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 ส�านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช มีหน้ำท่ีศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย 
ทดลอง และพัฒนำวิชำกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช ตำมนโยบำยส�ำคัญและแนวทำง 
กำรปฏิิบัติงำนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ืองกำรลดกำรใช้สำรเคมี 
ทำงกำรเกษตร กรมวิชำกำรเกษตรจึงมีนโยบำยอำรักขำพืชท่ีมุ่งเน้นหำส่ิงทดแทน 
สำรเคมีก�ำจัดศัตรูพืช เพ่ือลดปัญหำพิษตกค้ำงของสำรเคมีท่ีเป็นอันตรำยต่อเกษตรกร
และผู้บริโภค และยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตพืชและผลิตภัณฑ์สู่เกษตรปลอดภัย
อย่ำงยั่งยืน 
 กำรศึกษำวิจัยพัฒนำงำนด้ำนชีวภัณฑ์ป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช ทำงส�ำนักวิจัย 
พัฒนำกำรอำรักขำพืชได้มีกำรวิจัยพัฒนำมำอย่ำงต่อเน่ือง โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือน�ำเทคโนโลยี 
กำรผลิตขยำยชีวภัณฑ์ส่งต่อให้กับหน่วยงำนเครือข่ำยของกรมวิชำกำรเกษตร และ 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร เพ่ือน�ำไปเผยแพร่สู่เกษตรกรให้สำมำรถผลิตขยำยและ 
ใช้ชีวภัณฑ์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมวิธีกำรท่ีถูกต้องและเหมำะสม เอกสำรวิชำกำร
ชีวภัณฑ์ป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชเล่มน้ีจัดท�ำข้ึนเพ่ือเป็นคู่มือกำรผลิตขยำยชีวภัณฑ์และ 
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนชีวภัณฑ์ป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพ
กระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตร เป็นกำรรวบรวมข้อมูลทำงวิชำกำรและองค์ควำมรู้ 
จำกนักวิจัยท่ีมีประสบกำรณ์ท�ำงำนด้ำนชีวภัณฑ์หลำยชนิด ได้แก่ ชีวภัณฑ์ป้องกัน
ก�ำจัดโรคพืช จ�ำนวน 3 ชนิด และชีวภัณฑ์ป้องกันก�ำจัดแมลง ไร และหนูศัตรูพืช 
จ�ำนวน 16 ชนิด ท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำกล่ันกรองตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์ 
ของเน้ือหำจำกนักวิจัยผู้ทรงควำมรู้และเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน และคณะท�ำงำน  
ส�ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืชหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรวิชำกำรเล่มน้ีจะเป็น
ประโยชน์ส�ำหรับท่ำนเพ่ือน�ำไปปฏิิบัติหรือใช้ประโยชน์ในกำรควบคุมป้องกัน 
ก�ำจัดศัตรูพืชโดยใช้ชีวภัณฑ์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป

(ศรุต สุทธิิอารมณ์)
ผูู้้อ�านวยการส�านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
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เอกสารวิชาการ
ชีวภัณฑ์ป้องกันก�าจัดศัตรูพืช 1



 ชีวภัณฑ์ป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช (Biological Control Agents; BCA) ประกอบไปด้วยส่ิงมีชีวิตและ  
สำรออกฤทธิ�ท่ีเป็นองค์ประกอบของส่ิงมีชีวิต โครงกำรระบบอำหำรเกษตรอย่ำงยั่งยืนแห่งอำเซียน และองค์กรอ่ืนๆ  
ได้แบ่ง BCA เป็น 4 ประเภท ได้แก่ จุลินทรีย์ก�ำจัดศัตรูพืช (Microbial control agents) ส่ิงมีชีวิตขนำดใหญ่  
(Macro-organisms) Semiochemicals (คือ Pheromone, Kairomones) และผลิตภัณฑ์จำกธรรมชำติ  
(สำรสกัดจำกพืช (botanicals) หรือสำรท่ีเกิดจำกกำรหมัก และสำรอ่ืนๆ) โดยชีวภัณฑ์เหล่ำน้ีล้วนมีประโยชน์ 
ในกำรช่วยควบคุมป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช ได้แก่ แมลงศัตรูพืช โรคพืช วัชพืช และสัตว์ศัตรูพืช ท่ีส�ำคัญคือกำรใช้ 
ชีวภัณฑ์มีควำมปลอดภัยต่อตัวเกษตรกรผู้ใช้ ผู้บริโภค และส่ิงแวดล้อม 
 ต้ังแต่ปี 2512 จนถึงปัจจุบันกว่ำคร่ึงศตวรรษท่ีกรมวิชำกำรเกษตรได้ริเร่ิมบุกเบิกงำนวิจัยด้ำนกำร 
ปรำบศัตรูพืชทำงชีวภำพ โดยนักวิจัยอำวุโสได้วำงรำกฐำนงำนวิจัยทำงด้ำนน้ีไว้อย่ำงเข้มแข็งในเร่ืองของกำร 
พัฒนำชีวินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรูพืช และได้น�ำมำใช้ร่วมกับระบบกำรจัดกำรศัตรูพืช ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2524  
โดยกองกีฏิและสัตววิทยำเร่ิมด�ำเนินกำรโครงกำรป้องกันก�ำจัดศัตรูข้ำวโดยวิธีผสมผสำน ได้รับกำรสนับสนุน 
และควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรจำกองค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ (Food and Agriculture  
Organization of the United Nations, (FAO))/องค์กำรสหประชำชำติ (UN) และจำกปัญหำกำรระบำด 
ของแมลงศัตรูพืชต่ำงถ่ินหลำยชนิดต้ังแต่ปี 2547 เป็นต้นมำ ทำงส�ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืชได้มีกำร 
น�ำเข้ำ (introduce) แมลงศัตรูธรรมชำติ (natural enemies) ท่ีมีควำมจ�ำเพำะเจำะจง (specific) กับ 
แมลงแต่ละชนิดจำกถ่ินก�ำเนิดมำควบคุมแมลงศัตรูพืชต่ำงถ่ินน้ันๆ ซ่ึงเป็นกำรด�ำเนินกำรควบคุมโดยชีววิธีแบบ
คลำสสิค (Classical biological control) ได้เต็มรูปแบบต้ังแต่กำรน�ำเข้ำ กำรศึกษำวิจัยด้ำนควำมปลอดภัย 
กับแมลงท่ีมีประโยชน์ ศึกษำกำรขยำยพันธ์ุ พัฒนำวิธีกำรเล้ียงขยำยให้ได้เป็นปริมำณมำก กำรปล่อยศัตรูธรรมชำติ
ควบคุมแมลงศัตรูพืช กำรประเมินควำมเสียหำยพืช กำรประเมินประชำกรแมลงศัตรูพืชและประสิทธิภำพ 
ในกำรควบคุมแมลงศัตรูพืช ตัวอย่ำงแมลงศัตรูธรรมชำติท่ีน�ำเข้ำมำ ได้แก่ แตนเบียน Asecodes hispinarum 
แตนเบียน Goniozus nephantidis และแตนเบียน Anagyrus lopezi จำกน้ันได้ขยำยผลให้กับหน่วยงำน 
ของกรมวิชำกำรเกษตรและกรมส่งเสริมกำรเกษตร ภำคเอกชน และเกษตรกร ร่วมกันบูรณำกำรเพ่ือให้สำมำรถ
เพำะเล้ียงขยำยปริมำณและน�ำปล่อยควบคุมแมลงศัตรูพืชในพ้ืนท่ีระบำดร่วมกับวิธีกำรอ่ืนๆ แบบผสมผสำนได้
อย่ำงประสบควำมส�ำเร็จ 
 ดังเช่นในช่วงปี 2552-2553 กรมวิชำกำรเกษตรร่วมมือกับกรมส่งเสริมกำรเกษตร สถำบันพัฒนำ 
มันส�ำปะหลังแห่งประเทศไทย (ห้วยบง) ผู้ประกอบกำรโรงงำนมันส�ำปะหลัง และเกษตรกร ช่วยกันเพำะเล้ียง 
ขยำยแตนเบียน A. lopezi และน�ำปล่อยอย่ำงท่วมท้นในพ้ืนท่ีระบำดร่วมกับกำรใช้วิธีกำรควบคุมอ่ืนแบบ 
ผสมผสำน ท�ำให้ประสบควำมส�ำเร็จในกำรควบคุมเพล้ียแป้งมันส�ำปะหลังสีชมพูอย่ำงรวดเร็วภำยในระยะเวลำ 
อันส้ัน และได้ถ่ำยทอดเทคโนโลยีวิธีกำรเพำะเล้ียงแตนเบียน A. lopezi และวิธีกำรควบคุมแบบผสมผสำน 
ให้กับประเทศเพ่ือนบ้ำนท่ีพบกำรระบำดของเพล้ียแป้งมันส�ำปะหลังสีชมพู ตำมโครงกำรควำมร่วมมือทำง 
วิชำกำร (Technical Cooperation Programme, TCP) : “Capacity Building for Spread Prevention 
and Management of Cassava Pink Mealybug in the Greater Mekong Subregion” ซ่ึงด�ำเนินงำน 
ในช่วงปี 2554-2555 ต่อมำในปี 2558 ทำงองค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ (FAO) ได้มอบรำงวัล  

บทน�าบทน�า
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E. Saouma Award 2014-2015 ให้กับกรมวิชำกำรเกษตร และกรมส่งเสริมกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์ ในฐำนะท่ีมีบทบำทส�ำคัญในกำรด�ำเนินงำนโครงกำรดังกล่ำว
 จุลินทรีย์และแมลงศัตรูธรรมชำติหลำยชนิดท่ีสำมำรถพบได้ในประเทศไทย โดยนักวิจัยได้น�ำมำศึกษำวิจัย 
และพัฒนำจนสำมำรถน�ำมำเพำะเล้ียงขยำยปริมำณและผลิตเป็นชีวภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภำพสูงในกำรควบคุมศัตรูพืช  
เช่น แบคทีเรีย Bs สำยพันธ์ุต่ำงๆ รำไตรโคเดอร์มำ และเห็ดเรืองแสงซ่ึงค้นพบคร้ังแรกในประเทศไทยเม่ือ 
ปี 2544 ในเขตพ้ืนท่ีของโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) ท่ีโคกภูตำกำ อ�ำเภอเวียงเก่ำ จังหวัดขอนแก่น 
ต่อมำทรงโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนช่ือเห็ดเรืองแสงชนิดน้ีว่ำ “เห็ดสิรินรัศมี” เน่ืองจำกเห็ดชนิดน้ีได้มีกำรส�ำรวจ
พบและมีกำรศึกษำวิจัยถึงกำรบ่งช้ีและกำรน�ำไปใช้ประโยชน์ โดยเฉพำะด้ำนกำรเกษตรและกำรแพทย์ รวมท้ัง 
เป็นกำรสนองพระรำชด�ำริโครงกำร อพ.สธ. ในด้ำนกำรปกปักพันธุกรรมพืชและกำรใช้ประโยชน์ ส�ำหรับ 
แมลงศัตรูธรรมชำติท่ีพบได้ในสภำพธรรมชำติสำมำรถเก็บน�ำมำเพำะเล้ียงขยำยพันธ์ุเพ่ิมปริมำณในห้องปฏิิบัติกำร 
และน�ำปล่อยกลับสู่สภำพธรรมชำติเพ่ือควบคุมแมลงศัตรูพืช ได้แก่ แตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมำ แตนเบียน 
ดักแด้แมลงด�ำหนำมมะพร้ำว มวนพิฆำต มวนเพชฌฆำต แมลงช้ำงปีกใส และแมลงหำงหนีบขำวงแหวน  
รวมถึงไรตัวห�้ำ อีกท้ังโปรโตซัวท่ีสำมำรถคัดแยกออกจำกมูลงูเหลือมและน�ำมำเล้ียงขยำยเพ่ิมปริมำณใน 
ห้องปฏิิบัติกำรและน�ำกลับไปก�ำจัดหนูได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
 ส�ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืชได้ร่วมวิจัยและพัฒนำสูตรส�ำเร็จชีวภัณฑ์เชิงพำณิชย์กับภำคเอกชน  
มหำวิทยำลัย และองค์กรอ่ืนๆ ท่ีสนับสนุนส่งเสริมศักยภำพในกำรผลิตขยำยชีวภัณฑ์เพ่ือจ�ำหน่ำยทำงกำรค้ำ  
ในลักษณะเป็นโครงกำรน�ำร่อง ศูนย์ต้นแบบ (pilot plant) ได้แก่ ไวรัส NPV แบคทีเรีย Bt แบคทีเรีย Bs  
และไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง Steinernema carpocapsae รวมถึงวิจัยและพัฒนำรูปแบบกำรเก็บรักษำ  
ชีวภัณฑ์ให้คงประสิทธิภำพสูง เก็บได้เป็นเวลำนำน ต้นทุนต�่ำ เช่น รำเขียวเมตำไรเซียมในรูปแบบอัดเม็ด  
ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงแบบผงละลำยน�้ำ รวมถึงได้รับกำรสนับสนุนงำนด้ำนชีวภัณฑ์ป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช  
ภำยใต้โครงกำรพัฒนำศักยภำพกระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตร ซ่ึงปัจจุบันมีชีวภัณฑ์กว่ำ 16 ชนิด ท่ีได้ด�ำเนินกำร
ผลิตและแจกจ่ำยไปสู่มือเกษตรกรเพ่ือน�ำไปใช้ขยำยผลต่อยอดเล้ียงขยำยเพ่ิมปริมำณและควบคุมศัตรูพืชใน 
พ้ืนท่ีประสบปัญหำท่ัวประเทศไทย เพ่ือลดหรือทดแทนกำรใช้สำรเคมีป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช โดยค�ำนึงถึงควำม
ปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และไม่ส่งผลกระทบต่อสภำพแวดล้อม
 กรมวิชำกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เล็งเห็นควำมส�ำคัญและควำมจ�ำเป็นในกำรส่งเสริม 
กำรใช้ชีวภัณฑ์ชนิดต่ำงๆ จึงได้เร่งด�ำเนินกำรวิจัยในทุกด้ำนเพ่ือให้ได้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชท่ีมีประสิทธิภำพ  
และสำมำรถน�ำไปใช้ร่วมกับวิธีกำรป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชวิธีกำรอ่ืนๆ ได้ประสบควำมส�ำเร็จ โดยกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนในโครงกำรต่ำงๆ ได้แก่ โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรผลิตชีวภัณฑ์ควบคุม 
ศัตรูพืชสนับสนุนนโยบำยลดกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตรและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โครงกำรผลิตชีวภัณฑ์ 
อยำ่งง่ำยสร้ำงอำชีพให้เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบภัยแล้ง เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยเกษตรกร
ท�ำให้ชุมชนเข้มแข็ง เกิดกำรยอมรับ และสำมำรถผลิตขยำยชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชได้เองเพ่ือใช้ในระดับชุมชน 
สำมำรถน�ำไปใช้ในกำรผลิตพืชปลอดภัยและพืชอินทรีย์ เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและคุณภำพผลผลิต ส่งผลให้ 
มีแหล่งผลิตพืชปลอดภัยในระบบเกษตรดีท่ีเหมำะสม (GAP) และระบบเกษตรอินทรีย์ (Organic) เพ่ิมมำกข้ึน  
และเกษตรกรมีคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน สำมำรถลดกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตรลงได้ตำมนโยบำยของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ตำมแผนปรับโครงสร้ำงภำคกำรเกษตรของประเทศไทย
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ที่มาและความส�าคัญ/ปัญหาศัตรูพืช

 แบคทีเรีย Bacillus subtilis เป็นแบคทีเรียที่อำศัยอยู่ในดินพบได้ทั่วไปในธรรมชำติ เป็นแบคทีเรีย  
แกรมบวก รูปร่ำงเป็นท่อน (rod shaped) ชนิด aerobic หรือ facultative anaerobic สร้ำงเอนโดสปอร์  
(endospore) ท่ีทนทำนต่อสภำพแวดล้อมท่ีไม่เหมำะสมต่อกำรเจริญได้ดี สำมำรถทนต่ออุณหภูมิต้ังแต่ -5 ถึง  
75 องศำเซลเซียส เจริญเติบโตได้ใน pH 2-8 ทนควำมเค็มเกลือ NaCl ได้ถึง 25% แบคทีเรีย B. subtilis  
สร้ำงสำรปฏิิชีวนะท่ีมีคุณสมบัติยับยั้งกำรเจริญของเช้ือสำเหตุโรคพืชได้หลำยชนิด ได้แก่ bacillomycin,  
iturin, mycosubtilin, bacilysin, fengymycin และ mycobacillin นอกจำกน้ันยังสร้ำงเอนไซม์ 
ท่ีส�ำคัญ ได้แก่ glucanase ท่ีย่อยสลำย glucans และ chitinase ท่ีย่อยผนังเซลล์ของเช้ือรำได้ นอกจำกน้ี 
ยังพบว่ำแบคทีเรีย B. subtilis บำงสำยพันธ์ุมีคุณสมบัติช่วยส่งเสริมกำรเจริญเติบโตของพืช (Plant  
Growth Promoting Rhizobacteria: PGPR) และชักน�ำให้พืชเกิดควำมต้ำนทำน (Induce Systemic  
Resistant: ISR) ต่อเช้ือสำเหตุโรคพืชได้

แบคทีเรีย แบคทีเรีย Bacillus subtilisBacillus subtilis
สายพันธิุ์ BS-DOA24, 20W1, 20W16 และ 20W33สายพันธิุ์ BS-DOA24, 20W1, 20W16 และ 20W33

ชื่อวิทยาศาสตร์: Bacillus subtilis (Ehrenberg, 1835) Cohn, 1872 
วงศ์: Bacillaceae Fischer, 1895 
อันดับ: Eucoccidiorida

ชีวภัณฑ์ป้องกันก�าจัดโรคพืช
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 ประเทศไทยมีรำยงำนกำรน�ำแบคทีเรีย B. subtilis มำใช้ควบคุมโรคพืชค่อนข้ำงหลำกหลำย มีทั้ง 
กำรทดสอบประสิทธิภำพในโรงเรือนปลูกพืชทดลองและในสภำพแปลงเกษตรกร รวมท้ังกำรพัฒนำเป็นชีวภัณฑ์ 
แบคทีเรีย B. subtilis เพ่ือใช้ในกำรควบคุมโรคพืชหลำยชนิด จำกรำยงำนของณัฎฐิมำ และคณะ ในปี 2547  
ได้แยกแบคทีเรีย Bacillus spp. จำกดินรำกพืชและปุ๋ยคอกได้จ�ำนวน 525 ไอโซเลท ทดสอบประสิทธิภำพ 
ในกำรยับยั้งกำรเจริญของแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum พบว่ำมีจ�ำนวน 4 ไอโซเลท ที่สำมำรถ 
ควบคุมและลดกำรเกิดโรคเหี่ยวของขิงได้ประมำณ 70-100% ในสภำพโรงเรือนปลูกพืชทดลอง และมีรำยงำน
กำรทดสอบประสิทธิภำพแบคทีเรีย B. subtillis สำยพันธุ์ BS-DOA24 ควบคุมโรคเหี่ยวของขิงในสภำพ 
แปลงเกษตรกรท่ีอ�ำเภอเขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่ำกำรใช้ชีวภัณฑ์ BS-DOA24 สำมำรถควบคุมโรคเห่ียว
ของขิงในสภำพแปลงได้ 62% มีรำยงำนผลกำรทดสอบประสิทธิภำพของแบคทีเรีย B. subtilis ควบคุมโรค 
ใบจุดคะน้ำของบุษรำคัม และณัฎฐิมำ ในปี 2550 พบว่ำ แบคทีเรีย B. subtilis สำยพันธ์ุ 20W1, 20W4,  
17G18 และ 20W5 ลดกำรเกิดโรคใบจุดคะน้ำในสภำพแปลงเกษตรกรได้ 32.88 34.70 34.97 และ 38.67%  
ตำมล�ำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับกำรควบคุมโรคด้วย mancozeb 80% WP สรุปผลได้ว่ำกำรใช้ชีวภัณฑ์  
B. subtilis สำมำรถควบคุมโรคใบจุดคะน้ำในสภำพแปลงได้ดี

ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธิุ์ BS-DOA24

 ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย B. subtilis สำยพันธุ์ BS-DOA24 พัฒนำโดยคัดเลือกแบคทีเรีย B. subtilis ที่มี
ประสิทธิภำพในกำรยับยั้งกำรเจริญเติบโตของแบคทีเรีย R. solanacearum ในห้องปฏิิบัติกำร น�ำมำทดสอบ 
ประสิทธิภำพกำรควบคุมโรคเหี่ยวที่เกิดจำกแบคทีเรียในสภำพโรงเรือนปลูกพืชทดลอง แปลงทดลอง และ 
ในสภำพแปลงเกษตรกร จนได้แบคทีเรีย B. subtilis สำยพันธุ์ที่มีประสิทธิภำพในกำรควบคุมโรคเหี่ยวที่เกิด 
จำกแบคทีเรีย โดยณัฎฐิมำ และคณะ ในปี 2547 และ 2557 แยกแบคทีเรีย B. subtilis สำยพันธ์ุ BS-DOA24 
จำกดินบริเวณรอบรำกยำสูบ จำกแปลงปลูกยำสูบในพ้ืนท่ีจังหวัดกำญจนบุรี ผลกำรทดสอบในห้องปฏิิบัติกำร 
พบว่ำสำมำรถยับยั้งกำรเจริญของแบคทีเรีย R. solanacearum สำเหตุโรคเห่ียวในขิงได้ กำรทดสอบประสิทธิภำพ
ในกำรควบคุมโรคเห่ียวของขิงในสภำพโรงเรือนปลูกพืชทดลอง พบว่ำสำมำรถควบคุมและลดกำรเกิดโรคเห่ียว 
ของขิงได้ 70-100% ต่อมำในปี 2557 ณัฎฐิมำ และคณะ ได้พัฒนำ B. subtilis สำยพันธ์ุ BS-DOA24  
เป็นชีวภัณฑ์ และได้ทดสอบประสิทธิภำพชีวภัณฑ์ B. subtilis สำยพันธ์ุ BS-DOA24 ควบคุมโรคเห่ียวของขิง 
ในสภำพแปลงเกษตรกรท่ีอ�ำเภอเขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่ำกำรใช้ชีวภัณฑ์ B. subtilis สำยพันธ์ุ BS-DOA24 
สำมำรถควบคุมกำรเกิดโรคเห่ียวของขิงได้ 62%

ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธิุ์ 20W1

 แบคทีเรีย B. subtilis สำยพันธ์ุ  20W1 คัดเลือกจำกแบคทีเรียหลำยๆ สำยพันธ์ุท่ีได้จำกกำรน�ำเมล็ด 
ข้ำวเปลือกมำแยกเช้ือในห้องปฏิิบัติกำร น�ำไปทดสอบประสิทธิภำพกำรยับยั้งเช้ือรำ Alternaria brassicicola  
สำเหตุโรคใบจุดคะน้ำในห้องปฏิิบัติกำร คัดเลือกสำยพันธ์ุท่ีมีประสิทธิภำพสูงสุดมำทดสอบประสิทธิภำพ 
ในโรงเรือนปลูกพืชทดลอง จำกน้ันน�ำไปทดสอบประสิทธิภำพในแปลงปลูกของเกษตรกรท่ีจังหวัดกำญจนบุรี  
พบว่ำสำมำรถลดกำรเกิดโรคได้ 32.88% จึงน�ำสำยพันธ์ุดังกล่ำวมำพัฒนำเป็นชีวภัณฑ์สูตรผง
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ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธิุ์ 20W16 และ 20W33

 แ บคทีเรีย B. subtilis สำยพันธ์ุ 20W16 และ 20W33 แยกจำกเมล็ดข้ำวเปลือกและเก็บรักษำไว้ใน 
แหล่งเก็บรักษำจุลินทรีย์ (culture collection) ของกลุ่มวิจัยโรคพืช น�ำมำทดสอบในห้องปฏิิบัติกำรและใน 
แปลงปลูกพริก จนได้สำยพันธุ์ 20W16 และ 20W33 ที่มีประสิทธิภำพในกำรป้องกันก�ำจัดโรคแอนแทรคโนสพริก  
จำกนั้นจึงน�ำมำพัฒนำเป็นชีวภัณฑ์สูตรผง ทั้งนี้ในปี 2561 บุษรำคัม และคณะ ได้รำยงำนว่ำ เกษตรกรผู้ปลูกพริก 
ในพื้นท่ีจังหวัดสงขลำ นครศรีธรรมรำช และอุบลรำชธำนี ที่ใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย B. subtilis ตำมค�ำแนะน�ำ 
อย่ำงสม�่ำเสมอ โดยพ่นคร้ังแรกในระยะกล้ำหลังกำรย้ำยปลูก พ่นคร้ังท่ี 2 เม่ือพริกเร่ิมออกดอก และพ่น 
ทุก 5-7 วันในอัตรำ 40-50 กรัม ในแปลงท่ีมีกำรระบำดรุนแรงใช้อัตรำ 70 กรัม/น�้ำ 20 ลิตร พบว่ำผลผลิต
พริกเพ่ิมข้ึนถึง 1,555 กิโลกรัม ในพ้ืนท่ี 1.5 ไร่ จำกกำรประเมินพบว่ำเกษตรกรมีควำมพึงพอใจในกำรใช้ 
ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย B. subtilis เฉลี่ย 91.66%

วงจรชีวิต

 แบคทีเรีย B. subtilis เป็นแบคทีเรียชนิดแกรมบวก มีรูปร่ำงเป็นท่อนยำวตรง เพ่ิมปริมำณโดยกำร 
แบ่งตัวแบบ binary fission หำกสภำพแวดล้อมไม่เหมำะสมจะสร้ำงเอนโดสปอร์ โดยปกติ 1 vegetative cell  
จะสร้ำงได้ 1 เอนโดสปอร์ ซ่ึงสำมำรถทนทำนต่อสภำพแวดล้อมท่ีไม่เหมำะสม สำรเคมี รังสี และควำมร้อน 
ได้ดีกว่ำเซลล์ปกติ

วงจรชีวิตของแบคทีเรีย Bacillus subtilis (Ehrenberg, 1835) Cohn, 1872
(ท่ีมำ: https://www.wikiwand.com/en/Sporulation_in_Bacillus subtilis)
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กลไกการท�าลายศัตรูพืช

 จำกคุณสมบัติของ B. subtilis สำมำรถน�ำไปใช้ควบคุมโรคพืชได้ ดังนี้
 1. กำรแข่งขัน (competition) แบคทีเรีย B. subtilis เจริญเติบโตได้เร็วกว่ำเชื้อโรคพืช  
มีควำมสำมำรถในกำรหำอำหำรได้ดี เจริญเติบโตครอบครองพ้ืนท่ีบนผิวพืชได้เร็ว ท�ำให้เช้ือโรคพืชไม่สำมำรถ 
เจริญแข่งขันเข้ำท�ำลำยพืชได้ ท�ำให้เกิดโรคน้อยลง 
 2. กำรผลิตสำรท่ีมีคุณสมบัติยับยั้งหรือท�ำลำยเช้ือโรคพืช (antibiotic) แบคทีเรีย B. subtilis  
สำมำรถสร้ำงสำรปฏิิชีวนะ ได้แก่ polymyxin, dificidin, subtilin และ mycobacillin เพ่ือท�ำลำยเช้ือโรค 
หรือจุลินทรีย์ชนิดอ่ืนได้ ท�ำให้เกิดโรคน้อยลง
 3. กำรอำศัยร่วมกับรำกพืช (mutualism หรือ symbiosis) แบคทีเรีย B. subtilis สำมำรถอยู่ร่วมกับ 
รำกพืชและไม่เป็นโทษกับพืช เพ่ือส่งเสริมกำรใช้ธำตุอำหำรของพืช ตลอดจนกระตุ้นให้พืชผลิตสำรต่ำงๆ  
ออกมำยับยั้งกำรเจริญของเช้ือโรคด้วยกลไก Systemic Acquired Resistance (SAR) และ Induced Systemic 
Resistance (ISR) รวมท้ังกำรผลิตสำรกระตุ้นให้พืชเจริญเติบโตซ่ึงช่วยส่งเสริมกำรเจริญเติบโตของพืช 

ลักษณะโคโลนี รูปร่างเซลล์ และเอนโดสปอร์ของแบคทีเรีย Bacillus subtilis (Ehrenberg, 1835) Cohn, 1872

กลไกของแบคทีเรีย Bacillus subtilis (Ehrenberg, 1835) Cohn, 1872 ต่อเชื้อสาเหตุโรคพืช
(ท่ีมำ: Adapted from Kilian et al., 2000)

เอกสารวิชาการ
ชีวภัณฑ์ป้องกันก�าจัดศัตรูพืช 7



BS-DOA24 BS 20W1 BS 20W16 BS 20W33

ลักษณะการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุโรคพืช 
ของแบคทีเรีย Bacillus subtilis (Ehrenberg, 1835) Cohn, 1872

วิธิีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช

ชีวภัณฑ์ Bacillus subtilis สายพันธิุ์ BS-DOA24

 เป็นชีวภัณฑ์ชนิดผง มีประสิทธิภำพในกำรควบคุมโรคเหี่ยวที่เกิดจำกแบคทีเรียในพืชตระกูลมะเขือ  
เช่น พริก มะเขือเทศ มะเขือเปรำะ มะเขือยำว มันฝรั่ง และพืชตระกูลขิง เช่น ขิง ไพล ปทุมมำ ขมิ้น  
มีลักษณะกำรใช้ 2 รูปแบบ ได้แก่
 1. แช่หัวพันธุ์หรือเมล็ดก่อนปลูก น�ำหัวพันธุ์หรือเมล็ดพันธุ์แช่ในชีวภัณฑ์ B. subtilis สำยพันธุ์  
BS-DOA24 อัตรำ 50 กรัม/น�้ำ 20 ลิตร แช่เป็นเวลำ 30 นำที จำกนั้นผึ่งให้แห้งก่อนน�ำไปปลูก
 2. ในแปลงปลูก หลังปลูกแล้วให้รดด้วยชีวภัณฑ์ B. subtilis สำยพันธุ์ BS-DOA24 อัตรำ 50 กรัม/ 
น�้ำ 20 ลิตร โดยรดให้ทั่วแปลง และรดต่อเนื่องทุก 30 วัน เพื่อเป็นกำรป้องกันกำรเกิดโรคเหี่ยว

ชีวภัณฑ์ Bacillus subtilis สายพันธิุ์ 20W1

 ชีวภัณฑ์ B. subtilis สำยพันธุ ์ 20W1 เป็นชีวภัณฑ์ชนิดผง มีประสิทธิภำพในกำรป้องกันก�ำจัด 
โรคใบจุดสำเหตุจำกเชื้อรำ A. brassicicola และ A. brassicae ในพืชตระกูลกะหล�่ำ เช่น คะน้ำ กะหล�่ำปลี  
ผักกำดขำวปลี
 กำรใช้ชีวภัณฑ์ B. subtilis สำยพันธ์ุ 20W1 ใช้ในอัตรำ 40-50 กรัม/น�้ำ 20 ลิตร พ่นเม่ือเร่ิมพบ 
กำรระบำดของโรค หลังจำกน้ันพ่นทุก 5 วัน จ�ำนวน 4-5 คร้ัง เน่ืองจำกเช้ือรำอำจติดมำกับเมล็ดพันธ์ุได้ ดังน้ัน 
เพ่ือป้องกันกำรเกิดโรคสำมำรถพ่นได้ต้ังแต่ระยะกล้ำ

ชีวภัณฑ์ Bacillus subtilis สายพันธิุ์ 20W16 และ 20W33

 ชีวภัณฑ์ B. subtilis สำยพันธ์ุ 20W16 และ 20W33 เป็นชีวภัณฑ์ชนิดผง มีประสิทธิภำพในกำรป้องกัน
ก�ำจัดโรคแอนแทรคโนสพริก (โรคกุ้งแห้ง) 
 ใช้ชีวภัณฑ์ในอัตรำ 40-50 กรัม/น�้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มพบกำรระบำดของโรค หรือเมื่อพริกเริ่มออกดอก 
หลังจำกนั้นพ่นทุก 5 วัน จ�ำนวน 4-5 ครั้ง เนื่องจำกโรคนี้สำมำรถเข้ำท�ำลำยพืชได้ทุกระยะกำรเจริญเติบโตของพืช  
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และแฝงตัวอยู่บนต้นพริกโดยไม่แสดงอำกำรของโรค ดังนั้นในแปลงที่เคยพบกำรระบำดของโรค หรือในช่วงที่ 
มีฝนตกชุก ควรเริ่มพ่นตั้งแต่ระยะหลังย้ำยกล้ำพริก หลังจำกนั้นพ่นทุก 5 วัน จนกว่ำจะเก็บผลพริกหมด 

 ข้อดี
 มีควำมปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม ไม่มีกำรตกค้ำงในพืชผลเกษตร 

 ข้อจ�ากัด 
 1. ไม่ควรพ่นในสภำพที่มีแสงแดดจัด
 2. ไม่ควรผสมกับสำรเคมีกลุ่มทองแดง หรือสำรที่มีทองแดงเป็นองค์ประกอบ และสำรปฏิิชีวนะ
 3. หำกกำรระบำดของโรครุนแรง กำรพ่นด้วยชีวภัณฑ์อำจไม่ได้ผล ดังนั้นควรพ่นป้องกันโรคก่อนท่ีจะ 
มีกำรระบำดรุนแรง

การตรวจสอบคุณภาพ/การเก็บรักษาชีวภัณฑ์

 ตรวจสอบคุณภำพชีวภัณฑ์ทุกคร้ังหลังกำรผลิตโดยตรวจนับปริมำณแบคทีเรีย B. subtilis ด้วยวิธี  
serial dilution method ให้มีปริมำณไม่ต�่ำกว่ำ 109 โคโลนี/กรัม กำรเก็บรักษำชีวภัณฑ์ควรเก็บไว้ในที่ร่ม 
อุณหภูมิห้อง

ชนิดของศัตรูพืช 

โรคเหี่ยวที่เกิดจากแบคทีเรีย (Bacterial wilt)

ชื่อวิทยาศาสตร์: Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al., 1996
วงศ์: Burkholderiaceae
อันดับ: Burkholderiales
 แบคทีเรีย Ralstonia solanacearum เป็นแบคทีเรียแกรมลบ มีขนำดเฉลี่ย 0.5-1.0x1.5-4.0 
ไมโครเมตร เป็นแบคทีเรียสำเหตุโรคพืชท่ีมีควำมหลำกหลำยท้ังทำงพันธุกรรมและพืชอำศัย มีพืชอำศัย
มำกกว่ำ 200 ชนิด เป็นแบคทีเรียท่ีอำศัยอยู่ในดิน สำมำรถอยู่ข้ำมฤดูในดินได้โดยปรำศจำกพืชอำศัย  
และแฝงอยู่ในส่วนขยำยพันธุ์หรือหัวพันธุ์ได้ เมื่อน�ำไปปลูกจะเกิดกำรระบำดเป็นวงกว้ำง เจริญเติบโตและ 
เข้ำท�ำลำยพืชได้ดีในดินที่มีค่ำ pH ประมำณ 6.8 ลักษณะโคโลนีของเช้ือมีสีขำวขุ่น เยิ้ม รูปร่ำงไม่แน่นอน  
เข้ำท�ำลำยพืชได้ทำงรำก บำดแผล หรือทำงช่องเปิดธรรมชำติ และสำมำรถติดไปกับเมล็ดหรือส่วนขยำยพันธุ์ได้  
แบคทีเรียเข้ำไปเพ่ิมปริมำณในต้นพืช ไปอุดตันส่วนของท่อล�ำเลียงน�้ำและอำหำร ส่งผลให้พืชแสดงอำกำรเห่ียว  
โดยเร่ิมท่ีใบพืชแสดงอำกำรเฉำและลู่ลง พืชบำงชนิดใบม้วนห่อ สีของใบซีดและเปล่ียนเป็นสีเหลืองและแห้ง  
บริเวณโคนต้นมีอำกำรฉ�่ำน�้ำ ล�ำต้นเน่ำและหักพับ แต่ไม่มีกล่ินเหม็น เม่ือตรวจดูท่ีล�ำต้นจะพบส่วนของ 
ท่อล�ำเลียงน�้ำและอำหำรมีสีน�้ำตำลเข้ม เม่ือน�ำต้นพืชมำตัดตำมขวำงแช่ในน�้ำสะอำดประมำณ 5-10 นำที  
จะเห็นของเหลวสีขำวข้นคล้ำยน�้ำนมไหลออกมำจำกส่วนของท่อล�ำเลียงน�้ำและอำหำร เรียกว่ำ Bacterial  
exudate (ooze) 
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 โรคเหี่ยวท่ีเกิดจำกแบคทีเรีย (Bacterial wilt) เป็นโรคท่ีพบระบำดท�ำควำมเสียหำยต่อพืชเศรษฐกิจ 
ส�ำคัญหลำยชนิด ทั้งพืชผัก พืชไร่ และไม้ดอกไม้ประดับ โดยพบว่ำท�ำให้ผลผลิตเสียหำยทั้งแปลงเกือบ 100% 
และไม่สำมำรถปลูกพืชซ�้ำในพื้นที่เดิมได้อีก กำรป้องกันก�ำจัดโรคจึงท�ำได้ยำก และไม่มีสำรเคมีที่มีประสิทธิภำพ
ส�ำหรับใช้ในกำรป้องกันก�ำจัดโรคนี้ได้ 

ลักษณะอาการโรคเห่ียวท่ีเกิดจากแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al., 1996

ลักษณะโคโลนีของแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al., 1996
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โรคใบจุดคะน้า

ชื่อวิทยาศาสตร์: Alternaria brassicicola (Schw.) Wiltshire และ A. brassicae (Berk) Sacc. 
วงศ์: Pleosporaceae
อันดับ: Pleosporales

 เช้ือรำ Al ternaria brassicicola (Schw.) Wiltshire และ A. brassicae (Berk) Sacc.  
สำเหตุโรคใบจุดในพืชตระกูลกะหล�่ำเป็นเช้ือรำท่ีสำมำรถติดไปกับเมล็ดพันธ์ุ (seed-borne) สปอร์สำมำรถ 
แพร่กระจำยไปตำมลม น�้ำ แมลง สัตว์ มนุษย์ และติดไปกับเคร่ืองมือกำรเกษตร พบระบำดมำกในฤดูฝน  
หรือในสภำพท่ีมีควำมช้ืนสูง พบได้ทุกระยะกำรเจริญเติบโตและทุกส่วนของพืช อำกำรในต้นแก่มักพบบนใบ 
และก้ำน เกิดเป็นแผลจุดเล็กๆ สีเหลือง ต่อมำแผลขยำยใหญ่ข้ึน สีน�้ำตำลเข้มถึงด�ำ แผลมีลักษณะเป็น 
วงค่อนข้ำงกลม เรียงซ้อนกันเป็นช้ันๆ
 เช้ือรำก่อให้เกิดโรคใบจุดกับพืชตระกูลกะหล�่ำ เช่น คะน้ำ ผักกำดขำว ผักกำดเขียว บรอกโคลี กวำงตุ้ง  
กะหล�่ำปลี ฯลฯ โรคน้ีพบได้ทุกแหล่งปลูกพืช เช้ือรำสำมำรถแพร่ระบำดได้อย่ำงรวดเร็ว ท�ำควำมเสียหำย 
ต่อผลผลิตท�ำให้คุณภำพของผลผลิตเสียหำย ซ่ึงส่วนใหญ่ใช้ใบเพ่ือบริโภคส่งผลต่อรำคำของพืชผัก หำกเกิดโรค 
ในระยะกล้ำจะท�ำให้พืชไม่เจริญเติบโตและตำยในท่ีสุด ไม่สำมำรถเก็บผลผลิตได้

ลักษณะอาการโรคใบจุดคะน้าท่ีเกิดจากเช้ือรา Alternaria brassicicola (Schw.) Wiltshire
 และ Alternaria brassicae (Berk) Sacc.

ลักษณะโคโลนีของเช้ือรา Alternaria brassicicola (Schw.) Wiltshire บนอาหารเล้ียงเช้ือ PDA
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โรคแอนแทรคโนสพริก

ช่ือวิทยาศาสตร์: Colletotrichum gloeosporioides Penz. C. capcisi และ C. piperatum
วงศ์: Glomerellaceae
อันดับ: Glomerellales

 เช้ือรำ C o lletotrichum gloeosporioides C. capcisi และ C. piperatum สำเหตุโรคแอนแทรคโนส 
หรือโรคกุ้งแห้งซ่ึงเป็นโรคท่ีมีควำมส�ำคัญทำงเศรษฐกิจ อำกำรของโรคแอนแทรคโนสมีลักษณะจุดช�้ำสีน�้ำตำล 
บนผลพริก แผลขยำยเป็นวงกลมหรือวงรีซ้อนกันเป็นช้ัน เน้ือเยื่อยุบตัวเป็นวงกลมหรือวงรีรูปไข่ และเม่ือมี 
ควำมช้ืนสูงจะเห็นเป็นเมือกสีส้มอ่อน หำกเช้ือรำเข้ำระยะผลอ่อน ท�ำให้ผลบิดเบ้ียว คล้ำยกุ้งแห้ง ชำวบ้ำน 
จึงเรียกว่ำ โรคกุ้งแห้ง เม่ืออำกำรรุนแรงผลจะเน่ำและร่วงไม่สำมำรถเก็บผลผลิตได้ โรคน้ีพบระบำดได้ในพริก 
ทุกสำยพันธ์ุและทุกแหล่งปลูก แปลงท่ีมีกำรระบำดของโรคจะท�ำให้ผลผลิตลดลงมำกกว่ำ 50%

ลักษณะอาการโรคแอนแทรคโนสพริกท่ีเกิดจากเช้ือรา Colletotrichum gloeosporioides Penz.

ลักษณะโคโลนีของเช้ือรา Colletotrichum gloeosporioides Penz. บน อาหารเล้ียงเช้ือ PDA
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การประเมินประสิทธิิภาพในการควบคุม

โรคเหี่ยวที่เกิดจากแบคทีเรีย 

 ประเมินเปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรคเห่ียวในแปลงด้วยสำยตำทุก 30 วัน ก่อน-หลังกำรใช้ชีวภัณฑ์ทุกคร้ัง  
และเก็บข้อมูลปริมำณผลผลิต เปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรคเห่ียวในแปลงปลูกจะลดลงและได้ปริมำณผลผลิตมำกกว่ำ 
เมื่อเปรียบเทียบกับแปลงที่ไม่ได้ใช้ชีวภัณฑ์ BS-DOA24 

โรคใบจุดในพืชตระกูลกะหล�่า 

 ประเมินเปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรคด้วยสำยตำ โดยให้สังเกตกำรเกิดจุดแผลท้ังบนใบและก้ำนใบ หลังพ่น 
ชีวภัณฑ์คร้ังท่ี 1 กำรเกิดโรคควรลดลงไม่ต�่ำกว่ำ 30% จำกน้ันหม่ันสังเกตอำกำรบนใบท่ีสร้ำงใหม่ซ่ึงกำรเกิดโรค 
ควรลดลง และเม่ือพ่นครบ 4-5 คร้ัง กำรเกิดโรคไม่ควรเกิน 20% 

โรคแอนแทรคโนสพริก 

 เริ่มสังเกตต้ังแต่ระยะพริกออกดอก กำรเกิดโรคบนใบไม่ควรเกิน 20% หลังจำกนั้นประเมินผลพริก 
ในระยะเก็บเกี่ยว ไม่ควรพบกำรเกิดโรคเกิน 15% (พริก 100 ผล พบโรคไม่เกิน 15 ผล)

การผลิตขยายชีวภัณฑ์

 1. เตรียมอำหำร Tryptic Soy Agar (TSA) และนึ่งฆ่ำเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศำเซลเซียส ควำมดัน 15 
ปอนด์/ตำรำงนิ้ว เป็นเวลำ 15 นำที

 2. เทอำหำรเลี้ยงเชื้อ TSA ใส่จำนเลี้ยงเชื้อทิ้งไว้ข้ำมคืนก่อนใช้เพื่อให้หน้ำอำหำรแห้ง

 3. เลี้ยงแบคทีเรีย B. subtilis บนอำหำร TSA ที่เทเตรียมไว้ แล้วบ่มเชื้อไว้ 3 วัน ก่อนน�ำมำท�ำ 
ชีวภัณฑ์ ใช้เชื้อจ�ำนวน 40 จำนเลี้ยงเชื้อ/talcum 1 กิโลกรัม

 4. เตรียมสำรละลำย 2.45% MgSO4.7H2O นึ่งฆ่ำเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศำเซลเซียส ควำมดัน  
15 ปอนด์/ตำรำงนิ้ว เป็นเวลำ 15 นำที

 5. เตรียมสำรละลำย 2.5% Carboxymethyl-cellulose sodium salt (CMC) นึ่งฆ่ำเชื้อที่อุณหภูมิ 
121 องศำเซลเซียส ควำมดัน 15 ปอนด์/ตำรำงนิ้ว เป็นเวลำ 15 นำที

 6. ชั่ง talcum ถุงละ 1 กิโลกรัม น�ำไปนึ่งฆ่ำเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศำเซลเซียส ควำมดัน 15 ปอนด์/
ตำรำงนิ้ว เป็นเวลำ 15 นำที

 7. ผลิตชีวภัณฑ์แบคทีเรีย B. subtilis ในรูปแบบผง (สูตรส�ำหรับ 1 กิโลกรัม)
  7.1 ตวงสำรละลำย 2.45% MgSO4.7H2O จำกข้อ 4 ปริมำตร 200 มิลลิลิตร เทใส่จำนเล้ียงเช้ือ 
ในข้อ 3 ประมำณ 5 มิลลิลิตร/จำนเล้ียงเช้ือ จำกน้ันขูดเช้ือ จ�ำนวน 40 จำนเล้ียงเช้ือใส่บีกเกอร์
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  7.2 เติมสำรละลำย 2.5% CMC จำกข้อ 5 ปริมำตร 200 มิลลิลิตร ลงในบีกเกอร์ผสมให้เข้ำกัน
  7.3 น�ำสำรแขวนลอยแบคทีเรียที่เตรียมไว้คลุกผสมกับ talcum ที่ผ่ำนกำรนึ่งฆ่ำเชื้อแล้ว จ�ำนวน  
1 กิโลกรัม นวดให้เป็นเนื้อเดียวกัน
  7.4 น�ำชีวภัณฑ์ B. subtilis ท่ีได้ ตำกในถำดอลูมิเนียมท่ีรองด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ และปิดถำดด้วย 
อลูมิเนียมฟอยลผ์ึ่งตำกลมให้แห้ง เป็นระยะเวลำ 3 วัน
  7.5 เช็คปริมำณแบคทีเรีย B. subtilis ที่ผลิตได้ด้วยวิธี dilution plating
  7.6 น�ำชีวภัณฑ์ B. subtilis ที่แห้งมำบดให้ละเอียดเป็นผง และบรรจุใส่ถุงฟอยล์ถุงละ 1 กิโลกรัม
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เติมสารละลาย 2.45% MgSO4.7H2O ปริมาตร 200 มิลลิลิตร ขูดเชื้อออกจากหน้าอาหารเทใส่บีกเกอร์

เล้ียงแบคทีเรีย BS บนอาหาร TSA อายุ 3 วัน ใช้เช้ือจ�านวน 40 จานเล้ียงเช้ือ/talcum 1 กิโลกรัม

เติมสารละลาย 2.5% CMC ปริมาตร 200 มิลลิลิตร ผู้สมให้เข้ากัน แล้วคลุกผู้สมกับ talcum 1 กิโลกรัม โดยผู้สมให้เป็นเนื้อเดียวกัน

ตากไว้ให้แห้งประมาณ 3 วัน แล้วน�าไปบดให้ละเอียด บรรจุใส่ถุุงฟอยล์ถุุงละ 1 กิโลกรัม

การผลิตขยายชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus subtilis (Ehrenberg, 1835) Cohn, 1872
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Link / QR code / Clip ของชีวภัณฑ์

 https://www.youtube.com/watch?v=GTMcWsu_nVU
 https://www.youtube.com/watch?v=07J-Qq0_eeo
 https://www.youtube.com/watch?v=5lufCcjoLPI
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ติดต่อสอบถุามข้อมูลเพิ่มเติม: กลุ่มงานบักเตรีวิทยา กลุ่มวิจัยโรคพืช ส�ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช 
 โทร. 0 2579 8599 (B. subtilis สำยพันธ์ุ BS-DOA24)
 กลุ่มงานวิทยาไมโค กลุ่มวิจัยโรคพืช ส�ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช
 โทร. 0 2579 9581 (B. subtilis สำยพันธ์ุ 20W1, 20W16 และ 20W33)
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ที่มาและความส�าคัญ/ปัญหาศัตรูพืช

 ไตรโคเดอร์มำ (Trichoderma spp.) เป็นรำท่ีพบได้ท่ัวไปในดินเกือบทุกชนิด ท้ังดินในป่ำ (forest soil)  
ดินท่ีเพำะปลูกพืช (cultivated soil) เศษซำกพืช ซำกสัตว์ อินทรียวัตถุ และบริเวณระบบรำกพืช  
ชอบสภำพดินที่ชื้นแต่ไม่แฉะ มีอินทรียวัตถุอุดมสมบูรณ์ รำไตรโคเดอร์มำสำมำรถแยกให้บริสุทธิ�จำกดินธรรมชำติ
ได้ง่ำย เจริญบนอำหำรเล้ียงเช้ือรำได้หลำยชนิด เป็นรำที่มีกำรเจริญเติบโตและเพิ่มปริมำณได้อย่ำงรวดเร็ว  
ขยำยพันธุ์โดยกำรสร้ำงสปอร์ 
 ไตรโคเดอร์มำเป็นรำปฏิิปักษ์ (antagonistic fungus) ท่ีมีประสิทธิภำพสูงในกำรเจริญแข่งขัน ควบคุม
ยับยั้งกำรเจริญของรำสำเหตุโรคพืชได้หลำยชนิด เช่น ใช้ในกำรควบคุมยับยั้งกำรเจริญของรำ Pythium spp. 
สำเหตุโรคเน่ำคอดิน กล้ำเน่ำ โคนเน่ำ ยอดเน่ำของพืชผัก รำ Fusarium spp. สำเหตุโรคกล้ำไหม้ของข้ำว  
โรคกอเน่ำแห้งของกล้วยไม้ โรคเห่ียวของพืชผักและไม้ดอกไม้ประดับ รำ Sclerotium rolfsii สำเหตุโรคโคนเน่ำ  
โรคกล้ำไหม้ รำเม็ดผักกำด โรคเห่ียวในพืชผัก รำ Rhizoctonia spp. สำเหตุโรคเน่ำระดับคอดินของผัก  
รำ Phytophthora spp. สำเหตุโรครำกเน่ำ-โคนเน่ำของพริก ทุเรียน ส้ม มะนำว พริกไทย แตงโม แตงกวำ 
มะเขือเทศ รำ Colletotrichum spp. สำเหตุโรคแอนแทรกโนสในพริก หอม กระเทียม รำ Macrophomina 
phaseolina สำเหตุโรคเมล็ดเน่ำและโคนเน่ำของพืชตระกูลถั่ว

ราไตรโคเดอร์มาราไตรโคเดอร์มา
Trichoderma harzianum Trichoderma harzianum สายพันธ์ุิ DOA-TH50สายพันธ์ุิ DOA-TH50

ชื่อวิทยาศาสตร์: Trichoderma harzianum Rifai
วงศ์: Hypocreaceae 
อันดับ: Hypocreales 
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กลไกการท�าลายศัตรูพืช

 กลไกกำรควบคุมรำสำเหตุโรคพืชของไตรโคเดอร์มำ 
 1. กำรสร้ำงสำรปฏิิชีวนะ (antibiotic) เป็นกำรยับยั้งกำรเจริญของจุลินทรีย์อีกชนิดหนึ่งโดยกำรสร้ำง
สำรของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง สำรดังกล่ำวอำจมีผลต่อกำรยับยั้งกำรเจริญหรืออำจท�ำให้เชื้อจุลินทรีย์อื่นตำย  
สำรเคมีดังกล่ำวอำจเป็นสำรปฏิิชีวนะ หรือเอนไซม์ (extracellular enzymes) มีผลในกำรยับยั้งและท�ำลำย 
รำสำเหตุโรคพืช 
  Trichoderma spp. สำมำรถผลิตสำรปฏิิชีวนะได้หลำยชนิด เช่น สำร Tricholin ท่ีผลิตโดย 
รำ T. viride มีผลยับยั้งรำ R. solani และสำร Trichorzianine ท่ีผลิตโดยรำ T. harzianum มีผลยับยั้ง 
กำรเจริญของเส้นใยรำ Sclerotium rolfsii และ R. solani 
 2. กำรแข่งขัน (competition) คือกำรที่สิ่งมีชีวิตสองชนิดหรือมำกกว่ำสองชนิดเจริญอยู่ด้วยกัน  
มีควำมต้องกำรอำหำรและที่อยู่อำศัยที่มีจ�ำกัดเหมือนกัน ท�ำให้เกิดกำรแข่งขันกันและเข้ำแทนที่เพื่อให้ได ้
อำหำรและปัจจัยอื่นในกำรเจริญเติบโต 
  Trichoderma spp. จัดเป็นรำที่มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูง เข้ำครอบครองรำกพืชได้รวดเร็ว
กว่ำรำสำเหตุโรคพืช ดังนั้นถ้ำในดินมีปริมำณรำไตรโคเดอร์มำจ�ำนวนมำกจะสำมำรถแข่งขันเข้ำครอบคลุมพื้นที่
บริเวณรำกพืชได้ดีกว่ำรำสำเหตุโรคพืช 

  ลักษณะโคโลนีและก้านชูสปอร์ของรา Trichoderma harzianum Rifai
  ก) โคโลนีอำยุ 5 วัน บนอำหำร PDA
  ข) ลักษณะ conidiophore, phialide และสปอร์ของรำ (ท่ีมำ: นิยม, 2542)

วงจรชีวิต

 T. harzianum เจริญได้อย่ำงรวดเร็วบนอำหำร PDA ที่อุณหภูมิห้อง วัดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงโคโลนีได้  
9 เซนติเมตร ภำยใน 5 วัน ผิวหน้ำโคโลนีมีเส้นใยเจริญหนำฟู บริเวณที่สร้ำงโคโลนีระยะแรกมีสีขำว ต่อมำ 
เปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อนและเมื่อรำมีอำยุมำกขึ้นจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มจำกกำรสร้ำงสปอร์จ�ำนวนมำก

ก ข
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  การเป็นปรสิตของรา Trichoderma harzianum Rifai
  ก) Phytophthora botryosa (ท่ีมำ: ขจรเกียรติ และพิภัทร, 2554)

  ข) Fusarium oxysporum (ท่ีมำ: ธิติ และคณะ, 2556)

 3. กำรเป็นปรสิต (mycoparasitism) คือกำรที่รำไตรโคเดอร์มำสร้ำงเส้นใยพันรัดเส้นใยของรำสำเหตุ
โรคพืชแล้วปลดปล่อยเอนไซม์ออกมำเพื่อสลำยผนังเส้นใยก่อนที่จะแทงส่วนของเส้นใยเข้ำไปภำยในเส้นใยของ
รำสำเหตุโรคพืช ใช้อำหำรจำกภำยในเส้นใยของรำสำเหตุโรคพืช ท�ำให้กำรเจริญของเส้นใยรำสำเหตุโรคพืช 
ลดลงหรอืท�ำให้เส้นใยของรำสำเหตโุรคพชืเหีย่วแฟบลง ซึง่เป็นกลไกหนึง่ของ Trichoderma spp. ในกำรควบคมุ
รำสำเหตุโรคพืช

  การแข่งขันของ Trichoderma harzianum Rifai
  ก) Phytophthora botryosa (ท่ีมำ: กำญจนำ, 2557)

  ข) Fusarium oxysporum

ก

ก

ข

ข
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 4. กำรชักน�ำให้เกิดควำมต้ำนทำนในพืช (induced resistance) กำรชักน�ำให้เกิดควำมต้ำนทำน 
ต่อเชื้อสำเหตุโรคพืชเกิดข้ึนได้กับทุกพืช ซึ่งเป็นกลไกกำรต่อต้ำนกำรเกิดโรคของพืชเอง รำไตรโคเดอร์มำ 
ท�ำหน้ำท่ีเป็นตัวกระตุ้น (elicitors) ช่วยกระตุ้นให้พืชสร้ำงควำมต้ำนทำนต่อรำสำเหตุโรคพืช หรือสำรทุติยภูมิ 
ท่ีรำไตรโคเดอร์มำสร้ำงข้ึนอำจมีคุณสมบัติเป็นตัวชักน�ำให้พืชสร้ำงกลไกควำมต้ำนทำนต่อรำสำเหตุโรคพืช  
ส่งผลท�ำให้พืชแสดงอำกำรของโรคน้อยกว่ำปกติ
 5. กำรกระตุ้นกำรเจริญเติบโตของพืช (plant growth promotion regulator: PGPR) กำรส่งเสริม 
กำรเจริญเติบโตของพืชอำจมีผลมำจำกสำรท่ีรำไตรโคเดอร์มำสร้ำงข้ึนไปกระตุ้นให้พืชสร้ำงสำรท่ีช่วยเร่ง 
กำรเจริญเติบโต หรืออำจเน่ืองจำกรำไตรโคเดอร์มำไปขัดขวำงท�ำลำยรำสำเหตุโรคพืชท่ีรบกวนระบบรำกของพืช  
ท�ำให้ระบบรำกพืชสมบูรณ์แข็งแรง สำมำรถดูดอำหำรและแร่ธำตุต่ำงๆ ในดินได้ดีข้ึน จึงเป็นกำรช่วยให้พืช 
เจริญเติบโตได้ดีข้ึน โดยพบว่ำ เม่ือมีกำรใส่รำไตรโคเดอร์มำให้พืชหลำยๆ ชนิด เช่น ผักกำดหอม มะเขือเทศ  
พริกไทย ไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูกในกระถำง ท�ำให้พืชเหล่ำนี้มีกำรเจริญเติบโตเพ่ิมขนำด ควำมสูง น�้ำหนัก 
ของต้น และมีกำรสร้ำงดอกได้ดีกว่ำเมื่อเทียบกับกำรไม่ใช้รำไตรโคเดอร์มำ 

วิธิีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช 

 รำ T. harzianum สำยพันธ์ุ DOA-TH50 จำกกลุ่มวิจัยโรคพืช ส�ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช  
ทดสอบแล้วว่ำมีประสิทธิภำพในกำรควบคุมโรคตำยพรำยของกล้วยท่ีมีสำเหตุจำกรำ Fusarium oxysporum  
f. sp. cubense

การเตรียมหัวเชื้อไตรโคเดอร์มาชนิดสดผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ 

 ใช้เชื้อสดที่เล้ียงบนข้ำวเปลือก 1 กิโลกรัม ผสมกับร�ำข้ำวละเอียด 4-5 กิโลกรัม และปุ๋ยอินทรีย์  
(ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยคอกเก่ำ) หรือปุ๋ยหมักจำกฟำงข้ำว หรือเศษต้นข้ำวโพด หรือเปลือกถั่ว จ�ำนวน 90-95 กิโลกรัม  
หรือตำมอัตรำส่วน 1:4:95 โดยน�้ำหนัก วิธีกำรดังนี้
 1. เติมร�ำข้ำวเล็กน้อยลงไปในถุงรำไตรโคเดอร์มำชนิดสด คลุกเคล้ำและบีบให้เชื้อที่เกำะเป็นก้อน 
แตกออก จำกนั้นจึงเทเชื้อที่คลุกร�ำข้ำว ผสมกับร�ำข้ำวที่เหลือให้ครบตำมจ�ำนวน แล้วคลุกให้เข้ำกันอีกครั้ง
 2. น�ำหัวเช้ือสดท่ีผสมกับร�ำข้ำว (อัตรำส่วน 1:4 โดยน�้ำหนัก) ผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยคอกเก่ำ)  
หรือปุ๋ยหมักจำกฟำงข้ำว หรือจำกเศษต้นข้ำวโพด หรือเปลือกถ่ัวจ�ำนวน 95 กิโลกรัม คลุกเคล้ำจนเข้ำกัน  
พรมน�้ำพอชื้น เพื่อลดกำรฟุ้งกระจำยและเพื่อให้มีควำมชื้นที่เหมำะสมต่อกำรเจริญและขยำยเส้นใยของ 
รำไตรโคเดอร์มำ
 3. เมื่อผสมเชื้อสดกับปุ๋ยอินทรีย์แล้วให้แผ่กระจำยไว้บนพื้นดินเป็นกองสูงประมำณ 15-20 เซนติเมตร 
ใช้ตำข่ำยสแลนสีด�ำคลุม (ไม่ควรใช้พลำสติกทึบที่ไม่สำมำรถระบำยอำกำศได้ เพรำะจะท�ำให้กองเชื้อเกิด 
ควำมร้อน จะท�ำให้มีเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอื่นปนเปื้อนได้) ทิ้งไว้เป็นเวลำ 2-3 วัน เพื่อให้เชื้อเจริญเส้นใยขยำย 
เต็มวัสดุท่ีผสมจ�ำนวน 100 กิโลกรัม หรือจนพบว่ำมีเส้นใยและสปอร์รำสีเขียวเจริญคลุมทั้งกอง จึงน�ำไปใช ้
ควบคุมโรคพืชต่อไป
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การใช้หัวเชื้อไตรโคเดอร์มาชนิดสดที่ผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ในกล้วยน�้าว้า 

 1. กำรใส่รองก้นหลุมก่อนปลูกพืช ใช้ส่วนผสมของเชื้อสด อัตรำ 100-200 กรัม/หลุม (1 กระป๋องนมข้น) 
รองก้นหลุมก่อนปลูกโดยคลุกเคล้ำกับวัสดุรองก้นหลุม เช่น เปลือกถั่ว ฟำงข้ำวแช่น�้ำ หรือต้นข้ำวโพดสับ  
ก่อนปลูกกล้วย
 2. กำรหว่ำนใต้ทรงพุ่มหรือโรยโคนต้นกล้วยหลังจำกปลูกกล้วย เพื่อป้องกันกำรเกิดโรคตำยพรำย  
โดยหว่ำนส่วนผสมเชื้อสดให้ทั่วบริเวณใต้ทรงพุ่มจนถึงรอบชำยพุ่มอัตรำ 400-500 กรัม/กอ ขึ้นอยู่กับขนำด 
ของกอ พรวนดินให้เชื้อผสมคลุกเคล้ำลงในดินลึกอย่ำงน้อย 15 เซนติเมตร รดน�้ำที่โคนต้นพอให้ชื้น อย่ำให้แฉะ
หรือมีน�้ำขัง หำกมีวัสดุ เช่น เปลือกถั่ว ฟำงข้ำว หรือต้นข้ำวโพดที่สับแล้ว สำมำรถน�ำไปกลบที่โคนต้นเพื่อเก็บ
รักษำควำมชื้นและเป็นอำหำรส�ำหรับรำไตรโคเดอร์มำ ทิ้งไว้ประมำณ 3 วัน เชื้อรำจะเจริญเป็นเส้นใยสีขำว  
แล้วเปลี่ยนเป็นสีเขียวภำยใน 5-7 วัน จำกนั้นพรวนดินให้เชื้อผสมคลุกเคล้ำและกระจำยลงในดินมำกขึ้น  
พรวนดินให้มีควำมลึกอย่ำงน้อย 15 เซนติเมตร
 ควรใช้รำไตรโคเดอร์มำทันทีหลังกำรปลูกกล้วยต้ังแต่กล้วยยังไม่แสดงอำกำรของโรคตำยพรำย 
หำกพบกำรระบำดของโรคตำยพรำยระดับรุนแรงกำรใช้รำไตรโคเดอร์มำอำจไม่ได้ผล เน่ืองจำกรำไตรโคเดอร์มำ 
จะไม่สำมำรถแทรกเข้ำสู่ล�ำต้นกล้วยเพ่ือไปก�ำจัดเช้ือรำสำเหตุโรคท่ีเจริญเข้ำสู่ภำยในล�ำต้นของกล้วยได้

ข้อแนะน�า
 1. กำรใช้รำไตรโคเดอร์มำชนิดสดมีประสิทธิภำพสูงกว่ำกำรใช้รำไตรโคเดอร์มำชนิดรูปผงแห้ง จึงควร
น�ำรำไตรโคเดอร์มำที่อยู่ในรูปผงแห้งมำเลี้ยงให้เกิดเป็นเชื้อสดก่อน โดยกำรเลี้ยงบนข้ำวสุก ข้ำวเปลือกนึ่งสุก 
หรือเมล็ดธัญพืชที่นึ่งฆ่ำเช้ือแล้ว เมื่อเชื้อเจริญจนเห็นสปอร์สีเขียวกระจำยทั่ว จึงน�ำไปผสมกับร�ำละเอียดและ 
ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อใช้ในกำรรองก้นหลุมหรือคลุกดินเตรียมแปลงก่อนปลูกพืช
 2. ควรใช้รำไตรโคเดอร์มำชนิดสดผสมร�ำข้ำวละเอียดและปุ๋ยอินทรีย์หว่ำนลงดินในช่วงของกำรเตรียมดิน
ก่อนกำรปลูกพืชและใช้เชื้อสดละลำยน�้ำรำดหรือพ่นลงดินบนแปลงปลูกรอบโคนต้น หรือใต้ทรงพุ่มในระยะที่พืช
ก�ำลังเจริญเติบโตต่อเนื่องเป็นระยะๆ
 3. ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ หรือวัสดุอินทรีย์ลงดินเป็นระยะๆ โดยแบ่งใส่ทีละน้อยอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเป็น 
แหล่งอำหำรให้กับรำไตรโคเดอร์มำ และเพื่อช่วยปรับสภำพแวดล้อมในดินให้เหมำะสมต่อกำรเจริญของ  
รำไตรโคเดอร์มำ
 4. ควรใช้เศษหญ้ำ เศษใบไม้ หรือวัสดุต่ำงๆ คลุมผิวดิน เพื่อรักษำควำมชื้น อินทรียวัตถุในดิน ซึ่งจะ 
ช่วยให้รำไตรโคเดอร์มำเจริญได้ดี และมีชีวิตอยู่รอดในดินได้นำนยิ่งขึ้น 
 5. ควรใช้รำไตรโคเดอร์มำเพ่ือกำรป้องกันโรคพืชอย่ำงต่อเน่ือง เช่น ใช้ก่อนปลูกพืชรุ่นใหม่ทุกคร้ัง  
ในกรณีของกำรปลูกพืช ผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชไร่ หรือใช้อย่ำงน้อยปีละ 2 คร้ัง ต้นฝนและปลำยฝน  
ห่ำงกัน 6 เดือน ในกรณีของไม้ผลยืนต้นสำมำรถใช้ได้บ่อยครั้ง ไม่เป็นอันตรำยต่อพืช

ข้อจ�ากัด
 1. ไม่ใช้รำไตรโคเดอร์มำในดินที่มีโครงสร้ำงแน่นทึบ กำรระบำยอำกำศและควำมชื้นต�่ำ ดินแฉะ หรือ 
มีอินทรียวัตถุต�่ำ ควรให้น�้ำเพื่อให้ดินมีควำมชื้น หรือให้น�้ำทันทีก่อนใช้รำไตรโคเดอร์มำ
 2. ควรใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกที่ผ่ำนกระบวนกำรหมักโดยสมบูรณ์แล้ว หรือเป็นกองปุ๋ยเก่ำ 
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 3. ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและสำรเคมีทุกชนิดคลุกเคล้ำหรือผสมร่วมกับเชื้อสด
 4. ไม่ควรใช้รำไตรโคเดอร์มำชนิดสดในดินที่เป็นกรดหรือด่ำงจัดเกินไป ควรปรับ pH ของดินให้อยู ่
ระหว่ำง 5.5-6.5 ซึ่งเป็นช่วง pH ที่พืชปลูกส่วนใหญ่เจริญเติบโตได้ดี 
 5. รำไตรโคเดอร์มำเจริญได้ดีที่อุณหภูมิ 25-28 องศำเซลเซียส หำกอุณหภูมิสูงกว่ำ 30 องศำเซลเซียส 
หรือต�่ำกว่ำ 18 องศำเซลเซียส กำรเจริญและกำรสร้ำงสปอร์ของรำไตรโคเดอร์มำจะลดลง 
 6. ไม่ควรเก็บรักษำรำไตรโคเดอร์มำชนิดสดไว้นำนเกิน 30 วัน เพรำะอำจเกิดกำรปนเปื้อนและ
ประสิทธิภำพลดลง

การตรวจสอบคุณภาพ/การเก็บรักษาชีวภัณฑ์

 รำไตรโคเดอร์มำชนิดเช้ือสดบนเมล็ดธัญพืช หลังจำกท่ีเช้ือเจริญเต็มถุงก้อนเช้ือแล้วถ้ำยังไม่ได้น�ำไปใช้ 
ควรเก็บรักษำไว้ในท่ีร่ม อุณหภูมิห้องปกติเก็บไว้ได้ประมำณ 15 วัน หรือถ้ำเก็บรักษำไว้ในท่ีเย็นอุณหภูมิ  
7-10 องศำเซลเซียส สำมำรถเก็บได้นำน 30-45 วัน หำกเก็บไว้นำนกว่ำนี้จะท�ำให้ประสิทธิภำพลดลง

ชนิดของศัตรูพืช 

โรคตายพราย (Fusarium wilt/Panama disease) 

ช่ือวิทยาศาสตร์: Fusarium oxysporum f. sp. cubense
วงศ์: Nectriaceae
อันดับ: Hypocreales
 โรคตำยพรำยสำเหตุมำจำกเชื้อรำ Fusarium oxysporum f. sp. cubense (Foc) เป็นโรคที่ส�ำคัญ 
ท่ีสุดของกำรปลูกกล้วย ซ่ึงท�ำควำมเสียหำยให้กับผลผลิตกล้วยอย่ำงรุนแรง มีควำมจ�ำเพำะในกำรเข้ำท�ำลำย 
พืชตระกูลกล้วย เช่น สกุล Musa และสกุล Heliconia ต้ังแต่ตอนต้นศตวรรษท่ี 19 โรคตำยพรำยท่ีเกิดจำก 
เช้ือรำ Foc สำยพันธ์ุ race 1 ท�ำควำมเสียหำยให้กับกล้วยสำยพันธ์ุ Gros Michel ซ่ึงเป็นกล้วยท่ีมีควำมส�ำคัญ
ทำงกำรค้ำในภูมิภำคลำตินอเมริกำท่ีเป็นแหล่งปลูกกล้วยส�ำคัญของโลก ท�ำให้มีกำรพัฒนำพันธ์ุกล้วยท่ีต้ำนทำน
คือ พันธ์ุคำเวนดิช (Cavendish) มำปลูกทดแทนในช่วงปี 1960 อย่ำงไรก็ตำมในช่วง 20 ปีต่อมำ พบว่ำ 
กล้วยพันธ์ุคำเวนดิชท่ีปลูกในพ้ืนท่ีเขตร้อนกลับอ่อนแอและเกิดโรคตำยพรำยได้ เม่ือจ�ำแนกชนิดของเช้ือสำเหตุโรค  
พบว่ำมีสำเหตุมำจำกเช้ือรำ Foc ซ่ึงเป็นสำยพันธ์ุ race ท่ียังไม่เคยพบมำก่อน คือ เช้ือ Foc Tropical Race 4  
หรือ TR4 แหล่งก�ำเนิดของสำยพันธ์ุ TR4 อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีรำยงำนกำรระบำดใน 
แถบประเทศลำตินอเมริกำ ออสเตรเลีย มำเลเซีย อินโดนีเซีย จีน ฟิลิปปินส์ จอร์แดน โมซัมบิก ปำกีสถำน  
เลบำนอน โอมำน ลำว และเวียดนำม 
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ลักษณะอาการของโรค: 
 เช้ือรำ Foc เข้ำสู่พืชทำงรำก และแพร่กระจำยสู่ท่อล�ำเลียงน�้ำ ท�ำให้เกิดอำกำรเน้ือเยื่อตำยเป็นสีน�้ำตำล 
ในท่อล�ำเลียงของล�ำต้นเทียมของกล้วย และลุกลำมขึ้นสู่ก้ำนใบ โคนใบแก่ด้ำนนอกมีสีซีดเหลือง และผืนใบ 
เปล่ียนเป็นสีน�้ำตำลโดยเร่ิมจำกขอบใบเข้ำสู่กลำงใบและใบหักพับภำยใน 1-2 สัปดำห์ และในท่ีสุดล�ำต้นเทียม
จะยืนต้นตำย เม่ือผ่ำล�ำต้นเทียมหรือกำบใบท่ีอยู่ใกล้ระดับผิวดินตำมยำวจะพบกลุ่มท่อล�ำเลียงท่ีเปล่ียนเป็น 
สีน�้ำตำล เม่ือผ่ำเหง้ำ โคนต้น ล�ำต้นเทียม ก้ำนเครือ จะพบลักษณะอำกำรซ่ึงต่ำงจำกต้นปกติท่ีเน้ือเยื่อเหล่ำน้ี 
มีสีขำว 
 โรคนี้มักจะพบในกล้วยที่มีอำยุ 4-5 เดือนขึ้นไปจนแสดงอำกำรชัดเจนเมื่อต้นกล้วยอำยุได้ 7 เดือน  
โดยจะเห็นทำงสีเหลืองอ่อนตำมก้ำนใบของใบล่ำงหรือใบแก่ก่อน ต่อมำปลำยใบหรือขอบใบจะเริ่มเหลือง และ 
ขยำยออกไปอย่ำงรวดเร็วจนเหลืองท่ัวใบ ใบอ่อนมีอำกำรเหลืองไหม้หรือตำยน่ึงและบิดเป็นคล่ืน ใบกล้วย 
จะหักพับบริเวณโคนก้ำนใบ ใบยอดจะเหลืองต้ังตรงอยู ่ในระยะแรกและตำยในท่ีสุด กล้วยท่ีมีเครือแล้ว 
จะเห่ียว ผลลีบเล็กไม่สม�่ำเสมอหรือแก่ก่อนก�ำหนด เน้ือฟ่ำมจืด บำงคร้ังพบใบกล้วยหักพับท่ีโคนใบโดย 
ไม่แสดงอำกำรใบเหลืองหรือเหลืองเพียงเล็กน้อยเท่ำน้ัน ถ้ำตัดล�ำต้นตำมขวำงจะพบว่ำเน้ือในของกำบใบ 
บำงส่วนเป็นสีน�้ำตำลแดง และอำจมีเส้นใยของเช้ือรำปรำกฏิ เส้นใยและสปอร์ของเช้ือรำจะฝังตัวอยู่ในเศษซำก 
ของต้นกล้วยท่ีตำย เม่ือต้นกล้วยเน่ำสลำยลงในดินสปอร์ของเช้ือรำยังมีชีวิตอยู่จะกระจำยสู่ดินต่อไป และ 
เร่ิมต้นวงจรกำรเข้ำท�ำลำยพืชอีกคร้ังในฤดูปลูกใหม่

