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บทที่ 1 วิถีเกษตรไทย อดีต จนถึงปัจจุบัน 
  
 เนื่องจากศัตรูพืช เป็นอุปสรรคส าคัญอย่างหนึ่งในการปลูกพืช ซึ่งศัตรูพืชส่วนใหญ่หลายชนิดท าลาย
พืชอาหาร ตั้งแต่เริ่มงอกจนถึงระยะเก็บเกี่ยว ท าให้ผลผลิตและคุณภาพของพืชเสียหาย หรือลดลงในลักษณะ
การท าลายที่แตกต่างกัน 
 ในอดีตมนุษย์ ได้พืชอาหารจากธรรมชาติก็สามารถด ารงชีพอยู่ได้ แต่เมื่อประชากรโลกเพ่ิมขึ้น ท าให้
มนุษย์ท าการปลูกพืชที่ต้องการเป็นบางส่วน ซึ่งศัตรูพืชยังไม่มีบทบาทมากนักจึงท าให้มนุษย์รู้จักการปูองกัน
ก าจัดศัตรูพืชน้อยมาก แต่เมื่อประชากรของโลกเพ่ิมมากขึ้นจึงเกิดปัญหาพืชอาหารไม่เพียงพอถึงขั้นขาดแคลน 
ดังนั้น  เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว มนุษย์ได้ท าการปลูกพืชพันธุ์ใหม่ซึ่งอาจจะน ามาจากแหล่งอ่ืน หรือคัดเลือก
ปรับปรุงขึ้นใหม่ ที่มีผลผลิตสูงและคุณภาพตามที่ต้องการ ท าการขยายพ้ืนที่ปลูก และปลูกพืชชนิดเดียวกันใน
พ้ืนที่ขนาดใหญ่ ส่งผลให้ระบบนิเวศวิทยามีความซับซ้อนน้อยลง ขาดความสมดุลตามธรรมชาติ ท าลายปัจจัย
ที่เคยควบคุมปริมาณของศัตรูพืช จึงเกิดการระบาดของศัตรูพืชในระดับที่ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น โดยมี
รายงานขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization ; WTO) พบการท าลายของศัตรูพืชส่งผลให้
ผลผลิตของพืชอาหารโลกเสียหายประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นการปูองกันก าจัดศัตรูพืชโดยใช้สารเคมี จึง
ถูกน ามาใช้ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน 
 การควบคุมศัตรูพืชเพ่ือลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นมีหลายวิธี วิธีที่ง่าย สะดวก และเห็นผล
รวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อย และคุ้มค่าในการลงทุนคือการใช้สารเคมี ซึ่งสามารถลดปัญหาการขาดแคลนพืช
อาหารได้ดีกว่าวิธีอ่ืน แต่เนื่องจากในการบริโภคอย่างพอเพียง จึงท าให้มีการใช้สารเคมีอย่างกว้างขวางและ
ต่อเนื่อง ใช้อย่างขาดความระมัดระวัง ขาดความรับผิดชอบ หวังเพียงเพ่ือเพ่ิมผลผลิตของพืชที่ปลูกเท่านั้น  
 การใช้สารเคมีปูองกันก าจัดศัตรูพืชที่มากเกินความจ าเป็นติดต่อเป็นเวลานาน ก่อให้เกิดผลกระทบทั้ง
ทางตรง และทางอ้อมต่อมนุษย์ สัตว์ และสภาพแวดล้อม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ท าให้สูญเสียสมดุล
ธรรมชาติ ก่อให้เกิดปัญหาส าคัญ 3 ประการคือ 
 1) ศัตรูพืชสร้างความต้านทานต่อสารเคมีท าให้ต้องเพ่ิมอัตรา และจ านวนครั้งในการใช้สารเคมีมากขึ้น
เรื่อยๆ หรือผลิตสารเคมีชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม 
 2) เกิดการระบาดของศัตรูพืชชนิดใหม่เนื่องจากสารเคมีก่อให้เกิดอันตรายต่อศัตรูธรรมชาติที่เคย
ควบคุมประชากรของศัตรูพืชเหล่านั้น 
 3) เกิดปัญหาพิษตกค้างของสารเคมีในพืชอาหาร และสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตและวงจรชีวิตของมนุษย์ สัตว์ และพืช ทั้งทางตรง และทางอ้อม  
 ดังนั้น การใช้สารเคมีจึงควรเป็นวิธีสุดท้ายที่ถูกพิจารณาน ามาใช้ในการปูองกันก าจัดศัตรูพืช วิธีการ
ควบคุมศัตรูพืชนอกจากใช้สารเคมีแล้วยังมีวิธีอ่ืนอีกหลายวิธี ได้แก่ การใช้พันธุ์ต้านทาน วิธีกล วิธีฟิสิ กส์ วิธี
เขตกรรม และการใช้สารสกัดจากธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และ
สภาพแวดล้อม  สามารถน ามาใช้ควบคุมการระบาดของศัตรูพืชได้ระดับหนึ่ง  
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บทที่ 2  ผลกระทบของสารเคมีการเกษตรต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค 
 

 สารก าจัดศัตรูพืชเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิตทางการเกษตร เนื่องจากช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของ
ความเสียหายจากศัตรูพืช ท าให้ผลิตผลทางเกษตรกรรมเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะคุณภาพและความสวยงามของ
สินค้า ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ นอกจากนี้ยังช่วยเพ่ิมความปลอดภัยให้แก่อาหารที่ผู้บริโภค
รับประทานเข้าไปด้วย เพราะผลิตผลส่วนใหญ่ล้วนปราศจากเชื้อโรคและแมลง แต่การใช้สารเคมีทาง
การเกษตรก็มีโทษเช่นกัน โดยการใช้สารเคมีแต่ละครั้ง หากใช้ไม่ถูกวิธี หรือปูองกันไม่เพียงพอ ก็จะท าให้
สารพิษเข้าสู่ร่างกายและเกิดการสะสมในระยะยาว จนเมื่อมีปริมาณมากพอก็จะแสดงอาการออกมา อีกท้ังยัง 
ท าให้เกิดสารพิษตกค้างในผลิตผล ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคในวงกว้าง (Christos A. 
Damalasand Ilis G. Eleftherohorinos, 2011, p. 1403) ดังนั้น ผลกระทบจากสารก าจัดศัตรูพืชต่อสุขภาพ
คนไทยจึงเป็นปัญหาส าคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข ทั้งนี้ในมาตรา 293 (5) ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติระบุว่า รัฐต้องด าเนินการปฏิรูปด้าน
เศรษฐกิจโดยการส่งเสริมการพัฒนาและขยายพ้ืนที่การท าระบบเกษตรกรรมยั่งยืนให้มีสัดส่วนพ้ืนที่อย่างน้อย
หนึ่งในสี่ของพ้ืนที่เกษตรกรรม เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหารและเพ่ืมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคเกษตรกรรมไทย โดยให้มีกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
และให้องค์กรเกษตรกรและชุมชนมีบทบาทส าคัญในการด าเนินงานส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืนควบคู่และ 
เสริมหนุนกับภาครัฐ ควบคุมการโฆษณาการใช้สารเคมีการเกษตร และส่งเสริมการใช้อย่างเหมาะสมตามหลัก
วิชาการ เพื่อลดการใช้สารเคมีการเกษตรที่เกินความจ าเป็น ลดการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจน 
สุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค (ฝุายเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร, 2558 น. 116) นอกจากนี้หนึ่งในความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการยกร่างรัฐธรรมนูญ 
ของคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข สภาปฏิรูปแห่งชาติระบุว่า รัฐต้องเร่งพัฒนาระบบสุขภาพท่ีให้ 
ความส าคัญต่อการจัดบริการสาธารณสุขปฐมภูมิที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ และการปูองกันโรคและภัย
คุกคามต่อสุขภาพ เพ่ือน าไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของสังคมไทย (คณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุขสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ, 2557) 
 ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากสารก าจัดศัตรูพืช สามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ กลุ่มเกษตรกร
และกลุ่มผู้บริโภค โดยกลุ่มเกษตรกรมีโอกาสเจ็บปุวยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในจ านวนค่อนข้างมากเนื่องจาก
ได้รับสารเคมีโดยตรงผ่านทางผิวหนังและการหายใจ ซึ่งสารเคมีต่าง ๆ เหล่านี้จะท าให้เกิดอาการแพ้และหากมี
การสะสมมากข้ึนในร่างกาย ก็จะท าให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็งและโรคปอด เป็นต้น โดยสารพิษจะเข้าสู่
ร่างกายผ่านการสัมผัส การสูดดม และการปนเปื้อนในอาหารและน้ าดื่ม (พิษจากสารก าจัดศัตรูพืช , 2547) 
ทั้งนี้แม้ว่าจะมีการรณรงค์ให้เกษตรกรเอาใจใส่ดูแลสุขภาพตนเอง ทั้งการอ่านฉลากให้เข้าใจถึงวิธีการใช้
สารเคมีต่าง ๆ หรือการสวมเสื้อ หมวก แว่นตา ถุงมือ และหน้ากากให้มิดชิดทั้งก่อนและในขณะพ่นสารเคมีก็
ตาม (แพทย์แนะใส่ใจสุขภาพปูองกันโรคจากการท างาน , 2558) อัตราการเจ็บปุวยของเกษตรกรจากการ
ประกอบอาชีพก็ยังไม่ลดลง โดยพบว่าอัตราผู้ปุวยจากกลุ่มโรคสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ในปีพ.ศ.2555 เท่ากับ  
13.77 ต่อประชากรกลางปีแสนคน และในปีพ.ศ. 2557 มีผู้มีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยจากสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชถึงร้อยละ 34.3 (ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม, 2558) ในส่วนของกลุ่มผู้บริโภค 
พบว่าสารฆ่าแมลง คาโบฟูแรน (Carbofuran) ไดโครโตโฟส (Dicrotophos) อีพีเอ็น (EPN) และเมโทมิล 
(Methomyl) ที่เกษตรกรใช้ในแปลงปลูกพืชหลักมีการตกค้างและปนเปื้อนในสิ่งมีชีวิตและผักพ้ืนบ้าน โดยมี
หลายปัจจัยที่ท าให้เกิดการปนเปื้อนและตกค้างไม่ว่าจะเป็นการสะสมของสารเคมีในแหล่งน้ าไหลผ่านเขต
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เกษตรกรรมที่มีการใช้สารเคมีพ้ืนที่เพาะปลูกที่อยู่ใกล้เคียงกับแปลงที่มีการใช้สารเคมีและการน าสารเคมี
ต้องห้ามที่กรมวิชาการเกษตรก าหนดให้เป็นสารเฝูาระวังมาใช้โดยไม่ระมัดระวังเพราะขาดความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องของอันตรายและวิธีการใช้อย่างปลอดภัย (สุภาพร ใจการุณ และคณะ , 2555)ปัจจุบัน มาตรการทาง
กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารเคมีของภาครัฐ มีดังนี้(สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพ
แห่งชาติ, 2555) 
 1. นโยบายและแผนแม่บทของการใช้สารปูองกันก าจัดศัตรูพืช พ.ศ. 2545–2549 ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ การควบคุมและจัดการวัตถุอันตรายทางการเกษตรครบวงจร การวิจัยพัฒนาเพ่ือ
วิเคราะห์ผลกระทบ และการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านสารปูองกันการก าจัดศัตรูพืช 
 2. ยุทธศาสตร์มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร พ.ศ. 2553–2556 ที่มุ่งสนับสนุน
ผู้ผลิตเข้าสู่ระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย 
 3. แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติฉบับทที่3 พ.ศ. 2550–2554 ที่มุ่งพัฒนาระบบบริหาร
จัดการสารเคมีการลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีด้านเกษตรกรรมและด้านอุตสาหกรรม และการส่งเสริม
ความปลอดภัยและบทบาทประชาชนในการจัดการสารเคมี 
 4. แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555–2559 ที่มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการ
มลพิษของประเทศ 
 5. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
 6. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535 
 7. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 
 อย่างไรก็ตามนโยบายและกฎหมายเหล่านี้ยังมีข้อจ ากัดในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการบังคับใช้
กฎหมายและนโยบายที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ดังที่ข้อเสนอหลายประการยังบรรลุผลน้อยมากในทาง
ปฏิบัติหรือการส่งเสริมนโยบายการเกษตรที่มุ่งเน้นเปูาหมายด้านการผลิตและการเติบโตของตลาดส่งออก
สินค้าเกษตรเพียงอย่างเดียวรวมถึงการน าวัตถุอันตรายบางชนิดมาขึ้นทะเบียนเพ่ืออนุญาตให้น ามาใช้ในเชิง
การเกษตร เช่น เมโทมิล ที่ได้รับการยกระดับจากวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4  ในบัญชี
รายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 มีผลให้ห้ามผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองยกเว้นกรณี
ที่น ามาใช้ทางเกษตรกรรม เป็นต้น (ยกระดับคุมสารอันตราย “เมโทมิล” ห้ามผลิต น าเข้า ส่งออก,2558)
นอกจากนี้แรงต่อต้านจากกลุ่มผู้ผลิตยังเป็นอีกอุปสรรคที่ส าคัญ เห็นได้จากการที่เกษตรกรจ านวนหนึ่งพร้ อม
ด้วยกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจสารเคมีและนักวิชาการบางส่วนออกมาคัดค้านต่อต้านการผลักดันร่าง
พระราชบัญญัติกองทุนส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. .... เพ่ือเก็บเงินบ ารุงในรูปแบบของ
ภาษีสารเคมีท่ีวัดค่าตามระดับความรุนแรงของสารพิษในผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบธุรกิจการผลิต จ าหน่ายและ
น าเข้าผลิตภัณฑ์เคมีทางการเกษตร และน ามาใช้เป็นเงินกองทุนส าหรับการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน เมื่อ พ.ศ. 2550 โดยให้เหตุผลว่า การเก็บภาษีจะเป็นการซ้ าเติมเกษตรกร เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์เคมีทางการเกษตรเป็นปัจจัยส าคัญทางการผลิต (มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย), 2557 
           

