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ค�ำน�ำ
ปัจจุบันประเทศต่างๆ หันมาให้ความสนใจด้านสุขอนามัย และตระหนักถึงความส�ำคัญ
ต่อการผลิตทางการเกษตรอย่างถูกต้องเหมาะสม (Good Agricultural Practice – GAP) ซึ่งการที่
จะให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการอย่างเป็นระบบ
ตั้งแต่การผลิต จนกระทั่งเก็บเกี่ยว และการปฏิบตั หิ ลังการเก็บเกีย่ ว ซึง่ ในการผลิตพืชเศรษฐกิจ
แทบทุกชนิดเกษตรกรมักประสบปัญหาศัตรูพชื ท�ำให้ผลผลิตได้รบั ความเสียหายทัง้ ปริมาณและคุณภาพ
การจัดการศัตรูพืชที่ได้รับการยอมรับว่าเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในปัจจุบัน คือ
การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (Integrated Pest Management – IPM) ซึ่งเป็นการน�ำวิธีการ
ป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชหลายๆ วิธีมาผสมผสานกันอย่างเหมาะสม โดยอาศัยศัตรูธรรมชาติ
เป็นองค์ประกอบหลัก ได้แก่ ตัวห�้ำ  ตัวเบียน และเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อควบคุมไม่ให้ศัตรูพืชเกิดการ
ระบาด และสร้างความเสียหายแก่พชื เศรษฐกิจ และไม่ทำ� ลายสิง่ แวดล้อม น�ำไปสู่การเกษตรทีย่ งั่ ยืน
เอกสารวิชาการ “ศัตรูธรรมชาติทสี่ ำ� คัญ” จัดพิมพ์ขนึ้ เป็นคู่มอื ส�ำหรับเจ้าหน้าทีส่ ่งเสริม
การเกษตรในการปฏิบัติงานด้านอารักขาพืช เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศัตรู
ธรรมชาติ และเชือ้ จุลนิ ทรียม์ ากยิง่ ขึน้ และสามารถน�ำความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ในงานส่งเสริมการเกษตร
ต่อไป  
กรมส่งเสริมการเกษตร
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ตัวห�้ำ			
ด้วงเต่าลาย
มวนพิฆาต
มวนเพชฌฆาต
แมลงช้างปีกใส
แมลงหางหนีบ
ไรตัวห�ำ้
ตัวเบียน 		
แตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา  
แตนเบียนหนอนใยผัก
แตนเบียนหนอนกระทู้ผัก
แตนเบียนเพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลังสีชมพู
แตนเบียนหนอนแมลงวันผลไม้
แตนเบียนหนอนบราคอน
แตนเบียนหนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าว
แตนเบียนหนอนชอนใบส้ม
แตนเบียนหนอนกออ้อย
เชื้อจุลินทรีย์
เชื้อไวรัส เอ็นพีวี
เชื้อบีที
เชื้อราบิวเวอเรีย
เชื้อราเมตาไรเซียม
เชื้อราไตรโคเดอร์มา
เชื้อบีเอส
ไส้เดือนฝอยสไตน์เนอร์นีมา
เอกสารอ้างอิง
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บทที่ 1
เรียบเรียงโดย อารีวรรณ ใจเพ็ชร

1. ศัตรูธรรมชาติ หมายถึง สิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่มีชีวิตอยู่ได้โดยการเบียน การห�้ำ 
กัดกิน และมีชีวิตอยู่โดยสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง ในพื้นที่ดั้งเดิมของมัน และอาจช่วยในการก�ำจัดประชากร
ของสิ่งมีชีวิตนั้น รวมถึง แมลงเบียน ตัวเบียน ตัวห�้ำ  สิ่งมีชีวิตที่กินพืช และเชื้อโรคต่างๆ (ISPM No3,
1996, revised ISPM No3, 2005)
2. ศัตรูธรรมชาติ หมายถึง สิง่ มีชวี ติ ทีเ่ ป็นตัวสาเหตุ ท�ำให้เกิดการตายของศัตรูพชื ก่อนก�ำหนด
อายุของมันในธรรมชาติ ได้แก่ ตัวห�้ำ  ตัวเบียน และเชื้อโรค (สุอาภา, 2540)
3. ศัตรูธรรมชาติ ในทางอารักขาพืช หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่เป็นปฏิปักษ์ หรือศัตรูของศัตรูพืช
อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าชีวปัจจัย (พิมลพร, 2545)
4. ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช หมายถึง สิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ และเป็นศัตรูของแมลง
ศัตรูพืช แบ่งออกเป็น 3 พวก คือ ต้วเบียน ตัวห�ำ 
้ และเชื้อโรค (วิวัฒน์และโกศล, 2542)

ความส�ำคัญ

การจัดการศัตรูพชื โดยวิธผี สมผสาน (Integrated Pest Management) เป็นวิธกี ารจัดการศัตรูพชื
ที่ได้รับการยอมรับจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกว่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศัตรูพืช
มากทีส่ ดุ เนือ่ งจากเป็นวิธกี ารทีค่ ำ� นึงถึงสิง่ แวดล้อม และการเปลีย่ นแปลงของประชากรศัตรูพชื เป็นหลัก
โดยใช้วธิ กี ารควบคุมและก�ำจัดศัตรูพชื ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพตัง้ แต่ 2 วิธกี ารขึน้ ไป ผสมผสานกัน
โดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ศัตรูธรรมชาติ เป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญของการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน เนื่องจาก
ศัตรูธรรมชาติเป็นสิ่งมีชีวิตที่คอยควบคุมประชากรของศัตรูพืชตามธรรมชาติ การศึกษาบทบาท
ของศัตรูธรรมชาติ และส่งเสริมให้ศัตรูธรรมชาติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการควบคุมศัตรูพืช
ซึ่งหากผสมผสานวิธีการอื่นๆ เข้ากับศัตรูธรรมชาติอย่างกลมกลืน ก็จะน�ำไปสู่การจัดการศัตรูพืช
ที่มีความยั่งยืนทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ศัตรูธรรมชาติที่ส�ำคัญ

ประวัติการใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมศัตรูพืช
มนุษย์สมัยโบราณได้สังเกตุพบว่า นกกินแมลงศัตรูพืช จึงได้พยายามที่จะใช้วิธีการควบคุมโดย
ธรรมชาตินใี้ ห้เกิดประโยชน์ในการรักษาพืชผล ความคิดในการป้องกันก�ำจัดศัตรูพชื ในสมัยนัน้ จึงเกีย่ วข้อง
โดยตรงกับการใช้ศัตรูธรรมชาติมาควบคุมศัตรูพืช
ประมาณปี ค.ศ. 900 ชาวจีนได้ใช้มดตัวห�้ำ  ควบคุมหนอนในสวนส้ม นอกจากนี้ประเทศ
ในตะวันออกกลาง คือ ประเทศเยเมน ได้ใช้มดตัวห�้ำควบคุมแมลงศัตรูพืชในสวนอินทผาลัม
การใช้แตนเบียนควบคุมแมลงศัตรูพชื เกิดขึน้ ครัง้ แรกในทวีปยุโรป โดยในปี ค.ศ. 1706 ชาวอิตาลี
ได้พบแตนเบียน Apanteles glomeratus ท�ำลายหนอนผีเสื้อผักกาด Pieris rapae ต่อมาได้มีรายงานการ
พบแตนเบียนชนิดอื่นๆ ท�ำลายศัตรูพืชเพิ่มมากขึ้น จนกระทั่งปี ค.ศ.1827 Hartig นักกีฏวิทยาชาวเยอรมัน
ได้เสนอให้เก็บรวบรวมตัวหนอนผีเสื้อที่ถูกแตนเบียนลงท�ำลายใหม่ๆ ไปปล่อยในที่อื่นๆ เพื่อควบคุม
หนอนผีเสื้อ
เชื้อจุลิทรีย์ที่ถูกน�ำมาใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชชนิดแรก คือ เชื้อรา Metarhizium anisopliae
หลังจากที่ถูกค้นพบโดย Metchnikoff นักสัตววิทยาชาวรัสเซีย ได้น�ำเชื้อรามาเพาะเลี้ยงโดยใช้
อาหารเทียมได้ส�ำเร็จ และในปี ค.ศ.1884 ได้มกี ารผลิตขยายเชือ้ รา Metarhizium anisopliae เพือ่ ใช้ควบคุม
แมลงศัตรูพืช
ในระหว่างปี ค.ศ.1889 - 1940 มนุษย์ยังคงใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมศัตรูพืชอย่างต่อเนื่อง
แต่ได้พัฒนาประยุกต์วิธีการใช้ และน�ำศัตรูธรรมชาติมาเพาะเลี้ยง แล้วน�ำไปปล่อยเพื่อควบคุมศัตรูพืช
โดยด�ำเนินการ 2 แบบ คือ ผลิตขยายศัตรูธรรมชาติในท้องถิ่นส�ำหรับควบคุมศัตรูพืชในท้องถิ่นนั้น
เรียกว่า การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีแบบขยายเพิ่มพูน และน�ำศัตรูธรรมชาติจากถิ่นเดิมมาผลิตขยาย
ส�ำหรับใช้ควบคุมศัตรูพชื ในแหล่งอืน่ ๆ หรือ ประเทศอืน่ ๆ เรียกว่า การควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธแี บบคลาสสิก
ซึ่งแพร่หลายในทวีปยุโรปและอเมริกา เช่น การน�ำแตนเบียนไข่ Perkinsiella saccharacida
และมวนตัวห�้ำ Cyrtorhinus mundulus จากออสเตรเลียเข้าไปควบคุมเพลีย้ กระโดดอ้อยในฮาวาย การน�ำ
แมลงวันเบียน Cryptochaetum iceryae และด้วงเต่า Rodolia cardinalis จากออสเตรเลียเข้าไปควบคุม
เพลี้ยหอยนวมฝ้าย Icerya purchasi ในสวนส้มของแคลิฟอร์เนีย การน�ำแตนเบียน Prospaltella berlesei
จากสหรัฐอเมริกาไปควบคุมเพลีย้ หอยหม่อน Pseudaulacaspis pentagona ในอิตาลี ซึง่ ทุกโครงการประสบ
ผลส�ำเร็จ จึงได้รับความนิยมน�ำไปใช้อย่างกว้างขวาง และมีการขยายงานไปในหลายประเทศ ได้แก่
โคลัมเบีย ชิลี อุรุกวัย บราซิล คิวบา แคนาดา นิวซีแลนด์
กรมส่งเสริมการเกษตร

ส�ำหรับในประเทศไทยได้มีการน�ำเข้าแมลงศัตรูธรรมชาติจากต่างประเทศ เพื่อควบคุมแมลง
ทีร่ ะบาดในประเทศไทย จากการทีแ่ มลงด�ำหนามระบาดรุนแรง และในขณะนัน้ ศัตรูธรรมชาติยงั มีปริมาณน้อย
และยังไม่มปี ระสิทธิภาพในการควบคุมแมลงด�ำหนามมะพร้าว ในบี 2547 ส�ำนักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
กรมวิ ช าการเกษตร จึ ง ได้ น� ำ เข้ า แตนเบี ย นแมลงด� ำ หนามมะพร้ า ว Asecodes hispinarum
ในลักษณะของมัมมี่ (ซากหนอนตายที่มีดักแด้แตนเบียนอยู่ภายใน) จากประเทศเวียดนาม โดยความ
ร่วมมือจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ซึ่งการใช้แตนเบียนอะซีโคเดส
ในการควบคุมแมลงด�ำหนามมะพร้าว ในประเทศไทย ประสบผลส�ำเร็จ ท�ำให้การระบาดของแมลงด�ำหนามลดลง
ในปี 2551 เกิดการระบาดของเพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลัง สร้างความเสียหายให้แก่ผลผลิต
มันส�ำปะหลังอย่างรุนแรง ผลผลิตลดลงและไม่ได้คุณภาพ จากรายงานของคณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ พบว่า การระบาดของเพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลังจะท�ำให้ผลผลิตลดลง 10−50 เปอร์เซ็นต์
มูลค่าความเสียหายไม่น้อยกว่า 6,000−30,000 ล้านบาท ในปี 2552 กรมวิชาการเกษตรได้น�ำเข้า
แตนเบียน Anagyrus lopezi จากสาธารณรัฐเบนิน ซึ่งเป็นประเทศหนึ่งในทวีปแอฟริกา ที่เคยเกิดการ
ระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพู ผลการใช้แตนเบียน Anagyrus lopezi ร่วมกับวิธีการต่างๆ ได้แก่ การแช่ท่อน
พันธ์ุมันส�ำปะหลังก่อนปลูก การปล่อยแมลงช้างปีกใส ท�ำให้ประสบผลส�ำเร็จในการควบคุม เพลี้ยแป้ง
มันส�ำปะหลัง
ต่อมา ในปี 2552-2553 เกิดการระบาดของหนอนหัวด�ำมะพร้าว ในจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
ซึ่งหนอนหัวด�ำเป็นแมลงศัตรูมะพร้าวที่มีการระบาด และสร้างความเสียหาย
อย่างรุนแรงให้กบั แหล่งปลูกมะพร้าวมากทีส่ ดุ เมือ่ เปรียบเทียบกับศัตรูมะพร้าว
ชนิดอื่น หากการระบาดรุนแรงท�ำให้มะพร้าวยืนต้นตายได้ ซึ่งประเทศไทยยัง
ขาดศัตรูธรรมชาติทมี่ ปี ระสิทธิภาพ ในการควบคุมหนอนหัวด�ำ  ในเดือนเมษายน
2555 กรมวิชาการเกษตร ได้น�ำเข้าแตนเบียน Goniozus nephantidis จ�ำนวน
30 ดักแด้ จากประเทศศรีลังกา โดยความช่วยเหลือจากสถาบันวิจัยมะพร้าว
แห่งศรีลังกา (Coconut Research Institute of Sri Lanka) ซึง่ แตนเบียน Goniozus
nephantidis เป็นแตนเบียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงในการควบคุมหนอนหัวด�ำมะพร้าว
ในประเทศอินเดีย และศรีลงั กา จากการศึกษาในห้องปฏิบตั กิ าร พบว่าสามารถ
เพาะเลีย้ งเพิม่ ปริมาณในห้องปฏิบตั โิ ดยใช้หนอนหัวด�ำและหนอนผีเสือ้ ข้าวสาร
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แต่แตนเบียนชอบเบียนหนอนหัวด�ำมากกว่า กรมวิชาการเกษตรได้ทดสอบความเฉพาะเจาะจงต่อแมลง
อาศัย และความปลอดภัยต่อแมลงทีม่ ปี ระโยชน์ ก่อนทีจ่ ะน�ำมาใช้ในการควบคุมหนอนหัวด�ำในประเทศไทย
ต่อไป

ข้อดีศัตรูธรรมชาติ
1. ศัตรูธรรมชาติควบคุมศัตรูพืชไม่ให้ระบาด   ท�ำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะศัตรูธรรมชาติ
มีอยู่มากมายในธรรมชาติ ไม่ตอ้ งเสียเงินซือ้ และสามารถควบคุมศัตรูพชื ได้ เกษตรกรไม่ตอ้ งเสียเงินซือ้
สารเคมี
2. หากปล่อยให้ศตั รูธรรมชาติทำ� งานอย่างต่อเนือ่ งจะให้ผลแบบยัง่ ยืน เพราะศัตรูธรรมชาติมชี วี ติ
สามารถขยายพันธุต์ อ่ ไปเรือ่ ยๆ ตราบเท่าทีม่ อี าหาร และไม่มคี วามเสีย่ งเมือ่ มีศตั รูพชื ระบาด แตกต่างจาก
สารเคมี ที่ต้องใช้บ่อยๆ ในปริมาณมากขึ้น และต้องระวังตรวจสอบมากขึ้น เพราะไม่มีศัตรูธรรมชาติ
ช่วยควบคุม
     3. ศัตรูธรรมชาติไม่ท�ำให้ศัตรูพืชต้านทาน และไม่ท�ำให้เกิดการระบาดของศัตรูพืชชนิดใหม่
4. ศัตรูธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่น และไม่เกิดพิษต่อสภาพแวดล้อม เพราะเป็นสิ่ง
ที่อยู่ในธรรมชาติอยู่แล้ว อีกทั้งไม่ตกค้างอยู่ในผลผลิต
5 ศัตรูธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ และปลอดภัยต่อผู้บริโภคผลผลิตทางการเกษตร  
6. เกษตรกรได้รบั ผลตอบแทนทีค่ มุ้ ค่าทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม อันจะส่ง
ผลท�ำนองเดียวกันต่อภาพรวมของทั้งประเทศ

วิธีอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ
การอนุรกั ษ์ศตั รูธรรมชาติ เป็นการรักษาให้ศตั รูธรรมชาติสามารถด�ำรงชีวติ อยูไ่ ด้อย่างปลอดภัย
ขยายพันธุ์ และเพิ่มปริมาณได้เองตามธรรมชาติ ได้แก่

1. เพิม่ แหล่งอาศัยให้แมลงศัตรูธรรมชาติ ในเวลากลางวันอากาศร้อน แมลงศัตรูธรรมชาติ
จะอาศัยตามต้นพืชเตีย้ ๆ เพราะสภาพอากาศใกล้พนื้ ดิน เหมาะมากกว่าในระดับสูง ดังนัน้ ในสภาพ

ที่มีวัชพืชหรือพืชล้มลุกอยู่บ้าง จะท�ำให้แมลงศัตรูธรรมชาติมีที่หลบอาศัย  
2. เพิ่มแหล่งอาหารให้แก่ตัวเต็มวัยแมลงศัตรูธรรมชาติ โดยเฉพาะตัวเบียน ซึ่งตัวเต็มวัย
หากินอิสระ และส่วนใหญ่กินน�้ำหวานจากดอกไม้ และละอองน�ำ 
้ การสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
กับการด�ำรงชีวิตของศัตรูธรรมชาติ เช่น การปลูกพืชหมุนเวียนระหว่างรอปลูกพืชหลัก ฉีดพ่นน�ำ้ หรือให้นำ�้
บริเวณแปลงปลูกพืช เพือ่ เพิม่ ความชืน้ ในแปลงปลูก  ช่วยให้ศตั รูธรรมชาติสามารถด�ำรงชีวติ และขยายพันธุไ์ ด้
กรมส่งเสริมการเกษตร

3. ไม่เผาตอซังหลังการเก็บเกีย่ ว เพราะการเผาตอซังจะท�ำลายระบบนิเวศและสมดุลธรรมชาติ
ศัตรูธรรมชาติถูกท�ำลาย ท�ำให้เกิดการระบาดของศัตรูพืชในช่วงต้นฤดูปลูก
4. ลดอันตรายที่จะเกิดแก่แมลงศัตรูธรรมชาติ สารเคมีก�ำจัดแมลง เป็นอันตรายต่อแมลง
ศัตรูธรรมชาติมากกว่าศัตรูพชื เนือ่ งจากแมลงศัตรูธรรมชาติ ส่วนใหญ่มขี นาดเล็กกว่าศัตรูพชื มาก ท�ำให้
ไม่สามารถทนต่อสารเคมี ละอองสารเคมีทำ� ให้ศตั รูธรรมชาติตายได้ ในแหล่งทีม่ ศี ตั รูธรรมชาติในปริมาณสูง
หากจ�ำเป็นต้องพ่นสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช ให้เลือกใช้สารเคมีที่เฉพาะเจาะจงต่อชนิดศัตรูพืช มีพิษต�่ำสุด
ต่อศัตรูธรรมชาติ และใช้เฉพาะบางบริเวณ เว้นบางแปลงเพื่อให้แมลงศัตรูธรรมชาติใช้หลบอาศัย
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ตัวห�้ำ

(Predators)
ความหมาย
1. ตัวห�ำ 
้ หมายถึง ศัตรูธรรมชาติ ที่ล่าเหยื่อ และกัดกินสิ่งที่มีชีวิตที่เป็นสัตว์อื่น ซึ่งจะถูกฆ่า
มากกว่าหนึ่งตัว ในช่วงอายุของมัน (ISPM No 3, 1996)
2. ตัวห�ำ 
้ หมายถึง สัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งที่กินสัตว์ชนิดอื่น หรือเหยื่อ ซึ่งมักจะมีขนาดเล็ก
และอ่อนแอกว่าเป็นอาหาร เพื่อการด�ำรงชีวิต (สุอาภา, 2540)
ตัวห�้ำ  มีทั้งสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง เช่น นก กิ้งก่า กบ คางคก และสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง
เช่น แมลง  ซึ่งสัตว์ในกลุ่มแมลง และแมงมุม เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการควบคุมแมลงศัตรูพืชมากที่สุด  
เนื่องจากมีการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว เช่นเดียวกับแมลงศัตรูพืช
แมลงห�้ำ หมายถึง แมลงที่กินแมลงชนิดอื่นๆ เป็นอาหาร และกินเหยื่อ (prey) หลายตัว
กว่าจะเจริญเติบโตครบวงจรชีวิต การกิน จะกินเหยื่อไปเรื่อยๆ และมักไม่จ�ำกัดวัยของเหยื่อ คือสามารถ
ท�ำลายเหยื่อได้ทุกระยะการเติบโต  (วิวัฒน์ และโกศล, 2542)

ประเภทแมลงห�้ำ
แบ่งตามลักษณะนิสัยการกินแมลงศัตรูพืช เป็น 2 ประเภท
1. แมลงห�ำ้ ที่มีปากกัด แมลงห�้ำประเภทนี้จะกัดกินและบดกินทุกส่วนของแมลงศัตรูพืช
เช่น ด้วงเต่าตัวห�ำ 
้ ด้วงดิน แมลงปอ แมลงหางหนีบ ฯลฯ
2. แมลงห�ำ้ ที่มีปากแทงดูด แมลงห�้ำประเภทนี้จะดูดน�ำ้ จากล�ำตัวของแมลงศัตรูพืช เช่น
มวนเพชฌฆาต มวนพิฆาต แมลงช้างปีกใส ฯลฯ

