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บทคัดย่อ 

 

การติดตามสถานการณ์ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืช ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย ในช่วงเดือนตุลาคม 2550 - กันยายน 2551 พบแมลงศัตรูธรรมชาติ 16 ชนิด แยกเป็น
แมลงห้้า 11 ชนิด และแมลงเบียน 5 ชนิด ในข้าวนาปีและข้าวนาปรัง พบว่าข้าวพันธุ์ กข. 6 พบเพลี้ยจักจั่นและ
เพลี้ยกระโดดสีน้้าตาลทุกระยะการเจริญเติบโต ส่วนข้าวนาปรังพันธุ์ปทุมธานี 1 พบเพลี้ยไฟระบาดมาก(45 ตัว) 
ในข้าวระยะแตกกอช่วงเดือนมีนาคม 2551 ศัตรูธรรมชาติที่พบมากในนาข้าวคือ แมงมุมสุนัขป่า ( Lycosa sp.) 

และแมงมุมเข้ียวยาว ( Tetrangnatha spp.) การท้าลายของหนอนเจาะล้าต้นข้าวโพดสูงสุดในข้าวโพดระยะเจริญ
ทางใบ(อายุประมาณ 30 วัน) พบการท้าลายที่ยอดสูงสุดร้อยละ 70 (0.2 ตัว/ต้น) รองลงมาคือระยะเก็บผลผลิต
พบการท้าลายของหนอนเจาะล้าต้นข้าวโพดร้อยละ 30-60 และพบว่าแมลงหางหนีบสีน้้าตาลเป็นศัตรูธรรมชาติ
ที่ส้าคัญของหนอนเจาะล้าต้นข้าวโพด การศึกษาประสิทธิภาพของมวนตาโตต่อเหยื่อ 3 ชนิด คือ มวนหญ้า ไข่
ผีเสื้อข้าวสาร และเพลี้ยอ่อนถั่ว พบว่าสามารถกินไข่ผีเสื้อข้าวสารได้มากที่สุดในวันที่ 1 และ 2 คือ 15.75 และ 
18.2 ฟอง ซึ่งแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญเมื่อเทียบกับมวนหญ้า และเพลี้ยอ่อนถั่ว ซึ่งกินได้เพียง 5.2, 4.5 
และ 1.75, 2.0 ตัว ตามล้าดับ ส้าหรับวัชพืชพบด้วงงวงเจาะล้าต้นผักโขมหนาม Hypolixus truncatulus (F.) 

(Coleoptera: Curculionidae) เข้าท้าลายผักโขมหนาม Amaranthus spinosus L. ตลอดทั้งปี โดยพบรูวางไข่ของด้วง
สูงสุด 1.6 ร/ูต้น ในเดือนตุลาคม 2550 และพบปมสูงสุด 1.6 ปม/ต้น ในเดือนกรกฎาคม 2551 
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ABSTRACT 

 

Monitoring of natural enemies of plant pests and weeds in the Northeast Thailand was performed 
during October 2007 to September 2008. Sixteen species of natural enemies (11 species of predator and 5 
species of parasitoid) were recorded. In wet season prevalence of leafhopper and brown planthopper was 
observed in RD 6 (broadcasting paddy field). In dry season, rice thrip was highest in Phathum Thani 1 
during tillering stage in March 2008. The most common predator were Lycosa sp. and Tetragnatha spp.. In 
sweet corn, corn stem borer was the serious pest. The peak damage of 70% occurred during vegetative 
stage at plant age of 30 days followed by 30-60% at harvest. Brown earwig was reported as an important 
predator of corn stem borer. Efficacy study of big –eyed bugs using three kinds of prey (mirid bugs, rice 
moth eggs and cowpea aphids) for two days demonstrated that big-eyed bug could consume 15.75 and 
18.20 eggs of rice moth statistically higher different compared to 5.2, 4.5 of mirid bugs and 1.75, 2.0 of 
cowpea aphids, respectively. For weed, stem–boring weevil Hypolixus truncatulus (F.) (Coleoptera: 
Curculionidae) caused damage to spiny amaranth, Amaranthus spinosus L. all year round. The peak of 
oviposition wound per plant and gall per plant were 1.6 in October 2007 and 1.6 in July 2008, 
respectively. 
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