ลักษณะโรคตายพรายของกล้วยที่มีสาเหตุจากรา Fusarium oxysporum f. sp. cubense

เอกสารวิชาการ
ชีวภัณฑ์ป้องกันก�าจัดศัตรูพืช24



การประเมินประสิทธิิภาพในการควบคุม

 ท�ำกำรประเมินประสิทธิภำพของรำไตรโคเดอร์มำในกำรควบคุมโรคตำยพรำยของกล้วยทุก 1 เดือน  
โดยสังเกตอำกำรจำกส่วนของต้นกล้วยท่ีอยู่เหนือดิน ได้แก่ ต้นกล้วยมีกำรเจริญเติบโตดี ใบมีสีเขียว และ 
ขนำดปกติไม่เล็กแคระแกร็น ไม่พบอำกำรเหลือง เหี่ยว หักพับของใบล่ำง กรณีสุ่มเพื่อตรวจอำกำรที่เหง้ำ 
ไม่พบอำกำรเนื้อเยื่อภำยในเหง้ำเน่ำเป็นสีน�้ำตำล โดยเทียบกับต้นกล้วยท่ีแสดงอำกำรโรคตำยพรำยจะพบอำกำร
เนื้อเยื่อภำยในเหง้ำเน่ำเป็นสีน�้ำตำล ใบมีขนำดเล็กผิดปกติพบอำกำรเหลืองเหี่ยวหักพับของใบล่ำง

การผลิตขยายชีวภัณฑ์

วิธีิการเพาะเล้ียงราไตรโคเดอร์มาอย่างง่าย  (ท่ีมำ : http://www.bio-agri.com)

วิธิีการ
 1. หุงปลำยข้ำวสำรด้วยหม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ ใช้ปลำยข้ำว 3 ส่วน/น�้ำสะอำด 2 ส่วน (หุงให้สุกประมำณ  
90% อย่ำให้สุกมำกเกินไปเพรำะจะท�ำให้ข้ำวแฉะ)
 2. ท�ำควำมสะอำดมือ ช้อนตัก และพื้นโต๊ะบริเวณที่จะท�ำกำรขยำยเชื้อด้วยส�ำลีชุบแอลกอฮอล์  
เพื่อฆ่ำเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่โดยรอบไม่ให้ปนเปื้อน 
 3. ตักข้ำวใส่ถุงพลำสติกทนร้อนประมำณ 200-250 กรัม ควรตักข้ำวในขณะที่ยังร้อนอยู่เพื่อช่วย 
ท�ำลำยจุลินทรีย์อื่นๆ ที่อำจปนเปื้อน
 4. รีดเอำอำกำศออกจำกถุงให้ถุงพลำสติกแนบกับข้ำว เพื่อลดกำรเกิดหยดน�้ำในถุงพลำสติก รอให ้
ข้ำวอุ่นหรือเย็น 
 5. ใส่หัวเช้ือไตรโคเดอร์มำประมำณคร่ึงช้อนโต๊ะ (1-1.5 กรัม) รัดปำกถุงด้วยยำงรัดให้แน่น ขย�ำข้ำว 
กับหัวเช้ือเข้ำด้วยกันเบำๆ อย่ำให้เม็ดข้ำวถูกบ้ีจนเละ เพรำะต้องให้มีอำกำศถ่ำยเทได้สะดวกเพ่ือกำรเจริญของ 
เส้นใยรำจะง่ำยขึ้น (ขั้นตอนกำรถ่ำยหัวเชื้อนี้ต้องเลือกสถำนที่ที่สะอำดและต้องระมัดระวังกำรปนเปื้อนของ 
เชื้อจุลินทรีย์จำกสิ่งแวดล้อม) 
 6. รวบถุงให้บริเวณปำกถุงพองแล้วใช้ปลำยเข็มแทงถุงพลำสติกบริเวณรอบๆ ปำกถุงที่รัดยำงเอำไว้ 
ประมำณ 20-30 รู เพื่อให้มีอำกำศถ่ำยเทได้ทั่วถุง 
 7. กดข้ำวในถุงให้แน่นให้แผ่กระจำยและแบนรำบ แล้วดึงบริเวณกลำงถุงขึ้นเพื่อเพิ่มอำกำศ ข้อควรระวัง 
ในขั้นตอนนี้คือ ไม่ควรวำงถุงซ้อนทับกัน
 8. บ่มเช้ือในบริเวณท่ีมีอำกำศถ่ำยเท ไม่มีแมลงและมดรบกวน ข้อแนะน�ำในกำรบ่มเช้ือควรวำงถุงเช้ือ 
ในบริเวณท่ีได้รับแสงสว่ำงจำกหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ โดยให้แสงสว่ำงนำน 10-12 ชั่วโมง/วัน หรือตลอด  
24 ชั่วโมง เพื่อกระตุ้นกำรสร้ำงสปอร์ของเชื้อ เชื้อที่เจริญดีจะมีสีเขียวเข้ม 
 9. เมื่อบ่มเช้ือได้ 2 วัน จะพบเส้นใยของรำเริ่มเจริญ ให้ขย�ำข้ำวในถุงเบำๆ กดข้ำวให้แบนรำบ 
เช่นเดิม แล้วดึงกลำงถุงให้โป่งขึ้น บ่มต่ออีก 4-5 วัน จะเห็นเชื้อสีเขียวอย่ำงหนำแน่น
 10. น�ำไปใช้ทันที หรือเก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดำ อุณหภูมิอยู่ในช่วงระหว่ำง 7-10 องศำเซลเซียส  
กำรเก็บรักษำไม่ควรเก็บไว้นำนเกิน 15 วัน
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วิธิีการเพาะเลี้ยงราไตรโคเดอร์มาในห้องปฏิบัติการ

วิธิีการ
 1. ล้ำงข้ำวเปลือกให้สะอำดจนหมดฝุ่นหรือสิ่งที่ปะปนมำ
 2. แช่ข้ำวเปลือกในน�้ำสะอำด ทิ้งไว้ 1 คืน
 3. น�ำข้ำวเปลือกที่แช่ไว้ ใส่ถุงพลำสติกทนร้อนประมำณ 200 กรัม แล้วรัดปำกถุงด้วยยำงรัด
 4. น�ำถุงข้ำวเปลือกมำเรียงในชั้นวำง 
 5. น�ำชั้นวำงใส่ในถังนึ่งฆ่ำเชื้อ ปิดฝำถังให้สนิท ท�ำกำรนึ่งฆ่ำเชื้อเป็นเวลำ 2 ชั่วโมง
 6. เม่ือน่ึงเสร็จแล้วน�ำออกมำท้ิงไว้ให้เย็น แล้วจึงตักหัวเช้ือรำไตรโคเดอร์มำใส่ในถุงปริมำณ 1 ช้อนโต๊ะ/ถุง  
รัดปำกถุง แล้วเขย่ำให้หัวเช้ือกระจำยท่ัวถุง
 7. บ่มเชื้อในบริเวณที่มีอำกำศถ่ำยเท ไม่มีแมลงและมดรบกวน เมื่อบ่มเชื้อได้ในระยะแรกๆ จะเห็น 
เส้นใยของรำเริ่มเจริญเป็นเส้นใยสีขำว แล้วต่อมำจะเปล่ียนเป็นสีเขียว ท�ำกำรบ่มเชื้อเป็นเวลำ 14 วัน จึงจะ 
น�ำไปใช้ได้
 8. น�ำไปใช้ทันที หรือหำกยังไม่น�ำไปใช้ควรเก็บในท่ีร่มอุณหภูมิห้องปกติหรือเก็บไว้ในท่ีเย็นอุณหภูมิ  
8-10 องศำเซลเซียส

ข้อควรระวัง ไม่ควรเก็บเชื้อทิ้งไว้นำนเกิน 30 วัน เนื่องจำกประสิทธิภำพของเชื้อจะลดลง
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การผลิตขยายราไตรโคเดอร์มา Trichoderma harzianum Rifai

หัวเชื้อไตรโคเดอร์มา

ถุังนึ่งฆ่าเชื้อระบบไอน�้าขนาด 200 ลิตร

ราไตรโคเดอร์มาที่เลี้ยงจนเจริญเต็มถุุงเมล็ดข้าวเปลือกใช้เป็นหัวเชื้อ

ชั้นวางถุุงข้าวเปลือก

ภายในถุังนึ่งฆ่าเชื้อ
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ที่มาและความส�าคัญ/ปัญหาศัตรูพืช

 เห็ดเรืองแสง คือเห็ดที่สำมำรถเรืองแสงหรือเปล่งแสงได้ในที่มืด จัดเป็นเห็ดที่มีลักษณะพิเศษ คือ  
มีแสงในตัวเอง โดยแสงที่เปล่งออกมำเป็นกลไกที่เกิดขึ้นตำมธรรมชำติ สำมำรถสังเกตเห็นได้อย่ำงชัดเจน 
เมื่ออยู่ในสภำพที่ไม่มีแสงหรืออยู่ในที่มืด ส่วนใหญ่เรืองแสงสีเขียวอมฟ้ำ หรือสีเขียวอมเหลืองตำมชนิดของเห็ด  
กำรเปล่งแสงเพ่ือดึงดูดให้แมลงท่ีหำกินในเวลำกลำงคืนเข้ำมำหำดอกเห็ด และพำสปอร์ของเห็ดติดไปกับตัว
แมลง ซ่ึงเป็นกำรช่วยแพร่กระจำยสปอร์ กลไกของกำรเรืองแสงน้ันยังไม่เป็นท่ีแน่ชัด โดยเฉพำะในเห็ดเรืองแสง  
Neonothopanus nambi มีนักวิทยำศำสตร์กล่ำวว่ำ เป็นปฏิิกิริยำทำงชีวเคมีคล้ำยกับกำรเรืองแสงของห่ิงห้อย  
(luciferase-luciferin) และอีกแง่หน่ึงกล่ำวว่ำ กำรเปล่งแสงคือปฏิิกิริยำออกซิเดชันของสำรอินทรีย์เคมี โดยไม่มี
เอนไซม์ท่ีจ�ำเพำะตำมแบบท่ีเกิดในห่ิงห้อย ได้มีกำรศึกษำกำรเปล่งแสงของเห็ดเรืองแสง N. nambi ในประเทศ 

เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี
Neonothopanus nambiNeonothopanus nambi

ชื่อวิทยาศาสตร์: Neonothopanus nambi (Speg.) R.H. Petersen & Krisai
วงศ์: Marasmiaceae
อันดับ: Agaricales
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เวียดนำมตอนใต้พบว่ำสำมำรถเปล่งแสงได้เป็นเวลำนำนมำกกว่ำ 2 สัปดำห์ ส�ำหรับ spectrum ของแสง 
อยู่ในช่วงแสงที่มองเห็นได้ (visible light) โดยมีช่วงควำมยำวคลื่นระหว่ำง 480-700 นำโนเมตร และ 
ที่ควำมยำวคลื่นสูงสุด 527-535 นำโนเมตร กำรเปล่งแสงของเห็ดเรืองแสงชนิดนี้ขึ้นอยู่กับปริมำณก๊ำซออกซิเจน 
โดยเม่ือขำดออกซิเจนกำรเปล่งแสงจะลดลงจนเกือบหมด แต่เมื่อเพิ่มออกซิเจนมำกขึ้นกำรเปล่งแสงจะกลับมำ 
นอกจำกนั้นกำรกระตุ้นเส้นใยด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) ท�ำให้เห็ดเปล่งแสงได้มำกยิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคล้อง 
กับเหตุผลที่ว่ำรำชั้นสูงมีกิจกรรมของเอนไซม์ย่อยลิกนินสูงและมีควำมซับซ้อน โดยเอนไซม์เหล่ำนั้นมีหลำย
เอนไซม์ที่แสดงกิจกรรมของ peroxidase ทั้งนี้แมงกำนีสอิออน (Mn2+) จะกระตุ้นท�ำให้มีกำรเปล่งแสงมำกขึ้น  
ส่วนแคลเซียมอิออน (Ca2+) จะลดกำรเปล่งแสงลง ซึ่งในผลงำนวิจัยดังกล่ำวเป็นกำรวิจัยเบื้องต้นเพื่อค้นหำ 
กลไกกำรเปล่งแสงของเห็ดเรืองแสง N. nambi โดยสรุปได้ว่ำกำรเปล่งแสงของเห็ดเรืองแสงชนิดนี้ต้องกำร
ออกซิเจน ปฏิิกิริยำน่ำจะเกิดขึ้นที่เยื่อหุ้มเซลล์หรือโครงสร้ำงอื่นของเส้นใย และ Mn2+ กระตุ้นกำรเปล่งแสง  
แสดงว่ำมี Mn-peroxidase รวมอยู่ในเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกำรย่อยลิกนิน นอกจำกนี้ยังพบสำรโมเลกุลต�่ำ 
ที่ทนควำมร้อนสำมำรถช่วยเพิ่มกำรเปล่งแสง
 เห็ดเรืองแสงถูกค้นพบคร้ังแรกในประเทศไทยเม่ือปี 2544 โดย ศ.ดร.วีระศักดิ� และคณะ ในเขตพ้ืนท่ี 
ของโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) ท่ีโคกภูตำกำ อ�ำเภอเวียงเก่ำ จังหวัดขอนแก่น ลักษณะ
คล้ำยเห็ดนำงรมแต่จัดเป็นเห็ดพิษ ในสภำพตอนกลำงวัน ก้ำน ดอก และครีบมีสีขำว แต่ในสภำพกลำงคืนหรือ 
ที่ไม่มีแสงดอกเห็ดจะเปล่งแสงสีเขียวอมเหลือง มีกำรศึกษำข้อมูลล�ำดับนิวคลีโอไทด์ส่วน ITS1-5.8S-ITS2  
rDNA ของเห็ดเรืองแสงท่ีพบในเขตโคกภูตำกำไอโซเลท PW1 และไอโซเลท PW2 กับไอโซเลทท่ีพบในเขต
มหำวิทยำลัยขอนแก่น (KKU) พบว่ำเห็ดเรืองแสงท้ัง 3 ไอโซเลท มีควำมคล้ำยกับเห็ดเรืองแสง N. nambi  
มำกถึง 94% เม่ือเปรียบเทียบลักษณะรูปร่ำงและสีของดอกกับข้อมูลจำกผู้เช่ียวชำญด้ำนเห็ดเรืองแสง  
(Prof. Dr. Roy Watling, Kew Garden, Surley, United Kingdom, Dr. Matin Kirchmair, Institute  
Microbiology, University of Innsbruck, Innsbruck, Austria and Dr. J.M. Monclavo, Centre for  
Biodiversity and Conservation Biology, Toronto, Canada) สรุปได้ว่ำเห็ดเรืองแสงทั้ง 3 ไอโซเลท  
คือเห็ดเรืองแสง N. nambi (Speg.) R.H. Petersen & Krisai ซึ่ง ปี ค.ศ. 1999 Petersen and  
Krisai-Greilhuber ได้อธิบำยถึงเห็ดเรืองแสง N. nambi ว่ำเป็นเห็ดที่สำมำรถเรืองแสงสีเขียวอมเหลือง  
และได้รำยงำนลักษณะทำงสัณฐำนของเห็ดเรืองแสงชนิดนี้ ต่อมำเมื่อวันที่ 21 มิถุนำยน 2559 สมเด็จพระ 
กนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี องค์ประธำนโครงกำร อพ.สธ.  
ทรงโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนช่ือเห็ดเรืองแสงชนิดน้ีว่ำ “เห็ดสิรินรัศมี” เน่ืองจำกเห็ดชนิดน้ีได้มีกำรส�ำรวจพบ  
และมีกำรศึกษำวิจัยถึงกำรบ่งช้ีและกำรน�ำไปใช้ประโยชน์ โดยเฉพำะด้ำนกำรเกษตรและกำรแพทย์มำอย่ำงต่อเน่ือง  
รวมทั้งเป็นกำรสนองพระรำชด�ำริโครงกำร อพ.สธ. ในด้ำนกำรปกปักพันธุกรรมพืชและกำรใช้ประโยชน์
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วงจรชีวิต

 เห็ดเรืองแสงเป็นเห็ดที่พบอยู่ทั่วไปในหลำยประเทศท่ัวโลก มักเจริญอยู่ในพื้นที่เฉพำะ เช่น พื้นที่ 
ที่มีควำมชื้นสูง มีอำหำรเหมำะสม อำกำศถ่ำยเทได้ดี และมีแสงในเวลำกลำงวันที่ไม่ร้อนจนเกินไป เห็ดเรืองแสง 
ส่วนใหญ่เป็นเห็ดที่อำศัยตำมซำกผุพังของพืชเป็นแหล่งอำหำร อำจจะเกิดอยู่ตำมกิ่งไม้ กิ่งหวำย ต้นปำล์ม  
กิ่งหมำก ตอไม้ และท่อนไม้ที่เร่ิมถูกย่อยสลำย หรือเจริญอยู่บนดินที่มีธำตุอำหำรอยู่ข้ำงใต้ บำงครั้งพบใน 
ป่ำโปร่งและทุ่งหญ้ำในฤดูฝน แต่ส่วนใหญ่จะพบเห็ดเรืองแสงในพ้ืนท่ีท่ีมีควำมช้ืนสูงและเป็นป่ำท่ีค่อนข้ำงสมบูรณ์  
ยกเว้นบำงชนิดท่ีสำมำรถเจริญได้ในพ้ืนท่ีท่ีมีควำมช้ืนระดับปำนกลำง เช่น เห็ดนำงรมเรืองแสง (Lampteromyces 
japonicas) และอุณหภูมิกำรเกิดดอกไม่เกิน 28 องศำเซลเซียส

ลักษณะเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี Neonothopanus nambi (Speg.) R.H. Petersen & Krisai
ท่ีพบในพ้ืนท่ีโคกภูตากา; (A) สภาพกลางวัน และ (B) สภาพกลางคืน (ท่ีมำ: Saksirirat et al., 2003)

ลักษณะเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี Neonothopanus nambi (Speg.) R.H. Petersen & Krisai
ไอโซเลท KKU; (A) สภาพกลางวัน และ (B) สภาพกลางคืน (ท่ีมำ: Saksirirat et al., 2003)

A

A
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Primodia formation and
Sclerotia fomation

Sawdust spawn

Mycelia in dark
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(X40)

 ในประเทศไทย เม่ือปี 2554 วีรวัตร และวีระศักดิ� ได้ทดลองเพำะเล้ียงเห็ดเรืองแสง N. nambi  
ให้ออกดอกบนวัสดุเพำะข้ีเล่ือยไม้ยำงพำรำผสมร�ำข้ำว เช่นเดียวกับกำรเพำะเห็ดนำงรมหรือนำงฟ้ำ 
ในถุงเพำะเห็ด พบว่ำประมำณ 1 เดือน ท่ีมีกำรกระตุ้นโดยควำมช้ืนในโรงเรือน เห็ดเรืองแสงจะพัฒนำเป็น 
ดอกเห็ดและเรืองแสงได้ โดยดอกเห็ดของแต่ละไอโซเลทท่ีเพำะมีรูปร่ำงท่ีแตกต่ำงกันอย่ำงเห็ดได้ชัดเจน  
ไอโซเลท KKU2 จะมีก้ำนดอกท่ียำวกว่ำ และมีพัฒนำกำรของดอกคล้ำยเห็ดสกุลนำงรม (Pleurotus sp.)  
ส่วนเช้ือเห็ดเรืองแสงไอโซเลท PW2 ก้ำนดอกมีลักษณะเป็นร้ิวๆ ขนำดเล็ก เห็ดเรืองแสงไอโซเลท PW2  
เส้นใยเจริญได้ดีท่ีสุดในข้ีเล่ือยยำงพำรำผสมแป้งข้ำวโพด 10% ขณะท่ีไอโซเลท KKU2 เส้นใยเจริญได้ดีท่ีสุด 
ในข้ีเล่ือยยำงพำรำผสมแป้งสำลี 10%

 เห็ดเรืองแสงจัดเป็นเห็ดพิษ จึงไม่ได้รับควำมสนใจในกำรปลูกเพำะเลี้ยงให้ออกดอก โดยธรรมชำติ 
เส้นใยของเห็ดเรืองแสงสำมำรถเรืองแสงได้ในท่ีมืดโดยไม่ต้องสร้ำงเป็นดอกเห็ด แต่กำรเรืองแสงหรือเปล่งแสง 
จะมีควำมสว่ำงมำกเม่ือเส้นใยเห็ดพัฒนำเป็นดอกเห็ด ดังน้ันกำรเพำะเล้ียงเห็ดเรืองแสงให้ออกดอกได้อำจเป็น 
กำรเปิดหนทำงใหม่ของกำรเพำะเห็ดสวยงำม เพื่อดูควำมสวยงำมยำมค�่ำคืน สร้ำงควำมแปลกใหม่ให้กับวงกำร 
เพำะเห็ดท่ีเดิมเน้นเฉพำะเห็ดที่กินได้เท่ำนั้น ปี ค.ศ. 2006 ในประเทศเวียดนำม Dao Thi Van ได้เพำะเลี้ยง 
เห็ดเรืองแสง Omphalotus af. illudens ในถุงเพำะเห็ด โดยใช้วัสดุเพำะหลักเป็นขี้เลื่อยผสมร�ำข้ำว พบว่ำ 
เห็ด O. af. illudens สำมำรถออกดอกและให้ดอกที่เปล่งแสงสีเขียวอมเหลือง

วงจรชีวิตของเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี Neonothopanus nambi (Speg.) 
R.H. Petersen & Krisai ในก้อนข้ีเล่ือย

(ท่ีมำ: ดัดแปลงจำก Dao, 2006)
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กลไกการท�าลายศัตรูพืช

 จำกกำรศึกษำและวิเครำะห์สูตรโครงสร้ำงของสำรด้วยเทคนิคทำงสเปกโทรสโกปีร่วมกับ ศ.ดร.สมเดช  
เมธำกุล และ ดร.รัศมี เหล็กพรหม ภำควิชำเคมี มหำวิทยำลัยขอนแก่น พบว่ำสำรออกฤทธิ�ทำงชีวภำพจำก 
เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีที่มีผลต่อกำรตำยของตัวอ่อนระยะที่ 2 (J2) ของไส้เดือนฝอยรำกปม ซึ่งเป็นระยะส�ำคัญ 
ท่ีท�ำให้พืชเป็นโรครำกปม คือ สาร aurisin A ซ่ึงสำรน้ีมีผลต่อระบบประสำทของไส้เดือนฝอยท�ำให้ไส้เดือนฝอย 
ไม่สำมำรถเคล่ือนท่ีและตำยในท่ีสุด นอกจำกน้ีในเส้นใยของเห็ดเรืองแสงยังมีสำรออกฤทธิ� อ่ืนๆ เช่น  
nambinones A-D, 1-epi-nambinone และ aurisin K เป็นต้น ซึ่งมีผลในกำรยับยั้งกำรฟักไข่ และฆ่ำตัวอ่อน 
ของไส้เดือนฝอยรำกปมได้อีกด้วย

สูตรโครงสร้างของสาร aurisin A ของเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี Neonothopanus nambi (Speg.) R.H. 
Petersen & Krisai ไอโซเลต PW2 (ท่ีมำ: สุรีย์พร, 2554)
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วิธิีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช

 น�ำก้อนเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีที่มีเส้นใยเจริญเต็มก้อนขยี้หรือทุบให้เส้นใยแยกออกจำกกัน เก็บในถุง
พลำสติกที่สะอำด ปริมำณเชื้อเห็ดเรืองแสง 2 ใน 3 ส่วน/ถุง ปิดปำกถุงพอหลวมๆ เพื่อให้มีออกซิเจนเพียงพอ 
ให้เส้นใยใหม่เจริญ วำงไว้ในอุณหภูมิห้องประมำณ 3-5 วัน จะพบเส้นใยใหม่สีขำวเจริญออกมำ สำมำรถน�ำไป 
ใช้ในแปลงปลูกพืชได้

อัตราการใช้

 1. พริก มะเขือเทศ ใช้อัตรำ 10 กรัม/ต้น รองก้นหลุมก่อนปลูก หากปลูกพืชไปแล้วพบกำรระบำดของ 
โรครำกปมให้ไถหน้ำดิน จำกนั้นโรยรอบทรงพุ่ม ในอัตรำ 30 กรัม/ต้น
 2. มันฝรั่ง ใช้อัตรำ 220 กิโลกรัม/ไร่ ผสมกับปุ๋ยรองพื้น โรยพร้อมปุ๋ยก่อนปลูก 
 3. พริกไทย ใช้อัตรำ 50 กรัม/ต้น รองก้นหลุมก่อนปลูก หากปลูกพืชไปแล้วพบกำรระบำดของ 
โรครำกปม ให้ไถหน้ำดิน จำกนั้นโรยรอบทรงพุ่ม ในอัตรำ 50 กรัม/ต้น
 4. มันส�าปะหลัง หว่ำน อัตรำ 160 กิโลกรัม/ไร่ ก่อนไถยกร่อง
 5. พืชในวงศ์ผู้ักชี และผู้ักกาดหอม ใช้อัตรำ 40 กรัม/ตำรำงเมตร
 6. ฝร่ัง ใช้อัตรำ 30 กรัม/ต้น รองก้นหลุมก่อนปลูก หากปลูกพืชไปแล้วพบกำรระบำดของโรครำกปม  
ให้ไถหน้ำดิน จำกนั้นโรยรอบทรงพุ่ม ในอัตรำ 70 กรัม/ต้น
 7. เมลอน ใช้อัตรำ 30 กรัม/ต้น รองก้นหลุมก่อนปลูก หากปลูกพืชไปแล้วพบกำรระบำดของโรครำกปม 
ให้ไถหน้ำดิน จำกน้ันโรยรอบทรงพุ่ม ในอัตรำ 50 กรัม/ต้น

ลักษณะของก้อนเช้ือเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี Neonothopanus nambi (Speg.) R.H. Petersen & Krisai 
ท่ีพร้อมใช้ในแปลงทดสอบ
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ข้อดี 
 1. มีประสิทธิภำพสูง ทดแทนกำรใช้สำรเคมีได้
 2. มีควำมปลอดภัยสูงต่อมนุษย์ สัตว์ สิ่งแวดล้อม และไม่มีพิษตกค้ำง
 3. เกษตรกรสำมำรถน�ำไปผลิตขยำยใช้เองได้
 4. ลดต้นทุนในกำรผลิตพืช 
 5. ลดกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร
 6. มีอำยุกำรเก็บรักษำได้นำนถึง 12 เดือน ที่อุณหภูมิห้อง โดยสภำพก้อนไม่ย่อยสลำย 
 7. ชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงมีควำมคงทนสำมำรถเจริญและสร้ำงสำรในดินได้เป็นเวลำนำน ซึ่งต่ำงจำก 
สำรเคมีที่มีกำรเสื่อมและไม่คงทน

ข้อจ�ากัด 
 1. อัตรำและวิธีกำรใช้แตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับชนิดพืชและควำมเหมำะสมของพื้นที่
 2. ควรเก็บชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงให้พ้นแสงแดด
 3. วิธีกำรใช้ต้องแซะหรือไถหน้ำดินและกลบเพื่อให้ชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงพ้นจำกแสงแดด 

 ชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีไม่มีผลต่อจุลินทรีย์ปฏิิปักษ์ควบคุมโรคพืช Trichoderma sp. และ  
B. subtilis แบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจน (Rhizobium sp.) เชื้อรำที่น�ำมำเป็นหัวเชื้อผลิตปุ๋ยหมัก (Aspergillus sp.) 
รวมทั้งไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง (Steinernema carpocapsae) ไส้เดือนดิน (Earthworm) และที่ส�ำคัญสำมำรถ
จัดระดับควำมเป็นพิษตำมระบบกำรจ�ำแนกประเภทและกำรติดฉลำกสำรเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS) 
จัดระดับควำมเป็นพิษอยู่ใน category ที่ 5 คือ ไม่มีควำมเป็นพิษ และมีควำมปลอดภัยสูง มีค่ำ LD50 ที่ 5,000 
มิลลิกรัม/กิโลกรัมโดยน�้ำหนักตัว ดังนั้นกำรใช้ชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีจึงมีควำมปลอดภัยไม่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

การตรวจสอบคุณภาพ/การเก็บรักษาชีวภัณฑ์

การเก็บรักษาเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี

 1. หัวเช้ือเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีในขวดข้ำวฟ่ำงสำมำรถเก็บในตู้เย็น 4 องศำเซลเซียส ไม่เกิน 3 เดือน  
และก่อนย้ำยหัวเชื้อลงในก้อนขี้เลื่อยควรน�ำขวดหัวเชื้อออกจำกตู้เย็น โดยทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลำ 1 วัน 
 2. ก้อนเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีที่มีเส้นใยเจริญเต็มก้อน สำมำรถเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องได้นำนถึง 12 เดือน  
และควรเก็บให้พ้นแสงแดด
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ชนิดของศัตรูพืช 

โรครากปม ที่มีสาเหตุจากไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.)

 ไส้เดือนฝอยรำกปมเป็นไส้เดือนฝอยศัตรูพืชท่ีมีควำมส�ำคัญทำงเศรษฐกิจ แพร่กระจำยอยู่ท่ัวโลก และ 
เป็นหน่ึงในสำเหตุโรคพืชท่ีส�ำคัญล�ำดับต้นๆ เน่ืองจำกสำมำรถท�ำควำมเสียหำยต่อพืชมำกมำยหลำยชนิด  
มีพืชอำศัยกว้ำง และยังสำมำรถก่อโรคร่วมกับเช้ือโรคพืชชนิดอ่ืนๆ อีกด้วย ไส้เดือนฝอยรำกปมเป็นส่ิงมีชีวิต 
ขนำดเล็ก มองไม่เห็นด้วยตำเปล่ำ ลอกครำบคร้ังแรกในไข่ จำกตัวอ่อนระยะท่ี 1 เป็นตัวอ่อนระยะท่ี 2 และ 
จะฟักออกมำจำกไข่เพ่ือเข้ำท�ำลำยรำกพืช ตัวอ่อนระยะท่ี 2 จะชอนไชเข้ำรำกพืชไปฝังตัวอยู่บริเวณท่อล�ำเลียง 
น�้ำและอำหำร จำกน้ันจะลอกครำบอีก 3 คร้ังและเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัย ตัวเต็มวัยเพศเมียออกไข่เป็นกลุ่ม
ประมำณ 300-500 ฟองอยูใ่นถุงไข่ และไข่สำมำรถฟักออกเป็นตัวได้โดยไม่ต้องมีกำรผสมพันธ์ุ ไข่ของไส้เดือนฝอย 
รำกปมจะอยู่ในถุงไข่ท่ีมีลักษณะเป็นเจล ในสภำวะท่ีไม่เหมำะสมไข่ท่ีอยู่ในกลุ่มไข่อำจไม่ฟักออกเป็นตัวทันที  
แต่จะสำมำรถพักตัวได้ระยะเวลำหน่ึง ซ่ึงจะท�ำให้ไส้เดือนฝอยอยู่รอดได้จนถึงกำรปลูกพืชคร้ังต่อไป วงจรชีวิต
ของไส้เดือนฝอยรำกปมประมำณ 1 เดือน ไส้เดือนฝอยรำกปมชนิดท่ีส�ำคัญในประเทศไทยคือ Meloidogyne 
incognita และ Meloidogyne javanica ไส้เดือนฝอยรำกปมสำมำรถท�ำให้พืชเกิดอำกำรปุ่มปมท่ีรำก 
โดยกำรฝังตัวอยู่บริเวณท่อล�ำเลียงน�้ำและอำหำร และชักน�ำเซลล์บริเวณดังกล่ำวให้มีกำรแบ่งตัวท่ีผิดปกติ  
เกิดเป็นเซลล์ขนำดใหญ่ท่ีมีหลำยนิวเคลียสเรียกว่ำเซลล์ยักษ์ (giant cells) ซ่ึงจะกลำยเป็นแหล่งอำหำร 
ส�ำหรับไส้เดือนฝอยเพ่ือใช้ในกำรเจริญเติบโตต่อไป ในขณะเดียวกันเซลล์ท่ีอยูบ่ริเวณรอบๆ ก็จะมีกำรเจริญเติบโต 
ท่ีผิดปกติ ท�ำให้รำกพืชมีลักษณะเป็นปุ่มปม ซ่ึงอำกำรของรำกพืชท่ีถูกไส้เดือนฝอยรำกปมเข้ำท�ำลำยจะชัดเจน  
ส่วนอำกำรของพืชส่วนเหนือพ้ืนดินจะไม่ชัดเจน โดยจะแสดงอำกำรเหมือนพืชท่ีรำกถูกท�ำลำยเน่ืองจำก 
สำเหตุอ่ืนๆ พืชจะมีกำรเจริญเติบโตลดลง แสดงอำกำรขำดธำตุอำหำรท่ีใบ เกิดอำกำรเห่ียวช่ัวครำวในเวลำ 
กลำงวัน เป็นต้น 

 กลุ่มไข่ของไส้เดือนฝอยรากปมบนรากพืช ตัวเต็มวัยเพศเมียไส้เดือนฝอยรากปมก�าลังวางไข่

 ตัวอ่อนระยะท่ีสองฟักออกจากไข่ ตัวอ่อนไส้เดือนฝอยรากปมระยะท่ีสอง เป็นระยะ
  เข้าท�าลายพืช มีขนาดเล็กไม่สามารถุมองเห็นด้วยตาเปล่า
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ลักษณะอาการรากปมของพริก

ลักษณะอาการรากปมของฝรั่ง

ลักษณะอาการหูดบนหัวของมันฝร่ัง

การประเมินประสิทธิิภาพในการควบคุม

 ประเมินกำรเกิดโรคหลังกำรใช้ชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีเป็นเวลำ 1 เดือน โดยสังเกตอำกำร 
ของพืชบนดิน พืชแตกยอดอ่อน ไม่แสดงอำกำรเห่ียว แคระแกร็น เหลืองโทรม และแห้งตำย ส่วนอำกำรใต้ดิน  
สุ่มถอนเพ่ือเช็คระบบรำกพืชว่ำมีอำกำรรำกบวมพองและเป็นปุ่มปมหรือไม่
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การผลิตขยายชีวภัณฑ์

วิธิีการผลิตหัวเชื้อเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี

 1. น�ำเมล็ดข้ำวฟ่ำงล้ำงท�ำควำมสะอำด 2-3 ครั้ง และคัดสิ่งเจือปนออก แช่น�้ำทิ้งไว้ประมำณ  
8-12 ชั่วโมง เพื่อให้เมล็ดข้ำวฟ่ำงนิ่ม และต้มเมล็ดสุกได้ง่ำย 
 2. น�ำข้ำวฟ่ำงไปต้มจนกระทั่งสุกพอดี สังเกตโดยน�ำเมล็ดข้ำงฟ่ำงมำบีบจะนิ่มและเมล็ดข้ำวฟ่ำงเริ่ม 
ปริเล็กน้อย
 3. น�ำเมล็ดข้ำวฟ่ำงที่ต้มสุกเทใส่ตะแกรง แล้วเกลี่ยบำงๆ ผึ่งลมทิ้งไว้ประมำณ 20-30 นำที เพื่อลด 
ควำมร้อนและควำมชื้น 
 4. น�ำเมล็ดข้ำวฟ่ำงที่เย็นแล้วบรรจุลงในขวด 2 ใน 3 ส่วน ปิดจุกด้วยส�ำลี และหุ้มด้วยกระดำษ 
อีกชั้นหนึ่ง
 5. น�ำขวดเมล็ดข้ำวฟ่ำงไปน่ึงฆ่ำเช้ือในหม้อน่ึงควำมดันท่ีอุณหภูมิ 121 องศำเซลเซียส ควำมดัน  
15 ปอนด์/ตำรำงนิ้ว นำน 30 นำที เพื่อฆ่ำเชื้อภำยในขวดเมล็ดข้ำวฟ่ำง ปล่อยให้เย็น จำกนั้นน�ำเชื้อเห็ดเรืองแสง 
ท่ีเล้ียงบนจำนอำหำรเล้ียงเช้ือ potato dextrose agar (PDA) เป็นเวลำ 7 วัน โดยใช้ cork borer ขนำด 
เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.8 เซนติเมตร เจำะบริเวณปลำยเส้นใย แล้วใช้เข็มเข่ียเช้ือลงในขวดข้ำวฟ่ำง โดยให้ช้ินวุ้น 
อยู่กึ่งกลำงของขวดข้ำวฟ่ำง ลนปำกขวด ปิดจุกส�ำลี หุ้มกระดำษ และรัดด้วยยำงวง บ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง  
เป็นเวลำ 7-10 วัน เพื่อให้เส้นใยเจริญเต็มขวดข้ำวฟ่ำง

วิธิีการผลิตขยายเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีในก้อนขี้เลื่อยโดยเกษตรกร

 น�ำหัวเช้ือเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีที่เจริญในขวดข้ำวฟ่ำง เขย่ำให้เมล็ดข้ำวฟ่ำงร่วนออกจำกกัน และ 
เทเมล็ดข้ำวฟ่ำงประมำณ 15-20 เมล็ด (ประมำณ 2 กรัม) ลงในถุงก้อนขี้เลื่อยที่ผ่ำนกำรนึ่งฆ่ำเชื้อ ปิดจุกส�ำลี  
หุ้มกระดำษ และรัดด้วยยำงวง น�ำไปเก็บที่อุณหภูมิห้องประมำณ 45 วัน เพื่อให้เส้นใยเจริญเต็มก้อน
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น�าเมล็ดข้าวฟ่างที่ต้มสุกเกลี่ยบางๆ 
ผู้ึ่งลมทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาที 
เพื่อลดความร้อนและความชื้น

น�าเมล็ดข้าวฟ่างที่เย็นแล้วบรรจุ 100 กรัม/ขวด 
แล้วน�าไปนึ่งฆ่าเชื้อในหม้อนึ่งความดัน

น�าเช้ือเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีท่ีเล้ียงบนจานอาหารเล้ียงเช้ือ PDA เป็นเวลา 7 วัน เข่ียเช้ือลงในขวดข้าวฟ่างท่ีน่ึงฆ่าเช้ือ

บ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 7 วัน เพื่อให้เส้นใยเจริญเต็มขวดข้าวฟ่าง

การผลิตขยายเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี Neonothopanus nambi (Speg.)  
R.H. Petersen & Krisai
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Link / QR code / Clip ของชีวภัณฑ์

 https://www.youtube.com/watch?v=k3iyFldHPQY
 https://www.youtube.com/watch?v=5Ken0kNkpl4
 https://www.technologychaoban.com/agricultural-technology/article_131767
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ที่มาและความส�าคัญ/ปัญหาศัตรูพืช

 ในปี ค.ศ. 1949 ได้มีนักโรควิทยำชื่อว่ำ Steinhaus เป็นผู้บุกเบิกกำรศึกษำและเขียนหนังสือเกี่ยวกับ 
โรคที่เกิดกับแมลงซ่ึงเป็นที่ยอมรับกันว่ำเป็นหนังสือโรคของแมลงที่ดีที่สุดและมีควำมส�ำคัญที่สุดในสมัยนั้น  
ในช่วงสงครำมโลกคร้ังท่ี 2 ได้มีกำรน�ำผ้ำไหมไปใช้เป็นร่มชูชีพ ในหลำยประเทศท่ีมีกำรเล้ียงหนอนไหม 
ประสบปัญหำกำรเกิดโรคจำกไวรัส NPV จึงมีกำรค้นคว้ำทดลองโรคไวรัสของหนอนไหม จำกกำรค้นคว้ำทดลอง
ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนของ Bergold ในปี ค.ศ. 1963 ท�ำให้เห็นรูปร่ำงของผลึกไวรัส NPV อย่ำงชัดเจน
และยังพบว่ำผลึกโปรตีนน้ีถูกย่อยสลำยได้ด้วยสำรละลำยท่ีเป็นด่ำงและสำมำรถแยกเช้ือไวรัสท่ีบริสุทธิ�โดย 
กำรปั่นด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน (centrifuge) ที่ควำมเร็วรอบสูง
 ในปี ค.ศ. 1973 องค์กำรอนำมัยโลก (The World Health Organization: WHO) ได้ประกำศรำยช่ือ 
ของแมลงและไรท่ีส�ำคัญทำงเศรษฐกิจท่ีพบเป็นโรคจำกไวรัส NPV 261 ชนิด ในปี ค.ศ. 1985 Tinsley and  
Kelly ได้รำยงำนว่ำไวรัสในวงศ์ Baculoviridae สำมำรถเกิดโรคกับสัตว์ในอำณำจักร Arthopoda ได้ ต่อมำ  
ในปี ค.ศ. 1986 Martignoni and Iwai ได้รำยงำนว่ำสำมำรถเกิดโรคกับแมลงในอันดับ Coleoptera,  
Hymenoptera, Diptera, Neuroptera, Siphonaptera, Thysanura, Trichoptera และ Lepidoptera  
ไวรัส NPV ของแมลงศัตรูพืชได้ถูกจัดอยู่ในวงศ์ Baculoviridae สกุล Baculovirus ซ่ึงประกอบด้วย  
ไวรัส NPV ไวรัส Granulosis และไวรัส Oryctes ไวรัสในสกุลน้ีอนุภำคเป็นรูปแท่งกลมยำว (Bacilliform)  
โดยมีผลึกโปรตีน (inclusion body) ห่อหุ้มอนุภำคของไวรัสเอำไว้แต่ไม่พบใน Oryctes ไวรัส ลักษณะ 
โครงสร้ำงของไวรัส NPV อนุภำคของไวรัสหรือนิวคลีโอแคปสิด (nucleocapsid) NPV จะเป็น DNA  
ประกอบด้วยกรดนิวคลีอิคชนิด double stranded DNA โมเลกุลเด่ียว มีน�้ำหนักโมเลกุลต้ังแต่ 50-100x106 
ดำลตัน (dalton) นิวคลีโอแคปสิดจะถูกห่อหุ้มด้วยผนังซ่ึงเป็น triple layer lipoprotein ไวรัส NPV มีกำร 
เรียงตัวของ virion ภำยในผลึกโปรตีน (polyhedra) ได้ 2 แบบคือ

ไวรัส ไวรัส NPV (NPV (NucleopolyhedrovirusNucleopolyhedrovirus))

ชีวภัณฑ์ป้องกันก�าจัดแมลงศัตรูพืช

ช่ือสามัญ: ไวรัส NPV (Nucleopolyhedrovirus)
วงศ:์ Baculoviridae
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 ก. virion ที่ประกอบด้วยนิวคลีโอแคปสิดเพียงอนุภำคเดียวเท่ำนั้น และกระจัดกระจำยอยู่ในผลึก 
โปรตีน เรียกว่ำ single-embeded NPV (S-NPV) 
 ข. virion ที่ประกอบด้วยนิวคลีโอแคปสิดตั้งแต่ 2 อนุภำคขึ้นไป ดังนั้นขนำดของ virion ขึ้นอยู่กับ 
จ�ำนวนอนุภำคของนิวคลีโอแคปสิด เรียกว่ำ multiple-embeded NPV (M-NPV) 
 จำกกำรวิจัยของ Burgold ในปี ค.ศ. 1963 และ Adams and Wilcox ในปี ค.ศ. 1982 พบว่ำผลึกโปรตีน 
(polyhedra) ที่ห่อหุ้มนิวเคลียสของไวรัส NPV มีขนำดเฉลี่ย 0.5-15 ไมโครเมตร ประกอบด้วย polypeptide  
ที่เรียกว่ำ polyhedrin มีน�้ำหนักโมเลกุล 26,000-30,000 ดำลตัน ในแต่ละผลึกโปรตีนจะมีจ�ำนวนนิวคลีโอ 
แคปสิดแตกต่ำงกันไป อำจมีมำกกว่ำ 100 นิวคลีโอแคปสิด แล้วแต่ชนิดของไวรัส NPV รูปร่ำงของผลึกโปรตีน 
ของไวรัส NPV อำจมีรูปร่ำงแตกต่ำงกันไปแล้วแต่ชนิดของไวรัส เช่น รูปสี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม แปดเหลี่ยมหรือ 
รูปเหลี่ยมหลำยด้ำน (polyhedra) และในปี ค.ศ. 1986 Hunter and Hall ได้ศึกษำรูปร่ำงของผลึกโปรตีน 
ที่ห่อหุ้มนิวคลีโอแคปสิดของไวรัส NPV ของหนอนกระทู้หอม Spodoptera exigua (Hübner) พบว่ำ 
มีลักษณะเป็นรูปหลำยเหล่ียมมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงระหว่ำง 1-6 ไมโครเมตร มีนิวคลีโอแคปสิดประกอบด้วย  
virion 2-3 อนุภำค และในปี ค.ศ. 1989 Attathom และคณะ ได้รำยงำนว่ำ ไวรัส NPV ของหนอนเจำะสมอฝ้ำย  
Helicoverpa armigera (Hübner) มี 1 นิวคลีโอแคปสิด ในแต่ละ virion ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของ  
polyhedra เฉล่ีย 0.98 ไมโครเมตร ไวรัส NPV ของหนอนกระทู้ผักมี 3-5 นิวคลีโอแคปสิด ใน 1 virion

ลักษณะโครงสร้างและส่วนประกอบของไวรัส NPV ชนิดอนุภาคเด่ียว (Singly-enveloped nucleocapsid) 
และอนุภาครวมกันเป็นกลุ่ม (Multiple-enveloped nucleocapsid) (ท่ีมำ: Payne and Kelly, 1981)
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 ในปี พ.ศ. 2544 อุทัย ได้รำยงำนว่ำ ไวรัส NPV เป็นไวรัสที่เกิดโรคกับแมลงในอันดับ Lepidoptera  
ได้หลำยชนิดและแมลงในอันดับนี้ส่วนใหญ่เป็นแมลงศัตรูพืชที่มีควำมส�ำคัญทำงเศรษฐกิจ เนื่องจำกไวรัส NPV  
มีคุณสมบัติส�ำคัญคือมีควำมเฉพำะเจำะจงสูงมำกถึงระดับ species ในขณะเดียวกันไวรัส NPV มีประสิทธิภำพสูง 
ต่อแมลงศัตรูพืชเป้ำหมำยในระยะตัวอ่อน (หนอนผีเส้ือ) มำกกว่ำไวรัสชนิดอ่ืนๆ ท่ีเกิดโรคกับแมลงในอันดับน้ี  
เนื่องจำกมีควำมเฉพำะเจำะจงสูงต่อแมลงศัตรูพืชเป้ำหมำยเท่ำนั้นจึงไม่ท�ำลำยแมลงอื่นๆ เช่น แมลงห�้ำ  
แมลงเบียน และแมลงศัตรูธรรมชำติ ในประเทศที่พัฒนำแล้วมีนักกีฏิวิทยำท�ำกำรวิจัยโรคไวรัส NPV เพื่อน�ำมำ 
ใช้ก�ำจัดแมลงศัตรูพืชกันอย่ำงกว้ำงขวำง เป็นกำรเพิ่มทำงเลือกให้เกษตรกรในกำรควบคุมแมลงศัตรูพืช ช่วยลด 
กำรใช้สำรเคมีก�ำจัดแมลง ลดปัญหำพิษตกค้ำงในผลิตผลทำงกำรเกษตร ตลอดจนช่วยลดกำรต้ำนทำนต่อสำรเคมี 
ก�ำจัดแมลงของแมลงศัตรูพืช เนื่องจำกไวรัส NPV มีควำมปลอดภัยสูงต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม  
ปัจจุบันได้มีกำรวิจัยและพัฒนำน�ำไวรัส NPV มำผลิตในเชิงอุตสำหกรรมและน�ำมำใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืช 
ท่ีส�ำคัญทำงเศรษฐกิจได้หลำยชนิด และมีกำรข้ึนทะเบียนเพ่ือผลิตจ�ำหน่ำยเป็นกำรค้ำในหลำยประเทศ เช่น  
Heliothis zea NPV, Helicoverpa armigera NPV, Trichoplusia ni NPV, Orgia pseudotsugata NPV, 
Spodoptera exigua NPV, Spodoptera litura NPV, Spodoptera frugiperda NPV, Spodoptera  
littoralis NPV, Lymantria dispar NPV, Neodiprion sertifer NPV
 ปี พ.ศ. 2513 กลุ่มงำนวิจัยกำรปรำบศัตรูพืชทำงชีวภำพ ได้เริ่มท�ำกำรค้นคว้ำวิจัยไวรัส NPV ของ 
หนอนกระทู้หอม ในปี พ.ศ. 2520 ได้ท�ำกำรวิจัยไวรัส NPV ของหนอนเจำะสมอฝ้ำย และในปี พ.ศ. 2535  
ได้ท�ำกำรวิจัยไวรัส NPV ของหนอนกระทู้ผัก ในปี พ.ศ. 2519-2521 ได้มีกำรทดลองน�ำเช้ือไวรัส NPV  
ของหนอนกระทู้หอม SeNPV ไปใช้ในโครงกำรกำรป้องกันก�ำจัดหนอนกระทู้หอมในหอมแดงและหอมหัวใหญ ่ 
ภำยใต้โครงกำรป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูผักโดยวิธีผสมผสำน และในปี พ.ศ. 2530-2540 ได้น�ำไวรัส NPV  
ของหนอนเจำะสมอฝ้ำย HaNPV ไปใช้ร่วมกับแตนเบียนไข่ Trichogramma confusum ภำยใต้โครงกำร 
กำรป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูฝ้ำยโดยวิธีผสมผสำน โดยด�ำเนินงำนร่วมกับกรมส่งเสริมกำรเกษตรในแหล่งปลูกฝ้ำย
แหล่งใหญ่ของประเทศ เช่น จังหวัดนครสวรรค์ ลพบุรี สระแก้ว นครรำชสีมำ อุทัยธำนี โดยกรมวิชำกำรเกษตร 
ได้มองเห็นควำมส�ำคัญและศักยภำพของไวรัส NPV จึงจัดสรรงบประมำณสร้ำงโรงงำนต้นแบบกำรผลิต 
เช้ือไวรัส NPV เพ่ือท�ำกำรผลิตขยำยน�ำไปเผยแพร่ให้เกษตรกรได้รู้จักและน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

กลไกการท�าลายศัตรูพืช

 จำกกำรทดลองของ Granados and Williams ในปี ค.ศ. 1986 พบว่ำไวรัส NPV จะท�ำให้แมลง 
เกิดเป็นโรคได้ต่อเม่ือแมลงกินอำหำรท่ีมีเช้ือไวรัส NPV ปะปนอยู่เข้ำไป เม่ือไวรัสเคล่ือนท่ีเข้ำสู่กระเพำะอำหำร
ส่วนกลำง (midgut) สภำพน�้ำย่อยของตัวอ่อนแมลงในอันดับ Lepidoptera มีคุณสมบัติเป็นด่ำง (pH 9-11)  
ย่อยสลำยผลึกโปรตีน นิวคลีโอแคปสิดจะหลุดกระจำยออกไปและเข้ำท�ำลำยอวัยวะภำยในของแมลง  
กำรเกิดโรคในหนอนของแมลงโดยไวรัส NPV จึงแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนที่ส�ำคัญ คือ
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การเข้าท�าลายระยะที่ 1

 นิวคลีโอแคปสิดจะเข้ำท�ำลำยเซลล์รอบท่ออำหำรส่วนกลำง (midgut epithelial cells) เพิ่มปริมำณ
ของอนุภำคไวรัสอยู่ในภำยในนิวเคลียสของเซลล์แต่ไม่มีกำรสร้ำงผลึกโปรตีนห่อหุ้มอนุภำคไวรัสที่ถูกสร้ำง 
ขึ้นมำใหม่ เรียกอนุภำคแบบนี้ว่ำ Extra Cellular Virion หรือ buded virion (ECV, BV) จำกนั้นผ่ำนออกจำก
เซลล์รอบท่ออำหำรเข้ำไปในกระแสเลือดและแพร่กระจำยตำมกระแสเลือดไปยังเนื้อเยื่อต่ำงๆ ทั่วตัวแมลง

การเข้าท�าลายระยะที่ 2

 ในปี ค.ศ. 1991 Adams and Mc Clintock พบว่ำ buded virion จะเข้ำไปท�ำลำยเซลล์เม็ดเลือด 
ของแมลงและเน้ือเยื่อส่วนต่ำงๆ ของแมลงโดยจะเข้ำไปทวีจ�ำนวนอยู่ในนิวเคลียสโดยอำศัยอำหำรภำยในนิวเคลียส
ของแมลง จำกน้ันจะมีกำรสร้ำงผลึกโปรตีนห่อหุ้มอนุภำคของไวรัสจนท�ำให้นิวเคลียสของเซลล์และเซลล์ 
ของเน้ือเยื่อต่ำงๆ ขยำยขนำดข้ึนและแตกเป็นผลให้กำรท�ำงำนของเน้ือเยื่อต่ำงๆ เสียไป หนอนจะตำยในท่ีสุด 
จึงเป็นลักษณะส�ำคัญของหนอนผีเส้ือท่ีเกิดโรคจำกไวรัส NPV โดยหนอนท่ีตำยจะมีลักษณะล�ำตัวท่ีแตก
เละง่ำย และของเหลวภำยในล�ำตัวหนอนท่ีเป็นโรคจะมีสีขำวขุ่น ผลึกโปรตีนท่ีอยู่ภำยในล�ำตัวหนอนจะ 
แพร่กระจำยออกสู่สภำพธรรมชำติและระบำดเข้ำท�ำลำยแมลงตัวอื่นต่อไป 
 ลักษณะอำกำรของหนอนท่ีได้รับไวรัส NPV อำกำรภำยนอกท่ีสังเกตได้คือหนอนจะลดกำรกินอำหำร  
เคล่ือนไหวเช่ืองช้ำลง ผนังล�ำตัวมีสีซีดลงหรือลักษณะผนังล�ำตัวเป็นมัน ล�ำตัวเปล่ียนเป็นสีขำวขุ่นหรือสีครีม  
อำกำรระยะสุดท้ำยหนอนมักจะพยำยำมไต่ข้ึนส่วนยอดของพืชแล้วเกำะน่ิง หยุดกินอำหำร และตำยในลักษณะ
ใช้ขำเทียม 1 คู่ เกำะต้นพืชเอำไว้โดยห้อยหัวและส่วนท้องลงมำลักษณะเป็นรูปตัว V หัวกลับ เม่ือหนอนตำย 
ผนังล�ำตัวจะแตกเละและเปลี่ยนเป็นสีด�ำอย่ำงรวดเร็ว

ลักษณะการตายของหนอนกระทู้หอม Spodoptera exigua (Hübner) จากไวรัส NPV
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วิธิีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช

 จุดมุ่งหมำยท่ีน�ำไวรัส NPV สำเหตุโรคแมลงมำใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืช เพ่ือเสริมวิธีกำรป้องกันก�ำจัด 
โดยใช้สำรเคมีซ่ึงเป็นวิธีกำรป้องกันก�ำจัดท่ีมีกำรใช้อยู่จำกอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยคำดหวังว่ำเม่ือน�ำเข้ำมำ 
ประยุกต์ใช้จะเป็นกำรช่วยลดปัญหำมลภำวะเป็นพิษต่อเกษตรกร และพิษตกค้ำงบนผลิตผลทำงกำรเกษตร  
ปัญหำรำคำสำรเคมีท่ีสูงข้ึนส่งผลกระทบต่อต้นทุนกำรผลิต และปัญหำแมลงสร้ำงควำมต้ำนทำนต่อสำรเคมี เป็นต้น  
แต่ไวรัส NPV ก็มีจุดอ่อนในตัวของมันเอง เน่ืองจำกเป็นส่ิงมีชีวิตจึงต้องมีองค์ประกอบหลำยอย่ำงมำเก้ือกูล 
เพ่ือช่วยให้กำรควบคุมได้ผลดี ส่ิงเหล่ำน้ีจะเป็นข้อจ�ำกัดต่อกำรใช้ไวรัส NPV อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรศึกษำค้นคว้ำ
เพ่ือน�ำข้อดีมำใช้ประโยชน์อย่ำงเต็มท่ี และกำรศึกษำหำวิธีกำรหลีกเล่ียงข้อจ�ำกัดหรือจุดอ่อนของไวรัสเพ่ือ 
กำรน�ำมำใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด นับเป็นส่ิงส�ำคัญยิ่งต่อกำรน�ำไวรัส NPV ไปใช้ให้ประสบผลส�ำเร็จดังเช่น 
กำรใช้สำรเคมีก�ำจัดแมลง 

การใช้ไวรัส SeNPV, HaNPV และ SlNPV ควบคุมหนอนกระทู้หอม  
หนอนเจาะสมอฝ้าย และหนอนกระทู้ผัก

พืช ลักษณะการเข้าท�าลายพืช อัตราและวิธีการใช้

1. ข้าวโพดฝักอ่อน 
ข้าวโพดหวาน

หนอนกระทู้หอม
เข้ำท�ำลำยข้ำวโพดอำยุ 1-2 สัปดำห์

หนอนเจาะสมอฝ้าย
พบเข้ำท�ำลำยในระยะที่เกสรตัวผู ้เริ่ม
แทงช่อจนถึงระยะที่ฝักขำ้วโพดมีไหมยื่น
ออกจำกปลำยฝัก โดยแม่ผีเสื้อจะวำงไข่
บริเวณไหมปลำยฝัก เมือ่หนอนฟักเป็นตวั
จะกดักินไหมปลำยฝัก เมือ่หนอนโตขึน้จะ
เข้ำกัดกินบริเวณปลำยฝักท�ำให้ส่วนของ
เมล็ดบริเวณปลำยฝักถูกท�ำลำย ท�ำให้
ข้ำวโพดหวำนไม่ได้คุณภำพ

SeNPV 20 มิลลิลิตร/น�้ำ 20 ลิตร พ่น
เมื่อพบกำรท�ำลำยของหนอนกระทู้หอม
เกิน 20%
HaNPV 30 มิลลิลิตร/น�้ำ 20 ลิตร  
พ่นในระยะท่ีฝักข้ำวโพดเร่ิมแทงไหม 
พ้นปลำยฝัก พ่น 1-2 คร้ัง ห่ำงกัน 4 วัน

2. พืชตระกูลกะหล�่า
กะหล�่าปลี กะหล�่าดอก 
คะน้า ผู้ักกาดขาวปลี

หนอนกระทู้หอม
พบเข้ำท�ำลำยต้ังแต่ผักอำยุ 2 สัปดำห์ 
จนถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต
หนอนกระทู้ผู้ัก
พบเข้ำท�ำลำยต้ังแต่ผักอำยุ 2 สัปดำห์
จนถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต

SeNPV 20 มิลลิลิตร/น�้ำ 20 ลิตร 
พ่นทุก 5-7 วัน

SlNPV 30 มิลลิลิตร/น�้ำ 20 ลิตร 
พ่นทุก 7 วัน
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พืช ลักษณะการเข้าท�าลายพืช อัตราและวิธีการใช้

3. พืชตระกูลหอม
หอมแดง หอมหัวใหญ่ 
กระเทียม

หนอนกระทู้หอม
พบเข้ำท�ำลำยตัง้แต่ระยะ 15 วนัหลงัจำก 
งอกจนถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต โดย 
แม่ผีเส้ือวำงไข่บนใบ เมื่อไข่ฟักหนอน 
จะเจำะเข้ำไปอำศัยกัดกินอยู ่ภำยใน
หลอดหอม

SeNPV 20 มิลลิลิตร/น�้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 
7 วัน เมื่อพบต้นที่มีรอยถูกท�ำลำยเกิน  
10% หำกพบระบำดรุนแรง มีควำม 
เสียหำยเกิน 20% ควรพ่นติดต่อกัน  
2 คร้ัง ทุก 4 วัน

4. พืชตระกูลถุั่ว
ถุั่วฝักยาว ถุั่วลันเตา 
ถุั่วเขียว

หนอนกระทู้หอม
พบเข ้ำท�ำลำยตั้ งแต ่หลังถั่วเริ่มงอก  
2 สัปดำห์ ไปจนกระทั่งถั่วติดฝักอ่อน 
โดยหนอนจะเข้ำกัดกินยอดอ่อน ใบ  
ดอก และฝัก
หนอนเจาะสมอฝ้าย
พบหนอนเข้ำท�ำลำยในระยะที่ ถ่ัวเริ่ม
ออกดอก โดยเข้ำท�ำลำยดอก เจำะกัด
กินฝักอ่อนในถั่วลันเตำ ถั่วเขียวและ
ถั่วฝักยำว จะพบกำรท�ำลำยไปจนกระทั่ง
สิ้นสุดกำรปลูก

SeNPV 20 มิลลิลิตร/น�้ำ 20 ลิตร ระยะ
หลังงอกพ่นทุก 5-7 วัน ระยะถั่วติดดอก
และติดฝัก ถ้ำมีหนอนระบำดรุนแรงควร
พ่นติดต่อกัน 2 ครั้ง ห่ำงกัน 4 วัน

HaNPV 30 มิลลิลิตร/น�้ำ 20 ลิตร พ่น
สัปดำห์ละ 1 ครั้ง เมื่อพบกำรระบำดของ
หนอนในระยะถั่วอำยุ 30-50 วัน ควรพ่น
ติดต่อกันทุก 5-7 วัน

5. หน่อไม้ฝรั่ง หนอนกระทู้หอม
พบเข้ำท�ำลำยระยะที่หน่อไม้ฝรั่งเริ่ม 
แทงหน่อหลังจำกกำรพักต้น 20-25 วัน  
โดยกัดกินใบบริเวณยอดระยะเริ่มแทงหน่อ 
เพื่อให้ผลผลิต หนอนมักจะกัดกินบริเวณ
ยอดของหน่อ ท�ำให้หน่อไม้เกิดรอยแผล 
บิดเบี้ยวไม่ได้คุณภำพ
หนอนเจาะสมอฝ้าย
พบระบำดท�ำลำยหน่อไม้ฝร่ังเป็นคร้ังครำว
ในระยะที่หน่อไม้ฝรั่งติดดอกและติดผล 
หนอนจะกัดกินอยู่บริเวณยอดอ่อนหรือ
กัดกินผลของหน่อไม้ฝรั่ง พบว่ำหนอน
เจำะสมอฝ้ำยเมื่อเคลื่อนที่ลงไปบริเวณ
โคนต้นจะกัดกินหน่ออ่อนที่เพิ่งโผล่พ้น
ผิวดินเกิดควำมเสียหำย ไม่สำมำรถ
จ�ำหน่ำยได้
หนอนกระทู้ผู้ัก
พบเข้ำท�ำลำยหน่อไม้ฝรั่งในบำงพื้นที่จะ
กัดกินบริเวณใบและยอดอ่อน กลำงวัน
หนอนจะหลบอยู่บริเวณโคนต้น

SeNPV 20 มิลลิลิตร/น�้ำ 20 ลิตร พ่น 
ทุก 7 วัน หลังจำกหน่อไม้ฝรั่งพักตัว  
20-30 วัน หำกพบกำรระบำดรุนแรง 
(เฉลี่ยพบหนอนเกิน 3 ตัว/กอ) ควรพ่น
ติดต่อกัน 2 ครั้ง ทุก 4 วัน

HaNPV 30 มิลลิลิตร/น�้ำ 20 ลิตร พ่น 
ทุก 5-7 วัน หำกพบกำรระบำดรุนแรง 
ควรพ่นติดต่อกัน 2 ครั้ง ระยะห่ำงกัน 
4 วัน

SlNPV 30 มิลลิลิตร/น�้ำ 20 ลิตร พ่น 
ทุก 7 วัน หำกพบกำรระบำด
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6. กระเจี๊ยบเขียว หนอนกระทู้หอม
พบเข้ำท�ำลำยตั้งแต่กระเจี๊ยบเขียวอำย ุ
2 สัปดำห์ จนกระทั่งระยะที่ติดฝักให้
ผลผลิต โดยเข้ำท�ำลำยยอด ดอกตูม  
ดอกบำน และฝัก
หนอนเจาะสมอฝ้าย
เข้ำท�ำลำยในระยะที่เริ่มออกดอกและ 
ติดฝัก ต่อเนื่องไปจนระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต

หนอนกระทู้ผู้ัก
พบเข้ำท�ำลำยในทุกระยะกำรเติบโต

SeNPV 20 มิลลิลิตร/น�้ำ 20 ลิตร พ่น 
ทุก 7 วัน ระยะที่เริ่มติดดอกและให้ฝัก 
ควรพ่นทุก 5-7 วัน หำกพบกำรระบำด
รุนแรงให้พ่นติดต่อกัน 2 ครั้ง ห่ำงกัน 
4 วัน
HaNPV 30 มิลลิลิตร/น�้ำ 20 ลิตร พ่น
ทุกสัปดำห์ หำกพบกำรระบำดรุนแรง  
พบหนอนเฉลี่ยเกิน 30 ตัว/100 ต้น  
ควรพ่นติดต่อกัน 2 ครั้ง ทุก 4 วัน
SlNPV 30 มิลลิลิตร/น�้ำ 20 ลิตร พ่น
ทุก 7 วัน

7. องุ่น หนอนกระทู้หอม
พบเข้ำท�ำลำยตัง้แต่ระยะหลงัจำกตัดแต่ง
ก่ิงองุ่น 15-20 วัน ระยะที่เริ่มติดดอก
และติดผลอ่อน จนกระทั่งระยะที่ผลองุ่น
อำยุ 60 วัน

หนอนเจาะสมอฝ้าย
เข้ำท�ำลำยองุ่นในระยะท่ีองุ่นมีช่อดอก
และพร้อมจะบำน แม่ผีเส้ือจะเข้ำมำ
วำงไข่บนช่อดอกระยะก่อนดอกบำน 
2-3 วัน เม่ือไข่ฟักเป็นตัวหนอนจะอำศัย
กัดกินอยู่ในช่อดอก เม่ือองุ่นติดผลอ่อน
เป็นระยะท่ีหนอนเจำะสมอฝ้ำยอยู่ใน 
วัย 2-3 จะเร่ิมกัดกินผลอ่อน เ ม่ือ 
หนอนโตข้ึนเป็นวัย 4-5 จะท�ำควำม 
เสียหำยแก่ผลองุ่นมำกข้ึน พบว่ำหนอน  
1 ตัวจะสำมำรถท�ำลำยผลอ่อนในช่อได้
มำกกว่ำ 2 ช่อ เป็นผลท�ำให้ผลผลิตลดลง  
ทรงช่อเสีย ท�ำให้ผลผลิตองุ่นลดลง และ
ผลผลิตลดคุณภำพลง
หนอนกระทู้ผู้ัก
พบเริ่มเข้ำท�ำลำยช่อผลองุ่นหลังตัดแต่ง
ช่อแล้ว

ระยะที่องุ ่นแตกยอดอ่อน ใช้ SeNPV 
อัตรำ 20 มิลลิลิตร/น�้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 
7-10 วัน ระยะที่เริ่มแทงช่อดอกและ
ดอกบำน พ่นทุก 5 วัน ติดต่อกัน 3-4 
ครั้ง ระยะองุ่นติดผลแล้ว 30 วัน ควรพ่น
ทุก 7-10 วัน
HaNPV 30 มิลลิลิตร/น�้ำ 20 ลิตร ใน
ระยะก่อนที่ช่อดอกองุ ่นบำน 2-3 วัน  
จำกนั้นพ่นติดต่อกันอีก 2 ครั้ง ระยะห่ำง
จำกครั้งแรก 4 วัน

SlNPV 30 มิลลิลิตร/น�้ำ 20 ลิตร พ่น
ทุก 7 วัน
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พืช ลักษณะการเข้าท�าลายพืช อัตราและวิธีการใช้

8. ไม้ดอก เช่น กล้วยไม้ 
เดซี่ ดาวเรือง กุหลาบ 
และเบญจมาศ

หนอนกระทู้หอม
พบหนอนเข้ำท�ำลำยต้ังแต่ระยะต้นกล้ำ  
โดยหนอนชอบกัดกินยอดอ่อน ระยะ 
ติดดอกจะเข้ำท�ำลำยดอกตูม และดอก 
ท่ีบำนท�ำให้คุณภำพของดอกเสียไป

SeNPV 20 มิลลิลิตร/น�้ำ 20 ลิตร  
ระยะก่อนออกดอก พ่นทุก 7-10 วัน 
ระยะที่เร่ิมออกดอกควรลดระยะพ่นเป็น
ทุก 5-7 วัน

9. พริก หนอนเจาะสมอฝ้าย
พบท�ำลำยพริกที่มีผลขนำดกลำงและ
ผลขนำดใหญ่ ในระยะที่ เริ่มติดดอก  
ติดผลอ่อนไปจนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิต 
โดยหนอนเจำะเข้ำไปกัดกินเมล็ดพริก
ภำยในผล

HaNPV 30 มิลลิลิตร/น�้ำ 20 ลิตร  
พ่นเม่ือพบกำรระบำดของหนอน โดย 
พ่นสัปดำห์ละครั้ง หำกมีกำรระบำด
รุนแรงควรพ่นติดต่อกัน 2 ครั้ง ทุก 4 วัน

10. มะเขือเทศ หนอนเจาะสมอฝ้าย
เข้ำท�ำลำยระยะทีม่ะเขอืเทศเริม่ออกดอก
และติดผลอ่อนต่อเนื่องไปจนกระทั่ง 
เก็บเกี่ยวผลผลิต

HaNPV 30 มิลลิลิตร/น�้ำ 20 ลิตร  
พ่นทุก 7 วัน ระยะที่ออกดอกและติด 
ผลอ่อน หำกพบท่ีมีปริมำณหนอนเฉลี่ย
เกิน 20 ตัว/มะเขือเทศ 100 ต้น ควรพ่น
ติดต่อกัน 2 ครั้ง ทุก 4 วัน

11. ส้มเขียวหวาน หนอนเจาะสมอฝ้าย
เข้ำท�ำลำยระยะท่ีส้มเขียวหวำนออกดอก
และดอกเร่ิมบำน ก่อนดอกบำน 2-3 วัน 
แม่ผีเส้ือจะเข้ำมำวำงไข่บนช่อดอกบริเวณ
กลีบดอกท่ีตูม เม่ือหนอนฟักออกจำกไข่
จะเข้ำกัดกินอยู่ภำยในดอก หนอนวัย 
2-3 จะท�ำลำยผลอ่อนของส้มท่ีเพ่ิงติดผล  
เม่ือหนอนอยู่ในวัย 4-5 ควำมเสียหำย
จะรุนแรงข้ึนเน่ืองจำกหนอนตัวโตมัก
เคล่ือนท่ีไปยังช่อดอกอ่ืนๆ ระยะทำง 
ไกลข้ึน

HaNPV 200 มิลลิลิตร/ไร่ ติดต่อกัน  
2-3 ครั้ง โดยปรับหัวฉีดเครื่องพ่นสำร 
ให้อยู ่ที่อัตรำ 200-250 ลิตร/ไร่ เริ่ม
พ่นครั้งแรกก่อนดอกส้มบำน 2-3 วัน  
พ่นครั้งที่ 2 และ 3 หลังจำกกำรพ่น 
ครั้งแรกทุก 4 วัน
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ข้อดี
 1. เป็นชีวินทรีย์ท่ีมีอยู่ในธรรมชำติ ผ่ำนกำรวิวัฒนำกำรจนปรับตัวสำมำรถอำศัยแมลงศัตรูพืช 
เป็นแหล่งแพร่พันธ์ุ เป็นผลท�ำให้ประชำกรของแมลงถูกท�ำลำยจนลดจ�ำนวนลงต�่ำกว่ำระดับท่ีจะท�ำควำมเสียหำย
ทำงเศรษฐกิจได้
 2. ผ่ำนกำรทดสอบแล้วว่ำปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และแมลงศัตรูธรรมชำติ
 3. ไม่มีพิษตกค้ำงสะสมอยู่บนพืชผล จึงมีผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมน้อยมำก
 4. สำมำรถน�ำไปใช้ควบคุมศัตรูพืชได้ 2 ลักษณะ คือ กำรน�ำไปใช้ก�ำจัดแมลงศัตรูพืชโดยตรงในรูป  
ของ microbial insecticide หรือน�ำไปใช้ในรูปแบบของกำรควบคุมระยะยำว โดยกำรปลดปล่อยให้ไวรัส  
NPV เข้ำไปปะปนท�ำให้เกิดโรคในประชำกรของแมลงศัตรูพืช เม่ือประชำกรของแมลงศัตรูพืชเพ่ิมปริมำณ 
มำกข้ึน สภำพแวดล้อมเหมำะสมท่ีจะเกิดกำรระบำดของโรคก็จะเกิดกำรระบำดข้ึน ซ่ึงสำมำรถลดประชำกร 
แมลงศัตรูพืชได้
 5. เป็นวิธีกำรป้องกันก�ำจัดที่เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำกำรผลิตถูกกว่ำกำรพัฒนำกำรผลิตสำรเคมี 
ก�ำจัดแมลง
 6. กำรสร้ำงควำมต้ำนทำนของแมลงต่อกำรใช้ไวรัส NPV เกิดขึ้นได้ช้ำกว่ำสำรเคมีก�ำจัดแมลงสังเครำะห์
 7. มีควำมเฉพำะเจำะจงต่อกำรเกิดโรคกับแมลงสูงมำก จะท�ำลำยเฉพำะแมลงเป้ำหมำยเท่ำนั้น
 8. กำรใช้ไวรัส NPV เป็นกำรอนุรักษ์แมลงศัตรูธรรมชำติและแมลงผสมเกสรให้คงอยู่
 9. กำรน�ำไวรัส NPV ไปใช้ในแหล่งท่ีแมลงสร้ำงควำมต้ำนทำนต่อสำรเคมีก�ำจัดแมลง จะช่วยลดควำม 
เสียหำยจำกกำรท�ำลำยของแมลงศัตรูพืชลงได้

