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ผลการถอดบทเรียน
“การบริหารจัดการศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวด�ำ) อ�ำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”
๑. เกริ่นน�ำ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (๒๕๕๔) รายงานผลกระทบจากการระบาด
ของศัตรูพชื หลายชนิดท�ำลายพืชเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญของประเทศ คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย
ไม่ต�่ำกว่าปีละ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งศัตรูพืชที่ส�ำคัญ ได้แก่ เพลี้ยกระโดดสีน�้ำตาล
ของข้าว เพลีย้ แป้งมันส�ำปะหลัง โรคใบขาวอ้อย โรคเหีย่ วของสับปะรด และศัตรูมะพร้าว
๔ ชนิด คือ หนอนหัวด�ำ แมลงด�ำหนาม ด้วงแรด และหนอนพาราซ่า เพือ่ ให้การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ รวมทั้งสามารถตัดวงจร
การแพร่ระบาดได้อย่างทันต่อสถานการณ์ และบรรเทาความเสียหายของผลผลิต
ของเกษตรกรที่เกิดจากศัตรูพืชไม่ให้เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน้อยที่สุด กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์จึงแต่งตั้งคณะท�ำงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาศัตรูพืชระบาด โดยมีรอง
ปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( นายศุ ภ ชั ย บานพั บ ทอง) เป็ น ประธาน
ซึง่ อยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลของคณะอนุกรรมการวางแผน ติดตามป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ภัยพิบัติด้านการเกษตร คณะท�ำงานชุดดังกล่าวมีหน้าที่เสนอแนะมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาศัตรูพชื ระบาดต่อคณะอนุกรรมการฯ และจัดท�ำแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาศัตรูพืชระบาดในพืชเศรษฐกิจ ๕ ชนิด ได้แก่ ข้าว มันส�ำปะหลัง มะพร้าว อ้อย
และสับปะรด
เบื้องต้นคณะอนุกรรมการวางแผนและติดตามป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
ด้านการเกษตรเห็นชอบมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาศัตรูพชื ระบาดตามทีค่ ณะท�ำงาน
ชุดดังกล่าวเสนอ ซึง่ ก�ำหนดแนวทางด�ำเนินงาน ดังนี้ ระยะก่อนเกิดภัย เน้นมาตรการเฝ้าระวัง
ก่อนที่จะมีการระบาดเกิดขึ้น โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าทีใ่ นการเฝ้าระวัง ส�ำรวจ
ติดตามสถานการณ์ศตั รูพชื ระบาดอย่างเป็นระบบ ต่อเนือ่ ง และสม�่ำเสมอ รวมถึงมีการ
จัดท�ำคูม่ อื ประเมินสถานการณ์การระบาดของศัตรูพชื ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้
เรื่องการป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแก่เกษตรกร ทั้งนี้ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์กำ� หนดให้มศี นู ย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดศัตรูพชื
ในทุกระดับ โดยมีศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตร
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และสหกรณ์เป็นศูนย์ประสานงานในระดับกระทรวง ส่วนระดับกรมก�ำหนดให้มกี ารจัดตัง้
ศูนย์ประสานงานระดับกรม หรือ War Room ของพืชเศรษฐกิจทั้ง ๕ ชนิดไว้ที่
กรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนระดับจังหวัด/อ�ำเภอได้มอบหมายให้สำ� นักงานเกษตรจังหวัด
เป็นศูนย์ประสานงานระดับจังหวัด ส่วนระดับพืน้ ทีใ่ ห้ศนู ย์จดั การศัตรูพชื ชุมชน เป็นศูนย์ปฏิบตั ิ
การระดับพื้นที่ และก�ำหนดให้มีการรายงานสถานการณ์ให้กระทรวงเกษตรฯ รับทราบ
เป็นประจ�ำทุกสัปดาห์ ยกเว้นกรณีทเี่ กิดการระบาดรุนแรงให้มกี ารรายงานตามสถานการณ์
ความรุนแรงของการระบาด ขณะเกิดภัย เมื่อพบการระบาดแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องติดตามสถานการณ์การระบาด และแจ้งเตือนภัย รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร
รับทราบอย่างทั่วถึงในพื้นที่การระบาดและพื้นที่ใกล้เคียงโดยเร็วที่สุด เพื่อลดผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้น
แนวหน้า (๒๕๕๕) จากการรายงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบการระบาด
ของศัตรูมะพร้าวเพิ่มขึ้นในพื้นที่ปลูกมะพร้าว ๑๙ จังหวัด คือ หนอนหัวด�ำ พื้นที่ระบาด
๙๓,๐๐๐ ไร่ และแมลงด�ำหนาม พื้นที่ระบาด ๑๖๗,๐๐๐ ไร่ การพบหนอนหัวด�ำ
คาดว่าติดมากับผลและส่วนของมะพร้าวหรือพืชตระกูลปาล์มที่น�ำเข้าจากต่างประเทศ
หนอนหัวด�ำจึงเป็นแมลงต่างถิน่ ทีร่ ะบาดท�ำความเสียหายและขยายพืน้ ทีร่ ะบาดอย่างต่อเนือ่ ง
ดังนั้นจึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องก�ำจัดศัตรูมะพร้าวอย่างเร่งด่วนและเป็นระบบครบวงจร
ครอบคลุมพื้นที่ปลูก ๑๙ จังหวัด รวมพื้นที่ ๑,๑๙๗,๐๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕๕
ของพื้นที่ปลูกทั้งประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนอนหัวด�ำที่มีการระบาดอย่างรุนแรง
ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งพบว่าพื้นที่ที่มีการระบาดของหนอนหัวด�ำอันดับ ๑ คือ
อ�ำเภอทับสะแก รองลงมาคืออ�ำเภอเมือง และอ�ำเภอกุยบุรตี ามล�ำดับ กรมส่งเสริมการเกษตร
มองเห็นศักยภาพในการบริหารจัดการศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวด�ำ) ของอ�ำเภอกุยบุรีที่ได้
มีการบูรณาการในการท�ำงานกับหลายภาคส่วน และส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด�ำเนินงานจนเกิดผลในระดับที่น่าพอใจ
ดังนั้นส�ำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดราชบุรี กองวิจัยและ
พัฒนางานส่งเสริมการเกษตร และศูนย์บริหารศัตรูพชื จังหวัดสุพรรณบุรี เล็งเห็นปัญหา
ส�ำคัญในการค้นหาแนวทางป้องกันการระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าวโดยเฉพาะหนอนหัวด�ำ
จึงได้ด�ำเนินการถอดบทเรียนเพื่อน�ำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการ
เพื่อป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช และน�ำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป ซึ่งมี
รายละเอียดในการถอดบทเรียน ดังนี้
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๒. ข้อมูลพื้นฐานของต�ำบลกุยบุรี

ประวัติความเป็นมา กุยบุรีเป็นเมืองเก่าตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ที่ตั้งคือ
บริเวณบ้านจวนบน ปัจจุบันอยู่หมู่ที่ ๒ ต.กุยบุรี ห่างล�ำน�้ำกุยบุรีประมาณ ๔๐๐ เมตร
สมัยกองทัพพม่ายกทัพเข้าตีไทย ต้องเข้ามาทางด่านสิงขรและจะต้องข้ามล�ำน�้ำกุยบุรี
บริเวณท่าข้ามซึ่งเป็นส่วนที่แคบและตื้น เจ้าเมืองกุยได้รวมตัวกันลอบโจมตีทัพพม่า และ
มักประสบชัยชนะเป็นประจ�ำจนมีสมญานามเรียกขานว่า “เสือกุย” และอบต.กุยบุรีก็ใช้
สัญลักษณ์ประจ�ำหน่วยงานเป็นรูปเสือด้วย ในปี พ.ศ.๒๕๐๓ กระทรวงมหาดไทยยกฐานะ
ต.กุยบุรี เป็นกิ่งอ.กุยบุรี และในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๐๖ ได้รับการยกฐานะเป็น
อ�ำเภอกุยบุรี วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๙ กระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั้งองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลขึ้นทั่วประเทศไทย ๒,๑๔๓ แห่ง มีผลท�ำให้สภาต�ำบลกุยบุรีได้รับ
การยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต�ำบลกุยบุรี
ที่ตั้งและอาณาเขต “ต�ำบลกุยบุรี” เป็นต�ำบลหนึ่งของอ�ำเภอกุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์มีอาณาเขตการติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับต�ำบลสามกระทาย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับต�ำบลกุยเหนือ และเขตอ�ำเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้
ติดต่อกับเขตอ�ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับต�ำบลหาดขาม
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การปกครอง ปั จ จุ บั น ได้ แ บ่ ง เขตการปกครองออกเป็ น เขตเทศบาลและเขต
การปกครองท้องถิ่น (อบต.) ดังนี้
• หมู่ที่ ๑ บ้านกุยบุรี บ้านในชุก บ้านวังยาว บ้านจวนบน บ้านโรงกุลี
อยู่ในเขตเทศบาล และเขต อบต.กุยบุรี
• หมู่ที่ ๒ บ้านบน
อยู่ในเขตเทศบาล และเขต อบต.กุยบุรี
• หมู่ที่ ๓ บ้านหนองมะซาง
อยู่ในเขตเทศบาล และเขต อบต.กุยบุรี
• หมู่ที่ ๔ บ้านปลายน�้ำ 
อยู่ในเขต เทศบาลกุยบุรี
• หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาเสือ
อยู่ในเขต อบต.กุยบุรี
• หมู่ที่ ๖ บ้านหนองกระทิง
อยู่ในเขต อบต.กุยบุรี
• หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหมู
อยู่ในเขต เทศบาล และเขต อบต.กุยบุรี
• หมู่ที่ ๘ บ้านท่าข้าม
อยู่ในเขต เทศบาล และเขต อบต.กุยบุรี
มีประชากรทัง้ หมด ๑๒,๕๖๙ คน เป็นชาย ๖,๒๓๑ คน เป็นหญิง ๖,๓๓๘ คน ครัว
เรื อ นทั้ ง หมด ๒,๘๕๐ ครั ว เรื อ น เป็ น ครั ว เรื อ นเกษตรกร ๒,๓๒๖ ครั ว เรื อ น
การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละหมู่บ้าน
ยังแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยแต่งตั้งหัวหน้าคุ้ม หัวหน้าซอยต่างๆ เป็นผู้มีหน้าที่
ดูแลจัดระเบียบความเป็นอยูข่ องชุมชน ในคุม้ /ซอย นัน้ ๆ จ�ำนวนครัวเรือนในอัตรา ๑:๑๐
หรือ ๑:๒๐
ภูมปิ ระเทศ ลักษณะภูมปิ ระเทศโดยทัว่ ๆไป ทิศตะวันตกของต�ำบลกุยบุรี จะติดต่อ
กับแนวเทือกเขาตะนาวศรี พืน้ ทีเ่ ป็นทีร่ าบลุม่ จากทิศตะวันตกไปสูท่ ศิ ตะวันออก มีความลาดชัน
ของพื้นที่บริเวณใกล้กับเทือกเขาตะนาวศรี มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๔๗,๕๐๐ ไร่  
(ประมาณ ๗๖ ตารางกิโลเมตร) มีแม่นำ�้ กุยบุรไี หลผ่านจึงเหมาะแก่การปลูกพืช เลีย้ งสัตว์
และประมง ส่วนพื้นที่ป่า พื้นที่ภูเขา ซึ่งเป็นแนวเทือกเขาตะนาวศรี เป็นแหล่งต้นก�ำเนิด
แม่น�้ำ ป่าไม้ ซึ่งเป็นเขตวนอุทยานป่ากุยบุรี เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าทุกชนิด เป็นเขต
อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม ตามแนวคลองชลประทาน กรมชลประทาน
มีนโยบายในการฟื้นฟูอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ชุมชนช่วยกันรักษาต้นไม้
ตลอดแนวคลองชลประทาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
นอกจากนี้ทางรัฐบาล กรมป่าไม้ยังสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยการ
ปลูกไม้ทดแทนในพื้นที่ของตนเอง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนในท้องถิ่นมีป่าไม้
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ไว้ใช้สอย และเป็นการลดความสูญเสียของธรรมชาติที่ถูกท�ำลายไป ในส่วนของ
กรมส่งเสริมการเกษตร มีการสนับสนุนแก่เกษตรกร โดยการปลูกพืชยืนต้น เช่น มะม่วง
ขนุน ฯลฯ เพือ่ ช่วยในการเสริมรายได้แก่เกษตรกรในชุมชน และเป็นการรักษาความสมดุล
ทางธรรมชาติอีกทางหนึ่ง และยังมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็น
การเอื้อประโยชน์ทางธรรมชาติแก่มวลมนุษย์อีกด้วย
ภูมอิ ากาศ ลักษณะภูมอิ ากาศโดยทัว่ ไป ไม่รอ้ นไม่หนาวเกินไป ความชืน้ ปานกลาง
อยู่ในเขตมรสุม (ร้อนชื้น) เมื่ออยู่ใกล้ทะเล ความชื้นโดยเฉลี่ยประมาณ ๗๖% อุณหภูมิ
สูงสุด ๓๖.๐ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต�่ำสุด ๒๕.๓ องศาเซลเซียส โดยได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุมที่พัดผ่านทุกฤดูกาล และท�ำให้เกิดฤดูกาล ๓ ฤดู คือ
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม–เดือนพฤศจิกายน ได้รับอิทธิพลจาก
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย ฝนจะตกในช่วงเดือนพฤษภาคม
และทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายน–กรกฎาคม หลังจากนั้นฝนจะตกหนักในเดือนสิงหาคม–
พฤศจิกายน
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม–กุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดเอาความแห้งแล้ง และความหนาวเย็นมาเยือน
ฤดูรอ้ น เริม่ ตัง้ แต่เดือน มีนาคม–เมษายน  ซึง่ รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออก
บริเวณความกดอากาศสูงในทะเลจีนใต้ ซึ่งจะพัดเอาความชื้นมาด้วย
แหล่งน�้ำและปริมาณน�้ำในรอบปี ปริมาณน�้ำฝน กรมชลประทานได้เป็นผู้ด�ำเนินการ
ขุดคูคลองเหมืองส่งน�้ำไปในพื้นที่ของเกษตรกร ท�ำให้เกษตรกรมีน�้ำไว้เพื่อการเกษตร
ประมง และเลี้ยงสัตว์ ดังนี้
- โครงการชลประทานตอน ๔ กุยบุรี D ๑ ผ่านหมู่ที่ ๑,๗
- โครงการชลประทานปราณบุรี (โครงการแหล่งน�้ำขนาดใหญ่)
- โครงการชลประทานขนาดใหญ่ สาย ๔๓ ขวา  ผ่านหมู่ที่ ๔,๗,๑
- โครงการชลประทานสาย ๕๔  ซ้าย ผ่านหมู่ที่ ๓,๒,๘
- โครงการชลประทานสาย ๕๖ ซ้าย ผ่านหมู่ที่ ๖,๕
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นอกจากนี้ยังมีแม่น�้ำกุยบุรีไหลผ่านหมู่ที่ ๔, ๓, ๑, ๒ และ ๘ ซึ่งมีน�้ำตลอดปี
พืน้ ทีจ่ งึ เหมาะแก่การท�ำการเกษตร ปลูกพืช เลีย้ งสัตว์ ประมง และยังมีแหล่งน�ำ้ อืน่ ๆ อีก
เช่น ห้วยธรรมชาติ หนองน�้ำ  คลองบึง บ่อน�้ำตื้น บ่อน�้ำบาดาล สระกักเก็บน�้ำ  ฝาย
มี ส ่ ว นช่ ว ยในการแก้ ไ ขปั ญ หาการขาดแหล่ ง น�้ ำ  และช่ ว ยบรรเทาความเดื อ ดร้ อ น
การขาดแคลนน�้ำในช่วงแล้งได้อีกทางหนึ่ง
ข้อมูลชีวภาพ ประชากรส่วนใหญ่ในต�ำบลกุยบุรี ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร
มีการท�ำเกษตรกรรมเป็นแหล่งส�ำคัญในการผลิต สภาพดินเป็นลักษณะดินปนทราย และ
ดินเหนียวบางแห่ง ซึง่ ท�ำให้สภาพผิวดินเหมาะส�ำหรับการปลูกข้าว สับปะรด ว่านหางจระเข้
หน่อไม้ฝรัง่ และอ้อย ผลผลิตประเภทไม้ยนื ต้น เช่น มะม่วง มะพร้าว ขนุน ฯลฯ โดยมี
พื้นที่ท�ำการกสิกรรม ๙,๗๙๕ ไร่ พืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญและน�ำรายได้ให้ประชาชนในเขต
เทศบาลต�ำบลกุยบุรีจ�ำนวนมากในแต่ละปี ซึ่งมะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญอันหนึ่ง
ของเทศบาลต�ำบลกุยบุรเี ป็นพืชทีป่ ลูกดัง้ เดิม ซึง่ ประชาชนจะน�ำไปจ�ำหน่ายเพือ่ เป็นสินค้า
แปรรูป เป็นน�้ำกะทิตามตลาดต่างๆ ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่เพาะปลูก
ประมาณ ๑,๐๓๕ ไร่ และมีแหล่งเพาะปลูกเหมาะทีส่ ดุ อยูใ่ น หมูท่ ี่ ๒, ๓ และ ๔ ต�ำบลกุยบุรี
สถานการณ์การปลูกมะพร้าวในอ�ำเภอกุยบุรีประกอบด้วย พื้นที่ปลูกมะพร้าว ๙,๕๙๓ ไร่
ลักษณะการปลูกส่วนใหญ่ปลูกมะพร้าวเป็นพืชเชิงเดีย่ วมีแปลงทีป่ ลูกพืชแซมบ้างประปราย
พืชที่ปลูกแซม เช่น ละมุด กล้วย สับปะรด มันเทศ เป็นต้น อายุมะพร้าวเฉลี่ยประมาณ  
๔๐ ปี ความสูงโดยเฉลี่ย ๒๕ เมตรขึ้นไป
        สถานการณ์การระบาดของศัตรูมะพร้าว ในพื้นที่อ�ำเภอกุยบุรี เริ่มเมื่อปี ๒๕๕๒
พื้นที่การระบาดรวม ๗,๙๑๔ ไร่ หนอนหัวด�ำ  ๗๓๐ ไร่ แมลงด�ำหนาม ๗,๑๘๔ ไร่
ปี ๒๕๕๓ พืน้ ทีก่ ารระบาดรวม ๗,๔๑๕ ไร่ หนอนหัวด�ำ ๘๓๐ ไร่ แมลงด�ำหนาม ๖,๕๘๕ ไร่
ในปี ๒๕๕๔ พืน้ ทีก่ ารระบาดรวม ๘,๕๕๗ ไร่ หนอนหัวด�ำ ๗,๕๘๓ ไร่ และแมลงด�ำหนาม
๙๗๔ ไร่  
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๓. บทบาทของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการส่งเสริมการป้องกันก�ำจัดศัตรูมะพร้าว
๓.๑ การบริหารจัดการโครงการป้องกันก�ำจัดศัตรูมะพร้าวของส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอ
การระบาดของศัตรูมะพร้าวทีอ่ ำ� เภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ เริม่ เมือ่ ปี ๒๕๕๒
ศัตรูที่ส�ำคัญมี ๒ ชนิด คือ แมลงด�ำหนาม และหนอนหัวด�ำ 

