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5. บทคัดยอ 

การศึกษาความเสียหายของข้าวโพดหวานจากการเข้าท าลายของหนอนเจาะล าต้นข้าวโพด (Ostrinia 
furnacalis Guenee) ด าเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ระหว่างปี 2557 ถึงปี 2558 เพ่ือศึกษาปฏิกิริยา
ของข้าวโพดหวานต่อการเข้าท าลายของหนอนเจาะล าต้นข้าวโพด (Ostrinia furnacalis Guenee) เพ่ือเป็น
แนวทางในการป้องกันก าจัดหนอนเจาะล าต้นข้าวโพด โดยวางแผนการทดลองแบบ Spilt plot จ านวน 4 ซ  า 
Main plot เป็น พันธุ์ข้าวโพดหวานพันธุ์ CNSH 7566  และพันธุ์ไฮบริกซ์ 3 และSubplot ประกอบด้วย อัตรา
การปล่อยหนอนเจาะล าต้นข้าวโพด อายุ 4-5 วัน ลงบนต้นข้าวโพด ที่ระดับ 0 10 20 30 และ 40 ตัวต่อต้น โดย
ปล่อยหนอนเมื่อข้าวโพดอายุ 20 วัน (มีใบที่ 6-8) พบว่าไม่มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างข้าวโพดหวานทั ง 2 พันธุ์และ
อัตราการปล่อยหนอนในการให้คะแนนความเสียหายครั งที่ 1 – 7 การให้คะแนนความเสียหายจากการท าลายของ
หนอนเจาะล าต้นข้าวโพดทั ง 2 พันธุ์ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ทุกอัตราการปล่อยหนอนมีความแตกต่างทางสถิติ
โดยที่อัตราการปล่อยหนอน 40 ตัวต่อต้น มีคะแนนความเสียหายมากท่ีสุดและมีความเสียหายมากขึ นทุกวันจนถึง
วันที่ 3 หลังการปล่อยหนอนพบว่ามีความเสียหายถึงระดับต้นหรือยอดข้าวโพดหักและตาย ส่วนในอัตราการปล่อย
หนอนที่ 10 20 และ 30 ตัวต่อต้น ก็พบว่ามีความเสียหายมากขึ นทุกวันหลังการปล่อยหนอนจนถึงวันที่ 7 หลังการ
ปล่อยหนอนต้นข้าวโพดมีความเสียหายและตายก่อนที่จะให้ผลผลิตได้  โดยมีคะแนนความเสียหายอยู่ระหว่าง
ระดับ 1 – 9 คะแนน 

 

ABSTRACT 



Study on the damage of corn stem borer (Ostrinia furnacalis Guenee) conducted at Chai Nat 

field Crops Research center from 2014 to 2015. As a guide to control corn stem borer. The Spilt 

plot with 4 replications of Main plot is sweet corn varieties CNSH 7566 and varieties Hi brix 3 

and Subplot include rate of release larva corn stem borer aged 4-5 days on corn at levels 0 10 

20 30 and 40 by releasing the 20-day-old corn (leaves 6-8). There was no interaction between 

the 2 varieties of sweet corn and the rate of release of the worm damage at 1-7. The damage 

from the rate of release the cron stem borer 2 varieties did not differ statistically. All the rate of 

release are significantly different by the rate of release larva 40 per plant with the most damage 

and more damage every day until 3 after releasing the larva was found to have damage levels 

trees broken and dead. The release rate of 10, 20 and 30 larvae per plant was found to have 

more damage every day after the release of the larva until the seventh after allowing a corn 

larva damage and death before to product. The damage is between the level 1-9 score.  

 

6. ค าน า 

ข้าวโพดหวาน นับว่าเป็นพืชไร่ชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพที่จะใช้ปลูกในฤดูแล้งหลังการเก็บเกี่ยว  ซึ่งมี
ประโยชน์หลายประการ  เช่น ประหยัดการใช้น  ามากกว่าการท านาปรัง  โดยทั่วไปการท านาปรังจะใช้ปริมาณน  า
ตั งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว 1,600 ลูกบาศก์เมตร  เปรียบเทียบกับข้าวโพดซึ่งต้องการปริมาณน  าเพียง 450-500 
ลูกบาศก์เมตร สามารถตัดวงจรการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูข้าวได้ โดยเฉพาะเพลี ยกระโดดสีน  าตาลและการ
ปลูกข้าวโพดในฤดูแล้งจะให้ผลผลิตสูงกว่าการปลูกในฤดูฝนประมาณ 15 -20 เปอร์เซ็นต์  ภายใต้สภาพที่มีการ
จัดการเหมือนกัน  

