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บทคัดย่อ 

 ในการประเมินผลศัตรูธรรมชาติที่ส าคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทย ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดย
ชีวินทรีย์แห่งชาติ ได้ท าการส ารวจพืชในระบบนิเวศเกษตรต่างๆ เช่น พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้
ผล ในระหว่างเดือนตุลาคม 2547 ถึงเดือนตุลาคม 2548 พบแมลงศัตรูพืช 31 วงศ์ 74 ชนิด ท าความเสียหาย
ให้แก่พืช 100 ชนิด โดยพบ แมลงศัตรูธรรมชาติจ านวน 40 วงศ์ ซึ่งเป็นแมลงตัวห้ าจ านวน 27 วงศ์ 48 ชนิด 
แมลงตัวเบียนจ านวน 13 วงศ์ 40 ชนิด จากการรวบรวมศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชพบว่าศัตรูธรรมชาติที่
มีศักยภาพ ได้แก่ มวนตัวห้ า Orius sp. (Hemiptera: Anthocoridae) เป็นศัตรูธรรมชาติที่ส าคัญของเพลี้ยไฟ 
Thrips spp. (Thysanoptera: Thripidae) ด้วงเต่า Micraspis discolor (Coleoptera: Coccinellidae) 
เป็นศัตรูธรรมชาติที่ส าคัญของเพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง Aphis glycines และแตนเบียน Asecodes sp. 
Hemiptarsenus sp. Neochrysocharis sp. ในวงศ์ Eulophidae และ Opius sp. ในวงศ์ Braconidae ลง
ท าลายหนอนชอนใบ Liriomyza spp. (Diptera: Agromyzidae)โดยศูนย์ฯ ได้น าศัตรูธรรมชาติมาศึกษา
ชีววิทยาเบื้องต้นและประเมินประสิทธิภาพด้วยกัน 3 ชนิด ดังนี้ มวนตัวห้ า Orius sp. ระยะไข่ใช้เวลา 4-5 วัน 
ระยะตัวอ่อนมี 5 วัย ระยะตัวอ่อนวัย 1-5 ใช้เวลา 7-10 วัน ระยะตัวเต็มวัย 4-10 วัน ด้วงเต่า Micraspis 
diacolor  ระยะตัวอ่อนมี 4 วัย ใช้เวลา 14-25 , 20-47, 36-117 และ 75-186 วัน ตามล าดับ ระยะตัวเต็มวัย
เพศผู้และเพศเมียใช้เวลา 168-1945 และ 186-2183 วันตามล าดับ และแตนเบียน Neochrysocharis sp. มี
ประชากรสูงสุดในสภาพแปลง มีเปอร์เซ็นต์การเบียนหนอนชอนใบ Liriomyza spp. สูงสุดที่ 43.22 และ 
39.55 เปอร์เซ็นต์ ที่จังหวัดกาญจนบุรีและนครปฐม ตามล าดับ  

จากผลการส ารวจศัตรูธรรมชาติของวัชพืชมากกว่า 60 ชนิด ระหว่างเดือนตุลาคม 2547 ถึงเดือน
กันยายน 2548  พบแมลงศัตรูธรรมชาติจ านวน 60 ชนิด เป็นไร 1 ชนิด โดยสามารถจ าแนกออกเป็นแมลง 20 
วงศ์ และไร 1 วงศ์ และจากการศึกษาชีววิทยาของผีเสื้อหนอนกินใบและยอดกระเพราผี Syngamia 
abruptalis Walker (Lepidoptera: Pyraridae) ซึ่งเป็นศัตรูธรรมชาติที่ส าคัญของกระเพราผี Hyptis 
suaveolens (L.) พบว่าระยะไข่ใช้เวลา 3-5 วัน ระยะหนอนมี 5 ระยะ ใช้เวลา 18.24.98 วัน อัตราการ
เจริญเติบโตของหนอนโดยใช้ความกว้างของกะโหลกศีรษะในการวัดคือ 1.72 ระยะดักแด้ใช้เวลา 5.90.738 
วัน ตัวเต็มวัยเพศผู้ และเพศเมียใช้เวลา 5.140.69 และ 5.750.5 วัน ตามล าดับ รวมระยะเวลาตลอดวงจร
ชีวิต เท่ากับ 31.51.51 วัน ผลการวิเคราะห์ตารางชีวิตของ S. abruptalis พบว่า อัตราการขยายพันธุ์สุทธิ 
(R0) มีค่าเท่ากับ 7.16 อัตราการขยายพันธุ์ทางกรรมพันธุ์ ( rc) มีค่าเท่ากับ 0.06 ค่าสัมประสิทธิ์ของการ
ขยายพันธุ์ที่แท้จริง (ג) มีค่าเท่ากับ 1.06 และชั่วอายุขัยของกลุ่ม (Tc) มีค่าเท่ากับ 34.75 วัน 