ดำ�หนามทำ�ลาย

แมลงด�ำหนาม Brontispa longgissima
ทั้งตัวหนอนและตัวเต็มวัยกัดกินยอดอ่อน
ที่สุดของมะพร้าวที่ยังไม่คลี่ท�ำให้เกิดแผล
สีนำ�้ ตาล หากมีการท�ำลายรุนแรงหลายๆ ใบ
ในแต่ละต้นจะท�ำให้ใบมะพร้าวแห้งดูเป็น
สีขาวโพลนชัดเจน เรียกว่า มะพร้าวหัวหงอก

ต้นมะพร้าวที่ถูกแมลง

ต้นมะพร้าวที่ถูกหนอนหัว

ดำ�ทำ�ลาย

หนอนหัวด�ำ Opisina arenosella
ท� ำ ลายใบแก่ โดยตั ว หนอนจะถั ก ใยดึ ง
ใบมะพร้ า วเรี ย งติ ด กั น เป็ น แพและสร้ า ง
อุโมงค์เป็นทางยาวอาศัยกัดกินใบอยู่ภายใน
ท�ำให้ใบที่ถูกท�ำลายแห้งเป็นสีน�้ำตาล ถ้า
หนอนระบาดท�ำลายรุนแรง ส่งผลให้มะพร้าว
ยืนต้นตายได้ และหนอนจะย้ายไปท�ำลายต้น
ใหม่ต่อไป
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ถอดบทเรียนการบริหารจัดการศั ตรู มะพร้ าว (หนอนหั ว ดำ � )

จากปัญหาการระบาดที่รุนแรงของหนอนหัวด�ำในพื้นที่อ�ำเภอกุยบุรีที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องทุกปี ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอจึงได้ด�ำเนินการเพื่อป้องกันก�ำจัดศัตรู
มะพร้าว ดังนี้

พฤศจิกายน ๒๕๕๒ - กรกฎาคม ๒๕๕๓
     เริม่ มีการระบาดของหนอนหัวด�ำ  ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอกุยบุรขี อความร่วมมือ
ศูนย์ผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ ของส�ำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ น�ำแตน
เบียนไข่ทริโครแกรมมาแจกให้เกษตรกรผูไ้ ด้รบั ความเดือดร้อน  แต่ปริมาณไม่เพียงพอ
ในการควบคุมหนอนหัวด�ำ  และให้เกษตรกรฉีดพ่นสารเคมีสำ� หรับแปลงมะพร้าวที่
ระบาดอย่างหนัก การระบาดก็ยงั คงมีอยู  
่ เนือ่ งจากหนอนหัวด�ำมะพร้าวเป็นศัตรู
มะพร้าวทีพ่ บใหม่ และความรูท้ างวิชาการ หรือค�ำแนะน�ำจากหน่วยงานวิชายังไม่มี
ความชัดเจน

อำ � เภอกุ ย บุ ร ี จั ง หวั ด ประจวบคี ร ี ข ั น ธ์

สิงหาคม ๒๕๕๓ - มกราคม ๒๕๕๔
    มีคำ� แนะน�ำจากกรมวิชาการเกษตรถึงวิธปี ฏิบตั ใิ นการก�ำจัดหนอนหัวด�ำ  ดังนี้
- ให้ตดั ทางใบทีถ่ กู หนอนกินมาเผาท�ำลาย
- ฉีดพ่นด้วยเชือ้ แบคทีเรีย Bt (Bacillus thuringiensis) สายพันธุ์ kurstaki  
- ใช้ไฟสีนำ�้ เงินล่อตัวเต็มวัยผีเสือ้ เพือ่ จับท�ำลาย
ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอกุยบุรจี งึ ประชาสัมพันธ์วธิ กี ารปฏิบตั ขิ า้ งต้นให้แก่เกษตรกร  
แต่วธิ กี ารปฏิบตั กิ ท็ ำ� ได้ยากเนือ่ งจากต้นมะพร้าวสูงและเกษตรกรขาดเครือ่ งมือในการ
ฉีดพ่นเชือ้ แบคทีเรีย Bt บางรายมีความเข้าใจว่าฝนตกจะหายไปเอง และรอให้ภาครัฐ
ช่วยเหลือเพียงฝ่ายเดียว การแจ้งพืน้ ทีค่ วามเสียหายจากหนอนหัวด�ำจึงมีพนื้ ทีน่ อ้ ยกว่า
ความเป็นจริง เนือ่ งจากเกษตรกรยังขาดความเข้าใจในการแยกแยะชนิดศัตรูมะพร้าว
หนอนหัวด�ำเพราะเป็นแมลงชนิดใหม่  
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10 ถอดบทเรียนการบริหารจัดการศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ�)

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ต� ำ บลกุ ย บุ รี ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ง บภั ย พิ บั ติ ฉุ ก เฉิ น ในการจ้ า งฉี ด พ่ น
เชือ้ แบคทีเรีย Bt  จ�ำนวนพืน้ ที่ ๖๘๒ ไร่ แต่ปริมาณการฉีดพ่นไม่เพียงพอ
ในการควบคุมการระบาดได้ เนือ่ งจากพืน้ ทีก่ ารแจ้งน้อยกว่าพืน้ ทีก่ ารระบาดจริง

อำ � เภอกุ ย บุ ร ี จั ง หวั ด ประจวบคี ร ี ข ั น ธ์

มีนาคม ๒๕๕๔
   เริ่ ม รณรงค์ ใ ห้ เ กษตรกรตั ด ทางใบมะพร้ า ว
ที่ พ บหนอนหั ว ด� ำ เข้ า ท� ำ ลายลงมากองรวมกั น
แล้วเผาไฟ เนือ่ งจากต้นมะพร้าวมีความสูงมาก ต้อง
ใช้ไม้ตอ่ ท�ำให้ตะขอหลุดบ่อย จึงใช้รถกระเช้าในการ
ตัดทางใบมะพร้าว ส่งผลท�ำให้สนิ้ เปลืองงบประมาณ
มากขึ้น และไม่สะดวกในทางปฏิบัติ หลังจากที่
เกษตรกรตัดทางใบแล้วเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงาน
เกษตรอ�ำเภอกุยบุรีจะตามไปฉีดพ่นเชื้อแบคทีเรีย
Bt อาทิตย์ละ ๑ ครัง้ จ�ำนวน ๓ ครัง้ ซึ่งพบว่า
ต้นมะพร้าวที่ฉีดพ่น Bt ครบทั้ง ๓ ครั้งจะไม่มี
หนอนหัวด�ำเข้าท�ำลายอีก แต่การฉีดพ่น Bt ท�ำได้ยากมาก
เพราะมะพร้าวบางสวนอายุมากกว่า ๘๐ ปี ปลูกไว้
ตั้ ง แต่ ส มั ย สงครามโลกครั้ ง ที่ ๒ มี ค วามสู ง
๒๕ เมตรขึน้ ไป การฉีดพ่นต้องใช้วธิ กี ารต่อท่อขึน้ ไป
๓ ท่อน แล้วใช้เครือ่ งฉีดพ่นแรงดันสูง จึงท�ำให้การ
ฉีดพ่นไม่ทวั่ ถึง ประกอบกับ การฉีดพ่น Bt ซึง่ เป็น
การช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ระสบภัยพิบตั ดิ ำ� เนินการ
ให้กับเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนผู้ประสบภัยเท่านั้น
(เป็นไปตามระเบียบในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้
ประสบภัยพิบัติ) จึงส่งผลให้ไม่สามารถหยุดยั้งการ
แพร่ระบาดของหนอนหัวด�ำได้  
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12 ถอดบทเรียนการบริหารจัดการศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ�)

มีนาคม ๒๕๕๔
       นอกจากนีม้ กี ารทดลองใช้เชือ้ ราเมตาไรเซียม
ฉีดพ่นด้วย พบว่าหนอนตายเพียง ๕๐% ในขณะที่
ปริมาณการใช้มากกว่าการใช้เชือ้ Bt และขัน้ ตอน
การน�ำมาใช้ยุ่งยาก ไม่สะดวก เนื่องจากต้อง
น�ำเชื้อมาขย�ำ  ล้างน�้ำ  และกรองก่อนเพราะลด
การอุดตันของหัวฉีด ถึงจะสามารถน�ำไปใช้ใน
การป้องกันก�ำจัดหนอนหัวด�ำมะพร้าวได้ การ
รณรงค์การใช้เชือ้ Bt  พบว่าหนอนหัวด�ำมีอตั รา
การตายเกือบ ๑๐๐ เปอร์เซนํ ต์ เมือ่ เปรียบเทียบการ
ใช้เชือ้ ราเมตาไรเซียมในปริมาณที่เท่ากัน            
     เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรได้ใช้เทคนิค
จู ง ใจเกษตรกรโดยการส่ ง เสริ ม ให้ เ กษตรกร
ตัดทางใบมะพร้าวและเผาท�ำลายมาแลกกับเชื้อ
Bt

เมษายน ๒๕๕๔
  • เกษตรอ�ำเภอได้ประสานงานกับนายอ�ำเภอเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ในการ
ตัดทางใบมะพร้าวและฉีดพ่นด้วย Bt
  • รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบถึงการรณรงค์ให้เกษตรกร
ตัดทางใบมะพร้าวเพื่อก�ำจัดหนอนหัวด�ำ ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงสนับสนุน
งบประมาณเพื่อซื้อตะขอทุกหมู่บ้านใน ๓ อ�ำเภอ เป็นเงิน ๑.๕ แสนบาท
และสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเชื้อ Bt

