
แนะน ำกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น

กำรก ำจดัศตัรพืูชในไมผ้ล

ตระกลูเบอร่ี 
โดย 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D) 

นกัวิชำกำรโรคพืช                                                   

ศนูยอ์ำรกัขำพืช มูลนิธิโครงกำรหลวง 



เบอรรี์ (Berry)  
• จำกวิกิพีเดีย สำรำนุกรมเสรี 

• ในทำงพฤกษศำสตร ์หมำยถึง ผลไมท่ี้เน้ือและ

เมล็ดเกิดข้ึนจำกรงัไข่เดียว  

• แต่โดยทัว่ไป ค ำว่ำเบอรรี์มกัจะถกูใชเ้รียกผลไม ้    

ลูกเล็ก ๆ กลม ๆ หรือเหล่ียม ๆ สีสนัสดใส มี

รสเปร้ียวหรือหวำน เช่น สตรอเบอรร่ี์  บลูเบอรร่ี์        

รำสเบอร่ี เคพกสูเบอร่ี ฯลฯ 
 

เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์นกำรจดักำร

ศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  



“สำรชีวภณัฑ”์ 

เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  



“สำรชีวภณัฑ”์ 

• ผลิตภณัฑป้์องกนัก ำจดัศตัรพืูชท่ีผลิตและพฒันำมำจำก

ส่ิงมีชีวิตไม่ว่ำจะเป็นพืช สตัว ์หรือจุลินทรีย ์แต่ไม่นบัรวม

สำรท่ีสกดัหรือแยกไดจ้ำกส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นสำรเคมีเชิงเด่ียว

เช่น ไพรีทรอยด ์นิโคติน อะบำเม็กติน 

• เช้ือรำ: แบคทีเรีย : ไวรสั :ไสเ้ดือนฝอย 

เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  



“คุณสมบติัของสำรชีวภณัฑ”์ 

• มีควำมปลอดภยัสงูต่อมนุษย ์สตัว ์ส่ิงแวดลอ้ม ไม่มีพิษตกคำ้ง 

• มีควำมเฉพำะเจำะจงต่อศตัรพืูชเป้ำหมำย  

• ใชใ้นสภำพไร่นำวิธีกำรเดียวกบัสำรเคมี 

• ผลิตขยำยเป็นอุตสำหกรรมได ้

 

เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  



“สำรชีวภณัฑใ์นกำรป้องกนัก ำจดัศตัรพืูช” 

• โรคพืช 

เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

• แมลงศตัรพืูช 



สำรชีวภณัฑข์องมูลนิธิโครงกำรหลวง 

• มำจำกงำนวิจยัของมูลนิธิโครงกำรหลวง และหน่วยงำนอ่ืนๆ  

เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

• ชีวภณัฑใ์นกำร

ควบคุมโรคพืช 

• ชีวภณัฑใ์นกำร

ป้องกนัก ำจดัแมลง

ศตัรพืูช 



เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

ศตัรพืูช  



เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

• โรคพืช 

• ไร แมลง สตัวอ่ื์น ๆ 

•  วชัพืช 

 

ศตัรพืูช 



เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

• อำกำรทำงรำก (crown) 

ส่วนของพืชท่ีอยู่ในดิน 

• อำกำรทำงใบ 

(ส่วนเหนือดิน) 

อำกำรของโรค 



ชีวภณัฑใ์นกำรควบคุมโรคพืช 

 

เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  



เช้ือรำไตรโคเดอรม์ำ 

• ใชป้้องกนัก ำจดัโรคใบจุด ใบไหม ้โรครำกเน่ำโคนเน่ำ ท่ีเกิดจำกเช้ือรำ 

Fusarium, Rhizoctonia, Phytophthora และ Pythium ในพืชผกั ไมผ้ล 

และไมด้อก 

 

เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

ฉีดพ่น 

รองกน้หลุม 

คลุกเมล็ด 



กำรใชเ้ช้ือรำ     

ไตรโคเดอรม์ำ 

เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  



กำรใชเ้ช้ือรำไตรโคเดอรม์ำ (ต่อ) 

เพ่ือป้องกนัโรคทำง

ใบ ล ำตน้ หรือพ่น

ลงบริเวณโคนตน้ 

เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

ฉีดพ่น 

ขอ้จ ำกดั: ไม่ควรผสมกบัสำรเคมี

ป้องกนัก ำจดัเช้ือรำ ควรฉีดพ่นในช่วง

เย็น และควรใหน้ ้ำในแปลงก่อนเพ่ือ

เพ่ิมควำมช้ืนในแปลง 



กำรใชเ้ช้ือรำไตรโคเดอรม์ำ (ต่อ)  

เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

คลุกเมล็ด 
เพ่ือป้องกนัโรคท่ี

เกิดจำกเช้ือรำท่ีติด

มำกบัเมล็ดพนัธุ ์

ควรผสมสำรจบัใบ เพ่ือใหเ้ช้ือสำมำรถ

เคลือบบนเมล็ดได ้หรืออำจพ่นในแปลง

หรือถำดเพำะก็ได ้



กำรใชเ้ช้ือรำไตรโคเดอรม์ำ (ต่อ)  

เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

รองกน้หลุม 

ขยำยเช้ือ 

เพ่ือป้องกนัโรคท่ี

เกิดจำกเช้ือรำก่อ 

โรคทำงดิน 

ในกองปุ๋ ยหมกั 

ในขำ้วสวย, 

ขำ้วเปลือก, เมล็ด

ขำ้วฟ่ำง ฯลฯ 



เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

ขอ้ควรระวงั! 

หำ้มใชเ้ช้ือรำไตรโคเดอรม์ำ

ผสมร่วมกบัสำรเคมีในกลุ่ม     

สำรเคมีป้องกนัก ำจดัเช้ือรำ 



เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

กำรผลิตเช้ือรำไตรโคเดอรม์ำอย่ำงง่ำย 

กำรผลิตเช้ือรำไตรโคเดอรม์ำชนิดสด 

บนเมล็ดขำ้วฟ่ำง ดว้ยเทคนิคอย่ำงง่ำย 



เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

1.  ท ำกำรหงุขำ้วฟ่ำงดว้ยหมอ้หุงขำ้วไฟฟ้ำ โดยใช ้  

เมล็ดขำ้วฟ่ำง 2 ส่วน ต่อ น ้ำ 1 ส่วน 

วิธีกำร  



เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

วิธีกำร (ต่อ) 

2.   ท ำควำมสะอำดโตะ๊ และทพัพี โดย

กำรเช็ดดว้ย  แอลกอฮอล ์70% 

เพ่ือฆ่ำเช้ือ 

3.   ตกัขำ้วฟ่ำงท่ีสุกใส่ถงุพลำสติก

ทนรอ้น ประมำณ 500 กรมั 

และท ำกำรพบัปำกถงุตัง้ท้ิงไวร้อ

ใหข้ำ้วฟ่ำงอุ่นพอสมัผสัได ้



เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

4.   เหยำะหวัเช้ือไตรโคเดอรม์ำชนิดผง 

ประมำณ 0.5 กรมั (1-2 เหยำะ) ลงใน

ถงุขำ้วฟ่ำง 

วิธีกำร (ต่อ) 



เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

1 

2 

3 
4 

วิธีกำร (ต่อ) 



เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

6.  วำงถุงไวใ้นลกัษณะแบนรำบในท่ี

มีแสงสว่ำง ปลอดจำกมด ไร 

และสตัวอ่ื์นๆ ไม่ควรวำงใหถุ้ง

ซอ้นทบักนั 

วิธีกำร (ต่อ) 



เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

7.  หลงัจำกบ่มเช้ือไวป้ระมำณ 2-3 วนั ท ำกำรเขย่ำถุงขำ้วฟ่ำงกบัเช้ืออีก

ครัง้ จำกนั้นบ่มท้ิงไว ้ประมำณ 7 วนั เช้ือจะเจริญครอบคลุมเมล็ดขำ้ว

ฟำงมีสปอรสี์เขียวกระจำยทัง้ถงุจึงสำมำรถน ำไปใช ้

วิธีกำร (ต่อ) 



เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

หวัเช้ือ  1 ขวด (20 กรมั)  

ขยำยเช้ือได ้8 – 10 กิโลกรมั 

 

เช้ือสด  500 กรมั (1 ถงุ)  

ผสมน ้ำได ้ 20  ลิตร  

 

เช้ือสด 1 กิโลกรมั  ผสมปุ๋ ย

หมกัได ้ 50  กิโลกรมั 



เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

กำรขยำยเช้ือรำไตรโคเดอรม์ำบนกองปุ๋ ยหมกั 



ขัน้ตอนกำรขยำยเช้ือรำไตรโคเดอรม์ำ         

ในกองปุ๋ ยหมกั 

เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  



เช้ือแบคทีเรียปฏิปักษบ์ำซิลลสั 

• ใชป้้องกนัก ำจดัโรคท่ีเกิดจำกเช้ือรำ เช่น โรครำเมล็ดผกักำด โรครำ

น ้ำคำ้ง โรคใบจุด และโรคใบไหม ้โรคท่ีเกิดจำกแบคทีเรีย เช่นโรค

เห่ียวเขียว โรคดอกเน่ำ และโรคผลเน่ำ 

 

เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

ฉีดพ่น 

รองกน้หลุม 



เช้ือแบคทีเรียบำซิลลสั ซบัทีลิส/อะไมโลลิควิเฟเซียนส ์

(Bacillus subtilis/amyloliquefaciens) ช่ือกำรคำ้ BK 33 

สำรส ำคญั : Bacillus subtilis/amyloliquefaciens ปริมำณไม่นอ้ยกว่ำ 1x106 โคนิเดีย ต่อ มิลลิลิตร 

เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                  

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  



Bacillus amyloliquefaciens 

พีพี-บี10 : บาซิลลสั อะไมโลลิควิเฟเซียนส ์(Bacillus amyloliquefaciens) 

              ใชป้้องกนัก าจดัโรคเห่ียวเขียว (Ralstonia solanacearum)  

            ส าหรับพืชตระกูลพริกและมะเขือ         

 

เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  



เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

พีพี-บี15 : บาซิลลสั อะไมโลลิควิเฟเซียนส ์(Bacillus amyloliquefaciens) 

ใชป้้องกนัก าจดัโรคผลเน่ำท่ีเกิดจากเช้ือรา Colletotrichum, Aspergillus และ 

Rhizopus ซ่ึงเป็นปัญหาส าคญัระยะเก็บเก่ียวของพริก เสาวรส และองุน่ 

 

Bacillus amyloliquefaciens 



เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

ชีวภณัฑใ์นกำรควบคุมแมลงศตัรพืูช 

เช้ือรำบิวเวอเรีย 

เช้ือรำเมทำไรเซียม 

เช้ือบีที 

เช้ือไวรสัเอ็นพีวี 
ไสเ้ดือนฝอย 



เช้ือรำบิวเวอเรีย (Beauveria bassiana) 

• เช้ือรำบิวเวอเรียเป็นเช้ือจุลินทรียท่ี์จดัเป็นพวก “เช้ือรำท ำลำย

แมลง” โดยผลิตเอนไซมท่ี์เป็นพิษต่อศตัรพืูชและเป็นเช้ือรำท่ีอำศยั

และกินเศษซำกท่ีผุผงั 

• ใชป้้องกนัก าจดัแมลงศตัรพืูช ไดแ้ก่ แมลงหว่ีขำว เพล้ียไฟ เพล้ียอ่อน 

มอด และแมลงค่อมทอง 

เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

ฉีดพ่น 



เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

• แมลงเบ่ืออำหำร กินนอ้ยลง   

• อ่อนเพลีย   

• ไม่เคล่ือนไหว  

• สีผนงัล ำตวัของแมลงจะปรำกฏจุดสีด ำตรงท่ีถกูเช้ือรำเขำ้ท ำลำย  

• พบผงสีขำวของสปอรป์กคลุมตวัแมลง 

ลกัษณะอำกำรของแมลง 

ท่ีเกิดจำกเช้ือรำบเูวเรีย 



เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

• แมลงจะแสดงอำกำรเบ่ืออำหำรกิน

นอ้ยลง อ่อนเพลีย ไม่เคล่ือนไหว 

• ผนงัล ำตวัเปล่ียนไป 

• เสน้ใยและผงสีขำวของสปอรป์กคลุม

ตวัแมลง 

ลกัษณะอาการแมลงทีถู่กเช้ือราบิวเวอเรียเข้าท าลาย 



การป้องกนัก าจัด 
• ป้องกนัก ำจดั แมลงหวี่ขาว  เพลีย้ไฟ  เพลีย้อ่อน มอดเจาะผลกาแฟ  
   แมลงค่อมทอง และแมลงหางหนีบ เป็นตน้ 





เช้ือราเมทาไรเซียม แอนิโซเพลยี 
(Metarhizum anisopliae) ช่ือการค้า เมทา 

สารส าคัญ : Metarhizum anisopliae ปริมาณไม่น้อยกว่า 1x106 โคนิเดยี ต่อ มิลลลิติร 

เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  



เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

พีพี-เมทำ : เมทาไรเซียม แอนิโซเพลีย (Metarhizium anisopliae) 

