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บทที่ 1

ความหมาย

 1. ศัตรูธรรมชาติ  หมายถึง	 สิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่ง	 ที่มีชีวิตอยู่ได้โดยการเบียน	 การห�้า	
กัดกนิ	และมชีวีติอยู่โดยสิ่งมชีวีติอกีชนดิหนึ่ง	ในพื้นที่ดัง้เดมิของมัน	และอาจช่วยในการก�าจัดประชากร
ของสิ่งมชีวีตินัน้	 รวมถงึ	 แมลงเบยีน	 ตัวเบยีน	 ตัวห�้า	 สิ่งมชีวีติที่กนิพชื	 และเชื้อโรคต่างๆ	 (ISPM	No3,	
1996,	revised	ISPM	No3,	2005)	
 2. ศัตรูธรรมชาต ิ หมายถงึ	สิง่มชีวีติทีเ่ป็นตวัสาเหต	ุท�าให้เกดิการตายของศตัรพูชื	ก่อนก�าหนด
อายุของมันในธรรมชาติ	ได้แก่	ตัวห�้า		ตัวเบยีน	และเชื้อโรค	(สุอาภา,	2540)
 3. ศัตรูธรรมชาติ	 ในทางอารักขาพืช	 หมายถึง	 สิ่งมีชีวิตที่เป็นปฏิปักษ	์ หรือศัตรูของศัตรูพืช	
อาจเรยีกอกีชื่อหนึ่งว่าชวีปัจจัย	(พมิลพร,	2545)

 4. ศัตรูธรรมชาตขิองแมลงศัตรูพชื  หมายถงึ	สิ่งที่มอียู่ในธรรมชาต	ิและเป็นศัตรูของแมลง
ศัตรูพชื	แบ่งออกเป็น	3	พวก	คอื	ต้วเบยีน	ตัวห�้า	และเชื้อโรค	(ววิัฒน์และโกศล,	2542)

ความส�าคัญ 

 การจดัการศตัรพูชืโดยวธิผีสมผสาน	(Integrated	Pest	Management)	เป็นวธิกีารจดัการศตัรพูชื
ที่ได้รับการยอมรับจากประเทศต่างๆ	 ทั่วโลกว่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศัตรูพืช
มากทีส่ดุ	เนือ่งจากเป็นวธิกีารทีค่�านงึถงึสิง่แวดล้อม	และการเปลีย่นแปลงของประชากรศตัรพูชืเป็นหลกั	
โดยใช้วธิกีารควบคมุและก�าจดัศตัรพูชืทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพตัง้แต่	2	วธิกีารขึ้นไป	ผสมผสานกนั	
โดยไม่ก่อให้เกดิผลเสยีต่อเศรษฐกจิ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม

	 ศัตรูธรรมชาติ	 เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน	 เนื่องจาก

ศัตรูธรรมชาติเป็นสิ่งมีชีวิตที่คอยควบคุมประชากรของศัตรูพืชตามธรรมชาติ	 การศึกษาบทบาท

ของศัตรูธรรมชาติ	 และส่งเสริมให้ศัตรูธรรมชาติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการควบคุมศัตรูพืช	

ซึ่งหากผสมผสานวิธีการอื่นๆ	 เข้ากับศัตรูธรรมชาติอย่างกลมกลืน	 ก็จะน�าไปสู่การจัดการศัตรูพืช	 

ที่มคีวามยั่งยนืทัง้เศรษฐกจิ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม

ศัตรูธรรมชาติ 

(Natural enemies)

เรยีบเรยีงโดย อารวีรรณ ใจเพ็ชร

ศัตรูธรรมชาติที่ส�าคัญ



กรมส่งเสริมการเกษตร

ประวัติการใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมศัตรูพืช

 มนุษย์สมัยโบราณได้สังเกตุพบว่า	นกกนิแมลงศัตรูพชื	จงึได้พยายามที่จะใช้วธิกีารควบคุมโดย

ธรรมชาตนิี้ให้เกดิประโยชน์ในการรกัษาพชืผล	ความคดิในการป้องกนัก�าจดัศตัรพูชืในสมยันัน้	จงึเกีย่วข้อง

โดยตรงกับการใช้ศัตรูธรรมชาตมิาควบคุมศัตรูพชื

	 ประมาณปี	 ค.ศ.	 900	 ชาวจีนได้ใช้มดตัวห�้า	 ควบคุมหนอนในสวนส้ม	 นอกจากนี้ประเทศ

ในตะวันออกกลาง	คอื	ประเทศเยเมน	ได้ใช้มดตัวห�้าควบคุมแมลงศัตรูพชืในสวนอนิทผาลัม

	 การใช้แตนเบยีนควบคมุแมลงศตัรพูชืเกดิขึ้นครัง้แรกในทวปียโุรป	โดยในปี	ค.ศ.	1706	ชาวอติาลี

ได้พบแตนเบยีน	Apanteles glomeratus	ท�าลายหนอนผเีสื้อผักกาด	Pieris rapae	ต่อมาได้มรีายงานการ

พบแตนเบยีนชนดิอื่นๆ	ท�าลายศัตรูพชืเพิ่มมากขึ้น	จนกระทั่งปี	ค.ศ.1827	Hartig	นักกฏีวทิยาชาวเยอรมัน	

ได้เสนอให้เก็บรวบรวมตัวหนอนผีเสื้อที่ถูกแตนเบียนลงท�าลายใหม่ๆ	 ไปปล่อยในที่อื่นๆ	 เพื่อควบคุม 

หนอนผเีสื้อ

	 เชื้อจุลิทรีย์ที่ถูกน�ามาใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชชนิดแรก	 คือ	 เชื้อรา	Metarhizium anisopliae  

หลังจากที่ถูกค้นพบโดย Metchnikoff	 นักสัตววิทยาชาวรัสเซีย	 ได้น�าเชื้อรามาเพาะเลี้ยงโดยใช้ 

อาหารเทยีมได้ส�าเรจ็	และในปี	ค.ศ.1884	ได้มกีารผลติขยายเชื้อรา	Metarhizium anisopliae	เพือ่ใช้ควบคมุ

แมลงศัตรูพชื

	 ในระหว่างปี	 ค.ศ.1889	 -	 1940	 มนุษย์ยังคงใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมศัตรูพืชอย่างต่อเนื่อง	 

แต่ได้พัฒนาประยุกต์วิธีการใช้	 และน�าศัตรูธรรมชาติมาเพาะเลี้ยง	 แล้วน�าไปปล่อยเพื่อควบคุมศัตรูพืช	 

โดยด�าเนินการ	 2	 แบบ	 คือ	 ผลิตขยายศัตรูธรรมชาติในท้องถิ่นส�าหรับควบคุมศัตรูพืชในท้องถิ่นนั้น	 

เรยีกว่า	 การควบคุมศัตรูพชืโดยชวีวธิแีบบขยายเพิ่มพูน	 และน�าศัตรูธรรมชาตจิากถิ่นเดมิมาผลติขยาย	

ส�าหรบัใช้ควบคมุศตัรพูชืในแหล่งอืน่ๆ	หรอื	ประเทศอืน่ๆ	เรยีกว่า	การควบคมุศตัรพูชืโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ	

ซึ่งแพร่หลายในทวีปยุโรปและอเมริกา	 เช่น	 การน�าแตนเบียนไข่	 Perkinsiella saccharacida  

และมวนตวัห�้า	Cyrtorhinus mundulus	จากออสเตรเลยีเข้าไปควบคมุเพลี้ยกระโดดอ้อยในฮาวาย	การน�า

แมลงวันเบยีน	Cryptochaetum iceryae	และด้วงเต่า	Rodolia cardinalis	จากออสเตรเลยีเข้าไปควบคุม

เพลี้ยหอยนวมฝ้าย Icerya purchasi ในสวนส้มของแคลฟิอร์เนยี	การน�าแตนเบยีน	Prospaltella berlesei 

จากสหรฐัอเมรกิาไปควบคมุเพลี้ยหอยหม่อน Pseudaulacaspis pentagona	ในอติาล	ีซึง่ทกุโครงการประสบ

ผลส�าเร็จ	 จึงได้รับความนิยมน�าไปใช้อย่างกว้างขวาง	 และมีการขยายงานไปในหลายประเทศ	 ได้แก่	

โคลัมเบยี	ชลิ	ีอุรุกวัย	บราซลิ	ควิบา	แคนาดา	นวิซแีลนด์



ศัตรูธรรมชาติที่ส�าคัญ

	 ส�าหรับในประเทศไทยได้มีการน�าเข้าแมลงศัตรูธรรมชาติจากต่างประเทศ	 เพื่อควบคุมแมลง

ทีร่ะบาดในประเทศไทย	จากการทีแ่มลงด�าหนามระบาดรนุแรง	และในขณะนัน้ศตัรธูรรมชาตยิงัมปีรมิาณน้อย	

และยงัไม่มปีระสทิธภิาพในการควบคมุแมลงด�าหนามมะพร้าว	 ในบ	ี2547	ส�านกัวจิยัพฒันาการอารกัขาพชื	

กรมวิชาการเกษตร	 จึงได้น�าเข้าแตนเบียนแมลงด�าหนามมะพร้าว	 Asecodes hispinarum 

ในลักษณะของมัมมี่	 (ซากหนอนตายที่มีดักแด้แตนเบียนอยู่ภายใน)	 จากประเทศเวียดนาม	 โดยความ 

ร่วมมือจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ	 (FAO)	 ซึ่งการใช้แตนเบียนอะซีโคเดส 

ในการควบคมุแมลงด�าหนามมะพร้าว	ในประเทศไทย	ประสบผลส�าเรจ็	ท�าให้การระบาดของแมลงด�าหนามลดลง

	 ในปี	 2551	 เกิดการระบาดของเพลี้ยแป้งมันส�าปะหลัง	 สร้างความเสียหายให้แก่ผลผลิต

มันส�าปะหลังอย่างรุนแรง	 ผลผลิตลดลงและไม่ได้คุณภาพ	 จากรายงานของคณะเกษตร	มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	 พบว่า	 การระบาดของเพลี้ยแป้งมันส�าปะหลังจะท�าให้ผลผลติลดลง	 10−50	 เปอร์เซ็นต์	

มูลค่าความเสียหายไม่น้อยกว่า	 6,000−30,000	 ล้านบาท	 ในปี	 2552	 กรมวิชาการเกษตรได้น�าเข้า

แตนเบียน Anagyrus lopezi จากสาธารณรัฐเบนิน	 ซึ่งเป็นประเทศหนึ่งในทวีปแอฟริกา	 ที่เคยเกิดการ

ระบาดของเพลี้ยแป้งสชีมพู	ผลการใช้แตนเบยีน	Anagyrus lopezi	ร่วมกับวธิกีารต่างๆ	ได้แก่	การแช่ท่อน	

พันธ์ุมันส�าปะหลังก่อนปลูก	การปล่อยแมลงช้างปีกใส	ท�าให้ประสบผลส�าเร็จในการควบคุม	เพลี้ยแป้ง

มันส�าปะหลัง	

	 	 ต่อมา	ในปี	2552-2553	เกดิการระบาดของหนอนหวัด�ามะพร้าว	ในจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์	 

ซึ่งหนอนหัวด�าเป็นแมลงศัตรูมะพร้าวที่มกีารระบาด	และสร้างความเสยีหาย

อย่างรนุแรงให้กบัแหล่งปลกูมะพร้าวมากทีส่ดุ	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัศตัรมูะพร้าว

ชนดิอื่น	หากการระบาดรุนแรงท�าให้มะพร้าวยนืต้นตายได้	ซึ่งประเทศไทยยัง

ขาดศตัรธูรรมชาตทิีม่ปีระสทิธภิาพ	ในการควบคมุหนอนหวัด�า		ในเดอืนเมษายน	

2555	กรมวชิาการเกษตร	ได้น�าเข้าแตนเบยีน	Goniozus nephantidis	จ�านวน	

30	ดักแด้	จากประเทศศรลีังกา	โดยความช่วยเหลอืจากสถาบันวจิัยมะพร้าว

แห่งศรลีังกา	(Coconut	Research	Institute	of	Sri	Lanka)	ซึง่แตนเบยีน	Goniozus 

nephantidis	เป็นแตนเบยีนทีม่ปีระสทิธภิาพสงูในการควบคมุหนอนหวัด�ามะพร้าว

ในประเทศอนิเดยี	และศรลีงักา	จากการศกึษาในห้องปฏบิตักิาร	พบว่าสามารถ

เพาะเลี้ยงเพิม่ปรมิาณในห้องปฏบิตัโิดยใช้หนอนหวัด�าและหนอนผเีสื้อข้าวสาร	
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แต่แตนเบยีนชอบเบยีนหนอนหัวด�ามากกว่า	กรมวชิาการเกษตรได้ทดสอบความเฉพาะเจาะจงต่อแมลง

อาศยั	และความปลอดภยัต่อแมลงทีม่ปีระโยชน์	ก่อนทีจ่ะน�ามาใช้ในการควบคมุหนอนหวัด�าในประเทศไทย

ต่อไป	

ข้อดีศัตรูธรรมชาติ

	 1.		ศัตรูธรรมชาติควบคุมศัตรูพืชไม่ให้ระบาด	 	 ท�าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย	 เพราะศัตรูธรรมชาต ิ
มีอยู่มากมายในธรรมชาต	ิ ไม่ต้องเสยีเงนิซื้อ	 และสามารถควบคมุศตัรพูชืได้	 เกษตรกรไม่ต้องเสยีเงนิซื้อ 
สารเคมี	
	 2.		หากปล่อยให้ศตัรธูรรมชาตทิ�างานอย่างต่อเนือ่งจะให้ผลแบบยัง่ยนื	เพราะศตัรธูรรมชาตมิชีวีติ	
สามารถขยายพนัธุต่์อไปเรือ่ยๆ	ตราบเท่าทีม่อีาหาร	และไม่มคีวามเสีย่งเมือ่มศีตัรพูชืระบาด	แตกต่างจาก
สารเคม	ี ที่ต้องใช้บ่อยๆ	 ในปริมาณมากขึ้น	 และต้องระวังตรวจสอบมากขึ้น	 เพราะไม่มีศัตรูธรรมชาต ิ
ช่วยควบคมุ
					 3.		ศัตรูธรรมชาตไิม่ท�าให้ศัตรูพชืต้านทาน	และไม่ท�าให้เกดิการระบาดของศัตรูพชืชนดิใหม่
	 4.	 ศัตรูธรรมชาตไิม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมชีวีติอื่น	และไม่เกดิพษิต่อสภาพแวดล้อม	เพราะเป็นสิ่ง
ที่อยู่ในธรรมชาตอิยู่แล้ว	อกีทัง้ไม่ตกค้างอยู่ในผลผลติ
	 5		ศัตรูธรรมชาตไิม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้	และปลอดภัยต่อผู้บรโิภคผลผลติทางการเกษตร		
	 6.		เกษตรกรได้รบัผลตอบแทนทีคุ่ม้ค่าทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	และสภาพแวดล้อม	อนัจะส่ง
ผลท�านองเดยีวกันต่อภาพรวมของทัง้ประเทศ

วิธีอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ

	 การอนรุกัษ์ศตัรธูรรมชาติ	เป็นการรกัษาให้ศตัรธูรรมชาตสิามารถด�ารงชวีติอยูไ่ด้อย่างปลอดภยั	
ขยายพันธุ์	และเพิ่มปรมิาณได้เองตามธรรมชาติ	ได้แก่
	 1.	 เพิม่แหล่งอาศยัให้แมลงศตัรธูรรมชาต	ิในเวลากลางวนัอากาศร้อน	แมลงศตัรธูรรมชาติ
จะอาศยัตามต้นพชืเตี้ยๆ	เพราะสภาพอากาศใกลพ้ื้นดนิ	เหมาะมากกว่าในระดบัสงู	ดงันัน้ในสภาพ
ที่มวีัชพชืหรอืพชืล้มลุกอยู่บ้าง	จะท�าให้แมลงศัตรูธรรมชาตมิทีี่หลบอาศัย		
	 2.	 เพิ่มแหล่งอาหารให้แก่ตัวเต็มวัยแมลงศัตรูธรรมชาติ	 โดยเฉพาะตัวเบียน	 ซึ่งตัวเต็มวัย
หากนิอสิระ	และส่วนใหญ่กนิน�า้หวานจากดอกไม้	และละอองน�า้	การสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
กับการด�ารงชวีติของศตัรธูรรมชาต	ิเช่น	การปลกูพชืหมนุเวยีนระหว่างรอปลกูพชืหลกั	ฉดีพ่นน�า้หรอืให้น�า้
บรเิวณแปลงปลกูพชื	เพือ่เพิม่ความชื้นในแปลงปลกู		ช่วยให้ศตัรธูรรมชาตสิามารถด�ารงชวีติและขยายพนัธุไ์ด้
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	 3.	 ไม่เผาตอซงัหลงัการเกบ็เกีย่ว	เพราะการเผาตอซงัจะท�าลายระบบนเิวศและสมดลุธรรมชาติ	
ศัตรูธรรมชาตถิูกท�าลาย	ท�าให้เกดิการระบาดของศัตรูพชืในช่วงต้นฤดูปลูก
	 4.	 ลดอันตรายที่จะเกิดแก่แมลงศัตรูธรรมชาติ	 สารเคมีก�าจัดแมลง	 เป็นอันตรายต่อแมลง
ศตัรธูรรมชาตมิากกวา่ศตัรพูชื	เนือ่งจากแมลงศตัรธูรรมชาต	ิสว่นใหญ่มขีนาดเลก็กว่าศตัรพูชืมาก	ท�าให้
ไม่สามารถทนต่อสารเคม	ีละอองสารเคมที�าให้ศตัรธูรรมชาตติายได้	 ในแหล่งทีม่ศีตัรธูรรมชาตใินปรมิาณสงู	
หากจ�าเป็นต้องพ่นสารเคมกี�าจัดศัตรูพชื	ให้เลอืกใช้สารเคมทีี่เฉพาะเจาะจงต่อชนดิศัตรูพชื	มพีษิต�่าสุด
ต่อศัตรูธรรมชาติ	และใช้เฉพาะบางบรเิวณ	เว้นบางแปลงเพื่อให้แมลงศัตรูธรรมชาตใิช้หลบอาศัย
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  ตัวห�้า 

 (Predators)

ความหมาย

 1.	 ตัวห�า้	หมายถงึ	ศัตรูธรรมชาต	ิที่ล่าเหยื่อ	และกัดกนิสิ่งที่มชีวีติที่เป็นสัตว์อื่น	ซึ่งจะถูกฆ่า
มากกว่าหนึ่งตัว	ในช่วงอายุของมัน	(ISPM	No	3,	1996)
	 2.	 ตัวห�า้	หมายถงึ	สัตว์ชนดิใดชนดิหนึ่งที่กนิสัตว์ชนดิอื่น	หรอืเหยื่อ	ซึ่งมักจะมขีนาดเล็ก
และอ่อนแอกว่าเป็นอาหาร	เพื่อการด�ารงชวีติ	(สุอาภา,	2540)
	 ตัวห�า้	มทีัง้สัตว์ที่มกีระดูกสันหลัง	 เช่น	นก	กิ้งก่า	กบ	คางคก	และสัตว์ที่ไม่มกีระดูกสันหลัง	
เช่น	แมลง		ซึ่งสัตว์ในกลุ่มแมลง	และแมงมุม	เป็นกลุ่มที่มศีักยภาพในการควบคุมแมลงศัตรูพชืมากที่สุด		
เนื่องจากมกีารเจรญิเตบิโตและขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว	เช่นเดยีวกับแมลงศัตรูพชื

 แมลงห�้า	 หมายถึง	 แมลงที่กินแมลงชนิดอื่นๆ	 เป็นอาหาร	 และกินเหยื่อ	 (prey)	 หลายตัว	 
กว่าจะเจรญิเตบิโตครบวงจรชวีติ	การกนิ	จะกนิเหยื่อไปเรื่อยๆ	และมักไม่จ�ากัดวัยของเหยื่อ	คอืสามารถ
ท�าลายเหยื่อได้ทุกระยะการเตบิโต		(ววิัฒน์	และโกศล,	2542)

ประเภทแมลงห�้า

แบ่งตามลักษณะนสิัยการกนิแมลงศัตรูพชื	เป็น	2	ประเภท

	 1.	 แมลงห�า้ที่มปีากกัด	แมลงห�า้ประเภทนี้จะกัดกนิและบดกนิทุกส่วนของแมลงศัตรูพชื	
เช่น	ด้วงเต่าตัวห�า้	ด้วงดนิ	แมลงปอ	แมลงหางหนบี	ฯลฯ
	 2.	 แมลงห�า้ที่มปีากแทงดูด	แมลงห�า้ประเภทนี้จะดูดน�า้จากล�าตัวของแมลงศัตรูพชื	เช่น	
มวนเพชฌฆาต	มวนพฆิาต	แมลงช้างปีกใส	ฯลฯ

แมลงห�้าที่ส�าคัญ

แมลงห�้าที่มบีทบาทในการควบคุมแมลงศัตรูพชื เป็นแมลงในอันดับ (Oder) ต่างๆ	ดังนี้
 1. ด้วง (Coleoptera)	 แมลงห�้าส่วนใหญ่เป็นแมลงในกลุ่มด้วง	 เช่น	 ด้วงเต่าลาย	 ด้วงดิน	 
ด้วงก้นกระดก	ด้วงเสอื	ฯลฯ
	 	 −	ด้วงเต่าลาย	 เป็นแมลงห�้าที่พบอยู่ทั่วไป	 ทั้งระยะหนอนและตัวเต็มวัย	 กัดกินเพลี้ยอ่อน		
เพลี้ยไฟ	เพลี้ยหอย		เพลี้ยแป้ง	แมลงหวี่ขาว	ไข่แมลงศัตรูพชื	และไรแดง	
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 2. แมลงวัน (Diptera) เป็นแมลงห�้า	เช่น	แมลงวันหัวบุบ	แมลงวันขายาว	แมลงวันดอกไม้	ฯลฯ	
	 	 −	แมลงวนัหวับบุ	เป็นแมลงห�า้	ท�าลายตวัอ่อน	และตวัเตม็วยัแมลง	เช่น	ตัก๊แตน	แมลงวนับางชนดิ
	 	 −	แมลงวันขายาว	เป็นแมลงห�้า	ท�าลายแมลงเล็กๆ	เช่น	เพลี้ยอ่อน		เพลี้ยไฟ	ไรแดง
	 	 -	แมลงวันดอกไม้	 	 ตัวอ่อนเป็นแมลงห�้า	 ท�าลายเพลี้ยอ่อน	 หนอนขนาดเล็ก	 เพลี้ยไฟ	 
มกัพบตวัอ่อนแมลงวนัดอกไม้อยูป่ะปนกบัเพลี้ยอ่อน	ตวัเตม็วยัแมลงวนัดอกไม้กนิน�า้หวานจากดอกไม้

 3. มวน (Hemiptera) แมลงในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นแมลงศัตรูพชื	 แต่มบีางชนดิที่เป็นแมลงห�้า
ท�าลายแมลงศตัรพูชื	เช่น	มวนเพชฌฆาต	มวนพฆิาต	มวนดอกไม้	มวนจงิโจ้น�า้	มวนตาโต	มวนเขยีวดดูไข่	ฯลฯ
	 	 −		มวนเพชฌฆาต	เป็นแมลงห�า้	ท�าลายหนอน
	 	 −		มวนพฆิาต	เป็นแมลงห�า้	ท�าลายหนอน	
	 	 −	มวนตาโต	เป็นแมลงห�า้	ท�าลายไข่และหนอนผเีสื้อ	เพลี้ยอ่อน		เพลี้ยจั๊กจั่น

