ข่าวสารวิชาการ... กอป.
ปี ที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจาเดือนกันยายน 2562
สารจากบรรณาธิการ

ด้วยสภาวะการณ์ที่ประเทศไทยประสบปัญหาน้้าท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ท้าให้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าเข้ามา
มี บ ทบาท อี ก ทั้ ง มหั น ตภั ย จากโรคใบด่ า งมั น ส้ า ปะหลั ง เป็ น อี ก เรื่ อ งส้ า คั ญ ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้
กรมส่งเสริมการเกษตร โดย กอป. ด้าเนินโครงการป้องกันและก้าจัด ในพื้นที่ระบาด 45,400 ไร่ การใช้สารคลอร์ไพริฟอส
ซึ่งเป็น 1 ใน 3 สารที่จ้ากัดการใช้ จ้าเป็นต้องทราบวิธีการใช้ที่ถูกต้องและปลอดภัย เทคโนโลยีการบริหารจัดการ
แมลงวันผลไม้ตามมาตรฐานสากล ท้าอย่างไร ด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วงที่ต้องรู้จักเพราะมีผลต่อการส่งออกมะม่วง
รวมทั้ง เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัด ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทู เป็นรูปแบบการจัดการดินปุ๋ย
ที่เหมาะสมในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในนาข้าว เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อประกอบการวินิจฉัยศัตรูพืช และผลการใช้
สารชีวภัณฑ์ เป็นข้อมูลที่พวกเราชาว กอป. จะได้รับสาระในข่าวสาร กอป. ฉบับนี้ สวัสดีค่ะ
ประธานคณะทางานวิชาการ กอป.
บรรณาธิการ

เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าควบคุมโรคพืชหลังน้้าลด
ในชํวงเดือนที่ผํานมาประเทศไทยประสบกับพายุโซนร๎อน “โพดุล” ท้าให๎เกิดน้้าทํวมฉับพลันใน
หลายพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่เกษตรกรรมได๎รับความเสียหายอยํางกว๎างขวาง เชํน
ข๎าว พืชผัก ไม๎ผล พืชไรํ พืชผลที่รอการเก็บเกี่ยว และปัญหาศัตรูพืชที่ตามมาหลังน้้าลด โดยเฉพาะปัญหาโรคพืชที่
เกิดขึ้นหลังจากพืชประสบปัญหาน้้าทํวมขังเป็นระยะเวลานาน เชํน โรครากเนํา -โคนเนําในไม๎ผล และพืชผัก ดังนั้น
เชื้อราไตรโคเดอร์มําเป็นเชื้อราที่สามารถควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราได๎หลายชนิดจึงเหมาะกับการน้ามาใช๎
ควบคุมโรครากเนํา-โคนเนําหรือโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราหลังน้้าลดได๎

เชื ้อราไตรโคเดอร์ มาชนิดพร้ อมใช้
ภาพจาก : กลุม่ ส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
กรมส่งเสริมการเกษตร

โรครากเน่าโคนเน่าในทุเรี ยน
ภาพจาก : กรมวิชาการเกษตร

การใช้คลอร์ไพริฟอส อย่างถูกต้องและปลอดภัย
คุณสมบัติของคลอร์ไพริฟอส
คลอร์ ไพริฟอสเป็น สารก้าจัดแมลงสามารถฆําได๎ทั้งแมลงปากดูด และแมลงปากกัด มีคุณสมบัติ ทั้ง
ถูกตัวตายหรือสัมผัส (contact) กินตาย (stomach) การซึมผํานใบ (translaminar activity) และเป็นไอระเหย
(evaporation) อนุญาตให๎ใช๎ เฉพาะในการป้องกันก้าจัดแมลงในพืชไรํ ไม๎ดอกและหนอนเจาะล้าต๎นในไม๎ผ ล
เทํานั้น
วิธีการใช้
1. อํานฉลากข๎างขวดให๎ละเอียดและใช๎ตามอัตราที่ฉลากก้าหนด
2. เติมน้้าที่ต๎องการผสมสาร 1 ใน 4 ของถังที่ผสมสาร
3. ตวงสารตามอัตราค้าแนะน้าข๎างฉลาก
4. กวนสารให๎เข๎ากัน และเติมน้้าที่เหลือตามปริมาณที่ก้าหนด
5. เทสารที่ผสมเข๎ากันแล๎วลงในถังฉีดพํน

