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คานา
พริกมีปัญหาสารพิษตกค้างค่อนข้างมาก และถูกปฏิเสธการน่าเข้าปีละไม่ต่ากว่า 40-50 ครั้ง
ปัญหาที่ส่าคัญที่สมควรได้รับการแก้ปัญหาอย่างรีบด่วน คือการลดการใช้สารเคมีในการปูองกันก่าจัดศัตรูพืช
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและประเทศคู่ค้าและเป็นไปตามมาตรฐานสากล วิธีที่ช่วยลด
การใช้สารฆ่าแมลงคือการปูองกันก่าจัดโดยใช้ศัตรูธรรมชาติเช่น ไรตัวห้่า เพลี้ยไฟตัวห้่า แมลงช้างปีกใส
ไส้เดือนฝอย และเชื้อราสาเหตุโรคแมลง การปูองกันโดยชีววิธีนอกจากจะเป็น แนวทางในการลดการใช้สารฆ่า
แมลง รักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุนการผลิต เกษตรกร แล้วยังสามารถช่วยให้ ผู้บริโภคปลอดภัยจาก
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บทนา
พริกเป็นพืชที่ส่าคัญทางเศรษฐกิจและชีวิตประจ่าวันของคนไทย ทั้งในรูปผลผลิตสด และแปรรูป ใช้
บริโภคทั้งภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ มูลค่าการส่งออกรวมประมาณ 900 ล้านบาท/ปี พริกเป็น
พืชผักที่ปลูกมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ มีผลผลิตออกสู่ตลาดตลอดปี ผลผลิตพริกโดยเฉลี่ย ในปี
2549/2550
คือ 333,672
กิโลกรัม มีพื้นที่ปลูก 474,717 ไร่ แหล่งผลิตพริกที่ส่าคัญคือภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีการปลูกพริกมากที่สุดของประเทศ (กรมส่งเสริม
การเกษตร, 2550) ปิยรัตน์ และคณะ (2542) รายงานว่าศัตรูที่เป็นปัญหาส่าคัญในการปลูกพริกได้แก่เพลี้ยไฟ
และไรขาวนอกจากนั้นยังพบศัตรูพืชชนิดอื่นที่เป็นปัญหาในการปลูกพริก เช่นแมลงหวี่ขาว เพลี้ยอ่อน เพลี้ย
แปูง หนอนกระทู้ หนอนกระทู้หอม หนอนเจาะสมอฝูาย และแมลงวันผลไม้ เป็นต้น
แนวทางปูองกันก่าจัดแมลงศัตรูพืชโดยทั่วไปที่เกษตรเลือกใช้คือการ พ่นสารเคมีไม่ว่าจะพบหรือไม่พบ
แมลงก็ตาม ซึง่ ส่งผลให้เกษตรกรใช้สารเคมีเกินความจ่าเป็นเพราะท่าการฉีดพ่นโดยไม่นับจ่านวนประชากร
ศัตรูพืชก่อนฉีดพ่นสารเคมี จินตนาและพนิดา (2551) ได้สุ่มส่ารวจพริกจากแหล่งจ่าหน่ายจ่านวน 33 ตัวอย่าง
มาตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างกลุ่ม organophosphate พบสารพิษตกค้างถึง 6 ชนิด ปริมาณ 0.01-3.53
mg/kg จากพริกจ่านวน 17 ตัวอย่าง คิดเป็น 51.5 % ในการวิเคราะห์หาสารตกค้างในพริกจากแปลง
เกษตรกรจ่านวน 150 ตัวอย่างพบสารพิษตกค้างเป็นจ่านวนมากถึง 73 ตัวอย่าง เท่ากับ 49% และพบสารพิษ
เกินค่า MRL จ่านวน 10 ตัวอย่าง โดยพบสารกลุ่มไพรีทรอยด์ คือ cypermethrin มากที่สุด รองลงมาคือ สาร
กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต คือ chlorpyrifos จากการใช้สารเคมีในแปลงพริกอย่างหนักจึงส่งผลกระทบต้องการ
ส่งออกของประเทศไทย โดย Thai Agricultural Commodity and Food Standard (2006) รายงานว่า
ประเทศส่งออกพริกในหลายประเทศตรวจพบ สารคลอไพริฟอสมากเกินค่า MRL ท่าให้มีการระงับการส่งออก
และในเดือน ธันวาคม 2553 มีรายงานข่าวว่า กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (EU) ระงับการส่งออกพริกหยวกจาก
เมืองไทย เนื่องจากปัญหาการตรวจพบสารตกค้าง ศัตรูพืชปนเปื้อน นอกจากนี้สารเคมียังมีผลกระทบต่อตัว
ผู้ใช้สาร ซึ่งกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รายงานว่า ผลการตรวจเลือดของเกษตรกรอยู่ในเกณฑ์ไม่
ปลอดภัยและเสี่ยงต่อการเกิดพิษอันเนื่องมาจาการใช้สารเคมีก่าจัดศัตรูพืชเป็นจ่านวนสูงถึงร้อยละ 21 ของ
เกษตรกรทั้งหมด โดยเฉพาะ พริกที่ผลิต จากบริษัท ที่มีการใช้สารเคมี สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดฤดูการปลูก
การใช้ ศัตรูธรรมชาติ เข้ามาควบคุมปริมาณแมลงศัตรูพืชในแปลงนับได้ว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เป็น
มิตรต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ศัตรูธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูงในการปูองกันก่าจัดเพลี้ยไฟและแมลงหวี่ขาว
ได้แก่ ไส้เดือนฝอย แมลงช้างปีกใส เชื้อราสาเหตุโรคพืช เป็นต้น แต่เนื่องจากการใช้ศัตรูธรรมชาติในประเทศ
ไทยยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายในกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริก ดังนั้นทางศูนย์ฯได้เล็งเห็นถึงความจ่าเป็นในการให้
ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงโทษจากการใช้สารเคมี โดยส่งเสริมให้เกษตรกรลดใช้สารเคมี
โดยทดแทนด้วยการใช้แมลงศัตรูธรรมชาติ รวมถึงขั้นตอนผลิตศัตรูธรรมชาติบางชนิดและวิธีการใช้อย่างถูกวิธี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปูองกันก่าจัดยิ่งขึ้นไป

แมลงศัตรูพริก
1.เพลี้ยไฟ
ความสาคัญและลักษณะการทาลาย
เพลี้ยไฟทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้่าเลี้ยงที่ยอดอ่อน ตาดอก ท่าให้พืชไม่สามารถออกดอก
หรือดอกแคระแกรน กลีบเลี้ยงลายและแห้ง ท่าใบเสียราคา ใบบิดเบี้ยวไม่เจริญเติบโต และจะแห้งตายในที่สุด
เพลี้ยไฟมีการระบาดรุนแรงมากในฤดูร้อนช่วงที่มีอากาศแห้งแล้งเคลื่อนที่โดยลมส่วนมากเคลื่อนไหวในเวลา
กลางวันช่วง 08.00-12.00 น.
รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
เพลี้ยไฟมีขนาดเล็กมาก รูปร่างเรียวยาว ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยมีลักษณะคล้ายกัน แต่ตัวอ่อนไม่มีปีก
ตัวเมียจะวางไข่ในเนื้อเยื่อพืช จะฟักออกเป็นตัวภายใน 2-3 วัน ตัวอ่อนจะมีสีเหลือง หรือสีฟางข้าว แล้วแต่
ชนิด จะเริ่มดูดน้่าเลี้ยงส่วนอ่อนของพืช ต่อมา 4-5 วัน จะเข้าดักแด้ ไม่เคลื่อนไหว ไม่กินอาหาร สังเกตได้โดย
หนวดจะหดสั้นชี้ตรงไปข้าวหน้า ระยะนี้ใช้เวลา 1-2 วัน ก็เจริญเป็นตัวเต็มวัย มีปีก 2 คู่ ตัวมีวางไข่โดยไม่ต้อง
ผสมพันธุ์กับตัวผู้ ท่าให้ขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว (ภาพที1่ )
2.ไรขาว
ความสาคัญและลักษณะการทาลาย
ไรขาวมีส่วนปาก ที่ ไม่แข็งแรง จึงชอบท่าลายพืชในส่วนของใบอ่อน หรือส่วนยอดของพืช เช่นใน
พริก โดยพบการกินดูดกินน้่าเลี้ยงที่ผิวของใบอ่อนด้านใต้ใบ พื้นผิวใต้ใบจะส่องแสงระยิบเมื่อน่ามาส่อง
กระทบกับแสงอาทิตย์ จากนั้นจะพบว่าใบเริ่มมีสีเหลืองซีดเกิดอาการหงิก ขอบใบม้วนลง ที่ยอดท่าให้เกิดการ
แคระแกร็น ท่าลายรุนแรงท่าให้ต้นพริกชะงัก การเจริญเติบโต วิธีปูองกัน ควรตรวจดูไรขาวบนใบพืชตั้งแต่เริ่ม
ปลูกอย่างสม่่าเสมอ ถ้าเริ่มตรวจพบให้รีบก่าจัด เช่น การใช้ศัตรูธรรมชาติ เช่นไรตัวห้่า ด้วงตัวห้่า แมลงช้างปีก
ใส เป็นต้น
รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
มีขนาดเล็กเพียง 0.2 มิลลิเมตร วงจรชีวิต ตั้งแต่ระยะไข่ ตัวอ่อน ถึงตัวเต็มวัย ประมาณ 4-5 วัน สามารถ
มองเห็นไรขาวได้โดยการมองผ่านกล้องจุลทรรศน์ มักพบระบาดหนักในฤดูฝนช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน
ท่าให้เกิดการหยุดเจริญในพืช ได้แก่ พริก กะเพรา แตงกวา ส้มโอ ฯลฯ (ภาพที2่ )
3.แมลงวันผลไม้ทาลายพริก หรือแมลงวันพริก
ความสาคัญและลักษณะการทาลาย
การเข้าท่าลายของแมลงวันพริกเกิดจากตัวเต็มวัยเพศเมียใช้อวัยวะวางไข่แทงลงไปในผลพริกเพื่อ
วางไข่
ตัวหนอนจะชอนไชกินไส้ในผลพริกท่าให้พริกเน่าและร่วง ในระยะเริ่มแรกจะสังเกตได้ยากอาจพบอาการ
บริเวณใต้ผิวเปลือกเมื่อหนอนโตขึ้นเรื่อย ๆ จะท่าให้ผลเน่าเละแล ะมีน้่าไหลเยิ้มออกทางรูที่หนอนเจาะออกมา
เพื่อเข้าดักแด้ในดิน นอกจากนี้รอยแผลที่เกิดขึ้นจากการวางไข่ของแมลงยังส่งผลให้เชื้อจุลินทรีย์สาเหตุโรคพืช
เข้าท่าลายตามท่าให้ผลเน่าและร่วงหล่นก่อนระยะเก็บเกี่ยว ในพื้นที่ที่ไม่มีการปูองกันหรือควบคุมแมลงวันพริก
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเข้าท่าลายอาจรุนแรงมากถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น จึงจ่าเป็นที่ต้องปูองกัน
การเข้ามาท่าลายผลผลิตพริกของแมลงวันพริก เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดจากการเข้าท่าลายของแมลง
ชนิดนี้