ด้วงดนิ ด้วงก้นกระดก ด้วงเต่าลาย

ตวัอ่อนแมลงวนัดอกไม้ ตวัเตม็วยัแมลงวนัดอกไม้

 	 −		ด้วงดิน	 เกือบทั้งหมดเป็นแมลงห�้าทั้งระยะหนอนและตัวเต็มวัยท�าลายหนอนผีเสื้อ 
ศัตรูพชื	ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเพลี้ยกระโดดสนี�้าตาล	ดักแด้ของบั่ว	ไข่แมลง	มักหากนิตอนกลางคนื
	 	 −		ด้วงก้นกระดก	เป็นแมลงห�า้ท�าลายเพลี้ยกระโดดสนี�า้ตาล	เพลี้ยจัก๊จัน่	แมลงขนาดเลก็	และไข่แมลง
	 	 −		ด้วงเสอืเป็นแมลงห�า้	ท�าลายแมลงบนผวิดนิ
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 4.  แมลงช้าง (Neuroptera)  เช่น	แมลงช้างปีกน�า้ตาล	แมลงช้างปีกใส	ฯลฯ
	 	 	−		 แมลงช้างปีกน�า้ตาล	เป็นแมลงห�า้	ท�าลายเพลี้ยอ่อน
	 	 	−		 แมลงช้างปีกใส		เป็นแมลงห�า้		ท�าลายไข่แมลง	
เพลี้ยอ่อน		เพลี้ยหอย		เพลี้ยแป้ง	เพลี้ยไฟ	ไรแดง	แมลงหวี่ขาว	ฯลฯ

 5. แมลงปอ (Odonata)  ทุกชนดิเป็นแมลงห�้า	 ทัง้ระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย	 โดยตัวอ่อน
กนิแมลงในน�า้	 ตัวเต็มวัยบินโฉบกินแมลงขนาดเล็ก	 เช่น	 แมลงปอเข็ม	 แมลงปอน�้าตก	 แมลงปอเสือ		
แมลงปอบ้าน	ฯลฯ

	 	 	−		 มวนดอกไม้	เป็นแมลงห�้า	ท�าลายแมลงในนาข้าว	ด้วงงวงมันเทศ
	 						-	 มวนเขยีวดูดไข่	เป็นแมลงห�้า	ท�าลายไข่เพลี้ยกระโดดสนี�า้ตาลและไข่เพลี้ยจั๊กจั่น	

แมลงปอชนดิต่างๆ

มวนพฆิาต มวนเพชฌฆาต มวนจงิโจ้น�า้ มวนเขยีวดดูไข่

แมลงช้างปีกใส



ศัตรูธรรมชาติที่ส�าคัญ

 6.  มด ต่อ แตน (Hymenoptera)  
 	 แมลงในกลุ่มนี้เป็นแมลงที่มปีระโยชน์
	 	 −		มด	เป็นแมลงห�้า	ท�าลายหนอนและดักแด้ของแมลง
ของผเีสื้อกลางคนื	แมลงวันผลไม้
	 	 −	 ต่อแตนในกลุ่ม	 Vespidae	 และ	 Sphecidae	 เช่น	 
ต่อรัง	ต่อหมาร่า	เป็นแมลงห�า้ของหนอนผเีสื้อ	เพลี้ยอ่อน	ตั๊กแตน
 7. แมลงห�้าในกลุ่มอื่นๆ 
	 			 −		ตัก๊แตนต�าข้าว	จบัแมลงกนิเป็นอาหาร	เช่น	แมลงวนั	
ผเีสื้อกลางคนื		
	 	 −	 แมลงหางหนีบ	 เป็นแมลงห�้า	 ท�าลายหนอน	 
เพลี้ยอ่อน	เพลี้ยแป้ง	และไข่แมลง
	 		 −		เพลี้ยไฟตัวห�้า		ท�าลายเพลี้ยไฟศัตรูพชื
	 นอกจากตัวห�้าในกลุ่มแมลงแล้ว	 แมงมุมเป็นตัวห�้าที่มี
บทบาทในการควบคมุแมลงศตัรพูชื	ในแหล่งทีม่อีาหารสมบรูณ์	
แมงมุมจะวางไข่ครัง้ละมากๆ	บางครัง้วางไข่หลายร้อยฟองและ
ในแต่ละวันแมงมุมกินอาหารมาก	 	 แมงมุมท�าลายศัตรูพืชได้ 
หลายชนิด	 เช่น	 เพลี้ยอ่อน	 ไรแดง	 แมลงหวี่ขาว	 แมลงวัน	 
ผเีสื้อกลางคนื	ฯลฯ

แมงมุมชนดิต่างๆ



กรมส่งเสริมการเกษตร

ด้วงเต่าลายหยัก

ด้วงเต่าลายขวางด้วงเต่าสสี้ม

 ด้วงเต่าลาย 

 (Lady Beetles)

ความส�าคัญ

  ด้วงเต่าลาย	เป็นแมลงห�า้ที่พบทั่วไป	ทัง้ในสวนไม้ผล	พชืผัก	พชืไร่	และนาข้าว	ด้วงเต่าลายที่พบ
ในประเทศไทยมปีระมาณ	150	ชนดิ	เป็นแมลงที่มปีระโยชน์ต่อการควบคุมแมลงศัตรูพชื	ทัง้ตัวอ่อนและ
ตัวเต็มวัย	ท�าลายแมลงศัตรูพชืหลายชนดิ	เช่น	เพลี้ยอ่อน	เพลี้ยไฟ	เพลี้ยหอย	เพลี้ยแป้ง	แมลงหวี่ขาว	
ไข่แมลงศัตรูพชื	ฯลฯ	ตลอดชวีติกนิเหยือ่ได้กว่า	1,100	ตวั	ซึง่ขึ้นกบัชนดิของด้วงเต่าและเหยือ่	 เนือ่งจาก
ลกัษณะรปูร่างด้วงเต่าลายคล้ายกับด้วงเต่าศัตรูพชืบางชนดิ	ท�าให้เกษตรกรเข้าใจผดิ	คดิว่าด้วงเต่าลาย
เป็นศัตรูพชื

ชื่อวทิยาศาสตร์	ด้วงเต่าลายมหีลายชนดิ	เช่น		
 Menochilus  sexmaculatus  ด้วงเต่าลายหยัก 
 Coccinella transversalis  ด้วงเต่าลายขวาง
 Micraspis discolor  ด้วงเต่าสสี้ม

อันดับ (Order) : Coleoptera

วงศ์    (Family) : Coccinellidae



ด้วงเต่าศัตรูพชืด้วงเต่าตวัห�า้

ศัตรูธรรมชาติที่ส�าคัญ

ลักษณะรูปร่าง

 ไข่ :	มลีักษณะเป็นรูปไข่	(oval	shape)	เป็นกลุ่ม	วางเป็นแถวๆ	อย่างเป็นระเบยีบ	หรอืบางครัง้
เป็นฟองเดี่ยวๆ	สเีหลอืงแก่		

 ตัวอ่อน : ลักษณะคล้ายลูกจระเข้	 ม	ี 6	 ขา	 ไม่มปีีก	บรเิวณด้านหลงัและข้างล�าตวัมปีุม่หนาม	
(spine)	ยืน่ออกมา	และมกัมจีดุหรอืแถบสดี�าบรเิวณผนังด้านหลังล�าตัว

 ดักแด้  : รูปร่างเป็นแบบ	exarate		มรีะยางค์ขา	ปีกเจรญิเห็นชัดเจน	อยู่อสิระจากล�าตัว	

 ตัวเต็มวัย : รูปร่างเป็นรูปไข่	 (oval	 shape)	 ด้านหลัง	 ล�าตัวโค้งนูน	 ปีกแข็ง	 ผิวเป็นมันเรียบ	 
สสีว่างสดใส	มหีลายส	ีเช่น	สเีหลอืง	สแีดง	สสี้ม	สดี�า	บางชนดิมลีายจุด
	 ด้วงเต่าศัตรูพืชบางชนิดคล้ายด้วงเต่าห�้าที่เป็นศัตรูธรรมชาติมาก	 ท�าให้เกิดการเข้าใจผิด	 
โดยทั่วไปด้วงเต่ามลีักษณะผวิของล�าตัว	2	แบบ	ดังนี้
	 1.	 ชนดิที่ผวิมลีักษณะมันเป็นเงางาม	ไม่มขีนละเอยีดปกคลุม	เป็นด้วงเต่าตัวห�า้
	 2.	 ชนิดที่ผิวล�าตัวปกคลุมด้วยขนละเอียดเล็ก	 ด้วงเต่าศัตรูพืชล�าตัวปกคลุมไปด้วยขน 
ละเอยีดเล็กๆ	หากพบด้วงเต่าที่ล�าตัวปกคลุมไปด้วยขนเล็กๆ	ต้องพจิารณาว่าเป็นด้วงเต่าที่มปีระโยชน์	
(ด้วงเต่าตัวห�า้)	หรอืด้วงเต่าศัตรูพชื

ด้วงเต่าที่มขีนละเอยีดบนปีกแข็ง

ด้วงเต่าตัวห�้า ด้วงเต่าศัตรูพืช

1.	ล�าตัวขนาดเล็กยาวประมาณ	
			1.0	-	3.5	มลิลเิมตร

1.	ล�าตัวขนาดปานกลางถงึขนาดใหญ่
			ยาวประมาณ	5.0	-	10.0	มิลลิเมตร

2.	ล�าตัวส่วนหลังโค้งปกติ	รูปทรงกลม
				และรูปไข่

2.	ล�าตัวส่วนหลังโค้งมากเห็นได้ชัดเจน
				มีรูปร่างค่อนไปทางรูปไข่

3.	มจี�านวนจุดบนปีกแข็งน้อย	บางชนดิ
				มีลาย	บางชนิดไม่มีทั้งลายและจุด

3.	มจี�านวนจดุบนปีกหลงัค่อนข้างหนาแน่น					
			มจี�านวนตัง้แต่	10	-	28	จุด



กรมส่งเสริมการเกษตร

ลักษณะการท�าลายแมลงศัตรูพืช
	 ทัง้ตวัอ่อนและตวัเตม็วยัของด้วงเต่าลาย	กนิแมลงศตัรพูชืเป็นอาหาร	ตวัเตม็วยักดักนิเหยือ่	และ
บดกนิทุกส่วนของแมลงที่เป็นเหยื่อ	ทัง้ส่วน	ขา	อก	หัวหรอืหนวด	ส่วนหนอนที่เพิ่งฟักออกจากไข่ใหม่ๆ	
จะดูดอาหารจากเหยื่อ	 เมื่อหนอนโตขึ้น	 สามารถกัดกินและเคี้ยวเหยื่อได้ทั้งตัว	 ด้วงเต่าตัวห�้ากินแมลง
ศัตรูพชืได้ทุกระยะ	ทัง้ระยะไข่	หนอน	ดักแด้	และตัวเต็มวัย

การน�าไปใช้
	 เมื่อส�ารวจพบแมลงศัตรูพืช	 ปล่อยด้วงเต่าลาย	 ตัวอ่อน	 หรือตัวเต็มวัย	 อัตรา	 100	 ตัวต่อไร่	 
ในพชืไร่	พชืผัก	ไม้ดอก	และในไม้ผล	ปล่อย	100	ตัวต่อต้น	เพื่อควบคุมปรมิาณให้อยู่ในระดับต�่า	หากพบ
แมลงศตัรพูชืปรมิาณมาก	ปล่อยด้วงเต่าลาย	1,000	ตวัต่อไร่	โดยปล่อยเป็นจดุๆ	ให้กระจายทัว่ทัง้แปลง	และ
หลกีเลีย่งการปล่อยในช่วงแสงแดดจดั	และปล่อยซ�า้จนกว่าด้วงเต่าลาย	จะตัง้รกรากได้ ควรงดพ่นสารป้องกนั
และก�าจดัแมลง

ดักแด้

ไข่

วงจรชวีติตัวเต็มวัย
ตัวอ่อน

 2 วัน

 30 วัน

2-3 วัน

7-9 วัน



ศัตรูธรรมชาติที่ส�าคัญ

มวนพิฆาต 

 (Stink bug)

ความส�าคัญ

 มวนพฆิาต	เป็นแมลงศัตรูธรรมชาติ	มปีระสทิธภิาพในการควบคุมหนอนชนดิต่างๆ	โดยเฉพาะ
หนอนผเีสื้อ	 เช่น	หนอนใยผัก	หนอนกระทู้ผัก	หนอนกระทู้หอม	หนอนเจาะสมอฝ้าย	หนอนคบืกะหล�่า	 
หนอนคืบละหุ่ง	 หนอนแก้วส้ม	 หนอนร่าน	 ฯลฯ	 มวนพิฆาต	 มีพฤติกรรมเป็นตัวห�้าตั้งแต่ตัวอ่อนวัย	 2	
จนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัย	มวนพฆิาต	ท�าลายหนอนทุกขนาด	ตลอดชวีติมวนพฆิาต	 1	ตัว	ท�าลายหนอน
ศัตรูพชืได้	214	-258	ตัวเฉลี่ย	6	ตัวต่อวัน	ตัวอ่อนวัย	2-5	ท�าลายหนอน	ได้	80	ตัว

ชื่อวิทยาศาสตร์

 Eocanthecona  furcellata  
อันดับ (Order) : Hemiptera
วงศ์ (Family)   : Pentatomidae

ลักษณะรูปร่าง 

 ไข่ : ลักษณะกลม	 เป็นกลุ่ม	 ประมาณ	 20-100	 ฟองต่อกลุ่ม	
สนี�า้ตาลเป็นมนัสะท้อนแสงและเปลีย่นเป็นสนี�้าตาลปนแดง	หรอืส้มเมือ่ใกล้ฟัก

 ตัวอ่อน : มี	 5	 ระยะ	 วัย	 1	 อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม	 เกาะนิ่งอยู่กับที่
ดดูกนิน�า้เป็นอาหาร	หลงัจากลอกคราบ	เคลือ่นไหวน้อยมาก	เมือ่เจรญิเป็นวยั	2	
เริม่ออกหาเหยือ่	ล�าตวัสแีดงเข้ม	หวัและขาสดี�า	ไม่มปีีก	มวนแต่ละระยะมคีวาม
แตกต่างกันที่ขนาดของล�าตัว	สสีัน	รวมทัง้นสิัย	

 ตัวเต็มวัย : ล�าตัวสนี�้าตาลแก่	  ขนาดวดัจากหวัถงึปลายปีก	1.3−1.6	
เซนตเิมตร	ด้านหลงัเป็นรปูสามเหลีย่ม	ลักษณะเด่นของมวนพฆิาต	ที่บรเิวณบ่า
ทัง้สองข้าง	มหีนามยาวและแหลมข้างละอนั	เพศเมยีสามารถวางไข่ได้	340	ฟอง



กรมส่งเสริมการเกษตร

ลักษณะการท�าลายแมลงศัตรูพืช

	 มวนพฆิาตมปีากแบบแทงดดู	ลกัษณะคล้ายเขม็	ปกตจิะพบัเกบ็ไว้ใต้อกเมือ่พบหนอน	จะใช้ปาก
แทงเข้าไปในล�าตัวหนอนศัตรูพืช	 แล้วปล่อยสารพิษท�าให้หนอนเป็นอัมพาต	 ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้	
จากนัน้	จงึดูดกนิของเหลวจากตัวหนอนจนหนอนแห้งตาย	แล้วมวนพฆิาตจะไปหาหนอนตัวใหม่

การน�าไปใช้

	 เมื่อส�ารวจพบหนอนศัตรูพืช	 ปล่อยมวนพิฆาต	 ตัวอ่อน	 หรือตัวเต็มวัย	 อัตรา	 100	 ตัวต่อไร่	
ในพชืไร่	พชืผัก	ไม้ดอก	และในไม้ผล	ปล่อย	100	ตัวต่อต้น	เพื่อควบคุมปรมิาณหนอนให้อยู่ในระดับต�่า	
หากพบหนอนปรมิาณมาก	ปล่อยมวนพฆิาต	 2,000	ตัวต่อไร่	 โดยปล่อยเป็นจุดๆ	 ให้กระจายทั่วแปลง	
และปล่อยซ�า้จนกว่ามวนพฆิาตจะตัง้รกรากได้		ควรงดพ่นสารป้องกันและก�าจัดแมลง
	 จากการปล่อยมวนพิฆาตตัวอ่อนวัย	 3-4	 ในแปลงหน่อไม้ฝรั่งและถั่วฝักยาว	 3,200	 ตัวต่อไร่ 
ต่อครัง้ต่อการระบาด	1	ครัง้	และปล่อยในไร่องุ่น	2,400	ตวัต่อไร่	สามารถควบคมุและลดการระบาดของ
หนอนได้	80-90%	

ไข่

วงจรชวีติ

ตัวเต็มวัย ตวัอ่อน

17-18  วัน

7-8 วัน

23  วัน



ไข่

ศัตรูธรรมชาติที่ส�าคัญ

มวนเพชฌฆาต 

  (Assassin bug)

ความส�าคัญ
 มวนเพชฌฆาต	 เป็นแมลงศัตรูธรรมชาติ	 พบในประเทศไทยมากกว่า	 20	 ชนิด	 มีประสิทธิภาพ
ในการควบคุมหนอนชนดิต่างๆ	โดยเฉพาะหนอนผเีสื้อ	เช่น	หนอนใยผัก	หนอนกระทู้ผัก	หนอนกระทู้หอม	
หนอนเจาะสมอฝ้าย	หนอนคบืกะหล�า่	 หนอนคบืละหุง่	 หนอนแก้วส้ม	หนอนร่าน	 ฯลฯ	 โดยทีท่�าลายหนอน
ทกุขนาด	มวนเพชฌฆาตมพีฤตกิรรมเป็นตัวห�้าตัง้แต่ตัวอ่อนวัย	2	จนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัย	โดยตลอดชวีติ
มวนเพชฌฆาต	1	ตัว	ท�าลายหนอนศัตรูพชืได้		130	ตัว	เฉลี่ย	1-2	ตัวต่อวัน	ส่วนระยะตัวอ่อนท�าลายหนอน
เฉลี่ย	60	ตัว

ชื่อวทิยาศาสตร์
 Sycanus  sp.
อันดับ (Order) : Hemiptera
วงศ์   (Family) : Reduviidae

ลักษณะรูปร่าง 

 ไข	่	:		ลักษณะทรงกระบอก	ปลายมน	ไข่เป็นกลุ่มเรยีงเป็นแถว	
เฉลี่ย	80-110	ฟองต่อกลุ่ม	มเีมอืกสขีาวปกคลุมกลุ่มไข่	ฟักเป็นตัวอ่อน	
ได้	85	%

 ตัวอ่อน	:	ม	ี5-6	วัย	ลักษณะรูปร่างคล้ายมดแดง	ล�าตัวสแีดง
สดใส	หัวแคบ	คอยาว	ไม่มปีีก

 ตัวเต็มวัย	:		มขีนาดใหญ่		ล�าตัวยาว	ความยาวจากส่วนปลายหัวถงึล�าตัว	1.7−2.2	เซนตเิมตร	
ส่วนหวัทีต่ดิกบัอกแคบคล้ายคอ	บรเิวณหลงัตามคีวามยาวมากกว่าบรเิวณส่วนหน้าของตา	แผ่นสามเหลีย่ม
สันหลังอก	มหีนาม	1	อัน	ส่วนท้องด้านข้างล�าตัวขยายใหญ่	ล�าตัวและปีกสแีดงสลับด�า	ตัวเต็มวัย	 1	ตัว	
วางไข่	5-7	กลุ่ม	มไีข่	480-680	ฟอง



กรมส่งเสริมการเกษตร

ลักษณะการท�าลายแมลงศัตรูพืช
	 มวนเพชฌฆาตมีปากแบบแทงดูด	 ลักษณะคล้ายเข็ม	 ปกติจะพับเก็บไว้ใต้อก	 เมื่อพบหนอน	
จะใช้ปากแทงเข้าไปในล�าตวัหนอนศตัรพูชื	แล้วปล่อยสารพษิท�าให้หนอนเป็นอมัพาต	ไม่สามารถเคลือ่นไหวได้ 
จากนัน้จงึดูดกนิของเหลวจากตัวหนอน	จนหนอนแห้งตาย	แล้วมวนเพชฌฆาตจะไปหาหนอนตัวใหม่

การน�าไปใช้
	 เมื่อส�ารวจพบหนอนศัตรูพชื	ปล่อยมวนเพชฌฆาต	ตัวอ่อน	หรอืตัวเต็มวัย	อัตรา	 100	ตัวต่อไร ่ 
ในพชืไร่	พชืผัก	 ไม้ดอก	และในไม้ผลปล่อย	 100	ตัวต่อต้น	 เพื่อควบคุมปรมิาณหนอนให้อยู่ในระดับต�่า	 
หากพบหนอนปรมิาณมาก	ปล่อยมวนเพชฌฆาต	2,000	ตวัต่อไร่	โดยปล่อยเป็นจดุๆ	ให้กระจายทัว่ทัง้แปลง	
หลีกเลี่ยงการปล่อยในช่วงแสงแดดจัดและปล่อยซ�้าจนกว่ามวนเพชฌฆาต	 จะตั้งรกรากได้	 ควรงดพ่น 
สารป้องกันและก�าจัดแมลง

ไข่

วงจรชวีติ

ตัวเต็มวัย ตวัอ่อน

13-17 วัน

50-70 วัน

40-84 วัน



ศัตรูธรรมชาติที่ส�าคัญ

 แมลงช้างปีกใส 

(Green Lacewings)

ความส�าคัญ

 แมลงช้างปีกใส	 เป็นตัวห�้าเฉพาะตัวอ่อน	กนิแมลงที่มผีนังตัวอ่อนนุ่ม	 เช่น	 ไข่แมลง	 เพลี้ยอ่อน	

เพลี้ยหอย	 เพลี้ยแป้ง	 แมลงหวี่ขาว	 ไรแดง	 ตัวอ่อนมักเคลื่อนไหวไปมาบนต้นพืชเพื่อหาเหยื่อ	 ตัวอ่อน									

1	ตัว	กนิไข่ผเีสื้อได้	200	ฟอง	กนิเพลี้ยอ่อนประมาณ	500	ตัว		ท�าลายหนอนได้มากกว่า	120	ตัว

ชื่อวทิยาศาสตร์

 Mallada basalis 

 Plesiochrysa ramburi

อันดับ (Order) : Neuroptera

วงศ์    (Family) : Chrysopidae

รูปร่างลักษณะ 

 ไข่  : 	ลกัษณะร	ีมสีเีขยีวอ่อน	ตดิบนก้านชสูขีาวใส	และเปลีย่นเป็นสนี�า้ตาลอ่อน	หรอื	สเีทา	เมือ่ใกล้ฟัก

 ตวัอ่อน  :  ขนาดเลก็	รปูร่างคล้ายลกูจระเข้ล�าตวัยาว	ประมาณ	0.8-	1	เซนตเิมตร	ส่วนหวัมเีขี้ยว

ยื่นยาวไปข้างหน้า	งุ้มเข้าหากันคล้ายเคยีว	เพื่อใช้จับแมลงศัตรูพชืเป็นอาหาร

 ดกัแด้  : ตวัอ่อนระยะสดุท้ายจะสร้างเส้นใยสขีาวปกคลมุล�าตวั	มลีกัษณะกลมคล้ายรงัไหม	สขีาวขุน่