แมลงห�้ำที่ส�ำคัญ
แมลงห�้ำที่มีบทบาทในการควบคุมแมลงศัตรูพืช เป็นแมลงในอันดับ (Oder) ต่างๆ ดังนี้
1. ด้วง (Coleoptera) แมลงห�้ำส่วนใหญ่เป็นแมลงในกลุ่มด้วง เช่น ด้วงเต่าลาย ด้วงดิน
ด้วงก้นกระดก ด้วงเสือ ฯลฯ
− ด้วงเต่าลาย เป็นแมลงห�้ำที่พบอยู่ทั่วไป ทั้งระยะหนอนและตัวเต็มวัย กัดกินเพลี้ยอ่อน  
เพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย  เพลี้ยแป้ง แมลงหวี่ขาว ไข่แมลงศัตรูพืช และไรแดง
กรมส่งเสริมการเกษตร

− ด้วงดิน เกือบทั้งหมดเป็นแมลงห�้ำทั้งระยะหนอนและตัวเต็มวัยท�ำลายหนอนผีเสื้อ
ศัตรูพืช ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเพลี้ยกระโดดสีนำ�้ ตาล ดักแด้ของบั่ว ไข่แมลง มักหากินตอนกลางคืน
− ด้วงก้นกระดก เป็นแมลงห�ำ้ ท�ำลายเพลีย้ กระโดดสีนำ�้ ตาล เพลีย้ จัก๊ จัน่ แมลงขนาดเล็ก และไข่แมลง
− ด้วงเสือเป็นแมลงห�ำ 
้ ท�ำลายแมลงบนผิวดิน

ด้วงดิน

ด้วงก้นกระดก
ด้วงเต่าลาย
2. แมลงวัน (Diptera) เป็นแมลงห�้ำ เช่น แมลงวันหัวบุบ แมลงวันขายาว แมลงวันดอกไม้ ฯลฯ
− แมลงวันหัวบุบ เป็นแมลงห�ำ 
้ ท�ำลายตัวอ่อน และตัวเต็มวัยแมลง เช่น ตัก๊ แตน แมลงวันบางชนิด
− แมลงวันขายาว เป็นแมลงห�ำ 
้ ท�ำลายแมลงเล็กๆ เช่น เพลี้ยอ่อน  เพลี้ยไฟ ไรแดง
- แมลงวันดอกไม้   ตัวอ่อนเป็นแมลงห�้ำ  ท�ำลายเพลี้ยอ่อน หนอนขนาดเล็ก เพลี้ยไฟ
มักพบตัวอ่อนแมลงวันดอกไม้อยูป่ ะปนกับเพลีย้ อ่อน ตัวเต็มวัยแมลงวันดอกไม้กนิ น�ำ้ หวานจากดอกไม้

ตัวอ่อนแมลงวันดอกไม้

ตัวเต็มวัยแมลงวันดอกไม้

3. มวน (Hemiptera) แมลงในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นแมลงศัตรูพืช แต่มีบางชนิดที่เป็นแมลงห�ำ้

ท�ำลายแมลงศัตรูพชื เช่น มวนเพชฌฆาต มวนพิฆาต มวนดอกไม้ มวนจิงโจ้นำ 
�้ มวนตาโต มวนเขียวดูดไข่ ฯลฯ
− มวนเพชฌฆาต เป็นแมลงห�ำ 
้ ท�ำลายหนอน
− มวนพิฆาต เป็นแมลงห�ำ 
้ ท�ำลายหนอน
− มวนตาโต เป็นแมลงห�ำ 
้ ท�ำลายไข่และหนอนผีเสื้อ เพลี้ยอ่อน  เพลี้ยจั๊กจั่น
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− มวนดอกไม้ เป็นแมลงห�้ำ ท�ำลายแมลงในนาข้าว ด้วงงวงมันเทศ
      - มวนเขียวดูดไข่ เป็นแมลงห�้ำ ท�ำลายไข่เพลี้ยกระโดดสีนำ�้ ตาลและไข่เพลี้ยจั๊กจั่น

มวนพิฆาต

มวนเพชฌฆาต

มวนจิงโจ้นำ�้

มวนเขียวดูดไข่

4. แมลงช้าง (Neuroptera) เช่น แมลงช้างปีกน�้ำตาล แมลงช้างปีกใส ฯลฯ

− แมลงช้างปีกน�ำ้ ตาล เป็นแมลงห�ำ 
้ ท�ำลายเพลีย้ อ่อน
− แมลงช้างปีกใส  เป็นแมลงห�้ำ  ท�ำลายไข่แมลง
เพลี้ยอ่อน  เพลี้ยหอย  เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ ไรแดง แมลงหวี่ขาว ฯลฯ

แมลงช้างปีกใส
5. แมลงปอ (Odonata) ทุกชนิดเป็นแมลงห�้ำ  ทั้งระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย โดยตัวอ่อน
กินแมลงในน�ำ 
้ ตัวเต็มวัยบินโฉบกินแมลงขนาดเล็ก เช่น แมลงปอเข็ม แมลงปอน�้ำตก แมลงปอเสือ  
แมลงปอบ้าน ฯลฯ

แมลงปอชนิดต่างๆ
กรมส่งเสริมการเกษตร

6. มด ต่อ แตน (Hymenoptera)

แมลงในกลุ่มนี้เป็นแมลงที่มีประโยชน์
−  มด เป็นแมลงห�้ำ ท�ำลายหนอนและดักแด้ของแมลง
ของผีเสื้อกลางคืน แมลงวันผลไม้
− ต่อแตนในกลุ่ม Vespidae และ Sphecidae เช่น
ต่อรัง ต่อหมาร่า เป็นแมลงห�้ำของหนอนผีเสื้อ เพลี้ยอ่อน ตั๊กแตน

7. แมลงห�้ำในกลุ่มอื่นๆ
   −  ตัก๊ แตนต�ำข้าว จับแมลงกินเป็นอาหาร เช่น แมลงวัน
ผีเสื้อกลางคืน  
− แมลงหางหนีบ เป็นแมลงห�้ำ  ท�ำลายหนอน
เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง และไข่แมลง
−  เพลี้ยไฟตัวห�ำ  
้ ท�ำลายเพลี้ยไฟศัตรูพืช
นอกจากตัวห�้ำในกลุ่มแมลงแล้ว แมงมุมเป็นตัวห�้ำที่มี
บทบาทในการควบคุมแมลงศัตรูพชื ในแหล่งทีม่ อี าหารสมบูรณ์
แมงมุมจะวางไข่ครั้งละมากๆ บางครั้งวางไข่หลายร้อยฟองและ
ในแต่ละวันแมงมุมกินอาหารมาก   แมงมุมท�ำลายศัตรูพืชได้
หลายชนิด เช่น เพลี้ยอ่อน ไรแดง แมลงหวี่ขาว แมลงวัน
ผีเสื้อกลางคืน ฯลฯ

แมงมุมชนิดต่างๆ
ศัตรูธรรมชาติที่ส�ำคัญ

ด้วงเต่าลาย

(Lady Beetles)

ความส�ำคัญ
ด้วงเต่าลาย เป็นแมลงห�้ำที่พบทั่วไป ทั้งในสวนไม้ผล พืชผัก พืชไร่ และนาข้าว ด้วงเต่าลายที่พบ

ในประเทศไทยมีประมาณ 150 ชนิด เป็นแมลงที่มีประโยชน์ต่อการควบคุมแมลงศัตรูพืช ทั้งตัวอ่อนและ
ตัวเต็มวัย ท�ำลายแมลงศัตรูพืชหลายชนิด เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง แมลงหวี่ขาว
ไข่แมลงศัตรูพืช ฯลฯ ตลอดชีวติ กินเหยือ่ ได้กว่า 1,100 ตัว ซึง่ ขึน้ กับชนิดของด้วงเต่าและเหยือ่ เนือ่ งจาก
ลักษณะรูปร่างด้วงเต่าลายคล้ายกับด้วงเต่าศัตรูพืชบางชนิด ท�ำให้เกษตรกรเข้าใจผิด คิดว่าด้วงเต่าลาย
เป็นศัตรูพืช
ชื่อวิทยาศาสตร์ ด้วงเต่าลายมีหลายชนิด เช่น  

Menochilus sexmaculatus ด้วงเต่าลายหยัก
Coccinella transversalis ด้วงเต่าลายขวาง
Micraspis discolor ด้วงเต่าสีส้ม

อันดับ (Order) : Coleoptera
วงศ์ (Family) : Coccinellidae
ด้วงเต่าลายหยัก

ด้วงเต่าสีส้ม
กรมส่งเสริมการเกษตร

ด้วงเต่าลายขวาง

ลักษณะรูปร่าง
ไข่ : มีลักษณะเป็นรูปไข่ (oval shape) เป็นกลุ่ม วางเป็นแถวๆ อย่างเป็นระเบียบ หรือบางครั้ง

เป็นฟองเดี่ยวๆ สีเหลืองแก่  
ตัวอ่อน : ลักษณะคล้ายลูกจระเข้ มี 6 ขา ไม่มีปีก บริเวณด้านหลังและข้างล�ำตัวมีปมุ่ หนาม
(spine) ยืน่ ออกมา และมักมีจดุ หรือแถบสีด�ำบริเวณผนังด้านหลังล�ำตัว
ดักแด้ : รูปร่างเป็นแบบ exarate  มีระยางค์ขา ปีกเจริญเห็นชัดเจน อยู่อิสระจากล�ำตัว
ตัวเต็มวัย : รูปร่างเป็นรูปไข่ (oval shape) ด้านหลัง ล�ำตัวโค้งนูน ปีกแข็ง ผิวเป็นมันเรียบ
สีสว่างสดใส มีหลายสี เช่น สีเหลือง สีแดง สีส้ม สีด�ำ บางชนิดมีลายจุด
ด้วงเต่าศัตรูพืชบางชนิดคล้ายด้วงเต่าห�้ำที่เป็นศัตรูธรรมชาติมาก ท�ำให้เกิดการเข้าใจผิด
โดยทั่วไปด้วงเต่ามีลักษณะผิวของล�ำตัว 2 แบบ ดังนี้
1. ชนิดที่ผิวมีลักษณะมันเป็นเงางาม ไม่มีขนละเอียดปกคลุม เป็นด้วงเต่าตัวห�ำ้
2. ชนิดที่ผิวล�ำตัวปกคลุมด้วยขนละเอียดเล็ก ด้วงเต่าศัตรูพืชล�ำตัวปกคลุมไปด้วยขน
ละเอียดเล็กๆ หากพบด้วงเต่าที่ล�ำตัวปกคลุมไปด้วยขนเล็กๆ ต้องพิจารณาว่าเป็นด้วงเต่าที่มีประโยชน์
(ด้วงเต่าตัวห�ำ้ ) หรือด้วงเต่าศัตรูพืช
ด้วงเต่าที่มีขนละเอียดบนปีกแข็ง

ด้วงเต่าตัวห�้ำ
1. ล�ำตัวขนาดเล็กยาวประมาณ
   1.0 - 3.5 มิลลิเมตร

ด้วงเต่าศัตรูพืช
1. ล�ำตัวขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ่
   ยาวประมาณ 5.0 - 10.0 มิลลิเมตร

2. ล�ำตัวส่วนหลังโค้งปกติ รูปทรงกลม 2. ล�ำตัวส่วนหลังโค้งมากเห็นได้ชัดเจน
    และรูปไข่
    มีรูปร่างค่อนไปทางรูปไข่
3. มีจ�ำนวนจุดบนปีกแข็งน้อย บางชนิด 3. มีจำ� นวนจุดบนปีกหลังค่อนข้างหนาแน่น     
    มีลาย บางชนิดไม่มีทั้งลายและจุด    มีจ�ำนวนตั้งแต่ 10 - 28 จุด

ด้วงเต่าตัวห�ำ้

ด้วงเต่าศัตรูพืช
ศัตรูธรรมชาติที่ส�ำคัญ

ไข่
2-3 วัน

ตัวเต็มวัย
30 วัน

วงจรชีวิต

2 วัน

ลักษณะการท�ำลายแมลงศัตรูพืช

ตัวอ่อน

7-9 วัน

ดักแด้

ทัง้ ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของด้วงเต่าลาย กินแมลงศัตรูพชื เป็นอาหาร ตัวเต็มวัยกัดกินเหยือ่ และ
บดกินทุกส่วนของแมลงที่เป็นเหยื่อ ทั้งส่วน ขา อก หัวหรือหนวด ส่วนหนอนที่เพิ่งฟักออกจากไข่ใหม่ๆ
จะดูดอาหารจากเหยื่อ เมื่อหนอนโตขึ้น สามารถกัดกินและเคี้ยวเหยื่อได้ทั้งตัว ด้วงเต่าตัวห�้ำกินแมลง
ศัตรูพืชได้ทุกระยะ ทั้งระยะไข่ หนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย

การน�ำไปใช้

เมื่อส�ำรวจพบแมลงศัตรูพืช ปล่อยด้วงเต่าลาย ตัวอ่อน หรือตัวเต็มวัย อัตรา 100 ตัวต่อไร่
ในพืชไร่ พืชผัก ไม้ดอก และในไม้ผล ปล่อย 100 ตัวต่อต้น เพื่อควบคุมปริมาณให้อยู่ในระดับต�่ำ หากพบ
แมลงศัตรูพชื ปริมาณมาก ปล่อยด้วงเต่าลาย 1,000 ตัวต่อไร่ โดยปล่อยเป็นจุดๆ ให้กระจายทัว่ ทัง้ แปลง และ
หลีกเลีย่ งการปล่อยในช่วงแสงแดดจัด และปล่อยซ�ำ้ จนกว่าด้วงเต่าลาย จะตัง้ รกรากได้ ควรงดพ่นสารป้องกัน
และก�ำจัดแมลง
กรมส่งเสริมการเกษตร

มวนพิฆาต
(Stink bug)

ความส�ำคัญ
มวนพิฆาต เป็นแมลงศัตรูธรรมชาติ มีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนชนิดต่างๆ โดยเฉพาะ
หนอนผีเสื้อ เช่น หนอนใยผัก หนอนกระทู้ผัก หนอนกระทู้หอม หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนคืบกะหล�่ำ 
หนอนคืบละหุ่ง หนอนแก้วส้ม หนอนร่าน ฯลฯ มวนพิฆาต มีพฤติกรรมเป็นตัวห�้ำตั้งแต่ตัวอ่อนวัย 2
จนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัย มวนพิฆาต ท�ำลายหนอนทุกขนาด ตลอดชีวิตมวนพิฆาต 1 ตัว ท�ำลายหนอน
ศัตรูพืชได้ 214 -258 ตัวเฉลี่ย 6 ตัวต่อวัน ตัวอ่อนวัย 2-5 ท�ำลายหนอน ได้ 80 ตัว
ชื่อวิทยาศาสตร์
Eocanthecona furcellata
อันดับ (Order) : Hemiptera
วงศ์ (Family) : Pentatomidae

ลักษณะรูปร่าง
ไข่ : ลักษณะกลม เป็นกลุ่ม ประมาณ 20-100 ฟองต่อกลุ่ม

สีนำ�้ ตาลเป็นมันสะท้อนแสงและเปลีย่ นเป็นสีน�้ำตาลปนแดง หรือส้มเมือ่ ใกล้ฟกั
ตัวอ่อน : มี 5 ระยะ วัย 1 อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เกาะนิ่งอยู่กับที่
ดูดกินน�ำ้ เป็นอาหาร หลังจากลอกคราบ เคลือ่ นไหวน้อยมาก เมือ่ เจริญเป็นวัย 2
เริม่ ออกหาเหยือ่ ล�ำตัวสีแดงเข้ม หัวและขาสีดำ 
� ไม่มปี กี มวนแต่ละระยะมีความ
แตกต่างกันที่ขนาดของล�ำตัว สีสัน รวมทั้งนิสัย
ตัวเต็มวัย : ล�ำตัวสีน�้ำตาลแก่ ขนาดวัดจากหัวถึงปลายปีก 1.3−1.6
เซนติเมตร ด้านหลังเป็นรูปสามเหลีย่ ม ลักษณะเด่นของมวนพิฆาต ที่บริเวณบ่า
ทัง้ สองข้าง มีหนามยาวและแหลมข้างละอัน เพศเมียสามารถวางไข่ได้ 340 ฟอง

ศัตรูธรรมชาติที่ส�ำคัญ

ไข่

7-8 วัน
วงจรชีวิต
ตัวเต็มวัย
23 วัน

ตัวอ่อน

17-18 วัน

ลักษณะการท�ำลายแมลงศัตรูพืช
มวนพิฆาตมีปากแบบแทงดูด ลักษณะคล้ายเข็ม ปกติจะพับเก็บไว้ใต้อกเมือ่ พบหนอน จะใช้ปาก
แทงเข้าไปในล�ำตัวหนอนศัตรูพืช แล้วปล่อยสารพิษท�ำให้หนอนเป็นอัมพาต ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้
จากนั้น จึงดูดกินของเหลวจากตัวหนอนจนหนอนแห้งตาย แล้วมวนพิฆาตจะไปหาหนอนตัวใหม่

การน�ำไปใช้
เมื่อส�ำรวจพบหนอนศัตรูพืช ปล่อยมวนพิฆาต ตัวอ่อน หรือตัวเต็มวัย อัตรา 100 ตัวต่อไร่
ในพืชไร่ พืชผัก ไม้ดอก และในไม้ผล ปล่อย 100 ตัวต่อต้น เพื่อควบคุมปริมาณหนอนให้อยู่ในระดับต�่ำ 
หากพบหนอนปริมาณมาก ปล่อยมวนพิฆาต 2,000 ตัวต่อไร่ โดยปล่อยเป็นจุดๆ ให้กระจายทั่วแปลง
และปล่อยซ�ำ้ จนกว่ามวนพิฆาตจะตั้งรกรากได้  ควรงดพ่นสารป้องกันและก�ำจัดแมลง
จากการปล่อยมวนพิฆาตตัวอ่อนวัย 3-4 ในแปลงหน่อไม้ฝรั่งและถั่วฝักยาว 3,200 ตัวต่อไร่
ต่อครัง้ ต่อการระบาด 1 ครัง้ และปล่อยในไร่องุ่น 2,400 ตัวต่อไร่ สามารถควบคุมและลดการระบาดของ
หนอนได้ 80-90%
กรมส่งเสริมการเกษตร

มวนเพชฌฆาต
(Assassin bug)

ความส�ำคัญ

มวนเพชฌฆาต เป็นแมลงศัตรูธรรมชาติ พบในประเทศไทยมากกว่า 20 ชนิด มีประสิทธิภาพ
ในการควบคุมหนอนชนิดต่างๆ โดยเฉพาะหนอนผีเสื้อ เช่น หนอนใยผัก หนอนกระทู้ผัก หนอนกระทู้หอม
หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนคืบกะหล�ำ 
่ หนอนคืบละหุง่ หนอนแก้วส้ม หนอนร่าน ฯลฯ โดยทีท่ ำ� ลายหนอน
ทุกขนาด มวนเพชฌฆาตมีพฤติกรรมเป็นตัวห�้ำตั้งแต่ตัวอ่อนวัย 2 จนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัย โดยตลอดชีวิต
มวนเพชฌฆาต 1 ตัว ท�ำลายหนอนศัตรูพืชได้  130 ตัว เฉลี่ย 1-2 ตัวต่อวัน ส่วนระยะตัวอ่อนท�ำลายหนอน
เฉลี่ย 60 ตัว
ชื่อวิทยาศาสตร์
Sycanus sp.
อันดับ (Order) : Hemiptera
วงศ์ (Family) : Reduviidae

ลักษณะรูปร่าง
ไข่  :  ลักษณะทรงกระบอก ปลายมน ไข่เป็นกลุ่มเรียงเป็นแถว

เฉลี่ย 80-110 ฟองต่อกลุ่ม มีเมือกสีขาวปกคลุมกลุ่มไข่ ฟักเป็นตัวอ่อน
ได้ 85 %
ไข่
ตัวอ่อน : มี 5-6 วัย ลักษณะรูปร่างคล้ายมดแดง ล�ำตัวสีแดง
สดใส หัวแคบ คอยาว ไม่มีปีก
ตัวเต็มวัย :  มีขนาดใหญ่   ล�ำตัวยาว ความยาวจากส่วนปลายหัวถึงล�ำตัว 1.7−2.2 เซนติเมตร
ส่วนหัวทีต่ ดิ กับอกแคบคล้ายคอ บริเวณหลังตามีความยาวมากกว่าบริเวณส่วนหน้าของตา แผ่นสามเหลีย่ ม
สันหลังอก มีหนาม 1 อัน ส่วนท้องด้านข้างล�ำตัวขยายใหญ่ ล�ำตัวและปีกสีแดงสลับด�ำ  ตัวเต็มวัย 1 ตัว
วางไข่ 5-7 กลุ่ม มีไข่ 480-680 ฟอง
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ไข่

13-17 วัน

ตัวเต็มวัย
40-84 วัน

วงจรชีวิต

ตัวอ่อน

50-70 วัน

ลักษณะการท�ำลายแมลงศัตรูพืช

มวนเพชฌฆาตมีปากแบบแทงดูด ลักษณะคล้ายเข็ม ปกติจะพับเก็บไว้ใต้อก เมื่อพบหนอน
จะใช้ปากแทงเข้าไปในล�ำตัวหนอนศัตรูพชื แล้วปล่อยสารพิษท�ำให้หนอนเป็นอัมพาต ไม่สามารถเคลือ่ นไหวได้
จากนั้นจึงดูดกินของเหลวจากตัวหนอน จนหนอนแห้งตาย แล้วมวนเพชฌฆาตจะไปหาหนอนตัวใหม่

