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บทที่ 3 การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integreted Pest Management-IPM)
จากความตื่นตัวในการนาแนวทางการบริหารจัดการศัตรูพืช แบบผสมผสาน(Integreted Pest
Management-IPM) ซึ่ ง ถื อ เป็ น วิ ท ยาการแขนงใหม่ ใ ช้ ค วบคุ ม ศั ต รู พื ช จึ ง มี ผู้ น าไปใช้ ส ลั บ กั บ ค าว่ า
IPC (Integrated Pest Control) หรือการปูองกันกาจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน จึงเกิดความเข้าใจว่าใช้แทนกัน
ได้ ซึ่งโดยความหมายที่แท้จริงแล้ว IPM และ IPC มีความคล้ายคลึงกันในทางทฤษฎี และแนวทางการปฏิบัติ
แต่ IPC เป็นวิธีการนาวิธีการควบคุมศัตรูพืชวิธีการต่าง ๆ มาใช้ควบคุมศัตรูพืช เปูาหมายในพื้นที่ ที่มีการ
ระบาดในท้องที่เดียวกัน เช่น การใช้พันธุ์ต้านทานร่วมกับการใช้สารเคมี หรือร่วมกับการใช้ประโยชน์ จาก
ศัตรูธรรมชาติ มาควบคุมศัตรูพืชซึ่งวิธีการต่าง ๆ เหล่านั้ นจะต้องไม่ทา ให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งมีชีวิตอื่น
นอกเปูาหมาย และสภาพแวดล้อม ส่วนIPM เป็นแนวทางในการดาเนินงานที่จะเลือกใช้วิธีการควบคุมใด ๆ
ก็ตามมาใช้กาจั ด หรื อปราบ หรื อควบคุมศัตรูพืช โดยใช้ห ลั กทางด้านนิเวศวิทยาและเศรษฐศาสตร์ และ
เกี่ยวข้องกับการตัดสิน ใจมี การตรวจสอบประชากรแมลง และคานึงถึงสภาพแวดล้ อม ซึ่งผลการตัดสินใจ
นั้น อาจจะไม่ต้องมีการควบคุมหรืออาจเลือกใช้วิธีการควบคุมวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือ หลายวิธีการผสมผสานกัน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สั งคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการดาเนินการควบคุม ศัตรูพืช
โดยใช้หลักการจัดการศัตรูพืชก็คือ การบริหารศัตรูพืชหรือการจัดการแบบผสมผสาน หรือ IPM นั่นเอง
คาว่า IPM จึงมี ความหลากหลายขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละประเทศในการปฏิบัติงานสาหรับ FAO โดย
ภายใต้ขอบเขตของคานิยาม IPM เน้นถึงการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้เกษตรกร ได้รับประโยชน์สูงสุด ใน
ความหมายนี้ IPM คือกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่เกษตรกรควรนามาผสมผสานใช้ควบคุมศัตรูพืชโดยคานึงถึง ผลผลิต
ผลตอบแทนและความปลอดภัย
หลักปฏิบัติสาคัญของ IPM (โดย FAO) มีดังนี้
1. ปลูกพืชให้แข็งแรง (Grow & Healthy Crop) มีการจัดการอย่างเหมาะสมในการเลือกใช้พันธุ์ที่มี
การต้านทาน โรคและแมลง การใช้ปุ๋ย การใช้น้า และการจัดการดิน ให้เหมาะสมซึ่งจะเป็นปัจจัยสาคัญที่จะ
มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช พืช ที่แข็งแรงนั้นจะสามารถต้านทานต่อโรคและทดแทนการทาลายที่อาจเกิด
จากโรคและแมลงต่าง ๆ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อผลผลิตของพืชนั้น ๆ การทาให้พืชแข็งแรงจึงเป็นพื้นฐานแรกใน
ระบบการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานที่จะทาให้ผลผลิตดีหรือไม่ดี
2. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ (Conserve Natural Enemies) ในระบบนิเวศเกษตรทุกระบบ จะมี
สิ่งมีชีวิตที่เป็น ประโยชน์ หรือศัต รูธรรมชาติ ซึ่งเป็นมิตรของเกษตรกร ช่วยควบคุมปริมาณของศัตรูพืช อยู่
ตลอดเวลา การเรียนรู้ถึงความเคลื่อนไหวของประชากรศัตรูพืชเข้าใจวิธีการจัดการศัตรูพืช การรู้จักบทบาท
ของศั ตรู ธ รรมชาติ ศัตรู พืช วงจรชี วิ ต ห่ ว งโซ่อาหาร จึง เป็นสิ่ งจาเป็น เพื่ อให้ ศัตรู ธ รรมชาติยัง คงอยู่ เพื่ อ
ประโยชน์ของเกษตรกร รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการเพิ่มปริมาณของศัตรู ธรรมชาติ ทราบถึงผลกระทบของ
สารเคมีกาจัดวัชพืชหรือสารเคมีกาจัดแมลงศัตรูพืชต่อศัตรูธรรมชาติ การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี เป็นการ
ใช้ประโยชน์จากศัตรูธรรมชาติ (Natural enemies) ของศัตรูพืชซึ่ง ประกอบด้วย ตัวห้าหรือแมลงห้า
(Predators)
ตัวเบียนหรือแมลงเบียน (Parasites หรือ Parasitoids) เชื้อโรค (Pathogens) ของศัตรูพืช
และชีวินทรีย์ที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ไปทาการควบคุมศัตรูพืช ไม่ว่าจะเป็นแมลงศัตรูพืชโรคพืช หรือวัชพืช ศัตรู
ธรรมชาติ (Natural Enemies) คือสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ที่อาศัยอยู่ร่วมกับพืช สั ตว์ และแมลงที่เป็นสาเหตุ
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ทาให้เกิดการตายของพืช สิ่งมีชีวิตที่มี ประโยชน์เหล่านี้ ได้แก่ ตัวห้า ตัวเบียน และเชื้อโรคของศัตรูพืช ซึ่งจะ
ทาลายศัตรูเหล่านี้ให้มีปริมาณลดลงและลดความเสียหายของศัตรูพืช
2.1 การใช้ตัวห้าหรือแมลงห้า (Predators) คือ สัตว์หรือแมลงชนิดใดชนิดหนึ่งที่กินสัตว์หรือแมลง
อื่นหรือที่ เรียกว่า “เหยื่อ (Prey)” เป็นอาหาร โดยทั่วไปตัวห้าจะมีขนาดใหญ่และเข็งแรงกว่าเหยื่อ และจะทา
ให้เหยื่อตายในเวลารวดเร็ว ตัวห้า 1 ตัว สามารถกินเหยื่อได้หลายตัวและหลายชนิด อีกทั้งยังสามารถกินเหยื่อ
ได้ทุกระยะการเจริญเติบโตตั้งแต่ไข่ ตัวอ่อน หรือหนอน ดักแด้และตั วเต็มวัย ตัวอย่างของตัวห้า นก กบ
คางคก กิ้ งก่า งู แมงมุม โดยแมลงตัว ห้าต่าง ๆ ที่มีทั้งชนิด และปริมาณมากกว่าสั ตว์ตัว ห้าอื่น ๆ เช่น
แมลงปอ ด้วงเต่าลายหยัก ด้วงเต่าสีส้ม ด้วงดิน แมลงช้างปี กใส มวนพิฆาต มวนเพชฌฆาต ตั๊กแตนตาข้าว
เป็นต้น ตัวห้าสามารถจาแนกตามลักษณะนิสัยการกินเหยื่อออกไปเป็น 2 ประเภท คือ
1) ตัวห้าที่มีปากแบบกัด ตัวห้าพวกนี้จะกัดกินและเคี้ยวทุกส่วนของเหยื่อ ทาให้เหยื่อตายในเวลา
อันรวดเร็ว เช่น ด้วงเต่าตัวห้า ตั๊กแตนตาข้าว ด้วงดิน เป็นต้น
2) ตัวห้าที่มีปากแบบแทงดูด ตัวห้าพวกนี้จะใช้ปากที่ แหลมของมันแทงเข้าไปในเหยื่อ ทาให้
เหยื่อเป็นอัมพาต เคลื่อนไหวไม่ได้ จากนั้นจะดูดกินของเหลวจากตัวเหยื่อ จนทาให้ตัวเหยื่อตายในที่สุด เช่น
มวนพิฆาต มวนเพชฌฆาต มวนตาโต เป็นต้น