 ตัวเต็มวัย : กินน�้าหวานเป็นอาหาร	 ล�าตัวบอบบาง	 สีเขียวอ่อนแกมเหลือง	 หรือเขียวอ่อน	 
หนวดยาว	ปีกบางใส	2	คู่	เวลาเกาะจะนิ่งหุบปีกแนบล�าตัว



กรมส่งเสริมการเกษตร

ความแตกต่างระหว่าง Mallada basalis และ Plesiochrysa ramburi 
	 1.		 Mallada basalis		ตัวอ่อนเมื่อกนิอาหารเสร็จแล้ว	จะแบกขยะไว้บนหลัง	ส่วน	Plesiochrysa 
ramburi	จะไม่แบกขยะไว้บนหลัง
	 2.		 สขีองตัวเต็มวัย	Mallada basalis จะสเีขยีวเข้มกว่า	Plesiochrysa ramburi
	 3.		 Mallada basalis	ตรงโคนหนวดจะมขีดีด้านข้าง	ส่วน	Plesiochrysa ramburi จะมขีดีด้านหน้า	

Mallada basalis Plesiochrysa ramburi



ศัตรูธรรมชาติที่ส�าคัญ

ลักษณะการท�าลายแมลงศัตรูพืช
	 ตวัอ่อนแมลงช้างปีกใสเป็นตวัห�้าทีค่่อนข้างดรุ้าย	โดยบรเิวณส่วนหวัมเีขี้ยว	ยืน่ยาวไปข้างหน้า	และ
งุ้มเข้าหากนัคล้ายเคยีว		เพือ่ใช้จบัศตัรพูชื	และดดูกนิของเหลวจากแมลงศตัรพูชื	จนแห้ง	โดยตวัอ่อนแมลง
ช้างปีกใส	Mallada basalis อ�าพรางตัว	โดยการน�าเอาซากแมลง	ขึ้นไปเก็บบนหลังของมัน	จนมองไม่เห็น
ล�าตัว	เวลาเดนิมองคล้ายขยะเคลื่อนที่

การน�าไปใช ้
	 การปล่อยแมลงช้างปีกใส	 สามารถปล่อยได้ทั้งระยะไข่และ	 ตัวอ่อน	 ซึ่งการปล่อยในระยะไข่	 
จะสะดวกในการขนส่ง	โดยด�าเนนิการดังนี้
 1.	 ก่อนการปล่อยแมลงช้างปีกใส	ควรส�ารวจแปลงทกุครัง้	 เพือ่ทราบสถานการณ์การระบาดของแมลง
ศตัรพูชื	และก�าหนดอัตราการปล่อย
	 2.	ปล่อยแมลงช้างปีกใส
  1) ระยะตัวอ่อน อัตรา	 100	 ตัวต่อไร่	 เพื่อควบคุมปริมาณศัตรูพืชให้อยู่ในระดับต�่า	
หากพบศัตรูพืชปริมาณมาก	 ปล่อยตัวอ่อนแมลงช้างปีกใส	 1,000	 ตัวต่อไร่	 ควรปล่อยซ�้าจนกว่า
แมลงช้างปีกใส	จะตัง้รกรากได้	โดยปล่อยเป็นจุดๆ	ให้กระจายทั่วทัง้แปลง
	 	 ส�าหรับการใช้ควบคุมเพลี้ยแป้งมันส�าปะหลัง	 	 ใช้อัตรา	 200	 –	 500	 ตัวต่อไร่	 ขึ้นอยู่กับ 
ความหนาแน่นของปริมาณเพลี้ยแป้งมันส�าปะหลัง	 โดยน�าตัวอ่อนแมลงช้างปีกใสปล่อยบริเวณยอดมัน
ส�าปะหลังที่มกีารท�าลายของเพลี้ยแป้ง
  2) ระยะไข่ น�าไข่แมลงช้างปีกใสที่ใกล้ฟัก	 ใส่ในถุง	 หรือซองกระดาษ	ประมาณ	 20	ฟอง	 
ต่อซอง	แขวนบนต้นพชื	จ�านวน	10	จุด
 งดการพ่นสารป้องกันและก�าจัดแมลงในแปลงที่ปล่อยแมลงช้างปีกใส

ตัวเต็มวัย

ไข่

วงจรชวีติ ตัวอ่อน

10-13 วัน

3-4 วัน

9-11 วัน

20-30 วัน

ดักแด้



กรมส่งเสริมการเกษตร

 แมลงหางหนีบ 

   (Earwigs)

ความส�าคัญ

 แมลงหางหนบี	เป็นแมลงปากกดั	มกัซ่อนตวัอยู่ตามซอกดนิทีม่เีศษใบไม้	สามารถหาเหยือ่
ตามซอกมุมได้ดี	เช่น	ไข่หรอืเหยื่อที่อยู่ภายในล�าต้น	ดอก	หรอืผล	หรอืเหยื่อที่อยู่ตามซอกกาบใบ	
ทัง้ตวัอ่อนและตวัเตม็วยั	 ใช้ควบคมุ	หนอนเจาะล�าต้นข้าวโพด	หนอนเจาะฝักข้าวโพด	หนอนกออ้อย	
หนอนกนิใต้ผวิเปลอืกลองกอง	เพลี้ยอ่อน	เพลี้ยแป้ง	ไข่แมลง	ฯลฯ

ชื่อวทิยาศาสตร์
 Euborellia sp.
อันดับ (Order) : Dermaptera
วงศ์    (Family) : Carcinophoridae

ลักษณะรูปร่าง 

 ไข่	 :	 เป็นกลุม่	 20-40	ฟองต่อกลุม่	 ไข่มรีปูร่างกลม	สขีาวขุน่	 และจะใสและเหน็จดุสดี�า 
ตรงกลางเมื่อใกล้ฟัก
 ตวัอ่อน : 	ส่วนหวัและล�าตวัสดี�า	ส่วนอกสนี�า้ตาลปนด�า	ม	ี6	ขา	แพนหางคล้ายคมี	สดี�า	ไม่มปีีก	
อายุตัวอ่อนประมาณ	50−60	วัน
 ตวัเตม็วยั : คล้ายตวัอ่อนแต่มขีนาดโตกว่า	สนี�า้ตาลถงึสดี�า	ตวัเตม็วยัอายปุระมาณ	90	วนั



ศัตรูธรรมชาติที่ส�าคัญ

ลักษณะการท�าลายแมลงศัตรูพืช

	 แมลงหางหนบี	 ท�าลายเหยื่อโดยการใช้แพนหาง	 ลักษณะคล้ายคมีหนบีตัวเหยื่อ	 แล้วกัด
กนิเป็นอาหาร	หากเป็นเพลี้ยอ่อนก็จะกัดกนิโดยตรง

การน�าไปใช้

	 เมื่อส�ารวจพบหนอนศัตรูพชื	ปล่อยแมลงหางหนบี	ทัง้ตัวอ่อน	หรอื	ตัวเต็มวัย	อัตรา	100	
ตัวต่อไร่	ในพชืไร่	พชืผัก	ไม้ดอก	และในไม้ผลปล่อย	100	ตัวต่อต้น	เพื่อควบคุมปรมิาณหนอนให้
อยู่ในระดบัต�่า	หากพบหนอนปรมิาณมาก	ปล่อยแมลงหางหนบี	2,000	ตวัต่อไร่	โดยปล่อยเป็นจดุๆ	
ให้กระจายทัว่ทัง้แปลง	หลกีเลีย่งการปล่อยในช่วงแสงแดดจดั	ควรงดพ่นสารป้องกนัและก�าจดัแมลงและ
ปล่อยซ�า้จนกว่ามวนเพชฌฆาต	จะตัง้รกรากได้	
 

ไข่

วงจรชวีติตัวเต็มวัย

ตวัอ่อน

50-60  วัน

90 วัน

5 วัน



กรมส่งเสริมการเกษตร

    ไรตัวห�้า 

 (Predatory mite)

ความส�าคัญ

 ไรตัวห�า้	เป็นสัตว์คล้ายแมงมุมขนาดเล็ก	ม	ี8	ขา	มทีัง้ที่เป็นศัตรูธรรมชาตแิละศัตรูพชื	ลักษณะ
ปากดูด	 โดยไรศัตรูพืชมักเกาะอยู่กับที่	 ดูดกินน�้าเลี้ยงจากพืช	 เห็นอาการเป็นจุดเล็กสีขาวบนใบ	 
ส่วนไรตัวห�า้	จะเคลื่อนที่ตลอดเวลา	เพื่อหาเหยื่อ	โดยจะท�าลายไรศัตรูพชื		ในธรรมชาตมิักพบไรตัวห�า้
ปะปนในกลุม่ไรศตัรพูชื	และคอยกนิไรศตัรพูชืเป็นอาหาร	ซึง่สามารถชอนไชเข้าไปกนิไรศตัรพูชืในทกุส่วน
ของพชื	มพีฤตกิรรมเป็นตวัห�า้ทัง้ตวัอ่อนและตวัเตม็วยั	สามารถดดูกนิไข่ไรศตัรพูชืได้	80	ฟองต่อวนั	และ
กนิไรศัตรูพชืได้วันละ	12-13	ตัว

ชื่อวทิยาศาสตร์
 Amblyseius longispinosus

ลักษณะรูปร่าง  

 ไข่ :		ลักษณะกลมร	ีสขีาวใส	เป็นฟองเดี่ยว	ๆ	บนใบพชืด้านใต้ใบ	
 ตัวอ่อน :	วัย	1	ม	ี6	ขา	ล�าตัวขาวใส	วัย	2	เริ่มม	ี8	ขา	ล�าตัวใส	เมื่อลอกคราบเป็นวัย	3	ล�าตัว
เริม่เปลีย่นเป็นสเีหลอืงส้ม	ขาคูห่น้ายาว	เคลือ่นทีไ่ด้รวดเรว็มาก	
 ตวัเตม็วยั :	เพศเมยีรปูร่างอ้วนกลม	ผวิเป็นมนัคล้ายหยดน�า้	สแีดงสดใส	เคลือ่นทีไ่ด้รวดเรว็มาก	
ตวัเตม็วยั	มอีายุประมาณ	15	วัน	ระยะตัวเต็มวัยเพศเมยีที่ก�าลังวางไข่ต้องการอาหารมากที่สุด	

ลักษณะการท�าลายแมลงศัตรูพืช

	 ไรตัวห�า้ใช้ขา	2	คู่หน้าช่วยในการจับไรศัตรูพชื	แล้วใช้ส่วนของปาก	(stylet)	เจาะลงบนไรศัตรูพชื	
เพือ่ดดูของเหลวภายในตวัเหยือ่	ไรตวัห�า้ระยะตวัอ่อนวยั	1	ไม่กนิอาหาร	เริม่กนิอาหารเมือ่เป็นตวัอ่อนระยะที	่2 

การน�าไปใช้

	 น�าใบพืชที่มีไรตัวห�้า	 ไปปล่อยในในแหล่งที่มีไรศัตรูพืช	 อัตรา	 2,000	 ตัวต่อไร่	 ในพืชผัก	 
และไม้ดอก	ส่วนในไม้ผล	ปล่อยไรตัวห�า้	2,000	ตัวต่อต้น	
	 การปล่อยไรห�้าควบคมุไรศตัรกูหุลาบ	ปล่อยไรตวัห�้า	อตัรา	3-4	ตวัต่อต้น	เมือ่เริม่พบการท�าลาย
ของไรในกุหลาบ	โดยปล่อยทุก	2	สัปดาห์	เมื่อไรตัวห�้าตัง้รกรากได้	ก็สามารถควบคุมไรศัตรูพชื	ได้อย่าง
มปีระสทิธภิาพ	อัตราส่วนไรตัวห�้า	:	ไรศัตรูพชืที่สมดุล	ประมาณ	1	:	40	ควรปล่อยในสภาพแวดล้อมที่มี
ความชื้นสูง	อากาศไม่ร้อน	หรอืเย็นจัด	ไม่ควรพ่นน�้าต้นพชื	หลังปล่อยไรตัวห�า้ทันท	ีเพราะไรตัวห�า้จะถูก
น�า้ชะล้าง



ศัตรูธรรมชาติที่ส�าคัญ

 ตัวเบียน 

 (Parasites)

ความหมาย

	 1.	ตวัเบยีน	(Parasite)	หมายถงึ	สิง่มชีวีติทีม่ชีวีติอยูบ่น	หรอืภายในสิง่มชีวีติอกีชนดิหนึง่	ทีม่ขีนาด

ใหญ่กว่า	และกัดกนิสิ่งมชีวีตินัน้	(ISPM	No.3,	1996)

	 2.	ตัวเบยีน	หมายถงึ	สัตว์ขนาดเล็กที่ด�ารงชวีติอยู่ได้	ด้วยการเกาะกนิอยู่บน	หรอืในสัตว์อาศัย

ชนดิอื่นที่มขีนาดใหญ่กว่า		ท�าให้สัตว์อาศัยนัน้อ่อนแอและตายในที่สุด	(สุอาภา,	2540)

	 ตวัเบยีนทีม่บีทบาทในการควบคมุศตัรพูชืโดยชวีธิส่ีวนใหญ่เป็นสิง่มชีวีติจ�าพวกแมลง	ซึง่แมลงเบยีน	

มคีวามหมาย	ดังนี้

	 1.	 แมลงเบียน	 (Parasitoid)	 หมายถึง	 แมลงที่เป็นตัวเบียนเฉพาะในระยะตัวอ่อน	 มีการท�าลาย 

หรอืฆ่าตัวอาศัยของมัน	ในขบวนการเจรญิเตบิโต	และมชีวีติที่เป็นอสิระเมื่อเป็นตัวเต็มวัย	

(ISPM	No.3,	1996)

	 2.	แมลงเบยีน	(Parasitoid	หรอื	Insect	parasite)	หมายถงึ	แมลงซึง่อาศยักนิและเบยีดเบยีนแมลง

ชนดิอื่นๆ	(พมิลพร,	2544)

	 3.	แมลงเบยีน	หมายถงึ	แมลงที่เบยีดเบยีนเหยื่อ	(host)	หรอืเกาะกนิอยู่กับเหยื่อ	จนกระทั่งเหยื่อ

ตาย	 และการเป็นตัวเบียน	 จะเป็นเฉพาะในช่วงที่เป็นตัวอ่อนเท่านั้น	 เมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะหากินอิสระ	 

เพื่อเจรญิเตบิโตจนครบวงจรชวีติ	และในช่วงอายุหนึ่งๆ	ต้องการเหยื่อเพยีงตัวเดยีว	(ววิัฒน์,	2545)

ประเภทแมลงเบียน

 แบ่งตามความสัมพันธ์กับเหยื่อ

 1. แมลงเบียนไข่ (egg parasite) หมายถึง	 แตนเบียนท�าลายแมลงศัตรูพืชในระยะไข่	 เช่น	

แตนเบยีนไข่ไตรโคแกรมมา	 (Trichogramma sp.)	 แตนเบยีนไข่มวนล�าไย	 (Anastatus sp.)	 แตนเบยีนไข่

หนอนกระทู้ผัก	(Chelonus	sp.)
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 2.  แมลงเบยีนหนอน (larval parasite)	หมายถงึ	แตนเบยีนท�าลายแมลงศัตรูพชืในระยะหนอน	

เช่น	แตนเบยีนหนอนใยผกั	(Cotesia plutellae)	แตนเบยีนหนอนกระทู้ผกั	(Apanteles	sp.)	แตนเบยีนหนอน

แมลงด�าหนามมะพร้าว	 (Asecodes hispinarum)	 แตนเบียนหนอนแมลงวันผลไม้	 (Diachasmimorpha 
longicaudata)	แตนเบยีนหนอนบราคอน	(Bracon hebetor)	แตนเบยีนหนอนกออ้อย	(Cotesia flavipes)	
 3.  แมลงเบยีนดักแด้ (pupal parasite) หมายถงึ	แตนเบยีนท�าลายแมลงศัตรูพชืในระยะดักแด้	

เช่น	แตนเบยีนดกัแด้หนอนห่อใบข้าว	(Xanthopimpla flavolineata)	แตนเบยีนดกัแด้แมลงด�าหนามมะพร้าว	

(Tetrastichus brontispae)	แตนเบยีนหนอนชอนใบส้ม	(Quadrastichus	sp.)
 4. แมลงเบียนตัวเต็มวัย (adult parasite) หมายถึง	 แตนเบียนท�าลายแมลงศัตรูพืชในระยะ 
ตัวเต็มวัย	เช่น	ต่อกาเหว่า
	 นอกจากนี้อาจพบแมลงเบยีนชนดิพเิศษ	larval-pupal	parasite	หมายถงึ	แตนเบยีนที่เข้าท�าลาย
แมลงอาศัยตัง้แต่ที่แมลงอาศัยเป็นหนอน	จนกระทั่งแมลงอาศัยเป็นดักแด้

 แบ่งตามลักษณะความสัมพันธ์ทางนเิวศวทิยา
 1.		primary	parasite	หมายถงึ	แมลงเบยีนที่ท�าลายแมลงศัตรูพชื
	 2.	 secondary	 parasite	 หมายถึง	 แมลงเบียนที่ท�าลายแมลงเบียนชนิดแรก	 และแมลงเบียน
ที่เบยีนแมลงเบยีนด้วยกันเอง	เรยีกว่า	hyperparasite

 แบ่งตามลักษณะการท�าลาย
  1.  แมลงเบยีนภายนอก (Ectoparasite) หมายถงึ	แมลงเบยีนที่เพศเมยีวางไข่บนตัวหนอนแมลง
ศัตรูพชื	หรอืใกล้กับตัวหนอน	เมื่อหนอนของแมลงเบยีนฟักจากไข่	จะดูดกนิน�า้เลี้ยงจากตัวหนอนแมลง
ศัตรูพชื	ท�าให้แมลงศัตรูพชืตาย	หนอนของแมลงเบยีนจะเจรญิเตบิโต	เข้าดักแด้	และเจรญิเป็นตัวเต็มวัย	
เช่น	แตนเบยีนควอดราสตคิสั	(Quadrastichus	sp.)	แตนเบยีนหนอนบราคอน	(Bracon hebetor)	แตนเบยีน
หนอนหัวด�า	(Goniozus nephantidis)	ฯลฯ
  2. แมลงเบยีนภายใน (Endoparasite) เป็นแมลงเบยีนที่เพศเมยีวางไข่ไปในตัวของแมลงอาศัย 
ในระยะใดระยะหนึ่ง	 เช่น	 ระยะไข่	 ตัวอ่อน	 ดักแด้	 หรือตัวเต็มวัย	 เจริญเติบโต	 และอาศัยอยู่ภายใน 
ตัวแมลงอาศัยจนโตเต็มที่	 	 ท�าให้แมลงอาศัยตาย	 แมลงเบียนจึงออกมาเป็นตัวเต็มวัย	 เช่น	 แตนเบียน
หนอนใยผัก	แตนเบยีนหนอนกระทู้ผัก	แตนเบยีนไข่ไตรโคแกรมมา	แตนเบยีนหนอนกออ้อย	แตนเบยีน
เพลี้ยแป้งสีชมพู	 แตนเบียนหนอนแมลงด�าหนามมะพร้าว	 แตนเบียนดักแด้แมลงด�าหนามมะพร้าว	 
แตนเบยีนหนอนแมลงวันผลไม้	ฯลฯ



ศัตรูธรรมชาติที่ส�าคัญ

	 ตัวเบยีนที่เป็นแมลงเบยีน	(Parasite)	จะวางไข่ในเหยื่อฟองเดยีว	หรอืหลายฟองขึ้นอยู่กับชนดิของ
แมลงเบยีน	เมื่อไข่ฟักเป็นตัวอ่อนจะกนิอาหารจากเหยื่อ	โดยเหยื่อยังมชีวีติแต่เจรญิเตบิโตได้ไม่ดเีท่ากับ
ที่ไม่ถูกเบยีน	จากนัน้แมลงเบยีนจะเข้าดักแด้ภายในหรอืภายนอกเหยื่อ	ซึ่งขึ้นอยู่กับชนดิของแมลงเบยีน

แมลงเบียนที่ส�าคัญ

 แมลงเบยีนที่มบีทบาทในการควบคุมแมลงศัตรูพชื เป็นแมลงในอันดับ (Oder)	ต่างๆ	ดังนี้

 1. แมลงในอันดับมด ต่อ แตน (Hymenoptera)	แมลงที่เป็นตัวเบยีนในกลุ่มนี้	เรยีกว่า	แตนเบยีน	

ซึ่งแตนเบยีนใช้อวัยวะวางไข่	(ovipositor)	ส�าหรับการวางไข่	ไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นเหล็กไน	ซึ่งใช้ส�าหรับต่อย	

แตนเบยีนที่ส�าคัญ	เป็นแตนเบยีนในวงศ์	(Family)	

	 -	Braconidae	เช่น	แตนเบยีนหนอนกออ้อย (Cotesia flavipes)	แตนเบยีนหนอนใยผัก (Cotesia 

plutellae)	 แตนเบียนหนอนกระทู้ผัก (Apanteles sp.)	 แตนเบียนหนอนบราคอน	 (Bracon hebetor)  

แตนเบียนหนอนแมลงวันผลไม้	 (Diachasmimorpha longicaudata)	 แตนเบียนหนอนห่อใบข้าว	 

(Cardiochiles sp.)	ฯลฯ

Diachasmimorpha longicaudata Bracon hebetor
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	 -	 Ichneumonidae	 เช่น	 แตนเบยีนดกัแด้หนอนห่อใบข้าว	 (Xanthopimpla flavolineata)	 แตนเบยีน

หนอนกอ (Telmelucha stangi) ฯลฯ

Xanthopimpla flavolineata

	 −	Scelionidae	เช่น	แตนเบยีนไข่แมลงหล่า	(Psix sp.)	แตนเบยีนไข่หนอนกอ	(Telenomus rowani)				

แตนเบยีนไข่ตั๊กแตน	(Scelio facialis)	ฯลฯ

 2. แมลงในอันดับแมลงวัน  (diptera)  แมลงวันที่เป็นแมลงเบียน	ที่ส�าคัญได้แก่

	 -		แมลงวันก้นขน	Tachinidae	เป็นแมลงเบียนในอันดับแมลงวันที่มีความส�าคัญมากที่สุด	

เบียนหนอนผีเสื้อ

	 -		แมลงวันผึ้ง	เบียนดักแด้หนอนร่าน

	 -		แมลงวันตาโต	เบียนตัวอ่อนเพลี้ยจั๊กจั่น
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แตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา 

    

ความส�าคัญ

 แตนเบยีนไข่ไตรโคแกรมมา	เป็นแตนเบยีนที่ท�าลายแมลงศัตรูพชืในระยะไข่		โดยท�าลายไข่ของ
ผเีสื้อศตัรพูชืมากกว่า	30	ชนดิ	 เช่น	หนอนกออ้อย	หนอนเจาะสมอฝ้าย	หนอนใยผกั	หนอนกระทูห้อม	 
หนอนกระทู้ผัก	หนอนแก้วส้ม	
	 แตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา	 มีการผลิตและใช้แพร่หลายในหลายประเทศ	 เช่น	 ในประเทศจีน
ใช้ควบคมุแมลงในไร่ฝ้าย	ไร่ข้าวโพด		นาข้าว		ในประเทศอนิเดยี	ใช้ควบคมุหนอนกออ้อย		ส่วนในประเทศ
ฟิลปิปินส์	ใช้ในการควบคมุหนอนเจาะฝักข้าวโพด	ส�าหรบัประเทศไทยมกีารใช้แตนเบยีนไข่ไตรโคแกรมมา
ควบคุมหนอนกออ้อยกันอย่างแพร่หลาย	และในปัจจุบันได้มกีารน�าไปใช้ควบคุมหนอนหัวด�ามะพร้าว	

