
   

 
 

1 

คู่มือ 
การผลิตเชื้อจุลินทรียบ์ีที ก าจัดหนอนทุเรียน 

 
เผยแพร่โดยโครงการ 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจุลินทรีย์ เพ่ือป้องกันก าจัดศัตรูพืชในสวนทุเรียน” 
ได้รับทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 

จัดท าโดย 
 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
 

 
 



   

 
 

2 

กิตติกรรมประกาศ 
 

คู่มือฉบับนี้ เป็นเอกสารประกอบการเผยแพร่ ในโครงการ              
“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจุลินทรีย์ เพื่อป้องกันก าจัดศัตรูพืช
ในสวนทุเรียน” ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยประเภทโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมาย
ที่มีศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์ ภายใต้โครงการจัดการความรู้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม จากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

 
 

3 

ค าน า 
 

 คู่มือ “การผลิตเชื้อจุลินทรีย์บีที ก าจัดหนอนทุเรียน” เล่มนี้ที่ได้
จัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์บีที เพื่อใช้ในการป้องกันและก าจัดหนอนใน
ทุเรียน ภายใต้โครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจุลินทรีย์ 
เพื่อป้องกันก าจัดศัตรูพืชในสวนทุเรียน” โดยภายในเนื้อหาของคู่มือเล่ม
นี้ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจุลินทรีย์ เชื้อจุลินทรีย์บีที 
คุณสมบัติ ข้อดี ข้อจ ากัดในการใช้ กรรมวิธีการผลิตเชื้อจุลินทรีย์บีที 
การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ การขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์บีที การน า                
หัวเชื้อจุลินทรีย์มาขยายต่อ ตลอดจนวิธีการน าเชื้อจุลินทรีย์บีทีไปใช้ให้
เกิดประสิทธิผลได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม เพื่อป้องกันและก าจัด
หนอนในสวนทุเรียนจะสามารถเพิ่มผลิตภาพ โดยสามารถลดต้นทุน
ปัจจัยในการผลิต และเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เกษตร
มีรายได้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งได้ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยไร้
สารพิษต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค
รวมถึงสิ่งแวดล้อม อันจะน ามาสู่ความยั่งยืนทางการเกษตรต่อไปใน
อนาคต 
  

 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่
เกษตรกรและผู้ที่สนใจในการน าเชื้อจุลินทรีย์บีทีมาใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตรเป็นอย่างดี  
 

         คณะผู้จดัท า 
         พฤศจิกายน 2559 
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บทที่ 1 
จุลินทรีย์บีที 

 

1.1 ความหมายของจุลินทรีย์ 
จุลินทรีย์ คือ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วย

ตาเปล่า สามารถพบได้ทั่วไปในธรรมชาติ ในดิน น้ า เศษวัสดุ
ทางการเกษตรต่างๆ จากการศึกษาสามารถจ าแนกชนิดของ
จุลินทรีย์เป็นกลุ่มย่อยๆ ได้มากมาย แต่ที่จะน ามากล่าวนี้เป็นเพียง
กลุ่มเดียว คือ แบคทีเรียบีที เพื่อให้เป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
คุณสมบัติทั่วไป วงจรชีวิต กลไกในการเข้าท าลายแมลง ข้อดี 
ข้อจ ากัดของเชื้อจุลินทรีย์บีที เทคนิคการใช้เชื้อจุลินทรีย์บีทีอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความมั่นใจให้กับ
เกษตรกร รวมถึงผู้เกี่ยวข้องที่จะใช้ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ในการ
ควบคุมแมลงศัตรูพืช  

โรคและแมลงศัตรูพืชนับเป็นปัญหาส าคัญส าหรับการ
เพาะปลูกพืชที่สามารถท าความเสียหายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูก ซึ่ง
อาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มเพาะปลูกจนกระทั่งหลังการเก็บเกี่ยว การ
ควบคุมโรคพืชมีหลายวิธี แต่วิธีที่ง่ายและได้ผลเร็วก็คือการใช้
สารเคมี แต่ก็จะเกิดปัญหาตามมาคือการดื้อต่อสารเคมีของเชื้อโรค 
การปนเปื้อน การตกค้างของสารเคมีในผลิตผลการเกษตร ใน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลต่อสุขภาพของเกษตรกรผู้ใช้และผู้บริโภคด้วย  
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ในปัจจุบันได้มีการค้นคว้าหาวิธีการควบคุมโรคพืชใหม่ๆ เพื่อ
ลดปัญหาอันตรายจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้น โดย
ให้เกษตรกรหันมาใช้การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่
ยอมรับว่าใช้ได้ผลดี ได้มีการศึกษาถึงกลไกการควบคุมโรค และ
ระบบการควบคุมโรคโดยวิธีต่างๆ โดยเฉพาะการใช้จุลินทรีย์
ปฏิปักษ์ที่เป็นเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา เชื้อแบคทีเรียมักเป็นปฏิปักษ์
ต่อเชื้อโรคพืชโดยการแก่งแย่งอาหาร การยับยั้ง ท าลาย และการ
เป็นปรสิต งานวิจัยด้านการควบคุมโรคโดยวิธีชีวภาพ ส่วนใหญ่
มักจะเน้นการศึกษาการควบคุมโรคที่ท าลายส่วนของพืชที่อยู่ใต้ดิน
มากกว่าเชื้อโรคที่เข้าท าลายส่วนของพืชที่อยู่เหนือดิน ปัจจุบันวิธีนี้
เป็นที่ยอมรับว่าเป็นวิธีที่มีโอกาสสูงในการน าไปเป็นกลยุทธ์ในการ
ป้องกันก าจัดโรค เพราะใช้ได้ผลดีจนถึงขั้นท าในระดับการค้า  

 

