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ค�ำน�ำ
ศัตรูพชื เป็นปัญหาทีม่ คี วามส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อการเกษตร
ท�ำให้ผลผลิตเสียหาย เพิ่มต้นทุนการผลิตด้านการป้องกันก�ำจัด
หากมีการใช้สารเคมีก�ำจัด ก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของเกษตรกร
ผู้ใช้ รวมทั้งมีพิษตกค้างในผลผลิตส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและ
สิง่ แวดล้อม เมือ่ แมลงศัตรูพชื มีความต้านทานต่อสารเคมี ท�ำให้ตอ้ ง
ใช้สารเคมีในปริมาณที่สูงขึ้น ใช้บ่อยขึ้น หรือใช้สารที่มีพิษมากขึ้น
ที่ผ่านมามีหลายหน่วยงาน ส่งเสริมให้ควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี เช่น
การใช้ตัวห�้ำ ตัวเบียน ใช้สารสกัดจากพืช ใช้ชีวภัณฑ์ ตลอดจน
รณรงค์ให้เกษตรกรมีการจัดการแปลงที่ดี โดยเฉพาะส่งเสริมให้
เกษตรกรผลิตและใช้เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช จนได้รับความ
นิยมจากเกษตรกรและบุคคลทั่วไป ท�ำให้มีการผลิตและการใช้
จุลินทรีย์อย่างกว้างขวาง แต่ถ้ามีการผลิตและการใช้เชื้อจุลินทรีย์
โดยขาดความรูแ้ ละความเข้าใจ มักท�ำให้เกิดการปนเปือ้ น และเมือ่
ใช้จลุ นิ ทรียไ์ ม่บริสทุ ธิ์ นอกจากท�ำให้ใช้ควบคุมศัตรูพชื ไม่ได้ผลแล้ว
ยังท�ำให้เกิดความเสียหายและอาจเป็นอันตรายได้
กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จดั ท�ำเอกสารค�ำแนะน�ำความรู้
ทางการเกษตร เรื่อง “การใช้เชื้อจุลินทรีย์ (ชีวภัณฑ์) ในการ
ควบคุมศัตรูพืช” เล่มนี้ขึ้น ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรในการถ่ายทอดความรู้ เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ
ในการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์อย่างถูกต้อง ซึง่ จะเกิดประโยชน์โดยตรง
ต่อเกษตรกรและการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีในอนาคตต่อไป
กรมส่งเสริมการเกษตร
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หน้า

บทน�ำ					
เชื้อจุลินทรีย์ (Micro-organism)
การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี (Biological Control)
การควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (Integrated Pest Management)
ชนิดของศัตรูธรรมชาติที่มีการใช้เพื่อควบคุมศัตรูพืช
เชื้อจุลินทรีย์(ชีวภัณฑ์)ที่นิยมน�ำมาใช้ในการควบคุมศัตรูพืช
ควรใช้การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี เมื่อใด
ข้อดีของการใช้ศัตรูธรรมชาติและชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช
ข้อควรปฏิบัติในการใช้ศัตรูธรรมชาติและชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช
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การใช้เชื้อจุลินทรีย์(ชีวภัณฑ์)ในการควบคุมศัตรูพืช
เชื้อราท�ำลายแมลงศัตรูพืช
		
• เชื้อราบิวเวอเรีย บาสเซียนา (Beauveria bassiana)
		
• เชื้อราเมตตาไรเซียม แอนนิโซพลิอี (Metarhizium anisopliae)
เชื้อราท�ำลายเชื้อโรคพืช
		
• เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฮาเซียนั่ม (Trichoderma harzianum)
เชื้อแบคทีเรียท�ำลายแมลงศัตรูพืช และเชื้อโรคพืช
		
• เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงไจเอ็นซิส
(Bacillus thuringiensis) หรือ Bt
		
• เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ซับทิลิส (Bacillus subtilis) หรือ Bs
เชื้อไวรัสท�ำลายแมลงศัตรูพืช
		
• เชื้อไวรัสเอ็นพีวี หรือ NPV (Nuclear Polyhedrosis Virus)
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บทนำ�
เชื้อจุลินทรีย์ (Micro-organism)
การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี (Biological Control)
การควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
(Integrated Pest Management)
ชนิดของศัตรูธรรมชาติที่มีการใช้เพื่อควบคุมศัตรูพืช
เชื้อจุลินทรีย์(ชีวภัณฑ์)ที่นิยมนำ�มาใช้ในการควบคุมศัตรูพืช
ควรใช้การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี เมื่อใด
ข้อดีของการใช้ศัตรูธรรมชาติและชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช
ข้อควรปฏิบัติในการใช้ศัตรูธรรมชาติและชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช

การใช้เชื้อจุลินทรีย์ (ชีวภัณฑ์) ในการควบคุมศัตรูพืช

1

บทนำ�
จากกระแสความต้องการ
สิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพของผู ้ บ ริ โ ภคที่
ค�ำนึงถึงสุขภาพอนามัย อันน�ำมาซึ่ง
การก�ำหนดเงื่อนไขและข้อจ�ำกัดของ
ตลาดสิ น ค้ า เกษตร ทั้ ง ตลาดภายใน
ประเทศ และตลาดส่งออก ทีไ่ ม่ตอ้ งการสินค้า
ที่มีศัตรูพืชและสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน
ที่ก�ำหนด ท�ำให้แนวโน้มในการผลิตสินค้าเกษตร
มีความพยายามในการลดการใช้สารเคมีลง โดยใช้
วิ ธี ค วบคุ ม ศั ต รู พื ช ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ปลอดภั ย ต่ อ ผลผลิ ต
และสิ่ ง แวดล้ อ ม การควบคุ ม ศั ต รู พื ช โดยชี ว วิ ธี จึ ง เป็ น วิ ธี ห นึ่ ง ที่ เ ข้ า มา
มีบทบาทและได้รับความนิยมมากขึ้น โดยมีการรณรงค์ส่งเสริมให้ใช้ศัตรูธรรมชาติ
ในการควบคุมศัตรูพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เชื้อจุลินทรีย์ซึ่งมีการผลิต และ
ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบการผลิตทางการเกษตรในปัจจุบัน
เชื้อจุลินทรีย์ (Micro-organism)
เป็นสิง่ มีชวี ติ ขนาดเล็กมากมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น มีอยูท่ วั่ ไปในสิง่ แวดล้อม
ในดิน น�้ำ อากาศ บนสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต มีทั้งชนิดที่เป็นโทษเช่นท�ำให้เกิดโรค
กับสิ่งมีชีวิต คน สัตว์ พืช เกิดการปนเปื้อนในอาหาร ในสิ่งแวดล้อม และชนิด
ที่มีประโยชน์เช่นท�ำให้เกิดกระบวนการหมัก การย่อยสลาย และปัจจุบันมีการน�ำ
เชื้อจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้หลายอย่าง เช่น น�ำมาใช้ในการควบคุม
และก� ำ จั ด ศั ต รู พื ช โดยเฉพาะแมลงศั ต รู พื ช และโรคพื ช โดยท� ำ ให้ แ มลงป่ ว ย
เป็ น โรคตาย หรื อ ท� ำ ให้ เ ชื้ อ โรคตายก่ อ นอายุ ขั ย การควบคุ ม ศั ต รู พื ช โดยใช้
เชื้อจุลินทรีย์ (Microbial control) จึงเป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
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กรมส่งเสริมการเกษตร

การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี (Biological Control)
การควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธี หมายถึง การจัดการศัตรูพชื ให้อยูใ่ นปริมาณ
ที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย โดยใช้สิ่งมีชีวิตที่เป็นศัตรูของศัตรูพืช ที่เรียกว่า 
ศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ ตัวห�้ำ ตัวเบียน และเชื้อจุลินทรีย์ ศัตรูธรรมชาติเหล่านี้
เป็ น องค์ ป ระกอบส� ำ คั ญ ในห่ ว งโซ่ อ าหาร มี ก ารด� ำ รงชี วิ ต ด้ ว ยการเป็ น ผู ้ ล ่ า 
(Predator) ผู้เบียดเบียน (Parasite) หรือเป็นเชื้อโรค (Pathogen) ศัตรูธรรมชาติ
เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดและด�ำรงชีวิตอยู่ด้วยการกิน หรืออาศัยศัตรูพืชอื่นๆ หรือท�ำให้
ศัตรูพืชเป็นโรค ศัตรูพืชจะตายก่อนอายุขัยของมัน ศัตรูธรรมชาติจึงมีบทบาท
ส�ำคัญในการควบคุมศัตรูพืช และถือเป็นกลไกที่ส�ำคัญยิ่งในการท�ำให้เกิดสมดุล
ทางธรรมชาติ การควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธี เป็นการควบคุมศัตรูพชื วิธหี นึง่ ในหลายๆ
วิธีของการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
(ศัตรูพืช คือ สิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิตที่ท�ำให้พืชเสียหาย เช่น แมลงศัตรู
พืช โรคพืช วัชพืช หรือสภาพแวดล้อม เช่น ความร้อน เป็นต้น)
การควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน					
(Integrated Pest Management)
การควบคุมศัตรูพืช โดยวิธีผสมผสาน หรือเรียกย่อว่า  “IPM” (ไอพีเอ็ม)
เป็นหลักการควบคุมศัตรูพืช โดยใช้วิธีการควบคุมหลายวิธีร่วมกันอย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์ วิธีการเหล่านั้น ได้แก่ วิธีเขตกรรม วิธีกล วิธีชีววิธี วิธีฟิสิกส์ การใช้
สารธรรมชาติจากพืช และการใช้สารเคมี เป็นต้น แต่การใช้สารเคมีแม้จะเป็นวิธหี นึง่
ในการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน แต่ก็เป็นวิธีสุดท้ายที่จะใช้เมื่อจ�ำเป็นเท่านั้น
โดยถ้าเลือกใช้สารเคมี สารเคมีจะท�ำลายกระบวนการห่วงโซ่อาหาร ธรรมชาติเสีย
สมดุลย์เกิดความเสี่ยงต่อการกลับมาระบาดของศัตรูพืช ในทางตรงกันข้ามไม่ว่าจะ
เลือกใช้วิธีใดในการควบคุมก็ตาม ชีววิธีหรือศัตรูธรรมชาติจะร่วมท�ำงานด้วยเสมอ
ยกเว้นการใช้สารเคมีเท่านั้นที่ศัตรูธรรมชาติจะถูกท�ำลายจนไม่สามารถช่วยควบคุม
ศัตรูพืชได้
การใช้เชื้อจุลินทรีย์ (ชีวภัณฑ์) ในการควบคุมศัตรูพืช
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ชนิดของศัตรูธรรมชาติที่มีการใช้เพื่อควบคุมศัตรูพืช
ศัตรูธรรมชาติ คือสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ในธรรมชาติ เป็นองค์ประกอบในระบบ
นิเวศทีท่ ำ� ลายศัตรูพชื ให้ตายก่อนอายุขยั ตามกลไกของห่วงโซ่อาหาร ศัตรูธรรมชาติ
ประกอบด้วย
1. ตัวห�้ำ หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่ด�ำรงชีวิตด้วยการกินศัตรูพืชอื่นเป็นอาหาร
เพื่อการเจริญเติบโตจนครบวงจรชีวิต ตัวห�้ำเป็นได้ทั้งสัตว์มีกระดูกสันหลัง เช่น
นก งู กิ้งก่า  กบ และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจ�ำพวกแมลง ตัวห�้ำมักมีขนาดโตกว่า
เหยื่ อ เช่ น มวนพิ ฆ าต มวนเพชฌฆาต ด้ ว งเต่ า ตั ว ห�้ ำ แมลงปอ แมลงช้ า ง
แมลงหางหนีบ และแมงมุม เป็นต้น

ตัวอ่อนแมลงช้าง

ไข่และตัวเต็มวัยแมลงช้าง

2. ตัวเบียน เป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในหรือบนสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เมื่อตัวเบียน
เพศเมียวางไข่ในหรือบนสิ่งมีชีวิตที่เป็นเหยื่อ ตัวเบียนจะฟัก กินอาหารในตัวเหยื่อ
จนเหยื่อตาย ตัวเบียนมักมีขนาดตัวเล็กกว่าเหยื่อ มีความเฉพาะเจาะจงต่อชนิดของเหยื่อ
ท�ำลายสิ่งมีชีวิต เช่นแมลงระยะต่างๆ ชนิดที่ท�ำลายไข่แมลงเรียกแตนเบียนไข่
เช่ น แตนเบี ย นไข่ ท ริ ค โคแกรมม่ า  ท� ำ ลายหนอนเรี ย กแตนเบี ย นหนอน เช่ น
แตนเบียนหนอนใยผัก เป็นต้น

แตนเบียนไข่ทริคโคแกรมม่า
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3. เชื้อจุลินทรีย์ เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมาก มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น
เชื้อจุลินทรีย์มอี ยู่ทั่วไปในธรรมชาติ มีหลายชนิดที่ท�ำให้ศัตรูพืชเป็นโรคตาย โดยจะ
ท�ำลายศัตรูพืชเมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสม และสามารถท�ำลายศัตรูพืชได้ครั้งละ
มากๆ เช่นเชือ้ รา เชือ้ แบคทีเรีย เชือ้ ไวรัส เป็นต้น ปัจจุบนั มีการน�ำเชือ้ จุลนิ ทรียเ์ หล่านัน้
มาผลิตขยายเพิ่มปริมาณเพื่อน�ำไปใช้ในการควบคุมศัตรูพืช โดยหน่วยงานต่างๆ
ทั้งภาคราชการ เอกชนและระดับ
เกษตรกร เชื้อจุลินทรีย์เป็นที่ยอมรับ
ว่าใช้ควบคุมศัตรูพืชได้ผลดี และ
อาจเรียกอีกชือ่ หนึง่ ว่า “ชีวภัณฑ์”
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นสิง่ มีชวี ติ
ผลิตภัณฑ์เชื้อจุลินทรีย์ที่มีขายในท้องตลาด

เชื้อจุลินทรีย์ (ชีวภัณฑ์) ที่นิยมนำ�มาใช้ในการควบคุมศัตรูพืช
1. เชื้อราท�ำลายแมลงศัตรูพืช เป็นเชื้อราที่ท�ำให้แมลงเป็นโรคตาย
1.1 เชื้อราบิวเวอเรีย บาสเซียนา (Beauveria bassiana) ท�ำลาย
แมลงศัตรูพืชหลายชนิด เช่น เพลี้ยกระโดดสีน�้ำตาล เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน เป็นต้น
1.2 เชือ้ ราเมตตาไรเซียม แอนนิโซพลิอี (Metarhizium anisopliae)
ท�ำลายแมลงศัตรูพืชหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถท�ำลายแมลงในดินได้ดี
เชื้อราทั้งสองชนิดเป็นเชื้อราท�ำลายแมลง ท�ำลายแมลงโดยสปอร์
เชือ้ ราสัมผัสกับผนังล�ำตัวแมลง สปอร์จะงอกแทงผ่านผนังล�ำตัวแมลง เชือ้ ราจะเจริญเป็น
เส้นใยในตัวแมลงและท�ำลายเนือ้ เยือ่ จนท�ำให้แมลงแห้งตายใช้เวลาประมาณ 3-7 วัน
2. เชื้อราท�ำลายเชื้อโรคพืช
เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฮาเซียนั่ม (Trichoderma harzianum) เป็น
เชื้อราที่ท�ำลายเชื้อสาเหตุโรคพืชหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อราที่อยู่ในดิน
เชื้อราไตรโคเดอร์มา  ฮาเซียนั่มเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ (Antagonis
fungicide) ท�ำลายเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุโรคพืชหลายชนิด โดยเบียดเบียนแย่ง
อาหารจากเชื้อโรคพืช สร้างเส้นใยแทงเส้นใยเชื้อโรคพืช สร้างสารพิษ และน�้ำย่อย
ฆ่าท�ำลายเชื้อโรคพืช ท�ำให้เชื้อโรคพืชตาย
การใช้เชื้อจุลินทรีย์ (ชีวภัณฑ์) ในการควบคุมศัตรูพืช
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3. เชื้อแบคทีเรียท�ำลายแมลงศัตรูพืช และเชื้อโรคพืช
3.1 เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงไจเอ็นซิส (Bacillus thuringiensis)
หรือ Bt ท�ำลายแมลงศัตรูพืช โดยแมลงต้องกินเชื้อเข้าไป
เชือ้ บีที หรือรูจ้ กั และเรียกกันว่า “ยาเชือ้ ” ท�ำลายแมลงระยะหนอน
โดยเมือ่ หนอนกินเชือ้ แบคทีเรียเข้าไป ท�ำให้หนอนเป็นอัมพาต หยุดกินอาหาร โลหิต
เป็นพิษ ชักกระตุกและตายภายใน 5-7 วัน
3.2 เชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ซับทิลิส (Bacillus subtilis) หรือ Bs
ท�ำลายเชื้อโรคพืช
เชือ้ บีเอส ท�ำลายเชือ้ โรคพืชได้หลายชนิดทัง้ เชือ้ ราและแบคทีเรีย
โดยแย่งอาหารและแย่งพื้นที่ในการเจริญเติบโต สร้างสารปฏิชีวนะและเอนไซม์
ที่ท�ำลายเชื้อโรคพืชท�ำให้เชื้อโรคพืชตายได้
4. เชื้อไวรัสเอ็นพีวี หรือ NPV (Nuclear Polyhedrosis Virus)
ท�ำลายแมลงศัตรูพืช
เชื้อไวรัสเอ็นพีวี ท�ำลายแมลงศัตรูพืชระยะหนอน โดยเมื่อแมลง
ในระยะหนอนกินเชื้อไวรัสเอ็นพีวีเข้าไป ไวรัสเอ็นพีวีจะท�ำลายอวัยวะต่างๆของแมลง
ท�ำให้แมลงเป็นโรคตายภายใน 5-7 วัน เชื้อไวรัสเอ็นพีวี มีความเฉพาะเจาะจงสูง
กับแมลงอาศัย เช่น เชื้อไวรัสเอ็นพีวีของหนอนกระทู้หอม จะท�ำลายเฉพาะหนอน
กระทู้หอม เชื้อไวรัสเอ็นพีวี หนอนกระทู้ผัก ท�ำลายเฉพาะหนอนกระทู้ผักเท่านั้น

