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บางทา่นทีอ่า่นงานเขยีนเกีย่วกบัการจดัการศตัรพูชื อาจสงัเกตหวัขอ้ "การจดัการศตัรพูชืโดยวธิผีสมผสาน" 
(Integrated Pest Management หรอืตวัยอ่คอื IPM) มกัใชส้ลบักบั "การควบคมุศตัรพูชืโดยวธิี
ผสมผสาน" (Integrated Pest Control หรอืตวัยอ่คอื IPC) ทัง้สองอยา่งมคีวามใกลเ้คยีงกนัมาก อยา่งไรก็
ตาม IPC หมายถงึวธิกีารตา่งๆทีใ่ชใ้นการควบคมุศตัรพูชื รวมถงึการบูรณาการสารกาํจดัศตัรพูชืทีเ่ป็น
ธรรมชาตกิบัสารเคมเีขา้ดว้ยกนั สว่น IPM น้ันมกีารพจิารณาถงึปัจจยัทางดา้นนิเวศนว์ทิยาและเศรษฐกจิ 
รวมถงึการใหค้วามสาํคญักบัการเฝ้าดอูยา่งระมดัระวงัถงึชนิดและปรมิาณศตัรพูชืทีอ่ยูใ่นบรเิวณน้ันและ
สภาพแวดลอ้มโดยรอบ ทัง้นีว้ธิแีบบ IPM อาจไม่จาํเป็นตอ้งมกีารควบคมุศตัรพูชื หรอืเลอืกเพยีงการควบคมุ
บางวธิทีีด่กีวา่ หรอืวธิทีีด่ทีีส่ดุคอืการใชห้ลายวธิรีวมกนัเพือ่ใหไ้ดป้ระโยชนส์งูสดุตอ่เศรษฐกจิ สงัคม และ
สิง่แวดลอ้มของคณุ  ดงัน้ันวธิกีารหลายๆวธิขีอง IPM จงึไดร้บัการสง่เสรมิโดยองคก์ร FAO เพือ่ใหบ้รรลุ
เป้าหมายทีแ่ตกตา่งกนัในแต่ละประเทศ ทีเ่ป็นการนําเสนอวธิทีีเ่ป็นรปูธรรมใหก้บัเกษตรกรในการตอ่สูก้บั
ศตัรพูชืไดใ้นลกัษณะทีจ่ะสง่เสรมิการผลติพชืผลทีด่ตีอ่สขุภาพ ใหผ้ลตอบแทนดา้นการเงนิ และมคีวาม
ปลอดภยัตอ่ทกุสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 



หลกัการจดัการศตัรูพชืโดยวธิผีสมผสาน (โดยองคก์ร FAO) 

 

1. ปลูกพชืทีแ่ข็งแรง 

หลกัการสาํคญัของ IPM คอืใหค้วามสาํคญักบัการเลอืกพนัธุพ์ชืทีต่า้นทานโรคและแมลงศตัรพูชืตาม
ธรรมชาต ิตลอดจนการใหปุ้๋ ย การใหนํ้า้ และการจดัการดนิทีจ่ะชว่ยใหพ้ชืเตบิโตไดด้ทีีส่ดุ การปลกูพชืที่
แข็งแรงทีม่คีวามตา้นทานโรคและแมลงไดด้ทีีสุ่ดคอืพืน้ฐานเบือ้งตน้ของ IPM 

2. เขา้ใจและรกัษาดูแลนกัล่าในธรรมชาต ิ

 มนัีกลา่ในธรรมชาต ิหลายชนิดทีเ่ป็นมติรกบัการทาํเกษตรแบบยัง่ยนื ดงัน้ัน เกษตรกรจงึตอ้งสงัเกตชวีติ
ของแมลงเพือ่จะเขา้ใจกลุม่สิง่มชีวีติของศตัรพูชืทีอ่าศยัในบรเิวณน้ันและรูถ้งึบทบาทของนักลา่ในธรรมชาตทิี่
อยูใ่นวงจรชวีติและห่วงโซอ่าหารในพืน้ทีก่ารเกษตร การควบคมุศตัรพูชืดว้ยวธิทีางชวีภิาพทีม่ปีระสทิธภิาพ
ควรมกีารผสมผสานดว้ยกนักบัศตัรูธรรมชาตทิีเ่ป็นนักลา่ในธรรมชาตนีิ ้ดว้ย ไม่วา่จะเป็น ตวัหํา้ ตวัเบยีน 
และเชือ้โรค 

