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การควบคุมแมลงศัตรพูืชโดยชีววิธี 

Biological insect pest control 
  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประกายจันทร์  นิ่มกิ่งรัตน์ และคณะ 

 

บทคัดย่อ 

 โครงการการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ ความเข้าใจในชนิด
แมลงศัตรูพืช ศัตรูธรรมชาติ ลักษณะอาการที่เกิดจากการเข้าท าลายของแมลงศัตรูพืช วิธีการสุ่มส ารวจประชากร
แมลง การเพาะเลี้ยงศัตรูธรรมชาติและการน าไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช รวมถึงการใช้สารเคมี
ป้องกันก าจัดแมลงอย่างถูกวิธี เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการลดใช้สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงในการควบคุมแมลงศัตรูพืชใน
แปลงเกษตรกร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เกษตรกรในพ้ืนที่ชุมชนต้นแบบ ต. บ้านกง อ. หนองเรือ จ. ขอนแก่น 
จ านวน 50 คน ระยะเวลา 1 วัน ผลการทดสอบองค์ความรู้ก่อนและหลังการอบรมแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องท่ีอบรมเพ่ิมมากข้ึนจาก 67% เป็น 92.3% เมื่อประเมินผลความพึงพอใจ 4 ด้าน ได้แก่ การบริการ
ของเจ้าหน้าที่ ด้านกระบวนการให้ความรู้ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และสรุปผลการให้ความรู้ ของเกษตรกรผู้รับ
การอบรม พบว่าผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยมีค่าเท่ากับ 94, 92.33, 92.66 และ 94.66% ตามล าดับ โดย
เกษตรกรมีความคิดเห็นว่าองค์ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้และเป็นประโยชน์ต่อการประกอบ
อาชีพ ส่งผลให้เกษตรกรมีความพึงพอใจสูงสุดต่อการอบรมในครั้งนี้สูงถึง 96% ข้อเสนอแนะจากเกษตรกรที่ผ่านการ
อบรมในครั้งนี้คือเกษตรกรมีความประสงค์ให้มีระยะเวลาในการจัดอบรมที่ยาวนานและต่อเนื่องในทุกปีก่อนเริ่ม
ฤดูกาลปลูกพืชผัก 

ค าส าคัญ ชีววิธี ศัตรูธรรมชาติ แมลงศัตรูพืช พืชผัก 

 

Abstract 

 The objective of biological insect pest control project is to provide farmers with knowledge 
of insect pests, natural enemies, symptoms caused by the infestation of insect pests, survey 
methods of insect population, mass production of natural enemies and their application to control 
insect pests including the correct use of synthetic insecticides for promote the reduction of the use 
of insecticides to control insect pests in the farmer's fields. The project was carried out at Ban Kong 
sub-district, Nong Ruea District, Khon Kaen Province with the total amount of 50 farmers for a period 
of 1 day. Results from pre and post-tests revealed that farmers gained more knowledge from 67% 
to 92 . 3% .  When assessing four areas of satisfaction including staff service, knowledge process, 
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facilities and overall summarize. Results indicated that all areas are over satisfied with the value of 
94, 92.33, 92.66 and 94.66%, respectively. The farmers were given comments that the knowledge 
gained from this project can be applied in daily life and beneficial to their occupation.  As a result, 
the farmers had the highest satisfaction with this training at 96% .  Further recommendation from 
farmers was to extend the duration of this training and be set to every year before start their growing 
season. 

Keywords: biological control, natural enemy, insect pest, vegetables 

 