1.2 กลไกควบคุมเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรค 
ในธรรมชาติจะมีเชื้อจุลินทรีย์แบคทีเรียที่มีคุณสมบัติในการ

น ามาใช้ควบคุมโรคพืช เรียกว่า เชื้อปฏิปักษ์ โดยเชื้อนี้จะมีกลไก
ควบคุมเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคได ้4 ลักษณะ คือ  

1. การแข่งขัน โดยเชื้อจุลินทรีย์แบคทีเรียที่มีความสามารถ
แข่งขันกับเชื้อโรคพืชในด้านต่างๆ เช่น การใช้ธาตุอาหาร อากาศ 
และการครอบครองพื้นที่ได้ดีกว่าท าให้ เชื้อโรคพืชไม่สามารถ
เจริญเติบโตหรืออาศัยอยู่ ในบริ เวณที่ มี เชื้ อปฏิปักษ์  พืชจะ
เจริญเติบโตแข็งแรงมีผลผลิตสูงขึ้น การแข่งขันที่พบมากคือการ
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น าเอาธาตุอาหารหรือสารต่างๆ ที่มีอยู่ในดินหรือในสภาพแวดล้อม
นั้นมาใช้ประโยชน์ในการเติบโต ท าให้เชื้อโรคขาดสารไม่สามารถ
เจริญเติบโตและเข้าท าลายพืช  

2. การท าลายชีวิต โดยเชื้อจุลินทรีย์แบคทีเรียที่ได้รับความ
สนใจคัดเลือกมาใช้ในการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีนั้น จะเน้น
คุณสมบัติการท าลายชีวิตของเชื้อโรคเป็นส่วนใหญ่โดยเชื้อจุลินทรีย์
นี้มีความสามารถผลิตสารที่มีคุณสมบัติยับยั้งหรือท าลายเชื้อโรคได้ 
เช่น สารพิษ หรือสารปฏิชีวนะ ซึ่งพบว่าในกลไกชนิดนี้เป็นการ
ควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีที่ส าเร็จเป็นครั้งแรกโดยเชื้อจุลินทรีย์
แบคทีเรีย  

3. การเป็นปรสิต เชื้อแบคทีเรียที่มีคุณสมบัติเป็นปรสิต 
เข้าไปเจริญอาศัยท าลายสิ่งมีชีวิตอื่นนั้นพบได้ไม่มากนัก การใช้
ควบคุมโรคพืชยังไม่ประสบความส าเร็จเหมือนปฏิกิริยาแบบการ
ท าลายชีวิต  

4. การชักน าให้เกิดความต้านทานโรค ทั้งนี้เนื่องจาก
เชื้อจุลินทรีย์ เช่น เชื้อราหรือแบคทีเรีย โดยเฉพาะพวกที่เคยเป็น
เชื้อโรค เมื่อน ามาท าให้เสียความสามารถในการท าให้เกิดโรคแล้ว 
สามารถจะชักน าหรือกระตุ้นให้พืชสร้างความต้านทานต่อการ
ท าลายของเชื้อโรคได้ 
 
  



   

 
 

8 

1.3 วิธีการใช้เชื้อจุลินทรีย์ 
การน าเชื้อจุลินทรีย์แบคทีเรียไปใช้ในการควบคุมโรคพืช 

นิยมน าไปใช้กับโรคพืชที่เกิดบริเวณผิวราก หรือบริเวณผิวพืชที่อยู่
เหนือดิน ซึ่งการใช้เชื้อปฏิปักษ์ควบคุมโรคจะมีกรรมวิธีการใช้
แตกต่างกัน  

1. บริเวณผิวราก โดยจะมีกรรมวิธีการใช้เชื้อจุลินทรีย์เพื่อ
ควบคุมโรคได้หลายแบบแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความสะดวกในการ
ปฏิบัติของผู้ใช้และแต่ละวิธีอาจให้ประสิทธิภาพการควบคุมโรคได้ไม่
เท่ากัน ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น คุณสมบัติของพืชเอง 
และลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีหลายรูปแบบ  

  1.1 การคลุกเมล็ด นิยมใช้กับพืชที่ใช้เมล็ดในการ
เพาะปลูก โดยเมล็ดจะต้องมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ช่วยให้คลุกง่าย
และไม่สิ้นเปลืองผลเช้ือ มักนิยมคลุกเมล็ดก่อนปลูก  

  1.2 การราดดิน เป็นวิธีที่นิยมปฏิบัติกันมาก แต่
จะไม่ค่อยสะดวก หากจะน าไปใช้ในสภาพไร่ของเกษตรที่น้ า           
ไม่เพียงพอ และถ้าปลูกพืชเป็นปริมาณมากก็จะยิ่งไม่สะดวกในการ
ปฏิบัติ  

  1.3 การคลุกดิน ซึ่งเป็นวิธีการน าเอาผงเชื้อหรือ
สารละลายเชื้อจุลินทรีย์ใส่ไปในดินและคลุกเคล้าผสมกันให้ทั่ว
ก่อนปลูกพืช ซ่ึงวิธีนี้เป็นวิธีที่ค่อนข้างสะดวก  
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1.4 การจุ่มราก เป็นวิธีที่นิยมใช้กันกับพืชที่ ต้อง 
เพาะเมล็ดแล้วย้ายกล้าไปปลูก เช่น มะเขือเทศ พริก หรือพืชที่มี
เมล็ดพันธุ์ราคาแพง วิธีนี้จะท าให้เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรคได้ดี 
เพราะรากจะสัมผัสกับเชื้อได้หมดทุกส่วน ไม่ก่อให้เกิดช่องว่างให้
เชื้อโรคเข้าท าลาย  

2. บริเวณผิวพืชอยู่เหนือดิน มีวิธีใช้ที่นิยม 2 วิธีคือ  
  2.1 วิธีการทา เป็นวิธีที่นิยมใช้กับพืชยืนต้นที่ถูก