2.1 ตวัหํา้ เป็นสตัวห์รอืแมลงทีล่า่สตัวห์รอืแมลงอืน่ๆเป็นเหยือ่ และโดยทัว่ไปแลว้เหยือ่น้ันจะมขีนาด
เล็กกวา่ มปีรมิาณมากกวา่ และอยูใ่นทกุระยะของชว่งวยั (ไข,่ ตวัออ่น, ดกัแด,้ ตวัเต็มวยั) ตวัหํา้ทีเ่ป็นศตัรู
ธรรมชาตทิีพ่บสว่นใหญไ่ดแ้ก ่นก, กบ, คางคก, กิง้กา่, งู, แมงมุม, แมลงปอ,ดว้งเตา่ลายหยกั, ดว้งเตา่สสีม้, 
ดว้งดนิ, แมลงชา้งปีกใส, มวนพฆิาต และตัก๊แตนตาํขา้ว โดยตวัหํา้สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสองกลุม่ ไดแ้ก ่

   2.1.1. ตวัหํา้แบบปากกดั (เชน่ ดว้งเตา่ลายหยกั, ดว้งเตา่สสีม้, ดว้งดนิ) 

   2.1.2 ตวัหํา้ทีม่ปีากแบบแทงดดู ( เชน่ มวนพฆิาต) 

2.2. ตวัเบยีน เป็นสิง่มชีวีติขนาดเล็กทีม่อียูบ่นสิง่มชีวีติอืน่ ทีเ่รยีกวา่สตัวห์รอืแมลงอาศยั โดยทาํให ้
สตัวห์รอืแมลงน้ันออ่นแอหรอืตายไปในทีส่ดุ ตวัเบยีนสามารถเขา้ไปอยูภ่ายในและเตบิโตไดใ้นทกุระยะของสตัว ์
หรอืแมลงอาศยั (ไข,่ ตวัออ่น, ดกัแด,้ ตวัเต็มวยั) และมชีวีติอยูไ่ดต้ลอดในสตัวห์รอืแมลงอาศยัเพยีงตวัเดยีว 
ตวัเบยีนทีเ่ป็นตวัเมยีจะทาํอนัตรายเหยือ่ดว้ยการวางไขใ่นตวัเหยือ่ ตวัอยา่งเชน่ แตนเบยีนไตรโคแกรมมา และ
แตนเบยีนอนาสตาตสั  

2.3 เช ือ้โรค คอืจลุนิทรยีท์ีอ่าศยัและเจรญิเตบิโตในสตัวห์รอืแมลง จนเป็นสาเหตทุาํใหเ้กดิโรค หรอืทาํ
ใหต้ายในทีส่ดุ เช ือ้โรคทีท่าํใหเ้กดิโรคนีไ้ดแ้ก ่เช ือ้ไวรสั, เช ือ้แบคทเีรยี, เช ือ้รา, ไสเ้ดอืนฝอย และโปรโตซวั 
โดยตามธรรมชาตแิลว้ เช ือ่โรคหลายชนิดจะโจมตแีมลงศตัรพูชื จงึถอืวา่เช ือ้โรคเหลา่นีเ้ป็นองคป์ระกอบ
สาํคญัในการควบคมุศตัรพูชืแบบผสมผสาน 

2.3.1. เช ือ้ไวรสัเพือ่การกาํจดัศตัรพูชืแบบชวีภาพ: การใชป้ระโยชนจ์ากเชือ้ไวรสัเพือ่กาํจดั
ศตัรพูชืเร ิม่เป็นทีส่นใจในวงกวา้ง ตวัอยา่งทีข่องไวรสัชนิดนีท้ีม่ปีระสทิธภิาพสงูคอืไวรสัเอ็นพวี ี(NPV 
ยอ่มาจาก Nuclear Polyhedrosis) ซึง่ถอืเป็นไวรสักาํจดัศตัรพูชืทางชวีภาพทีส่ามารถกาํหนด
เป้าหมายศตัรพูชืบางชนิดไดอ้ยา่งเจาะจง เชน่ ไวรสัเอ็นพวีขีองหนอนกระทูห้อมจะทาํรา้ยเฉพาะ
หนอนกระทูห้อม และไวรสัเอ็นพวีขีองหนอนเจาะสมอฝ้ายก็จะทาํรา้ยเฉพาะหนอนเจาะสมอฝ้าย โดย
แมลงทีม่ปีระโยชนช์นิดอืน่จะไม่ถกูรทาํรา้ย ไวรสัเอ็นพวีสีามารถเพิม่จาํนวนขึน้อยา่งรวดเรว็ภายใน
ตวัอาศยั และทาํใหต้วัอาศยัน้ันตายไปอยา่งรวดเรว็ และยงัสามารถแพรก่ระจายไดโ้ดยง่าย รวมถงึการ
แพรก่ระจายเชือ้โดยผเีสือ้  

อาการ: เมือ่ตวัหนอนตดิเชือ้เอ็นพวีแีลว้ พวกมนัจะเร ิม่เคลือ่นไหวชา้ลง กนินอ้ยลง ตวัจะเร ิม่เปลีย่นส ี
และพวกมนัจะพยายามปีนไปบนยอดปลายสดุของตน้พชื พวกมนัจะเกาะอยูน่ิ่ง หยดุกนิอาหาร และ