ถูกเวลา

ถูกชนิดพืช

ถูกสูตร

ถูกวิธี

วิธีการพ่นสารคลอร์ไพริฟอสที่ถูกต้อง
1. ควรใช๎หัวฉีดและแรงดันที่เหมาะสมจะท้าให๎ได๎ละอองสารที่มีขนาดเหมาะส้าหรับป้องกันก้าจัดแมลง
2. เดินพํนด๎วยความเร็วที่เหมาะสม ( 0.5 - 0.8 เมตรตํอวินาที หรือ 30 - 42 เมตรตํอนาที )
3. สังเกตทิศทางลมกํอนการพํนสาร โดยให๎ผู๎พํนสารต๎องยืนเหนือลม หันหัวฉีดไปใต๎ลมเสมอ และควร
เริ่มต๎นพํนสารจากรํองหรือแถวในแปลงที่อยูํทิศทางใต๎ลมขึ้นไปยังรํองหรือแถวที่อยูํทางทิศเหนือลม และไมํพํน
สารฆําแมลงเมื่อมีลมพัดแรงตลอดเวลา
4. ไมํควรพํนในชํวงที่อุณหภูมิสูง มาก ๆ หรือชํวงที่มีแดดจัด จะท้าให๎เกิดการสลายตัวของสารที่เกิด
จากแสงแดด
5. เมื่อหัวฉีดอุดตันให๎ใช๎แปรงท้าความสะอาด ห๎ามใช๎ลวดหรือของแข็ง และห๎ามใช๎ปากเป่า
6. ในกรณีของหนอนเจาะล้าต๎น แนะน้าให๎ฉีดสารคลอร์ไพริฟอสเข๎ารูที่พบการท้าลายของหนอนเจาะ
อัตรา 1-2 มิลลิลิตรตํอรู แล๎วอุดรูด๎วยดินเหนียวหรือดินน้้ามัน
หลังการพ่นสารป้องกันก้าจัดศัตรูพืช
1. ล๎างท้าความสะอาดชุดป้องกันสารพิษตลอดจนอุปกรณ์ตํางๆ
2. เก็บสารไว้ ในโรงเก็บสารเคมีและใส่กญ
ุ แจ
3. ไม่ดื่มหรื อรับประทานอาหาร ก่อนการทาความสะอาดร่างกาย
4. อยําล๎างอุปกรณ์หรือผสมสารใกล๎แหลํงน้้า

