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การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
(Integreted Pest Management-IPM)
จากความตื่นตัวในการนาแนวทางการบริหารจัดการศัตรูพืช แบบผสมผสาน(Integreted Pest Management-IPM)
ซึ่งถือเป็นวิทยาการแขนงใหม่ใช้ควบคุมศัตรูพืชจึงมีผู้นาไปใช้สลับกับคาว่า IPC (Integrated Pest Control) หรือการป้องกัน
กาจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน จึงเกิดความเข้าใจว่าใช้แทนกันได้ ซึ่งโดยความหมายที่แท้จริงแล้ว IPM และ IPC มีความคล้ายคลึง
กันในทางทฤษฎี และแนวทางการปฏิบัติแต่ IPC เป็นวิธีการโดยนาวิธีการควบคุมศัตรูพืชวิธีการต่าง ๆ มาใช้ควบคุมศัตรูพืช
เป้าหมายในพื้นที่ที่มีการระบาดในท้องที่เดียวกัน เช่น การใช้พันธุ์ต้านทานร่วมกับการใช้สารเคมี หรือร่วมกับการใช้ประโยชน์
จากศัตรูธรรมชาติมาควบคุมศัตรูพืชซึ่งวิธีการต่าง ๆ เหล่านั้นจะต้องไม่ทาให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นนอกเป้าหมาย
และสภาพแวดล้อม ส่วนIPM เป็นแนวทางในการดาเนินงานที่จะเลือกใช้วิธีการควบคุมใด ๆ ก็ตามมาใช้กาจัดหรือปราบหรือ
ควบคุมศัตรูพืชโดยใช้หลักทางด้านนิเวศวิทยาและเศรษฐศาสตร์ และเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมีการตรวจสอบประชากรแมลง
และคานึงถึงสภาพแวดล้อม ซึ่งผลการตัดสินใจนั้น อาจจะไม่ต้องมีการควบคุมหรืออาจเลือกใช้วิธีการควบคุมวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือ
หลายวิธีการผสมผสานกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการดาเนินการควบคุม
ศัตรูพืช โดยใช้หลักการจัดการศัตรูพืชก็คือ การบริหารศัตรูพืชหรือการจัดการแบบผสมผสาน หรือ IPM นั่นเอง คาว่า IPM จึงมี
ความหลากหลายขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละประเทศในการปฏิบัติงานสาหรับ FAO โดยโครงการจัดการศัตรูข้าวแบบ
ผสมผสานได้นาเสนอรูปแบบการดาเนินงานภายใต้ขอบเขตของคานิยาม IPM เน้นถึงการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับประโยชน์สูงสุด ในความหมายนี้ IPM คือกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่เกษตรกรควรนามาผสมผสานใช้ควบคุมศัตรูพืชโดยคานึงถึง
ผลผลิต ผลตอบแทนและความปลอดภัย
หลักปฏิบัติสาคัญของ IPM (โดย FAO) มีดังนี้
1. ปลูกพืชให้แข็งแรง (Grow & Healthy Crop) มีการจัดการอย่างเหมาะสมในการเลือกใช้พันธุ์ที่มีการต้านทาน
โรคและแมลง การใช้ปุ๋ย การใช้น้า และการจัดการดินให้เหมาะสมซึ่งจะเป็นปัจจัยสาคัญที่จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช พืช
ที่แข็งแรงนั้นจะสามารถต้านทานต่อโรคและทดแทนการทาลายที่อาจเกิดจากโรคและแมลงต่าง ๆ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อผลผลิต
ของพืชนั้น ๆ การทาให้พืชแข็งแรงจึงเป็นพื้นฐานแรกในระบบการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานที่จะทาให้ผลผลิตดีหรือไม่ดี
2. อนุ รั ก ษ์ ศั ต รู ธ รรมชาติ (Conserve Natural Enemies) ในระบบนิ เวศเกษตรทุ ก ระบบ จะมี สิ่ งมี ชี วิต ที่ เป็ น
ประโยชน์ หรือ ศั ตรู ธ รรมชาติ ซึ่ งเป็ น มิ ต รของเกษตร ช่ว ยควบคุม ปริม าณของศัต รูพื ช อยู่ ต ลอดเวลา การเรียนรู้ถึงความ
เคลื่อนไหวของประชากรศัตรูพืชเข้าใจวิธีการจัดการศัตรูพืช รู้จักบทบาทของศัตรูธรรมชาติศัตรูพืช วงจรชีวิต ห่วงโซ่อาหารจึง
เป็นสิ่ งจ าเป็ น เพื่ อให้ ศั ตรูธรรมชาติยั งคงอยู่ เพื่อประโยชน์ ของเกษตรกร รวมทั้ งการส่ งเสริมให้ มีการเพิ่ม ปริม าณของศัต รู
ธรรมชาติ ทราบถึงผลกระทบของสารเคมีกาจัดวัชพืชหรือสารเคมีกาจัดแมลงศัตรูพืชต่อศัตรูธรรมชาติ
การควบคุมศั ตรูพื ช โดยชีว วิธี เป็ น การใช้ป ระโยชน์ จากศัตรูธรรมชาติ (Natural enemies) ของศัตรูพืช ซึ่ ง
ประกอบด้วย ตัวห้าหรือแมลงห้า (Predators) ตัวเบียนหรือแมลงเบียน (Parasites หรือ Parasitoids) เชื้อโรค (Pathogens)
ของศัตรูพืช และชีวินทรีย์ที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ ไปทาการควบคุมศัตรูพืช ไม่ว่าจะเป็นแมลงศัตรูพืชโรคพืช หรือวัชพืช
ศัตรูธรรมชาติ (Natural Enemies) คือสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ที่อาศัยอยู่ร่วมกับพืช สัตว์ และแมลงที่เป็นตัวสาเหตุ
ทาให้เกิดการตายของพืช สิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์เหล่านี้ ได้แก่ ตัวห้า ตัวเบียน และเชื้อโรคของศัตรูพืช ซึ่งจะทาลายศัตรูเหล่านี้
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ให้มีปริมาณลดลงและลดความเสียหายของศัตรูพืช
2.1 การใช้ตัวห้าหรือแมลงห้า (Predators) คือ สัตว์หรือแมลงชนิดใดชนิดหนึ่งที่กินสัตว์หรือแมลงอื่นหรือที่
เรียกว่า “เหยื่อ (Prey)” เป็นอาหาร โดยทั่วไปตัวห้าจะมีขนาดใหญ่และเข็งแรงกว่าเหยื่อ และจะทาให้เหยื่อตายในเวลารวดเร็ว
ตัวห้า 1 ตัว สามารถกินเหยื่อได้หลายตัวและหลายชนิด อีกทั้งยังสามารถกินเหยื่อได้ทุกระยะการเจริญเติบโตตั้งแต่ไ ข่ ตัวอ่อน
หรือหนอน ดักแด้และตัวเต็มวัย ตัวอย่างของตัวห้า นก กบ คางคก กิ้งก่า งู แมงมุม โดยแมลงตัวห้าต่าง ๆ ที่มีทั้งชนิด
และปริมาณมากกว่าสัตว์ตัวห้าอื่น ๆ เช่น แมลงปอ ด้วงเต่าลายหยัก ด้วงเต่าสีส้ม ด้วงดิน แมลงช้างปีกใส มวนพิฆาต มวน
เพชฌฆาต ตั๊กแตนตาข้าว เป็นต้น
ตัวห้าสามารถจาแนกตามลักษณะนิสัยการกินเหยื่อออกไปเป็น 2 ประเภท คือ
1). ตัวห้าที่มีปากแบบกัด ตัวห้าพวกนี้จะกัดกินและเคี้ยวทุกส่วนของเหยื่อ ทาให้เหยื่อตายในเวลาอันรวดเร็ว
เช่น ด้วงเต่าตัวห้า ตั๊กแตนตาข้าว ด้วงดิน เป็นต้น
2). ตัวห้าที่มีปากแบบแทงดูด ตัวห้าพวกนี้จะใช้ปากที่แหลมของมันแทงเข้าไปในเหยื่อ ทาให้เหยื่อเป็น
อัมพาต เคลื่อนไหวไม่ได้ จากนั้นจะดูดกินของเหลวจากตัวเหยื่อ จนทาให้ตัวเหยื่อตายในที่สุด เช่น มวนพิฆาต มวนเพชฌฆาต
มวนตาโต เป็นต้น
2.2 การใช้ตัวเบียนหรือแมลงเบียน (Parasites หรือ Parasitoids) คือ สัตว์หรือแมลงขนาดเล็กดารงชีวิตอยู่ได้
ด้วยการเกาะกินอยู่บนหรือแมลงอาศัย (Hosts) ชนิดอื่นที่มีขนาดใหญ่กว่า ทาให้สัตว์หรือแมลงอาศัยนั้นอ่อนแอและตายในที่สุด
ตัวเบียนจะสามารถเข้าทาลายและเจริญเติบโตได้ในทุกระยะของสัตว์หรือแมลงอาศัย คือ ทั้งไข่ ตัวอ่อนหรือ หนอน ดักแด้ และ
ตัวเต็มวัย ตัวเบียน 1 ตัว ต้องการสัตว์หรือแมลงอาศัยเพียงตัวเดียวในการเจริญเติบโตจนครบวงจรชีวิตของมัน (ตั้งแต่ระยะไข่
จนถึงตัวเต็มวัย) และเฉพาะตัวเบียนเพศเมียเท่านั้นจะทาลายสัตว์หรือแมลงอาศัยโดยการใช้ อวัยวะวางไข่ (Ovipositor) ของมัน
แทงลงในหรือบนตัวสัตว์หรือแมลงอาศัย ตัวเบียนที่พบเช่นแตนเบียนไข่อนาสตาตัส แตนเบียนไข่ทริคโคแกรมม่า แตนเบียน
หนอนโคทีเซีย แตนเบียนหนอนอะแพนทีเลส
2.3 การใช้เชื้อโรค (Pathogens) คือ จุลินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่และเจริญเติบโตบนสัตว์หรือแมลงอาศัย ทาให้สัตว์หรือ
แมลงอาศัยนั้นเป็นโรคและตายในที่สุด จุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุทาให้เกิดโรค ได้แก่ เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ไส้เดือนฝอย
และโปรโตซัว ในธรรมชาติศัตรูพืช (แมลงศัตรูพืช สัตว์ ศัตรูพืช โรคพืช และวัชพืช) จะถูก จุลินทรีย์ต่าง ๆ ทาลายอยู่เสมอ
จุลินทรีย์จึงเป็นศัตรูธรรมชาติที่สาคัญในการควบคุมประชากรของศัตรูพืชให้อยู่ในระดับต่า
1.) การใช้เชื้อไวรัสควบคุมศัตรูพืช (Viral Biopesticide)
การนาเชื้อไวรัสโรคแมลงมาใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชกาลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง โดยทั่วไปแล้วมักจะ
พบการระบาดของเชื้อไวรัสของแมลงในสภาพธรรมชาติอยู่ในแหล่งที่มีการระบาดของศัตรูพืชอย่างรุนแรง การระบาดของไวรัส
จะทาให้จานวนประชากรของศัตรูพืชลดลงอย่างรวดเร็ว เชื้อไวรัสที่นามาใช้ควบคุมแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ เชื้อไวรัส
ชนิ ด Nuclear Polyhedrosis Virus หรื อ ที่ เรี ย กย่ อ ว่ า NPV เป็ น ไวรัส ที่ มี ค วามเฉพาะเจาะจงสู งมากท าลายเฉพาะแมลง
เป้าหมาย เช่น เชื้อไวรัส NPV ของหนอนกระทู้หอม ก็จะทาลายเฉพาะหนอนกระทู้หอม เชื้อไวรัส NPV ของหนอนเจาะสมอ
ฝ้าย ก็จะทาลายเฉพาะหนอนเจาะสมอฝ้าย ไม่ทาลายแมลงชนิดอื่น จึงปลอดภัยต่อแมลงศัตรูธรรมชาติชนิดอื่น ๆ ข้อดีของเชื้อ
ไวรัส NPV คือ สามารถเพิ่มจานวนในแมลงที่มันทาลายได้เป็นจานวนมากในเวลาอันรวดเร็ว และทาให้แมลงตายได้ สามารถ
แพร่ระบาดออกไป หรือถ่ายทอดไปกับแม่ผีเสื้อโดยติดไปกับไข่จนเกิดการระบาดในรุ่นลูกเมื่อสภาพแวดล้อม และที่สาคัญคือ
ไวรัส NPV สามารถสร้างผลึกโปรตีนห่อหุ้มอนุภาคเชื้อไวรัสเอาไว้ ทาให้อยู่คงทนในสภาพแวดล้อมตัวแมลงได้ดี
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ลักษณะอาการ
เมื่อแมลงได้รับเชื้อไวรัสเข้าไป ตัวหนอนจะเคลื่อนไหวช้าลง กินอาหารน้อยลง ลาตัวเริ่มเปลี่ยนสีหนอนจะ
พยายามไต่ขึ้นส่วนยอดของพืชและเกาะอยู่นิ่ง ๆ หยุดกินอาหาร และจะตายในลักษณะห้อยหัวและส่วนท้องลงเป็นรูปตัววีหัว
กลับ หลังจากนี้ผนังลาตัวจะแตกออก ผลึกโปรตีนที่ห่อหุ้มไวรัสจะแพร่กระจายออกและแพร่ขยายออกไปได้โดยลม น้า แมลง
ทาให้เกิดการระบาดของโรคได้
2.) การใช้เชื้อแบคทีเรียควบคุมศัตรูพืช (Bacterial Biopesticide) (Bactericide) แบคทีเรียเป็น
จุลินทรีย์ที่มีอยู่ทั่วไปในดินและพืช มีทั้งชนิดที่เป็นประโยชน์และชนิดที่ทาให้เกิดโทษ แบคทีเรียที่นามาใช้ควบคุมศัตรูพืชนั้น
ส่วนใหญ่อยู่ในสกุลบาซิลลัส (Bacillus) เช่น บาซิลลัส ทูริงเจนซิส (Bacillus thuringiensis หรือ BT) ซึ่งมีข้อดี คือเป็น
แบคทีเรียที่มีความเฉพาะเจาะจงสูงต่อแมลงเป้าหมาย เช่น หนอนกระทู้หอม หนอนคืบ หนอนใยผัก หนอนผีเสื้อขาว หนอน
เจาะสมอฝ้าย ปลอดภัยต่อแมลงศัตรูธรรมชาติและแมลงที่เป็นประโยชน์อื่นๆBS (Bacillus subtilis)ควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อ
ราและแบคทีเรีย และได้มีการทดลองแล้วว่ามีความปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และสภาพแวดล้อม
ลักษณะการทาลายแมลง
คือ แมลงจะต้องกินเชื้อแบคทีเรียเข้าไปสู่กระเพาะ และผนังเซลล์ เกิดสารพิษทาให้แมลงหยุดการชะงักการกินอาหาร
เคลื่อนไหวช้าลง เกิดอาการบวมแตกและแมลงตายในที่สุด
3.) การใช้เชื้อราควบคุมศัตรูพืช (Fungal Peslicide)(Fungicide)
ในการควบคุมโรคและแมลง โดยใช้เชื้อรานั้นในต่างประเทศมีการใช้กันอย่างมากมายหลายชนิด ส่วนในบ้าน
เราที่มีการใช้และการผลิตขยายและจาหน่ายพอแยกได้ คือ
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ในการควบคุมโรครากเน่า – โคนเน่า โรคเหี่ยวที่มีเชื้อสาเหตูจากเชื้อรา
การใช้เชื้อราบิวเวอเรีย ควบคุม เพลี้ยไฟ ไรแดง แมลงหวี่ขาว และเพลี้ยอ่อน เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล
ฯลฯ
4. ) การใช้ไส้เดือนฝอยควบคุมศัตรูพืช
ไส้เดือนฝอยเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในดินและน้า มีทั้งชนิดที่เป็นสาเหตุโรคพืช เช่น ไส้เดือนฝอยราก
ปม (Meloidogyne spp.) ที่ทาให้เกิดโรครากปมในมะเขือเทศ พลู และผักอื่นอีกหลายชนิดและไส้เดือนฝอยที่มีชีวิตหากิน
เป็นอิสระ (Free Living) อยู่ในดินไม่เป็นสาเหตุของโรคพืช ซึ่งบรรดาไส้เดือนฝอยที่มีชีวิ ตหากินเป็นอิสระนี้ มี 2 กลุ่ม ที่มีการ
นามาใช้ประโยชน์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช คือ สไตน์เนอร์นีม่า (Steinernema) และเฮทเทอโรแรบดิทิส (Heterorhabditis)
ชนิดที่ มีจ าหน่ ายเป็ น การค้าและใช้กั น อย่ างแพร่ห ลาย คื อ Steinernema carpocapsae เพราะสามารถเข้าทาลายแมลง
ศัตรูพืชได้หลายชนิด โดยไส้เดือนฝอยก็จะขับถ่ายแบคทีเรียชนิดหนึ่งซึ่งเป็นพิษต่อแมลงออกมา ทาให้แมลงตายภายใน 24 – 48
ชั่วโมง
2.4 การใช้สารธรรมชาติจากพืชควบคุมศัตรูพืช
ในประเทศไทยมีพืชสมุนไพรหลายชนิด ที่มีคุณสมบัติในการควบคุมแมลงศัตรูพืช และได้มีการใช้กันมานาน
แล้วในบางท้องถิ่น ในรูปของการนามาบดหรือตาแล้วนาไปฉีดพ่นแมลง เช่น สะเดา ข่า ขมิ้นชัน โล่ติ้น สาบเสือ ตะไคร้
ลาโพง หนอนตายหยาก หางไหล สามารถใช้เป็นสารไล่ สารยับยั้งการกินอาหาร และยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลงได้
ในบรรดาพืชเหล่านี้ สะเดาเป็น พืชที่ ถูกนามาใช้ประโยชน์มากที่สุด ปัจจุบันมีการสกัดสารจากสะเดาจาหน่ายเป็น
การค้าใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประสิทธิภาพของสารสกัดสะเดาในการควบคุมแมลงศัตรูพืชในแต่ละ
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ชนิดจะแตกต่างกัน คือ
1.) สารสกัดสะเดาใช้ได้ผลดี เช่น หนอนกระทู้ หนอนหลอดหอม หนอนใยผัก หนอนม้วนใบ หนอนบุ้ง หนอน
แก้วส้ม หนอนหัวกะโหลก เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไก่แจ้
2.) สารสกัดสะเดาใช้ได้ผลปานกลาง เช่น หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนเจาะต้นกล้าถั่ว หนอนเจาะดอกกล้วยไม้
หนอนเจาะยอดคะน้า หนอนเจาะถั่วฝักยาว หนอนเจาะมะเขือยาว แมลงวันทอง เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว และ
ไรแดง
3.) สารสกัดสะเดาใช้ไม่ได้ผล หรือได้ผลน้อย ได้แก่ ด้วงปีกแข็งกัดกินใบ ด้วงหมัดกระโดด มวนแดง มวนเขียว ไร
สนิม
วิธีการอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ
(1.) เก็บรักษาต้นพืชที่เป็นแหล่งอาหารอาศัยของศัตรูธรรมชาติเป็นจุด ๆ ในบริเวณไร่ – นา – สวน แพงพวย เทียน
นา ขาเขียด น้านมราชสีห์ บานไม่รู้โรยป่า ผักกาดช้าง สาบแร้งสาบกา ขยุ้มตีนหมา และหญ้าต่าง ๆ (ต้นพืชเหล่านี้เป็น
วัชพืชที่ไม่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ) ต้นพืชเหล่านี้จะมีเกสรดอกไม้และน้าหวานสาหรับเป็นอาหารของตัวเต็มวัยศัตรูธรรมชาติ
ตลอดปี ช่วยให้ศัตรูธรรมชาติสามารถดารงชีวิต และขยายพันธุ์ได้ดี
(2. ) สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดารงชีวิตของศัตรูธรรมชาติ หลังการเก็บเกี่ยวพืชหลัก เช่น การปลูกพืช
หมุนเวียนหรือพืชสลับ จะช่วยให้ศัตรูธรรมชาติมีชีวิตอยู่ข้ามฤดูได้ และช่วยควบคุมศัตรูพืชในฤดูปลูกพืชใหม่ต่อไป
(3.) เพิ่มความชื้นโดยการฉีดพ่นน้า หรือให้น้าในบริเวณแปลงปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง เพื่อให้ศัตรูธรรมชาติมีชีวิตอยู่และ
ขยายพันธุ์ได้
(4.) ไม่เผาตอซังในไร่นาหลังการเก็บเกี่ยว เพราะจะทาลายระบบนิเวศและสมดุลธรรมชาติ ซึ่งเป็นสาเหตุของการ
ระบาดของศัตรูพืชในช่วงต้นฤดู เนื่องจากไม่มีศัตรูธรรมชาติคอยควบคุม
(5.) ติดตามสถานการณ์ของศัตรูธรรมชาติและศัตรูพืชอย่างสม่าเสมอ ไม่ใช้สารเคมีในขณะที่ศัตรูธรรมชาติมีปริมาณสูง
และศัตรูพืชถูกควบคุมอยู่ในระดับที่ต่า
ประโยชน์ของการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
1.) เกษตรกรสามารถใช้ศัตรูธรรมชาติซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในไร่-นา-สวน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ควบคุมศัตรูพืชในระยะยาว
2.) ช่วยให้เกิดสมดุลธรรมชาติในระบบนิเวศ ซึ่งมีผลต่อการลดปัญหาการเกิดศัตรูพืชระบาดและไม่เกิดศัตรูพืชชนิดใหม่
ๆ
3.) ช่วยให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผลผลิตทางการเกษตร
4.) ช่วยให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม อันจะส่งผลให้การ
นาเข้าสารเคมีที่เป็นพิษลดน้อยลง และลดการกีดกันในตลาดต่างประเทศ
การผสมผสานการใช้ชีววิธีกับสารเคมี
การนาศัตรูธรรมชาติไปใช้ควบคุมศัตรูพืชไม่ว่าจะโดยการอนุรักษ์หรือการนาศัตรูธรรมชาติที่เพาะเลี้ยงไปปลดปล่อยก็
ตาม ศัตรูธรรมชาติจะลดประชากรศัตรูพืชลงได้ระดับหนึ่ง ยังคงมีแมลงศัตรูพืชบางชนิดหลงเหลืออยู่และทาความเสียหายให้กับ
พืช ดังนั้น ในบางกรณีจึงจาเป็นต้องใช้สารเคมีควบคุมหรือใช้สารเคมีผสมผสานกับการใช้ศัตรูธรรมชาติ ซึ่งเมื่อจาเป็นต้องใช้
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สารเคมีกาจัดศัตรูพืชร่วมกับการใช้ชีววิธี ความคานึงหลัก 3 ประการ คือ
1.) คานึงถึงวิธีการใช้สารเคมี ควรเลือกใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชชนิดดูดซึม (systemic pesticide) โดยการรองก้นหลุม
หรือหว่านเป็นแถว จะลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อศัตรูธรรมชาติ ซึ่งปกติจะเคลื่อนไหวไปมาที่บริเวณต้นพืช และเลือกช่วงเวลา
การใช้ให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการใช้สารในช่วงที่พบศัตรูพืชถูกแตนเบียนเข้าทาลาย
2.) เลือกใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชเจาะจง ในปัจจุบันมีสารเคมีกาจัดแมลงศัตรูพืชหลายชนิดที่สามารถควบคุม
โดยเฉพาะเจาะจงต่อชนิดของแมลง และควรเลือกใช้ชนิดที่ไม่ทาอันตรายหรือทาอันตรายน้อยที่สุดต่อศัตรูธรรมชาติ สิ่งที่
ปลอดภัยที่สุด คือ เชื้อจุลินทรีย์
3.) หลีกเลี่ยงการฉีดพ่นที่ทาอันตรายต่อศัตรูธรรมชาติโดยตรง ในบางครั้งจาเป็นต้องใช้เทคนิคในการฉีดพ่นให้เกิด
อันตรายต่อศัตรูธรรมชาติน้อยที่สุด เช่น การสร้างที่ให้ศัตรูธรรมชาติหลบซ่อนขณะฉีดพ่นสารเคมี หรือฉีดพ่นสารเคมีเฉพาะจุดที่
ตัวศัตรูพืชหากินอยู่
3. สารวจตรวจแปลงสม่าเสมอ (GO to Field Regularly) การปฏิบัติเช่นนี้จาเป็นสาหรับการติดตาม/ประเมิน
พัฒ นาการของพืช รวมถึงโรค วัชพืช และแมลงศัตรูพืชต่าง ๆ เกษตรกรควรจะลงสารวจแปลงทุกสัปดาห์ เพื่อสังเกตการณ์
เจริญเติบโตของพืช ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากศัตรูพืชรวมทั้งองค์ประกอบอื่นในระบบนิเวศ เช่น แมลงศัตรูธรรมชาติ วัชพืช
สภาพอากาศ ดิน น้า ซึ่งมีผลต่อพืช ความเข้าใจขององค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบนิเวศในแปลง จะนามาซึ่งการจัดการแปลงที่
ถูกต้อง
4. เกษตรกร คือ ผู้ชานาญในการจัดการ (Farmer is an Expert) คือสิ่งจาเป็นในระบบการเกษตรในสมัยใหม่ ที่จะ
ช่วยให้เกษตรกรเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการแปลงพืชของตนผลผลิตหรือรายได้ต่าง ๆ จะเป็นผลมาจากการที่เกษตรกรเข้าใจ
ความสั มพั น ธ์ต่าง ๆ และพยายามนาความเข้าใจนั้ นมาจัดการในแปลงของตน เป็นความพยายามที่ช่วยให้ เกษตรกรเป็ นผู้
ตัดสินใจเอง เพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของตนและสามารถจัดการสิ่งต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น สิ่งที่ต้องทาให้เกิดขึ้นกับ
เกษตรกรเพื่อพัฒนาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในแปลงของตนเองได้ นั้นคือการเพิ่มทักษะ และความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องระบบนิเวศ
วิธีการควบคุมศัตรูพืช
วิธีการที่ใช้ในการป้องกัน กาจัด และควบคุมศัตรูพืชมีด้วยกันหลายวิธี ตั้งแต่วิธีการง่ายๆที่เกษตรกรสามารถปฏิบัติได้
เองในการเพาะปลูกและดูแลรักษาประจาวัน หรือสามารถปฏิบัติได้เอง หากได้รับการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ จนถึงวิธีการขั้น
สูงที่ต้องใช้ความรู้ความชานาญเป็นพิเศษ วิธีการต่างๆ สามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้ วิธีเขตกรรม วิธีกล วิธีฟิสิกส์ ชีววิธี
เทคโนโลยีการใช้ แมลงเป็นหมัน การใช้สารธรรมชาติ และการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชได้ อนึ่ง เป็นการทราบกันดีในหมู่
นักวิช าการเกษตร และเกษตรกรมืออาชีพ ว่า วิธีการแต่ละวิธีมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน ดังนั้ นจึงเป็นเหตุผ ลของการใช้วิธี
ผสมผสานคือ ผลที่เกิดขึ้นต้องมีประสิทธิภาพสูงสุด ประหยัด ปลอดภัยต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. วิธีเขตกรรม (Cultural Control)
วิธีเขตกรรม คือ การปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพื่อให้พืชเจริญเติบโต แข็งแรง ทนทานต่อการเข้า
ทาลายของศัตรูพืชได้ โดยใช้วิธีการและปัจจัยในการปลูกพืชอย่างถูกต้อง ได้แก่
1.1 การปรับสภาพดิน โดยการเตรียมดินให้มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ให้เหมาะสม
สาหรับการเจริญเติบโตของพืช มีแร่ธาตุอาหารสมบูรณ์ มีความสม่าเสมอของหน้าดิน แต่ไม่ให้เหมาะต่อการเจริญเติบโตและ
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เพิ่มปริมาณของศัตรูพืช
1.2 การใช้พันธุ์ดี โดยคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดี มีคุณภาพ ต้านทานต่อศัตรูพืช ใช้อัตราปลูก
ระยะปลูก และช่วงฤดูปลูกที่เหมาะสม
1.3 การให้น้าและให้ปุ๋ย ถูกต้อง ถูกสูตร ตรงเวลา และสม่าเสมอ
1.4 การไถพรวน กลับหน้าดินขึ้นตาก เพื่อทาลายศัตรูพืชที่อยู่ในดิน และกาจัดศัตรูพืช
1.5 การกาจัดวัชพืช มีวัชพืชจานวนมากที่เป็นแหล่งอาศัยขยายพันธุ์ของแมลงศัตรูพืชและเป็น
พืชอาศัยรอง (secondary host หรือ alternate host) ของเชื้อสาเหตุโรคพืช นอกจากนี้วัชพืชยังแย่งธาตุอาหารจากพืชปลูก
ทาให้พืชปลูกอ่อนแอ
1.6 การตัดแต่งกิ่ง ต้นพืชที่มีกิ่งก้านที่มากเกินไปทาให้ทรงพุ่มหนาทึบ ส่งผลให้พืชสังเคราะห์