อำ � เภอกุ ย บุ ร ี จั ง หวั ด ประจวบคี ร ี ข ั น ธ์

พฤษภาคม ๒๕๕๔
การรณรงค์การใช้แตนเบียนไข่ทริโคแกรมมา
(Trichogramma sp.)
    ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอกุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ ได้รบั การสนับสนุนแตนเบียน
ไข่ ท ริ โ คแกรมมาจากศู น ย์ บ ริ ห ารศั ต รู พื ช
จังหวัดสุพรรณบุรี และชลบุรี โดยน�ำแตนเบียน
ไข่ทริโคแกรมมาผูกติดกับลวดและใช้นำ�้ มันเครือ่ ง
หรือจารบีทาที่ลวดเพื่อป้องกันมด แล้วน�ำไป
ผูกติดกับต้นมะพร้าวความสูงระดับ ๑.๕๐ เมตร
ขึน้ ไป จ�ำนวน ๑๐ จุด ต่อไร่ กระจายในพื้นที่
๑ ไร่ เพื่อใช้ในการป้องกันก�ำจัดหนอนหัวด�ำ
ในระยะไข่ แต่ ขั้ น ตอนการผลิ ต -ขยาย
แตนเบียนไข่ทริโคแกรมมาค่อนข้างยุ่งยาก
จึ ง ไม่ ไ ด้ ส ่ ง เสริ ม ให้ เ กษตรกรผลิ ต -ขยาย
เพื่อปล่อยในแปลงมะพร้าว
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พฤษภาคม ๒๕๕๔
การรณรงค์การใช้แตนเบียนหนอนบราคอน (Bracon hebetor)
     เริม่ จากนายพศิน พัฒนปณชัย เกษตรกรในหมู่บ้านจวนบน อ�ำเภอกุยบุรี
ดูทีวีเจอเกี่ยวกับการผลิต-ขยายแตนเบียนหนอนบราคอนเพื่อก�ำจัดหนอนหัวด�ำ
ในมะพร้าว ซึง่ ด�ำเนินการโดยศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรูพชื โดยชีวนิ ทรียแ์ ห่งชาติภาคกลาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จึงมาติดต่อ
ประสานงานกับเกษตรอ�ำเภอ เกษตรอ�ำเภอจึงประสานงานให้เจ้าหน้าที่ของ
ศูนย์วจิ ยั ฯ มาดูสถานการณ์การระบาดของมะพร้าวในพืน้ ที่ ซึง่ ทางศูนย์วจิ ยั ฯ โดย
อาจารย์โกศล เจริญสม ส่งเจ้าหน้าที่ลงมาดูสถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว
ในพื้นที่ พบปะพูดคุยกับเกษตรกร จากนัน้ เกษตรอ�ำเภอติดต่อขอได้ไปศึกษาดูงาน
ทีศ่ นู ย์วจิ ยั ฯ โดยพาเกษตรกรในอ�ำเภอกุยบุรไี ปหมูบ่ า้ นละ ๓ คน และทางศูนย์วิจัยฯ
ได้จดั อบรมการผลิต-ขยายแตนเบียนหนอนบราคอนให้กบั เจ้าหน้าทีข่ องส�ำนักงาน
เกษตรอ�ำเภอ ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ และเกษตรกร ซึง่ เกษตรกร
ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมถึง ๒๐๐ คน จากเดิมที่ตั้งไว้เพียง ๓๐ คน ในการ
อบรมครั้งนี้ทางศูนย์วจิ ยั ฯ น�ำพ่อ-แม่พนั ธุแ์ ตนเบียนหนอนบราคอนมามอบให้ดว้ ย
หล้งั จากการฝึกอบรมจึงเริม่ ผลิต-ขยายแตนเบียนหนอนบราคอน

อำ � เภอกุ ย บุ ร ี จั ง หวั ด ประจวบคี ร ี ข ั น ธ์

มิถุนายน ๒๕๕๔
   การรณรงค์ ใ ห้ เ กษตรกรจั บ หนอนหั ว ด� ำ 
ทางส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอรณรงค์ให้เกษตรกรจับ
หนอนหั ว ด� ำ มะพร้ า วมาแลกไข่ ไ ก่ ห รื อ น�้ ำ ผึ้ ง
ซึง่ ได้การสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธชิ า้ งกุยบุรี
นอกจากนีเ้ กษตรอ�ำเภอยังส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตขยายแตนเบียนหนอนบราคอน โดยรณรงค์ให้
เกษตรกรจับหนอนหัวด�ำ  ๕ ตัว มาแลกพ่อแม่พนั ธุ์
แตนเบี ย นหนอนบราคอน ๑ กล่ อ ง แต่ ก าร
จับหนอนหัวด�ำมะพร้าวเพื่อผลิตขยายแตนเบียน
หนอนบราคอนท�ำได้ยากเนื่องจากต้นมะพร้าวสูง
จากประสบการณ์ใ นการผลิ ต -ขยายหนอนผี เ สื้ อ
ข้ า วสารของเจ้ า หน้ า ที่ ส ่ ง เสริ ม การเกษตรระดั บ
จังหวัด เพื่อผลิตขยายแตนเบียนไข่ทริโครแกรมมา
พบว่ า มี แ ตนเบี ย นหนอนบราคอนลงมาท� ำ ลาย
หนอนผีเสื้อข้าวสาร จึงเกิดองค์ความรู้ว่าการผลิตขยายแตนเบียนหนอนบราคอน  นอกจากใช้หนอน
หัวด�ำเป็นอาหารในการผลิต-ขยายแตนเบียนหนอน
บราคอนแล้วยังสามารถใช้หนอนผีเสื้อข้าวสารเป็น
อาหารในการผลิตขยายแตนเบียนหนอนบราคอน
ได้เช่นกัน จึงเริ่มมีการผลิต-ขยายหนอนผีเสือ้ ข้าวสาร
ทีส่ ำ� นักงานเกษตรอ�ำเภอ และถ่ายทอดให้เกษตรกร
ผู้น�ำชุมชนบ้านจวนบนผลิต-ขยาย
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16 ถอดบทเรียนการบริหารจัดการศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ�)

สิงหาคม ๒๕๕๔
     การส่งเสริมให้โรงเรียนปากเหมืองซึ่งอยู่
ในชุม ชนผลิต-ขยายแตนเบี ย นหนอนบราคอน
สาเหตุเนือ่ งจากเกษตรกรทีม่ าเข้าร่วมกลุ่มผลิตขยายแตนเบียนหนอนบราคอนอายุคอ่ นข้างมาก
(มากกว่า ๖๐ ปี) การแยกแตนเบียนตัวผู้ ตัวเมีย
จึงท�ำได้ล�ำบาก เกษตรอ�ำเภอจึงส่งเสริมให้
ลูกหลานที่เรียนในโรงเรียนผลิต-ขยายแล้วให้
พ่อแม่น�ำไปปล่อยในแปลงมะพร้าว

อำ � เภอกุ ย บุ ร ี จั ง หวั ด ประจวบคี ร ี ข ั น ธ์

สรุปผลการด�ำเนินงานภาพรวมของส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอกุยบุรีในปี ๒๕๕๒-๒๕๕๔

พฤศจิกายน ๒๕๕๒กรกฎาคม ๒๕๕๓

ศูนย์ผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ
ของสำ�นักงานเกษตรจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ (อำ�เภอปราณบุรี)
แจกแตนเบียนไข่ทริโคแกรมมา
ให้เกษตรกรปล่อยในแปลงมะพร้าว
ตัดทางใบมาเผาทำ�ลาย

สิงหาคม ๒๕๕๓มกราคม ๒๕๕๔

ฉีดพ่น Bt
ใช้ไฟสีน�้ำเงินล่อตัวเต็มวัยผีเสื้อ
เพื่อจับท�ำลาย

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ได้รับงบภัยภิบัติฉุกเฉิน
จึงนำ�มาฉีดพ่น Bt
รณรงค์ตัดทางใบมะพร้าว เผาไฟ

มีนาคม ๒๕๕๔

ฉีดพ่น Bt / เชื้อราเมตาไรเซียม
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18 ถอดบทเรียนการบริหารจัดการศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ�)

สรุปผลการด�ำเนินงานภาพรวมของส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอกุยบุรีในปี ๒๕๕๒-๒๕๕๔ (ต่อ)

จัดซื้ออุปกรณ์ตัดทางใบมะพร้าว
เมษายน ๒๕๕๔
ฉีดพ่น Bt

รณรงค์ปล่อยแตนเบียนไข่ทริโคแกรมมา
พฤษภาคม ๒๕๕๔
รณรงค์ใช้แตนเบียนหนอนบราคอน

มิถุนายน ๒๕๕๔

รณรงค์จับหนอนหัวดำ�แลก
แตนเบียนหนอนบราคอน
ทดลองผลิตหนอนผีเสื้อข้าวสารเพื่อใช้
ในผลิตแตนเบียนหนอนบราคอน

สิงหาคม ๒๕๕๔

ส่งเสริมโรงเรียนผลิต-ขยาย
แตนเบียนหนอนบราคอน

อำ � เภอกุ ย บุ ร ี จั ง หวั ด ประจวบคี ร ี ข ั น ธ์

๓.๒ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการประยุกต์เทคโนโลยีของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรสู่เกษตรกรในการป้องกันก�ำจัดศัตรูมะพร้าว
เจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมการเกษตรระดับจังหวัดและอำ�เภอได้ถา่ ยทอดเทคโนโลยี
การป้องกันกำ�จัดหนอนหัวดำ�สูเ่ กษตรกรด้วยวิธกี ารต่างๆ ดังนี้
๑) การประสานข้อมูลวิชาการ เรื่อ งการป้ อ งกั น กำ�จั ด หนอนหั ว ดำ�
กับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้แก่
๑.๑) ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคกลาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน จังหวัดนครปฐม สนับสนุนวิชาการเรือ่ ง
การผลิต-ขยายแตนเบียนหนอนบราคอน การเก็บข้อมูลในแปลงมะพร้าวหลังจากการปล่อย
แตนเบียนหนอนบราคอน
๑.๒) กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุน
วิชาการเรือ่ งการตัดทางใบ และการฉีดพ่น Bt
๑.๓) ศูนย์บริหารศัตรูพชื จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมถ่ายทอดความรู้
และสนับสนุนวิธกี ารผลิต-ขยายหนอนผีเสือ้ ข้าวสาร และแตนเบียนไข่ทริโคแกรมมา
๑.๔) ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี สนับสนุนแตนเบียนไข่
ทริโคแกรมมา
๑.๕) สำ�นักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สนับสนุนวิธี
การผลิต-ขยายหนอนผีเสื้อข้าวสาร และแตนเบียนไข่ทริโคแกรมมา
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20 ถอดบทเรียนการบริหารจัดการศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ�)
๒) การศึกษาดูงานและฝึกอบรม โดยจัดให้มกี ารศึกษาดูงาน และฝึกอบรม
แก่เกษตรกรทีส่ นใจผลิต-ขยายแตนเบียนหนอนบราคอน สำ�นักงานเกษตรอำ�เภอกุยบุร  
ี จังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ ได้นำ�เกษตรกรหมูบ่ า้ นละ ๓ ราย ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรูพชื
โดยชีวนิ ทรียแ์ ห่งชาติภาคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน จังหวัด
นครปฐม ในเรือ่ งการผลิต-ขยายแตนเบียนหนอนบราคอน และได้นำ�เกษตรกรจากหมูบ่ า้ น
ตำ�บล อำ�เภออืน่ ๆ ทีส่ นใจในการผลิต-ขยายแตนเบียนหนอนบราคอนมาศึกษาดูงานในอำ�เภอ
กุยบุรี เจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมการเกษตร สำ�นักงานเกษตรอำ�เภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
ได้นำ�พ่อแม่พนั ธุแ์ ตนเบียนหนอนบราคอนมาทดลองผลิต-ขยายก่อนการฝึกอบรมเกษตรกร ๑๐ วัน
เนือ่ งจากเจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมการเกษตรบางส่วนยังไม่มีความรู้และไม่มีประสบการณ์ในการ
ผลิต-ขยายแตนเบียนหนอนบราคอน

การฝึกอบรมการผลิต-ขยายแตนเบียนหนอนบราคอน สำ�นักงานเกษตร
อำ�เภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ดำ�เนินการฝึกอบรมการผลิต-ขยายแตนเบียนหนอนบราคอน
ดังนี้
๒.๑) การฝึกอบรมการผลิต-ขยายแตนเบียนหนอนบราคอนแก่
เกษตรกร แกนนำ�ชุมชน และเจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมการเกษตรทัง้ หมดของจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
โดยมีผเู้ ข้ารับการฝึกอบรม จำ�นวน ๒๐๐ ราย ซึง่ ใช้เทคนิคการฝึกอบรม ได้แก่ การบรรยาย
ความรูแ้ ละฝึกปฏิบตั โิ ดยผ่านกระบวนการมีสว่ นร่วม เพือ่ ให้เกษตรกรสามารถพึง่ พาตนเองได้
โดยไม่ตอ้ งรอการสนับสนุนจากภาครัฐ

อำ � เภอกุ ย บุ ร ี จั ง หวั ด ประจวบคี ร ี ข ั น ธ์

๒.๒) การฝึกอบรมการผลิต-ขยายแตนเบียนหนอนบราคอนแก่เด็ก
นักเรียนในโรงเรียน โดยดำ�เนินการคัดเลือกเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๕ มาฝึก
อบรม เพือ่ ส่งเสริมให้นกั เรียนมีความรูใ้ นการป้องกันกำ�จัดหนอนหัวดำ�มะพร้าว และเด็ก
นักเรียนมีสายตาดีกว่าผู้ใหญ่สามารถแยกเพศของแตนเบียนหนอนบราคอนได้ ซึ่งจาก
การฝึกอบรมในครั้งนี้ได้สร้างความตื่นตัวแก่พ่อแม่ผู้ปกครองและเห็นความสำ�คัญในการ
ป้องกันกำ�จัดหนอนหัวดำ�มะพร้าว นอกจากนีเ้ ด็กนักเรียนยังสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง เด็กนักเรียนรุ่นน้อง และบุคคลทั่วไป สำ�หรับเหตุผลที่เจ้า
หน้าที่ส่งเสริมการเกษตรคัดเลือกเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๕ เข้ารับการ
ฝึกอบรม เพื่อสร้างทายาทวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนรุ่นน้องต่อไป

๓) การเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั จิ ริง การพิสจู น์ทราบ โดยการลงพืน้ ทีแ่ ต่ละ
ครัง้ จะให้เจ้าหน้าที่ คือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของอ�ำเภอลงไปตัดทางใบมะพร้าวใบล่าง
สุดมานับหนอนหัวด�ำก่อนทีจ่ ะปล่อยแตนเบียนหนอนบราคอน หลังจากนัน้ ๑ เดือนจึงตัดทางใบ
มานับอีกครัง้ หนึง่ จดบันทึกไว้ โดยมีเจ้าหน้าทีบ่ นั ทึกข้อมูลของส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอเป็น
คนจดบันทึกทุกครัง้ ก่อนปล่อยแตนเบียนครัง้ ต่อไป ซึง่ พบว่าปริมาณหนอนหัวด�ำลดลงจึงท�ำให้
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22 ถอดบทเรียนการบริหารจัดการศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ�)
เกษตรกรเริม่ เชือ่ ถือและมีเกษตรกรจากหมูบ่ า้ นอืน่ ให้ความสนใจเข้ามาศึกษาดูงานการผลิตขยายหนอนผีเสือ้ ข้าวสารและแตนเบียนหนอนบราคอนเพือ่ ปล่อยในแปลงของตนเอง สิง่ ส�ำคัญ
คือเกษตรอ�ำเภอเป็นคนช่างสังเกต เช่น สังเกตพบว่าลักษณะส�ำคัญของแตนเบียนหนอนบราคอน
มี ๓ อย่าง คือ วันแรกทีอ่ อกจากดักแด้สามารถบินได้ ผสมพันธุไ์ ด้ และสามารถท�ำลาย
ตัวหนอนได้ภายใน ๑-๒ ชัว่ โมง และยังพบว่าหนอนหัวด�ำจะอาศัยอยูใ่ นต้นมะพร้าวต้นเดิม
จนกระทัง่ ต้นมะพร้าวตายจึงจะเข้าท�ำลายมะพร้าวต้นใหม่ตอ่ ไป

