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การใชป้ระโยชน์จากจุลินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรูพืช 

การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรูพืช เป็นวิธีการควบคุมแมลงโดยชีวววิธีอย่าง

หนึ่งซึ่งในปัจจุบันได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นโดยล าดับ ส าหรับการเรียนรู้ด้านการควบคุมโดยชีววิธีโดยใช้

เชื้อโรค สิ่งที่ผู้สนใจควรท าความเข้าใจเป็นเบื้องต้น ได้แก่ ความหมายของการควบคุมโดยใช้จุลินทรีย์ 

(microbial control)  ประวัติโดยสังเขปของวิธีการดังกล่าว (A brief history) ตั้งแต่ยุกต์ที่มนุษย์ได้รู้จัก

การเป็นโรคของแมลงจนเกิดศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง กลไกหลักๆ ของของการเข้าท าลายแมลงของเชื้อ          

จุลิทรีย์โดยสังเขป  ซึ่งสามารถแบ่งเป็นสองแบบหลัก ได้แก่ แบบสัมผัส (contact)  และโดยผ่านการกิน 

(ingestion) จากนั้นควรรู้จักเชือ้จุลินทรีย์แต่ละชนิดที่สามารถก่อโรคกับแมลงซึ่ง ได้แก่ เชื้อแบคทีเรยี รา 

โปรโตซัว ไส้เดือนฝอย รวมทั้งอนุภาค DAN หรือ RNA ที่เรียกว่าไวรัส ทั้งนี้จุลินทรีย์โรคของแมลง

เหล่านี้เป็นเชื้อที่มีความจ าเพาะต่อแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จึงสามารถน ามาควบคุมแมลง

ศัตรูพชืด้วยวิธีตา่ง ๆ รวมทั้งการน ามาใช้ในรูปยาเชื้อ (micro insecticide)  

 การใช้เชื้อจุลินทรีย์สาเหตุของโรคของแมลง มาท าการควบคุมศัตรูพืช เราเรียกว่า         

"การควบคุมโดยการใช้จุลินทรีย์" (microbial control) โดยค านี้ได้ถูกใช้เป็นครั้งแรกโดย Steinhaus 

(1949)  ซึ่งให้ค านิยามว่าคือ "การควบคุมโดยชีววิธีแบบหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ 

รวมทั้งไวรัส ส าหรับควบคุมศัตรูพืช"  ต่อมา Tanada and Kaya (1993) ได้ให้ค าจ ากัดความของ 

microbial control ไว้ว่า “เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมโดยชีววีซึ่งเกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์ หรือสิ่งที่ผลิต

จากจุลินทรีย์ (by - product) เพื่อการควบคุม และลดปริมาณแมลงศัตรูพืช หรอืศัตรูพชืชนิดอื่น”  โดย

เชื้อจุลินทรีย์ที่ถูกน ามาใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืช เราเรียกว่ายาเชื้อ (microbial pesticides) ซึ่งบางกรณี

หมายถึงสารที่เรียกว่า biorational pesticides โดยค านี้ได้หมายรวมถึง สารปราบศัตรูพืชที่เป็นเคมี หรือ

สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ถูกน ามาใช้ควบคุมศัตรูพืช ซึ่งสามารถเพิ่มปริมาณได้เองตามธรรมชาติ และมี

ความแตกต่างจากสารเคมีสังเคราะห์ ทั้งนี้การควบคุมโดยใช้จุลินทรีย์นับเป็นวิธีการควบคุมศัตรูพืชวิธี

หนึ่งที่สามารถน ามาใช้ในระบบการปลูกพืช ไม่ว่าจะใช้เฉพาะตัวมันเอง หรอืการใชร้่วมกับวิธีอื่น 
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กลไกการเข้าท าลายแมลงของจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคในแมลง (Mode of action) 

 จุลินทรีย์ที่มีอยู่หลากหลายชนิดในธรรมชาติ ซึ่งจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นชนิดที่ก่อโรค

กั บ แมล ง  ซึ่ ง เ รี ย ก ว่ า จุ ลิ น ท รี ย์ โ ร ค ข อ ง แ มล ง  ( Entomapoathogenic microorganisms หรื อ 

Entomopathogens) ซึ่งได้แก่ แบคทีเรยี เชื้อรา ไวรัสชนดิต่างๆ โปรโตซัว และไส้เดือนฝอย ทั้งนีจุ้ลินทรีย์

โรคของแมลงเหล่านี้จะก่อโรคกับแมลงและสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีกระดูกสันหลังเท่านั้น และโดยทั่วไป

เชื้อจุลินทรีย์สาเหตุโรคของแมลงจะมีกลไกการท าลาย (mode of action) ซึ่งสามารถแบ่งตามวิธีการเข้า

สู่ตัวแมลง ได้เป็นสองกลุ่มได้แก่ 1) กลุ่มที่ติดเชื้อโดยการสัมผัส (contact type) ซึ่งมักติดเชื้อผ่านทาง

ผิวหนังของแมลง เช่น เชื้อรา และไส้เดือนฝอยกลุ่มที่ก่อโรคกับแมลงโดยเฉพาะ และ 2) กลุ่มที่ติดเชื้อ