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
ตัวเต็มวัยเพศเมียมีอวัยวะวางไข่ ที่แหลมและแข็งแรง แทงผิวของเนื้อเยื่อพืชลึก 0.5-1.0 มิลลิเมตร
เพื่อวางไข่ที่มีลักษณะรูปร่างยาวรี สีขาวขุ่น ผิวเป็นมันสะท้อนแสง เมื่อใกล้ฟักสีของไข่จะเข้มขึ้น ระยะไข่
2-3 วัน ก็จะฟักเป็นตัวหนอนมีลักษณะหัวแหลมท้ายป้าน มีสีขาว หรือสีใกล้เคียงกับสีของพืชอาหาร ตัว
หนอนเคลื่อนที่โดยการยืดหดลาตัวซึ่งเป็นปล้องๆ ส่วนหัวมีปากเป็นตะขอแข็งสีดาหนึ่งคู่เรียกว่า “mouth
hook” ซึ่งเป็นอวัยวะที่หนอนใช้ชอนไชกินเนื้อเยื่อภายในผลพริกทาให้ผลพริกเน่าและร่วง นอกจากนี้ตัว
หนอนยังมีความสามารถพิเศษในการงอตัวและดีดกระเด็นไปได้ไกล (หนอนวัย 3) ซึ่งช่วยให้หนอนหาที่
เหมาะสมเพื่อเข้าดักแด้ในดิน ระยะหนอนมี 3 ระยะ ( 8-10 วัน) ดักแด้มีรูปร่างกลมรีคล้ายถังเบียร์ ไม่
เคลื่อนไหว ระยะแรกจะมีสีขาวและค่อยเปลี่ยนเป็นสีน้าตาล สีจะเข้มขึ้นเรื่อยๆ ระยะดักแด้ 11-14 วัน ก็
จะออกเป็นตัวเต็มวัยซึ่งมีปีกบางใสสะท้อนแสงและมีแถบสีเหลืองที่ส่วนอก จึงเรียกว่า “แมลงวันทอง ”
ในระยะตัวเต็มวัยมีอายุเฉลี่ย 77-183 วัน โดยตลอดวงชีวิตจากไข่ถึงตัวเต็มวัยใช้เวลา 23-25 วัน
(ภาพที3่ )
4.หนอนเจาะสมอฝ้าย
ความสาคัญและลักษณะการทาลาย
เป็นแมลงศัตรูที่ส่าคัญของพืชเศรษฐกิจหลายชนิดโดยเฉพาะฝูาย มีพืชอาหารมากถึง 70 ชนิด พบ
การระบาดตลอดปี ตัวหนอนกัดกิน ผลพริก ใบอ่อน ยอดอ่อนพริก เมื่อโตขึ้นมีนิสัยกัดกินกันเอง จึงพบ
หนอนเพียงหนึ่งตัวต่อผลหรือฝัก
รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
ไข่ ฟองเดี่ยวๆ พบตามยอดอ่อน ก้านใบ ดอก ลักษณะไข่กลมคล้ายฝาชีสีนวล ระยะไข่
2-3 วัน
ตัวหนอน มี 5 วัย โดยวัยแรกจะมีสีขาวนวล เมื่อเข้าสู่วัยสองสีลายของล่าตัวเข้มขึ้นเป็นสีน้่าตาล
อ่อน มีตุ่มขนสีน้่าตาลเข้มเส้นขนด่า หนอนวัยที่สามล่าตัวมีสีน้่าตาลปนเขียว เมื่อข้าสู่วัยที่
สี่ ล่าตัวจะ
เปลี่ยนเป็นสีด่าปนเขียว หนอนวัยที่ห้า ล่าตัวจะเปลี่ยนเป็นสีส้มแก่ หนอนโตเต็มที่มีขนาด 3.5 เซนติเมตร
ระยะหนอนประมาณ 16-22 วัน ดักแด้ มีสีน้่าตาลไหม้ ขนาด 1.8 เซนติเมตร
ดักแด้ สีน้่าตาลไหม้พบตามพืชอาหารหรือในดิน ขนาด 1.8 เซนติเมตร อายุดักแด้ประมาณ 10-12
วัน
ตัวเต็มวัย ซึ่งเป็นผีเสื้อกลางคืน ขนาดวัดเมื่อกางปีกประมาณ 3-4 ซม. ส่วนหัว อก และ ท้องสี
น้่าตาล ปีกคู่หน้าของเพศผู้มีสีน้่าตาลอมเขียวหรือสีเขียวมะกอก เลยกึ่งกลางของปีกไปทางด้าน หน้ามีจุดสี
น้่าตาลเข้มขนาดโตประมาณหัวเข็มหมุดอยู่ 1 จุด ส่วนเพศเมียปีกคู่หน้ามีสีน้่าตาลหรือสีอิฐ ปีกคู่หลังของทั้ง
สองเพศสีครีม มีรอยสีน้่าตาลเกือบด่าพาดไปตามขอบปีก ส่วนท้อเพศผู
ง ้เรียวยาว และปลายท้องมีขนปกคลุม
เป็นกระจุก อายุตัวเต็มวัยประมาณ 7-18 วัน รวมวงจรชีวิตประมาณ 29-38 วัน (ภาพที่ 3)
พืชอาหาร ฝูาย ข้าวโพด ข้าวฟุาง ยาสูบ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วฝักยาว ปอกระเจา กระเจี๊ยบ
มะเขือเทศ พริก ส้มเขียวหวาน มะม่วงหิมพานต์ สตอรเบอรี่ ทานตะวัน กุหลาบ เบญจมาศ คาเนชั่น เยอบี
ร่า และดาวเรือง เป็นต้น
5.หนอนกระทู้ผัก
ความสาคัญและลักษณะการทาลาย

เป็นแมลงที่ส่าคัญอีกชนิดหนึ่งต่อการปลูกพืชผักในประเทศไทย ตัวหนอนวัยแรกๆ อยู่เป็นกลุ่ม เริ่ม
ท่าลายผักตั้งแต่เริ่มฟักออกมาจากไข่ใหม่ ๆ ในระยะต่อมาจะเริ่มท่าลายยอดรุนแรงมากสามารถกัดกินใบ ก้าน
ดอก หัวได้ทุกส่วน และแทะท่าลายผิวใบท่าให้เห็นเป็นรอยฝูาสีขาวตามใบ บางครั้งจึงเรียกตัวหนอนชนิดนี้ว่า
หนอนรัง หรือหนอนครัว ตัวอ่อนกินจุ พบมูลมากมาย
รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
ไข่ เป็นกลุ่มตามใต้ใบ จ่านวนนับร้อยฟอง มีขนสีน้่าตาลปกคลุม ระยะไข่ 3 - 4 วัน
ตัวหนอน ล่าตัวอ้วนปูอม มีจุดสีด่าใหญ่ตรงปล้องที่ 3 ผิวเรียบสีน้่าตาลปนเทาหรือด่า มีเส้นขาวพาด
ตามยาวสองข้างล่าตัว เหนือเส้นจะมีจุดด่าเป็นรูปสามเหลี่ยมเกือบทุกปล้อง เมื่อถูกรบกวนจะม้วนตัวแบบ
กิ้งกือ หนอนที่เกิดใหม่จะอยู่รวมกลุ่มแทะกินผิวใบพืช และหนอนจะเริ่มแยกย้ายไปต้นอื่น ๆ หลังจากพ้นวัยที่
2 หนอนโตเต็มที่มีขนาด 3 - 4 เซนติเมตร และเคลื่อนไหวช้า หนอนมีการเจริญเติบโต 5 ระยะ ระยะหนอน
10 - 14 วัน
ดักแด้ ดักแด้มีสีน้่าตาลเข้ม หนอนเข้าดักแด้ในดิน ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ระยะดักแด้ 7 -10
วัน
ตัวเต็มวัย ปีกคู่หน้าสีน้่าตาลแก่ มีลวดลายขาวขีดด่าสลับทั่วไป ปีกคู่หลังสีมุก ขอบปีกสีน้่าตาลแก่
ระยะตัวเต็มวัย 7-14 วัน (ภาพที่ 3)
พืชอาหาร พืชตระกูลกะหล่่า มะเขือเทศ พืชไร่ต่างๆ เช่น ข้าวโพด ฝูาย ถั่ว งา ไม้ผล ไม้ดอก
6. หนอนกระทู้หอม หนอนหลอดหอม หนอนหนังเหนียว
ความสาคัญและลักษณะการทาลาย
เป็นศัตรูส่าคัญมากที่สุดของการปลูกพืชผักโดยเฉพาะในเขตภาคกลาง และจังหวัดใกล้เคียง เป็นแมลง
ที่มีพืชอาหารหลายชนิด ทั้งผัก พืชไร่ ไม้ผล ไม้ดอก ความเสียหายที่พบรุนแรงกับหนอนในระยะโตขึ้นตั้งแต่วัย
3 ขึ้นไป โดยหนอนจะแยกย้ายกัดกินทุกส่วนของพืช หนอนกระทู้หอมมีการขยายขอบเขตพื้นที่มีความสามารถ
ในการสร้างความต้านทานสารฆ่าแมลงได้รวดเร็วจึงได้รบฉายาว่าหนอนหนังเหนียว ลักษณะการท่าลาย ตัว
หนอนเจาะเข้าไปกัดกินในหลอดหอม หัวหอม ถ้าเป็นผักพวกกะหล่่า หนอนจะกัดยอด กาบใบ หัว พวกไม้ดอก
เช่น กุหลาบ จะได้กัดกินในดอกท่าให้ไม่สามารถเก็บดอกได้ มักระบาดช่วงต่อของฤดูหนาวและฤดูร้อน
โดยเฉพาะในเดือนมกราคม – มีนาคม ในช่วงนี้หากปริมาณหนอนมากความเสียหายจะรุนแรงมากขึ้น หาก
ปูองกันก่าจัดไม่ถูกต้องแล้ว ผลผลิตจะได้รับความเสียหายและคุณภาพพืชผักไม่เป็นที่ต้องการของตลาด
ระดับเศรษฐกิจ กลุ่มไข่ 0.2 กลุ่ม หรือหนอน 1 ตัวต่อกอ
รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
หนอนกระทู้หอมมีล่าตัวอ้วน ผนังล่าตัวเรียบมีหลายสี เช่น เขียวอ่อน เทาปนด่า น้่าตาลด่า น้่าตาล
อ่อน ด้านข้างจะมีแถบสีขาวพาดตามความยาวล่าตัวด้านละแถบจากส่วนอกจนถึงปลายสุดล่าตัว หนอนมีการ
เจริญเติบโต 6 ระยะ
ไข่ เป็นกลุ่มเล็กๆ ตามใต้ใบ มีใยสีขาวปกคลุม โดยเฉลี่ยวางไข่ประมาณ 20 ฟองต่อกลุ่ม ระยะไข่
ประมาณ 2-3 วัน แม่ผีเสื้อจะวางไข่ในตอนหัวค่่า (18.00-20.00 น.)
ตัวหนอน อ้วน ผิวเรียบ ตัวหนอนมีหลายสี เช่น สีเขียวอ่อน เทาปนด่า น้่าตาล ด้านข้างล่าตัวมีแถบ
สีขาวข้างละแถบ หนอนโตเต็มที่ยาวประมาณ 2.5 ซม. ระยะหนอนประมาณ 14-17 วัน
ดักแด้ เข้าดักแด้ในดินบริเวณโคนต้นพืช ดินลึกประมาณ 1-2 นิ้ว ระยะดักแด้ประมาณ 5-7 วัน