แสงได้ไม่เต็มที่ เกิดการสะสมความชื้น กลายเป็นที่อยู่อาศัยและขยายพันธุ์ของศัตรูพืช
1.7 การปลูกพืชหมุนเวียน ควรปลูกพืชคนละประเภทสลับกับพืชปลูก หรือกลุ่มพืชที่มีความ
แตกต่างกันเพื่อตัดแหล่งอาหารและแหล่งที่อยู่อาศัยของศัตรูพืชไม่ให้มีต่อเนื่อง เพื่อการดารงชีวิตและเพิ่มปริมาณของศัตรูพืช
1.8 การปลูกพืชผสม เพื่อกาจัดแหล่งอาหารและจากัดขอบเขตพื้นที่การระบาดของศัตรูพืช
เพราะถ้าปลูกพืชชนิดเดียวเป็นพื้นที่กว้าง เมื่อเกิดการระบาดขึ้นจะขยายบริเวณออกไปได้อย่างรวดเร็ว
1.9 การเลื่อนเวลาปลูก วิธีการนี้ใช้กับพืชล้มลุก หรือพืชอายุสั้น โดยพิจารณาเลี่ยงช่วงเวลาที่
มีความเสี่ยงต่อการเข้าทาลายของศัตรูพืช แต่ต้องเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชชนิดนั้นๆ โดยเฉพาะช่วงวิกฤตของการ
เจริญเติบโตหรือการให้ผลผลิต เช่น การปลูกมันสาปะหลัง ปกติเกษตรกรนิยมปลูกช่วงปลายฤดูฝนประมาณเดือนตุลาคม มกราคม ต้นมันสาปะหลังจะกระทบแล้งช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ทาให้อ่อนแอ ประจวบเหมาะกับสภาพอากาศร้อนแห้ง
เหมาะสมต่อการแพร่ขยายพันธุ์และการเข้าทาลายของเพลี้ยแป้งมันสาปะหลัง ดังนั้น จึงแนะนาให้เลื่อนการปลูกเป็นต้นฤดูฝน
ประมาณกลางเดือนเมษายน จะช่วยให้ต้นมันสาปะหลังไม่ขาดน้าและแข็งแรง ประกอบกับช่วงฝนเป็นช่วงที่ไม่เหมาะสมกับ
การขยายพันธุ์และการเข้าทาลายของเพลี้ยแป้งมันสาปะหลัง ในกรณี เพลี้ยกระโดดสีน้าตาลมักเกิดการระบาดในแปลงนาที่ทา
นาต่อเนื่อง ไม่มีการพักผืนนา ทาให้เพลี้ยงกระโดดสีน้าตาลมีแหล่งอาศัยแพร่ขยายพันธุ์ตลอดทั้งปี จึงแนะนาให้ปลูกข้าวปีละ
ไม่เกิน 2 ครั้ง เพื่อตัดวงจรการขยายพันธุ์ของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล เป็นต้น
2. วิธีกล (Mechanical control)
วัตถุประสงค์ของการใช้วิธีกล เพื่อลดปริมาณศัตรูพืชด้วยวิธีหรือเครื่องมือง่ายๆ เมื่อมีศัตรูพืชเข้า
ทาลาย ถ้าพบจานวนน้อยสามารถใช้แรงงานคน เครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่วยในการทาลาย หรือใช้กับดักในการควบคุม ได้แก่
2.1 การจับทาลายโดยใช้มือ เมื่อพบศัตรูพืช การกาจัดที่ง่ายที่สุด คือการจับแมลงศัตรูพืชด้วย
มือ หรือเขย่าต้นไม้ให้แมลงศัตรูพืชร่วงหล่นแล้วนาไปทาลาย
2.2 การใช้แรงงาน เช่น ตัดแต่งต้น กิ่ง ใบ ที่เป็นโรคหรือแมลงที่เกาะอยู่กับที่หรือเคลื่อนที่ช้าใส่
ถุงไปเผาทาลาย
2.3 การใช้มุ้งคลุมแปลง เพื่อป้องกันแมลงจากภายนอกแปลงเข้ามาทาลายพืช ภายในแปลงได้
เช่น การใช้ตาข่ายทาเป็นมุ้งคลุมแปลง การปลูกพืชในโรงเรือน
2.4 การใช้กับดัก กรงดัก ตาข่าย เพื่อดักจับแมลง และป้องกันสัตว์ศัตรูพืช เช่น หนู นก
ค้างคาว เข้ามาทาลายผลผลิตเป็นต้น
2.5 การใช้เครื่องยนต์ เช่น เครื่องจับตั๊กแตน หรือเครื่องดูดแมลง
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3. วิธีฟิสิกส์ (Physical control)
การควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีฟิสิกส์ คือ การใช้วิธีการหรือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการควบคุม
แมลงศัตรูพืช เช่น ความร้อน แสง เสียง ในการไล่ ล่อ ฆ่า ได้แก่
3.1 การใช้รังสี เช่น การฉายรังสีกาจัดศัตรูพืชที่ติดไปกับผลผลิตทางการเกษตรก่อนการส่งออก
เช่น ฉายรังสีผ ลไม้ก่อนส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อกาจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน ด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง แ ละ
แมลงวันผลไม้ชนิด Bactrocera dorsalis และ B. correcta การฉายรังสีสมุนไพรเพื่อกาจัดเชื้อราและแมลงศัตรูพืช เป็นต้น
3.2 การใช้เครื่องมือทาเสียง เพื่อให้เกิดคลื่นเสียงความถี่ต่าไล่แมลง
3.3 การใช้ความร้อน เช่น การนาดินมาอบ เพื่อผ่านความร้อนสาหรับกาจัดแมลงศัตรูพืชชนิด
ต่างๆ ที่อยู่ในดิน หรือใช้การอบด้วยไอร้อนเพื่อกาจัดแมลงที่ติดไปกับผลผลิต เป็นต้น
3.4 การใช้กับดัก ต้องใช้ให้เหมาะสมกับชนิดของแมลง เช่น กับดักแสงไฟ ใช้ในกรณีที่ตัวเต็ม
วัยชอบบินเล่นไฟในเวลากลางคืน โดยมีภาชนะใส่น้าวางไว้ใต้หลอดไฟ เมื่อตัวเต็มวัยบินมาเล่ นไฟก็จะตกลงไปในน้า หรือใช้
แบบเป็นพัดลมเพื่อดูดแมลง นิยมใช้กับผีเสื้อกลางคืน และเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล กับดักเมทธิวยูจอนอลใช้ล่อตัวเต็มวัยเพศผู้
ของแมลงวันผลไม้บางชนิดหรือกับดักโปรตีนใช้ล่อตัวเต็มวัยทั้งเพศผู้เพศเมียของแมลงวันผลไม้
4. ชีววิธี (Biological Control)
เป็นการควบคุมศัตรูพืชโดยอาศัยศัตรูธรรมชาติ เพื่อลดปริมาณศัตรูพืชลงให้อยู่ในระดับที่ไม่
ก่อให้เกิดความเสียหาย
4.1 ประเภทของศัตรูธรรมชาติ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ตัวห้า ตัวเบียนและเชื้อจุลินทรีย์
1) ตัวห้า (Predator) เป็นสิ่งมีชีวิตที่ทาให้ศัตรูพืชตายโดยการกัดกิน ดูดกินของเหลวใน
ศัตรูพืชเป็นอาหาร มักมีขนาดใหญ่กว่าศัตรูพืช หรือมีอวัยวะพิเศษสาหรับจับเหยื่อ ตัวห้าหนึ่งตัวกินศัตรูพืชได้หลายตัว เช่น
แมลงปอ แมลงช้าง แมงมุม เป็นต้น
2) ตัวเบียน (Parasitoid) ทาให้ศัตรูพืชตายโดยการกินอาหาร อยู่อาศัย และขยายพันธุ์
ภายในตัวศัตรูพืช หรือบนตัวศัตรูพืช มักมีขนาดเล็กกว่าศัตรูพืช การทาลายเป็นแบบเฉพาะเจาะจงต่อชนิด ศัตรูพืช จะทาลาย
ศัตรูพืชทีละตัว และขยายพันธุ์ได้มาก เช่น แตนเบียนชนิดต่างๆ และไส้เดือนฝอยบางชนิด เป็นต้น
3) จุลินทรีย์ (Micro-organism) เป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่ทาให้ศัตรูพืชเป็นโรคตาย จุลินทรีย์
ที่มีอยู่ทั่วไปจะทาลายศัตรูพืชเมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสม และสามารถทาลายศัตรูพืชได้ครั้งละมากๆ เช่น เชื้อแบคทีเรีย เชื้อ
รา เชื้อไวรัส เป็นต้น
ศัตรูธรรมชาติ ดารงชีวิตอยู่ด้วยการกินหรืออาศัยบนหรือในตัวศัตรูพืช ดังนั้นศัตรูธรรมชาติจึงสามารถหาอาหารซึ่งก็คือ
ศัตรูพืชได้ แม้ศัตรูพืชจะหลบซ่อนอยู่ก็ตาม ถือเป็นกลไกที่สาคัญในการควบคุมสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติตามกระบวนการห่วงโซ่
อาหาร ที่ทาให้เกิดสมดุลทางธรรมชาติในสภาพปกติศัตรูธรรมชาติจะมีปริมาณมากกว่าศัตรูพืช 5-6 เท่า
แม้ว่าการควบคุมศัตรูพืชโดยชีว วิธีจะมีประโยชน์และมีข้อดีมากมาย ก็ยังคงต้องคานึงถึงข้อจากัดและปัจจัยเกี่ยวข้อง
อื่นๆ ซึ่งต้องมีข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้การใช้ชีววิธีได้ผลดี คุ้มค่า ประหยัด เช่น หากปล่อยให้มีการระบาด พืช
เกิดความเสียหายแล้ว การใช้ศัตรูธรรมชาติก็ต้องใช้ในปริมาณสูง ซึ่งต้องใช้ต้นทุนสูง จึงควรใช้ชีววิธีที่ประหยัด ส่งผลกระทบ
น้อย และคุ้มค่าที่สุด เช่น ใช้ศัตรูธรรมชาติที่กินอาหารเก่ง ขยายพันธุ์ได้ดี ดังนั้นการใช้ศัตรูธรรมชาติควรปล่อยก่อนเกิดการ
ระบาดหรือขณะที่ศัตรูพืชมีปริมาณต่า เพื่อช่วยควบคุมศัตรูพืช ให้อยู่ในปริมาณที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
4.2 ประเภทของการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
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1) การควบคุมโดยชีววิธีแบบธรรมชาติ เป็นการควบคุมที่เกิดขึ้นเองโดยศัตรูธรรมชาติที่
อยู่ในธรรมชาติ คอยควบคุมปริมาณศัตรูพืชให้อยู่ในระดับสมดุล
2) การควบคุมโดยชีววิธีที่มนุษย์ทาขึ้น เป็นการนาศัตรูธรรมชาติมาผลิตขยาย เพิ่ม
ปริมาณให้ มากพอที่จะควบคุมศัตรูพืชและปล่อยเติมในธรรมชาติเนื่องจากศัตรูธรรมชาติที่มีอยู่ในธรรมชาติไม่เพียงพอที่จะ
ควบคุมศัตรูพืชได้
สถานการณ์ศัตรูธรรมชาติในปัจจุบัน มีปริมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากการใช้สารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชมากเกินความจาเป็นและใช้อย่างไม่ถูกต้อง การตายโดยธรรมชาติ เนื่องจากแหล่งอาศัยถูกทาลายจากการทาการเกษตร
ไม่ถูกต้อง จึงจาเป็นต้องมีการผลิตขยาย เพื่อปล่อยเพิ่มเติมลงในธรรมชาติโดยหน่วยงานราชการ ทาให้รูปแปลงส่งเสริม แปลง
สาธิตเกษตรกรทาใช้เองในกลุ่มสมาชิก และทาเป็นการค้าโดยบริษัทเอกชน
4.3 ข้อควรปฏิบัติในการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
เมื่อเริ่มปลูกพืช เกษตรกรต้องสารวจแปลงปลูกอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ทราบสถานการณ์ของ
ศัตรูพืช ศัตรูธรรมชาติ และสภาพความแข็งแรงของพืชที่ปลูก รวมทั้งทราบพฤติกรรมของศัตรูพืช ศัตรูธรรมชาติ เพราะการ
ตัดสินใจเลือกใช้วิธีการควบคุมศัตรูพืชโดยไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงจะทาให้การควบคุมศัตรูพืชไม่ได้ผล กรณีที่เลือกใช้ชีววิธีและ
สารวจแปลงปลูกพืชแล้วพบว่ามีศัตรูธรรมชาติเพียงพอ ก็ไม่จาเป็นต้องปล่อยเพิ่ม การใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมศัตรูพืช ควรใช้
อย่างต่อเนื่องจะเห็นผลเร็วเพราะเมื่อใช้ศัตรูธรรมชาติ หรือใช้วิธีอื่นที่ไม่ใช่สารเคมี ศัตรูธรรมชาติทั้งที่มีอยู่ในธรรมชาติและที่
ปล่อยลงไปจะทางานตลอดเวลาเพราะต้องหาอาหารเพื่อดารงชีวิต เป็นกระบวนการที่มีอยู่ในธรรมชาติซึ่งจะช่วยกันควบคุม
ศัตรูพืชตลอดเวลา การใช้สารเคมีโดยไม่จาเป็นจะทาลายศั ตรูธรรมชาติเนื่องจากวิถีชีวิตของศัตรูธรรมชาติเป็นนักล่า มักคอย
ล่าศัตรูพืชอยู่บริเวณรอบๆทรงพุ่ม ในขณะที่ศัตรูพืชที่กินส่วนของพืชเป็นอาหารมักหลบอาศัยอยู่ในทรงพุ่มหรือบางชนิดอยู่
ภายในต้น กิ่ง หรือใต้ใบ จึงทาให้การพ่นสารเคมีแต่ละครั้ง ศัตรูพืชเป้าหมายถูกทาลายน้อยกว่าศัตรูธรรมชาติ และถ้าใช้สารเคมี
ไม่ถูกต้อง เช่น ใช้สารเคมีผิดประเภท ช่วงเวลาพ่นไม่เหมาะสม จะยิ่งทาให้ศัตรูพืชถูกทาลายน้อยมาก
4.4 ข้อดีของการใช้ชีววิธี
1) การใช้ ศั ต รู ธ รรมชาติ ค วบคุ ม ศั ต รูพื ช ท าให้ ป ระหยั ด ค่ าใช้ จ่ าย เพราะศั ต รูธ รรมชาติ มี อ ยู่ ม ากมายใน
ธรรมชาติ ไม่ต้องเสียเงินซื้อ ทางานโดยไม่ต้องจ่ายค่าจ้าง ทาให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตลดลง
2) การปล่อยให้ศัตรูธรรมชาติทางานอย่างต่อเนื่องจะให้ผลแบบยั่งยืน เพราะศัตรูธรรมชาติสามารถขยายพันธุ์
ต่อไปเรื่อยๆ ตราบเท่าที่มีอาหารอยู่ และไม่มีความเสี่ยงเมื่อมีศัตรูพืชระบาดต่างกับสารเคมีที่ต้องใช้ถี่ขึ้น ในปริมาณมากขึ้น และ
ต้องเฝ้าระวังมากขึ้น เพราะศัตรูธรรมชาติถูกทาลายเนื่องจากการพ่นสารเคมี
3) ศัตรูธรรมชาติไม่ทาให้ศัตรูพืชเกิดความต้านทาน และไม่ทาให้เกิดศัตรูพืชชนิดใหม่ขึ้น
) ศัตรูธรรมชาติไม่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิ ตชนิดอื่น เนื่องจากเลือกทาลายเฉพาะศัตรูพืชชนิดนั้นๆ และไม่เกิดพิษ
ต่อสภาพแวดล้อมเพราะเป็นสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติอยู่แล้ว อีกทั้งไม่ตกค้างอยู่ในผลผลิตเพราะศัตรูธรรมชาติไม่กินพืชเป็นอาหาร
5) ศัตรูธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค และสภาพแวดล้อม
4.5) ประโยชน์ที่จะได้รับจากการส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
1) เกษตรกรจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี และนาไปปฏิบัติด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง
ทาให้สามารถใช้ศัตรูธรรมชาติซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในแปลงเพาะปลูกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุม
ศัตรูพืชได้ในระยะยาง
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2) ช่วยให้ เกิดสมดุลธรรมชาติในระบบนิเวศ ซึ่งมีผ ลต่อการลดปัญหาการเกิดศัตรูพืชชนิดใหม่ๆ และการ
ระบาดของศัตรูพืช
3) ช่วยให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภคผลผลิตทางการเกษตร และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
4) ช่วยให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อม อันจะส่งผลต่อ
ภาพรวมของทั้งประเทศ
4.6) ความแตกต่างของการควบคุมศัตรูพืชโดยชีวภาพและการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
การควบคุมศัตรูพืชโดยชีวภาพ เป็นการนาเอาความหลากหลายทางด้านชีวภาพ เข้ามาใช้ในระบบการปลูกพืช
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ชนิดพืชและศัตรูเป้าหมาย ซึ่งการควบคุมศัตรูพืชโดยชีวภาพ จะมีความแตกต่างจาก
การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีก็คือ การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี เป็นการใช้ประโยชน์จากศัตรูธรรมชาติไปควบคุมศัตรูพืช แต่การ
ควบคุมศัตรูพืชโดยชีวภาพเป็นการนาเอาความหลากหลายทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องในระบบการปลูกพืช เช่น ศัตรูธรรมชาติ ชีว
ภัณฑ์ สารธรรมชาติที่ได้จากพืช สารธรรมชาติที่ได้จากสัตว์ น้าหมักชีวภาพ หรืออื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเพื่อเป็นปัจจัยใน
การนาไปจัดการในระบบปลูกพืชและควบคุมศัตรูพืช
5) การควบคุมด้วยเทคนิคการใช้แมลงเป็นหมัน (The sterile insect technique : SIT)
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (ISPM N0.5,2007) ได้จัดเทคนิคการใช้แมลงเป็นหมันให้เป็นวิธีการ
ควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี (Biological control) เป็นวิธีการที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม อาศัยหลักการ “คุมกาเนิด” โดยแมลง
เป็นหมันจะไปผสมพันธุ์กับแมลงในธรรมชาติทาให้ไข่ที่ออกมาฝ่อไม่สามารถฟักเป็นตัว ลดการแพร่ขยายพันธุ์ของแมลงศัตรูพืช
ด้วยแมลงที่เป็นหมันชนิดเดียวกัน (autocidal control) และเมื่อปล่อยอย่างท่วมท้นแบบครอบคลุมพื้นที่ ติดต่อกั นอย่างน้อย
3 ช่วงอายุ จะทาให้ประชากรแมลงศัตรูพืชชนิดนั้นลดลงอย่างมีนัยสาคัญ ตัวอย่างการควบคุมศัตรูพืชที่ประสบความสาเร็จใน
ประเทศไทย ได้แก่ แมลงวันผลไม้หลายชนิด หนอนใยผัก และหนอนเจาะสมอฝ้าย
6) การใช้สารธรรมชาติ (Natural substance)
การควบคุมศัตรูพืชโดยการใช้สารธรรมชาติ คือ การนาสารที่สกัดได้จากวัสดุธรรมชาติที่มีฤทธิ์ในการควบคุมศัตรูพืช
มาใช้ในการป้องกันกาจัด เช่น เมล็ดสะเดา ตะไคร้หอม พลูป่า หางไหล(โล่ติ้น) ว่านน้า หนอนตายหยาก เป็นต้น
7) สารเคมี (Chemical control)
การควบคุมศัตรูพืชโดยใช้สารเคมี เป็น วิธี หนึ่งที่ส ามารถนามาใช้ควบคุมศัตรูพืชผสมผสานร่วมกับวิธีอื่นๆได้ แต่
จะต้องพิจารณาใช้เมื่อมีความจาเป็นหลังจากที่วิธีการอื่นๆไม่สามารถควบคุมและกาจัดศัตรูพืชได้ และต้องใช้อย่างเหมาะสม
และปลอดภัยเท่านั้น โดยต้องสารวจศัตรูพืชอย่างสม่าเสมอ เมื่อศัตรูพืชมีปริมาณสู ง หรือศัตรูพืชทาให้เกิดเสียหายแล้ว หรือ
ศัตรูพืชอยู่ในระยะที่กาจัดได้ยาก วิธีการใช้สารเคมีที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมมีหลายวิธี เช่น การใช้สารเคมีเป็นเหยื่อล่อ เหยื่อ
พิษหรือใช้สารล่อ หรือการฉีดเข้าลาต้น ทั้งนี้ ต้องเลือกใช้ชนิดของสารเคมีและวิธีการให้เหมาะสมกับศัตรูพืชและพืช
การใช้สารเคมีไม่ถูกต้องจะก่อให้เกิดผลเสียหลายประการ เช่น พบพิษตกค้างของสารเคมีในผลผลิต ปนเปื้อนใน
สิ่งแวดล้อม เกิดอันตรายต่อผู้ใช้และผู้บริโภค เพิ่มต้นทุนในการผลิต เนื่องจากราคาแพงเพราะนาเข้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้
สารเคมียังทาลายกระบวนการควบคุมศัตรูพืชของศัตรูธรรมชาติ ทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง
ไป กระบวนการควบคุมศัตรูพืชในระบบห่วงโซ่อาหารเปลี่ยนไป จนอาจทาให้การควบคุมโดยธรรมชาติไม่ได้ผล หรือยุ่งยากมาก
ขึ้นในการจัดการ
ข้อควรระวังในการใช้สารเคมี
จากปัญหาที่เกิดจากการใช้สารเคมี รัฐบาลได้ออกมาตรการจากัดการซื้อขายและการใช้สารเคมีทั้งสารเคมีชนิดที่ห้าม
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ใช้ และชนิ ด ที่ ห้ ามมี ไว้ในครอบครอง ปั จ จุ บั น ภาครัฐ ได้ ก าหนดการผลิ ต สิ น ค้ าให้ เป็ น การผลิ ต สิ น ค้ าเกษตรที่ มี คุ ณ ภาพ
ปลอดภัย ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม และตรงตามมาตรฐานทาให้การใช้ส ารเคมีทางการเกษตรโดยเฉพาะด้านการจัดการศัตรูพืช
ต้องมีความรอบคอบและระมัดระวังมากยิ่งขึ้น มีบ่อยครั้งที่เกษตรกรพ่นสารเคมีซ้า หลังจากที่แมลงศัตรูพืชตายแล้วจกการถูก
แตนเบียนเข้าทาลาย หรือตายเพราะสิ้นอายุขัย
ปัญหาพิษของสารเคมีที่ตกค้างในผลผลิต ในสิ่งแวดล้อม และอันตรายของสารเคมีที่มีต่อผู้ใช้ทาให้เกิดการเจ็บป่วย
หรือมีข้อมูลว่าสารเคมีอาจเป็นสารก่อมะเร็ง เหล่านี้ล้วนทาให้เกิดกระแสต่อต้านการใช้สารเคมีมากมาย นอกจากนี้แมลง
ศัตรูพืชหลายชนิดที่มีการระบาดมาเป็นเวลานาน แม้มีการใช้สารเคมีมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังคงมีการระบาดอยู่ ทาให้เกิด
ความสับสนถึงประสิทธิภาพของการใช้สารเคมีควบคุมศัตรูพืช ประกอบกับมีการศึกษาในเวลาต่อมาว่ามีการควบคุมศัตรูพืช
หลายวิธีที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ จึงทาให้การควบคุมศัตรูพืชต้องเปลี่ยนจากการใช้สารเคมีแต่เพียง
อย่างเดียว มาใช้การควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน อย่างไรก็ดีในบางสถานการณ์สารเคมียังคงมีความจาเป็น แต่ต้องใช้อย่าง
เหมาะสมและปลอดภัย โดยมีข้อควรระวังดังนี้
1) พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่สนับสนุน และยังยั้งการระบาดของศัตรูพืช เช่น สภาพอากาศ พันธุ์พืช
อายุพืช ระยะพืช อายุ แมลง ระยะแมลงศัตรูพืช ศัตรูธรรมชาติ การปฏิบัติของเกษตรกรและอื่นๆ ควรหลีกเลี่ยงการใช้
สารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการควบคุมศัตรูพืชโดยธรรมชาติ
2) ปริมาณและชนิดของศัตรูพืชมีความสัมพันธ์กับปริมาณศัตรูธรรมชาติ อายุพืช และสภาพ
อากาศ ปกติตามกระบวนการทางธรรมชาตินั้ น ศัตรูธรรมชาติจะควบคุมปริมาณศัตรูพืชให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายกับพืช ไม่มีความจาเป็นต้องใช้สารเคมี เพราะสารเคมีที่ใช้จะไปทาลายศัตรูธรรมชาติ ทาให้เกิดการระบาดรุนแรงมาก
ขึ้น หรือเกิดการระบาดซ้าได้
3) สารเคมีมีหลายประเภททั้งเพื่อป้องกัน กาจัด และควบคุม แต่ส่วนใหญ่นิยมใช้เพื่อวัตถุประสงค์
เดียวคือ กาจั ดศัตรูพืช ทัน ทีเมื่อเกิดการระบาด แต่เมื่อใช้สารเคมีแล้วกระบวนการควบคุมทางธรรมชาติอื่นๆจะหยุดทันที
ดังนั้นจึงควรใช้สารเคมีเมื่อมีศัตรูพืชระบาดมากจนไม่สามารถใช้วิธีอื่นกาจัดได้เท่านั้น
4) หลังจากฉีดพ่นสารเคมีต้องเพิ่มการเฝ้าระวังให้มากขึ้นเพราะ ศัตรูพืชที่ยังมีชีวิตเหลืออยู่ใน
แปลงสามารถเพิ่มปริมาณได้อย่างไม่จากัดเพราะไม่มีศัตรูธรรมชาติคอยควบคุม ประกอบกับศัตรูพืชมีวงจรชีวิตสั้น และเพิ่ม
ปริมาณได้มากตามปริมาณพืชอาหาร ระบบการสารวจตรวจนับและเฝ้าระวังจึงต้องมีมากขึ้นหลังการใช้สารเคมี
5) สารเคมีที่ใช้เพื่อป้องกันการระบาด จะมีผลในการควบคุมศัตรูพืชน้อยมาก เพราะมักถูกทาให้
เสื่อมคุณภาพด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น ลม ฝน หรือแม้แต่พืชเองที่สามารถกาจัดสารเคมีที่แปลกปลอมได้ด้วยกระบวนการสังเคราะห์
แสงและการคายน้า ทาให้สารเคมี ที่เหลืออยู่มีปริมาณไม่เพียงพอที่จะกาจัดศัตรูพืช แต่กลับทาให้ศัตรูพืชสร้างความต้านทาน
ขึ้นเรื่อยๆ จึงมีการใช้สารเคมีซ้าในปริมาณที่เพิ่มขึ้นและบ่อยครั้ง เพราะศัตรูพืชเกิดการระบาดอย่างต่อเนื่องหลังการใช้สารเคมี
6) สารเคมีกาจัดศัตรูพืชทุกชนิดมีอันตราย เกษตรกรผู้ใช้ต้องใช้อย่างระมัดระวัง และสารเคมีทุก
ชนิดต้องนาเข้าจากต่างประเทศทั้งสิ้น จึงมีราคาแพง การใช้สารเคมีเป็นการเพิ่มต้นทุน หากราคาผลผลิตตกต่าอาจเสี่ยงต่อการ
ขาดทุนได้ จึงต้องคิดให้รอบคอบถึงผลตอบแทนที่จะได้รับ
7) สารเคมีกาจัดศัตรูพืชแต่ละชนิดมีคุณสมบัติเฉพาะในการควบคุมศัตรูพืชแต่ละชนิด เช่น สาร
กาจัดโรคพืช สารกาจัดแมลง สารกาจัดไร สารกาจัดไส้เดือนฝอย สารกาจัดหนูเป็นต้น และในแต่ละชนิดเองก็มีความจาเพาะ
เจาะจงและมีข้อจากัดในการใช้ต่างกัน เช่นสารกาจัดแมลงประเภทสัมผัสหรือถูกตัวตาย หรือประเภททาลายระบบหายใจ
สามารถทาลายแมลงได้ทุกชนิด ในขณะที่สารกาจัดแมลงประเภทกินตาย สามารถทาลายแมลงจาพวกปากกัด สารกาจัดแมลง
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ประเภทดูดซึมสามารถทาลายแมลงจาพวกปากดูด และไรศัตรูพืชใช้สารเคมีทั่วไปไม่ได้ต้องใช้สารเคมีกาจัดไรเท่านั้น เป็นต้น
8) มีสารเคมีกาจัดศัตรูพืชประมาณ 94 ชนิดที่ห้ามใช้ และห้ามมีไว้ในครอบครองเนื่องจากมี
อันตรายการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชจึงไม่ง่ายอย่างที่เกษตรกรและหลายคนเข้าใจ และเกษตรกรส่วนมากยังใช้สารเคมีไม่
ถูกต้อง จึงเป็น เหตุให้มีสารเคมีจาหน่ายในท้องตลาดมากกว่า 15,000 ชนิด ในขณะที่ศัตรูพืชยังคงมีการระบาดสร้างความ
เสียหายให้กับเกษตรกร ทั้งที่มีการใช้สารเคมีอย่างต่อเนื่องตลอดมา
ข้อเปรียบเทียบระหว่างการใช้สารเคมีและการใช้ชีววิธีควบคุมศัตรูพืช
ใช้สารเคมี
แก้ปัญหาได้เฉียบพลันแต่ช่วงระยะสั้นๆ
สิ้นเปลืองเพราะต้องเสียค่าสารเคมีและค่าจ้างพ่น
สารเคมีทุกชนิดอันตราย
ทาให้แมลงต้านทานสารเคมีและเกิดศัตรูพืชชนิดใหม่

