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ศูนยว์จิยัควบคุมศตัรูพืชโดยชีวนิทรียแ์ห่งชาติ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน  มหาวทิยาลยัขอนแก่น

ค าน า
      การส ารวจ รวบรวม และประเมินผลศตัรูธรรมชาติของศตัรูพืช เป็นขอ้มูลพ้ืนฐาน
ส าคญัในระบบนิเวศ เพื่อจะแสวงหาศตัรูธรรมชาติท่ีมีประสิทธิภาพและศกัยภาพ ใน
การพฒันาเพ่ือน าไปใชใ้นการป้องกนัก าจดัแบบผสมผสานจากการส ารวจในภาคตะวนั
ออเฉียงเหนือตอนบน ไดพ้บศตัรูธรรมชาติหลายชนิด คาดวา่จะไดป้ระโยชน์ในการน า
ศตัรูธรรมชาติไปใชใ้นการด าเนินการควบคุมศตัรูพืชโดยชีววิธีในอนาคต นอกจากน้ี
ศูนยว์ิจัยควบคุมศตัรูพืชโดยชีวินทรียแ์ห่งชาติทั่วประเทศได้รายงานเก่ียวกับศตัรู
ธรรมชาติของแมลงศตัรูพืชท่ีพบในแปลงพืชเศรษฐกิจต่างๆ 
       การส ารวจท าให้ทราบชนิด ปริมาณและสัดส่วน การแพร่กระจาย การระบาด 
บทบาทความส าคญัของศตัรูพืช และศตัรูธรรมชาติของศตัรูพืช ตลอดจนประสิทธิภาพ
ของศตัรูธรรมชาติในระบบการปลูกพืช และการปฏิบติัดูแลพืชท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นการ
ส ารวจนับเป็นส่ิงส าคัญในการเสาะแสวงหาศัตรูธรรมชาติ ท่ี มีศักยภาพและ
ประสิทธิภาพ เพ่ือน ามาพฒันาและน าไปพฒันาใชป้ระโยชนต่์อไป

วธีิการส ารวจ
     พืชแต่ละชนิดท าการส ารวจ 20 ตน้ และประเมินความเสียหายท่ีเกิดจาก
แมลง ในแมลงพวกปากดูดจะการตรวจนบัแมลงจาก 5 ใบบนของล าตน้ลงมา 
ท าการบนัทึกชนิด ปริมาณแมลงและแมงมุม จากทุกส่วนของตน้พืช  ในขา้ว
ระยะเจริญเติบโตทางใบจะใชว้ิธีโฉบดว้ยสวิง 50 คร้ัง แต่ในระยะขา้วออกรวง
ใชว้ิธีส ารวจ 10 จุดๆละ 30 x 30 ตารางเซนติเมตร ส าหรับไมผ้ลท าการตรวจ
นบัชนิดและแมลงจาก 4 ทิศ รอบตน้ ทิศละ 1 ก่ิงๆ ละ1 ยอด ท่ีมีความสูงระดบั
สายตา หรือระดบักลางล าตน้ เก็บรวบรวมกลุ่มไข่ ตวัอ่อน ตวัหนอน และ
ดกัแด ้ของแมลงศตัรูพืชมาเล้ียงในห้องปฏิบติัการ เพ่ือตรวจสอบการท าลาย
ของแมลงเบียนและเช้ือโรค บนัทึกช่วงการเจริญเติบโตของพืช สอบถามเร่ือง
พนัธ์ุและการจดัการแปลงปลูกจากเจา้หนา้ท่ีหรือเกษตรกร