ทั้งนี้   ตามที่ได้มีการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบจากการลดปริมาณการใช้สารเคมีกับผลผลิตภาค
เกษตรกรรมในประเทศเยอรมนี  พบว่าหากมีการยกเลิกการใช้สารเคมีการเกษตรอย่างสิ้นเชิง จะท าให้ผลผลิต
ด้านการเกษตรในประเทศลดลงร้อยละ 50–84 โดยจะส่งผลให้เยอรมนีสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดแก่
ประเทศคู่แข่งและเกษตรกรจะมีรายได้ลดลงร้อยละ 32–45 ส าหรับกรณีการลดการใช้สารเคมีลงร้อยละ 75 
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จะท าให้การส่งออกสินค้าเกษตรลดลง ร้อยละ 27–47 เมื่อค านวณความสูญเสียแล้วคิดเป็นมูลค่าประมาณ 
80,440ล้านบาทต่อปีและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม 709,556 ล้านบาท (วราภรณ์ ปัญญาวดี, 2550, 
น.186)ดังนั้น หากรัฐบาลต้องการผลักดันให้มีการรณรงค์เพ่ือการลดหรือการเลิกใช้สารเคมีการเกษตรโดย
สิ้นเชิง จ าเป็นต้องมีนโยบายและมาตรการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
 
           งานวิจัยในต่างประเทศ 
 
  Clevo Wilson และ Clem Tisdell ได้ศึกษาการใช้สารก าจัดศัตรูพืชในประเทศที่ก าลังพัฒนา 
โดยตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใดเกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช แม้จะทราบถึงผลกระทบทาง
สุขภาพ โดยวิเคราะห์ความสามารถในการเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลผลิต รวมถึงการลดความเสี่ยงจาก
ความไม่แน่นอนของรายได้ท าให้เกษตรกรที่ไม่ใช้สารเคมีมีโอกาสเสียเปรียบทางการค้าเพราะต้องแบกรับความ
เสี่ยงจากผลผลิตที่น้อยลงและรายได้ท่ีไม่คงที่ท าให้เกษตรกรถูกผูกมัดให้อยู่ภายใต้ระบบเกษตรกรรมที่สารเคมี
เป็นปัจจัยหลักในการผลิต ทั้งนี้หากรัฐบาลต้องการส่งเสริมให้มีการเลิกใช้สารเคมีการสร้างแรงขับเคลื่อนหรือ
แรงจูงใจอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ รัฐจ าเป็นต้องมีนโยบายหรือกฎหมายที่สามารถบังคับให้เกษตรกรลดหรือ
เลิกใช้สารเคมีอย่างพร้อมเพรียงกันเพ่ือหลีกเลี่ยงความสูญเสียทางเศรษฐกิจของผู้ผลิ ตแต่ละรายและสร้าง
หลักประกันให้เกษตรกรมั่นใจว่าการหันมาใช้ระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนจะไม่ท าให้ผลตอบแทนสุทธิที่เป็นตัว
เงินแตกต่างจากเดิมมากนัก (Clevo Wilson and Clem Tisdell, 2001,p. 455–458) Joan Flocks และ
คณะ ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับความเข้าใจของเกษตรกรสตรีในไร่เฟิร์นที่มลรัฐฟลอริดาถึงผลกระทบของการใช้
สารก าจัดศัตรูพืชต่อสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์โดยผลการวิจัยพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ล้วนปฏิบัติตามข้อบังคับ
มาตรฐานการคุ้มครองเกษตรกรของส านักงานปกปูองสิ่งแวดล้อม 4(The Environmental Protection 
Agency’s Worker Protection Standard–WPS) ซึ่งก าหนดให้นายจ้างผู้เป็นเจ้าของฟาร์มต้องให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการใช้สารก าจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย และจัดท าระบบสาธารณูปโภคที่ถูกสุขลักษณะเพ่ือ
อ านวยความสะดวกแก่เกษตรกรในการช าระล้างร่างกายหลังใช้สารก าจัดศัตรูพืช อย่างไรก็ตาม เกษตรกรส่วน
หนึ่งได้ระบุถึงข้อจ ากัดบางประการที่เป็นอุปสรรคต่อการปูองกันตนเองจากสารเคมีอันตราย อาทิสภาพ
ภูมิอากาศที่เปียกชื้นท าให้สารเคมีซึมซับเข้าไปในเสื้อผ้า จึงมีโอกาสที่ผิวหนังต้องสัมผัสกับสารเคมีแม้จะมีการ
ปูองกันอย่างถี่ถ้วนแล้วก็ตาม นอกจากนี้อุปกรณ์ที่ใช้ปูองกันตนเองเป็นประจ า เช่น ถุงมือพลาสติกและ
หน้ากากก็สามารถสึกหรอได้ตลอดเวลา แต่นายจ้างส่วนใหญ่ไม่ค านึงถึง จุดนี้ท าให้เกษตรกรมีความเสี่ยงที่จะ
ได้รับสารเคมีในขณะปฏิบัติงาน ทั้งนี้รัฐบาลควรปรับปรุงมาตรฐานการคุ้มครองและบังคับให้นายจ้างปฏิบัติ
ตามอย่างไม่มีเงื่อนไข ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในอุปกรณ์สวมใส่ส าหรับปูองกันสารเคมีหรือการปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคของลูกจ้าง เพื่อยกระดับความปลอดภัยของเกษตรกรที่ปฏิบัติงานภาคสนามให้มากยิ่งขึ้น (Joan 
Flocks และคณะ, 2011, p. 630) 
 