2.2 การใช้ตัวเบียนหรือแมลงเบียน (Parasites หรือ Parasitoids) คือ สัตว์หรือแมลงขนาดเล็ก
ดารงชีวิตอยู่ได้ด้วยการเกาะกินหรืออยู่บนแมลงอาศัย (Hosts) ชนิดอื่นที่มีขนาดใหญ่กว่า ทาให้สัตว์หรือแมลง
อาศัย นั้ น อ่อนแอและตายในที่สุ ด ตัว เบี ย นจะสามารถเข้าทาลายและเจริญเติบโตได้ในทุกระยะของสั ต ว์
หรือแมลงอาศัย คือ ทั้งไข่ ตัวอ่อนหรือ หนอน ดักแด้ และ ตัวเต็มวัย ตัวเบียน 1 ตัว ต้องการสัตว์หรือแมลง
อาศัยเพียงตัวเดียวในการเจริญเติบโตจนครบวงจรชีวิตของมัน (ตั้งแต่ระยะไข่ จนถึงตัวเต็มวัย) และเฉพาะ
ตัวเบียนเพศเมียเท่านั้นจะทาลายสัตว์หรือแมลงอาศัยโดยการใช้อวัยวะวางไข่ (Ovipositor) ของมันแทงลงใน
หรือบนตัว สัตว์หรื อแมลงอาศัย ตัว เบี ยนที่พบเช่นแตนเบียนไข่อนาสตาตัส แตนเบียนไข่ทริคโคแกรมม่า
แตนเบียน หนอนโคทีเซีย แตนเบียนหนอนอะแพนทีเลส
2.3 การใช้เชื้อโรค (Pathogens) คือ จุลินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่และเจริญเติบโตบนสัตว์หรือแมลงอาศัย
ทาให้สัตว์หรือ แมลงอาศัยนั้นเป็นโรคและตายในที่ สุด จุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุทาให้เกิดโรค ได้แก่ เชื้อไวรัส
เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ไส้เดือนฝอย และโปรโตซัว ในธรรมชาติศัตรูพืช (แมลงศัตรูพืช สัตว์ ศัตรูพืช โรคพืช
และวัชพืช) จะถูกจุลินทรีย์ต่างๆทาลายอยู่เสมอ จุลินทรีย์จึงเป็นศัตรูธรรมชาติที่สาคัญในการควบคุมประชากร
ของศัตรูพืชให้อยู่ในระดับต่า
1) การใช้เชื้อไวรัสควบคุมศัตรูพืช (Viral Biopesticide) การนาเชื้อไวรัสโรคแมลงมาใช้ควบคุม
แมลงศัตรูพืชกาลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง โดยทั่วไปแล้วมักจะพบการระบาดของเชื้อไวรัสของแมลง
ในสภาพธรรมชาติอยู่ในแหล่งที่มีการระบาดของศัตรูพืชอย่ างรุนแรง การระบาดของไวรัส จะทาให้จานวน
ประชากรของศัตรูพืชลดลงอย่างรวดเร็ว เชื้อไวรัสที่นามาใช้ควบคุมแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ เชื้อไวรัส
ชนิด Nuclear Polyhedrosis Virus หรือที่เรียกย่อว่า NPV เป็นไวรัสที่มีความเฉพาะเจาะจงสูงมากทาลาย
เฉพาะแมลง เปู าหมาย เช่น เชื้อ ไวรั ส NPV ของหนอนกระทู้หอม ก็จะทาลายเฉพาะหนอนกระทู้หอม
เชื้อไวรัส NPV ของหนอนเจาะสมอฝูาย ก็จะทาลายเฉพาะหนอนเจาะสมอฝูาย ไม่ทาลายแมลงชนิดอื่น
จึงปลอดภัยต่อแมลงศัตรูธ รรมชาติชนิดอื่น ๆ ข้อดีของเชื้อ ไวรัส NPV คือ สามารถเพิ่มจานวนในแมลงที่มัน
ทาลายได้เป็นจานวนมากในเวลาอันรวดเร็ว และทาให้แมลงตายได้ สามารถแพร่ระบาดออกไป หรือถ่ายทอด
ไป กับแม่ผี เสื้ อโดยติดไปกับไข่จ นเกิดการระบาดในรุ่นลู กเมื่อสภาพแวดล้อม และที่ส าคัญคือ ไวรัส NPV
สามารถสร้างผลึกโปรตีนห่อหุ้มอนุภาคเชื้อไวรัสเอาไว้ ทาให้อยู่คงทนในสภาพแวดล้อมตัวแมลงได้ดี
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ลักษณะอาการเมื่อแมลงได้รับเชื้อไวรัส เข้าไป ตัวหนอนจะเคลื่อนไหวช้าลง กินอาหารน้อยลง ล าตัว