ตายไปในลกัษณะหอ้ยหวั ผนังทีช่อ่งทอ้งจะเปิดออกและปลอ่ยอนุภาคโปรตนีทีต่กผลกึของเอ็นพวีทีีม่ี
ไวรสัอยูอ่อกมาและแพรก่ระจายไปตามลมและนํา้ ซ ึง่ทาํใหแ้มลงศตัรพูชืพวกเดยีวกนัไดร้บัเช ือ้ไวรสันี้
เขา้ไป 

2.3.2. เช ือ้แบคทเีรยีเพือ่การกาํจดัศตัรพูชืแบบชวีภาพ (แบคทเีรยีกาํจดัศตัรพูชื): แบคทเีรยี
คอืจลุนิทรยีท์ีอ่าศยัอยูใ่นพชืและดนิ และมที ัง้ทีเ่ป็นอนัตรายและเป็นประโยชน ์แบคทเีรยีทีม่กันิยมใช ้
กนัมากทีส่ดุเพือ่การกาํจดัศตัรพูชืแบบชวีภาพคอืแบคทเีรยี ในกลุม่สกลุบาซลิลสั (Bacillus) เชน่ 
บาซลิลสั ทรูนิเจนซสิ (Bacillus Thuringiensis หรอืBt) ทีส่ามารถกาํหนดเป้าไปทีแ่มลงศตัรพูชืที่
เจาะจงได ้เชน่ หนอนกระทูห้อม, หนอนคบืกะหลํ่า, หนอนใยผกั, หนอนผเีสือ้ขาว และหนอนเจาะสมอ
ฝ้าย โดยไม่มผีลทีท่าํอนัตรายตอ่แมลงศตัรพูชืธรรมชาตทิีเ่ป็นประโยชน ์นอกจากนีย้งัมเีช ือ้ 
บาซลิลสั ซบัทลิสิ (Bacillus subtilis หรอื Bs) ทีส่ามารถควบคมุโรคทีเ่กดิจากเชือ้ราและแบคทเีรยี
ได ้และไดร้บัการพสิจูนแ์ลว้วา่ปลอดภยัตอ่มนุษย ์สตัวแ์ละพชืและสิง่แวดลอ้ม โดยแมลงจะตอ้งกนิ
แบคทเีรยีนีเ้ขา้ไปกอ่น แลว้แบคทเีรยีจงึจะเขา้ไปสูก่ระเพาะและผนังเซลล ์แลว้ปลอ่ยพษิทีจ่ะทาํให ้
ระบบยอ่ยอาหารทาํงานชา้ลง ทาํใหแ้มลงมอีาการบวม และตวัแตกตายในทีส่ดุ 

2.3.3. เช ือ้ราเพือ่การกาํจดัศตัรพูชื: มเีชือ้ราอยูห่ลายชนิดทีนํ่ามาใชท้ัว่โลกเพือ่ตอ่สูก้บั
ศตัรพูชืและโรคพชืตา่งๆ ในประเทศไทย เชือ้ราทีใ่ชม้ากทีส่ดุคอืไตรโคเดอรม่์า (Trichoderma) และ
บวิเวเรยี (Beuveria) โดยเชือ้ไตรโคเดอรม่์าจะนํามาใชเ้พือ่ควบคมุโรครากเน่าและโรคเหีย่วทีเ่กดิจาก
เชือ้ราชนิดอืน่ สว่นเชือ้บวิเวเรยีนํามาใชค้วบคมุเพลีย้ไฟ, ไรแดง, แมลงหวีข่าว, เพลีย้ออ่น และเพลีย้
กระโดดสนํีา้ตาล เป็นตน้ 

2.3.4. ไสเ้ดอืนฝอย: ไสเ้ดอืนฝอยเป็นสิง่มชีวีติขนาดเล็กทีอ่าศยัอยูใ่นดนิและนํา้ ไสเ้ดอืน
ฝอยบางชนิดเป็นสาเหตขุองโรคบางอยา่ง เชน่ ไสเ้ดอืนฝอย Meloidogyne spp. ทีท่าํใหเ้กดิโรค
รากปมในมะเขอืเทศ หมาก และผกัตา่งๆ สว่นไสเ้ดอืนฝอยชนิดอืน่ทีเ่รยีกวา่ ไสเ้ดอืนฝอยที ่“หากนิ
อสิระ” จะไม่กอ่ใหเ้กดิโรค ไสเ้ดอืนฝอยเหลา่นีจ้ะแบ่งเป็น 2 กลุม่ทีนํ่าไปใชค้วบคมุศตัรพูชื ไดแ้ก ่
สไตนเ์นอรนี์ม่า (Steinernema) และเฮทเทอโรแรบดทิสิ (Heterorhabditis) พนัธุท์ีนิ่ยมใชก้นัมาก
ทีส่ดุคอื Steinernema carpocapsae  ทีใ่ชท้าํลายแมลงหลายชนิดดว้ยการขบัแบคทเีรยีทีเ่ป็นพษิ
เขา้ไปในตวัแมลงเหลา่น้ัน และทาํใหแ้มลงตายภายใน 24-48 ช ัว่โมง 