การน�ำไปใช้

เมื่อส�ำรวจพบหนอนศัตรูพืช ปล่อยมวนเพชฌฆาต ตัวอ่อน หรือตัวเต็มวัย อัตรา 100 ตัวต่อไร่
ในพืชไร่ พืชผัก ไม้ดอก และในไม้ผลปล่อย 100 ตัวต่อต้น เพื่อควบคุมปริมาณหนอนให้อยู่ในระดับต�่ำ 
หากพบหนอนปริมาณมาก ปล่อยมวนเพชฌฆาต 2,000 ตัวต่อไร่ โดยปล่อยเป็นจุดๆ ให้กระจายทัว่ ทัง้ แปลง
หลีกเลี่ยงการปล่อยในช่วงแสงแดดจัดและปล่อยซ�้ำจนกว่ามวนเพชฌฆาต จะตั้งรกรากได้ ควรงดพ่น
สารป้องกันและก�ำจัดแมลง

กรมส่งเสริมการเกษตร

แมลงช้างปีกใส

(Green Lacewings)
ความส�ำคัญ
แมลงช้างปีกใส เป็นตัวห�้ำเฉพาะตัวอ่อน กินแมลงที่มีผนังตัวอ่อนนุ่ม เช่น ไข่แมลง เพลี้ยอ่อน
เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง แมลงหวี่ขาว ไรแดง ตัวอ่อนมักเคลื่อนไหวไปมาบนต้นพืชเพื่อหาเหยื่อ ตัวอ่อน         
1 ตัว กินไข่ผีเสื้อได้ 200 ฟอง กินเพลี้ยอ่อนประมาณ 500 ตัว  ท�ำลายหนอนได้มากกว่า 120 ตัว
ชื่อวิทยาศาสตร์
Mallada basalis
Plesiochrysa ramburi
อันดับ (Order) : Neuroptera
วงศ์ (Family) : Chrysopidae

รูปร่างลักษณะ

ไข่ : ลักษณะรี มีสเี ขียวอ่อน ติดบนก้านชูสขี าวใส และเปลีย่ นเป็นสีนำ�้ ตาลอ่อน หรือ สีเทา เมือ่ ใกล้ฟกั
ตัวอ่อน : ขนาดเล็ก รูปร่างคล้ายลูกจระเข้ลำ� ตัวยาว ประมาณ 0.8- 1 เซนติเมตร ส่วนหัวมีเขีย้ ว

ยื่นยาวไปข้างหน้า งุ้มเข้าหากันคล้ายเคียว เพื่อใช้จับแมลงศัตรูพืชเป็นอาหาร
ดักแด้ : ตัวอ่อนระยะสุดท้ายจะสร้างเส้นใยสีขาวปกคลุมล�ำตัว มีลกั ษณะกลมคล้ายรังไหม สีขาวขุน่
ตัวเต็มวัย : กินน�้ำหวานเป็นอาหาร ล�ำตัวบอบบาง สีเขียวอ่อนแกมเหลือง หรือเขียวอ่อน
หนวดยาว ปีกบางใส 2 คู่ เวลาเกาะจะนิ่งหุบปีกแนบล�ำตัว

ศัตรูธรรมชาติที่ส�ำคัญ

ความแตกต่างระหว่าง Mallada basalis และ Plesiochrysa ramburi

1. Mallada basalis  ตัวอ่อนเมื่อกินอาหารเสร็จแล้ว จะแบกขยะไว้บนหลัง ส่วน Plesiochrysa
ramburi จะไม่แบกขยะไว้บนหลัง
2. สีของตัวเต็มวัย Mallada basalis จะสีเขียวเข้มกว่า Plesiochrysa ramburi
3. Mallada basalis ตรงโคนหนวดจะมีขีดด้านข้าง ส่วน Plesiochrysa ramburi จะมีขีดด้านหน้า
Mallada basalis

กรมส่งเสริมการเกษตร

Plesiochrysa ramburi

ไข่

3-4 วัน

ตัวเต็มวัย
20-30 วัน

วงจรชีวิต

ตัวอ่อน
10-13 วัน

9-11 วัน

ลักษณะการท�ำลายแมลงศัตรูพืช

ดักแด้

ตัวอ่อนแมลงช้างปีกใสเป็นตัวห�้ำทีค่ ่อนข้างดุร้าย โดยบริเวณส่วนหัวมีเขีย้ ว ยืน่ ยาวไปข้างหน้า และ
งุ้มเข้าหากันคล้ายเคียว  เพือ่ ใช้จบั ศัตรูพชื และดูดกินของเหลวจากแมลงศัตรูพชื จนแห้ง โดยตัวอ่อนแมลง
ช้างปีกใส Mallada basalis อ�ำพรางตัว โดยการน�ำเอาซากแมลง ขึ้นไปเก็บบนหลังของมัน จนมองไม่เห็น
ล�ำตัว เวลาเดินมองคล้ายขยะเคลื่อนที่

การน�ำไปใช้

การปล่อยแมลงช้างปีกใส สามารถปล่อยได้ทั้งระยะไข่และ ตัวอ่อน ซึ่งการปล่อยในระยะไข่
จะสะดวกในการขนส่ง โดยด�ำเนินการดังนี้
1. ก่อนการปล่อยแมลงช้างปีกใส ควรส�ำรวจแปลงทุกครัง้ เพือ่ ทราบสถานการณ์การระบาดของแมลง
ศัตรูพชื และก�ำหนดอัตราการปล่อย
2. ปล่อยแมลงช้างปีกใส
		 1) ระยะตัวอ่อน อัตรา 100 ตัวต่อไร่ เพื่อควบคุมปริมาณศัตรูพืชให้อยู่ในระดับต�่ ำ 
หากพบศัตรูพืชปริมาณมาก ปล่อยตัวอ่อนแมลงช้างปีกใส 1,000 ตัวต่อไร่ ควรปล่อยซ�้ำจนกว่า
แมลงช้างปีกใส จะตั้งรกรากได้ โดยปล่อยเป็นจุดๆ ให้กระจายทั่วทั้งแปลง
ส�ำหรับการใช้ควบคุมเพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลัง   ใช้อัตรา 200 – 500 ตัวต่อไร่ ขึ้นอยู่กับ
ความหนาแน่นของปริมาณเพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลัง โดยน�ำตัวอ่อนแมลงช้างปีกใสปล่อยบริเวณยอดมัน
ส�ำปะหลังที่มีการท�ำลายของเพลี้ยแป้ง
		 2) ระยะไข่ น�ำไข่แมลงช้างปีกใสที่ใกล้ฟัก ใส่ในถุง หรือซองกระดาษ ประมาณ 20 ฟอง
ต่อซอง แขวนบนต้นพืช จ�ำนวน 10 จุด
งดการพ่นสารป้องกันและก�ำจัดแมลงในแปลงที่ปล่อยแมลงช้างปีกใส
ศัตรูธรรมชาติที่ส�ำคัญ

แมลงหางหนีบ
(Earwigs)

ความส�ำคัญ
แมลงหางหนีบ เป็นแมลงปากกัด มักซ่อนตัวอยู่ตามซอกดินทีม่ เี ศษใบไม้ สามารถหาเหยือ่
ตามซอกมุมได้ดี เช่น ไข่หรือเหยื่อที่อยู่ภายในล�ำต้น ดอก หรือผล หรือเหยื่อที่อยู่ตามซอกกาบใบ
ทัง้ ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ใช้ควบคุม หนอนเจาะล�ำต้นข้าวโพด หนอนเจาะฝักข้าวโพด หนอนกออ้อย
หนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง ไข่แมลง ฯลฯ
ชื่อวิทยาศาสตร์

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

ลักษณะรูปร่าง
ไข่ : เป็นกลุม่ 20-40 ฟองต่อกลุม่ ไข่มรี ปู ร่างกลม สีขาวขุน่ และจะใสและเห็นจุดสีดำ�
ตรงกลางเมื่อใกล้ฟัก
ตัวอ่อน : ส่วนหัวและล�ำตัวสีดำ 
� ส่วนอกสีนำ�้ ตาลปนด�ำ มี 6 ขา แพนหางคล้ายคีม สีดำ 
� ไม่มปี กี
อายุตัวอ่อนประมาณ 50−60 วัน
ตัวเต็มวัย : คล้ายตัวอ่อนแต่มขี นาดโตกว่า สีนำ�้ ตาลถึงสีดำ 
� ตัวเต็มวัยอายุประมาณ 90 วัน

กรมส่งเสริมการเกษตร

ลักษณะการท�ำลายแมลงศัตรูพืช
แมลงหางหนีบ ท�ำลายเหยื่อโดยการใช้แพนหาง ลักษณะคล้ายคีมหนีบตัวเหยื่อ แล้วกัด
กินเป็นอาหาร หากเป็นเพลี้ยอ่อนก็จะกัดกินโดยตรง

ไข่

5 วัน

ตัวเต็มวัย

วงจรชีวิต
ตัวอ่อน

90 วัน

50-60 วัน

การน�ำไปใช้
เมื่อส�ำรวจพบหนอนศัตรูพืช ปล่อยแมลงหางหนีบ ทั้งตัวอ่อน หรือ ตัวเต็มวัย อัตรา 100
ตัวต่อไร่ ในพืชไร่ พืชผัก ไม้ดอก และในไม้ผลปล่อย 100 ตัวต่อต้น เพื่อควบคุมปริมาณหนอนให้
อยู่ในระดับต�่ำ หากพบหนอนปริมาณมาก ปล่อยแมลงหางหนีบ 2,000 ตัวต่อไร่ โดยปล่อยเป็นจุดๆ
ให้กระจายทัว่ ทัง้ แปลง หลีกเลีย่ งการปล่อยในช่วงแสงแดดจัด ควรงดพ่นสารป้องกันและก�ำจัดแมลงและ
ปล่อยซ�้ำจนกว่ามวนเพชฌฆาต จะตั้งรกรากได้

ศัตรูธรรมชาติที่ส�ำคัญ

ไรตัวห�้ำ

(Predatory mite)
ความส�ำคัญ
ไรตัวห�ำ้ เป็นสัตว์คล้ายแมงมุมขนาดเล็ก มี 8 ขา มีทั้งที่เป็นศัตรูธรรมชาติและศัตรูพืช ลักษณะ
ปากดูด โดยไรศัตรูพืชมักเกาะอยู่กับที่ ดูดกินน�้ำเลี้ยงจากพืช เห็นอาการเป็นจุดเล็กสีขาวบนใบ
ส่วนไรตัวห�ำ 
้ จะเคลื่อนที่ตลอดเวลา เพื่อหาเหยื่อ โดยจะท�ำลายไรศัตรูพืช  ในธรรมชาติมักพบไรตัวห�ำ้
ปะปนในกลุ่มไรศัตรูพชื และคอยกินไรศัตรูพชื เป็นอาหาร ซึง่ สามารถชอนไชเข้าไปกินไรศัตรูพชื ในทุกส่วน
ของพืช มีพฤติกรรมเป็นตัวห�ำ้ ทัง้ ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย สามารถดูดกินไข่ไรศัตรูพชื ได้ 80 ฟองต่อวัน และ
กินไรศัตรูพืชได้วันละ 12-13 ตัว
ชื่อวิทยาศาสตร์
Amblyseius longispinosus

ลักษณะรูปร่าง
ไข่ :  ลักษณะกลมรี สีขาวใส เป็นฟองเดี่ยว ๆ บนใบพืชด้านใต้ใบ
ตัวอ่อน : วัย 1 มี 6 ขา ล�ำตัวขาวใส วัย 2 เริ่มมี 8 ขา ล�ำตัวใส เมื่อลอกคราบเป็นวัย 3 ล�ำตัว

เริม่ เปลีย่ นเป็นสีเหลืองส้ม ขาคูห่ น้ายาว เคลือ่ นทีไ่ ด้รวดเร็วมาก
ตัวเต็มวัย : เพศเมียรูปร่างอ้วนกลม ผิวเป็นมันคล้ายหยดน�ำ 
้ สีแดงสดใส เคลือ่ นทีไ่ ด้รวดเร็วมาก
ตัวเต็มวัย มีอายุประมาณ 15 วัน ระยะตัวเต็มวัยเพศเมียที่ก�ำลังวางไข่ต้องการอาหารมากที่สุด

ลักษณะการท�ำลายแมลงศัตรูพืช
ไรตัวห�ำ้ ใช้ขา 2 คู่หน้าช่วยในการจับไรศัตรูพืช แล้วใช้ส่วนของปาก (stylet) เจาะลงบนไรศัตรูพืช
เพือ่ ดูดของเหลวภายในตัวเหยือ่ ไรตัวห�ำ้ ระยะตัวอ่อนวัย 1 ไม่กนิ อาหาร เริม่ กินอาหารเมือ่ เป็นตัวอ่อนระยะที่ 2

การน�ำไปใช้
น�ำใบพืชที่มีไรตัวห�้ำ  ไปปล่อยในในแหล่งที่มีไรศัตรูพืช อัตรา 2,000 ตัวต่อไร่ ในพืชผัก
และไม้ดอก ส่วนในไม้ผล ปล่อยไรตัวห�ำ 
้ 2,000 ตัวต่อต้น
การปล่อยไรห�้ำควบคุมไรศัตรูกหุ ลาบ ปล่อยไรตัวห�้ำ อัตรา 3-4 ตัวต่อต้น เมือ่ เริม่ พบการท�ำลาย
ของไรในกุหลาบ โดยปล่อยทุก 2 สัปดาห์ เมื่อไรตัวห�้ำตั้งรกรากได้ ก็สามารถควบคุมไรศัตรูพืช ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ อัตราส่วนไรตัวห�้ำ : ไรศัตรูพืชที่สมดุล ประมาณ 1 : 40 ควรปล่อยในสภาพแวดล้อมที่มี
ความชื้นสูง อากาศไม่ร้อน หรือเย็นจัด ไม่ควรพ่นน�้ำต้นพืช หลังปล่อยไรตัวห�ำ้ ทันที เพราะไรตัวห�้ำจะถูก
น�้ำชะล้าง
กรมส่งเสริมการเกษตร

ตัวเบียน

(Parasites)

ความหมาย
1. ตัวเบียน (Parasite) หมายถึง สิง่ มีชวี ติ ทีม่ ชี วี ติ อยู่บน หรือภายในสิง่ มีชวี ติ อีกชนิดหนึง่ ทีม่ ขี นาด
ใหญ่กว่า และกัดกินสิ่งมีชีวิตนั้น (ISPM No.3, 1996)
2. ตัวเบียน หมายถึง สัตว์ขนาดเล็กที่ด�ำรงชีวิตอยู่ได้ ด้วยการเกาะกินอยู่บน หรือในสัตว์อาศัย
ชนิดอื่นที่มีขนาดใหญ่กว่า  ท�ำให้สัตว์อาศัยนั้นอ่อนแอและตายในที่สุด (สุอาภา, 2540)
ตัวเบียนทีม่ บี ทบาทในการควบคุมศัตรูพชื โดยชีวธิ สี ว่ นใหญ่เป็นสิง่ มีชวี ติ จ�ำพวกแมลง ซึง่ แมลงเบียน
มีความหมาย ดังนี้
1. แมลงเบียน (Parasitoid) หมายถึง แมลงที่เป็นตัวเบียนเฉพาะในระยะตัวอ่อน มีการท�ำลาย
หรือฆ่าตัวอาศัยของมัน ในขบวนการเจริญเติบโต และมีชีวิตที่เป็นอิสระเมื่อเป็นตัวเต็มวัย
(ISPM No.3, 1996)
2. แมลงเบียน (Parasitoid หรือ Insect parasite) หมายถึง แมลงซึง่ อาศัยกินและเบียดเบียนแมลง
ชนิดอื่นๆ (พิมลพร, 2544)
3. แมลงเบียน หมายถึง แมลงที่เบียดเบียนเหยื่อ (host) หรือเกาะกินอยู่กับเหยื่อ จนกระทั่งเหยื่อ
ตาย และการเป็นตัวเบียน จะเป็นเฉพาะในช่วงที่เป็นตัวอ่อนเท่านั้น เมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะหากินอิสระ
เพื่อเจริญเติบโตจนครบวงจรชีวิต และในช่วงอายุหนึ่งๆ ต้องการเหยื่อเพียงตัวเดียว (วิวัฒน์, 2545)

ประเภทแมลงเบียน

แบ่งตามความสัมพันธ์กับเหยื่อ
1. แมลงเบียนไข่ (egg parasite) หมายถึง แตนเบียนท�ำลายแมลงศัตรูพืชในระยะไข่ เช่น
แตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา (Trichogramma sp.) แตนเบียนไข่มวนล�ำไย (Anastatus sp.) แตนเบียนไข่
หนอนกระทู้ผัก (Chelonus sp.)
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2. แมลงเบียนหนอน (larval parasite) หมายถึง แตนเบียนท�ำลายแมลงศัตรูพืชในระยะหนอน
เช่น แตนเบียนหนอนใยผัก (Cotesia plutellae) แตนเบียนหนอนกระทู้ผกั (Apanteles sp.) แตนเบียนหนอน
แมลงด�ำหนามมะพร้าว (Asecodes hispinarum) แตนเบียนหนอนแมลงวันผลไม้ (Diachasmimorpha
longicaudata) แตนเบียนหนอนบราคอน (Bracon hebetor) แตนเบียนหนอนกออ้อย (Cotesia flavipes)
3. แมลงเบียนดักแด้ (pupal parasite) หมายถึง แตนเบียนท�ำลายแมลงศัตรูพืชในระยะดักแด้
เช่น แตนเบียนดักแด้หนอนห่อใบข้าว (Xanthopimpla flavolineata) แตนเบียนดักแด้แมลงด�ำหนามมะพร้าว
(Tetrastichus brontispae) แตนเบียนหนอนชอนใบส้ม (Quadrastichus sp.)
4. แมลงเบียนตัวเต็มวัย (adult parasite) หมายถึง แตนเบียนท�ำลายแมลงศัตรูพืชในระยะ
ตัวเต็มวัย เช่น ต่อกาเหว่า
นอกจากนี้อาจพบแมลงเบียนชนิดพิเศษ larval-pupal parasite หมายถึง แตนเบียนที่เข้าท�ำลาย
แมลงอาศัยตั้งแต่ที่แมลงอาศัยเป็นหนอน จนกระทั่งแมลงอาศัยเป็นดักแด้

แบ่งตามลักษณะความสัมพันธ์ทางนิเวศวิทยา

1.  primary parasite หมายถึง แมลงเบียนที่ท�ำลายแมลงศัตรูพืช
2. secondary parasite หมายถึง แมลงเบียนที่ท�ำลายแมลงเบียนชนิดแรก และแมลงเบียน
ที่เบียนแมลงเบียนด้วยกันเอง เรียกว่า hyperparasite

แบ่งตามลักษณะการทำ�ลาย

		 1. แมลงเบียนภายนอก (Ectoparasite) หมายถึง แมลงเบียนที่เพศเมียวางไข่บนตัวหนอนแมลง
ศัตรูพืช หรือใกล้กับตัวหนอน เมื่อหนอนของแมลงเบียนฟักจากไข่ จะดูดกินน�้ำเลี้ยงจากตัวหนอนแมลง
ศัตรูพืช ท�ำให้แมลงศัตรูพืชตาย หนอนของแมลงเบียนจะเจริญเติบโต เข้าดักแด้ และเจริญเป็นตัวเต็มวัย
เช่น แตนเบียนควอดราสติคสั (Quadrastichus sp.) แตนเบียนหนอนบราคอน (Bracon hebetor) แตนเบียน
หนอนหัวด�ำ (Goniozus nephantidis) ฯลฯ
		 2. แมลงเบียนภายใน (Endoparasite) เป็นแมลงเบียนที่เพศเมียวางไข่ไปในตัวของแมลงอาศัย
ในระยะใดระยะหนึ่ง เช่น ระยะไข่ ตัวอ่อน ดักแด้ หรือตัวเต็มวัย เจริญเติบโต และอาศัยอยู่ภายใน
ตัวแมลงอาศัยจนโตเต็มที่   ท�ำให้แมลงอาศัยตาย แมลงเบียนจึงออกมาเป็นตัวเต็มวัย เช่น แตนเบียน
หนอนใยผัก แตนเบียนหนอนกระทู้ผัก แตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา แตนเบียนหนอนกออ้อย แตนเบียน
เพลี้ยแป้งสีชมพู แตนเบียนหนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าว แตนเบียนดักแด้แมลงด�ำหนามมะพร้าว
แตนเบียนหนอนแมลงวันผลไม้ ฯลฯ
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ตัวเบียนที่เป็นแมลงเบียน (Parasite) จะวางไข่ในเหยื่อฟองเดียว หรือหลายฟองขึ้นอยู่กับชนิดของ
แมลงเบียน เมื่อไข่ฟักเป็นตัวอ่อนจะกินอาหารจากเหยื่อ โดยเหยื่อยังมีชีวิตแต่เจริญเติบโตได้ไม่ดีเท่ากับ
ที่ไม่ถูกเบียน จากนั้นแมลงเบียนจะเข้าดักแด้ภายในหรือภายนอกเหยื่อ ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของแมลงเบียน

แมลงเบียนที่ส�ำคัญ
แมลงเบียนที่มีบทบาทในการควบคุมแมลงศัตรูพืช เป็นแมลงในอันดับ (Oder) ต่างๆ ดังนี้
1. แมลงในอันดับมด ต่อ แตน (Hymenoptera) แมลงที่เป็นตัวเบียนในกลุ่มนี้ เรียกว่า แตนเบียน

