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	 	ในก�รผลิตพืชเศรษฐกิจแทบทุกชนิด		 
เกษตรกรมกัประสบปัญห�เรือ่ง	ศตัรูพชื	ทำ�ให้ผลผลติ 
ได้รบัคว�มเสยีห�ย	ทัง้ปรมิ�ณและคุณภ�พ	ก�รจดัก�รศตัรพูชือย่�งได้ผลด	ีจงึต้อง
อ�ศัยวิธีควบคมุศัตรพูชืโดยวธีิผสมผส�น	 ซึง่เป็นก�รนำ�วิธกี�รป้องกันกำ�จัดศตัรพูชื 
ต่�ง	ๆ	วธิมี�ผสมผส�นกนัอย่�งเหม�ะสม	โดยต้องไม่ทำ�ล�ยกระบวนก�รห่วงโซ่อ�ห�ร 
ทีเ่ป็นพ้ืนฐ�นของก�รควบคุมศตัรพูชืโดยธรรมช�ติ	 ซึง่ก�รควบคุมศตัรพูชืโดยชีววธิี 
เป็นอีกแนวท�งหนึ่งในก�รป้องกันกำ�จัดศัตรูพืช	 ที่มีประสิทธิภ�พ	 และปลอดภัย 
	 	เอกส�รคำ�แนะนำ�	 เรื่อง	การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธ	ีฉบับนี้	 
กรมส่งเสริมก�รเกษตร	 ได้จัดทำ�ขึ้นเพื่อให้เกษตรกร	 และผู้สนใจได้มีคว�มรู	้ 
คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับศัตรูธรรมช�ติ	 ได้แก่	 ตัวหำ้�	 ตัวเบียน	 และเชื้อจุลินทรีย	์ 
เพื่อควบคุมไม่ให้ศัตรูพืชเกิดก�รระบ�ด	 สร้�งคว�มเสียห�ยแก่พืชใน	 ไร่-น�-สวน	 
โดยไม่ทำ�ล�ยสิ่งแวดล้อม	 และเห็นถึงคว�มสำ�คัญในก�รอนุรักษ์ศัตรูธรรมช�ติ 
เพื่อสร้�งสมดุลธรรมช�ติในระบบนิเวศ	และส�ม�รถนำ�คว�มรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
ในก�รทำ�ก�รเกษตรได้อย่�งมีประสิทธิภ�พในก�รควบคุมศัตรูพืชได้ในระยะย�ว	
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กรมส่งเสริมการเกษตร

บทนำ�

    ศัตรูพืช เป็นปัญห�สำ�คัญที่ควบคู่ 
	 	 	 กับก�รเกษตรตลอดม�	 ส�เหตุหนึ่งคงเป็นเพร�ะ 

มีก�รปลูกพืชเป็นก�รค้�	และมีก�รเพิ่มปัจจัยก�รผลิตลงไป 
เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงผลที่ต�มม�คือมีศัตรูพืชระบ�ด	 แม้มีคว�มพย�ย�มกำ�จัด 
โดยใช้ส�รเคมีอย่�งต่อเนื่องม�เป็นเวล�น�น	 แต่ดูเหมือนไม่อ�จแก้ปัญห�ศัตรูพืช 
ให้เบ�บ�งลงไปได้กลับเพิ่มคว�มรุนแรงและเกิดปัญห�ที่ยุ่งย�กซับซ้อนม�กยิ่งขึ้น	 
โดยเฉพ�ะปัญห�ศัตรูพืชต้�นท�นต่อส�รเคมี	 จนต้องเพ่ิมคว�มถ่ีและคว�มเข้มข้นในก�ร 
ใช้ส�รเคมี	 เช่น	 หนอนใยผัก	 หนอนกระทู้หอม	 หอนกระทู้ผัก	 หนอนเจ�ะสมอฝ้�ย	 
เพลี้ยกระโดดสีน้ำ�ต�ล	 เป็นต้น	หรือเกิดศัตรูพืชชนิดใหม่ที่ไม่เคยมีคว�มสำ�คัญม�ก่อน 
เช่น	 หนอนกระทู้ข้�วโพดล�ยจุด	 นอกจ�กนี้พิษของส�รเคมีท่ีตกค้�งในผลผลิต 
เป็นอันตร�ยต่อผู้บริโภค	 และก�รส่งออกสินค้�ที่มักจะมีก�รกำ�หนดค่�ม�ตรฐ�น 
ของส�รพิษที่ปนเปื้อนไว้	 ทำ�ให้ประเทศไทยถูกกีดกันในก�รส่งออกสินค้�เกษตร	 
ต้นทุนก�รผลิตสูงเพร�ะส�รเคมีทุกชนิดต้องนำ�เข้�จ�กต่�งประเทศ	 และที่สำ�คัญ 
เกษตรกรผู้ใช้ส�รเคมีเองได้รับอันตร�ยถึงชีวิต	หรือเจ็บป่วยเร้ือรัง	 ส่งผลต่อคุณภ�พชีวิต 
จึงมีคว�มจำ�เป็นที่จะต้องพิจ�รณ�ก�รควบคุมศัตรูพืชอย่�งรอบคอบ	
	 	 	เมื่อพิจ�รณ�ลักษณะของศัตรูพืชในธรรมช�ติแล้ว	 พบว่�มีปัจจัยหล�ยอย่�ง
ที่เอื้อประโยชน์ต่อก�รมีชีวิตรอดของศัตรูพืชทั้งสิ้นทั้ง	 ลักษณะชีววิทย�	 วงจรชีวิต	 
และลักษณะก�รทำ�ล�ยพืช	 ก�รกินอ�ห�ร	 เช่น	 แมลงศัตรูพืชในแต่ละระยะต้องใช้วิธี 
ควบคุมแตกต่�งกัน	 โดยเฉพ�ะส�รเคมีส�ม�รถใช้ได้ดีกับแมลงเฉพ�ะระยะตัวอ่อน
เท่�นั้น	 ส่วนระยะไข่และดักแด้	 ส�รเคมีไม่ส�ม�รถกำ�จัดได้	 เช่นเดียวกับระยะเต็มวัย
หล�ยชนิดที่มักไม่กินพืช	 และส�รเคมีทำ�ล�ยไม่ได้เพร�ะมีเกล็ดและขนปกคลุมตัว	 
บินหนีได้	ซึ่งล้วนต้องใช้วิธีอื่นกำ�จัดทั้งสิ้น	
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  หลกัการจดัการศตัรพูชื  (Pest Management)  ก�รจดัก�รศตัรพูชือย�่งไดผ้ลด ี
จึงต้องอ�ศัยวิธีควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีผสมผส�น	 (Integrated	 Pest	Management) 
หรือ	 IPM	หลักก�รสำ�คัญของ	 IPM	คือ	ก�รใช้หลักก�รท�งนิเวศวิทย�	 (Ecosystem) 
เป็นพ้ืนฐ�น	 เพ่ือให้เกิดสมดุลท�งธรรมช�ติ	 (Equilibrium)	 และ	 ณ	 จุดสมดุล	 
สิ่งมีชีวิตต่�ง	 ๆ	 จะอยู่ด้วยกันอย่�งเหม�ะสม	 ไม่มีตัวหนึ่งตัวใดม�กจนระบ�ด	 
ซึ่งธรรมช�ติจะมีระบบควบคุมอยู่แล้วเรียก	 หลักก�รควบคุมโดยธรรมช�ติ	 (Natural 
Control)	 ได้แก่	 พันธุ์	 สภ�พอ�ก�ศ	 อ�ยุพืชและระยะพืช	 อ�ยุแมลง	 ระยะแมลง	 
ก�รปฏิบัติของเกษตรกร	ศัตรูธรรมช�ติ	และอื่น	ๆ 		ห�กธรรมช�ติไม่ส�ม�รถควบคุมได้ 
มนษุยจ์ะเปน็ผู้ชว่ยใหเ้กดิสมดลุโดยใชม้นษุยจ์ะเปน็ผูช้ว่ยใหเ้กดิสมดลุโดยใชว้ธิหีล�ย	ๆ  
วิธีร่วมกันอย่�งเหม�ะสมเพื่อควบคุมปริม�ณศัตรูพืชให้อยู่ในระดับท่ีไม่ก่อให้เกิด 
คว�มเสียห�ย	 มีประสิทธิภ�พสูงสุด	 ประหยัดและปลอดภัยท่ีสุด	 เช่น	 ก�รควบคุม 
โดยชีววิธี	 วิธีเขตกรรม	 วิธีกล	 วิธีก�ยภ�พ	 วิธีฟิสิกส์	 วิธีพันธุกรรม	 ส�รธรรมช�ติ 
จ�กพืช	 และก�รใช้ส�รเคมี	 แต่ไม่ว่�จะเลือกใช้วิธีใดในก�รควบคุมก็ต�ม	 วิธีท่ีเลือก 
ต้องไม่ขัดต่อกระบวนก�รท�งธรรมช�ติโดยเฉพ�ะต้องไม่ทำ�ล�ยกระบวนก�ร 
ห่วงโซ่อ�ห�ร	ที่เป็นพื้นฐ�นของก�รควบคุมศัตรูพืชโดยธรรมช�ติ	 (Natural	Control) 