หนอนหัวดำ�ศัตรูมะพร้าวใช้เชื้อ Bt ทำ�ลายได้
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หนอนตายเพราะเชื้อไวรัส เอ็นพีวี

ควรใช้การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีเมื่อใด
1. เมื่อมีการปลูกพืชและเมื่อเริ่มพบศัตรูพืชแต่ยังไม่ถึงขั้นระบาด
2. ต้องมีการส�ำรวจแปลงปลูกอย่างสม�่ำเสมอเพื่อ
		
• ทราบสถานการณ์ ศัตรูพชื ศัตรูธรรมชาติ และสภาพความแข็งแรง
ของพืชที่ปลูก
		
• ทราบพฤติกรรมจริงๆของแมลงศัตรูพชื ศัตรูธรรมชาติ เพราะบางครัง้
เราวินิจฉัยโดยไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงท�ำให้เราตัดสินใจผิดพลาดในการควบคุม
		
• ถ้าศัตรูธรรมชาติในธรรมชาติมเี พียงพอ ก็ไม่จำ� เป็นต้องปล่อยเพิม่
เติมลงไป
		
• การส�ำรวจจะสามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้อย่างมั่นใจ
3. การอนุรกั ษ์ศตั รูธรรมชาติโดยใช้หลักการควบคุมศัตรูพชื โดยวิธผี สมผสาน
หรือ IPM ศัตรูธรรมชาติใช้ร่วมกับทุกวิธีในIPMได้ ยกเว้นวิธีเดียวคือสารเคมี
ข้อดีของการใช้ศัตรูธรรมชาติและชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช
1. ศัตรูธรรมชาติควบคุมศัตรูพืชไม่ให้ระบาดจนต้องใช้วิธีอื่น ท�ำให้
ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะศัตรูธรรมชาติมีอยู่มากมายในธรรมชาติ ไม่ต้องเสียเงินซื้อ
ท�ำงานโดยไม่ต้องจ่ายค่าจ้างและหลายชนิดเกษตรกรสามารถผลิตขยายใช้เอง
ในราคาถูก ช่วยให้ต้นทุนด้านควบคุมศัตรูพืชถูกลง เกษตรกรได้ก�ำไรมากขึ้นได้รับ
ผลตอบแทนที่คุ้มค่าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม
2. หากปล่อยให้ศัตรูธรรมชาติท�ำงานอย่างต่อเนื่องจะให้ผลแบบยั่งยืน
เพราะศัตรูธรรมชาติมีชีวิตสามารถขยายพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆตราบเท่าที่มีอาหารอยู่
และไม่มีความเสี่ยงเมื่อมีศัตรูพืชระบาด ต่างกับสารเคมีที่ต้องใช้บ่อยๆ ในปริมาณ
มากขึ้น และต้องระวังตรวจสอบมากขึ้นเพราะไม่มีศัตรูธรรมชาติช่วยควบคุม
3. ศัตรูธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่น และไม่เกิดพิษต่อ
สภาพแวดล้อมเพราะเป็นสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นธรรมชาติอยูแ่ ล้ว ไม่ทำ� ให้ศตั รูพชื ต้านทาน อีกทัง้
ไม่ตกค้างอยู่ในผลผลิตเพราะศัตรูธรรมชาติไม่กินและไม่อาศัยในพืช
การใช้เชื้อจุลินทรีย์ (ชีวภัณฑ์) ในการควบคุมศัตรูพืช
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ข้อควรปฏิบัติในการใช้ศัตรูธรรมชาติและชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช
1. ตรวจสอบประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรีย์ โดยใช้เชื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้
หรือซื้อชีวภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรและตรวจสอบวันหมดอายุ
ก่อนซื้อทุกครั้ง
2. อ่านฉลากบนภาชนะบรรจุให้เข้าใจ เลือกใช้ชนิดชีวภัณฑ์ให้ตรงกับ
ชนิดของแมลงเป้าหมายและใช้ในอัตราตามค�ำแนะน�ำ
3. หากต้องผสมน�้ำควรผสมน�้ำ
น้อยๆ ให้เข้ากันก่อน จึงเพิ่มน�้ำตามอัตราที่
ระบุในค�ำแนะน�ำ
4. ผสมสารจับใบทุกครั้งที่ฉีดพ่น
ไปที่พืช ไม่รดน�้ำหลังฉีดพ่นอย่างน้อย 1 วัน
เพื่อให้เชื้อติดบนพืชได้ดี
5. ปรับขนาดหัวฉีดให้ได้ละออง
ขนาดเล็กทีส่ ดุ และฉีดพ่นคลุมทุกส่วนของพืช
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การใช้เชื้อจุลินทรีย์ (ชีวภัณฑ์) ในการควบคุมศัตรูพืช
เชื้อราทำ�ลายแมลงศัตรูพืช

เชื้อราบิวเวอเรีย บาสเซียนา

เชื้อราเมตตาไรเซียม แอนนิโซพลิอี

เชื้อราทำ�ลายเชื้อโรคพืช

เชื้อไวรัสทำ�ลายแมลงศัตรูพืช

เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฮาเซียนั่ม

เชื้อไวรัสเอ็นพีวี

เชื้อแบคทีเรียทำ�ลายแมลงศัตรูพืช และเชื้อโรคพืช

เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงไจเอ็นซิส

เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ซับทิลิส

การใช้เชื้อจุลินทรีย์ (ชีวภัณฑ์) ในการควบคุมศัตรูพืช
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การใช้เชือ้ จุลนิ ทรีย(์ ชีวภัณฑ์)ในการควบคุมศัตรูพชื
เชื้อราท�ำ ลายแมลงศัตรูพืช
เชื้อราบิวเวอเรีย บาสเซียนา (Beauveria

bassiana)

เชื้อราบิวเวอเรีย บาสเซียนา เป็นเชื้อราสีขาวปกติเป็นเชื้อราในดิน อาศัย
กินซากทีเ่ น่าเปือ่ ยผุพงั ในดิน และจัดเป็นพวกเชือ้ ราท�ำลายแมลง สามารถท�ำลายแมลง
ในดินได้หลายชนิด เช่น ด้วงงวงมันเทศ ปลวก ปัจจุบนั น�ำมาผลิตขยาย และใช้ในการ
ควบคุมแมลงศัตรูพชื ได้หลายชนิดทัง้ ระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ได้แก่ เพลีย้ กระโดด
สีน�้ำตาล เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ แมลงหวี่ขาว ไรแดง
หนอนผีเสื้อชนิดต่างๆ รวมทั้งตัวอ่อน และตัวเต็มวัยของด้วงหรือแมลงปีกแข็ง

เชื้อราบิวเวอเรีย บาสเซียนา

เพลี้ยจักจั่นสีเขียว

เพลี้ยกระโดดสีน�้ำตาล

ลักษณะของเชื้อราบิวเวอเรีย บาสเซียนา
เชื้อราบิวเวอเรีย บาสเซียนา  เป็นเชื้อราที่มีเส้นใยสีขาว ขยายพันธุ์โดย
ใช้สปอร์ สปอร์มีรูปร่างกลมหรือรูปไข่สีขาว ค่อนข้างใส ก้านชูสปอร์ตั้งขึ้นเป็น
เส้นยาว เรียงเป็นสายเดียวหรือเป็นกลุ่ม

เชื้อราบิวเวอเรีย บาสเซียนาบนอาหารเลี้ยงเชื้อ
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สปอร์เชื้อราบิวเวอเรีย บาสเซียนา

การเข้าทำ�ลายแมลงศัตรูพืชของเชื้อราบิวเวอเรีย บาสเซียนา
สปอร์เชื้อรา
สปอร์เชื้อราปลิว
แพร่กระจาย

