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องค์ประกอบการน าเสนอ

ความเข้าใจของนักบริหารต่องานอารักขาพืช

อารักขาพืชบนพืน้ฐานข้อมูลวทิยาศาสตร์

อารักขาพืชเร่ืองนานาชาติ

บทบาทของนักส่งเสริมกบังานอารักขาพืช

บทสรุป
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1.ความเข้าใจของนักบริหารต่องานอารักขาพืช
การพฒันางานส่งเสริมการอารักขาพืชในมุมของนักบริหาร

3



ภาพจ าของงานอารักขาพืชกรมส่งเสริมการเกษตร

เช้ือราไตรโคเดอร์ม่า
เช้ือราบิวเวอร์เรีย
เพลีย้กระโดดสีน ้าตาล
แมลงด าหนาม
การจัดซ้ือสารเคมี/ปุ๋ยอนิทรีย์
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ข้อจ ากดัของนักบริหาร

งานอารักขาพืช : โรคพืช  กีฎวิทยา  สตัววิทยา ปฐพีวิทยา จุลชีววิทยา 
ความรู้เฉพาะทาง : ตอ้งมีพื้นฐาน เรียนรู้ และท าความเขา้ใจ
เทคโนโลยพีฒันาอยา่งรวดเร็ว : วิธีการวินิจฉยั การควบคุมและ

ป้องกนั

การพฒันาของเช้ือสาเหตุโรคพืช/ศตัรูพืช : การปรับตวัตามการ
เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม การสร้างความตา้นทาน

ทิศทางและนโยบาย: ขาดความเขา้ใจ ขาดขอ้มูล ประเมินสถานการณ์ผิด
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2.อารักขาพืชบนพืน้ฐานข้อมูลทางวทิยาศาสตร์
การพฒันางานส่งเสริมการอารักขาพืชในมุมของนักบริหาร
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ท าไมต้องอารักขาพืช
ต้องการผลผลติ

พืชถูกปรับปรุงพนัธ์ุให้อ่อนแอลง ให้ผลผลติสูงขึน้ ก าจดัอาวุธทางธรรมชาติ

การปรับสู่สมดุลของธรรมชาติ

ผู้แขง็แกร่งเท่าน้ันจงึอยู่รอด

โรค/แมลง ปรับตวั

ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง

การปลูกพืชเพ่ือผลผลติ ไม่ใช่เพ่ือการสืบต่อเผ่าพนัธ์ุ ฝืนธรรมชาต ิต้องอารักขา
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อารักขาพืชท าอย่างไร

ระดบัความเสียหายเน่ืองจากศัตรูพืช
ระดบัสมดุลโดยทัว่ไป 
(general equilibrium )
ระดบัเศรษฐกจิ 
(economic threshold)
ระดบัความเสียหายทางเศรษฐกจิ 
(economic injury level)

หลกัการควบคุมและป้องกนัก าจัดศัตรูพืช

1) การหลกีเลีย่ง (avoidance)

2) การก าจดัศัตรูพืชให้หมดส้ินไป 
(eradication)

3) การป้องกนั (protection)

4) การรักษา (therapy)
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วิธีการควบคุมและป้องกันก าจัดศัตรูพชื

1) วธีิกล (mechanical method)
2) วธีิการทางฟิสิกส์ (physical method)
3) วธีิการเขตกรรม (cultural method)
4) วธีิการทางชีววธีิ (biological method)
5)วธีิการใช้สารเคมีควบคุมศัตรูพืช (chemical method)
6) วธีิทางกฎหมาย (legal control) 
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3.อารักขาพืชเร่ืองนานาชาติ
การพฒันางานส่งเสริมการอารักขาพืชในมุมของนักบริหาร

11



Global Trade:  Exports OUT
Potential Incursions IN

Challenges to trading nations
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Ug99 – Wheat Stem Rust 
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โรคใบด่างมันส าปะหลงัที่เกดิจาก
เช้ือ Sri Lankan Cassava Mosaic Virus (SLCMV)
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Houaphan, 2557

Phongsali, 2558

Luang Prabang, 2559

Thailand

Myanmar

China
Vietnam

เส้นทางการแพร่ระบาดของตั๊กแตนไผ่ในสปป. ลาว25



ปี 2559
พบการระบาดในแขวงหลวงพระบาง 
ห่างจากไทย 114 กม.
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การวางกบัดักเหย่ือพษิในพืน้ที่เส่ียง ตลอดแนวชายแดน



