
คู่มือศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
Community Pest Management Center (CPMC)

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

คู่มือศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
Community Pest Management Center (CPMC)

47

• จุดเด่นของ	ศจช.
 1. กระบวนการผลิตแตนเบียน

บราคอน ตำาบลนางตะเคียน มีจุดเด่นด้าน

เทคนิคการเลี้ยงแตนเบียนบราคอนให้มี

อัตราการรอดสูง ร้อยละ 100 โดยกลุ่ม 

จะใช้น้ำาผึ้งคุณภาพดีในการเลี้ยง ทำาให้ 

แตนเบียนมีความแข็งแรง นำาพ่อแม่พันธุ์

จากที่อื่นมาผสมเพื่อเพิ่มความแข็งแรง 

ให้กับแตนเบียนบราคอน และมีการคัดเลือก 

หนอนที่ มี ค วามสมบู รณ์ ใส่ ในก ล่อง 

ในปริมาณที่เหมาะสม ไม่มากเกินไป

         2. เทคนิคการนำาแมลงศัตรูธรรมชาติมากำาจัดศัตรูพืช โดยชีววิธี โดย 

แตนเบียนบราคอน เมื่อปล่อยสู่พื้นที่ที่หนอนหัวดำามะพร้าวระบาด ซึ่งแตนเบียน  

จำานวน 200 ตัว สามารถควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำามะพร้าวได้ จำานวน 1 ไร ่

และต้องปล่อยอย่างต่อเน่ืองทุก 15 วัน โดยจะต้องปล่อยในช่วงเวลาเช้า ทิศทาง 

ตามลม และเฉียงกับแสงแดด

 3. เป็นศูนย์จัดการศัตรูชุมชนหลักในการช่วยเหลือและสนับสนุนหน่วยงาน

ภาครัฐในการป้องกันกำาจัดหนอนหัวดำามะพร้าวอย่างย่ังยืน โดยมีศักยภาพในการผลิต

แตนเบียนบราคอนให้กับสำานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อนำาไปสนับสนุน 

ให้กับเกษตรกรที่ประสบปัญหาหนอนหัวดำามะพร้าวระบาด 

 4.  พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นสวนมะพร้าวอินทรีย์ในชุมชน 

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจแนววิถีเกษตรอินทรีย์ เป็นการเพิ่มช่องทาง

ตลาดและรายได้ให้กับสมาชิกต่อไป



ภ�คผนวก

การสำารวจและติดตามสถานการศัตรูพืชในแปลงสำารวจ

 มาตรฐานของชีวภัณฑ์ในการควบคุมศัตรูพืช

  การเก็บ ตัวอย่างโรคพืช แมลงศัตรูพืช และศัตรูธรรมชาติ
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ก�รสำ�รวจและติดต�มสถ�นก�รณ์ศัตรูพืชในแปลงสำ�รวจ
 

  ปัจจัยหนึ่งของการระบาดของศัตรูพืช เกิดจากสภาพแวดล้อมที่มีการ 

เปล่ียนแปลง ดังน้ัน การติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชอย่างสม่ำาเสมอ จึงเป็นสิ่งสำาคัญ 

ท่ีทำาให้ทราบสาเหตุและดำาเนินการป้องกัน และแก้ไขได้ทันสถานการณ์ก่อนที่จะเกิด 

ความเสียหายอย่างรุนแรง 

  วิธีก�รสำ�รวจศัตรูพืชในแปลง

  การสำารวจแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชของเกษตรกรน้ัน มุ่งเน้นให้มี 

วิธีการปฏิบัติที่ง่าย ไม่สลับซับซ้อน และประหยัดเวลามากที่สุด โดยเลือกประยุกต ์

การสุ่มตัวอย่างจากวิธีสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic random sampling)  

ซึ่งกำาหนดจำานวนจุดสำารวจ และรูปแบบการสำารวจที่ต้องการแตกต่างกันไป 

ตามกลุ่มพืช ดังนี้

 1. ข้�ว (นาดำา นาหว่าน) ขนาดแปลงประมาณ 1 ไร่ สำารวจ 10 จุด  

จุดละ 10 ต้น/กอ กระจายทั่วแปลง

 2. พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ขนาดแปลงประมาณ 1 งาน สำารวจ 10 จุด  

จุดละ 10 ต้น กระจายทั่วแปลง

 3. พืชไร่ ขนาดแปลงประมาณ 1 ไร่ สำารวจ 5 แถว แถวละ 2 จุด  

จุดละ 10 ต้น กระจายทั่วแปลง

 4. ไมผ้ล ไมยื้นต้น  สำารวจชนดิพชืเดยีวกนักระจายทัว่แปลง  จำานวน 10 ตน้ 

สำารวจทรงพุ่มต้นละ 4 ทิศ ทิศละ 2 ยอด (เหนือ ใต้ ตะวันออก และตะวันตก)  