ผ่านทางการกิน (ingestion type) ซึ่งคือแมลงจะติดเชื้อก็ต่อเมื่อได้กินเชื้อเข้าไป เช่น แบคทีเรีย ไวรัส 

โปรโตซัว และไส้เดือนฝอยบางชนิด 

 

 

เส้นทางการเข้าท าลายแมลงของเชื้อจุลินทรีย์โรคของแมลง (ที่มา: ดัดแปลงจาก Steinhaus, 1949) 
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จุลินทรยี์ที่เป็นสาเหตุของโรคในแมลง (Entomopathogenic microorganisms) 

1. เชื้อรา  (Fungi) 

เชื้อราหลายชนิดสามารถก่อโรคกับแมลง และมีหลากหลายชนิดมากพอที่จะก่อโรคกับแมลง

ครอบคลุมในทุกอันดับ (Order)  เชื้อราโรคแมลงทุกชนิดมีกลไกการเข้าสู่แมลงอาศัย (host insect หรือ 

cadaver) แบบสัมผัส (contact) โดยตรงผ่านทางผิวหนังของแมลง (cuticle)  กล่าวคือเมื่อแมลงซึ่ง

อ่อนแอต่อเชื้อได้รับเชื้อ และสปอร์ของเชื้อตกลงบนผนังล าตัวของแมลง จากนั้นสปอร์ของเชื้อจะยึดติด

และย่อยสลายส่วนของผนังเซล เพื่อการแทงผ่านของเส้นใยหรือไมซีเลียม (mycelium) ที่งอก และเมื่อ

เส้นใยของเชือ้สามารถเข้าไปในช่องว่าง (haemocoel) ในตัวแมลงอาศัย จะเข้าไปใช้สารอาหาร และหรือ

ผลิตสารพิษในตัวแมลง ท าลายอวัยวะต่าง ๆ ของแมลง และท าให้แมลงตายในที่สุด เนื่องจากขาด

อากาศ อดตาย หรือ ได้รับสารพิษที่เชื้อราผลิตขึ้น จากนั้นไมซีเลียมจะสร้างเส้นใยบนซากแมลง ทั้งนี้

ขณะที่เส้นใยของเชื้อราเจริญเติบโต จะดูดน้ าและสารอาหารจากแมลงอาศัย ท าให้ซากแมลงแห้ง โดย

เชื้อราโรคแมลงส่วนใหญ่ เส้นใยจะแทงออกมาจากตัวแมลงอาศัย หลังจากแมลงตายแล้ว ยึดซาก

แมลงให้ติดกับต้นพืชหรือถูกท าให้ยึดติดโดยขบวนการเกิดโรค จากนั้นไมซีเลียมที่อยู่ภายนอกจะสร้าง

สปอร์ และสปอร์จะถูกปล่อยฟุ้งกระจายอย่างรวดเร็วเข้าสู่วงจรการเข้าท าลายต่อไป โดยลักษณะ

สังเกตว่าแมลงตายจากเชื้อราคือการพบว่ามีเส้นใยเจริญอยู่ที่ผิวของแมลง มักเป็นผงสีต่าง ๆ เช่น ขาว 

แดง หรือเขียว เชื้อราโรคแมลงเชื้อราโรคแมลงสามารถอยู่ได้ทั้งในสภาพแซบโพรไฟต์ ( saprophyte) 

และเป็นปรสิต (parasite) ของแมลงและหรือสัตว์ ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิด ส่วนใหญ่อยู่                   

ใ น  subdivisions Mastigomycotina หรื อกลุ่ ม ร าน้ า เ ช่ น  Coelomomyces spp.  และ  Culicinomyces 

clavosporus ที่ก่อโรคกับลูกน้ ายุง  Zygomycotina เ ช่น Entomophthora muscae (Cohn) ลงท าลาย

แมลงวันบ้าน และแมลงวันชนิดอื่นๆ อีกหลายชนิด Entomophthora grylli Fresenius ท าลายตั๊กแตน 

และเชื้อรา Pandora neoaphidis ที่ท าลายเพลี้ยอ่อน subdivisions Ascomycotina เ ช่น Aschersonia 

aleyrodis Webber ลงท าลายแมลงหวี่ ขาว เ ช่น และ subdivisions Deuteromycotina  เ ช่น เ ชื้อรา 

Nomuraea rileyi ซึ่งท าลายหนอนผีเสื้อหลายชนิด  Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. Metarrhizium 

anisopliae (Metch.) Sorokin ลงท าลายแมลงหลากหลายชนิด  และ Paecilomyces fumosorosea             

ทีท าลายแมลงหวี่ขาว ทั้งนี้บางชนิดเชื้อราได้ถูกน ามาขึ้นทะเบียนใช้เป็นยาเชื้อเป็นการค้า (commercial 

microbial insecticides) โดยได้มีการแนะน าให้ใช้ในการควบคุม แมลงศัตรูพืชสวนประดับ พืชผัก และไม้

ผลบางชนิด Metarhizium spp. และยาเชื้อ  B.  bassiana  โดยทั่วไปเชื้อราเหล่านี้มีตัวอาศัยหลากหลาย

