รายละเอียดโครงการและขอมูลประกอบโครงการ
ตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําป ๒๕๖๐ ของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑
(นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี)

โครงการปองกันและกําจัดศัตรูพืชโดยใชชีววิธี

หนวยงานรับผิดชอบ
ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี
สิงหาคม ๒๕๕๘

คํานํา
โครงการปองกันและกําจัดศัตรูพืชโดยใชชีววิธี งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา
ดําเนินการ ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – เดือนกันยายน ๒๕๖๐
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑. ผลผลิตของเกษตรกรที่ไดจะปลอดภัยจากสารเคมี
๒. ลดตนทุนการผลิต เนื่องจากเกษตรกรลดการใชสารเคมี
๓. สภาพแวดลอม ตลอดจนคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผูบริโภคดีขึ้น
๔. ใชเปนแหลงเรียนรูการใชศัตรูธรรมชาติและสารชีวภัณฑในการควบคุมศัตรูพืช
จุด เน น หลัก ของโครงการ คือ สนั บ สนุ น ศัต รูธ รรมชาติแ ละสารชี วภั ณ ฑ ใ ห แ ก เกษตรกร
ในเขตพื้นที่กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑ และเกษตรกรมีทักษะการปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี
และสามารถนําไปดําเนินการไดดวยตนเองอยางถูกตองและบังเกิดประสิทธิผลอยางยั่งยืน โดยมีศูนย
สงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรีเปนกลไลขับเคลื่อน
รายละเอี ย ดโครงการประกอบด ว ย สาระสํ าคั ญ ๒ ส วน คื อ (๑) รายละเอี ย ดโครงการ
และ (๒) ขอมูลประกอบโครงการ เพื่อใหคณะกรรมการทุกระดับพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ
ไดอยางรอบคอบ และหนวยงานที่รับผิดชอบสามารถชี้แจงรายละเอียดโครงการตอสาธารณะไดอยางชัดเจน
และมั่นใจ
ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี
สิงหาคม ๒๕๕๘

รายการ
หนา
สวนที่ ๑ รายละเอียดโครงการ............................................................................................ ๑
๑. หลักการและเหตุผล........................................................................................................
๑.๑ นโยบายรัฐบาล.......................................................................................................
๑.๒ สถานการณ............................................................................................................
๑.๓ สภาพปญหา...........................................................................................................
๑.๔ การแกไขปญหา......................................................................................................
๑.๕ ขีดความสามารถและสมรรถนะ..............................................................................
๑.๖ การใชสารชีวภัณฑและแตนเบียนในแตละชนิดของพืช...........................................
๑.๗ ผลการดําเนินงานที่ผานมา.....................................................................................
๑.๘ การขับเคลื่อนและสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรกลุมจังหวัด.............................
๑.๙ ภาพรวมโครงการ...................................................................................................

๑
๑
๑
๒
๒
๒
๓
๓
๖
๗

๒. วัตถุประสงค.................................................................................................................. ๘
๓. กิจกรรม เปาหมาย/พื้นที่ดําเนินการ/ความพรอม งบประมาณ ผลผลิต.......................... ๘
๔. การรับรู การมีสวนรวมของประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น.......................... ๙
๕. ความคุมคา.................................................................................................................... ๑๐
๖. หลักประกัน ปจจัย เงื่อนไขความสําเร็จ.......................................................................... ๑๐
๗. ความเสี่ยงและแนวทางการแกไข................................................................................... ๑๑
๘. การบริหารทรัพยสิน ครุภัณฑ การบริหารโครงการใหยั่งยืน............................................ ๑๑
๙. การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ..................................................................................... ๑๒
๑๐. ภาพถาย...................................................................................................................... ๑๒
๑๑. รายละเอียดงบประมาณ.............................................................................................. ๑๕
๑๒. ผูรับผิดชอบโครงการ................................................................................................... ๑๕
สวนที่ ๒ ขอมูลประกอบโครงการ........................................................................................ ๑๖
แนวทางการประเมินภาพรวมความเปนไปไดโครงการ........................................................ ๔๖
ภาคผนวก คณะทีมงานออกแบบและรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทํา.......................................... ๔๗
รายละเอียดโครงการและขอมูลประกอบโครงการ

รายละเอียดโครงการปองกั- น๑และกํ
าจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี
Ay’:v
งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐
บาท
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ มติคณะรัฐมนตรี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ มุงเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจ ของประเทศ ดูแ ลเกษตรกร
มี ร ายได ที่ เหมาะสมด ว ยวิ ธี อาทิ การลดต น ทุ น การผลิ ต การดู แ ลราคาสิ น ค า ขณะเดี ย วกั น
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑ มุงการสงเสริมความปลอดภัยที่มีคุณภาพในการผลิ ต
และสงออกสินคาเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมที่ไดมาตรฐาน
๑.๒ ศักยภาพ กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑ เปนแหลงผลิตพืชผลทางการเกษตรที่สําคัญของประเทศ
พื ช เศรษฐกิ จ หลั ก ของกลุ ม จั ง หวั ด ได แ ก ข า ว มั น สํ า ปะหลั ง อ อ ยโรงงาน พื ช ผั ก ผลไม
โดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่การผลิตมันสําปะหลังเปนอันดับที่ ๓ ของประเทศ
พื้นที่การเกษตรในเขตกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑
จังหวัด/พื้นที่การเกษตร
สุพรรณบุรี
๒,๕๖๑,๒๓๗ ไร

นครปฐม
๑,๐๑๑,๔๓๑ ไร

ราชบุรี
๑,๐๖๙,๐๕๑ ไร

กาญจนบุรี
๒,๔๒๑,๖๗๓ ไร

ชนิดพืช
นาขาว
ออย
ขาวโพด
มันสําปะหลัง
นาขาว
ออย
เผือก
พืชผัก
ไมผล
ไมดอกไมประดับ
นาขาว
ออย
มันสําปะหลัง
สับปะรด
นาขาว
ออย
มันสําปะหลัง
ขาวโพดเลี้ยงสัตว
ขาวโพดฝกออน
หนอไมฝรั่ง
สับปะรด
ยางพารา
ปาลมน้ํามัน

พื้นที่ปลูก (ไร)
๒,๐๘๑,๑๗๕
๓๙๐,๙๒๗
๕๑,๑๗๘
๓๗,๙๕๗
๘๒๒,๓๕๘
๗๓,๗๓๔
๑,๙๒๑
๓๙,๔๕๖
๒๐,๓๕๒
๕๓,๖๑๐
๓๓๕,๕๗๔
๒๔๙,๕๙๐
๗๙,๙๔๗
๔๐๓,๙๔๐
๖๘๒,๑๔๘
๘๕๔,๓๗๐
๕๕๓,๗๓๑
๑๑๐,๐๘๔
๒๐,๘๒๖
๑,๒๕๓
๒๗,๔๐๕
๑๕๗,๓๔๑
๑๔,๕๑๕

(ขอมูล : สํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี ป ๒๕๕๖ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘)

-๒๑.๓ สภาพปญหา กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑ ประสบปญหาการระบาดของศัตรูพืชมาโดยตลอด
สภาพความรุนแรงขึ้นอยูกับภาวการณเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ อุณหภูมิ ปริมาณฝน ปจจุบันมีขอชี้บงวา
แนวโนมการระบาดของศัตรูพืชจะรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศที่มีความแหงแลง และความแปรปรวน
ตลอดเวลา ฝนไมตกต องตามฤดู กาล ฝนทิ้ งชวง สภาพดั งกลาวเอื้อตอการแพร ระบาดของโรค
และแมลงศัตรูพืช ประกอบดวยเกษตรกรสวนใหญปลูกพืชซ้ําชนิดในพื้นที่เดิม ทําใหเปนแหลงสะสม
เชื้ อ โรคและแมลง ทํ า ให ข ยายการแพรร ะบาดได งาย อาทิ การแพรร ะบาดของเพลี้ ย กระโดด
สีน้ําตาลในนาขาว โรคและแมลงศัตรูพืชกลายเปนโรคประจําถิ่นเกิดขึ้นทุกป และไมสามารถกําจัด
ใหหมดไปไดอยางชิ้นเชิง จําเปนตองควบคุม ปองกัน และกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืชอยางตอเนื่อง
ปจจุบันการแพรระบาด ของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลในนาขาว โรคขอบใบไหมของขาว การระบาด
ของเพลี้ยแปงในมันสําปะหลัง การระบาดของหนอนกอในออย การระบาดเชื้อราในพืชผลตางๆ
เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
๑.๔ การแกไขปญ หา เนน การปอ งกั น ควบคู กับ การให ค วามรูแ ก เกษตรกรอยา งตอเนื่อง กลา วคื อ
เมื่อพบวามีการระบาดของศัตรูพืช ณ บริเวณใด จะตองเรงควบคุม กําจัด เพื่อหยุดยั้ง ไมใหเกิด
การระบาด แพรกระจายลุกลามออกไป หากปลอยใหสถานการณแพรระบาดลุกลาม อาจสงผล
ใหไมสามารถควบคุมสถานการณ ได และตองใชทรัพยากรจํานวนมากในการแกไข และใชเวลานาน
ยุทธวิธีที่ใชในการปองกัน กําจัดควบคุมการแพรของศัตรูพืช คือ การใชชีววิธี ดวยการนําสารชีวภัณฑ
จําพวกเชื้อราไตรโคเดอรมา เชื้อราบิวเวอรเรีย สารสกัดสะเดามาใชในการควบคุม ปองกันกําจัดโรค
และแมลงศัตรูพืช รวมทั้งการนําแตนเบียนไขตริโตรแกรมมา แตนเบียนอะนาไกรัส แตนเบียนบราคอน
แมลงชางปกใส แมลงหางหนีบ มาใชควบคุมแมลงศัตรูพืช โดยไมตองพึ่งพา สารเคมี และมุงเนน
คุมครองผลผลิตตั้งแตเริ่มปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยไมตองรอใหมีการระบาดของศัตรูพืช
แตเปนการควบคุมศัตรูพืชมิใหเกิดขึ้นหรือแพรระบาดขยายออกไป
อยางไรก็ตาม ขอจํากัดของการใชแมลงศัตรูพชื และสารชีวภัณฑ ควบคุมศัตรูพืช คือ แมลงศัตรู
ธรรมชาติเปนสิ่งที่มีชีวิตเมื่อถึงอายุขัยก็จะตาย การเปลี่ยนแปลงของสภาพที่แหงแลง อุณหภูมิสูง
การใชในจังหวะที่ไมตรงตามความตองการของเกษตรกร สารชีวภัณฑเสื่อมคุณภาพ การกําหนด
แผนการผลิตสารชีวภัณฑ หรือแตนเบียนและการนําไปใหเกษตรกรจะตองไมผิดพลาด
๑.๕ ขีดความสามารถและสมรรถนะของศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี
เปนหนวยงานหลักของกรมสงเสริมการเกษตร มีหนาที่ควบคุม ปองกัน และกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี
ที่เนนการใชชีววิธี และการนําแตนเบียนใชในการแกปญหาการแพรระบาดของศัตรูพืช เปนแหลงเรียนรู
และเปนแหลงผลิตสารชีวภัณฑและแตนเบียนในการปองกัน ควบคุม กําจัดศัตรูพืชที่ไดมาตรฐาน
มากที่ สุ ด ของประเทศ โดยมี ขี ด สมรรถนะ อยู ใ นลํ า ดั บ ที่ ๓ ของอาเซี ย น แต มี ข อ จํ า กั ด
ดานทรัพยากรบุคลากรบางสวน ขาดงบประมาณสําหรับเปนคาใชจายกระแสไฟฟา ในกระบวนการ
การผลิต สารชี วภัณ ฑ แ ละแตนเบีย น คา ขนสงสารชีว ภัณ ฑ แ ละแตนเบีย นไปยังกลุม เกษตรกร
ที่ประสบปญหา การแพรระบาดของศัตรูพืช และจังหวัดอื่นที่จําเปนตองใชสารชีวภัณฑและแตนเบียน
ไปควบคุม ปองกันและกําจัดศัตรูพืชที่ผลิตไดจากศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช
จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่ องจากเกษตรกรทั่ วไปมี ความเชื่อถือการผลิ ตสารชีวภัณ ฑแ ละแตนเบียน
ของศูนยสงเสริมการเกษตรดานอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี

-๓๑.๖ การใชสารชีวภัณฑและแตนเบียนในแตละชนิดของพืช
จังหวัด/พื้นที่การเกษตร

ชนิดพืชผัก/โรค

สารชีวภัณฑและแตนเบียนที่ใชแกปญหา

ขาว

- เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
- หนอนกอ

- เชื้อราไตรโคเดอรมาและเชื้อราบิวเวอรเรีย

ออย

- หนอนกอออย

- แตนเบียนไขตริโคแกรมมา

- เพลี้ยแปง

- แตนเบียนอะนาไกรัส
- แมลงชางปกใส(ตัวห้ํา)

มันสําปะหลัง

๑.๗ ผลการดําเนินงานที่ผานมา
พ.ศ. ๒๕๕๗
จังหวัด

แตนเบียนไข
ตริโคแกรมมา
(แผน)

แตนเบียน
อะนาไกรัส
(ตัว)

แมลงชางปกใส
(ตัว)

เชื้อรา
บิวเวอรเรีย
(กก.)

เชื้อรา
ไตรโคเดอรมา
(กก.)

สารสกัด
สะเดา
(ลิตร)

สุพรรณบุรี

๑๕,๕๐๐

-

-

๕,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๗๕๐

ราชบุรี

๑๒,๕๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๗๕๐

นครปฐม

๑๐,๐๐๐

-

-

๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๗๕๐

กาญจนบุรี

๑๒,๐๐๐

๘๐๐,๐๐๐

๗๕๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๘๐๐

รวม

๕๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๓,๐๕๐

ผลการชวยเหลือสามารถจําแนกไดดังนี้
- แตนเบียนไขตริโคแกรมมา สามารถชวยเหลือเกษตรกรชาวไรออยที่ประสบปญหาแมลง
ศัตรูออยระบาดได ๑๐,๐๐๐ ไร คิดเปนมูลคา ได ๕ ลานบาท โดยลดลง ไรละ ๕๐๐ บาท
- แตนเบียนอะนาไกรัส สามารถชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกมัน สําปะหลังที่ประสบป ญ หา
เพลี้ยแปงสีชมพูระบาดได ๕๐,๐๐๐ ไร คิดเปนมูลคา ๕๐ ลานบาท โดยลดลง ไรละ ๑,๐๐๐ บาท
- แมลงชางปกใส สามารถชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังที่ประสบปญหาเพลี้ยแปง
ระบาดได ๕๐,๐๐๐ ไร คิดเปนมูลคา ๑๐ ลานบาท โดยลดลง ไรละ ๒๐๐ บาท
- เชื้อราบิวเวอรเรีย สามารถชวยเหลือเกษตรกรผูทํานาขาวที่ประสบปญหาแมลงศัตรูขาว
ระบาดได ๓๐,๐๐๐ ไร คิดเปนมูลคา ๖๐ ลานบาท โดยลดลง ไรละ ๒,๐๐๐ บาท
- เชื้อราไตรโคเดอรม า สามารถช วยเหลื อเกษตรกรผู ทํานาขา วที่ ประสบป ญ หาโรคข าว
ระบาดได ๖๒,๐๐๐ ไร คิดเปนมูลคา ๖๒ ลานบาท โดยลดลง ไรละ ๑,๐๐๐ บาท

-๔- สารสกัดสะเดา สามารถชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกผักและทํานาขาว ที่ประสบปญหาแมลง
ศัตรูพืชระบาดได ๕,๐๐๐ ไร คิดเปนมูลคา ๔ ลานบาท โดยลดลง ไรละ ๘๐๐ บาท
ผลปรากฏว า สามารถช ว ยเหลือ เกษตรกรได พื้ น ที่ เพาะปลู ก ไม ต่ํ า กว า ๑๔๕,๐๐๐ ไร
เกษตรกรมีความพึงพอใจมากและเห็นความสําคัญของการใชชีววิธีในการปองกัน ควบคุม กําจัด
ศัตรูพืชมากขึ้นและประสงคใหภาครัฐสนับสนุนอยา งตอเนื่อง เนื่องจากโรคและแมลงศัตรูพื ช
เกิดขึ้น ทุกป สถานการณ เบาบางหรือรุน แรงขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง สามารถ
กําจัดใหหมดสิ้นไดอยางสิ้นเชิง
พ.ศ. ๒๕๕๘
จังหวัด

แตนเบียนไข
ตริโคแกรมมา
(แผน)

แตนเบียน
อะนาไกรัส
(ตัว)

เชื้อรา
เชื้อรา
แมลงชางปกใส
บิวเวอรเรีย ไตรโคเดอรมา
(ตัว)
(กก.)
(กก.)