เทคโนโลยีการบริหารจัดการแมลงวันผลไม๎ตามมาตรฐานสากล
“เทคโนโลยีการบริห ารจัดการแมลงวันผลไม๎ที่ได๎รับการยอมรับวําสามารถใช๎ได๎ผลและประสบ
ความส้าเร็จนั้นคือ การด้าเนินการแบบครอบคลุมพื้นที่ให๎เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นั้น ๆ โดยจัดท้าเป็นเขต
ด้าเนินการและปฏิบัติการในทุกชนิดพืชอาศัยในพื้นที่ไมํให๎แมลงศัตรูพืชมีที่หลบซํอนด๎วยวิธีการตําง ๆ ที่
ปลอดภัยตํอสิ่งแวดล๎อม ดังนี้
๑. การเขตกรรมผสมผสานกับภูมิปัญญาเกษตรกร
โดยการเก็บผลไม๎ที่รํวงหลํนที่เกิดจากการเข๎าท้าลายของแมลงวันผลไม๎น้าไปท้าเป็นปุ๋ยหมัก หรือฝังกลบ
ดินลึกอยํางน๎อย ๕๐ เซนติเมตร หรือใสํถุงและมัดไว๎กลางแดด หรือสามารถน้าไปท้าเป็นน้้าหมักได๎
๒. การใช๎สารลํอเพื่อลดประชากรเพศผู๎ของแมลงวันผลไม๎
เป็นวิธีการที่ใช๎สารลํอแมลงวันผลไม๎ผสมกับสารเคมี โดยสารลํอนั้นจะดึงดูดเฉพาะแมลงวันผลไม๎เพศผู๎
เทํานั้น แมลงวันผลไม๎เพศผู๎ต๎องการกินสารลํอเพื่อไปสร๎างฟีโรโมน เมื่อแมลงวันผลไม๎มากินสารลํอก็จะกิน
สารเคมีก้าจัดแมลงเข๎าไปด๎วย วิธีนี้เป็นการใช๎สารเคมีที่ปลอดภัยและได๎ผลดีเนื่องจากไมํมีการฟุ้งกระจาย
ของสารเคมี
๓. การใช๎เหยื่อพิษก้าจัดแมลงวันผลไม๎เพศเมียและเพศผู๎
นิยมใช๎ ๒ แบบ คือ การพํนเป็นจุดๆ หรือใช๎เป็นกับเหยื่อพิษใช๎ได๎ทั่วไปและจะได๎ผลดีเมื่อน้าไปแขวนไว๎
ใกล๎สวนผลไม๎
๔. การใช๎กับดักผลไม๎ ใช๎ผลไม๎สุก
ใช๎ผลไม๎สุกเป็นเหยื่อลํอในกับดักโดยไมํมีการใช๎สารเคมี
๕. การใช๎แมลงตัวเบียนของแมลงวันผลไม๎ และการใช๎สารสกัดจากพืช
สารสกัดจากสะเดา สารลํอจากพืชตระกูล กะเพรา โหระพา สารสกัดจากเชื้อราหรือแบคทีเรียเพื่อ
ควบคุมแมลงวันผลไม๎
๖. เทคโนโลยีการใช๎แมลงเป็นหมัน (Sterile Insect technique-SIT)
คือ การใช๎เทคโนโลยีชีวภาพแบบเชิงรุก โดยการผลิตและปลํอยแมลงเป็นหมันไปผสมพันธุ์กับแมลงใน
ธรรมชาติ เป็นการคุมก้าเนิดแมลง ใช๎ได๎ผลดีเฉพาะกับศัตรูพืชที่ต๎องการควบคุมเทํานั้น
การใช้กับดักสารล่อฟีโรโมน (Steiner trap)
ในการลดจ้านวนประชากรเพศผู้
ของแมลงวันผลไม้ในธรรมชาติ

ด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง
ลักษณะของด้วงงวงเจาะเมล็ด
เป็นด๎วงงวงปีกแข็งขนาดล้าตัวกว๎าง 5 มิลลิเมตร ยาว 8 มิลลิเมตร ตัวสีน้าตาล ตัวหนอนจนถึงตัว
แกํกัดกินเมล็ดมะมํวงภายในผล ด๎วงงวงจะออกไขํครั้งละ 8 –10 ฟอง ชํวงมะมํวงติดผลอํอน ตัวหนอนขนาด
1 มิลลิเมตร จะเจาะเข๎าไปในผลทะลุเข๎าไปในเมล็ดกัดกินเนื้อเมล็ดเป็นตัวหนอนขนาด 5 มิลลิเมตร อายุ 30
วัน แล๎วเข๎าสูํดักแด๎ ขนาดกว๎าง 5 มิลลิเมตร ยาว 8 มิลลิเมตร พักตัว 30 - 45 วัน และฟักเป็นตัวแกํขนาด
กว๎าง 5 มิลลิเมตร ยาว 8 มิลลิเมตร เมื่อสภาพแวดล๎อมเหมาะสมจะออกสูํภายนอกหรืออาศัยกัดกินผล
มะมํวงสุก เนํา หรืออินทรียวัตถุ และอาศัยตามดิน หรือรอยแตกของต๎นมะมํวง และเมื่อมะมํวงติดผลใหมํ
ด๎วงตัวแกํจะออกมาวางไขํอีกครั้ง

