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คอลมัน์เกษตรบรูณาการ : คนหนังเหนียวฮือฮาพาเป็นปลืม้กบัผลงาน 

 
สปัดาหท์ี่ผา่นมาต้องบอกว่าฮอืฮากนัทัง้กระทรวงเกษตรฯ เล่นเอาขา้ราชการระดบัสูงหลายคน นัง่

ไม่ตดิเกา้อี ้หลงัมขีา่วว่าองัคารทีผ่่านมา มปีรบัเปลี่ยนโยกยา้ยขา้ราชการระดบัสูงหลายกรม และยงัลอืหึ่ง
ไปถงึวา่ โผโยกยา้ยดงักลา่วเขา้ไปถงึหน้าหอ้งท่านรองนายกรฐัมนตร ีท่านหน่ึงแลว้ถูกดงึออกมา เลยไม่ได้
เขา้ สู่การพจิารณาของ ครม. ซึ่งงานน้ีไม่ว่าจะจรงิหรอืเทจ็ มนักส็่งผลใหค้นทีท่ างานอยา่งจรงิจงัมโีผ ทีถู่ก
โยกยา้ยไปดว้ย ถงึกบัออกอาการไม่พอใจกนัเลยทเีดยีว และสปัดาหท์ี่จะถงึน้ีกค็งมาลุน้กนัต่อไปว่า คุณๆ 
จะไดไ้ปต่อหรอืไม ่เพราะรายชื่อ ทีถู่กว่ามาเมื่อสปัดาหท์ีแ่ลว้ มนักส็่อใหท้ราบทีม่าของแหล่งขา่วว่า ใครได้
เสยี  ซึง่บางคนบอกตรงอาจจะอยากไปนัง่ กรม สกัพกัก่อนเกษยีณอกีไม่กี่เดอืนเผื่อมอีะไร....ไปบา้ง และที่
ส าคญัจากการตรวจสอบพบว่า มนัมขี่าวลอือื้อองึถึงการปรบัครม. ส่วนใครจะเหนียวกว่าใครต้องวดักนั
สปัดาหต์่อสปัดาห ์จะปรบัอยา่งไร กข็อใหดู้คนใหด้ ีเพราะท างานทีจ่รงิจงั มาถูกเลื่อยขาเกา้อีห้ลายคน บ่น
ทอ้ใจไมย่ตุธิรรม ยงัไงจะปรบัทัง้ทตีอ้งเกาใหถู้กทีค่นั เพราะราคาชื่อทีอ่อกมาตามขา่วมนัแปลกๆ ในหลาย
ต าแหน่ง 

มาอกีเรื่องทีต่อ้งบอกวา่ฮอืฮาพาเป็นปลืม้ เมื่อกระทรวงเกษตรฯ โดยท่านรฐัมนตรกีระทรวงเกษตรฯ 
พลเอก ฉตัรชยั สารกิลัยะ  จอ้ถงึตวัเลข GDP ภาคเกษตรฯของไทยว่า ไตรมาสแรก ปี 2560  มนัพุง่สูงป๊ีด
.....ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ไปถงึ 7.7% อนัน้ีท่านจอ้ เป็นวรรคเป็นเวรว่าเป็นผลงานของท่านลว้นๆ ในรอบ 20 ปี 
และก่อนหน้าน้ีก ็ไมเ่คยมมีาก่อน เอางานๆ วา่ตดิลบกนัมาต่อเน่ืองพอทา่นมาเป็น รมว.เกษตรฯปุ๊บ ป ับ๊ มนั
กเ็ริม่พุง่ทะยาน ปานป ัง้ไฟแสนแถวภาคอสีานวา่กนัไปโน้นจาก มาไม่กี่เดอืน พุง่ไป 0.55 และไม่นานถดัมา
ปีน้ี มนัก็ สูงม้ากกกว่าไปถึง 7.7% แต่พอถามจี้ไป จากกระจอกข่าวที่กระทรวงเกษตรฯ ว่าเกิดอะไรขึ้น
เพราะ เกษตรกรไทยเขายงัจนไม่มอีะไรกินเหมยีนเดมิงานน้ีท่านรฐัมนตร ีกล้อมแกล้มภายหลงัว่า เป็น
ตวัเลขสภาพฒัน์ ไม่ใช่เฮาชาวกระทรวงเกษตรฯ ท าตวัเลขขึน้มาเอง แต่ที่แน่ๆ ปีที่แลว้เราส่งไก่เพิม่นะ...
สว่นราคาพชืผลการเกษตรมนัยงัตกต ่า ทีส่วนกบัตวัเลข GDPตวัเลขของกระทรวงเกษตรฯอกีเป็นเรื่องของ
หน่วยงานอื่นครบั.....ๆๆๆๆๆ 