ใช้ชีววิธี
แก้ไขปัญหาได้ในระยะยาว
ประหยัดไม่ต้องซื้อและจ้าง
ปลอดภัยเพราะอยู่ในธรรมชาติ
ช่วยให้เกิดสมดุลธรรมชาติ

กลยุทธการป้องกันและกาจัดศัตรูพืช
การป้องกันและกาจัดศัตรูพืชในปัจจุบันนับว่ามีความสาคัญมาก และเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งของการผลิต ที่เกษตรกรจะ
ละเลย หรือไม่ให้ความสาคัญไม่ได้ เนื่องจากสภาพปัจจุบันอาจจะกล่าวได้ว่ามีการระบาดของแมลงศัตรูพืชมาก ทาให้เกษตรกร
ผู้ปลูกนั้น ๆ มีความจาเป็นต้องวางแผนในการป้องกันและกาจัดศัตรูพืชนั้น เกษตรกรสามารถเลือกได้หลายวิธีร่วมกันตามความ
ต้องการโดยเริ่มตั้งแต่การปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว ซึ่งวิธีป้องกันและกาจัดศัตรูพืชที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร มีดังนี้
1.) การใช้พืชพันธุ์ต้านทาน ต่อโรค – แมลง
2.) การใส่ปุ๋ย การเพิ่มอัตราปุ๋ยไนโตรเจน
จะทาให้เนื้อเยื่อพืชอวบน้าและนุ่มอ่อนแอต่อการเข้าทาลาย เกิดการ
ระบาดของโรคและแมลงมากขึ้น ก่อนใส่ปุ๋ยจึงควรพิจารณาจากความอุดมสมบูรณ์ของดินก่อนเป็นพื้นฐานใส่ปุ๋ยถูกสูตร ถูกเวลา
ถูกอัตราและถูกวิธี
3.) วิธีการปลูก การปลูกที่มีความหนาแน่นสูงเกินไปหรือการหว่านเมล็ดที่หนาแน่นเกินไป ความชื้นระหว่างต้นพืชจะ
สูง หากมีโรคหรือแมลงเข้าทาลายจะสามารถแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและรุนแรงได้
4.) การจัดการน้า ควรให้น้าอย่างเหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไป และไม่ควรให้น้าในเวลาพลบค่าเกินไป เพราะอาจ
ทาให้เกิดเชื้อราซึ่งชอบความชื้นสูงระบาดได้
5.) เลือกระยะเวลาปลูกที่เหมาะสม เพือ่ หลีกเลี่ยงโรคและแมลงที่อาจระบาด
6.) การจัดการระบบการปลูกพืช ควรมีการปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อตัดวงจรชีวิตโรคและแมลงศัตรูพืช
7.) การใช้เหยื่อล่อเท่าที่ผ่านมาการใช้ Protein Hydrolysate เป็นเหยื่อล่อแมลงวันทองจะทาควบคู่ไปกับวิธีการอื่น ๆ
8.) การใช้กับ ดั กกับ ดักกาวสี เหลื องมีการใช้กับพื ช ผั กอย่างได้ผ ล ในไม้ผ ลมีการใช้กับ ดักที่มีส ารเมทิล ยูจินอล ล่ อ
แมลงวันทองเพศผู้มาติดกับ
9.) การใช้ไฟล่อมีแมลงหลายชนิด เช่น ผีเสื้อมวนหวาน และมีผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดที่สามารถใช้ไฟล่อ แต่ทั้งนี้ต้องดู
ความเป็นไปด้วย
10.) การทาความสะอาดแปลงปลูก และกาจัดวัชพืชเพื่อไม่ให้รกรุงรังเป็นที่อาศัยหลบซ่อนของแมลงศัตรู ฉะนั้นผลที่
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ถูกแมลงวันทองทาลาย และหนอนอื่น ๆ ควรทาลายให้หมด
11.) การใช้พืชล่อโดยการปลูกต้นไม้ที่แมลงศัตรูชอบ เมื่อแมลงเข้าทาลายใช้สารเคมีปราบ
12.) การใช้สารสกัดจากพืชปัจจุบันมีการนาเอาสารสกัดจากพืชมาใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชซึ่งสารสกัดที่นิยมใช้
ได้แก่ สะเดา คูณข่า ตะไคร้หอม ขี้เหล็ก บอระเพ็ด สาบเสือ กลอย ไหลแดง หนอนตายหยาก เป็นต้น โดยเฉพาะ
สะเดากาลังเริ่มมีบทบาทในการควบคุมแมลงศัตรู โดยใช้เมล็ดสะเดาบด 700 กรัม ต่อน้า 20 ลิตร สาหรับฉีดพ่น ควบคุมแมลง
ต่าง ๆ ถ้าบดหยาบใช้ 1 กิโลกรัม
13.) การเขตกรรมอื่น ๆ นอกจากวิธีต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วยังมีวิธีการเขตกรรมอีกวิธีหนึ่งที่นามาใช้ในการป้องกัน และ
กาจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน เช่น การตัดแต่งกิ่ง การทาความสะอาดสวน การแต่งดอก – ผล เป็นภารกิจที่เกษตรกรปฏิบัติกัน
อยู่แล้ว
14.) การใช้ชีววิธี โดยปกติในธรรมชาติ ศัตรูธรรมชาติจะมีจานวนมากกว่า ศัตรูพืช 5 – 6 เท่า แต่ถ้ามีการใช้สารเคมี
ก็จะเป็นการทาลายศัตรูธรรมชาติที่มีประโยชน์ได้ จึงควรมีการอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติที่มีประโยชน์ไว้ เช่น การใช้ตัวห้า ตัว
เบียนและจุลินทรีย์ต่าง ๆ เช่นการใช้เชื้อบีทีกาจัดหนอน การใช้เชื้อรา เชื้อไวรัส และไส้เดือนฝอยในการควบคุมศัตรูพืช เป็น
ต้น
15.) การปลูกผักในมุ้ง การปลูกผักภายใต้หลังคาที่คลุมด้วยมุ้งตาข่าย จะช่วยป้องกันการทาลายของแมลงศัตรูพืช
ให้ผลผลิตที่คุณภาพสูงไม่มีร่องรอยการทาลายของแมลง ผักที่ปลูกได้ในตาข่าย ได้แก่ คะน้า ผักกาดขาว ผักกาดเขียวปลี
กวางตุ้ง ผักกาดฮ่องเต้ ตั้งโอ๋นวลจันทร์ ป๊วยเหล็ง กะหล่าปลี มีข้อดีของการปลูกผักในมุ้ง เช่นสามารถป้องกันผีเสื้อหนอน
ชนิดต่าง ๆ หนอนกระทู้หอม ด้วงหมัดผัก หนอนคืบ และหนอนอเมริกันทาให้ลดการให้สารเคมีลงได้มากกว่า 70% ผักปลูกใน
มุ้งโตเร็วออกดอกเร็วกว่าปกติอุณหภูมิภายในสูงกว่าภายนอก 2 องศาเซลเซียส และความชื้นสูงกว่าประมาณ 20% ซึ่งช่วยให้
ประหยัดน้าประมาณ 50% และสามารถปลูกได้ในฤดูฝนช่วยลดแรงปะทะของเม็ด ฝนทาให้ผักไม่ชะงักการเจริญเติบโต ข้อเสีย
ของการปลูกผักในมุ้ง เช่น ต้นทุนการผลิตสูง เหมาะสาหรับผักที่จะขายในซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีราคาสูงหว่าท้องตลาด 4 –
5 เท่า
16.) การใช้สารเคมี ควรเลือกใช้เฉพาะที่มีความจาเป็น และมีผลกระทบน้อยที่สุด ใช้สารเคมีที่เฉพาะ เจาะจงการ
ทาลายของแมลง มากกว่าสารที่ฆ่าแมลงได้ มากชนิด ควรเลือกใช้สารที่ไม่มีพิษตกค้างนานเกินไป และสารที่ไม่มีพิษสูงมาก ควร
ใช้ขณะที่ศัตรูระบาดอยู่ในระดับที่คาดว่าจะเกิดความเสียหาย และการใช้สารเคมีควรเป็นทางเลือกสุดท้ายในการป้องกันและ
กาจัดศัตรูพืช เกษตรกรจึงควรหมั่นตรวจแปลงม่าเสมอ เพื่อนามาพิจารณาก่อนใช้สารเคมี
สารชีวภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันกาจัดศัตรูพืช
เชื้อราไตรโคเดอร์มา
เชื้อราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma harzianum) เป็นเชื้อราชั้นสูงเส้นใยมีผนังกั้นเจริญได้ดีในดิน เศษซากพืช
ซากของสิ่งมีชีวิตต่างๆ และวัสดุอินทรีย์ตามธรรมชาติ
สร้างเส้นใยสีขาวและผลิตส่วนขยายพันธุ์ที่เรียกว่า "โคนิเดีย"
หรือ "สปอร์" เมื่อนามาเพาะเลี้ยงจะเห็นเส้นใยสีขาวและ สปอร์สีเขียว บางชนิดอาจเป็นสีขาวหรือเหลือง เชื้อราไตรโคเดอร์
มาจัดเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ (Antagonis fungicide) ที่สามารถใช้ควบคุมโรคพืชในดินหลายชนิดโดยวิธีการเบียดเบียนหรือ เป็น
ปรสิต แข่งขันหรือแย่งใช้อาหารที่เชื้อโรคต้องการ นอกจากนี้เชื้อราไตรโคเดอร์มายังสามารถช่วยละลายแร่ธาตุในดินให้อยู่
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ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และชักนาให้ต้นพืชมีความต้านทานต่อเชื้อโรคพืชทั้งเชื้อรา
และแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช สาหรับกลไกของเชื้อไตรโคเดอร์มาในการต่อสู้กับเชื้อสาเหตุโรคพืชมีดังนี้

