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Abstract 

Study on trap crop of insect pests and host plants of  natural enemies in organic 
farming system on Lower Northeast. The objective was to study  on trap crops and host 

plants of natural enemies effective in organic farming system. The study of trap crop suitable 
for production of sweet corn for  corn earworm trap. The experiments study in Nonsung  
research and development center. This study results showed that key pests of sweet corn is 
corn earworm , Asiatic corn borer and Corn leaf aphid for respective. Natural enemies is 
Ladybird, Cotesia flavipes,  insects were found is Bee, Cucurbit Beetle and Green stink bug. 
Information, form research to be research trap crop are expected can corn earworm trab  
Selection kind of  plant 5 is Mung Bean, chili, sorghum, sunflower and sunhemp  the all plant 
have corn earworm is key pets. This study have not demage of corn earworm  in sweet corn 
and trab corp but meet Corn leaf aphid in  sweet corn  and sorghum. The  sorghum  is trab 
corp  and sweet corn  is main crop. So this study expect  sorghum  can trab Corn leaf aphid for 
production of sweet corn    

บทคัดยอ่ 
การศึกษาชนิดของพืชกับดักและพืชอาศัยของศัตรูธรรมชาติในระบบการปลูกพืชอินทรีย์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหาชนิดของพืชกับดักและพืชอาศัยศัตรูธรรมชาติที่มี



ประสิทธิภาพในระบบการปลูกพืชไร่อินทรีย์ โดยได้ศึกษาหาพืชกับดักที่เหมาะสมในการน าไปใช้ในการผลิต
ข้าวโพดหวานเพ่ือดักหนอนเจาะสมอฝ้าย ด าเนินการทดลองภายในแปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
โนนสูง จากการศึกษาพบว่าศัตรูส าคัญที่ท าความเสียหายให้แก่ข้าวโพดหวานได้แก่ หนอนเจาะสมอฝ้ายหรือ
หนอนเจาะฝัก หนอนเจาะล าต้น และเพลี้ยอ่อน ตามล าดับ แมลงศัตรูธรรมชาติที่พบ ได้แก่ ด้วงเต่าทอง แตน
เบียนหนอน แมลงอ่ืนๆที่พบได้แก่ ผึ้ง ด้วงเต่าแตงแดง มวนเขียวข้าว เมื่อทราบข้อมูลศัตรูพืชที่ส าคัญของการ
ผลิตข้าวโพดหวานแล้วจึงได้ด าเนินการศึกษาหาพืชกับดักที่คาดว่าจะมีศักยภาพในการดักหนอนเจาะสมอฝ้าย
ข้าวโพดหวานไม่ให้ท าความเสียหายแก่การผลิตข้าวโพดหวานและเป็นการลดการใช้สารเคมี  โดยได้คัดเลือกพืช
ที่จะน าใช้ในการทดสอบจ านวน 5 ชนิด ได้แก่ ถั่วเขียว  พริก  ข้าวฟ่าง  ทานตะวัน และปอเทือง ซึ่งพืชทั้งหมดมี
หนอนเจาะสมอฝ้ายเป็นศัตรูที่ส าคัญ จากการศึกษาพบว่าเมื่อปลูกพืชทั้ง 5 ชนิดเป็นพืชกับดัก ไม่พบการระบาด
ของหนอนเจาะสมอฝ้ายในแปลงข้าวโพดหวานและพืชกับดัก แต่พบเพลี้ยอ่อนข้าวโพดในข้าวฟ่างซึ่งเป็นพืชกับ
ดักและในข้าวโพดหวานซึ่งเป็นพืชหลัก  

