
การใช้สารชีวภณัฑ์ (Microbial Pesticide)
เพ่ือการป้องกนักาํจดัศัตรูพืช

ธีระศักดิ์   ศรีวชัิย
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตร ด้านอารักขาพืช   

จังหวดัเชียงใหม่

กรมส่งเสริมการเกษตร



เช้ือจุลนิทรีย์ หมายถงึ  จุลนิทรีย์ทีม่ชีีวติ

อยู่โดยการเจริญเตบิโตในเช้ือสาเหตุของโรคพืช 

หรือบนสัตว์อาศัยทาํให้เช้ือสาเหตุโรคพืชถูก

ทาํลาย หรือสัตว์อาศัยเป็นโรคและถูกทาํลายใน

ทีสุ่ด  ได้แก่  เช้ือรา  เช้ือแบคทเีรีย เช้ือไวรัส

ไส้เดือนฝอย  เป็นต้น



ชีวนิทรีย์ (สารชีวภณัฑ์) คืออะไร?
คือ  ผลติภัณฑ์ป้องกนักาํจัดศัตรูพืชทีผ่ลติ,พฒันามาจาก

ส่ิงมีชีวติไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ หรือจุลนิทรีย์  แต่ไม่นับรวม

สารทีส่กดัหรือแยกได้จากส่ิงมีชีวติทีเ่ป็นสารเคมีเชิงเดีย่ว

เช่น  ไพรีทรอยด์    นิโคตนิ    อะบาเม็กตนิ   



ตวัอย่างสารชีวภัณฑ์จากเช้ือจุลนิทรีย์

เช้ือราบวิเวอเรีย

ไวรัส NPV

เช้ือราไตรโคเดอร์ม่า

ไส้เดือนฝอย
เช้ือแบคทเีรีย BT



คุณสมบัตพิเิศษของสารชีวภณัฑ์จากจุลนิทรีย์

 มีความปลอดภยัสูงต่อมนุษย ์สตัว ์ส่ิงแวดลอ้ม ไม่มี

พิษตกคา้ง

 มีความเฉพาะเจาะจงต่อศตัรูพชืเป้าหมาย 

 ผลิตขยายเป็นอุตสาหกรรมได้

 ใชใ้นสภาพไร่นาวธีิการเดียวกบัสารเคมี

 บางชนิดอยูไ่ดค้งทนในสภาพแวดลอ้ม



1.1 เช้ือแบคทเีรียบาซิลลสั ทูริงเยนซีส : บีท ี
( Bacillus  thuringiensis : BT   สายพนัธ์ุ  :  เคอสตากี ้, ไอซาไว

