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 ศตัรพูชื	เป็นปัญหำทีม่คีวำมส�ำคญัอย่ำงยิง่ต่อกำรเกษตร	
ท�ำให้ผลผลิตเสียหำย	 เพิ่มต้นทุนกำรผลิตด้ำนกำรป้องกันก�ำจัด	
หำกมีกำรใช้สำรเคมีก�ำจัด	ก็จะส่งผลเสียต่อสุขภำพของเกษตรกร
ผู้ใช้	 รวมท้ังมีพิษตกค้ำงในผลผลิตส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและ 
สิง่แวดล้อม	เมือ่แมลงศตัรพูชืมคีวำมต้ำนทำนต่อสำรเคม	ีท�ำให้ต้อง
ใช้สำรเคมีในปริมำณที่สูงขึ้น	ใช้บ่อยขึ้น	หรือใช้สำรที่มีพิษมำกขึ้น	 
ที่ผ่ำนมำมีหลำยหน่วยงำน	ส่งเสริมให้ควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี	เช่น	
กำรใช้ตัวห�้ำ	 ตัวเบียน	 ใช้สำรสกัดจำกพืช	 ใช้ชีวภัณฑ์	 ตลอดจน 
รณรงค์ให้เกษตรกรมีกำรจัดกำรแปลงที่ดี	 โดยเฉพำะส่งเสริมให้
เกษตรกรผลิตและใช้เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช	 จนได้รับควำม
นิยมจำกเกษตรกรและบุคคลทั่วไป	 ท�ำให้มีกำรผลิตและกำรใช้
จุลินทรีย์อย่ำงกว้ำงขวำง	แต่ถ้ำมีกำรผลิตและกำรใช้เชื้อจุลินทรีย์
โดยขำดควำมรูแ้ละควำมเข้ำใจ	มกัท�ำให้เกดิกำรปนเป้ือน	และเมือ่
ใช้จลุนิทรย์ีไม่บรสิทุธิ	์นอกจำกท�ำให้ใช้ควบคมุศตัรพูชืไม่ได้ผลแล้ว	
ยังท�ำให้เกิดควำมเสียหำยและอำจเป็นอันตรำยได้
	 กรมส่งเสรมิกำรเกษตร	จงึได้จดัท�ำเอกสำรค�ำแนะน�ำควำมรู้ 
ทำงกำรเกษตร	 เรื่อง	“การใช้เชื้อจุลินทรีย์ (ชีวภัณฑ์) ในการ
ควบคุมศัตรูพืช”	 เล่มนี้ขึ้น	 ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อเจ้ำหน้ำที ่
ส่งเสริมกำรเกษตรในกำรถ่ำยทอดควำมรู	้เพือ่สร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจ 
ในกำรผลติและใช้สำรชวีภัณฑ์อย่ำงถกูต้อง	ซึง่จะเกดิประโยชน์โดยตรง 
ต่อเกษตรกรและกำรควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีในอนำคตต่อไป
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บทนำ�
เชื้อจุลินำทรีย์ (Micro-organism)

การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี (Biological Control) 

การควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานำ 
(Integrated Pest Management)

ชนำิดของศัตรูธรรมชาติที่มีการใช้เพื่อควบคุมศัตรูพืช

เชื้อจุลินำทรีย์(ชีวภัณฑ์)ที่นำิยมนำ�มาใช้ในำการควบคุมศัตรูพืช

ควรใช้การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี เมื่อใด

ข้อดีของการใช้ศัตรูธรรมชาติและชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช

ข้อควรปฏิบัติในำการใช้ศัตรูธรรมชาติและชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช 
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 เชื้อจุลินำทรีย์ (Micro-organism) 

	 เป็นสิง่มีชวิีตขนำดเลก็มำกมองด้วยตำเปล่ำไม่เหน็	มอียู่ทัว่ไปในสิง่แวดล้อม
ในดิน	น�้ำ	อำกำศ	บนสิ่งมีชีวิต	และสิ่งไม่มีชีวิต	มีทั้งชนิดที่เป็นโทษเช่นท�ำให้เกิดโรค 
กับส่ิงมีชีวิต	 คน	 สัตว์	 พืช	 เกิดกำรปนเปื้อนในอำหำร	 ในสิ่งแวดล้อม	 และชนิด 
ท่ีมีประโยชน์เช่นท�ำให้เกิดกระบวนกำรหมัก	 กำรย่อยสลำย	 และปัจจุบันมีกำรน�ำ 
เชื้อจุลินทรีย์มำใช้ประโยชน์ในกำรเกษตรได้หลำยอย่ำง	เช่น	น�ำมำใช้ในกำรควบคุม 
และก�ำจัดศัตรูพืช	 โดยเฉพำะแมลงศัตรูพืชและโรคพืช	 โดยท�ำให้แมลงป่วย 
เป็นโรคตำย	 หรือท�ำให้เชื้อโรคตำยก่อนอำยุขัย	 กำรควบคุมศัตรูพืชโดยใช้ 
เชื้อจุลินทรีย์	(Microbial	control)	จึงเป็นส่วนหนึ่งในกำรควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
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	 จำกกระแสควำมต้องกำร 
สินค้ำที่มีคุณภำพของผู ้บริโภคที่ 
ค�ำนึงถึงสุขภำพอนำมัย	 อันน�ำมำซึ่ง 
กำรก�ำหนดเงื่อนไขและข้อจ�ำกัดของ 
ตลำดสินค้ำเกษตร	 ทั้งตลำดภำยใน 
ประเทศ	และตลำดส่งออก	ทีไ่ม่ต้องกำรสนิค้ำ 
ที่มีศัตรูพืชและสำรพิษตกค้ำงเกินมำตรฐำน 
ที่ก�ำหนด	ท�ำให้แนวโน้มในกำรผลิตสินค้ำเกษตร	 
มีควำมพยำยำมในกำรลดกำรใช้สำรเคมีลง	 โดยใช้
วิธีควบคุมศัตรูพืชที่มีประสิทธิภำพ	 ปลอดภัยต่อผลผลิต 
และสิ่งแวดล้อม	 กำรควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีจึงเป็นวิธีหน่ึงที่ เข ้ำมำ 
มีบทบำทและได้รับควำมนิยมมำกขึ้น	 โดยมีกำรรณรงค์ส่งเสริมให้ใช้ศัตรูธรรมชำติ 
ในกำรควบคุมศัตรูพืช	 โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงกำรใช้เชื้อจุลินทรีย์ซึ่งมีกำรผลิต	 และ 
ใช้กันอย่ำงแพร่หลำยในระบบกำรผลิตทำงกำรเกษตรในปัจจุบัน
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 การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี (Biological Control) 

	 กำรควบคมุศตัรพูชืโดยชวีวธิ	ีหมำยถงึ	กำรจดักำรศตัรูพืชให้อยู่ในปริมำณ 
ที่ไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำย	 โดยใช้สิ่งมีชีวิตที่เป็นศัตรูของศัตรูพืช	 ที่เรียกว่ำ	 
ศัตรูธรรมชำติ	 ได้แก่	 ตัวห�้ำ	 ตัวเบียน	 และเช้ือจุลินทรีย์	 ศัตรูธรรมชำติเหล่ำนี้	 
เป็นองค์ประกอบส�ำคัญในห่วงโซ่อำหำร	 มีกำรด�ำรงชีวิตด้วยกำรเป็น	 ผู ้ล ่ำ	 
(Predator)	ผู้เบียดเบียน	(Parasite)	หรือเป็นเชื้อโรค	(Pathogen)	ศัตรูธรรมชำติ
เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดและด�ำรงชีวิตอยู่ด้วยกำรกิน	 หรืออำศัยศัตรูพืชอื่นๆ	 หรือท�ำให ้
ศัตรูพืชเป็นโรค	 ศัตรูพืชจะตำยก่อนอำยุขัยของมัน	 ศัตรูธรรมชำติจึงมีบทบำท
ส�ำคัญในกำรควบคุมศัตรูพืช	 และถือเป็นกลไกที่ส�ำคัญย่ิงในกำรท�ำให้เกิดสมดุล 
ทำงธรรมชำต	ิกำรควบคมุศตัรพูชืโดยชวีวธิ	ีเป็นกำรควบคมุศตัรูพืชวธิหีน่ึงในหลำยๆ	
วิธีของกำรควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสำน
	 (ศัตรูพืช	คือ	สิ่งมีชีวิต	และสิ่งไม่มีชีวิตที่ท�ำให้พืชเสียหำย	เช่น	แมลงศัตรู
พืช	โรคพืช	วัชพืช	หรือสภำพแวดล้อม	เช่น	ควำมร้อน	เป็นต้น)

 การควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานำ     
 (Integrated Pest Management) 

	 กำรควบคุมศัตรูพืช	โดยวิธีผสมผสำน	หรือเรียกย่อว่ำ	“IPM”	(ไอพีเอ็ม)	
เป็นหลักกำรควบคุมศัตรูพืช	 โดยใช้วิธีกำรควบคุมหลำยวิธีร่วมกันอย่ำงเหมำะสม
ตำมสถำนกำรณ์	วิธีกำรเหล่ำนั้น	ได้แก่	วิธีเขตกรรม	วิธีกล	วิธีชีววิธี	วิธีฟิสิกส์	กำรใช้
สำรธรรมชำตจิำกพชื	และกำรใช้สำรเคม	ีเป็นต้น	แต่กำรใช้สำรเคมแีม้จะเป็นวธิหีนึง่
ในกำรควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสำน	แต่ก็เป็นวิธีสุดท้ำยที่จะใช้เมื่อจ�ำเป็นเท่ำนั้น	
โดยถ้ำเลือกใช้สำรเคมี	 สำรเคมีจะท�ำลำยกระบวนกำรห่วงโซ่อำหำร	 ธรรมชำติเสีย
สมดุลย์เกิดควำมเสี่ยงต่อกำรกลับมำระบำดของศัตรูพืช	 ในทำงตรงกันข้ำมไม่ว่ำจะ
เลือกใช้วิธีใดในกำรควบคุมก็ตำม	 ชีววิธีหรือศัตรูธรรมชำติจะร่วมท�ำงำนด้วยเสมอ	
ยกเว้นกำรใช้สำรเคมีเท่ำน้ันที่ศัตรูธรรมชำติจะถูกท�ำลำยจนไม่สำมำรถช่วยควบคุม
ศัตรูพืชได้	
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 ชนำิดของศัตรูธรรมชาติที่มีการใช้เพื่อควบคุมศัตรูพืช