ข้อจ�ากัด
 1. ต้องกำรระยะเวลำในกำรฟักตัวก่อนท่ีหนอนเกิดอำกำรโรคและตำย โดยทั่วไปต้องใช้เวลำ 3-7 วัน 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอำยุ ขนำดของหนอน ตลอดจนปริมำณไวรัส NPV ที่หนอนกินเข้ำไป
 2. กำรน�ำไวรัส NPV ไปใช้ ผู้ใช้ต้องศึกษำค�ำแนะน�ำวิธีกำรใช้ไวรัสให้เข้ำใจก่อนจึงจะน�ำไปใช้อย่ำงได้ผล
 3. สิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ควำมชื้น แสงแดด ชนิด ปริมำณศัตรูพืช ตลอดจนระดับควำมเสียหำย 
ทำงเศรษฐกิจของพืชนั้นๆ เป็นปัจจัยส�ำคัญต่อกำรน�ำไวรัส NPV ไปใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชอย่ำงได้ผล
 4. เกษตรกรคุ้นเคยกับกำรพ่นสำรเคมีก�ำจัดแมลง ซ่ึงเม่ือพ่นแล้วศัตรูพืชจะตำยในระยะเวลำอันส้ัน 
จึงมักไม่ยอมรับวิธีกำรใช้ไวรัส NPV ซ่ึงใช้เวลำนำนกว่ำกำรใช้สำรเคมีก�ำจัดแมลง
 5. อำจใช้ไม่ได้ผลดีกับพืชที่มีระดับควำมเสียหำยทำงเศรษฐกิจต�่ำ
 6. ไวรัส NPV มีควำมเฉพำะเจำะจงต่อกำรเกิดโรคกับแมลงศัตรูพืชสูงมำก คือ จะเกิดโรคเฉพำะกับ 
แมลงสกุลใดสกุลหนึ่งเท่ำนั้น จะประสบปัญหำมำกเมื่อน�ำไปใช้กับพืชที่มีแมลงศัตรูพืชมำกชนิดที่เข้ำท�ำลำย
พร้อมๆ กัน
 7. กำรใช้ไวรัส NPV ให้ได้ผลต้องศึกษำข้อมูลของศัตรูพืชนั้นๆ เป็นอย่ำงดี เช่น วงจรชีวิต กำรเข้ำท�ำลำย 
ระดับควำมเสียหำยทำงเศรษฐกิจของพืชนั้นๆ ตลอดจนสภำพทำงนิเวศวิทยำของแหล่งที่จะน�ำไวรัส NPV ไปใช้
 8. ไวรัส NPV สำมำรถคงอยู่บนต้นพืชในระยะเวลำส้ัน และประสิทธิภำพลดลงเน่ืองจำกถูกรังสี 
Ultraviolet จำกแสงแดดท�ำลำย ดังน้ันกำรพ่นไวรัส NPV จึงควรพ่นหลังเวลำ 15.00 น. เป็นต้นไป เน่ืองจำก 
มีปริมำณและควำมเข้มข้นของรังสีค่อนข้ำงต�่ำกว่ำในตอนกลำงวัน
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ชื่อวิทยาศาสตร์: Spodoptera exigua (Hübner)
ชื่อสามัญ: beet armyworm/ หนอนกระทู้หอม
วงศ์: Noctuidae
อันดับ: Lepidoptera

 ผีเส้ือหนอนกระทู้หอม เป็นผีเส้ือกลำงคืนขนำดกลำง ควำมยำวจำกหัวถึงปลำยท้องประมำณ  
2.5 เซนติเมตร เม่ือกำงปีกเต็มท่ีกว้ำง 2.0-2.5 เซนติเมตร มีจุดสีน�้ำตำลอ่อนท่ีกลำงปีกคู่หน้ำ 2 จุด ตัวเต็มวัย 
อำยุ 7-10 วัน เพศเมียวำงไข่เป็นกลุ่ม กลุ่มละประมำณ 20-25 ฟอง สำมำรถวำงไข่ได้ 200-400 ฟอง ไข่ปกคลุม 
ด้วยขนสีน�้ำตำลอ่อน ระยะไข่ 2-3 วัน หนอนท่ีฟักจำกไข่ใหม่ๆ จะอยู่รวมเป็นกลุ่มและกัดกินผิวใบ 1-2 วัน  
จึงจะกระจำยไปยังใบอ่ืนหรือต้นใกล้เคียง ลักษณะหนอนมีผิวเรียบมัน สีของตัวหนอนข้ึนอยู่กับอำหำร 
และระยะกำรลอกครำบ เช่น เขียวอ่อน เทำปนด�ำ น�้ำตำลอ่อน น�้ำตำลด�ำ ออกท�ำลำยพืชในเวลำกลำงคืน  
ส่วนกลำงวันหลบตำมซอกใบ ขนำดโตเต็มที่มีล�ำตัวยำว 2 เซนติเมตร ระยะหนอน 15-18 วัน หนอนเข้ำดักแด้
ใต้ดินใกล้ต้นพืช ระยะดักแด้ 5-7 วัน วงจรชีวิต 28-35 วัน 
 ในปี พ.ศ. 2544 กองกีฏิและสัตววิทยำ ได้รำยงำนว่ำ หนอนกระทู้หอมมีรำยงำนกำรระบำดทั่วโลก  
จึงมีชื่อเรียกแตกต่ำงกันออกไป ส่วนใหญ่จะเรียกตำมชื่อพืชอำหำร เช่น small cotton worm, linseed  
caterpillar, lesser armyworm, pigweed caterpillar, false armyworm, asparagus caterpillar,  
small willow moth หรือ beet armyworm เป็นต้น ในประเทศไทยเกษตรกรนิยมเรียกแตกต่ำงกันไป  
เช่น หนอนกระทู้หอม หนอนหลอดหอม หรือหนอนหนังเหนียว เน่ืองจำกสำมำรถต้ำนทำนต่อสำรเคมีก�ำจัดแมลง 
ได้รวดเร็ว พบระบำดในพืชเศรษฐกิจหลำยชนิด เช่น หอมแดง องุ่น ฝ้ำย พริก พืชตระกูลกะหล�่ำ ทำนตะวัน  
ถ่ัวลิสง ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง กุหลำบ มะเขือเทศ เป็นต้น และในปี ค.ศ. 1982 E-Guidny et al. รำยงำนว่ำ  
หนอนกระทู้หอมเป็นแมลงในสกุล Spodoptera ซ่ึงเป็นสกุลท่ีมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงควำมต้ำนทำนต่อ
สำรเคมีก�ำจัดแมลงได้อย่ำงรวดเร็วและดีท่ีสุดเม่ือเทียบกับแมลงในสกุลอ่ืน สำมำรถสร้ำงควำมต้ำนทำนต่อสำรเคมี 
ก�ำจัดแมลงได้เกือบทุกชนิด จึงเป็นปัญหำในกำรป้องกันก�ำจัดของเกษตรกรตลอดมำ สำรเคมีก�ำจัดแมลงที่มี
ประสิทธิภำพสูงสำมำรถน�ำมำใช้ควบคุมหนอนกระทู้หอมได้ในระยะเวลำอันสั้นเพียง 2-3 ปี เท่ำนั้น

ชนิดของศัตรูพืช
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ชื่อวิทยาศาสตร์: Helicoverpa armigera (Hübner)
ชื่อสามัญ: cotton bollworm/ หนอนเจำะสมอฝ้ำย
วงศ์: Noctuidae
อันดับ: Lepidoptera

 ผีเสื้อหนอนเจำะสมอฝ้ำย เป็นผีเสื้อกลำงคืน จัดเป็นแมลงศัตรูพืชที่ส�ำคัญของประเทศไทย 
ในปัจจุบัน และมีแนวโน้มว่ำจะเป็นศัตรูร้ำยแรงของประเทศในอนำคต ท้ังน้ีเน่ืองจำกแมลงชนิดน้ีมีพืชอำหำร 
กว้ำงมำก ประกอบกับวงจรชีวิตค่อนข้ำงส้ันประมำณ 1 เดือน เพศเมียสำมำรถวำงไข่ได้ 1,000-2,000 ฟอง 
วำงไข่เป็นฟองเด่ียวๆ ตำมส่วนต่ำงๆ ของพืช ไข่มีสีขำวนวล ระยะไข่ 2-3 วัน สีของตัวหนอนเปล่ียนไปตำมวัย 
และชนิดของพืชอำหำร ล�ำตัวมีขนและมีแถบสีครีมท่ีด้ำนข้ำงล�ำตัวข้ำงละแถบ หนอนลอกครำบ 5 คร้ัง ตัวโตเต็มท่ี 
ยำวประมำณ 3.5-4 เซนติเมตร ระยะหนอน 15-21 วัน จะเข้ำดักแด้ตำมรอยแตกของดิน ระยะดักแด้ 8-12 วัน  
ตัวเต็มวัยมีควำมกว้ำงของปีก 3.2-3.8 เซนติเมตร ปีกคู่หน้ำสีน�้ำตำลปนแดง มีลำยแถบสีน�้ำตำลอ่อนพำด 
ตำมขวำงของส่วนปลำยปีก ปลำยส่วนท้องมีพู ่ขนสีเหลือง ส�ำหรับเพศผู้ปีกคู่หน้ำมีสีน�้ำตำลอมเขียวและ 
ส่วนของท้องมีขนสีน�้ำตำลเข้ม แม่ผีเส้ือสำมำรถบินเคล่ือนท่ีได้เป็นระยะทำงไกลๆ ดังน้ันจึงพบว่ำมีกำรระบำด
อย่ำงรวดเร็วเป็นพ้ืนท่ีกว้ำงได้ตลอดปี 
 หนอนเจำะสมอฝ้ำยสำมำรถสร้ำงควำมต้ำนทำนต่อสำรเคมีก�ำจัดแมลงได้รวดเร็ว จึงเป็นปัญหำมำก 
ในกำรป้องกันก�ำจัด ในอดีตประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลูกฝ้ำยสูงถึง 1 ล้ำนไร่ จำกปัญหำกำรระบำดของหนอนเจำะ 
สมอฝ้ำยท�ำให้พ้ืนท่ีปลูกฝ้ำยของประเทศลดลง จึงผลิตฝ้ำยไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของอุตสำหกรรมผลิตเส้ือผ้ำ  
ท�ำให้ต้องน�ำเข้ำปุยฝ้ำยจำกต่ำงประเทศ ในแหล่งปลูกฝ้ำยอ่ืนๆ ท่ัวโลกก็ประสบปัญหำกำรระบำดของหนอน 
เจำะสมอฝ้ำยเช่นกัน
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ชื่อวิทยาศาสตร:์ Spodoptera litura (Fabricius)
ชื่อสามัญ: common cutworm/ หนอนกระทู้ผัก
วงศ์: Noctuidae
อันดับ: Lepidoptera

 ผีเส้ือหนอนกระทู้ผัก เป็นผีเส้ือกลำงคืน พบระบำดอยู่ในประเทศแถบเอเชีย มีช่ือเรียกแตกต่ำงกันไป  
เช่น cotton leafworm, common cutworm, tobacco cutworm ตัวเต็มวัยปีกคู่หน้ำมีสีน�้ำตำลเข้ม 
มีลวดลำยเต็มปีก คู่หลังสีขำวบำง ล�ำตัวมีขนสีน�้ำตำลอ่อนปกคลุมอยู่ เพศเมียวำงไข่เป็นกลุ่มๆ ประมำณ  
100-300 ฟอง บนใบพืช ปกคลุมด้วยกลุ่มขนเพ่ือป้องกันกำรถูกท�ำลำย วงจรชีวิต ระยะไข่ 2-3 วัน หนอนวัย 1 
หำกินเป็นกลุ่ม ต่อมำแยกกระจำยออก ระยะหนอน 15-21 วัน มี 5 วัย หนอนจะเข้ำดักแด้อยู่ในดิน ระยะดักแด้ 
ประมำณ 12 วัน ระยะหนอนจะสังเกตแถบสีด�ำท่ีปล้องอกท่ี 3 ได้ชัดเจน ล�ำตัวจะเปล่ียนจำกสีเขียวอ่อน 
เกิดลำยเส้นหรือจุดสีด�ำและผิวล�ำตัวมีขีดด�ำพำดตำมยำว หนอนเจริญเติบโตเต็มท่ีมีล�ำตัวอ้วนป้อมยำว 
ประมำณ 3.5-4.0 เซนติเมตร หนอนระยะน้ีจะท�ำควำมเสียหำยแก่พืชอย่ำงรุนแรง หนอนกระทู้ผักท�ำลำยพืช 
ท่ีมีควำมส�ำคัญทำงเศรษฐกิจมำกมำยหลำยชนิด เช่น ไม้ผล พืชไร่ ไม้ดอก พืชตระกูลกะหล�่ำ หอมใหญ่  
หน่อไม้ฝร่ัง มันเทศ กระเจ๊ียบเขียว เป็นต้น 
 หนอนกระทู้ผักพบท่ัวทุกภำคของประเทศไทยในทุกฤดูกำล หนอนกระทู้ผักมีขนำดใหญ่และ 
มีนิสัยหลบซ่อนตัวในตอนกลำงวัน จึงรอดพ้นจำกกำรถูกสำรเคมีก�ำจัดแมลงเม่ือเกษตรกรฉีดพ่น และสำมำรถ 
สร้ำงควำมต้ำนทำนต่อสำรเคมีก�ำจัดแมลงได้ดีและรวดเร็ว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในแหล่งท่ีมีกำรปลูกผักต่อเน่ือง 
ตลอดทั้งปี 
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การผลิตขยายชีวภัณฑ์

การเลี้ยงขยายแมลงอาศัยเพ่ือน�าไปผลิตไวรัส NPV 

 กำรเลี้ยงขยำยพันธุ์แมลงอำศัย จ�ำเป็นอย่ำงยิ่งส�ำหรับกำรผลิตไวรัส NPV เพื่อไปใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืช  
ทั้งน้ีเนื่องจำกไวรัส NPV ต้องอำศัยแมลงในกำรด�ำรงชีวิตและแพร่พันธุ์ (obligate parasite) ไวรัส NPV  
มีควำมเฉพำะเจำะจงสูงสำมำรถเจริญและเพิ่มจ�ำนวนอยู่ในเซลล์ของเเมลงอำศัยเท่ำนั้น จึงไม่สำมำรถผลิต 
ขยำยไวรัส NPV บนอำหำรได้เหมือนเช้ือรำ แบคทีเรีย หรือไส้เดือนฝอย ดังนั้นกำรเพำะเลี้ยงไวรัส NPV  
จะท�ำได้ 2 วิธีกำร คือ กำรใช้แมลงอำศัยมำเพำะเลี้ยงโดยตรง หรือกำรน�ำเอำเซลล์หรือเนื้อเยื่อของ 
แมลงอำศัยมำเล้ียงเพิ่มจ�ำนวนในอำหำรเลี้ยงเซลล์ (cell-culture) จนได้เซลล์ปริมำณมำกแล้วจึงท�ำกำร 
เพำะไวรัสลงในเซลล์หรือเนื้อเยื่อนั้น แต่กำรผลิตไวรัสในอำหำรเลี้ยงเซลล์ เป็นวิธีกำรที่มีค่ำใช้จ่ำยสูงและ
ประสิทธิภำพของไวรัสไม่คงที่
 กำรเพำะเล้ียงแมลงอำศัยเพ่ือน�ำมำใช้ผลิตไวรัส NPV นับว่ำเป็นวิธีกำรท่ีเหมำะสมท่ีสุด เน่ืองจำกม ี
ค่ำใช้จ่ำยถูกกว่ำวิธีกำรเพำะเล้ียงในอำหำรเล้ียงเซลล์ กำรศึกษำวิธีกำรผลิตขยำยแมลงอำศัยให้ได้ปริมำณมำก  
โดยกำรใช้อำหำรเทียมมำทดแทนอำหำรธรรมชำติ มีข้อดีดังน้ี
 1. ประหยัดแรงงำน เนื่องจำกไม่ต้องปลูกพืชอำหำรเพื่อน�ำมำเลี้ยงแมลง
 2. สำมำรถลดพื้นที่ในกำรเลี้ยงแมลงได้มำกกว่ำกำรเลี้ยงด้วยพืชอำหำร
 3. สำมำรถเลี้ยงแมลงได้จ�ำนวนมำกตำมควำมต้องกำร โดยไม่มีข้อจ�ำกัดในเรื่องของอำหำรที่จะน�ำมำเลี้ยง
 4. สำมำรถควบคุมคุณภำพของอำหำรเทียมได้ตลอดเวลำ เป็นผลดีต่อคุณภำพของไวรัสที่ผลิตได้
 5. กำรเลี้ยงด้วยอำหำรเทียมสำมำรถวำงแผนกำรผลิตหนอนได้ติดต่อกันตลอดปี
 6. ประหยัดเวลำในกำรเปลี่ยนอำหำร
 7. สำมำรถควบคุมขนำดของหนอนให้ได้ขนำดตำมต้องกำรและมีควำมสม�่ำเสมอในกำรผลิตหนอน

การเตรียมหัวเชื้อไวรัส NPV

 จำกกำรศึกษำของ Rickwood ในปี ค.ศ. 1987 และ Roth and Rickwood ในปี 1992 พบว่ำ ไวรัส  
NPV ท่ีเก็บจำกซำกหนอนตำยในธรรมชำติเมื่อน�ำมำปลูกเชื้อบนหนอนที่เป็นแมลงอำศัย อำจมีกำรปนเปื้อน 
ของเช้ือจุลินทรีย์ชนิดอ่ืนๆ จำกในธรรมชำติท่ีติดมำกับหนอน เม่ือน�ำมำท�ำกำรผลิตขยำยเป็นจ�ำนวนมำก 
อำจมีเช้ือจุลินทรีย์ชนิดอ่ืนเพ่ิมขยำยปริมำณพร้อมกับไวรัส NPV โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคือ Microsporidia ดังน้ัน 
จึงจ�ำเป็นต้องแยกเช้ือไวรัส NPV ให้บริสุทธิ�เสียก่อน ก่อนท่ีจะน�ำเช้ือไปใช้เป็น inoculum กำรท�ำเช้ือไวรัส NPV 
ให้บริสุทธิ� โดยวิธี Gradient centrifugation โดยใช้ควำมเข้มข้นของสำรละลำยน�้ำตำลซูโครสเป็นตัวแยก 
ผลึกไวรัส NPV ออกจำกส่ิงแปลกปลอมต่ำงๆ จนได้ผลึกไวรัสท่ีบริสุทธิ�
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การผลิตขยายไวรัส NPV
(Nucleopolyhedrovirus)
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การเตรียมไวรัส NPV เบื้องต้น

 1. เทซำกหนอนตำยลงในหลอดปั่นเหวี่ยงขนำด 10 มิลลิลิตร เติม 0.1% sodium dodecyl  
sulphate (SDS) ลงไปในหลอดปั่นเหวี่ยง 5-6 มิลลิลิตร
 2. ใช้หลอดบดกดหมุนเพื่อให้ล�ำตัวหนอนแตก
 3. น�ำไปเข้ำเครื่องปั่นเหวี่ยงที่ 2,000 รอบ/นำที นำน 1 นำที เพื่อแยกเอำส่วนของเนื้อเยื่อแมลงออก 
ทิ้งไป
 4. เทน�้ำใสตอนบนไปยังหลอดปั่นเหวี่ยงหลอดใหม่แล้วปั่นซ�้ำอีกครั้งตำมข้อ 3
 5. รวบรวมน�้ำใสตอนบนเข้ำด้วยกันและทิ้งตะกอนก้นหลอด
 6. น�ำไปเข้ำเครื่องปั่นเหวี่ยงที่ 3,000 รอบ/นำที นำน 10 นำที เพื่อให้ผลึกของไวรัสตกตะกอนที่ก้นหลอด 
เทน�้ำใสตอนบนทิ้ง
 7. เติมน�้ำกลั่น 5 มิลลิลิตร น�ำเข้ำเครื่องปั่นเหวี่ยงอีกครั้งที่ 3,000 รอบ/นำที นำน 10 นำที
 8. เก็บรวบรวมตะกอนของผลึกไวรัส

การเตรียมไวรัส NPV ให้บริสุทธิิ์

 1. ท�ำกำรเตรียมสำรละลำยน�้ำตำลซูโครส ท่ีควำมเข้มข้น 40 45 50 55 และ 60% ในน�้ำกล่ัน น�ำไป 
น่ึงฆ่ำเช้ือในหม้อน่ึงฆ่ำเช้ือ
 2. ท�ำเช้ือให้บริสุทธิ�โดยใช้เคร่ือง ultra-centrifuge ท่ีมีรอบกำรป่ันสูงถึง 40,000 รอบ/นำที และ 
ใช้ตัว rotor แบบ swing bucket โดยมีหลอดป่ันเหว่ียงขนำด 30 มิลลิลิตร จ�ำนวน 6 หลอด
 3. เตรียมหลอดสำรละลำยน�้ำตำลซูโครสในหลอดป่ันเหว่ียงโดยเทน�้ำตำลท่ีมีควำมเข้มข้นสูงลงไปก่อน 
ตำมล�ำดับ โดยใช้น�้ำตำลแต่ละควำมเข้มข้นจ�ำนวนควำมเข้มข้นละ 5 มิลลิลิตร จำกน้ันน�ำหลอดป่ันเหว่ียง 
ท่ีบรรจุน�้ำตำลท้ัง 5 ควำมเข้มข้นแล้วเข้ำเก็บในตู้เย็น 1 คืน เพ่ือให้น�้ำตำลซูโครสแต่ละช้ันของควำมเข้มข้น 
มีควำมกลมกลืนกัน
 4. น�ำหลอดป่ันเหว่ียงออกจำกตู้เย็นจำกน้ันน�ำไวรัส NPV ท่ีได้จำกกำรเตรียมเบ้ืองต้น ใช้ไมโครปิเปต 
ดูดสำรแขวนลอยของไวรัสลงบนส่วนบนสุดของน�้ำตำลซูโครสในหลอดป่ันเหว่ียงจ�ำนวน 2 มิลลิลิตร จ�ำนวน  
6 หลอด จำกน้ันน�ำหลอดป่ันเหว่ียงไปท�ำกำรถ่วงน�้ำหนักให้แต่ละคู่ของหลอดป่ันเหว่ียงในตัว rotor ต้องมี 
น�้ำหนักเท่ำกันโดยใช้น�้ำกล่ันและเคร่ืองช่ังทศนิยม 2 ต�ำแหน่ง
 5. น�ำเข้ำเคร่ืองป่ันเหว่ียงท่ี 20,000 รอบ/นำที นำน 1 ช่ัวโมง 30 นำที
 6. เม่ือครบก�ำหนดเวลำน�ำหลอดป่ันเหว่ียงออกจำก rotor น�ำแต่ละหลอดมำท�ำกำรดดูเอำผลึกไวรัส NPV 
ออกมำโดยใช้ไมโครปิเปตดูดบริเวณวงสีขำวของผลึกไวรัสท่ีระดับควำมเข้มข้นของน�้ำตำลท่ี 56-57%
 7. น�ำไวรัส NPV ท่ีดูดออกมำน�ำมำใส่ไว้ในบีกเกอร์ขนำด 100 มิลลิลิตร โดยเติมน�้ำกล่ันลงไปในไวรัส 
ท่ีดูดออกมำ ในอัตรำน�้ำกล่ันต่อไวรัส 2:1 น�ำเข้ำตู้เย็น 3 ช่ัวโมง จำกน้ันน�ำมำเข้ำเคร่ืองป่ันเหว่ียงท่ี 3,000  
รอบ/นำที นำน 30 นำที เทน�้ำใสตอนบนท้ิง
 8. น�ำตะกอนก้นหลอดมำเติมน�้ำกล่ันเล็กน้อย น�ำไปเขย่ำโดยใช้เคร่ือง vortex mixer เพ่ือแยกผลึก 
ไวรัสท่ีติดก้นหลอดออก
 9. น�ำสำรแขวนลอยไวรัสบรรจุในหลอดเก็บ เขียนบันทึกข้ำงหลอด จำกน้ันน�ำไปเก็บในตู้เย็นท่ี -20  
องศำเซลเซียส เพ่ือรอกำรน�ำไปใช้ต่อไป
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การเตรียมอาหารเทียมเลี้ยงแมลงอาศัย 

สูตรอาหารเทียมใช้เลี้ยงแมลงเพื่อผู้ลิตไวรัส NPV ปรับปรุงจากสูตรของอุทัย (2544)

ส่วนผู้สม

ปริมาณของส่วนผู้สม

ส�าหรับเลี้ยงหนอนเจาะสมอฝ้าย
หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผู้ัก

ส�าหรับใช้ปลูกไวรัส NPV

ถั่วเขียวบด 200 กรัม 300 กรัม

Dried baker’s yeast 20 กรัม 10 กรัม

Methyl parahydroxybenzoate 5 กรัม 6 กรัม

Sorbic acid 3 กรัม 3 กรัม

Antibiotic - 3 กรัม

Agar 25 กรัม 25 กรัม

Formalin 40% 6 มิลลิลิตร -

Vitamin stock* 45 มิลลิลิตร 30 มิลลิลิตร

น�้ำกลั่น 1,800 มิลลิลิตร
(1,000 มิลลิลิตร ส�ำหรับต้มวุ้น

800 มิลลิลิตร ส�ำหรับปั่นส่วนผสม)

1,650 มิลลิลิตร
(850 มิลลิลิตร ส�ำหรับต้มวุ้น

800 มิลลิลิตร ส�ำหรับปั่นส่วนผสม)

 * Vitamin stock (ส่วนผสมต่อน�้ำ 100 มิลลิลิตร) 
  Niacin 600 มิลลิกรัม
  Inositol 500 มิลลิกรัม
  Calcium pantothenate 600 มิลลิกรัม
  Vitamin B1 250 มิลลิกรัม
  Ribofalvin (B2) 150 มิลลิกรัม
  Vitamin B6 150 มิลลิกรัม
  Folic acid 250 มิลลิกรัม
  Choline choride 1,000 มิลลิกรัม
  Biotin 0.5 มิลลิกรัม
  Vitamin B12 200 มิลลิกรัม
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การปลูกเช้ือไวรัส NPV บนแมลงอาศัย

 กำรผลิตไวรัส NPV ของหนอนกระทู้หอม หนอนเจำะสมอฝ้ำย และหนอนกระทู้ผัก โดยคัดเลือก 
ไวรัส NPV ของหนอนแต่ละชนิดที่มีประสิทธิภำพสูงสุด จำกนั้นน�ำมำท�ำให้บริสุทธิ�ก่อนที่จะน�ำมำใช้เป็น  
inoculum เพื่อปลูกเชื้อ โดยใช้อัตรำควำมเข้มข้นของไวรัส NPV แต่ละชนิด ดังนี้
 ก. ไวรัส NPV ของหนอนกระทู้หอม ที่ควำมเข้มข้น 1x106 polyhedra/มิลลิลิตร
 ข. ไวรัส NPV ของหนอนเจำะสมอฝ้ำย ที่ควำมเข้มข้น 5x106 polyhedra/มิลลิลิตร
 ค. ไวรัส NPV ของหนอนกระทู้ผัก ท่ีควำมเข้มข้น 1x107 polyhedra/มิลลิลิตร
 กำรปลูกไวรัสด้วยกำรเท inoculum ของไวรัส NPV ปริมำณ 3 มิลลิลิตร ใช้แปรงขนอ่อนขนำด 3 นิ้ว  
ปำดไวรัส NPV ให้ท่ัวบนผิวหน้ำของอำหำรเทียมสูตรส�ำหรับปลูกเช้ือ ท่ีเทลงบนถำดปลูกเช้ือขนำด  
24.5×24.5×6 เซนติเมตร แล้วผ่ึงถำดอำหำรเทียมไว้ให้แห้งประมำณ 5 นำที จำกน้ันกดช่องเล้ียงท่ีมี 
จ�ำนวน 98 ช่อง/ถำด ลงบนผิวหน้ำของอำหำรเทียมให้จมลงไปบนผิวหน้ำของอำหำรเทียมเล็กน้อย จำกนั้น 
เข่ียหนอนลงไปในถำดปลูกไวรัส NPV ช่องละ 1 ตัว และปิดถำดให้สนิท ติดป้ำยก�ำกับวันที่ปลูกไวรัส NPV  
พร้อมจ�ำนวนถำด ก่อนน�ำไปเก็บในห้องที่มีอุณหภูมิ 27 องศำเซลเซียส ใช้เวลำฟักตัวในกำรเกิดโรคประมำณ 7-9 วัน

ภาชนะส�าหรับใส่อาหารเทียมที่ใช้ในการปลูกเชื้อไวรัส NPV ในหนอน
 ก) ถำดใส่อำหำรเทียมส�ำหรับใช้ปลูกเชื้อไวรัส NPV
 ข) ช่องเลี้ยงที่มีจ�ำนวน 98 ช่อง
 ค) ถำดปลูกเชื้อที่ปิดฝำสนิท
 ง) กำรบันทึกและเก็บถำดปลูกเชื้อไวรัส NPV บนชั้นเก็บ

ก ข

ค ง
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การเก็บรวบรวมไวรัส NPV

 เม่ือหนอนได้รับกำรปลูกเช้ือแล้ว เช้ือไวรัส NPV จะใช้เวลำฟักตัวประมำณ 7-9 วัน ข้ึนอยู่กับอำยุและ 
ชนิดของหนอน ถ้ำหนอนท้ัง 3 ชนิดท่ีน�ำมำปลูกเช้ือมีอำยุ 7-8 วัน จะพบหนอนเร่ิมเป็นโรคตำยในวันท่ี 6 และ 
จะตำยมำกในวันท่ี 7-8 ยกเว้นหนอนกระทู้ผักท่ีมีขนำดใหญ่ จะใช้เวลำฟักตัวนำนกว่ำหนอนกระทู้หอมและ 
หนอนเจำะสมอฝ้ำย โดยจะมีกำรตำยในวันท่ี 8-9 และตำยต่อเน่ืองไปถึงวันท่ี 10 และ 11 หลังจำกได้รับเช้ือ
 กำรเก็บหนอนตำยออกจำกถำดปลูกเช้ือโดยกำรดัดแปลงใช้เคร่ืองดูดสูญญำกำศ (vacuum pump)  
ต่อท่อเข้ำสู่ขวดรูปชมพู่ (flask) ขนำด 1 ลิตร เพื่อเก็บรวบรวมหนอนที่ตำย จำกนั้นน�ำไปเทรวมในขวดพลำสติก 
ทึบแสงปำกกว้ำงที่มีฝำเกลียวปิดสนิท ขนำดควำมจุ 2-3 ลิตร จดบันทึกวันที่ ชนิดของหนอน และปริมำณที่เก็บได้  
จำกนั้นน�ำไปเก็บในตู้แช่เย็นที่มีอุณหภูมิ -20 องศำเซลเซียส เพื่อรอกำรน�ำไปท�ำสูตรส�ำเร็จต่อไป

การผลิตชีวภัณฑ์ไวรัส NPV

 1. ผสม Guar gum ลงใน Propylene glycol กวนให้ละลำย
 2. เท Kaolin clay ลงในน�้ำสะอำดที่ตวงไว้แล้วกวนให้ละลำย
 3. เท Silica form ลงไป กวนผสมให้ละลำย
 4. เทหัวเชื้อไวรัส NPV ลงในเครื่องปั่นผสมสำร จำกนั้นเทสำรละลำยที่ได้จำกข้อ 2 และ 3 ลงไป  
ปั่นผสมให้เข้ำกัน
 5. เติม Emulsogen ปั่นต่อไป ประมำณ 1 นำที 
 6. บรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ชีวภัณฑ์ไวรัส NPV
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Link / QR code / Clip ของชีวภัณฑ์

 https://www.youtube.com/watch?v=v-7kvC61M1E&feature=youtu.be
 https://www.youtube.com/watch?v=9goSdpe4alw&feature=youtu.be
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ที่มาและความส�าคัญ/ปัญหาศัตรูพืช

 Bacillus thuringiensis เป็นแบคทีเรียท่ีรู้จักกันในช่ือ Bt หรือ B.T. หรือ บีที เป็นแบคทีเรีย  
แกรมบวก (gram positive) มีรูปร่ำงเป็นท่อน (rod shaped) มีกำรสร้ำงสปอร์ Bt จัดอยู่ในกลุ่มแบคทีเรีย 
พวก facultative aerobic bacteria คือ สำมำรถเจริญได้ท้ังในสภำพท่ีมีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจน แต่ 
ขณะสร้ำงสปอร์ต้องกำรสภำพท่ีมีออกซิเจน Bt พบได้ทุกหนทุกแห่งในโลกท้ังในอำกำศ ดิน น�้ำ แม้แต่บนต้นไม้  
และใบไม้ Bt มีควำมปลอดภัยสูงไม่เป็นอันตรำยต่อมนุษย์และสัตว์ ในต่ำงประเทศมีกำรทดลองเก่ียวกับ 
ควำมปลอดภัยจำกกำรใช้ Bt กับสัตว์เลือดอุ่น เช่น นก สัตว์น�้ำพวกปลำ แมลงท่ีเป็นประโยชน์ เช่น ผ้ึง แมลงห�้ำ  
แมลงเบียน ลักษณะเฉพำะของ Bt คือ สำมำรถสร้ำงสำรพิษ ซ่ึงเม่ือแมลงกินเข้ำไปจะท�ำให้แมลงตำย ดังน้ัน  
จึงมีประสิทธิภำพเฉพำะกับตัวอ่อนหรือวัยหนอนของแมลง ยกเว้น Bt บำงสำยพันธ์ุท่ีท�ำลำยได้ท้ังตัวอ่อน 
และตัวเต็มวัยของด้วงปีกแข็งบำงชนิด จึงได้มีกำรน�ำไปใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชทำงกำรเกษตร
 แบคทีเรียในสกุล Bacillus ท่ีมีกำรศึกษำค้นคว้ำมำกท่ีสุดและมีกำรผลิตน�ำไปใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืช 
หลำยชนิดท่ัวโลก คือ B. thuringiensis เน่ืองจำกเป็นจุลินทรีย์ท่ีมีกำรค้นพบและมีศักยภำพในกำรควบคุม 
แมลงศัตรูพืชมำนำน มีคุณลักษณะครบถ้วนทุกประกำรเหมำะแก่กำรเป็น microbial insecticide 

แบคทีเรีย แบคทีเรีย Bacillus thuringiensisBacillus thuringiensis (Bt) (Bt)

ชื่อวิทยาศาสตร์: Bacillus thuringiensis
วงศ์: Bacillaceae
อันดับ: Bacillales

เอกสารวิชาการ
ชีวภัณฑ์ป้องกันก�าจัดศัตรูพืช 63



วงจรชีวิต

 เม่ือเล้ียง Bt บนอำหำรเล้ียงเช้ือโคโลนีมีลักษณะสีขำวขุ่น ผิวไม่มัน ขอบไม่เรียบ โคโลนีค่อนข้ำงใหญ่  
5-10 มิลลิเมตร Bt มีกำรเจริญเติบโตอยู่ 2 ระยะ คือ vegetative (germination) และ sporulation  
ในระยะ vegetative สปอร์จะงอกเป็นเซลล์รูปแท่งเรียกว่ำ vegetative cell ที่มีกำรแบ่งตัวเพิ่มจ�ำนวน 
อย่ำงทวีคูณ ได้เซลล์ท่ีต่อกันเป็นสำยยำวคล้ำยโซ่ หลังจำกนั้นประมำณ 24-48 ชั่วโมง Bt จะเข้ำสู่ระยะ  
sporulation ซึ่งระยะน้ีจะปรำกฏิเมื่ออำหำรหมดหรือสภำพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม จะมีกำรสร้ำงสปอร์
และผลึกโปรตีน (crystal protein) ขึ้นภำยในเซลล์ไปพร้อมๆ กัน รูปร่ำงของผลึกโปรตีนขึ้นอยู่กับชนิดและ 
สำยพันธุ์ของ Bt ซ่ึงสปอร์นี้มีควำมทนทำนต่อสภำพแวดล้อมทั้งที่เหมำะสมและไม่เหมำะสมต่ำงๆ ได้ เช่น  
อุณหภูมิสูงหรือควำมแห้งแล้ง ต่อจำกนั้นผนังเซลล์มีลักษณะบำงจะสลำยตัวไป สปอร์และผลึกโปรตีนจะ 
ลอยอิสระอยู่ในอำหำรหรือวัสดุที่เชื้ออำศัยอยู ่ แล้วเมื่ออยู ่ภำยใต้สภำพแวดล้อมหรือเงื่อนไขที่เหมำะสม  
สปอร์จะงอกและเริ่มเข้ำสู่ระยะ vegetative cell อีกครั้ง 

ลักษณะเซลล์และสปอร์ของ Bacillus thuringiensis

ลักษณะโคโลนีของ Bacillus thuringiensis และของจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆ
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วงจรชีวิตของ Bacillus thuringiensis

กลไกการท�าลายศัตรูพืช

 สำรเคมีก�ำจัดแมลงมีท้ังชนิดท่ีถูกตัวตำยและกินตำย ซ่ึงแตกต่ำงจำก Bt เพรำะแมลงต้องกินเข้ำไป 
และมีประสิทธิภำพเฉพำะกับตัวอ่อนหรือวัยหนอนของแมลง ยกเว้น Bt บำงสำยพันธ์ุท่ีท�ำลำยได้ท้ังตัวอ่อน
และตัวเต็มวัยของด้วงปีกแข็งบำงชนิด ผลึกโปรตีนของ Bt ท่ีเป็นสำรพิษท่ีน�ำมำใช้ในกำรควบคุมแมลงศัตรูพืช  
เม่ือเข้ำไปอยู่ในกระเพำะอำหำรส่วนกลำงของแมลง (midgut) ท่ีมีสภำพเป็นด่ำง คือมีค่ำ pH ประมำณ 8.9  
หรือมำกกว่ำน้ัน จะเกิดกำรย่อยสลำยของผลึกโปรตีนและถูกกระตุ้นให้มีกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงของโมเลกุล 
โดยน�้ำย่อยของแมลงกลำยเป็นสำรพิษ ซ่ึงสำรพิษน้ีจะท�ำให้เกิดรูในกระเพำะอำหำรส่วนกลำงของแมลง ท�ำให้
เซลล์ผนังกระเพำะอำหำรบวมและแตกออก ของเหลวท่ีอยู่ในกระเพำะจะไหลออกตำมรอยแผลไปอยู่ท่ีช่องว่ำง
ภำยในล�ำตัวของแมลง ส่งผลให้แรงดันของระบบเลือดเสียสมดุล แมลงเป็นอัมพำต หยุดกินอำหำร เคล่ือนไหว
ไม่ได้และตำยในท่ีสุด นอกจำกน้ีสปอร์ท่ีแมลงกินเข้ำไปจะไปขยำยพันธ์ุอยู่ท่ีกระเพำะ และบำงส่วนก็เข้ำไป 
ตำมรอยแผล ไปแบ่งตัวอยู่ตำมเนื้อเยื่อต่ำงๆ ในตัวแมลง ซึ่งเป็นสำเหตุท�ำให้เลือดแมลงเป็นพิษ
 กำรที่แมลงศัตรูพืชจะตำยเร็วหรือช้ำขึ้นกับปัจจัยต่ำงๆ ดังนี้
 1. ควำมเป็นกรด-ด่ำง ภำยในล�ำไส้ของแมลงแต่ละชนิดจะมี pH ท่ีแตกต่ำงกัน ซ่ึง pH ท่ีเหมำะสม 
คือ 8.9 ขึ้นไป
 2. ชนิดของแมลง อำยุ ควำมแข็งแรง และวัยที่เหมำะสม (คือระยะตัวอ่อน)
 3. สภำพแวดล้อม ได้แก่ อุณหภูมิ ควำมช้ืน แสงแดด พืชอำหำร
 4. ชนิดของ Bt ซึ่งมีหลำย subspecies หรือ varieties หรือ serovar ควำมแข็งแรงของ Bt และ 
กำรปนเปื้อนของ Bt
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การเข้าท�าลายแมลงของ Bacillus thuringiensis

วิธิีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช 

 1. อ่ำนฉลำกข้ำงภำชนะบรรจุ เพื่อทรำบว่ำ Bt ใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชชนิดใด มีชื่อของแมลงศัตรูพืช 
ที่ต้องกำรก�ำจัดระบุอยู่หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจำก Bt ที่มีจ�ำหน่ำยในท้องตลำดมีหลำยสำยพันธุ์ ประสิทธิภำพ 
ในกำรควบคุมแมลงศัตรูพืชแตกต่ำงกัน
 2. กำรผสม Bt กับน�้ำก่อนกำรพ่น ในท้องตลำดมี Bt จ�ำหน่ำยหลำยรูปแบบ เช่น รูปผงละลำยน�้ำ  
รูปน�้ำหรือในรูปสำรละลำยน�้ำเข้มข้น ในกรณีที่เป็น Bt รูปเม็ดละลำยน�้ำ หรือรูปผงละลำยน�้ำไม่ควรผสม Bt  
กับน�้ำในถัง ควรแบ่งน�้ำจ�ำนวน 1-2 ลิตร แล้วผสม Bt ให้เข้ำกันจึงเทใส่ถังน�้ำที่เตรียมไว้ กวนให้เข้ำกันแล้วเท 
ลงในถังเครื่องพ่นสำร กำรใช้ Bt ควรผสมสำรจับใบด้วยทุกครั้งโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรพ่น Bt ในพืชตระกูลกะหล�่ำ  
ซึ่งผิวใบมีลักษณะมัน สำรจับใบจะช่วยให้ Bt เคลือบผิวใบได้ดีขึ้นและช่วยลดกำรชะล้ำงของน�้ำฝนหรือน�้ำ 
ที่รดแปลง
 3. ศึกษำพฤติกรรมของแมลงศัตรูพืช ควรทรำบว่ำแมลงอำศัยกัดกินอยู่ส่วนใดของพืช เช่น คะน้ำ 
มีหนอนใยผักและหนอนคืบกะหล�่ำเป็นแมลงศัตรูที่ส�ำคัญ แมลงทั้ง 2 ชนิดนี้จะกัดกินด้ำนล่ำงของใบคะน้ำ ดังนั้น
กำรพ่น Bt บนพืชตระกูลกะหล�่ำ ควรเอียงหัวฉีดเข้ำทำงด้ำนล่ำงของต้นเพื่อให้ละอองของ Bt ลงสู่ใต้ใบซึ่งเป็น 
แหล่งที่หนอนใยผักและหนอนคืบกะหล�่ำอำศัยอยู่
 4. ควรใช้หัวฉีดที่มีขนำดของละอองสำรเล็กที่สุดจะท�ำให้จับผิวใบได้ดีกว่ำกำรพ่นที่มีขนำดละอองสำรใหญ่
 5. ควรหลีกเลี่ยงกำรพ่น Bt ในขณะแสงแดดจัดในช่วง 10.00 น. ถึง 15.00 น. ควรพ่นหลังเวลา  
15.00 น. จะช่วยให้ Bt คงอยู่บนต้นพืชได้นำนขึ้น
 6. ใช้ Bt ตำมอัตรำที่แนะน�ำ เนื่องจำกกำรใช้อัตรำต�่ำไม่สำมำรถก�ำจัดแมลงศัตรูพืชในแปลงได้
 7. หม่ันตรวจดูแปลงปลูกพืช เช่น เกษตรกรต้องหมั่นตรวจดูแปลงปลูกพืช เพื่อส�ำรวจแมลงศัตรูพืช  
หำกพบแมลงศัตรูพืชระบำดให้พ่น Bt ตำมอัตรำแนะน�ำ 
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ข้อดี
 1. Bt เป็นจุลินทรีย์ท่ีมีควำมเฉพำะเจำะจงต่อแมลงเป้ำหมำย โดยไม่มีผลกระทบต่อแมลงชนิดอ่ืนๆ  
เช่น แมลงศัตรูธรรมชำติ (แมลงห�้ำ แมลงเบียน) ตลอดจนแมลงท่ีมีประโยชน์อ่ืนๆ
 2. Bt มีควำมปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และพืช
 3. Bt ไม่มีฤทธิ�ตกค้ำง หลังจำกเก็บผลิตผลแล้วสำมำรถน�ำมำล้ำงท�ำควำมสะอำดแล้วบริโภคได้ทันที
 4. Bt จัดเป็นจุลินทรีย์ท่ีมีประสิทธิภำพสูง สำมำรถน�ำมำใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชได้ มีกำรผลิตจ�ำหน่ำย 
อย่ำงกว้ำงขวำงสำมำรถน�ำมำใช้ทดแทนสำรเคมีก�ำจัดแมลงศัตรูพืชได้
 5. Bt หลำยสำยพันธ์ุได้มีกำรพัฒนำให้สำมำรถใช้ในกำรควบคุมแมลงศัตรูพืช แมลงสร้ำงควำมต้ำนทำน 
ต่อ Bt มีน้อยกว่ำสำรเคมีก�ำจัดแมลงศัตรูพืช โดยได้มีกำรน�ำ Bt เข้ำมำใช้ตั้งแต่ปี 2512 จนกระทั่งปัจจุบัน 
ยังใช้ Bt ควบคุมแมลงศัตรูพืชอย่ำงได้ผล 
 6. Bt สำมำรถน�ำไปใช้ร่วมกับวิธีกำรป้องกันก�ำจัดอื่นๆ ได้เป็นอย่ำงดี

ข้อจ�ากัด 
 1. Bt มีควำมเฉพำะเจำะจงต่อแมลงเป้ำหมำย จึงไม่สำมำรถใช้กับแมลงศัตรูพืชที่พบว่ำมีกำรระบำด 
ในแปลงหลำยๆ ชนิด จ�ำเป็นต้องศึกษำก่อนว่ำ Bt สำมำรถใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชชนิดใดบ้ำงก่อนที่จะน�ำไปใช้
 2. Bt ออกฤทธิ�ช้ำ ใช้เวลำ 1-2 วัน จึงจะท�ำให้หนอนตำย เกษตรกรคุ้นเคยกับกำรใช้สำรเคมีก�ำจัดแมลง
ศัตรูพืชซึ่งออกฤทธิ�เร็ว หนอนจะตำยทันทีเมื่อพ่นสำร 
 3. รังสี Ultraviolet บนพืชมีผลต่อประสิทธิภำพของ Bt
 4. Bt มีรำคำสูง เกษตรกรนิยมใช้สำรเคมีก�ำจัดแมลงที่มีรำคำถูกกว่ำ
 5. ไม่ควรผสม Bt กับสำรเคมีก�ำจัดโรคพืช

แมลงศัตรูพืชท่ีส�าคัญท่ีสามารถใช้ Bt ในการปอ้งกันก�าจัด

แมลงศัตรูพืช พืชที่ถุูกท�าลาย

หนอนใยผัก (diamondback moth)
 Plutella xylostella

พืชตระกูลกะหล�่ำ (กะหล�่ำปลี คะน้ำ กะหล�่ำดอก 
ผักกำดขำวปลี ผักกำดต่ำงๆ)

หนอนคืบกะหล�่ำ (cabbage looper)
 Trichoplusia ni

พืชตระกูลกะหล�่ำ ผักกำดหอม ถั่วลันเตำ

หนอนคืบละหุ่ง (castor semi-looper)
 Achaea janata

ละหุ่ง พุทรำ กุหลำบ ทับทิม

หนอนร่ำนกินใบปำล์ม (slug caterpillar)
 Darna furva
 Darna diducta
 Thosia siamica
 Parasa lepida

ปำล์มน�้ำมัน มะพร้ำว
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แมลงศัตรูพืช พืชที่ถุูกท�าลาย

หนอนปลอก (bag worm)
 Mahasena corbetti
 Metisa plana

กล้วย มะพร้ำว ปำล์มน�้ำมัน

หนอนผีเสื้อขำว (cabbage white butterfly) 
 Pieris rapae
 Pieris brassicae

พืชตระกูลกะหล�่ำ

หนอนเจำะล�ำต้นข้ำวโพด (corn borer) 
 Ostrinia furnacalis

ข้ำวโพด ทำนตะวัน

หนอนกระทู้หอม (beet army worm)
 Spodoptera exigua

หน่อไม้ฝรั่ง องุ่น ข้ำวโพดฝักอ่อน ถั่วลันเตำ มะเขือเทศ
กระเจี๊ยบเขียว พืชตระกูลกะหล�่ำ กุหลำบ ดำวเรือง

หนอนเจำะสมอฝ้ำย (cotton bollworm) 
 Helicoverpa armigera

หน่อไม้ฝรั่ง องุ่น กระเจี๊ยบเขียว ถั่วลันเตำ กุหลำบ
ดำวเรือง ส้ม มะเขือเทศ 

หนอนบุ้งกินใบ (leaf eating caterpillar)
 Orgyia turbata

ปำล์ม ละหุ่ง ถั่วลิสง พุทรำ หน่อไม้ฝรั่ง

หนอนกินใบบัว (leaf eating caterpillar)
 Nymphula crisonalis

บัวต่ำงๆ

หนอนกินใบเผือก (leaf eating caterpillar) 
 Maduca quincuemaculata

เผือก ยำสูบ บอน ถั่ว

หนอนกินใบชมพู่ (leaf eating caterpillar) 
 Trabala vishnou

ชมพู่ ชมพู่สำแหรก ล�ำพู หูกวำง สะแก

หนอนห่อใบหรือแปะใบส้ม (leaf roller)
 Archips sp.

ส้มเขียวหวำน

หนอนหนำมหรือหนอนกินใบสน
(leaf eating caterpillar)
 Metanastria latipennis

สนสำมใบ สนจีน สนสองใบ กุหลำบ ซ้อ

แมลงศัตรูพืชท่ีส�าคัญท่ีสามารถุใช้ Bt ในการป้องกันก�าจัด (ต่อ)
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ชนิดของศัตรูพืช

ชื่อวิทยาศาสตร:์ Plutella xylostella Linnaeus
ชื่อสามัญ: diamondback moth/ หนอนใยผัก
วงศ์: Plutellidae
อันดับ: Lepidoptera

 หนอนใยผักเป็นผีเสื้อกลำงคืนขนำดเล็ก สีน�้ำตำลอ่อนถึงเข้มหรือสีเทำอ่อน บนสันหลังของปีกคู่หน้ำ 
จะมีรอยแถบสีเหลืองขำวตำมควำมยำวของล�ำตัว เม่ือมองด้ำนข้ำงของล�ำตัวจะเห็นเป็นรูปสำมเหล่ียม 3 อัน  
เรียงต่อกัน (diamond mark) พบแพร่กระจำยและระบำดท่ัวทุกภำคของประเทศไทยท่ีมีกำรปลูกพืช 
ตระกูลกะหล�่ำ หนอนใยผักเริ่มระบำดตั้งแต่ฤดูหนำวและจะเพิ่มควำมรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนระบำดมำกในช่วงท้ำย 
ของฤดูหนำวต่อฤดูแล้ง ซึ่งเป็นระยะที่มีกำรปลูกผักกันมำก ในฤดูฝนพบระบำดไม่รุนแรง หนอนใยผักเมื่อฟัก 
ออกมำจำกไข่ใหม่ๆ ตัวหนอนจะแทะกินผิวใบด้ำนล่ำงเป็นวงกว้ำงและท้ิงผิวใบด้ำนบนซ่ึงมีลักษณะโปร่งแสงไว้  
ในระยะต้นอ่อน หำกมีกำรระบำดรุนแรงหนอนใยผักจะกัดกินใบเป็นรูพรุนเหลือแต่ก้ำนใบ ในระยะออกดอก  
ติดฝัก หนอนจะกัดท�ำลำยส่วนยอดจนชะงักกำรเจริญเติบโต หนอนใยผักมีวงจรชีวิต 18-24 วัน หนอนมีสีครีม 
หรือเหลืองอ่อน ส่วนหัวและท้ำยมีลักษณะแหลม หนอนโตเต็มท่ีมีขนำด 0.8-1 เซนติเมตร หนอนใยผัก 
สำมำรถสร้ำงควำมต้ำนทำนต่อสำรเคมีก�ำจัดแมลงได้เร็ว ควรใช้วิธีกำรป้องกันก�ำจัดแบบผสมผสำน

 ส�าหรับแมลงศัตรูพืช ได้แก่ หนอนกระทู้หอม และหนอนเจาะสมอฝ้าย ข้อมูลเช่นเดียวกันกับ 
ในเร่ืองไวรัส NPV
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เตรียมอำหำรเล้ียงเช้ือ Nutrient Agar (NA) และ Nutrient Broth (NB) โดยใช้อำหำรส�ำเร็จรูป
และน�ำไปอบน่ึงฆ่ำเช้ือท่ี 121 องศำเซลเซียส ควำมดัน 15 ปอนด์/ตำรำงน้ิว เป็นเวลำ 15 นำที

เขย่ำเช้ือ Bt ในเคร่ืองเขย่ำท่ี 200 รอบ/นำที เป็นเวลำ 72 ช่ัวโมง

เช้ือสด Bt พร้อมใช้

น�ำเช้ือท่ีได้จำกส�ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืชมำ Simple streak บน NA ท่ีเตรียมไว้หน่ึงหลอด/หน่ึงจำน
บ่มเช้ือท่ีอุณหภูมิ 37 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 24 ช่ัวโมง แล้วขูด Bt ลงในอำหำรเหลว NB ท่ีเตรียมไว้

โดยใช้ลูปขูดอำหำร NA สองจำนต่อ NB หน่ึงขวด

 การผลิตขยายชีวภัณฑ์

การผลิตขยายแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis
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 https://www.youtube.com/watch?v=cwIDzfVhWhI&feature=youtu.be
 https://www.youtube.com/watch?v=WKXRV7425hM&feature=youtu.be
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ราเขียวเมตาไรเซียมราเขียวเมตาไรเซียม
Metarhizium anisopliae Metarhizium anisopliae สายพันธ์ุิ DOA-M5สายพันธ์ุิ DOA-M5

ชื่อวิทยาศาสตร์: Metarhizium anisopliae (Metsch) Sorokin 
ชื่อสามัญ: green muscardine/ รำเขียวเมตำไรเซียม
วงศ์: Clavicipitaceae
อันดับ: Hypocreales

โคโลนีราเขียวเมตาไรเซียมบนอาหาร PDA
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ที่มาและความส�าคัญ/ปัญหาศัตรูพืช 

 ด้วงแรดมะพร้ำว และด้วงงวงมะพร้ำว เป็นแมลงศัตรูมะพร้ำวท่ีมีควำมส�ำคัญมีกำรท�ำลำยค่อนข้ำงรุนแรง 
เนื่องจำกตัวเต็มวัยของด้วงแรดมะพร้ำวจะเจำะและกัดกินส่วนยอดของมะพร้ำวเกิดเป็นรอยแผล ท�ำให้ 
ตัวเต็มวัยด้วงงวงมะพร้ำวเข้ำมำวำงไข่ในโพรงที่ถูกด้วงแรดมะพร้ำวกัดเจำะไว้ ระยะไข่ หนอน และดักแด้  
ของด้วงงวงมะพร้ำวจะอยู่ภำยในต้นมะพร้ำวซึ่งสร้ำงควำมเสียหำยค่อนข้ำงมำก ส่วนระยะไข่ หนอน และดักแด้
ของด้วงแรดมะพร้ำวมักจะอยู่ตำมพื้นในกองเศษซำกพืชที่เกษตรกรน�ำมำกองทิ้งทับถมกัน กองปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก 
หรือตำมตอมะพร้ำวที่ถูกตัดทิ้งไว้เป็นเวลำนำน ซ่ึงสภำพดังกล่ำวถ้ำไม่มีกำรจัดกำรที่เหมำะสมจะกลำยเป็น 
แหล่งขยำยพันธ์ุของด้วงแรดมะพร้ำวและด้วงงวงมะพร้ำว ซ่ึงจะเป็นปัญหำกับเกษตรกรต่อไป จำกรำยงำนของ
กรมส่งเสริมกำรเกษตร เม่ือวันท่ี 20 พฤษภำคม 2563 พบพ้ืนท่ีกำรระบำดของด้วงแรดมะพร้ำวจ�ำนวน 7,176 ไร่ 
ใน 21 จังหวัด กำรควบคุมกำรระบำดของแมลงศัตรูมะพร้ำวท้ัง 2 ชนิดน้ีจึงมีควำมจ�ำเป็นเน่ืองจำกมักพบกำรระบำด
ของแมลงท้ัง 2 ชนิดน้ีร่วมกันเสมอ จำกพฤติกรรมของด้วงแรดมะพร้ำวท่ีพบกำรวำงไข่ในกองวัสดุเศษซำกพืช 
เน่ำเปื่อยตำมพื้นดิน ท�ำให้สำมำรถป้องกันกำรระบำดโดยกำรตัดวงจรในช่วงที่เป็นระยะตัวหนอนและดักแด้ 
ของด้วงแรดมะพร้ำวได้โดยกำรหำจุลินทรีย์ที่มีศักยภำพในกำรควบคุมระยะดังกล่ำว ซึ่งรำเขียวเมตำไรเซียม 
เป็นจุลินทรีย์ที่ได้รับควำมนิยมและใช้กันอย่ำงแพร่หลำยในหลำยประเทศ ประเทศไทยโดยกรมวิชำกำรเกษตร
ได้มีกำรศึกษำวิจัยในเรื่องนี้และปัจจุบันได้เผยแพร่สู่เกษตรกรเพื่อเป็นทำงเลือกในกำรป้องกันก�ำจัดอีกวิธีหนึ่ง 
 ในปี พ.ศ. 2548-2553 เสำวนิตย์ และคณะ ได้ศึกษำสูตรอำหำรและปัจจัยต่ำงๆ ท่ีเหมำะสมต่อกำร 
เจริญเติบโตของรำเขียวเมตำไรเซียมเพ่ือน�ำข้อมูลท่ีได้มำใช้เป็นพ้ืนฐำนในกำรผลิตขยำยเช้ือรำชนิดน้ี กำรศึกษำ 
คัดเลือกวัสดุท่ีใช้เป็นสำรพำ (carriers) ตลอดจนกำรทดสอบในเรื่องกำรเก็บรักษำ และศึกษำกำรใช้รำเขียว 
เมตำไรเซียมในกำรควบคุมแมลงศัตรูมะพร้ำว ผลกำรศึกษำท�ำให้ได้สำยพันธุ์ที่มีควำมเหมำะสมในกำรใช้ควบคุม
หนอนด้วงแรดมะพร้ำว หนอนแมลงด�ำหนำมมะพร้ำว และหนอนหัวด�ำมะพร้ำว โดยพบว่ำกำรเกิดโรคใน 
หนอนด้วงแรดมะพร้ำวใช้ระยะเวลำในกำรเกิดโรคอยู่ในช่วง 8-14 วัน หนอนแมลงด�ำหนำมมะพร้ำวใช้ระยะเวลำ
ในกำรเกิดโรคอยู่ในช่วง 4-8 วัน และหนอนหัวด�ำมะพร้ำวใช้เวลำในกำรเกิดโรคสูงสุดไม่เกิน 4 วัน จำกผล 
กำรทดลองพบว่ำเช้ือท่ีแยกได้จำกแมลงชนิดเดียวกันจะเกิดกำรติดเช้ือกลับไปในแมลงชนิดเดิมได้ดีกว่ำใน 

ลักษณะโครงสร้างการเกิดโคนิเดียราเขียวเมตาไรเซียม
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การเข้าท�าลายแมลงของเชื้อราโรคแมลงต่อหนอนผู้ีเสื้อ
(ท่ีมำ: Senthil-Nathan, 2015)

แมลงชนิดอ่ืน เช่น  รำเขียวเมตำไรเซียมสำยพันธ์ุ DOA-M5 ท่ีแยกได้จำกหนอนด้วงแรดมะพร้ำวจะท�ำให้ 
หนอนด้วงแรดมะพร้ำวเป็นโรคได้ดีกว่ำแมลงชนิดอ่ืนท่ีใช้ทดสอบ ในท�ำนองเดียวกันรำเขียวเมตำไรเซียม 
สำยพันธ์ุ DOA-M4 ท่ีแยกได้จำกหนอนแมลงด�ำหนำมมะพร้ำวก็ท�ำให้หนอนแมลงด�ำหนำมมะพร้ำวเป็นโรค 
ได้ดีกว่ำแมลงชนิดอื่นที่ใช้ทดสอบ
 ปี พ.ศ. 2554 เสำวนิตย์ และคณะ ได้ศึกษำอัตรำกำรใช้รำเขียวเมตำไรเซียมในกำรควบคุม  
หนอนด้วงแรดมะพร้ำวท่ีเหมำะสมต่อหน่วยพ้ืนท่ี และพบว่ำกำรใช้รำเขียวอัตรำ 200-1,000 กรัม/ถังซีเมนต์  
(ควำมจุ 0.25 ลูกบำศก์เมตร) ไม่ท�ำให้เปอร์เซ็นต์กำรตำยของหนอนด้วงแรดมะพร้ำวต่ำงกัน โดยพบว่ำ 
กำรเพิ่มปริมำณรำเขียวมำกข้ึนไม่ท�ำให้เกิดกำรติดเชื้อเพิ่มขึ้นเสมอไป ควำมแปรปรวนดังกล่ำวอำจเกิดขึ้น 
จำกกำรแข่งขันกันเพื่อแย่งอำหำรและที่อยู่อำศัยของเชื้อรำและเชื้อแบคทีเรียชนิดต่ำงๆ เมื่ออยู่ในพื้นที่จ�ำกัด 
กำรแพร่กระจำยของเชื้อรำโรคแมลงขึ้นอยู่กับปริมำณควำมหนำแน่นของเชื้อซึ่งต้องมีมำกพอ และต้องอยู่ใน 
สภำพแวดล้อมท่ีเหมำะสม ได้แก่ อุณหภูมิและควำมช้ืนท่ีพอเหมำะจะกระตุ้นให้เช้ือรำสร้ำงโคนิเดียและงอกได้  
นอกจำกน้ียังต้องค�ำนึงถึงโอกำสในกำรสัมผัสของโคนิเดียกับผนังล�ำตัวของเหยื่ออำศัย ซ่ึงแมลงท่ีติดโรคส่วนใหญ่
มักได้รับเช้ือผ่ำนเข้ำทำงผนังล�ำตัว ดังน้ันกำรน�ำเช้ือรำโรคแมลงไปใช้จึงจ�ำเป็นต้องท�ำให้เช้ือรำมีโอกำสกระจำยตัว 
ให้มำกท่ีสุดเพ่ือให้ถูกแมลงศัตรูพืชเป้ำหมำยได้มำกท่ีสุด
 ปี พ.ศ. 2561 เสำวนิตย์ และคณะ ได้ศึกษำและพัฒนำกำรผลิตรำเขียวเมตำไรเซียมให้อยู่ในรูปแบบ 
ชีวภัณฑ์อัดเม็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้เทคโนโลยีกำรผลิตรำเขียวเมตำไรเซียมในรูปแบบชีวภัณฑ์ท่ีมี
ประสิทธิภำพในกำรก�ำจัดด้วงแรดมะพร้ำว สะดวกต่อกำรใช้งำนและมีต้นทุนกำรผลิตไม่สูง เน้นรูปแบบอัดเม็ด 
เพ่ือลดกำรปลิวของโคนิเดียและปลอดภัยต่อผู้ใช้ ตลอดจนศึกษำกำรประยุกต์ใช้ชีวภัณท์รำเขียวเมตำไรเซียม 
ที่ผลิตได้ในกำรก�ำจัดด้วงแรดมะพร้ำวในสภำพไร่ ค่ำเฉล่ียหนอนด้วงแรดมะพร้ำวท่ีติดรำเขียวเมตำไรเซียม 
ในกองกับดักที่ใช้ชีวภัณฑ์เชื้อสดอัดเม็ดและเชื้อสดอยู่ที่ 87.07 และ 77.67% ตำมล�ำดับ ดังนั้นกำรใช้รำเขียว 
เมตำไรเซียมเพื่อควบคุมด้วงแรดมะพร้ำวจึงเป็นอีกหนึ่งทำงเลือกของเกษตรกรในกำรแก้ปัญหำด้วงแรดมะพร้ำว
ในสวนมะพร้ำวหรือในแปลงปลูกปำล์ม ณ ปัจจุบัน

กลไกการท�าลายศัตรูพืช
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 ในปี ค.ศ. 1998 Boucias and Pendland พบว่ำกำรเข้ำท�ำลำยแมลงของเช้ือรำโรคแมลงเร่ิมจำก 
โคนิเดียของเชื้อปลิวไปสัมผัสกับผนังล�ำตัวของแมลงอำศัย โคนิเดียจะสร้ำง Appressorium เพื่อช่วยในกำร 
เกำะยึดกับผนังล�ำตัวแมลง เมื่อมีอุณหภูมิ 25-30 องศำเซลเซียส และควำมชื้นเหมำะสมจะงอก germ tube  
ในกรณีท่ีอุณหภูมิต�่ำกว่ำ 19 และสูงเกิน 33 องศำเซลเซียส โคนิเดียจะไม่เกิดกำรงอก ซ่ึงเป็นไปในทิศทำงเดียว 
กับ Madelin et al. ในปี ค.ศ. 1967 ท่ีกล่ำวว่ำรำจะงอก germ tube ส้ันๆ และใช้ germ tube หรือ  
infection pegs ที่รำสร้ำงขึ้นจำกโคนิเดีย แทงทะลุผ่ำนผนังล�ำตัวแมลงเข้ำไปภำยใน โดยมี appressoria  
เป็นส่วนที่ช่วยยึดผนังล�ำตัวแมลงไว้ และข้อมูลสนับสนุนของ McCoy and Selhime ในปี ค.ศ. 1977 ที่กล่ำวไว้
ว่ำโคนิเดียจะงอกได้ดีที่ระดับควำมชื้น 90-100% 

กลไกการเข้าท�าลายของเชื้อราโรคแมลง
(ท่ีมำ: Boucias and Pendland, 1998)

 รำเขียวเมตำไรเซียมเข้ำท�ำลำยแมลงได้โดยผ่ำนเข้ำทำงผนังล�ำตัว โคนิเดียของรำเขียวที่ติดกับผนัง 
ล�ำตัวแมลงเมื่อได้รับควำมช้ืนและอุณหภูมิที่ เหมำะสมจะกระตุ ้นให้เกิดกำรงอกและแทงทะลุผ ่ำนช้ัน 
ผนังล�ำตัวเข้ำสู่ภำยใน เชื้อรำจะท�ำลำยชั้นไขมันเป็นส่วนแรกและแพร่เข้ำสู่ช่องว่ำงภำยในล�ำตัวแมลง เส้นใย 
รำเขียวเจริญเติบโตโดยกำรดูดซึมและใช้อำหำรภำยในล�ำตัวแมลงอำศัย ในขณะเดียวกันเส้นใยบำงส่วนอำจ 
เข้ำท�ำลำยเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะภำยในของแมลงให้ได้รับควำมเสียหำย จำกนั้นจะเจริญเติบโตและเพิ่มปริมำณ 
จนเต็มตัวแมลง แมลงที่ตำยด้วยเช้ือรำมักมีลักษณะแห้งและแข็ง เรียกลักษณะเช่นนี้ว่ำ “มัมมี่” เนื่องจำก 
มีเส้นใยเช้ือรำเจริญอัดแน่นอยู่ภำยในล�ำตัว หลังจำกแมลงตำยรำเขียวจะแทงทะลุผ่ำนผนังล�ำตัวออกมำ 
แพร่กระจำยพันธ์ุภำยนอก ในช่วงแรกจะพบเส้นใยสีขำวข้ึนปกคลุมล�ำตัว และเปล่ียนเป็นสีเขียวในเวลำต่อมำ 
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 ผนังล�ำตัวแมลงประกอบด้วยไขมัน โปรตีน และคำร์โบไฮเดรต โดยเฉพำะ chitin จึงคำดว่ำมี enzyme 
หลำยชนิด ได้แก่ ไลเปส โปรติเอส อะไมเลส และไคติเนส ช่วยในกระบวนกำรแทงทะลุผ่ำนผนังล�ำตัวแมลง  
และเมื่อเข้ำไปแล้วเส้นใยเช้ือรำจะแตกออกเป็นท่อนสั้นๆ เรียก hyphal bodies กระจำยและไหลเวียน 
เข้ำสู่ช่องว่ำงภำยในล�ำตัวแมลง เส้นใยบำงส่วนอำจเข้ำท�ำลำยอวัยวะต่ำงๆ เช่น fat body และขยำยอัดแน่น 
ไปทั่วล�ำตัวแมลงภำยหลังที่แมลงตำย ท�ำให้ซำกแมลงที่ตำยด้วยเชื้อรำมีลักษณะแน่นและแข็ง ในระยะต่อมำ 
เชื้อรำจะแทงทะลุออกมำนอกล�ำตัว และสร้ำงโคนิเดียเพื่อแพร่กระจำยพันธุ์ต่อไป
 กำรใช้รำเขียวเมตำไรเซียมควบคุมด้วงแรดมะพร้ำวเป็นวิธีกำรป้องกันก�ำจัดทำงชีววิธีท่ีได้ผลในระยะยำว  
ไม่มีพิษตกค้ำง มีควำมปลอดภัยต่อสภำพแวดล้อม โดยรำเขียวมีควำมคงทนสำมำรถมีชีวิตอยู่ในดินได้ข้ำมปี  
และมีควำมเฉพำะเจำะจงต่อกลุ่มแมลงอำศัย กำรใช้รำเขียวควบคุมด้วงแรดมะพร้ำวส่วนใหญ่จะคลุกผสมรำเขียว 
ลงในกองกับดัก หรือในแหล่งที่พบกำรระบำดของด้วงแรดมะพร้ำว เพื่อท�ำลำยตัวหนอนและดักแด้ที่อยู่ในดิน

วิธิีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช 

 ท�ำกองกับดักเพื่อควบคุมด้วงแรดมะพร้ำวในแหล่งที่พบกำรระบำด โดยสังเกตจำกแปลงมะพร้ำวที่ม ี
ต้นถูกท�ำลำย ทำงใบที่เกิดใหม่จะไม่สมบูรณ์มีรอยขำดแหว่งเป็นริ้วๆ คล้ำยหำงปลำ หรือรูปพัด ซึ่งเกิดจำก 
กำรเข้ำท�ำลำยของตัวเต็มวัยด้วงแรดมะพร้ำว จัดเตรียมกองกับดักในพื้นที่ดังกล่ำวเพื่อล่อให้ด้วงแรดมะพร้ำว 
ตัวเต็มวัยมำจับคู่ผสมพันธุ์และวำงไข่

วิธิีเตรียมกองกับดัก

 1. เลือกวัสดุที่หำได้ง่ำยในพื้นที่ มำวำงกั้นเป็นขอบกองกับดัก ขนำด 1.5x1.5x0.50 เมตร 
 2. ผสมปุ๋ยคอกและมะพร้ำวสับ อัตรำส่วน 1:2 ใส่ลงในกองกับดักที่เตรียมไว้
 3. รดน�้ำให้ทั่วทั้งกอง เพื่อให้เกิดกระบวนกำรหมักที่สมบูรณ์ ทิ้งไว้ประมำณ 1-2 เดือน ตัวเต็มวัยของ 
ด้วงแรดมะพร้ำวจะเริ่มมำวำงไข่ 

หนอนด้วงแรดมะพร้าวที่ถุูกราเขียว Metarhizium anisopliae (Metsch) Sorokin ท�าลาย
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ลักษณะของกองกับดัก

วิธิีใช้ราเขียวเมตาไรเซียม

 1. เมื่อพบตัวหนอนด้วงแรดมะพร้ำวในกองกับดัก ใช้รำเขียวเมตำไรเซียมในรูปแบบเชื้อสด หรือ 
รูปแบบอัดเม็ด (pellet) ในอัตรำ 400 กรัม/กอง
 2. เกลี่ยให้เชื้อกระจำยทั่วทั้งกอง และรดน�้ำเพิ่มควำมชื้นในกองกับดัก
 3. หำวัสดุคลุมกอง เช่น ทำงมะพร้ำว หรือเศษใบไม้ เพื่อป้องกันแสงแดดและรักษำควำมชื้นในกองกับดัก
 4. ทิ้งไว้ประมำณ 1 เดือน หนอนด้วงแรดมะพร้ำวจะเริ่มติดเชื้อ สังเกตจำกรอยแผลสีน�้ำตำลข้ำงล�ำตัว
 กำรท�ำกองกับดักควรท�ำอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรเติมวัสดุในกองกับดักและใส่รำเขียวเมตำไรเซียมเพื่อ 
ช่วยควบคุมตัวหนอนด้วงแรดมะพร้ำวที่เกิดขึ้นใหม่ ทุกๆ 3-4 เดือน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรควบคุม 
ให้ดียิ่งขึ้น 

ข้อดี
 1. ผลิตได้ง่ำย สำมำรถเลี้ยงได้บนเมล็ดธัญพืชหลำยชนิด รวมทั้งอำหำรสังเครำะห์
 2. มีควำมคงทนในสภำพแวดล้อมสูง สำมำรถมีชีวิตอยู่ในดินได้ข้ำมปี 
 3. ใช้ได้ง่ำย โดยกำรคลุกผสมกับดิน หรือกำรผสมน�้ำฉีดพ่น
 4. แพร่กระจำยได้ง่ำย โดยปลิวไปกับลม หรือติดไปกับคน สัตว์ หรือแมลง

ข้อจ�ากัด 
 1. รำเขียวเมตำไรเซียมต้องกำรควำมชื้นสูงเพื่อกระตุ้นให้โคนิเดียงอก จึงควรเลือกช่วงเวลำที่เหมำะสม 
ในกำรใช้ เช่น ช่วงปลำยฝนต้นหนำว หรือกำรเพิ่มควำมชื้นโดยกำรรดน�้ำบริเวณพ้ืนท่ีปลูกพืชก่อนท่ีจะมีกำรใช้ 
รำเขียวเมตำไรเซียม
 2. ผู้ใช้ควรหลีกเลี่ยงกำรใช้ในช่วงท่ีมีแสงแดดจัด เช่น ในช่วงเวลำกลำงวัน ควรใช้ในช่วงเวลำเย็นหรือ 
หลังพระอำทิตย์ตก
 3. ผู้ใช้ควรสวมเคร่ืองป้องกัน เช่น ใช้ผ้ำปิดปำกและจมูก เพื่อหลีกเลี่ยงกำรสูดหำยใจเอำโคนิเดีย 
เข้ำระบบทำงเดินหำยใจ ส�ำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้อำจท�ำให้เกิดอำกำรผื่นคันได้
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ชื่อวิทยาศาสตร์: Oryctes rhinoceros L. 
ชื่อสามัญ: coconut rhinoceros beetle/ ด้วงแรดมะพร้ำว
วงศ์: Scarabaeidae
อันดับ: Coleoptera

 ด้วงแรดมะพร้ำว พบในแหล่งปลูกมะพร้ำวและพืชตระกูลปำล์ม มี 2 ชนิด คือด้วงแรดมะพร้ำวชนิดเล็ก  
Oryctes rhinoceros L. พบได้บ่อย และพบท่ัวทุกภำคของประเทศไทย อีกชนิดหนึ่งคือด้วงแรดมะพร้ำว 
ชนิดใหญ่ Oryctes gnu Mohner ส่วนใหญ่พบในเขตภำคใต้ของประเทศไทยตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป 
 ด้วงแรดมะพร้ำวเป็นแมลงที่มีพฤติกรรมชอบหลบซ่อน ทั้งตัวเต็มวัย ไข่ หนอน ดักแด้ จึงมักพบอยู่ 
ในแหล่งท่ีไม่มีแสงสว่ำง เฉพำะตัวเต็มวัยเท่ำน้ันท่ีท�ำลำยพืชสด โดยจะบินข้ึนไปเจำะกินยอดมะพร้ำวหรือ 
ปำล์มน�้ำมัน ซ่ึงอำจพบด้วงมำกกว่ำ 1 ตัว มีรำยงำนว่ำในต้นปำล์มประดับพบด้วงแรดมะพร้ำวหลบซ่อน 
ตำมโคนกำบทำงใบมำกกว่ำ 10 ตัว นอกจำกน้ียังพบในแหล่งขยำยพันธ์ุ ตัวเต็มวัยออกหำกินเวลำพลบค�่ำและ 
ก่อนพระอำทิตย์ข้ึน ในสภำพธรรมชำติมักพบด้วงแรดมะพร้ำวบินมำเล่นไฟในเวลำกลำงคืน ด้วงแรดมะพร้ำว 
มักบินไปมำในระยะทำงส้ันๆ ใกล้แหล่งอำหำรและแหล่งขยำยพันธ์ุ มีรำยงำนว่ำด้วงแรดมะพร้ำวสำมำรถบินได้นำน  

ด้วงแรดมะพร้าว Oryctes rhinoceros L.

