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ความหลากหลายทางชนิดของศัตรูธรรมชาติ  
หลกัการเพาะเลีย้ง  และแนวทางการใช้

ประโยชน์

อาจารย์ ดร. ศมาพร  แสงยศ
หลักสูตรอารักขาพืช คณะผลิตกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ. เชียงใหม่

 เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ในระบบนิเวศ โดยไม่มีการกระท าของมนุษยก์าร
ควบคุมโดยชีววิธีแบบน้ีเป็นความสามารถ ในการน าผลของปัจจยัท่ีมีชีวิต 
โดยเฉพาะศตัรูธรรมชาติ มาใชป้ระโยชน์ได้

 เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ในระบบนิเวศ โดยมีการกระท าของมนุษยก์ารการน า
ผลของปัจจยัท่ีมีชีวิต โดยเฉพาะศตัรูธรรมชาติ มาใชป้ระโยชน์ได้

ศตัรูธรรมชาติ (natural enemies)

หมายถงึ พืชหรอืสตัวใ์นธรรมชาติ ซึง่เป็นสาเหตุของการตายก่อนก าหนด ของสตัวห์รอืพืชนิดอืน่ ๆ 

แมลงตัวเบียน แมลงตัวห า้
เช้ือจุลินทรีย์
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แมลงศตัรูธรรมชาติ 14 อนัดบั 

167แฟมมิลี่ หรือ 

รวมแล้วมีมากถึง 40,000 ชนิด

เพลีย้ไฟตัวห ้าซ่ึงกินเพลีย้ไฟศัตรูพืช

ผีเส้ือตัวห า้ ไรตัวห า้ Phytoseiulus persimilis : 
มกีารเพาะเลีย้งเพิม่ปริมาณเพ่ือควบคุมไรศัตรูพืชแล้ว

ตวัห ้ าท่ีเป็นแมลงท่ีมีปากแบบปากกดั
ด้วงเต่าตัวห ้าท่ีพบท่ัวไป
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ตวัอ่อนแมลงชา้ง (GREEN LACEWING LARVA)

หนอนของแมลงวนัดอกไม ้(Syrphus spp.) เป็นตวัห ้ าของเพล้ียอ่อนทุกชนิด หนอนแมลงวนัดอกไมกิ้นเพล้ียอ่อน

แมลงตวัห า้ทีม่ปีากแบบปากดูด: มวนตวัห า้
มวนตวัห ้ าของเพล้ียไฟ
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แมลงตวัเบียน (parasitoids)
แมลงตวัเบียน 5 อนัดบั และ 87 วงศ์   

รวมแล้วมีถงึ 65,000 ชนิด

อนัดบัและวงศ์ของแมลงตัวเบียน

การท าลายตวัอาศยัของแมลงตวัเบียน มขีนาดตั้งแต่ เลก็จิว๋เดยีว ถึงตวัใหญ่

แมลงตวัเบียน เบียนได้ทั้ง 

ไข่

หนอน

ดักแด้

แตนเบียนเพล้ียอ่อน
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ตวัเบียนชนิดต่าง ๆ เบียนเพล้ียหอย

Coccobius fulvus เบียนเพลีย้หอยเกลด็ปรง

Cephaleta brunniventris เบียนเพลีย้หอยล าไย

แตนเบียน Encarsia formosa, ท าลายแมลงหวีข่าว มี
การเพาะเล้ียงเพิม่ปริมาณเพือ่ควบคุมแมลงหวีข่าวศตัรูไมด้อก

แตนเบียนไขม่วนแกว้ (Azalea lace bug egg parasite)

การควบคุมโดยใช้จุลนิทรีย์ (Microbial control)

เช้ือโรค (pathogens)

ราขาว-ราเขียว-ไส้เดอืนฝอย ปราบแมลง ในปี พ.ศ. 2481 และผลิตภัณฑ์เชือ้จุลินทรีย์โรค
ของแมลงที่ผลิตเป็นการค้าครัง้แรกคือ Bt. โดย