บีทเีป็นช่ือสามญัของเช้ือจุลนิทรีย์ทีใ่ช้กาํจัดแมลง ซ่ึง

ประกอบด้วยช้ินส่วนของสปอร์และผลกึของแบคทเีรีย

1.  เช้ือแบคทเีรียควบคุมศัตรูพืช



ผลติภณัฑ์ เช้ือบีท ีทีม่จีําหน่ายอยู่ในขณะนีม้สูีตรต่าง ๆ

ได้แก่

1. สูตรนํา้เข้มข้น

2. สูตรผงผสมนํา้



เช้ือแบคทเีรียควบคุมศัตรูพืช(เช้ือบีท)ี



กลไกการทาํลายของเช้ือบีที

1. หนอนกนิผลกึโปรตีน 

สารพษิของเช้ือบีที

2.  สารพษิออกฤทธ์ิทาํลายกระเพาะอาหาร

3.  ผนังเซลล์ถูกทาํลายเกดิเป็นรู

4.  สปอร์ไหลเข้าสู่ลาํตวัหนอนทาํให้หนอนตาย



ลกัษณะของอาการหนอนได้รับเช้ือบีที

1. หยุดกนิอาหาร  

2.  เคล่ือนไหวช้าลง มีอาการ

สลมึสลือ

3.  โลหิตเป็นพษิ ชักกระตุก และ

เป็นอมัพาตทัว่ตัว

4.  หลงัตายซากของหนอนยงัคง

รูปเดิม แต่เปลีย่นสีจากเดมิเป็นสี

นํา้ตาลและดํา               



เพือ่
- ให้รู้สถานะการณ์และข้อมูลต่างๆในแปลงพืช

- ทราบชนิดและปริมาณศัตรูพืช/ศัตรูธรรมชาติ

- ประกอบการตดัสินใจในการเลือกวธีิการควบ

คุมศัตรูพืช

3.สํารวจพืชทีป่ลูกอย่างสมํา่เสมอ

สัปดาห์ละ  1 คร้ัง

สุ่มสํารวจ   10   จุด

หนอนกระทูผ้กั



การจาํแนกศตัรูพืช ศตัรูธรรมชาติ

หนอนกระทูผ้กั



หนอนใยผกั



แมลงศัตรูข้าวทีสํ่าคญั

เพลีย้ไฟข้าว 

ความเสียหายทีเ่กดิจากเพลีย้ไฟ



หนอนกระทู้
หนอนเจาะยอดกระหลํ่า



หนอนกอข้าว



หนอนห่อใบข้าวหนอนคืบกระหลํ่า



การทาํลายของเพล้ีย

กระโดดสีนํ้าตาลในนาขา้ว

หนอนเจาะสมอฝ้าย



มวนเขียวดูดไข่ศตัรูธรรมชาติท่ี

ควบคุมเพล้ียกระโดดสีนํ้าตาล



เพลีย้จักจ่ันสีเขยีว
หนอนกระทูห้อม



ศัตรูธรรมชาตใินนาข้าว



เพลีย้กระโดดสีนํา้ตาล
ดว้งหมดัผกั



วธีิการใช้

1.  ผสม บี ที  ในนํา้ 1-2 ลติร  คนให้ละลายก่อนผสมในนํา้ที่จะ

ฉีดพ่นทั้งหมด

2.  พกัไว้ 2-3 ช่ัวโมง  ให้ บี ที แตกตวัสร้างสารพษิ

3.  ผสมสารจับใบ และควรฉีดพ่นในตอนเยน็

4.  ฉีดพ่นตดิต่อกนั 2-3 คร้ัง ช่วงที่ศัตรูพืชระบาด

5.  ควรปรับหัวฉีดให้มลีะอองเลก็ที่สุดและฉีดพ่นให้ทั่วบนใบ-

ใต้ใบ



ข้อดขีอง บี ที

1.  เจาะจงต่อแมลงเป้าหมาย  ปลอดภยัต่อแมลงทีเ่ป็นประโยชน์ มนุษย์ 

สัตว์ พืช และส่ิงแวดล้อม

2.  มีประสิทธิภาพสูง ใช้ทดแทนสารเคมีได้

3.  แมลงสร้างความต้านทานต่อ บ ีท ีได้ยาก

4.  ใช้ บ ีท ีร่วมกบัวธีิการอ่ืนๆ ช่วยเพิม่ประสิทธิภาพ

5.  มีจําหน่ายทัว่ไป หาซ้ือง่าย



ข้อจาํกดัและข้อควรระวงั

1.  ควรใช้ บี ท ีขณะทีห่นอนยงัเลก็อยู่

2.  เลือกใช้ผลติภัณฑ์ทีใ่หม่ ไม่หมดอายุ, ความเข้มข้นทีเ่หมาะสมกบัการใช้

3.  ห้ามผสม บี ท ีกบั

- สารปฏิชีวนะกาํจัดโรคพืช

- สารประกอบทองแดง

- นํา้ทีเ่ป็นด่าง

4.  บี ท ีเป็นสารประเภทกนิตาย ต้องใช้เวลา 1-2 วนั ( ไม่ทนัใจเกษตรกร )

