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ปัจจัยที่ท าให้เกิดการแพร่ระบาดของศัตรูพืช

ปัจจัยต่างๆ ที่ท าให้เกิดการแพร่ระบาดของศัตรูพืชได้แก่
1) ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น น้ าฝน 
แสงแดด ลม ดิน สภาพภูมิประเทศ ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้มีผลต่อการ
เจริญเติบโต และการแพร่กระจายของศัตรูพืชทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
2) ปัจจัยสิ่งมีชีวิต ได้แก่ มนุษย์ สัตว์ และศัตรูธรรมชาติ





ความเสียหายอันเกิดจากศัตรูพืช
ความเสียหายต่อเศรษฐกิจแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ

1. ความเสียหายที่ประเมินค่าทางเศรษฐกิจได้ง่าย  วัดได้จาก
1.1 ปริมาณของผลผลิตที่ลดลง 
1.2 คุณภาพของผลผลิตที่ลดลง 
1.3 เพิ่มต้นทุนของการผลิตพืช 

2. ความเสียหายที่ประเมินค่าทางเศรษฐกิจได้ยาก เช่น 
ผลเสียเนื่องจากสภาพแวดล้อมซึ่งเปลี่ยนแปลงไป และมลภาวะจาก
การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชต่างๆ



ระดับของความเสียหายเนื่องจากศัตรูพืช

ระดับของความเสียหายเนื่องจากศัตรูพืชแบ่งได้ 3 ระดับ
1) ระดับสมดุลโดยทั่วไป - มีความหนาแน่นของศัตรูพืชจะอยู่ต่ ากว่าระดับที่จะเกิดการ
ระบาด แต่ถ้าสิ่งแวดล้อมถูกเปลี่ยนแปลงระดับของความสมดุลโดยทั่วไปก็จะเปลี่ยนแปลงไป
ด้วย
2) ระดับเศรษฐกิจ -มีความหนาแน่นของศัตรูพืชที่เริ่มมีผลก่อความเสียหายให้แก่พืชปลูก 
และจะต้องเริ่มด าเนินการป้องกันก าจัด
3) ระดับความเสียหายทางเศรษฐกิจ -มีความหนาแน่นของศัตรูพืชก่อให้เกิดผลเสียหายทาง
เศรษฐกิจ และถ้าระดับความหนาแน่นของศัตรูพืชสูงเกินกว่านี้แล้วก็มักจะสายเกินไปส าหรับ
การป้องกันก าจัด 



การก าจัดหรือการควบคุม

เมื่อวัชพืชเป็นศัตรูพืชปลูก จ าเป็นต้องมีการก าจัด เพื่อให้ปริมาณวัชพืชลดลงหรือหมดไป และเพื่อให้
การก าจัด หรือควบคุมนั้นมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นอย่างยิ่ งที่จะต้องรู้จัก และทราบลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ หรือวงชีพของวัชพืชนั้นๆ เสียก่อน เช่น วัชพืชที่มีหัว และไม่มีหัวต้องเลือกใช้วิธีการก าจัด หรือ
ใช้ยาต่างกัน พืชใบแคบซึ่งส่วนใหญ่ หมายถึง หญ้าและกก นอกนั้นเป็นพืชใบกว้าง วัชพืชมีการสนองตอบต่อ
ยาก าจัดวัชพืชต่างกันด้วย เช่น สารเคมีพวกกรดซัลฟิวริก (sulphuric acid) จะก าจัดพืชใบกว้างชนิดที่เป็น
ไม้ล้มลุกอายุสั้นได้ ทั้งนี้เพราะว่าตา หรือยอดอ่อนไม่มีใบหุ้ม สารเคมีจะถูกตา ท าให้ตา หรือยอดอ่อนเสียไป 
ไม่เจริญเติบโต ส่วนพวกหญ้าและกกซึ่งเป็นพืชใบแคบ ยอดอ่อนหรือตาถูกหุ้มด้วยกาบใบหลายชั้น สารเคมี
เข้าถึงตา หรือยอดอ่อนได้ยาก หรือไม่ได้ จึงท าให้การก าจัดวัชพืชเหล่านี้ไม่ได้ผลดี นอกจากนี้แล้ว ยังต้อง
พิจารณาถึงสภาพแวดล้อม และขนาดเนื้อที่ที่ท าการเพราะปลูกด้วย การก าจัดวัชพืชมีหลายวิธีดังนี้



1) วิธีกล (mechanical method) เป็นวิธีการใช้เครื่องมืออย่างง่ายๆ เพื่อท าลายหรือ
ป้องกันศัตรูพืช วิธีการนี้เหมาะกับการกสิกรรมขนาดเล็ก และมีแรงงานว่าง ตัวอย่างเช่นการ
เก็บ จับ  การเผา  การใช้ตาข่าย
2) วิธีการทางฟิสิกส์ (physical method)   เป็นการใช้คลื่นความร้อน คลื่นเสียง อุณหภูมิ 
รังสี หรือไฟฟ้า ในการขับไล่ หรือป้องกันศัตรูพืชจ าพวกแมลง หนู นก ตั๊กแตน ค้างคาว
3) วิธีการเขตกรรม (cultural method) เป็นวิธีการจัดสภาพแวดล้อมให้ไม่เหมาะสมต่อ
การเจริญเติบโต และแพร่ระบาดของศัตรูพืช โดยอาศัยวิธีการเขตกรรมต่าง ๆ เช่น

วิธีการควบคุมและป้องกันก าจัดศัตรูพืช



วิธีการเขตกรรมต่างๆ(1)

3.1) การไถพรวนตากหน้าดินไว้ก่อนการปลูกพืช ให้แสงแดด และความร้อนท าลายโรคแมลง หรือวัชพืช
ให้ลดน้อยลง
3.2) การปล่อยน  าขังท่วมแปลงก่อนการเตรียมดิน ให้แมลง ศัตรูอื่น ๆ เช่น หนู และวัชพืช ถูกน้ าท่วมขัง
ตายไปก่อน
3.3) การปลูกพืชหมุนเวียน (crop rotation) เป็นการตัดท าลายวงชีวิตของแมลง และวัชพืช และยัง
ป้องกันการสะสมของโรคพืชได้อีกด้วย
3.4) การไถพรวนหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อท าลายที่อยู่อาศัยของ หนู ปู และวัชพืชอันอาจจะเป็นแหล่ง
สะสมของศัตรูพืชอื่น ๆ เช่น พวกแมลง หรือโรคพืช



วิธีการเขตกรรมต่าง(ต่อ)