บทน า 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2560-2564  มีวิสัยทัศน์คือประเทศไทย
เป็นผู้น าในระดับภูมิภาคด้านการผลิต การบริโภค การค้าสินค้า และการบริการเกษตรอินทรีย์ที่มีความยั่งยืนและเป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล  โดยมีเป้าหมายหลักในการเพ่ิมพ้ืนที่ในการท าการเกษตรอินทรีย์จาก 273 ,881 ไร่ ให้เป็น 
600,000 ไร่ ในปี 2564 และส่งเสริมให้มีจ านวนเกษตรกรผู้ผลิตพืชอินทรีย์จาก 10,557 เป็น 30,000 ราย นอกจากนี้
ยังเพ่ิมสัดส่วนตลาดอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ และยกระดับกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพ้ืนบ้านเพ่ิมขึ้น ที่ผ่านมา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด าเนินการขับเคลื่อนพัฒนาแนวทางเกษตรอินทรีย์โดยได้ด าเนินการปรับเปลี่ยน
ระบบการผลิตที่ต้องพ่ึงพาการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชและหันมาใช้ศัตรูธรรมชาติท้องถิ่น ได้แก่ ตัวห้ า (ภาพท่ี 1) ตัว
เบียน (ภาพที่ 2) จุลินทรีย์ก่อโรคแก่แมลง (ภาพที่ 3) รวมถึงไส้เดือนฝอยก่อโรคแก่แมลง (ภาพที่ 4) ในพืชเศรษฐกิจ
หลักของประเทศ อาทิเช่น ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย พริก มะเขือ ถั่ว และพืชตระกูลแตง เป็นต้น โดยจังหวัดขอนแก่น
มีพ้ืนที่ที่ท าการเกษตรที่มีการใช้สารเคมีก าจัดแมลงศัตรูพืชอย่างหนักและต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน รวมถึงชุมชน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ต. บ้านกง อ. หนองเรือ ซึ่งเป็นพ้ืนที่เป้าหมายหลักในแผนการพัฒนาชุนต้นแบบเพ่ือลด
ปัญหาการใช้สารเคมีทางการเกษตร โดยส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งก่อนหน้าที่จะมีการ
ขับเคลื่อนให้เกิดการลดใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชอย่างเป็นรูปธรรมนั้นเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก มักประสบปัญหาการ
ตกค้างของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในผลผลิต และสิ่งแวดล้อมเกินค่ามาตรฐานที่ก าหนด ส่งผลให้สินค้าไม่ผ่านมาตรฐาน
คุณภาพสินค้าเกษตรด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary) และไม่เป็นที่ยอมรับในตลาด
สินค้าอินทรีย์ นอกจากนี้การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชเพียงอย่างเดียวท าให้ต้นทุนการผลิตเพ่ิมสูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น จาก
ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นจะพบว่าการส่งเสริมให้เกิดการใช้ศัตรูธรรมชาติในท้องถิ่นเพ่ือมาควบคุมศัตรูพืชในพืช
เศรษฐกิจเหล่านี้ นอกจากจะลดต้นทุนการผลิต ไม่เกิดการตกค้างของสารพิษแล้วยังส่งผลให้มีการควบคุมศัตรูพืช
อย่างยั่งยืนอีกด้วย 

 สาขากีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิททยาลัยขอนแก่น และศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืช
โดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความพร้อม
ด้านองค์ความรู้ในการเพาะเลี้ยงศัตรูธรรมชาติท้องถิ่น และการน าศัตรูธรรมชาติเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในแปลงเกษตร
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จริง นอกจากนี้ผลงานวิจัยที่มีอย่างต่อเนื่องและยาวนานได้ถูกถ่ายทอดสู่ชุมชนเป็นประจ าทุกปี อย่างไรก็ตามการใช้
ศัตรูธรรมชาติในประเทศไทยยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายในกลุ่มเกษตรกร ดังนั้นผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการ
ให้ความรู้แก่เกษตรกรเพ่ือให้เกษตรกรตระหนักถึงโทษจากการใช้สารเคมี โดยส่งเสริมให้เกษตรกรลดใช้สารเคมีโดย
ทดแทนด้วยศัตรูธรรมชาติเพ่ือลดต้นทุนการผลิต และส่งเสริมให้มีวิธีการใช้อย่างถูกวิธีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ป้องกันก าจัดยิ่งขึ้นไป  ดังนั้นทางคณะผู้ด าเนินงานจึงเห็นควรให้มีการจัดการอบรม เพ่ือให้เกษตรกรผู้ปลูก ตระหนัก
ถึงอันตรายของสารเคมี สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญในการใช้ศัตรูธรรมชาติ วิธีการน าแมลงศัตรูธรรมชาติไป
ปลดปล่อยในแปลงอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และกระตุ้นให้เกิดการสร้างเครือข่าย ขยายฐานการผลิตพืช
อินทรีย์ อย่างยั่งยืนในอนาคต 

 
        ภาพที่ 1   ตัวห้ าชนิดต่างๆ

 
ภาพที่ 2 ตัวเบียนชนิดต่างๆ 
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ภาพที่ 3 ลักษณะแมลงท่ีถูกเชื้อราขาวเข้าท าลาย 

ก. ไรขาว 

  ข. เพลี้ยไฟ 

                           ค. แมลงวันผลไม้ระยะตัวเต็มวัย 

                      ง. แมลงวันผลไม้ระยะหนอน 

 
ภาพที่ 4 ไส้เดือนฝอยท่ีอพยพออกจากซากแมลง 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เกษตรกรทราบชนิด ความส าคัญของแมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติและวิธีการสุ่มประชากร 

