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บทที่ 1 

การผลิตและใช้แมลงหางหนีบขาวงแหวน (Ring-legged earwig) ควบคุมแมลงศัตรูพืช 
ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท สระบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ นครปฐม และเพชรบุรี 

 
วารีรัตน์ สมประทุม1/ นรีรัตน์  ชูช่วย2/ ณพงษ์ วสยางกรู3/ สุภัค กาญจนเกษร4/ 

อดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด4/ วรากรณ์ เรือนแก้ว5/ สุณิสา พ่วงจู6/ 
 

 ภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญหลายชนิด ได้แก่ ข้าว 
พืชไร่ พืชผัก ไม้ผล และพืชอ่ืน ๆ เกษตรกรมักประสบปัญหาการเข้าท าลายของศัตรูพืชในระหว่างการผลิต เช่น 
หนอนกออ้อย เพลี้ยอ่อน หนอนผีเสื้อชนิดต่าง ๆ เกษตรกรแก้ปัญหาโดยใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ท าให้ต้นทุน
การผลิตสูง และอาจมีการตกค้างของสารเคมีในผลผลิต เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค 
ดังนั้นจึงน าเทคโนโลยีการใช้แมลงหางหนีบขาวงแหวนควบคุมแมลงศัตรูพืชถ่ายทอดสู่เกษตรกร เพ่ือลดการใช้
สารเคมี ลดต้นทุน และเพ่ิมความปลอดภัยให้ผู้บริโภค ผู้ผลิต และสิ่งแวดลอม 

แมลงหางหนีบขาวงแหวน มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Euborellia annulipes (Lucus) จัดอยู่ในวงศ์ 
Anisolabididae อันดับ Dermaptera แมลงหางหนีบมีขนาดเล็ก ล าตัวแบนยาวสีน้ าตาลด าเป็นมัน มีตารวมเพียง
อย่างเดียว มีหนวดแบบเส้นด้าย ขาสีเหลืองและมีแถบสีด าเป็นวงรอบขา มีทั้งไม่มีปีกหรือมีปีกสั้น ๆ บริเวณปลาย
ท้องมีอวัยวะคล้ายคีม 1 คู่ ใช้หนีบจับเหยื่อ เป็นแมลงศัตรูธรรมชาติที่มีพฤติกรรมเป็นตัวห้ า เข้าท าลายเหยื่อที่เป็น
ตัวหนอนโดยใช้แพนหางหนีบให้สลบหรือตายก่อนจึงกัดกิน ถ้าแมลงหางหนีบกินอ่ิมจะใช้แพนหางหนีบตัวหนอนให้
ตายและทิ้งไว้ แล้วจะห้ าหนอนตัวอ่ืนต่อไป ส่วนเหยื่อที่เป็นเพลี้ยอ่อน แมลงหางหนีบจะใช้ปากกัดกินโดยตรง แมลง
หางหนีบอาศัยอยู่ในแปลงพืชทั่ว ๆ ไป หากินในเวลากลางคืน มักซ่อนตัวตามซอกดิน ท่อนไม้ หรือต้นพืช (สมชัย 
และภัทรพร, 2561) สามารถใช้ควบคุมไข่ ตัวหนอนของผีเสื้อชนิดต่างๆ และแมลงขนาดเล็กชนิดอ่ืนที่มีล าตัวอ่อน
นุ่ม (สมชัย และคณะ, 2561)  ใช้ในพืชต่าง ๆ เช่น อ้อย ผักที่มีล าต้นเตี้ย 

ชนิดของแมลงหางหนีบ 
ชนิดที่ใช้ก าจัดแมลงศัตรูพืช ได้แก่ แมลงหางหนีบขาวงแหวน ใช้ท าลายหนอนกออ้อย หนอนผีเสื้อขนาด

เล็ก และกลุ่มแมลงดูดกินน้ าเลี้ยงจากพืช เช่น เพลี้ยอ่อน ส่วนแมลงหางหนีบสีน้ าตาล ชอบปีนปุายต้นพืชที่มีความ
สูง จึงใช้ก าจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด หนอนเจาะล าต้นและหนอนเจาะฝักข้าวโพด เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 

1/ นักวิชาการเกษตรช านาญการ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5       
2/ นักวิชาการเกษตรช านาญการ ศูนย์วิจัยและพฒันาการเกษตรเพชรบุรี 
3/ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์      
4/ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 
5/  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ส านักวิจัยและพฒันาการเกษตรเขตที่ 5       
6/ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุร ี
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ภาพที่ 1.1 ชนิดของแมลงหางหนีบ (ก) แมลงหางหนีบขาวงแหวน และ (ข) แมลงหางหนีบสีน้ าตาล 
 

   
 

ภาพที่ 1.2 วงจรชีวิตแมลงหางหนีบขาวงแหวน (ท่ีมา: ศวพ.เพชรบุรี) 
 

วงจรชีวิตของแมลงหางหนีบขาวงแหวน 
 
 

 

ไข่ ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่เป็นกลุ่ม ๆ ละ 30-60 ฟอง ลักษณะกลมรี 
ตลอดชีวิตเพศเมียอาจวางไข่ได้ถึง 240 ฟอง ไข่ระยะแรกมีสีขาวนวล แล้ว
ค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นสีเหลืองและสีน้ าตาล เมื่อใกล้ระยะฟักเป็นตัวอ่อน 
ระยะไข่ประมาณ 6-8 วัน 

 

 
 
ตัวอ่อน มี 5 วัย โดยตัวอ่อนที่ฟักใหม่ ๆ จะมีสีขาว สีจะเข้มขึ้นและขนาด
ล าตัวจะใหญ่ขึ้นตามวัย รวมระยะเวลาในช่วงตัวอ่อนประมาณ 50-60 วัน 
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ตัวเต็มวัย ล าตัวยาว 1.6-1.8 เซนติเมตร เพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้ มี
ล าตัวสีน้ าตาลด าเป็นมัน มีแถบสีด าเป็นวงรอบขา หนวดมี 17 ปล้อง โดย
ปล้องที่ 3-4 จากปลายหนวดมีสีซีด แพนหางคล้ายคีม เพศผู้มีปุุมเล็ก ๆ 
ยื่นออกมาจากด้านในของแพนหาง เพศเมียแพนหางเรียบ อายุตัวเต็มวัย 
ประมาณ 2-3 เดือน 

 
กลไกการเข้าท าลายศัตรูพืช 

 แมลงหางหนีบขาวงแหวนมีปากแบบกัดกิน สามารถกินแมลงหลายชนิดเป็นอาหาร กินเหยื่อได้หลายตัว
จนกว่าจะเจริญเติบโตครบวงจรชีวิต และสามารถกินเหยื่อเฉพาะที่มีขนาดเล็กกว่าและเหยื่อที่มีล าตัวอ่อนนุ่ม   
โดยใช้แพนหางจับเหยื่อแล้วจึงกัดกินเป็นอาหาร ส่วนไข่หรือเหยื่อที่เป็นเพลี้ยอ่อนจะใช้ปากกัดกินโดยตรง 
(กรมวิชาการเกษตร, 2563) 

วิธีการใช้เพื่อควบคุมศัตรูพืช 
 โดยส ารวจแมลงศัตรูพืชก่อนปล่อยแมลงหางหนีบ 1 วัน และหลังปล่อย 15 วัน เมื่อพบการระบาด
ของแมลงศัตรูพืช ได้แก่ ไข่และหนอนกออ้อย รวมถึงแมลงขนาดเล็กที่มีล าตัวอ่อนนุ่ม ให้ปล่อยแมลงหางหนีบ
ขาวงแหวนในอัตรา 500 ตัว/ไร่ ในเวลาเย็น โดยปล่อยให้กระจายทั่วแปลงปลูก แล้วใช้เศษใบไม้หรือเศษฟาง
คลุมด้านบน เพ่ือช่วยในการปรับตัวและมีที่หลบซ่อนให้แมลงหางหนีบขาวงแหวนมีโอกาสรอดสูงขึ้น หลังปล่อย 
15 วัน หากการระบาดไม่ลดลงให้ปล่อยซ้ าในอัตราเดิม ควรปล่อย 1 – 2 ครั้ง/ฤดูปลูก โดยต้องส ารวจการ
ระบาดของศัตรูพืชก่อนการปล่อย (สมชัย และภัทรพร, 2558) 

ข้อควรระวัง 
 1. เมือ่ปล่อยแมลงหางหนีบแล้วไม่ควรพ่นสารเคมีก าจัดแมลง 
 2. การใช้แมลงหางหนีบขาวงแหวนควบคุมศัตรูพืชใช้ระยะเวลามากกว่าสารเคมีก าจัดแมลง  
 3. เมื่อการระบาดลดลง ไม่มีเหยื่อ หรือไม่มีอาหารกิน แมลงหางหนีบขาวงแหวนอาจจะตายหรือ
เคลื่อนย้ายไป ท าให้ต้องปล่อยเพิ่มอยู่เสมอเมื่อพบการระบาด 

การเพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบขาวงแหวน 
 วัสดุและอุปกรณ์ 
 1. พ่อแม่พันธุ์แมลงหางหนีบขาวงแหวน 

2. ดินผสม หรือดินส าเร็จรูปส าหรับเพาะปลูกพืช หรือแกลบด า 
 3. กล่องพลาสติก ที่ฝาเจาะช่องระบายอากาศและติดตะแกรงละเอียด 

4. กระบอกฉีดพ่นน้ า 
5. จานพลาสติกขนาดเล็กส าหรับใส่อาหาร หรือฝาขวดน้ าดื่ม หรือฟอยล์ 
6. อาหารเลี้ยงแมลงหางหนีบ เช่น อาหารปลาดุกเล็ก อาหารแมว อาหารปลาสวยงามเม็ดเล็ก 

 วิธีการ 
การเพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบขาวงแหวน มีการพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงให้เหมาะสมกับพื้นท่ี ดังนี้ 

 1. น าดินที่ผสมไว้ หรือแกลบด า น ามาตากแดดจัด ๆ อย่างน้อย 1-2 วัน เพ่ือก าจัดเชื้อโรคและแมลง
ชนิดอื่น ๆ ที่ติดมา 

2. น าวัสดุส าหรับเพาะเลี้ยงมาใส่กล่องที่ฝาเจาะช่องระบายอากาศและติดตะแกรงละเอียด หรือ
กะละมังพลาสติก ให้วัสดุที่เพาะเลี้ยงมีความสูงจากก้นภาชนะประมาณ 3-4 นิ้ว พ่นน้ าให้ทั่ว เพื่อให้ความชื้น 



4 
 

3. น าแมลงหางหนีบตัวเต็มวัยใส่ลงในภาชนะที่เตรียมไว้จ านวน 50 ตัว โดยใส่เพศผู้ 10 ตัว เพศเมีย 
40 ตัว อัตราส่วนเพศผู้ : เพศเมีย (อัตรา 1: 4) โดยแมลงหางหนีบเพศเมียจะมีล าตัวสั้น และบริเวณท้องส่วน
ปลายจะปุองกว่าเพศผู้ ให้อาหารที่บดละเอียดปริมาณ 30 กรัมต่อภาชนะ เปลี่ยนอาหารทุก 2 วัน หากพบเชื้อ
ราเจริญบนอาหารต้องเปลี่ยนใหม่ทันที และน าส าลีชุบน้ าวางบนฝาขวดน้ าหรือฟอยล์ เพ่ือเป็นแหล่งน้ าให้แมลง
กิน  

4. หลังเพาะเลี้ยง 15 วัน แมลงหางหนีบเริ่มวางไข่ เมื่อเข้าสู่ระยะตัวเต็มวัย เพศเมียวางไข่เป็นกลุ่ม ๆ 
ละ 30-60 ฟอง ตลอดวงจรชีวิตของแมลงหางหนีบเพศเมียจะวางไข่ได้ประมาณ 4-5 ครั้ง 

5. ปกติเพศเมียจะมีนิสัยหวงไข่ การแยกไข่ออกมาเพ่ือเพาะขยายอาจรบกวนแมลงมากเกินไป จะท า
ให้ตัวแมลงหางหนีบกินไข่ตัวเอง ดังนั้นควรรอจนตัวอ่อนฟักออกมาแล้วประมาณ 15 วัน แล้วจึงแยกเลี้ยงใน
ภาชนะใหม ่  

6. เปลี่ยนอาหารทุก 2 วัน และตรวจดูความชื้นวัสดุเพาะเลี้ยงไม่ให้แห้งเกินไป เลี้ยงต่อไปจนถึงวัย 3-4 
หรืออายุ 30-40 วัน สามารถน าไปปล่อยในไร่ หรือน าไปแยกเลี้ยงในกล่อง ๆ ละ 50 ตัว ตามอัตราส่วนที่
แนะน า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1.3 ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบขาวงแหวน 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีขยายผลสู่เกษตรกร 
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท เกษตรกรเปูาหมายที่รับแมลงหางหนีบไป

ใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่ผลิตพืชในพ้ืนที่  ได้แก่ จังหวัดชัยนาท สระบุรี  อ่างทอง และ
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเกษตรกรส่วนหนึ่งเข้าร่วมโครงการต่างๆ เช่น โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี
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ผ่านการอบรมในหลักสูตร การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชโดยเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร เป็นการ
ประยุกต์ใช้ชีวภัณฑ์ในการควบคุมศัตรูพืช เช่น แมลงหางหนีบ ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย ร่วมกับการใช้ปุ๋ย
ชีวภาพในการผลิตพืช เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างปี 2562 -2563 รวม 650 ราย 
นอกจากนี้มีเกษตรกรที่รับชมเทคโนโลยีการใช้แมลงหางหนีบ ผ่านทางสื่อออนไลน์ติดต่อขอรับแมลงหางหนีบ
เพ่ือน าไปควบคุมแมลงศัตรูพืชในแปลงผลิตพืชโดยตรง ในระหว่างปี 2562 -2563 มีเกษตรกรที่รับแมลงหาง
หนีบไปใช้ประโยชน์แล้วจ านวน 29 ราย รวมแมลงหางหนีบที่สนับสนุนให้เกษตรกรน าไปใช้ประโยชน์ 91,000 
ตัว เกษตรบางส่วนมีความสนใจที่จะน าแมลงหางหนีบไปเลี้ยงขยายเอง จึงสนับสนุนอุปกรณ์เพาะเลี้ยงให้ใน
เบื้องต้นรายละ 1 ชุด พร้อมทั้งสาธิตวิธีการเพาะเลี้ยงพร้อมมอบเอกสารวิชาการเพ่ือใช้เป็นคู่มือในการ
เพาะเลี้ยงต่อไป 

  

ภาพที ่1.4 การใหค้วามรู้เกษตรกรเรื่องการใช้แมลงหางหนีบเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชในแต่ละพ้ืนที่  
 
  

ภาพที่ 1.5  การให้ค าแนะน าวิธีการใช้และการปล่อยแมลงหางหนีบในแปลงอ้อยของเกษตรกรที่พบการระบาด
ของหนอนกออ้อย อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.6  การปล่อยแมลงหางหนีบในแปลงผักสลัดที่พบการระบาดของหนอนกระทู้และเพลี้ยอ่อนของ
เกษตรกรในพ้ืนที่ อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี ให้บริการวิชาการแก่เกษตรกรเปูาหมายในจังหวัดเพชรบุรี
ระหว่างปี 2562-2564  เช่น การจัดนิทรรศการและแนะน าให้ความรู้แก่เกษตรกรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพ่ือการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอท่ายาง อ าเภอ
เขาย้อย อ าเภอแก่งกระจาน อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 400 ราย เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ภาครัฐเข้า
มาศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติในการเพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบขาวงแหวน พร้อมทั้งน าไปใช้ประโยชน์จ านวน   
20 ราย นอกจากนี้ยังมีการผลิตแมลงหางหนีบขาวงแหวนสนับสนุนในพ้ืนที่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จ านวน 4 โครงการ พ้ืนที่แปลงเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรี  จ านวน 39 ราย และผลิตพ่อแม่พันธุ์
ส่งมอบให้เกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดภัย จ านวน 5 ราย ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
อ าเภอแก่งกระจานจ านวน 1 ศูนย์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 2 โครงการ คือ โครงการสวน
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และโครงการศึกษาทดลองด้านพืชเพ่ือส่งเสริมอาชีพ  เพ่ือผลิตขยายใช้
เองในพ้ืนที่ และยังมีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้สารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช โดยเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดให้ผู้
เข้ารับการอบรม ได้แก่ เรื่องแมลงศัตรูพืช แมลงหางหนีบขาวงแหวนในการก าจัดศัตรูพืช กระบวนการ
เพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบขาวงแหวน และการใช้แมลงหางหนีบขาวงแหวนในการก าจัดศัตรูพืช แนะน าและให้
ค าปรึกษาแก่เกษตรกรในการเพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบขาวงแหวนใช้เองเพ่ือปูองกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 
เกษตรกรที่ได้รับความรู้จ านวน 150 ราย 

 

   
 

ภาพที ่1.7 การฝึกอบรมและสาธิตการผลิตและใช้แมลงหางหนีบควบคุมศัตรูพืช ให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจในพ้ืนที่ 
จังหวัดเพชรบุรี 

   
 

ภาพที่ 1.8  การปล่อยแมลงหางหนีบขาวงแหวน ในแปลงชะอมที่พบหนอนคืบ แปลงอ้อยที่พบหนอนกออ้อย 
และแปลงผักที่พบหนอนกระทู้ผักและเพลี้ยอ่อน ของเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรี 

 

ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์  ท าการขยายผลการใช้แมลงหางหนีบในจังหวัดนครสวรรค์ 
กลุ่มเกษตรกรเปูาหมายที่ผลิตพืชผักและอ้อย เช่น โครงการสร้างเครือข่ายการผลิตชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช 
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สนับสนุนนโยบายลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โครงการขับเคลื่อนเกษตร
อินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ ระหว่างในปี 2561-2563 โดยอบรมเกษตรกรที่สนใจจ านวน 340 ราย  สร้างกลุ่มเกษตรกรที่สามารถ
ผลิตแมลงหางหนีบใช้เอง จ านวน 5 กลุ่ม และ ศวพ.นครสวรรค์ สามารถผลิตขยายพ่อ-แม่พันธุ์แมลงหางหนีบ
เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรน าไปเลี้ยงขยายต่อจ านวน 30,000 ตัว และผลิตแมลงหางหนีบแบบพร้อมให้
เกษตรกรน าไปทดลองใช้จ านวน 62,000 ตัว 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.9 การถ่ายทอดความรู้และสร้างเครือข่ายเกษตรก รผู้ผลิตและการใช้แมลงหางหนีบควบคุมแมลง
ศัตรูพืชในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ 

 

ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรนครปฐม  อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและใช้แมลงหางหนีบขาวง
แหวนควบคุมศัตรูพืชให้เกษตรกรผู้ปลูกผัก และอ้อยในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม และนนทบุรี โดยอบรมเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ และกลุ่มเกษตรกรที่สนใจ องค์ความรู้ที่ถ่ายทอดครอบคลุมเรื่องการผลิตและใช้
แมลงหางหนีบขาวงแหวน เพ่ือปูองกันและก าจัดแมลงศัตรูพืชผักและอ้อยแบบผสมผสาน และมีการถ่ายทอด
ความรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจและมาขอรับบริการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม โดยมีเกษตรกร
ไดร้ับการถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่ปี 2558-2564 จ านวน 600 ราย 

นอกจากนี้ยังได้จัดท าแปลงต้นแบบการผลิตและใช้แมลงหางหนีบขาวงแหวนควบคุมศัตรูพืชของ
เกษตรกรผู้ปลูกผักและอ้อย ในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐมและนนทบุรี สนับสนุนแมลงหางหนีบขาวงแหวนให้กับ
เกษตรกรต้นแบบ และสอนวิธีการผลิตอย่างง่ายให้กับกลุ่มเกษตรกร เพ่ือให้สามารถผลิตใช้เองได้ และมี
เกษตรกรต้นแบบระหว่างปี 2559 - 2564 จ านวน 300 ราย  

จากการด าเนินงานพบว่า การใช้แมลงหางหนีบขาวงแหวนปูองการก าจัดแมลงศัตรูพืชในพืชผักและ
อ้อยอย่างต่อเนื่อง ท าให้แมลงศัตรูพืชระบาดลดลงอย่างน้อย 25 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตและคุณภาพสูงกว่า
วิธีการใช้สารเคมีของเกษตรกรอย่างน้อย 20 เปอร์เซ็นต์ สารเคมีตกค้างลดลง ปลอดภัยต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค 
และสิ่งแวดล้อม โดยเกษตรกรสามารถผลิตแมลงหางหนีบขาวงแหวนได้ตลอดทั้งปี  

อย่างไรก็ตาม การควบคุมการระบาดของแมลงศัตรูพืชผักแบบผสมผสาน เช่น การใช้ไส้เดือนฝอย
ก าจัดแมลงสายพันธุ์ไทยร่วมด้วย และการปลูกพืชหมุนเวียนเพ่ือตัดวงจรการระบาดของแมลงศัตรูพืช  อย่าง
ต่อเนื่อง 2-3 รอบการผลิต จะส่งผลให้การระบาดของแมลงศัตรูพืชลดลงถึง 40 เปอร์เซ็นต์ 
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การตอบรับของเกษตรกรที่น าแมลงหางหนีบขาวงแหวนไปใช้ประโยชน์ 
จังหวัดชัยนาท อ่างทอง สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา 
เกษตรกรมีความพึงพอใจในการใช้แมลงหางหนีบเพ่ือควบคุมแมลงศัตรูพืช และมีความรู้เรื่องการใช้

แมลงหางหนีบเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชมากขึ้น เกษตรกรบางส่วนสามารถเลี้ยงขยายแมลงหางหนีบเพ่ือใช้เอง
ได ้แต่บางพ้ืนที่เกษตรกรยังไม่มีความพร้อมในการเลี้ยงขยาย เนื่องจากขาดการจัดการแรงงานและเวลา จึงเข้า
มาขอรับแมลงหางหนีบพร้อมใช้จากหน่วยงานแทน นอกจากนี้เกษตรกรบางส่วนยังไม่พร้อมที่จะใช้แมลงหาง
หนีบเพราะต้องใช้เวลาในการเพาะเลี้ยงและเห็นผลช้ากว่าการใช้สารเคมี  

จังหวัดเพชรบุรี 
เกษตรกรมีความพึงพอใจการน าแมลงหางหนีบขาวงแหวนไปใช้ก าจัดศัตรูพืช และเกษตรกรสามารถเพาะเลี้ยง

แมลงหางหนีบขาวงแหวนใช้เองในแปลง จ านวน 5 ราย ได้แก่ 1) นางสาววรรณารัตน์ ตัญญะวังรัตน์ 1063/1             
ถ.ชลประทาน (ไทรย้อย) ต.ชะอ า อ.ชะอ า 2) นางสมใจ หอมรื่น 55/5 ม.8 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง  3) นางสุภารัตน์  วิศิลา 
393 ม.9 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  4) นางนิศาชล  แก้วถาวร 89/6 ม.10 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง และ 5) นางสาวดารา
ทอง  แจ้งเรือง ที่อยู่ 81 ม.14 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง   
 

   
 

ภาพที่ 1.10 การถ่ายทอดวิธีการเลี้ยงขยายแมลงหางหนีบขาวงแหวนในพื้นที่ จังหวัดนครปฐม และนนทบุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.11 การท าแปลงต้นแบบการผลิตและใช้แมลงหางหนีบขาวงแหวนควบคุมศัตรูพืชให้กับเกษตรกร  
               จ.นครปฐม 
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จังหวัดนครปฐมและนนทบุรี 
เกษตรกรมีความพอใจเป็นอย่างมาก ในการใช้แมลงหางหนีบขาวงแหวนในการปลูกผักและอ้อย 

เนื่องจากสามารถควบคุมการระบาดของแมลงศัตรูพืชได้ เช่น หนอนกออ้อย หนอนใยผัก หนอนกระทู้ผัก 
เพลี้ยอ่อน เป็นต้น ช่วยลดปัญหาสารเคมีตกค้างในผลผลิตได้ เกษตรกรมีความต้องการใช้แมลงหางหนีบขาวง
แหวนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้มีเกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เกิดการขยายผลการใช้
ประโยชน์ของแมลงหางหนีบขาวงแหวนจากแปลงต้นแบบสู่พ้ืนทีข่้างเคียง  
 
ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน 

1. เทคโนโลยีการใช้แมลงหางหนีบควบคุมแมลงศัตรูพืชชนิดใหม่  เกษตรกรบางส่วนจึงไม่ยอมรับและ
ยังคงใช้สารเคมีในการควบคุมแมลงศัตรูพืชเช่นเดิม เพราะเห็นผลรวดเร็วกว่า ดังนั้นควรให้เกษตรกรที่น าแมลง
หางหนีบไปใช้และเกิดผลสัมฤทธิ์ พัฒนาเป็นแปลงต้นแบบและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ในระดับชุมชน เพ่ือขยาย
ผลสู่พื้นที่ข้างเคียงต่อไป โดยเกษตรกรเจ้าของแปลงเป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

2. ตัวอ่อนแมลงหางหนีบขาวงแหวนระหว่างเพาะเลี้ยงเมื่ออายุประมาณ 1 สัปดาห์ ส่วนมากจะเดินอยู่
รอบ ๆ กล่อง ท าให้เวลาปิด–เปิดกล่อง ๆ อาจถูกหนีบตาย 

3. ความชื้นของแกลบด าระหว่างเพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบขาวงแหวน หากสูงเกินไปจะท าให้ตัวเต็มวัย
แมลงหางหนีบขาวงแหวนที่ตายแล้วมีเชื้อราเกิดขึ้น หากความชื้นต่ าเกินไปจะท าให้แมลงหางหนีบขาวงแหวน
ไมว่างไข่หรือไขไ่มฟั่ก 

4. การผลิตขยายแมลงหางหนีบขาวงแหวน จะพบปัญหาในเรื่องของการปนเปื้อนเชื้อราบิวเวอเรียหรือ
เชื้อราเมตาไรเซียมได้ง่าย จึงไม่ควรเพาะเลี้ยงในบริเวณเดียวกัน  
 

เอกสารประกอบการเรียบเรียง 

กรมวิชาการเกษตร. 2563. แมลงหางหนีบขาวงแหวน. หน้า 186-201. ใน: เอกสารวิชาการ ชีวภัณฑ์ปูองกัน
ก าจัดศัตรูพืช. ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร. 

สมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศรี ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ และนันทนัช พินศรี. 2561. แมลงหางหนีบขาวงแหวน (แผ่นพับ). 
ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร. 

สมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศรี และ ภัทรพร สรรพนุเคราะห์. 2558. แมลงหางหนีบ ตัวห้ าที่มีศักยภาพในการควบคุม
แมลงศัตรูพืช (แผ่นพับ). ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร. 

สมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศรี และภัทรพร สรรพนุเคราะห์. 2561. ชีวภัณฑ์ก าจัดศัตรูพืชเพ่ือการเกษตรที่ยั่งยืน. 
ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร. 53 หน้า. 
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บทที่ 2 

การผลิตขยายและใช้มวนพิฆาตควบคุมแมลงศัตรพูืชในพื้นที่จังหวัดราชบรุี 

อุดม วงศ์ชนะภัย1/ 
 

ข้าวโพดฝักอ่อนเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดราชบุรี ในปี 2563 มีพื ้นที่ปลูก 14,898 ไร่ 
ผลผลิตรวม 16,872 ตัน และผลผลิตเฉลี่ย 1,140 กิโลกรัม/ไร่ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563) ในช่วง 
2-3 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อนได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง จากการทำลายของหนอน
กระทู้ข้าวโพดลายจุด นอกจากนั้นจังหวัดราชบุรียังเป็นแหล่งผลิตพืชผักที่สำคัญแหล่งหนึ่งของภาคกลางและ
ภาคตะวันตก ผลผลิตส่งจำหน่ายเพื่อการบริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ  แต่ปัจจุบันได้รับผลกระทบจาก
การทำลายของแมลงศัตรูที ่ทวีความรุนแรงมากขึ้นตามลำดับ เนื่องจากการเพาะปลูกพืชมายาวนานและ
ต่อเนื ่อง รวมถึงสภาวะอากาศร้อน  สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร มีผลงานวิจัย 
เทคโนโลยีการผลิตและใช้มวนพิฆาตควบคุมแมลงศัตรูพืชหลายชนิด รวมถึงข้าวโพดและผัก  ซึ่งจัดเป็นวิธีการ
ควบคุมศัตรูพืชแบบชีววิธีที่ช่วยลดการใช้สารเคมี และปลอดภัยต่อผู้ผลิต ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม  ดังนั้น
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี จึงได้นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาพัฒนาและถ่ายทอดสู่เกษตรกรในจังหวัด
ราชบุร ีเพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรนำไปใช้เพ่ือความยั่งยืนในการประกอบอาชีพต่อไป 

มวนพิฆาต มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Eocanthecona furcellata (Wolff) ชื่อสามัญ Predatory stink 
bug อยู่ในวงศ์ Pentatomidae และอันดับ Hemiptera เป็นแมลงศัตรูธรรมชาติประเภทแมลงห้ำทั้งในระยะ
ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย สามารถกินหนอนศัตรูพืชได้หลายชนิด โดยเฉพาะหนอนผีเสื้อ เช่น หนอนกระทู้ผัก 
หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนแก้วส้ม หนอนหัวดำมะพร้าว หรือใน
ระยะดักแด้ที่สารเคมีกำจัดแมลงทำลายได้ยาก กินแมลงศัตรูพืชได้หลายตัวต่อวัน สามารถค้นหาแมลงที่หลบ
ซ่อนหรือบินหนีได้ดี เลี้ยงง่ายและขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว มีต้นทุนการผลิตต่ำ และเมื่อนำไปปล่อยเพื่อ
ควบคุมแมลงศัตรูพืชในแปลงปลูกจะสามารถขยายพันธุ์และเพิ่มปริมาณได้เองในสภาพธรรมชาติ มีศักยภาพสูง
ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช ช่วยลดหรือทดแทนการใช้สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพและ
ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง 

วงจรชีวิตของมวนพิฆาต 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1/ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุร ี

ระยะตัวอ่อน 1-5 ระยะไข่  

ตัวเต็มวัย 
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ไข่  มวนพิฆาตเมื่อลอกคราบออกมาเป็นตัวเต็มวัยประมาณ 4 วัน จะเริ่มผสมพันธุ์ และหลังจากนั้น 3 
วัน จะเริ่มวางไข่บนใบ กิ่ง ลำต้น ไข่มีลักษณะกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 มิลลิเมตร สีน้ำตาลเป็นมัน
สะท้อนแสง และกลายเป็นสีส้มเมื่อใกล้ฟัก วางไข่เป็นกลุ่มเรียงกันเป็นแถวประมาณ 20-100 ฟอง/กลุ่มไข่ ไข่มี
อายุ 7-8 วัน จะฟักเป็นตัวอ่อน 

ตัวอ่อน ตัวอ่อนวัย 1 หลังฟักออกจากไข่จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเกาะนิ่งอยู่กับที่  เคลื่อนไหวน้อยมาก 
ไม่มีพฤติกรรมเป็นแมลงห้ำ ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการดูดกินน้ำเป็นอาหาร ตัวอ่อนวัยนี้มีอายุ 2-3 วัน การเป็น
แมลงห้ำของมวนพิฆาตจะเริ่มที่ระยะตัวอ่อนวัย 2 จนถึงตัวเต็มวัย สังเกตได้ง่ายคือ ตัวอ่อนจะไม่อยู่รวมกันเป็น
กลุ่ม แต่จะแยกย้ายออกหาเหยื่อ ตัวอ่อนมี 5 วัย รวมเวลาทั้งหมดประมาณ 18 วัน แล้วจึงเปลี่ยนเป็นตัวเต็ม
วัย 

ตัวเต็มวัย เป็นแมลงที่มีขนาดใหญ่ มีสีน้ำตาลแก่ วัดขนาดจากหัวถึงปลายปีกยาว 1.3-1.6 เซนติเมตร 
ตัวเมียมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ มีอายุประมาณ 23 วัน ลักษณะเด่นของมวนพิฆาตตัวเต็มวัยที่แตกต่างจากมวน
ศัตรูพืชอื่นคือ ที่บ่าทั้งสองข้างจะมีหนามแหลมข้างละอัน ตัวเมียสามารถวางไข่ได้ประมาณ 340 ฟอง 