	 ศัตรูธรรมชำติ	คือสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ในธรรมชำติ	เป็นองค์ประกอบในระบบ
นเิวศทีท่�ำลำยศัตรพูชืให้ตำยก่อนอำยขุยั	ตำมกลไกของห่วงโซ่อำหำร	ศตัรูธรรมชำติ
ประกอบด้วย
 1. ตัวห�้า	หมำยถึง	สิ่งมีชีวิตที่ด�ำรงชีวิตด้วยกำรกินศัตรูพืชอื่นเป็นอำหำร	
เพ่ือกำรเจริญเติบโตจนครบวงจรชีวิต	 ตัวห�้ำเป็นได้ท้ังสัตว์มีกระดูกสันหลัง	 เช่น	 
นก	 งู	 กิ้งก่ำ	 กบ	 และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจ�ำพวกแมลง	 ตัวห�้ำมักมีขนำดโตกว่ำ 
เหยื่อ	 เช่น	 มวนพิฆำต	 มวนเพชฌฆำต	 ด้วงเต่ำตัวห�้ำ	 แมลงปอ	 แมลงช้ำง	 
แมลงหำงหนีบ	และแมงมุม	เป็นต้น

 2. ตัวเบียน	 เป็นสิ่งมีชีวิตที่อำศัยในหรือบนสิ่งมีชีวิตอื่นๆ	 เมื่อตัวเบียน
เพศเมียวำงไข่ในหรือบนสิ่งมีชีวิตที่เป็นเหยื่อ	 ตัวเบียนจะฟัก	 กินอำหำรในตัวเหย่ือ 
จนเหยื่อตำย	ตัวเบียนมักมีขนำดตัวเล็กกว่ำเหยื่อ	มีควำมเฉพำะเจำะจงต่อชนิดของเหยื่อ	 
ท�ำลำยสิ่งมีชีวิต	 เช่นแมลงระยะต่ำงๆ	 ชนิดที่ท�ำลำยไข่แมลงเรียกแตนเบียนไข	่ 
เช่น	 แตนเบียนไข่ทริคโคแกรมม่ำ	 ท�ำลำยหนอนเรียกแตนเบียนหนอน	 เช่น	 
แตนเบียนหนอนใยผัก	เป็นต้น

ไข่และตัวเต็มวัยแมลงช้างตัวอ่อนำแมลงช้าง

แตนำเบียนำไข่ทริคโคแกรมม่า
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 3. เชื้อจุลินทรีย์	 เป็นสิ่งมีชีวิตขนำดเล็กมำก	 มองด้วยตำเปล่ำไม่เห็น	 
เชื้อจุลินทรีย์มอียู่ทั่วไปในธรรมชำติ	 มีหลำยชนิดที่ท�ำให้ศัตรูพืชเป็นโรคตำย	 โดยจะ 
ท�ำลำยศัตรูพืชเม่ือสภำพแวดล้อมเหมำะสม	 และสำมำรถท�ำลำยศัตรูพืชได้คร้ังละ 
มำกๆ	เช่นเช้ือรำ	เช้ือแบคทเีรยี	เชือ้ไวรัส	เป็นต้น	ปัจจบุนัมกีำรน�ำเช้ือจลุนิทรย์ีเหล่ำนัน้ 
มำผลิตขยำยเพิ่มปริมำณเพื่อน�ำไปใช้ในกำรควบคุมศัตรูพืช	 โดยหน่วยงำนต่ำงๆ	 

 เชื้อจุลินำทรีย์ (ชีวภัณฑ์) ที่นำิยมนำ�มาใช้ในำการควบคุมศัตรูพืช

 1. เชื้อราท�าลายแมลงศัตรูพืช	เป็นเชื้อรำที่ท�ำให้แมลงเป็นโรคตำย
	 	 1.1	 เชื้อรำบิวเวอเรีย	บำสเซียนำ	(Beauveria bassiana)	ท�ำลำย
แมลงศัตรูพืชหลำยชนิด	เช่น	เพลี้ยกระโดดสีน�้ำตำล	เพลี้ยไฟ	เพลี้ยอ่อน	เป็นต้น
	 	 1.2	 เชือ้รำเมตตำไรเซยีม	แอนนโิซพลอิ	ี(Metarhizium anisopliae)
ท�ำลำยแมลงศัตรูพืชหลำยชนิด	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสำมำรถท�ำลำยแมลงในดินได้ดี
	 	 	 เชื้อรำทั้งสองชนิดเป็นเชื้อรำท�ำลำยแมลง	ท�ำลำยแมลงโดยสปอร์ 
เชือ้รำสมัผสักบัผนงัล�ำตวัแมลง	สปอร์จะงอกแทงผ่ำนผนงัล�ำตวัแมลง	เช้ือรำจะเจริญเป็น 
เส้นใยในตวัแมลงและท�ำลำยเนือ้เยือ่จนท�ำให้แมลงแห้งตำยใช้เวลำประมำณ	3-7	วนั	
 2. เชื้อราท�าลายเชื้อโรคพืช
	 	 เชื้อรำไตรโคเดอร์มำ	ฮำเซียนั่ม	(Trichoderma harzianum)	เป็น
เชื้อรำที่ท�ำลำยเชื้อสำเหตุโรคพืชหลำยชนิด	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเชื้อรำที่อยู่ในดิน
	 	 เชื้อรำไตรโคเดอร์มำ	 ฮำเซียนั่มเป็นเชื้อรำปฏิปักษ์	 (Antagonis	 
fungicide)	 ท�ำลำยเชื้อโรคที่เป็นสำเหตุโรคพืชหลำยชนิด	 โดยเบียดเบียนแย่ง 
อำหำรจำกเชื้อโรคพืช	สร้ำงเส้นใยแทงเส้นใยเชื้อโรคพืช	สร้ำงสำรพิษ	และน�้ำย่อย	
ฆ่ำท�ำลำยเชื้อโรคพืช	ท�ำให้เชื้อโรคพืชตำย

ทั้งภำครำชกำร	 เอกชนและระดับ 
เกษตรกร	เชื้อจุลินทรีย์เป็นที่ยอมรับ 
ว่ำใช้ควบคุมศัตรูพืชได้ผลดี	 และ	 
อำจเรยีกอกีชือ่หนึง่ว่ำ	“ชีวภณัฑ์”  
หมำยถงึ	ผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นสิง่มีชีวติ

ผลิตภัณฑ์เชื้อจุลินำทรีย์ที่มีขายในำท้องตลาด
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  3. เชื้อแบคทีเรียท�าลายแมลงศัตรูพืช และเชื้อโรคพืช
	 	 3.1	เชื้อแบคทีเรียบำซิลลัส	ทูริงไจเอ็นซิส	(Bacillus thuringiensis)	
หรือ	Bt	ท�ำลำยแมลงศัตรูพืช	โดยแมลงต้องกินเชื้อเข้ำไป
	 	 	 เชือ้บทีี	หรอืรูจ้กัและเรยีกกนัว่ำ	“ยาเชือ้”	ท�ำลำยแมลงระยะหนอน 
โดยเมือ่หนอนกินเชือ้แบคทเีรยีเข้ำไป	ท�ำให้หนอนเป็นอมัพำต	หยดุกนิอำหำร	โลหติ
เป็นพิษ	ชักกระตุกและตำยภำยใน	5-7	วัน
	 	 3.2	เชื้อแบคทีเรีย	 บำซิลลัส	 ซับทิลิส	 (Bacillus subtilis)	 หรือ	 Bs	
ท�ำลำยเชื้อโรคพืช
	 	 	 เชือ้บเีอส	ท�ำลำยเชือ้โรคพชืได้หลำยชนิดทัง้เชือ้รำและแบคทเีรีย
โดยแย่งอำหำรและแย่งพื้นที่ในกำรเจริญเติบโต	 สร้ำงสำรปฏิชีวนะและเอนไซม์ 
ที่ท�ำลำยเชื้อโรคพืชท�ำให้เชื้อโรคพืชตำยได้
 4. เชื้อไวรัสเอ็นพีวี หรือ NPV (Nuclear Polyhedrosis Virus)
ท�าลายแมลงศัตรูพืช
	 	 เชื้อไวรัสเอ็นพีวี	 ท�ำลำยแมลงศัตรูพืชระยะหนอน	 โดยเมื่อแมลง 
ในระยะหนอนกินเช้ือไวรัสเอ็นพีวีเข้ำไป	 ไวรัสเอ็นพีวีจะท�ำลำยอวัยวะต่ำงๆของแมลง	 
ท�ำให้แมลงเป็นโรคตำยภำยใน	 5-7	 วัน	 เช้ือไวรัสเอ็นพีวี	 มีควำมเฉพำะเจำะจงสูง 
กับแมลงอำศัย	 เช่น	 เชื้อไวรัสเอ็นพีวีของหนอนกระทู้หอม	 จะท�ำลำยเฉพำะหนอน
กระทู้หอม	เชื้อไวรัสเอ็นพีวี	หนอนกระทู้ผัก	ท�ำลำยเฉพำะหนอนกระทู้ผักเท่ำนั้น	