- การแข่งขันกับเชื้อโรคพืช ด้วยเหตุที่เชื้อราไตรโคเดอร์มาเจริญสร้างเส้นใยได้รวดเร็ว สามารถสร้างสปอร์ได้ในปริมาณสูงมาก
โดยอาศัยอาหารจากเศษวัสดุอินทรีย์ต่าง ๆ จึงช่วยให้เชื้อราไตรโคเดอร์มาสามารถแข่งขันกับเชื้อโรคพืชหรือจุลินทรีย์ที่อยู่
บริเวณเดียวกัน นอกจากนี้เชื้อไตรโคเดอร์มายังรบกวนกิจกรรมต่าง ๆ ของเชื้อโรคทาให้ความรุนแรงลดลง
- การเป็นปรสิตต่อเชื้อโรคพืช เชื้อราไตรโคเดอร์มาสามารถสร้างเส้นใยพันรัดแล้วแทง ส่วนของเส้นใยเข้าสู่ภายในเส้น
ใยของเชื้อราสาเหตุโรคพืช ทาให้เส้นใยเชื้อโรคพืชตายและไตรโคเดอร์มายังทาลายโครงสร้าง ที่เชื้อโรคพืชสร้างขึ้นเพื่อ
ขยายพันธุ์หรืออยู่ข้ามฤดูปลูก
- การสร้างสารยับยั้งหรือทาลายเชื้อโรคพืช เชื้อราไตรโคเดอร์มาสามารถสร้างสารปฏิชีวนะ สารพิษและน้าย่อย
(เอ็นไซม์) เพื่อหยุดยั้งหรือทาลายเส้นใยของเชื้อราสาเหตุโรคพืชได้
- การชักนาให้พืชมีความต้านทานโรค เชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันระบบรากพืชจากการเข้าทาลายของเชื้อราสาเหตุ
โรคพืช ทาให้ระบบรากพืชสมบูรณ์แข็งแรง ช่วยให้เมล็ดงอกและเจริญเติบโตได้ดี ชักนาให้พืชผลิตสารประเภทเอนไซม์หรือ
โปรตีน เช่น เพนทิลไพโรน กรดฮาร์เซียนิค กระตุ้นให้เกิดความต้านทานโรคขึ้นภายในพืช
ประโยชน์ของการใช้ไตรโคเดอร์มา
ควบคุม ทาลายหรือยับยั้งเชื้อราในดินสาเหตุโรคพืชทั้งราชั้นสูงและราชั้นต่า เช่น
1. ทาลายเชื้อราพิเทียม(Pythium spp.)สาเหตุโรคเน่าระดับดิน กล้ายุบ กล้าเน่า โคนเน่า โรคยอดเน่าในพืชไร่
มะเขือเทศ พืชผักชนิดต่างๆ
2. ทาลายเชื้อราไฟทอฟเทอร่า (Phytopthora spp.) สาเหตุโรคราที่ทาให้ผลร่วง ดอกร่วงในลาไย
ลิ้นจี่ โรคดอกรวงในทุเรียน โรครากเน่า-โคนเน่า ใน พริก ทุเรียน ส้ม มะนาว พริกไท แตงโม แตงกวา แตงร้าน มะเขือเทศและ
โรคเน่าเข้าไส้ในกล้วย ฯลฯ
3. ทาลายเชื้อราสเคอโรเทียม (Sclerotium spp.) สาเหตุโรค โคนเน่า โรคกล้าไหม้ ราเม็ดผักกาด โรคเหี่ยวใน
พืชผักชนิดต่าง ๆ มะเขือเทศ พืชไร่ สตรอเบอรี่ มันฝรั่ง
4. ทาลายเชื้อราไรซอกโทเนีย (Rhizoctonia spp.) สาเหตุโรคเน่าคอดิน กล้ายุบ กล้าเน่า ทาให้ทุเรียนเป็นโรคใบ
ติด
5. ทาลายเชื้อราคอลเลทโททริกัม (Colletotrichum spp.) สาเหตุโรคแอนแทรคโนสในมะม่วง องุ่น ฝรั่ง พุทรา ชมพู่
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มะละกอ พริก หอมหัวใหญ่ หอมแบ่ง หอมแดง กระเทียม มันฝรั่ง
6. ทาลายเชื้อราอัลเทอนาเรีย (Alternaria spp.) สาเหตุโรคโรคใบจุดเน่าในพืชตระกูลกระหล่าเช่น ผักคะน้า
ผักกาดขาว กระหล่าดอก กระหล่าปลี บรอคโครี่ สตรอเบอรี่ มันฝรั่ง พริก
7. ทาลายเชื้อรา ฟิวชาเรียม (Fusarium spp.) สาเหตุโรคใบไหม้ในไม้ผล พืชไร่ พืชผักชนิดต่างๆ ตลอดจนไม้ดอก
ไม้ประดับ
ขั้นตอนการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาโดยใช้หัวเชื้อสด
โดยศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดเชียงใหม่
วัสดุอุปกรณ์

