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การใชมวนเพชฌฆาต Sycanus versicolor Dohrn. ควบคุมแมลงศัตรูพืชในหน!อไมฝรั่ง
The Utilization of Assassin Bug, Sycanus versicolor Dohrn.
for Controlling Insect Pests in Asparagus
รัตนา นชะพงษ< สมชัย สุวงศ<ศักดิ์ศรี อุราพร หนูนารถ
กลุ!มกีฏและสัตววิทยา

สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

บทคัดย!อ
การใชมวนเพชฌฆาต Sycanus versicolor Dohrn. ควบคุมแมลงศัตรูพืชในหน!อไมฝรั่ง
ในแปลงหน!อไมฝรั่งของเกษตรกรขนาด 2 และ 1 ไร! ที่อําเภอท!ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ป3 2554 2555 แบ!งแปลงเป7นแปลงย!อยขนาด 240 ตารางเมตร มี 5 แถวๆละ 120 กอ โดยทดลอง 3 แถว
กลาง มี 2 ซ้ํา ในป3 2554 ใช 8 แปลงย!อย มี 4 กรรมวิธี คือ 1) ปล!อยมวนเพชฌฆาตตัวอ!อนวัย 4
อัตรา 5 ตัว/กอ 2) พ!น Bacillus thuringiensis var aizawai อัตรา 80 กรัม/น้ํา 20 ลิตร 3)
ปล!อยมวนเพชฌฆาตตัวอ!อนวัย 4 อัตรา 3 ตัว/กอ และพ!น Bt. Var aizawai อัตรา 80 กรัม/น้ํา 20
ลิตร 4) พ!นสารปHองกันกําจัดแมลง chlorfluazuron เป7นวิธีของเกษตรกร (treatment check) ใน
ป3 2555 ใช 6 แปลงย!อย โดยนําวิธีการและอัตราที่ไดผลดีของป3 2554 มาทดสอบยืนยันผล มี 3
กรรมวิธี คือ 1) ปล!อยมวนร!วมกับพ!น Bt. 2) พ!น Bt. 3) พ!น chlorfluazuron (treatment check)
ทําการตรวจนับหนอนกระทูหอมแบบสุ!มจํานวน 30 กอ/แถว ทุก 7 วัน จํานวน 10 ครั้ง (ป32554)
และ 7 ครั้ง (ป32555) เมื่อหนอนเกินระดับเศรษฐกิจ 1 ตัว/กอ จะปล!อยมวน/พ!นสารฯ การทดลอง
ในป3 2554 พบว!าแปลงปล!อยมวน, แปลงพ!น Bt. , แปลงปล!อยมวนร!วมกับพ!น Bt. และแปลงพ!นสาร
chlorfluazuron มีหนอนเกินระดับเศรษฐกิจ จํานวน 3, 3, 2 และ 4 ครั้ง ตามลําดับ การปล!อยมวน
เพชฌฆาตร!วมกับการพ!น Bt. สามารถลดจํานวนหนอนกระทูหอมลงไดมากที่สุด 94.96% และมี
ประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนกระทูหอมสูงที่สุด 84.64% เมื่อเปรียบเทียบกับการพ!นสาร
chlorfluazuron ซึ่งการพ!น chlorfluazuron ลดจํานวนหนอนไดต่ําที่สุดเพียง 67.20% ในป3 2555
พบว!าแปลงปล!อยมวนร!วมกับพ!น Bt., แปลงพ!น Bt. และแปลงพ!นสาร chlorfluazuron มีหนอน
เกินระดับเศรษฐกิจ จํานวน 2, 3 และ 4 ครั้ง ตามลําดับ การปล!อยมวนเพชฌฆาตร!วมกับการพ!น
Bt. สามารถลดจํานวนหนอนกระทูหอมลงไดมากที่สุด 93.78% และมีประสิทธิภาพในการควบคุม
หนอนกระทูหอมสูงที่สุด 76.44% เมื่อเปรียบเทียบกับการพ!นสาร chlorfluazuron ซึ่งการพ!น
chlorfluazuron ลดจํานวนหนอนกระทูหอมไดต่ําที่สุดคือ 73.58% ซึ่งใหผลเช!นเดียวกันทั้งสองป3
รหัสการทดลอง 01-41-54-01-01-00-01- 54
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คํานํา
ป3 2546-2549 หน!อไมฝรั่งจัดเป7นผักส!งออกที่มีความสําคัญของประเทศไทย เนื่องจากมี