2.4. สารธรรมชาตเิพือ่ควบคมุศตัรพูชื: มพีชืหลายชนิดในไประเทศไทยทีส่ามารถนํามาใช ้
ประโยชนเ์ป็นสารควบคมุศตัรพูชื และบางแห่งมกีารใชก้นัมาเป็นเวลานานแลว้ เชน่ สะเดา ขา่ ขมิน้ 
สาบเสอื ตะไคร ้หนอนตายหยาก หางไหล และพชืชนิดอืน่ๆทีส่ามารถใชเ้ป็นสารไล ่และสารยบัยัง้การ
กนิและการเตบิโตของแมลงศตัรพูชื ในบรรดาพชืเหลา่นี ้สะเดาถอืเป็นพชืทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ 
สารสกดัทีไ่ดจ้ากสะเดามกีารนํามาใชอ้ยา่งแพรห่ลายในประเทศไทยและทัว่โลกเพือ่ควบคมุศตัรพูชื 

 

วธิอีนุรกัษแ์ละปกป้องศตัรธูรรมชาต ิ

1. ปกป้องและอนุรกัษพ์ชืทีใ่ชเ้ป็นอาหารของเหลา่ศตัรธูรรมชาตทิีอ่ยูใ่นฟารม์ นาขา้ว ไร ่และสวน พชืเหลา่นี้
ไดแ้กพ่ชืในสกลุ Jussiaea ไดแ้กต่น้เทยีนชนิดตา่งๆ, ตน้ขาเขยีด,  บานไม่รูโ้รยป่า, สาบแรง้สาบกา, ผกับุง้ 
และหญา้ตา่งๆ ตน้พชืเหลา่นีไ้ม่ไดม้คีวามสาํคญัทางเศษฐกจิ แตเ่กสรดอกและนํา้หวานของพวกมนัเป็น
อาหารตลอดทัง้ปีใหก้บัแมลงศตัรธูรรมชาตทิีม่ปีระโยชน ์ซ ึง่ชว่ยใหป้ระชากรแมลงเหลา่นีม้สีขุภาพแข็งแรง
และขยายพนัธุไ์ดด้ ี



2. สรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมแกก่ารดาํรงชวีติของศตัรธูรรมชาต ิวธิหีน่ึงคอืการนําวธิปีลกูพชืหมุนเวยีน
มาใช ้ซ ึง่จะชว่ยใหศ้ตัรธูรรมชาตมิชีวีติอยูไ่ดต้ลอดทกุฤดกูาล ขณะเดยีวกนัก็เป็นการควบคมุแมลงศตัรไูม่ให ้
เพิม่ปรมิาณขึน้ในฤดกูาลปลกูถดัไป 

3. เพิม่ความชืน้ดว้ยการรดนํา้ หรอืใหนํ้า้ทีพ่อเพยีงในบรเิวณแปลงปลกูในชว่ยฤดแูลง้ วธินีีจ้ะชว่ยใหศ้ตัรู
ธรรมชาตดิาํรงชวีติอยูแ่ละขยายพนัธุไ์ด ้

4. ไม่เผาตอซงัขา้วหลงัจากการเก็บเกีย่ว เพราะจะเป็นการทาํลายสมดลุของระบบนิเวศของไรน่า สาเหตหุน่ึง
ทีท่าํใหแ้มลงศตัรพูชืขยายพนัธุอ์ยา่งรวดเรว็ในชว่ยตน้ฤดปูลกูคอืการทีศ่ตัรธูรรมชาตถิกูฆ่าตาย 

5. คอยสงัเกตศตัรธูรรมชาตแิละศตัรพูชือยา่งใกลช้ดิและสม่ําเสมอ ไม่ใชส้ารเคมใีนพืน้ทีท่ีม่ศีตัรธูรรมชาติ
จาํนวนมากและศตัรพูชืจาํนวนนอ้ย เป็นตน้ 

ประโยชนข์องการดแูลศตัรธูรรมชาต ิ

1. การทีเ่กษตรกรใชม้าตรการการดแูลปกป้องศตัรธูรรมชาต ิถอืเป็นการใชป้ระโยชนท์รพัยากรธรรมชาตทิีม่ี
อยูแ่ลว้ในฟารม์ นาขา้ว และสวน เพือ่การควบคมุศตัรพูชืในระยะยาวและมปีระสทิธภิาพ   

