
การส ารวจ รวบรวม และประเมนิผลศัตรูธรรมชาตขิองวชัพชื
ที่มีความส าคญัทางเศรษฐกจิในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย

บทคดัย่อ
    การส ารวจ รวมรวมและประเมินผลศัตรูธรรมชาติของวชัพชื ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนบนตังแต่ เดือนตุลาคม 2548- เมษายน 2549 พบแมลงศัตรูธรรมชาติ 18 ชนิด มีทั้งแบบ
เจาะจงกับวัชพืชและไม่เจาะจงกับวัชพืชที่ท าการส ารวจ โดยแมลงเหล่านี้มีบทบาทในการ
ควบคุมวชัพชืในระดบัทีแ่ตกต่างกนัไป

ค าน า
Waterhouse(1994) พบว่ามแีมลงทีเ่ป็นศัตรูวชัพชืประมาณ 400 ชนิด จากการได้ส ารวจวชัพชื

ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  พบว่ามีวชัพชืเป้าหมาย 28  ชนิด   ทีม่ีแนวโน้มว่าจะสามารถใช้ควบคุม โดย
ชีวนิทรีย์ได้  ในออสเตรเลยีใช้แมลงก าจัดกระบองเพชร เป็นแมลงทีน่ ามาจากประเทศอาร์เจนตินา โดยเลีย้ง
ขยายพนัธ์ุให้ได้จ านวนมากแล้วจงึปล่อยในทุ่งกระบองเพชรให้กดักนิต้นกระบองเพชร แต่การน าแมลง
หรือศัตรูชนิดใดเข้าประเทศเพือ่ก าจดัวชัพชืต้องค านึงว่าแมลงจะไม่ท าลายพชืเศรษฐกจิในท้องถิน่  การ
ปล่อยววัควายกนิหญ้าในสวนมะพร้าวหรือสวนยางกเ็ป็นการก าจัดวชัพชืโดยส่ิงมีชีวติวธีิหนึ่ง
(http://kanchanapisek.or.th)        ส าหรับในประเทศไทยมีรายงานเกีย่วกบัศัตรูธรรมชาตขิองวชัพชืจาก
ศูนย์วจิยัควบคุมศัตรูพชื โดยชีวนิทรีย์แห่งชาตทิั่วประเทศ  เช่น ในปี 2548 พบวชัพชืทีม่ีความส าคญัและมี
แนวโน้มทีจ่ะควบคุมโดยชีววธีิ ได้แก่ สาบเสือ และขีไ้ก่ย่าน(ชาญณรงค์ และคณะ, 2548)  ส่วนหญ้าแห้วหมู
รายงานว่าพบหนอนเจาะหัวและล าต้น และพบหนอนห่อใบ pyralid ท าลายผกัโขมหิน (วรีเทพ และคณะ, 
2548)  
         วตัถุประสงค์ของการศึกษาเพือ่ศึกษาชนิดของศัตรูธรรมชาตขิองวชัพชื ประเมินความเสียหายของ
วชัพชืทีเ่กดิจากศัตรูธรรมชาตทิีส่ าคญั และศึกษาการแพร่กระจายตลอดจนปัจจยัทีม่ีผลต่อศัตรูธรรมชาติ
และไรศัตรูพชื

อุปกรณ์และวธีิการ
       การส ารวจ รวบรวม และประเมินผลศตัรูธรรมชาติของวชัพืชในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 10 จงัหวดั ได้แก่ จังหวดัขอนแก่น จงัหวดัร้อยเอ็ด จังหวดัมหาสารคาม จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
จงัหวดัหนองคาย จงัหวดันครพนม จงัหวดัมุกดาหาร จงัหวดัชยัภูมิ   จงัหวดัเลย   และหนองบวัล าภู  
โดยสุ่มนบั ประเมินความเสียหาย  หรือวธีิการอ่ืนๆข้ึนอยูก่บัชนิดของวชัพืช 

      การประเมินความเสียหายของผกัโขมหนาม Amaranthus spinosus L.
การประเมินความเสียหายของผกัโขมหนาม Amaranthus spinosus จากการท าลายของดว้งงวงเจาะล าตน้ 
Hypolixus truncatulus (F.) (Coleoptera: Curculionidae)  โดยนบัจ านวนปมท่ีเกิดจากการเจาะของตวั
หนอน รูวางไข่ วดัความสูง และนบัจ านวนแขนงของผกัโขมหนาม จ านวน 10 ตน้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2548 – เมษายน 2549

        การประเมินความเสียหายจากผกัตบชวาโดยการสุ่มใบท่ี 5 ท่ีคล่ีแลว้ 
ตรวจนบัความเสียหายท่ีเกิดจากโรคใบจุดและใบไหม ้โดยแบ่งเป็น 5 
ระดบั ตามเกณฑต่์อไปน้ี
        ระดบั      0      ไม่เป็นโรค
        ระดบั      1      เป็นโรค ร้อยละ 1 – 25
        ระดบั      2      เป็นโรค ร้อยละ 26 – 50
        ระดบั      3      เป็นโรค ร้อยละ 51 – 75
        ระดบั      4      เป็นโรค ร้อยละ 76 – 100

