
ปัญหาการปลูกพืช 

ศัตรูพืช 



ศัตรูพืช 

โรคพชื 

แมลงศตัรพูชื 

สัตวศ์ตัรพูชื วัชพชื 







แมลงศัตรูพืช 











หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 

พืชอาหาร 

ข้าวโพด ข้าว อ้อย ทานตะวัน ถั่วเหลือง ผัก 







สารเคมี 

สารชีวภาพ 

การก าจดัศัตรพูืชขึ้นกับผู้ผลติ/เกษตรกร 



การพ่นสารเคมีก าจดัศัตรพูืชอยา่งถกูวิธี 

• ชุดป้องกนัสารเคมี • การใชส้ารฯ ตามค าแนะน า 



การพ่นสารก าจดัแมลงที่ไม่ถูกต้อง 





ท าให้เกิดความเปน็พษิต่อผู้ใชผ้ิดวธิี 

เป็นพิษต่อสิ่งมชีวีติอืน่ๆ 



แมลงดื้อยา/Climate change 

สารพิษตกค้าง 

เพิ่มความเข้มข้น 
เพิ่มจ านวนครั้ง 



ข้อมูลต้นทุนการผลติคะนา้ต่อไรแ่ละผลตอบแทน 

ค่าเตรยีมดนิ-เตรยีมแปลง 

ค่าปุย๋และเมลด็พนัธุ ์

ค่าจา้งแรงงาน 

ค่าสารเคมกี าจดัศตัรพูชื 

รวมตน้ทนุ 1 ฤดูปลกู 

2,350 

2,450 

12,000 

15,520 

32,320 
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48 
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ค่าใชจ้า่ย บาท/ไร ่ คิดเปน็ % ประเดน็ส าคญั 

บ้านมว่ง ต.โพนงาม อ.โกสมุพสิยั จ.มหาสารคาม 

เอกสารประกอบการประชมุวชิาการเพือ่เตอืนภยัสารเคมกี าจดัศตัรพูชื 

มีการพน่สารปอ้งกนั 

ก าจดัแมลง (ไดโครโตฟอส 

คารโ์บซลัแฟน  แลมแพส 

ฮาช ิ อะบาเมก็ตนิ แอมแมส) 

15-20 ครัง้ตอ่ฤดปูลกู 

ผลผลติ 5,000 กก./ไร ่(ต่ าสดุ กก. 4 บาท สูงสดุ 40 บาท มีพ่อคา้มารบัซือ้ถงึแปลง)   