ซึ่งแตนเบียนใช้อวัยวะวางไข่ (ovipositor) ส�ำหรับการวางไข่ ไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นเหล็กไน ซึ่งใช้ส�ำหรับต่อย
แตนเบียนที่ส�ำคัญ เป็นแตนเบียนในวงศ์ (Family)

- Braconidae เช่น แตนเบียนหนอนกออ้อย (Cotesia flavipes) แตนเบียนหนอนใยผัก (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 แตนเบียนดักแด้หนอนห่อใบข้าว (Xanthopimpla flavolineata) แตนเบียน
หนอนกอ (Telmelucha stangi) ฯลฯ

Xanthopimpla flavolineata
− Scelionidae เช่น แตนเบียนไข่แมลงหล่า (Psix sp.) แตนเบียนไข่หนอนกอ (Telenomus rowani)    
แตนเบียนไข่ตั๊กแตน (Scelio facialis) ฯลฯ
2. แมลงในอันดับแมลงวัน (diptera) แมลงวันที่เป็นแมลงเบียน ที่สำ�คัญได้แก่
-  แมลงวันก้นขน Tachinidae เป็นแมลงเบียนในอันดับแมลงวันที่มีความสำ�คัญมากที่สุด
เบียนหนอนผีเสื้อ
-  แมลงวันผึ้ง เบียนดักแด้หนอนร่าน
-  แมลงวันตาโต เบียนตัวอ่อนเพลี้ยจั๊กจั่น
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แตนเบียนไข่ ไตรโคแกรมมา
ความส�ำคัญ
แตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา เป็นแตนเบียนที่ท�ำลายแมลงศัตรูพืชในระยะไข่   โดยท�ำลายไข่ของ
ผีเสือ้ ศัตรูพชื มากกว่า 30 ชนิด เช่น หนอนกออ้อย หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนใยผัก หนอนกระทูห้ อม
หนอนกระทู้ผัก หนอนแก้วส้ม
แตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา มีการผลิตและใช้แพร่หลายในหลายประเทศ เช่น ในประเทศจีน
ใช้ควบคุมแมลงในไร่ฝ้าย ไร่ข้าวโพด  นาข้าว  ในประเทศอินเดีย ใช้ควบคุมหนอนกออ้อย  ส่วนในประเทศ
ฟิลปิ ปินส์ ใช้ในการควบคุมหนอนเจาะฝักข้าวโพด ส�ำหรับประเทศไทยมีการใช้แตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา
ควบคุมหนอนกออ้อยกันอย่างแพร่หลาย และในปัจจุบันได้มีการน�ำไปใช้ควบคุมหนอนหัวด�ำมะพร้าว
ชื่อวิทยาศาสตร์
Trichogramma sp.
อันดับ (Order) : Hymenoptera
วงศ์ (Family) : Trichogrammatidae

ลักษณะรูปร่าง
แตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา เป็นแมลงที่มีขนาดเล็กมาก ล�ำตัวยาวประมาณ 0.3–0.4 มิลลิเมตร
สีน�้ำตาลเหลือง ตาสีแดง หนวดเป็นปล้อง ปีกเป็นแผ่นกว้างบริเวณเส้นปีกมีขนอ่อน เรียงเป็นแนวตรง

ตัวเต็มวัย

ตัวเต็มวัยตาสีแดง
ศัตรูธรรมชาติที่ส�ำคัญ

ลักษณะการท�ำลายแมลงศัตรูพืช
แตนเบียนเพศเมียใช้อวัยวะวางไข่เจาะแทงเข้าไปในไข่ของแมลงศัตรูพชื ไข่ของแตนเบียนเจริญเติบโต
และฟักออกมาดูดกินของเหลวภายในไข่แมลงศัตรูพชื ไข่ทถี่ กู เบียนจะเปลีย่ นเป็นสีด�ำภายใน 3−4 วัน
ท�ำให้ไข่ไม่สามารถฟักเป็นตัวหนอนได้ แตนเบียนจะเข้าดักแด้อยู่ภายในไข่แมลงศัตรูพืช และเมื่อเจริญ
เป็นตัวเต็มวัยจะเจาะออกมา เพื่อผสมพันธุ์และท�ำลายไข่ศัตรูพืชฟองใหม่ต่อไป ไข่ 1 ฟอง มีแตนเบียนได้
1-4 ตัว ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของอาหาร

แตนเบียนวางไข่ในไข่แมลงอาศัย

ไข่ที่ถูกเบียนเปลี่ยนเป็นสีด�ำ

การน�ำไปใช้

ปล่อยแตนเบียน 20,000 ตัวต่อไร่ (10 แผ่น)โดยน�ำแผ่นแตนเบียนไปติดไว้กับใบพืช ต้นพืชให้
กระจายทั่วทั้งแปลง ในช่วงที่ส�ำรวจพบผีเสื้อและกลุ่มไข่ปล่อยในช่วงเวลาเย็น จุดปล่อยแต่ละจุดควรมี
ระยะห่างกัน 15-20 เมตร โดยปล่อย ทุก 15 วัน

ติดแผ่นไข่แตนเบียนด้านหลังใบ
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ปล่อยในสวนมะพร้าว

แตนเบียนหนอนใยผัก

ความส�ำคัญ
แตนเบียนหนอนใยผัก เป็นศัตรูธรรมชาติส�ำคัญในการควบคุมหนอนใยผัก สามารถท�ำลาย
หนอนใยผัก แตนเบียนหนอนใยผัก มีหลายชนิด เช่น แตนเบียน Diadegma semiclausum แตนเบียน
Cotesia plutellae ประเทศไทย ได้ใช้แตนเบียน Diadegma semiclausum ควบคุมหนอนใยผัก ในเขตที่สูง
หากอุณหภูมิสูงกว่า 25 องศาเซลเซียส จะเบียนหนอนใยผักลดลง ส่วนแตนเบียน Cotesia plutellae
สามารถปรับตัวกับสภาพอากาศในพื้นราบได้ดีกว่าแตนเบียน Diadegma semiclausum ซึ่งแตนเบียน
Cotesia plutellae สามารถเบียนหนอนใยผัก 16 ตัวต่อวัน และมีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนใยผัก
ได้ประมาณ 50% การใช้แตนเบียน ท�ำให้เกษตรกรสามารถลดการใช้สารเคมีควบคุมหนอนใยผักถึง 80%
ในฤดูแล้ง และ 55% ในฤดูฝน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Diadegma semiclausum
Cotesia plutellae
อันดับ (Order) : Hymenoptera
วงศ์ (Family) : Braconidae

ลักษณะรูปร่าง
ดักแด้ : ลักษณะคล้ายรังไหม โดยดักแด้ Cotesia pluteelae มีสีขาว ส่วนดักแด้แตนเบียน
Diadegma semiclausum มีสีน�้ำตาล ในสภาพแปลงผักที่ไม่ใช้สารเคมี มักพบดักแด้แตนเบียน      
ติดอยู่บนใบผัก
ตัวเต็มวัย : ขนาดเล็กสีด�ำ จะมีอวัยวะวางไข่ยื่นยาวออกมาจากท้องปล้องสุดท้าย
ศัตรูธรรมชาติที่ส�ำคัญ

Diadegma semiclausum

Cotesia plutellae

ดักแด้

ดักเเด้

ตัวเต็มวัย

ตัวเต็มวัย

ลักษณะการท�ำลายแมลงศัตรูพืช
แตนเบียน Cotesia plutellae เพศเมียวางไข่ใน
หนอนใยผักวัย 2-3 หนอนที่ถูกเบียนจะเคลื่อนไหวช้า ล�ำตัวซีด
ลง กินอาหารน้อย โดยจะเห็นอาการชัดเจนหลังจากถูกเบียน
แล้ว 3-4 วัน เมื่อหนอนแตนเบียนเจริญเติบโตเต็มทีจ่ ะเจาะผนัง
ล�ำตัวหนอนใยผักออกมาเข้าดักแด้ขา้ งนอก ดักแด้แตนเบียนคล้าย
รังไหมสีขาวติดอยู่บนใบพืช อยู่ใกล้ๆ ตัวหนอนใยผักที่ถูกเบียน
สังเกตเห็นได้ง่าย

การน�ำไปใช้

ลักษณะหนอนใยผักที่ถูกเบียน

ปล่อยแตนเบียนหนอนใยผักในระยะตัวเต็มวัย ประมาณ 100 ตัวต่อไร่ เมื่อส�ำรวจพบไข่หรือ
หนอนใยผัก ที่เพิ่งฟักออกจากไข่ โดยปล่อยในช่วงเช้า หรือเย็น หรือในช่วงที่อากาศไม่ร้อนเกินไป และ
ควรอนุรักษ์พืชที่ให้เกสร และน�้ำหวานไว้รอบๆ แปลงผัก เพื่อเป็นแหล่งอาหารของแตนเบียน และปล่อย
แตนเบียนควบคู่การใช้เชื้อบีที
กรมส่งเสริมการเกษตร

แตนเบียนหนอนกระทู้ผัก
ความส�ำคัญ
แตนเบียนหนอนกระทูผ้ กั เป็นแมลงศัตรูธรรมชาติทมี่ บี ทบาทในการควบคุมปริมาณหนอนกระทูผ้ กั
โดยสามารถท�ำลายหนอนกระทู้ผักได้ 30-50% ช่วยลดความเสียหายของผัก และลดจ�ำนวนของหนอน
กระทู้ผักในรุ่นถัดไปหนอนกระทู้ผัก
ชื่อวิทยาศาสตร์

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

ลักษณะรูปร่าง
ดักแด้ : ลักษณะคล้ายรังไหมสีน�้ำตาล
ตัวเต็มวัย : มีขนาดเล็กสีด�ำ หนวดแบบเส้นด้าย
ด้านใต้ท้องมีสีนำ�้ ตาลเหลือง เพศเมียมีอวัยวะวางไข่ยื่นยาวออกมา

ลักษณะการท�ำลายแมลงศัตรูพืช

ตัวเต็มวัย
ภาพโดย ศูนย์วิจัยควบคุมชีวินทรีย์
แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แตนเบียนท�ำลายหนอนกระทู้ผัก โดยแตนเบียนเพศเมียวางไข่ในหนอนกระทู้ผักวัย 2-3 หนอน
ที่ถูกเบียนจะเคลื่อนไหวช้า ล�ำตัวสีซีดลง กินอาหารน้อย ชะงักการเจริญเติบโต เมื่อหนอนแตนเบียน
เจริญเติบโตเต็มที่จะเจาะผนังล�ำตัวหนอนกระทู้ผักออกมาเข้าดักแด้ข้างนอก ดักแด้แตนเบียนคล้าย
รังไหมสีน�้ำตาล ติดอยู่บนใบพืช อยู่ใกล้ๆ ตัวหนอนกระทู้ผักที่ถูกเบียน สังเกตเห็นได้ง่าย

การน�ำไปใช้

ปล่อยแตนเบียนหนอนกระทู้ผักในระยะตัวเต็มวัย ประมาณ 100 ตัวต่อไร่ เมื่อส�ำรวจพบไข่ หรือ
หนอนกระทู้ผักที่เพิ่งฟักออกจากไข่ โดยปล่อยในช่วงเช้า หรือเย็น ในช่วงที่อากาศไม่ร้อนเกินไป และ
ควรอนุรกั ษ์พชื ทีใ่ ห้เกสรและน�ำ้ หวานไว้รอบๆ แปลงผัก เพือ่ เป็นแหล่งอาหารของแตนเบียน และปล่อย
แตนเบียนควบคู่กับการใช้เชื้อบีที
ศัตรูธรรมชาติที่ส�ำคัญ

แตนเบียนเพลี้ยแป้ง
มันส�ำปะหลังสีชมพู
ความส�ำคัญ
แตนเบียนเพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลังสีชมพู เป็นแมลงที่มีถิ่นก�ำเนิดในอาร์เจนตินา บราซิล โบลิเวีย
และปารากวัย ส�ำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ได้ประสานงานน�ำเข้าแตนเบียน
เพลีย้ แป้งมันส�ำปะหลังสีชมพูจากสถาบันวิจยั การเกษตรเขตร้อนสาธารณรัฐเบนิน (International Institute
for Tropical Agriculture , ITA –Benin) เพื่อน�ำมาใช้ควบคุมเพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลังสีชมพู
ชื่อวิทยาศาสตร์

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

ลักษณะรูปร่าง
เป็นแตนเบียนขนาดเล็ก ล�ำตัวสีด�ำ  ขนาด
จากหัว ถึงปลายท้อง ยาว 1.2-1.4 มิลลิเมตร มีปีก
ใส 2 คู่ เพศเมียขนาดใหญ่กว่าเพศผู้ ลักษณะส�ำคัญ
ทีใ่ ช้ในการจ�ำแนกเพศ คือ หนวด โดยเพศเมีย หนวด
ปล้องแรก มีลักษณะเป็นแผ่นใหญ่กว่าหนวดปล้อง
อื่นๆ ปล้องหนวดตั้งแต่ปล้องที่ 3 มีสีด�ำสลับขาว
ในขณะทีแ่ ตนเบียนเพศผูห้ นวดมีสดี ำ� ทุกปล้อง ลักษณะ
ยาวเรียว และมีขนเล็กบริเวณปล้องหนวด

กรมส่งเสริมการเกษตร

แตนเบียนเพศเมีย

ลักษณะการท�ำลายแมลงศัตรูพืช
แตนเบียนเพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลังสีชมพู มีบทบาทในการควบคุมเพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลังสีชมพู
โดยมีพฤติกรรมทั้งการห�้ำและการเบียน
การห�้ำ แตนเบียนใช้อวัยวะวางไข่เจาะเพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลังสีชมพู หลังจากนั้นกินของเหลว
ที่ไหลออกมาจากตัวเพลี้ยแป้ง แตนเบียนเพศเมียสามารถห�ำ 
้ เพลี้ยแป้ง 20-30 ตัวต่อวัน โดยชอบห�ำ 
้
เพลี้ยแป้ง ระยะ clawler (วัย 1-2)
การเบียน  แตนเบียนเพศผูผ้ สมพันธุก์ บั เพศเมีย  ซึง่ แตนเบียนเพศเมียผสมพันธุค์ รัง้ เดียวสามารถ
วางไข่ได้ตลอดชีวิต ระยะการเจริญเติบโต มี 4 ระยะ ได้แก่ ไข่ หนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย โดยแตนเบียน
เพศเมียใช้อวัยวะวางไข่แทงเข้าไปในตัวเพลีย้ แป้งมันส�ำปะหลังสีชมพู ไข่เจริญเป็นหนอน กัดกิน เนื้อเยื่อ
ภายในตัวเพลี้ยแป้ง ระยะหนอนประมาณ 15 วัน จึงเจริญเป็นดักแด้   หลังจากนั้นประมาณ
6 วัน เจริญเป็นตัวเต็มวัย ซึ่งมีอายุ 7-8 วัน

การน�ำไปใช้
การปล่อยแตนเบียน Anagyrus lopezi ควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพูในแปลงมันส�ำปะหลัง

1. ก่อนการปล่อยแตนเบียนส�ำรวจแปลงมันส�ำปะหลังทุกครั้ง เพื่อทราบสถานการณ์
การระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพู และก�ำหนดอัตราการปล่อย
2. ปล่อยแตนเบียนให้กระจายทั่วแปลง แตนเบียนสามารถขยายพันธุ์ และแพร่กระจายตัว
ครอบคลุมพื้นที่ได้รวดเร็ว ใช้อัตรา 50  คู่ต่อไร่ หากพบเพลี้ยแป้งสีชมพูระบาดรุนแรงปล่อยแตนเบียน
อัตรา 200 คู่ต่อไร่
3. ไม่ปล่อยแตนเบียนขณะฝนตก
4. หลังปล่อยแตนเบียน งดการพ่นสารเคมีป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช

ศัตรูธรรมชาติที่ส�ำคัญ

แตนเบียนหนอนแมลงวันผลไม้
ความส�ำคัญ
แตนเบียนหนอนแมลงวันผลไม้ เป็นแตนเบียนที่ใช้ควบคุมแมลงวันผลไม้หลายชนิด เช่น             
Bactrocera dorsalis Bactrocera papayae Bactrocera cucurbitae แตนเบียนหนอนแมลงวันผลไม้
เป็นแมลงที่มีถิ่นก�ำเนิดในประเทศแถบเอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้มีการน�ำเข้าไปควบคุม
แมลงวันผลไม้ในฮาวาย และอีกหลายประเทศที่มีปัญหาระบาดของแมลงวันผลไม้ ได้มีการใช้แตนเบียน
หนอนแมลงวันผลไม้ ควบคุมแมลงวันผลไม้ได้ผลดีในหลายประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก
ออสเตรเลีย และหมู่เกาะต่างๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิก
ชื่อวิทยาศาสตร์

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

ลักษณะรูปร่าง

ตัวเต็มวัยขนาดประมาณ 3.6 - 5.4 มิลลิเมตร ล�ำตัวสีนำ�้ ตาลแดง ขายาว คล้ายยุง แตนเบียน
เพศเมีย บริเวณประมาณกึง่ กลางกระเปาะท้อง (gaster) มีแถบสีนำ�้ ตาลเข้มถึงด�ำ  คาดอยูต่ ามขวางล�ำตัว
อวัยวะวางไข่ยาวและแหลม หนวดยาวกว่าความยาวของล�ำตัว มีสีด�ำ

ลักษณะการท�ำลายแมลงศัตรูพืช

แตนเบียนท�ำลายหนอนแมลงวันผลไม้ โดยเพศเมียใช้อวัยวะวางไข่แทงผ่านเนื้อผลไม้ วางไข่
ภายในล�ำตัวหนอนแมลงวันผลไม้ ซึง่ อยูใ่ นผลไม้ ตัวอ่อนของแตนเบียนจะเจริญเติบโตและกัดกินอยูภ่ ายใน
ตัวหนอนแมลงวันผลไม้ และเข้าดักแด้อยู่ในดักแด้แมลงวันผลไม้ หลังจากนั้นเจริญเป็นตัวเต็มวัย

กรมส่งเสริมการเกษตร

แตนเบียน รวมระยะเวลาเจริญเติบโตตั้งแต่ไข่ ถึงตัวเต็มวัยเจาะออกมา 15-18 วัน แตนเบียนเพศเมีย
ทีไ่ ม่ได้รบั การผสมพันธุ์ สามารถวางไข่ และฟักเป็นตัวหนอนเจริญเติบโตเข้าดักแด้ และเจริญเป็นตัวเต็มวัยได้
แต่ตัวเต็มวัยที่ได้ทั้งหมดจะเป็นเพศผู้ ส่วนแตนเบียนเพศเมียที่ได้รับการผสมพันธุ์ จะวางไข่ที่พัฒนาเป็น
ตัวเต็มวัย ทั้งเพศผู้และเพศเมียในสัดส่วนที่เหมาะสม แตนเบียนเพศผู้ มีอายุ 5-11 วัน ส่วนเพศเมียมีอายุ
6-14 วัน

การน�ำไปใช้

การใช้แตนเบียนหนอนแมลงวันผลไม้ ไม่สามารถรักษาผลไม้ที่ถูกท�ำลายแล้วได้ แต่จะช่วยลด
จ�ำนวนพ่อแม่พันธุ์แมลงวันผลไม้ที่จะท�ำความเสียหายในรุ่นถัดไป

วิธีการปล่อย
1. ปล่อยในระยะตัวเต็มวัย มักใช้ในกรณีที่สถานที่ปลดปล่อยไม่ไกลจากสถานที่ผลิตแตนเบียน
มาก ปล่อยแตนเบียน 1,600 ตัวต่อไร่ โดยจะต้องปล่อยซ�้ำจนกว่าปริมาณแมลงวันผลไม้อยู่ในระดับที่ไม่
ท�ำความเสียหายทางเศรษฐกิจ และควรปล่อยแตนเบียนควบคู่กับวิธีการอื่น
2. ปล่อยในระยะดักแด้ น�ำดักแด้แมลงวันผลไม้ทถี่ กู เบียนและแตนเบียนใกล้เจาะออกจากดักแด้
ซึ่งมีอายุประมาณ 13-14 วัน

แตนเบียนวางไข่ในหนอนแมลงวันผลไม้ ซึ่งอยู่ในผลไม้
ศัตรูธรรมชาติที่ส�ำคัญ

แตนเบียนหนอนบราคอน
ความส�ำคัญ
แตนเบียนหนอนบราคอน เป็นแตนเบียนขนาดเล็ก ประมาณ 1.3−2.7 มิลลิเมตร ตัวเต็มวัยเพศเมีย
ท�ำลายแมลงศัตรูพืชในระยะหนอน โดยท�ำลายหนอนของผีเสื้อ เช่น หนอนหัวด�ำมะพร้าว หนอนผีเสื้อ
ข้าวสาร ฯลฯ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Bracon hebetor
อันดับ (Order) : Hymenoptera
วงศ์ (Family) : Braconidae

ลักษณะรูปร่าง
แตนเบียนหนอนบราคอน เป็นแมลงขนาดเล็ก ขนาดเล็ก ประมาณ 1.3−2.7 มิลลิเมตร ตัวเต็มวัย
เพศเมียโตกว่าเพศผู้เล็กน้อย ล�ำตัวสีน�้ำตาลปนเหลือง น�้ำตาลปนด�ำ หรือด�ำ