  Leonardo Trasande และคณะ ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในปัจจัยการผลิตของประเทศ
ก าลังพัฒนา และผลกระทบที่มีต่อประชากรกลุ่มเยาวชน โดยเสนอทางเลือกในการจัดท านโยบายเพ่ือลดการ
ใช้สารเคมีด้วยการสนับสนุนให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยกว่าสารเคมีที่มีพิษ
ร้ายแรง การออกกฎหมายเพื่อบังคับให้ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดแสดงส่วนประกอบของสารเคมีบนฉลากสินค้าเพ่ือให้
สิทธิผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยที่สุดในตลาด ดังที่บังคับใช้ภายใต้กฎหมายSafe 
Drinking Water and Toxic Enforcement Act 1986 ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียและการขึ้นทะเบียนสารเคมี
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เพ่ือคัดกรองผลิตภัณฑ์ที่ควรได้รับอนุญาตให้น ามาใช้ในการผลิตทางอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมทั้งนี้ผู้ผลิต
และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สารเคมีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและอนุญาตให้น ามาใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม
เพ่ือเป็นเงินสนับสนุนแก่รัฐบาลเพื่อรับมือกับผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมี
ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ในมลรัฐแมสซาชูเซตส์ได้มีการออกรัฐบัญญัติว่าด้วยการลดการใช้สารพิษ(Toxics Use 
Reduction Act of 1989) เพ่ือก าหนดให้เจ้าของกิจการที่ใชสารเคมีในปริมาณสูงต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับ
รัฐเพ่ือใช้เป็นส่วนหนึ่งของเงินในกองทุนเพ่ือการศึกษาหาแนวทางลดการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต เช่น 
การวิจัยผลิตภัณฑ์ทดแทน การคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือการสนับสนุนทางเทคนิคส าหรับกิจการที่ต้องการ
ลดการใช้สารเคมีเป็นต้น (Leonardo Trasande และคณะ, 2011, p. 2404) 
  Gary Gardner ท าการศึกษาเกี่ยวกับระบบการก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated Pest 
Management–IPM) และแนวทางในการน า IPM มาใช้เพ่ือลดการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช โดยระบุว่า IPM
ตั้งอยู่บนสมมุติฐานว่าศัตรูพืชไม่สามารถก าจัดได้แต่สามารถควบคุมได้แนวคิดของระบบ IPM คือฟาร์ม
เพาะปลูกเป็นระบบนิเวศท่ีไม่ซับซ้อน ต่างจากปุาไม้ธรรมชาติซึ่งเป็นระบบนิเวศที่ซับซ้อน ทั้งนี้การระบาดของ
ศัตรูพืชในปุานั้นแทบไม่เกิดขึ้นเลย เพราะความหลากหลายทางชีวภาพท าให้ศัตรูพืชบางชนิดไม่สามารถท าลาย
ศัตรูพืชชนิดอ่ืนได้เป็นการตรวจสอบและถ่วงดุลทางธรรมชาติที่มีประสิทธิผล ดังนั้น การน าระบบนิเวศที่มี
ความหลายหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูงมาประยุกต์ใช้กับฟาร์มเพาะปลูกก็จะสามารถยับยั้งการแพร่ระบาด
ของศัตรูพืชได้ในระดับหนึ่ง ตัวอย่างเช่นการปลูกพืชแซม (Intercropping) ด้วยการปลูกพืชหลายชนิดในแปลง  
เดียวกัน เพ่ือปูองกันไม่ให้ศัตรูพืชสามารถสร้างถิ่นที่อยู่ได้หรือการปลูกพืชหมุนเวียน (Crop Rotation) เช่น
ปลูกข้าวโพดและถั่วเหลืองสลับกันไปมาในแต่ละปีเป็นต้น นอกจากนี้ IPM ยังมีวิธีการอ่ืน ๆ ในการจัดการ
ศัตรูพืช โดยอาศัยเครื่องมือทางชีวภาพ อาทิการน าเข้าแมลงสายพันธุ์ ใหม่ที่ไม่เคยมีอยู่ในระบบนิเวศวิทยา
ท้องถิ่น ซึ่งแมลงเหล่านี้ต้องได้รับการทดสอบทางวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนมีการตัดสินใจน าเข้ามา
ในประเทศเพ่ือช่วยก าจัดศัตรูพืช การปลูกพืชที่มีสารฆ่าแมลงโดยธรรมชาติเช่น ไพเรทริน (Pyrethrins)ก็เป็น
อีกทางเลือกที่ปลอดภัย แต่วิธีการที่น่าสนใจที่สุดคือการน าสารชีวฆาต (Biocide) มาใช้ซึ่งเป็นสารที่มี
แบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงจิเอนซิส (Bacillus Thiringiensis–Bt) เป็นส่วนประกอบหลัก เกิดขึ้นโดยธรรมชาติท า
ให้ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของเกษตรกร อย่างไรก็ตาม มาตรการต่างๆ ที่กล่าวมาจะไม่
สามารถบรรลุผลได้เลย หากปราศจากการพัฒนาฝีมือและทักษะของเกษตรกรการท าให้ IPM บรรลุผลได้ต้องมี
การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมจากภาครัฐ เช่น ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชในปริมาณสูง จนท าให้ศัตรูพืชบางชนิดสามารถต้านทานสารเคมีได้จนยากต่อการก าจัดท าให้ผลผลิต
ทางการเกษตรเสียหายอย่างมหาศาล รัฐบาลอินโดนีเซียจึงหันมาใช้ IPM เพ่ือจัดการศัตรูพืชอย่างยั่งยืน ทั้งนี้
รัฐบาลอินโดนีเซียตระหนักว่าการท าฟาร์มเพาะปลูกตามแนวทาง IPM นั้น จ าเป็นต้องมีการอบรมเพ่ือให้
ชาวไร่ชาวนาได้เรียนรู้เทคนิคการเพาะปลูกแบบใหม่ ดังนั้นรัฐบาลจึงท าการอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 200,000 คน สิ่งที่แตกต่างจากประเทศอ่ืนคือ มีการน ามาตรการพิเศษมาใช้โดยครูผู้ฝึกสอนทุกคนต้อง
ทดลอง ท าไร่ท านาเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และอุปสรรคในการเพาะปลูก (Trainer Unlearning) ก่อนที่จะ
ไปฝึกอบรมแก่ชาวไร่ชาวนา ซึ่งมาตรการนี้ท าให้ประเทศอินโดนีเซียประสบความส าเร็จเป็นอย่างมากในการน า
ระบบ IPM มาใช้ (Gary Gardner, 1996) T. Skevas และคณะ ได้ท าการศึกษาการออกแบบนโยบายควบคุม
สารก าจัดศัตรูพืชในสหภาพยุโรปที่มีเปูาหมายเพ่ือรณรงค์ให้การใช้สารก าจัดศัตรูพืชเป็นไปอย่างเหมาะสม ลด
ผลกระทบที่มีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับปกปูองผลิตผลทางการเกษตร ทั้งนี้ความสมดุลระหว่าง 
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การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับการดูแลสุขภาพและปกปูองสิ่งแวดล้อมสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการน า
มาตรการต่าง ๆ ที่ได้รับการออกแบบอย่างละเอียดถี่ถ้วนมาใช้การเก็บภาษีสารเคมีเป็นหนึ่งในมาตรการที่ควร
ได้รับการผลักดันซึ่งการก าหนดอัตราภาษีควรประเมินจากสี่ปัจจัยคือ 
 - ปัจจัยที่หนึ่ง โครงสร้างการผลิต (Production structure) ว่ามีการใช้สารเคมีที่มากเกินเกณฑ์หรือ
ต่ ากว่าเกณฑ์ในผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด หากปริมาณของสารเคมีอันตรายที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์มีมากเกินเกณฑ์
อัตราการเก็บภาษีก็จะมากตามไปด้วย 
 - ปัจจัยที่สอง แนวโน้มด้านความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สารก าจัดศัตรูพืช
(Attitudes towards risk and uncertainty related to pesticides application) ว่าสารพิษมีอันตรายต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพียงใดเมื่อน ามาใช้ในการเกษตร (Hazard ranking) หากยิ่งอันตรายอัตราภาษีของ
ผลิตภัณฑ์ก็จะมากตามไปด้วย 
 - ปัจจัยที่สาม คุณค่าของสารก าจัดศัตรูพืชต่อผู้บริโภค (The Value of pesticides to consumers)
เช่น ความยินยอมท่ีจะจ่าย (Willingness to Pay – WTP) เพ่ือการใช้สารก าจัดศัตรูพืชที่น้อยลง  
 - ปัจจัยที่สี่ผลกระทบทางอ้อมจากการใช้สารก าจัดศัตรูพืช (The indirect effects of pesticide 
use)ทั้งหมดนี้ต้องค านึงด้วยว่าการเก็บภาษีสารเคมีจะท าให้การใช้ผลิตภัณฑ์สารก าจัดศัตรูพืชลดลงหรือไม่
นอกจากนี้ควรมีมาตรการทางกฎหมายและนโยบายเพ่ือประกาศห้ามก็ใช้ผลิตภัณฑ์สารก าจัดศัตรูพืชบางชนิด
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการส่งเสริมให้เกษตรกรที่ใช้ระบบ IPM รวมตัวกันเพ่ือก าหนด
ข้อบังคับด้านการผลิตร่วมกัน (Common Production Rules) โดยรัฐบาลต้องให้ความสนับสนุนทางการเงิน
แก่องค์กรผู้ผลิตที่หันมาใช้ระบบ IPM และลดหย่อนภาษีเป็นพิเศษเพ่ือสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบการรายอ่ืน
ให้หันมาใช้แนวทางการผลิตที่ยั่งยืนอีกมาตรการที่ควรได้รับการผลักดัน คือการจัดล าดับความอันตรายของ
สารเคมีตามระดับความรุนแรงของสารพิษในผลิตภัณฑ์ซึ่งนอกจากจะสามารถน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดเก็บ
ภาษียังน ามาใช้ในการควบคุมผลิตภัณฑ์สารเคมีการเกษตรได้อีกด้วย โดยการก าหนดข้อบังคับให้ผลิตภัณฑ์ทุก
ชนิดต้องติดฉลากแสดงระดับความรุนแรงของสารพิษและฉลากค าเตือนถึงอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
ดังที่มีการบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ยาสูบและสุรา ทั้งนี้ควรมีการผสมผสานการด าเนินนโยบายต่าง ๆ เพ่ือชดเชย
ข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่สมบูรณ์ของแต่ละมาตรการ เช่น การเก็บภาษีอาจไม่ได้ส่งผลให้การใช้
สารก าจัดศัตรูพืชลดลง แต่สามารถสร้างความตระหนักให้แก่เกษตรกรได้การประกาศห้ามใช้ผลิ ตภัณฑ์บาง
ชนิดอาจเป็นมาตรการทีมีประสิทธิภาพ แต่อาจไม่ได้รับการสนับสนุนจากเกษตรกร และการส่งเสริมให้
เกษตรกรหันมารวมตัวกันเพ่ือท าการเกษตรที่ยั่งยืน อาจจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการสนับสนุน
ค่อนข้างมาก แต่เป็นแรงจูงใจที่ดีในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและแนวคิดของเกษตรกรในระยะยาว เป็นต้น 
(T. Skevasและคณะ, 2013, p.96-101) 
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บทที่  3 การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integreted Pest Management-IPM) 
 

