รายละเอียดโครงการและขอมูลประกอบโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๒
(ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)

โครงการปองกันกําจัดศัตรูมะพราว

หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ
สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
มิถุนายน ๒๕๕๘

คํานํา
โครงการปองกันกําจัดศัตรูมะพราว งบประมาณ ๔,๑๔๕,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑. ลดความรุ น แรงการระบาดของศัต รู มะพร า วพื้ น ที่ ๒๐๐ ไร คิ ด เป น มูลค าประมาณ
๑,๖๔๐,๐๐๐ บาทตอป
๒. เกษตรกรที่เขารวมโครงการ จํานวน ๘๐ คน มีทักษะการปองกันกําจัดโรคและแมลง
ศัตรูมะพราวดวยวิธีธรรมชาติ (ชีววิธี) และสามารถนําไปดําเนินการไดดวยตนเองอยางถูกตอง ครบวงจร
และบังเกิดประสิทธิผลอยางยั่งยืน
๓. ปองกันระงับยับยั้งมิใหการระบาดศัตรูมะพราวระบาดไปยังพื้นที่อื่นที่ยากตอการปองกัน
และแกไขได อยางมหาศาล
จุดเนนหลักของโครงการคือ การพัฒนาทักษะเกษตรกรใหมีทักษะการปองกันกําจัดโรค
และแมลงศัต รูมะพรา วตามวิธี ธรรมชาติได ดวยตนเองอยา งครบวงจร โดยมีศูน ยจัด การศัตรู พื ชชุ มชน
(ศจช.) เปนกลไกขับเคลื่อน
รายละเอียดโครงการประกอบด วย สาระสําคัญ ๒ สวน คือ (๑) รายละเอียดโครงการ
และ (๒) ขอมูลประกอบโครงการ เพื่อใหคณะกรรมการทุกระดับพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ
ไดอยางรอบดาน และหนวยงานที่รับผิดชอบสามารถชี้แจงรายละเอียดโครงการตอสาธารณะไดอยางชัดเจน
และมั่นใจ
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๒
มิถุนายน ๒๕๕๘

รายการ

หนา
สวนที่ ๑ รายละเอียดโครงการ............................................................................................................ ๑
๑. หลักการและเหตุผล.........................................................................................................................๑
๑.๑ นโยบายรัฐบาล........................................................................................................................ ๑
๑.๒ สถานการณ............................................................................................................................. ๑
๑.๓ มูลคาความเสียหาย................................................................................................................. ๑
๑.๔ แนวโนม.................................................................................................................................. ๒
๑.๕ การปองกันและการกําจัดศัตรูมะพราว.....................................................................................๒
๑.๖ ผลการดําเนินงานที่ผานมา (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘)................................................................ ๒
๑.๗ ตัวแบบ/ภาพรวมโครงการ…………………………………………………………………………………………... ๓
๑.๘ การขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตรกลุมจังหวัด………………………………………………………………… ๔
๒. วัตถุประสงค………………………………………………………………………………………………………………………๔
๓. กิจกรรม เปาหมาย/พื้นที่ดําเนินการ/ความพรอม งบประมาณ ผลผลิต…………………………………….. ๔
๔. การรับรู การมีสวนรวมของประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น........................................... ๕
๕. ความคุมคา………………………………………………………………………………………………………………………..๖
๖. หลักประกัน ปจจัย เงื่อนไขความสําเร็จ........................................................................................... ๖
๗. ความเสี่ยงและแนวทางการแกไข.....................................................................................................๗
๘. การบริหารทรัพยสิน ครุภัณฑ การบริหารโครงการใหยั่งยืน............................................................. ๘
๙. การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ.......................................................................................................๘
๑๐. ภาพถาย………………………………………………………………………………………………………………………….๙
๑๑. รายละเอียดงบประมาณ................................................................................................................๑๐
๑๒. ผูรับผิดชอบโครงการ.....................................................................................................................๑๓
สวนที่ ๒ ขอมูลประกอบโครงการ........................................................................................................๑๕
แนวทางการประเมินภาพรวมความเปนไปไดโครงการ...........................................................................๒๖
ภาคผนวก คณะทีมงานออกแบบและรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทํารายละเอียดโครงการ..............................๒๗
และขอมูลประกอบโครงการ
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รายละเอียด โครงการปองกันกําจัดศัตรูมะพราว
(งบประมาณ ๔,๑๔๕,๐๐๐ บาท)

๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันศุกรที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ขอ ๖ การเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศ
ขอ ๖.๔ ดูแลใหเกษตรกรมีรายไดที่เหมาะสมดวยวิธีการตางๆ เชน การลดตนทุนการผลิต การดูแลราคาสินคา
รวมถึงสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๒ “การสรางทรัพยากรเพื่อการลงทุน”
๑.๒ ปญหาการระบาดของศัตรูมะพราวแมลงดํา หนาม (๒๕๔๗) และหนอนหัวดํา (๒๕๕๐) ในพื้นที่
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๒ มีพื้นที่ปลูกมะพราว ๕๖๕,๐๙๖ ไร คิดเปนรอยละ ๓๔ ของประเทศ พบวา
มีการระบาดของศัตรูมะพราว แมลงดําหนามและหนอนหัวดํา สงผลใหผลผลิตมะพราวลดลงในหลายพื้นที่
ตนมะพราวยืนตนตาย มูลคาความเสียหายหลายลานบาท
สถานการณการระบาดของหนอนหัวดําและแมลงดําหนาม
จังหวัด

พ.ท. ปลูก
มะพราว
(ไร)

การระบาดของหนอนหัวดํา
รุนแรง ปานกลาง นอย
(ไร)
(ไร)
(ไร)

ประจวบคีรีขันธ

๔๖๐,๑๑๐

๑๗,๓๔๕ ๒๐,๔๓๒ ๑๔,๓๕๙

เพชรบุรี

๑๕,๗๕๖

๖๕

๓๔๘

๖๒๘

๐

๐

๓๔๐

สมุทรสงคราม

๗๓,๒๗๘

๕

๑๐

๕๔

๐

๐

๑,๘๒๑

สมุทรสาคร

๑๕,๙๕๒

๑๖๔

๒๔๐

๘๘๖

-

๕

๒๐

รวม

๕๖๕,๐๙๖

๑๗,๕๗๔ ๒๑,๐๒๐ ๑๕,๙๔๒

การระบาดของแมลงดําหนาม
รุนแรง ปานกลาง นอย
(ไร)
(ไร)
(ไร)
๔๔๔

๔๔๔

๓๑,๖๘๒ ๑๒,๓๘๐

๓๑,๖๘๗ ๑๔,๕๖๑

ขอมูล ณ กุมภาพันธ ๒๕๕๘
กลุมอารักขาพืช สํานักงานเกษตรจังหวัดของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๒

๑.๓ มูลคาความเสียหายจากการระบาดของหนอนหัวดํา ป พ.ศ. ๒๕๕๘
- ประจวบคีรีขันธ
- เพชรบุรี
- สมุทรสงคราม
- สมุทรสาคร

๓๑,๑๖๕,๘๕๐ บาท
๖๒๒,๒๘๙ บาท
๔๕๘,๗๓๐ บาท
๗๗๑,๑๓๖ บาท

-๒๑.๔ แนวโนมการระบาดจะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความแหงแลง อัตราการระบาดของหนอนหัวดํา
จะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว และสามารถระบาดไปยังพืชตระกูลปาลมทั้งหมด รวมทั้งกลวย ขณะนี้หนอนหัวดํา
เปนศัตรูมะพราวที่ทําลายมะพราวรุนแรงมากที่สุด หากไมหยุดยั้งการระบาดในพื้นที่ทั้ง ๔ จังหวัด คาดวา
การระบาดจะขยายไปยังภูมิภาคอื่นของประเทศในระยะอันใกลนี้อยางแนนอน จึงจําเปนตองดําเนินการปองกัน
และกําจัดศัตรูมะพราวอยางเรงดวนและตอเนื่อง
๑.๕ การปองกันและการกําจัดศัตรูมะพราวตองดําเนินการหลายวิธีแบบผสมผสาน เชน การใสปุยบํารุง
ตนมะพราวใหแข็งแรง การปลูกพืชแบบวนเกษตร การใชแนวคิด “ชีววิธี” ไดแก การใชสารชีวภัณฑ
การตั ด ทางใบมะพร า วทํ า ลาย การปล อยแตนเบี ย นไข ทริ โ ครแกรมม า และแตนเบี ยนหนอนบราคอน
แตนเบียนหนอนอะซีโคเดส เพื่อกําจัดหนอน เปนตน
อุปสรรคสําคัญในการปองกันและกําจัดศัตรูมะพราว ไดแก สภาพความแหงแลงที่ทําใหการระบาด
รุนแรงมากขึ้น ขาดแคลนแตนเบียน ทําใหไมสามารถใชไดอยางครอบคลุม เกษตรกรยังขาดความรูความเขาใจ
การปองกันการกําจัดศัตรูมะพราวโดยชีววิธี และการชวยเหลือจากภาครัฐขาดความตอเนื่อง
๑.๖ ผลการดําเนินงานที่ผานมา (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘)
ป ๒๕๕๗
- เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เกษตร
- ถายทอดเทคโนโลยีการปองกัน กําจัดโรคและแมลงศัตรูมะพราว
ใหเกษตรกร
- จัดทําแปลงวนเกษตรในสวนมะพราว แปลงละ ๕ ไร
ป ๒๕๕๘
- เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เกษตร
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ระหวางเจาหนาที่และเกษตรกร
- จัดเวทีชุมชนแลกเปลี่ยนประสบการณ
เพื่อหาวิธีการปองกันกําจัดศัตรูมะพราว
- จัดทําแปลงทดลองเทคโนโลยีปองกันกําจัดศัตรูมะพราว
- นําเกษตรกรไปศึกษาดูงาน
- ผลิตสารชีวภัณฑและแตนเบียนของศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน
- ประชาสัมพันธดวยปายคัทเอาท โปสเตอร แผนผับ ชุดนิทรรศการ