2. การชว่ยรกัษาระบบนิเวศทีส่มดลุจะลดจาํนวนศตัรพูชืทีม่อียูแ่ละการเกดิขึน้ใหม่ของศตัรพูชื 

3. การควบคมุศตัรพูชืดว้ยวธิทีางชวีภาพทาํใหพ้ชืมคีวามปลอดภยัในการรบัประทาน จงึเป็นประโยชนต์อ่
ผูบ้รโิภค 

4. การควบคมุศตัรพูชืดว้ยวธิทีางชวีภาพใหผ้ลตอบแทนแกเ่กษตรกรในหลายๆ ดา้น ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ 
สงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยการลดปรมิาณสารเคมกีาํจดัศตัรพูชืทีต่อ้งนําเขา้และลดอปุสรรคทีต่อ้งพบในการ
สง่ออกไปยงัตลาดตา่งประเทศ 

3. สํารวจแปลงปลูกอย่างสมํ่าเสมอ 

   เป็นเร ือ่งสาํคญัมากทีเ่ราตอ้งตดิตามและประเมนิการเตบิโตของพชืทีเ่ราปลกู รวมถงึโรคทีพ่บ วชัพชื และ
แมลงศตัรพูชื ควรมกีารสาํรวจแปลงปลกูทกุสปัดาหเ์พือ่หาดคูวามเสยีหายทีเ่กดิจากศตัรพูชืและปัจจยัอืน่ๆ ที่
สง่ผลตอ่ระบบนิเวศ เชน่ ศตัรธูรรมชาต ิดนิ นํา้ และคณุภาพอากาศ รวมถงึสิง่อืน่ๆ ทีจ่ะสง่ผลตอ่พชืทีป่ลกูไว ้

4. เกษตรกรคอืผูเ้ชีย่วชาญ 

องคป์ระกอบสาํคญัของการเกษตรสมยัใหม่นีค้อืเกษตรกรจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัการผลผลติและ
รายไดข้องตนเอง ซ ึง่หมายถงึการทาํความเขา้ใจวา่สว่นประกอบตา่ง ๆ มคีวามเกีย่วขอ้งกนัอยา่งไรและนํา
ความเขา้ใจน้ันมาสูก่ารจดัการฟารม์ วธินีีจ้ะชว่ยใหเ้กษตรกรมอีสิระ ในการเพิม่ประสทิธภิาพและขอบเขต
ศกัยภาพของการจดัการ การเป็นผูเ้ช ีย่วชาญในฟารม์จงึหมายถงึการเรยีนรูท้กัษะใหม่ๆ และไดร้บัความเขา้ใจ
ทีถ่กูตอ้งเกีย่วกบัระบบนิเวศทางการเกษตร 

วธิกีารควบคมุศตัรพูชื 

วธิกีารควบคมุศตัรพูชืดว้ยวธิทีางชวีภาพมตีัง้แตว่ธิทีีง่่ายมากซึง่เกษตรกรสามารถปฏบิตัไิดท้กุวนัดว้ยตวัเอง 
เมือ่ไดร้บัการฝึกอบรมทีถ่กูตอ้ง ไปจนถงึวธิทีีย่ากขึน้และตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมเฉพาะทาง นักวทิยาศาสตร ์
ดา้นการเกษตรและเกษตรกรมอือาชพีจะเขา้ใจดวีา่ในบรรดาวธิกีารเหลา่นี ้มบีางวธิไีดผ้ลเพยีงเล็กนอ้ย 
ในขณะทีว่ธิอีืน่ๆ มผีลรนุแรง ซ ึง่น่ีคอืเหตผุลทีต่อ้งใชว้ธีตีา่งๆรว่มกนัหรอืผสมผสานกนั โดยเป้าหมายสงูสดุ
คอืการหาการผสมผสานทีไ่ดผ้ลมากทีส่ดุ ประหยดัทรพัยากรมากทีส่ดุ ปลอดภยัทีสุ่ดสาํหรบัเกษตรกรและ
ผูบ้รโิภค และเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มมากทีส่ดุ 



วธิทีางชวีภาพทีใ่ชค้วบคุมศตัรูพชื 

1. การจดัการการปลูกทีเ่หมาะสม 

วธินีีห้มายถงึการรกัษาสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมเพือ่ชว่ยใหพ้ชืเจรญิเตบิโต มคีวามแข็งแรง และตา้นทาน
ศตัรพูชื 

1.1 การปรบัปรุงดนิ หมายถงึการเตรยีมแปลงปลกูทีม่รีะดบั pH ทีเ่หมาะสมเพือ่ใหพ้ชืเตบิโตไดด้ ี
ใหม้ปีรมิาณแรธ่าต ุและความสม่ําเสมอของหนา้ดนิ โดยไม่เอือ้ตอ่การเจรญิเตบิโตของศตัรพูชื 