 

กลไกการทำลายศัตรูพืช 
 มวนพิฆาตมีปากแบบแทงดูดคล้ายเข็ม พับเก็บไว้ใต้ท้อง แต่เมื่อเจอเหยื่อจะตวัดออกมาด้านหน้าและ
เข้าจู่โจมเหยื่อทันที มวนพิฆาตกินเหยื่อโดยการแทงปากเข้าไปในตัวเหยื่อ แล้วปล่อยสารพิษ ทำให้เหยื่อเป็น
อัมพาต จากนั้นจึงดูดกินของเหลวจากตัวเหยื่อจนตาย แล้วจึงทิ้งเหยื่อเดิมเพื่อไปหาเหยื่อใหม่ มวนพิฆาต
สามารถกินหนอนได้ทุกขนาด ตลอดชีวิตของมวนพิฆาต 1 ตัว จะกินหนอนศัตรูพืชได้ประมาณ 200-300 ตัว 
 

  
 

ภาพที ่2.1 ลักษณะการทำลายเหยื่อของมวนพิฆาต (ก) ระยะตัวอ่อน และ (ข) ระยะตัวเต็มวัย 
  

วิธีการใช้มวนพิฆาตควบคุมศัตรูพืช 
 นำมวนพิฆาตตั้งแต่ระยะวัย 3 ขึ้นไปหรือหลังฟักออกจากไข่ประมาณ 14-15 วัน ปล่อยในแปลงปลูกที่
พบการระบาดของหนอนศัตรูพืช โดยปล่อยให้กระจายทั่วพื้นที่หรือบริเวณที่พบการระบาด ซึ่งจะสามารถลด
ปริมาณหนอนศัตรูพืชลงได้ประมาณ 80-90 เปอร์เซ็นต์  ภายในเวลา 3-5 วัน โดยมีอัตราการใช้ในการควบคุม
แมลงศัตรูพืชแตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 2.1 
ข้อควรระวัง 

ควรหลีกเลี่ยงการใช้สารกำจัดแมลงในแปลงที่มีการปล่อยมวนพิฆาต แต่หากมีการระบาดของแมลง
ศัตรูพืชอย่างรุนแรง ให้ทำการพ่นสารกำจัดแมลงก่อนปล่อยมวนพิฆาตอย่างน้อย 15 วัน หรือหลังปล่อยมวน
พิฆาตแล้ว 15 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ข 
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ตารางที่ 2.1  วิธีการใช้มวนพิฆาตควบคุมการระบาดของหนอนศัตรูพืชชนิดพืชต่างๆ 
ชนิดพืช แมลงศัตรูพืช อัตราการปล่อย 

หน่อไม้ฝรั่ง และถั่วฝักยาว หนอนกระทู้หอม Spodoptera exigua 
หนอนเจาะสมอฝ้าย Helicoverpa armigera 
หนอนกระทู้ผัก Spodoptera litura 

3,200 ตัว/ไร่/ครั้ง/การระบาด 1 ครั้ง 
 

องุ่น หนอนกระทู้หอม Spodoptera exigua 
หนอนเจาะสมอฝ้าย Helicoverpa armigera 

2,400 ตัว/ไร่/ครั้ง/การระบาด 1 ครั้ง 
 

ถั่วเหลืองและถั่วเขียว หนอนกระทู้ผัก Spodoptera litura 3,900 ตัว/ไร่/ครั้ง/การระบาด 1 ครั้ง 
ข้าวโพดหวาน หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด  

Spodoptera frugiperda 
500 ตัว/ไร่/ครั ้ง เมื ่อข้าวโพดอายุครบ 
30 วัน ทุก 7 วัน ประมาณ 2-3 ครั้ง 

 

การผลิตขยายมวนพิฆาต 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขยายมวนพิฆาตจาก
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช เพื่อนำมาผลิตขยายแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรไปปล่อยในแปลงปลูกที่พบปัญหา
การระบาดของแมลงศัตรูพืช และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจได้นำไปผลิตขยายใช้เอง โดย
สามารถเลือกหนอนเป็นเหยื่ออาหารให้แก่มวนพิฆาตได้หลายชนิด เช่น หนอนนก หนอนกระทู้ชนิดต่างๆ 
หนอนผีเสื้อข้าวสาร หนอนกินรังผึ้ง หนอนไหม ฯลฯ นอกจากนี้ในด้านเทคนิคการผลิตขยายหนอนนกที่เป็น
เหยื่ออาหาร และมวนพิฆาต ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี ได้มีการปรับปรุง/ดัดแปลงวิธีการ และใช้
วัสดุและอุปกรณ์ในการผลิตขยายให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ โดย 1) การให้แตงกวาหรือฟักทอง แทนการให้
น้ำขณะเพาะเลี้ยงหนอนนก เพื่อลดการเกิดเชื้อราที่อาหาร  2) ใช้แผงไข่ไก่ (แผงกระดาษ) ตัดเป็นชิ้นๆ ให้มวน
พิฆาตซ่อนตัวและวางไข่เพื่อลดความเสียหายจากการแกะไข่จากกล่อง และซ่อนตัว  และ 3) ให้ดักแด้หนอนนก
สลับกับหนอนไหมเป็นอาหารมวนพิฆาต เพราะหนอนกินรังผึ้งมีต้นทุนในการผลิตสูงกว่าหนอนไหม ซึ่งเลี้ยงง่าย
และโตเร็ว 
 

ขั้นตอนการผลิตขยายมวนพิฆาต 
1 การผลิตขยายหนอนนกเพื่อเป็นเหยื่ออาหาร  

วัสดุและอุปกรณ ์
  1. กล่องพลาสติกใสขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 23 เซนติเมตร  
  2. อาหารไก่เลก็ 
  3. ตะแกรงร่อนตาห่าง 
  4. ทัพพ ี
           5. แตงกวาหรือฟักทอง 
  6. พัดหรือพัดลม 
 

 วิธีการผลิตขยาย 
 1. นำดักแด้หนอนนกที่มีขนาดใหญ่และสมบูรณ์ ปริมาณ 30 กรัม ใส่ลงในกล่องพลาสติกใสขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 23 เซนติเมตร โดยไม่ต้องปิดฝา เมื่อดักแดอ้ายุประมาณ 8 วัน จะลอกคราบเป็นตัวเต็มวัย 

2. ทุก 3 วัน ย้ายตัวเต็มวัยที่ลอกคราบออกจากกล่องพลาสติกเดิม มาใส่ในกล่องพลาสติกใหม่ พร้อม
ใส่อาหารไก่เล็กประมาณ 50 กรัม  

3. เมื่อตัวเต็มวัยอายุ 7-10 วัน จะเริ่มวางไข่ที่ก้นกล่องพลาสติก ปล่อยทิ้งไว้จนกระทั่งตัวเต็มวัยตาย
หมด และไขจ่ะฟักเป็นตัวหนอนขนาดเล็ก  
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4. ใช้ตะแกรงร่อนหนอนออกจากอาหาร แล้วใส่ลงในกล่องพลาสติกใบใหม่ที่มีอาหารไก่เล็ก 50 กรัม/
กล่อง มีการให้แตงกวาหรือฟักทองหั่นบางๆ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง แทนการให้น้ำ  

5. หนอนนกตั้งแต่วัย 1-13 จะเลี้ยงด้วยอาหารไก่เล็ก เมื่ออาหารในกล่องถูกกินจนป่นให้เติมอาหาร
ตามความเหมาะสมหรือประมาณ 50 กรัม/กล่อง   และเมื่อหนอนนกเปลี่ยนเป็นดักแด้อาหารจะถูกกินจนป่น
เกือบหมด 
 6. หนอนนกจะลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นดักแด้เมื่ออายุประมาณ 100 วัน ให้เก็บดักแด้ที่ได้ไปเลี้ยง
มวนพิฆาต และเก็บบางส่วนที่เหลือไปเลี้ยงขยายพันธุเ์พื่อผลิตหนอนนกในรอบถัดไป 

7. ทำความสะอาดกล่องพลาสติกเลี้ยงหนอนนกที่มีคราบผนังลำตัวของหนอนนกที่ลอกออกมาด้วยพัด
หรือใช้พัดลมเป่า และใช้ตะแกรงร่อนเศษอาหารที่ป่นและมูลของหนอนนกออกมาทิ้งทุก 30 วัน จนหนอนอายุ 
90 วัน และหลังจากนี้อีกทุก 10 วัน จะใช้พัดหรือใช้พัดลม พัดหรือเป่าคราบผนังลำตัวของหนอนนกที่ลอก
ออกมาเพื่อความสะดวกในการเก็บดักแด้ของหนอนนก 

 

    
 

ภาพที ่2.2 หนอนนกวัยต่าง ๆ (ก) ไข่  (ข) หนอนนกวัยเล็กระหว่างการเพาะเลี้ยง (ค) ดกัแด้ และ (ง) ตัวเต็มวัย 
 

2 การผลิตขยายมวนพิฆาต 
วัสดุและอุปกรณ ์

  1. กล่องพลาสติกกลมใสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 23 เซนติเมตร  
  2. สำล ี
  3. ช้อนพลาสติก 
  4. แผงไข่ไก ่(แผงกระดาษ) 
  5. ดักแด้หนอนนกหรือหนอนไหม 

6. ไซริงค ์(สำหรับเติมน้ำใส่สำลี) 
  7. คัตเตอร ์
 

วิธีการผลิตขยาย 

1. เลี้ยงพ่อ-แม่พันธุ์มวนพิฆาตตัวเต็มวัย จำนวน 40 คู่ ในกล่องพลาสติกที่มีฝาเจาะช่องระบาย
อากาศและติดตะแกรงละเอียด ให้ดักแด้หนอนนกเป็นอาหาร ใส่สำลีชุบน้ำหมาด ๆ วางในกล่องที่มีจานรอง
และนำแผงไข่ที่ทำจากกระดาษมาตัดเป็นชิ้น วางลงในกล่องเพ่ือให้มวนพิฆาตได้วางไข่และใชเ้ป็นที่ซ่อนตัว 

   
ภาพที ่2.3 การผลิตขยายมวนพิฆาตในกล่องพลาสติก 

ก ค ง ข 
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2. มวนพิฆาตจะเริ่มวางไข่หลังจากเป็นตัวเต็มวัย 7 วัน ให้เก็บไขส่ัปดาห์ละ 2 ครั้ง แล้วแยกไข่ใส่
กล่องพลาสติกใหม่เพื่อรอการฟัก 

 

 
ภาพที ่2.4 การเก็บไข่ใส่กล่องพลาสติกใหม่เพือ่รอการฟัก 

 
3. ไข่จะฟักภายใน 6-7 วัน ให้สำลีชุบน้ำเปล่าพอหมาด เป็นอาหารของมวนพิฆาตวัย 1 และให้

ดักแด้หนอนนกเป็นอาหารของมวนพิฆาตวัย 2 หรือให้ดักแด้หนอนนกสลับกับหนอนไหม มวนพิฆาตจะ
เจริญเติบโตได้ดีและแข็งแรงกว่าการกินอาหารเพียงชนิดเดียว  มวนพิฆาตวัย 2 จะให้อาหารในตอนเช้า ครั้งละ 
2-3 ตัว เมื่อมวนพิฆาตเข้าสู่วัย 3-4 แยกเลี้ยงกล่องละ 150 ตัว และให้อาหารวันละ 1-2 ครั้ง (เช้าและบ่าย) 
ครั้งละ 7-12 ตัว และเก็บซากหนอนที่เน่าออกทุก 2 วัน การให้อาหารมากเกินไปจะเน่าเสียต้องเปลี่ยนกล่อง 

    

ภาพที ่2.5 พฒันาการของมวนพิฆาตและการดูแลระหว่างเพาะเลี้ยง (ก) ไข่จะฟักภายใน 6-7 วัน (ข) การให้น้ำ และ 
(ค–ง) การให้ดกัแด้หนอนนกเพื่อเป็นอาหาร 

 
4. เมื่อมวนพิฆาตเจริญเติบโตจนถึงวัย 3 และวัย 4 สามารถแบ่งไปปล่อยในแปลงปลูกพืชที่มี

ปัญหาการระบาดของหนอนศัตรูพืช และเก็บบางส่วนไวเ้ป็นพ่อ-แม่พันธุเ์พื่อผลิตขยายในรุ่นถัดไป 
 

  
 

 

ภาพที ่2.6 การปล่อยมวนพิฆาตวัย 3-4 ลงแปลงข้าวโพด เพื่อควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 
 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชนเ์พื่อขยายผลสู่เกษตรกร 
 โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านการอบรม แจกเอกสารแผ่นพับ สาธิตการผลิตขยาย จัดนิทรรศการด้าน
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ทำแปลงต้นแบบการใช้ชีวภัณฑ์เพื่อลดการใช้สารเคมี
สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกร โดยนำมวนพิฆาตไปปล่อยในแปลงเกษตรกรที่มีปัญหาการระบาดของ

ข ค
 

ง ก 
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หนอนศัตรูพืช ทั้งผักวงศ์กะหล่ำและผักกาด ผักสลัด ถั่วฝักยาว แตงกวา ข้าวโพดฝักอ่อน เป็นต้น  ตลอดจน
สนับสนุนพ่อ-แม่พันธุ์ ให้เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรผลิตขยายมวนพิฆาตใช้เอง  
 1. จัดอบรมเกษตรกรในงานโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการพระราชดำริฯ และให้ความร่วมมือกับ
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ในการเป็นวิทยากร และจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุม
แมลงศัตรูพืช พร้อมทั้งสาธิตวิธีการผลิตขยายใช้เอง  
 

   
 

ภาพที ่2.7 การฝึกอบรม สาธิต และให้คำแนะนำเกษตรกร ในการผลิตและใช้ประโยชนม์วนพิฆาต 
 

 2. จัดทำแปลงต้นแบบเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวภัณฑ์เพื่อลดหรือทดแทนการใช้สารเคมี
ควบคุมศัตรูพืชในผัก และข้าวโพดฝักอ่อน แปลงเกษตรกร อำเภอโพธาราม บ้านโป่ง ปากท่อ สวนผึ้ง จอมบึง 
และเมืองราชบุร ี
 

   
 
 

ภาพที ่2.8 สนับสนุนมวนพิฆาตควบคุมแมลงศัตรูพืชในแปลงต้นแบบผัก และข้าวโพดผักอ่อน 
 
3. สนับสนุนพ่อ-แม่พันธุม์วนพิฆาตเพื่อให้เกษตรกรผลิตขยายใช้เอง ดังนี้ 

1) กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ นายสำเนา หนูกาง 117 หมู่ 3 ตำบลดอนกระเบื้อง  
อำเภอบ้านโป่ง จงัหวัดราชบุรี สมาชิก 8 ราย 
            2) เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดฝักอ่อน นางบุญรวม ตุ้มเปาะ 139/1 หมู่ 5 ตำบลกรับใหญ่  
  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุร ี
            3) เกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านห้วยต้นห้าง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สมาชิก 8 ราย 
 

   
 

ภาพที ่2.9 การสนับสนุนพ่อ-แม่พันธุ์มวนพิฆาต 
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ผลการนำมวนพิฆาตไปใช้ในพื้นที่และการยอมรับของเกษตรกร 
 สามารถลดปริมาณหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในแปลงข้าวโพดฝักอ่อนลงเฉลี่ยร้อยละ 74  ลดต้นทุน
การใช้สารเคมีกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด และไดผ้ลผลิตพืชที่มีความปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง 
 เกษตรกรพึงพอใจเพราะสามารถลดต้นทุนการใช้สารเคมีลงได้ และผลผลิตมีความปลอดภัยจาก
สารพิษตกค้าง ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และสัตว์เลี้ยง เช่น โคนมที่นำต้นข้าวโพดฝักอ่อน และเปลือกฝักหลัง
กรีดมาให้เป็นอาหาร  
 
ปัญหาและอุปสรรคภายหลังจากที่นำเทคโนโลยีไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกร  

การผลิตมวนพิฆาตใช้เองของกลุ่มเกษตรกรขาดความต่อเนื ่อง เนื ่องจากมีการพักแปลงปลูกพืช 
ประกอบกับขาดแคลนแรงงาน และไม่มีเวลา โดยเฉพาะการเลี้ยงหนอนนก จึงต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ
สนับสนุนในการผลิตเพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรได้นำไปปล่อย 

 
 

เอกสารประกอบการเรียบเรยีง 

สาทิพย์ มาลี. 2561. การผลิตขยายมวนพิฆาต. หน้า 47. ใน: คูม่ือการผลิตขยายชีวภัณฑ์อย่างง่าย. สำนักวิจัย
และพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร. 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2563. ข้าวโพดฝักอ่อน: เนื้อที่เพาะปลูก เก็บเกี่ยว ผลผลิต และ ผลผลิตต่อไร่  
รายจังหวัด ปี 2563. ระบบอนไลน์. แหล่งทีม่า http://www.oae.go.th/assets/portals/1/fileups/ 
prcaidata/files/-baby%20corn63.pdf. (15 มิถุนายน 2564). 

สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช. 2563. เอกสารวิชาการชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช. สำนักวิจัยพัฒนาการ
อารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร. 235 หน้า. 
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บทที่ 3 

การผลิตและใช้มวนเพชฌฆาต Sycanus versicolor ควบคุมศัตรพูืชในพื้นที่จังหวดัเพชรบุร ี

 
นรีรัตน์  ชูช่วย1/ และ กานพิศุทธิ์ เหลี่ยมวิรชั2/ 

จังหวัดเพชรบุรี ในพื้นที่อำเภอแก่งกระจาน อำเภอชะอำ อำเภอท่ายาง และอำเภอเขาย้อย เกษตรกร
ปลูกมะนาว และพืชผักหลายชนิด มักประสบปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูพืช มีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 
ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตสูง และอาจพบสารเคมีตกค้างส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค ประกอบกับศูนย์เรียนรู้    
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอแก่งกระจาน อำเภอชะอำ และอำเภอเขาย้อย  ต้องการลด
การใช้สารเคมีเพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่  ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเพชรบุรี จึงนำเทคโนโลยีการผลิตและใช้มวนเพชฌฆาตในการจัดการศัตรูพืช รวมถึงพ่อแม่
พันธุ์ จากสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร นำมาเลี้ยงขยาย แล้วส่งมอบมวนเพชฌฆาต 
พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์ให้เกษตรกรและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ได้ใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืช ช่วยลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มความปลอดภัยให้กับ
ผู้บริโภค ผู้ผลิต และรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นทางเลือกให้เกษตรกรในพื้นที่ได้นำไปผลิตใช้และเป็นต้นแบบ
ให้เกษตรกรรายอ่ืนต่อไป 
 

 มวนเพชฌฆาต มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Sycanus versicolor Dorhn อยู่ในวงศ์ Reduviidae  และ
อันดับ Hemiptera เป็นแมลงศัตรูธรรมชาติพวกมวนตัวห้ำ ทั้งในระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ทั้งเพศผู้และเพศ
เมีย สามารถเลี้ยงขยายพันธุ์ได้ง่าย โดยใชห้นอนนกเป็นอาหารซึ่งมีต้นทุนการผลิตต่ำ (รัตนา และคณะ, 2554) 

       
 

     
 

วงจรชีวิตมวนเพชฌฆาต 

 
1/ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุร ี
2/ นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุร ี

 

ตัวเต็มวัย ไข่ 

ตัวอ่อน 50-70 วัน 
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 ไข่ มวนเพชฌฆาตเมื่อลอกคราบออกมาเป็นตัวเต็มวัยได้ 14-19 วัน จะเริ่ม
วางไข่บนใบ กิ่ง ลำต้น ไข่มีลักษณะทรงกระบอก ปลายมน ตัวเมียจะขับ
เมือกสีน้ำตาลอ่อนเพื่อยึดกลุ่มไข่ติดกับพื้น และขับเมือกสีขาวคล้ายแป้ง
ต่อมาจะแข็งตัว คลุมกลุ่มไข่ทั้งด้านบนและด้านข้าง ไข่วางเป็นกลุ่มเรียงกัน
เป็นแถว จำนวนเฉลี่ย 80-110 ฟองต่อกลุ่ม ไข่มวนเพชฌฆาตมีอายุ 13-17 
วัน จะฟักเป็นตัวอ่อน โดยสามารถฟักเป็นตัวอ่อนวัย 1 ได้ประมาณ 85% 
 

 ตัวอ่อน มีสีแดง ลักษณะรูปร่างคล้ายมดแดง ตัวอ่อนวัย 1 มีอายุ 10-15 วัน 
อยู่รวมกันเป็นกลุ่มมีการเคลื่อนไหวน้อยมาก ช่วงปลายของตัวอ่อนวัย 1 
เริ่มเป็นแมลงห้ำจนถึงตัวเต็มวัย  มวนเพชฌฆาตตั้งแต่วัย 2 เป็นต้นไปจะ
แยกย้ายออกหาเหยื่อ ตัวอ่อนมี 5 วัย มีอายุประมาณ 50-70 วัน แล้ว
เปลี่ยนเป็นตัวเต็มวัย 

 ตัวเต็มวัย มีขนาดใหญ่ ความยาวจากส่วนปลายหัวถึงปลายลำตัว 1.7-2.2 
เซนติเมตร ลำตัวยาวรูปไข่ ส่วนหัวที่ติดกับอกแคบคล้ายคอ บริเวณส่วนหลัง
ตามีความยาวมากกว่าบริเวณส่วนหน้าตา มีตารวม 2 ตา และตาเดี่ยว 2 ตา 
อยู่ใต้ตารวม แผ่นสามเหลี่ยมสันหลังอกมีหนาม 1 อัน ส่วนท้องด้านข้าง
ลำตัวขยายใหญ่  ปีกจึงปกคลุมลำตัวไม่มิด ลำตัวและปีกมีสีแดงสลับดำ ตัว
เต็มวัย 1 ตัว สามารถวางไข่ได้ 5-7 กลุ่ม มีจำนวน ไข่ 480-680 ฟอง ตัว
เต็มวัยมีอายุประมาณ 40-84 วัน 

กลไกการเขา้ทำลายศัตรูพชื 
 มวนเพชฌฆาตสามารถทำลายหนอนได้ทุกขนาด โดยใช้ปากที่มีลักษณะคล้ายเข็มแทงเข้าไปในลำตัว
หนอนศัตรูพืชแล้วปล่อยสารพิษ ทำให้หนอนเป็นอัมพาตไม่สามารถเคลื่อนไหวได้จากนั้นจะดูดกินของเหลว
ภายในตัวหนอนจนหนอนแห้งตาย แล้วจึงทิ้งเหยื่อเพ่ือไปหาเหยื่อใหม่ต่อไป 

วิธีการใช้ชีวภัณฑ์ในการควบคุมศัตรูพืช 
 การนำมวนเพชฌฆาตไปปล่อยในแปลงเพื่อควบคุมศัตรูพืชนั้น ควรปล่อยมวนเพชฌฆาตระยะตัวอ่อน
ตั้งแต่วัย 4 ขึ้นไป เพราะเป็นวัยที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำลายหนอน และสามารถอยู่รอดในธรรมชาติได้ดี 

 
การเพาะเลี้ยงขยายมวนเพชฌฆาต 
วัสดุและอุปกรณ ์

1. กล่องพลาสติก ที่ฝาเจาะช่องระบายอากาศและติดตะแกรงละเอียด 

 2. ถาดรองไข่ไก่  
3. สำลีม้วน 
4. จานพลาสติกขนาดเล็กสำหรับใส่สำลีชุบน้ำ 
5. พู่กัน 
6. ปากคีบ และกรรไกร 
7. กระดาษทิชชู ่
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8. ดักแด้หนอนนก 
9. แอลกอฮอล ์70 % 
10. ถาดเลี้ยงหนอนนก 
11. อาหารไก่เล็ก 

วิธีการ 
1. การเพาะเลี้ยงหนอนนกเพื่อเป็นเหยื่ออาหาร 
 1) นำดักแด้หนอนนกที่มีขนาดใหญ่และสมบูรณ์ จำนวน 50 กรัม ใส่ลงในถาดเลี้ยง 1 ถาด  
 2) โรยอาหารไก่เล็กลงในถาด ปริมาณ 50 กรัม เพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ โดยดักแด้ มีอายุ 8 วัน จะลอก
คราบเป็นตัวเต็มวัย และตัวเต็มวัย จะเริ่มวางไข่ เมื่ออายุ 7-10 วัน ให้แตงกวา มะเขือเทศ หรือผักอื่นๆ วางใส่
ในถาดเลี้ยง ทุก 3 วัน 
 3) ตัวเต็มวัยจะวางไข่ติดกับพื้นถาดโดยมีเศษอาหารปกคลุม ย้ายตัวเต็มวัยเลี้ยงในถาดใหม่ เพื่อเก็บไข่
หนอนต่อไปจนตัวเต็มวัยตาย 
 4) ส่วนไข่หนอนนกที่ได้โรยอาหารไก่เล็กเพิ่มลงไป และให้แตงกวา มะเขือเทศ หรือผักอื่นๆ วางใส่ใน
ถาดเลี้ยง ทุก 3 วัน 
 5) หนอนนกจะกินอาหารไก่เล็กจนป่น ใช้ตะกร้าร่อนหนอนนกออกจากอาหารที่ป่นแล้ว ใส่ถาดเลี้ยง
ใหม่เติมอาหารไก่เล็ก จำนวน 50 กรัมต่อถาด ดำเนินการทุก 1 เดือน 
 6) คัดแยกดักแด้หนอนนกเพื่อใช้เลี้ยงมวนเพชฌฆาต และดักแด้บางส่วนคัดใส่ถาดเลี้ยงใหม่ ปฏิบัติ
ตามข้อ 1-6 เหมือนเดิม 

2. การเพาะเลี้ยงมวนเพชฌฆาต 
 1) คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์มวนเพชฌฆาต จำนวน 15-20 คู ่อตัราเพศผู้ต่อเพศเมีย 1:1 ใสก่ล่องพลาสติก 
ที่ฝาเจาะช่องระบายอากาศและติดตะแกรงละเอียด 

2) นำจานพลาสติกขนาดเล็กสำหรับใส่สำลีชุบน้ำหมาดๆ ใส่หนอนนกและดักแด้หนอนนกผสมกันเพื่อ
เป็นอาหารให้แก่มวนเพชฌฆาต 

3) นำถาดรองไก่ไข่ที่ตัดเป็นชิ้น วางในกล่องพลาสติกที่ใส่มวนเพชฌฆาต เพื่อเป็นที่หลบซ่อนตัวของ
มวนเพชฌฆาตและให้มวนเพชฌฆาตได้วางไข่ โดยมวนเพชฌฆาตจะเริ่มวางไข่ใช้เวลาประมาณ 15-25 วัน 

 4) แยกไข่มวนเพชฌฆาตออกจากกล่องพ่อแม่พันธุ์ใสในกล่องพลาสติกใบใหม่ ที่ฝาเจาะช่องระบาย
อากาศและติดตะแกรงละเอียด จำนวน 500 ฟองต่อกล่อง ไข่จะเริ่มฟักเป็นตัวอ่อนในเวลา 13-17 วัน จากนั้น
จะเข้าสู่วัยที่ 1 จึงให้น้ำชุบสำลีพอหมาดๆ เพียงอย่างเดียว เมื่อมวนเพชฌฆาตเข้าสู่วัยที่ 2 จะใช้เวลา 10-15 
วัน เริ่มให้ดักแด้หนอนนกเป็นอาหาร และให้น้ำชุบสำลีพอหมาดๆ เมื่อมวนเพชฌฆาตเข้าสู่วัยที่ 4-5 จนถึงตัว
เต็มวัย ให้หนอนนกและดักแด้หนอนนกผสมกันเป็นอาหาร และให้น้ำชุบสำลีพอหมาดๆ 

5) ทำความสะอาดกล่องเลี้ยง โดยคีบซากหนอนหรือซากดักแด้ที่เหลือและตายออกจากกล่อง เพื่อ
ป้องกันเกิดติดเชื้อ ซึ่งอาจทำให้มวนเพชฌฆาตที่เลี้ยงตายได้ เปลี่ยนอาหารและสำลีชุบน้ำ ทุก 2 วัน หรือ
ขึ้นอยู่กับความสกปรกของกล่องและสำลี เนื่องจากมวนเพชฌฆาตมีการขับถ่ายของเสีย 

6) สามารถแยกมวนเพชฌฆาตวัยที่ 4 จนถึงตัวเต็มวัย ปล่อยในแปลงในอัตรา 200-2,000 ตัว/ไร่ 
ในช่วงเย็นแดดไม่ร้อนจัด ปล่อยทุกๆ 7 วัน ขึ้นอยู่กับปริมาณของหนอนที่ระบาดในแปลง และแยกบางส่วน
สำหรับเป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไป 
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ภาพที่ 3.1 ขัน้ตอนการเพาะเลี้ยงมวนเพชฌฆาต 
 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 
1. การจัดนิทรรศการและแนะนำให้ความรู้เกษตรกรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการเริ่มต้น

ฤดูกาลผลิตใหม่ ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอท่ายาง อำเภอเขาย้อย 
อำเภอแก่งกระจาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ปี 2564 จำนวน 400 ราย 

 
 
 
 
 

 

15-25 วัน  

จำนวน 15-20 คู่ เพศผู้:เพศเมีย 
1:1 

ให้น้ำ อาหาร และใส่ถาดรองไข่เพื่อให้
มวนเพชฌฆาตวางไข ่

วัยที่ 1 ให้น้ำอย่างเดียว วัยที่ 2-3 ให้น้ำ
และดักแด้หนอนนก 

พ่อแม่พันธุ์ 

วัยที่ 3 จนถึงตัวเต็มวัย พร้อม
ปล่อยในแปลง 

วัยที่ 4 ถึงตัวเต็มวัย ให้น้ำและ
หนอนและดักแด้หนอนนก 

ไข่มวนเพชฌฆาต 

ปล่อยมวนเพชฌฆาตใน
แปลงเพื่อควบคุมศัตรูพืช 
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ภาพที่ 3.2 การจัดนิทรรศการและให้ความรู้เกษตรกรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพือ่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิต

ใหม่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 
 

2. เกษตรกรและนักศึกษา เข้ามาศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงมวนเพชฌฆาต เกษตรกรได้รับคำแนะนำ
และนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 15 คน 

   
 

     
 

ภาพที่ 3.3 เกษตรกรเข้ามาศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงมวนเพชฌฆาตในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี 
 
3. การเป็นวิทยากรในการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การใช้สารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช ในพื้นที่จังหวัด

เพชรบุรี โดยเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดให้ผู้เข้ารับการอบรมครอบคลุมเนื้อหาเรื่องแมลงศัตรูพืช มวนเพชฌฆาตใน
การกำจัดศัตรูพืช กระบวนการเพาะเลี้ยงมวนเพชฌฆาต และการใช้มวนเพชฌฆาตในการกำจัดศัตรูพืช 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรีเป็นวิทยากร ในการจัดฝึกอบรมในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระหว่างปี 2563- 2564  มี
เกษตรกรได้รับความรู้ จำนวน 150 ราย 
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ภาพที่ 3.4  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุร ี
 

4. การผลิตมวนเพชฌฆาตสนับสนุนในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
จำนวน 4 ศูนย์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จำนวน 4 โครงการ และพื้นที่แปลงเกษตรกรในจังหวัด
เพชรบุรีจำนวน 24 ราย 

 

  

  
 

ภาพที่ 3.5  สนับสนุนมวนเพชฌฆาตให้กลุ่มเกษตรกรผลิตผักอินทรียพ์ื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 
 
 
 
 
 

ก ข 
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ภาพที่  3.6 การนำมวนเพชฌฆาตไปใช้ประโยชน์  (ก-ข) การปล่อยมวนเพชฌฆาตในแปลงเกษตรกร  
               (ค-ง) การเข้าทำลายเหยื่อของมวนเพชฌฆาต 
 
การตอบรับของเกษตรกรที่นำชีวภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ 

เกษตรกรในพื้นที่มีความพึงพอใจในการนำมวนเพชฌฆาตไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช 
โดยเฉพาะแปลงของคุณวทัญญู วีรวัฒนโยธิน เมื่อนำมวนเพชฌฆาตปล่อยแล้ว ประชากรหนอนในแปลงมี
ปริมาณลดลง เกษตรกรจึงสนใจที่จะนำมวนเพชฌฆาตไปเลี้ยงขยายใช้เอง ขณะนี้อยู่ในการเข้ามาศึกษาเรียนรู้
วิธีการเลี้ยงขยาย และเกษตรกรที่สามารถเพาะเลี้ยงมวนเพชฌฆาตใช้เองได้แล้ว มีจำนวน 1 ราย คือ นางสาว
วรรณารัตน์ ตัญญะวังรัตน์ ที่อยู่ 1063/1 ถ.ชลประทาน (ไทรย้อย) ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  

 
 

   
 
ภาพที่ 3.7 การผลิตและการปล่อยมวนเพชฌฆาตของนางสาววรรณารัตน์ ตัญญะวังรัตน์ ก) ถาดเลี้ยงหนอน  
              นกอาหารของมวนเพชฌฆาต  ข) มวนเพชฌฆาตวัย 3  และ ค) การปล่อยมวนเพชฌฆาต 
 

ก ข 

ค ง 

ก ข ค 
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ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน 
เนื่องจากการเพาะเลี้ยงมวนเพชฌฆาตมีขั้นตอนในการเพาะเลี้ยงแมลงอาศัยและเพาะเลี้ยงมวน

เพชฌฆาตมีการเปลี่ยนอาหารและให้น้ำบ่อยในช่วงวัยแรก ดังนั้นการขยายผลให้เกษตรกรเลี้ยงใช้เองจึงยัง
ดำเนินการได้น้อย 

ข้อเสนอแนะ  
จากการสังเกตการเพาะเลี้ยงมวนเพชฌฆาตไม่เพียงแต่มีประสิทธิภาพในการทำลายหนอนได้ทุกขนาด 

แต่สามารถเข้าทำลายแมลงปกีแข็งได ้
 

 

 
 

 

ภาพที่ 3.8 มวนเพชฌฆาตเข้าทำลายเหยื่อ (แมลงปีกแข็ง) 
 

เอกสารประกอบการเรียบเรยีง 

สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช. 2563. มวนเพชฌฆาต. หน้า 180-185. ใน: เอกสารวิชาการ ชีวภัณฑ์ป้องกัน
กำจัดศัตรูพืช. สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร. 

