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การใช้มวนเพชฌฆาตควบคุมหนอนเจาะฝักข้าวโพดในข้าวโพดหวาน
Use of Assissasin Bug for Control Corn Ear
สาทิพย์ มาลี รจนา ไวยเจริญ
ประภัสสร เชยคาแหง พัชรีวรรณ จงจิตเมตต์
กลุม่ กีฏและสัตววิทยา สานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
รายงานความก้าวหน้า
การใช้มวนเพชฌฆาตควบคุมหนอนเจาะฝัก ข้าวโพดในข้าวโพดหวาน ดาเนินการระหว่าง
ตุล าคม 2558- กั น ยายน 2560 ในปี 2559 ดาเนิ นการส ารวจพบการระบาดของหนอนเจาะฝั ก
ข้าวโพดในแปลงเกษตรกรในจังหวัดชลบุรี และดาเนินการทดสอบอัตราการปล่อยมวนเพชฌฆาตที่
เหมาะสมในการควบคุมหนอนเจาะฝักข้าวโพด ในแปลงข้าวโพดหวานในจังหวัดชลบุรี ผลการทดลอง
พบว่า กรรมวิธีปล่อยมวนเพชฌฆาตอัตรา 1 2 และ 3 ตัวต่อต้น มีเปอร์เซ็นต์ฝักที่ถูกหนอนเจาะฝัก
ข้าวโพดทาลายในระดับต่าใกล้เคียงกัน ระหว่าง 1.61-4.39% ส่วนกรรมวิธีไม่ควบคุมมีเปอร์เซ็นต์ฝักที่
ถูกหนอนเจาะฝักข้าวโพดทาลายสูงถึง 14.97% ในปี 2560 ดาเนินการทาแปลงทดสอบการใช้มวน
เพชฌฆาตอัตรา 1 ตัว/ต้น ซึ่งเป็น อัตราการปล่อยที่ได้จากการทดลองในปี 2559 เปรียบเทียบกับพ่น
ด้วยสารฆ่าแมลง ฟิโปรนิล 5%SC อัตรา 20 มล./น้า 20 ลิตร ในการควบคุมหนอนเจาะฝักข้าวโพดใน
แปลงข้าวโพดหวานในจังหวัดชลบุรี โดยผลการทดลองพบว่า กรรมวิธีปล่อยมวนเพชฌฆาตอัตรา 1 ตัว/ต้น
และกรรมวิธีพ่นสารฆ่าแมลง ฟิโปรนิล 5%SC อัตรา 20 มล./น้า 20 ลิตร มีเปอร์เซ็นต์ฝักที่ถูกหนอน
เจาะฝักข้าวโพดทาลายในระดับต่าใกล้เคียงกัน ระหว่าง 1.61-4.39% ส่วนกรรมวิธีไม่ควบคุมมี
เปอร์เซ็นต์ฝักที่ถูกหนอนเจาะฝักข้าวโพดทาลายสูงถึง 14.97%6
คาสาคัญ: การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี มวนเพชฌฆาต หนอนเจาะฝักข้าวโพด ข้าวโพดหวาน
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คานา
การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีเป็นองค์ประกอบหลักในการแก้ไขปัญหาศัตรูพืชที่ทาลายผลผลิ ต
ทางการเกษตร ศัตรูพืชสร้างความต้านทานต่อสารฆ่าแมลง พิษตกค้างของสารฆ่าแมลงในผลผลิตที่ใช้
บริโภคและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังช่วยลดการใช้สารฆ่าแมลงและลดมูลค่าการนาเข้าของสารฆ่า
แมลง ดังนั้นความพยายามในการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในปัจจุบันและอนาคต
ข้าวโพดหวาน เป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ สามารถใช้บริโภคได้ทั้งในรูปฝักสดและแปรรูป ทั้งบริโภค
ภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ปัญหาสาคัญอย่างหนึ่งในการปลูกข้าวโพดหวานคือ ปัญหา
แมลงศัตรูรบกวน ในประเทศไทยมีรายงานว่าข้าวโพดมีแมลงศัตรูมากถึง 76 ชนิด หนอนเจาะฝัก
ข้าวโพดนับเป็นแมลงศัตรูที่สาคัญที่สร้างความเสียหายให้แก่ข้าวโพดหวานเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
สามารถเข้าทาลายในช่วงที่ข้าวโพดหวานยังไม่ติดดอกจนถึงติดฝัก ปัจจุบันเกษตรกรมักใช้สารฆ่าแมลง
ในการป้ องกัน กาจั ด ซึ่งทาให้ เกิด ปั ญหาสารตกค้างในผลผลิ ต และยั งส่ งผลกระทบต่อ แมลงศัต รู
ธรรมชาติอื่นๆ
