
การศึกษาความหลากหลายของแมลงศัตรูธรรมชาตจิากตอซังข้าวของเกษตรกรในจงัหวดั
ขอนแก่น และบางจังหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

บทคดัย่อ
             แมลงศตัรูธรรมชาติมีบทบาทส าคญัในการช่วยควบคุมแมลงศตัรูพืช ในขา้วอินทรียเ์พ่ือลดและงดการใชส้ารเคมีฆ่า
แมลง ช่วยปกป้องมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม จากการศึกษาชนิดและปริมาณแมลงศตัรูธรรมชาติและแมลงศตัรูขา้วจากตอซงัขา้ว
ของเกษตรกร หลงัการเก่ียวขา้วนาปี 2 สัปดาห์ ในเดือนพฤศจิกายน 2548 ท่ีจงัหวดัขอนแก่น กาฬสินธ์ุ มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด พบแมลงศตัรูธรรมชาติหลายชนิด เช่น ดว้งเต่า Micraspis crocea (Mulsant) แมงมุมเข้ียวยาว Tetragnatha 
maxillosa Thorell แมงมุมเสือปลา Oxyopes lineatipes (C.L.Koch) แมงมุมแคระ Atypena formosana (Oi) และตัก๊แตน
หนวดยาว Conocephalus longipennis (de Hann) ในช่วง 22.56 ถึง 5.08 เปอร์เซ็นต ์ส่วนแมลงศตัรูขา้ว ไดแ้ก่ เพล้ียจกัจัน่สี
เขียว Nephotettix virescens (Distant) และแมลงหล่า Scotinophara coarctata (rabricius) โดยพบแมลงศตัรูธรรมชาติมีทั้ง       
ชนิดและปริมาณมากกว่าแมลงศตัรูขา้ว โดยเฉพาะแมลงตวัห ้ าซ่ึงแต่ละตวัสามารถกินเหยื่อไดห้ลายชนิดและชนิดละหลาย
สิบตวัตลอดชีวิตของแมลงตวัห ้ า จึงอนุรักษแ์มลงศตัรูธรรมชาติให้มีชีวิตรอดต่อไปในการท านาขา้วรุ่นต่อไป โดยเผยแพร่
ความรู้ดา้นแมลงศตัรูธรรมชาติแก่เกษตรกรและหา้มเผาตอซงัขา้วโดยเดด็ขาด เพราะเม่ือแมลงศตัรูธรรมชาติในนาขา้วลดลง 
การจะน าแมลงศัตรูธรรมชาติมาเล้ียงในเรือนทดลองได้ปริมาณมากไวป้ล่อยเสริมในนาข้าวต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงมาก 
เน่ืองจากมีขั้นตอนและเทคนิคการเล้ียงท่ีซบัซอ้นและยุง่ยาก

Abstract
Insect natural enemy had important role to control insect pest in organic rice to decrease and avoid 

chemical insecticide for protect the pollution of environment and agricultural produces. Surveying kind 
and number of insect natural enemies and insect pests from farmer rice stump  2 weeks after harvested in 
November, 2005 in Khon Kaen, Kalasin, Mahasarakarm and Roi-Et found many insect natural enemies in 
every provinces such as Micraspis crocea (Mulsant), Tetragnatha maxillosa Thorell, Oxyopes lineatipes
(C.L.Koch), Atypena formosana (Oi) and Conocephalus longipennis (de Hann) in range 22.56 to 5.08 
percentages. lnsect pest of rice were Nephotettix virescens (Distant) and Scotinophara coarctata
(Fabricius). From surveying farmer rice stump found many kinds and numbers of insect natural enemy 
more than rice insect pests especially predator. Each predator can eat many kinds of prey and many 
numbers per each prey in their life cycle. So insect natural enemy had high efficiency to control rice 
insect pest, so should conserve theirs survival for the next rice plantation and distribute them for farmers 
and avoid to burn rice stump. If the insect natural enemies in rice field decreased. Mass rearing insect 
natural enemies in green house for releasing in rice field need high budget due to need many and complex 
processes and techniques.ค าน า