หลักการจดัการศตัรพูชื (Pest Management) 

การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 2



กรมส่งเสริมการเกษตร

   การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี คือ	ก�รจัดก�รศัตรูพืช	ให้อยู่ในปริม�ณที่ไม่ก่อ 
ให้เกิดคว�มเสียห�ย	 โดยใช้สิ่งมีชีวิตที่เป็นศัตรูของศัตรูพืช	 ที่เรียกว่�	ศัตรูธรรมช�ติ 
ได้แก่ ตัวห้ำ� ตัวเบียน และเช้ือจุลินทรีย์ ศัตรูธรรมช�ติ	 เป็นองค์ประกอบสำ�คัญ 
ในห่วงโซ่อ�ห�ร	 มีก�รดำ�รงชีวิตด้วยก�รเป็น	 ผู้ล่�	 (Predator)	 หรือ	 ผู้เบียดเบียน	 
(Parasite)	หรือเป็นเชื้อโรค	(Micro-organism)	
   ศัตรูธรรมชาติ	 เป็นสิ่งมีชีวิตท่ีเกิดและดำ�รงชีวิตอยู่ด้วยก�รกิน	 หรืออ�ศัย 
ศัตรูพืชอ่ืน	 ๆ	 ทำ�ให้ศัตรูพืชต�ยก่อนอ�ยุขัย	 ศัตรูธรรมช�ติมีบทบ�ทสำ�คัญในก�ร 
ควบคุมศัตรูพืช	 เพร�ะจะเป็นผู้ล่�และผู้เบียดเบียนจะห�อ�ห�รซ่ึงคือศัตรูพืช	 
ไม่ว่�ศัตรูพืชจะหลบซ่อนที่ใด	 กระบวนก�รล่�เหยื่อของศัตรูธรรมช�ติถือเป็นกลไก 
ที่สำ�คัญยิ่งในก�รทำ�ให้เกิดสมดุลท�งธรรมช�ติ	 โดยศัตรูธรรมช�ติมีปริม�ณม�กกว่� 
ศัตรูพืช	5	-	6	เท่�	

	 	 	ศัตรูธรรมช�ติมีปริม�ณไม่เพียงพอเนื่องจ�ก
    ก�รใช้ส�รเคมี ม�กเกินคว�มจำ�เป็นและใช้อย่�งไม่ถูกต้อง
    ก�รต�ยโดยธรรมช�ติ	 เนื่องจ�กแหล่งอ�ศัยต�มธรรมช�ติถูกทำ�ล�ยด้วย
ก�รทำ�ก�รเกษตรอย่�งไม่ถูกต้อง	 จึงจำ�เป็นต้องมีก�รผลิตขย�ย	 เพื่อปล่อยเพิ่มเติม 
ลงในธรรมช�ติ	 โดยหน่วยง�นร�ชก�ร	 ซึ่งทำ�ในรูปแปลงส่งเสริม	 แปลงส�ธิตเผยแพร่ 
โดยเกษตรกรทำ�ใช้เองในกลุ่มสม�ชิก	หรือทำ�เป็นก�รค้�โดยบริษัทเอกชน

สถานำการณ์ศตัรูธรรมชาตใินำปัจจบัุนำ 
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การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี

  1. การควบคุมโดยชีววิธีแบบธรรมชาติ  
เป็นก�รควบคุมท่ีเกิดข้ึนเองในธรรมช�ติ	
จ�กก�รกระทำ�ของศัตรูธรรมช�ติท่ีอยู่ 
ในธรรมช�ต	ิคอยควบคมุปรมิ�ณศัตรูพชืให ้
อยู่ในระดับสมดุล	 เช่น	 แมลงปอ	 ด้วงดิน	 
นก	 กบ	 เป็นต้น	 ห�กวิธีนี้มีไม่เพียงพอ 
ก็ต้องใช้วิธีที่	2

  2. การควบคุมโดยชีววิธีที่มนำุษย์ท� ขึ้นำ  
วิธีน้ีมีก�รนำ�ศัตรูธรรมช�ติม�ผลิตขย�ย	
และปลดปล่อย	 เพิ่มพูน	 หรือปล่อยแบบ
ท่วมท้น	 เช่น	 มวนพิฆ�ต	 แมลงช้�งปีกใส	
แมลงห�งหนีบ	เป็นต้น

  3. การควบคุมศัตรูพืชแบบคลาสสิค 
เป็นก�รนำ�เอ�ศัตรูธรรมช�ติจ�กต่�งถิ่น 
นำ�เข้�ม�ผลิตขย�ย		และปล่อยเพื่อควบคุม 
ศัตรูพืชในพ้ืนท่ี	 เช่น	 แตนเบียนหนอนใยผัก 
แตนเบียนเพลี้ยแป้งมันสำ�ปะหลังสีชมพู 
แตนเบียนหนอนแมลงดำ�หน�มมะพร้�ว 
เป็นต้น

ประเภทของการควบคมุศตัรพูชืโดยชีววธิี

แมลงปอ

แมลงช้างปีกใส

แตนเบียนเพลี้ยแป้งมันสำาปะหลังสีชมพู
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กรมส่งเสริมการเกษตร

ศัตรูธรรมชาติ 

ประเภทของศตัรธูรรมชาติ

	 	 ศัตรูธรรมช�ติ	 แบ่งเป็น	 3	 ประเภท	
ได้แก่	ตัวห้ำ�	ตัวเบียน	และเชื้อจุลินทรีย์
  ตัวห้ำา (Predator)	 เป็นสิ่งมีชีวิตที่ 
ทำ�ใหศ้ตัรูพืชต�ยดว้ยก�รกดักิน			ดดูกนิศตัรพูชื 
เป็นอ�ห�ร	 มักมีขน�ดใหญ่กว่�ศัตรูพืชหรือ 
มีอวัยวะพิเศษสำ�หรับจับเหยื่อ	 ตัวห้ำ�หนึ่งตัว 
กินศัตรูพืชได้	 และจำ�นวนม�กตลอดช่วงชีวิต 
เช่น	แมลงปอ	แมลงช้�ง	แมงมุม	เป็นต้น
  ตัวเบียนำ (Parasite) เป็นส่ิงมีชีวิตท่ี 
ทำ�ให้ศัตรูพืชต�ยด้วยก�รเบียดเบียน			กินอ�ห�ร	 
อยู่อ�ศัย		และขย�ยพันธุภ์�ยในตวัศตัรพูชื		หรอื 
บนตัวศัตรูพืช	มักมีขน�ดเล็กกว่�ศัตรูพืช	ก�รทำ�ล�ยมักเฉพ�ะ
เจ�ะจงตอ่ชนิดศตัรพูชืจะทำ�ล�ยศตัรพูชืทลีะตวั		และขย�ยพนัธุ ์
ได้ม�ก	เช่น	แตนเบียนชนิดต่�ง	ๆ	และไส้เดือยฝอย	เป็นต้น
  จุลินำทรีย์ (Micro-organism)	 เป็นสิ่งมีชีวิตเล็ก	 ๆ	 
ที่ทำ�ให้ศัตรูพืชเป็นโรคต�ย	 จุลินทรีย์จะทำ�ล�ยศัตรูพืช 
เมือ่สภ�พเหม�ะสม			และส�ม�รถทำ�ล�ยศัตรพูชืได้ครัง้ละม�ก	ๆ  
เช่น	เชื้อแบคทีเรีย	เชื้อร�	เชื้อไวรัส	เป็นต้น