ท าลายโดยมีแผลปรากฏให้เห็นชัดเจนบนส่วนของต้นหรือกิ่ง 
บริเวณที่สามารถน าเอาเชื้อจุลินทรีย์ที่เตรียมให้มีความเข้มข้นและ
เหนียวไปทา เพื่อให้ยึดติดกับผิวพืชได้คงทน  

  2.2 วิธีการพ่น เป็นวิธีที่นิยมใช้กับพืชที่ปลูกเป็น
ปริมาณมากหรือมีล าต้นสูง ซึ่งใช้หลักการปฏิบัติเช่นเดียวกับการ
พ่นสารเคมีก าจัดโรคพืช  
 

1.4 จุลินทรีย์บาซิลลัส ทรูลินเจนซิส  
เ ชื้ อ จุ ลิ น ท รี ย์ แ บ ค ที เ รี ย บ า ซิ ล ลั ส  ทู ริ น เ จ น ซี ส 

(Bacillus  thuringiensis) เรียกว่า “BT” หรือ “บีที” ซึ่งเป็นเชื้อ
แบคทีเรียชนิดแกรมบวกที่ท าหน้าที่เคลือบผิวของพืชสามารถสร้าง
สปอร์และพิษในรูปผลึกโปรตีนหลายรูปแบบ เนื่องจากผลึก
โปรตีนที่สร้างขึ้นนี้มีฤทธิ์ในการท าลายแมลงศัตรูชนิดต่างๆ เมื่อ
หนอน หรือตัวอ่อนของแมลงกินพืชที่มีผลึกโปรตีนนี้เข้าไป มีผล
ท าให้ส่วนปากและช่องท้องของหนอนเป็นอัมพาต พิษจะเข้าท าลาย
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ผนังช่องท้องของแมลงศัตรูพืช โดยจะเข้าท าลายเซลล์ผนังกระเพาะ
อาหารของแมลงให้บวมและแตกออก เชื้อจุลินทรีย์บีทีในกระเพาะ
อาหารจะไหลเข้าสู่ช่องว่างภายในล าตัวของแมลงท าให้แมลงศัตรูพืช
หยุดการกินอาหารมีการเคลื่อนไหวที่ช้าลงและตาย เนื่องจากขาด
อาหารมีผลกระทบต่อระบบไหลเวียนโลหิต ท าให้แมลงมีอาการ
โลหิตเป็นพิษชักกระตุกเป็นอัมพาตและจะตายในที่สุด ปัจจุบัน
เชื้อจุลินทรีย์บีทีได้เข้ามามีบทบาทในการควบคุมแมลงศัตรูส าคัญ
ทั้งทางด้านการเกษตร เช่น การน ามาพัฒนาเป็นสารก าจัด
หนอนแมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจ เช่น หนอนใยผัก หนอนเจาะสมอ
ฝ้าย และหนอนเจาะผลทุเรียน อีกทั้งยังให้ผลดีกับการควบคุมเชื้อ
รายอดพืช และควบคุมตัวอ่อนของหนอน 

 

 
ภาพที่ 1 แสดงการเข้าท าลายหนอนของเชื้อจุลินทรีย์บีที 
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เชื้อจุลินทรีย์บีทีมีศักยภาพในการควบคุมแมลงศัตรูพืชมานาน
แล้ว ปัจจุบันได้มีการค้นคว้าวิจัยในประเทศไทย และสามารถน า
เชื้อที่แยกได้ในประเทศมาใช้ประโยชน์ โดยการคัดเลือกสายพันธุ์ที่
มีประสิทธิภาพสูงในการก าจัดแมลงศัตรูพืชชนิดที่ต้องการทั้งใน
ห้องปฏิบัติการ สภาพเรือนปลูกทดลอง และสภาพแปลงปลูกของ
เกษตรกร โดยเชื้อจุลินทรีย์บีทีที่แยกได้ในประเทศนั้นย่อมมีความ
เหมาะสมและมีศักยภาพสูงในการก าจัดศัตรูของประเทศเรา 
รวมถึงเมื่อน ามาใช้นั้นเชื้อจุลินทรีย์บีทีต้องอยู่ในสภาพธรรมชาติ 
จึงจะสามารถมีชีวิตและปรับตัวให้อยู่รอดได้ดี สามารถขยายพันธุ์
และเพิ่มปริมาณในสภาพแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นสภาพ
ถิ่นอาศัยเดิม ถ้าสภาพเหมาะสมเชื้อจุลินทรีย์บีทีจะคงอยู่และสร้าง
ผลึกโปรตีนซึ่ ง เป็นพิษและฆ่าแมลงศัตรูพืชได้ต่อไปเรื่ อยๆ 
หลังจากนั้นน ามาเพิ่มปริมาณในสภาวะที่เหมาะสมและปลอดเชื้อ 
โดยเลือกใช้วัสดุและกากเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ 
เพื่อลดต้นทุนการผลิต และสนับสนุนให้เกษตรกรได้น ามาใช้ใน
การก าจัดศัตรูพืชอย่างต่อเนื่องและปลอดภัยอันจะเป็นการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างยั่งยืนซึ่งลดการใช้สารเคมีก าจัด
แมลงซึ่งนับวันจะสร้างความเสื่อมโทรมให้กับสุขภาพร่างกายของ
มนุษย์สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ และสิ่งแวดล้อม 
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1.5 คุณสมบัติทั่วไปของเชื้อจุลินทรีย์บีที 
เชื้อจุลินทรีย์บีทีกระจายตัวอยู่ตามธรรมชาติทั้งในดิน ในน้ า  