สปอร์เชื้อราเข้าสู่ตัว
หนอน/แมลงทางผนัง
ลำ�ตัวที่มีความอ่อนบาง

เมื่อหนอน/แมลงตาย มีเส้นใย
แทงออกบอกตัวและ
สร้างสปอร์ปกคลุมลำ�ตัว
ด้านนอก

เชื้อราสร้างเส้นใยในตัวหนอน/แมลง

วงจรการเข้าทำ�ลายหนอน/แมลงศัตรูพืชของเชื้อราบิวเวอเรีย บาสเซียนา

1. สปอร์ของเชือ้ ราบิวเวอเรีย บาสเซียนา จะเข้าสูต่ วั หนอน/แมลงทางผนัง
ล�ำตัวส่วนที่มีความอ่อนบาง เช่น รอยต่อระหว่างปล้อง หรือระยางค์ ทางผนังล�ำตัว
รูหายใจ บาดแผล เมือ่ ความชืน้ เหมาะสมสปอร์จะสร้างเส้นใยแทงทะลุเข้าไปภายใน
หลังจากนั้นเชื้อราจะสร้างเส้นใยมากมายในตัวหนอน/แมลง และหนอน/แมลงจะ
แสดงอาการเบื่ออาหาร อ่อนแอ ไม่เคลื่อนไหว หนอน/แมลงจะตาย
2. เมื่อหนอน/แมลงตาย เส้นใยจะพัฒนาต่อไปโดยแทงผ่านผนังล�ำตัว
ออกสู่นอกตัวหนอน/แมลงและสร้างเส้นใยและสปอร์สีขาวปกคลุมผนังล�ำตัวด้านนอก
ระยะเวลาจากที่ฉีดพ่นสปอร์จนเห็นเป็นเส้นใยนอกตัวหนอน/แมลงใช้เวลา 3-7 วัน
3. สปอร์จะแพร่กระจาย ปลิวไป
ตามลม ฝน น�ำ้ หรือติดไปกับตัวเกษตรกรหรือ
เครือ่ งมือทางการเกษตร รวมทัง้ สัตว์หรือแมลง
ที่ผ่านมา เพื่อขยายพันธุ์ต่อไปได้ เมื่อสภาวะ
เหมาะสมก็จะท�ำลายแมลงศัตรูพืชต่อไป
การใช้เชื้อจุลินทรีย์ (ชีวภัณฑ์) ในการควบคุมศัตรูพืช
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วิธีใช้เชื้อราบิวเวอเรีย บาสเซียนา ควบคุมแมลงศัตรูพืช
1. น�ำเชือ้ ราบิวเวอเรีย บาสเซียนาบริสทุ ธิ์ ทีเ่ ลีย้ งบนข้าวสารหรือธัญพืช
ผสมให้เชือ้ เข้ากับน�ำ้ กรองเอาเมล็ดข้าวหรือธัญพืชออก น�ำน�ำ้ ทีผ่ สมกับเชือ้ ใส่ถงั พ่น
และน�ำไปใช้ในเวลาบ่ายถึงเย็น
2. ก่อนฉีดพ่น ส�ำรวจแปลงให้ทั่ว ดูปริมาณศัตรูพืช และศัตรูธรรมชาติ
ถ้าปริมาณศัตรูพืช 5 ตัว ปริมาณศัตรูธรรมชาติ 1 ตัว ไม่ต้องพ่น หากปริมาณศัตรู
พืชมากกว่า  5 ตัว ต่อศัตรูธรรมชาติ 1 ตัว และสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการ
ระบาดของศัตรูพชื ให้ฉดี พ่นเชือ้ ราบิวเวอเรีย บาสเซียนา ในอัตรา 107-10 สปอร์ หรือ
ประมาณ 250-1,000 กรัม ผสมน�ำ้ 80 ลิตร ฉีดพ่นในพืน้ ที่ 1 ไร่ (ปริมาณการใช้ขนึ้ กับ
จ�ำนวนสปอร์ทไี่ ด้จากการผลิต ควรน�ำเชือ้ ทีจ่ ะใช้สง่ ให้ศนู ย์สง่ เสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืช (ศทอ.) ตรวจนับสปอร์ก่อนเพื่อก�ำหนดปริมาณการใช้ให้เหมาะสม)
3. หลังพ่นเชื้อ ส�ำรวจแปลงหลังการฉีดพ่น 3 วันและ7 วัน ดูว่าศัตรูพืช
ถูกท�ำลายด้วยเชือ้ ราบิวเวอเรีย บาสเซียนา หรือไม่
โดยสั ง เกตตั ว แมลงจะอยู ่ นิ่ ง และเริ ม มี อ าการ
ผิดปกติ หรืออาจมีเชื้อสีขาวเริ่มออกมาคลุมตัว
แมลง
4. หากแมลงไม่ ต ายหรื อ มี แ นวโน้ ม
เพิ่มมากขึ้น ฉีดพ่นเชื้อซ�้ำ และท�ำการส�ำรวจหลัง
พ่น 3 วันและ7 วัน และหากปริมาณศัตรูพืชยังไม่ เพลี้ยกระโดดสีน�้ำตาลถูกเชื้อรา
บิวเวอเรีย บาสเซียนาเข้าทำ�ลาย
ลดปริมาณให้ฉีดพ่นซ�้ำอีก

เพลี้ยจักจั่นสีเขียวถูกเชื้อราบิวเวอเรีย
บาสเซียนา เข้าทำ�ลาย
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กรมส่งเสริมการเกษตร

หนอนถูกเชื้อราบิวเวอเรีย
บาสเซียนา เข้าทำ�ลาย

เชื้อราเมตตาไรเซียม แอนนิโซพลิอี (Metarhizium

anisopliae)

เชื้อราเมตตาไรเซียม แอนนิโซพลิอี เป็นเชื้อราในดิน สามารถท�ำให้แมลง
หลายชนิดเป็นโรคตาย โดยเฉพาะแมลงในดิน เช่น แมลงในกลุ่มด้วง เช่น ด้วงแรด
ด้วงกินรากพืช ปัจจุบนั น�ำมาผลิตขยายและใช้ในการควบคุม แมลงศัตรูพชื หลายชนิด
ได้แก่ แมลงในกลุม่ หนอนด้วง
แรดมะพร้าว หนอนด้วงหนวด
ยาว หนอนเจาะล�ำต้นอ้อย
ตั๊กแตน เพลี้ยกระโดด เพลี้ย
จักจั่น ปลวก โดยเข้าท�ำลาย
ทั้ ง ตั ว อ่ อ นและตั ว เต็ ม วั ย
พบว่ า สามารถก� ำ จั ด ดั ก แด้
หนอนที่อยู่ในดินได้ด้วย
เชื้อราเมตตาไรเซียม แอนพิโซพลิอี

ลักษณะของเชื้อราเมตตาไรเซียม แอนนิโซพลิอี
เชื้อราเมตตาไรเซียม แอนนิโซพลิอี เป็นเชื้อราสีเขียว รูปทรงกระบอก
เส้นใยมีผนังกั้นเป็นปล้อง สปอร์เป็นรูปยาวรีคล้ายเมล็ดข้าว เริ่มเกิดใหม่เป็นสีขาว
ต่อมาจะเปลีย่ นเป็นสีเขียวคล�ำ้
จะเจริญได้ดีในช่วงอุณหภูมิ
24–26 องศาเซลเซียส พบว่า
เจริญเติบโตได้ดใี นสภาพความ
เป็นกรดเป็นด่างที่ 4.7–10
และทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ คือ 6.9–
7.4 เชื้ อ ราเมตตาไรเซี ย ม
แอนนิโซพลิอี มีชีวิตอยู่ในดิน
นาน 1 ปี
สปอร์เชื้อราเมตตาไรเซียม แอนนิโซพลิอี

การใช้เชื้อจุลินทรีย์ (ชีวภัณฑ์) ในการควบคุมศัตรูพืช

13

การเข้าทำ�ลายแมลงศัตรูพืชของเชื้อราเมตตาไรเซียม แอนนิโซพลิอี
เชือ้ ราเมตตาไรเซียม แอนนิโซพลิอี ท�ำลายแมลงโดยการสัมผัส โดยสปอร์
จะสั ม ผั ส บนผนั ง ล� ำ ตั ว ของแมลง ในสภาพที่ มี ค วามชื้ น และอุ ณ หภู มิ เ หมาะสม
สปอร์จะงอกและแทงผ่านผนังล�ำตัวแมลงบริเวณที่มีผนังบาง เช่น รอยต่อระหว่าง
ปล้อง หรือบริเวณปาก ทวาร โดยจะท�ำลายชั้นไขมันและแพร่เข้าสู่ช่องว่างภายใน
ล�ำตัวแมลง เส้นใยจะเจริญอัดแน่น และกินอาหารภายในตัวแมลงและเส้นใย
จะท�ำลายเนื้อเยื่อและอวัยวะภายในของแมลง ท�ำให้แมลงตาย โดยมักจะตาย
ในลักษณะแห้งแข็ง เรียกว่า “มัมมี่” หลังจากแมลงตายเชื้อราจะแทงทะลุผ่านผนัง
ล�ำตัวแมลงออกมาภายนอก หากมีความชื้นเหมาะสมจะพบเส้นใยสีเขียวปกคลุม
ล�ำตัวแมลง และจะสร้างสปอร์เพื่อขยายพันธุ์ต่อไป ระยะเวลาตั้งแต่ฉีดพ่นเชื้อ
จนเห็นเส้นใยระยะเวลาประมาณ 5-7 วัน