1) ข้าวสารเจ้า

4) ยางรัด, เข็มหมุด

2) น้าสะอาด

5) หม้อหุงข้าวไฟฟ้า

3) ถุงพลาสติกทนร้อนขนาด 8 x 12 นิ้ว

6) หัวเชื้อราไตรโคเดอร์มาสด

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ
1) หุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้า โดยใช้อัตราข้าว 3 ส่วน น้า 2 ส่วน

2) เมื่อข้าวสุกคนให้เข้ากัน แล้วตักข้าวใส่ถุงพลาสติก ขณะยังร้อนๆประมาณ 250 กรัม (ประมาณ 2 ทัพพีพูน) (ข้าว
ที่หุงจะมีลักษณะแข็งเป็นไตเล็กน้อย)
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3) เกลี่ยข้าวให้แบน รีดอากาศออกจากถุง พักไว้ให้อุ่นเกือบเย็น

ขั้นตอนที่ 2 การใส่หัวเชื้อราไตรโคเดอร์มา
1) ใส่หัวเชื้อลงในถุงข้าวบริเวณที่มีลมสงบ ประมาณ 2 ช้อนชา เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของ
เชื้อจุลินทรีย์ในอากาศ

2) รัดปากถุงให้แน่นเขย่าให้กระจายทั่วถุง

3) ใช้เข็มหมุดเจาะรูเพื่อให้มีอากาศระบาย บริเวณใต้ยางรัดประมาณ 20 รู
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4) วางถุงข้าวลักษณะนอนเกลี่ยข้าวให้กระจายตัวบางๆ ดึงบริเวณกลางถุงขึ้นไม่ให้ถุงติดกับข้าวให้มีอากาศระบายใน
ถุง

ขั้นตอนที่ 3 การบ่มหัวเชื้อ

1) วางเรียงถุงข้าวบนชั้นวาง หรือโต๊ะ โดยไม่ซ้อนทับกัน ในห้องที่ปลอดมด แมลง และสัตว์อื่นๆ
2) ห้องที่บ่มเชื้อควรมีแสงสว่างทั่วถึง มีอากาศระบายดี ไม่ร้อนอบอ้าว และไม่ควรมีแสงแดดส่องกระทบถุงเชื้อรา
โดยตรง
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3) เมื่อครบ 3 วัน จะมีเส้นใยสีขาวของเชื้อราไตรโคเดอร์มามาเจริญบนข้าว จับตัวกันเป็นก้อน ให้ขยาและคลุ กเคล้า
ให้ทั่วทั้งถุง วางถุงในลักษณะเดิม ดึงตรงกลางถุงขึ้นมาเพื่อให้มีอากาศเข้าไป บ่มเชื้อต่ออีก 4 วัน

4) ครบ 7 วันเชื้อจะมีสปอร์สีเขียว สามารถนาไปใช้ได้ทันที หากยังไม่ใช้ควรเก็บไว้ในตู้เย็น เก็บได้ประมาณ 2
อาทิตย์
วิธีการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
พืชผัก/ไม้ดอกไม้ประดับ
1. คลุกเมล็ดก่อนปลูก

2. ผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มา 1 กก. ราอ่อน 5 กก. ปุ๋ยหมัก 40 กก. หว่านลงดินระยะก่อนปลูก ระยะกล้า
ระยะออกดอก และระยะติดผล ในช่วงพืชปกติทุก 14 วัน และช่วงระยะการระบาดของโรค ทุกๆ 5-7 วัน
3. ผสมน้าฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มา 1 กก. ต่อ น้า 100-200 ลิตร ฉีดพ่นน้าเชื้อลงดินหรือบนส่วนของต้นพืชได้ทุกระยะ
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ไม้ผล- ไม้ยืนต้น
1. ผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มา 1 กก. ราอ่อน 5 กก. ปุ๋ยหมัก 40 กก. คลุกเคล้าให้เข้ากันหว่านรองก้นหลุ
ก่อนปลูก และหว่านใต้ทรงพุ่มปีละ 3-4 ครั้ง

2. ผสมน้าเชื้อสดฉีดลงดิน พ่นน้าเชื้อสดบนต้นพืช ทุกๆ 1-2 เดือน ในช่วงปกติ หรือทุก 7-10 วัน
ช่วงการระบาด พ่นลงดิน ปีละ 3-4 ครั้ง ช่วงที่ดินมีความชื้น

นาข้าว
1. แช่เมล็ดก่อนหว่าน
- แช่เมล็ดข้าวในน้าสปอร์ไตรโคเดอร์มา อัตราเชื้อสด 1 กก./น้า 200 ลิตร นาน 18-24 ชม. ก่อนบ่ม
- แช่ นาน 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง นาไปบ่มต่อ 1 วัน
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2. ผสมน้าปล่อยเข้านา ใช้เชื้อสด 2 กิโลกรัม / ไร่

3. ผสมปุ๋ยเคมีหว่าน ใช้เชื้อสดอัตรา 2 กิโลกรัม/ไร่

4. ผสมน้าฉีดพ่นในนาข้าว ใช้เชื้อสด 1 กิโลกรัม/น้า 100-200 ลิตร ผสมสารจับใบ ฉีดพ่นระยะข้าวตั้งท้อง
และข้าวออกรวงได้ 5-10 %

เชื้อราบิวเวอเรีย
ด้วยนโยบายการรณรงค์ลดการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน และลดต้นทุนการผลิตนั้น ในภาคเกษตร
จึงหาวิธีการนาสารอื่นมาใช้ทดแทน ซึ่งในธรรมชาติมีกฎของการควบคุมให้อยู่ในสภาวะสมดุล ดังเช่นการเกิดโรคระบาดตาย
เป็นการควบคุมสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ ในธรรมชาติจะพบว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคแล้วทาให้แมลงตายหรือลดจานวนลงได้
เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย เชื้อไวรัส แต่เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัสมีข้อจากัดคือแมลงต้องกินเข้าไป เชื้อจึงสามารถทาให้แมลงตาย
ได้และส่วนใหญ่ฆ่าได้เฉพาะหนอนผีเสื้อ แต่ในการปลูกพืชนั้น มีแมลงศัตรูพืชทาลายได้หลายชนิด ในระยะการเจริญเติบโตที่
ต่างๆ กัน การที่เชื้อรามีข้อได้เปรียบเชื้อสาเหตุอื่นๆ คือ มีการเข้าทาลายผ่านผนังลาตัว จึงฆ่าแมลงได้หลากหลายชนิด และทุก
ระยะการเจริญเติบโต ทั้งแมลงที่ดูดน้าเลี้ยงจากต้นพืช เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ และไรขาว เพลี้ยแป้ง มวน แมลงที่กัดกินพืช
เช่น ด้วง หรือหนอนผีเสื้อต่างๆ แม้บางช่วงของระยะการเจริญเติบโตของแมลงที่อยู่ในดิน เชื้อราก็สามารถเข้าทาลายได้ เป็นต้น
บทบาทของเชื้อราในการควบคุมศัตรูพืช
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เชื้อราที่มีปริทธิภาพในการกาจัดแมลง และมีการศึกษาอย่างแพร่หลายนั้น คือเชื้อราบิวเวอเรีย (ชื่อวิทยาศาสตร์
Beauveria bassiana) มีลักษณะเป็นเส้นใยสีขาว สังเกตได้ชัดเจนเมื่อเพาะเลี้ยงบนวัสดุเพาะขยายหรืออาหารวุ้น กลไกการเข้า
ทาลายเริ่มต้นจากสปอร์ของเชื้อราตกลงบนตัวแมลง หรือแมลงสัมผัสกับสปอร์เชื้อรา เมื่อความชื้นและส่วนประกอบอาหารบน
ตัวแมลงเหมาะสม ภายใน 12 ชั่วโมงสปอร์ของเชื้อราจะงอกเส้นใยแทงทะลุผ่านผนังลาตั วเข้าไปในตัวแมลง แล้วเจริญเติบโต
ภายในตัวแมลง ระยะนี้แมลงจะอ่อนแอ (เปรียบเสมือนคนไม่สบาย) แมลงจึงไม่ค่อยกินอาหาร และตายไปในที่สุด เมื่อแมลงตาย
สปอร์ของเชื้อราจะแทงทะลุออกมานอกตัวแมลง ซึ่งจะให้ผลเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับตาแหน่งที่เชื้อราแทงเข้าไปในตัวแมลง

เชื้อราบิวเวอเรียสามารถเข้าทาลายแมลง โดยใช้เวลาเห็นผลชัดเจนใน 3-7 วัน การพ่นเชื้อราให้ทั่วบริเวณที่มีแมลง
ศัตรูพืชเป้าหมาย จะช่วยให้สปอร์ของเชื้อราสัมผัสกับแมลง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทาลายแมลง ทาให้ลดจานวน
ประชากรของแมลงลง ไม่เป็นอันตรายต่อแมลงตัวห้า ตัวเบียน เช่น Encarsia spp. ซึ่งเป็นแตนเบียนของพวกเพลี้ยหอย
เพลี้ยแป้ง และตัวห้า พวกแมลงช้างปีกใส ซึ่งเป็นตัวห้าที่กินแมลงศัตรูพืชขนาดเล็ก เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง ไข่ผีเสื้อ เป็นต้น
พบว่า เชื้อรา B. bassiana ถูกนามาใช้ในการค้าเพื่อป้องกันและกาจัดแมลง เนื่ องจากสามารถผลิตได้จากกระบวนการหมัก
หรือเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ และพัฒนาสปอร์ให้มีความทนกับแสงอัลตราไวโอเลต อุณหภูมิ และความชื้นสูงได้
ขั้นตอนการผลิตเชื้อรากาจัดแมลงอย่างง่าย
วัสดุ/อุปกรณ์
1. หัวเชื้อราบิวเวอเรีย
2. ข้าวสารเจ้า
3. น้าสะอาด
4. ถุงพลาสติกทนร้อน 8 x 12 นิ้ว
5. ยางรัด
6. เข็มหมุด
7. ลังถึง
วิธีทา
1. ตักข้าวสารใส่ถุงพลาสติกทนร้อนขนาด 8x12 นิ้ว ในอัตรา 2 ส่วน ต่อน้าสะอาด 1 ส่วน หรือประมาณ 500 กรัม) รัด
ปากถุงให้แน่น เรียงให้เต็มลังถึง
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2. ใช้เวลานึ่ง 30 นาที จะได้ข้าวที่มีลักษณะแข็งเป็นแกน นาออกมาผึ่งให้คลายความร้อน แล้วขยาคลุกเคล้าให้ข้าวส่วนที่
แข็งและนิ่มให้เข้ากัน ทิ้งให้ระบายความร้อนพออุ่นๆ
3. เปิ ด ถุงเพื่ อ ใส่ เชื้อ ราลงไป โดยเขย่ าหั ว เชื้ อราในขวดให้ แตกตั ว เทลงในถุงประมาณ 1 -2 ช้อ นชา รัด ปากถุง และ
คลุกเคล้าให้เข้ากัน
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4. ใช้เข็มหมุดเจาะรูเพื่อระบายอากาศ ประมาณ 15-20 รู บริเวณใต้ยางรัด
5. วางไว้ในที่มีแสงสว่าง ใน 3 วันแรกเชื้อราจะเกาะบนข้าว ให้คลุกเคล้าเพื่อกระจายเชื้อราให้ทั่วถุง ใช้เวลาประมาณ 7
วัน เชื้อราจะขาวเต็มถุง สามารถนาไปใช้ได้

วิธีใช้
ใส่ทางดิน ใช้เชื้อราอัตรา 100 กรัม (1-2 กามือ) ต่อตารางเมตร
1. ไม้ผล ใช้กาจัดแมลงวันผลไม้ โรยเชื้อราให้รอบโคนต้นบริเวณทรงพุ่ม พรวนดินกลบ หรือใช้วัสดุอื่นคลุม เช่น ฟางข้าว
หญ้าแห้ง เศษพืช ฯลฯ เพื่อป้องกันแสงแดด ใส่ซ้า ทุก 2 สัปดาห์
2. พืชผัก หลังจากเตรียมดินเสร็จ โรยเชื้อราแล้วคลุกเคล้าลงดิน ก่อนหว่านกล้า หรือย้ายปลูก
พ่นทางใบ
ใช้เชื้อราอัตรา 10 กรัม (1 ช้อนแกง) ผสมน้า 1 ลิตร หลังผสมเสร็จจะเห็นว่าเชื้อราจะลอยอยู่บนผิวน้าจึงต้องใส่สารจับ
ใบ หรือน้ายาล้างจาน คนให้สปอร์เชื้อราหลุดจากวัสดุเลี้ยงเชื้อละลายลงในน้า กรองวัสดุเลี้ยงเชื้อออก นาไปฉีดพ่น โดยพ่นใต้ใบ
พยายามให้ถูกตัวแมลง ควรพ่นเวลาเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดด พ่นอย่างสม่าเสมอทุก 2 สัปดาห์
หากต้องการฉีดพ่นในพื้นที่กว้างๆ สามารถเพิ่มอัตราส่วนการผสมได้ แต่ให้ผสมเชื้อรากับน้าในปริมาตรน้อยๆ ก่อน เมื่อ
กรองได้สารละลายเชื้อราแล้ว จึงจะผสมน้าให้ครบตามอัตราส่วน
ข้อควรคานึง
ถึงแม้ว่าการใช้เชื้อราจะเป็นวิธีที่ดีสาหรับผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม แต่มีข้อควรคานึงถึงดังนี้
1. หลังการฉีดพ่นใหม่ๆ จะไม่เห็นแมลงตายทันทีเหมือนสารฆ่าแมลง
2. ควรฉีดพ่นให้ถูกตัวแมลง หรือมีเชื้อราตกค้างบนใบพืชและพ่นในเวลาเย็น
3. ระยะแรกๆ ควรมีการใช้เชื้อราตามคาแนะนาอย่างต่อเนื่อง จนเชื้อราตั้งตัวอยู่ในบริเวณนั้นได้ จึงเว้น
ระยะเวลาการใช้ให้นานขึ้น
วิธีการผลิตเชื้อราบิวเวอเรียแห้ง : นาเชื้อราบิวเวอเรียที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้ว มาวางลงในถาดลึกที่ทาความสะอาดแล้ว วางไว้
ในที่ร่มประมาณ 10-12 วัน โดยใช้ผ้าขาวบางคลุมไม่ให้โดดแดด เสร็จแล้วนามาบรรจุถุงเก็บเข้าตู้เย็นเก็บไว้ใช้ได้
*******************************************************
ข้อมูลจาก
ผศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลาปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
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เชื้อแบคทีเรีย บาซิลัส ทูริงเยนซิส (บีท)ี
วิธีการผลิตขยาย
วัสดุและอุปกรณ์
1. เชื้อแบคทีเรีย บาซิลัส ทูริงเยนซิส หรือ บี ที
2. นมข้นหวาน
3. โมลาส (กากน้าตาล)
4. น้า
5. ถังพลาสติกชนิดมีฝาปิด
6. ปั้มลมพร้อมอุปกรณ์ ชนิดเดียวกับที่ใช้ในตู้ปลา

1,000
8
4
80
1
1

ซีซี (1 ลิตร)
กระป๋อง
ลิตร
ลิตร
ใบ
ชุด

วิธีทา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นาน้าใส่ในถังพลาสติก (ชนิดมีฝาปิด) จานวน 80 ลิตร
ใส่เชื้อ บี ที จานวน 1,000 ซีซี (1 ลิตร)
ใส่นมข้นหวาน จานวน 4 กระป๋อง
คนส่วนผสมทั้งหมาดให้ละลายเข้ากัน
ปิดฝาถังพลาสติกให้สนิท (ฝาถังเจาะรู เพื่อใส่สายปั้มอากาศแล้ว)
เปิดเครื่องปั้มลม เพื่อเพิ่มอากาศ หรือถ้าไม่มีปั้มลมให้ใช้ไม้คนทุกวัน ๆ ละ 2-3 ครั้ง ทาเช่นนี้เป็นเวลา 3 วัน
เมื่อครบ 3 วันแล้ว เติมนมข้นหวานอีก 4 กระป๋อง และกากน้าตาล 4 ลิตร คนส่วนผสมให้เข้ากัน
เปิดเครื่องปั้มลมเพื่อเพิ่มอากาศ หรือคนทุก ๆ วัน ๆ ละ 2-3 ครั้ง อีก 3 วัน

ความสาคัญ
เชื้อแบคทีเรีย บาซิลัส ทูริงเยนซิส (บี ที) เป็นจุลินทรีย์ที่มีฤทธิ์ทาลายหนอนผีเสื้อหลายชนิด ซึ่งประกอบด้วย
ชิ้นส่วนที่มีชีวิต (สปอร์) และผลึกพิษของแบคทีเรีย เมื่อหนอนกินเชื้อ บี ที เข้าไปสารพิษที่ บี ที สร้างขึ้นจะทาให้ระบบย่อย
อาหารมีการเคลื่อนไหวช้ าลง ชักกระตุก เป็นอัมพาต และตายภายใน 1 - 2 วัน และในขณะเดียวกันเชื้อ บี ที ยังเป็น
จุลินทรีย์ที่ไม่เป็นพิษต่อมนุษย์ สัตว์ และไม่มีพิษตกค้างต่อสิ่งแวดล้อม
ตัวอย่างหนอนที่เชื้อ BT ทาลายได้

หนอนใย

หนอนคืบ

บี ที ออกฤทธิ์อย่างไร ?