    ใชป้้องกนัก าจดัหนอน ดว้งงวงมนัเทศ เส้ียนดิน แมลงในดิน  

 และดว้งหมดัผกั  

เมทำไรเซียม แอนิโซเพลีย (Metarhizium anisopliae) 

ฉีดพ่น 



เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

1.  แมลงเคล่ือนไหวชำ้  

2.  เบ่ืออำหำร  

3.  ซำกของแมลงจะถกูปกคลุมดว้ยสปอรแ์ละเสน้ใยสีเขียว  

4.  ซำกของแมลงแข็งเหมือนมมัม่ี  (Mumified)  

 

ลกัษณะอำกำรของแมลง 

ท่ีเกิดจำกเช้ือรำเมทำไรเซียม  



รูปแบบผลติภัณฑ์ 

เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  



การป้องกนัก าจัด 
• เช้ือรำก ำจัดแมลงชนิดน้ีสำมำรถก ำจัดแมลงศัตรูพืชได้หลำยชนิด เช่น 

หนอน ด้วงงวงมันเทศ เส้ียนดิน แมลงในดิน และด้วงหมัดผกั เป็นตน้ 

เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  



เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

• หนอนกระทูห้อม,หนอนกระทูผ้กั,หนอนเจาะสมอฝ้าย 

• เอ็น พี วี ชนิดใดจะท าลายเฉพาะศตัรูพืชชนิดน้ัน 

 

เช้ือไวรสั เอ็น พี วี(Nuclear Polyhedrosis Virus ) : NPV 

ศตัรเูป้ำหมำย 

หนอนกระทูห้อม 

หนอนเจำะสมอฝ้ำย 



เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

• เฉพำะเจำะจงต่อศตัรเูป้ำหมำย จึงมีควำมปลอดภยั 

• แมลงสรำ้งควำมตำ้นทำนไดย้ำก มีประสิทธิภำพสงู 

• สำมำรถต่อขยำยเช้ือไวใ้ชโ้ดยวิธีกำรอย่ำงง่ำย 

• สำมำรถใชแ้ทนหรือใชร่้วมกบัสำรเคมีไดดี้ 

ขอ้ดีของ เอ็น พี วี 



เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

• ใชเ้วลำนำนในกำรท ำใหห้นอนตำย ( 3-7วนั ) 

• มีควำมเฉพำะเจำะจงสงูมำก จึงใชไ้ม่ไดก้บัพ้ืนท่ีท่ีมีศตัรพืูช

หลำยชนิดระบำดพรอ้มกนั 

• ไม่ทนต่อรงัสียูวี ในแสงแดด 

• รำคำแพง หำซ้ือไดย้ำก 

ขอ้จ ำกดัและขอ้ควรระวงัของ เอ็น พี วี 



เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

• มี 2 ชนิด คือ Steinernema capocapsae และ S. thailandensis 

 

ไส้เดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูพืช 

• เป็นส่ิงมีชีวิตขนำดเล็ก คลำ้ยหนอน ล ำตวักลม หวัทำ้ยเรียวแหลม 

เป็นตวัเบียน ท ำใหเ้กิดโรคกบัแมลง 



เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

• ท ำลำยแมลงศตัรพืูช มำกกว่ำ 200 ชนิด ท่ีไดผ้ลดี คือ หนอนผีเส้ือ 

ดว้งปีกแข็ง และหนอนแมลงวนั 

• ท ำลำยศตัรพืูชหลบซ่อนในท่ีลบั ( กลีบดอก,ยอดอ่อน,เปลือกล ำตน้, 

ใตพ้ื้นดิน,กอ้นเช้ือเห็ด ) 

• แนะน ำใชก้บัพืชท่ีมีมลูค่ำผลตอบแทนสงู (รำคำแพง) 

ไส้เดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูพืช (ต่อ)  

ศตัรเูป้ำหมำย 



เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

1. เตรียมไสเ้ดือนฝอยตำมอตัรำท่ีแนะน ำ (1ซอง/น ้ำ 2ลิตร) 

