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ส ห พั น ธ เ กษตร อิ นท รี ย น าน าชา ติ  (International Federation of Organic Agriculture 
Movement – IFOAM) ใหคํานิยามของการเกษตรอินทรีย (Organic agriculture) วาหมายถึง  “ระบบการ
ผลติ ที่รักษาไวซึ่งสุขภาพของดิน ระบบนิเวศ และ ผูคน เกษตรอินทรียพึ่งพาอาศัยกระบวนการทางนิเวศวิทยา 
ความหลากหลายทางชีวภาพ และวงจรตางๆ ที่มีการปรับใชกับสภาพในทองถ่ิน แทนที่จะเปนการใชปจจัยการ
ผลิตที่มีผลกระทบในทางลบ เกษตรอินทรียรวมไวดวยกันซึ่งประเพณี นวัตกรรม และวิทยาศาสตร เพื่อใหเปน
ประโยชนตอสภาพแวดลอมที่มีการแบงปนกนั และ สงเสริมความเกี่ยวพันกันที่เปนธรรม และ คุณภาพชีวิตที่ดี
ของทุกคนที่เกี่ยวของ”  

(Organic agriculture is a production system that sustains the health of soils, 
ecosystems and people. It relies on ecological processes, biodiversity and cycles adapted to 
local conditions, rather than the use of inputs with adverse effects. Organic agriculture 
combines tradition, innovation and science to benefit the shared environment and promote 
fair relationships and a good quality of life for all involved.) 

 

16ปญหาของศัตรูพืชกับการทําการเกษตรอินทรีย  
          ในระบบการผลิตพืชผลทางการเกษตร ไมวาจะเปนพืชฤดูเดียว เชนขาว ขาวโพด หรือพืชผัก พืชหลาย
ฤดูที่มีอายุสั้น เชน พืชไรบางชนิด หรือ พืชที่มีอายุยาวนาน เชน ไมผลตางๆ ไมวาจะเปนการผลิตที่มีการใช
ปจจัยการผลิต เชน ปุยวิทยาศาสตร หรือ สารเคมีสังเคราะหกําจัดศัตรูพืช ไมมากก็นอยเพื่อเพิ่มผลผลิต หรือ 
ไมวาพื้นที่การผลติ จะมีขนาดหรือขอบเขตกวางขวางมากนอยเทาไร โดยไมคํานึงถึงผลกระทบในทางลบตอ
สภาพแวดลอม หรือ สุขอนามัยของมนุษย หรือ การผลิตพืชเหลาน้ันในระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย ที่มี
สภาพทางนิเวศวิทยาที่แตกตางหรือคลายคลึงกัน มากนอยเทาไรก็ตาม ปญหาหน่ึงที่ผูผลิตจะพบอยูเสมอ และ
จําเปนที่จะตองแกไข หรือลดปญหาน้ัน คือ ความเสียหายของพืชผล ที่เกิดโดยศัตรูพืชชนิดตางๆ ซึ่งไดแก 
แมลงศัตรูพืช โรคพืช และ วัชพืช หรือแมกระทั่งสัตวบางชนิด  
16         สําหรับการควบคุมศัตรูพืช (Pest control) น้ัน โดยหลักการและความเปนจริงแลว การควบคุมหรือ
การบริหารจัดการศัตรูพืช ที่ดีที่สุดคือ “การไมตองควบคุม” (No control is the best control) ซึ่งโดย
ธรรมชาติ ในทุกระบบนิเวศ จะมี “การควบคุมตามธรรมชาติ” (Natural control) โดยปจจัยในธรรมชาติ ที่
เปนทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต ที่มีประสิทธิภาพดีอยูแลว ชวยควบคุมระดับความหนาแนนของประชากรของ
ศัตรูพืชตางๆ ใหอยูในระดับ “สมดุลตามธรรมชาติ” (Balance of nature) มิใหระบาดทําความเสียหายใหแก
พืชผลของเรา แต “เรา” หรือ มนุษยน่ันแหละ ที่เปนผูไปทําลายสมดุลดังกลาวใหหมดไป ทําลายสิ่งมีชีวิตที่
เปนประโยชน  เชน ตัวห้ําและตัวเบียน ซึ่งเปนศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืช โดยความรูเทาไมถึงการณ โดยไม
ต้ังใจ หรือ โดยต้ังใจก็ตาม 
 