ตัวเต็มวัย เป็นผีเสื้อขนาดกลางสีน้่าตาลปนเทา ขนาดเมื่อกางปีกกว้าง 2 – 2.5 ซม. ปีกคู่หน้า
มีสีน้่าตาลแก่ปนเทา ที่กลางปีกมีสีน้่าตาลอ่อน 2 จุด ปีกคู่หลังสีขาวขุ่น อายุตัวเต็มวัย
4-10 วัน (ภาพที่
3)
พืชอาหาร หอม กะหล่่าปลี กะหล่่าดอก ผักกาดขาวปลี พริก หน่อไม้ฝรั่ง ถั่วฝักยาว มันเทศ มะเขืเอทศ มะระ
ข้าวโพดหวาน ถั่วเหลือง องุ่น กุหลาบ
7. ไรแดง
ความสาคัญและลักษณะการทาลาย
จะดูดกินน้่าเลี้ยงบริเวณบนใบและผล ท่าให้ใบเปลี่ยนเป็นสีเขียวจางและร่วงในที่สุด ถ้าท่าลายที่ผลท่า
ให้ผลเปลี่ยนเป็นสีเขียวจาง หากการท่าลายเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในขณะที่ผลยังเล็กอยู่จะท่าให้ผลร่วงในที่สุด
พบว่ามีปริมาณสูงในฤดูแล้งและในฤดูฝนที่ฝนไม่ตกติดต่อกันเป็นเวลานาน
ส่าหรับดาวเรืองมักพบการท่าลายของไรแดงเมื่อดาวเรืองอายุสองเดือนครึ่ง หลังการย้ายกล้า โดยไรแดงจะ
สร้างใยที่ดอกและใบ
รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
เพศเมีย ล่าตัวกลมแบนมีสีแดงเข้ม หรือน้่าตาลเกือบด่า ขนบนล่าตัวด้านหลังสั้นคล้ายกระบอง ขาทั้งคู่
มีสีเหลืองอ่อน ความยาวของล่าตัวเฉลี่ย 0.34 มม. และกว้าง 0.228 มม. วางไข่ได้เฉลี่ย 12.7 ฟอง และเฉลี่ย
3.19 ฟองต่อวัน
เพศผู้ ล่าตัวมีสีน้่าตาลอ่อน ขนาดเล็กกว่าเพศเมีย ด้านหน้าของล่าตัวกว้างและค่อย ๆ เรียวแคบเล็กลง
ทางด้านท้าย ก้นแหลมและขายาว ความยาวของล่าตัวเฉลี่ย0.25 มม. กว้าง 0.17 มม. การเจริญเติบโตจากระยะ
ไข่จนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัยกินเวลานานประมาณ 9-10 วัน โดยแต่ละระยะใช้เวลานานดังนี้ ระยะไข่ 3-4 วัน ตัว
อ่อนระยะที่ 1 เท่ากับ 1-2 วัน ตัวอ่อนระยะที่ 2 เท่ากับ 1-2 วันตัวอ่อนระยะที่ 3 เท่ากับ 2-3 วัน ตัวเต็มวัยเพศ
เมียมีชีวิตอยู่ได้นาน 12-15 วัน และเพศผู้มีชีวิตอยู่ได้นาน 14-18 วัน (ภาพที3่ )
8. แมลงหวี่ขาว
ความสาคัญและลักษณะการทาลาย
แมลงหวี่ขาวทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดน้่าเลี้ยงบริเวณใบ การแพร่กระจายของแมลงหวี่ขาว ส่วนใหญ่
จะอยู่ในเขตร้อน แต่ก็พบในเขตกึ่งร้อนและเขตอบอุ่นเช่นกัน ส่าหรับดาวเรืองระยะการเจริญเติบโตทางล่าต้น
มักพบตัวเต็มวัยที่ใบ (ภาพที่ 3)
การแพร่กระจายและฤดูกาลระบาด
แมลงหวี่ขาวพบระบาดในแหล่งปลูกพืชทั่วๆไป
พืชอาหาร
พืชเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น พืชตระกูลกะหล่่า ฝูาย ยาสูบ พริก มันเทศ มะเขือเทศ กระเจี๊ยบเขียว
มะเขือเปราะ ปอแก้ว ถั่วต่างๆ
รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
แมลงหวี่ขาววางไข่เป็นกลุ่มใต้ใบพืช ก้านไข่จะติดอยู่กับเนื้อเยื่อของพืช รูปร่างยาวรีสีเหลืองอ่อน ไข่มี
ขนาด 0.1 - 1.3 มิลลิเมตร ตัวอ่อนมีลักษณะแบนราบติดกับผิวใบ ลอกคราบ 3 ครั้ง ระยะตัวอ่อน 11 - 18

วัน ดักแด้มีขนาด 0.6 - 0.8 มิลลิเมตร ระยะดักแด้ 5 - 7 วัน ตัวเต็มวัยจะออกจากดักแด้ตรงรอยแตกที่ส่วน
อก เพศเมียวางไข่ได้สูงสุดมากกว่า 100 ฟอง ตัวเต็มวัยมีอายุ 2 - 11 วัน (วิภาลัย, 2555)
9. เพลี้ยอ่อน
ความสาคัญและลักษณะการทาลาย
เพลี้ยอ่อน ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้่าเลี้ยงตามใบ ยอดอ่อนและดอกท่าให้หงิกงอเป็นคลื่น
หากมีการระบาดมาก ๆ จะท่าให้ไม้ดอกเหี่ยวและอ่อนแอ ไม่ออกดอก บริเวณที่มีเพลี้ยอ่อนระบาดมักจะพบ
เห็นมดอาศัยกินน้่าหวานที่เพลี้ยอ่อนถ่ายออกมาก จะท่าให้เกิดราด่า
รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
เพลี้ยอ่อน เป็นแมลงปากดูดที่มีขนาดเล็ก ผนังล่าตัวอ่อนนุ่ม ขยายพันธุ์ได้โดยไม่ต้องมีการผสมพันธุ์และ
ออกลูกเป็นตัว มีทั้งชนิดมีปีก และไม่มีปีก ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยมีลักษณะคล้ายคลึงกันมาก ต่างกันที่ขนาด
และสี เจริญเติบโตลอกคราบ 4-5 ครั้ง ตัวเต็มวัยขนาด โตเต็มที่ประมาณ 1 มิลลิเมตร สีล่าตัวมีตั้งแต่สีเขียว
อ่อนไปจนถึงสีด่าเข้ม ที่ปลายส่วนท้องจะมีท่อเล็ก ๆ ยื่นยาวออกมา 2 ท่อ เพลี้ยอ่อนตัวหนึ่ง ๆ จะให้ลูกได้
ประมาณ 27 ตัว ระยะตัวอ่อนประมาณ 5-6 วัน ระยะตัวเต็มวัยประมาณ 3-14 วัน อายุเฉลี่ย 11 วัน
การแพร่กระจาย
เพลี้ยอ่อนจะพบเห็นอยู่ทั่วไปตลอดปี การกระจายตัวของเพลี้ยอ่อนเป็นแบบรวมกลุ่ม ปกติจะไม่เกิดการ
ระบาด เพราะธรรมชาติคอย ควบคุม เช่น ปริมาณน้่าฝน ศัตรูธรรมชาติ แต่ถ้าฝนทิ้งช่วงหรือในฤดูแล้ง อากาศ
ร้อนจะเกิดการระบาดของเพลี้ยอ่อน (ภาพที3่ )
พืชอาหาร
ใบไม้ดอก เช่น ดาวเรือง กุหลาบ เบญจมาศ ดอกรัก ชบา ยี่โถ บานชื่น แม้แต่บัว ฯลฯ ในพืชไร่ชนิดต่าง ๆ ใน
พืชผัก ฯลฯ

ศัตรูธรรมชาติ
1.ไรตัวห้่า
4. แตนเบียนเพลี ้ยอ่อน
7. หนอนแมลงวันดอกไม้
10.แมงมุม
(ภาพที4่ -7)

2.มวนตัวห้่า
5.มวนพิฆาต
8. เพลี ้ยไฟตัวห ้า
11. ตัวอ่อนด้ วงตัวห ้า

3.แมลงช้างปีกใส
6. ดักแด้ แตนเบียนหนอนกระทู้ผกั
9. ตัวอ่อนแมลงช้ างปี กใส
12. แมลงวันขายาว

0.2 มม.