มวนเพชฌฆาต เป็นแมลงห้าที่มีคุณสมบัติการทาลายหนอนได้หลายชนิดเหมือนกับมวนพิฆาต
การผลิตขยายให้ได้ปริมาณมากเพื่อใช้เป็นชีวภัณฑ์สามารถทาได้ง่าย รวมทั้งต้นทุนการผลิตต่า ดังนั้น
มวนเพชฌฆาตจึงเป็นมวนตัวห้าอีกชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพน่าสนใจในการนามาใช้ควบคุมแมลง
ศัตรูพืชเพื่อเพิ่มทางเลือกและลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรอีกด้วย
วิธดี าเนินการ
อุปกรณ์
1.มวนเพชฌฆาต
2.สารฆ่าแมลง
3.ถังพ่นสารกาจัดศัตรูพืช
4.เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน
วิธกี าร
1. ศึกษาอัตราการปล่อยมวนเพชฌฆาตที่เหมาะสมในการควบคุมหนอนเจาะฝักข้าวโพด (25592560)
วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 5 ซ้า 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
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ปลูกข้าวโพดหวานในแปลงย่อยขนาด 6x6 เมตร จานวน 20 แปลง ระยะปลูก 0.75x0.25
เมตร เมื่อข้าวโพดหวานอายุ 48-58 วัน สารวจจาก 4 แถวกลางมีจานวน 24 ต้นต่อแถว โดยสารวจ
หนอนเจาะฝักข้าวโพดจานวน 20 ต้น/แปลงย่อย ทุก 7 วัน ทาการทดลองกรรมวิธีที่กาหนด เมื่อพบ
หนอนหนอนเจาะฝักข้าวโพดเฉลี่ยเกิน 0.5ตัว/ต้น
-บันทึกจานวนหนอนหนอนเจาะฝักข้าวโพด ก่อนปล่อยมวนเพชฌฆาต และหลั ง
ปล่อยมวนเพชฌฆาต 7 วัน
-บันทึกจานวนแมลงศัตรูธรรมชาติที่พบทั้งก่อนและหลังการปล่อยมวนเพชฌฆาต
-บันทึกผลผลิตและคุณภาพผลผลิต
2. การใช้มวนเพชฌฆาตเปรียบเทียบการการใช้สารฆ่าแมลงในการควบคุมหนอนเจาะฝักข้าวโพด
(2560-2561)
ปลูกข้าวโพดหวานในแปลงขนาด 1 ไร่ จานวน 2 แปลง ระยะปลูก 0.75x0.25 เมตร
แปลงที่ 1 เมื่อข้าวโพดหวานอายุ 48-58 วันสารวจหนอนเจาะฝักข้าวโพด ทุก 7 วัน เมื่อพบ
หนอนหนอนเจาะฝักข้าวโพดเฉลี่ยเกิน 0.5 ตัว/ต้น ปล่อยมวนเพชฌฆาตอัตราที่เหมาะสมจากการ
ทดลองในข้อ 1
แปลงที่ 2 เมื่อข้าวโพดหวานอายุ 48-58 วันสารวจหนอนเจาะฝักข้าวโพด ทุก 7 วัน เมื่อพบ
หนอนหนอนเจาะฝักข้าวโพดเฉลี่ยเกิน 1 ตัว/ต้น พ่นด้วยสารฆ่าแมลง ฟิโปรนิล 5%sc อัตรา 20 มล./
น้า 20 ลิตร
-บันทึกจานวนหนอนหนอนเจาะฝักข้าวโพด ก่อนปล่อยมวนเพชฌฆาต และหลั ง
ปล่อยมวนเพชฌฆาต 7 วัน
-บันทึกจานวนแมลงศัตรูธรรมชาติที่พบทั้งก่อนและหลังการปล่อยมวนเพชฌฆาต
-บันทึกผลผลิตและคุณภาพผลผลิต
3. ศึกษาผลกระทบของสารป้องกันกาจัดศัตรูพชื ทีใ่ ช้ในข้าวโพดหวานที่มตี ่อมวนเพชฌฆาต (2561)
ทดสอบผลกระทบของสารป้องกันกาจัดศัตรูพื ชที่ใช้ในข้าวโพดหวานกับตัวอ่อนมวนเพชฌฆาต
ระยะที่ 4 โดยใช้มวนเพชฌฆาตจ านวน 10 ตัว/ซ้า หยด acetone น้ ากลั่ น และสารฆ่าแมลง ใน
หลอดแก้วทดลอง 1 ชนิด/2หลอด/ซ้า เอียงหลอดไปมาให้สารสัมผัสพื้นที่ด้านในหลอดแก้วให้ทั่ว แล้วตั้ง
ทิ้งไว้ให้แห้งที่อุณหภูมิห้องนาน 2 – 4 ชั่วโมง ใส่มวนเพชฌฆาตระยะตัวอ่อนวัย 4 จานวน 5 ตัว/หลอด
พร้อมใส่ดักแด้หนอนนกเพื่อเป็นอาหารแก่มวนเพชฌฆาต และตรวจนับมวนเพชฌฆาตที่ตายที่ 48 ชั่วโมง
วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 4 ซ้า 12 กรรมวิธี
1. คาร์บาริล(carbaryl) 85%WP
อัตรา 40 กรัม/ น้า 20 ลิตร
2. คาร์โบซัลแฟน(carbosulfan) 20%EC
อัตรา 40 มล./ น้า 20 ลิตร