มูลค!าสูงเป7นอันดับที่ 1 ของกลุ!มผักสดหรือแช!เย็น โดยมีมูลค!าการส!งออกเฉลี่ยประมาณ 940 ลาน
บาท ตลาดรับซื้อที่สําคัญ ไดแก! ญี่ปุ_น และไตหวันมีมูลค!าสูงมากถึง 625.70 และ 246.85 ลาน
บาท ตามลําดับ หรือรอยละ 66.57 และ 26.26 ของมูลค!าการส!งออกหน!อไมฝรั่งเฉลี่ยทั้งหมด โดย
ตลาดญี่ปุ_นสามารถรองรับผลผลิตหน!อไมฝรั่งไดมากกว!า 4,500 ตันต!อป3 ขณะที่ตลาดไตหวันสามารถ
รองรับผลผลิตหน!อไมฝรั่งไดมากกว!า 10,000 ตันต!อป3 และมีโอกาสขยายปริมาณการส!งออกไดเพิ่ม
มากขึ้นไดถาผลผลิตมีคุณภาพตามที่ตลาดทั้งสองกําหนดโดยเฉพาะตลาดญี่ปุ_นซึ่งกําหนดมาตรฐาน
คุณภาพผลผลิตของหน!อไมฝรั่งไวสูงมากแต!มีราคาผลผลิตต!อหน!วยสูงดวยเช!นกัน นอกจากนี้ประเทศ
ไทยยังสามารถขยายฐานการส!งออกไปยังประเทศอื่ นๆ เช! น กลุ! มประเทศยุโ รป อเมริ กา เป7 น ตน
สําหรับตลาดภายในประเทศหน!อไมฝรั่งยังเป7นผักที่มีคุณค!าทางโภชนาการสูง ซึ่งควรส!งเสริมใหเกิด
การบริโภคเพิ่มมากขึ้น
แต!ในป3 2550 และ 2551 ตลาดญี่ปุ_นระงับการนําเขาหน!อไมฝรั่งจากประเทศไทย เนื่องจาก
พบสารตกคางในผลผลิตที่ส!งไปจําหน!ายเกินมาตรฐาน และมีคุณภาพไม!ไดตามที่ตลาดญี่ปุ_นกําหนด จึง
มีปริมาณการส!งออกหน!อไมฝรั่งเฉลี่ยของป3 2550 และ 2551 เปรียบเทียบกับป3 2549 ลดลงถึง 30.37
เปอร`เซ็นต`
สาเหตุหลักเกิดจากการใชสารปHองกันกําจัดศัตรูพืชที่ไม!เหมาะสม ไม!มีประสิทธิภาพ และ
เก็บเกี่ยวผลผลิตในระยะที่ไม!ปลอดภัย เนื่องหน!อไมฝรั่งเป7นพืชที่มีโรคและแมลงศัตรูจํานวนมาก จึงมี
ความตองการสารเคมี ห รื อ สารสกั ด จากธรรมชาติ ใ นปH อ งกั น กํ า จั ด ศั ต รู ห น! อ ไมฝรั่ ง ชนิ ด ใหม! ที่ มี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัยต!อผูบริโภค และไม!เป7นปaญหาตามขอกําหนดของตลาดญี่ปุ_น ตลอดจนการ
พัฒนาวิธีตรวจรับรองผลผลิตในแหล!งผลิต (GAP) ใหไดมีความรวดเร็ว แม!นยํา และไดมาตรฐาน
ตลอดจนการลดการใชสารเคมีในการผลิต
ในปaจจุบันการจัดการศัตรูพืชไดพัฒนามาเป7นการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานซึ่งจะมีการ
ใชสารเคมีอย!างถูกวิธีร!วมดวย ส!วนการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีเป7นองค`ประกอบหลักที่สําคัญของการ
จัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในการแกไขปaญหาศัตรูพืชที่ทําลายผลผลิตทางการเกษตร ศัตรูพืชสราง
ความตานทานต!อสารฆ!าแมลง ลดพิษตกคางของสารฆ!าแมลงในผลผลิตที่ใชบริโภคและสิ่งแวดลอม
นอกจากนี้ยังช!วยลดการใชสารเคมีฆ!าแมลงและลดมูลค!าการนําเขาของสารเคมีฆ!าแมลง ดังนั้นความ
พยายามในการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีจึงเป7นสิ่งที่ขาดไม!ไดในปaจจุบันและอนาคต
มวนเพชฌฆาต (assassin bug) Sycanus versicolor Dohrn เป7นแมลงห้ําอยู!ในอันดับ
Hemiptera วงศ` Reduviidae เป7นแมลงห้ําชนิดใหม!ที่ยังไม!มีขอมูลตามขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาการ
ใชประโยชน`จ ากแมลงห้ํ ามาก!อน ทราบแต!ว!า มีคุณสมบัติ การทํา ลายหนอนเช! นเดี ยว กั บมวนพิ ฆาต
(stink bug) Eocanthecona furcellata (Wolff) ซึ่งอยู!ในอันดับ Hemiptera วงศ` Pentatomidae
และทําลายหนอนไดหลายชนิดเช!นเดียวกัน การเลี้ยงขยายมวนเพชฌฆาตใหไดปริมาณมากสามารถเพื่อ
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ใชเป7นชีวภัณฑ`ทําไดง!ายและง!ายกว!ามวนพิฆาต ทําใหตนทุนการผลิตต่ํากว!ามวนพิฆาต แต!ประสิทธิภาพ
ในการทํ า ลายหนอนไม!สู งเท! า กั บ มวนพิ ฆาต ในประเทศไทย รั ตนาและคณะ (2548) รายงานว! ามวน
เพชฌฆาตสกุล Sycanus ที่พบมากในประเทศไทยมี 3ชนิ ด คือ S. versicolor, Sycanus collaris
Fabricius และ Sycanus croceovittatus Dohrn. มวนเพชฌฆาต S. collaris และ S. croceovittatus
มีการศึกษาอย!างแพร!หลายในอดีต รัตนา (2554) รายงานว!า S. versicolor สามารถเลี้ยงไดดวยหนอน
นก มีระยะตัวอ!อน 70 วัน ตัวเต็มวัย 40-84 วัน จํานวนไข! 480 ฟอง ตลอดชีวิตกินหนอนกระทูผักวัย 3
ได 130 ตัวหรือ 1-2 ตัว/วัน Das และ Mukhopadhyay (2008) รายงานว!า S. croceovittatus เลี้ยง
ดวยปลวก (Coptotermes sp.) มีระยะตัวอ!อน 41.34 - 75.622 วัน ระยะวางไข! 25.42 - 61.25 วัน
วางไข!ได 134.37 ฟอง นําไปใชควบคุมหนอนในชาและลิ้นจี่ สําหรับมวนเพชฌฆาต S. collaris และS.
croceovittatus ในประเทศไทยไดมีการนํามาใชควบคุมแมลงศัตรูพืชเช!นในออย และป_าไม แต!รัตนา
และคณะ (2554) พบว!า S. versicolor สามารถใชหนอนนกเพียงชนิดเดียวนํามาเป7นเหยื่อเลี้ยงขยายได
ทําใหมีตนทุนการเลี้ยงต่ํา นอกจากนี้ยังมีนิสัยในการกินหนอนว!องไวกว!าและกินจุกว!า S. collaris และ
S. croceovittatus ดังนั้น S. versicolor จึงเป7นมวนเพชฌฆาตตัวใหม!อีกชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ
น!าสนใจในการนํามาใชเพื่อเพิ่มทางเลือกในการนํามาช!วยควบคุมศัตรูพืชโดยอาจจะใชมวนเพชฌฆาต S.
versicolor Dohrn ร!วมกับชีวภัณฑ`ชนิดอื่นไดแก!มวนพิฆาต หรือเชื้อแบคทีเรียควบคุมหนอนกระทูผัก
หนอนกระทูหอม และหนอนเจาะสมอฝHาย ซึ่งเป7นหนอนศัตรูพืชที่กําลังมีปaญหาการระบาดในพืชหลาย
ชนิด มวนเพชฌฆาตหลายชนิดเป7นมวนตัวห้ําที่มีประสิทธิภาพสูงในการทําลายหนอนศัตรูพืช สามารถ
อดอาหารไดเป7นเวลานานเมื่อไม!มีเหยื่อ (Slater and Baranowski, 1978) Sahayaraj (2002) กล!าวว!า
มวนเพชฌฆาต Rhynocoris marginatus (F.) สามารถเลี้ยงขยายพันธุ`ไดดีดวยหนอนผีเสื้อขาวสาร
Corcyra cephalonica สามารถฆ!าแมลงศัตรูพืชไดเกือบ 25 ชนิด เช!น หนอนกระทูผัก และหนอนเจาะ
สมอฝHาย และไดนําไปใชควบคุมแมลงศัตรูพืชทําใหผลผลิตเพิ่ม ขึ้นในแปลงถั่วเหลือง Sahayaraj และ
Paulraj (2001) รายงานว!ามวนเพชฌฆาตชนิด R. marginatus เมื่อเลี้ยงดัวยหนอนกระทูผักสามารถวางไข!