รัตนา นชะพงษ์. 2554. มวนเพชฌฆาต มวนตัวห้ำที่สำคัญ (แผ่นพับ). กรุงเทพฯ: สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขา
พืช กรมวิชาการเกษตร. 
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บทที่ 4 

การผลิตและใช้แตนเบียนโกนิโอซัส (Goniozus nephantidis)  
ควบคุมหนอนหัวดำมะพรา้วในพืน้ที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

 

นรีรัตน์  ชูช่วย1/ และ สมอน  ธงโทน2/ 

มะพร้าวเป็นพืชสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ปี 2563 พบว่ามีพื้นที่ปลูกมะพร้าวทั้งประเทศ
รวม 859,439 ไร่ พื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 353,974 ไร่ ส่วนจังหวัดเพชรบุรีมีพื้นที่ปลูก 
13,842 ไร่ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564) ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวประสบปัญหาแมลงศัตรูพืช
ระบาด โดยแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ คือ หนอนหัวดำมะพร้าว ซึ่งเป็นแมลงต่างถิ่นที่เข้ามาทำลายต้นมะพร้าวทำ
ให้เกิดความเสียหายอย่างมาก หนอนหัวดำมะพร้าวเข้ามาตั้งแต่ปี 2550 และเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นในปี 
2555 ก่อนที่ภาครัฐจะมีมาตรการเข้าไปควบคุมซึ่งเทคโนโลยีที่นำใช้ใน ปี 2555 คือ การปล่อยแตนเบียนหนอน
หัวดำมะพร้าว การฉีดอัดสารเคมีเข้าลำต้น สำหรับมะพร้าวที่สูงกว่า 12 เมตร ส่วนมะพร้าวที่ต่ำกว่า 12 เมตร 
จะใช้วิธีพ่นสารเคมีทางใบ  

จากการลงพื้นที่แปลงมะพร้าวของเกษตรกร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อรับทราบปัญหา
และหาแนวทางแก้ไขร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร พบว่าเกษตรกรมีอาชีพหลัก คือ เลี้ยงกุ้งและ
ปลา จึงไม่ต้องการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว เพราะเกษตรกรเกรงว่าจะส่งผลกระทบ
ต่อการเลี้ยงกุ้งและปลา เนื่องจากการปลูกมะพร้าวในอำเภอบ้านแหลมจะปลูกแบบท้องร่อง ในส่วนของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการลดการใช้สารเคมีในการกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว เพื่อลดปัญหา
การระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว โดยมุ่งเน้นการการจัดการหนอนหัวดำมะพร้าวด้วยชีววิธี ด้วยการใช้ชีว
ภัณฑ์ เช่น แตนเบียนหนอนหัวดำมะพร้าว (Goniozus nephantidis) ในแปลงมะพร้าวของเกษตรกร แบบมี
ส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่ โดยเกษตรกรได้เรียนรู้ ยอมรับที่จะนำไปปฏิบัติ โดยกระบวนการที่นำไปขยาย
ผลใช้ประโยชน์ทั้งหมดน้ีไม่เป็นอันตรายต่อคน แมลงศัตรูธรรมชาติ สัตว์อื่นๆ และสิ่งแวดล้อม และได้ผ่านการ
ทดสอบวิจัยแล้วจากสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช จึงนำเทคโนโลยีน้ีขยายผลในพื้นที่แปลงเกษตรกรเพื่อลด
ปัญหาการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวอย่างยั่งยืนต่อไป 

 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Goniozus nephantidis (Muesebeck)  วงศ์ : Bethylidae และอันดบั : Hymenoptera 
 
 แตนเบียนหนอนหัวดำมะพร้าว (G. nephantidis) เป็นแมลงศัตรูธรรมชาติที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อ
หนอนหัวดำมะพร้าว ใช้ในการควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าวในประเทศอินเดียและศรีลังกาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กรมวิชาการเกษตรนำเข้ามาจากประเทศศรีลังกา ในปี 2555 เพื่อทดสอบความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว และพบว่ามีความปลอดภัยในประเทศไทย (พัชรีวรรณ และ
คณะ, 2558) 
 
1/ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุร ี
2/ นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุร ี 
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ชีววิทยาของแตนเบียนหนอนหัวดำมะพร้าว 

 

ไข่ แตนเบียนเพศเมียวางไข่บนลำตัวของหนอน ลักษณะไข่ยาวรี  
สีขาวใส  ที่มา: พัชรีวรรณ (2558) 

 

หนอน มีสีขาวใส เมื่อฟักออกมาจากไข่จะเจาะดูดกินเจริญอยู่
ภายนอกลำตัวหนอนจนเข้าสู่ระยะดักแด้ 
 
 
 

 

ดักแด้ หนอนแตนเบียนเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะถักใยหุ้มลำตัว 
และเข้าดักแด้อยู่ภายนอกลำตัวของหนอน 
 
 
 

 

ตัวเต็มวัย มีขนาดค่อนข้างใหญ่ ลำตัวสีดำ ความยาวลำตัว 1.1-
1.3 มิลลิเมตร เพศผู้ขนาดเล็กกว่าเพศเมีย ปลายท้องเพศเมียมี
ลักษณะเรียวแหลม มีอวัยวะลักษณะคล้ายเข็มที่ปลายท้องสำหรับ
ต่อยหนอนหัวดำมะพร้าว ทำให้หนอนหยุดการเคลื่อนไหว และ
แตนเบียนจะวางไข่ทีละฟองบนลำตัวหนอน แตนเบียนเพศเมีย 1 
ตัว วางไข่ 4-18 ฟองต่อวัน การเจริญเติบโตจากระยะไข่ถึงตัวเต็ม
วัย 15-19 วัน อัตราส่วนเพศเมียต่อเพศผู้ เท่ากับ 5 : 1 

 

                                           
 
 

 

                                        
 
 

ภาพที่ 4.1 วงจรชีวิตแตนเบียน G. nephantidis 
 

ตัวเต็มวัย 7-40 วัน ไข่ 1-2 วัน 
ที่มา: พัชรีวรรณ (2558) 

 

หนอน 4-5 วัน ดักแด้ 10-11 วัน 
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กลไกการเขา้ทำลายศัตรูพชื 
 แตนเบียน G. nephantidis เป็นแมลงศัตรูธรรมชาติที่มีความเฉพาะเจาะจงต่อแมลงอาศัยคือหนอน
หัวดำมะพร้าว แตนเบียนเพศเมียใช้อวัยวะคล้ายเข็มที ่ปลายท้องต่อยหนอนหัวดำมะพร้าวให้หยุดการ
เคลื่อนไหว จากนั้นวางไข่ทีละฟองบนตัวหนอน ไข่จะฟักเป็นตัวหนอนเกาะดูดกินเจริญเติบโตและถักใยเข้า
ดักแด้อยู่ภายนอกลำตัวหนอนหัวดำมะพร้าว 
 
วิธีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช 
 การใช้แตนเบียน G. nephantidis ควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว แนะนำให้ปล่อยตัวเต็มวัยในช่วงเย็น 
17.00 น. เป็นต้นไป ในอัตรา 200 ตัว/ไร่ ปล่อยทุก 7 วัน ติดต่อกันนาน 1 เดือน หากสามารถปล่อยแตนเบียน
ได้จำนวนมากจะทำให้ประสิทธิภาพในการควบคุมได้รวดเร็วขึ้น 
 
การเพาะเลี้ยงแตนเบียนหนอนหัวดำมะพร้าว (G. nephantidis) 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี รับพ่อแม่พันธุ์แตนเบียน  G. nephantidis จากสำนักวิจัย
พัฒนาการอารักพืช นำมาเลี้ยงขยายเพิ่มปริมาณเพื่อนำปล่อยในพื้นที่และดำเนินงานวิจัยในแปลงมะพร้าวของ
เกษตรกร โดยขั้นตอนการเพาะเลี้ยงแตนเบียน G. nephantidis แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี ้
 
1. การเพาะเลีย้งหนอนผเีสื้อข้าวสารแมลงอาศัยของแตนเบียน G. nephantidis  
 ผีเสื้อข้าวสารมีสีน้ำตาลปนเทา ลำตัวยาว 1.2-1.5 เซนติเมตร เวลาเกาะนิ่งปีกจะหุบขนาดกับลำตัว 
เพศเมียวางไข่ประมาณ 44-370 ฟอง มักวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ โดยไข่จะฟักภายใน 4-5 วัน หนอนที่ฟักออกมา
มีสีขาว และจะสร้างใยปกคลุมตัวเองไว้เพ่ือป้องกันตัว ระยะหนอนใช้เวลา 29-41 วัน แล้วจึงเข้าดักแด้ในปลอก
ที่สร้างขึ้น เป็นเวลา 6-13 วัน 
 

                                 
  

 

 

                                                 

 
 

ภาพที่ 4.2 วงจรชีวิตหนอนผีเสื้อข้าวสาร Corcyra cephalonica (Stainton) 
 

ตัวเต็มวัย 7-14 วันที่มา : 
www.greenbestproduct.com 

 

ไข่ 4-5 วัน 

หนอน 29-41 วัน ดักแด้ 6-13 วัน 

ที่มา : www.ricethailand.go.th 
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วัสดุและอุปกรณ ์
 1. กล่องพลาสติก ที่ฝาเจาะช่องระบายอากาศและติดตะแกรงละเอียด 
 2. ถุงตาข่าย หรือไนล่อน 
 3. ถังอบรำ 
 4. รำละเอียด 
 5. ปลายข้าว 
 6. สารอะลูมิเนียมฟอสไฟด์ 

 
วิธีการ 
การเพาะเลี้ยงหนอนผีเสื้อข้าวสารมีการพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงแตกต่างจากเทคโนโลยีเดิม (พัชรีวรรณ, 

2558) เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที ่ดังนี ้
1. เตรียมรำข้าวละเอียด 3 ส่วน : ปลายข้าว 1 ส่วน ผสมทุกอย่างให้เข้ากัน 
2. อบรำที่ผสมปลายข้าวด้วยสารอะลูมิเนียมฟอสไฟด์ในภาชนะปิดสนิทเป็นเวลา 7 วัน 
3. นำรำข้าวผสมปลายข้าวที่อบเรียบร้อยแล้วมาใส่ในภาชนะเลี้ยงหนอนที่ฝากล่องเจาะรูระบาย

อากาศไว้แล้วบุด้วยตะแกรงละเอียด 
4. โรยไข่ผีเสื้อข้าวสารปริมาณ 2,000 ฟอง ต่อรำผสมปลายข้าวหนัก 1 กิโลกรัม 
5. เลี้ยงหนอนผีเสื้อให้ได้อายุประมาณ 45 วัน ถ้าภายในกล่องมีหนอนมากเกินไปควรแยกใส่ภาชนะ

ใหม่แล้วเติมรำผสมปลายข้าว เพื่อจะได้โตเร็วขึ้น 
6. เมื่อหนอนมีขนาดโตเต็มวัยหรือมีขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับเป็นแมลงอาศัยของแตนเบียนหนอนหัว

ดำแล้วสามารถแยกไปเพาะพันธุ์ได้  
7. เมื่อเลี้ยงหนอนเข้าสู่ระยะดักแด้และตัวเต็มวัยผีเสื้อข้าวสาร ผีเสื้อข้าวสารจะวางไข่ในรำเดิมและ

บริเวณช่องระบายอากาศสามารถนำไข่ไปเลี้ยงขยายในภาชนะกล่องใหม่ได้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 4.3 ขัน้ตอนการเพาะเลี้ยงหนอนผีเสื้อข้าวสาร Corcyra cephalonica (Stainton) 

 

เตรียมอาหารโดยผสมรำ
กับปลายข้าว 

อบอาหารที่ผสมแล้วด้วยสาร
อะลูมิเนียมฟอสไฟด์ 

7 วัน 

45 วัน 

หนอนวัยที่เหมาะสมกับการเลี้ยงแตน
เบียน Goniozus nephantidis 

อาหาร 1 กิโลกรัม/กล่อง 

ไข่ผีเสื้อข้าวสาร โรยไข่ผีเสื้อข้าวสาร  ประมาณ 1 
ช้อนต่ออาหาร 1 กล่อง (2,000 ฟอง) 
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2. การเพาะเลีย้งแตนเบียน G. nephantidis 
 วัสดุและอุปกรณ ์
 1. แมลงอาศัย (หนอนหัวดำมะพร้าวที่เก็บมาจากธรรมชาต ิหรือหนอนผีเสื้อข้าวสาร)  
 2. หลอดพลาสติก เส้นผ่าศนูย์กลาง 2.5 เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร ใช้เป็นหลอดสำหรับเบียน 
 3. น้ำผึ้ง ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต ์
 4. ฟองน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 1 × 1 เซนติเมตร เย็บติดกับผ้าใยแก้ว 
 5. กล่องพลาสติกใสทรงสูงสำหรับเก็บดักแด ้
 6. ปากคีบ 
 7. แผ่นกระดาษพับเป็นถาดสี่เหลี่ยมเพื่อเก็บหนอนที่ถูกเบียน 
 8. ตะกร้าสี่เหลี่ยมทรงเตี้ยสำหรับวางหลอดเบียน 
 
 วิธีการ 

การเพาะเลี ้ยงแตนเบียน  G. nephantidis มีการพัฒนาวิธีการเพาะเลี ้ยงจากเทคโนโลยีเดิม           
(พัชรีวรรณ, 2558) ให้เหมาะสมกับพื้นที ่ดังนี ้  

1. นำหนอนหัวดำมะพร้าวหรือหนอนผีเสื้อข้าวสาร 1 ตัว และนำแตนเบียนเพศเมีย1 ตัว (แตนเบียน
เพศเมียที่ผสมพันธุ์แล้ว 4 วัน) ใส่หลอดเบียน ปิดฝาด้วยผ้าใยแก้ว ที่มีฟองน้ำเอนกประสงค์เย็บติดไว้ ใส่น้ำผึ้ง
ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต ์เพื่อเป็นอาหารของแตนเบียนหนอนหัวดำมะพร้าว 
 2. นำหลอดเบียนที่ใส่หนอนหัวดำมะพร้าวหรือหนอนผีเสื้อข้าวสารและแตนเบียนเพศเมียแล้ว วาง
เรียงในตะกร้าในแนวตั้ง บันทึกรายละเอียดวันที่เบียน จำนวนที่เบียน 
 3. ปล่อยให้แตนเบียนเข้าเบียนหนอนหัวดำหรือหนอนผีเสื้อข้าวสาร เปน็เวลา 4-7 วัน 
 4. ใช้ปากคีบนำหนอนที่มีไข่แตนเบียนออกจากหลอดเบียนและวางใส่ถาดกระดาษ ถาดละ 10 ตัว  
นำหนอนหัวดำมะพร้าวหรือหนอนผีเสื้อขาวสารตัวใหม่ใส่หลอดให้แตนเบียนเพศเมียตัวเดิมเข้าเบียนต่อ โดยทำ
เช่นเดียวกับข้อ 3 และ 4 จนกว่าแตนเบียนเพศเมียตาย 
 5. ประมาณ 7 วัน สังเกตไข่แตนเบียนจะพัฒนาเป็นหนอนและจะเข้าระยะดักแด้ในถาดกระดาษ     
ใช้ปากคีบคีบซากหนอนออกจากถาดกระดาษ นับจำนวนดักแด้ แล้วนำใส่กล่องพลาสติกใสทรงสูงเป็นเวลา    
4 วัน ปิดฝาด้วยผ้าใยแก้ว ที่มีฟองน้ำอเนกประสงค์เย็บติดไว้ เพื่อให้น้ำผึ้งเป็นอาหารเมื่อแตนเบียนออกเป็นตัว
เต็มวัย 
 6. หลังจากแตนเบียนเป็นตัวเต็มวัยออกจากดักแด้ปล่อยให้แตนเบียนผสมพันธุ์เป็นเวลา 4 วัน จึงนำไป
ปล่อยควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว และแตนเบียนส่วนหนึ่งนำมาทำพ่อแม่พันธุร์ุ่นต่อไป 

การนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
1. การจัดทำแปลงทดสอบการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว ในพื้นที่อำเภอกุยบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ์มีจำนวน 4 แปลง การจัดการดังนี้ 1) แปลงนางพเยาว ์ทำการปล่อยแตนเบียน                  G. 
nephantidis อัตรา 10 ตัว/ต้น เดือนละ 1 ครั้ง ร่วมกับการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินและการปลูกพืชผสม
หลายชนิดในพื้นที่ 2) แปลงนางทองเพียร ปล่อยแตนเบียน G. nephantidis อัตรา 10 ตัว/ต้น เดือนละ 1 ครั้ง 
ร่วมกับการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินและธาตุซิลิกอน 3) แปลงนายสำรองปล่อยแตนเบียน              G. 
nephantidis อัตรา 10 ตัว/ต้น เดือนละ 1 ครั้ง ร่วมกับการใส่ปุ๋ยคอกอัตรา 1 ตัน/ไร่ และ 4) แปลงนายชลอ 
ปล่อยแตนเบียน G. nephantidis อัตรา 10 ตัว/ต้น เดือนละ 1 ครั้ง ร่วมกับการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 
พบว่า การใช้แตนเบียน G. nephantidis ในพื้นที่อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่เดือนมกราคม 
2559-พฤษภาคม 2564 ทำให้ประชากรหนอนหัวดำมะพร้าวลดลง 89.4-98.8 เปอร์เซ็นต์ และพื้นที่อำเภอ
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บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการปล่อยแตนเบียน G. nephantidis อัตรา 10 ตัว/ต้น เดือนละ 1 ครั้ง 
จำนวน 10 แปลง พบว่า การใช้แตนเบียน G. nephantidis ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563-พฤษภาคม 2564 
จำนวน 9 แปลง ประชากรหนอนหัวดำมะพร้าวลดลง 23.6-95.5 เปอร์เซ็นต์ และ จำนวน 1 แปลง ประชากร
หนอนหัวดำมะพร้าวเพิ่มขึ้น 89.4 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากความสูงของต้นมะพร้าวแปลงนี้ มีความสูงมากกว่า 15 
เมตร อาจทำให้ประสิทธิภาพของแตนเบียน G. nephantidis ในการกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4.4 ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงแตนเบียน Goniozus  nephantidis และการใช้ประโยชน ์

 

 

 

 

 

 

4 วัน 

แตนเบียน 1 ตัว ต่อ หนอน 1 ตัว 
วางเรียงแนวตั้ง รอเบียน 4-7 วัน นำหนอนที่มีไข่แตน
เบียนออกจากหลอดเบียนใส่ถาดกระดาษ ถาดละ 10 

ตัว

7 วัน 

  
4 วัน 

ปล่อยแตนเบียนในแปลง
เพื่อกำจัดหนอนหัวดำ

มะพร้าว 

พ่อแม่พันธุแ์ตนเบียน  
G. nephantidis 

ลักษณะของแตนเบียนระยะ
หนอนบนตัวหนอนผีเสื้อ

ข้าวสาร

คีบซากหนอนออก เหลือเฉพาะดักแด้แตน
เบียน

แตนเบียนตัวเต็มวัยผสมพันธุ์ 

4 วัน 
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ภาพที่ 4.5 ข้อมูลประชากรหนอนหัวดำมะพร้าว จำนวนทางใบมะพร้าว และปรมิาณน้ำฝนที่ตรวจวัดได้ในแปลง  
              เกษตรกร อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 – เดือนพฤษภาคม 2564   
               (ก) แปลงนางพะเยาว ์(ข) แปลงนางทองเพียร (ค) แปลงนายสำรอง  (  จำนวนหนอนหัวดำ   
                มะพร้าว          จำนวนทางใบมะพร้าวที่ถูกทำลาย          จำนวนดักแด้ของหนอนหัวดำ             
               จำนวน การเบียนของแตนเบียน Goniozus  nephantidis และ    จำนวนทางใบมะพร้าวทีไ่ม่  
               ถกูทำลาย) 
 

ก 

ข 

ค 
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ภาพที่ 4.6  สภาพแปลงมะพร้าวของเกษตรกรอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ปล่อยแตนเบียน 
              G. nephantidis ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 – เดือนพฤษภาคม 2564 เดือนมกราคม 

  2559  (ภาพด้านซ้าย) และเดือนพฤษภาคม 2564  (ภาพด้านขวา) 
 
3. การเป็นวิทยากรในการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การใช้สารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 

โดยเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดให้ผู้เข้ารับการอบรม ครอบคลุมเรื่องแมลงศัตรูมะพร้าว แตนเบียน G. nephantidis ใน
การกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว กระบวนการเพาะเลี้ยงแตนเบียน G. nephantidis และการใช้แตนเบียน             G. 
nephantidis ในการกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว 
 เจ้าหน้าที่ของศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรีเป็นวิทยากรในการจัดฝึกอบรมปี 2561-2564 ใน
พื้นที่ศูนย์เรียนรู ้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ 
เกษตรกรที่ได้รับความรู้ จำนวน 300 ราย 
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ภาพที่ 4.7  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุร ี
 

4. การผลิตแตนเบียน G. nephantidis เพื่อสนับสนุนงานในพื้นที่แปลงเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรี 
จำนวน 12 ราย พื้นที่โครงการพระราชดำริ จำนวน 4 โครงการ คือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ ศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำรฯิ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

 

    
 

ภาพที่ 4.8  การปล่อยแตนเบียน G. nephantidis ในแปลงเกษตรกรและพื้นที่โครงการ 
 

การตอบรับของเกษตรกรที่นำชีวภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ 
 เกษตรกรในพื้นที่มีความพึงพอใจในการนำแตนเบียน  G. nephantidis ไปใช้ประโยชน์ในการกำจัด
หนอนหัวดำมะพร้าว และเกษตรกรสามารถเพาะเลี้ยงแตนเบียน G. nephantidis ใช้เองในแปลง จำนวน 1 
ราย คือ นางสาววรรณารัตน์ ตัญญะวังรัตน์ ที่อยู่ 1063/1 ถนนชลประทาน (ไทรย้อย) ตำบลชะอำ อำเภอ
ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  

   
 

ภาพที่ 4.9 การเพาะเลี้ยงแตนเบียน   G. nephantidis  ของนางสาววรรณารัตน์ ตัญญะวังรัตน์  
           (ก) ขวดเบียนในตะกร้า  (ข) ดักแด้แตนเบียน G. nephantidis  (ค) ตัวเต็มวัยแตนเบียน   
            G. nephantidis 

ก ข ค 
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ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน 
 เนื่องจากการเพาะเลี้ยงแตนเบียน G. nephantidis ให้ได้ปริมาณมากและมีประสิทธิภาพดีควรเลี้ยงใน
ห้องที่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศจึงจะทำให้เปอร์เซ็นต์วางไข่ การฟัก และการอยู่รอดสูง หากเลี้ยงในห้องที่
ไม่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พบว่า เปอร์เซ็นต์การวางไข่ การฟัก และการอยู่รอดค่อนข้างต่ำ ดังนั้นการ
ขยายผลให้เกษตรกรเลี้ยงแตนเบียน G. nephantidis ใช้เองจึงยงัดำเนินการได้น้อย 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการดำเนินงานการป้องกันและกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวในพื ้นที ่อำเภอกุยบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ แนะนำให้ปล่อยแตนเบียนหนอนหัวดำมะพร้าวร่วมกับการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน จะช่วย
ให้มะพร้าวฟื้นตัวได้เร็วกว่าการปล่อยแตนเบียนหนอนหัวดำมะพร้าวเพียงอย่างเดียว 
 
 

เอกสารประกอบการเรียบเรยีง 

พัชรีวรรณ จงจิตเมตต์ ณัฏฐิณี ศิริมาจันทร ์และนงนุช ช่างสี. 2561. การใช้แตนเบียนหนอนหัวดำมะพร้าว
(แตนเบียนโกนิโอซัส) ควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว. หน้า 44-45. ใน: เอกสารวิชาการชีวภัณฑ์กำจัด
ศัตรูพืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน. สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร. 

พัชรีวรรณ จงจิตเมตต์ ณัฏฐิณี ศิริมาจันทร.์ 2558. การควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว. สำนักวิจัยพัฒนาการ
อารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร. 19 หน้า. 

สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช. 2563. แตนเบียนโกนิโอซัส. หน้า147-162. ใน: เอกสารวิชาการ ชีวภัณฑ์
ป้องกันกำจัดศัตรูพืช. สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร. 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2564. ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร (มะพร้าว). ระบบออนไลน์. แหลง่ข้อมูล: 
http://www.oae.go.th/view/1/ /ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร/TH-TH (4 มิถุนายน 2564). 
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บทที่ 5 

การผลิตและใช้ชีวภัณฑ์ Bacillus subtilis สายพนัธุ์ BS-DOA 24  
ควบคุมโรคเหีย่วของกระชายในพืน้ที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดกาญจนบุรี 

 

สุภัค กาญจนเกษร1/ และ เพญ็ลักษณ์ ชูดี2/ 
 

กระชายเป็นพืชล้มลุก ประเภทเดียวกับขิง ข่า และขมิ้น อยู่ในวงศ ์Zingiberaceae เป็นพืชชนดิลำต้น ใต้
ดินเรียกว่า เหง้า ซึ่งใช้เป็นส่วนขยายพันธุ์ รากนิยมนำมาใช้ในด้านปรุงอาหาร จังหวัดนครปฐมมีพื้นที่ปลูกกระชาย 
6,990 ไร่ ผลผลิต 9,533.8 ตัน และมีผลผลิตเฉลี่ย 2.10 ตันต่อไร่ ปลูกมากที่สุดที่อำเภอเมืองนครปฐม รองลงมา
คืออำเภอกำแพงแสน และอำเภอดอนตูม ตามลำดับ จังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นที่ปลูกกระชาย 1,831 ไร่ ผลผลิต 
1,540.86 ตัน และมีผลผลิตเฉลี่ย 3.23 ตันต่อไร่ และมีการร่วมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กระชาย ตำบล
บ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีสมาชิก 50 ราย พื้นที่ปลูก 488 ไร่ การผลิตกระชายในเขต
พื ้นที ่ภาคกลางประสบปัญหาสำคัญ คือ การระบาดของโรคเหี ่ยวที่มีสาเหตุจากเชื ้อแบคทีเรีย Ralstonia 
solanacearum ในพื้นที่เป็นอย่างมาก ทำความเสียหายอย่างสูงต่อการผลิต การป้องกันกำจัดโรคนี้ ทำได้ยาก 
เนื่องจากเชื้อแบคทีเรีย R.  solanacearum สามารถอยู่ข้ามฤดูในดินได้โดยปราศจากพืชอาศัยและแฝงอยู่ในส่วน
ขยายพันธุ์หรือหัวพันธุ์ เมื่อนำส่วนขยายพันธุ์ไปปลูกจะเกิดการระบาดเป็นวงกว้าง เจริญเติบโตและเข้าทำลายพืช
ได้ดีในดินที่มีค่า pH ประมาณ 6.8 ลักษณะโคโลนีของเชื้อมีสีขาวขุ่น เยิ้ม รูปร่างไม่แน่นอน เข้าทำลายพืชได้ทาง
ราก บาดแผล หรือทางช่องเปิดธรรมชาติตามรอยแยกที่เกิดจากการแตกรากแขนง (Root rupture) และอาศัยอยู่
ในส่วนของ Cortex ก่อนที่จะเข้าสู่ส่วนของเซลล์ท่อลำเลียงน้ำ (Xylem) และเจริญในท่อลำเลียงน้ำ จนมีปริมาณ
มากพอที่จะไปอุดตันส่วนท่อลำเลียงน้ำ (วิชัย, 2560) และสามารถติดไปกับเมล็ดหรือส่วนขยายพันธุ์ได้ ส่งผลให้
พืชแสดงอาการเหี่ยวโดยเริ่มที่ใบพืชแสดงอาการเฉาและลู่ลง พืชบางชนิดใบม้วนห่อ สีของใบซีดและเปลี่ยนเป็นสี
เหลืองและแห้ง บริเวณโคนต้นมีอาการฉ่ำน้ำ ลำต้นเน่าและหักพับ แต่ไม่มีกลิ่นเหม็น เมื่อตรวจดูที่  ลำต้นจะพบ
ส่วนของท่อลำเลียงน้ำและอาหารมีสีน้ำตาลเข้ม เมื่อนำต้นพืชมาตัดตามขวางแช่ในน้ำสะอาดประมาณ 5-10 นาที 
จะเห็นของเหลวสีขาวข้นคล้ายน้ำนมไหลออกมาจากส่วนของท่อลำเลียงน้ำและอาหาร เรียกว่า Bacterial 
exudate (ooze) ทำความเสียหายต่อพืชเศรษฐกิจสำคัญหลายชนิด ทั้งพืชผัก พืชไร่ และไม้ดอกไม้ประดับ โดย
พบว่าทำให้ผลผลิตเสียหายทัง้แปลงเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ และไม่สามารถปลูกพืชซ้ำในพื้นที่เดิมได้อีก การป้องกัน
กำจัดโรคจึงทำได้ยาก และไม่มีสารเคมีที่มีประสิทธิภาพสำหรับใช้ในการป้องกันกำจัดโรคนี้ได้ (กรมวิชาการเกษตร
, 2563) 

ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ์ BS-DOA 24 ได้จากการคัดเลือกแบคทีเรีย B. subtilis ที่มี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย R. solanacearum ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรค
เหี่ยว (กรมวิชาการเกษตร, 2563) โดยการพัฒนาของ ณัฎฐิมาและคณะ ในปี 2547 และ 2557 จากการแยก
แบคทีเรีย B. subtilis สายพันธ์ุ BS-DOA24 จากดินบริเวณรอบรากยาสูบที่ปลูกในจังหวัดกาญจนบุรี  

 

1/ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 
2/ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี 
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นำมาทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเหี่ยวของขิงที่ปลูกในสภาพโรงเรือนพบว่าสามารถควบคุมและลดการ
เกิดโรคเหี่ยวได้ 70-100 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อทดสอบในสภาพแปลงเกษตรกรสามารถควบคุมการเกิดโรคเหี่ยวได้ 
62 เปอร์เซ็นต ์ 
 