รายได ้  20,000-200,000 บาทตอ่ไร ่





การบรโิภคผักสด  

400 กรัมต่อวนั  

เพื่อสุขภาพ 



การเลือกซือ้ผกัสด 



ลดสารพษิ 

     7-33 % 

27-38 % 

35-43 % 

48-50 % 

54-63 % 

  60-70 % 

     90-95 % 

แช่ผักในน้ า 

แช่เกลอืปน่ 

แช่ด่างทับทิม 

ลวกผกัด้วยน้ ารอ้น 

ล้างผา่นน้ าไหล 

แช่น้ าส้มสายชู 

แช่โซเดียมไบคารบ์อเนต   

ผู้บริโภค 

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสขุ 



การเลือกซื้อผักสดของผู้บริโภค 

•ผักปลอดสารฯ 

•ผักอินทรีย์ 



การใช้สารก าจัดศัตรูพืช 

ศัตรูพืช ผู้บริโภค 

กลุ่มใชส้ารฯ เกินจ าเปน็ กลุ่มใชส้ารฯ ปลอดภยั 

ไม่ปลอดภัย 
ใช้สารฆา่แมลง > 10 ครั้ง 

สารอืน่ๆ 3-5 ครั้ง 
พื้นที่ 2 ล้านไร่ 

 ปลอดภัย 
มี GAP1.57 แสนแปลง 
เพื่อส่งออก 
พื้นที่ 1 ล้านไร่ 



ชีวภัณฑ์ก าจัดศัตรูพืชทดแทนสารเคมี 

โดย ดร. นุชนารถ ตั้งจติสมคดิ 

ส านักวิจยัพฒันาเทคโนโลยชีวีภาพ  กรมวิชาการเกษตร 
nuchanart@yahoo.com 

ไวรัส 
รา 

แบคทีเรยี 

ไส้เดอืนฝอย 



ชีว ภัณฑ์ ก าจัด ศัตรูพืช 

สิ่งมีชีวติ 

ผลิตภัณฑ์ 

•รา โรคพชื 
แมลงศัตรพูืช 

แมลงศัตรพูืช 

สัตว์ศัตรพูืช 

•ไวรัส 

•โปรโตซัว 

•แบคทีเรยี 

•ไส้เดอืนฝอย 

พร้อมน าไปใชไ้ด้ 

อย่างปลอดภยั 



สารชีวภัณฑ์ก าจัดแมลง 

ไวรัสเอ็นพีวี 

3 
ราบิวเวอเรยี แบคทีเรยีบทีี 

1 2 
ไส้เดอืนฝอย 

4 



ชีวภัณฑ์จากเชือ้รา 

ควบคุมแมลง 

ศัตรูพืช 

Beauveria bassiana 

แมลงหวีข่าว  เพลีย้อ่อน  เพลีย้แปง้ 

เพลี้ยไกแ่จส้ม้  เพลีย้จกัจั่น  เพลีย้ไฟ   

เพลี้ยกระโดดสนี้ าตาล   

ไรแดง 



งอกเสน้ใยเขา้สู่ตวัแมลง และสรา้งเส้นใยปกคลมุ 



เพาะขยายได้ดีในเมล็ดขา้วโพด 



ควบคุมแมลง 

ศัตรูพืช 

Bacillus thruringesis 
ชีวภัณฑ์จากเชือ้แบคทเีรีย 

มีความเฉพาะเจาะจงกบัหนอนใยผกั   

หนอนคบืกะหล่ า  หนอนกระทูผ้กั   

หนอนกระทูห้อม  หนอนรา่นกนิใบปาลม์   

หนอนเจาะล าตน้ขา้วโพด  

หนอนแกว้สม้ 





กลไกของ BT ในการฆา่แมลง 



ลักษณะการตายของตัวหนอน 

ล าตัวเนา่เละ 



ควบคุมแมลง 

ศัตรูพืช 

Nuclear Polyhedrosis Virus 

มีความเฉพาะเจาะจงกบั 

หนอนกระทูห้อม หนอนกระทูผ้กั และหนอนเจาะสมอฝา้ย 

ชีวภัณฑ์จากเชือ้ไวรัส NPV 



อนุภาคไวรสั NPV 



ลักษณะการตาย 
ห้อยหวัเป็น V-shape 
ตัวเนา่เละ 



ชีวภัณฑ์ 

ไส้เดือนฝอยสายก าจัดแมลง 

ปลอดภยัตอ่เกษตรกร   

ผลผลติไมม่พีษิตอ่ผู้บรโิภค และรกัษาสภาพแวดล้อม 







ไส้เดือนฝอยฆ่าแมลง 

ได้อย่างไร ? 



แบคทีเรีย 

ไส้เดือนฝอยตัวอ่อนระยะเข้าท าลาย 



ล าไส ้

ช่องปาก + 
ทางเดนิอาหาร 

ไส้เดอืนฝอยระยะ 
เข้าท าลาย 

ช่องขับถา่ย 

สารพิษ 

0-50 เซลล์ของแบคทีเรยี 



ปาก 

ทวาร 
รูหายใจทางผิวหนงั 

บริเวณ 
ข้อล าตัว 

ไส้เดือนฝอยเคลือ่นที่เข้าสูต่ัวหนอน 



ไส้เดือนฝอยเขา้ท าลายตัวหนอน 



12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 

หนอนตาย 

สีด า สีปกติ 

หนอนกนิไขผึ้ง 



ขยายพันธุ์ในตัวแมลง 
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ไส้เดือนฝอย 