ชื่อวทิยาศาสตร์
 Trichogramma  sp.
อันดับ (Order) : Hymenoptera
วงศ์    (Family) : Trichogrammatidae

ลักษณะรูปร่าง 

	 แตนเบยีนไข่ไตรโคแกรมมา	เป็นแมลงที่มขีนาดเล็กมาก	ล�าตัวยาวประมาณ	0.3–0.4	มลิลเิมตร	
สนี�า้ตาลเหลอืง	ตาสแีดง	หนวดเป็นปล้อง	ปีกเป็นแผ่นกว้างบรเิวณเส้นปีกมขีนอ่อน	เรยีงเป็นแนวตรง

ตัวเต็มวัยตาสแีดงตัวเต็มวัย
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ลักษณะการท�าลายแมลงศัตรูพืช

	 แตนเบยีนเพศเมยีใช้อวยัวะวางไข่เจาะแทงเข้าไปในไข่ของแมลงศตัรพูชื	ไข่ของแตนเบยีนเจรญิเตบิโต	
และฟักออกมาดดูกนิของเหลวภายในไข่แมลงศตัรพูชื	 ไข่ทีถ่กูเบยีนจะเปลีย่นเป็นสดี�าภายใน	 3−4	 วนั	
ท�าให้ไข่ไม่สามารถฟักเป็นตัวหนอนได้	 แตนเบียนจะเข้าดักแด้อยู่ภายในไข่แมลงศัตรูพืช	 และเมื่อเจริญ
เป็นตัวเต็มวัยจะเจาะออกมา	เพื่อผสมพันธุ์และท�าลายไข่ศัตรูพชืฟองใหม่ต่อไป	ไข่	1	ฟอง	มแีตนเบยีนได้	
1-4	ตัว	ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของอาหาร	

แตนเบยีนวางไข่ในไข่แมลงอาศัย ไข่ที่ถูกเบยีนเปลี่ยนเป็นสดี�า

ปล่อยในสวนมะพร้าวตดิแผ่นไข่แตนเบยีนด้านหลังใบ

การน�าไปใช้
	 ปล่อยแตนเบยีน	 20,000	 ตัวต่อไร่	 (10	 แผ่น)โดยน�าแผ่นแตนเบยีนไปตดิไว้กับใบพชื	 ต้นพชืให้
กระจายทั่วทัง้แปลง	 ในช่วงที่ส�ารวจพบผเีสื้อและกลุ่มไข่ปล่อยในช่วงเวลาเย็น	 จุดปล่อยแต่ละจุดควรมี
ระยะห่างกัน	15-20	เมตร	โดยปล่อย	ทุก	15	วัน	
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แตนเบียนหนอนใยผัก

ความส�าคัญ
 แตนเบียนหนอนใยผัก	 เป็นศัตรูธรรมชาติส�าคัญในการควบคุมหนอนใยผัก	 สามารถท�าลาย
หนอนใยผัก	 แตนเบียนหนอนใยผัก	 มีหลายชนิด	 เช่น	 แตนเบียน	Diadegma semiclausum	 แตนเบียน	 
Cotesia plutellae	ประเทศไทย	ได้ใช้แตนเบยีน Diadegma semiclausum	ควบคุมหนอนใยผัก	ในเขตที่สูง	
หากอุณหภูมิสูงกว่า	 25	 องศาเซลเซียส	 จะเบียนหนอนใยผักลดลง	 ส่วนแตนเบียน	Cotesia plutellae 
สามารถปรับตัวกับสภาพอากาศในพื้นราบได้ดีกว่าแตนเบียน	Diadegma semiclausum ซึ่งแตนเบียน	
Cotesia plutellae	สามารถเบยีนหนอนใยผัก	16	ตัวต่อวัน	และมปีระสทิธภิาพในการควบคุมหนอนใยผัก
ได้ประมาณ	50%	การใช้แตนเบยีน	ท�าให้เกษตรกรสามารถลดการใช้สารเคมคีวบคมุหนอนใยผกัถงึ	80%	
ในฤดูแล้ง	และ	55%	ในฤดูฝน

ชื่อวทิยาศาสตร์
 Diadegma semiclausum
 Cotesia plutellae
อันดับ (Order) : Hymenoptera
วงศ์    (Family) : Braconidae

ลักษณะรูปร่าง

 ดักแด้	:	ลักษณะคล้ายรังไหม	โดยดักแด้	Cotesia pluteelae	มสีขีาว	ส่วนดักแด้แตนเบยีน	
Diadegma semiclausum	 มีสีน�้าตาล	 ในสภาพแปลงผักที่ไม่ใช้สารเคมี	 มักพบดักแด้แตนเบียน						
ตดิอยู่บนใบผัก

 ตัวเต็มวัย	:	ขนาดเล็กสดี�า	จะมอีวัยวะวางไข่ยื่นยาวออกมาจากท้องปล้องสุดท้าย



กรมส่งเสริมการเกษตร

ตัวเต็มวัยตัวเต็มวัย

ดักแด้ ดักเเด้

 Diadegma semiclausum Cotesia plutellae

ลักษณะหนอนใยผักที่ถูกเบยีน

ลักษณะการท�าลายแมลงศัตรูพืช
	 แตนเบียน	 Cotesia plutellae	 เพศเมียวางไข่ใน 
หนอนใยผักวัย	2-3	หนอนที่ถูกเบยีนจะเคลื่อนไหวช้า	ล�าตัวซดี
ลง	 กินอาหารน้อย	 โดยจะเห็นอาการชัดเจนหลังจากถูกเบียน
แล้ว	3-4	วัน	เมื่อหนอนแตนเบยีนเจรญิเตบิโตเตม็ทีจ่ะเจาะผนงั
ล�าตวัหนอนใยผกัออกมาเข้าดกัแด้ข้างนอก	ดกัแด้แตนเบยีนคล้าย
รังไหมสขีาวตดิอยู่บนใบพชื	อยู่ใกล้ๆ	ตัวหนอนใยผักที่ถูกเบยีน
สังเกตเห็นได้ง่าย

การน�าไปใช้
	 ปล่อยแตนเบยีนหนอนใยผักในระยะตัวเต็มวัย	ประมาณ	100	ตัวต่อไร่	 เมื่อส�ารวจพบไข่หรอื
หนอนใยผัก	ที่เพิ่งฟักออกจากไข่	โดยปล่อยในช่วงเช้า	หรอืเย็น	หรอืในช่วงที่อากาศไม่ร้อนเกนิไป	และ
ควรอนุรักษ์พชืที่ให้เกสร	และน�้าหวานไว้รอบๆ	แปลงผัก	เพื่อเป็นแหล่งอาหารของแตนเบยีน	และปล่อย
แตนเบยีนควบคู่การใช้เชื้อบทีี



ศัตรูธรรมชาติที่ส�าคัญ

แตนเบียนหนอนกระทู้ผัก

ความส�าคัญ

 แตนเบยีนหนอนกระทูผ้กั	 เป็นแมลงศตัรธูรรมชาตทิีม่บีทบาทในการควบคมุปรมิาณหนอนกระทูผ้กั	
โดยสามารถท�าลายหนอนกระทู้ผักได้	30-50%	ช่วยลดความเสยีหายของผัก	และลดจ�านวนของหนอน
กระทู้ผักในรุ่นถัดไปหนอนกระทู้ผัก	

ชื่อวทิยาศาสตร์
 Apanteles sp.
อันดับ (Order) : Hymenoptera
วงศ์    (Family) : Braconidae

ลักษณะรูปร่าง

 ดักแด้ : ลักษณะคล้ายรังไหมสนี�้าตาล

 ตัวเต็มวัย : มขีนาดเล็กสดี�า	หนวดแบบเส้นด้าย	
ด้านใต้ท้องมสีนี�า้ตาลเหลอืง	เพศเมยีมอีวัยวะวางไข่ยื่นยาวออกมา	

ลักษณะการท�าลายแมลงศัตรูพืช

	 แตนเบยีนท�าลายหนอนกระทู้ผัก	โดยแตนเบยีนเพศเมยีวางไข่ในหนอนกระทู้ผักวัย	2-3	หนอน
ที่ถูกเบียนจะเคลื่อนไหวช้า	 ล�าตัวสีซีดลง	 กินอาหารน้อย	 ชะงักการเจริญเติบโต	 เมื่อหนอนแตนเบียน
เจริญเติบโตเต็มที่จะเจาะผนังล�าตัวหนอนกระทู้ผักออกมาเข้าดักแด้ข้างนอก	 ดักแด้แตนเบียนคล้าย 
รังไหมสนี�า้ตาล	ตดิอยู่บนใบพชื	อยู่ใกล้ๆ	ตัวหนอนกระทู้ผักที่ถูกเบยีน	สังเกตเห็นได้ง่าย

การน�าไปใช้
	 ปล่อยแตนเบยีนหนอนกระทู้ผักในระยะตัวเต็มวัย	ประมาณ	100	ตัวต่อไร่	เมื่อส�ารวจพบไข่	หรอื
หนอนกระทู้ผักที่เพิ่งฟักออกจากไข่	 โดยปล่อยในช่วงเช้า	 หรือเย็น	 ในช่วงที่อากาศไม่ร้อนเกินไป	 และ 
ควรอนรุกัษ์พชืทีใ่ห้เกสรและน�า้หวานไวร้อบๆ	 แปลงผกั	 เพือ่เป็นแหล่งอาหารของแตนเบยีน	 และปล่อย 
แตนเบยีนควบคู่กับการใช้เชื้อบทีี

ตัวเต็มวัย

ภาพโดย ศูนย์วิจัยควบคุมชีวินทรีย์
แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น



กรมส่งเสริมการเกษตร

แตนเบียนเพลี้ยแป้ง

มันส�าปะหลังสีชมพู

ความส�าคัญ

 แตนเบยีนเพลี้ยแป้งมันส�าปะหลังสชีมพู	เป็นแมลงที่มถีิ่นก�าเนดิในอาร์เจนตนิา	บราซลิ	โบลเิวยี	
และปารากวัย	 ส�านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช	 กรมวิชาการเกษตร	 ได้ประสานงานน�าเข้าแตนเบียน
เพลี้ยแป้งมนัส�าปะหลงัสชีมพจูากสถาบนัวจิยัการเกษตรเขตร้อนสาธารณรฐัเบนนิ	(International	Institute	
for	Tropical	Agriculture	,	ITA	–Benin)	เพื่อน�ามาใช้ควบคุมเพลี้ยแป้งมันส�าปะหลังสชีมพู

ชื่อวทิยาศาสตร์
 Anagyrus  lopezi
อันดับ (Order) : Hymenoptera
วงศ์    (Family) : Encyrtidae

ลักษณะรูปร่าง 

	 เป็นแตนเบยีนขนาดเล็ก	 ล�าตัวสดี�า	 ขนาด
จากหัว	ถงึปลายท้อง	ยาว	1.2-1.4	มลิลเิมตร	มปีีก
ใส	2	คู่	เพศเมยีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้	ลกัษณะส�าคญั
ทีใ่ช้ในการจ�าแนกเพศ	คอื	หนวด	โดยเพศเมยี	หนวด
ปล้องแรก	มลีักษณะเป็นแผ่นใหญ่กว่าหนวดปล้อง
อื่นๆ	 ปล้องหนวดตั้งแต่ปล้องที่	 3	 มีสีด�าสลับขาว	
ในขณะทีแ่ตนเบยีนเพศผูห้นวดมสีดี�าทกุปล้อง	ลกัษณะ
ยาวเรยีว	และมขีนเล็กบรเิวณปล้องหนวด	

แตนเบยีนเพศเมยี



ศัตรูธรรมชาติที่ส�าคัญ

ลักษณะการท�าลายแมลงศัตรูพืช

	 แตนเบียนเพลี้ยแป้งมันส�าปะหลังสีชมพ	ู มีบทบาทในการควบคุมเพลี้ยแป้งมันส�าปะหลังสีชมพู	
โดยมพีฤตกิรรมทัง้การห�้าและการเบยีน	
 การห�้า	 แตนเบียนใช้อวัยวะวางไข่เจาะเพลี้ยแป้งมันส�าปะหลังสีชมพ	ู หลังจากนั้นกินของเหลว
ที่ไหลออกมาจากตัวเพลี้ยแป้ง	แตนเบยีนเพศเมยีสามารถห�้า	 เพลี้ยแป้ง	20-30	ตัวต่อวัน	 โดยชอบห�า้	
เพลี้ยแป้ง	ระยะ	clawler	(วัย	1-2)
 การเบยีน		แตนเบยีนเพศผูผ้สมพนัธุก์บัเพศเมยี		ซึง่แตนเบยีนเพศเมยีผสมพนัธุค์รัง้เดยีวสามารถ
วางไข่ได้ตลอดชวีติ	ระยะการเจรญิเตบิโต	ม	ี4	ระยะ	ได้แก่	ไข่	หนอน	ดักแด้	และตัวเต็มวัย	โดยแตนเบยีน
เพศเมยีใช้อวยัวะวางไข่แทงเข้าไปในตวัเพลี้ยแป้งมนัส�าปะหลงัสชีมพ	ู ไข่เจรญิเป็นหนอน	กดักนิ	 เนื้อเยื่อ
ภายในตัวเพลี้ยแป้ง	 ระยะหนอนประมาณ	 15	 วัน	 จึงเจริญเป็นดักแด้	 	 หลังจากนั้นประมาณ	 
6	วัน	เจรญิเป็นตัวเต็มวัย	ซึ่งมอีายุ	7-8	วัน

การน�าไปใช้

การปล่อยแตนเบยีน Anagyrus  lopezi ควบคุมเพลี้ยแป้งสชีมพูในแปลงมันส�าปะหลัง
	 1.		 ก่อนการปล่อยแตนเบียนส�ารวจแปลงมันส�าปะหลังทุกครั้ง	 เพื่อทราบสถานการณ์	 
การระบาดของเพลี้ยแป้งสชีมพู	และก�าหนดอัตราการปล่อย
	 2.		 ปล่อยแตนเบียนให้กระจายทั่วแปลง	 แตนเบียนสามารถขยายพันธุ์	 และแพร่กระจายตัว
ครอบคลุมพื้นที่ได้รวดเร็ว	ใช้อัตรา	50		คู่ต่อไร่	หากพบเพลี้ยแป้งสชีมพูระบาดรุนแรงปล่อยแตนเบยีน
อัตรา	200	คู่ต่อไร่	
	 3.		 ไม่ปล่อยแตนเบยีนขณะฝนตก
	 4.		 หลังปล่อยแตนเบยีน	งดการพ่นสารเคมปี้องกันก�าจัดศัตรูพชื



กรมส่งเสริมการเกษตร

  แตนเบียนหนอนแมลงวันผลไม้

ความส�าคัญ

 แตนเบียนหนอนแมลงวันผลไม้	 เป็นแตนเบียนที่ใช้ควบคุมแมลงวันผลไม้หลายชนิด	 เช่น													
Bactrocera dorsalis  Bactrocera papayae Bactrocera cucurbitae	 แตนเบียนหนอนแมลงวันผลไม้	 
เป็นแมลงที่มถีิ่นก�าเนดิในประเทศแถบเอเชยี	และเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้	และได้มกีารน�าเข้าไปควบคุม
แมลงวันผลไม้ในฮาวาย	และอกีหลายประเทศที่มปีัญหาระบาดของแมลงวันผลไม้	ได้มกีารใช้แตนเบยีน
หนอนแมลงวันผลไม้	 ควบคุมแมลงวันผลไม้ได้ผลดีในหลายประเทศ	 ได้แก่	 สหรัฐอเมริกา	 เม็กซิโก	
ออสเตรเลยี	และหมู่เกาะต่างๆ	ในมหาสมุทรแปซฟิิก

ชื่อวทิยาศาสตร์
 Diachasmimorpha longicaudata
อันดับ  (Order) : Hymenoptera
วงศ์    (Family) : Braconidae

ลักษณะรูปร่าง
 ตวัเตม็วยัขนาดประมาณ	3.6	 -	 5.4	มลิลเิมตร	ล�าตวัสนี�า้ตาลแดง	 ขายาว	คล้ายยงุ	 แตนเบยีน 
เพศเมยี	บรเิวณประมาณกึง่กลางกระเปาะท้อง	(gaster)	มแีถบสนี�า้ตาลเข้มถงึด�า	คาดอยูต่ามขวางล�าตวั	
อวัยวะวางไข่ยาวและแหลม	หนวดยาวกว่าความยาวของล�าตัว	มสีดี�า

ลักษณะการท�าลายแมลงศัตรูพืช
	 แตนเบียนท�าลายหนอนแมลงวันผลไม้	 โดยเพศเมียใช้อวัยวะวางไข่แทงผ่านเนื้อผลไม้	 วางไข่
ภายในล�าตวัหนอนแมลงวนัผลไม้	ซึง่อยูใ่นผลไม้	ตวัอ่อนของแตนเบยีนจะเจรญิเตบิโตและกดักนิอยูภ่ายใน
ตัวหนอนแมลงวันผลไม้	 และเข้าดักแด้อยู่ในดักแด้แมลงวันผลไม้	 หลังจากนั้นเจริญเป็นตัวเต็มวัย 
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แตนเบยีน	 รวมระยะเวลาเจรญิเตบิโตตัง้แต่ไข่	 ถงึตัวเต็มวัยเจาะออกมา	 15-18	 วัน	 แตนเบยีนเพศเมยี	 
ทีไ่ม่ได้รบัการผสมพนัธุ	์สามารถวางไข่	และฟักเป็นตวัหนอนเจรญิเตบิโตเข้าดกัแด้	และเจรญิเป็นตวัเตม็วยัได้ 
แต่ตัวเต็มวัยที่ได้ทัง้หมดจะเป็นเพศผู้	ส่วนแตนเบยีนเพศเมยีที่ได้รับการผสมพันธุ์	จะวางไข่ที่พัฒนาเป็น
ตัวเต็มวัย	ทัง้เพศผู้และเพศเมยีในสัดส่วนที่เหมาะสม	แตนเบยีนเพศผู้	มอีายุ	5-11	วัน	ส่วนเพศเมยีมอีายุ	
6-14	วัน

การน�าไปใช้
	 การใช้แตนเบียนหนอนแมลงวันผลไม	้ ไม่สามารถรักษาผลไม้ที่ถูกท�าลายแล้วได้	 แต่จะช่วยลด
จ�านวนพ่อแม่พันธุ์แมลงวันผลไม้ที่จะท�าความเสยีหายในรุ่นถัดไป	

วิธีการปล่อย
	 1.	ปล่อยในระยะตัวเต็มวัย	มักใช้ในกรณทีี่สถานที่ปลดปล่อยไม่ไกลจากสถานที่ผลติแตนเบยีน
มาก	ปล่อยแตนเบยีน	1,600	ตัวต่อไร่	โดยจะต้องปล่อยซ�า้จนกว่าปรมิาณแมลงวันผลไม้อยู่ในระดับที่ไม่
ท�าความเสยีหายทางเศรษฐกจิ	และควรปล่อยแตนเบยีนควบคู่กับวธิกีารอื่น
	 2.	ปล่อยในระยะดกัแด้	น�าดกัแด้แมลงวนัผลไม้ทีถ่กูเบยีนและแตนเบยีนใกล้เจาะออกจากดกัแด้	
ซึ่งมอีายุประมาณ	13-14	วัน	

แตนเบยีนวางไข่ในหนอนแมลงวันผลไม้ ซึ่งอยู่ในผลไม้



กรมส่งเสริมการเกษตร

แตนเบยีนเพศเมยี

 แตนเบียนหนอนบราคอน

ความส�าคัญ

 แตนเบยีนหนอนบราคอน	เป็นแตนเบยีนขนาดเลก็	ประมาณ	1.3−2.7	มลิลเิมตร	ตวัเตม็วยัเพศเมยี	
ท�าลายแมลงศัตรูพชืในระยะหนอน	 โดยท�าลายหนอนของผเีสื้อ	 เช่น	 หนอนหัวด�ามะพร้าว	 หนอนผเีสื้อ
ข้าวสาร	ฯลฯ

ชื่อวทิยาศาสตร์
 Bracon  hebetor
อันดับ (Order) : Hymenoptera
วงศ์    (Family) : Braconidae

ลักษณะรูปร่าง 

	 แตนเบยีนหนอนบราคอน	เป็นแมลงขนาดเลก็	ขนาดเลก็	ประมาณ	1.3−2.7	มลิลเิมตร	ตวัเตม็วยั	
เพศเมยีโตกว่าเพศผู้เล็กน้อย	ล�าตัวสนี�้าตาลปนเหลอืง	น�า้ตาลปนด�า	หรอืด�า
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แตนเบยีนวางไข่

หนอนแตนเบยีน

ตัวเต็มวัย

ลักษณะการท�าลายแมลงศัตรูพืช

	 แตนเบยีนเพศเมยีใช้อวัยวะวางไข่เจาะแทงที่ตัวหนอนศตัรพูชื	ไข่ของแตนเบยีนเจรญิเตบิโต	และ
ฟักออกมาดูดกินของเหลวจากหนอนศัตรูพืช	 แตนเบียนเข้าดักแด้อยู่บนซากหนอนศัตรูพืช	 และ 
เมื่อเจรญิเป็นตัวเต็มวัยจะเจาะออกมา	เพื่อผสมพันธุ์และท�าลายหนอนศัตรูพชืตัวใหม่ต่อไป

การน�าไปใช้
	 ใช้ควบคุมหนอนหัวด�ามะพร้าว	 ปล่อย 
แตนเบียนในระยะตัวเต็มวัย	 200	 ตัวต่อไร่	 ในช่วง 
เวลาเย็น	 ทุก	 15	 วัน	 ในพื้นที่ที่มีการระบาด	 และ 
หากการระบาดลดลง	สามารถลดอัตราการปล่อย	
หรอืความถี่ในการปล่อยได้

 ภาพโดย : ศูนย์วจิัยควบคุมศัตรูพชืโดยชวีนิทรยี์แห่งชาตภิาคกลาง มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์



กรมส่งเสริมการเกษตร

    แตนเบียนหนอน

 แมลงด�าหนามมะพร้าว 

      

ความส�าคัญ
 แมลงด�าหนามมะพร้าว	เป็นแมลงศตัรทูีท่�าลายยอดอ่อนและใบอ่อนทีย่งัไม่คลี่	ในพชืสกลุปาล์ม	
เช่น	 มะพร้าว	 ปาล์มน�้ามัน	 หมากและปาล์มประดับต่างๆ	 โดยตัวอ่อนและตัวเต็มวัยกัดกินผิวใบอ่อน	
เกดิเป็นรอยไหม้สนี�า้ตาล	ใบแห้ง	ผุกร่อน	โดยเฉพาะมะพร้าว	ถ้าเข้าท�าลายในระยะต้นกล้า	ต้นมะพร้าว
จะไม่เจรญิเตบิโตและตายในทีส่ดุ	หากเข้าท�าลายต้นทีเ่จรญิเตบิโตเตม็ที่	ยอดจะเหีย่วแห้ง	ผลผลติลดลง
และไม่มคีุณภาพ
 แตนเบียนหนอนแมลงด�าหนามมะพร้าว	 เป็นแตนเบียนที่ีกรมวิชาการเกษตรน�าเข้ามาจาก
ประเทศเวยีดนาม	 โดยความร่วมจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ	 (FAO)	 เพื่อน�ามาใช้
ควบคุมหนอนแมลงด�าหนามมะพร้าวในประเทศไทย	