หนำอนำตายเพราะเชื้อไวรัส เอ็นำพีวีหนำอนำหัวด�ศัตรูมะพร้าวใช้เชื้อ Bt ท�ลายได้
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 ควรใช้การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีเมื่อใด

	 1.	 เมื่อมีกำรปลูกพืชและเมื่อเริ่มพบศัตรูพืชแต่ยังไม่ถึงขั้นระบำด
	 2.	 ต้องมีกำรส�ำรวจแปลงปลูกอย่ำงสม�่ำเสมอเพื่อ
  •	 ทรำบสถำนกำรณ์	ศตัรพูชื	ศตัรธูรรมชำต	ิและสภำพควำมแขง็แรง 
ของพืชที่ปลูก
  • ทรำบพฤตกิรรมจรงิๆของแมลงศตัรูพชื	ศตัรธูรรมชำต	ิเพรำะบำงครัง้ 
เรำวินิจฉัยโดยไม่ทรำบสำเหตุที่แท้จริงท�ำให้เรำตัดสินใจผิดพลำดในกำรควบคุม
  •	 ถ้ำศตัรธูรรมชำตใินธรรมชำตมิเีพยีงพอ	ก็ไม่จ�ำเป็นต้องปล่อยเพิม่
เติมลงไป
  •	 กำรส�ำรวจจะสำมำรถตัดสินใจด้วยตนเองได้อย่ำงมั่นใจ
	 3.	 กำรอนรุกัษ์ศตัรธูรรมชำตโิดยใช้หลกักำรควบคุมศัตรูพชืโดยวิธีผสมผสำน	 
หรือ	IPM	ศัตรูธรรมชำติใช้ร่วมกับทุกวิธีในIPMได้	ยกเว้นวิธีเดียวคือสำรเคมี

 ข้อดีของการใช้ศัตรูธรรมชาติและชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช

	 1.	 ศัตรูธรรมชำติควบคุมศัตรูพืชไม่ให้ระบำดจนต้องใช้วิธีอ่ืน	 ท�ำให้
ประหยัดค่ำใช้จ่ำยเพรำะศัตรูธรรมชำติมีอยู่มำกมำยในธรรมชำติ	 ไม่ต้องเสียเงินซื้อ	 
ท�ำงำนโดยไม่ต้องจ่ำยค่ำจ้ำงและหลำยชนิดเกษตรกรสำมำรถผลิตขยำยใช้เอง 
ในรำคำถูก	 ช่วยให้ต้นทุนด้ำนควบคุมศัตรูพืชถูกลง	 เกษตรกรได้ก�ำไรมำกขึ้นได้รับ 
ผลตอบแทนที่คุ้มค่ำทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ	สังคม	และสภำพแวดล้อม	
	 2.	 หำกปล่อยให้ศัตรูธรรมชำติท�ำงำนอย่ำงต่อเนื่องจะให้ผลแบบยั่งยืน	
เพรำะศัตรูธรรมชำติมีชีวิตสำมำรถขยำยพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆตรำบเท่ำที่มีอำหำรอยู ่
และไม่มีควำมเสี่ยงเมื่อมีศัตรูพืชระบำด	 ต่ำงกับสำรเคมีที่ต้องใช้บ่อยๆ	 ในปริมำณ 
มำกขึ้น	และต้องระวังตรวจสอบมำกขึ้นเพรำะไม่มีศัตรูธรรมชำติช่วยควบคุม
	 3.	 ศัตรูธรรมชำติไม่เป็นอันตรำยต่อสิ่งมีชีวิตอื่น	 และไม่เกิดพิษต่อ 
สภำพแวดล้อมเพรำะเป็นสิง่ทีอ่ยูใ่นธรรมชำติอยูแ่ล้ว	ไม่ท�ำให้ศัตรพูชืต้ำนทำน	อกีทัง้ 
ไม่ตกค้ำงอยู่ในผลผลิตเพรำะศัตรูธรรมชำติไม่กินและไม่อำศัยในพืช
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 ข้อควรปฏิบัติในำการใช้ศัตรูธรรมชาติและชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช 

	 1.	 ตรวจสอบประสิทธิภำพของเชื้อจุลินทรีย์	 โดยใช้เชื้อจำกแหล่งที่เชื่อถือได้	 
หรือซ้ือชีวภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนจำกกรมวิชำกำรเกษตรและตรวจสอบวันหมดอำย ุ
ก่อนซื้อทุกครั้ง
	 2.	 อ่ำนฉลำกบนภำชนะบรรจุให้เข้ำใจ	 เลือกใช้ชนิดชีวภัณฑ์ให้ตรงกับ
ชนิดของแมลงเป้ำหมำยและใช้ในอัตรำตำมค�ำแนะน�ำ
	 3.	 หำกต้องผสมน�้ำควรผสมน�้ำ
น้อยๆ	 ให้เข้ำกันก่อน	 จึงเพิ่มน�้ำตำมอัตรำที่
ระบุในค�ำแนะน�ำ
	 4.	 ผสมสำรจับใบทุกครั้งที่ฉีดพ่น
ไปที่พืช	 ไม่รดน�้ำหลังฉีดพ่นอย่ำงน้อย	 1	 วัน	
เพื่อให้เชื้อติดบนพืชได้ดี
	 5.	 ปรับขนำดหัวฉีดให้ได้ละออง
ขนำดเล็กท่ีสุด	และฉีดพ่นคลมุทกุส่วนของพชื
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เชื้อราท�ลายแมลงศัตรูพืช

เชื้อแบคทีเรียท�ลายแมลงศัตรูพืช และเชื้อโรคพืช

เชื้อราท�ลายเชื้อโรคพืช เชื้อไวรัสท�ลายแมลงศัตรูพืช
เชื้อราบิวเวอเรีย บาสเซียนำา

เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฮาเซียนำั่ม

เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงไจเอ็นำซิส

เชื้อราเมตตาไรเซียม แอนำนำิโซพลิอี

เชื้อไวรัสเอ็นำพีวี

เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ซับทิลิส

การใช้เชื้อจุลินำทรีย์ (ชีวภัณฑ์) ในำการควบคุมศัตรูพืช
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  เชื้อราบิวเวอเรีย บาสเซียนำา (Beauveria bassiana)

	 เชื้อรำบิวเวอเรีย	บำสเซียนำ	เป็นเชื้อรำสีขำวปกติเป็นเชื้อรำในดิน	อำศัย 
กนิซำกทีเ่น่ำเป่ือยผพุงัในดิน	และจดัเป็นพวกเช้ือรำท�ำลำยแมลง	สำมำรถท�ำลำยแมลง 
ในดินได้หลำยชนดิ	เช่น	ด้วงงวงมนัเทศ	ปลวก	ปัจจบุนัน�ำมำผลติขยำย	และใช้ในกำร
ควบคมุแมลงศัตรพืูชได้หลำยชนดิทัง้ระยะตัวอ่อนและตวัเตม็วยั	ได้แก่	เพลีย้กระโดด
สีน�้ำตำล	เพลี้ยจักจั่น	เพลี้ยอ่อน	เพลี้ยแป้ง	เพลี้ยไฟ	เพลี้ยไก่แจ้	แมลงหวี่ขำว	ไรแดง	 
หนอนผีเสื้อชนิดต่ำงๆ	รวมทั้งตัวอ่อน	และตัวเต็มวัยของด้วงหรือแมลงปีกแข็ง

การใช้เช้ือจลุนิำทรย์ี(ชวีภัณฑ์)ในำการควบคุมศตัรูพชื

 ลักษณะของเชื้อราบิวเวอเรีย บาสเซียนำา

	 เชื้อรำบิวเวอเรีย	 บำสเซียนำ	 เป็นเช้ือรำที่มีเส้นใยสีขำว	 ขยำยพันธุ์โดย 
ใช้สปอร์	 สปอร์มีรูปร่ำงกลมหรือรูปไข่สีขำว	 ค่อนข้ำงใส	 ก้ำนชูสปอร์ตั้งขึ้นเป็น 
เส้นยำว	เรียงเป็นสำยเดียวหรือเป็นกลุ่ม

สปอร์เชื้อราบิวเวอเรีย บาสเซียนำา

เพลี้ยกระโดดสีนำ�้าตาลเพลี้ยจักจั่นำสีเขียวเชื้อราบิวเวอเรีย บาสเซียนำา

เชื้อราบิวเวอเรีย บาสเซียนำาบนำอาหารเลี้ยงเชื้อ

เชื้อราท�าลายแมลงศัตรูพืช
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 การเข้าท�ลายแมลงศัตรูพืชของเชื้อราบิวเวอเรีย บาสเซียนำา

	 1.	สปอร์ของเชือ้รำบวิเวอเรยี	บำสเซยีนำ	จะเข้ำสูต่วัหนอน/แมลงทำงผนัง
ล�ำตัวส่วนที่มีควำมอ่อนบำง	เช่น	รอยต่อระหว่ำงปล้อง	หรือระยำงค์	ทำงผนังล�ำตัว	 
รหูำยใจ	บำดแผล	เมือ่ควำมชืน้เหมำะสมสปอร์จะสร้ำงเส้นใยแทงทะลเุข้ำไปภำยใน	 
หลังจำกนั้นเช้ือรำจะสร้ำงเส้นใยมำกมำยในตัวหนอน/แมลง	 และหนอน/แมลงจะ 
แสดงอำกำรเบื่ออำหำร	อ่อนแอ	ไม่เคลื่อนไหว	หนอน/แมลงจะตำย
	 2.	 เมื่อหนอน/แมลงตำย	 เส้นใยจะพัฒนำต่อไปโดยแทงผ่ำนผนังล�ำตัว 
ออกสู่นอกตัวหนอน/แมลงและสร้ำงเส้นใยและสปอร์สีขำวปกคลุมผนังล�ำตัวด้ำนนอก	 
ระยะเวลำจำกที่ฉีดพ่นสปอร์จนเห็นเป็นเส้นใยนอกตัวหนอน/แมลงใช้เวลำ	3-7	วัน	
	 3.	 สปอร์จะแพร่กระจำย	 ปลิวไป
ตำมลม	ฝน	น�ำ้หรอืตดิไปกบัตวัเกษตรกรหรอื
เครือ่งมือทำงกำรเกษตร	รวมทัง้สตัว์หรอืแมลง
ที่ผ่ำนมำ	 เพื่อขยำยพันธุ์ต่อไปได้	 เมื่อสภำวะ 
เหมำะสมก็จะท�ำลำยแมลงศัตรูพืชต่อไป