 การตรวจสอบคุณภาพ/การเก็บรักษาชีวภัณฑ์

 1. รำเขียวเมตำไรเซียมรูปแบบเชื้อสดไม่ควรเก็บนำนเกิน 1 เดือน ในอุณหภูมิห้อง 27+3 องศำเซลเซียส 
เนื่องจำกเชื้อสำมำรถเจริญเติบโตบนอำหำรเล้ียงและพัฒนำตัวเองไปเรื่อยๆ ประสิทธิภำพอำจจะลดลง  
กำรเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 7+2 องศำเซลเซียส จะท�ำให้เชื้อชะงักกำรเจริญเติบโตและช่วยยืดอำยุกำรเก็บรักษำ 
เชื้อได้นำนขึ้น แต่ไม่ควรเก็บนำนเกิน 6 เดือน
 2. รำเขียวเมตำไรเซียมรูปแบบเชื้อสดอัดเม็ดที่บรรจุในถุงฟอยล์และซีลสุญญำกำศ หำกเก็บในตู้เย็น
อุณหภูมิ 7+2 องศำเซลเซียส สำมำรถคงประสิทธิภำพของเชื้อได้นำนเป็นปี

ชนิดของศัตรูพืช
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ระยะไข่ 10-12 วัน

ระยะตัวเต็มวัย 90-120 วัน

ระยะหนอน 80-150 วัน

ระยะดักแด้ 23-28 วัน

 วงจรชีวิตของด้วงแรดมะพร้าว Oryctes rhinoceros L.

2-3 ช่ัวโมง เป็นระยะทำง 2-4 กิโลเมตร ตัวหนอนของด้วงแรดมะพร้ำวมีล�ำตัวงอเป็นรูปอักษร C บำงคร้ัง 
เห็นส่วนหัวกับส่วนท้ำยล�ำตัวเกือบชนกัน ถ้ำหนอนอยู่ในสภำพแวดล้อมท่ีไม่เหมำะสมอำจมีอำยุยืนยำวถึง  
420 วัน ส่วนดักแด้มีรูปร่ำงลักษณะต่ำงกันไปตำมแหล่งขยำยพันธ์ุ เช่น ถ้ำพบในซำกท่อนมะพร้ำวหรือ 
ปำล์มน�้ำมันท่ีผุพัง หนอนวัยสุดท้ำยจะสร้ำงรังมีลักษณะเป็นโพรงรูปไข่เพื่อเข้ำดักแด้ ถ้ำอยู่ในกองปุ๋ยหมัก  
ปุ๋ยคอก กองขี้เลื่อย กองขยะ กองเศษพืชเน่ำเปื่อย หนอนวัยสุดท้ำยจะสร้ำงรังโดยใช้วัสดุเหล่ำนั้นปั้นเป็น 
ก้อนรูปไข่ขนำดใหญ่และเข้ำดักแด้อยู่ภำยใน บำงครั้งพบหนอนเข้ำดักแด้อยู่ในดิน มีรำยงำนว่ำพบดักแด้อยู ่
ใต้ดินลึกถึง 150 เซนติเมตร 
 ด้วงแรดมะพร้ำวชนิดเล็กและด้วงแรดมะพร้ำวชนิดใหญ่มีรูปร่ำงลักษณะท่ีคล้ำยกัน ต่ำงกันเพียง 
ขนำดล�ำตัวและขอบของแผ่นปกคลุมด้ำนหลังของส่วนอก ซึ่งมีลักษณะคล้ำยฟันเล็กๆ ด้วงแรดมะพร้ำว 
ชนิดใหญ่มี 3 ซี่ ด้วงแรดมะพร้ำวชนิดเล็กมี 2 ซี่ ไข่มีลักษณะกลมรี สีขำวนวล ขนำดกว้ำง 2-3 มิลลิเมตร  
ยำว 3-4 มิลลิเมตร เมื่อใกล้ฟักไข่จะมีสีน�้ำตำลอ่อน โดยปกติไข่จะถูกวำงลึกลงไปจำกดินประมำณ 5-15 เซนติเมตร  
ในแหล่งขยำยพันธ์ุท่ีมีกำรย่อยสลำยของอินทรีย์วัตถุต่ำงๆ สมบูรณ์แล้ว บำงคร้ังอำจพบท่ีตอมะพร้ำวผุ โดยไข่จะ 
ถูกฝังอยู่ใต้เปลือกมะพร้ำวรอบตอท่ีผุน้ัน ตัวหนอนเม่ือฟักออกมำจำกไข่ใหม่ๆ ล�ำตัวมีสีขำวขนำด 2x7.5 มิลลิเมตร  
หัวกระโหลกสีน�้ำตำลอ่อนกว้ำงประมำณ 2-2.5 มิลลิเมตร มีขำจริง 3 คู่ ด้ำนข้ำงล�ำตัวมีรูหำยใจจ�ำนวน 9 คู่  
เม่ือหนอนกินอำหำรแล้วผนังล�ำตัวจะมีลักษณะโปร่งใส มองเห็นภำยในสีด�ำ หนอนเม่ือเจริญเติบโตเต็มท่ีมี 
ขนำดล�ำตัวยำวประมำณ 60-90 มิลลิเมตร เมื่อหนอนเจริญเติบโตเต็มที่จะหยุดกินอำหำรและสร้ำงรังเป็นโพรง  
หนอนจะหดตัวอยู่ภำยในเป็นเวลำ 5-8 วัน จึงเปลี่ยนรูปร่ำงเป็นดักแด้สีน�้ำตำลแดงขนำดประมำณ 22x50 
มิลลิเมตร สำมำรถแยกเพศได้ โดยดักแด้เพศผู้จะเห็นส่วนที่เป็นรยำงค์คล้ำยเขำยื่นยำวชัดเจนกว่ำของเพศเมีย  
ตัวเต็มวัยเป็นด้วงปีกแข็งสีด�ำเป็นมันวำว ใต้ท้องสีน�้ำตำลแดงมีขนำดกว้ำง 20-23 มิลลิเมตร ยำว 30-52  
มิลลิเมตร สำมำรถแยกเพศได้โดยตัวเต็มวัยเพศผู้มีเขำลักษณะคล้ำยเขำแรดอยู่บนส่วนหัวยำวโค้งไปทำง 
ด้ำนหลัง ขณะที่เขำของตัวเมียสั้นกว่ำ และบริเวณท้องปล้องสุดท้ำยของเพศเมียมีขนสีน�้ำตำลแดงขึ้นหนำแน่น 
กว่ำของเพศผู้ วงจรชีวิตตั้งแต่ไข่จนถึงตัวเต็มวัยใช้เวลำประมำณ 4-9 เดือน โดยเฉลี่ยประมำณ 6 เดือน
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การประเมินประสิทธิิภาพในการควบคุม

 โดยปกติมะพร้ำวจะแทงยอดเดือนละ 1 ครั้ง ต่อมำจะพัฒนำเป็นทำงใบ กำรประเมินประสิทธิภำพ 
รำเขียวเมตำไรเซียมในกำรควบคุมด้วงแรดมะพร้ำว สำมำรถประเมินได้จำกรอยท�ำลำยของตัวเต็มวัยท่ีเข้ำมำ 
เจำะกินยอดมะพร้ำวหรือปำล์มน�้ำมัน ซ่ึงจะท�ำให้ทำงใบท่ีเกิดใหม่ไม่สมบูรณ์ มีรอยขำดแหว่งเป็นร้ิวๆ คล้ำย
หำงปลำ หรือรูปพัด กำรต้ังกองกับดักให้กระจำยในแปลงปลูกมะพร้ำวเพ่ือดึงดูดให้ตัวเต็มวัยด้วงแรดมะพร้ำว 
มำวำงไข่ในแปลงและใช้รำเขียวเมตำไรเซียมในกำรควบคุมจะช่วยลดปริมำณหนอนและดักแด้ในแปลงได้  
ซ่ึงมีผลท�ำให้ปริมำณหนอนและดักแด้ท่ีจะพัฒนำเป็นตัวเต็มวัยลดลง สังเกตได้จำกยอดมะพร้ำวท่ีเกิดใหม่จะ 
ถูกท�ำลำยลดลง

การผลิตขยายชีวภัณฑ์

การผลิตขยายราเขียวเมตาไรเซียมส�าหรับเกษตรกร

 1. กำรเตรียมอำหำรเลี้ยงรำเขียวเมตำไรเซียม โดยชั่งข้ำวโพดบดหยำบ 200 กรัม เติมน�้ำ 200 มิลลิลิตร 
ใส่ถุงพลำสติกทนร้อน (ถุงเพำะเห็ด) ปิดปำกถุงด้วยจุกส�ำลีและหุ้มทับด้วยกระดำษ น�ำไปนึ่งฆ่ำเชื้อท่ีอุณหภูมิ  
121 องศำเซลเซียส ควำมดัน 15 ปอนด์/ตำรำงนิ้ว เป็นเวลำ 20 นำที ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็น 
หมายเหต:ุ ในกรณีที่ใช้หม้อนึ่งลูกทุ่ง ควรใช้เวลำนึ่งไม่ต�่ำกว่ำ 2 ชั่วโมง
 2. กำรผลิตขยำยรำเขียวเมตำไรเซียม โดยท�ำควำมสะอำดพ้ืนผิวบริเวณท่ีจะใช้เล้ียงรำเขียวเมตำไรเซียม  
โดยใช้ 70% แอลกอฮอล์ เช็ดให้ท่ัวบริเวณท่ีใช้ปฏิิบัติงำน น�ำช้อนท่ีจะใช้ลนไฟฆ่ำเช้ือให้ท่ัว แล้วพักไว้ให้เย็น  
เปิดถุงหัวเช้ือ (รำเขียวเมตำไรเซียมรูปแบบเช้ือสด) และถุงอำหำรเล้ียงเช้ือท่ีเตรียมไว้ ตักหัวเช้ือท่ีเตรียมไว้ 
ในปริมำณ 1 ช้อนโต๊ะ แล้วถ่ำยใส่ในถุงอำหำรท่ีเตรียมไว้ (หัวเช้ือรำเขียว 1 ถุง สำมำรถขยำยใส่ในถุงอำหำรใหม่ 
ได้ 20 ถุง) ปิดถุงด้วยจุกส�ำลี และหุ้มทับด้วยกระดำษ เขย่ำถุงเพ่ือคลุกผสมให้เช้ือกระจำยท่ัวอำหำร เล้ียงไว้ 
ท่ีอุณหภูมิห้องประมำณ 14 วัน เช้ือรำจะเร่ิมเจริญเติบโตและสร้ำงโคนิเดียจนเต็มถุง พร้อมท่ีจะน�ำไปใช้งำน

รอยแผู้ลบริเวณยอดอ่อนและลักษณะทางใบที่ถุูกด้วงแรดมะพร้าวท�าลาย
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1. เตรียมอุปกรณ์

3. ตักเชื้อในถุุงหัวเชื้อที่เตรียม 1 ช้อน

5. คลุกให้ราเขียวกระจายทั่วทั้งถุุง

2. ลนไฟอุปกรณ์ตักเชื้อ

4. ถุ่ายใส่ถุุงอาหารใหม่

6. น�าไปเลี้ยงที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 14 วัน

การผลิตขยายราเขียวเมตาไรเซียม Metarhizium anisopliae (Metsch) Sorokin

Link / QR code / Clip ของชีวภัณฑ์

 https://www.youtube.com/watch?v=1WUQm8bKPqE
 https://www.youtube.com/watch?v=8mSZ_Ouhkl0&feature=youtu.be
 https://www.youtube.com/watch?v=u35hZIsQv7o&feature=youtu.be
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 ท่ีมาและความส�าคัญ/ปญัหาศัตรูพืช

 ไส้เดือนฝอย (nematode) เป็นสัตว์ขนำดเล็กไม่มีกระดูกสันหลัง อยู่ใน Phylum Nematoda ซ่ึงมี 
ช่ือเรียกท่ัวไปว่ำ “หนอนตัวกลม” มีรูปร่ำงเรียวยำวคล้ำยเส้นด้ำย (nema=เส้นด้ำย) ส่วนหัวกลมมน ส่วนหำงแคบ 
และเรียวแหลมท่ีปลำย ล�ำตัวไม่แบ่งเป็นปล้อง ไส้เดือนฝอยหรือหนอนตัวกลมมีท้ังท่ีด�ำรงชีวิตอิสระ และ 
ด�ำรงชีวิตเป็นปรสิตในสัตว์และพืช ไส้เดือนฝอยถูกพบกระจำยอยู่ท่ัวโลก ไส้เดือนฝอยท่ีเข้ำไปอำศัยอยู่ในพืช  
จัดเป็น “ไส้เดือนฝอยโรคพืช (plant parasitic nematodes)” ไส้เดือนฝอยท่ีเข้ำไปอำศัยอยู่ในสัตว์ เรียกว่ำ  
“พยำธิ (helminthes)” และไส้เดือนฝอยท่ีเข้ำไปอำศัยอยู่ในตัวแมลง ท�ำให้แมลงเกิดโรคและตำยในท่ีสุด  
จัดเป็น “ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง (entomopathogenic nematodes)” ถือว่ำเป็นไส้เดือนฝอยที่มีประโยชน์  
ถูกจัดเข้ำอยู่ในวิชำกำรเร่ืองโรคแมลง (insect pathology) สำมำรถน�ำไปใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชทดแทน 
กำรใช้สำรเคมีก�ำจัดแมลงได้ ถือเป็นชีวินทรีย์ชนิดหนึ่ง (biological control agent)

ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงแบบผงละลายน�้าไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงแบบผงละลายน�้า
Steinernema carpocapsaeSteinernema carpocapsae

ชื่อวิทยาศาสตร์: Steinernema carpocapsae (Weiser)
ช่ือสามัญ: entomopathogenic nematodes/ ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง
วงศ์: Steinernematidae 
อันดับ: Rhabditida
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 ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง เป็นที่รู ้จักมำตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1923 Steiner ได้ค้นพบ 
ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง Aplectana kraussei (ปัจจุบันคือ Steinernema kraussei) ในดินคร้ังแรกท่ี 
ประเทศเยอรมนี ต่อมำปี ค.ศ. 1930 Glaser and Fox ค้นพบไส้เดือนฝอย Steinernema glaseri  
ที่เข้ำท�ำลำยตัวอ่อนด้วง Japannese beetle (Popilla japonica) แมลงศัตรูท�ำลำยหญ้ำในสนำมกอล์ฟ  
ในรัฐนิวเจอร์ซ่ี สหรัฐอเมริกำ Glaser and Fox ได้ทดลองเลี้ยงขยำยไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. glaseri  
ในห้องปฏิิบัติกำรและน�ำไปฉีดพ่นควบคุมแมลงศัตรูชนิดนี้ได้เป็นผลส�ำเร็จ และยังพบว่ำไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง  
S. glaseri สำมำรถมีชีวิตอยู่ในสภำพธรรมชำติได้นำนถึง 8 เดือน ในปี ค.ศ 1955 Weiser Jaroslav จ�ำแนก
ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง Neoaplectana carpocapsae (ปัจจุบันคือ Steinernema carpocapsae)  
ได้จำกหนอนผีเส้ือกลำงคืน และเร่ิมท�ำกำรศึกษำอย่ำงจริงจังจนกระท่ังในช่วงปี ค.ศ. 1965-1967 Poinar  
ได้เร่ิมศึกษำวิธีกำรเล้ียงขยำยเพ่ิมปริมำณไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. carpocapsae และมีกำรศึกษำต่อเน่ือง 
เร่ือยมำจนถึงปัจจุบัน
 ส�ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช ได้เร่ิมศึกษำค้นคว้ำวิจัยเร่ืองไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงมำต้ังแต่ปี พ.ศ. 2529  
แล้วพัฒนำวิธีกำรผลิตและกำรเก็บรักษำไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงอย่ำงจริงจังและต่อเน่ืองมำต้ังแต่ปี 2535  
โดย วัชรี และพิมลพร ได้ด�ำเนินกำรวิจัยพัฒนำกำรผลิตไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. carpocapsae ได้ส�ำเร็จ 
โดยใช้อำหำรเทียมแข็งก่ึงเหลว (semi-solid media) ต่อมำปี 2538-2542 ได้จัดต้ังโครงกำรวิจัยและพัฒนำ 
กำรผลิตไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในระดับกำรค้ำ สำมำรถพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงด้วย 
อำหำรเหลวได้สูตรท่ีเหมำะสม สำมำรถผลิตไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงวัย 3 ระยะ IJ (Infective Juvenile)  
ระดับขวดเขย่ำ (shake flask) ได้ผลผลิตสูงเฉล่ีย 300,000 ตัว/อำหำร 1 มิลลิลิตร ซ่ึงผลกำรวิจัยพัฒนำ 
วิธีกำรเล้ียงขยำยไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงด้วยอำหำรเหลวในระดับขวดเขย่ำท�ำให้ได้ข้อมูลส�ำหรับต่อยอดผลิต 
ขยำยเพ่ิมปริมำณมำกและพัฒนำสู่ระดับถังหมัก (fermenter) 6 ลิตร จำกน้ันพัฒนำสู่ระดับถังหมัก 130 ลิตร  
(ปี 2543-2548) ได้ผลผลิตสูงเฉล่ีย 150,000 ตัว/อำหำร 1 มิลลิลิตร ซ่ึงกำรผลิตไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง 
ในระดับถังหมักเป็นปริมำณมำกน้ี ยังมีควำมจ�ำเป็นต้องศึกษำวิจัยและพัฒนำองค์ประกอบปัจจัยต่ำงๆ ท่ีส�ำคัญ 
ต่อกำรเจริญเติบโตและขยำยพันธ์ุของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงดังกล่ำว นอกจำกน้ีได้พัฒนำอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภำพ
สูงในกำรแยกล้ำงไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงให้สะอำดรวดเร็ว ต่อมำในปี 2544 วัชรี และสุทธิชัย ได้พัฒนำ 
วิธีกำรเก็บรักษำไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในรูปแบบผงดินเป็นชีวภัณฑ์มำตรฐำนเพ่ือส่งต่อสู่เกษตรกรน�ำไปใช้ 
ควบคุมแมลงศัตรูพืชมำจนถึงปัจจุบัน ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. carpocapsae มีกำรผลิตเป็นกำรค้ำอย่ำง 
กว้ำงขวำงท่ัวโลก มีหลักฐำนทำงวิชำกำรและรำยงำนกำรค้นคว้ำวิจัยมำอย่ำงยำวนำนสนับสนุนให้กำรเล้ียง 
ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงจ�ำเป็นต้องเล้ียงแบบ aseptic technique คือเล้ียงในสภำพปลอดเช้ือ และปัจจัยส�ำคัญ 
อีกอย่ำงหน่ึงคือวิธีกำรเล้ียงขยำยปริมำณไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงให้มีคุณภำพสูงจ�ำเป็นต้องเล้ียงแบบ monoxenic  
culture คือกำรเล้ียงโดยเติมเช้ือแบคทีเรียร่วมอำศัยของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงลงเล้ียงในอำหำรเทียมด้วย  
เพ่ือให้ได้ผลผลิตไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงเป็นปริมำณมำกมีคุณภำพและมีประสิทธิภำพในกำรก�ำจัดแมลงสูง  
เน่ืองจำกแบคทีเรียมีกำรปล่อยสำรยับยั้งจุลินทรีย์ปนเป้ือนชนิดอ่ืน ช่วยสร้ำงสภำพท่ีเหมำะสมส�ำหรับกำร 
เจริญเติบโตและขยำยพันธ์ุของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง และเป็นกำรเพ่ิมปริมำณแบคทีเรียให้กับตัวไส้เดือนฝอย
ศัตรูแมลงด้วย ดังเช่นรำยงำนของ Bedding, 1981; Bedding, 1984; Gaugler and Han, 2002 และ วัชรี  
และสุทธิชัย, 2544
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 ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงท่ีมีศักยภำพสูงในกำรน�ำไปใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืช จัดอยูใ่นวงศ์ Steinernematidae 
และ Heterorhabditidae ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงท้ัง 2 วงศ์น้ีมีลักษณะพิเศษท่ีแตกต่ำงจำกไส้เดือนฝอยชนิดอ่ืนๆ  
คือ มีแบคทีเรียด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับแบบพ่ึงพำอำศัยกัน (symbiosis) ในปี ค.ศ. 1980 Akhurst ได้ท�ำกำรศึกษำ
ลักษณะของ symbiotic bacteria น้ีพบว่ำแบคทีเรียมีลักษณะเป็น rod-shaped เคล่ือนท่ีได้โดยอำศัยรยำงค์ 
รอบตัว (pertrichous flagella) เป็นแบคทีเรียแกรมลบ ไม่สร้ำงสปอร์ แบคทีเรียชนิดน้ีไม่มี resistant stage  
จึงไม่สำมำรถพบในสภำพแวดล้อมตำมธรรมชำติท่ัวไป แต่พบเฉพำะท่ีส่วนล�ำไส้ของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงเท่ำน้ัน  
โดยไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงท�ำหน้ำท่ีช่วยป้องกันอันตรำยและเป็นพำหะน�ำแบคทีเรียเข้ำสู่ตัวแมลงท�ำให้แมลง 
เกิดอำกำรเลือดเป็นพิษ (septicemia) แบคทีเรียร่วมอำศัยดังกล่ำวน้ีมี 2 ระยะ คือ ระยะแรกและระยะสอง 
(primary and secondary phase) ซ่ึงจะเห็นควำมแตกต่ำงจำกลักษณะของโคโลนี โดยระยะแรกโคโลนีจะเล็ก
และนูนกว่ำระยะสอง แบคทีเรียระยะแรกจะดูดซับสีน�้ำเงินของ bromothymol blue บนอำหำรวุ้น และสร้ำง
สำร antibiotics ข้ึนมำเพ่ือยับยั้งจุลินทรีย์ชนิดอ่ืน แต่ระยะสองจะไม่ดูดซับสีน�้ำเงินของ bromothymol blue 
และไม่มีสำรต้ำนจุลินทรีย์ แบคทีเรียระยะแรกจึงเป็นระยะท่ีมีควำมส�ำคัญต่อกำรเจริญเติบโต และกำรขยำยพันธ์ุ 
ของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง โดยแบคทีเรียร่วมอำศัยสกุล Xenorhabdus อยู่ร่วมกับไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง 
วงศ์ Steinernematidae และแบคทีเรียร่วมอำศัยสกุล Photorhabdus อยู่ร่วมกับไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง 
วงศ์ Heterorhabditidae โดยแบคทีเรียมีควำมส�ำคัญต่อกำรเจริญเติบโต และกำรขยำยพันธ์ุของไส้เดือนฝอย 
ศัตรูแมลงท้ังในอำหำรเทียมและในแมลงอำศัย

ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง Steinernema carpocapsae (Weiser) และ 
แบคทีเรียร่วมอาศัย Xenorhabdus nematophila Poinar and Thomas

 ก) ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง Steinernema carpocapsae (Weiser) ระยะ Infective Juvenile; IJ
 ข) แบคทีเรียร่วมอำศัยอยู่ที่ล�ำไส้ของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง
 ค) โคโลนีแบคทีเรียบนอำหำรเลี้ยงเชื้อ NBTA และลักษณะเซลล์ของแบคทีเรียร่วมอำศัย

ก ข ค
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วงจรชีวิต

 วงจรชีวิตของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงวงศ์ Steinernematidae และ Heterorhabditidae มีควำม 
แตกต่ำงกันคือ ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงวงศ์ Steinernematidae ระยะเข้ำท�ำลำยแมลง (Infective Juvenile; IJ) 
เม่ือเข้ำไปในแมลงอำศัยแล้วจะเจริญเป็นตัวเต็มวัยเพศผู้และเพศเมีย ซ่ึงจะผสมพันธ์ุ วำงไข่ และฟักเป็นตัวอ่อน
ส่วนไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงวงศ์ Heterorhabditidae เม่ือเข้ำไปในแมลงอำศัยแล้ว ท้ังหมดจะเจริญเป็นตัวเต็มวัย
เพศเมีย สำมำรถออกลูกโดยไม่ต้องรับกำรผสม (hermaphroditic females) หลังจำกน้ันตัวอ่อนจะเจริญเป็น 
ตัวเต็มวัยเพศผู้และเพศเมีย และจะผสมพันธุ์กันตำมปกติ 
 วงจรชีวิตของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงประกอบด้วย ระยะไข่ ระยะตัวอ่อน ตัวเต็มวัยเพศผู้ และเพศเมีย  
ระยะตัวอ่อนมี 4 ระยะ ระยะท่ี 1 (first juvenile: J1) ระยะท่ี 2 (second juvenile: J2) ระยะท่ี 3 (third  
juvenile: J3) และระยะท่ี 4 (fourth juvenile: J4) มีวงจรชีวิตประมำณ 10-14 วัน ตัวอ่อนระยะท่ี 3  
ระยะเข้ำท�ำลำยแมลง (Infective Juvenile; IJ) เป็นระยะเดียวท่ีสำมำรถเข้ำท�ำลำยแมลง และสำมำรถทนต่อ
สภำพแวดล้อมท่ีไม่เหมำะสมได้นำนแม้จะไม่มีแมลงอำศัย และมีเช้ือแบคทีเรียร่วมอำศัย (symbiotic bacteria) 
อยู่ท่ีส่วนของล�ำไส้ ซ่ึงไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงจะเป็นพำหะน�ำเช้ือแบคทีเรียเข้ำไปในตัวแมลงอำศัย (host) 

วงจรชีวิตของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในสกุล Steinernema และ Heterorhabditis
(ท่ีมำ: Kaya, 1985)
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เมื่ออาหารในตัวแมลงหมด ไส้เดือน
ฝอยศัตรูแมลงระยะ IJ จะออกจากซาก 

เพื่อหาแหล่งอาหารใหม่ต่อไป

ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงระยะ IJ เข้าสู่ตัวแมลง
ทางช่องเปิดธรรมชาติ สู่ช่องว่างล�าตัวแมลง

ปล่อยเชื้อแบคทีเรียออกมา

ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงเจริญเป็นตัวเต็มวัย 
และขยายพันธุ์ ได้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงระยะ IJ รุ่นใหม่

แมลงอาศัยตายเพราะเลือดเป็นพิษ 
ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงเจริญเป็นตัวเต็มวัย

กลไกการท�าลายศัตรูพืช

 เม่ือไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงค้นพบแมลงอำศัย จะเข้ำสู่ตัวแมลงทำงช่องเปิดต่ำงๆ ได้แก่ ทำงปำก ทวำร  
รูหำยใจ จำกน้ันไชผ่ำนผนังล�ำไส้ (midgut) เข้ำสู่กระแสเลือดของแมลง (hemocole) แล้วจึงปล่อยแบคทีเรีย
ออกมำแพร่กระจำยอย่ำงรวดเร็วในเลือดของแมลง ท�ำให้เลือดเป็นพิษ (septicemia) และแมลงตำยภำยในเวลำ  
24-48 ช่ัวโมง หลังจำกแมลงอำศัยตำยไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงจะเจริญเติบโตจนครบวงจรชีวิตภำยในซำกแมลง  
โดยกินเซลล์เน้ือเยื่อของแมลงอำศัยน้ันจนเป็นตัวเต็มวัย ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงเพศเมียมีขนำดใหญ่กว่ำ 
เพศผู้ เม่ือผสมพันธ์ุกันแล้วเพศเมียผลิตไข่และไข่ฟักเป็นตัวอ่อน โดยตัวอ่อนมีกำรลอกครำบ 4 คร้ังก่อนเป็น
ตัวเต็มวัยภำยในซำกแมลง ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงจะออกลูกหลำนหลำยรุ่น เม่ืออำหำรจำกแมลงอำศัยหมด 
และสภำพแวดล้อมภำยนอกเหมำะสมจะออกจำกซำกแมลงอำศัยตัวเก่ำเพ่ือค้นหำแมลงอำศัยตัวใหม่ต่อไป

วิธิีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช

การควบคุมหนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง Cossus chloratus (Swinhoe)

 ใช้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงอัตรำ 40 ล้ำนตัว/น�้ำ 20 ลิตร พ่นตำมก่ิงและล�ำต้นท่ีมีหนอนระบำดให้ท่ัว  
(ปริมำณ 2-3 ลิตร/ต้น) โดยพ่นไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงทุก 15 วัน จ�ำนวน 2 คร้ัง ด้วยเคร่ืองยนต์พ่นสำร 
แบบใช้แรงดันน�้ำสูงช่วยให้ประสิทธิภำพกำรเข้ำท�ำลำยของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงสูงข้ึน หนอนจะตำยภำยใน  
24-48 ช่ัวโมงหลังพ่น และตรวจพบซำกหนอนอยู่ใต้เปลือก ถ้ำท้ิงซำกไว้มักเห็นมดมำคำบซำก และควรพ่น 
ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในช่วงเย็น กรณีท่ีอำกำศแห้งควรพ่นน�้ำให้ควำมช้ืนก่อน

วงจรชีวิตการเข้าท�าลายแมลงของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง Steinernema carpocapsae (Weiser)
(ท่ีมำ: www.nature.com/scientificreports)
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ตัวเต็มวัยของด้วงหมัดผู้ัก Phyllotreta sinuata (Stephens)

หนอนกินใต้ผู้ิวเปลือกลองกอง Cossus chloratus (Swinhoe)

การควบคุมตัวอ่อนด้วงหมัดผักในผักกาดหัวหรือพืชตระกูลกะหล�่า  
Phyllotreta sinuata (Stephens)

 ใช้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงอัตรำ 320 ล้ำนตัว/ไร่/น�้ำ 160 ลิตร (หรือ 40 ล้ำนตัว/200 ตำรำงเมตร/ 
น�้ำ 20 ลิตร) พ่นหรือรำดลงดินหลังกำรให้น�้ำในช่วงเย็นก่อนปลูกพืช และทุก 7 วันหลังปลูก สำมำรถควบคุม 
ตัวอ่อนด้วงหมัดผักท่ีเข้ำท�ำลำยรำกผักกำดหัวในดิน ลดปริมำณกำรท�ำลำยของตัวอ่อนด้วงหมัดผัก
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หนอนกระทู้หอม Spodoptera exigua (Hübner)
(ท่ีมำ: http://www.m-group.in.th/บทควำม/โรคและแมลงศัตรูของดำวเรือง.html)

ตัวเต็มวัยของด้วงงวงมันเทศ Cylas formicarius (Fabricius)
(ท่ีมำ: http://entnemdept.ufl.edu/creatures/veg/potato/sweetpotato_weevil.htm)

การควบคุมด้วงงวงมันเทศ Cylas formicarius (Fabricius)

 ใช้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงอัตรำ 320 ล้ำนตัว/ไร่/น�้ำ 160 ลิตร (หรือ 40 ล้ำนตัว/200 ตำรำงเมตร/ 
น�้ำ 20 ลิตร) พ่นหรือรำดลงดินหลังกำรให้น�้ำในช่วงเย็นเม่ือมันเทศมีอำยุ 60 วันหลังปลูก และใช้ติดต่อกัน 
ทุก 15-20 วัน รวม 3-4 คร้ัง กรณีระบำดรุนแรงควรพ่นทุก 7 วัน สำมำรถลดปริมำณกำรท�ำลำยของ 
ด้วงงวงมันเทศได้ โดยพบว่ำผลผลิตท่ีได้มีคุณภำพใกล้เคียงกับกำรใช้สำรเคมีก�ำจัดแมลง carbosulfan และ 
ได้ผลผลิตท่ีปลอดสำรพิษ

การควบคุมหนอนกระทู้หอมในดาวเรือง Spodoptera exigua (Hübner)

 ใช้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงอัตรำ 320 ล้ำนตัว/ไร่/น�้ำ 160 ลิตร (หรือ 40 ล้ำนตัว/200 ตำรำงเมตร/ 
น�้ำ 20 ลิตร) เร่ิมพ่นไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงเม่ือต้นดำวเรืองอำยุ 15 วันหลังเพำะเมล็ด โดยพ่นบนยอดและ 
ดอกดำวเรืองให้ท่ัวด้วยเคร่ืองพ่นสำรสะพำยหลัง ปรับหัวพ่นละเอียด ควรพ่นไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในช่วงเย็น 
หลังกำรให้น�้ำ ช่วงท่ีมีกำรระบำดรุนแรงพ่นทุก 5 วัน หลังจำกน้ันอำจพ่นทุก 7 หรือ 10 วัน
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การควบคุมด้วงกินรากสตรอว์เบอร์รี Mimela schneideri (Ohaus) 

 ใช้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงอัตรำ 200 ล้ำนตัว/ไร่/น�้ำ 16 ลิตร (หรือ 50 ล้ำนตัว/400 ตำรำงเมตร/ 
น�้ำ 4 ลิตร) พ่นเม่ือสตรอว์เบอร์รีอำยุ 30 และ 60 วันหลังปลูก ในช่วงเย็นหลังให้น�้ำ สำมำรถควบคุมหนอนด้วง 
กินรำกสตรอว์เบอร์รีได้เช่นเดียวกับกำรพ่นสำรเคมีก�ำจัดแมลง chlorpyrifos ส่วนในพ้ืนท่ีท่ีหนอนด้วง 
มีควำมต้ำนทำน พบว่ำกำรพ่นไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงมีประสิทธิภำพในกำรควบคุมสูงกว่ำกำรใช้สำรเคมี 
ก�ำจัดแมลง

หนอนด้วงกัดกินรากสตรอว์เบอร์รี Mimela schneideri (Ohaus)
(ท่ีมำ: http://xn--m3ck0abavs0ac6fvf9dybe.blogspot.com/2014/12/blog-post_14.html)

การควบคุมหนอนผีเสื้อในโรงเห็ด Dasyses rugosell (Stainton)

 ใช้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงอัตรำ 16 ล้ำนตัว/น�้ำ 20 ลิตร เริ่มพ่นไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงเมื่อเปิดปำกถุงเห็ด  
โดยพ่นเข้ำทำงปำกถุงหรือเมื่อพบกำรเขำ้ท�ำลำยของหนอนในก้อนเชื้อเห็ด หลังจำกนั้นพ่นสัปดำห์ละครั้ง หรือ
เมื่อมีหนอนระบำด

การควบคุมแมลงศัตรูในสนามหญ้า Carpet Beetle (วงศ์ Dermestidae)

 ใช้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงอัตรำ 50 ล้ำนตัว/640 ตำรำงเมตร/น�้ำ 64 ลิตร พ่นหรือปล่อยตำมท่อน�้ำเหวี่ยง 
ในสนำมหญ้ำ เมื่อเริ่มมีกำรระบำดของแมลงกัดกินรำกหญ้ำ
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ข้อดี
 1. ไม่มีอันตรำยต่อส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ เช่น มนุษย์ สัตว์ พืชทุกชนิด ไม่มีพิษตกค้ำงในพืชผล และไม่ก่อให้เกิด
มลพิษต่อสภำพแวดล้อมในน�้ำ ดิน อำกำศ
 2. ไม่มีกลิ่นเหม็น และไม่เป็นพิษต่อผิวหนัง ผู้ใช้ไม่จ�ำเป็นต้องสวมผ้ำปิดจมูกและร่ำงกำย
 3. หนอนไม่สำมำรถสร้ำงควำมต้ำนทำนต่อไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงเหมือนกำรสร้ำงควำมต้ำนทำนต่อ 
สำรเคมีก�ำจัดแมลง
 4. ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงมีควำมทนทำนต่อสำรเคมีก�ำจัดแมลงหลำยชนิด ฉะน้ันผู้ใช้ไม่จ�ำเป็นต้องซ้ือ
เคร่ืองพ่นยำใหม่ เพรำะใช้เคร่ืองเดียวกับท่ีใช้พ่นสำรเคมีก�ำจัดแมลงได้
 5. กำรใช้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงควบคุมแมลงศัตรูพืชเป็นแนวทำงหนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์ศัตรูธรรมชำติ 
ที่มีประโยชน์

ข้อจ�ากัด
 1. เน่ืองจำกไส้เดือนฝอยเป็นส่ิงมีชีวิต ผู้ใช้จึงต้องศึกษำวิธีกำรใช้ท่ีถูกต้อง ต้องรู้จักวิธีกำรเก็บรักษำ  
ช่วงเวลำท่ีใช้เหมำะสม จึงจะได้ผลดี ซ่ึงต่ำงกับกำรพ่นสำรเคมีก�ำจัดแมลงท่ีสำมำรถน�ำไปใช้ได้ทุกเวลำ
 2. หำซื้อยำก ไม่มีขำยตำมท้องตลำดเหมือนสำรเคมีก�ำจัดแมลงทั่วไป ต้องสั่งซื้อโดยตรงจำกแหล่งผลิต
 3. ในขณะนี้ต้นทุนกำรใช้ยังสูงเมื่อเทียบกับสำรเคมีก�ำจัดแมลง ซึ่งในเร่ืองนี้ก�ำลังศึกษำปรับปรุงกำรผลิต 
ขยำยให้ต้นทุนต�่ำสุด เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรผู้ใช้ ขณะเดียวกันต้นทุนจะลดลงได้ ถ้ำสำมำรถขยำยตลำดได้กว้ำง

ข้อควรระวัง
 1. ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงที่น�ำมำใช้ต้องมีชีวิต มีควำมแข็งแรงและมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำในค�ำแนะน�ำ 
 2. ควรพ่นไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงหลังกำรให้น�้ำในแปลงปลูกพืช เพื่อให้สภำพแวดล้อมมีควำมชุ่มชื้น
 3. ควรพ่นไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในช่วงเย็น เพ่ือหลีกเล่ียงแสงแดดซ่ึงอำจเป็นสำเหตุท�ำให้ไส้เดือนฝอย
ศัตรูแมลงเส่ือมประสิทธิภำพ
 4. ระหว่ำงกำรพ่นไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง ควรเขย่ำและคนเป็นระยะเพื่อให้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง 
กระจำยในน�้ำทั่วถึง
 5. ควรพ่นไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงที่เตรียมไว้ให้หมดในกำรใช้แต่ละครั้ง
 6. กำรใช้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงควบคุมแมลงศัตรูพืชท่ีอำศัยอยู่ในท่ีซ่อน เช่น ในดิน ใต้เปลือก ในรู  
หรือซอกกลีบดอก จะใช้ได้ผลดีกว่ำกำรควบคุมแมลงศัตรูพืชในท่ีโล่งแจ้ง
 7. เคร่ืองพ่นไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงควรอยู่ในสภำพท่ีเหมำะสม หัวฉีดพ่นสะอำด ไม่อุดตัน ขนำดรูหัวฉีด 
ไม่ควรเล็กกว่ำ 0.4 มิลลิเมตร เพื่อให้ปริมำณและประสิทธิภำพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงที่ออกมำมำกพอ และ
แข็งแรงที่จะเข้ำท�ำลำยศัตรูพืช
 8. เก็บรักษำชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 6-10 องศำเซลเซียส (ห้ำมแช่แข็ง)
 9. ไม่ควรเก็บชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงไว้นำนเกิน 6 เดือน
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การตรวจสอบคุณภาพ/การเก็บรักษาชีวภัณฑ์

การตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง

 ข้ันตอนกำรตรวจสอบคุณภำพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงแบบผงละลำยน�้ำ ตำมวิธีของ Miller  
(1989) มีดังน้ี
 1. เตรียมถำดหลุม (cell well plate) ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 1.5 เซนติเมตร จ�ำนวน 24 หลุม/ถำด 
 2. รองก้นหลุมด้วยกระดำษกรอง หลุมละ 1 แผ่น
 3. เจือจำงไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงให้อยู่ในอัตรำ 200 ตัว/น�้ำ 10 มิลลิลิตร
 4. ใช้ไมโครปิเปตดูดไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงที่มีชีวิต 1 ตัว/น�้ำ 30 ไมโครลิตร หยดลงในถำดหลุมทุกหลุม  
ท�ำ 7 ถำด และท�ำชุดควบคุม (control) 1 ถำด โดยหยดเฉพำะน�้ำสะอำด 30 ไมโครลิตร 
 5. น�ำหนอนกินรังผึ้งวัย 5 ขนำดล�ำตัวยำวประมำณ 2.5 เซนติเมตร ใส่ลงในหลุมๆ ละ 1 ตัว ปิดฝำ 
ถำดหลุมให้สนิท เก็บที่อุณหภูมิ 25 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 48 ชั่วโมง
 6. ตรวจนับจ�ำนวนหนอนกินรังผึ้งที่ตำยด้วยไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง ค�ำนวณเปอร์เซ็นต์จ�ำนวนหนอนตำย 
โดยตัดข้อมูลถำดที่มีเปอร์เซ็นต์สูงสุดและต�่ำสุดออก ใช้ข้อมูลค�ำนวณจำก 5 ถำดหลุม
 ตำมมำตรฐำนท่ีก�ำหนด ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงท่ีมีคุณภำพดีต้องมีจ�ำนวนหนอนตำย ภำยใน 48 ช่ัวโมง 
ไม่ต�่ำกว่ำ 40%

การเก็บรักษาชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. carpocapsae 

 กำรเก็บรักษำไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในรูปแบบผงละลำยน�้ำ สำมำรถยืดอำยุกำรเก็บรักษำได้นำนถึง  
6 เดือน โดยคงประสิทธิภำพกำรควบคุมแมลงศัตรูพืชในระดับสูง และสะดวกต่อกำรน�ำไปใช้ควบคุมแมลง 
ศัตรูพืชในแปลงปลูก
 1. เตรียมผงดินและส่วนประกอบส�ำหรับเก็บรักษำไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง ได้แก่ ดิน Attapugite  
ดิน Zeolite Benzoic acid และ Ethylene glycol
 2. เตรียมไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงวัย 3 ระยะ IJ ที่ผ่ำนกำรล้ำงกรองจนสะอำดแล้ว ปรับปริมำตรน�้ำ 
และจ�ำนวนไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงตำมอัตรำส่วน เติมสำร Ethylene glycol ผสมให้เข้ำกัน
 3. เตรียมดิน Attapugite และ Zeolite โดยอบท่ีควำมร้อนอุณหภูมิ 90 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ  
3 ช่ัวโมง น�ำออกจำกตู้อบท้ิงให้เย็น ปรับปริมำณดินท้ัง 2 ชนิด ให้ได้ตำมต้องกำรใส่ในโถผสม และผสมให้เข้ำกัน
 4. เทไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงท่ีเตรียมไว้ลงในโถผสม คลุกเคล้ำส่วนผสมท้ังหมดให้เข้ำเป็นเน้ือเดียวกัน  
จำกน้ันแบ่งผงดินไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงจ�ำนวน 50 ล้ำนตัว/กระป๋อง บรรจุในกระป๋องพลำสติกขนำดเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง 6 เซนติเมตร สูง 11.5 เซนติเมตร
 5. เก็บรักษำไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในรูปผงดินที่อุณหภูมิ 6-10 องศำเซลเซียส (ควรใช้ไส้เดือนฝอย 
ศัตรูแมลงทันทีประสิทธิภำพกำรควบคุมแมลงจะสูงกว่ำกำรเก็บไว้เป็นเวลำนำน)
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การผลิตขยายชีวภัณฑ์

 ตำมธรรมชำติไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. carpocapsae จะเจริญเติบโตและขยำยพันธ์ุได้โดยได้รับ 
อำหำรจำกในตัวแมลง (host) เท่ำน้ัน แต่ส�ำหรับกำรเล้ียงไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงเพ่ือให้ได้ปริมำณมำก 
ด้วยอำหำรเทียมน้ัน จะต้องท�ำในสภำพปลอดเช้ือและเติมแบคทีเรียร่วมอำศัยลงในอำหำรเทียมด้วย เน่ืองจำก
ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง Steinernema มีชีวิตอยู่ร่วมกับแบคทีเรียสกุล Xenorhabdus ในลักษณะพ่ึงพำอำศัยกัน  
(symbiosis) ซ่ึงมีควำมส�ำคัญต่อกำรเจริญเติบโตและกำรขยำยพันธ์ุของไส้เดือนฝอย 

การผลิตขยายแบบการค้า 

การเตรียมต้นเชื้อแบคทีเรียร่วมอาศัย
 มี 2 วิธีกำร ดังนี้
 1. น�ำไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงที่ออกจำกแมลงอำศัย (host) ใหม่ๆ ล้ำงให้สะอำด (surface sterilized) 
ด้วย 0.1% hyamine แล้วล้ำงด้วยน�้ำกลั่นอีกครั้ง น�ำไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงมำบดด้วยแท่งแก้วจนตัวไส้เดือนฝอย
ศัตรูแมลงแตกแบคทีเรียจะออกจำกไส้เดือนฝอย ใช้ลูปเขี่ยเชื้อแตะของเหลวจำกตัวไส้เดือนฝอยไปเลี้ยงบนอำหำร  
Tergitol 7 Agar ลักษณะโคโลนีของแบคทีเรีย Xenorhabdus sp. จะเป็นโคโลนีกลมนูน ตรงกลำงสีเข้ม  
รอบโคโลนีเป็นสีน�้ำเงิน ลักษณะเซลล์เป็น rod-shaped เม่ือได้แบคทีเรียบริสุทธิ�แล้ว น�ำไปแยกไว้บน  
Nutrient Agar และน�ำไปเก็บท่ีอุณหภูมิ 10-12 องศำเซลเซียส เพ่ือเก็บเป็นต้นเช้ือบริสุทธิ�
 2. ตัดผนังล�ำตัวของหนอนกินรังผึ้ง Galleria mellonella Linnaeus ที่ตำยด้วยไส้เดือนฝอย 
ศัตรูแมลง S. carpocapsae ใช้ลูปเข่ียเช้ือแตะน�้ำเลือดมำขีด (streak) บนอำหำรเล้ียงเช้ือ NBTA เก็บท่ี 
อุณหภูมิ 28 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 48 ช่ัวโมง จำกน้ันแยกเช้ือบริสุทธิ�ของแบคทีเรีย โดยเลือกโคโลน ี
ท่ีเป็นโคโลนีเด่ียว ลักษณะกลม นูน สีน�้ำเงิน แยกเก็บเป็นต้นเช้ือบริสุทธิ�ไว้บนอำหำรเล้ียงเช้ือ NBTA ท่ีอุณหภูมิ  
10-12 องศำเซลเซียส ไว้ใช้ต่อไป เม่ือต้องกำรน�ำแบคทีเรียมำใช้เล้ียงขยำยปริมำณไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง จึงท�ำกำร
คัดเลือกโคโลนีเด่ียวของแบคทีเรียลงเล้ียงในอำหำรเหลว YS broth ปริมำณ 150 มิลลิลิตร เขย่ำท่ีควำมเร็ว  
180 รอบ/นำที อุณหภูมิ 28 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 24 ชั่วโมง จึงน�ำไปตรวจควำมบริสุทธิ�ก่อนน�ำไปใช้
 กำรตรวจควำมบริสุทธิ�ของเช้ือแบคทีเรียโดยใช้ลูปเขี่ยเช้ือแตะอำหำรเหลวเลี้ยงแบคทีเรีย smear  
ลงบนแผ่นสไลด์แล้วย้อมแกรม จำกนั้นตรวจสอบภำยใต้กล้องจุลทรรศน์ โดยเซลล์ของแบคทีเรีย X. nematophila 
มีรูปร่ำงเป็นแท่ง (rod shaped) และติดสีแดงของ safranin เท่ำนั้น เนื่องจำกเป็นแบคทีเรียแกรมลบ 

การเตรียมต้นเชื้อไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง
 น�ำไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงวัย 3 ระยะ IJ เจือจำงในน�้ำกลั่น อัตรำ 2,000 ตัว/น�้ำ 1 มิลลิลิตร หยดลง 
บนกระดำษกรองในจำนเลี้ยงเชื้อ ปล่อยหนอนกินรังผึ้งวัย 5 จ�ำนวน 10 ตัว ลงในจำนที่หยดไส้เดือนฝอย 
ศัตรูแมลง ปิดฝำให้สนิท เก็บท่ีอุณหภูมิ 25 องศำเซลเซียส หนอนจะตำยภำยในเวลำ 24-48 ช่ัวโมง โดยลักษณะ
หนอนท่ีตำยจะเปล่ียนเป็นสีเหลืองครีม ตัวไม่เละ เก็บหนอนดังกล่ำวมำล้ำงด้วย 0.1% formalin แล้วน�ำ 
วำงเรียงบนกระดำษกรองบนจำนพลำสติก และวำงในกล่องพลำสติกขนำด 13x17x7 เซนติเมตร ที่หล่อน�้ำไว้ 
เพ่ือให้ควำมชื้นเล็กน้อย ปิดฝำกล่องให้สนิทป้องกันแมลงหวี่ เก็บที่อุณหภูมิที่ 25 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ  
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10-12 วัน ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงจะออกจำกซำกหนอนมำอยู่ในน�้ำท่ีหล่อไว้ (ดูจำกควำมขุ่นของน�้ำ) ท�ำกำรเก็บ 
ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงท่ีได้ โดยเทใส่ภำชนะและเติมน�้ำสะอำดหล่อไว้ในกล่อง สำมำรถเก็บได้วันเว้นวัน  
ประมำณ 4-5 คร้ัง จนซำกหนอนแห้ง (เฉล่ียได้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงประมำณ 100,000 ตัว/หนอนกินรังผ้ึง  
1 ตัว) ท�ำควำมสะอำดไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงท่ีเก็บได้ โดยล้ำงด้วย 0.1% formalin ต้ังท้ิงไว้ให้ไส้เดือนฝอย
ศัตรูแมลงตกตะกอน เทน�้ำส่วนบนท้ิง เติมน�้ำสะอำดลงไปใหม่ ล้ำงเช่นน้ี 2-3 คร้ัง จนได้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง 
ที่สะอำด เก็บใส่ภำชนะไว้ใช้ส�ำหรับเลี้ยงขยำยเพิ่มปริมำณต่อไป
 ก่อนน�ำต้นเช้ือไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงมำใช้เล้ียงขยำยเพ่ิมปริมำณ ให้น�ำมำล้ำงท�ำควำมสะอำดด้วย 
0.1% hyamine 3 คร้ัง และล้ำงตำมด้วยน�้ำกล่ันท่ีน่ึงฆ่ำเช้ืออีก 3 คร้ัง แล้วปรับปริมำณให้ได้ตำมอัตรำ 
ที่ต้องกำรใช้

การผลิตขยายไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงด้วยอาหารเทียมเหลว (Liquid culture)
 ส่วนประกอบของอำหำรเหลว ได้แก่ Tryptic Soy Broth (TSB), Yeast cell น�้ำมัน ไข่ไก่ และน�้ำกล่ัน  
โดยเตรียม TSB ผสมกับ Yeast cell และเติมน�้ำกล่ันตำมอัตรำส่วน บรรจุลงในขวดแก้ว ปิดจุกส�ำลีและ 
น่ึงฆ่ำเช้ือท่ีอุณหภูมิ 121 องศำเซลเซียส ควำมดัน 15 ปอนด์/ตำรำงน้ิว เป็นเวลำ 20 นำที จำกน้ัน 
น�ำอำหำรออกจำกหม้อน่ึงต้ังท้ิงไว้ให้เย็น น�ำแบคทีเรียท่ีเล้ียงขยำยปริมำณในอำหำรเหลว YS broth เทผสม 
ลงในไข่ไก่และน�้ำมัน จำกนั้นน�ำใส่ลงในขวดอำหำรเหลวที่เตรียมไว้ตำมอัตรำส่วน น�ำไปเลี้ยงโดยเขย่ำที ่
ควำมเร็วรอบ 120 รอบ/นำที อุณหภูมิ 25 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 48 ชั่วโมง ก่อนใส่ไส้เดือนฝอย  
S. carpocapsae ที่ล้ำงสะอำดแล้วลงในขวดอำหำรเหลว น�ำไปเล้ียงโดยเขยำ่ที่ควำมเร็วรอบ 120 รอบ/นำที 
อุณหภูมิ 25 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 12 วัน ท�ำกำรตรวจไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงวัย 3 ระยะ IJ เมื่อพบ IJ  
มำกกว่ำ 95% จึงท�ำกำรเก็บผลผลิต ซึ่งข้อมูลวิธีกำรเลี้ยงไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงด้วยอำหำรเทียมเหลวระดับ 
ขวดเขย่ำนี้ สำมำรถน�ำไปเป็นข้อมูลส�ำหรับกำรผลิตขยำยไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในระดับถังหมัก (fermenter) ได้

การผลิตขยายไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงด้วยอาหารเทียมแข็งก่่งเหลว (Semi-solid culture)
 ส่วนประกอบของอำหำรเทียมแข็งก่ึงเหลว ได้แก่ อำหำรสุนัข น�้ำมัน ไข่ไก่ น�้ำกล่ัน และฟองน�้ำสังเครำะห์  
โดยเตรียมอำหำรสุนัข และน�้ำ ป่ันรวมกันด้วยเคร่ืองผสมอำหำรแล้วขย�ำรวมกับช้ินฟองน�้ำสังเครำะห์ แล้วบรรจุ 
ในถุงพลำสติกทนร้อน ปิดจุกน�ำไปน่ึงฆ่ำเช้ือท่ีอุณหภูมิ 121 องศำเซลเซียส ควำมดัน 15 ปอนด์/ตำรำงน้ิว  
เป็นเวลำ 20 นำที จำกน้ันน�ำอำหำรออกจำกหม้อน่ึง ต้ังท้ิงไว้ให้เย็น แล้วจึงน�ำแบคทีเรียท่ีเล้ียงเพ่ิมปริมำณ 
ในอำหำรเหลว YS broth และตรวจสอบควำมบริสุทธิ�แล้วเทผสมลงในไข่ไก่และน�้ำมัน แล้วใส่ลงในถุงอำหำร 
ท่ีเตรียมไว้ ต้ังไว้ท่ีอุณหภูมิ 25 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 48 ช่ัวโมง ก่อนใส่ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงลงในถุงอำหำร
แล้วเขย่ำให้ท่ัวฟองน�้ำ จำกน้ันต้ังไว้ท่ีอุณหภูมิ 25 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 12 วัน ท�ำกำรตรวจไส้เดือนฝอย 
ศัตรูแมลงวัย 3 ระยะ IJ เม่ือพบ IJ มำกกว่ำ 95% จึงท�ำกำรเก็บผลผลิต
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การผลิตขยายไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงส�าหรับเกษตรกร 

การผลิตขยายไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงด้วยแมลงอาศัย (host)
 น�ำต้นเชื้อไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงวัย 3 ระยะ IJ เจือจำงในน�้ำกล่ัน ให้ได้อัตรำ 2,000 ตัว/น�้ำ  
1 มิลลิลิตร หยดลงบนกระดำษกรองในจำนเลี้ยงเชื้อ ปล่อยหนอนกินรังผึ้งวัย 5 จ�ำนวน 10 ตัว ลงในจำน 
ท่ีหยดไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงแล้ว จำกน้ันปิดฝำน�ำเก็บท่ีอุณหภูมิ 25 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 48 ช่ัวโมง  
โดยหนอนท่ีตำยด้วยไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงมีลักษณะตัวเหนียวไม่เละ สีเปล่ียนเป็นสีเหลืองครีม จึงเก็บ 
หนอนดังกล่ำวมำล้ำงด้วย 0.1% formalin แล้วน�ำวำงเรียงบนกระดำษกรองบนจำนพลำสติก และวำงใน 
กล่องพลำสติก 13x17x7 เซนติเมตร ที่หล่อน�้ำไว้เพ่ือให้ควำมชื้นเล็กน้อย ปิดฝำกล่องให้สนิทกันไม่ให้แมลงหวี่ลง  
น�ำเก็บท่ีอุณหภูมิ 25 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 10-12 วัน ต่อมำจะเห็นไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงออกจำก 
ซำกหนอนมำอยู่ในน�้ำท่ีหล่อไว้ จึงท�ำกำรเก็บไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงท่ีได้เทใส่ภำชนะเก็บไว้ และเติมน�้ำสะอำด 
หล่อไว้ในกล่องอีกคร้ัง ท�ำวันเว้นวันประมำณ 4-5 คร้ัง จนซำกหนอนแห้ง (เฉล่ียได้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง 
ประมำณ 100,000 ตัว/หนอนกินรังผ้ึง 1 ตัว) ผลผลิตไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงท่ีเก็บได้ ให้น�ำมำท�ำควำมสะอำด 
โดยเติม 0.1% formalin แล้วต้ังท้ิงไว้ให้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงตกตะกอนเป็นเวลำ 15 นำที เทน�้ำส่วนบนท้ิง  
เติมน�้ำสะอำดลงไปใหม่ ล้ำงเช่นน้ี 2-3 คร้ัง จนได้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงท่ีสะอำด จึงเก็บผลผลิตบรรจุใส่ภำชนะ 
เตรียมน�ำไปใช้

การส่งเสริมการใช้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. carpocapsae ในประเทศไทย
 กำรใช้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงควบคมุแมลงศตัรูพืชเป็นกำรสง่เสรมิให้เกษตรกรสำมำรถผลติพืชท่ีปรำศจำก
สำรพิษตกค้ำง ปลอดภัยกับตัวเกษตรกร ผู้บริโภค และส่ิงแวดล้อม และเป็นอีกทำงหน่ึงท่ีช่วยสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
สินค้ำเกษตรด้ำนพืช หรือกำรส่งออกพืชท่ีเป็นกำรค้ำระหว่ำงประเทศ อีกท้ังยังเป็นกำรลดกำรน�ำเข้ำสำร 
ก�ำจัดแมลงศัตรูพืชอีกด้วย นอกจำกน้ียังเป็นกำรสนับสนุนนโยบำยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตำมแนวทำง 
กำรปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ หรือกำรปลูกผักปลอดสำรพิษโดยลดกำรใช้สำรเคมีก�ำจัดแมลงในแปลงปลูกด้วย  
ดังน้ันเพ่ือเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำย ต่อยอด ขยำยผลงำนวิจัยเทคโนโลยีกำรผลิตขยำยชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง 
ท่ีมีคุณภำพจำกส่วนกลำงถ่ำยทอดสู่หน่วยงำนภูมิภำคและผู้ท่ีสนใจ ทำงส�ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืชจึง 
พร้อมด�ำเนินกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี ให้ค�ำแนะน�ำ และเผยแพร่ข้อมูลกำรใช้ประโยชน์จำกชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอย
ศัตรูแมลงท่ีถูกต้องและเหมำะสมกับชนิดแมลงศัตรูพืชและพืชปลูก ให้กับเจ้ำหน้ำท่ีหน่วยงำนของรัฐ ผู้ประกอบกำร  
ผู้สนใจ และเกษตรกรท่ีต้องกำรใช้ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง เพ่ือให้ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง  
S. carpocapsae กระจำยถึงมือเกษตรกร ตอบสนองควำมต้องกำรใช้ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงได ้
อย่ำงรวดเร็ว เพ่ิมโอกำสให้เกษตรกรมีทำงเลือกใช้ชีวภัณฑ์ท่ีมีคุณภำพประสิทธิภำพสูงในกำรก�ำจัดแมลง 
ศัตรูพืชอย่ำงถูกต้องตำมชนิดแมลงและชนิดพืชปลูก เพรำะถึงแม้ว่ำไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงมีแมลงอำศัย 
หลำยชนิด (broad host ranges) แต่ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงแต่ละชนิด (species) มีควำมเฉพำะเจำะจง  
(specific) กับกลุ่มของแมลงศัตรูพืช
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การผู้ลิตขยายไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงด้วยอาหารเทียมก่ึงเหลว (Semi-solid culture)

การผู้ลิตขยายไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงด้วยอาหารเทียมเหลว (Liquid culture)
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การผู้ลิตขยายไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงส�าหรับเกษตรกร

Link / QR code / Clip ของชีวภัณฑ์

 https://www.youtube.com/watch?v=H6o684X7tVs
 http://www.youtube.com/watch?v=TPAXkI6kXS0
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ที่มาและความส�าคัญ/ปัญหาศัตรูพืช

 แตนเบียนไข่ Trichogramma confusum เป็นแมลงศัตรูธรรมชำติท่ีส�ำคัญชนิดหน่ึง ตัวเต็มวัยเป็น
แตนเบียนท่ีมีขนำดเล็ก ท�ำลำยเฉพำะระยะไข่ของแมลงศัตรูพืช สำมำรถน�ำไปใช้ควบคุมไข่ผีเส้ือแมลงศัตรูพืช 
ท่ีส�ำคัญทำงเศรษฐกิจได้หลำยชนิด เช่น ไข่ของหนอนเจำะสมอฝ้ำย Helicoverpa armigera ไข่ของหนอนกออ้อย  
Chilo infuscatellus และ Chilo tumidicostalis ไข่ของหนอนเจำะล�ำต้นข้ำวโพด Ostrinia furnacalis  
ไข่ของหนอนใยผัก Plutella xylostella ไข่ของหนอนคืบกะหล�่ำ Trichoplusia ni ไข่ของหนอนคืบละหุ่ง  
Achaea janata ไข่ของหนอนแก้วส้ม Papilio demoleus malayanus ไข่ของหนอนกอแถบลำย  
Chilo suppressalis ไข่ของหนอนหัวด�ำมะพร้ำว Opisina arenosella ฯลฯ มีหลำยประเทศได้น�ำ 
แตนเบียนไข่ T. confusum ไปใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชท่ีส�ำคัญ ได้แก่ หนอนกออ้อย หนอนกอข้ำว หนอนเจำะ
ล�ำต้นข้ำวโพด และหนอนเจำะสมอฝ้ำย พบว่ำมีประสิทธิภำพในกำรควบคุมสูงถึง 70-90% สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำย 
สำรเคมีก�ำจัดแมลงได้มำก แมลงศัตรูพืชไม่สร้ำงควำมต้ำนทำนต่อแมลงศัตรูธรรมชำติ อีกท้ังไม่เป็นอันตรำยต่อ 
สภำพแวดล้อมและเกษตรกร ซ่ึงแตนเบียนไข่ชนิดน้ีพบว่ำมีเขตกำรแพร่กระจำยอยู่ท่ัวไป เช่น อเมริกำเหนือ  
อเมริกำกลำง อเมริกำใต้ สหรัฐอเมริกำ อินเดีย ไต้หวัน จีน เปรู เม็กซิโก บำร์บำโดส คิวบำ แคนำดำ  
รัสเซีย เยอรมนี ไทย โดยมีหลำยประเทศได้ท�ำกำรผลิตเล้ียงขยำยแตนเบียนไข่เป็นจ�ำนวนมำกและน�ำไปปล่อย 
ควบคุมศัตรูพืชได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

แตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา แตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา 
Trichogramma confusumTrichogramma confusum

ชื่อวิทยาศาสตร์: Trichogramma confusum Viggiani
ชื่อสามัญ: แตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมำ 
วงศ์: Trichogrammatidae
อันดับ: Hymenoptera

เอกสารวิชาการ
ชีวภัณฑ์ป้องกันก�าจัดศัตรูพืช 101



กลไกการท�าลายศัตรูพืช

 แตนเบียนเพศเมียใช้อวัยวะวำงไข่แทงเข้ำไปในไข่แมลงศัตรูพืชแล้ววำงไข่ไว้ภำยใน เมื่อหนอนแตนเบียน
ออกจำกไข่จะดูดกินแร่ธำตุอำหำรในไข่แมลงศัตรูพืชและเข้ำดักแด้อยู่ภำยใน หลังจำกนั้นตัวเต็มวัยแตนเบียน 
จะเจำะออกมำเพ่ือผสมพันธุ์และเข้ำท�ำลำยไข่แมลงศัตรูพืชต่อไป โดยชอบเข้ำท�ำลำยไข่ใหม่อำยุ 1-2 วัน  
ไข่แมลงศัตรูพืชที่ถูกท�ำลำยมีสีด�ำและไม่สำมำรถฟักเป็นหนอนได้

วงจรชีวิตของแตนเบียนไข่ Trichogramma confusum Viggiani

 แตนเบียนไข่ T. confusum เป็นแมลงที่มีขนำดเล็ก ตัวเต็มวัยมีขนำด 0.5 มิลลิเมตร มีตำสีแดง  
ตัวเต็มวัยเพศเมียเท่ำนั้นที่ท�ำลำยไข่ของแมลงศัตรูพืช โดยแตนเบียนเพศเมียใช้อวัยวะวำงไข่แทงเข้ำไปใน 
ไข่แมลงศัตรูพืชแล้ววำงไข่ไว้ภำยใน ไข่ 1 ฟอง สำมำรถมีแตนเบียนไข่ได้ 1-4 ตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนำดของ 
ไข่แมลงอำศัยและควำมสมบูรณ์ของอำหำรภำยในไข่ท่ีถูกเบียน ไข่ท่ีถูกเบียนแล้ว 3 วันจะเปล่ียนเป็นสีด�ำ 
และไม่ฟักเป็นหนอน และออกเป็นตัวเต็มวัยหลังจำกไข่ถูกเบียนแล้ว 6-8 วัน ซ่ึงจะผสมพันธ์ุและไปท�ำลำยไข่ 
ของแมลงศัตรูพืชต่อไป

วงจรชีวิต
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วิธิีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช 

 กำรปล่อยแตนเบียนไข่ T. confusum เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชให้ได้ผลดี ควรปล่อยในระยะที่พืช 
มีควำมเสียหำยเล็กน้อย อัตรำที่ปล่อย 20,000–30,000 ตัว/ไร่ จุดที่ปล่อยควรจะมีระยะห่ำงกันไม่ต�่ำกว่ำ  
15 เมตร พื้นที่ 1 ไร่ ให้ปล่อยไร่ละ 6 จุด และควรท�ำในช่วงเย็นหลังจำก 16.00 น. หรือในขณะที่มีแสงแดดอ่อน 
ไม่ปล่อยขณะฝนตกหรือลมแรง 

การใช้แตนเบียนไข่ Trichogramma confusum ในการควบคุมไข่ของแมลงศัตรูพืชทางเศรษฐกิจ

พืช แมลงศัตรูพืช
อัตราการปล่อย

ตัว/ไร่
จ�านวน 
ครั้ง/ฤดู

อ้อย หนอนกออ้อยลำยเล็ก Chilo infuscatellus 20,000 3-4

ฝ้ำย หนอนเจำะสมอฝ้ำย Helicoverpa armigera 30,000 3-4

ข้ำวโพด หนอนเจำะล�ำต้นข้ำวโพด Ostrinia furnacalis 30,000 3

มะเขือเทศ หนอนเจำะสมอฝ้ำย Helicoverpa armigera 30,000 3-4

ผัก
หนอนใยผัก Plutella xylostella 30,000 3

หนอนคืบกะหล�่ำ Trichoplusia ni 30,000 4-6

พืชตระกูลส้ม หนอนแก้วส้ม Papilio demoleus malayanus 30,000 4-8

วิธีการปล่อยแตนเบียนไข่ Trichogramma confusum Viggiani
 ก) - ข) กำรปล่อยแตนเบียนไข ่Trichogramma confusum ในแปลงอ้อย
 ค) - ง) กำรปล่อยแตนเบียนไข ่Trichogramma confusum ในแปลงข้ำวโพด

ก ข

ค ง
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การท�าลายไข่แมลงศัตรูพืชของแตนเบียนไข่ Trichogramma confusum Viggiani
 ก) แตนเบียนไข่ Trichogramma confusum ก�ำลังวำงไข่ในไข่ของหนอนกออ้อย Chilo infuscatellus
 ข) ไข่หนอนกออ้อยถูกแตนเบียนไข ่Trichogramma confusum ท�ำลำย
 ค) ไข่หนอนเจำะล�ำต้นข้ำวโพด Ostrinia furnacalis ถูกแตนเบียนไข่ Trichogramma confusum 
ท�ำลำยเปลี่ยนเป็นสีด�ำ 
 ง) รูเจำะของแตนเบียนไข่ Trichogramma confusum ออกจำกไข่หนอนเจำะล�ำต้นข้ำวโพดหลัง 
ถูกแตนเบียนไข่ท�ำลำย
 จ) แตนเบียนไข่ Trichogramma confusum ก�ำลังวำงไข่ในไข่ของหนอนหัวด�ำมะพร้ำว Opisina 
arenosella
 ฉ) ไข่หนอนหัวด�ำมะพร้ำวถูกแตนเบียนไข ่Trichogramma confusum ท�ำลำย 

ก ข

ค ง

จ ฉ
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ข้อดี
 1. ใช้เวลำในกำรปล่อยไม่มำก
 2. แตนเบียนไข่ T. confusum สำมำรถบินไปวำงไข่ในไข่แมลงศัตรูพืชได้เอง 
 3. ไม่เป็นอันตรำยต่อส่ิงท่ีมีชีวิต เช่น คน สัตว์ พืชทุกชนิด 
 4. ไม่ท�ำให้เกิดพิษตกค้ำงในพืชผลและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสภำพแวดล้อม เช่น ดิน น�้ำ อำกำศ 
 5. แมลงศัตรูพืชไม่สร้ำงควำมต้ำนทำนต่อแตนเบียนไข่ T. confusum เหมือนกำรใช้สำรเคมีก�ำจัดแมลง
 6. ต้นทุนกำรผลิตขยำยพันธุ์แตนเบียนไข่ T. confusum ไม่สูงมำก สำมำรถผลิตขยำยได้ปริมำณมำก 
ขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถในกำรผลิตแมลงอำศัยให้มีปริมำณมำก 
 7. สำมำรถน�ำไปใช้ร่วมกับวิธีกำรควบคุมศัตรูพืชอื่นๆ ท�ำให้มีประสิทธิภำพในกำรควบคุมแมลงศัตรูพืช 
ได้สูงข้ึน ซ่ึงกำรใช้แตนเบียนไข่ T. confusum ควบคุมแมลงศัตรูพืชเป็นอีกแนวทำงหน่ึงท่ีช่วยอนุรักษ์ศัตรูธรรมชำติ 
ให้มีปริมำณมำกข้ึนช่วยลดกำรใช้สำรเคมีก�ำจัดแมลง

ข้อจ�ากัด 
 1. ก่อนปล่อยแตนเบียนไข่ T. confusum ต้องมีกำรส�ำรวจพบศัตรูพืชเป้ำหมำย
 2. ห้ำมพ่นสำรเคมีก�ำจัดแมลงก่อนและหลังปล่อยแตนเบียนไข่ T. confusum
 3. ไข่แมลงศัตรูพืช อำยุ 1-2 วัน มีควำมเหมำะสมต่อกำรท�ำลำยแตนเบียนไข่ T. confusum
 4. ตัวเต็มวัยเพศเมียเท่ำนั้นที่จะท�ำลำยไข่แมลงศัตรูพืช
 5. สภำพอุณหภูมิสูงกว่ำ 35 องศำเซลเซียส จะมีประสิทธิภำพกำรเบียนต�่ำ
 6. สภำพฝนตกชุกและลมแรงไม่เหมำะต่อกำรใช้แตนเบียนไข่ T. confusum