ข้าวโพดหวานเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ เนื่องจากมีอายุเก็บเกี่ยวสั น มีตลาดรองรับทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ สามารถจ าหน่ายได้ทั งฝักสดและส่งโรงงานเพ่ือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น สินคา้ข้าวโพดหวาน
กระป๋องของไทยเป็น สินค้าที่มีศักยภาพสูง มีการส่งออกเพพ่ิมสูงขึ นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 10 ปี โดย
ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวโพดหวานกระป๋องเป็นอันดับ 1 ของโลกโดยมีประเทศคู่แข่ง คือ ฝรั่งเศส 
ฮังการี และสหรัฐอเมริกา ในปี 2556 ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานกระป๋อง จ านวน 167,011 ตัน 
คิดเป็นมูลค่าประมาณ 5,400 ล้านบาท การผลิตและการส่งออกข้าวโพดหวานของไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ นทุกปี   
พื นที่ปลูกรวมทั งประเทศในปีเพาะปลูก 2556 มีจ านวน 214,727  ไร่ (ศูนย์สารสนเทศ, 2558) พื นที่ปลูกส่วนใหญ่
อยู่ในภาคเหนือ และภาคกลาง คิดเป็นพื นที่รวม 72% ของพื นที่ปลูกทั งประเทศ 

การเข้าท าลายของแมลงศัตรูพืช เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ผลผลิตและคุณภาพของข้าวโพดหวานลดลง 
แมลงศัตรูท่ีส าคัญของข้าวโพดหวาน ได้แก่ หนอนเจาะล าต้นข้าวโพด เพลี ยไฟ เพลี ยอ่อน หนอนกระทู้หอม หนอน



กระทู้คอรวง ด้วงกุหลาบ หนอนเจาะฝักข้าวโพด เพลี ยกระโดดด า มอดดิน และตั๊กแตน เป็นต้น 
หนอนเจาะล าต้นข้าวโพด (Ostrinia furnacalis Guenee) เป็นแมลงศัตรูที่ส าคัญชนิดหนึ่งของข้าวโพด

หวานเพราะท าให้ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตของข้าวโพดหวานลดลง โดยสามารถเข้าท าลายใบและเจาะเข้า
ท าลายภายในล าต้น ถ้าในแหล่งที่มีการระบาดมากจะเจาะกินฝักด้วย การป้องกันก าจัดหนอนเจาะล าต้นข้าวโพด 
เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการลดความเสียหายของผลผลิตข้าวโพดหวาน ท าให้ได้ผลผลิตเพ่ิมขึ น 
 
7. วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ 

1. เมล็ดข้าวโพดหวานพันธุ์ชัยนาท 2 และพันธุ์ไฮบริกซ์ 3 
2. ปุ๋ยเคมีเกรด 15-15-15 และ 46-0-0  
3. ห้องปฏิบัติการ (อุณหภูมิ 27+2๐C 75% RH) 
4. สารเคมีส าหรับเตรียมอาหารเทียมเลี ยงขยายปริมาณหนอนเจาะล าต้นข้าวโพด 
5. อุปกรณ์เลี ยงขยายปริมาณหนอนเจาะล าต้นข้าวโพด 
6. หนอนเจาะล าต้นข้าวโพด อายุ 4-5 วัน 
7. โรงเรือนและอุปกรณ์ส าหรับปลูกพืชทดลอง  
8. เครื่องชั่งน  าหนัก 

วิธีการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบ Spilt plot จ านวน 4 ซ  า  
Main plot เป็น พันธุ์ข้าวโพดหวานพันธุ์ CNSH 7566  และพันธุ์ไฮบริกซ์ 3 
Subplot ประกอบด้วย อัตราการปล่อยหนอนเจาะล าต้นข้าวโพด อายุ 4-5 วัน ลงบนตน้ข้าวโพด ที่ระดับ 

0 10 20 30 และ 40 ตัวต่อต้น โดยปล่อยหนอนเมื่อข้าวโพดอายุ 20 วัน (มีใบที่ 6-8) 
วิธีปฏิบตัิการทดลอง 

1. เลี ยงหนอนเจาะล าต้นข้าวโพดในห้องปฏิบัติการด้วยอาหารเทียมเมื่อหนอนเริ่มเข้าดักแด้จึงเริ่ม
เตรียมการปลูกข้าวโพดในกระถางดินเผา 