5.  ควรเกบ็ บี ท ีให้พ้นจากแสงแดด,ความร้อน

6.  ไม่ควรใช้ บี ท ีในแปลงหม่อนสําหรับเลีย้งไหม

7.  ควรใช้ บี ท ี ผสมสารจับใบทุกคร้ัง



1.2 เช้ือบาซิลลสั ซับทลีสี

( Bacillus subtilis , BS )

ประโยชน์

การนําไปใช้

อตัราการใช้  30-50 กรัม/นํา้  20 ลติร  ฉีดพ่นทุก  5-7 วนั

หรือผสมนํา้รดหลุมปลูก

เป็นเช้ือแบคทเีรียทีม่ีประโยชน์  ถูกผลติให้อยู่ในรูปผงสปอร์

แห้ง ใช้ป้องกนักาํจดัโรคพืชหลายชนิด เช่น โรคทเีกดิจาก

เช้ือรา และเช้ือแบคทเีรีย





เช้ือโรคเป้าหมาย
เช้ือ Fusarium spp. (โรคเห่ียว)

เช้ือ Collectotrichum spp. (โรคแอนแทรคโนส)

เช้ือ Oidium sp.Cercosporea oryzae (โรคราแป้ง)

เช้ือ Erwinia spp. (โรคเน่าเละ)

เช้ือ Psedomonas solanacerum (โรคหน่อเน่า)

เช้ือ Xanthomonas spp. (โรคเน่าดาํ)



โรคเหี่ยว
Bacterial Wilt Disea





โรคเหี่ยวเขียว
Bacterial Wilt Disease



ลักษณะอาการ

อาการชํา้ฉํ่านํา้ แผลเละเป็นเมือกเยิม้ 
ส่งกลิ่นเหมน็ อาการลุกลามอย่างรวดเร็วในสภาพ

อากาศร้อนจัด มีความชืน้สูง 



2.  เช้ือไวรัส เอน็ พ ีวี

( Nuclear Polyhedrosis Virus ) : NPV

ศัตรูเป้าหมาย

- หนอนกระทูห้อม,หนอนกระทูผ้กั,หนอนเจาะสมอฝ้าย

- เอน็ พี ว ีชนิดใดจะทาํลายเฉพาะศตัรูพืชชนิดนั้น

ลกัษณะหนอนทีไ่ด้รับเช้ือ เอน็ พ ีวี

เช่ืองชา้ หยดุกินอาหาร ลาํตวัหดสั้น บวมข้ึน

ไต่ข้ึนท่ีสูง ตายโดยหอ้ยหวัลง

ลาํตวัแตกเละง่าย มีกล่ินเหมน็





ผลติภณัฑ์

ไวรัส

เอน็ พี วี



เช้ือราทาํลายศัตรูข้าว





ข้อดขีอง เอน็ พ ีวี

- เฉพาะเจาะจงต่อศัตรูเป้าหมาย จงึมคีวามปลอดภยั

- แมลงสร้างความต้านทานได้ยาก มปีระสิทธิภาพสูง

- สามารถต่อขยายเช้ือไว้ใช้โดยวธีิการอย่างง่าย

- สามารถใช้แทนหรือใช้ร่วมกบัสารเคมไีด้ดี



ข้อจํากดัและข้อควรระวงั

- ใช้เวลานานในการทาํให้หนอนตาย ( 3-7 วนั )

- มีความเฉพาะเจาะจงสูงมาก จึงใช้ไม่ได้กบัพืน้ทีท่ีมี่ศัตรูพืชหลาย

ชนิดระบาดพร้อมกนั

- ไม่ทนต่อรังสียูว ี ในแสงแดด

- ราคาแพง หาซ้ือได้ยาก



3. ไส้เดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูพืช

(Steinernema  capocapsae)



ไส้เดือนฝอยสไตร์เนอร์นีม่า คาร์โปแคปเซ่
(Steinernema carpocapsae )