ลักษณะการเข้าทำ�ลายแมลงศัตรูพืชของเชื้อราเมตตาไรเซียม แอนนิโซพลิอี
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กรมส่งเสริมการเกษตร

วิธีใช้เชื้อราเมตตาไรเซียม แอนนิโซพลิอี ควบคุมแมลงศัตรูพืช
1. การใช้เชื้อราเมตาไรเซียม แอนนิโซพลิอี ก�ำจัดแมลงในดิน เช่น
ด้วงแรดมะพร้าว ซึ่งชอบวางไข่ตามเศษซากพืชหรือกองปุ๋ยหมักในสวนมะพร้าวและ
สวนปาล์มน�้ำมัน จะใช้วิธีท�ำกองปุ๋ยหมักล่อให้ด้วงแรดมะพร้าววางไข่โดย
		
• เตรียมกองปุ๋ยหมักขนาด 2 x 2 x 0.5 เมตร ทิ้งไว้จนวัสดุใน
กองปุ๋ยหมักสลายตัว
		
• โรยเชื้ อ ราเมตตาไรเซี ย ม แอนนิ โ ซพลิ อี ลงในกองปุ ๋ ย หมั ก
ให้ลกึ จากผิวหน้าประมาณ 15 เซนติเมตร โดยโรยเชือ้ ให้ทวั่ อัตราเชือ้ เมตตาไรเซียม
แอนนิโซพลิอี 1 กิโลกรัมต่อปุ๋ยหมัก 1 กอง ท�ำกองปุ๋ยหมักจ�ำนวน 1 กอง ต่อแปลง
ปลูกมะพร้าว 2 ไร่
		
• เพิม่ ความชืน้ ในกองปุย๋ เพือ่ ให้เชือ้ ราเมตตาไรเซียม แอนนิโซพลิอี
สามารถเจริญเติบโตได้ดีโดยการรดน�้ำปิดด้วยทางมะพร้าว เพื่อเก็บความชุ่มชื้นใน
กองปุ๋ยหมัก ซึ่งเชื้อราเมตตาไรเซียม แอนนิโซพลิอี จะมีประสิทธิภาพในการก�ำจัด
ด้วงแรดได้นานประมาณ 6–12 เดือน
2. ใช้ก�ำจัดแมลงที่อยู่เหนือดินหรือท�ำลายอยู่บนต้นพืช เช่น ตั๊กแตน
เพลี้ยกระโดดสีน�้ำตาล โดย
		
• น�ำเชื้อบริสุทธิ์ที่เลี้ยงบนข้าวสารหรือธัญพืชในถุงพลาสติก ผสม
ให้เชื้อเข้ากับน�้ำ กรองเอาเมล็ดข้าวหรือธัญพืชออก น�ำน�้ำที่ผสมกับเชื้อใส่ถังพ่น
และน�ำไปใช้ในเวลาบ่ายถึงเย็น
		
• ก่อนฉีดพ่น ส�ำรวจแปลงให้ทวั่ ดูปริมาณศัตรูพชื และศัตรูธรรมชาติ
ถ้ า ปริ ม าณศั ต รู พื ช 5 ตั ว ปริ ม าณศั ต รู ธ รรมชาติ 1 ตั ว ไม่ ต ้ อ งใช้ อ ะไรหาก
ปริมาณศัตรูพืชมากกว่า  5 ตัว ต่อศัตรูธรรมชาติ 1 ตัว และสภาพแวดล้อมเหมาะ
สมต่อการระบาดของศัตรูพืช ให้ฉีดพ่นเชื้อราเมตตาไรเซียม แอนนิโซพลิอี ในอัตรา 
107-10 สปอร์ หรือประมาณ 250-1,000 กรัม ผสมน�้ำ 80 ลิตร ฉีดพ่นในพื้นที่ 1 ไร่
(ปริ ม าณการใช้ ขึ้ น กั บ จ� ำ นวนสปอร์ ที่ ไ ด้ จ ากการผลิ ต ควรน� ำ เชื้ อ ที่ จ ะใช้ ส ่ ง ให้
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) ตรวจนับสปอร์ก่อน
เพื่อก�ำหนดปริมาณการใช้ให้เหมาะสม)
การใช้เชื้อจุลินทรีย์ (ชีวภัณฑ์) ในการควบคุมศัตรูพืช
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3. หลังพ่นเชื้อ ส�ำรวจแปลงหลังการฉีดพ่น 3 วันและ7 วัน ดูว่าศัตรู
พืชถูกท�ำลายด้วยเชื้อเมตตาไรเซียม แอนนิโซพลิอีหรือไม่ โดยสังเกตตัวแมลง
จะอยู่นิ่ง และเริ่มมีอาการผิดปกติ หรืออาจมีเชื้อสีเขียวเริ่มออกมาคลุมตัวแมลง
4. หากแมลงไม่ตายหรือมีแนวโน้มเพิม่ มากขึน้ ฉีดพ่นเชือ้ ซ�ำ้ และท�ำการ
ส�ำรวจหลังพ่น 3 วันและ 7 วัน หากปริมาณศัตรูพืชยังไม่ลดปริมาณให้ฉีดพ่นซ�้ำอีก
5. ระหว่างฉีดพ่นควรใส่หน้ากาก และสวมเสื้อผ้ามิดชิด ป้องกันการ
ระคายเคืองที่อาจจะเกิดขึ้นได้

!

  ข้อแนะน�ำและข้อควรระวัง
  ในการใช้เชื้อราก�ำจัดแมลงศัตรูพืช

1. การใช้เชื้อราก�ำจัดแมลง ให้ได้ผลดีเชื้อต้องมีความบริสุทธิ์ และความ
แข็งแรงในปริมาณสปอร์ที่เพียงพอ ต้องฉีดเชื้อในรูปสปอร์ให้ถูกตัวแมลงโดยตรง
เพราะเชือ้ จะท�ำลายแมลงจากการสัมผัส เช่น การพ่นเชือ้ ราก�ำจัดเพลีย้ กระโดดสีนำ�้ ตาล
ต้องพ่นใต้ใบข้าวเหนือระดับน�้ำ ซึ่งเป็นบริเวณที่เพลี้ยกระโดดสีน�้ำตาลอยู่

2. เชื้อราก�ำจัดแมลง (Entomopathogenic fungi) ออกฤทธิ์
ในการก�ำจัดแมลงแบบไม่จ�ำเพาะเจาะจง จึงสามารถท�ำลายแมลงได้ทุกชนิดรวมทั้ง
ศัตรูธรรมชาติทมี่ ปี ระโยชน์ดว้ ย ดังนัน้ จึงควรใช้เมือ่ จ�ำเป็น และควรส�ำรวจแปลงก่อน
พ่นเชื้อ หากพบศัตรูธรรมชาติในแปลงมาก ไม่ควรพ่นเชื้อรา ควรใช้วิธีควบคุมโดย
วิธีอื่นที่ไม่ท�ำลายศัตรูธรรมชาติ
3. การฉีดพ่นเชื้อราก�ำจัดแมลง ควรท�ำในช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ
ช่วงบ่ายหรือเย็น เพราะเชือ้ ราจะออกฤทธิท์ ำ� ลายแมลง ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 25-27 องศาเซลเซียส
แต่ต้องไม่เกิน 38 องศาเซลเซียส และความชื้นประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิ
และความชื้นจะมีผลต่อประสิทธิภาพการท�ำลายแมลง และความอยู่รอดของเชื้อ
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4. เชือ้ ราทีใ่ ช้กำ� จัดแมลงไม่เป็นอันตรายต่อคน และสัตว์ แต่อาจระคายเคือง
ต่อระบบหายใจของผู้ใช้ จึงควรป้องกันด้วยการปิดจมูก และสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด
ขณะฉีดพ่น
5. การตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของเชือ้ ในการควบคุมศัตรูพชื
ก่อนและหลังการใช้เป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่ง หากพบว่าเชื้อมีเชื้อชนิดอื่นปนเปื้อน
ต้องท�ำลายโดยใช้ความร้อนก่อนทิ้งทันที

6. ปัจจุบนั มีการผลิตเชือ้ จุลนิ ทรียใ์ ช้เอง และผลิตเป็นการค้าในรูปแบบต่างๆ
โดยบริษัทเอกชน เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งมีการส่งเสริมให้เกษตรกร
ผลิตเชือ้ จุลนิ ทรียใ์ ช้เอง ซึง่ ประสิทธิภาพในการควบคุมศัตรูพชื ขึน้ กับปัจจัยหลายอย่าง
ที่ส�ำคัญ คือ ความบริสุทธิ์และความแข็งแรงของเชื้อ การใช้เชื้อในการควบคุมศัตรูพืช
จึงต้องพิจารณาทั้งจากการซื้อ หรือการผลิตใช้เองควรเป็นเชื้อที่มีคุณภาพ ซึ่งถ้า
เป็นเชื้อที่ซื้อต้องเป็นเชื้อที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร และถ้าเป็นเชื้อ
ที่ผลิตใช้เองควรได้รับการตรวจคุณภาพและมาตรฐานจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้
หรือหน่วยงานที่เป็นผู้ผลิตหัวเชื้อบริสุทธิ์ เพราะถ้าใช้เชื้อที่ไม่มีคุณภาพ นอกจาก
จะท�ำให้การควบคุมศัตรูพืชไม่ได้ผลแล้วยังเป็นการเพิ่มเชื้อที่ปนเปื้อนสู่ธรรมชาติ
ซึ่งอาจเป็นอันตรายได้