J1 J2 J4 J3 
220 mm 405 mm 432 mm 850 mm 

ตัวอ่อนของไส้เดือนฝอยระยะต่างๆ 



เพศเมีย 

เพศผู้ 

ตัวเตม็วัย 



การผสมพันธ์ุ 
ตวัผู้ 

ตัวเมีย 

ตวัผู้ 

ตวัผู้ 

ตวัผู้ 



ไข่ฟักเป็นตวัอ่อนระยะที่ 1 ในตัวแม่ 

ให้ลูกประมาณ  

800-1,000 ตัว/ตวัเมีย 1 ตัว 



4 วัน ที่อุณหภมูิ 26 oซ 

J1 J2 J4 J3 

ตัวออ่น 

220 mm 410 mm 432 mm 878 mm 

ตัวเมยี 

ตัวผู้ 
2,008 mm 

6,926 mm 

ผสมพันธุ์ 

ตัวออ่น 

24 ชม. 48 ชม. 72 ชม. 96 ชม. 



ไส้เดือนฝอย 
ระยะเขา้ท าลาย 

เคลื่อนที่หา 

เหยื่อในดนิ 

เข้าไปใน 
ตัวแมลง 

ปล่อยแบคทีเรยี 
แมลงตาย   

ไส้เดือนฝอย 
ขยายพันธุ์ 
ภายใน 
ซากแมลง 

ออกจากซากแมลง 

แบคทีเรยี 
เพิ่มจ านวน 

เลือดเป็นพษิแมลงสผีิวเปลีย่น 

วงจรชวีติ 



ชีวภัณฑ์การค้า 

ฆ่าแมลงตาย 
ภายใน 48 ชม. 

ปลอดภยัตอ่สิ่งมชีวีติ 
และสภาพแวดลอ้ม 

ก าจดัแมลงได ้
หลายชนดิ 

ขยายปรมิาณได ้
ในอาหารเทยีม 

1 2 3 4 



Nematode Variety Soil Type Use to Control 

NemAttack™ 

Steinernema 
carpocapsae: 

Order Here  

Sandy, sandy loam or 

disturbed/cultivated soil 

Mobile Pests such as fleas, cutworm,  

sod webworm, termites and more. 

NemAttack™ 

Steinernema 
feltiae: 
Order Here 

Clay, silty loam or disturbed/cultivated soil. Mobile Pests such as fungus gnats,  

ticks, thrips, leafminers and more. 

NemaSeek™ 

Heterorhabditis
bacteriophora: 
Order Here 

Prefers untilled soils of all types. (Lawns, 

fields, pastures and orchards)  

Minimum soil temperature 65° F 

Stationary Pests such as Japanese 

beetles, grubs, root weevils, queen 

ants/termites and more!  

Combo Packs 

NemaSeek™ & 

NemAttack™ 

 

Order Here 

BEST VALUE! Comprehensive control of general pest infestations.  

Includes one package of each type of beneficial nematode.  

Choose which combo pack to order according to the variety  

of NemAttack needed for your soil type. 

Beneficial Nematodes - NemAttack™ & NemaSeek™ 

ผลิตภณัฑจ์ าหนา่ยในอเมรกิา 

บรรจ ุ5 ล้านตวั  ราคาจ าหนา่ย 600 บาท 

http://www.arbico-organics.com/product/NemAttack-Nematodes-Carpocapsae
http://www.arbico-organics.com/product/NemAttack-Nematodes-Feltiae
http://www.arbico-organics.com/product/NemaSeek-Beneficial-Nematodes
http://www.arbico-organics.com/product/nematode-combo-packs


วิดีโอ 



ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงสายพันธุ์ไทย 
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•มีประสทิธภิาพในก าจดัแมลง 

•เป็นสายพนัธุท์นร้อน (นุชนารถ  และคณะ, 2543) 

•เพาะเลีย้งไดง้่ายในอาหารเทยีม 

•มีศักยภาพในการฆ่าแมลงไดห้ลายชนดิ 

หนอนใยผกั 

ปลวก 

ด้วงหมดัผกั 

หนอนกระทูห้อม 

หนอนกระทูผ้กั 

ด้วงกนิใบ-ราก 

หนอนมว้นใบกลว้ย 

(นุชนารถ, 2541) 