การตรวจสอบคุณภาพ/การเก็บรักษาชีวภัณฑ์

การเก็บรักษาไข่ของแตนเบียนไข่ Trichogramma confusum

 หำกยังไม่ถึงเวลำปล่อยแตนเบียนไข่ T. confusum สำมำรถชะลอกำรออกเป็นตัวเต็มวัยของ 
แตนเบียนไข่ได้ โดยน�ำไข่ผีเส้ือข้ำวสำรที่มีดักแด้แตนเบียนไข่ T. confusum อยู่ภำยในใส่กล่องพลำสติก 
เก็บเข้ำตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 10-13 องศำเซลเซียส จะชะลอกำรออกเป็นตัวเต็มวัยได้ 2 สัปดำห์
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การประเมินประสิทธิิภาพในการควบคุม

 วิธีกำรประเมินประสิทธิภำพในกำรควบคุมศัตรูพืชของแตนเบียนไข่ T. confusum มีขั้นตอนดังนี้
 1. ก่อนปล่อยแตนเบียนไข่ T. confusum ต้องส�ำรวจประชำกรไข่ของแมลงศัตรูพืช ถ้ำพบอยู่ที่ระดับ 
5-10% จึงท�ำกำรปล่อยแตนเบียนไข่ T. confusum ได้ และควรปล่อยระยะแรกที่ผีเสื้อเริ่มวำงไข่ 
 2. อัตรำกำรปล่อยแตนเบียนไข่ T. confusum ที่เหมำะสม 20,000-30,000 ตัว/ไร่ อัตรำกำรออก 
เป็นตัวเต็มวัยเพศเมียควรอยู่ท่ี 40-50% ข้ึนไป ปล่อยแต่ละคร้ังห่ำงกัน 7 วัน แตนเบียนไข่ท่ีน�ำไปปล่อยควรจะ
ทยอยออกเป็นตัวเต็มวัยภำยใน 1-5 วัน
 3. กำรปล่อยแตนเบียนไข่ T. confusum ให้ครอบคลุมพื้นที่ปลูกพืชต้องปล่อยเหนือทิศทำงลม  
ไม่ควรปล่อยในสภำพอำกำศที่มีฝนตก แสงแดด หรืออุณหภูมิสูงเกินไป ควรปล่อยเวลำเย็นตั้งแต่ 16.00 น.  
เป็นต้นไป จุดปล่อยควรห่ำงกัน 15-20 เมตร และไม่ควรเกิน 6 จุด/ไร่
 4. ปล่อยแตนเบียนไข่ T. confusum โดยกำรน�ำแผ่นไข่แมลงอำศัยท่ีภำยในมีดักแด้แตนเบียนไข่ 
อำยุ 7 วัน ไปติดกับใบพืช หรือเพ่ือป้องกันฝนติดแผ่นไข่ไว้ด้ำนในถ้วยพลำสติกหรือกรวยกระดำษ โดยวำงคว�่ำ
เสียบไว้ท่ีปลำยไม้ไผ่สูงจำกพ้ืน 50 เซนติเมตร และทำจำระบีบริเวณรอบๆ ต้นหรือก่ิงส่วนท่ีปล่อย หรือโคนไม้ไผ่ 
เพ่ือป้องกันมดเข้ำท�ำลำย
 5. ประเมินประสิทธิภำพของแตนเบียนไข่ T. confusum โดยส�ำรวจควำมเสียหำยของพืช และประชำกร
แมลงศัตรูพืช รวมท้ังตรวจสอบปริมำณและผลกำรเบียนในแปลงท่ีปล่อยแตนเบียนไข่ โดยท�ำกำรเก็บไข่ 
แมลงศัตรูพืชในไร่มำตรวจสอบ หลังจำกปล่อยแตนเบียนไข่ไปแล้ว 4 วัน

การผลิตขยายชีวภัณฑ์

 กำรผลิตขยำยแตนเบียนไข่ T. confusum ให้ได้ปริมำณมำก สิ่งส�ำคัญคือกำรเลี้ยงผีเสื้อข้ำวสำร  
Corcyra cephalonica Stainton เพ่ือผลิตไข่ให้ได้ปริมำณมำกส�ำหรับใช้เป็นแมลงอำศัยของแตนเบียนไข่  
T. confusum แบ่งเป็น 2 ข้ันตอน ดังน้ี

ขั้นตอนที่ 1 การเลี้ยงผีเสื้อข้าวสาร C. cephalonica 

 1. น�ำหนอนและตัวเต็มวัยผีเสื้อข้ำวสำรที่เก็บมำจำกยุ้งฉำงมำท�ำกำรเลี้ยงขยำยในห้องปฏิิบัติกำร
 2. น�ำร�ำละเอียด 1 กระสอบ (60 กิโลกรัม) ผสมกับปลำยข้ำวสำร 3 กิโลกรัม และน�้ำตำลทรำย 1 กิโลกรัม  
อบในตู้อบอุณหภูมิ 70-80 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 7-8 ชั่วโมง เพื่อฆ่ำแมลงโรงเก็บที่ติดมำกับร�ำละเอียด เช่น  
มอดข้ำวสำร มอดแป้ง ด้วงงวงข้ำว ท้ิงไว้ให้เย็น จำกน้ันน�ำร�ำละเอียดใส่กล่องพลำสติกกล่องละ 1 กิโลกรัม  
ให้หนำประมำณ 3 เซนติเมตร 
 3. ชั่งไข่ของผีเสื้อข้ำวสำร 0.1 กรัม หรือประมำณ 2,000 ฟอง/ร�ำละเอียด 1 กิโลกรัม โรยให้ทั่วบริเวณ 
ผิวหน้ำปิดฝำครอบให้สนิท ฝำครอบเจำะรูระบำยอำกำศ บุด้วยตะแกรงลวดตำถี่เพื่อป้องกันแมลงชนิดอื่นเข้ำไป  
จำกนั้นน�ำไปไว้ที่ชั้นเลี้ยงแมลงในห้องอุณหภูมิ 25-30 องศำเซลเซียส ควำมชื้นสัมพัทธ์ 75-80% 
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 4. หลังจำกนั้น 4-5 วัน ไข่ผีเสื้อข้ำวสำรจะฟักเป็นหนอน หนอนจะกินอำหำรเจริญเติบโตเข้ำดักแด ้
และเป็นตัวเต็มวัยใช้เวลำประมำณ 45-60 วัน
 5. เม่ือดักแด้ผีเส้ือข้ำวสำรเร่ิมออกเป็นตัวเต็มวัย ใช้เคร่ืองดูดแมลงดูดตัวเต็มวัยผีเส้ือข้ำวสำร 
ใส่ในตะกร้ำตำข่ำยท่ีบรรจุอยู่ภำยในเคร่ืองดูดแมลง กำรดูดตัวเต็มวัยผีเส้ือข้ำวสำรใช้เวลำไม่เกิน 5 นำที  
แล้วน�ำตะกร้ำตำข่ำยออก ปิดปำกด้วยถุงตำข่ำยน�ำไปเก็บในห้องเข่ียไข่
 6. เม่ือครบ 24 ช่ัวโมง ใช้แปรงปัดไข่ผีเส้ือข้ำวสำรท่ีติดบนตะกร้ำตำข่ำยออกใส่ในถำดอะลูมิเนียม  
หลังจำกน้ันท�ำควำมสะอำดไข่ผีเส้ือข้ำวสำรโดยใช้ตะแกรงลวดตำถ่ีเพ่ือแยกส่ิงปนเป้ือนอ่ืนๆ เช่น ขนและขำ 
ของผีเส้ือข้ำวสำร น�ำไข่ผีเส้ือข้ำวสำรท่ีได้มำช่ังน�้ำหนัก 
 7. แบ่งไข่ผีเสื้อข้ำวสำรออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ไข่ผีเสื้อข้ำวสำร 80% ไปใช้ผลิตขยำยแตนเบียนไข่  
T. confusum ส่วนที่ 2 ไข่ผีเสื้อข้ำวสำร 20% ใช้ขยำยพันธุ์ผีเสื้อข้ำวสำรต่อไป

ส่วนผู้สมอาหารส�าหรับเลี้ยงผู้ีเสื้อข้าวสาร Corcyra cephalonica (Stainton) 
และการอบในตู้อบอุณหภูมิ 70-80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7-8 ชั่วโมง

การดูดผู้ีเสื้อข้าวสาร Corcyra cephalonica (Stainton) ใส่ถุุงตาข่ายเพื่อเก็บไข่ผู้ีเสื้อข้าวสาร
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ขั้นตอนที่ 2 การผลิตขยายแตนเบียนไข่ T. confusum

 1. ท�ำเฟรมกรอบไม้ขนำด 25×30 เซนติเมตร และเตรียมกระดำษมำขีดตำรำงเป็นช่องขนำด 1x1.5 นิ้ว 
กระดำษ 1 แผ่น จะได้ 42 ช่อง (6x7 ช่อง) ทำกำวน�้ำให้ท่ัว จำกน้ันน�ำไข่ของผีเส้ือข้ำวสำรใส่ในตะแกรง 
โรยลงบนกระดำษให้ท่ัวและสม�่ำเสมอ (1 ช่อง มีไข่ประมำณ 2,000 ฟอง) จำกน้ันน�ำไปผ่ำนแสง Ultraviolet  
นำนประมำณ 15 นำที เพื่อป้องกันไม่ให้ไข่ผีเสื้อข้ำวสำรฟักเป็นหนอน 
 2. น�ำไข่ท่ีผ่ำนแสง Ultraviolet แล้วมำขยำยแตนเบียนไข่ T. confusum โดยน�ำเฟรมไม้มำทำกำว 
ท่ีบริเวณขอบ ติดเฟรมด้วยแผ่นไข่ผีเส้ือข้ำวสำร ใช้ส�ำลีชุบน�้ำผ้ึงควำมเข้มข้น 70% ใส่ไว้ภำยในเพ่ือเป็นอำหำร 
ของตัวเต็มวัยแตนเบียนไข่ T. confusum
 3. น�ำแตนเบียนไข่ T. confusum ท่ีออกเป็นตัวเต็มวัยมำใส่ในเฟรมดังกล่ำว แล้วน�ำแผ่นไข่ผีเส้ือข้ำวสำร 
ปิดทับอีกด้ำน โดยใส่แตนเบียนไข่ต่อไข่ผีเส้ือข้ำวสำร อัตรำ 1:5 บันทึกชนิดของแตนเบียนและวันท่ีท่ีผลิต และ 
วันท่ีท่ีจะท�ำกำรตัดเฟรมเพ่ือเก็บเก่ียวแตนเบียนไข่ (วันท่ี 7 นับต้ังแต่วันท่ีเร่ิม)
 4. น�ำเฟรมไม้ไปต้ังไว้ท่ีมีแสงสว่ำงส่องถึง และพลิกเข้ำหำแสงทุก 6 ช่ัวโมง หลังจำกน้ัน 4-5 วัน ไข่ของ
ผีเส้ือข้ำวสำรจะมีสีเข้มข้ึนเน่ืองจำกถูกแตนเบียนไข่เบียน
 5. เมื่อครบ 7 วัน น�ำเฟรมที่ผลิตขยำยแตนเบียนไข่ T. confusum มำกรีดแผ่นกระดำษออกจำกเฟรม
โดยใช้มีดคัตเตอร์ แล้วตัดแบ่งเป็นช่องๆ ตำมที่ขีดตำรำงไว้ เพ่ือเก็บไว้น�ำไปใช้ประโยชน์ ซ่ึงไข่ของผีเส้ือข้ำวสำร 
ที่ถูกเบียนจะเป็นสีด�ำภำยในมีดักแด้ของแตนเบียนไข่ และพร้อมที่จะออกเป็นตัวเต็มวัยต่อไป
 6. น�ำแผ่นดักแด้แตนเบียนไข่ T. confusum ที่ใส่ในกล่องพลำสติกเก็บเข้ำตู้เย็นที่อุณหภูมิประมำณ 
10-13 องศำเซลเซียส จะชะลอกำรออกเป็นตัวเต็มวัยได้ประมำณ 2 สัปดำห์ แต่เปอร์เซ็นต์กำรออกเป็น 
ตัวเต็มวัยจะลดลงเมื่อเกิน 2 สัปดำห์ขึ้นไป โดยน�ำออกจำกตู้เย็น 1-2 วัน ก่อนน�ำไปปล่อย

การเก็บไข่ผู้ีเสื้อข้าวสาร Corcyra cephalonica (Stainton)
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อุปกรณ์ผู้ลิตขยายแตนเบียนไข่

ตู้หลอดไฟ UV

ช้ันวางเฟรมเล้ียงขยาย

ห้องเล้ียงผีู้เส้ือข้าวสาร

พ่อแม่พันธ์ุแตนเบียนไข่

ตู้เก็บรักษาแตนเบียนไข่พร้อมใช้

อุปกรณ์การเล้ียงขยายแตนเบียนไข่ Trichogramma confusum Viggiani

การโรยไข่ผู้ีเสื้อข้าวสาร Corcyra cephalonica (Stainton) ลงบนแผู้่นเฟรมที่เตรียมไว้

การผู้ลิตขยายแตนเบียนไข่ Trichogramma confusum Viggiani ในแผู่้นเฟรม
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การเก็บรักษาแตนเบียนไข่ Trichogramma confusum Viggiani ที่อุณหภูมิ 10-13 องศาเซลเซียส

Link / QR code / Clip ของชีวภัณฑ์

 https://www.youtube.com/watch?v=GxW3DRoNkrk
 https://www.youtube.com/watch?v=p3EHExPhthw
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ที่มาและความส�าคัญ/ปัญหาศัตรูพืช

 แตนเบียนไข่ Trichogramma pretiosum เป็นแมลงศัตรูธรรมชำติขนำดเล็กท่ีมีประโยชน์ มีบทบำทส�ำคัญ 
ในกำรควบคุมแมลงศัตรูพืช ซ่ึงมีประสิทธิภำพในกำรท�ำลำยไข่ผีเส้ือศัตรูพืชได้หลำยชนิด เช่น หนอนกระทู้ข้ำวโพด
ลำยจุด Spodoptera frugiperda หนอนเจำะกระบองเพชร Cactoblastis cactorum หนอนผีเส้ือข้ำวสำร  
Corcyra cephalonica หนอนใยผัก Plutella xylostella หนอนเจำะสมอฝ้ำย Helicovepa armigera  
มีประสิทธิภำพในกำรป้องกันก�ำจัดสูง 70-90% ซ่ึงสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยในกำรซ้ือสำรเคมีก�ำจัดแมลงได้มำก  
อีกท้ังไม่เป็นอันตรำยต่อสภำพแวดล้อมและเกษตรกร ปัจจุบันหลำยประเทศมีกำรใช้แตนเบียนไข่ T. pretiosum  
ในกำรควบคุมแมลงศัตรูพืชกันอย่ำงแพร่หลำย เช่น จีน อินเดีย สหรัฐอเมริกำ โคลัมเบีย เยอรมนี แอฟริกำใต้

วงจรชีวิต

 แตนเบียนไข่ T. pretiosum เม่ือเจริญเต็มที่มีขนำดล�ำตัวยำว 0.3-0.5 มิลลิเมตร ระยะไข่มีสีขำว  
เมื่อใกล้ฟักจะมีสีเหลืองและแต้มสีขำว ระยะไข่ 1-2 วัน ตัวหนอนแบบ sacciform ส่วนปำกของหนอน 
มีลักษณะคล้ำยตะขอ 2 อัน โค้งชี้เข้ำหำกัน เพื่อเจำะกินของเหลวภำยในส่วนของคัพภะ หนอนมี 3 ระยะ  
อำยุ 3-7 วัน เมื่อหนอนเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะพักตัวเข้ำดักแด้อยู่ภำยในไข่อำศัย ดักแด้มีลักษณะคล้ำยตัวเต็มวัย 

แตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมาแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา
Trichogramma pretiosumTrichogramma pretiosum

ชื่อวิทยาศาสตร์: Trichogramma pretiosum (Riley) 
ชื่อสามัญ: แตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมำ
วงศ์: Trichogrammatidae 
อันดับ: Hymenoptera
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ระยะไข่ 1-2 วัน

ระยะหนอน 3-7 วันระยะตัวเต็มวัย
เพศเมีย 4-7 วัน
เพศผูู้้ 3-5 วัน

ระยะดักแด้ 2 วัน

วงจรชีวิตของแตนเบียนไข่ Trichogramma pretiosum (Riley)

กลไกการท�าลายศัตรูพืช

 พฤติกรรมกำรเบียนของแตนเบียนไข่ เพศเมียวำงไข่ภำยในไข่ของแมลงศัตรูพืช โดยเดินวนรอบ 
บริเวณไข่แมลงอำศัยและใช้หนวดสัมผัสไข่แต่ละฟองเพ่ือตรวจสอบว่ำไข่ฟองน้ันสมบูรณ์หรือไม่ เม่ือพบไข่ท่ี 
เหมำะสมแตนเบียนจะข้ึนไปบนไข่แล้วเดินวนรอบๆ และใช้หนวดสัมผัสไข่ฟองน้ันอีกคร้ังเพ่ือหำต�ำแหน่งท่ี 
ต้องกำรเจำะวำงไข่ แล้วใช้ขำคู่หลังเกำะบริเวณด้ำนบนและขำคู่กลำงเกำะส่วนล่ำงของไข่ แตนเบียนจะไม่เจำะไข่ 
ในทันทีแต่จะทดลองเจำะโดยยื่นอวัยวะวำงไข่ออกมำท่ีผิวของไข่ หลังจำกนั้นเมื่อได้ต�ำแหน่งที่เหมำะสมแล้ว 
จึงใช้อวัยวะวำงไข่แทงลงบนไข่แมลงอำศัยตรงๆ กำรเบียนของแตนเบียนไข่ใช้เวลำ 3-4 วินำที เมื่อเวลำ 
ผ่ำนไป 3-4 วัน ไข่แมลงอำศัยที่ถูกเบียนจะเปลี่ยนเป็นสีด�ำ แตนเบียนเพศเมีย 1 ตัว สำมำรถวำงไข่เฉลี่ย 20 ฟอง

แต่ไม่มีส่วนปีกและอวัยวะเพศ ส่วนหนวดและขำซ่อนอยู่ภำยในล�ำตัว ตำสีแดงเห็นชัดเจน ระยะดักแด้ 2 วัน  
ตัวเต็มวัยมีขนำดเล็ก สีน�้ำตำลเหลือง ปีกเป็นแบบ membrane หนวดเพศเมียเป็นรูปกระบอง ตัวเต็มวัยเพศผู ้
ส่วนปลำยหนวดมีเส้นขนยำวคล้ำยหนวดยุง โดยสำมำรถแยกควำมแตกต่ำงของเพศผู้และเพศเมียได้จำกลักษณะ 
ของหนวด ตัวเต็มวัยเพศเมียมีอวัยวะวำงไข่ยื่นยำว มีอำยุ 4-7 วัน ส่วนตัวเต็มวัยเพศผู้ มีอำยุ 3-5 วัน
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แตนเบียนไข่ Trichogramma pretiosum (Riley)
วางไข่บนไข่ผู้ีเสื้อข้าวสาร Corcyra cephalonica (Stainton) 

ลักษณะการท�าลายของแตนเบียนไข่ Trichogramma pretiosum (Riley)
 ก) แตนเบียนไข่ Trichogramma pretiosum ก�ำลังวำงไข่ในไข่ของหนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด  
Spodoptera frugiperda
 ข) ไข่หนอนเจำะล�ำต้นข้ำวโพดถูกแตนเบียนไข่ Trichogramma pretiosum ท�ำลำยจะเปลี่ยนเป็นสีด�ำ

วิธิีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช

การใช้แตนเบียนไข่ Trichogramma pretiosum ในการควบคุมไข่ของแมลงศัตรูพืชทางเศรษฐกิจ

แมลงศัตรูพืช
อัตราการปล่อย

ตัว/ไร่
จ�านวน
ครั้ง/ฤดู

หนอนเจำะสมอฝ้ำย Helicoverpa armigera 20,000-30,000 6-8

หนอนใยผัก Plutella xylostella 40,000-60,000 6-10

หนอนเจำะล�ำต้นข้ำวโพด Ostrinia furnacalis 20,000-30,000 6-10

หนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด Spodoptera frugiperda 20,000-30,000 4-8

ก ข
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ข้อดี
 1. ใช้เวลำในกำรปล่อยไม่มำก
 2. แตนเบียนไข่สำมำรถบินไปวำงไข่ในไข่แมลงศัตรูพืชได้เอง
 3. ไม่เป็นอันตรำยต่อสิ่งที่มีชีวิต เช่น คน สัตว์ พืชทุกชนิด
 4. ไม่ท�ำให้เกิดพิษตกค้ำงในพืชผลและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสภำพแวดล้อม เช่น ดิน น�้ำ อำกำศ 
 5. แมลงศัตรูพืชไม่สร้ำงควำมต้ำนทำนต่อแตนเบียนไข่ T. pretiosum เหมือนกำรใช้สำรเคมีก�ำจัดแมลง 
เนื่องจำกเป็นแมลงศัตรูธรรมชำติที่มีประโยชน์ไม่เป็นอันตรำยต่อผู้ใช้ 
 6. ต้นทุนกำรผลิตขยำยพันธุ์แตนเบียนไข ่ T. pretiosum ไม่สูงมำก สำมำรถผลิตขยำยได้ปริมำณมำก 
ขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถในกำรผลิตแมลงอำศัยให้มีปริมำณมำก
 7. สำมำรถที่จะน�ำไปใช้ร่วมกับวิธีกำรควบคุมอื่นๆ ท�ำให้มีประสิทธิภำพในกำรควบคุมแมลงศัตรูพืช 
ได้สูงข้ึนกำรใช้แตนเบียนไข่ T. pretiosum ควบคุมแมลงศัตรูพืชจะเป็นอีกแนวทำงหน่ึงท่ีจะช่วยอนุรักษ์ 
ศัตรูธรรมชำติให้มีปริมำณมำกข้ึนและลดมลภำวะให้น้อยลง

ข้อจ�ากัด 
 1. ก่อนปล่อยแตนเบียนไข่ T. pretiosum ต้องมีกำรส�ำรวจพบศัตรูพืชเป้ำหมำย
 2. ห้ำมพ่นสำรเคมีป้องกันก�ำจัดแมลงก่อนและหลังปล่อยแตนเบียนไข่ T. pretiosum
 3. ไข่แมลงศัตรูพืช อำยุ 1-2 วัน มีควำมเหมำะสมต่อกำรท�ำลำยแตนเบียนไข่ T. pretiosum
 4. ตัวเต็มวัยเพศเมียเท่ำนั้นที่จะท�ำลำยไข่แมลงศัตรูพืช
 5. สภำพอุณหภูมิสูงกว่ำ 35 องศำเซลเซียส จะมีประสิทธิภำพกำรเบียนต�่ำ
 6. สภำพฝนตกชุกและลมแรงไม่เหมำะต่อกำรใช้แตนเบียนไข่ T. pretiosum

การตรวจสอบคุณภาพ/การเก็บรักษาชีวภัณฑ์

การเก็บรักษาไข่ของแตนเบียนไข่ Trichogramma pretiosum

 ถ้ำหำกยังไม่ถึงช่วงเวลำปล่อยแตนเบียนไข่ T. pretiosum สำมำรถชะลอกำรออกเป็นตัวเต็มวัยได้  
โดยกำรน�ำแผ่นไข่ไปใส่ในกล่องพลำสติกเก็บเข้ำตู ้เย็นที่อุณหภูมิประมำณ 4-6 องศำเซลเซียส จะชะลอ 
กำรออกเป็นตัวเต็มวัยได้ประมำณ 2 สัปดำห์ หลังจำกนั้นอัตรำกำรออกเป็นตัวเต็มวัยจะลดลง

การประเมินประสิทธิิภาพในการควบคุม

 วิธีกำรประเมินประสิทธิภำพในกำรควบคุมแมลงศัตรูพืช เช่นเดียวกันกับในเร่ืองแตนเบียนไข่  
T. confusum

การผลิตขยายชีวภัณฑ์

 ในกำรเล้ียงขยำยแตนเบียนไข่ T. pretiosum ให้ได้ปริมำณมำก มีอุปกรณ์และวิธีกำรผลิตขยำย  
เช่นเดียวกับกำรผลิตแตนเบียนไข ่T. confusum 
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ที่มาและความส�าคัญ/ปัญหาศัตรูพืช 

 แตนเบียนอะนำไกรัส Anagyrus lopezi (De Santis) เป็นแมลงศัตรูธรรมชำติท่ีมีประโยชน์ช่วยควบคุม 
เพล้ียแป้งมันส�ำปะหลังสีชมพู Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero มีถ่ินก�ำเนิดในแถบประเทศ 
อำร์เจนตินำ บรำซิล โบลิเวีย และปำรำกวัย ในปี 2551 มันส�ำปะหลังในประเทศไทยมีปัญหำกำรระบำดของ 
เพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลัง ซ่ึงเป็นสำเหตุหลักที่ท�ำให้ผลผลิตมันส�ำปะหลังลดลง หัวมันที่ได้ไม่มีคุณภำพ หรือ 
มีปริมำณแป้งลดลง นอกจำกนั้นยังท�ำให้ขำดแคลนท่อนพันธุ์ส�ำหรับใช้ปลูกในฤดูต่อไป กรมวิชำกำรเกษตร 
จึงท�ำกำรศึกษำถึงชนิดของเพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลังที่ระบำด จนทรำบแน่ชัดว่ำเพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลังที่ก�ำลัง
ระบำดอยู่เป็นเพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลังสีชมพู จึงได้ประสำนและขอควำมอนุเครำะห์จำกสถำบันวิจัยกำรเกษตร 
เขตร้อนแห่งสำธำรณรัฐเบนิน (International Institute for Tropical Agriculture, IITA-Benin) จัดส่ง 
แตนเบียน A. lopezi เข้ำมำให้ทดสอบเพื่อศึกษำถึงควำมเป็นไปได้ในกำรก�ำจัดเพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลังสีชมพ ู
ในประเทศไทย เนื่องจำกต่ำงประเทศเคยมีกำรระบำดของเพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลังสีชมพูและใช้แตนเบียนชนิดนี ้

แตนเบียนอะนาไกรัสแตนเบียนอะนาไกรัส
Anagyrus lopeziAnagyrus lopezi

(ท่ีมำ: G. Goergen (IITA), 2011)

วิทยาศาสตร์: Anagyrus lopezi (De Santis)
ช่ือสามัญ: แตนเบียนอะนำไกรัส/ แตนเบียนเพล้ียแป้งมันส�ำปะหลังสีชมพู
วงศ์: Encyrtidae
อันดับ: Hymenoptera
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ในกำรควบคุมจนสำมำรถก�ำจัดเพล้ียแป้งมันส�ำปะหลังสีชมพูได้ส�ำเร็จ โดยด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนของกำร 
น�ำเข้ำสิ่งต้องห้ำมในรำชอำณำจักรเพื่อกำรทดลองหรือวิจัย แตนเบียนทั้งหมดที่น�ำเข้ำเป็นแมลงที่ได้จำกกำร 
เพำะเลี้ยงในห้องปฏิิบัติกำรด้ำนกำรควบคุมโดยชีววิธี (Biological Control Laboratory) ของ IITA-Benin  
โดยน�ำเข้ำมำเมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2552 จ�ำนวน 500 ตัว เพื่อศึกษำทดสอบและใช้ควบคุมเพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลัง
สีชมพูเท่ำนั้น จำกกำรตรวจสอบแตนเบียนท่ีน�ำเข้ำทั้งหมด พบว่ำเหลือแตนเบียนที่มีชีวิตรวม 365 ตัว แบ่งเป็น 
เพศเมีย 198 ตัว เพศผู้ 167 ตัว เมื่อตรวจสอบกำรปะปนของแมลงชนิดอื่นที่อำจติดเข้ำมำกับแตนเบียน 
ท่ีน�ำเข้ำ ไม่พบว่ำมีแมลงชนิดอ่ืนติดปะปนเข้ำมำกับแตนเบียนท่ีน�ำเข้ำ จำกกำรทดสอบควำมเฉพำะเจำะจงต่อ 
แมลงอำศัย พบว่ำแตนเบียนชนิดน้ีท�ำลำยเฉพำะเพล้ียแป้งมันส�ำปะหลังสีชมพูเท่ำน้ัน นอกจำกน้ียังได้ 
ประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมของแตนเบียนชนิดนี้ และทดสอบประสิทธิภำพในกำรควบคุมเพลี้ยแป้ง 
มันส�ำปะหลังสีชมพู โดยกำรปล่อยแตนเบียนในพื้นที่ทดสอบ 3 แห่ง ได้แก่ 
 1) ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง ต�ำบลห้วยโป่ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง พื้นที่ประมำณ 350 ไร่ 
 2) สถำบันพัฒนำมันส�ำปะหลังแห่งประเทศไทย ต�ำบลห้วยบง อ�ำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ 
พื้นที่ประมำณ 4,500 ไร่ และพื้นที่ 25 หมู่บ้ำนโดยรอบสถำบันฯ ในต�ำบลห้วยบง พื้นที่ประมำณ 300,000 ไร่
 3) ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น พื้นที่ประมำณ 200 ไร่
 ผลกำรทดสอบพบว่ำแตนเบียนอะนำไกรัสลงท�ำลำยเฉพำะเพล้ียแป้งมันส�ำปะหลังสีชมพูเท่ำน้ัน 
ไม่ลงท�ำลำยแมลงทดสอบชนิดอ่ืนๆ สำมำรถด�ำรงชีวิตขยำยพันธ์ุได้เป็นอย่ำงดีในสภำพกำรเพำะปลูกมันส�ำปะหลัง 
ในพืน้ท่ีท้ัง 3 แห่ง และสำมำรถลดกำรระบำดของเพลีย้แป้งมนัส�ำปะหลงัสชีมพลูงได้ กำรน�ำแตนเบยีนอะนำไกรสั 
ไปใช้ประโยชน์จะต้องเพำะเล้ียงและน�ำออกปล่อยในพ้ืนท่ีทันทีท่ีเร่ิมพบกำรระบำดของเพล้ียแป้งมันส�ำปะหลัง
สีชมพู จะให้ผลในกำรควบคุมได้ดีกว่ำปล่อยในขณะท่ีพบเพล้ียแป้งระบำดรุนแรงแล้ว หำกไม่มีเพล้ียแป้ง 
มันส�ำปะหลังสีชมพูให้เบียน แตนเบียนชนิดน้ีจะตำย จึงนับว่ำเป็นแตนเบียนท่ีมีควำมเฉพำะเจำะจงสูง และ 
มีควำมปลอดภัยสูงมำก
 กรมวิชำกำรเกษตรร่วมกับกรมส่งเสริมกำรเกษตร สถำบันพัฒนำมันส�ำปะหลังแห่งประเทศไทย (ห้วยบง)  
ผู้ประกอบกำรโรงงำนมันส�ำปะหลัง และเกษตรกร ด�ำเนินกำรเพำะเล้ียงขยำยปริมำณแตนเบียนอะนำไกรัส  
และน�ำปล่อยในพ้ืนท่ีกำรระบำดอย่ำงท่วมท้นในช่วงเวลำปี 2552-2553 ร่วมกับกำรใช้วิธีกำรควบคุมอ่ืนแบบ 
ผสมผสำน ท�ำให้ประสบควำมส�ำเร็จในกำรควบคุมเพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลังสีชมพูอย่ำงรวดเร็วภำยในระยะเวลำ
อันสั้น และได้ถ่ำยทอดวิธีกำรเทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงแตนเบียนอะนำไกรัสและกำรควบคุมแบบผสมผสำน 
ให้กับประเทศเพื่อนบ้ำนที่พบกำรระบำดของเพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลังสีชมพู ตำมโครงกำรควำมร่วมมือทำง 
วิชำกำร (Technical Cooperation Programme, TCP): “Capacity Building for Spread Prevention 
and Management of Cassava Pink Mealybug in the Greater Mekong Subregion” ซึ่งด�ำเนินงำน 
ในช่วงปี 2554-2555 ต่อมำในปี 2558 ทำงองค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ (Food and  
Agriculture Organization of the United Nations, FAO) ได้มอบรำงวัล E. Saouma Award 2014-2015 
ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมวิชำกำรเกษตร และกรมส่งเสริมกำรเกษตร) ในฐำนะท่ีมีบทบำทส�ำคัญ 
ในกำรด�ำเนินงำนโครงกำรดังกล่ำว
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วงจรชีวิต

 แตนเบียนอะนำไกรัสเป็นแตนเบียนขนำดเล็ก ล�ำตัวมีสีด�ำ ปีกใส 2 คู่ ขนำดล�ำตัวยำว 1.2-1.4 มิลลิเมตร  
ลักษณะส�ำคัญท่ีใช้ในกำรจ�ำแนกเพศของแตนเบียนชนิดน้ีคือ ส่วนหนวดแตนเบียนเพศผู้มีลักษณะยำวเรียวสีด�ำ 
และมีขนเล็กท่ีส่วนของปล้องหนวด ส�ำหรับหนวดปล้องแรกของเพศเมียมีลักษณะแบนและใหญ่กว่ำหนวดปล้องอ่ืน  
และปล้องหนวดมีสีขำวสลับด�ำ ระยะเวลำต้ังแต่วำงไข่ถึงตัวเต็มวัยประมำณ 17-20 วัน ขนำดและควำมสมบูรณ์
ของเพล้ียแป้งเป็นตัวก�ำหนดเพศของแตนเบียน โดยแตนเบียนเพศเมียเม่ือผสมพันธ์ุแล้ววำงไข่ในเพล้ียแป้ง 
ขนำดเล็กจะเจริญเติบโตเป็นแตนเบียนเพศผู้ หำกวำงไข่ในเพล้ียแป้งขนำดใหญ่และมีควำมอุดมสมบูรณ์ส่วนใหญ่ 
จะได้แตนเบียนเพศเมีย

กลไกการท�าลายศัตรูพืช

 แตนเบียนอะนำไกรัส สำมำรถเข้ำท�ำลำยท้ังตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเพล้ียแป้งมันส�ำปะหลังสีชมพู 
พฤติกรรมกำรเข้ำท�ำลำยของแตนเบียนอะนำไกรัสมี 2 วิธี ได้แก่ 
 1) กำรห�้ำ แตนเบียนเพศเมียใช้อวัยวะวำงไข่แทงเข้ำไปในล�ำตัวเพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลังสีชมพูเพื่อ 
สร้ำงบำดแผล จำกน้ันใช้ปำกเลียกินของเหลวจำกรอยแผล เพ่ือน�ำโปรตีนจำกของเหลวในล�ำตัวเพล้ียแป้งไปใช้ 
สร้ำงไข่ วิธีน้ีจะท�ำให้เพล้ียแป้งตำยทันที เม่ือไข่พัฒนำและพร้อมท่ีจะวำงแล้วแตนเบียนเพศเมียจึงท�ำหน้ำท่ี 
เป็นตัวเบียน 
 2) กำรเบียน แตนเบียนเพศเมียใช้อวัยวะวำงไข่แทงเข้ำไปในล�ำตัวเพล้ียแป้งและวำงไข่ภำยใน หนอน
แตนเบียนดูดกินของเหลวในล�ำตัวเพล้ียแป้งเจริญเติบโตอยู่ภำยใน แตนเบียน 1 ตัว สำมำรถฆ่ำและท�ำลำย
เพล้ียแป้งได้วันละ 20-30 ตัว และลงเบียนเพล้ียแป้งได้วันละ 15-20 ตัว เพล้ียแป้งท่ีถูกเบียนจะค่อยๆ ตำย 
และตัวเพลี้ยแป้งจะมีลักษณะเป็นซำกแข็งสีน�้ำตำล ซึ่งมีดักแด้แตนเบียนอยู่ภำยใน เรียกว่ำ “มัมมี่” เมื่อพัฒนำ
เป็นตัวเต็มวัยแล้วจะเจำะผนังมัมมี่ออกสู่ภำยนอกและออกหำเพลี้ยแป้งเพื่อห�้ำและเบียนต่อไป

แตนเบียนอะนาไกรัส Anagyrus lopezi (De Santis)
ก�าลังเบียนเพลี้ยแป้งมันส�าปะหลังสีชมพู Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero
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วิธิีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช 

 ข้อพิจำรณำและวิธีปล่อยแตนเบียนอะนำไกรัสเพื่อควบคุมเพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลังสีชมพู
 1. ปล่อยในพ้ืนที่ที่มีเพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลังสีชมพู โดยน�ำภำชนะที่บรรจุแตนเบียนไปวำงใกล้ๆ  
ยอดมันส�ำปะหลังที่มีเพล้ียแป้งมันส�ำปะหลังสีชมพู เปิดฝำภำชนะบรรจุแตนเบียนให้แตนเบียนบินเข้ำหำ 
ยอดมันส�ำปะหลังยอดละ 4-5 ตัว แล้วย้ำยไปปล่อยใส่ยอดใหม่ที่มีเพลี้ยแป้ง ท�ำเช่นนี้จนแตนเบียนหมด  
หำกปล่อยปริมำณมำกให้ใช้เชือกยึดภำชนะบรรจุแตนเบียนน�ำไปแขวนไว้ที่ใต้ทรงพุ่มมันส�ำปะหลังที่มีเพล้ียแป้ง 
แล้วเปิดฝำภำชนะบรรจุให้แตนเบียนบินออกได้
 2. ปล่อยแตนเบียนให้กระจำยทั่วแปลง เนื่องจำกแตนเบียนอะนำไกรัสเจริญเติบโตเร็ว และขยำยได้ 
อย่ำงน้อย 10 เท่ำในทุกๆ ช่วงอำยุ ดังนั้นแตนเบียนจึงสำมำรถขยำยพันธุ์แพร่กระจำยตัวครอบคลุมพื้นที่ได้เร็ว 
และกว้ำงขวำง
 3. อัตรำกำรปล่อย 50-100 คู่/ไร่ หำกพบเพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลังสีชมพูระบำดรุนแรงให้ปล่อยอัตรำ  
200 คู่/ไร่ หลังจำกปล่อยประมำณ 1-2 เดือน ควรสังเกตปริมำณแตนเบียนในบริเวณท่ีปล่อยจะพบตัวเต็มวัย 
แตนเบียนอะนำไกรัสปริมำณมำกบินวนอยู่ตำมยอดมันส�ำปะหลัง ให้ใช้เคร่ืองดูดแมลงดูดจับแตนเบียน แล้วน�ำไป
ปล่อยในบริเวณท่ียังไม่มีกำรปล่อยแตนเบียน โดยวิธีน้ีจะสำมำรถกระจำยแตนเบียนให้ท่ัวพ้ืนท่ีได้เร็วข้ึน
 4. หลีกเลี่ยงกำรพ่นสำรเคมีก�ำจัดแมลงในบริเวณที่ปล่อยแตนเบียนและบริเวณใกล้เคียง

วิธีการปล่อยแตนเบียนอะนาไกรัส Anagyrus lopezi (De Santis)
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วิทยาศาสตร์: Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero
ชื่อสามัญ: pink cassava mealybug/ เพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลังสีชมพู
วงศ์: Hemiptera
อันดับ: Pseudococcidae

 เพล้ียแป้งมันส�ำปะหลังสีชมพู เป็นแมลงศัตรูพืชต่ำงถ่ินระบำดเข้ำมำในประเทศไทยเม่ือใดไม่มีข้อมูล
แน่ชัด เพล้ียแป้งชนิดน้ีมีถ่ินก�ำเนิดด้ังเดิมอยู่ในประเทศแถบทวีปอเมริกำใต้ เช่น บรำซิล ชิลี โบลิเวีย  
เคยระบำดรุนแรงต้ังแต่ปี พ.ศ. 2516 สร้ำงควำมเสียหำยต่อกำรปลูกมันส�ำปะหลังซ่ึงเป็นพืชอำหำรหลักของ
คนในทวีปแอฟริกำท�ำให้ชำวแอฟริกัน 200 ล้ำนคนเกือบอดอำหำรตำย สำเหตุของกำรระบำดในคร้ังน้ัน  
คำดว่ำน่ำจะเกิดจำกกำรน�ำท่อนพันธุ์มันส�ำปะหลังที่มีเพลี้ยแป้งจำกประเทศต้นทำงไปปลูกในประเทศไนจีเรีย  
เมื่อมีพืชอำหำรอุดมสมบูรณ์สภำพแวดล้อมเหมำะสม จึงท�ำให้เพลี้ยแป้งเจริญเติบโตขยำยพันธุ์เพิ่มปริมำณข้ึน
อย่ำงรวดเร็วจนกระทั่งกำรระบำดกลำยเป็นศัตรูพืชในประเทศไนจีเรียและประเทศใกล้เคียง ท�ำให้เกิดปัญหำ 
เพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลังสีชมพูระบำดใน 25 ประเทศในแอฟริกำตะวันตก เพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลังสีชมพูเป็น 
แมลงที่มีแต่เพศเมียเท่ำนั้น เมื่อเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยแล้วสำมำรถวำงไข่และขยำยพันธุ์ได้ทุกตัว 

การตรวจสอบคุณภาพ/การเก็บรักษาชีวภัณฑ์

 1. โดยท่ัวไปแตนเบียนอะนำไกรัสมีอำยุ 7-12 วัน ถ้ำให้น�้ำผ้ึง 50% เป็นอำหำร และกำรเก็บในตู้ควบคุม
อุณหภูมิ 15 องศำเซลเซียส จะมีชีวิตอยู่ได้นำน 21-30 วัน แต่ถ้ำไม่มีอำหำรจะมีอำยุเพียง 2-3 วัน 
 2. กำรปล่อยแตนเบียนที่ออกจำกมัมมี่ใหม่ๆ มีประสิทธิภำพมำกกว่ำแตนเบียนที่เก็บไว้นำน 
 3. ไม่แนะน�ำให้เก็บแตนเบียนไว้นำนมำกกว่ำ 14 วัน เนื่องจำกแตนเบียนที่มีอำยุมำกกำรเข้ำท�ำลำย 
เพลี้ยแป้งจะลดลง

ชนิดของศัตรูพืช 
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 วิธีกำรแก้ปัญหำกำรระบำดของเพล้ียแป้งมันส�ำปะหลังสีชมพูในแอฟริกำ คือกำรควบคุมโดยชีววิธี  
มีกำรน�ำเข้ำแตนเบียนอะนำไกรัสจำกอเมริกำใต้ไปใช้ในกำรควบคุมและประสบผลส�ำเร็จเป็นอย่ำงดี

วงจรชีวิต 

 เพล้ียแป้งมันส�ำปะหลังสีชมพูขยำยพันธ์ุได้โดยไม่อำศัยเพศ คือเพศเมียไม่ต้องได้รับกำรผสมพันธ์ุจำกเพศผู้  
ส�ำหรับเพล้ียแป้งมันส�ำปะหลังสีชมพูวำงไข่เป็นฟอง ไข่มีสีเหลืองอ่อน ลักษณะยำวรี มีใยคล้ำยส�ำลีห่อหุ้มไว้  
เม่ือใกล้ฟักไข่จะมีสีเข้มข้ึน ระยะไข่ประมำณ 8 วัน ตัวอ่อนลอกครำบ 3 คร้ัง ตัวอ่อนวัยแรกเป็นวัยท่ีเคล่ือนท่ีได้  
และมองเห็นขำ 6 ขำ ได้ชัดเจน อำยุประมำณ 4 วัน ลอกครำบเป็นวัย 2 ประมำณ 4 วัน และระยะตัวอ่อนวัย  
3 ประมำณ 5 วัน และเจริญเป็นตัวเต็มวัย ระยะเวลำต้ังแต่ไข่จนเป็นตัวเต็มวัยใช้เวลำประมำณ 21-30 วัน  
และวำงไข่ได้ต้ังแต่ 300-500 ฟอง

ลักษณะอาการพืชที่ถูกท�าลาย 

 ลักษณะอำกำรของต้นมันส�ำปะหลังที่ถูกเพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลังสีชมพูลงท�ำลำยจะมีใบและยอดหงิก  
ล�ำต้นโค้งงอ ข้อและปล้องถ่ี หำกลงท�ำลำยต้นมันส�ำปะหลังที่งอกใหม่ๆ หรือต้นเล็กจะท�ำให้ตำยได้ ถ้ำลง 
ท�ำลำยต้นใหญ่จะท�ำให้ผลผลิตและคุณภำพของหัวมันส�ำปะหลังลดลง โดยท�ำให้ผลผลิตลดลงมำกถึงร้อยละ  
20-80 และท�ำให้ปริมำณแป้งในหัวลดลงด้วย

ลักษณะอาการของยอดมันส�าปะหลังที่ถุูกเพลี้ยแป้งมันส�าปะหลังสีชมพู  
Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero ลงท�าลาย
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การประเมินประสิทธิิภาพในการควบคุม

 1. ตรวจดูลักษณะหยดน�้ำเหนียวๆ ที่ใบมันส�ำปะหลังจะลดลง โดยปกติเพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลัง
สีชมพูที่ยังมีชีวิตจะดูดกินน�้ำเล้ียงจำกต้นมันส�ำปะหลังแล้วถ่ำยออกมำเป็นน�้ำหวำนใสๆ และเหนียว บริเวณใต้ 
ใบมันส�ำปะหลังที่ถูกเพลี้ยแป้งเข้ำท�ำลำย เมื่อปล่อยแตนเบียนอะนำไกรัสเข้ำท�ำลำยเพลี้ยแป้งแล้ว จะท�ำให ้
เพลี้ยแป้งตำย ปริมำณน�้ำหวำนที่เพลี้ยแป้งถ่ำยออกมำจะลดลง ท�ำให้ใบมันส�ำปะหลังมีหยดน�้ำหวำนเหนียวๆ 
บนใบลดลง
 2. กำรตรวจสอบกำรปรำกฏิตัวของแตนเบียนอะนำไกรัสในพื้นที่ที่ปล่อย โดยปกติหำกพบเพลี้ยแป้ง 
มันส�ำปะหลังสีชมพูเป็นปริมำณมำกจะพบแตนเบียนเพิ่มปริมำณอย่ำงรวดเร็ว และมักพบแตนเบียนบินวน 
ยอดมันส�ำปะหลังที่มีเพลี้ยแป้งก�ำลังลงท�ำลำยภำยหลังกำรปล่อย 2 เดือน
 3. กำรตรวจสอบยอดมันส�ำปะหลังที่แตกใหม่ จะพบว่ำยอดมันส�ำปะหลังที่แตกใหม่มีอำกำรยอดหงิกลดลง
 4. กำรเก็บตัวอย่ำงยอดมันส�ำปะหลังท่ียังมีเพล้ียแป้งมันส�ำปะหลังสีชมพูลงท�ำลำยจำกบริเวณท่ีปล่อย
แตนเบียนอะนำไกรัสแล้วน�ำกลับมำเก็บไว้ในมุ้งหรือกรงเล้ียงแมลง รอให้แตนเบียนออกจำกมัมม่ีท่ีมีในแต่ละยอด 
ท่ีเก็บมำตรวจนับและบันทึกจ�ำนวนก่อนน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป วิธีน้ีนอกจำกจะสำมำรถทรำบปริมำณแตนเบียน
ท่ีลงท�ำลำยเพล้ียแป้งในแต่ละยอดแล้ว ยังสำมำรถเก็บแตนเบียนท่ีได้และน�ำไปปล่อยในพ้ืนท่ีท่ียังไม่มีกำรปล่อย
แตนเบียนอีกด้วย
 อีกวิธีหน่ึงท่ีสำมำรถกระจำยพันธ์ุแตนเบียนได้ โดยกำรเก็บรวบรวมแตนเบียนอะนำไกรัสจำกแปลง 
ปลูกมันส�ำปะหลังท่ีมีกำรปล่อยแตนเบียนแล้ว และแตนเบียนสำมำรถด�ำรงชีวิตขยำยพันธ์ุได้ในแปลงท่ีปล่อย  
วิธีนี้เรียกว่ำ “กำรสุมยอด” มีขั้นตอนด�ำเนินกำร ดังนี้
 1. ปล่อยแตนเบียนอัตรำ 200 คู่/ไร่ ในพื้นที่ที่พบเพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลังสีชมพูลงท�ำลำยหนำแน่น 
 2. ปล่อยไว้ประมำณ 6-8 สัปดำห์ แตนเบียนอะนำไกรัสจะขยำยพันธุ์ได้เป็นจ�ำนวนมำก 
 3. เลือกเก็บยอดมันส�ำปะหลังที่มีเพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลังสีชมพู น�ำมำกองรวมกันในกรงหรือมุ้งที่ท�ำ 
จำกผ้ำหรือตำข่ำยเนื้อละเอียด ทิ้งไว้ประมำณ 1-2 วัน ใช้อุปกรณ์ดูดเก็บแตนเบียน น�ำออกมำคัดแยก นับจ�ำนวน
และน�ำไปปล่อยตำมค�ำแนะน�ำ
 4. เพื่อให้สำมำรถเก็บแตนเบียนได้นำนขึ้น ให้ใส่ผลฟักทองในกรงที่น�ำยอดมันส�ำปะหลังที่มีเพลี้ยแป้ง
มำกองรวมกัน เพลี้ยแป้งที่ยังไม่ถูกเบียนจะย้ำยมำอยู่บนผลฟักทอง และถูกแตนเบียนที่เหลืออยู่ในกรงลงเบียน 
โดยวิธีนี้จะสำมำรถขยำยพันธุ์เพิ่มจ�ำนวนแตนเบียนได้ และมีแตนเบียนให้เก็บรวบรวมไปปล่อยได้ประมำณ  
6 สัปดำห์ หรือจนกว่ำผลฟักทองจะเน่ำ
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การผลิตขยายชีวภัณฑ์

 กำรเพำะเล้ียงแตนเบียนอะนำไกรัสมี 2 วิธีกำร ดังน้ี

วิธิีการที่ 1 การเพาะเลี้ยงแตนเบียนอะนาไกรัส โดยใช้เพลี้ยแป้งมันส�าปะหลังสีชมพู 
ที่เลี้ยงบนต้นมันส�าปะหลัง

 1. ปลูกท่อนพันธุ์มันส�ำปะหลังในกระถำงขนำด 8 นิ้ว ใช้ท่อนพันธุ์กระถำงละ 2 ท่อน ต้นมันส�ำปะหลัง 
ที่ใช้เพำะเลี้ยงเพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลังสีชมพูควรมีอำยุอย่ำงน้อย 6 สัปดำห์ จึงจะแข็งแรงทนทำนต่อกำรเข้ำท�ำลำย
ของเพลี้ยแป้ง และท�ำให้ต้นมันส�ำปะหลังไม่ตำย
 2. เข่ียกลุ่มไข่เพล้ียแป้งมันส�ำปะหลังสีชมพูใส่บนยอดของใบมันส�ำปะหลัง ปล่อยให้ไข่ฟัก และตัวอ่อน
เพล้ียแป้งเจริญเติบโตถึงวัย 3 ซ่ึงใช้เวลำประมำณ 3 สัปดำห์ (21-25 วัน) จึงน�ำไปใช้เล้ียงแตนเบียนอะนำไกรัส
 3. น�ำต้นมันส�ำปะหลังท่ีมีเพล้ียแป้งจำกข้อ 2 จ�ำนวน 4 กระถำง ใส่กรงเล้ียงแมลงขนำด 50x50x60 
เซนติเมตร หรือ 8 กระถำง ใส่ในกรงเล้ียงแมลงขนำด 50x100x60 เซนติเมตร แล้วปล่อยแตนเบียน 20 คู่  
ในกรงเล็ก หรือ 40 คู่ ในกรงใหญ่ ภำยในกรงให้น�้ำผ้ึงควำมเข้มข้น 50% เป็นอำหำรของแตนเบียนอะนำไกรัส  
โดยทำน�้ำผ้ึงบนกระดำษทิชชูแขวนไว้ภำยในกรง แตนเบียนจะลงเบียนเพล้ียแป้งมันส�ำปะหลังสีชมพูท่ีเล้ียงบน 
ต้นมันส�ำปะหลัง จำกน้ันประมำณ 2 สัปดำห์ (11-15 วัน) เพล้ียแป้งมันส�ำปะหลังสีชมพูจะตำยกลำยเป็นมัมม่ี 
 4. คอยสังเกตเม่ือพบตัวเต็มวัยแตนเบียนอะนำไกรัสเจำะออกมำจำกมัมมี่ และบินออกมำภำยนอก 
ให้ใช้เครื่องดูดแมลง ดูดเก็บแตนเบียนใส่ภำชนะที่มีรูระบำยอำกำศและให้น�้ำผึ้งไว้ภำยใน โดยนับจ�ำนวนแตนเบียน 
อัตรำเพศผู้ต่อเพศเมีย 1:1 ท่ีเพำะเลี้ยงได้บรรจุใส่ภำชนะ 100-200 คู่ ส�ำหรับน�ำไปปล่อย หรือน�ำไปใช้เป็น 
พ่อแม่พันธุ์เพำะเลี้ยงขยำยพันธุ์ต่อไป

ต้นมันส�าปะหลังท่ีมีเพล้ียแป้งมันส�าปะหลังสีชมพู Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero 
ในกรงส�าหรับเพาะเล้ียงแตนเบียนอะนาไกรัส Anagyrus lopezi (De Santis)
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วิธิีการที่ 2 การเพาะเลี้ยงแตนเบียนอะนาไกรัสโดยใช้เพลี้ยแป้งมันส�าปะหลังสีชมพู 
ที่เลี้ยงบนผลฟกัทอง

 1. เก็บยอดมันส�ำปะหลังท่ีมีเพล้ียแป้งมันส�ำปะหลังสีชมพูลงท�ำลำยจำกไร่มำวำงเรียงบนตะแกรง 
ท่ีต้ังบนช้ัน
 2. เลือกผลฟักทองที่ไม่อ่อนหรือแก่เกินไปและมีสีเขียว ผิวเรียบ ล้ำงท�ำควำมสะอำดและเช็ดให้แห้ง  
น�ำเรียงทับบนยอดมันส�ำปะหลังปล่อยไว้ประมำณ 3-7 วัน เพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลังสีชมพูจะขึ้นมำอยู่บนผลฟักทอง
 3. น�ำผลฟักทองที่มีเพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลังสีชมพูจำกข้อ 2 ใส่ในกรงเลี้ยงแมลง 10-20 ผล ปล่อย 
แตนเบียนอะนำไกรัส 40-50 คู่ ภำยในกรงมีน�้ำผ้ึงควำมเข้มข้น 50% ทำบนกระดำษทิชชูแขวนไว้ภำยใน 
เพื่อเป็นอำหำรของแตนเบียนอะนำไกรัส แตนเบียนจะลงท�ำลำยเพลี้ยแป้งที่เลี้ยงบนผลฟักทอง ปล่อยไว้ประมำณ  
2 สัปดำห์ (11-15 วัน) เพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลังสีชมพูจะกลำยเป็นมัมมี่
 4. เมื่อพบแตนเบียนอะนำไกรัสบินออกมำจำกมัมมี่ให้ใช้เครื่องดูดแมลงดูดเก็บแตนเบียนใส่ในภำชนะ 
ที่มีรูระบำยอำกำศและให้น�้ำผ้ึงไว้ภำยใน โดยนับจ�ำนวนแตนเบียนอัตรำเพศผู้ต่อเพศเมีย 1:1 ที่เพำะเลี้ยง 
ได้บรรจุใส่ภำชนะ 100-200 คู่ ส�ำหรับน�ำไปปล่อย หรือใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์เพำะเลี้ยงขยำยพันธุ์ต่อไป

ข้อควรระวัง
 1. ไม่ควรใช้เพลี้ยแป้งขนำดเล็กเลี้ยงแตนเบียน เนื่องจำกจะท�ำให้ได้แตนเบียนเพศผู้มำกกว่ำเพศเมีย
 2. แตนเบียนเพศเมียที่ไม่ได้รับกำรผสมพันธุ์ก็สำมำรถเบียนหรือวำงไข่ขยำยพันธุ์ได้ แต่แตนเบียนที่ได้
จำกแม่พันธุ์ที่ไม่ได้รับกำรผสมพันธุ์ทั้งหมดจะเป็นเพศผู้ ท�ำให้ขยำยพันธุ์ต่อไปไม่ได้
 3. แตนเบียนอะนำไกรัสชอบเบียนเพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลังสีชมพูขนำดใหญ่และไม่มีกลุ่มไข่มำกกว่ำ 
เพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลังสีชมพูตัวเต็มวัยที่มีกลุ่มไข่จ�ำนวนมำกอยู่ใต้ท้อง

การเพาะเลี้ยงแตนเบียนอะนาไกรัส Anagyrus lopezi (De Santis) โดยใช ้
เพลี้ยแป้งมันส�าปะหลังสีชมพู Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero ที่เลี้ยงบนผู้ลฟักทอง

 ก) ผลฟักทองท่ีมีเพล้ียแป้งในกรงส�ำหรับเพำะเล้ียงแตนเบียนอะนำไกรัส 
 ข) ขวดเก็บแตนเบียน

ก ข
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การเพาะเล้ียงแตนเบียนอะนาไกรัส 
Anagyrus lopezi (De Santis)
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Link / QR code / Clip ของชีวภัณฑ์

 https://www.youtube.com/watch?v=6aw0TCT0YAM
 https://www.youtube.com/watch?v=Gg2VSxoCSho
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อัมพร วิโนทัย ประภัสสร เชยค�ำแหง รจนำ ไวยเจริญ ชลิดำ อุณหวุฒิ อิสระ พุทธสิมมำ วัชริน แหลมคม  
และเถลิงศักดิ� วีระวุฒิ. 2553. กำรน�ำเข้ำแตนเบียน Anagyrus lopezi เพ่ือควบคุมเพล้ียแป้ง 
มันส�ำปะหลังสีชมพู. รายงานผลงานวิจัำยปี็ 2553 กรมวิชำกำรเกษตร.

Georg Goergen. 2011. File: Anagyrus lopezi. jpg [online]. Source=[http://www.flickr.com/  
photos/ciat/4797095918/Anagy (10 August 2020).

ติดต่อสอบถุามข้อมูลเพิ่มเติม: กลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ กลุ่มกีฏิและสัตววิทยำ
 ส�ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช โทร. 0 2579 7580 ต่อ 135
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ที่มาและความส�าคัญ/ปัญหาศัตรูพืช

 แตนเบียนอะซีโคเดส Asecodes hispinarum Bouček มีถ่ินก�ำเนิดอยู่ในแถบประเทศปำปัวนิวกินี  
ถูกน�ำเข้ำมำเพ่ือใช้ควบคุมแมลงด�ำหนำมมะพร้ำว Brontispa longissima (Gestro) ในซำมัว เวียดนำม  
จีน มัลดีฟส์ ลำว และนำรัว โดยสำมำรถควบคุมแมลงด�ำหนำมมะพร้ำวในประเทศเหล่ำน้ีได้เป็นอย่ำงดี  
กรมวิชำกำรเกษตรจึงน�ำเข้ำแตนเบียนอะซีโคเดสจำกประเทศเวียดนำม มำใช้ควบคุมแมลงด�ำหนำมมะพร้ำว 
ในประเทศไทย โดยควำมช่วยเหลือจำกองค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ (FAO) และมหำวิทยำลัย 
นงลำมในประเทศเวียดนำม น�ำเข้ำมำในลักษณะซำกหนอนตำยท่ีมีดักแด้แตนเบียนอยู่ภำยใน เรียกว่ำ “มัมม่ี” 
จ�ำนวน 100 มัมม่ี เม่ือวันท่ี 25 สิงหำคม 2547 และท�ำกำรเล้ียงศึกษำในห้องปฏิิบัติกำรกักกัน เพ่ือทดสอบควำม
ปลอดภัยในกำรน�ำมำใช้ พบว่ำมีควำมปลอดภัยสำมำรถน�ำมำใช้ควบคุมแมลงด�ำหนำมมะพร้ำวในประเทศไทยได้

แตนเบียนอะซีโคเดสแตนเบียนอะซีโคเดส  
Asecodes hispinarumAsecodes hispinarum

ชื่อวิทยาศาสตร์: Asecodes hispinarum Bouček 
ชื่อสามัญ: แตนเบียนอะซีโคเดส/ แตนเบียนหนอนแมลงด�ำหนำมมะพร้ำว
วงศ์: Eulophidae
อันดับ: Hymenoptera
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วงจรชีวิต

 แตนเบียนอะซีโคเดสมีขนำดเล็ก ล�ำตัวยำว 0.5-0.7 มิลลิเมตร มีปีกใส 2 คู่ เพศเมียมีขนำดใหญ่กว่ำ 
เพศผู้เล็กน้อย ตัวเต็มวัยเพศผู้มีส่วนท้องเล็กเรียวยำว เพศเมียมีส่วนท้องใหญ่เป็นกระเปำะ ใต้ท้องมีอวัยวะวำงไข่
ลักษณะเป็นเข็มยำวเรียวซ่อนอยู่ในช่องเก็บใต้ท้อง แตนเบียนชนิดนี้เลือกลงท�ำลำยเฉพำะหนอนแมลงด�ำหนำม
มะพร้ำวเท่ำนั้น 
 แตนเบียนอะซีโคเดสสำมำรถจับคู่ผสมพันธ์ุได้ทันทีท่ีเจำะออกจำกมัมม่ี ภำยหลังผสมพันธ์ุ 1-2 ช่ัวโมง  
แตนเบียนสำมำรถเข้ำเบียนหนอนแมลงด�ำหนำมมะพร้ำวได้ ตัวเต็มวัยมีอำยุ 4-7 วัน ระยะกำรเจริญเติบโต 
ต้ังแต่ระยะไข่ถึงตัวเต็มวัยประมำณ 17-20 วัน ภำยในมัมม่ีมีดักแด้แตนเบียน 23-129 ตัว เฉล่ีย 50 ตัว/มัมม่ี

กลไกการท�าลายศัตรูพืช

 แตนเบียนอะซีโคเดส ตัวเต็มวัยเพศเมียใช้อวัยวะวำงไข่แทงเข้ำไปวำงไข่ในล�ำตัวหนอนแมลงด�ำหนำม
มะพร้ำว สำมำรถลงท�ำลำยหนอนแมลงด�ำหนำมมะพร้ำวได้ทุกระยะแต่ชอบลงท�ำลำยหนอนวัย 3 และ 
วัย 4 หนอนของแตนเบียนอะซีโคเดสเม่ือฟักออกจำกไข่จะดูดกินของเหลวเจริญเติบโตและเข้ำดักแด้ภำยในล�ำตัว 
หนอนแมลงด�ำหนำมมะพร้ำว หนอนแมลงด�ำหนำมมะพร้ำวท่ีถูกเบียนจะเคล่ือนไหวช้ำ กินอำหำรน้อยลงและ
ตำยในท่ีสุด ภำยหลังจำกถูกเบียน 5-7 วัน หนอนท่ีตำยจำกกำรถูกเบียนล�ำตัวจะมีสีน�้ำตำลเข้มข้ึนและแข็ง  
เรียกว่ำ “มัมมี่” แตนเบียนตัวเต็มวัยเมื่อออกจำกดักแด้แล้วจะใช้ปำกกัดผนังมัมมี่ออกมำภำยนอก สำมำรถ 
จับคู่ผสมพันธุ์ได้ทันที ภำยหลังจำกผสมพันธุ์ 1-2 ชั่วโมง สำมำรถเข้ำเบียนหนอนแมลงด�ำหนำมมะพร้ำวได้ทันที

ลักษณะตัวเต็มวัยของแตนเบียนอะซีโคเดส Asecodes hispinarum Bouček ก) เพศผูู้้ ข) เพศเมีย

ก ข
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วิธิีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช

 ก่อนปล่อยแตนเบียนอะซีโคเดสควรเก็บตัวอย่ำงแตนเบียนไว้ 1% ของแต่ละชุดกำรผลิต เพ่ือตรวจสอบ
คุณภำพของแตนเบียน โดยแตนเบียนชุดท่ีผลิตได้และน�ำไปปล่อยต้องได้รับกำรตรวจสอบคุณภำพ แตนเบียน 
ท่ีผลิตได้ต้องมีแตนเบียนเพศเมียเฉล่ีย 25 ตัว/มัมม่ี 
 อุปกรณ์ปล่อยแตนเบียนอะซีโคเดส ได้แก่ หลอดพลำสติกพร้อมฝำปิดขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง  
2.5 เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร หรือถ้วยพลำสติกพร้อมฝำปิดขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 4.5 เซนติเมตร  
สูง 4 เซนติเมตร ซ่ึงท้ังหลอดพลำสติกและถ้วยพลำสติกเจำะรูในลักษณะเดียวกัน คือ ด้ำนข้ำงหลอดเจำะรู  
3-4 รู ด้ำนบนเจำะ 1 รู ส�ำหรับแขวนและด้ำนล่ำงเจำะรูให้น�้ำระบำยออกได้ท้ังหมด (อย่ำให้มีน�้ำขังในภำชนะ)  
น�ำมัมม่ีอำยุ 7-9 วัน ใส่ในหลอดพลำสติกมีฝำปิด (ระวังมดหรือสัตว์อ่ืนท�ำลำยมัมม่ี) น�ำไปแขวนให้ใกล้ยอดมะพร้ำว
มำกท่ีสุด โดยปล่อยไร่ละ 5-10 มัมม่ี ปล่อยทุก 7 วัน ต่อเน่ือง 1 เดือน หำกสำมำรถเพำะเล้ียงและปล่อยได้มำก 
จะเห็นผลกำรควบคุมได้เร็วยิ่งข้ึน เม่ือสำมำรถควบคุมได้แล้วให้ปล่อยเพ่ิมเติมเป็นระยะๆ 5-6 คร้ัง เพ่ือป้องกัน 
กำรกลับมำระบำดใหม่
 กำรเก็บรักษำมัมม่ีก่อนน�ำไปปล่อยควบคุมแมลงด�ำหนำมมะพร้ำวในธรรมชำติน้ัน ถ้ำหำกว่ำยังไม่ถึง 
เวลำปล่อยสำมำรถชะลอกำรออกเป็นตัวเต็มวัยของแตนเบียนได้ โดยน�ำมัมม่ีอำยุ 17 วันหลังจำกเบียน ซ่ึง 
มีดักแด้แตนเบียนอยู่ภำยใน ห่อด้วยกระดำษทิชชูใส่ถ้วยพลำสติกเก็บในตู้ควบคุมอุณหภูมิท่ี 10-13 องศำเซลเซียส  
หรือตู้เยน็ช่องธรรมดำ สำมำรถชะลอกำรออกเปน็ตัวเต็มวัยได้ประมำณ 2 สัปดำห์ และเม่ือออกจำกตู้ควบคมุอุณหภูมิ  
จะออกเป็นตัวเต็มวัยแตนเบียนภำยใน 1-2 วัน

แตนเบียนอะซีโคเดส Asecodes hispinarum Bouček  
ลงท�าลายหนอนแมลงด�าหนามมะพร้าว Brontispa longissima (Gestro)

 ก) แตนเบียนอะซีโคเดสก�ำลังเบียนหนอนแมลงด�ำหนำมมะพร้ำว 
 ข) “มัมมี่” ซำกหนอนแมลงด�ำหนำมมะพร้ำวที่มีแตนเบียนอะซีโคเดสอยู่ภำยใน

ก ข
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ชื่อวิทยาศาสตร์: Brontispa longissima (Gestro) 
ชื่อสามัญ: coconut leaf beetle/ แมลงด�ำหนำมมะพร้ำว 
วงศ์: Hispidae
อันดับ: Coleoptera 

อุปกรณ์การปล่อยแตนเบียนอะซีโคเดส Asecodes hispinarum Bouček

ข้อควรระวัง

 ภำชนะท่ีใส่มัมม่ีควรเจำะรูด้ำนล่ำงภำชนะ
 ให้น�้ำระบำยออกได้ท้ังหมด 
 อย่ำให้มีน�้ำขังท่วมมัมม่ี 

ชนิดของศัตรูพืช 
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ตัวเต็มวัย 13-133 วัน

ดักแด้ 5-6 วัน

ไข่ 4-5 วัน

หนอน 18-26 วัน

วงจรชีวิตของแมลงด�าหนามมะพร้าว Brontispa longissima (Gestro)

 แมลงด�ำหนำมมะพร้ำว Brontispa longissima (Gestro) เป็นแมลงศัตรูพืชต่ำงถ่ินรุกรำน มีถ่ินก�ำเนิด 
ในแถบประเทศอินโดนีเซีย และปำปัวนิวกินี แมลงด�ำหนำมมะพร้ำวได้แพร่กระจำยเข้ำไปในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก  
ได้แก่ ออสเตรเลีย ซำมัว หมู่เกำะโซโลมอน เกำะตำฮิติ เกำะมัลดีฟส์ นำรัว เกำะไหหล�ำ กวำงโจว  
เวียดนำม ส�ำหรับประเทศไทยพบคร้ังแรกท่ีจังหวัดนรำธิวำสในปี 2543 แต่เดิมเข้ำใจว่ำเป็นแมลงด�ำหนำมมะพร้ำว
ชนิด Plesispa reichei Chapuis ท่ีมีประจ�ำถ่ินและท�ำลำยต้นมะพร้ำวไม่รุนแรง ส่วนแมลงด�ำหนำมมะพร้ำว  
B. longissima ยังไม่เคยมีรำยงำนกำรพบและกำรระบำดในประเทศไทยมำก่อน ซ่ึงแมลงท้ังสองชนิดมีขนำด 
ล�ำตัวรูปร่ำงและพฤติกรรมคล้ำยกัน โดยแตกต่ำงกันตรงลักษณะหนวดและส่วนอกปล้องแรก ต่อมำ 
กรมวิชำกำรเกษตรได้รับรำยงำนเม่ือเดือนกุมภำพันธ์ 2547 พบว่ำแมลงด�ำหนำมมะพร้ำวต่ำงถ่ินน้ีระบำดรุนแรง
ในอ�ำเภอทับสะแก อ�ำเภอบำงสะพำน อ�ำเภอบำงสะพำนน้อย และอ�ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ 
ท่ีเกำะสมุย เกำะพะงัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี และส�ำรวจพบว่ำมีกำรแพร่ระบำดต่อไปยังแหล่งอ่ืนๆ 

วงจรชีวิต

 แมลงด�ำหนำมมะพร้ำวเพศเมียเม่ือผสมพันธุ์แล้วจะวำงไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ หรือเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2-5 ฟอง  
ระยะไข่ 4-5 วัน เฉลี่ย 4.2 วัน ระยะหนอน 18-26 วัน เฉลี่ย 21.56 วัน ตัวหนอนมีกำรลอกครำบ 4-5 ครั้ง  
ระยะดักแด้ 5-6 วัน เฉล่ีย 5.7 วัน ตัวเต็มวัยเพศเมียมีอำยุ 13-133 วัน เฉล่ีย 54.8 วัน ตัวเต็มวัยเพศผู้มีอำยุ  
21-110 วัน เฉล่ีย 65.2 วัน เม่ือเล้ียงด้วยใบแก่มะพร้ำว
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ลักษณะอาการพืชที่ถูกท�าลาย

 แมลงด�ำหนำมมะพร้ำวท�ำลำยส่วนใบของมะพร้ำว โดยทั้งตัวเต็มวัยและตัวอ่อนอำศัยอยู่ในใบอ่อน  
ที่ยังไม่คลี่ของใบมะพร้ำวและแทะกินผิวใบ ใบมะพร้ำวที่ถูกท�ำลำยเม่ือใบคล่ีกำงออกจะมีสีน�้ำตำลอ่อน  
หำกใบมะพร้ำวถูกท�ำลำยติดต่อกันเป็นเวลำนำนจะท�ำให้ยอดของมะพร้ำวมีสีน�้ำตำล เมื่อมองไกลๆ จะเห็นเป็น 
สีขำวโพลน ชำวบ้ำนเรียกว่ำ “มะพร้ำวหัวหงอก” 

การประเมินประสิทธิิภาพในการควบคุม

 ประเมินควำมเสียหำยจำกต้นมะพร้ำวท่ีถูกแมลงด�ำหนำมมะพร้ำวท�ำลำยแปลงละ 10% ของจ�ำนวน 
ต้นมะพร้ำวท้ังหมดในแปลง ท�ำกำรประเมินก่อนและหลังปล่อยแตนเบียนทุกเดือน ท�ำกำรจ�ำแนกระดับ 
กำรท�ำลำยโดยนับทำงใบมะพร้ำวใบยอดท่ีถูกท�ำลำย ซ่ึงกำรจ�ำแนกระดับกำรท�ำลำยของแมลงด�ำหนำมมะพร้ำว
ตำมวิธีกำรใน Proceedings of the Dissemination Workshop on the CFC/DFID/APCC/FAO Project  
on Coconut Integrated Pest Management Held in Columbo Sri Lanka 12-20th October 2006  
ก�ำหนดโดยนับทำงใบมะพร้ำวใบยอดท่ีถูกท�ำลำยดังน้ี ระดับรุนแรงมีจ�ำนวนมำกกว่ำ 10 ทำงใบ ระดับปำนกลำง 
มีจ�ำนวน 6-10 ทำงใบ ระดับน้อยมีจ�ำนวนน้อยกว่ำ 6 ทำงใบ และไม่มีกำรระบำดคือไม่พบกำรท�ำลำย

ระดับการท�าลาย แมลงด�าหนามมะพร้าว (นับทางใบยอดที่ถุูกท�าลาย)