บทคดัย่อ
            การส ารวจ รวบรวม และประเมนิผลศัตรูธรรมชาตแิละแมลงศัตรูพชืในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างเดอืนตุลาคม 2548 – มนีาคม 2549 พบแมลงศัตรู
ธรรมชาติของศัตรูพชืจ านวน 33 ชนิด  ส าหรับข้าวโพดแมลงศัตรู และข้าวพนัธ์ุกข.6 มี
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง  ในข้าวพบแมลงศัตรูทีส่ าคญัคอื เพลีย้กระโดดสีน า้ตาลและเพลีย้
จักจั่นสีเขยีว ส่วนศัตรูธรรมชาติทีพ่บมาก คอื แมงมุมเสือปลา แมลงมุมเขีย้วยาว ด้วงเต่า
Micraspis crocea (Mulsant) จะพบศัตรูพชืและศัตรูธรรมชาตปิริมาณสูงในข้าวนาปี ส่วน
ข้าวโพดพบศัตรูพชืที่ส าคญัคอื หนอนเจาะล าต้นและเพลีย้อ่อนข้าวโพด ศัตรูธรรมชาตทิี่พบ
มากคอื ด้วงเต่าสีส้ม ด้วงเต่าลายหยกั นอกจากนีย้งัพบแมลงหางหนีบสีน า้ตาล Proreus 
simulans  แตนเบียนไข่ Trichogramma spp.
นอกจากนีพ้บแตนเบียนหนอน  ทีพ่บมากอยู่ในวงศ์ Braconidae ได้แก่  แตนเบียน Apanteles
sp. เบียนหนอนกระทู้ผกั  หนอนกระทู้หอม แตนเบียน Cotesia plutellae เบียนหนอนใยผกั 

ผลการศึกษา
       การศึกษาประชากรแมลงศัตรูข้าวโพดระหว่างเดือนตุลาคม 2548 – มีนาคม 2549 พบแมลงศัตรูพชืที่
ส าคัญคือ หนอนเจาะล าต้นข้าวโพด พบเข้าท าลายสูงสุด ในเดือนตุลาคม 2548 และมกราคม 2549 จ านวน 
0.8 ตวัต่อต้น นอกจากนีพ้บเพลีย้อ่อนข้าวโพด เพลีย้ไก่ฟ้า หนอนเจาะฝักข้าวโพด และหนอนกระทู้ผกั ศัตรู
ธรรมชาติที่พบได้แก่ ด้วงเต่าสีส้ม ด้วงเต่าลายหยัก และด้วงเต่าลายสมอ แมลงเบียนที่พบคือ แตนเบียนไข่ 
Trichogramma spp.  
  และแตนเบียน Apanteles sp. (ตารางที ่1)

สรุปและวจิารณ์ผล
    จากการส ารวจ รวบรวมและประเมนิผลศัตรูธรรมชาต ิในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนบน พบศัตรูธรรมชาต ิ33 ชนิด แยกเป็นตัวห า้ 16 ชนิด และแมลงเบียน 7 ชนิด ตัวห า้
ทีพ่บมากและจัดว่าเป็นตวัทีม่ปีระสิทธิภาพในการควบคุมศัตรูพชืคอื ด้วงเต่าลายได้แก่ 
ด้วงเต่าลายหยกั ด้วงเต่าสีส้ม และด้วงเต่าลายสมอ  แมงมุม และแมงมุมทีพ่บมาก และพบ
อย่างต่อเน่ืองในนาข้าวคอื แมงมุมเสือปลา Oxyopes lineatipes (C.L.Koch)   แมงมุมเขีย้ว
ยาว Tetragnatha maxillosa Thorell นอกจากนีย้งัพบตัวอ่อนของแมลงปอ  ส่วนตัวห า้
ชนิดอืน่ๆ ได้แก่ แมลงช้างปีกใส แมลงหางหนีบ ต่อ มวนเพชฌฆาต ไรตวัห า้ เป็นต้น แมลง
เบียนที่พบทัว่ไป คอื แตนเบียนในวงศ์ Braconidae มบีทบาทในการควบคุมหนอนผเีส้ือ
ศัตรูพชืชนิดต่างๆ พบการเบียนของแตนเบียนไข่ Trichogramma spp.  ในไข่ของผเีส้ือ
หนอนเจาะล าต้นข้าวโพดร้อยละ 40   นอกจากนีย้งัพบการเข้าเบียนของแตนเบียน Cotesia 
Plutellae  เข้าเบียนหนอนใยผกั และแตนเบียน Apanteles sp. เข้าเบียนหนอนกระทู้ผกั 
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ภาพที่ 1 จ านวนศตัรูท่ีส าคญัของขา้ว ในขา้วพนัธ์ุกข.6 ท่ี ต.ท่ากระเสริม  อ.น ้าพอง จ.ขอนแก่น 
              ในขา้วนาปลงั(เม.ย.48 – พ.ย.48)  และขา้วนาปี(ก.พ. 49-มี.ค. 49)

