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บทคัดย่อ 

การส ารวจ รวบรวม และประเมินผลศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืชเศรษฐกิจในท้องที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2546 ถึงเดือนกันยายน 2547 พบศัตรูธรรมชาติ 54 
ชนิด คือ ตัวห  า 31 ชนิด แมลงเบียน 23 ชนิด  ตัวห  าที่พบมากได้แก่ แมงมุม ด้วงเต่าลาย 2 ชนิด (ด้วงเต่าลาย
หยัก Menochilus sexmaculatus และด้วงเต่าสีส้ม Micrapis discolor ส่วนแมลงห  าอื่นๆ ได้แก่ ด้วงเต่า
ลายสมอ แมลงหางหนีบ มวนพิฆาต แมลงวันดอกไม้ แมลงช้างปีกใส Chrysopa sp. และ Ankylopteryx   
octopunctata  และไรตัวห  า แตนเบียนที่พบมาก คือ แตนเบียนในวงศ์ Braconidae ซึ่งมีบทบาทในการ
ควบคุมหนอนผีเสื อแมลงศัตรูพืชต่างๆ ไรตัวห  า Amblysius sp. และแมลงหางหนีบ Labidura riparia นับว่า
เป็นตัวห  าที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ ไรตัวห  า Amblysius sp. มีการแพร่กระจายกว้างขวาง แมลงเบียนที่มี
ประสิทธิภาพได้แก่ แตนเบียนหนอนแมลงวันเจาะผลพริก (Bactrocera latifrons) และแตนเบียนท าลาย
เพลี ยอ่อนซึ่งเป็นแตนเบียนที่มีความส าคัญ สมควรที่จะพัฒนาเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป  
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Abstract 

Field survey, collection and evaluation of natural enemies of insect pests on field 
and horticultural crops in the upper northeastern region of Thailand were conducted during 
July 2003 to September 2004. Fifty four species of natural enemies were recorded on the 
crops investigated. There were 31 species of predator and 23 species of parasitoid . The 
most common predators found were spiders and coccinellids (Menochilus sexmaculatus 
and Micraspis discolor). Others included earwigs,  predatory stink bug, syrphid flies, green 
lacewing, Chrysopa sp. and Ankylopteryx ocopunctata  and predatory mite, Amblysieus sp. 
The common parasitoids were braconids. The most effective and wide spread species found 
on various crops investigated was predatory mite, Amblysieus sp. The predaceous earwig, 
Labidura riparia (Dermaptera: Libiduridae) was also recommended as potential species. 
Among the parasitoids, larval parasite of chili fruit fly (Bactrocera latifrons, Diptera: 
Tephritidae) and aphidiid attacking aphids are considered promising species for further 
development as efficient biological control agent. 
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