16โดยเชนน้ี มนุษยจึงมีความจําเปน และ ตองด้ินรนที่จะแสวงหาวิธีการปองกันกําจัดศัตรูพืชเหลาน้ัน ที่ 
16การควบคุมตามธรรมชาติไมสามารถควบคุมไดแลว โดยการใช “การควบคุมศัตรูพืชแบบประยุกต” (Applied 
หรือ man-made pest control) ซึ่งจะมีรูปแบบตางๆ เชน การควบคุมโดยวิธีกล (Mechanical control) 
เชน การใชกับดักแบบตางๆ  การควบคุมโดยวิธีทางกายภาพ (Physical control) เชน การใชความรอน หรือ 
รังสี การควบคุมโดยวิธีเขตกรรม (Cultural control) เชน การปลูกพืชหมุนเวียน การใชพันธุพืชตานทานโรค
หรือแมลง การควบคุมวิธีทางพันธุกรรม (Genetic control) เชน การทําใหแมลงเปนหมัน การใชพืชดัดแปลง
พันธุกรรม หรือ พืชจีเอ็มโอตานทานแมลง หรือ ตานทานสารกําจัดวัชพืช การควบคุมโดยชีววิธี (Biological 
control) เชน การใชแมลงตัวหํ้า และ แมลงตัวเบียน การควบคุมโดยการใชจุลินทรีย (Microbial 
control) เชน การใชเชื้อรา แบคทีเรีย และ ไวรัส ท่ีเปนสาเหตุกอโรคในแมลง การควบคุมโดยการใช
สารเคมี เชน การใชสารอนินทรีย สารเคมีอินทรีย ในกลุมออรกาโนคลอรีนส ออรกาโนฟอสเฟตส 
(organophosphates) คารบาเมตส หรือ ไพรีธรอยดสและ การควบคุมโดยการใชกฎหมาย (Legal หรือ 
Regulatory control) เชน พระราชบัญญัติกักพืช และ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย ซึ่งในหลายกรณี เมื่อการ
ใชวิธีการใดวิธีการหน่ึงไมไดผลเปนที่พอใจ กต็องพิจารณานําเอาวิธีการควบคุมมากกวาหน่ึงวิธี มาบูรณาการใช
รวมกัน เพื่อควบคุมศัตรูพืชชนิดใดชนิดหน่ึง  เรียกวาเปน “การควบคุมแบบบูรณาการ” (Integrated 
control) ในอดีต หรือ “การบริหารจัดการศัตรูพืชแบบบูรณภาพ”  (Integrated pest management – 
IPM) ในปจจุบัน และโดยเฉพาะอยางย่ิง สําหรับการเกษตรอินทรียแลว การควบคุมโดยชีววิธี นับวาเปน   กล
ยุทธการควบคุมศัตรูพืชหลัก ที่จําเปนตอการผลิตพืชอินทรียก็วาได 
 

16  
ภาพที่ 1 ความเสียหายของผักกาดขาวจากการทําลายของดวงหมัดในแปลงเกษตรอินทรีย ณ เมืองคุมาโมโตประเทศ ญ่ีปุน  

 

การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 
         การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี หรือ การควบคุมโดยชีววิธี (Biological control) หรือโดยมากมักเรียกกัน
สั้นๆ วา ไบโอคอนโทล (Biocontrol) เปน กลยุทธหน่ึงของการควบคุมศัตรูพืช (pest control strategy) ซึ่งมี
การนํามาใชควบคุมแมลงศัตรูพืช ไรศัตรูพืช สัตวศัตรูพืช และ วัชพืชชนิดตางๆ ที่มีความสําคัญทางการเกษตร 
การแพทย และ สาธารณสุข โดยไมมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ซึ่งสามารถนํามาใชเปนวิธีเด่ียวๆ หรือ ใช



รวมกับวิธีอื่นๆ ก็ได ทั้งน้ีในแงวิชาการ หรือศาสตรของการควบคุมศัตรูพืช มีการใหคําจํากัดความ หรือ คํานิยาม 
ของการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ไวหลายแงมุม คํานิยามของการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ซึ่งเปนที่ยอมรับกัน
ทั่วโลก เปนคํานิยามของ DeBach (1964) ที่กลาววา “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี” หมายถึง  
 

“การกระทําของตัวเบียน ตัวห้ํา หรือ เช้ือโรคตางๆ ในการทีจ่ะรกัษาระดับความหนาแนนของประชากรของ
ชีวินทรียอีกชนิดหน่ึง ใหอยูตํ่ากวาระดับโดยเฉลี่ย ทีอ่าจจะเกิดข้ึนได ถาไมมีศัตรูธรรมชาติเหลาน้ัน”   

(The action of parasites, predators, or pathogens in maintaining another organism’s population 
density at a lower average than would occur in their absence) 

 

อน่ึงโดยพื้นฐานแลว ไบโอคอนโทล ถือวาเปน “การควบคุมโดยชีววิธีที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ” 
(Naturally-occurring biological control) หรือเปน “การควบคุมตามธรรมชาติ” (Natural control) ที่
มนุษยไม ได เขาไปเกี่ยวของ มี  “ศัตรูธรรมชาติ” (natural enemies) คือ ตัวห้ํา (predators) ตัวเบียน 
(parasites) หรือแมลงตัวเบียน (parasitoids) และ เช้ือโรค (pathogens) ที่เรียกกันสั้นๆ และรวมกันเปน 
“3พีส” (3Ps) เปนปจจัยหลักในการควบคุม 
         แตเมื่อมีปจจัยในทางลบในสภาพแวดลอม ที่ทําใหการควบคุมตามธรรมชาติไมไดผลเทาที่ควร มนุษยตอง
เขาไปใชประโยชนจากศัตรูธรรมชาติ และ โดยเชนน้ัน “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี” จะหมายถึง “การศึกษา 
และ การใชประโยชนของตัวเบียน ตัวห้ํา และ เช้ือโรคตางๆ สําหรับการควบคุมความหนาแนนของประชากร
ของศัตรูพืช” ซึ่งใชเปนคํานิยามที่ใชในการดําเนินงานการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย
ดวยมาต้ังแตป พ.ศ. 2518 ทั้งน้ีรูปแบบและขอบเขตของการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีแบบตางๆ คือ 

1) การควบคุมโดยชีววิธีแบบคลาสสิก (Classical biological control) เมื่อมีการนําศัตรู
ธรรมชาติจากทองถ่ินเดิมของศัตรูพืชตางถ่ิน (exotic pest) ที่เขาไประบาดในทองที่อื่น เขามาใช
ควบคุมศัตรูพืชชนิดน้ัน 