สารสกัด
สะเดา
(ลิตร)

แมลงหาง
หนีบ (ตัว)

สุพรรณบุรี

๗๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๗,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

ราชบุรี

๕๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๖๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

นครปฐม

๕๐,๐๐๐

-

-

๕,๐๐๐

๗,๐๐๐

๗,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

กาญจนบุรี

๓๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

รวม

๒๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ผลการชวยเหลือสามารถจําแนกไดดังนี้
- แตนเบียนไขตริโคแกรมมา สามารถชวยเหลือเกษตรกรชาวไรออยที่ประสบปญหาแมลง
ศัตรูออยระบาดได ๔๐,๐๐๐ ไร คิดเปนมูลคา ได ๒๐ ลานบาท โดยลดลง ไรละ ๕๐๐ บาท
- แตนเบียนอะนาไกรัส สามารถชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกมัน สําปะหลังที่ประสบป ญ หา
เพลี้ยแปงสีชมพูระบาดได ๑๐,๐๐๐ ไร คิดเปนมูลคา ๑๐ ลานบาท โดยลดลง ไรละ ๑,๐๐๐ บาท
- แมลงชางปกใส สามารถชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังที่ประสบปญหาเพลี้ยแปง
ระบาดได ๑๐,๐๐๐ ไร คิดเปนมูลคา ๑๐ ลานบาท โดยลดลง ไรละ ๑,๐๐๐ บาท
- เชื้อราบิวเวอรเรีย สามารถชวยเหลือเกษตรกรผูทํานาขาวที่ประสบปญหาแมลงศัตรูขาว
ระบาดได ๓๐,๐๐๐ ไร คิดเปนมูลคา ๖๐ ลานบาท โดยลดลง ไรละ ๒,๐๐๐ บาท
- เชื้อราไตรโคเดอรมา สามารถชวยเหลือเกษตรกรผูทํานาขาวที่ประสบปญหาโรคขาวระบาด
ได ๔๘,๐๐๐ ไร คิดเปนมูลคา ๔๘ ลานบาท โดยลดลง ไรละ ๑,๐๐๐ บาท
- สารสกัดสะเดา สามารถชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกผักและทํานาขาว ที่ประสบปญหาแมลง
ศัตรูพืชระบาดได ๒๕,๐๐๐ ไร คิดเปนมูลคา ๒๐ ลานบาท โดยลดลง ไรละ ๘๐๐ บาท

-๕- แมลงหางหนี บ สามารถช วยเหลื อเกษตรกรผูป ลูก ออยที่ป ระสบป ญ หาหนอนกออ อย
ระบาดได ๗,๓๐๐ ไร คิดเปนมูลคา ๒.๑๙ ลานบาท โดยลดลง ไรละ ๓๐๐ บาท
ผลปรากฏว า สามารถช ว ยเหลือ เกษตรกรได พื้ น ที่ เพาะปลู ก ไม ต่ํ า กว า ๑๓๐,๐๐๐ ไร
เกษตรกรพอใจมากและเห็นความสําคัญของการใชชีววิธีในการปองกัน ควบคุม กําจัดศัตรูพืช
มากขึ้นและประสงคใหภาครัฐสนับสนุนอยางตอเนื่อง เนื่องจากโรคและแมลงศัตรูพืชเกิดขึ้นทุกป
สถานการณเบาบางหรือรุนแรงขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง สามารถกําจัดใหหมดสิ้น
ไดอยางสิ้นเชิง

-๖๑.๘ การขับเคลื่อนและความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑
โครงการปองกันและกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี สอดคลองขับเคลื่อน ประเด็นยุทธศาสตร กลุมจังหวัด
ภาคกลางตอนลาง ๑ โดยตรง
ประเด็นยุทธศาสตร
- การสงเสริมความปลอดภัยและคุณภาพในการผลิตและสงออกสินคาเกษตรและเกษตร
อุตสาหกรรมที่ไดมาตรฐาน
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร
ผูบริโภคทั้งภายในและตางประเทศ บริโภคสินคาที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน
กลยุทธ
๑. พัฒนากลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหไดมาตรฐาน
๒. เสริมสรางศักยภาพดานการตลาดและประชาสัมพันธสินคาการเกษตร
๓. สงเสริมสนับสนุน การนํานวัตกรรมมาใชในการเพิ่มมูลคาใหกับสินคาเกษตร
ตัวชี้วัดโครงการ
๑. เกษตรกรมีการนําเอาสารชีวภัณฑและแมลงศัตรูธรรมชาติมาใชปองกันและควบคุ ม
กําจัดศัตรูพืช ทําใหลดรายจายและเพิ่มรายได
๒. เกษตรกรมีความรู ทักษะ ในการควบคุมศัตรูพืช โดยไมใชสารเคมี
ผลที่เกิดจากโครงการ
- สามารถป อ งกั น ควบคุ ม กํ า จั ด และลดการระบาดของศั ต รู พื ช ในนาข า ว อ อ ย
มั น สํ า ปะหลั ง ไม ผ ล พื ช ผั ก ในพื้ น ที่ ก ารเกษตรกลุ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนล า ง ๑
รวมเปนมูลคา ๑๕๐ ลานบาทในป ๒๕๕๘
- ผลผลิตทางการเกษตรที่ไดมาตรฐาน ปลอดสารพิษ ปลอดภัย
- รักษาสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศใหยั่งยืน
- เกษตรกรมีรายไดที่มั่นคง และมีความมั่นใจในการประกอบอาชีพ

-๗-

๑.๙ ภาพรวมการดําเนินโครงการ
ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ติดตาม กํากับ ใหคําปรึกษา แนะนําเกษตรกร
สภาพปญหา/ความสําคัญ
- การแพร ร ะบ าดของศั ต รู พื ช
เกิดขึ้นอยางตอเนื่องรุนแรง/เบาบาง
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม
ภูมิอากาศ ปริมาณฝน อุณหภูมิ
- เกษตรกรต อ งการให ภ าครั ฐ
ชวยเหลืออยางตอเนื่อง
ศักยภาพ
- กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑
เปนแหลงเพาะปลูกพืชทางการ
เกษตรที่สาํ คัญของประเทศ

ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ดานอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี
- ศึกษาวิเคราะหขอมูล/ความตองการของ
เกษตรกร/แนวโน ม การแพร ร ะบาด/
งบประมาณ/บูรณาการกับหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ
- กําหนดแผน/เปาหมายเชิงกลยุทธ
- จัดทํารายละเอียดโครงการ เพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณของหนวยงาน/
องคกร/ภาคเอกชน/อปท.

แนวโนมความรุนแรง/การแกไข
- ภาวการณแปรปรวนของสภาพ
ภูมิอากาศ สงผลใหการแพร
ระบาดศัตรูพืช รุนแรง มากขึ้น
- ใช “ชีววิธี” แกไข

ผลิตสารชีวภัณฑและแตนเบียน

ศจช. ในพื้นที่ ๔
จังหวัด รับมอบ สาร
ชีวภัณฑ/แตนเบียน
เพื่อบริหารจัดการตาม
แผนที่กําหนด

แตนเบียนไขตริโครแกรมมา
แตนเบียนอะนาไกรัส
เชื้อราไตรโครเดอรมา

สงมอบ
ขาว

แมลงชางปกใส/แมลงหางหนีบ
สารสกัดสะเดา

เกษตรกรที่สนใจทั่วไป

มันสําปะหลัง
ออย

- แจงสํานักงานเกษตรจังหวัด/ศทอ.
เพื่อประสานกับเกษตรกร และศจช.

ไมผล
พืชผัก

การบริหารโครงการไดยั่งยืน

การถายทอดความรูให
เกษตรกรอยางตอเนื่อง

เกษตรกรนําสารชีว
ภัณฑ/แตนเบียน
ไปใชปองกัน
ควบคุม กําจัด
ศัตรูพืชในพืชหลัก

ขอความรวมมือ อปท.
และภาคเอกชนสนับสนุน

กระตุนใหเกษตรกรใชชีววิธี
ที่เห็นผลอยางเปนรูปธรรม

การติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
หมายเหตุ ศจช. หมายถึง ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ซึ่งมีที่ตั้งอยูในทุกตําบล ของจังหวัด

ตองดําเนินการ
อยางตอเนื่อง

-๘-

๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อผลิตสารชีวภัณฑและแตนเบียนใหเกษตรกรใชในการปองกัน ควบคุม และกําจัด การแพรระบาด
ของศัตรูพืช ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกพืชผลผลิตการเกษตรของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑
ไมนอยกวา ๑๓๐,๓๐๐ ไร
๒.๒ เพื่ อ ส งเสริม ให เ กษตรกรใช ห ลั ก ชี ว วิ ธี คุ ม ครองผลผลิ ต ตลอดจนกระบวนการการผลิ ต
ลดตนทุนการผลิต ไมตองพึ่งสารเคมี ผลผลิตปลอดภัยเปนที่ตองการของตลาด
๒.๓ เพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมและคุมครองผูบริโภคใหมีความปลอดภัย
๓. กิจกรรม เปาหมาย/พื้นที่ดําเนินการ/ความพรอม งบประมาณ ผลผลิต
กิจกรรม
๑. ผลิตสารชีวภัณฑและแตนเบียน
ที่ใชในการปองกัน ควบคุม
และกําจัดศัตรูพืช

เปาหมาย/พื้นที่/ดําเนินการ/
ความพรอม
- ดําเนินการที่ศูนยสงเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรดาน
อารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณ
(บาท)
๖,๐๐๐,๐๐๐

- ผลิตแตนเบียนไขตริโคแกรมมา - ความพรอม ศูนยสงเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรดาน
- ผลิตแตนเบียนอะนาไกรัส
อารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี
มีบุคลากร องคความรู สถานที่
- ผลิตแมลงชางปกใส
การบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ
- ผลิตเชื้อราบิวเวอรเรีย
- สํารวจ พื้นที่เปาหมาย
- ผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมา
ที่จะสนับสนุนศัตรูธรรมชาติ
และสารชีวภัณฑไวชัดเจนแลว
- ผลิตแมลงหางหนีบ
สามารถดําเนินการไดทันที
- ผลิตสารสกัดสะเดา

๒. จั ด ส ง สารชี ว ภั ณ ฑ แ ตนเบี ย น - พื้นที่เปาหมาย/จํานวนสาร
ใหศูนยกําจัดศัตรูพืชชุมชน(ศจช.) ชีวภัณฑและแตนเบียน
และเกษตรกรตามแผนดําเนินการ - (รายละเอียดตามขอมูล
ประกอบโครงการหนา ๑๙)
ความพรอม
- จัดทําแผนการดําเนินงานไวแลว
พรอมดําเนินงาน

ผลผลิต/ประโยชน/
คุณคา
- จํานวนสารชีวภัณฑ
และแตนเบียนที่ใชใน
การปองกันควบคุม
และกําจัดศัตรูพืช ทั้ง
๗ รายการ
(รายละเอียดปรากฏ
ตามขอมูลประกอบ
โครงการหนา ๑๙)
- ลดการแพรระบาด
ของศัตรูพืช
- ลดคาใชจายของ
เกษตรกรไมนอยกวา
๑๕๐ ลานบาท/ป

๙๒,๐๐๐

- เกษตรกรมีความรู
ทักษะการใช
สารชีวภัณฑ และแตน
เบียนในการปองกัน
ควบคุม กําจัดศัตรูพืช
อยางถูกวิธี
- พื้ นที่ เ ป า ห ม ายและ
เกษตรกรมีสารชีวภัณฑ
แตนเบียนในการปองกัน
ควบคุ ม จํากั ดศัต รูพื ช
ตรงตามชนิด/ประเภท
ของพืช

-๙กิจกรรม

เปาหมาย/พื้นที่/ดําเนินการ/
ความพรอม

๓. ติ ด ตาม กํา กับ ดูแล พั ฒ นาองค - กําหนดแผนปฏิบัติการไวแลว
ความรูแกเกษตรกรในการใชสาร - ความพรอม มีการบูรณาการ
ชีวภัณฑ/แตนเบียน เพื่อขยายผล เจาหนาทีภ่ าคเกษตรจาก
การใชห ลักชีววิธีในกระบวนการ สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ
ผลิตพืชผลทางการเกษตร
ในการตรวจติดตาม กํากับและ
ใหความรูแกเกษตรกรไดตรง
ตามเปาหมาย
๔. จางเหมาแรงงาน จํานวน ๑๕ คน - ปฏิบัติงาน ผลิตขยาย
เดือนละ ๖,๔๐๐ บาท
สารชีวภัณฑ/แมลงศัตรูพืช
ระยะเวลาจาง ๘ เดือน

งบประมาณ
(บาท)
๔,๐๐๐

๗๖๘,๐๐๐

ผลผลิต/ประโยชน/
คุณคา
- การดําเนินการปองกัน
ควบคุม กําจัดศัตรูพืช
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และบังเกิดประสิทธิผล
ชัดเจน
- กระตุน/สงเสริม/
ผลักดันใหเกษตรกร
ใชหลักชีววิธีมากขึ้น
- ดํ า เนิ น การจ า งเหมา
ผลิตขยายสารชีวภัณฑ/
แมลงศัตรูพืชใหเปนไป
ตามแผน

๔. การรับรู การมีสวนรวมของประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๔.๑ เกษตรกรรับรูและมีสวนรวมการดําเนินงานในโครงการ ผานกระบวนการประชุมหารือ
ของเกษตรกร ภายใตการกํากับ ดูแ ลของ ศูน ยกํา จัดศัต รูพื ชชุมชน (ศจช.) ทุ กเดือน
และมีสวนรวมดําเนินการโครงการในฐานะเปนผูนําสารชีวภัณฑและแตนเบียนไปใชงาน
ตามที่ ไ ด รั บ ถ า ยทอดความรู ประสบการณ จากนั ก วิ ช าการส ง เสริ ม การเกษตร
และเกษตรกรดวยกันเอง
๔.๒ องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีสวนรวมดําเนินโครงการโดยสนับสนุนงบประมาณใหกับ
กลุมเกษตรกร ทั้งในดานปจจัยการผลิต และจัดอบรมใหความรูเกษตรกรในการใชสาร
ชีวภัณฑและแตนเบียน
๔.๓ ภาคเอกชน (ผูประกอบการโรงงานน้ําตาล) มีสวนรวมโครงการโดยการสนับสนุน ปองกัน
กําจัดศัตรูออ ย และสนับสนุนงบประมาณบางสวน

- ๑๐ ๕. ความคุมคา
๕.๑ เชิงเศรษฐกิจ พิจารณาการสนับสนุนจากภาครัฐเทียบกับผลที่เกิด คือ มูลคาของผลผลิตทางการเกษตร
ที่ไมถูกทําลาย