- ๒๔๐ คน
- ๓๐๐ คน
- ๑๐๐ แปลง
- ๒๔๐ คน
- ๑๑๕ คน
- ๔๕๐ คน
- ๒๐๐ ไร
- ๒๐๐ คน
- ๙ ศูนย
- ๔ จังหวัด

ผลพบวา ป ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ การระบาดศัตรูมะพราวลดลงอันเกิดจากการรวมมือของเกษตรกร
ที่มีความสนใจและตั้งใจจริง แตยังมีจํานวนนอย ดังนั้น จําเปนตองดําเนินการตอไปอยางตอเนื่อง

-๓๑.๗ ตัวแบบ/ภาพรวมโครงการ – เนนการมีสวนรวมของเกษตรกร
การปองกันกําจัดศัตรูมะพราว
เจาหนาที่
เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ชี้แจงโครงการ
เตรียมความพรอม

สรุปผล

เกษตรกร (มีสวนรวม)
พัฒนางาน
ของเจาหนาที่
จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู 5 ครั้ง

จัดเวทีชุมชน
๓ ครั้ง

ศึกษา/ดูงาน
ไดแนวทาง
ที่ประสบ
ความสําเร็จ

วิเคราะหขอมูล
พื้นฐานศักยภาพ
ปญหาความ
ตองการและ
แนวทางแกไข

จัดทําแปลง
ทดสอบ
รวมกลุม
ศจช.
ใชเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม

ถอดบทเรียน

กําหนดแผนงาน โครงการ โดยมีเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรเปนพี่เลี้ยง การบริหารความเสี่ยงโครงการ
เกษตรกรดําเนินการไดเอง

เกษตรกรรวมกับหนวยงาน/อบต. ดําเนินการ

หนวยงาน/อบต. ดําเนินการ

เกษตรกรมีทักษะการปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมะพราวโดยชีววิธีดวยตนเอง
พื้นที่ปลูกมะพราว ๒๐๐ ไร ไดรับการดูแล ปองกัน กําจัดศัตรูมะพราว
ติดตามและประเมินผล
แสดงผลการประเมินผล
สัมฤทธิ์โครงการตอสาธารณะ

ใชเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนงาน/
โครงการ ปตอไป

ศจช. = ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน

นําบทเรียน ประสบการณไปปรับปรุง
เปนตนแบบ ขยายผล เปนแหลงเรียนรู

-๔๑.๘ การขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
โครงการนี้อยูภายใตกลยุทธที่ ๑.๒ – พัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสินคาดานการเกษตร
ผลผลิต ผลลัพธของโครงการสงผลโดยตรงตอประเด็น ยุทธศาสตรที่ ๑ – การสรางตนทุนทางทรัพยากร
เพื่อการลงทุน เนื่องจากมะพราวเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญของประเทศและของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๒
สามารถแปรรูปเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ การป องกันกําจัดศัตรูมะพราว
จึงเทากับเปนการรักษาตนทุนทางทรัพยากรทางดานการเกษตรตามประเด็นยุทธศาสตรที่กําหนดไวอยางชัดเจน
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการพิจารณาจาก (๑) รอยละของจํานวนเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
นําความรูไปดําเนินการปองกันกําจัดศัตรูมะพราวจริง และ (๒) รอยละของพื้นที่ปลูกมะพราว ๒๐๐ ไร
ที่ดําเนินการปองกันกําจัดศัตรูมะพราว มีระดับความรุนแรงของการแพรระบาดศัตรูมะพราวที่ระดับนอย
หรือปลอดการแพรระบาด
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อลดความรุนแรงการระบาดของศัตรูมะพราวในพื้นที่ จํานวน ๒๐๐ ไร
๒.๒ เพื่อใหเกษตรกร จํานวน ๓๐๐ ราย มีทักษะการปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมะพราวโดยชีววิธี
สามารถนําไปดําเนินการไดเองอยางถูกตอง และเห็นผลจริง
๓. กิจกรรม เปาหมาย/พื้นที่ดําเนินการ/ความพรอม งบประมาณ และผลผลิต
กิจกรรม

เปาหมาย/พื้นที่
ดําเนินการ/
ความพรอม

- เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จนท.เกษตร กลุมเปาหมาย คือ
โดยการจัดประชุมสัมมนาเตรียมความพรอม จนท. เกษตร ๒๓๐ คน
พรอมดําเนินการ
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูของ จนท.เกษตร+ผูนํา มีกลุมเปาหมายที่
เกษตรกร เพื่อพัฒนาวิธีปองกันกําจัดศัตรูมะพราว เปนผูนําเกษตรกร
ชัดเจน พรอม
ดําเนินการ
-จัดเวทีชมุ ชน เพื่อหาทางปองกันกําจัดศัตรูมะพราว เปนรูปแบบ/วิธีการ
ที่เคยดําเนินการ
มาแลว สามารถ
ดําเนินการไดทันที
- จัดทําแปลงทดสอบเทคโนโลยีปองกันกําจัด ดําเนินการในพื้นที่
ศัตรูมะพราว
๘๐ ไร
มีการกําหนดพื้นที่
ที่ชัดเจนไวแลว
พรอมดําเนินการ

งบประมาณ

ผลผลิต/ประโยชน/คุณคา

๘๐๐,๐๐๐ บาท

- เจาหนาที่ เกษตรของสํานักงาน
เกษตร ทั้ ง ๔ จั ง หวั ด จํ า นวน
๒๓๐ คน มีความพรอมดําเนินการ
- เจาหนาที่เกษตร+ผูนําเกษตรกร
จํ า นวน ๑๓๐ คน ได แนวทาง/
วิธีปองกันกําจัดศัตรูมะพราว

๑๘๕,๔๐๐ บาท

๕๓,๗๐๐ บาท

- เกษตรกร ๖๐ คน ได แนวทาง/
วิธีการปองกันกําจัดศัตรูมะพราว

๖๔๐,๐๐๐ บาท

- มี แ ป ลงทด ส อบ เ ทคโ น โ ล ยี
ปองกันกําจัดศัตรูมะพราว ๘๐ ไร

-๕กิจกรรม

เปาหมาย/พื้นที่
ดําเนินการ/
ความพรอม

งบประมาณ

- ศึ ก ษาดู ง านเทคโนโลยี ก ารป อ งกั น กํ า จั ด เกษตรกร ๘๐ คน
๙๐,๗๐๐ บาท
ศัตรูมะพราว
เปนเกษตรกรกลุม
เดียวกันกับกิจกรรม
จัดทําแปลงทดสอบ
เทคโนโลยีการ
ปองกันศัตรูมะพราว
ที่มีการกําหนดไว
เบื้องตนแลว
-จัดงานสาธิตเทคโนโลยีปองกันกําจัดศัตรูมะพราว ๒ ครั้ง
๑๗๕,๕๐๐ บาท
มีการเตรียมพื้นที่
ที่จัดงานสาธิต
เทคโนโลยี
ไวลวงหนาแลว
- ผลิ ต สารชี ว ภั ณ ฑ แ ละแตนเบี ย นของศู น ย ผลิต ๑๒ ครั้ง
๒,๑๘๔,๐๐๐ บาท
จัดการศัตรูพืชชุมชน
ศูนยจัดการศัตรูพืช
ชุมชน (ศจช.)
มีความพรอม
ที่จะดําเนินการ
- ติดตามประเมินผลโครงการ
เจาหนาที่พรอม
๑๒๘,๗๐๐ บาท
ดําเนินการ

ผลผลิต/ประโยชน/คุณคา
- เกษตรกร ๘๐ คน มีความรู
ความเขาใจการปองกันกําจัด
ศัตรูมะพราว

- เกษตรกรประมาณ ๓๘๐ ราย นําไป
ปฏิบัติไดแนวทางการปองกันกําจัด
ศัตรูมะพราว
- สารชี วภั ณฑ บิ วเวอร เรี ย ไตรโค
เดอรมาเมทตาไรเซียม ๑,๐๐๐ กก.
- จํานวนแตนเบียน ๖๐ ลานตัว
- การดําเนินโครงการเปนไปอยาง
มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล พร อ มมี เ อกสาร
รายงานการประเมิน

๔. การรับรู การมีสวนรวมของประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กอนดํ าเนิ นโครงการ เจา หน า ที่ส งเสริมการเกษตรระดับอํา เภอได จั ดใหมีก ารประชุมรับฟ ง
ขอคิดเห็น ขอเสนอ วิธีดําเนินการ กําหนดพื้นที่เปาหมายที่จะดําเนินการไวแลว เนื่องจากหัวใจสําคัญใน
การขับเคลื่อนโครงการ คือ ตัวเกษตรกรโดยเฉพาะเจาของสวนมะพราวที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากศัตรู
มะพราว บทบาทหลักของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร คือ การใหคําแนะนํา ขอมูล องคความรู เทคโนโลยี
รูปแบบวิธีการที่เหมาะสมแกเกษตรกร
ระหวางดําเนินโครงการ เกษตรกรโดยเฉพาะเจาของสวนมะพราว จะเข ารับการพัฒนาทักษะ
การปองกันกําจัดศัตรูมะพราว การผลิตแตนเบียน การใชสารชีวภัณฑ จากนั้นเกษตรกรจะนําองคความรู
มาปฏิบัติจริงในพื้นที่ปลูกมะพราว รวมถึงการนําประสบการณ บทเรียน ไปถายทอดใหเกษตรกรรายอื่น
ที่ไมไดเ ขารวมโครงการ เพื่อขยายผลการปองกันกําจัด ศัตรู มะพราวให กวางขวางออกไป จึงเห็นไดวา
ตัวแปรสําคัญในการดําเนินโครงการ คือ ตัวเกษตรกร โดยเฉพาะเจาของสวนมะพราว
หลั ง ดํ า เนิ น โครงการ เกษตรกรติ ด ตามประเมิ น ผลร ว มกั บ เจ า หน า ที่ ส ง เสริ ม การเกษตร
เปนวิทยากร ชวยเหลือแนะนําเกษตรกรอื่น เฝาระวังและรายงานผลดําเนินการ จัดอบรมยุวเกษตรกร
ที่เปนบุ ตรหลานของเกษตรกรที่ปลู กมะพราว เพื่อสรา งแรงจูงใจใหประกอบอาชีพปลูก มะพรา วสืบไป