2) การควบคุมโดยชีววิธีแบบ เพ่ิมขยาย (Augmentative biological control) เมื่อมีการนํา
ศัตรูธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพดีอยูแลวของศัตรูพืชในทองถ่ิน (endemic pest) น้ัน มาเพาะเลี้ยง
และเพิ่มขยายปริมาณในหองปฏิบัติการ แลวนําไปปลดปลอยในภาคสนาม เพื่อควบคุมศัตรูพืชใน
ทองถ่ินชนิดน้ัน สวนการปลดปลอยจะข้ึนอยูกับปริมาณของศัตรูธรรมชาติที่เราสามารถเพาะเลี้ยง
ไดถาปริมาณมีนอย เราจะปลดปลอยแบบที่เรียกเปน “การปลดปลอยแบบการเพาะเช้ือ” 
(inoculative release) เพื่อใหศัตรูธรรมชาติชนิดน้ันออกไปต้ังรกรากและขยายปริมาณใน
ธรรมชาติ และควบคุมศัตรูพืชในภายหลัง แตถาเราสามารถเพาะเลี้ยงศัตรูธรรมชาติไดงายและได
ในปริมาณที่สูงเพียงพอ เราจะปลดปลอยแบบที่เรียกเปน “การปลดปลอยแบบทวมทน” 
(inundative release) เพื่อใหศัตรูธรรมชาติ ที่เราปลดปลอยออกไปน้ัน สามารถเขาทําลายแล
ควบคุมศัตรูพืชในเปาหมายไดทันที คลายกับเปนการใช “สารกําจัดศัตรูพืชที่มีชีวิต” (living 
pesticide) หรือ “สารกําจัดศัตรูพืชชีวภาพ” (biological pesticide) และเพราะจากการ
ปลดปลอยดังกลาว บางครั้งทําใหมีการเรียกวิธีการวาเปน “การควบคุมโดยชีววิธีแบบการเพาะ
เช้ือ” (Inoculative biological control)  และ “การควบคุมโดยชีววิธีแบบทวมทน” (Inundative 
biological control) ตามลําดับ และ 

3) การควบคุมโดยชีววิธีแบบอนุรักษ (Conservation biological control) เมื่อมีการปรับปรุง
ระบบนิเวศ โดยการใชมาตรการตางๆ ที่เหมาะสม ควบคุม และ บริหารจัดการระบบนิเวศเกษตร 
(agro-ecosystem) และ สภาพแวดลอมของพื้นที่เพาะปลูกน้ัน ที่มีศัตรูพืชปรากฏอยู ใหเหมาะสม



ในการดํารงชีวิตอยู การเพิ่มขยายปริมาณประสิทธิภาพ และการแพรกระจายตัวเองตามธรรมชาติ
ของศัตรูธรรมชาติ ทั้งตัวห้ําและตัวเบียน  
 

ตัวกระทําการควบคุมโดยชีววิธีท่ีมีประโยชนสําหรับการควบคุมศัตรูพืชในระบบเกษตรอินทรีย 
ตัวกระทําการควบคุมโดยชีววิธี (Biological control agent หรือ Biocontrol agents) ที่มีการ

นํามาใชประโยชนในการการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีแบบตางๆ ที่กลาว สวนใหญจะประกอบดวย 1) ตัวห้ํา 2) 
ตัวเบียน และ 3) เช้ือโรคที่กอโรคในแมลง  
1) ตัวหํ้า แมลงตัวห้ําสวนใหญจะเปนมวนและดวงชนิดตางๆ เชน มวนตัวห้ําในอันดับ    เฮมิปเทอรา 

(Hemiptera) และ ดวงเตาตัวห้ําเกือบทุกชนิดในวงศคอคซิเนลลิด้ี (Coccinellidae) อันดับโคลีออ
ปเทอรา (Coleoptera) แมลงชางปกใส (lacewings) ในอันดับนิวรอปเทอรา (Neuroptera) และอีก
หลายชนิดในอันดับอื่น แมลงตัวห้ํามีความเฉพาะเจาะจงนอย จะกินเหย่ือ (prey) ไดหลากหลายชนิด
มากกวาตัวเบียน และ จะตองกินเหย่ือมากกวาหน่ึงตัว เพื่อที่จะเจริญเติบโตจนครบวงจรชีวิต 

2) ตัวเบียน สวนใหญเปนแมลงที่มีขนาดเล็กมาก ลงทําลายระยะการเจริญเติบโตของแมลงศัตรูพืช เปน
แตนเบียนใข แตนเบียนตัวหนอน แตนเบียนดักแด หรือ แตนเบียนระยะตัวเต็มวัย สวนใหญเปนแมลง
ในวงศ (family) ตางๆ ในอันดับไฮเมนอปเทอรา (Hymenoptera) เชนเดียวกับมด ผึ้ง แตน ตอ หรอื 
เปนแมลงวันเบียนในอันดับดิปเทอรา (Diptera) เชน แมลงวันกนขน (tachinid fly) ซึ่งเปนตัวเบียน
ของหนอนแมลงศัตรูพืชหลายชนิด เราจะพบแมลงตัวเบียนอีกบางแตไมมากนักในอันดับอื่น เชน 
แมลงปกบิด (stylops) ในอันดับสเตรปซิปเทอรา (Strepsiptera) เปนตน แมลง ตัวเบียนมี
ความจําเพาะเจาะจงตอตัวอาศัย (host specificity) คอนขางสูง จะลงทําลายตัวอาศัย (host) เพียง
ตัวเดียวเทาน้ัน เพื่อที่จะเจริญเติบโตจนครบวงจรชีวิต 