3.5) การก าจัดวัชพืชด้วยการถาก ถาง หรือพรวน
3.6) การเลือกพื้นที่ปลูกในที่ซึ่งไม่ปรากฏการระบาดของศัตรูพืชมาก่อน
3.7) การเลือกฤดูหรือช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการระบาดของศัตรูพืช
3.8) การบ ารุงต้นพืชปลูกให้แข็งแรง ทนทานต่อการท าลาย หรือแก่งแย่งของศัตรูพืช เช่น การใส่ปุ๋ย 
การตัดแต่ง
3.9) การใช้พันธุ์ต้านทานต่อศัตรูพืช (resistant variety) โดยการคัดเลือกหรือการผสมพันธุ์ เพื่อหา
พันธุ์ที่แข็งแรง ต้านทานต่อศัตรูพืช เช่น พันธุ์ข้าว กข.9 กข.27 ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล 
พันธุ์ฝ้าย ตากฟ้า 1 ต้านทานต่อโรคใบหงิก ยางพันธุ์ GT1 ต้านทานต่อโรคใบร่วง



การก าจัดวัชพืชด้วยการเขตกรรม
เป็นวิธีการสมัยโบราณ ซึ่งชาวไร่ชาวสวนทั่วๆ ไปปฏิบัติ แต่วิธีการเหล่านี้ยังเป็นประโยชน์ และมี

ประสิทธิภาพ วิธีนี้มีหลายอย่าง ได้แก่
การถอน ชาวสวนมักดายหญ้าต้นสูงๆ ออก หรือท่ีเรียกว่า ท ารุ่น โดยใช้มีด จอบ หรือเสียม หากต้น

เล็กใช้การถอนออก ซ่ึงเหมาะส าหรับสวนที่มีเนื้อที่น้อยๆ  และวัชพืชนั้นเพิ่งเริ่มงอก รากหยั่งดินยังไม่ลึก ถ้าเป็น
วัชพืชที่มีอายุข้ามปี การใช้มือถอนจะท าให้รากขาด ถ้าทิ้งไว้รากจะงอกขึ้นมาใหม่ การถอนวัชพืชควรรดน้ าให้ดิน
แฉะเสียก่อน ท าให้ถอนง่ายขึ้น เช่น แห้วหมูที่ขึ้นแซมในสนามหญ้า หากถอนเมื่อดินแข็ง ต้นมักขาด หัวยังคงอยู่
ในดิน สามารถงอกใหม่ได้ ควรรดน้ าเสียก่อน เวลาถอนหัวแห้วหมูจะได้ติดมาด้วย การใช้มือถอนควรท าก่อนที่
วัชพืชออกดอก



๒) การขุดโดยใช้มีด จอบ และเสียม

การขุดโดยใช้มีด จอบ และเสียม เครื่องมือเหล่านี้เป็นเครื่องมือของกสิกร ใช้ถางขุดท าลายวัชพืช ท าได้
ตั้งแต่ไร่ขนาดเล็กถึงไร่ขนาดใหญ่ แต่ต้องมีแรงงานพอที่จะท าการขุดหรือถาง การใช้จอบหรือเสียม รากของวัชพืช
จะถูกขุดขึ้นมาด้วย และถ้าตากดินทิ้งไว้รากจะแห้งตาย เช่น แห้วหมู ส่วนการใช้จอบ หรือเสียม หรือมีดถากถาง
หญ้านั้น เป็นเพียงตัดต้นวัชพืชเฉพาะส่วนที่อยู่บนดินเท่านั้น ส่วนที่อยู่ใต้ดินยังคงอยู่ จะแตกเป็นต้นใหม่อีกเมื่อ
ได้รับความชื้น ดังนั้น ควรขุด หรือถางพื้นดิน แล้วเก็บวัชพืชทิ้ง ซึ่งเป็นวิธีท าลายวัชพืช และเป็นการพรวนดิน
ให้แก่พืชปลูกอีกด้วย



๓) การใช้เครื่องมือทุ่นแรงในการเกษตร

การใช้เครื่องมือทุ่นแรงในการเกษตร เช่น การใช้รถแทรกเตอร์ไถ หรือพรวนดิน ก่อนลงมือปลูกพืช 
นอกจากเป็นการเตรียมดินแล้ว ยังท าให้จ านวนวัชพืชลดลงได้มาก  เช่น หญ้าขจรจบ ถ้ามีการไถพรวนดินสัก ๒-๓ 
ครั้ง ก่อนลงมือปลูกข้าวโพด เมล็ดหญ้าขจรจบจะงอกน้อยกว่าไถพรวนเพียงครั้งเดียว รากวัชพืชบางชนิดหยั่งดิน
ลึก  การไถพรวนตื้นไม่สามารถก าจัดได้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของดิน ถ้าดินแห้งไถพรวนได้ตื้น ถ้าดินชื้นไถ
พรวนได้ลึกสามารถไถได้ลึก ๘-๑๐ นิ้ว จากผลการเพาะเมล็ดหญ้าขจรจบในความลึกต่างๆ กัน ปรากฏว่า ถ้าเพาะ
ที่ผิวดิน จะงอกประมาณ ร้อยละ ๘๐ หากเพาะลึก ๔ นิ้วแล้ว  เมล็ดจะงอกน้อยประมาณร้อยละ ๘ เมล็ดพืชนั้น
หากฝังดินยิ่งลึกมาก ความสามารถงอกยิ่งลดลง



๔) การใช้เครื่องตัดหญ้า หรือกรรไกรตัดหญ้า

การใช้เครื่องตัดหญ้า หรือกรรไกรตัดหญ้า เป็นการท าให้วัชพืชต้นเตี้ยลง ยอดใบถูกท าลาย ไม่เจริญดีเท่าทีควร 
หมั่นตัดอย่าให้วัชพืชเจริญเป็นต้นสูง มิฉะนั้นแล้ววัชพืชจะผลิตดอกออกผล ช่วยแพร่กระจายพันธุ์อีกด้วย



๕) การใช้น  าขังให้ท่วมแปลง

การใช้น้ าขังให้ท่วมแปลง เป็นวิธีการก าจัดวัชพืชอีกวิธีหนึ่ง โดยการปล่อยน้ าให้ท่วมพื้นที่เป็นระยะเวลา 
๑-๒ เดือน ซึ่งควรเป็นระยะเวลาว่างจากการเพาะปลูกพืชผลในฤดูแล้ง ข้อส าคัญต้องให้น้ านั้นท่วมถึงยอดต้น
วัชพืช ก่อนขังน้ าควรมีการไถพรวนดินเสียก่อน เป็นการท าลายต้น และเมล็ดวัชพืช หากวัชพืชเป็นไม้น้ าเมื่อ
ระบายน้ าออกจากแปลงต้นจะแห้งตาย



