
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด 2561 

------------------------ 

1.แผนงานวิจัย            :  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขยายและการใช้ประโยชน์ 

ของชีวินทรีย์สู่เชิงพาณิชย์ 

2.โครงการวิจัย                         :  วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขยายและการใช้ชีวินทรีย์ในการ
ควบคุมศัตรูพืชที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ 

กิจกรรม            : การผลิตขยายและการใช้ชีวภัณฑ์ในการควบคุมแมลง ไร และ 
สัตว์ศัตรูพืช 

 

3.ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การใช้มวนเพชฌฆาตควบคุมหนอนเจาะฝักข้าวโพดใน

ข้าวโพดหวาน  

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Use of Assissasin Bug for Control Corn Ear Worm  

 

4.คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นายสาทิพย์  มาลี ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชสังกัด 

ผู้ร่วมงาน                            :  นางรจนา ไวยเจริญ  

นางประภัสสร เชยค าแหง   

นางสาวพัชรีวรรณ จงจิตเมตต ์

ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

5.บทคัดย่อ   :   

การใช้มวนเพชฌฆาตควบคุมหนอนเจาะฝักข้าวโพดในข้าวโพดหวาน ด าเนินการที่แปลง

เกษตรกรในจังหวัดชลบุรี และห้องปฏิบัติการกลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืข

ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 - กันยายน 2561 ด าเนินการทดสอบอัตราการปล่อยมวนเพชฌฆาตที่

เหมาะสมในการควบคุมหนอนเจาะฝักข้าวโพด  เปรียบเทียบกับการพ่นด้วยสารฆ่าแมลง ฟิโปรนิล 

5%sc อัตรา 20 มล./น  า 20 ลิตร และไม่ควบคุมศัตรูพืช พบว่า กรรมวิธีปล่อยมวนเพชฌฆาตอัตรา 1 

ตัว/ต้น มีเปอร์เซ็นต์ฝักที่ถูกหนอนเจาะฝักข้าวโพดท าลาย 4.35 % และกรรมวิธีพ่นสารฆ่าแมลง ฟิโปร

นิล 5%sc อัตรา 20 มล./น  า 20 ลิตรมีเปอร์เซ็นต์ฝักที่ถูกหนอนเจาะฝักข้าวโพดท าลายในระดับต่ า

ใกล้เคียงกัน 3.42 %  ส่วนกรรมวิธีไม่ควบคุมมีเปอร์เซ็นต์ฝักท่ีถูกหนอนเจาะฝักข้าวโพดท าลายสูงถึง 

14.94% ศึกษาผลกระทบของสารป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชจ านวน 7 ชนิด ที่มีค าแนะน าให้ใช้ใน



ข้าวโพดหวานที่มีต่อมวนเพชฌฆาต พบว่าสารฆ่าแมลงคลอร์ไฟริฟอส มีความเป็นพิษสูงต่อมวน

เพชฌฆาต โดยมีผลให้มวนเพชฌฆาตตายถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนสารฆ่าแมลงฟิโปรนิลค่อนข้างมีความ

ปลอดภัยต่อมวนเพชฌฆาต โดยมีผลให้มวนเพชฌฆาตตายเพียง 5 เปอร์เซ็นต์ 

Use of assissasin bug for control corn ear worm was carried out for 3 years in 

Chonburi province during October 2015 – September 2018. Study release assissasin bug, 

rate 1 per plant compare with fipronil 5%sc rate 20 ml / 20 liters of water and control 

treatment. They were : in release 1 assissasin bug per plant treatment had percentage 

of pods damaged by corn ear worms 9.38 %. In insecticide treatment had percentage 

of pods damaged 3.42 % and In control treatment, percentage of pods damaged up to 

14.94%. Study the effects of 7 insecticides on assissasin bug. They were : chlorpyrifos is 

a highly toxicity and fipronil is low toxicity to assissasin bug 

 

6.ค าน า                                 :   
การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีเป็นองค์ประกอบหลักในการแก้ไขปัญหาศัตรูพืชที่ท าลาย