(นุชนารถ, 2547; 2550; 2552) 

(นุชนารถ, 2543) 

(นุชนารถ, 2547) 



หนอนใยผกั 

หนอนกระทูห้อม 

หนอนเจาะสมอฝา้ย 

ด้วงหมดัผกั 

ด้วงกหุลาบ 

หนอนดว้ง 

ปลวก แมลงสาบ 

ไส้เดอืนฝอยระยะเขา้ท าลาย 
(Steinernema sp. Thai strain) 

ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงสายพันธุ์ไทย 



หนอนกระทู ้FAW 



ปลอดภัยต่อมนษุย ์พืช สัตว์เลอืดอุน่  

และสภาพแวดลอ้ม 

ทดสอบในพชื และสัตว ์(หน ู ปลา  ไก่) 



เพาะเลี้ยงได้ในอาหารเทียม 



นวัตกรรม 

การผลติชีวภณัฑไ์สเ้ดือนฝอย 

ก าจัดแมลงสายพนัธุไ์ทยเพือ่ทดแทนการใช้สารเคมี 



กระบวนการเพาะเลี้ยงขยาย 
ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลง 

แบบท าใช้เอง 



ชุดผลิตไส้เดือนฝอยพร้อมใช ้

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 
8 

9 

> 8,000 บาท 

อนุสทิธบิตัรเลขที ่150300131  



โครงสรา้งนอ๊กดาวน ์

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

ราคา 50,000 บาท/โรง 

ใช้เวลาในการตดิตัง้ 

ไม่เกนิ 2 ชม. 

โรงผลติชวีภณัฑไ์สเ้ดอืนฝอยระดบัชมุชน 



ผสมอาหาร  

ไข+่น้ ามันหมู+น้ า 

260:130:130  มล.  

คลุกให้ก้อนฟองน้ า 

ได้เป็นก้อนอาหาร เย็บถุงรปูทรงสามเหลี่ยม 

ฆ่าเชื้อในหม้อนึง่ 

ไอน้ าเดอืด100oซ 

เป็นเวลา 60 นาที 

น าออกจากหม้อนึง่ 

บรรจใุนถงุเพาะเลีย้ง 

ขั้นตอนที่ 1  เตรยีมอาหารเพาะเลี้ยง  

ขั้นตอนที่ 2  นึ่งฆา่เชือ้อาหารเพาะเลีย้ง  

ตั้งวางใหเ้ยน็ในโรงผลิตฯ 

ขั้นตอนที่ 3  ใส่หวัเชือ้เริม่ตน้และบ่มเพาะ 7 วัน 

ใส่หัวเชือ้ไสเ้ดอืนฝอย ตั้งวางบ่มเพาะในโรงผลิต ฯ 7 วัน 

วางได้ 600 ถุง 

ได้ไสเ้ดอืนฝอยพรอ้มพน่ก าจดัแมลงในแปลง   

กระบวนการผลติไสเ้ดอืนฝอยอยา่งงา่ยตน้ทนุต่ า 

เพิ่มปรมิาณได ้300 เท่าตอ่ถงุ 

ใช้เวลาในการปฏิบตัิเพียง 20 นาที 



โรงผลิตฯ 001 

ศพก. บ้านดา่น จ.บรุรีมัย์ 



ชุดผลิตไส้เดอืนฝอยพรอ้มใช ้

1 

3 4 

5 

6 

7 
8 

9 

10 

2 

13,560 บาท 



Mini Microscope ก าลังขยาย 50 เท่า 



ธ.ค.59-ธ.ค.62 
จุดติดตัง้ Clean Room  65โรงผลติ 

ในพื้นที ่36 จังหวัด 

• กลุ่มเกษตรกร 
• Smart farmer 
• วิสาหกจิชมุชนุ 
• ศพก. 
• หน่วยงาน 
• หน่วยงานอืน่ๆ 