3. คลอร์ไฟริฟอส(chlorpyrifos) 40%EC
อัตรา 20 มล./ น้า 20 ลิตร
4. อิมิดาโคลพริด(imidacloprid) 10%SL
อัตรา 20 มล./ น้า 20 ลิตร
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5. ฟิโปรนิล(fipronil) 5%SC
อัตรา 15 มล./ น้า 20 ลิตร
6. เบตาไซฟลูทริน(betacyfluthrin) 2.5%EC
อัตรา 40 มล./ น้า 20 ลิตร
7. ไดอะซินอน(diazinon) 60%EC
อัตรา 15 มล./ น้า 20 ลิตร
8. ฟลูเฟนนอกซูรอน(flufenoxzuron) 5%EC
อัตรา 30 มล./ น้า 20 ลิตร
9. คลอร์ฟลูอาซูรอน(chlorfluazuron) 5%EC
อัตรา 30 มล./ น้า 20 ลิตร
10. เดลทาเมทริน(deltamethrin) 3%EC
อัตรา 10 มล./ น้า 20 ลิตร
11. ไตรฟลูมูรอน(triflumuron) 25%WP
อัตรา 30 กรัม/ น้า 20 ลิตร
12. เทฟลูเบนซูรอน(teflubenzuron) 5%EC
อัตรา 25 มล./ น้า 20 ลิตร
การบันทึกข้อมูล
จานวนมวนเพชฌฆาตที่ตายในแต่ละซ้าหลังการทดสอบ ข้อมูลที่ได้นามาวิเคราะห์ผลทางสถิติ
สถานที่ทาการทดลอง
แปลงเกษตรกร จ.ชลบุรี
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
1. ศึกษาอัตราการปล่อยมวนเพชฌฆาตที่เหมาะสมในการควบคุมหนอนเจาะฝักข้าวโพด
สารวจพบการระบาดของหนอนเจาะฝักข้าวโพดในแปลงเกษตรกรในจังหวัดชลบุรี และดาเนินการ
ทดสอบอัตราการปล่อยมวนเพชฌฆาตที่เหมาะสมในการควบคุมหนอนเจาะฝักข้าวโพด ในแปลงข้าวโพด
หวานในจังหวัดชลบุรี ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2559 ผลการทดลองพบว่า กรรมวิธีปล่อยมวน
เพชฌฆาตทุกอัตรา มีเปอร์เซ็นต์ฝักที่ถูกหนอนเจาะฝักข้าวโพดทาลายในระดับต่าใกล้เคียงกัน ระหว่าง
1.61-4.39% ส่วนกรรมวิธีไม่ควบคุมมีเปอร์เซ็นต์ฝักที่ถูกหนอนเจาะฝักข้าวโพดทาลายสูงถึง 14.97%
(ตารางที่ 1)
2. การใช้มวนเพชฌฆาตเปรียบเทียบการการใช้สารฆ่าแมลงในการควบคุมหนอนเจาะฝักข้าวโพด
ดาเนินสารวจการระบาดของหนอนเจาะฝักข้าวโพดระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 ใน
แปลงเกษตรกรในจังหวั ด ชลบุ รี พบการระบาดของหนอนเจาะฝั ก ข้าวโพดอย่ างต่ อเนื่อง ในระยะ
ข้าวโพดออกไหมจนถึงติดฝัก จึงดาเนินการทาแปลงทดสอบการใช้มวนเพชฌฆาตอัตรา 1 ตัว/ต้น ซึ่ง
เป็นอัตราการปล่อยที่ได้จากการทดลองในปี 2559 เปรียบเทียบกับพ่นด้วยสารฆ่าแมลง ฟิโปรนิล 5%sc
อัตรา 20 มล./น้า 20 ลิตร ในการควบคุมหนอนเจาะฝักข้าวโพดในแปลงข้าวโพดหวานในจังหวัดชลบุรี
โดยผลการทดลองพบว่า กรรมวิธีปล่อยมวนเพชฌฆาตอัตรา 1 ตัว/ต้น และกรรมวิธีพ่นสารฆ่าแมลง
ฟิโปรนิล 5%sc อัตรา 20 มล./น้า 20 ลิตรมีเปอร์เซ็นต์ฝักที่ถูกหนอนเจาะฝักข้าวโพดทาลายในระดับต่า
ใกล้เคียงกัน ระหว่าง 1.61-4.39% ส่วนกรรมวิธีไม่ควบคุมมีเปอร์เซ็นต์ฝักที่ถูกหนอนเจาะฝักข้าวโพด
ทาลายสูงถึง 14.97% (ตารางที่ 2)
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เอกสารอ้างอิง
รัตนา นชะพงษ์ และคณะ. 2548. อนุกรมวิธ านมวนในสกุล Sycanus และ Polytoxus วงศ์
Reduviidae และการเก็บ รั ก ษา. รายงาน ผลการวิจั ย ฉบับ ย่อ กลุ่ มกีฏ และสั ต ววิทยา
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ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์ฝักข้าวโพดหวานที่ไม่ถูกหนอนเจาะฝักข้าวโพดทาลาย
กรรมวิธี