ชนิดทั้งแมลงและสัตว์ที่มีรยางค์ชนิดอื่นๆ แต่บางชนิดมีความแตกต่างกันมากในเรื่องของความ
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เฉพาะเจาะจงตัวอาศัย (host specificity) ดังนัน้เชื้อราหลายสายพันธุ์จงึสามารถท าลายตัวอาศัยได้เพียง 

ไม่กี่ชนิดที่ใกล้เคียงกัน เท่านั้น  

2. เชื้อแบคทเีรยี (Bacteria) 

 แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุโรคของแมลงมีทั้งที่เป็นแกรมลบ (gram negative bacteria) เช่น

แบคทีเรียในจีนัส  Proteus และ Vibrio ที่ก่อโรคกับผึ้ง และ หนอนเจาะฝักข้าวโพด ตามล าดับ และแก

รมบวกซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้ถูกน ามาใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชมากที่สุด เชน่ เชื้อราในจีนัส Bacillus โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง Bacillus thuringiensis หรือ Bt.  ซึ่งเป็นแบคทีเรียกลุ่มที่มีผลึก (crystalliferous bacteria)  การ

ติดเชื้อแบคทีเรียของแมลงเริ่มจาก การที่แมลงได้กินอาหารที่มีแบคทีเรียอยู่ ต่อมาเชื้อนี้ได้ไปเจริญใน

ตัวแมลง รวมทั้งผลิตสารพิษที่เป็นพิษกับทางเดินอาหารของแมลง เชน่ท าให้ไม่สามารถดูดซึมอาหารได้ 

หรือท าให้เป็นอัมพาต และตายในที่สุด โดยลักษณะสังเกตแมลงที่ติดเชื้อแบคทีเรียตามที่อธิบายไว้โดย 

Lacey (1997) คือ การพบว่าเลือด (Hemolymph) ของแมลง ซึมผ่านจากผิวของแมลง มีลักษณะคล้าย

น้ านม หรือในบางกรณีมีกลิ่นเหม็นเน่า ตัวอย่างโรค (diseases) ของแมลงซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรยี

ได้แก่ โรค foulbrood ในผึ้งซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ Melisococcus sp.  โรค Sepsis ของ

หนอนผีเสื้อยิบซี (gypsy moth larvae) จากเชื้อ Streptococcus sp. โรค flacherie ในไหม โรค milky 

disease  ซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อ Bacillus spp. ในด้วงญี่ปุ่น Popillia japonica Newman ทั้งนี้แบคทีเรียโรค

ของแมลงที่ถูกน ามาใช้ประโยชน์ในรูปของยาเชือ้ (microbial insecticides) เชน่ Bt. var. thuringiensis, Bt. 

var. sotto, Bt. var. alesti และ Bt. var. israelensic (Bti) และ B. sphaericus  ที่ท าลายลูกน้ ายุงและริ้น 

หรือการใช้ประโยชน์จากยีนที่ควบคุมการผลิตสารพิษของมันในการดัดแปลงพันธุกรรมพืชให้มีความ

ด้านทานแมลงศัตรูพืช หรือที่เรียกว่าพืชดัดแปลงพันธุกรรม (genetically modified plant) เช่นฝ้าย และ

ขา้วโพดเป็นต้น 
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3. ไวรัส  (Viruses) 

ไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นอนุภาคที่ประกอบด้วย DNA หรือ RNA มีขนาดเล็กมากและสามารถ

ส่องเห็นได้ในกล้องจุลทรรศน์ที่มีก าลังขยายสูงมาก เช่นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ไวรัสที่ก่อโรคกับ

แมลง (entomapathogenic virus)  สามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ 1) ไวรัสในวงศ์ 

Baculoviridae หรือ Baculoviruses ที่ท าให้เกิดโรคในแมลงที่ส าคัญคือ Nuclear polyhedrosis viruses 

(NPVs) ที่ก่อโรคกับหนอนของแมลงหลายชนดิโดยเฉพาะแมลงในอันดับผเีสื้อ (Lepidoptera)  Granulosis 

viruses (GVs) polyhedroses viruses Non-occluded (Oryctes virus) ซึ่งก่อโรคกับหนอนด้วง scarab 2) 

ไวรัสในวงศ์ Reoriviridae เ ช่น Cytoplasmic polyhedrosis viruses (CPVs) 3) Entomopoxviridae หรือ 

Entomopoxviruses ซึ่งเป็นวงศ์ไวรัสกลุ่ม occluded viruses ที่ก่อโรคกับตักแตน และหนอนด้วง scarab  

และ ไวรัสในวงศ์ Iridoviridae หรือ Iridoviruses ซึ่งก่อโรคกับลูกน้ ายุงเป็นต้น โดยรวมแมลงจะติดเชื้อ

ไวรัสทางการกิน เช่นเดียวกับแบคทีเรีย จากนั้นเชื้อจะเข้าเจริญและใช้อาหารในตัวอมลงจนแมลงตาย

ในที่สุด ซึ่งหากติดเชื้อบางชนิด เชน่ granulosis virus จะพบว่าหนอนของแมลงที่ติดเชื้อมักคลานมาตาย

จามบริเวณยอดพืชโดยใช้ขาเทียม (prologs) เกาะที่พชื  

4. โปรโตซัว  (Protozoa) หรอื ไมโครสปอร์รเิดีย (Microsporidia) 