  จากความตื่นตัวในการน าแนวทางการบริหารจัดการศัตรูพืช แบบผสมผสาน( Integreted Pest 
Management-IPM) ซึ่งถือเป็นวิทยาการแขนงใหม่ใช้ควบคุมศัตรูพืช จึงมีผู้น าไปใช้สลับกับค าว่า              
IPC (Integrated Pest Control) หรือการปูองกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน จึงเกิดความเข้าใจว่าใช้แทนกัน
ได้ ซึ่งโดยความหมายที่แท้จริงแล้ว IPM และ IPC มีความคล้ายคลึงกันในทางทฤษฎี และแนวทางการปฏิบัติ
แต่ IPC เป็นวิธีการน าวิธีการควบคุมศัตรูพืชวิธีการต่าง ๆ มาใช้ควบคุมศัตรูพืช เปูาหมายในพ้ืนที่ ที่มีการ
ระบาดในท้องที่เดียวกัน เช่น การใช้พันธุ์ต้านทานร่วมกับการใช้สารเคมี หรือร่วมกับการใช้ประโยชน์ จาก      
ศัตรูธรรมชาติ มาควบคุมศัตรูพืชซึ่งวิธีการต่าง ๆ เหล่านั้นจะต้องไม่ท า ให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืน
นอกเปูาหมาย และสภาพแวดล้อม ส่วนIPM เป็นแนวทางในการด าเนินงานที่จะเลือกใช้วิธีการควบคุมใด ๆ   
ก็ตามมาใช้ก าจัด หรือปราบ หรือควบคุมศัตรูพืชโดยใช้หลักทางด้านนิเวศวิทยาและเศรษฐศาสตร์ และ
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมีการตรวจสอบประชากรแมลง และค านึงถึงสภาพแวดล้อม ซึ่งผลการตัดสินใจ    
นั้น อาจจะไม่ต้องมีการควบคุมหรืออาจเลือกใช้วิธีการควบคุมวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือ หลายวิธีการผสมผสานกัน 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการด าเนินการควบคุมศัตรูพืช 
โดยใช้หลักการจัดการศัตรูพืชก็คือ การบริหารศัตรูพืชหรือการจัดการแบบผสมผสาน หรือ IPM นั่นเอง       
ค าว่า IPM จึงมี ความหลากหลายขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละประเทศในการปฏิบัติงานส าหรับ FAO โดย
ภายใต้ขอบเขตของค านิยาม IPM เน้นถึงการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เพ่ือให้เกษตรกร ได้รับประโยชน์สูงสุด ใน
ความหมายนี้ IPM คือกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่เกษตรกรควรน ามาผสมผสานใช้ควบคุมศัตรูพืชโดยค านึงถึง ผลผลิต 
ผลตอบแทนและความปลอดภัย   
 
หลักปฏิบัติส าคัญของ IPM (โดย FAO) มีดังนี้  
 
  1.  ปลูกพืชให้แข็งแรง (Grow & Healthy Crop) มีการจัดการอย่างเหมาะสมในการเลือกใช้พันธุ์ที่มี
การต้านทาน โรคและแมลง การใช้ปุ๋ย การใช้น้ า และการจัดการดิน ให้เหมาะสมซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะ        
มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช พืชที่แข็งแรงนั้นจะสามารถต้านทานต่อโรคและทดแทนการท าลายที่อาจเกิด
จากโรคและแมลงต่าง ๆ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อผลผลิตของพืชนั้น ๆ การท าให้พืชแข็งแรงจึงเป็นพ้ืนฐานแรกใน
ระบบการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานที่จะท าให้ผลผลิตดีหรือไม่ดี  
  2.  อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ (Conserve Natural Enemies) ในระบบนิเวศเกษตรทุกระบบ จะมี
สิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ หรือศัตรูธรรมชาติ ซึ่งเป็นมิตรของเกษตรกร ช่วยควบคุมปริมาณของศัตรูพืชอยู่
ตลอดเวลา การเรียนรู้ถึงความเคลื่อนไหวของประชากรศัตรูพืชเข้าใจวิธีการจัดการศัตรูพืช การรู้จักบทบาท
ของศัตรูธรรมชาติศัตรูพืช วงจรชีวิต ห่วงโซ่อาหาร จึงเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือให้ศัตรูธรรมชาติยังคงอยู่ เพ่ือ
ประโยชน์ของเกษตรกร รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการเพ่ิมปริมาณของศัตรูธรรมชาติ   ทราบถึงผลกระทบของ
สารเคมีก าจัดวัชพืชหรือสารเคมีก าจัดแมลงศัตรูพืชต่อศัตรูธรรมชาติ  การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี  เป็นการ
ใช้ประโยชน์จากศัตรูธรรมชาติ (Natural enemies) ของศัตรูพืชซึ่ง ประกอบด้วย ตัวห้ าหรือแมลงห้ า 
(Predators)        ตัวเบียนหรือแมลงเบียน (Parasites หรือ Parasitoids) เชื้อโรค (Pathogens) ของศัตรูพืช 
และชีวินทรีย์ที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ไปท าการควบคุมศัตรูพืช ไม่ว่าจะเป็นแมลงศัตรูพืชโรคพืช หรือวัชพืช  ศัตรู
ธรรมชาติ  (Natural  Enemies) คือสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ที่อาศัยอยู่ร่วมกับพืช สัตว์ และแมลงที่เป็นสาเหตุ 
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ท าให้เกิดการตายของพืช สิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์เหล่านี้ ได้แก่ ตัวห้ า ตัวเบียน และเชื้อโรคของศัตรูพืช ซึ่งจะ
ท าลายศัตรูเหล่านี้ให้มีปริมาณลดลงและลดความเสียหายของศัตรูพืช      

2.1  การใช้ตัวห้ าหรือแมลงห้ า (Predators)  คือ  สัตว์หรือแมลงชนิดใดชนิดหนึ่งที่กินสัตว์หรือแมลง
อ่ืนหรือที่ เรียกว่า “เหยื่อ (Prey)” เป็นอาหาร โดยทั่วไปตัวห้ าจะมีขนาดใหญ่และเข็งแรงกว่าเหยื่อ และจะท า 
ให้เหยื่อตายในเวลารวดเร็ว ตัวห้ า 1 ตัว สามารถกินเหยื่อได้หลายตัวและหลายชนิด อีกทั้งยังสามารถกินเหยื่อ
ได้ทุกระยะการเจริญเติบโตตั้งแต่ไข่  ตัวอ่อน หรือหนอน  ดักแด้และตัวเต็มวัย  ตัวอย่างของตัวห้ า  นก  กบ  
คางคก  กิ้งก่า  งู  แมงมุม  โดยแมลงตัวห้ าต่าง ๆ ที่มีทั้งชนิด และปริมาณมากกว่าสัตว์ตัวห้ า อ่ืน ๆ เช่น 
แมลงปอ  ด้วงเต่าลายหยัก ด้วงเต่าสีส้ม  ด้วงดิน  แมลงช้างปีกใส  มวนพิฆาต มวนเพชฌฆาต ตั๊กแตนต าข้าว 
เป็นต้น  ตัวห้ าสามารถจ าแนกตามลักษณะนิสัยการกินเหยื่อออกไปเป็น 2 ประเภท คือ           

    1)  ตัวห้ าที่มีปากแบบกัด ตัวห้ าพวกนี้จะกัดกินและเคี้ยวทุกส่วนของเหยื่อ ท าให้เหยื่อตายในเวลา
อันรวดเร็ว เช่น ด้วงเต่าตัวห้ า  ตั๊กแตนต าข้าว  ด้วงดิน เป็นต้น              

2)  ตัวห้ าที่มีปากแบบแทงดูด  ตัวห้ าพวกนี้จะใช้ปากที่แหลมของมันแทงเข้าไปในเหยื่อ ท าให้
เหยื่อเป็นอัมพาต เคลื่อนไหวไม่ได้ จากนั้นจะดูดกินของเหลวจากตัวเหยื่อ จนท าให้ตัวเหยื่อตายในที่สุด เช่น 
มวนพิฆาต มวนเพชฌฆาต มวนตาโต เป็นต้น       

