
ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช
ของกรมวิชาการเกษตร

ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 



ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช

ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ได้ด าเนินงานวิจัยและพัฒนาการควบคุม
ศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี โดยการคัดเลือกจุลินทรียต์่างๆ ที่มี
ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช ทั้งในห้องปฏิบัติการและ
ในสภาพไร่ และพัฒนาการผลิต และการใช้ชีวภัณฑ์ในการควบคุมศัตรูพืช
ทดแทนการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช มีความปลอดภัยต่อมนุษย์ 
สัตว์ พืชและมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด 



ชีวภัณฑ์ที่พร้อมส าหรับการน าไปใช้ประโยชน์
1. ไส้เดือนฝอยชนิดผงก าจัดแมลงศัตรูพืช
2. ราเขียวเมตาไรเซียมควบคุมด้วงแรดมะพร้าว
3. ไวรัส NPV ควบคุมแมลงศัตรูพืช
4. แบคทีเรียบีทีควบคุมแมลงศัตรูพืช
5. โปรโตซัวก าจัดหนู
6. แบคทีเรีย Bacillus subtilis ควบคุมโรคพืช
7. ราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคตายพรายในกล้วยน้ า
8. เห็ดเรืองแสง



ผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอยผงละลายน้ า













การใช้เชื้อราเมตาไรเซียม
ในการควบคุมด้วงแรดมะพร้าว



เชื้อราเมตาไรเซียม



เชื้อราเมตาไรเซียม
ท าให้เกิดโรคกับแมลง ใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชระยะที่อาศัยในดิน 
โดยเฉพาะกลุ่มหนอนด้วงต่างๆ ได้แก่ หนอนด้วงแรดมะพร้าว และหนอน
ด้วงหนวดยาวอ้อย บางสายพันธุ์พบว่าสามารถใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชใน
กลุ่มอื่นๆ ได้แก่ ตั๊กแตน มวน และเพลี้ยกระโดดได้ ท าลายเหยื่อได้ทั้งระยะ
ตัวหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย



1. จัดท ากองกับดักด้วงแรด
ด้วยมูลสัตว์หรือเศษซาก

พืช ขนาด 2x2x0.5 เมตร

การป้องกันก าจัดด้วงแรดในสวนมะพร้าว



2. เมื่อพบหนอนด้วงแรดใน
กองกับดัก ใส่เชื้อเมตาไรเซียม
อัตรา 800 กรัม/กองกับดัก



3.  เริ่มพบหนอนด้วงแรดติดเชื้อ
เมตาไรเซียมหลังจากใส่เชื้อ
ประมาณ 1 เดือน



1. เชื้อไวรัส NPV หนอนกระทู้หอม (ดีโอเอ ไบโอว1ี)
2. เชื้อไวรัส NPV หนอนเจาะสมอฝ้าย (ดีโอเอ ไบโอวี2)
3. เชื้อไวรัส NPV หนอนกระทู้ผัก (ดีโอเอ ไบโอวี3)

ผลิตภัณฑ์ NPV ของกรมวิชาการเกษตร



อัตราการใช้และช่วงเวลาการพ่น
- ใช้อัตรา 20-30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร  พ่นทุก 7-10 วัน
- เมื่อพบการระบาดรุนแรง พ่นอัตรา  30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร

พ่นทุก 3 วัน  ติดต่อกัน 2 ครั้ง

การใชไ้วรัสหนอนกระทู้หอม (ดีโอเอไบโอวี1)



การใช้ไวรัสหนอนเจาะสมอฝ้าย (ดีโอเอไบโอวี2)

อัตราการใช้และช่วงเวลาการพ่น
- ใช้อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร  พ่นทุก 5-7 วัน
- เมื่อพบการระบาดรุนแรง พ่นอัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร  
พ่นทุก 3 วัน  ติดต่อกัน 2 ครั้ง



การใชไ้วรัสหนอนกระทู้ผัก (ดีโอเอไบโอว3ี)
อัตราการใช้และช่วงเวลาการพ่น
- ใช้อัตรา 40-50 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร  พ่นทุก 7-10 วัน
- เมื่อพบการระบาดรุนแรง พ่นอัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร  
พ่นทุก 4 วัน  ติดต่อกัน 2 ครั้ง