ผลผลิตทางการเกษตร ศัตรูพืชสร้างความต้านทานต่อสารฆ่าแมลง พิษตกค้างของสารฆ่าแมลงใน
ผลผลิตที่ใช้บริโภคและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี ยังช่วยลดการใช้สารฆ่าแมลงและลดมูลค่าการน าเข้าของ
สารฆ่าแมลง ดังนั นความพยายามในการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในปัจจุบันและ
อนาคต  

ข้าวโพดหวาน เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ สามารถใช้บริโภคได้ทั งในรูปฝักสดและแปรรูป ทั ง
บริโภคภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ปัญหารส าคัญอย่างหนึ่งในการปลูกข้าวโพดหวานคือ 
ปัญหาแมลงศัตรูรบกวน ในประเทสไทยมีรายงานว่าข้าวโพดมีแมลงศัตรูมากถึง 76 ชนิด หนอนเจาะฝัก
ข้าวโพดนับเป็นแมลงศัตรูที่ส าคัญท่ีสร้างความเสียหายให้แก่ข้าวโพดหวานเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
สามารถเข้าท าลายในช่วงที่ข้าวโพดหวานยังไม่ติดดอกจนถึงติดฝัก ปัจจุบันเกษตรกรมักใช้สารฆ่าแมลง
ในการป้องกันก าจัด ซึ่งท าให้เกิดปัญหาสารตกค้างในผลผลิต และยังส่งผลกระทบต่อแมลงศัตรู
ธรรมชาติอ่ืนๆ  

มวนเพชฌฆาต เป็นแมลงห  าที่มีคุณสมบัติการท าลายหนอนได้หลายชนิด การผลิตขยายให้
ได้ปริมาณมากเพ่ือใช้เป็นชีวภัณฑ์สามารถท าได้ง่าย รวมทั งต้นทุนการผลิตต่ า ดังนั นมวนเพชฌฆาตจึง
เป็นมวนตัวห  าอีกชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพน่าสนใจในการน ามาใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชเพ่ือเพ่ิม
ทางเลือกและลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรอีกด้วย  

 

 



7.วิธีด าเนินการ                         :  

อุปกรณ์    
 1.มวนเพชฌฆาต 
 2.สารฆ่าแมลง  
 3.ถังพ่นสารก าจัดศัตรูพืช 
 4.เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน 
วิธีการ 

1.ศึกษาอัตราการปล่อยมวนเพชฌฆาตที่เหมาะสมในการควบคุมหนอนเจาะฝักข้าวโพด(2559-
2560) 

วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 5 ซ  า 4 กรรมวิธี 
1.ปล่อยมวนเพชฌฆาตอัตรา  3 ตัวต่อต้น (288 ตัว/แปลงย่อย) 
2.ปล่อยมวนเพชฌฆาตอัตรา  2 ตัวต่อต้น (192 ตัว/แปลงย่อย) 
3.ปล่อยมวนเพชฌฆาตอัตรา  1 ตัวต่อต้น (96 ตัว/แปลงย่อย) 
4. ไม่ควบคุม 

ปลูกข้าวโพดหวานในแปลงย่อยขนาด 6x6 เมตร จ านวน 20 แปลง ระยะปลูก 0.75x0.25 เมตร 
เมื่อข้าวโพดหวานอายุ 48-58 วัน ส ารวจจาก 4 แถวกลางมีจ านวน 24 ต้นต่อแถว โดยส ารวจหนอน
เจาะฝักข้าวโพดจ านวน 20 ต้น/แปลงย่อย ทุก 7 วัน ท าการทดลองกรรมวิธีที่ก าหนด เมื่อพบหนอน
หนอนเจาะฝักข้าวโพดเฉลี่ยเกิน 0.5ตัว/ต้น  

 -บันทึกจ านวนหนอนหนอนเจาะฝักข้าวโพด ก่อนปล่อยมวนเพชฌฆาต และหลังปล่อยมวน
เพชฌฆาต 7 วัน         

 -บันทึกจ านวนแมลงศัตรูธรรมชาติที่พบทั งก่อนและหลังการปล่อยมวนเพชฌฆาต 
 -บันทึกผลผลิตและคุณภาพผลผลิต 