กลไลการทำลายศัตรูพืช  
 จากคุณสมบัติของแบคทีเรีย B.  subtilis สามารถนำไปใช้ควบคุมโรคพืชได้ ดังนี้ 
 1. การแข่งขัน (competition) แบคทีเรีย B. subtilis เจริญเติบโตได้เร็วกว่าเชื้อโรคพืช มีความสามารถใน
การหาอาหารได้ดี เจริญเติบโตครอบครองพื้นที่บนผิวพืชได้เร็ว ทำให้เชื้อโรคพืชไม่สามารถเจริญแข่งขันเข้าทำลาย
พืชได้ ทำให้เกิดโรคน้อยลง 
 2. การผลิตสารที่มีคุณสมบัติยับยั้งหรือทำลายเชื้อโรคพืช (antibiotic) แบคทีเรีย B. subtilis สามารถ
สร้างสารปฏิชีวนะ ได้แก่ polymyxin, dificidin, subilin และ mycobacillin เพื่อทำลายเชื้อโรคหรือจุลินทรีย์
ชนิดอื่นได้ ทำให้เกิดโรคน้อยลง 
 3. การอาศัยร่วมกับรากพืช (mutualism หรือ symbiosis) แบคทีเรีย B. subtilis สามารถอยู่ร่วมกับราก
พืชและไม่เป็นโทษกับพืช เพื่อส่งเสริมการใช้ธาตุอาหารของพืช ตลอดจนกระตุ้นให้พืชผลิตสารต่างๆ ออกมายับยั้ง
การเจริญของเชื้อโรค รวมทั้งการผลิตสารกระตุ้นให้พืชเจริญเติบโตซึ่งช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช 
 

การผลิตขยายชีวภัณฑ์ แบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ์ BS-DOA 24 ตามวิธีของสำนักวิจัยพัฒนาการ
อารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 
 

วัสดุและอุปกรณ์ 
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
1. หม้อนึ่งความดัน (autoclave) 
2. ตู้อบลมร้อน (hot air oven) 
3. ตู้เขี่ยเชื้อ (laminar flow clean bench) 
4. เครื่องปั่น (blenders) 
5. ชั้นวางของ 
วัสดุวิทยาศาสตร์ 
1. จานเลี้ยงเชื้อ (petri dish) 
2. ลูปเขี่ยเช้ือ (inoculation Loop) 
3. ตะเกียงแอลกอฮอล ์
4. ขวด Duran ขนาด 1 ลิตร 
5. ขวดรูปชมพู ่(flask) ขนาด 500-1000 มิลลิลิตร 
6. บีกเกอร์แก้วขนาด 500-1000 มิลลิลิตร 
7. กระบอกตวง (cylinder) ขนาด 250 มิลลิลิตร 
8. แท่งแก้วรูปตัวแอล 
9. สำลี 
10. ถาดอลูมิเนียม หรือตะกร้า 
11. อลูมิเนียมฟอยล์ 
12. ถุงมือ  
13. ผ้าปิดจมูก 
14. ถุงพลาสติก ยาง 
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สารเคมี 
1. Tryptic soy broth (TSB) 
2. ผงวุ้น (Agar powder) 
3. Talcum 
4. Magnesium Sulfate Heptahydrate (MgSO4.7H2O) 
6. Carboxymethyl cellulose sodium salt (CMC) 
 
วิธีการ 
1. เตรียมอาหาร Tryptic soy agar และนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์   

/ตารางนิ้ว เป็นเวลา 15 นาที 
2. เทอาหารเลี้ยงเช้ือ Tryptic soy agar ใส่จานเลี้ยงเช้ือ ทิ้งไว้ข้ามคืนก่อนใช ้เพื่อให้หน้าอาหารแห้ง 
3. เลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ์ BS-DOA 24 บนอาหาร Tryptic soy agar ที่เทเตรียมไว้ 

แล้วบ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วัน ก่อนนำมาทำชีวภัณฑ์ในการผลิตชีวภัณฑ์ 1 กิโลกรัม จะใช้เชื้อ
จำนวน 50 จานเลี้ยงต่อ Talcum 1 กิโลกรัม 

4. เตรียมสารละลาย 2.47% MgSO4.7H2O แล้วนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121    องศาเซลเซียส ความดัน 
15 ปอนด์/ตารางนิ้ว เป็นเวลา 15 นาที  

5. เตรียมสารละลาย 2.5% CMC นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์/
ตารางนิ้ว เป็นเวลา 15 นาท ี

6. ชั่ง Talcum ถุงละ 1 กิโลกรัม และนำไปนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 
ปอนด์/ตารางนิ้ว เป็นเวลา 15 นาที 

7. ผลิตชีวภัณฑ์แบคทีเรีย B. subtilis สายพันธ์ุ BS-DOA 24 ในรูปแบบผง (สูตรสำหรับ 1 กิโลกรัม) 
7.1 ตวงสารละลาย 2.47% MgSO4.7H2O ปริมาตร 250 มิลลิลิตร ใส่จานเลี้ยงเชื้อที่บ่มไว้   

3 วัน โดยเทสารละลาย 2.47% MgSO4.7H2O เฉลี่ยต่อจานเลี้ยงเชื้อประมาณ 5 มิลลิลิตร จากนั้นขูดเชื้อ 
จำนวน 50 จานเลี้ยงเชื้อใส่บีกเกอร ์

7.2 เติมสารละลาย 2.5% CMC ปริมาตร 250 มิลลิลิตร ลงในบีกเกอร์ผสมให้เข้ากัน 
7.3 นำสารแขวนลอยเชื้อแบคทีเรียที่เตรียมไว้คลุกผสมกับ talcum ที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว  

จำนวน 1 กิโลกรัม นวดให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน 
7.4 นำชีวภัณฑ์ที่ได้แบ่งเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วใส่ถาดที่รองด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ และปิดถาดด้วย

อลูมิเนียมฟอยล์ที่ตัดเป็นรูรูปสามเหลี่ยมเล็กๆ ผึ่งตากลมให้แห้งเป็นระยะเวลา 3 วัน 
7.5 นำชีวภัณฑ์ที่แห้งมาบดให้ละเอียดเป็นผงและบรรจุลงถุงให้มีน้ำหนัก 1 กิโลกรัม และเก็บ

รักษาชีวภัณฑไ์ว้ในตู้เย็น 
7.6 ส่งตัวอย่างชีวภัณฑ์ที่ผลิตได้แต่ละครั้งตรวจเช็คหาปริมาณเชื้อที่ผลิตได้โดยตรวจนับ

ปริมาณแบคทีเรีย B. subtilis สายพันธ์ุ BS-DOA 24 ต้องมีปริมาณไม่ต่ำกว่า 109 โคโลนี/กรัม   
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 
ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ์ BS-DOA 24 ในการควบคุม

โรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย R. solanacearum ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกระชายในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอ
กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และเกษตรกรในพื้นที่ข้างเคียงที่เข้ามาขอรับบริการและศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรนครปฐม โดยมีการร่วมมือกับสำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ในการ
ถ่ายทอดองค์ความรูผ้่านการฝึกอบรมและสาธิต พร้อมทั้งสนับสนุนเอกสารวิชาการ เรือ่ง โรคเหี่ยวที่มีสาเหตุจากเชื้อ
แบคทีเรีย R. solanacearum ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ์ BS-DOA 24  และการป้องกันกำจัดโรค
เหี่ยวแบบผสมผสาน เพื่อให้เกษตรกรเกิดความรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้อง  ซึ่งมีเกษตรกรที่เข้ารับการถ่ายทอด
ความรูใ้นปี 2560 ถึง 2564 จำนวน 100 ราย และมีเกษตรกรต้นแบบ จำนวน 8 ราย 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี 
ถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ์ BS-DOA 24 ในการควบคุมโรค

เหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย R. solanacearum ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกระชายในพื้นที่อำเภอบ่อพลอย 
จังหวัดกาญจนบุรี โดยดำเนินการผ่านการจัดอบรมและสาธิต พร้อมทั้งสนับสนุนเอกสารวิชาการ และสารชีว
ภัณฑ์ ให้กับเกษตรกรที่สนใจ เกษตรกรที่เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ในปี 2563 ถึง 2564 จำนวน 60 ราย และ
มีเกษตรกรต้นแบบ จำนวน 7 ราย 

 

 
  

   
 

               
 
          
 

เตรียมอาหาร Tryptic Soy Agar และนึ่งฆ่าเชื้อ เทอาหารใส่จานเลี้ยงเชื้อ ทิ้งไว้ข้ามคืน เลี้ยงเชื้อ BS-DOA 24 บนอาหาร 

บ่มเชื้อไว้ 3 วัน ใส่ 2.47% MgSO4.7H2O ปริมาณ 5 มล./จาน ขูดเชื้อใส่บีกเกอร์ 
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ภาพที่ 5.1 ขัน้ตอนการผลิตชีวภัณฑแ์บคทีเรีย B. subtilis สายพันธ์ุ BS-DOA 24 
 
 
 
 
 

 

ใส่ 2.5% CMC ปริมาณ 250 มล. 

ผสมสารละลายเชื้อกับ talcum  นวดให้เป็นเนื้อเดียวกัน 

แบ่งเป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ถาดที่รองด้วยอลูมิเนียม
ฟอยล์ 

ปิดถาดด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ ตากให้แห้ง 3 วัน นำไปบดให้ละเอียด 

ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus subtitlis  
สายพันธุ์ BS-DOA 24 

บดละเอียด และนำไปใส่บรรจุภัณฑ์ 

ใส่ 2.5% CMC ปริมาณ 250 มล. 
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ภาพที่ 5.2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกกระชาย และสมาชิกโครงการศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จ.นครปฐม 

 

   

 
 

ภาพที่ 5.3 การแชห่ัวพันธุ์กระชาย (ก) ลักษณะเหง้ากระชาย และ (ข) การสาธิตวิธีการแช่หัวพันธุ์กระชายใน 
              สารละลายชีวภัณฑ์แบคทีเรีย B. subtilis แก่เกษตรกร จ. นครปฐม 
 

ก ข ค 

ง จ 
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ภาพที่ 5.4 การสนับสนุนชีวภัณฑ ์B. subtilis สายพันธ์ุ BS-DOA 24 ให้กับเกษตรกร จ.นครปฐม 

 

 
ภาพที่ 5.5  ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร (ก) สำรวจการเกิดโรคเหี่ยว (ข) บริเวณที่เกดิโรคเหี่ยว และ (ค) 

สภาพแปลงปลูกกระชายของเกษตรกร จ. นครปฐม 
 

   
 

 

ภาพที่ 5.6 การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกกระชายที่สนใจ และสาธิตการแช่หัวพันธ์ุกระชาย
ด้วยแบคทีเรีย B. subtilis สายพันธ์ุ BS-DOA 24 ใน จ.กาญจนบุร ี

 

   
 

      ภาพที่ 5.7 การสนับสนุนชีวภัณฑ ์B. subtilis สายพันธ์ุ BS-DOA 24 ให้กับเกษตรกร จ.กาญจนบุร ี

ก ข ค 
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การตอบรับของเกษตรกรที่นำชีวภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 
จากการขยายผลการใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ์ BS-DOA 24 ในการควบคุมโรคเหี่ยว

ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย R. solanacearum ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกระชาย พบว่า การระบาดของโรคเหี่ยว
ลดลงอย่างน้อย 60 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ผลผลิตที่ได้จากแปลงที่ใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ์ BS-
DOA 24 สูงกว่าการผลิตตามวิธีของเกษตรกรที่มีการใช้สารเคมี อย่างน้อย 40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งหากมีการควบคุม
โรคเหี่ยว โดยใช้วิธีแบบผสมผสานและใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ์ BS-DOA 24 และหมุนเวียน
พืชที่ปลูก เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรค อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 2-3 รอบการผลิต จะส่งผลให้การเกิดโรค
เหี่ยวลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยสามารถลดลงได้ ถึง 95 เปอร์เซ็นต์ (จากการสอบถามและสำรวจเกษตรกรที่
มีการจัดการอย่างเหมาะสมและมีการใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ์ BS-DOA 24 อย่างต่อเนื่อง) 
ทำให้เกษตรกรมีความพอใจเป็นอย่างมากในการใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ์ BS-DOA 24 ใน
แปลงปลูกกระชาย และเกษตรกรมีความต้องการใช้สารชีวภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้  ยังมีเกษตรกร ที่มาดูงาน
และรับทราบถึงผลการใช้ชีวภัณฑ์ มีความสนใจอยากใช้สารชีวภัณฑ์แบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ์ BS-DOA 
24 ในการผลิตกระชายเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 3 กลุ่ม เกษตรกร 20 ราย  

   
 

ภาพที่ 5.8  ผลผลิตกระชายจากการใชแ้บคทีเรีย B. subtilis สายพันธ์ุ BS-DOA 24 ของเกษตรกร จ.นครปฐม 

นอกจากการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์แบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ์ BS-DOA 24 ในการป้องกันกำจัด
โรคเหี่ยวในกระชายตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรกรแล้ว ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐมได้
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วัน ในการปลูกกระชายร่วมด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยและเพิ่มความ
แข็งแรงให้กับกระชาย จึงทำให้ผลผลิตของเกษตรกรเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาด 

 

   
 

 

ภาพที่ 5.9  ผลผลิตจากการใช ้B.  subtilis สายพันธ์ุ BS-DOA 24 ร่วมกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วัน  
ของเกษตรกร จ.นครปฐม 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี 
จากการขยายผลการใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย B.  subtilis สายพันธุ์ BS-DOA 24 ในการควบคุมโรคเหี่ยว

ในกระชาย ส่งผลให้การระบาดโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียลดลง และสามารถควบคุมการแพร่กระจาย
ของโรคได้ดี ผลผลิตมากขึ้น และมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด และสามารถปลูกกระชายซ้ำที่เดิม
ได้ เกษตรกรจึงมีความพอใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากพบการระบาดของโรคเหี่ยวที่เกิดจากเช้ือแบคทีเรียในพื้นที่
ปลูกมาก สามารถป้องกันกำจัดโรคเหี่ยวในกระชายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกษตรกรยังมีความต้องการใช้
ชีวภัณฑ์ B.  subtilis สายพันธุ์ BS-DOA 24 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากเกษตรกรมีการป้องกันกำจัดโรคเหี่ยวที่เกิด
จากเชื้อแบคทีเรีย โดยวิธีผสมผสานร่วมกับการรมดินเพื่อฆ่าเชื้อโรคในขั้นตอนของการเตรียมแปลง จะเป็นการ
ป้องกันโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

  
 

ภาพที่ 5.10 แปลงกระชายของเกษตรกรที่ไม่ใช ้และใช ้B. subtilis สายพันธ์ุ BS-DOA 24  
 

 
 

ภาพที่ 5.11 ผลผลิตกระชายของเกษตรกร จ. กาญจนบุรี เมื ่อ (ก) ไม่ใช้ และ (ข) ใช้ชีวภัณฑ์
แบคทีเรีย B. subtilis สายพันธ์ุ BS-DOA 24  

 

ก 

ข 
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ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน 
1. เกษตรกรบางกลุ ่มขาดความรู ้ความเข้าใจในการควบคุมโรคเหี ่ยวในกระชาย  จึงทำให้โรค

แพร่กระจายไปทั่วแปลง  
2. สารชีวภัณฑ์ที่ให้การสนับสนุนมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการใชข้องเกษตรกร  

 3. ในการจัดการโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื ้อแบคทีเรีย R. solanacearum จำเป็นต้องใช้วิธีการแบบ
ผสมผสานและต้องใช้หัวพันธุ์ที่ปลอดโรค จึงจะสามารถควบคุมการระบาดได้ แต่จากการดำเนินงานพบว่าหัว
พันธุ์ที่เกษตรกรใช้ยังพบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย R. solanacearum และวิธีการอบดินเพื่อฆ่าเชื้อโรคใน
ขั้นตอนของการเตรียมแปลง จะเป็นการป้องกันโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่
เกษตรกรไม่ต้องการอบดินเพื่อฆ่าเชื้อโรคในดิน เนื่องจากมีความยุ่งยาก ขาดแรงงานในการปฏิบัติ ทำให้การใช้
ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย B. subtilis  สายพันธุ์ BS-DOA 24 ควบคุมโรคเหี่ยว ยังไม่สามารถควบคุมการเกิดโรคได้ 
100 เปอร์เซ็นต ์

4. ในช่วงฤดูฝนที่มีปริมาณฝนตกมาก หากพื้นที่ปลูกของเกษตรกรติดกับพื้นที่อื่นที่มีการระบาดของ
เชื้อสาเหตุโรคเหี่ยวและน้ำจากพื้นที่ภายนอกเข้ามาในแปลงปลูกได้จะทำให้ในพื้นที่ของเกษตรกรมีปริมาณเชื้อ
โรคเพิ่มปริมาณสูงซึ่งเป็นอีกสาเหตุทีท่ำให้พบการระบาดและเข้าทำลายของโรคเหี่ยวในพื้นที่ 
 

เอกสารประกอบการเรียบเรยีง 

กรมวิชาการเกษตร. 2563. แบคทึเรีย Bacillus subtilis สายพันธ์ุ BS-DOA 24, 20W1, 20W16 และ 
20W33. หน้า 4- 17. ใน: เอกสารวิชาการ ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช. สำนักวิจัยพัฒนาการ
อารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร.  

ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล บูรณ ีพั่ววงษ์แพทย์ ทิพวรรณ กันหาญาติ และรุง่นภา ทองเคร็ง. 2557. การพัฒนา- 
ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธ์ุ BS-DOA 24 ในการควบคุมโรคเหี่ยวของขิงที่เกิดจาก
เชื้อ Ralstonia solanacearum. วารสารวิชาการเกษตร ปีที่ 32. 3: 234-251. 

ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล วงศ์ บุญสืบสกุล อรพรรณ วิเศษสงัข์ และ ทัศนาพร ทัศคร. 2547.  การศึกษาการใช้
ประโยชน์จากเชื้อ Bacillus spp. ในการควบคุมโรคเหี่ยวของขิงและมะเขือเทศ. รายงานผลการวิจัย
ประจำปี 2547 . กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช. หน้า 115-126. 

วิชัย โฆสิตรัตน. 2560. แบคทีเรียก่อโรคพืช. บริษัทเพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด, นครปฐม. 
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บทที่ 6 

การผลิตขยายและใช้ราเขยีวเมตาไรเซียม ไอโซเลต เอ็ม 14 ควบคุมด้วงหนวดยาวออ้ยในจงัหวัดกาญจนบุร ี

เพ็ญลักษณ ์ชูด1ี/ ทิพย์ดรุณี สิทธินาม1/ สงัด ดวงแก้ว2/ 

ด้วงหนวดยาว เป็นแมลงศัตรูพืชที่สำคัญต่อการปลูกอ้อย พบการระบาดในแปลงปลูกอ้อยของ
ประเทศไทย โดยสามารถเข้าทำลายอ้อยตั้งแต่ระยะเริ่มปลูกจนถึงระยะเก็บเกี่ยว  ระดับความรุนแรงของการ
ระบาดขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ ซึ่งระบาดได้ดีในแปลงปลูกอ้อยเป็นดินร่วนปนทราย ดินทรายที่มี pH 6.9 ดินมี
อินทรียวัตถุ 1.15-1.22 เปอร์เซ็นต์ และสภาพอากาศแห้งแล้ง โดยตัวหนอนด้วงหนวดยาวจะไชเข้าไปกัดกิน
บริเวณรากและสำต้นใต้ดินลึกจากสันร่องลงไป 10-60 เซนติเมตร ในอ้อยปลูกหากพบด้วงหนวดยาวอ้อยเข้า
ทำลายจะส่งผลให้ผลผลิตอ้อยลดลง 13-43 เปอร์เซ็นต์ และน้ำตาลลดลง 11-46 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอ้อยตอปีที่ 1 
จะสูญเสียผลผลิตประมาณ 46 เปอร์เซ็นต์ และน้ำตาลลดลง 57 เปอร์เซ็นต ์(ณัฐกฤต และอนุวัฒน์, 2555)  

หนอนด้วงหนวดยาว เป็นแมลงที่มีขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ่ สีน้ำตาลปนแดง และมีหนามแข็ง
ขนาดใหญ่ยื่นยาวออกทางด้านข้างเข้าทำลายอ้อยทั้งในอ้อยปลูกใหม่และอ้อยตอ โดยเข้าทำลายในระยะเก็บ
เกี่ยวผลผลิตถึงระยะแตกกอ ในระยะเริ่มปลูกอ้อยหนอนจะเจาะไชเข้าไปกัดกินเนื้ออ้อยภายในท่อนพันธุ์ ทำให้
ท่อนพันธ์ุอ้อยไม่งอก หรือเมื่ออ้อยอายุ 1-3 เดือนเป็นช่วงเริ่มแตกกอ หนอนกัดกินส่วนโคนอ้อยที่ติดกับเหง้าให้
ขาดออก ทำให้หน่ออ้อยแห้งตาย ส่วนในอ้อยโตเป็นลำ อาการเริ่มแรกจะพบว่ากาบใบและใบอ้อยแห้งมากกว่า
ปกติ ตั้งแต่ใบล่างขึ้นไปแห้งตายทั้งต้นหรือทั้งกออ้อย โดยหนอนขนาดเล็กกัดกินบริ เวณเหง้าอ้อยเหลือแต่
เปลือก ทำให้การส่งน้ำและอาหารจากรากไปสู่ลำต้นและใบน้อยลง บางครั้งหนอนจะเจาะไชจากส่วนโคนลำต้น
ขึ้นไปเพื่อกินเนื้ออ้อย ทำให้ลำต้นอ้อยเป็นโพรงเหลือแต่เปลือก บางลำต้นพบหนอนเจาะสูงขึ้นไปจากส่วนโคน
ถึง 40 เซนติเมตร ทำให้ต้นอ้อยหักล้มและแห้งตาย (สุวัฒน์, 2561) 

วงจรชีวิตของด้วงหนวดยาวมี 4 ระยะ คือ ระยะไข่ มีอายุ 11-12 วัน ระยะหนอน มีการลอกคราบ 
7-8 ครั้ง มี 8-9 วัย มีอายุ 1-2 ปี ดักแด้มีอายุ 7-18 วัน และระยะตัวเต็มวัยมีอายุ 6-20 วัน  (ทิพย์ดรุณี และ
เมธาสิทธิ์, 2562) สามารถวางไข่ได้ 41-441 ฟอง (ภัททิรา และเสาวนิตย,์ 2564)   

ราเขียวเมตาไรเซียม  (Green muscardine) จัดอยู ่ในกลุ ่มเชื ้อราสาเหตุโรคแมลง พบได้ในดิน
ธรรมชาติทั่วไป ราเขียวเมตาไรเซียม  Green muscardine (Metarhizium anisopliae) สายพันธุ์ DOA-M14 
เป็นสายพันธุ์ของกรมวิขาการเกษตร ที่ใช้ควบคุมด้วงหนวดยาวอ้อย ซึ่งมีความจำเพาะเจาะจงกับด้วงหนวดยาว
อ้อยในระยะตัวหนอน ทำให้ตัวหนอนติดเชื้อ ไม่สามารถพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยและตาย ทั้งในห้องปฏิบัติการและ
ในสภาพไร ่

 

1/ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุร ี
2/ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี 
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กลไกการเข้าทำลายศัตรูพืช 

เชื้อราเขียวเมตาไรเซียมเข้าทำลายด้วงหนวดยาวอ้อย เมื่อโคนิเดียซึ่งเป็นส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อรา
เขียวเมตาไรเซียมตกบนตัวด้วงหนวดยาว เมื่อได้รับความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสม จะกระตุ้นให้เกิดการงอก
ของเส้นใยเชื้อราและแทงทะลุผ่านทางผิวหนังหรือช่องว่างของลำตัว และสร้างเอนไซน์ไคติเนส (Chitinase) 
เพื่อย่อยผนังลำตัวบางส่วน เข้าไปเจริญเติบโตและเพิ่มปริมาณโดยการดูดซึมและใช้อาหารภายในตัวหนอน ทำ
ให้แมลงอ่อนแอ เป็นโรค และตายในที่สุด  

ด้วงหนวดยาวที่ตายด้วยเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม จะมีลำตัวแข็ง มีเชื้อราสีเขียวขึ้นปกคลุมลำตัว
ภายนอก ซึ่งระยะในการเข้าทำลายขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ได้แก่ อุณหภูมิและความชื้น อุณหภูมิที่
เหมาะสมในการเข้าทำลายแมลง คือ ที่อุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส และความชื้นมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ 
นอกจากนี้ความรุนแรงของเชื้อ จะรุนแรงมากหรือน้อย ขึ้นกับความแข็งแรงและภูมิต้านทานของแมลงด้วย 

ปี 2559 กรมวิชาการเกษตรได้รับรายงานจากโรงงานน้ำตาล บริษัทอุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด 
พบการระบาดด้วงหนวดยาวเข้าทำลายอ้อยในแปลงเกษตรกร ส่งผลกระทบอย่างมากในอุตสาหกรรมการผลิต
น้ำตาล กรมวิชาการเกษตรจึงได้มีการรณรงค์การป้องกันกำจัดด้วงหนวดยาวในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และ
ราชบุรีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และจัดทำโครงการวิจัยเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดหนอนด้วงหนวดยา วอ้อยใน
สภาพไร่โดยวิธีผสมผสาน ศึกษาศักยภาพและคัดเลือกสายพันธุ์เชื ้อราเมตาไรเซียมที่มีศักยภาพสูงในการ
ควบคุมหนอนด้วงหนวดยาวอ้อย รวมถึงศึกษาการประยุกต์ใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียมในแปลงปลูกอ้อยโดย
วิธีการใส่เชื้อราเขียวไปกับเครื่องปลูกอ้อยและระบบน้ำหยดทางดิน เพื่ อถ่ายทอดเทคโนโลยีของกรมวิชาการ
เกษตรสู่กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตพืช ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชอย่างยั่งยื น ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อหน่วย 
ยกระดับสินค้าเกษตร เพื่อเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันสินค้า  

การดำเนินงานในโครงการวิจัยเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดหนอนด้วงหนวดยาวอ้อยในสภาพไร่โดย
วิธีผสมผสานนั้น ได้ศึกษาศักยภาพและคัดเลือกสายพันธุ์เชื้อราเมตาไรเซียมที่มีศักยภาพสู งในการควบคุม
หนอนด้วงหนวดยาวอ้อย และศึกษาการประยุกต์ใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียมในแปลงปลูกอ้อยโดยวิธีการใส่เชื้อ
ราเขียวเมตาไรเซียมไปกับเครื่องปลูกอ้อยและระบบน้ำหยดทางดิน ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งแก่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ควรแก่การเผยแพร่สู่การนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรต่อไป  

จากการลงพื้นที่สำรวจการระบาดของด้วงหนวดยาวอ้อยในพื้นที่ปลูกอ้อยของจังหวัดกาญจนบุรี
ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 พบการเข้าทำลายในหลายพื้นที่ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
การระบาดด้วงหนวดยาวอ้อยมิให้เกิดการระบาดขยายในวงกว้าง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี ใน
ฐานะหน่วยงานในพื้นที่ในสังกัดกรมวิชาการเกษตร มีหน้าที่ในการนำองค์ความรู้ของกรมวิชาการเกษตร
เผยแพร่เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการผลิตพืชแก่เกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ โดยในปี 2562-2563 เกษตรกรผู้นำใน
พื้นที่อำเภอเลาขวัญ และอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการผลิตขยายเชื้อราเขียวชนิดนี้ใช้ในไร่
อ้อย พบว่าได้ผลดี ทำให้จำนวนตัวเต็มวัยของด้วงหนวดยาวที่พบในไร่อ้อยลดลง เกษตรกรมีความพึงพอใจและ
มีความต้องการใช้ต่อเนื่อง  จึงเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตอ้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการขยายเชื้อราเขียว 
เมตาไรเซียม เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตอ้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถป้องกันการระบาดของด้วง
หนวดยาวอ้อยได้อย่างยั่งยืน 



47 
 

การผลิตขยายเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม ไอโซเลต M14 

การผลิตขยายเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม ประกอบด้วยวัสดุอุปกรณ์ และหัวเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม 
DOA-M14 ที่สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชเป็นผู้ผลิต หัวเชื้อที่นำมาขยายสามารถเก็บในตู้เย็นได้ 1-2 เดือน 
และหัวเชื้อ 1 ถุง นำมาผลิตขยายได้ 1 ครั้ง จำนวน 20 ถุง โดยใช้ปลายข้าวหรือข้าวแข็งที่ผ่านการหุงแบบใช้
หม้อข้าว (เสาวนิตย ์และเมธาสิทธิ์, 2561) ดังนี ้

วัสดุและอุปกรณ์ 
1. หม้อนึ่งความดัน 
2. ตู้เขี่ยเชื้อ 
3. ตะเกียงแอลกอฮอล ์(เพื่อใช้ฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยง) 
4. แอลกอฮอล ์70% (เพื่อใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์และพื้นผิวบริเวณที่ใช้เลี้ยง) 
5. ช้อน 
6. ไฟแช็ค 
7. ถุงพาสติกทนร้อน (ถุงเพาะเห็ด) 
8. สำลี และกระดาษ 
9. เครื่องชั่งน้ำหนัก 
10. กระบอกตวง 300 มลิลิลิตร 
11. ข้าวโพดบดหยาบ 
12. คอขวด  
13. หัวเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม 
 

วิธีการ 
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ 
   1. ชั่งข้าวโพดบดหยาบ 200 กรัม  เติมน้ำ 200 มิลลิลิตร ใส่ถุงพาสติกทนร้อน (ถุงเพาะเห็ด) ปิดปากถุง ใส่
คอขวด จุกสำลี และปิดทับด้วยฟอยด์  นำไปนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ  121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์/
ตารางนิ้ว  เป็นเวลา 20 นาที ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็น ในกรณีที่ใช้หม้อนึ่งที่ใช้แก๊สเป็นแหล่งความร้อน ควรใช้เวลา
นึ่งไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง 
 

                                                                                                        
   

                                                                                                        

 

 

 

ข้าวโพดบดหยาบ 200 กรัม เติมน้ำ 200 มิลลิลิตร ปิดปากถุงใส่คอขวดปิดทับด้วยจุกสำลี และฟอยด์ 

นำไปนึ่งฆ่าเชื้อ ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็น 
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ขั้นตอนที่ 2 การผลิตขยายเชื้อ 

 พ่นแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต ์บนผ้าเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ รอบถุง และนำช้อนที่จะใช้ลนไฟฆ่าเชื้อ
ให้ทั่ว แล้วพักไว้ให้เย็น ตักหัวเชื้อใส่ในถุงอาหารเพาะเลี้ยง จำนวน 1 ช้อนโต๊ะ ปิดปากถุง เขย่าถุงเพื่อให้เชื้อ
กระจายทั่วอาหาร เลี้ยงที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 14 วัน เชื้อราเริ่มเจริญเติบโตจนเต็มถุง พร้อมที่จะนำไปใช้งาน 

           
 

ข้อควรระวัง  
1. ไม่ควรนำเชื้อที่ได้จากการเลี้ยงขยายมาต่อเช้ือซ้ำ เนื่องจากมีโอกาสปนเป้ือนเช้ืออื่นสูง 
2. ไม่ควรเลี้ยงขยายเช้ือราเขียวในพื้นที่โล่ง เพื่อลดโอกาสการปนเป้ือนเช้ืออื่นในอากาศ 

การป้องกันกำจัดด้วงนวดยาวอ้อย 
การประยุกต์ใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียมในสภาพไร่ 

1. อ้อยปลูก : ใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียมคลุกกับท่อนพันธุ์หรือใส่ไปกับเครื่องปลูก 10 กิโลกรัม/ไร่ และ
หลัง ปลูก 3 เดือน ใส่เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม 10 กิโลกรัม/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมี 

อ้อยตอ : ใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียมใส่พร้อมกับเครื่องผ่าตออ้อย อัตรา 10 กิโลกรัม/ไร่ 
อ้อยระบบน้ำ : ใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียมใส่พร้อมกับเครื่องปลูก อัตรา 10 กิโลกรัม/ไร่ และ

จากนั้นใส่ไปพร้อมเครื่องให้ปุ๋ย อัตรา 20 กิโลกรัม/น้ำ 200 ลิตร 
2. ในแหล่งที่มีการระบาดมาก หลังวางท่อนพันธุ์อ้อยแล้วให้พ่นสารฆ่าแมลง fipronil ชนิดน้ำ  