การท าความเข้าใจต่อสาธารณะ
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31สถานการณ์และพืน้ที่การระบาดของตัก๊แตนไผ่ใน สปป.ลาว



International Approach

 International Plant Protection Convention (IPPC)

Sanitary and Phytosanitary Agreement (SPS)

Codex : Joint FAO/WHO Food Standards Programme
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4. บทบาทของนักส่งเสริมกบังานอารักขาพืช
การพฒันางานส่งเสริมการอารักขาพืชในมุมของนักบริหาร
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ปัจจัยที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงการอารักขาพืช

โลกเลก็ลง – การเคล่ือนย้ายเสรี / รวดเร็ว – โรค/แมลง

ความต้องการอาหารของประชากรโลก – โครงสร้างประชากร

การเปลีย่นแปลงพฤติกรรมการบริโภค- เกษตรอนิทรีย์ / ผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อม

การเปลีย่นแปลงภูมิอากาศโลก – โรค/แมลงอุบัตใิหม่

การเปลีย่นแปลงของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

GMO   Nano Technology   DNA Diagnosis
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ภาพรวมของการอารักขาพืชไทย

ปริมาณการน าเข้าสารเคมทีางการเกษตร : ปีละ 20,000 ล้านบาท

ปัญหาการแจ้งเตือนสารเคมตีกค้างในสินค้าเกษตรและอาหาร

การป้องกนัโรค/แมลงอุบัตใิหม่

การเช่ือมโยงระบบ Pest Report

การจัดท า Pest Surveillance

การพฒันาระบบการบริหารจัดการศัตรูพืชที่เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม
38



แนวโน้มการพฒันาระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร

ตลาดอาหารของโลกเป็นตลาดเดยีว

ความต่ืนกลวัต่ออาหารไม่ปลอดภัยและโรคระบาด

กระแสสังคม- อาหารเพ่ือสุขภาพ รักษาส่ิงแวดล้อม สวสัดภิาพสัตว์

การพฒันาเทคโนโลยใีหม่ๆ – การผลติ/การตรวจสอบรับรอง

สินค้าอาหารแข่งขนักนัทีคุ่ณภาพ

ความตกลงภายใต้ WTO – Science-Based

องค์กร 3 พีน้่อง  : Codex, IPPC , OIE

มาตรฐานเอกชน : Global GAP , BRC Global Standard , Fair Trade 39



ตัวอย่าง Science-Based
• การน าระบบ HACCP มาใช้

• การก าหนด ค่า ADI ส าหรับ Food Additives

• ก าหนด ค่า MRL ส าหรับ Pesticides

• ใช้การระบุฉลากเตือนผู้บริโภคเกีย่วกบัโอกาสเกดิภูมแิพ้

• ก าหนดมาตรฐานสินค้าในการค้าระหว่างประเทศ เช่น
มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร 40



โครงสร้างในเชิงนโยบาย
การวจิัยและพฒันา
กรมวชิาการเกษตร
สถาบันการศึกษา
หน่วยงานเอกชน 

การควบคุมก ากบัดูแล
กรมวชิาการเกษตร : 

NPPO
มกอช. :CP

การส่งเสริมและเผยแพร่
กรมส่งเสริมการเกษตร
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นักส่งเสริมท าอะไร
Pest Surveillance : ลดต้นทุน

ลดการใช้สารเคม ี: IPM

จัดระบบการปลูกพืช : การควบคุมโดยธรรมชาติ

กระแสกลุ่ม : ท าคนเดยีวไม่ได้

ไม่สร้างสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการระบาดของศัตรูพืช

เข้าใจวงจรชีวติของศัตรูพืชเป็นอย่างดี

เข้าใจความต้องการของพืชทีป่ลูก 42



องค์ความรู้ : การอารักขาพืชเพ่ืออาหารปลอดภัย ส่ิงแวดล้อมปลอดภัย
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5. บทสรุป
การพฒันางานส่งเสริมการอารักขาพืชในมุมของนักบริหาร
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บทสรุป
ลบภาพจ าของกรมส่งเสริมการเกษตรต่องานอารักขาพืช
สร้างภาพใหม่ : Strong   Smart  Together

การสร้างภาพใหม่
ประเมินตนเอง – จุดอ่อน /จุดด้อย/จุดแขง็
พฒันาตนเอง – เสริมสร้างจุดแขง็ /สกดัจุดอ่อน
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