รุนแรง > 10 ทำงใบ

ปำนกลำง 6-10 ทำงใบ

น้อย < 6 ทำงใบ

ไม่มีกำรระบำด ไม่พบทำงใบที่ถูกท�ำลำย

ต้นมะพร้าวถุูกแมลงด�าหนามมะพร้าว Brontispa longissima (Gestro) ลงท�าลาย
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ระดับน้อย     ระดับปานกลาง     ระดับรุนแรง

การผลิตขยายชีวภัณฑ์

 กำรเพำะเลี้ยงแตนเบียนอะซีโคเดส จ�ำเป็นต้องใช้หนอนแมลงด�ำหนำมมะพร้ำววัย 4 (อำยุประมำณ  
15-18 วัน หลังฟักออกจำกไข่) เป็นแมลงอำศัย จึงต้องเพำะเลี้ยงตำมขั้นตอนและวิธีกำร ดังนี้

วิธิีการเพาะเลี้ยงหนอนแมลงด�าหนามมะพร้าว 

 การเตรียมพ่อแม่พันธุ์แมลงด�าหนามมะพร้าว เก็บแมลงด�ำหนำมมะพร้ำวจำกต้นมะพร้ำวที่ถูกท�ำลำย 
มำคัดแยกตัวเต็มวัยและหนอน โดยแยกเล้ียงตัวเต็มวัยแมลงด�ำหนำมมะพร้ำวด้วยใบอ่อนมะพร้ำวที่เช็ด 
ท�ำควำมสะอำดแล้ว ตัดให้ได้ขนำดยำว 20 เซนติเมตร จ�ำนวน 50 ใบ ใส่ในกล่องพลำสติกขนำด 17x27x9 
เซนติเมตร โดยที่ฝำกล่องเจำะเป็นช่องบุด้วยผ้ำใยแก้วขนำด 9x19 เซนติเมตร ส�ำหรับหนอนและดักแด ้
แมลงด�ำหนำมมะพร้ำวแยกเลี้ยงในกล่องพลำสติกรอให้ออกเป็นตัวเต็มวัยแล้วจึงเลี้ยงต่อไป
 การเลี้ยงขยายหนอนแมลงด�าหนามมะพร้าว 
 1. เม่ือตัวเต็มวัยผสมพันธ์ุและวำงไข่ เก็บไข่แมลงด�ำหนำมมะพร้ำวออกจำกกล่องเล้ียงตัวเต็มวัย 
ทุก 2-3 วัน น�ำไข่ประมำณ 500 ฟอง มำโรยใส่ด้ำนในใบอ่อนมะพร้ำว ซ่ึงเช็ดท�ำควำมสะอำดและตัดให้ได้ขนำด 
ยำว 10 เซนติเมตร จ�ำนวน 25-30 ช้ิน มัดซ้อนไว้ด้วยยำงวง วำงไว้ในกล่องพลำสติกรอให้หนอนฟักออกจำกไข่
เป็นเวลำ 4-5 วัน ท่ีอุณหภูมิ 25-28 องศำเซลเซียส 
 2. เมื่อไข่ฟัก ท�ำกำรเลี้ยงหนอนแมลงด�ำหนำมมะพร้ำวในกล่องพลำสติกขนำด 10x15x6 เซนติเมตร 
โดยท่ีฝำกล่องเจำะเป็นช่องบุด้วยผ้ำใยแก้วขนำด 4x10 เซนติเมตร เพื่อเป็นที่ระบำยอำกำศและป้องกัน 
ไม่ให้แมลงหนีออกจำกกล่อง โดยเขี่ยหนอนประมำณ 300 ตัว ใส่ในกล่องที่มีใบแก่มะพร้ำว มัดรวมกันด้วย 
ยำงวง เก็บบนชั้นเลี้ยงแมลง เปลี่ยนใบมะพร้ำวทุก 5-7 วัน หรือเมื่อใบเปลี่ยนเป็นสีน�้ำตำล โดยเลี้ยงที่อุณหภูมิ 
25-28 องศำเซลเซียส 
 3. เล้ียงหนอนประมำณ 15-18 วัน จะได้หนอนวัย 4 ขนำดยำวประมำณ 1 เซนติเมตร เหมำะ 
ส�ำหรับน�ำไปเลี้ยงแตนเบียนอะซีโคเดสได้
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การเพาะเลี้ยงหนอนแมลงด�าหนามมะพร้าว Brontispa longissima (Gestro)
 ก) ตัวเต็มวัยพ่อแม่พันธ์ุในใบอ่อนมะพร้ำว
 ข) โรยไข่แมลงด�ำหนำมมะพร้ำวในใบอ่อนมะพร้ำว
 ค) เรียงใบมะพร้ำวในกล่องพลำสติก
 ง) หนอนแมลงด�ำหนำมมะพร้ำววัย 4

วิธิีการเพาะเลี้ยงแตนเบียนอะซีโคเดส

 การเตรียมพ่อแม่พันธุ์แตนเบียนอะซีโคเดส 
 1. คัดเลือกมัมม่ีพ่อแม่พันธ์ุแตนเบียนท่ีสมบูรณ์อำยุ 7-10 วัน นับจำกวันเบียน ล้ำงผ่ำนด้วย  
0.1% Clorox แล้วน�ำขึ้นผึ่งให้แห้งบนกระดำษทิชชู วำงทิ้งไว้ 1 คืน น�ำใส่ในถ้วยพลำสติกขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 
4.5 เซนติเมตร สูง 4 เซนติเมตร
 2. ต้ังทิ้งไว้อีก 10-11 วัน (อำยุ 17-21 วัน นับจำกวันเบียน) ที่อุณหภูมิ 25-28 องศำเซลเซียส  
จำกนั้นน�ำใส่กล่องพลำสติกเลี้ยงแมลงขนำด 10x15x6 เซนติเมตร ที่ฝำเจำะเป็นช่องบุด้วยผ้ำใยแก้วขนำดกว้ำง  
4x10 เซนติเมตร เมื่อพบแตนเบียนออกจำกมัมมี่ ให้ปล่อยทิ้งไว้ 2-3 ช่ัวโมง เพ่ือให้แตนเบียนได้ผสมพันธุ์กัน  
จำกนั้นน�ำไปใช้เบียนหนอนแมลงด�ำหนำมมะพร้ำวรุ่นใหม่
 การเลี้ยงขยายแตนเบียนอะซีโคเดส 
 1. คัดเลือกหนอนแมลงด�ำหนำมมะพร้ำววัย 4 จ�ำนวน 200 ตัว ใส่กล่องท่ีมีใบมะพร้ำวเช็ดท�ำควำมสะอำด 
และตัดให้ได้ขนำดยำว 10 เซนติเมตร จ�ำนวน 2-3 ช้ิน ด้ำนข้ำงกล่องติดกระดำษชุบน�้ำผ้ึงควำมเข้มข้น 10%  
เพ่ือเป็นอำหำรแตนเบียน แล้วปล่อยพ่อแม่พันธ์ุแตนเบียนประมำณ 500 ตัว (ใช้มัมม่ีพ่อแม่พันธ์ุ 20 มัมม่ี (1 มัมม่ี  
มีแตนเบียนอะซีโคเดส ประมำณ 25 ตัว)) ลงในกล่อง 

ก ข

ค ง
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 2. แตนเบียนจะลงท�ำลำยหนอนทันทีที่ปล่อยลงในกล่อง น�ำกล่องวำงบนชั้นเลี้ยงแมลง 3-4 วัน  
ที่อุณหภูมิ 25-28 องศำเซลเซียส 
 3. ย้ำยหนอนแมลงด�ำหนำมมะพร้ำวที่ถูกลงท�ำลำยแล้ว 4-5 กล่อง มำเลี้ยงรวมกันในกล่องใหม่  
ใส่ใบมะพร้ำวท่ีเรียงซ้อนและมัดรวมกันไว้ เพ่ือเป็นอำหำรของหนอนท่ีถูกลงท�ำลำยแต่ยังไม่ตำย หนอนท่ีถูก 
ลงท�ำลำยจะเร่ิมตำยและกลำยเป็นมัมม่ี 7-10 วัน 
 4. คัดแยกหนอนที่กลำยเป็นมัมมี่ออกจำกกล่องทุกวัน จดบันทึกวันที่เก็บมัมมี่ 
 5. แบ่งมัมมี่เป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 ประมำณ 10% น�ำไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ โดยแยกเก็บมัมมี่ใน 
หลอดพลำสติกมีฝำปิดสนิท ส่วนที่เหลือ 90% น�ำไปปล่อยเพื่อควบคุมแมลงด�ำหนำมมะพร้ำวในสวนมะพร้ำว  
ซึ่งแตนเบียนจะออกเป็นตัวเต็มวัยหลังจำกเก็บมัมมี่พักไว้แล้วประมำณ 10-11 วัน

การเพาะเลี้ยงแตนเบียนอะซีโคเดส Asecodes hispinarum Bouček
 ก) หนอนแมลงด�ำหนำมมะพร้ำววัย 4
 ข) กล่องเลี้ยงขยำยแตนเบียนอะซีโคเดส

ก ข
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การผลิตขยายแมลงด�าหนามมะพร้าว
Brontispa longissima (Gestro)
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การผลิตขยายแตนเบียนอะซีโคเดส
Asecodes hispinarum Bouček
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ที่มาและความส�าคัญ/ปัญหาศัตรูพืช 

 แตนเบียนเตตระสติคัส Tetrastichus brontispae Ferrière เป็นแมลงศัตรูธรรมชำติท่ีมีประโยชน์  
ช่วยท�ำลำยดักแด้ของแมลงด�ำหนำมมะพร้ำว Brontispa longissima (Gestro) ซ่ึงเป็นแมลงศัตรูมะพร้ำวท่ีส�ำคัญ  
แตนเบียนชนิดน้ีมีถ่ินก�ำเนิดในชวำ ต่อมำมีกำรน�ำเข้ำไปใช้ในกำรควบคุมแมลงด�ำหนำมมะพร้ำวโดยชีววิธี 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแปซิฟิกใต้ แตนเบียนชนิดน้ีจัดเป็นแตนเบียนประจ�ำถ่ินทำงภำคใต้ตอนล่ำง 
ของประเทศไทย อำจมีอยู่แล้วในธรรมชำติหรือเข้ำมำพร้อมกับแมลงด�ำหนำมมะพร้ำว มีบทบำทท่ีส�ำคัญมำก 
ในกำรควบคุมและลดกำรระบำดของแมลงด�ำหนำมมะพร้ำวในพ้ืนท่ีจังหวัดภำคใต้ตอนล่ำงได้เป็นอย่ำงดี  
สำมำรถส�ำรวจพบแตนเบียนชนิดน้ีได้ท่ัวไปในสวนมะพร้ำวท่ีมีแมลงด�ำหนำมมะพร้ำวเข้ำท�ำลำย

วงจรชีวิต

 ตัวเต็มวัยของแตนเบียนเตตระสติคัส เป็นแตนเบียนสีด�ำขนำดเล็ก ตัวเต็มวัยเพศผู้มีขนำดล�ำตัวยำว 
เฉล่ีย 1.1 มิลลิเมตร ส่วนเพศเมียมีขนำดล�ำตัวยำวเฉล่ีย 1.4 มิลลิเมตร ตัวเต็มวัยมีอำยุประมำณ 4-7 วัน  
ไข่มีสีขำวเปลือกใส ภำยในเป็นสีขำวขุ่น ลักษณะคล้ำยทรงกระบอกแต่ควำมกว้ำงไม่เท่ำกัน ขนำดยำว  
0.2 มิลลิเมตร ส�ำหรับระยะหนอนมีลักษณะคล้ำยทรงกระบอก ส่วนปลำยท้องค่อนข้ำงแหลมกว่ำส่วนหัว  

แตนเบียนเตตระสติคัสแตนเบียนเตตระสติคัส  
Tetrastichus brontispaeTetrastichus brontispae

ช่ือวิทยาศาสตร์: Tetrastichus brontispae Ferrière 
ชื่อสามัญ: แตนเบียนเตตระสติคัส/ แตนเบียนดักแด้แมลงด�ำหนำมมะพร้ำว
วงศ์: Eulophidae
อันดับ: Hymenoptera
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หนอนมีสีขำวใส ภำยในล�ำตัวเห็นเป็นสีเหลืองอ่อน และมีสีเหลืองเข้มข้ึนเม่ือมีอำยุมำกข้ึน มีขนำดล�ำตัวยำว  
0.2-1.9 มิลลิเมตร โดยหนอนอำยุ 5-6 วัน มีขนำดตัวยำวมำกท่ีสุด และหดตัวส้ันลงเม่ือจะเข้ำดักแด้ ซ่ึงดักแด้ 
มีลักษณะล�ำตัวสีขำวในระยะเร่ิมแรก และพัฒนำเป็นสีด�ำในท่ีสุด วงจรชีวิตแตนเบียนเตตระสติคัสอำศัยอยู่ 
ในมัมม่ี (ดักแด้แมลงด�ำหนำมมะพร้ำวท่ีถูกเบียน) ประมำณ 20-21 วัน แล้วออกเป็นตัวเต็มวัยจำกน้ันเร่ิมผสมพันธ์ุ
และวำงไข่ทันที โดยแตนเบียนตัวเต็มวัยมีอำยุ 4-5 วัน

พัฒนาการการเจริญเติบโตของแตนเบียนเตตระสติคัส Tetrastichus brontispae Ferrière
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กลไกการท�าลายศัตรูพืช

 แตนเบียนเตตระสติคัสเพศเมียท่ีผสมพันธ์ุแล้วจะใช้อวัยวะวำงไข่แทงเข้ำไปในล�ำตัวของดักแด้ 
แมลงด�ำหนำมมะพร้ำวแล้ววำงไข่ ซ่ึงแตนเบียนสำมำรถเบียนหนอนวัย 4 ระยะก่อนเข้ำดักแด้และระยะ 
ดักแด้ของแมลงด�ำหนำมมะพร้ำวได้ แต่แตนเบียนชอบเบียนระยะดักแด้มำกท่ีสุด เม่ือฟักออกจำกไข่จะดูดกิน
ของเหลวเจริญเติบโตและเข้ำดักแด้ภำยในล�ำตัวแมลงด�ำหนำมมะพร้ำว ภำยหลังจำกถูกเบียนประมำณ 8 วัน  
ดักแด้จะมีลักษณะล�ำตัวแข็ง กลำยเป็นสีน�้ำตำลและมีสีเข้มมำกข้ึนจนถึงสีด�ำ เรียกว่ำ “มัมม่ี” ซ่ึงแตนเบียน 
ตัวเต็มวัยท่ีอยู่ภำยในมัมม่ีจะใช้ปำกกัดผนังมัมม่ีออกมำภำยนอก แตนเบียนสำมำรถจับคู่ผสมพันธ์ุได้ทันที 
หลังออกจำกมัมม่ีและจะเข้ำเบียนแมลงด�ำหนำมมะพร้ำว แตนเบียนมีพฤติกรรมเข้ำเบียนดักแด้อำยุ 1-6 วัน  
ถึงแม้ว่ำดักแด้อำยุ 6 วัน จะออกเป็นตัวเต็มวัยในวันเดียวกันน้ัน แต่ส�ำหรับหนอนวัย 4 ท่ีมีอำยุน้อย เม่ือถูกเบียน 
หนอนจะตำยก่อนท่ีจะเข้ำดักแด้และกลำยเป็นมัมม่ี เม่ือผ่ำหนอนดูจะพบหนอนของแตนเบียนอยู่ภำยใน  
แสดงให้เห็นว่ำในสภำพธรรมชำติแตนเบียนเตตระสติคัสสำมำรถท�ำลำยหนอนวัย 4 ได้ ถึงแม้ว่ำจะไม่ได้ผลผลิต 
แตนเบียนหรือได้ผลผลิตแตนเบียนน้อย แต่ถ้ำเป็นหนอนท่ีใกล้จะเข้ำดักแด้จะสำมำรถเจริญเติบโตและกลำยเป็น
มัมม่ีได้

วิธิีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช 

 ก่อนปล่อยแตนเบียนเตตระสติคัสควรเก็บตัวอย่ำงแตนเบียนไว้ 1% ของแต่ละชุดกำรผลิตเพ่ือ 
ตรวจสอบคุณภำพของแตนเบียน โดยแตนเบียนชุดท่ีผลิตได้และน�ำไปปล่อยต้องได้รับกำรตรวจสอบคุณภำพ 
แตนเบียนท่ีผลิตได้ต้องมีแตนเบียนเพศเมียเฉล่ีย 11 ตัว/มัมม่ี 
 อุปกรณ์ปล่อยแตนเบียนเตตระสติคัส ได้แก่ หลอดพลำสติกพร้อมฝำปิดขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง  
2.5 เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร หรือถ้วยพลำสติกพร้อมฝำปิดขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 4.5 เซนติเมตร สูง  
4 เซนติเมตร ซ่ึงท้ังหลอดพลำสติกและถ้วยพลำสติกเจำะรูในลักษณะเดียวกัน คือ ด้ำนข้ำงหลอดเจำะรู 3-4 รู  

ตัวเต็มวัยของแตนเบียนเตตระสติคัส Tetrastichus brontispae Ferrière เพศผูู้้ (บน) และเพศเมีย (ล่าง)
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ด้ำนบนเจำะ 1 รู ส�ำหรับแขวน และด้ำนล่ำงเจำะรูให้น�้ำระบำยออกได้ท้ังหมด (อย่ำให้มีน�้ำขังในภำชนะ)  
น�ำมัมม่ีอำยุ 7-9 วัน ใส่ในหลอดพลำสติกมีฝำปิด (ระวังมดหรือสัตว์อ่ืนท�ำลำยมัมม่ี) น�ำไปแขวนให้ใกล้ 
ยอดมะพร้ำวมำกท่ีสุด โดยปล่อยอัตรำ 5-10 มัมม่ี/ไร่ ทุก 7 วัน ต่อเน่ือง 1 เดือน หำกสำมำรถเพำะเล้ียง 
และปล่อยได้มำกจะเห็นผลกำรควบคุมได้เร็วยิ่งข้ึน เม่ือสำมำรถควบคุมได้แล้ว ให้ปล่อยเพ่ิมเติมเป็นระยะๆ  
5-6 คร้ัง เพ่ือป้องกันกำรกลับมำระบำดใหม่
 กำรเก็บรักษำมัมม่ีก่อนน�ำไปปล่อยควบคุมแมลงด�ำหนำมมะพร้ำวในธรรมชำติน้ัน ถ้ำหำกว่ำยังไม่ถึง 
เวลำปล่อย สำมำรถชะลอกำรออกเป็นตัวเต็มวัยของแตนเบียนได้ โดยน�ำมัมม่ีอำยุ 17 วัน หลังจำกเบียน  
ซ่ึงมีดักแด้แตนเบียนอยู่ภำยในห่อด้วยกระดำษทิชชูใส่ถ้วยพลำสติกเก็บในตู้ควบคุมอุณหภูมิท่ี 10-13 องศำ 
เซลเซียส หรือตู้เย็นช่องธรรมดำสำมำรถชะลอกำรออกเป็นตัวเต็มวัยได้ประมำณ 2 สัปดำห์ และเม่ือออกจำก 
ตู้ควบคุมอุณหภูมิจะออกเป็นตัวเต็มวัยแตนเบียนภำยใน 1-2 วัน แตนเบียนเม่ือออกจำกมัมม่ีจะผสมพันธ์ุและ 
เข้ำท�ำลำยดักแด้แมลงด�ำหนำมมะพร้ำวต่อไป 

ชนิดของศัตรูพืช 

 ข้อมูลวงจรชีวิต ลักษณะอำกำรของพืชที่ถูกท�ำลำยของแมลงด�ำหนำมมะพร้ำว เช่นเดียวกันกับในเรื่อง
แตนเบียนอะซีโคเดส

การประเมินประสิทธิิภาพในการควบคุม

 วิธีกำรประเมินประสิทธิภำพในกำรควบคุมแมลงด�ำหนำมมะพร้ำว เช่นเดียวกันกับในเรื่องแตนเบียน 
อะซีโคเดส

แตนเบียนเตตระสติคัส Tetrastichus brontispae Ferrière 
เข้าท�าลายแมลงด�าหนามมะพร้าว Brontispa longissima (Gestro)

 ก) แตนเบียนเตตระสติคัสก�ำลังเบียนแมลงด�ำหนำมมะพร้ำวระยะ prepupa
 ข) แตนเบียนเตตระสติคัสก�ำลังเบียนแมลงด�ำหนำมมะพร้ำวระยะดักแด้
 ค) “มัมมี่” ดักแด้แมลงด�ำหนำมมะพร้ำวที่ถูกแตนเบียนเตตระสติคัสท�ำลำย

ก ข ค

เอกสารวิชาการ
ชีวภัณฑ์ป้องกันก�าจัดศัตรูพืช 143



การผลิตขยายชีวภัณฑ์

 ในกำรเพำะเล้ียงแตนเบียนเตตระสติคัส จ�ำเป็นต้องใช้ดักแด้แมลงด�ำหนำมมะพร้ำวอำยุ 1-2 วัน เป็น 
แมลงอำศัย ซ่ึงกำรเพำะเล้ียงดักแด้แมลงด�ำหนำมมะพร้ำวสำมำรถท�ำตำมข้ันตอนและวิธีกำรเพำะเล้ียงหนอน
แมลงด�ำหนำมมะพร้ำวเพ่ือกำรเพำะเล้ียงแตนเบียนอะซีโคเดส โดยเล้ียงแมลงด�ำหนำมมะพร้ำวหลังจำกฟักออก 
จำกไข่ให้ได้อำยุประมำณ 19-21 วัน จะได้ดักแด้แมลงด�ำหนำมมะพร้ำวท่ีเหมำะสมส�ำหรับน�ำไปเล้ียงแตนเบียน 
เตตระสติคัส

การเพาะเลี้ยงแตนเบียนเตตระสติคัส

 1. เตรียมมัมม่ีพ่อแม่พันธ์ุแตนเบียนเตตระสติคัสใส่กล่องพลำสติกจ�ำนวน 20 มัมม่ี ปล่อยให้แตนเบียน
ออกเป็นตัวเต็มวัยท้ิงไว้ให้ผสมพันธ์ุ 2-3 ช่ัวโมง
 2. เตรียมกล่องพลำสติกขนำด 10x15x6 เซนติเมตร ที่มีฝำปิดสนิท บนฝำตัดเป็นช่องสี่เหลี่ยมขนำด
ประมำณ 4x10 เซนติเมตร บุด้วยผ้ำใยแก้วเพื่อให้อำกำศภำยในกล่องถ่ำยเทได้ ให้น�้ำผ้ึงควำมเข้มข้น 10%  
เป็นอำหำรส�ำหรับแตนเบียนตัวเต็มวัย โดยใช้พู่กันชุบน�้ำผ้ึงทำบนกระดำษทิชชูชนิดหนำท่ีตัดเป็นส่ีเหล่ียมขนำด 
2x6 เซนติเมตร กดให้กระดำษทิชชูติดกับด้ำนข้ำงกล่อง
 3. เลือกดักแด้แมลงด�ำหนำมมะพร้ำวประมำณ 200 ตัว ใส่ลงในกล่องเบียน ใส่ใบแก่มะพร้ำวตัดให้มี
ขนำดยำวประมำณ 10 เซนติเมตร จ�ำนวน 2-3 ช้ิน แล้วปล่อยพ่อแม่พันธ์ุแตนเบียนจ�ำนวนประมำณ 200 ตัว  
(ใช้มัมมี่พ่อแม่พันธุ์ 20 มัมมี่ (1 มัมมี่ มีแตนเบียนเตตระสติคัส ประมำณ 11 ตัว)) ลงในกล่อง แล้วปิดฝำ 
 4. ปล่อยทิ้งไว้ประมำณ 10 วัน เพื่อให้แตนเบียนเตตระสติคัสเบียนดักแด้แมลงด�ำหนำมมะพร้ำว 
 5. ดักแด้ท่ีถูกเบียนจะทยอยตำยและกลำยเป็นมัมมี่ หลังจำกเบียนแล้ว 10 วัน คัดแยกดักแด้ที่ตำยและ 
แห้งแข็งเป็นมัมมี่สีด�ำหรือสีน�้ำตำลออกจำกแต่ละกล่อง และน�ำไปเก็บรวบรวมไว้ในกล่องพลำสติกมีฝำปิดสนิท
ระบำยอำกำศด้ำนบน และรองพื้นกล่องด้วยกระดำษทิชชู หำกพบดักแด้ที่ตำยจำกเชื้อรำหรือเน่ำตำย ให้รีบเก็บ
แยกออกจำกกล่องทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้ดักแด้ที่เหลือติดโรคตำย
 6. น�ำมัมม่ีอำยุประมำณ 17 วัน ใส่ลงในถ้วยพลำสติกขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 4.5 เซนติเมตร  
สูง 4 เซนติเมตร ท่ีมีฝำปิดพร้อมท่ีจะน�ำไปปล่อยควบคุมแมลงด�ำหนำมมะพร้ำว หรือท้ิงไว้แตนเบียนก็จะ 
เร่ิมเจำะออกจำกมัมม่ีหลังจำกถูกเบียนประมำณ 18-21 วัน แตนเบียนเพศผู้จะเจำะออกจำกมัมม่ีก่อนแตนเบียน 
เพศเมียและจะเข้ำผสมพันธ์ุทันทีท่ีเพศเมียเจำะออกจำกมัมม่ี น�ำแตนเบียนท่ีเจำะออกจำกมัมม่ีไปเป็น 
พ่อแม่พันธ์ุต่อไป

 ก) ดักแด้แมลงด�ำหนำมมะพร้ำวที่เหมำะสมส�ำหรับใช้เลี้ยงแตนเบียนเตตระสติคัส
 ข) กล่องพ่อแม่พันธุ์แตนเบียนเตตระสติคัส

ก ข
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การผลิตขยายแตนเบียนเตตระสติคัส
Tetrastichus brontispae Ferrière
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Link / QR code / Clip ของชีวภัณฑ์

 https://www.youtube.com/watch?v=stCz1cHbonc
 https://www.youtube.com/watch?v=if30vq8yluU
 https://www.youtube.com/watch?v=wqnJ35SjH2U

บรรณานุกรม

เฉลิม สินธุเสก อัมพร วิโนทัย รุจ มรกต ประภัสสร เชยค�ำแหง ยุพิน กสินเกษมพงษ์ สุภำพร ชุมพงษ์ จรัสศรี  
วงศ์ก�ำแหง และยิง่นิยม ริยำพันธ์. 2549. กำรควบคุมแมลงด�ำหนำมมะพร้ำว Brontispa longissima  
(Coleoptera: Chrysomelidae) แบบชีววิธี. รายงานผลวิจัำย เงินรายได้ัจำากการดัำาเนินงานวิจัำย 
ด้ัานการเกษ์ตร กรมวิชำกำรเกษตร. 65 หน้ำ.

พัชรีวรรณ จงจิตเมตต์. 2561. กำรเพำะเล้ียงแตนเบียนดักแด้แมลงด�ำหนำมมะพร้ำว (แตนเบียนดักแด้เตตระ 
สติคัส). หน้ำ 33-36. ใน: คู่ม้อการผลิตขยายชีื้วภัณฑ์์อย่างง่าย. ส�ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช  
กรมวิชำกำรเกษตร.

พัชรีวรรณ จงจิตเมตต์ ณัฏิฐิณี ศิริมำจันทร์ และนงนุช ช่ำงสี. 2561. การผลิตแตนเบียนหนอนหัวดัำามะพืร้าวและ 
แมลงดัำาหนามมะพืร้าว. กลุ่มกีฏิและสัตววิทยำ ส�ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช กรมวิชำกำรเกษตร. 
27 หน้ำ.

พัชรีวรรณ จงจิตเมตต์ ณัฏิฐิณี ศิริมำจันทร์ และนงนุช ช่ำงสี. 2561. กำรใช้แตนเบียนแมลงด�ำหนำมมะพร้ำว  
(แตนเบียนอะซีโคเดส และแตนเบียนเตตระสติคัส) ควบคุมแมลงด�ำหนำมมะพร้ำว. หน้ำ 40-41. 
ใน: เอกสารวิชื้าการชีื้วภัณฑ์์กำาจัำดัศัตรูพ้ืชื้เพ้ื�อเกษ์ตรที�ยั�งย้น. ส�ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช  
กรมวิชำกำรเกษตร.

รจนำ ไวยเจริญ อัมพร วิโนทัย รุจ มรกต และประภัสสร เชยค�ำแหง. 2551. กำรเพำะเล้ียงแตนเบียนชนิด  
Tetrastichus brontispae Ferrière เพ่ือใช้ควบคุมแมลงด�ำหนำมมะพร้ำว. หน้ำ 649-659.  
ใน: รำยงำนผลงำนวิจัยประจ�ำปี 2551. ส�ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช.

ส�ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช. 2560. การจัำดัการศัตรูมะพืร้าว. เอกสำรวิชำกำร. ส�ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช  
กรมวิชำกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพฯ. 96 หน้ำ.

ติดต่อสอบถุามข้อมูลเพิ่มเติม: กลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ กลุ่มกีฏิและสัตววิทยำ
 ส�ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช โทร. 0 2579 7580 ต่อ 135
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ที่มาและความส�าคัญ/ปัญหาศัตรูพืช 

 แตนเบียนโกนิโอซัส Goniozus nephantidis (Muesebeck) เป็นแมลงศัตรูธรรมชำติท่ีมีประโยชน์ 
ช่วยควบคุมหนอนหัวด�ำมะพร้ำว Opisina arenosella Walker ได้ดีในประเทศอินเดียและศรีลังกำ กรมวิชำกำรเกษตร 
น�ำเข้ำมำจำกประเทศศรีลังกำ จ�ำนวน 1,000 ดักแด้ เม่ือวันท่ี 28 เมษำยน 2555 เพ่ือทดสอบควำมปลอดภัย 
และประสทิธิภำพในกำรควบคมุหนอนหวัด�ำมะพรำ้วในประเทศไทย ผลกำรทดสอบพบวำ่ มีควำมปลอดภยัในกำรน�ำ
แตนเบียนชนิดน้ีมำใช้ควบคุมหนอนหัวด�ำมะพร้ำว เน่ืองจำกมีควำมเฉพำะเจำะจงต่อแมลงอำศัยค่อนข้ำงสูง 

วงจรชีวิต

 แตนเบียนโกนิโอซัสมีล�ำตัวขนำดยำว 1.1-1.3 มิลลิเมตร เพศผู ้มีขนำดเล็กกว่ำเพศเมียเล็กน้อย  
ล�ำตัวมีสีด�ำสะท้อนแสง ปลำยท้องของเพศเมียมีลักษณะเรียวแหลม ส่วนปลำยท้องมีเข็มแหลมโค้งส้ัน 
ซ่อนอยู่ ใช้ส�ำหรับ “ต่อย” คือกำรแทงอวัยวะท่ีมีลักษณะคล้ำยเข็มแหลมเข้ำในล�ำตัวหนอนหัวด�ำมะพร้ำว  
และปล่อยสำรเข้ำไปในล�ำตัวหนอนหัวด�ำมะพร้ำว ท�ำให้หนอนหัวด�ำมะพร้ำวเป็นอัมพำต หยุดกำรเคล่ือนไหว  
แต่ไม่ตำย ระยะกำรเจริญเติบโตระยะไข่ 1-2 วัน ระยะหนอน 4-5 วัน ระยะดักแด้ 10-11 วัน ระยะไข่ถึงตัวเต็มวัย  
15-19 วัน อัตรำส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียประมำณ 1:5 (เพศผู้ 1 ตัว : เพศเมีย 5 ตัว) แตนเบียนเพศเมียจะผสมพันธ์ุ
และวำงไข่ประมำณ 6-7 วันหลังออกจำกดักแด้ และมีอำยุนำน 7-40 วัน แตนเบียนโกนิโอซัส 1 ตัว วำงไข่วันละ  
4-18 ฟอง ข้ึนกับขนำดของหนอนท่ีใช้เล้ียง สำมำรถขยำยพันธ์ุโดยให้เบียนหนอนหัวด�ำมะพร้ำวได้ 7-8 ตัว  

แตนเบียนโกนิโอซัสแตนเบียนโกนิโอซัส
Goniozus nephantidisGoniozus nephantidis

ชื่อวิทยาศาสตร์: Goniozus nephantidis (Muesebeck)
ชื่อสามัญ: แตนเบียนโกนิโอซัส/ แตนเบียนหนอนหัวด�ำมะพร้ำว
วงศ์: Bethylidae
อันดับ: Hymenoptera
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ตัวเต็มวัย 7-40 วัน

หนอน 4-5 วัน

ไข่ 1-2 วัน

ดักแด้ 10-11 วัน

กลไกการท�าลายศัตรูพืช

 แตนเบียนโกนิโอซัส เป็นแมลงศัตรูธรรมชำติที่มีควำมเฉพำะเจำะจงต่อแมลงอำศัยคือหนอนหัวด�ำมะพร้ำว 
แตนเบียนเพศเมียใช้อวัยวะคล้ำยเข็มที่ปลำยท้องต่อยหนอนหัวด�ำมะพร้ำวให้หยุดกำรเคลื่อนไหว จำกนั้นวำงไข่ 
ทีละฟองบนตัวหนอน ไข่จะฟักเป็นตัวหนอนเกำะดูดกินเจริญเติบโตและถักใยเข้ำดักแด้อยู่ภำยนอกล�ำตัว 
หนอนหัวด�ำมะพร้ำว จำกกำรศึกษำในห้องปฏิิบัติกำร พบว่ำแตนเบียนเพศเมียวำงไข่ 2-18 ฟอง อัตรำกำรฟัก 
เป็นตัวหนอน 92.28% อัตรำกำรเจริญเติบโตและรอดชีวิตถึงดักแด้ 90.42% และเป็นตัวเต็มวัย 83.88%  
แตนเบียนเพศเมีย 1 ตัว สำมำรถเบียนหนอนหัวด�ำมะพร้ำวได้ 7-8 ตัว สำมำรถผลิตรุ่นลูกได้ 60-70 ตัว 

วงจรชีวิตของแตนเบียนโกนิโอซัส Goniozus nephantidis (Muesebeck)

จำกกำรทดสอบพฤติกรรมกำรเบียน พบว่ำแตนเบียนจะต่อยและท�ำให้หนอนตำยคร้ังละ 2-3 ตัว แต่จะวำงไข่ 
บนตัวหนอนเพียง 1 ตัวเท่ำน้ัน แตนเบียนโกนิโอซัสท่ีพร้อมวำงไข่จะมีพฤติกรรมค่อนข้ำงดุ ก้ำวร้ำว และหวงท่ี  
เม่ือพบหนอนหัวด�ำมะพร้ำวจะเข้ำโจมตีท่ีล�ำตัวหนอนบริเวณท่ีติดกับส่วนหัว เน่ืองจำกหนอนหัวด�ำมะพร้ำว 
มีกรำมท่ีแข็งแรง และเคล่ือนไหวรวดเร็ว หำกแตนเบียนเข้ำโจมตีท่ีส่วนหำง หนอนหัวด�ำมะพร้ำวสำมำรถหันหัว
กลับมำกัดแตนเบียนตำยได้ 
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หนอนแตนเบียนโกนิโอซัส Goniozus nephantidis (Muesebeck) 
บนตัวหนอนหัวด�ามะพร้าว Opisina arenosella Walker

วิธิีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช 

 ก่อนปล่อยแตนเบียนออกสู่ธรรมชำติ ควรให้แน่ใจว่ำแตนเบียนโกนิโอซัสผสมพันธ์ุเรียบร้อยแล้วใน 
ขวดพลำสติก (แตนเบียนจะผสมพันธ์ุหลังจำกออกจำกดักแด้แล้ว 4-5 วัน) ซ่ึงเม่ือปล่อยแตนเบียนในธรรมชำติ  
แตนเบียนสำมำรถเบียนและวำงไข่บนตัวหนอนหัวด�ำมะพร้ำวได้ทันที
 อุปกรณ์ปล่อยแตนเบียนโกนิโอซัส ได้แก่ ขวดพลำสติกใสท่ีฝำเจำะรูปิดด้วยผ้ำใยแก้วเพ่ือระบำยอำกำศ  
ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 4 เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร ภำยในมีส�ำลีชุบน�้ำผ้ึงเข้มข้น 50% เพ่ือเป็นอำหำร 
ของแตนเบียน เก็บตัวอย่ำงแตนเบียนไว้ 1% เพ่ือตรวจสอบคุณภำพของแตนเบียน โดยแตนเบียนชุดท่ีผลิตได้ 
และน�ำไปปล่อยต้องมีคุณภำพ และต้องสำมำรถให้ผลผลิตเพศเมียรุ่นต่อไปได้เฉล่ีย 5 ตัว/หนอน 1 ตัว
 กำรใช้แตนเบียนโกนิโอซัสควบคุมหนอนหัวด�ำมะพร้ำว แนะน�ำให้ปล่อยตัวเต็มวัยในช่วงเย็นเวลำ 17.00 น.  
เป็นต้นไป ในอัตรำ 200 ตัว/ไร่ ปล่อยทุก 7 วัน ติดต่อกัน 1 เดือน โดยเปิดฝำขวดให้แตนเบียนบินออกจำกภำชนะ 
หำกสำมำรถปล่อยแตนเบียนได้จ�ำนวนมำกจะท�ำให้มีประสิทธิภำพในกำรควบคุมได้รวดเร็วข้ึน
 กรณีท่ีจ�ำเป็นต้องขนส่งแตนเบียนไปปล่อยในพ้ืนท่ีระบำดท่ีไกลจำกห้องเล้ียงแตนเบียน ควรจัดส่ง 
ในขณะท่ียังเป็นดักแด้ เพรำะหำกส่งเป็นตัวเต็มวัยอำจท�ำให้แตนเบียนตำยระหว่ำงทำงได้ เน่ืองจำกอุณหภูมิ 
กำรเก็บรักษำระหว่ำงกำรขนส่งมีผลต่อกำรอยูร่อดของแตนเบียน
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อุปกรณ์การปล่อยแตนเบียน Goniozus nephantidis (Muesebeck)

ชนิดของศัตรูพืช

ชื่อวิทยาศาสตร์: Opisina arenosella Walker
ชื่อสามัญ: coconut black-headed caterpillar/ หนอนหัวด�ำมะพร้ำว
วงศ์: Oecophoridae
อันดับ: Lepidoptera

 หนอนหัวด�ำมะพร้ำวเป็นแมลงศัตรูพืชต่ำงถิ่นรุกรำน มีถิ่นก�ำเนิดในแถบประเทศเอเชียใต้ ได้แก่ ประเทศ
อินเดีย และศรีลังกำ นอกจำกนี้ยังมีรำยงำนกำรระบำดในประเทศอินโดนีเซีย เมียนมำร์ บังคลำเทศ และ
ปำกีสถำน ส�ำหรับประเทศไทยพบกำรระบำดครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎำคม 2550 ที่สวนมะพร้ำวของเกษตรกร
ในนิคมสร้ำงตนเอง และสวนมะพร้ำวของเกษตรกรในต�ำบลอ่ำวน้อย อ�ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
พบระบำดในพื้นที่ประมำณ 500 ไร่ ต่อมำในเดือนพฤษภำคม 2551 พบระบำดในพื้นที่อ�ำเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และมีรำยงำนพบกำรระบำดที่ต�ำบลบำงคูวัด อ�ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธำนี และที่ต�ำบลโพนข่ำ 
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อ�ำเภอเมือง จงัหวดัศรสีะเกษ ต่อมำในปี 2560 พบกำรระบำดอย่ำงรนุแรงทัว่ประเทศ โดยกรมส่งเสรมิกำรเกษตร
ได้รำยงำนพื้นที่หนอนหัวด�ำมะพร้ำวระบำดใน 29 จังหวัด พื้นที่ระบำด 78,954 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6 ของพื้นที่ปลูก  
พื้นที่ระบำดมำก 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (62,410 ไร่) จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี (5,536 ไร่) จังหวัด
ชลบุรี (4,024 ไร่) จังหวัดสมุทรสำคร (2,669 ไร่) และจังหวัดฉะเชิงเทรำ (953 ไร่) และมีรำยงำนหนอนหัวด�ำ
มะพร้ำวได้แพร่กระจำยกำรระบำดไปยังพื้นที่จังหวัดรำชบุรี และจังหวัดสมุทรสงครำม

วงจรชีวิต

 ไข่ ของผีเสื้อหนอนหัวด�ำมะพร้ำวมีลักษณะกลมรี แบน วำงไข่เป็นกลุ่ม ไข่เมื่อวำงใหม่ๆ มีสีเหลืองอ่อน  
สีจะเข้มขึ้นเมื่อใกล้ฟัก ระยะไข่ 4-5 วัน 
 หนอน เม่ือฟักออกจำกไข่จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก่อนย้ำยไปกัดกินใบมะพร้ำว ตัวหนอนท่ีฟักใหม่มีหัว 
สีด�ำ ล�ำตัวสีเหลือง สีของส่วนหัวจะเปล่ียนเป็นสีน�้ำตำลเข้มเม่ืออำยุมำกข้ึน ตัวหนอนมีสีน�้ำตำลอ่อนและมี 
ลำยน�้ำตำลเข้มพำดยำวตำมตัว เม่ือโตเต็มท่ีมีล�ำตัวยำว 2-2.5 เซนติเมตร กำรเจริญเติบโตของหนอนหัวด�ำมะพร้ำว
ในประเทศไทย พบว่ำส่วนใหญ่จะเจริญเติบโตโดยมีกำรลอกครำบ 8 คร้ัง บำงคร้ังอำจพบหนอนหัวด�ำมะพร้ำว 
มีกำรลอกครำบ 6-10 คร้ังได้ ระยะหนอน 32-48 วัน 
 ดักแด้ มีสีน�้ำตำลเข้ม ดักแด้เพศผู้มีขนำดเล็กกว่ำดักแด้เพศเมียเล็กน้อย ระยะดักแด้ 9-11 วัน 
 ตัวเต็มวัย เป็นผีเส้ือกลำงคืน ขนำดล�ำตัววัดจำกหัวถึงปลำยท้องยำว 1-1.2 เซนติเมตร ปีกสีเทำอ่อน  
มีจุดสีเทำเข้มท่ีปลำยปีก ล�ำตัวแบน ชอบเกำะน่ิงตัวแนบติดพ้ืนผิวท่ีเกำะ เวลำกลำงวันจะเกำะน่ิงหลบอยู่ 
ใต้ใบมะพร้ำวหรือในท่ีร่ม ผีเส้ือเพศเมียมีขนำดใหญ่กว่ำเพศผู้เล็กน้อย ผีเส้ือเพศเมียท่ีผสมพันธ์ุแล้วสำมำรถวำงไข่  
และไข่ฟักเป็นตัวหนอน ผีเส้ือท่ีไม่ได้รับกำรผสมพันธ์ุสำมำรถวำงไข่ได้แต่ไข่ท้ังหมดจะไม่ฟักเป็นตัวหนอน  
ผีเส้ือหนอนหัวด�ำมะพร้ำวเพศเมียสำมำรถวำงไข่ได้ 49-490 ฟอง ระยะตัวเต็มวัย 5-11 วัน

วงจรชีวิตของหนอนหัวด�ามะพร้าว Opisina arenosella Walker

ตัวเต็มวัย 5-11 วัน

ดักแด้ 9-11 วัน

ไข่ 4-5 วัน

หนอน 32-48 วัน
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ลักษณะอาการมะพร้าวท่ีถูุกหนอนหัวด�ามะพร้าว Opisina arenosella Walker ลงท�าลาย
 ก) ใบมะพร้ำวที่ถูกหนอนหัวด�ำมะพร้ำวท�ำลำย
 ข) ต้นมะพร้ำวที่ถูกหนอนหัวด�ำมะพร้ำวท�ำลำย

ก ข

ลักษณะอาการพืชที่ถูกท�าลาย

 หนอนหัวด�ำมะพร้ำวระยะตัวหนอนเท่ำนั้นท่ีท�ำลำยใบมะพร้ำว โดยแทะกินผิวใบบริเวณใต้ทำงใบ จำกนั้น 
จะถักใยน�ำมูลที่ถ่ำยออกมำผสมกับเส้นใยที่สร้ำงขึ้น น�ำมำสร้ำงเป็นอุโมงค์คลุมล�ำตัวยำวตำมทำงใบบริเวณ 
ใต้ทำงใบ ตัวหนอนอำศัยอยู่ภำยในอุโมงค์ท่ีสร้ำงข้ึนและแทะกินผิวใบ โดยท่ัวไปหนอนหัวด�ำมะพร้ำวชอบท�ำลำย
ใบแก่ หำกกำรท�ำลำยรุนแรงจะพบว่ำหนอนหัวด�ำมะพร้ำวท�ำลำยก้ำนทำงใบ จ่ัน และผลมะพร้ำว ต้นมะพร้ำว
ท่ีถูกหนอนหัวด�ำมะพร้ำวลงท�ำลำยทำงใบหลำยๆ ทำง พบว่ำหนอนหัวด�ำมะพร้ำวจะถักใยดึงใบมะพร้ำว 
มำเรียงติดกันเป็นแพ เม่ือตัวหนอนโตเต็มท่ีแล้วจะถักใยหุ้มล�ำตัวอีกคร้ัง และเข้ำดักแด้อยู่ภำยในอุโมงค์  
ผีเส้ือหนอนหัวด�ำมะพร้ำวท่ีผสมพันธ์ุแล้ววำงไข่บนเส้นใยท่ีสร้ำงเป็นอุโมงค์ หรือซำกใบท่ีถูกหนอนหัวด�ำมะพร้ำว 
ลงท�ำลำยแล้ว ตัวหนอนเม่ือออกจำกไข่จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม 1-2 วัน ก่อนย้ำยไปกัดกินใบมะพร้ำว จึงมักพบ
หนอนหัวด�ำมะพร้ำวหลำยขนำดกัดกินอยู่ในใบมะพร้ำวใบเดียวกัน และพบหนอนหัวด�ำมะพร้ำวได้ทุกระยะ 
กำรเจริญเติบโตในสภำพแปลงปลูกมะพร้ำวของประเทศไทย โดยกำรท�ำลำยส่วนใหญ่พบบนใบแก่ ใบท่ีถูกท�ำลำย 
มีลักษณะแห้งเป็นสีน�้ำตำล หำกกำรท�ำลำยรุนแรงส่งผลให้ต้นมะพร้ำวตำยได้
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การประเมินประสิทธิิภาพในการควบคุม

 ประเมินกำรระบำดโดยสุ่มนับประชำกรหนอนหัวด�ำมะพร้ำว (หนอนขนำดเล็ก ขนำดกลำง ขนำดใหญ่  
และดักแด้) ตรวจนับต้นมะพร้ำวจ�ำนวน 10% ของจ�ำนวนต้นท้ังหมดในแปลงโดยสุ่ม 10 ใบย่อย/ต้น ประเมินผล 
ก่อนและหลังปล่อยแตนเบียน ประเมินควำมเสียหำยจำกกำรท�ำลำยของหนอนหัวด�ำมะพร้ำว โดยสังเกต 
จำกทำงใบท่ียังไม่ถูกท�ำลำยตำมวิธีกำรใน Proceedings of the Dissemination Workshop on the CFC/ 
DFID/APCC/FAO Project on Coconut Integrated Pest Management Held in Columbo,  
Sri Lanka 12-20th October 2006 ซ่ึงก�ำหนดโดยนับทำงใบมะพร้ำวท่ียังไม่ถูกท�ำลำยดังน้ี ระดับรุนแรง 
มีจ�ำนวนน้อยกว่ำ 6 ทำงใบ ระดับปำนกลำงมีจ�ำนวน 6-13 ทำงใบ ระดับน้อยมีจ�ำนวนมำกกว่ำ 13 ทำงใบ  
และไม่มีกำรระบำดคือไม่พบกำรท�ำลำย

ระดับการท�าลาย หนอนหัวด�ามะพร้าว (นับทางใบที่ยังไม่ถุูกท�าลาย)

รุนแรง < 6 ทำงใบ

ปำนกลำง 6-13 ทำงใบ

น้อย > 13 ทำงใบ

ไม่มีกำรระบำด ไม่พบทำงใบที่ถูกท�ำลำย

ระดับน้อย       ระดับปานกลาง       ระดับรุนแรง
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การผลิตขยายชีวภัณฑ์

 กำรเพำะเลี้ยงแตนเบียนโกนิโอซัส จะต้องใช้หนอนหัวด�ำมะพร้ำวและหนอนผีเสื้อข้ำวสำร Corcyra 
cephalonica (Stainton) เพื่อเป็นแมลงอำศัย ดังนั้นจึงต้องท�ำกำรเพำะเลี้ยงแมลงอำศัยให้ได้วัยที่เหมำะสม  
คือ หนอนหัวด�ำมะพร้ำววัย 6 ควำมยำวล�ำตัวประมำณ 2.5 เซนติเมตร ใช้เวลำเลี้ยงประมำณ 35-40 วัน  
หรือหนอนผีเสื้อข้ำวสำร ควำมยำวล�ำตัวประมำณ 1.5 เซนติเมตร ใช้เวลำเลี้ยงประมำณ 35-40 วัน โดยเลี้ยง 
แตนเบียนด้วยหนอนผีเสื้อข้ำวสำร 3 รุ่น สลับกับเลี้ยงแตนเบียนด้วยหนอนหัวด�ำมะพร้ำว 1 รุ่น เพื่อไม่ให้ 
แตนเบียนอ่อนแอและวำงไข่น้อยลง ซึ่งขั้นตอนและวิธีกำรมีดังนี้ 

การเตรียมพ่อแม่พันธิุ์ผีเสื้อหนอนหัวด�ามะพร้าว 

 1. เก็บหนอนหัวด�ำมะพร้ำวจำกธรรมชำติมำเล้ียงด้วยใบมะพร้ำวในกล่องพลำสติกขนำด 13x18x7 
เซนติเมตร เจำะช่องท่ีฝำติดตะแกรงระบำยอำกำศขนำด 4x10 เซนติเมตร เปล่ียนใบมะพร้ำวทุก 3 วัน โดยใส่ 
ใบมะพร้ำวใหม่ลงในกล่อง ปล่อยให้หนอนเคลื่อนย้ำยจำกใบเก่ำมำที่ใบใหม่เอง ใช้เวลำ 1-2 วัน จึงน�ำ 
ใบมะพร้ำวเก่ำออก น�ำกล่องพลำสติกเล้ียงหนอนหัวด�ำมะพร้ำววำงไว้บนชั้นเลี้ยงแมลงท่ีอุณหภูมิ 25-28  
องศำเซลเซียส จนกระทั่งหนอนเจริญเติบโตเป็นดักแด้ แล้วแยกดักแด้ที่สมบูรณ์เพื่อรอให้เป็นตัวเต็มวัย 
 2. เตรียมโหลพลำสติกส�ำหรับให้แม่ผีเส้ือวำงไข่ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 16.5 เซนติเมตร สูง  
17 เซนติเมตร ที่ฝำเจำะช่องระบำยอำกำศติดตะแกรงละเอียด ใช้พู่กันจุ่มน�้ำผึ้งเข้มข้น 50% ป้ำยลงบนกระดำษ
ทิชชูขนำดเล็ก 3 แผ่น วำงทำบไว้ที่ผนังด้ำนข้ำงโหลพลำสติก 3 ด้ำน ด้ำนที่เหลือใช้กระดำษทิชชูที่ป้ำยด้วย 
น�้ำสะอำด ส�ำหรับพื้นโหลวำงกระดำษทิชชูไว้เพื่อให้ผีเสื้อวำงไข่
 3. น�ำผีเส้ือท่ีได้จำกดักแด้ตำมข้อ 1 ใส่ลงในโหลพลำสติกโหลละ 25 คู่ (เพศผู้ 25 ตัว และเพศเมีย  
25 ตัว) ปล่อยไว้ 1-2 วัน เพ่ือให้ผีเส้ือวำงไข่บนกระดำษทิชชู เล้ียงจนกระท่ังผีเส้ือหมดอำยุขัย (ประมำณ 10 วัน)

การเล้ียงขยายหนอนหัวด�ามะพร้าว 

 1. เตรียมกล่องพลำสติกเลี้ยงแมลงและใส่ใบมะพร้ำวที่ท�ำควำมสะอำดแล้วตัดเป็นท่อนยำว 10 เซนติเมตร 
น�ำมำเรียงซ้อนกัน 8 ใบ ใช้กรรไกรตัดกระดำษทิชชูที่มีไข่หนอนหัวด�ำมะพร้ำวออกเป็นชิ้นเล็กๆ ขนำด 1-1.5 
เซนติเมตร น�ำกระดำษทิชชูขนำดเล็กที่มีไข่ผีเสื้อวำงสอดไปในใบมะพร้ำว จำกนั้นใช้กระดำษทิชชูปิดที่กล่อง 
ด้ำนในก่อนปิดฝำเพื่อป้องกันหนอนวัย 1 หนีออกจำกกล่อง ตั้งกล่องทิ้งไว้ เลี้ยงที่อุณหภูมิ 25-28 องศำเซลเซียส
 2. หนอนหัวด�ำมะพร้ำวจะทยอยฟักออกมำจำกไข่ภำยใน 4-5 วัน โดยระยะแรกๆ จะอยู่รวมกันเป็น 
กลุ่มและบอบบำงมำก กำรเปลี่ยนอำหำรหรือใบมะพร้ำวจึงต้องใช้ควำมระมัดระวัง (ห้ำมใช้พู่กันเขี่ยไข่หรือ 
หนอนที่เพิ่งฟัก) โดยให้ใส่ใบมะพร้ำวใบใหม่ลงไปในกล่อง หนอนหัวด�ำมะพร้ำวจะย้ำยมำที่ใบมะพร้ำวใบใหม่เอง  
ใช้เวลำ 1-2 วัน จึงน�ำใบมะพร้ำวเก่ำออก 
 3. เปลี่ยนใบมะพร้ำวทุก 3-5 วัน (อย่ำปล่อยให้ใบมะพร้ำวแห้ง) ประมำณ 35-40 วัน จะได้หนอนหัวด�ำ
มะพร้ำวขนำดใหญ่วัย 6 ควำมยำวล�ำตัวประมำณ 2.5 เซนติเมตร ที่สำมำรถน�ำไปเลี้ยงขยำยแตนเบียนได้
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การเล้ียงหนอนหัวด�ามะพร้าว Opisina arenosella Walker ด้วยใบแก่มะพร้าว

วิธิีการเพาะเลี้ยงหนอนผีเสื้อข้าวสาร

 กำรเตรียมอำหำรส�ำหรับผสมเล้ียงหนอนผีเส้ือข้ำวสำร ผสมร�ำละเอียด:ปลำยข้ำว:น�้ำตำลทรำยขำว  
ในถำดอลูมิเนียม อัตรำส่วน 60:3:1 โดยน�้ำหนัก แล้วอบส่วนผสมในตู้อบร้อนท่ีอุณหภูมิ 80-90 องศำเซลเซียส  
นำน 8-9 ช่ัวโมง เพ่ือก�ำจัดแมลงที่ติดมำกับร�ำละเอียด เช่น มอดข้ำวสำร มอดแป้ง ด้วงงวงข้ำว จำกนั้น 
วำงตั้งไว้ให้อำหำรเย็นลง แล้วใส่ในกล่องพลำสติกให้มีน�้ำหนักของอำหำรกล่องละ 1 กิโลกรัม

การเลี้ยงขยายหนอนผีเสื้อข้าวสาร 

 1. น�ำผีเสื้อข้ำวสำรตัวเต็มวัยเพศผู้และเพศเมีย ใส่ตะกร้ำที่บุด้วยตำข่ำยไนล่อนเพ่ือให้ผีเส้ือข้ำวสำร 
ผสมพันธ์ุและวำงไข่ โดยปล่อยท้ิงไว้ 1 วัน จำกน้ันใช้แปรงปัดท่ีตำข่ำยไนล่อนเพ่ือแยกเอำไข่ออกใส่ในถำด  
แล้วน�ำไปเพำะเล้ียงต่อ 
 2. โรยไข่หนอนผีเสื้อข้ำวสำรประมำณ 0.1 กรัม ให้ทั่วกล่องพลำสติกที่ใส่ร�ำละเอียดและปิดฝำครอบ 
ให้สนิท บนฝำเจำะรูระบำยอำกำศขนำด 4x10 เซนติเมตร ติดตะแกรงลวดตำละเอียดขนำด 60 mesh  
ที่สำมำรถป้องกันไม่ให้แมลงชนิดอื่นเข้ำไป 
 3. วำงกล่องท่ีโรยไข่ของหนอนผีเสื้อข้ำวสำรแล้วในห้องที่มีอุณหภูมิ 28-30 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 
35-40 วัน จะได้หนอนที่มีขนำดล�ำตัวยำว 1.5 เซนติเมตร เหมำะส�ำหรับเลี้ยงขยำยแตนเบียน
 4. แบ่งหนอนที่แข็งแรงส่วนหนึ่งเลี้ยงจนกระทั่งเจริญเติบโตเป็นดักแด้และเป็นผีเสื้อพ่อแม่พันธุ์
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การเพาะเลี้ยงหนอนผู้ีเสื้อข้าวสาร Corcyra cephalonica (Stainton)
 ก) ส่วนผสมอำหำรส�ำหรับเลี้ยงขยำยหนอนผีเสื้อข้ำวสำร
 ข) ผีเสื้อข้ำวสำรพ่อแม่พันธุ์ในกรงตำข่ำยส�ำหรับผสมพันธุ์และวำงไข่

การเตรียมพ่อแม่พันธิุ์แตนเบียนที่พร้อมส�าหรับวางไข่

 แตนเบียนท่ีพร้อมน�ำไปใช้ต้องปล่อยไว้ให้เพศผู้และเพศเมียผสมพันธ์ุกันเป็นเวลำอย่ำงน้อย 4 วัน  
หลังออกจำกดักแด้ คัดเลือกแตนเบียนเพศเมียท่ีได้รับกำรผสมพันธ์ุแล้วเท่ำน้ันให้วำงไข่และเจริญเติบโตอยู ่
ภำยนอกล�ำตัวหนอนหัวด�ำมะพร้ำว ใช้พู่กันเบอร์ 0 เข่ียแตนเบียนเพศเมียออกมำอย่ำงเบำมือ ใส่ในขวดพลำสติก
ส�ำหรับเบียน

การเตรียมแมลงอาศัย (หนอนหัวด�ามะพร้าวและหนอนผีเสื้อข้าวสาร)

 กำรเพำะเล้ียงแตนเบียนโกนิโอซัสสำมำรถใช้หนอนหัวด�ำมะพร้ำว และหนอนผีเส้ือข้ำวสำรเป็นแมลงอำศัย  
โดยเล้ียงแตนเบียนด้วยหนอนผีเส้ือข้ำวสำร 3 รุ่น สลับกับเล้ียงแตนเบียนด้วยหนอนหัวด�ำมะพร้ำว 1 รุ่น  
(เพ่ือป้องกันไม่ให้แตนเบียนอ่อนแอและวำงไข่น้อยลง) หนอนที่น�ำมำใช้เพำะเลี้ยงแตนเบียน คือหนอนหัวด�ำ
มะพร้ำววัย 6 ควำมยำวล�ำตัวประมำณ 2.5 เซนติเมตร ใช้เวลำเลี้ยงประมำณ 35-40 วัน หรือหนอนผีเสื้อข้ำวสำร 
ควำมยำวล�ำตัวประมำณ 1.5 เซนติเมตร ใช้เวลำเลี้ยงประมำณ 35-40 วัน

การเพาะเลี้ยงขยายแตนเบียนโกนิโอซัส 

 1. ปล่อยหนอนใส่ในขวดเบียนท่ีมีแตนเบียนเพศเมียท่ีได้รับกำรผสมพันธ์ุแล้วอยู่ภำยใน โดยใช้ 
หนอนหัวด�ำมะพร้ำว 1 ตัว/แตนเบียนเพศเมีย 1 ตัว ปิดด้วยฝำที่ติดตะแกรงลวดละเอียด และมีชิ้นฟองน�้ำที่ใส ่
น�้ำผึ้งไว้ 1 หยด เพื่อเป็นอำหำรแตนเบียน (อย่ำให้น�้ำผึ้งแห้ง)
 2. น�ำหลอดท่ีใส่แตนเบียนและหนอนหัวด�ำมะพร้ำวแล้ววำงเรียงในตะกร้ำตำมแนวนอน 
 3. ปล่อยให้แตนเบียนเข้ำเบียนหนอนหัวด�ำมะพร้ำวเป็นเวลำ 4 วัน จะพบไข่ของแตนเบียนบนล�ำตัว 
หนอนหัวด�ำมะพร้ำว

ก ข
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 4. ใช้ปำกคีบน�ำตัวหนอนท่ีมีไข่แตนเบียนออกจำกขวดเบียน และใส่หนอนแมลงอำศัยตัวใหม่ให้ 
แตนเบียนลงเบียน ส�ำหรับหนอนหัวด�ำมะพร้ำวที่แตนเบียนวำงไข่บนล�ำตัวแล้ว น�ำไปวำงในกระดำษขนำด  
5x7.5 เซนติเมตร โดยพับขอบกระดำษให้มีลักษณะคล้ำยกระบะเล็กๆ ซึ่งจะวำงหนอน 10 ตัว/หนึ่งกระบะ  
(ไม่ควรวำงหนอนซ้อนทับกันเนื่องจำกจะมีผลต่อหนอนแตนเบียนที่ก�ำลังเจริญเติบโตอยู่) จำกนั้นน�ำไปเก็บใน 
กล่องพลำสติกที่เจำะฝำกล่องและปิดด้วยผ้ำแก้วเพื่อระบำยอำกำศ วำงตั้งไว้ 1 สัปดำห์ 
 5. เปล่ียนหนอนแมลงอำศัยตัวใหม่ให้แตนเบียนวำงไข่ในขวดเดิม ท�ำเช่นเดียวกับข้อ 3-4 จนกระท่ัง 
แตนเบียนตำย 
 6. หนอนแตนเบียนจะฟักออกจำกไข่เจริญเติบโตและเข้ำระยะดักแด้ คอยสังเกตตัวหนอนแมลงอำศัย
หำกเริ่มมีสีด�ำคล�้ำให้คีบหนอนทิ้ง เพรำะอำจท�ำให้ดักแด้แตนเบียนติดเชื้อโรคและไม่ออกเป็นตัวเต็มวัย 
 7. น�ำกระบะกระดำษท่ีมีดักแด้ของแตนเบียนบรรจุใส่ภำชนะปิดฝำท่ีเจำะช่องปิดด้วยผ้ำแก้วเพ่ือ 
ระบำยอำกำศ
 8. จำกน้ันประมำณ 1 สัปดำห์สังเกตกำรออกเป็นตัวเต็มวัยของแตนเบียน เม่ือพบแตนเบียนตัวเต็มวัย 
จึงเติมน�้ำผ้ึงลงในช้ินฟองน�้ำเพ่ือเป็นอำหำรให้กับแตนเบียน เม่ือแตนเบียนออกจำกดักแด้หมดแล้วปล่อยให้ 
ผสมพันธ์ุต่อไปอีก 4 วัน จึงน�ำไปปล่อยควบคุมหนอนหัวด�ำมะพร้ำว และส่วนหน่ึงใช้เป็นพ่อแม่พันธ์ุต่อไป

การเพาะเลี้ยงแตนเบียนโกนิโอซัส Goniozus nephantidis (Muesebeck)
 ก) ขวดส�ำหรับปล่อยแตนเบียนวำงไข่บนตัวหนอน
 ข) ขวดเบียนในตะกร้ำพลำสติก
 ค) กระบะดักแด้แตนเบียนในกล่อง
 ง) ตัวเต็มวัยแตนเบียนโกนีโอซัส

ก ข
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การผลิตขยายหนอนผีเสื้อข้าวสาร
Corcyra cephalonica (Stainton)
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การผลิตขยายหนอนหัวด�ามะพร้าว
Opisina arenosella Walker
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การผลิตขยายแตนเบียนโกนิโอซัส
Goniozus nephantidis (Muesebeck)
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Adult

Larvae

Pupae Eggs

แมลงช้างปีกใสแมลงช้างปีกใส
Plesiochrysa ramburiPlesiochrysa ramburi

ชื่อวิทยาศาสตร์: Plesiochrysa ramburi (Schneider)
ชื่อสามัญ: green lacewings/ แมลงช้ำงปีกใส/ แมลงช้ำงปีกใสสีเขียว 
วงศ์: Chrysopidae
อันดับ: Neuroptera

ที่มาและความส�าคัญ/ปัญหาศัตรูพืช 

 แมลงช้ำงปีกใสในระยะตัวอ่อน เป็นแมลงศัตรูธรรมชำติชนิดหน่ึงในกลุ่มของ “แมลงห�ำ้ (predators)”  
ท่ีมีประสิทธิภำพในกำรควบคุมแมลงศัตรูพืชทำงเศรษฐกิจหลำยชนิด โดยเฉพำะแมลงศัตรูพืชในกลุ่ม  
Homoptera เช่น เพล้ียแป้ง เพล้ียอ่อน เพล้ียไฟ เพล้ียหอย แมลงหว่ีขำว รวมท้ังไข่ หนอนผีเส้ือศัตรูพืชขนำดเล็ก  
ไรศัตรูพืชต่ำงๆ ตัวเต็มวัยของแมลงช้ำงปีกใสกินน�้ำหวำนจำกเกสรดอกไม้ และน�้ำเป็นอำหำรเท่ำน้ัน

 วงจรชีวิต

วงจรชีวิตของแมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi (Schneider)
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ก)-ค) ตัวอ่อนวัย 1-3 ของแมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi (Schneider) 

ไข่ของแมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi (Schneider)

 ตัวอ่อน มีสีเทำหรือสีน�้ำตำล บำงชนิดมีแถบพำดยำวด้ำนข้ำงล�ำตัว รูปร่ำงคล้ำยลูกจระเข้ บริเวณปำก
มีกรำมคล้ำยเข้ียวเหมือนคีมขนำดใหญ่ไว้คอยจับเหยื่อ ตัวอ่อน P. ramburi มีขนรอบๆ ตัว (ภำพ ก-ค) เม่ือกิน
เพล้ียแป้งจะมีผงแป้งมำติดบริเวณรอบๆ ล�ำตัว จึงท�ำให้ดูคล้ำยเพล้ียแป้ง ตัวอ่อนวัย 1 มีขนำดเล็กมำก ประมำณ  
2 มิลลิเมตร ลอกครำบเม่ือเปล่ียนเป็นวัยต่ำงๆ ตัวอ่อนมี 3 วัย วัย 3 มีขนำดประมำณ 6-8 มิลลิเมตร ระยะตัวอ่อน 
มีควำมสำมำรถสูงในกำรกินเหยือ่หรือแมลงศัตรูพืช ตัวอ่อนวัย 1-3 ใช้เวลำประมำณ 10-14 วัน (ท่ีอุณหภูมิ 25±2 
องศำเซลเซียส) ตลอดระยะตัวอ่อนสำมำรถกินเพล้ียแป้งได้ 400-800 ตัว 

 ไข่ มีลักษณะรูปร่ำงยำวรี สีเขียวอ่อน อยู่บนก้ำนชูสีขำวใสคล้ำยเส้นด้ำย ไข่เมื่อวำงใหม่ๆ จะม ี
สีเขียวอ่อน เมื่อใกล้ฟักไข่จะเปลี่ยนเป็นสีน�้ำตำลและเป็นสีขำวเมื่อฟักแล้ว อำจจะวำงเป็นกลุ่มหรือฟองเด่ียวๆ 
ระยะไข่ประมำณ 3-4 วัน (อุณหภูมิ 25±2 องศำเซลเซียส)
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 ก) ตัวเต็มวัยของแมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi (Schneider)
 ข) ตัวเต็มวัยเพศผูู้้และเพศเมียของแมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi (Schneider) 

ดักแด้ของแมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi (Schneider)

ตัวอ่อนของแมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi (Schneider) กินเพลี้ยแป้งมันส�าปะหลัง

 ดักแด้ สังเกตภำยนอกมีรูปร่ำงกลม ตัวอ่อนวัย 3 สร้ำงเส้นใยสีขำวปกคลุมล�ำตัวแล้วเข้ำดักแด้อยู่ภำยใน 
ตัวอ่อนเข้ำดักแด้ติดกับใบพืช ระยะดักแด้ประมำณ 9-11 วัน (อุณหภูมิ 25±2 องศำเซลเซียส) 

 ตัวเต็มวัย ตัวเต็มวัยมีล�ำตัวสีเขียวอ่อน ขนำดล�ำตัวมีควำมยำวจำกหัวจนถึงปลำยปีกประมำณ  
1.5-2.0 เซนติเมตร ตำสุกใสสีเหลือบทอง ปีกสีเขียวอ่อนใส เห็นเส้นปีกชัดเจน (Net-winged insect) เม่ือเกำะน่ิง 
ปีกแนบล�ำตัวคล้ำยรูปหลังคำ เพศเมียมีขนำดใหญ่กว่ำเพศผู้ หลังจำกจับคู่ผสมพันธ์ุแล้ว 2-3 วัน เพศเมียจึงเร่ิม
วำงไข่ เพศเมีย 1 ตัว สำมำรถวำงไข่ได้ประมำณ 200-300 ฟอง ตัวเต็มวัยมีอำยุประมำณ 15-30 วัน 
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กลไกการท�าลายศัตรูพืช

 แมลงช้ำงปีกใสระยะตัวอ่อนเท่ำน้ันท่ีเป็นแมลงห�้ำ มีปำกแบบแทงดูดเป็นเข้ียวยำว โค้งเรียวเข้ำหำกัน 
ส�ำหรับจับเหยื่อ และดูดกินน�ำ้เล้ียง ตัวอ่อนมีนิสัยค่อนข้ำงดุร้ำยและมีควำมสำมำรถสูงในกำรกินจนเป็นท่ีรู้จักกันดี 
ในช่ือ สิงห์ล่ำเพล้ียอ่อน (aphis-lions) ตัวอ่อนแมลงช้ำงปีกใส (Chrysoperla sp.) 1 ตัว สำมำรถกิน 
เพล้ียอ่อนได้ 100-600 ตัว ตัวอ่อนแมลงช้ำงปีกใส P. ramburi กินเพล้ียแป้งได้ 400-800 ตัว จะอ�ำพรำงตัว 
โดยท�ำตัวให้เหมือนกับเหยื่อของมัน มีผงแป้งมำปกคลุมล�ำตัว ตัวเต็มวัยของแมลงช้ำงปีกใสกินน�้ำหวำนจำก 
เกสรดอกไม้ และน�้ำเป็นอำหำรเท่ำน้ัน ตัวเต็มวัยพบในเวลำกลำงคืน แต่เวลำกลำงวันจะพักอยู่ใต้ใบพืชและว่องไวข้ึน
เม่ือถึงเวลำเย็น ท้ังตัวอ่อนและตัวเต็มวัยไม่ท�ำลำยพืช 
 แมลงช้ำงปีกใส P. ramburi สำมำรถพบได้ทั่วไปในสภำพธรรมชำติ ทั้งในแปลงพืชผัก ไม้ผล พืชไร่  
แต่กำรน�ำไปใช้ประโยชน์ท่ีมีประสิทธิภำพ และใช้ได้ดีในบำงพื้นที่ เช่น พืชที่ปลูกในโรงเรือน ในบริเวณสวน 
ในบ้ำนเรือน หรือในพื้นที่ที่ไม่ใช้สำรเคมีก�ำจัดแมลง แมลงศัตรูเป้ำหมำย เช่น เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ  
ไรแมงมุม ไรแดง ตัวอ่อนแมลงหวี่ขำว ไข่ หนอนผีเสื้อขนำดเล็ก ฯลฯ

ก)-ง) ตัวอ่อนของแมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi (Schneider) กินเหยื่อ
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 วิธีิการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช

พืชอาหารของแมลงศัตรูพืช

 มะเขือเทศ พริก มะเขือ ฝ้ำย มันส�ำปะหลัง องุ่น น้อยหน่ำ ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น

แมลงศัตรูพืช

 เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย แมลงหวี่ขำว ไรแดง ไรแมงมุม ไข่ของหนอนผีเสื้อ และ 
หนอนผีเสื้อศัตรูพืชขนำดเล็ก 

ในโรงเรือน

 ปล่อยแมลงช้ำงปีกใสระยะตัวอ่อนวัย 2 ในอัตรำ 5-10 ตัว/ตำรำงเมตร ควรปล่อยทุกๆ 10 หรือ 14 วัน

ในสภาพไร่

 ปล่อยแมลงช้ำงปีกใสระยะตัวอ่อนวัย 2 ในอัตรำ 5,000-6,000 ตัว/ไร่ ควรปล่อยทุกๆ 10 หรือ 14 วัน

ข้อควรระวัง
 l ควรมีกำรส�ำรวจกำรระบำดของแมลงศัตรูพืชอย่ำงสม�่ำเสมอ
 l ควรปล่อยแมลงช้ำงปีกใส ในเวลำเช้ำหรือเย็น หลีกเล่ียงกำรใช้สำรเคมีก�ำจัดแมลง
 l ควรรักษำควำมช้ืนภำยในแปลง มีแหล่งอำหำรของตัวอ่อนและตัวเต็มวัยแมลงช้ำงปีกใส

ข้อจ�ากัด
 l อัตรำกำรใช้แมลงช้ำงปีกใสข้ึนอยู่กับชนิดของพืช และปริมำณของแมลงศัตรูพืช
 l สำมำรถเปล่ียนอัตรำกำรใช้ หรือจ�ำนวนคร้ังในกำรปล่อยแมลงช้ำงปีกใสได้
 l ในกำรน�ำระยะตัวอ่อนแมลงช้ำงปีกใสไปใช้ต้องแน่ใจว่ำปริมำณอำหำรเพียงพอในขณะขนส่ง และ 
ควรปล่อยภำยใน 24 ช่ัวโมง
 l ตัวเต็มวัยแมลงช้ำงปีกใสควรปล่อยภำยใน 24 ช่ัวโมง
 l ระยะไข่เก็บไว้ในตู้เย็นได้ไม่เกิน 48 ช่ัวโมง