 โปรโตซัวเป็นเชื้อที่ก่อโรคกับแมลงโดยมีขบวนการก่อโรคคล้ายไวรัสและแบคทีเรียคือ

เริ่มจากการที่แมลงกินเชื้อนี้เข้าไป และการเข้าไปเพิ่มจ านวนในช่องว่างล าตัวของแมลงด้วยเส้นใยที่

เรียกว่า hyphal like bodies  และสปอร์ของเชื้อ แมลงระยะที่ติดเชื้อมีลักษณะผิดรูปร่าง (malformed 

growth) ทั้งนี้แมลงที่ติดเชื้ออาจไม่ตาย แต่จะสังเกตพบว่าแมลงมีอัตราการเจริญเติบโตและการเจริญ

พันธุ์ลดลง (ภาพที่ 7.5) ตัวอย่างโปรโตซัวที่ก่อโรคกับแมลง ได้แก่ Nosema bombycis Naegeli ที่ก่อโรค 

pebrine ในหนอนไหม N.  apis Zander  ที่ก่อโรคกับผึ้ง N.  locustae ที่ก่อโรคกับตั๊กแตน Leptomonas 

pyrrhocoris (Zotta) ท าให้เกิดโรคในมวนลาย Vairimorpha necatrix ที่ก่อโรคกับแมลงกลุ่มผีเสื้อ กลุ่ม 

อมีบาได้แก่ Malameba locustae ท าให้เกิดโรคในตั๊กแตน และ Mattesia dispora Naville ที่ก่อโรค 

gregarine เป็นต้น 
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5. ไส้เดือนฝอย  (Nematodes) 

 ไส้เดือนฝอยเป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับแมลงในหลายแบบ โดยอาจ

แบ่งเป็น 1) ไส้เดือนฝอยกลุ่มที่อยู่ในทางเดินอาหารของแมลงโดยไม่ท าให้เกิดโทษ 2) ไส้เดือนฝอยที่มี

ความเป็นอยู่แบบกึ่งเบียน (semi-parasitic) Neoaplectana glaseri Steiner ซึ่งพบครั้งแรกในด้วงญี่ปุ่น 

Popillia japonica Newman เช่น และ 3)  ไส้เดือนฝอยที่เป็นตัวเบียนที่แท้จริง (obligate parasites) ของ

แมลงซึ่งหลายชนิดได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์ส าหรับการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี เช่น ไส้เดือนฝอย

จีนัส Agamermis sp.  ที่พบว่าท าลายลูกน้ ายุง  Mermis subnigrescens Cobb จะลงท าลายเฉพาะ

ตั๊กแตนเท่านั้น  Agamermis decaudata Cobb , Steiner & Christie ลงท าลายตั๊กแตนและแมลงชนิดอื่นๆ 

Romanomermis culicivorax ท าลายลูกน้ ายุง และโดยเฉพาะไส้ เดือนฝอย Steinernematids และ 

Heterorhabditis ที่ท าลาย หนอนผีเสื้อ ด้วง และแมลงกระชอน โดยเฉพาะ Steinernema carpocapsae 

ที่มีรายงานว่าท าลายหนอนผีเสื้อกว่า 250 ชนิด ทั้งนี้แมลงที่ถูกท าลายโดยไส้เดือนในระยะแรก ๆ อาจ

ไม่เด่นชัด ทว่าในไส้เดือนฝอยหลายชนิดจะพบว่าแมลงที่ติดเชือ้จะสามารถมองเห็นไส้เดือนฝอยผ่านผิว

ของแมลงโดยเฉพาะในระยะหนอน หรือบางกรณีจะพบว่าไส้เดือนฝอยได้แทงผ่านผิวของแมลงออกมา

ให้เห็น  

ที่มา: 

ศมาพร  แสงยศ. 2556. การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี. เอกสารประกอบการสอน. หลักสูตร

อารักขาพืช คณะผลติกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม.่ 147 หน้า.   
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ชื่อวิทยาศาสตร์ Beaveria bassiana ( Hypocreales: Clavicipitaceae ) 

บทบาทในธรรมชาติ เป็นเชื้อราสาเหตุโรคของแมลง  (Entomopahogenic fungus) ซึ่ง

โดยทั่วไปก่อโรคกบัแมลงเท่านั้น โดยทั่วไปเรียกว่า รามัสคารด์ีนขาว (White 

muscardine) หรอืราขาว  

ข้อมูลทางชีววิทยาที่เป็น

ประโยชน์ต่อการควบคุมแมลง

ศัตรูพชืโดยชีววธิี 

ราขาวเป็นเชื้อราที่พบในดิน และพบได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะแปลงที่

มีความชื้นสูง ในธรรมชาติมักพบว่าแมลงถูกเชื้อรานี้ท าลายในประมาณสูง

ในช่วงปลายฝนต้นหนาว (ประมาณเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์) เข้าท าลาย