2. ปลูกข้าวโพดในกระถางดินเผา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ ว ใส่ดินปลูกกระถางละ 8 กิโลกรัม ใส่
ปุ๋ยเคมีเกรด 15-15-15 และ 46-0-0 รองพื น อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ กรรมวิธีละ 6 กระถาง กระถางละ 1 ต้น  

3. เมื่อข้าวโพดมีอายุ 20 วัน (มีใบที่ 6-8) ปล่อยหนอนเจาะล าต้นข้าวโพดตามกรรมวิธีต่างๆ หลังจากนั น 
1 วัน ท าการสุ่มนับจ านวนหนอนและดักแด้หนอนเจาะล าต้นข้าวโพด และให้คะแนนความเสียหาย  

4. เมื่อข้าวโพดอยู่ในระยะฝักโตเต็มที่ เก็บผลผลิต นับจ านวนฝักดี และฝักเสีย ชั่งน  าหนักฝักดี และฝักเสีย 
น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ 
การบันทึกข้อมูล  

1. การให้คะแนนความเสียหายของใบข้าวโพด โดยจัดเป็นระดับความเสียหาย 1-9 (ใช้วิธีการให้คะแนน
ของ Guthrie et al, 1960) โดย 



ระดับท่ี 1 แสดงว่าไม่มีการท าลาย หรือมีการท าลายเท่าขนาดหัวเข็มหมุด  
ระดับท่ี 2 พบรูท าลายเป็นวงกลมบนใบบางใบ 
ระดับท่ี 3 พบรูท าลายเป็นวงกลมบนใบหลายใบ 
ระดับท่ี 4 พบรูท าลายเป็นวงกลมและวงรีบนใบหลายใบ 
ระดับท่ี 5 พบรูท าลายเป็นวงรีบนใบหลายใบ 
ระดับท่ี 6 พบรูท าลายเป็นวงรียาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร บนในหลายใบ 
ระดับท่ี 7 พบรอยท าลายเป็นแนวยาวประมาณครึ่งใบ 
ระดับท่ี 8 พบรอยท าลายเป็นแนวยาวประมาณสองในสามของใบ 
ระดับท่ี 9 พบรอยท าลายเป็นแนวยาวบนส่วนใหญ่ของใบ 
2. วันปลูก วันงอก วันออกดอก วันเก็บเกี่ยว ปริมาณน  าฝน อุณหภูมิ ความชื นสัมพัทธ์ และสภาพ

ภูมิอากาศ 
3. ข้อมูลการเก็บเก่ียวผลผลิต 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 เดือนตุลาคม 2556 - กันยายน 2558 

สถานที่ด าเนินการ 

 ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
จากการทดลองในปี 2557 พบว่าไม่มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างข้าวโพดหวานทั ง 2 พันธุ์และอัตราการปล่อย

หนอนในการให้คะแนนความเสียหายครั งที่ 1 – 7 การให้คะแนนความเสียหายจากการท าลายของหนอนเจาะล า
ต้นข้าวโพดทั ง 2 พันธุ์ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ทุกอัตราการปล่อยหนอนมีความแตกต่างทางสถิติโดยที่อัตรา
การปล่อยหนอน 40 ตัวต่อต้น มีคะแนนความเสียหายมากที่สุดและมีความเสียหายมากขึ นทุกวันจนถึงวันที่ 3 หลัง
การปล่อยหนอนพบว่ามีความเสียหายถึงระดับต้นหรือยอดข้าวโพดหักและตาย ส่วนในอัตราการปล่อยหนอนที่ 10 
20 และ 30 ตัวต่อต้น ก็พบว่ามีความเสียหายมากขึ นทุกวันหลังการปล่อยหนอนจนถึงวันที่ 7 โดยมีคะแนนความ
เสียหายอยู่ระหว่างระดับ 1 – 9 คะแนน และหลังการปล่อยหนอน2 – 7 วัน ต้นข้าวโพดมีความเสียหายและตาย
ก่อนที่จะให้ผลผลิตได้ 

จากการทดลองในปี 2558 พบว่าไม่มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างข้าวโพดหวานทั ง 2 พันธุ์และอัตราการปล่อย
หนอนในการให้คะแนนความเสียหายครั งที่ 1 – 7 การให้คะแนนความเสียหายจากการท าลายของหนอนเจาะล า
ต้นข้าวโพดทั ง 2 พันธุ์ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ทุกอัตราการปล่อยหนอนมีความแตกต่างทางสถิติโดยที่อัตรา
การปล่อยหนอน 40 ตัวต่อต้น มีคะแนนความเสียหายมากที่สุดและมีความเสียหายมากขึ นทุกวันจนถึงวันที่ 3 หลัง
การปล่อยหนอนพบว่ามีความเสียหายถึงระดับต้นหรือยอดข้าวโพดหักและตาย ส่วนในอัตราการปล่อยหนอนที่ 10 
20 และ 30 ตัวต่อต้น ก็พบว่ามีความเสียหายมากขึ นทุกวันหลังการปล่อยหนอนจนถึงวันที่ 7 โดยมีคะแนนความ