1.2 การใชพ้นัธุพ์ชืทีด่ ีพนัธุพ์ชืทีม่คีณุภาพจะตา้นทานศตัรพูชืไดด้กีวา่ โดยใหใ้ชอ้ตัราสว่นการ
ปลกู ระยะห่าง และฤดูกาลทีเ่หมาะสม 

1.3 การใหน้ํ้าและปุ๋ย ใหนํ้้าและปุ๋ ยเป็นประจาํในปรมิาณและสตูรทีเ่หมาะสม  

1.4 การไถพรวน ศตัรพูชืบางชนิดจะถกูกาํจดัไปเมือ่ดนิถกูพลกิกลบัขึน้และไดร้บัแสงแดด  

1.5 การกําจดัวชัพชื วชัพชืหลายชนิดเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของศตัรพูชืและเป็นแหลง่อาศยัรองของโรค
พชื นอกจากนีว้ชัพชืยงัแยง่อาหารพชืทีเ่ราปลกูจนทาํใหพ้ชืปลกูออ่นแอ  

1.6 การตดัแตง่กิง่ เมือ่กิง่กา้นยาวเกนิไป ใบไมก็้จะเตบิโตหนาแน่นเกนิไป ทาํใหพ้ชืไม่สามารถ
สงัเคราะหแ์สงไดไ้ม่เต็มที ่อกีทัง้ยงัทาํใหค้วามชืน้เพิม่ขึน้ ทาํใหก้ลายเป็นแหลง่ทีอ่ยูอ่าศยัทีข่อง
ศตัรพูชืไดด้ขีึน้ 

1.7 การปลูกพชืหมุนเวยีน ควรมกีารปลกูพชืหมุนเวยีนกนัไปในแตล่ะฤด ูหรอือาจปลกูสลบักนัไป
ระหวา่งพชืทีอ่ยูค่นละตระกลู จะเป็นการชว่ยตดัแหลง่อาหารของแมลงศตัรพูชืหลายชนิด 

1.8 การปลูกพชืผสม หากปลกูพชืชนิดเดยีวกนัในพืน้ทีข่นาดใหญ่และจาํนวนศตัรพูชืมเีพิม่ขึน้ จะ
เกดิการระบาดอยา่งรวดเรว็เป็นวงกวา้ง ดงัน้ัน การปลกูพชืหลายชนิดทีผ่สมผสานกนัจะชว่ยจาํกดั
แหลง่อาหารของศตัรพูชืและทาํใหโ้อกาสในการแพรก่ระจายลดลง  

1.9 การเลือ่นเวลาปลูก บางคร ัง้ควรทาํการเลือ่นการปลกูพชืประจาํปีบางชนิดหรอืพชืทีม่อีายสุ ัน้ 
เพือ่หลกีเลีย่งชว่งเวลาทีโ่รคจะลกุลาม ตวัอยา่งเชน่ ในประเทศไทย มกัทาํการปลกูมนัสาํปะหลงั
ในชว่งปลายฤดฝูนตัง้แตเ่ดอืนตลุาคมถงึมกราคม จากน้ันตน้มนัสาํปะหลงัจะเขา้สูฤ่ดแูลง้ในเดอืน
มนีาคม-เมษายน ตรงกบัอากาศรอ้นซึง่เหมาะเป็นอยา่งยิง่สาํหรบัการแพรก่ระจายของเพลีย้แป้งมนั
สาํปะหลงั ดงัน้ันจงึควรปลกูมนัสาํปะหลงัในชว่งตน้ฤดฝูน ประมาณกลางเดอืนเมษายนเพือ่ไม่ใหม้นั
สาํปะหลงัขาดนํา้และยงัคงความแข็งแรง จากน้ันฤดฝูนจะเกดิสภาพทีไ่ม่เอือ้อาํนวยตอ่เพลีย้แป้งมนั
สาํปะหลงั อกีตวัอยา่งหน่ึงคอืการแพรก่ระจายของเพลีย้กระโดดสนํีา้ตาลในประเทศไทยในนาขา้วทีม่ี
การปลกูขา้วตลอดทัง้ปี นาขา้วนีเ้ป็นแหลง่อาหารสาํหรบัเพลีย้กระโดดสนํีา้ตาลทีไ่ม่มวีนัหายไป 
ดงัน้ันจงึแนะนําวา่ไม่ควรปลกูขา้วเกนิปีละสองคร ัง้เพือ่ชว่ยยบัยัง้วงจรชวีติของเพลีย้กระโดดสนํีา้ตาล  

2. การใชว้ธิกีล (Mechanical Control) 

เป็นการใชเ้คร ือ่งมอืหรอือปุกรณเ์พือ่ลดจาํนวนปรมิาณศตัรพูชื หากจาํนวนศตัรพูชืลดลงพอแลว้ สามารถใช ้
แรงงานคนได ้ 