ก.

0.3 มม.

ข.

0.5 มม.

ค.

0.54 มม.

ง.

0.6 มม.

จ.

0.7 มม.

ฉ.

ภาพที่ 1 วงจรชีวิตของเพลี ้ยไฟพริก
ข. ตัวอ่อนวัยที่ 1 ค. ตัวอ่อนวัยที่ 2
. ก่อนเข้ าดักแด้ จ. ดักแด้
ฉ. ตัวเต็มวัย

ก. ไข่
ง

0.06 มม.

ก.

0.12 มม.

ข.

0.16 มม.

ค.

0.20 มม.

ง.

0.15 มม.

ภาพที่ 2 ลักษณะของไรขาว แต่ละระยะ
ก. ไข่ ข. ตัวอ่อน ค. เพศผู้ ง. เพศเมีย จ. เพศผู้แบกเพศเมียระยะดักแด้

จ.
งงส

ศัตรู พืช

0.8 มม.
ก

3.5 -4 ซม.
ข

จ

1.5 ซม.
ช
ภาพที่ 3

ค

7 มม.

0.9-1.3 มม.
ง

3.5 -4 ซม.

2-2.5 ซม.
ฉ

6.5 – 9.5 ซม.
ซ

0.5 มม.
ฌ

ก= แมลงหวี่ขาว ข= หนอนกระทู้ผกั
ค= หนอนเจาะผลพริก
ง= เพลี ้ยอ่อน
จ= แมลงวันพริก
ฉ = หนอนหลอดหอม
ช= หนอนห่อใบพริก ซ= หนอนผีเสื ้อหัวกะโหลก ฌ = ไรแดง

ข.

0.4-0.7 มม.

ก.

0.3 มม.

0.9-1.2 มม.

ภาพที่ 4 วงจรชีวิตของไรตัวห ้า
. ไข่
ข. ตัวอ่อน
ค. ตัวเต็มวัย

ก

ก1

ก3

ก2

ก.

0.6 มม.

ก.

ก

ข.

0.7-1.5มม.

1.5-2.0 มม.

ค.

ภาพที่ 5 วงจรชีวิตของมวนตัวห ้า
. ไข่ ข. ตัวอ่อน ค. ตัวเต็มวัย

ก

0.03 ซม.

ค.

0.8-1 ซม.

ข.

0.3-0.4 ซม.

ค.

1-1.8 ซม.

ภาพที่ 6 วงจรชีวิตของแมลงช้ างปี กใส
. ไข่ ข. ตัวอ่อน ค. ดักแด้ ง. ตัวเต็มวัย

ง.

ศัตรู ธรรมชาติ

2-3 มม.
ก

3-5 มม.
ข

2-3.5 มม.

1-2.5 มม.
จ

ง

1.5-3 มม.
ช
ภาพที่ 7 ก= แตนเบียนเพลี ้ยอ่อน
ง= หนอนแมลงวันดอกไม้
ช= แมงมุม

2.5-4 มม.
ซ

1.5-2 มม.
ค

3.5-4.5 มม.
ฉ

2-3 มม.
ฌ

ข= มวนพิฆาต
ค= ดักแด้ แตนเบียนหนอนกระทู้ผกั
จ= เพลี ้ยไฟตัวห ้า ฉ= ตัวอ่อนแมลงช้ างปี กใส
ซ= ตัวอ่อนด้ วงตัวห ้า ฌ= แมลงวันขายาว

ตารางที่ 1 ลักษณะการหงิก ของเพลี ้ยไฟและไรขาวบนต้ นพริก

ระดับ
การ
หงิก

อาการหงิกที่เกิดจากการทาลายของเพลีย้ ไฟและไรขาวพริก
ไรขาว

เพลีย้ ไฟ

เพลีย้ ไฟ+ไรขาว

0

ใบปกติ

ก.
ใบปกติ

ใบปกติ

ข.

1

ฐานของใบสีเขียวซีด อม
น ้าตาล หลังใบเห็นเส้ นใบ
เริ่ มหดเข้ าหากัน

ฐานของใบปรากฏเส้ นสีขาว
จากขอบใบ มีสเี ขียวซีดอม
น ้าตาล หลังใบสีเขียวปกติ

ฐานใบปรากฏเส้ นสีขาว สีใบสี
เขียวเข้ ม ใต้ ใบเห็นเส้ นใบ
ชัดเจน ใบยอดแสดงอาการทัง้
หงิกงอม้ วนขึ ้นและม้ วนลง

2

ใบยอดขนาดเล็กลงมีสเี ขียว
อมน ้าตาล ขอบใบหยักงอ
ม้ วนลงใต้ ใบหยักเป็ นคลืน่
ผิวใบมันวาว

เส้ นใบสีขาวตลอดทังใบ
้ ขอบ
ใบมีสนี ้าตาลไหม้ หลังใบเริ่ ม
หงิกงอ แต่สใี บยังเป็ นสีเขียว
ปกติ

ใบยอดขนาดเล็กลงมีสเี ขียวอม
น ้าตาล ขอบใบหยักงอ ขอบใบ
ไหม้ สนี ้าตาล และตามเส้ นใบ
หลังใบมันวาวเส้ นใบเริ่ มชิดกัน
มากขึ ้น

3

ใบยอดหงิกงอเล็กลงสี
น ้าตาลปนเขียว ใต้ ใบเป็ น
คลืน่ เห็นเส้ นใบชัดเจน

ใบยอดหงิกงอเล็กลงสีน ้าตาล
ปนเขียว ใบซีดมีเส้ นสีขาว
ตามเส้ นใบและขอบใบ เป็ นสี
น ้าตาลไหม้ และเริ่ มเหลือง
ตามผิวใบ

ใบยอดหงิกงอเล็กลง ฐานใบเริ่ ม
เหลืองอมน ้าตาล ขอบใบไหม้
หลังใบสีเขียวเข้ ม เห็นเส้ นใบ
ชัดเจน

4

ใบยอดกุด

ใบยอดกุด

ใบยอดกุด

ก

ข

ค

ภาพที่ 8 ระดับการหงิกของพริก (L0-L4) จากการทาลายของ ก. ไรขาว ข. เพลี ้ยไฟ และ
ค. การทาลายร่วมกันของเพลี ้ยไฟและไรขาว

โรคที่สาคัญของพริก
1. โรคแอนแทรคโนส (pepper anthracnose) หรือโรคกุ้งแห้งในพริก อาการจะเริ่มจากแผลหรือจุดช้่า
เป็นแอ่งยุบลงที่ผลพริก แผลเหล่านี้ต่อมาจะแห้งเป็นสีน่้าตาลหรือสีด่า เชื้อจะเข้าท่าลายผลพริกได้ทุก
ระยะ แผลซึ่งถูกท่าลายจะหยุดการเจริญเติบโตขณะเดียวกันส่วนรอบๆ จะเจริญไปเรื่อยๆ ท่าให้เกิด
อาการคดโค้งงอหรือบิดเบี้ยวขึ้น ลักษณะคล้ายกุ้งแห้ง
ปูองกันก่าจัดโดย 1. งดปลูกพริกในแปลงปลูกที่เคยมีโรคระบาดมาก่อนไม่ต่ากว่า 3 ปี
2. ก่าจัดพืชอาศัยและวัชพืชซึ่งอาจเป็นที่อาศัยชั่วคราวของเชื้อให้หมดจากบริเวณแปลงปลูก
3. เลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่สะอาดปราศจากโรคโดยการแช่ในน่้าอุ่น 49 องศาเซลเซียส 20 นาที
หรือแช่ในสารละลาย HgCI2: 2000 5-10 นาที
4. เมื่อเกิดโรคขึ้นให้ฉีดพ่นต้นพริกด้วยสารเคมีฆ่าเชื้อราต่างๆ เช่น ไซแรม แคปแตน แอนท
ราโคล ไซเน็บ ไดโฟลาแทน และวามีนเอส ในอัตราส่วนตั้งแต่ 40-60 กรัม ต่อน่้า 20 ลิตร ทุก 7-10 วัน หรือ
3-5 วัน ในกรณีที่เป็นรุนแรง
2. โรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อ Fusarium (Fusarium wilt) อาการ ใบเหลืองเหี่ยวลู่ลงและร่วงหลุดจากต้นใน
ที่สุด ในกิ่งหรือแขนงที่ยังอ่อนจะเปลี่ยนเป็นสีน้่าตาลแล้วแห้งตาย ระยะนี้เมื่อถอนต้นขึ้นมาจากดินจะพบว่า
ส่วนของโคนต้นและรากถูกท่าลายเปลือกหลุดล่อนเน่า เป็นสีน้่าตาลเข้ม รากส่วนใหญ่จะขาดหลุดติดอยู่ในดิน
หากดินมีความชื้นสูงจะพบเส้นใยและสปอร์ของราเป็นสีขาวหรือสีส้มอ่อนๆ เกาะติดเป็นกลุ่มอยู่ที่บริเวณแผล
ปูองกันก่าจัดโดย 1. หลีกเลี่ยงการปลูกพริกลงในดินที่เคยมีโรคเกิดมาก่อน โดยเฉพาะกล้าควรเพาะในดินที่
แน่ใจว่าสะอาดปราศจากเชื้อหรือไม่ก็ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
2. ควรปลูกพริกบนดินที่ยกเป็นร่องสูงมีการระบายน้่าดี ดินเหนียวจัดที่อุ้มน้่าในที่ลุ่มเมื่อเกิด
โรคมักจะรุนแรงและเสียหายมากกว่าในดินแห้งหรือดินปนทราย
3. เลือกปลูกพริกโดยใช้พันธุ์ที่มีความต้านทานต่อโรค
3. โรคใบหงิก
3.1 โรคใบหงิกเนื่องจากเพลี้ยไฟ อาการเพลี้ยไฟจะดูดน่้าเลี้ยงจากใบพริก โดยเฉพาะส่วนใบอ่อนและตา
ดอก ท่าให้ใบพริกหงิกงอย่น ขอบใบห่อขึ้น ใบเล็กลง ผิวใบมีจุดสีน่้าตาล ใบอ่อนจะหลุดร่วงได้ง่ายและออกเป็
นกระจุก ท่าให้ยอดหงิกไม่ผลิดอกออกผล
ปูองกันก่าจัดโดย 1. ให้น่้าในแปลงปลูก
2. ใช้สารฆ่าแมลง เช่น คาร์บาริล ฉีดพ่นเมื่อตรวจพบเพลี้ยไฟระบาด 5 ตัว/ยอด พ่นทุก 7-10
วัน หยุดพ่นอย่างน้อย 3 วัน ก่อนเก็บเกี่ยว
3.2 โรคใบหงิกเนื่องจากไรขาว อาการระยะแรกใบจะไม่เรียบ ใบอ่อนที่ยอดจะเล็กเรียวแหลม ก้านใบ
ยาว ต่อมาขอบใบจะพับลงด้านล่าง ท่าให้ใบเรียวยาวมากขึ้น ในที่สุดใบอ่อนส่วนยอดจะหงิกเป็นฝอย
ต้นแคระแกร็นชะงักการติดดอกออกผล
ปูองกันก่าจัดโดย 1. หมั่นตรวจดูยอดพริกโดยใช้แว่นขยายจะช่วยให้สังเกตได้ง่าย
2. ใช้สารก่ามะถันผงพ่นเป็นระยะๆเมื่อเริ่มระบาด แต่ถ้าพริกมีอาการใบหงิกแล้ว ใช้ไดโค
ฟอลฉีดพ่นหากฉีดพ่นด้วยก่ามะถันผง สามารถเก็บเกี่ยวผลได้ทันที แต่ถ้าใช้ไดโคฟอล ควรทิ้งระยะ 7 วัน ก่อน
เก็บผลสด