๕,๔๔๓,๙๕๐
๔๕๐,๐๐๐
๑๐๖,๐๕๐

มูลคาของผลผลิตที่เกิดจากการปองกัน
ควบคุม กําจัดศัตรูพืชในพื้นที่เปาหมาย (บาท)
๑๐๘,๐๐๐,๐๐๐
๒๒,๑๐๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐,๐๐๐

๖,๐๐๐,๐๐๐

๑๕๐,๑๐๐,๐๐๐

ชนิดพืชหลัก การสนับสนุนจากภาครัฐ (บาท)
ขาว
ออย
มัน
สําปะหลัง
รวม

ทั้งนี้ไมนับรวมมูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้นอีกเปนจํานวนมาก หากไมมีการปองกัน ควบคุมกําจัด
ตั้งแตตนตามการดําเนินโครงการครั้งนี้
๕.๒ เชิงสังคม
- เกษตรกรที่ไดรับการสนับสนุนแมลงศัตรูธรรมชาติ และสารชีวภัณฑมีรายไดที่มั่นคงมากขึ้น
- สามารถปองกัน ระงับ ยับยั้งการแพรระบาดของศัตรูพืชไปยังพื้นที่อื่นมหาศาล
- เกษตรกรตระหนักและเห็นความสําคัญของการใชหลักการ ชีววิธี ในการปองกัน ควบคุม กําจัด
ศัตรูพชื และมีแนวโนมวาจะขยายผลไดมากขึน้ เนือ่ งจากทําใหลดตนทุนการผลิต ผลผลิตทางเกษตร
มีคุณภาพ ปลอดภัยเปนที่ตองการของตลาด ไดราคาดี สุขอนามัยของเกษตรกรเอง มีความปลอดภัย
จากสารเคมี
- ชุมชนเกิดแนวคิด เกิด ภูมิปญ ญาของชุมชนในการปองกันแกไขปญ หาศัต รูพืช และยังส งผล
ใหเกิดการรวมกลุมที่เขมแข็งมากขึน้
- เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล ประสบการณ ในการปฏิบัติ งานของเจ าหน าที่ ศูน ย สงเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี (ศทอ.สพ) รวมทั้งศูนยกําจัดศัตรูพืชชุมชน
(ศจช) ในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑ เปนตน
๖. หลักประกัน ปจจัย เงื่อนไขความสําคัญ
- ความรวมมือ ความสนใจ ของเกษตรกรที่ไดรับการสนับสนุนแมลงศัตรูธรรมชาติและสารชีวภัณฑ
ดังนั้น การชี้ แจงทํ า ความเขา ใจวิธี การ ผลไดแ ละผลเสี ย ประโยชนที่ ได รับ การสรา งความ
นาเชื่อถือ การไดสัมผัส รับรู เห็นดวยตา จึงเปนองคประกอบสําคัญที่จะทําใหรูถึงความสําเร็จ
ของโครงการที่มีศักยภาพและมีความพรอม
- การดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง ขอเท็จจริงศัตรูพืชไมหมดไปโดยสิ้นเชิง ธรรมชาติของศัตรูเหลานี้
มีวิธีการปองกันตัวเอง เรียนรูและพัฒนา เพื่อไดอยูรอด จึงตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
- องคความรู ทักษะ ศักยภาพเจาหนาที่ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชจังหวัด
สุพรรณบุรี (ศทอ.สพ)
- การใชรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย รวมถึงภูมิปญญาของเกษตรกร/ชุมชน

- ๑๑ - การสรางความนาเชื่อถือใหเกษตรกรไดเห็นจริงและเนนกลยุทธ การบอกตอ ระหวางเกษตรกร
ตอเกษตรกร ที่สามารถประชาสัมพันธไดกวางขวาง นาเชื่อถือ รวดเร็ว และประหยัดงบประมาณ
- การผลิตศัตรูธรรมชาติ และสารชีวภัณฑของ ศทอ.สพ ที่เพียงพอ
- การติดตามและการประเมินผลโครงการอยางใกลชิด
- การพัฒนาระบบขอมูลเกี่ยวกับการระบาดของศัตรูพืชที่รวดเร็ว คลอบคลุม และเปนปจจุบนั
๗. ความเสี่ยงและแนวทางแกไข
ความเสี่ยง
แนวทางแกไข
๑. เกษตรกรที่ขอรับการสนับสนุนศัตรูธรรมชาติ - ชี้แจงทําความเขาใจ ปรับทัศนคติ เนนย้ําใหความสําคัญ
และสารชีวภัณฑ
ในการมีสว นรวมในการปอ งกันกําจัดโรคพืช และแมลง
ศัตรูพืช
- สรางจิตสํานึก ความหวงแหน ความเปนเจาของ
- รว มมือ กับ สนง.กษจ.ศจช. ผู นํ าชุม ชน และเกษตรกร
ในชุมชนรวมแรงรวมใจแกปญหาโรคพืชและแมลงศัตรูพืช
๒. การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม

- เนนย้ําใหเกษตรกรที่ขอรับสนับสนุนแมลงศัตรูธรรมชาติ
และสารชีวภัณฑเห็นความสําคัญ ของการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมและเลือกจังหวะเวลาสถานที่ที่เหมาะสม
- แนะนํ า ให เกษตรกรปลู กพื ช เพื่ อ เป น การตัด วงจรชี วิ ต
การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช

๓. การจัดสงแมลงศัตรูธรรมชาติและสารชีวภัณฑ - จัดทําแผนการจัดสง และสํารวจความตองการของเกษตรกร
ที่ขอรับการสนับสนุนแมลงศัตรูธรรมชาติและสารชีวภัณฑ
เพื่อใหตรงกับความตองการของเกษตรกร
- รวมกับ กษจ.สนง.กษ. ในการจัดทําแผนการจัดสง
๔. การปฏิบัติของเกษตรกรไมตรงตามเงื่อนไข

- เนนย้ําทําความเขาใจรวมกับเกษตรกรในแนวทางการปฏิบัติ
ที่ถูกตอง ถูกวิธี
- กํากับ ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานรวมกับ สนง.กษจ.
เพื่อปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และสามารถแกไข
ปญหาไดทันทวงที

๘. การบริหารทรัพยสิน ครุภัณฑ การบริหารโครงการใหยั่งยืน
- ประเมิ นผลสั มฤทธิ์ โครงการเพื่ อปรับปรุง แก ไข พั ฒนารูปแบบ วิ ธี การ กระบวนการ องค ความรู
ภูมิปญญาชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปองกันและกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี
- ถายทอดขั้นตอนการผลิต/ขยายแกเจาหนาที่ของสํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงานเกษตรอําเภอ
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อเปนแกนนําหลักในการขับเคลื่อน

- ๑๒ ๙. การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
๙.๑ จั ด ใหมี การประเมิน ผลสั ม ฤทธิ์โครงการภายหลั งดําเนิน โครงการแล ว เสร็จ ไปแลว ๑-๓ เดื อ น
ประเด็นประเมิน ไดแก การบรรลุวัตถุประสงคโครงการ การขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
การบรรลุตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตรกลุมจังหวัด การมีสวนรวมของประชาชน และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น กอนทําและหลังดําเนินโครงการ การบริหารสินทรัพยครุภัณฑ การบริหารโครงการ
ใหยั่งยืน ความคุมคาทางเศรษฐกิจและทางสังคม ปญ หา ขอจํากัด ผลกระทบเชิงบวก/เชิงลบ
ผลกระทบที่ ไม ไดค าดหวัง ขอเสนอแนะ บทเรีย น ประสบการณ ที่ไดจ ากการดํ า เนิ น โครงการ
ความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต อโครงการ ทั้ งนี้ โดยใชงบประมาณ จากงบบริห ารจัด การ
ที่กลุมจังหวัดไดรับจัดสรร ๕ ลานบาท
๙.๒ กรณีมีขอจํากัดไมสามารถดําเนินการไดตามขอ ๙.๑ จะดําเนินการโดยใหหนวยงานที่รับผิดชอบ
รายงานผลสัมฤทธิ์โครงการตามแบบที่กําหนด โดยคลอบคลุมประเด็นประเมินตามที่กําหนดไว
ตามขอ ๙.๑
๑๐. ภาพถายที่สําคัญ

การสํารวจสวนมะพราวของเกษตรกรที่ไดรับผลจากการระบาดของหนอนหัวดํา

การสํารวจแปลงมันสําปะหลัง

- ๑๓ -

การสํารวจแปลงนาที่มีศตั รูพชื ระบาด

การรวมกันผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมา

สนับสนุนสารสกัดสะเดาใหเกษตรกรที่ปลูกผัก

- ๑๔ -

การรวมกันผลิตแตนเบียนไขตริโคแกรมมา

การสนับสนุนแตนเบียนอะนาไกรัส แมลงชางปกใส

- ๑๕ ๑๑. รายละเอียดงบประมาณตามโครงการปองกันและกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี มีดังนี้
- จัดซื้อวัสดุการเกษตร
เปนเงิน ๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท
- คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง
เปนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง
เปนเงิน ๙๒,๐๐๐ บาท
- คาจางเหมาบริการ ๑๕ คนๆ ละ ๖๔๐๐ บาท จํานวน ๘ เดือน เปนเงิน ๗๖๘,๐๐๐ บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๒. ผูรับผิดชอบโครงการ
หัวหนาหนวยงาน
ตําแหนง
สถานที่ติดตอ
โทรศัพท
ผูรับผิดชอบโครงการ
ตําแหนง
สถานที่ติดตอ
โทรศัพท

นายสมคิด เฉลิมเกียรติ
ผูอาํ นวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี
๐-๓๕๔๘-๑๑๒๒๖-๗
นายวันชัย ไพรศรีจันทร
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี
๐-๓๕๔๘-๑๑๒๒๖-๗

********************************

- ๑๖ -

ขอมูลประกอบโครงการ
๑. กระบวนผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมา/เชื้อราบิวเวอรเรีย
๑ จัดหาวัตถุดิบ

๖ นึ่งฆาเชื้อในหมอความดันโดยใชแก็ส ๔ ชั่วโมง

ขาวฟาง คอขวด หัวเชื้อ
ถุงพลาสติก แอลกอฮอล ๙๕% ๗๐%
ใยสังเคราะห อาหารวุน ยางวง ฯลฯ

๒

๓ ลางทําความสะอาด
๔

๗

นํากอนเชื้อมาวางไวในหองปลอดเชื้อ
โดยควบคุมอุณหภูมิ/แสงสวาง ๒๔ ชั่วโมง

๘ บมเชื้อในหองควบคุมอุณหภูมิพรอมแสงสวาง
๒๔ ชั่วโมง ใชเวลาบมเชื้อ ๕-๗ วัน

๙ กอนเชื้อราพรอมใช

จัดสงกอนเชื้อรา
ให กษจ./กษอ./
ศจช. ตามแผนความ
ตองการตามสถานการณ

๑๐

เก็บรักษา
ในหองเย็น เพื่อ
รักษาคุณภาพของเชื้อรา
กอนสง กษจ/กษอ.

๑๑

แชน้ํา (ขาวฟาง) ๑๒- ๒๔ ชั่วโมง
เทน้ําออกเกลีย่ ใหหมาดๆ

๑๒

เกษตรกรนําไปใช

๕ บรรจุถุง ๕๐๐ กรัม
ระยะเวลาการผลิต ๑๐ – ๑๒ วัน (กรณีปกติ)
กรณีเครื่องปรับอากาศ หองเย็น ขัดของ/การผลิตลมเหลว
โดยเฉพาะ มีนาคม – เมษายน อาจกอใหเกิดความเสียหายได
หมายเหตุ - คาใชจายในกระบวนการผลิต ไดแก คากระแสไฟฟา คาน้ํามันเชื้อเพลิง ในการขนสงใหเกษตรกร
- กรณีเชื้อราบิวเวอรเรีย ๑๕ – ๒๐ วัน

- ๑๗ ๒. กระบวนการผลิตแตนเบียนอะนาไกรัส (ควบคุมเพลี้ยแปง)
จัดหาวัตถุดิบ
เชน ฟกทองขนาด ๑.๕-๑.๗ กก./ผล
ขวดพลาสติก ถาดพลาสติก น้ําผึ้ง ผาใยแกว สําลี
ทอนพันธมันสําปะหลัง กระถางพลาสติกขนาดกวาง ๗-๘ นิ้ว
ดินผสมพรอมปลูก ฯลฯ
๑

๔
นําผลฟกทองที่มีเพลี้ย
สีชมพูปกคลุม ๗๐ % วางใน
กรงเลี้ยงแตนเบียน
ปลอยพอ-แมพันธุ
แตนเบียน ๕-๘ คู ตอ
ฟกทอง ๑ ผล ใชเวลา
๑๗-๒๑ วัน
๕

๒.๑

- กรณีฟกทอง
- ทําความสะอาด

๓.๑ วางฟกทองไวใน/บนกรง
หรือเขี่ยตัวออนลงบนผลฟกทอง
เพื่อเพิ่มปริมาณเพลี้ยสีชมพู
โดยอยูในหองควบคุมอุณหภูมิ
โดยมีแสงสวาง ๒๔ ชั่วโมง
ใชเวลา ๗ วัน

๒.๒

กรณีทอนมันสําปะหลัง
เพาะชํา ๖ สัปดาห

๓.๒ เขี่ยกลุมไขเพลี้ยแปงตัว
ออนลงบนใบมันสําปะหลัง
เพื่อขยายปริมาณเพลี้ย ใชเวลา
๒๕ วัน

๖ นําตนมันสําปะหลังที่มี
เพลี้ยแปงไปใสไวกรงที่เลี้ยง
แตนเบียน ๘ กระถาง/๑ กรง

๗

หมายเหตุ

๘

แตนเบียนพรอมใช

จัดสงแตน
เบียนให กษจ./
กษอ./ศจช. ตามแผน
ความตองการตาม
สถานการณ

๙

เก็บรักษา
ในหอง
เพื่อรักษาคุณภาพ
ของแตนเบียนกอน
สง กษจ/กษอ./
ศจช.

๑๐

๑๑ เกษตรกรนําไปใช

ปลอยพอ-แมพันธุ
ในกรงเลี้ยง ๔๐ คู/กรง
ใชเวลา ๒๑ วัน

- คาใชจายในกระบวนการผลิต ไดแก คากระแสไฟฟา คาน้ํามันเชื้อเพลิงในการขนสงใหเกษตรกร
- ใชเวลาในการผลิต ๕๐ – ๖๐ วัน

- ๑๘ ๓. กระบวนการผลิตแตนเบียนไขตริโคแกรมมา (ควบคุมหนอนกอออย/ขาว)
จัดหาวัตถุดิบ
เชน กลองเลี้ยงแมลง รํา+ปลายขาว
อะลูมีเนียมฟอสไฟ กระดาษแดง กาว แมก
กระดาษกาว ถุงพลาสติก ฯลฯ

๑

ผสมรําละเอียด+ปลายขาว ๓ : ๑ แลว
อบดวยอะลูมีเนียม ๗ วัน เพื่อฆามอดที่
ติดมากับรําละเอียด

๒

โรยไขผีเสื้อในกลองพลาสติกแลวนํารํา+
ปลายขาวที่ผานการอบมาใสทับบนไขผีเสื้อ
น้ําหนักจํานวน ๑.๒-๑.๕ กก./กลอง

๔

นํากลองที่โรยไขผเี สื้อแลว
วางไวหองเลี้ยงผีเสื้อใชเวลา
๔๕ วัน

๕

ดูดแมผีเสื้อใสถุงผาในลอน
แลวนําไปไวในภาชนะ สําหรับ
วางไข (ถังดํา)

๖

เก็บรวบรวมไขผีเสื้อมาทําความสะอาด

๗

เก็บพอ-แม
พันธุรุนตอไป
๒๐ %

๙

ดักแดแตนเบียนพรอมใช

จัดสงแตน
เบียนให
กษจ./กษอ./ศจช. ตาม
แผนความตองการตาม
สถานการณ

๑๐

เก็บรักษาใน
หองเย็น เพื่อรักษา
คุณภาพของแตนเบียนกอนสง
กษจ./กษอ./ศจช.