                แมลงศัตรูพืชได้ 

2. เพ่ือให้เกษตรสามารถจ าแนกลักษณะอาการและการเข้าท าลายของแมลงศัตรูพืชได้ 
3. เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ในการผลิตศัตรูธรรมชาติบางชนิดได้และสามารถน าไปใช้ในการควบคุม 

แมลงศัตรูพืชได้   

4.   เพื่อลดการใช้สารฆ่าแมลงในการปลูกพืช และลดต้นทุนการผลิตให้ต่ าลง 
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การด าเนินงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. เพาะเลี้ยงเพิม่ปริมาณแมลงศัตรูธรรมชาติให ้

   ได้ปริมาณมากในห้องปฏิบตัิการและให้  

   เพียงพอส าหรับการฝึกอบรม 

 
           

2. เพาะเลี้ยงเพิ่มไส้เดือนฝอยและเชื้อราสาเหตุ 

   โรคแมลงให้ได้ปริมาณมากในห้องปฏิบัติการ 

 

           

3. ติดต่อประสานงานกับกลุ่มเกษตรกรเพื่อ 

   คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรม 

 
 

          

4. เตรียมแปลงสาธิตปลูกพืชและการควบคุม 

    โดยชีวิธ ี

 
 

          

5. ฝึกอบรมภาคบรรยายและปฏิบัติการ    
 

        
6. สรุปผลจากแบบประเมินและท ารูปเล่ม 

   รายงานผลการอบรม 

    
 

       

 

ผลการด าเนินงานและอภิปรายผล 

ผลการด าเนินงาน ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว หมายเหตุ 

1.เกษตรกรมีความรู้เกิดความเข้าใจทราบบทบาท 
ความส าคญั วงจรชีวิตของแมลงมปีระโยชน์ ลักษณะการ
ท าลายจากศตัรูพืชในระยะต่าง ๆ ของการปลูก 

 √   

2.เกษตรกรสามารถแยกความแตกต่างระหว่างแมลง
ศัตรูพืช และแมลงมีประโยชน์ได ้

 √   

3.สามารถน าแมลงมีประโยชน์ ไส้เดือนฝอยศตัรูแมลง
รวมทั้งเชื้อราสาเหตโุรคแมลงไปควบคุมแมลงศตัรูพืช 
เพื่อลดการใช้สารเคมีในการควบคมุศัตรูพืชในแปลงปลูก 

 √   

4.เป็นการเพิ่มศตัรูธรรมชาติให้มีปริมาณมากขึ้นได้อีก
ด้วย  ท าให้มีโอกาสที่จะช่วยฟื้นฟูสภาพนิเวศวิทยาใหค้ืน
สู่สมดุลธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนในอนาคต 

 √   
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   เนื่องจากการอบรมนี้เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ นอกจากเกษตรกรจะได้ศึกษาจากตัวอย่างจริง
แล้วยังมีการฝึกปฏิบัติให้เกษตรกรสามารถเพาะเลี้ยงเพ่ิมปริมาณศัตรูธรรมชาติบางชนิดไว้ใช้เอง การอบรมเริ่มจาก
การท าแบบทดสอบก่อนอบรมเพ่ือวัดระดับความรู้ความเข้าใจ พบว่าก่อนอบรมเกษตรกรสามารถตอบถูกเพียง 67% 
(ตารางที่ 1) โดยข้อที่เกษตรกรส่วนใหญ่ตอบผิดมากที่สุดคือข้อที่ 1-3 ซึ่งเป็นค าถามเกี่ยวกับชนิดของแมลงศัตรูพืช
และศัตรูธรรมชาติ ดังนั้นระหว่างการบรรยายและดูตัวอย่างจริงจึงมีการเน้นในส่วนนี้ให้มากขึ้น จากนั้นจะเป็นส่วน
ของการบรรยายโดยคณาจารย์สาขากีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 5 
ท่าน ได้แก่ รศ.ดร. นุชรีย์ ศิริ, ผศ.ดร. ทัศนีย์ แจ่มจรรยา, รศ.ดร. อุบล ตังควานิช, ผศ.ดร. ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์ 
และ ผศ.ดร. ยุวธิดา ศรีพลแท่น เมื่อการบรรยายแล้วเสร็จจะเป็นการศึกษาจากตัวอย่างจริง โดยแบ่งเกษตรกร
ออกเป็น 5 กลุ่มตามฐานที่ตั้งไว้ ครอบคลุม กับดักแมลง ชนิดแมลงศัตรูพืชผักและอาการท าลาย แมลงตัวห้ า -ตัว
เบียน เชื้อจุลินทรีย์-ไส้เดือนฝอย และวิธีการใช้สารฆ่าแมลงอย่างถูกวิธีและปลอดภัย เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมศึกษา
ตัวอย่างตามฐานที่ตั้งไว้จะเป็นการท าแบบทดสอบหลังเรียน โดยแบบทดสอบทุกข้อจะเป็นตัวอย่างจริงทั้งหมดเพ่ือ
ทดสอบว่าเกษตรกรได้รับองค์ความรู้เพ่ิมขึ้นหลังเข้ารับการอบรม พบว่าหลังอบรมเกษตรกรสามารถตอบถูกได้สูงถึง 
92.3% และข้อที่เคยตอบผิดก็สามารถตอบได้ถูกต้องมากข้ึน 