การระบาดและแพร่กระจาย
โดยปกติตัวด๎วงจะเคลื่อนที่ช๎า บินไปได๎ไมํไกล หากในแปลง
ปลูกมีการแพรํกระจายในระยะใกล๎ ๆ หากไมํมีปัจจัยอื่นสนับสนุน
เชํน ลมพัดพาไป การเคลื่อนย๎ายผลผลิตไปแหลํงอื่น ๆ การ
น้ามะมํวงไปแปรรูปแล๎วทิ้งเมล็ดไว๎ โดยไมํมีการควบคุมและ
ก้าจัดจากโรงงานแปรรูป - ร๎านเพาะช้ากล๎ามะมํวงไมํควบคุม
ก้าจัดศัตรู ด๎วงงวง จะท้าให๎ป ริ มาณสะสมและย๎ อนกลับมา
ระบาดตํอไปโดยไมํสิ้นสุด

การป้องกันและก้าจัด
1. วิธีเขตกรรม

ในสภาพแปลงปลูกให๎ดูแลเก็บผลมะมํวงสุกที่ถูกด๎วงเข๎าท้าลายหรือเผาทิ้ง ตัดแตํงกิ่งให๎โปรํง
ก้าจัดวัชพืช พร๎อมพรวนดินบริเวณทรงพุํม และหมั่นท้าความสะอาดแปลงเสมอ

2. ทางเคมี

พํนสารเคมีอิมิดาคลอพริด อัตรา 5-10 กรัม ตํอน้้า 20 ลิตร หรือแลมป์ด๎าไซฮาโลทริน อัตรา
20 มิลลิลิตร ตํอน้้า 20 ลิตร ในระยะมะมํวงติดผลเล็ก ขนาดเมล็ดถั่วเขียวจนถึงระยะหํอผล

3. การควบคุ ม
ด๎วงงวงเจาะเมล็ด
นอกแปลงปลูก

เมล็ดมะมํวงที่โรงงานน้ามาแปรรูปแล๎วควรควบคุมด๎วงงวงเจาะเมล็ดด๎วยการฉีดพํนสารเคมี
ก้าจัดศัตรูมะมํวง ส้าหรับผู๎ที่น้าเมล็ดมะมํวงจากโรงงานมาแกะเมล็ดเพาะเป็นกล๎า ต๎องชุบ
เมล็ดด๎วยสารเคมีอิมิดาคลอพริด 5-10 กรัม ตํอน้้า 20 ลิตร หรือแลมป์ด๎าไซฮาโลทริน 20
มิลลิลิตร ตํอน้้า 20 ลิตร หรือคาร์บาริล 30-50 กรัม ตํอน้้า 20 ลิตร ประมาณ 25 นาที
หรือถ๎าเป็นเมล็ดที่แกะแล๎วควรฉีดพํนท้าลายแมลงตัวแกํที่เมล็ด

4. ส้ า หรั บ การ
แก๎ ปั ญ หาการ
สํงออก

ผู๎สํงออกต๎องตระหนักและให๎ความรํวมมือซื้อมะมํวงจากเกษตรกรที่ได๎รับการรับรอง GAP
เทํานั้น เพื่อลดปัญหาด๎วงงวงเจาะเมล็ดกับมะมํวงที่สํงออกไปยังปลายทาง