การผลิตขยายชีวภัณฑ์

วิธิีการมี 2 ขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 ผู้ลิตขยายเพลี้ยแป้งเพื่อเป็นเหยื่อเลี้ยงตัวอ่อนแมลงช้างปีกใส
 เก็บรวบรวมเพล้ียแป้งจำกแหล่งปลูกพืชต่ำงๆ ท่ีมีเพล้ียแป้ง น�ำมำเล้ียงบนผลฟักทอง โดยใช้ผลฟักทอง
ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 20-25 เซนติเมตร วำงผลฟักทองในตะกร้ำพลำสติกส่ีเหล่ียมขนำด 32x40x12 เซนติเมตร  
จ�ำนวน 5-6 ลูก/ตะกร้ำ เข่ียเพล้ียแป้งหรือน�ำพืชท่ีมีเพล้ียแป้งวำงบนผลฟักทองท่ีอยู่ในตะกร้ำ ท้ิงไว้ประมำณ  
20-25 วัน จะได้เพล้ียแป้งท้ังตัวเต็มวัยและตัวอ่อนอยู่บนผลฟักทองส�ำหรับน�ำไปใช้เล้ียงตัวอ่อนของ 
แมลงช้ำงปีกใส (อุณหภูมิ 25±2 องศำเซลเซียส) 
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 ขั้นตอนที่ 2 เลี้ยงขยายแมลงช้างปีกใส
 น�ำตัวเต็มวัยแมลงช้ำงปีกใส P. ramburi ในอัตรำแมลงช้ำงปีกใสตัวเต็มวัยเพศผู้ 160 ตัว/เพศเมีย  
240 ตัว ใส่กล่องสี่เหลี่ยมขนำด 35x45x12 เซนติเมตร ที่รองพื้นกล่องด้วยกระดำษ ภำยในกล่องติดกระดำษไข 
ที่มีน�้ำผึ้งผสมยีสต์ เพื่อเป็นอำหำรของแมลงช้ำงปีกใสตัวเต็มวัย แล้วปิดฝำกล่องด้วยผ้ำขำวบำง วำงแผ่นส�ำลีชุ่มน�้ำ 
ไว้ด้ำนบนผ้ำขำวบำงเพ่ือให้ควำมช้ืน ตัวเต็มวัยแมลงช้ำงปีกใสจะผสมพันธ์ุและวำงไข่ในกล่อง เปล่ียนกล่องเล้ียง 
ตัวเต็มวัยแมลงช้ำงปีกใสทุกๆ 3 วัน น�ำตัวเต็มวัยแมลงช้ำงปีกใสย้ำยจำกกล่องเดิมไปใส่ในกล่องใหม่ท่ีมีอำหำร 
เล้ียงตัวเต็มวัยเหมือนกล่องแรก จำกน้ันน�ำผลฟักทองท่ีมีเพล้ียแป้งจำกข้ันตอนท่ี 1 วำงในกล่องท่ีได้ย้ำย 
ตัวเต็มวัยแมลงช้ำงปีกใสออกไปแล้ว เพรำะในกล่องที่ย้ำยตัวเต็มวัยแมลงช้ำงออกไปแล้วจะมีไข่ของแมลงช้ำงปีกใส  
จึงต้องให้เพลี้ยแป้งที่เลี้ยงจำกขั้นตอนท่ี 1 เป็นอำหำร ใช้กระดำษทิชชูที่ตัดเป็นริ้วๆ วำงรอบๆ ผลฟักทอง 
ภำยในกล่อง ต่อจำกนั้นปิดกล่องด้วยผ้ำขำวบำง เมื่อไข่ฟักเป็นตัวอ่อนจะกินเพลี้ยแป้งเป็นอำหำร วำงกล่อง 
ตัวอ่อนไว้ประมำณ 15-20 วัน เพื่อให้ตัวอ่อนเจริญเติบโต (สำมำรถเก็บตัวอ่อนระยะนี้ไปปล่อยควบคุมแมลง 
ศัตรูพืชได้) จนกระทั่งเข้ำดักแด้ จำกนั้นเก็บดักแด้เพื่อให้ออกเป็นตัวเต็มวัย (สำมำรถน�ำตัวเต็มวัยไปปล่อย 
ควบคุมแมลงศัตรูพืชได้) เมื่อตัวอ่อนเข้ำดักแด้ท�ำกำรแยกดักแด้ใส่ในกล่องใหม่ ให้น�้ำและควำมชื้นโดยใช ้
ส�ำลีชุ่มน�้ำใส่ในจำนรองวำงไว้ภำยในกล่อง ข้ำงกล่องติดกระดำษไขที่มีน�้ำผึ้งผสมยีสต์ไว้เพ่ือใช้เป็นแหล่งอำหำร
ของตัวเต็มวัยที่ออกจำกดักแด้ 

ก)-ค) ผู้ลฟักทองส�าหรับน�าไปใช้เลี้ยงตัวอ่อนของแมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi (Schneider)
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ก) การเตรียมอาหาร (น�้าผู้ึ้งผู้สมยีสต์) เลี้ยงตัวเต็มวัยแมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi (Schneider)
ข) กล่องเลี้ยงตัวเต็มวัยแมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi (Schneider)

 การเลี้ยงตัวอ่อนแมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi (Schneider)
 ก) กล่องเลี้ยงตัวอ่อนแมลงช้ำงปีกใส 
 ข) ชั้นเลี้ยงตัวอ่อนแมลงช้ำงปีกใส 
 ค) ตัวอ่อนแมลงช้ำงปีกใสวัย 3 อำยุประมำณ 9-12 วัน 

กล่องเลี้ยงดักแด้แมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi (Schneider)
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ที่มาและความส�าคัญ/ปัญหาศัตรูพืช 

 มวนพิฆำต Eocanthecona furcellata (Wolff) เป็นแมลงศัตรูธรรมชำติชนิดหน่ึงในกลุ่มของ “แมลงห�้ำ  
(predators)” มีควำมส�ำคัญและมีประโยชน์ทำงกำรเกษตรอย่ำงมำก เน่ืองจำกสำมำรถกินหนอนศัตรูพืชได้
หลำยชนิดโดยเฉพำะศัตรูพืชในกลุ่มหนอนผีเส้ือ เช่น หนอนกระทู้ผัก Spodoptera litura หนอนกระทู้หอม  
Spodoptera exigua หนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด Spodoptera frugiperda หนอนเจำะสมอฝ้ำย Helicoverpa  
armigera หนอนแก้วส้ม Papilio demoleus L. หนอนหัวด�ำมะพร้ำว Opisina arenosella Walker  
หรือแม้กระท่ังศัตรูพืชในระยะสำรเคมีก�ำจัดแมลงท�ำลำยได้ยำก เช่น ระยะดักแด้ มวนพิฆำตมีพฤติกรรมเป็น
แมลงห�้ำท้ังในระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย เพศผู้และเพศเมียสำมำรถกินแมลงศัตรูพืชได้หลำยชนิด และกินได้
วันละหลำยตัว สำมำรถล่ำเหยื่อท่ีมีขนำดใหญ่กว่ำและค้นหำแมลงศัตรูพืชได้แม้ว่ำแมลงศัตรูพืชจะหลบซ่อน
หรือหลบหนีก็ตำม มวนพิฆำตมีวงจรชีวิตท่ีส้ันและเล้ียงขยำยได้ง่ำย จึงสำมำรถเล้ียงขยำยเพ่ิมปริมำณได้รวดเร็ว  
และน�ำไปปล่อยเพ่ือควบคุมแมลงศัตรูพืชได้ท้ังในสภำพสวนและสภำพไร่ โดยสำมำรถด�ำรงชีวิตอยู่ได้เอง และ 

มวนพิฆาตมวนพิฆาต
Eocanthecona furcellataEocanthecona furcellata

ชื่อวิทยาศาสตร์: Eocanthecona furcellata (Wolff)
ชื่อสามัญ: predatory stink bug/ มวนพิฆำต
วงศ์: Pentatomidae
อันดับ: Hemiptera
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ยังสำมำรถขยำยพันธ์ุเพ่ิมปริมำณได้ในธรรมชำติ ส่งผลให้เกิดควำมสมดุลในธรรมชำติควบคุมแมลงศัตรูพืช 
ไม่ให้ระบำด จึงนับเป็นแมลงห�้ำท่ีมีศักยภำพสูงในกำรควบคุมแมลงศัตรูพืช อีกท้ังสำมำรถน�ำไปใช้ร่วมกับ 
วิธีกำรควบคุมศัตรูพืชอ่ืนๆ ในกำรควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสำน เป็นกำรช่วยลดหรือทดแทนกำรใช้สำรเคมี 
ก�ำจัดแมลงเพ่ิมคุณภำพผลผลิตทำงกำรเกษตรให้มีควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค เกษตรกร และสภำพแวดล้อม 

วงจรชีวิต

 มวนพิฆำตมีกำรเปล่ียนแปลงรูปร่ำงขณะเจริญเติบโตแบบเปลี่ยนแปลงรูปร่ำงทีละน้อย (gradual  
metamorphosis) แมลงจะเจริญจำกไข่เป็นตัวอ่อน (nymph) และเป็นตัวเต็มวัย (adult)

วงจรชีวิตของมวนพิฆาต Eocanthecona furcellata (Wolff)

 ไข่ มวนพิฆำตเม่ือลอกครำบออกมำเป็นตัวเต็มวัยได้ประมำณ 4 วัน จะเร่ิมผสมพันธ์ุ และหลังจำกน้ี  
3 วัน จะเร่ิมวำงไข่บนใบ ก่ิง ล�ำต้น ไข่มีลักษณะกลมขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.5 มิลลิเมตร สีน�้ำตำล 
เป็นมันสะท้อนแสง และกลำยเป็นสีส้มเม่ือใกล้ฟัก มวนพิฆำตจะวำงไข่เป็นกลุ่มเรียงกันเป็นแถวจ�ำนวน  
20-100 ฟอง/กลุ่ม ไข่มีอำยุ 7-8 วัน 
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 ตัวเต็มวัย เป็นแมลงที่มีขนำดใหญ่ ล�ำตัวมีรูปร่ำงคล้ำยโล่ห์ ส่วนหัวที่ติดกับอกไม่แคบ ไม่มีตำเดี่ยว  
หนวดมีลักษณะเป็นเส้นด้ำย (filiform) มีจ�ำนวน 5 ปล้อง มีปำกแบบเจำะดูด (piercing-sucking type)  
มีลักษณะเป็นท่อยำวคล้ำยเข็ม ประกอบด้วย ริมฝีปำกบน (labrum) กรำม (mandible) ฟัน (maxilla)  
และริมฝีปำกล่ำง (labium) ปำกมี 4 ปล้อง มีปีก 2 คู่ ปีกคู่หน้ำส่วนโคนปีกมีลักษณะแข็ง (corium)  
ส่วนปลำยปีกเป็นแผ่นบำงอ่อน (membrane) ลักษณะปีกเป็นแบบ hemelytron มีลักษณะยำว แคบ  
ปีกคู่หลังอ่อนเป็นแผ่นบำงตลอดปีก ส้ันกว่ำปีกคู่หน้ำ เมื่อพับปีกทั้งสองคู่จะแบนรำบไปตำมสันหลัง โดย 
ปลำยปีกส่วนท่ีเป็นผนังบำงจะซ้อนกัน สันหลังอกปล้องแรกท่ีบ่ำท้ังสองข้ำงของตัวเต็มวัยจะมีหนำมข้ำงละอัน  
แผ่นสำมเหล่ียมสันหลังอกมีขนำดใหญ่เป็นรูปสำมเหล่ียมยำวเกือบคร่ึงของล�ำตัว ไม่มีหนำม ขอบล�ำตัวด้ำนข้ำง 
ไม่ขยำยออกมำ ปีกคลุมล�ำตัวมิด ฝ่ำเท้ำ (tarsi) มีจ�ำนวน 3 ปล้อง 

 ตัวอ่อน ตัวอ่อนวัย 1 หลังฟักออกมำจำกไข่จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเกำะนิ่งอยู่กับที่ มีกำรเคลื่อนไหว 
น้อยมำก ยังไม่มีพฤติกรรมเป็นแมลงห�้ำ ด�ำรงชีวิตด้วยกำรดูดกินน�้ำที่เกำะอยู่ตำมต้น ใบ กิ่งพืช เป็นอำหำร  
ตัวอ่อนวัยนี้มีอำยุ 2-3 วัน กำรเป็นแมลงห�้ำของมวนพิฆำตจะเริ่มเมื่อเป็นระยะตัวอ่อนวัย 2 จนถึงระยะ 
ตัวเต็มวัย มวนพิฆำตตั้งแต่วัย 2 เป็นต้นไปจะไม่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม แต่จะแยกย้ำยออกหำเหยื่อคือหนอนของ 
ศัตรูพืช ตัวอ่อนของมวนพิฆำตมี 5 วัย ใช้เวลำทั้งหมดประมำณ 18 วัน แล้วเปลี่ยนเป็นตัวเต็มวัย 

ไข่ของมวนพิฆาต Eocanthecona furcellata (Wolff)

ตัวอ่อนของมวนพิฆาต Eocanthecona furcellata (Wolff)
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กลไกการท�าลายศัตรูพืช

 กำรเป็นแมลงห�้ำของมวนพิฆำต E. furcellata เร่ิมเม่ือเป็นระยะตัวอ่อนวัย 2 จนถึงระยะตัวเต็มวัย  
มวนพิฆำตมีปำกแบบแทงดูดคล้ำยเข็มฉีดยำ ปกติปำกของมวนพิฆำตจะพับเก็บไว้ใต้ท้อง แต่เม่ือเจอเหยื่อ 
จึงตวัดออกมำด้ำนหน้ำและเข้ำจู่โจมเหยื่อทันที มวนพิฆำตกินเหยื่อโดยกำรแทงปำกเข้ำไปในตัวเหยื่อ แล้ว 
ปล่อยสำรพิษ (venom) ท�ำให้เหยื่อเป็นอัมพำตไม่สำมำรถเคลื่อนไหวได้ จำกนั้นดูดกินของเหลวจำกตัวเหยื่อ  
จนเหยื่อตำยในที่สุด แล้วจึงท้ิงเหย่ือเดิมเพ่ือไปหำเหยื่อใหม่ต่อไป มวนพิฆำตสำมำรถกินหนอนได้ทุกขนำด  
ตลอดชีวิตของมวนพิฆำต 1 ตัว กินหนอนศัตรูพืชได้ประมำณ 200-300 ตัว 

ลักษณะการท�าลายหนอนกระทู้ผู้ักของมวนพิฆาต Eocanthecona furcellata (Wolff)

ตัวเต็มวัยของมวนพิฆาต Eocanthecona furcellata (Wolff)
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วิธิีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช

 หำกมีกำรระบำดของหนอนศัตรูพืช สำมำรถน�ำมวนพิฆำตไปใช้ควบคุมหนอนศัตรูพืชโดยกำรปล่อย 
มวนพิฆำตระยะตัวอ่อนวัย 3 ขึ้นไป หรือหลังฟักออกจำกไข่ประมำณ 14-15 วัน โดยปล่อยกระจำยให้ทั่วแปลง 
หรือบริเวณที่มีหนอนระบำด ซึ่งจะลดปริมำณหนอนศัตรูพืชได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงถึง 80-90% และควบคุม
กำรระบำดภำยในเวลำ 5 วันหลังปล่อย 

การใช้มวนพิฆาต E. furcellata ควบคุมการระบาดของหนอนศัตรูพืชในพืชต่างๆ

พืช แมลงศัตรูพืช อัตราการปล่อยมวนพิฆาต

หน่อไม้ฝรั่ง หนอนกระทู้หอม Spodoptera exigua
หนอนเจำะสมอฝ้ำย Helicoverpa armigera
หนอนกระทู้ผัก Spodoptera litura

3,200 ตัว/ไร่/คร้ัง/กำรระบำด 1 คร้ัง

องุ่น หนอนกระทู้หอม Spodoptera exigua
หนอนเจำะสมอฝ้ำย Helicoverpa armigera

2,400 ตัว/ไร่/คร้ัง/กำรระบำด 1 คร้ัง

ถั่วฝักยำว หนอนกระทู้หอม Spodoptera exigua
หนอนเจำะสมอฝ้ำย Helicoverpa armigera
หนอนกระทู้ผัก Spodoptera litura

3,200 ตัว/ไร่/คร้ัง/กำรระบำด 1 คร้ัง

ถั่วเหลืองและ
ถั่วเขียว

หนอนกระทู้ผัก Spodoptera litura 3,900 ตัว/ไร่/คร้ัง/กำรระบำด 1 คร้ัง

ข้ำวโพดหวำน หนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด
Spodoptera frugiperda

500 ตัว/ไร่/คร้ัง เม่ือข้ำวโพดอำยุครบ 30 วัน
ทุก 7 วัน จ�ำนวน 2-3 คร้ัง

ข้อควรระวัง
 หลีกเลี่ยงกำรใช้สำรเคมีก�ำจัดแมลงในแปลงที่มีกำรปล่อยมวนพิฆำต E. furcellata ในกรณีที่มีกำรระบำด 
ของแมลงศัตรูพืชรุนแรง ควรพ่นสำรเคมีก�ำจัดแมลงก่อนปล่อยมวนพิฆำตอย่ำงน้อย 15 วัน หรือหลังปล่อย 
มวนพิฆำต 15 วัน 
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 ก) ตัวอ่อนมวนพิฆาต Eocanthecona furcellata (Wolff) กินหนอนหัวด�ามะพร้าว
 ข) ตัวอ่อนมวนพิฆาต Eocanthecona furcellata (Wolff) กินหนอนเจาะฝักข้าวโพด
 ค) มวนพิฆาต Eocanthecona furcellata (Wolff) กินหนอนผู้ีเสื้อใบรัก
 ง) มวนพิฆาต Eocanthecona furcellata (Wolff) กินหนอนแก้วส้ม
 จ) มวนพิฆาต Eocanthecona furcellata (Wolff) กินหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
 ฉ) ตัวอ่อนมวนพิฆาต Eocanthecona furcellata (Wolff) กินหนอนกระทู้ผู้ัก

ก ข

ค ง

จ ฉ
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การผลิตขยายชีวภัณฑ์

 ส�ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช ได้ศึกษำพัฒนำกำรเล้ียงขยำยมวนพิฆำตให้มีปริมำณมำก และถ่ำยทอด 
ให้แก่หน่วยงำน กลุ่มเกษตรกรหรือผู้สนใจ น�ำไปเล้ียงขยำยเพื่อน�ำมวนพิฆำตไปปล่อยควบคุมแมลงศัตรูพืช  
ซ่ึงกำรเลี้ยงขยำยมวนพิฆำตนั้นสำมำรถใช้หนอนได้หลำยชนิด เช่น หนอนนก หนอนกระทู้ต่ำงๆ หนอน 
ผีเสื้อข้ำวสำร หนอนกินรังผึ้ง หรือแม้กระทั่งหนอนไหม ก็สำมำรถใช้เป็นเหยื่ออำหำรได้ตำมควำมสะดวกและ
ควำมเหมำะสมของแต่ละพื้นที่ 

การผลิตขยายหนอนนก Tenebrio molitor L. เพ่ือเป็นเหยื่ออาหาร

วิธิีการ
 1. น�ำดักแด้หนอนนกที่มีขนำดใหญ่และสมบูรณ์จ�ำนวน 50 กรัม ใส่ลงในถำดพลำสติก 1 ถำด จ�ำนวน 
ท่ีเริ่มผลิตต่อถำดเป็นจ�ำนวนที่เหมำะสมที่ท�ำให้จ�ำนวนหนอนและดักแด้ที่ผลิตได้มีปริมำณที่พอเหมำะท่ีท�ำให้ 
หนอนและดักแด้ทุกตัวมีขนำดใหญ่และสมบูรณ์ เมื่อดักแด้มีอำยุ 8 วัน จะลอกครำบเป็นตัวเต็มวัย 
 2. โรยอำหำรไก่ลงในถำด 50 กรัม เมื่อตัวเต็มวัยอำยุ 7-10 วัน จะเริ่มวำงไข่ติดบนพื้นถำดโดยมี 
เศษอำหำรปกคลุม ปล่อยไว้จนตัวเต็มวัยตำยหมด และไข่ฟักเป็นหนอนขนำดเล็ก
 3. ใช้ตะแกรงร่อนหนอนออกจำกอำหำรใส่ลงถำดใบใหม่ เติมอำหำรไก่จ�ำนวน 50 กรัม/ถำด ให้ 
อำหำรเสริม เช่น ฟักทอง แตงกวำ หรือเศษผักต่ำงๆ สัปดำห์ละ 1 ครั้ง
 4. หนอนนกตั้งแต่วัย 1-13 เล้ียงด้วยอำหำรไก่ เมื่ออำหำรในถำดถูกกินจนป่นจะเติมอำหำรตำม 
ควำมเหมำะสม เมื่อหนอนนกลอกครำบครั้งสุดท้ำยจะเปลี่ยนเป็นดักแด้ อำหำรจะถูกกินจนป่นเกือบหมด 
 5. เมื่อหนอนมีอำยุประมำณ 100 วัน จะลอกครำบเป็นดักแด้
 6. เก็บดักแด้ที่ได้เพื่อใช้เลี้ยงมวนพิฆำต
 7. ดักแด้บำงส่วนท�ำกำรเลี้ยงต่อ ดักแด้จะออกเป็นตัวเต็มวัย เพื่อกำรผลิตหนอนนกรอบถัดไป
 8. กำรท�ำควำมสะอำดถำดเลี้ยงหนอน อำจใช้พัดหรือพัดลมพัดครำบผนังล�ำตัวที่หนอนลอกออกมำ  
และใช้ตะแกรงร่อนเศษอำหำรที่ป่นและมูลหนอนออกทิ้งทุก 30 วัน จนถึงหนอนอำยุ 90 วัน และหลังจำกนี ้
ทุก 10 วัน จะใช้พัดหรือพัดลมพัดครำบผนังล�ำตัวที่หนอนลอกออกมำเพื่อสะดวกในกำรเก็บดักแด้

การเลี้ยงขยายหนอนนก Tenebrio molitor L.
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ดักแด้หนอนนกที่คัดเลือกส�าหรับเป็นพ่อแม่พันธ์ุ

ตัวเต็มวัยผู้สมพันธ์ุและวางไข่ การเลี้ยงหนอนนกวัยเล็ก

การผลิตขยายมวนพิฆาต Eocanthecona furcellata (Wolff)

 1. เลี้ยงมวนพิฆำตพ่อแม่พันธุ์จ�ำนวน 40 คู่ ในกล่องพลำสติก ใช้ส�ำลีชุบน�้ำพอหมำดวำงบนจำนรอง
พลำสติก และให้หนอนนกเป็นอำหำร มวนพิฆำตเริ่มวำงไข่หลังจำกเป็นตัวเต็มวัย 7 วัน เก็บไข่สัปดำห์ละ 2 ครั้ง 
แยกไข่มวนพิฆำตใส่กล่องพลำสติกเพื่อรอกำรฟัก 
 2. ไข่ของมวนพิฆำตจะฟักภำยใน 6-7 วัน ให้น�้ำเปล่ำและดักแด้หนอนนกเป็นอำหำรของมวนพิฆำต 
วัย 1-2
 3. เลี้ยงมวนพิฆำตตัวอ่อนวัย 3-5 กล่องละ 150 ตัว โดยให้หนอนนกเป็นอำหำร เก็บซำกหนอนตำย 
ท�ำควำมสะอำดกล่องเลี้ยงหรือเปลี่ยนกล่องเลี้ยงอย่ำงน้อยสัปดำห์ละครั้ง
 4. แบ่งตัวอ่อนวัย 3-4 ไปปล่อยเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช บำงส่วนเลี้ยงต่อเป็นตัวเต็มวัยเพื่อเป็น 
พ่อแม่พันธุ์ต่อไป
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Link / QR code / Clip ของชีวภัณฑ์
 https://www.youtube.com/watch?v=I3MkBvfMaZI&t=64s
 https://www.youtube.com/watch?v=BPlrt0TLa8o
 https://www.youtube.com/watch?v=Sz4dfH8XpU0
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ที่มาและความส�าคัญ/ปัญหาศัตรูพืช

 มวนเพชฌฆำต Sycanus versicolor Dohrn. เป็นแมลงศัตรูธรรมชำติชนิดหน่ึงในกลุ่มของ “แมลงห�้ำ  
(predators)” ท้ังในระยะตัวอ่อน และตัวเต็มวัย มวนท่ีเป็นพวกแมลงห�้ำส่วนใหญ่อยู่ในวงศ์ Reduviidae  
มวนตัวห�้ำในวงศ์น้ีหลำยชนิดเป็นมวนตัวห�้ำท่ีมีประสิทธิภำพสูงในกำรท�ำลำยหนอนศัตรูพืช มีอุปนิสัยขยันและ 
มีคุณค่ำทำงเศรษฐกิจในกำรท�ำลำยแมลงศัตรูพืช สำมำรถเล้ียงขยำยพันธ์ุได้ดี มวนเพชฌฆำตสกุล Sycanus  
ท่ีพบมำกในประเทศไทยมี 3 ชนิด คือ S. versicolor, S. collaris และ S. croceovittatus สำมำรถพบได้ท่ัวไป
ในธรรมชำติ โดยมวนเพชฌฆำต S. versicolor เป็นชนิดท่ีพบบ่อยและพบมำกกว่ำอีก 2 ชนิด
 มวนเพชฌฆำตในสกุล Sycanus สำมำรถด�ำรงชีวิตอยู่ได้ท้ังในสภำพสวนและสภำพไร่ เช่น ถ่ัวเหลือง  
ถ่ัวเขียว ข้ำวโพด ทำนตะวัน ฝ้ำย ข้ำว ส้ม ไม้ผลอ่ืนๆ พบแพร่กระจำยท่ัวไปในจีน ศรีลังกำ และพม่ำ เป็นต้น 
ส�ำหรับประเทศไทย พบมวนเพชฌฆำตชนิด S. versicolor, S. collaris และ S. croceovittatus ในภำคกลำง 
ท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์ กำญจนบุรี เพชรบุรี อุทัยธำนี และกรุงเทพฯ ภำคเหนือท่ีจังหวัดเชียงใหม่ และแพร่  
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีจังหวัดขอนแก่น และเลย ภำคใต้ท่ีจังหวัดสงขลำ ชุมพร และสุรำษฎร์ธำนี

มวนเพชฌฆาตมวนเพชฌฆาต
Sycanus versicolorSycanus versicolor

ช่ือวิทยาศาสตร์: Sycanus versicolor Dohrn.
ชื่อสามัญ: assassin bug/ มวนเพชฌฆำต
วงศ์: Reduviidae
อันดับ: Hemiptera
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 มวนเพชฌฆำตเป็นมวนตัวห�้ำท่ีมีวงจรชีวิตค่อนข้ำงยำว โดยมีระยะตัวอ่อนนำนถึง 50-70 วัน ดังนั้น 
กำรน�ำมวนเพชฌฆำตระยะตัวอ่อนไปปล่อยเพ่ือควบคุมศัตรูพืช จะช่วยท�ำให้มวนเพชฌฆำตอยู่ในแปลงปลูก 
และสำมำรถควบคุมศัตรูพืชได้นำน อีกทั้งกำรน�ำมวนเพชฌฆำตไปใช้ควบคุมศัตรูพืชสำมำรถใช้ร่วมกับวิธีกำร 
ควบคุมศัตรูพืชอื่นๆ ในกำรควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสำนได้ เป็นกำรช่วยลดกำรใช้สำรเคมีก�ำจัดแมลง  
ลดต้นทุนกำรผลิต ลดพิษตกค้ำงในผลิตผลเกษตร เพิ่มสุขอนำมัยแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
อันจะเป็นแนวทำงน�ำไปสู่ระบบกำรเกษตรที่ยั่งยืนต่อไป

วงจรชีวิต

 มวนเพชฌฆำตมีกำรเปลี่ยนแปลงรูปร่ำงขณะเจริญเติบโตแบบเปลี่ยนแปลงรูปร่ำงทีละน้อย (gradual 
metamorphosis) แมลงจะเจริญจำกไข่เป็นตัวอ่อน (nymph) และเป็นตัวเต็มวัย (adult)
 ไข่ มวนเพชฌฆำตตัวเต็มวัย อำยุประมำณ 14-19 วัน จะเร่ิมวำงไข่บนใบ ก่ิง หรือล�ำต้น ไข่มีลักษณะ 
ทรงกระบอกปลำยมน เพศเมียขับเมือกสีน�้ำตำลอ่อนเพ่ือยึดกลุ่มไข่ติดกับพ้ืน และขับเมือกสีขำวคล้ำยแป้ง 
คลุมกลุ่มไข่ท้ังด้ำนบนและด้ำนข้ำง ต่อมำเมือกน้ีจะแข็งตัว มวนเพชฌฆำตวำงไข่เป็นกลุ่มเรียงกันเป็นแถว 
จ�ำนวน 110 ฟอง/กลุ่ม ไข่มีอำยุ 13-17 วัน ไข่ฟักเป็นตัวอ่อนวัย 1 ได้ประมำณ 85%

วงจรชีวิตของมวนเพชฌฆาต Sycanus versicolor Dohrn.
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การเข้าท�าลายศัตรูพืชของมวนเพชฌฆาต Sycanus versicolor Dohrn.

 ตัวอ่อน ตัวอ่อนมีสีแดง ลักษณะรูปร่ำงคล้ำยมดแดง ตัวอ่อนวัย 1 จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มอำยุ 10-15 วัน 
ตัวอ่อนมี 5-6 วัย ใช้เวลำทั้งหมด 50-70 วัน แล้วจะเปลี่ยนเป็นตัวเต็มวัย 
 ตัวเต็มวัย เป็นมวนขนำดใหญ่ ควำมยำวจำกส่วนปลำยหัวถึงปลำยล�ำตัว 1.7-2.2 เซนติเมตร ล�ำตัวยำว 
รูปไข่ ส่วนหัวยำวเท่ำกับควำมยำวของสันหลังอกปล้องแรก (pronotum) และแผ่นสำมเหลี่ยมสันหลังอก  
(scutellum) รวมกัน ส่วนหลังตำแคบคล้ำยคอ บริเวณส่วนหลังตำมีควำมยำวมำกกว่ำบริเวณส่วนหน้ำของตำ  
มีตำรวม 2 ตำ และตำเดี่ยว 2 ตำอยู่ใต้ตำรวม หนวดมี 4 ปล้อง หนวดปล้องแรกยำวเท่ำกับต้นขำ (femur)  
ของขำคู่หน้ำ ปำกมีลักษณะเป็นแท่งยำวมี 3 ปล้อง ปล้องที่ 2 ยำวที่สุด ปล้องสุดท้ำยสั้นที่สุด ปำกมีลักษณะ 
โค้งงอเข้ำไปอยู่ในร่อง (groove) ที่แผ่นแข็งของอกปล้องแรก (prosternum) สันหลังอกปล้องแรกก่อนถึง 
กึ่งกลำงปล้องจะคอดท�ำให้สันหลังอกปล้องแรกถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน มีลักษณะโค้งนูน โดยส่วนหน้ำ (anterior 
lobe) จะแคบกว่ำส่วนท้ำย (posterior lobe) ซึ่งส่วนท้ำยจะมีลักษณะเป็นหลุมขรุขระ สันหลังอกปล้องแรก 
ไม่มีหนำม แผ่นสำมเหล่ียมสันหลังมีหนำม 1 อัน มีปีก 2 คู่ ปีกคู่หน้ำบริเวณ 1 ใน 3 ของส่วนโคนปีก 
มีลักษณะแข็ง (corium) ส่วนปลำยปีกเป็นแผ่นบำงอ่อน (membrane) ลักษณะปีกเป็นแบบ hemelytron  
ขอบล�ำตัวด้ำนข้ำงของส่วนท้องขยำยใหญ่และโค้งยกข้ึนจนปีกคลุมไม่มิด ตัวเต็มวัยมีสีแดงสดปนด�ำ ตัวเต็มวัย
เพศเมียและเพศผู้มีอำยุ 40-84 วัน (57.6+29.6 วัน) และ 30-57 วัน (37.1+20.8 วัน) ตำมล�ำดับ เพศเมีย 1 ตัว  
วำงไข่ 4-5 คร้ัง มีจ�ำนวนไข่ 480-870 ฟอง

กลไกการท�าลายศัตรูพืช

 มวนเพชฌฆำต S. versicolor มีปำกแบบแทงดูด ท�ำลำยเหยื่อโดยใช้ปำกที่มีลักษณะคล้ำยเข็มแทง 
เข้ำไปในล�ำตัวหนอนศัตรูพืชแล้วปล่อยสำรพิษ (venom) ท�ำให้หนอนเป็นอัมพำตไม่สำมำรถเคลื่อนไหวได้  
จำกนั้นจะดูดกินของเหลวภำยในตัวหนอนจนหนอนแห้งตำย แล้วจึงทิ้งเหยื่อเพื่อไปหำเหยื่อใหม่ต่อไป
 มวนเพชฌฆำตมีประสิทธิภำพในกำรท�ำลำยหนอนได้ทุกขนำด โดยพบว่ำมวนเพชฌฆำตระยะตัวอ่อน 
ดูดกินหนอนกระทู้ผักวัย 3 ได้ประมำณ 60 ตัว ระยะตัวเต็มวัยดูดกินหนอนได้ประมำณ 70 ตัว เฉล่ียมวนเพชฌฆำต 
ดูดกินหนอนได้ประมำณ 1-2 ตัว/วัน
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วิธิีการใช้ชีวภัณฑ์ในการควบคุมศัตรูพืช 

 กำรน�ำมวนเพชฌฆำต S. versicolor ไปปล่อยในแปลงเพื่อควบคุมศัตรูพืชนั้น ควรปล่อยมวนเพชฌฆำต
ระยะตัวอ่อนตั้งแต่ตัวอ่อนวัย 4 ขึ้นไป เพรำะเป็นวัยท่ีเริ่มมีประสิทธิภำพสูงในกำรท�ำลำยหนอน และสำมำรถ 
อยู่รอดในธรรมชำติได้ดี

มวนเพชฌฆาต Sycanus versicolor Dohrn.
กินหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด Spodoptera frugiperda JE Smith

มวนเพชฌฆาต Sycanus versicolor Dohrn. กินหนอนกระทู้ผัู้ก Spodoptera litura Fabricius
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การผลิตขยายชีวภัณฑ์

 กำรผลิตมวนเพชฌฆำตเป็นชีวภัณฑ์ เลือกใช้หนอนนกเป็นเหยื่ออำหำรจะเหมำะสมที่สุดในกำรผลิต 
เพรำะสำมำรถหำซื้อได้ง่ำย มีต้นทุนกำรผลิตต�่ำ และท�ำให้ผลิตขยำยมวนเพชฌฆำตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

การผลิตขยายหนอนนก Tenebrio molitor L. เพ่ือเป็นเหยื่ออาหาร

วิธิีการ
 ในกำรผลิตขยำยหนอนนก Tenebrio molitor L. ให้ได้ปริมำณมำก มีอุปกรณ์และวิธีกำรผลิตขยำย  
เช่นเดียวกับกำรผลิตมวนพิฆำต

การผลิตขยายมวนเพชฌฆาต Sycanus versicolor Dohrn.

 1. เล้ียงมวนเพชฌฆำตพ่อแม่พันธ์ุจ�ำนวน 40 คู่ ในกล่องพลำสติก ใช้ส�ำลีชุบน�้ำพอหมำดวำงบนจำนรอง
พลำสติก และให้หนอนนกเป็นอำหำร มวนเพชฌฆำตเร่ิมวำงไข่หลังจำกเป็นตัวเต็มวัยประมำณ 14 วัน เก็บไข่
สัปดำห์ละ 1-2 คร้ัง แยกไข่มวนเพชฌฆำตใส่กล่องพลำสติกเพ่ือรอกำรฟัก 
 2. ไข่ของมวนเพชฌฆำตจะฟักภำยใน 14-16 วัน เลี้ยงมวนเพชฌฆำตตัวอ่อนวัย 1-2 จ�ำนวน 600 ตัว/
กล่อง ให้น�้ำเปล่ำ และดักแด้หนอนนกเป็นอำหำร
 3. เลี้ยงมวนเพชฌฆำตตัวอ่อนวัย 3-5 แยกเลี้ยงกล่องละ 150 ตัว โดยให้หนอนนกหรือดักแด้หนอนนก
เป็นอำหำร เก็บซำกหนอนตำย ท�ำควำมสะอำดกล่องเลี้ยงหรือเปลี่ยนกล่องเลี้ยงอย่ำงน้อยสัปดำห์ละครั้ง
 4. แบ่งมวนเพชฌฆำตตัวอ่อนวัย 4-5 ไปปล่อยเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช บำงส่วนเลี้ยงต่อเป็นตัวเต็มวัย
เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไป

ช้ันส�าหรับเพาะเล้ียงมวนเพชฌฆาต Sycanus versicolor Dohrn.
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ที่มาและความส�าคัญ/ปัญหาศัตรูพืช

 แมลงหางหนีบขาวงแหวน Euborellia annulipes (Lucas) เป็นแมลงศัตรูธรรมชำติชนิดหน่ึง 
ในกลุ่มของ “แมลงห�้ำ (predators)” ล�ำตัวสีด�ำเป็นมันวำว ขนำด 1.6-1.8 เซนติเมตร มีตำรวมเพียงอย่ำงเดียว  
หนวดเป็นแบบเส้นด้ำย ขำมีสีเหลืองและมีแถบสีด�ำเป็นวงรอบขำ ซ่ึงเป็นท่ีมำของช่ือ ring-legged earwig  
ไม่มีปีก เพศเมียมีขนำดใหญ่กว่ำเพศผู้ และบริเวณปลำยส่วนท้องมีอวัยวะคล้ำยคีม 1 คู่ ใช้ส�ำหรับหนีบจับเหยื่อ  
แมลงหำงหนีบเป็นแมลงที่ย่อยสลำยเศษซำกพืช ชอบอยู่ในที่มืดและค่อนข้ำงอับชื้น เช่น ใต้เศษซำกพืช  
เปลือกไม้ ซอกกลีบต้นพืช กำบใบ และจับแมลงศัตรูพืชกินเป็นอำหำร พบมำกกว่ำ 1,000 ชนิด แมลงหำงหนีบ 
ระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัยสำมำรถกินไข่ หรือแมลงขนำดเล็กที่มีล�ำตัวอ่อนนิ่ม เช่น เพลี้ยอ่อน หนอนกระทู้หอม  
หนอนเจำะสมอฝ้ำย หนอนกออ้อย ซึ่งในหลำยประเทศได้น�ำมำใช้ก�ำจัดแมลงศัตรูพืช เช่น ประเทศเคนย่ำ
ใช้แมลงหำงหนีบขำวงแหวนควบคุมด้วงกินรำกกล้วย Cosmopolites sordidus (Germar) ประเทศญี่ปุ ่น 
ใช้ควบคุมหนอนกอสีชมพู และประเทศบรำซิลใช้ควบคุมเพลี้ยอ่อน Hyadaphis foeniculi ในข้ำวโพด 

แมลงหางหนีบขาวงแหวน แมลงหางหนีบขาวงแหวน 
Euborellia annulipesEuborellia annulipes

ช่ือวิทยาศาสตร์: Euborellia annulipes (Lucas) 
ชื่อสามัญ: ring-legged earwig/ แมลงหำงหนีบขำวงแหวน
วงศ์: Anisolabididae 
อันดับ: Dermaptera
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 แมลงหำงหนีบขำวงแหวนสำมำรถพบได้ทั่วไปในแปลงเพำะปลูกพืชชนิดต่ำงๆ เช่น อ้อย ข้ำวโพด 
พืชผัก ปกติแมลงหำงหนีบออกหำกินในเวลำกลำงคืน เคลื่อนไหวได้อย่ำงรวดเร็ว แมลงหำงหนีบขำวงแหวน 
มีจุดเด่นคือเพำะเล้ียงขยำยได้ง่ำย และมีควำมสำมำรถในกำรเสำะหำเหยื่อตำมซอกมุมได้ดี แมลงหำงหนีบ 
มีพฤติกรรมเป็นตัวห�้ำท่ีดุร้ำย กำรท�ำลำยเหยื่อจะใช้แพนหำงซ่ึงมีลักษณะคล้ำยคีมหนีบล�ำตัวของเหยื่อแล้ว 
กินเป็นอำหำร แต่ถ้ำเป็นไข่หรือแมลงขนำดเล็กท่ีมีล�ำตัวอ่อนนุ่ม เช่น เพล้ียอ่อนจะกัดกินโดยตรง ท�ำให้ 
แมลงหำงหนบีขำวงแหวนเป็นแมลงทีใ่ช้ในกำรควบคมุแมลงศตัรพืูชในแปลงเพำะปลกูพืชได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ
อีกชนิดหนึ่ง 

วงจรชีวิต 

 แมลงหำงหนีบ มีกำรเปล่ียนแปลงรูปร่ำงทีละน้อย (gradual metamorphosis) แมลงหำงหนีบจะ 
เจริญจำกไข่เป็นตัวอ่อน (nymph) และตัวเต็มวัย (adult)
 ไข่ แมลงหำงหนีบขำวงแหวนเพศเมียวำงไข่เป็นกลุ่มตำมซอกใบพืชหรือใต้ผิวดิน มีลักษณะกลมรี  
ขนำด 1.25 มิลลิเมตร สีขำวนวล เม่ือใกล้ฟักเป็นตัวอ่อน ไข่จะเปล่ียนเป็นสีเหลืองแล้วเปล่ียนเป็นสีน�้ำตำล 
ในท่ีสุด ตลอดชีวิตเพศเมียวำงไข่ได้ถึง 240-300 ฟอง หรือวำงเป็นกลุ่มไข่ท้ังหมด 7 คร้ัง โดยมีไข่เฉล่ีย  
30-60 ฟอง/กลุ่ม ระยะไข่ใช้เวลำ 6-8 วัน ก่อนฟักเป็นตัวอ่อน

วงจรชีวิตของแมลงหางหนีบขาวงแหวน Euborellia annulipes (Lucas)
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 ตัวเต็มวัย ทั้งเพศเมียและเพศผู้มีสีด�ำมันวำว หนวด 14-17 ปล้อง โดยหนวดปล้องที่ 3-4 จำก 
ปลำยหนวดมีสีขำวซีด แพนหำงคล้ำยคีมสีน�้ำตำลปนด�ำยำวขนำด 0.6-0.7 เซนติเมตร แยกเพศจำกปลำยคีม 
ท่ีแพนหำง โดยเพศผู้ปลำยคีมด้ำนขวำโค้งงอมำกกว่ำปกติ ส่วนเพศเมียปลำยคีมหำงเรียบ ตัวเต็มวัยมีอำย ุ
ประมำณ 60-90 วัน หรือ 2-3 เดือน ดังน้ันตลอดวงจรชีวิตต้ังแต่ไข่จนถึงตัวเต็มวัยใช้ระยะเวลำ 120-150 วัน
 หรือ 4-5 เดือน

 ตัวอ่อน มี 4 วัย ตัวอ่อนท่ีฟักออกมำใหม่มีสีขำวแล้วค่อยๆ เปล่ียนสีเข้มข้ึน ตัวอ่อนทุกระยะและ 
ตัวเต็มวัยมีรูปร่ำงไม่แตกต่ำงกัน กำรแยกวัยของตัวอ่อนโดยนับจ�ำนวนปล้องของหนวด วัย 1-4 มีจ�ำนวน 
ปล้องหนวด 8 11 13 และ 14 ปล้อง ตำมล�ำดับ ระยะตัวอ่อนใช้เวลำ 50-60 วัน

แมลงหางหนีบเพศเมีย Euborellia annulipes (Lucas) และกลุ่มไข่

ตัวอ่อนของแมลงหางหนีบขาวงแหวน Euborellia annulipes (Lucas) วัย 1
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กลไกการท�าลายศัตรูพืช

 แมลงหำงหนีบขำวงแหวนมีปำกแบบกัดกิน สำมำรถกินแมลงหลำยชนิดเป็นอำหำร กินเหยื่อได้หลำยตัว 
จนกว่ำจะเจริญเติบโตครบวงจรชีวิต และสำมำรถกินเฉพำะเหยื่อท่ีมีขนำดเล็กกว่ำและเหยื่อท่ีมีล�ำตัวอ่อนนุ่ม  
โดยกำรใช้แพนหำงหนีบจับเหยื่อแล้วจึงกัดกินเป็นอำหำร ส่วนไข่หรือเหยื่อท่ีเป็นเพล้ียอ่อนจะใช้ปำกกัดกิน 
โดยตรง

ตัวเต็มวัยของแมลงหางหนีบขาวงแหวน Euborellia annulipes (Lucas)

แพนหางเพศผูู้้ของแมลงหางหนีบขาวงแหวน 
Euborellia annulipes (Lucas)

แพนหางเพศเมียของแมลงหางหนีบขาวงแหวน
Euborellia annulipes (Lucas)
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วิธิีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช

 แมลงหำงหนีบขำวงแหวนสำมำรถควบคุมแมลงศัตรูอ้อย ได้แก่ ไข่และหนอนกออ้อยชนิดต่ำงๆ เพล้ียอ่อน  
รวมถึงแมลงขนำดเล็กท่ีมีล�ำตัวอ่อนนุ่มหลำยชนิดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีข้ันตอนปฏิิบัติดังน้ี
 1. ท�ำกำรส�ำรวจแมลงศัตรูอ้อยก่อนปล่อยแมลงหำงหนีบขำวงแหวน 1 วัน 
 2. เม่ือพบแมลงศัตรูอ้อยหรือพบกำรระบำดให้ปล่อยแมลงหำงหนีบขำวงแหวนในอัตรำ 500 ตัว/ไร่  
ในเวลำเย็น โดยปล่อยให้กระจำยท่ัวแปลงปลูก พยำยำมปล่อยให้ชิดกออ้อยและหำเศษใบอ้อยหรือเศษฟำงที่เปียก
คลุมด้ำนบน เพื่อช่วยในกำรปรับตัวและมีที่หลบซ่อนช่วยให้แมลงหำงหนีบขำวงแหวนมีโอกำสรอดสูงขึ้น 
 3. ท�ำกำรส�ำรวจซ�้ำทุกๆ 15 วัน หลังปล่อยแมลงหำงหนีบขำวงแหวน ถ้ำพบกำรระบำดไม่ลดลง  
ท�ำกำรปล่อยแมลงหำงหนีบขำวงแหวนซ�้ำด้วยอัตรำเดิม 

แมลงหางหนีบขาวงแหวน Euborellia annulipes (Lucas) กัดกินไข่และตัวหนอนของ 
หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด Spodoptera frugiperda JE Smith

แมลงหางหนีบขาวงแหวน Euborellia annulipes (Lucas) กินเพล้ียอ่อนถ่ัุว Aphis craccivora Koch.

การปล่อยแมลงหางหนีบขาวงแหวน Euborellia annulipes (Lucas) ในแปลงอ้อย 
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ข้อควรระวัง
 ไม่ควรปล่อยแมลงหำงหนีบขำวงแหวนถ้ำไม่พบศัตรูพืช เนื่องจำกอำจท�ำให้ขำดอำหำร หรือเคลื่อนย้ำย
ไปที่อื่นเพื่อหำอำหำร

ข้อดี
 1. แมลงหำงหนีบขำวงแหวนสำมำรถหำศัตรูพืชเองได้ แม้ว่ำศัตรูพืชจะหลบซ่อนและสำมำรถท�ำลำย 
ศัตรูพืชในบริเวณท่ีสำรเคมีเข้ำถึงได้ยำก เช่น ไข่ท่ีมีขนปกคลุม เป็นต้น
 2. แมลงหำงหนีบขำวงแหวนสำมำรถขยำยพันธุ์เพิ่มปริมำณในธรรมชำติเองได้ 
 3. แมลงหำงหนีบขำวงแหวนหนึ่งตัวสำมำรถกินศัตรูพืชได้หลำยชนิดและกินได้วันละหลำยตัว
 4. แมลงหำงหนีบขำวงแหวนสำมำรถกินอำหำรได้บ่อยจึงหำเหยื่อตลอดเวลำ โดยเฉพำะเวลำกลำงคืน 
ที่ศัตรูพืชส่วนใหญ่มักออกหำกิน 
 5. กำรใช้แมลงหำงหนีบขำวงแหวนสำมำรถใช้ร่วมกับวิธีกำรควบคุมศัตรูพืชอื่นๆ ได้ เช่น วิธีเขตกรรม  
วิธีกล เป็นต้น 
 6. กำรใช้แมลงหำงหนีบขำวงแหวนสำมำรถเพำะเลี้ยงได้เองด้วยวิธีกำรเลี้ยงอย่ำงง่ำย ซึ่งเป็นกำรประหยัด 
ลดต้นทุนได้เป็นอย่ำงดี
 7. กำรใช้แมลงหำงหนีบขำวงแหวนมีควำมปลอดภัยสูง เพรำะเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีอยู่ในธรรมชำติ ช่วยให้
ธรรมชำติสมดุล ไม่มีสำรตกค้ำง

ข้อจ�ากัด 
 1. เมื่อปล่อยแมลงหำงหนีบขำวงแหวนแล้ว ไม่ควรฉีดพ่นสำรเคมีก�ำจัดแมลง
 2. กำรใช้แมลงหำงหนีบขำวงแหวนควบคุมศัตรูพืชใช้ระยะเวลำมำกกว่ำสำรเคมีก�ำจัดแมลง เกษตรกร
คุ้นเคยกับกำรใช้สำรเคมีท่ีออกฤทธิ�เร็ว 
 3. เม่ือกำรระบำดลดลง ไม่มีเหยื่อ หรือไม่มีอำหำร แมลงหำงหนีบขำวงแหวนอำจจะตำยหรือเคล่ือนย้ำย 
ท�ำให้ต้องปล่อยเพ่ิมอยู่เสมอเม่ือพบกำรระบำด  
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ชนิดของศัตรูพืช

หนอนกอลายจุดเล็ก (early shoot borer)

ชื่อวิทยาศาสตร์: Chilo infuscatellus Snellen
ชื่อสามัญ: early shoot borer/ หนอนกอลำยจุดเล็ก
วงศ์: Noctuidae
อันดับ: Lepidoptera

 หนอนกอลำยจุดเล็ก Chilo infuscatellus Snellen เป็นแมลงศัตรูที่ส�ำคัญที่สุดในระยะอ้อยแตกกอ 
เนื่องจำกกำรเข้ำท�ำลำยในระยะแรกมองเห็นได้ยำก ท�ำให้อ้อยได้รับควำมเสียหำยมำกและยำกแก่กำรป้องกัน
ก�ำจัด มักพบอำกำรหลังอ้อยถูกเข้ำท�ำลำย หนอนเจำะเข้ำท�ำลำยทั้งหน่อ ยอด และล�ำต้นอ้อย เข้ำท�ำลำย 
เกือบตลอดอำยุกำรเจริญเติบโตของอ้อย โดยเฉพำะในระยะอ้อยแตกกอ หนอนเจำะเข้ำท�ำลำยหน่ออ้อย 
ตรงส่วนโคนระดับผิวดินเข้ำไปกัดกินส่วนที่ก�ำลังเจริญเติบโต (growing point) ภำยในและส่วนฐำนของใบอ้อย 
ที่ยังไม่คลี่ ท�ำให้เกิดอำกำรยอดแห้งตำย (dead heart) 
 ลักษณะกำรท�ำลำยของหนอนกอลำยจุดเล็กคือจะพบรูเจำะเล็กๆ หลำยรูตรงโคนหน่ออ้อย ระยะอ้อย 
ย่ำงปล้อง หนอนเข้ำท�ำลำยได้โดยเจำะเข้ำท�ำลำยล�ำต้นและยอดอ้อย ท�ำให้เกิดอำกำรแห้ง ยอดตำย แต่มี 
ปริมำณน้อยกว่ำระยะอ้อยแตกกอ ซึ่งระยะอ้อยย่ำงปล้องหนอนจะเจำะเข้ำไปกินอยู ่ภำยในล�ำต้นอ้อย  
เมื่อเจำะเข้ำท�ำลำยล�ำต้นมำกหรือส่วนยอดถูกท�ำลำยจะท�ำให้อ้อยแตกแขนงใหม่ (side shoots) และเกิดอำกำร
แตกยอดพุ่ม (bunchy top) แต่กำรแตกยอดพุ่มน้อยกว่ำกำรเข้ำท�ำลำยของหนอนกอสีขำว 

 ก) ลักษณะการท�าลายของหนอนกอลายจุดเล็ก Chilo infuscatellus Snellen (ท่ีมำ: สุวัฒน์, 2563)

 ข) ไข่ของหนอนกอลายจุดเล็ก Chilo infuscatellus Snellen (ท่ีมำ: สถำบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงำน, 2544)

 ค) หนอนกอลายจุดเล็ก Chilo infuscatellus Snellen (ท่ีมำ: สุวัฒน์, 2563)
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หนอนกอสีขาว (white top borer)

ชื่อวิทยาศาสตร์: Scirpophaga excerptalis (Walker)
ชื่อสามัญ: white top borer/ หนอนกอสีขำว 
วงศ์: Noctuidae
อันดับ: Lepidoptera

 หนอนกอสีขำว Scirpophaga excerptalis (Walker) เป็นแมลงศัตรูที่มีควำมส�ำคัญในระยะ 
อ้อยแตกกอ เนื่องจำกกำรเข้ำท�ำลำยของหนอนชนิดนี้มีควำมรุนแรง หำกเข้ำท�ำลำยขณะที่หน่ออ้อยยังเล็ก 
ท�ำให้อ้อยตำยได้ เมื่อเข้ำท�ำลำยอ้อยโตมีล�ำแล้วอำจท�ำให้อ้อยตำย หรือชะงักกำรเจริญเติบโต ไม่สำมำรถสร้ำง
ล�ำอ้อยขึ้นมำได้ ท�ำให้ผลผลิตและคุณภำพอ้อยลดลง อีกทั้งในระยะหน่ออ้อยพบกำรเข้ำท�ำลำยของหนอนชนิดนี ้
มำกเท่ำกับหนอนกอลำยจุดเล็ก ระยะอ้อยโตมีล�ำแล้วพบหนอนชนิดนี้เข้ำท�ำลำยยอดอ้อยมำกกว่ำหนอนกอ 
ลำยจุดเล็กและหนอนกอสีชมพู
 ลักษณะกำรท�ำลำยของหนอนกอสีขำวคือหนอนเจำะไชจำกส่วนยอดเข้ำไปกัดกินส่วนโคนยอดที่ก�ำลัง
เจริญเติบโต ท�ำให้เกิดอำกำรยอดแห้งตำยโดยเฉพำะใบที่ยังม้วนอยู่ ส่วนใบยอดและใบอื่นๆ ที่หนอนเข้ำท�ำลำย 
จะมีลักษณะหงิกงอและมีรูพรุนซ่ึงเป็นลักษณะเด่นของกำรเข้ำท�ำลำยของหนอนกอสีขำว เม่ืออ้อยเป็นล�ำแล้ว
หนอนเข้ำท�ำลำยส่วนท่ีก�ำลังเจริญเติบโต จึงท�ำให้ไม่สำมำรถสร้ำงปล้องอ้อยให้สูงข้ึนไปได้อีก มีผลท�ำให้ตำอ้อย 
ท่ีอยู่ต�่ำกว่ำส่วนท่ีถูกท�ำลำยแตกหน่อข้ึนมำด้ำนข้ำง อำจจะเป็นหน่อเดียวหรือหลำยหน่อ อ้อยจึงเกิดอำกำร 
แตกยอดพุ่ม 

 ก) ลักษณะการท�าลายของหนอนกอสีขาว Scirpophaga excerptalis (Walker) 
  (ที่มำ: สถำบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงำน, 2544)

 ข) ไข่ของหนอนกอสีขาว Scirpophaga excerptalis (Walker)
  (ที่มำ: สถำบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงำน, 2544)

 ค) หนอนกอสีขาว Scirpophaga excerptalis (Walker)
  (ที่มำ: สถำบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงำน, 2544)
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 ก) ลักษณะการท�าลายของหนอนกอสีชมพู Sesamia inferens (Walker) (ท่ีมำ: สุวัฒน์, 2563)

 ข) หนอนกอสีชมพู Sesamia inferens (Walker) (ท่ีมำ: สุวัฒน์, 2563)

 ค) ไข่ของหนอนกอสีชมพู Sesamia inferens (Walker) (ท่ีมำ: สถำบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงำน, 2544)

หนอนกอสีชมพู (pink borer)

ชื่อวิทยาศาสตร์: Sesamia inferens (Walker)
ชื่อสามัญ: pink borer/ หนอนกอสีชมพู
วงศ์: Noctuidae
อันดับ: Lepidoptera

 หนอนกอสีชมพู Sesamia inferens (Walker) เป็นแมลงศัตรูท่ีส�ำคัญในระยะอ้อยแตกกอ เน่ืองจำก 
ในระยะท่ีอ้อยแตกกอหนอนชนิดน้ีสำมำรถเข้ำท�ำลำยหน่ออ้อยได้มำกใกล้เคียงกับหนอนกอลำยจุดเล็ก 
และหนอนกอสีขำว ถึงแม้ว่ำหน่ออ้อยที่ถูกท�ำลำยจะสำมำรถแตกหน่อใหม่เพื่อชดเชยกับหน่อที่เสียไป ซึ่งขึ้นอยู่
กับพันธุ์อ้อยและฤดูกำลแต่หน่ออ้อยที่แตกใหม่เพื่อชดเชยในระยะหลังจะมีอำยุสั้นลง ท�ำให้ผลผลิตและคุณภำพ
ของอ้อยลดลง เมื่ออ้อยโตเป็นล�ำอำจพบหนอนเข้ำท�ำลำยท�ำให้ยอดอ้อยแห้งตำย
 ลักษณะกำรเข้ำท�ำลำยของหนอนกอสีชมพู คือ หนอนเจำะเข้ำไปตรงส่วนโค้งของหน่ออ้อยระดับผิวดิน  
เข้ำไปท�ำลำยส่วนที่ก�ำลังเจริญเติบโต กัดกินภำยในท�ำให้ยอดแห้งตำยเช่นเดียวกับหนอนกอลำยจุดเล็ก แต ่
รอยเจำะเข้ำไปจะแตกต่ำงกันคือมีรูเดียวและขนำดรูใหญ่กว่ำรอยเจำะของหนอนกอลำยจุดเล็ก 
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 ก) ลักษณะการเข้าท�าลายของหนอนกอลายจุดใหญ่ Chilo tumidicostalis (Hampson)
  (ท่ีมำ: สุมำลี, 2563)

 ข) ไข่ของหนอนกอลายจุดใหญ่ Chilo tumidicostalis (Hampson)
  (ที่มำ: สถำบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงำน, 2544)

 ค) หนอนกอลายจุดใหญ่ Chilo tumidicostalis (Hampson)
  (ท่ีมำ: สุมำลี, 2563)

หนอนกอลายจุดใหญ่ (stem borer)

ชื่อวิทยาศาสตร์: Chilo tumidicostalis (Hampson)
ช่ือสามัญ: stem borer/ หนอนกอลำยจุดใหญ่
วงศ์: Noctuidae
อันดับ: Lepidoptera

 หนอนกอลำยจุดใหญ่ Chilo tumidicostalis (Hampson) เป็นแมลงศัตรูท่ีส�ำคัญในระยะอ้อยเป็นล�ำ  
สำเหตุกำรระบำดหลักคือหำกฝนตกชุกท�ำให้มีควำมช้ืนสูง 70-80% จะพบหนอนกอลำยจุดใหญ่ระบำดมำก 
และพันธ์ุอ้อยเป็นปัจจัยท่ีท�ำให้มีกำรระบำด พันธ์ุอ้อยท่ีอ่อนแอ คือพันธ์ุมำร์กอส คิว 130 ซ่ึงเป็นพันธ์ุท่ี 
หนอนกอลำยจุดใหญ่ชอบเข้ำท�ำลำย ถ้ำมีกำรระบำดแล้วจะท�ำให้อ้อยสูญเสียน�้ำหนักและควำมหวำน กำรระบำด
ของหนอนกอลำยจุดใหญ่ส่วนมำกพบกำรระบำดในบริเวณท่ีมีกำรปลูกอ้อยเหนือนำข้ำว เพรำะบริเวณน้ัน 
จะมีควำมช้ืนสูงอยู่ตลอดเวลำ
 ลักษณะกำรเข้ำท�ำลำยของหนอนกอลำยจุดใหญ่ คือเมื่ออ้อยอำยุ 5-6 เดือน หรืออ้อยอยู่ในระยะ 
ย่ำงปล้อง ตัวเต็มวัยของหนอนกอลำยจุดใหญ่จะเร่ิมเข้ำมำวำงไข่ท่ีใบอ้อย เม่ือหนอนฟักแล้วเจำะท่ียอดอ้อย 
ห่ำงจำกท่ีวำงไข่ประมำณ 1 ปล้อง หนอนเจำะเข้ำไปอยู่ข้ำงในล�ำต้นประมำณ 300-400 ตัว โดยเจำะเข้ำไป 
รูเดียว และกัดท�ำลำย ถ้ำเป็นอ้อยพันธุ์ที่อ่อนแอหนอนจะเจำะไปถึงโคนต้น และกินเนื้ออ้อยจนหมดเหลือแต่เปลือก 
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การผลิตขยายชีวภัณฑ์

ผลิตขยายโดยเกษตรกรเพ่ือใช้เอง 

 กรมวิชำกำรเกษตรได้พัฒนำกำรผลิตขยำยแมลงหำงหนีบขำวงแหวนให้ได้ปริมำณมำก สำมำรถ 
แจกจ่ำยพ่อแม่พันธุ์และพันธุ์ขยำยให้กับเกษตรกร หรือผู้สนใจน�ำไปเพำะเลี้ยงเพิ่มปริมำณและใช้ในกำรควบคุม
ศัตรูพืชต่ำงๆ กำรผลิตขยำยแมลงหำงหนีบมีขั้นตอนดังนี้
 1. น�ำแกลบด�ำหรือดินผสมเศษใบไม้แห้งตำกแดดอย่ำงน้อย 3 วัน โดยพยำยำมพลิกแกลบหรือดินให้ทั่ว 
เพื่อท�ำลำยโรคและแมลงชนิดอื่นๆ 
 2. น�ำแกลบด�ำหรือดินผสมเศษใบไม้แห้งที่ตำกแดดแล้วใส่ในภำชนะส�ำหรับเลี้ยง (กล่องหรือกะละมัง) 
หนำประมำณ 3-4 เซนติเมตร หรือครึ่งกะละมัง พ่นน�้ำบนแกลบด�ำให้ทั่วเพื่อให้ควำมชื้น 
 3. ใส่แมลงหำงหนีบขำวงแหวนตัวเต็มวัยที่ได้มำหรือที่เพำะเล้ียงไว้แล้ว โดยปำดเฉพำะส่วนหน้ำลงใน 
ภำชนะส�ำหรับเลี้ยงที่มีแกลบด�ำหรือดินใหม่ ใส่อำหำรแมวบนจำนพลำสติกหรือฝำขวดน�้ำวำงไว้บริเวณมุมกล่อง 
ในส่วนแกลบด้ำนล่ำงเก็บไว้เพื่อเลี้ยงขยำยต่อไป
 4. สังเกตควำมชื้นบนแกลบด�ำหรือดิน เมื่อแกลบด�ำแห้งเติมหรือพ่นน�้ำลงไปบนแกลบด�ำ หรือดินอยู่เสมอ 
และในทุกๆ 3 วัน สังเกตอำหำรถ้ำอำหำรหมดให้เติมอำหำรเพิ่ม
 5. หลังจำกย้ำยกล่องประมำณ 30-45 วัน หรือเมื่อแมลงหำงหนีบขำวงแหวนอำยุ 30-40 วัน น�ำไป 
ปล่อยในไร่ หรือน�ำไปเลี้ยงเพิ่มปริมำณต่อไป 
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1 ตากแกลบด�า 
อย่างน้อย 3 วัน

2
ใส่แกลบด�าในภาชนะ

ส�าหรับเลี้ยง 
พ่นน�้าเพื่อให้ความชื้น

3
ใส่แมลงหางหนีบ 

ขาวงแหวน
ตัวเต็มวัย 

และอาหารแมว

4 พ่นน�้าเมื่อแกลบแห้ง 
และเติมอาหารให้เพียงพอ

5
แมลงหางหนีบขาวงแหวน 

อายุ 30-40 วัน สามารถุน�าไป
ปล่อยในไร่ หรือน�าไปเลี้ยง

เพิ่มปริมาณ

การผลิตขยายแมลงหางหนีบขาวงแหวน Euborellia annulipes (Lucas)
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การผลิตขยายแบบการค้า 

วิธิีการผลิตขยาย
 1. อบแกลบด�ำท่ีอุณหภูมิ 100 องศำเซลเซียส นำน 3 ช่ัวโมง พลิกกลับให้ท่ัว เพ่ือท�ำลำยโรคและ 
แมลงชนิดอ่ืนๆ ท่ีติดมำ
 2. น�ำแกลบด�ำท่ีผ่ำนกำรอบแล้วมำใส่ในกล่องเล้ียงแมลงหนำประมำณ 3-4 เซนติเมตร พ่นน�้ำ 
บนแกลบด�ำให้ท่ัวเพ่ือให้ควำมช้ืน 
 3. น�ำแมลงหำงหนีบขำวงแหวนตัวเต็มวัยใส่ลงในกล่องจ�ำนวน 400 ตัว โดยใส่เพศผู้ 100 ตัว เพศเมีย 
300 ตัว (อัตรำส่วน เพศผู้:เพศเมีย เท่ำกับ 1:3) 
 4. ใส่อำหำรแมวลงบนฝำขวดน�้ำหรือถ้วยฟอยล์ปริมำณ 30 กรัม/กล่อง
 5. พ่นน�้ำบนแกลบด�ำให้มีควำมชื้นอยู่เสมอทุกสัปดำห์ 
 6. เปล่ียนอำหำรทุก 3 วัน เพ่ือป้องกันอำหำรเน่ำเสียหรือเติมอำหำรเพ่ิมเม่ืออำหำรเดิมหมด สลับกับ 
ให้ไข่ผีเส้ือข้ำวสำรหรือแมลงขนำดเล็กชนิดอ่ืนเป็นอำหำร
 7. ประมำณ 1 สัปดำห์ แมลงหำงหนีบขำวงแหวนเพศเมียจะวำงไข่เป็นกลุ่มๆ ละ 30-60 ฟอง  
การปฏิบัติงานต้องระมัดระวังไม่ควรรบกวนแมลงหางหนีบขาวงแหวนเพศเมียและกลุ่มไข่โดยไม่จ�าเป็น  
เพราะอาจท�าให้ตัวแม่เกิดความเครียดจนกินไข่ของตัวเองได้
 8. เมื่อตัวอ่อนฟักออกมำประมำณ 14 วัน จึงแยกไปเลี้ยงในกล่องใหม่ 
 9. แมลงหำงหนีบขำวงแหวนอำยุ 30-40 วัน สำมำรถน�ำไปปล่อยเพื่อควบคุมศัตรูพืช และส่วนหนึ่ง 
น�ำไปเพำะเลี้ยงเพิ่มปริมำณในอัตรำส่วนเช่นเดิม

ข้อควรระวัง
 l ตัวเต็มวัยเพศเมียมีนิสัยหวงไข่ ไม่ควรแยกไข่ออกมำเพื่อเพำะขยำยหรือรบกวนไข่แมลงเกินไป  
ท�ำให้ตัวแม่เกิดควำมเครียดจนกินไข่ของตัวเองได้ ดังนั้นควรรอจนตัวอ่อนฟักออกจำกไข่หมด (ถ้ำอยำกจะ 
แยกกล่อง ควรรออย่ำงน้อย 14 วัน จึงแยกไปเลี้ยงในกล่องใหม่)
 l ในกำรผสมพันธุ์จ�ำเป็นต้องแยกเพศของแมลงหำงหนีบขำวงแหวนให้ได้ เพื่อจับผสมพันธุ์ตำมอัตรำ 
ที่แนะน�ำ คือ เพศผู้:เพศเมีย เท่ำกับ 1:3 
 l กำรเลี้ยงในกล่องควรเจำะรูที่ฝำและปิดฝำให้มิดชิด หำกเลี้ยงในกะละมังควรคลุมให้มิดชิดด้วย 
ผ้ำขำวบำงหรือมีฝำปิดด้ำนบนเพื่อป้องกันจิ้งจกหรือนกมำกินได้ 
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การผลิตขยายแมลงหางหนีบขาวงแหวน Euborellia annulipes (Lucas) แบบการค้า

1
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9

อบแกลบด�า 
ที่อุณหภูมิ 100 �C 
นาน 3 ชั่วโมง

ใส่แมลงหางหนีบ
ขาวงแหวนตัวเต็มวัย 
400 ตัว (อัตรา 1:3)

 เปลี่ยนหรือเติมอาหาร
ทุก 3 วัน สลับกับ
แมลงชนิดอื่นๆ

 ใส่แกลบด�า
ในภาชนะ

ส�าหรับเลี้ยง 

ใส่อาหารแมว 
30 กรัม/กล่อง 

พ่นน�้า
เพื่อให้ความชื้น

พ่นน�้าบนแกลบด�า
ให้มีความชื้นอยู่เสมอ

30-40 วัน
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
น�าไปปล่อย และ

เลี้ยงขยายเพิ่มปริมาณ 

 ปล่อยไว้ 14 วัน 
แมลงหางหนีบ

ขาวงแหวนเพศเมีย
วางไข่เป็นกลุ่มๆ 
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ที่มาและความส�าคัญ/ปัญหาศัตรูพืช

 ไรศัตรูพืชระบำดท�ำควำมเสียหำยแก่พืชในสภำพไร่ บำงชนิดปนเปื้อนไปกับผลผลิตทำงกำรเกษตร  
ดอก หรือต้นของพืชส่งออก บำงชนิดเป็นพำหะในกำรน�ำโรคต่ำงๆ ของพืช โดยเฉพำะโรคที่เกิดจำกไวรัส  
ปัญหำในเร่ืองไรศัตรูพืชนับวันจะทวีควำมส�ำคัญมำกข้ึนเป็นล�ำดับ เน่ืองจำกไรเป็นศัตรูพืชท่ีมีขนำดเล็ก 
ยำกแก่กำรสังเกตได้ด้วยตำเปล่ำ อำกำรท่ีเกิดจำกกำรท�ำลำยของไรในระยะแรกเร่ิมมักไม่ปรำกฏิชัด เกษตรกร
จึงรู้ตัวเม่ือพืชผลได้รับควำมเสียหำยและกำรระบำดของไรรุนแรงจนยำกในกำรป้องกันก�ำจัด ไรศัตรูพืชท่ีระบำด
รุนแรงท�ำควำมเสียหำยให้กับพืชเศรษฐกิจส�ำคัญหลำยชนิด เช่น ไรแดงแอฟริกันระบำดในส้มเขียวหวำน ส้มโอ  
ทุเรียน และมะละกอ ไรขำวพริกระบำดในพริก ส้มโอ มังคุด ถั่วฝักยำว และถ่ัวเขียว ไรสนิมส้มระบำดในส้ม  
และมะนำว ไรแมงมุมคันซำวำ ระบำดในมะละกอ และกุหลำบ ไรสองจุดระบำดในสตรอว์เบอร์รี กุหลำบ และ 
ไม้ดอกเมืองหนำว เป็นต้น กำรควบคุมไรศัตรูพืชโดยกำรใช้ไรตัวห�้ำเป็นทำงเลือกหนึ่งส�ำหรับกำรเพำะปลูกพืช 
ตำมนโยบำยลดกำรใช้สำรเคมีก�ำจัดแมลง กำรปลูกพืชโดยใช้หลักกำรจัดกำรศัตรูพืชแบบผสมผสำน และ 
กำรปลูกพืชอินทรีย์ ควำมเป็นไปได้ที่จะใช้วิธีกำรควบคุมไรศัตรูพืชโดยชีววิธีโดยใช้ไรตัวห�้ำ อำจเริ่มต้นด้วย 
กำรอนุรักษ์ไรตัวห�้ำไว้ให้ได้มำกที่สุดในธรรมชำติ หรือก้ำวหน้ำจนถึงมีกำรผลิตขยำยไรตัวห�้ำ แล้วน�ำไปปล่อย 
สู่สภำพแวดล้อมให้มีบทบำทในกำรควบคุมไรศัตรูพืชไม่ให้มีกำรระบำดเกินระดับกำรท�ำลำยทำงเศรษฐกิจต่อไป

ไรตัวห�้าไรตัวห�้า
Amblyseius longispinosusAmblyseius longispinosus

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Amblyseius longispinosus (Evans)
ชื่อสามัญ: predatory mite/ ไรตัวห�้ำ 
วงศ์: Phytoseiidae 
อันดับ: Acari

ชีวภัณฑ์ป้องกันก�าจัดไรศัตรูพืช

เอกสารวิชาการ
ชีวภัณฑ์ป้องกันก�าจัดศัตรูพืช202



ระยะการเจริญเติบโตของไรตัวห�้า Amblyseius longispinosus (Evans)

 ระยะกำรเจริญเติบโตของไรตัวห�้ำ A. longispinosus ข้ึนอยู่กับชนิดของอำหำรที่กิน จำกกำรศึกษำ 
ระยะกำรเจริญเติบโตของไรตัวห�้ำโดยใช้ไรศัตรูพืชชนิดต่ำงๆ เป็นอำหำร มีดังนี้