2.2  การใช้ตัวเบียนหรือแมลงเบียน (Parasites หรือ Parasitoids)     คือ สัตว์หรือแมลงขนาดเล็ก
ด ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยการเกาะกินหรืออยู่บนแมลงอาศัย (Hosts) ชนิดอ่ืนที่มีขนาดใหญ่กว่า ท าให้สัตว์หรือแมลง
อาศัยนั้นอ่อนแอและตายในที่สุด ตัวเบียนจะสามารถเข้าท าลายและเจริญเติบโตได้ในทุกระยะของสัตว์     
หรือแมลงอาศัย คือ ทั้งไข่ ตัวอ่อนหรือ หนอน ดักแด้ และ ตัวเต็มวัย ตัวเบียน 1 ตัว ต้องการสัตว์หรือแมลง
อาศัยเพียงตัวเดียวในการเจริญเติบโตจนครบวงจรชีวิตของมัน (ตั้งแต่ระยะไข่ จนถึงตัวเต็มวัย) และเฉพาะ     
ตัวเบียนเพศเมียเท่านั้นจะท าลายสัตว์หรือแมลงอาศัยโดยการใช้อวัยวะวางไข่ (Ovipositor) ของมันแทงลงใน
หรือบนตัวสัตว์หรือแมลงอาศัย ตัวเบียนที่พบเช่นแตนเบียนไข่อนาสตาตัส  แตนเบียนไข่ทริคโคแกรมม่า   
แตนเบียน หนอนโคทีเซีย  แตนเบียนหนอนอะแพนทีเลส      

2.3 การใช้เชื้อโรค (Pathogens)  คือ  จุลินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่และเจริญเติบโตบนสัตว์หรือแมลงอาศัย 
ท าให้สัตว์หรือ แมลงอาศัยนั้นเป็นโรคและตายในที่สุด จุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดโรค ได้แก่ เชื้อไวรัส  
เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา  ไส้เดือนฝอย  และโปรโตซัว  ในธรรมชาติศัตรูพืช (แมลงศัตรูพืช  สัตว์  ศัตรูพืช  โรคพืช  
และวัชพืช) จะถูกจุลินทรีย์ต่างๆท าลายอยู่เสมอ จุลินทรีย์จึงเป็นศัตรูธรรมชาติที่ส าคัญในการควบคุมประชากร
ของศัตรูพืชให้อยู่ในระดับต่ า  

1) การใช้เชื้อไวรัสควบคุมศัตรูพืช (Viral Biopesticide)   การน าเชื้อไวรัสโรคแมลงมาใช้ควบคุม
แมลงศัตรูพืชก าลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง โดยทั่วไปแล้วมักจะพบการระบาดของเชื้อไวรัสของแมลง
ในสภาพธรรมชาติอยู่ในแหล่งที่มีการระบาดของศัตรูพืชอย่างรุนแรง การระบาดของไวรัส จะท าให้จ านวน
ประชากรของศัตรูพืชลดลงอย่างรวดเร็ว เชื้อไวรัสที่น ามาใช้ควบคุมแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ เชื้อไวรัส 
ชนิด Nuclear Polyhedrosis Virus หรือที่เรียกย่อว่า NPV เป็นไวรัสที่มีความเฉพาะเจาะจงสูงมากท าลาย
เฉพาะแมลง เปูาหมาย เช่น เชื้อไวรัส NPV ของหนอนกระทู้หอม ก็จะท าลายเฉพาะหนอนกระทู้หอม        
เชื้อไวรัส NPV ของหนอนเจาะสมอฝูาย ก็จะท าลายเฉพาะหนอนเจาะสมอฝูาย ไม่ท าลายแมลงชนิดอ่ืน       
จึงปลอดภัยต่อแมลงศัตรูธรรมชาติชนิดอ่ืน ๆ ข้อดีของเชื้อไวรัส NPV คือ สามารถเพ่ิมจ านวนในแมลงที่มัน
ท าลายได้เป็นจ านวนมากในเวลาอันรวดเร็ว และท าให้แมลงตายได้ สามารถแพร่ระบาดออกไป หรือถ่ายทอด
ไป กับแม่ผีเสื้อโดยติดไปกับไข่จนเกิดการระบาดในรุ่นลูกเมื่อสภาพแวดล้อม และที่ส าคัญคือ ไวรัส NPV 
สามารถสร้างผลึกโปรตีนห่อหุ้มอนุภาคเชื้อไวรัสเอาไว้ ท าให้อยู่คงทนในสภาพแวดล้อมตัวแมลงได้ด ี
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ลักษณะอาการเมื่อแมลงได้รับเชื้อไวรัสเข้าไป ตัวหนอนจะเคลื่อนไหวช้าลง กินอาหารน้อยลง ล าตัว
เริ่มเปลี่ยนสีหนอนจะ พยายามไต่ขึ้นส่วนยอดของพืชและเกาะอยู่นิ่ง ๆ หยุดกินอาหาร และจะตายในลักษณะ
ห้อยหัวและส่วนท้องลงเป็นรูปตัววีหัวกลับหลัง  จากนั้นผนังล าตัวจะแตกออก ผลึกโปรตีนที่ห่อหุ้มไวรัสจะ
แพร่กระจายออกและแพร่ขยายออกไปได้โดยลม น้ า และแมลงท าให้เกิดการระบาดของโรคได้            

2) การใช้เชื้อแบคทีเรียควบคุมศัตรูพืช (Bacterial Biopesticide)   (Bactericide) แบคทีเรียเป็น 
จุลินทรีย์ที่มีอยู่ทั่วไปในดินและพืช มีทั้งชนิดที่เป็นประโยชน์และชนิดที่ท าให้เกิดโทษ แบคทีเรียที่น ามาใช้
ควบคุมศัตรูพืชนั้น ส่วนใหญ่อยู่ในสกุลบาซิลลัส (Bacillus) เช่น บาซิลลัส ทูริงเจนซิส (Bacillus 
thuringiensis หรือ BT)  ซึ่งมีข้อดี คือเป็นแบคทีเรียที่มีความเฉพาะเจาะจงสูงต่อแมลงเปูาหมาย เช่น    
หนอนกระทู้หอม  หนอนคืบ  หนอนใยผัก  หนอนผีเสื้อขาว  หนอนเจาะสมอฝูาย  ปลอดภัยต่อแมลงศัตรู
ธรรมชาติและแมลงที่เป็นประโยชน์อ่ืนๆ BS (Bacillus  subtilis) ควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อรา และแบคทีเรีย 
ได้มีการทดลองแล้วว่ามีความปลอดภัยต่อมนุษย์  สัตว์  พืช และสภาพแวดล้อม  ลักษณะการท าลายแมลง  
คือ แมลงจะต้องกินเชื้อแบคทีเรียเข้าไปสู่กระเพาะ และผนังเซลล์ เกิดสารพิษท าให้แมลงหยุดชะงักการกิน
อาหาร  เคลื่อนไหวช้าลง  เกิดอาการบวมแตกและแมลงตายในที่สุด             

3)  การใช้เชื้อราควบคุมศัตรูพืช (Fungal Peslicide)(Fungicide)   ในการควบคุมโรคและแมลง   
โดยใช้เชื้อรานั้นในต่างประเทศมีการใช้กันอย่างมากมายหลายชนิด ส่วนในบ้านเราที่มีการใช้และการผลิต
ขยายและจ าหน่าย พอแยกได้ คือการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  ในการควบคุมโรครากเน่า – โคนเน่า โรคเหี่ยวที่
มีเชื้อสาเหตูจากเชื้อรา   การใช้เชื้อราบิวเวอเรีย  ควบคุมเพลี้ยไฟ ไรแดง  แมลงหวี่ขาว และเพลี้ยอ่อน    
เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล ฯลฯ             

4) การใช้ไส้เดือนฝอยควบคุมศัตรูพืช   ไส้เดือนฝอยเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในดินและน้ า มี
ทั้งชนิดที่เป็นสาเหตุโรคพืช เช่น ไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.) ที่ท าให้เกิดโรครากปมใน     
มะเขือเทศ พลู และผักอ่ืนอีกหลายชนิดและไส้เดือนฝอยที่มีชีวิตหากินเป็นอิสระ (Free Living) อยู่ในดินไม่
เป็นสาเหตุของโรคพืช ซึ่งบรรดาไส้เดือนฝอยที่มีชีวิตหากินเป็นอิสระนี้ มี 2 กลุ่ม ที่มีการ น ามาใช้ประโยชน์ใน
การควบคุมแมลงศัตรูพืช คือ สไตน์เนอร์นีม่า (Steinernema) และเฮทเทอโรแรบดิทิส (Heterorhabditis) 
ชนิดที่มีจ าหน่ายเป็นการค้าและใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ Steinernema carpocapsae เพราะสามารถ  เข้า
ท าลายแมลง ศัตรูพืชได้หลายชนิด โดยไส้เดือนฝอยก็จะขับถ่ายแบคทีเรียชนิดหนึ่งซึ่งเป็นพิษต่อแมลงออกมา 
ท าให้แมลงตายภายใน 24 – 48 ชั่วโมง  
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บทที่ 4 ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงศัตรูพืช สายพันธุ์ไทย 
 

ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงสายพันธุ์ไทย  มีชื่อสกุลว่า Steinernema sp. จัดเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก   
โดยไส้เดือนฝอยระยะเข้าท าลายแมลงมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า มีลักษณะล าตัวกลมยาวคล้ายเส้นด้าย มี     
ความยาวล าตัวเฉลี่ย 0.432 มิลลิเมตร  และความกว้างเฉลี่ย 0.022 มิลลิเมตร  ล าตัวไม่แบ่งเป็นข้อเป็นปล้อง 
มีผนังชั้นนอกเป็นรอยหยัก ยืดหยุ่นได้   มีอวัยวะเพ่ือการด ารงชีวิตประกอบด้วย ช่องขับถ่ายทางผิวหนัง  
เส้นประสาท ทางเดินอาหาร  อวัยวะสืบพันธุ์แบบแยกเพศผู้ เพศเมีย  และกล้ามเนื้อ แต่ไม่พบระบบไหลเวียน
โลหิต และระบบหายใจ  