สปอร์เชื้อราเข้าสู่ตัว
หนำอนำ/แมลงทางผนำัง
ล�ตัวที่มีความอ่อนำบาง

เมื่อหนำอนำ/แมลงตาย มีเส้นำใย 
แทงออกบอกตัวและ 

สร้างสปอร์ปกคลุมล�ตัว
ด้านำนำอก เชื้อราสร้างเส้นำใยในำตัวหนำอนำ/แมลง

สปอร์เชื้อราปลิว 
แพร่กระจาย

สปอร์เชื้อรา

วงจรการเข้าท�ลายหนำอนำ/แมลงศัตรูพืชของเชื้อราบิวเวอเรีย บาสเซียนำา
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 วิธีใช้เชื้อราบิวเวอเรีย บาสเซียนำา ควบคุมแมลงศัตรูพืช

	 1.	 น�ำเชือ้รำบวิเวอเรยี	บำสเซียนำบรสิทุธิ	์ทีเ่ลีย้งบนข้ำวสำรหรอืธญัพชื	
ผสมให้เชือ้เข้ำกบัน�ำ้	กรองเอำเมลด็ข้ำวหรอืธญัพชืออก	น�ำน�ำ้ทีผ่สมกับเชือ้ใส่ถงัพ่น	
และน�ำไปใช้ในเวลำบ่ำยถึงเย็น
	 2.	 ก่อนฉีดพ่น	ส�ำรวจแปลงให้ทั่ว	ดูปริมำณศัตรูพืช	และศัตรูธรรมชำติ	 
ถ้ำปริมำณศัตรูพืช	5	ตัว	ปริมำณศัตรูธรรมชำติ	1	ตัว	ไม่ต้องพ่น	หำกปริมำณศัตรู
พืชมำกกว่ำ	 5	 ตัว	 ต่อศัตรูธรรมชำติ	 1	 ตัว	 และสภำพแวดล้อมเหมำะสมต่อกำร
ระบำดของศตัรพูชื	ให้ฉดีพ่นเชือ้รำบวิเวอเรยี	บำสเซยีนำ	ในอตัรำ	107-10	สปอร์	หรือ
ประมำณ	250-1,000	กรมั	ผสมน�ำ้	80	ลติร	ฉดีพ่นในพืน้ที	่1	ไร่	(ปริมำณกำรใช้ขึน้กับ 
จ�ำนวนสปอร์ท่ีได้จำกกำรผลติ	ควรน�ำเชือ้ทีจ่ะใช้ส่งให้ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยกีำรเกษตร
ด้ำนอำรักขำพืช	(ศทอ.)	ตรวจนับสปอร์ก่อนเพื่อก�ำหนดปริมำณกำรใช้ให้เหมำะสม)
	 3.	 หลังพ่นเชื้อ	ส�ำรวจแปลงหลังกำรฉีดพ่น	3	วันและ7	วัน	ดูว่ำศัตรูพืช 
ถกูท�ำลำยด้วยเชือ้รำบวิเวอเรยี	บำสเซยีนำ	หรอืไม่	 
โดยสังเกตตัวแมลงจะอยู ่นิ่ง	 และเริมมีอำกำร
ผิดปกติ	 หรืออำจมีเชื้อสีขำวเริ่มออกมำคลุมตัว
แมลง		
	 4.	 หำกแมลงไม่ตำยหรือมีแนวโน้ม 
เพิ่มมำกขึ้น	 ฉีดพ่นเชื้อซ�้ำ	 และท�ำกำรส�ำรวจหลัง
พ่น	3	วันและ7	วัน	และหำกปริมำณศัตรูพืชยังไม่
ลดปริมำณให้ฉีดพ่นซ�้ำอีก

เพลี้ยจักจั่นำสีเขียวถูกเชื้อราบิวเวอเรีย  
บาสเซียนำา เข้าท�ลาย 

หนำอนำถูกเชื้อราบิวเวอเรีย 
บาสเซียนำา เข้าท�ลาย

เพลี้ยกระโดดสีนำ�้าตาลถูกเชื้อรา 
บิวเวอเรีย บาสเซียนำาเข้าท�ลาย
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  เชื้อราเมตตาไรเซียม แอนำนำิโซพลิอี (Metarhizium anisopliae)

	 เชื้อรำเมตตำไรเซียม	แอนนิโซพลิอี	เป็นเชื้อรำในดิน	สำมำรถท�ำให้แมลง
หลำยชนิดเป็นโรคตำย	โดยเฉพำะแมลงในดิน	เช่น	แมลงในกลุ่มด้วง	เช่น	ด้วงแรด	
ด้วงกนิรำกพชื	ปัจจบัุนน�ำมำผลติขยำยและใช้ในกำรควบคมุ	แมลงศตัรพูชืหลำยชนดิ	

 ลักษณะของเชื้อราเมตตาไรเซียม แอนำนำิโซพลิอี

	 เช้ือรำเมตตำไรเซียม	 แอนนิโซพลิอี	 เป็นเชื้อรำสีเขียว	 รูปทรงกระบอก	
เส้นใยมีผนังกั้นเป็นปล้อง	 สปอร์เป็นรูปยำวรีคล้ำยเมล็ดข้ำว	 เริ่มเกิดใหม่เป็นสีขำว	

เชื้อราเมตตาไรเซียม แอนำพิโซพลิอี

ได้แก่	แมลงในกลุม่หนอนด้วง
แรดมะพร้ำว	หนอนด้วงหนวด
ยำว	 หนอนเจำะล�ำต้นอ้อย	
ตั๊กแตน	 เพลี้ยกระโดด	 เพลี้ย
จักจั่น	 ปลวก	 โดยเข้ำท�ำลำย
ทั้ งตั วอ ่อนและตัว เ ต็มวัย	 
พบว่ำสำมำรถก�ำจัดดักแด้	
หนอนที่อยู่ในดินได้ด้วย

ต่อมำจะเปล่ียนเป็นสีเขยีวคล�ำ้ 
จะเจริญได้ดีในช่วงอุณหภูมิ	
24–26	องศำเซลเซียส	พบว่ำ 
เจรญิเตบิโตได้ดใีนสภำพควำม 
เป็นกรดเป็นด่ำงที่	 4.7–10	
และทีเ่หมำะสมท่ีสดุคอื	6.9– 
7.4	 เชื้อรำเมตตำไรเซียม	
แอนนิโซพลิอี	มีชีวิตอยู่ในดิน
นำน	1	ปี

สปอร์เชื้อราเมตตาไรเซียม แอนำนำิโซพลิอี
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 การเข้าท�ลายแมลงศัตรูพืชของเชื้อราเมตตาไรเซียม แอนำนำิโซพลิอี

	 เช้ือรำเมตตำไรเซยีม	แอนนโิซพลอิ	ีท�ำลำยแมลงโดยกำรสมัผสั	โดยสปอร์ 
จะสัมผัสบนผนังล�ำตัวของแมลง	 ในสภำพที่มีควำมชื้นและอุณหภูมิเหมำะสม	 
สปอร์จะงอกและแทงผ่ำนผนังล�ำตัวแมลงบริเวณที่มีผนังบำง	 เช่น	 รอยต่อระหว่ำง
ปล้อง	 หรือบริเวณปำก	 ทวำร	 โดยจะท�ำลำยชั้นไขมันและแพร่เข้ำสู่ช่องว่ำงภำยใน 
ล�ำตัวแมลง	 เส้นใยจะเจริญอัดแน่น	 และกินอำหำรภำยในตัวแมลงและเส้นใย 
จะท�ำลำยเนื้อเยื่อและอวัยวะภำยในของแมลง	 ท�ำให้แมลงตำย	 โดยมักจะตำย 
ในลักษณะแห้งแข็ง	เรียกว่ำ	“มัมมี่”	หลังจำกแมลงตำยเชื้อรำจะแทงทะลุผ่ำนผนัง
ล�ำตัวแมลงออกมำภำยนอก	 หำกมีควำมช้ืนเหมำะสมจะพบเส้นใยสีเขียวปกคลุม 
ล�ำตัวแมลง	 และจะสร้ำงสปอร์เพื่อขยำยพันธุ์ต่อไป	 ระยะเวลำตั้งแต่ฉีดพ่นเช้ือ	 
จนเห็นเส้นใยระยะเวลำประมำณ	5-7	วัน

ลักษณะการเข้าท�ลายแมลงศัตรูพืชของเชื้อราเมตตาไรเซียม แอนำนำิโซพลิอี
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 วิธีใช้เชื้อราเมตตาไรเซียม แอนำนำิโซพลิอี ควบคุมแมลงศัตรูพืช