แตนเบียนเพศเมีย
กรมส่งเสริมการเกษตร

แตนเบียนวางไข่

ตัวเต็มวัย
หนอนแตนเบียน

ภาพโดย : ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลักษณะการท�ำลายแมลงศัตรูพืช
แตนเบียนเพศเมียใช้อวัยวะวางไข่เจาะแทงที่ตัวหนอนศัตรูพชื ไข่ของแตนเบียนเจริญเติบโต และ
ฟักออกมาดูดกินของเหลวจากหนอนศัตรูพืช แตนเบียนเข้าดักแด้อยู่บนซากหนอนศัตรูพืช และ
เมื่อเจริญเป็นตัวเต็มวัยจะเจาะออกมา เพื่อผสมพันธุ์และท�ำลายหนอนศัตรูพืชตัวใหม่ต่อไป

การน�ำไปใช้

ใช้ควบคุมหนอนหัวด�ำมะพร้าว ปล่อย
แตนเบียนในระยะตัวเต็มวัย 200 ตัวต่อไร่ ในช่วง
เวลาเย็น ทุก 15 วัน ในพื้นที่ที่มีการระบาด และ
หากการระบาดลดลง สามารถลดอัตราการปล่อย
หรือความถี่ในการปล่อยได้

ศัตรูธรรมชาติที่ส�ำคัญ

แตนเบียนหนอน
แมลงด�ำหนามมะพร้าว
ความส�ำคัญ
แมลงด�ำหนามมะพร้าว เป็นแมลงศัตรูทที่ �ำลายยอดอ่อนและใบอ่อนทีย่ งั ไม่คลี่ ในพืชสกุลปาล์ม
เช่น มะพร้าว ปาล์มน�้ำมัน หมากและปาล์มประดับต่างๆ โดยตัวอ่อนและตัวเต็มวัยกัดกินผิวใบอ่อน
เกิดเป็นรอยไหม้สีนำ�้ ตาล ใบแห้ง ผุกร่อน โดยเฉพาะมะพร้าว ถ้าเข้าท�ำลายในระยะต้นกล้า ต้นมะพร้าว
จะไม่เจริญเติบโตและตายในทีส่ ดุ หากเข้าท�ำลายต้นทีเ่ จริญเติบโตเต็มที่ ยอดจะเหีย่ วแห้ง ผลผลิตลดลง
และไม่มีคุณภาพ
แตนเบียนหนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าว เป็นแตนเบียนที่ีกรมวิชาการเกษตรน�ำเข้ามาจาก
ประเทศเวียดนาม โดยความร่วมจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เพื่อน�ำมาใช้
ควบคุมหนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าวในประเทศไทย
ชื่อวิทยาศาสตร์
Asecodes hispinarum
อันดับ (Order) : Coleoptera
วงศ์ (Family) : Chrysomelidae

ลักษณะรูปร่าง
ตัวเต็มวัย เป็นแตนเบียนขนาดเล็ก ล�ำตัวสีด�ำยาวประมาณ 0.5-0.7  มิลลิเมตร ปีกใส 2 คู่
ปล้องหนวดยาวเรียวเล็กลงไปตามปลายหนวด แตนเบียนเพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้เล็กน้อย
ส่วนท้องใหญ่เป็นกระเปาะ ใต้ท้องมีอวัยวะวางไข่ ลักษณะเป็นเข็มยาวเรียว ซ่อนอยู่ใต้ท้อง ส่วนเพศผู้
ส่วนท้องเล็กเรียวยาว

กรมส่งเสริมการเกษตร

ลักษณะการท�ำลายแมลงศัตรูพืช
แตนเบียนหนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าว เพศเมียที่
ได้รับการผสมพันธุ์แล้ว ใช้อวัยวะแทงเข้าไป วางไข่ในตัว
หนอน ตัวอ่อนของแตนเบียนอาศัยเจริญเติบโตดูดกินอยู่
ภายในตัวหนอนแมลงด�ำหนาม หนอนทีถ่ กู แตนเบียนท�ำลาย
จะตายภายใน 5 วัน มีลักษณะแห้งแข็ง เรียกว่า “มัมมี่”
แตนเบียนจะเจาะออกจากตัวหนอนหลังจากถูกแตนเบียน
ท�ำลาย 17−21 วัน และจะเข้าท�ำลายหนอนตัวใหม่

การน�ำไปใช้

ลักษณะมัมมี่

แตนเบียนวางไข่ในตัวหนอน

แตนเบียนเจาะออกจากมัมมี่

วิธีการปล่อย

1. น�ำแตนเบียนแมลงด�ำหนามมะพร้าว 5-10 มัมมี่ ใส่ในอุปกรณ์
การปล่อยทีส่ ามารถป้องกันฝนและสิง่ มีชวี ติ อืน่ ๆ เช่น มด ทีจ่ ะมาท�ำลายมัมมี่
2. แขวนอุปกรณ์การปล่อยแตนเบียนไว้ที่ต้นมะพร้าวต้นเล็กหรือ
ต้นไม้อื่นที่อยู่ใกล้เคียง   หรือชายคาบ้านที่อยู่ในสวนมะพร้าวหรือข้างสวน
มะพร้าวในด้านทีไ่ ม่ถกู แสงแดดโดยตรง หากเป็นไปได้ แขวนไว้ทตี่ ้นมะพร้าว
ให้ใกล้ยอดมะพร้าวมากที่สุด และปล่อยซ�้ำ  หากยอดมะพร้าวยอดใหม่
ยังถูกท�ำลาย
3. การปล่อยแตนเบียน ปล่อย 3-5 ครั้ง อัตรา 5-10 มัมมี่ต่อไร่
ห่างกัน 7-10 วัน หากปล่อยได้มาก จะเห็นผลการควบคุมได้เร็วยิ่งขึ้น และ
ปล่อยเพิม่ เติมเป็นระยะๆ เพือ่ ป้องกันแมลงด�ำหนามมะพร้าวกลับมาระบาดใหม่
ศัตรูธรรมชาติที่ส�ำคัญ

แตนเบียนหนอนชอนใบส้ม
ความส�ำคัญ
หนอนชอนใบส้มชอนไชผิวใบส้ม เห็นเป็นทางสีขาวคดเคี้ยว    
ไปมา จากนัน้ เข้าดักแด้ทขี่ อบใบ การท�ำลายของหนอนชอนใบส้ม ท�ำให้
ใบส้มหงิกงอบิดเบี้ยว ตันส้มที่ยังเล็กจะชะงักการเจริญเติบโต ส่วนต้น
ส้มที่โตแล้วอาจจะท�ำให้ผลผลิตลดลง หนอนชอนใบส้มระบาดมากใน
ช่วงฤดูฝน จากการศึกษาแมลงศัตรุธรรมชาติของหนอนชอนใบส้มใน
ประเทศไทย พบแตนเบียนหนอนชอนใบส้มประมาณ 17 ชนิด
ซึ่งมีบทบาทในการควบคุมหนอนชอนใบส้ม
ชื่อวิทยาศาสตร์
แตนเบียนหนอนชอนใบส้มที่พบในประเทศไทยมีประมาณ
13 ชนิด แต่ทพี่ บในสวนส้มและมีบทบาทในการควบคุมและลดประชากร
หนอนชอนใบส้มมากที่สุดได้แก่
Ageniaspis citricola
Quadrastichus sp.
Cirrospilus ingenuus
หนอนชอนใบส้ม ท�ำลายทีใ่ บ
อันดับ (Order) : Hymenoptera
วงศ์ (Family) : Encyrtidae
					 Eulophidae

ลักษณะรูปร่าง
Ageniaspis citricola  ขนาดวัดจากส่วนหัว ถึงปลายท้องยาวประมาณ 1-1.1 มิลลิเมตร ล�ำตัวสี
ด�ำปนน�้ำตาลเข้ม ปีกใส ปลายหนวดรูปกระบอง (clubbed shape) สีเหลือง ตัวเต็มวัยมีอายุ 2-3 วัน
Quadrastichus sp. ขนาดวัดจากส่วนหัว ถึงปลายท้องยาวประมาณ 0.7-1.2 มิลลิเมตร แตนเบียน
เพศเมีย ตารวมสีแดงสดใส ส่วนใหญ่มีสีเหลือง ขนาดใหญ่กว่าตัวผู้
Cirrospilus ingenuus สีเหลืองอมส้ม ขนาดวัดจากส่วนหัว ถึงปลายท้องยาวประมาณ 1.5-1.6
มิลลิเมตร ส่วนหัวมีสีเหลืองเข้ม ตารวมสีแดงเข้ม หนวดสีเหลือง ปลายหนวดเป็นรูปกระบอง
กรมส่งเสริมการเกษตร
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Ageniaspis citricola

Quadrastichus sp.

Cirrospilus ingenuus

ภาพโดย ดร.จิราพร เพชรรัตน์
แตนเบียน Ageniaspis citricola เป็นแตนเบียนภายใน ท�ำลายหนอนชอนใบส้ม โดยการวางไข่ลง
ในหนอนชอนใบส้ม ตัวอ่อนของแตนเบียนเจริญเติบโตและอาศัยดูดกินอยู่ภายในตัวหนอนชอนใบส้ม
จนหนอนหนอนชอนใบเข้าดักแด้ แตนเบียนเจริญเติบโตเต็มที่ และเข้าดักแด้ โดยเรียงต่อกันคล้ายขบวน
รถไฟ 3-7 รัง ระยะไข่จนถึงตัวเต็มวัยใช้เวลาประมาณ 16-21 วัน
แตนเบียน Quadrastichus sp. และแตนเบียน Cirrospilus ingenuus เป็นแตนเบียนภายนอก
โดยแตนเบียน Quadrastichus sp. ท�ำลายหนอนชอนใบส้มในระยะวัย 2-3 โดยวางไข่ติดกับ
หนอนชอนใบส้ม เมื่อหนอนฟักออกมา ก็ดูดกินน�้ำเลี้ยงจากหนอน และเจริญเติบโตเข้าดักแด้ จนเจริญ
เป็นตัวเต็มวัย ส่วนแตนเบียน Cirrospilus ingenuus ท�ำลายหนอนชอนใบส้มในระยะก่อนเข้าดักแด้
(prepupae) โดยแตนเบียนวางไข่ หลังจากนั้นหนอนแตนเบียนที่ฟักออกมา ดูดกินดักแด้หนอนชอนใบส้ม
จนกระทั่งหนอนแตนเบียนโตเต็มที่ และเจริญเป็นดักแด้ภายในรังดักแด้ที่หนอนชอนใบส้มสร้างขึ้นมา

การน�ำไปใช้

การใช้แตนเบียนหนอนชอนใบส้มในการควบคุมหนอนชอนใบส้ม ให้ปล่อยแตนเบียน 100 ตัวต่อไร่
เมื่อส้มเริ่มแตกใบอ่อน และปล่อยซ�้ำในช่วงส้มแตกใบอ่อน ซึ่งเป็นช่วงที่หนอนชอนใบส้มลงท�ำลายส้ม

ศัตรูธรรมชาติที่ส�ำคัญ

แตนเบียนหนอนกออ้อย
ความส�ำคัญ

แตนเบียนหนอนกออ้อย ใช้ในการควบคุมหนอนกออ้อยหลายชนิดเช่น หนอนกอสีชมพู   หนอนกออ้อย
สีขาว หนอนกออ้อยแถบลาย และหนอนกออ้อยลายจุดใหญ่ แตนเบียนหนอนกออ้อย เป็นแตนเบียนที่มี
ถิ่นก�ำเนิดในประเทศไทย และมีการน�ำไปใช้ควบคุมกออ้อย และหนอนกออื่นๆ อีกหลายชนิดในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย

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

ลักษณะรูปร่าง

ตัวเต็มวัยเป็นแตนเบียนขนาดเล็ก รูปร่างคล้ายมด มีสีด�ำ  แผ่นปีกใสสีน�้ำตาลอ่อน ส่วนหัวใหญ่
สีด�ำสะท้อนแสง ส่วนอกและท้องเป็นสีน�้ำตาลเข้ม มีขนปกคลุม หนวดเป็นแบบเส้นด้าย เพศเมียมีล�ำตัวใหญ่
กว่าเพศผู้ คือยาวประมาณ 1.7-1.9 มิลลิเมตร ส่วนท้องขยายใหญ่   เป็นกระเปาะมีอวัยวะวางไข่ยนื่ ยาว
เห็นได้ชดั เจน ส่วนปลายหนวดสัน้ กว่า (ยาวประมาณ 1-1.5 มิลลิเมตร) อายุ 4-5 วัน
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แตนเบียนเพศเมียคลานและมุดเข้าไปในรูทหี่ นอนกออ้อยเจาะท�ำลาย เพือ่ วางไข่ภายในล�ำตัวหนอน
กออ้อย เมื่อไข่แตนเบียนฟักเป็นตัวหนอนจะเจาะดูดกินและเจริญเติบโตอยูภ่ ายในตัวหนอนกออ้อย ท�ำให้หนอน
กออ้อยอ่อนแอ หลังจากหนอนแตนเบียนเจริญเติบโตเต็มที่จะเจาะออกมาเข้าดักแด้ นอกตัวหนอนกออ้อย
โดยจะสร้างใยหุ้มล�ำตัวและดักแด้จะพันกันอยู่เป็นกลุ่ม หนอนกออ้อยจะตายไปในทีส่ ดุ ซึง่ ในระยะแรกดักแด้
ของแตนเบียน จะมีสีขาว และเปลีย่ นเป็นสีดำ� เมือ่ ใกล้ฟกั และเมือ่ แตนเบียนตัวเต็มวัยฟักออกมาจะผสมพันธุ์
และบินหาหนอนกออ้อยเพื่อวางไข่ภายในตัวหนอนกออ้อยตัวใหม่ต่อไป

การน�ำไปใช้

เมื่อส�ำรวจพบร่องรอยการท�ำลายของหนอนกออ้อย โดยสังเกตจากใบธงของอ้อยระยะแตกหน่อ
มีอาการเหีย่ วและแห้งเป็นสีนำ�้ ตาล เมือ่ ดึงออกมาจะพบร่องรอยการกัดกิน หรือ อ้อยระยะย่างปล้องแสดง
อาการยอดเหี่ยว และล�ำต้นมีร่องรอยถูกเจาะเป็นรู เมื่อผ่าล�ำอ้อยดู หากพบหนอนกออ้อย ให้ปล่อย
แตนเบียนหนอนกออ้อย ในระยะตัวเต็มวัยในอัตรา 100-500 ตัวต่อไร่ ซึ่งตัวเต็มวัยของแตนเบียนจะกิน
น�้ำผึ้งเป็นอาหาร และผสมพันธุ์กัน เพศเมียบินหาต้นอ้อยที่ถูกหนอนกออ้อยท�ำลาย โดยใช้หนวดในการ
ตามกลิ่นและมุดเข้าไปในรูที่หนอนกอเจาะท�ำลาย เพื่อวางไข่ในตัวหนอน
การใช้แตนเบียนหนอนกออ้อยในการควบคุมหนอนกออ้อยให้ได้ผลดี ควรใช้ร่วมกับแตนเบียนไข่
ไตรโคแกรมมา   ซึ่งเป็นแตนเบียนที่ท�ำลายไข่หนอนกออ้อย และก่อนที่จะปล่อยแตนเบียนทั้ง 2 ชนิด
ควรส�ำรวจแปลงอ้อยก่อนปลดปล่อย เพื่อให้ตรงกับระยะของหนอนกออ้อย
กรมส่งเสริมการเกษตร

เชื้อจุลินทรีย์

เชือ้ จุลนิ ทรีย์ เป็นสิง่ มีชวี ติ ขนาดเล็กท�ำลายศัตรูพชื ได้หลายวิธี เช่น เจริญเติบโตเพิม่ ปริมาณอยู่

บนศัตรูพืชโดยอาศัยอาหารจากตัวศัตรูพืช ปล่อยสารพิษท�ำลายศัตรูพืช ท�ำให้ศัตรูพืชลดกิจกรรมหรือ
ลดการท�ำลายพืชลง และท�ำให้ศัตรูพืชลดปริมาณลง โดยการท�ำลายศัตรูพืชหรือท�ำให้ศัตรูพืชตาย
เชือ้ จุลนิ ทรียม์ ที งั้ ทีเ่ ป็นศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพชื เช่น เชือ้ ราบิวเวอเรีย เชือ้ ราเมตาไรเซียม
เชื้อบีที เชื้อไวรัสเอ็นพีวี และที่เป็นศัตรูธรรมชาติของเชื้อสาเหตุโรคพืช เช่น เชื้อราไตรโคเดอร์มา
เชื้อบีเอส เป็นต้น
จุลนิ ทรียท์ คี่ วบคุมโรคพืช

เชื้อราไตรโคเดอร์มา

เชื้อบีเอส

ศัตรูธรรมชาติที่ส�ำคัญ

จุลินทรีย์ที่ควบคุมแมลงศัตรูพืช

เชื้อราบิวเวอเรีย

เชื้อราเมตาไรเซียม

เชื้อบีที

เชื้อไวรัส เอ็นพีวี

เชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมศัตรูพืช ในปัจจุบันมีหลายชนิด บางชนิดสามารถ
น�ำมาผลิตขยายอย่างง่ายได้แก่ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบิวเวอเรีย และเชื้อราเมตาไรเซียม
แต่บางชนิดต้องใช้เทคนิคผลิตขยายที่ยุ่งยาก และมีจ�ำหน่ายในท้องตลาดเกษตรกรสามารถเลือกซื้อได้
ได้แก่ เชื้อบีที เชื้อบีเอส

กรมส่งเสริมการเกษตร

เชื้อไวรัส เอ็นพีวี
ความส�ำคัญ
เชื้อไวรัส เอ็นพีวี เป็นเชื้อจุลินทรีย์ในธรรมชาติ
ทีท่ ำ� ลายหนอนศัตรูพชื ในกลุม่ หนอนผีเสือ้ มีความเฉพาะ
เจาะจงต่อแมลงเป้าหมาย จึงไม่เป็นอันตรายต่อสิง่ มีชวี ติ อืน่
สามารถท�ำให้หนอนศัตรูพืชเป็นโรคตายภายใน 5-7 วัน หลังจากได้รับเชื้อ

ชนิดของเชื้อไวรัส เอ็นพีวี
เอ็นพีวี Nuclear Polyhedrosis Virus (NPV) เป็นเชื้อไวรัสที่ท�ำให้เกิดโรคกับแมลง ในประเทศไทย
มีการพัฒนาเชื้อไวรัสเอ็นพีวีแมลงศัตรูพืช 3 ชนิด ได้แก่
1) ไวรัส เอ็นพีวี หนอนกระทู้หอม
2) ไวรัส เอ็นพีวี หนอนกระทู้ผัก
3) ไวรัส เอ็นพีวี หนอนเจาะสมอฝ้าย

หนอนกระทู้หอม

หนอนกระทู้ผัก

หนอนเจาะสมอฝ้าย

ลักษณะการท�ำลายแมลงศัตรูพืช
เชื้อไวรัสท�ำให้แมลงเป็นโรคตาย โดยที่ตัวอ่อนของแมลง(หนอน) กินเชื้อไวรัสเข้าไป เมื่อไวรัสเข้าสู่
กระเพาะอาหาร ผลึกโปรตีนที่ห่อหุ้มอนุภาคของไวรัสจะถูกย่อยสลาย โดยน�้ำย่อยในกระเพาะอาหาร
ที่มีสภาพเป็นด่างจัด อนุภาคไวรัสจะเข้าท�ำลายเซลกระเพาะอาหาร และอนุภาคไวรัสจะเพิ่มจ�ำนวน
แพร่กระจายเข้าสู่ภายในล�ำตัวของแมลงเข้าไปท�ำลายอวัยวะต่างๆ ของแมลง เช่น เลือด ไขมัน กล้ามเนื้อ
ศัตรูธรรมชาติที่ส�ำคัญ

ท�ำให้หนอนเป็นโรคและตายในเวลา 2-7 วัน ขึ้นอยู่กับขนาดของหนอนที่ได้รับเชื้อ เมื่อหนอนได้รับเชื้อตาย
หนอนตัวอื่นๆ ที่มากัดกินซากหนอน ก็จะได้รับเชื้อไวรัสจากซากหนอนที่ตาย  นอกจากนี้ลมและฝนยังช่วย
แพร่กระจายเชื้อไวรัส

ลักษณะอาการของแมลงที่ถูกเชื้อไวรัสท�ำลาย
เมือ่ หนอนกินเชือ้ ไวรัส เอ็นพีวี เข้าไป 1-2 วัน ผนังล�ำตัวจะมีสซี ดี จาง ลดการกินอาหาร เคลือ่ นไหวช้า
จนไม่เคลื่อนไหว ระยะต่อมาผนังล�ำตัวสีขาวขุ่น หรือครีม หนอนหยุดกินอาหาร และไต่ขึ้นสู่บริเวณส่วนยอด
มักตายในลักษณะห้อยหัวและส่วนท้องลงเป็นรูปตัว “วี” หัวกลับ ผนังล�ำตัวจะแตกง่าย และเปลี่ยนเป็นสีด�ำ 
มีกลิ่นเหม็นมาก

ลักษณะหนอนที่ตายด้วยเชื้อไวรัสเอ็นพีวี

วิธีการใช้
1. ส�ำรวจชนิดและปริมาณหนอนศัตรูพืช เพื่อเลือกใช้เชื้อไวรัสเอ็นพีวีให้ตรงตามชนิดของ
หนอนศัตรูพชื เนือ่ งจากเชือ้ ไวรัส เอ็นพีวี มีความเฉพาะเจาะจงสูงในการท�ำลายหนอน
2. พ่นเชื้อไวรัสเมื่อพบกลุ่มไข่หรือหนอนวัย 1-3 ในอัตรา 20-30 มิลลิลิตร ต่อน�้ำ  20 ลิตร
พ่นทุก 7-10 วัน หากการระบาดรุนแรงพ่นอัตรา 30 มิลลิลิตร ต่อน�้ำ  20 ลิตร พ่นทุก 4 วัน ติดต่อกัน
2 ครั้ง โดยฉีดพ่นตอนเย็น หนอนที่ตายด้วยเชื้อไวรัส เอ็นพีวี สามารถเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้ โดยเก็บ
หนอนใส่ในขวดพลาสติก และใช้ฉีดพ่นในอัตราหนอน 2 ตัวต่อน�้ำ 1 ลิตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