(Ascend 5% SC) อัตรา 80 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร บนท่อนพันธุ์อ้อยแล้วกลบดิน  
3. เมื่อตัดอ้อยใหม่ๆ ไม่เกิน 1 เดือน ให้ใช้สารฆ่าแมลง fipronil ชนิดน้ำ (Ascend 5% SC) หรือ  

fipronil ชนิดเม็ด (Regent 0.3% SC) อัตรา 80 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร และ อัตรา 6 กิโลกรัม/น้ำ 20 ลิตร 
ตามลำดับ หรือจะใสเ่ชื้อราเขียวเมตาไรเซียมลงในเครื่องผ่าตอ เมื่อเครื่องผ่าตออ้อย สารกำจัดแมลงหรือเชื้อรา
เขียวเมตาไรเซียมจะลงไปตามรอยผ่าและไปสัมผัสตัวด้วงหนวดยาวที่อยู่ใต้กออ้อย 
 
การประยุกต์ใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียมในไร่อ้อยของเกษตรกร 

1. วิธีการให้ไปกับระบบน้ำ ของเกษตรกรผู้นำ นายประสิทธิ์ เวทยานนท์ ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ  
จ.กาญจนบุรี อัตราที่ใช้คือ 10 กิโลกรัม/น้ำ 200 ลิตร/ไร่ ซึ่งการให้ไปกับระบบน้ำนี้ จะทำให้เชื้อลงสู่ดิน พร้อม
กับมีความชื้นเพียงพอให้เชื้อสามารถมีชีวิตและเข้าทำลายหนอนด้วงหนวดยาวได้ดี 

2. วิธีการหยอดเช้ือใส่หลุม ของเกษตรกรผู้นำ นายนิคม ขวัญเรือน ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา 
จ.กาญจนบุรี โดยเจาะหลุมลึกด้วยเหล็กแหลม แล้วแบ่งเชื้อที่ขยายไว้ในข้าวสุกหยอดลงหลุมกระจายทั่วแปลง 
อัตรา 10 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้เชื้อลงสู่ใต้ดินได้เร็ว และมีความชื้นจากใต้ดินมากพอจะทำให้เชื้ อ
เจริญต่อไปได ้
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม ไอโซเลต M14 สู่เกษตรกร 
 มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี ้
 1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม DOA-M14  สู่เกษตรกร  

จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม DOA-M14 ในการป้องกันกำจดัด้วงหนวด
ยาวอ้อยให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในพื้นที่อำเภอเลาขวัญ อำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอบ่อพลอย และอำเภอ
ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โดยดำเนินการผ่านเกษตรกรที ่เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู ้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กลุ่มเกษตรกรที่
สนใจ และบริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด ซึ่งดำเนินการถ่ายองค์ความรู้เรื่อง “เทคโนโลยีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน” และ “เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดด้วงหนวดยาวอ้อยโดยวิธีผสมผสาน” 
เพื่อให้เกษตรกรเกิดความรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้อง  นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่
สนใจและมาขอรับบริการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี โดยมีเกษตรกรที่เข้ารับการถ่ายทอด
ความรู้ต้ังแต่ปี 2562 ถึง 2564 แล้ว จำนวน 400 ราย   

 

  
 
 

ภาพที่ 6.1 การฝึกอบรมเรื่องการใช้เช้ือราเขียวเมตาไรเซียม DOA-M14 ให้กับกลุ่มเกษตรกรและเจ้าหน้าที่   
              ฝ่ายไรบ่ริษัทโรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด 
 

  
 

  
 

ภาพที่ 6.2  การฝึกอบรมเรื่อง การใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม DOA-M14 ในการป้องกันกำจัดด้วงหนวดยาวอ้อย 
ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในพื้นที่ อ.เลาขวัญ อ.ด่านมะขามเตี้ย อ.บ่อพลอย และ อ.ห้วยกระเจา     
จ.กาญจนบุร ี 
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2) การขยายผลลงสู่กลุ่มเกษตรกรที่มีความสนใจในการใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม DOA-M14 
 การลงพื้นที่ขยายผลการใช้และผลิตเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมในการป้องกันกำจัดด้วงหนวดยาวอ้อยสู่
กลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอเลาขวัญ และอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โดยเกษตรกรมีความสนใจจัด
กลุ่มขอเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตขยายเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม และขยายผลต่อเนื่องสู่เพื่อนเกษตรกรในพื้นที่
ใกล้เคียง จำนวน 100 ราย 

  
 

  
 

 

ภาพที่ 6.3 การขยายผลการใช้และผลิตเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมในการปอ้งกันกำจัดด้วงหนวดยาวอ้อยสู่กลุ่ม
เกษตรกร ในพืน้ทีอ่ำเภอเลาขวัญ และอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 

3) สรุปผลการดำเนินงาน   

 จากการดำเนินงานพบว่าการใช้เช้ือราเขียวเมตาไรเซียม DOA-M14 ในการป้องกันกำจัดด้วงหนวดยาว
อ้อย ในการปลูกอ้อยส่งผลให้การระบาดของด้วงหนวดยาวอ้อยลดจำนวนลง และผลผลิตอ้อยที่ได้มีคุณภาพ
และปริมาณมากขึ้น ซึ่งหากมีการป้องกันกำจัดด้วงหนวดยาวอ้อยโดยวิธีผสมผสาน และใช้เชื้อราเขียวเมตาไร
เซียม DOA-M14 เพื่อตัดวงจรการระบาดของด้วงหนวดยาวอ้อย จะเป็นการป้องกันกำจัดด้วงหนวดยาวอ้อย
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  
 
การตอบรับของเกษตรกรที่ใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม DOA-M14 ในการป้องกันกำจัดด้วงหนวดยาวอ้อย  
 เกษตรกรมีความพอใจเป็นอย่างมากในการใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม DOA-M14 ในการป้องกันกำจัด
ด้วงหนวดยาวอ้อย เนื่องจากพบการระบาดของด้วงหนวดยาวอ้อยน้อยลง และเกษตรกรยังมีความต้องการใช้
เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม DOA-M14 อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ยังมีเกษตรกรที่สนใจขยายผลในการผลิตเชื้อราเขียว   
เมตาไรเซียม DOA-M14 เพื่อใช้เองในแปลง แต่ยังพบว่าเกษตรกรหลายรายมีความสนใจและต้องการใช้เชื้อรา
เขียวเมตาไรเซียม DOA-M14 แต่ไม่พร้อมที่จะผลิตขยายใช้เอง      
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ปัญหาและอุปสรรคการใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม DOA-M14 ป้องกันกำจัดด้วงหนวดยาวอ้อย  
1. เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม DOA-M14 มีไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ของเกษตรกร  

 2. ในการป้องกันกำจัดด้วงหนวดยาวอ้อย จำเป็นต้องใช้วิธีการแบบผสมผสานร่วมกับการใช้เชื้อรา
เขียวเมตาไรเซียม DOA-M14 เพื่อตัดวงจรการระบาด และเป็นการป้องกันกำจัดด้วงหนวดยาวอ้อยอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

3. อุณหภูมิและความชื้น มีผลต่อประสิทธิภาพการเข้าทำลายและการมีชีวิตของเชื้อราเขียวเมตาไร
เซียมหลังฉีดพ่นในแปลงอ้อย  

 
เอกสารประกอบการเรียบเรยีง 

ณัฐกฤต พิทักษ์ และอนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ. 2555. ด้วงหนวดยาวอ้อยและการป้องกันกำจัด. กลุ่มวิชาการ 
สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน. กรมวิชาการเกษตร (แผ่นพับ). 
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บทที่ 7 

การผลิตและการใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม ไอโซเลท DOA-M5 ส าหรับป้องกันก าจัดด้วงแรดมะพร้าว 
ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม 

อดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด1/ สุภัค กาญจนเกษร1/  
เพทาย กาญจนเกสร2/ ละเอียด ปั้นสุข3/ 

 

มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจส าคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทยที่สามารถปลูกกระจายได้ทั่วไปหลายจังหวัด 
พ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคใต้ เช่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช 
ส าหรับจังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวที่ส าคัญในเขตพ้ืนที่ภาคกลางโดยเฉพาะมะพร้าวน้ าหอม มี
พ้ืนที่เปลูกทั้งหมด 9,071 ไร่ มีเกษตรกร 3,673 ราย โดยมีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุดที่ อ.สามพราน 5,861 ไร่ มี
เกษตรกร 1,626 ราย ผลผลิตส่วนใหญ่จะส่งขายภายในประเทศ 

ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวก าลังประสบปัญหาแมลงศัตรูพืชระบาดท าให้มะพร้าวถูกท าลาย 
ส่งผลให้ผลผลิตและพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวลดลง แมลงศัตรูมะพร้าวที่ส าคัญและสร้างปัญหาให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่
ขณะนี้ คือด้วงแรดมะพร้าว เป็นแมลงศัตรูที่ส าคัญในแหล่งปลูกมะพร้าวและพืชวงศ์ปาล์ม ตัวเต็มวัยเป็น
ศัตรูพืชโดยเข้าเจาะท าลายบริเวณโคนยอดอ่อนที่ยังไม่คลี่ท าให้ใบที่เกิดใหม่ไม่สมบูรณ์ ใบมีรอยขาดแหว่งเป็น
ริ้วๆ และตรงรอยเจาะนี้กลายเป็นช่องเปิด เป็นต้นเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดการเข้าท าลายซ้ าของด้วงงวงมะพร้าว
ส่งผลให้มะพร้าวยืนต้นตายในที่สุด (อัมพร และคณะ, 2556) ส าหรับในปาล์มน้ ามันปลูกใหม่ ตัวหนอนที่อาศัย
ในดินจะกัดกินรากปาล์ม สร้างความเสียหายให้กับปาล์มปลูกใหม่ได้เช่นกัน แหล่งขยายพันธุ์ของด้วงแรด
มะพร้าว ได้แก่ ซากเน่าเปื่อยของตอมะพร้าว กองมูลสัตว์เก่า กองปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ขุยมะพร้าว รวมถึงซากพืช
ต่างๆ ที่เน่าเปื่อย 

เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae ) เป็นจุลินทรีย์ที่น ามาใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืช
ป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิดขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม ส่วนใหญ่ใช้ควบคุม
แมลงศัตรูพืชที่มีวงจรชีวิตระยะที่อาศัยในดิน โดยเฉพาะกลุ่มหนอนด้วงต่างๆ เสาวนิตย์ และคณะ (2553) ได้
ท าการคัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม โดยเน้นการควบคุมแมลงศัตรูมะพร้าว และ
ปาล์มน้ ามัน ได้แก่ หนอนด้วงแรดมะพร้าว หนอนแมลงด าหนาม และหนอนหัวด ามะพร้าว โดยได้ทดสอบ
ประสิทธิภาพเพ่ือคัดเลือกไอโซเลทที่มีความเหมาะสม และได้ไอโซเลท DOA-M5 ที่มีประสิทธิภาพดีในการ
ควบคุมด้วงแรดศัตรูมะพร้าวและปาล์มน้ ามัน จัดได้ว่าเป็นวิธีการป้องกันก าจัดทางชีววิธีที่ได้ผลในระยะยาว ไม่
มีพิษตกค้าง มีความปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม การใช้ราเขียวเมตาไรเซียม ไอโซเลท DOA-M5 ควบคุมด้วง
แรดมะพร้าวโดยการคลุกผสมลงในกองกับดัก หรือในแหล่งที่พบการระบาดของด้วงแรดมะพร้าวเพ่ือท าลายตัวหนอน
ที่อยู่ในแหล่งขยายพันธุ์เหล่านั้น 

 
 

1/ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 
2/ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการช านาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 
3/ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 
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กลไกการเข้าท าลายศัตรูพืช 
โคนิเดียซึ่งเป็นส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมที่ติดกับผนังล าตัวหนอนด้วงแรดมะพร้าว 

เมื่อได้รับความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสมจะกระตุ้นให้เกิดการงอกของเส้นใยเชื้อรา และแทงทะลุผ่านชั้นผนัง
ล าตัวเข้าสู่ภายในของหนอนด้วงแรดมะพร้าว เส้นใยเชื้อราเจริญเติบโตโดยการดูดซึมและใช้อาหารภายในตัว
หนอน ในขณะเดียวกันเส้นใยบางส่วนอาจท าลายเนื้อเยื่อหรืออวัยวะภายในของหนอนให้เสียหาย จากนั้นจะ
เจริญเติบโตและแพร่กระจายจนเต็มตัวเหยื่อ ตัวหนอนที่ตายจะแข็งและแห้ง 
การผลิต เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม ไอโซเลต DOA-M5  
วัสดุและอุปกรณ์ 

1. หัวเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม DOA-M5 รูปแบบเชื้อสด 
2. ข้าวโพดบดหยาบ หรือ ข้าวสาร 
3. ตู้เขี่ยเชื้อ/ตู้ที่ปลอดเชื้อ 
4. ตะเกียงแอลกอฮอล์ 
5. แอลกอฮอล์ 70 % 
6. ไฟแช็ค 
7. ช้อน 
8. หม้อหุงข้าว 
9. หม้อนึ่งความดัน 
10. ถุงพลาสติกทนร้อน (ถุงเพาะเห็ด) 
11. ส าลี 
12. กระดาษ 

 

ขั้นตอนการผลิตชีวภัณฑ์ 
1. การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยอาหารที่ใช้มี 2 แบบ ได้แก่ ข้าวโพดบดหยาบ และข้าวสาร 

1.1 กรณีผลิตด้วยข้าวโพดบดหยาบ ชั่งข้าวโพดบดหยาบ 200 กรัม เติมน้ าสะอาด 200 มิลลิลิตร    
ใส่ถุงพลาสติกทนร้อน (ถุงเพาะเห็ด) ปิดปากถุงด้วยจุกส าลี น าไปนึ่งฆ่าเชื้อ  

 การนึ่งฆ่าเชื้อหากใช้ Autoclave จะนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน          
15 ปอนด์/ตารางนิ้ว เป็นเวลา 20 นาที ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็น แต่ถ้าหากนึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งลูกทุ่ง ที่ท ามาจาก
ถัง 200 ลิตรสูง 87 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร ด้านในถังมี 4 ชั้นสูง ชั้นละ 18 เซนติเมตร 
โดยแบ่งเป็นชั้นรอง 1 ชั้น และชั้นนึ่ง 3 ชั้น  มีวิธีการนึ่งโดยใส่น้ าให้สูงจากถังประมาณ 6-8 นิ้ว วางตะแกรงลง
ให้เหลืออยู่เหนือระดับน้ าเล็กน้อย วางถุงข้าวโพดที่เตรียมไว้เรียงกันในชั้นประมาณ 30 ถุง ต่อหนึ่งชั้น ปิดฝารัด
ด้วยเข็มขัดอีกชั้นหนึ่ง ต้มน้ าให้เดือด วัดความดันให้ได้ 8 ปอนด์/ตารางนิ้ว ใช้เวลาประมาณ 30 นาที แล้วเปิด
วาล์วไล่อากาศ ให้ความดันลดลงที่เลข 0 แล้วปิดวาล์ว เริ่มจับเวลาใหม่เมื่อหม้อนึ่งมีความดัน 8 ปอนด์/
ตารางนิ้ว และรักษาระดับของไอน้ าให้เดือดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง จึงดับไฟเปิดวาล์วเพ่ือลดความดัน 
ปล่อยไว้ให้เย็น ประมาณ 5-7 ชั่วโมง  
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ภาพที่ 7.1 การนึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งลูกทุ่ง 
 

1.2 กรณีผลิตด้วยข้าวสาร หุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าว ในอัตราส่วน ข้าว 3 ส่วน ต่อน้ า 2 ส่วน จากนั้นเมื่อ
หม้อข้าวดีดให้ถอดปลั๊กทันที จะได้ข้าวกึ่งสุกกึ่งดิบ ลักษณะเมล็ดข้าวข้างนอกเมล็ดปริ ส่วนข้างในเป็นไตสีขาว 
ตักข้าวที่ยังร้อนใส่ในถุงพลาสติกทนร้อนขนาด 8 X 12 นิ้ว ประมาณ 2 ทัพพี/ถุง ปิดปากถุงด้วยจุกส าลี  ปล่อย
ทิ้งไว้ให้เย็น 

2. การผลิตขยายเชื้อ 
2.1 ท าความสะอาดบริเวณท่ีจะเลี้ยงเชื้อด้วย แอลกอฮอล์ 70 % เพ่ือฆ่าเชื้อ 
2.2 จุดตะเกยีงแอลกอฮอล์ น าช้อนลนไฟให้ทั่วเพื่อฆ่าเชื้อแล้วพักไว้ให้เย็น  
2.3 เปิดถุงหัวเชื้อ (เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม ไอโซเลท DOA-M5 รูปแบบเชื้อสด) และถุงอาหารที่

เตรียมไว้ ตักหัวเชื้อปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะ ใส่ถุงอาหารเลี้ยงเชื้อที่เตรียมไว้ (หัวเชื้อราเขียว 1 ถุง สามารถใส่ใน
อาหารได้ประมาณ 20 ถุง) ปิดถุงด้วยจุกส าลี และหุ้มทับด้วยกระดาษเขย่าถุงเพ่ือคลุกผสมให้เชื้อกระจายทั่ว
อาหาร 

2.4 น าไปวางเลี้ยงไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ 14 วัน เชื้อราจะเจริญเติบโต และสร้างโคนิเดียจนเต็มถุง
พร้อมที่จะน าไปใช้งาน 

  

  

ภาพที ่7.2  ขั้นตอนการผลิตขยายเชื้อ (ก) ท าความสะอาดบริเวณที่จะเลี้ยงเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ 70 % (ข) ตักหัว   
              เชื้อใส่ถุงอาหาร ท าในกล่องเขี่ยเชื้อแบบง่าย (ค) ปิดถุงด้วยจุกส าลี และหุ้มทับด้วยกระดาษเขย่าถุง 
               เพ่ือคลุกผสมให้เชื้อกระจายทั่วอาหาร และ (ง) น าไปวางเลี้ยงไว้บนชั้นที่อุณหภูมิห้องประมาณ 14 วัน  

ก   ข 

ค ง 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม ไอโซเลท DOA-M5 ในการควบคุมด้วง
แรดมะพร้าวสู่เกษตรกร 
 จัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว หลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการป้องกันก าจัดแมลงศัตรู
มะพร้าว ในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม โดยด าเนินการผ่านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และกลุ่ม
เกษตรกรที่สนใจ เนื้อหาครอบคลุม เรื่องการผลิตและใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียมในการควบคุมด้วงแรด
มะพร้าว มีเกษตรกรที่เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2561 แล้ว จ านวน 532 ราย 

   

ภาพที ่7.3  การจัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูมะพร้าว  
   ในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม 
 

จัดท าแปลงต้นแบบการใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม ไอโซเลท DOA-M5 ควบคุมด้วงแรดมะพร้าวกับเกษตรกร
ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม  

คัดเลือกเกษตรกรที่ผ่านการอบรมและเป็นผู้ที่มีความสนใจเพ่ือจัดท าเป็นแปลงต้นแบบการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูมะพร้าว ในพ้ืนที ่ต าบลคลองจินดา ต าบลบางช้าง ต าบล
คลองใหม่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จ านวน 10 ราย พ้ืนที่รวม 56 ไร่ 

 

ตารางที่ 7.1 แปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูมะพรา้ว 

ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล  
เกษตรกร 

ที่อยู ่
พิกัดแปลงต้นแบบ 

พื้นที่ (ไร่) 
X Y 

1 นายค ารพ นอ้ยนารถ 91/3 หมู่ 7 ต.คลองจินดา อ.สามพราน  จ.นครปฐม 0626109 1512808 7 
2 นายบุญม ีหะซันกูล 34/1 หมู่ 7 ต.คลองจินดา อ.สามพราน  จ.นครปฐม 0628436 1513981 5 
3 นายไพศาล บารมีรังสิกุล 26/2 หมู่ 7 ต.คลองจินดา อ.สามพราน  จ.นครปฐม 0628671 1513427 3 
4 นางอุทัย บารมีรังสิกุล 25/3 หมู่ 7 ต.คลองจินดา อ.สามพราน  จ.นครปฐม 0628020 1513741 7 
5 นางสาวจีรนันท์ ผวิขาว 91/1 หมู่ 3 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 0628134 1513437 4 
6 นางนงนุช เต่าบ ารุง 31 หมู่ 6 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 0628436 1513981 4 
7 นางอัมพร บุรงค์ 34/1 หมู่ 4 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 0631059 1515031 4 
8 นางพิสมัย โตเลี้ยง 45 หมู่ 7 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 0630271 1514406 4 
9 นายสุพจน ์ปานมณ ี หมู่ 7 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 0626563 1514814 13 
10 นายสินธุ ์เต็กสงวน 51/2 หมู่ 1 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 0628436 1513526 5 

  
 
 



56 
 

การท ากองกับดัก  
จัดท ากองกับดักเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม DOA-M5 ในการควบคุมด้วงแรดมะพร้าว ร่วมกับเกษตรกร

แปลงต้นแบบ โดยเลือกพ้ืนที่ภายในแปลงมะพร้าวทีม่ีร่มเงา อยู่ใกล้แหล่งน้ าเพ่ือให้มีความชื้น เลือกวัสดุที่หาได้
ง่ายในพ้ืนที่ ได้แก่ ไม้ไผ่ ทางมะพร้าว มากั้นเป็นขอบกองกับดัก ขนาด 1.5 X 1.5 X 0.5 เมตร เตรียมวัสดุโดย
ผสมปุ๋ยคอก และขุยมะพร้าวหรือมะพร้าวสับ อัตราส่วน 1:1 น ามาใส่ในกองกับดักที่เตรียมไว้จนเต็มพ้ืนที่กอง   
กับดัก จากนั้นรดน้ าให้ทั่วกองทิ้งไว้ประมาณ 1-2 เดือน เพ่ือให้วัสดุในกองย่อยสลาย และกลิ่นที่เกิดจาก
กระบวนการหมักจะดึงดูดด้วงแรดตัวเต็มวัยให้เข้ามาจับคู่ผสมพันธุ์ และวางไข่ในกองกับดัก 

 

    
 
ภาพที่ 7.4  ขั้นตอนการท ากองกับดักด้วงแรดมะพร้าว (ก) ท ากรอบกองกับดัก (ข-ค) ใส่ขุยมะพร้าวผสมปุ๋ย 
               คอกในกองกับดัก และ (ง) รดน้ าให้ทั่วกองกับดัก ทิ้งไว้ประมาณ 1-2 เดือน 
 

วิธีใชเ้ชื้อราเขียวเมตาไรเซียม ไอโซเลท DOA-M5   
 เมื่อเริ่มพบหนอนด้วงแรดมะพร้าวในกองกับดัก ใส่เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม ไอโซเลท DOA-M5 ในอัตรา 2 
ถุง (400 กรัม) ต่อกองกับดัก โดยใช้จอบขุดวัสดุในกองกับดัก โรยเชื้อราเขียว แล้วเกลี่ยให้เชื้อกระจายทั่วกอง
กับดักและรดน้ าเพ่ิมความชื้น น าทางใบมะพร้าวปิดคลุมรักษาความชื้น ทิ้งไว้ประมาณ 2 สัปดาห์ หนอนด้วง
แรดมะพร้าวจะเริ่มติดเชื้อ สังเกตจากรอยแผลสีน้ าตาลข้างล าตัว การท ากองกับดักควรท าอย่างต่อเนื่อง โดย
การเติมวัสดุในกองกับดักและใส่เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม เพ่ือช่วยควบคุมตัวหนอนด้วงแรดมะพร้าวที่เกิดขึ้น
ใหม่ทุกๆ 3-4 เดือน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมได้ดียิ่งขึ้น (เสาวนิตย์ และเมธาสิทธิ์, 2561) 
 

   

ภาพที่ 7.5  ขั้นตอนการใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม ไอโซเลท DOA-M5 ในกองกับดัก (ก) ขุดเปิดหน้าวัสดุในกอ
กับดัก โรยเชื้อราเขียว แล้วเกลี่ยให้เชื้อกระจายทั่วกอง (ข) ใช้ทางใบมะพร้าวปิดเพ่ือรักษาความชื้น
ในกองกับดัก และ (ค) หนอนด้วงแรดมะพร้าวติดเชื้อในกอง หลังจากใส่เชื้อราเขียว 14 วัน  

 
 
 

ก ข ค ง 

ก ข ค 
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การประเมินผลการใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม ไอโซเลท DOA-M5 
ประเมินผลการเข้าท าลายหนอนด้วงแรดมะพร้าวของเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม ไอโซเลท DOA-M5 

ตรวจสอบการติดเชื้อและการตายของตัวหนอนด้วงแรดหลังจากใส่เชื้อไปแล้ว 15 วัน 
  

ตารางท่ี 7.2 ตัวหนอนด้วงแรดมะพร้าวทีถู่กเชื้อราเมตาไรเซียม ไอโซเลท DOA-M5 เข้าท าลาย ในกองกับดัก
แปลงเกษตรกรต้นแบบ 

แปลงต้นแบบ 
จ านวนตัวหนอนที่พบในกอง

กับดัก (ตัว) 
จ านวนตัวหนอนที่ติดเช้ือ (ตัว) คิดเป็น (%) 

นายค ารพ นอ้ยนารถ 34 20 58.8 
นายบุญม ีหะซันกูล 44 44 100 
นายไพศาล บารมีรังสิกุล 34 33 97.1 
นางอุทัย บารมีรังสิกุล 114 100 87.7 
นางสาวจีรนันท์ ผวิขาว 27 9 33.3 
นางนงนุช เต่าบ ารุง 39 17 43.6 
นางอัมพร บุรงค์ 29 12 41.4 
นางพิสมัย โตเลี้ยง 15 - 0 
นายสุพจน ์ปานมณ ี 36 31 86.1 
นายสินธุ ์ เต็กสงวน 68 68 100 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 7.6  การประเมินผลการใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม ไอโซเลท DOA-M5 (ก) การเปิดผิวหน้ากองปุ๋ยหมัก 
               (ข) หนอนด้วงแรดมะพร้าวที่ถูกเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม ไอโซเลท DOA-M5 เข้าท าลาย  
 
การขยายผลการผลิตชีวภัณฑ์ เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม ไอโซเลท DOA-M5   

ฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม DOA-M5 ก าจัดด้วงแรดมะพร้าว และสนับสนุนชุด
อุปกรณ์ในการผลิตเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมให้กลุ่มเกษตรการผู้ปลูกมะพร้าวคลองใหม่ ต.คลองใหม่ อ.สามพราน      
จ.นครปฐม จ านวน 20 ราย และผลิตเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม DOA-M5 โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม จ านวน 30 กิโลกรัม 

 

ก ข 
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ภาพที่ 7.7 ฝึกอบรมการผลิตเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม ไอโซเลท DOA-M5 ก าจัดด้วงแรดมะพร้าวให้เกษตรกร 
 

การประเมินความพอใจเกษตรกรผู้รับการอบรมและเกษตรกรแปลงต้นแบบ 
จากการประเมินเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบบรมและเกษตรกรต้นแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

และการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูมะพร้าว พบว่ามีความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรม และการน าเทคโนโลยี
การใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม ไอโซเลท DOA-M5 ก าจัดตัวหนอนด้วงแรดมะพร้าว ในแปลงมะพร้าว 100 % 
เนื่องจากเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่น่าสนใจและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกรที่ จะน าไปใช้ในการลดหรือ
ทดแทนการใช้สารเคม ี 

ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน 
1. การผลิตเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม ไอโซเลท DOA-M5 มีขั้นตอนในการผลิตที่ยังต้องใช้ทั้งวัสดุ 

อุปกรณ์ และหัวเชื้อจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการผลิต และยังเป็นความรู้ใหม่ที่เกษตรกรเพ่ิงจะได้รับ ต้ องใช้
ระยะเวลาในการท าความเข้าใจ ดังนั้นการขยายผลให้เกษตรกรเลี้ยงใช้เองจึงยังด าเนินการได้น้อย 

2. ปัจจัยภายนอก เช่น ความชื้น อุณหภูมิ มีผลต่อประสิทธิภาพการเข้าท าลายหนอนด้วงแรดมะพร้าว
ของเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม ไอโซเลท DOA-M5 ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเลือกสถานที่ท ากองกับดักให้เหมาะสม 

เอกสารประกอบการเรียบเรียง 

เสาวนิตย์ โพธิ์พูนศักดิ์ เกรียงไกร จ าเริญมา และสาทิพย์ มาลี. 2553. การคัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพ
เชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae. หน้า 842-853. ใน: รายงานผลงานวิจัยประจ าปี 2553 
เล่ม 2 ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช. เอกสารวิชาการ ล าดับที่1/2554 กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

เสาวนิตย์ โพธิ์พูนศักดิ์ และเมธาสิทธิ์ คนการ. 2561. การใช้ราเขียวเมตาไรเซียมควบคุมด้วงแรดมะพร้าว [แผ่นพับ]. 
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช. 

อัมพร วิโนทัย สุเทพ สหายา เสาวนิตย์ โพธิ์พูนศักดิ์ ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง ยิ่งนิยม ริยาพันธ์ ปิยะนุช นาคะและ
วีรา คล้ายพุก. 2556. การจัดการแมลงศัตรูมะพร้าวที่เกาะสมุย. เอกสารประกอบการอบรม. กรม
วิชาการเกษตร 36 หน้า. 