 
ค าน า 

ระบบการผลิตพืชอินทรีย์ เป็นระบบเกษตรกรรมแบบองค์รวม ที่มุ่งหมายในการปกป้องดูแลพืชให้มีความ
แข็งแรงทนทานต่อศัตรูและสภาพแวดล้อมมากกว่าการขจัดปัญหาหรือศัตรู เน้นการผลิตพืชให้มีความปลอดภัย
ตลอดกระบวนการผลิต ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม และมีความเป็นธรรมในสังคม การผลิตพืชอินทรีย์จึงต้องมีความ
ระมัดระวังในการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ไม่เป็นอันตราย และเป็นไปตามมาตรฐานการผลิตพืช อินทรีย์ 
หลักการปฏิบัติที่ส าคัญคือปรับปรุงดินให้สมบูรณ์ ใช้พันธุ์พืชต้านทาน/ทนทาน และมีความหลากหลายทางชีวภาพ 
ตลอดจนปลูกพืชในช่วงฤดูกาลที่เหมาะสม หรือปรับองค์ประกอบแวดล้อมให้เอ้ืออ านวยมากที่สุด และมีความ
จ าเป็นต้องใช้สารหรือเชื้อปฏิปักษ์และหรือการปล่อยศัตรูธรรมชาติบางชนิด เพ่ือช่วยควบคุมปริมาณศัตรูพืชให้อยู่
ในระดับเศรษฐกิจ  

ปัจจุบันการผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกรในภูมิภาคต่าง ๆ น้อยรายที่จะผลิตพืชได้ผลดีจนเป็นที่น่าพอใจ 
โดยมีความยั่งยืนและผลิตเป็นการค้าได้ผลิตผลที่สม่ าเสมอตลอดทั้งปี การเกษตรในระบบการปลูกพืชผสมผสาน ใช้
หลักการเน้นสร้างความหลากหลายของชนิดพืชและสัตว์ในระบบนิเวศเกษตร เพื่อท าให้เกิดการสมดุล มีการศึกษา
ถึงการปลูกพืชชนิดอ่ืนร่วมกับพืชหลัก ซึ่งส่งผลดีท าให้มีแมลงศัตรูธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้นทั้งชนิดและปริมาณและยัง
ท าให้มีแมลงศัตรูพืชลดน้อยลงด้วย (Kenny and Chapmann, 1988 ; Wiech and Wnuk, 1991) แสดงให้เห็น
ว่าการเพ่ิมความหลากหลายของชนิดพืชที่ปลูกจะลดความรุนแรงของการระบาดของแมลงศัตรูพืช  จึงควรศึกษา
ระบบการปลูกพืชร่วมกับพืชเศรษฐกิจหลักใน กลุ่มพืชผัก   กลุ่มสมุนไพรเครื่องเทศ และกลุ่มพืชไร่ (ข้าวโพด
หวาน) จากการศึกษาของรัตนา (2542)ได้ศึกษาชนิดของแมลงศัตรูพืชและปริมาณการท าลายเพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ส่งเสริมการปลูกผักในระบบการปลูกพืชผสมผสาน โดยศึกษาพืชผัก 8 ชนิด ได้แก่ คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว 
มะเขือเทศ มะเขือเปราะ แตงกวา และพริก พบว่า แปลงผักระบบผสมผสานมีความหลากหลายของชนิดแมลง
มากกว่าแปลงที่ใช้สารเคมี โดยเฉพาะแมลงห้ าและเบียน ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยส าคัญในการควบคุมการระบาดของ
แมลง ได้พบด้วงดิน ด้วงก้นกระดก แมลงวันดอกไม้ แมงมุมและแตนเบียนโคตีเซีย (Cotesia) อย่างไรก็ดี นัก



