การสารวจ รวบรวม และประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพชื
ทีม่ ีความสาคัญทางเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย
ทัศนีย์ แจ่ มจรรยา, นุชรีย์ ศิริ, ทรงยศ พิสิษฐ์ กลุ และราตรี ภูศรี
Tasanee Jamjanya, Nutcharee Siri, Songyot Phisitkul and Ratree Phusri
ศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรู พืชโดยชีวนิ ทรี ยแ์ ห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บทคัดย่ อ
การสารวจ รวบรวม และประเมินผลศัตรู ธรรมชาติและแมลงศัตรู พชื ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่ างเดือนตุลาคม 2548 – มีนาคม 2549 พบแมลงศัตรู
ธรรมชาติของศัตรู พชื จานวน 33 ชนิด สาหรับข้ าวโพดแมลงศัตรู และข้ าวพันธุ์กข.6 มี
การศึกษาอย่ างต่ อเนื่อง ในข้ าวพบแมลงศัตรู ทสี่ าคัญคือ เพลีย้ กระโดดสี นา้ ตาลและเพลีย้
จักจั่นสี เขียว ส่ วนศัตรู ธรรมชาติทพี่ บมาก คือ แมงมุมเสื อปลา แมลงมุมเขีย้ วยาว ด้ วงเต่ า
Micraspis crocea (Mulsant) จะพบศัตรู พชื และศัตรู ธรรมชาติปริมาณสู งในข้ าวนาปี ส่ วน
ข้ าวโพดพบศัตรู พชื ที่สาคัญคือ หนอนเจาะลาต้ นและเพลีย้ อ่ อนข้ าวโพด ศัตรู ธรรมชาติที่พบ
มากคือ ด้ วงเต่ าสี ส้ม ด้ วงเต่ าลายหยัก นอกจากนีย้ งั พบแมลงหางหนีบสี นา้ ตาล Proreus
simulans แตนเบียนไข่ Trichogramma spp.
นอกจากนีพ้ บแตนเบียนหนอน ทีพ่ บมากอยู่ในวงศ์ Braconidae ได้ แก่ แตนเบียน Apanteles
sp. เบียนหนอนกระทู้ผกั หนอนกระทู้หอม แตนเบียน Cotesia plutellae เบียนหนอนใยผัก

ผลการศึกษา
การศึกษาประชากรแมลงศัตรู ข้าวโพดระหว่ างเดือนตุลาคม 2548 – มีนาคม 2549 พบแมลงศัตรู พชื ที่
สาคัญคือ หนอนเจาะลาต้ นข้ าวโพด พบเข้ าทาลายสู งสุ ด ในเดือนตุลาคม 2548 และมกราคม 2549 จานวน
0.8 ตัวต่ อต้ น นอกจากนีพ้ บเพลีย้ อ่ อนข้ าวโพด เพลีย้ ไก่ ฟ้า หนอนเจาะฝักข้ าวโพด และหนอนกระทู้ผกั ศัตรู
ธรรมชาติที่พบได้ แก่ ด้ วงเต่ าสี ส้ม ด้ วงเต่ าลายหยัก และด้ วงเต่ าลายสมอ แมลงเบียนที่พบคือ แตนเบียนไข่
Trichogramma spp.
และแตนเบียน Apanteles sp. (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ศัตรู ธรรมชาติและแมลงศัตรู พืชของข้าวโพดที่สารวจพบระหว่าง ต.ค.48 –
ม.ค.49
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เพลีย้ จักจั่นสี เขียว และหนอนกอลายแถบ ศัตรู ธรรมชาติได้ แก่ ด้ วงเต่ าสี ส้ม Micraspis
crocea (Mulsant) สู งกว่ านาปรัง (ภาพที่ 1)
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การสารวจ รวบรวม และประเมินผลศัตรู ธรรมชาติของศัตรู พืช เป็ นข้อมูลพื้นฐาน
สาคัญในระบบนิ เวศ เพื่อจะแสวงหาศัตรู ธรรมชาติที่มีประสิ ทธิ ภาพและศักยภาพ ใน
การพัฒนาเพื่อนาไปใช้ในการป้ องกันกาจัดแบบผสมผสานจากการสารวจในภาคตะวัน
ออเฉี ยงเหนื อตอนบน ได้พบศัตรู ธรรมชาติหลายชนิด คาดว่าจะได้ประโยชน์ในการนา
ศัตรู ธรรมชาติไปใช้ในการดาเนิ นการควบคุมศัตรู พืชโดยชี ววิธีในอนาคต นอกจากนี้
ศู น ย์วิ จ ัย ควบคุ ม ศัต รู พื ช โดยชี วิ น ทรี ย แ์ ห่ ง ชาติ ท วั่ ประเทศได้ร ายงานเกี่ ย วกับ ศัต รู
ธรรมชาติของแมลงศัตรู พืชที่พบในแปลงพืชเศรษฐกิจต่างๆ
การสารวจท าให้ท ราบชนิ ด ปริ มาณและสัดส่ ว น การแพร่ กระจาย การระบาด
บทบาทความสาคัญของศัตรู พืช และศัตรู ธรรมชาติของศัตรู พืช ตลอดจนประสิ ทธิ ภาพ
ของศัตรู ธรรมชาติในระบบการปลูกพืช และการปฏิบตั ิดูแลพืชที่แตกต่างกัน ดังนั้นการ
ส ารวจนั บ เป็ นสิ่ งส าคัญ ในการเสาะแสวงหาศั ต รู ธรรมชาติ ที่ มี ศ ั ก ยภาพและ
ประสิ ทธิภาพ เพื่อนามาพัฒนาและนาไปพัฒนาใช้ประโยชน์ต่อไป

