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ปัจจุบันสถานการณ์การระบาด “ศัตรูพืช” มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากความเปลี่ยนแปลง

ของสภาวะภูมิอากาศโลก...การปฏิบัติการผลิตพืชท่ีไม่เหมาะสม ตลอดจนการใช้ “สารเคมี” ของเกษตรกรท่ีเพิ่ม
มากขึ้น...สะสมจนกลายเป็นแผ่นดินอาบสารพิษ ส่งผลให้ระบบนิเวศถูกท าลาย และในขณะเดียวกัน “ศัตรูพืช” ก็
สร้างความต้านทานต่อสารเคมี ท าให้เกิดความเสียหายต่อพืชอย่างรุนแรง เช่น การระบาดของเพลี้ยกระโดดสี
น้ าตาลในนาข้าว เพลี้ยแป้งในมันส าปะหลัง การระบาดของหนอนหัวด าในมะพร้าว และการระบาดของศัตรูพืช
ชนิดอื่นๆอย่างต่อเนื่อง วันนี้เรามี “ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน” ท่ีต้องกล่าวถึงสะท้อนให้เห็นความส าคัญและความ
จ าเป็น สมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร บอกว่า ปัจจุบันต้องยอมรับว่าการผลิตพืชของ
เกษตรกรท่ีมีปัญหามากก็คือ “ต้นทุน” และมีผลกระทบในเร่ืองอื่นๆตามมาอีกมากมายก็คือเรื่อง “ศัตรูพืช” 

“ขณะที่เราต้องการผลผลิตพืชก็เป็นการสร้างแหล่งอาหารให้กับศัตรูพืชด้วยเหมือนกันไม่ว่าแมลงหรือโรค
พืชท่ีจะเกิดขึ้นมาได้ ฉะนั้นถ้าเราจัดการไม่ดี อย่างท่ีเกษตรกรเคยท า เอะอะ...ก็หันไปใช้สารเคมีๆ ความเสียหายก็
จะเกิดขึ้นมากมาย เป็นการเพิ่มต้นทุนมากขึ้น สิ่งแวดล้อมเสียหาย กระทบผลผลิตความมั่นใจและความปลอดภัย
เรื่องอาหารก็จะมีปัญหา” 

ถ้าเรามี “ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน” ท่ีมีศักยภาพ เป็นศูนย์ท่ีท าหน้าท่ีในการติดตามสถานการณ์ว่าขณะนี้
มีศัตรูพืชมากไหม จ าเป็นไหมท่ีต้องใช้วิธีการป้องกันอย่างไร? หรือก าจัดอย่างไร” ไม่จ าเป็นท่ีว่าอยู่ๆปลูกพืชอะไร
แล้วปุบ๊...ต้องใช้สารเคมีเลย ไม่จ าเป็น” อธิบดีสมชาย ย้ าว่า บางครั้งอาจจะใช้แสงไฟล่อก็ได้...แล้วท าลายท้ิง หรือ
เริ่มจากการส ารวจปริมาณแมลงก่อนก็ได้ว่ามีมากน้อยแค่ไหน แล้วควบคุมประชากร หรือจะใช้จุลินทรีย์ควบคุม
ศัตรูพืชก็ได้ ท้ังหมดเหล่านี้เป็นการควบคุมตามสถานการณ์ความรุนแรง ไม่ต้องไปใช้สารเคมีในทันทีทันใด  

เปิดแฟ้มข้อมูลอย่างเป็นทางการ ระบุว่า “ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)” เป็นเครือข่ายของ “ศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก.)” ท าหน้าท่ีด้านอารักขาพืช ช่วยแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ชุมชน
จากภัยศัตรูพืช ท่ีท าให้เกิดปัญหาท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เงื่อนปมปัญหาส าคัญมาจากการจัดการ
ศัตรูพืชของเกษตรกรท่ีผ่านมา ด าเนินการโดยการพึ่งพาสารเคมีเป็นหลัก การควบคุมศัตรูพืชอาศัยประสบการณ์
และความเคยชิน ขาดความรู้ด้านวิชาการเป็นอย่างมาก จึงท าให้การผลิตพืชไม่ได้ท้ังปริมาณ คุณภาพ และระบบ
นิเวศถูกท าลายลงอย่างต่อเนื่อง การด าเนินการของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเน้นการพัฒนาเกษตรกร ชุมชนให้
สามารถจัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเองอย่างครบวงจร โดย... “เกษตรกร” “กลุ่มเกษตรกร” “ชุมชน” และ “หน่วย
ราชการ” มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อท าให้เกษตรกร ชุมชน มีความเข้มแข็งในอาชีพเกษตรกรรมอย่าง
ยั่งยืน ท่ีส าคัญ “เกษตรกร” จะต้องมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นด้วย หลายคนอาจจะมีค าถาม...เกษตรกรเองก็น่าจะ
รู้อยู่แล้ว และมีประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาพอสมควรไม่มากก็น้อย ถ้าจะท าตามกระบวนการท่ีว่ามา
ตามข้างต้นนี้ ท าไม? ต้องมี...ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 