นิเวศวิทยามีความเห็นพ้องกันว่า การเพิ่มความหลากหลายและซับซ้อนในระบบนิเวศจะก่อให้เกิดความเสถียรภาพ
ในระบบนิเวศนั้น ๆ และจะไม่เกิดการระบาดของศัตรูพืช (Elton, 1958 ; Odum, 1964 ; Pimentel, 1961) 
การเกษตรในระบบการปลูกพืชผสมผสาน ใช้หลักการเน้นสร้างความหลากหลายของชนิดพืชและสัตว์ในระบบ
นิเวศเกษตร เพ่ือท าให้เกิดการสมดุล มีการศึกษาถึงการปลูกพืชชนิดอื่นร่วมกับพืชหลัก ซึ่งส่งผลดีท าให้มีแมลงศัตรู
ธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้นทั้งชนิดและปริมาณและยังท าให้มีแมลงศัตรูพืชลดน้อยลงด้วย  (Kenny and Chapmann, 
1988 ; Wiech and Wnuk, 1991) แสดงให้เห็นว่าการเพ่ิมความหลากหลายของชนิดพืชที่ปลูกจะลดความรุนแรง
ของการระบาดของแมลงศัตรูพืช  จึงสมควรศึกษาระบบการปลูกพืชร่วมกับพืชเศรษฐกิจหลักใน 3 กลุ่ม กล่าวคือ 
1) กลุ่มพืชผัก ได้แก่ พืชตระกูลกระหล่ า(คะน้า กวางตุ้ง บล็อกโคลี)  ตระกูลถั่ว (ถั่วฝักยาว)  แตง (แตงกวาและ
แตงโม) และมะเขือเทศ 2) กลุ่มสมุนไพรเครื่องเทศ ได้แก่ พริก  หอม กระเทียม ผักชี ผักคื่นช่าย กะเพรา โหระพา 
และ แมงลัก 3) กลุ่มพืชไร่ (ข้าวโพดหวาน) 

จังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดหวานประมาณ 647 ไร่ โดยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากถึง 
6,363,900 บาท/ปี แต่เกษตรผู้ผลิตข้าวโพดหวานประสบปัญหาการเข้าท าลายของศัตรู พืชโดยเฉพาะหนอนเจาะ
สมอฝ้ายหรือหนอนเจาะฝัก ท าให้ก่อความเสียหายแก่เกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดหวานเป็นอย่างมาก ซึ่งเกษตรกร
แก้ปัญหาโดยการฉีดพ่นสารเคมีเพ่ือก าจัดหนอนเจาะสมอฝ้าย  เมื่อฉีดพ่นสารเคมีซ้ าๆท าให้เกิดการต้านทาน
สารเคมีของหนอนเจาะสมอฝ้ายการป้องกันก าจัดจึงไม่ได้ผล และการฉีดพ่นสารเคมีบ่อยๆอาจจะส่งผลกระทบต่อ
ตัวเกษตรกรและผู้บริโภคได้ ดังนั้นการศึกษาเพ่ือหาพืชกับดักมาใช้ในการป้องกันหนอนเจาะสมอฝ้ายจึงเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรสามารถน าไปใช้ได้จริง 

วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 
   พันธุ์พืช  : ข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรีย์ 2 

 ปุ๋ย   : ปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่อัดเม็ด 
 วัสดุ-อุปกรณ์อ่ืนๆ : กล้องถ่ายรูป สมุดบันทึก แว่นขยาย สวิงโฉบแมลง  

วิธีการทดลอง 
1. ปีงบประมาณ 2554  ส ารวจแมลงศัตรูพืชแมลงศัตรูธรรมชาติที่ส าคัญของข้าวโพดหวาน 
 1.ปลูกข้าวโพดหวานในแปลงขนาด 1 ไร่  โดยใช้ระยะปลูก 50 x25  ซม. เพ่ือส ารวจการระบาดของ
แมลงศัตรูข้าวโพดหวานและแมลงศัตรูธรรมชาติ 

2.เมื่อข้าวโพดมีอายุครบ 2 สัปดาห์ท าการถอนแยก และใส่ปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ดอัตรา 1,000 กก./ไร ่
3.เมื่อข้าวโพดเริ่มติดฝักใส่ปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ดอัตรา 1,000 กก./ไร ่
4.ส ารวจแมลงศัตรูพืชส าคัญ (key pest) ศัตรูพืชล าดับรอง (minor pests) และศัตรูธรรมชาติ (ตัวห้ า