ชื่อวทิยาศาสตร์
 Asecodes hispinarum
อันดับ  (Order) : Coleoptera
วงศ์     (Family) : Chrysomelidae

ลักษณะรูปร่าง

 ตัวเต็มวัย	 เป็นแตนเบยีนขนาดเล็ก	ล�าตัวสดี�ายาวประมาณ	0.5-0.7	 	มลิลเิมตร	ปีกใส	 2	คู่
ปล้องหนวดยาวเรียวเล็กลงไปตามปลายหนวด	 แตนเบียนเพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้เล็กน้อย	 
ส่วนท้องใหญ่เป็นกระเปาะ	 ใต้ท้องมอีวัยวะวางไข่	 ลักษณะเป็นเข็มยาวเรยีว	 ซ่อนอยู่ใต้ท้อง	 ส่วนเพศผู้	
ส่วนท้องเล็กเรยีวยาว
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ลักษณะการท�าลายแมลงศัตรูพืช
	 แตนเบยีนหนอนแมลงด�าหนามมะพร้าว	เพศเมยีที่
ได้รับการผสมพันธุ์แล้ว	 ใช้อวัยวะแทงเข้าไป	 วางไข่ในตัว
หนอน	 ตัวอ่อนของแตนเบียนอาศัยเจริญเติบโตดูดกินอยู่
ภายในตวัหนอนแมลงด�าหนาม	หนอนทีถ่กูแตนเบยีนท�าลาย
จะตายภายใน	5	วัน	มลีักษณะแห้งแข็ง	 เรยีกว่า	“มัมมี่” 
แตนเบียนจะเจาะออกจากตัวหนอนหลังจากถูกแตนเบียน
ท�าลาย	17−21	วัน	และจะเข้าท�าลายหนอนตัวใหม่	

แตนเบยีนเจาะออกจากมัมมี่ลักษณะมัมมี่

แตนเบยีนวางไข่ในตัวหนอน

การน�าไปใช้
 วธิกีารปล่อย
	 1.	 น�าแตนเบยีนแมลงด�าหนามมะพร้าว	 5-10	 มัมมี่	 ใส่ในอุปกรณ์
การปล่อยทีส่ามารถป้องกนัฝนและสิง่มชีวีติอืน่ๆ	เช่น	มด	ทีจ่ะมาท�าลายมมัมี่
	 2.	 แขวนอุปกรณ์การปล่อยแตนเบียนไว้ที่ต้นมะพร้าวต้นเล็กหรือ
ต้นไม้อื่นที่อยู่ใกล้เคียง	 	 หรือชายคาบ้านที่อยู่ในสวนมะพร้าวหรือข้างสวน
มะพร้าวในด้านทีไ่ม่ถกูแสงแดดโดยตรง	หากเป็นไปได้	แขวนไว้ทีต้่นมะพร้าว
ให้ใกล้ยอดมะพร้าวมากที่สุด	 และปล่อยซ�้า	 หากยอดมะพร้าวยอดใหม่ 
ยังถูกท�าลาย
	 3.	การปล่อยแตนเบยีน	ปล่อย	3-5	ครัง้	อัตรา	5-10	มัมมี่ต่อไร่	
ห่างกัน	7-10	วัน	หากปล่อยได้มาก	จะเห็นผลการควบคุมได้เร็วยิ่งขึ้น	และ
ปล่อยเพิม่เตมิเป็นระยะๆ	เพือ่ป้องกนัแมลงด�าหนามมะพร้าวกลบัมาระบาดใหม่



กรมส่งเสริมการเกษตร

แตนเบียนหนอนชอนใบส้ม

ความส�าคัญ
	 	หนอนชอนใบส้มชอนไชผิวใบส้ม	 เห็นเป็นทางสีขาวคดเคี้ยว				
ไปมา	จากนัน้เข้าดกัแด้ทีข่อบใบ	การท�าลายของหนอนชอนใบส้ม	ท�าให้
ใบส้มหงกิงอบดิเบี้ยว	ตันส้มที่ยังเล็กจะชะงักการเจรญิเตบิโต	ส่วนต้น
ส้มที่โตแล้วอาจจะท�าให้ผลผลิตลดลง	 หนอนชอนใบส้มระบาดมากใน
ช่วงฤดูฝน	 จากการศึกษาแมลงศัตรุธรรมชาติของหนอนชอนใบส้มใน
ประเทศไทย	 พบแตนเบียนหนอนชอนใบส้มประมาณ	 17	 ชนิด	 
ซึ่งมบีทบาทในการควบคุมหนอนชอนใบส้ม

ชื่อวทิยาศาสตร์
	 แตนเบียนหนอนชอนใบส้มที่พบในประเทศไทยมีประมาณ	 
13	ชนดิ	แต่ทีพ่บในสวนส้มและมบีทบาทในการควบคมุและลดประชากร
หนอนชอนใบส้มมากที่สุดได้แก่
 Ageniaspis citricola 
  Quadrastichus sp.
 Cirrospilus ingenuus

อันดับ (Order) : Hymenoptera

วงศ์  (Family)  : Encyrtidae 
       Eulophidae 

ลักษณะรูปร่าง

 Ageniaspis citricola		ขนาดวดัจากส่วนหวั	ถงึปลายท้องยาวประมาณ	1-1.1	มลิลเิมตร	ล�าตวัสี
ด�าปนน�้าตาลเข้ม	ปีกใส	ปลายหนวดรูปกระบอง	(clubbed	shape)	สเีหลอืง	ตัวเต็มวัยมอีายุ	2-3	วัน	

 Quadrastichus sp.	ขนาดวดัจากส่วนหวั	ถงึปลายท้องยาวประมาณ	0.7-1.2	มลิลเิมตร	แตนเบยีน
เพศเมยี	ตารวมสแีดงสดใส	ส่วนใหญ่มสีเีหลอืง	ขนาดใหญ่กว่าตัวผู้

 Cirrospilus ingenuus	สเีหลอืงอมส้ม	ขนาดวดัจากส่วนหวั	ถงึปลายท้องยาวประมาณ	1.5-1.6	
มลิลเิมตร	ส่วนหัวมสีเีหลอืงเข้ม	ตารวมสแีดงเข้ม	หนวดสเีหลอืง	ปลายหนวดเป็นรูปกระบอง	

หนอนชอนใบส้ม ท�าลายทีใ่บ



ศัตรูธรรมชาติที่ส�าคัญ

	 แตนเบยีน	Ageniaspis citricola	เป็นแตนเบยีนภายใน	ท�าลายหนอนชอนใบส้ม	โดยการวางไข่ลง
ในหนอนชอนใบส้ม	 ตัวอ่อนของแตนเบียนเจริญเติบโตและอาศัยดูดกินอยู่ภายในตัวหนอนชอนใบส้ม	 
จนหนอนหนอนชอนใบเข้าดักแด้	แตนเบยีนเจรญิเตบิโตเต็มที่	และเข้าดักแด้	โดยเรยีงต่อกันคล้ายขบวน
รถไฟ	3-7	รัง	ระยะไข่จนถงึตัวเต็มวัยใช้เวลาประมาณ	16-21	วัน	
	 แตนเบียน	Quadrastichus	 sp.	 และแตนเบียน	Cirrospilus ingenuus	 เป็นแตนเบียนภายนอก 
โดยแตนเบียน	Quadrastichus	 sp.	 ท�าลายหนอนชอนใบส้มในระยะวัย	 2-3	 โดยวางไข่ติดกับ 
หนอนชอนใบส้ม	เมื่อหนอนฟักออกมา	ก็ดูดกนิน�า้เลี้ยงจากหนอน	และเจรญิเตบิโตเข้าดักแด้	จนเจรญิ
เป็นตัวเต็มวัย	 ส่วนแตนเบียน	Cirrospilus ingenuus	 ท�าลายหนอนชอนใบส้มในระยะก่อนเข้าดักแด้	
(prepupae)	โดยแตนเบยีนวางไข่	หลังจากนัน้หนอนแตนเบยีนที่ฟักออกมา	ดูดกนิดักแด้หนอนชอนใบส้ม	
จนกระทั่งหนอนแตนเบยีนโตเต็มที่	และเจรญิเป็นดักแด้ภายในรังดักแด้ที่หนอนชอนใบส้มสร้างขึ้นมา

การน�าไปใช้
	 การใช้แตนเบยีนหนอนชอนใบส้มในการควบคมุหนอนชอนใบส้ม	ให้ปล่อยแตนเบยีน	100	ตวัต่อไร่	
เมื่อส้มเริ่มแตกใบอ่อน	และปล่อยซ�า้ในช่วงส้มแตกใบอ่อน	ซึ่งเป็นช่วงที่หนอนชอนใบส้มลงท�าลายส้ม

ภาพโดย ดร.จริาพร เพชรรัตน์

ลักษณะการท�าลายแมลงศัตรูพืช

Cirrospilus ingenuusQuadrastichus sp.Ageniaspis citricola
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แตนเบียนหนอนกออ้อย

ความส�าคัญ
 แตนเบยีนหนอนกออ้อย	ใช้ในการควบคมุหนอนกออ้อยหลายชนดิเช่น	หนอนกอสชีมพ	ู	หนอนกออ้อย	 
สีขาว	 หนอนกออ้อยแถบลาย	 และหนอนกออ้อยลายจุดใหญ่	 แตนเบียนหนอนกออ้อย	 เป็นแตนเบียนที่มี 
ถิ่นก�าเนิดในประเทศไทย	 และมีการน�าไปใช้ควบคุมกออ้อย	 และหนอนกออื่นๆ	 อีกหลายชนิดในประเทศ	
สหรัฐอเมรกิา	และออสเตรเลยี	

ชื่อวทิยาศาสตร์   : Cotesia   flavipes   
อันดับ     (Order) :  Hymenoptera
วงศ์     (Family)  :  Braconidae

ลักษณะรูปร่าง
	 ตัวเต็มวัยเป็นแตนเบียนขนาดเล็ก	 รูปร่างคล้ายมด	 มีสีด�า	 แผ่นปีกใสสีน�้าตาลอ่อน	 ส่วนหัวใหญ่	
สดี�าสะท้อนแสง	ส่วนอกและท้องเป็นสนี�้าตาลเข้ม	มขีนปกคลมุ	หนวดเป็นแบบเส้นด้าย	เพศเมยีมลี�าตวัใหญ่
กว่าเพศผู้	 คือยาวประมาณ	 1.7-1.9	 มิลลิเมตร	 ส่วนท้องขยายใหญ่	 	 เป็นกระเปาะมีอวัยวะวางไข่ยืน่ยาว 
เหน็ได้ชดัเจน	ส่วนปลายหนวดสัน้กว่า	(ยาวประมาณ	1-1.5	มลิลเิมตร)	อาย	ุ4-5	วนั	

ลักษณะการท�าลายแมลงศัตรูพืช
	 แตนเบยีนเพศเมยีคลานและมดุเข้าไปในรทูีห่นอนกออ้อยเจาะท�าลาย	เพือ่วางไข่ภายในล�าตวัหนอน 
กออ้อย	เมื่อไข่แตนเบยีนฟักเป็นตวัหนอนจะเจาะดดูกนิและเจรญิเตบิโตอยูภ่ายในตวัหนอนกออ้อย	ท�าให้หนอน 
กออ้อยอ่อนแอ	หลังจากหนอนแตนเบยีนเจรญิเตบิโตเต็มที่จะเจาะออกมาเข้าดักแด้	นอกตัวหนอนกออ้อย	
โดยจะสร้างใยหุม้ล�าตวัและดกัแด้จะพนักนัอยูเ่ป็นกลุม่	หนอนกออ้อยจะตายไปในทีส่ดุ	ซึง่ในระยะแรกดกัแด้
ของแตนเบยีน	จะมสีขีาว	และเปลีย่นเป็นสดี�าเมือ่ใกล้ฟัก	และเมือ่แตนเบยีนตวัเตม็วยัฟักออกมาจะผสมพันธุ์	
และบนิหาหนอนกออ้อยเพื่อวางไข่ภายในตัวหนอนกออ้อยตัวใหม่ต่อไป

การน�าไปใช้
	 เมื่อส�ารวจพบร่องรอยการท�าลายของหนอนกออ้อย	 โดยสังเกตจากใบธงของอ้อยระยะแตกหน่อ 
มอีาการเหีย่วและแห้งเป็นสนี�า้ตาล	 เมือ่ดงึออกมาจะพบร่องรอยการกดักนิ	หรอื	 อ้อยระยะย่างปล้องแสดง
อาการยอดเหี่ยว	 และล�าต้นมีร่องรอยถูกเจาะเป็นรู	 เมื่อผ่าล�าอ้อยดู	 หากพบหนอนกออ้อย	 ให้ปล่อย 
แตนเบียนหนอนกออ้อย	 ในระยะตัวเต็มวัยในอัตรา	 100-500	 ตัวต่อไร่	 ซึ่งตัวเต็มวัยของแตนเบียนจะกิน 
น�้าผึ้งเป็นอาหาร	 และผสมพันธุ์กัน	 เพศเมียบินหาต้นอ้อยที่ถูกหนอนกออ้อยท�าลาย	 โดยใช้หนวดในการ 
ตามกลิ่นและมุดเข้าไปในรูที่หนอนกอเจาะท�าลาย	เพื่อวางไข่ในตัวหนอน
	 การใช้แตนเบียนหนอนกออ้อยในการควบคุมหนอนกออ้อยให้ได้ผลด	ี ควรใช้ร่วมกับแตนเบียนไข่ 
ไตรโคแกรมมา	 	 ซึ่งเป็นแตนเบียนที่ท�าลายไข่หนอนกออ้อย	 และก่อนที่จะปล่อยแตนเบียนทั้ง	 2	 ชนิด	 
ควรส�ารวจแปลงอ้อยก่อนปลดปล่อย	เพื่อให้ตรงกับระยะของหนอนกออ้อย



จลุนิทรย์ีทีค่วบคมุโรคพชื

เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อบเีอส

ศัตรูธรรมชาติที่ส�าคัญ

เชื้อจุลินทรีย์

 เชื้อจลุนิทรยี์ เป็นสิง่มชีวีติขนาดเลก็ท�าลายศตัรพูชืได้หลายวธิ	ีเช่น	เจรญิเตบิโตเพิม่ปรมิาณอยู่

บนศัตรูพชืโดยอาศัยอาหารจากตัวศัตรูพชื	ปล่อยสารพษิท�าลายศัตรูพชื	ท�าให้ศัตรูพชืลดกจิกรรมหรอื

ลดการท�าลายพชืลง	และท�าให้ศัตรูพชืลดปรมิาณลง	โดยการท�าลายศัตรูพชืหรอืท�าให้ศัตรูพชืตาย

	 เชื้อจลุนิทรย์ีมทีัง้ทีเ่ป็นศตัรธูรรมชาตขิองแมลงศตัรพูชื	เช่น	เชื้อราบวิเวอเรยี	เชื้อราเมตาไรเซยีม	

เชื้อบีที	 เชื้อไวรัสเอ็นพีวี	 และที่เป็นศัตรูธรรมชาติของเชื้อสาเหตุโรคพืช	 เช่น	 เชื้อราไตรโคเดอร์มา	 

เชื้อบเีอส	เป็นต้น



เชื้อบทีี เชื้อไวรัส เอ็นพวีี

กรมส่งเสริมการเกษตร

	 เชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมศัตรูพืช	 ในปัจจุบันมีหลายชนิด	 บางชนิดสามารถ 

น�ามาผลิตขยายอย่างง่ายได้แก่	 เชื้อราไตรโคเดอร์มา	 เชื้อราบิวเวอเรีย	 และเชื้อราเมตาไรเซียม 

แต่บางชนิดต้องใช้เทคนิคผลิตขยายที่ยุ่งยาก	 และมีจ�าหน่ายในท้องตลาดเกษตรกรสามารถเลือกซื้อได้	

ได้แก่	เชื้อบที	ีเชื้อบเีอส

จุลนิทรยี์ที่ควบคุมแมลงศัตรูพชื

เชื้อราเมตาไรเซยีมเชื้อราบวิเวอเรยี



ศัตรูธรรมชาติที่ส�าคัญ

 เชื้อไวรัส เอ็นพีวี

ความส�าคัญ

 เชื้อไวรัส เอ็นพวีี เป็นเชื้อจุลนิทรยี์ในธรรมชาติ

ทีท่�าลายหนอนศตัรพูชืในกลุม่หนอนผเีสื้อ	มคีวามเฉพาะ

เจาะจงต่อแมลงเป้าหมาย	จงึไม่เป็นอนัตรายต่อสิง่มชีวีติอืน่	

สามารถท�าให้หนอนศัตรูพชืเป็นโรคตายภายใน	5-7	วัน	หลังจากได้รับเชื้อ	

ชนดิของเชื้อไวรัส เอ็นพวีี

	 เอ็นพวี	ีNuclear	Polyhedrosis	Virus	(NPV)	เป็นเชื้อไวรัสที่ท�าให้เกดิโรคกับแมลง	ในประเทศไทย 

มกีารพัฒนาเชื้อไวรัสเอ็นพวีแีมลงศัตรูพชื	3	ชนดิ	ได้แก่	

	 1)	ไวรัส	เอ็นพวี	ีหนอนกระทู้หอม

	 2)	ไวรัส	เอ็นพวี	ีหนอนกระทู้ผัก

	 3)	ไวรัส	เอ็นพวี	ีหนอนเจาะสมอฝ้าย	

ลักษณะการท�าลายแมลงศัตรูพืช

 เชื้อไวรัสท�าให้แมลงเป็นโรคตาย	โดยที่ตัวอ่อนของแมลง(หนอน)	กนิเชื้อไวรัสเข้าไป	เมื่อไวรัสเข้าสู่

กระเพาะอาหาร	 ผลึกโปรตีนที่ห่อหุ้มอนุภาคของไวรัสจะถูกย่อยสลาย	 โดยน�้าย่อยในกระเพาะอาหาร	

ที่มีสภาพเป็นด่างจัด	 อนุภาคไวรัสจะเข้าท�าลายเซลกระเพาะอาหาร	 และอนุภาคไวรัสจะเพิ่มจ�านวน	

แพร่กระจายเข้าสู่ภายในล�าตัวของแมลงเข้าไปท�าลายอวัยวะต่างๆ	 ของแมลง	 เช่น	 เลอืด	 ไขมัน	 กล้ามเนื้อ	

หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก หนอนเจาะสมอฝ้าย



กรมส่งเสริมการเกษตร

วิธีการใช ้ 

	 1.	 ส�ารวจชนิดและปริมาณหนอนศัตรูพืช	 เพื่อเลือกใช้เชื้อไวรัสเอ็นพีวีให้ตรงตามชนิดของ 

หนอนศตัรพูชื	เนือ่งจากเชื้อไวรสั	เอน็พวี	ีมคีวามเฉพาะเจาะจงสงูในการท�าลายหนอน

	 2.	 พ่นเชื้อไวรัสเมื่อพบกลุ่มไข่หรือหนอนวัย	 1-3	 ในอัตรา	 20-30	มิลลิลิตร	 ต่อน�้า	 20	 ลิตร	

พ่นทุก	7-10	วัน	หากการระบาดรุนแรงพ่นอัตรา	30	มลิลลิติร	ต่อน�า้	20	ลติร	พ่นทุก	4	วัน	ตดิต่อกัน	 

2	ครัง้	โดยฉดีพ่นตอนเย็น	หนอนที่ตายด้วยเชื้อไวรัส	เอ็นพวี	ีสามารถเก็บไว้ใช้ในครัง้ต่อไปได้	โดยเก็บ

หนอนใส่ในขวดพลาสตกิ	และใช้ฉดีพ่นในอัตราหนอน	2	ตัวต่อน�้า	1	ลติร

ลักษณะหนอนที่ตายด้วยเชื้อไวรัสเอ็นพวีี

ท�าให้หนอนเป็นโรคและตายในเวลา	2-7	วัน	ขึ้นอยู่กับขนาดของหนอนที่ได้รับเชื้อ	เมื่อหนอนได้รับเชื้อตาย	

หนอนตัวอื่นๆ	ที่มากัดกนิซากหนอน	ก็จะได้รับเชื้อไวรัสจากซากหนอนที่ตาย		นอกจากนี้ลมและฝนยังช่วย

แพร่กระจายเชื้อไวรัส

ลักษณะอาการของแมลงที่ถูกเชื้อไวรัสท�าลาย

	 เมือ่หนอนกนิเชื้อไวรสั	เอน็พวี	ีเข้าไป	1-2	วนั	ผนงัล�าตวัจะมสีซีดีจาง	ลดการกนิอาหาร	เคลือ่นไหวช้า	
จนไม่เคลื่อนไหว	ระยะต่อมาผนังล�าตัวสขีาวขุ่น	หรอืครมี	หนอนหยุดกนิอาหาร	และไต่ขึ้นสู่บรเิวณส่วนยอด	

มักตายในลักษณะห้อยหัวและส่วนท้องลงเป็นรูปตัว	“ว”ี	หัวกลับ	ผนังล�าตัวจะแตกง่าย	และเปลี่ยนเป็นสดี�า	

มกีลิ่นเหม็นมาก	



สปอร์เชื้อ บทีี

ศัตรูธรรมชาติที่ส�าคัญ

 เชื้อบีที

ความส�าคัญ

 เชื้อบีที	 เป็นเชื้อแบคทีเรียที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ	 สามารถน�ามาใช้ก�าจัดแมลงศัตรูพืช	 และ 
มคีวามเฉพาะเจาะจงท�าลายแมลงศตัรพูชื	โดยท�าลายแมลง	ในอนัดบัผเีสื้อและด้วงในระยะตวัอ่อน	เชื้อบที	ี
จงึเป็นจลุนิทรย์ีทีม่คีวามปลอดภยัต่อมนษุย์	สตัว์ชนดิอืน่	รวมทัง้แมลงทีม่ปีระโยชน์	ประเทศต่างๆ	ทัว่โลกได้
วจิยัและพฒันาเชื้อบทีอีย่างกว้างขวางเพือ่น�ามาใช้ควบคมุแมลง	 ในปัจจบุนัมกีารผลติและจ�าหน่ายเชื้อบทีี
เป็นการค้า	ซึง่เชื้อบทีทีี่จ�าหน่ายในประเทศไทย	เป็นเชื้อที่ผลติในต่างประเทศและน�าเข้ามาจ�าหน่าย	
	 ชนดิของเชื้อบทีี	เชื้อบทีคีวบคุมแมลง	ที่จ�าหน่ายในประเทศไทย	มี	3	สายพันธุ์	ได้แก่		
	 1.		 Bacillus thuringiensis สายพนัธุ ์aizawai	ใช้ควบคมุหนอนผเีสื้อ	เช่น	หนอนใยผกั	หนอนกระทูห้อม	
หนอนเจาะสมอฝ้าย	หนอนชอนใบส้ม	ฯลฯ
	 2.		 Bacillus thuringiensis สายพนัธุ ์kurstaki	ใช้ควบคมุหนอนผเีสื้อ	เช่น	หนอนใยผกั		หนอนกระทูห้อม	
หนอนเจาะสมอฝ้าย		หนอนชอนใบส้ม	ฯลฯ
	 3.		 Bacillus thuringiensis สายพนัธุ ์tenebrionis	ใช้ควบคุมหนอนด้วง	เช่น	ด้วงหมัดผัก