เชื้อราท�ำ ลายเชื้อโรคพืช
เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฮาเซียนั่ม (Trichoderma

harzianum)

เชื้อราไตรโคเดอร์มา  ฮาเซียนั่ม เป็นเชื้อราชั้นสูงเจริญได้ดีในดินที่มี
เศษซากพืช ซากของสิง่ มีชวี ติ ต่างๆ และวัสดุอนิ ทรียต์ ามธรรมชาติ เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา 
ฮาเซี ย นั่ ม สามารถควบคุ ม โรคพื ช ในดิ น ได้ ห ลายชนิ ด เช่ น เชื้ อ ราพิ เ ที ย ม
การใช้เชื้อจุลินทรีย์ (ชีวภัณฑ์) ในการควบคุมศัตรูพืช
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(Pythium spp.) เชื้อราฟัยทอฟเทอร่า  (Phytopthora spp.) สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่า โรคเน่าระดับดิน เชือ้ ราสเคลอโรเทียม (Sclerotium spp.) เชือ้ ราไรซอกโทเนีย
(Rhizoctonia spp.) เชื้ อ ราคอลเลทโททริ กั ม (Colletotrichum spp.)
เชื้อราอัลเทอนาเรีย (Alternaria spp.) เชื้อราฟิวชาเรียม (Fusarium spp.)

เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฮาเซียนั่ม

ลักษณะของเชื้อราไตรโคเดอร์มา ฮาเซียนั่ม
เชือ้ ไตรเดอร์มา ฮาเซียนัม่ เป็นเชือ้ รา
ในดิน สร้างเส้นใยสีขาว สปอร์สีเขียว เส้นใย
มี ผ นั ง กั้ น ผลิ ต ส่ ว นขยายพั น ธุ ์ ที่ เ รี ย กว่ า 
“โคนิเดีย” หรือ “สปอร์” เมื่อน�ำมาเพาะ
เลี้ ย งจะเห็ น เส้ น ใยสี ข าวและสปอร์ สี เ ขี ย ว
เชื้อราไตรโคเดอร์มา  ฮาเซียนั่ม จัดเป็นเชื้อรา
ปฏิปักษ์ (Antagonis fungicide) ที่ก�ำจัด
เชื้อราอื่นๆ

สปอร์เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฮาเซียนั่ม

การเข้าทำ�ลายเชื้อโรคพืชของเชื้อราไตรโคเดอร์มา ฮาเซียนั่ม
เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฮาเซียนั่ม มีคุณสมบัติในการก�ำจัดเชื้อราอื่นๆ โดย
• แข่งขันในการเจริญเติบโตได้ดีกว่า  สามารถแย่งอาหาร และปัจจัย
ในการเจริญเติบโตดีกว่า
18
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• เส้นใยของเชือ้ ราไตรโคเดอร์มา ฮาเซียนัม่ ฆ่าเชือ้ ราตัวอืน่ โดยใช้เส้นใย
พันรัดเส้นใยเชื้อราตัวอื่นแล้วแทงทะลุเส้นใยเชื้อราอื่นเพื่อแย่งน�้ำแย่งอาหารท�ำให้
เชื้อราอื่นแห้งตาย
• เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฮาเซียนั่ม ปล่อยสารพิษ ไปย่อยท�ำลายเชื้อรา
ตัวอื่น

โรคแอนแทรกโนสของพริก

โรคเหี่ยวของดาวเรือง

ตัวอย่างโรคพืชที่สามารถใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฮาเซียนั่ม กำ�จัดได้

วิธีใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฮาเซียนั่ม
1. ใช้คลุกเมล็ดพันธุ์หรือแช่เมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก เพื่อควบคุมเชื้อราที่
ติดมากับเมล็ดพันธุ์โดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา 10 กรัม หรือประมาณ 1 ช้อนแกงใส่น�้ำ
10 มิลลิลิตร คลุกกับเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม เชื้อราสามารถป้องกันเชื้อราที่จะเข้ามา
ท�ำลายรากพืชที่เพิ่งงอกใหม่
ส�ำหรับการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฮาเซียนั่ม แช่เมล็ดพันธุ์ข้าว ใช้เชื้อรา
ไตรโคเดอร์มา  ฮาเซียนั่ม 1 กิโลกรัมผสมน�้ำ 100 ลิตรกรองเอาเฉพาะส่วนที่เป็น
น�้ำสปอร์ แช่เมล็ดข้าว 100 กิโลกรัม ที่แช่น�้ำมาแล้ว 1-2 คืน เป็นเวลาครึ่งชั่วโมง
ก่อนน�ำไปหว่าน
2. ใช้ ห ว่ า นและรองก้ น หลุ ม ในแปลงที่ มี โ รคเชื้ อ ราระบาด น� ำ เชื้ อ
ราไตรโคเดอร์มา ฮาเซียนั่ม 1 กิโลกรัม ต่อร�ำ 4 กิโลกรัม และปุ๋ยหมัก 100 กิโลกรัม
ผสมให้เข้ากัน ใช้เป็นเชื้อตั้งต้นในการควบคุมโรคพืชที่มีแหล่งก�ำเนิดในดิน
การใช้เชื้อจุลินทรีย์ (ชีวภัณฑ์) ในการควบคุมศัตรูพืช
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• ใช้ร่วมกับวัสดุปลูกโดยใช้เชื้อที่ผสมแล้ว จ�ำนวน 1 ส่วน ผสมกับ
วัสดุปลูก 4 ส่วน ปลูกพืชในแหล่งที่มีโรคเชื้อราระบาด
		
• รองก้นหลุมในแหล่งที่มีโรคเชื้อราระบาด อัตรา 10-100 กรัมต่อ
หลุมขึ้นกับขนาดหลุม
		
• หว่านในแปลงที่เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อรา  หรือใช้โรยรอบทรงพุ่ม
อัตรา 80-100 กิโลกรัม ต่อไร่
3. ใช้ฉีดพ่น โดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฮาเซียนั่ม 1 กิโลกรัม ผสมน�้ำ
80-100 ลิตร กรองเอาเฉพาะน�้ำ ฉีดพ่นบนพืชหรือรดลงดินหรือวัสดุปลูก ใช้ในพื้นที่ 1 ไร่
4. ใช้เชื้อทาบริเวณแผลที่ถากเปลือกแล้วบนล�ำต้นที่เป็นโรครากเน่า
โคนเน่า  โดยใช้ส่วนผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มา ฮาเซียนั่ม 1 กิโลกรัมผสมน�้ำ 1 ลิตร
และฝุ่นแดงครึ่งกิโลกรัมคนให้เข้ากันก่อนทา
5. ควรใช้เมื่อแปลงมีความชื้นก่อนหรือหลังให้น�้ำ แต่ไม่ใช้ในแปลงที่มี
น�้ำท่วมขัง หลังหว่านเชื้อควรใช้เศษฟางหรือหญ้าแห้งคลุมเพื่อกันไม่ให้ถูกแสงแดด
โดยตรง และไม่ใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา ฮาเซียนัม่ ร่วมกับสารก�ำจัดเชือ้ รา สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ
ที่เกษตรกรต้องค�ำนึงคือ
		