2.1 ใชม้อืทําลาย เป็นรปูแบบการควบคมุศตัรพูชืทีง่่ายทีส่ดุ คอืใชม้อืจบัแมลงศตัรูพชืทีเ่กาะอยูบ่น
ตน้ หรอืจบัตน้แลว้เขยา่ใหแ้มลงรว่งหลน่ลงมาแลว้นําไปทาํลาย  



2.2 ใชแ้รงงานคน โดยการตดัแตง่กิง่พชืทีเ่ป็นโรค หรอืทีม่แีมลงปกคลมุอยู ่จากน้ันนําไปเผาไฟ
เพือ่ทาํลายศตัรพูชื   

2.3 ใชมุ้ง้คลุม การใชมุ้ง้คลมุนีเ้พือ่แยกพชืทีป่ลกูไวจ้ากแมลงทีอ่ยูภ่ายนอกไม่ใหเ้ขา้มา  

2.4 ใชก้บัดกั แมลงและสตัวศ์ตัรพูชือืน่ๆ เชน่ หนู, นก, และคา้งคาว อาจกาํจดัโดยการใชก้บัดกั  

2.5 เครือ่งจกัรทีใ่ชม้อเตอร ์เคร ือ่งจกัรทีท่าํงานดว้ยมอเตอรบ์างชนิดสามารถใชใ้นการควบคมุ
สตัวร์บกวนได ้เชน่ เคร ือ่งจบัตัก๊แตนและเคร ือ่งดูดแมลง  

3. การใชว้ธิฟิีสกิส ์(Physics Control) 

เป็นการใชว้ธิกีารและเคร ือ่งมอืทางวทิยาศาสตรเ์พือ่ลอ่ ขบัไล ่และกาํจดัศตัรพูชืโดยการใชค้วามรอ้น 
เสยีง และแสง    

3.1 การใชร้งัส ีการฉายรงัสสีามารถใชเ้พือ่กาํจดัศตัรพูชืออกจากพชืผลกอ่นสง่ออกไปตา่งประเทศ 
เชน่ การฉายรงัสผีลไมก้อ่นสง่ออกไปยงัอเมรกิาเพือ่ฆา่หนอนเจาะเมล็ดทเุรยีน ดว้งงวงเจาะเมล็ด
มะม่วง และแมลงวนัผลไมพ้วก Bactrocera dorsalis และ B. Correcta หรอืบางคร ัง้มกีารฉายแสง
สมุนไพรเพือ่ฆ่าเช ือ้รา    

3.2 เสยืง เคร ือ่งมอืแบบใชม้อืถอื ทีผ่ลติคลืน่เสยีงทีค่วามถีต่ํ่า สามารถใชไ้ลศ่ตัรพูชืบางชนิดออก
จากพืน้ทีไ่ด ้ 

3.3 ความรอ้น การนําดนิมาอบเป็นวธิหีน่ึงทีส่ามารถใชค้วามรอ้นในการกาํจดัศตัรพูชืได ้บางคร ัง้ไอ
นํา้รอ้นยงัสามารถใชเ้พือ่กาํจดัศตัรพูชืทีเ่กาะตดิกบัพชืผล  

3.4 กบัดกั วธินีีต้อ้งกาํหนดชนิดของแมลงไว ้ ตวัอยา่งเชน่ การใชแ้สงเพือ่ดกัแมลงทัง้หลายทีช่อบ
บนิเลน่กบัไฟในเวลากลางคนื (วางภาชนะใสนํ่า้ไวใ้ตห้ลอดไฟ) การใชเ้คร ือ่งดดูเพือ่ดดูแมลง เป็น
วธิกีารทีนิ่ยมใชก้บัผเีสือ้กลางคนืและเพลีย้กระโดดสนํีา้ตาล มกีารใชก้บัดกัเมธลิ ยจูนีอล ซึง่เป็นวธิทีี่
มปีระสทิธภิาพในการดกัจบัแมลงวนัผลไมต้วัผู ้โดยทีก่บัดกัเหยือ่โปรตนีสามารถใชล้อ่แมลงวนัผลไม ้
ตวัเต็มวยัของทัง้สองเพศ  

4. การใชศ้ตัรูธรรมชาต ิ

4.1 ชนิดของศตัรูธรรมชาต:ิ ตามทีก่ลา่วไวแ้ลว้ขา้งตน้ คอื ตวัหํา้ (เชน่แมลงปอ, แมงมุม, ฯลฯ), 
ตวัเบยีน (เชน่แตนเบยีนชนิดตา่งๆ, ไสเ้ดอืนฝอย, ฯลฯ) และเชือ้โรค (เชน่แบคทเีรยี, รา, ไวรสั, ฯลฯ) 
สามารถนํามาใชใ้นการควบคมุปรมิาณศตัรพูชืได ้