แมลงโดยการที่สปอร์ของเชื้อรานี้จะตกลงบนตัวของแมลงหรือเข้าทางรู

หายใจของแมลง จากนั้นงอกเส้นใยและแทงผ่านผนังล าตัวของแมลง เพิ่ม

ขยายปริมาณในตัวแมลงโดยใช้อาหารจากภายในต  ัวแมลง จนแมลงตายใน

ที่สุดจากนั้นจะงอกเส้นใยออกมานอกล าตัวของแมลง สร้างเส้นใยยึดตัว

แมลงให้ติดกับส่วนของพืช และ สร้างสปอร์สีขาว ปกคลุมตัวแมลงและแพร่

กระกระจายสู่แมลงตัวอื่นในเวลาต่อมา แมลงที่ตายโดยการท าลายของเชื้อ

รานี้จะมีลักษณะแห้ง แข็ง คล้ายขนมของประเทศฝรั่ งเศสที่ เรียกว่า            

“มัสคาร์ดีน” (Muscardine) จึงเป็นที่มาของชื่อว่ารามัสคาร์ดีนสีขาว หรือรา

ขาวที่เรยีกกันโดยทั่วไป  
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ข้อมูลทางนิเวศวิทยาเป็น

ประโยชน์ต่อการควบคุมแมลง

ศัตรูพชืโดยชีววธิี 

ราขาวเป็นเชือ้ราโรคแมลงที่ท าลายแมลงได้หลากหลายชนิด และมัก

ได้ผลดีกับแมลงที่มีขนาดเล็กและอาศัยอยู่กันเป็นกลุ่มตามใบพืช ล าตัวอ่อน

นุ่ม เข่น เพลีย้อ่อน เพลีย้ไฟ และแมลงหวี่ขาว  

 

การใช้ประโยชน์ด้านการ

ควบคุมแมลงศัตรูพชืโดยชีววธิี 

เชื้อรานี้สามารถเพาะเลี้ยงเพื่อผลิตหัวเชื้อได้บนอาหารเทียม และเพิ่ม

ขยายปริมาณได้โดยใช้เมล็ดธัญพืช เช่น ข้าวฟ่าง ข้าวเปลือก และข้าวสวยนึ่ง

สุก จนเมื่อเชื้อเพิ่มปริมาณและสร้างสปอร์สีขาว จึงน าเชื้อนี้มาผสมน้ าและ

สารจับใบฉีดพ่น  

ทั้งนี้ในทางปฏิบัติการใช้ประโยชน์ควรมีการพ่นเป็นประจ าทุก 3-7 วัน 

ในแปลงที่พบการระบาดของแมลงอยู่เป็นประจ า และหากต้องการให้ได้ผลดี 

แปลงควรมีความชืน้ค่อนขา้งสูง 

ข้อมูลอื่นๆ  แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

ศมาพร  แสงยศ. 2556. การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี. เอกสาร

ประกอบการสอน. หลักสูตรอารักขาพืช คณะผลติกรรมการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ เชียงใหม่. 147 หน้า. 

Steinhaus, E.A. 1964. Microbial diseases of insects, pp. 515-547. In: 

Biological control Reinhold, New York. 

Tanada, Y. and H.K. Kaya. 1993. Insect pathology. Academic Press, San 

Diego. 666 pp. 
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ชื่อวิทยาศาสตร์ Metarhizium anisopleae ( Hypocreales: Clavicipitaceae ) 

บทบาทในธรรมชาติ เป็นเชื้อราสาเหตุโรคของแมลง  (Entomopahogenic fungus) ซึ่ง

โดยทั่วไปก่อโรคกบัแมลงเท่านั้น โดยทั่วไปเรียกว่า รามัสคารด์ีนเขียว (Green 

muscardine) หรอืราขาว  

ข้อมูลทางชีววิทยาที่เป็น

ประโยชน์ต่อการควบคุมแมลง

ศัตรูพชืโดยชีววธิี 

ราขาวเป็นเชื้อราที่พบในดิน และพบได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะแปลงที่

มีความชื้นสูง ในธรรมชาติมักพบว่าแมลงถูกเชื้อรานี้ท าลายในประมาณสูง

ในช่วงปลายฝนต้นหนาว (ประมาณเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์) เข้าท าลาย

แมลงโดยการที่สปอร์ของเชื้อรานี้จะตกลงบนตัวของแมลงหรือเข้าทาง         
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รูหายใจของแมลง จากนั้นงอกเส้นใยและแทงผ่านผนังล าตัวของแมลง เพิ่ม

ขยายปริมาณในตัวแมลงโดยใช้อาหารจากภายในต  ัวแมลง จนแมลงตายใน

ที่สุดจากนั้นจะงอกเส้นใยออกมานอกล าตัวของแมลง สร้างเส้นใยยึดตัว

แมลงให้ติดกับส่วนของพืช และ สร้างสปอร์สีเขียว ปกคลุมตัวแมลงและแพร่

กระกระจายสู่แมลงตัวอื่นในเวลาต่อมา แมลงที่ตายโดยการท าลายของเชื้อ

รานี้จะมีลักษณะแห้ง แข็ง คล้ายขนมของประเทศฝรั่ งเศสที่ เรียกว่า            

“มัสคาร์ดีน” (Muscardine) จึงเป็นที่มาของชื่อว่ารามัสคาร์ดีนสีเขียว หรือรา

เขียวที่เรียกกันโดยทั่วไป ทั้งนี้จะเป็นเชื้อราคนละชนิดกับราเขียวที่ใช้ควบคุม

โรคพืช เพราะรานีก้่อโรคเฉพาะกับแมลงเท่านั้น 

ข้อมูลทางนิเวศวิทยาเป็น

ประโยชน์ต่อการควบคุมแมลง

ศัตรูพชืโดยชีววธิี 

ราเขียวเป็นเชื้อราโรคแมลงที่ท าลายแมลงได้หลากหลายชนิด 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งแมลงจ าพวกด้วง ในระยะตัวอ่อน เช่นด้วงแรดมะพร้าว 