• ถ้าไม่มีการระบาดของโรคเชื้อรา  ก็ไม่มีความจ�ำเป็นใดๆ ที่จะใส่
เชื้อไตรโคเดอร์มา ฮาเซียนั่ม ลงไปและถ้าใส่ปุ๋ยหมักในแปลงเป็นประจ�ำ เชื้อราไตร
โคเดอร์มา  ฮาเซียนั่ม จะมีปริมาณเพิ่มขึ้น และจะคอยควบคุมเชื้อราอื่นๆไม่ให้เข้า
ท�ำลายพืชให้เสียหายได้ จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใส่ปุ๋ยหมักลงไปเป็นระยะๆ
6. ความเป็นกรดเป็นด่างของดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ
เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฮาเซียนั่ม อยู่ระหว่าง 5.5-6.5
7. ควรใส่เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา ฮาเซียนัม่ ก่อนหรือหลังการหว่านปุย๋ เคมี 3-5 วัน
8. หากต้องฉีดพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อราลงในดิน ควรจะทิ้งช่วงประมาณ
อย่างน้อย 1 สัปดาห์ จึงสามารถใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฮาเซียนั่มได้
9. เชื้อราไตรโคเดอร์มา  ฮาเซียนั่ม สดที่เลี้ยงขยายจนเต็มที่สามารถ
เก็บไว้ในตู้เย็นได้ 1 เดือน
10. หากกรองเอาสปอร์ใส่ขวดผสมน�้ำแล้ว ถ้ายังไม่ได้ใช้ ควรเก็บไว้ใน
ตู้เย็นไม่เกิน 7 วัน
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เชือ
้ แบคทีเรียท�ำ ลายแมลงศัตรูพช
ื และเชือ
้ โรคพืช
เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงไจเอ็นซิส			
(Bacillus thuringiensis) หรือ Bt
เชือ้ แบคทีเรียบาซิลลัส ทูรงิ ใจเอ็นซิส เป็นเชือ้ จุลนิ ทรีย์
ชนิดหนึ่งในธรรมชาติเป็นเชื้อที่มีขนาดเล็กมากมองไม่เห็นด้วย
ตาเปล่าต้องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ เชื้อแบคทีเรียที่น�ำมาใช้ในการควบคุมศัตรูพืช
เรียกย่อๆ ว่า “บีที” หรือนิยมเรียกว่า “ยาเชื้อ” เชื้อบีทีจะท�ำให้ศัตรูพืชหลายชนิด
ในระยะหนอนเป็นโรคตาย ได้แก่ หนอนของผีเสือ้ หนอนด้วงชนิดต่างๆ เช่น หนอนใยผัก
หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนกระทูผ้ กั หนอนกระทูห้ อม หนอนคืบกะหล�ำ่ หนอนแก้วส้ม
หนอนชอนใบส้ม หนอนด้วงหมัดผัก เป็นต้น เชื้อบีทีเป็นจุลินทรีย์ที่มีการผลิตเพื่อ
จ�ำหน่ายมาเป็นเวลานาน ส่วนมากจะน�ำเข้ามาจากต่างประเทศ
B t

ลักษณะของเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงไจเอ็นซิส

เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงไจเอ็นซิส หรือ เชื้อบีที เป็นเชื้อแบคทีเรีย
แกรมบวก ที่มีอยู่ทั่วไปในสภาพแวดล้อม เช่น ในดินหรือปะปนอยู่กับเศษซากพืช
ปะปนอยู่ในเมล็ดข้าวเปลือก ข้าวสาร ฝุ่นผงตามโรงสีข้าว ในแมลง บนใบพืช
แม้กระทั่งในบ่อน�้ำ มีลักษณะรูปร่างเป็นท่อนตรง สร้างสปอร์ในเซลล์เรียกว่า 
“endospore” และสปอร์จะสร้างผลึกโปรตีน ซึ่งผลึกโปรตีนนี้ เป็นสารพิษที่
ท�ำให้แมลงตาย
เชื้อบีที มีมากมายหลายสายพันธุ์ แต่ละสายพันธุ์จะสร้างผลึกโปรตีนที่มี
รูปร่างต่างๆ กัน มีความเป็นพิษต่อแมลงมากน้อยต่างกันและมีความจ�ำเพาะกับแมลง
ต่างชนิดกันด้วย บีทีที่มีใช้ เช่น
1. Bacillus thuringiensis var. aizawai ใช้ก�ำจัดยุง
2. Bacillus thuringiensis var. kurstaki ใช้ควบคุมหนอนหลายชนิด
เช่น หนอนใยผัก หนอนกระทู้หอม หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนแปะใบส้ม เป็นต้น
3. Bacillus thuringiensis var. tenebrionis ใช้ควบคุมด้วงหมัดผัก
การใช้เชื้อจุลินทรีย์ (ชีวภัณฑ์) ในการควบคุมศัตรูพืช

21

Bt

การเข้าทำ�ลายแมลงศัตรูพืชของเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงไจเอ็นสิส

เชื้ อ แบคที เ รี ย บาซิ ล ลั ส ทู ริ ง ไจเอ็ น สิ ส หรื อ เชื้ อ บี ที ท� ำ ลายแมลง
โดยแมลงกินเชื้อบีทีเข้าไป เชื้อบีทีจะท�ำลายกระเพาะอาหารของหนอน หนอน
จะหยุดกินอาหาร เชื่องช้าไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า  เป็นอัมพาต เชื้อบีทีในกระเพาะ
อาหารจะเข้าไปในระบบเลือด เมื่อเชื้อบีทีเพิ่มปริมาณมากขึ้นแมลงจะเกิดอาการ
โลหิตเป็นพิษ แมลงชักกระตุก เริ่มแสดงอาการ 30 นาที - 1 วันหลังกินเชื้อบีทีเข้าไป
ล�ำตัวเป็นสีน�้ำตาลด�ำ อ่อนนุ่ม และตายภายใน 5-7 วัน

หนอนตายด้วยเชื้อบีที

วิธีใช้เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงใจเอ็นซิส ควบคุมแมลงศัตรูพืช
1. อัตราการใช้แบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงใจเอ็นซิส ใช้ตามค�ำแนะน�ำ
ในฉลากเนื่องจากเชื้อบีทีที่มีขายมีจ�ำนวนเชื้อไม่เท่ากันในแต่ละแหล่งผลิต แต่จะมี
ค�ำแนะน�ำเฉพาะจึงต้องใช้ตามที่ระบุในฉลากไม่ใช้มากหรือน้อยเกินไป และควร
เลือกซื้อเชื้อที่มีคุณภาพโดยเลือกซื้อเชื้อบีทีที่ขึ้นทะเบียนที่กรมวิชาการเกษตร
และดูวันเดือนปี ที่ผลิต และวันหมดอายุ
2. ควรใช้เมือ่ มีหนอนศัตรูพชื ในปริมาณสูงทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหาย
แม้เชื้อบีทีไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นและต่อมนุษย์ แต่การใช้โดยไม่จ�ำเป็นจะ
เป็นการเพิ่มต้นทุนโดยเปล่าประโยชน์เพราะแม้ไม่ใช้เชื้อบีทีก็มีศัตรูธรรมชาติอื่นๆ
ควบคุมอยู่แล้ว
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3. การใช้เชื้อบีทีต้องฉีดพ่นให้ทั่วต้นพืช เพราะเชื้อบีทีจะท�ำลายแมลง
เมื่อแมลงกินเข้าไป ควรใช้ในเวลาเย็นเพราะเชื้อบีทีมีโอกาสถูกหนอนกินเข้าไป
มากกว่ากลางวันตามลักษณะนิสัยหนอนศัตรูพืชที่ชอบหากินในเวลากลางคืน และ
เชื้อบีทีเองก็เป็นสิ่งมีชีวิตไม่ทนแสงแดด
4. การใช้เชื้อบีที ควรใช้ในระยะหนอนเล็ก และควรฉีดให้เป็นฝอยและ
ต้องผสมสารจับใบเพือ่ ให้เชือ้ จับใบได้ดหี ากพบการระบาดของหนอน ควรพ่นเชือ้ บีที
ในอัตราตามค�ำแนะน�ำในฉลาก โดยพ่นติดต่อกัน 3 ครั้ง ทุก 3-4 วัน ควรพ่น
ในเวลาเย็น แดดร่ม ลมสงบ
เชื้อแบคทีเรียบาซิลัส สับทีลิส (Bacillus

subtilis) หรือ Bs

เชือ้ แบคทีเรียบาซิลลัส สับทีลสิ หรือ เชือ้ บีเอส เป็นเชือ้ จุลนิ ทรียช์ นิดหนึง่
ในธรรมชาติ เ ป็ น เชื้ อ ที่ มี ค วามสามารถในการท� ำ ลายเชื้ อ โรคพื ช ได้ ห ลายชนิ ด
ทั้งเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย เป็นจุลินทรีย์ที่มีการผลิตเพื่อจ�ำหน่ายแล้ว
Bs

การเข้าทำ�ลายเชื้อโรคพืชของเชื้อแบคทีเรียบาซิลัส สับทีลิส

เชื้อแบคทีเรียบาซิลัส สับทีลิส หรือเชื้อบีเอสจะท�ำลายโรคพืชโดยการ
แข่งขันแย่งอาหารและพื้นที่ในการเจริญเติบโตครอบครองพื้นที่ครอบคลุมกลุ่มเชื้อ
สาเหตุโรคพืช และสร้างสารหลายชนิด ประเภทสารปฎิชีวนะ เอนไซม์ และสารเคมีชนิดที่
สามารถแย่งดึงธาตุอาหาร มีผลให้เชื้อสาเหตุโรคพืชได้รับอาหารไม่เพียงพอในการ
เจริญเติบโต
วิธีใช้เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส สับทีลิส ควบคุมเชื้อโรคพืช
1. ใช้เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส สับทีลิส หรือเชื้อบีเอส อัตรา  100 กรัม
ผสมน�้ำ 1 ลิตร ทาแผลที่เกิดจากโรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผลจ�ำนวน 2 ครั้ง ห่างกัน
ประมาณ 2 สัปดาห์
2. ฉีดพ่นเชื้อบีเอส อัตรา 20-40 กรัม ต่อน�้ำ 20 ลิตรจ�ำนวน 2 ครั้ง
ห่างกัน 1-2 สัปดาห์
3. ใช้เชื้อบีเอส คลุกเมล็ดพันธุ์ เพื่อควบคุมโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์
การใช้เชื้อจุลินทรีย์ (ชีวภัณฑ์) ในการควบคุมศัตรูพืช
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เชื้อไวรัสท�ำ ลายแมลงศัตรูพืช
เชื้อไวรัสเอ็นพีวี หรือ NPV: (Nuclear Polyhedrosis Virus)