๖) การใช้ความร้อนหรือเผา

การใช้ความร้อนหรือเผา ความร้อนที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อพืชได้ อยู่ระหว่าง ๔๕-๕๕ องศาเซลเซียส 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเนื้อเยื่อ หรือชนิดของพืช เพราะความร้อนไปท าให้โปรโตพลาสซึมตกตะกอน เอนไซม์ไม่ท างาน 
การก าจัดวัชพืชโดยใช้เปลวไฟหรือเผานี้ นิยมใช้ก าจัดวัชพืชริมถนน ริมคลองคันคูชลประทาน ที่รกร้าง หรือในไร่
หลังเก็บเกี่ยวแล้วการใช้เปลวไฟก าจัดวัชพืชในพืชไร่หลายชนิดได้ผลแต่ต้องค านึงถึงอุณหภูมิของเปลวไฟ สามารถ
ท าลายวัชพืชได้ แต่ไม่เป็นอันตรายต่อพืชปลูก อนึ่งการเผาตอซังพืชปลูก นอกจากจะเป็นการก าจัดพืชแล้ว ยังท า
ให้แปลงปลูกสะอาด ปราศจากเชื้อโรคและแมลง ซึ่งเป็นศัตรูพืชปลูก



๗) การให้ร่ม อาจจะใช้ฟาง แกลบ หรือกระดาษคลุมดิน เพื่อป้องกันมิให้ต้นวัชพืช

การให้ร่ม อาจจะใช้ฟาง แกลบ หรือกระดาษคลุมดิน เพื่อป้องกันมิให้ต้นวัชพืชได้รับแสง และจะ
ตายไปในที่สุด ในต่างประเทศได้ใช้กระดาษคลุมดินแปลงอ้อยและสับปะรดกันมาก ปัจจุบันดัดแปลงเป็นแผ่น
พลาสติกสีด าใช้คลุมดิน เพื่อป้องกันวัชพืช ในประเทศไทยใช้ฟางข้าวและแกลบคลุมดิน นอกจากจะรักษา
ความชื้นของดินแล้ว ยังเป็นการก าจัดวัชพืชอีกด้วย โดยมากพวกแห้วหมูหรือกกสามารถงอกทะลุฟางข้าวคลุม
ดินได้บ้าง ซึ่งเราก็สามารถถอนออกได้ง่าย เพราะดินไม่แห้งแข็ง



การก าจัดวัชพืชโดยสิ่งมีชีวิต

วิธีการนี้ได้จากประสบการณ์จากธรรมชาติ กล่าวคือ ต้นไม้ถูกรบกวนท าลายโดยศัตรูธรรมชาติ 
ได้แก่ พืช สัตว์ แมลง และเชื้อโรค แต่มิใช่เป็นวิธีการที่สามารถก าจัดวัชพืชให้หมดสิ้นไป เพียงลดปริมาณ
ลงเท่านั้นการก าจัดวัชพืชโดยสิ่งมีชีวิตจะได้ผลดี ส าหรับวัชพืชชนิดเดียว ที่ขึ้นหนาแน่นในพื้นที่มากๆ เช่น 
การใช้พืช แมลง สัตว์ เพื่อรบกวนหรือท าลายวัชพืช



หลักการควบคุมและป้องกันก าจัดศัตรูพืช

หมายถึงวิธีการใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลด หรือหยุดยั้ง หรือท าลาย หรือขัดขวางการก่อความเสียหายของ
ศัตรูพืช ให้อยู่ในระดับต่ ากว่าระดับเศรษฐกิจ หรือให้หมดไปโดยสิ้นเชิง  โดยทั่วไปมีหลักการ 4 ประการส าคัญ 
คือ

1) การหลีกเลี่ยง (avoidance)ได้แก่การไม่ปลูกพืชในแหล่งที่มีศัตรูพืชนั้นๆ แพร่ระบาด การจัดระบบ
ปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อลดต่อการเกิดของศัตรูพืช การใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีการรับรองว่าปราศจากศัตรูพืช 
(certified seed) การใช้กฎหมายกักกันพืช (quarantine law) เพื่อหลีกเลี่ยงการน าศัตรูพืชจากแหล่งอื่น 
ๆ เข้ามาในแหล่งปลูก



2) การก าจัดศัตรูพืชให้หมดสิ นไป (eradication) ได้แก่
-การท าลายศัตรูพืชให้หมดสิ้นไปก่อนการปลูกพืช เช่น การเผาท าลาย
พืชที่เป็นโรค การเผาท าลายวัชพืช การไถพรวนตากดินไว้ก่อนปลูก การ
ท าลายแมลงในโรงเก็บพืชผล 
-หลักการนี้ควรใช้กับศัตรูที่มีระดับเศรษฐกิจต่ า และจ าเป็นต้องควบคุม
ให้หมดสิ้นอย่างสิ้นเชิง



3) การป้องกัน (protection)  ได้แก่
-การสร้างสิ่งกีดขวางระหว่างพืชปลูกกับศัตรูพืช เช่น การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช การใช้การ
ควบคุมทางชีววิธี การก าจัดพาหะของศัตรูพืช การใช้พันธ์ุต้านทาน

4) การรักษา (therapy) ได้แก่

-การก าจัดหรือบรรเทาผลเสียภายหลังจากที่ศัตรูพืชได้เข้ามาแพร่ระบาดแล้ว แต่ยังไม่ถึงระดับ
ความเสียหายทางเศรษฐกิจ หลักการน้ีมักใช้กับศัตรูพืชจ าพวกโรคพืชมากกว่าศัตรูชนิดอื่น และ
มักใช้กับพืชพวกไม้ผลยืนต้นมากกว่าพืชล้มลุก



4. วิธีการทางชีววิธี

เป็นวิธีการใช้ศัตรูธรรมชาติให้ควบคุมศัตรูพืชโดยอาศัยหลักการสมดุล
ธรรมชาติ วิธีการนี้ใช้ได้ผลในการควบคุมแมลงศัตรู และวัชพืชบางชนิด เช่นการใช้ตัว
ห้ า ตัวเบียฬ หรือโรค ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช การใช้แมลง และปลาในการก าจัด
วัชพืชน้ า วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ไม่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมในแง่ของมลภาวะต่างๆ 
และเชื่อว่าเป็นวิธีการควบคุมศัตรูพืชได้ถาวรกว่าวิธีอื่นๆ 



แมลงเบียน
(PARASITIC INSECTS หรือ PARASITOIDS)

