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     คว�มสำ�คัญของศูนย์จัดก�รศัตรูพืชชุมชน

      ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนมีบทบาทสำาคัญในการจัดการศัตรูพืช โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช และวางแผนการจัดการศัตรูพืช 

ในท้องถิ่นของตนเอง ถ้าท้องถิ่นสามารถจัดการศัตรูพืชไม่ให้เกิดการระบาด  

สร้างความเสียหายให้กับพืชได้แล้ว ก็จะสามารถป้องกันความเสียหายของผลผลิต 

การเกษตรในระดับประเทศได้ ในอนาคตคาดว่าจะมี ศจช. ครอบคลุมพื้นที่ทุกตำาบล  

และเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายการจัดการศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ จึงนับว่า 

โครงสร้างของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนนั้น จึงมีความสำาคัญและเป็นประโยชน์ 

ต่อทั้งภาครัฐ เกษตรกร และชุมชน ดังนี้

  1. เกษตรกรและชุมชน ได้รับการถ่ายทอดและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ทำาให้เข้าใจการจัดการศัตรูพืช เช่น ชนิดศัตรูพืช ศัตรูธรรมชาติ รู้จักคิดวิเคราะห์ 

และสามารถนำาข้อมูลสถานการณ์ศัตรูพืชมาใช้ประกอบ ในการวางแผนการเลือกวิธี 

การควบคุมศัตรูพืชได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนของแต่ละพ้ืนท่ีได้ 

พร้อมทั้งเตือนการระบาดและดำาเนินการจัดการศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 

ทันต่อเหตุการณ์

  2. สนับสนุนแนวท�งปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง การดำาเนินการของ 

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนมีส่วนสำาคัญในการสนับสนุนแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ในเรื่องการลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ประหยัด มีการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิก มีความ 

เอื้ออาทรและการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  3. ภ�คเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในกิจกรรม 

โครงการและเห็นความสำาคัญพร้อมที่จะสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ 

ในการดำาเนินกิจกรรมภายในศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เป็นองค์กรที่ช่วยยกระดับ 

ฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกร ชุมชนและสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น
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  4. ภ�ครัฐ ได้พัฒนาเจ้าหน้าท่ีให้สามารถเป็นผู้อำานวยความสะดวกหรือ 

เป็นพ่ีเลี้ยงให้กับเกษตรกร และใช้ข้อมูลของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนทุกพื้นที่ 

สำาหรับใช้เตือนภัยและวางแผนในการควบคุมศัตรูพืชของประเทศได้อย่างถูกต้อง 

ทันต่อสถานการณ์

  5.  สนับสนุนก�รผลิตพืช  GAP  และพืชอินทรีย์   ของเกษตรกร   ให้มีความปลอดภัย 

ผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพ และมาตรฐานตามข้อกำาหนดที่ต้องปฏิบัติของพืช GAP  

หรือพืชอินทรีย์ 

  6. ลดคว�มสูญเสียผลผลิตจ�กก�รระบ�ดศัตรูพืชทำ�ให้ผลตอบแทน 

ท�งเศรษฐกิจดีขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึน เน่ืองจากลดการใช้สารเคมี โดย 

การผลิตขยายชีวภัณฑ์ และใช้วิธีอื่น ๆ ทดแทน ในการควบคุมศัตรูพืชได้ด้วยตนเอง 

ทำาให้ลดต้นทุนการผลิต และภาครัฐลดค่าใช้จ่ายในการชดเชยความเสียหายให้กับ 

เกษตรกร เนื่องจากมีศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนทำาหน้าที่ในการสำารวจ ติดตาม 

และเฝ้าระวังศัตรูพืช
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     องค์ประกอบของศูนย์จัดก�รศัตรูพืชชุมชน

      1.  สม�ชิกศูนย์จัดก�รศัตรูพืชชุมชน  

      เป็นเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนเดียวกันมีความสมัครใจเป็นสมาชิก 

อย่างน้อย 30 คน ท่ีมีปัญหาเร่ืองศัตรูพืชและหรือมีความต้องการเรียนรู้ด้านการจัดการ 

ศัตรูพืช สามารถมาพบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้และทำากิจกรรมระหว่างสมาชิกด้วยกัน 