นอกจากนี้ เกษตรอ�ำเภอและทีมงานด�ำเนินการผลิตขยายแตนเบียนหนอนบราคอน
และหนอนผีเสือ้ ข้าวสารทีส่ ำ� นักงานเกษตรอ�ำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ได้ดำ� เนินการ
สร้างโรงเรือนเพือ่ ผลิตขยายแตนเบียนหนอนบราคอน โดยขอสนับสนุนอุปกรณ์ในการก่อสร้าง
จากชุมชน เกษตรอ�ำเภอกุยบุรไี ด้ประสานงานกับแกนน�ำในชุมชนและหน่วยงานราชการใน
พื้นที่มาช่วยด�ำเนินการ ได้แก่ นายอ�ำเภอกุยบุรีให้การสนับสนุนงบประมาณ ก�ำนัน
ผูใ้ หญ่บา้ น และบุคลากรจากเรือนจ�ำกุยบุรมี าช่วยสร้างโรงเรือนดังกล่าว

อำ � เภอกุ ย บุ ร ี จั ง หวั ด ประจวบคี ร ี ข ั น ธ์

๔) การทดลอง เกษตรอ�ำเภอเมือ่ ได้ขอ้ มูลทางวิชาการมาก็จะน�ำมาทดลอง
ในแปลง เพื่อเป็นการยืนยันเทคโนโลยีการป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชในแปลงมะพร้าว เช่น
ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอกุยบุรไี ด้ดำ� เนินการทดสอบการใช้แตนเบียนไข่ทริโคแกรมมาในพืน้ ที่
อ�ำเภอกุยบุรี ๔๐๐ ไร่ ในเวลา ๖ เดือน โดยปล่อยแตนเบียนไร่ละ ๕ แผ่น เดือนละ ๒ ครัง้
และมีระบบสุม่ ตรวจนับตัวหนอนทุก ๑ เดือน สุม่ นับจ�ำนวน ๑๐ ต้นๆ ละ ๑ ทางใบ
พบว่าจ�ำนวนหนอนหัวด�ำลดลง
ในส่วนของแตนเบียนหนอนบราคอน ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอด�ำเนินการเก็บข้อมูล
เพือ่ พิสจู น์ปริมาณหนอนหัวด�ำก่อน/หลังปล่อยแตนเบียนหนอนบราคอน ด้วยการท�ำแบบฟอร์ม
ให้เกษตรกรกรอกข้อมูลปริมาณหนอนหัวด�ำทีพ่ บ ๑ ต้น/๑ ทางใบ โดยตัดต้นเดิมทุก ๑ เดือน
น�ำมาท�ำกราฟเปรียบเทียบ พบว่าปริมาณหนอนหัวด�ำลดลง
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24 ถอดบทเรียนการบริหารจัดการศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ�)
๕) การประยุกต์เทคโนโลยี จากการด�ำเนินการป้องกันและก�ำจัดหนอนหัวด�ำท�ำให้
เกษตรอ�ำเภอและทีมงานของส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอกุยบุรีเกิดผลงานจากการประยุกต์
เทคโนโลยีทเี่ ห็นได้ชดั เจน คือ การดัดแปลงอุปกรณ์สำ� หรับผลิต-ขยายแตนเบียนหนอนบราคอน
ให้สะดวกต่อการใช้งาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรในชุมชนน�ำไปด�ำเนินการเองได้
ดังนี้
๕.๑) อุปกรณ์ผลิต-ขยายแตนเบียนหนอนบราคอน เป็นการดัดแปลงกล่อง
พลาสติกใสส�ำหรับเลีย้ งแตนเบียนหนอนบราคอนทีไ่ ด้รบั จากศูนย์บริหารศัตรูพชื มาเป็นวัสดุที่
สามารถหาได้งา่ ยในท้องถิน่ เช่น ขวดน�ำ้ พลาสติกทัง้ ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ทเี่ จาะรูดว้ ยเข็ม
ขนาดเล็กให้สามารถระบายอากาศได้ แก้วน�ำ้ พลาสติกใสทีใ่ ช้แล้ว กล่องใส่นำ�้ พริกแบบพลาสติก
เจาะรูดว้ ยเข็มบนฝา และกล่องใส่นำ�้ พริกแบบกระปุกทีเ่ จาะรูดา้ นข้างซึง่ ได้รบั การสนับสนุน
จากบริษทั ต่างๆ  ซึง่ การดัดแปลงอุปกรณ์ดงั กล่าวมาใช้ในการผลิต-ขยายแตนเบียนหนอนบราคอน
นอกจากช่วยประหยัดงบประมาณแล้วยังเป็นการน�ำผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เป็นการ
ช่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วย   

อำ � เภอกุ ย บุ ร ี จั ง หวั ด ประจวบคี ร ี ข ั น ธ์

๕.๒) ฝากล่องผลิต-ขยายแตนเบียนหนอนบราคอน พบว่าวิธกี ารเจาะกล่องแบบ
เดิมทีใ่ ช้เหล็กแป็ปมาเผาไฟและนำ�มาทาบบนฝากล่องนัน้ ไม่สะดวก ได้ปริมาณน้อย และใช้เวลามาก
จึงประยุกต์ใช้สว่านไฟฟ้าติดหัวเจาะลูกบิดประตูมาเจาะฝากล่อง ทำ�ให้การเจาะกล่องผลิต-ขยาย
แตนเบียนหนอนบราคอนในแต่ละครัง้ ได้ปริมาณมาก และลดเวลาในการทำ�ฝากล่องลงได้
เป็นอย่างมาก

การเจาะฝากล่องขนาดเล็กเพือ่ ดูดพ่อ-แม่พนั ธุแ์ ตนเบียนหนอนบราคอนจาก
เดิมทีต่ อ้ งเปิดฝากล่องแล้วดูดพ่อ-แม่พนั ธุ์ จากการสังเกตพบว่าแตนเบียนบางส่วนบินหนีออกมา
ได้  ดังนัน้ เกษตรอำ�เภอจึงดัดแปลงฝาจุกขวดนำ�้พลาสติกมาใช้เป็นจุกปิด/เปิด เพือ่ สะดวกต่อ
การนำ�หลอดดูดเข้าไปดูดแตนเบียนพ่อแม่พนั ธุอ์ อกมาใส่ในกล่องเพาะขยายแตนเบียนหนอน
บราคอนจึงสะดวกในการทำ�งานเป็นอย่างมาก

๕.๓) หลอดสำ�หรับดูดพ่อ–แม่พนั ธุแ์ ตนเบียนหนอนบราคอน จากการไปศึกษา
ดูงานการผลิต-ขยายแตนเบียนหนอนบราคอน ณ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์
แห่งชาติภาคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสนได้เห็นเครื่องดูด
แตนเบียนหนอนบราคอน เพื่อใช้สำ�หรับดูดแตนเบียนหนอนบราคอนออกมาจากกล่อง
เพือ่ แยกเพศผูแ้ ละเพศเมีย  เกษตรอำ�เภอจึงได้ทำ�เองด้วยการใช้สายยางโปร่งใสขนาดเล็ก
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26 ถอดบทเรียนการบริหารจัดการศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ�)
ซึง่ ได้รบั บริจาคจากเกษตรกรผูเ ลีย้ งกุง และปลา นำ�สายยางมาตัดเป็นสองท่อน คือ ท่อนยาว
กับท่อนสัน้ จากนัน้ นำ�ตาข่ายผ้าซิลสกรีนซึง่ เปนเศษเหลือจากการทาํ ตาขา ยหายใจบนฝากลอ ง
เลีย้ งบราคอนมาติดทีป่ ลายด้านหนึง่ ของสายยางส่วนที่ยาว และนำ�สายยางส่วนทีส่ น้ั มาสวม
เข้ากับสายยางส่วนทีย่ าว โดยให้สว่ นทีซ่ อ้ นกันอยูน่ น้ั มีตาข่ายปิดไว้เพือ่ ไม่ให้แตนเบียนหนอน
บราคอนหลุดเข้าปากขณะทีด่ ดู แตนเบียนหนอนบราคอนขึน้ มา จากการประดิษฐ์หลอดดูด
แตนเบียนหนอนบราคอนดังกล่าว พบว่าใช้งานง่าย ประหยัด และช่วยลดต้นทุนการ
ผลิตลงได้

๕.๔) การเลือกใช้ตาข่าย เพือ่ นำ�มาทำ�เป็นตาข่ายสำ�หรับระบายอากาศใน
กล่องผลิต-ขยายแตนเบียนหนอนบราคอน และกล่องสำ�หรับผลิต-ขยายผีเสือ้ ข้าวสาร จากเดิม
ใช้ตาข่ายผ้าทีม่ ตี าห่าง ทำ�ให้แตนเบียนหนอนบราคอนหลุดหนีออกมาได้ จึงปรับเปลีย่ นมาใช้
ตาข่ายสำ�หรับทำ�มุง้ ลวด ซึง่ แข็งและขาดง่าย สุดท้ายจึงได้ปรับเปลีย่ นมาใช้ตาข่ายผ้าซิลสกรีน
ทีม่ ขี นาดตาถี  
่ มีความยืดหยุน่ และสามารถระบายอากาศได้ดี และแตนเบียนหนอนบราคอน
ไม่สามารถหลุดหนีออกมาได้

อำ � เภอกุ ย บุ ร ี จั ง หวั ด ประจวบคี ร ี ข ั น ธ์

๓.๓ การให้บริการ/การพยากรณ์/การเตือนภัย/การประชาสัมพันธ์
สำ�นักงานเกษตรอำ�เภอมีการให้บริการ การพยากรณ์/เตือนภัย และ
ประชาสัมพันธ์แก่เกษตรกรเพือ่ ตระหนักถึงความสำ�คัญในการป้องกันกำ�จัดศัตรูมะพร้าว ดังนี้
๑) การให้บริการแก่เกษตรกร ทัง้ ในเรือ่ งการให้ความรู้ การสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ในการผลิต-ขยายแตนเบียน และหนอนผีเสือ้ ข้าวสาร
๒) การพยากรณ์และเตือนภัย ได้มกี ารจัดทำ�แปลงติดตามสถานการณ์ศตั รู
พืชและพยากรณ์ เพือ่ นำ�ข้อมูลทีไ่ ด้มาใช้ในการเตือนการระบาด และใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
วางแผนการจัดการศัตรูพชื ทีเ่ หมาะสม
๓) การประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธกี ารต่างๆ ได้แก่
• การจัดทำ�แผ่นพับ เรื่องหนอนหัวดำ�มะพร้าวเพื่อเผยแพร่
ความรู้ในการป้องกำ�จัดหนอนหัวดำ�มะพร้าว
• การใช้เพลงและการแสดงประกอบเพลง เป็นสือ่ ในการป้องกันกำ�จัด
หนอนหัวดำ�มะพร้าว โดยเจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมการเกษตรทีอ่ ำ�เภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์  
เป็นผูแ้ ต่งและร้องเพลงประกอบเพือ่ ใช้ในการป้องกำ�จัดหนอนหัวดำ�มะพร้าว จากการสังเกต
พบว่า เกษตรกรมีความชืน่ ชอบในการร้องเพลงและการแสดง รวมทัง้ เนือ้ เพลงทีร่ อ้ งทำ�ให้
เกษตรกรเข้าใจถึงอันตรายและการป้องกันกำ�จัดหนอนหัวดำ�มะพร้าว
• การทำ�โปสเตอร์รปู ถ่าย เพือ่ เปรียบเทียบแปลงทีป่ ล่อยแตนเบียน
หนอนบราคอนก่อนและหลังการปล่อยแตนเบียน พบว่ามะพร้าวสามารถฟืน้ ตัวกลับมาได้
เพื่อให้เกษตรกรเห็นความแตกต่างและเชื่อว่าการใช้แตนเบียนได้ผลจริง
• การทำ�หุน่ จำ�ลองแตนเบียนหนอนบราคอนยักษ์ เพือ่ นำ�ไปใช้เป็น
สื่อประชาสัมพันธ์เวลาออกไปในพื้นที่ต่างๆ ทำ�ให้เกษตรกรสนใจและรู้จักแตนเบียน
หนอนบราคอนที่ใช้กำ�จัดหนอนหัวดำ�ที่เป็นศัตรูระบาดในมะพร้าวได้ดียิ่งขึ้น  
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28 ถอดบทเรียนการบริหารจัดการศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ�)
			• การจัดกิจกรรมรณรงค์ปอ้ งกันกำ�จัดหนอนหัวดำ�มะพร้าวร่วมกับ
ภาคเอกชน  ได้แก่
๑) บริษทั ไทยอกริฟด๊ ู จำ�กัด (มหาชน) ผูผ้ ลิตกะทิตราอร่อยดี ให้การสนับสนุน
• กลองเลีย้ งหนอนผีเสือ้ ขาวสาร  จํานวน   ๒๐๐ กลอง
• กลองเลีย้ งแตนเบียนหนอนบราคอน  จํานวน ๑,๐๐๐ กลอง
• แผนพับประชาสัมพันธ  จํานวน ๑,๐๐๐ แผน
• แผนไวนิลประชาสัมพันธปอ งกันหนอนหัวดํา จํานวน ๕ แผน
๒) บริษทั เทพผดุงพร จำ�กัด (มหาชน) ผูผ้ ลิตกะทิตราชาวเกาะ ให้การสนับสนุน
• กลองเลีย้ งหนอนผีเสือ้ ขาวสาร  จํานวน ๑,๘๐๐ กลอง
• กลองเลีย้ งแตนเบียนหนอนบราคอน  จํานวน ๓,๒๐๐ กลอง
• ชัน้ วาง ๖ ชัน้   จํานวน ๑ ชัน้
• แผนไวนิลประชาสัมพันธปอ งกันหนอนหัวดํา จํานวน ๕ แผน
๓) บริษทั อำ�พลฟูด๊ จำ�กัด (มหาชน) ผูผ้ ลิตอาหารแปรรูป ประสานงาน
การใหก ารสนับสนุนกลอ งเพาะเลีย้ งแตนเบียนหนอนบราคอน
• การออกหน่วยเฉพาะกิจเพือ่ ประชาสัมพันธ์การป้องกันกำ�จัดศัตรู
มะพร้าวในพื้นที่ โดยมีรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เพื่อนัดหมายเกษตรกรมารวมกัน
ณ จุดถ่ายทอดความรู้