ถึงมือเกษตรกร 



ให้ความรู้ 

ท าได ้ ใช้เป็น 

Smart  
Officer  

ท าได้ใชเ้ปน็ 



ประเมนิประสทิธภิาพการน าไสเ้ดอืนฝอยไปใชก้ าจดัแมลงโดยเกษตรกรท าใชเ้อง 

ปัญหาแมลงศตัรผูกั 
ผลผลติเสยีหาย 40-50% 

ท าไดใ้ช้เปน็ 

ผลผลติผกัจ าหนา่ย >90% 

กลุ่มเกษตรกรปลกูผกั GAP ศพก.บา้นดา่น จ.บรุรีมัย์ 

สมาชกิ 30 ราย 



เกษตรกรเข้าถงึ 

นวัตกรรมไสเ้ดอืนฝอย 

ภาคภมูใิจเปน็ผู้ผลิตพชืปลอดภยั 

ถ่ายทอดและขยายผลได้ 



กลุ่มเกษตรกรปลกูผักปลอดภยั  (สมาชกิ 27 ราย) 

ต.ทุง่ใหญ ่อ.เมอืง จ.อุทยัธาน ีท าไดใ้ชเ้ปน็ 
คัดผกัจ าหนา่ยได ้> 70-80 % 



เกษตรกรปลกูมะนาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบรุ ี

ปัญหาแมลงศัตร ู การจดัการ 

เกษตรกรใชส้ารเคมี 

•คลอรไ์พรฟิอส+ไซเพอรเ์มทรนิ 

•อะบาเม็กตนิ 

 

ใช้วิธีเกบ็ทิ้ง 



ทดสอบประสทิธิภาพ 

ตาย 100%  

ห้องปฏบิตักิาร 

ท าใช้เอง 

ราดโคนตน้ 1.5 ล้านตวั/น้ า 2 ลิตร 
ใช้ 2 ครั้ง  

ต้นทุน 100 บาท ใช้ได้ 100 ต้น 

ใช้ได้จริง 



พัฒนา 

กระบวนการผลิต 

และวัสดุ-อุปกรณ์รูปแบบใหม ่

ให้เกษตรกร 

เข้าถึง 



วัสดุ-อปุกรณก์ารเพาะเลี้ยงและโรงขยายไส้เดอืนฝอย 

ให้กับชมุชน 

ปี 2558-2562 



หม้อสแตนเลส 
50 ลิตร 

(f 40 ซม. สูง 40 ซม.) 

เตาไฟฟา้ 1,500 วัตต์ 

นาฬิกาจับเวลา 

แผ่นตะแกรงรอง 
พร้อมขา 

หม้อนึง่ฆา่เชื้ออาหารชนดิไฟฟ้า 



แผ่นตะแกรงรอง 

หม้อแกง ขนาด 36 ซม. 

ฆ่าเชือ้ดว้ยไอน้ าเดอืด 

แบบใช้แก๊ส  

ใส่น้ า  
1 ใน 8 

ของหม้อ 



ซึ้ง 3 ชั้น ขนาด 34 ซม. 

ฆ่าเชือ้ดว้ยไอน้ าเดอืด 

แบบใช้แก๊ส  

ใส่น้ า  
1ใน 8ของหมอ้ 



ซึ้ง 3 ชั้น ขนาด 24 ซม. 

ฆ่าเชือ้ดว้ยไอน้ าเดอืดแบบใช้แก๊ส  

ใส่น้ า  
1ใน 8ของหม้อ 



หม้อสแตนเลส 
(f 40 ซม. สูง 40 ซม.) 

หวดนึง่ขา้วเหนยีว 



กว้าง 100 ซม. 

ลึก 50 ซม. 

สูง 180 ซม. 

•ใช้บรรจุอาหาร 

•ใส่หวัเชื้อ 

•บ่มเพาะเลีย้ง 

ผนังตู้+ชัน้วาง 

เป็นแผน่โพลคีารบ์อเนต 

พับเกบ็ได้ 

โครงสรา้งเหลก็กลอ่ง 

ตู้สะอาด 
1
8
0
 ซ
ม
. 