แมงมุม

แตนเบียนหนอนบราคอน

เชื้อราบิวเวอเรีย
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	 	 1.	 ศัตรูธรรมช�ติควบคุมศัตรูพืชไม่ให้ระบ�ด	 ทำ�ให้ประหยัดค่�ใช้จ่�ย 
เพร�ะศัตรูธรรมช�ติมีอยู่ม�กม�ยในธรรมช�ติ	 ไม่ต้องเสียเงินซ้ือ	 และส�ม�รถควบคุม
ศัตรูพืชได้	เกษตรกรไม่ต้องเสียเงินซื้อส�รเคมี	
	 	 2.		 ห�กปล่อยให้ศัตรูธรรมช�ติทำ�ง�นอย่�งต่อเนื่องจะให้ผลแบบยั่งยืน	 
เพร�ะศัตรูธรรมช�ติมีชีวิตส�ม�รถขย�ยพันธุ์ต่อไปเร่ือย	 ๆ	 ตร�บเท่�ที่มีอ�ห�รอยู่	 
และไม่มีคว�มเสี่ยงเมื่อมีศัตรูพืชระบ�ดแตกต่�งจ�กส�รเคมี	 ท่ีต้องใช้บ่อย	 ๆ	 
ในปริม�ณม�กขึน้		และต้องระวงัตรวจสอบม�กขึน้		เพร�ะไมม่ศีตัรธูรรมช�ตชิว่ยควบคมุ 
					 	 3.		 ศัตรูธรรมช�ติไม่ทำ�ให้ศัตรูพืชต้�นท�น	 และไม่ทำ�ให้เกิดศัตรูพืชชนิดใหม่ 
	 	 4.		 ศตัรูธรรมช�ติไมม่อีนัตร�ยต่อสิง่มชีวีติอืน่	และไมเ่กดิพษิตอ่สภ�พแวดลอ้ม
เพร�ะเป็นสิ่งที่อยู่ในธรรมช�ติอยู่แล้ว	อีกทั้งไม่ตกค้�งอยู่ในผลผลิต
	 	 5.		 ศัตรูธรรมช�ติไม่เป็นอันตร�ยต่อผู้ใช้	 และปลอดภัยต่อผู้บริโภค	 ผลผลิต
ท�งก�รเกษตร		
	 	 6.		 เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่�ทั้งท�งด้�นเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ 
สภ�พแวดล้อม	อันจะส่งผลทำ�นองเดียวกันต่อภ�พรวมของทั้งประเทศ

ข้อดขีองศตัรูธรรมชาติ

การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 6



กรมส่งเสริมการเกษตร

	 	 	1.		เกษตรกรจะได้รับคว�มรู้เกี่ยวกับก�รควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี	 และ 
นำ�ไปปฏิบัติด้วยตนเองได้อย่�งถูกต้อง	 ทำ�ให้ส�ม�รถใช้ศัตรูธรรมช�ติซึ่งเป็น
ทรัพย�กรธรรมช�ติที่มีอยู่แล้วในไร่-น�-สวนให้เกิดประสิทธิภ�พสูงสุดในก�รควบคุม
ศัตรูพืชได้ในระยะย�ว
	 	 	2.		ช่วยให้เกิดสมดุลธรรมช�ติในระบบนิเวศ	 ซึ่งมีผลต่อก�รลดปัญห� 
ก�รเกิดศัตรูพืชชนิดใหม่	ๆ	และก�รระบ�ดของศัตรูพืช
	 	 	3.		ช่วยให้เกิดคว�มปลอดภัยต่อผู้บริโภคผลผลิตท�งก�รเกษตร	และสิ่งมีชีวิต
นอกเป้�หม�ย
	 	 	4.		ช่วยให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่�ทั้งท�งด้�นเศรษฐกิจ	 สังคม	 
และสภ�พแวดล้อม

ประโยชน์ำทีจ่ะได้รบัจากการส่งเสริมการควบคมุศตัรพูชืโดยชวีวธีิ
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การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี

	 	 ก�รอนุรักษ์ศัตรูธรรมช�ติ	 เป็นก�รรักษ�ให้ศัตรูธรรมช�ติส�ม�รถดำ�รงชีวิต 
อยู่ได้อย่�งปลอดภัย	ขย�ยพันธุ์	และเพิ่มปริม�ณได้เองต�มธรรมช�ติ	ได้แก่
  1.  เพิ่มแหล่งอาศัยให้แมลงศัตรูธรรมชาติ 
	 	 		 ในเวล�กล�งวันอ�ก�ศร้อนแมลงศัตรูธรรมช�ติจะอ�ศัยต�มต้นพืชเตี้ย	 ๆ	 
เพร�ะสภ�พอ�ก�ศใกล้พื้นดิน	อ�ก�ศจะเหม�ะสมม�กกว่�ในระดับสูง	ดังนั้นในสภ�พ 
ที่มีวัชพืชหรือพืชล้มลุกอยู่บ้�ง	จะทำ�ให้แมลงศัตรูธรรมช�ติมีที่หลบอ�ศัย		
  2.  เพิ่มแหล่งอาหารให้แก่ตัวเต็มวัยแมลงศัตรูธรรมชาติ 
	 	 		 โดยเฉพ�ะตัวเบียน		ตัวเต็มวัยห�กินอิสระ		และส่วนใหญ่กินน้ำ�หว�นจ�กดอกไม้	 
และละอองน้ำ�		ก�รสร้�งสภ�พแวดลอ้มใหเ้หม�ะสมกบัก�รดำ�รงชีวติของศตัรธูรรมช�ติ 
เช่น	 ก�รปลูกพืชหมุนเวียนระหว่�งรอปลูกพืชหลัก	 ฉีดพ่นน้ำ�หรือให้น้ำ�บริเวณ 
แปลงปลูกพืช	 เพื่อเพิ่มคว�มช้ืนในแปลงปลูก	 ช่วยให้ศัตรูธรรมช�ติส�ม�รถดำ�รงชีวิต
และขย�ยพันธุ์ได้
  3.  ไม่เผาตอซังหลังการเก็บเกี่ยว 
	 	 		 เพร�ะก�รเผ�ตอซังจะทำ�ล�ยระบบนิเวศและสมดุลธรรมช�ติ		ศัตรูธรรมช�ติ 
ถูกทำ�ล�ย	ทำ�ให้เกิดก�รระบ�ดของศัตรูพืชในช่วงต้นฤดูปลูก
  4.  ลดอันำตรายที่จะเกิดแก่แมลงศัตรูธรรมชาติ 
	 	 		 ส�รเคมีกำ�จัดแมลง	 เป็นอันตร�ยต่อแมลงศัตรูธรรมช�ติม�กกว่�ศัตรูพืช	
เนื่องจ�กแมลงศัตรูธรรมช�ติ	 ส่วนใหญ่มีขน�ดเล็กกว่�ศัตรูพืชม�ก	 ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถ
ทนต่อส�รเคมี	 ละอองส�รเคมีทำ�ให้ศัตรูธรรมช�ติต�ยได้	 ในแหล่งที่มีศัตรูธรรมช�ติ 
ในปริม�ณสูง	 ห�กจำ�เป็นต้องพ่นส�รเคมีกำ�จัดศัตรูพืชให้เลือกใช้ส�รเคมีที่มีพิษต่ำ�สุด
ต่อศัตรูธรรมช�ติ	 และใช้เฉพ�ะบ�งบริเวณ	 เว้นบ�งแปลงเพื่อให้แมลงศัตรูธรรมช�ติ 
ใช้หลบอ�ศัย

วิธีการอนำรุกัษ์ศัตรธูรรมชาติ
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กรมส่งเสริมการเกษตร

