ตัวเบียน …ศัตรูธรรมชาติ ควบคุมศัตรูพืช
สวัสดีคะ ฉบับที่แลวเขียนถึงตัวห้ํา ซึ่งเปนศัตรูธรรมชาติที่สามารถควบคุมศัตรูพืช และฉบับนี้ก็
มาทํา ความรูจักกับศัตรูธรรมชาติอีกตัวหนึ่ง นั้นคือ ตัวเบียน( Parasites ) คือสิ่งมีชีวิตที่ดํารงชีวิต
อยูดวยการเบียดเบียนอยูบนหรือในตัวศัตรูพืชเพื่อการเจริญเติบโตหรือดํารงอยูจนครบวงจรชีวิต ทําให
เหยื่อออนแอและตายในที่สุดมีทั้งที่เปนแมลงและสัตวอื่นๆ เชน แตนเบียน และไสเดือนฝอย ตัวเบียนมี
บทบาทสําคัญในการควบคุมปริมาณศัตรูพืช เปนกระบวนการควบคุมศัตรูพืชโดยธรรมชาติ เพื่อสราง
ความสมดุลตัวเบียนทําลายศัตรูพืชไดทุกระยะ เชน ตัวเบียนไข
ลักษณะที่สําคัญ :
ตัวเบียน ตองอาศัยเบียดเบียนเหยื่อจึงมักมีขนาดเล็กกวาเหยื่อ บางชนิดมองแทบไมเห็นดวยตา
เปลา เคลื่อนที่ไดรวดเร็ว วองไว ตัวเมียมีอวัยวะวางไขยาวเพื่อสามารถวางไขในศัตรูพืชที่มักหลบซอน
ตัวอยูในพืชได

แตนเบียนหนอนชอนใบสม

หนอนกระทูผัก, หนอนรัง Spodoptera litura (Fabricius)