4.2 ขอ้ดใีนการใชศ้ตัรูธรรมชาต ิ

 ประหยดัตน้ทนุ เพราะศตัรธูรรมชาตมิอียูแ่ลว้ในระบบนิเวศของพืน้ทีเ่กษตรกรรม ศตัรูธรรมชาติ
เหลา่นีท้าํงานใหโ้ดยไม่ตอ้งจา่ยคา่จา้ง และทาํใหเ้กษตรกรมตีน้ทนุการผลติลดลง  

 ใหผ้ลแบบยัง่ยนื เพราะศตัรธูรรมชาตจิะสามารถรกัษาจาํนวนตอ่ไปไดเ้ร ือ่ยๆหากมอีาหาร
เพยีงพอและไม่ถกูทาํลายจากยาฆ่าแมลงทีเ่ป็นสารเคม ี 

 ศตัรธูรรมชาตไิม่ทาํใหศ้ตัรพูชืเกดิความตา้นทานโรค หรอืเกดิศตัรพูชืชนิดใหม่ขึน้  

 ศตัรธูรรมชาตไิม่ทาํอนัตรายตอ่สิง่มชีวีติชนิดอืน่นอกจากศตัรพูชื และไม่เป็นพษิต่อสิง่แวดลอ้ม 
ศตัรธูรรมชาตจิะไม่เป็นอนัตรายตอ่พชืผล เพราะพชืผลทีป่ลกูไวไ้ม่ใชอ่าหารของพวกมนั  



 ศตัรธูรรมชาตไิม่เป็นอนัตรายตอ่เกษตรกร ผูบ้รโิภค หรอืสิง่แวดลอ้ม  

5. การควบคมุดว้ยเทคนิคการใชแ้มลงเป็นหมนั (The Sterile Insect Technique หรอื SIT) 

องคก์าร FAO ไดร้ะบุวา่เทคนิค SIT นีเ้ป็นวธิทีางธรรมชาตทิีค่วบคมุศตัรพูชืทีม่ปีระสทิธภิาพวธิหีน่ึงทีไ่ม่เป็น
อนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม เมือ่แมลงเป็นหมนัถกูปลอ่ยออกไป พวกมนัจะผสมพนัธุก์บัแมลงในธรรมชาตแิละให ้
ไขท่ีไ่ม่สามารถฟักเป็นตวั เมือ่เป็นเชน่นี ้จงึทาํใหป้รมิาณแมลงทัง้หมดลดลง หากปลอ่ยแมลงเป็นหมนัออกไป
มากพอ ภายใน 3 ชว่งอายจุะเป็นการลดลงของแมลงศตัรพูชือยา่งเห็นไดช้ดั การควบคมุแมลงศตัรพูชืหลาย
ชนิดดว้ยวธินีีป้ระสบผลสาํเรจ็แลว้ในประเทศไทย ไดแ้กแ่มลงวนัผลไมห้ลายชนิด, หนอนใยผกั และหนอนเจาะ
สมอฝ้าย  

6. การใชส้ารธรรมชาต ิ 

สารสกดัหลายชนิดจากแหล่งธรรมชาตมิศีกัยภาพในการควบคมุศตัรพูืช ไดแ้กส่ารสกดัสะเดา, ตะไคร,้ พลู
ป่า, หางไหล, หนอนตายหยาก, ฯลฯ  

7. การใชส้ารเคมคีวบคมุ 

การใชส้ารเคมอียา่งระมดัระวงัเป็นทีย่อมรบัไดใ้นระบบการจดัการศตัรพูชืแบบผสมผสาน อยา่งไรก็ตาม จะตอ้ง
พจิารณาใชว้ธินีีเ้มือ่จาํเป็นเทา่น้ันหากทาํวธิอีืน่แลว้ไม่ประสบผลสาํเรจ็ 

 

ขอ้เปรยีบเทยีบระหว่างการใชส้ารเคมแีละการใชว้ธิทีางธรรมชาตคิวบคมุศตัรูพชื 

ใชส้ารเคม ี ใชว้ธิทีางธรรมชาต ิ

แกปั้ญหาไดร้วดเรว็ และแกไ้ดใ้นระยะสัน้เทา่น้ัน 

ราคาแพง (สารเคมแีละคา่เชา่เคร ือ่งพ่น) 

สารเคมทีกุชนิดเป็นอนัตราย 

ทาํใหแ้มลงเกดิการตา้นทาน และเกดิศตัรพูชืชนิด
ใหม ่

แกปั้ญหาไดใ้นระยะยาว  

ราคาไม่แพง (ไม่จาํเป็นตอ้งซือ้หรอืเชา่อปุกรณอ์ะไร)  

ปลอดภยั เพราะทกุอยา่งมาจากธรรมชาต ิ 

ชว่ยรกัษาสมดลุของระบบนิเวศ  
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FAO. https://www.fao.org/pest-and-pesticide-management/ipm/integrated-pest-
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