หนอนผีเสื้อกะหล่า หนอนเจาะผลมะเขือเทศ

หนอนกระทู้
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บี ที ออกฤทธิ์แตกต่างจากสารเคมีกาจัดแมลงทั่ว ๆ ไป บี ที ไม่มีฤทธิ์ฆ่าแมลงแบบเฉียบพลัน ศัตรูพืชจะไม่ตายทันที
ภายหลังฉีดพ่น บี ที ไม่ใช้สารถูกตัวตาย แต่ บี ที เป็นพิษในระบบทางเดินอาหาร หลังจากแมลงกินสารบีทีเข้าไป

เทคนิคการใช้เชื้อ บี ที
1. ควรใช้เชื้อ บี ที ในขณะที่หนอนยังตัวเล็ก
2. ควรพ่น บี ที ในตอนเย็นเพื่อเลี่ยงแสงแดด และมีความชื้นสูง
3. ควรผสมสารจับใบทุกครั้ง เพื่อช่วยให้ บี ที ติดกับส่วนต่าง ๆ ของพืชได้นานยิ่งขึ้น
4. ควรปรับหัวฉีดให้เกิดละอองน้าให้มากที่สุด เพื่อพ่นให้ทั่วตัวมากที่สุด
5. ควรพ่น บี ที ทุก 3-5 วัน ติดต่อกัน 2-3 ครั้ง ในช่วงที่หนอนเกิดการระบาด
6. ไม่ควรผสมเชื้อ บี ที กับ สารป้ องกัน กาจัดโรคพืช โดยเฉพาะสารที่ออกฤทธิ์ทาลายเชื้อแบคทีเรีย เช่น สาร
ปฏิชีวนะ และคอปเปอร์ออกไซด์ เป็นต้น และไม่ควรผสมเชื้อ บี ที ในน้าที่เป็นด่าง
* ควรเก็บภาชนะบรรจุเชื้อ บี ที ไว้ให้จากแสงแดด และความร้อน
ข้อดีของการใช้เชื้อ บี ที
เฉพาะเจาะจงต่อแมลงเป้าหมาย ไม่มีผลกระทบต่อแมลงชนิดอื่น ๆ ที่ไม่ต้องการกาจัด เช่น
ตัวเบียน
ปลอดภัยต่อพืช สัตว์ และมนุษย์ ทั้งผู้บริโภคและผู้ใช้
ไม่มีฤทธิ์ตกค้าง เมื่อพ่น บี ที แล้วสามารถนาพืชมาบริโภคได้โดยไม่ต้องทิ้งระยะก่อนเก็บเกี่ยว
มีประสิทธิภาพสูง เมื่อเทียบกับจุลินทรีย์ชนิดอื่น ๆ

ตัวห้า

ข้อควรจา
ไม่ควรใช้เชื้อ บี ที กับแปลงหม่อนสาหรับเลี้ยงไหมและไม่ควรฉีดพ่น บี ที ใกล้กับแหล่งที่เลี้ยงไหม เพราะ บี ที
มีฤทธิ์ทาลายไหมสูง
******************************
เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ซับทีลิส (บี เอส)
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วิธีการผลิตขยาย
วัสดุและอุปกรณ์
1. เชื้อแบคทีเรีย บาซิลัส ซับทีลิส (บี เอส)
1,000 ซีซี ( 1 ลิตร)(1กก.)
2. นมข้นหวาน
8 กระป๋อง
3. โมลาส (กากน้าตาล)
4 ลิตร
4. น้า
80 ลิตร
5. ถังพลาสติกชนิดมีฝาปิด
1 ใบ
6. ปั้มลมพร้อมอุปกรณ์ ชนิดเดียวกับที่ใช้ในตู้ปลา
1 ชุด
7. ไข่ไก่
5 – 10 ฟอง
วิธีทา
1. นาน้าใส่ในถังพลาสติก (ชนิดมีฝาปิด) จานวน 80 ลิตร
2. ใส่เชื้อ บี เอส จานวน 1,000 ซีซี (1 ลิตร)
3. ใส่นมข้นหวาน จานวน 4 กระป๋องและไข่ไก่ 5 – 10 ฟอง
4. คนส่วนผสมทั้งหมดให้ละลายเข้ากัน
5. ปิดฝาถังพลาสติกให้สนิท (ฝาถังเจาะรู เพื่อใส่สายปั้มอากาศแล้ว)
6. เปิดเครื่องปั้มลม เพื่อเพิ่มอากาศ หรือถ้าไม่มีปั้มลมให้ใช้ไม้คนทุกวัน ๆ ละ 2-3 ครั้ง ทาเช่นนี้เป็นเวลา 3 วัน
7. เมื่อครบ 3 วันแล้ว เติมนมข้นหวานอีก 4 กระป๋อง และกากน้าตาล 4 ลิตร คนส่วนผสมให้เข้ากัน
8. เปิดเครื่องปั้มลมเพื่อเพิ่มอากาศ หรือคนทุก ๆ วัน ๆ ละ 2-3 ครั้ง อีก 3 วัน
เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ซับทีลิส (บี เอส) เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ มีคุณสมบัติสาหรับป้องกันกาจั ดโรคพืชที่เกิด
จากเชื้อรา สาเหตุและเชื้อแบคที เรีย สาเหตุของโรคพื ช ได้ห ลายชนิด และในขณะเดียวกัน
เชื้อบี เอส ยังเป็ น
จุลินทรีย์ที่ไม่เป็นพิษต่อมนุษย์ สัตว์ และไม่มีพิษตกค้างต่อสิ่งแวดล้อม เป็นเชื้อแบคทีเรียที่ปกติจะอาศัยอยู่ภายในพืชโดยไม่
ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อพืชที่อาศัยอยู่มีคุณสมบัติที่เป็นเชื้อจุลินทรีย์ต่อต้านที่มีศักยภาพในการลดอัตราการเกิดโรคพืชโดย
1. สามารถเข้าทาลายเชื้อโรคพืชโดยตรง
2. สร้างสารปฏิชีวนะได้หลายชนิด
คุณสมบัติเด่นของเชื้อคือ มีความสามารถในการแก่งแย่งธาตุอาหารได้ดีกว่าจุลิน ทรีย์ชนิดอื่น ๆ ในสภาพแวดล้อมที่
ขาดแคลน
อาการของโรคและเชื้อสาเหตุที่ใช้เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ซับทีลิส ควบคุม
อาการของโรค
เชื้อสาเหตุ
โรครากและโคนเน่า (wilt)
เชื้อรา Fusarium spp.
เชื้อรา Sclerotium sp.
โรคเหี่ยว
เชื้อรา Phytophthora spp.
เชื้อรา Rhizoctonia sp.
เชื้อรา Pythium sp.
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โรคเน่าเละ (soft rot)
โรคเน่า (wilt)
โรคใบแห้ง (bacterial blight)
โรคแคงเคอร์ (canker)
โรคใบจุด (leaf spot)
โรคแอนแทรคโนส

เชื้อแบคทีเรีย Erwinia spp.
เชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas solanacearum
เชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas spp.
เชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas spp.
เชื้อรา Cercospora spp.
เชื้อรา Septoria sp.
เชื้อรา Colletotrichum sp.

การใช้เชื้อแบคทีเรีย บาซิลัส ซับทีลิส (บี เอส)
พืช
โรคที่ป้องกันกาจัด
พืชตระกูลกะหล่า
โรคใบเหลืองกรอบ ที่เกิดจาก เชื้อ ฟิวซาเรียม
ได้แก่ คะน้า กะหล่าปลี กะหล่า โรคใบทอง ที่เกิดจากเชื้อแซนโทโมแนส โรคใบ
ดอกขาวปลี เขียวปลี ฯลฯ
จุด ที่เกิดจากเชื้ออัลเทอนาเรีย ฯลฯ
พืชหัว
โรคหัวเน่า-เละ ที่เกิดจาก แบคทีเรียเช่น เออร์
ได้แก่ หอม กระเทียม ขิง ข่า วิเนีย โรคใบจุดสีม่วง ที่เกิดจาก
มันฝรั่ง เผือก ฯลฯ
เชื้ออัลเทอนาเรีย ฯลฯ
พืชตระกูลแตง
ได้แก่ แตงโม แตงกวา แตงร้าน
บวบ มะระ ฯลฯ
พืชสวนอื่น ๆ
เช่น ยาสูบ มะเขือเทศ พริก
หน่อไม้ฝรั่ง ฯลฯ
ไม้ผล
ได้แก่ ทุเรียน ส้ม ลาไย มะนาว
ฝรั่ง ฯลฯ

โรคเถาแตก-โคนเน่า ที่เกิดจาก เชื้อราหลาย
ชนิด เช่น ไฟทอฟเทอร่า พิเทียม ฟิวซาเรียม
ฯลฯ
โรคเหี่ยเขียว ที่เกิดจาก แบคทีเรียรัลสโตเนีย
โรคแอนแทรคโนสโรคใบจุด ฯลฯ
โรคดอกเน่า ดอกร่วง โรคใบติด
โรคผลเน่า จากเชื้อรา
โบไทรโอดิพโพรเดีย ฯลฯ

อัตราการใช้
ใช้อัตรา 50 กรัม ต่อน้า 20 ลิตร
รดหลุมปลูก และฉีดพ่นทุก
7 – 10 วัน
ใช้อัตรา 50 กรัม ต่อน้า 20 ลิตร
รดหลุมปลูก และฉีดพ่นทุก
7 – 10 วัน
ใช้อัตรา 50 กรัม ต่อน้า 20 ลิตร
รดหลุมปลูก และฉีดพ่นทุก
7 – 10 วัน
ใช้อัตรา 50 กรัม ต่อน้า 20 ลิตร
รดหลุมปลูก และฉีดพ่นทุก
7 – 10 วัน
ใช้อัตรา 50 กรัม ต่อน้า 20 ลิตร
ฉีดพ่นทุก 7 – 10 วัน

ข้อควรปฏิบัติ
- หากใช้เชื้อแบคทีเรีย บาซิลัส ซับทีลิส (บี เอส) ชนิดผงสปอร์แห้งต้องนามาแช่น้าอย่างน้อย
ชั่วโมง เพื่อกระตุ้นให้เชื้อจุลินทรีย์ ก่อนนาไปรดหลุมปลูก หรือฉีดพ่น
********************************************************************
สมุนไพรในการป้องกันกาจัดแมลง
สะเดา (Neem tree) Azadirachta indica Juss. Var. Sinensis Valeton
วงศ์ Meliaceae

4-24
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ลักษณะทั่วไป
สะเดาเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 5–10 เมตร ลาต้นมีเปลือก
หนาสีเทาถึงน้าตาลอ่อน ทุกส่วนจะมีรสขม เนื่องจากสาร Nimbidin ซึง่
เป็นสารที่ไม่มีพิษ
ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อย รูปหอกขอบใบ
หยัก แบบฟันเลื่อย ฐานใบไม่เท่ากัน ใบย่อยกว้าง 2 – 2.5 ซม. ยาว 3 –
7.5 ซม. ยอดอ่อนสีน้าตาลแดง
ดอกเป็นช่อออกที่ปลายกิ่ง จะออกเมื่อใบแก่ร่วงไปแล้ว กลีบดอกมีสีขาวมีกลิ่นหอมจะออกในราวเดือน ธันวาคมถึง
เดือนมีนาคม ผลสดเป็นรูปรีกลม สีเหลือง
ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์
เมล็ด กิ่งตอน
ส่วนที่ใช้ประโยชน์
ใบ ผล เปลือก เมล็ด มีฤทธิ์ในการฆ่า ขับไล่ ต่อต้านการดูดกิน และยับยั้งการ
เจริญเติบโตแมลง
สารสาคัญ
-เปลือกต้นมีสาร nimbin, desacetylnimbin
-ในใบมี quercetin
-ในผล จะมีสารชนิดหนึ่งที่มีรสขม ซึ่งสารนี้มีชื่อว่า bakayanin
-ในช่อดอกมี สารพวกไกลโคไซด์ ซึ่งมีชื่อว่า Nimbosterin 0.005 % และมีน้ามันหอม
ระเหยที่มีรสเผ็ดจัดอยู่ 0.5 % นอกนั้นพบ Nimbecetin, Nimbosterol, กรดไขมัน และสารที่มีรสขม
-ในเมล็ดมีน้ามันขมชื่อว่า Margosic acid 45 % หรือบางทีเรียกว่า “Nim oil” และสาร
ขมชื่อว่า Nimbin, Numbidin และมีสาร azadirachtin สามารถฆ่าแมลงได้ azadirachtin ในเมล็ดมี ประมาณ
0.4–1% สะเดาอินเดียพบ 7.6 มก./กรัม โดยเฉลี่ย สะเดาไทยพบ 6.7 มก./กรัม โดยเฉลี่ย และสะเดาช้าง
(ต้นเทียม) พบ 4.0 มก./กรัม โดยเฉลี่ย
ประโยชน์
ออกฤทธิ์ในการป้องกันกาจัดแมลงได้หลายรูปแบบ คือเป็นสารฆ่าแมลง สารไล่แมลง ทาให้
แมลงไม่ชอบกิน อาหาร ทาให้การเจริญเติบโตของแมลงผิดปกติ ยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลง มีผลทาให้หนอนไม่สามารถ
ลอกคราบเจริญเติบโตต่อไป หนอนจะตายในระยะลอกคราบ เพราะสารออกฤทธิ์มีผลต่อการสร้างฮอร์โมน ซึ่งทาให้การผลิตไข่
และปริมาณการฟักไข่จะลดน้อยลง สาร azadirachtin ใช้ได้ผลดี กับหนอน เช่น หนอนใยผัก หนอนใยกะหล่าปลี หนอนเจาะ
ยอดคะน้า หนอนชอนใบ หนอนกระทู้ หนอนหนามเจาะสมอฝ้าย หนอนหลอดหอม หนอนกอ และหนอนบุ้งปอแก้ว แต่ไม่ได้
ผล กับมวนแดง หมัดกระโดดตัวเต็มวัย ด้วงปีกแข็ง มวนเขียว หนอนเจาะฝักถั่วเขียว เพลี้ยแป้งเพลี้ยหอย ใช้ป้องกันและกาจัด
เชื้อรา เชื้อแบคทีเรียได้
พืชผักบางอย่าง เช่นผักคะน้า, ผักกาดขาวปลี ผักกาดกวางตุ้ง ผักกาดขาว กะหล่าปลี หอม มะเขือ ถ้าหากใช้สารสกัด
จากสะเดาที่มีความเข้มข้นมาก ๆ และมีส่วนของน้ามันสะเดาผสมอยู่มากจะทาให้ใบผักมีสีผิดปกติ ผักใบจะด้านโดยเฉพาะ
ด้านบนของใบที่ถูกแสงแดดจะแสดงอาการสีม่วง ถ้าผลิตผักเป็นการค้าอาจจะมีผลต่อผู้ซื้อได้
วิธีการใช้
เวลาฉีดพ่นควรทาในตอนเย็น จึงจะได้ผลดี เพราะสารนี้จะสลายตัวได้ง่ายเมื่อถูกแสงแดด
1. นาเมล็ดแก่ประมาณ 1 กก. มาบดและแช่น้า 1 ปี๊บ หมักค้างคืน จึงนาน้าหมักมาใช้ฉีด
ฆ่าแมลงได้หลายชนิด
2. เอาเมล็ดสะเดาแห้งที่ประกอบด้วยเปลือกหุ้มเมล็ดและเนื้อเมล็ด มาบดให้ละเอียดแล้ว
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นาผงเมล็ดสะเดามาหมักกันน้าในอัตรา 1 กิโลกรัม/น้า 20 ลิตร โดยใช้ผงสะเดาใส่ไว้ในถุงผ้าขาวบางแล้วนาไปแช่ในน้า นาน 24
ชั่วโมง ใช้มือบีบถุงตรงส่วนของผงสะเดา เพื่อสาร azadirachtin ที่อยู่ในผงสะเดาสลายตัวออกมาให้มากที่สุด เมื่อจะใช้ก็ยกถุง
ผ้าออก พยายามบีบถุงให้น้าในผงสะเดาออกให้หมดแล้วนาไปฉีดป้องกันกาจัดแมลง ก่อนนาไปฉีดแมลงควรผสมสารจับใบ
เพื่อให้สารจับกับใบพืชได้ดีขึ้น ใช้ฉีดพ่น 5-7 วันต่อครั้ง
(ที่มา : web.ku.ac.th/agri/sadao2/Sadao06.htm, คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน และ
พจนานุกรม สมุนไพรไทย ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม)
ยาสูบ (Tobacco)
Nicotiana tabacum L.วงศ์ Solanaceae
ลักษณะทั่วไป

ยาสูบเป็นพืชอายุปีเดียว สูง 1 - 2 เมตร ลาต้นตรง ต้นมีขนอ่อนปกคลุมใบออกสลับกัน ใบใหญ่ หนาสาก
มือ ยาว 10–30 ซม. กว้าง 8 – 15 ซม. ไม่มีก้านใบ ฐานใบห่อลาต้นเล็กน้อย ขอบใบเรียบ ช่อดอกมีหลายกลุ่มออกบริเวณยอด
กลีบดอกรูปแตรสีชมพู ผลแห้งแล้วแตกภายในมีเมล็ดเล็ก ๆ สีน้าตาลอ่อนจานวนมาก นิยมปลูกกันมากทางภาคเหนือของ
ประเทศไทย
ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์
เมล็ด
ส่วนที่ใช้ประโยชน์
ใบ
สารสาคัญ ในใบประกอบด้วยกรดอินทรีย์ เช่น malic acid, citric acid, oxalic acid สารพวก polyphenols
เช่น rutin acid, chlorogenic acid, quercitrin และน้ามันหอมระเหย แอลคาลอยด์ และ nicotine
ประโยชน์ ป้องกันและกาจัด หนอนกอ หนอนกะหล่า หนอนชอนใบ หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนผีเสื้อ เพลี้ย
อ่อน เพลี้ยไฟ ไรต่างๆ ด้วงหมัดกระโดด ป้องกันและกาจัด โรครา (ที่มา : คลินิกเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
วิธีการใช้ ใช้ยาสูบ 1 กก. ต่อน้า 2 ลิตร แช่ไว้ 1 คืน กรองเอาแต่น้าแล้วเติมลงไปอีก 3 ปี๊บ ฉีดพ่นอย่าให้
ละอองยาถูกตัว ฉีดพ่นแล้ว 3-4 วัน จึงสามารถเก็บไปบริโภคได้