-๖โดยใช “ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)” เปนกลไกในการขับเคลื่อน โดยเฉพาะการนําความตองการ
ผลการดําเนินงานของศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน แจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบพื้นที่นั้น
สนับสนุนปจจัย อุปกรณที่จําเปนในการดําเนินงานของศูนยฯ อีกทางหนึ่ง ผลปรากฏวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหความรวมมือสนับสนุนงบประมาณบางสวนใหศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนในบางจังหวัดแลว
๕. ความคุมคา
๕.๑ เชิงเศรษฐกิจ
พื้นที่ที่ดําเนินการปองกัน
ประมาณการจากการขายผลผลิตมะพราว
กําจัดศัตรูมะพราว
ที่ดําเนินการปองกัน – กําจัดศัตรูมะพราว
- ประจวบคีรีขันธ
๘๐ ไร
- พื้นที่ ๑ ไร ปลูกมะพราวได ประมาณ ๒๐-๒๕ ตน
- เพชรบุรี
๔๐ ไร
- มะพราวราคารับซื้อที่สวน ๘ บาท/ลูก
- สมุทรสงคราม
๔๐ ไร
ผลผลิ ต เฉลี่ ย ๑๐ ลู ก /ต น /เดื อ น ในพื้ น ที่ ๑ ไร
- สมุทรสาคร
๔๐ ไร
(๒๐-๒๕ ตน)
รวม
๒๐๐ ไร
- รายไดเฉลี่ย ๑,๖๐๐ บาท/ไร/เดือน
รายไดจากมะพราว รวมทั้ง ๔ จังหวัด ๒๐๐ ไร ประมาณ ๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท/ป ทั้งนี้ มิได
รวมถึงรายไดจากผลผลิตมะพราวพื้นที่อื่น ที่ไมถูกศัตรูมะพราวทําลายอีกเปนจํานวนมาก เนื่องจาก
มีการดําเนินการควบคุมกําจัดศัตรูมะพราวในพื้นที่ ๒๐๐ ไร ดังกลาว
๕.๒ เชิงสังคม
- เกษตรกรที่เขารวมโครงการมีรายไดจากมะพราวมั่นคงมากขึ้น
- เกษตรกรที่เขารวมโครงการ มีองคความรู ทักษะการปองกัน กําจัดศัตรูมะพราว สามารถถายทอด
แบงปนประสบการณ และเปนตัวอยางใหแกเกษตรกรรายอื่นไดอยางกวางขวาง และตอเนื่อง
- ปองกัน ระงับ ยับยั้ง การแพรระบาดของศัตรูมะพราวไปยังพื้นที่อื่น
- สามารถพัฒนาแนวทางการปองกันกําจัดศัตรูมะพราวที่หลากหลายวิธี เกิดภูมิปญญาของชุมชน
ในการแกปญหาศัตรูมะพราว
- เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เกษตร
๖. หลักประกัน ปจจัย เงื่อนไขความสําเร็จ
- ความรวมมือ ความสนใจ ความตั้งใจจริงของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ ดังนั้น การชี้แจงทําความเขาใจ
วิธีการผลดีผลเสีย ประโยชนที่จะไดรับ การสรางความนาเชื่อถือ การไดสัมผัส รับรู เห็นดวยตา
จึงเปนองคประกอบสําคัญที่จะทําใหไดผูเขารวมโครงการที่มีศักยภาพและมีความพรอม
- การดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง ขอเท็จจริงศัตรูมะพราวไมหมดไปโดยสิ้นเชิง ธรรมชาติ
ของศัตรูมะพราวเหลานี้มีวิธีปองกันตัวเอง เรียนรูและพัฒนา เพื่อไดอยูรอด จึงตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
- องคความรู ทักษะ ศักยภาพของเจาหนาที่เกษตร
- การใชรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย รวมถึงภูมิปญญาของเกษตรกร/ชุมชน

-๗- การสรางความนาเชื่อถือใหเกษตรกรไดเห็นจริงและเนนกลยุทธ การบอกตอ ระหวางเกษตรกร
ตอเกษตรกรที่สามารถประชาสัมพันธไดกวางขวาง นาเชื่อถือ รวดเร็ว และประหยัดงบประมาณ
- การจัดใหมีแปลงสาธิตตัวอยาง และการใหความสําคัญกับศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนมากขึ้น
- การผลิตสารชีวภัณฑและแตนเบียนของศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนที่พอเพียง
- การติดตามและการประเมินผลโครงการอยางใกลชิด
- การพัฒนาระบบขอมูลเกี่ยวกับการระบาดของศัตรูมะพราว ที่รวดเร็ว ครอบคลุมและเปนปจจุบัน
- จํานวนเกษตรกรที่เขารวมโครงการมีทักษะการผลิตสารชีวภัณฑและแตนเบียนไดดวยตนเอง
และสามารถถายทอดใหกับเกษตรกรรายอื่นไดจริง
๗. ความเสี่ยงและแนวทางแกไข
ความเสี่ยง
๑. เกษตรกรที่เขารวมโครงการ

แนวทางแกไข

- ชี้แจงทําความเขาใจ ปรับทัศนคติ เนนย้ําใหความสําคัญ
ในการมีสวนรวมในการปองกันกําจัดศัตรูมะพราว
- สรางจิตสํานึก ความหวงแหน ความเปนเจาของ
- ร วมมื อกั บ ศจช. , ผู นํ าชุ มชน และเกษตรกรในชุ มชนร วมแรง
รวมใจแกปญหาศัตรูมะพราว
๒. การขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณในการปองกัน
- ขอความรวมมือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สนับสนุน วัสดุอุปกรณ
กําจัดศัตรูมะพราว
- วางระบบการบริหารในรูปของกลุม/สหกรณ/เก็บคาบริการ
๓. การเปลี่ยนของสภาพแวดลอม
- เนนย้ําใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการเห็นความสําคัญ
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมและเลือกจังหวะเวลา
สถานที่ที่เหมาะสม
- แนะนําใหเกษตรกร ปลูกพืชแซมเปนสวนผสม/วนเกษตร
บํารุงตนใหสมบูรณแข็งแรง บํารุงดิน
๔. เกษตรกรที่ เขาร วมโครงการไม สามารถผลิตสารชี วภั ณฑ - ใหเกษตรกรทุกคนฝกปฏิบตั ิจริง โดยการกํากับ ใหคาํ แนะนํา
และแตนเบียนไดตามเปาหมาย
จากวิทยากรอยางใกลชิด
- ใหเกษตรกรที่มีประสบการณการผลิตสารชีวภัณฑและแตนเบียน
เปนพี่เลี้ยงถายทอดเทคนิควิธีทกุ ขั้นตอน
- จัดทําเอกสารคูมือและคลิป VDO แสดงรายละเอียดขั้นตอน
การผลิตสารชีวภัณฑและแตนเบียนแจกจายเกษตรกร
และเผยแพรใน Social Network
- ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติจริงภายหลังการฝกอบรม
อยางตอเนื่อง
๕. การปฏิบัติของเกษตรกรไมตรงตามเงื่อนไข
- เนนย้ํา ทําความเขาใจรวมกับเกษตรกรในแนวทางปฏิบัติ
ที่ถูกตอง ถูกวิธี
- กํากับ ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานรวมกับเกษตรกร
เพื่อปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และสามารถแกไข
ปญหาไดทัน
๖. การประกอบอาชี พ ปลู ก มะพร า วในอนาคตจะลดลง - สรางความตระหนักใหเกษตรกรรุนใหม (ยุวเกษตร)
เนื่ อ งจากอายุ ข องเกษตรกร และเกษตรกรรุ น ต อ ไป - สราง/พัฒนาเครือขายเกษตรกรรุนใหม ใหเขามามีสวนรวม
จะหันไปประกอบอาชีพอื่น
ในการปองกันกําจัดศัตรูมะพราวในพื้นที่ชุมชน