สูง 180 ซม. 

กว้าง 80 ซม. 

ลึก 60 ซม. 

แผ่นพลาสตกิใส 



2 

6 

1.อาหารเพาะเลีย้ง 

2.ฟองน้ าตดั 40 กรัม 

3.ภาชนะคลกุอาหาร 

4.ภาชนะใสอ่าหาร 

5.ส้อมผสมอาหาร 

6.ถุงบรรจอุาหาร 8x12” 

7. ถุงใสอ่าหารนึง่ 12x18” 

7 

5 
14 

12 

3 

4 
1/1 

8 

8.กรรไกร 

9.ลวดเยบ็ถงุ 

10.หวัเชือ้ไสเ้ดอืนฝอย 

11.กระบอกฉดียา+เขม็ 

12.ผา้สะอาด 

13.แอลกอฮอล ์70% 

14. ถุงมุง้กนัแมลง 

9 10 

11 

13 1/2 1/3 



ใช้ฟองน้ าแผน่  ตัดขนาด 1x1 ซม. 
จ านวน 4 แผ่น 



สูตรอาหารเพาะเลีย้งไส้เดือนฝอย 

260 มล. 130 มล. 260 มล. 

รวมปรมิาตร 650 มิลลิลิตร ต่อการผลิต 1 ครั้ง 

ไข่ไก่/ไขเ่ปด็       +     น้ ามันหมู     +        น้ า 



ไข่ 4 ฟอง 

น้ ามันหมู 

130 มล. 

น้ าสะอาด 

260 มล. 

ผสมให้เขา้กนั 

ผสมอาหารตามอัตราส่วน 



เทอาหารลงบน 
ก้อนฟองน้ า 

ตัดขนาด 1x1 ซม. คลุกอาหารใหท้ั่ว 
ก้อนฟองน้ า 

ก้อนฟองน้ า 40 กรัม (=ฟองน้ า 4 แผ่น) 

ใส่ถงุนึง่ทัง้หมด 

รัดดว้ยหนงัยาง 

ขนาดถงุ 12x18” 



ใช้หมอ้แกงนึง่อาหาร ใช้ซึง้นึง่อาหาร ใช้ซึง้นึง่อาหาร 





ใส่น้ า 1ใน 8ของหมอ้ 
นึ่งแกส๊ ระดบัไฟแรงปานกลาง  

เปน็เวลา 1 ชั่วโมง 



นึ่งแก๊ส  
ระดับไฟแรงปากลาง  
เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 





ท าความสะอาดตูใ้สห่วัเชือ้ดว้ย
แอลกอฮอล ์70% 

นึ่งอาหารครบ 1 ชั่วโมง  น ามาพกัไว้ 
ในตู้ 5 นาท ี

ช้อนตัก 

ลวดเย็บ 

ถุงเพาะ 

10 ใบ 



ตักอาหารอุน่ๆ ใส่ถุงเพาะ 

ด้วยชอ้นสะอาด 



จ านวน 10 ถุงเพาะ (8x12”) 

แบ่งเทา่ๆ กัน 



พับปากถงุ 2 ทบ รูปทรงสามเหลีย่ม และเยบ็ปดิปากถงุดว้ยทีเ่ยบ็กระดาษ 



เตรียมอปุกรณ์ใส่หัวเชื้อ 

แอลกอฮอล ์70% 

กรรไกร 

กระบอกฉดี+เขม็ 

ถุงหัวเชื้อ 



ท าความสะอาดถุงเพาะและกรรไกร 

ด้วยแอลกอฮอล ์70% 

 



ใช้กรรไกรตัดสันถงุดา้นบน 

ประมาณ 1 ซม. 

 



ใช้เข็มดูด 
หัวเชื้อ 

จากถงุทั้งหมด 
25 มล.  