       การป้องกันก าจดัแมลงศตัรูข้าวโดยชีววิธี เช่น การใช้แมลงตวัห ้ าและตวัเบียน มีบทบาทส าคญัในการ
ควบคุมแมลงศตัรูขา้วในการท านาขา้วแบบเกษตรอินทรีย ์โดยการหลีกเล่ียงการใชส้ารเคมีฆ่าแมลง การรักษา
สภาพแวดลอ้มในนาขา้วให้เกิดความสมดุลย ์เพื่อให้แมลงศตัรูธรรมชาติท่ีมีประสิทธิภาพและปริมาณมาก
สามารถอยูร่อดจากฤดูหน่ึงไปสู่อีกฤดูหน่ึง ตอซงัขา้วเป็นแหล่งอาศยัของแมลงศตัรูธรรมชาติท่ีอยูข่า้มฤดู หลงั
เกบ็เก่ียวขา้ว ซ่ึงการอนุรักษแ์มลงศตัรูขา้วดงักล่าวมีความจ าเป็นและสะดวกกวา่การเพาะเล้ียงแมลงตวัห ้ าและตวั
เบียนในเรือนทดลอง เพื่อน าไปปล่อยในนาขา้วฤดูกาลต่อไป จึงไดศึ้กษาชนิดและปริมาณแมลงศตัรูธรรมชาติ
และแมลงศตัรูขา้วในตอซงัขา้วหลงัการเกบ็เก่ียวในจงัหวดัขอนแก่น และจงัหวดัใกลเ้คียง

วตัถุประสงค์
        ศึกษาชนิดและปริมาณแมลงศตัรูธรรมชาติและแมลงศตัรูท่ีพบในตอซังข้าว ในเขตจังหวดัขอนแก่น 
กาฬสินธ์ุ มหาสารคาม และร้อยเอด็ ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2548

อุปกรณ์และวธีิการ
        สุ่มแมลงโดยใช้สวิงขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 35 ซม. โฉบจ านวน 40 คร้ัง ในแต่ละแหล่งท่ีส ารวจภาย
หลงัจากการเกบ็เก่ียวขา้วประมาณ 2 สปัดาห์

ผลการทดลอง
          แมลงศัตรูธรรมชาติ พบดว้งเต่า Micraspis crocea (Mulsant) มากท่ีตอซงัขา้วของเกษตรกรจงัหวดั
มหาสารคาม ร้อยเอด็ ขอนแก่น และกาฬสินธ์ุ จ านวน 22.35, 19.24, 15.24 และ 8.46 เปอร์เซ็นตต์ามล าดบั 
แมงมุมเข้ียวยาว Tetragnatha maxillosa Thorell พบมากท่ีตอซงัขา้วของเกษตรกรจงัหวดักาฬสินธ์ุ ขอนแก่น
ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม จ านวน 22.56, 13.17, 11.10 และ 7.45 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั แมงมุมเสือปลา 
Oxyopes lineatipes (C.L.Koch) พบมากท่ีจงัหวดัมหาสารคาม กาฬสินธ์ุ ร้อยเอด็ และขอนแก่น จ านวน 
13.41, 7.05, 5.92 และ 5.08 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั แมงมุมแคระ Atypena formosana (Oi) พบมากท่ีจงัหวดั
กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด จ านวน 11.28, 10.16, 5.96 และ 1.48 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั 
ตัก๊แตนหนวดยาว Conocephalus longipennis (de Hann) พบมากท่ีจงัหวดักาฬสินธ์ุ ขอนแก่น ร้อยเอด็ และ
มหาสารคาม จ านวน 19.74, 8.89, 7.40 และ 5.96 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั (ตารางท่ี 1) ส่วนแมลงปอเข็ม  
แมลงวนักนัขน  แมลงปอบา้น  จ้ิงหรีดหนวดยาว  แมงมุม  สุนขัป่า  และดว้งดิน   พบปานกลาง 

ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์แมลงศัตรูธรรมชาตทิีพ่บเสมอในตอซังข้าวของเกษตรกรในจงัหวดัต่างๆ

ชนิดแมลงศัตรูธรรมชาติ ขอนแก่น กาฬสินธ์ุ มหาสารคาม ร้อยเอด็

1. ดว้งเต่า     Micraspis crocea (Mulsant) 15.24 8.46 22.35 19.24

2. แมงมุมเข้ียวยาว Tetragnatha maxillosa Thorell 13.17 22.56 7.45 11.10

3. แมงมุมเสือปลา Oxyopes lineatipes (C.L.Koch) 5.08 7.05 13.41 5.92

4. แมงมุมแคระ Atypena formosana (Oi) 10.16 11.28 5.96 1.48

5. ตัก๊แตนหนวดยาว Conocephalus longipennis (de Hann) 8.89 19.74 5.96 7.40

6. แมลงปอเขม็ Agriocnemis pygmaea (Rambur) 2.54 2.82 2.98 0.74

7. แมลงวนักนัขน       Argrophylax nigrotibialis (Baranov) 3.81 - 8.94 2.96

8. แมลงปอบา้น Neurothomis tulliatullia - 1.41 2.98 1.48

9. จ้ิงหรีดหนวดยาว Metioche vittaticolis Stal 5.08 - 2.98 5.92

10.แมงมุมสุนขัป่า Lycosa pseudoannulata (Strand) - - 2.98 2.96

11. ดว้งดิน Ophionea nigrofasciata (Schmidt-Goe 1.27 5.64 - -

          แมลงศัตรูข้าว พบเพล้ียจกัจัน่สีเขียว Nephotettix virescens (Distant) พบมากท่ีตอซงัขา้วของเกษตรกรจงัหวดั
ร้อยเอด็ มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ และขอนแก่น จ านวน 13.32, 10.43, 5.64 และ 5.08 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั (ตารางท่ี 2) 
ส่วนแมลงหล่า หนอนกระทูค้อรวง เพล้ียกระโดดสีน ้ าตาล และ    แมลงสิง พบจ านวนปานกลางและไม่พบในบาง
จงัหวดั

ตารางที่ 2    เปอร์เซ็นต์แมลงศัตรูพชืทีพ่บในตอซังข้าวของเกษตรกร

ชนิดแมลงศัตรูธรรมชาติ ขอนแก่น กาฬสินธ์ุ มหาสารคาม ร้อยเอด็

1. เพล้ียจกัจัน่สีเขียว Nephotettix virescens (Distant) 5.08 5.64 10.43 13.32

2. แมลงหล่า Scotinophara coarctata (Fabricius) 7.62 4.23 4.47 2.96

3. หนอนกระทูค้อรวง Mythimna separata (Walker) - 1.41 1.49 1.48

4. เพล้ียกระโดสีน ้าตาล Nilaparvata lugens (Stal) - - 5.96 16.28

5. แมลงสิง Leptocorisa oratorius 2.54 1.41 - -

สรุปและวจิารณ์
        การศึกษาชนิดและปริมาณแมลงศตัรูธรรมชาติและแมลงศตัรูขา้วจากตอซังขา้วของเกษตรกรในจงัหวดั
ขอนแก่น กาฬสินธ์ุ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด พบแมลงศตัรูธรรมชาติ หลงัเก็บเก่ียวขา้วประมาณ 2 สัปดาห์ 
หลายชนิดโดยเฉพาะแมลงวนัห ้ า (ตารางท่ี 1) ซ่ึงมีชนิดและปริมาณมากกวา่แมลงศตัรูขา้ว (ตารางท่ี 2) อยา่งเห็น
ไดช้ดั จึงสมควรเผยแพร่ความรู้น้ีแก่เกษตรกรท่ีนิยมเผาตอซงัขา้วเพ่ือความสะดวกในการไถพรวนเตรียมแปลง
ปลูกขา้ว
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ด้วงเต่า Micraspis crocea (Mulsant)
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