ชื่อวทิยาศาสตร์
 Bacillus thuringiensis



กรมส่งเสริมการเกษตร

ความเป็นพิษของเชื้อบีที

	 เชื้อบทีแีต่ละสายพันธุ์	(strains)	มรีะดับความเป็นพษิต่อแมลงแตกต่างกัน	และแมลงแต่ละชนดิ

ก็ตอบสนองต่อเชื้อบทีแีต่ละสายพันธุ์	(strains)แตกต่างกัน	เช่น	สายพันธุ์	kurstaki	และ	aizawai	มคีวาม

เป็นพิษสูงต่อหนอนผีเสื้อ	 (Lepidoptera)	 ส่วนสายพันธุ์	 tenebrionis	 มีความเป็นพิษสูงต่อหนอนด้วง	 

(Coleoptera)	

ลักษณะการท�าลายแมลงศัตรูพืช

	 เชื้อบีทีท�าลายแมลงแตกต่างจากสารเคมี	 คือ	 สารเคมีส่วนใหญ่ก�าจัดแมลง	 โดยถูกตัวตาย	 

แต่เชื้อบทีกี�าจดัแมลง	โดยตวัอ่อนของแมลงกนิเชื้อบทีเีข้าไป	สภาพความเป็นด่างในกระเพาะอาหาร	ท�าให้

เซลล์แบคทเีรยีแตกสลาย	และน�า้ย่อยในกระเพาะอาหารของแมลง	จะย่อยสลายผลกึโปรตนีและกระตุ้น

ให้กลายเป็นสารพษิ	 (toxin)	 โปรตนีสารพษิเข้าท�าลายเซลเยื่อบุผนังกระเพาะอาหารของแมลง	และเกดิ 

รูรั่วบนผนังกระเพาะอาหาร	 ท�าให้การดูดซึมและการถ่ายเทแร่ธาตุอาหารจากกระเพาะอาหารเข้าไป 

ในเลอืดของแมลงผดิไปจากปกติ	 กระเพาะอาหารของแมลงไม่สามารถท�างานได้	 โดยหยุดย่อยอาหาร	 

พร้อมทั้งระบบเลือดผิดปกติ	 ท�าให้แมลงเป็นอัมพาต	 แมลงหยุดกินอาหาร	 สปอร์ของเชื้อบีทีใน 

กระเพาะอาหารผ่านทางรรูัว่เข้าไปในเลอืดของแมลง	เชื้อเพิม่ปรมิาณและแพร่กระจายไปยงัอวยัวะต่างๆ	

แมลงเกดิอาการโลหติเป็นพษิ	แมลงชักกระตุกและตายภายใน	5-7	วัน	

หนอนตายด้วยเชื้อบทีี



ศัตรูธรรมชาติที่ส�าคัญ

การวดัค่าความเป็นพษิของเชือ้บที	ี(Measuring	toxicity)

	 ค่าโพเทนซี่	 (Potency)	 :	 เป็นอัตราการตายของหนอนชนิดใดชนิดหนึ่ง	 ที่มีหนอนตาย	 50%	 

ซึง่เกดิจากการใช้เชื้อบทีชีนดิหนึง่	เปรยีบเทยีบกบัเชื้อบทีมีาตรฐานทีม่อีตัราการตายที	่50%	ของหนอนชนดิ

เดยีวกนั	โดยเชื้อบทีมีาตรฐานนัน้	มคี่าโพเทนซีม่าตรฐาน	ผลติภณัฑ์เชื้อบทีทีีจ่�าหน่ายในปัจจบุนั	ส่วนใหญ่

ใช้หน่วยโพเทนซี่เป็น	IU	/	mg	นอกจากนี้บางผลติภัณฑ์ระบุเป็น	%	AI	(Active	ingredient)	ของเชื้อบทีี

วิธีการใช้เชื้อบีที

 1.	 อ่านฉลากและใช้ตามค�าแนะน�าในฉลาก	 ไม่ใช้อัตราสูง	 หรือต�่าเกินไป	 เชื้อบีทีที่มีจ�าหน่าย
ในท้องตลาดมีหลายยี่ห้อและหลายความเข้มข้น	 ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับชนิดศัตรูพืช	 การเลือกซื้อ
เชื้อบทีตี้องดูวันเดอืนปีที่ผลติหรอืวันหมดอายุ	และเป็นเชื้อที่เก็บในที่แห้ง	ไม่ถูกแสงแดด
	 2.	เชื้อบทีเีป็นสิง่มชีวีติ	ไม่ทนแสงอลุตราไวโอเลต	(UV)	หากพ่นเชื้อบนส่วนของพชืและถกูแสงแดด
เป็นเวลานานๆ	โดยที่แมลงไม่มากนิ	เชื้อบที	ีจะเสื่อมประสทิธภิาพอย่างรวดเร็ว	จงึควรพ่นเชื้อบที	ีในช่วง
หลังสามโมงเย็น	หรอืในช่วงไม่มแีสงแดด
	 3.	 เชื้อบีทีจะมีผลท�าลายแมลงก็ต่อเมื่อแมลงกินเข้าไป	 จึงต้องพ่นเชื้อให้ครอบคลุมทุกส่วน
ของพชืที่แมลงกนิเป็นอาหาร	
	 4.	 การใช้เชื้อบีทีในระยะที่หนอนอ่อนแอหรือเพิ่งฟักจากไข	่ สามารถท�าลายหนอนได้ดีกว่า
การใช้กบัหนอนทีแ่ขง็แรงหรอือายมุากแล้ว	เมือ่พบการระบาดของหนอน	ควรพ่นเชื้อบทีอีตัราตามแนะน�า	 
ในฉลาก	โดยพ่นตดิต่อกัน	3	ครัง้	ทุก	3-4	วัน
	 5.	ปรบัหวัฉดีเครือ่งพ่นสาร	ให้ละอองเลก็ทีส่ดุ	จะช่วยให้ละอองสารเกาะผวิใบได้ดี	เป็นการช่วย
เพิ่มประสทิธภิาพในการควบคุมแมลง
	 6.	ควรผสมสารจับใบทุกครัง้	อัตราตามค�าแนะน�า
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เชื้อราบิวเวอเรีย

ความส�าคัญ

 เชื้อราบวิเวอเรยีหรอืเชื้อราขาว	เป็นเชื้อราทีเ่ข้าท�าลายแมลงศตัรพูชื		ได้หลายชนดิ	เช่น	เพลี้ยไฟ	
ไรแดง	เพลี้ยอ่อน	เพลี้ยไก่แจ้ส้ม	เพลี้ยกระโดดสนี�้าตาล	แมลงหวี่ขาว	หนอนห่อใบข้าว	ด้วง	ฯลฯ	เชื้อรา
บวิเวอเรยีสามารถท�าลายทัง้ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของแมลง	
	 ในสภาพแวดล้อมการทดสอบ	ทีอ่ณุหภมู	ิ33	องศาเซลเซยีส	และความชื้นสมัพทัธ์	86	เปอร์เซน็ต์	
เชื้อราบวิเวอเรยี	บาสเซยีนา	สายพันธุ์กรมส่งเสรมิการเกษตร	(กสก	−1)	มปีระสทิธภิาพในการควบคุม
แมลงศัตรูพชืชนดิต่างๆ	ดังนี้	
	 1.	พบการตายของ	เพลี้ยอ่อน	เพลี้ยไฟ	และเพลี้ยแป้ง	ร้อยละ	82.5,	67.5	และ	65.0	ตามล�าดับ		
โดยเพลี้ยตายภายใน	2	½		-	4	วัน
	 2.	 พบการตายของหนอนใยผัก	 หนอนเจาะสมอฝ้าย	 หนอนกระทู้หอม	 และหนอนกระทู้ผัก	 
ร้อยละ	92.5,	77.5,	50.0	และ	32.5	ตามล�าดับ	โดยหนอนตายภายใน	3-4	วัน
	 3.	พบการตายของไรแดง	ร้อยละ	95.0	โดยไรแดงตายภายใน	3		วัน
	 ในปี	 2543-2544	 บริษัท	 เทพวัฒนาเคมี	 จ�ากัด	 ได้ทดสอบประสิทธิภาพสารชีวภัณฑ์	 
เชื้อราบวิเวอเรยี	ชื่อการค้า	โคนเิดยี	พบว่า	โคนเิดยี	สามารถควบคุมแมลงหวี่ขาวในฝ้าย	และเพลี้ยไก่แจ้
ในส้มเขยีวหวาน		(วนิัยและประดษิฐ์,	2554,ก	และข)
 

ชื่อวทิยาศาสตร์ 
 Beauveria bassiana 



แมลงตายด้วยเชื้อราบวิเวอเรยี เส้นใยสขีาวคลุมตัวเพลี้ยแป้ง

ศัตรูธรรมชาติที่ส�าคัญ

การเข้าท�าลายแมลงของเชื้อราบิวเวอเรีย

	 สปอร์เชื้อราบวิเวอเรยีตกลงบนผนงัล�าตวัของแมลง	และเข้าสูล่�าตวัแมลงทางผนงัล�าตวั	รหูายใจ	
บาดแผลบนผนงัล�าตวั	เมือ่มคีวามชื้นเหมาะสม	สปอร์งอกและแทงทะลผุนงัล�าตวั	โดยเฉพาะบรเิวณผนงั
ล�าตวัทีอ่่อนบาง	เช่น	รอยต่อระหว่างปล้องหรอืระยางค์ต่างๆ	เชื้อราจะเจรญิสร้างเส้นใย	ท�าลายชัน้ไขมนั	
และกระจายไปทั่วในช่องว่างภายในตัวแมลง	 ท�าลายอวัยวะและระบบกลไกต่างๆ	 ในตัวแมลง	 
เมื่อเชื้อราสร้างเส้นใยจนเต็มตัวแมลง	แมลงแสดงอาการเป็นโรค	 เบื่ออาหาร	อ่อนเพลยี	 ไม่เคลื่อนไหว	
และตายในทีส่ดุ	หลงัจากนัน้เชื้อราจะแทงผ่านผนงัล�าตวัแมลงออกมาภายนอก	และสร้างสปอร์คล้ายฝุ่น
สีขาวปกคลุมตัวแมลง	 สปอร์แพร่กระจายไปตามลม	 ฝน	 แมลงทีม่าเกาะบรเิวณทีม่เีชื้อรา	หากสภาพ
แวดล้อมเหมาะสม	เชื้อรากจ็ะท�าลายแมลงศตัรพูชืต่อไป

ลักษณะอาการของแมลงที่ถูกเชื้อราบวิเวอเรยีท�าลาย

	 1.	 แมลงที่ถูกเชื้อราบิวเวอเรียท�าลาย	 แสดงอาการเป็นโรค	 คอื	 เบือ่อาหาร	กนิอาหารน้อยลง	

อ่อนเพลยี	ไม่เคลือ่นไหว

	 2.	สผีนังล�าตัวแมลงเปลี่ยนไป	บรเิวณที่ถูกเชื้อราท�าลายเห็นเป็นจุดสดี�า

	 3.	เส้นใยและสปอร์สขีาวปกคลุมตัวแมลง



กรมส่งเสริมการเกษตร

วธิกีารใช้เชื้อราบเิวอเรยี

	 1.	 ใช้เชื้อราบิวเวอเรีย	 1-2	 กิโลกรัมต่อน�้า	 20	 ลิตร	 โดยแบ่งน�้าเป็น	 2	 ส่วน	น�าเชื้อราผสมน�า้	 

5	ลติร	(ส่วนที	่1)	ขยี้เบาๆ	ให้สปอร์สขีาวออกมาอยู่ในน�า้	กรองเอาน�า้ไปผสมกับน�า้อกี	15	ลติร	(ส่วนที่	2)	 

ซึ่งผสมสารจับใบไว้แล้ว

	 2.	ให้น�้าแปลงปลูกพชืประมาณ	1	ชั่วโมง	ก่อนการพ่นเชื้อราบวิเวอเรยี		

	 3.	พ่นเชื้อราบวิเวอเรยี	โดยพ่นให้ถูกตัวแมลงศัตรูพชืหรอืบรเิวณที่แมลงอาศัย	โดยพ่นในช่วงที่

แมลงศัตรูพชืออกหากนิ	 หรอืเวลาเย็น	 ซึ่งสภาพแวดล้อมเหมาะต่อการงอกและเจรญิเตบิโตของเชื้อรา	

คอื	สภาพความชื้นสูงและแสงแดดอ่อนๆ	

	 4.	 หลังจากพ่นเชื้อราบิวเวอเรียแล้ว	 5-7	 วัน	 ส�ารวจแปลงพืช	 หากยังพบแมลงศัตรูพืช	 

พ่นเชื้อราบวิเวอเรยีซ�า้

	 เชื้อราบิวเวอเรียค่อนข้างอ่อนแอต่อแสงแดด	 และอุณหภูมิสูง	 เชื้อรามีประสิทธิภาพในสภาพ

ที่มคีวามชื้น	หากอุณหภูมสิูงกว่า	37	องศาเซลเซยีสและความชื้นสัมพัทธ์ต�่ากว่า	15	เปอร์เซ็นต์	เชื้อรา

หยุดการเจรญิเตบิโต



แมลงตายด้วยเชื้อราเมตาไรเซยีม

ปลวกตายดวยเช้ือราเมตาไรเซียม

ด้วงแรด ปลวกเพลี้ย

ศัตรูธรรมชาติที่ส�าคัญ

 เชื้อราเมตาไรเซียม

ความส�าคัญ

 เชื้อราเมตาไรเซยีม	หรอืเชื้อราเขยีว	เป็นเชื้อราที่ท�าให้เกดิโรคในแมลงศัตรูพชืส่วนใหญ่ใช้ก�าจัด
แมลงที่อาศัยในดินกลุ่มหนอนด้วง	 เช่น	 ด้วงแรดมะพร้าว	 นอกจากนี้เชื่้อราเมตาไรเซียมบางสายพันธุ์
สามารถใช้ควบคุมแมลงในกลุ่มอื่นๆ	 เช่น	 หนอนเจาะล�าต้นอ้อย	 ตั๊กแตน	 เพลี้ยกระโดด	 ปลวก	 ฯลฯ	 
โดยสามารถท�าลายแมลงในระยะตัวหนอน	ดักแด้	และตัวเต็มวัย

ชื่อวทิยาศาสตร์
 Metarhizium anisopliae

ลักษณะการท�าลายแมลงศัตรูพชื

	 โคนเิดยีของเชื้อราเมตาไรเซยีมตกลงบนผนังล�าตัวของแมลง	ในสภาพที่มคีวามชื้นและอุณหภูมิ
เหมาะสม	โคนเิดยีจะงอกและแทงผ่านผนงัล�าตวัแมลง	โดยจะท�าลายชัน้ไขมนัและแพร่เข้าสูช่่องว่างภายใน
ล�าตัวแมลง	 เส้นใยเจริญและดูดอาหารจากภายในล�าตัวของแมลงท�าลายเนื้อเยื่อและอวัยวะภายใน
ของแมลง	 เส้นใยเชื้อราเจริญอัดแน่นอยู่ภายในล�าตัวแมลง	 ท�าให้แมลงตาย	 โดยมักจะตายในลักษณะ 
แห้งแข็ง	 เรียกว่า	มัมมี่	 	 หลังจากแมลงตายเชื้อราจะแทงทะลุผ่านผนังล�าตัวแมลงออกมาภายนอก 
ในช่วงแรกจะพบเส้นใยสขีาวปกคลุมล�าตัว	และต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสเีขยีว



กรมส่งเสริมการเกษตร

วธิกีารใช้เชื้อราเมตาไรเซยีม

	 1.	 ใช้ควบคมุแมลงด้วงแรดมะพร้าว	ซึง่ชอบวางไข่ตามเศษซากพชื	หรอืกองปุ๋ยอนิทรยี์ในสวน
มะพร้าว	และสวนปาล์มน�า้มัน	จะใช้วธิที�ากองปุ๋ยหมักล่อให้ด้วงแรดมะพร้าววางไข่
	 	 1)	 เตรยีมกองปุ๋ยหมักขนาด	2	x	2	x	0.5	เมตร	ทิ้งไว้จนวัสดุในกองปุ๋ยหมักสลายตัว
	 	 2)	 โรยเชื้อราเมตาไรเซยีม	อัตรา	½	กโิลกรัม	ต่อกอง
	 	 3)	 รักษาความชื้นในกองปุ๋ยเพื่อให้เชื้อราเมตาไรเซยีมสามารถเจรญิเตบิโตได้ดี	 ซึ่งเชื้อรา
เมตาไรเซยีม	จะมปีระสทิธภิาพ	ในการก�าจัดด้วงแรดนานประมาณ	6-12	เดอืน
	 2.	 ใช้ก�าจัดแมลงที่อาศัยบนต้นพชื	เช่น	เพลี้ยกระโดดสนี�า้ตาล	หนอนแมลงด�าหนามมะพร้าว	

	 	 1)	ใช้เชื้อราเมตาไรเซยีม		1-2	กโิลกรัมต่อน�้า	20	ลติร	โดยแบ่งน�า้เป็น	2	ส่วน	น�าเชื้อราผสม

น�า้	5	ลติร	(ส่วนที	่1)	ขยี้ให้สปอร์สขีาวออกมาอยู่ในน�้า	กรองเอาน�า้ไปผสมกับน�า้อกี	15	ลติร	(ส่วนที่	2)	ซึ่ง

ผสมสารจับใบไว้แล้ว

	 	 2)	ให้น�า้แปลงปลูกพชืประมาณ	1	ชั่วโมง	ก่อนการพ่นเชื้อราเมตาไรเซยีม		

	 	 3)	พ่นเชื้อราเมตาไรเซยีม	 โดยพ่นให้ถูกตัวแมลงศัตรูพชืหรอืบรเิวณที่แมลงอาศัย	 โดยพ่น

ในช่วงที่แมลงศัตรูพชืออกหากนิ	หรอืเวลาเย็น	ซึง่สภาพแวดล้อมเหมาะต่อการงอกและเจรญิเตบิโตของ

เชื้อรา	คอื	สภาพความชื้นสูงและแสงแดดอ่อนๆ	

	 	 4)	หลังจากพ่นเชื้อราเมตาไรเซยีมแล้ว	5-7	วัน	ส�ารวจแปลงพชื	หากยังพบแมลงศัตรูพชื	 

พ่นเชื้อราเมตาไรเซยีมซ�า้
	 3.	 ใช้ก�าจัดแมลงที่ช่วงหนึ่งของชวีติอยู่ในดนิ	 เช่น	หนอนทราย	ปลวก	โดยหว่านเชื้อลงในดนิ	
หรอืผสมน�า้รดลงไปในดนิ	อัตราเชื้อ	1	กโิลกรัมต่อน�้า	20	ลติร



ศัตรูธรรมชาติที่ส�าคัญ

 เชื้อราไตรโคเดอร์มา

ความส�าคัญ

 เชื้อราไตรโคเดอร์มา	 เป็นเชื้อราชั้นสูง	 สปอร์สีเขียวเข้ม	 เจริญได้ดีในดินที่มีอินทรีย์วัตถ ุ 

เชื้อราไตรโคเดอร์มา	มคีวามสามารถในการแย่งอาหารและปัจจยัต่างๆ	ของเชื้อราโรคพชื	มคีณุสมบตัใินการ

ยบัยัง้การเจรญิเตบิโตและท�าลายเชื้อราสาเหตโุรคพชืหลายชนดิ	เช่น	รากเน่าโคนเน่า	โรคเน่าคอดนิ	โรคเหีย่ว	

โรคเมลด็เน่า	โรคเมลด็ด่าง	โรคไหม้	ฯลฯ	นอกจากนี้ยงัช่วยท�าให้ระบบรากพชืสมบรูณ์แขง็แรง

 ประโยชน์ของเชื้อราไตรโคเดอร์มา
	 1.	ลดกจิกรรมของเชื้อราสาเหตุโรคพชื	 โดยการพันรัดเส้นใยเชื้อราสาเหตุโรคพชื	แล้วปล่อย
เอนไซม์ สลายผนงัเส้นใยของเชื้อโรค	และแทงส่วนของเส้นใยเข้าไปภายในเส้นใยโรคพชื	 เชื้อราไตรโคเดอร์มา	 
เจรญิอย่างรวดเรว็	 โดยใช้อาหารจากภายในเส้นใยโรคพชื	 ส่งผลให้กจิกรรมด้านการเจรญิเตบิโตของเส้นใย
และกจิกรรมเกี่ยวกับการสบืพันธุ์ของเชื้อโรคลดลง

	 2.	ลดปรมิาณเชื้อราสาเหตโุรคพชื	ปรมิาณเชื้อราสาเหตโุรคพชื	สมัพนัธ์โดยตรงกบักจิกรรมการ

เจรญิเพื่อสร้างเส้นใย	และสปอร์	เมื่อกจิกรรมดังกล่าวถูกขัดขวาง	หรอื	รบกวนโดยเชื้อราไตรโคเดอร์มา

อย่างต่อเนือ่ง	ส่งผลให้ความรนุแรงของโรคลดลง	และ	ปรมิาณเชื้อราสาเหตโุรคพชืลดลง	จนอยู่ในระดบั

ที่ไม่สามารถก่อให้เกดิความเสยีหายรุนแรงกับพชืที่ปลูก

	 3.	เพิม่การเจรญิเตบิโตของพชื	มรีายงานว่าเชื้อราไตรโคเดอร์มาสามารถสร้างสารเร่งการเจรญิเตบิโต	

(ฮอร์โมน)	 ต่างๆ	 	 ในขณะที่บางรายงานเชื่อว่าเชื้อราไตรโคเดอร์มาสร้างสารกระตุ้นให้พืชสร้างสารเร่ง 

การเจรญิเตบิโต

	 4.	เพิม่ความต้านทานของพชื	การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาฉดีเข้าล�าต้น	หรอืระบบราก	นอกจากช่วย

ในการป้องกนั	และรกัษาพชืทีเ่ป็นโรคแล้ว	ยงัท�าให้พชืแขง็แรงและต้านทานต่อการเกดิโรค

ชื่อวทิยาศาสตร ์ 

 Trichoderma harzianum



กรมส่งเสริมการเกษตร

ลักษณะการท�าลายเชื้อราโรคพืช

 กลไกในการท�าลายเชื้อราโรคพชื

	 1.	 การแข่งขนักบัเชื้อโรคพชื	 เชื้อราไตรโคเดอร์มา	 เจรญิสร้างใยรวดเรว็	 สามารถสร้างสปอร์ได้ 

ในปรมิาณสงู	ท�าให้เชื้อราไตรโคเดอร์มา	สามารถแข่งขนักบัเชื้อราโรคพชืทีอ่ยูใ่นบรเิวณเดยีวกนั	

	 2.	การเป็นปรสติ	เชื้อราไตรโคเดอร์มาสามารถพนัรดัเส้นใยเชื้อรา	สาเหตโุรคพชื	แล้วสร้างเอนไซม์

ย่อยสลายผนงัเส้นใยโรคพชื	จากนัน้แทงเส้นใยไปเจรญิอยูภ่ายในเส้นใยโรคพชื

	 3.	สร้างสารยบัยัง้หรอืท�าลายเชื้อโรคพชื	เชื้อราไตรโคเดอร์มา	สร้างปฏชิวีนสาร	สารพษิและเอนไซม์	