ได 405.28 ± 22.15 ฟอง มีวงจรชีวิต 103.933 วัน Grundy and Maelzer (2002) รายงานว!า ตัวอ!อน
มวนเพชฌฆาตชนิด Pristhesancus plagipennis(Walker) สามารถกินหนอนเจาะสมอฝHายที่มีขนาดเล็ก กลาง มากกว!า 160 ตัว/ 9-12 อาทิตย`/ มวน 1 ตัว สามารถเลี้ยงขยายปริมาณ และ นําไปปล!อยเพื่อ
ควบคุมหนอนเจาะสมอฝHายในอัตรา 1 ตัว/ แถวยาว 1 เมตร Grundy (2007) รายงานว!ามวนเพชฌฆาต
ชนิด P. plagipennis เป7นศัตรูธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพที่ใชควบคุมหนอน Helicoverpa และ
Creontiades
สําหรับประเทศไทย รัตนา (2551) รายงานว!ากองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการ
เกษตรไดดําเนินการวิจัยการนํามวนตัวห้ําไดแก!มวนพิฆาต (stink bug) E. furcellata ไปใชประโยชน`
ในการควบคุ ม ศั ต รู พื ช ไดแก! หนอนกระทู หอม, หนอนเจาะสมอฝH า ย, หนอนกระทู ผั ก ไดประสบ
ผลสําเร็จสูงในองุ!น, หน!อไมฝรั่ง, ถั่วฝaกยาว, ถั่วเหลือง ทั้งมีศึกษาการผลิตอย!างเป7นระบบสามารถผลิต
เป7 น ชี วภั ณฑ` ได แต! ไม!ส ามารถใชหนอนนกเพี ย งชนิ ด เดีย วนํ า มาเป7 น เหยื่ อผลิ ต ขยายมวนพิฆาตได
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เพราะจะทําใหมวนระยะตัวอ!อนตายสูงถึง 50% ตองใชหนอนนกร!วมกับหนอนกระทูผักนํามาเป7น
เหยื่อผลิตขยายมวนพิฆาตซึ่งจะทําใหมวนระยะตัวอ!อนตายเพียง 26.71% ทําใหการผลิตมวนพิฆาตมี
ตนทุนการผลิตสูง เพราะในการผลิตหนอนกระทูผักเพื่อใชเป7นเหยื่ออาหารเลี้ยงมวนพิฆาต ตองใช
อาหารเทียมซึ่งมีราคาแพง ในขณะที่มวนเพชฌฆาต S. versicolor สามารถใชหนอนนกเพียงชนิดเดียว
นํามาเป7นเหยื่อเลี้ยงขยายไดซึ่งการผลิตหนอนนกเพื่อใชเป7นเหยื่ออาหารเลี้ยงมวนเพชฌฆาตใชอาหาร
ไก!เลี้ยงซึ่งมีราคาถูกกว!ามากและไม!เสียแรงงานในการเตรียมอาหาร ทําใหมีตนทุนการเลี้ยงต่ํากว!าการ
เลี้ยงมวนพิฆาต ดังนั้นมวนเพชฌฆาต S. versicolor จึงเป7นมวนตัวห้ําอีกชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ
น!าสนใจในการนํามาใชเพื่อเพิ่มทางเลือกในการนํามาช!วยควบคุมหนอนกระทูหอมซึ่งเป7นแมลงศัตรูพืช
ที่กําลังมีปaญหาระบาดในหน!อไมฝรั่งในปaจจุบันและมีแนวโนมว!าจะเพิ่มความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ
เนื่ อ งจากการใชสารเคมี ปH อ งกั น กํ า จั ด ไม! ไ ดผลดี เ ท! า ที่ ค วร ดั ง นั้ น การนํ า มวนตั ว เพชฌฆาตที่ มี
ประสิทธิภาพไปใชควบคุมศัตรูพืชร!วมกั บเชื้อจุลินทรีย` จึงเป7นอีกทางเลือกหนึ่ งที่น!าสนใจเพื่อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงศัตรูพืชในหน!อไมฝรั่งใหไดผลดียิ่งขึ้น
วิธีดําเนินการ
อุปกรณ<
1. ชั้นเลี้ยงแมลง, กล!องพลาสติก
2. มวนเพชฌฆาต S. versicolor
3. ดักแดหนอนนก และหนอนนก
4. พู!กัน, ปากคีบ, กระดาษเนื้อเยื่อ และสําลี
5. อาหารไก!สําหรับเลี้ยงหนอนนก
6. สารปHองกันกําจัดศัตรูพืชไดแก! Bacillus thuringiensis var aizawai (เชื้อแบคทีเรีย)