3) เชื้อโรคจุลินทรียชนิดตางๆ เชน แบคทีเรีย (bacteria) เช้ือรา (fungi) ไวรัส (virus) ไสเดือนฝอย 
(nematodes) หรือ โปรโตซัว (protozoa) ที่สามารถกอโรคทําลายแมลงได เราเรียกรวมๆ กัน วาเปน 
“เช้ือโรคแมลง” (entomopathogens) ที่สามารถนํามาใชเปนตัวกระทําการควบคุมโดยชีววิธีได เชน 
เช้ือแบคทีเรียบาซิลลัส ธูริงเจียนซิส (Bacillus thuringiensis หรือ  Bt) และ เช้ือราขาว (white 
muscardine) บิวเวอเรีย บาสเซียนา (Beauveria bassiana) เช้ือราเขียว (green muscardine) เม
ตาไรเซียม อนิโซพลี (Metarhizium anisopliae) ที่สามารถกอโรคในแมลงไดเกือบทุกชนิด เช้ือรา
เอ็นโทมอฟฟากา กริลไล (Entomophaga grylli) ที่กอโรคในต๊ักแตน ไวรัสเอ็นพี วี (nuclear 
polyhedrosis virus – NPV) ที่กอโรคในตัวหนอนผีเสือ้หลายชนิด สายพันธุของจุลินทรียเหลาน้ีหลาย
ชนิด สามารถแยกเช้ือออกมาผลิตเปนการคามีจําหนายในทองตลาด ที่เรียกกันวา       “ยาเช้ือ” 
(microbial pesticide) ที่สามารถนํามาใชเชนเดียวกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชได ถือวาเปน “การ
ควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยจุลินทรีย” (Microbial control) 



 
 

ภาพที่ 2 ตัวอยางของแมลงตัวห้ํา ไดแก ดวงเตาตัวห้ํา ดวงเตาตัวห้ํากลุมสกิมนัส มวนตัวห้ํา เพล้ียไฟตัวห้ํา หนอนของ
แมลงวันดอกไมกินเพล้ียออน และ หนอนของผีเส้ือดักแดหัวลิงกินเพล้ียแปง (ภาพจากซายไปขวาและบนลงลาง) 

 
 

ภาพที่ 3 ตัวอยางของแมลงตัวเบียน ไดแก ตัวเต็มวัยของแตนเบียนเพล้ียแปง ตัวเต็มวัยของแตนเบียนหนอนกินใบกาแฟ ตัว
เต็มออนของแตนเบียนเพล้ียออน ตัวเต็มวัยของแตนเบียนเพล้ียหอย ดักแดของของแตนเบียนหนอนกระทู และ ตัวเต็มวัยของ

แตนเบียนเพล้ียแปงมะละกอ (ภาพจากซายไปขวาและบนลงลาง) 



 
ภาพที่ 4 ตัวอยางของเช้ือจุลินทรียทําลายแมลง ไดแก แบคทีเรียทําลายหนอนกอขาว ไวรัสทําลายหนอนกระทู ราขาวทําลาย

หนอนกินใบล้ินจ่ี ราทําลายตัวออนดวงเจาะลําตน ราทําลายเพล้ียจักจ่ันชอมะมวง และ  ราทําลายเพล้ียออน  
(ภาพจากซายไปขวาและบนลงลาง) 

 
ตัวอยางของความสําเร็จของโครงการการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี  

การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีแบบด้ังเดิม (Traditional biological control) ถือไดวาเปนกลยุทธ
พื้นฐานหลัก ในระบบการบริหารศัตรูพืชแบบบูรณภาพ (Integrated pest management – IPM)  
โดยเฉพาะอยางย่ิง “การควบคุมโดยชีววิธีตามธรรมชาติ” (Natural biological control) และ “การ
ควบคุมโดยชีววิธีแบบประยุกต” (applied biological control) ซึ่งจะสอดคลองกับวิถีของการดําเนินงาน
ตามบริบทของเกษตรอินทรีย (Organic agriculture) ซึ่งโดยทั่วไป การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี มักจะ
นํามาประยุกตใชในการควบคุมแมลงศัตรูพืช ในรูปแบบของวิธีการควบคุมแบบองคประกอบเด่ียว (single 
control component) ไมจําเปนที่จะตองไปใชรวมกัน หรือ บูรณาการกับวิธีอื่น ที่สามารถไดรับ
ความสําเร็จในหลายระดับ เชน “สําเร็จเปนบางสวน” (partial control) หรือ “สําเร็จอยางเปนแกนสาร” 
(substantial control) และ “สําเร็จอยางสมบูรณ” (complete control) ซึ่งตัวอยางความสําเร็จของการ
ควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีแบบคลาสสิก ที่เปนที่รูจักกันดี และ เกิดข้ึนมานานกวา 100 ปมาแลว คือ การนํา
ศัตรูธรรมชาติจากถ่ินเดิมของแมลงศัตรูพืช ที่เรียกวาเปน “การนําเขามา” (introduction) เขาไปใชในการ
ควบคุมแมลงศัตรูพืชที่เปน “ชนิดพันธุตางถ่ินที่รุกราน” (invasive alien species – IAS) ที่เขาไประบาด
ในพื้นที่ใหม ซึ่งไมใชถ่ินด้ังเดิมของแมลงศัตรูพืชชนิดน้ัน ไดแก 
 

