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บทคัดย่อ 

การส ารวจ รวบรวมและประเมินผลศัตรูธรรมชาติของวัชพืชที่ส าคัญทางเศรษฐกิจในท้องที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนระหว่างเดือนกรกฎาคม 2546 ถึงเดือนกันยายน 2547 พบศัตรูธรรมชาติมากกว่า  45 ชนิด จากแมลง 7 อันดับ และ
ไรแดง แมลงปากกัดที่ส าคัญได้แก่ หนอนกินใบผักเบี้ย Hymenia fascialis (Lepidoptera: Pyralidae) หนอนห่อใบผักโขม
หนาม และด้วง chrysomelid ท าลายเทียนนา แมลงปากดูดที่ส าคัญได้แก่ เพลี้ยอ่อน พบ 5 สกุล ท าลายวัชพืชหลายชนิด 

การประเมินความเสียหายของผักเบี้ยหินที่เกิดจากหนอนกินใบ พบว่าใบถูกท าลายเฉลี่ยร้อยละ 85.26 ผักโขมหนาม
ถูกหนอนห่อใบท าลายร้อยละ 95 และเทียนนาถูกด้วง chrysomelid ท าลายร้อยละ 87.23 นอกจากน้ี พบว่า พง หรือเลา ซึ่ง
เป็นวัชพืชใบแคบข้ึนตามริมน้ าถูกหนอนกออ้อยเข้าท าลายความเสียหายสูงสุดร้อยละ 49.2  

โรควัชพืชที่พบส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากเช้ือรา โรคที่พบท่ัวไป ได้แก่ โรคใบจุด และ anthracnose สาเหตุจากเชื้อ 
Alternaria, Curvularia, Colletotrichum และ Cercospora เชื้อราที่มีความส าคัญ คือ Alternaria sp. และ 
Aphanomyces sp. ที่เป็นสาเหตุโรคใบจุด และโรคใบไหม้ของผักตบชวา การระบาดเกิดความเสียหายมากท่ีสุดร้อยละ 80 
ในเดือนธันวาคม 2546 สรุปได้ว่าศัตรูธรรมชาติที่มีศักยภาพในการน ามาพัฒนาเพื่อใช้ควบคุมวัชพืช ได้แก่ หนอนกินใบผักเบี้ย
หิน H. fascialis และเช้ือรา Alternaria sp. และ Aphanomyces sp. สาเหตุโรคใบจุดและโรคใบไหม้ของผักตบชวา 
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Abstract 

Natural enemies of weed were investigated in the upper northeastern region of Thailand during 
July 2003 to September 2004. Forty five species of seven orders of insects and red spider mites were 
recorded. An important chewing-insects were the leaf eating caterpillar, Hymenia fascialis (Lepidoptera: 
Pyralidae) attacking Trianthema portulacastrum, the leaf roller and chrysomelid attacking Amaranthus 
spinosus and Ludwigia hyssopifolia, respectively. For sucking insects, 5 genera of aphids found on a wide 
range of weed species were reported. 

Loss assessment of T. portulacastrum, A. spinusus and L. hyssopifolia caused by the leaf eating 
caterpillar, H. fascialis, leaf roller and chrysomelid was performed. The results showed that plant damage 
were 85.26, 95.0 and 87.23 percent, respectively. Furthermore, Saccharum spontaneum was found as 
alternate host of sugarcane stem borer and its damage ranged from 8.71-49.2 percent. 

Most of weed diseases caused by fungi, leaf spot and anthracnose were commonly found. Nine 
genera of fungi, i.e. Alternaria, Curvularia, Colletotrichum and Cercospora were recorded. The most 
important species were Alternaria sp. and Aphanomyces sp., causing agent of leaf spot and leaf blight on 
water hyacinth. The peak of leaf spot and leaf blight disease outbreak occurred in December 2003. 

In conclusion, it is recommended that H. fascialis attacking T. portulacastrum, Alternaria sp. and 
Aphanomyces sp., causing agent of leaf spot and leaf blight on water hyacinth are considered potential 
species for further development as biological control agents. 
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