และ chlorfluazuron
7. แปลงหน!อไมฝรั่งของเกษตรกร
วิธีการ
เก็บรวบรวมมวนเพชฌฆาต S. versicolor จากแปลงปลูกพืชนํามาเพาะเลี้ยง พรอมทั้ง
เพาะเลี้ยงขยายหนอนนกดวยอาหารไก!เพื่อใชเป7นอาหารของมวนเพชฌฆาตในหองปฏิบัติการ พรอม
ทั้งเลี้ยงขยายมวนเพชฌฆาตเพื่อเก็บไวเป7น stock culture และเตรียมมวนวัย 4 – 5 ใหไดปริมาณที่
ตองการตลอดเวลา เพื่อสามารถปล!อยในแปลงทดลองไดทันทีเมื่อมีแมลงระบาด
ดําเนินการในป3 2554 ถึง 2555 ในแปลงหน!อไมฝรั่งของเกษตรกรที่กําลังมีการระบาดของ
หนอนกระทูหอม ที่อําเภอท!ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี แบ!งแปลงหน!อไมฝรั่งเป7นแปลงย!อย แต!ละ
แปลงย!อยมีพื้นที่ 240 ตารางเมตร มีจํานวน 5 แถว แต!ละแถวยาว 60 เมตร โดยทดลอง 3 แถวกลาง
มีจํานวนกอ 120 กอต!อแถว
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ป3 2554 ดําเนินการในแปลงหน!อไมฝรั่ง ขนาด 2 ไร! แบ!งแปลงเป7น 8 แปลงย!อย ทํา 2 ซ้ํา
ทํา 1 ซ้ํา/1 แปลงย!อย มี 4 วิธีการ ไดแก! 1) ปล!อยมวนเพชฌฆาตที่อัตรา 5 ตัว/กอ (600 ตัว/แถว)
2) พ!น Bacillus thuringiensis var aizawai ที่อัตรา 80 กรัม/น้ํา 20 ลิตร 3) ปล!อยมวนเพชฌฆาตที่
อัตรา 3 ตัว/กอ (360 ตัว/แถว) และพ!น Bt. var aizawai ที่อัตรา 80 กรัม/น้ํา 20 ลิตร 4) พ!นสาร
ฆ!าแมลง chlorfluazuron ตามที่เกษตรกรปฏิบัติที่อัตรา 30 มล./น้ํา 20 ลิตร ซึ่งใชเป7น treatment
check แต!ละวิธีการทํา 2 ซ้ํา ตรวจนับจํานวนหนอนกระทูหอมบนตนหน!อไมฝรั่งแบบสุ!ม จํานวน 30
กอ/แถว ทุกแถว สุ!มทั้งหมด 90 กอ/แปลงย!อย ดําเนินการตรวจนับจํานวนหนอนทั้ง 8 แปลง ทุก 7
วัน ทั้งหมด 10 ครั้ง เมื่อหนอนเกินระดับเศรษฐกิจ 1 ตัว/กอ จะปล!อยมวน/พ!นสารในวันนั้น ซึ่งจะ
ตรวจนับจํานวนหนอนก!อนและหลังปล!อยมวน/พ!นสารฯ
ป3 2555 นําวิธีการที่ไดผลดีจากป3 2554 มาทดสอบเพื่อยืนยันผลก!อนการเผยแพร! โดย
ดําเนินการในแปลงหน!อไมฝรั่งขนาด 1 ไร! แบ!งแปลงเป7น 6 แปลงย!อย ทํา 2 ซ้ํา ทํา 1 ซ้ํา/1 แปลงย!อย
มี 3 กรรมวิธี ไดแก! 1) ปล!อยมวนเพชฌฆาตร!วมกับพ!น Bt. 2) พ!น Bt. 3) พ!นสารฆ!าแมลง
chlorfluazuron ตามที่เกษตรกรปฏิบัติ ซึ่งใชเป7นtreatment check วิธีการตรวจนับจํานวนหนอน
กระทูหอมเหมือนกับป3 2554 ดําเนินการตรวจนับจํานวนหนอนทั้ง 6 แปลง ทุก 7 วัน ทั้งหมด 7
ครั้ง วิธีการตรวจนับหนอนและวิธีปฏิบัติการทดลองทําเช!นเดียวกับป3 2554
บั น ทึ ก จํ า นวนหนอนกระทู หอม ก! อ นและหลั ง ปล! อ ย/พ! น สารฯ แลวนํ า มาคํ า นวณหา
เปอร` เ ซ็ น ต` ห นอนกระทู หอมที่ ล ดลงจากเริ่ มทดลอง และเปอร` เ ซ็ น ต` การควบคุ มหนอนกระทู หอม
(% control) ตามวิ ธีการของ Henderson-Tilton (1995) นํ า ขอมู ลที่ ไดมาวิ เ คราะห` สรุ ป และ
รายงานผล
สูตรการหา
เปอร`เซ็นต`การควบคุมหนอนกระทูหอม = (1 - Ta . Cb) 100
Ca Tb
Ta = จํานวนหนอนหลังปล!อยมวน/พ!นสารในแปลงปล!อยมวน/พ!นสาร