๑๑

๓

หมายเหตุ

๘
ผลิตแตนเบียน
ไขตริโครแกรมมา

๑๒

เกษตรกรนําไปใช

- คาใชจายในกระบวนการผลิต ไดแก คากระแสไฟฟา คาน้ํามันเชื้อเพลิงในการขนสงใหเกษตรกร
- ใชเวลาในการผลิต ๔๕ วัน

- ๑๙ ๔. พื้นที่เปาหมาย จํานวนสารชีวภัณฑและแตนเบียน

จังหวัด
สุพรรณบุรี
ราชบุรี
นครปฐม
กาญจนบุรี
รวม

แตนเบียน
ไขตริโคแกรมมา
(แผน)
๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

แตนเบียน
อะนาไกรัส
(ตัว)
๓๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๔๐,๐๐๐

จํานวนสารชีวภัณฑและแตนเบียน
แมลงชาง
เชื้อรา
เชื้อรา
แมลงหาง สารสกัด
ปกใส
บิวเวอรเรีย ไตรโคเดอรมา หนีบ
สะเดา
(ตัว)
(กก.)
(กก.)
(ตัว)
(ลิตร)
๓๐,๐๐๐
๗,๐๐๐
๒๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๗,๐๐๐
๗,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑๔๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐๐ ๙๗,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

พื้นที่
เปาหมาย
( ไร )

หมายเหตุ

๔๓,๐๐๐
๒๘,๐๐๐
๓๖,๐๐๐
๖๒,๐๐๐
๑๖๙,๐๐๐

หมายเหตุ ชนิดพืชที่ปลูกในพื้นที่ ไดแก ออย, ขาว, มันสําปะหลัง, ไมผล, พืชผักตางๆ, ไมดอกไมประดับ การจัดสงอาจเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณที่เหมาะสม
เนื่องจากการระบาดของศัตรูพืชจะขึ้นอยูกับปจจัยสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง

- ๒๐ -

๕. แมลงและโรคนาขาวที่สําคัญ
๕.๑ เพลี้ยไฟ (rice thrips)
มีชื่อวิทยาศาสตรวา ทริพส ออไรซี (Thrips oryzae) เปนแมลงที่มีปากแทงดูดและชอบดูดกินน้ํา
เลี้ยงจากตนกลาขาว โดยเฉพาะตรงสวนที่เปนสีเขียว เพราะมีคลอโรฟลล ระบาดรุนแรงมากเมื่อมีอากาศแหงแลง
ฝนตกนอย ขาวที่ถูกเพลี้ยไฟทําลายจะมีใบเหลืองเจริญเติบโตชา ตนขาวแคระแกร็น แลวแผนใบคอยๆ มวน
ตามความยาวเขาหาสวนกลางของใบ ตอจากนั้นปลายใบก็จะแหง ซึ่งในระยะนี้ตัวเพลี้ยไฟจะอาศัยอยูในรอยมวน
ของใบ ตนกลาที่ถูกทําลายมากๆ จะตายในที่สุด สวนตนขาวที่โตแลว หรือหลังปกดําจะไมไดรับความเสียหาย
จากเพลี้ยไฟ ยกเวนบางกรณี ในระยะออกดอก เพลี้ยไฟอาจเขาไปดูดกินน้ําเลี้ยงในดอกจนทํา ใหเมล็ ดลีบ
เปนจํานวนมาก
การปองกันและกําจัด
๑) สุมไฟดวยฟางขาวไวดานเหนือของแปลงกลา แลวโรยผงกํามะถันลงบนกองไฟนั้น อากาศ
ที่เกิดจากกองไฟจะเปนพิษทําลายเพลี้ยไฟ
๒) ใชยาฆาแมลงผสมน้ําพนลงบนตนกลา ยาที่ใชไดผล เชน มาลาไทออน (malathion) ๕๗ %
๕.๒ หนอนกระทูกลา (rice seeding armyworm)
มี ช่ื อวิ ทยาศาสตร ว า สะโปดอพเทอรา มอริ เที ย (Spodoptera mauritia)
เป นแมลงที่ ใช ปากกั ดและทํ าลายต นข าวในระยะที่ เป นตั วหนอนเท านั้ น ตั วแก ของมั น
มีลักษณะคลายผีเสื้อ ตัวหนอนจะเขาทําลายตนกลาโดยใชปากกัดกินใบในระยะที่ตน
กลามีอายุประมาณ ๒๕- ๓๐ วัน ปกติตัวหนอนจะออกมากัดกินใบตนกลาขาว ในเวลา
กลางคืน สวนกลางวันมันจะหลบซอนอยูตามคันนา หรือโคนตนกลาขาว ตนกลาขาว
ที่ถูกทําลายจะไมมีแผนใบเหลืออยูเลย ลักษณะคลายๆ ถูกควายหรือวัวกิน ตนขาว
หลังจากปกดําแลว จะไมไดรับความเสียหายจากหนอนกระทูกลา

ลักษณะตัวหนอนกระทูกลา

การปองกันและกําจัด
๑) ระบายน้ําเขาแปลงกลาจนทวมยอดของตนกลา แลวเก็บเอาตัวหนอนไปทําลาย
๒) เอาตนหญา หรือฟางขาวมากองไวบนคันนา เพื่อลอใหตัวหนอนเขาไปอาศัยในเวลากลางวัน
ในเวลาบายเก็บเอาตัวหนอนออกมาทําลาย
๓) ใชเหยื่อพิษที่มีสวนผสมของสารหนูเขียวครึ่งลิตร รําขาว ๑๐๐ ลิตร น้ําตาลทรายแดง หรือน้ําตาลปบ
และน้ําผสมกันพอชื้นๆ แลวหวานลงบนคันนา เมื่อหนอนกินเขาไปแลวเกิดเปนพิษตาย
๔) ใชสารเคมีผสมน้ําพนลงบนแปลงกลา เชน เซวีน ๘๕ % หรือมาลาไทออน ๕๗ % ใชน้ํายาพน
ประมาณ ๔๐-๕๐ ลิตร/ไร

- ๒๑ ๕.๓ เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล (brown plant hopper)
มีชื่อวิทยาศาสตรวา นิลาพารวาทาลูเยนส เปนแมลงที่ใชปาก
แทงดูด ชอบดูดกิน น้ําเลี้ยงจากกาบใบของตนขาว ตัวสีน้ําตาล และ
สามารถทําลายตนขาวในทุกระยะของการเจริญ เติบโตใหเสียหายได
เชน ระยะตนกลา ระยะแตกกอ ระยะออกรวง และแมลงเพลี้ยกระโดด
ตั้งแตตัวออนจนถึงตัวแก สามารถทําลายตนขาวไดอยางรุนแรง ตนขาวที่ถูก
แมลงนี้ทําลายจะมี อาการเหี่ยวแลวแหงเปนสีน้ําตาลแก ซึ่งอาจมีคราบของเชื้อราสีดําเกาะติดอยูกับตนขาวดวย
ตนขาวที่กําลังแตกกอ ที่ถูกทําลายจะแหงตาย ตนขาวที่ออกรวงแลวจะมีเมล็ดไมสมบูรณและมีน้ําหนักเบา
ลมงาย ลักษณะกลุมของตนขาวที่ถูกแมลงเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลทําลายเรียกวา ฮอพเพอรเบิรน (hopper burn)
แมลงชนิ ด นี้ ช อบดู ด กิ น น้ํ า เลี้ ย งและอาศั ย อยู บ นต น ข า วที่ แ ตกกอมาก ต น ไม ค อ ยสู ง เช น พั น ธุ กข. ๑
และจะระบาดรุน แรงมาก ในระหวา งเดื อนที่ มีอากาศร อนและความชื้น ค อนขา งสู ง เช น เดือนพฤษภาคม
มิถุนายน และกรกฎาคม
การปองกันและกําจัด
๑) จุดตะเกียงลอใหตัวแกมาเลนไฟ แลวจับทําลาย
๒) ใชสารเคมีพวกคารบาเมต (carbamate) พนลงบนตนขาวที่ถูกแมลงนี้ทําลาย เพื่อใหแมลงตาย
ยาที่ใชไดผล เชน มิพซิน ๕๐ % ฟูราดาน (furadan) ๓ %
๓) ปลูกดวยพันธุขาวที่ตานทานแมลงเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล เชน กข. ๙ กข. ๒๑ กข. ๒๓
๕.๔ เพลี้ยจักจั่นสีเขียว (green leaf hopper)
มีหลายชนิด เชน เนโฟเทตทิกซอิมพิกทิเซพส และ เนโฟเทตทิกซอะพิคาลิส เปนแมลงที่มีปากแทงดูด
ทําลายขาวทุกระยะของการเจริญเติบโต ดูดอาหารตามใบและกาบใบขาว ทํ าใหปลายใบแห งเหี่ยวมีสีเหลื อง
ในที่สุดตนขาวก็ไมเจริญเติบโตอีกตอไป หากถูกทําลายมากๆ ตนขาวจะตายในที่สุด
การปองกันและกําจัด
๑) ใชตะเกียงจุดลอใหตัวแกบินมาเลนไฟ เพื่อใหตกลงในอางใสน้ําปนน้ํามันกาด ที่ไดเตรียมไวแลว
ตัวแกนั้นก็จะตายไปในที่สุด
๒) ใชยาฟูราดาน ๓ % หวานลงในนา
๓) ใชยาเซวีน ๘๕ % ผสมน้ําพนบนตนขาว
๔) ปลูกดวยพันธุตานทาน เชน กข. ๑ กข. ๙
๕.๕ แมลงบั่ว (rice gallmidge)
มี ชื่ อวิ ท ยาศาสตรว า ออซิ โอเลี ย ออไรซี (Orseolia oryzae) เปน แมลงศั ต รูขา วที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด
ในฤดู น าป ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ภาคเหนื อ และจั ง หวั ด ตราดในภาคกลาง แมลงบั่ ว ซึ่ ง ตั ว แก
มีลักษณะคลายยุงแตลําตัวเปนสีชมพูจะออกมาวางไขบนตนขาว ซึ่งอยูในระยะตนกลา หรือระยะแตกกอ หลังจากไข
ไดฟกออกเปนตัวหนอน ตัวหนอนจะเขาไปในลําตนของขาว แลวทําใหใบเปลี่ยนเปนหลอดคลายธูป และลําตนนั้น
จะไมออกรวง ตนขาวที่ถูกแมลงบั่วทําลายมากๆ จะแคระแกร็น แตกกอมาก มีรวงนอย

- ๒๒ การปองกันและกําจัด
๑) ปลูกดวยพันธุขาวที่ตานทานแมลงบั่ว เชน พันธุเหมยนอง ๖๒
๒) ใชสารเคมีชนิดดูดซึมเขาไปในตนขาว หวานลงไปในนา เชน ฟูราดาน ๓ % จี
๕.๖ หนอนกอ (rice stem borers)
มี ห ลายชนิ ด เช น หนอนกอสี ค รี ม มี ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร ว า
ทริพออไรซา อินเซอรทูลัส (Tryporyz aincertulus) และหนอนกอสีชมพู
มี ชื่ อ วิท ยาศาสตรวา เซสซาเมีย อิน เฟอเรนซ (Sesamia inferens)
หนอนกอสองชนิ ด นี้ พ บมากกว า ชนิ ด อื่ น ๆ ปกติ จ ะพบว า ต น ข า ว
ถูกหนอนกอทําลายในทุกแหงของประเทศไทย แตไมมีความรุนแรงมากนัก
จนทํ าใหเกิดเสียหาย ทั้งนี้ เปนเพราะไดมีศัตรูธรรมชาติของหนอนกอ
เปนจํานวนมาก ซึ่งคอยทําลายหนอนกอไมใหเกิดมีขึ้นเปนจํานวนมากๆ
หนอนกอเข า ทํ า ลายต น ข า วในระยะที่ เป น ตั ว หนอน ตั ว แก ข องมั น
มี ลั ก ษณะเหมื อ นผี เสื้ อ วางไข ล งบนใบขา ว เมื่ อไขฟ ก เป น ตั ว หนอน
จะเจาะเขา ไปทํา ลายตน ขาวที่กํา ลังแตกกอ ตัวหนอนก็จะกัด กินใบออน
จนทําใหใบออนแหงตาย เรียกวา เดดฮารต (dead heart) และตนที่ออกรวงจะทําใหคอรวงขาดจากสวนอื่นของตน
แห ง เหี่ ย วตายไปเรีย กวา ไวตเ ฮด (white head) ฉะนั้ น หนอนกอก็ เป น แมลงศั ต รูข า วชนิ ด หนึ่ งที่ ทํ า ให
ผลิตผลขาวลดต่ําลง
การปองกันและกําจัด
๑) ทําลายตัวหนอนที่อยูในตอซังหลังจากการเกี่ยวแลว โดยเผาตอซัง
๒) จุดตะเกียงลอใหตัวแกมาเลนไฟแลวจับทําลาย
๓) ใชส ารเคมี พน ลงบนตน ข าว หรือหวานลงไปในนาขาว เชน อะโซดริน (azodrin) ๕๖ %
และฟูราดาน ๓ % จี
๔) ปลูกดวยพันธุตานทานหนอนกอ เชน กข. ๙
๕.๗ หนอนมวนใบ (rice leaf folders)
มี ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร ว า เซฟาโลครอซิ ส เมดิ น าลิ ส (Cnaphalocrosismedinalis) เป น ตั ว หนอน
ที่ชอบอาศัยอยูที่ใบขาว โดยมันทําใหใบมวนเขาหากัน เพื่อจะไดหอหุมตัวมันเองไว พบมากในระยะที่ตนขาว
กําลังแตกกอ นอกจากนี้ ตัวหนอนยังชอบกัดกินใบที่เปนสีเขียวเปนอาหารดวย โดยรอยกัดจะเปนทางยาว
ขนานกับเสนใบ ฉะนั้น หนอนมวนใบจึงเปนตัวทําใหใบเสียหาย และมีประสิทธิภาพในการสังเคราะหแสงนอยลง
การปองกันและกําจัด
๑) ทําความสะอาดพื้นที่นาไมใหหนอนพวกนีอ้ าศัยอยูได
๒) ทําลายตัวหนอนโดยเอาใบที่มีตัวหนอนมวนใบอยูภายในไปทําลาย
๓) จุดไฟลอตัวแกใหมาเลนไฟ แลวจับทําลาย
๔) ใชสารเคมีพนลงบนตนขาว เพื่อทําลายตัวหนอน เชน มาลาไทออนซูมิไทออน (sumithion)