มีช่ือการค้าคือ Sporéine

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=qY69Mwze7T_0XM&tbnid=x3IFxpGQqJf6sM:&ved=0CAUQjRw&url=http://agritech.tnau.ac.in/sericulture/disese%20mgt_silkworm.html&ei=eMHHUuvABOaZiAekhIDIDA&bvm=bv.58187178,d.aGc&psig=AFQjCNGuqUYt4TlwkAIwpMISpki0WSpS3Q&ust=1388909292192310
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=qY69Mwze7T_0XM&tbnid=x3IFxpGQqJf6sM:&ved=0CAUQjRw&url=http://agritech.tnau.ac.in/sericulture/disese%20mgt_silkworm.html&ei=eMHHUuvABOaZiAekhIDIDA&bvm=bv.58187178,d.aGc&psig=AFQjCNGuqUYt4TlwkAIwpMISpki0WSpS3Q&ust=1388909292192310
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Kv3CAPVj2QfFmM&tbnid=HpEMA8afv-5q4M:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id%3D20942&ei=883HUrexJaXZigf2xYDIDA&bvm=bv.58187178,d.dGI&psig=AFQjCNHBA-qkXiIvAADjbkPuc0g16dQIkg&ust=1388912490765572
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Kv3CAPVj2QfFmM&tbnid=HpEMA8afv-5q4M:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id%3D20942&ei=883HUrexJaXZigf2xYDIDA&bvm=bv.58187178,d.dGI&psig=AFQjCNHBA-qkXiIvAADjbkPuc0g16dQIkg&ust=1388912490765572
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=WygcE1Y17Rr9FM&tbnid=uXBv2582UpwaAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.aseanagritechnologies.com/biopesticides-biotech-products.html&ei=b87HUuKCMqjriAeZzoDQDA&bvm=bv.58187178,d.dGI&psig=AFQjCNHBA-qkXiIvAADjbkPuc0g16dQIkg&ust=1388912490765572
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=WygcE1Y17Rr9FM&tbnid=uXBv2582UpwaAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.aseanagritechnologies.com/biopesticides-biotech-products.html&ei=b87HUuKCMqjriAeZzoDQDA&bvm=bv.58187178,d.dGI&psig=AFQjCNHBA-qkXiIvAADjbkPuc0g16dQIkg&ust=1388912490765572
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Cdls_5nu5kAbiM&tbnid=ezYxVC7QVz0yjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.made-in-china.com/showroom/yolanda1012/product-detailPMsxzgmSOQrv/China-Spodoptera-Exigua-NPV.html&ei=jc7HUseHIouziQe_ooC4DA&bvm=bv.58187178,d.dGI&psig=AFQjCNHBA-qkXiIvAADjbkPuc0g16dQIkg&ust=1388912490765572
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Cdls_5nu5kAbiM&tbnid=ezYxVC7QVz0yjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.made-in-china.com/showroom/yolanda1012/product-detailPMsxzgmSOQrv/China-Spodoptera-Exigua-NPV.html&ei=jc7HUseHIouziQe_ooC4DA&bvm=bv.58187178,d.dGI&psig=AFQjCNHBA-qkXiIvAADjbkPuc0g16dQIkg&ust=1388912490765572
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=18PKm6s_Xrvp3M&tbnid=SvDhRA2MznFpSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vegetablegardener.com/item/2737/biologicals-do-a-number-on-pests&ei=tM7HUu3KBZGtiQfJmoDQDQ&bvm=bv.58187178,d.dGI&psig=AFQjCNHBA-qkXiIvAADjbkPuc0g16dQIkg&ust=1388912490765572
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ข้อดขีองการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววธีิ

 ประหยดัในระยะยาว

 ปลอดภยั เพราะไม่เป็นพษิต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม

 ยัง่ยนื เพราะใชข้องท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ ซ่ึงเป็นส่ิงมีชีวติ      

ท่ีสามารถเพิม่ปริมาณเองตามธรรมชาติ

หลกัการเพาะเล้ียงศตัรูธรรมชาติ

หลกัการใชป้ระโยชน์
ศตัรูธรรมชาติ

วธีิการใชป้ระโยชน์จากแมลงตวัห ้ า-ตวัเบียนในการ
ควบคุมแมลงศตัรูพืช

 อนุรักษท่ี์มีอยูใ่ห้คงอยูไ่ดใ้นธรรมชาติ

 น าเขา้มาจากต่างประเทศเพือ่ควบคุมแมลงท่ีมาจาก

ต่างประเทศเหมือนกนั

 เพาะเล้ียงเพิม่ปริมาณ และปล่อยเพิม่ในธรรมชาติ

ณ พื้นท่ีซ่ึงมีปัญหา

ศตัรูธรรมชาติเล้ียงเพ่ือการคา้
ไดห้รือไม่?
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การลงทุนด้านการปราบศตัรพืูชแบบ
ใช้เคมีและการควบคมุโดยชีววิธี