ลองดู นะครบัว่ามนัอาจสูงเพราะอะไร เผื่อจะกระจ่างบ้างมผีูรู้ ้เขาบอกมาว่า ปีที่แล้ว รฐับาลไทย
ประมลูขา้ว ทีอ่ยูใ่นคดทีุจรติขา้วรฐับาลทีผ่า่นมา สง่ออกไปกวา่ 6 ลา้นตนัจาก8 กวา่ตนั สว่นราคาจะต ่าหรอื
จะอา้งเหมาะสมแค่ไหน ไปว่ากนัเอง เป็นเรื่องของคนท าขอ้มูล แต่หากถามว่า มเีกษตรกรปจัจุบนั จะได้
ประโยชน์สกักี่คน บอกไดเ้ลยว่า ไม่มไีม่เกี่ยว เพราะเกษตรกรไทยยงัขายขา้วราคาตกต ่าเช่นเดมิค่าครอง
ชพี ยงัตกต ่าเรื่อยๆ เพราะ ราคาผลผลติ กย็งัคงตกต ่าต่อเน่ือง 

ราชด าเนิน 
 
 



รายงานพิเศษ : ศนูยจ์ดัการศตัรพืูชชมุชนต้นแบบ‘ประจวบคีรีขนัธ’์  
ผลิตแตนเบยีนบราคอนก าจดัหนอนหวัด ามะพร้าวให้หมดไป 

 
แตนเบยีนบราคอน ฮบีเีตอร์ (Bracon hebetor) ศตัรูธรรมชาตทิี่มปีระสทิธภิาพในการควบคุม

จ านวนประชากรหนอนหวัด ามะพร้าว ซึ่งเป็นหน่ึงในมาตรการป้องกนัก าจดัศตัรูมะพร้าว (หนอนหวัด า) 
ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคุลมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยัง่ยนื ทัง้น้ี กรมส่ง เสริมการเกษตรได้
ด าเนินการผลติพ่อ-แม่พนัธุ์แตนเบยีนบราคอนส่งใหก้บัศูนยจ์ดัการศตัรูพชืชุมชน (ศจช.) เพื่อผลติขยาย
แตนเบยีนส าหรบัปลอ่ยในพืน้ทีร่ะบาด ทัง้ 29 จงัหวดั 

นางกญัญา จนัวไิชย หวัหน้ากลุ่มอารกัขาพชื ส านักงานเกษตรจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์กรมส่งเสรมิ
การเกษตร กลา่ววา่ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์มศีูนยจ์ดัการศตัรูพชืชุมชน หรอื ศจช.ทีม่ศีกัยภาพในการผลติ
แตนเบยีนบราคอน จ านวน 50 แห่ง เน่ืองจากประจวบครีขีนัธเ์ป็นจงัหวดัทีพ่บการระบาดของหนอนหวัด า
ท าลายผลผลติมะพรา้วของเกษตรกรมาตัง้แต่ปี 2555 ทางส านักงานเกษตรจงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์ จงึได้
ถ่ายทอดความรูเ้รื่องการผลติและขยายแตนเบยีน ใหก้บัสมาชกิกลุ่มเกษตรกรของศูนยจ์ดัการพชืชุมชนใน
พืน้ที ่โดยไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณจากทางจงัหวดัใหผ้ลติแตนเบยีนเพือ่ใชค้วบคุมประชากรหนอนหวั
ด าอยา่งต่อเน่ืองจนถงึปจัจุบนั 

อย่างไรก็ตาม ปีน้ีสถานการณ์การระบาดของหนอนหวัด ามะพร้าวเพิม่ขึ้นในพื้นที่ 29 จงัหวดัจน
สง่ผลกระทบต่อเกษตรกรและภาพรวมทางเศรษฐกจิ กรมส่งเสรมิการเกษตร จงึไดด้ าเนินโครงการป้องกนั
ก าจดัศตัรมูะพรา้ว (หนอนหวัด า) ดว้ยวธิผีสมผสานแบบครอบคลุมพืน้ที ่โดยการมสี่วนร่วมอยา่งยัง่ยนื ซึ่ง 
ศจช.ทัง้ 50 ศูนย์ของจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ได้เขา้มามบีทบาทส าคญัในการผลติขยายแตนเบยีนพร้อม
ปลอ่ย ในพืน้ทีท่ีม่กีารระบาดของหนอนหวัด า ซึง่ส านกังานเกษตรจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์มหีน้าทีส่นับสนุน
ไข่ผเีสื้อขา้วสาร และพ่อ-แม่พนัธุแ์ตนเบยีนขยาย ใหก้บัศจช.ทัง้ 50 ศูนย ์ศูนยล์ะ 50 กล่องเป็นอย่างน้อย 
รวมทัง้ตรวจสอบคุณภาพการผลติแตนเบยีน และแกไ้ขปญัหาอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ระหว่างการผลติ เพื่อใหไ้ด้
แตนเบยีนทีม่คีุณภาพสามารถน าไปปล่อยในสวนมะพรา้วควบคุมประชากรหนอนหวัด าไดต้ามเป้าหมายที่
ก าหนด โดยแต่ละ ศจช.จะผลติแตนเบยีนบราคอน 2 ครัง้ต่อเดอืน เฉลี่ยจะไดแ้ตนเบยีนรวมกนัเดอืนละ 10 
ลา้นตวั ระยะเวลาโครงการ 9 เดอืน จะมจี านวนแตนเบยีนบราคอนกว่า 90 ลา้นตวั เพื่อใชส้ าหรบัปล่อยใน
พื้นที่ที่มีการระบาดในอตัรา 200 ตวัต่อไร่ และต้องปล่อยอย่างต่อเน่ืองในพื้นที่เดยีวกนั ที่ส าคญัควรจะ
ปลอ่ยชว่งเยน็จะเหมาะสมทีสุ่ด 