ตะไคร้หอม (Citronella grass)
Cymbopogon nardus Rendle. วงศ์ Gramnineae
ลักษณะทั่วไป
เป็นพืชตระกูลหญ้าชนิดหนึ่ง ลาต้นสีแดง ต้นยาว ใบยาวกว่าตะไคร้กอมาก ดอกออกเป็นพวงเป็น
ช่อฝอย สีน้าตาลแทงจากกลางลาต้น คล้ายดอกอ้อ ใบและต้นมีกลิ่นหอมฉุนจัด (มีน้ามันหอมระเหยอยู่ใน
ส่วนของใบและต้น) เจริญได้ดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง และมีปริมาณน้าฝนตลอดปี 1,500-
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1,800 มม.
ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์
เหง้า
ส่วนที่ใช้ประโยชน์
ใบและลาต้น
สารสาคัญ
Methyl eugenol Verbena oil, lemmon oil, indian molissa oil (ที่มา : คลินิกเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ประโยชน์
ใช้ป้องกันกาจัด หนอนกระทู้ หนอนใยผัก ยุง และแมลงสาบ ล่อแมลงวันทองตัวผู้ ขับไล่มอดข้าวเปลือก
วิธีการใช้
1. น้ามันของต้นตะไคร้หอมใช้ผสมกับน้ามันอื่นๆ ใช้ฉีดพ่นไล่แมลงศัตรูพืช
2. ใช้ใบสดที่แก่จัดผสมหัวข่าสด และใบสะเดาสด โดยทุกชนิดบดให้ละเอียดใน อัตรา 4:4:4
กก. รวมกันแช่ในน้า 2 ปี๊บ หมัก 1 คืน กรองเอาเฉพาะน้าเป็นหัวเชื้อ เวลาใช้นาหัวเชื้อ 10 ช้อนแกงผสมน้า 20
ลิตร ฉีดกาจัดแมลงในพืชผัก ข้าว และไม้ผลบางชนิด เช่น ส้มเขียวหวาน
3. นาเหง้าและใบตะไคร้หอม มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วบดให้ละเอียดประมาณ 5 ขีด นามา
ผสมน้า 10 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 1 วัน จากนั้นกรองเอาแต่น้า ผสมสารจับใบเช่น สบู่ หรือแชมพู ฉีดพ่น
สาบแร้งสาบกา (Goat weed)
Ageratum conyzoides L. วงศ์ Compositae
ลักษณะทั่วไป
เป็นไม้ล้มลุกสูงประมาณ 7 120 ซม. ขึ้นกับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลาต้นตรงมีข้อโป่ง มีขนทั่ว
ต้น ใบเกิดตรงข้ามกัน ใบกว้างประมาณ 5 ซม. ยาว 10 ซม. มีขน ใบรูปไข่ปลายแหลมมีขนทั้งสองด้าน
ขอบใบจักมน ดอกเป็นช่อสีฟ้าอ่อนหรือม่วงขาว มี 60–75 ดอกต่อช่อ แต่ละดอกมีความกว้าง 5 มม. ยาว
4–6 มม. ผลและเมล็ดมีสีดา
ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ เมล็ด
ส่วนที่ใช้ประโยชน์ ลาต้น ใบ
สารสาคัญ
ประโยชน์
ใช้กาจัด แมลง ศัตรูพืช
วิธีการใช้
โขลกลาต้นและใบ ประมาณ 1 กก. แช่น้า 1 ปี๊บ หมักค้างคืน นาน้ามาฉีดพ่น
(ที่มา : สมสุข ศรีจักรวาฬ. 2544. พืชฆ่าแมลงและพืชมีพิษบางชนิดในประเทศไทย.)

หนอนตายหยาก (Non taai yaak)
Stemona collinsae Craib.วงศ์ Stemonaceae
ลักษณะทั่วไป
เป็นไม้เลื้อยที่มีรากใต้ดินจานวนมาก มีลักษณะคล้ายกระสวยหรือทรงกระบอกอยู่กัน
เป็นพวงยาวได้ถึง 10–30 ซม. ใบเป็นใบเดี่ยวอยู่ติดกับลาต้นแบบตรงข้ามออกสลับกัน ใบเป็น
รูปหัวใจ ก้านใบยาว ฐานใบมน ปลายใบเรียวแหลม คล้ายใบพลู เส้นใบออกในแนวขนานกับ
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ขอบใบ พืชจาพวกหนอนตายหยากพอถึงฤดูแล้งต้นจะโทรมเหลือแต่เหง้าและรากไว้ใต้ดิน เมื่อเริ่มฤดูฝนใหม่จึงแตกใบขึ้นมา
ใหม่พร้อมออกดอก ซึ่งมีลักษณะเป็นช่อสีขาวหรือม่วงอ่อน ผลค่อนข้างแข็งสีน้าตาลขนาดเล็ก
ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ เหง้า เมล็ด
ส่วนที่ใช้ประโยชน์ ราก
สารสาคัญ
stemonine
ประโยชน์
ใช้ป้องกันกาจัดเชื้อราและแบคทีเรียได้ดี และยังขับไล่แมลงต่างๆได้อีกด้วย
วิธีการใช้
ใช้รากประมาณ 1 กก. ตาละเอียดแล้วแช่ในน้ามันมะพร้าว หรือน้า 1 ปี๊บ ทิ้งไว้ 1 คืนนาน้าหมักมาฉีดพ่น
เพื่อฆ่าแมลงและหนอนต่าง ๆ ได้ดี
(ที่มา : สมสุข ศรีจักรวาฬ. 2544. พืชฆ่าแมลงและพืชมีพิษบางชนิดในประเทศไทย.)
กระเทียม (Garlic) Allium sativum L.
วงศ์ Liliaceae (ALLIACEAE)
ลักษณะทั่วไป
ไม้ล้มลุก มีกลิ่นแรง มีหัวใต้ดิน ลักษณะกลมแป้น ใบเดี่ยวขึ้นมาจากดิน เรียงซ้อนสลับ แบนเป็นแถบ
แคบ ช่อดอกแบบช่อซี่ร่ม ประกอบด้วยตะเกียงรูปไข่เล็กๆ จานวนมากอยู่ปะปนกับดอกขนาดเล็กซึ่งมีจานวน
น้อย มีใบประดับใหญ่ 1 ใบ ลักษณะบางใส แห้ง เป็นจะงอยแหลมหุ้มช่อดอกขณะที่ยังตูมอยู่ ก้านช่อดอกเป็น
ก้านโดด เรียบ รูปทรงกระบอกตัน ดอกสมบูรณ์เพศ กลีบรวม 6 กลีบสีขาวหรือขาวอมชมพู ผลเล็กเป็นกระเปาะสั้นๆ รูปไข่หรือ
ค่อนข้างกลม มี 3 พู เมล็ดเล็ก สีดา
ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์
หัว
ส่วนที่ใช้ประโยชน์
หัว
สารสาคัญ สารที่เกิดจากการบดกระเทียมได้น้ามันกระเทียม อัลลิซิน (Allicin) ประมาณ 0.6-1% อัลลิซัลไฟด์ (Alli sulfide)
มีกลิ่นฉุนมาก ประกอบด้วยกามะถัน
(ที่มา : สมพร ภูติยานันท์.2542.)
ประโยชน์
ใช้ป้องกันกาจัด หนอนกระทู้ผัก เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ด้วงปีกแข็งต่างๆ โรคราน้าค้าง
โรคราสนิม
วิธีการใช้
1. ใช้กระเทียม 1 กิโลกรัม โขลกให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ แช่ในน้ามันก๊าดหรือน้ามันเบนซิน
ซีซี ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นนาสบู่ละลายน้าเล็กน้อยเติมลงไป คนให้เข้ากัน แล้วกรองเอาแต่น้าใส ก่อน
นาไปใช้เติมน้าลงไปอีก 20 เท่า หรือประมาณ 100 ลิตร (5 ปี๊บ)
2. บดกระเทียม 3 หัวใหญ่ให้ละเอียด แช่ลงในน้ามันก๊าดประมาณ 2 วัน แล้วกรองเอา
สารละลายมาผสมกับน้าสบู่ 1 ช้อนโต๊ะ คนให้เข้ากัน ก่อนนาไปใช้ให้เติมน้าลงไปอีก 10 ลิตร (ครึ่งปี๊บ)
3. ใช้กระเทียม 1 กามือ โขลกให้ละเอียดเติมน้าร้อนครึ่งลิตร แช่ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง แล้ว
กรองเอาแต่น้าผสมน้า 4 ลิตร เติมสบู่ครึ่งช้อนโต๊ะ ฉีดพ่นวันละ 2 ครั้ง ติดต่อกัน 2 วัน ในตอนเช้า
4. บดกระเทียม 2 หัวใหญ่และพริกแห้งป่น 2 ช้อนชาให้ละเอียดแล้วนาไปใส่น้าร้อน 4
ลิตร เติมสบู่ลงไปเล็กน้อย คนแล้วกรองนาไปใช้ สูตรนี้ใช้ได้ผลดีกับหนอนผีเสื้อผลไม้
5. ใช้กระเทียมแกะกลีบ 1 กามือ ตากแดดให้แห้งเพื่อนาไปโขลกให้เป็นผง ใช้โรยบน
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พืชผักที่มีปัญหา โดยโรยตอนพืชผักไม่เปียก
ขมิ้นชัน (Turmeric)
Curcuma domestica (Curcuma longa)วงศ์

Zingerberaceae

ลักษณะทั่วไป
เป็นพรรณไม้ล้มลุก มีเหง้าอยู่ใต้ดิน ต้นสูงประมาณ 50-70 ซม. เนื้อในจะมีสีเหลืองอมส้ม และ
มีกลิ่นหอม เจริญเติบโตในฤดูฝน ใบเป็นใบเดี่ยวขนาดใหญ่ รูปหอก กว้างประมาณ 8-10 ซม. และยาว
ประมาณ 30-40 ซม. ก้านใบยาวประมาณ 8-15 ซม. เป็นก้านใบแคบๆ มีร่องแผ่คลี่ออกเล็กน้อย ดอก
เป็นช่อ ก้านช่อนั้นจะยาวพุ่งออกมาจากใต้ดิน ก้านช่อดอกมียาวประมาณ 5-8 ซม. ส่วนใบประดับสีเขียว
อ่อน ๆ หรือ สีขาว ตรงปลายช่อดอกจะมีสีชมพูอ่อน จะจัดเรียงซ้อนกันอย่างระเบียบ ใบประดับ 1 ใบ จะมีดอกอยู่ 2 ดอก ใบ
ประดับย่อยนั้นรูปขอบจะขนานยาว 3-3.5 ซม. กลีบรองกลีบดอกจะเชื่อมติดกันเป็นรูปท่อ มีขน กลีบดอกจะมีสีขาว ตรงโคน
เชื่อมติดกันเป็นท่อยาว ปลายของมันจะแยกเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ เหง้าและแง่ง
ส่วนที่ใช้ประโยชน์ เหง้าและแง่ง
สารสาคัญ
Curcumin และน้ามันหอมระเหย
ประโยชน์
ใช้ไล่และกาจัดแมลงได้หลายชนิด เช่น หนอนหลอดหอม หนอนกระทู้ผัก หนอนใยผัก หนอนแมลงวัน
เจาะต้นถั่ว หนอนเจาะยอดกะหล่า หนอนผีเสื้อต่างๆ ด้วงถั่วเขียว ด้วงงวงข้าว มอดแป้ง มอด
ข้าวเปลือก แมลงวันทอง แมลงวันแตง และไรแดง
วิธีการใช้
1. ใช้เหง้าแก่สดบดผสมกับน้าในอัตราส่วน ขมิ้นชันบดครึ่งกิโลกรัมผสมกับน้า 20 ลิตร
ทิ้งไว้ 1 คืน กรองเอาแต่น้า ฉีดพ่นแปลงผัก
3. ตาขมิ้นให้ละเอียดผสมน้าปัสสาวะวัวอัตราส่วน 1 : 2 กรองเอาแต่น้าไปฉีดพ่นกาจัด
แมลง ถ้าจะใช้กาจัดหนอนให้เติมน้าผสมลงไปอีก 6 เท่า
3. ขมิ้นชัน 0.5 กก. ตาให้ละเอียด หมักกับน้า 2 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 1 คืน กรองเอาน้าจะได้
สารเข้มข้น แล้วนาสารนี้ผสมกับน้า 8 ลิตร ฉีดพ่นแปลงผัก สามารถไล่พวกหนอนใยผัก หนอนหลอดหอม ได้ผลดี

ดาวเรือง (Marigolds)
Tagetes erecta Linn.วงศ์ Compositae
ลักษณะทั่วไป
ดาวเรืองเป็นไม้ดอกล้มลุก เป็นไม้เนื้ออ่อนแตกกิ่งก้านสาขา ต้นสูง 25-60 ซม. ใบเป็นใบประกอบ
แบบขนนก ขอบใบเป็นหยักคล้ายฟันเลื่อย ลักษณะรูปไข่สีเขียว ใบกว้าง ประมาณ 0.5 ซม. ยาวประมาณ
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3–6 ซม. ดอกเป็นช่อกระจุกเดี่ยวที่ปลายยอด ดอกวงนอกกลีบดอกเป็นรูปรางน้า โคนเป็นหลอดเล็กปลายแผ่ดอกวงใน กลีบ
ดอกเป็นหลอด มีหลายสี เช่น สีส้ม เหลืองทอง ขาว และสองสีในดอกเดียวกัน และมีทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน ดอกมี
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5–8 ซม. เมล็ด ลักษณะยาวรีสีดา ประมาณ 1 ซม.
ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ เมล็ด กิ่งปักชา
ส่วนที่ใช้ประโยชน์ ดอก
สารสาคัญ
ช่อดอกมี flavonoid glycoside, tagetiin 0.1% และสารเรืองแสง, ใบมี kaempferitrin,
เมล็ด มีน้ามัน
ประโยชน์
ป้องกันและกาจัด หนอนใยผัก หนอนผีเสื้อกะหล่า เพลี้ยกระโดด เพลี้ย
จักจั่น เพลี้ยหอย เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ด้วงปีกแข็ง แมลงหวี่ขาว แมลงวัน ด้วงปีกแข็ง ตั๊กแตน ไส้เดือนฝอย
วิธีการใช้
นาดอกดาวเรืองมาคั้น กรองเอาแต่น้าจะได้สารเข้มข้น น้าคั้นดอกดาวเรืองเข้มข้น 10 ลิตร
ผสมน้าสะอาดอีก 10 ลิตร ก่อนนาไปใช้ผสมน้าสบู่ 1 ช้อนโต๊ะ เพื่อเป็นสารจับใบ
ดีปลี (Indean long pepper) Piper longum Linn.
วงศ์ Piperaceae
ลักษณะทั่วไป
เป็นไม้เถาเลื้อย ลาต้น บริเวณข้อมีรากเพื่อใช้เกาะยึดกับหลัก หรือพันต้นไม้อื่นใบ เป็นใบเดี่ยวเรียง
สลับกันไปตามข้อเถา ใบรูปไข่แกมขอบขนาน สีเขียวเข้มเป็นมัน ก้านใบยาว 1.0-1.5 เซนติเมตร ใบกว้าง 5-6
เซนติเมตร ยาว 16-7 เซนติเมตร ฐานใบมน ปลายแหลม ขอบใบเรียบไม่มีหยัก ดอก ออกเป็นช่อ ตรงส่วนของ
ปลายเถา และตามซอกใบ ช่อดอกเพศผู้และเพศเมียอยู่ต่างต้นกัน ช่อดอกเพศผู้ยาว 4-5 เซนติเมตร มีเกสรตัวผู้
2-3 อัน ช่อดอกเพศเมีย ยาว 3-4 เซนติเมตร ผลสดสีเขียวอัดกันแน่นเป็นช่อ เมื่อสุกมีสีแดงรสเผ็ดร้อน
ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ กิ่งปักชา
ส่วนที่ใช้ประโยชน์ ผลดีปลี
สารสาคัญ
ผลแก่มีอัลคาลอยด์ piperine 6%, chavicine และน้ามันหอมระเหย 1%
ประโยชน์
น้ามันจากผลแก่ของดีปลี มีประสิทธิภาพในการป้องกันและกาจัดแมลงศัตรูพืช เช่น หนอน
ใยผัก หนอนกระทู้ผัก แมลงศัตรูข้าวในยุ้งข้าว ด้วง มอดข้าว
วิธีการใช้
นาผลดีปลีแห้ง หนักประมาณ 0.5 กก. ไปอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส แล้วนาไปแช่
ในแอลกอฮอล์ 1.5 ลิตร จากนั้นนาไปปั่นให้ละเอียด แล้วหมักค้างคืนไว้ 1 คืน ก่อนใช้กรองกากออก นาน้าไปฉีด
พ่น (ที่มา : คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน)
ตะไคร้ (Lemon grass) Cymbopogon Citratus
วงศ์ Gramineae
ลักษณะทั่วไป
เป็นพืชตระกูลหญ้าที่ขึ้นเป็นกอ ชอบแสงแดดจัด มีช่อดอกสีน้าตาล แทงขึ้นจากกลางลาต้น ลาต้นสีเขียว
ออกขาว เจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง ใบสีเขียวยาว
ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์
เหง้า
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ส่วนที่ใช้ประโยชน์
ใบและลาต้น
สารสาคัญ
มีน้ามันหอมระเหยชื่อ Lemon grass oil หรือ Verbena oil หรือ Indian molissa oil
ประโยชน์
ใช้ไล่ยุงและแมลงวันเพราะในใบมีน้ามันซึ่งเป็นพิษต่อยุง แมลงวันและแมลงอื่นๆ เชื้อรา
และแบคทีเรียบางชนิด (ที่มา : คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
วิธีการใช้
ใช้ใบสดและต้นทุบหรือบดให้ละเอียด อัตรา 1-2 กิโลกรัม แช่ในน้า 1 ปี๊บ ทิ้งไว้ 1 คืน
กรองเอาน้าหมักฉีดพ่นไล่แมลงหรือยุง
วิธีการใช้
นารากเถาวัลย์เปรียง 1 กก. ทุบให้แตกหรือสับเป็นชิ้นเล็ก แล้วนาไปแช่น้าพอท่วม แช่ทิ้งไว้ 1
คืน จากนั้นกรองเอาแต่น้า แล้วเติมน้าสะอาด 5 ลิตร นาไปฉีดพ่นสามารถกาจัดหนอนกินใบต่างๆ ได้
(ที่มา : คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
บอระเพ็ด