สมชาย บอกอีกว่า ต้องยอมรับความจริงท่ีว่าเกษตรกรท่ีท าการเกษตรทุกคนก็จะนึกทันทีว่ามีศัตรูพืชอะไร 
ต้องใช้ยาอะไร ใช้ปุ๋ยอะไร นี่เองท่ีเป็นต้นทุนแล้วก็ยังมีความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นอหน้าท่ีของศูนย์ฯก็จะเป็น
เครือข่ายการเรียนรู้ ศพก. ท าหน้าท่ีในการดูแลให้พี่น้องเกษตรกรมีความเข้าใจ ศัตรูพืชเป็นอะไร เกิดขึ้นตรงไหน
บ้าง และจะจัดการอะไร 

“ศัตรูพืช...ก็เหมือนคนเราท่ีต้องการผลผลิตจากพืช ศัตรูพืชก็กินพืชเพื่อเป็นอาหารของเขา แต่เรากินพืช
เพื่อเป็นอาหารของเรา ตรงนี้ต้องท าความเข้าใจ อยู่ด้วยกันได้แต่ต้องไม่ท าลายพืชของเรา” 



สถานท่ีจัดตั้งศูนย์ฯ จะพยายามท่ีจะกระจายให้อยู่ในทุกชุมชน ส าคัญก็คือต้องอยู่ในแหล่งท่ีชุมชน หรือ
สถานท่ีท่ีเกษตรกรเดินทางได้สะดวก เช่น ศูนย์บริการเทคโนโลยีประจ าต าบล (ศบกต.) มีวัสดุอุ ปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
ประจ าศูนย์ ได้แก่ ป้ายชื่อศูนย์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเขียน กระดาษฟาง บอร์ด   เป็นสถานท่ีส าหรับตั้งวัสดุอุปกรณ์
ผลิตขยายชีวภัณฑ์ ศัตรูธรรมชาติพืชสมุนไพร และอื่นๆ เช่น สถานท่ีตั้งวัสดุ การตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างของ
ผลผลิต การวินิจฉัยศัตรูพืช มีแผนการถ่ายทอดแต่ละสัปดาห์ เช่น หลักสูตรการส ารวจสถานการณ์ศัตรูพืช การ
ผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ ฯลฯ...มีโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ มีเอกสารวิชาการ ค าแนะน ามีตัวอย่างของจริง เช่น 
ศัตรูพืช ศัตรูธรรมชาติ ฯลฯ อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม หลักใหญ่ใจความท่ีจะเกิดผลสัมฤทธิ์...เกษตรกรต้องเรียนรู้
ด้วยตัวเอง ทุกๆศูนย์ ชุมชน ผู้น าต้องมีความเข้าใจว่าในพื้นท่ีของตัวเองพืชชนิดไหนมีศัตรูพืชอะไรท่ีส าคัญๆ แล้ว
ในแต่ละฤดูต้องส ารวจ...ทุกๆสัปดาห์ ตลอดฤดูการเพาะปลูก สมมติว่าข้าวหลังหว่านอายุ 30 วัน 25 วัน ข้าวก าลัง
แตกกอ...มีศัตรูพืชส าคัญอะไรบ้าง ต้องเข้าไปส ารวจ บางครั้งไม่ได้เข้าไปดูส ารวจเลย ไปดูอีกทีผลผลิตก็ถูกท าลาย
เสียหายไปเกือบหมดแล้ว 

“ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน” จะมีวิธีการส ารวจอยู่ตลอดเวลา ในแปลงเฝ้าระวังเพื่อให้มีการติดตามว่า
ปริมาณของประชากรศัตรูพืชมากน้อยขนาดไหน จ าเป็นต้องใช้วิธีก าจัดป้องกันอะไรบ้าง นอกจากนี้ยังเป็นแปลงท่ี
ใช้ส าหรับการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติให้แก่เกษตรกร หรือชุมชนท่ีสนใจ ข้อมูลท่ีเก็บได้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
เตือนการระบาดศัตรูพืช ให้เกษตรกรในพื้นท่ีข้างเคียงทราบเพื่อเฝ้าระวัง วางแผนการควบคุมศัตรูพืชอย่างถูกต้อง
เหมาะสมและปลอดภัย ค าถามท่ีว่าศัตรูพืชตัวฉกาจยังมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไร? ค าตอบอยู่ในค าถามนี้แล้วด้วย 
เพราะทุกเวลาท่ีเราปลูกพืช ไม่ว่าจะข้าว พืชอื่นๆในแต่ระยะเวลาช่วงการเจริญเติบโตจะมีข้อมูลให้พี่น้องเกษตรกร
ได้รู้ว่า จะมีศัตรูพืชอะไรท่ีส าคัญๆ และเมื่อปลูกพืชไปแล้ว ณ ช่วงเวลานั้นศูนย์ฯ ก็จะช่วยเข้าไปดูแลจัดการส ารวจ 
การเพิ่มจ านวนประชากรศัตรูพืช ถ้ายังมีไม่มากพอควบคุมได้ก็ใช้วิธีการควบคุมไปตามล าดับความรุนแรง  ถ้ามาก
จนควบคุมไม่ได้แล้ว ถึงจะไปท่ี “สารเคมี” ซึ่งเป็นประเด็นสุดท้ายท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรแนะน าเกษตรกร 

ฝากท้ิงท้ายเอาไว้ว่า...“ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนจะเป็นศูนย์ท่ีใช้ในการให้บริการถ่ายทอดความรู้เพื่อเพิ่ม
ทักษะในการดูแล การจัดการศัตรูพืช เกษตรกรจะได้น าความรู้ไปใช้ในการท่ีจะก าจัดศัตรูพืชได้  ฉะนั้น...ในการ
ด าเนินการของศูนย์ฯจะมีบทบาทในการลดต้นทุนให้พี่น้องเกษตรกรในการท่ีจะควบคุมศัตรูพืช โดยท่ียังไม่ต้องมี
การใช้สารเคมีหรือวิธีการอื่นท่ีไม่ถูกต้องหรือไม่จ าเป็น สร้างความมั่นคงในอาชีพ ความปลอดภัยของอาหารสินค้า
เกษตร” 

“เกษตรกรไทย” ท่ัวผืนแผ่นดินไทยวันนี้...ร่วมแรงร่วมใจสู้กันอีกสักตั้ง ยืนด้วยล าแข้งของตัวเอง คิดท า
แบบนอกกรอบเดิมๆ แต่ไม่นอกลู่เข้ามาเรียนรู้สู้ “ศัตรูพืช” ร่วมกันบนวิถีธรรมชาติ...แบบเท่าทันปัญหาเกาะติด
สถานการณ์ ท้ิง...“สารเคมี” เอาไว้ใช้ทีหลัง เฉพาะท่ีแก้ปัญหาไม่ได้แล้วจริงๆเท่านั้น 
 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า 
ฉบับวันจันทร์ที่ 11 มถิุนายน พ.ศ.2561 

 
รายงานพิเศษ : ใช้ชีวภัณฑ์ก าจัดศัตรูพืชแทนเคมี ประหยัดและปลอดภัย 

 
ศัตรูพืชเป็นปัญหาส าคัญที่ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย เกษตรกรมักเคยชินกับการใช้สารเคมีก าจัด 

ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง อีกท้ังสารเคมียังเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเกษตรกรผู้ใช้ รวมท้ังมีพิษตกค้างในผลผลิตส่ง
ผลกระทบต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น หากใช้สารเคมีต่อเนื่อง ศัตรูพืชต้านทานต่อสารเคมี ท าให้การ
ก าจัดเป็นไปอย่างยุ่งยาก จะต้องใช้สารเคมีในปริมาณท่ีสูงขึ้น ใช้บ่อยขึ้นหรือใช้สารท่ีมีพิษมากขึ้น ยิ่งท าให้เกิดผล



เสียมากมาย จึงมีความพยายามหาวิธีในการก าจัดศัตรูพืชท่ีมีประสิทธิภาพ ประหยัดและปลอดภัย ซึ่งหนึ่งในวิธีนั้น
ได้แก่ การใช้ชีวภัณฑ์ 