59 

 

บทที่ 8 

การผลิตและใช้เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีควบคุมโรครากปมในพืน้ที่จังหวัดสมุทรสาคร 

อุดม วงศ์ชนะภัย1/ 

เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Neonothopanus nambi (Speg.) R.H.Petersen&Krisai 
อยู่ในวงศ์ Marasmiaceae และอันดับ  Agaricales  มีลักษณะคล้ายเห็ดนางรมแต่จัดเป็นเห็ดพิษ ในเวลา
กลางวัน ก้าน ครีบ และดอกมีสีขาว ส่วนกลางคืน ดอกเห็ดจะเปล่งแสงสีเขียวอมเหลือง และได้รับ
พระราชทานชื่อเห็ดเรืองแสงว่า “สิรินรัศมี” โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 
21 มิถุนายน 2559 

  
 

ภาพที่ 4.1 ลักษณะเหด็เรืองแสงสิรินรัศมีในสภาพ (ก) กลางวัน และ(ข) กลางคืน 
ที่มา: วีระศักด์ิ และคณะ (2544) 

 
กลไกการทำลายศัตรูพืช 
 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีที่มีผลต่อการตายของตัวอ่อนระยะที่ 2 (J2) ของ
ไส้เดือนฝอยรากปม ซึ่งเป็นระยะสำคัญที่ทำให้พืชเป็นโรครากปมคือ สาร aurisin A โดยมีผลต่อระบบประสาท
ของไส้เดือนฝอย ทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้ และตายในที่สุด และนอกจากนี้ในเส้นใยของเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมียังมี
สารออกฤทธิ์ nambinones A-D,1-epi-nambinone และ aurisin K ที่มีผลในการยับยั้งการฟักไข่ และฆ่าตัว
อ่อนของไส้เดือนฝอยรากปม 
 

แนวทางการใช้เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีควบคุมโรครากปมของพืช 
ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีที่ได้รับการพัฒนาจากสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช มีประโยชน์ใน

การควบคุมโรครากปมในพริก มะเขือเทศ มันฝรั่ง มันสำปะหลัง พริกไทย ผักชี ผักกาดหอม ฝรั่ง และเมล่อน
โดยการนำก้อนเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีที่มีเส้นใยเจริญเต็มก้อน มาขยี้หรือทุบให้เส้นใยแยกออกจากกัน เก็บใน
ถุงพลาสติกที่สะอาด โดยมีปริมาณเชื้อเห็ดเรืองแสง 2 ใน 3 ส่วนของถุง ปิดปากถุงหลวมๆ วางไว้ใน
อุณหภูมิห้องประมาณ 3-5 วัน จะพบเส้นใยใหม่สีขาวเจริญออกมา จึงสามารถนำไปใช้ในแปลงปลูกพืชได้ โดย
มีอัตราการใชแ้ตกต่างกันในแต่ละพืช ดังนี้ 
 
1/ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี 

 

ก

 

ข
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1. พริก มะเขือเทศ ใช้อัตรา 10 กรัม/ต้น รองก้นหลุมก่อนปลูก หากพบการระบาดของโรครากปม 
หลังปลูก ให้พรวนดินแล้วโรยรอบทรงพุ่มในอัตรา 30 กรัม/ต้น 

2. มันฝรั่ง ใช้อัตรา 220 กิโลกรัม/ไร ่ผสมกับปุ๋ยรองพ้ืน โรยพร้อมปุ๋ยก่อนปลูก  
3. พริกไทย ใช้อัตรา 30 กรัม/ต้น รองก้นหลุมก่อนปลูก หากพบการระบาดของโรครากปมหลังปลูก

ให้พรวนดินแล้วโรยรอบทรงพุ่มในอัตรา 50 กรัม/ต้น  
4. มันสำปะหลัง ใชอ้ัตรา 160 กิโลกรัม/ไร ่หวา่นก่อนไถยกร่อง  
5. พืชในวงศ์ผักชีและผักกาดหอม ใช้อัตรา 40 กรัม/ตารางเมตร 
6. ฝรั่ง ใช้อัตรา 30 กรัม/ต้น รองก้นหลุมก่อนปลูก หากพบการระบาดของโรครากปมหลังปลูก ให้

พรวนดินแล้วโรยรอบทรงพุ่มในอัตรา 70 กรัม/ต้น  
7. เมล่อน ใช้อัตรา 30 กรัม/ต้น รองก้นหลุมก่อนปลูก หากพบการระบาดของโรครากปมหลังปลูก ให้

พรวนดินแล้วโรยรอบทรงพุ่มในอัตรา 50 กรัม/ต้น 
ข้อด ี 
1. มีประสิทธิภาพสูงทดแทนการใช้สารเคมีได้  
2. มีความปลอดภัยต่อมนุษย ์สัตว ์สิ่งแวดล้อม และไม่มีพิษตกค้าง  
3. เกษตรกรสามารถนำไปผลิตขยายใช้เองได้  
4. ลดต้นทุนในการผลิตพืช 
5. ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร  
6. มีอายุการเก็บรักษาได้นานถึง 12 เดือน ที่อุณหภูมิห้อง โดยสภาพก้อนไม่ย่อยสลาย  
7. เห็ดเรืองแสงมีความคงทน สามารถเจริญและสร้างสารในดินได้เป็นเวลานาน 
ข้อจำกัด  
1. อัตราและวิธีการใช้แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดพืชและความเหมาะสมของพืน้ที่  
2. ควรเก็บเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีให้พ้นแสงแดด  
3. วิธีการใช ้ต้องแซะหรือพรวนดินกลบเพื่อให้เห็ดเรืองแสงพ้นจากแสงแดด 
 

การใช้เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีควบคุมโรครากปมฝรั่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร 
จากปัญหาการเกิดโรครากปมในฝรั่งที่มีสาเหตุมาจากไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita 

และ M. javanica โดยไส้เดือนฝอยรากปมจะทำให้รากฝรั่งมีลักษณะเป็นปุ่มปม  ใบเหลืองคล้ายอาการขาดธาตุ
อาหาร ขอบใบไหม้  ใบเหี่ยวร่วงหล่น ต้นโทรม รากที่ถูกไส้เดือนฝอยทำลายต่อเนื่องจะเน่าลามไปทั้งระบบราก 
ทำให้ต้นฝรั่งไม่สามารถฟื้นตัวได้ และตายในที่สุด สำหรับต้นกล้าฝรั่งที่ปลูกในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรครุนแรง
อาจแสดงอาการยืนต้นตาย หากการระบาดขยายวงกว้าง หรือในช่วงที่ฝรั่งมีอายุมากกว่า  3 ปี ผลผลิตจะลดลงไม่
คุ้มค่าต่อการลงทุน จำเป็นต้องขุดต้นทำลายหรือเปลี่ยนชนิดพืชปลูกหมุนเวียน ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาใน
พื้นที่ การใช้เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถควบคุมและลดความรุนแรงของการเกิดโรคราก
ปม และลดต้นทุนการใช้สารเคมีลงได ้
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ภาพที่ 8.2  ลักษณะไส้เดือนฝอยรากปม (ก) ตัวอ่อนระยะเข้าทำลายพืช และ (ข-ค) ลักษณะอาการ 
 โรครากปมของฝรั่ง 

การผลิตขยายเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีในก้อนขี้เลื่อย 
วัสดุและอุปกรณ ์  

1. หัวเช้ือเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมใีนขวดข้าวฟ่าง (สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชสนับสนุน) 
  2. ก้อนขี้เลื่อยที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อ  

3. แอลกอฮอล ์70%    
4. ตะเกียงแอลกอฮอล ์
5. ยางวงใช้รดักระดาษ 
6. กระดาษปิดจุกก้อนเห็ดที่ผ่านการนึ่งฆ่าเช้ือ 
7. สำลทีี่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อ 

  8. ไฟแชค็ 
9. ปากกาเคม ี

วิธีการ 
 1. นำหัวเชื้อเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีที่เจริญในขวดข้าวฟ่างมาเขย่าให้เมล็ดข้าวฟ่างแยกออกจากกัน  

2. เปิดขวดหัวเชื้อเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี ลนไฟที่ปากขวดด้วยตะเกียงฆ่าเชื้อก่อนเทเมล็ดข้าวฟ่าง
ประมาณ 15-20 เมล็ด ลงในถุงก้อนขี้เลื่อยที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้วไม่เกิน 2 วัน 

3. นำสำลีที่ผ่านการนึ่งฆ่าเช้ือมาปิดจุกก้อนขี้เลื่อย ปิดทบัด้วยกระดาษที่ผ่านการฆ่าเชื้อ แล้วรัดด้วย
ยางวงก่อนนำไปวางไว้บนช้ันวางของที่มีอุณหภูมิห้องปกติ มีอากาศถ่ายเทสะดวก และอย่าวางให้ก้อนขี้เลื่อย
ชิดกัน โดยวางทิ้งไว้ประมาณ 45–50 วัน เสน้ใยจะเจริญเตม็ก้อนขี้เลื่อย (ช่วงอากาศเย็นเส้นใยจะเจริญเต็ม
ก้อนช้า)  
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ภาพที่ 8.3  การผลิตขยายเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีในก้อนขีเ้ลื่อย (ก) ฆ่าเช้ือที่ปากขวดก่อนเทเมล็ดข้าวฟ่างที่ม ี

เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีเจริญอยูล่งในถุงก้อนขี้เลื่อยที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้ว (ข) ปดิจุกก้อนขี้เลื่อยด้วยสำลี 
และทับด้วยกระดาษก่อนรัดด้วยหนังยาง (ค) วางก้อนขี้เลื่อยบนชั้นวาง และเว้นระยะห่างระหว่าง
ก้อน และ (ง) เส้นใยเหด็เรืองแสงสิรินรัศมีจะเจริญเต็มก้อนขี้เลื่อยประมาณ 45-50 วัน 

 

   
 

ภาพที่ 8.4  ลักษณะการปนเปื้อนเชื้ออื่นระหว่างเทเมล็ดข้าวฟ่างที่มีเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีเจริญอยู่ลงในถุงก้อน 
ขี้เลื่อย 

 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 8.5  การเตรียมเห็ดเรืองแสงสิรินรศัมีเพื่อใช้ในแปลง (ก) ลักษณะก้อนเห็ดฯ พร้อมใช ้(ข) ขยี้หรือทุบ

ก้อนเห็ดให้เส้นใยแยกออกจากกัน (ค) ใส่ถงุและปิดปากหลวมๆ และ (ง) มีเส้นใยเห็ดฯ เจริญ
ออกมาใหม่และพร้อมใชง้าน 

ค

 

ง
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชนเ์พื่อขยายผลสู่เกษตรกร 
โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านการอบรม แจกเอกสารแผ่นพับ สาธิตการผลิตขยาย จัดนิทรรศการ 

ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ มีการจัดทำแปลงต้นแบบการใช้เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีควบคุมโรครากปมฝรั่ง สำหรับ
เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกร สนับสนุนก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีพร้อมใช้ และหัวเชื้อเห็ดเรืองแสงใน
ขวดข้าวฟ่างสำหรับการผลิตขยายของเกษตรกรโดยสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชจะเป็นหน่วยงาน
สนับสนุนไม่มีค่าใช้จ่าย และหากเกษตรกรไม่พร้อมที่จะผลิตขยายใช้เอง สามารถสั่งซื้อได้ที่ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรราชบุรี ในราคาก้อนละ 15  บาท 

1. จัดฝึกอบรมเกษตรกรในงานโครงการที่รับผิดชอบ เช่น โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการพระราชดำริฯ และให้ความ
ร่วมมือกับสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี 
และสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการเป็นวิทยากร และจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการใช้เห็ด
เรืองแสงสิรินรัศมีควบคุมไส้เดือนฝอยที่เป็นสาเหตุของโรครากปมในพืช พร้อมทั้งสาธิตวิธีการผลิตขยายใช้เอง 
ร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ อำเภอเมือง
สมุทรสาคร และอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  

 

   

   
 

 

ภาพที่ 8.6 ตัวอย่างกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและใช้เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีควบคุมโรครากปมของ 
    พืชพร้อมสาธิตวิธีการผลิตขยายใช้เองแก่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง 

2. การจัดทำแปลงต้นแบบเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีควบคุมโรคราก
ปมฝรั่งในกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งบ้านเกาะ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และ
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งหนองนกไข่ ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมทุรสาคร 

3. สนับสนุนหัวเชื้อเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีในขวดข้าวฟ่างสำหรับการผลิตขยายของเกษตรกร โดย
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกรที่สามารถผลิตขยายใช้เองได้ คือ  

3.1 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งบ้านเกาะ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร สมาชิก 24 ราย 
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3.2 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งหนองนกไข่ ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
สมาชิก 24 ราย ซึ่งนอกจากผลิตขยายใช้เองแล้วยังสามารถผลิตเพื่อจำหน่ายทั้งในกลุ่มและนอกกลุ่ม 

 

    
 

ภาพที่ 8.7  ตวัอย่างแปลงต้นแบบการใช้เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีควบคุมโรครากปมฝรั่ง จังหวัดสมุทรสาคร 
 
ผลการนำเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีไปใช้ในพื้นที ่

ดำเนินการในกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งกิมจู ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
และตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ตามวิธีการคือ 1) ฝรั่งปลูกใหม่ ใช้เห็ดเรือง
แสงสิรินรัศมีรองก้นหลุมอัตรา 30 กรัม/ต้น  หลังจากนั้นให้ประเมินการระบาด หากพบการระบาดให้ใส่ใน
อัตรา 50-70 กรัม/ต้น ขึ้นอยู่กับขนาดทรงพุ่ม ทุก 6 เดือน  และ 2) ฝรั่งที่แสดงอาการของโรค ในช่วงอายุไม่
เกิน 3 ปี ให้ตัดแต่งกิ่ง แล้วใส่เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี อัตรา 50-70 กรัม/ต้น ทุก 6 เดือน โดยโรยรอบทรงพุ่ม
แล้วพรวนดินกลบพร้อมรดน้ำ พบว่าอาการเป็นโรคของต้นฝรั่งลดลง จากที่แสดงอาการใบเหลืองซีด   ขอบใบ
ไหม้ ต้นแคระแกรน ให้ผลผลิตน้อยเฉลี่ย 0-18 กิโลกรัม/ต้น/ปี จะเริ่มทยอยแตกกิ่ง  มีการเจริญเติบโตที่ดี 
และให้ผลผลิตเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้นประมาณ 28 กิโลกรัม/ต้น/ปี  และที่สำคัญการแพร่กระจายของโรคลดลง เมื่อ
เปรียบเทียบกับแปลงที่ไม่ได้ดำเนินการ แต่อย่างไรก็ตามในฝรั่งที่มีอายุมากกว่า 3 ปีขึ้นไป เมื่อใช้เห็ดเรืองแสง
สิรินรัศมีควบคุมการระบาดของโรคแล้ว ต้นฝรั่งจะยังคงมีการเจริญเติบโตช้า การออกดอกและให้ผลผลิตจะ
น้อยกว่าตน้ฝรั่งที่มีอายุในช่วง 1-3 ปี 

 

       
 
 
 

 

 

ภาพที่ 4.8  การฟื้นตัวของต้นฝรั่งเมื่อใช้เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีควบคุมโรครากปมฝรั่ง (ก) กอ่นใช ้และ (ข) หลังใช ้
 

การตอบรับของเกษตรกรที่นำเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีไปใช้ประโยชน์ 
เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยี เนื่องจากการใช้เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีกับฝรั่งอายุประมาณ 1-3 ปี ที่เริ่ม

แสดงอาการของโรครากปม มีอาการของโรคลดลง มีการแตกกิ่ง ก้าน ใบที่สมบูรณ์เพิ่มขึ้น จึงส่งผลทำให้ติด
ดอก ออกผล และให้ผลผลิตที่สูงกว่าต้นฝรั่งที่แสดงอาการของโรคแล้วไม่ได้ใช้เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี  
นอกจากนี้เกษตรกรผู้ปลูกผักกินใบทั้งวงศ์กะหล่ำ และผักกาด สลัด ผักชี พืชตระกูลแตงให้ความสนใจ ได้

ก

 

ข
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ติดต่อประสานมาขอให้ไปเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และติดต่อขอซื้อ เช่น เกษตรกรจังหวัดราชบุรี สุรินทร์ 
ร้อยเอ็ด เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์เพื่อนำไปใช้ในแปลงปลูกฝรั่งที่พบปัญหาการระบาดของโรครากปม 

 
ปัญหาและอุปสรรคภายหลังจากที่นำเทคโนโลยีไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกร 

1. การใช้เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีจะใช้ได้ผลดีกับต้นฝรั่งที่อายุน้อยกว่า 3 ปี และใช้รองก้นหลุม แต่หาก
ฝรั่งมีอายุมากกว่า 3 ปี จะเห็นผลช้า หรือใช้ไมไ่ด้ผล 

2. เกษตรกรไม่สามารถผลิตหัวเชื้อเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีในขวดข้าวฟ่างได้เอง จำเป็นต้องได้รับการ
สนับสนุนจากสำนักวิจยัพัฒนาการอารักขาพืชเท่านั้น 

 
เอกสารประกอบการเรียบเรยีง 

สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช. 2563. เอกสารวิชาการชีวภัณฑ์ปอ้งกันกำจัดศัตรูพชื. สำนักวิจัยพัฒนาการ
อารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร. 235 หน้า. 

สุรีย์พร บัวอาจ. 2561. ขั้นตอนการผลิตชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิริรัศม.ี หน้า 21. ใน: คูม่ือการผลิตขยายชีว
ภัณฑ์อย่างง่าย. สำนักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร. 
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บทที่ 9 

การผลิตและใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยก าจัดแมลงศัตรูผักในพื้นที่ภาคกลางและตะวันตก 

อุดม วงศ์ชนะภัย1/ เพ็ญลักษณ์ ชูดี2/  สภุัค กาญจนเกษร3/ นรีรัตน์ ชูช่วย4/  วัชรา สวุรรณ์อาศน์5/ 

สมบัติ บวรเมธี6/  กุลวดี ฐาน์กาญจน์7/  ณพงษ์ วสยางกูร8/ 

นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด9/  นิลุบล ทวีกุล10/ 
 

 พ้ืนที่ภาคกลางและตะวันตกเป็นแหล่งผลิตพืชผักที่ส าคัญของประเทศไทย แต่ในด้านการผลิต
เกษตรกรยังประสบปัญหาศัตรูพืช โดยเฉพาะการระบาดของแมลงศัตรูผัก เกษตรกรมักแก้ปัญหาโดยการใช้
สารเคมี และมีแนวโน้มการใช้มากขึ้นตามความรุนแรงของแมลง ท าให้เพ่ิมต้นทุนค่าสารเคมีและยังอาจมี
สารพิษตกค้างเป็นอันตรายต่อผู้ผลิต ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย กรมวิชาการเกษตร มีผลงานวิจัยและ
พัฒนาชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย เพ่ือใช้ก าจัดแมลงศัตรูพืชทดแทนหรือลดการใช้สารเคมี  โดย
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท (สวพ.5) และหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร (ศวพ.) ต่างๆ ในพื้นที ่ไดร้ับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลง
สายพันธุ์ไทย จากส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ และน าเทคโนโลยีดังกล่าวมาขับเคลื่อนสู่เกษตรกรใน
พ้ืนที ่ทั้งด้านการผลิตและใช้ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงศัตรูผักอย่างถูกวิธี ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การท า
แปลงต้นแบบ และขยายผลสู่เกษตรกรรายอ่ืนรวมถึงผู้สนใจ ผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือให้เกิดการผลิตใช้เองใน
พ้ืนที่ ช่วยลดหรือทดแทนการใช้สารเคมีก าจัดแมลงศัตรูผัก ท าให้เกิดความยั่งยืนในการผลิตผักในพ้ืนที่ภาค
กลางและตะวันตก  โดย สวพ. 5 และหน่วยงานในสังกัดซึ่งได้ด าเนินงานมาตั้งแต่ปี 2558 ได้รวบรวมองค์
ความรู้ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย เพ่ือน ามาเผยแพร่สู่บุคลากรของหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มี
ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน าไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์
นโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy (BCG) ให้เกษตรกรไทยเติบโต
อย่างมีคุณภาพ และเสริมสร้างความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น ผู้บริโภคมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี รักษาและฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมด้วยการใช้นวัตกรรมชีวภาพทดแทนสารเคมีก าจัดศัตรูพืชรูปแบบใหม่  
“เกษตรกรท าได้ใช้เป็น” 
 

1/ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี    
2/ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี 
3/ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 
4/ นักวิชาการเกษตรช านาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี 
5/  นักวิชาการเกษตรช านาญการ  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 
6/ นักวิชาการเกษตรช านาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี 
7/ นักวิชาการเกษตรช านาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี 
8/ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ 
9/ ผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 
10/ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ (ภาคกลาง) 
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ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย มีชื่อสกุลว่า Steinernema sp. จัดเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก มองไม่เห็นด้วย
ตาเปล่า มีศักยภาพในการควบคุมแมลงได้หลายชนิด เช่น แมลงในกลุ่มหนอนผีเสื้อ กลุ่มหนอนด้วง เช่น หนอน
ใยผัก หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก หนอนเจาะสมอฝูาย ด้วงหมัดผัก ด้วงกุหลาบ หนอนด้วงท าลายราก 
และมีศักยภาพในการใช้ก าจัดปลวกท าลายรากและล าต้นพืช  เนื่องจากไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยมีคุณสมบัติ
ทนอุณหภูมิได้สูง 38 องศาเซลเซียส จึงเหมาะที่จะใช้ก าจัดแมลงศัตรูพืชทดแทนสารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในประเทศไทย และเกษตรกรหรือผู้สนใจสามารถเพาะเลี้ยงขยายไว้ใช้เองได้ โดยใช้อาหารเทียมราคาถูก วัสดุ
อุปกรณ์และวิธีการผลิตที่ไม่ยุ่งยาก (นุชนารถ, 2558) 

รูปร่างและลักษณะที่ส าคัญ 
 ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย (Steinernema siamkayai  Thai strain) แยกได้จากดินในพ้ืนที่
จังหวัดก าแพงเพชร (รหัสเก็บรักษา KP code) มีลักษณะล าตัวกลมยาวคล้ายเส้นด้าย มีความยาวเฉลี่ย 0.432 
มิลลิเมตร และความกว้างเฉลี่ย 0.022 มิลลิเมตร ล าตัวไม่แบ่งเป็นข้อปล้องมีผนังชั้นนอกเป็นรอยหยักยืดหยุ่น
ได้ อวัยวะเพ่ือการด ารงชีวิตประกอบด้วย ช่องขับถ่ายทางผิวหนัง เส้นประสาท ทางเดินอาหาร อวัยวะสืบพันธุ์
แบบแยกเพศผู้เพศเมียและกล้ามเนื้อ แต่ไม่พบระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ  
 
 
 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 9.1  รูปร่างและลักษณะส าคัญและเพศของไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย (ก) รูปร่างและลักษณะส าคัญ (ข)  

เพศผู้ และ (ค) เพศเมีย (ที่มา : นุชนารถ, 2558) 
 
 
 

เส้นประสาท 

ช่องปาก 

ช่องขับถ่ายทางผิวหนัง 

กระเพาะ
อาหาร 

ล าไส้ 

ช่องขับถ่าย 

เพศผู้ 

เพศเมีย 

ข 

ก 

ค 
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แหล่งอาศัย 
ตัวอ่อนไส้เดือนฝอยระยะที่ 3 หรือระยะเข้าท าลายแมลง จะอาศัยอยู่ในดินที่ระดับความลึก 4-6 นิ้ว 

ไดน้าน 6-8 เดือน โดยไม่กินอาหารและไม่เจริญเติบโต พบกระจายอยู่ในหลายพ้ืนที่ของประเทศไทย ทั้งในดิน
ร่วน ร่วนปนทราย และดินเหนียว  ส่วนไส้เดือนฝอยที่ระยะการเจริญเติบโตอ่ืนๆ จะอาศัยอยู่ภายในตัวแมลง
เท่านั้น และไม่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม 

การเป็นพาราสิตในตัวแมลง  
ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย เป็นพาราสิตได้ทั้งในระยะตัวหนอนและตัวเต็มวัยของแมลง สามารถ

เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ภายในล าตัวของหนอนอย่างต่อเนื่อง จนแมลงหรือหนอนเหลือแต่ซาก จึงเคลื่อนที่
ออกจากซากเหยื่อในช่วงที่เป็นตัวอ่อนระยะที่ 3 ลงสู่ดิน โดยแมลงระยะตัวหนอนหลายชนิดเป็นแหล่งอาหารที่
ดีของไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย ซ่ึงเมื่อเข้าไปเป็นพาราสิตในตัวหนอน จะสามารถเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้ 
2-3 ชั่วอายุ ให้ลูกรุ่นใหม่ตั้งแต่ 10,000 - 100,000 ตัวต่อ หนอน 1 ตัว ขึ้นกับชนิดและขนาดของหนอน  

ระยะการเจริญเติบโต 
ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยมีระยะการเจริญเติบโตเริ่มจากไข่ และพัฒนาจนเป็นตัวอ่อนระยะที่ 1  2  3 และ 

4 โดยวิธีลอกคราบ และพัฒนาเป็นตัวเต็มวัย แบ่งแยกเพศเป็นเพศผู้และเพศเมีย โดยระยะตัวอ่อนมีขนาดเล็กมาก
มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์หรือเลนส์ขยายขนาด 30 เท่าขึ้นไป จึงสามารถมองเห็นได้  

กลไกการฆ่าแมลง  
เมื่อไส้เดือนฝอยที่อาศัยอยู่ในดินพบแมลงเหยื่อ จะเข้าสู่ตัวแมลงโดยผ่านทางช่องเปิดตามธรรมชาติ  

ได้แก่ ทางปาก ช่องขับถ่าย หรือรูหายใจทาง ผิวหนัง และเข้าสู่ช่องว่างภายในตัวแมลงซึ่งมีน้ าเลือด แล้ว
ปลดปล่อยแบคทีเรียแกรมลบ Xenorhabdus sp. ที่อาศัยอยู่ในบริเวณล าไส้ส่วนหน้าของไส้เดือนฝอย สู่
กระแสเลือดของแมลง โดยแบคทีเรียดังกล่าวจะสร้างสารพิษที่ท าให้แมลงเกิดภาวะเลือดเป็นพิษและตายอย่าง
รวดเร็วภายในเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง โดยสีของตัวแมลงจะเปลี่ยนเป็นสีด าไม่เน่าเละ  
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 9.2  ลักษณะการเข้าท าลายในหนอนของไส้เดือนฝอย (นุชนารถ, 2558) 

 

วงจรชีวิต 
ไส้เดือนฝอยตัวอ่อนระยะที่ 3 เข้าสู่ตัวแมลงโดยแมลงกินเข้าไป หรือเข้าตามช่องเปิดตามธรรมชาติของ

แมลง และเข้าสู่น้ าเลือดของแมลงพร้อมปล่อยแบคทีเรียที่สร้างสารพิษเข้าสู่กระแสเลือด ท าให้เลือดแมลงเป็น
พิษ แมลงเหยื่อจะตายภายในเวลา 12-24 ชั่วโมง เซลล์ของแบคทีเรียสามารถเพ่ิมปริมาณในน้ าเลือดของแมลง 
และไส้เดือนฝอยจะใช้เซลล์ของแบคทีเรียในการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ โดยไส้เดือนฝอยตัวอ่อนระยะที่ 3 
จะเจริญเติบโตโดยวิธีการลอกคราบ เป็นตัวอ่อนระยะที่ 4 จากนั้นพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยแยกเพศผู้และเพศเมีย 
โดยตัวเต็มวัยเพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้ 3 เท่า สามารถผลิตไข่ได้มากกว่า 800-1,000 ฟอง ต่อ 1 ตัว มีการ
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จับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อไข่ได้รับการผสมจะพัฒนาเป็นตัวอ่อน ระยะที่ 1 ในไข่ และฟักออกจากไข่ ลอกคราบเป็นตัว
อ่อนระยะที่ 2 และ 3 ตามล าดับ ใช้เวลาประมาณ 4-5 วันต่อ 1 รอบวงจรชีวิต โดยจะช้าหรือเร็วขึ้นกับ
อุณหภูมิและชนิดของแมลงเหยื่อ และจ านวนรอบของวงจรชีวิตยังขึ้นกับขนาดของแมลง อยู่ระหว่าง 1-3 ชั่ว
อายุ เมื่อแมลงเริ่มแห้งเป็นซาก ไส้เดือนฝอยตัวอ่อนระยะที่ 3 จะสะสมอาหารส ารองประเภทไขมันบริเวณ
เนื้อเยื่อที่อยู่ระหว่างผิวหนังกับกล้ามเนื้อช่องท้อง และดูดกลืนเซลล์แบคทีเรียเก็บไว้บริเวณล าไส้ส่วนหน้าก่อน
เคลื่อนตัวออกจากซากของแมลง เพ่ือรอแมลงเหยื่อตัวใหม่ต่อไป 

 

 
ภาพที่ 9.3 วงจรชีวิตของไส้เดือนฝอย (นุชนารถ, 2558) 

 
การเพาะขยายไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงสายพันธุ์ไทย 
 การเพาะขยายไส้เดือนฝอยให้ได้จ านวนมากเพ่ือใช้ก าจัดแมลงศัตรูพืชในแปลง โดยใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตในสภาพการเลี้ยงในอาหารเทียมแข็งกึ่งเหลวแบบไม่เติม symbiotic bacteria เรียกว่า axenic culture 
โดยใช้หัวเชื้อไส้เดือนฝอยที่เพาะเลี้ยงจากหนอนกินไขผึ้ง  ได้เป็นไส้เดือนฝอยตัวอ่อนระยะที่ 3 ที่มีความ
แข็งแรง  ซึ่งส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้พัฒนาหัวเชื้อไส้เดือนฝอยรูปแบบใหม่บรรจุในสารหนืดช่วย
ให้หัวเชื้อมีความแข็งแรงมากกว่าการเก็บในรูปแบบน้ า โดยสารหนืดช่วยปกปูองความร้อนให้กับไส้เดือนฝอย
ในช่วงการขนส่ง เพ่ือน าหัวเชื้อไปขยายต่อในอาหารเทียมต่อไป (นุชนารถ และคณะ, 2562) 
 ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท และศูนย์วิจัยและพัฒาการเกษตรนครปฐม ได้ร่วม
เป็นเครือข่ายการผลิตหัวเชื้อไส้เดือนฝอยจากหนอนกินไขผึ้ง เพ่ือจ าหน่ายจ่ายแจกให้กับเกษตรกรและ
หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก เพ่ือน าหัวเชื้อเป็นเชื้อตั้งต้นไปผลิตขยายไส้เดือนฝอยให้ได้
จ านวนเพียงพอต่อการน าไปพ่นก าจัดแมลงศัตรูพืช  โดย สวพ. 5 ชัยนาท และ ศวพ. นครปฐม ได้รับการ
ถ่ายทอดจากส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ตั้งแต่การเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ ขั้นตอนการเตรียมอาหารเลี้ยง
หนอนกินไขผึ้ง  การขยายไส้เดือนฝอยในตัวหนอนกินไขผึ้ง และการคัดแยก นับจ านวน เก็บรักษาในสารหนืด
และบรรจุถุงพร้อมน าไปใช้  โดยมีข้ันตอนการผลิตหัวเชื้อไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยจากหนอนกินไขผึ้ง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



70 

 

วัสดุ-อุปกรณ์และขั้นตอนการเตรียมอาหารเลี้ยงหนอนกินไขผึ้ง (นุชนารถ, 2562) 
 

1.  วัสดุ-อุปกรณ์ส าหรับการเตรียมอาหาร 
เลี้ยงแมลงอาศัยเ พ่ือผลิตหัวเชื้อไส้ เดือนฝอย
ประกอบด้วย ภาชนะบรรจุอาหาร 
อาหารนึ่งฆ่าเชื้อ  ภาชนะผสมอาหาร ช้อนคลุก
อาหาร  เครื่องชั่ง  ขวดแก้ว  กระบอกตวง  เครื่อง
ผสมอาหาร กล่องบรรจุอาหาร และหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ
อาหารแบบไอน้ าเดือดแบบใช้แก๊ส 

 
2. สูตรอาหารดัดแปลง มีส่วนประกอบของ 
แปูงข้าวเจ้า 500 กรัม  แปูงถั่วเขียว 450 กรัม  
แปูงข้าวโพด 450 กรัม นมผง 350 กรัม น้ าผึ้ง 
150 มิลลิลิตร  วิตามินรวม 50 มิลลิลิตร  กลีเซอ
รีน 100 มิลลิลิตร น้ าเชื่อม 250 มิลลิลิตร รังผึ้ง 
200 กรัม และน้ าสะอาด 500 มิลลิลิตร    

 

 
 

3. เตรียมอาหาร น้ าหนัก 3,000 กรัม น าอาหาร
ส่วนที่ 1 ได้แก่ แปูงข้าวเจ้า  แปูงถั่วเหลือง  แปูง
ข้าวโพด  รังผึ้ง และน้ าสะอาด น าใส่ภาชนะบรรจุ
อาหารตามน้ าหนัก/ปริมาตรของสูตร นึ่งในหม้อไอ
น้ าเดือดเป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นน าแปูงทั้ง 3 
ชนิด และนมผง มาผสมคลุกรวมกัน   
4. อาหารส่วนที่ 2 ได้แก่ รังผึ้ง  น้ าเชื่อม  น้ าผึ้ง  
กลีเซอรีน และวิตามิน มาผสมและปั่นละเอียดใน
เครื่องผสมอาหาร 
 
 

 

 
5. น าอาหารส่วนที่ 1 และ 2 มารวมกันโดยเติมน้ า
สะอาดคลุกเคล้าและนวดด้วยมือให้ 
เข้ากัน 

 

6. ได้เป็นอาหารเลี้ยงแมลง น าใส่กล่องเก็บใน
ตู้เย็นก่อนใช้ได้นาน 1 เดือน 
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วัสดุ-อุปกรณ์และข้ันตอนการเลี้ยงหนอนกินไขผึ้งเพื่อผลิตหัวเชื้อ (นุชนารถ, 2562) 
1. วัสดุ-อุปกรณ์เลี้ยงไส้เดือนฝอยในแมลง 
อาศัยเพ่ือผลิตหัวเชื้อ ประกอบด้วย กล่องเลี้ยง
แมลง ไฮยามีน 0.1%  กระบอกตวง  แอลกอฮอล์ 
70%  ขวดหยดน้ า  บีกเกอร์  จานเลี้ยงเชื้อ  กล่อง
เลี้ยงหนอน  กระบอกและเข็มฉีดยา 1 มิลลิลิตร  
ปากคีบ  ช้อนด้ามยาว  กระดาษฟาง  ผ้ากรอง
ละเอียด  ผ้ากรองหยาบ  ภาชนะรองรับ  และ
ตะกร้ากรองแยก 
  