อย่างต่อเนื่อง

   2. คณะกรรมก�รบริห�รศูนย์จัดก�รศัตรูพืชชุมชน

   สมาชิกศูนย์ร่วมคัดเลือก ผู้ทำาหน้าที่ประธาน รองประธานกรรมการ 

เลขานุการ เหรัญญิก ท้ังนี้ สามารถมอบหมายคณะกรรมการ ให้เป็นคณะทำางาน 

ย่อยแต่ละด้าน เช่น ด้านผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ ด้านผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติ  

ด้านผลิตสารสกัดชีวภาพ ด้านสำารวจและติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช เป็นต้น
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 หน้�ที่คณะกรรมก�รบริห�รศูนย์จัดก�รศัตรูพืชชุมชน

  1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน กำาหนดกิจกรรม 

งบประมาณ กรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมาย

  2. เสนอโครงการเพื่อของบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำานักงาน

เกษตรอำาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

  3. ประสาน รายงาน และจัดทำาข้อมูลด้านการจัดการศัตรูพืชและอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง

  4. สนับสนุนการดำาเนินงานของศูนย์ฯ เช่น การถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิก 

และผู้สนใจ

 5.  ติดตามผลการดำาเนินงาน ความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค
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 3. สถ�นที่ตั้งศูนย์

         สถานท่ีจัดต้ังศูนย์ฯ ควรอยู่ในแหล่งชุมชน หรือสถานที่ที่เกษตรกร 

เดินทางได้สะดวก เช่น ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำาตำาบล (ศบกต.) หรือ 

ศาลาประชาคม เป็นต้น และมีวัสดุอุปกรณ์ที่จำาเป็นประจำาศูนย์ ได้แก่ ป้ายชื่อศูนย์  

โตะ๊ เกา้อี ้เครือ่งเขยีน กระดาษฟาง และบอรด์ เปน็ตน้ มีสถานทีส่ำาหรับตัง้วสัดอุุปกรณ ์

ผลิตขยายชีวภัณฑ์ศัตรูธรรมชาติ พืชสมุนไพร วัสดุการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง 

ของผลผลิต มีกิจกรรมการวินิจฉัยศัตรูพืช มีแผนการถ่ายทอดความรู้แต่ละสัปดาห์  

เช่น หลักสูตรการสำารวจสถานการณ์ศัตรูพืช การผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ เป็นต้น  

รวมท้ัง มีสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ เช่น โปสเตอร์ เอกสารวิชาการ  

เอกสารคำาแนะนำา และตัวอย่างของจริง เช่น ศัตรูพืช ศัตรูธรรมชาติ และอื่น ๆ  

ตามความเหมาะสม
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 4. แปลงติดต�มสถ�นก�รณ์ศัตรูพืช  

   4.1  เป็นแปลงที่ใช้สำ�หรับก�รเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติให้แก่เกษตรกร 

หรือชุมชน ในการสำารวจสถานการณ์ศัตรูพืช ศัตรูธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม  

มีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก 

        
 ขอ้มลูทีเ่ก็บไดส้�ม�รถนำ�ไปใช้ประโยชนใ์นก�รเตอืนก�รระบ�ดศตัรพูชื  

ให้เกษตรกรและชุมชนในพื้นที่ข้�งเคียงทร�บ เพื่อเฝ้�ระวัง และว�งแผน 

ก�รควบคุมศัตรูพืชอย่�งถูกต้อง เหม�ะสม และปลอดภัย
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   4.2 มีป้�ยแปลง ระบุชื่อเกษตรกรเจ้าของแปลง ที่ต้ังแปลง ขนาด 

พื้นที่แปลง ชนิดพืชที่ปลูก

  

   4.3  พื้นที่แปลงมีขน�ดเหม�ะสม ดังนี้ 
  

        1)  แปลงไม้ผล ต้องมีขนาดอย่างน้อย 3 ไร่ 

       2)  แปลงไม้ยืนต้น ต้องมีขนาดอย่างน้อย 3 ไร่ 

        3)  นาข้าว ต้องมีขนาดอย่างน้อย 1 - 2 ไร่ 

        4)  แปลงผัก ต้องมีขนาดอย่างน้อย 1 - 2 งาน 

        5)  แปลงพืชไร่ ต้องมีขนาดอย่างน้อย 1 - 2 ไร่
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     ก�รจัดตั้งศูนย์จัดก�รศัตรูพืชชุมชน