(1 ล้านตวั) 

แทงเข็มผา่น 
ถุงเพาะและ 
หยด 2 มล. 
ต่อถุง 

(1 แสนตัว) 

จ านวน 10 ถุง 



บ่มเพาะเลีย้ง 

น าถุงเพาะที่ใสห่วัเชือ้แลว้ไปตัง้วางในถงุมุง้กนัแมลง  น าไปบม่เพาะบนชั้น 

ที่อุณหภมูิ 26-28 oซ  เป็นเวลา 10 วัน  



ข้อพึงระวงั 

1. ก่อนการเพาะเลีย้งควรสวมเสือ้ผา้ทีส่ะอาด  ล้างมอืดว้ยสบู ่ 

2. พ่นแอลกอฮอล ์70% มือและตน้แขน 

3. ใช้อาหารเพาะเลีย้งทีใ่หมแ่ละสด 

4. ผสมอาหารใหเ้ปน็เนือ้เดยีวกนั 

5. คลุกอาหารกบักอ้นฟองน้ าใหท้ัว่ถงึทกุกอ้น 

6. นึ่งอาหารใหค้รบเวลาก าหนด (60 นาท)ี  

7. ระมดัระวงัขัน้ตอนการใสห่วัเชือ้ ควรเชด็ถงุเพาะดว้ย 

แอลกอฮอล ์70%  และเชด็ถงุหวัเชือ้กอ่นดดูออกมา 

8. ขณะตัง้วางเพาะเลีย้ง ไม่ควรหยบิจบัถงุเพาะ 

9. ล้างท าความสะอาดวสัด-ุอปุกรณท์กุครัง้กอ่นน ามาใชใ้หม่ 



เชื้อสดพร้อมใช้ 



ไส้เดือนฝอยเพิม่ปริมาณเมื่อบม่เพาะเลีย้ง 

ที่อุณหภูมิ 26-28oซ เป็นเวลา 10 วัน 

ไส้เดอืนฝอยขยายจ านวนเพิ่มขึน้ 600 เท่า ได้ 60 ล้านตวัตอ่ 1 ถุงเพาะ 

  

เท่ากบัใน1 รอบการผลติ เพาะเลีย้งจ านวน 10 ถุงเพาะ 

จะได้ไสเ้ดอืนฝอย 600 ล้านตวั 

คิดเปน็ตน้ทนุอาหาร+วสัด ุ=120 บาท 

สามารถใช้พ่นก าจดัแมลงครอบคลมุพื้นที ่2 ไร่ 



คิดตน้ทนุการเพาะเลี้ยง 1 รอบการผลิต 

ไข่ไก่ 4 ฟอง (เบอร ์0) 

น้ ามนัหมเูจยีว 

น้ าสะอาด 

ฟองน้ า 4 แผ่น 

ถุงเพาะ 10 ใบ 

ถุงนึง่ 1 ใบ 

หัวเชือ้ไสเ้ดอืนฝอย 

ค่าแกส๊ 1 ชม. 

อื่นๆ (แอลกอฮอล ์70%, ลวดเยบ็) 

20  

10 

5 

20 

5 

1 

40 

18 

1 

บาท 

รวมเปน็เงนิ 120 

รายจา่ย 

ได้ไสเ้ดอืนฝอย 600 ล้านตวั     

น าไปใช้พน่ก าจัดแมลง 300 ล้านตวั/1 ไร่   เท่ากบั  60 บาท/ไร/่ครัง้ 



ประเดน็ส าคัญของการเพิ่มผลผลิตคือ   

อุณหภูมิ 

การเพาะเลีย้ง วิธีที่ 2 วิธีที่ 1 

สูตรอาหาร 

กระบวนการผลติ 

ต้นทุนคา่วสัดุ 

บ่มเพาะทีอุ่ณหภมูิ 

ระยะเวลาบม่เพาะ 

ได้ไสเ้ดอืนฝอย 

ใช้ครอบคลมุพืน้ที่ 

 

+ 

+ 

120 บาท 

30-33oซ 

10 วัน 

300 ล้านตวั 

1 ไร่ 

 

+ 

+ 

120 บาท 

26-28oซ 

10 วัน 

600 ล้านตวั 

2 ไร่ 

 

* 