เชื้อบีที

ความส�ำคัญ
เชื้อบีที เป็นเชื้อแบคทีเรียที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ สามารถน�ำมาใช้ก�ำจัดแมลงศัตรูพืช และ
มีความเฉพาะเจาะจงท�ำลายแมลงศัตรูพชื โดยท�ำลายแมลง ในอันดับผีเสือ้ และด้วงในระยะตัวอ่อน เชือ้ บีที
จึงเป็นจุลนิ ทรียท์ มี่ คี วามปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ชนิดอืน่ รวมทัง้ แมลงทีม่ ปี ระโยชน์ ประเทศต่างๆ ทัว่ โลกได้
วิจยั และพัฒนาเชือ้ บีทอี ย่างกว้างขวางเพือ่ น�ำมาใช้ควบคุมแมลง ในปัจจุบนั มีการผลิตและจ�ำหน่ายเชือ้ บีที
เป็นการค้า ซึง่ เชือ้ บีทที ี่จ�ำหน่ายในประเทศไทย เป็นเชื้อที่ผลิตในต่างประเทศและน�ำเข้ามาจ�ำหน่าย
ชนิดของเชื้อบีที เชื้อบีทีควบคุมแมลง ที่จ�ำหน่ายในประเทศไทย มี 3 สายพันธุ์ ได้แก่  
1. Bacillus thuringiensis สายพันธุ์ aizawai ใช้ควบคุมหนอนผีเสือ้ เช่น หนอนใยผัก หนอนกระทูห้ อม
หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนชอนใบส้ม ฯลฯ
2. Bacillus thuringiensis สายพันธุ์ kurstaki ใช้ควบคุมหนอนผีเสือ้ เช่น หนอนใยผัก  หนอนกระทูห้ อม
หนอนเจาะสมอฝ้าย  หนอนชอนใบส้ม ฯลฯ
3. Bacillus thuringiensis สายพันธุ์ tenebrionis ใช้ควบคุมหนอนด้วง เช่น ด้วงหมัดผัก
ชื่อวิทยาศาสตร์
Bacillus thuringiensis

สปอร์เชื้อ บีที
ศัตรูธรรมชาติที่ส�ำคัญ

ลักษณะการท�ำลายแมลงศัตรูพืช
เชื้อบีทีท�ำลายแมลงแตกต่างจากสารเคมี คือ สารเคมีส่วนใหญ่ก�ำจัดแมลง โดยถูกตัวตาย
แต่เชือ้ บีทกี ำ� จัดแมลง โดยตัวอ่อนของแมลงกินเชือ้ บีทเี ข้าไป สภาพความเป็นด่างในกระเพาะอาหาร ท�ำให้
เซลล์แบคทีเรียแตกสลาย และน�ำ้ ย่อยในกระเพาะอาหารของแมลง จะย่อยสลายผลึกโปรตีนและกระตุ้น
ให้กลายเป็นสารพิษ (toxin) โปรตีนสารพิษเข้าท�ำลายเซลเยื่อบุผนังกระเพาะอาหารของแมลง และเกิด
รูรั่วบนผนังกระเพาะอาหาร ท�ำให้การดูดซึมและการถ่ายเทแร่ธาตุอาหารจากกระเพาะอาหารเข้าไป
ในเลือดของแมลงผิดไปจากปกติ กระเพาะอาหารของแมลงไม่สามารถท�ำงานได้ โดยหยุดย่อยอาหาร
พร้อมทั้งระบบเลือดผิดปกติ ท�ำให้แมลงเป็นอัมพาต แมลงหยุดกินอาหาร สปอร์ของเชื้อบีทีใน
กระเพาะอาหารผ่านทางรูรวั่ เข้าไปในเลือดของแมลง เชือ้ เพิม่ ปริมาณและแพร่กระจายไปยังอวัยวะต่างๆ
แมลงเกิดอาการโลหิตเป็นพิษ แมลงชักกระตุกและตายภายใน 5-7 วัน

หนอนตายด้วยเชื้อบีที

ความเป็นพิษของเชื้อบีที
เชื้อบีทีแต่ละสายพันธุ์ (strains) มีระดับความเป็นพิษต่อแมลงแตกต่างกัน และแมลงแต่ละชนิด
ก็ตอบสนองต่อเชื้อบีทีแต่ละสายพันธุ์ (strains)แตกต่างกัน เช่น สายพันธุ์ kurstaki และ aizawai มีความ
เป็นพิษสูงต่อหนอนผีเสื้อ (Lepidoptera) ส่วนสายพันธุ์ tenebrionis มีความเป็นพิษสูงต่อหนอนด้วง
(Coleoptera)
กรมส่งเสริมการเกษตร

การวัดค่าความเป็นพิษของเชือ้ บีที (Measuring toxicity)
ค่าโพเทนซี่ (Potency) : เป็นอัตราการตายของหนอนชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่มีหนอนตาย 50%
ซึง่ เกิดจากการใช้เชือ้ บีทชี นิดหนึง่ เปรียบเทียบกับเชือ้ บีทมี าตรฐานทีม่ อี ตั ราการตายที่ 50% ของหนอนชนิด
เดียวกัน โดยเชือ้ บีทมี าตรฐานนัน้ มีค่าโพเทนซีม่ าตรฐาน ผลิตภัณฑ์เชือ้ บีทที จี่ �ำหน่ายในปัจจุบนั ส่วนใหญ่
ใช้หน่วยโพเทนซี่เป็น IU / mg นอกจากนี้บางผลิตภัณฑ์ระบุเป็น % AI (Active ingredient) ของเชื้อบีที

วิธีการใช้เชื้อบีที
1. อ่านฉลากและใช้ตามค�ำแนะน�ำในฉลาก ไม่ใช้อัตราสูง หรือต�่ำเกินไป เชื้อบีทีที่มีจ�ำหน่าย
ในท้องตลาดมีหลายยี่ห้อและหลายความเข้มข้น ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับชนิดศัตรูพืช การเลือกซื้อ
เชื้อบีทีต้องดูวันเดือนปีที่ผลิตหรือวันหมดอายุ และเป็นเชื้อที่เก็บในที่แห้ง ไม่ถูกแสงแดด
2. เชือ้ บีทเี ป็นสิง่ มีชวี ติ ไม่ทนแสงอุลตราไวโอเลต (UV) หากพ่นเชือ้ บนส่วนของพืชและถูกแสงแดด
เป็นเวลานานๆ โดยที่แมลงไม่มากิน เชื้อบีที จะเสื่อมประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว จึงควรพ่นเชื้อบีที ในช่วง
หลังสามโมงเย็น หรือในช่วงไม่มีแสงแดด
3. เชื้อบีทีจะมีผลท�ำลายแมลงก็ต่อเมื่อแมลงกินเข้าไป จึงต้องพ่นเชื้อให้ครอบคลุมทุกส่วน
ของพืชที่แมลงกินเป็นอาหาร
4. การใช้เชื้อบีทีในระยะที่หนอนอ่อนแอหรือเพิ่งฟักจากไข่ สามารถท�ำลายหนอนได้ดีกว่า
การใช้กบั หนอนทีแ่ ข็งแรงหรืออายุมากแล้ว เมือ่ พบการระบาดของหนอน ควรพ่นเชือ้ บีทอี ตั ราตามแนะน�ำ 
ในฉลาก โดยพ่นติดต่อกัน 3 ครั้ง ทุก 3-4 วัน
5. ปรับหัวฉีดเครือ่ งพ่นสาร ให้ละอองเล็กทีส่ ดุ จะช่วยให้ละอองสารเกาะผิวใบได้ดี เป็นการช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมแมลง
6. ควรผสมสารจับใบทุกครั้ง อัตราตามค�ำแนะน�ำ

ศัตรูธรรมชาติที่ส�ำคัญ

เชื้อราบิวเวอเรีย

ความส�ำคัญ
เชือ้ ราบิวเวอเรียหรือเชือ้ ราขาว เป็นเชือ้ ราทีเ่ ข้าท�ำลายแมลงศัตรูพชื   ได้หลายชนิด เช่น เพลีย้ ไฟ
ไรแดง เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไก่แจ้ส้ม เพลี้ยกระโดดสีน�้ำตาล แมลงหวี่ขาว หนอนห่อใบข้าว ด้วง ฯลฯ เชื้อรา
บิวเวอเรียสามารถท�ำลายทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของแมลง
ในสภาพแวดล้อมการทดสอบ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 33 องศาเซลเซียส และความชืน้ สัมพัทธ์ 86 เปอร์เซ็นต์
เชื้อราบิวเวอเรีย บาสเซียนา สายพันธุ์กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก −1) มีประสิทธิภาพในการควบคุม
แมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆ ดังนี้
1. พบการตายของ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ และเพลี้ยแป้ง ร้อยละ 82.5, 67.5 และ 65.0 ตามล�ำดับ  
โดยเพลี้ยตายภายใน 2 ½  - 4 วัน
2. พบการตายของหนอนใยผัก หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนกระทู้หอม และหนอนกระทู้ผัก
ร้อยละ 92.5, 77.5, 50.0 และ 32.5 ตามล�ำดับ โดยหนอนตายภายใน 3-4 วัน
3. พบการตายของไรแดง ร้อยละ 95.0 โดยไรแดงตายภายใน 3  วัน
ในปี 2543-2544 บริษัท เทพวัฒนาเคมี จ�ำกัด ได้ทดสอบประสิทธิภาพสารชีวภัณฑ์
เชื้อราบิวเวอเรีย ชื่อการค้า โคนิเดีย พบว่า โคนิเดีย สามารถควบคุมแมลงหวี่ขาวในฝ้าย และเพลี้ยไก่แจ้
ในส้มเขียวหวาน  (วินัยและประดิษฐ์, 2554,ก และข)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Beauveria bassiana
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การเข้าท�ำลายแมลงของเชื้อราบิวเวอเรีย
สปอร์เชือ้ ราบิวเวอเรียตกลงบนผนังล�ำตัวของแมลง และเข้าสู่ลำ� ตัวแมลงทางผนังล�ำตัว รูหายใจ
บาดแผลบนผนังล�ำตัว เมือ่ มีความชืน้ เหมาะสม สปอร์งอกและแทงทะลุผนังล�ำตัว โดยเฉพาะบริเวณผนัง
ล�ำตัวทีอ่ อ่ นบาง เช่น รอยต่อระหว่างปล้องหรือระยางค์ตา่ งๆ เชือ้ ราจะเจริญสร้างเส้นใย ท�ำลายชัน้ ไขมัน
และกระจายไปทั่วในช่องว่างภายในตัวแมลง ท�ำลายอวัยวะและระบบกลไกต่างๆ ในตัวแมลง
เมื่อเชื้อราสร้างเส้นใยจนเต็มตัวแมลง แมลงแสดงอาการเป็นโรค เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ไม่เคลื่อนไหว
และตายในทีส่ ดุ หลังจากนัน้ เชือ้ ราจะแทงผ่านผนังล�ำตัวแมลงออกมาภายนอก และสร้างสปอร์คล้ายฝุ่น
สีขาวปกคลุมตัวแมลง สปอร์แพร่กระจายไปตามลม ฝน แมลงทีม่ าเกาะบริเวณทีม่ เี ชือ้ รา หากสภาพ
แวดล้อมเหมาะสม เชือ้ ราก็จะท�ำลายแมลงศัตรูพชื ต่อไป

ลักษณะอาการของแมลงที่ถูกเชื้อราบิวเวอเรียท�ำลาย
1. แมลงที่ถูกเชื้อราบิวเวอเรียท�ำลาย แสดงอาการเป็นโรค คือ เบือ่ อาหาร กินอาหารน้อยลง
อ่อนเพลีย ไม่เคลือ่ นไหว
2. สีผนังล�ำตัวแมลงเปลี่ยนไป บริเวณที่ถูกเชื้อราท�ำลายเห็นเป็นจุดสีด�ำ
3. เส้นใยและสปอร์สีขาวปกคลุมตัวแมลง

แมลงตายด้วยเชื้อราบิวเวอเรีย

เส้นใยสีขาวคลุมตัวเพลี้ยแป้ง

ศัตรูธรรมชาติที่ส�ำคัญ

วิธีการใช้เชื้อราบิเวอเรีย
1. ใช้เชื้อราบิวเวอเรีย 1-2 กิโลกรัมต่อน�้ำ  20 ลิตร โดยแบ่งน�้ำเป็น 2 ส่วน น�ำเชือ้ ราผสมน�ำ 
้
5 ลิตร (ส่วนที่ 1) ขยีเ้ บาๆ ให้สปอร์สขี าวออกมาอยู่ในน�้ำ กรองเอาน�้ำไปผสมกับน�ำ้ อีก 15 ลิตร (ส่วนที่ 2)
ซึ่งผสมสารจับใบไว้แล้ว
2. ให้นำ�้ แปลงปลูกพืชประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนการพ่นเชื้อราบิวเวอเรีย  
3. พ่นเชื้อราบิวเวอเรีย โดยพ่นให้ถูกตัวแมลงศัตรูพืชหรือบริเวณที่แมลงอาศัย โดยพ่นในช่วงที่
แมลงศัตรูพืชออกหากิน หรือเวลาเย็น ซึ่งสภาพแวดล้อมเหมาะต่อการงอกและเจริญเติบโตของเชื้อรา
คือ สภาพความชื้นสูงและแสงแดดอ่อนๆ
4. หลังจากพ่นเชื้อราบิวเวอเรียแล้ว 5-7 วัน ส�ำรวจแปลงพืช หากยังพบแมลงศัตรูพืช
พ่นเชื้อราบิวเวอเรียซ�ำ้
เชื้อราบิวเวอเรียค่อนข้างอ่อนแอต่อแสงแดด และอุณหภูมิสูง เชื้อรามีประสิทธิภาพในสภาพ
ที่มีความชื้น หากอุณหภูมิสูงกว่า 37 องศาเซลเซียสและความชื้นสัมพัทธ์ต�่ำกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ เชื้อรา
หยุดการเจริญเติบโต

กรมส่งเสริมการเกษตร

เชื้อราเมตาไรเซียม
ความส�ำคัญ
เชื้อราเมตาไรเซียม หรือเชื้อราเขียว เป็นเชื้อราที่ท�ำให้เกิดโรคในแมลงศัตรูพืชส่วนใหญ่ใช้ก�ำจัด
แมลงที่อาศัยในดินกลุ่มหนอนด้วง เช่น ด้วงแรดมะพร้าว นอกจากนี้เชื่้อราเมตาไรเซียมบางสายพันธุ์
สามารถใช้ควบคุมแมลงในกลุ่มอื่นๆ เช่น หนอนเจาะล�ำต้นอ้อย ตั๊กแตน เพลี้ยกระโดด ปลวก ฯลฯ
โดยสามารถท�ำลายแมลงในระยะตัวหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย
ชื่อวิทยาศาสตร์
Metarhizium anisopliae

ลักษณะการท�ำลายแมลงศัตรูพืช
โคนิเดียของเชื้อราเมตาไรเซียมตกลงบนผนังล�ำตัวของแมลง ในสภาพที่มีความชื้นและอุณหภูมิ
เหมาะสม โคนิเดียจะงอกและแทงผ่านผนังล�ำตัวแมลง โดยจะท�ำลายชัน้ ไขมันและแพร่เข้าสูช่ อ่ งว่างภายใน
ล�ำตัวแมลง เส้นใยเจริญและดูดอาหารจากภายในล�ำตัวของแมลงท�ำลายเนื้อเยื่อและอวัยวะภายใน
ของแมลง เส้นใยเชื้อราเจริญอัดแน่นอยู่ภายในล�ำตัวแมลง ท�ำให้แมลงตาย โดยมักจะตายในลักษณะ
แห้งแข็ง เรียกว่า มัมมี่   หลังจากแมลงตายเชื้อราจะแทงทะลุผ่านผนังล�ำตัวแมลงออกมาภายนอก
ในช่วงแรกจะพบเส้นใยสีขาวปกคลุมล�ำตัว และต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว

ด้วงแรด

เพลี้ย

ปลวก

แมลงตายด้วยเชื้อราเมตาไรเซียม
ปลวกตายดวยเชื้อราเมตาไรเซียม
ศัตรูธรรมชาติที่ส�ำคัญ

วิธีการใช้เชื้อราเมตาไรเซียม
1. ใช้ควบคุมแมลงด้วงแรดมะพร้าว ซึง่ ชอบวางไข่ตามเศษซากพืช หรือกองปุ๋ยอินทรีย์ในสวน
มะพร้าว และสวนปาล์มน�ำ้ มัน จะใช้วิธีท�ำกองปุ๋ยหมักล่อให้ด้วงแรดมะพร้าววางไข่
1) เตรียมกองปุ๋ยหมักขนาด 2 x 2 x 0.5 เมตร ทิ้งไว้จนวัสดุในกองปุ๋ยหมักสลายตัว
2) โรยเชื้อราเมตาไรเซียม อัตรา ½ กิโลกรัม ต่อกอง
3) รักษาความชื้นในกองปุ๋ยเพื่อให้เชื้อราเมตาไรเซียมสามารถเจริญเติบโตได้ดี ซึ่งเชื้อรา
เมตาไรเซียม จะมีประสิทธิภาพ ในการก�ำจัดด้วงแรดนานประมาณ 6-12 เดือน
2. ใช้ก�ำจัดแมลงที่อาศัยบนต้นพืช เช่น เพลี้ยกระโดดสีนำ�้ ตาล หนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าว
1) ใช้เชื้อราเมตาไรเซียม  1-2 กิโลกรัมต่อน�้ำ 20 ลิตร โดยแบ่งน�้ำเป็น 2 ส่วน น�ำเชือ้ ราผสม
น�ำ 
้ 5 ลิตร (ส่วนที่ 1) ขยีใ้ ห้สปอร์สขี าวออกมาอยู่ในน�้ำ กรองเอาน�้ำไปผสมกับน�ำ้ อีก 15 ลิตร (ส่วนที่ 2) ซึ่ง
ผสมสารจับใบไว้แล้ว
2) ให้น�้ำแปลงปลูกพืชประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนการพ่นเชื้อราเมตาไรเซียม  
3) พ่นเชื้อราเมตาไรเซียม โดยพ่นให้ถูกตัวแมลงศัตรูพืชหรือบริเวณที่แมลงอาศัย โดยพ่น
ในช่วงที่แมลงศัตรูพืชออกหากิน หรือเวลาเย็น ซึง่ สภาพแวดล้อมเหมาะต่อการงอกและเจริญเติบโตของ
เชื้อรา คือ สภาพความชื้นสูงและแสงแดดอ่อนๆ
4) หลังจากพ่นเชื้อราเมตาไรเซียมแล้ว 5-7 วัน ส�ำรวจแปลงพืช หากยังพบแมลงศัตรูพืช
พ่นเชื้อราเมตาไรเซียมซ�ำ้
3. ใช้ก�ำจัดแมลงที่ช่วงหนึ่งของชีวิตอยู่ในดิน เช่น หนอนทราย ปลวก โดยหว่านเชื้อลงในดิน
หรือผสมน�้ำรดลงไปในดิน อัตราเชื้อ 1 กิโลกรัมต่อน�้ำ 20 ลิตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

เชื้อราไตรโคเดอร์มา
ความส�ำคัญ
เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นเชื้อราชั้นสูง สปอร์สีเขียวเข้ม เจริญได้ดีในดินที่มีอินทรีย์วัตถุ
เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา มีความสามารถในการแย่งอาหารและปัจจัยต่างๆ ของเชือ้ ราโรคพืช มีคณ
ุ สมบัตใิ นการ
ยับยัง้ การเจริญเติบโตและท�ำลายเชือ้ ราสาเหตุโรคพืชหลายชนิด เช่น รากเน่าโคนเน่า โรคเน่าคอดิน โรคเหีย่ ว
โรคเมล็ดเน่า โรคเมล็ดด่าง โรคไหม้ ฯลฯ นอกจากนีย้ งั ช่วยท�ำให้ระบบรากพืชสมบูรณ์แข็งแรง

ประโยชน์ของเชื้อราไตรโคเดอร์มา

1. ลดกิจกรรมของเชื้อราสาเหตุโรคพืช โดยการพันรัดเส้นใยเชื้อราสาเหตุโรคพืช แล้วปล่อย
เอนไซม์ สลายผนังเส้นใยของเชือ้ โรค และแทงส่วนของเส้นใยเข้าไปภายในเส้นใยโรคพืช เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา
เจริญอย่างรวดเร็ว โดยใช้อาหารจากภายในเส้นใยโรคพืช ส่งผลให้กจิ กรรมด้านการเจริญเติบโตของเส้นใย
และกิจกรรมเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของเชื้อโรคลดลง
2. ลดปริมาณเชือ้ ราสาเหตุโรคพืช ปริมาณเชือ้ ราสาเหตุโรคพืช สัมพันธ์โดยตรงกับกิจกรรมการ
เจริญเพื่อสร้างเส้นใย และสปอร์ เมื่อกิจกรรมดังกล่าวถูกขัดขวาง หรือ รบกวนโดยเชื้อราไตรโคเดอร์มา
อย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลให้ความรุนแรงของโรคลดลง และ ปริมาณเชือ้ ราสาเหตุโรคพืชลดลง จนอยู่ในระดับ
ที่ไม่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงกับพืชที่ปลูก
3. เพิม่ การเจริญเติบโตของพืช มีรายงานว่าเชือ้ ราไตรโคเดอร์มาสามารถสร้างสารเร่งการเจริญเติบโต
(ฮอร์โมน) ต่างๆ   ในขณะที่บางรายงานเชื่อว่าเชื้อราไตรโคเดอร์มาสร้างสารกระตุ้นให้พืชสร้างสารเร่ง
การเจริญเติบโต
4. เพิม่ ความต้านทานของพืช การใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาฉีดเข้าล�ำต้น หรือระบบราก นอกจากช่วย
ในการป้องกัน และรักษาพืชทีเ่ ป็นโรคแล้ว ยังท�ำให้พชื แข็งแรงและต้านทานต่อการเกิดโรค
ชื่อวิทยาศาสตร์
Trichoderma harzianum