และเบียน) ในตอนเช้าก่อนการรดน้ า ทุกสัปดาห์ ตั้งแต่ข้าวโพดเริ่มงอกจนเก็บผลผลิต 
การบันทึกข้อมูล 
 -    แมลงศัตรูส าคัญท่ีพบในข้าวโพดหวาน 
 -   แมลงศัตรูธรรมชาติที่พบในแปลงข้าวโพดหวาน 



 -   ช่วงระยะเวลาการระบาดของศัตรูพืชข้าวโพดหวาน 
 -   ค่าวิเคราะห์ดินแปลงปลูกข้าวโพด 
2. ปีงบประมาณ 2555 ศึกษาหาพืชท่ีมีศักยภาพเป็นพืชกับดัก 

แผนการทดลอง  : RCB 5 กรรมวิธี 4 ซ้ า ประกอบด้วย 
กรรมวิธีที่ 1  ถั่วเขียว   
กรรมวิธีที่ 2    พริก   
กรรมวิธีที่ 3  ข้าวฟ่าง   
กรรมวิธีที่ 4  ทานตะวัน  
กรรมวิธีที่ 5  ปอเทือง 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
 1.ปลูกข้าวโพดหวานในแปลงขนาด 1 ไร่  โดยใช้ระยะปลูก 25 x 50 ซม. 
2.ปลูกพืชที่คาดว่ามีศักยภาพเป็นพืชกับดักตามกรรมวิธีล้อมรอบพืชหลักตามกรรมวิธี ดังภาพ 
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3. ส ารวจการระบาดของหนอนเจาะสมอฝ้ายและศัตรูข้าวโพดชนิดอ่ืนที่พบในพืชกับดัก 
4. ส ารวจการระบาดของหนอนเจาะสมอฝ้ายและศัตรูข้าวโพดชนิดอ่ืนที่พบในแปลง 

ข้าวโพดหวาน 
  5.ส ารวจแมลงศัตรูธรรมชาติที่พบในพืชกับดักและข้าวโพดหวาน 
การบันทึกข้อมูล 

- ค่าวิเคราะห์ดินในแต่ละช่วงระยะการปลูก 
  - การระบาดของศัตรูในแต่ละช่วงเวลา 

  - ระดับความเสียหายของผลผลิต 
  - พืชที่มีศักยภาพในการน ามาใช้เป็นพืชกับดัก 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

4 

2 

1 

5 
3 

3 

5 

1 

2 

4 



- % แมลงศัตรูข้าวโพดหวานที่พบในพืชกับดัก 
- % แมลงศัตรูข้าวโพดหวานที่พบในข้าวโพดหวาน 

   - % แมลงศัตรูธรรมชาติข้าวโพดหวานที่พบในพืชกับดัก 
- % แมลงศัตรูธรรมชาติข้าวโพดหวานที่พบในพืชกับดัก 

  - ระดับความเสียหายของผลผลิต 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
1.ปีงบประมาณ 2554  ส ารวจแมลงศัตรูพืชแมลงศัตรูธรรมชาติที่ส าคัญของข้าวโพดหวาน 
 1.จากการส ารวจแมลงศัตรูพืชของข้าวโพดหวานพบว่ามีศัตรูที่ส าคัญ 3 ชนิด ได้แก่  หนอน 
เจาะสมอฝ้ายหรือหนอนเจาะฝัก (Corn Earworm)   หนอนเจาะล าต้นข้าวโพด (corn stemborer) และ 
เพลี้ยอ่อน (Corn leaf aphid) โดยหนอนเจาะฝักข้าวโพด เข้าท าลายข้าวโพดในระยะติดฝัก หนอนเจาะล า 
ต้น และเพลี้ยอ่อน จะเข้าท าลายต้นข้าวโพดตั้งแต่ระยะแรกของการเจริญเติบโต จากเอกสารวิชาการ (2547) 
การปลูกพืชไร่ กรมวิชาการเกษตรได้ระบุศัตรูพืชที่ส าคัญของข้าวโพดหวานที่ท าความเสียหายแก่การปลูก 
ข้าวโพดหวานมากที่สุด ได้แก่ หนอนเจาะล าต้นข้าวโพดจะเข้าท าลายตั้งแต่ข้าวโพดหวานอายุ 20 วัน หนอน 
เจาะสมอฝ้ายจะเข้าท าลายข้าวโพดในระยะข้าวโพดหวานเริ่มออกดอก และเพลี้ยอ่อนข้าวโพดเข้าท าลาย 
ข้าวโพดหวานได้ทุกช่วงอายุ  