4. โรคใบจุดตากบ (Frog eye leaf Spot) เกิดจากเชื้อ Cercospora capsici Heald and Wolf ปกติ
เชื้อจะเข้าท่าลายใบแก่ที่อยู่ด้านล่าง 2-3 ใบ แต่หากสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อ จะท่าความ
เสียหายรุนแรง เชื้อสามารถเข้าท่าลายได้ทุกส่วนของพืช แผลมีลักษณะเป็นวงกลม สีน้่าตาลขนาด
3-4
มิลลิเมตร เนื้อเยื่อกลางแผลแห้งบางเป็นสีขาวหรือเทา กลางแผลมีราสีเทาด่า รอบแผลเป็นสีเหลือง หากเกิด
แผลที่ขั้วผลจะท่าให้ผลร่วง ถ้าเกิดบนล่าต้นและกิ่งมีลักษณะเป็นแผลยาวสีด่าหรือน้่าตาลเข้ม หากรุนแรงจะ
ท่าให้ส่วนที่ถูกเชื้อท่าลายตายได้
ปูองกันก่าจัดโดย 1. หมั่นตรวจแปลง เก็บส่วนที่เป็นโรคออก เผาท่าลาย
2. ฉีดพ่นด้วยสารปูองกันก่าจัดโรคพืช ที่มีประสิทธิภาพ
5. โรครากเน่าและโคนเน่าของพริก ( root and stem rot disease) มีสาเหตุจากเชื้อรา Sclerotium
rolfsii เป็นโรคหนึ่งที่ส่าคัญและก่อให้ความเสียหายต่อผลผลิตเป็นอย่างมาก ลักษณะอาการของโรคคือ โคนต้น
มีแผลสีน้่าตาล มีเส้นใยเชื้อราสีขาวหรือมีเม็ดกลมคล้ายเม็ดผักกาดสีขาวหรือสีน้่าตาล ล่าต้นแคระแกร็น
ใบเหลืองเหี่ยวหลุดร่วง รากหลุดร่วง
ปูองกันก่าจัดโดย 1. ไถดินตากแดดเพื่อก่าจัดเชื้อราและแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช
2. ปรับปรุงโครงสร้างของดินด้วยปุ๋ยคอก - ปุ๋ยหมัก เพื่อให้รากพืชสามารถเจริญเติบโตได้ดี
และดูดอาหารอย่างเต็มที่ สร้างความต้านทานให้ต้นพริก
3. ปรับปรุงโครงสร้างทางเคมีของดิน (pH) โดยใช้ปูนขาวให้ได้ประมาณ 6.3 - 6.8 เพื่อให้พืช
สามารถดูดอาหารได้อย่าสมดุล
4. ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มารองก้นหลุมพร้อมปลูกเพื่อปูองกันเชื้อราสาเหตุ โรครากเน่าโคนเน่า
และหลังจากปลูกอีกครั้งเมื่ออายุพริกได้ประมาณ 2 - 2 1/2 เดือน
5. เมื่อเจอต้นที่เป็นโรคให้ถอนไปเผาท่าลายในทันที ใช้น้่าปูนขาวราดบริเวณหลุมปลูกที่อยู่
รอบ ๆ โดยใช้ปูนขาวอัตราส่วนประมาณ 5 ก่ามือผสมน้่า 5 ลิตร ราดให้ทั่วเพื่อฆ่าเชื้อโรค พร้อมทั้งขุดดิน
บริเวณหลุมที่เป็นโรคตากแดดและโรยปูนขาวเพื่อฆ่าเชื้อรา
6. โรคใบด่างของพริก (Pepper mosaic) เกิดจาก ไวรัสใบด่างแตง ( Cucumber mosaic virus,
CMV) จะแสดงอาการใบพริกด่างหรือมีจุดแผลสีน้่าตาลบนใบ ใบเสียรูปบิดเบี้ยวลดขนาด ใบเรียวเล็กเป็น
เส้นเพราะเนื้อใบ และเส้นใบเจริญไม่สัมพันธ์กัน ใบร่วงบางครั้งฝักพริกเล็ก หรือด่าง ผิวขรุขระ ต้นแคระ
แกร็น แพร่ระบาดโดย เพลี้ยอ่อนหลายชนิดเป็นพาหะน่าโรคและถ่ายทอดได้ด้วยวิธีกล พืชอาศัยกว้าง ไม้
ดอก เช่น หงอนไก่ บานไม่รู้โรย และทานตะวัน พืชตระกูลแตง เช่น แตงไทย แตงกวา บวบ และ
มะระ พืชผัก เช่น ถั่วแขก ถั่วพุ่ม ถั่วลันเตา งา พริก ยาสูบ และมะเขือเทศ
ปูองกันก่าจัดโดย
1. เสริมความแข็งแรงให้พืช
2. เลือกกล้าพริกที่แข็งแรงปลูก
3. หมั่นตรวจแปลง พบต้นแสดงอาการถอนออกฝังลึกนอกแปลง
4. ก่าจัดวัชพืชในแปลง และบริเวณรอบแปลงไม่ให้เป็นที่หลบหรืออาศัยของแมลงพาหะน่าโรค
5. ใช้แผ่นพลาสติกสีเงินคลุมแปลงเพื่อไล่แมลง และติดตั้งกับดักกาวเหนียวกระจายทั่วแปลง
6. ควบคุมแมลงพาหะด้วยสารสกัดสมุนไพรรวม + สารจับใบ พ่นให้ทั่วทรงพุ่มตอนเย็นทุก 5 - 7 วัน
7. พริกขาดธาตุ การขาดธาตุอาหารในต้นพริกที่มีความส่าคัญและมักพบบ่อย ๆ ได้แก่
การขาดธาตุโปแตสเซียม