 
2. น ารังผึ้งเก่าจากธรรมชาติที่มีหนอนกินไขผึ้งอยู่
ภายใน เลือกหนอนวัย 6 จ านวน 30 ตัว ใส่ในกล่อง
พลาสติกขนาด 13x17x7 เซนติเมตร ที่วางกระดาษ
สีขาวภายในกล่องและบริ เวณขอบกล่อง ใช้
ระยะเวลาประมาณ 10 วัน 

 

 

3. ตัวหนอนเข้าดักแด้ และ 5 วัน เจริญเป็นผีเสื้อตัว
เต็มวัยเพศผู้และเพศเมีย มีการผสมพันธุ์ หลังจาก
นั้น 7 วัน แม่ผีเสื้อวางไข่บนกระดาษ 
  

4. นับจ านวนไข่บนกระดาษต่อกล่องภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ จากนั้นน าไข่ที่อยู่บนกระดาษประมาณ 
1,000 ฟอง ใส่ในอาหารเลี้ยงหนอนกินไขผึ้งที่อยู่ใน
กล่องเลี้ยงแมลงที่มีฝาครอบเป็นลวดตาข่ายให้
อากาศถ่ายเท ตั้งวางที่อุณหภูมิ 25-28oซ  ไข่ฟัก
เป็นตัวหนอนวัย 1 ใช้ เวลา 20-22 วัน หนอน
เจริญเติบโตตาม ล าดับ โดยมีการเปลี่ยนถ่ายและให้
อาหารตลอดระยะการเจริญเติบโต 

 

 
 

5. หนอนเจริญเติบโตจากวัย 1 ถึงวัย 6 เป็นเวลา
ประมาณ 24 วัน ซึ่งเป็นวัยที่ใช้ในการขยายปริมาณ
ไส้เดือนฝอย  ใช้ระยะเวลารวม 44 -46 วัน ได้
หนอนกินไขผึ้ง 1,000 ตัวต่ออาหาร 3,000 กรัม 
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วัสดุ-อุปกรณ์และข้ันตอนการเลี้ยงหนอนกินไขผึ้งเพื่อผลิตหัวเชื้อ (นุชนารถ, 2562) 
1. หยดไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย ตัวอ่อนระยะที่ 3 
จ านวน 2,000+200 ตัว ที่อยู่ในน้ า 1 มิลลิลิตร  ลง
บนกระดาษฟางที่ วางในจานเพาะเลี้ ยงขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร  จากนั้นน าหนอนกิน
ไขผึ้งวัยก่อนเข้าดักแด้ จ านวน 20 ตัว วางในจาน 
และปิดฝาจานเพาะเลี้ยงเพ่ือปูองกันหนอนเคลื่อนที่
ออกมา ตั้งจานทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 48 
ชั่วโมง เมื่อหนอนตายล าตัวเป็นสีด าไม่เน่าเละ   

 

2. น าหนอนตายไปจุ่มล้างในไฮยามีน 0.1% 
ประมาณ 30 วินาที เพ่ือฆ่าเชื้อที่ผิว และล้างด้วย
น้ าสะอาด 2 ครั้ง   

 
3. น าหนอนไปวางบนจานคว่ าที่มีกระดาษฟาง 
ประมาณ 40 ตัว  ตั้งวางในกล่องพลาสติกที่มีน้ า
หล่อไว้ เล็กน้อย ปิดฝากล่องพลาสติก เก็บที่
อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 10 วัน   
4. ตัวอ่อนของไส้เดือนฝอยระยะที่ 3 รุ่นใหม่ เริ่ม
ออกจากซากหนอน โดยเคลื่อนที่ตามความชื้นมาอยู่
ในน้ าที่หล่อไว้  สังเกตน้ าเป็นสีขาวขุ่น เทน้ าที่มี
ไส้เดือนฝอยผ่านผ้ากรองละเอียดเพ่ือแยกเศษซากที่
ไม่ต้องการติดค้างบนผ้ากรอง  ไส้เดือนฝอยจะผ่าน
ผ้ากรองลงสู่ภาชนะรองรับ น าไปตั้งให้ไส้เดือนฝอย
ตกตะกอนประมาณ 15-20 นาที   

 

5. เทน้ าใสส่วนบนทิ้งเหลือตะกอนไส้เดือนฝอย  
จากนั้นเทตะกอนไส้เดือนฝอยบนผ้ากรองที่วางบน
ตะกร้าที่ มีภาชนะรองรับมีน้ าหล่อท่วมตะกอน
ไส้เดือนฝอย  เป็นเวลา 12 ชั่วโมง  ไส้เดือนฝอย
ระยะ J3 ที่แข็งแรง  จะเคลื่อนที่ผ่านผ้ากรองลงสู่
น้ าในภาชนะรองรับได้เป็นหัวเชื้อ   
 
น ามานับจ านวนภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยาย 
70 เท่า (โดยเฉลี่ยหนอนกินไขผึ้ง 1 ตัว ผลิต
ไส้เดือนฝอยได้ 100,000 ตัว) 
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ขั้นตอนการเก็บและบรรจุหัวเชื้อไส้เดือนฝอย (นุชนารถ, 2562) 
1. น าหัวเชื้อไส้เดือนฝอยจ านวน 1 ล้านตัวต่อน้ า 30 
มิลลิลิตร  แล้วเติมสาร Sodium alginate 0.5 กรัม 
และใช้ช้อนกวนให้สารละลายไปกับน้ า  จากนั้นน าไป
บรรจุในถุงพลาสติกชนิดหนา ขนาด 6x10 เซนติเมตร 

 

2. ใช้เครื่องซีลความร้อนรีดปิดปากถุง และน าไปเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิห้อง (26+2 oซ) ได้นาน 1 เดือน 
 

 
 

นวัตกรรมการผลิตไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงสายพันธุ์ไทยแบบเกษตรกรท าใช้เอง 
การเพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยใช้เอง เป็นนวัตกรรมการเพ่ิมขยายไส้เดือนฝอยให้ได้ปริมาณ

มากเพ่ือน าไปใช้พ่นก าจัดแมลงศัตรูเปูาหมายในแปลงปลูก มีขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อน  โดยส านัก วิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพ (นุชนารถ, 2558) ได้พัฒนาสูตรอาหารเทียมท่ีมีราคาถูก และใช้วัสดุ-อุปกรณ์การผลิตที่หาได้
ง่าย ได้เป็นเทคโนโลยีการผลิตอย่างง่ายที่เกษตรกรท าใช้เองได้  สามารถผลิตไส้เดือนฝอยได้เฉลี่ย 300 ล้านตัว
ต่อ 1 รอบการผลิต  หรือใช้หัวเชื้อเริ่มต้นเพียง 1 แสนตัว ได้ไส้เดือนฝอยจ านวนเฉลี่ย 300 เท่า เพียงพอต่อ
การใช้พ่นเพ่ือก าจัดแมลงครอบคลุมพ้ืนที่ปลูก 1 ไร่ต่อ 1 รอบการผลิต เกษตรกรสามารถวางแผนการ
เพาะเลี้ยงด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง และมีไส้เดือนฝอยใช้ก าจัดแมลงตลอดฤดูปลูก ซึ่งเป็นการพ่ึงพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน โดยนวัตกรรมการผลิตแบบท าใช้เองมุ่งเน้นวัสดุ-อุปกรณ์ที่หาได้ในท้องถิ่น  มีขั้นตอนการเพาะ
ขยายไม่ยุ่งยากซับซ้อน ค่าอาหาร-วัสดุสิ้นเปลืองในการเพาะเลี้ยงมีต้นทุนต่ า  และการน าไปใช้ได้พ่นก าจัด
แมลงได้ด้วยถังพ่นสารแบบสะพายหลัง โดยแสดงรายละเอียดดังนี้ 

1. วัสดุ-อุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการเพาะขยายไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย 
รายการ ภาพประกอบ 

1. ภาชนะนึ่งฆ่าเชื้ออาหาร เกษตรกรสามารถเลือกใช้
ภาชนะที่หาได้ในครัวเรือน  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
34-38 ซม. เช่น หม้อต้มน้ า ซึ้งนึ่งอาหาร หรือหม้อ
แกง เป็นต้น พร้อมแผ่นตะแกรงรอง วางในหม้อนึ่ง
เพ่ือปูองกันไม่ให้ภาชนะแช่น้ า เพ่ือใช้เป็นภาชนะนึ่ง
ฆ่าเชื้ออาหารแบบไอน้ าเดือด โดยใช้ความร้อนต้มน้ า
ให้เดือดด้วยเตาแก๊ส หรือเตาไฟฟูาหรือเตาถ่าน 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2. ภาชนะผสมอาหาร พร้อมช้อนกวน   
3. ภาชนะคลุกอาหาร  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม. สูง 12 เซนติเมตร  
4. ภาชนะบรรจุก้อนอาหารนึ่งฆ่าเชื้อ ใช้ถุงพลาสติก
ทนร้อน ขนาด 12x18 นิ้ว   
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รายการ ภาพประกอบ 
 5. ภาชนะเพาะเลี้ยง ใช้กล่องพลาสติกทนร้อนขนาด
เส้นผ่า ศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 8 เซนติเมตร จ านวน 
10 กล่อง โดยเจาะรูเล็กๆ ที่กลางฝา 1 รู และเจาะ
บริเวณขอบด้านบนรอบๆ กล่อง 8-10 รู  หรือใช้
ถุงพลาสติกทนร้อนชนิดหนา ขนาด 8x12 นิ้วจ านวน 
10 ใบ หรือขนาด 6x9 นิ้ว จ านวน 20 ใบ 
6.  ช้อนตักก้อนอาหาร เ พ่ือบรรจุลงในภาชนะ
เพาะเลี้ยง 
7. กระบอกฉีดพร้อมแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ 
ส าหรับใช้พ่นฆ่าเชื้อวัสดุ-อุปกรณ์ และผู้ปฏิบัติ   
8. ผ้าเช็ดท าความสะอาด 
9. อุปกรณ์ใส่หัวเชื้อ ได้แก่ กระบอกฉีดยาขนาด 20 
มล. พร้อมเข็มเบอร์ 18   
10. ถุงผ้ามุ้งเนื้อละเอียด ขนาด 24x36 นิ้ว ส าหรับใส่
ภาชนะเพาะเลี้ยง (1 ใบต่อ 1 รอบการผลิต) เพ่ือ
ปูองกันแมลงหวี่/แมลงวัน รบกวนขณะบ่มเพาะ 

 
 
 

 
 

2. วัสดุ-อุปกรณ์เสริมในการผลิต 
รายการ ภาพประกอบ 

ตู้ใส่หัวเชื้อและบ่มเพาะแบบง่ายส าหรับ
เกษตรกรรายย่อย  ขนาดกว้าง 80-100 
เซนติเมตร ลึก 50-60 เซนติเมตร สูง 
180 เซนติเมตร ใช้โครงสร้างเป็นเหล็ก
กล่องหรือเหล็กฉาก  ผนังตู้และชั้นวาง
เป็นแผ่นโพลีคาร์บอเนตหรือฟิวเจอร์
บอร์ด แบ่งเป็น 3 ชั้น  ชั้นที่ 1 สูง 60 
เซนติเมตร ใช้เป็นพ้ืนที่ใส่หัวเชื้อ  โดยมี
แผ่นปิดกั้นด้านบนสูง 30 เซนติเมตร 
เพ่ือปูองกันฝุุนละอองและสิ่งสกปรก
ขณะปฏิบัติงาน  ชั้นที่ 2 และ 3 สูงชั้น
ละ 30 เซนติเมตร ส าหรับใช้ตั้งวาง
ภาชนะบ่มเพาะ 

  

 

 ตู้ใส่หัวเชื้อและบ่มเพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอยแบบง่ายส าหรับเกษตรกรรายย่อย  เกษตรกรสามารถ
ประกอบใช้เองได้  ผนังตู้ช่วยปูองกันฝุุนละอองและสิ่งสกปรกปนเปื้อน  สามารถท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ
ภายในตู้ด้วยแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์  ใช้ปฏิบัติงานในขั้นตอนการบรรจุอาหาร และใส่หัวเชื้อ  รวมทั้งมีชั้น
ส าหรับตั้งวางบ่มเพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอยอีกด้วย  



75 

 

ขั้นตอนการเพาะขยายไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย 
1. การเพาะเลี้ยงในกล่องพลาสติก 

ขั้นตอนการเพาะเลี้ยง ภาพประกอบ 
 

ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยง 
ประกอบด้วยไข่ไก่หรือไข่เป็ด (4-5 ฟอง) 
ปริมาตร 260 มิลลิลิตร  น้ ามันหมู  130 
มิลลิลิตร น้ าสะอาด 260 มิลลิลิตร รวม 650 
มิลลิลิตร น าไปผสมในภาชนะผสมอาหาร ใช้
ช้อนตีหรือกวนอาหารให้เป็นเนื้อเดียวกัน 

 
 

ขั้นตอนที่ 2  การคลุกอาหาร นึ่งฆ่าเช้ือ 
และบรรจุในภาชนะเพาะเลี้ยง 
1. น าฟองน้ าที่ตัดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม 1x1 
ซม. น้ าหนัก 40 กรัม ใส่ในภาชนะคลุก
อาหาร จากนั้นเทอาหารเพาะเลี้ยงลงบน
ก้อนฟองน้ า  ใช้มือบีบนวดให้อาหารดูดซับ
ในก้อนฟองน้ าให้ทั่วทุกก้อน ได้เป็นก้อน
อาหาร น าก้อนอาหารทั้งหมดใส่ลงใน
ถุงพลาสติกทนร้อนขนาด 12x18 นิ้ว แล้ว
ปิดปากถุงด้วยยางรัดแบบหลวมๆ   

 

 
 

 
2. น าไปนึ่งฆ่าเชื้อในหม้อนึ่ง (หม้อต้มน้ า/ซึ้ง
นึ่งอาหาร/หม้อแกง)  โดยเติมน้ า 1 ใน 8 
ของความสูงหม้อนึ่ง ภายในหม้อมีตะแกรง
รองเพื่อปูองกันถุงบรรจุก้อนอาหารแช่น้ า 
จากนั้นปิดฝาหม้อ น าไปตั้งบนเตาแบบใช้
แก๊สเปิดไฟระดับปานกลาง หรือใช้เตาไฟฟูา 
ใช้เวลาในการนึ่งด้วยไอน้ าเดือดเป็นเวลา 
60 นาที 
 

 
 
3. น าถุงบรรจุก้อนอาหารนึ่งฆ่าเช้ือแล้วไป
พักในตู้ใส่เช้ือแบบง่ายประมาณ 5 นาที   
จากนั้นใช้ช้อนตักก้อนอาหารขณะอุ่นๆ แบ่ง
ใส่ภาชนะเพาะเลี้ยงเท่าๆ กัน จ านวน 10 
กล่อง  ปิดฝากล่อง ได้เป็นภาชนะเพาะเลี้ยง  
ตั้งวางให้เย็น 
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ขั้นตอนการเพาะเลี้ยง ภาพประกอบ 
 
ขั้นตอนที่ 3  การใส่หัวเช้ือไส้เดือนฝอยใน
ภาชนะเพาะ เลี้ ย ง ใ ช้ แอลกอฮอล์  70 
เปอร์เซ็นต์ ฉีดพ่นลงบนผ้าสะอาด  น าไปเช็ด
ฆ่าเช้ือในตู้ใส่เช้ือ รวมทั้งเช็ดฝาภาชนะบรรจุ
ก้อนอาหาร  มือของผู้ปฏิบัติ  และถุงหัวเช้ือ 
แล้วน ากระบอกฉีดยาปริมาตร 20 มิลลิลลิตร 
พร้อมเข็มเบอร์ 18 ที่ผ่านการฆ่าเช้ือแล้ว   
แทงผ่านถุงหัวเช้ือไส้เดือนฝอย (บรรจุ 1 ล้าน
ตัว) และดูดจากถุงทั้งหมดในครั้งเดียว  น าไป
ฉีดผ่านรูที่ฝาของภาชนะลงสู่ก้อนอาหาร 2 
มิลลิลลิตร ต่อภาชนะ รวม 10 ภาชนะเพาะ 
(100,000 ตัวต่อ 1 ภาชนะ) และท าการเขย่า
ภาชนะเพาะเลี้ยงเบาๆ ให้หัวเช้ือไส้เดือนฝอย
กระจายทั่วก้อนอาหาร 

 

 
 

 

ขั้นตอนที่ 4  การบ่มเพาะไส้เดือนฝอยใน
ภาชนะเพาะเลี้ยงน าภาชนะเพาะเลี้ยงที่ใส่
หัวเช้ือแล้วไปตั้งวางในถุงมุ้งกันแมลง น าไป
บ่มเพาะบนช้ันของตู้ใส่เช้ือแบบง่าย ที่มี
อุณหภูมิขณะบ่มเพาะไม่สูงเกินไป (อุณหภูมิ
ที่เหมาะสมระหว่าง 26-28 องศาเซลเซียส 
และไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส  ไส้เดือนฝอย
จะเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ในอาหาร
เพาะเลี้ยงจนอาหารหมด ใช้เวลาประมาณ 
10 วัน ได้เป็นเช้ือสดพร้อมน าไปใช้พ่นก าจดั
แมลง 

 

 
 

 

2. การเพาะเลี้ยงขยายไส้เดือนฝอยโดยใช้ถุงพลาสติก 
เนื่องจากภาชนะพลาสติกที่ใช้เพาะเลี้ยงต้องน ากลับมาใช้ใหม่จึงจะมีความคุ้มค่า แต่จะเสียเวลาและ

แรงงานในการล้างท าความสะอาด ดังนั้นการใช้ถุงพลาสติกขนาด 8 x 12 นิ้วจ านวน 10 ใบ หรือขนาด 6 x 9 นิ้ว 
จ านวน 20 ใบ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการใช้เพาะเลี้ยงขยายไส้เดือนฝอย ดังนี้ 

ขั้นตอนการเพาะเลี้ยง ภาพประกอบ 

ใ ช้ สู ตรอาหารและวิ ธี การผสมอาหาร
เช่นเดียวกันกับการเพาะเลี้ยงในกล่องพลาสติก 
แต่หลังการผสมอาหารกับก้อนฟองน้ าจนได้
ก้อนอาหารแล้ว น าไปบรรจุในถุงพลาสติกให้
เท่ากันทุกถุง และจัดทรงถุงเป็นรูปสามเหลี่ยม 
แล้วพับขอบด้านบนสองทบขนาด 1 เซนติเมตร 
และเย็บปิดปากถุง ก่อนน าไปใส่ถุงพลาสติกใบ
ใหญ่ที่ตัดมุมที่ก้นถุงทั้งสองด้าน และมัดปาก
ถุงหลวม ๆ ก่อนน าไปนึ่งฆ่าเช้ือ  
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ขั้นตอนการเพาะเลี้ยง 
ภาพประกอบ 

ขั้นตอนการใส่หัวเชื้อไส้เดือนฝอย 
น าถุงอาหารที่นึ่งและเย็น มาขลิบที่สัน
สามเหลีย่มยาว 1 เซนติเมตรเฉียง 45 องศา 
ดูดหัวเช้ือไส้เดือนฝอยด้วยกระบอกฉีดยา
พร้อมเข็ม ฉีดหัวเช้ือผ่านถุงลงไปในก้อน
อาหาร จ านวน 1 มิลลิลิตร มี 50,000 ตัว
ต่อถุง ในกรณีที่แบ่งอาหารได้ 20 ถุง และ
ใส่ 2 มิลลิลิตรต่อถุง ในกรณีที่แบ่งอาหาร 
10 ถุง (มีหัวเช้ือ 100,000 ตัว) และท าการ
เขย่าถุงเบาๆ ให้หัวเช้ือฯ กระจายทั่วก้อน
อาหาร แล้วน าไปบ่ม เช่นเดียวกับการ
เพาะเลี้ยงในกล่องพลาสติก 

 

      
 

      
 

 

ต้นทุนค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการเพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอยต่อ 1 รอบการผลิต 

รายการวัสดุสิ้นเปลือง ราคา (บาท) 
1. ไข่ไก่ 4 ฟอง (เบอร์ 0) 
2. น้ ามันหมูเจียว 130 มิลลิลติร 
3. น้ าสะอาด 260 มิลลิลิตร 
4. ฟองน้ า 4 แผ่น (ตัดขนาด 1x1 ซม.) น้ าหนัก 40 กรัม 
5. ถุงนึ่ง ขนาด 12x18 นิ้ว (1 ใบ) 
6. หัวเชื้อไส้เดือนฝอย (1 ล้านตัวต่อถุง) 
7. ค่าแก๊สนึ่งฆ่าเชื้อ (60 นาที)  
8. อ่ืนๆ (แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์) 

16  
10 
5 

20 
1 

40 
17 
1 

รวมเป็นเงิน 110 

การน าไส้เดือนฝอยไปใช้ก าจัดแมลงในแปลง 
ไส้เดือนฝอยที่บ่มเพาะในภาชนะเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 10 วัน จะได้เป็นสารชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยพร้อม

ใช้ทันที หรือเรียกว่า เชื้อสด ควรใช้ให้หมดภายใน 7 วัน หลังบ่มเพาะ 10 วัน มีวิธีการแยกไส้เดือนฝอยออก
จากก้อนอาหารทั้งท่ีเพาะเลี้ยงในกล่องหรือถุงพลาสติก ดังนี้ 
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1. เทก้อนอาหาร (ที่บ่มเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 10 วันแล้ว) ลงในภาชนะรองรับ ใช้น้ าล้างไส้เดือนฝอยที่ติดอยู่
รอบๆ ภาชนะเพาะเลี้ยงออกให้หมด  จากนั้นเติมน้ าให้ท่วมก้อนอาหารพร้อมหยดน้ ายาล้างจานลงไปเล็กน้อย
เพ่ือช่วยลดคราบไขมัน 
 

 
  

 2. ใช้มือกวนและบีบก้อนอาหารให้ไส้เดือนฝอยหลุดออกมาอยู่ในน้ า และบีบก้อนฟองน้ าแยกออก เท
น้ าที่มีไส้เดือนฝอยผ่านตะแกรงหยาบหรือกระชอน เพ่ือกรองแยกก้อนฟองน้ าที่หลงเหลืออยู่ ส่วนของน้ าที่ผ่าน
ตะแกรงลงสู่ภาชนะรองรับ จะมีไส้เดือนฝอยจ านวนมากชุดที่ 1  จากนั้นท าซ้ าอีกครั้งโดยเติมน้ าลงในก้อน
อาหารฟองน้ าเดิม บีบแยกให้ไส้เดือนฝอยที่หลงเหลืออยู่หลุดออกให้หมด และแยกก้อนฟองน้ าทิ้งไป  น าไปเท
รวมกับชุดแรก ผ่านตะแกรงหยาบลงสู่ภาชนะรองรับ 
 

 
 

 3. น าไส้เดือนฝอยที่แยกออกจากก้อนอาหาร เทลงถังพ่นสารชนิดสะพายหลัง และเติมน้ าครบ 20 ลิตร  
น าไปพ่นก าจัดแมลงในแปลง  โดยพ่นให้ให้ถูกตัวแมลงให้มากที่สุด 
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อัตราการใช้ไส้เดือนฝอยพ่นก าจัดแมลงศัตรูพืช 

ชนิดและขนาดของแมลง อัตราการใช้ วิธีการใช้* 
หนอนใยผัก   หนอนกระทู้หอม 
หนอนคืบ   หนอนกระทู้ผัก 
หนอนเจาะสมอฝูาย 
หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 
ด้วงกุหลาบ 

อัตราใช้ 2 ภาชนะเพาะต่อน้ า 20 ลิตร  
(เท่ากับไส้เดือนฝอย 60 ล้านตัว) ใส่ถัง
พ่นแบบสะพายหลงั  หรือไปกับระบบ
น้ าแบบสปริงเกอร์หรือระบบน้ าหยด  
ครอบคลุมพ้ืนที ่400 ตารางเมตร 

เริ่มพ่นเมื่อพบตัวหนอน 1 ตวั 
ต่อ 2 ต้น ควรใช้ในช่วงเย็นทุก 
 5-7 วัน และพ่นให้ถูกตัวหนอน
ให้มากที่สุด    

หนอนด้วงหมัดผัก 
และตัวเต็มวัย 
 

อัตราใช้ 4 ภาชนะเพาะต่อน้ า 20 ลิตร  
(เท่ากับไส้เดือนฝอย 120 ล้านตัว)  
ใส่ถังพ่นแบบสะพายหลงั หรือไปกับ
ระบบน้ าแบบสปริงเกอร์ หรือระบบน้ า
หยด ครอบคลุมพ้ืนที่ 400 ตารางเมตร 

เริ่มพ่นลงดินก่อนปลูกเพ่ือก าจัด
แมลงระยะตัวหนอนในดิน และ
พ่นเมื่อส ารวจพบตวัเต็มวยั 1 ตวั
ต่อ 2 ต้น  ควรใช้ในชว่งเย็นทุก 
5-7 วัน และพ่นให้ถูกตัวแมลงให้
มากที่สุด 

* ขณะพ่นไส้เดือนฝอย ควรเขย่าถงัพ่นสารบ่อยครั้ง เพื่อปูองกันไส้เดอืนฝอยตกตะกอนลงสู่ก้นถัง 

 

การถ่ายทอดและขยายผลนวัตกรรมการผลิตไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงสายพันธุ์ไทยสู่เกษตรกร 
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 (สวพ.5) จ.ชัยนาท มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร (ศวพ .) 

ตั้งอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดต่างๆ ครอบคลุมภาคกลางและภาคตะวันตก ประกอบด้วย ศวพ.กาญจบุรี  ศวพ.เพชรบุรี  
ศวพ.ราชบุรี  ศวพ.นครปฐม  ศวพ.ปทุมธานี  ศวพ.อุทัยธานี และ ศวพ.นครสวรรค์  ได้น านวัตกรรมการผลิต
ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงสายพันธุ์ไทย ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่ โดยวิธีการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เน้นการฝึกปฏิบัติจริง มีการจัดท าแปลงต้นแบบใช้ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงเพ่ือ ให้เกษตรกรได้
ทดลองใช้ในแปลงของเกษตรกรเองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรรายอ่ืน รวมทั้งการเป็นวิทยากรและจัด
นิทรรศการร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกร เกษตรกรรายย่อย  เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และผู้สนใจ ได้รับความรู้เรื่องไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงสายพันธุ์ไทยจ านวน 3,179 ราย ท าให้เกษตรกรสามารถ
เข้าถึงนวัตกรรมชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงศัตรูพืชแบบท าใช้เอง ช่วยลดรายจ่ายค่าสารเคมีปูองกันก าจัด
แมลง ส่งผลให้ลดการใช้สารฆ่าแมลงในแปลงปลูก  และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  ตอบโจทย์
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy (BCG) โดยใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนให้เกษตรกรไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพ  สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 
ตารางท่ี 9.1  จ านวนผู ้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จาก สวพ. 5 ชัยนาท และหน่วยงานในสังกัด  
ช่ือหน่วยงาน ช่ือกลุ่มเกษตรกรและผูส้นใจ จ านวนผู้เข้าอบรม (ราย) 

เกษตรกร นักวิชาการ/ผูส้นใจ 
สวพ.5 ชัยนาท 

 
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ เทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์  
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 

15  

กลุ่มเกษตรกผู้ปลูกผักบา้นหลั่นสมาชิกศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ า 
ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย ์จ.ชัยนาท 

30  

กลุ่มเกษตรกรผลติพืชผักปลอดภัยวัดพระแก้ว อ.สรรคบรุ ีจ.ชัยนาท 20  
กลุ่มเกษตรกรผลติผักปลอดสารพษิ อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 20  
กลุ่มเกษตรกรผลติผักปลอดภยับ้านท่ามอญ อ.เมือง จ.อ่างทอง 20  
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ช่ือหน่วยงาน ช่ือกลุ่มเกษตรกรและผูส้นใจ จ านวนผู้เข้าอบรม (ราย) 
เกษตรกร นักวิชาการ/

ผู้สนใจ 
 กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนบ้านนาคูร่วมใจพัฒนา อ.ผักไห่  

จ.พระนครศรีอยุธยา 
20  

กลุม่เกษตรกรสมาชิกศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสนิค้า
เกษตร อ.พระพุทธบาท จ.สระบุร ี

50  

กลุ่มเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชชุมชนตาม
มาตรฐานอ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ี

50  

กลุ่มเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชชุมชนตาม
มาตรฐาน อ.เสาไห้ จ.สระบรุ ี

50  

เกษตรกรผู้ร่วมโครงการส่งเสรมิการเกษตรที่มีคณุภาพได้มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยครบวงจรปี 2561 จ.พระนครศรีอยุธยา 

200  

กลุ่มเกษตรกรสมาชิกศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินคา้
เกษตร (ศพก.) อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 

20  

กลุ่มเกษตรกรสมาชิกศูนยเ์รียนรู้เกษตรกรรมตามแนวพระราชด าริ  
บ้านซับตะเคียน อ.ตากฟูา จ.นครสวรรค ์

20  

กลุ่มเกษตรกรสมาชิกศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินคา้
เกษตร (ศพก.) อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

20  

กลุ่มเกษตรกรสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร  ต าบลโพธิ์ตรุ อ.เมือง จ.ลพบุรี 

50  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ จ.นครสวรรค ์  5 
สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

 57 

โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกติิ์พระบรมราชินีนาถ 
สีบัวทอง จ.อ่างทอง 

 3 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี จ.ลพบุร ี  3 
ศูนย์พันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิร ิจ.สระบุร ี  7 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จ.ชัยนาท  10 

รวมผู้รับการฝึกอบรมฯ จาก สวพ.5 ชัยนาท 585 85 

ศวพ.ราชบุร ี
 

กลุม่เกษตรอินทรีย์บา้นเหล่ามะละกอ ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จังหวัดราชบุรี 20  
กลุม่เกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภยัดอนแร่ ต.ดอนแร ่อ. เมือง จังหวดัราชบุรี 15  
กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านห้วยต้นห้าง อ. ปากท่อ จ.ราชบุรี 8  
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ (นายส าเนา หนูกาง) 117 หมู่ 3 
ต. ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโปุง จังหวัดราชบุร ี

8  

กลุ่มแปลงใหญ่ผักบ้านสิงห์ อ. โพธาราม จ.ราชบุร ี 30  
กลุ่ม ศพก.หลัก และเครือข่าย (ผัก) ในพื้นที่ อ. โพธาราม สวนผึ้ง บางแพ 
ปากท่อ และ จอมบึง จ.ราชบุรี 

86  

กลุ่ม น. อักแนส เกษตรอินทรีย์ ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุร ี 8  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักอินทรีย์บ้านคา ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 20  

 รวมผู้รับการฝึกอบรมฯ จากศวพ.ราชบุรี 195  
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ช่ือหน่วยงาน ช่ือกลุ่มเกษตรกรและผูส้นใจ จ านวนผู้เข้าอบรม (ราย) 
เกษตรกร นักวิชาการ/

ผู้สนใจ 
ศวพ.ปทุมธานี กลุ่มเกษตรกรใน จ.ปทุมธานี และจ.นนทบุรี  290  

กลุ่มเกษตรกรใน จ.นครนายก 40  
กลุ่มเกษตรกรใน จ.ปทุมธาน ี 40  

รวมผู้รับการฝึกอบรมฯ จาก ศวพ.ปทุมธาน ี 370  
ศวพ.อุทัยธานี กลุ่มเกษตรกรใน จ.อุทัยธานี  214  
ศวพ.นครปฐม กลุ่มเกษตรกรใน จ.นครปฐม และจ.นนทบุรี 600  
ศวพ.นครสวรรค ์ กลุ่มเกษตรกรใน จ.นครสวรรค ์ 300  
ศวพ.กาญจนบุร ี กลุม่เกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน ต. ทุ่งทอง อ.จระเข้สามพนั จ.สุพรรณบรุี 30  

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ต. สมเด็จเจริญ  อ. หนองปรือ  
จ.กาญจนบุรี 

30  

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียบ์้านดอนศาลเจ้า ต. บ่อสุพรรณ  
อ. สองพี่น้อง จ.สุพรรณบรุ ี

30  

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียส์ุขใจไทรโยค  ต. ลุ่มสุม่  อ. ไทรโยค 
จ.กาญจนบุร ี

30  

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนครอบครัวอินทรีย์กาญจนบรุ ี บ้านหนองสามพราน 
ต. วังด้ง อ. เมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