เพือ่ท�าลายเส้นใยของเชื้อราสาเหตโุรคพชื

	 4.	ชกัน�าให้พชืมคีวามต้านทานโรค	เชื้อราไตรโคเดอร์มา	สามารถชกัน�าให้พชืผลติเอนไซม์หรอืโปรตนี	

ท�าให้พชืเกดิความต้านทานเชื้อโรคพชื

วธิกีารใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา

	 1.	ใช้คลกุเมลด็	โดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนดิสด	10	กรมั	(1	ช้อนแกง)	ใส่น�า้	10	มลิลลิติร	น�าไป

คลกุกบัเมลด็พนัธุ	์1	กโิลกรมั	เพือ่ควบคมุเชื้อราทีต่ดิมากบัเมลด็	และป้องกนัรากพชืทีเ่พิง่งอกไม่ให้ถกูเชื้อรา

โรคพชืเข้าท�าลาย	ส�าหรบัการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาแช่เมลด็พนัธุข้์าว	 ให้น�าเมลด็พนัธุข้์าวทีผ่่านการแช่น�า้	 

1-2	คนื	แช่ในน�า้เชื้อไตรโคเดอร์มา	ประมาณ	½	ชัว่โมง	(เชื้อ	1	กโิลกรมั	ต่อน�า้	100	ลติร	เอาเฉพาะน�า้สเีขยีว)	

และน�า้เชื้อทีเ่หลอืรดในช่วงการบ่มเมลด็พนัธุข้์าว

	 2.	 ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนดิสด	1	กโิลกรมั	ผสมกบัร�า	4	กโิลกรมัและปุย๋อนิทรย์ี	 100	กโิลกรมั					

คลกุเคล้าให้เข้ากนัน�าไป

	 	 2.1	 ผสมกบัวสัดปุลกู	อตัราเชื้อทีผ่สมแล้ว	1	ส่วน	วสัดปุลกู	4	ส่วน	

	 	 2.2	รองก้นหลมุ	อตัรา	10-100	กรมัต่อหลมุ	ขึ้นกบัขนาดหลมุ

	 	 2.3	หว่านในแปลงปลกู	หรอืรอบทรงพุม่	อตัรา	50-100	กรมั	ต่อตารางเมตร

	 3.	ฉดีพ่น	โดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนดิสด	100	กรมั	ผสมน�า้	20	ลติร	กรองเอาเฉพาะน�า้ฉดีพ่น

หรอืรดลงดนิหรอืวสัดปุลกู	10-20	ลติร	ต่อ	100	ตารางเมตร	(160-320	ลติรต่อไร่)	หรอืฉดีพ่นบนพชื	5-10	

ลติรต่อต้น

	 4.	ทาล�าต้น	ใช้เชื้อสด	1	กโิลกรมั	ผสมน�า้	1	ลติร	ฝุน่แดง	½	กโิลกรมั	คนให้เข้ากนั	ทาบนล�าต้นทีเ่ป็น

โรครากเน่าโคนเน่า	ซึง่ได้ถากเปลอืกแล้ว
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  เชื้อบีเอส

ความส�าคัญ

 เชื้อบเีอส	เป็นเชื้อแบคทเีรยีทีอ่ยูร่่วมกบัพชืโดยไม่ท�าความ
เสียหายให้กับพืช	 มีความสามารถในการปรับตัวและทนทาน 
ต่อสภาพแวดล้อมทีผ่นัแปร	โดยการสร้างสปอร์	เชื้อบเีอสสามารถ
ควบคุมเชื้อโรคพชืได้หลายชนดิ	ทัง้เชื้อราและเชื้อแบคทเีรยี
	 1.	ควบคุมโรคพชืที่เกดิจากเชื้อรา	เช่น	โรครากเน่า-โคนเน่า		โรคเหี่ยว		โรคเน่าคอดนิ	ฯลฯ
	 2.	ควบคุมโรคพชืที่เกดิจากเชื้อแบคทเีรยี	เช่น	โรคกาบใบแห้ง	โรคเน่าเละ	โรคแคงเกอร์	ฯลฯ

 

ชื่อวทิยาศาสตร์
 Bacillus  subtilis

ลักษณะการท�าลายเชื้อสาเหตุโรคพืช

 ส�าหรับกลไกในการควบคุมโรคพืชของแบคทีเรียในสกุลนี้	 ได้แก่	 การแข่งขันแย่งชิงพื้นที่และ
อาหาร(Competition)	 	 การครอบครองพื้นที	่ โดยคลุมโคโลนีของเชื้อสาเหตุโรคพืช	 (Colonization)	 และ 
การสร้างสารต่างๆ	 ออกมาภายนอก	 เพื่อหยุดการเจริญและย่อยสลายเส้นใยของเชื้อราโรคพืช	 
ได้แก่	 สารปฏิชีวนะและเอนไซม์	 ตลอดจนผลิตสารคีเลต	 ซึ่งมีความสามารถในการแย่งจับธาตุเหล็ก	 
ท�าให้จลุนิทรยี์ทีเ่ป็นสาเหตโุรคพชืได้รบัธาตตุ่างๆ	ไปใช้เป็นแหล่งอาหารในกระบวนการเจรญิไม่เพยีงพอ

วิธีการใช้

	 1.	 ใช้เชื้อบเีอส	อัตรา	100	กรัม	ต่อน�า้	1	ลติร	ทาแผลที่เกดิจากโรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล	
จ�านวน	2	ครัง้	ห่างกัน	1-	2	สัปดาห์
	 2.	 ฉดีพ่นเชื้อบเีอส	อัตรา	20-40	กรัม	ต่อน�า้	20	ลติร	จ�านวน	2	ครัง้	ห่างกัน	1-	2	สัปดาห์
	 3.		ใช้เชื้อบเีอส	คลุกเมล็ดเพื่อควบคุมโรคที่ตดิมากับเมล็ด
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ไส้เดือนฝอยสไตน์เนอร์นีมา

ความส�าคัญ

 ไส้เดือนฝอย	 ศัตรูธรรมชาติ	 น�ามาใช้ประโยชน์ในการควบคุมแมลง	 จ�าพวกหนอนผีเสื้อต่างๆ	 

เช่น	หนอนกระทูผ้กั	 	 หนอนใยผกั	 	 หนอนเจาะสมอฝ้าย	หนอนกนิใต้ผวิเปลอืกลองกอง	 ฯลฯ	นอกจากนี้	 

ยงัท�าลายหนอนด้วงชนดิต่างๆ	เช่น	ด้วงหมดัผกั	ด้วงงวงมนัเทศ	ฯลฯ

ชือ่วทิยาศาสตร์

 Steinernema  carpocapsae

ลักษณะรูปร่าง 

	 ไส้เดอืนฝอยสไตน์เนอร์นมีาเป็นสิง่มชีวีติขนาดเลก็	มองด้วยตาเปล่าไม่เหน็	มรีปูร่างยาวเรยีว	คล้าย

เส้นด้าย	ส่วนหวักลม	ไม่มข้ีอปล้อง	ส่วนหางแคบและเรยีว	ขนาดล�าตวัยาวประมาณ	0.4-1	มลิลเิมตร

ลักษณะการท�าลายแมลงศัตรูพชื 

	 ไส้เดอืนฝอยสไตน์เนอร์นมีา	วยั	3	เข้าสูต่วัแมลงทางปาก	รหูายใจ	และรทูวาร	เข้าไปอยูใ่นตวัแมลง	
แล้วชอนไชเข้าสู่กระแสเลือด	 และเจริญเติบโต	 
โดยกนิของเหลว	 และเนื้อเยือ่แมลงเป็นอาหาร	 และ
ขับถ่ายเชื้อแบคทีเรีย	 ซึ่งเป็นพิษต่อหนอนออกมา	
ท�าให้เลือดของหนอนเป็นพิษ	 หนอนจะตายภายใน	
1-2	วนั	หลงัจากนัน้ไส้เดอืนฝอยจะเจรญิเตบิโตและ
ขยายพันธุ์ภายในตัวหนอน	 จนกระทั่งอาหารในตัว
แมลงหมด	ไส้เดอืนฝอย	รุน่ลกูวยั	3	จะออกจากซากแมลง	
เพื่อไปหาหนอนตัวใหม่	 	 หนอนที่ตายสีจะซีดจาง		 
ผนงัล�าตวัเหนยีว

หนอนตายด้วยไส้เดอืนฝอย 
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วธิกีารใช้

	 ไส้เดอืนฝอยแบบบรรจใุนชิ้นฟองน�า้	 บรรจุ		
4	ล้านตวัต่อซอง
	 1.	 ตัดถุงพลาสติกที่บรรจุไส้เดือนฝอย	 
เทฟองน�า้ใส่ในน�า้ตามอตัราทีใ่ช้	1		ซองต่อน�า้	2	ลติร
	 2.	 ขย�าฟองน�า้ให้ไส้เดอืนฝอยออกมาอยูใ่น
น�า้ให้หมด	ควรแบ่งน�า้ขย�าประมาณ	3	ครัง้
	 3.	บบีเอาฟองน�า้ออกจากน�า้ไส้เดอืนฝอย
	 4.	ใช้ไส้เดอืนฝอยเพือ่ควบคมุแมลง
  1)		 หนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง	 
พ่นไส้เดอืนฝอยตามกิง่และล�าต้นทีม่หีนอน	ประมาณ	
2-3	ลติร	ต่อต้น	พ่นตดิต่อกนั	2	ครัง้	ห่างกนั	15	วนั	
	 	 2)	 หนอนกระทู้หอมในดาวเรอืง	 	พ่นไส้เดอืนฝอยตามยอดและดอกในช่วงเยน็	 ทกุ	 5-7	 วนั	 
หลงัเพาะเมลด็	15	วนั
	 	 3)		ตวัอ่อนด้วงหมดัผกั	พ่น	หรอืราดไส้เดอืนฝอยในแปลงผกัหลงัการให้น�า้	ควรใช้หลงัหว่านเมลด็	
และพ่นทกุ	10	วนั	ตดิต่อกนั	4	ครัง้
	 	 4)		ด้วงงวงมนัเทศ	พ่น	หรอืราดไส้เดอืนฝอยในแปลงปลกูมนัเทศ	หลงัจากทีม่นัเทศมอีาย	ุ60	วนั	
และใช้ตดิต่อกนัทกุ	15-20	วนั	ประมาณ	3-4	ครัง้
	 	 	 ไส้เดอืนฝอยทีบ่รรจใุนชิ้นฟองน�า้	 เมือ่จะใช้ต้องขย�าชิ้นฟองน�า้ในน�า้	 เพือ่ให้ไส้เดอืนฝอยหลดุ
ออกมา	ท�าให้ยุง่ยากในการใช้		ปัจจบุนักรมวชิาการเกษตรได้พฒันาการเกบ็รกัษาไส้เดอืนฝอยในรปูผงละลายน�า้	

เพือ่สะดวกในการใช้

ไส้เดอืนฝอยบรรจุในชิ้นฟองน�้า

ไส้เดอืนฝอยในรูปผง
ภาพโดย กรมวชิาการเกษตร
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สถติย์		ปฐมรัตน์.		2544.	“	การควบคุมแมลงศัตรูพชืโดยใช้แตนเบยีนไข่ไตรโคแกรมมา”.	
	 น.	65-86		เอกสารวชิาการการควบคุมแมลงศัตรูพชืโดยชวีวธิเีพื่อการเกษตรยั่งยนื.		
	 กรุงเทพฯ	:	โรงพมิพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากัด..	
สมหมาย		ชื่นราม.	2545.	ด้วงเต่าในประเทศไทย.	กองกฏีและสัตววทิยา	กรมวชิาการเกษตร.
สุมติรา	กาเดลลา	และนาถวดี	เขตต์เขื่อน.		2547.	กระหล�่าปลคีู่มอืการจัดการศัตรูพชืและระบบนเิวศ	
 IPM	DANIDA
สุอาภา		ดสิถาพร.	2540.		เอกสารวชิาการการพัฒนาและส่งเสรมิการบรหิารศัตรูพชืแบบมสี่วนร่วม.	
ส�านักงานพัฒนาการวจิัยการเกษตร	(องค์การมหาชน)	สวก	.2554.	เอกสารวชิาการ	เรือ่งบวิเวอเรยี.
ส�านกังานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต	ิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.	2550.	รายการ
 ค�าอธบิายศัพท์บัญญัตดิ้านสุขอนามัยพชื (ISPM	No.	5).	กรุงเทพฯ	:	โรงพมิพ์ชุมนุมสหกรณ์
	 การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากัด.
ส�านักงานส่งเสรมิการเกษตรภาคกลาง	.	2541.	การใช้ศัตรูธรรมชาตคิวบคุมศัตรูพชื.
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ส�านักวจิัยพัฒนาการอารักขาพชื	กรมวชิาการเกษตร.	ไม่ปรากฏปีที่พมิพ์.	การใช้เชื้อไวรัสเอ็นพวี	ี
 ควบคุมแมลง.
                   .	2550.	การใช้แตนเบยีนควบคมุแลงด�าหนาม
 มะพร้าว.
                   .	2553.	การใช้ไรตวัห�า้ควบคมุไรศตัรพูชืใน
 กุหลาบและสตรอเบอรี่.	
        .	2554.	การเพาะเลี้ยงแตนเบยีนเพื่อควบคุม
 หนอนแมลงด�าหนามมะพร้าว.
        .	2554.		มวนพฆิาต.	
        .		2554.		มวนเพชฌฆาต.
        .	2554.		แมลงช้างปีกใสควบคุมเพลี้ยแป้ง
 ในมันส�าปะหลัง.	
อัมพร		วโินทัย	และรจนา	ไวยเจรญิ.2552.		แมลงด�าหนามมะพร้าวและแตนเบยีน 
 Asecodes  hispinarum		เอกสารประกอบการบรรยายในการอบรมหลักสูตรการเพาะเลี้ยงแตน	
	 เบยีนแมลงด�าหนามมะพร้าว	12	–	13		กุมภาพันธ์		2552.	ณ	ส�านักวจิัยพัฒนาการอารักขาพชื	
	 กรมวชิาการเกษตร	กรุงเทพฯ.	(อัดส�าเนา)
อัมพร	วโินทัย	วภิาดา	วังศลิาบัตร	และวัชรี	สุขสม	.2554.		“บทบาทของศัตรูธรรมชาตใินการ
	 ควบคุมแมลงวันผลไม้”	น.151-167	แมลงวันผลไม้ในประเทศไทย.	กรุงเทพฯ	:	โรงพมิพ์ชุมนุม
	 สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากัด.
 



บทที่ 2

ศัตรูธรรมชาติที่ส�าคัญ

	 การผลติขยายศตัรธูรรมชาติ	เป็นขัน้ตอนทีส่�าคญัในการใช้ศตัรธูรรมชาตคิวบคมุศตัรพูชื	ปัจจบุนั

มีหน่วยงานต่างๆ	 ทั้งภาครัฐ	 และเอกชนที่มีบทบาทในการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ	 ซึ่งในส่วนของ 

กรมส่งเสรมิการเกษตรมหีน่วยงานศูนย์บรหิารศัตรูพชื	 ทั่วประเทศ	 จ�านวน	 9	 ศูนย์	 ที่มบีทบาทในการ

ผลติขยายศตัรธูรรมชาต	ิเพือ่ส่งเสรมิให้เกษตรกรน�าไปใช้ในการควบคมุศตัรพูชื	และส่งเสรมิให้เกษตรกร

ผลิตขยายศัตรูธรรมชาติใช้เอง	 โดยเน้นการส่งเสริมในศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน	 ทั้งการผลิตขยาย 

แมลงศัตรูธรรมชาติ	และเชื้อจุลนิทรยี์	เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้

	 ในการผลิตขยายแมลงศัตรูธรรมชาติ	 แต่ละชนิด	 มีขั้นตอนและวิธีการเลี้ยงแตกต่างกัน	 

โดยประกอบด้วย		3		ขัน้ตอน	ดังนี้

	 	1.		การผลติพชือาหาร	(host	plant)

	 	2.		การเลี้ยงแมลงอาศัย	(insect	pest)

	 	3.	การเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติ	(natural	enemies)

 การผลติขยายแมลงศตัรธูรรมชาตจิะประสบผลส�าเรจ็ได้	ขัน้ตอนทัง้	3	ขัน้ตอน	ต้องมคีวามสมัพนัธ์กนั	

กล่าวคอื		ต้องผลติพชือาหารให้เพยีงพอต่อการเลี้ยงแมลงอาศัย	หรอืแมลงที่เป็นอาหาร	เพื่อใช้เลี้ยงแมลง

ศตัรธูรรมชาตใิห้ได้ปรมิาณมาก	ซึง่การผลติขยายแมลงศตัรธูรรมชาตมิกัประสบปัญหาความไม่สมดลุของ

พชือาหาร	แมลงอาศัย		หรอืแมลงที่เป็นอาหาร	และแมลงศัตรูธรรมชาติ	

	 โดยทั่วไปแมลงตัวห�้าจะมีขั้นตอนการเลี้ยงที่ยุ่งยากน้อยกว่าแมลงเบียน	 การเลี้ยงแมลงห�้า	 

สามารถเลอืกแมลงทีใ่ช้เป็นอาหารได้หลายชนดิ	 เช่น	การเลี้ยงมวนตวัห�า้	 สามารถใช้ได้ทัง้	 หนอนกระทูผ้กั		

หนอนไหมป่า	หนอนนก	ฯลฯ	ซึง่หนอนนกสามารถเพาะเลี้ยงได้ง่าย	ในขณะทีก่ารเลี้ยงแมลงหางหนบี	สามารถ

ใช้ได้ทัง้แมลงที่เป็นอาหาร	เช่น	เพลี้ยอ่อน	หนอนชนดิต่างๆ	หรอืใช้อาหารเทยีมที่มสี่วนประกอบของโปรตนี	

เช่น	อาหารแมว	ส่วนการผลติขยายแมลงเบยีน	ส่วนใหญ่จะใช้แมลงอาศัยที่แท้จรงิ	(natural	host)	เช่น

การผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ

เรยีบเรยีงโดย เรวด ีพรหมเกดิ 
อารวีรรณ ใจเพ็ชร



กรมส่งเสริมการเกษตร

	 		 −	การผลติแตนเบยีนหนอนใยผัก	ต้องใช้หนอนใยผักเท่านัน้

	 	 −	การผลติแตนเบยีนหนอนกระทู้ผัก	ต้องใช้หนอนกระทู้ผักเท่านัน้

	 	 −	การผลติแตนเบยีนเพลี้ยแป้งสชีมพู		ต้องใช้เพลี้ยแป้งสชีมพูเท่านัน้

	 	 −	การผลติแตนเบยีนหนอนแมลงด�าหนามมะพร้าว	ต้องใช้แมลงด�าหนามมะพร้าวเท่านัน้

	 อย่างไรกต็ามการผลติขยายแมลงเบยีนบางชนดิ	สามารถใช้แมลงอาศยัได้หลายชนดิ	เช่น	แตนเบยีน

หนอนบราคอน	นอกจากใช้หนอนหัวด�าเลี้ยงแล้ว	สามารถใช้หนอนผเีสื้อข้าวสารเลี้ยงได้ด้วย	เช่นเดยีวกับ

การใช้ไข่ผีเสื้อข้าวสารในการผลิตแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา	ท�าให้การผลิตแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา	

ประสบผลส�าเร็จ	สามารถเลี้ยงได้ในปรมิาณมากและต้นทุนการผลติต�่า	

 ส�าหรับการผลติเชื้อจุลนิทรยี์	 ได้แก่	 เชื้อราไตรโคเดอร์มา	บวิเวอเรยี	และ	 เมตาไรเซยีม	 ได้มกีาร

พัฒนาวิธีการผลิตเชื้อราทั้ง	 3	 ชนิด	 เพื่อให้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน	 และเกษตรกรสามารถผลิตขยาย 

เชื้อราใช้เอง	โดยศนูย์บรหิารศตัรพูชืในพื้นทีใ่ห้การสนบัสนนุหวัเชื้อ	โดยเฉพาะเชื้อราไตรโคเดอร์มา	สามารถ

ผลติโดยใช้วธิกีารง่ายๆ	เกษตรกรสามารถท�าใช้เองที่บ้านได้



ศัตรูธรรมชาติที่ส�าคัญ

การผลิตขยาย

แมลงหางหนีบ

วัสดุและอุปกรณ์
	 1.	 กล่องพลาสตกิหรอืกะละมัง	 8.	 ขุยมะพร้าว
	 2.	 ดนิที่มอีนิทรยี์วัตถุ		 9.	 แกลบด�า
	 3.	 ช้อน	 10.	 ชัน้เลี้ยงแมลง
	 4.	 จานหรอืถาดขนาดเล็ก	 11.	 ส�าลี
	 5.	 น�้าสะอาด
	 6.	 กระบอกฉดีน�า้
	 7.	 อาหารแมวบด	

ขั้นตอนการผลติ
	 	 1.	 น�าแมลงหางหนีบตัวเต็มวัยเพศผู้และเพศเมียจ�านวน	
50	ตวั	 	 ที่เก็บจากธรรมชาติ	 หรือพ่อแม่พันธ์ุจากหน่วยงานราชการ 
มาเลี้ยงในกล่องพลาสติกทรงกลมภายในบรรจุดินและวัสดุที่ใช้ผสม	
เช่น	ดนิ	แกลบด�า	และขุยมะพร้าว	อัตราส่วน	2	:	1	:	1		
	 2.	 ให้เพลี้ยอ่อนหรอืแมลงศตัรพูชือืน่ๆเป็นอาหาร		หรอืใช้อาหาร
แมวบดละเอยีดใส่อาหารแมวในจานขนาดเลก็ เพือ่เป็นอาหารของแมลง
หางหนบี	ใส่ส�าลชีบุน�า้วางบนดนิในกล่อง	หรอืใส่ในถาดพลาสตกิเลก็ๆ 
	 3.	 พ่นน�า้ในดนิ	2−3	วนัต่อครัง้	เพือ่เพิม่ความชื้น	หากความชื้นต�า่ 
การวางไข่จะน้อยและการอยู่รอดจะลดลง	 แต่หากความชื้นสูง
จะท�าให้อาหารขึ้นรา
	 4.		 เปลี่ยนอาหารสัปดาห์ละ	2	ครัง้	หรอืเมื่ออาหารหมด
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การผลิตขยายแตนเบียนไข่

   ไตรโคแกรมมา

	 1.	 ชัน้เลี้ยงแมลง

	 2.	 กล่องพลาสตกิสี่เหลี่ยมฝาบุด้วยตะแกรง

	 	 ตาข่าย	ด้านข้างเจาะรสู�าหรบัต่อท่อปล่อย

	 	 ตัวเต็มวัย	ผเีสื้อข้าวสาร

	 3.	 กล่องพลาสตกิ

	 4.	 ถังพลาสตกิอบร�าข้าวขนาด	200	ลติร

	 5.	 ถังพลาสตกิอบปลายข้าวขนาด	200	ลติร

	 6.	 เครื่องดูดแมลง

	 7.	 สายยาง

	 8.	 หลอดแก้วขนาดผ่าศูนย์กลาง	1	x	8	นิ้ว		

	 	 (test		tube)