- ๒๓ -

๖. แมลงและโรคมันสําปะหลังที่สําคัญ
๖.๑ เพลี้ยแปงลาย
เพลี้ยแปงลาย (Striped Mealybug, Firrisiavirgata Cockerell) เปน แมลงปากดูด ทั้งตัวอ อน
และตัวเต็มวัย ดูดกินน้ําเลี้ยงตามสวนตางๆ ของพืช เชน ใบ ยอด และสวนตา ลักษณะของเพลี้ยแปงตัวเต็มวัย
มีลักษณะตัวบนหลังและดานขางมีแปงปกคลุมมาก มีทั้งชนิดออกลูกเปนไข และออกลูกเปนตัว
ลักษณะการทําลาย
เพลี้ ย แป งถ ายมู ล ของเหลวทํ า ให เกิ ด ราดํ า (Sooty Mold) บนใบ
และสวนอื่นๆ ของตนพืช ซึ่งมีผลใหพืชสังเคราะหแสงไดนอย การดูดกินน้ําเลี้ยง
ของเพลี้ยแปงทําใหการเจริญเติบโตไมเต็มที่ ลําตนมีชวงขอถี่ ยอดและใบบิดเบี้ยว
ยอดแห งตาย หรือยอดแตกพุ ม และอาจมี ผลกระทบต อการสรางหั ว หากพื ช
ยั งเล็ ก ลํ า ต น มั น สํ า ปะหลั ง ที่ มี ร าดํ า ขึ้ น ปกคลุ ม เมื่ อ นํ า ไปใช เป น ท อ นพั น ธุ
อาจทําใหความงอกลดลง
การแพรระบาด
เพลี้ยแปงจะแพรกระจายตามลําตน ซอกใบ ใตใบมันสําปะหลัง ปริมาณจะเพิ่มขึ้นจนเต็มขอ ตามลําตน
สวนใบ สวนยอด เพลี้ยแปงชนิดออกลูกจะเคลื่อนไหวไดรวดเร็วกวาชนิดวางไข หากสภาพอากาศแหงแลง
และฝนทิ้งชวงเปนเวลานาน จะขยายปริมาณอยางรวดเร็ว ตัวออนวัย ๑ เปนวัยที่เคลื่อนยายไปตามสวนตางๆ
ของพื ช เปน วัยสํา คัญ ในการแพรกระจายไปสูบ ริเวณพื้ นที่ อื่น โดยการติ ดไปกับ ทอนพัน ธุห รือกระแสลม
มันสําปะหลังพันธุแนะนํา เชน ระยอง ๙๐ ไมมีการทําลายของเพลี้ยแปงในระดับที่ความเสียหาย
แนวทางในการปองกันกําจัดเพลี้ยแปง
๑) หลีกเลี่ยงการปลูกมันสําปะหลังในชวงที่พืชยังเล็กจะกระทบกับสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
ตอการขยายปริมาณเพลี้ยแปง ใชพันธุที่ทางรัฐบาลแนะนํา
๒) เก็บสวนของพืชที่มีเพลี้ยแปงออกจากแปลง เผาหรือทําลาย และทําความสะอาดแปลง
เก็บวัชพืช ซากพืช ออกจากแปลงหลังเก็บเกี่ยวแลว
๓) เพลี้ยแปงมีศัตรูธรรมชาติ ทั้งแมลงเบียนและแมลงห้ําคอยควบคุมปริมาณเพลี้ยแปงใหอยู
ในระดับสมดุลอยูแลวในสภาพปกติ
๔) ควรใชสารฆาแมลงเมื่อมีการระบาดของเพลี้ยแปงอยางรุนแรง พืชเริ่มแสดงอาการถูกทําลาย
พ น เฉพาะบริ เวณที่ พ บแมลง ระยะที่ เ หมาะสมเป น ระยะที่ เ พลี้ ย แป ง อยู ใ นวั ย ที่ ๑-๒
เนื่องจากยังไมมีแปงเกาะตามลําตัว เพราะแปงจะเปนเกราะกําบังสารฆาแมลงไดอยางดี
พนเฉพาะบริเวณที่พบแมลงเทานั้น
๖.๒ แมลงหวี่ขาว
แมลงหวี่ขาว Bemisiatabaci (Aleyrodidae : Homoptera) ทําลายพืชที่สําคัญทางเศรษฐกิจหลายชนิด
การระบาดตลอดทั้งป และระบาดรุนแรงในฤดูแลง และตนฤดูฝน ซึ่งมีอากาศรอน แหงแลง

- ๒๔ ลักษณะของแมลงหวี่ขาว
ลักษณะของแมลงหวี่ข าวตัว เต็ม วัยเปนแมลงขนาดเล็ก ลําตัวสีเหลือ ง
หรือสีขาว มีปก ๑ คู เคลื่อนไหวเมื่อ ถูกรบกวน วางไขเปน ฟองเดี่ ยวๆ
หรือชิดติดกันที่ดานใตใบพืช ไขมีสีเหลืองออนลักษณะยาวเรียวและมีกาน
สั้นๆ ยึดติดกับใบพืช ตัวออนมีรูปรางคลา ยรูปไข ขอบดานขางลาดลง
สีเหลืองปนเขียว ตัว ออนวัยที่ ๑ เคลื่อนไหวได ตัวออนที่มีอายุมากขึ้ น
จะเกาะนิ่งอยูดานใตใบพืชและดูดกินน้ําเลี้ยงจากใบเปนอาหาร
การทําลาย
ตัวออนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ําเลี้ยงบริเวณใตใบ ทําใหใ บเหลือ งซีด ถาระบาดมากในระยะแรก
ของการเจริญเติบโต จะทําใหตนแคระแกร็น สามารถถายมูลหวานบนใบพืชเชนเดียวกับเพลี้ยแปง และเพลี้ยออน
ทําใหเกิดราดํามีผลทําใหพืชสังเคราะหแสงลดลง
การปองกันกําจัด
ในมันสําปะหลังไมแนะนําใหพนสารกําจัดแมลง เนื่องจากเพิ่มตนทุนการผลิตและไมคุมทุน หากมี
ฝนตกปริมาณและความรุนแรงในการระบาดจะลดลง การทําลายของแมลงหวี่ขาวขึ้นกับพันธุมันสําปะหลัง
๖.๓ ไรแดง
ไรแดงที่ทําลายมันสําปะหลัง พบ ๒ ชนิด คือ ไรแดงหมอน และไรแดง
มันสําปะหลัง ไรแดงหมอนทําความเสียหายดูดกินน้ําเลี้ยงตามใตใบสวนลางๆ
ของมันสําปะหลัง และขยายปริมาณขึ้นสูสวนยอด สวนไรแดงมันสําปะหลัง
ดูดกินน้ําเลี้ยงบนหลังใบสวนยอด และขยายปริมาณลงสูสวนลางของลําตน
ลักษณะของไรแดง
ตั ว เต็ ม วั ย มี ข า ๘ ขา ลํ า ตั ว สี แ ดงเข ม ส ว นขาไม มี สี ไรแดงอยู ร วมเป น กลุ ม ทํ า ลายทั้ ง ใต ใ บ
และบนหลั งใบ ตั วเมี ยขยายพั นธุ โดยไม ต องผสมพั นธุ (Parthenogenesis) ขยายพั นธุ ได รวดเร็ ว ชี พจรสั้ น
ตั วเมียวางไขได ๔-๑๓ ฟอง เฉลี่ย ๔.๗๙ ฟองตอวัน ปกติไรแดงจะไมคอยเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวไปไกลๆ
โดยใชเสนใยสีขาวคลายใยแมงมุม ซึ่งใชเปนสวนปองกันไขจากศัตรูธรรมชาติ การแพรกระจายโดยอาศัย
กระแสลม การทําความเสียหายจะเกิดขึ้นเปนหยอมๆ แลวกระจายออกเปนบริเวณกวาง หากมีสภาพแวดลอม
ที่เหมาะสม
การทําลาย
ดู ด กิ น น้ํ า เลี้ ย งบนใบและใต ใบ ทํ า ให ใ บมั น สํ า ปะหลั ง เหลื อ งซี ด เป น รอยขี ด ใบม ว นงอและรว ง
สวนยอดที่ถูกทําลาย งองุม ตาลีบ
การปองกันกําจัด
หากมีการระบาดรุนแรง และมีฝนทิ้งชวงยาวนาน ควรพนดวยอมิทราช หรือไดโคฟอล โดยพนเฉพาะ
ตนที่แสดงอาการ

- ๒๕ -

๗. แมลงศัตรูธรรมชาติที่สําคัญ
การเพาะเลี้ยงแมลงชางปกใส Plesiochrysaramburi
ชื่อวิทยาศาสตร : Plesiochrysaramburi (Schneider)
ชื่อสามัญ : Green Lacewings
อันดับ (Order) : Neuroptera
วงศ (Family) : Chrysopidae
บทบาทและความสําคัญ
แมลงชางปกใส Plesiochrysaramburi (Schneider) เป นแมลงที่ มี ประโยชน ชวยกําจัดศั ตรูพื ช
ที่มีขนาดเล็ก เชน เพลี้ยแปง เพลี้ยออน เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว และไรแดง นอกจากนี้ตัวออนของแมลงชาง
ปกใสยังสามารถกินไขของผีเสื้อและดวงปกแข็งเปนอาหารไดอีกดวย ตัวออนของแมลงชางปกใสจะเขาทําลายเหยื่อ
โดยใชป ากที่มีเขี้ยวยาวกัดกิน แมลงศัต รูพื ชที่มีขนาดเล็ก และผนังลํา ตัว ที่ออนนุ ม ตัว เต็มวัย กินน้ํ าหวาน
และน้ําเปนอาหาร
รูปรางและลักษณะการเจริญเติบโต
แมลงชางปกใสมีการเจริญเติบโต เปน ๔ ระยะ ไดแก ระยะไข ตัวออน ดักแด และตัวเต็มวัย
ระยะไข (Egg) ตัวเต็มวัย เพศเมียมักวางไขเปนฟองเดี่ยว กานชูไขสีขาวใส ไขมีลักษณะยาว
มีสีเขียวออนเมื่อใกลฟกจะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลเขม มีอายุ ๓-๔ วัน
ระยะตั ว อ อน (Larva) ตั วอ อน มี ๓ วั ย เป น ตั วห้ํ าตั้ งแต วั ยที่ ๑ โดยมี กรามยาวโค งยื่ น ออก
ไปทางดานหนาเพื่อทําลายเหยื่อ ลําตัวของระยะตัวออนมีผงแปงสีขาวปกคลุมลําตัว ซึ่งจะพรางตัว
คลายกับเพลี้ยแปงซึง่ เปนเหยื่อ ตัวออนมีอายุ ๙-๑๑ วัน
ระยะดักแด (Pupa) ตัวออนวัยสุดทายจะสรางเสนใยสีขาวปกคลุมลําตัว และเขาดักแดอยูภายใน
มักเขาดักแดติดกับใบและกิ่งของพืช หรือภาชนะที่ใชเลี้ยง มีขนาดประมาณ ๕ มม. ดักแดมีอายุ ๑๐-๑๑ วัน
ตัวเต็มวัย (Adult) ลําตัวสีเขียวออน มีตารวมสีแดง ปกบางใส สวนทองของเพศเมียมีลักษณะ
กลมมน ปลายทองแหลม ในเพศผูมีลักษณะเพรียว ปลายทองตัดตรงเพศเมียมีขนาดลําตัวใหญกวา
เพศผู ขนาดลําตัวของตัวเต็มวัยเพศเมียกวาง ๑.๕ มิลลิเมตร ยาว ๙.๕ มิลลิเมตร เพศผูมีความกวาง
๑ มิลลิเมตร ความยาว ๗ มิลลิเมตร หลังจับคูผสมพันธุ ๒-๓ วัน จึงเริม่ วางไข ตัวเต็มวัยเพศเมีย ๑ ตัว
สามารถวางไขไดวั น ละประมาณ ๑๔ ฟอง ตลอดชว งอายุส ามารถวางไขได เฉลี่ ย ๑๓๐.๒๕ ฟอง
ตัวเต็มวัยเพศเมีย มีอายุเฉลี่ย ๑๖.๘๕ วัน และเพศผูมีอายุเฉลี่ย ๑๓.๕๕ วัน

- ๒๖ วงจรชีวิต

ไข อายุ ๓-๔ วัน

ตัวออน อายุ ๙-๑๑ วัน
ตัวเต็มวัย อายุ ๑๗ วัน
อายุ ๑๔ วัน
ดักแดอายุ ๑๐-๑๑ วัน
การเพาะเลี้ยงแมลงชางปกใส
อุปกรณ
๑) กลองพลาสติกกลมใสพรอมฝาปด ขนาด Ø ๙ นิ้ว สูง ๓ นิ้ว/กลองสี่เหลี่ยมใสพรอมฝาปด
ขนาด ๗ x ๑๐.๕ x ๔ นิ้ว
๒. สําลี
๓. ฟองน้ําที่ตัดเปนชิ้น ขนาดประมาณ ๑ x ๑ x ๒ ซม.
๔. พูกัน เบอร ๔,๖
๕. ฝาหรือถวยพลาสติกขนาดเล็ก หรืออลูมิเนียมฟอยล สําหรับวางชิ้นฟองน้ําหรือสําลี
๖. อาหารของแมลงชางปกใส ไดแก เพลี้ยแปง
๗. น้ําผึ้ง เจือจาง ประมาณ ๑๐ – ๒๐ %
๘. กระดาษชําระเอนกประสงค
๙. กรงผา สําหรับปลอยตัวเต็มวัย
๑๐. ชั้นสําหรับวางกลองเลี้ยง
๑๑. กรรไกร/คัตเตอร/เทปใส
๑๒. อุปกรณซักลาง/ทําความสะอาด
๑๓. ใบหูปลาชอน

- ๒๗ ขั้นตอนและวิธีการเลี้ยง
๑. ใส ตั วเต็ม วัย กล องละ ๑๐๐ ตัว (๕๐ คู) เพื่ อให ผสมพั นธุ และวางไขในกล องใส น้ํ าผึ้งเจื อจาง
กับน้ําอัตราสวน ๕๐/๕๐ ในกลองเพื่อเปนอาหารของตัวเต็มวัย และใชสําลีชุบน้ําใสลงในกลอง
เพื่อใหความชื้น จากนัน้ ใสใบหูปลาชอนเพื่อใหเปนที่วางไขของพอแมพันธุแมลงชางปกใส

๒. เมื่อพอแมพันธุวางไขแลว แยกพอแมพันธุออกใสกลองใหม โดยนําปลอยใหคละกับกลองอื่นๆ
ในมุงผา แลวนับใสกลองๆ ละ ๑๐๐ ตัว เพื่อเก็บไขตอไป (เก็บไขวันเวนวัน)
๓. นํากลองที่มีไขมาปลอยฟกโดย นําเพลี้ยแปงที่เลี้ยงบนฟกทองมาใสลงในกลองเพื่อเปนอาหาร
ของตัวออนแมลงชางปกใสที่จะฟกออกมา

๔. เมื่อตัวออนฟกออกมา จะกินเพลี้ยแป งในกลองไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเขาสูระยะดั กแดรอจนกระทั่ ง
ดักแดฟกออกเปนตัวเต็มวัย จึงแยกตัวเต็มวัยออกมาใสกลองเพื่อผสมพันธุและเก็บไขตอไป
ขอควรระวังในการผลิตขยาย (จุดเสี่ยง)
๑) ตองมีเพลี้ยแปง ปริมาณมากพอเพื่อลดการกัดกินกันเอง (Cannibalism)
๒) ระยะไขคอนขางสั้น ตองหมั่นเปลี่ยนกลองกอนที่ไขจะฟก (ทุก ๒ วัน)
๓) เพลี้ยแปง (บนลูกฟกทอง) ที่นํามาเลี้ยงแมลงชางปกใส ตองไมเกาเกินไป และไมมีเชื้อรา
๔) ภาชนะที่ใชเลี้ยงแมลงชางปกใส ควรเลือกชนิดที่สามารถปดขอบสนิท เพื่อลดการเดินออกของตัวออน
๕) น้ําผึ้ง ควรเปลี่ยนทุก ๑-๒ วัน
๖) การเปลี่ยนยายพอแมพันธุ ควรทําดวยความระมัดระวัง เนื่องจากตัวเต็มวัยมีลําตัวออนบาง