      1.  ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจวัตถุประสงค์ ความสำาคัญ และ 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดต้ังศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน พร้อมเปิดรับความคิดเห็น 

และข้อเสนอแนะ เมื่อเกษตรกรเข้าใจและสมัครใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกให้ลงช่ือหรือ 

กรอกใบสมัครและรวบรวมรายชื่อเป็นสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

 2.  จัดประชุมเพื่อให้สมาชิกคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์เพื่อเป็นแกนนำา 

ในการบริหารจัดการศูนย์

 3.  จัดทำาข้อตกลง กำาหนดกฎกติกาในการอยู่ร่วมกัน เพื่อนำาไปใช้ในการ 

ดำาเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

 4.  จัดทำาแผนปฏิบัติงาน และแผนการฝึกอบรมของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 

โดยกำาหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของสมาชิก และ 

กำาหนดกิจกรรมที่จะดำาเนินการ สถานที่ดำาเนินการ ระยะเวลา วิธีการ งบประมาณ  

และผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน
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  5. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจอันดีต่อกันของสมาชิก 

และเครือข่าย เน่ืองจากการดำาเนินงานในระยะแรกอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

จึงควรมีการบูรณาการร่วมกัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ ความเชื่อมั่นต่อกัน  

โดยต้องกระทำาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการประชุมฯ ประชาสัมพันธ์ 

ผ่านหอกระจายข่าว  การเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  การนำาเกษตรกร 

ศึกษาดูงานเสริมความรู้ความเข้าใจให้กรรมการ และสมาชิก ทำาให้มีโอกาส 

ได้เปิดโลกทัศน์ การเรียนรู้และการช่วยเหลือชุมชน

  6. ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการดำาเนินงานแต่ละข้ันตอน และ 

สรุปทบทวนเพื่อนำาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสม



คู่มือศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
Community Pest Management Center (CPMC)

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

คู่มือศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
Community Pest Management Center (CPMC)

19

     แนวท�งก�รดำ�เนินง�นและก�รบริห�รจัดก�ร

      การดำาเนินงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และสมาชิกศูนย ์

มีความสำาคัญอย่างมากต่อการขับเคล่ือนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง 

จะต้องชี้แจงทำาความเข้าใจกับเกษตรกรถึงวัตถุประสงค์และความสำาคัญของศูนย์และ 

เมื่อมีการจัดตั้งแล้วต้องทำาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับศูนย์ในการขับเคลื่อนการบริหาร 

จัดการให้มีความต่อเนื่อง คณะกรรมการ สมาชิกศูนย์ ร่วมกันกำาหนดแนวทาง 

การดำาเนินงาน และเน้นการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม โดยมีข้ันตอนการดำาเนินงาน  

ดังนี้

     1.  ก�รจัดทำ�แผนก�รดำ�เนินง�นของศูนย์

          1.1 สมาชิก ศจช. ร่วมกำาหนดหลักสูตร ตารางการเรียนรู้ สัปดาห์ละ  

1 ครั้ง ตลอดฤดูเพาะปลูก เช่น การสำารวจสถานการณ์ศัตรูพืช การวินิจฉัยศัตรูพืช

เบื้องต้น การผลิตขยายชีวภัณฑ์ เป็นต้น โดยสมาชิกจะได้รับการถ่ายทอดความรู้  

และฝึกปฏิบัติโดยใชก้ระบวนการโรงเรยีนเกษตรกรอยา่งตอ่เนือ่งตลอดฤดกูาลเพาะปลกู 

โดยมีสำานักงานเกษตรอำาเภอ สำานักงานเกษตรจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง 

   

  1.2 ปฏิบัติการในแปลงติดตามสถานการณ์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  

เพื่อสำารวจข้อมูลสถานการณ์ศัตรูพืช ศัตรูธรรมชาติ สภาพแวดล้อมและนำาข้อมูล 

มาจำาแนกวิเคราะห์ ตัดสินใจ เพ่ือเตือนการระบาด โดยใช้วิธีการจัดการศัตรูพืชโดย 

วิธีผสมผสาน พร้อมทั้งวางแผนการผลิตขยายชีวภัณฑ์


