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การผลิตหัวเชือ้จุลินทรีย์ปราบศัตรูพืช

โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศมาพร  แสงยศ

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชียงใหม่ 

ขนิดของเชือ้จุลินทรีย์ปราบศัตรูพืช

เชือ้จุลินทรีย์ปราบแมลง:
- เชือ้ราปราบแมลง เช่น บิวเวอรร์เรีย (ราขาว) ราเขียวเมตาไรเซียม (รา

เขียว) และ พีซิโลมายเซส (ราสีเทา) เป็นต้น 

- เชือ้แบคทเีรียปราบแมลง เช่น บีท ี(BT) และ Bacillus papillae

เป็นต้น 

-เชือ้ไวรัสปราบแมลง เช่น เอ็นพีวี (NPV) และ จีวี (GV) เป็นต้น

- และยงัมีเชือ้จลุินทรีย์ทีส่ามารถน ามาใช้ปราบแมลงได้อย่าง 
ปลอดภยัอีกหลายชนิด เช่น ราน า้ โปรโตซวั ไส้เดือนฝอย 

เชือ้ราที่เป็นสาเหตุของโรคในแมลง เชือ้แบคทเีรียที่เป็นสาเหตุของโรคในแมลง

เช่น เอ็นพีวี และ จีวี เป็นต้น

เชือ้ไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคในแมลง ขนิดของเชือ้จุลินทรีย์ปราบศัตรูพืช

เชือ้จุลนิทรีย์ปราบโรคพืช:

- เชือ้ราปราบโรคพืช เช่น  เชือ้ราไตรโคเดอร์มา (ราเขียวไตร
โคเดอร์มา) และเชือ้ราคีโตเมียม เป็นต้น 

- เชือ้แบคทีเรียปราบโรคพืช เช่น  บีเอส (BS) เป็นต้น
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ขบวนการหลัก ๆของการผลิตหัวเชือ้ แหล่งหัวเชือ้ในธรรมชาติ

เชือ้จุลินทรีย์ปราบแมลง:

- เชือ้ราปราบแมลง เช่น บิวเวอรร์เรีย (ราขาว) ราเขียวเมตาไรเซียม 
(ราเขียว) และ พีซิโลมายเซส (ราสีเทา) แยกได้จากตวัแมลงทีติ่ดเชือ้

- เชือ้แบคทีเรียปราบแมลง เช่น บีที (BT) และ Bacillus 

papillae เป็นต้น แยกได้จากตวัแมลงที่ติดเชือ้ และดิน

-เชือ้ไวรัสปราบแมลง เช่น เอ็นพีวี (NPV) และ จีวี (GV) แยก
ได้จากตวัแมลงท่ีติดเชือ้

แหล่งหัวเชือ้ในธรรมชาติ

เชือ้จุลนิทรีย์ปราบโรคพืช:

- เชือ้ราปราบโรคพืช เช่น  เชือ้ราไตรโคเดอร์มา (ราเขียวไตร
โคเดอร์มา) และเชือ้ราคีโตเมียม แยกได้จากดิน หรือก้อนเห็ด

- เชือ้แบคทีเรียปราบโรคพืช เช่น  บีเอส (BS) แยกได้จากดิน

การผลิตหัวเชือ้บริสุทธิ์ในห้องปฏิบัตกิาร

หลักการ:
- สะอาด ปลอดเชือ้ 

- ใช้อาหารเพาะเลีย้งเชือ้ที่เหมาะสม

- คัดเลือกเชือ้สายพนัธุ์ที่มีความแข็งแรง และผ่านการทดสอบ
ประสิทธิภาพ

การผลิตหัวเชือ้บริสุทธิ์ในห้องปฏิบัตกิาร

สถานท่ีและวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น:

- ห้องที่สะอาด ปลอดเชือ้ 

- อาหารเพาะเลีย้งเชือ้ที่เหมาะสม เช่น พีดีเอ และ เอสดีเอ

- อุปกรณ์ฆ่าเชือ้

- ตู้ เขื่อเชือ้ และอุปกรณ์เขี่ยเชือ้

การผลิตหัวเชือ้บริสุทธิ์ในห้องปฏิบัตกิาร
ห้องที่สะอาด ปลอดเชือ้ และตู้ เขี่ยเชือ้ 
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การผลิตหัวเชือ้บริสุทธิ์ในห้องปฏิบัตกิาร
ห้องที่สะอาด ปลอดเชือ้ และตู้ เขี่ยเชือ้ 

การผลิตหัวเชือ้บริสุทธิ์ในห้องปฏิบัตกิาร

อุปกรณ์เขี่ยเชือ้ เช่น เข็มเขี่ย ลปู ตะเกียงแอลกอฮอล์

การผลิตหัวเชือ้บริสุทธิ์ในห้องปฏิบัตกิาร

อปุกรณ์ฆ่าเชือ้ เช่น แอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้ (70 เปอร์เซ็นต์) และอปุกรณ์น่่งฆ่าเชือ้

การผลิตหัวเชือ้บริสุทธิ์ในห้องปฏิบัตกิาร
อาหารเพาะเลีย้งเชือ้ที่เหมาะสม เช่น พีดีเอ และ เอสดีเอ