อำ � เภอกุ ย บุ ร ี จั ง หวั ด ประจวบคี ร ี ข ั น ธ์

		
๓.๔ การติดตาม/ให้คำ� แนะน�ำแก่เกษตรกร
สำ�นักงานเกษตรอำ�เภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ติดตาม
และให้คำ�แนะนำ�แก่เกษตรกรทุกแปลง ทุกหมู่บ้าน ทุกสัปดาห์ เพื่อเก็บข้อมูลการระบาด
และนำ�มาเปรียบเทียบผลก่อนปล่อยและหลังปล่อยแตนเบียนหนอนบราคอน ซึง่ พบว่าการ
ใช้แตนเบียนหนอนบราคอนในการป้องกันกำ�จัดหนอนหัวดำ�มะพร้าว เป็นวิธีการที่
เกษตรกรสามารถผลิตขยายแตนเบียนหนอนบราคอนเองได้ ใช้เวลาในการผลิต-ขยาย
สั้นประมาณ ๙–๑๐ วัน ไม่ยุ่งยาก และใช้งบประมาณน้อย ใช้ได้ผลดี ส่งผลให้
ความรุนแรงของการระบาดลดลง
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30 ถอดบทเรียนการบริหารจัดการศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ�)
๓.๕ การประสานงาน/การบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ที่
เนื่องจากเกษตรอำ�เภอเป็นคนที่มีคนรู้จักอย่างกว้างขวางจึงสามารถ
ประสานงานกับเครือข่ายภายในท้องถิ่น ทั้งภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น และโรงเรียนเพื่อ
ให้การสนับสนุน รายละเอียด ดังนี้

เมษายน ๒๕๕๔
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด สนับสนุนงบประมาณในการ
ป้องกันก�ำจัดศัตรูมะพร้าว อ�ำเภอละ ๕๐,๐๐๐  บาท
นายอ�ำเภอ เกษตรอ�ำเภอได้พดู คุยกับนายอ�ำเภอ
เรื่องปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าว
และการด�ำเนินงานรณรงค์ให้เกษตรกรตัดทาง
ใ บ ม ะ พ ร ้ า ว ที่ มี แ ม ล ง ร ะ บ า ด ล ง ม า เ ผ า
นายอ�ำเภอจึงสนับสนุนงบประมาณ จ�ำนวน
๒๐,๐๐๐ บาท

มิถุนายน ๒๕๕๔
คนขับรถ ช่วยเจาะฝากล่อง โดยใช้เวลาว่าง
หลังเลิกงาน ใช้กระป๋องเผาไฟ เจาะฝากล่อง
ผลิต-ขยายแตนเบียนหนอนบราคอน

อำ � เภอกุ ย บุ ร ี จั ง หวั ด ประจวบคี ร ี ข ั น ธ์

กรกฎาคม ๒๕๕๔
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณ
จ�ำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เช่น
กล่ อ งผลิ ต -ขยายแตนเบี ย นหนอนบราคอน สวิ ง
หลอดไฟล่อแมลง เป็นต้น

ผู้น�ำชุมชน ได้แก่ ก�ำนัน ผู้ ใหญ่บ้าน ผู้น�ำท้องถิ่น สนับสนุน
งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท ในการถ่ายความรู้และการ
สร้างโรงเรือนเพือ่ ผลิต-ขยายแตนเบียนหนอนบราคอน

เกษตรกร ช่วยกันตัดคอขวดพร้อมฝาของขวดน�ำ้ พลาสติก
ม า ใ ห ้ ส� ำ นั ก ง า น เ ก ษ ต ร อ� ำ เ ภ อ เ พื่ อ ใ ช ้ ติ ด บ น
ฝากล่องผลิต-ขยายแตนเบียนหนอนบราคอน จ�ำนวน
๑๒,๐๐๐ ฝา

เจ้าหน้าที่ของเรือนจ�ำ ประสานงานกับเรือนจ�ำเพื่อให้
นักโทษในเรือนจ�ำช่วย
• ฝนคอขวดน�้ำพลาสติกให้เรียบ
• สร้ า งโรงเรื อ นที่ ส� ำ นั ก งาน
เกษตรอ�ำเภอเพื่อผลิต-ขยายแตนเบียนหนอนบราคอน

เพื่อนของเกษตรอ�ำเภอ สนับสนุนสว่านเจาะไฟฟ้าพร้อม
ดอกสว่าน ๒ ขนาด ขนาดใหญ่ ส�ำหรับเจาะฝาที่เป็น
ช่องระบายอากาศ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ ซม. และสว่าน
ขนาดเล็กส�ำหรับเจาะช่องขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง
๒.๕ ซม. ใช้ส�ำหรับเป็นช่องไว้ดูดแตนเบียน

มูลนิธิช้างกุยบุรี สนั บ สนุ น งบประมาณในการจั ด ซื้ อ
อุปกรณ์ผลิต-ขยายแตนเบียน จ�ำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
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32 ถอดบทเรียนการบริหารจัดการศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ�)

สิงหาคม ๒๕๕๔
โรงเรียน เป็นสถานทีใ่ นการอบรมเรือ่ งการผลิตขยายแตนเบียนหนอนบราคอน แก่นักเรียน
เพื่ อ เป็ น ทายาทวิ ท ยากรและผลิ ต แตนเบี ย น
หนอนบราคอนให้ผู้ปกครองไปปล่อยในแปลง
มะพร้าว รวมทั้งเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของ
บุคคลทั่วไป

ธันวาคม ๒๕๕๔
บริษทั เอกชน สนับสนุนอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการผลิตขยายแตนเบียน จ�ำนวน ๒๖๐,๐๐ บาท

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
นายอ�ำเภอ รณรงค์ ใ ห้ เ กษตรกรเก็ บ ขวดน�้ ำ
พลาสติ ก ใสเดื อ นละ ๖,๐๐๐ ขวด เพื่ อ ให้
ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอกุยบุรีใช้ผลิต-ขยาย
แตนเบียนหนอนบราคอน ส�ำหรับสนับสนุนให้
เกษตรกรน�ำไปปล่อยในสวนมะพร้าวที่มีการ
ระบาดของหนอนหัวด�ำ

อำ � เภอกุ ย บุ ร ี จั ง หวั ด ประจวบคี ร ี ข ั น ธ์

๔. การด�ำเนินงานเพื่อป้องกันก�ำจัดหนอนหัวด�ำของชุมชนบ้านจวนบน

๔.๑ สถานการณ์การระบาด
การระบาดของศัตรูมะพร้าวและการด�ำเนินการป้องกันก�ำจัด ในปี ๒๕๕๒ เริม่ มี
หนอนหัวด�ำระบาดในอ�ำเภอกุยบุรี พบการระบาดในมะพร้าว เนือ่ งจากสภาพอากาศแล้ง
หนอนหัวด�ำเข้าท�ำลายกินใบล่างจนโกร๋น ซึง่ เป็นมะพร้าวอายุประมาณ ๘๐ ปี ปลูกมาก่อน
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ล�ำต้นสูงมาก ความสูง ๒๕ เมตรขึ้นไป ดังนั้นการฉีดพ่นสารเคมี
หรือตัดทางใบท�ำได้ลำ� บาก จึงท�ำให้มกี ารระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าวเพิม่ ขึน้ ต่อมาทาง
ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอจึงรณรงค์ให้เกษตรกรตัดทางใบแล้วน�ำมาเผาไฟ เพือ่ ท�ำลายและ
เป็นการตัดวงจรชีวิตของหนอนหัวด�ำ  แล้วฉีดพ่นเชื้อ Bt ท�ำให้การระบาดลดลงไปได้
ระดับหนึง่ แต่ได้ดำ� เนินการเฉพาะสวนมะพร้าวของเกษตรกรทีม่ าขึน้ ทะเบียนผูป้ ระสบภัย
พิบัติฉุกเฉินเท่านั้น จึงท�ำให้ปัญหาการระบาดยังคงมีอยู่
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34 ถอดบทเรียนการบริหารจัดการศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ�)
๔.๒ ความเป็นมาของการบริหารจัดการศัตรูพืชของชุมชนบ้านจวนบน
เมือ่ พบการระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าวทีอ่ ำ� เภอกุยบุรี แต่เกษตรกรยังไม่ทราบว่า
แมลงศัตรูมะพร้าวชนิดนี้คืออะไร จนกระทั่งปัญหาการระบาดเริ่มทวีความรุนแรงจึงเกิด
ผู้น�ำเกษตรกร ได้แก่ นายพศิน พัฒนปณชัย เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวในอ�ำเภอกุยบุรีได้
พยายามค้นหาความรู้เรื่องแมลงศัตรูมะพร้าวดังกล่าว จนได้รับความรู้จากโทรทัศน์
ช่องหนึ่งในการก�ำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวด้วยชีววิธี จึงพบว่าแมลงศัตรูมะพร้าวที่ก�ำลัง
ระบาดอยู่นั้นคือ “หนอนหัวด�ำ”
นายพศิน พัฒนปณชัย พยายามก�ำจัดหนอนหัวด�ำด้วยวิธีการต่างๆ เริ่มต้นจาก
การฉีดสารเคมี แต่ก็ไม่ได้ผลดีเท่าทีค่ วร เพราะสารเคมีมีราคาแพงและฉีดยาก เนื่องจาก
ต้นมะพร้าวค่อนข้างสูง เมื่อเกษตรกรหมดหนทางต่อสู้กับแมลงศัตรูมะพร้าว และปัญหา
การระบาดก็เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงเกิดการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกร คือ
นายพศิน พัฒนปณชัย กับเกษตรอ�ำเภอกุยบุรี นายนิวัต กฤตานุสาร จนเกิดเป็นการ
ประสานความร่วมมือในการหาค�ำตอบที่เหมาะสมในการก�ำจัดหนอนหัวด�ำแมลงศัตรู
มะพร้าว
ในปี ๒๕๕๔ ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอกุยบุรีได้งบประมาณส่วนหนึ่งจากงบ
ภัยพิบตั ฉิ กุ เฉินของจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ จึงได้จดั ซือ้ เชือ้ แบคทีเรีย Bt ฉีดพ่นให้เกษตรกร
แต่ไม่ได้ผลเท่าที่ควร เพราะงบประมาณไม่เพียงพอที่จะฉีด Bt ได้ครบตามจ�ำนวน และ
ไม่เพียงพอที่จะฉีดให้ครบทุกสวน ท�ำให้การระบาดของหนอนหัวด�ำจึงยังคงมีอยู่ต่อไป
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ เกษตรอ�ำเภอกุยบุรี ร่วมกับเกษตรกรส่วนหนึง่ น�ำโดยนายพศิน
พัฒนปณชัย เข้าศึกษาดูงานเรื่องแตนเบียนหนอนบราคอนกับ รศ.โกศล เจริญสม
ที่ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิ ท ยาเขตก� ำ แพงแสน จั ง หวั ด นครปฐม และเข้ า อบรมเรื่ อ งตั ว ห�้ ำ ตั ว เบี ย นในวั น ที่
๖ มิถนุ ายน ๒๕๕๔ หลังการอบรมเสร็จสิน้ ด้วยความเป็นผูน้ ำ� ของนายพศิน พัฒนปณชัย
จึงเป็นแกนน�ำรวมกลุม่ เกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้าวในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงเพือ่ ผลิต-ขยายแตนเบียน
หนอนบราคอนขึน้ ทีบ่ า้ นจวนบน หมูท่ ี่ ๑ ต�ำบลกุยบุรี อ�ำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
เป็นจุดเริม่ ต้นในการทดลอง ขยายพันธุ์ และผลิต-ขยายแตนเบียนหนอนบราคอนตัง้ แต่นนั้ มา
ความคาดหวังของเกษตรกรที่เข้าร่วมด�ำเนินการของกลุ่ม คือ คาดหวังว่า
สามารถควบคุมการระบาดของศัตรูมะพร้าวได้ภายในระยะเวลา ๓ ปี เกษตรกรบางคน
ที่เข้ามาผลิต-ขยายแตนเบียนหนอนบราคอน เพราะอยากให้มีแตนเบียนหนอนบราคอน
ไปปล่อยในแปลงมะพร้าวของตนเอง

อำ � เภอกุ ย บุ ร ี จั ง หวั ด ประจวบคี ร ี ข ั น ธ์

๔.๓ การบริหารจัดการศัตรูพืชของชุมชนบ้านจวนบน
การบริหารจัดการศัตรูพืชของชุมชนยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น จึงยังไม่มีการแบ่ง
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกที่ชัดเจน แต่มีแกนน�ำที่เข้มแข็ง หัวก้าวหน้า มีความเสียสละ
เพือ่ ส่วนรวม จึงสามารถด�ำเนินงานได้ดว้ ยตนเองและชักชวนสมาชิกทีเ่ ป็นญาติพนี่ อ้ งและ
เพือ่ นบ้านมาช่วยกันผลิต-ขยายหนอนผีเสือ้ ข้าวสารและแตนเบียนหนอนบราคอน ซึง่ จาก
การด�ำเนินงานถอดบทเรียนจะมีปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการศัตรูพชื ของชุมชน
บ้านจวนบน ดังนี้
ผู้น�ำกลุ่ม
      นายพศิน พัฒนปณชัย แกนน�ำชุมชนบ้านจวนบน จบการศึกษาด้านช่าง เคยท�ำงาน
บริษัทมาก่อนที่จะออกจากบริษัทมาท�ำอาชีพการเกษตร ซึ่งเป็นพื้นฐานส�ำคัญในการ
น�ำมาออกแบบอุปกรณ์ตา่ งๆ เพือ่ ใช้ผลิต-ขยายหนอนผีเสือ้ ข้าวสาร และผลิต-ขยายแตนเบียน
หนอนบราคอนให้สะดวกและง่ายต่อการปฏิบตั จิ ริง เป็นคนเสียสละ จากการทีไ่ ด้สละเวลา
มาผลิต-ขยายแตนเบียนหนอนบราคอน/หนอนผีเสื้อข้าวสาร และเสียสละสถานที่เพื่อน�ำ
มาใช้ในการด�ำเนินงานดังกล่าว เป็นคนใฝ่รู้ จากการทีป่ ระสบปัญหาการระบาดของศัตรูพชื
มะพร้าว ได้ค้นหาวิธีการป้องกันก�ำจัดการระบาดหลายวิธี คือดูจากทีวีได้พบวิธีการใช้
แตนเบียนเพื่อป้องกันก�ำจัดหนอนหัวด�ำ  หลังจากนั้นจึงไปที่ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอเพื่อ
ปรึกษาหารือให้มนั่ ใจว่าการใช้แตนเบียนหนอนบราคอนได้ผลจริง และติดต่อกับศูนย์วจิ ยั
ควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง วิทยาเขตก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
เพือ่ ศึกษาดูงานการผลิต-ขยายแตนเบียน และเข้ารับการอบรมการผลิต-ขยายแตนเบียน
จากนั้นจึงทดลองปฏิบัติจริงด้วยการผลิต-ขยายแตนเบียนหนอนบราคอน เป็นคนที่มี
แนวคิดในการพึง่ ตนเองก่อนทีจ่ ะพึง่ คนอืน่ จากค�ำพูดทีว่ า่ “เมือ่ เกิดปัญหาหนอนระบาดมาก
ช่วยตัวเองก่อน”
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36 ถอดบทเรียนการบริหารจัดการศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ�)
สมาชิก
สมาชิกส่วนใหญ่อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป เริ่มแรกที่รวมกลุ่มกันมี ๑๐ คน ส่วนใหญ่
เป็นญาติกันหรือเป็นคนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงเข้ามาช่วยกันผลิต-ขยายแตนเบียน
หนอนบราคอนและหนอนผีเสือ้ ข้าวสาร ปัจจุบนั มีสมาชิกเพิม่ ขึน้ เป็น ๑๗ คน เพราะเห็นผล
จากคนทีใ่ ช้แตนเบียนหนอนบราคอนแล้วมะพร้าวฟืน้ ขึน้ มา ใบทีแ่ ตกใหม่ไม่มกี ารท�ำลาย
ของหนอนหัวด�ำตัวอย่างทีน่ ายสุชาติ รัตนสิงห์ สมาชิกคนหนึง่ ของกลุม่ เล่าว่า “เมือ่ ปล่อย
แตนเบียนแล้วมะพร้าวดีขึ้น เสียดายต้นมะพร้าวที่ตัดทิ้งไปก่อนหน้านี้เมื่อหนอนหัวด�ำ
ระบาด”
นอกจากนี้สมาชิกมีการน�ำภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ในการผลิต-ขยายแตนเบียน
หนอนบราคอน เมือ่ พบปัญหาเรือ่ งมดมากินแตนเบียนหนอนบราคอน ต้องหาวิธปี อ้ งกัน
ด้วยการน�ำจารบีมาทาลวดแขวนกล่องผลิต-ขยายแตนเบียนหนอนบราคอน ซึ่งสามารถ
ป้องกันมดได้