ตัวอ่อนของแมลง เศษใบพืชที่ย่อยสลาย ร าข้าวและฝุ่นละอองตาม
โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ โดยปัจจุบันพบบีทีทั่วโลก ประมาณกว่า 70 
สายพันธุ์ ในประเทศไทยพบแล้ว 17 สายพันธุ์ และคาดว่าจะพบ
สายพันธุ์อื่นๆ รวมทั้งสายพันธุ์ใหม่อีกมาก เราน าเชื้อจุลินทรีย์บีที
มาใช้ประโยชน์โดยการคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการ
ท าลายศัตรูส าคัญทางเศรษฐกิจซึ่งส่วนใหญ่การศึกษาวิจัยเน้น
แมลงศัตรูที่ ดื้ อต่ อสาร เคมีสั ง เคราะห์ เ ชื้ อจุลินทรีย์บีทีที่ มี
ประสิทธิภาพสูงสามารถน ามาใช้ก าจัดแมลงศัตรูพืชทดแทนสารเคมี  

เชื้อจุลินทรีย์บีทีเป็นแบคทีเรียแกรมบวก เซลล์รูปแท่งต่อกัน
เป็นสายลูกโซ่สร้างสปอร์และผลึกโปรตีนซึ่งมีส่วนประกอบของ
เดลต้า เอนโดท๊อกซิน ที่มีฤทธิ์ในการท าลายแมลง ผลึกโปรตีน
จ าแนกเป็น 6 กลุ่มใหญ่โดยอาศัยความเป็นพิษอย่างเฉพาะเจาะจง
ต่ออันดับของแมลงและความคล้ายคลึงของล าดับนิวคลีโอไทด์ของ
ยีนที่สร้างโปรตีน ได้แก่ 

กลุ่มที่ 1 โปรตีน Cry I (A-H) เป็นโปรตีนที่มีน้ าหนัก
โมเลกุลในช่วง 130-140 กิโลดาลตัน เป็นผลึกรูปปิรามิดคู่ มี
ความเป็นพิษต่อหนอนผีเสื้อในอันดับ Lepidoptera 

กลุ่มที่ 2 โปรตีน Cry II (A, B และ C) เป็นโปรตีนที่
มีน้ าหนักโมเลกุล 70 กิโลดาลตัน เป็นผลึกรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ 
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มีความเป็นพิษต่อหนอนผีเสื้อในอันดับ Lepidoptera และหนอน
แมลงวันในอันดับ Diptera 

กลุ่มที่ 3 โปรตีน Cry III เป็นโปรตีนที่มีน้ าหนักโมเลกุล
ในช่วง 72-75 กิโลดาลตัน ซึ่งมีความเป็นพิษต่อหนอนด้วงใน
อันดับ Coleoptera 

กลุ่มที่ 4 โปรตีน Cry IV (A, B, C และ D) เป็น
โปรตีนที่มีน้ าหนักโมเลกุล 135, 128, 74 และ 72 กิโลดาลตัน 
ตามล าดับ ซึ่งมีความเป็นพิษต่อหนอนแมลงวันในอันดับ Diptera 
เช่น ลูกน้ ายุง 

กลุ่มที่ 5 โปรตีน Cry V มีความเป็นพิษต่อหนอนผีเสื้อใน
อันดับ Lepidoptera และหนอนด้วงในอันดับ Coleoptera 

กลุ่มที่ 6 โปรตีน Cyt A และ Cyt B พบในบีทีที่มีพิษ
ต่อลูกน้ ายุง 

ปัจจุบันนักวิจัยได้จ าแนกกลุ่มผลึกโปรตีนโดยใช้ตัวเลข                  
อาราบิคมาแทนตัวเลขโรมัน โดยมีล าดับตั้งแต่ 1-40 และเมื่อพบ
กลุ่มใหม่จะเพิ่มจ านวนเลขขึ้นไปเรื่อยๆ ส่วนโปรตีน Cyt หรือ 
Cytolytic toxin มีกลุ่ม A และ B ซึ่งแยกเป็นกลุ่มย่อยตาม
คุณสมบัติความเป็นพิษเช่นกัน 
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ภาพที่ 2 ลักษณะโคโลนีของเช้ือจุลินทรีย์บีทีเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ 

นาน 24 ชั่วโมง มีสขีาวขุ่น ขอบไม่เรียบ 
 

 
ภาพที่ 3 เช้ือจุลินทรีย์บีทีอายุ 48 ชั่วโมง สร้างเซลล์ (c) รูปแท่งสปอร์ (sp) 
ติดสีเขียวของ malachite green และผลึกโปรตีน(cp) ติดสีแดงของ safranin o 

 

1.6 สารพิษที่สร้างโดยเชื้อจุลินทรีย์บีที 
เชื้อจุลินทรีย์บีทีสร้างสารพิษได้หลายชนิดซึ่งสายพันธุ์ที่

ต่างกันสามารถสร้างสารพิษที่มีคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงกับแมลง
ต่างชนิดกันไป และมีความเป็นพิษมากน้อยแตกต่างกัน สารพิษ
ส่วนใหญ่ทีจุ่ลินทรีย์บีทีสร้างขึ้นมามีอยู ่4 ชนิดหลัก คือ 

1. เดลต้า เอนโดท๊อกซิน เป็นสารพิษชนิดที่น ามาใช้ในการ
ควบคุมแมลงศัตรูพืช ไม่ทนต่อความร้อน ผลึกประกอบด้วยกลุ่ม
โมเลกุลของโปรตีนซึ่งมีทั้ งสารพิษและเอนไซม์ เกาะกันเป็น
รูปดัมเบลล ์
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2. เบต้า เอ๊กโซท๊อกซิน เป็นสารพิษที่สร้างขึ้นภายนอก
เซลล์ สามารถละลายน้ าได้ ไม่ทนต่อความร้อน มีคุณสมบัติใน
การท าลายเม็ดเลือด ขัดขวางการท างานของระบบสรีรวิทยาหลาย
อย่างในตัวแมลง แมลงที่ได้รับสารพิษชนิดนี้เข้าไปจะเจริญเติบโต
ช้า ไม่เข้าดักแด้ หรือถ้าเข้าดักแด้จะไม่ออกเป็นตัวเต็มวัย 