การใช้ปุ๋ยสั่งตัด ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์ – ทู ในแปลงต้นแบบ
เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว จังหวัดนครนายก
ในปี 2560 – 2561 กรมสํงเสริมการเกษตรได๎มอบหมายให๎ส้านักงานเกษตรจังหวัดนครนายกด้าเนินโครงการ
ศึก ษาการใช๎เ ทคโนโลยี ที่เ หมาะสมด๎ านดิ น และปุ๋ ย เพื่ อ ลดต๎ นทุ น การผลิ ต ข๎า ว ในศูน ย์ จัด การดิ นปุ๋ ย ชุม ชน โดยน้ า
เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดมาใช๎รํวมกับการใช๎ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ – ทู (PGPR 2) ส้าหรับการปลูกข๎าว ในพื้นที่จังหวัดนครนายก
โดยคั ด เลื อ กเกษตรกรจากสมาชิ ก ศู น ย์ จั ด การดิ น ปุ๋ ย ชุ ม ชน จั ด ท้ า แปลงต๎ น แบบ จ้ า นวน 3 ราย รายละ 3 แปลง
ประกอบด๎วย
1. การใช๎ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร
2. การใช๎ปุ๋ยสั่งตัด
3. การลดปุ๋ยสั่งตัดลง 25 % + ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ - ทู
สรุ ป รู ปแบบการใช๎ ปุ๋ ยที่ ส ามารถลดต๎น ทุน ปุ๋ย เคมี ไ ด๎ม ากที่สุ ด คือ การใช๎ ปุ๋ย เคมีสั่ งตั ดรํ ว มกับ ปุ๋ย ชี ว ภาพ
พีจีพอี าร์ – ทู สามารถลดต๎นทุนปุ๋ยเคมีลงได๎เฉลี่ยไรํละ 47 % คิดเป็นเงิน 230.87 บาท รองลงมาคือแปลงที่ใช๎ปุ๋ยสั่งตัด
อยํางเดียว ลดต๎นทุนปุ๋ยเคมีลงเฉลี่ยไรํละ 29.5 % คิดเป็นเงิน 144.66 บาท และผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไรํละ 22 % คิดเป็น
ผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 130 กิโลกรัมตํอไรํ เมื่อเปรียบเทียบกับแปลงที่ใช๎ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร
ในปี 2561 ส้านักงานเกษตรจังหวัดนครนายกได๎รับงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ให๎ด้าเนินการขยายผล
ไปสูํการจัดท้าแปลงสาธิต อ้าเภอละ 10 แปลง เพื่อลดต๎นทุนการผลิตข๎าว ภายใต๎โครงการสํงเสริมการเกษตรตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมจ้านวน 40 แปลง พื้นที่ 200 ไรํ โดยคัดเลือกเกษตรกรผู๎น้าในแตํละอ้าเภอเป็นผู๎จัดท้า
แปลงสาธิตการใช๎ปุ๋ยสั่งตัดลดลง 25 % จากค้าแนะน้า รํวมกับการใช๎ปุ๋ยชีวภาพพีจีพี อาร์ – ทู เปรียบเทียบกับการใช๎ปุ๋ย
ตามวิธีของเกษตรกร ผลการจัดท้าแปลงสาธิต ท้าให๎เกษตรกรสามารถลดต๎นทุนปุ๋ยเคมีได๎เฉลี่ยไรํละ 54 % คิดเป็นเงิน
362 บาท และผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไรํละ 11.7 % คิดเป็นผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 72 กิโลกรัมตํอไรํ เมื่อเปรียบเทียบกับแปลง
ที่ใช๎ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร

ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร

ปุ๋ยสั่งตัดลดลง 25%
+ ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ทู

สรุปผลรูปแบบการใช๎ปุ๋ยที่สามารถลดต๎นทุนปุ๋ยเคมี สํงเสริมให๎ต๎นข๎าวมีการเจริญเติบโตทั้งด๎านล้าต๎น และเพิ่ม
ผลผลิตของข๎าวได๎มากที่สุด คือ การใช๎ปุ๋ยเคมีสั่งตัดลดลง 25 % รํวมกับปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ – ทู สามารถชํวยสํงเสริม
การเจริญเติบโตของข๎าว และสามารถลดต๎นทุนปุ๋ยเคมีลงได๎เฉลี่ยไรํละ 47 – 54 % และท้าให๎ผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไรํละ
12 – 22 % เมื่อเปรียบเทียบกับแปลงที่ใช๎ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร

การถ่ายภาพเพื่อประกอบการวินิจฉัยศัตรูพืช
ภาพถํายสามารถเก็บข๎อมูล หรือรายละเอียดที่อาจมองข๎าม หรือไมํสามารถบรรยายเป็นลายลักษณ์อักษรได๎
ดังนั้น การถํายภาพอาการผิดปกติที่พบบนพืช โดยเฉพาะลั กษณะแผลที่พบบนพืช และตัวแมลงที่พบในแปลง
สามารถน้ามาใช๎ประโยชน์เพื่อประกอบการวินิจฉัยหรือการจ้าแนกศัตรูพืชได๎ โดยการถํายภาพเพื่อการวินิจฉัย
ศัตรูพืชเบื้องต๎นนั้น จ้าเป็นต๎องมีองค์ประกอบของภาพ ดังนี้

ภาพ : กอป.