2.การใช้มวนเพชฌฆาตเปรียบเทียบการการใช้สารฆ่าแมลงในการควบคุมหนอนเจาะฝักข้าวโพด
(2560-2561) 

ปลูกข้าวโพดหวานในแปลงขนาด 1 ไร่ จ านวน 2 แปลง ระยะปลูก 0.75x0.25 เมตร  
แปลงที่ 1 เมื่อข้าวโพดหวานอายุ 48-58 วันส ารวจหนอนเจาะฝักข้าวโพด ทุก 7 วัน เมื่อพบ

หนอนหนอนเจาะฝักข้าวโพดเฉลี่ยเกิน 0.5 ตัว/ต้น ปล่อยมวนเพชฌฆาตอัตราที่เหมาะสมจากการ
ทดลองในข้อ 1  

แปลงที่ 2 เมื่อข้าวโพดหวานอายุ 48-58 วันส ารวจหนอนเจาะฝักข้าวโพด ทุก 7 วัน เมื่อพบ
หนอนหนอนเจาะฝักข้าวโพดเฉลี่ยเกิน 1 ตัว/ต้น พ่นด้วยสารฆ่าแมลง ฟิโปรนิล 5%sc อัตรา 20 มล./
น  า 20 ลิตร 

-บันทึกจ านวนหนอนหนอนเจาะฝักข้าวโพด ก่อนปล่อยมวนเพชฌฆาต และหลังปล่อย
มวนเพชฌฆาต 7 วัน 

 -บันทึกจ านวนแมลงศัตรูธรรมชาติที่พบทั งก่อนและหลังการปล่อยมวนเพชฌฆาต 



 -บันทึกผลผลิตและคุณภาพผลผลิต 

3.ศึกษาผลกระทบของสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ใช้ในข้าวโพดหวานที่มีต่อมวนเพชฌฆาต (2561) 

ทดสอบผลกระทบของสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ใช้ในข้าวโพดหวานกับตัวอ่อนมวน
เพชฌฆาตระยะที่ 4  โดยใช้มวนเพชฌฆาตจ านวน 10 ตัว/ซ  า หยดน  ากลั่น และสารฆ่าแมลง ในแก้ว
ทดลอง 1 ชนิด/2หลอด/ซ  า  เอียงแก้วไปมาให้สารสัมผัสพื นที่ด้านในหลอดแก้วให้ทั่ว แล้วตั งทิ งไว้ให้
แห้งที่อุณหภูมิห้องนาน 2 – 4 ชั่วโมง ใส่มวนเพชฌฆาตระยะตัวอ่อนวัย 4 จ านวน 10 ตัว/แก้ว พร้อม
ใส่ดักแด้หนอนนกเพ่ือเป็นอาหารแก่มวนเพชฌฆาต และตรวจนับมวนเพชฌฆาตที่ตายที่ 24 ชั่วโมง 

วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 4 ซ  า 7 กรรมวิธี 

1.คาร์บาริล(carbaryl) 85%WP    อัตรา 40 กรัม/ น  า 20 ลิตร 

2.คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) 20%EC  อัตรา 40 มล./ น  า 20 ลิตร 

3.คลอร์ไฟริฟอส(chlorpyrifos) 40%EC  อัตรา 20 มล./ น  า 20 ลิตร 

4.อิมิดาโคลพริด(imidacloprid) 10%SL  อัตรา 20 มล./ น  า 20 ลิตร 

5.ฟิโปรนิล(fipronil) 5%SC    อัตรา 15 มล./ น  า 20 ลิตร 

6.เบตาไซฟลูทริน(betacyfluthrin) 2.5%EC  อัตรา 40 มล./ น  า 20 ลิตร 

7.เดลทาเมทริน(deltamethrin) 3%EC  อัตรา 10 มล./ น  า 20 ลิตร 
การบันทึกข้อมูล  
จ านวนมวนเพชฌฆาตที่ตายในแต่ละซ  าหลังการทดสอบ ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์ผลทางสถิติ  
สถานที่ท าการทดลอง 