ศัตรูธรรมชาติที่ส�ำคัญ

ลักษณะการท�ำลายเชื้อราโรคพืช
กลไกในการท�ำลายเชื้อราโรคพืช
1. การแข่งขันกับเชือ้ โรคพืช เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา เจริญสร้างใยรวดเร็ว สามารถสร้างสปอร์ได้
ในปริมาณสูง ท�ำให้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา สามารถแข่งขันกับเชือ้ ราโรคพืชทีอ่ ยูใ่ นบริเวณเดียวกัน
2. การเป็นปรสิต เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาสามารถพันรัดเส้นใยเชือ้ รา สาเหตุโรคพืช แล้วสร้างเอนไซม์
ย่อยสลายผนังเส้นใยโรคพืช จากนัน้ แทงเส้นใยไปเจริญอยูภ่ ายในเส้นใยโรคพืช
3. สร้างสารยับยัง้ หรือท�ำลายเชือ้ โรคพืช เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา สร้างปฏิชวี นสาร สารพิษและเอนไซม์
เพือ่ ท�ำลายเส้นใยของเชือ้ ราสาเหตุโรคพืช
4. ชักน�ำให้พชื มีความต้านทานโรค เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา สามารถชักน�ำให้พชื ผลิตเอนไซม์หรือโปรตีน
ท�ำให้พชื เกิดความต้านทานเชือ้ โรคพืช

วิธีการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
1. ใช้คลุกเมล็ด โดยใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาชนิดสด 10 กรัม (1 ช้อนแกง) ใส่นำ 
�้ 10 มิลลิลติ ร น�ำไป
คลุกกับเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม เพือ่ ควบคุมเชือ้ ราทีต่ ดิ มากับเมล็ด และป้องกันรากพืชทีเ่ พิง่ งอกไม่ให้ถกู เชือ้ รา
โรคพืชเข้าท�ำลาย ส�ำหรับการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาแช่เมล็ดพันธุข์ า้ ว ให้นำ� เมล็ดพันธุข์ า้ วทีผ่ า่ นการแช่นำ 
�้
1-2 คืน แช่ในน�ำ้ เชือ้ ไตรโคเดอร์มา ประมาณ ½ ชัว่ โมง (เชือ้ 1 กิโลกรัม ต่อน�ำ 
้ 100 ลิตร เอาเฉพาะน�ำ้ สีเขียว)
และน�ำ้ เชือ้ ทีเ่ หลือรดในช่วงการบ่มเมล็ดพันธุข์ า้ ว
2. ใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาชนิดสด 1 กิโลกรัม ผสมกับร�ำ  4 กิโลกรัมและปุย๋ อินทรีย์ 100 กิโลกรัม     
คลุกเคล้าให้เข้ากันน�ำไป
2.1 ผสมกับวัสดุปลูก อัตราเชือ้ ทีผ่ สมแล้ว 1 ส่วน วัสดุปลูก 4 ส่วน
2.2 รองก้นหลุม อัตรา 10-100 กรัมต่อหลุม ขึน้ กับขนาดหลุม
2.3 หว่านในแปลงปลูก หรือรอบทรงพุม่ อัตรา 50-100 กรัม ต่อตารางเมตร
3. ฉีดพ่น โดยใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาชนิดสด 100 กรัม ผสมน�ำ 
้ 20 ลิตร กรองเอาเฉพาะน�ำ้ ฉีดพ่น
หรือรดลงดินหรือวัสดุปลูก 10-20 ลิตร ต่อ 100 ตารางเมตร (160-320 ลิตรต่อไร่) หรือฉีดพ่นบนพืช 5-10
ลิตรต่อต้น
4. ทาล�ำต้น ใช้เชือ้ สด 1 กิโลกรัม ผสมน�ำ 
้ 1 ลิตร ฝุน่ แดง ½ กิโลกรัม คนให้เข้ากัน ทาบนล�ำต้นทีเ่ ป็น
โรครากเน่าโคนเน่า ซึง่ ได้ถากเปลือกแล้ว
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		 เชื้อบีเอส
ความส�ำคัญ
เชือ้ บีเอส เป็นเชือ้ แบคทีเรียทีอ่ ยูร่ ว่ มกับพืชโดยไม่ทำ� ความ
เสียหายให้กับพืช มีความสามารถในการปรับตัวและทนทาน
ต่อสภาพแวดล้อมทีผ่ นั แปร โดยการสร้างสปอร์ เชือ้ บีเอสสามารถ
ควบคุมเชื้อโรคพืชได้หลายชนิด ทั้งเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย
1. ควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่า-โคนเน่า  โรคเหี่ยว  โรคเน่าคอดิน ฯลฯ
2. ควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เช่น โรคกาบใบแห้ง โรคเน่าเละ โรคแคงเกอร์ ฯลฯ

ชื่อวิทยาศาสตร์
Bacillus subtilis

ลักษณะการท�ำลายเชื้อสาเหตุโรคพืช
ส�ำหรับกลไกในการควบคุมโรคพืชของแบคทีเรียในสกุลนี้ ได้แก่ การแข่งขันแย่งชิงพื้นที่และ
อาหาร(Competition)   การครอบครองพื้นที่ โดยคลุมโคโลนีของเชื้อสาเหตุโรคพืช (Colonization) และ
การสร้างสารต่างๆ ออกมาภายนอก เพื่อหยุดการเจริญและย่อยสลายเส้นใยของเชื้อราโรคพืช
ได้แก่ สารปฏิชีวนะและเอนไซม์ ตลอดจนผลิตสารคีเลต ซึ่งมีความสามารถในการแย่งจับธาตุเหล็ก
ท�ำให้จลุ นิ ทรีย์ทเี่ ป็นสาเหตุโรคพืชได้รบั ธาตุต่างๆ ไปใช้เป็นแหล่งอาหารในกระบวนการเจริญไม่เพียงพอ

วิธีการใช้
1. ใช้เชื้อบีเอส อัตรา 100 กรัม ต่อน�้ำ  1 ลิตร ทาแผลที่เกิดจากโรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล
จ�ำนวน 2 ครั้ง ห่างกัน 1- 2 สัปดาห์
2. ฉีดพ่นเชื้อบีเอส อัตรา 20-40 กรัม ต่อน�ำ 
้ 20 ลิตร จ�ำนวน 2 ครั้ง ห่างกัน 1- 2 สัปดาห์
3. ใช้เชื้อบีเอส คลุกเมล็ดเพื่อควบคุมโรคที่ติดมากับเมล็ด

ศัตรูธรรมชาติที่ส�ำคัญ

ไส้เดือนฝอยสไตน์เนอร์นีมา
ความส�ำคัญ
ไส้เดือนฝอย ศัตรูธรรมชาติ น�ำมาใช้ประโยชน์ในการควบคุมแมลง จ�ำพวกหนอนผีเสื้อต่างๆ
เช่น หนอนกระทูผ้ กั    หนอนใยผัก   หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนกินใต้ผวิ เปลือกลองกอง ฯลฯ นอกจากนี้
ยังท�ำลายหนอนด้วงชนิดต่างๆ เช่น ด้วงหมัดผัก ด้วงงวงมันเทศ ฯลฯ
ชือ่ วิทยาศาสตร์
Steinernema carpocapsae

ลักษณะรูปร่าง

ไส้เดือนฝอยสไตน์เนอร์นมี าเป็นสิง่ มีชวี ติ ขนาดเล็ก มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น มีรปู ร่างยาวเรียว คล้าย
เส้นด้าย ส่วนหัวกลม ไม่มขี อ้ ปล้อง ส่วนหางแคบและเรียว ขนาดล�ำตัวยาวประมาณ 0.4-1 มิลลิเมตร

ลักษณะการท�ำลายแมลงศัตรูพืช
ไส้เดือนฝอยสไตน์เนอร์นมี า วัย 3 เข้าสูต่ วั แมลงทางปาก รูหายใจ และรูทวาร เข้าไปอยูใ่ นตัวแมลง
แล้วชอนไชเข้าสู่กระแสเลือด และเจริญเติบโต
โดยกินของเหลว และเนือ้ เยือ่ แมลงเป็นอาหาร และ
ขับถ่ายเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเป็นพิษต่อหนอนออกมา
ท�ำให้เลือดของหนอนเป็นพิษ หนอนจะตายภายใน
1-2 วัน หลังจากนัน้ ไส้เดือนฝอยจะเจริญเติบโตและ
ขยายพันธุ์ภายในตัวหนอน จนกระทั่งอาหารในตัว
แมลงหมด ไส้เดือนฝอย รุน่ ลูกวัย 3 จะออกจากซากแมลง
เพื่อไปหาหนอนตัวใหม่   หนอนที่ตายสีจะซีดจาง  
ผนังล�ำตัวเหนียว
หนอนตายด้วยไส้เดือนฝอย
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วิธีการใช้
ไส้เดือนฝอยแบบบรรจุในชิน้ ฟองน�ำ 
้ บรรจุ  
4 ล้านตัวต่อซอง
1. ตัดถุงพลาสติกที่บรรจุไส้เดือนฝอย
เทฟองน�ำ้ ใส่ในน�ำ้ ตามอัตราทีใ่ ช้ 1  ซองต่อน�ำ 
้ 2 ลิตร
2. ขย�ำฟองน�ำ้ ให้ไส้เดือนฝอยออกมาอยูใ่ น
น�ำ้ ให้หมด ควรแบ่งน�ำ้ ขย�ำประมาณ 3 ครัง้
3. บีบเอาฟองน�ำ้ ออกจากน�ำ้ ไส้เดือนฝอย
4. ใช้ไส้เดือนฝอยเพือ่ ควบคุมแมลง
		 1) หนอนกิน ใต้ ผิว เปลือ กลองกอง
ไส้เดือนฝอยบรรจุในชิ้นฟองน�้ำ
พ่นไส้เดือนฝอยตามกิง่ และล�ำต้นทีม่ หี นอน ประมาณ
2-3 ลิตร ต่อต้น พ่นติดต่อกัน 2 ครัง้ ห่างกัน 15 วัน
2) หนอนกระทู้หอมในดาวเรือง   พ่นไส้เดือนฝอยตามยอดและดอกในช่วงเย็น ทุก 5-7 วัน
หลังเพาะเมล็ด 15 วัน
3) ตัวอ่อนด้วงหมัดผัก พ่น หรือราดไส้เดือนฝอยในแปลงผักหลังการให้นำ 
�้ ควรใช้หลังหว่านเมล็ด
และพ่นทุก 10 วัน ติดต่อกัน 4 ครัง้
4) ด้วงงวงมันเทศ พ่น หรือราดไส้เดือนฝอยในแปลงปลูกมันเทศ หลังจากทีม่ นั เทศมีอายุ 60 วัน
และใช้ตดิ ต่อกันทุก 15-20 วัน ประมาณ 3-4 ครัง้
ไส้เดือนฝอยทีบ่ รรจุในชิน้ ฟองน�ำ 
้ เมือ่ จะใช้ตอ้ งขย�ำชิน้ ฟองน�ำ้ ในน�ำ 
้ เพือ่ ให้ไส้เดือนฝอยหลุด
ออกมา ท�ำให้ยงุ่ ยากในการใช้  ปัจจุบนั กรมวิชาการเกษตรได้พฒ
ั นาการเก็บรักษาไส้เดือนฝอยในรูปผงละลายน�ำ 
้
เพือ่ สะดวกในการใช้

ไส้เดือนฝอยในรูปผง
ภาพโดย กรมวิชาการเกษตร
ศัตรูธรรมชาติที่ส�ำคัญ
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ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก .2554. เอกสารวิชาการ เรือ่ งบิวเวอเรีย.
ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2550. รายการ
ค�ำอธิบายศัพท์บัญญัติด้านสุขอนามัยพืช (ISPM No. 5). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด.
ส�ำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคกลาง . 2541. การใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมศัตรูพืช.
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ส�ำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์. การใช้เชื้อไวรัสเอ็นพีวี
ควบคุมแมลง.
						
. 2550. การใช้แตนเบียนควบคุมแลงด�ำหนาม
มะพร้าว.
						
. 2553. การใช้ไรตัวห�ำ้ ควบคุมไรศัตรูพชื ใน
กุหลาบและสตรอเบอรี่.
								
. 2554. การเพาะเลี้ยงแตนเบียนเพื่อควบคุม
หนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าว.
								
. 2554.  มวนพิฆาต.
								
.  2554.  มวนเพชฌฆาต.
								
. 2554.  แมลงช้างปีกใสควบคุมเพลี้ยแป้ง
ในมันส�ำปะหลัง.
อัมพร  วิโนทัย และรจนา ไวยเจริญ.2552.  แมลงด�ำหนามมะพร้าวและแตนเบียน
Asecodes hispinarum  เอกสารประกอบการบรรยายในการอบรมหลักสูตรการเพาะเลี้ยงแตน
เบียนแมลงด�ำหนามมะพร้าว 12 – 13  กุมภาพันธ์  2552. ณ ส�ำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ. (อัดส�ำเนา)
อัมพร วิโนทัย วิภาดา วังศิลาบัตร และวัชรี สุขสม .2554.  “บทบาทของศัตรูธรรมชาติในการ
ควบคุมแมลงวันผลไม้” น.151-167 แมลงวันผลไม้ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด.
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การผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ

บทที่ 2
เรียบเรียงโดย เรวดี พรหมเกิด
อารีวรรณ ใจเพ็ชร

การผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ เป็นขัน้ ตอนทีส่ ำ� คัญในการใช้ศตั รูธรรมชาติควบคุมศัตรูพชื ปัจจุบนั
มีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มีบทบาทในการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ ซึ่งในส่วนของ
กรมส่งเสริมการเกษตรมีหน่วยงานศูนย์บริหารศัตรูพืช ทั่วประเทศ จ�ำนวน 9 ศูนย์ ที่มีบทบาทในการ
ผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ เพือ่ ส่งเสริมให้เกษตรกรน�ำไปใช้ในการควบคุมศัตรูพชื และส่งเสริมให้เกษตรกร
ผลิตขยายศัตรูธรรมชาติใช้เอง โดยเน้นการส่งเสริมในศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ทั้งการผลิตขยาย
แมลงศัตรูธรรมชาติ และเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้
ในการผลิตขยายแมลงศัตรูธรรมชาติ แต่ละชนิด มีขั้นตอนและวิธีการเลี้ยงแตกต่างกัน
โดยประกอบด้วย  3  ขั้นตอน ดังนี้
1.  การผลิตพืชอาหาร (host plant)
2.  การเลี้ยงแมลงอาศัย (insect pest)
3. การเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติ (natural enemies)
การผลิตขยายแมลงศัตรูธรรมชาติจะประสบผลส�ำเร็จได้ ขัน้ ตอนทัง้ 3 ขัน้ ตอน ต้องมีความสัมพันธ์กนั
กล่าวคือ  ต้องผลิตพืชอาหารให้เพียงพอต่อการเลี้ยงแมลงอาศัย หรือแมลงที่เป็นอาหาร เพื่อใช้เลี้ยงแมลง
ศัตรูธรรมชาติให้ได้ปริมาณมาก ซึง่ การผลิตขยายแมลงศัตรูธรรมชาติมกั ประสบปัญหาความไม่สมดุลของ
พืชอาหาร แมลงอาศัย  หรือแมลงที่เป็นอาหาร และแมลงศัตรูธรรมชาติ
โดยทั่วไปแมลงตัวห�้ำจะมีขั้นตอนการเลี้ยงที่ยุ่งยากน้อยกว่าแมลงเบียน การเลี้ยงแมลงห�้ำ 
สามารถเลือกแมลงทีใ่ ช้เป็นอาหารได้หลายชนิด เช่น การเลีย้ งมวนตัวห�ำ 
้ สามารถใช้ได้ทงั้ หนอนกระทูผ้ กั   
หนอนไหมป่า หนอนนก ฯลฯ ซึง่ หนอนนกสามารถเพาะเลีย้ งได้งา่ ย ในขณะทีก่ ารเลีย้ งแมลงหางหนีบ สามารถ
ใช้ได้ทั้งแมลงที่เป็นอาหาร เช่น เพลี้ยอ่อน หนอนชนิดต่างๆ หรือใช้อาหารเทียมที่มีส่วนประกอบของโปรตีน
เช่น อาหารแมว ส่วนการผลิตขยายแมลงเบียน ส่วนใหญ่จะใช้แมลงอาศัยที่แท้จริง (natural host) เช่น
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− การผลิตแตนเบียนหนอนใยผัก ต้องใช้หนอนใยผักเท่านั้น
− การผลิตแตนเบียนหนอนกระทู้ผัก ต้องใช้หนอนกระทู้ผักเท่านั้น
− การผลิตแตนเบียนเพลี้ยแป้งสีชมพู  ต้องใช้เพลี้ยแป้งสีชมพูเท่านั้น
− การผลิตแตนเบียนหนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าว ต้องใช้แมลงด�ำหนามมะพร้าวเท่านั้น
อย่างไรก็ตามการผลิตขยายแมลงเบียนบางชนิด สามารถใช้แมลงอาศัยได้หลายชนิด เช่น แตนเบียน
หนอนบราคอน นอกจากใช้หนอนหัวด�ำเลี้ยงแล้ว สามารถใช้หนอนผีเสื้อข้าวสารเลี้ยงได้ด้วย เช่นเดียวกับ
การใช้ไข่ผีเสื้อข้าวสารในการผลิตแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา ท�ำให้การผลิตแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา
ประสบผลส�ำเร็จ สามารถเลี้ยงได้ในปริมาณมากและต้นทุนการผลิตต�่ำ 
ส�ำหรับการผลิตเชื้อจุลินทรีย์ ได้แก่ เชื้อราไตรโคเดอร์มา บิวเวอเรีย และ เมตาไรเซียม ได้มีการ
พัฒนาวิธีการผลิตเชื้อราทั้ง 3 ชนิด เพื่อให้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และเกษตรกรสามารถผลิตขยาย
เชือ้ ราใช้เอง โดยศูนย์บริหารศัตรูพชื ในพืน้ ทีใ่ ห้การสนับสนุนหัวเชือ้ โดยเฉพาะเชือ้ ราไตรโคเดอร์มา สามารถ
ผลิตโดยใช้วิธีการง่ายๆ เกษตรกรสามารถท�ำใช้เองที่บ้านได้
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การผลิตขยาย
แมลงหางหนีบ
วัสดุและอุปกรณ์
1. กล่องพลาสติกหรือกะละมัง 8. ขุยมะพร้าว
2. ดินที่มีอินทรีย์วัตถุ
9. แกลบด�ำ
3. ช้อน
10. ชั้นเลี้ยงแมลง
4. จานหรือถาดขนาดเล็ก
11. ส�ำลี
5. น�้ำสะอาด
6. กระบอกฉีดน�้ำ
7. อาหารแมวบด
ขั้นตอนการผลิต
1. น�ำแมลงหางหนีบตัวเต็มวัยเพศผู้และเพศเมียจ�ำนวน
50 ตัว   ที่เก็บจากธรรมชาติ หรือพ่อแม่พันธ์ุจากหน่วยงานราชการ
มาเลี้ยงในกล่องพลาสติกทรงกลมภายในบรรจุดินและวัสดุที่ใช้ผสม
เช่น ดิน แกลบด�ำ และขุยมะพร้าว อัตราส่วน 2 : 1 : 1  
2. ให้เพลีย้ อ่อนหรือแมลงศัตรูพชื อืน่ ๆเป็นอาหาร  หรือใช้อาหาร
แมวบดละเอียดใส่อาหารแมวในจานขนาดเล็ก เพือ่ เป็นอาหารของแมลง
หางหนีบ ใส่สำ� ลีชบุ น�ำ้ วางบนดินในกล่อง หรือใส่ในถาดพลาสติกเล็กๆ
3. พ่นน�ำ้ ในดิน 2−3 วันต่อครัง้ เพือ่ เพิม่ ความชืน้ หากความชืน้ ต�ำ่
การวางไข่จะน้อยและการอยู่รอดจะลดลง แต่หากความชื้นสูง
จะท�ำให้อาหารขึ้นรา
4. เปลี่ยนอาหารสัปดาห์ละ 2 ครั้ง หรือเมื่ออาหารหมด
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การผลิตขยายแตนเบียนไข่
ไตรโคแกรมมา
การผลิตขยายแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา ประกอบ ด้วย 2 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การผลิตขยาย
ผีเสื้อข้าวสารเพื่อใช้ไข่ผีเสื้อข้าวสารเป็นแมลงอาศัย และการผลิตขยายแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา

1. การผลิตขยายผีเสื้อข้าวสาร

วัสดุและอุปกรณ์

1. ชั้นเลี้ยงแมลง
2. กล่องพลาสติกสี่เหลี่ยมฝาบุด้วยตะแกรง
ตาข่าย ด้านข้างเจาะรูสำ� หรับต่อท่อปล่อย
ตัวเต็มวัย ผีเสื้อข้าวสาร
3. กล่องพลาสติก
4. ถังพลาสติกอบร�ำข้าวขนาด 200 ลิตร
5. ถังพลาสติกอบปลายข้าวขนาด 200 ลิตร
6. เครื่องดูดแมลง
7. สายยาง
8. หลอดแก้วขนาดผ่าศูนย์กลาง 1 x 8 นิ้ว  
(test  tube)
9. ปลายข้าวสาร
10. ร�ำละเอียด
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11. กล่องพลาสติกขนาดประมาณ
22 x 3 x 6 เซนติเมตร มีฝาปิดเจาะรู
ระบายอากาศ บุด้วยแกรงลวดตาถี่
12. ส�ำลี
13. น�้ำผึ้งเข้มข้น 30%
14. ถาดอะลูมเิ นียมส�ำหรับอบไข่ผเี สือ้ ข้าวสาร
15. ตะกร้าไนล่อน
16. แปรงขนอูฐ
17. กระชอน
18. ตู้ทึบแสง
19. กระดาษทิชชู
20. หลอดไฟ UV

ขั้นตอนการผลิตขยายผีเสื้อข้าวสาร

1. น�ำหนอนและตัวเต็มวัยผีเสื้อข้าวสารที่เก็บมาจากยุ้งฉาง
หรือไข่ของผีเสื้อข้าวสารจากศูนย์บริหารศัตรูพืช ท�ำการเลี้ยงขยาย
ในห้องปฏิบัติการ
2. ก�ำจัดแมลงที่ปนเปือ้ นเข้ามา โดยน�ำร�ำข้าวละเอียดมาอบ
ในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เวลานานประมาณ 7-8 ชัว่ โมง
หรืออาจจะน�ำห่อกระดาษที่บรรจุสารอะลูมิเนียมฟอสไฟต์  1 เม็ด มาวางแทรกในถังบรรจุร�ำ ขนาด 50
กิโลกรัม   ปิดฝาตั้งไว้ นาน 15 วัน นอกจากนี้จะน�ำสมุนไพรที่ใช้ก�ำจัดแมลงศัตรูโรงเก็บผลผลิต เช่น
สะเดาบดหยาย เพื่อฆ่าแมลงโรงเก็บที่ติดมากับร�ำ เช่น มอดข้าวสาร ด้วงงวงข้าวสาร มอดแป้ง  
3. น�ำปลายข้าวสารชั่งน�้ำหนัก 1 กิโลกรัม มาผสมกับร�ำ  2 กิโลกรัม หรือร�ำข้าวอย่างเดียว
จากนั้นชั่งร�ำและปลายข้าวสารทีผ่ สมกันมาใส่กล่องเลีย้ งแมลง ควรให้มคี วามหนา 5-6 เซนติเมตร หรือ
มีความหนาเกือบเท่าความสูงของกล่องเลี้ยงแมลง  

4. โรยไข่ผีเสื้อข้าวสารให้ทั่วกล่อง จ�ำนวน 0.1 กรัม (มีไข่ประมาณ 2,000 ฟอง) ต่อร�ำข้าวหนัก
1 กิโลกรัม หรือร�ำข้าวที่ผสมปลายข้าวสารหนัก 2 กิโลกรัม หรือเกือบเต็มภาชนะบรรจุ ปิดด้วยฝาที่
เจาะรูบุด้วยลวดตาข่ายตะแกรงตาถี่ หรือผ้าตาถี่เพื่อกันแมลงเข้าไปได้ และมีอากาศผ่านได้ดี จากนั้นน�ำ
ไปไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียล ความชื้นสัมพัทธ์ 75-80% หรือในห้องที่มีอากาศถ่ายเท
สะดวก  
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5. หลังจากนั้น 4-5 วัน ไข่ของหนอนผีเสื้อข้าวสารจะฟักเป็นตัวใช้เวลาเจริญเติบโตจนเป็น
ตัวเต็มวัยเประมาณ 45-60 วัน
6. เมื่อฟักเป็นตัวเต็มวัยเริ่มน�ำไปที่ห้องดูดหรือตู้ เพื่อเก็บตัวเต็มวัยผีเสื้อเพศผู้และเพศเมีย         
ใส่กล่อง หรือถุงตาข่าย  เก็บในที่มืดหรือห้องที่มืด เพื่อให้ผสมพันธุ์
7   เก็บไข่ทุกวัน โดยน�ำไข่จากถาดรองกล่องหรือถาดรองถุงที่ใส่ตัวเต็มวัยเพศผู้และเพศเมีย  
กรองขยะออก ด้วยการกรองผ่านกระชอนหรือตะแกรงบดข้าวตาถี่ แบ่งเป็นพ่อแม่พันธ์ุ 20 เปอร์เซ็นต์
และอีก 80 เปอร์เซ็นต์น�ำมาผลิตแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา หรือแตนเบียนหนอนบราคอน

2. ขั้นตอนการผลิตแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา
1. น�ำกระดาษสีแดงทีจ่ ะโรยไข่ผเี สือ้ ข้าวสาร มาตัดเป็นชิน้ ขนาด กว้าง 1 นิว้ ยาว 4 นิว้ และวัดขนาด
จากปลายสุดขีดเส้นก�ำหนดขนาดที่จะโรยไข่ ที่มีความกว้าง 1 นิ้ว ยาว 1.5 นิ้ว  
2. ทากาวน�้ำบางๆ ลงบนกระดาษที่ขีดเส้นก�ำหนดพื้นที่จะโรยไข่ผีเสื้อข้าวสาร
3. น�ำไข่ผีเสื้อข้าวสารอบด้วยแสง UV (ultraviolet) นาน
15 นาที
4. น�ำไข่ผีเสื้อข้าวสาร 0.1 กรัม (ประมาณ 2,000 ฟอง)
ใส่ตะแกรงร่อนที่มีตาถี่ จากนั้นร่อนลงบนกระดาษที่ทากาวไว้ 1 แผ่น
5. น�ำแผ่นกระดาษที่ติดไข่ผีเสื้อข้าวสารใส่ในหลอดทดลอง
หรือใส่กระปุกขนาดเล็ก จ�ำนวน 10 แผ่น   ใส่แผ่นพ่อแม่พันธุ์
แตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมาจ�ำนวน 1 แผ่น.
6. น�ำส�ำลีชุบน�้ำผึ้งที่มีความเข้มข้น 30 เปอร์เซ็นต์
7. ตั้งไว้ประมาณ 4 − 5 วัน เพื่อให้แตนเบียนไข่ วางไข่ลง
ในไข่ของผีเสื้อข้าวสาร ไข่ผีเสื้อข้าวสารเปลี่ยนเป็นสีคล�้ำขึ้นจนด�ำ 
จากนั้น ประมาณ 8-9 วัน ไข่ของแตนเบียนจะฟักเป็นตัวเต็มวัย

กรมส่งเสริมการเกษตร

การผลิตขยายแตนเบียนหนอน
บราคอน
การผลิตขยายแตนเบียนบราคอน ประกอบ ด้วย 2 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การผลิตขยายผีเสื้อ
ข้าวสารเพื่อใช้หนอนผีเสื้อข้าวสารเป็นแมลงอาศัย และการผลิตขยายแตนเบียนบราคอน ส�ำหรับการ
ผลิตขยายผีเสือ้ ข้าวสารรายละเอียดตามทีก่ ล่าวมาแล้ว ส�ำหรับการผลิตขยายแตนเบียนบราคอน ใช้วสั ดุ
อุปกรณ์ และขั้นตอนการผลิต ดังนี้

วัสดุและอุปกรณ์
1. กล่องพลาสติกพร้อมฝาเจาะรู
บุด้วยผ้ามุ้งตา 2 รู และด้านข้างกล่อง
เจาะรูระบายอากาศบุด้วผ้าขาวตาถี่
2. ถ้วยพลาสติกกลมใสขนาดเล็ก
ส�ำหรับใส่แตนบราคอน

ขั้นตอนการผลิต

3.
4.
5.
6.
7.

ผ้ามุ้งตาถี่สีขาว
น�้ำผึ้ง 50 เปอร์เซ็นต์
พู่กัน
คีมหนีบหนอนพลาสติกขนาดเล็ก
คัตเตอร์บัท

1. คัดหนอนผีเสือ้ ข้าวสารทีม่ อี ายุ 45-50 วัน โดยน�ำหนอนตัวหนอนผีเสือ้ ข้าวสารมาจ�ำนวน
50-75 ตัว น�ำมาใส่ลงในกล่องเบียน ซึง่ เป็นกล่องทีม่ ชี อ่ งรูระบายอากาศบุฝาด้วย ตะแกรงลวดตาข่ายตาถี่   

2. น�ำแตนเบียนหนอนบราคอน จ�ำนวน 5-10  คู่ มาใส่ในกล่องทีค่ ดั เลือกหนอนไว้ (ใช้อตั ราส่วน
ของหนอนผีเสื้อข้าวสาร 15 ตัว ต่อแตนเบียนบราคอน 1−2 คู่)     
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3. เตรียมอาหาร ส�ำหรับแตนเบียนหนอนบราคอน ได้แก่
น�ำ้ ผึง้ เข้มข้น 50 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้นำ�้ ผึง้ ผสมกับน�ำ 
้ ทีม่ อี ตั ราส่วนน�ำ้ ผึง้
1 ส่วน ผสมน�ำ 
้ 1 ส่วน  จากนัน้ น�ำส�ำลีชมุ่ ด้วยน�ำ้ ผึง้ เข้มข้น 50 เปอร์เซ็นต์
มาใส่ในกล่องหรือกระดาษทิชชู่ชิ้นเล็กชุบน�้ ำผึ้งติดที่ด้านข้างของ
กล่องเบียน ทีน่ ำ� แตนเบียนและหนอนมาใส่ไว้
4. หนอนผีเสือ้ ข้าวสารจะตายหลังจากถูกบราคอนวางไข่ 1 วัน
และต่อจากนั้นอีก 4-5 วัน หนอนบราคอนจะเข้าด้กแด้ที่ผิวล�ำตัวหนอนผีเสื้อข้าวสาร

5. น�ำกล่องหนอนผีเสื้อข้าวสารที่ใส่แตนเบียนให้วางไข่ไปตั้ง
ไว้นาน 12 วัน โดยวางไว้ในที่ร่ม และปลอดภัยจากการเข้าท�ำลายกัด
กินของมด
6. หลังจากวันทีแ่ ตนเบียนหนอนบราคอน วางไข่ลงในหนอน
ผีเสือ้ ข้าวสารนาน 12–13 วันจะได้แตนเบียนหนอนบราคอนรุน่ ใหม่ออกมา
จากดักแด้ทตี่ ดิ อยูท่ ผี่ วิ ล�ำตัวด้านนอก ตัวหนอนผีเสือ้ ข้าวสาร
7. แตนเบียนหนอนบราคอน 1 คู่สามารถวางไข่ลงในหนอน
ผีเสื้อข้าวสารต่อเนื่องได้ 10−15 ครั้ง และแตนเบียนหนอนบราคอนจะ
วางไข่ลงในหนอนผีเสื้อข้าวสารวันละ 1 ครั้ง

ข้อควรรู้

1. ในหนอนผีเสื้อข้าวสาร 1 ตัว จะสามารถผลิตเบียนหนอน
บราคอนได้ 5−10 ตัว
2. แตนเบียนหนอนบราคอน ทีม่ อี ายุ 2−10 วัน จะมีความแข็งแรงและให้ไข่ประมาณ 10 ฟองต่อวัน
3. เกษตรกรสามารถประหยัดพ่อแม่พันธ์ุแตนเบียนหนอนบราคอน และผลิตเพื่อปล่อยครั้งละ
จ�ำนวนมากได้ใน 1 รอบของการปล่อย ด้วยการใช้พ่อแม่พันธ์ุแตนเบียนหนอนบราคอนวางไข่อย่าง         
ต่อเนื่อง และก�ำหนดวันในการปล่อยทุก 5 วันของการเลี้ยงได้
กรมส่งเสริมการเกษตร

การผลิตขยายแตนเบียน
แมลงด�ำหนามมะพร้าว
วัสดุและอุปกรณ์

1. กล่องพลาสติกพร้อมฝาและด้านข้างกล่อง
เจาะรูระบายอากาศบุดว้ ยผ้าขาวตาถี่
2. แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์
3. ใบมะพร้าวอ่อนหรือแก่ที่สดมีสีเขียว
4. น�้ำผึ้งเข้มข้น 30 เปอร์เซ็นต์
5. พู่กัน
6. คีมหนีบหนอนพลาสติกขนาดเล็ก
7. กระดาษทิชชู
8. กรรไกรตัดใบมะพร้าว
9. ส�ำลีท�ำความสะอาดแผล

ขั้นตอนการผลิต

10. ถ้วยพลาสติกกลมใสขนาดเล็ก 1 นิ้ว หรือ
หลอดยาพลาสติกส�ำหรับใส่แตนเบียน
อะซีโคเดสไปปล่อยในแปลง
11. เข็มเจาะรูให้แตนออก
12. หลอดขนาดเล็กใส่พ่อแม่พันธ์ุแตนเบียน
อะซีโคเดส
13. ลวดเบอร์ 0 ส�ำหรับแขวนกล่องปล่อยแตนเบียน
14. ปากกาเมจิก
15. กระดาษจดบันทึก
16. กระดาษทิชชู

1. คัดแยกหนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าววัย 3 และวัย 4 จ�ำนวน 200 ตัวต่อกล่อง ใส่ในกล่อง
ทีม่ ใี บมะพร้าวอ่อนมัดไว้ 2 มัด (1 มัดมี 8−10 ใบ)

  
2. ใช้กระดาษทิชชูขนาดกว้าง 1 เซ็นติเมตร ยาว 2 เซ็นติเมตร ชุบน�ำ้ ผึง้ เข้มข้น 30 เปอร์เซ็นต์
ติดไว้ข้างกล่องเลี้ยงแตนเบียนที่มีตัวหนอนตามข้อ 1 จ�ำนวน 10-15 มัมมี่ ในกล่องเลี้ยงแตนเบียน
ปิดฝากล่องให้สนิท  แล้วน�ำไปวางเก็บที่ชั้นวางกล่อง
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3. เปลี่ยนอาหารหนอนเบียน (ใบอ่อนมะพร้าวที่มัดไว้) จ�ำนวน 2−3 มัด ทุก 2-3 วัน

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

5. น�ำมัมมี่ที่ได้ล้างด้วยสารละลาย Clorox 10 เปอร์เซ็นต์ หรือไฮเตอร์ 10 เปอร์เซ็นต์
(Clorox 1 ส่วน น�ำ 
้ 9 ส่วน) หรือไฮเตอร์ 10 เปอร์เซ็นต์ อย่างรวดเร็ว จากนัน้ ผึง่ บนกระดาษทิชชูในทีล่ ม่ ให้แห้งสนิท

6. น�ำมัมมี่ที่ได้ใส่ในขวดที่มีฝาปิดและมีรูระบายอากาศ ขวดละ
10 มัมมี่เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ จ�ำนวน 40 มัมมี่  
7. น�ำมัมมีท่ เี่ หลือจากคัดพ่อแม่พนั ธุ์ไว้ จ�ำนวน 5 มัมมีห่ ่อด้วยผ้า
กล๊อส แล้วใส่ในอุปกรณ์ ส�ำหรับปล่อย (ลูกบอล) หรือถ้วยพลาสติกขนาด
เล็ก และแตนเบียนอะซีโคเดสจะเริ่มเจาะออกจาก “มัมมี่”  หลังจากเข้า
เบียนหนอน 17−21 วัน หรือภายหลังเริ่มเป็นมัมมี่ 10−11 วัน

กรมส่งเสริมการเกษตร

การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา
วัสดุและอุปกรณ์
1. หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
2. หัวเชือ้ ราไตรโคเดอร์มา
3. ข้าวสาร

หัวเชื้อที่เลี้ยงบนอาหารเลี่ยงเชื้อ

4. ถุงพลาสติกทนร้อนขนาด 7 x 13 ซม.
5. ยางวง
6. เข็มหมุด

หัวเชื้อในรูปผง

หัวเชื้อในรูปน�้ำ

ขั้นตอนการผลิต
1. หุงข้าวโดยใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้า โดยใช้ข้าวสาร 3 ส่วน น�้ำ  2 ส่วน หรือหากเป็นข้าวใหม่
ใช้ข้าวสาร 2 ส่วน น�ำ 
้ 1 ส่วน
2. ถอดปลัก๊ ทันทีเมือ่ สวิทช์หม้อข้าวดีด จะได้ขา้ วกึง่ สุกกึง่ ดิบ ข้างนอกเมล็ดปริ ส่วนข้างในเมล็ด
เป็นไตสีขาว ซุยข้าวให้เมล็ดข้าวร่วน
3. ตักข้าวใส่ถุง ขณะยังร้อน ถุงละ ½ กิโลกรัม รีดอากาศออกพับปากถุงลงด้านล่าง ทิ้งไว้ให้
ข้าวอุ่น
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4. หยดหัวเชื้อ  2-3 หยดลงในถุงข้าว หากใช้หัวเชื้อ
ผงใส่หัวเชื้อ 4-6 เหยาะ
5. รัดยางตรงปากถุงให้แน่น โดยให้มีพื้นที่ว่างในถุง
มากกว่าพื้นที่ใส่ข้าว
6. เขย่าให้หัวเชื้อกระจายทั่วทั้งถุง
7. เจาะรูใต้ยางที่มัดถุง โดยใช้เข็มสะอาดแทง
30 − 40 ครั้ง
8. วางถุงข้าวในลักษณะแบนราบ ให้ข้าวแผ่กระจาย
ทั่วถุง และไม่วางถุงข้าวซ้อนทับกัน ในบริเวณที่มแี สงสว่าง
อากาศถ่ายเทได้ดี ไม่มมี ด และสัตว์อนื่ ๆ วางทิง้ ไว้ 2 วัน จะเห็น
เส้นใยสีขาวเจริญบนเมล็ดข้าว
9. น�ำถุงข้าวมาคลุกเคล้าเบาๆ อีกครัง้ เพือ่ ให้เส้นใย
กระจายตัว วางเลี้ยงไว้อย่างเดิม 3−5 วัน จะเห็นเชื้อสีเขียวขึ้น
คลุมเมล็ดข้าว
10.น�ำเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่ได้ไปใช้ทันทีหรือเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดาไม่ควรเก็บนานเกิน 7 วัน

กรมส่งเสริมการเกษตร

การผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรีย
วัสดุและอุปกรณ์
1. ตู้เขี่ยเชื้อ
2 หม้อนึ่งลูกทุ่ง
3. หัวเชื้อราบิวเวอเรีย
4. เมล็ดธัญพืช เช่น
    ข้าวสาร ข้าวโพด หรือข้าวฟ่าง

5. ถุงพลาสติกทนร้อนขนาด 7 x 13 ซม.
6. แอลกอฮอล์
7. คอขวด
8.  ส�ำลี
9. ยางรัดของ

หัวเชื้อที่เลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ

หัวเชื้อในรูปน�้ำ

ขั้นตอนการผลิต

1. ล้างท�ำความสะอาดเมล็ดธัญพืช หากใช้ข้าวสาร แช่น�้ำ
นาน ½ ชั่วโมง ส่วนเมล็ดข้าวโพด และข้าวฟ่างแช่น�้ำ 1 คืน
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2. น�ำเมล็ดพืชผึ่งบนตะแกรง พอหมาดๆ
3. ตักใส่ถุงประมาณ ½ กิโลกรัม ใส่คอขวด ปิดจุกด้วยส�ำลี  ปิดด้วยกระดาษ รัดยาง

4. น�ำถุงเมล็ดพืช ใส่ในหม้อนึ่งลูกทุ่ง โดยจัดเรียงในตะกร้าเป็นชั้นๆ อย่าให้แน่นจนเกินไป
เริ่มจับเวลาการนึ่งฆ่าเชื้อหลังจากน�ำ้ เดือด 3 ชั่วโมง เมื่อครบก�ำหนด ค่อยๆ เปิดวาล์ว ระบายอากาศ
จนหมด แล้วจึงเปิดฝาหม้อ
5. นำ�ถุงเมล็ดธัญพืช ออกจากหม้อนึ่ง วางไว้จนอุ่น แล้วใส่ในตู้เชื้อ ซึ่งเช็ดทำ�ความสะอาด
ด้วยแอลกอฮอล์แล้ว
6. เปิดสวิทซ์หลอดยูวี ประมาณ ½ ชั่วโมง เพื่อฆ่าเชื้อภายในตู้
7. ก่อนเริ่มท�ำงาน ผู้เขี่ยเชื้อต้องท�ำความสะอาดมือและแขน ด้วยแอลกอฮอล์ 70%
ใส่หัวเชื้อราบิวเวอเรียในถุง ใช้หัวเชื้อในรูปน�ำ 
้ หรือหัวเชื้อบนอาหารเลี้ยงเชื้อ
8. วางเลีย้ งในทีท่ รี่ ะบายอากาศได้ดี มีแสงสว่าง แต่ไม่ถกู แสงแดด ไม่วางถุงซ้อนกัน นานประมาณ
15 วัน
9. ท�ำความสะอาดตู้เขี่ยเชื้อทุกครั้งด้วยแอลกอฮอล์ 70%   หลังจากเสร็จสิ้นการใช้งาน
ส�ำหรับการผลิตเชือ้ ราเมตาไรเซียม มีขนั้ ตอนการผลิตเหมือนกับเชือ้ ราบิวเวอเรีย เพียงแต่ในขัน้ ตอนการ
ใส่หัวเชื้อ ใช้หัวเชื้อราเมตาไรเซียม แทนหัวเชื้อราบิวเวอเรีย
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