แหล่งอาศัย ตัวอ่อนระยะที่ 3 ของไส้เดือนฝอยหรือระยะเข้าท าลายแมลง จะอาศัยอยู่ในดินที่ระดับ
ความลึก 4-6 นิ้ว  ซึ่งมีการกระจายตัวในหลายพื้นท่ีของประเทศไทย  พบในเนื้อดินทั้งชนิดดินร่วน ดินร่วนปน
ทราย และดินเหนียว  สามารถอยู่ในดินได้ นาน 6-8 เดือน โดยตัวอ่อนระยะที่ 3 นี้จะไม่กินอาหาร  และ     
ไม่เจริญเติบโตในขณะอยู่ในดิน  ส่วนไส้เดือนฝอยที่ระยะการเจริญเติบโตอ่ืนๆ จะอาศัยอยู่ภายในตัวแมลง
เท่านั้น และไม่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมภายนอกตัวแมลง  

 
การเป็นพาราสิตในตัวแมลง  
 
ไส้เดือนฝอย Steinernema sp. เป็นพาราสิตได้ทั้งในระยะตัวหนอนและตัวเต็มวัยของแมลง สามารถ

เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ให้ลูกรุ่นใหม่ภายในล าตัวไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงสายพันธุ์ไทย ของหนอนอย่าง
ต่อเนื่องจนแมลงหรือหนอน เหลือแต่ซาก จึงเคลื่อนที่ออกจากซากเหยื่อ ในช่วงที่เป็นตัวอ่อนระยะที่ 3 ลงสู่ดิน   
ซึ่งตัวอ่อน ระยะที่ 3 นี้ มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี ที่สุด  สามารถอยู่ในดินเพ่ือรอเหยื่อแมลงใหม่ได้ 
มากกว่า 6 เดือน  โดยพบว่าแมลงระยะตัวหนอน หลายชนิดเป็นแหล่งอาหารที่ดีของไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย 
เมื่อเข้าไปเป็นพาราสิตในตัวหนอน จะสามารถเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้ 2-3 ชั่วอายุ  ให้ลูกรุ่นใหม่ตั้งแต่ 
10,000-100,000 ตัวต่อ หนอน 1 ตัว (ขึ้นกับชนิดและขนาดของหนอน)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ภาพที่ 1  ลักษณะการเข้าท าลายของไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย 
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กลไกการฆ่าแมลง 
  
เมื่อไส้เดือนฝอยที่อาศัยอยู่ในดินพบแมลงเหยื่อจะเคลื่อนที่เข้าสู่ตัวแมลง โดยผ่านทางช่องเปิดตาม

ธรรมชาติได้แก่ ทางปาก ช่องขับถ่าย หรือรูหายใจทาง ผิวหนัง จากนั้นเข้าสู่ช่องว่างภายในตัวแมลงซึ่งมี        
น้ าเลือด  ไส้เดือนฝอยจะปลดปล่อยแบคทีเรียแกรมลบ Xenorhabdus sp. ที่อาศัยอยู่บริเวณล าไส้ส่วนหน้า 
ของไส้เดือนฝอยระยะเข้าท าลายลงสู่กระแสเลือดของแมลง  โดยแบคทีเรียดังกล่าว จะสามารถสร้างสารพิษที่
มีผลท าให้แมลงเกิดภาวะเลือดเป็นพิษ และตายอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง  และสีของล าตัว
แมลงจะเปลี่ยนเป็นสีด าแตไ่ม่เน่าเละ     

 
 
 
 
 
 
 

 
 
            ภาพที่ 2   กลไกการฆ่าแมลง 
 

วงจรชีวิต 
 
วงจรชีวิตเริ่มจากไส้เดือนฝอยตัวอ่อนระยะที่ 3 เข้าสู่ตัวแมลงโดยแมลงกิน เข้าไปหรือเข้าตามช่องเปิด

ตามธรรมชาติของแมลง  จากนั้นเคลื่อนตัวเข้าสู่น้ าเลือดของแมลงพร้อมปล่อยแบคทีเรียที่สร้างสารพิษเข้าสู่
กระแสเลือด  ท าให้เลือดของแมลงเป็นพิษ  แมลงเหยื่อจะตายภายในเวลา 12-24 ชั่วโมง  เซลล์ของแบคทีเรีย 
สามารถเพ่ิมปริมาณในน้ าเลือดของแมลงได้   และไส้เดือนฝอยจะใช้เซลล์ของแบคทีเรียในการเจริญเติบโตและ
ขยายพันธุ์  โดยไส้เดือนฝอยตัวอ่อนระยะที่ 3 เมื่ออยู่ในตัวแมลงจะเจริญเติบโตโดยวิธีการลอกคราบ         
จากตัวอ่อนระยะที่ 3 เป็น ตัวอ่อนระยะที่ 4 จากนั้นพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยแยกเพศผู้และเพศเมีย โดยตัวเต็มวัย 
เพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้ 3 เท่า  สามารถผลิตไข่ได้มากกว่า 800-1,000 ฟอง ต่อตัวเมีย 1 ตัว  มีการจับ
คู่ผสมพันธุ์  เมื่อไข่ได้รับการผสมจะพัฒนาเป็นตัวอ่อน ระยะที่ 1 ในไข่ และฟักออกจากไข่ ลอกคราบเป็นตัว
อ่อนระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ตามล าดับ  ใช้เวลาประมาณ 4-5 วันต่อ 1 รอบวงจรชีวิต  โดยจะช้าหรือเร็ว
ขึ้นกับ อุณหภูมิและชนิดของแมลงเหยื่อ และจ านวนรอบของวงจรชีวิตยังขึ้นกับขนาดของแมลง   โดยอยู่
ระหว่าง 1-3 ชั่วอายุ  เมื่อแมลงเริ่มแห้งเป็นซาก  ไส้เดือนฝอยตัวอ่อนระยะที่ 3 จะสะสมอาหารส ารอง
ประเภทไขมันบริเวณเนื้อเยื่อที่อยู่ระหว่างผิวหนังกับกล้ามเนื้อช่องท้อง  และดูดกลืนเซลล์แบคทีเรียเก็บไว้
บริเวณล าไส้ส่วนหน้าก่อน จากนั้นจึงเคลื่อนตัวออกจากซากของแมลงเพ่ือรอแมลงเหยื่อตัวใหม่ ต่อไป 
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                  ภาพที่ 3  วงจรชีวิตการเข้าท าลายไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย 
 
ศักยภาพของไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย 
 

 ไส้เดือนฝอย Steinernema สายพันธุ์ไทย  มีศักยภาพในการควบคุมแมลง ได้หลายชนิด ได้แก่ แมลง
ในกลุ่มหนอนผีเสื้อ และกลุ่มหนอนด้วง  เช่น หนอนใย ผัก  หนอนกระทู้หอม  หนอนกระทู้ผัก  หนอนเจาะ
สมอฝูาย  ด้วงหมัดผัก  หนอนด้วงในฟาร์มไก่  ด้วงกุหลาบ  หนอนด้วงแมลงนูนหลวง  ตลอดจนมีศักยภาพใน 
การใช้ก าจัดปลวกในสวนผลไม้  สวนยางพารา  สวนปาล์มน้ า มัน  และปลวกท าลายกล้าไม้สวนปุา 
นอกจากนั้น ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยมีคุณสมบัติทนทานอุณหภูมิได้สูง 38 องศาเซลเซียส  เหมาะสมที่จะน า 
มาใช้ก าจัดแมลงในสภาพภูมิอากาศเขตร้อนเช่น ประเทศไทย  และยังเพาะเลี้ยงเพ่ิมปริมาณได้ง่ายในอาหาร
เทียมราคาถูก   เกษตรกรหรือผู้สนใจสามารถเพาะเลี้ยงใช้เองได้ด้วยวัสดุ-อุปกรณ์ไม่ยุ่งยากใน การเตรียมท า
เองได้ง่าย  และต้นทุนต่ า เพ่ือน าไปใช้ก าจัดแมลงศัตรูเปูาหมาย ทดแทนสารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       ภาพที่ 4  ไส้เดือยฝอยสายพันธุ์ไทยก าจัดแมลงศัตรูพืช 
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บทที่ 5 กระบวนการเพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยใช้เองในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 
 
 การเพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยใช้เอง เป็นเทคโนโลยีการเพ่ิม ขยายไส้เดือนฝอยให้ได้ปริมาณ

มากๆ  เพ่ือน าไปใช้พ่นก าจัดแมลงศัตรูเปูาหมาย ในแปลงปลูก โดยเฉพาะแมลงที่เป็นศัตรูส าคัญในผัก ได้ แก่ 
หนอนใยผัก  หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก และด้วงหมัดผัก รวมทั้งการใช้ก าจัดด้วงกุหลาบ หนอน     
แมลงนูนหลวงและปลวกท าลายรากมันส าปะหลัง   ด้วยวิธีท าอย่างง่ายๆ สะดวก ประหยัดเวลา และลดต้นทุน   
โดยการใช้ชุดผลิตไส้เดือนฝอยส าเร็จรูปพร้อมใช้  ซึ่งประกอบด้วยวัสดุ-อุปกรณ์ที่มีราคาถูก ใช้งานง่าย         
มีขั้นตอนการเตรียมไม่ยุ่งยาก  และใช้พ้ืนที่ในการเพาะเลี้ยงเพียง 1 -2 ตารางเมตรเท่านั้น สามารถผลิต  
ไส้เดือนฝอยได้จ านวนมากเพียงพอต่อการใช้พ่นเพ่ือก าจัดแมลงครอบคลุมพ้ืนที่ปลูก 1 ไร่ ต่อ 1 รอบการผลิต 
และผลิตขยายได้อย่างต่อเนื่อง  เกษตรกรสามารถวางแผนการ เพาะเลี้ยงด้วยตนเอง และจะมีไส้เดือนฝอยใช้  
ก าจัดแมลงตลอดฤดูปลูก ซึ่งเป็นการพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 
ขั้นตอนการผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย  
 

1. ชุดผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยพร้อมใช้ มีอุปกรณ์ดังนี้ 
 

1.1. หม้อนึ่งฆ่าเชื้ออาหารชนิดไฟฟูา 1,500 วัตต์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 ซม. สูง 40 ซม. พร้อมแผ่น
ตะแกรงรอง วางในหม้อนึ่งเพ่ือปูองกันไม่ให้ภาชนะแช่น้ า จ านวน 1 ใบ  