-๘๘. การบริหารทรัพยสิน ครุภัณฑ การบริหารโครงการใหยั่งยืน
การปองกันกําจัดศัตรูมะพราวเปนภารกิจที่ตองทําอยางตอเนื่อง สํานักงานเกษตรจังหวัด ทั้ง ๔ จังหวัด
จึงกําหนดแนวทางการบริหารจัดการโครงการนี้ตอไป โดยจะดําเนินการ ดังนี้
๘.๑ ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเพื่อปรับปรุง แกไข พัฒนารูปแบบ วิธีการ กระบวนการ องคความรู
ภูมิปญญาชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การปองกันกําจัดศัตรูมะพราว
๘.๒ ถายทอดและขยายการผลิตแตนเบียนหนอนบราคอนใหแกเกษตรกร โดยศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน
เปนแกนหลักในการขับเคลื่อน
๘.๓ สรางวิทยากรจากเกษตรกรที่มีความตั้งใจ เต็มใจ และมีคุณสมบัติการถายทอดบทเรียน องคความรู
การปองกันกําจัดศัตรูมะพราวอยางพอเพียง
๘.๔ ใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรรวมกับชาวสวนมะพราว คนหาภูมิปญญาชาวบาน/ชุมชน เกี่ยวกับ
การปองกันกําจัดศัตรูมะพราว โดยจัดกิจกรรม ทดลอง ทดสอบ รูปแบบวิธีการตางๆ เพื่อใหได
วิธีการปองกันกําจัดศัตรูมะพราวที่เหมาะสม
๘.๕ จัดทําแผนงาน/โครงการ ของชุมชนที่พรอมเสนอให หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสนับสนุ น
งบประมาณ โดยใช ก ระบวนการเรี ยนรู ผ า นเวที ชุม ชน ระดมสมองแลกเปลี่ ย นประสบการณ
วิเคราะหศักยภาพ ปญหา สาเหตุ และแนวทางแกไขที่ชัดเจนและเปนไปได โดยใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเขามามีสวนรวมอยางใกลชิด
๘.๖ จัดทําขอมูลที่เกี่ยวกับการระบาดของศัตรูมะพราวใหครอบคลุม เปนปจจุบัน และนาเชื่อถือ โดยมีการ
รายงานเกี่ยวกับการระบาดศัตรูมะพราวอยางตอเนื่อง
๘.๗ เพิ่ ม ศั ก ยภาพศู น ย จั ด การศั ต รู พื ช ชุ ม ชน เพื่ อ ให เ ป น กลไกขั บ เคลื่ อ นด า นการจั ด การศั ต รู พื ช
ของชุมชน ไดอยางมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลอยางตอเนื่อง โดยการขอรับการสนับสนุน
ทรัพยากรที่จําเปนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๙. การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
๙.๑ จั ดให มีก ารประเมิ น ผลสั มฤทธิ์ โ ครงการภายหลั งดํ า เนิ นโครงการแล วเสร็ จ ไปแล ว ๓-๖ เดื อน
ประเด็นประเมิน ไดแก การบรรลุวัตถุประสงคโครงการ การขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
การบรรลุตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตรกลุมจังหวัด การมีสวนรวมของประชาชน และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น กอน ขณะ และหลังดําเนินโครงการ การบริหารทรัพยสินครุภัณฑ การบริหารโครงการใหยั่งยืน
ความคุมคาทางเศรษฐกิจและทางสังคม ปญหา ขอจํากัด ผลกระทบเชิงบวก/เชิงลบ ผลกระทบ
ที่ไมไดคาดหวัง ขอเสนอแนะ บทเรียน ประสบการณที่ไดจากการดําเนินโครงการ ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอโครงการ ทั้งนี้ โดยใชงบประมาณ จากงบบริหารจัดการที่กลุมจังหวัดไดรับจัดสรร
๕ ลานบาท และดําเนินการโดยหนวยงาน สถาบันการศึกษา หรือองคกรที่เห็นสมควร
๙.๒ กรณีมีขอจํากัดไมสามารถดําเนินการไดตามขอ ๙.๑ จะดําเนินการโดยใหหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายงานผลสัมฤทธิ์โครงการตามแบบที่กําหนด โดยครอบคลุ มประเด็ นประเมิ นตามที่กํ าหนดไว
ตามขอ ๙.๑

-๙๑๐. ภาพถาย

ตนมะพราว ยืนตาย
ภาพวิธีการปองกัน/กําจัดศัตรูมะพราว

ตัดทางใบ/เผาทําลาย

ฉีดพนเชื้อBT

- ๑๐ -

ปลอยแตนเบียนไขทริโคแกรมมา

ปลอยแตนเบียนหนอนบราคอน

ฉีดสารเคมี Emamectin Benzoate ๑.๙๒ % EC เขาลําตน ๓๐ ซีซีตอตน
๑๑. รายละเอียดงบประมาณตามโครงการปองกันกําจัดศัตรูมะพราว
ที่
รายการ
๑ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สง เสริมการเกษตร ๒ ครั้ง ๆ ละ ๒๓๐ ราย
สค. ๓๐ ราย, สส. ๓๐ ราย, พบ. ๘๐ ราย, ปข. ๙๐ ราย

๑.๑ ประชุมสัมมนาเตรียมความพรอมและชี้แจงแผนการดําเนินงานโครงการ
แกเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ๔ จังหวัด ๑ ครั้ง ราย ๑ วัน รวม ๒๓๐

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับผูเขาสัมมนา ๑ ครั้งๆ ละ ๒๓๐ ราย
รายละ ๒ มื้อๆ ละ ๕๐ บาท
- คาอาหารกลางวัน สําหรับผูเขาสัมมนา ๑ ครั้งๆ ละ ๒๓๐ ราย
รวม ๑ มื้อๆ ละ ๓๐๐ บาท

งบประมาณ
สค. ๙๑,๐๐๐ บาท
สส. ๙๑,๐๐๐ บาท
พบ. ๒๓๘,๐๐๐ บาท
ปข. ๒๖๗,๐๐๐ บาท
รวม ๖๘๗,๐๐๐ บาท
สค. ๑๗,๐๐๐ บาท
สส. ๑๗,๐๐๐ บาท
พบ ๔๓,๐๐๐ บาท
ปข ๔๘,๐๐๐ บาท
รวม ๑๒๕,๐๐๐ บาท
รวม ๒๓,๐๐๐ บาท
รวม ๖๙,๐๐๐ บาท

- ๑๑ ที่

รายการ

งบประมาณ

- คาเชาและตกแตงหองประชุมสัมมนา จังหวัดละ ๑ ครั้ง รวม ๔ ครั้ง

สค., สส. ครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท
พบ., ปข. ครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท
รวม ๑๐,๐๐๐ บาท
- คาวัสดุ/เอกสารประกอบการสัมมนา จํานวน ๒๓๐ รายๆ ละ ๑๐๐ บาท
รวม ๒๓,๐๐๐ บาท
๑.๒ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดําเนินงานโครงการแกเจาหนาที่สง เสริม สค. ๗๔,๐๐๐ บาท
การเกษตร ๔ จังหวัด ๑ ครั้ง ๒ วัน รวม ๒๓๐ ราย
สส. ๗๔,๐๐๐ บาท
พบ. ๑๙๕,๐๐๐ บาท
ปข. ๒๑๙,๐๐๐ บาท
รวม ๕๖๒,๐๐๐ บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับผูเขาสัมมนา ๒ วันๆ ละ ๒๓๐ รายๆ ละ ๔ มื้อ
รวม ๙๒,๐๐๐ บาท
มื้อละ ๕๐ บาท
- คาอาหารกลางวัน สําหรับผูเขาสัมมนา ๑ ครั้งๆ ละ ๒๓๐ รายๆ ละ ๒ มื้อ
รวม ๑๓๘,๐๐๐ บาท
มื้อละ ๓๐๐ บาท
- คาอาหารเย็น สําหรับผูเขาสัมมนา ๑ ครั้งๆ ละ ๒๓๐ รายๆ ละ ๑ มื้อ
รวม ๖๙,๐๐๐ บาท
มื้อละ ๓๐๐ บาท
- คาที่พักคาง สําหรับผูเขาสัมมนา ๑ ครั้งๆ ละ ๒๓๐ รายๆ ละ ๑ วันๆ ละ ๘๐๐ บาท รวม ๑๘๔,๐๐๐ บาท
- คาพาหนะเดินทางผูเขาประชุมสัมมนา ๑ ครั้งๆ ละ ๒๓๐ รายๆ ละ ๓๐๐ บาท
รวม ๖๙,๐๐๐ บาท
- คาเชาและตกแตงหองประชุมสัมมนา จังหวัดละ ๑ ครั้ง รวม ๔ ครั้ง
สค., สส. ครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท
พบ., ปข. ครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท
รวม ๑๐,๐๐๐ บาท
- คาวัสดุ/เอกสารประกอบการสัมมนา ๒๓๐ รายๆ ละ ๒๐๐ บาท
รวม ๔๖,๐๐๐ บาท

๒ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูของเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ และเกษตรกรผูนํา เพื่อพัฒนา

งานปองกันกําจัดศัตรูมะพราว จํานวน ๓ ครั้งๆ ละ ๑๓๐ ราย (สค. ๓๐ คน, สส. ๓๐ คน,
พบ. ๒๐ คน, ปข. ๕๐ คน)
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับผูเขาสัมมนา ๓ ครั้งๆ ละ ๑๓๐ คนๆ ละ ๖ มื้อ/ครั้ง
มื้อละ ๓๕ บาท
- คาอาหารกลางวัน สําหรับผูเขาสัมมนา ๓ ครั้งๆ ละ ๑๓๐ คนๆ ละ ๑๕๐ บาท/มื้อ
รวม ๓ มื้อ
- คาตอบแทนวิทยากร ๓ ครั้งๆ ละ ๓ ชั่วโมง/จังหวัด ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท

- คาพาหนะเดินทางสําหรับผูเขารวมสัมมนา จํานวน ๑๓๐ คน ๆ ละ ๒๐๐ บาท/ครั้ง
รวม ๓ ครั้ง
๓ จัดเวทีชุมชนสําหรับเกษตรกร ๓ ครั้งๆ ละ ๖๐ คน (จังหวัดละ ๓๐ คน ยกเวน สส.และ
ปข.) เพื่อรวมกันหาแนวทางในการปองกันกําจัดศัตรูมะพราว

สค ๔๓,๒๐๐ บาท
สส. ๔๓,๒๐๐ บาท
พบ ๓๐,๖๐๐ บาท
ปข. ๖๘,๔๐๐ บาท
รวม ๑๘๕,๔๐๐ บาท
รวม ๘๑,๙๐๐ บาท
รวม ๑๗๕,๕๐๐ บาท
จังหวัดละ ๕,๔๐๐ บาท
รวม ๒๑,๖๐๐ บาท
รวม ๗๘,๐๐๐ บาท
สค. ๒๖,๘๕๐ บาท
พบ. ๒๖,๘๕๐ บาท