ลักษณะอาการของพริกที่ขาดธาตุอาหารนี้ จะแสดงอาการให้เห็นได้ชัดคือ ผลพริกที่แก่ใกล้จะสุก
เต็มที่จะมีสีไม่สม่่าเสมอกัน ด้านหนึ่งจะมีสีซีดขาวปนกับสีแดง เมื่อน่าไปตากแห้งจะเห็นผลพริกมีสีขาวซีด
บางส่วนเนี้อเยื่อตรงที่เป็นสีขาวมีลักษณะบางกว่าเนื้อเยื่อที่เป็นสีแดง
การปูองกันโดย
การใช้วิธีการปรับปรุงดินให้มีธาตุอาหารอย่างสมดุล วิธีแก้ไขโดยการใส่ปูนขาวเพื่อลดกรดในดิน ถ้ามี
การใส่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตมาก ๆ ในสภาพที่ดินเป็นกรดน้อย ปุ๋ยแอมโมเนียมจะสลายตัวได้เร็วและเป็น
ประโยชน์ต่อพืชได้มาก ในขณะเดียวกันก็จะไม่ไปดึงธาตุโปแตสเซียมในดินให้เป็นเกลือซัลเฟต การละลายของ
ธาตุนี้ก็จะช้าลงและถูกน่้าชะล้างไปไม่หมดซึ่งปกติในดินเหนียวมีธาตุนี้อยู่อย่างเพียงพอ
การขาดธาตุแมกนีเซียม
ลักษณะอาการของต้นพริกที่ขาดธาตุนี้ จะแสดงให้เห็นที่ใบโดยเริ่มจากใบแก่ที่ตอนล่างก่อนแล้วจะ
ปรากฎขึ้นมาจนถึงใบอ่อน อาการบนใบแก่มีสีเหลืองเกิดขึ้นในเนื้อเยื่อที่อยู่ระหว่างเส้นใบ แต่เส้นใบยังเป็นสี
เขียวอยู่จึงท่าให้เกิดเป็นอาการใบด่างเขียวสลับเหลืองแมกนีเซียมเป็นธาตุหนึ่งที่ช่วยให้ใบมีสีเขียว ฉะนั้นเมื่อ
ต้นพริกขาดธาตุนี้จึงท่าให้เกิดอาการใบเหลืองดังกล่าว มีผลท่าให้พืชปรุงอาหารได้ไม่เต็มที่ ต้นเจริญเติบโตช้า
และให้ผลผลิตลดน้อยลง ส่วนการปูองกันและแก้ไขอาจท่าได้โดยการใส่ปุ๋ยที่มีธาตุแมกนีเซียมร่วมอยู่ด้วย
การขาดธาตุแคลเซียม
อาการของพริกที่ขาดธาตุแคลเซียมจะปรากฏบนยอดอ่อนก่อน พริกที่ขนาดของใบใหญ่จะแสดง
อาการให้เห็นชัดกว่าพริกที่ใบขนาดเล็ก ยอดพริกมีสีเขียวน้อยกว่าปกติ และปลายใบอ่อนที่ยอดทุกใบม้วนงอ
ลงสังเกตได้ง่าย อาการที่เกิดกับพริกที่ก่าลังออกดอกหรือติดผลอ่อนก้านดอกและก้านผลจะโค้งงอลงมากกว่า
ปกติ อาการในต้นพริกที่ขาดธาตุแคลเซียมมากจะแสดงอาการใบด่างลายมีสีเขียวอ่อน หรือสีเหลืองสลับเขียว
บนใบเป็นแห่งๆ ใบจะมีรูปร่างเรียวมีขนาดเล็กลง
การปูองกันและแก้ไข
การปรับปรุงดินให้เหมาะสม เช่น ในดินเปรี้ยวที่เป็นกรดจัดหรือเกิดจากการใส่ปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟ
ตมากเกินไป ก็จะแก้ไขได้โดยการเพิ่มปูนขาว
การขาดธาตุเหล็ก
อาการของพริกที่ขาดธาตุเหล็ก ใบของพริกที่ก่าลังเจริญเติบโตจะมีสีซีดเหลือง คงมีสีเขียวเฉพาะเส้น
ใบ สีที่ซีดเหลืองจะเพิ่มมากขึ้นตามล่าดับในใบอ่อน และจะซีดขาวหมดทั้งใบในเวลาต่อมา ในใบดังกล่าวอาจมี
บางใบเป็นสีแดงเรื่อ ๆ หรือสีน่้าตาลอ่อนอมชมพูปนอยู่ด้วย ใบอ่อนที่แตกใหม่มีขนาดเล็กลงผิดปกติ ขอบใบ
และปลายใบจะแห้งเป็นสีน่้าตาล ต้นพริกจะมียอดซีดขาวและชะงักการเจริญเติบโต
การปูองกันและแก้ไข
ปรับปรุงดินให้เป็นกรดโดยการใส่ก่ามะถันลงในดิน หรือการเพิ่มปุ๋ยคอกก็จะช่วยได้มาก หรืออาจใช้
ฟอสฟอรัสซัลเฟต 0.2 เปอร์เซ็นต์ ฉีดพ่นทางใบ

ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงและการนาไปใช้
ไส้เดือนฝอยก่าจัดศัตรูพืช ( Entomopathogenic nematode: EPN) ถูกน่ามาใช้ในปูองกันก่าจัด
แมลงศัตรูพืชหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น พืชผัก ผลไม้ ไม้ยืนต้น หรือแม้แต่หญ้าสนาม เป็นต้น (Grewal et
al. 2005) ในธรรมชาติจะสามารถพบไส้เดือนฝอยในดินดังนั้นแมลงกลุ่มเปูาหมายหลักของไส้เดือนฝอยคือ
แมลงศัตรูพืชที่มีแหล่งอาศัยอยู่ในดิน นอกจากนี้ยังสามารถเข้าท่าลายแมลงที่อาศัยในที่ซ่อนเร้นที่สารเคมีไม่
สามารถเข้าถึงได้ เช่น เปลือกไม้ โพรงไม้ กลีบดอก เป็นต้น ไส้เดือนฝอยในวงศ์ Steinernematidae (รูปที่ 9
ก) และ Heterorhabditidae เป็นไส้เดือนฝอยที่เข้าท่าลายแมลงศัตรูพืชได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และรวดเร็ว
ส่งผลให้มีการผลิตเพิ่มปริมาณในเชิงอุตสาหกรรมและมีการจ่าหน่ายในรูปการค้าทั่วโลก (Ehlers 2007) ข้อดี
ของการใช้ไส้เดือนฝอยในการปูองกันก่าจัดแมลงศัตรูพืชนอกเหนือจากประสิทธิภาพในการเข้าท่าลายที่สูงแล้ว
ความสะดวกในแง่ของการน่าไปใช้ยังเป็นจุดเด่นอีกข้อ กล่าวคือการฉีดพ่นไส้เดือนฝอยนั้นมีวิธีการไม่แตกต่าง
จากการฉีดพ่นสารเคมีทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นถังพ่น หัวพ่น วิธีการพ่น นอกจากนี้ไส้เดือนฝอยบางชนิดยังสามารถ
ฉีดพ่นร่วมกับสารฆ่าแมลงบางชนิดได้ดีอีกด้วย (วัชรี 2533) อีกทั้งยังสามารถเลี้ยงเพิ่มปริมาณได้ง่าย ไม่
ก่อให้เกิดสารพิษตกค้าง ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ซึ่งข้อดีตรงนี้ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอยนั้น
ได้รับการยกเว้นขึ้นทะเบียนสารเคมีที่มีพิษต่อสิ่งมีชีวิตในหลายๆประเทศ (Ehlers 2003, 2005, 2011)

ภาพที่ 9 ไส้เดือนฝอย Steinernematidae (ก) และแบคทีเรียอาศัย (ข)
ลักษณะวงจรชีวิตของไส้เดือนฝอยและการทาลายแมลง
การเข้าท่าลายแมลงของไส้เดือนฝอยเริ่มจากตัวอ่อนระยะเข้าท่าลายแมลง (Dauer Juvenile: DJ) วัย
ที่ 3 (DJ3) ชอนไชเข้าสู่ตัวหนอนทางรูเปิดธรรมชาติต่าง ๆ ได้แก่ รูหายใจ ทวาร ปาก หรือผิวหนัง (Peters
and Ehlers 1994) เมื่อไส้เดือนฝอยเคลื่อนที่ผ่านเข้าไปถึงช่องว่างกลางล่าตัวของแมลงแล้ว แบคทีเรีย
(symbiotic bacteria) ที่อาศัยในล่าไส้ใหญ่ (Ehlers 2001) (รูปที่ 1ข) จะถูกปล่อยและเพิ่มปริมาณอย่าง
รวดเร็วในเลือดของแมลงส่งผลให้แมลงเสียชีวิตภายใน 24-48 ชั่วโมงจากภาวะเลือดเป็นพิษ (septicemia)
(Simoes and Rosa 1996) ไส้เดือนฝอยจะอาศัยแบคทีเรียเป็นแหล่งอาหารหลักในการเจริญเติบโต โดยใน
กรณีของไส้เดือนฝอย Steinernematidae ไส้เดือนฝอยจ ะเจริญเติบโตจากวัย 3 เป็นวัย 4 เรียกว่าระยะ
Recovery และเปลี่ยนเป็นตัวเต็มวัยเพศเมีย เพศผู้ และผสมพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณประชากรรุ่นถัดไป ส่วน
ไส้เดือนฝอย Heterorhabditidae นั้นในรุ่นแรกจะไม่มีการผลิตเพศผู้และเมีย แต่จะผลิตไส้เดือนฝอยสองเพศ

(hermaphrodites) ซึ่งจะมีการผสมพันธุ์ในตัวและผลิตเพศผู้และเมียในรุ่นถัดไป จ่านวนรุ่นของไส้เดือนฝอย
ในซากแมลงโดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 2 - 3 รุ่น รวมระยะเวลาตั้งแต่ไส้เดือนฝอยวัยที่ 3 เข้าสู่ตัวแมลงแล้วเจริญ
พัฒนาขยายพันธุ์จนได้ไส้เดือนฝอยรุ่นใหม่ที่ออกจากตัวแมลงประมาณ 7-10 วัน ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของไส้เดือนฝอยและความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารที่เหลืออยู่ในซากแมลง เมื่อแหล่ง
อาหารหมดไส้เดือนฝอยจะอพยพออกจากซากแมลงและหาแมลงอาศัยใหม่ (Poinar 1990) (รูปที่ 10)

ก

ข

ภาพที่ 10 วงจรชีวิต (ก) และลักษณะการเข้าทาลายของไส้เดือนฝอย (ข)
ตารางที่ 2 ชนิดแมลงศัตรูพืชที่ไส้เดือนฝอยเข้าทาลาย
ชื่อสามัญ
หนอนกระทู้

ชื่อวิทยาศาสตร์

พืชอาศัย

ชนิดไส้เดือนฝอย*

Lepidoptera: Noctuidae

พืชผัก

Sc, Sf, Sr

ผีเสื้อหนอนกินใบกล้วย

Opogona sachari

ไม้ประดับ

Hb, Sc

หนอนเจาะรากกล้วย

Cosmopolites sordidus

กล้วย

Sc, Sf, Sg

Sphenophorus spp.

หญ้า

Hb,Sc

ด้วงงวงเจาะล่าต้นกล้วย

หนอนคืบกะหล่่า

Agrotis ipsilon

ด้วงงวงองุ่น

Otiorhynchus sulcatus

หนอนเจาะ

Synanthedon spp.

หมัดแมว

Ctenocephalides felis

หญ้าและพืชผัก

Sc

พืชตระกูลเบอร์รี่และไม้
Hb, Hd, Hm, Hmeg,
ระดับ
Sc, Sg
ไม้ผลและไม้ประดับ
หญ้า

Sc

ด้วงงวงเจาะรากส้ม

Pachnaeus spp.

หนอนผีเสื้อเจาะผล

Cydia pomonella

แอปเปิ้ล

Sc, Sf

หนอนเจาะล่าต้น

Helicoverpa zea

ผัก

Sc, Sf, Sr

หนอนเจาะราก

Diabrotica spp.

ผัก

Hb, Sc

แมลงวันขายาว

Diptera: Tipulidae

หญ้า

Sc

แมลงวันกินเชื้อรา

Diptera: Sciaridae

หนอนผีเสื้อเจาะรากองุ่น

Vitacea polistiformis

องุ่น

Hz, Hb

ด้วงงวง

Hylobius albietis

ปุาไม้

Hd, Sc

หนอนชอนใบ

Liriomyza spp.