แมลงตัวเบียน เป็นแมลงที่มีช่วงระยะตัวอ่อน ด ารงชีวิตอยู่ด้วยอาศัยและหากินอยู่
ภายนอกหรือภายในตัวเหยื่อ เพื่อ การเจริญเติบโตอยู่จนครบวงจรชีวิตของพวกมัน ท าให้เหยื่อ
อ่อนแอและตายในที่สุดแมลงตัวเบียนตัวเมียตัวเต็มวัยจะวางไข่อยู่บนหรือใช้อวัยวะวางไข่แทง
เข้าไปใน ไข่ ตัวอ่อน ดักแด้ หรือตัวเหยื่อที่โตเต็มวัย ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวเบียนนั้นๆ หลังจาก
นั้นเมื่อไข่ฟักเป็นตัวอ่อน เหยื่อของแมลงตัวเบียน มีทั้งที่เป็นแมลงด้วยกันเอง หรือ สัตว์ชนิด
อื่นๆ ตัวเบียนมีความส าคัญในการควบคุมปริมาณศัตรูพืชเป็นโดยธรรมชาติ



PARASITOIDS OF THE WILD 
SILK MOTHS(SATURNIIDAE)

แมลงเบียนไข่ Anastatus sp



วงจรชีวิตของแมลงเบียน



แตนเบียฬ(PARASITOIDS)

ไตรโครแกรมมา(Trichogramma) หมายถึง แตน
เบียฬ ชนิดหนึ่ง มักเรียกกันว่า “หมาร่า”เป็นแมลง
อ ยู่ ใ น ว ง ศ์  ไ ต ร โ ค ร แ ก ร ม ม า ทิ เ ด อ์
(Trichogrammatidae) โดยปกติแล้วขนาดตัวจะเล็ก
กว่าไข่ของผีเสื้อ หรือ ผีเสื้อกลางคืน ซึ่งพวกมันใช้
เป็นที่วางไข่



วงจรชีวิตซิโตรแกรมม่า



แมลงตัวห  า
(PREDATORY INSECTS หรือ PREDATORS)

แมลงตัวห  า เป็นแมลงที่ปกติแล้ว หากินเหยื่อที่เป็นแมลงด้วยกันเป็นอาหาร บางชนิดเป็น
แมลงตัวห้ าทั้งในระยะที่เป็นตัวอ่อนและตัวเต็มวัย บางชนิดเป็นตัวห้ าเฉพาะระยะตัวอ่อน บางชนิดก็
เป็นตัวห้ าตอนเป็นตัวเต็มวัย จะออกหากินเหย่ือโดยการกัดกินตัวเหย่ือ หรือ การดูดกินของเหลวในตัว
เหยื่อ มนุษย์ใช้ ประโยชน์จากแมลงตัวห้ า โดยน ามาใช้ก าจัดแมลงศัตรูทางการเกษตร
เราอาจแบ่งแมลงตัวห้ าโดยอาศัย ลักษณะการออกหากิน หรือ ประเภทของปาก 



ตัวห  า (PREDATORS)

http://www.ipmthailand.org/th/Natural_enemies/natural_enemies.htm



ด้วงเต่าลาย LADYBIRD BEETLES (COCCINELLIDAE)

ด้วงเต่าลายเป็นตัวห้ าทั้งระยะตัวหนอนและตัวเต็มวัย จะกินเพลี้ยอ่อน 
ไร แมลงหวี่ขาว แมลงที่มีขนาดเล็ก ไข่แมลง ฯลฯ





มวนเพชฌฆาตเบียดเสียดกันกินน้ าจากฟองน้ าภายในกล่องที่ท าการเพาะเลี้ยง



แมลงช้างปีกใส LACEWINGS - CHRYSOPIDAE

เหยื่อแมลงช้างปีกใส ได้แก่ เพลี้ยอ่อน ไรแมงมุม (โดยเฉพาะไรแดง) เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว ไข่
แมลง ตัวอ่อนของด้วง ตัวหนอนของแมลงช้างปีกใสเป็นตัวห้ าที่ไม่เฉพาะเจาะจง พวกมันกินแมลง
ได้หลายชนิด แต่มันชอบกินเพลี้ยอ่อน พวกมันสามารถกินอาหารได้ทีละมาก ๆ และตัวหนอน 1
ตัวสามารถกินเพลี้ยอ่อนได้ 100-600 ตัว ตัวหนอนระยะท่ี 3 อาจกินตัวหนอนระยะอื่น ๆ ได้



แมลงหางหนีบ EARWIGS

แมลงหางหนีบ(Earwigs)เป็นแมลงอยู่ในวงศ์เดอ
แมบเตอร่า(Dermaptera) แมลงหางหนีบส่วนใหญ่
กินซากไม้ผุพังเป็นอาหาร แต่แมลงหางหนีบบาง
สายพันธุ์เป็นผู้ล่าและกินแมลงอื่นๆเป็นอาหาร การ
ที่จะรู้ได้ว่าเป็นแมลงหางหนีบชนิดใดสามารถสังเกต
ง่ายๆได้ที่ก้าม(ลักษณะคล้ายก้ามปู) ซึ่งพวกมันใช้
ต่อสู้เพื่อป้องกันตัว หลายสายพันธุ์แทบจะไม่มีปีก
และอาศัยบนพื้นดินหรือพื้นดินที่มีที่ก าบังตัว ตัว
แมลงหางหนีบจะเข้าไปในล าต้นพืชเพื่อล่าตัวหนอน
กอ ปกติพวกมันจะซ่อนตัวในเวลากลางวันและออก
หากินในเวลากลางคืน





ไรแดงตัวห  า 
PREDATORY MITES

ภาพ ไรแดงตัวห้ าโจมตี แมงมุม

-ไรแดงตัวห  า อยู่ในวงศ์ Phytoseiidae พวกมันมีบทบาท
ส าคัญในสวนผลไม้และโรงเพาะเลี้ยงในเรือนกระจก

-ไรแดงตัวห้ าและไรแดง พวกมันเป็นแมลงศัตรูพืชซึ่งดู
คล้ายๆกัน แต่ไรแดงตัวห้ ามีขนาดเล็กกว่าและมีการออกล่า
เหยื่อมากกว่า พวกมันจะล่าเหยื่อส าหรับพวกมันเอง ,พวก
มันยังมีสีสันที่แตกต่างกันไป และยังมีขาที่ยาวกว่า

-ไรแดงตัวห้ า สายพันธุ์หนึ่งๆสามารถผลิตทีละจ านวนมากๆ
ส าหรับควบคุม ไรแดง หรือ เพลี้ยไฟ



พืชที่เต็มไปด้วยไรแดง(red mites) ถูกใช้ในการเลี้ยงไรแดงตัวห้ า(predatory mites)



กบ FROGS

อาหารกบในธรรมชาติคือแมลง  
การเลี้ ยงกบจ านวนมากแล้ว
ปล่อยลงนาข้าวจะช่วยควบคุม
แมลงศัตรูพืชได้



แมลงวันดอกไม้ HOVER FLIES

แมลงวันดอกไม้ อยู่ในวงศ์ Syrphidae พวกมัน
ยังเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ Syrphid flies หรือ 
Flower flies ด้วย ตัวอ่อนหลายสายพันธุ์ของ
แมลงวันดอกไม้ เป็นสัตว์ที่กินพวก ตัวเพลี้ย, ตัว
บุ้งที่มีขนาดเล็ก และแมลงที่กินใบไม้ เป็นอาหาร