นิดจานั้นยังใชค้วบคุมแมลงจ าพวกเพลีย้ได้ด้วย 

การใช้ประโยชน์ด้านการ

ควบคุมแมลงศัตรูพชืโดยชีววธิี 

เชื้อรานี้สามารถเพาะเลี้ยงเพื่อผลิตหัวเชื้อได้บนอาหารเทียม และเพิ่ม

ขยายปริมาณได้โดยใช้เมล็ดธัญพืช เช่น ข้าวฟ่าง ข้าวเปลือก และข้าวสวยนึ่ง

สุก จนเมื่อเชื้อเพิ่มปริมาณและสร้างสปอร์สีขาว จึงน าเชื้อนี้มาผสมน้ าและ

สารจับใบฉีดพ่น หรือคลุกกับดินปลูกในอัตราที่เหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับชนิด

ของแมลงศัตรูพืชที่ต้องการควบคุม และหากต้องการให้ได้ผลดี แปลงควรมี

ความช้ืนค่อนขา้งสูง 

ข้อมูลอื่นๆ  แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

ศมาพร  แสงยศ. 2556. การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี. เอกสาร

ประกอบการสอน. หลักสูตรอารักขาพืช คณะผลติกรรมการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ เชียงใหม่. 147 หน้า. 

Steinhaus, E.A. 1964. Microbial diseases of insects, pp. 515-547. In: 

Biological control Reinhold, New York. 

Tanada, Y. and H.K. Kaya. 1993. Insect pathology. Academic Press, San 

Diego. 666 pp. 
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ชื่อวิทยาศาสตร์ Verticillium lecanii ( Hypocreales: Plectosphaerellaceae ) 

บทบาทในธรรมชาติ เป็นเชื้อราสาเหตุโรคของแมลง  (Entomopahogenic fungus) ซึ่ง

โดยทั่วไปก่อโรคกบัแมลง รวมทั้งไส้เดือนฝอยศัตรูพืช  

ข้อมูลทางชีววิทยาที่เป็น

ประโยชน์ต่อการควบคุมแมลง

ศัตรูพชืโดยชีววธิี 

เชื้อราชนิดนี้เป็นเชื้อราที่พบในดิน และพบได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะ

แปลงหรือตามดินธรรมชาติที่มีความชื้นสูง เข้าท าลายแมลงโดยการที่สปอร์

ของเชื้อรานี้จะตกลงบนตัวของแมลงหรือเข้าทาง รูหายใจของแมลง จากนั้น

งอกเส้นใยและแทงผ่านผนังล าตัวของแมลง เพิ่มขยายปริมาณในตัวแมลงโดย

ใช้อาหารจากภายในต  ัวแมลง จนแมลงตายในที่สุดจากนั้นจะงอกเส้นใย

ออกมานอกล าตัวของแมลง สร้างเส้นใยสีขาวยึดตัวแมลงให้ติดกับส่วนของ
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พืช และ สร้างสปอร์สีขาว ถึง เขียวอ่อน ปกคลุมตัวแมลงและแพร่กระ

กระจายสู่แมลงตัวอื่นในเวลาต่อมา แมลงที่ตายโดยการท าลายของเชื้อรานี้

จะมีลักษณะแหง้ แข็ง  

ข้อมูลทางนิเวศวิทยาเป็น

ประโยชน์ต่อการควบคุมแมลง

ศัตรูพชืโดยชีววธิี 

ราชนิดนี้เป็นเชื้อราโรคแมลงที่ท าลายเพลี้ยหอยเป็นส่วนมาก โดยใน

พืน้ที่ภาคเหนือตอนบน จะพบท าลายเพลี้ยหอยกรีน หรอืเพลีย้หอยกาแฟ อยู่

เสมอ 

การใช้ประโยชน์ด้านการ

ควบคุมแมลงศัตรูพชืโดยชีววธิี 

เชื้อราชนิดนี้ ในต่างประเทศมีการเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณ และผลิตมา

ใช้ประโยชน์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช และไส้เดือนฝอยศัตรูพืช ในรูปแบบ

ของยาเชื้อ แต่ยังไม่มีการใช้ในประเทศไทย และยังต้องมีการศึกษา

ประสิทธิภาพการควบคุมแมลงศัตรูพืช รวมทั้งเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับ

การเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณให้ได้เพียงพอ ต่อการน ามาใช้ประโยชน์ตอ่ไป 

ข้อมูลอื่นๆ  แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

ศมาพร  แสงยศ. 2556. การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี. เอกสาร

ประกอบการสอน. หลักสูตรอารักขาพืช คณะผลติกรรมการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ เชียงใหม่. 147 หน้า. 

Steinhaus, E.A. 1964. Microbial diseases of insects, pp. 515-547. In: 

Biological control Reinhold, New York. 