ชีวภัณฑ์ คือ ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นสิ่งมีชีวิต ท่ีใช้ในการควบคุมศัตรูพืช ได้แก่ ตัวห้ า ตัวเบียน และเชื้อจุลินทรีย์ 
ในท่ีนี้จะพูดถึงเชื้อจุลินทรีย์ท่ีเป็นเชื้อรา 3 ชนิด ได้แก่ เชื้อราก าจัดเชื้อราสาเหตุโรคพืชคือ เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า 
เชื้อราท่ีใช้ก าจัดแมลงศัตรูพืช คือ เชื้อราบิวเวอเรีย และเชื้อราเมตตาไรเซี่ยม ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยม และมี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เชื้อราดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมือนสารเคมี ในการก าจัดโรคพืชและแมลงศัตรูพืชหลาย
ชนิด แต่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค และไม่มีฤทธิ์ตกค้างในสิ่งแวดล้อมเหมือนสารเคมี และท่ีส าคัญเกษตรกร
สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ เพราะเกษตรกรสามารถผลิตขยายใช้เองได้ และเชื้อจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตเมื่อใช้
แล้วสามารถขยายพันธ์ุ ได้เองในธรรมชาติไม่ต้องใช้บ่อยเหมือนสารเคมี 

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรม
ส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานท่ีส่งเสริมการใช้เชื้อจุลินทรีย์เพื่อลดละเลิกการใช้
สารเคมี โดยมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในเรื่องนี้ แบ่งเป็นในส่วนกลางคือกองส่งเสริม
การอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย (กอป.) และหน่วยงานท่ีอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ระดับ
เขต คือ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) มีท้ังหมด 9 ศูนย์ 
และมีหน่วยงานในระดับผู้ปฏิบัติในพื้นท่ี คือ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ซึ่ง
ประกอบด้วย ศจช.หลัก 882 ศูนย์ และศจช.เครือข่ายอีก 882 ศูนย์ รวมท้ังสิ้น 
1,764 ศูนย ์

กระบวนการส่งเสริมการผลิตสารชีวภัณฑ์ ทาง กอป.จะท าหน้าท่ีผลิตหัวเชื้อ
บริสุทธิ์และแข็งแรง ส่งให้กับ ศทอ. ซึ่งศทอ.จะใช้เชื้อดังกล่าวผลิตเป็นหัวเชื้อขยายส่งให้ ศจช.ตามความต้องการ 
จากนั้น ศจช.ซึ่งมีสมาชิกเป็นเกษตรกรในชุมชนก็จะร่วมกันผลิตขยายเชื้อตามความต้องการใช้จริง โดยมีเจ้าหน้าท่ี
จาก ศทอ. จังหวัดและอ าเภอ คอยเป็นพี่เลี้ยงให้ค าแนะน าอย่างต่อเนื่อง เพื่อการผลิตและน าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เนื่องจากการใช้ชีวภัณฑ์ได้รับความนิยมจากเกษตรกรและบุคคลท่ัวไปมาก ท าให้มีการผลิตและการใช้
จุลินทรีย์อย่างกว้างขวาง แต่ถ้ามีการผลิตและการใช้เชื้อโดยขาดความรู้และความเข้าใจมักท าให้เกิดการปนเปื้อน 
และเมื่อใช้จุลินทรีย์ไม่บริสุทธิ์นอกจากท าให้ใช้ควบคุมศัตรูพืชไม่ได้ผลแล้ว ยังท าให้เกิดความเสียหายและอาจเป็น
อันตรายได้ กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานแรกๆ ท่ีแนะน าและส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตและใช้
เชื้อราในการควบคุมศัตรูพืชได้ตระหนักถึงปัญหานี้และได้มีนโยบายให้ ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐาน
ชีวภัณฑ์ โดยก าหนดมาตรฐานชีวภัณฑ์ท่ีน ามาใช้ในการก าจัดศัตรูพืช และส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตขยายชีวภัณฑ์ท่ี
มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อให้น าไปใช้ควบคุมศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนการผลิต มีความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม ทุกหน่วยงานในกรมส่งเสริมการเกษตรท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้ทุกระดับ ต้องมีการ
รณรงค์ให้เกษตรกรผลิตขยายเชื้ออย่างถูกต้องและมีการสุ่มตรวจมาตรฐานอย่างเป็นระบบ ท้ังยังแนะน าให้
เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับฤดูกาลผลิตเพื่อสามารถใช้เชื้อในช่วงระยะเวลาท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีสุด และลดภาระในการเก็บรักษาเชื้อด้วย 

 
 


