การใช้มวนเพชฌฆาตและมวนพิฆาตควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
>> องค์ความรู้ด้านงานวิจัย /บริการวิชาการ

ข้อมูลโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมาพร แสงยศ

สังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร

มวนเพชฌฆาต (Assassin bugs)
มวนเพชฌฆาต Sycanus collaris
เป็นแมลงตัวห�้ำที่มีบทบาทในการควบคุมหนอนผีเสื้อหลายชนิด โดยจะใช้ปากแทงเข้าไปในตัวหนอนแล้วปล่อยสารพิษ
ท�ำให้หนอนเป็นอัมพาต จากนั้นจะดูดกินของเหลวจากตัวหนอน และท�ำให้หนอนแห้งตาย ทิ้งไว้แต่ผนังล�ำตัวที่ห่อหุ้มอยู่ภายนอก
การใช้ประโยชน์จากมวนตัวห�ำ้ ชนิดนี้ สามารถท�ำได้โดยท�ำการเพาะเลีย้ ง เพิม่ ให้มปี ริมาณมากในห้องปฏิบตั กิ าร หรือโรงเลีย้ งแมลง
แล้วน�ำไปปล่อยในแปลงปลูกพืช
พฤติกรรมการกินอาหาร
เมื่อตัวอ่อนเริ่มฟักออกมาช่วง 2-3 วันแรก ตัวอ่อนยังไม่กินอาหาร
มวนที่มีอายุน้อยมักอยู่และกินอาหารรวมกัน เป็นกลุ่มตัวอ่อนระยะที่
1-2 นี้จะเลี้ยงด้วยหนอนที่ตายก่อน ส่วนมวนระยะที่ 3-5 จะกินอาหาร
เป็นตัวหนอนที่มีชีวิต เมื่อมวนเพชฌฆาตเริ่มแข็งแรงขึ้นมันจะสามารถกิน
แมลงทุกชนิดที่ปากของมันแทงเข้าไปได้ ลักษณะการกินอาหารมวนจะยื่น
ปากออกแทงเหยือ่ และปล่อยพิษใส่เหยือ่ จะตายและหลังจากนัน้ จะดูดเหยือ่
กินจนของเหลวในตัวแห้งและเปลีย่ นเป็นสีคล�ำ้ ในกล่องเลีย้ งพบว่า ตัวเต็มวัย
1 ตัว สามารถฆ่าหนอนได้มากกว่าวันละ 5 ตัว
การใช้มวนเพชฌฆาตเพื่อการควบคุมแมลงศัตรูพืช
1.ท� ำ การส� ำ รวจประชากรของหนอนผี เ สื้ อ กิ น ใบ ดอก ผล และ
ความเสียหายของพืชในไร่ พืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก
>> กรณีเริ่มส�ำรวจพบหนอนในแปลงปล่อยมวนเพชฌฆาต ตั้งแต่
วัยอ่อนวัยที่ 3 ถึงตัวเต็มวัย ในพืชผัก พืชไร่ ไม้ดอก ไม้ผล จ�ำนวน 100 ตัว
ต่อไร่
>> กรณีส�ำรวจพบหนอนในปริมาณมาก ปล่อยมวนเพชฌฆาต ตั้งแต่
วัยอ่อนวัยที่ 3 ถึงตัวเต็มวัยในพืชผัก พืชไร่ ไม้ดอก ไม้ผล จ�ำนวน 2,000 ตัว
ต่อไร่
2.หลังจากปล่อยมวนเพชฌฆาตแล้ว 7 วัน ท�ำการส�ำรวจประชากรของ
หนอนผีเสื้อและความเสียหายของพืชเพื่อประเมินการควบคุม

การใช้มวนเพชฌฆาตและมวนพิฆาตควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี(ต่อ)
>> องค์ความรู้ด้านงานวิจัย /บริการวิชาการ