ทุน
ทุนของชุมชน มีทงั้ ทุนทีเ่ ป็นเงินกองทุนจากภายนอกกลุม่ เงินทุนจากภายในกลุม่
และอุปกรณ์ตา่ งๆ ในการด�ำเนินงาน ช่วงแรกชุมชนขอรับการสนับสนุนทุนจากส�ำนักงาน
เกษตรอ�ำเภอในการซือ้ อุปกรณ์สำ� หรับผลิต-ขยายบราคอน และหนอนผีเสือ้ ข้าวสาร ในช่วง
เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ สมาชิกเริม่ ลงหุน้ กันคนละ ๑๐๐ บาท บางคนร่วมลงหุน้ ๕๐๐ บาท
ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ เพื่อซื้อร�ำส�ำหรับผลิต-ขยายหนอนผีเสื้อข้าวสาร

อำ � เภอกุ ย บุ ร ี จั ง หวั ด ประจวบคี ร ี ข ั น ธ์

กฎ/กติกา
การรวมกลุม่ เกิดขึน้ อย่างหลวมๆ โดยมีแกนน�ำ คือ นายพศิน พัฒนปณชัย จาก
การที่สมาชิกประสบปัญหาอย่างเดียวกันมารวมตัวกัน เพื่อด�ำเนินกิจกรรมป้องกันก�ำจัด
ศัตรูมะพร้าว กลุ่มจึงไม่มีกฎระเบียบที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่มีข้อตกลงร่วมกันในการ
ด�ำเนินงาน คือ สมาชิกกลุ่มจะนัดกันมาจับหนอนผีเสื้อข้าวสารเพื่อผลิต-ขยายแตนเบียน
ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน และมีข้อตกลงร่วมกันในการให้แตนเบียนแก่เกษตรกรรายละ
๑ กล่อง/ไร่
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด�ำเนินงานของชุมชน
สมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานของกลุ่มตั้งแต่การร่วมวางแผน ร่วม
ลงมือท�ำ  ร่วมลงทุน ร่วมประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนิน
กิจกรรมกลุ่ม ดังนี้
• ร่วมวางแผน ผลิต-ขยายหนอนผีเสือ้ ข้าวสาร และแตนเบียนหนอนบราคอน โดย
นัดวันมาท�ำร่วมกันทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน
• ร่วมลงมือท�ำ ด้วยการร่วมมือกันจัดเตรียมกล่องผลิต-ขยายแตนเบียนหนอนบราคอน
ร่วมกันจับแตนเบียนหนอนบราคอนและหนอนผีเสื้อข้าวสารบรรจุกล่อง
• ร่วมลงทุน สมาชิกร่วมลงหุน้ คนละ ๑๐๐ บาท บางคนร่วมลงหุน้ ๕๐๐ บาท
ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ เพื่อซื้อร�ำส�ำหรับผลิต-ขยายหนอนผีเสื้อข้าวสาร
• ร่วมประเมินผล โดยลงไปดูในแปลงมะพร้าวหลังจากปล่อยแตนเบียน ๑ เดือน  
ด้วยการตัดทางใบด้านล่างของมะพร้าวเพือ่ มานับจ�ำนวนหนอนหัวด�ำและแตนเบียนหนอน
บราคอนร่วมกับเจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมการเกษตร เป็นเทคนิคหนึง่ ทีช่ ว่ ยท�ำให้ชาวบ้านเชือ่ ถือ
และมีสมาชิกเกษตรกรจากหมู่บ้านต่างๆ ให้ความสนใจ  
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• ร่วมรับผลประโยชน์ สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม พบว่ามีปริมาณการระบาด
ของหนอนหัวด�ำลดลง จากการสุ่มตรวจนับปริมาณหนอนหัวด�ำทุกเดือนและสังเกตใบ
มะพร้าวที่แตกใหม่ไม่มีการเข้าท�ำลายของหนอนหัวด�ำ  หลังจากปล่อยแตนเบียนหนอน
บราคอนไปประมาณ ๖ เดือน

กิจกรรมของชุมชน
การด�ำเนินกิจกรรมของชุมชนที่ส�ำคัญมี ๕ กิจกรรม คือ แปลงติดตาม
สถานการณ์ศตั รูพชื การผลิต-ขยายแตนเบียนหนอนบราคอน การผลิต-ขยายหนอนผีเสือ้
ข้าวสาร การจับหนอนผีเสื้อข้าวสารและแตนเบียนหนอนบราคอนลงกล่อง รวมทั้งการ
ปล่อยแตนเบียนหนอนบราคอนในแปลง รายละเอียด ดังนี้
• การผลิต-ขยายแตนเบียนหนอนบราคอน ประกอบด้วย การท�ำอุปกรณ์ผลิต-ขยาย
แตนเบียนหนอนบราคอนทีบ่ า้ น การจับหนอนผีเสือ้ ข้าวสารและแตนเบียนหนอนบราคอน
ลงกล่องเพื่อน�ำไปเลี้ยง และการปล่อยแตนเบียนหนอนบราคอนในแปลงมะพร้าวของ
ตนเอง การท�ำอุปกรณ์ส�ำหรับผลิต-ขยายแตนเบียนหนอนบราคอน เริ่มแรกได้รับกล่อง
จากส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอ ต่อมาปรับปรุงเป็นกระปุกน�้ำพริกใช้เข็มเจาะรูด้านบนซึ่งได้
รั บ การสนั บ สนุ น จากเทศบาลต� ำ บลไร่ ใ หม่ จ� ำ นวน ๓,๐๐๐ กล่ อ ง รวมทั้ ง
กล่องน�้ำพริกที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัททเทพผดุงพร เจาะรูด้านข้าง จ�ำนวน  
๕,๐๐๐ กล่อง

อำ � เภอกุ ย บุ ร ี จั ง หวั ด ประจวบคี ร ี ข ั น ธ์

• การผลิต-ขยายหนอนผีเสื้อข้าวสาร เริ่มเลี้ยงในปี ๒๕๕๕ นายพศิน พัฒนปณชัย
ประธานกลุ่มรับพ่อ-แม่พันธุ์หนอนผีเสื้อข้าวสารจากส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอ น�ำมาผลิตขยายพันธุท์ บี่ า้ นจวนบน โดยน�ำร�ำข้าวกับปลายข้าวอัตราส่วน ๒:๑ อบด้วยสารอลูมเิ นียม
ฟอสไฟด์ เป็นเวลา ๗ วัน โรยไข่ผีเสื้อข้าวสารลงกล่อง อัตราส่วน ๒,๐๐๐ ฟองต่อ
ร�ำข้าว ๑ กิโลกรัม โรยร�ำข้าวและปลายข้าวที่ผ่านการอบแล้วบนไข่  จากนั้นน�ำไปวาง
ไว้ในทีม่ ดื ๔๐-๔๕ วันก็จะได้หนอนผีเสือ้ ข้าวสาร คัดเลือกหนอนผีเสือ้ ข้าวสารทีม่ ขี นาดใหญ่
ไปเพาะเลี้ยงแตนเบียนหนอนบราคอนต่อไป ในภาพด้านล่างนายพศิน พัฒนปณชัย
น�ำมุง้ ครอบชัน้ วางผลิต-ขยายหนอนผีเสือ้ ข้าวสาร เพือ่ ป้องกันไม่ให้แตนเบียนหนอนบราคอน
ซึง่ เลีย้ งอยูท่ บี่ า้ นใกล้ๆ กันมาเบียนหนอนผีเสือ้ ข้าวสาร นอกจากนีน้ ายพศิน พัฒนปณชัย ยังมี
ความคิดริเริ่มที่จะปรับปรุงเครื่องดูดฝุ่นมาแยกหนอนผีเสื้อข้าวสารออกจากร�ำข้าว
แล้วปล่อยลงกล่องเพื่อเลี้ยงแตนเบียนหนอนบราคอนได้ในขั้นตอนเดียว

• การจับหนอนผีเสื้อข้าวสารและแตนเบียนหนอนบราคอนลงกล่อง สมาชิกกลุ่มนัดกัน
ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือนเพื่อมาจับหนอนผีเสื้อข้าวสารใส่กล่องๆ ละ ๒๐-๒๕ ตัว และจับ
แตนเบียนหนอนบราคอนตัวเมียซึง่ มีลกั ษณะก้นแหลม ต้องใช้หลอดดูดแล้วส่องในทีม่ แี สงสว่าง
กล่องละ ๕ ตัวกับตัวผู้ ๑ ตัวใส่ในกล่องที่มีน�้ำผึ้งหยดใส่ส�ำลี อัตราส่วน ๑:๑ ส�ำหรับ
เป็นอาหารแตนเบียน น�ำ้ ผึง้ ทีใ่ ช้ตอ้ งเป็นน�ำ้ ผึง้ แท้ ถ้าไม่ใช่นำ�้ ผึง้ แท้แตนเบียนจะไม่แข็งแรง
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• การปล่อยแตนเบียนหนอนบราคอนในแปลง หลังจากที่สมาชิกจับหนอนผีเสื้อ
ข้าวสาร และแตนเบียนหนอนบราคอนลงกล่องเรียบร้อยแล้ว สมาชิกน�ำไปแขวนไว้ทบี่ า้ น
หรือวางไว้ในบริเวณที่ไม่ให้มดขึ้น จากนั้นเมื่อมีแตนเบียนหนอนบราคอนจ�ำนวนมาก
ประมาณ ๒๐๐ ตัว/กล่อง เกษตรกรก็จะน�ำไปปล่อยในแปลงมะพร้าว ในช่วงเวลาเช้า
หรือเย็น และกล่องทีป่ ล่อยแตนเบียนไปแล้วก็ยงั เก็บไว้จะมีแตนเบียนเกิดขึน้ อีกก็จะรีบน�ำ
ไปปล่อย เพราะถ้าทิ้งไว้นานแตนเบียนจะไม่แข็งแรง โดยแตนเบียน ๑ กล่องสามารถ
ปล่อยในพื้นที่ ๑ ไร่
• แปลงติดตามสถานการณ์ศตั รูพชื หลังจากทีป่ ล่อยแตนเบียนหนอนบราคอนไปแล้ว
๑ เดือน สมาชิกร่วมกับคณะท�ำงานจากส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอจะช่วยกันตัดใบล่างของ
ต้นมะพร้าวที่มีร่องรอยการเข้าท�ำลายของหนอนหัวด�ำ คือ ใบแห้งเป็นสีน�้ำตาลลักษณะ
ม้วนงอมานับจ�ำนวนหนอนหัวด�ำ  และแตนเบียนหนอนบราคอน โดยให้เกษตรกรนับ
และบอกเจ้าหน้าทีบ่ นั ทึกข้อมูลจด ส่วนใหญ่จะพบว่าบริเวณทีม่ หี นอนหัวด�ำ ๑ ตัว จะพบ
ดักแด้ของแตนเบียนไข่หนอนบราคอน จ�ำนวน ๗ - ๑๐ ดักแด้ จากการจดบันทึกข้อมูล
พบว่าจ�ำนวนหนอนหัวด�ำลดลงหลังจากการปล่อยในเดือนที่ ๓-๖

การบูรณาการการด�ำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ชุมชนบ้านจวนบนด�ำเนินการภายใต้ความร่วมมือของหลายภาคส่วน ได้แก่
ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอกุยบุรี ศูนย์บริหารศัตรูพชื
จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์บริหารศัตรูพชื จังหวัดชลบุรี และนายอ�ำเภอกุยบุรี รวมทัง้ สถาบัน
การศึกษา ภาคเอกชน และท้องถิ่น ให้การสนับสนุนเทคโนโลยี ทุน และอุปกรณ์ในการ
ผลิต-ขยายหนอนผีเสื้อข้าวสาร และแตนเบียนหนอนบราคอน

อำ � เภอกุ ย บุ ร ี จั ง หวั ด ประจวบคี ร ี ข ั น ธ์

ผลของการส่งเสริมการปล่อยแตนเบียนหนอนบราคอนในแปลงมะพร้าว
การป้องกันก�ำจัดศัตรูมะพร้าวต้องใช้เวลานานจึงเห็นผล คือ ตั้งแต่เริ่มรณรงค์
ปล่อยแตนเบียนหนอนบราคอนในปี ๒๕๕๔ จนกระทั่งปัจจุบัน (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)
พบว่ามีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ คือต้นมะพร้าวทีถ่ กู หนอนหัวด�ำเข้าท�ำลาย เริม่ ฟืน้ คืนกลับมา
ดังในภาพด้านล่าง นอกจากนีเ้ กษตรกรทีเ่ ข้าร่วมกล่มุ กล่าวว่า “ช่วงทีห่ นอนหัวด�ำระบาดมาก
แทบเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้เลย แต่ขณะนี้เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณครึ่งหนึ่ง
ของผลผลิตที่เคยเก็บเกี่ยวได้ก่อนมีศัตรูพืชระบาด”