รวม ๕๓,๗๐๐ บาท

- ๑๒ ที่

รายการ

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับผูเขารวมเวที ๓ ครั้งๆ ละ ๖๐ รายๆ ละ ๒ มื้อ
มื้อละ ๓๕ บาท
- คาอาหารกลางวัน สําหรับผูเขารวมเวที ๑ ครัง้ ๆ ละ ๖๐ รายๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๑๒๐ บาท
- คาจางเหมาจัดสถานที่ ๒ แหงๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท ๓ ครั้ง
- คาวัสดุฝกอบรม ๖๐ รายๆ ละ ๗๕ บาท
๔ จัดทําแปลงทดสอบเทคโนโลยีการปองกันกําจัดศัตรูมะพราว ๘๐ ไร
(สค. ๔๐ ไร พบ. ๔๐ ไร)

- คาวัสดุในการจัดทําแปลงทดสอบเทคโนโลยีตามความตองการของชุมชนในการเลือก
แบบทดลอง ไดแก แตนเบียน สารชีวภัณฑ ปุยอินทรีย ปุย เคมี สารเคมี สารจับใบ
กรรไกรตัดแตงกิ่ง ปากคีบแสตนเลส กลองพลาสติก พูกนั แวนขยายแบบสวมหัว
คัตเตอร ปากกาเคมี รองเทาบูทยาง ฯลฯ
- คาจางเหมาบริการ
(๑) คาเตรียมแปลง เชน กําจัดวัชพืชในสวนมะพราว คาจางในการฉีดพนบีที คาจางตัด
ทางใบพรอมเผา ฯลฯ
(๒) คาใชจา ยในการจัดเก็บขอมูล ไดแก คาจางเก็บขอมูลการระบาดและการตรวจนับแมลง

๕ ศึกษาดูงาน วันสาธิต "เทคโนโลยีการปองกันกําจัดศัตรูมะพราว” ๒ ครั้ง

งบประมาณ
รวม ๑๒,๖๐๐ บาท
รวม ๗,๒๐๐ บาท
รวม ๔,๕๐๐ บาท
รวม ๑๓,๕๐๐ บาท
สค. ๓๐๘,๐๐๐ บาท
สส. ๓๐๘,๐๐๐ บาท
พบ. ๓๐๘,๐๐๐ บาท
ปข. ๖๑๖,๐๐๐ บาท

รวม ๖๔๐,๐๐๐ บาท

๘๐ ไรๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท

รวม ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๘๐ ไรๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท

รวม ๑๒๐,๐๐๐ บาท

๘ เดือน รวม ๑๒๐,๐๐๐ บาท

รวมทั้งหมด ๒๔๐,๐๐๐ บาท

(สส และ ปข.) ครั้งละ ๑ วัน ๘๐ ราย (สค. ๕๐ ราย พบ. ๓๐ ราย)

พบ ๓๘,๗๐๐ บาท
สค ๕๒,๐๐๐ บาท
รวม ๙๐,๗๐๐ บาท

- คาจางเหมารถ
๑. จ. เพชรบุรี - จ. ประจวบคีรขี ันธ
๒. จ. เพชรบุรี - จ. สมุทรสงคราม
๓. จ. สมุทรสาคร - จ. ประจวบคีรีขันธ
๔. จ. สมุทรสาคร - จ. สมุทรสงคราม
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ๒ ครั้งๆ ละ ๘๐ รายๆ ละ ๔ มื้อๆ ละ ๓๕ บาท
- คาอาหารกลางวัน ๒ ครั้งๆ ละ ๘๐ รายๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๑๕๐ บาท

๕๕,๕๐๐ บาท
๑๕,๐๐๐ บาท
๑๐,๕๐๐ บาท
๑๘,๐๐๐ บาท
๑๒,๐๐๐ บาท
๑๑,๒๐๐ บาท
๒๔,๐๐๐ บาท

๖ จัดงานวันสาธิต "เทคโนโลยีการปองกันกําจัดศัตรูมะพราว ๒ ครั้ง ครั้งละ ๑ วัน
(ปข ๑ ครั้ง ๒๐๐ ราย, สส ๑ ครั้ง ๑๐๐ ราย)

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ๓๐๐ รายๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๓๕ บาท
- คาอาหารกลางวัน ๓๐๐ รายๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๑๕๐ บาท
- คาจางเหมาจัดสถานที่ ๒ ครั้ง ครั้งละ ๓๐,๐๐๐ บาท
- คาวัสดุสาธิตและฝกปฏิบัติ ๒ ครั้ง ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท

รวมทั้งหมด ๙๐,๗๐๐ บาท
ปข ๑๐๒,๐๐๐ บาท
สส ๑ ครั้ง ๗๓,๕๐๐ บาท
รวม ๑๗๕,๕๐๐ บาท
เปนเงิน ๑๐,๕๐๐ บาท
เปนเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท
เปนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท
เปนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

- ๑๓ ที่

รายการ

งบประมาณ

- คาตอบแทนวิทยากร ๒ ครั้ง ครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท
- คาพาหนะเดินทางผูรวมงาน ๒ ครั้ง ๓๐๐ ราย รายละ ๑๐๐ บาท
๗ การผลิตสารชีวภัณฑและแตนเบียนของศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน
(ดําเนินการ ๓ จังหวัดๆ ละ ๔ ศูนยฯ รวม ๑๒ ศูนย ยกเวนประจวบคีรีขันธ)
- คาวัสดุผลิตสารชีวภัณฑและแตนเบียนแก ศจช. ๑๒ ศูนยฯ ไดแก ปลายขาว
รําขาวโพด ขาวฟาง ฯลฯ จังหวัดละ ๒๘๐,๐๐๐ บาท
- คาตอบแทนผูผลิต ศูนยละ ๗,๐๐๐ บาท/เดือน จํานวน ๘ เดือน ๑๒ ศูนย
- คาใชจายในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูของสมาชิก เชน คาอาหารกลางวัน
อาหารวาง ฯลฯ ศูนยละ ๗,๐๐๐ บาท/เดือน จํานวน ๘ เดือน ๑๒ ศูนย
๘ ติดตามใหคําแนะนํา และประเมินผลโครงการ ๔ จังหวัด
เปนคาเบี้ยเลี้ยงและพาหนะเดินทางของเจาหนาที่ ดังนี้

รวมงบประมาณในแตละจังหวัด

เปนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
เปนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
สค. ๗๒๘,๐๐๐ บาท
สส. ๗๒๘,๐๐๐ บาท
พบ. ๗๒๘,๐๐๐ บาท
รวม ๒,๑๘๔,๐๐๐ บาท
เปนเงิน ๘๔๐,๐๐๐ บาท
เปนเงิน ๖๗๒,๐๐๐ บาท
เปนเงิน ๖๗๒,๐๐๐ บาท
เพชรบุรี ๕๖,๐๐๐ บาท
สมุทรสงคราม ๒๖,๗๐๐ บาท
สมุทรสาคร ๔๖,๐๐๐ บาท
รวม ๓ จังหวัด
เปนเงิน ๑๒๘,๗๐๐ บาท
สค. ๑,๓๐๗,๐๕๐ บาท
สส. ๙๖๒,๔๐๐ บาท
พบ. ๑,๔๓๘,๑๕๐ บาท
ปข. ๔๓๗,๔๐๐ บาท

รวมเปนเงินทั้งสิ้น รวม ๔,๑๔๕,๐๐๐ บาท

๑๒. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบ : ๑) นายเชน จีนหมวกดํา
ตําแหนง : นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ
สถานที่ติดตอ สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
โทรศัพท ๐-๓๔๘๒-๐๑๓๘
ผูรับผิดชอบ : ๒) นายวิโรจน ชะริทอง
ตําแหนง : นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
สถานที่ติดตอ สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
โทรศัพท ๐-๓๔๘๒-๐๑๓๘
ผูรับผิดชอบ : ๑) นายปญญา จอมเพชร
ตําแหนง : นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
สถานที่ติดตอ สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท ๐-๓๔๗๑-๑๗๑๑

- ๑๔ ผูรับผิดชอบ : ๒) นายวิศิษ บอสารคาม
ตําแหนง : นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
สถานที่ติดตอ สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท ๐-๓๔๗๑-๑๗๑๑
ผูรับผิดชอบ : ๑) นางสาวศิรประภา โพธิ์กาศ
ตําแหนง : นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สถานที่ติดตอ กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท ๐-๓๒๔๘-๘๐๕๔
ผูรับผิดชอบ : ๒) น.ส.ประพันธ ชนะวรรณโณ
ตําแหนง : นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
สถานที่ติดตอ กลุมอารักขาพืช สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท ๐-๓๒๔๘-๘๐๕๔
ผูรับผิดชอบ : ๑) นางศันสนีย เกษตรสินสมบัติ
ตําแหนง : นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ
สถานที่ติดตอ สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ
โทรศัพท ๐-๓๒๕๕-๐๘๙๒
ผูรับผิดชอบ : ๒) นางกัญญา จันวิไชย
ตําแหนง : นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
สถานที่ติดตอ สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ
โทรศัพท ๐-๓๒๖๐-๒๐๙๗
*******************

- ๑๕ -

ขอมูลประกอบโครงการ
๑. ศัตรูมะพราวที่สําคัญ
๑.๑ หนอนหัวดํามะพราว ตัวเต็มวัยเปนผีเสื้อกลางคืนขนาดลําตัววัดจากหัวถึงปลายทอง ยาวประมาณ
๑ - ๑.๒ เชนติเมตร ปกสีเทาออน มีจุดสีเทาเขมที่ปลายปก ลําตัวแบนชอบเกาะนิ่งแนบตัวติดผิวพื้นที่เกาะ
เวลากลางวันจะเกาะนิ่งหลบอยูใตใบมะพราวหรือในที่รม ผีเสื้อเพศเมียมีขนาดใหญกวาเพศผูเล็กนอย
วงจรชีวิตหนอนหัวดํา