1) การควบคุมเพลี้ยหอยสม ไอซีเรีย เปอรเชสไซ (Icerya purchasi) ในแคลิฟอรเนีย ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา เมื่อชวงป พ.ศ. 2431-2432 โดยการนําดวงเตาตัวห้ํา โรโดเลีย คารดินาลิส (Rodolia 
cardinalis) จากออสเตรเลียและนิวซีแลนด เขาไปใชและการควบคุมสําเร็จอยางสมบูรณ (complete 
control) 
 



2) การควบคุมผีเสื้อหนอนมวนใบกลวย เอริโอโนตา แทรกซ (Erionota thrax) ในฮาวาย เกาะกวม 
และ ประเทศปาปวนิวกินี เมื่อชวงป พ.ศ. 2517-2520 โดยการนําแตนเบียนตัวหนอน โคตีเชีย เอริโอโนตี 
(Cotesia erionotae) จากประเทศไทย เขาไปใชและการควบคุมสําเร็จอยางสมบูรณ (complete 
control) 

3) การควบคุมเพลี้ยไกฟากระถิน เฮทเทอรอปซิลลา คิวบานา (Heteropsylla cubana) ในประเทศ 
ไทย ในชวงป พ.ศ. 2532-2535 โดยการนําดวงเตาตัวห้ํา คิวรีนัส ซีรูเลียส (Curinus coeruleus)และ แตน
เบียนตัวออน ซิลลีเฟกัส ยาซีนไน (Psyllaephagus yaseeni) จากเม็กซิโก และ ตรินิแดดและโตบาโก ผาน
ฮาวาย เขามาใชและการควบคุมสําเร็จอยางสมบูรณ (complete control) 

สวนการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีแบบเพิ่มขยาย ซึ่งเปนการนําศัตรูธรรมชาติที่มีอยูแลวในทองถ่ิน 
 (resident natural enemy) ของแมลงศัตรูพืชในเปาหมาย (target insect pest) และ ที่ ไดรับการ
ประเมินผลแลววามีศักยภาพสูง นํามาเพาะเลี้ยง เพิ่มขยายปริมาณ แลวนําไปปลดปลอยในพื้นที่ เพื่อการ
ควบคุมแมลงศัตรูพืชในเปาหมายน้ัน โดยการปลดปลอย ซึ่งจะเปนการปลดปลอยแบบการเพาะเช้ือ หรือ 
แบบทวมทน จะข้ึนอยูกับความยากงายของการเพาะเลี้ยง และปริมาณของศัตรูธรรมชาติที่จะได ไมวาจะ
เปนตัวเบียนหรือตัวห้ํา ในจํานวนที่เพียงพอสําหรับการปลดปลอยในแตละแบบ ตัวอยางของความสําเร็จ
ของการดําเนินงานในการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีแบบเพิ่มขยาย มีอยูมากมายในตางประเทศ ทั้งมี
การเพาะเลี้ยงศัตรูธรรมชาติตางๆ จําหนายเปนการคาดวย เชน แตนเบียนไข และ ดวงเตาตัวห้ํา แต
ตัวอยางในประเทศไทย คือ 

1) การใชมวนตัวห้ํา อีแคนธีโคนา เฟอรเซลลาตา (Eocanthecona furcellata) ในการควบคุมแมลง
ศัตรูพืช ทั้งในระยะตัวหนอน ระยะตัวออน และระยะตัวเต็มวัย ของแมลงศัตรูพืช หลายชนิด ใน
ประเทศไทย และไดผลในการควบคุมเปนบางสวน (partial control) อน่ึง ไดมีการสงมวนตัวห้ํา
ชนิดน้ี จากประเทศไทย เขาไปใชในฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ในชวงป พ.ศ. 2523-2535
เปนการการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีแบบคลาสสิก ในฟลอริดา สหรัฐอเมริกา 

2) การใชดวงเตาตัวห้ํา ซาซายีสกิมนัส ควิงเควพังเตตัส (Sasajiscymnus quinquepunctatus)
ควบคุมเพลี้ยแปงมะละกอ พาราคอคคัส มารจิเนตัส (Paracoccus marginatus) ซึ่งเปนแมลงที่
เปนชนิดพันธุตางถ่ิน ในชวงป พ.ศ. 2554 ในประเทศไทย และไดผลในการควบคุมเปนบางสวน 
(partial control) 
การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีที่ไดกลาวมาน้ี ถือไดวาเปนเปนองคความรู ที่เปนทั้งศาสตรและศิลป 

ของการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี และเปนวิธีการหลัก ที่ผูทําการศึกษา วิจัย เผยแพรและถายทอด
เทคโนโลยี และ ผูปฏิบัติงานดานการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี พึงตระหนักวาจําเปนที่จะตองรูจัก และ มี
ความเขาใจในการดําเนินงาน เปนอยางดีพอสมควร 

 

การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีแบบใกลเคียง (Parabiological control) 
          ตอมา เมื่อการควบคุมศัตรูพืชโดยชีวิธี เปนที่รูจักและยอมรับกันมากข้ึน มีการขยายขอบเขตของ
การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีออกไปนอกขอบเขตด้ังเดิม มีการใหคํานิยามของการควบคุมศัตรูพืชโดยชีวิธี  
ที่ผิดไปจากคํานิยามด้ังเดิมของ Debach (1964) ออกไปมาก รวมการควบคุมที่ไมมีการใชสารเคมี ตลอดจน
การใชสารสกัดจากพืช เชน สะเดา และ สารชีวภัณฑตางๆ ดวย บางคํานิยามรวมการใชพืชดัดแปลง
พันธุกรรมไวดวย รวมไปถึงการใชวิธีใดก็ได ที่มีพื้นฐานทางชีววิทยา ดวยเหตุน้ี Doutt (1972) จึงกลาว
เตือนวา การขยายขอบเขตของการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีออกไปเชนน้ัน จะกอใหเกดิความเสียหายและ
สรางความคลุมเครือ ใหกับพื้นฐานทางนิเวศวิทยา และ การทํางานที่เปนหน่ึงหาที่เปรียบมิได ของการ



ควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี และ Wilson & Huffaker (1976) กลาววาการรวมวิธีการเหลาน้ัน เขามาเปนการ
ควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีดวย ไมเปนที่ยอมรับ หรือ เห็นดวย โดยผูที่ทํางานดานการควบคุมศัตรูพืชโดยชีว
วิธีทั่วโลกดวยเชนกัน ดวยเหตุน้ี Sailer (1981) จึงกลาวเตือนวา การรวมปจจัยอื่นของการควบคุมศัตรูพืช 
ที่มีพื้นฐานทางชีววิทยาอื่นๆ เชน การใชสารฟโรโมนส สารควบคุมการเจริญเติบโต การทําใหแมลงเปนหมนั 
หรือ การใชสารสกัดจากพืช  มาไวในคํานิยามของการควบคุมโดยชีววิธี เปนการเรียกช่ือ และ การแปล
ความหมายของการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ที่ไมถูกตองเหลาน้ัน ควรเรียกเปน “การควบคุมโดยชีววิธีแบบ
ใกลเคียง” (Parabiological control) 
 

กิจกรรมของมหาวิทยาลัยแมโจ ดานการควบคุมโดยชีววิธี และ เกษตรอินทรีย 
โดยมหาวิทยาลัยแมโจ  ไดเล็งเห็นความสําคัญขององคความรูดานเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืช

โดยชีววิธี ในอันที่จะเปนกลไกหน่ึงสําหรับการขับเคลื่อนนโยบายและสอดคลองกับยุทธศาสตรเกษตร
อินทรียและสมุนไพรของมหาวิทยาลัย ไดแก การเกษตรย่ังยืน (Sustainable agriculture) การเกษตร
อินทรีย (Organic farming) และ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy) โดยมหาวิทยาลัยฯ 
ไดมีบทบาทในดานการสนับสนุนเกษตรอินทรียอยางจริงจังในทุกรูปแบบตามกรอบพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางย่ิงการจัดการเรยีนการสอน และการใหบริการวิชาการ ปจจุบันมาหาวิทยาลยั
ฯ ไดมีหลักสูตรที่เปดสอนวิชาดานการควบคุมโดยชีววิธี ไดแกหลักสูตรอารักขาพืช คณะผลิตกรรมการ
เกษตร โดยมีการเปดสอนวิชาการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี การควบคุม
วัชพืชโดยชีววิธี และ โรควิทยาของแมลง และขณะน้ีกําลังมีการปรับปรุงหลักสูตร และจะมีการเปดสอน
วิชาการเพาะเลี้ยงศัตรูธรรมชาติ 0อีกทั้งกําลังจะมีการเปดสอนหลักสูตรเกษตรอินทรีย ในอนาคตอันใกล  

0ดานการบริการวิชาการ นอกจากการจัดฝกอบรมที่มีการสอดแทรกความรูดานการควบคุมโดย    
ชีววิธีอยางตอเน่ืองแลว แลวมหาวิทยาลัยฯ ยังไดใหการสนับสนุนงบประมาณสําหรับโครงการพัฒนา   
“ศูนยเรียนรูเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี มหาวิทยาลัยแมโจ (MJU - Biological Control 
Technology Learning Center)”  (MJU- BCTLC)  ซึ่งต้ังอยู ณ ฟารมหาวิทยาลัยแมโจ โดย0วัตถุประสงค
ของหนวยงาน คือ 1) เพื่อเปนหนวยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน เปนศูนยกลางผลิตบัณฑิตและพัฒนา
ศักยภาพของประชากรประเทศ ในดานเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 02) เพื่อเปน0ศูนยกลางความรู 
(Knowledge hub) และแหลงเรียนรูตลอดชีวิต ดานการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ในรูปแบบ0อบรมและการ
ถายทอดองคความรู จากผลงานวิจัย และเทคโนโลยีที่ไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสมแลว 3) เพื่อ 0เปน
ศูนยกลางการบริการวิชาการ ดานการตรวจสอบคุณภาพและการจําแนกชนิดพันธุศัตรูธรรมชาติ 4) เพื่อ
เปนศูนยกลางความรวมมือดานการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยี ดานการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ทั้ง
ระ ดับทอง ถ่ิน (local) ระดับประเทศ (national) ระดับภูมิภาค (regional) และนานาประเทศ 
(international) โดยนอกจากกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน เชน การฝกทักษะปฏิบัติดานการ
จําแนกชนิด การสํารวจรวบรวม และการประเมินประสิธิภาพของศัตรูธรรมชาติ การเพาะเลี้ยงศัตรู
ธรรมชาติ ของนักศึกษา ในรายวิชาดานการควบคุมศัตรูพืช  แลว ศูนยฯ ยังมีการใหบริการเช้ือพันธุศัตรู
ธรรมชาติ เชน มวนตัวห้ํา ดวงเตาตัวห้ํา และหัวเช้ือจุลุนทรียควบคุมศัตรูพืช แตนักวิชาการและเกษตรกร 
รวมทั้งการจัดฝกอบรมดานการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี เชนหลักสูตรการเพาะเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติ 
การใชประโยชนจากแมลงศัตรูธรรมชาติสําหรับการควบคุมโดยชีววิธี การผลิตเช้ือจุลินทรียสําหรับใช
ควบคุมแมลงศัตรูพืช และเปดใหเขาศึกษาดูงานดานการควบคุมโดยชีววิธีใดกับเกษตรกรและผูสนใจ ต้ังแต
ป พ.ศ. 2559 เปนตนมา ซึ่งเหลาน้ีนับเปนกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเกษตรอินทรียของทาง
มหาวิทยาลัยฯ ตอไป 