	 1.	 กำรใช้เช้ือรำเมตำไรเซียม	 แอนนิโซพลิอี	 ก�ำจัดแมลงในดิน	 เช่น	 
ด้วงแรดมะพร้ำว	 ซึ่งชอบวำงไข่ตำมเศษซำกพืชหรือกองปุ๋ยหมักในสวนมะพร้ำวและ 
สวนปำล์มน�้ำมัน	จะใช้วิธีท�ำกองปุ๋ยหมักล่อให้ด้วงแรดมะพร้ำววำงไข่โดย
  •	 เตรียมกองปุ๋ยหมักขนำด	 2	 x	 2	 x	 0.5	 เมตร	 ทิ้งไว้จนวัสดุใน 
กองปุ๋ยหมักสลำยตัว	
  •	 โรยเชื้อรำเมตตำไรเซียม	 แอนนิโซพลิอี	 ลงในกองปุ๋ยหมัก 
ให้ลึกจำกผวิหน้ำประมำณ	15	เซนตเิมตร	โดยโรยเชือ้ให้ทัว่	อตัรำเชือ้เมตตำไรเซยีม	 
แอนนิโซพลิอี	1	กิโลกรัมต่อปุ๋ยหมัก	1	กอง	ท�ำกองปุ๋ยหมักจ�ำนวน	1	กอง	ต่อแปลง
ปลูกมะพร้ำว	2	ไร่	
  •	 เพิม่ควำมช้ืนในกองปุย๋เพือ่ให้เชือ้รำเมตตำไรเซยีม	แอนนิโซพลอิี	
สำมำรถเจริญเติบโตได้ดีโดยกำรรดน�้ำปิดด้วยทำงมะพร้ำว	 เพื่อเก็บควำมชุ่มช้ืนใน
กองปุ๋ยหมัก	 ซึ่งเชื้อรำเมตตำไรเซียม	 แอนนิโซพลิอี	 จะมีประสิทธิภำพในกำรก�ำจัด
ด้วงแรดได้นำนประมำณ	6–12	เดือน
	 2.	 ใช้ก�ำจัดแมลงที่อยู่เหนือดินหรือท�ำลำยอยู่บนต้นพืช	 เช่น	 ตั๊กแตน	 
เพลี้ยกระโดดสีน�้ำตำล	โดย
  •	 น�ำเชื้อบริสุทธิ์ที่เลี้ยงบนข้ำวสำรหรือธัญพืชในถุงพลำสติก	 ผสม 
ให้เชื้อเข้ำกับน�้ำ	 กรองเอำเมล็ดข้ำวหรือธัญพืชออก	 น�ำน�้ำที่ผสมกับเชื้อใส่ถังพ่น	 
และน�ำไปใช้ในเวลำบ่ำยถึงเย็น
  •	 ก่อนฉดีพ่น	ส�ำรวจแปลงให้ทัว่	ดูปริมำณศตัรูพชื	และศัตรูธรรมชำต	ิ 
ถ้ำปริมำณศัตรูพืช	 5	 ตัว	 ปริมำณศัตรูธรรมชำติ	 1	 ตัว	 ไม่ต้องใช้อะไรหำก 
ปริมำณศัตรูพืชมำกกว่ำ	5	ตัว	ต่อศัตรูธรรมชำติ	 1	ตัว	และสภำพแวดล้อมเหมำะ
สมต่อกำรระบำดของศัตรูพืช	ให้ฉีดพ่นเชื้อรำเมตตำไรเซียม	แอนนิโซพลิอี	ในอัตรำ	 
107-10	สปอร์	หรือประมำณ	250-1,000	กรัม	ผสมน�้ำ	80	ลิตร	ฉีดพ่นในพื้นที่	1	ไร่	 
(ปริมำณกำรใช้ข้ึนกับจ�ำนวนสปอร์ที่ได้จำกกำรผลิต	 ควรน�ำเชื้อที่จะใช้ส่งให ้
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช	 (ศทอ.)	 ตรวจนับสปอร์ก่อน 
เพื่อก�ำหนดปริมำณกำรใช้ให้เหมำะสม)
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	 3.	 หลังพ่นเชื้อ	 ส�ำรวจแปลงหลังกำรฉีดพ่น	 3	 วันและ7	 วัน	 ดูว่ำศัตรู
พืชถูกท�ำลำยด้วยเชื้อเมตตำไรเซียม	 แอนนิโซพลิอีหรือไม่	 โดยสังเกตตัวแมลง 
จะอยู่นิ่ง	และเริ่มมีอำกำรผิดปกติ	หรืออำจมีเชื้อสีเขียวเริ่มออกมำคลุมตัวแมลง	
	 4.	 หำกแมลงไม่ตำยหรือมแีนวโน้มเพิม่มำกขึน้	ฉดีพ่นเชือ้ซ�ำ้	และท�ำกำร
ส�ำรวจหลังพ่น	3	วันและ	7	วัน	หำกปริมำณศัตรูพืชยังไม่ลดปริมำณให้ฉีดพ่นซ�้ำอีก
	 5.	 ระหว่ำงฉีดพ่นควรใส่หน้ำกำก	 และสวมเสื้อผ้ำมิดชิด	 ป้องกันกำร
ระคำยเคืองที่อำจจะเกิดขึ้นได้

	 		ข้อแนะน�ำและข้อควรระวัง	 	 	 	

	 		ในกำรใช้เชื้อรำก�ำจัดแมลงศัตรูพืช

	 1.	 การใช้เชื้อราก�าจัดแมลง	ให้ได้ผลดีเชื้อต้องมีความบริสุทธิ์	และความ 

แข็งแรงในปริมาณสปอร์ที่เพียงพอ	 ต้องฉีดเช้ือในรูปสปอร์ให้ถูกตัวแมลงโดยตรง	

เพราะเช้ือจะท�าลายแมลงจากการสมัผัส	เช่น	การพ่นเช้ือราก�าจดัเพลีย้กระโดดสนี�า้ตาล	

ต้องพ่นใต้ใบข้าวเหนือระดับน�้า	ซึ่งเป็นบริเวณที่เพลี้ยกระโดดสีน�้าตาลอยู่

	 2.	 เช้ือราก�าจัดแมลง	 (Entomopathogenic	 fungi)	 ออกฤทธ์ิ 

ในการก�าจัดแมลงแบบไม่จ�าเพาะเจาะจง	 จึงสามารถท�าลายแมลงได้ทุกชนิดรวมทั้ง 

ศัตรูธรรมชาตทิีม่ปีระโยชน์ด้วย	ดงันัน้	จงึควรใช้เมือ่จ�าเป็น	และควรส�ารวจแปลงก่อน 

พ่นเชื้อ	 หากพบศัตรูธรรมชาติในแปลงมาก	 ไม่ควรพ่นเชื้อรา	 ควรใช้วิธีควบคุมโดย 

วิธีอื่นที่ไม่ท�าลายศัตรูธรรมชาติ

	 3.	 การฉีดพ่นเช้ือราก�าจัดแมลง	 ควรท�าในช่วงเวลาที่เหมาะสม	 คือ	 

ช่วงบ่ายหรือเยน็	เพราะเช้ือราจะออกฤทธ์ิท�าลายแมลง	ทีอุ่ณหภมู	ิ25-27	องศาเซลเซยีส	 

แต่ต้องไม่เกิน	38	องศาเซลเซียส	และความชื้นประมาณ	80	เปอร์เซ็นต์	อุณหภูมิ

และความชื้นจะมีผลต่อประสิทธิภาพการท�าลายแมลง	และความอยู่รอดของเชื้อ	

!
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  เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฮาเซียนำั่ม (Trichoderma harzianum)

	 เชื้อรำไตรโคเดอร์มำ	 ฮำเซียนั่ม	 เป็นเชื้อรำชั้นสูงเจริญได้ดีในดินท่ีม ี
เศษซำกพืช	ซำกของสิง่มชีีวติต่ำงๆ	และวสัดุอินทรย์ีตำมธรรมชำต	ิเชือ้รำไตรโคเดอร์มำ	 
ฮำเซียนั่ม	 สำมำรถควบคุมโรคพืชในดินได้หลำยชนิด	 เช ่น	 เชื้อรำพิเทียม	 

เชื้อราท�าลายเชื้อโรคพืช

	 4.	 เช้ือราทีใ่ช้ก�าจดัแมลงไม่เป็นอันตรายต่อคน	และสตัว์	แต่อาจระคายเคอืง 

ต่อระบบหายใจของผู้ใช้	 จึงควรป้องกันด้วยการปิดจมูก	 และสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด 

ขณะฉีดพ่น

	 5.	 การตรวจสอบคณุภาพและประสทิธิภาพของเช้ือในการควบคมุศตัรูพชื	 

ก่อนและหลังการใช้เป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่ง	 หากพบว่าเช้ือมีเช้ือชนิดอ่ืนปนเปื ้อน	 

ต้องท�าลายโดยใช้ความร้อนก่อนทิ้งทันที

 6. ปัจจบุนัมกีารผลติเช้ือจลุนิทรีย์ใช้เอง	และผลติเป็นการค้าในรูปแบบต่างๆ 

โดยบริษัทเอกชน	 เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร	 รวมทั้งมีการส่งเสริมให้เกษตรกร 

ผลติเช้ือจลิุนทรีย์ใช้เอง	ซึง่ประสทิธิภาพในการควบคมุศัตรูพชืข้ึนกับปัจจยัหลายอย่าง

ที่ส�าคัญ	คือ	ความบริสุทธิ์และความแข็งแรงของเชื้อ	การใช้เชื้อในการควบคุมศัตรูพืช 

จึงต้องพิจารณาทั้งจากการซื้อ	 หรือการผลิตใช้เองควรเป็นเช้ือที่มีคุณภาพ	 ซึ่งถ้า 

เป็นเช้ือที่ซื้อต้องเป็นเช้ือที่ผ่านการข้ึนทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร	 และถ้าเป็นเช้ือ 

ที่ผลิตใช้เองควรได้รับการตรวจคุณภาพและมาตรฐานจากหน่วยงานที่เช่ือถือได	้ 

หรือหน่วยงานที่เป็นผู้ผลิตหัวเช้ือบริสุทธ์ิ	 เพราะถ้าใช้เช้ือที่ไม่มีคุณภาพ	 นอกจาก 

จะท�าให้การควบคุมศัตรูพืชไม่ได้ผลแล้วยังเป็นการเพิ่มเช้ือที่ปนเปื้อนสู่ธรรมชาต	ิ 

ซึ่งอาจเป็นอันตรายได้
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เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฮาเซียนำั่ม

(Pythium	spp.)	เชื้อรำฟัยทอฟเทอร่ำ	(Phytopthora	spp.)	สำเหตุโรครำกเน่ำ- 
โคนเน่ำ	โรคเน่ำระดับดนิ	เชือ้รำสเคลอโรเทยีม	(Sclerotium	spp.)	เช้ือรำไรซอกโทเนีย	 
(Rhizoctonia	 spp.)	 เชื้อรำคอลเลทโททริกัม	 (Colletotrichum	 spp.)	 
เชื้อรำอัลเทอนำเรีย	(Alternaria	spp.)	เชื้อรำฟิวชำเรียม	(Fusarium	spp.)