Tanada, Y. and H.K. Kaya. 1993. Insect pathology. Academic Press, San 

Diego. 666 pp. 
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ชื่อวิทยาศาสตร์ Pandora neoaphidis  (Entomophthorales) 

บทบาทในธรรมชาติ เป็นเชื้อราสาเหตุโรคของแมลง  (Entomopahogenic fungus) ที่

โดยทั่วไปก่อโรคกบัแมลงเท่านั้น 

ข้อมูลทางชีววิทยาที่เป็น

ประโยชน์ต่อการควบคุมแมลง

ศัตรูพชืโดยชีววธิี 

เชื้อราชนิดนี้เป็นเชื้อราที่พบในดิน และพบได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะ

แปลงหรือตามดินธรรมชาติ พบในประมาณสูงในช่วงระหว่างเดือนมกราคม 

ถึง มีนาคม เช่นเดียวกับเชื้อราสาเหตุโรคของแมลงชนิดอื่นๆ เชื้อรานี้ เข้า

ท าลายแมลงโดยการที่สปอร์ของเชื้อรานี้จะตกลงบนตัวของแมลงหรือเข้า

ทาง รูหายใจของแมลง จากนั้นงอกเส้นใยและแทงผ่านผนังล าตัวของแมลง 

เพิ่มขยายปริมาณในตัวแมลงโดยใช้อาหารจากภายในต  ัวแมลง จนแมลงตาย

ในที่สุดจากนั้นจะงอกเส้นใยออกมานอกล าตัวของแมลง สร้างเส้นใยยึดตัว

แมลงให้ติดกับส่วนของพืช และ สร้างสปอร์สีส้ม ปกคลุมตัวแมลงและแพร่

กระกระจายสู่แมลงตัวอื่นในเวลาต่อมา แมลงที่ตายโดยการท าลายของเชื้อ

รานีจ้ะมีลักษณะแหง้ แข็ง  

ข้อมูลทางนิเวศวิทยาเป็น

ประโยชน์ต่อการควบคุมแมลง

ศัตรูพชืโดยชีววธิี 

ราชนิดนี้เป็นเชื้อราโรคแมลงที่ท าลายเพลี้ยหอยเป็นส่วนมาก โดยใน

พืน้ที่ภาคเหนือตอนบน จะพบท าลายเพลี้ยเพลีย้อ่อนศัตรูพชืหลายชนดิ 
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การใช้ประโยชน์ด้านการ

ควบคุมแมลงศัตรูพชืโดยชีววธิี 

เชื้อราชนิดนี้ ในต่างประเทศมีการเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณ และผลิตมา

ใช้ประโยชน์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช ในรูปแบบของยาเชื้อ และมี

การศกึษาด้านชีววิทยาอย่างกว้างขวาง  

ในประเทศไทย ทั้งนีไ้ด้มกีารทดสอบเพาะเลีย้งในหอ้งปฎิบัติการโดยใช้

อาหารเทียมเป็นครั้งแรก ณ หลักสูตรอารักขาพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย 

ดร. ศมาพร แสงยศ และคณะ  และยังต้องมีการศึกษาประสิทธิภาพการ

ควบคุมแมลงศัตรูพืช รวมทั้งเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับการเพาะเลีย้งเพิ่ม

ปริมาณให้ได้เพียงพอ ต่อการน ามาใช้ประโยชน์ตอ่ไป 

ข้อมูลอื่นๆ  แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

ศมาพร  แสงยศ. 2556. การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี. เอกสาร

ประกอบการสอน. หลักสูตรอารักขาพืช คณะผลติกรรมการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ เชียงใหม่. 147 หน้า. 

Steinhaus, E.A. 1964. Microbial diseases of insects, pp. 515-547. In: 

Biological control Reinhold, New York. 

Tanada, Y. and H.K. Kaya. 1993. Insect pathology. Academic Press, San 

Diego. 666 pp. 
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ชื่อวิทยาศาสตร์ Bacillus thuringiensis (Bt.) 

บทบาทในธรรมชาติ เป็นเชื้อแบคทีเรยีสาเหตุโรคของแมลง  (Entomopahogenic bacteria) 

ที่โดยทั่วไปก่อโรคกับแมลงเท่านั้น 

ข้อมูลทางชีววิทยาที่เป็น

ประโยชน์ต่อการควบคุมแมลง

ศัตรูพชืโดยชีววธิี 

Bt. เป็นเชื้อแบคทีเรียที่พบโดยทั่วไปในดิน และพบได้ตลอดทั้งปี และ

พบได้ทั่วโลก เชือ้นีจ้ะท าลายแมลงได้นั้น แมลงต้องกินอาหารที่มีเชือ้  Bt. เข้า

ไป และเมื่อถูกสลายผนังด้วยน้ าย่อยของแมลงแล้ว เชื้อจะปล่อยสารพิษ

ออกมาท าให้กระเพาะของแมลงเป็นอัมพาต และเชื้อจุถูกแพร่เข้าสู่ร่างกาย

ของแมลง ใช้อาหารในตัวแมลงเพื่อการขยายพันธุ์ แมลงที่ได้รับเชื้อจะหยุด

กินอาหาร และเน่าตายในที่สุด 

ข้อมูลทางนิเวศวิทยาเป็น

ประโยชน์ต่อการควบคุมแมลง

ศัตรูพชืโดยชีววธิี 

Bt. เป็นเชื้อจุลินทรีย์สาเหตุโรคของแมลงที่ถูกผลิตในรูปแบบของยา

เชื้อ และมีการขึ้นทะเบียนการค้าเป็นชนิดแรกของโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2481 