 ในปี พ.ศ. 2548 ศูนย์ฯ ได้ท าการส ารวจรวบรวมแมลงและวัชพืชที่เป็นโรค พบแมลงถูกเชื้อจุลินทรีย์
ลงท าลายทั้งหมด 2 3 ชนิด แบ่งเป็น 5 อันดับ ได้แก่  Hemiptera, Homoptera, Lepidoptera, 
Coleoptera และ  Orthoptera  พบเชื้อจุลินทรีย์ 3 กลุ่มลงท าลาย คือเชื้อไวรัส NPV แบคทีเรีย Bacillus 
thuringients และ Bacillus sp. ท าให้แมลงเน่าตาย และยังมีเชื้อราจ านวนมากที่ข้ึนปกคลุมบนตัวแมลง 
ได้แก่ เชื้อรา Aschersonia  sp. Beauveria bassiana, Hirsutella versicolor,  Metarhizium 
anisopliae, Erynia neoaphidis, Zoophthora sp., Nomureae rileyi, Verticillium  lecanii , 
Paecilomyces  sp., Cordyceps unilateralis, Torrubiella sp., Entomophaga sp. 

การส ารวจโรคของวัชพืช พบวัชพืชเป็นโรคทั้งหมดจ านวน 24 วงศ์  จ านวน 60 ชนิด โดยแบ่งเป็น
วัชพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจ านวน 20ชนิด จากวัชพืช 4 วงศ์  ได้แก่  Poaceae, Cyperaceae, Pontedericeae และ 
Commelinaceae วัชพืชใบเลี้ยงคู่จ านวน 40 ชนิด จากวัชพืช 20 วงศ์ ได้แก่ วงศ์  Rubiaceae, 
Passifloraceae, Amaranthaceae, Nyctginaceae, Solanaceae, Asteraceae, Capparidaceae, 
Euphorbiaceae, Papilionaceae, Cucurbitaceae, Mimosaceae, Sterculiaceae, Boraginaceae, 
Portulacaceae, Verbenaceae, Fabaceae, Malvaceae, Convolvulaceae,  Aizoaceae  และ  
Onagraceae เชื้อสาเหตุที่พบ คือ ไวรัส ท าให้วัชพืชแสดงอาการใบด่าง เชื้อราที่ท าให้เกิดโรคใบจุดใบไหม้ 
ได้แก่ Alternaria sp., Alternaria eichorniae, Bipolaris sp., Cercospora sp., Cercospora 
alternantherae, Curvularia sp., Drechslera sp., Exerohilum prolatum, Nimbya alternanthera, 
Fusarium  sp., Corynespora cassiicola, Helminthosporium  sp., Phomopsis sp., Phomopsis 
aamaranthicola, Pyricularia  sp., Stemphylium  sp.,  Pseudocercospora  sp. เชื้อราที่ท าให้เกิด
โรคราแป้งได้แก่ Oidium  sp., Erysiphe sp., Ovulariopsis  sp.   เชื้อราที่ท าให้เกิดโรคสนิมขาวได้แก่ 
Albugo  sp. ราที่ท าให้เกิดโรคสนิมได้แก่  Puccinia philippinensi,  Puccinia sp., Puccinia miscanthi, 
Phakopsora apoda ราที่ท าให้เกิดโรค antracenose ได้แก่ Colletotrichum  sp., Colletotrichum 
gloeosporioides, Botryodiplodia sp. ราที่ท าให้เกิดโรคเขม่าด า ได้แก่ Ustilago sp. 
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ABSTRACT 