 
ภาพที่ 5 การบูรณาการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย และการบริการวิชาการดานการควบคุมโดยชีววิธีของศูนยฯ  

 
ภาพที่ 6 การบริการวิชาการดานการใหบริการผลิตภัณฑเช้ือพันธุศัตรูธรรมชาติของศูนยฯ 



 
 

ภาพที่ 7 การใหบริการวิชาการดานการฝกอบรม และการเปดใหเขาศึกษาดูงาน ดานเทคโนโลยีการควบคุม 
โดยชีววิธีของศูนยฯ 



บทสรุป (Conclusions) 
          การดําเนินงานดานการเกษตรอินทรียในปจจุบัน คือวิธีการหน่ึงในการที่จะทําการผลิตพืชผล
ทางการเกษตร โดยการพยายามที่จะใหมีการคืนสูสภาพของ “ความสมดุลของธรรมชาติ” (balance of 
nature) และ “ภาวะธํารงดุล” (homeostasis) ตามธรรมชาติ ที่เคยเปนอยูในการผลิต นอกเหนือไปจาก
การที่ทั้งความสมดุลของธรรมชาติและภาวะธํารงดุล ถือไดวาเปนพื้นฐานแรก ที่จะชวยกอใหเกิดความ
เขาใจของปฏิสัมพันธ และ ปรากฏการณของประชากรตางๆ ในชุมชน ในระบบนิเวศวิทยา โดยถาหากเรา
จะเปรียบเทียบวาสภาพแวดลอมน้ัน เปนรางกายของสิ่งมีชีวิตแตละตัว และ เปรียบเสมือนวาเปนระบบที่มี
ชีวิต (living system) ที่จะตองพึงรักษาไว ซึ่งความเปนปกติของทุกระบบในรางกายของสิ่งมีชีวิตแตละตัว
น้ัน (ศมาพร, 2556)  กับ เมื่อระบบการควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตรเกษตรทัว่โลก มาถึงยุคสมัย (phases) 
ตางๆ ที่ Smith (1969) อุปมาอุปมัยไว โดยเฉพาะอยางย่ิง สมัยที่ 4 ที่เรียกวา “ยุคสมัยของความวิบัติ” 
(Disaster Phase) เมื่อมีการควบคุมศัตรูพืที่พึ่งพาแตการใชสารเคมีเปนหลักแตเพียงอยางเดียว เปนการ
ทําลายศัตรูธรรมชาติที่มีประโยชน ทําใหแมลงศัตรูพืชระบาดมากข้ึน และ มีความรุนแรงสูงข้ึน ตองใช
สารเคมีมากข้ึนไปอีก จนไมคุมทุน เกิดพิษตกคาง และ มลภาวะในสภาพแวดลอม (environmental 
pollution) รวมทั้ง การเสี่ยงอันตรายตอสุขภาพมากข้ึน ตองปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกทางการเกษตรให
เขามาสูยุคปจจุบัน คือ สมัยที่ 5 ซึ่งเปน “ยุคสมัยของการควบคุมแบบบูรณภาพ และ การฟนตัว” 
(Integrated Control & Recovery Phase) โดยการประยุกตใช “หลักการและแนวทาง” (concepts and 
approach) ของ “การควบคุมศัตรูพืชแบบบูรณภาพ” (Integrated control หรือ Integrated pest 
control – IPC) ในสมัยเริ่มตนในชวงทศวรรษ 1960s หรือ ตอมาในชวงทศวรรษ 1970s เรียกเปน “การ
จัดการศัตรูพืช” หรือ “การบริหารศัตรูพืช” (Pest management) (Rabb & Guthrie, 1970) และ ใน
ปจจุบันคือ “การบริหารจดัการศัตรพูืชแบบบรูณภาพ” (Integrated pest management – IPM) (Kogan, 
1998) 
 