ก่อนการผลิตหัวเชือ้บริสุทธิ์ในห้องปฏิบัตกิาร

1. เตรียมเตรียมสถานท่ี 

2. ฆ่าเชือ้วสัดอุปุกรณ์ เช่น เขม็เข่ีย น า้กลัน่ จาน

เลีย้งเชือ้

3. เตรียมอาหาร

การเตรียมอาหารเลีย้งเชือ้พีดเีอ

สตูรอาหาร
- มนัฝรั่ง 200 กรัม (2 ขีด)
- น า้กลัน่ 1 ลิตร
- ผงวุ้น 15-20 กรัม
- น า้ตาลเดก็โทรส  20  กรัม
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การเตรียมอาหารเลีย้งเชือ้พีดเีอ

น ามนัฝร่ังมาปอก
เปลือกและหัน่
เป็นชิน้ต้มกบัน า้

การเตรียมอาหารเลีย้งเชือ้พีดเีอ

เอาชิน้มนัทิง้ 
กรองเอาแตน่ า้

การเตรียมอาหารเลีย้งเชือ้พีดเีอ

เติมสว่นผสมอ่ืน 
ได้แก่วุ้น และ
น า้ตาล และ
น าไปอุน่ให้
ละลาย

การเตรียมอาหารเลีย้งเชือ้พีดเีอ

บรรจขุวด ปิดจกุส าลีและ
กระดาษ น าไปน่่งฆ่าเชือ้ 
(121 องศาฯ/ 20 นาที)
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ขัน้ตอนที่ 2 น าสปอร์มาเจือจางโดยท า 

DILUTION PLATE TECHNIQUE

ขัน้ตอนที่ 3 ตรวจหาโคโลนีเด่ียว

ขัน้ตอนท่ี 4 ตรวจสอบสี โคโลนี และรูปร่างลกัษณะสปอร์

หลงัจากการคดัเลือกสายพนัธ์ุที่มีประสิทธิภาพสูงแลว้ จึงน าไปเพาะเลี้ยงเพิม่
ปริมาณในวสัดุเพาะที่เหมาะสม เช่น ขา้วฟ่าง ข่าวโพด ขา้วสาร ฯลฯ

MJU-BC-TLC

ความหลากหลายทางชนิดของศัตรูธรรมชาติ  
หลักการเพาะเลีย้ง และแนวทางการใช้

ประโยชน์
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 เกิดข่น้เองตามธรรมชาติ ในระบบนิเวศ โดยไม่มีการกระท าของมนุษย์การ
ควบคุมโดยชีววิธีแบบนีเ้ป็นความสามารถ ในการน าผลของปัจจยัที่มีชีวิต 
โดยเฉพาะศตัรูธรรมชาติ มาใช้ประโยชน์ได้

 เกิดข่น้เองตามธรรมชาติ ในระบบนิเวศ โดยมีการกระท าของมนุษย์การการน า
ผลของปัจจยัที่มีชีวิต โดยเฉพาะศตัรูธรรมชาติ มาใช้ประโยชน์ได้

ศตัรูธรรมชาต ิ(natural enemies)

หมายถงึ พชืหรอืสตัวใ์นธรรมชาต ิซึง่เป็นสาเหตขุองการตายกอ่น

ก าหนด ของสตัวห์รอืพชืนิดอืน่ ๆ 

แมลงตัวเบียน แมลงตัวห า้
เชือ้จลิุนทรีย์

แมลงศตัรูธรรมชาติ 14 อนัดบั 

167แฟมมิลี่ หรือ 

รวมแล้วมีมากถง่ 40,000 ชนิด

เพลีย้ไฟตัวห า้ซ่ึงกนิเพลีย้ไฟศัตรูพืช
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ผีเส้ือตัวห ้า ไรตัวห า้ Phytoseiulus persimilis : 
มีการเพาะเลีย้งเพิม่ปริมาณเพ่ือควบคุมไรศัตรูพืชแล้ว

ตวัห ้าท่ีเป็นแมลงท่ีมีปากแบบปากกดั
ด้วงเต่าตัวห า้ท่ีพบท่ัวไป

ตวัอ่อนแมลงชา้ง (GREEN LACEWING LARVA)
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หนอนของแมลงวนัดอกไม ้(Syrphus spp.) เป็นตวัห ้าของเพลี้ยอ่อนทุกชนิด หนอนแมลงวนัดอกไมก้นิเพล้ียอ่อน

แมลงตวัห ้าทีม่ีปากแบบปากดูด: มวนตวัห ้า

มวนตวัห ้ าของเพล้ียไฟ

แมลงตวัเบียน (parasitoids)
แมลงตวัเบียน 5 อนัดบั และ 87 วงศ์   

รวมแล้วมีถึง 65,000 ชนิด

อนัดบัและวงศ์ของแมลงตัวเบียน
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การท าลายตวัอาศยัของแมลงตวัเบียน มีขนาดตั้งแต่ เล็กจิ๋วเดียว ถงึตวัใหญ่