 ลักษณะของเชื้อราไตรโคเดอร์มา ฮาเซียนำั่ม

	 เชือ้ไตรเดอร์มำ	ฮำเซยีนัม่	เป็นเช้ือรำ 
ในดิน	สร้ำงเส้นใยสีขำว	สปอร์สีเขียว	เส้นใย 
มีผนังก้ัน	 ผลิตส่วนขยำยพันธุ ์	 ที่เรียกว่ำ	 
“โคนิเดีย”	 หรือ	 “สปอร์”	 เมื่อน�ำมำเพำะ 
เล้ียงจะเห็นเส้นใยสีขำวและสปอร์สีเขียว	 
เชื้อรำไตรโคเดอร์มำ	 ฮำเซียน่ัม	 จัดเป็นเช้ือรำ
ปฏิปักษ์	 (Antagonis	 fungicide)	 ที่ก�ำจัด
เชื้อรำอื่นๆ

 สปอร์เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฮาเซียนำั่ม

 การเข้าท�ลายเชื้อโรคพืชของเชื้อราไตรโคเดอร์มา ฮาเซียนำั่ม

	 เชื้อรำไตรโคเดอร์มำ	ฮำเซียนั่ม	มีคุณสมบัติในกำรก�ำจัดเชื้อรำอื่นๆ	โดย	
 •	 แข่งขันในกำรเจริญเติบโตได้ดีกว่ำ	 สำมำรถแย่งอำหำร	 และปัจจัย 
ในกำรเจริญเติบโตดีกว่ำ
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 วิธีใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฮาเซียนำั่ม

	 1.	 ใช้คลุกเมล็ดพันธุ์หรือแช่เมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก	 เพื่อควบคุมเชื้อรำที่ 
ติดมำกับเมล็ดพันธุ์โดยใช้เชื้อรำไตรโคเดอร์มำ	10	กรัม	หรือประมำณ	1	ช้อนแกงใส่น�้ำ	
10	มิลลิลิตร	คลุกกับเมล็ดพันธุ์	1	กิโลกรัม	เชื้อรำสำมำรถป้องกันเชื้อรำที่จะเข้ำมำ
ท�ำลำยรำกพืชที่เพิ่งงอกใหม่
	 ส�ำหรับกำรใช้เชื้อรำไตรโคเดอร์มำ	ฮำเซียนั่ม	แช่เมล็ดพันธุ์ข้ำว	ใช้เชื้อรำ 
ไตรโคเดอร์มำ	 ฮำเซียนั่ม	 1	 กิโลกรัมผสมน�้ำ	 100	 ลิตรกรองเอำเฉพำะส่วนที่เป็น 
น�้ำสปอร์	แช่เมล็ดข้ำว	100	กิโลกรัม	ที่แช่น�้ำมำแล้ว	1-2	คืน	 เป็นเวลำครึ่งชั่วโมง
ก่อนน�ำไปหว่ำน
	 2.	 ใช้หว่ำนและรองก้นหลุมในแปลงที่มีโรคเช้ือรำระบำด	 น�ำเชื้อ 
รำไตรโคเดอร์มำ	ฮำเซียนั่ม	1	กิโลกรัม	ต่อร�ำ	4	กิโลกรัม	และปุ๋ยหมัก	100	กิโลกรัม	 
ผสมให้เข้ำกัน	ใช้เป็นเชื้อตั้งต้นในกำรควบคุมโรคพืชที่มีแหล่งก�ำเนิดในดิน

ตัวอย่างโรคพืชที่สามารถใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฮาเซียนำั่ม ก�จัดได้

โรคแอนำแทรกโนำสของพริก โรคเหี่ยวของดาวเรือง

 •	 เส้นใยของเชือ้รำไตรโคเดอร์มำ	ฮำเซยีนัม่	ฆ่ำเชือ้รำตัวอ่ืนโดยใช้เส้นใย
พันรัดเส้นใยเชื้อรำตัวอ่ืนแล้วแทงทะลุเส้นใยเช้ือรำอ่ืนเพื่อแย่งน�้ำแย่งอำหำรท�ำให้
เชื้อรำอื่นแห้งตำย
 •	 เชื้อรำไตรโคเดอร์มำ	ฮำเซียนั่ม	ปล่อยสำรพิษ	ไปย่อยท�ำลำยเชื้อรำ 
ตัวอื่น
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  •	 ใช้ร่วมกับวัสดุปลูกโดยใช้เชื้อที่ผสมแล้ว	จ�ำนวน	1	ส่วน	ผสมกับ
วัสดุปลูก	4	ส่วน	ปลูกพืชในแหล่งที่มีโรคเชื้อรำระบำด
  •	 รองก้นหลุมในแหล่งที่มีโรคเชื้อรำระบำด	อัตรำ	10-100	กรัมต่อ
หลุมขึ้นกับขนำดหลุม
  •	 หว่ำนในแปลงท่ีเป็นโรคที่เกิดจำกเชื้อรำ	 หรือใช้โรยรอบทรงพุ่ม	
อัตรำ	80-100	กิโลกรัม	ต่อไร่
	 3.	 ใช้ฉีดพ่น	โดยใช้เชื้อรำไตรโคเดอร์มำ	ฮำเซียนั่ม	1	กิโลกรัม	ผสมน�้ำ	 
80-100	ลิตร	กรองเอำเฉพำะน�้ำ	ฉีดพ่นบนพืชหรือรดลงดินหรือวัสดุปลูก	ใช้ในพื้นที่	1	ไร่	
	 4.	 ใช้เชื้อทำบริเวณแผลท่ีถำกเปลือกแล้วบนล�ำต้นท่ีเป็นโรครำกเน่ำ 
โคนเน่ำ	โดยใช้ส่วนผสมเชื้อรำไตรโคเดอร์มำ	ฮำเซียนั่ม	1	กิโลกรัมผสมน�้ำ	1	ลิตร	
และฝุ่นแดงครึ่งกิโลกรัมคนให้เข้ำกันก่อนทำ
	 5.	 ควรใช้เมื่อแปลงมีควำมชื้นก่อนหรือหลังให้น�้ำ	 แต่ไม่ใช้ในแปลงที่มี 
น�้ำท่วมขัง	 หลังหว่ำนเช้ือควรใช้เศษฟำงหรือหญ้ำแห้งคลุมเพื่อกันไม่ให้ถูกแสงแดด
โดยตรง	และไม่ใช้เชือ้รำไตรโคเดอร์มำ	ฮำเซยีนัม่	ร่วมกบัสำรก�ำจดัเช้ือรำ	สิง่ส�ำคญัท่ีสดุ 
ที่เกษตรกรต้องค�ำนึงคือ	 	
  •	 ถ้ำไม่มีกำรระบำดของโรคเช้ือรำ	 ก็ไม่มีควำมจ�ำเป็นใดๆ	 ที่จะใส่ 
เชื้อไตรโคเดอร์มำ	ฮำเซียนั่ม	ลงไปและถ้ำใส่ปุ๋ยหมักในแปลงเป็นประจ�ำ	เชื้อรำไตร
โคเดอร์มำ	 ฮำเซียนั่ม	 จะมีปริมำณเพิ่มข้ึน	 และจะคอยควบคุมเชื้อรำอ่ืนๆไม่ให้เข้ำ
ท�ำลำยพืชให้เสียหำยได้	จึงจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องใส่ปุ๋ยหมักลงไปเป็นระยะๆ
	 6.	 ควำมเป็นกรดเป็นด่ำงของดินที่เหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตของ 
เชื้อรำไตรโคเดอร์มำ	ฮำเซียนั่ม	อยู่ระหว่ำง	5.5-6.5	
	 7.	 ควรใส่เช้ือรำไตรโคเดอร์มำ	ฮำเซยีนัม่	ก่อนหรือหลังกำรหว่ำนปุย๋เคม	ี3-5	วนั
	 8.	 หำกต้องฉีดพ่นสำรเคมีฆ่ำเชื้อรำลงในดิน	 ควรจะทิ้งช่วงประมำณ	 
อย่ำงน้อย	1	สัปดำห์	จึงสำมำรถใช้เชื้อรำไตรโคเดอร์มำ	ฮำเซียนั่มได้
	 9.	 เชื้อรำไตรโคเดอร์มำ	 ฮำเซียนั่ม	 สดที่เลี้ยงขยำยจนเต็มที่สำมำรถ 
เก็บไว้ในตู้เย็นได้	1	เดือน
	 10.	หำกกรองเอำสปอร์ใส่ขวดผสมน�้ำแล้ว	 ถ้ำยังไม่ได้ใช้	 ควรเก็บไว้ใน 
ตู้เย็นไม่เกิน	7	วัน
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  เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงไจเอ็นำซิส   
  (Bacillus thuringiensis) หรือ Bt