เชื้อไวรัส เอ็นพีวี

เชื้อไวรัสเอ็นพีวี หรือ NPV เป็นเชื้อจุลินทรีย์ในธรรมชาติขนาดเล็กมาก
ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า  หรือกล้องจุลทรรศน์ชนิดธรรมดา  ต้องใช้กล้อง
จุลทรรศน์อิเลคตรอนเท่านั้น เชื้อไวรัสเอ็นพีวี ท�ำให้เกิดโรคกับแมลงหลายชนิด
และเป็นเชื้อโรคที่มีความเฉพาะเจาะจงต่อชนิดของหนอนศัตรูพืช เชื้อไวรัสเอ็นพีวี
จะท�ำให้หนอนศัตรูพืชเป็นโรคตาย เชื้อไวรัสจะเข้าสู่ตัวหนอนได้ โดยหนอนจะต้อง
กินอาหารที่มีเชื้อไวรัสปนเปื้อนเข้าไป หนอนตายจะใช้เวลาประมาณ 3-7 วัน ขึ้นกับ
ขนาดของหนอนและปริมาณเชื้อไวรัสที่หนอนกินเข้าไป เชื้อไวรัสที่มีการผลิต
ขยายในปัจจุบันมี 3 ชนิด คือ เชื้อไวรัสก�ำจัดหนอนกระทู้หอม เชื้อไวรัสก�ำจัด
หนอนเจาะสมอฝ้าย และเชือ้ ไวรัสก�ำจัดหนอนกระทูผ้ กั ซึง่ ทัง้ 3 ชนิด มีจำ� หน่ายเป็น
การค้าแล้ว และเฉพาะเจาะจงต่อหนอนแต่ละชนิดไม่สามารถใช้แทนกันได้

ไข่และหนอนกระทู้หอม
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หนอนเจาะสมอฝ้าย

ไข่และหนอนกระทู้ผัก
NPV

การเข้าทำ�ลายแมลงศัตรูพืชของเชื้อไวรัสเอ็นพีวี

เชือ้ ไวรัสเอ็นพีวี จะฆ่าแมลงศัตรูพชื ได้ หนอนต้องกินเชือ้ เข้าไป หนอนทีก่ นิ
เชื้อไวรัสเอ็นพีวี เข้าไปจะมีลักษณะเคลื่อนไหว ช้าลง ลดการกินอาหาร ล�ำตัว
เปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่นหรือสีครีม ระยะสุดท้ายหนอนจะพยายามไต่ขึ้นส่วนยอด
ของต้ น พื ช เกาะอยู ่ นิ่ ง ๆ หยุ ด กิ น อาหาร และตายในลั ก ษณะใช้ ข าเที ย ม

เกษตรกรฉีดพ่นเชื้อไวรัสเอ็นพีวี
การใช้เชื้อจุลินทรีย์ (ชีวภัณฑ์) ในการควบคุมศัตรูพืช
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เกาะใบพืช ห้อยส่วนหัว และท้ายลงมาเป็นรูปตัววีหัวกลับ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ
ของหนอนที่ตายโดยเชื้อไวรัสเอ็นพีวี เกษตรกรสามารถเก็บหนอนที่ตายโดยเชื้อไวรัสเอ็นพีวี
ใส่ขวดสีชาเก็บไว้ในที่เย็นแล้วน�ำไปใช้ต่อได้ หนอนที่ตายโดยเชื้อไวรัสเอ็นพีวี ผนังล�ำตัว
บางเป็นมันเยิ้มเมื่อไปโดนผนังจะแตกง่าย ของเหลวภายในล�ำตัวจะไหลออกมา
เป็นสีขาวขุ่น ซึ่งจะเต็มไปด้วยเชื้อไวรัสเอ็นพีวี มีกลิ่นเหม็นมาก ซึ่งเชื้อไวรัสเอ็นพีวี
เมื่อแตกจากหนอนก็จะกระจายไปในแปลง สามารถช่วยควบคุมศัตรูพืชได้ต่อไป
การกระจายของเชื้ อ ไวรั ส เอ็ น พี วี กระจายไปกั บ ลม ฝน การให้ น�้ ำ วั ส ดุ ป ลู ก
เครื่องมือทางการเกษตร และสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในบริเวณนั้น

หนอนกระทู้หอม

หนอนเจาะสมอฝ้าย

หนอนกระทู้ผัก

หนอนที่ใช้เชื้อไวรัสเอ็นพีวี กำ�จัดได้

หนอนตายเพราะเชื้อไวรัสเอ็นพีวี

วิธีใช้เชื้อไวรัสเอ็นพีวี ควบคุมแมลงศัตรูพืช
1. หนอนที่เก็บไว้ท�ำให้แตกละเอียดกรองด้วยผ้าขาวบางเอากากทิ้ง
ส่วนของเหลวใส่ในถังพ่น อัตราหนอนที่ตายด้วยเชื้อไวรัสเอ็นพีวี 20-40 ตัวต่อน�้ำ
20 ลิตร
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2. ส�ำรวจชนิดและปริมาณหนอน
ศัตรูพชื เพือ่ เลือกใช้เชือ้ ไวรัสเอ็นพีวี ให้ถกู ต้อง
ตรงตามชนิดหนอนและคุ้มค่าต่อการใช้ เพราะ
เชื้ อ ไวรั ส เอ็ น พี วี มี ร าคาค่ อ นข้ า งแพงและจะ
ออกฤทธิ์เมื่อหนอนกินเชื้อเข้าไป จึงควรใช้เมื่อ
มี ห นอนในปริ ม าณสู ง และต้ อ งการก� ำ จั ด
อย่างรวดเร็ว ประสิทธิภาพของเชื้อไวรัสเอ็นพีวี
จะเหมือนสารเคมี แต่ดีกว่าสารเคมีตรงที่
เชื้อไวรัสเอ็นพีวี จะฆ่าเฉพาะศัตรูพืชชนิดที่
เฉพาะเจาะจงและไม่ทำ� อันตรายศัตรูธรรมชาติ
และสิ่งมีชีวิตอื่นๆหนอนกินเชื้อไวรัสเอ็นพีวี
จะตายภายใน 2-7 วัน
3. การใช้เชื้อไวรัสเอ็นพีวีให้ใช้เมื่อ
พบกลุ่มไข่หนอนหรือหนอนวัย 1-3 ในอัตรา 
20-30 มิลลิลติ ร ต่อน�ำ้ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน
หากการระบาดรุนแรงมาก ใช้พ่นในอัตรา 
30 มิลลิลิตร ต่อน�้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 4 วัน
ติดต่อกัน 2 ครัง้ และต้องผสมสารจับใบเพือ่ ให้
เชื้อไวรัสเอ็นพีวี สามารถอยู่บนพืชได้นาน
รอให้ศัตรูพืชมากิน ควรฉีดพ่นในเวลาเย็น
เพราะศัตรูพืชมักท�ำลายพืชในเวลากลางคืน
4. เกษตรกรสามารถเก็บหนอน
ที่ตายจากเชื้อไวรัสเอ็นพีวี ไว้ใช้เองโดยเก็บ
ไว้ในขวดสีชา  เก็บไว้ในที่เย็นเมื่อจะใช้บดให้
แตกกรองกากทิง้ น�ำส่วนของเหลวไปผสมน�ำ้
และสารจับใบพ่นลงบนส่วนของพืช

การสำ�รวจแปลงเพื่อดูชนิด
และการทำ�ลายของหนอน

การพ่นเชื้อไวรัสเอ็นพีวี เพื่อควบคุมหนอน

หนอนเริ่มตายด้วยเชื้อไวรัสเอ็นพีวี

หนอนตายจากไวรัสเอ็นพีวี สามารถ
เก็บใส่ขวดสีชาไว้ใช้ต่อไปได้

ชีวภัณฑ์ทุกชนิดที่บริสุทธิ์และแข็งแรงได้ผ่านการทดสอบมาแล้วว่าถ้าใช้
อย่างถูกต้องตามคำ�แนะนำ�จะสามารถควบคุมศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ และไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
การใช้เชื้อจุลินทรีย์ (ชีวภัณฑ์) ในการควบคุมศัตรูพืช
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