ตัวอ่อนของแมลงวันดอกไม้ เป็นผู้ล่าที่หิวกระหายที่สามารถกินตัวเพลี้ยได้หลายๆตัว



ด้วงดิน GROUND BEETLES

ด้วงดิน อยู่ในวงศ์ Carabidae ทั้งตัวเต็มวัยและตัว
อ่อนของด้วงดิน เป็นผู้ล่าแมลงอื่นๆเป็นอาหาร พวก
มันกินไข่,ตัวอ่อน.ดักแด้และบางครั้งก็กินตัวเต้มวัย
ของแมลงต่างๆที่อาศัยตามพื้นดินด้วย หลายๆสาย
พันธุ์ของด้วงดินมักซ่อนตัวในเวลากลางวัน ซึ่งมัก
พบพวกมันได้ตามใต้ก้อนหิน,ใบไม้,ซากพืชที่ทับถม
กัน และพวกมันจะออกหากินในเวลากลางคืน แต่
อย่างไรก็ดีมีบางสายพันธุ์ออกหากินในเวลากลางวัน
ด้วย



เชื อโรค
(PATHOGENS):



ไตรโคเดอร์มา TRICHODERMA 

เชื้อจุลินทรีย์ไตรโคเดอร์มาที่มีชีวิต
สามารถฆ่ า โรคพืชหรื อลดจ านวน
ประชากรโรคพืชได้ จุลินทรีย์จ าพวกนี้
เรียกว่า "จุลินทรีย์ปรปักษ์"

เชื้อไตรโคเดอร์มาสามารถ ใช้ ก าจัดเชื้อโรคในดินที่เป็นเชื้อสาเหตุของโรค โคนเน่า โรค
รากเน่า โรคล าต้นเน่า และโรคเห่ียวในผักหลายชนิด ปกติจะใช้ไตรโคเดอร์มาผสมลงไป
ในดินก่อนปลูก 2-3 วัน ไตรโคเดอร์มายังสามารถใช้ท าปุ๋ยหมักได้ด้วย

ไตรโคเดอร์มา สามารถใช้ คลุกเมล็ดพันธุ์ เพื่อเป็นการป้องกันโรคราที่จะเกิดขึ้นกับเมล็ด
ได้



พยาธิตัวกลม STEINERNEMA

หลายสายพันธุ์ของพยาธิตัวกลมสามารถที่จะ
เข้าไปอาศัยในตัวของ ดักแด้ ตัวด้วง ตัวแก้ว 
บุ้ง สัตว์ประเภทที่มีหลายขา และฆ่าสัตว์
เหล่านั้นได้ พยาธิตัวกลมเหล่านี้สามารถผลิต
ได้ทีละมากๆและปล่อยลงพื้นที่เพาะปลูกเพื่อ
ช่ วยควบคุมแมลงศัตรูพื ช  ตั วอย่ า งของ 
entomopathogenic nematodes เหล่านี้
คือ Steinernema

ภาพการผลิตพยาธิตัวกลมในห้องทดลองบน a host of caterpillars



แบคทีเรีย BACILLUS THURINGIENSIS

ภาพตัวเต็มวัยของหนอนใยผัก

แมลงศัตรูที่ส าคัญของกะหล่ าปลี

บาซิลลัสเป็นสารสกัดชีวภาพจากเชื้อแบคทีเรีย

Bacillus thuringiensis ไม่ใช่สารพิษประเภท
สัมผัสแล้วตาย แต่จะไปออกฤทธิ์เมื่อหนอน
แมลงกินสารพิษเข้าไป  สารพิษจะไปมีผลต่อ
ระบบทางเดินอาหารของตัวหนอน ท าให้หนอน
ผี เสื้อ เคลื่ อนไหวช้าลงและหยุดกินอาหาร 
หลังจากนั้นอีกสองสามวันมันก็จะตาย



ไวรัส (เชื อวิสา) VIRUSES

หนอนผีเสื้อบางชนิดไวต่อบาคิวโลไวรัส 
หนอนที่ถูกเชื้อไวรัส ท าลายสามารถพบได้
ง่ า ย ในแปลง  โดยระยะแรกหนอนจะ
เปลี่ยนเป็นสีขาวซีด และเริ่มมีกิจกรรม
น้อยลง พวกมันมักเคลื่อนย้ายไปอยู่ส่วนบน
ของต้นพืชและจะพบว่าพวกมันจะตายห้อย
อยู่ ใต้ ใบไม้  ล าตั ว เปลี่ ยน เป็นสีด าจะมี
ของเหลวและส่งกลิ่นเหม็น

วิธีนี้ใช้ได้ผลดีในการจัดการกับหนอนคืบกะหล่ าปลี (Trichoplusia ni) 
และหนอนเจาะสมอฝ้าย (Helicoverpa armigera)



5. วิธีทางกฎหมาย (LEGAL CONTROL)

เช่นการออกกฎหมายกักกันพืช และพระราชบัญญัติกักกันพืช -ตามกฎหมายและ
พระราชบัญญัตินี้ การน าเข้าพืชหรือวัสดุการเกษตรบางชนิด จากต่างประเทศจะต้องผ่านด่าน
กักกันพืช เพื่อตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ให้แน่ใจว่าไม่มีศัตรูพืชติดเข้ามาด้วย การกักกันพืชเป็น
หน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและหกรณ์ ที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ออกใบรับรองให้แก่การส่งวัสดุ หรือผลิตภัณฑ์เกษตรบางชนิด
ออกต่างประเทศด้วย



6. วิธีการใช้สารเคมีควบคุมศัตรูพืช 
(CHEMICAL METHOD)

ข้อด:ี
-สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง สามารถแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้ดี 

ข้อเสีย:
-อันตรายต่อผู้ใช้ และต่อสิ่งแวดล้อมมากถ้าหากใช้อย่างไม่ถูกต้อง 
ใช้ผิดวิธีหรือขาดความรู้ความเข้าใจในสารเคมีและวิธีการใช้ 
นอกจากนี้ยังพบว่า แมลงศัตรูพืชหลายชนิดมีความสามารถปรับตัว
ให้ทนทานต่อสารเคมีบางชนิดได้อย่างรวดเร็ว



ชนิดของสารเคมีก าจัดศัตรูพืช

แบ่งตามลักษณะทางเคมีได้ 2 ประเภท คือ 
6.1) สารเคมีพวกอนินทรีย์สาร ส่วนใหญ่เป็นสารประกอบเกลือของปรอท ทองแดง 