ผลการทดลอง
        พบแมลงศตัรูธรรมชาติของวชัพืช  10  ชนิด ใน 7  อนัดบั คือ Thysanoptera, Orthoptera, Hemiptera, 
Homoptera, Lepidoptera, Coleoptera, Diptera และไรแดง 
        การศึกษาโรคของวชัพืช พบว่า สาเหตุของโรคส่วนใหญ่เกิดจากเช้ือรา จากการส ารวจพบเช้ือรา  2 สกุล  
ไดแ้ก่ Alternaria, Ustilago, พบการระบาดของโรควชัพืชต ่า เน่ืองจากสภาพอากาศมีความแห้งแลง้ไม่
เหมาะสมกบัการเจริญเติบโตของเช้ือสาเหตุโรคพืชต่างๆ(ตารางท่ี 1)

          ศัตรูธรรมชาติที่พบอย่างต่อเน่ืองในวัชพืช คือ ด้วงงวงเจาะล าต้น Hypolixus  truncatulus (F) 
(Coleoptera: Curculionidae) ท าลายผกัโขมหนามพบการท าลายร้อยละ 100 โดยพบปมสูงสุดในเดอืนมีนาคม 
2549 จ านวน 3.2 ปม/ต้น รูวางไข่พบสูงสุดในเดอืนเมษายน –พฤศจิกายน 2548 จ านวน 0.7 รู/ต้น ไม่พบตัวเต็ม
วัย(ภาพที่ 1) จากน้ันศึกษาความสูงและจ านวนแขนงของผักโขมหนามพบว่าจ านวนแขนงไม่แตกต่างกัน 
ในขณะทีค่วามสูงของผกัโขมหนามขึน้อยู่กบัสภาพแปลงทีท่ าการส ารวจ(ภาพที่ 2) 

      จากการศึกษาผกัตบชวาท่ีบึงสีฐาน มหาวทิยาลยัขอนแก่น  พบโรคใบจุดในผกัตบชวาสาเหตุ
จากเช้ือ Alternaria sp. สูงสุดในเดือนธนัวาคม 2548 ระดบั 4 (85.5%) และจะเร่ิมลดลงเม่ือเขา้
เดือนมีนาคม 2549  (ภาพท่ี 3)
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ทัศนีย์ แจ่มจรรยา, นุชรีย์  ศิริ  และราตรี ภูศรี
Tasanee Jamjanya, Nutcharee Siri  and Ratree Phusri

ศูนยว์ิจยัควบคุมศตัรูพืชโดยชีวินทรียแ์ห่งชาติ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน  มหาวทิยาลยัขอนแก่น

ภาพที ่2 จ  านวนแขนงและความสูงของผกัโขมหนามระหวา่งเดือนเมษายน 2548 – มีนาคม 2549ภาพที ่1 จ านวนปม รูวางไข่ และตวัเตม็วยัของดว้งงวงเจาะล าตน้ Hypolixus  truncatulus (F) ของผกัโขมหนาม     
              เดือนเมษายน  2548 – มีนาคม 2549

ภาพที ่3 ความเสียหายของผกัตบชวาท่ีเกิดจากโรคใบจุด ท่ีบริเวณบึงสีฐาน มหาวทิยาลยัขอนแก่น   ระหวา่งเดือนตุลาคม 2548 – มีนาคม 2549

สรุปและวิจารณ์ผล

   จ านวนศตัรูธรรมชาติท่ีพบประมาณ 20 ชนิด เน่ืองจากสภาพอากาศแหง้แลง้ แมลงท่ีพบส่วนมากเป็นแมลงปากดุด เช่น เพล้ียอ่อนเพล้ีแป้ง และเพล้ียหอย ผกัโขมหนามซ่ึงถูกจดัเป็นวชัพืชหน่ึงใน 
18 ชนิดท่ีก่อปัญหามากท่ีสุดในโลก พบวา่ถูกดว้งงวงเจาะล าตน้ผกัโขมหนาม ท าลายร้อยละ 100