- ๒๘ มาตรฐานการผลิต
๑) ไขแมลงชาง ๑๐๐ ฟอง เลี้ยงจนเปนตัวเต็มวัยได ๓๓.๗๕ ตัว
๒) ตัวเมีย ๑ ตัว ไขเฉลี่ย ๙๒.๗๔ ฟอง
๓) ไข ๑๐๐ ฟอง เลี้ยงจนไดไขรุนตอไป จํานวน ๑,๕๖๔.๙๘ ฟอง (เพิ่ม ๑๕.๖๕ เทา)
๔) ชวงระยะการวางไข ๓-๑๔ วัน
๕) อัตราการฟกไมต่ํากวารอยละ ๗๕
การนําไปใชประโยชน
สามารถปล อ ยได ทุ ก ระยะของแมลงช า งป ก ใส (ไข ตั ว อ อ น ดั ก แด ตั ว เต็ ม วั ย ) โดยมี วิ ธี ก าร
และอัตราการปลอย ดังนี้
๑. สํารวจแปลง เพื่อประเมินการระบาดของเพลี้ยแปงกอน
> พบเพลี้ยแปง ๑-๒ จุด ปลอยแมลงชางปกใส ๑๐๐ ตัว/ไร
> พบเพลี้ยแปง ๓ จุด ขึ้นไป ปลอยแมลงชางปกใส ๒๐๐ - ๕๐๐ ตัว/ไร
๒. ปลอยแมลงชางปกใสเปนจุดๆ ใหมีการกระจายคลุมทั่วบริเวณที่มีการระบาดของเพลี้ยแปง
๓. งดการใชสารเคมีกําจัดแมลงในแปลงที่ปลอยแมลงชางปกใส
๔. ปลอยแมลงชางปกใส ในชวงเวลาที่มีแสงแดดออนๆ

๘. แตนเบียนเพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพู
ชื่อวิทยาศาสตร : Anagyruslopezi
ความสําคัญ
แตนเบี ย นเพลี้ ย แป ง มั น สํ า ปะหลั ง สี ช มพู (Anagyruslopezi) เป น แมลงศั ต รูธ รรมชาติ ที่ ช ว ย
ควบคุมเพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพู มีบทบาทเปนตัวห้ําและตัวเบียน ชวยทําลายเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง
สีชมพูโดยตัวเมียจะใชอวัยวะวางไขแทงเพลี้ยแปงตัวเล็กๆ แลวกินของเหลวจากตัวเพลี้ยแปงเพื่อเปนอาหาร
ทําใหเพลี้ยแปงตาย จากนั้นแตนเบียนตัวเมียจะวางไขใสเพลี้ยแปงสีชมพูที่มีขนาดใหญขึ้น ตัวออนของแตนเบียน
จะเจริญเติบโตจนเขาดักแดอยูภายในตัวเพลี้ยแปง เพลี้ยแปงจะมีลักษณะเปนมัมมี่ จากนั้นตัวเต็มวัยของแตน
เบียนจะฟกออกมา
แตนเบียนเพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพู ตัวเมียเปนแมลงที่มีลําตัวมีขนาดเล็กสีดําสะทอนแสง
ลําตัวยาว ๑.๒-๑.๔ ม.ม. มีปกใส ๒ คู เพศผูมีขนาดเล็กกวาเพศเมีย มีหนวดเปนปลองสีดํา เพศเมียหนวด
มีปลองขาวสลับดํา มีอายุ ระยะไขถึงตัวเต็มวัย ๑๗-๒๑ วัน
การเลี้ยงและขยายพันธุแตนเบียนเพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพู
การเลี้ยงและขยายพัน ธุแตนเบียนแปงมัน สําปะหลังสีชมพูใหไดปริมาณมากจะตองมีการเลี้ย ง
และขยายพัน ธุแ มลงอาศัยกอนเพื่อใชเป นอาหาร ในที่นี้ใชเพลี้ยแปงมัน สําปะหลังสีช มพู เปนแมลงอาศัย
การผลิตเพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพู

- ๒๙ วัสดุอุปกรณ
- ฟกทองทั้งผล
- กระถางพลาสติกขนาดเสนผาศูนยกลาง ๗ หรือ ๘ นิ้ว
- ดินปลูก
- ชั้นวางของ
- พูกัน
- ทอนพันธุมันสําปะหลัง
- ผาตวนสีดํา
- ใบมันสําปะหลัง
- กระดาษฟาง
- ถาดพลาสติกสี่เหลี่ยมสําหรับวางผลฟกทอง
- ฯลฯ
วิธีการผลิตขยายเพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพู
การผลิตเพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพูใหไดเพลี้ยแปงที่สมบูรณแข็งแรงจําเปนตองผลิตเพลี้ ยแปง
สีชมพูบนตนมันสําปะหลังโดยวิธีการเขี่ยกลุมไขของเพลี้ยแปงสีชมพูลงบนตนมันสําปะหลัง ๕-๗ กลุม รอจน
เพลี้ ยแป ง สี ช มพู เ จริ ญ เติ บ โตจนได ร ะยะไข แล ว จึ งเขี่ ย กลุ ม ไข ใ ส ต น มั น สํ า ปะหลั งต น ใหม แบ ง เพลี้ ยแป ง
สวนหนึ่งลอลงผลฟกทองโดยอาจใชใบมันสําปะหลังชวยลอ นําผลฟกทองที่มีเพลี้ยแปงสีชมพูวัย ๑ ไปไว
ในหองมืดเพื่อใหเพลี้ยแปงเกาะอยูบนผลฟกทองประมาณ ๑ สัปดาห หลังจากนั้นยายผลฟกทองที่มีเพลี้ยแปง
ใหมาเจริญเติบโตในหองที่มีแสง ประมาณ ๓ สัปดาห เพลี้ยแปงสวนใหญจะอยูในวัยที่ ๓ จะนําเอาผลฟกทอง
ที่มีเพลี้ยแปงไปใสกรงแตนเบียนตอไป
ขอควรระวังในการผลิตขยายเพลี้ยแปงสีชมพู
๑. การเขี่ยกลุม ไขเพลี้ยแปงสีช มพู จํา เปน ตองทํา ดวยความระมัด ระวังเนื่องจากอาจมีเพลี้ยแป ง
ชนิดอื่นปนไปตั้งแตเริ่มแรกเมื่อถึงขั้นตอนเอาเพลี้ยแปงสีชมพูลงผลฟกทองจะมี เพลี้ยแปงชนิดอื่น
ปะปนเปนปริมาณมาก
๒. ตองหมั่นตรวจตราดูแตนเบียนที่อาจเล็ดลอดเขาไปในหองเลี้ยงเพลี้ยแปง ถาพบใหรีบดูดออก
๓. ในฤดูฝ นเพลี้ยแปงสีชมพูอาจมีเชื้อราลงทํา ลายตองหมั่น สังเกต และอาจใชเครื่องลดความชื้ น
เพื่อปรับสภาพไมใหเชื้อราเจริญไดดี
การผลิตขยายแตนเบียนเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง
วัสดุอุปกรณ
- กรงแตนเบียนทําดวยผาแกวขนาด ๖๐ x ๑๒๐ x ๘๐ ซม.
- กระดาษฟางสําหรับรองกรง
- ปมลมสําหรับดูดแตนเบียนขนาด ๓๐ ลิตร/นาที
- ขวดพลาสติกสําหรับบรรจุแตนเบียน
- น้ําผึ้ง
- เพลี้ยแปงสีชมพูบนผลฟกทอง
- ฯลฯ

- ๓๐ วิธีการผลิตขยายแตนเบียนเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง
๑. นําเพลี้ยแปงสีชมพูบนผลฟกทองเขากรงแตนเบียนที่ทําดวยผาแกว จํานวน ๑๒ - ๑๕ ผล
๒. ใสพอแมพันธุแตนเบียนจํานวน ๘๐ - ๑๐๐ คู ไปในกรงแตนเบียนที่ทําดวยผาแกว
๓. ทิ้งไว ๑๗ - ๒๑ วันแตนเบียนจะเริ่มฟกออกมา
๔. ดูดแตนเบียนใสขวดโดยใชปม ลม ขนาด ๓๐ ลิตร/นาทีโดยดูดแตนเบียนใหเปนคูตัวผูและตัวเมีย
๕. ปดปากขวดดวยผาแกว ใหอาหารแตนเบียนโดยใชน้ําผึ้ง ๑๐ เปอรเซ็นต เราสามารถเก็บแตนเบียน
ไวรอจายไดโดยเก็บไวในตู ๑๕ องศาเซลเซียส สามารถเก็บไวไดนานเปนเดือน สวนแตนเบียน
ที่จะทําพอแมพันธุสามารถดูดใสกรงที่ทําดวยผาแกวที่มีเพลี้ยแปงบนผลฟกทองไดเลย
ความเสี่ยงในการผลิตขยายแตนเบียนเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง
๑. ความชื้ น สั ม พั ท ธ ใ นอากาศสู ง เช น ฤดู ฝ นมี ค วามเสี่ ย งทํ า ให ก ารผลิ ต ขยายล ม เหลวได ง า ย
เนื่องจากเกิดเชื้อราในเพลี้ยแปงสีชมพูไดงายมากและยังทําใหผลฟกทองเนาไดงาย
๒. การเปลี่ยนผูปฏิบัติงานบอยจะมีความเสี่ยงใหงานเสียหายมากเนื่องจากงานมีรายละเอียดมาก
ผูปฏิบัติงานใหมตองทําการเรียนรูเปนอยางมาก
๓. ในฤดู ฝ นการเก็ บ เพลี้ ย แป ง สี ช มพู ทํ า ได ย ากมากเพราะปริ ม าณเพลี้ ย แป ง สี ช มพู มี น อ ยมาก
ถาฝนตกหนัก
๔. การเลี้ยงเพลี้ยแปงบนผลฟกทองถาทําการเลี้ยงไปหลายรุน เพลี้ยแปงสีชมพูจ ะออนแอจะตอง
เลี้ยงเพลี้ยแปงสีชมพูบนตนมันสําปะหลังอยูเสมอ จึงจะไดเพลี้ยแปงที่แข็งแรง
๕. การปนของเพลี้ยแปงชนิดอื่นในการผลิตขยายเพลี้ยแปงสีชมพูถามีการปนมากจะทําใหผลผลิต
ของแตนเบียนนอยลง
การลดความเสี่ยง
๑. คัดผลฟกทองเนาหรือผลที่เปนเชื้อราออกอยูเสมอแลวเช็ดบริเวณที่วางบนผลฟกทองดวยคลอร็อกซ
๒. ลางผลฟกทองที่จะนําไปเลี้ยงเพลี้ยแปงสีชมพูดวยโซเดียมไบคารบอเนตจะชวยลดเชื้อโรคลง
๓. ใชแอลกอฮอลเช็ดบริเวณแผลของฟกทองจะชวยลดการเนาลง
๔. ใชเครื่องลดความชื้นในหองเลี้ยง แตตองใชหลายๆ ตัว เพื่อใหควบคุมความชื้นไดทั่วหอง

- ๓๑ -

๙. การผลิตขยาย แตนเบียนเพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพู

- ๓๒ รายละเอียดปจจัยนําเขา ขบวนการผลิต และผลผลิต
๑. การผลิตเพลี้ ยแปงสีชมพูบ นผลฟกทอง ขนาดน้ําหนักผลของฟกทอง ๒ กิโลกรัม เมื่อเลี้ย ง
จนถึ ง ระยะที่ เ หมาะสมในการเบี ย นจะมี เ พลี้ ย แป ง สี ช มพู ดั ง นี้ เพลี้ ย แป ง สี ช มพู วั ย ๑
มี เปนจํานวนมาก (เต็มผล) วัย ๒ จํานวน ๔๕๐ ตัว วัย ๓ จํานวน ๓๐๕ ตัว วัย ๔ จํานวน ๒๐๔ ตัว
และตัวเต็มวัย (มีกลุมไข) จํานวน ๑๒๐ ตัว
๒. ในการผลิตแตนเบียนโดยใชเพลี้ยแปงสีชมพูบนผลฟกทอง ใชฟกทองขนาดประมาณ ๒ กิโลกรัม
จํานวน ๑๐ ผล แตถาผลฟกทองเล็กกวานี้ตองนําผลฟกทองที่มีเพลี้ยแปงไปใสในกรงเบียน
ใหเต็มซึ่งอาจใชมากถึง ๑๒ - ๑๕ ผล หรือจนเต็มกรง
๓. การใสพอแมพั นธุไปในกรงเบีย น ใช ๘๐ - ๑๐๐ คู ขึ้น อยูกับวาถามีการปนของเพลี้ยแป ง
ชนิดอื่นมาก อาจใชพอแมพันธุเพียง ๘๐ คู และจะไดผลผลิตแตนเบียนนอยลง
๔. เพลี้ยแปงสีชมพูบนผลฟกทอง ๑๐ ผล (๑ กรงเบียน) สามารถผลิตแตนเบียนได ๔,๐๐๗ ตัว
มีสัดสวนเพศเมียตอเพศผูอยูระหวาง ๐.๗๖ – ๐.๘๕ : ๑
๕. ในการผลิ ตขยายเพลี้ยแป งสีช มพู บนผลฟ กทองมี ปญ หามากในฤดูฝนซึ่งมี ความชื้นสัมพั ท ธ
ในอากาศสูง บางครั้งผลฟกทองเนาถึง ๓๐ เปอรเซ็นต
๖. การคั ด เลื อ กเพลี้ ย แป ง บนผลฟ ก ทองที่ จ ะนํ า ไปเบี ย น การผลิ ต รุ น เดี ย วกั น เพลี้ ย แป ง
จะเจริ ญ เติ บ โตไม เท า กั น ขึ้ น อยู กั บ ลั ก ษณะของผลฟ ก ทอง ถ า ฟ ก ทองแก อ อ นไม เ ท า กั น
เพลี้ ย แปง ที่ จ ะนํ า ไปใชเบี ยนก็จะใชได ไม พ รอมกัน ต อ งทยอยคัด และในกรณี ที่ เพลี้ย แป ง
ขึ้ น ผลบนฟ ก ทองน อ ยมากจะต อ งคั ด ผลนั้ น ทิ้ ง ซึ่ ง จะมี อ ยู ป ระมาณ ๑๐-๑๕ เปอร เซ็ น ต
ของแตละรุนที่ผลิต

๑๐. การใชเชื้อราไตรโคเดอรมาควบคุมเชื้อราที่ทําใหเกิดโรคพืช
เชื้อราไตรโคเดอรมา คืออะไร
เชื้อ ราไตรโคเดอร มา คื อ เชื้ อราชั้ น สู งชนิ ด หนึ่ งที่ ดํ ารงชี วิต อยู ทั่ว ไปในดิ น และเศษซากอิน ทรี ย
วัตถุตามธรรมชาติ เชื้อราไตรโคเดอรมามีการเจริญสรางเสนใยไดรวดเร็ว และสรางสวนขยายพันธุที่เรียกวา
“สปอร” จํานวนมากและเห็นเปนกลุมสีเขียว จึงมักมีผูเรียกเชื้อราชนิดนี้วา “ราเขียว” แตไมไดหมายความวา
เชือ้ ราที่มีสีเขียวทุกชนิดเปนเชื้อราไตรโคเดอรมา
เชื้อราไตรโคเดอรมามีประโยชนอยางไร
เชื้อราไตรโคเดอรมาเปนเชื้อราปฏิปกษที่มีศักยภาพในการขัดขวาง รบกวนกระบวนการตางๆ ของเชื้อรา
สาเหตุโรคพืชทางดิน หรืออีกนัยหนึ่งอาจกลาววาเชื้อราไตรโคเดอรมาเปนศัตรูของเชื้อราโรคพืช ทําใหปริ มาณ
และความสามารถในการกอโรคของเชื้อราสาเหตุโรคพืชลดลง สงผลใหพืชแข็งแรงขึ้น