ภาพที่ 1 จ านวนศตัรูธรรมชาติในขา้วพนัธ์ุกข.6 ท่ี ต.ท่ากระเสริม  อ.น ้าพอง จ.ขอนแก่น 
              ในขา้วนาปี(เม.ย.48 – พ.ย.48)  และขา้วนาปรัง(ก.พ. 49-มี.ค. 49)

      ข้าวท าการศึกษาในพืน้ที่ ต.ท่ากระเสริม อ.น า้พอง จ.ขอนแก่น ในข้าวพนัธ์ุ กข.6 ใน 2 
ฤดู คอื ข้าวนาปีและนาปรัง พบว่านาปีจะพบจ านวนศัตรูพชืได้แก่ เพลีย้กระโดดสีน า้ตาล 
เพลีย้จักจั่นสีเขยีว และหนอนกอลายแถบ  ศัตรูธรรมชาติได้แก่ ด้วงเต่าสีส้ม Micraspis 
crocea (Mulsant) สูงกว่านาปรัง (ภาพที่ 1)

แอกสารอา้งอิง
ชาญณรงค ์ ดวงสะอาด, ชยัรัตน ์ แสนศิริ, แสงเดือน จนัทร์ขาว, พอใจ เดชอูป, ประภาทิพย ์พนัธชาติ และศมาพร แสงยศ. 2548. การส ารวจ รวบรวมและประเมินผลศตัรูธรรมชาติของแมลงศตัรูพืชท่ี
ส าคญัทางเศรษฐกิจ ในภาคเหนือตอนบนของ
         ประเทศไทย. การประชุมประจ าปี 2548. 28-30 มิ.ย. 48 ณ โรงแรมเฟลิกริเวอร์แควรีสอร์ท กาญจนบุรี.
วรัะเทพ พงษป์ระเสริฐ, วิภา หอมหวน และเกียรติศกัด์ิ  เกิดสุข. 2548. การส ารวจ รวบรวมและประเมินผลศตัรูธรรมชาติของแมลงศตัรูพืชท่ีส าคญัทางเศรษฐกิจ ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. 
การประชุมประจ าปี 2548. 28-30 มิ.ย. 48 ณ 
         โรงแรมเฟลิกริเวอร์แควรีสอร์ท กาญจนบุรี.
สุกญัญา คลงัสินศิริกลุ, ยวุดี ชูประภาวรรณ, นพมาศ นามแดง และอรุณรัตน์ อนนัตทศัน์.. 2548. การส ารวจ รวบรวมและประเมินผลศตัรูธรรมชาติของแมลงศตัรูพืชท่ีส าคญัทางเศรษฐกิจ ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย. การ
         ประชุมประจ าปี 2548. 28-30 มิ.ย. 48 ณ โรงแรมเฟลิกริเวอร์แควรีสอร์ท กาญจนบุรี.

ตารางท่ี 1 ศตัรูธรรมชาติและแมลงศตัรูพืชของขา้วโพดท่ีส ารวจพบระหวา่ง ต.ค.48 –
ม.ค.49
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