   ตัวห้� 	 หม�ยถึง	 ศัตรูธรรมช�ติที่ล่�เหยื่อ	 และกัดกินสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์อื่น	 
ซึ่งถูกฆ่�ม�กกว่�หนึ่งตัว	ในช่วงอ�ยุของตัวห้ำ�
	 	 	ตัวห้ำ�มีทั้งสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง	 เช่น	 นก	 กิ้งก่�	 กบ	 ค�งคก	 และสัตว์ที่ไม่มี
กระดูกสันหลัง	 เช่น	 แมลง	 ซึ่งสัตว์ในกลุ่มแมลง	 และแมงมุม	 เป็นกลุ่มที่มีศักยภ�พ 
ในก�รควบคุมแมลงศัตรูพืชม�กที่สุด	 เนื่องจ�กมีก�รเจริญเติบโตและขย�ยพันธุ์ 
ได้รวดเร็ว	เช่นเดียวกับแมลงศัตรูพืช
   แมลงห้ำา	 หม�ยถึง	 แมลงที่กินแมลงชนิดอื่นๆ	 เป็นอ�ห�ร	 และกินเหยื่อ	 
(prey)	 หล�ยตัว	 จนกว่�จะเจริญเติบโตครบวงจรชีวิต	 ก�รกินจะกินเหยื่อไปเรื่อย	 ๆ	 
และมักไม่จำ�กัดวัยของเหยื่อ	(วิวัฒน์,	2545)

  
   แมลงห้ำ�แบ่งต�มลักษณะนิสัยก�รกินแมลงศัตรูพืช	เป็น	2	ประเภท
   1.  แมลงห้ำาที่มีปากกัด	 แมลงห้ำ�ประเภทนี้จะกัดกินและบดกินทุกส่วน 
ของแมลงศัตรูพืช	 เช่น	 ด้วงเต่�ตัวห้ำ�	 ด้วงดิน	 ด้วงเสือ	 แมลงปอ	 แมลงห�งหนีบ	 
ตั๊กแตนตำ�ข้�ว
   2.  แมลงห้� ที่มีปากแทงดูด	 แมลงห้ำ�ประเภทนี้จะดูดน้ำ�เลี้ยงจ�กลำ�ตัวของ 
แมลงศัตรูพืช	 เช่น	 มวนเพชฌฆ�ต	 มวนพิฆ�ต	 มวนเขียวดูดไข่	 แมลงวันข�ย�ว	 
แมลงวันหัวบุบ	แมลงช้�งปีกใส	

ตัวหำ้า (Predator)

ความหมาย

ประเภทแมลงหำา้
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การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี

	 	 แมลงห้ำ�ที่มีบทบ�ทในก�รควบคุมแมลงศัตรูพืช	เป็นแมลงในกลุ่มต่�ง	ๆ	ดังนี้
  1.  กลุ่มด้วง	 แมลงห้ำ�ส่วนใหญ่เป็นแมลงในกลุ่มด้วง	 เช่น	 ด้วงเต่�ล�ย	 
ด้วงดิน	ด้วงก้นกระดก	ด้วงเสือ	
       ดว้งเต่�ตวัห้ำ�		เปน็แมลงห้ำ�ทีพ่บอยูท่ัว่ไป		ทัง้ระยะหนอนและตัวเตม็วยั 
กัดกินเพลี้ยอ่อน	 เพลี้ยไฟ	 เพล้ียหอย	 เพล้ียแป้ง	 แมลงหวี่ข�ว	 ไข่แมลงศัตรูพืช	 
เพลี้ยไฟ	และไรแดง
       ดว้งดนิ		เกอืบทัง้หมดเปน็แมลงห้ำ�ทัง้ระยะหนอนและตวัเตม็วยัทำ�ล�ย
หนอนผีเสื้อศัตรูพืช	ไข่แมลง	มักห�กินตอนกล�งคืน
       ด้วงก้นกระดก	 เป็นแมลงห้ำ�	 ทำ�ล�ยเพลี้ยกระโดด	 เพลี้ยจักจั่น	 
แมลงขน�ดเล็ก	และไข่แมลง
         ด้วงเสือ เป็นแมลงห้ำ�	ทำ�ล�ยแมลงบนผิวดิน	

แมลงหำา้ทีส่�คญั

ด้วงเต่าลายหยัก       ด้วงเต่าสีส้ม

ด้วงก้นกระดก

ด้วงดิน

ด้วงเสือ
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กรมส่งเสริมการเกษตร

   2.   กลุ่มแมลงหางหนำีบ	 แมลงกลุ่มนี้ 
มีลักษณะที่ สำ �คัญ	 คือ 	 แพนห�ง	 (cerc i )	 
ที่ปล�ยส่วนท้องมีลักษณะคล้�ยคีมหรือป�กคีบ	
(forceps-like)	 ใช้สำ�หรับจับเหยื่อหรือต่อสู้ 
เ พ่ือป้องกันตัว	 แมลงห�งหนีบเป็นแมลงห้ำ� 
ทัง้ระยะตัวออ่น		และตวัเต็มวยั		ทำ�หน้�ทีย่อ่ยสล�ย
ซ�กพืชซ�กสัตว์	 และเป็นตัวห้ำ�กินไข่	 หนอนชนิด 
ต่�ง	 ๆ	 เช่น	 หนอนกออ้อย	 หนอนกระทู้ข้�วโพด 
ล�ยจุด	และแมลงศัตรูพืชที่มีขน�ดเล็ก	

   3.   กลุ่มมวนำ	 แมลงในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ 
เป็นแมลงศัตรูพืช	 แต่มีบ�งชนิดที่เป็นแมลงห้ำ�	 
ทำ�ล�ยแมลงศัต รูพืช	 เช่น	 มวนเพชฌฆ�ต		 
มวนพิฆ�ต	 มวนดอกไม้	 มวนจิงโจ้น้ำ�	 มวนต�โต	
มวนเขียวดูดไข่
        มวนเพชฌฆ�ต เป็นแมลงห้ำ�					 
ทำ�ล�ยหนอนศัตรูพืช
        ม ว น พิ ฆ � ต 	 เ ป็ น แ ม ล ง ห้ำ �	 
ทำ�ล�ยหนอนศัตรูพืช
         มวนต�โต	 เป็นแมลงห้ำ�	 ทำ�ล�ย 
ไข่แมลงของหนอนผีเสื้อ	เพลี้ยอ่อน	เพลี้ยจักจั่น
        มวนดอกไม้		เปน็แมลงห้ำ�		ทำ�ล�ย 
เพลี้ยไฟ	 ไข่แมลงของหนอนผีเสื้อ	 และแมลง 
ขน�ดเล็ก
        มวนเขียวดูดไข่	 เป็นแมลงห้ำ�	
ทำ�ล�ยไข่เพล้ียกระโดดสีน้ำ�ต�ล		ไข่เพล้ียชนิดต่�ง	ๆ 	 

แมลงหางหนีบสีน้ำาตาล

มวนเพชฌฆาต

มวนพิฆาต

มวนเขียวดูดไข่
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การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี

  4.  กลุ่มแมลงช้าง เช่น	 แมลงช้�งปีกใสสีเขียว	 แมลงช้�งปีกใสสีน้ำ�ต�ล	ฯลฯ 
       แมลงช้�งปีกใสสีเขียว	 เป็นแมลงห้ำ�ทำ�ล�ยไข่แมลง	 เพลี้ยอ่อน	 
เพลี้ยหอย	เพลี้ยแป้ง	เพลี้ยไฟ	ไรแดง	แมลงหวี่ข�ว	
       แมลงช้�งปีกใสน้ำ�ต�ล	 เป็นแมลงห้ำ�	 ทำ�ล�ยเพลี้ยอ่อน	 และแมลง 
ที่มีลำ�ตัวอ่อนนุ่น

  5.  กลุ่มแมลงปอ	 ทุกชนิดเป็นแมลงห้ำ�	 ทั้งระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย	 
โดยตัวอ่อนกินแมลงในน้ำ�	 ตัวเต็มวัยบินโฉบกินแมลงขน�ดเล็ก	 เช่น	 แมลงปอเข็ม 
แมลงปอน้ำ�ตก	แมลงปอเสือ	แมลงปอบ้�น	

ตัวเต็มวัยแมลงช้างปีกใสสีเขียวตัวอ่อนแมลงช้างปีกใสสีเขียว

แมลงปอชนิดต่าง ๆ
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   6.  กลุ่มมด ต่อ แตนำ 
        มด	เป็นแมลงห้ำ�	ทำ�ล�ยไข่	หนอนและดักแด้ของผีเส้ือ	และแมลงขน�ดเล็ก 
        ต่อ แตน และหม�ร่�	เป็นแมลงห้ำ�ของหนอนผีเสื้อ	และตั๊กแตน