Tb = จํานวนหนอนก!อนปล!อยมวน/พ!นสารในแปลงปล!อยมวน/พ!นสาร
Ca = จํานวนหนอนหลังปล!อยมวน/พ!นสารในแปลงไม!ปล!อยมวน/พ!นสาร
Cb = จํานวนหนอนก!อนปล!อยมวน/พ!นสารในแปลงไม!ปล!อยมวน/พ!นสาร
เวลาและสถานที่
ป3 2554 - 2555
หองปฏิบัติการกลุ!มกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
และ แปลงหน!อไมฝรั่งของเกษตรกร อําเภอท!ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
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ผลและวิจารณ<ผลการทดลอง
การใชมวนเพชฌฆาต S. versicolor ควบคุมแมลงศัตรูพืชในหน!อไมฝรั่ง ในป32554
พบว!าในแปลงปล!อยมวน, แปลงพ!น Bt. var aizawai, แปลงปล!อยมวนร!วมกับพ!น Bt. var aizawai,
และแปลงพ!นสาร chlorfluazuron มีจํานวนหนอนกระทูหอมก!อนปล!อยมวน/พ!นสาร เฉลี่ย 3.31,
4.55, 4.17 และ 3.08 ตัวต!อกอ ตามลําดับ (ตารางที่ 1) และตลอดการทดลอง 10 สัปดาห` พบหนอน
กระทูหอมเกินระดับเศรษฐกิจ (1 ตัวต!อกอ) จึงทําการปล!อยมวน/พ!นสารฯตามกรรมวิธีที่กําหนด
จํานวน 3, 3, 2 และ 4 ครั้ง ตามลําดับ (ตารางที่ 2) และหลังการทดลองในแปลงปล!อยมวน, แปลงพ!น
Bt. var aizawai, แปลงปล!อยมวนร!วมกับพ!น Bt. var aizawai, และแปลงพ!นสาร chlorfluazuron
พบจํานวนหนอนกระทูหอมเฉลี่ยลดลงเหลือ 0.76, 0.51, 0.21 และ 1.01 ตัวต!อกอ ตามลําดับ
(ตารางที่ 1) และมี เ ปอร` เซ็ น ต` ห นอนกระทู หอมลดลงจากก! อนปล!อยมวน/พ! น สารฯ เฉลี่ ย 77.04,
88.79, 94.96 และ 67.20 % ตามลําดับ(ตารางที่ 1) และวิธีการปล!อยมวน, พ!น Bt., ปล!อยมวน
ร!วมกับพ!น Bt. มีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนกระทูหอมเฉลี่ย 30.03, 65.82 และ 84.64 %
ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับ treatment check คือแปลงพ!นสาร chlorfluazuron (ตารางที่ 1)
การทดลองในป3 2554 สรุปไดว!าการปล!อยมวนร!วมกับพ!น Bt. มีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอน
กระทูหอมดีที่สุด รองมาคือวิธีการพ!น Bt. var aizawai เพียงอย!างเดียว ซึ่งใหผลเช!นเดียวกับการ
ทดลองของประกายจันทร` และคณะ (2550) ที่รายงานว!าการปล!อยมวนเพชฌฆาตจํานวน 2,000 ตัว/
ไร! ร!วมกับการพ!น เชื้อบีที ในแปลงดาวเรืองที่มีความเสียหายจากการทําลายของหนอนเจาะสมอฝHาย
100% ที่บานเพี้ยฟาน ต.บัวเงิน อ.เมือง จ.ขอนแก!น สามารถลดความเสียหายลง 60% หลังการ
ปล!อย/พ!น 1 สัปดาห`
ป3 2555 นําวิธีการพ!น Bt. เพียงอย!างเดียว, การปล!อยมวนร!วมกับพ!น Bt. มาเปรียบเทียบ
กับการพ!นสาร chlorfluazuron (treatment check) พบว!ามีจํานวนหนอนกระทูหอมก!อนปล!อย
มวน/พ!นสาร เฉลี่ย 5.47, 4.82 และ 3.52 ตัวต!อกอ ตามลําดับ (ตารางที่ 3) และตลอดการทดลอง 10
สัปดาห` พบหนอนกระทูหอมเกินระดับเศรษฐกิจ (1 ตัวต!อกอ) จึงทําการปล!อยมวน/พ!นสารฯตาม
กรรมวิธีที่กําหนดจํานวน 3, 2 และ 4 ครั้ง ตามลําดับ (ตารางที่ 4) และหลังการทดลองในแปลงพ!น