20  

กลุ่มเกษตรอินทรีย์แก่งเสี้ยน ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ.กาญจนบรุ ี 30  
บริษัทมาสเตอร์ เกษตร-ไบโอเทค จ ากัด ต. หลมุรัง อ. บ่อพลอย  
จ.กาญจนบุร ี

20  

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.)  
อ.เมือง จ.กาญจนบุร ี

50  

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนก้าวเกษตร ต. บ่อสุพรรณ อ. สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 20  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียค์นพันเหน่อ ต. บ่อสุพรรณ อ. สอง
พี่น้อง จ.สุพรรณบรุ ี

20  

รวมผู้รับการฝึกอบรมฯ จาก ศวพ.กาญจนบุรี 280  
ศวพ.เพชรบุร ี กลุ่มเกษตรกร ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร  

อ.เขาย้อย อ.แก่งกระจาน อ.เมือง จ.เพชรบุร ี
300  

กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุร ี 250  
รวมผู้รับการฝึกอบรมฯ จาก ศวพ.เพชรบุรี 550  

รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมจาก สวพ.5 และ ศวพ. เครือข่ายท้ังหมด 3,179 
 

ผลการถ่ายทอดนวัตกรรมไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงสายพันธุ์ไทย 
 ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท ได้ถ่ายทอดนวัตกรรมไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงสาย
พันธุ์ไทย ให้กับกลุ่มเกษตรกร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ ในพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท อ่างทอง  
พระนครศรีอยุธยา  ลพบุรี  และสระบุรี  จ านวน 14 กลุ่ม 6 หน่วยงาน  เกษตรกรมีการผลิตไส้เดือนฝอยใช้เอง 
3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ เทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  กลุ่มผู้
ปลูกผักบ้านหลั่น สมาชิกศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ าต าบลท่าฉนวน อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท และ
กลุ่มผลิตพืชผักปลอดภัยวัดพระแก้ว ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และหน่วยงานใน
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โครงการพระราชด าริฯ 2 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสระบุรี โครงการฟาร์ม
ตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สีบัวทอง จังหวัดอ่างทอง  มีการน าไปใช้พ่นก าจัดแมลง
ศัตรูผัก ได้แก่ หนอนกระทู้ผัก  หนอนใยผัก และด้วงหมัดผัก  เกษตรกรและหน่วยงานฯ สามารถเพาะขยาย
ไส้เดือนฝอยเพ่ือใช้ในทุกฤดูกาลผลิตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 2560 จนถึงปัจจุบัน 

ส าหรับเกษตรกรที่ไม่พร้อมในการท าใช้เอง  สวพ.5 ได้ผลิตและสนับสนุนไส้ เดือนฝอยให้กับแปลง
เกษตรกรต้นแบบ เพ่ือขยายผลการใช้ไส้เดือนฝอยให้แพร่หลายเพิ่มขึ้น 

 

   

   

ภาพที ่9.3  กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยก าจัดแมลงศัตรูผักของ 
สวพ. 5 และการผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยเพ่ือใช้เองของเกษตรกร 

 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเกษตรกรได้รับความรู้เรื่อง
การผลิตและใช้ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงสายพันธุ์ไทย และจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ มีการจัดท า
แปลงต้นแบบเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้การใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยก าจัดแมลงศัตรูผักให้กับกลุ่มผู้ปลูกผัก  
รวมทั้งส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรเพาะขยายใช้เองด้วยวัสดุ-อุปกรณ์การผลิตอย่างง่าย  โดยได้รับการสนับสนุน
หัวเชื้อไส้เดือนฝอยจาก ศูนย์เทคโนโลยีการผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ  
ความส าเร็จของการน าไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงสายพันธุ์ไปใช้ในพ้ืนที่  ตั้งแต่ปี 2558-2560 ได้ขยายผลและ
จัดท าแปลงต้นแบบการใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยร่วมกับการใช้สารเคมีเปรียบเทียบกับวิธีเกษตรกรที่ใช้
สารเคมีปูองกันก าจัดแมลงศัตรูผัก พบว่าผลผลิตผัก ได้แก่ หอมแบ่ง กวางตุ้ง คะน้า กะหล่ าปลี และกะหล่ า
ดอก เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 9.7-34.9  ผลตอบแทนรายได้เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.2-1.9 มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
ลดลงร้อยละ 3.2-12.1 และลดการใช้สารเคมีได้ร้อยละ 43-100 เมื่อเทียบกับวิธีเกษตรกร  เกิดกลุ่มเครือข่าย
เกษตรกรผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยใช้เอง 13 กลุ่ม สมาชิก 270 ราย พ้ืนที่เพาะปลูก 482 ไร่   และในปี 
2563 แปลงต้นแบบปลูกกวางตุ้งที่มีการพ่นไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงให้ผลผลิตเฉลี่ย 2,793 กก./ไร่ สูงกว่าวิธี
เกษตรกรร้อยละ 10.87  ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 9,005 บาท/ไร่ ใกล้เคียงกับวิธีเกษตรกร แต่ให้ผลตอบแทนที่สูง
กว่าเท่ากับ 30,090 บาท/ไร่ หรือสูงกว่าร้อยละ 15.10 ลดจ านวนการใช้สารเคมีลงได้ร้อยละ 35 และผลผลิตมี
ความปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง เกิดกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยใช้เองเพ่ิมขึ้น 8 
กลุ่ม สมาชิก 195 ราย เกษตรกรมีความพึงพอใจและต้องการใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยในการปูองกันก าจัด
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แมลงศัตรูผัก มีการผลิตขยายใช้กันเองภายในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง เช่น กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเหล่ามะละกอ 
กลุ่มแปลงใหญ่ผักบ้านสิงห์ กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านห้วยต้นห้าง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักอินทรีย์บ้านคา        
กลุ่ม น.อักแนส เกษตรอินทรีย์ และเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ (นายส าเนา หนูกาง)  เป็นต้น   
นอกจากนั้น ศวพ.ราชบุรี ได้ผลิตไส้เดือนฝอยจ าหน่าย/จ่ายแจกให้กับเกษตรกรบางกลุ่มที่มีความต้องการใช้แต่
ไม่พร้อมที่จะผลิตเองหรือ ผลิตไม่ทันกับการระบาดของแมลงอีกด้วย 

จากความส าเร็จของ ศวพ.ราชบุรี ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย
ก าจัดศัตรูพืชผัก ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  คณะผู้ด าเนินงานจึงน าผลงานเสนอเข้าแข่งขันชิงรางวัลผลงานวิจัย
ดีเด่นประจ าปี 2560 ของกรมวิชาการเกษตร และได้รับรางวัลประเภทพัฒนางานวิจัย ระดับดีเด่น เรื่อง การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชผักในจังหวัดราชบุรีโดยใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย 

   

   
ภาพที่ 9.4  กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยก าจัดแมลงศัตรูผัก ของ 

ศวพ. ราชบุรี การผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยเพ่ือใช้เองของเกษตรกร และการรับรางวัล
ผลงานวิจัยดีเด่นประจ าปี 2560 จากกรมวิชาการเกษตร 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัด
ปทุมธานี นครนายก และนนทบุรี  รวมทั้งจัดท าแปลงต้นแบบเชิงทดสอบในแปลงเกษตรกรที่ปลูกผักคะน้าและ
กวางตุ้ง  โดยเลือกเกษตรกรปลูกผักและก าจัดแมลงด้วยสารเคมีตามวิธีของเกษตรกร เปรียบเทียบกับการใช้
ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย ด าเนินงานในปี 2559-2562 ในพ้ืนที่ของเกษตรกร จังหวัดปทุมธานี  นนทบุรี และ
นครนายก ปีละ 10-15 ราย รวม 5 ฤดูปลูก 

ผลการด าเนินงานพบว่า เกษตรกรต้นแบบมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยลดลงร้อยละ 10.00-11.95 ผลผลิต
ลดลงร้อยละ 0.07-3.18  แต่ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 7.49-25.38 % โดยก่อนรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเกษตรกรใช้สารเคมีโดยเฉลี่ย 5-7 ครั้งต่อ 1 รอบการผลิตผัก และหลังจากได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย สามารถลดการใช้สารเคมีเหลือ 1 -3 ครั้งต่อ 1 รอบการผลิต มีกลุ่ม
เกษตรกรผลิตไส้เดือยฝอยสายพันธุ์ไทยไว้ใช้เอง 1 กลุ่ม สมาชิก 34 ราย และก าลังพัฒนากลุ่มเกษตรกรเพ่ิม 2 



84 

 

กลุ่ม สมาชิก 40 ราย เกษตรกรได้ผลผลิตที่มีคุณภาพโดยได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP พืช หรือเกษตร
อินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร (กุลวดี และคณะ, 2562) 

ในปี 2560 ศวพ. ปทุมธานี ได้น าโรงผลิตขยายชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงระดับชุมชน ของ
ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ  ติดตั้ง ณ ที่ท าการกลุ่มผู้ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษบ้านนาหมอน เลขที่ 
6/1 หมู่ 8 ต. ราษภร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี  มีเกษตรกร นางกนกวรรณ คงจีน ประธานกลุ่มผู้ผลิตผัก
ปลอดภัยจากสารพิษบ้านนาหมอน เป็นผู้เพาะขยายไส้เดือนฝอยให้กับสมาชิกในกลุ่มจ านวน 34 คน   โดยมี
เจ้าหน้าที่ของ ศวพ.ปทุมธานี ให้ค าปรึกษาแนะน าในการผลิตและน าไปใช้ประโยชน์ จ านวนการผลิตทั้งหมด 
560 ชุด มีคุณภาพใช้ได้ 364 ชุด คิดเป็นร้อยละ 65 ของจ านวนการผลิต ส่วนที่เหลือมีการปนเปื้อนแบคทีเรีย
และรา   เกษตกรในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี และนนทบุรี  ให้ความสนใจผลิตผักปลอดภัย  และมีความต้องการ
ใช้ไส้เดือนฝอยเพ่ิมขึ้น  ดังนั้น ในปี 2562  ได้ติดตั้งโรงผลิตขยายชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงระดับชุมชน  
เพ่ิมขึ้นที่กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรหนองสามวัง “ปิ่นโตเกษตรอินทรีย์” 48/2 หมู่ 3 ต.หนองสามวัง       
อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี มีสมาชิกจ านวน 20 ราย  

 

   
ภาพที่ 9.5 กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยก าจัดแมลงศัตรูผัก โดย 

ศวพ. ปทุมธานี การผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยเพ่ือใช้เองของเกษตรกรและสภาพแปลงต้นแบบ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี  นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ ศวพ.อุทัยธานี ได้รับถ่ายทอด
นวัตกรรมการผลิตไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงสายพันธุ์ไทย จากส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ในปี 2559 -
2563  ได้ขยายผลถ่ายทอดสู่เกษตรกร  โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเกษตกร รวม 20 กลุ่ม มีสมาชิก
จ านวน 354 ราย  และเป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตการผลิตและใช้ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงให้กับหน่วยงาน
ในจังหวัดอุทัยธานี  8 กลุ่ม มีสมาชิกรวม 170 ราย และสิงห์บุรี 4 กลุ่ม มีสมาชิก 70 ราย  หลังการถ่ายทอด
ความรู้  ศวพ.อุทัยธานี ได้มีการติดตามและให้ค าปรึกษาแนะน า  พร้อมจัดท าแปลงต้นแบบเพ่ือให้เกษตรกรได้
ทดสอบการใช้อย่างถูกวิธี    ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรที่สามารถผลิตใช้เองได้ ได้แก่ 1) กลุ่มปลูกผักปลอดภัยสายใย
เกษตรกร ต.ทุ่งใหญ่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี  เกษตรกรพ่นไส้เดือนฝอยลงดินก่อนปลูกผักเพ่ือก าจัดด้วงหมัดผัก   
2) กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผัก สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จ ากัด ใช้ก าจัดหนอนกระทู้ผัก ท าให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 27.5   3) กลุ่มปลูกผักปลอดภัยสายใยเกษตรกร ต.ทุ่งใหญ่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี  4) กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผัก 
สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จ ากัด และ 5) กลุ่มเกษตรอินทรีย์อ าเภอเมือง จ.สิงห์บุรี 

เกษตรกรมีความต้องการใช้ไส้เดือนฝอยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  แต่ไม่มีเวลาท าใช้เองหรือผลิตไม่ทันกับ
การระบาดของแมลง  จึงให้ความสนใจซื้อผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอยพร้อมใช้จากกรมวิชาการเกษตร เนื่องจาก
สามารถสั่งซื้อและเก็บรักษาก่อนใช้ได้นาน 
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ภาพที่ 9.6  ตัวอย่างกิจกรรมการผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยและการน าไปใช้ก าจัดแมลงศัตรูผักของเกษตรกร จ. 

อุทัยธานี 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม  ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและใช้ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอย
ก าจัดแมลงศัตรูผัก ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม และนนทบุรี โดยด าเนินการร่วมกับส านักงาน
เกษตรอ าเภอ และส านักงานเกษตรจังหวัด  โดย ศวพ.นครปฐม ได้ดัดแปลงกล่องพลาสติกราคาถูกเกษตรกร
สามารถหาซื้อได้ทั่วไปน ามาปรับใช้ทดแทนตู้ใส่หัวเชื้อ    เพ่ือใช้ในขั้นตอนการบรรจุอาหารลงในภาชนะ
เพาะเลี้ยง  และใช้ใส่หัวเชื้อเพ่ือลดการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์อ่ืนๆ  รวมทั้งน าชั้นตาข่ายกันแมลงแบบแขวน
เป็นที่บ่มเพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอย ซึ่งสะดวกในการเคลื่อนย้ายไปอยู่ในที่ร่ม อากาศถ่ายเทได้ดี เพ่ือลดอุณหภูมิ
ในขณะบ่มเพาะ    โดยกลุ่มเกษตรกรผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2564 แล้ว จ านวน 
600 ราย และมีเกษตรกรต้นแบบ จ านวน 64 ราย   พร้อมทั้งจัดท าเอกสารวิชาการและผลิตไส้เดือนฝอย
แจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่สนใจเพ่ือน าร่อง นอกจากนี้มีเกษตรกรที่สนใจและมาขอรับบริการที่ ศวพ.นครปฐม 
อย่างต่อเนื่อง 
 การตอบรับของเกษตรกรที่น าไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยไปใช้ประโยชน์ พบว่าในแปลงต้นแบบสามารถ
ลดการระบาดของแมลงศัตรูพืชลงได้อย่างน้อยร้อยละ 25 ส่งผลให้ผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพสูงขึ้นร้อยละ 
20 เมื่อเทียบกับการใช้สารเคมีของเกษตรกร   ผลผลิตที่ได้มีปลอดภัยจากสารพิษ ท าให้เกษตรกรมีความพอใจ
เป็นอย่างมากในการไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงศัตรูผัก และต้องการใช้อย่างต่อเนื่อง   มีการขยายผลสู่เกษตรกร
อ่ืนๆ เช่น กลุ่มเกษตรกรผลิตผักปลอดภัย และกลุ่มเกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์ ในพ้ืนที่ข้างเคียง  และ
สามารถผลิตขยายไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยไว้ใช้เองเพ่ิมข้ึน 4 กลุ่ม 
 ส าหรับการผลิตไส้เดือนฝอยของเกษตรกรนั้น ช่วงที่ผลิตได้ดีเป็นช่วงฤดูหนาวและฤดูฝน  เนื่องจาก
สภาพอากาศไม่ร้อนเกินไป   แต่ในฤดูร้อนที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 33-40 องศาเซลเซียสนั้น ยังไม่สามารถผลิตให้ได้
คุณภาพตามที่ก าหนดหรือได้จ านวน 15 ล้านตัวต่อภาชนะเพาะเลี้ยงขนาด 6x9 นิ้ว  อย่างไรก็ตาม เกษตรกร
ยังสามารถน าไส้เดือนฝอยที่ผลิตได้ไปใช้ แต่เพ่ิมปริมาณการใช้ให้มากกว่าเดิม และหากพบการระบาดรุนแรง
ของแมลงศัตรูในแปลงผัก ศวพ.นครปฐม พร้อมน าชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยที่ผลิตได้ไปสนับสนุนเพ่ิมเติมให้
เกษตรกรใช้   นอกจากนี้การควบคุมการระบาดของแมลงศัตรูพืชผักแบบผสมผสานและใช้ชีวภัณฑ์ไส้เดือน
ฝอยก าจัดแมลงสายพันธุ์ไทย ร่วมกับการปลูกพืชหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 2 -3 รอบการปลูก  ช่วย
ส่งผลให้การระบาดของศัตรูพืชลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน  โดยการสอบถามและส ารวจเกษตรกรที่มีการจัดการ
อย่างเหมาะสม และมีการใช้ไส้เดือนฝอยอย่างต่อเนื่อง  สามารถลดลงได้ถึงร้อยละ 40 
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ภาพที่ 9.7  กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตและใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยก าจัดแมลงศัตรูผัก และการ

พัฒนาตู้เขี่ยเชื้ออย่างง่ายและถุงตาข่าย 3 ชั้นส าหรับวางเพาะไส้เดือนฝอยของ ศวพ.นครปฐม การผลิต
ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยเพ่ือใช้เองของเกษตรกร และสภาพแปลงต้นแบบ  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์  ได้การด าเนินการถ่ายทอดนวัตกรรมการผลิตและใช้
ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยก าจัดแมลงศัตรูผัก ระหว่างปี 2561-2563  โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรที่
สนใจ จ านวน 300 ราย  มีเกษตรกรที่สามารถผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยได้เอง จ านวน 9 ราย และ ศวพ.
นครสวรรค์  ได้ผลิตไส้เดือนฝอยแจกจ่าย ให้เกษตรกรจ านวน 205 ชุด มีเกษตรกรขอรับไปใช้จ านวน 35 ราย 
น าไปใช้ก าจัดแมลงในหน่อไม้ฝรั่ง และพืชผัก 

 

    
ภาพที่ 9.8  ตัวอย่างกิจกรรม การฝึกอบรมการผลิตและใช้ผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยก าจัดศัตรูผักให้กับ

เกษตรกร และการผลิตใช้เองของเกษตรกร ในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ 
 
    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี  ได้ถ่ายทอดความรู้การผลิตและใช้ไส้เดือนฝอยก าจัด
แมลงสายพันธุ์ไทยเพ่ือใช้ก าจัดแมลง ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และสุพรรณบุรี ระหว่างปี 2559 ถึง 2564 โดย
จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจและมาขอรับบริการ ณ ศวพ.
กาญจนบุรี   นอกจากนั้น ศวพ. กาญจนบุรี ได้ร่วมกับเกษตรกร จัดท าแปลงต้นแบบการใช้ไส้เดือนฝอยสาย
พันธุ์ไทยเพ่ือใช้ก าจัดแมลงศัตรูผัก  โดยการคัดเลือกแปลงเกษตรกรที่สนใจและมีความพร้อมในการท าใช้เอง  
พร้อมชี้แจงวิธีการด าเนินงานแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม  ซึ่งมีเกษตรกรต้นแบบในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี และ
สุพรรณบุรี จ านวน 60 ราย   เกษตรกรมีความพอใจในการใช้ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยก าจัดแมลง
ศัตรูพืชในการปลูกพืชผัก เนื่องจากช่วยลดการระบาดของแมลงศัตรูพืชได้ประสบผลส าเร็จ  และมีความ
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ต้องการใช้ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจเพาะขยายไส้เดือนฝอย
สายพันธุ์ไทยเพ่ือใช้เองในแปลง  ยกตัวอย่างเช่น นาง รัตนา ราชวงศ์ 17/1 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพ่ีน้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี สามารถผลิตได้ดี  และน าไปใช้ก าจัดด้วงหมัดผัก  หนอนใยผัก  หนอนกระทู้ผัก  และแจกจ่ายให้
สมาชิกของกลุ่มอีกด้วย 
 

   

   
ภาพที่ 9.9  กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตและใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยก าจัดแมลงศัตรูผัก ของ 

ศวพ.กาญจนบุรี  แปลงต้นแบบและการผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยเพ่ือใช้เองของเกษตรกร            
จ.กาญจนบุรี 

 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี ได้ถ่ายทอดความรู้การผลิตและใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย 
ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดนิทรรศการ ให้กับเกษตรกรของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเขาย้อย อ าเภอแก่งกระจาน อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี   จ านวน 300 ราย  และมี
เกษตรกรและนักศึกษา เข้ามาศึกษาดูงานการผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยและการน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 
20 ราย  ตลอดจนเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรการใช้สารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี   โดย
เนื้อหาครอบคลุมเรื่อง แมลงศัตรูพืช ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยในการก าจัดแมลงศัตรูพืช การเพาะเลี้ยงไส้เดือน
ฝอยสายพันธุ์ไทย และการใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยในการก าจัดแมลงศัตรูพืชอย่างถูกวิธี  มีเกษตรกรเข้า
อบรม จ านวน 250 ราย 
 ผลตอบรับของเกษตรกรในพ้ืนที่ พบว่ามีความพึงพอใจในการน าไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยไปใช้ก าจัด
ศัตรูพืช  โดยมีกลุ่มเกษตรกรที่สามารถผลิตไส้เดือนฝอยใช้เองได้ จ านวน 1 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผัก
ปลอดภัย อ. เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 
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ภาพที่ 9.10  กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยควบคุมแมลงศัตรูผักใน
จังหวัดเพชรบุรี (ก – ข) และการส่งมอบไส้เดือนฝอยให้เกษตรกรแลงต้นแบบน าไปใช้ควบคุม
แมลงศัตรูผัก (ค) 

ปัญหาในการผลิตไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงแบบท าใช้เอง และแนวทางในการแก้ไข 
ปัญหาการผลิตไส้เดือนฝอยเกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ ท าให้จ านวนไส้เดือนฝอยที่ได้ลดลง หรือผลิตไม่ได้  

โดยเฉพาะอุณหภูมิขณะบ่มเพาะเป็นปัญหาส าคัญของการผลิต ที่ไม่ควรเกิน 33 องศาเซลเซียส  ซึ่งท าให้ในบาง
ช่วงเดือนที่อากาศร้อน  อุณหภูมิช่วงสาย-บ่ายสูงสุด 38-40 และช่วงเย็น-เช้าต่ าสุด 28-30 องศาเซลเซียส 
ส่งผลให้ไส้เดือนฝอยไม่เจริญเติบโตและการขยายพันธุ์ไม่สม่ าเสมอ ท าให้ไม่ประสบผลส าเร็จในการผลิต  
รวมทั้งเกิดการปนเปื้อนเนื่องจากผู้ปฏิบัติ  จึงมีข้อควรระวังและข้อควรปฏิบัติคือ 

1. ก่อนการเพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอยควรสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาด ล้างมือด้วยสบู่  
2. ใช้อาหารเพาะเลี้ยงที่ใหม่และสด ไม่ใช้ไข่หมดอายุ  น้ ามันหมูเก็บไว้นานเกินไป  และน้ าไม่สะอาด 

น ามาใช้เป็นวัตถุดิบ  ซึ่งส่งผลให้ไส้เดือนฝอยไมเ่จริญเติบโตหรือขยายพันธุ์ลดลง 
3. ผสมสูตรอาหารไม่เป็นเนื้อเดียวกัน  ไข่แดงยังเป็นก้อนไม่แตกรวมกับน้ ามันหมูและน้ า  ท าให้เนื้อ

ของอาหารไม่สม่ าเสมอเมื่อน าไปคลุกกับก้อนฟองน้ า 
4. การคลุกอาหารกับก้อนฟองน้ าไม่ทั่วถึงทุกก้อน  บางก้อนมีอาหารแฉะเกินไป หรือบางก้อนแห้ง  

ท าให้ก้อนอาหารในภาชนะเพาะเลี้ยงมีอาหารไม่สม่ าเสมอ 
5. เกิดการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์อ่ืนๆ ได้แก่ รา และแบคทีเรีย  มีโอกาสปนเปื้อนมากที่สุดในช่วงการ

ใส่หัวเชื้อผ่านภาชนะบรรจุอาหารเพาะเลี้ยง  ซึ่งมีสปอร์ของจุลินทรีย์แพร่กระจายทั้งในอากาศ  จึงควรท าความ
สะอาดบริเวณพ้ืนที่ใส่หัวเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ 70% ก่อนใส่หัวเชื้อ และมือของผู้ปฏิบัติ  รวมทั้งในช่วงตั้งวางบ่ม
เพาะไม่ควรหยิบจับภาชนะเพาะเลี้ยงบ่อยครั้ง  และควรตั้งวางในพ้ืนที่ที่สะอาด ปราศจากมด แมลงหวี่แมลงวัน 
หรือแมลงอื่นๆ ที่อาจเล็ดลอดเข้ามาในถุงมุ้ง 

6. ไม่ใช้หัวเชื้อที่หมดอายุแล้ว หัวเชื้อจะอ่อนแอหรือตาย ท าให้การเพาะเลี้ยงไม่ประสบผลส าเร็จ จึง
ควรตรวจสอบวันหมดอายุก่อนใช้ทุกครั้ง  โดยหัวเชื้อมีอายุ 1 เดือน ซึ่งมีระบุวันที่ผลิตบนถุงบรรจุ  และหัวเชื้อ
ที่ยังไม่ใช้ควรเก็บท่ีอุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส  ห้ามเก็บหัวเชื้อในตู้เย็น 

7. การตั้งวางบ่มเพาะภาชนะเพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิสูงเกิน 33 องศาเซลเซียส ตลอดการบ่มเพาะ  ท าให้
ไส้เดือนฝอยไม่เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้ไม่ดี  ควรมีเทอร์โมมิเตอร์เพ่ือตรวจวัดอุณหภูมิขณะตั้งวางบนชั้น
บ่มเพาะในแต่ละช่วงเวลา หากมีอุณหภูมิสูงสามารถเคลื่อนย้ายไปในพ้ืนที่ที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 33 องศาเซลเซียส 
(อุณหภูมิที่เหมาะสมในการบ่มเพาะอยู่ระหว่าง 27-29 องศาเซลเซียส 

8. การน าอุปกรณ์การผลิตมาใช้ครั้งต่อไป  ควรล้างท าความสะอาดด้วยน้ ายาล้างจานหรือน้ าสบู่ และ
ผึ่งให้แห้งก่อนใช้  ได้แก่  ภาชนะผสมอาหาร  ภาชนะคลุกอาหาร  ภาชนะเพาะเลี้ยง  ช้อนตักอาหาร และ
กระบอกฉีดยาพร้อมเข็ม 

ก ข ค ก 
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การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในการผลิตไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงแบบท าใช้เอง 
 สวพ. 5 และ ศวพ.จังหวัด เป็นหน่วยงานภายใต้กรมวิชาการเกษตร รับผิดชอบพ้ืนที่จังหวัดในภาค
กลางและภาคตะวันตก ซึ่งเป็นแหล่งผลิตผักแปลงใหญ่เพ่ือบริโภคในประเทศและส่งออก  ด าเนินงานถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงสู่เกษตรกรในพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัด  แต่ละ ศวพ. จังหวัด ท า
หน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงให้กับเกษตรกรในชุมชนนั้นๆ และเชื่อมโยงกับหน่วยงานหลัก ร่วมกันแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ต่อเนื่อง   สร้างเกษตรกรคนเก่งท าได้ใช้เป็นและเป็นผู้ถ่ายทอดนวัตกรรมการผลิตให้กับชุมชนของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   นอกจากนั้น สวพ.5 ชัยนาท และ ศวพ.นครปฐม มีความพร้อมของสถานที่และบุคลากร  
สามารถท าหน้าที่เป็นเครือข่ายผลิตหัวเชื้อไส้เดือนฝอย  โดย สวพ. 5 ชัยนาท สามารถผลิตหัวเชื้อไส้เดือนฝอย
เฉลี่ย 100-200 ถุงต่อเดือน   และ ศวพ. นครปฐม ผลิตเฉลี่ย 200- 300 ถุงต่อเดือน  น าไปแจกจ่ายให้กับ
เกษตรกรที่ผลิตไส้เดือนฝอยใช้เอง และใช้ผลิตเชื้อสดแจกจ่ายเกษตรกรในโครงการขับเคลื่อนผลงานใช้
ประโยชน์ (ศพก. แปลงใหญ่ และอินทรีย์) ตามนโยบายภาครัฐ  ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ช่วยสร้างความเข็มแข็ง
ให้กับเกษตรกรในพื้นที่สามารถผลิตไส้เดือนฝอยใช้เองได้อย่างต่อเนื่อง 
 
“ความส าเร็จของเทคโนโลยีหรือนวั ตกรรมที่
พัฒนาขึ้น ไม่เพียงแต่ได้วิธีการหรือวัสดุ-อุปกรณ์
อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น แต่รวมถึงกระบวนการใน
การขยายผลให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ได้
อย่างเป็นรูปธรรม และสิ่งส าคัญคือการยอมรับของ
ผู้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้น จึง
จะเป็นผลงานที่ประสบผลส าเร็จอย่างแท้จริง”  
โดยงานวิจัยไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงสายพันธุ์ไทยได้
มุ่งมั่น ตั้งใจ ให้ถึงความส าเร็จนั้นให้มากที่สุด จน
ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี 2563 สาขาบริการ
ภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดี เรื่อง 
“พืชผักปลอดภัยจากยาฆ่าแมลงด้วยนวัตกรรมชีว
ภัณฑ์ไส้เดือนฝอย” จึงเป็นอีกหนึ่งผลงานที่สร้าง
ชื่อเสียงให้กับกรมวิชาการเกษตร  

 
 

เอกสารประกอบการเรียบเรียง 

นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด. 2558. การผลิตชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงศัตรูพืชแบบท าใช้เอง. ส านักวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ. 32 หน้า. 

นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด. 2562. การผลิตหัวเชื้อไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย. [เอกสารประกอบการบรรยาย
ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชวีภาพ. กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ 

นุชนารถ  ตั้งจิตสมคิด. 2563. การเพาะขยายไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยเพ่ือใช้ก าจัดแมลงศัตรูผักแบบท าใช้เอง.  
ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชวีภาพ กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ 38 หน้า. 

นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด จันทร์จิรา อยู่วิลัย รัตน์ติยา พวงแก้ว สุภัค กาญจนเกษร วัชรา สุวรรณ์อาศน์ และ ดนัย 
นาคประเสริฐ. 2564. การขยายผลนวัตกรรมชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงครบวงจร. รายงาน
ผลงานวิจัยเรื่องเต็ม กรมวิชาการเกษตร,  กรุงเทพฯ.  120 หน้า. 



ผู้ให้ข้อมูล/แหล่งข้อมูล 
 

นางนิลุบล ทวีกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคกลาง)  
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 

นางนุชนารถ  ตั้งจิตสมคิด ผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยา 
ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 

นายละเอียด  ปั้นสุข ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 
นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี 
นางอุดม  วงศ์ชนะภัย นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี 
นางทิพย์ดรุณี  สิทธินาม นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี 
นางสาวนรีรตัน์   ชูช่วย นักวิชาการเกษตรช านาญการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุร ี
นางสาววารีรัตน์ สมประทุม นักวิชาการเกษตรช านาญการ 

ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 
นายเพทาย  กาญจนเกษร นักวิชาการเกษตรช านาญการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 
นางสาวกุลวดี  ฐาน์กาญจน ์ นักวิชาการเกษตรช านาญการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี 
นายสมบตัิ  บวรเมธ ี นักวิชาการเกษตรช านาญการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธาน ี
นางสาววัชรา   สุวรรณ์อาศน์ นักวิชาการเกษตรช านาญการ 

ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 
นายณพงษ ์ วสยางกูร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ 
นางสุภัค กาญจนเกษร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 
นายอดุลยร์ัตน์  แคล้วคลาด นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 
นายวรากรณ์ เรือนแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 
 

ผู้ตรวจสอบข้อมูล 
นางนิลุบล ทวีกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคกลาง) 
นางสาววารีรัตน์ สมประทุม นักวิชาการเกษตรช านาญการ 

ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 
    

จัดท ำรูปเล่ม/ออกแบบปกหน้ำ/หลัง 
นางวิชยา    เรืองกิตติบริบูร นักวิชาการเกษตร 

ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 
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