เริ่มเปลี่ยนสีหนอนจะ พยายามไต่ขึ้นส่วนยอดของพืชและเกาะอยู่นิ่ง ๆ หยุดกินอาหาร และจะตายในลักษณะ
ห้อยหัวและส่วนท้องลงเป็นรูปตัววีหัว กลับหลัง จากนั้นผนังลาตัวจะแตกออก ผลึกโปรตีนที่ห่อหุ้มไวรัสจะ
แพร่กระจายออกและแพร่ขยายออกไปได้โดยลม น้า และแมลงทาให้เกิดการระบาดของโรคได้
2) การใช้เชื้อแบคทีเรียควบคุมศัตรูพืช (Bacterial Biopesticide) (Bactericide) แบคทีเรียเป็น
จุลินทรีย์ที่มีอยู่ทั่วไปในดินและพืช มีทั้ งชนิดที่เป็นประโยชน์และชนิดที่ทาให้เกิดโทษ แบคทีเรียที่นามาใช้
ควบคุ ม ศั ต รู พื ช นั้ น ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นสกุ ล บาซิ ล ลั ส (Bacillus)
เช่ น บาซิ ล ลั ส ทู ริ ง เจนซิ ส (Bacillus
thuringiensis หรือ BT) ซึ่งมีข้อดี คือเป็นแบคทีเรียที่มีความเฉพาะเจาะจงสูงต่อแมลงเปูาหมาย เช่น
หนอนกระทู้หอม หนอนคืบ หนอนใยผัก หนอนผีเสื้อขาว หนอนเจาะสมอฝูาย ปลอดภัยต่อแมลงศัตรู
ธรรมชาติและแมลงที่เป็นประโยชน์อื่นๆ BS (Bacillus subtilis) ควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อรา และแบคทีเรีย
ได้มีการทดลองแล้วว่ามีความปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และสภาพแวดล้อม ลักษณะการทาลายแมลง
คือ แมลงจะต้องกินเชื้อแบคทีเรียเข้าไปสู่กระเพาะ และผนังเซลล์ เกิดสารพิษทาให้แมลงหยุดชะงักการกิน
อาหาร เคลื่อนไหวช้าลง เกิดอาการบวมแตกและแมลงตายในที่สุด
3) การใช้เชื้อราควบคุมศัตรูพืช (Fungal Peslicide)(Fungicide) ในการควบคุมโรคและแมลง
โดยใช้เชื้อรานั้นในต่างประเทศมีการใช้กั นอย่างมากมายหลายชนิด ส่วนในบ้านเราที่มีการใช้และการผลิต
ขยายและจาหน่าย พอแยกได้ คือการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ในการควบคุมโรครากเน่า – โคนเน่า โรคเหี่ยวที่
มีเชื้อสาเหตูจ ากเชื้อรา การใช้เชื้อราบิ วเวอเรีย ควบคุมเพลี้ ยไฟ ไรแดง แมลงหวี่ขาว และเพลี้ ยอ่อน
เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล ฯลฯ
4) การใช้ไส้เดือนฝอยควบคุมศัตรูพืช ไส้เดือนฝอยเป็นสิ่งมีชีวิ ตขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในดินและน้า มี
ทั้งชนิดที่เป็นสาเหตุโรคพืช เช่น ไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.) ที่ทาให้เกิดโรครากปมใน
มะเขือเทศ พลู และผักอื่นอีกหลายชนิดและไส้เดือนฝอยที่มีชีวิตหากิน เป็นอิสระ (Free Living) อยู่ในดินไม่
เป็นสาเหตุของโรคพืช ซึ่งบรรดาไส้เดือนฝอยที่มีชีวิตหากินเป็นอิสระนี้ มี 2 กลุ่ม ที่มีการ นามาใช้ประโยชน์ใน
การควบคุมแมลงศัตรูพืช คื อ สไตน์เนอร์นีม่า (Steinernema) และเฮทเทอโรแรบดิทิส (Heterorhabditis)
ชนิดที่มีจาหน่ายเป็นการค้าและใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ Steinernema carpocapsae เพราะสามารถ เข้า
ทาลายแมลง ศัตรูพืชได้หลายชนิด โดยไส้เดือนฝอยก็จะขับถ่ายแบคทีเรียชนิดหนึ่งซึ่งเป็นพิ ษต่อแมลงออกมา
ทาให้แมลงตายภายใน 24 – 48 ชั่วโมง