	 เชือ้แบคทีเรยีบำซลิลสั	ทรูงิใจเอน็ซิส	เป็นเช้ือจลิุนทรย์ี 
ชนิดหนึ่งในธรรมชำติเป็นเชื้อที่มีขนำดเล็กมำกมองไม่เห็นด้วย 
ตำเปล่ำต้องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์	 เชื้อแบคทีเรียที่น�ำมำใช้ในกำรควบคุมศัตรูพืช	 
เรียกย่อๆ	ว่ำ	“บีที”	หรือนิยมเรียกว่ำ	“ยาเชื้อ”	เชื้อบีทีจะท�ำให้ศัตรูพืชหลำยชนิด 
ในระยะหนอนเป็นโรคตำย	ได้แก่	หนอนของผเีสือ้	หนอนด้วงชนิดต่ำงๆ	เช่น	หนอนใยผกั	 
หนอนเจำะสมอฝ้ำย	หนอนกระทูผ้กั	หนอนกระทูห้อม	หนอนคบืกะหล�ำ่	หนอนแก้วส้ม	 
หนอนชอนใบส้ม	 หนอนด้วงหมัดผัก	 เป็นต้น	 เชื้อบีทีเป็นจุลินทรีย์ท่ีมีกำรผลิตเพ่ือ 
จ�ำหน่ำยมำเป็นเวลำนำน	ส่วนมำกจะน�ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ

 ลักษณะของเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงไจเอ็นำซิส

	 เชื้อแบคทีเรียบำซิลลัส	 ทูริงไจเอ็นซิส	 หรือ	 เชื้อบีที	 เป็นเชื้อแบคทีเรีย 
แกรมบวก	 ที่มีอยู่ทั่วไปในสภำพแวดล้อม	 เช่น	 ในดินหรือปะปนอยู่กับเศษซำกพืช	 
ปะปนอยู่ในเมล็ดข้ำวเปลือก	 ข้ำวสำร	 ฝุ่นผงตำมโรงสีข้ำว	 ในแมลง	 บนใบพืช	 
แม้กระทั่งในบ่อน�้ำ	 มีลักษณะรูปร่ำงเป็นท่อนตรง	 สร้ำงสปอร์ในเซลล์เรียกว่ำ	 
“endospore”	 และสปอร์จะสร้ำงผลึกโปรตีน	 ซึ่งผลึกโปรตีนนี้	 เป็นสำรพิษที่ 
ท�ำให้แมลงตำย
	 เชื้อบีที	มีมำกมำยหลำยสำยพันธุ์	แต่ละสำยพันธุ์จะสร้ำงผลึกโปรตีนที่มี 
รปูร่ำงต่ำงๆ	กนั	มคีวำมเป็นพษิต่อแมลงมำกน้อยต่ำงกนัและมคีวำมจ�ำเพำะกบัแมลง
ต่ำงชนิดกันด้วย	บีทีที่มีใช้	เช่น
	 1.	 Bacillus thuringiensis	var.	aizawai	ใช้ก�ำจัดยุง
	 2.	 Bacillus thuringiensis var.	kurstaki	ใช้ควบคุมหนอนหลำยชนิด	
เช่น	หนอนใยผัก	หนอนกระทู้หอม	หนอนเจำะสมอฝ้ำย	หนอนแปะใบส้ม	เป็นต้น
	 3.	 Bacillus thuringiensis	var.	tenebrionis	ใช้ควบคุมด้วงหมัดผัก

B t

เชือ้แบคทีเรยีท�าลายแมลงศัตรพืูช และเชือ้โรคพืช
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หนำอนำตายด้วยเชื้อบีที

 วิธีใช้เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงใจเอ็นำซิส ควบคุมแมลงศัตรูพืช

	 1.	 อัตรำกำรใช้แบคทีเรียบำซิลลัส	 ทูริงใจเอ็นซิส	 ใช้ตำมค�ำแนะน�ำ 
ในฉลำกเนื่องจำกเชื้อบีทีที่มีขำยมีจ�ำนวนเช้ือไม่เท่ำกันในแต่ละแหล่งผลิต	 แต่จะม ี
ค�ำแนะน�ำเฉพำะจึงต้องใช้ตำมที่ระบุในฉลำกไม่ใช้มำกหรือน้อยเกินไป	 และควร 
เลือกซ้ือเช้ือท่ีมีคุณภำพโดยเลือกซื้อเชื้อบีทีที่ข้ึนทะเบียนที่กรมวิชำกำรเกษตร 
และดูวันเดือนปี	ที่ผลิต	และวันหมดอำยุ
	 2.	 ควรใช้เม่ือมหีนอนศตัรูพชืในปรมิำณสงูทีอ่ำจก่อให้เกิดควำมเสยีหำย	
แม้เชื้อบีทีไม่เป็นอันตรำยต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืนและต่อมนุษย์	 แต่กำรใช้โดยไม่จ�ำเป็นจะ
เป็นกำรเพิ่มต้นทุนโดยเปล่ำประโยชน์เพรำะแม้ไม่ใช้เชื้อบีทีก็มีศัตรูธรรมชำติอ่ืนๆ
ควบคุมอยู่แล้ว

 การเข้าท�ลายแมลงศัตรูพืชของเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงไจเอ็นำสิสBt

	 เชื้อแบคทีเรียบำซิลลัส	 ทูริงไจเอ็นสิส	 หรือ	 เช้ือบีที	 ท�ำลำยแมลง 
โดยแมลงกินเชื้อบีทีเข้ำไป	 เช้ือบีทีจะท�ำลำยกระเพำะอำหำรของหนอน	 หนอน 
จะหยุดกินอำหำร	 เชื่องช้ำไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้ำ	 เป็นอัมพำต	 เชื้อบีทีในกระเพำะ
อำหำรจะเข้ำไปในระบบเลือด	 เม่ือเชื้อบีทีเพิ่มปริมำณมำกขึ้นแมลงจะเกิดอำกำร
โลหิตเป็นพิษ	แมลงชักกระตุก	เริ่มแสดงอำกำร	30	นำที	-	1	วันหลังกินเชื้อบีทีเข้ำไป	
ล�ำตัวเป็นสีน�้ำตำลด�ำ	อ่อนนุ่ม	และตำยภำยใน	5-7	วัน	
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	 3.	 กำรใช้เชื้อบีทีต้องฉีดพ่นให้ทั่วต้นพืช	 เพรำะเชื้อบีทีจะท�ำลำยแมลง 
เมื่อแมลงกินเข้ำไป	 ควรใช้ในเวลำเย็นเพรำะเชื้อบีทีมีโอกำสถูกหนอนกินเข้ำไป
มำกกว่ำกลำงวันตำมลักษณะนิสัยหนอนศัตรูพืชที่ชอบหำกินในเวลำกลำงคืน	และ
เชื้อบีทีเองก็เป็นสิ่งมีชีวิตไม่ทนแสงแดด
	 4.	 กำรใช้เชื้อบีที	ควรใช้ในระยะหนอนเล็ก	และควรฉีดให้เป็นฝอยและ 
ต้องผสมสำรจบัใบเพือ่ให้เชือ้จบัใบได้ดหีำกพบกำรระบำดของหนอน	ควรพ่นเชือ้บทีี 
ในอัตรำตำมค�ำแนะน�ำในฉลำก	 โดยพ่นติดต่อกัน	 3	 คร้ัง	 ทุก	 3-4	 วัน	 ควรพ่น 
ในเวลำเย็น	แดดร่ม	ลมสงบ

  เชื้อแบคทีเรียบาซิลัส สับทีลิส (Bacillus subtilis) หรือ Bs

	 เชือ้แบคทเีรยีบำซลิลสั	สบัทลีสิ	หรอื	เชือ้บเีอส	เป็นเชือ้จลุนิทรย์ีชนดิหนึง่ 
ในธรรมชำติเป็นเชื้อที่มีควำมสำมำรถในกำรท�ำลำยเช้ือโรคพืชได้หลำยชนิด	 
ทั้งเชื้อรำและเชื้อแบคทีเรีย	เป็นจุลินทรีย์ที่มีกำรผลิตเพื่อจ�ำหน่ำยแล้ว

 การเข้าท�ลายเชื้อโรคพืชของเชื้อแบคทีเรียบาซิลัส สับทีลิส

	 เช้ือแบคทีเรียบำซิลัส	 สับทีลิส	 หรือเชื้อบีเอสจะท�ำลำยโรคพืชโดยกำร 
แข่งขันแย่งอำหำรและพื้นที่ในกำรเจริญเติบโตครอบครองพื้นที่ครอบคลุมกลุ่มเชื้อ 
สำเหตโุรคพืช	และสร้ำงสำรหลำยชนิด	ประเภทสำรปฎิชีวนะ	เอนไซม์	และสำรเคมีชนิดที ่
สำมำรถแย่งดึงธำตุอำหำร	 มีผลให้เชื้อสำเหตุโรคพืชได้รับอำหำรไม่เพียงพอในกำร
เจริญเติบโต

 วิธีใช้เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส สับทีลิส ควบคุมเชื้อโรคพืช 