การใช้แบคทีเรียบีที (Bt)
ควบคุมแมลงศัตรูพืช



หนอนใยผัก Plutella xylostella (Linnaeus)
หนอนคืบกะหล่ า Trichoplusia ni (Hübner)
หนอนผีเสื้อสีขาว Pieris canidia (Sparrman)
หนอนกระทู้ผัก Spodoptera litura (Fabricius)
หนอนกระทู้หอม Spodoptera exigua (Hübner)
หนอนเจาะสมอฝ้าย Helicoverpa armigera (Hübner)
หนอนร่านกินใบปาล์ม Darna furva (Wileman)
หนอนหัวด ามะพร้าว Opisima arenosela

ชนิดของแมลงศัตรูพืชที่สามารถควบคุมด้วยเชื้อ Bt



หนอนร่านกินใบปาล์ม Parasa lepida (Cramer)
หนอนร่านกินใบปาล์ม Thosia sythoffi (Snellen)
หนอนแปะใบ Archips sp.
หนอนห่อใบข้าว Cnaphalocrosis medinalis (Guenée)
หนอนเจาะล าต้นข้าวโพด Ostrinia furnacalis (Guenée)
หนอนแก้วส้ม Papilio demoleus malayanus (Wallace)
หนอนปลอกใหญ่ Mahasena corbetti (Tams)
หนอนกินสนสามใบ Metanastria latipennis

ชนิดของแมลงศัตรูพืชที่สามารถควบคุมด้วยเชื้อ Bt



เหยื่อโปรโตซัวก าจัดหนู

Plant Protection Research and Development Office

Department of Agriculture



Plant Protection Research and Development Office

Department of Agriculture

The production of protozoan bait



วิธีการใช้
ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์   และบ้านเรือน

•ใช้ภาชนะส าหรับใส่เหยื่อ (bait station) 1 อันต่อพื้นที่ 25-27 ตาราง เมตร 
วางบริเวณทางเดินหนู  (เหยื่อ 1-3 ก้อน/ภาชนะใส่เหยื่อ 1 อัน)

ในสภาพไร่นา และสวน 
วางเหยื่อตามทางเดินหนู หรือบริเวณโคนต้นพืช จ านวน  21-25 ก้อนต่อไร่ 

Plant Protection Research and Development Office

Department of Agriculture



ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus subtilis (Bs) 
ควบคุมโรคพืช

1. แบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธุ์ 20W1
2. แบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธุ์ BS-DOA 24



ชีวภัณฑ์: Bacillus subtilis สายพันธุ์ 20W1

ประโยชน์ : ผลิตภัณฑ์ Bacillus subtilis (Bs) เป็น
ผลิตภัณฑ์ผง Bs สายพันธุ์ 20W1 มีประสิทธิภาพในการป้องกัน
ก าจัดโรคใบจุดสาเหตุจากเชื้อรา Alternaria brassicicola ใน
พืชตระกูลกะหล่ า เช่น  คะน้า และผักกาดขาวปลี 



วิธีการใช้และอัตราใช้  : 

ใช้ผลิตภัณฑ์ Bs อัตรา 40-50 กรัม
ผสมน้ า 20 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มพบ
การระบาดของโรค หลังจากนั้น 
พ่นอีกทุก 5 วัน  จ านวน  4-5 ครั้ง

ชีวภัณฑ์ : Bacillus subtilis สายพนัธ์ุ 20W1



ชีวภัณฑ์ : Bacillus subtilis สายพันธุ์ BS-DOA 24 

ประโยชน์ : ผลิตภัณฑ์ Bacillus subtilis (Bs) เป็นผลิตภัณฑ์ผง Bs
สายพันธุ์ BS-DOA 24 มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเหี่ยวสาเหตุจาก
แบคทีเรีย Ralstonia solanacearum ในพืชตระกูลมะเขือเช่น พริก 
มะเขือเทศ มะเขือเปราะ มะเขือยาว มันฝรั่ง และ พืชตระกูลขิงได้แก่ ขิง 
ปทุมมา ขมิ้น ไพล



วิธีการใช้และอัตราใช้  : 

แช่หัวพันธุ์หรือเมล็ด : น าหัวพันธุ์หรือเมล็ดแช่
ในสารละลาย   ชีวภัณฑ์BS สายพันธุ์ BS-DOA 
24 จ านวน 50 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร เป็นเวลา 
30 นาที จากนั้นผึ่งให้แห้งก่อนน าไปปลูก