2. แบ่งน ้ำจะใชฉี้ดพ่นเป็น 3 ส่วน ขย ำฟองน ้ำในน ้ำส่วนท่ี 1แลว้น ำ

ข้ึนขย ำในน ้ำส่วนท่ี 2และ 3 ตำมล ำดบั น ำฟองน ้ำท้ิง แลว้เทน ้ำทัง้ 

3ส่วนรวมกนั 

3. ผสมสำรจบัใบทุกครัง้ ฉีดพ่นเวลำเย็น (หลงักำรใหน้ ้ำ)ปริมำณกำร

ใชข้ึ้นอยู่กบัชนิดของศตัรพืูช 

4. เขย่ำถงัพ่น ป้องกนัไสเ้ดือนฝอยตกตะกอน 

5. ถำ้สภำพแวดลอ้มแหง้จดั ควรฉีดพ่นน ้ำจนช้ืนก่อนใช ้

ไส้เดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูพืช (ต่อ)  
วิธีกำรใช ้



เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

• ในตูเ้ย็นอุณหภูมิ 4-7 องศำเซลเซียส ไดน้ำน 6 เดือน –1ปี 

ไส้เดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูพืช (ต่อ)  

กำรเก็บรกัษำ 

ขอ้จ ำกดั • รำคำแพง,หำซ้ือยำก 



หนอนท่ีถกูไสเ้ดือนฝอยเขำ้ท ำลำย 



นีมาดีโอเอ 

อตัรา 1 กระป๋อง/ น า้ 20 ลติร 



วิธีการใช้ 
ใชนี้ม่ำ-ดีโอเอ 1 กระป๋อง ผสมน ้ำ 20 ลิตร (3 กระป๋อง/ไร่) 

น ำน ้ำท่ีไดไ้ปใส่ถงัพ่น ควรพ่นในช่วงเย็นหลงับ่ำย 3 โมงเย็น 

แปลงท่ีพ่นควรมีควำมช้ืนพอเหมำะ  พ่นเนน้บริเวณโคนตน้

สตรอเบอรี 







รำดแปลงปลูกดว้ยไสเ้ดือนฝอยก ำจดัแมลงก่อนท ำกำรปลูก 

ปรับหวัฉีดใหล้ะอองแคบ พน่
ใหใ้กลพ้ื้นดิน 



กำรใชพื้ชสมุนไพรป้องกนัก ำจดั 

โรคและแมลงศตัรพืูช 



การใช้สารเคมี 

ได้ผลอย่างรวดเร็ว 

เกดิสารพษิตกค้าง 

การใช้สมุนไพร 

เห็นผลช้า 

ไม่มีสารพษิตกค้าง 

มีความปลอดภัย มีความเส่ียง 

  



สำรสกดัจำกพืชสมุนไพรมีผลต่อแมลงดงัน้ี 

1. โดยตรง คือ เม่ือฉีดพ่นแลว้แมลงตำยทนัที เช่น สำร

ไพรีทรมั, สำรนิโคติน โดยเป็นพิษต่อระบบประสำทของ

แมลง และสำรโรติโนน จะมีผลกระทบต่อระบบกำร

หำยใจของแมลง  

2. โดยทำงออ้ม เช่น ยบัยัง้กำรกิน กำรเจริญเติบโตและกำร

ลอกครำบของแมลง  เป็นสำรไล่หรือดึงดูดแมลงไม่ให้

มำรบกวนและท ำลำยพืชท่ีปลกูไว ้
เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  



พืชสมุนไพรท่ีน ำมำใชใ้น 

กำรป้องกนัก ำจดัศตัรพืูช 

เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  



• สำรออกฤทธ์ิ คือ ไลโมนิน ออกไซมิน   มีกล่ินเหม็นฉุน   

• ใช้เป็นเกรำะป้องกันแมลงใหแ้ก่พืชอ่ืนๆ ได ้เช่น เพล้ียชนิด

ต่ำงๆ แมลงหว่ีขำว, แมลงวนัผลไมแ้ละหนอนชนิดต่ำงๆ    

• ดอก ใบ รำก  ป้องกนัก ำจดัเช้ือรำและไสเ้ดือนฝอยได ้ 

ดำวเรือง (Tagetes erecta L.)   

เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  



• สำรออกฤทธ์ิ ไดแ้ก่ Stemonine  

• สำมำรถป้องกนัและขบัไล่แมลงได ้เช่น หนอนกดักินใบ และ  เพล้ียอ่อน    

• ใชก้ ำจดัเช้ือสำเหตุโรคพืช เช่น Rhizoctonia solani  และ 

Erwinia  carotovora  

หนอนตำยหยำก (Stemona  tuberose  Lour)   

เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  



• สำรออกฤทธ์ิคือ Capsaicin    

• ผลสุกมีคณุสมบติัในกำรฆ่ำแมลง เมล็ดมีสำรฆ่ำเช้ือรำ ใบและ

ดอกมีสำรยบัยัง้กำรขยำยตวัของไวรสั    

• สำมำรถก ำจดัมด เพล้ียอ่อน หนอนผีเส้ือกะหล ำ่ ไวรสั ดว้งงวงชำ้ง

และแมลงในโรงเก็บได ้ 
เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

พริก  (Capsicum frutescens L.)  

