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บทคัดย่อ 

 

การทดสอบประสิทธิภาพของศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงศัตรูข้าวโพดข้าวเหนียวและข้าวโพด
เทียนใน 2 ฤดู คือฤดูหนาวกับฤดูแล้ง ช่วงฤดูหนาว (19 ตุลาคม 2550 - 10 มกราคม 2551) ในแปลง
เกษตรกร 3 ราย (นายสมหมาย , นายวิทยา และนายวิเชียร ) ที่ อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น วางแผนการทดลอง
แบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) มี 3 กรรมวิธี 4 ซ า้  กรรมวิธีทั ง 3 ประกอบด้วย 
แปลงเปรียบเทียบที่เป็นวิธีปฏิบัติของเกษตรกร(T1) แปลงที่ใช้แมลงหางหนีบสีน ้าตาลและแตนเบียนไข่ 
Trichogramma sp.(T2) และแปลงที่ใช้แตนเบียนไข่( T3) ผลการศึกษาพบแมลงศัตรูข้าวโพดที่ส้าคัญ 5 ชนิด 
ความเสียหายที่เกิดจากหนอนเจาะล้าต้นข้าวโพดใน 3 กรรมวิธี เมื่อข้าวโพดอายุ  42 วันอยู่ในช่วง 0 - 37.5% 
จ้านวนรูเจาะอยู่ในช่วง 0 - 0.54 ร/ูต้น รายได้ในกรรมวิธี T1,T2 และ T3 แปลง นายสมหมาย เท่ากับ 
8,316.7, 7,583.3 และ 9,400.0 บาท/ไร่ แปลงนายวิทยา เท่ากับ 16,250.0 , 16,198.0 และ 21,400.0 บาท/
ไร่ และแปลงนายวิเชียรเท่ากับ 10,817.0, 9,767.0 และ 10,733.0 บาท/ไร่ ตามล้าดับ กรรมวิธีในทุกแปลงไม่
แตกต่างกันทางสถิติ  

ในฤดูแล้ง (1 กุมภาพันธ์ - 17 เมษายน 2551)วางแผนการทดลองแบบ RCBD มี 2 กรรมวิธี 4 ซ ้า ใน
แปลงเกษตรกร 3 ราย (นางสนม , นายวิเชียร และนายสมัย) ที่ อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น แปลงข้าวโพดข้าว
เหนียวหนองบัวของนายวิเชียรประกอบด้วยกรรมวิธีของเกษตรกร(T1)แปลงที่ใช้แมลงหางหนีบสีน ้าตาลและ
แตนเบียนไข่ Trichogramma sp.(T2) ส่วนเกษตรกรอีกสองรายปลูกข้าวโพดเทียนประกอบด้วยกรรมวิธีของ
เกษตรกร(T1)แปลงที่ใช้แตนเบียนไข่(T2) ผลการศึกษาพบแมลงศัตรูข้าวโพดที่ส้าคัญ 4 ชนิด ความเสียหายที่
เกิดจากหนอนเจาะล้าต้นข้าวโพดใน 2 กรรมวิธี เมื่อข้าวโพดอายุ  42 วันอยู่ในช่วง 0 - 55.0% จ้านวนรูเจาะ
อยู่ในช่วง 0 - 0.80 ร/ูต้น รายได้ในกรรมวิธี T1 และ T2 แปลง นางสนม เท่ากับ 8,500.00 และ 10,633.00 
บาท/ไร่ แปลงนายวิเชียรเท่ากับ 3,833.00 และ 6,033.00 บาท/ไร่ และแปลงนายสมัยเท่ากับ 14,183.00 
และ 14,833.00 บาท/ไร่ ตามล้าดับ กรรมวิธีในทุกแปลงไม่แตกต่างกันทางสถิติ  
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ABSTRACT 

 

The efficacy test of natural enemies to control insect pests in waxy corn was 
conducted in three farmers’ field namely Sommai (F1),Vittaya (F2) and Wichian (F3) during 
cold season (October 2007-January 2008) at Ban Fang, Khon Kaen province. 
Randomized Complete Block Design (RCBD) was used with three treatments and four 
replications for each treatment. The treatments comprised of control (T1- farmers’ practice 
), releasing of brown earwigs, Proreus simulans + egg parasitoids, Trichogramma sp. (T2) and 
plot releasing egg parasitoids (T3). Five species of key pests were found and recorded in the 
farmer’s fields. Corn plant damages, in T1,T2 and T3 caused by corn stem borer at the age 
of 42 days were in the range of 0 - 37.5 %.  The numbers of tunnels/plant were in the range 
of 0 - 0.54 . The incomes obtained from T1, T2 and T3 were 8,316.7, 7,583.3 and 9,400.0 
Baht/rai for F1 ; 16,250.0, 16,198.0 and 21,400.0 Baht/rai for F2; and 10,817.0, 9,767.0 and 
10,733.0 Baht/rai for F3 respectively. However, the treatments of each farmer showed no 
significant difference.  

In dry season (February- April 2008) RCB in three farmers’ field namely Sanom (F1), 
Wichian (F2) and Samai (F3) was used with two treatments and four replications. In waxy 
corn variety Nong Bua of Wichian comprised of control (T1- farmers’ practice), releasing of 
brown earwigs, P. simulans + egg parasitoids, Trichogramma sp.(T2). For other two farmers, 
waxy corn variety Tien was used and comprised of control (T1- farmers’ practice), releasing 
egg parasitoids(T2). Four species of key pests were found and recorded in the farmer’s fields. 
Corn plant damages, in T1 and T2 caused by corn stem borer at the age of 42 days were in 
the range of 0 – 55.0%. The numbers of tunnels/plant were in the range of 0 - 0.80. The 
incomes obtained from T1and T2 were 8,500.00 and 10,633.00 Baht/rai, for F1; 3,833.00 and 
6,033.00 Baht/rai for F2 ; 14,183.00 and 14,833.00 Baht/rai for F3 , respectively. However, the 
treatments of each farmer showed no significant difference. 
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