สถานการณตัวเบียนในธรรมชาติ :
ตัวเบียน มีขนาดเล็กและมีพฤติกรรม การหาเหยือ่ ที่เสี่ยงตอการถูกสารเคมีทําลายไดงายกวา
ศัตรูพืช คือตัวเบียน
มักอยูบริเวณรอบๆ ทรงพุมในขณะที่ศตั รูพชื ที่กินสวนของพืชเปนอาหารมักหลบอาศัยอยูในทรงพุมหรือ
บางชนิดอยูภ ายในตนกิ่งหรือใตใบ ตัวเบียนมีขนาดเล็กมากเมื่อโดนสารเคมีแมเพียงเล็กนอยก็ตายได
ในขณะที่ศัตรูพืชโดนสารเคมีเทากันแตตัวโตกวาจึงทนสารเคมีไดมากกวา ทําใหการพนสารเคมีแตละ
ครั้ง ตัวเบียนจะตายมากกวาศัตรูพืชทําใหศัตรูพืชยิ่งเพิ่มปริมาณและตานทานสารเคมีไดมากขึ้นเชนใน
ปจจุบัน
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การผลิตขยายและปลดปลอยตัวเบียน :
เนื่องจากปจจุบนั มีการใชสารเคมีปราบศัตรูพืชกันอยางพร่ําเพรื่อเกินความจําเปน ทําใหปริมาณ
ตัวเบียนในธรรมชาติถูกทําลายไปจนมีปริมาณไมเพียงพอที่จะควบคุมศัตรูพืชได จึงจําเปนตองมีการผลิต
ขยายเพิ่มปริมาณขึ้นเพื่อปลอย ในธรรมชาติ ซึ่งมีการทํากันอยางกวางขวางทั้งภาครัฐ และเกษตรกรที่
รวมกลุมกันผลิตใชเอง รวมทั้งเอกชนที่ผลิตเพื่อจําหนายหลายชนิด
เทคนิคการปลอย"มัมมี่แตนเบียน" :
การปลอยแตนเบียน คือการนํามัมมี่แตนเบียนที่เพาะเลี้ยงใหมีปริมาณมากในหองปฏิบัติการไป
ปลอยตามธรรมชาติ เพื่อใหมันเขาทําลายแมลงดําหนาม โดยที่วงจรชีวติ ของแตนเบียนยังอยูไ ดใน
ธรรมชาติ ใหปลอยในระยะดักแด ที่อาศัยอยูในซากของแมลงดําหนามมะพราวที่เรียกวา "มัมมี่" เพราะ
สะดวกในการเคลื่อนยาย คือ เมื่อไดมัมมี่ หรือซากของหนอนแมลงดําหนามมะพราวที่มีอายุประมาณ 14
วันหลังจากถูกเบียน ซึ่งจะเหลือเวลาอีกประมาณ 2-6 วัน หนอนแตนเบียนที่อาศัยอยูในมัมมี่ จะ
เจริญเติบโตเปนตัวเต็มวัยของแตนเบียนจะเจาะออกมาจากมัมมี่สูธรรมชาติภายนอกตัวเมียพรอมที่จะ
ผสมพันธุและหาแมลงอาศัยเปนที่วางไข ซึ่งแมลงอาศัยในที่นี้ คือ แมลงดําหนาม ทีก่ ดั กินยอดมะพราว
ออนเปนอาหาร เมื่อวางไขแลวก็จะออกมาเปนหนอนเบียนหนอนแมลงดําหนาม เปนวงจรเชนนี้ไป
เรื่อยๆ สําหรับมันมี่อายุ 14 วัน ถือเปนระยะเหมาะสมในการนําไปปลอยที่สุด เพื่อแตนเบียนจะไดเจาะ
มัมมี่ออกมาสูธรรมชาติและเขาทําลายแมลงดําหนามไดทนั ทีวิธีการปลอยแตนเบียนใหไดประสิทธิภาพ
ในการกําจัดแมลงดําหนามสูงสุด ตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ ดังนี้ "อุปกรณ" ตองสามารถปองกันฝนได
ในชวงทีแ่ ตนเบียนยังไมฟกออกจากมัมมี่ ปองกันสิ่งมีชีวิตอื่นๆ มาทําลายมัมมี่ เชน มด ที่สําคัญควรมี
ราคาถูกและหางาย “จุดทีแ่ ขวนอุปกรณ” เปนจุดทีห่ นอนแมลงดําหนามระบาด สังเกตจากมียอดมะพราว
ถูกทําลาย โดยแขวนอุปกรณปลอยแตนเบียนไวบนทางมะพราว หรือแขวนไวกับตนมะพราวที่ระดับ
ความสูงประมาณ 15 เมตร"อัตราการปลอย" อัตราการกระจายตัวของแตนเบียนจะอยูใ นรัศมี 5-8
กิโลเมตร ภายในระยะเวลา 2 เดือน อัตราการปลอยที่นกั วิชาการของเวียดนามดําเนินการมาแลวไดผล
คือปลอย 5-10 มัมมี่ (ประมาณ 250-500 ตัว) ตอ 1 จุด แตละจุดหางกันประมาณ 200 เมตรในกรณี ของ
ประเทศไทย หากตองการใหแตนเบียนกระจายตัวไดทวั่ ถึง และรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น เพื่อลดความ
เสียหายของมะพราวไดเร็วขึน้ ควรปลอยใหมากจุดในขอบเขตที่ตองการ หากสามารถเพาะเลี้ยงแตน
เบียนไดในปริมาณมากตามที่ตองการ
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ขอเปรียบเทียบระหวางการใชสารเคมีและการใชตัวเบียนควบคุมศัตรูพืช
ใชสารเคมี
- แกปญหาไดเฉียบพลันแตชวงระยะสั้น ๆ
- สิ้นเปลืองเพราะตองเสียคาสารเคมีและคาจางพน
- สารเคมีทุกชนิดอันตรายตอคน สัตว และ
สิ่งแวดลอม
- ทําใหแมลงตานทานสารเคมีและเกิดศัตรูพืช
ชนิดใหม
- สารเคมีฉีดพนแลวโดนแสง หรือความรอนจะ
เสื่อมลง

ใชตัวเบียน
- แกปญหาไดระยะยาว
- ประหยัดไมตองซื้อและไมตองจาง
- ปลอดภัยเพราะมีอยูในธรรมชาติ
- ชวยใหธรรมชาติสมดุล ไมมีศัตรูพืชระบาด
- ขยายพันธุเพิ่มปริมาณไดเองตามธรรมชาติ