	 1.	 ใช้เชื้อแบคทีเรียบำซิลลัส	 สับทีลิส	 หรือเชื้อบีเอส	 อัตรำ	 100	 กรัม	 
ผสมน�้ำ	1	ลิตร	ทำแผลที่เกิดจำกโรครำกเน่ำโคนเน่ำในไม้ผลจ�ำนวน	2	ครั้ง	ห่ำงกัน
ประมำณ	2	สัปดำห์
	 2.	 ฉีดพ่นเชื้อบีเอส	อัตรำ	 20-40	กรัม	 ต่อน�้ำ	 20	ลิตรจ�ำนวน	2	ครั้ง 
ห่ำงกัน	1-2	สัปดำห์
	 3.	 ใช้เชื้อบีเอส	คลุกเมล็ดพันธุ์	เพื่อควบคุมโรคที่ติดมำกับเมล็ดพันธุ์

Bs

Bacillus thuringiensis

การใช้เชื้อจุลินทรีย์ (ชีวภัณฑ์) ในการควบคุมศัตรูพืช 23



  เชื้อไวรัสเอ็นำพีวี หรือ NPV: (Nuclear Polyhedrosis Virus)

	 เชื้อไวรัสเอ็นพีวี	 หรือ	NPV	 เป็นเชื้อจุลินทรีย์ในธรรมชำติขนำดเล็กมำก 
ไม่สำมำรถมองเห็นได้ด้วยตำเปล่ำ	 หรือกล้องจุลทรรศน์ชนิดธรรมดำ	 ต้องใช้กล้อง 
จุลทรรศน์อิเลคตรอนเท่ำนั้น	 เชื้อไวรัสเอ็นพีวี	 ท�ำให้เกิดโรคกับแมลงหลำยชนิด	 
และเป็นเชื้อโรคที่มีควำมเฉพำะเจำะจงต่อชนิดของหนอนศัตรูพืช	 เชื้อไวรัสเอ็นพีวี	
จะท�ำให้หนอนศัตรูพืชเป็นโรคตำย	เชื้อไวรัสจะเข้ำสู่ตัวหนอนได้	 โดยหนอนจะต้อง
กินอำหำรที่มีเชื้อไวรัสปนเปื้อนเข้ำไป	หนอนตำยจะใช้เวลำประมำณ	3-7	วัน	ขึ้นกับ 
ขนำดของหนอนและปริมำณเชื้อไวรัสที่หนอนกินเข้ำไป	 เชื้อไวรัสที่มีกำรผลิต 
ขยำยในปัจจุบันมี	 3	 ชนิด	 คือ	 เชื้อไวรัสก�ำจัดหนอนกระทู้หอม	 เชื้อไวรัสก�ำจัด 
หนอนเจำะสมอฝ้ำย	และเชือ้ไวรสัก�ำจดัหนอนกระทูผ้กั	ซึง่ทัง้	3	ชนดิ	มจี�ำหน่ำยเป็น 
กำรค้ำแล้ว	และเฉพำะเจำะจงต่อหนอนแต่ละชนิดไม่สำมำรถใช้แทนกันได้

ไข่และหนำอนำกระทู้หอม

เชื้อไวรัส เอ็นำพีวี

เชื้อไวรัสท�าลายแมลงศัตรูพืช
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 การเข้าท�ลายแมลงศัตรูพืชของเชื้อไวรัสเอ็นำพีวี

	 เชือ้ไวรสัเอน็พวี	ีจะฆ่ำแมลงศัตรูพชืได้	หนอนต้องกนิเชือ้เข้ำไป	หนอนทีก่นิ 
เชื้อไวรัสเอ็นพีวี	 เข้ำไปจะมีลักษณะเคล่ือนไหว	 ช้ำลง	 ลดกำรกินอำหำร	 ล�ำตัว 
เปลี่ยนเป็นสีขำวขุ่นหรือสีครีม	 ระยะสุดท้ำยหนอนจะพยำยำมไต่ขึ้นส่วนยอด 
ของต ้นพืชเกำะอยู ่นิ่ งๆ	 หยุดกินอำหำร	 และตำยในลักษณะใช ้ขำเทียม 

NPV

หนำอนำเจาะสมอฝ้าย

ไข่และหนำอนำกระทู้ผัก

เกษตรกรฉีดพ่นำเชื้อไวรัสเอ็นำพีวี 
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หนำอนำตายเพราะเชื้อไวรัสเอ็นำพีวี

หนำอนำที่ใช้เชื้อไวรัสเอ็นำพีวี ก�จัดได้

 วิธีใช้เชื้อไวรัสเอ็นำพีวี ควบคุมแมลงศัตรูพืช

เกำะใบพืช	 ห้อยส่วนหัว	 และท้ำยลงมำเป็นรูปตัววีหัวกลับ	 ซึ่งเป็นลักษณะเฉพำะ 
ของหนอนที่ตำยโดยเชื้อไวรัสเอ็นพีวี	 เกษตรกรสำมำรถเก็บหนอนที่ตำยโดยเชื้อไวรัสเอ็นพีว	ี 
ใส่ขวดสีชำเก็บไว้ในที่เย็นแล้วน�ำไปใช้ต่อได้	 หนอนที่ตำยโดยเช้ือไวรัสเอ็นพีวี	 ผนังล�ำตัว 
บำงเป็นมันเยิ้มเมื่อไปโดนผนังจะแตกง่ำย	 ของเหลวภำยในล�ำตัวจะไหลออกมำ 
เป็นสีขำวขุ่น	ซึ่งจะเต็มไปด้วยเชื้อไวรัสเอ็นพีวี	มีกลิ่นเหม็นมำก	ซึ่งเชื้อไวรัสเอ็นพีวี 
เมื่อแตกจำกหนอนก็จะกระจำยไปในแปลง	 สำมำรถช่วยควบคุมศัตรูพืชได้ต่อไป	 
กำรกระจำยของเชื้อไวรัสเอ็นพีวี	 กระจำยไปกับลม	 ฝน	 กำรให้น�้ำ	 วัสดุปลูก	 
เครื่องมือทำงกำรเกษตร	และสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในบริเวณนั้น

	 1.	 หนอนที่เก็บไว้ท�ำให้แตกละเอียดกรองด้วยผ้ำขำวบำงเอำกำกทิ้ง	 
ส่วนของเหลวใส่ในถังพ่น	 อัตรำหนอนที่ตำยด้วยเชื้อไวรัสเอ็นพีวี	 20-40	 ตัวต่อน�้ำ	
20	ลิตร

หนำอนำกระทู้หอม หนำอนำกระทู้ผักหนำอนำเจาะสมอฝ้าย
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ชีวภัณฑ์ทุกชนำิดที่บริสุทธิ์และแข็งแรงได้ผ่านำการทดสอบมาแล้วว่าถ้าใช ้
อย่างถูกต้องตามค�แนำะนำ�จะสามารถควบคุมศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ไม่เป็นำอันำตรายต่อผู้ใช้ และไม่เป็นำอันำตรายต่อผู้บริโภค

	 2.	 ส�ำรวจชนิดและปริมำณหนอน 
ศตัรพูชืเพือ่เลอืกใช้เช้ือไวรสัเอ็นพวี	ีให้ถูกต้อง 
ตรงตำมชนิดหนอนและคุ้มค่ำต่อกำรใช้	เพรำะ 
เชื้อไวรัสเอ็นพีวี	 มีรำคำค่อนข้ำงแพงและจะ 
ออกฤทธิ์เมื่อหนอนกินเชื้อเข้ำไป	จึงควรใช้เมื่อ 
มีหนอนในปริมำณสูงและต ้องกำรก�ำจัด 
อย่ำงรวดเร็ว	 ประสิทธิภำพของเชื้อไวรัสเอ็นพีว	ี 
จะเหมือนสำรเคมี	 แต่ดีกว่ำสำรเคมีตรงที ่
เชื้อไวรัสเอ็นพีวี	 จะฆ่ำเฉพำะศัตรูพืชชนิดที ่
เฉพำะเจำะจงและไม่ท�ำอนัตรำยศตัรธูรรมชำต ิ
และส่ิงมีชีวิตอื่นๆหนอนกินเชื้อไวรัสเอ็นพีวี 
จะตำยภำยใน	2-7	วัน
	 3.	 กำรใช้เชื้อไวรัสเอ็นพีวีให้ใช้เมื่อ 
พบกลุ่มไข่หนอนหรือหนอนวัย	 1-3	 ในอัตรำ	
20-30	มลิลลิติร	ต่อน�ำ้	20	ลติร	พ่นทกุ	7-10	วนั	 
หำกกำรระบำดรุนแรงมำก	 ใช้พ่นในอัตรำ	 
30	มิลลิลิตร	ต่อน�้ำ	 20	ลิตร	พ่นทุก	 4	 วัน 
ติดต่อกัน	2	ครัง้	และต้องผสมสำรจบัใบเพ่ือให้ 
เชื้อไวรัสเอ็นพีวี	 สำมำรถอยู่บนพืชได้นำน 
รอให้ศัตรูพืชมำกิน	 ควรฉีดพ่นในเวลำเย็น
เพรำะศัตรูพืชมักท�ำลำยพืชในเวลำกลำงคืน
	 4.	 เกษตรกรสำมำรถเก็บหนอน
ท่ีตำยจำกเชื้อไวรัสเอ็นพีวี	 ไว้ใช้เองโดยเก็บ
ไว้ในขวดสีชำ	 เก็บไว้ในท่ีเย็นเมื่อจะใช้บดให้
แตกกรองกำกทิง้	น�ำส่วนของเหลวไปผสมน�ำ้
และสำรจับใบพ่นลงบนส่วนของพืช

การส�รวจแปลงเพื่อดูชนำิด  
และการท�ลายของหนำอนำ

การพ่นำเชื้อไวรัสเอ็นำพีวี เพื่อควบคุมหนำอนำ

หนำอนำเริ่มตายด้วยเชื้อไวรัสเอ็นำพีวี

หนำอนำตายจากไวรัสเอ็นำพีวี สามารถ
เก็บใส่ขวดสีชาไว้ใช้ต่อไปได้
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