- ๓๓ เชื้อราไตรโคเดอรมาควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชไดอยางไร

เชื้อราไตรโคเดอรมา จะเจริญเขาแกงแยงอาหาร น้ํา อากาศ รวมถึงแหลงอาศัยของเชื้อรา สาเหตุโรคพืช
ทํา ให ป ริมาณเสนใยและสปอรข องเชื้อราสาเหตุโรคพืชลดลง เนื่องจากขาดสิ่งจําเปนตอการเจริญ เติ บโต
เชื้อราไตรโคเดอรมาบางชนิดเปนปรสิตของเชื้อราสาเหตุโรคพืช สามารถพันรัดและแทงเขาไปเจริญและใชอาหาร
ภายในเสนใยของเชื้อราสาเหตุโรคพืช โดยทําใหเสนใยของเชื้อราตายในที่สุด นอกจากนี้ เชื้อราไตรโคเดอรมา
ยังสามารถสรางสารปฏิชีวนะหรือสารพิษไปยับยั้งทําลายเชื้อราสาเหตุโรคพืช ทําใหเสนใยเหี่ยว สปอรเปนหมัน
เชื้อราไตรโคเดอรมาควบคุมเชื้อโรคพืชชนิดใด ในพืชชนิดไหนไดบาง
เชื้อราไตรโคเดอรมาสายพันธุ ที่ไดรับการคัดเลือก และผานการทดสอบแลวสามารถควบคุมและยับยั้ง
การเจริญ เติบ โตของเชื้ อ ราสาเหตุ โรคพื ช ทางดิ น หลายชนิ ด ได แ ก เชื้อ ราไรช็อ คโทเนี ย (Rhizoctonia)
เชื้ อ ราสเคลอโรเที ย ม (Sclerotium spp.) เชื้ อ ราพิ เ ที ย ม (Pythium spp.) สาเหตุ ข องโรคเมล็ ด เน า
โรครากเนา โรคเนาระดับดินซึ่งมักกอความเสียหายกับไมดอกไมประดับ เชน เบญจมาศ เยอรบีรา พืชผักและพืชไร
เชน ผักกาด ยาสูบ และถั่วเหลือง เปนตน เชื้อราไฟท็ อปทอรรา (Phytophthora spp.) สาเหตุโรครากเนาโคนเนา ซึ่งกอความเสียหายกับไมผล เชน สม ทุเรียน ฝรั่ง และในพืชผัก เชน สตอรเบอรี่ เปนตน เชื้อราฟ วซาเรียม
(Fusarium spp.) สาเหตุโรคเหี่ยวของพืชไร พืชผัก และไมดอกหลายชนิด เชน ถั่วเหลือง พริก มะเขือเทศ
แตงโม เปนตน และใชปองกันและกําจัดโรคลําตนไหม (Stem-blight) และโรคแอนแทรกโนส (Antracnose)
ในหนอไมฝรั่ง โรคแอนแทรกโนส (Antracnose) ในพริก เปนตน
จุดประสงคหลักของการใชเชื้อราไตรโคเดอรมา คืออะไร
ในทางวิชาการการใชเชื้อราไตรโคเดอรมา หรือการใชจุลินทรียปฏิปกษชนิดอื่นมีจุดประสงคเดียวกัน
คือ เนนที่ การใชเพื่อการปองกันการเกิดโรคมากกวาการใชเพื่อรักษาโรค การใชเชื้อราไตรโคเดอรมา จึงมุงหวัง
ประโยชนเพื่อการปองกันโรคเปนประการสําคัญ ใหมีปริมาณลดลง และชวยปองกันสวนของพืชโดยเฉพาะ
ระบบรากพืช ใหปลอดภัยจากการเขาทําลายเชื้อโรค ดังนั้นการใชเชื้อราไตรโคเดอรมาจึงควรใชในขณะที่พืช
ยังไมแสดงอาการของโรคเริ่มตั้งแตระยะเพาะเมล็ด ระยะยายกลาปลูก จนถึงระยะที่พืชเจริญเติบโตใหผลผลิตแลว
สํ า หรับ การใช เ ชื้ อ ราไตรโคเดอร ม าเพื่ อ การรั ก ษาพื ช ที่ เป น โรค มี ค วามเป น ไปได ในกรณี ข องพื ช ยื น ต น
แต ก็ถือวาเปนวิธีที่มีความเสี่ยง เนื่องจากไมสามารถประเมินความเสียหายของระบบรากพืชที่ถูกเชื้อโรค
เขาทําลายได นอกจากนี้การฟนฟูสภาพตนพืชใหกลับคืนสมบูรณดังเดิม ตองใชเวลานานและเสียคาใชจายสูง
การใชเชื้อราไตรโคเดอรมากอนที่พืชจะเปนโรคเปนสิ่งทีค่ วรทํา
จากการทดลองพบวาสารเคมีปองกันกําจัดเชื้อราหลายชนิด ตลอดจนสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืชไร
และสารเคมีกําจัดวัชพืช ลวนไมมีผลกระทบตอการเจริญของเชื้อราไตรโคเดอรมา ยกเวนสารเคมีกลุมเบนโนบิล
(เบนเลท) และสารเคมีกลุมคารเบนดาซิม อยางไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงหรือปองกันไมใหสารเคมีควบคุมศัตรูพืช
ทุกชนิดสัมผัสกับเชื้อราไตรโคเดอรมาโดยตรงในปริมาณที่มาก

- ๓๔ จะใชเชื้อราไตรโคเดอรมาอยางไร และเมื่อใด
เตรีย มส ว นผสม ได แ ก หัว เชื้อ ราไตรโคเดอรม า (สด) : รําละเอี ยด : ปุ ย หมั ก หรือปุ ย คอกเกา ๆ
ในอัตราสวน ๑ : ๑๐ : ๕๐ แลวทําการผสมโดยเริ่มจากคลุกเคลาเชื้อรากับ รําละเอียดใหเขากันดีเสียกอน
จากนั้น นําปุ ยหมัก หรือปุย คอกเกา ๆ มาผสมอีกครั้งหนึ่ง ส ว นของปุย หมั กหรือปุย คอกเก า กอนผสมควร
ทดสอบความชื้น ในกองปุยเสียกอน โดยการนําเอาปุยมากําแลวบีบใหแนน แลวแบมือออก หากพบว าปุย
กระจายแสดงวาความชื้นนอยไป ควรใชน้ําผสมจนกระทั่งกําแลวแบมือออกปุยจับกันเปนกอน ไมมีน้ําเล็ ด
ออกมาตามนิ้ วมื อ จึ งถื อว าได ความชื้ น ที่ เหมาะจะผสมรวมกั บหั ว เชื้ อและรํ า ละเอี ยด เมื่ อ ผสมเสร็ จแล ว
ก็ สามารถนํ าไปใช ได ทั นที หรือถ าต องการจะหมั กทิ้ งไว ก็ ต องหมั กเป น กองเตี้ ยๆ สู งประมาณ ๕ - ๑๐ ซม.
แลวใชกระสอบปานชุบน้ําใหมีความชื้นคลุมกองสวนผสม โดยหมักไวในที่รมมีลมโกรกผาน ไมโดนแสงแดด
และฝน ทิ้งไวประมาณ ๕ - ๗ วัน จะสังเกตเห็นการเจริญของเสนใยและสปอรเปนสีเขียวบนกองปุย จึงนําไปใชได
และควรใชหมดภายใน ๑ - ๒ วัน การหวานเชือ้ ราไตรโคเดอรมา ๑ ครั้ง สามารถควบคุมโรคได ๔ ½ - ๖ เดือน

การใชเชื้อราไตรโคเดอรมาควบคุมเชื้อราโรคพืชในไมผล – ไมยืนตน
๑. กรณีไมผลเริ่มปลูกหรือกําลังจะปลูกควรใชเชื้อราไตรโคเดอรมาที่ผสมแลวในอัตรา ๔๐๐ - ๕๐๐ กรัม/ตน
อาจใส โดยการรองก น หลุ ม หรื อ หว า นบริ เวณรอบโคนต น แล ว คลุ ม โคนต น ด ว ยเศษใบไม
หรือวัสดุคลุมดิน เพื่อชวยรักษาความชื้นและปองกันแสงแดด
๒. กรณี ไม ผลที่ปลูก แลว ถาไมผ ลอายุต่ํากวา ๕ ป ใชเชื้อราไตรโคเดอรม าที่ผสมแลว ในอัตรา
๒ - ๓ กิโลกรัมตอตน แตถาไมผลอายุมากกวา ๕ ป อาจจะถึง ๑๐ ป ใชเชื้อราไตรโคเดอรมาที่ผสมแลว
ในอัตรา ๓ - ๕ กิโลกรัมตอตน แตทั้งนี้ตองพิจารณาทรงพุมเปนสวนประกอบ
วิธีการหวานเชื้อ
ใชเชื้อราไตรโคเดอรมาที่ ผสมแล วหวานบริเวณใตทรงพุมใหกระจายให ทั่ว เสร็จแลวคลุมดวยเศษใบไม
หรือวัสดุคลุมดิน เพื่อชวยรักษาความชื้นและปองกันมิใหเชื้อราไตรโคเดอรมาสัมผัสกับสารเคมีปองกันกําจัด
เชื้ อราโดยตรง (ในกรณี ที่เกษตรกรฉีด สารเคมีปองกัน และกํา จัด เชื้อรา) เสร็จ แลว รดน้ําใหดิน มีค วามชื้ น
และรักษาความชื้นอยางตอเนื่องเปนเวลา ๗ – ๑๐ วัน

- ๓๕ การใชเชื้อราไตรโคเดอรมาควบคุมโรคพืชในแปลงเพาะกลา

๑. เตรียมดินในแปลงเพาะกลา หรือกะบะเพาะ
๒. โรยผงเชื้อที่ผสมแลว ลงบนผิวดินในแปลงหรือในกะบะกลา อัตรา ๕๐ – ๑๐๐ กรัมตอตารางเมตร
๓. ใชคราดเกลี่ยผิวหนาดินเล็กนอย เพื่อใหเชื้อราที่ผสมแลวคลุกเคลากับดินกอนปลูกพืช แตไมควรคลุก
ใหลึกเกิน ๑๐ ซม.
๔. เพาะหรือหยอดเมล็ด ก อนคลุ ม ผิ วหน า แปลงเพาะกลา ดว ยฟางหรือวั ส ดุ คลุ ม ดิน เพื่ อรั กษา
ความชื้นของผิวหนาดินซึ่งชวยสงเสริมใหเชื้อเจริญไดดี
๕. รดน้ําใหชุมแตอยาใหแฉะ ใหติดตอกันอยางนอย ๗ - ๑๐ วัน
การใชเชื้อราไตรโคเดอรมาควบคุมเชื้อราโรคพืชในแปลงพืชไร พืชผัก ไมดอก – ไมประดับ
๑. เตรียมดินในแปลงปลูกแบบยกรองหรือไมยกรอง
๒. กรณี ปลูกเต็มพื้นที่ใหโรยหัวเชื้อที่ผสมแลวใหทั่วทั้งแปลงในอัตรา ๕๐ - ๑๐๐ กรัมตอตารางเมตร
หรือ ๘๐ - ๑๖๐ กิโลกรัม/ไร
๓. กรณีปลูกเปนหลุมใชเชื้อที่ผสมแลวรองกนหลุมในอัตรา ๒๐ - ๓๐ กรัม หรือ ๒ - ๓ ชอนแกง
ตอหลุม (๑ กํามือ)
๔. หวานหรือหยอดเมล็ด หรือยายตนกลาปลูกในหลุมแลวคราดดินกลบเมล็ดที่หวาน
๕. คลุมผิวหนาดิน หรือคลุมโคนตนดวยฟางขาว หรือเศษซากพืช
๖. รดน้ําใหชุม แตอยาใหแฉะ ใหติดตอกันอยางนอย ๗ - ๑๐ วัน
ขอควรระวัง

๑. ไมควรใชเชื้อราไตรโคเดอรมาผสมรวมกับปุยเคมีหรือสารเคมีกําจัดเชื้อราโดยตรง
๒. ควรหวานหัวเชื้อที่ผสมแลวกอนหรือหลังจากใสปุยเคมีหรือใชสารเคมีกําจัดเชื้อราอยางนอย ๗ วัน
๓. เมื่อรับกอนเชื้อไปแลวจะตองใชทันทีภายใน ๕ วัน ไมควรเกิน ๗ วัน

- ๓๖ -

ขั้นตอนการดําเนินงานในการผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมา

๑. นําเมล็ดขาวฟางมาแชน้ํา ๑ คืน

๓. นึ่งฆาเชื้อดวยหมอนึ่งความดัน
ที่ ๑๕ ปอนด / ๑๒๑ องศา
นาน ๓๐ นาที

๕. นําถุงกอนเชื้อมาวางไว
ใหอุนเกือบเย็น

๒. บรรจุถุงพลาสติกชนิดพับขาง
ขนาด ๖ ½ × ๑๒ ½ นิ้ว ถุงละ ๕๐๐ กรัม

หรือ ๔. นึ่งฆาเชื้อดวยหมอนึ่งลูกทุง
นาน ๓ ชั่วโมง

๖. เขี่ยหัวเชื้อราไตรโคเดอรมาขยาย
ลงถุงกอนเชื้อในหองปลอดเชื้อ

- ๓๗ -

๗. นํามาบมในหองที่อุณหภูมิ ๒๕ องศา

๘. เชื้อราไตรโคเดอรมาพรอมใช

๙. เชื้อราไตรโคเดอรมาพรอมจัดสง

๑๑. เชื้อราบิวเวอรเรีย Beauveriabassiana
เชื้อราบิวเวอรเรีย Beauveriabassiana ทําใหเกิดโรค โดยสปอรหรือ conidia เมื่อตกลงบนผนัง
ลําตัวของแมลงในขณะที่มีความชื้น สภาพแวดลอมเหมาะสม สปอรก็จะงอก germ tabe แทงทะลุผานผนัง
ลํ า ตั ว แมลงเข า ไปในช อ งว า งของตั ว แมลง (hemocoel) เชื้ อ ราจะเจริ ญ เพิ่ ม ปริ ม าณ เป น เส น ใย
ท อนสั้น ๆ มากขึ้ น เซลล เม็ ด เลื อ ดถู กทํ า ลาย ทํ า ให ป ริ ม าณเลื อ ดในตั วแมลงน อยลงขณะเดี ย วกั น เชื้ อ รา
ก็จะเจริญเพิ่มปริมาณมากขึ้นจนเต็มชองวางในตัวแมลง ระยะนี้แมลงจะเปนอัมพาตทั้งตัวและหลังจากแมลงตาย
ประมาณ ๕ - ๗ วั น เชื้ อ ราจะแทงก า นสปอร (conidiophores) ทะลุ ผ า นผนั ง ลํ า ตั ว ออกมาสู ภ ายนอก
แลวจึงสรางสปอรหรือ conidia ตอไป
ลักษณะสปอรห รือ conidia มีลักษณะเปน รูปทรงกลม หรือรูป ไขงอกในลักษณะซิกแซกออกมา
ตลอดกานชูสปอร