   



• สำรออกฤทธ์ิไดแ้ก่ Geraniol, Citronellal, Linalool, Neral, Limonene  

• มีฤทธ์ิในกำรไล่แมลง ก ำจดัหนอน และแมลงปำกดดูชนิดต่ำงๆ 

•  ก ำจดัโรคพืชท่ีเกิดจำกเช้ือรำและแบคทีเรีย 

เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

ตะไคร้หอม(Cymbopogon nardus L.) Rendle   



• สำรออกฤทธ์ิไดแ้ก่ เคอรค์มีูน และturmerone   

• ขบัไล่และก ำจดัแมลงไดห้ลำยชนิด  เช่น หนอนกระทูผ้กั หนอน

ผีเส้ือต่ำงๆ  ดว้งงวง  ดว้งเจำะเมล็ดถัว่ มอด และไรแดง    

• มีฤทธ์ิฆ่ำเช้ือรำและแบคทีเรีย 
เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

ขมิน้ชัน (Curcuma longa L.)  
   



• กลีบมีฤทธ์ิเป็นยำฆ่ำแมลง สำรขบัไล่แมลง สำรหยุดยัง้กำรดดูกิน

อำหำร สำรฆ่ำเช้ือรำและแบคทีเรีย  

• กระเทียมสำมำรถก ำจดัเพล้ียอ่อน เพล้ียไฟ หนอนกระทูผ้กั ดว้งปีก

แข็ง โรครำน ้ำคำ้งและโรครำสนิมได ้ เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

กระเทียม (Allium sativum Linn.) 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:Kkkkkkkkkk_5.jpg


เหงำ้สดมีน ้ำมนัหอมระเหย ซ่ึงประกอบดว้ยสำรเมททิล-ซินนำเมต 

ซีนีออล กำรบูร และยูจีนอล ท่ีสำมำรถดึงดูดแมลง ไล่แมลง และ

ฆ่ำแมลงได ้

เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

ข่ำ ( Alpinia galanga Swartz) 



• สำรออกฤทธ์ิ คือ ไลโคเปอรซิ์ซิน (Lycopersicin)    

• มีฤทธ์ิฆ่ำเช้ือรำและแบคทีเรีย  

• ใบมีฤทธ์ิฆ่ำแมลง ป้องกนัไม่ใหแ้มลงมำวำงไข่ ยบัยัง้กำรกินอำหำร    

• ป้องกนัก ำจดัดว้งหมดัผกั หนอนเจำะล ำตน้ หนอนใยผกั หนอนผีเส้ือ

กะหล ำ่   เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

มะเขือเทศ (Lycopersicon esculentum Mill. ) 



• สำรออกฤทธ์ิ  คือ  สำรอะซำดิแรคติน   

• มีฤทธ์ิในกำรฆ่ำแมลง ขบัไล่แมลง ต่อตำ้นกำรดดูกิน ยบัยัง้กำร

เจริญเติบโต ของแมลงไดห้ลำยชนิด เช่น เพล้ียอ่อน เพล้ียไฟ ดว้ง

หมดัผกั หนอนชนิดต่ำงๆ  เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

สะเดำ (Azadirachta indica A. Juss.) (A. indica 

A. Juss Var. Siamensis.)    



• สำรออกฤทธ์ิ คือ สำรนิโคติน พบสำรนิโคตินมำกในส่วนของใบและกำ้นใบ 

• สำมำรถก ำจดัเพล้ียอ่อน เพล้ียแป้ง เพล้ียไฟ ไรแดง หนอนกอ หนอนชอน

ใบ และหนอนทัว่ๆไป  

เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

ยาสูบ (Nicotiana tabacum)  



• สำรออกฤทธ์ิ คือ สำรโรติโนน พบมีปริมำณมำกในส่วนของรำก  

• เป็นพิษโดยกำรกินหรือโดยกำรสมัผสั มีผลโดยตรงต่อระบบ

ประสำทของแมลง   

• ใชก้ ำจดัแมลงไดห้ลำยชนิด เช่น หนอนใยผกั หนอนกระทูผ้กั 

มอดแป้ง ดว้งงวงถัว่ เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

หำงไหลแดงหรือโล่ต๊ิน (Derris elliptica Benth.)   