ทัง้น้ี จากการผลติแตนเบยีนไวใ้ชเ้องของเกษตรกรสมาชกิ ศจช.ในช่วงหลายปีทีผ่า่นมา พบว่าการ
ปลอ่ยแตน ชว่ยลดจ านวนประชากรหนอนหวัด าไดไ้มต่ ่ากวา่ 20-30% แต่กน็บัเป็นชวีวธิทีีใ่หผ้ลในระยะยาว
และยัง่ยนื โดยเฉพาะกรณีการระบาดในระยะทีไ่ม่รุนแรงจะเหน็ผลค่อนขา้งชดัเจน แต่ถา้ระบาดรุนแรงหรอื
ตน้มะพรา้วที่มอีายุมากและสูงกว่า 12 เมตร จะใชว้ธิปีล่อยแตนเบยีนร่วมกบัการใชส้ารเคมฉีีดเขา้ล าต้น 
สามารถป้องกนัหนอนหวัด าไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

ด้าน นายสุรพล เฟ่ืองสุวรรณ ประธานศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านตลาดบน อ.ปราณบุรี จ.
ประจวบครีขีนัธ ์กลา่วเสรมิวา่ การผลติแตนเบยีนบราคอนของศูนยจ์ดัการศตัรูพชืชุมชนทีน่ี่จะใหเ้กษตรกร
เขา้มามสี่วนร่วม คอืร่วมกนัผลติและร่วมกนัเอาไปปล่อยในสวนมะพรา้ว ซึ่งที่ผา่นมากม็ทีัง้คนที่เชื่อถอืใน
การใชช้วีวธิคีอืปลอ่ยแตนเบยีนชว่ยก าจดัหนอนหวัด ามะพรา้ว แต่รายทีไ่ม่เชื่อก็จะใชส้ารเคมเีพราะเหน็ผล
เร็ว ตนจึงได้ท าแปลงตัวอย่างในการใช้แตนเบียนควบคุมหนอนหวัด าในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อพิสูจน์ให้
เกษตรกรเหน็วา่ชวีวธิสีามารถท าไดจ้รงิ แต่ตอ้งท าอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม เช่น ในสวนทีต่น้มะพรา้วสูงกว่า 
12 เมตร แตนเบยีนจะบนิขึน้ไปไมถ่งึ กจ็ะปลกูพชือื่นรว่มเป็นระดบัต่างๆ ใหแ้ตนเบยีนไดเ้กาะและบนิขึน้ไป
ก าจดัหนอนหวัด าทีต่น้มะพรา้วได ้

ส าหรบัวธิกีารผลติแตนเบยีนบราคอน ทางศูนย์จดัการศตัรูพชืชุมชนได้รบัการสนับสนุนไข่ผเีสื้อ
ขา้วสาร จากส านกังานเกษตรจงัหวดั กจ็ะน ามาเพาะไขห่นอน ใชเ้วลา 45 วนั จงึน าหนอนมาเลอืก แบ่งเป็น 
10 ตวัต่อกระปุก และน าพอ่-แม่พนัธุแ์ตนเบยีนใส่เขา้ไป เกบ็ไว ้15 วนั จะไดแ้ตนเบยีน 100 ตวั จากนัน้จะ
น ามาคดัเฉพาะตวัเมยีและตวัทีส่มบรูณ์ กจ็ะไดแ้ตนเบยีนคุณภาพประมาณ 50 ตวัต่อกระปุก สามารถน าไป
ปลอ่ยในสวนมะพรา้วเพือ่ท าลายหนอนหวัด าไดท้นั 

“อยากฝากถงึเกษตรกรที่ก าลงัประสบปญัหาหนอนหวัด าระบาดในสวนมะพรา้ว ใหใ้ชว้ธิปีล่อยแตน
เบยีนบราคอน ศตัรูธรรมชาตเิป็นตวัก าจดัศตัรูพชืก่อน ถ้าหากระบาดรุนแรงหรอืไม่สามารถควบคุมไดถ้งึ
ค่อยตดัสนิใจใชส้ารเคม ีแต่ต้องใชอ้ย่างเหมาะสมตามค าแนะน าของกรมวชิาการเกษตร เพื่อไม่ให้มสีาร
ตกค้างกระทบต่อผู้บริโภค สุดท้ายอยากให้เกษตรกรพฒันาไปสู่การผลิตมะพร้าวอินทรีย์ สร้างความ
ปลอดภยัและความมัน่คงอยา่งยัง่ยนื” นายสุรพล กลา่วย า้ 

 