ก ามะถัน สังกะสี และเหล็ก สารเคมีประเภทนี้บางชนิดมีพิษต่อมนุษย์และสัตว์รุนแรงมาก 
ปัจจุบันไม่ค่อยนิยมใช้ และถูกห้ามใช้ในบางประเทศ โดยเฉพาะเกลือของปรอทและสังกะสี

6.2) สารเคมีพวกอินทรีย์สาร อาจเป็นสารเคมีที่สกัดจากพืช เช่น โล่ติ้น ไพรีทรัม 
ยาสูบ สะเดา ตะไคร้หอม ข่า หรือเป็นสารที่สังเคราะห์ขึ้นมาโดยวิธีการทางเคมี 
(synthetic pesticide)



ชนิดของสารเคมีควบคุมศัตรูพืช

แบ่งตามชนิดของการใช้ควบคุมศัตรูพืชได้7 ประเภทคือ
1.ยาฆ่าแมลง (insecticide) 
2.ยาโรคพืช ชนิดฆ่าเชื้อรา (fungicide),ชนิดฆ่าแบคทีเรีย(bactericide)
3.ยาฆ่าหญ้า (herbicide) 
4.ยาฆ่าไส้เดือนฝอย (nematicide) 
5.ยาฆ่าหนู (rodenticide) 
6.ยาฆ่าหอยทาก (molluscicide) และ 
7.ยาฆ่าไรแดง (miticide หรือ acaricide)



วิธีการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช

สามารถจ าแนกวิธีการใช้สารเคมีได้ 7 วิธี คือ

1.การพ่นยาน้ า หรือสารละลายยา (spraying) 
2.การพ่นผงยา (dusting) 
3.การรมหรืออบ (fumigation) 
4.การพ่นหมอก (aerosol) 
5.การโรยหรือหว่าน (broadcasting)
6.การป้ายทา (pasting) 
7.วิธีการจัดการแบบผสมผสาน (integrated method) 

-เป็นการน าเอาวิธกีารต่างๆ ข้างต้นมาใช้ร่วมกัน 



ข้อดีของการก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน

วิธีกล
วิธีทางกายภาพ
วิธีการเขตกรรม
วิธีชีวินทรีย์
วิธีทางกฎหมาย
วิธีการใช้สารเคมี 

ผลผลิตสูงเกษตรกรสามารถท าได้
ประสิทธิภาพสูง
ค่าใช้จ่ายต่ า
ไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม



ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช



ชนิดของเครื่องมือฉีดพ่นสารเคมี 

1) Sprayers เช่น hand sprayer, knapsack sprayer, engine 
sprayer, ultra low volume sprayer, tractor mounted sprayer
2) Aerosol generators
3) Smoke generators
4) Vaporizer
5) Duster
6) Agricultural aircraft



2. ส่วนประกอบของสารเคมีควบคุมศัตรูพืช

สารเคมีควบคุมศัตรูพืชที่จ าหน่ายทั่วไปในท้องตลาดเรียกว่า สาร
ผลิตภัณฑ์ (products)อาจมีสภาพเป็นของแข็งชนิดผง หรือเม็ด ของเหลว หรือ
แก๊สก็ได้ สามารถมีชื่อเรียกได้ต่างๆ กันตามค าขออนุญาตจดทะเบียน ชื่อนี้เรียก
กันทั่วไปว่า ชื่อการค้า (trade name) ในสารผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจะมีสารเคมีซึ่ง
เป็นสารออกฤทธิ์ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช อยู่เป็นปริมาณที่แน่นอน สารนี้
เรียกว่า สารออกฤทธิ์ (active ingredient a.i.) นอกจากนี้ในสารผลิตภัณฑ์จะ
ประกอบด้วย  สารเจือปน (inert ingredient) ซึ่งอาจเป็นสารผสมอื่นๆ ที่ไม่มีผล
ต่อการท างานของสารออกฤทธิ์โดยตรง หรืออาจมีผลช่วยให้การท างานของสาร
ผลิตภัณฑ์ดีขึ้นก็ได้



3. การใช้สารเคมีควบคุมศัตรูพืช

มี 6 ลักษณะคือ
3.1) การฉีดพ่น (spraying) ใช้ส าหรับก าจัดแมลง วัชพืช และโรคพืชในกรณีระบาดเป็นพื้นที่ใหญ่ 
3.2) การรมหรืออบ (fumigation) ใช้ส าหรับก าจัดแมลงในโรงเก็บ หรือศัตรูพืชชนิดอื่นๆ ในพื้นที่จ ากัด
ขนาดเล็ก เช่น แปลงเพาะกล้าในเรือนกระจก
3.3) การหว่าน (broadcasting หรือ spreading) มักใช้ส าหรับการก าจัดแมลง หรือวัชพืชในแปลง
ขนาดใหญ่ 
3.4) การจุ่ม (dipping) มักใช้ส าหรับการป้องกันและก าจัดโรคพืชเฉพาะต้นหรือเฉพาะส่วน
3.5) การป้ายทา (paste) มักใช้ส าหรับการป้องกันและก าจัดโรคพืช หรือแมลงที่ท าลายต้นพืชเฉพาะ
แห่ง หรือวัชพืชยืนต้น
3.6) การวางเหยื่อ (bait) มักใช้ส าหรับการป้องกันและก าจัดศัตรูพืชอื่นๆ เช่น หนู นก ปู กระรอก



4. การค านวณอัตราการใช้สารเคมีควบคุมศัตรูพืช

มี 3 วิธีดังนี้
4.1) บอกปริมาณเนื้อสารออกฤทธิ์ต่อหน่วยพื้นที่ เช่น กรัมสารออกฤทธิ์/ตาราง
เมตร, กิโลกรัมสารออกฤทธิ์/ไร่
4.2) บอกปริมาณเนื้อสารออกฤทธิ์ต่อปริมาตรของสารละลายยา เช่น ppm, 
เปอร์เซ็นต์, กรัม/ลิตร
4.3) บอกปริมาณสารผลิตภัณฑ์ต่อปริมาตรของสารละลายยา เช่น กรัม/ลิตร, ซีซี/
ลิตร, ช้อนแกง/น้ า 20 ลิตร

โดยทางวิชาการแล้วการบอกอัตราการใช้สารเคมีควบคุมศัตรูพืช จะใช้โดยวิธีท่ี 1 หรือ 
2 เท่านั้น แต่ในแง่ของการปฏิบัติแล้ว ถ้าหากกสิกรยังขาดความรู้เรื่อง ชื่อสารออกฤทธิ์
แล้ว วิธีที่ 3 เป็นวิธีที่สะดวกในการแนะน าให้กสิกรใช้