                
ภาพที่ 1 แสดงหนอนเจาะสมอฝ้ายหรือหนอนเจาะฝักข้าวโพด 

 

                 
ภาพที่ 2 แสดงหนอนเจาะล าต้นข้าวโพด 



               
ภาพที่ 3 แสดงเพลี้ยอ่อนข้าวโพด 

2.จากการส ารวจแมลงศัตรูธรรมชาติของข้าวโพดหวาน พบศัตรูธรรมชาติในแปลง 
ข้าวโพดหวาน 4 ชนิด ได้แก่  ด้วงเต่าทอง ตัวอ่อนด้วงเต่า ซึ่งเป็นแมลงตัวห้ าที่ส าคัญของเพลี้ยอ่อนข้าวโพด  
มวนตาโตเป็นตัวห้ าที่ส าคัญของหนอนเจาะสมอฝ้าย และแตนเบียนหนอนเป็นตัวเบียนที่ส าคัญของหนอน 
เจาะสมอฝ้ายเช่นกัน กรมส่งเสริมการเกษตร (2547) ได้ระบุตัวห้ าที่ส าคัญของหนอนเจาะสมอฝ้าย ได้แก่   
แมลงวันช้างปีกใส มวนพิฆาต มวนเพชฌฆาต มวนกิ่งไม้ มวนตาโต แมลงหางหนีบ ด้วงดิน ต่อรัง ตั๊กแตนต า 
ข้าว และตัวเบียนที่ส าคัญได้แก่ แตนเบียนไข่ แตนเบียนหนอน แมลงวันก้นขน เป็นต้น  
 

                
ภาพที่ 4 แสดงด้วงเต่าและตัวอ่อนด้วงเต่าตัวห้ า 
 

                               
ภาพที่ 5 แสดงหนอนเจาะล าต้นถูกเบียนโดยแตนเบียน 



                
ภาพที่ 6 แสดงมวนตาโตเข้าท าลายหนอนเจาะสมอฝ้าย 

3.จากการส ารวจแมลงชนิดอื่นๆท่ีพบในแปลงข้าวโพดหวาน พบแมลง 3 ชนิด ได้แก่ ผึ้งซึ่ง 
เป็นตัวช่วยในการผสมเกสรข้าวโพด ด้วงเต่าแตงแดงเป็นศัตรูพืชตระกูลแตง (พิสุทธิ์, 2553) ไม่ท าลายต้น 
ข้าวโพดหวาน และมวนเขียวข้าวเป็นแมลงศัตรูข้าวโพดหวานที่จะกัดกินและท าลายใบและยอดของข้าวโพด 
พบว่าระบาดได้ทุกช่วงอายุของข้าวโพด   
 

              
 

 
ภาพที่ 7 แสดงแมลงชนิดอื่นๆที่พบในแปลงข้าวโพดได้แก่ ผึ้ง มวนเขียวข้าว และด้วงเต่าแตงแดง 

2. ปีงบประมาณ 2555 ศึกษาหาพืชท่ีมีศักยภาพเป็นพืชกับดัก 
 1.จากผลการส ารวจแมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูธรรมชาติในแปลงปลูกข้าวโพดปี 2554  พบศัตรูที่ส าคัญ
และท าความเสียหายให้ผลผลิตข้าวโพด  3 ชนิด ได้แก่  หนอนเจาะสมอฝ้าย  หนอนเจาะล าต้น และเพลี้ยอ่อน  
โดยเฉพาะหนอนเจาะสมอฝ้ายที่ท าลายฝักข้าวโพดท าให้ได้ผลผลิตไม่เต็มที่ จึงได้ด าเนินการศึกษาข้อมูลพืชที่มี