จิ้งหรีด

Scapteriscus spp.

ตระกูลหนอนด้วงกัดราก
แมลงวันชายน้่า
ด้วงงวงเจาะรากสตอเบอร์
รี่
ด้วงกินรังผึ้ง

Coleoptera: Scarabaeidae
Scatella spp.
Otiorhynchus ovatus
Aethina tumida

ส้มและไม้ประดับ

Hb, Sc, Sf

เห็ดและพืชในโรงเรือน

ผักและไม้ประดับ
หญ้า
หญ้าและไม้
ประดับ

Sr, Hb

Sf, Hb

Sc, Sf
Sc, Sr, Scap
Hb, Sc, Sg, Ss, Hz

ไม้ประดับ

Sc, Sf

พืชตระกูลเบอร์รี่

Hm

รังผึ้ง

Yes (Hi, Sr)

ด้วงงวงมันเทศ
หนอนกินใต้ผิวเปลือก
ลองกอง
ตัวอ่อนด้วงหมัดผักใน
ผักกาดหัว

Cylas formicarius
Cossus sp.
Phyllotretra sinuata

พืชตระกูลมัน

Hb, Sc, Sf

ลองกอง

Sc

ผักกาดหัว

Sc

*ชนิดไส้เดือนฝอยที่เข้าท่าลาย : Hb=Heterorhabditis bacteriophora, Hd = H. downesi, Hi = H.
indica, Hm= H. marelata, Hmeg = H. megidis, Hz = H. zealandica, Sc=Steinernema
carpocapsae, Sf=S. feltiae, Sg=S. glaseri, Sk = S. kushidai, Sr=S. riobrave, Sscap=S.
scapterisci, Ss = S. scarabaei.
นิสัยการเข้าทาลายเหยื่อ
สามารถแบ่งได้ 2 วิธีคือ ambushers และ cruisers ซึ่งแตกต่างกันไปตามชนิดไส้เดือนฝอย
ยกตัวอย่างเช่นใน Steinernema carpocapsae จะมีการเข้าหาเหยื่อแบบ ambushers ซึ่งหมายถึงการที่
ไส้เดือนฝอยจะคอยเหยื่อที่มีนิสัยชอบเคลื่อนที่มาติดเหยื่อเอง พบไส้เดือนฝอยชนิดนี้อาศัยตามหน้าดิน ส่วนวิธี
cruisers ไส้เดือนฝอยจะมีลักษณะนิสัยชอบเคลื่อนที่สูงซึ่งเหมาะกับเหยื่อที่ชอบอยู่นิ่งกับที่ โดยพบลักษณะ
นิสัยนี้ได้ในไส้เดือนฝอยชนิด S. glaseri and Heterorhabditis bacteriophora ในไส้เดือนฝอยบางชนิดก็
อาจพบวิธีการหาเหยื่อแบบผสมได้ เช่น S. feltiae and S. riobrave
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ข้อแนะนาและข้อควรระวังในการใช้ไส้เดือนฝอย
เพื่อประสิทธิภาพในการฉีดที่สูงควรหลีกเลี่ยงถังฉีดที่มีความดันสูงมากกว่า 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ควรใช้หัวพ่นที่มีรูเปิดกว้าง ควรถอดหัวกรองหรืออุปกรณ์กีดขวางในตัวถังที่ไม่จ่าเป็นออกเพื่อปูองกันการอุด
ตันของไส้เดือนฝอย
หมั่นคนถังฉีดพ่น เพื่อปูองกันการตกตะกอนของไส้เดือนฝอย
ควรเก็บไส้เดือนฝอยในที่เย็นและมืดที่อุณหภูมิประมาณ 8-12 องศาเซลเซียส
การฉีดพ่นไส้เดือนฝอยควรท่าในเวลาเช้าตรู่หรือเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดที่เป็นอันตรายต่อการเข้าท่าลาย
ของไส้เดือนฝอย
ในกรณีที่สภาพแปลงมีความชื้นต่่า ควรฉีดพ่นน้่าในแปลงปลูกพืช เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นก่อนฉีดพ่น
ควรอ่านค่าแนะน่า อัตราและวิธีการใช้อย่างเคร่งครัด
การเลี้ยงขยายปริมาณไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง
ไส้เดือนฝอยนอกจากจะเพิ่มปริมาณได้เองในธรรมชาติแล้วยังสามารถน่ามาเลี้ยงเพิ่มปริมาณในเชิง
พานิชย์ได้ โดยปัจจุบันนี้ได้มีการผลิตและจ่าหน่ายในรูปทางการค้าเรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 11) การเลี้ยงเพิ่ม
ปริมาณสามารถท่าได้ 2 วิธี คือ in vivo (การเพิ่มปริมาณในสิ่งมีชีวิต) (รูปที่ 12ก) และ in vitro (การเพิ่ม
ปริมาณในอาหารเทียมชนิดแข็งหรือเหลว) (รูปที่12ข) การเลี้ยงเพิ่มปริมาณในสิ่งมีชีวิตนิยมท่าในหนอนกินรัง

ผึ้งที่ซึ่งมีโรงเรือนขนาดเล็กไม่มีความสลับซับซ้อนของเครื่องมือมากนัก และส่งขายในกลุ่มตลาดขนาดย่อมได้
เท่านั้น ซึ่งต่างจากการเลี้ยงในอาหารเทียมที่มุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณในระดับอุตสาหกรรมโดยใช้ถังหมักขนาด
ใหญ่ในการเลี้ยง เพื่อให้ได้ปริมาณการผลิตสูง ประหยัดแรงงานและลดต้นทุนได้มากกว่า

ภาพที่ 11 ผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอยที่มีการผลิตและจาหน่ายในท้องตลาด

ก

ข

ภาพที่ 12 การเพิ่มปริมาณไส้เดือนฝอยในสิ่งมีชีวิต (ก) และการเพิ่มปริมาณในถังหมัก (ข)

อัตราการใช้ไส้เดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆ
1. หนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง (วัชรีและคณะ 2529)
- ใช้ไส้เดือนฝอย 40 ล้านตัว/น้่า 20 ลิตร
- 2-3 ลิตร/ต้น (ขึ้นกับอายุของต้น)
- พ่นทุก 15 วัน 2 ครั้ง
2. ด้วงหมัดผักในผักกาดหัวหรือพืชผักตระกูลกะหล่่า (วัชรีและคณะ 2534ก)
- ใช้ไส้เดือนฝอย 320 ล้านตัว/พื้นที่ 1 ไร่/น้่า 160 ลิตร
- ฉีดพ่นลงดินในแปลงผักตอนเย็น หลังการรดน้่าแปลงผัก
- ใช้เมื่อผักอายุได้ 0, 10, 20, 30 วัน หลังหว่านเมล็ด
3. หนอนกระทู้หอมในดาวเรือง (วัชรีและคณะ 2537)
- ไส้เดือนฝอย 40 ล้านตัว/น้่า 20 ลิตร
- พ่นทุก 5-7 วัน หลังเพาะเมล็ดได้ 15 วัน
4. ด้วงงวงมันเทศ (วัชรีและคณะ 2534ข)
- ไส้เดือนฝอยอัตรา 320 ล้านตัว/พื้นที่ 1 ไร่/น้่า 160 ลิตร
- พ่นหรือราดลงดินในแปลงปลูกมันเทศตอนเย็น
- ใช้เมื่อมันเทศมีอายุได้ 60 วันหลังปลูก และใช้ติดต่อกันทุก 15-20 วัน รวม 3-4 ครั้ง
5. หนอนผีเสื้อในโรงเพาะเห็ด
- ไส้เดือนฝอยอัตรา 16 ล้านตัว/น้่า 20 ลิตร
- เริ่มพ่นเมื่อเปิดปากถุงเห็ด โดยพ่นฝอยเข้าทางปากถุงหรือเมื่อพบการท่าลายของหนอน
- หลังจากนั้นพ่นสัปดาห์ละครั้ง
6. แมลงศัตรูในสนามหญ้า
- ไส้เดือนฝอยอัตรา 128 ล้านตัว/พื้นที่ 1 ไร่/น้่า 160 ลิตร
- พ่นหรือปล่อยตามท่อน้่าเหวี่ยงในสนามหญ้าเมื่อมีการระบาด
7. หนอนด้วงกัดกินรากสตรอเบอรี่
- ไส้เดือนฝอยอัตรา 40 ล้านตัว/น้่า 20 ลิตร
- พ่นในแปลงที่ผลิตต้นไหล หรือในช่วงฤดูฝน เมื่อพบต้นสตรอเบอรี่ที่เหี่ยวจากหนอนกัดกิน
- พ่นในแปลงปลูกต้นสตรอเบอรี่โดยพ่นในช่วงเตรียมแปลงปลูก

เชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae และเชื้อราขาว Beauveria bassiana สาเหตุโรคแมลง
เชื้อราสาเหตุของโรคแมลงนี้สามารถเข้าสู่ร่างกายของแมลง โดยแทงทะลุผ่านเข้าไปทางผิวหนังและ
เจริญเติบโตภายในตัวแมลง และสร้างสารพิษ เช่น เชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae สร้างสารพิษ
destruxin A และ B เชื้อราขาว Beauveria bassiana สร้างสารพิษ beauvericin ท่าลายเนื้อเยื่อและ
ระบบต่างๆท่าให้แมลงตายประสิทธิภาพการเข้าท่าลายของเชื้อราขึ้นอยู่กับความอ่อนแอของแมลงและโอกาส
ที่สปอร์จะสัมผัสกับแมลง
รูปแสดงตัวอย่างเชื้อราสาเหตุโรคแมลง
1. เชื้อราขาว Beauveria bassiana
ลักษณะรูปร่าง
ก้านชูสปอร์ตั้งขึ้นเป็นเส้นยาว เรียงเป็นสายเดียวหรือเป็นกิ่งก้าน กลุ่มของ สปอร์อยู่กันเป็นสาขา
มารวมกันคล้ายรูปจาน เส้นใยทรงกระบอก สีใส มีผนังกั้น โคโลนีเรียบ เป็นฝุุนคล้ายแปูงหรือคล้ายชอล์ก