Bt., แปลงปล!อยมวนร!วมกับพ!น Bt. และแปลงพ!นสาร chlorfluazuron พบจํานวนหนอนกระทูหอม
เฉลี่ยลดลงเหลือ 0.64, 0.30 และ 0.93 ตัวต!อกอ ตามลําดับ (ตารางที่ 1) และมีเปอร`เซ็นต`หนอน
กระทูหอมลดลงจากก!อนปล!อยมวน/พ!นสารฯ เฉลี่ย 88.30, 93.78 และ 73.58 % ตามลําดับ (ตาราง
ที่ 3) และแปลงพ!น Bt. var aizawai, แปลงปล!อยมวนร!วมกับพ!น Bt. var aizawai มีประสิทธิภาพ
ในการควบคุ ม หนอนกระทู หอมเฉลี่ ย 55.66 และ 76.44 %ตามลํ า ดั บ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
treatment check คือแปลงพ!นสาร chlorfluazuron (ตารางที่ 3) การทดลองในป3 2555 ในผล
เช!นเดียวกับป3 2554 คือการแปลงปล!อยมวนร!วมกับพ!น Bt. var aizawai มีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมหนอนกระทูหอมดีที่สุด
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สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
การใชมวนเพชฌฆาต Sycanus versicolor Dohrn. ควบคุมแมลงศัตรูพืชในหน!อไมฝรั่ง
ของเกษตรกรที่กําลังมีการระบาดของหนอนกระทูหอมเกินระดับเศรษฐกิจ (1 ตัวต!อกอ) ที่อําเภอ
ท!ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ในป3 2554 และ 2555 สรุปไดว!าการปล!อยมวนเพชฌฆาตที่อัตรา 3 ตัว/
กอ ร!วมกับการพ!น Bt. var aizawai ที่อัตรา 80 กรัม/น้ํา 20 ลิตร สามารถลดจํานวนหนอนกระทู
หอมลงจากก!อนทดลองไดมากที่สุดทั้ง 2 ป3 คือ 93.78 - 94.96% (เฉลี่ย 94.37%) และมีประสิทธิภาพ
ในการควบคุมหนอนกระทูหอมสูงที่สุดคือ 76.44 - 84.64% (เฉลี่ย 80.54%) เมื่อเปรียบเทียบกับ
วิธีการ ใชสารฯ chlorfluazuron ซึ่งเป7นวิธีการของเกษตรกร ทําใหตลอดการทดลอง 7-10 สัปดาห`
เริ่มจากหนอนเริ่มระบาด (มีหนอนเกินระดับเศรษฐกิจคือ 1 ตัว/กอ) ทําการปล!อยมวนเพชฌฆาตที่
อัตรา 3 ตัว/กอ ร!วมกับการพ!น Bt. var aizawai นอยที่สุดเพียง 2 ครั้ง
เอกสารอางอิง
ประกายจันทร` นิ่มกิ่งรัตน` ทัศนีย` แจ!มจรรยา นุชรีย` ศิริ และยุวรัตน` บุญเกษม. 2550. การเลี้ยงมวน
เพชฌฆาต Sycanus sp. ( Hemiptera : Reduviidae) ในเชิงพาณิชย`. ไดรับ กุมภาพันธ`, 5,
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ตารางที่ 1. จํานวนหนอนกระทูหอม, Spodoptera exique Hubner เฉลี่ย (ตัว) ต!อกอ, เปอร`เซ็นต`
หนอนกระทูหอมที่ลดลงจากก!อนทดลอง และเปอร`เซ็นต`ประสิทธิภาพในการควบคุม
หนอนกระทูหอม ในแปลงหน!อไมฝรั่งที่ปล!อยมวนเพชฌฆาตตัวอ!อนวัย 4, แปลงพ!น
Bacillus thuringiensis var aizawai, แปลงปล!อยมวนเพชฌฆาตตัวอ!อนวัย 4 ร!วมกับ
พ!น Bt. var aizawai และแปลงพ!น chlorfluazuron ที่จังหวัดกาญจนบุรี ป3 2554
กรรมวิธี
จํานวนหนอนเฉลี่ย (ตัว/กอ)
จํานวนหนอนที่ลดลง
ประสิทธิภาพใน
จากก!อนทดลอง (%) การควบคุมหนอน (%)
ก!อนทดลอง หลังทดลอง
1. ปล!อยมวน
3.31
0.76
77.04
30.03
2. พ!น Bt.