เป็นส่ิงมีชีวติขนาดเลก็ คล้ายหนอน ลาํตัวกลม หัวท้ายเรียวแหลม เป็น  ตัวเบียน  

ทาํให้เกดิโรคกบัแมลง

ทาํลายแมลงศัตรูพืช มากกว่า 200 ชนิด

ทีไ่ด้ผลดี คือ หนอนผเีส้ือ ด้วงปีกแข็ง และหนอนแมลงวนั

ทาํลายศัตรูพืชหลบซ่อนในทีล่บั ( กลบีดอก,ยอดอ่อน,เปลือกลาํต้น,ใต้

พืน้ดิน,ก้อนเช้ือเห็ด )

แนะนําใช้กบัพืชทีมี่มูลค่าผลตอบแทนสูง (ราคาแพง)

ศัตรูพืชเป้าหมาย



วธีิการใช้
1.  เตรียมไส้เดือนฝอยตามอตัราที่แนะนํา (1 ซอง/นํา้ 2 ลติร)

2.  แบ่งนํา้จะใช้ฉีดพ่นเป็น 3 ส่วน ขยาํฟองนํา้ในนํา้ส่วนที่ 1 แล้วนํา

ขึน้ขยาํในนํา้ส่วนที่ 2 และ 3 ตามลาํดบั นําฟองนํา้ทิง้ แล้วเทนํา้ทั้ง 3

ส่วนรวมกนั

3.  ผสมสารจับใบทุกคร้ัง ฉีดพ่นเวลาเยน็ (หลงัการให้นํา้) ปริมาณ

การใช้ขึน้อยู่กบัชนิดของศัตรูพืช

4.  เขย่าถังพ่น ป้องกนัไส้เดือนตกตะกอน

5.  ถ้าสภาพแวดล้อมแห้งจัด ควรฉีดพ่นนํา้จนช้ืนก่อนใช้



การเกบ็รักษา
ในตู้เยน็อุณหภูมิ 4-7 องศาเซลเซียส ได้นาน 6 เดือน – 1 ปี

ข้อจํากดั
ราคาแพง,หาซ้ือยาก



โรคเห่ียวมะเขือเทศ

โรคโคนเน่าทุเรียน

ควบคุมโรคพืชทีเ่กดิจากเช้ือราในดนิ เช่น 

โรครากเน่า โคนเน่า โรคเห่ียว

4.  เช้ือราไตรโคเดอร์ม่า



ชนิดของเช้ือราไตรโคเดอร์ม่า

1.  ชนิดผงแห้ง  (Powder)

2.  ชนิดเม็ด   (Pellet)

3.  ชนิดเกลด็  (Granule)

4.  ชนิดเช้ือสด  (Fresh  culture)



ประโยชน์ของเช้ือราไตรโคเดอร์ม่า

1.  ช่วยลดกจิกรรมของโรคพืชได้

2.  ช่วยลดปริมาณเช้ือโรคพืช

3.  ช่วยเพิม่การเจริญเตบิโตและเพิม่ผลผลติของพืช

4.  ช่วยเพิม่ความต้านทานโรคของพืช



4.2 เช้ือราบิวเวอเรีย 

(Beauveria bassiana)



เช้ือราบิวเวอเรียคืออะไร?

เช้ือราบิวเวอเรียเป็นเช้ือจุลนิทรีย์ทีจ่ัดเป็นพวก 

“เช้ือราทาํลายแมลง” ทาํลายแมลงโดยผลติเอนไซม์ทีเ่ป็นพษิ

ต่อศัตรูพืชและเป็นเช้ือราทีอ่าศัยและกนิเศษซากที่ผุผงั



ลกัษณะอาการแมลงทีถู่กเช้ือราบิวเวอเรียเข้าทาํลาย

แมลงจะแสดงอาการเบ่ืออาหารกนิน้อยลง  

อ่อนเพลยี  ไม่เคล่ือนไหว

ผนังลาํตัวเปลีย่นไป

เส้นใยและผงสีขาวของสปอร์ปกคลุมตวัแมลง





Address: 222 Moo 5,  Nong Kwai Sub-district, Hang Dong District, Chiang Mai 50230     
Acreage:  13.58 acres
Distance: 15 Km from Chiang Mai city
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