    จากการรายงานความเสียหายของผกัตบชวาท่ีเกิดความเสียหายจากโรคใบจุด จากเช้ือ Alternaria sp. ความเสียหายสูงสุดถึงระดบั 4 (ร้อยละ 85.5) ในเดือนมกราคม 2549 และต ่าสุดระดบั 1 (ร้อยละ 
9.53)ในเดือนตุลาคม 2548  การศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบัทศันีย ์และคณะ(2547) ไดร้ายงานไวว้่าพบความเสียหายสูงสุดถึงระดบั 4 (ร้อยละ 80)ในเดือนธนัวาคม 2457 และต ่าสุดระดบั1 (ร้อยละ 8)ใน
เดือนพฤษภาคม 2548 แสดงวา่ช่วงการระบาดท่ีรุนแรงอยูร่ะหวา่งเดือนพฤศจิกายน – กมุภาพนัธ์ และการระบาดจะลดลงเม่ือเขา้สู่ฤดูฝน ดงันั้นจึงนบัวา่เป็นเช้ือท่ีทีประสิทธิภาพสมควรท่ีจะพฒันา
เพ่ือน าไปใชใ้นการควบคุมผกัตบชวาต่อไป

                                                                          เอกสารอา้งอิง

ชาญณรงค ์ ดวงสะอาด, ชยัรัตน ์ แสนศิริ, แสงเดือน จนัทร์ขาว, พอใจ เดชอปู, ประภาทิพย ์พนัธชาติ และศมาพร แสงยศ. 2548. การส ารวจ รวบรวมและประเมินผลศตัรู

          ธรรมชาติของวชัพืชท่ีส าคญัทางเศษฐกิจ ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย. การประชุมประจ าปี 2548. 28-30 มิ.ย. 48 ณ โรงแรมเฟลิกริเวอร์แควรีสอร์ท กาญจนบุรี.

ทสันีย ์แจ่มจรรยา, นุชรีย ์ศิริ, ปิยวรรณ เผา่พนัธ์ุ และสิทธิชยั ปิตตาลาคะ. 2547. การส ารวจ รวบรวมและประเมินผลศตัรูธรรมชาติของวชัพืชท่ีส าคญัทางเศษฐกิจ 

         ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย. การประชุมประจ าปี 2547. 22-25 มิ.ย. 2547 ณ โรงแรมโนโวเทล โคราเลียริมเพ อ.แกลง จ.ระยอง.

วีรเทพ พงษป์ระเสริฐ, วิภา หอมหวน และเกียรติศกัด์ิ เกิดสุข. 2548. การส ารวจ รวบรวมและประเมินผลศตัรูธรรมชาติของวชัพืชท่ีส าคญัทางเศษฐกิจ ในภาคเหนือตอนล่าง

          ของประเทศไทย. การประชุมประจ าปี 2548. 28-30 มิ.ย. 48 ณ โรงแรมเฟลิกริเวอร์แควรีสอร์ท กาญจนบุรี.

Waterhouse,D.F. 1994. Biological contro; of weed : Southeast asian Propects. Australian Center for International Agricuture Research, Canberra, Australian.

http;// kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK3/Chapter8/t3-8-12.html#sect2. 

ช่ือพืช แมลงศตัรูพืช จ านวน
(ตวั/ตน้)

สถานท่ี %การ
ท าลาย

ปอเทือง ระยะติดฝัก หนอนบุง้ผีเส้ือลายเสือ
 Utethesia pulchella (Lepidoptera: Arctiidae)

มวนหญา้
มวนเขียวถัว่

8
10

หมวดดินและปุ๋ย
 คณะเกษตรศาสตร์  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น

80

ผกัเบ้ียหิน
 Trianthema purtulacastrum Linn.

หนอนกินใบผกัเบ้ียหิน หมวดพืชผกั คณะเกษตรศาสตร์  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น
70

ผกัโขมหนาม 

Amaranthus spinosus L.
ดว้งงวงเจาะล าตน้
 Hypolixus  truncatulus (F.) 
(Coleoptera: Curculionidae)

หมวดพืชผกั คณะเกษตรศาสตร์  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น
100

ปอเทือง ระยะออกดอก มวนหญา้
มวนเขียวถัว่

8
15

หมวดพืชผกั คณะเกษตรศาสตร์  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น
80

ผกัโขมหนาม 

Amaranthus spinosus L.
ดว้งงวงเจาะล าตน้
 Hypolixus  truncatulus (F.) 
(Coleoptera: Curculionidae)

“ 100

สาบเสือ เพล้ียอ่อน 1-50 อุทยานเทคโนโลยกีารเกษตร   

มหาวิทยาลยัขอนแก่น
60

ผกัโขมหนาม 

Amaranthus spinosus L.
ดว้งงวงเจาะล าตน้
 Hypolixus  truncatulus (F.) 
(Coleoptera: Curculionidae)

“ 85

ผกัเบ้ียหิน
 Trianthema purtulacastrum Linn.

หนอนกินใบผกัเบ้ียหิน 3 หมวดพืชผกั คณะเกษตรศาสตร์  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น
50

ตารางท่ี 1 รวบรวมแมลงศตัรูของวชัพืชท่ีส าคญัทางเศรษฐกิจ ระหวา่งต.ค.48 – ม.ค. 49

ศูนย์วจิัยควบคุมศัตรูพชืโดยชีวนิทรีย์แห่งชาต ิ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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