5. การระวังอันตรายในการใช้สารเคมี

ในการใช้สารเคมีควบคุมศัตรูพืชทุกชนิดต้องระลึกไว้เสมอว่าสารเคมีทุกชนิดอาจ
เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ สัตว์ และต่อสิ่งแวดล้อมได้ ถ้าหากใช้อย่างไม่ระมัดระวัง ประมาท
เลินเล่อ หรือใช้อย่างขาดความรู้ที่ถูกต้อง ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อควร
ปฏิบัติในการใช้สารเคมีทั้งก่อนการใช้ ขณะที่ใช้ หลังการใช้ ตลอดจนการเก็บรักษา
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช



การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการป้องกันศัตรูพืช

ตัวอย่าง:
1.การน ายีนบีที (Bt gene) จากเชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringenesis ซึ่งผลิตโปรตีนที่เป็น
พิษต่อแมลงบางจ าพวกเข้ารวมกับยีนของต้นพืช ท าให้ต้นพืชนั้นสามารถสร้างผลึกโปรตีนที่เป็น
พิษต่อแมลงด้วยตัวของมันเองได้ เมื่อแมลงกินพืชนั้นเข้าไปก็จะตายในเวลาต่อมา ตัวอย่างเช่น 
ต้นฝ้ายที่มีการตัดต่อยีนให้สามารถฆ่าหนอนเจาะสมอฝ้าย (Helicoverpa armigera)

- เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม (genetic engineering technology)
- ต้นพืชทตัดแต่งพันธุกรรม (transgenic plant)



การจัดการศัตรูพืชโดยวธีิผสมผสาน
INTEGRATED PEST 

MANAGEMENT

(IPM)



7. การควบคมุศตัรพูชืโดยชวีวธิ ี

การใช้ส่ิงมชีีวติต่าง ๆ ได้แก่ ตวั  ้ า 
ตัวเบียน และเชื อโรค (จุลนิทรีย์)   เพ่ือควบคุมศัตรูพืช
ใ้้อยู่ในระดบัทีไ่ม่ก่อใ้้เกดิความเสีย้ายทางเศรษฐกจิ  
โดยค านึงถึงความปลอดภยัต่อผู้บริโภคและ
สภาพแวดล้อม

้มายถึง



IPM คืออะไร?

การเลือกวธีิควบคุมศัตรูพืชทีม่ีอยู่อย่าง

รอบคอบ แล้วน ามาผสมผสานกนั อย่าง

เ้มาะสม ในการลดปริมาณศัตรูพืช และคงไว้ซ่ึง

ระดบัการใช้สารก าจัดศัตรูพืช้รือการใช้ส่ิง

แปลกปลอมอ่ืนๆ อย่างคุ้มค่า และลด้รือ้ลกีเลีย่ง

อนัตรายทีอ่าจเกดิกบัมนุษย์ และส่ิงแวดล้อม





ศัตรูพืช



การใช้สารเคมีเกดิผลเสียอย่างไร

* มีสารพษิตกค้างในผลผลติเป็นอนัตรายต่อผู้บริโภค
และสภาพแวดล้อม

* ศัตรูพืชสร้างภูมิต้านทานสารเคมี

* ศัตรูธรรมชาตถูิกท าลาย

* ศัตรูพืชระบาดอย่างต่อเน่ืองและรุนแรงขึ น

* เกษตรกรผู้ใช้ได้รับอนัตรายจากสารเคมี



จุดเน้นของ IPM

❑ การปลูกพืชใ้้แขง็แรง

❑ ใ้้มีการกระท าที่อาจรบกวนระบบนิเวศ

เกษตร

น้อยทีสุ่ด

❑ สนับสนุนกลไกการใช้ศัตรูธรรมชาตคิวบคุม



องค์ประกอบของระบบนิเวศเกษตร

1. ส่ิงมชีีวติ - มนุษย์ สัตว์ พืช
2. ส่ิงไม่มชีีวติ - ดนิ น  า อากาศและแสงแดด 
3. ปัจจัยทีม่ผีลกระทบทั งทางตรงและทางอ้อม 

-เทคโนโลย ีเศรษฐกจิ สังคม ประเพณีและการเมือง 
ซ่ึงองค์ประกอบทั ง้มดนั นจะมปีฏิสัมพนัธ์ต่อกนัและกนัที่

ท าใ้้เกดิเป็นระบบนิเวศเกษตร 





้ลกัการที่ส าคญัของ IPM

1. ปลูกพืชใ้้แขง็แรง

2. เข้าใจและรักษาไว้ซ่ึงศัตรูธรรมชาติ

3. ตรวจแปลงอย่างสม ่าเสมอ

4. เกษตรกรมุ่งมั่นทีจ่ะเป็นผู้เช่ียวชาญในระบบการ
จัดการพืช



ปลกูพชืใหแ้ข็งแรง



เร่ิมต้นที่ดี - ใช้พนัธ์ุด ี  ผลผลติดี ต้านทาน
โรคแมลง

ดูแลรักษาดี

- การจัดการวชัพืช

- ดนิดี
- ใ้้น  า
- ใส่ปุ๋ย       ถูกสูตร  ถูกเวลา

ถูกอตัรา  ถูกวธีิ



เข้าใจและรักษาไว้ซ่ึงศัตรูธรรมชาติ
•ส่ิงมชีีวติทีท่ า้น้าทีค่วบคุมศัตรูพืช เช่น ตวั  ้ า ตัวเบียน 
จุลนิทรีย์ปรปักษ์ ท า้น้าทีเ่ป็นผู้ปกป้องพืช 
•เกษตรกรในโครงการ IPM รู้จักผู้ปกป้อง และบทบาทของ
มนั โดยการสังเกตระบบนิเวศน์เกษตรอย่างสม า่เสมอ 
•ร่วมกนัอนุรักษ์ผู้ปกป้องพืช โดย้ลกีเลีย่งการใช้สารก าจัด
ศัตรูพืช และสร้างสภาพทีเ่้มาะสมต่อการแพร่พนัธ์ุของ
พวกมนั



ตัว  ้ า ตัวเบียน

* เพิม่ปริมาณศัตรูธรรมชาตโิดยการเพาะเลี ยง

* ้ลกีเลีย่งการใช้สารเคมี
* ใช้สารก าจัดศัตรูพืชทีม่คีวามปลอดภยั เช่น
สารชีวภัณฑ์ , สารสกดัจากพืช

* เ้ลือวชัพืชไว้บ้างเพ่ือเป็นที่อาศัย       
และอา้าร  ของศัตรูธรรมชาติ

จุลนิทรีย์



การตรวจแปลงอยา่งสม า่เสมอ

ตรวจแปลงอยา่งสม า่เสมอ โดยเกษตรกรตอ้งคอยตดิตามสภาพ

ของพชื โดยตอ้งทราบถงึความเป็นไปของแปลง เกษตรกรสามารถ

ตดัสนิใจทีจ่ะแกป้ญัหาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง และลงมอืไดท้นัที