          เน่ืองจากมีความพยายามในหลากหลายวิธีที่จะคืนสู ความสมดุลของธรรมชาติ และ ภาวะธํารงดุล 
ดังน้ัน การควบคุมศัตรูพืชในระบบเกษตรอินทรียในปจจุบัน จึงเปนแบบการควบคุมแบบประยุกต 
(applied หรือ man-made control) ซึ่งในการประยุกตใชหลักการและวิธีการ ดานการควบคุมศัตรูพืช
โดยชีววิธีน้ัน  กอนอื่น เราพึงจะตองรูและทําความเขาใจกันกอนวา ความสําเร็จของการควบคุมในภาพรวม
ไดเกิดข้ึนมาแลว และมีอยูรอบตัวเรา แตเปนความสําเร็จที่เรามองขามกันไปหมด เปนแบบที่เรียกกันวาเปน 
“ความสําเร็จที่เปนผลบั้นปลายที่มองไมเห็น” (Invisible end results) ดวยเหตุน้ี เราอาจนําเสนอองค
ความรูที่พอที่จะเปนตัวอยางของรูปแบบ ที่เกษตรกรจะสามารถนําไปใชประโยชนได โดยการแฝงดวย
ขอเท็จจริง เปนกรณีศึกษาของการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ซึ่งพอที่จะยกตัวอยางได เชน 
  

1) การเคลื่อนยายศัตรูธรรมชาติจากพื้นที่หน่ึงไปยังอีกพื้นที่หน่ึง เพื่อการควบคุมแมลงศัตรูพืช
บางชนิด เชน การยายรังมดแดงซึ่งเปนแมลงตัวห้ําของแมลงศัตรูพืชพวกหนอนศัตรูไมผล
หลายชนิด โดยองคความรูน้ี มีการทํากันมาเปนเวลานานกวา 300 ปแลว ในสวนสมใน
ประเทศจีน และ สวนอินทผลมัในประเทศเยเมน 

2) นอกจากมดแดงแลว ดวยหลักการเดียวกัน เกษตรกรสามารถยายศัตรูธรรมชาติบางชนิดที่
หางายในบางทองถ่ิน ไปปลดปลอยในอีกทองถ่ินหน่ึงก็ได เชน แตนเบียนบางชนิด ดวงเตาตัว
ห้ํา และ มวนตัวห้ําตางๆ เปนตน 



3) การอนุรักษศัตรูธรรมชาติ ซึ่งเปนหลักการของวิธีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีอีกแนวทาง
หน่ึง สามารถทําไดในระบบการเกษตรอินทรีย เพียงการสรางและดัดแปลงสภาพแวดลอมใน
แปลงเพาะปลูก เรือกสวนไรนา ใหเหมาะสมสําหรับเปนที่อยูอาศัยของแมลงศัตรูธรรมชาติ 
เชน การใชสารกําจัดศัตรูพืชโดยการพนสารฆาแมลงเปนจุดๆ แถวเวนแถว โดยเวนพื้นที่
บางสวนที่ยังไมมีการทําลายของแมลงศัตรูพืช ไวสําหรับเปนที่อาศัยและอาหาร และที่หลบ
ซอน (refuge) ใหแกแมลงศัตรูธรรมชาติ เปนตน  

4) ในแปลงเกษตรอินทรีย อาจมีการเพาะเลี้ยงศัตรูธรรมชาติเกิดข้ึนได โดยการใชมุงหรือกรง
ครอบพื้นที่ หรือ ตนพืช ที่มีปริมาณและประชากรของแมลงศัตรูพืชสูง และปลอยศัตรู
ธรรมชาติที่ตองการเพิ่มปริมาณ ไมวาจะเปน เช้ือโรคที่ทําลายแมลง แตนเบียน หรือ ตัวห้ํา 
ที่พอที่จะหาได และ นําไปปลอยในมุงหรือกรงน้ัน ใหเพิ่มปริมาณอยางรวดเร็ว เน่ืองจากมี
อาหารอยูอยางเพยีงพอ ซึ่งจะเปนการเพิ่มปรมิาณศัตรูธรรมชาติในแปลงเกษตรอินทรียอยาง
งายๆ  
 

อน่ึง การที่เราจะสามารถใชการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ใหไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และ
ประสบผลสําเร็จไดดีพอสมควรน้ัน เราตองรูจักการจําแนกชนิด และอนุกรมวิธานเบื้องตน ของชนิดพันธุ 
ของศัตรูธรรมชาติตางๆ เปนพื้นฐานเบื้องตนกอน ตลอดจนชีววิทยา คุณลักษณะทาง ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพ ในการควบคุม แหลงที่อยู การแพรกระจาย และ นิเวศวิทยาของศัตรูธรรมชาติชนิดน้ันๆ  ซึ่ง
บุคลากรที่เปนนักวิจัย นักวิชาการ และ นักสงเสริมการเกษตร ผูที่จะถายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศัตรพูชื
โดยชีววิธีที่เหมาะสม ควรที่จะเปนผูที่มีความรูและความเขาใจพื้นฐาน ทางวิชาการที่ถูกตอง หลักการ 
ขอบเขต ตลอดจนความเหมาะสม ความเปนไปได หรือ อุปสรรคของการดําเนินงานเหลาน้ี เปนอยางดี และ
เพียงพอที่จะมาชวยถายทอดความรู สงเสริม และ แนะนําการใชประโยชนการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 
อยางมีประสิทธิภาพพอสมควร ใหเปนทั้งความรู และบริการ แกเกษตรกรผูผลิตพืชอินทรีย แตจุดออนของ
กระบวนการน้ี คือการขาดบุคลากรดังกลาว ซึ่งอาจจะยังมีอยูไมเพยีงพอในปจจบุัน และ ทําใหเรายังมีความ
จําเปนที่จะตองมีการอบรมและสรางบคุลากรเหลาน้ีข้ึนมา ใหเปนบุคลากรหลักของการเกษตรอินทรีย ใหมี
ความย่ังยืนตลอดไป อีกดวยเชนกัน 
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