ระยะไข
อายุ ๔-๕ วัน
ระยะผีเสื้อ
อายุ ๕-๑๑ วัน

ระยะดักแด
อายุ ๙ – ๑๑ วัน

ระยะหนอน
อายุ ๓๒-๔๘ วัน

ลักษณะการทําลาย ตัวหนอนกัดกินใบแกของมะพราว โดยใบที่ถูกทําลายจะมีลักษณะแหงเปนสีน้ําตาล
ถาหนอนหัวดําระบาดทําลายรุนแรง ตนมะพราวจะยืนตนแหงตาย
การปองกันและการกําจัด
๑. ตัดทางใบมะพราวที่ถูกหนอนทําลายนําไปเผา เพื่อกําจัดไขหนอน ดักแด และผีเสื้อ
๒. ปลอยแตนเบียนหนอนบราคอน อัตรา ๒๐๐ ตัวตอไร ทุก ๑๕ วัน เพื่อกําจัดหนอน
๓. ปลอยแตนเบียนไขทริโคแกรมมา อัตรา ๒๐,๐๐๐ ตัวตอไร (๑๐ แผน) ทุก ๑๕ วัน
เพื่อกําจัดไขหนอน
๔. ใชสารเคมี Emamectin Benzoate ๑.๙๒ % EC ฉีดเขาลําตน ๓๐ ซีซีตอตน

- ๑๖ ๑.๒ แมลงดําหนามมะพราว
เปนดวงปกแข็ง ลําตัวคอนขางแบน ขนาดยาวประมาณ ๑ เซนติเมตร กวาง ๒ – ๒.๕ มิลลิเมตร
ส วนหั วและท อ งมี สี น้ํ า ตาล อกมี สี เ หลื องปนส ม ป ก มี สี ดํ า มั ก ซ อนตั วอยู ต ามใบอ อนหรื อใบที่ ยังไม ค ลี่
ระยะตัวเต็มวัยมีอายุขัย ๓ – ๖ เดือน

ลักษณะการทําลาย
ตัวหนอนและตัวเต็มวัยจะกัดกินยอดออนของมะพราวที่ยังไมคลี่ เมื่อมีการทําลายรุนแรงหลายๆ ใบ
ในแตละตนจะมองเห็นเปนสีขาวโพลนชัดเจน ซึ่งชาวสวนมะพราว เรียกวา “โรคหัวหงอก”
การปองกันและกําจัด
๑. วิธีกล
๑.๑ จับ หนอน ดักแด และตัวเต็มวัยไปทําลาย
๑.๒ ตัดยอดที่ทําลายนําไปเผา
๒. ชีววิธี
๒.๑ แมลงหางหนี บ กิ น ไข หนอน และดั ก แด แ มลงดํ า หนามมะพร า ว โดยปล อ ยควบคุ ม
อัตรา ๓๐๐ ตัวตอไร
๒.๒ แตนเบียน Asecodes hispinarum ทําลายหนอนแมลงดําหนามมะพราว
อัตราการปลอย ๕ มัมมี่ตอไร
๒.๓ แตนเบียน Tetrastichus brontispae ทําลายดักแดแมลงดําหนาม
อัตราการปลอย ๕ มัมมี่ตอไร

- ๑๗ ๑.๓ ดวงแรดมะพราว
เปนแมลงปกแข็ง ลําตัวยาวประมาณ ๓ – ๕ เชนติเมตร โดยตัวเต็มวัยจะเปนวัยที่ทําลายมะพราว
ดวยการบินไปกัดเจาะโคนทางมะพราว ทําใหทางใบหักงาย และกัดเจาะทําลายยอดออน ทําใหทางใบเกิดใหม
ไมสมบูรณ มีรอยแหวงเปนริ้วๆ คลายรูปสามเหลี่ยม ถาถูกทําลายมาก ใบเกิดใหมจะแคระแกรนรอยแผล
ที่ดวงแรดกัดจะเปนชองทางที่ใหดวงงวงมะพราวเขามาวางไข และตัวหนอนจะกัดกินยอดมะพราวทําให
ตนมะพราวตาย
การปองกันและการกําจัด
๑. ทําความสะอาดบริเวณคอมะพราว
๒. ฝ ง เผาหรื อ เกลี่ ย กองซากพื ช เพื่ อ เก็ บ หนอนหรื อ ดั ก แด ม าทํ า ลาย ไม ป ล อ ยกองซากพื ช
ทิ้งนานเกิน ๒-๓ เดือน เพราะจะเปนที่ขยายพันธุดวงแรด
๓. ใชเชื้อราเขียวเมตตาไรเซียม คลุกผสมลงในกองปุยหมัก ขนาด ๒ x ๒ x ๐.๕ เมตร
อัตรา ๒๐๐-๔๐๐ กรัม/กอง หรือในกองซากพืชที่มหี นอนดวงแรดมะพราวอาศัยอยูเพื่อทําลาย
ตัวหนอนที่อยูในดิน
๔. การใชฮอรโมนเพศเพื่อลอตัวเต็มวัยมาทําลาย
๑.๔ การปลูกมะพราวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ สวนใหญเปนมะพราวมรดก ซึ่งจะปลอยตามธรรมชาติ
ในพื้นที่ โดยไมไดมีการดูแลบํารุงรักษา หรือการบริหารจัดการอยางเปนระบบ จึงทําใหผลผลิต
มีไมมากเทาที่ควร
- การใชสารเคมีเพื่อแกไขปญหาหนอนหัวดํา โดยใชสารเคมี Emamectin Benzoate ๑.๙๒ %
EC อัตรา ๓๐ ซีซี/ตน ฉีดเขาลําตน ใชสําหรับกําจัดหนอนหัวดํากับตนมะพราวที่สูงมากกวา
๑๒ เมตร (ยกเว น มะพร า วกะทิ และมะพร า วน้ํ า หอม) เนื่ อ งจากมี ผ ลงานวิ จั ย รั บ รอง
จากกรมวิ ชาการเกษตร ไม มีสารพิ ษตกคา ง แตยังไม สามารถใช วิธี การฉีด สารเคมีไ ด กับต น
ความสูงเตี้ยตองรอผลการวิจัยกอนถึงจะดําเนินการได)
- ในปงบประมาณ ๒๕๕๗ มีงบประมาณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ (งบ Function) เพื่อฉีดยา
ใหตนมะพราว ๙๐๐,๕๗๕ ตน (จํานวนยังไมถึง ๕๐ % ของตนมะพราวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ)

ภาพ ซาก/รังดักแดของแตนเบียนหนอนบราคอนที่พบบนทางใบที่ถูกทําลาย
โดยแตนเบียนหนอนบราคอนตัวเมียเขาทําลายหนอนหัวดํา และขยายพันธุเพิ่มจํานวน

- ๑๘ -

ภาพ ซากหนอนหัวดําที่ถูกเบียน/เขาทําลาย
โดยแตนเบียนหนอนบราคอน
๒. ขอมูลการระบาด หนอนหัวดํามะพราว
๒.๑ จังหวัดประจวบคีรีขันธ
อําเภอ
หัวหิน
ปราณบุรี
สามรอยยอด
กุยบุรี
เมืองฯ
ทับสะแก
บางสะพาน
บางสะพานนอย
รวม

พื้นที่ยืนตน
ไร
๒,๑๗๖
๕,๖๙๓
๘,๓๐๐
๑๘,๖๗๖
๔๓,๗๔๑
๑๔๑,๐๑๓
๑๖๒,๖๙๕
๗๗,๘๑๖
๔๖๐,๑๑๐

ราย
๕๙๕
๑,๐๘๖
๙๖๒
๑,๗๓๘
๓,๒๓๗
๗,๒๑๗
๖,๔๖๔
๓,๕๑๒
๒๔,๘๑๑

พื้นที่ระบาด (ไร)
จําแนกตามความรุนแรง
นอย
๖๐
๕๔๙
๑๕๐
๑,๖๘๖
๕,๑๓๐
๖,๘๖๒
๑๒
๑๔,๔๔๙

ปานกลาง
๑๙
๙๔๖
๔๕๔
๓,๐๖๔
๖,๘๘๐
๕,๘๗๘
๓,๒๔๓
๑๘
๒๐,๕๐๒

รวมพื้นที่ระบาด
ทั้งหมด

รุนแรง

๑
๔๒๒
๑,๐๒๐
๒,๖๕๙
๑๓,๐๕๓
๑๐
๑๗,๑๖๕

ไร

๘๐
๑,๙๑๗
๑,๖๔๔
๔,๗๕๐
๑๔,๖๖๙
๒๕,๗๙๓
๓,๒๔๓
๔๐
๕๒,๑๓๖

ราย
๓๕
๖๗๗
๓๑๑
๘๐๘
๒,๒๗๑
๒,๐๒๘
๓๘๘
๑๑
๖,๕๒๙

+=เพิ่มขึ้น
-= ลดลง
จากเดือน หมายเหตุ
ที่แลว
ไร
+๒๐
+๒๐

กลุมอารักขาพืช สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ขอมูล ณ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๘

- ๑๙ ๒.๒ ขอมูลการระบาดหนอนหัวดํามะพราว จังหวัดเพชรบุรี
อําเภอ
เมืองเพชรบุรี
เขายอย
หนองหญาปลอง
ชะอํา
ทายาง
บานลาด
บานแหลม
แกงกระจาน
รวม