4.55
0.51
88.79
65.82
3. ปล!อยมวนร!วม
4.17
0.21
94.96
84.64
กับพ!น Bt.
4. พ!น chlorfluazuron
3.08
1.01
67.20
(treatment check)

ตารางที่ 2. จํานวนครั้งที่ปล!อยมวนเพชฌฆาตตัวอ!อนวัย 4, พ!นBacillus thuringiensis var
aizawai, ปล!อยมวนเพชฌฆาตตัวอ!อนวัย 4 ร!วมกับพ!น Bt. var aizawai และพ!น
chlorfluazuron ในแปลงหน!อไมฝรั่งเมื่อมีหนอนกระทูหอมเกินระดับเศรษฐกิจ (1 ตัวต!อ
กอ) ตลอดการทดลอง ที่จังหวัดกาญจนบุรี ป3 2554.
กรรมวิธี
จํานวนครั้งที่ปล!อยมวน/พ!นสาร
1. ปล!อยมวน
3
2. พ!น Bt.
3
3. ปล!อยมวน
2
ร!วมกับพ!น xentari
4. พ!น chlorfluazuron
4
(treatment check)
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ตารางที่ 3. จํานวนหนอนกระทูหอม Spodoptera exique Hubner เฉลี่ย(ตัว)ต!อกอ, เปอร`เซ็นต`
หนอนกระทูหอมที่ลดลงจากก!อนทดลอง และเปอร`เซ็นต`ประสิทธิภาพในการควบคุม
หนอนกระทูหอม ในแปลงหน!อไมฝรั่งที่พ!น Bt. var aizawai, แปลงปล!อยมวนเพชฌฆาต
ตัวอ!อนวัย 4 ร!วมกับพ!น Bt. var aizawai และแปลงพ!น chlorfluazuron ที่จังหวัด
กาญจนบุรี ป3 2555
กรรมวิธี
1. พ!น Bt.
2. ปล!อยมวนเพชฌฆาต
ร!วมกับพ!น Bt.
3. พ!น chlorfluazuron
(treatment check)

จํานวนหนอนเฉลี่ย (ตัว/กอ)
ก!อนทดลอง หลังทดลอง
5.47
0.64
4.82
0.30
3.52

0.93

จํานวนหนอนที่ลดลง ประสิทธิภาพใน
จากก!อนทดลอง (%) การควบคุมหนอน(%)
88.30
55.66
93.78
76.44
73.58

-

ตารางที่ 4. จํานวนครั้งที่พ!น Bacillus thuringiensis var aizawai, ปล!อยมวนเพชฌฆาตตัวอ!อนวัย
4 ร!วมกับพ!น Bt. var aizawai และพ!น chlorfluazuron ในแปลงหน!อไมฝรั่ง เมื่อมี
หนอนกระทูหอมเกินระดับเศรษฐกิจ (1 ตัวต!อกอ) ตลอดการทดลอง ที่จังหวัดกาญจนบุรี
ป3 2555.
กรรมวิธี
1. พ!น Bt.
2. ปล!อยมวนเพชฌฆาต
ร!วมกับพ!น Bt.
3. พ!น chlorfluazuron
(treatment check)

จํานวนครั้งที่ปล!อยมวน/พ!นสาร
3
2
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