กิ่ง/ลำาต้น และรอบโคนต้น

ก�รสำ�รวจแปลงยิ่งจำ�นวนจุดสำ�รวจม�ก คว�มแม่นยำ�ก็ยิ่งมีม�กขึ้น 

และไม่จำ�เป็นต้องซ้ำ�จดุสำ�รวจเดิมในแต่ละสัปด�ห์
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 รูปแบบเดินสุ่มสำ�รวจศัตรูพืชในแปลง

 1. แปลงที่มีพื้นที่ปลูกกว้�ง

ก�รเดินกระจ�ยทั่วแปลง 

ก�รเดินแบบทแยงมุม                     ก�รเดินแบบซิกแซก
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 2. แปลงที่มีพื้นที่ปลูกแบบยกร่อง

 

 3. ก�รสำ�รวจศัตรูพืชในไม้ผล ไม้ยืนต้น

 

 

๕๑ 

2. แปลงที่มีพื้นที่ปลูกแบบยกร่อง 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

3. การส ารวจศัตรูพืชในไม้ผล ไม้ยืนต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอบโคนต้น กิ่ง/ล าต้น 
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ก�รผลิตขย�ยชีวภัณฑ์ในก�รควบคุมศัตรูพืชให้ได้ม�ตรฐ�น
 

  ชีวภัณฑ์เป็นสิ่งที่ผลิตมาจากสิ่งมีชีวิต จำาพวกเชื้อจุลินทรีย์ ที่มีคุณสมบัติ

และคุณลักษณะเฉพาะเจาะจง และมีความแตกต่างกันตามชนิดของเชื้อ จุลินทรีย์ 

เป็นกลุ่มส่ิงมีชีวิตที่มีจำานวนชนิด และปริมาณมาก ส่วนใหญ่ดูด้วยตาเปล่าไม่เห็น

และมีอยู่ทั่วไปในอากาศ น้ำา ดิน ในสิ่งมีชีวิต ถ้าสภาพเหมาะสมก็จะเจริญเติบโต 

ให้เราได้เห็น ดังนั้น จึงมีเชื้อหลายชนิดที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น หากสภาพแวดล้อม 

เหมาะสมก็สามารถเจริญเติบโตให้เราเห็นได้ ซึ่งจุลินทรีย์บางชนิดก็มีประโยชน์  

บางชนิดก็ให้โทษและผลเสีย ดังนั้น การนำาจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ จึงต้องใช้

ความระมัดระวัง และผู้ใช้ต้องมีความรู้เรื่องเชื้อ จึงจะทำาให้การนำาเชื้อจุลินทรีย์ 

มาใช้มีประโยชน์และมีคุณภาพตามที่เราต้องการ

 วิธีก�รตรวจสอบคุณภ�พเช้ือร�ไตรโคเดอร์ม� เชื้อร�บิวเวอเรีย และ

เชื้อร�เมต�ไรเซียม 

 1. ก�รตรวจสอบเบื้องต้น (ตรวจทั่วไปด้วยต�เปล่�)

  1.1  ส ี: ตรงตามลักษณะของเชื้อ ไม่มีการปนเปื้อนของสีที่เป็นเชื้ออื่น ๆ 

   เชื้อในอ�ห�รเลี้ยงเชื้อ  :  ต้องแห้ง ไม่มีแบคทีเรีย หรือเชื้อราสีอื่น ๆ  

ปนเปื้อนเลย

   เชื้อน้ำ� : ต้องไม่มีกล่ินเหม็น สารละลายใส ไม่มีสิ่งเจือปนใด ๆ  

ลอยอยู่ที่ผิวหน้า มีกลุ่มของสปอร์ตกตะกอนอยู่ด้านล่าง หรือลอยปะปนในของเหลว 

   เชื้อร�ไตรโคเดอร์ม�  : สีเขียวเข้ม ไม่มีสีอื่นปน

   เชื้อร�บิวเวอเรีย  : สีขาว ไม่มีสีอื่นปน

   เชื้อร�เมต�ไรเซียม  : สีเขียวหม่น (เขียวขี้ม้า) ไม่มีสีอื่นปน 
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   1.2  ลักษณะสปอร์  :  ภายในถุงต้องมีสปอร์ ลักษณะและสีตรงตาม 

ชนิดของเชื้อ 

       เชื้อร�ไตรโคเดอร์ม� :

       เห็นเป็นผงฝุ่นสีเขียว

       

       เชื้อร�บิวเวอเรีย :

       เห็นเป็นผงฟุ้ง 

       คล้ายแป้งสีขาว 

       เชื้อร�เมต�ไรเซียม :

       เห็นเป็นผงฟุ้ง คล้ายแป้งสีเขียวหม่น

       (สีเขียวขี้ม้า) 
 

 2. ก�รตรวจสอบดว้ยกลอ้งจลุทรรศน ์(ลกัษณะสปอร์ภ�ยใตก้ลอ้งจลุทรรศน ์

ตรงต�มชนิดของเชื้อ)