 แปลงเกษตรกร จ.ชลบุรี  
 

8.ผลการทดลองและวิจารณ์  

1.ศึกษาอัตราการปล่อยมวนเพชฌฆาตที่เหมาะสมในการควบคุมหนอนเจาะฝักข้าวโพด 
ส ารวจพบการระบาดของหนอนเจาะฝักข้าวโพดในแปลงเกษตรกรในจังหวัดชลบุรี และ

ด าเนินการทดสอบอัตราการปล่อยมวนเพชฌฆาตที่เหมาะสมในการควบคุมหนอนเจาะฝักข้าวโพด ใน

แปลงข้าวโพดหวานในจังหวัดชลบุรี ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2559 ผลการทดลองพบว่า 

กรรมวิธีปล่อยมวนเพชฌฆาตทุกอัตรา มีเปอร์เซ็นต์ฝักที่ถูกหนอนเจาะฝักข้าวโพดท าลายในระดับต่ า

ใกล้เคียงกัน ระหว่าง 1.61-4.39 %  ส่วนกรรมวิธีไม่ควบคุมมีเปอร์เซ็นต์ฝักที่ถูกหนอนเจาะฝักข้าวโพด

ท าลายสูงถึง 14.97% (Table 1) 



2.การใช้มวนเพชฌฆาตเปรียบเทียบการการใช้สารฆ่าแมลงในการควบคุมหนอนเจาะฝัก

ข้าวโพด 

ด าเนินส ารวจการระบาดของหนอนเจาะฝักข้าวโพดระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 ใน

แปลงเกษตรกรในจังหวัดชลบุรี พบการระบาดของหนอนเจาะฝักข้าวโพดอย่างต่อเนื่อง ในระยะ

ข้าวโพดออกไหมจนถึงติดฝัก จึงด าเนินการท าแปลงทดสอบการใช้มวนเพชฌฆาตอัตรา 1 ตัว/ต้น ซึ่ง

เป็นอัตราการปล่อยที่ได้จากการทดลองในปี 2559 เปรียบเทียบกับพ่นด้วยสารฆ่าแมลง ฟิโปรนิล 

5%sc อัตรา 20 มล./น  า 20 ลิตร ในการควบคุมหนอนเจาะฝักข้าวโพดในแปลงข้าวโพดหวานใน

จังหวัดชลบุร ี โดยผลการทดลองพบว่า กรรมวิธีปล่อยมวนเพชฌฆาตอัตรา 1 ตัว/ต้น และกรรมวิธีพ่น

สารฆ่าแมลง ฟิโปรนิล 5%sc อัตรา 20 มล./น  า 20 ลิตรมีเปอร์เซ็นต์ฝักที่ถูกหนอนเจาะฝักข้าวโพด

ท าลายในระดับต่ าใกล้เคียงกัน ระหว่าง 3.42-4.39 %  ส่วนกรรมวิธีไม่ควบคุมมีเปอร์เซ็นต์ฝักที่ถูก

หนอนเจาะฝักข้าวโพดท าลายสูงถึง 14.97% (Table 2) 

3.ศึกษาผลกระทบของสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ใช้ในข้าวโพดหวานที่มีต่อมวนเพชฌฆาต 
ด าเนินการศึกษาผลกระทบของสารป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชจ านวน 7 ชนิด ที่มีค าแนะน าให้

ใช้ในข้าวโพดหวานที่มีต่อมวนเพชฌฆาต อัตราการตายของมวนเพชฌฆาตที่ปล่อยหลังจากพ่นสาร
ทดสอบ 4 ชั่วโมง พบว่าสารฆ่าแมลงคลอร์ไฟริฟอส มีความเป็นพิษสูงต่อมวนเพชฌฆาต โดยมีผลให้
มวนเพชฌฆาตตายถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนสารฆ่าแมลงฟิโปรนิลค่อนข้างมีความปลอดภัยต่อมวน
เพชฌฆาต โดยมีผลให้มวนเพชฌฆาตตายเพียง 5 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอัตราการตายของมวนเพชฌฆาตเมื่อ
ปล่อยหลังจากพ่นสารทดสอบ 24 ชั่วโมง พบว่าสารฆ่าแมลงคลอร์ไฟริฟอส ยังมีผลให้มวนเพชฌฆาต
ตายถึง 100 เปอร์เซ็นต์ และสารฆ่าแมลงฟิโปรนิลค่อนข้างมีความปลอดภัยต่อมวนเพชฌฆาต โดยมีผล
ให้มวนเพชฌฆาตตาย 5 เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกันกับการปล่อยหลังพ่นสารทดสอบ 4 ชั่วโมง ส่วนสาร
ทดสอบอ่ืน อัตราการตายของมวนเพชฌฆาตเมื่อปล่อยหลัง 24 ชั่วโมงจะลดลงน้อยกว่าการปล่อยหลัง
พ่นสารทดสอบ 4 ชั่วโมง (Table 3) 