ลักษณะกลุ่มของโคโลนี

ลักษณะสปอร์

2. เชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae
ลักษณะรูปร่าง
ลักษณะเชื้อราเป็นรูปทรงกระบอก เส้นใยมีผนังกั้นเป็นปล้องๆ ไม่มีสี เส้นใยจะแผ่ขยาย
เจริญเติบโตสร้างสปอร์ ( conidia) เป็นรูปยาวรีคล้ายเมล็ดข้าว เป็นลูกโซ่ต่อกันตรงรอยคอคอด เรา
เรียกว่า conidium แต่ละ conidium ที่เกิดใหม่จะมีสีขาว ต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวคล้่า จึงเป็นชื่อเรียกของ
ราชนิดนี้

ลักษณะกลุ่มของโคโลนี

ลักษณะสปอร์

ขั้นตอนในการเข้าทาลายแมลง

ลักษณะการเข้าทาลายและการตาย
เชื้อราส่วนมากเข้าสู่แมลงทางผนังล่าตัว แต่อาจมีราบางชนิดที่เข้าตามช่องเปิดต่างๆ เช่นรูหายใจ
หรือบาดแผลที่ผนังล่าตัว ขั้นตอนในการเข้าท่าลายแมลง เริ่มจากโคนิเดียของเชื้อราตกลงบนล่าตัวของ
แมลง เมื่อมีความชื้นเหมาะสม เชื้อราจะงอกและสร้าง germ tube แทงทะลุผนังล่าตัวแมลงเข้าไป โดย
ปกติจะเข้าบริเวณที่มีผนังบางๆ การแทงทะลุผ่านผนังล่าตัวแมลงแตกต่างกันไปในเชื้อราแต่ละชนิด บาง
ชนิดมีการสร้าง appressorium ส่าหรับการแทงทะลุ บางชนิดแทงทะลุผ่านด้วยเส้นใย นอกจากนี้เชื้อรา
ยังมีการสร้างเอ็นไซม์ช่วยย่อยสลายชั้นต่างๆที่อยู่บนผนังล่าตัวแมลง เมื่อเชื้อราเข้าไปในช่องว่างภายในตัว
แมลง จะแย่งธาตุอาหารเพื่อใช้เจริญเติบโตและสร้างเส้นใยจนเต็มตัวแมลง เส้นใยเหล่านี้จะเบียดเบียน
ท่าลายอวัยวะต่างๆภายในตัวแมลงท่าให้แมลงตาย เมื่อแมลงตายเชื้อราจึงแทงทะลุผ่านผนังล่าตัวออกมา
จากนั้นจึงสร้างก้านชูสปอร์บนผนังล่าตัวของแมลงและเริ่มสร้างสปอร์ซึ่งจะคลุมตัวแมลงในที่สุด สปอร์
เหล่านี้จะแพร่กระจายไปแล้วเข้าท่าลายตัวอื่นๆ ต่อไป
เชื้อราขาวและเชื้อราเขียวจัดอยู่ในกลุ่ม Deuteromycotina ซึ่ง สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตร
ล่าปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (2551) กล่าวว่า เชื้อรากลุ่มนี้ท่าให้แมลงตายเนื่องจาก
สารพิษที่เชื้อราปล่อยออกมาในช่วงเริ่มต้นของการเข้าท่าลาย และการสร้างเส้นใยในตัวแมลงเพราะขณะที่
เส้นใยเจริญเติบโตจะดูดน้่าและสารอาหารจากตัวแมลงจึงท่าให้แมลงตายในที่สุด อาการของแมลงที่ตาย
เนื่องจากเชื้อราจึงมีลักษณะแห้งแข็ง มีสปอร์ของเชื้อราขึ้นปกคลุม

ลักษณะแมลงที่ถูกเชื้อราขาวและเชื้อราเขียวเข้าทาลาย

ก
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ภาพที่ 13 แมลงที่ถูกเชื้อราขาวเข้าท่าลาย
ภาพ ก หนอนนก
ภาพ ค หนอนเจาะข้าวโพด
ภาพ ข หนอนด้วง
ภาพ ง ด้วงมันฝรั่ง

จ
ฉ

ช

ภาพที่ 14 แมลงที่ถูกเชื้อราเขียวเข้าท่าลาย
ภาพ จ ตั๊กแตน
ภาพ ฉ หนอนกระทู้
ภาพ ช หนอนกระทู้
ภาพ ซ หนอนนก

ซ

การผลิตขยายหัวเชื้อจากอาหารวุ้น
เก็บตัวอย่างแมลงที่ตายเพราะเชื้อรา ขาวและเชื้อราเขียว มาเลี้ยงในอาหารวุ้น
โดยต้องผ่าน
กระบวนการและวิธีการที่ท่าให้เชื้อบริสุทธิ์ ปราศจากการปนเปื้อนของเชื้ออื่น ซึ่งกระบวนการนี้ต้องอาศัยผู้มี
ประสบการณ์และต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่เหมาะสม ส่วนมากต้องท่าในห้องปฏิบัติการ
วัตถุดิบ-อุปกรณ์ในการผลิต
1. ข้าวเจ้าแดง
2. น้่าเปล่า
3. ถุงพลาสติกก้นจีบทนร้อน (ผลิตขยายหัวเชื้อ)
4. คอขวด
5. หนังยางวงเล็ก
6. กระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว

7. ส่าลี
8. แอลกอฮอล์ 70 %, 95 %
9. ตะเกียงแอลกอฮอล์
10. เข็มเขี่ยเชื้อ
11. ตู้เขี่ยเชื้อ
12. หม้อนึ่งความดันไอไฟฟูา

วิธีการผลิตขยาย
1. กรอกข้าวเจ้าแดงใส่ถุงพลาสติกก้นจีบทนร้อน และผสมน้่า ในอัตราข้าวเจ้าแดง 2 ส่วนต่อน้่า 1 ส่วน
ขย่าให้เข้ากัน

2. ใส่คอขวด หลังจากนั้นใช้ส่าลีม้วนเป็นก้อนปิดที่คอขวด
3. ปิดด้วยกระดาษ
อุณหภูมิ 121 องศา
นาที

4. น่าถุงข้าวที่ผ่านการนึ่งมาขย่าให้ข้าวแตกออกจากกันและผึ่งให้เย็น

หนังสือพิมพ์ และนึ่งที่
เซลเซียส นาน 45

5. เขี่ยหัวเชื้อราลงในถุงข้าวภายในตู้ปลอดเชื้อ ถุงละ 2-3 ชิ้น ปิดปากถุง

6. น่าไปบ่มในห้องควบคุมอุณหภูมิ ประมาณ 25 องศาเซลเซียส โดยอาจจะเรียงบนชั้นที่สามารถ
ปูองกันมดได้ หรือหากไม่มีห้องควบคุมอุณหภูมิใช้ห้องปกติธรรมดาก็ได้ แต่ควรเลือกห้องที่มีการ
ถ่ายเทอากาศได้ดี ขย่าเชื้อในถุงทุกๆ 3 วันหลังจากนั้นประมาณ 10 วัน สามารถน่าไปใช้ในการ
ควบคุมแมลงได้

การขยายเชื้อราจากหัวเชื้อ
1. ท่าความสะอาดโต๊ะและมือด้วยแอลกอฮอล์ ตักข้าวสารเหนียวที่แช่น้่าไว้แล้ว 2 ชั่วโมง(ส่าหรับขยาย
เชื้อราขาว) ใส่ถุงพลาสติก เชื้อราเขียวใช้ข้าวแดง ต่อน้่าในอัตรา 2:1 โดยไม่ต้องแช่น้่า ปิดปากถุงให้
สนิท
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2. เจาะถุงด้วยเข็มหมุดที่ลนไฟแล้วเพื่อฆ่าเชื้อปนเปื้อน และเพื่อท่าให้อากาศถ่ายเท น่าถุงข้าวไปนึ่งนาน 20
นาที จากนั้นน่าถุงข้าวออกมา เขย่าถุงข้าวให้ข้าวในถุงแตกออกจากกันปล่อยให้เย็น
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3. ใช้ช้อนแสตนเลตลนไฟ ตักหัวเชื้อจากถุงหัวเชื้อรา 1 ช้อน ใส่ถุงข้าวที่นึ่งไว้ ขย่าถุงข้าวให้หัวเชื้อรา
กระจายไปทั่วถุงข้าว ปล่อยไว้ 10 วัน จะเห็นสปอร์เชื้อราขึ้นหุ้มเมล็ดข้าว สามารถน่าไปใช้ในการควบคุมแมลง
ได้
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การเก็บรักษา
เชือ้ ราทีข่ ยายแล้วเป็นเชือ้ ราขาวสด อายุการใช้งาน 1 เดือน ถ้าภายใน 1เดือน
ใช้ไม่หมดให้ตัด
ถุงพลาสติกแล้วแผ่ข้าวในถุงผึ่งในที่ร่ม จะเป็นเชื้อราขาวแห้งอยู่ได้
ประมาณ 8 เดือน หรือถ้าไม่ผึ่งให้
แห้ง ควรเก็บไว้ในที่เย็น เช่น ตู้เย็นเก็บได้นาน 15-20 วัน

การนาไปใช้
1. ผสมน้าพ่นบนใบพืช
ใช้เชื้อรา 100 กรัม ผสมน้่า 1 ลิตร คนให้สปอร์แขวนลอยน้่า ใช้ผ้าขาวบางกรองเอาวัสดุเลี้ยงเชื้อออก ผสม
สารจับใบหรือน้่ายาล้างจาน ฉีดพ่นให้ครอบคลุมทั่วทั้งต้น เน้นบริเวณใต้ใบ พยายามให้ถูกตัวแมลง ควรพ่น
เวลาเย็น เพื่อไม่ให้เชื้อราถูกแสงแดดท่าการพ่นสัปดาห์เว้นสัปดาห์
2. การใช้ทางดิน
ใช้เชื้อรา 200 กรัมต่อตารางเมตร โรยรอบโคนต้นให้ทั่วบริเวณทรงพุ่ม พรวนดินกลบ และใช้ฟางข้าว คลุมดิน
เพื่อปูองกันแสงแดด ใช้เชื้อราเดือนละครั้ง เพื่อเพิ่มปริมาณเชื้อราในดิน
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