ก่อนดำ�เนินการ

หลังดำ�เนินการ
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๔.๔ การเรียนรูท้ เี่ กิดจากการด�ำเนินการป้องกันก�ำจัดหนอนหัวด�ำในรูปแบบต่างๆ ของชุมชน
บ้านจวนบน
นายพศิน วัฒนปณชัย ซึง่ เป็นแกนน�ำของชุมชนมีการจัดการความรูเ้ พือ่ ป้องกัน
ก�ำจัดศัตรูมะพร้าวที่หลากหลาย สรุปได้ ดังนี้ คือ

วิธีการเรียนรู้

รายละเอียด

๑) การก�ำหนด
ประเด็นการเรียนรู้
๒) การค้นหา
ความรู้

• การระบาดของหนอนหัวด�ำซึง่ ต้องหาวิธกี ารป้องกันก�ำจัดจากปัญหา
ที่พบ
• จากเริ่มแรก นายพศิน วัฒนปณชัย เกษตรกรผู้น�ำการผลิต-ขยาย
แตนเบียน ดูทีวีเรื่องการผลิตขยายแตนเบียน แล้วไปขอค�ำแนะน�ำจาก
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจ�ำอ�ำเภอ ต่อมาท�ำให้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องจนสามารถเพาะขยายแตนเบียนหนอนบราคอนเองได้

๒.๑) การศึกษา • ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอกุยบุรี ส่งเกษตรกรหมูบ่ า้ นละ ๓ คนไปศึกษา
ดูงาน
ดูงานการผลิต-ขยายแตนเบียนหนอนบราคอนของศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรูพชื
โดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
ศู น ย์ ผ ลิ ต ขยายศั ต รู ธ รรมชาติ ของส� ำ นั ก งานเกษตรจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ (อ�ำเภอปราณบุรี) เพื่อให้เข้าใจวิธีการผลิต-ขยายแตน
เบียนหนอนบราคอนว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ต้องด�ำเนินการอย่างไร
จึงจะถูกวิธี และเป็นตัวอย่างในการน�ำมาประยุกต์ท�ำเองในพื้นที่
  ๒.๒) ปรึกษา • นายพศิน วัฒนปณชัย ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอค�ำแนะน�ำวิธีการ
ผู้เชี่ยวชาญ
ผลิต-ขยายแตนเบียนหนอนบราคอนจากศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรูพชื โดย
ชีวนิ ทรียแ์ ห่งชาติภาคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยการติดต่อให้
หน่วยงานดังกล่าวมาท�ำการอบรมให้ความรู้ ในกรณีที่ประสบปัญหา
เช่นการผลิต-ขยายหนอนผีเสื้อข้าวสารในร�ำข้าว พบว่ามีมอดเยอะจึง
ปรึกษากับนางกัญญา จันวิไชย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ช�ำนาญการ ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงทราบว่าต้อง
อบร�ำข้าวด้วยอลูมิเนียมฟอสไฟด์ โดยห่อใส่ไว้ที่ก้นภาชนะอบไว้ ๗ วัน
แล้วน�ำมาใช้ผลิต-ขยายหนอนผีเสื้อข้าวสาร
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วิธีการเรียนรู้
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รายละเอียด

  ๒.๓) เพิม่ ความรู้ • ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าทีข่ องศูนย์วจิ ยั
โดยการอบรม
ควบคุ ม ศั ต รู พื ช โดยชี วิ น ทรี ย ์ แ ห่ ง ชาติ ภ าคกลาง มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ ให้มาเป็นวิทยากรเรือ่ งการผลิต-ขยายแตนเบียนแก่เจ้าหน้าที่
เกษตรอ�ำเภอและเกษตรกรทีเ่ ป็นแกนน�ำในพืน้ ที่ จ�ำนวน ๒๐๐ คน และ
ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียน
เขตพื้นที่อ�ำเภอกุยบุรีสามารถผลิต-ขยายแตนเบียนหนอนบราคอนให้
ผู้ปกครองน�ำไปปล่อยในสวนมะพร้าวของตนเอง
๓) การปฏิบตั จิ ริง/ • หลังจากศึกษาดูงานก็เริ่มมีการทดลองผลิต-ขยายแตนเบียนหนอน
ทดลองทำ�
บราคอนกันเอง ทั้งทดลองท�ำด้วยตนเอง เพื่อพิสูจน์ว่าท�ำแล้วได้ผลจึง
ชักชวนสมาชิกชุมชนบ้านจวนบนมาช่วยท�ำ
๔) การแลก
• สมาชิกมีการนัดประชุมกลุ่มทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน โดยจะมีการ
เปลี่ยนเรียนรู้
ชี้แจงและช่วยกันคัดแยกหนอนผีเสื้อข้าวสารเพื่อน�ำมาผลิต-ขยายแตน
เบียนหนอนบราคอน รวมถึงการแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร การเล่าสูก่ นั ฟัง
ในสิ่งที่แต่ละคนได้ไปผลิต-ขยายแตนเบียนและปล่อยในแปลงมะพร้าว
ของตนเอง รวมทัง้ มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั เกษตรกรทีม่ าศึกษาดูงาน
๕) การประยุกต์ใช้ • ชุมชนบ้านจวนบนมีการสร้างอุปกรณ์และวัสดุต่างๆ ขึ้นมาเอง และ
เทคโนโลยี
พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ จนน�ำมาใช้ได้อย่างเป็นมาตรฐาน นอกจากนี้
นายพศิน วัฒนปณชัย ซึ่งมีความรู้ทางด้านช่าง สามารถประยุกต์
ดัดแปลงมอเตอร์แอร์มาดูดหนอนผีเสื้อข้าวสารจากกล่องผลิต-ขยาย
มาแบ่งใส่กล่องผลิต-ขยายแตนเบียนหนอนบราคอนได้สะดวกรวดเร็ว
กว่าเดิม
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๔. บทสรุป
จากการถอดบทเรียนการด�ำเนินงานในการบริหารจัดการศัตรูมะพร้าว
(หนอนหัวด�ำ) ของอ�ำเภอกุยบุรี และชุมชนบ้านจวนบน สามารถสรุปปัจจัยที่น�ำ
สู่ความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานได้ ดังนี้

*การบูรณาการการ
ท�ำงานของทุกภาคส่วนโดย
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง

**กระบวนการเรียนรู้
ของเจ้าหน้าที่และชุมชนที่
หลากหลาย ชัดเจน สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากแหล่งต่างๆ
ผสมผสาน
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น

ปัจจัยสู่ความสำ�เร็จ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ
มนุษยสัมพันธ์ดี รูจ้ กั คนกว้างขวาง
สามารถประสานความร่วมมือ         
จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน
หน่วยงานวิชาการ และหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในท้องถิ่นได้อย่างดี

ผู้น�ำชุมชนเสียสละ
มีหัวก้าวหน้า ใฝ่รู้ รู้จัก
ประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนางาน

*  รายละเอียดดังในแผนภาพในหน้าที่ ๔๕
** รายละเอียดดังในแผนภาพในหน้าที่ ๔๖

อำ � เภอกุ ย บุ ร ี จั ง หวั ด ประจวบคี ร ี ข ั น ธ์

ภาคเอกชน

หน่วยงานวิชาการ

สนับสนุน
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สนับสนุน

ความรูใ้ นการผลิต-ขยาย
ศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรู
แตนเบียนหนอน
พืชโดยชีวนิ ทรียแ์ ห่งชาติ
บราคอนและหนอน
ภาคกลาง มก.
ผีเสือ้ ข้าวสาร เพือ่
 กรมวิชาการเกษตร
ป้องกันกำ�จัดหนอน
หัวดำ�

บริษทั
• กล่องผลิต-ขยาย
แปรรูปผลิตภัณฑ์ แตนเบียนหนอน
จากมะพร้าว
บราคอน





การบูรณาการการทำ�งาน
ของทุกภาคส่วน
โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง
อืน่ ๆ

สนับสนุน

เพื่อนของ
เกษตรอำ�เภอ

• อุปกรณ์ท�ำ ฝากล่อง
ผลิต-ขยายแตนเบียน
หนอนบราคอน



ภาครัฐ
สนง.กษอ.
กุยบุรี/สนง.
กษจ.ประจวบฯ


หน่วยงานในท้องถิ่น

สนับสนุน

เทศบาลตำ�บล
กุยบุรี
 โรงเรียน
ปากเหมือง

• อุปกรณ์การผลิตขยายแตนเบียน
• นักเรียนผลิตขยายแตนเบียนให้
ผู้ปกครอง





นายอำ�เภอกุยบุรี

เรือนจำ�
จ.ประจวบคีรีขันธ์


สนับสนุน
• งบประมาณ
• ถ่ายทอดความรู้
• วัสดุอปุ กรณ์การผลิต-ขยาย
แตนเบียนหนอนบราคอน
• ประชาสัมพันธ์การกำ�จัดศัตรู
มะพร้าว
• งบประมาณ, การรณรงค์
ป้องกันกำ�จัดศัตรูมะพร้าว
• แรงงานทำ�ฝากล่อง, สร้าง
โรงเรือนเลีย้ งแตนเบียน
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กระบวนการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่และชุมชนที่หลากหลาย ชัดเจน สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ที่ได้จากแหล่งต่างๆ มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

กำ�หนดประเด็น
การเรียนรู้
ค้นหาความรู้
 ศึกษาดูงาน
 ปรีกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ
 อบรม

เจ้าหน้าที่

ชุมชน

ปฏิบตั จิ ริง/ทดลองทำ�
 ด้วยตนเอง
 ชักชวนสมาชิก

ประสานข้อมูลวิชาการ
 มก.
 กวก.
 กสก.

กระบวนการ
เรียนรู้

แลกเปลีย่ นเรียนรู้
 สมาชิก
 เครือข่าย

การประยุกต์เทคโนโลยี
 เพาะ-ขยายแตนเบียน
 ดัดแปลงเครือ่ งดูดแมลง

ค้นหาความรู/้
ถ่ายทอดความรู้
 ฝึกอบรมเกษตรกร
 ฝึกอบรมนักเรียน

ประสานข้อมูลวิชาการ
 ปฏิบต
ั จิ ริง/พิสจู น์
ทราบ

การทดลอง

การประยุกต์เทคโนโลยี
 อุปกรณ์ผลิต-ขยาย
 ฝากล่อง
 หลอดดูด
 ตาข่าย
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เอกสารอ้างอิง
กัญญา จันวิไชย. มปป. หนอนหัวดำ�มะพร้าว. สำ�นักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.
(แผ่นพับ)
กรมส่งเสริมการเกษตร. มปป. การป้องกันและก�ำจัดแมลงศัตรูมะพร้าว.ส�ำนักพัฒนา
คุณภาพสินค้าเกษตร. (แผ่นพับ)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. ๒๕๕๔. “ยุทธศาสตร์บริหารจัดการศัตรูพืชแห่งชาติ
ป้องผลกระทบผลผลิต ๕ ชนิดพืชเศรษฐกิจกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี
พร้อมก�ำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาศัตรูพืชระบาดอย่างเป็นระบบ”.
http://www.moac.go.th/ewt_news.php?nid=๕๕๕๘&filename=index.
สืบค้นเมื่อ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕.
เทศบาลต�ำบลกุยบุรี. ๒๕๕๔. “ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ เทศบาลต�ำบลกุยบุรี”.  http://www.
prachuapkhirikhan.go.th /data/T_GB๓.htm. สืบค้นเมื่อ ๑๓ กุมภาพันธ์
๒๕๕๕.
ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. ๒๕๕๔. “แผนพัฒนาการเกษตรระดับ
ต�ำบล ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจ�ำต�ำบลกุยบุรี
๒๕๕๕-๒๕๕๗”.
องค์การบริหารส่วนต�ำบลกุยบุร.ี ๒๕๕๔. “ข้อมูลทัว่ ไป อ�ำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์”.
http://www.thaitambon.com/tambon/ttambon.asp?ID=๗๗๐๒๐๑. สืบค้นเมือ่
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. ๒๕๕๕. “เร่งแก้ปญ
ั หาศัตรูมะพร้าวอย่างครบวงจรครอบคลุม
พืน้ ทีป่ ลูก๑๙ จังหวัด”.  http://www.naewna.com/news.asp?ID=๓๐๑๙๐๑. สืบค้น
เมื่อ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕.
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ภาคผนวก
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การผลิต-ขยายแตนเบียนหนอนบราคอน (Bracon hebetor Say)

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

๑. กล่องผลิต-ขยาย
แตนเบียนบราคอน

๒. ภาชนะส�ำหรับ
คัดหนอน

๓. ปากคีบ

๔. ส�ำลี

๕. หลอดดูดแมลง

๖. น�้ำผึ้ง

ขั้นตอนการผลิต-ขยายบราคอน
๑. คัดเลือกหนอนผีเสือ้ ข้าวสารอายุ ๓๕ – ๔๐ วัน ทีส่ มบูรณ์ (ตัวใหญ่) ใส่กล่อง
ส�ำหรับผลิต-ขยายแตนเบียนหนอนบราคอน กล่องล่ะ ๒๐ – ๒๕ ตัว
๒. ใช้ส�ำลีชุบน�้ำผึ้งผสมน�้ำ ในอัตรา ๑ : ๑ แปะไว้ที่ข้างกล่องหรือฝากล่อง
๓. ใช้หลอดดูด พ่อพันธุ์ ๒ ตัว และแม่พันธุ์ ๔ ตัว (สังเกตได้จากบริเวณก้น
จะมีเหล็กในแหลมอยู่บริเวณก้น) ใส่กล่อง
๔. น�ำไปวางไว้ในที่ร่มและไม่มีมด ช่วงนี้แตนเบียนจะเข้าเบียนตัวหนอนผีเสื้อ
และวางไข่ในตัวหนอน เข้าดักแด้ และฟักออกมาเป็นตัวเต็มวัย ในระยะเวลา ๑๐ – ๑๒ วัน
๕. น�ำแตนเบียนที่ได้ไปปล่อยในสวนมะพร้าวช่วงเช้าหรือเย็น
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ทิ้งไว้ ๑๐ -๑๕ วัน

แตนเบียนหนอนบราคอน
พร้อมปล่อย

การดูดพ่อ-แม่พันธุ์แตนเบียนใส่
กล่องที่เตรียมไว้

การเลี้ยงแตนเบียน
หนอนบราคอน

คัดเลือกหนอนผีเสื้อข้าวสาร

แปะส�ำลีชุบน�้ำผึ้งผสมน�้ำ
อัตราส่วน ๑ : ๑

50 ถอดบทเรียนการบริหารจัดการศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ�)