 

 ลักษณะสปอร์ของเชื้อร�ไตรโคเดอร์ม� :

 กลม ใส สีเขียวอ่อน

 ลักษณะสปอร์ของเชื้อร�บิวเวอเรีย :

 กลม ใส สีขาว

 ลักษณะสปอร์ของเชื้อร�เมต�ไรเซียม :

 เป็นแท่ง ใส สีเขียวอ่อน
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 3. ภ�ชนะบรรจุชีวภัณฑ์ (ดูลักษณะก�รบรรจุด้วยต�เปล่�)

  3.1 ลักษณะถุงบรรจ ุ : ปิดมิดชิด ไม่ฉีกขาด ไม่รั่ว ไม่มีหยดน้ำา หรือ 

ไอน้ำาเกาะ

  3.2  ร�ยละเอียดระบุที่ภ�ชนะบรรจุ : ระบุถึงชื่อเชื้อ วัน เดือน ปี  

ที่ผลิต ปริมาณ/ปริมาตร รายละเอียดการใช้ ผู้ผลิต และข้อความ “ใช้ในร�ชก�ร  

ห้�มจำ�หน่�ย”

ตัวอย่�ง
 เชื้อร�บิวเวอเรีย (Beauverai bassiana)

 ใช้สำ�หรับควบคุมศัตรูพืช เช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำ�ต�ล เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยอ่อน 

 เพลี้ยไฟ และหนอนผีเสื้อชนิดต่�งๆ 

 วิธีก�รใช้ : ผสมเชื้อร�บิวเวอเรีย 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ�  20 ลิตร 

 พ่นให้ถูกตัวแมลงศัตรูพืช ควรให้คว�มชื้นก่อนก�รพ่น และควรพ่น

 ในช่วงเวล�เย็น 

 ขน�ดบรรจุ :  500 กรัมต่อถุง       วัน/เดือน/ปี ที่ผลิต :  3 มกร�คม  2561

 ผลิตโดย :  กองส่งเสริมก�รอ�รักข�พืชและจัดก�รดินปุ๋ย กรมส่งเสริมก�รเกษตร

“ใช้ในร�ชก�ร ห้�มจำ�หน่�ย”
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  3.3 ก�รเก็บรักษ� : ควรวางแผนการผลิตให้ตรงกับช่วงเวลาของการใช้ 

หากไม่สามารถนำาไปใช้ได้ตามเวลาที่กำาหนดไว้ มีความจำาเป็นต้องเก็บรักษาควรปฏิบัติ 

ดังนี้ 

     เชื้อต้องเก็บไว้ในที่เหมาะสม ไม่โดนแสงแดดโดยตรง

     เชื้อสดเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง ไม่เกิน 30 วัน ยกเว้นเชื้อรา 

ไตรโคเดอร์มา ไม่ควรเก็บไว้เกิน 7 วัน

     หัวเชื้อเก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดา ไม่เกิน 3 เดือน

ข้อเน้นย้ำ� 
หมั่นสำ�รวจติดต�มสถ�นก�รณ์ศัตรูพืชอย่�งสม่ำ�เสมอ 

อย่�งน้อยสัปด�ห์ละ 1 ครั้ง ใช้ชีวภัณฑ์เมื่อพบศัตรูพืช ใช้ในสภ�พเหม�ะสม

(ถูกเป้�หม�ย ถูกเวล� ถูกวิธี)



คู่มือศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
Community Pest Management Center (CPMC)
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 ก�รเก็บตัวอย่�งโรคพืช และแมลงศัตรูพืช

1. ก�รเก็บตัวอย่�งโรคพืช

 การเก็บข้อมูลและตัวอย่างโรคพืชมีความสำาคัญอย่างย่ิง เพราะถือว่าเป็น 

ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อใช้สำาหรับการตรวจวินิจฉัยโรคพืชให้ถูกต้องต่อไป

 อุปกรณ์ที่จำ�เป็นในก�รเก็บตัวอย่�งโรคพืช 

  1.  แว่นขยาย (Hand lens)

  2.  ถุงพลาสติกขนาดต่างๆ

  3.  มีด กรรไกร

  4.  พลั่วมือ 

  5.  กระดาษเพื่อบันทึกรายละเอียด

  6.  ภาชนะเก็บตัวอย่าง Ice box และ Ice pack

  7. แผงเก็บตัวอย่าง (Herbarium)

  8.  กล้องถ่ายรูป

  9.  สารดูดความชื้น

  10. สารไล่แมลง

 วิธีก�รเก็บตัวอย่�งโรคพืช

  1.  ตัวอย่างแต่ละตัวอย่างควรเก็บแยกถุงกัน

  2. เลือกเก็บส่วนของพืชที่แสดงอาการของโรคในระยะต่าง ๆ กัน และ 

ให้มีส่วนของเนื้อเยื่อส่วนที่ดีต่อกับส่วนที่เป็นโรคติดไปด้วย