ศักยภาพและมีหนอนเจาะสมอฝ้ายเป็นศัตรูที่ส าคัญ เพ่ือน ามาทดสอบส าหรับเป็นพืชกับดักส าหรับการปลูก
ข้าวโพดพืชอินทรีย์ ได้แก่ ทานตะวัน ปอเทือง ข้าวฟ่าง ถั่วเขียว และพริก จากผลการทดลองพบว่าไม่พบการ
ระบาดของหนอนเจาะสมอฝ้ายทั้งในพืชกับดักและข้าวโพดหวาน เนื่องจากอาจไม่ใช่ช่วงฤดูกาลระบาดของหนอน
เจาะสมอฝ้ายและสภาพแวดล้อมอาจไม่เหมาะสมต่อการระบาด ท าให้ไม่พบการระบาด  แต่พบการระบาดของ
เพลี้ยอ่อนในข้าวฟ่างซึ่งเป็นเพลี้ยอ่อนชนิดเดียวกันกับข้าวโพด ประมาณ 35.83% (ตารางที่ 2) และพบการ
ระบาดของเพลี้ยอ่อนในแปลงข้าวโพดประมาณ  22.17% (ตารางท่ี 3)  
ตารางท่ี 1 แมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆที่พบในพืชกับดัก (%)  

ชนิดแมลง 
% ที่พบแมลงศัตรูพืช 

ทานตะวัน ปอเทือง ข้าวฟ่าง ถั่วเขียว พริก 
มด 40.62 6.25 26.88 10.63 38.75 
มวน 2.5 13.33 10 8.13 5 
หนอน 2.5 5.83 0 41.88 2.5 
บุ้ง 0 5 0 0 0 
เพลี้ยอ่อน 0 0 35.83 0 43.13 
แมลงวันผลไม้ 3.75 0 0 0 0 
แมลงค่อมทอง 2.5 13.75 2.5 0 0 
 
 

                
ภาพที่ 8 แสดงเพลี้ยอ่อนข้าวโพดในข้าวฟ่าง 

 



                
ภาพที่ 9 แสดงเพลี้ยอ่อนข้าวโพดในข้าวโพดหวาน 

 2.จากการศึกษายังพบแมลงศัตรูธรรมชาติในพืชกับดักที่น ามาทดสอบซึ่ง ได้แก่  แมงมุม ด้วงเต่า และตัว
อ่อนด้วงเต่า (ตารางที่ 2) โดยแมงมุมเป็นตัวห้ าที่จะจับแมลงเป็นอาหารโดยวิธีการล่าเหยื่อและการดักจับด้วยใย
แมงมุม (กรมส่งเสริมการเกษตร, มปป.)  แมงมุมยังเป็นแมลงที่มีประโยชน์ที่ช่วยท าลายหนอนเจาะล าต้นข้าวโพด
ได้อีกด้วย (ชุติมันต์ และคณะ, มปป.)  นอกจากนี้ด้วงเต่าชนิดต่างๆ  ยังเป็นตัวห้ าที่ ช่วยควบคุมประชากรของ
หนอนเจาะล าต้นข้าวโพดไม่ให้ระบาดท าความเสียหาย (รจนา, 2546) และด้วงเต่ายังเป็นศัตรูธรรมชาติที่ส าคัญ
ชนิดหนึ่งของเพลี้ยอ่อน (โกศล และคณะ, 2538) เป็นแมลงห้ าทั้งในระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย สามารถควบคุม
ศัตรูพืชได้หลายชนิด เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไก่ฟ้า เพลี้ยหอย ไรกินพืช รวมทั้งไข่ของแมลงศัตรูพืชอีก
หลายชนิด (พิมลพร, 2545) จากตารางที่ 1 พบเพลี้ยอ่อนในข้าวฟ่างซึ่งน ามาเป็นพืชกับดักหนอนเจาะสมอฝ้าย 
แต่ไม่พบหนอนเจาะสมอฝ้ายพบเฉพาะเพลี้ยอ่อนดังที่ได้กล่าวไปแล้ว เมื่อเปรียบเทียบกับตารางที่ 2 จะมี
ความสัมพันธ์กับตารางที่ 1 โดยในข้าวฟ่างจะพบแมลงศัตรูธรรมชาติที่เป็นตัวห้ าเพลี้ยอ่อนทั้ง 3 ชนิด ได้แก่  แมง
มุม ด้วงเต่าและตัวอ่อนด้วงเต่า 
ตารางท่ี 2 แมลงศัตรูธรรมชาติชนิดต่างๆที่พบในพืชกับดัก (%)  