   7.  กลุ่มแมลงวันำ	 ที่เป็นแมลงห้ำ�	 เช่น	 แมลงวันหัวบุบ	 แมลงวันข�ย�ว	 
แมลงวันดอกไม้		
        แมลงวันหัวบุบ	เป็นแมลงห้ำ�	ทำ�ล�ยแมลงทั่วไป
        แมลงวันข�ย�ว	เป็นแมลงห้ำ�	ทำ�ล�ยแมลงเล็ก	ๆ	เช่น	เพล้ียอ่อน	เพล้ียไฟ 
        หนอนแมลงวันดอกไม้ ตัวอ่อนเป็นแมลงห้ำ�	 ทำ�ล�ยเพลี้ยอ่อน	 
หนอนขน�ดเล็ก	เพลี้ยไฟ

แมลงวันขายาว

แตน

แมลงวันหัวบุบ

หมาร่า

หนอนแมลงวันดอกไม้

มด
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  8.  แมลงห้� ในำกลุ่มอื่นำ  ๆ 
       ตั๊กแตนตำ�ข้�ว จับแมลงกินเป็นอ�ห�ร	เช่น	แมลงวัน	ผีเสื้อกล�งคืน		
       เพลี้ยไฟตัวห้ำ� ทำ�ล�ยเพลี้ยไฟศัตรูพืช

  
	 	 นอกจ�กตัวห้ำ�ในกลุ่มแมลงแล้ว	 แมงมุมเป็นตัวห้ำ�ท่ีมีบทบ�ทในก�รควบคุม 
แมลงศัตรูพืช	ในแหล่งที่มีอ�ห�รสมบูรณ์	แมงมุมจะว�งไข่ครั้งละม�ก	ๆ	บ�งครั้งว�งไข่ 
หล�ยร้อยฟอง	 และในแต่ละวันแมงมุมกินอ�ห�รม�ก	 แมงมุมทำ�ล�ยศัตรูพืชได้ 
หล�ยชนิด	เช่น	เพลี้ยอ่อน	ไรแดง	แมลงหวี่ข�ว	แมลงวัน	ผีเสื้อกล�งคืน		

	 	 ตัวห้ำ�ที่มีประสิทธิภ�พในก�รควบคุมศัตรูพืช	 และส�ม�รถนำ�ม�เพ�ะเลี้ยง 
ผลิตขย�ยในปัจจุบัน	 มีหล�ยชนิด	 เช่น	 ด้วงเต่�ตัวห้ำ�	 มวนเพชฌฆ�ต	 มวนพิฆ�ต	 
แมลงห�งหนีบ	แมลงช้�งปีกใส	ไรตัวห้ำ�	เพลี้ยไฟตัวห้ำ�

เพลี้ยไฟตัวห้ำา (Ant thrips)
ภาพ : นายอิทธิพล บรรณาการ

ตั๊กแตนตำาข้าว

แมงมุม
ภาพ : นายลัทธพล ฤทธิ์ไธสง

การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
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   ตัวเบียนำ	 หม�ยถึง	 สิ่งมีชีวิตที่มีชีวิตอยู่บน	 หรือภ�ยในสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง	 
ที่มีขน�ดใหญ่กว่�	และกัดกินสิ่งมีชีวิตนั้น
	 	 	ตัวเบียนที่มีบทบ�ทในก�รควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีส่วนใหญ่เป็นสิ่งมีชีวิต 
จำ�พวกแมลง	ได้มีผู้ให้คว�มหม�ยของคำ�ว่�แมลงเบียน	ดังนี้
   1.  แมลงเบียนำ	 หม�ยถึง	 แมลงที่ เป็นตัวเบียนเฉพ�ะในระยะตัวอ่อน	 
มีก�รทำ�ล�ย	 หรือฆ่�ตัวอ�ศัยของมัน	 ในขบวนก�รเจริญเติบโต	 และมีสิ่งมีชีวิต 
ที่เป็นอิสระ	เมื่อเป็นตัวเต็มวัย
   2.  แมลงเบียนำ หม�ยถึ ง 	 แมลงที่ เบียดเบียนแมลงอ�ศัย	 (host )	 
หรือเก�ะกินอยู่กับแมลงอ�ศัย	 จนกระทั่งแมลงอ�ศัยต�ย	 และก�รเป็นตัวเบียน	 
จะเป็นเฉพ�ะในช่วงท่ีเป็นตัวอ่อนเท่�นั้น	 เมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะห�กินอิสระ	 
เพื่อเจริญเติบโตจนครบวงจรชีวิต	 และในช่วงอ�ยุหน่ึง	 ๆ	 ต้องก�รเหยื่อเพียงตัวเดียว	
(วิวัฒน์,	2545)
	 	 	แมลงเบียนส่วนใหญ่เป็นแมลงในกลุ่มมด	 ต่อ	 แตน	 และแตนเบียน	 
โดยเฉพ�ะในวงศ์	 Ichneumonoidea	 Chalcidoidea	 และ	 Platygastroidea	 
ซึ่งมีแมลงเบียนหล�ยร้อยชนิด	 นอกจ�กน้ียังเป็นแมลงในกลุ่มแมลงวัน	 แมลงเบียน 
ในกลุ่มแมลงวันที่สำ�คัญ	เช่น	แมลงก้นขน	แมลงวันต�โต	แมลงวันหลังล�ย	

ตัวเบียนำ (Parasite) 

ความหมาย
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การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี

แบ่งต�มคว�มสัมพันธ์กับแมลงอ�ศัย
  1. แมลงเบียนำไข่ (Egg-parasitoids) หม�ยถึง	 แตนเบียนทำ�ล�ย 
แมลงศัตรูพืชในระยะไข่	 เช่น	 แตนเบียนไข่ทริคโคแกรมม่�	 แตนเบียนไข่มวนลำ�ไย	 
แตนเบียนไข่หนอนกระทู้ข้�วโพดล�ยจุด

  2.  แมลงเบียนำหนำอนำ (Larval parasitoids)	 หม�ยถึง	 แตนเบียนทำ�ล�ย 
แมลงศัตรูพืชในระยะหนอน	 เช่น	 แตนเบียนหนอนใยผัก	 แตนเบียนหนอนกระทู้ผัก	 
แตนเบียนหนอนแมลงดำ�หน�มมะพร้�ว	 แตนเบียนหนอนแมลงวันผลไม้	 แตนเบียน 
หนอนบร�คอน	แตนเบียนหนอนกออ้อย

ประเภทแมลงเบียนำ

แตนเบียนไข่ทริคโคแกรมม่า
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  3.  แมลงเบียนำดักแด้ (Pupal parasitoids) หม�ยถึง	 แตนเบียนทำ�ล�ย 
แมลงศัตรูพืชในระยะดักแด้	 เช่น	 แตนเบียนดักแด้แมลงดำ�หน�มมะพร้�ว	 แตนเบียน 
ดักแด้แมลงวันผลไม้	แตนเบียนดักแด้หนอนห่อใบข้�ว

   4  แมลงเบยีนำตวัเตม็วยั  (Adult  parasitoids)		หม�ยถงึ		แตนเบยีนทำ�ล�ย 
แมลงศัตรูพืชในระยะตัวเต็มวัย	เช่น	ต่อก�เหว่�

	 	 	นอกจ�กน้ีอ�จพบแมลงเบียนชนิดพิเศษ	 larval-pupal	 parasite	 หม�ยถึง	
แตนเบียนที่เข้�ทำ�ล�ยแมลงอ�ศัยตั้งแต่ที่แมลงอ�ศัยเป็นหนอน	จนกระทั่งแมลงอ�ศัย
เป็นดักแด้
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แบ่งต�มลักษณะก�รทำ�ล�ย
  1.  แมลงเบียนำภายนำอก	 เป็นแมลงเบียนที่เพศเมียว�งไข่บนตัวหนอนแมลง 
ศัตรูพืช	 หรือใกล้กับตัวหนอน	 เมื่อหนอนของแมลงเบียนฟักจ�กไข่	 ก็ดูดกินน้ำ�เลี้ยง 
จ�กตัวหนอนแมลงศัตรูพืช	 ทำ�ให้แมลงศัตรูพืชต�ย	 หนอนของแมลงเบียนจะ 
เจริญเติบโตเข้�ดักแด้	 และเจริญเป็นตัวเต็มวัย	 เช่น	 แตนเบียนโกนิโอซัส	 (แตนเบียน
หนอนหัวดำ�มะพร้�ว)	แตนเบียนหนอนบร�คอน