ขาย
การลงทุน

Chemical Pesticides

Biological Control

30 Billion

3

600 Million
100 Million

3 Billion

Milestones in Commercialization of 

Biological Control
1895- Farming Trichogramma proposed

1926- Fillmore, mass prod. NE citrus pests

1929- Trichogramma on factitious host

1949- Chrysoperla colonization

1956- Predaceous mites, mites on strawberry

1968- Koppert established

1975- Trichogramma, European corn borer

1981- IOBC WGQC (AMRQC)

1988- Whitefly parasites, Europe glasshouses

1990- ANBP established in California

1995- Commercial artificial diet for predators

1995- IBMA established in France

แมลงศัตรูธรรมชาติท่ีมีการเพาะเลีย้งขายในต่างประเทศ

Commercial Biological 

Control Needs

 ผู้ เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลีย้ง (นกักีฏวิทยา)

 ตลาดใหม่ & ผลิตภณัฑ์

 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
• พฒันาวิธีการเพาะเลีย้งและปลดปลอ่ย
• ทดสอบประสิทธิภาพการใช้เม่ือปลอ่ยสูแ่ปลงปลกู

• การใช้ร่วมกบัวิธีอ่ืน

• ข้อมลูด้านอนกุรมวิธาน
• การควบคุมคุณภาพ (QC)

 กฏหมายที่เก่ียวข้อง

การเพาะเล้ียงและใชป้ระโยชน์
ศตัรูธรรมชาติในประเทศไทย

http://www.ladybugindoorgardens.com/image/tnail/caterpillar_par.jpg
http://www.ladybugindoorgardens.com/image/tnail/caterpillar_par.jpg
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แมลงตัวห า้

• มวนตวัห า้ (มวนพิฆาต มวนเพชฌฆาต มวนตาโต มวนตวัห า้เพลีย้ไฟ)    
มีเทคโนโลยีการเพาะเลีย้งอย่างง่าย เป็นท่ีรู้จกั

• ไรตวัห า้บางชนิด มีเทคโนโลยีการเพาะเลีย้งอย่างง่าย เป็นท่ีรู้จกั

• ด้วงเตา่ตวัห า้ (ระดบัวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี -MJU-BCTLC)

• ผีเสือ้ตวัห า้ (ระดบัวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี -MJU-BCTLC)

• เพลีย้ไฟตวัห า้ (ระดบัวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี -MJU-BCTLC)

แมลงตัวเบยีน
• แตนเบียนไข่ตริโคแกรมมา (มีเทคโนโลยีการเพาะเลีย้งอย่างง่าย เป็นท่ี
รู้จกั)

• แตนเบียนไข่มวนล าไย (มีเทคโนโลยีการเพาะเลีย้งอย่างง่าย เป็นท่ีรู้จกั)

• แตนเบียนเพลีย้แปง้มนัส าปะหลงั (มีเทคโนโลยีการเพาะเลีย้งอย่างง่าย 
เป็นท่ีรู้จกั)

• แตนเบียนแมลงวนัผลไม้ (ระดบัวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี -MJU-
BCTLC)

• แตนเบียนเพลีย้ออ่น (ระดบัวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี -MJU-
BCTLC)

มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 
กบั 

การควบคุมโดยชีววิธี

ศูนย์กลางการเรียนรู้เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพชืโดยชีววิธี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1)  เป็นศูนย์กลางส าหรับการให้บริการด้านวิชาการ แก่กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักศึกษาระดับ

ปริญญา และบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ทั้งในและ

ต่างประเทศ หน่วยงานบริการวิชาการอ่ืนๆ และเกษตรและประชาชนทั่วไป

2)  เป็นศูนย์กลางการผลิตเชื้อพันธุ์ศัตรูธรรมชาติที่ ผ่านการควบคุมคุณภาพ และมี

ประสิทธิภาพ เพื่อให้บริการเครือข่ายการผลิตพืชอินทรีย์ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเกษตรกร

3) เป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยี ตลอดจน แนวทางการใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์ศัตรู

ธรรมชาติ เพื่อการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ในระบบการเกษตรอินทรีย์
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