(Boraphet) Tinospora crispa Miers. Ex Hook. F&Thoms.
วงศ์ Menispermaceae

ลักษณะทั่วไป
บอระเพ็ดเป็นพันธุ์ไม้เถาเลื้อยเนื้ออ่อน แต่ถ้าอายุมากเนื้อของลาต้นอาจแข็งได้ เถาอ่อนผิวเรียบสีเขียว
เถาแก่สีน้าตาลอมเขียว ผิวขรุขระ เป็นปุ่มๆ เถากลมโตขนาดนิ้วมือ ประมาณ 1-1.5 ซม. ยางมีรสขมจัด ขึ้นเกาะ
ต้นไม้อื่นมักจะมีรากอากาศคล้ายเชือกเส้นเล็กๆ ห้อยลงมาเป็นสาย ใบเดี่ยวเป็นแบบสลับ ใบเป็นรูปไข่ป้อม โคน
ใบหยักเว้าลึกเป็นรูปหัวใจ โดยปกติปลายใบจะแหลม มีเส้นใบ 5-7 เส้นที่เกิดจากฐานใบ ขอบใบเรียบขนาดกว้าง
3.5-10 ซม. ยาว 6-13 ซม. ดอกออกเป็นช่อตามกิ่งแก่ตรงบริเวณซอกใบหรือปลายกิ่ง ดอกขนาดเล็กสีเหลืองอมเขียว แดงอม
ชมพู เขียวอ่อน เหลืองอ่อน.
ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์
เมล็ด เถาแก่
ส่วนที่ใช้ประโยชน์
เถา
สารสาคัญ
มีสารรสขมชื่อ picroetin นอก จากนี้ยังมีสารจาพวก diterpenoid ชื่อ tinosporan ซึง่
ใกล้เคียงกับ columbin ที่สกัดได้จากเถาและราก นอกจากนี้ยังพบสารประเภท amine 2 ชนิด คือ N-transferuloyl tyramine N-cis-feruloyl tyramine และ phenolic glucoside ชื่อ tinoluberide
ประโยชน์
ใช้ป้องกันและกาจัด หนอนกอ หนอนกระทู้ต่าง ๆ ใช้กาจัดโรคข้าวตายพราย โรคยอดเหี่ยว โรคข้าวลีบ
วิธีการใช้
1. นาเถา 1 กิโลกรัมมาบด หรือทุบแช่น้า 1 ปี๊บ ทิ้งไว้ 1 คืน นาน้าหมักมาฉีดพ่นฆ่าแมลงได้
2. ในแปลงเพาะกล้า ใช้เถาบอระเพ็ด 5 กก. สับเป็นชิ้นเล็กๆ ทุบให้แหลก แช่น้า 1 ปี๊บ แช่
ทิ้งไว้ 2 ชั่วโมงแล้วเอาน้าไปฉีด หรือใช้เถาบอระเพ็ด 1 กก. สับหว่านปนในแปลงเพาะกล้าขนาด 4 เมตร
3. ใช้เถาบอระเพ็ดตัดเป็นท่อนๆ ขนาด 5 นิ้ว ปริมาณ 10 กก. หว่านในนาข้าวพื้นที่ 1 ไร่
หลังปักดาหรือหว่านข้าวแล้ว 7 วัน และทาอีกครั้งหลังข้าวอายุ 2 เดือน ใช้ควบคุมหนอนกอ หนอนกระทู้ได้ดี (ที่มา : คลินิก
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
พริกขี้หนู (Bird Chilli) Capsicum frutescens Linn.
วงศ์ Solanaceae
ลักษณะทั่วไป
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เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดเล็ก ลาต้นมีความสูงประมาณ 45-75 ซม. ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงกันข้าม
กัน ลักษณะใบจะกลมรี ตรงปลายจะแหลม
ดอกจะออกตรงง่ามใบเป็นกลุ่มประมาณ 1-3 ดอกเป็นสีขาว มีกลีบดอกประมาณ 5 กลีบ ส่วนเกสร
ตัวผู้จะมีอยู่ 5 อันจะขึ้นสลับกับกลีบดอก เกสรตัวเมียมี 1 อันและมีรังไข่ประมาณ 2-3 ห้อง ผลสุกจะเป็นสี
แดง หรือแดงปนน้าตาล ลักษณะผลมีผิวลื่นเป็นมัน ภายในผลนั้นจะกลวง และมีแกนกลาง รอบ ๆ แกนจะมีเมล็ดเป็นสีเหลือง
เกาะอยู่มากมาย และเมล็ดจะมีรสเผ็ด
ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ เมล็ด
ส่วนที่ใช้ประโยชน์ ผล เมล็ด ดอก ใบ
สารสาคัญ
Capsaicin
ประโยชน์
ป้องกันและกาจัด หนอนผีเสื้อกะหล่า เพลี้ยอ่อน ด้วงเต่า ด้วงงวงช้าง แมลงในโรงเก็บ
มด ผลสุกของพริกมีคุณสมบัติในการฆ่าแมลง เมล็ดมีสารฆ่าเชื้อรา ใบและดอกมีสารยับยั้งการขยายตัว
ของไวรัส ใช้ป้องกันและ ไวรัสโรคใบด่างของแตง ไวรัสโรคใบหดของยาสูบ
วิธีการใช้
นาพริกแห้ง 1 ขีด ต้มในน้า 1 ลิตร ให้เดือดแล้วนาพริกมาตาให้ละเอียด แล้วนาไปละลายใน
น้าที่ต้มกรองเอาแต่น้า แล้วเติมน้าสะอาดลงไปอีก 1 ปี๊บ ก่อนจะนาไปใช้ผสมสารจับใบ เช่น น้าสบู่ แชมพู
สามารถฉีดพ่นได้ทุกๆ 7 วัน การนาไปใช้ควรทดลองแต่น้อยๆ ก่อน เพราะสารละลายที่เข้มข้นเกินไป จะทาให้ใบ
ไหม้ หากพืชเกิดอาการดังกล่าว ให้ผสมน้าเพื่อให้เจือจาง ควรใช้อย่างระมัดระวังอาจเกิดการระคายเคืองต่อ
ผิวหนังผู้ใช้ (ที่มา : คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน)
ยี่โถ (Rose bay) Nerium indicum Mill.
วงศ์ Apocynaceae
ลักษณะทั่วไป
ไม้พุ่มขนาดกลาง สูง 2-3 เมตร ลาต้นแตกกอมาก ลาต้นเกลี้ยง เปลือกสีเทา ทุกส่วนมีน้ายางสีขาว
ใบเป็นใบเดี่ยว ยาวแคบ โคนและปลายใบเรียวแหลมเป็นรูปหอก กว้าง 1-2 ซม. ยาว 6-25 ซม. เรียงรอบ
ข้อๆละ 3 ใบ เนื้อใบหนาและเหนียว ก้านใบยาว 1-1.5 ซม.
ดอกช่อออกที่ปลายกิ่ง ดอกมีหลายสี เช่น ขาว ชมพู แดง และเหลือง มีทั้งชนิด ดอกลาและดอกซ้อน
มีกลิ่นหอม ผลเป็นฝักคู่ รูปยาวเรียว เปลือกแข็ง ยาว 8-12 ซม. แก่จัดแตกเป็น 2 ซีก เมล็ดรูปขอบขนานมีขน
ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์
กิ่งตอน, เมล็ด
ส่วนที่ใช้ประโยชน์
ดอก ใบ ลาต้น
สารสาคัญ
เปลือกและเมล็ดยี่โถจะมีสาร glycoside neriodorin (ที่มา : คลินิกเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน) neriin, oleandrin, folinerin มีฤทธิ์คล้าย digitalis ในเปลือก
มี cortenerin glycoside มีฤทธิ์คล้าย forinerin (ที่มา : http://www.pharm.chula.ac.th)
ประโยชน์ ป้องกันและกาจัด หนอนกินใบกินยอดพืชหลายชนิด ด้วง ด้วงปีกแข็ง ต่างๆ มดต่างๆ
แมลงกินใบ หลายชนิด ดอกมีสารที่สามารถดึงดูด แมลงวันทอง ได้
วิธีการใช้
1. นาดอกยี่โถและใบยี่โถมาบดให้ละเอียด 1 กก. ต่อน้า 0.5 ปี๊บ จากนั้นแช่ทิ้งไว้ 2 วัน
กรองเอาแต่น้าไปฉีดพ่นฆ่าแมลงและป้องกันหนอนหลายชนิด
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2. นาใบและเปลือกไม้ยี่โถ ไปแช่น้าอย่างน้อย 30 นาที แล้วนาไปฉีดพ่นมด แมลง ตาม
ต้นผลไม้
3. นาใบหั่นฝอย 40 กรัม คลุกเมล็ดถั่วเหลือง 1 กก. สามารถเก็บเมล็ดถั่วเหลืองได้นาน
6 เดือน โดยไม่มีศัตรูพืชรบกวน (ที่มา : คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน)
สาบเสือ

Eupatorium odoratum Linn.
วงศ์ Compositae

ลักษณะทั่วไป
เป็นพืชล้มลุกปีเดียว แตกกิ่งก้านสาขามากจนดูเป็นทรงพุ่ม ตามลาต้นกิ่งก้านจะมีขนนุ่ม ลา
ต้นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามกันเป็นคู่ ใบเป็นรูปหอก ปลายแหลมโคนใบ
สอบ ใบมีขนอ่อนปกคลุม ดอกออกเป็นช่อเป็นกระจุกคล้ายร่ม ดอกสีขาวออกม่วง ผลมีขนาดเล็ก
เมื่อแห้งเป็นสันมี 5 เหลี่ยม ส่วยปลายมีขนช่วยพยุงให้ลอยไปตกได้ไกล
ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ เมล็ด
ส่วนที่ใช้ประโยชน์ ต้น ใบ
สารสาคัญ
ในลาต้น : Eupatol, Coumarin, 1-Eupatene, B-Amyrin, Flavone, Salvigenin
ในใบ : Ceryl alcohol, B-Sitosterol, Anisic acid, Trihydric alcohol, tannin, Isosa Kuranetin,
Odoratin
ประโยชน์
ใช้ฆ่า หนอน เพลี้ย หลายชนิด
วิธีการใช้
นาต้นและใบสาบเสือมาตากแดดให้แห้งแล้วบดให้ละเอียดเป็นผง แช่ในน้าอัตราส่วนน้าหนักผง 400
กรัมต่อน้า 8 ลิตร ทิ้งไว้ 24 ชม.นาสารที่ได้มาฉีดพ่นทุก 7 วัน
ขิง (Ginger) Zingiber offcinale Vern. Adrak
วงศ์ Zingiberaceae
ลักษณะทั่วไป
ขิงเป็นพืชล้มลุก มีลาต้นใต้ดินซึ่งมีลักษณะคล้ายมือหรือที่เรียกว่า "เหง้า" เปลือกเหง้ามีสี
เหลืองอ่อน แต่เนื้อภายในมีสีเหลืองอมเขียว ลาต้นบนดินมีลักษณะเป็นกอสูงประมาณ 90
เซนติเมตร ก้านใบเป็นกาบหุ้มซ้อนกัน ใบเป็นใบเดี่ยวออกสลับเรียงกันเป็นสองแถว มีรูปร่างคล้ายใบ
ไผ่ ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบจะเรียบ กว้างประมาณ 2 ซม. ยาวประมาณ 20 ซม.
ดอกจะออกรวมกันเป็นช่อจากลาต้นใต้ดิน มีก้านช่อดอกยาวประมาณ 20 ซม. มีกาบสีเขียวปนแดงลักษณะโค้ง ๆ ห่อ
รองรับ กาบนั้นจะปิดแน่นเมื่อดอกยังอ่อน และจะบานให้เห็นดอกในภายหลัง
ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ เหง้า
ส่วนที่ใช้ประโยชน์ เหง้า
สารสาคัญ
น้ามันหอมระเหย (Volatile oil) ซึ่งมีสารสาคัญ คือ camphene, cinelo, pellandrene, linalool,
zingiberene, borneol และพวกที่ทาให้มีรสเผ็ดร้อนนั้นได้แก่ Zingerone และ shogoal
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ประโยชน์
กาจัด แมลงวันทอง ด้วงถั่วเขียว และแมลงปีกแข็งทั่วไป
วิธีการใช้
นาเหง้าขิงแก่มาทุบ หรือบดให้ละเอียด แล้วนาไปแช่น้า 1 ลิตร ค้างไว้ 1 คืน นาน้าที่ได้จากการกรองเอากาก
ออก ผสมกับน้าสะอาดอีก 10 ลิตร นาไปฉีดพ่นแปลงผักผลไม้
(ที่มา : คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน)
ข่า

(Galanga) Alpinia galanga Sw.
วงศ์ Zingiberaceae

ลักษณะทั่วไป
ข่าเป็นพืชล้มลุกที่มีลาต้นเป็นกอ มีอายุหลายปี มีเหง้าอยู่ใต้ดิน เหง้ามีสีน้าตาลอมแสด ข้างใน
สีเหลืองอ่อน มีข้อและปล้องเห็นได้ชัดเจน เนื้อในเหง้ามีสีขาว รสขมเผ็ดร้อนแต่ไม่เผ็ดเหมือนกับขิง มี
กลิ่นหอมฉุน ข่าเป็นพืชใบเดี่ยว ใบยาว ปลายใบมนขอบใบเรียบ เกิดสลับรอบๆ ลาต้น ก้านใบยาวเป็น
กาบหุ้มซ้อนกัน มีความสูงประมาณ 2 เมตร
ดอกจะออกเป็นช่อตรงปลายยอด เป็นช่อสีขาวนวลอมม่วงแดง บานจากล่างขึ้นบน ผลกลมขนาดเท่าเม็ดบัว สีแดงส้ม
มีรสเผ็ดร้อน ผลแก่สีดา มีเมล็ดจานวนมาก ชอบขึ้นตามที่ลุ่มชื้นลาต้นสีเขียวผิวเรียบลื่น
ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ เหง้า
ส่วนที่ใช้ประโยชน์ เหง้า
สารสาคัญ
น้ามันหอมระเหยประกอบด้วย Garangol, Cineole,Pinene, Gingerol, Shogoal,
Cineol, Camphor, Cinnamicaldehyde, 1'-acetoxychavicol acetate
ประโยชน์
ป้องกันและกาจัดด้วงงวงข้าว มอดแป้ง ป้องกัน แมลงวันทอง
วิธีการใช้
ตาข่า เมล็ดสะเดา ตะไคร้หอม อย่างละ 200 กรัม แช่ผสมกันในน้า 20 ลิตรค้างคืนแล้ว
กรองเอาแต่น้า สารที่สกัดที่ได้ 1 ลิตรผสมกับน้าธรรมดา 1 ปี๊บ สามารถใช้ฆ่าแมลงศัตรูในพื้นที่ 1 ไร่
(ที่มา : คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
มะกรูด (Leech lime) Citrus hystrix DC.
วงศ์ Rutaceae
ลักษณะทั่วไป
ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 2-8 เมตร เป็นไม้เนื้อแข็ง ผิวเปลือกเรียบ ตามลาต้นกิ่งก้านจะมีหนาม
แหลม ใบจะมีลักษณะเหมือนใบไม้สองใบต่อกัน ใบรูปค่อนข้างกลม กว้าง 2.5-5 ซม. ยาว 3-8 ซม. มีสี
เขียวเข้มเป็นมัน ดอกมะกรูดมีทั้งดอกเดี่ยวหรืออาจออกเป็นช่อ ออกดอกพร้อมแตกยอดอ่อน กลีบดอก
4 กลีบ สีขาว กลีบเลี้ยง 4 กลีบมีกลิ่นหอม ผลสดเป็นผลเดียวหรือติดเป็นพวง ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อแก่จะมีสีเขียวอมเหลืองผิว
ของผลขรุขระเป็นปุ่มปมทั้งลูกตรงขั้วผลมีจุกสูง น้าในผลมีรสเปรี้ยว มีต่อมน้ามันทั้งผิวผล
ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์
เมล็ด, กิ่งตอน
ส่วนที่ใช้ประโยชน์
ใบ ผล
สาระสาคัญ น้ามันหอมระเหย ซึ่งประกอบด้วย pinine, limonine, citronellal, citronellyl acetate
ประโยชน์
ใบจะมีสารไล่ แมลงวันทอง ไม่ให้มาไข่ ผลใช้กาจัดหอยเชอรี่
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วิธีการใช้ ใบสะกัดน้ามันหอมระเหยผล ผ่าซีกหมักน้าไว้ 7 วัน นาไปหว่านในนาข้าว
สมุนไพรสูตรสารเคมีขยาด
ส่วนผสม
หางไหลแดง/ขาว หนอนตายหยาก กลอย ขมิ้นชัน ไพล ยูคาลิปตัส สะเดา พริกสด ข่า กระชาย กระเทียม
ตะไคร้หอม สาบเสือ มังคุด ยาสูบ ยาฉุน ประคาดีควาย มะระ
วิธีทา
1.
2.
3.
4.
5.

โขลกหรือบดส่วนผสมทั้งหมดให้ละเอียด และคลุกเคล้าผสมให้ทั่วกัน
นาส่วนผสมทั้งหมด ใส่ลงในถังหมัก และใส่น้าท่วม 2-3 เท่า
ใส่เหล้าขาว 10 % ของน้า
ใส่น้าส้มสายชู 10 % ของน้า
หมักนาน 10-15 วันได้น้าหัวเชื้อ

วิธีใช้และอัตราใช้
น้าหัวเชื้อ 20-30 ซีซี (2-3 ช้อนแกง) ต่อน้า 20 ลิตร ฉีดพ่นช่วงอากาศไม่ร้อนให้ทั่วทรงพุ่มทั้งใต้ใบบนใบทุก 3-5 วัน
ศัตรูพืชเป้าหมาย
กาจัดหนอน แมลงปากกัด/ดูด ขับไล่ผีเสื้อไม่ให้มาวางไข่ ทาให้ไข่ฝ่อ กาจัดเชื้อราและแบคทีเรีย
ข้อสังเกต
สมุนไพรที่สลายตัวดีแล้ว จะมีกลิ่นหอมคล้ายน้าส้มสายชู ปนกลิ่นหอมสมุนไพร
********************