เกษตรกรมุง่มั่นทีจ่ะเป็นผูเ้ชีย่วชาญในระบบการจัดการพชื

• เขา้ใจระบบนเิวศนเ์กษตร

• สามารถวเิคราะหส์ถานการณข์องแปลง

• สามารถด าเนนิการปร ับีปรงุการจดัการพชืโดยอาศยัประสบการณ์

ในฟารม์ของตน

• มกีารแลกเปลีย่นความรูก้บัเพือ่นเกษตรกรดว้ยกนั 



วธิกีารควบคมุศตัรพูชื



1. ใชพั้นธุต์า้นทาน



2.  วธิเีขตกรรม

•การไถพรวนดนิตากแดด

•การตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง

•การไขน า้เข้าแปลง

•ท าความสะอาดแปลง

• เผาท าลาย

•การปลูกพชืหมุนเวียน



3.  วธิกีล

• การจับไปท าลาย

• ใช้กับดัก+สารล่อ

• ห่อผล

• ใช้กับดักกาวเหนียว

• ใช้ตาข่ายคลุม



4.  วธิฟิีสกิส์

•การใช้รังสีเพื่อให้แมลงเป็นหมัน

• ใช้ความร้อน



5.  ใชส้มนุไพรหรอืสารชวีภณัฑ์

หมายถงึ  พชืหรอืสว่นของพชืทีน่ ามาใชใ้นการ
ควบคมุป้องกนัก าจดัศตัรพูชื  สามารถลดปรมิาณ
ของศตัรพูชืลงได ้ ไมก่อ่ใหเ้กดิความเสยีหายทาง
เศรษฐกจิ และสว่นใหญไ่มม่อีนัตรายตอ่คน  สตัว ์ 
และสภาพแวดลอ้ม   เชน่



สะเดา

ประโยชน์ ควบคุม้นอนใยผกั ้นอนกระทู้  เพลี ยอ่อน  อย่างได้ผลดี

การน าไปใช้
• เมลด็สะเดาบด 1 กก.  แช่น  า 20 ลติร นาน 1 คืน ผสมสารจับใบ
• ใบสะเดาแก่ + ข่า + ตะไคร้้อม อย่างละ 1 กก. แช่น  า 20 ลติร นาน 1 คืน
ผสมสารจับใบ

Azadirachta indica var.siamensis



ตะไคร้้อม

ประโยชน์

การน าไปใช้

ก าจดั้นอนกระทู้ ้นอนใยผกั  ไล่แมลง  ยุง  แมลงสาบ

ตะไคร้้อมทั งต้น เ้ง้า ใบ ้่ันบด 1 กก. แช่น  า 20 ลติร 
นาน 1 คืน ผสมสารจบัใบ

Cymbopgon nardus



ประโยชน์

โล่ติ น (้างไ้ล)

การน าไปใช้

ก าจดั้นอนกระทู้ ้นอนใยผกั

ใช้ราก, ต้นสดอายุ 2 ปี  1 กก. แช่น  า 20 ลติร  2 วนั

ระวงั เป็นพษิกบัปลา

Derris  elliptica



สาบเสือ

ประโยชน์

การน าไปใช้

ก าจัด้นอนกระทู้ ้นอนใยผกั เพลี ยอ่อน 

• ใบสด 2 - 3 กก. แช่น  า 20 ลติร 1 วนั
• ต้น  ใบ  ราก ผึง่แ้้งบด 1 กก. แช่น  า 20 ลติร 1 วนั

ระวงั เป็นพษิกบัปลา

Derris elliptica



้นอนตาย้ยาก

ประโยชน์

การน าไปใช้

ก าจัด้นอนผเีสื อ้ลายชนิด เช่น ้นอนกระทู้   ้นอน้ลอด้อม
และแมลงวนัผลไม้

น าราก้นอนตาย้ยากสับเป็นชิ นเลก็ ๆ 2 กก./น  า 10 ลติร 
แช่ 1 คืน ผสมสารจับใบ

Stemona tuberosa



ข้อดขีองสารชีวภัณฑ์

1.  ใช้ก าจัดศัตรูพืชได้จ าเพาะเจาะจง
2.  ไม่ท าลายศัตรูธรรมชาติ
3.  ไม่มสีารพษิตกค้าง
4.  ปลอดภยัต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค  และสภาพแวดล้อม



6.  ใชส้ารเคมี

เป็นวธิสีดุทา้ยในการใชส้าร
ก าจดัศตัรพูชืในการควบคมุ
แมลงเทา่น ัน้



ใชส้ารเคมีไดห้รือไม่



การลดความเสีย่งในการใชส้ารเคมี

1. งดเว้นการใช้สารก าจัดศัตรูพชื

2. มีความเข้าใจและตระหนักถงึอันตราย

3. การลดการใช้สารก าจัดศัตรูพชื

4. เลือกใช้ชนิดที่มีความเส่ียงน้อยที่สุด

5. หลีกเล่ียงการสัมผัสกับสารเคมีก าจัดศัตรูพชื



การลดความเสีย่งในการใชส้ารเคม ี(ตอ่)

6. ระวังไม่ให้มีสารเคมีตกค้างอยู่บนพชื

7.  ไม่ท าให้ปนเป้ือนหรือเกดิอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

8. ลดความเส่ียงต่อการได้รับสารเคมีก าจัดศัตรูพืชของ

ประชาชนทั่วไป เดก็ สัตว์เลีย้ง และอ่ืน ๆ 



สรปุ

•ก่อนที่จะตัดสินใจใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพชื
ทุกครัง้ ท่านต้องใช้ความระมัดระวังเป็น
อย่างยิ่ง และตระหนักถงึอันตรายและหาทาง
ลดความเส่ียงต่างๆ เหล่านัน้ให้มากที่สุด



1.ก่อนใช้ * เลือกใช้/ซื อ ใ้้ถูกชนิด
* ตรวจดูภาชนะทีบ่รรจุ
* อ่านฉลาก
* ใช้ตามอตัรา
* ตรวจสอบอุปกรณ์
* สวมชุดป้องกนั



2.ขณะใช้
* อยู่เ้นือลม

* อย่า  สูบ / ด่ืม / กนิ 

* อย่าใช้ปาก เป่า / ดูด ้ัวฉีด

* สารเปื อนร่างกาย ต้องรีบล้าง

* รู้สึกไม่สบายใ้้้ยุดใช้



3.้ลงัใช้
* ท าความสะอาดภาชนะ / อุปกรณ์

* ท าความสะอาดร่างกาย / เสื อผ้า /  

ชุดป้องกนั

* ท าลาย / ฝัง ภาชนะบรรจุทีใ่ช้้มดแล้ว