ข้อมูลโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมาพร แสงยศ

สังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร

มวนพิฆาต หรือ มวลไล่ (Stink bugs)
มวนพิฆาต Stink bug : Eocanthecona เป็นแมลงศัตรูธรรมชาติชนิดพวกแมลงตัวห�้ำ ทั้งในระยะตัวอ่อน และตัวเต็มวัย
ทั้งเพศผู้และเพศเมียสามารถท�ำลายศัตรูพืช ในระยะหนอนได้หลายชนิด โดยเฉพาะหนอนผีเสื้อต่างๆ มวนพิฆาตสามารถน�ำ
ไปปล่อยเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช และด�ำรงชีวิตอยู่ในสภาพสวน และสภาพไร่
ลักษณะการท�ำลายเหยื่อ
มวนพิฆาตมีปากแบบแทงดูดตามปกติของมวนพิฆาตจะพับเก็บไว้
ใต้อก แต่เมื่อพบเหยื่อมันจะตวัดออกมาด้านหน้าเข้าจู่โจมเหยื่อทันที โดย
ใช้ปากที่มีลักษณะคล้ายเข็มแทงเข้าไปในล�ำตัวหนอนศัตรูพืช แล้วปล่อย
สารพิษ (venom) ท�ำให้หนอนเป็นอัมพาตไม่สามารถเคลื่อนไหวได้จากนั้น
จึงดูดกินของเหลวภายใต้ตัวหนอน จนหนอนแห้งตายแล้ว จึงทิ้งเหยื่อเพื่อ
ไปหาเหยื่อตัวใหม่ต่อไป
ประสิทธิภาพในการท�ำลายแมลงศัตรูพืช
มวนพิฆาตเป็นแมลงห�ำ้ มีความสามารถสูงในการกินหนอนศัตรูพชื
มวนพิฆาตตัวอ่อนวัย 2-5 จ�ำนวน 1 ตัว สามารถท�ำลายหนอนได้เฉลี่ย
80 ตัว มวนพิฆาตตัวเต็มวัยสามารถท�ำลายหนอนได้เฉลี่ย 130 ตัว
การน�ำมวนพิฆาตไปใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืช
การน� ำ มวนพิ ฆ าตไปใช้ ค วบคุ ม แมลงศั ต รู พื ช โดยชี ว วิ ธี ท� ำ ได้ โ ดย
การปล่อยมวนพิฆาตตัวอ่อนวัย 3-4 เช่น การควบคุมหนอนกระทู้หอม
หนอนกระทู้ผัก และหนอนเจาะสมอฝ้าย ในหน่อไม้ฝรั่ง และถั่วฝักยาวจะ
ท�ำการปล่อยมวนพิฆาต จ�ำนวน 2,000 ตัว/ไร่/ครั้ง สามารถควบคุมและลด
ปริมาณหนอนศัตรูพชื ได้ 80-90% ซึง่ จัดว่าเป็นแมลงห�ำ้ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง

บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการรอบที่ 2 ภายใต้แผนงาน
การยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะส�ำหรับบุคลากรวัยท�ำงาน (Reskill/Upskill)
>> ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่วงเวลารับข้อเสนอโครงการ : 7 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น.
(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น.)

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจ�ำปี 2564”
ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้แบ่งเป็น 5 ด้าน

1. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ
ส�ำหรับผลงานนวัตกรรมทีส่ ร้างคุณค่าเชิงพาณิชย์ และเกิดประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจของ
ประเทศ แบ่งเป็น 2 ประเภทตามขนาดองค์กร ได้แก่ วิสาหกิจขนาดกลาง, วิสาหกิจ
ขนาดย่อมและวิสาหกิจรายย่อย
2. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ส�ำหรับผลงานนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น 3
ประเภทตามลักษณะองค์กร ได้แก่ หน่วยงานภาคเอกชน, หน่วยงานภาครัฐ, องค์กร
เพื่อสังคมและชุมชน
3. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ
ส�ำหรับผลงานนวัตกรรมที่มีการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ สร้างคุณค่าและมูลค่า
เพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์และบริการ แบ่งเป็น 2 ประเภทตามลักษณะผลงาน ได้แก่
การออกแบบผลิตภัณฑ์, การออกแบบบริการ
4. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อและการสื่อสาร
ส�ำหรับผลงานนวัตกรรมและบุคคลที่สร้างสรรค์เนื้อหาและวิธีการสื่อสาร โดยใช้
เทคโนโลยีและรูปแบบการสื่อสารใหม่ แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะผลงาน
ได้แก่ ผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร, ผู้สื่อสารนวัตกรรม
5. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น
ส�ำหรับองค์กรที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กรอย่างโดดเด่นตั้งแต่ระดับ
ยุทธศาสตร์ ระดับกระบวนการ ถึงระดับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร แบ่งเป็น 2
ประเภทลักษณะองค์กร ได้แก่ องค์กรภาคเอกชน, องค์กรภาครัฐและภาคประชา
สังคม
ตัง้ แต่วนั นี้ - 30 มิถนุ ายน 2564 สอบถามเพิม่ เติมได้ที่ : 080-070-2999 (พัชรีนาถ)

>> ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อหนังสือใหม่ห้องสมุดงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ห้องสมุดงานวิจัย กองบริหารงานวิจัย ส�ำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ให้บริการส�ำหรับ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทั้งภายในและภายนอก และบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ
รายงานผลการวิจัย / รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
1. ลักษณะนิเวศและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของสวนชาเมี่ยงในภาคเหนือประเทศไทย ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
รายงานผลการวิจัย.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2563 / ช78. 02
Ecological charateristics and land-use changes of Miang tea garden in Northern Thailand.
Thanakorn Lattirasuvan; Maejo University.
2. การวิ เ คราะห์ ห ่ ว งโซ่ อุ ป ทานการผลิ ต เมี่ ย งในภาคเหนื อ ของประเทศไทย อารี ก มล ต.ไชยสุ ว รรณ รายงานผลการวิ จั ย .
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2563 / ช78. 03
The Supply Chain Analysis of Miang in the Northern of Thailand.
Areekamol Tor.Chaisuwan; Maejo University.
3. การประยุกต์ใช้เมี่ยงหมักและน�้ำเมี่ยงให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์และเภสัชกรรม มธุรส ชัยหาญ รายงานผลการวิจัย.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2563 / ช78. 04
Application of Fermented Tea Leave and Fermented Tea Processing Water for Medicinal and Pharmaceutical
Potential.
Mathurot Chaiharn; Maejo University.
4. ผลของปุ๋ยมูลสัตว์ต่อการเจริญเติบโต ปริมาณผลผลิต และปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพบางชนิดของกระชายด�ำ วีณา นิลวงศ์
รายงานผลการวิจัย.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2563 / ช75. 03
Effects of Animal Manure on Growth, Yields and Some Bioactive Compounds of Kaempferia parviflora Wallich.
Ex Baker.
Weena Nilawonk; Maejo University.
5. การเพาะเลีย้ งแคลลัสและการใช้รงั สีแกมมาส�ำหรับชักน�ำให้เกิดความแปรปรวนทางพันธุกรรมในกระชายด�ำ เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์
รายงานผลการวิจัย.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2563 / ช75. 04
Callus Culture and Gamma Ray Treatments Used for Induction of Somaclonal Variation in Kaempferia parviflora
Wallich. Ex Baker.
Therdsak Thonnalak; Maejo University.
6. การพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรไทย: กรณีศึกษากระชายด�ำ เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ รายงานผลการวิจัย.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2563 / ช75. 05
Development of Thai Herbal Production and Utilization: A Case Study of Kaempferia parviflora Wallich. ex Baker.
Therdsak Thonnalak; Maejo University.