• สำรออกฤทธ์ิ คือ ไพนิน ไลโมนิน และ เนบทำควิโนน ซ่ึงพบทัง้ในส่วนของ

ดอกและใบ    

• ใชป้้องกนัก ำจดัเพล้ียและหนอนชนิดต่ำงๆ    

• มีสำรยบัยัง้กำรเจริญเติบโตของเช้ือสำเหตุโรคแอนแทรคโนสของพืชตระกลู

Solanaceae และในมะม่วง ท่ีเป็นเช้ือรำด ำ  
เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

สำบเสือ (Eupatorium odoratum L.)   



เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

ศนูยอ์ำรกัขำพืช ไดผ้ลิตน ้ำหมกัสมุนไพรสตูรต่ำง ๆ ดงัน้ี 

สตูร พีพี 1 : ส ำหรบัป้องกนัก ำจดัโรคพืชบำงชนิดและแมลงปำกดดู 

สตูร พีพี 2 : ส ำหรบัป้องก ำจดัหนอนต่ำงๆ ท่ีอยู่เหนือดิน 

สตูร พีพี 3 : ป้องกนัก ำจดัแมลงปำกดดู เช่น ไรและเพล้ียต่ำงๆ 

สตูร พีพี 6 : ป้องกนัก ำจดัแมลงประเภทดว้งปีกแข็งขนำดเล็ก 



สตูร  PP1  ป้องกนัก ำจดัโรคและแมลงปำกดดู  

ศูนยอ์ำรกัขำพืช ไดผ้ลิตน ้ำหมกัสมุนไพรสตูรต่ำง ๆ ดงัน้ี 

เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  



สตูร  PP2  ป้องกนัก ำจดัหนอนต่ำงๆท่ีอยู่เหนือดิน 

หนอนผีเส้ือขำว 

หนอนกระทู ้

เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  



สตูร  PP3  ป้องกนัก ำจดัไรและเพล้ียต่ำงๆ  

แมลงหวีข่าว 

ไรศัตรูพืช เพลีย้ไฟ 

เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  



สตูร  PP6  ป้องกนัก ำจดัแมลงประเภทดว้งปีกแข็ง 

ดว้งหมดักระโดด 

ดว้งเต่ำแตง 

ตัก๊แตน 

เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  



เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

ส่วนผสม  

1. พืชสมุนไพร   30 กิโลกรมั 

     (กรณีพืชสมุนไพรแหง้ใช ้10 กิโลกรมั) 

2. กำกน ้ำตำล    10 กิโลกรมั 

3. สำรเร่งซุปเปอร ์พด.7    1 ซอง (25 กรมั ) 

4. ร ำละเอียด                          100 กรมั 

5. น ้ำ      30  ลิตร  

 