1.2. ภาชนะผสมอาหารพร้อมฝาปิด ปริมาตร 1.6 ลิตร จ านวน 1 ใบ  
1.3. ภาชนะคลุกอาหาร เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม. สูง 12 ซม. จ านวน 1 ใบ 
1.4. ถุงทนร้อนชนิดหนา ขนาด 15x22 ซม. จ านวน 20 ใบ 
1.5. ถุงพลาสติกทนร้อนขนาด 24 x 36 นิ้ว จ านวน 1 ใบ  
1.6. กระบอกฉีดแอลกอฮอล์ 70% ส าหรับฆ่าเชื้อ พร้อมผ้าเช็ดท าความสะอาด 1 ผืน 
1.7. อุปกรณ์ใส่หัวเชื้อ ได้แก่ กระบอกฉีดยาขนาด 20 มล. พร้อมเข็มเบอร์ 18  
1.8. ถุงมุ้งกันแมลงส าหรับใส่ภาชนะเพาะเลี้ยงขณะบ่มเพาะ จ านวน 1 ใบ  
1.9. อาหารเพาะเลี้ยง (ไข่ 4 ฟอง+น้ ามันหมู 130 มล.+น้ า 260 มล. ต่อการเพาะเลี้ยง 1 ครั้ง)  
1.10. ก้อนฟองน้ าตัดรูปทรงสี่เหลี่ยม 1 x 1 ซม. (น้ าหนัก 40 กรัม ต่อการเพาะเลี้ยง 1 ครั้ง)  
1.11. หัวเชื้อไส้เดือนฝอย จ านวน 1 ถุง (บรรจุ 1 ล้านตัวต่อการเพาะเลี้ยง 1 ครั้ง) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                           ภาพที่ 5 ชุดผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยพร้อมใช้ 
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ขั้นตอนการผลิตไส้เดือนฝอย 
 
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยง 
 
  สูตรอาหารเทียมชนิดแข็งกึ่งเหลวที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงขยายไส้เดือนฝอย ประกอบด้วยแหล่ง

สารอาหาร 2 ชนิดที่ส าคัญคือ โปรตีนจากไข่ไก่หรือไข่เป็ด ผสมไขมันที่ได้จากสัตว์ (น้ ามันหมู)  เป็นแหล่ง
อาหารที่สามารถหาได้ง่าย และราคาถูก  มีอัตราส่วน ในการผสม คือใช้อาหารสูตรไข่ไก่หรือไข่เป็ด ผสมน้ ามัน
หมู และน้ า ปริมาตร 650 มล. ที่อัตราส่วน 4:2:4  ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน  น าไปคลุกกับก้อนฟองน้ าตัด 1x1 
ซม. น้ าหนัก 40 กรัม (ดังแสดงภาพที่ 6-7) 

 
 หมายเหตุ :  ส าหรับในส่วนของพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง จ าเป็นที่จะต้องมีการปรับสูตร  เพ่ือให้ได้มาตรฐาน

ฮาลาล  จึงต้องเปลี่ยนสูตรอาหาร จากน้ ามันหมู เป็น น้ ามันไก่ น้ ามันวัว หรือน้ ามันปลา 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
  

                       ภาพที่ 6  สูตรอาหารที่ใช้ในการผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย  
 

 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
                     ภาพที่ 7  ขั้นตอนการท าอาหารเทียมชนิดแข็งก่ึงเหลว 
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 ขั้นตอนที่ 2 การผสมสูตรอาหาร 
 

 น าแผ่นฟองน้ าจ านวน 4 แผ่น ตัดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 1x1 ซม. ได้ก้อนฟองน้ าน าหนัก 40 กรัม 
ใส่ในภาชนะ จากนั้นเทอาหาร เพาะเลี้ยงสูตรไข่ผสมน้ ามันหมูผสมน้ าที่เขย่าแล้ว ลงบนก้อนฟองน้ า            
ใช้มือคลุกเคล้าผสมให้อาหาร ดูดซับในก้อนฟองน้ าให้ทั่วทุกก้อน  ได้เป็นก้อนอาหาร  จากนั้นน า ก้อนอาหาร
แบ่งใส่ลงในถุงเพาะชนิดทนร้อน ขนาด 15x22 ซม. จ านวน 20 ใบ เฉลี่ยเท่าๆ กัน  แล้วปิดภาชนะ เตรียม
น าไปอบนึ่งฆ่าเชื้อ (ภาพท่ี 8 -9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
                           ภาพที่ 8   การคลุกอาหารและบรรจุภาชนะ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 9  การจัดทรงถุงเป็นรูปทรงสามเหลี่ยม พับปากถุง 2 ทบ กว้าง 1 ซม. น าไปเย็บด้วยที่เย็บกระดาษ 
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ขั้นตอนที่ 3 การนึ่งฆ่าเชื้อภาชนะบรรจุอาหารเพาะเลี้ยง 
 น าไปนึ่งฆ่าเชื้ออาหารในหม้อนึ่งน้ าเดือด 100  องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที พักให้อาหารเย็น     

ในโรงผลิตฯ แล้วใช้กรรไกรขลิบที่สันสามเหลี่ยมยาว 1 ซม.  ท าการดูดหัวเชื้อไส้เดือนฝอยด้วยกระบอกฉีดยา
พร้อมเข็ม  ฉีดผ่านถุงลงไปในก้อนอาหาร  จ านวน 1 มล. มี 50,000 ตัวต่อถุง น าไปบ่มเพาะในถุงมุ้งกันแมลง  
เป็นเวลา 7 วัน ที่อุณหภูมิ ห้อง (28-30oซ) ไส้เดือนฝอยสามารถเพ่ิมจ านวนได้ 300 เท่า หรือ 15 ล้านตัวต่อถุง
หรือ 300 ล้านตัวต่อการผลิต 1 ครั้ง (ภาพท่ี 10 ) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
           ภาพที่ 10  การนึ่งฆ่าเชื้อ 
 
 
ขั้นตอนที่ 4 การใส่หัวเชื้อไส้เดือนฝอย 
  ใช้แอลกอฮอล์ 70% ฉีดพ่นลงบนผ้าสะอาด  น าผ้าไปเช็ดฆ่าเชื้อบริเวณ พ้ืนที่ใส่หัวเชื้อ  มือของผู้
ปฏิบัติ  และภาชนะบรรจุอาหารเพาะเลี้ยงที่ผ่านการนึ่ง แล้วโดยเฉพาะบริเวณฝาภาชนะ  จากนั้นใช้กระบอก
ฉีดยาปริมาตร 20 มิลลิลิตร พร้อมเข็มเบอร์ 18 ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว แทงผ่านถุงบรรจุหัวเชื้อและดูดไส้เดือน 
ฝอยจากถุงทั้งหมดในครั้งเดียว   และน าไปฉีดผ่านถุงร้อนของภาชนะบรรจุอาหาร ลงสู่ก้อนอาหาร โดยแบ่งใส่
ประมาณ 1 มิลลิลิตรต่อภาชนะ  (1 มิลลิลิตร มีหัวเชื้อ 50,000 ตัว) รวม 20 ภาชนะ และท าการเขย่าภาชนะ
เบาๆ ให้หัวเชื้อไส้เดือนฝอย กระจายทั่วก้อนอาหาร (ภาพท่ี 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ภาพที่ 11  ขั้นตอนการใส่หัวเชื้อไส้เดือนฝอย 
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ขั้นตอนที่ 5 การบ่มเพาะเลี้ยง  
 น าภาชนะบรรจุก้อนอาหารที่ใส่หัวเชื้อแล้วไปตั้งวางในถุงมุ้งกันแมลง  น าไปบ่มเพาะในห้องที่มีอากาศ
ถ่ายเท อุณหภูมิขณะบ่มเพาะไม่ร้อนเกินไป (อุณหภูมิที่เหมาะสมระหว่าง 27-33 องศาเซลเซียส และไม่เกิน 
35 องศาเซลเซียส)  ไส้เดือนฝอยจะเจริญ เติบโตและขยายพันธุ์ภายในภาชนะเพาะเลี้ยงจนอาหารหมด ใช้
เวลาประมาณ 7 วัน อาจสังเกตเห็นไส้เดือนฝอยเคลื่อนที่เกาะรอบภาชนะเพาะเลี้ยงเป็นเส้นตาข่ายสีขาวหรือ
รวมกลุ่มกันเป็นกระจุกการใส่หัวเชื้อไส้เดือนฝอยเริ่มต้นจ านวน 50,000 ตัวต่อภาชนะเพาะเลี้ยง และตั้งวาง
บ่มเพาะเป็นเวลา 7 วัน  ไส้เดือนฝอยจะเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ในอาหารเพาะเลี้ยงเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 300 เท่า 
หรือเฉลี่ยเท่ากับ 15 ล้านตัวต่อภาชนะ (ภาพท่ี 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ภาพที่ 12  การบ่มเพาะเลี้ยง 
 
  ขั้นตอนที่ 6 การแยกผลผลิตไส้เดือนฝอยจากถุงเพาะเลี้ยง   
 
 การแยกผลผลิตไส้เดือนฝอยจากถุงเพาะเลี้ยง  วิธีการแยกผลผลิตไส้เดือนฝอยออกจากก้อนฟองน้ า
โดยการเทก้อนฟองน้ าจากถุงเพาะลงในภาชนะหรือถังพลาสติก และเติมน้ าพร้อมหยดน้ ายาล้างจานลงไป
ประมาณ 2-3 หยด เพื่อช่วยลดคราบไขมัน ท าการกวนและขย าก้อนฟองน้ าให้ผลผลิตไส้เดือนฝอยหลุดออกมา
อยู่ในน้ า ล้างน้ าซ้ า 2-3 ครั้ง  เพ่ือล้างไส้เดือนฝอยออกให้หมดจากก้อนฟองน้ า จากนั้นเททั้งหมดผ่านตะแกรง
หรอื กระชอนเพ่ือกรองแยกก้อนฟองน้ าทิ้งไป  ส่วนของน้ าที่ผ่านตะแกรงลงสู่ถังจะมีไส้เดือนฝอย จ านวนมาก
ที่ได้จากการเลี้ยงขยายในถุงเพาะ  น าไปใส่ถังพ่นสารเคมีชนิดสะพายหลัง เติมน้ าครบ 20 ลิตร  สามารถน าไป
พ่นก าจัดแมลงศัตรูพืชได้ทันที (ภาพท่ี 13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ภาพที่ 13   การแยกผลผลิตไส้เดือนฝอยจากภาชนะเพาะเลี้ยง 
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             บทที่ 6  ข้อพึงระวังในกระบวนการเพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอย 
 