 The survey, collection and evaluation of natural enemies of insect pests of economic 
crop, ornamental plants and fruit trees were carried out during October 2004 to October 
2005. Seventy-four species thirty-one families of insect pests were found on one hundred 
species of plant and forty families of natural enemies. Among of natural enemies there were 
forty-eight species of twenty-seven families of predators and forty species of thirteen 
families of parasites were recorded. The investigation revealed that an anthocorid Orius sp. 
(Hemiptera: Anthocoridae) feeding on thrips and coccinellid Micraspis discolor (Coleoptera: 
Coccinellidae) feeding on aphid deserve of further detailed study. A preliminary study on 
biology of an anthocorid Orius sp. was revealed that the egg stage was 4-5 days, and laval 
period consisted of fifth instars, which completed in 7-10 days, whereas, adult stage was 4-
10 days. In the mean time a coccinellid M. discolor, the larva period consisted of fourth 
instars ; the first, second, third and fourth in stars were 14-25, 20-47, 36-117 and 75-186 days 
respectively. The mean durations of adult male and female were 168-1945 and 186-2183 
days respectively. Field surveys were carried out on variety of weeds during October 2004–
September 2005 and 20 families of insect natural enemies and 1 families of Acari were 
found. 

 Biological investigation of leaf webber, Syngamia abruptalis Walker (Lepidoptera: 
Pyralidae), on wild spikenard, Hyptis suaveolens (L.) Poil was conducted under laboratory 
and field condition.  The investigation included biology, ecology, population parameter and 
assessment on the potential of S. abruptalis as biological control agent of wild spikenard. 

Laboratory study revealed that the incubation period was 3-5 days. The larval period 
consisted of five instars and the duration of larval development was 18.24.98 days. The 
duration of pupal stage was 5.90.74 days. The mean duration of adult male and female 
were 5.140.69 and 5.750.5 days, respectively. The growth increment in term of the width 
of head capsules assumed a geometric progression with a ratio being 1.72. The total life 
cycle of S. abruptalis from egg to adult stage averaged 31.51.51days. The analysis of 
biological life table resulted in the following biological attributes: the net reproductive rate 
of increase (R0) = 7.16, the capacity of increase (rc) = 0.06, the finite rate of increase (ג) = 
1.06 and the cohort generation time (Tc) = 34.75 days. Insects and weeds disease were 
collected from Thailand in 2005. Twenty-three species five orders of insect pests were 
obtained in this study such as Hemiptera, Homoptera, Lepidoptera, Coleoptera   and 
Orthoptera   respectively. Three groups of pathogen on insects such as NPV virus,  Bacillus 
thuringientsis and  Bacillus sp., bacteria, that showed rot disease and fungis on insect such 
as Aschersonia  sp., Beauveria bassiana, Hirsutella  versicolor,  Metarhizium  anisopliae, 



Erynia  neoaphidis, Zoophthora  sp., Nomureae  rileyi, Verticillium  lecanii, Paecilomyces  
sp., Cordycep  unilateralis, Torrubiella  sp. and Entomophaga  sp. 

 Sixty species in twenty four host weed orders, Composed of four families and twenty 
species of monocote weed such as Poaceae, Cyperaceae, Pontedericeae and 
Commelinaceae and forty species in  twenty families of dicote weed such as Rubiaceae, 
Passifloraceae, Amaranthaceae, Nyctginaceae, Solanaceae, Asteraceae, Capparidaceae, 
Euphorbiaceae, Papilionaceae, Cucurbitaceae, Mimosaceae, Sterculiaceae, Boraginaceae, 
Portulacaceae, Verbenaceae, Fabaceae, Malvaceae, Convolvulaceae,    Aizoaceae and 
Onagraceae. The pathogens found on weeds mainly were virus and fungi. Symptoms 
presented by virus were mosaic; whereas, those of fungi were leaf spot and leaf blight 
caused by Alternaria sp., Alternaria  eichorniae, Bipolaris sp., Cercospora  sp., Cercospora  
alternantherae, Curvularia sp., Drechslera sp., Exerohilum prolatum, Fusarium  sp., 
Corynespora  cassiicola, Helminthosporium  sp., Nimbya  alternanthera, Phomopsis sp., 
Phomopsis aamaranthicola, Pyricularia  sp., Stemphylium  sp. and Pseudocercospora  sp., 
powdery mildew disease caused by Oidium sp., Erysiphe sp. and Ovulariopsis sp., the white 
rust disease caused by Albugo sp., rust disease caused by Puccinia sp. Puccinia philippinensi, 
Puccinia miscanthi and Phakopsora apoda, antracnose disease caused by Colletotrichum 
sp., Colletotrichum gloeosporioides and Botryodiplodia sp. and smut disease caused by 
Ustilago sp. 
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