พืช : เลือกสํวนของพืชที่บํงบอกความผิดปกติหรือแสดงอาการชัดเจน ควร
ถํายรูปพืชทั้งต๎นในต้าแหนํงเดียวกับความสูงพืช (ถ๎าท้าได๎) ซึ่งสามารถตัด
และเลือกเฉพาะสํวนที่แสดงอาการได๎ในภายหลัง และควรเลือกฉากหลังสี
พื้นที่ตัดกับตัวอยํางชัดเจน โดยอาจหาฉากหลังจากสิ่งที่หาได๎รอบตัว เชํน
ผ๎าสีด้า กระดาษ พื้นดิน เพื่อให๎ได๎ภาพพืชที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
อาการผิดปกติ : ควรถํายภาพโดยเรียงล้าดับอาการผิดปกติจากระยะ
การเจริญเติบโต (อายุพืช) หรือระดับความรุนแรงของโรค โดยสามารถผําผล
ให๎เห็นอาการด๎านใน เด็ดใบหรือถากเปลือกไม๎ออกท้าให๎เห็นอาการที่ชัดเจน

ภาพ : CABI

ภาพ : กอป.

การกระจายตัว : ควรถํายภาพในมุมมองที่ให๎เห็นทั่วทั้งแปลง ขอบแปลง
และพืชในแปลง โดยค้านึงถึงทิศทางการกระจายหรือการแพรํระบาดของ
โรคในแปลง ควรถํายภาพให๎เห็นลักษณะการปลูก อาการที่แสดงบนพืชที่
ชัดเจน และอาจมีคนหรือวัตถุอ๎างอิงปรากฏในภาพด๎วย เพื่อใช๎ประมาณการ
ความสูงหรืออายุของพืชได๎
สภาพพื้นที่ : ถํายภาพสภาพพื้นที่โดยรวมเพื่อให๎ทราบวําสภาพพื้นที่ปลูกเป็น
อยํางไร และอาจถํายภาพเกษตรกรถือตัวอยํางหรือถํายภาพสภาพพื้นที่โดยมี
เกษตรกรอยูํในภาพ เพื่อชํวยเตือนความจ้าเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้น ๆ ได๎

ภาพ : กอป.

ปัจจุบันทั้งเจ๎าหน๎าที่สํงเสริมการเกษตร และเกษตรกร สํวนใหญํใช๎โทรศัพท์มือถือ (smart phone)
ถํายภาพอาการผิดปกติบนพืชหรือภาพแมลงที่พบเพื่อวินิจฉัยศัตรูพืชเบื้องต๎น จึงควรเลือกความละเอียดใน
การถํายภาพให๎ สูงที่สุด แม๎วํา การถํายภาพให๎มีความชัดเจนจะสามารถน้ามาใช๎เป็นข๎อมูลอ๎างอิงในการ
วินิจฉัยอาการผิดปกติที่พบบนพืช หรือชํวยในการจ้าแนกศัตรูพืชได๎เป็นอยํางดี แตํภาพถํายเพียงอยํางเดียว
โดยปราศจากข๎อมูลอื่น ๆ ประกอบจะไมํเพียงพอส้าหรับการวินิจฉัยหรือจ้าแนกศัตรูพืชได๎ การเก็บตัวอยําง
และข๎อมูลประกอบการวินิจฉัยและการจ้าแนกศัตรูพืช ถือเป็นสิ่งส้าคัญที่น้าไปสูํค้าตอบของอาการผิดปกติ
หรื อ ชนิ ด ของแมลงศั ต รู พื ช ที่ มี ค วามถู ก ต๎ อ ง แมํ น ย้ า และน้ า ไปสูํ ก ารวางแผนการจั ด การศั ต รู พื ช ที่ มี
ประสิทธิภาพตํอไป