พื้นที่ยืนตน

พื้นที่ระบาด (ไร)
จําแนกตามความรุนแรง

ไร
ราย
นอย
๕๖๐
๕๘๑
๒,๑๓๓
๒๑๓ ๓๒๕
๖๕
๑๙
๔,๐๖๐
๘๒๙ ๒๑๘
๑,๒๔๔
๖๙๓
๙๐๕
๔๙๒
๖,๕๗๕
๗๐๑ ๘๕
๒๑๔
๑๔๓
๑๕,๗๕๖ ๓,๖๗๑ ๖๒๘

ปานกลาง

๒๙๐
๕๘
๓๔๘

รวมพื้นที่ระบาด
ทั้งหมด

รุนแรง
๕๐
๑๕
๖๕

ไร

๖๖๕
๒๑๘
๑๕๘
๑,๐๔๑

ราย

๗๖
๔๖
๘
๑๓๐

+=เพิ่มขึ้น
-= ลดลง
จากเดือน
ที่แลว
ไร
-

หมายเหตุ

กลุมอารักขาพืช สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ขอมูล ณ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘

๒.๓ ขอมูลการระบาดหนอนหัวดํามะพราว จังหวัดสมุทรสงคราม
อําเภอ

เมืองฯ
อัมพวา
บางคนที

รวม

พื้นที่ยืนตน
ไร
๒๘,๕๑๔
๒๑,๐๑๑
๒๓,๗๕๓
๗๓,๒๗๘

ราย
๓,๙๑๖
๓,๒๙๙
๓,๙๖๙
๑๐,๕๗๑

พื้นที่ระบาด (ไร)

รวมพื้นที่ระบาด
ทั้งหมด

จําแนกตามความรุนแรง
นอย
๑๙
๓๕
๐
๕๔

ปานกลาง รุนแรง
๖
๓
๔
๒
๐
๐
๑๐
๕

ไร
๒๘
๐
๔๑
๖๙

ราย
๑๐
๐
๑๕
๒๕

+=เพิ่มขึ้น
-= ลดลง
จากเดือน
ที่แลว
ไร

หมายเหตุ

+๓
๐
+๑
+๔

กลุมอารักขาพืช สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
ขอมูล ณ กุมภาพันธ ๒๕๕๘

๒.๔ ขอมูลการระบาดหนอนหัวดํามะพราว จังหวัดสมุทรสาคร
พื้นที่ระบาด (ไร)
อําเภอ
เมืองฯ
กระทุมแบน
บานแพว
รวม

พื้นที่ยืนตน

จําแนกตามความรุนแรง

ไร
ราย
นอย
๑,๗๒๕
๒๗๖
๑,๑๐๐
๑๘๕
๑๓,๑๒๗ ๑,๓๑๗ ๘๘๖
๑๕,๙๕๒ ๑,๗๗๘ ๘๘๖

ปานกลาง รุนแรง
๒๖
๔๓
๕๖
๑๕๘ ๑๒๑
๒๔๐ ๑๖๔

รวมพื้นที่ระบาด
ทั้งหมด
ไร
ราย
๖๙
๘
๕๖ ๑๑
๑,๑๖๕ ๑๘๑
๑,๒๙๐ ๒๐๐

+=เพิ่มขึ้น
-= ลดลง
จากเดือน
ที่แลว

หมายเหตุ

ไร

+๑
๐
+๕๐๗
+๕๐๘

กลุมอารักขาพืช สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
ขอมูล ณ กุมภาพันธ ๒๕๕๘

- ๒๐ ๓. วงจรหนอนหัวดําและการกําจัด
ระยะของวงจร
ระยะเวลา
วิธีการกําจัด
หมายเหตุ
ระยะไข
๔-๕ วัน
- ตัดทางใบเผาทําลาย
(ตัวละประมาณ
- ใชแตนเบียนไข Trichogramma spp.
๔๙-๔๙๐ ฟอง)
อัตรา ๒๐,๐๐๐ ตัว/ไร (๑๐ แผน) ทุก ๑๕ วัน
ระยะหนอน
๓๒ – ๔๘ วัน - ตัดทางใบเผาทําลาย
เปนระยะทําลาย
- ฉีดพน BT (เชื้อแบคทีเรีย Bacillus
ใบมะพราว
Thuringiensis)
- ใชแตนเบียนหนอน Bracon hebeter Say
อัตรา ๒๐๐ ตัว/ไร ทุก ๑๕ วัน
- ฉีดพนสารเคมี Emamectin Benzoate
๑.๙๒ % EC ฉีดเขาลําตน ๓๐ ซีซีตอตน
ระยะดักแด
๙-๑๑ วัน
- ตัดทางใบเผาทําลาย
ระยะผีเสื้อ
๕-๑๑ วัน
- ตัดทางใบเผาทําลาย
หนอนหัวดํามะพราวจะทําลายใบมะพราวระยะหนอนเทานั้น โดยแทะกินผิวใบบริเวณใตใบ จากนั้น
สรางอุโมงค โดยใชมูลที่ถายออกมาผสมกับเสนใยที่สรางขึ้น ทําเปนอุโมงคคลุม ลําตัวยาวตามแนวของใบมะพราว
ตัวหนอนจะอาศัยอยูในอุโมงคที่สรางขึ้นและแทะกินผิวใบตามทางยาวอุโมงค หากมีการทําลายที่รุนแรง
ทําใหตนมะพราวตาย
๔. แตนเบียนหนอนบราคอน

ภาพแตนเบียนหนอนบราคอน

แตนเบียนเพศผู

แตนเบียนเพศเมีย

- ๒๑ - วิธีการที่แตนเบียนหนอนบราคอน ควบคุมหนอนหัวดํา กลาวคือ แตนเบียนหนอนบราคอน จะเขา
ไปทําลายหนอนหัวดําในระยะ หนอนวัยที่ ๓-๔ ขึ้นไปที่มีความสมบูรณ แตนเบียนหนอนบราคอนเพศเมียเทานั้น
ที่จะเขาทําลายหนอนหัวดํา โดยใชอวัยวะสวนทายที่มีลักษณะแหลม เจาะแทงที่ตัวหนอนหัวดําเพื่อวางไข
ตอมาไขเจริญเติบโตโดยอาศัยเนื้อเยื่อภายในของหนอนหัวดําเปนอาหาร และเจริญเติบโตภายนอกตัวหนอน
ในระยะดักแดจนถึงตัวเต็มวัย อัตราการปลอย ไรละ ๒๐๐ ตัว แตละครั้งหางกัน ๑๕ วัน ในขณะที่แตนเบียนไข
จะเขาไปทําลายไข โดยการวางไขบนไขผีเสื้อหนอนหัวดํา ซึ่งอีกวิธีหนึ่งที่สามารถลดปริมาณไขของหนอนหัวดําได
กอนที่จะฟกออกเปนตัวหนอนในรุนตอไป เปนการตัดวงจรชีวิตของหนอนหัวดําที่ดีและเปนมิตรกับธรรมชาติ
อัต ราการปล อย ไร ละ ๒๐,๐๐๐ ตัว แต ละครั้งห า งกั น ๑๕ วั น ทั้ งนี้ อั ต ราการปล อยอาจปรั บเพิ่ มขึ้ น
ตามสภาพความรุนแรงของการระบาด และตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
๖. ภาพแสดงการดําเนินโครงการ

จัดเวทีชุมชนชี้แจงแนวทางการดําเนินงานโครงการและหาแนวทางการปองกันกําจัดศัตรูมะพราว

สํารวจเก็บขอมูลการเขาทําลายหนอนหัวดํามะพราวของแตนเบียนบราคอน

- ๒๒ -

ภาพการตายของหนอนหัวดํา

ติดตามการปลอยแตนเบียนบราคอน เพื่อทําลายหนอนหัวดํา

- ๒๓ ๗. บทบาทหนาที่ของศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เปนกลไกขับเคลื่อนงานดานการจัดการศัตรูพืช
เปนศูนยกลางการเรียนรูการจัดการศัตรูพืชของชุมชน ผลิตและขยายศัตรู พืชธรรมชาติ สารชีวภัณฑ
พั น ธุ พื ช สะอาด และป จ จั ย อื่ น ที่ ใ ช สํ า หรั บ ควบคุ ม ศั ต รู พื ช ได ด ว ยตนเอง โดยมี เ จ า หน า ที่ ส ง เสริ ม
การเกษตรเปนพี่เลี้ยง ใชเทคนิคการเรียนรูแบบมีสวนรวม ยึดแนวคิดการมีสวนรวมของชุมชน สมาชิก
เปนเกษตรกรที่อยูในพื้นที่ชุมชนเดียวกัน อยางนอย ๓๐ คน มีคณะกรรมการบริหารศูนยจัดการศัตรูพืช
ชุมชน ทําหนาที่วางแผน เสนอโครงการ ถายทอดความรูเทคโนโลยี ติดตามสถานการณศัตรูพืช แจงเตือน
การระบาดศัตรูพืช ผลิตขยายศัตรูพืชธรรมชาติ และปจจัยอื่นในการควบคุมศัตรูพืช ประชาสัมพันธ
๘. จํานวนศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)
- ประจวบคีรีขันธ
- เพชรบุรี
- สมุทรสงคราม
- สมุทรสาคร

๕๐
๒๗
๑๙
๒๐

ศูนย
ศูนย
ศูนย
ศูนย

(มะพราว ๕๐ ศูนย)
(มะพราว ๑๒ ศูนย)
(มะพราว ๘ ศูนย)
(มะพราว ๘ ศูนย)

- ๒๔ ๙. การเลี้ ย งแตนเบี ย นบราคอน (การทดสอบการผลิ ต ขยายแตนเบี ย นหนอนหั ว ดํ า ของ ศบพ.ชบ.
ป ๒๕๕๔/๒๕๕๕)
๑. เตรียมวัสดุ/อุปกรณ