แปลงปลูก : หลังปลูกแล้วให้รดด้วยสารละลาย 
ชีวภัณฑ์BS สายพันธุ์ BS-DOA 24 อัตราส่วน 
50 กรัม ผสมน้ า 20 ลิตร  รดให้ทั่วแปลงทุก 30 
วันเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคเหี่ยว

ชีวภัณฑ์ : Bacillus subtilis สายพันธุ์ BS-DOA 24 



ชีวภัณฑ์: Bacillus subtilis สายพันธุ์ 20W33

ประโยชน์ : ชีวภัณฑ์ Bacillus subtilis เป็นชีวภัณฑ์ผง Bs
สายพันธุ์ 20W33 มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัด
โรคแอนแทรคโนสพริก สาเหตุจากเชื้อราคอลเลตโตตริคัม 
(Colletotrichum gloeosporioides)



วิธีใช้ และอัตราใช:้ ใช้อัตรา 40-50 กรัม ผสมน้ า 20 ลิตร 
พ่นเมื่อเริ่มพบ โรคและพ่นอีกทุก 5 วัน จ านวน 4-5 ครั้ง 

ชีวภัณฑ์: Bacillus subtilis สายพันธุ์ 20W33



การใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์า 
ควบคมุโรคตายพรายของกลว้ย



คณุสมบตัขิองราเขยีวไตรโคเดอรม์า : 

เชือ้ราไตรโคเดอรม์า (Trichoderma spp.) เป็นเชือ้จลุนิทรยีป์ฏปัิกษ์
หรอืเป็นศตัรตูอ่เชือ้ราโรคพชืหลายชนดิ มสีเีขยีว เจรญิเตบิโตไดด้ใีน
ดนิ บนเศษซากพชื ซากสิง่มชีวีติ และซากอนิทรยีว์ตัถตุามธรรมชาต ิ
ชอบสภาพดนิทีช่ ืน้แตไ่มแ่ฉะ สามารถเป็นปรสติ (Parasite) โดยการ
พันรัด เสน้ใยเชือ้ราสาเหตโุรคพชืแลว้สรา้งเอนไซม ์เชน่ ไคตเินส 
(chitinase) เบตา้-1,3 กลคูาเนส (β-1,3glucanase) และเซลลเูลส 
(cellulase) ยอ่ยสลายผนังเสน้ใยของเชือ้โรคพชื จากนัน้จงึแทงเสน้ใย
เขา้ไปเจรญิอยูภ่ายในเสน้ใยโรคพชื ท าใหส้ญูเสยีความมชีวีติลง 
นอกจากนีย้ังมคีวามสามารถสงูในการแขง่ขนั (Competition) กบัเชือ้
โรคพชืดา้นการใชอ้าหาร เจรญิเตบิโตสรา้งเสน้ใยและสปอรไ์ดอ้ยา่ง
รวดเร็ว บางสายพันธุส์ามารถสรา้งปฏชิวีนสาร (antibiotics) เพือ่ยับยัง้
หรอืท าลายเสน้ใยของเชือ้โรคจนเกดิการเหีย่วสลายและตายได ้



ราเขยีวไตรโคเดอรม์า (Trichoderma spp.)



ประโยชน์ : ราไตรโคเดอร์มา เป็นชีวภัณฑ์เชื้อสดมีประสิทธิภาพใน
ควบคุมโรคตายพรายในกล้วยน้ าว้าที่มีสาเหตุจาก เชื้อรา 
Fusarium oxysporum f. sp. cubense



วิธีการน าไปใช้
ใช้ราไตรโคเดอร์มาชนิดสดผสมกับปุ๋ยอินทรีย์
ใช้เชื้อสดผสมกับร าข้าวละเอียดและปุ๋ยอินทรีย์(ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยคอกเก่า)ใน
อัตราส่วน1:4:100โดยน้ าหนัก  หว่านส่วนผสมเชื้อสดทั่วบริเวณใต้ทรงพุ่ม
จนถึงรอบชายพุ่มอัตรา 50-100กรัมต่อตารางเมตร หรือโรยส่วนผสมเชื้อสด 
บริเวณโคนต้นพืชกรณีที่เกิดโรค ด้วยอัตรา10-20 กรัมต่อต้น