แตนเบียนโกนิโอซัส

แตนเบียนหนอนบราคอน
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   2. แมลงเบียนำภายในำ	 เป็นแมลงเบียนเพศเมียว�งไข่ไปในตัวของแมลงอ�ศัย 
ในระยะใดระยะหนึ่ง	 เช่น	 ระยะไข่	 ตัวอ่อน	 ดักแด้	 หรือตัวเต็มวัย	 เจริญเติบโต	 
และอ�ศัยอยู่ภ�ยในตัวแมลงอ�ศัยจนโตเต็มที่	 ทำ�ให้แมลงอ�ศัยต�ย	 แมลงเบียน 
จึงออกม�เป็นตัวเต็มวัย	 เช่น	 แตนเบียนหนอนใยผัก	 แตนเบียนหนอนกระทู้ผัก	 
แตนเบียนไข่ทริคโคแกรมม่�	 แตนเบียนหนอนแมลงดำ�หน�มมะพร้�ว	 แตนเบียน 
ดักแด้แมลงดำ�หน�มมะพร้�ว	 แตนเบียนหนอนแมลงวันผลไม้	 แตนเบียนดักแด้ 
แมลงวันผลไม้	แตนเบียนเพลี้ยแป้งมันสำ�ปะหลังสีชมพู

	 	 	ตัว เบียนที่ เ ป็นแมลงเบียน	 (Paras i to id)	 จะว�งไข่ในแมลงอ�ศัย 
ครั้งละ	 1	 ฟอง	 หรือหล�ยฟองขึ้นอยู่กับชนิดของแมลงเบียน	 เมื่อไข่ฟักเป็นตัวอ่อน 
จะกินอ�ห�รจ�กแมลงอ�ศัย	 โดยแมลงอ�ศัยยังมีชีวิตแต่เจริญเติบโตได้ไม่ดี 
เท่�กับที่ไม่ถูกเบียน	 จ�กนั้นแมลงเบียนจะเข้�ดักแด้ภ�ยในหรือภ�ยนอกแมลงอ�ศัย 
และแมลงอ�ศัยค่อย	ๆ	ต�ยในที่สุด	ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของแมลงเบียนเช่นกัน
	 	 	ตัวเบียนที่มีประสิทธิภ�พในก�รควบคุมศัตรูพืช	 และส�ม�รถนำ�ม�เพ�ะเลี้ยง 
ผลิตขย�ยในปัจจุบัน	 มีหล�ยชนิด	 ได้แก่	 แตนเบียนไข่ทริคโคแกรมม่�	 แตนเบียน 
หนอนบร�คอน	 แตนเบียนหนอนใยผัก	 แตนเบียนหนอนแมลงดำ�หน�มมะพร้�ว		 
แตนเบียนเพลี้ยแป้งมันสำ�ปะหลังสีชมพู

แตนเบียนเพลี้ยแป้งมันสำาปะหลังสีชมพู
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จุลินำทรีย์ควบคุมศัตรูพืช

	 	 เป็นสิ่งมีชีวิตขน�ดเล็กม�กมองด้วยต�เปล่�ไม่เห็นมีอยู่ทั่วไปในส่ิงแวดล้อม	 
เช่น	 ดิน	 น้ำ�	 อ�ก�ศ	 บนสิ่งมีชีวิต	 ทำ�ล�ยศัตรูพืชได้หล�ยวิธี	 เช่น	 เจริญเติบโต 
เพ่ิมปรมิ�ณอยูบ่นศตัรพูชืโดยอ�ศยัอ�ห�รจ�กตวัศตัรพูชื		ปลอ่ยส�รพษิทำ�ล�ยศตัรพูชื 
ทำ�ให้ศัตรูพืชลดกิจกรรมหรือลดก�รทำ�ล�ยพืชลง	 และทำ�ให้ศัตรูพืชลดปริม�ณลง 
โดยก�รทำ�ล�ยศัตรูพืชหรือทำ�ให้ศัตรูพืชต�ย
	 	 เชื้อจุลินทรีย์ที่นิยมนำ�ไปใช้ในก�รควบคุมศัตรูพืช	 ได้แก่	 เชื้อจุลินทรีย์ 
เป็นศัตรูธรรมช�ติของแมลงศัตรูพืช	 เช่น	 เชื้อร�บิวเวอเรีย	 บ�สเซียน�	 เช้ือร�เมต� 
ไรเซียม	 แอนนิโซพลิอี	 เชื้อแบคทีเรียบ�ซิลลัส	 ทูริงไจเอ็นซิส	 เช้ือไวรัสเอ็นพีวี	 
ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง	 และที่เป็นศัตรูธรรมช�ติของเชื้อส�เหตุโรคพืช	 เช่น	 เชื้อร� 
ไตรโคเดอร์ม�	แอสเพอเรลลัม	เชื้อแบคทีเรียบ�ซิลลัส	สับทีลิส	เป็นต้น
	 	 เชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภ�พในก�รควบคุมศัตรูพืช	 ในปัจจุบันมีหล�ยชนิด	 
มบีทบ�ทและคว�มนยิมม�กขึน้			บ�งชนดิส�ม�รถนำ�ม�เพ�ะเลีย้งผลติขย�ยอย�่งง�่ยได ้
แต่บ�งชนิดต้องใช้เทคนิคขั้นสูงในก�รผลิตขย�ย	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รผลิตและ 
ใชเ้ชือ้จลุนิทรยีท์ีม่หีล�ยรูปแบบจ�กหล�ยพ้ืนที	่		หล�ยหน่วยง�น		กรมสง่เสรมิก�รเกษตร 
เป็นหน่วยง�นที่รับผิดชอบในก�รส่งเสริมให้มีก�รผลิตและก�รใช้เช้ือจุลินทรีย์ 
ควบคุมศัตรูพืชได้ตระหนักถึงปัญห�ต่�ง	 ๆ	ที่เกิดขึ้น	 จึงได้รวบรวมคุณลักษณะต่�ง	 ๆ	 
เพื่อม�กำ�หนดเป็นม�ตรฐ�นเบื้องต้นของเชื้อจุลินทรีย์ที่เหม�ะสมในก�รนำ�ม� 
เป็นส�รกำ�จัดศัตรูพืช	 เพื่อเป็นแนวท�งในก�รส่งเสริมก�รใช้เชื้อจุลินทรีย์อย่�ง 
มีประสิทธิภ�พ	และเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่�งยั่งยืน	
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   เชื้อแบคทีเรีย	 เชื้อแบคทีเรียที่นำ�ม�ใช้ควบคุมศัตรูพืชส่วนใหญ่อยู่ในสกุล 
Bacillus	 	 ซึ่งส�ม�รถพบได้ทั่วไปในธรรมช�ติ	 เช่น	 ในดิน	 ในน้ำ�	 ทั้งน้ำ�จืดและน้ำ�เค็ม	 
เช้ือแบคทีเรียที่นำ�ม�ใช้ควบคุมศัตรูพืช	
ได้แก่	 Bacillus thuringiensis	 และ	 
Bacillus subtilis 
     Bacillus thuringiensis หรือ 
เช้ือ	 Bt	 มีหล�ย	 subspecies	 แบ่งต�ม 
ก�รออกฤทธ์ิต่อแมลงเป็น		3		กลุ่มใหญ่		ได้แก่	
     ออกฤทธิ์ต่อหนอนผีเสื้อ Bt 
subsp. Kurstaki, Bt subsp. Kurstaki
     แมลงวัน Bt subsp. israelensis
     ด้วงปีกแข็ง Bt subsp. tenebrionis  
 
   เช้ือรา	 เชื้อร�ที่นำ�ม�ใช้ควบคุมศัตรูพืชมีทั้งเชื้อร�ที่ทำ�ให้เกิดโรคกับแมลง	 
และเช้ือร�ที่นำ�ม�ใช้ควบคุมโรคพืช	 เชื้อร�ที่ทำ�ให้เกิดโรคกับแมลง	 นิยมนำ�ม�ใช้	 
ในสกุล	 Metarhizium	 และ	 Beauveria	 ส่วนเชื้อร�ท่ีนิยมนำ�ม�ใช้ควบคุมโรคพืช	 
ได้แก่	เชื้อร�ไตรโคเดอร์ม�	