๒. การเลี้ยงแตนเบียนบราคอน

๓. การนําไปใช

- กลองเลี้ยงพอแมพันธุ
- ฝาปดดานบน
- ปากคีบ
- น้ําผึ้ง
- ภาชนะสําหรับปลอยแตนเบียน

การเลี้ยงนอกกลอง
-คัดพอแมพันธุใสกลอง ๔๐ คู/กลอง

- นําแตนเบียนในภาชนะที่พรอมปลอย
ไปแขวนไวตามตนมะพราวในสวน
มะพราวที่มีหนอนหัวดําระบาด
อัตรา ๒๐๐ ตัว/ไร ติดตอกัน ๕-๗ ครั้ง
ทุก ๗ วัน แตนเบียนบราคอนตัวเมีย
จะบินขึ้นไปวางไขบนตัวหนอนหัวดํา
มะพราว
- แตนเบียบบราคอนจะปลอยสารทําให
หนอนเปนอัมพาตแลวจึงวางไข
บนตัวหนอน เมื่อไขฟกออกมาเปน
ตัวหนอน จะดูดกินน้ําเลี้ยงใน
ตัวหนอนผีเสื้อจนทําใหหนอนตาย

- ใหน้ําผึ้ง ๕๐%เปนอาหาร เพื่อใหพอแมพันธุ
ผสมพันธุ
- เทหนอนผีเสื้อ เพื่อใหแตนเบียนวางไข
ปดฝา รัดดวยเทปกาวปองกันหนอนออก
- วางไว ๑วัน จึงนําหนอนผีเสื้อออกใสภาชนะ
- แยกหนอนที่มีไขแตนเบียนติดอยูใสภาชนะ
เพื่อใหแตนเบียนพัฒนา กลองละประมาณ
๑๐ ตัว วางไว ๔-๕ วัน หนอนจะเขาดักแด
- หลักจากนั้น ๕-๗ วัน จะฟกเปนตัวเต็มวัย
หนอน ๑ ตัว จะไดแตนเบียนประมาณ
๘-๑๐ ตัว
การเลี้ยงในกลอง
- นําพอแมพันธุ ๘ คู ใสกลองจะไดหนอน
๘๐ ตัว
- เลี้ยงจนครบวงจรชีวิต (๑๓ วัน)
- ใหน้ําผึ้ง ๕๐ % เปนอาหาร วางไว ๒ วัน
แลวนําไปปลอย

๑๐. การสนับสนุนจากภาครัฐ
- ปลอยแตนเบียนหนอน (Bracon hebetor) ไรละ ๒๐๐ ตัว แตละครั้งหางกัน ๑๕ วัน
จะทําลายระยะตัวหนอน
- ปลอยแตนเบียนไข อัตราไรละ ๒๐,๐๐๐ ตัว แตละครั้งหางกัน ๑๕ วัน จะทําลาย
ในระยะไข ทําใหไขตัวหนอนฝอ โดยมันจะเขาไปวางไขในตัวหนอน ทําลายตัวหนอนหัวดํา และจะเจริญเติบโต
ในตัวหนอน จนตัวหนอนตาย แตหากตนมะพราวสูงจะไมไดผล เพราะแตนเบียนตัวเล็กบินไมถึง
- ปจจุบันศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนเพาะเลี้ยงและแจกจายใหเกษตรกรไปเลี้ยงเองแลวปลอย โดยใหชาวบาน
มีสวนรวม เพื่อลดภาระภาครัฐ ปจจัยความสําเร็จเกิดจากความมุงมั่นของชาวบาน ความตอเนื่อง
และการสรางเครือขาย โดยชาวบานเปนผูใหความรูแกชาวบานกันเอง จะสรางความนาเชื่อถือไดมาก

- ๒๕ - การพ น เชื้ อ BT กรณี ต น มะพร า วสู ง ต อ งใช เ ครื่ อ งพ น แรงดั น สู ง จํ า เป น ต อ งได รั บ การสนั บ สนุ น
จากหนวยงานราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนการจางแรงงานในทองถิ่น หรือจางเกษตรกร
เจาของสวนเอง พบวา การสรางเกษตรกรเจาของสวนสงผลดีเนื่องจากเจาของสวนจะใสใจมากกวา
การจางแรงงานจากที่อื่น
- การใชสารเคมี เหมาะกับมะพราวที่มีความสูงมากกวา ๑๒ เมตร มีประสิทธิภาพปองกันได ๓ เดือน
แตเพิ่มคาใชจายของเกษตรกร
๑๑. ขอคนพบของเกษตรกร
- เกษตรกรรายหนึ่งฉีดโมหลาด (กากน้ําตาล) พนขึ้นไปเพื่อหวังใหมดขึ้นไปกัดหนอน ผลออกมาพบวา
หนอนหั ว ดํ า ตายจริ ง แต ไ ม ใ ช จ ากการถู ก มดกั ด สั น นิ ษ ฐานว า น า จะเกิ ด จากเชื้ อ ราที่ อุ โ มงค
ของหนอนหัวดําเปยกชื้น เปนเหตุใหหนอนหัวดําตาย
- เกษตรกรที่ปลอยแตนเบียนบราคอนแลวตัดทางใบลงมาสํารวจพบตัวหนอนหัวดําตายทั้งหนอนตัวเล็ก
และตัวใหญ พบแตนเบียนบราคอนกําลังอยูใ นอุโมงคที่หนอนหัวดําอาศัยอยู พบดักแดของแตนเบียนบราคอน
และยั ง พบว า ถ า มี ก ารปล อ ยแตนเบี ย นบราคอนและแตนเบี ย นไข อ ย า งต อ เนื่ อ ง การทํ า ลาย
ของหนอนหัวดําจะลดลง
๑๒. ปจจุบันมีเกษตรกรบางรายผลิตแตนเบียนบราคอน เพื่อจําหนายใหกับเกษตรกรโดยตรง
๑๓. ศั ต รู ม ะพร า วที่ ทํ า ลายมะพร า วอย า งรุ น แรงเรี ย งตามลํ า ดั บ คื อ หนอนหั ว ดํ า ด ว งแรด-ด ว งไฟ
แมลงดําหนาม และกระรอก
๑๔. ความไมเขาใจของเกษตรกรบางรายคิดวา เกิดการระบาดเพียงเล็กนอย ไมกําจัด ปลอยทิ้งไว ตอมา
สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิสูงขึ้น สงผลใหการแพรระบาดลุกลามมากขึ้น ยากตอการกําจัด
นอกจากนี้ เจ า ของสวนบางรายไม ไ ด อ าศั ย อยู ใ นพื้ น ที่ จึ ง ไม ไ ด เ ข า ร ว มโครงการ ศั ต รู ม ะพร า ว
จึงเขาทําลายไดโดยสะดวก และกลายเปนแหลงแพรระบาดศัตรูมะพราว
๑๕. สาเหตุ ก ารเกิ ด ศั ต รู มะพร า วระบาด จากข อสั น นิ ษฐานของเจ า หน า ที่ ส งเสริ มการเกษตร ระบุ ว า
(๑) กระแสลมหอบพัดหนอนหัวดําวัยผีเสื้อไปยังพื้นที่ตางๆ และ (๒) เกิดจากเกษตรกร หรือพอคาคนกลาง
ไปซื้อผลผลิตมะพราวที่มีศัตรูมะพราวซอนตัวอยู เมื่อนํามาจําหนาย หรือเพาะปลูก และอยูในสภาพแวดลอม
ที่เหมาะสม ศัตรูมะพราวก็จะเจริญเติบโตและแพรระบาดในพื้นที่
********************

- ๒๖ -

แนวทางการประเมินภาพรวมความเปนไปไดโครงการ
คําชี้แจง ใหยึดหลัก ความชัดเจน ความสมเหตุสมผล ความนาเชื่อถือ ความครบถวน เปนองคประกอบพิจารณา
แลวระบุคะแนนในแตละหัวขอ

ประเด็นประเมิน

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได

๑. หลักการและเหตุผล

๑๐

๒. วัตถุประสงค

๑๐

๓. กิจกรรม เปาหมาย
พื้นที่ดําเนินการ
ความพรอม งบประมาณ
ผลผลิต
๔. การรับรู การมีสวนรวม
ของประชาชน และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
หรือกลุมเปาหมาย
๕. ความคุมคา

๑๐

๑๐

๑๐

ประเด็นประเมิน

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได

๖. ประเด็น
ปจจัย เงื่อนไข
ความสําเร็จ
โครงการ
๗. ความเสี่ยง
และแนวทาง
แกไข
๘. การบริหาร
ทรัพยสินครุภัณฑ
การบริหาร
โครงการใหยั่งยืน
๙. ภาพถาย

๕

๑๐. ขอมูลประกอบ
โครงการ

๓๐

๕
๕

๕

รวมคะแนนที่ได...................................
ขอเสนอแนะ/ขอสังเกต (ถามี)
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

ไมเห็นดวย.............................................................................
เหตุผล................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

ลงชื่อผูใหความเห็น (..........................................)
ตําแหนง (.....................................................)

- ๒๗ -

ภาคผนวก
คณะทีมงานออกแบบและรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทํารายละเอียดโครงการ
และขอมูลประกอบโครงการ ประกอบดวย
๑. นายประเสริฐ แยมสรวล อดีตผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาและสงเสริมการบริหาร
ราชการจังหวัด สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สบจ.สป.มท.)
๒. นางณิรมล เกิดแกว

ผูอํานวยการสวนสนับสนุนสํานักบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด สบจ.สป.มท.

๓. นายมาโนช ธาดาวิศรุต นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ สบจ.สป.มท.
๔. นายองอาจ นิ่มเปา

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ สบจ.สป.มท.

๕. นายอํานาจ สายะหมี

เจาหนาที่วิเคราะหและจัดทําระบบขอมูล สบจ.สป.มท.

****************************

สวนสนับสนุนสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โทรศัพท/โทรสาร ๐-๒๒๒๖-๐๕๐๙ มท. ๕๐๔๘๗