3. อัลฟา เอ๊กโซท๊อกซิน สารพิษชนิดนี้สร้างขึ้นก่อนการ
สร้างสปอร์ น้ าหนักโมเลกุลต่ า แต่ทนความร้อนได้สูงถึง 120 
องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 15 นาที มีความเป็นพิษต่อหนอน
ผีเสื้อในอันดับ Lepidoptera, หนอนแมลงวันในอันดับ Diptera 
และหนอนด้วงในอันดับ Coleoptera โดยมีผลต่อระบบฮอร์โมน 
กระบวนการเมทาบอลิซึม และการสร้างเอนไซม์ต่างๆ แมลงที่กิน
สารพิษนี้เข้าไป จะท าให้รูปร่างเปลี่ยนแปลง ตัวเต็มวัยไม่สมบูรณ์ 
วงชีวิตจะสั้นและไม่สามารถสืบพันธุ์ได้ โดยในปัจจุบันยังไม่มีการ
อนุญาตให้มีสารพิษชนิดนี้ในผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์บีทีที่จ าหน่ายเพื่อ
ใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืช 

4. แกมมา เอ๊กโซท๊อกซิน เป็นสารพิษที่ไม่ทนต่อความร้อน 
อ่อนแอต่อสภาพอากาศ ก๊าซออกซิเจนและแสงอาทิตย์ ที่อุณหภูมิ
สูงกว่า 60 องศาเซลเซียส จะถูกท าลายภายใน 10-15 นาที 
กลไกการเข้าท าลายแมลงของสารพิษชนิดนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด 
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1.7 กลไกการเข้าท าลายแมลงของเชื้อจุลินทรีย์บีที 
เ ชื้ อ จุ ลินทรี ย์ บี ที จ ะ เ ข้ าท าลายแมลงได้ เ มื่ อ แมลงกิน

เชื้อจุลินทรีย์บีทีซึ่งมีส่วนประกอบของสปอร์และผลึกโปรตีนเข้าไป
ในกระเพาะอาหารโดยสภาพความเป็นด่างในกระเพาะอาหาร
ส่วนกลาง จะช่วยย่อยสลายผลึกโปรตีนขนาดใหญ่ให้ได้ protoxin 
และน้ าย่อยโปรตีนจะช่วยย่อยสลาย protoxin ได้สารพิษที่จะเข้า
ท าลายเซลล์ผนังกระเพาะอาหารซึ่งสารพิษจากเชื้อจุลินทรีย์บีที           
สายพันธุ์ต่างๆ ซึ่งจะเฉพาะเจาะจงกับจุดเข้าท าลายที่ผนังกระเพาะ
อาหารของแมลงแต่ละชนิด เมื่อเซลล์ผนังกระเพาะอาหารถูกท าลาย
จะบวมและแตกออกเกิดเป็นรอยแยกที่ผนังกระเพาะอาหารท าให้
อาหาร ของเหลว และเอนไซม์ต่างๆ ที่มีอยู่ภายในกระเพาะอาหาร
ซึ่งมีสภาพเป็นด่างไหลออกมาปะปนกับน้ าเลือดในช่องว่างของ
ล าตัวแมลงซึ่งมีสภาพเป็นกรดมีผลให้แมลงหยุดกินอาหาร 
เคลื่อนไหวเชื่องช้า แสดงอาการโลหิตเป็นพิษ ชักกระตุก เป็น
อัมพาตและตายในที่สุด 
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ภาพที ่4 กลไกการเข้าท าลายแมลงของเชื้อจุลินทรีย์บีที 

 

 
ภาพที่ 5 

ลักษณะของหนอนที่ได้รับเชื้อจุลินทรีย์บีที 
หนอนคืบหยุดกินอาหารและจะตายจากหลังจากได้รับเชื้อ 

 
 
 

แมลงกินเช้ือจุลินทรียบ์ีทีซึ่งมีส่วนประกอบของ
สปอร์ และผลึกโปรตีนเข้าไปในกระเพาะอาหาร 

 
สภาพความเป็นด่างจะช่วยย่อยสลายผลึกโปรตีน
ได้สารพิษเข้าท าลายเซลล์ผนังกระเพาะอาหาร 

 
อาหาร ของเหลว เอนไซม์ต่างๆ ที่อยู่ภายใน
กระเพาะอาหารไหลออกมาปะปนกับน้ าเลือดใน
ช่องว่างของล าตัวหนอน 
 
หนอนหยุดกินอาหาร เคลื่อนไหวช้าลง แสดง
อาการโลหิตเป็นพิษ ชักกระตุก เป็นอัมพาต
และตายในที่สุด 



   

 
 

18 

บทที่ 2 
การผลิตจุลินทรีย์ 

   

การผลิตจุลินทรีย์ คือการน าเชื้อจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติ
มาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ทางด้านการเกษตร ด้าน
อุตสาหกรรมอาหาร รวมถึ งทางด้ านการแพทย์ โดยมี
กระบวนการผลิตและขั้นตอนหลักๆ ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ให้มีความบริสุทธิ์ เพราะ
จุลินทรีย์ที่ได้มาอาจมีการปะปนจากเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆ   

2. ขั้นตอนการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ เป็นขั้นตอนการเพิ่ม
ปริ มาณจุลินทรี ย์ที่ แ ยกได้ จ ากในขั้ นตอนแรกให้ มี
เชื้อจุลินทรีย์มีความหนาแน่นมากที่สุด  