แมลงตวัเบยีน เบยีนได้ทั้ง 

ไข่

หนอน

ดกัแด้

แตนเบียนเพลี้ยอ่อน

การควบคุมโดยใช้จุลนิทรีย์ (Microbial control)

เชือ้โรค (pathogens)

ราขาว-ราเขียว ปราบแมลง

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 mgt_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 mgt_silkworm.html&ei=eMHHUuvABOaZiAekhIDIDA&bvm=bv.58187178,d.aGc&psig=AFQjCNGuqUYt4TlwkAIwpMISpki0WSpS3Q&ust=1388909292192310
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• ในปี พ.ศ. 2481 และผลิตภณัฑ์เชือ้จุลินทรีย์โรคของแมลงที่ผลิตเป็นการค้า
ครัง้แรกคือ Bt. โดยมีช่ือการค้าคือ 

Sporéine
ชีววิทยาและลกัษณะของแมลงตวัอาศยั เช่น ลกัษณะสณัฐานวิทยา วัย และ
ความแข็งแรง ที่เอือ้ต่อการก่อโรคคอือยู่ในระยะที่เหมาะสมและมีความอ่อนแอ 

ลกัษณะทางชีววิทยาของจุลินทรีย์ เช่นความรุนแรงและความสามารถในการ
ก่อโรค สภาพแวดล้อมซ่ง่ต้องเหมาะต่อขบวนการก่อโรค เช่น แสง อุณหภมิู 
และความชืน้ 

ความหนาแน่นของประชากร

ขอ้พิจารณาในการใชจุ้ลินทรียค์วบคุมแมลง
(General Considerations in Microbial Control)

การน าเชือ้ให้เข้าไปตัง้หลกัแหล่งอยู่ในกลุ่มของแมลงศตัรูพืช

การฉีดพ่นหรือท าเป็นเหยื่อล่อ

ใช้ร่วมกบัสารก าจดัศตัรูพืช ที่สามารถใช้ร่วมกนัได้ หรือ เม่ือใช้แล้วจะท าให้
เกิดผลดีเพ่ิมข่น้

ใช้ร่วมกบัตวัห า้ ตวัเบียน และจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆ ได้ 

วธีิการใช้เช้ือจุลนิทรีย์โรคของแมลง
ยาเชือ้ในตลาดสารป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช

ข้อดขีองการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี

 ประหยดัในระยะยาว

 ปลอดภัย เพราะไม่เป็นพิษต่อมนษุย์และส่ิงแวดล้อม

 ยัง่ยืน เพราะใช้ของท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ ซ่่งเป็นส่ิงมีชีวิต      

ท่ีสามารถเพ่ิมปริมาณเองตามธรรมชาติ

หลกัการใช้ประโยชน์
ศตัรูธรรมชาติ
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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
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วิธีการใช้ประโยชน์จากแมลงตวัห า้-ตวัเบียนในการ
ควบคมุแมลงศตัรูพชื

 อนุรักษท์ี่มีอยู่ให้คงอยู่ไดใ้นธรรมชาติ

 น าเขา้มาจากต่างประเทศเพื่อควบคุมแมลงที่มาจาก

ต่างประเทศเหมือนกนั

 เพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณ และปล่อยเพิ่มในธรรมชาติ

ณ พื้นที่ซ่ึงมีปัญหา

ศตัรูธรรมชาติเลีย้งเพ่ือการค้า
ได้หรือไม่?

การลงทุนด้านการปราบศตัรพืูชแบบ
ใช้เคมีและการควบคมุโดยชีววิธี

ขาย
การลงทุน

Chemical Pesticides

Biological Control

30 Billion

3

600 Million
100 Million

3 Billion

แมลงศัตรูธรรมชาติทีม่ีการเพาะเลีย้งขายในต่างประเทศ

ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการควบคุมศตัรูพชืโดยชีววิธี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(MJU- Biological Control Technology Learning Center)

MJU 

BC

TLC

http://www.ladybugindoorgardens.com/image/tnail/caterpillar_par.jpg
http://www.ladybugindoorgardens.com/image/tnail/caterpillar_par.jpg
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MJU- BC-TLC

1)  เป็นศูนย์กลางส าหรับการให้บริการด้านวิชาการ แก่กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักศึกษาระดับ

ปริญญา และบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ทั้งในและ

ต่างประเทศ หน่วยงานบริการวิชาการอื่นๆ และเกษตรและประชาชนทั่วไป

2)  เป็นศูนย์กลางการผลิต เช้ือพันธุ์ศัตรูธรรมชาติที่ผ่านการควบคุมคุณภาพ และมี

ประสิทธิภาพ เพื่อให้บริการเครือข่ายการผลิตพืชอินทรีย์ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเกษตรกร

3) เป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยี ตลอดจน แนวทางการใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์ศัตรู

ธรรมชาติ เพื่อการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ในระบบการเกษตรอินทรีย์

ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพชืโดยชีววิธี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ที่ตัง้: ฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 151 หมู่ที่ 7 ต. ป่าไผ่ อ.สันทราย จ. เชียงใหม่ 
50210 โทร 081 374 5126 email MJU-BCTLC@Gmail.com Line ID: 

MJU-BCTLC