- ๓๘ การสังเกตการตายของแมลงที่เกิดจากการทําลายของเชื้อราบิวเวอรเรีย
ซากของแมลงจะแห งแข็ง มีก านสปอรแ ละสปอรสี ขาวปกคลุม หมดทั้ งตั ว สปอรมี อายุยาวนาน
และเปนตัวแพรกระจายเชื้อโรคไดอยางดีในสภาพธรรมชาติ
เชื้อราบิวเวอรเรีย B.bassiana สามารถทําลายตัวออนของแมลงทุกระยะและตัวเต็มวัย โดยตัวเต็มวัย
จะตายเร็วกวาตัวออน พบวาเชื้อราชนิดนี้มีแมลงอาศัยถึง ๖๓ ชนิด เชื้อราชนิดนี้สามารถสรางสารพิษบางชนิด
ซึ่งเปนอันตรายตอแมลงไดดวย
วิธีการนําไปใช
๑. นําน้ําสะอาดมา ๘๐ ลิตร แบงเปน ๒ สวน สวนหนึ่ง ๗๕ ลิตร สวนที่สอง ๕ ลิตร นําสวนที่หนึ่ง
ไปผสมกับสารจับใบ ตามอัตราที่กําหนด
๒. นํ า ส ว นที่ ส องมาผสมกั บ เชื้ อ ราบิ ว เวอร เรี ย จํ า นวน ๑ กิ โลกรั ม คนให ส ปอร ห ลุ ด ออกจาก
เมล็ดขาวโพด แลวกรองดวยผาบางๆ
๓. นําสวนที่หนึ่งกับสวนที่สองผสมกัน คนใหเขากันใหดี แลวนําไปฉีดพนในแปลง โดยในชวงฉีดพน
ควรมีแสงแดดออน มีความชื้นสูง โดยฉีดพนอาทิตยละ ๑ ครั้ง ประมาณ ๒-๓ ครั้ง
หมายเหตุ ในการทําการผสมเชื้อราบิวเวอรเรียหรือการฉีดพน ควรสวมหนากากปดจมูก ใสถุงมือปองกันทุกครั้ง
เมื่อฉีดพนเสร็จควรซักเสื้อผาและอาบน้ําใหเรียบรอยกอนที่จะรับประทานอาหาร
ขั้นตอนการดําเนินงานในการผลิตเชื้อราบิวเวอรเรีย

ตูเขีย่ เชื้อ

หัวเชื้อ PDA
ตะเกียง

เข็มเขี่ยเชื้อ
แอลกอฮอล ๗๕%

หมอนึ่งลูกทุง

- ๓๙ -

ขั้นตอนการผลิตขยาย
๑. นําเมล็ดขาวโพดมาลางใหสะอาด
แชน้ําไว ๑ คืน แลวนํามาเกลี่ยใหพอ
หมาดๆ

๒. นําขาวโพดมาบรรจุถุงๆ
ละ ๒๕๐ กรัมหมาดๆ

๓. นําไปนึ่งในหมอนึ่งความดันแบบลูกทุง ใชเวลาประมาณ ๓ ชั่วโมง

- ๔๐ -

๔. นํากอนเชื้อออกจากหมอนึ่ง แลวนํามาวางเรียง
ใหอุนเกือบเย็น

๖. นํากอนเชื้อมาบมไวประมาณ ๑๔ วัน

๕. นําไปเขี่ยเชื้อ

๗. กอนเชื้อราบิวเวอรเรียพรอมที่จะใชได

- ๔๑ -

๑๒. แตนเบียนไขตริโคแกรมมาควบคุมศัตรูพืช
แตนเบียนไขตริโคแกรมมา หรือแตนตาแดง เปนแมลงจัดอยูในอันดับ Hymenoptera แตนเบียน
ไขตริโคแกรมมาเปนแมลงที่มีประโยชน มีขนาดเล็กมาก เจริญเติบโตเต็มที่มีขนาดลําตัวยาว ๐.๕ มิลลิเมตร
รูปรางลักษณะทั่วไปที่มองเห็นไดชัด คือ มีตาสีแดง หนวดเปนปลอง บริเวณเสนปกมีขนออนเรียวเปนแนวตรง
ในระยะไข ตัวออนและระยะดักแดจะเจริญเติบโตอยูภายในไขของแมลงอาศัย ซึ่งแตนเบียนไขนี้จะชวยทําลายไข
ของผีเสื้อตางๆ ไดหลายชนิด เชน ไขของหนอนกอออย ไขหนอนกอขาว ไขหนอนมวนใบขาว ไขหนอน
เจาะลําตนขาวโพด ไขหนอนใยผัก ไขหนอนแกวสม ไขหนอนคืบละหุง ไขหนอนบุงปกขาว ไขหนอนเจาะ
สมอฝาย และหนอนหัวดําในมะพราว ในหลายประเทศไดมีการผลิตแตนเบียนไขตริโคแกรมมาเปนจํานวนมาก
เพื่อนําไปปลอยควบคุมศัตรูพืชไดอยางมีประสิทธิภาพ
แตนเบียนไขตริโคแกรมมาจัดเปนแมลงศัตรูธรรมชาติที่สําคัญทางเศรษฐกิจของแมลงศัตรูพืชหลายชนิด
เปนแมลงศัตรูธรรมชาติจําพวกแมลงเบียน มีลักษณะที่แตกตางจากพวกแมลงห้ํา คือ แมลงเบียนเพศเมียเทานั้น
ที่วางไขบนแมลงอาศัย (Insect host) และเกาะกินบนแมลงอาศัยนานตลอดวงจรชีวิต หรืออยางนอยก็ระยะหนึ่ง
ของวงจรชีวิต สวนใหญแมลงเบียนจะเล็กกวาแมลงอาศัยมาก แมลงอาศัยตัวหนึ่งจะมีตัวเบียนอยูหนึ่งตัว
หรือมากกวาหนึ่งตัว ขึ้นอยูกับ ชนิด ของแมลงอาศัย ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความสมบูรณ ของอาหารภายในไข
หนอนผีเสื้อ จากการศึกษาพบวาไขของผีเสื้อที่ถูกแตนเบียนทําลายจะเปลี่ยนเปนสีดําเขมภายในเวลา ๓ วัน
หลังแตนเบียนวางไขและไขจะไมฟกเปนตัวหนอน
วงจรชีวิตของแตนเบียนไขตริโคแกรมมา

- ๔๒ ๑. แตนเบียนไขกําลังเบียน (Parasitize) ไขของผีเสื้อศัตรูพืช
๒. ไขของแตนเบียนไขอยูในสวนของคัพภะ (Embryo) ภายในไขของแมลงอาศัย (host egg)
๓. ระยะตัวออนของแตนเบียนไข
๔. ระยะตัวออนของแตนเบียนไขที่อยูในไขของแมลงอาศัย
๕. ระยะดักแดของแตนเบียนไขมีสีดําเขม
๖. ระยะตัวเต็มวัยของแตนเบียนไขกําลังเจาะออกมาจากไขของแมลงอาศัยที่ถูกเบียน
วิธีการปลอยแตนเบียนไขตริโคแกรมมา
การนําแตนเบียนไขไปปลอยเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชในสภาพไรนา ควรทําในชวงเย็นหลังเวลา ๑๕.๐๐ น.
โดยนํากระดาษไขผีเสื้อขาวสารที่ถูกเบียนแลว ๗ วัน ไปเย็บติดกับใบหรือตนพืช อัตราการปลอย ๖ - ๑๐ แผน
(แผนละ ๒,๐๐๐ ตัว) ตอ ๑ ไร จุดที่ควรปลอยควรมีระยะหางไมต่ํากวา ๑๐ เมตร
การนําแตนเบียนไขตริโคแกรมมาไปใชควบคุมแมลงศัตรูพืช
๑. ตองมีการสํารวจแมลงศัตรูพืชในแปลงกอน
๒. ระยะเวลาการฟกเปนตัวเต็มวัยของแตนเบียนไข ตองสัมพันธกับไขของแมลงศัตรูพืชที่ระบาด
๓. การปลอยแตนเบียนไขใหครอบคลุมพื้นที่ ตองอยูเหนือทิศทางลม
๔. ปริมาณอัตราการปลอยแตนเบียนไขที่เหมาะสม ๑๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ ตัว/ไร
๕. อัตราการฟกเปนตัวเต็มวัย อัตราสวนการฟกเปนเพศเมีย สูงกวา ๖๐ %
๖. สภาพพื้นที่ปลอย ฝนไมตก ลมไมแรง
๗. ชนิดของแตนเบียนไขที่ใชมีประสิทธิภาพสูงตอการควบคุมไขแมลงศัตรูพืช
๘. ควรมีอุปกรณปองกันแมลงอื่นเขาทําลายหรือปองกันฝน
๙. ชวงเวลาการปลอยที่เหมาะสมควรเปนเวลาเย็น ๑๕.๐๐ น.
๑๐. จุดปลอยแตละจุดควรหางกัน ๑๐ - ๑๕ เมตร

- ๔๓ -

ขั้นตอนการผลิตแตนเบียนไขตริโคแกรมมา
ไขผเี สื้อขาวสาร ๐.๒ กรัม / รําละเอียด + ปลายขาว
น้ําหนัก ๒ กก. / กลอง
๔๕ วัน
แมผีเสื้อขาวสาร
(พรอมเก็บไขมาผลิตแตนเบียน)
นําไขผีเสื้อมาเปาฝุนที่ปนเปอนออก
นําไขผีเสื้อมาติดแผนกระดาษโปสเตอรออน
๒,๐๐๐ ฟอง/แผน
นําไขผีเสื้อขาวสารผานแสงยูวี ๓๐ วัตต
นาน ๓๐ นาที
นําพอ-แมพันธุแตนเบียนไขผีเสื้อขาวสาร
ที่ผานยูวีแลว
๓ วัน
ดักแดแตนเบียน
๔ – ๕ วัน
เปนตัวเต็มวัย

- ๔๔ -

๑๓. การสกัดเมล็ดสะเดาบดดวยแอลกอฮอล (เหลาขาว)

วัสดุอุปกรณ

๑. เมล็ดสะเดาบด
๒. แอลกอฮอล ๔๐ % หรือเหลาขาว
๓. น้ําสะอาด
๔. น้ําสมสายชู ๕ %
๕. ภาชนะสําหรับหมัก

๕ กิโลกรัม
๖ ขวด
๗ ลิตร
๑ ขวด

วิธีการใช
๑. นําสะเดาบด ๕ กิโลกรัม มาผสมกับแอลกอฮอล ๔๐ % หรือเหลาขาว จํานวน ๔ ขวด
และน้ําสมสายชู ๕ % ½ ขวด ผสมคลุกเคลาใหเขากัน แลวหมักในภาชนะที่ปดฝาใหสนิท
ทิ้งไวประมาณ ๑ คืน
๒. นําสะเดาที่หมักแอลกอฮอลตามขอ ๑ มาผสมรวมกับน้ําสะอาด จํานวน ๕ ลิตร หมักทิ้งไว
ประมาณ ๓ วัน
๓. เมื่อหมักตามขอ ๒ เสร็จแลว นํามากรองเอาเฉพาะของเหลวที่ได (น้ํา ๑) ใสภาชนะทึบ
แสงปดฝาใหสนิทเก็บไวในที่รม
๔. นํากากสะเดาที่ไดไปหมักกับแอลกอฮอล ๔๐ % (เหลาขาว) ๒ ขวด, น้ําสมสายชูอีก ½ ขวด
และน้ําสะอาด ๒ ลิตร วิธีการหมักเหมือนเดิมทุกขั้นตอนหมัก ๓ วัน แลวกรองเอาเฉพาะ
ของเหลว (น้ํา ๒)
๕. นํ า กากสะเดาบดที่ เหลื อ นํ า ไปหว า นในแปลงพื ช ผั ก หรื อ โคนไม ผ ล เพื่ อ ใช ป ระโยชน
ในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช ในกรณีที่ยังมีสารที่เปนประโยชนตกคางอยู และเมื่อกากสะเดา
เนาเปอยก็จะกลายเปนปุยใหกับพืชตอไป
๖. นําน้ําสกัดเมล็ดสะเดาดวยแอลกอฮอล ๔๐ % (เหลาขาว) ที่ไดจากขอ ๓ และ ๔ (น้ํา ๑ + น้ํา ๒)
มาผสมรวมกัน แลวผสมสารจับใบตามฉลากคําแนะนํา
การนําไปใช
๑. กรณีใชเพื่อปองกันและกําจัดศัตรูพืชใหฉีดในอัตรา ๖๐-๘๐ ซีซี (ประมาณ ๔-๖ ชอนโตะ)
ตอน้ํา ๒๐ ลิตร ฉีดทุก ๕-๗ วัน ติดตอกัน ๓-๔ ครั้ง
๒. กรณีมีศัตรูพืชระบาดใหฉีดในอัตรา ๘๐-๑๐๐ ซีซี (๖-๘ ชอนโตะ) ตอน้ํา ๒๐ ลิตร ฉีดทุก ๓-๕ วัน
ติดตอกัน ๓-๔ ครั้ง

ขอควรระวัง ๑. ในขณะฉีดควรปรับหัวฉีดใหเปนฝอยมากที่สุด
๒. ใหฉีดในชวงระยะแสงแดดออน หรือชวงเย็นเทานั้น

- ๔๕ ขั้นตอนการดําเนินงานในการสกัดสารสะเดา

เทสะเดาบดในถังหมัก

เติมเหลาขาว ๔
ขวด

เติมน้ําสมสายชู ๕ %
½ ขวด

ใชไมคน

เติมน้ํา ๕ ลิตร

กรองใสขวด

สารสกัดสะเดา
พรอมใชงาน

- ๔๖ -

แนวทางการประเมินภาพรวมความเปนไปไดโครงการ
คําชี้แจง ใหยึดหลัก ความชัดเจน ความสมเหตุสมผล ความนาเชื่อถือ ความครบถวน เปนองคประกอบพิจารณา
แลวระบุคะแนนในแตละหัวขอ
ประเด็นประเมิน

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได

๑. หลักการและเหตุผล

๑๐

๒. วัตถุประสงค

๑๐

๓. กิจกรรม เปาหมาย
พื้นที่ดําเนินการ
ความพรอม งบประมาณ
ผลผลิต
๔. การรับรู การมีสวนรวม
ของประชาชน และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
หรือกลุมเปาหมาย
๕. ความคุมคา

๑๐

๑๐

๑๐

ประเด็นประเมิน

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได

๖. ประเด็น
ปจจัย เงื่อนไข
ความสําเร็จ
โครงการ
๗. ความเสี่ยง
และแนวทาง
แกไข
๘. การบริหาร
ทรัพยสินครุภัณฑ
การบริหาร
โครงการใหยั่งยืน
๙. ภาพถาย

๕

๑๐. ขอมูลประกอบ
โครงการ

๓๐

๕
๕

๕

รวมคะแนนที่ได...................................
ขอเสนอแนะ/ขอสังเกต (ถามี)
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

ไมเห็นดวย.............................................................................
เหตุผล................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

ลงชื่อผูใหความเห็น (..........................................)
ตําแหนง (.....................................................)

- ๔๗ -

คณะทีมงานออกแบบและรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทํารายละเอียดโครงการ
และขอมูลประกอบโครงการ ประกอบดวย
๑. นายประเสริฐ แยมสรวล อดีตผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาและสงเสริมการบริหาร
ราชการจังหวัด สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สบจ.สป.มท.)
โทร ๐๘๖ – ๗๗๓ - ๓๘๖๒
๒. นางณิรมล เกิดแกว

ผูอํานวยการสวนสนับสนุนสํานักบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด สบจ.สป.มท.

๓. นายมาโนช ธาดาวิศรุต นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ สบจ.สป.มท.
โทร. ๐๘๖ – ๒๙๖ – ๕๙๕๗
๔. นายอํานาจ สายะหมี

เจาหนาที่วิเคราะหและจัดทําระบบขอมูล สบจ.สป.มท.

****************************

สวนสนับสนุนสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โทรศัพท/โทรสาร ๐-๒๒๒๖-๐๕๐๙ มท. ๕๐๔๘๗
สามารถดาวนโหลดไดที่เว็บไซค www.pad.moi.go.th และ www.padme.moi.go.th หัวขอ เอกสารอางอิง