หนอนตายจากเชื้อบีที

เชื้อราบิวเวอเรีย
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เชื้อราไตรโคเดอร์มา 



การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี

  เชื้อไวรัส	 เชื้อไวรัสที่ทำ�ให้เกิดโรค 
กับแมลง			ท่ีประเทศไทยผลิตเป็นชนิดนิวเคลียร์ 
โพลีฮีโดรซีสไวรัส	 (NPV)	 เป็นไวรัสท่ีมี 
ประสิทธิภ�พในก�รกำ�จัดแมลงม�กที่สุด 
จ�กจำ�นวนไวรสัโรคของแมลง				ในประเทศไทย 
ไวรัสที่ทำ�ให้เกิดโรคกับแมลงจะมีคว�มเฉพ�ะเจ�ะจง	 ในประเทศไทยมีก�รผลิตมีอยู่	 
3	 ชนิด	 ได้แก่	 เชื้อไวรัสควบคุมหนอนเจ�ะสมอฝ้�ย	 เชื้อไวรัสควบคุมหนอนกระทู้ผัก	 
และเชื้อไวรัสควบคุมหนอนกระทู้หอม

  ไสเ้ดือนำฝอยศัตรแูมลง	ในปจัจุบนั
ได้มีก�รศึกษ�และพัฒน�ไส้เดือนฝอย 
หล�ยชนิดออกม�ในเชิงพ�ณิชย์	 เพื่อใช้ 
กำ� จัดแมลงศัตรูพืช	 ซึ่ ง ไส้ เ ดือนฝอย 
มี	2	วงศ์	ได้แก่	Steinernematidae	และ	
Heterorhabditidae	

  
  1.	 ควรใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่มีคุณภ�พ	 มีประสิทธิภ�พในก�รควบคุมศัตรูพืช	 
ได้ม�จ�กแหล่งเกษตรที่ เชื่อถือได้	 หรือห�กซื้อ	 ควรซื้อชีวภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียน 
จ�กกรมวิช�ก�รเกษตร	และตรวจสอบ	วันหมดอ�ยุ	ก่อนซื้อทุกครั้ง	
	 	 2.		 อ่�นฉล�กบนภ�ชนะบรรจุให้เข้�ใจ
	 	 3.		 ห�กต้องผสมน้ำ�	 ควรผสมน้ำ�ปริม�ณน้อยให้เข้�กันก่อน	 จึงเพิ่มน้ำ� 
ต�มอัตร�ที่ระบุต�มคำ�แนะนำ�
	 	 4.		 ผสมส�รจับใบทุกคร้ังที่ฉีดพ่น	 ไม่รดน้ำ�หลังฉีดพ่นอย่�งน้อย	 1	 วัน	 
เพื่อให้เชื้อติดบนพืชได้ดี
	 	 5.		 ปรบัขน�ดหวัฉดีใหไ้ด้ละอองขน�ดเลก็ทีส่ดุ		และฉดีพน่คลมุทกุสว่นของพชื 

เชื้อไวรัส NPV ทำาลายหนอนกระทู้หอม
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ข้อควรปฏบิติัในำการใช้เช้ือจลุนิำทรย์ีควบคุมศตัรูพชื

ไส้เดือนฝอย



กรมส่งเสริมการเกษตร

ชนำิดของศัตรูธรรมชาติที่มีการผลิตขยายเพื่อควบคุมศัตรูพืช

(โดยกลุ่มส่งเสริมก�รควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี กองส่งเสริมก�รอ�รักข�พืชและจัดก�รดินปุ๋ย  
และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีก�รเกษตรด้�นอ�รักข�พืช กรมส่งเสริมก�รเกษตร)

ชนิดศัตรูธรรมช�ติ
ตัวห้ำ�  5  ชนิด

ลักษณะก�ร
ทำ�ล�ย

ศัตรูพืช
เป้�หม�ย

อัตร�ก�รใช้

มวนำพิฆาต 
(Stink bug)

ดูดกิน ใช้ควบคุม

หนอนศัตรูพืช

ปล่อยก่อนก�รระบ�ด	

100	-	200	ตัว/ไร่	

เมื่อพบก�รระบ�ด	

2,000	-	4,000	ตัว/ไร่

มวนำเพชฌฆาต 
(Assassin bug) 

ดูดกิน ใช้ควบคุม

หนอนศัตรูพืช

ปล่อยก่อนก�รระบ�ด	
100	-	200	ตัว/ไร่	
เมื่อพบก�รระบ�ด	

2,000	-	4,000	ตัว/ไร่

แมลงหางหนำีบ 
(Earwig)

			กัดกิน ใช้ควบคุมหนอน	และ

แมลงที่มี	ขน�ดเล็ก	

ลำ�ตัวอ่อนนุ่ม

ปล่อยก่อนก�รระบ�ด	

500	ตัว/ไร่	

เมื่อพบก�รระบ�ด	

1,000	-	2,000	ตัว/ไร่

ดูดกิน	:	

ระยะหนอน

ใช้ควบคุมเพลี้ยแป้ง

ชนิดต่�ง	ๆ

ปล่อยก่อนก�รระบ�ด	

1,000	-	2,000	ตัว/ไร่	

เมื่อพบก�รระบ�ด	

2,000	-	3,000	ตัว/ไร่

ไรตัวห้�  
(Predatory mite) 

		ดูดกิน ใช้ควบคุมไร

ศัตรูพืช

ปล่อย	5,300	-	13,300	ตัว/1	ง�น	

เพื่อควบคุมไรสองจุด

	ปล่อย	2,000	ตัว/ไร่	ทุก	ๆ	2	-	3	

	สัปด�ห์	

เพื่อควบคุมไรศัตรูกุหล�บ
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(Eocanthecona  furcellata)

(Plesiochrysa ramburi)

Euborellia sp.

Amblyseius longispinosus (Evans)

(Sycanus collalis)

แมลงช้างปีกใส
สีเขียว 

(Green lacewing) 



การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี

ชนิดศัตรูธรรมช�ติ
ตัวเบียน 5 ชนิด

ลักษณะก�ร
ทำ�ล�ย

ศัตรูพืช
เป้�หม�ย

อัตร�ก�รใช้

แตนำเบียนำไข่
ทริคโคแกรมม่า

เบียนระยะ

ไข่

ใช้ควบคุมไข่

ผีเสื้อศัตรูพืช

ปล่อยก่อนก�รระบ�ด	

20,000	ตัว/ไร่

	เมื่อพบก�รระบ�ด	

30,000	-	40,000	ตัว/ไร่

เบียนระยะ

หนอน

ใช้ควบคุมหนอนศัตรูพืช	

หนอนหัวดำ�มะพร้�ว

ปล่อยก่อนก�รระบ�ด	

200	ตัว/ไร่	ทุก	7	วัน	

ต่อเนื่อง	4	-	5	ครั้ง

แตนำเบียนำหนำอนำ
แมลงด� หนำาม

มะพร้าว 

เบียนระยะ

หนอน

ใช้ควบคุมหนอน

แมลงดำ�หน�มมะพร้�ว

ปล่อยก่อนก�รระบ�ด	
5	-	10	มัมมี่/ไร่	ทุก	7	วัน
ต่อเนื่อง	1	เดือน	ถ้�พบ

ก�รระบ�ดส�ม�รถปล่อยได้
ในปริม�ณม�ก	เพื่อควบคุม
ก�รระบ�ดได้อย่�งรวดเร็ว

แตนำเบียนำดักแด้
แมลงด� หนำาม

มะพร้าว 

	เบียนระยะ

หนอน-

ดักแด้

ใช้ควบคุมดักแด้

แมลงดำ�หน�มมะพร้�ว

ปล่อยก่อนก�รระบ�ด	
5	-	10	มัมมี่/ไร่	ทุก	7	วัน
ต่อเนื่อง	1	เดือน	ถ้�พบ

ก�รระบ�ดส�ม�รถปล่อยได้
ในปริม�ณม�ก	เพื่อควบคุม
ก�รระบ�ด	ได้อย่�งรวดเร็ว

แตนำเบียนำเพลี้ย
แป้งมันำส� ปะหลัง

สีชมพู 

	เบียนระยะ

ตัวอ่อน

ใช้ควบคุมเพลี้ยแป้งมัน

สำ�ปะหลังสีชมพู

ปล่อยก่อนก�รระบ�ด	

50	-	100	คู่/ไร่	

เมื่อพบก�รระบ�ด	

200	คู่/ไร่
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(Trichogramma spp.)