(กว่า 78 ปีมาแล้ว ณ พ.ศ. 2559 ) โดยมีชื่อการค้าคือ Sporéine จน ณ 

ปัจจุบันได้มีการผลิตเป็นยาเชื้อในหลากหลายชื่อการค้า และหลากหลายส

เตรน และมีส่วนแบ่งการตลาดของตลาดสารป้องกันกันจัดแมลงศัตรูพืชไม่

เกิน ร้อยละ 5  

การใช้ประโยชน์ด้านการ

ควบคุมแมลงศัตรูพชืโดยชีววธิี 

เชื่อ  Bt. ทีถู่กน ามาใช้ประโยชน์ในรูปของยาเชื้อ (microbial insecticides) 

ไ ด้ แ ก่  Bt. var. thuringiensis, Bt. var. sotto, Bt. var. alesti และ  Bt. var. 

israelensic (Bti)  โดย ณ ปัจจุบันเชื่อเหล่านี้ใช้ได้ดีกับแมลงกลุ่มหนอนของ
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ผีเสื้อบางชนิด โดยการฉีดพ่นยาเชื้อ ลงบนใบพืชที่เป็นอาหาร ทั้งนี้เนื่องจาก

ข้อจ ากัดบางประการส าหรับป้องกันก าจัดแมลงโดยเฉพาะแมลงในกลุ่ม

หนอนเจาะล าต้น จึงได้มีการใช้ประโยชน์จากยีนที่ควบคุมการผลิตสารพิษ

ของมันในการดัดแปลงพันธุกรรมพืชให้มีความด้านทานแมลงศัตรูพืช หรือที่

เรียกว่าพืชดัดแปลงพันธุกรรม (genetically modified plant) เช่นฝ้าย และ

ข้าวโพดเป็นต้น 

ข้อมูลอื่นๆ  แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

ศมาพร  แสงยศ. 2556. การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี. เอกสาร

ประกอบการสอน. หลักสูตรอารักขาพืช คณะผลติกรรมการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ เชียงใหม่. 147 หน้า. 

Steinhaus, E.A. 1964. Microbial diseases of insects, pp. 515-547. In: 

Biological control Reinhold, New York. 

Tanada, Y. and H.K. Kaya. 1993. Insect pathology. Academic Press, San 

Diego. 666 pp. 
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ชื่อวิทยาศาสตร์ Nuclear polyhedrosis viruses (NPVs) 

บทบาทในธรรมชาติ เป็นไวรัสสาเหตุโรคของแมลง  (Entomopahogenic virus) ที่โดยทั่วไป

ก่อโรคกับแมลงเท่านั้น 

ข้อมูลทางชีววิทยาที่เป็น

ประโยชน์ต่อการควบคุมแมลง

ศัตรูพชืโดยชีววธิี 

NPV เป็นเชื้อไวรัสไวรัสในวงศ์ Baculoviridae หรือ Baculoviruses  

พบได้ตลอดทั้งปี  และพบได้ทั่วโลก  NPV เป็นเชื้อที่จะด ารงชีวติและแพร่พันธ์

ได้ต้องอาศัยอยู่ในตัวแมลงเท่านั้น (Obligate parasite)  NPV จะท าลายแมลง

ได้นั้น แมลงต้องกินอาหารที่มีเชื้อเข้าไปจากนั้นเชื้อจะแพร่เข้าสู่ร่างกายของ

แมลง ใช้อาหารในตัวแมลงเพื่อการขยายพันธุ์ หนอนของแมลงที่ได้รับเชื้อจะ

พบว่าคลานมาตายจามบริเวณยอดพืชโดยใช้ขาเทียม (prologs) เกาะที่พชื 
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ข้อมูลทางนิเวศวิทยาเป็น

ประโยชน์ต่อการควบคุมแมลง

ศัตรูพชืโดยชีววธิี 

NPV เป็นเชื้อจุลินทรีย์สาเหตุโรคของแมลงที่ถูกผลิตในรูปแบบของ

ยาเชื้อทั้งในต่างประเทศ และประเทศไทย  ณ ปัจจุบันได้มกีารผลิตเป็นยาเชื้อ

ในหลากหลายชื่อการค้าแต่ใช้ไม่แพร่หลายนัก เพาะต้องอาศัยตัวหนอนของ

แมลงในการเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณ  

การใช้ประโยชน์ด้านการ

ควบคุมแมลงศัตรูพชืโดยชีววธิี 

การใช้ประโยชน์เชื้อ  NPV สามารถท าได้โดยการฉีดพ่นเชื้อ ลงบนใบพืชที่

เป็นอาหาร  

ข้อมูลอื่นๆ  แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

ศมาพร  แสงยศ. 2556. การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี. เอกสาร

ประกอบการสอน. หลักสูตรอารักขาพืช คณะผลติกรรมการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ เชียงใหม่. 147 หน้า. 
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