ชนิดแมลง 
% ที่พบแมลงศัตรูธรรมชาติ 

ทานตะวัน ปอเทือง ข้าวฟ่าง ถั่วเขียว พริก 
แมงมุม 12.92 7.5 11.67 2.5 5 
ด้วงเต่า 14.17 13.33 16.25 2.5 11.25 
ตัวอ่อนด้วงเต่า 0 0 6.25 0 5 
ตารางท่ี 3 แมลงศัตรูและแมลงศัตรูธรรมชาติที่พบในข้าวโพดหวาน (%)  

ชนิดแมลง 
% ที่พบแมลงศัตรูและแมลงศัตรูธรรมชาติในข้าวโพดหวาน 

ทานตะวัน ปอเทือง ข้าวฟ่าง ถั่วเขียว พริก เฉลี่ย 
เพลี้ยอ่อน 21.67 20.00 16.67 27.5 25.00 22.17 
แมงมุม 25.00 21.11 18.33 20.00 16.67 20.22 
ด้วงเต่า 13.33 20.00 17.5 13.33 20.00 16.83 
 



 

                
ภาพที่ 10 แสดงด้วงเต่าตัวห้ าเพลี้ยอ่อนในข้าวฟ่าง 

 

                
ภาพที่ 10 แสดงด้วงเต่าและแมงมุมตัวห้ าเพลี้ยอ่อนในข้าวโพด 

สรุปผลการทดลอง 
1.แมลงศัตรูพืชของข้าวโพดหวานที่ส าคัญมี 3 ชนิด ได้แก่  หนอนเจาะสมอฝ้ายหรือหนอนเจาะฝัก  

(Corn Earworm) หนอนเจาะล าต้นข้าวโพด (corn stemborer) และเพลี้ยอ่อน (Corn leaf aphid) 
 2.แมลงตัวห้ าที่ส าคัญได้แก่ ด้วงเต่าตัวห้ าชนิดต่างๆ  
 3.ไม่พบพืชที่มีศักยภาพในการดักหนอนเจาะสมอฝ้ายเนื่องจากไม่พบการระบาดของหนอนเจาะสมอ 

ฝ้าย แต่พบพืชที่มีศักยภาพในการดักเพลี้ยอ่อนข้าวโพด คือ ข้าวฟ่าง 
เอกสารอ้างอิง 

Elton, C.S. 1958. The Ecology of Invasions by Animals and Plants. Methuen, London.   
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Menochilus sexmaculatus (F.) และทดสอบประสิทธิภาพการเป็นตัวห้ ากับ แมลงศัตรูผัก : เพลี้ย
อ่อนถั่ว Aphis craccivora (Koch) และเพลี้ยอ่อนยาสูบ Myzus persicae (Sulzer). รายงาน
ผลการวิจัยเรื่อง การควบคุมแมลงศัตรูผักในพ้ืนที่ลุ่มภาคกลางโดยชีววิธี.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
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ปลูกผักในระบบการปลูกพืชผสมผสาน. ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช. คณะ
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