	 9.	 ปลายข้าวสาร

	 10.	ร�าละเอยีด	

	 11.	 กล่องพลาสตกิขนาดประมาณ	

	 	 22	x	3	x	6	เซนตเิมตร	มฝีาปิดเจาะรู

	 	 ระบายอากาศ	บุด้วยแกรงลวดตาถี่

	 12.	ส�าลี

	 13.		น�า้ผึ้งเข้มข้น	30%

	 14.	ถาดอะลมูเินยีมส�าหรบัอบไข่ผเีสื้อข้าวสาร

	 15.	ตะกร้าไนล่อน

	 16.	แปรงขนอูฐ

	 17.	กระชอน

	 18.	ตู้ทบึแสง

	 19.	กระดาษทชิชู

	 20.	หลอดไฟ	UV

 การผลติขยายแตนเบยีนไข่ไตรโคแกรมมา	ประกอบ	ด้วย	2	ขัน้ตอนหลัก	ได้แก่	การผลติขยาย
ผเีสื้อข้าวสารเพื่อใช้ไข่ผเีสื้อข้าวสารเป็นแมลงอาศัย	และการผลติขยายแตนเบยีนไข่ไตรโคแกรมมา

 1. การผลิตขยายผีเสื้อข้าวสาร

วัสดุและอุปกรณ์
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ขั้นตอนการผลติขยายผเีสื้อข้าวสาร
	 1.	น�าหนอนและตัวเต็มวัยผเีสื้อข้าวสารที่เก็บมาจากยุ้งฉาง

หรือไข่ของผีเสื้อข้าวสารจากศูนย์บริหารศัตรูพืช	 ท�าการเลี้ยงขยาย

ในห้องปฏบิัตกิาร

	 2.	ก�าจดัแมลงที่ปนเปือ้นเข้ามา	โดยน�าร�าข้าวละเอยีดมาอบ

ในตู้ควบคมุอณุหภมู	ิ70	องศาเซลเซยีส	เวลานานประมาณ	7-8	ชัว่โมง	

หรอือาจจะน�าห่อกระดาษที่บรรจุสารอะลูมเินยีมฟอสไฟต์		1	เม็ด	มาวางแทรกในถังบรรจุร�า	ขนาด	50	

กิโลกรัม	 	 ปิดฝาตั้งไว้	 นาน	 15	 วัน	 นอกจากนี้จะน�าสมุนไพรที่ใช้ก�าจัดแมลงศัตรูโรงเก็บผลผลิต	 เช่น	 

สะเดาบดหยาย	เพื่อฆ่าแมลงโรงเก็บที่ตดิมากับร�า	เช่น	มอดข้าวสาร	ด้วงงวงข้าวสาร	มอดแป้ง		

	 3.	 น�าปลายข้าวสารชั่งน�้าหนัก	 1	 กิโลกรัม	 มาผสมกับร�า	 2	 กิโลกรัม	 หรือร�าข้าวอย่างเดียว	 

จากนั้นชั่งร�าและปลายข้าวสารทีผ่สมกนัมาใส่กล่องเลี้ยงแมลง	ควรให้มคีวามหนา	 5-6	 เซนติเมตร	 หรือ 

มคีวามหนาเกอืบเท่าความสูงของกล่องเลี้ยงแมลง		

	 4.	โรยไข่ผเีสื้อข้าวสารให้ทั่วกล่อง	จ�านวน	0.1	กรัม	(มไีข่ประมาณ	2,000	ฟอง)	ต่อร�าข้าวหนัก	

1	 กิโลกรัม	 หรือร�าข้าวที่ผสมปลายข้าวสารหนัก	 2	 กิโลกรัม	 หรือเกือบเต็มภาชนะบรรจุ	 ปิดด้วยฝาที่ 

เจาะรูบุด้วยลวดตาข่ายตะแกรงตาถี่	หรอืผ้าตาถี่เพื่อกันแมลงเข้าไปได้	และมอีากาศผ่านได้ด	ีจากนัน้น�า

ไปไว้ในห้องที่มอีุณหภูม	ิ25-30	องศาเซลเซยีล	ความชื้นสัมพัทธ์	75-80%	หรอืในห้องที่มอีากาศถ่ายเท

สะดวก		
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	 5.	 หลังจากนั้น	 4-5	 วัน	 ไข่ของหนอนผีเสื้อข้าวสารจะฟักเป็นตัวใช้เวลาเจริญเติบโตจนเป็น 
ตัวเต็มวัยเประมาณ	45-60	วัน
	 6.	 เมื่อฟักเป็นตัวเต็มวัยเริ่มน�าไปที่ห้องดูดหรือตู้	 เพื่อเก็บตัวเต็มวัยผีเสื้อเพศผู้และเพศเมีย									
ใส่กล่อง	หรอืถุงตาข่าย		เก็บในที่มดืหรอืห้องที่มดื	เพื่อให้ผสมพันธุ์
	 7	 	 เก็บไข่ทุกวัน	 โดยน�าไข่จากถาดรองกล่องหรือถาดรองถุงที่ใส่ตัวเต็มวัยเพศผู้และเพศเมีย		
กรองขยะออก	ด้วยการกรองผ่านกระชอนหรอืตะแกรงบดข้าวตาถี่	แบ่งเป็นพ่อแม่พันธ์ุ	20	เปอร์เซ็นต์	
และอกี	80	เปอร์เซ็นต์น�ามาผลติแตนเบยีนไข่ไตรโคแกรมมา	หรอืแตนเบยีนหนอนบราคอน

2. ขั้นตอนการผลิตแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา

 1.		 น�ากระดาษสแีดงทีจ่ะโรยไข่ผเีสื้อข้าวสาร	มาตดัเป็นชิ้นขนาด	กว้าง	1	นิ้ว	ยาว	4	นิ้ว	และวดัขนาด
จากปลายสุดขดีเส้นก�าหนดขนาดที่จะโรยไข่	ที่มคีวามกว้าง	1	นิ้ว	ยาว	1.5	นิ้ว		
	 2.		 ทากาวน�า้บางๆ	ลงบนกระดาษที่ขดีเส้นก�าหนดพื้นที่จะโรยไข่ผเีสื้อข้าวสาร

	 3.		 น�าไข่ผีเสื้อข้าวสารอบด้วยแสง	 UV	 (ultraviolet)	 นาน	 
15	นาท	ี
 4.		 น�าไข่ผีเสื้อข้าวสาร	 0.1	 กรัม	 (ประมาณ	 2,000	ฟอง) 
ใส่ตะแกรงร่อนที่มตีาถี่	จากนัน้ร่อนลงบนกระดาษที่ทากาวไว้	1	แผ่น
	 5.	 น�าแผ่นกระดาษที่ติดไข่ผีเสื้อข้าวสารใส่ในหลอดทดลอง
หรือใส่กระปุกขนาดเล็ก	 จ�านวน	 10	 แผ่น	 	 ใส่แผ่นพ่อแม่พันธุ์	 
แตนเบยีนไข่ไตรโคแกรมมาจ�านวน	1	แผ่น.
	 6.		 น�าส�าลชีุบน�า้ผึ้งที่มคีวามเข้มข้น	30	เปอร์เซ็นต์
	 7.		 ตัง้ไว้ประมาณ	4	−	5	วัน	เพื่อให้แตนเบยีนไข่	วางไข่ลง
ในไข่ของผีเสื้อข้าวสาร	 ไข่ผีเสื้อข้าวสารเปลี่ยนเป็นสีคล�้าขึ้นจนด�า	 
จากนัน้	ประมาณ	8-9	วัน	ไข่ของแตนเบยีนจะฟักเป็นตัวเต็มวัย	
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การผลิตขยายแตนเบียนหนอน

บราคอน

	 การผลิตขยายแตนเบียนบราคอน	ประกอบ	ด้วย	 2	 ขั้นตอนหลัก	 ได้แก่	 การผลิตขยายผีเสื้อ
ข้าวสารเพื่อใช้หนอนผีเสื้อข้าวสารเป็นแมลงอาศัย	 และการผลิตขยายแตนเบียนบราคอน	ส�าหรับการ
ผลติขยายผเีสื้อข้าวสารรายละเอยีดตามทีก่ล่าวมาแล้ว	ส�าหรบัการผลติขยายแตนเบยีนบราคอน	ใช้วสัดุ
อุปกรณ์	และขัน้ตอนการผลติ	ดังนี้

วัสดุและอุปกรณ์

 1.	 กล่องพลาสตกิพร้อมฝาเจาะรู
	 	 บดุ้วยผ้ามุ้งตา	2	ร	ูและด้านข้างกล่อง
	 	 เจาะรูระบายอากาศบุด้วผ้าขาวตาถี่
	 2.	 ถ้วยพลาสตกิกลมใสขนาดเล็ก
	 	 ส�าหรับใส่แตนบราคอน

	 3.	 ผ้ามุ้งตาถี่สขีาว
	 4.	 น�้าผึ้ง	50	เปอร์เซ็นต์
	 5.	 พู่กัน
	 6.	 คมีหนบีหนอนพลาสตกิขนาดเล็ก
	 7.	 คัตเตอร์บัท

ขั้นตอนการผลติ
	 1.	 คดัหนอนผเีสื้อข้าวสารทีม่อีาย	ุ 45-50	 วนั	 โดยน�าหนอนตวัหนอนผเีสื้อข้าวสารมาจ�านวน	

50-75	ตวั	น�ามาใส่ลงในกล่องเบยีน	ซึง่เป็นกล่องทีม่ช่ีองรรูะบายอากาศบฝุาด้วย	ตะแกรงลวดตาข่ายตาถี่			

	 2.	 น�าแตนเบยีนหนอนบราคอน	จ�านวน	5-10		คู	่มาใส่ในกล่องทีค่ดัเลอืกหนอนไว้	(ใช้อตัราส่วน

ของหนอนผเีสื้อข้าวสาร	15	ตัว	ต่อแตนเบยีนบราคอน	1−2	คู่)					
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	 3.	 เตรียมอาหาร	 ส�าหรับแตนเบียนหนอนบราคอน	 ได้แก่	 

น�า้ผึ้งเข้มข้น	50	เปอร์เซน็ต์	โดยใช้น�า้ผึ้งผสมกบัน�า้	ทีม่อีตัราส่วนน�า้ผึ้ง	

1	ส่วน	ผสมน�า้	1	ส่วน		จากนัน้น�าส�าลชีุม่ด้วยน�า้ผึ้ง	เข้มข้น	50	เปอร์เซน็ต์	

มาใส่ในกล่องหรือกระดาษทิชชู่ชิ้นเล็กชุบน�้าผึ้งติดที่ด้านข้างของ 

กล่องเบยีน	ทีน่�าแตนเบยีนและหนอนมาใส่ไว้

 4.	หนอนผเีสื้อข้าวสารจะตายหลงัจากถกูบราคอนวางไข่	1	วนั	
และต่อจากนัน้อกี	4-5	วัน	หนอนบราคอนจะเข้าด้กแด้ที่ผวิล�าตัวหนอนผเีสื้อข้าวสาร

	 5.	 น�ากล่องหนอนผีเสื้อข้าวสารที่ใส่แตนเบียนให้วางไข่ไปตั้ง

ไว้นาน	12	วัน	โดยวางไว้ในที่ร่ม	และปลอดภัยจากการเข้าท�าลายกัด

กนิของมด

	 6.	 หลงัจากวนัทีแ่ตนเบยีนหนอนบราคอน	 วางไข่ลงในหนอน

ผเีสื้อข้าวสารนาน	12–13	วนัจะได้แตนเบยีนหนอนบราคอนรุน่ใหม่ออกมา

จากดกัแด้ทีต่ดิอยูท่ีผ่วิล�าตวัด้านนอก	ตวัหนอนผเีสื้อข้าวสาร
	 7.	 แตนเบียนหนอนบราคอน	 1	 คู่สามารถวางไข่ลงในหนอน

ผเีสื้อข้าวสารต่อเนื่องได้	10−15	ครัง้	และแตนเบยีนหนอนบราคอนจะ

วางไข่ลงในหนอนผเีสื้อข้าวสารวันละ	1	ครัง้

 ข้อควรรู้
	 1.	 ในหนอนผเีสื้อข้าวสาร	 1	 ตัว	 จะสามารถผลติเบยีนหนอน

บราคอนได้	5−10	ตัว

	 2.	แตนเบยีนหนอนบราคอน	ทีม่อีาย	ุ2−10	วนั	จะมคีวามแขง็แรงและให้ไข่ประมาณ	10	ฟองต่อวนั

	 3.	 เกษตรกรสามารถประหยัดพ่อแม่พันธ์ุแตนเบยีนหนอนบราคอน	 และผลติเพื่อปล่อยครัง้ละ

จ�านวนมากได้ใน	 1	 รอบของการปล่อย	 ด้วยการใช้พ่อแม่พันธ์ุแตนเบียนหนอนบราคอนวางไข่อย่าง									

ต่อเนื่อง	และก�าหนดวันในการปล่อยทุก	5	วันของการเลี้ยงได้
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 การผลิตขยายแตนเบียน

 แมลงด�าหนามมะพร้าว     

วัสดุและอุปกรณ์

 1.	 กล่องพลาสตกิพร้อมฝาและด้านข้างกล่อง
	 	 เจาะรรูะบายอากาศบดุ้วยผ้าขาวตาถี่
	 2.	 แอลกอฮอล์	70	เปอร์เซ็นต์
	 3.	 ใบมะพร้าวอ่อนหรอืแก่ที่สดมสีเีขยีว
	 4.	 น�า้ผึ้งเข้มข้น	30	เปอร์เซ็นต์
	 5.	 พู่กัน
	 6.	 คมีหนบีหนอนพลาสตกิขนาดเล็ก
	 7.	 กระดาษทชิชู
	 8.	 กรรไกรตัดใบมะพร้าว
	 9.	 ส�าลที�าความสะอาดแผล

	 10.	ถ้วยพลาสตกิกลมใสขนาดเล็ก	1	นิ้ว	หรอื
	 	 หลอดยาพลาสติกส�าหรับใส่แตนเบียน 
	 	 อะซโีคเดสไปปล่อยในแปลง
	 11.	 เข็มเจาะรูให้แตนออก
	 12.	หลอดขนาดเล็กใส่พ่อแม่พันธ์ุแตนเบยีน
	 	 อะซโีคเดส
 13.	 ลวดเบอร์	0	ส�าหรบัแขวนกล่องปล่อยแตนเบยีน
	 14.	ปากกาเมจกิ
	 15.	กระดาษจดบันทกึ	
	 16.	กระดาษทชิชู

ขั้นตอนการผลติ

 		 1.	 คัดแยกหนอนแมลงด�าหนามมะพร้าววัย	3	และวัย	4	จ�านวน	200	ตัวต่อกล่อง	ใส่ในกล่อง

ทีม่ใีบมะพร้าวอ่อนมดัไว้	2	มดั	(1	มดัม	ี8−10	ใบ)	

			 2.	 ใช้กระดาษทชิชขูนาดกว้าง	1	เซน็ตเิมตร	ยาว	2	เซน็ตเิมตร	ชบุน�า้ผึ้งเข้มข้น	30	เปอร์เซ็นต์	 
ติดไว้ข้างกล่องเลี้ยงแตนเบียนที่มีตัวหนอนตามข้อ	 1	 จ�านวน	 10-15	 มัมมี่	 ในกล่องเลี้ยงแตนเบียน	 
ปิดฝากล่องให้สนทิ		แล้วน�าไปวางเก็บที่ชัน้วางกล่อง
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 3.	 เปลี่ยนอาหารหนอนเบยีน	(ใบอ่อนมะพร้าวที่มัดไว้)	จ�านวน	2−3	มัด	ทุก	2-3	วัน	

	 4.	 หลังจากถูกเบยีน	ประมาณ	8−10	วัน	ตัวหนอนจะทยอยตายกลายเป็น	“มัมมี่”  

	 5.	 น�ามัมมี่ที่ได้ล้างด้วยสารละลาย	 Clorox	 10	 เปอร์เซ็นต์	 หรือไฮเตอร์	 10	 เปอร์เซ็นต์	 
(Clorox	1	ส่วน	น�า้	9	ส่วน)	หรอืไฮเตอร์	10	เปอร์เซน็ต์	อย่างรวดเรว็	จากนัน้ผึง่บนกระดาษทชิชใูนทีล่่มให้แห้งสนทิ  

	 6.	 น�ามัมมี่ที่ได้ใส่ในขวดที่มีฝาปิดและมีรูระบายอากาศ	 ขวดละ	
10	มัมมี่เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์	จ�านวน	40	มัมมี่		
	 7.	 น�ามมัมีท่ีเ่หลอืจากคดัพ่อแม่พนัธุ์ไว้	จ�านวน	5	มมัมีห่่อด้วยผ้า
กล๊อส	แล้วใส่ในอุปกรณ์	ส�าหรับปล่อย	(ลูกบอล)	หรอืถ้วยพลาสตกิขนาด
เล็ก	และแตนเบยีนอะซโีคเดสจะเริ่มเจาะออกจาก	“มัมมี่”	 	หลังจากเข้า

เบยีนหนอน	17−21	วัน	หรอืภายหลังเริ่มเป็นมัมมี่	10−11	วัน
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การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา

วัสดุและอุปกรณ์

	 1.	 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า	

	 2.	 หัวเชื้อราไตรโคเดอร์มา	

	 3.	 ข้าวสาร

	 4.	 ถุงพลาสตกิทนร้อนขนาด	7	x	13	ซม.	

		 5.		 ยางวง

	 6.		 เข็มหมุด	

ขั้นตอนการผลติ

	 1.	 หุงข้าวโดยใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้า	 โดยใช้ข้าวสาร	 3	 ส่วน	 น�้า	 2	 ส่วน	 หรือหากเป็นข้าวใหม่ 

ใช้ข้าวสาร	2	ส่วน	น�้า	1	ส่วน

	 2.	 ถอดปลัก๊ทนัทเีมือ่สวทิช์หม้อข้าวดดี	จะได้ข้าวกึง่สกุกึง่ดบิ	 ข้างนอกเมลด็ปร	ิ ส่วนข้างในเมลด็

เป็นไตสขีาว	ซุยข้าวให้เมล็ดข้าวร่วน

	 3.		ตักข้าวใส่ถุง	ขณะยังร้อน	ถุงละ	½	กโิลกรัม	รดีอากาศออกพับปากถุงลงด้านล่าง	ทิ้งไว้ให้

ข้าวอุ่น

หัวเชื้อที่เลี้ยงบนอาหารเลี่ยงเชื้อ หัวเชื้อในรูปผง หัวเชื้อในรูปน�้า
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 4.		หยดหัวเชื้อ		2-3	หยดลงในถุงข้าว	หากใช้หัวเชื้อ

ผงใส่หัวเชื้อ	4-6	เหยาะ

	 5.	รัดยางตรงปากถุงให้แน่น	โดยให้มพีื้นที่ว่างในถุง

มากกว่าพื้นที่ใส่ข้าว

	 6.		เขย่าให้หัวเชื้อกระจายทั่วทัง้ถุง

	 7.	 เจาะรูใต้ยางที่มัดถุง	 โดยใช้เข็มสะอาดแทง	 

30	−	40	ครัง้

	 8.	วางถุงข้าวในลักษณะแบนราบ	ให้ข้าวแผ่กระจาย 

ทั่วถุง	 และไม่วางถุงข้าวซ้อนทับกัน	 ในบริเวณที่มแีสงสว่าง	

อากาศถ่ายเทได้ด	ีไม่มมีด	และสตัว์อืน่ๆ	วางทิ้งไว้	2	วนั	จะเหน็

เส้นใยสขีาวเจรญิบนเมลด็ข้าว

	 9.	น�าถงุข้าวมาคลกุเคล้าเบาๆ	อกีครัง้	 เพือ่ให้เส้นใย 

กระจายตัว	วางเลี้ยงไว้อย่างเดมิ	3−5	วัน	จะเห็นเชื้อสเีขยีวขึ้น

คลุมเมล็ดข้าว

	 10.	น�าเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่ได้ไปใช้ทันทหีรอืเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดาไม่ควรเก็บนานเกนิ	7	วัน
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การผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรีย

      วัสดุและอุปกรณ์ 

	 1.	ตู้เขี่ยเชื้อ	

	 2	หม้อนึ่งลูกทุ่ง

	 3.	หัวเชื้อราบวิเวอเรยี

	 4.	เมล็ดธัญพชื	เช่น	

	 				ข้าวสาร	ข้าวโพด	หรอืข้าวฟ่าง

	 5.	ถุงพลาสตกิทนร้อนขนาด	7	x	13	ซม.	

	 6.	แอลกอฮอล์

	 7.	คอขวด

	 8.		ส�าลี

	 9.	ยางรัดของ

ขั้นตอนการผลติ

	 1.	 ล้างท�าความสะอาดเมล็ดธัญพืช	 หากใช้ข้าวสาร	 แช่น�้า
นาน	½	ชั่วโมง	ส่วนเมล็ดข้าวโพด	และข้าวฟ่างแช่น�้า	1	คนื

หัวเชื้อที่เลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ หัวเชื้อในรูปน�้า



กรมส่งเสริมการเกษตร

	 2.	น�าเมล็ดพชืผึ่งบนตะแกรง	พอหมาดๆ	
	 3.	ตักใส่ถุงประมาณ	½	กโิลกรัม	ใส่คอขวด	ปิดจุกด้วยส�าล	ี	ปิดด้วยกระดาษ	รัดยาง

	 4.	 น�าถุงเมล็ดพืช	 ใส่ในหม้อนึ่งลูกทุ่ง	 โดยจัดเรียงในตะกร้าเป็นชั้นๆ	 อย่าให้แน่นจนเกินไป
เริ่มจับเวลาการนึ่งฆ่าเชื้อหลังจากน�้าเดอืด	3	ชั่วโมง	 เมื่อครบก�าหนด	ค่อยๆ	 เปิดวาล์ว	ระบายอากาศ 
จนหมด	แล้วจงึเปิดฝาหม้อ
	 5.	 น�าถุงเมล็ดธัญพืช	 ออกจากหม้อนึ่ง	 วางไว้จนอุ่น	 แล้วใส่ในตู้เชื้อ	 ซึ่งเช็ดท�าความสะอาด
ด้วยแอลกอฮอล์แล้ว
	 6.	เปิดสวทิซ์หลอดยูว	ีประมาณ	½	ชั่วโมง	เพื่อฆ่าเชื้อภายในตู้	
	 7.	 ก่อนเริ่มท�างาน	 ผู้เขี่ยเชื้อต้องท�าความสะอาดมือและแขน	 ด้วยแอลกอฮอล์	 70%	 
ใส่หัวเชื้อราบวิเวอเรยีในถุง	ใช้หัวเชื้อในรูปน�า้	หรอืหัวเชื้อบนอาหารเลี้ยงเชื้อ
	 8.	วางเลี้ยงในทีท่ีร่ะบายอากาศได้ด	ีมแีสงสว่าง	แต่ไม่ถกูแสงแดด	ไม่วางถงุซ้อนกนั	นานประมาณ	
15	วัน
	 9.	 ท�าความสะอาดตู้เขี่ยเชื้อทุกครั้งด้วยแอลกอฮอล์	 70%	 	 หลังจากเสร็จสิ้นการใช้งาน 
ส�าหรบัการผลติเชื้อราเมตาไรเซยีม	มขีัน้ตอนการผลติเหมอืนกบัเชื้อราบวิเวอเรยี	เพยีงแต่ในขัน้ตอนการ
ใส่หัวเชื้อ	ใช้หัวเชื้อราเมตาไรเซยีม	แทนหัวเชื้อราบวิเวอเรยี
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