เสียหายอยู่ระหว่างระดับ 1 – 9 คะแนน และหลังการปล่อยหนอน 2 – 7 วัน ต้นข้าวโพดมีความเสียหายและตาย
ก่อนที่จะให้ผลผลิตได้  

  

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
ในข้าวโพดหวานทั ง 2 พันธุ์ การปล่อยหนอนที่อัตรา 40 ตัวต่อต้น มีคะแนนความเสียหายมากที่สุด คือ 

ระดับ 9 เนื่องจากท าให้ต้นข้าวโพดหวานหักและตายภายใน 3 วันหลังจากการปล่อยหนอนและไม่แตกต่างจาก
การปล่อยหนอน 10 20  และ 30 ตัวต่อต้น 

  

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
เพ่ือเป็นข้อมูลพื นฐานให้นักวิจัยที่เก่ียวข้องและเป็นข้อมูลแนะน าให้เกษตรกรในการปลูกข้าวโพดหวาน

ต่อไป 
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ภาคผนวก 

 

Table 1 The damage score of the two varieties of sweet corn on the release rate of worm   
             different in the 1-7 time at Chai Nat Field Crops Research Center in the rainy season  
             of 2014. 

Treatment 
The damage from the break after releasing the worm. 

1 day 2 days 3 days 4 days 5 days 6 days 7 days 

sweet corn varieties       

http://www.oae.go.th/dowload/prcai/


CNSH 7566 1.6 2.9 3.9 4.3 4.5 4.9 5.5 
Hibrix 3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.4 
Average 1.3 1.9 2.4 2.7 2.8 3.0 3.5 
CV (a) (%) 15.8 10.0 15.5 6.2 5.1 5.9 5.1 
The release rate of worm (larvae/plant) 

    
0  1.0 a 1.0 a 1.0 a 1.0 a 1.1 a 1.1 a 1.5 a 
10  1.0 a 2.0 b 3.1 b 3.6 b 3.9 b 4.5 b 5.4 b 
20  1.1 a 2.6 bc 3.5 bc 4.1 c 4.5 c 5.0 bc 5.7 bc 
30  1.1 a 2.9 c 4.0 c 4.4 c 4.7 c 5.4 c 6.3 c 
40  3.9 b 6.0 d 8.4 d 9.0 d 9.0 d 9.0 d 9.0 d 

Average 1.6 2.9 4.0 4.4 4.6 5.0 5.6 

CV (b) (%) 36.6 18.7 16.7 8.4 9.2 13.0 11.7 
In the same column numbers followed by a letter of the same, not different statistical confidence level of 
95% by DMRT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table 2 The damage score of the two varieties of sweet corn on the release rate of worm   
             different in the 1-7 time at Chai Nat Field Crops Research Center in the rainy season  
             of 2015. 

Treatment 
The damage from the break after releasing the worm. 

1 day 2 days 3 days 4 days 5 days 6 days 7 days 



sweet corn varieties       
CNSH 7566 1.7 3.0 4.3 5.1 5.5 6.1 6.3 
Hibrix 3 1.7 3.1 4.5 5.3 5.8 6.2 6.6 
Average 1.7 3.1 4.4 5.2 5.7 6.1 6.5 
CV (a) (%) 33.7 10.9 7.4 16.9 16.9 10.3 10.1 
The release rate of worm (larvae/plant) 

    
0  1.0 a 1.0  a  1.1  a  1.3  a  1.3 a 1.4 a 1.5 a 
10  1.2 a 2.3  b  3.3  b  4.4  b  5.2 b 6.2 b 6.8 b 
20  1.4 a 2.9 bc 3.9 bc 5.5 bc 6.4 c 7.0 b 7.5 b 
30  1.5 a 3.2  c   4.5  c  5.8  c  6.4 c 7.1 b 7.6 b 
40  3.5 b 5.9  d  9.0  d  9.0  d  9.0 d  9.0 c  9.0 c  

Average 1.7 3.1 4.4 5.2 5.7 6.1 6.5 

CV (b) (%) 8.9 25.6 19.9 21.4 19.5 17.8 16.0 
In the same column numbers followed by a letter of the same, not different statistical confidence level of 
95% by DMRT. 

 
 