 ไรตัวห�้ำชนิดที่พบปะปนอยู่กับไรศัตรูพืชหลำยชนิด มีพืชอำศัยกว้ำง พบในทุกภำคของประเทศไทย คือ  
Amblyseius longispinosus (Evans) ซึ่งภำยหลังนักอนุกรมวิธำนไรได้จัดล�ำดับไรในวงศ์ Phytoseiidae ใหม่  
และเปลี่ยนให้ไรชนิดนี้อยู่ในสกุล Neoseiulus ในเอกสำรบำงฉบับจึงเขียนชื่อวิทยำศำสตร์ไรตัวห�้ำชนิดนี้ว่ำ  
Neoseiulus longispinosus (Evans) หรือ Neoseiulus (=Amblyseius) longispinosus (Evans) หรือ  
Amblyseius (=Neoseiulus) longispinosus (Evans) เนื่องจำกงำนวิจัยเกี่ยวกับไรตัวห�้ำชนิดนี้มีข้อมูลที่เป็น 
ชื่อเดิมหลำยฉบับ ในเอกสำรวิชำกำรนี้จึงขอใช้ชื่อเดิมว่ำ Amblyseius longispinosus (Evans)
 ไรตัวห�้ำ A. longispinosus เป็นไรตัวห�้ำท่ีพบได้ท่ัวๆ ไปในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกพบคร้ังแรก 
ในประเทศไทย ปี ค.ศ. 1977 โดย Ehara and Bhandhufalck ต่อมำ วัฒนำ และคณะ พบไรตัวห�้ำชนิดน้ี 
ทั่วทุกภำคของประเทศทั้งบนพืชไร่ พืชผัก ไม้ผล และวัชพืชหลำยชนิด

วงจรชีวิต

 ไรตัวห�้ำ A. longispinosus วำงไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ ไข่มีลักษณะขำวใส รูปร่ำงกลมรี มีขนำดกว้ำง  
0.23 มิลลิเมตร ยำว 0.35 มิลลิเมตร ตัวอ่อนวัย 1 มีขำ 6 ขำ ล�ำตัวขำวใส ตัวอ่อนวัย 2 เร่ิมมีขำ 8 ขำ  
ล�ำตัวขำวใสเช่นกัน เมื่อลอกครำบเป็นตัวอ่อนวัย 3 ล�ำตัวเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองส้ม และเมื่อเป็นตัวเต็มวัย 
เพศเมียมีรูปร่ำงอ้วนกลม ก้นป้ำน สีแดงมันวำว ควำมเข้มของสีบนล�ำตัวข้ึนอยู่กับชนิดอำหำรท่ีไรกิน เพศเมีย 
มีขนำด 0.4x0.55 มิลลิเมตร ส่วนเพศผู้มีรูปร่ำงผอมยำวรูปไข่ล�ำตัวเล็กกว่ำเพศเมีย มีขนำด 0.26x0.40 มิลลิเมตร  
ล�ำตัวสีส้มเหลืองมันวำว ไรตัวห�้ำมีลักษณะเด่นคือตัวอ่อนและตัวเต็มวัยว่ิงได้รวดเร็วกว่ำไรแมงมุม มีขำยำว 
โดยเฉพำะขำคู่หน้ำ ซึ่งใช้ช่วยในกำรจับเหยื่อ

ไข่
(egg)

ตัวอ่อนวัย 1 
(larva)

ตัวอ่อนวัย 2 
(protonymph)

ตัวอ่อนวัย 3 
(deutonymph)

ตัวเต็มวัย
(adult)
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 วงจรชีวิตของไรตัวห�้า Amblyseius longispinosus (Evans) เมื่อเลี้ยงด้วยไรแดงหม่อน 
Tetranychus truncatus Ehara เป็นอาหาร
 ไรตัวห�้ำเจริญเติบโตได้ดีโดยกำรเลี้ยงด้วยไรแดงหม่อน โดยมีกำรเจริญเติบโตจำกไข่เป็นตัวเต็มวัย ใช้เวลำ 
5-6 วัน สรุประยะกำรเจริญเติบโตในวัยต่ำงๆ ของไรตัวห�้ำดังนี้ 

 วงจรชีวิตของไรตัวห�้า Amblyseius longispinosus (Evans) เมื่อเลี้ยงด้วยไรแดงหม่อน 
Tetranychus truncatus Ehara 

ระยะการเจริญเติบโต ระยะการเจริญเติบโต (วัน)

ระยะไข่ (เพศผู้) 2.16

ระยะไข่ (เพศเมีย) 2.37

ตัวอ่อนวัย 1-3 (เพศผู้) 2.41

ตัวอ่อนวัย 1-3 (เพศเมีย) 2.37

ระยะไข่-ตัวเต็มวัย (เพศผู้) 5.5

ระยะไข่-ตัวเต็มวัย (เพศเมีย) 6.0

 วงจรชีวิตของไรตัวห�้า Amblyseius longispinosus (Evans) เมื่อเลี้ยงด้วยไรสองจุด Tetranychus 
urticae Koch เป็นอาหาร
 จำกกำรศึกษำวงจรชีวิตของไรตัวห�้ำที่เล้ียงด้วยไรสองจุด พบว่ำมีวงจรชีวิตสั้นมำก โดยมีกำรเจริญเติบโต 
จำกไข่เป็นตัวเต็มวัยใช้เวลำประมำณ 3.8 วัน เท่ำนั้น สรุประยะกำรเจริญเติบโตในวัยต่ำงๆ ของไรตัวห�้ำ ดังนี้ 

 วงจรชีวิตของไรตัวห�้า Amblyseius longispinosus (Evans) เพศเมียเมื่อเลี้ยงด้วยไรสองจุด 
Tetranychus urticae Koch 

ระยะการเจริญเติบโต ระยะการเจริญเติบโต (วัน)

ระยะไข่ 1.42

ตัวอ่อนวัย 1 0.54

ตัวอ่อนวัย 2 0.75

ตัวอ่อนวัย 3 1.05

ระยะไข่-ตัวเต็มวัย 3.76
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อาหารและอุปนิสัยการกินเหยื่อของไรตัวห�้า Amblyseius longispinosus (Evans) 

 ไรตัวห�้ำชอบวำงไข่อยู่ใต้เส้นใยของไรแมงมุม หรืออยู่ใกล้ฐำนเส้นใบพืช หรือส่วนท่ีใบพืชโค้งงอ 
เป็นแอ่งหลุม เพรำะไรตัวห�้ำต้องกำรใช้เป็นเกรำะก�ำบังกลุ่มไข่ เม่ือไรตัวห�ำ้อำศัยปะปนอยู่กับกลุ่มของ 
ไรแมงมุม จะสังเกตเห็นได้ว่ำไรตัวห�้ำเคล่ือนไหวได้รวดเร็วกว่ำไรแมงมุม อย่ำงไรก็ตำมกำรแยกควำมแตกต่ำง 
ระหว่ำงไรตัวห�้ำและไรแมงมุมด้วยตำเปล่ำท�ำได้ยำก วิธีท่ีดีท่ีสุดจึงควรส่องดูไรด้วยแว่นขยำยก�ำลังขยำย 10 เท่ำข้ึนไป  
เพ่ือเห็นลักษณะของไข่ สีของล�ำตัว และขำคู่หน้ำของไรตัวห�้ำ 
 อุปนิสัยกำรกินเหยือ่ ไรตัวห�้ำจะใช้ขำคู่หน้ำช่วยในกำรจับเหยื่อ จำกน้ันใช้อวัยวะคล้ำยก้ำมปู (chelicerae)  
ยึดเหยื่อไว้ แล้วใช้ส่วนของเข็มแหลม (stylets) เจำะลงบนเหยื่อ ถ้ำเหยื่อน้ันมีแผ่นแข็งคลุมด้ำนหลัง  
ไรตัวห�้ำจะเลือกเจำะทำงด้ำนข้ำงของล�ำตัว เม่ือไรตัวห�้ำดูดของเหลวในล�ำตัวเหยื่อจนเหยื่อแห้งแล้วจึง 
ปล่อยเหยื่อ และหลบอยู่ใต้ซำกเหยื่อท่ีตำยแล้ว จำกกำรศึกษำพบว่ำไรตัวห�้ำหลังฟักออกจำกไข่เป็นตัวอ่อนวัย 1  
จะไม่กินอำหำร เร่ิมกินอำหำรเม่ือเป็นระยะตัวอ่อนวัย 2 และพบว่ำระยะท่ีต้องกำรอำหำรมำกท่ีสุด คือ ระยะ 
เพศเมียท่ีก�ำลังจะวำงไข่ ท้ังน้ีเพรำะต้องกำรพลังงำนในกำรผลิตไข่ ไรตัวห�้ำชอบเลือกกินไข่ของไรแมงมุม 
มำกกว่ำกินตัวอ่อนหรือตัวเต็มวัยของไรแมงมุมในระยะท่ีเคล่ือนไหวได้ ส่วนระยะท่ีไรแมงมุมเป็นดักแด้ก�ำลังพักตัว 
เพ่ือจะลอกครำบ ไรตัวห�้ำไม่ชอบกินเพรำะมีควำมยำกล�ำบำกในกำรเจำะเปลือกหุ้มล�ำตัวดักแด้ของไรแมงมุม

กลไกการท�าลายศัตรูพืช

 ไรตัวห�้ำ A. longispinosus กินเหยื่อแบบเฉพำะเจำะจง (specialist) โดยกินเหยื่อเฉพำะท่ีเป็น 
ไรแมงมุมในวงศ์ Tetranychidae บำงสกุลเท่ำน้ัน ตัวอ่อนวัย 1 (larva) ไม่กินอำหำร แต่ตัวอ่อนวัย 2 และ 3  
กินได้ท้ังไข่และตัวอ่อนทุกระยะของไรแมงมุม จ�ำนวนเหยื่อท่ีกินได้ข้ึนอยู่กับประชำกรเหยื่อ อุณหภูมิ และ 
ควำมช้ืนสัมพัทธ์ของสภำพแวดล้อม เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึนและควำมช้ืนสัมพัทธ์ในอำกำศลดลง ไรตัวห�้ำจะ 
กินไรแมงมุมได้มำกข้ึน แต่ถ้ำควำมช้ืนในอำกำศต�่ำกว่ำ 60% กำรเจริญเติบโต และเปอร์เซ็นต์กำรฟักไข่ของ 
ไรตัวห�้ำจะลดลง ไรตัวห�้ำเพศเมียกินตัวอ่อนของไรแมงมุมได้วันละ 20-30 ตัว กินไข่ได้สูงถึงเฉล่ียวันละ  
70-80 ฟอง ท้ังน้ีแล้วแต่ชนิดของไรตัวห�้ำและเหยื่อ เพศเมียกินเหยื่อเพ่ือใช้เป็นพลังงำนในกำรผลิตไข่ บำงคร้ัง 
พบว่ำไรตัวห�้ำสำมำรถวำงไข่ได้ถึง 5 ฟอง/วัน ซ่ึงมีน�้ำหนักมำกกว่ำน�้ำหนักของตัวมันเอง 
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ก) ตัวเต็มวัยเพศเมียของไรตัวห�้า Amblyseius longispinosus (Evans)  
 ดูดกินตัวอ่อนของไรสองจุด Tetranychus urticae Koch
ข) ตัวเต็มวัยเพศเมียของไรตัวห�้า Amblyseius longispinosus (Evans)
 ดูดกินไข่ของไรสองจุด Tetranychus urticae Koch

ลักษณะเด่นของไรตัวห�้า Amblyseius longispinosus (Evans) 

 1. ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยว่ิงได้ว่องไวมำก ขำคู่หน้ำยำวใช้ในกำรจับเหยื่อเม่ือไรตัวห�้ำอยู่ปะปนกับ 
ไรศัตรูพืชอ่ืนๆ จะสังเกตได้ง่ำย คือลักษณะของล�ำตัวมันวำว และว่ิงไปมำได้อย่ำงรวดเร็ว
 2. วงจรชีวิตของไรตัวห�้ำจำกไข่เป็นตัวเต็มวัยสั้นเพียง 3.8 วัน ตัวเต็มวัยมีอำยุประมำณ 15 วัน
 3. ไรตัวห�้ำ 1 ตัว ดูดกินไข่ไรสองจุดได้มำกถึงวันละ 80 ฟอง กินตัวอ่อนได้วันละ 12-13 ตัว
 4. มีกำรเจริญเติบโตเพิ่มประชำกรได้รวดเร็ว โดยวำงไข่ได้วันละ 3-4 ฟอง 
 5. ค่อนข้ำงทนทำนต่อสำรป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชบำงชนิด
 6. เพำะเลี้ยงขยำยได้ง่ำย 

วิธิีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช

 ไรตัวห�้ำ A. longispinosus ที่ทดสอบในห้องปฏิิบัติกำรหรือในระดับโรงเรือนทดลองแล้วพบว่ำมี 
ศักยภำพดีสำมำรถควบคุมไรศัตรูพืชบำงชนิดได้ บำงชนิดท�ำกำรทดสอบจนประสบควำมส�ำเร็จในสภำพไร่  
แต่บำงชนิดต้องมีกำรศึกษำเพิ่มเติม 

ก ข
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ไรตัวห�้า Amblyseius longispinosus (Evans) ที่มีศักยภาพควบคุมไรศัตรูพืชบนพืชเศรษฐกิจ
ในประเทศไทย

ไรตัวห�้า ไรศัตรูพืช พืช

Amblyseius longispinosus ไรสองจุด Tetranychus urticae Koch สตรอว์เบอร์รี 1/ 

ไรสองจุด Tetranychus urticae Koch
ไรแมงมุมคันซำวำ Tetranychus kanzawai Kishida

กุหลำบ1/

กุหลำบ1/

ไรแดงอัญชัน Tetranychus piercei McGregor แตงกวำยุโรป2/

ไรแดงแอฟริกัน Eutetranychus africanus (Tucker)
ไรเหลืองส้ม Eotetranychus cendanai Rimando

ส้ม3/

ส้ม3/

ไรแดงแอฟริกัน Eutetranychus africanus (Tucker) ทุเรียน3/

1/ใช้ไรตัวห�้ำควบคุมไรศัตรูพืชในสภำพไร่ได้ส�ำเร็จแล้ว
2/ใช้ไรตัวห�้ำควบคุมไรศัตรูพืชระดับโรงเรือนได้ส�ำเร็จแล้ว ยังไม่ได้ทดสอบในสภำพไร่ 
3/ทดสอบใช้ในสภำพไร่แล้วไม่ได้ผล ต้องศึกษำเพิ่มเติม

1. การใช้ไรตัวห�้า Amblyseius longispinosus (Evans) ควบคุมไรสองจุด 
 ในสตรอว์เบอร์รี

 ไรสองจุด Tetranychus urticae Koch เป็นศัตรูท่ีส�ำคัญของสตรอว์เบอร์รี พบระบำดท่ัวๆ ไปทุกแหล่ง 
ปลูกสตรอว์เบอร์รี กำรเจริญเติบโตของไรสองจุดจำกไข่เป็นตัวเต็มวัยประมำณ 8-9 วัน สำมำรถเพ่ิมจ�ำนวน
ประชำกรได้รวดเร็ว มีพืชอำศัยหลำยชนิด นอกจำกน้ียังเป็นศัตรูของพืชเศรษฐกิจท่ีปลูกในท่ีสูง และพ้ืนท่ีท่ีมี 
อำกำศค่อนข้ำงหนำวเย็น เช่น กุหลำบ คำร์เนช่ัน เบญจมำศ เป็นต้น

ก) ตัวอ่อนไรสองจุด Tetranychus urticae Koch
ข) ตัวเต็มวัยไรสองจุด Tetranychus urticae Koch

ก ข
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ไรสองจุด Tetranychus urticae Koch ดูดกินใต้ใบสตรอว์เบอร์รี

ค�าแนะน�าวิธิีการใช้ไรตัวห�้า Amblyseius longispinosus (Evans) ควบคุมไรสองจุด
 ปล่อยไรตัวห�้ำอัตรำ 2-5 ตัว/ต้น หรือประมำณ 5,300-13,300 ตัว/แปลงสตรอว์เบอร์รีในพ้ืนท่ี 1 งำน  
(400 ตำรำงเมตร) ให้เร่ิมปล่อยทันทีเม่ือพบไรสองจุดเข้ำท�ำลำยใบ (พบ 1-2 ตัว/ใบย่อย) โดยกำรวำงใบถ่ัว 
ท่ีมีไรตัวห�้ำลงบนทรงพุ่มสตรอว์เบอร์รี ปล่อยไรตัวห�้ำเป็นระยะๆ ห่ำงกันคร้ังละประมำณ 2 สัปดำห์ แต่ 
หำกพบไรสองจุดระบำดมำก (พบ 15-20 ตัว/ใบย่อย) ต้องปล่อยไรตัวห�้ำในอัตรำสูงประมำณ 30-50 ตัว/ต้น  
จ�ำนวน 3-4 คร้ังตลอดฤดูปลูก จึงจะสำมำรถควบคุมกำรระบำดของไรสองจุดได้ ในกรณีท่ีมีเพล้ียไฟระบำด 
ในแปลงปลูกด้วยควรใช้สำรอิมิดำคลอพริด (imidacloprid) ห่ำงกัน 10-14 วัน หลังจำกน้ันจึงปล่อยไรตัวห�้ำ 
ต่อไปจนกระท่ังควบคุมไรสองจุดได้ หำกพบหนอนกระทู้ผัก หรือหนอนกระทู้ชนิดอ่ืนๆ กัดกินใบอ่อนให้ใช้ 
เช้ือบีที (Bt) พ่นพร้อมกับกำรปล่อยไรตัวห�้ำ

ลักษณะการท�าลายของไรสองจุดบนสตรอว์เบอร์รี
 ไรสองจุดท�ำลำยสตรอว์เบอร์รีด้ำนใต้ใบ ท�ำให้ใบด้ำนบนมองเห็นเป็นจุดประสีเหลือง เม่ือกำรท�ำลำย
เพ่ิมข้ึนจะสร้ำงใยคลุม ใบเปล่ียนเป็นสีน�้ำตำล เห่ียวแห้ง ถ้ำท�ำลำยอย่ำงรุนแรง ต้นสตรอว์เบอร์รีจะแคระแกร็น  
ผลผลิตลดลง กำรท�ำลำยในต้นฤดูปลูกมีผลกระทบต่อผลผลิตตลอดท้ังฤดู กำรระบำดของไรสองจุดรุนแรง 
ในช่วงเดือนกุมภำพันธ์-มีนำคม ซ่ึงเป็นช่วงท่ีสตรอว์เบอร์รีก�ำลังให้ผลผลิตสูงสุด มีกำรเก็บเก่ียวผลสดทุกวัน  
เกษตรกรจึงไม่มีกำรเว้นระยะกำรใช้สำรก�ำจัดไรก่อนเก็บเก่ียว นอกจำกน้ันไรสองจุดสำมำรถต้ำนทำนสำรก�ำจัดไร 
ได้รวดเร็ว กำรระบำดของไรจึงรุนแรงมำกข้ึนเร่ือยๆ ดังน้ันกำรใช้ไรตัวห�้ำในกำรควบคุมไรสองจุดจึงเป็น 
ทำงเลือกหน่ึงซ่ึงใช้ได้ผล
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ลักษณะการท�าลายของไรศัตรูกุหลาบบนดอก ยอดอ่อน และใบแก่

ปล่อยไรตัวห�้า Amblyseius longispinosus (Evans) บนทรงพุ่มสตรอว์เบอร์รี
เพื่อควบคุมไรสองจุด Tetranychus urticae Koch

2. การใช้ไรตัวห�้า Amblyseius longispinosus (Evans) ควบคุมไรศัตรูกุหลาบ 

 ไรที่เป็นศัตรูของกุหลำบมี 2 ชนิด ได้แก่ ไรแมงมุมคันซำวำ Tetranychus kanzawai Kishida และ  
ไรสองจุด Tetranychus urticae Koch ไรทั้ง 2 ชนิดมีลักษณะกำรท�ำลำยบนกุหลำบคล้ำยกัน

ลักษณะการท�าลายของไรศัตรูกุหลาบ
 ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของไรดูดท�ำลำยอยู่บริเวณใต้ใบกุหลำบ โดยสร้ำงใยข้ึนปกคลุมผิวใบบริเวณท่ีไร 
อำศัยอยู่รวมกัน ใบกุหลำบท่ีถูกไรชนิดน้ีดูดท�ำลำยในระยะแรกจะมีรอยประสีขำวเป็นจุดเล็กๆ ปรำกฏิข้ึนท่ี 
บริเวณหน้ำใบ ต่อมำจุดประสีขำวแผ่ขยำยออกเป็นบริเวณกว้ำงท�ำให้ใบมีอำกำรเหลืองซีด ถ้ำกำรท�ำลำย 
ยังคงด�ำเนินอยู่อย่ำงต่อเน่ืองอำจมีผลท�ำให้กุหลำบท้ังต้นท้ิงใบและแห้งตำยเหลือแต่ก่ิง เม่ือถึงระยะน้ีไรจะ 
ไต่ข้ึนไปรวมกันแน่นอยู่ตรงบริเวณยอดและปลำยก่ิงพร้อมกับสร้ำงเส้นใยท้ิงตัวลงมำเพ่ือรอเวลำให้ลมพัดปลิว 
ไปตกยังพืชอำศัยต้นใหม่ต่อไป เน่ืองจำกกำรระบำดของไรชนิดน้ีเกิดข้ึนเกือบตลอดท้ังปี จึงพบกำรต้ำนทำน 
ต่อสำรก�ำจัดไรในหลำยพ้ืนท่ีปลูกกุหลำบ

เอกสารวิชาการ
ชีวภัณฑ์ป้องกันก�าจัดศัตรูพืช 209



ปล่อยไรตัวห�้า Amblyseius longispinosus (Evans) บนทรงพุ่มกุหลาบเพื่อควบคุมไรศัตรูกุหลาบ

ข้อควรระวังและข้อจ�ากัด 
 การใช้ไรตัวห�้า A. longispinosus ควบคุมไรศัตรูพืช 
 1. ไม่ควรให้น�้ำต้นพืชก่อนหรือหลังกำรปล่อยไรตัวห�้ำทันที เพรำะไรตัวห�้ำอำจตำยได้
 2. ไม่สำมำรถเก็บไรตัวห�้ำไว้ได้นำน เพรำะไรตัวห�้ำมีอยู่ในสภำพอดอำหำรได้เพียง 1-2 วัน เท่ำนั้น 
 3. มีสำรป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชหลำยชนิดที่เป็นอันตรำยต่อไรตัวห�้ำ จึงไม่สำมำรถใช้ร่วมกับกำรปล่อย 
ไรตัวห�้ำได้ ดังนั้นถ้ำมีควำมจ�ำเป็นต้องใช้สำรป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช เพ่ือป้องกันศัตรูชนิดอื่นๆ ในสตรอว์เบอร์รี  
หรือกุหลำบ ต้องทิ้งระยะเวลำประมำณ 2 สัปดำห์ จึงเริ่มปล่อยไรตัวห�้ำต่อไป
 จำกกำรทดสอบควำมเป็นพิษของสำรป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช 36 ชนิด ท่ีมีต่อไรตัวห�้ำ A. longispinosus 
(Evans) ในอัตรำควำมเข้มข้นท่ีใช้ในสภำพไร่ ด้วยวิธี leaf-dip method (ทดสอบผลกระทบของพิษตกค้ำง 
แบบเฉียบพลันและพิษตกค้ำงนำน 7 วัน) พบว่ำมีสำรท่ีจัดว่ำปลอดภัยต่อไรตัวห�้ำ 12 ชนิด สำรท่ีมีพิษเล็กน้อย 
11 ชนิด สำรท่ีมีพิษปำนกลำง 7 ชนิด และสำรท่ีมีพิษร้ำยแรง 6 ชนิด ดังแสดงช่ือสำมัญของสำรไว้ในตำรำงดังน้ี

ค�าแนะน�าวิธิีการใช้ไรตัวห�้า Amblyseius longispinosus (Evans)  
ควบคุมไรศัตรูกุหลาบ
 ปล่อยไรตัวห�้ำโดยกำรวำงทำบใบถ่ัวท่ีมีไรตัวห�้ำลงบนใบหรือทรงพุ่มของกุหลำบท่ีมีไรระบำด ไรตัวห�้ำ 
จะเดินเคล่ือนย้ำยจำกใบถ่ัวไปกินไรศัตรูกุหลำบบนต้นกุหลำบท่ีไรศัตรูกุหลำบหลบซ่อนอยู่
 อัตรำกำรปล่อยไรตัวห�้ำเพ่ือควบคุมไรสองจุดและไรแมงมุมคันซำวำในแปลงกุหลำบท่ีเหมำะสม คือ  
ปล่อยอัตรำ 3-4 ตัว/ต้น (ประมำณ 20,000 ตัว/ไร่) ทุกๆ 2-3 สัปดำห์ ในช่วง 9-10 สัปดำห์แรกหลังเริ่มปล่อย  
ซ่ึงเป็นช่วงท่ีไรตัวห�้ำก�ำลังอยู่ในระยะต้ังตัว หำกมีกำรระบำดของไรศัตรูกุหลำบรุนแรงมำก ให้พ่นสำร 
ก�ำจัดไรท่ีปลอดภัยต่อไรตัวห�้ำ เช่น fenbutatin oxide อัตรำ 20 มิลลิลิตร/น�้ำ 20 ลิตร จ�ำนวน 2 คร้ัง โดยพ่น 
เฉพำะจุดท่ีมีไรระบำดและกุหลำบบริเวณขอบโรงเรือน หลังจำกนั้นกำรปล่อยไรตัวห�้ำเพียงเดือนละ 1 คร้ัง  
สำมำรถควบคุมไรศัตรูกุหลำบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตลอดท้ังปี ในปีต่อไปสำมำรถปล่อยไรตัวห�้ำในอัตรำ  
3-4 ตัว/ต้น เป็นระยะๆ เดือนละ 1 คร้ัง กำรผสมผสำนกำรปล่อยไรตัวห�้ำร่วมกับกำรพ่นสำรก�ำจัดไรท่ีปลอดภัย 
กับไรตัวห�้ำนี้ ได้ทดสอบแล้วว่ำเป็นวิธีกำรควบคุมไรศัตรูกุหลำบได้อย่ำงยั่งยืน
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ความเป็นพิษของสารเคมีก�าจัดแมลง ไร และสารป้องกันก�าจัดโรคพืชท่ีมีต่อไรตัวห�้า Amblyseius longispinosus (Evans)

ชื่อสามัญ ปลอดภัย มีพิษเล็กน้อย มีพิษปานกลาง มีพิษร้ายแรง

สารฆ่าไร

fenbutatin oxide l

fenpyroximate l

propargite l

สารเคมีก�าจัดแมลงและไร

buprofezin l

pyridaben l

petroleum oil l

abamectin l

ethion l

methomyl l

amitraz l

สารเคมีก�าจัดแมลง

clothianidin l

dinotefuran l

fenobucarb l

imidacloprid l

lambda-cyhalothrin l

lufennuron l

acetamiprid l

diafenthiuron l

emamectin benzoate l

indoxacarb l

tebufenozide l

cypermethrin l

etofenprox l

fipronil l

spinosad l

carbaryl l

carbosulfan l

chlorpyrifos l

chlorpyrifos+cypermethrin l

prothiofos l

สารป้องกันก�าจัดโรคพืช

carbendazim l

trifloxystrobin l

validamycin l

carbendazim+mancozeb l

mancozeb l

sulfur l

1/1 = ปลอดภัย (ตำย<30%); 2 = อันตรำยเล็กน้อย (ตำย 30-79%); 3 = อันตรำยปำนกลำง (ตำย 80-99%); 4 = อันตรำย (ตำย >99%) (Hassan, 1994)
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การประเมินประสิทธิิภาพในการควบคุม

 เม่ือปล่อยไรตัวห�้ำแล้วให้ติดตำมผลกำรควบคุมไรศัตรูพืช ดังน้ี
 1. สุ่มตรวจใบพืช 1-2 วัน หลังปล่อยไรตัวห�้ำ โดยพลิกส�ำรวจใบด้วยแว่นขยำยท้ังด้ำนบนและ 
ใต้ใบในบริเวณท่ีปล่อยไรตัวห�้ำ หำกพบไรตัวห�้ำ (ไข่/ตัวอ่อน/ตัวเต็มวัย) ปะปนอยู่กับกลุ่มของไรศัตรูพืช  
พบมีซำกไรศัตรูพืชถูกดูดกิน แสดงว่ำไรตัวห�้ำสำมำรถด�ำรงชีวิตอยู่บนพืชนั้นๆ ได้ เพรำะหำกสภำพแวดล้อม 
ไม่เหมำะสมไรตัวห�้ำจะหนีหำยไปทันที 
 2. สุ่มตรวจใบพืช 3-4 วันหลังปล่อยไรตัวห�้ำ หำกพบไข่หรือตัวอ่อนของไรตัวห�้ำ แสดงว่ำไรตัวห�้ำ 
สำมำรถต้ังตัวได้ (establishment) โดยสังเกตประชำกรของไรศัตรูพืชหำกไม่ลดลงให้ปล่อยไรตัวห�้ำเพ่ิม 
บนพืชน้ันๆ และปล่อยซ�้ำเป็นจุดๆ เฉพำะบริเวณท่ีพบไรศัตรูพืชจนพบว่ำไรศัตรูพืชลดลงและหมดไป 
 3. หำกสุ่มตรวจแล้วไม่พบไข่ ตัวอ่อน และตัวเต็มวัยไรตัวห�้ำท่ีปล่อยไปภำยใน 7 วัน อำจจะประเมินได้ 
ว่ำไรตัวห�้ำไม่มีประสิทธิภำพในกำรควบคุมไรแมงมุมศัตรูพืช แม้ผ่ำนกำรทดสอบเบ้ืองต้นมำแล้วว่ำไรตัวห�้ำ 
สำมำรถกินไรแมงมุมชนิดน้ันเป็นอำหำรได้ แต่ท้ังน้ีข้อจ�ำกัดของกำรใช้ไรตัวห�้ำมีหลำยประกำร โดยเฉพำะ 
กำรใช้สำรป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชท่ีตกค้ำงอยู่บนพืชก่อนกำรปล่อยไรตัวห�้ำ สภำพแวดล้อมอ่ืนๆ เช่น ควำมช้ืนสัมพัทธ์
ในอำกำศ 

การผลิตขยายชีวภัณฑ์

การผลิตไรตัวห�้า Amblyseius longispinosus (Evans)

 เหยื่อท่ีเหมำะสมท่ีสุดในกำรเพำะเล้ียงไรตัวห�้ำ A. longispinosus คือ ไรแดงหม่อน Tetranychus  
truncatus Ehara ส่วนพืชอำศัยท่ีไรแดงหม่อนชอบ และสำมำรถเพ่ิมปริมำณประชำกรได้รวดเร็วท่ีสุด คือ  
ถ่ัวในสกุล Vigna spp. วงศ์ Fabaceae ได้แก่ ถ่ัวพุ่ม cowpea, Vigna unguiculata (L.) และถ่ัวเขียว  
mung bean, V. radiata ถ่ัวท่ีใช้เป็นพืชอำศัยได้ดีใกล้เคียงกับถ่ัวพุ่มและถ่ัวเขียวแต่หำง่ำยและรำคำถูก  
ได้แก่ ถ่ัวด�ำ black seeded race, V. sinensis กำรผลิตไรตัวห�้ำแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังน้ี

ส่วนท่ี 1 การเพาะเล้ียงพ่อแม่พันธ์ุิไรแดงหม่อน และพ่อแม่พันธ์ุิไรตัวห�้า
 ในกำรผลิตไรตัวห�้ำเป็นจ�ำนวนมำกอย่ำงต่อเนื่อง ต้องท�ำกำรเก็บรักษำพ่อแม่พันธุ์ทั้งไรแดงหม่อนและ 
ไรตัวห�้ำไว้ในปริมำณที่พอเหมำะ เพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ตั้งต้นส�ำหรับน�ำไปผลิตไรตัวห�้ำเป็นปริมำณมำกใน 
โรงเรือนต่อไป ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับแรงงำนและควำมต้องกำรใช้ไรตัวห�้ำ ในส่วนน้ีควรท�ำกำรเพำะเล้ียงในห้องปรับอำกำศ 
ปิดมิดชิด มีกำรป้องกันกำรปนเป้ือนของไรตัวห�้ำซ่ึงมักเล็ดลอดเข้ำไปในกลุ่มไรแดงหม่อนท่ีเป็นอำหำร หำก 
ผู้เล้ียงไม่ระมัดระวังจะท�ำให้ไม่สำมำรถเก็บรักษำพ่อแม่พันธ์ุไรแดงหม่อนไว้ได้ 
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 1.1 วิธีการเพาะเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ไรแดงหม่อน 
  เก็บไรแดงหม่อนจำกต้นถ่ัวฝักยำวหรือมันส�ำปะหลัง น�ำมำเลี้ยงบนใบหม่อนที่มีอำยุประมำณ  
2-3 สัปดำห์ ในห้องปรับอำกำศที่มีอุณหภูมิประมำณ 27-28 องศำเซลเชียส หรือในห้องอุณหภูมิปกติที่ไม่ร้อนมำก 
แต่กำรเลี้ยงในห้องปรับอำกำศ ใบหม่อนที่ใช้เป็นพืชอำหำรจะมีอำยุยืนยำวกว่ำ ไม่เหี่ยวง่ำย ท�ำกำรเลี้ยงขยำย 
ไรแดงหม่อนโดยใช้พู่กันเข่ียไรแดงหม่อนเพศเมียและเพศผู้ประมำณ 20-30 คู่ ใต้กล้องจุลทรรศน์ หรือ 
ใต้แว่นขยำยบนใบหม่อนท่ีวำงคว�่ำใบบนส�ำลีซ่ึงอยู่ในถำดพลำสติกขนำด 12x14 น้ิว หล่อน�้ำให้ท่วมส�ำลี 
เพ่ือให้ใบหม่อนสดอยู่ได้เป็นเวลำนำน และไรแดงหม่อนท่ีอำศัยอยู่บนใบไม่สำมำรถเดินหนีออกจำกใบได้  
น�ำถำดวำงบนช้ันท่ีใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ให้แสงนำน 9 ช่ัวโมง/วัน ปล่อยท้ิงให้ไรแดงหม่อนเจริญพันธ์ุ 
ขยำยประชำกรจนใบหม่อนเริ่มเหี่ยว ท�ำกำรขยำยไรแดงหม่อนต่อไป โดยตัดใบหม่อนท่ีเหี่ยวแล้วเป็นชิ้นเล็กๆ  
น�ำไปวำงบนใบใหม ่ซึ่งใบเก่ำ 1 ใบ สำมำรถขยำยต่อไปยังใบใหม่ได้ 3-4 ใบ 
 1.2 วิธีการเพาะเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ไรตัวห�้า
  ไรตัวห�้ำ A. longispinosus ท่ีใช้เป็นพ่อแม่พันธ์ุ ขอรับได้จำกกลุ่มงำนวิจัยไรและแมงมุม  
ส�ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช กรมวิชำกำรเกษตร ท�ำกำรเพำะเล้ียงขยำยปริมำณพ่อแม่พันธุ์ในห้องปรับอำกำศ 
เช่นเดียวกับกำรเล้ียงไรแดงหม่อน โดยเข่ียไรตัวห�้ำเพศเมียและเพศผู้ลงบนใบหม่อนท่ีมีพ่อแม่พันธ์ุไรแดงหม่อน
อยู่อย่ำงหนำแน่นเต็มใบแล้วประมำณ 10-20 คู่ เพ่ือให้ไรตัวห�้ำกินไรแดงหม่อนแล้วขยำยพันธ์ุเพ่ิมมำกข้ึน  
น�ำถำดเล้ียงวำงบนช้ันท่ีใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ให้แสงนำน 9 ช่ัวโมง/วัน ไรตัวห�้ำจะสำมำรถขยำยจ�ำนวน 
ประชำกรได้มำกหรือน้อยข้ึนอยู่กับจ�ำนวนไรแดงหม่อนและสภำพใบหม่อน ถ้ำไรแดงหม่อนมีปริมำณมำกและ 
ใบหม่อนมีควำมสดอยู่ได้เป็นเวลำนำนก็สำมำรถขยำยไรตัวห�้ำได้มำกข้ึนด้วย วิธีกำรย้ำยไรตัวห�้ำจำกใบหม่อน 
ท่ีเหย่ือหมด หรือใบเห่ียวเฉำไปยังใบหม่อนใบใหม่ ให้ใช้วิธีกำรตัดใบเก่ำท่ีมีไรตัวห�้ำอยู่น�ำไปวำงทำบบนใบหม่อน 
สดใหม่ท่ีมีไรแดงหม่อนอยู่ ให้ไรตัวห�้ำเดินย้ำยลงไปกินอำหำรบนใบใหม่ ซ่ึงใบเก่ำ 1 ใบ สำมำรถขยำยต่อไป 
ยังใบใหม่ได้ 3-4 ใบ ข้ึนอยู่กับปริมำณไรตัวห�้ำและไรอำหำรบนใบหม่อนน้ันๆ

ข้อควรระวัง ในการเพาะเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ไรแดงหม่อน และพ่อแม่พันธุ์ไรตัวห�้า
 1. ห้องเล้ียงไรแดงหม่อนต้องอยู่แยกจำกห้องเล้ียงไรตัวห�้ำ ผู้เล้ียงต้องระมัดระวังไม่ให้ไรตัวห�้ำ 
ติดภำชนะหรือเส้ือผ้ำ ควรท�ำงำนในห้องเล้ียงไรแดงหม่อนก่อนเข้ำท�ำงำนในห้องเล้ียงไรตัวห�้ำ ท้ังน้ีเพ่ือป้องกัน 
ไม่ให้ไรตัวห�้ำปะปนเข้ำไปกินพ่อแม่พันธ์ุไรแดงหม่อน 
 2. ควรเก็บรักษำไรแดงหม่อนและไรตัวห�้ำพ่อแม่พันธ์ุในปริมำณท่ีผู้เล้ียงสำมำรถดูแลได้อย่ำงท่ัวถึง  
หำกมีไรมำกเกินไปกำรปนเป้ือนอำจจะเกิดข้ึนได้ง่ำย
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ส่วนที่ 2 วิธิีการเลี้ยงขยายไรแดงหม่อนและไรตัวห�้าให้ได้ปริมาณมากบนต้นถั่ว
 กำรเล้ียงขยำยไรแดงหม่อนและไรตัวห�้ำบนพืชอำศัย (ต้นถ่ัว) ในโรงเรือน ข้ึนอยู่กับควำมต้องกำรปริมำณ
ไรตัวห�้ำ โดยโรงเรือนท่ีใช้มุงด้วยตำข่ำยถ่ีมีหลังคำกันฝนเป็นพลำสติกใสให้ได้รับแสงแดดเต็มท่ี เพ่ือให้ต้นถ่ัว 
เจริญเติบโตดี ซ่ึงมีผลท�ำให้ไรแดงหม่อนขยำยพันธ์ุได้มำกและรวดเร็ว
 2.1 วิธีการเล้ียงขยายไรแดงหม่อนให้ได้เป็นปริมาณมากบนต้นถ่ัุว
  ท�ำกำรเพำะเล้ียงไรแดงหม่อนบนต้นถ่ัวด�ำหรือถ่ัวพุ่มในโรงเรือน ปลูกต้นถ่ัวในถุงเพำะช�ำใส่ใน 
ตะกร้ำๆ ละ 6 ถุง วำงบนขำต้ังและหล่อน�้ำเพ่ือป้องกันมดซ่ึงเป็นศัตรูท่ีส�ำคัญของไรแดงหม่อน กำรเพำะปลูกถ่ัว 
ในตะกร้ำท�ำให้สะดวกในกำรเคล่ือนย้ำยต้นถ่ัวและดูแลรักษำ หรืออำจใช้วิธีปลูกต้นถ่ัวในกระถำงขนำด 6-8 น้ิว  
แทนถุงเพำะช�ำได้ ใส่ปุ๋ยยูเรียและปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 บ�ำรุงให้ต้นถ่ัวแข็งแรง เม่ือต้นถ่ัวเร่ิมงอกให้ใบแท้ 
ชุดแรก (อำยุประมำณ 1 สัปดำห์) ให้พ่นสำรเคมีก�ำจัดแมลงเพ่ือป้องกันก�ำจัดเพล้ียไฟและหนอนชอนใบ 
ท่ีอำจเล็ดลอดผ่ำนมุ้งตำข่ำยเข้ำมำท�ำลำยใบถ่ัว สำรเคมีก�ำจัดแมลงท่ีตกค้ำงบนต้นถ่ัวแต่ไม่เป็นอันตรำยต่อ 
ไรแดงหม่อน ได้แก่ imidacloprid 10% SL อัตรำ 10 มิลลิลิตร/น�้ำ 20 ลิตร
  เม่ือถ่ัวอำยุได้ 2 สัปดำห์ น�ำไรแดงหม่อนพ่อแม่พันธ์ุท่ีเพำะเล้ียงไว้มำปล่อยขยำยบนต้นถ่ัว  
โดยใช้แว่นขยำยนับไรแดงบนใบหม่อนประมำณ 700-800 ตัว/ตะกร้ำ จำกนั้นตัดแบ่งใบหม่อนเป็นชิ้นเล็กๆ  
วำงทำบลงบนใบถั่วให้กระจำยทั่วตะกร้ำ ปล่อยให้ไรแดงหม่อนขยำยพันธุ์เพิ่มประชำกรบนต้นถั่วนำนประมำณ 
1-2 สัปดำห์ หรือมองเห็นไรแดงหม่อนเกือบเต็มใบถั่วทั่วทั้งตะกร้ำ 
 2.2 วิธีการเลี้ยงขยายไรตัวห�้าให้ได้เป็นปริมาณมากบนต้นถุั่ว
  ท�ำกำรเลี้ยงในโรงเรือนเช่นกัน แต่ต้องแยกโรงเรือนเพำะเลี้ยงไรตัวห�้ำให้อยู่ห่ำงออกจำกโรงเรือน
เพำะเลี้ยงไรอำหำร เพื่อป้องกันมิให้ไรตัวห�้ำปะปนเข้ำไปกินไรแดงหม่อนก่อนท่ีไรแดงหม่อนจะเพิ่มประชำกรได้ 
เป็นปริมำณมำก ขั้นตอนกำรเลี้ยงขยำยไรตัวห�้ำเริ่มจำกกำรน�ำต้นถ่ัวท่ีเพำะเลี้ยงไรแดงหม่อนไว้ 2 สัปดำห์  
(ต้นถั่วมีอำยุประมำณ 3-4 สัปดำห์) ย้ำยเข้ำไปไว้ในโรงเรือนเพำะเลี้ยงไรตัวห�้ำ จำกนั้นจึงน�ำไรตัวห�้ำสุ่มปล่อย
กระจำยลงบนต้นถั่วให้ทั่วตะกร้ำประมำณ 25-50 ตัว/ตะกร้ำ อัตรำไรตัวห�้ำ: ไรแดงหม่อน (อำหำร) ที่เหมำะสม 
ในกำรเริ่มต้นเพำะเลี้ยง คือ 1:20-1:40 ซึ่งผู้เลี้ยงจะสำมำรถค�ำนวณได้จำกปริมำณไรแดงหม่อนที่เพำะได้ก่อน  
หำกไรแดงหม่อนมีปริมำณมำก ก็ให้ปล่อยพ่อแม่พันธุ์ไรตัวห�้ำมำกขึ้น แต่หำกมีไรแดงหม่อนน้อยก็ให้ปล่อย 
พ่อแม่พันธุ ์ไรตัวห�้ำน้อย จำกนั้นปล่อยให้ไรตัวห�้ำกินไรแดงหม่อนขยำยพันธุ์เพิ่มปริมำณเป็นระยะเวลำ  
2 สัปดำห์ จนต้นกระทั่งไรแดงหม่อนที่เป็นอำหำรหมด ต้นถั่วเริ่มเหี่ยวแห้ง จึงได้เวลำเก็บเกี่ยวไรตัวห�้ำที่เหมำะสม  
ซึ่งในเวลำดังกล่ำวจะได้ไรตัวห�้ำประมำณ 10-20 ตัว/ใบ
  วิธีกำรเก็บเกี่ยว ท�ำกำรตัดใบถั่วที่มีไรตัวห�้ำบรรจุลงกระบอกกระดำษ ไม่ควรใส่มำกเกินไปจนแน่น  
จำกนั้นปิดฝำกระบอกกระดำษ ใช้เทปพันให้แน่น พร้อมที่จะน�ำไปปล่อยในแปลงปลูก ซึ่งในรอบกำรผลิต  
5 สัปดำห์ จะได้ไรตัวห�้ำประมำณ 10-20 ตัว/ใบ ทั้งนี้จะผลิตไรตัวห�้ำได้มำกหรือน้อยขึ้นอยู่กับจ�ำนวนไรอำหำรและ 
สภำพควำมสมบูรณ์ของต้นถั่ว ไรตัวห�้ำบนใบถั่วที่บรรจุกระบอกกระดำษแล้ว สำมำรถมีชีวิตในสภำพอดอำหำร
ได้นำนประมำณ 3-4 วัน แต่หำกเก็บไว้ในห้องเย็นหรือตู้เย็นช่องธรรมดำ (อุณหภูมิ 15-17 องศำเซลเชียส)  
จะสำมำรถยืดอำยุไรตัวห�้ำให้ยืนยำวมำกกว่ำเก็บไว้ห้องอุณหภูมิปกติ 
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  กำรผลิตไรตัวห�้ำให้ได้ปริมำณมำกจ�ำเป็นต้องมีกำรเพำะกล้ำต้นถั่ว เตรียมไว้เพื่อขยำยไรอำหำร 
อย่ำงต่อเนื่อง และให้มีเวลำสอดคล้องกับกำรน�ำต้นถั่วย้ำยไปเลี้ยงขยำยไรตัวห�้ำ ปัญหำของกำรเพำะเลี้ยงไรตัวห�้ำ 
ที่ท�ำให้ไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง คือกำรปนเปื้อนของไรตัวห�้ำในระหว่ำงขั้นตอนกำรเพำะเลี้ยง 
ไรแดงหม่อนในโรงเรือน ท�ำให้ไรแดงหม่อนไม่สำมำรถเพ่ิมประชำกรเป็นปริมำณมำกได้ ซ่ึงผู้เลี้ยงต้องระมัดระวัง 
เป็นพิเศษ โดยต้องท�ำงำนในโรงเพำะเลี้ยงไรอำหำรก่อนเข้ำไปท�ำงำนในโรงเพำะเล้ียงไรตัวห�้ำเสมอ ไม่ใช้อุปกรณ ์
ร่วมกัน ถ้ำเกิดกำรปนเปื้อนต้องหยุดพักโรงเรือน 5-7 วัน จึงด�ำเนินกำรต่อ
  อีกสำเหตุหนึ่งที่ไม่สำมำรถเพำะเล้ียงไรแดงหม่อนได้เป็นปริมำณมำก คือ มีแมลงศัตรูอื่นๆ เข้ำมำ 
ระบำดบนต้นถั่ว เช่น เพลี้ยไฟ แมลงวันหนอนชอนใบ แมลงเหล่ำนี้ดูดกินท�ำลำยใบถั่ว ท�ำให้ต้นถั่วอ่อนแอใบเล็ก 
หงิกงอ และต้นโทรม เป็นเหตุให้ไรแดงหม่อนขยำยพันธ์ุไม่เต็มท่ี สำมำรถแก้ปัญหำได้โดยกำรพ่นสำร imidacloprid 
10% SL ต้ังแต่ต้นถ่ัวเร่ิมแตกใบแท้ชุดแรกดังท่ีกล่ำวมำแล้ว หำกแมลงเข้ำท�ำลำยอีกหลังปล่อยไรแดงหม่อน 
ลงบนต้นถ่ัวไปแล้ว ให้พ่นสำรเคมีก�ำจัดแมลงซ�้ำ จำกน้ันท้ิงไว้ 7-8 วัน จึงปล่อยไรแดงหม่อนเพ่ิมเติมลงบนต้นถ่ัว  
เพ่ือให้ขยำยพันธ์ุต่อไปได้
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เพาะต้นถุั่วในตะกร้า

ปล่อยไรแดงหม่อนบนต้นถุั่วอายุ 2 สัปดาห์

ปล่อยไรตัวห�้าบนต้นถุั่วอายุ 3 สัปดาห์

ตัดใบถุั่วที่มีไรตัวห�้าบรรจุใส่กระบอกกระดาษ

ปิดกระบอกกระดาษให้แน่น

เพาะต้นถุั่ว

ต้นถุั่วอายุ 2 สัปดาห์

เก็บไรตัวห�้าบนใบถุั่วไปใช้งาน

น�าไรตัวห�้าบนใบถุั่วปล่อยลงแปลงพืช

ต้นถุั่วอายุ 3 สัปดาห์
พร้อมไรแดงหม่อน

ต้นถุั่วอายุ 5 สัปดาห์
พร้อมไรตัวห�้า

ปล่อย
ไรแดงหม่อน

ปล่อยไรตัวห�้า
อัตรา 1 : 20-40

เก็บไรแดงหม่อน
ไว้ขยายต่อไป

เก็บไรตัวห�้า
ไว้ขยายต่อไป

น�าไปปล่อยลงบนพืช

การผลิตขยายไรตัวห�้า Amblyseius longispinosus (Evans)
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Link / QR code / Clip ของชีวภัณฑ์

 https://www.youtube.com/watch?v=bCmgRr8xofM&list=PLDI3YuskM0Dtfeb2BVZ9Qoegqum-
ersFV9&index=119&t=0s
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ที่มาและความส�าคัญ/ปัญหาศัตรูพืช 

 โปรโตซัว Sarcocystis singaporensis Zamen & Colley (1976) เป็นปรสิตโปรโตซัวท่ีมีกำรสร้ำงซีสต์  
(coccidia protozoa) ในระยะสุดท้ำยของกำรเจริญเติบโต และต้องกำรสัตว์อำศัย 2 ชนิด คือหนูซ่ึงเป็นสัตว์อำศัย
ตัวกลำง (intermediate host) และงูเหลือมเป็นสัตว์อำศัยสุดท้ำย (definitive host) ในกำรเจริญเติบโตและ
ขยำยพันธ์ุ มีกำรรำยงำนคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1975-1976 โดย Zaman and Colley พบว่ำ ค็อคซิเดียโปรโตซัว  
S. singaporensis จำกมูลงูเหลือม ในจ�ำนวนที่มำกพอสำมำรถท�ำให้หนูสกุล Rattus ป่วยและตำยได้ 
 ในปี ค.ศ. 1996 Jaekel et al. และปี พ.ศ. 2539 ยุวลักษณ์ และคณะ ได้รำยงำนว่ำ S. singaporensis  
มีวงจรชีวิตเฉพำะเจำะจงต่อสัตว์อำศัยระหว่ำงงูเหลือม (Python reticulatus) กับหนู 2 สกุล ได้แก่ หนูท้องขำว  
(Rattus) และหนูพุก (Bandicota) ซ่ึงวงจรชีวิตของปรสิตชนิดนี้มีควำมเฉพำะเจำะจงต่อสัตว์อำศัยมำกและ 
พบกำรระบำดแพร่หลำยทั้งในหนูบ้ำน และหนูศัตรูพืชในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

โปรโตซัวโปรโตซัว
Sarcocystis singaporensisSarcocystis singaporensis

ชื่อวิทยาศาสตร์: Sarcocystis singaporensis Zamen & Colley (1976)
วงศ์: Sarcocystidae 
อันดับ: Eucoccidiorida

ชีวภัณฑ์ปอ้งกันก�าจัดหนู
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 ในปี พ.ศ. 2536-2545 กลุ่มงำนสัตววิทยำกำรเกษตร กองกีฏิและสัตววิทยำ กรมวิชำกำรเกษตร  
ได้ด�ำเนินกำรโครงกำรป้องกันก�ำจัดสัตว์ฟันแทะทำงชีวภำพ โดยได้รับควำมช่วยเหลือทำงด้ำนวิชำกำร และ
เทคโนโลยีจำกรัฐบำลประเทศเยอรมนี (องค์กร GTZ) เพ่ือศึกษำวิจัยค็อคซิเดียโปรโตซัว S. singaporensis  
จนมีกำรผลิตเป็นชีวภัณฑ์จำกโปรโตซัวชนิดนี้ในรูปเหย่ือโปรโตซัวก�ำจัดหนู (bio-rodenticide bait) ซึ่ง 
เหยื่อโปรโตซัวก�ำจัดหนูชนิดน้ีมีควำมจ�ำเพำะต่อหนูในสกุลหนูพุกกับหนูท้องขำวเท่ำน้ัน จึงมีควำมปลอดภัย 
ต่อคน สัตว์ และส่ิงแวดล้อม และมีกำรน�ำไปใช้ในภำคกำรเกษตรโรงงำน บ้ำนเรือน กันอย่ำงแพร่หลำย 
ในปัจจุบัน

 ในปี ค.ศ. 1981 Beaver and Maleckar และ ปี ค.ศ. 1996 Jaekel et al. ได้รำยงำนว่ำ  
S. singaporensis เป็นปรสิตโปรโตซัวที่มีควำมจ�ำเพำะต่อสัตว์อำศัย มีกำรขยำยพันธุ์แบบอำศัยเพศ เกิดขึ้น 
ภำยในเซลล์บุผิวล�ำไส้ของงูเหลือม และขับสปอร์โรซีสต์ (sporocysts) ซึ่งเป็นระยะสุดท้ำยของกำรเจริญ 
แบบอำศัยเพศ ซ่ึงภำยใน 1 สปอร์โรซีสต์ มี 4 สปอร์โรซอยต์ (sporozoites) ปะปนออกมำพร้อมมูลง ู
สู่สิ่งแวดล้อมภำยนอก หลังจำกนั้นเข้ำสู่สัตว์อำศัยตัวกลำง ได้แก่ หนูในสกุลหนูท้องขำว และสกุลหนูพุก  
โดยมีกำรปนเปื้อนของมูลงูที่พบสปอร์โรซีสต์ของโปรโตซัวชนิดนี้ ทำงน�้ำและอำหำรเมื่อเข้ำไปในตัวสัตว์จะมี 

วงจรชีวิตปรสิตโปรโตซัว Sarcocystis singaporensis Zamen & Colley 1976

วงจรชีวิต
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กำรขยำยพันธุ์แบบไม่อำศัยเพศเกิดข้ึนในเซลล์บุผิวของผนังหลอดเลือด หลังจำกนั้นจึงเข้ำสู ่อวัยวะต่ำงๆ  
ทั่วร่ำงกำย และมีกำรสร้ำงซำร์โคซีสต์ (sarcocysts) ในระยะสุดท้ำยของกำรเจริญเติบโตฝังอยู่บริเวณกล้ำมเนื้อ
ทั่วร่ำงกำย ซึ่งภำยในมีแบรดิซอยต์ (bradizoites) บรรจุอยู่ ในระยะนี้เป็นระยะที่พร้อมเข้ำสู่สัตว์อำศัยสุดท้ำย  
ซึ่งก็คืองูเหลือม เมื่อหนูตำมธรรมชำติที่ติดเชื้อถูกงูเหลือมกินเป็นอำหำร วงจรชีวิตของ S. singaporensis  
จึงกลับมำเริ่มต้นวงจรชีวิตใหม่อีกครั้ง

กลไกการท�าลายศัตรูพืช

วิธิีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช

 กำรใช้ประโยชน์จำกเหยื่อโปรโตซัวก�ำจัดหนู แบ่งตำมลักษณะพื้นที่ ดังนี้
 1. นำข้ำว ไร่ข้ำวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และอื่นๆ ใช้ 20-25 ก้อน/ไร่ จุดละ 1-2 ก้อน หรือใส่ในรูหน ู
ที่มีขุยดินใหม่ๆ รูละ 2 ก้อน 
 2. สวนปำล์มน�้ำมัน มะพร้ำว โกโก้ สวนผลไม้ ให้วำงบริเวณโคนต้น หรือบนต้นๆ ละ 1 ก้อน
 3. ฟำร์มเลี้ยงสัตว์ ยุ้งฉำงข้ำว โกดังเก็บของ อำคำรบ้ำนเรือน และตลำด ให้วำงเหยื่อโปรโตซัวในภำชนะ
ใส่เหยื่อ จุดละ 3 ก้อน และเติมเหยื่อไม่เกิน 3 ครั้งติดต่อกัน

กลไกการเข้าท�าลายศัตรูพืชของเหยื่อโปรโตซัว Sarcocystis singaporensis  
Zamen & Colley 1976 ในหนู
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ข้อดี
 1. ท�ำให้เกิดโรคในหนูพุกและหนูท้องขำวเท่ำนั้น
 2. ปลอดภัยต่อสัตว์กินหนูเป็นอำหำร เช่น นกแสก เหยี่ยว งู พังพอน แมวป่ำ ฯลฯ
 3. ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง เช่น มนุษย์ สุนัข แมว วัว หมู ไก่ ฯลฯ
 4. เหยื่อส�ำเร็จรูป 1 ก้อน ก�ำจัดหนูได้ 1 ตัว
 5. หนูไม่เกิดกำรเข็ดขยำดเหยื่อ เนื่องจำกอำกำรป่วยและตำยจะเกิดขึ้นภำยหลังกินเหยื่อไปแล้ว  
10-17 วัน
 6. ไม่มีพิษตกค้ำงในสิ่งแวดล้อม

ข้อจ�ากัด 
 1. ถ้ำใช้เหยื่อโปรโตซัวอย่ำงไม่เหมำะสม เช่น วำงเหยื่อมำกหรือน้อยเกินไป หรือวำงผิดเวลำ อำจชักน�ำ
ให้หนูสร้ำงภูมิคุ้มกันต่อโปรโตซัวชนิดนี้ได้ ซึ่งจะท�ำให้อัตรำกำรตำยของหนูลดลง
 2. ให้วำงเหยื่อโปรโตซัวส�ำเร็จรูปทั้งซองกระดำษแก้วในที่แห้ง ห้ำมฉีกซองโดยเด็ดขำด
 3. ไม่ควรวำงเหยื่อโปรโตซัวในที่เปียกแฉะ หรือตำกฝนทั้งคืน เพรำะเมื่อเหยื่อแป้งนุ่มถูกน�้ำจะบูด และ
หนูจะไม่กินเหยื่อที่บูด
 4. ส�ำหรับฟำร์มเลี้ยงสัตว์ โรงเก็บผลิตผลเกษตรหรือสินค้ำอื่นๆ ภำยในอำคำรบ้ำนเรือน ร้ำนอำหำร  
หรือตลำดสดไม่ควรวำงเหยื่อโปรโตซัวแต่ละจุดเกิน 3 วัน และถ้ำหนูยังไม่กินเหยื่อให้ย้ำยภำชนะใส่เหยื่อ 
ไปวำงที่ใหม่ที่มีหนูเดินผ่ำน 

การตรวจสอบคุณภาพ/การเก็บรักษาชีวภัณฑ์

 เก็บเหยื่อโปรโตซัวส�ำเร็จรูปในอุณหภูมิห้องหรือในตู้เย็นอุณหภูมิ 4-10 องศำเซลเซียส ไม่ควรเก็บ 
นำนเกิน 3 เดือน เพรำะจะท�ำให้ประสิทธิภำพในกำรท�ำให้หนูป่วยตำยลดลง

เอกสารวิชาการ
ชีวภัณฑ์ป้องกันก�าจัดศัตรูพืช222



หนูพุกใหญ่ (the great bandicoot: Bandicota indica Beckstein, 1800)
(ท่ีมำ: กลุ่มงำนสัตววิทยำกำรเกษตร, 2544)

ชนิดของศัตรูพืช 

หนูพุกเล็ก (lesser bandicoot: Bandicota savilei Thomas, 1914)
(ท่ีมำ: กลุ่มงำนสัตววิทยำกำรเกษตร, 2544)

หนูนาใหญ่ (ricefield rat: Rattus argentiventer Robinson and Kloss, 1916)
(ท่ีมำ: กลุ่มงำนสัตววิทยำกำรเกษตร, 2544)
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หนูป่ามาเลย์ (malayan wood rat: Rattus tiomanicus Miller, 1900)
(ท่ีมำ: กลุ่มงำนสัตววิทยำกำรเกษตร, 2544)

หนูท้องขาวบ้าน (roof rat: Rattus rattus Linnaeus, 1758)
(ท่ีมำ: กลุ่มงำนสัตววิทยำกำรเกษตร, 2544)

หนูจี๊ด (polynesian rat: Rattus exulans Peal, 1848)
(ท่ีมำ: กลุ่มงำนสัตววิทยำกำรเกษตร, 2544)
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ลักษณะอาการพืชที่ถูกท�าลาย

ต้นข้าวที่หนูกัดท�าลาย

สับปะรดที่หนูกัดท�าลาย

ทะลายปาล์มน�้ามันท่ีหนูกัดท�าลาย
(ท่ีมำ: กลุ่มงำนสัตววิทยำกำรเกษตร, 2544)
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การประเมินประสิทธิิภาพในการควบคุม

 1. ประเมินจำกกำรกินเหยื่อโปรโตซัวก�ำจัดหนูของหนูศัตรูพืช และพบซำกหนูที่ตำย
 2. ประเมินจำกควำมเสียหำยของพืชที่เกิดจำกกำรกัดแทะใหม่ของหนู 
 3. ประเมินจำกควำมหนำแน่นของประชำกรหนูในพื้นที่

หมายเหตุ หำกพบควำมเสียหำยของพืชที่เกิดจำกกำรกัดแทะของหนู และควำมหนำแน่นของประชำกร 
หนูไม่ลดลง ควรวำงเหยื่อโปรโตซัวก�ำจัดหนูซ�้ำ จนกว่ำควำมเสียหำยของพืชที่เกิดจำกกำรกัดแทะของหนูและ
ควำมหนำแน่นของประชำกรหนูในพื้นที่จะลดลง โดยแต่ละครั้งวำงเหยื่อห่ำงกัน 15-20 วัน 

การผลิตขยายชีวภัณฑ์

การเตรียมสารแขวนลอยสปอร์โรซีสต์

 คัดเลือกสปอร์โรซีสต์ของ S. singaporensis ไอโซเลท (isolate) ที่มีประสิทธิภำพสูง ที่สำมำรถท�ำให้  
หนูทดลองป่วยและตำยได้ (dose 2x105 sporocysts) จำกนั้นน�ำไปป้อนโดยตรงทำงปำกในหนูทดลอง  
Sprague Dawley Rat ในควำมเข้มข้น sub lethal dose เลี้ยงหนูทดลองเป็นระยะเวลำ 2 เดือน น�ำหนูทดลอง
ไปผ่ำซำกเพื่อตรวจหำซำร์โคซีสต์ของ S. singaporensis ในกล้ำมเนื้อภำยใต้กล้องจุลทรรศน์ และน�ำซำกหนู 
ที่พบเชื้อให้เป็นอำหำรงูเหลือมเพ่ือเพ่ิมปริมำณเช้ือ หลังจำกนั้นเก็บมูลงูเหลือมที่ได้น�ำไปกรองผ่ำนตะแกรง 
กรองละเอียด และปั่นสำรแขวนลอยมูลงูที่ผ่ำนกำรกรองแล้วที่ควำมเร็วรอบ 3,000 รอบ/นำที (rpm) เป็นเวลำ 
10 นำที เทส่วนใสทิ้ง ท�ำกำรปั่นล้ำงประมำณ 2-3 รอบ จนกว่ำสำรแขวนลอยด้ำนบนตะกอนจะใสหลังจำกนั้น 
นับจ�ำนวนสปอร์โรซีสต์ที่ได้ภำยใต้กล้องจุลทรรศน์ และค�ำนวณหำจ�ำนวนสปอร์โรซีสต์ที่คัดแยกได้ เก็บสำร 
แขวนลอยสปอร์โรซีสต์ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4-10 องศำเซลเซียส เพื่อใช้ผลิตเหยื่อโปรโตซัวก�ำจัดหนูต่อไป

ผู้ลมะคาเดเมียที่หนูกัดท�าลาย
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ทดสอบประสิทธิิภาพของสารแขวนลอยสปอร์โรซีสต์ โดยวิธิี Biological assay 
(bioassay)

 ก่อนกำรน�ำสำรแขวนลอยสปอร์โรซีสต์ S. singaporensis ไปใช้ผลิตเป็นเหยื่อโปรโตซัวก�ำจัดหนูต้อง 
ท�ำกำรทดสอบประสิทธิภำพควำมรุนแรงในกำรก่อโรคของเชื้อ ด้วยวิธี bioassay โดยกำรให้สำรแขวนลอย 
สปอร์โรซีสต์โดยตรงทำงปำกกับหนูศัตรูพืชตำมธรรมชำติ (สกุลหนูท้องขำวหรือหนูพุก) นับร้อยละกำรตำยของ 
หนูทดลองในแต่ละไอโซเลทของสำรแขวนลอยสปอร์โรซีสต์ S. singaporensis หำกพบไอโซเลทท่ีสำมำรถ
ท�ำให้หนูทดลองป่วยและตำยได้ต้ังแต่ 75% ข้ึนไป จึงน�ำสำรแขวนลอยสปอร์โรซีสต์ไอโซเลทน้ันผลิตเป็นเหยื่อ 
โปรโตซัวก�ำจัดหนูต่อไป

การเตรียมเหยื่อแป้งนุ่มและการผลิตเหยื่อโปรโตซัวก�าจัดหนู

 เตรียมเหยื่อแป้งนุ่มส�ำหรับท�ำเป็นก้อนเหยื่อโปรโตซัวก�ำจัดหนู โดยกำรน�ำแป้งสำลี น�้ำตำลทรำย  
น�้ำมันข้ำวโพด ข้ำวโพดบด แป้งทัลคัม และกลิ่นมะพร้ำว ผสมให้เข้ำกัน หลังจำกนั้นรีดเป็นเส้น และตัดเป็น 
ก้อนขนำดประมำณ 1 กรัม เจำะรูตรงกลำงเพื่อหยอดสำรแขวนลอยสปอร์โรซีสต์ S. singaporensis  
อัตรำ 2x105 sporocysts/ก้อน ท่ีเตรียมไว้แล้วลงไป ท้ิงไว้ท่ีอุณหภูมิห้องจนก้อนเหยื่อแห้ง แล้วน�ำไปห่อ 
ด้วยกระดำษแก้วเพ่ือน�ำไปใช้ต่อไป
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Link / QR code / Clip ของชีวภัณฑ์

 https://www.youtube.com/watch?v=IXbFpKipkWQ
 https://www.youtube.com/watch?v=0hKmvi5--e4
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Tetranychus urticae 204, 206, 207, 208, 209
Tetrastichus brontispae 140, 141, 142,  

143, 145
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1. ช่ือ-สกุล นำงพิมลพร นันทะ
 ต�าแหน่ง อดีตผู้เชี่ยวชำญด้ำนศัตรูพืช
 ที่อยู่ 67/98 เมืองเอก โครงกำร 2 ต�ำบลหลักหก อ�ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธำนี 12000
 ความเช่ียวชาญ กำรควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี

2. ชื่อ-สกุล นำงสำวยุวลักษณ ์ขอประเสริฐ
 ต�าแหน่ง ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ
 ที่อยู่ 112/27 ซอยวังหลัง ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริรำช เขตบำงกอกน้อย  
  กรุงเทพฯ 10700
 ความเช่ียวชาญ เหยื่อโปรโตซัวก�ำจัดหนู

3. ชื่อ-สกุล นำยสถิตย์ ปฐมรัตน ์
 ต�าแหน่ง ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ
 ท่ีอยู่ 27/1 หมู่ 4 ซอยบงกช 14 ถนนเลียบคลองสอง ต�ำบลคลองสอง  
  อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120
 ความเช่ียวชาญ แตนเบียนไข่ Trichogramma spp.

4. ชื่อ-สกุล นำงวัชร ีสมสุข 
 ต�าแหน่ง ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ
 ที่อยู่ 285/79 ถนนงำมวงศ์วำน ต�ำบลบำงกระสอ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11110
 ความเช่ียวชาญ ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง

5. ชื่อ-สกุล นำงรัตนำ นชะพงษ ์
 ต�าแหน่ง ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ
 ที่อยู่ 201 ซอยศรีบุญยืน ถนนประชำรำษฎร์ สำย 1 เขตบำงซื่อ กรุงเทพฯ 10800
 ความเช่ียวชาญ แมลงห�้ำแมลงเบียน

ท�าเนียบผู้ทรงความรู้ท�าเนียบผู้ทรงความรู้
และเช่ียวชาญด้านชีวภัณฑ์ปอ้งกันก�าจัดศัตรูพืชและเช่ียวชาญด้านชีวภัณฑ์ปอ้งกันก�าจัดศัตรูพืช

ส�านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชส�านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
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6. ชื่อ-สกุล นำงสำวมำนิตำ คงชื่นสิน
 ต�าแหน่ง อดีตผู้เชี่ยวชำญด้ำนศัตรูพืช
 ที่อยู่ 168 ถนนฉิมพลี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
 ความเช่ียวชาญ ไรตัวห�้ำ

7. ชื่อ-สกุล นำยสมชัย สุวงศ์ศักดิ�ศรี
 ต�าแหน่ง ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ
 ที่อยู่ 41/120 หมู่บ้ำนรัตนำวลัย ซอยวิภำวดีรังสิต 39 ถนนวิภำวดีรังสิต 
  เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
 ความเช่ียวชาญ แมลงหำงหนีบ

8. ชื่อ-สกุล นำยอุทัย เกตุนุต ิ
 ต�าแหน่ง ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ
 ที่อยู่ บ้ำนเลขที่ 2 ซอยงำมวงศ์วำน 25 แยก 11 ถนนงำมวงศ์วำน ต�ำบลบำงเขน 
  อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 ความเช่ียวชาญ ไวรัสก�ำจัดแมลง

9. ชื่อ-สกุล นำยสมคิด ดิสถำพร
 ต�าแหน่ง ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ
 ท่ีอยู่ 4/938 แยก 34/2 ถนนเสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
 ความเช่ียวชาญ Bacillus subtilis สำยพันธ์ุ BS-DOA 24

10. ชื่อ-สกุล นำงนงรัตน์ นิลพำนิชย์
 ต�าแหน่ง ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ
 ที่อยู่ 4/229 ถนนเสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
 ความเช่ียวชาญ Bacillus subtilis สำยพันธ์ุ BS-DOA 24

11. ชื่อ-สกุล นำงสำวรัศมี ฐิติเกียรติพงศ ์
 ต�าแหน่ง ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ
 ที่อยู่ 350 ถนนพัฒนำกำร 53 แขวงพัฒนำกำร เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
 ความเช่ียวชาญ Bacillus subtilis สำยพันธ์ุ BS-DOA 24
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ที่ปร่กษา

นำยศรุต สุทธิอำรมณ์ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช ที่ปรึกษำ
นำงสำวพรพิมล อธิปัญญำคม ผู้เชี่ยวชำญด้ำนโรคพืช ที่ปรึกษำ

คณะท�างาน

นำยพิเชฐ เชำวน์วัฒนวงศ ์ นักกีฏิวิทยำช�ำนำญกำรพิเศษ ประธำนคณะท�ำงำน
 รักษำกำรในต�ำแหน่งผู้เชี่ยวชำญด้ำนศัตรูพืช
นำงณัฎฐิมำ โฆษิตเจริญกุล นักวิชำกำรโรคพืชช�ำนำญกำรพิเศษ คณะท�ำงำน
นำงบุญทิวำ วำทิรอยรัมย์ นักวิชำกำรเกษตรช�ำนำญกำรพิเศษ คณะท�ำงำน
นำยพฤทธิชำติ ปุญวัฒโท นักกีฏิวิทยำช�ำนำญกำรพิเศษ คณะท�ำงำน
นำงสำวบุษรำคัม อุดมศักดิ� นักวิชำกำรโรคพืชช�ำนำญกำรพิเศษ คณะท�ำงำน
นำงเสำวนิตย์ โพธิ�พูนศักดิ� นักกีฏิวิทยำช�ำนำญกำรพิเศษ คณะท�ำงำน
นำงสำวสุรีย์พร บัวอำจ นักวิชำกำรโรคพืชช�ำนำญกำรพิเศษ คณะท�ำงำน
นำงประภัสสร เชยค�ำแหง นักกีฏิวิทยำช�ำนำญกำร คณะท�ำงำน
นำยสำทิพย์ มำล ี นักกีฏิวิทยำช�ำนำญกำร คณะท�ำงำน
นำยอิศเรส เทียนทัด นักกีฏิวิทยำช�ำนำญกำร คณะท�ำงำน
นำงสำวอทิติยำ แก้วประดิษฐ ์ นักกีฏิวิทยำช�ำนำญกำร คณะท�ำงำน
นำยอภิรัชต์ สมฤทธิ� นักวิชำกำรโรคพืชช�ำนำญกำร คณะท�ำงำน
นำงสำวธำรทิพย ภำสบุตร นักวิชำกำรโรคพืชช�ำนำญกำร คณะท�ำงำน
นำยวิชำญ วรรธนะไกวัล นักสัตววิทยำช�ำนำญกำร คณะท�ำงำน
นำงสำวนันทนัช พินศรี นักวิชำกำรเกษตรช�ำนำญกำร คณะท�ำงำน
นำงสำวสุวิมล วงศ์พลัง นักกีฏิวิทยำช�ำนำญกำร คณะท�ำงำน
นำงสำวภัททิรำ ศำตร์วงษ ์ นักกีฏิวิทยำปฏิิบัติกำร คณะท�ำงำน
นำงสำววินิภำ ชำลีคำร นักกีฏิวิทยำปฏิิบัติกำร คณะท�ำงำน
นำยอนุสรณ์ พงษ์ม ี นักกีฏิวิทยำปฏิิบัติกำร คณะท�ำงำน
นำงสำวพัชรีวรรณ จงจิตเมตต์ นักกีฏิวิทยำช�ำนำญกำรพิเศษ คณะท�ำงำนและเลขำนุกำร
นำงสำวรุ่งนภำ ทองเคร็ง นักวิชำกำรโรคพืชช�ำนำญกำร คณะท�ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร
นำงณัฏิฐิณี ศิริมำจันทร์ นักวิชำกำรเกษตรช�ำนำญกำร คณะท�ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร
นำงสำวอัจฉรำภรณ์ ประเสริฐผล นักกีฏิวิทยำช�ำนำญกำร คณะท�ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร
นำงสำวภัทรพร สรรพนุเครำะห ์ นักกีฏิวิทยำปฏิิบัติกำร คณะท�ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร
นำงสำวณฐวรรณ ชนะโชติ นักวิชำกำรเกษตรปฏิิบัติกำร คณะท�ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร
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