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) บ้านนาน้้าซ้า
“ลดใช้สารเคมี เพิ่มสุขภาพที่ดีในชีวิต เกษตรปลอดสารพิษ ทุกชีวิตมีชีวา”
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ๎านนาน้้าซ้า เป็นศจช. ตัวอยํางที่ประสบผลส้าเร็จในการใช๎ชีวภัณฑ์ และลดการใช๎
สารเคมีในการเกษตร ศจช. บ๎านนาน้้าซ้า ตั้งอยูํเลขที่ 177 หมูํที่ 5 บ๎านนาน้้าซ้า ต้าบลภูผามําน อ้าเภอภูผามําน
จังหวัดขอนแกํน มีสมาชิกจ้านวน 46 คน ประกอบด๎วยนายอภิเษก ประเสริฐ เป็นประธานศจช. และคณะกรรมการ
ด้าเนินงานจ้านวน 10 คน สมาชิกศจช.บ๎านนาน้้าซ้าได๎รํวมกันก้าหนดกฎระเบียบ เพื่อเป็นแนวทางการด้าเนินการ
นอกจากนี้ ยั ง ได๎ ก้ า หนด บทลงโทษ ขึ้ น โดยหากสมาชิ ก ผิ ด กฎระเบี ย บกลุํ ม เกิ น 3 ครั้ ง ไมํ วํ า กรณี ใ ดๆ ให๎
คณะกรรมการด้าเนินงานมีมติถอดออกจากการเป็นสมาชิก และไมํสามารถเป็นสมาชิกใหมํได๎จนกวําจะครบ 2 ปี
การด้าเนินการของ ศจช. บ้านนาน้้าซ้า มีดังนี้
1. ให๎สมาชิกเข๎ารํวมการประชุมทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน เพื่อจัดท้าแผนการด้าเนินงานศจช. และแผนการถํายทอด
ของแตํละสัปดาห์
2. ให๎สมาชิกเผยแพรํความรู๎ให๎กับชุมชนหรือครัวเรือนใกล๎เคียงในการใช๎ชีวภัณฑ์และวิธีการควบคุม
ก้าจัดศัตรูพืชอยํางน๎อยเดือนละ 2 ครัวเรือน
3. สมาชิกมีแปลงสาธิตการใช๎ ชีวภัณฑ์ในพื้นที่ท้าการเกษตรของตนเองอยํางน๎อย 1 แปลง เพื่อเป็นแปลงติดตาม
และพยากรณ์สถานการณ์
4. ให๎สมาชิกตรวจหาสารเคมีในเลือดทุกปี
5. สมาชิกทุกคนต๎องท้าบัญชีครัวเรือน เพื่อบันทึกการใช๎จํายตลอดฤดูการเพาะปลูก
6. สมาชิกต๎องมาดูแล ศจช. ตามตารางเวรที่ก้าหนดไว๎ โดยจะมีการหมุนเวียนการท้าหน๎าที่ตํางๆ
จากการด้าเนินการการลดใช้สารเคมีของ ศจช.บ้านนาน้้าซ้า
ชนิดพืช

ต้นทุนการผลิต (บาท/ไร่)

ต้นทุนการผลิต

ปริมาณผลผลิต (กก./ไร่)

ผลผลิตเพิ่มขึ้น

ก่อนใช้สารชีวภัณฑ์ หลังใช้สารชีวภัณฑ์

ลดลง (ร้อยละ)

ก่อนใช้สารชีวภัณฑ์ หลังใช้สารชีวภัณฑ์

คิดเป็น (ร้อยละ)

หน่อไม้ฝรั่ง (เฉลี่ย 5 ปี)

24,480

21,044

16.32

10,200

12,000

17.65

ข้าว

7,550

5,080

48.62

350

410

17.14

พริกสด

30,997

27,127

14.26

1,500

1,550

3.33

ผลจากการใช๎ชีวภัณฑ์เพื่อลดการใช๎สารเคมีของศจช.บ๎านนาน้้าซ้าถือได๎วําเป็นศจช.
ที่ประสบผลส้าเร็จในการลดต๎นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในพืชที่หลากหลาย
มีความสามัคคีภายในกลุํม มีความเสียสละ และได๎เผยแพรํวิธีการให๎กับผู๎ที่สนใจแล๎ว สิ่ง
ส้าคัญอีกประการหนึ่งคือ การที่เกษตรกรสมาชิกศจช.บ๎านนาน้้าซ้าเปลี่ยนมาใช๎ชีวภัณฑ์
แทนการใช๎สารเคมีในการเกษตร มีสุขภาพที่แข็งแรงปลอดภัยจากการใช๎สารเคมีควบคุม
ก้าจัดศัตรูพืช