 ในส่วนสรุปผลการให้ความรู้ของเกษตรกรผู้รับการอบรม ชี้ให้เห็นว่าผู้ประเมินมีความพึงพอในในภาพรวมสูง
ถึง 96% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เกษตรกรกว่า 93-95% ลงความเห็นว่าเมื่อผ่านการอบรมแล้วจะสามารถน าองค์
ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของตนเองเพ่ิมขึ้น ขณะที่การ
ประเมิน ขณะที่ผลการประเมินด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ ด้านกระบวนการให้ความรู้ และด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก เกษตรกรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (มากกว่า 90% ในทุกหัวข้อประเมิน) (ตารางที่ 2-5) นอกจากนี้
เกษตรกรยังได้สะท้อนผลการด าเนินงานและมีความเห็นให้มีการจัดการอบรมในลักษณะนี้เรื่อยๆ และต่อเนื่อง โดย
สามารถอบรมได้ทุกปีก่อนที่จะเริ่มฤดูกาลปลูกเพ่ือให้สามรถรับมือกับปัญหาแมลงศัตรูพืชได้อย่างเท่าทันสถานการณ ์

 
 

ภาพกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม 

 

                 

 

 

 

ภาพที่ 5     ลงทะเบียน         ภาพที่ 6 เปิดการฝึกอบรมโดย นายชัยพร ป่วนกระโทก 

                    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลบ้านกง  
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ภาพกิจกรรมการบรรยาย 

 

 

  

 

 

ภาพที่ 7 วิธีการส ารวจแมลง ความเสียหายและกับดัก       ภาพที ่8   ศัตรูพืชผักที่ส าคัญและลักษณะอาการ 

           โดย รศ.ดร.อุบล   ตังควานิช                                       โดย ผศ.ดร. ทัศนีย์ แจ่มจรรยา 

 

  

 

 

 

ภาพที่ 9 ศัตรูธรรมชาติที่ส าคัญในแปลงผัก              ภาพที่ 10 การใช้เชื้อรา และไส้เดือนฝอย ควบคุมแมลงศัตรูผัก 

          โดย รศ.ดร. นุชรีย์  ศิริ                 โดย ผศ.ดร. ประกายจันทร์ นิ่มก่ิงรัตน์ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 การอ่านสลากสารเคมี และการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย 

             โดย ดร. ยุวธิดา  ศรีพลแท่น 
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ภาคปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 12    กับดักแมลง                  ภาพที่ 13  ชนิดแมลงศัตรูพืชผักและอาการท าลาย 

 

 

  

 

 

 

 ภาพที่ 14  แมลงตัวห้ า-ตัวเบียน                  ภาพที่ 15  เชื้อจุลินทรีย์-ไส้เดือนฝอย 

 

                        
 

ภาพที่ 16 วิธีการใช้สารฆ่าแมลงอย่างถูกวิธีและปลอดภัย                        ภาพที่ 17  ปิดการอบรม             
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   ตารางท่ี 1   ผลการประเมินจากแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรมโดยการดูตัวอย่างจริง 
                  ประกอบการตอบค าถาม 

  
ข้อ 

  

แบบทดสอบก่อนการอบรม แบบทดสอบหลังการอบรม 

ถูก ผิด ถูก ผิด 

คน  %  คน  %  คน  %  คน  %  

1 32 42 44 58 66 87 10 13 

2 36 47 40 53 72 95 4 5 

3 45 59 31 41 75 99 1 1 

4 58 76 18 24 65 86 11 14 

5 51 67 25 33 69 91 7 9 

6 49 64 27 36 71 93 5 7 

7 58 76 18 24 68 89 8 11 

8 56 74 20 26 66 87 10 13 

9 65 86 11 14 75 99 1 1 

10 60 79 16 21 74 97 2 3 

 

  ตารางท่ี 2  ผลการประเมินด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  

หัวข้อประเมิน 

ความคิดเห็น 

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ น้อย 
คน % คน % คน % คน % คน % 

เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความ
สุภาพ เป็นมิตร 

69 91 7 9 - - - - - - 

เจ้าหน้าที่ให้เกียรติและให้
ความส าคัญกับประชาชนที่มารับ
บริการอย่างเท่าเทียมกัน 

72 95 4 5 - - - - - - 

เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้ม
แย้ม แจ่มใส 

74 97 2 3 - - - - - - 

เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าและตอบข้อ
ซักถามอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย 

71 93 5 7 - - - - - - 
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 ตารางท่ี 3  ผลการประเมินด้านกระบวนการ 

หัวข้อประเมิน 
ความคิดเห็น 

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ น้อย 

คน % คน % คน % คน % คน % 
ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอน
มีความสะดวกรวดเร็ว 

70 92 6 8 - - - - - - 

เอกสาร/แผ่นพับมีความชัดเจน 
เข้าใจง่าย 

70 92 6 8 - - - - - - 

มีการจัดระบบการให้บริการก่อน -
หลัง  

71 93 5 7 - - - - - - 

ตารางท่ี 4 ผลการประเมินด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

หัวข้อประเมิน 
ความคิดเห็น 

ดีมาก ด ี ปานกลาง พอใช้ น้อย 
คน % คน % คน % คน % คน % 

สถานที่/พื้นที่และ
บรรยากาศเอ้ืออ านวยต่อ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

71 93 5 7 - - - - - - 

การประสานงานและการ
ประชาสัมพันธ์ 71 93 5 7 

- - - - - - 

มีเอกสาร/แผ่นพับ/ข้อมูล
ต่าง ๆ ให้บริการ 70 92 6 8 

- - - - - - 

ตารางท่ี 5 ผลการประเมินด้านผลจากการให้บริการ 

หัวข้อประเมิน 
ความคิดเห็น 

ดีมาก ด ี ปานกลาง พอใช้ น้อย 
คน % คน % คน % คน % คน % 

เนื้อหาวิชาที่ได้รับสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

72 95 4 5 - - - - - - 

เนื้อหาวิชาที่ได้รับเป็น
ประโยชน์ต่อการประกอบ
อาชีพ 

71 93 5 7 - - - - - - 

โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับใด 

73 96 3 4 - - - - - - 
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สรุป/ข้อเสนอแนะ/วิจารณ์ 

จากโจทย์วิจัยที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเกี่ยวเนื่องกับพ้ืนที่เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยต้องการสร้างเป็น
ชุมชนต้นแบบ ณ บ้านเปลือย ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น พบว่าชุมชนนี้ประกอบอาชีพหลักคือกสิกรรม โดยมี
ผลผลิตการเกษตรหลัก ได้แก่ ข้าวและผัก ปัญหาที่ทางชุมชนเสนอให้ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ช่วยเหลือคือการลด
ใช้สารฆ่าแมลงเนื่องจากเป็นอันตรายต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม การลดสารเคมีตกค้างในผลผลิตเกษตร
ต้องมีความพร้อมในการหาแนวทางแก้ปัญหาปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว คือการใช้ศัตรูพืชธรรมชาติในการควบคุมแมลง
ศัตรูพืช ซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นที่ยอมรรับในวงการวิชาการแล้วว่ามีประสิทธิภาพที่สุด มีความยั่งยืนและปลอดภัยต่อ
สภาพแวดล้อม ดังนั้นการป้องกันก าจัดแบบชีววิธีจึงเป็นวิธีที่มีความปลอดภัยสูงทั้งต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และระบบ
นิเวศและยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้อีกด้วย ทางคณะผู้ด าเนินงานจึงเห็นควรให้มีการจัดการอบรมเพ่ือให้
เกษตรกรผู้ปลูก ตระหลักถึงอันตรายของสารเคมี สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญในการใช้ศัตรูธรรมชาติ 
วิธีการน าแมลงศัตรูธรรมชาติไปปลดปล่อยในแปลงอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและกระตุ้นให้เกิดการสร้าง
เครือข่าย ขยายฐานการผลิตพืชอินทรีย์  อย่างยั่งยืนในอนาคต 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณส านักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่อนุมัติงบประมาณสนับสนับสนุน และ
ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่
อนุเคราะห์ตัวอย่างแมลง ซึ่งโครงการนี้เป็นการบูรณาการเรียนการสอนและมีการบรูณาการงานบริการวิชาการแก่
สังคมกับงานวิจัย รวมถึงทุกท่านที่ช่วยเหลืออ านวยความสะดวกต่อการศึกษาจนสามารถสร้างเป็นผลงานการศึกษา
ในครั้งนี้ 

 

……………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