(Bracon hebetor)

(Asecodes hispinarum)

(Tetrastichus brontispae)

(Anagyrus lopezi)

แตนำเบียนำหนำอนำ 
บราคอนำ



กรมส่งเสริมการเกษตร

จุลินทรีย์ 4 ชนิด ลักษณะก�ร
ทำ�ล�ย

ศัตรูพืช อัตร�ก�รใช้

เชื้อราไตรโคเดอร์มา 
(Trichoderma asperellum)

เส้นใยแทง	

รัดเส้นใย	

เชื้อโรคพืช

ใช้ควบคุม

เชื้อร�เชื้อ

ส�เหตุโรคพืช

	-	ใช้คลุกเมล็ดพันธุ์	10	กรัม/		

	 น้้ำ�	10	มิลลิลิตร/เมล็ดพันธุ์	 

	 1	กิโลกรัม

-		ใช้แช่เมล็ดพันธุ์	1	กิโลกรัม/		

	 น้ำ�	100	ลิตร/เมล็ดพันธุ์	 

	 100	กิโลกรัม

-		ใช้ฉีดพ่น	1	กิโลกรัม/

	 น้้ำ�	200	ลิตร

-		ใช้หว่�น	1	กิโลกรัม/รำ�	4	กรัม/ 

	 ปุ๋ยหมัก	100	กิโลกรัม	

	 หว่�นรอบทรงพุ่ม	

	 80	-	100	กิโลกรัม/ไร่

-		ใช้รองก้นหลุม	1	กิโลกรัม/	 

	 รำ�	4	กรัม/ปุ๋ยหมัก	100	 

	 กิโลกรัม	หว่�นรอบทรงพุ่ม		

	 10	-	100	กรัม/หลุม

-		ใช้ร่วมกับวัสดุปลูก	1	กิโลกรัม/ 

	 รำ�	4	กรัม/ปุ๋ยหมัก	100	 

	 กิโลกรัม	ผสมให้เข้�กัน 

	 นำ�ม�	1	ส่วน	ผสมกับวัสดุปลูก	

	 4	ส่วน
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ลักษณะของเช้ือร�ไตรโคเดอร์ม� : 
มีสีเขียวเข้ม	ไม่มีสีอื่นปน
ลักษณะสปอร์ :	เห็นเป็นผงฟุ้งสีเขียว
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จุลินทรีย์ 4 ชนิด ลักษณะก�ร
ทำ�ล�ย

ศัตรูพืช อัตร�ก�รใช้

เชื้อราเมตาไรเซียม 
(Metarhizium anisopliae)

ถูกตัวต�ย ใช้ควบคุม
หนอนด้วงแรดมะพร้�ว
หนอนด้วงหนวดย�วปลวก 

เพลี้ยกระโดด	

เพลี้ยจักจั่น	กลุ่มตัว

อ่อนและดักแด้แมลง	

ที่อยู่ในดิน

	 ใช้กำ�จัดแมลงในดิน	โดยทำ� 
	 กองปุ๋ยหมัก	ขน�ด	2x2x0.5 
		 เมตร	อัตร�เช้ือร�	1	กิโลกรัม/
	 ปุ๋ยหมัก	1	กอง/แปลงปลูก	
	 2	ไร่	ใช้ฉีดพ่นเชื้อที่ได้	 	
	 ม�ตรฐ�นชีวภัณฑ์	อัตร�		
	 250	กรัม/น้ำ�	20	ลิตร/ไร่	
	 ฉีดพ่นซ้ำ�ทุก	3	และ	7	วัน	
	 ห�กศัตรูพืชยังไม่ลดปริม�ณ

เช้ือไวรัส NPV (Nucleopolyhedro virus) 
หนำอนำกระทู้หอม

กินต�ย ใช้ควบคุม

หนอนกระทู้หอม

	 เมื่อพบศัตรูพืชใช้	อัตร�	
	 10		มิลลิลิตร/น้ำ�	20	ลิตร	
	 ฉีดพ่นทุก	7	-	10	วัน	
	 พบศัตรูพืชระบ�ดใช้	 อัตร�	 	
	 15	-	20	มิลลิลิตร/น้ำ�	20	ลิตร 
	 ฉีดพ่น	5	-	7	วัน	หรือวันเว้นวัน 
	 จนกว่�หนอนจะลดลง

เชื้อราบิวเวอเรีย
(Beauveria bassiana)

	 ใช้ฉีดพ่น	เชื้อที่ได้ม�ตรฐ�น		
	 ชีวภัณฑ์	อัตร�	250	กรัม/		
	 น้ำ�	20	ลิตร/ไร่	ฉีดพ่นซ้ำ�
	 ทุก	3	และ	7	วัน	ห�กศัตรูพืช
	 ยังไม่ลดปริม�ณ

ถูกตัวต�ย ใช้ควบคุมเพลี้ย

กระโดดสีน้ำ�ต�ล	

เพล้ียจักจ่ัน	เพล้ียอ่อน	

เพลี้ยจักจั่น	เพลี้ยไฟ	

แมลงหวี่ข�ว	ไรแดง
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ลักษณะของเชื้อร�บิวเวอเรีย	:	
มีสีข�ว	ไม่มีสีอื่นปน
ลักษณะสปอร์	:	เห็นเป็นผงสีฟุ้ง
คล้�ยแป้งสีข�ว

ลักษณะของเชื้อร�เมต�ไรเซียม : 
มีสีเขียวหม่น	(เขียวขี้ม้�)	ไม่มีสีอื่นปน
ลักษณะสปอร์ :	เห็นเป็นผงสีฟุ้ง
คล้�ยแป้งสีเขียวหม่น	(เขียวขี้ม้�)
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เมื่อไหร่ ควรใช้การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี

เมื่อมีก�รปลูกพืช และเริ่มพบศัตรูพืชอย่�รอให้ถึงขั้นระบ�ด

ถ้�ศัตรูธรรมช�ติในธรรมช�ติมีเพียงพอ ก็ไม่จำ�เป็นต้องปล่อย
เพิ่มเติมลงไป

ตอ้งอนรัุกษศ์ตัรธูรรมช�ต ิ โดยใชห้ลกัก�รควบคมุศตัรพูชืโดยวธิ ี
ผสมผส�น หรือ IPM ศัตรูธรรมช�ติใช้ร่วมกับทุกวิธีใน IPM ได้ 
ยกเว้นวิธีเดียว คือ ส�รเคมี

ก�รใช้ประโยชน์จ�กศัตรูธรรมช�ติ ควรใช้อย่�งต่อเนื่อง 
จะเหน็ผลเรว็ เพร�ะเมือ่ใชศ้ตัรธูรรมช�ติ หรือว�่ใช้วธิอีืน่ทีไ่ม่ใช่
ส�รเคมี ศัตรูธรรมช�ติที่มีอยู่ในธรรมช�ติ และท่ีปล่อยลงไป 
จะทำ�ง�นตลอดเวล� เพร�ะต้องออกห�อ�ห�รเพื่อดำ�รงชีวิต

ต้องมีก�รสำ�รวจแปลงอย่�งสม่ำ�เสมอเพื่อ 
 เปรียบเทียบปริม�ณ	 ศัตรูพืชและศัตรูธรรมช�ติ	 รวมทั้ง 
	 คว�มแข็งแรงของพืชที่ปลูก
	 ดูพฤติกรรมต่�ง	 ๆ	 ของแมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมช�ติ 
		 เพื่อวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ในแปลงปลูกอย่�งถูกต้อง
	 ก�รสำ�รวจจะส�ม�รถตัดสินใจด้วยตนเองอย่�งมั่นใจ

01

03

04

05

02
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	 สหกรณ์ก�รเกษตรแห่งประเทศไทย	จำ�กัด.
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 มะพร้�วที่เก�ะสมุย.
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 ศัตรูพืชประจำ�ปีงบประม�ณ	2559.	(อัดสำ�เน�).
_________________.	2563.	ก�รใช้เชือ้จลิุนทรย์ี	(ชวีภณัฑ์)	ในก�รควบคมุศัตรูพชื. 
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