 

9.สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  
การใช้มวนเพชฌฆาตควบคุมหนอนเจาะฝักข้าวโพดในข้าวโพดหวาน หากพบการระบาดของ

หนอนเจาะฝักข้าวโพดเฉลี่ยเกิน 1 ตัวต่อต้น สามารถปล่อยมวนเพชฌฆาตเฉลี่ย 1 ตัวต่อข้าวโพด 1 ต้น
จะสามารถควบคุมการระบาดของหนอนเจาะฝักข้าวโพดได้ใกล้เคียงกับการพ่นด้วยสารฆ่าแมลง ฟิโปรนิล 
5%sc อัตรา 20 มล./น  า 20 ลิตร ทั งนี ควรส ารวจการระบาดของหนอนเจาะฝักข้าวโพดอย่างสม่ าเสมอ 
หากเริ่มพบการระบาดในระดับต่ าสามารถปล่อยมวนเพชฌฆาตในปริมาณ 100-200 ตัวต่อไร่ เพ่ือ
ควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดถึงระดับเศรษฐกิจ ในกรณีมีความจ าเป็นต้องปล่อยมวนเพชฌฆาตในแปลงที่



มีการใช้สารเคมี ควรเลือกใช้สารเคมีที่มีความผลกระทบต่อมวนเพชฌฆาตน้อยที่สุด หรือปล่อยมวน
เพชฌฆาตหลังการใช้สารเคมีไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เพ่ือลดผลกระทบที่จะมีต่อมวนเพชฌฆาตลงบ้าง 

 

 

10.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  

1.  ข้อมูลที่ได้น าไปใช้ในงานวิจัยด้านต่างๆ เกี่ยวกับงานควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี การป้องกันก าจัด

ศัตรูพืชแบบผสมผสาน และโครงการวิจัยลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 

2.  สามารถใช้มวนเพชฌฆาตควบคุมหนอนเจาะฝักข้าวโพด ลดการใช้สารก าจัดศัตรูพืช และลดพิษ

ตกค้างในผลผลิต  
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12.ภาคผนวก :  

* จัดส่งข้อมูลไปยังกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการในรูปเอกสารหรือส่งข้อมูลทาง  

Email Table 1 Sweet corn yields from the release of assassin bug control corn ear worm 

No. assassin bug/plant Good pod 
(%) 

Damage pod 
(%) 

5 98.39 1.61 

3 95.95 4.05 

1 95.61 4.39 

control 85.03 14.97 

 



Table 2 Sweet corn yields from the release of assassin bug compared with the use of 

insecticides to control  corn ear worm 

treatment 
Good pod 

(%) 
Damage pod 

(%) 
fipronil 5%sc (20 cc./ 20 L.) 96.58 3.42 

1 assassin bug/plant  95.65 4.35 

control 85.16 14.94 

 

Table 3. percent mortaity of assassin bug from the effects of insecticides 

insecticides 
mortaity of assassin bug (%) 

Release bug after 
spraying for 4 hours. 

Release bug after spraying 
for 24 hours 

1.carbaryl 85%WP 32.50 25.00 

2.carbosulfan 20%EC 17.50 2.50 

3.chlorpyrifos 40%EC 100.0 100.0 

4.imidacloprid 10%SL 64.0 40.0 

5.fipronil 5%SC 5.00 5.00 

6.betacyfluthrin 2.5%EC 87.50 20.00 

7.deltamethrin 3%EC 50.00 7.50 
 



 

            

fig.1 The destruction of corn ear worms 

 

 

fig 2 The release of assassin bug to control  corn ear worm 

 

 

 

 


