ศูนย์ วจิ ัยควบคุมศัตรูพชื โดยชีวนิ ทรีย์แห่ งชาติ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
National Biological Control Research Center,
Upper Northeastern Regional Center, Khon Kaen University

มหาวิทยาลัยขอนแก่ น ศูนย์ กลางการบริการด้ านวิชาการเพือ่ สั งคม ได้ รับเลือกเป็ นสถานที่ต้งั
ของศูนย์ ควบคุมศัตรู พชื โดยชีวนิ ทรีย์แห่ งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี พ.ศ. 2537 โดยได้ รับ
งบประมาณสนับสนุนจากรั ฐบาลผ่ านสานักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่ งชาติ ดาเนินงานใน
ลักษณะเป็ นโครงการร่ วมมือระหว่ างสถาบันการศึกษาและหน่ วยงานราชการและรั ฐวิสาหกิจอีก
หลายหน่ ว ยงาน ภายใต้ ก ารประสานงานโดยส านั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ งชาติ แ ละ
คณะอนุกรรมการบริหารศูนย์ ฯ ซึ่งขึน้ ตรงต่ อคณะกรรมการบริหารสภาวิจยั แห่ งชาติ

วิสัยทัศน์ (Vision)
เพื่อดารงไว้ ซึ่งการเป็ นศู นย์ วิจัยที่มีความเป็ นเลิศทางด้ านการควบคุมศั ตรู พืชโดยชี ววิธี และการ
บริหารศัตรูพชื แบบบูรณภาพในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติในประเทศไทย

พันธกิจ (Mission)
1. ศึกษา ค้ นคว้ า วิจัย พัฒนาและดาเนินงานการควบคุมศัตรู พชื โดยชีววิธี
2. ให้ การศึกษาและการฝึ กอบรมทั้งระดับมีปริญญาและไม่ มปี ริญญา
3. ให้ การบริการด้ านการส่ งเสริม คาปรึกษาและการเผยแพร่ ข้อมูลข่ าวสารด้ วยการควบคุมศัตรู พชื โดยชีวนิ ทรีย์

การดาเนินงานด้ านวิชาการ
1. สารวจและศึกษาวิจัยชีวินทรีย์ที่มีประโยชน์ แมลงเบียนแมลงห้า และเชื้อโรคของ ศัตรู พชื และวัชพืช ที่มีแหล่ งกาเนิดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ศึกษาชีวนิ ทรีย์ทไี่ ด้ จากการสารวจพบในท้ องถิน่ เพือ่ นาไปใช้ ประโยชน์ ในการปราบศัตรู พชื และวัชพืชในท้ องถิน่ ต่ อไป
3. ศึ ก ษา วิจั ย และประเมิ น คุ ณ ค่ า ของชี วิน ทรี ย์ ที่ มี ป ระโยชน์ ใ นการปราบศั ต รู พืช และวั ช พืช ที่ พ บ และคาดว่ า จะมี
ความสาคัญทางเศรษฐกิจ เพือ่ นาไปใช้ ในการควบคุมศัตรู พชื นั้นๆ
4. รวบรวมและวิจัยชี วินทรี ย์ที่มีประโยชน์ ในการปราบศั ตรู พืชที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ เพื่อนาไปใช้ ในการควบคุม
ศัตรู พชื ชนิดนั้นๆ
5. สอน วิจัย และฝึ กอบรม การใช้ วิธีการควบคุมศัตรู พืชและวัชพืชโดยชี ววิธีในระดับการปฏิบัติงานทั้งในห้ องปฏิบัติการ
และในไร่ นา
6. รับชีวนิ ทรีย์จากศูนย์ ฯ ส่ วนกลางนาไปใช้ ประโยชน์ ในการปราบศัตรู พชื และวัชพืชทีส่ าคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เป้ าหมายและกิจกรรมหลัก
1. ทาการศึกษา ค้ นคว้ า วิจยั พัฒนา และดาเนินงานการควบคุมศัตรู พชื และวัชพืชทางเกษตร เป็ นการทดแทนและลดการใช้
สารเคมีในการกาจัดศัตรู พชื และวัชพืช

ชีวนิ ทรีย์ทมี่ กี ารนาไปใช้ ประโยชน์ และได้ รับการเผยแพร่ สู่ เกษตรกร

2. ให้ การศึกษาและอบรมแก่ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา รวมไปถึงสาธารณชน เกี่ยวกับการควบคุมศัตรู พชื และวัชพืชโดย
ชีววิธี เพือ่ ลดการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรู พชื อย่ างไม่ ถูกวิธี และเป็ นการอนุรักษ์ สภาพแวดล้ อมให้ พ้นจากสารเคมีเหล่ านั้น
3. ให้ การบริ การในการควบคุมศัตรู พืชโดยชี วินทรี ย์ ทั้งทางด้ านบริ การสั งคม ทางด้ านวิชาการ การอบรม ทั้งภายในและ
ต่ างประเทศ

ด้ วงเต่ า
ไรตัวหา้

แตนเบียนไข่ Trichogramma sp.

แตนเบียนหนอน Cotesia sp.

แมลงหางหนีบ

มวนพิฆาตหนอน

ด้ วงงวงกินผักตบชวา

4. ส่ งเสริ มและเผยแพร่ วิธีการควบคุมศัตรู พืชและวัชพืชโดยชี ววิธีในระบบการควบคุมศัตรู พืชและในระบบการบริ หาร
ศัตรู พชื

ด้ วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์
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