3. ขั้นตอนการขยายเชื้อจุลินทรีย์ คือขั้นตอนที่น า เอา             
หัวเชื้อจุลินทรีย์มาขยายเพื่อเพิ่มปริมาณเชื้อจุลินทรีย์มากขึ้น
ให้เพียงพอต่อการน าไปใช้ของเกษตรกร ซึ่งหัวเชื้อที่ได้จาก
ขั้นตอนนี้นั้นเกษตรกรสามารถน าใช้และน าไปขยายต่อได้
อีกประมาณ 3-4 ครั้ง เพราะถ้าหากว่าขยายต่อไปปริมาณ
เชื้อจุลินทรีย์จะลดปริมาณลง และส่งผลให้ประสิทธิภาพ
ในการใช้ เ ชื้ อจุ ลินทรี ย์ ในการก าจั ดศัตรูพื ชลดลง 
เนื่องจากเป็นการขยายเชื้อต่อมาจากเชื้อที่ขยายมาแล้ว 
เกษตรกรจึงต้องน าหัวเชื้อจุลินทรีย์มาขยายใหม่ทุกครั้ง
หลังจากการขยายต่อไปแล้ว 3-4 คร้ัง  
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บทที่ 3 
การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์บีที 

   

การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์บีที มีวัตถุประสงค์เพื่อท าให้เชื้อบีทีมี
ความบริสุทธิ์ เพราะจุลินทรีย์ที่ได้มาจากการคัดเลือกและแยกเชื้อ
อาจมีการปะปนจากเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องท า
การแยกเชื้อจุลินทรีย์บีทีให้บริสุทธิ์มากที่สุด  
3.1 วัสดุและอุปกรณก์ารแยกเชื้อจุลินทรีย์บีที 
1. เชื้อจุลินทรีย์บีที  
2. น้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ        
3. อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ NA Agar 
4. ตู้เขี่ยเชื้อ 
5. จานเพาะเชื้อ 
6. เข็มเขี่ยเชื้อ 
7. ตะเกียงแอลกอฮอล์ 

 

 
ภาพที่ 6 วัสดุและอุปกรณ์การแยกเชื้อจุลินทรีย์บีที 
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3.2 วิธีการเขี่ยแยกเชื้อ มีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้ 
1.ใช้ลวดเขี่ยเชื้อ ตักเชื้อผสมมาแตะที่ผิววุ้นใกล้ๆ ขอบใดขอบ

หนึ่งของจานเพาะเชื้อ แล้วลากลวดเขี่ยเชื้อเบาๆ โดยใช้ด้านแบน
ของปลายลวดแตะ บนผิววุ้นไปมา 4-5 เส้น แต่ละเส้นให้ใกล้
กันที่สุดเท่าที่จะท าได้ ระวังอย่าให้ลวดเขี่ยเชื้อฝังลงไปในวุ้น และ
ปิดฝาจาน 

2.เผาลวดเขี่ยเชื้อให้แดง แล้วปล่อยให้เย็นในอากาศใกล้กับ
บริเวณเปลวไฟ ซึ่งเป็นบริเวณที่ปลอดเชื้อ 

3.หมุนจานเล็กน้อยให้เหมาะและถนัดในการท า การเขี่ยครั้ง
ที่สองให้เปิดฝาจานท าการเขี่ยในลักษณะที่ให้ลวดเขี่ยเชื้อผ่านเชื้อที่
แตะไว้ในครั้งแรก ลากไปมาบนผิววุ้น 5-6 เส้น พยายามบังคับ
มือให้ขีดเส้นใกล้กันที่สุด 

4.ท าเช่นเดียวกันในครั้งที่ 3 และที่ 4 โดยอาจไม่ต้องเผา
ลวดเขี่ยเชื้อ แต่ระวังอย่าให้ลวดเขี่ยเชื้อไปแตะเชื้อตามแนวเส้นที่ได้ 
เขี่ยไว้ก่อน ดังภาพ 

  
ภาพที่ 7 แสดงการเขี่ยแยกเชื้อจุลินทรีย์บีที 
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ภาพที่ 8 แสดงการเขี่ยแยกเชื้อจุลินทรีย์บีที 

 

5.บ่มเชื้อไว้ในลักษณะคว่ าจานที่อุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิที่
ก าหนดจนกว่ามีโคโลนีเดียวๆ เจริญใหญ่พอที่จะเขี่ยเชื้อได้สะดวก 
ซึ่งปกติแล้วใช้เวลา 24-48 ชั่วโมง 

 

ประสิทธิภาพ/ข้อดี 
การแยก เ ชื้ อบริ สุ ท ธิ์ โ ดย วิ ธี นี้  คื อ ใ ช้ เ ครื่ อ ง มื อน้ อ ย       

สะดวก รวดเร็ว และใช้ตัวอย่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น จึงนิยมใช้
ในห้องปฏิบัตกิาร 

 

ข้อจ ากัด 
1. การใช้เทคนิคแยกเชื้อบริสุทธิ์ต้องสะอาด ทั้งอุปกรณ์และ

ผู้ปฏิบัติ  
2. เทคนิคแยกเชื้อบริสุทธิ์ ต้องระวังการปนเปื้อนของ

จุลินทรีย์อื่น 
3. จะเขี่ยแยกเชื้อทุกครั้งจะต้องปลอดเชื้อ เพื่อป้องกันการ

ปนเปื้อนของจุลินทรีย์อื่น 
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บทที่ 4 
การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์บีที 

   

การผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย์บีทีเป็นขั้นตอนในการเพิ่มปริมาณ 
จุลินทรีย์บีทีที่คัดเลือกและเขี่ยแยกได้จากในขั้นตอนแรก โดยเป็น
การเพิ่มให้มีปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ที่มีความหนาแน่นมากขึ้น เพื่อจะ
น าเอาไปใช้ต่อในขั้นตอนการขยายหัวเชื้อต่อไป เพราะถ้าจุลินทรีย์มี
ความหนาแน่นน้อยจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
จุลินทรีย์ 
 