เมื่อไรควรปลอยตัวเบียนในแปลง :
1. เมื่อมีการปลูกพืชและเมื่อเริ่มพบศัตรูพืชอยารอใหถึงขั้นระบาด
2. ตองมีการสํารวจแปลงปลูกอยางสม่ําเสมอเพื่อ เปรียบเทียบปริมาณ ศัตรูพืชและตัวเบียน
รวมทั้งความ
แข็งแรงของพืชที่ปลูก ดูพฤติกรรมจริง ๆ ของศัตรูพืชและตัวเบียนเพือ่ วิเคราะหสถานการณในแปลง
ปลูกอยางถูกตอง การสํารวจจะสามารถตัดสินใจเลือกวิธีควบคุมอยางเหมาะสมถูกตองและมั่นใจ
3. ถาตัวเบียนในธรรมชาติมีเพียงพอ ก็ไมจาํ เปนตองปลอยเพิ่มเติมลงไป
4. ตองอนุรักษศัตรูธรรมชาติ โดยใชหลักการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน ตัวเบียนใช
รวมกับทุกวิธไี ด ยกเวนวิธีเดียวคือ สารเคมี
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5. การใชประโยชนจากตัวเบียน ควรใชอยางตอเนื่องจะเห็นผลเร็ว เพราะเมื่อใชตวั เบียน หรือใช
วิธีอื่นที่ไมใชสารเคมี ตัวเบียนทั้งที่มีอยูใ นธรรมชาติ และที่ปลอยลงไปจะชวยกันทําลายเหยื่อทีเ่ ปน
ศัตรูพืชเพื่อการดํารงชีวิตอยางรวดเร็ว
ขอดีของตัวเบียน :
1. ตัวเบียนควบคุมศัตรูพืชไมใหระบาดจนตองใชวิธีอนื่ ทําใหเกษตรกรลดตนทุนเพราะตัวเบียน
มีอยูมากมายในธรรมชาติ ไมตองเสียเงินซื้อ ไมเสียคาจาง สามารถควบคุมศัตรูพืชไดไมตองเสียเงินซื้อ
สารเคมีทําใหเกษตรกรไดกําไรมากขึ้น
2. หากปลอยใหตัวเบียนทํางานอยางตอเนือ่ งจะใหผลแบบยั่งยืน เพราะตัวเบียนมีชีวติ สามารถ
ขยายพันธุตอไปเรื่อยๆ ตราบเทาที่มีอาหารอยู และขยายพันธุไดครั้งละมากๆ บางชนิดเปนพันตัว จึงไมมี
ความเสี่ยงเมื่อมีศัตรูพืชระบาด ตางกับสารเคมีที่ตองใชบอ ย ๆ และมักตองเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ
3. ตัวเบียนไมทําให ศัตรูพืชตานทาน และไมทําใหเกิดศัตรูพืชชนิดใหม
4. ตัวเบียนไมเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตอื่น เพราะเจาะจงตอศัตรูพืชและไมเกิดพิษตอ
สภาพแวดลอมเพราะเปนสิง่ ที่อยูในธรรมชาติอยูแลว อีกทั้งไมตกคางอยูในผลผลิตเพราะศัตรูธรรมชาติ
ไมกินพืชเปนอาหาร
5. ตัวเบียนสามารถทําลายศัตรูพืชในที่ที่สารเคมีไมสามารถเขาไปทําลายได หรือทําลายศัตรูพืช
ในระยะที่สารเคมีทําลายไดยาก เชน ไขที่มขี นปกคลุม หรือดักแดที่มีปลอกผนังเหนียวหุม หรือศัตรูพืชที่
มีที่หอหุมตัว เชน
เพลี้ยหอย เพลีย้ แปง
6. ตัวเบียนมีขนาดเล็กจึงสามารถทําลายศัตรูพืชไดทุกระยะโดยจะวางไขในศัตรูพืชระยะตางๆ
เชน ไข ตัวออนดักแดและตัวเต็มวัย ตัวเบียนมักวางไขและเขาดักแดใกลแหลงอาหารที่สุด เพื่อตัวออน
หรือตัวเต็มวัย จะสามารถทําลายเหยื่อไดทนั ทีที่ฟกออกมาหรือออกจากดักแด
แลวพบกับศัตรูธรรมชาติตัวตอไปฉบับหนานะคะ หากสนใจขอมูลเกี่ยวกับ “ศัตรู
ธรรมชาติ” สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
- สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง โทร. 0 3861 1578
- ศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี โทร. 0 3823 1271
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