วิธีการสารวจ
พืชแต่ละชนิ ดทาการสารวจ 20 ต้น และประเมิ นความเสี ยหายที่ เกิ ดจาก
แมลง ในแมลงพวกปากดูดจะการตรวจนับแมลงจาก 5 ใบบนของลาต้นลงมา
ทาการบันทึกชนิ ด ปริ มาณแมลงและแมงมุม จากทุกส่ วนของต้นพืช ในข้าว
ระยะเจริ ญเติบโตทางใบจะใช้วิธีโฉบด้วยสวิง 50 ครั้ง แต่ในระยะข้าวออกรวง
ใช้วิธีสารวจ 10 จุดๆละ 30 x 30 ตารางเซนติเมตร สาหรับไม้ผลทาการตรวจ
นับชนิดและแมลงจาก 4 ทิศ รอบต้น ทิศละ 1 กิ่งๆ ละ1 ยอด ที่มีความสู งระดับ
สายตา หรื อระดับกลางลาต้น เก็บรวบรวมกลุ่มไข่ ตัวอ่อน ตัวหนอน และ
ดักแด้ ของแมลงศัตรู พืชมาเลี้ยงในห้องปฏิบตั ิการ เพื่อตรวจสอบการทาลาย
ของแมลงเบียนและเชื้อโรค บันทึกช่วงการเจริ ญเติบโตของพืช สอบถามเรื่ อง
พันธุ์และการจัดการแปลงปลูกจากเจ้าหน้าที่หรื อเกษตรกร

ภาพที่ 1 จานวนศัตรู ที่สาคัญของข้าว ในข้าวพันธุ์กข.6 ที่ ต.ท่ากระเสริ ม อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น
ในข้าวนาปลัง(เม.ย.48 – พ.ย.48) และข้าวนาปี (ก.พ. 49-มี.ค. 49)
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ภาพที่ 1 จานวนศัตรู ธรรมชาติในข้าวพันธุ์กข.6 ที่ ต.ท่ากระเสริ ม อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น
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สรุปและวิจารณ์ ผล
จากการสารวจ รวบรวมและประเมินผลศัตรู ธรรมชาติ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน พบศัตรู ธรรมชาติ 33 ชนิด แยกเป็ นตัวหา้ 16 ชนิด และแมลงเบียน 7 ชนิด ตัวหา้
ทีพ่ บมากและจัดว่ าเป็ นตัวทีม่ ปี ระสิ ทธิภาพในการควบคุมศัตรู พชื คือ ด้ วงเต่ าลายได้ แก่
ด้ วงเต่ าลายหยัก ด้ วงเต่ าสี ส้ม และด้ วงเต่ าลายสมอ แมงมุม และแมงมุมทีพ่ บมาก และพบ
อย่ างต่ อเนื่องในนาข้ าวคือ แมงมุมเสื อปลา Oxyopes lineatipes (C.L.Koch) แมงมุมเขีย้ ว
ยาว Tetragnatha maxillosa Thorell นอกจากนีย้ งั พบตัวอ่ อนของแมลงปอ ส่ วนตัวหา้
ชนิดอืน่ ๆ ได้ แก่ แมลงช้ างปี กใส แมลงหางหนีบ ต่ อ มวนเพชฌฆาต ไรตัวหา้ เป็ นต้ น แมลง
เบียนที่พบทัว่ ไป คือ แตนเบียนในวงศ์ Braconidae มีบทบาทในการควบคุมหนอนผีเสื้อ
ศัตรู พชื ชนิดต่ างๆ พบการเบียนของแตนเบียนไข่ Trichogramma spp. ในไข่ ของผีเสื้อ
หนอนเจาะลาต้ นข้ าวโพดร้ อยละ 40 นอกจากนีย้ งั พบการเข้ าเบียนของแตนเบียน Cotesia
Plutellae เข้ าเบียนหนอนใยผัก และแตนเบียน Apanteles sp. เข้ าเบียนหนอนกระทู้ผกั
แอกสารอ้างอิง
ชาญณรงค์ ดวงสะอาด, ชัยรัตน์ แสนศิริ, แสงเดือน จันทร์ขาว, พอใจ เดชอูป, ประภาทิพย์ พันธชาติ และศมาพร แสงยศ. 2548. การสารวจ รวบรวมและประเมินผลศัตรู ธรรมชาติของแมลงศัตรู พืชที่
สาคัญทางเศรษฐกิจ ในภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย. การประชุมประจาปี 2548. 28-30 มิ.ย. 48 ณ โรงแรมเฟลิกริ เวอร์แควรี สอร์ท กาญจนบุรี.
วัระเทพ พงษ์ประเสริ ฐ, วิภา หอมหวน และเกียรติศกั ดิ์ เกิดสุข. 2548. การสารวจ รวบรวมและประเมินผลศัตรู ธรรมชาติของแมลงศัตรู พืชที่สาคัญทางเศรษฐกิจ ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย.
การประชุมประจาปี 2548. 28-30 มิ.ย. 48 ณ
โรงแรมเฟลิกริ เวอร์แควรี สอร์ท กาญจนบุรี.
สุกญั ญา คลังสิ นศิริกลุ , ยุวดี ชูประภาวรรณ, นพมาศ นามแดง และอรุ ณรัตน์ อนันตทัศน์.. 2548. การสารวจ รวบรวมและประเมินผลศัตรู ธรรมชาติของแมลงศัตรู พืชที่สาคัญทางเศรษฐกิจ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย. การ
ประชุมประจาปี 2548. 28-30 มิ.ย. 48 ณ โรงแรมเฟลิกริ เวอร์แควรี สอร์ท กาญจนบุรี.

maidis

ระดับ2
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