4.1 วัสดุและอุปกรณ์การผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย์บีที 
1. เชื้อจุลินทรีย์บีทีที่ผ่านการแยกเป็นเชื้อบริสุทธิ์  
2. น้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ        
3. อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ NA  
4. ตู้เขี่ยเชื้อ 
5. ขวดรูปชมพู ่
6. เข็มเขี่ยเชื้อ 
7. ตะเกียงแอลกอฮอล์ 
8. เครื่องเขย่า 
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4.2 วิธผีลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์บีที 
1. เตรียมอาหารเล้ียงเชื้อแบบอาหารเหลว NA Broth  
2. น าเชื้อบีทีที่แยกได้เป็นเชื้อบริสุทธิ์ จากข้อ 2.2 มาใส่ในขวด
รูปชมพู่ที่บรรจุอาหารเหลว NA Broth 

3. น าไปเขย่าด้วยเครื่องเขย่าที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 7-14 วัน 
จะได้หัวเชื้อจุลินทรีย์ที่พร้อมให้เกษตรกรน าไปขยายต่อ 
 

 

ภาพที่ 9 การเพิ่มปริมาณเชื้อจุลินทรีย์บีทีโดยการเขย่าด้วยเครื่อง 
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บทที่ 5 
การขยายเชื้อจุลินทรีย์บีที 

 

การขยายเชื้ อจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ คือขั้นตอนที่น า เอา              
หัวเชื้อจุลินทรีย์บีทีมาขยายเพื่อเพิ่มปริมาณเชื้อจุลินทรีย์มากขึ้นให้
เพียงพอต่อการน าไปใช้ของเกษตรกร ซึ่งจุลินทรีย์ที่ได้จาก
ขั้นตอนนี้จะเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่เกษตรกรน าไปใช้ โดยเชื้อจุลินทรีย์
บีทีที่ได้จากขั้นตอนนี้นั้นเกษตรกรสามารถน าใช้และน าไปขยายต่อ
ได้อีกประมาณ 3-4 ครั้ง เพราะถ้าหากว่าขยายต่อไปปริมาณ
เชื้อจุลินทรีย์จะลดปริมาณลง และส่งผลให้ประสิทธิภาพในการใช้
เชื้อจุลินทรีย์ในการก าจัดศัตรูพืชลดลง เนื่องจากเป็นการขยาย
เ ชื้ อ ต่ อ ม า จ าก เ ชื้ อ ที่ ข ย า ย ม า แ ล้ ว  เ กษตรกรจึ ง ต้ อ งน า        
หัวเช้ือจุลินทรีย์ที่ได้จากห้องปฏิบัติการมาขยายใหม่ทุกครั้งหลังจาก
การขยายต่อไปแล้ว 3-4 คร้ัง  

ปัจจุบันเทคโนโลยีการหมักมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่ง 
เชื้อบีทีสามารถเพาะเลี้ยงเพื่อเพิ่มปริมาณให้ได้มากๆซึ่งจะอาศัย
กระบวนการหมักโดยใช้ถังหมักขนาดใหญ่ซึ่งใช้อาหารเหลวที่มี
ส่วนประกอบของสารอาหารคาร์บอนและไนโตรเจนในอัตราส่วนที่
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพในการผลิตสารพิษ 
นอกจากนี้ยังต้องมีวิตามินและแร่ธ าตุต่างๆที่จ าเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย์บีที และต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ      
ความเป็นกรด-ด่างของอาหาร ทั้งการถ่ายเทอากาศภายในถังหมัก 
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ตลอดจนรูปแบบของการเพาะเลี้ยงเชื้อ เช่น การเพาะเลี้ยงแบบ
เบ็ดเสร็จ แบบครั้งคราวและการเพาะเลี้ยงแบบต่อเนื่อง เป็นต้น 
ล้วนต้องมีการศึกษาและค้นคว้า เพื่อช่วยในการส่งเสริมการผลิต
ให้ ได้ แบคที เรียบีที ในปริมาณที่ มากทั้ งสิ้น จากนั้นจะผ่ าน
กระบวนการเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะแยกเชื้อบีทีออกจากอาหาร
เหลว โดยผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจะอยู่ในรูปผงละลายน้ าหรือน้ าเข้มข้น 
เป็นต้น 

จุดประสงค์หลักของการท าหมักคือท าให้เชื้อจุลินทรีย์บีทีที่
ผลิตได้สามารถที่จะเก็บรักษาไว้ได้ในสภาพแวดล้อมปกติได้นาน
และเพื่อให้ใช้ได้ง่าย สามารถน าไปพ่นควบคุมศัตรูพืชในแปลงปลูก
ได้สะดวกและคงอยู่บนต้นพืชได้นานทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี 
เช่น การทนต่อรังสีอุลตร้าไวโอเลต การทนต่อแสงแดด เป็นต้น 
ดังนั้นในการหมักจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งต่อผลิตภัณฑ์ จึงจะเห็น
ได้ว่าการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ในรูปแบบการค้าจึงมีการปกปิดเป็น
ความลับ โดยผลิตภัณฑ์บีทีที่ได้จากการพัฒนาสูตร และขายเป็น
การค้าที่เห็นกันทั่วไปจะมี 2 รูปแบบ คือ สูตรแบบผงละลายน้ า 
และสูตรน้ าเข้มข้นหลังจากนั้นจะน าการบรรจุผลิตภัณฑ์ลงในขวด
พลาสติกทึบแสงหรือขวดแก้วสีชาที่ปิดสนิททั้งนี้เพื่อป้องกันรังสี 
UV จากแสงแดด และป้องกันการระเหยของผลิตภัณฑ์ด้วย 
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5.1 วัสดุและอุปกรณก์ารขยายเชื้อจุลินทรีย์บีที 
ส่วนผสม 