ฝักดี(%)

ฝักถูกทาลาย(%)

1. ปล่อยมวนเพชฌฆาตอัตรา 5 ตัวต่อต้น

98.39

1.61

2. ปล่อยมวนเพชฌฆาตอัตรา 3 ตัวต่อต้น

95.95

4.05

3. ปล่อยมวนเพชฌฆาตอัตรา 1 ตัวต่อต้น

95.61

4.39

4. ไม่ควบคุม

85.03

14.97

ตารางที่ 2 เปอร์เซ็นต์ฝักข้าวโพดหวานที่ไม่ถูกหนอนเจาะฝักข้าวโพดทาลาย
กรรมวิธี

ฝักดี(%)

ฝักถูกทาลาย(%)

1. พ่นด้วยสารฆ่าแมลง ฟิโปรนิล 5%sc อัตรา 20 มล./น้า 20 ลิตร

96.58

3.42

2. ปล่อยมวนเพชฌฆาตอัตรา 1 ตัวต่อต้น

90.72

9.38

3. ไม่ควบคุม

85.16

14.94

ภาพที่ 1 ลักษณะการทาลายของหนอนเจาะฝักข้าวโพด

รายงานผลงานวิจัยประจาปี ๒๕๖๐ สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

960

ภาพที่ 2 การปล่อยมวนเพชฌฆาตควบคุมหนอนเจาะฝักข้าวโพด
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