 ทุกขั้นตอนของการเพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอยในอาหารสูตรไข่ผสมน้ ามันหมู  (สามารถใช้น้ ามันไก่ 
น้ ามันวัว หรือน้ ามันปลา) และน้ า มีข้อพึงระวังตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 จนถึงขั้นตอนที่ 5  ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่ประสบ
ผลส าเร็จในการเพาะขยาย  สาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ ที่ท าให้ไส้เดือนฝอยไม่เจริญเติบโตและขยายพันธุ์หรือ
เพ่ิมจ านวนได้น้อยคือ 

 1. การใช้อาหารเพาะเลี้ยงที่ไม่มีคุณภาพ ได้แก่ ไข่หมดอายุ  น้ ามันหมูเก็บ ไว้นานเกินไป และน้ าไม่
สะอาด น ามาใช้เป็นวัตถุดิบ ท าให้คุณค่าของสารอาหาร ไม่เพียงพอให้ไส้เดือนฝอยเจริญเติบโตหรือขยายพันธุ์
ลดลง  

2. การผสมสูตรอาหารไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกัน ไข่แดงยังเป็นก้อนไม่แตก รวมกับน้ ามันหมูและน้ า ท าให้
เนื้อของอาหารไม่สม่ าเสมอ เมื่อน าไปคลุกกับก้อนฟองน้ า 

 3. การคลุกอาหารกับก้อนฟองน้ าไม่ทั่วถึงทุกก้อน บางก้อนมีอาหารแฉะ เกินไป หรือบางก้อนแห้ง  
 4. เกิดการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ อ่ืนๆ ได้แก่ รา และแบคทีเรีย  มีโอกาส ปนเปื้อนมากท่ีสุดในช่วงการ 

ใส่หัวเชื้อผ่านรูที่ฝาภาชนะบรรจุอาหาร ซึ่งมีสปอร์ของจุลินทรีย์แพร่กระจายทั้งในอากาศ พ้ืนที่ใส่หัวเชื้อ   
และมือของผู้ปฏิบัติ  จึงควรท าความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ 70% ก่อนใส่หัวเชื้อ รวมทั้งในช่วงตั้งวางบ่ม 
เพาะไม่ควรหยิบจับภาชนะเพาะเลี้ยง  และควรตั้งวางในพื้นที่ท่ีสะอาด  ปราศจากมด แมลงหวี่  แมลงวัน หรือ
แมลงอ่ืนๆ เล็ดลอดเข้ามาในถุงมุ้ง (ภาพท่ี 14) 
       5. การใช้หัวเชื้อไส้เดือนฝอยที่หมดอายุแล้ว จึงควรตรวจสอบวันหมดอายุก่อนใช้ทุกครั้ง          โดยหัว
เชื้อมีอายุ 1 เดือน ซึ่งมีระบุวันที่ผลิตบนถุงบรรจุ  
      6. การน าอุปกรณ์ชุดผลิตมาใช้ ครั้งต่อไปควรล้างท า ความสะอาดด้วย น้ ายาล้างจานหรือน้ าสบู่ และผึ่ง
ให้แห้ง ก่อนใช้   ได้แก่ภาชนะผสมอาหาร  ภาชนะคลุกอาหาร  ภาชนะบรรจุอาหาร และกระบอกฉีดยาพร้อม
เข็ม  อาหารเพาะเลี้ยงปนเปื้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
                                ภาพที่ 14  การปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ 
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บทที่ 7 การใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยในแปลงพืชผัก 
 

 การใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยเพื่อก าจัดแมลงศัตรูผัก ได้แก่  คะน้า  กวางตุ้ง และผักกาดขาว  ซึ่งมี
อายุปลูก 45 วัน  และแมลงศัตรูส าคัญที่พบเข้า ท าลายใบผักคือ หนอนใยผัก  หนอนกระทู้ผัก  หนอนกระทู้
หอม หนอนคืบ และด้วง หมัดผัก  การใช้ไส้เดือนฝอยพ่นก าจัดแมลงเปูาหมายเหล่านี้  จึงควรมีความรู้ 
เกี่ยวกับวงจรชีวิตและการระบาดของแมลง  เพื่อวางแผนการเพาะเลี้ยงไส้เดือน ฝอย และการใช้ที่เหมาะสมให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพ่นชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอย  ซึ่งขึ้นกับอัตราและจ านวนครั้งของการพ่นสัมพันธ์กับ
การระบาดของแมลงใน แปลงปลูก หากพบแมลงระบาดมากควรพ่นทุก 5-7 วัน  ถ้าระบาดน้อยสามารถลด 
จ านวนครั้งลงเป็นพ่นทุก 10 วัน การใช้ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงศัตรูพืชอย่างถูกวิธี ดังนั้น เกษตรกรจึงควร
ส ารวจ แปลงปลูกอย่างสม่ าเสมอ  หากพบ แมลงศัตรูผักส าคัญ  5 ชนิดนี้  จ านวน 1 ตัวต่อ 2 ต้น ควรมีการใช้
ไส้เดือนฝอย พ่นก าจัดทันที  เพ่ือควบคุมประชากร และการแพร่ระบาดของแมลงเหล่านี้  ก่อนท าความ
เสียหายให้กับใบผัก (ภาพท่ี 15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ภาพที่ 15  แผนผังการใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยในแปลงพืชผัก 
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บทที่ 8 ค าแนะน าการน าไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยไปใช้ประโยชน์ 
 

 1. ท าการส ารวจแมลงในแปลง หากพบแมลงศัตรูผัก จ านวน 1 ตัวต่อ 2 ต้น ควรพ่นไส้เดือนฝอยทันที  
 2.ควรพ่นช่วงเย็นเพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดด และพ่นให้ถูกตัวแมลงให้มากท่ีสุด 
 3. เขย่าถังพ่นสารบ่อยครั้งเพ่ือปูองกันไส้เดือนฝอยตกตะกอน 
 4. ผลผลิตไส้เดือนฝอยที่ได้จากการเพาะเลี้ยง 7 วัน ควรน าไปใช้ให้หมดภายใน 5-7 วัน 
 5. ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย ไม่สามารถใช้ได้กับหนอนเจาะผล หรือหนอนเจาะฝักได้ (ภาพที่ 16-17) 
    
          โดยมีอัตราการใช้ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงศัตรูผัก ดังแสดงในตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 การใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยก าจัดแมลงศัตรูผัก 
ล าดับที่ ชนิดแมลงศัตรูผัก อัตราการใช้ วิธีการใช้ 

1.  หนอนใยผัก / หนอนกระทู้หอม 
/ หนอนคืบ/หนอนกระทู้ผัก /  
หนอนเจาะสมอฝูาย 
ขนาดล าตัว 10 –40 มม. 

5 ถุงเพาะ (ไส้เดือนฝอย75 ล้านตัว)   
ใส่ถังพ่นแบบสะพายหลัง เติมน้ าครบ 
20 ลิตร ใช้พ่นก าจัดแมลง ครอบคลุม
พ้ืนที่ 400 ตารางเมตร (1 ใน 4 ของไร่) 
 

เริ่มพ่นเมื่อพบตัว
หนอนในแปลงผัก 1 
ตัว ต่อ 2 ต้น ควรใช้
ในช่วงเย็นทุก 5-7 
วัน และพ่นให้ถูกตัว
หนอนให้มากท่ีสุด    
 

2. หนอนด้วงหมัดผักและตัวเต็มวัย 
 

10 ถุงเพาะ (ไส้เดือนฝอย 150 ล้านตัว) 
ใส่ถังพ่นแบบสะพายหลัง เติมน้ าครบ 
20 ลิตร ใช้พ่นก าจัดแมลง ครอบคลุม
พ้ืนที่ 400 ตารางเมตร (1 ใน 4 ของไร่) 

 

3. หนอนแมลงนูนหลวง   
 

ใช้แบบถังพ่น 2 ถุงเพาะ (ไส้เดือนฝอย 
30 ล้านตัว)  ใส่ถังพ่นแบบสะพายหลัง 
เติมน้ าครบ 20 ลิตร พ่นครอบคลุมพ้ืนที่ 
400 ตารางเมตร (1 ใน 4 ของไร่) 
ผ่านระบบน้ าหยด 
10 ถุงเพาะ (ไส้เดือนฝอย 150 ล้านตัว) 
ใส่ในถังน้ า 100 ลิตร ครอบคลุมพื้นที่ 1 
ไร่ (1,600  ตารางเมตร) 

เริ่มพ่นพร้อมปักท่อน
พันธุ์ มันส าปะหลั ง  
ก่อนใช้ควรให้น้ าใน
แปลง เ พ่ื อ ให้ ดิ นมี
ความชื้น พ่นบริเวณ
โคนท่อนพันธุ์เพ่ือให้
ไส้เดือนฝอยเคลื่อนที่
ตามความชื้นของดิน 
เ ข้ า ท า ล า ย แ ม ล ง
เหยื่อได้อย่างรวดเร็ว 
ควรพ่นเดือนละ 1-2 
ครั้ง  
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              ภาพที่ 16 ลักษณะหนอนที่ตายจากการเข้าท าลายของไส้เดือนฝอยสายพันธ   ์ไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 17 ลักษณะการเข้าท าลายของหนอนเจาะผล และหนอนเจาะฝัก 
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