1. หัวเช้ือจุลินทรีย์บีที     1 ลิตร (ส่วน) 
2. น้ าสะอาด      20 ลิตร (ส่วน) 
3. น้ ามะพร้าว       1 ลิตร (ส่วน) 

 
4. นมข้นหวาน      2 กระป๋อง 
5. กากน้ าตาลหรือน้ าตาลธรรมชาต ิ 2 ลิตร (ส่วน) 
6. กลูโคส       100 กรัม 
7. มันฝรั่งต้มบดละเอียด    200 กรัม 
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5.2 วิธีขยายเชื้อจุลินทรีย์บีที 
 น าส่วนผสมทั้งหมดมาผสมให้เข้ากัน  

1. หมักส่วนผสมทั้งหมดไว้ในถังหรือแกลลอนที่สะอาดมีฝาปิด
มิดชิด 

2. เปิดปั๊มลมแล้วหมักทิ้งไว้ 3 วันใช้เวลาในการหมัก 3 วัน
ขึ้นไป 

3. หลังจากนั้นเติมออกซิเจนทุกๆ 1-3 วัน 
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บทที่ 6  
โครงสร้างและการจัดตั้งถังผลิตจุลินทรีย์ 

 

6.1 อุปกรณ์ในการจัดท าโครงสร้างถังผลิตจุลินทรีย์ 
1. ถังขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์ ขนาด 1,000 ลิตร 
2. ชุดปั้มจ่าย/ดูดน้ าและจุลินทรีย์ 1 ชุด 
3. ชุดปั้มออกซิเจน 1 ชุด 
4. ท่อพีวีซี ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 6 เมตร 
5. ชุดสายไฟ 1 ชุด 
6. โครงสร้างเหล็กตั้งถังจุลินทรีย์ 
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6.2 แผนผังการสร้างผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย์ 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดปั้มออกซิเจน 

ชุดปั้มดูด/จา่ย 

โครงเหล็กตั้งถังพร้อมหลงัคา 

ถังขยายจุลินทรยี ์

ท่อพีวีซี 1” 
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บทที่ 7 
วิธีการใชผ้ลิตภัณฑ์จุลินทรีย์บีที 

 

7.1 วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์บีที 
1. ใช้ส าหรบัก าจัดหนอนและแมลงในอัตราส่วน 100 ซีซตี่อ  

ต่อน้ า 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 7 วัน 
2. ควรฉีดพ่นเมื่อแดดร่มหรือช่วงเย็น เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์     

บีที ถูกท าลายด้วยรังสียูวี และไม่ควรผสมเชื้อจุลินทรีย์บีทีกับสาร
ก าจัดศัตรูพืชในคราวเดียวกัน เนื่องจากสารบางชนิดอาจท าให้
เชื้อจุลินทรียบ์ีทีเสื่อมประสิทธิภาพลงได ้

3. ควรส ารวจแปลงปลูกพืช และตัวหนอนสัปดาห์ละ 2 คร้ัง  
และฉีดพ่นเมื่อพบหนอนเพื่อลดการระบายของหนอนลงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นควรใช้ควบคู่กับสารจับใบ 

 

7.2 ข้อควรระวังในการใช้จุลินทรีย์บีที ดังนี้ 
1. ส ารวจแปลงปลูกพืช สัปดาห์ละ 2 ครั้ง และฉีดพ่นเมื่อ

พบปริมาณแมลงศัตรูพืชถึงระดับควบคุม แต่ในกรณีที่ไม่สามารถ
ลงส ารวจแปลงได้ จ าเป็นต้องตามอัตราส่วนที่ก าหนดและพึงระลึก
อยู่เสมอว่า เชื้อบีทีให้ผลดีที่สุดต่อตัวอ่อนขนาดเล็ก และตัวอ่อนที่
พึ่งฟักออกจากไข่ใหม่ๆ ให้ท าการควบคุมทันที เมื่อเริ่มสังเกตเห็น
การท าลาย 
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2. ควรฉีดพ่นเชื้อจุลินทรีย์บีทีในเวลาเย็น แดดร่ม ลมสงบ 
ความชื้นสูง เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์บีทีจะเสื่อมประสิทธิภาพเมื่อถูก
ฉีดพ่นในช่วงเวลาที่มีแสงแดดรุนแรง 

3. ควรฉีดพ่นให้ครอบคลุมด้านล่างของใบพืชเช่นเดียวกับ
ด้านบน เพราะเป็นบริเวณที่หนอนเริ่มเข้ากัดกิน 

4. ใช้หัวฉีดที่มีคุณภาพดี เพื่อให้ได้ละอองสารมีขนาดเล็ก
สม่ าเสมอ แรงดันสูงจากเครื่องฉีดพ่น จะท าให้การฉีดพ่นท าได้
ทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
5. ควรผสมเชื้อจุลินทรีย์บีทีกับสารจับใบหรือสารช่วย

แพร่กระจายในการฉีดพ่นทุกครั้ง เพราะสารจับใบเป็นสิ่งส าคัญ 
มิฉะนั้นเมื่อพ่นสารแล้วจะไม่จับติดอยู่บนใบพืช 

6. ควรงดการให้แบบสปริงเกอร์หรือการตักรดภายหลังการ
ฉีดพ่นสาร เพราะน้ าจะไปชะล้างเชื้อจุลินทรีย์บีทีออกจากพืช และ
หากภายใน 48 ชั่วโมง หลังฉีดพ่นถ้าหากมีฝนตกหนักให้ฉีดพ่น
เชื้อจุลินทรีย์บีทีซ้ าอีกครั้ง  
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