กำรผลิตสำรป้องกนัก ำจดัโรคและแมลงศตัรพืูช  

โดยใชส้ำรเร่ง ซุปเปอร ์พด.7  



สำรเร่งซุปเปอร ์พด.7 เป็นจุลินทรีย ์

ท่ีมีคุณสมบติัเพ่ิมประสิทธิภำพกำรสกดั 

สำรออกฤทธ์ิและสำรไล่แมลง โดย

กระบวนกำรหมกัพืชสมุนไพรชนิด

ต่ำงๆ ท่ีใชใ้นกำรผลิตสำรป้องกนัและ

ก ำจดัแมลงศตัรพืูช  

เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  



วิธีเตรียม 

    1. สบัพืชสมุนไพรใหเ้ป็นช้ินเล็ก ๆ 

ทุบหรือต ำใหแ้ตก 

  2. คลุกเคลำ้ร ำละเอียดกบัพืชสมุนไพร

ใหเ้ขำ้กนัและใส่ในถงัหมกั     

เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  



    3. ละลำยกำกน ้ำตำลในน ้ำแลว้เทสำร

เร่ง ซุปเปอร ์พด.7 ลงไป คนใหล้ะลำย

เขำ้กนั นำน 5 นำที 

4.เทสำรละลำยกำกน ้ำตำล

และสำรเร่ง ซุปเปอร ์พด.7 

ลงในถงัหมกั 
เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  



5. คลุกเคลำ้ส่วนผสมใหเ้ขำ้กนัอีก

ครัง้  ปิดฝำไม่ตอ้งสนิทและตัง้ไวใ้นท่ี

ร่ม  ใชร้ะยะเวลำในกำรหมกั  21 วนั  

จำกนัน้กรอง  เอำแต่น ้ำมำใชใ้นกำร

ป้องกนัก ำจดัโรคและแมลงศตัรพืูช 

เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  



        อตัรำกำรใช ้40-100 ซี.ซี. / น ้ำ 20 ลิตร 

         ใชฉี้ดพ่นทุกๆ 3-5  วนั 

         ฉีดพ่นในช่วงใกลเ้ก็บเก่ียว 

         ผสมสำรเคมีป้องกนัก ำจดัโรคและแมลงศตัรพืูช   

         ใหล้ดอตัรำของสำรเคมีลงคร่ึงหน่ึงตำมท่ีฉลำก  

         แนะน ำ 

วิธีกำรใช ้

เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  



ประโยชนข์องน ้ำหมกัสมุนไพร  

 1. ช่วยป้องกนัแมลงและเช้ือแบคทีเรียท่ีเป็นศตัรพืูช 

 2. บ ำรุงพืชท ำใหต้น้และรำกพืชแข็งแรง 

 3. ช่วยในกำรติดดอกออกผลของพืช 

 4. เร่งขนำดและผลผลิตก่อนกำรเก็บเก่ียว 

สรุป 

เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  



ขอ้ดีของกำรใชส้ำรสกดัจำกพืชสมุนไพร 

    1. ไม่เป็นอนัตรำยต่อผูใ้ช ้และผูบ้ริโภค 

    2. ไม่มีผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้ม และศตัรธูรรมชำติ 

    3. ไม่มีก ำหนดเก็บเก่ียวผลผลิต เพรำะไม่มีพิษตกคำ้ง 

    4. ตน้ทุนไม่แพง และสำมำรถผลิตข้ึนมำใชเ้องได ้

    5. แมลงศตัรพืูชเกิดกำรสรำ้งควำมตำ้นทำนสำรสกดั   

        สมุนไพรไดน้อ้ยกว่ำสำรเคมีท่ีสงัเครำะหข้ึ์น 

 
เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  



ขอ้จ ำกดัของกำรใชส้ำรสกดัจำกพืชสมุนไพร 

  

    1. ตอ้งใชป้ริมำณมำกและบ่อยครัง้ เน่ืองจำกสำรสกดัจำก  

        พืชสมุนไพรเกิดกำรสลำยตวัไดอ้ย่ำงรวดเร็วเม่ือถกู  

        แสงแดด 

    2. เห็นผลไดช้ำ้กว่ำกำรใชส้ำรเคมี 

    3. สำรสกดัจำกพืชสมุนไพรไม่สำมำรถป้องกนัและก ำจดั 

        แมลงไดทุ้กชนิด 

เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  



เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

กำรใชน้ ้ำมนัปิโตรเลียมควบคุมศตัรพืูช 

สำรทดแทนสำรเคมี 

ควบคุม  :  เพล้ียหอย  

เพล้ียแป้ง  เพล้ียไฟ  

เพล้ียอ่อน  ไรต่ำง ๆ  

เพล้ียไก่แจ ้ หนอนชอนใบ 

แมลงหว่ีขำว  โรครำแป้ง 



ผลิตภณัฑส์ำรชีวภำพ ส ำหรบัควบคุมแมลงศตัรพืูช 

พีพี-ฟีโร : ฟีโรโมน 

ใชดึ้งดูดผีเส้ือหนอนใยผกัเพศผู ้

 

เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  



เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

สบู่อ่อน 

• ใชเ้ป็นสำรจบัใบในระบบ

อินทรีย ์

• ใชป้้องกนัก ำจดัเพล้ียอ่อน 

อตัรำ 300 ซีซี/น ้ำ 20 

ลิตร 



เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

ฮอรโ์มนไข่ 



เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

ฮอรโ์มนไข่ (ต่อ) 



เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 

กำรจดักำรศตัรูพืชในผลไมข้นำดเล็กตระกลูเบอร่ี 

สุธำศินี  นนทะจกัร ์(Ph.D)  

ฮอรโ์มนไข่ (ต่อ) 

วิธีกำรใช ้:  

ฮอรโ์มนไข่ 20-40 ซีซี/น ้ำ 20 ลิตร 

พ่นทุกอำทิตย ์



เอกสำรประกอบกำรอบรมเร่ืองกำรใชส้ำรชีวภณัฑใ์น                 
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Any questions! 



ขอบคุณและสวสัดีคะ 