อำ � เภอกุ ย บุ ร ี จั ง หวั ด ประจวบคี ร ี ข ั น ธ์

การผลิต-ขยายหนอนผีเสื้อข้าวสารเพื่อน�ำตัวหนอนไปใช้ขยายพันธุ์
แตนเบียนหนอนบราคอน

วัสดุอุปกรณ์
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

รำ�
ปลายข้าว
ภาชนะสำ�หรับใช้ผสม รำ�และปลายข้าวให้เข้ากัน
ภาชนะมีฝาปิดสำ�หรับอบรำ�ข้าวและปลายข้าว
สารอลูมิเนียมฟอสไฟด์
กล่องสำ�หรับผลิต-ขยายผีเสื้อรำ�ข้าว

ขั้นตอนการผลิต-ขยายหนอนผีเสื้อข้าวสาร
๑. ผสมรำ�ข้าวกับปลายข้าวให้เข้ากัน ในอัตราส่วน  ๒ : ๑
๒. นำ�ส่วนผสมได้ไปอบด้วยสารอลูมิเนียมฟอสไฟด์์ในภาชนะปิดสนิท
เป็นเวลา ๗ วัน
๓. โรยไข่ผเี สือ้ ข้าวสารใส่ในกล่อง โดยใช้อตั ราส่วน ไข่ ๒,๐๐๐ ฟอง : รำ�ข้าว
๑ กิโลกรัม
๔. นำ�ส่วนผสมของรำ�และปลายข้าวที่อบแล้วใส่ทับไข่ของผีเสื้อข้าวสาร
๕. นำ�ไปวางไว้ในที่มืด ประมาณ ๔๐ –๔๕ วัน ก็จะได้ตัวหนอน
๖. คัดเลือกตัวหนอนทีม่ ขี นาดใหญ่ไปผลิต-ขยายแตนเบียนหนอนบราคอนต่อไป
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วางไว้ในที่มืด
๔๐-๔๕ วัน

เลือกหนอนผีเสื้อข้าวสารขนาดใหญ่
ไปผลิต-ขยายแตนเบียนหนอนบราคอน

ห่อสารอลูมิเนียมฟอสไฟด์
ด้วยกระดาษ

ใส่ร�ำข้าวผสมปลายข้าวที่อบแล้ว
ทับไข่ที่เตรียมไว้

ปิดฝาและทิ้งไว้
๗ วัน

น�ำไข่ผีเสื้อข้าวสารมาโรยใส่กล่องส�ำหรับเลี้ยง

การขยายพันธ์ุหนอนผีเสื้อข้าวสาร

ร�ำผสมปลายข้าว
อัตราส่วน ๑ : ๑

52 ถอดบทเรียนการบริหารจัดการศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ�)

อำ � เภอกุ ย บุ ร ี จั ง หวั ด ประจวบคี ร ี ข ั น ธ์
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นวัตกรรมการประดิษฐ์อุปกรณ์ส�ำหรับเลี้ยงแตนเบียนหนอนบราคอน
เจาะฝากล่อง

สว่านเจาะฝากล่อง

ตัดฝาขวดน�้ำพลาสติก

ตัดผ้าซิลสกรีน

เลื่อยฝาขวด

ขัดด้วยกระดาษทราย

เส้นผ่านศูนย์กลาง ๕ ซม.

ติดกาวเชื่อมฝากล่องเข้ากับ
ฝาขวดและผ้าซิลสกรีน

ใช้ขวดน�้ำพลาสติก

เริ่มต้นได้รับกล่องเลี้ยงบราคอนจาก
ศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรูพชื โดยชีวนิ ทรียฯ์ ภาคกลาง

ใช้กระปุกน�้ำพริก

ประดิษฐ์กล่องจาก ฝาขวดน�้ำ และ
ผ้าซิลสกรีน

อุปกรณ์ส�ำหรับเลี้ยงแตนเบียนหนอนบราคอน

กระปุกน�้ำพริกขนาดใหญ่
มัดรวมกันและแขวนไว้ป้องกันมด

ใช้แก้วน�้ำดื่มพลาสติก

54 ถอดบทเรียนการบริหารจัดการศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ�)

ประวตั ิความเป็นมาชุมชน
ข้อมูลกายภาพ/ชีวภาพ
การบริหารจัดการโครงกา
ร
ขอ้ มลู พื้นฐานชุมชน
เศรษฐกิ
จ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี
บทบาท
วามเปน็ มาของชุมชน สังคม
ค
การบริการ/ประชาสัมพันธ์
เจ้าหน
อดีต
ณ์ กา
ร
น
ุ
า
น
น
ส
ร
ั
บ
า
การติดตาม/สน
ก
ร
ะ
ว
้
า
บ
ร
พ
า
ะ
ู
ม
ด
ร
ศ
ั
ต
ง
ปจั จุบัน
าน
าน
ก าร
บูรณาการ/การประส
ปอ้ งกันที่ผ่านมา า
รดำำเนินการ
ความคาดหวัง ก ผล
ารด ที่เกิดขึ้น
ใคร?
ประเด็
น
ค�
ำ
ถาม
ำำ เนนิ งานของชุมชน
วิธีการ?
ภาครัฐ
ใคร?
ชุมชน
คดั เลือกผู้นำำ
วิธีการ? ท้องถิ่น
ก
ารบรหิ ารจัดการ งบประมาณ
การบูรณาการ
ใคร?
สถาบันการศึกษา
กฎ/กติกา
วิธีการ?
ภาคเอกชน ร่วมคิด
ใคร?
กิจกรรม
วิธีการ?
ร่วมตัดสินใจ
วามรู้
การกำำ หนดประเด็นเรียนรู้
ร่วมวางแผน
การค้นหาความรู้
ร่วมดำำเนินการ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ล
ร่วมรับผ
การสะสมความรู้
การนำำไปประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่ได้ผล

อำ � เภอกุ ย บุ ร ี จั ง หวั ด ประจวบคี ร ี ข ั น ธ์
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56 ถอดบทเรียนการบริหารจัดการศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ�)

สรุปกระบวนการถอดบทเรียน
“การบริหารจัดการศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวด�ำ) อ�ำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”
ขั้นตอน
การด�ำเนินงาน
ผลลัพธ์
การค้นหา
ประเด็น
ถอดบทเรียนร่วม
กับผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็นในการ
ถอดบทเรียน

• ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อ • แนวทางในการ
รั บ ทราบปั ญ หาที่ เ กิ ด ในพื้ น ที่ แ ละรั บ ดำ�เนิ น การป้ อ งกั น กำ�จั ด
ทราบสถานการณ์เบื้องต้นเพื่อกำ�หนด หนอนหัวดำ�ของพื้นที่
แนวทางในการถอดบทเรียนการดำ�เนิน อำ�เภอกุยบุรี
งาน เกษตรอำ�เภอกุยบุรี เจ้าหน้าทีข่ อง จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
สำ�นักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
เล่าความเป็นมาของการดำ�เนินงานการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ศั ต รู ม ะ พ ร้ า ว แ ล ะ
สถานการณ์ ใ นปั จ จุ บั น เพื่ อ กำ�หนด
ประเด็นในการถอดบทเรียน
• ผู้ร่ว มดำ�เนิ น การ ประกอบด้ ว ย
ผูอ้ ำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่
ของสำ�นักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ ๒ จังหวัดราชบุรี ผูอ้ ำ�นวยการก
ลุม่ พัฒนางานวิจยั ด้านส่งเสริมการเกษตร
และเจ้าหน้าที่กองวิจัยและพัฒนางาน
ส่งเสริมการเกษตร
- จัดทำ�ประเด็นในการถอดบทเรียนโดย - ประเด็นในการถอดบทเรียน
กำ�หนดหัวข้อทีจ่ ะทำ�การศึกษา ดังนี้ ข้อมูล ในพืน้ ที่
พืน้ ฐานของชุมชน สถานการณ์ตา่ งๆ ที่เกิด
ขึน้ ตัง้ แต่เริม่ มีการระบาดของหนอนหัวดำ� 
การบริหารจัดการ การเรียนรูจ้ ากการดำ�เนิน
การ และเทคโนโลยี
ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการดำ�เนิ น การป้ อ งกั น
กำ�จัดศัตรูมะพร้าว

อำ � เภอกุ ย บุ ร ี จั ง หวั ด ประจวบคี ร ี ข ั น ธ์

ขั้นตอน

การด�ำเนินงาน

การจัดเก็บข้อมูล - ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลร่วมกันระหว่าง
คณะทำ�งานของสำ�นัก
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒
และกองวิจัยและพัฒนางาน
ส่งเสริมการเกษตร ๒ ครั้ง ดังนี้
๑) จัดเวทีพูดคุยกับสมาชิกชุมชน
บ้านจวนบน โดยเป็นการเก็บข้ อ มู ล
ปฐมภูมิ เช่น ประวัตคิ วามเป็นมา สภาพ
เศรษฐกิจและสังคม สถานการณ์การ
ระบาด กระบวนการดำ�เนินงานของกลุม่
๒) ประชุ ม กั บ สำ�นั ก งานส่ ง เสริ ม
การเกษตร อำ�เภอกุยบุรี เพื่อทราบ
ข้อมูลด้านสถิติการระบาดในพื้นที่ การ
ดำ�เนิ น งานส่ ง เสริ ม ของสำ�นั ก งาน
เกษตรอำ�เภอ และการสนั บ สนุ น
จากหน่วยงานต่างๆ
การเขียนรายงาน -แบ่ ง หั ว ข้ อ รั บ ผิ ด ชอบในการเขี ย น
รายงาน
- ส่งให้เจ้าหน้าท่ี่ที่รับผิดชอบในพื้นที่
ช่วยตรวจสอบข้อมูล และเพิม่ เติมข้อมูล
ที่ยังไม่สมบูรณ์
การวิเคราะห์/
- ประชุ ม ผู้ จั ด ทำ�รายงานวิ จั ย เพื่ อ
สังเคราะห์
ปรับปรุงข้อมูลให้มคี วามถูกต้องและเกิด
/สรุปผล
ความเข้าใจที่ตรงกัน
การถอดบทเรียน - ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อ
ช่ ว ยเพิ่ ม เติ ม ข้ อ มู ล และแก้ ไ ขประเด็ น
วิชาการ สรุป/สังเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จาก
การถอดบทเรียนเพื่อนำ�ไปใช้ประโยชน์
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ผลลัพธ์
- ได้ ท ราบข้ อ มู ล พื้ น ฐาน
แ ล ะ วิ ธี ก า ร ดำ� เ นิ น ก า ร
ป้องกันกำ�จัดศัตรูมะพร้าว
ของชุมชนบ้านจวนบน และ
สำ�นั ก งานเกษตรอำ�เภอ
กุยบุรี

- รายงานเบื้องต้นจาก
การถอดบทเรียน

- แก้ไขรายงานให้มี
ความสมบูรณ์
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ผู้ร่วมถอดบทเรียน
ที่ปรึกษา
นางสุกัญญา อธิปอนันต์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ จ.ราชบุรี
Tel: ๐๘๙๘๙๖๖๐๔๙ E-mail: asugunya@hotmail.com
นายอุดมเดช คนสมบูรณ์
เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Tel: ๐๘๙๗๑๗๕๓๐๙ E-mail: prachuap@doae.go.th
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
นายส�ำราญ สาราบรรณ์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
Tel: ๐๘๗๗๐๗๙๖๘๐ E-mail: sum๓๕๑@hotmail.com
นางสาวปริญญารัตน์ ภูศิริ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�ำนาญการ
Tel: ๐๘๖๘๒๖๐๑๘๗ E-mail: p_poosiri@hotmail.com
นายธีรภัทร์ คุ้มครอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Tel: ๐๘๑๖๙๔๘๓๐๖ E-mail: tpat_๒๓@hotmail.com
นายรัฐภูมิ ศรีอ�ำไพ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
Tel: ๐๘๔๙๐๔๓๕๖๕ E-mail: junejiro@gmail.com
นายศศิพงศ์ ทิวาวงษ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
Tel: ๐๘๑๖๘๔๔๑๓๕ E-mail: tsukasakung_@hotmail.com
นางสาวจุฑามาศ กรีพานิช
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
Tel: ๐๘๒๙๘๒๖๔๕๔ E-mail: nuengg๑@hotmail.com

อำ � เภอกุ ย บุ ร ี จั ง หวั ด ประจวบคี ร ี ข ั น ธ์

ผู้ร่วมถอดบทเรียน
ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนาเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดราชบุรี
นายวัชระ คงอุดหนุน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
Tel: ๐๘๙๒๑๓๓๑๕๓ E-mail: wdoae@doae.go.th
นางปาลลิน พวงมี
นักวิชาการเกษตรช�ำนาญการพิเศษ
Tel: ๐๘๑๘๘๐๐๒๖๘ E-mail: pallalyn@gmail.com
นายบุญทวี  โคมแก้ว
นักวิชาการเกษตรช�ำนาญการ
Tel: ๐๘๖๗๖๔๓๙๐๒ E-mail: bunthawee@hotmail.co.th
นางสาวสุจิรา  กิจเจริญ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�ำนาญการ
Tel: ๐๘๑๕๘๔๙๑๕๙ E-mail: hi_chira@hotmail.com
นางสาวมีนา  เพ็งเจริญ
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการ
Tel: ๐๘๑๘๒๘๗๕๑๘ E-mail: m_9079@hotmail.com
ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดสุพรรณบุรี
นายสมคิด เฉลิมเกียรติ
ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel: ๐๘๑๑๙๘๓๗๔๔ E-mail: somkid_bio@yahoo.com
ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นางกัญญา จันวิไชย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�ำนาญการ
Tel: ๐๓๒๕๕๐๘๙๓ E-mail: prachuap@doae.go.th
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60 ถอดบทเรียนการบริหารจัดการศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ�)

ผู้ร่วมถอดบทเรียน
ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอกุยบุรี
นายนิวัติ กฤตานุสาร
เกษตรอ�ำเภอกุยบุรี
Tel: ๐๘๕๙๓๙๘๐๓๘ E-mail: kuiburi@doae.go.th
นางสาวสุจิกา ฉิมอ่อง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Tel: ๐๘๘๕๔๒๔๑๔๑ E-mail: koy_๑๑๑๙@hotmail.com
นายโกสินทร์  สุนทรโสภา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Tel: ๐๘๖๑๗๑๗๓๘๑ E-mail: kuiburi@doae.go.th
ชุมชนบ้านจวนบน
นายพศิน พัฒนปณชัย
แกนน�ำชุมชนบ้านจวนบน

อำ � เภอกุ ย บุ ร ี จั ง หวั ด ประจวบคี ร ี ข ั น ธ์

ภาพกิจกรรมการถอดบทเรียน
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62 ถอดบทเรียนการบริหารจัดการศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ�)

ภาพกิจกรรมการถอดบทเรียน

อำ � เภอกุ ย บุ ร ี จั ง หวั ด ประจวบคี ร ี ข ั น ธ์

ภาพกิจกรรมการถอดบทเรียน

63

