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มะพร้าวแกงวิกฤติ รัฐคุมศัตรูพืชไม่อยู่ 

 
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่ งสุข เลขาธิการส านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) แจกแจงถึงสาเหตุท่ีท าให้มะพร้าว
แกงในไทยเข้าสู่ภาวะวิกฤติขาดแคลนมาจากหลายสาเหตุไม่ว่า
จะเป็นจัดสรรท่ีดินเข้ามาเบียดบังพื้นท่ีสวน ปัญหาภัยแล้ง ขาด
แคลนแรงงาน และการระบาดของหนอนหัวด า แมลงด าหนาม
และด้วงแรดอย่างต่อเนื่อง 

“จากพื้นท่ีปลูก 1,240,874 
ไร่ ใน 55 จังหวัด พบการระบาดของหนอนหัวด า 28 จังหวัด รวม 78,954 ไร่ ส่งผลให้ 
ปี 2558 มีปริมาณ 904,025 ตัน ปี 2559 ลดลงเหลือ 884,392 ตัน และปี 2560 เหลือ
แค่ 839,678 ตัน ขณะท่ีความต้องการมะพร้าว เพื่อใช้ในอุตสาห– กรรมเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และได้ส่งผลให้ราคามะพร้าว แกงจากเดิมอยู่ท่ี กก.ละ 4-5 บาท ช่วงปี 2557-
2561 ราคาไปอยู่ท่ี กก.ละ 6-13 บาท จนต้องมีการน าเข้ามะพร้าวแกงจากอินโดนีเซีย 
เวียดนาม มาเลเซีย เมียนมา และฟิลิปปินส์ เข้ามาตามท่ีผู้ประกอบการยื่นขอต่อ
คณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช ภายใต้เงื่อนไขต้องปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัย
พืช มะพร้าวท่ีน าเข้าต้องมีใบอนุญาตน าเข้า ต้องเป็นมะพร้าวแก่ท่ีผ่านการปอกเปลือก
มาแล้ว ไม่มีการงอกท้ังในส่วนของก้านใบ หน่อ หรือยอดอ่อน มีใบรับรองการรมด้วยสารรมเมทธิลโบรไมด์ เพื่อ
ท าลายความงอกและก าจัดแมลงแนบมากับสินค้าทุกครั้งท่ีน าเข้า และเพื่อไม่ให้ ส่งผลกระทบกับราคาซื้อ-ขาย
มะพร้าวในประเทศมีปัญหา ล่าสุด ครม.ยังมีมติสั่งงดการน าเข้ามะพร้าวแกงในระหว่างเดือน ส.ค.-ต.ค. ซึ่งเป็นช่วงท่ี
มะพร้าวไทยออกสู่ตลาด” 

อย่างไรก็ตาม ดร.วิณะโรจน์ เผยว่า ตั้งแต่ ม.ค. -เม.ย.ท่ีผ่านมา ไทยมีการลักลอบน าเข้ามะพร้าวผิด
ข้อก าหนดถูกตรวจยึดและน าไปเผาท าลายมากถึง 128,924.9 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,290.5 ล้านบาท จนเป็นท่ีหวั่นว่า
มะพร้าวบางส่วนท่ีหลุดรอดไปได้ อาจจะน าแมลงศัตรูมะพร้าว ตัวใหม่เข้ามาซ้ าเติมสวนมะพร้าว ของไทยอีก เพื่อให้
ผลผลิตเพียงพอ ต่อการใช้และลดการน าเข้า ปีนี้กระทรวงเกษตรจึงจัดโครงการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีแซมสวนเก่า 
23,348 ไร่ คาดว่าภายใน 3-5 ปีถึงเห็นผล 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า 
ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2561 

 
ภาษีบาปท าลายอุตสาหกรรม! เกษตรกรร้องลุงตู่ช่วยโดยด่วน 

 
แนวหน้าได้วิเคราะห์ไปแล้วว่าประเทศก าลังถูกครอบง าด้วยเอ็น

จีโอท่ีท าลายอุตสาหกรรมของภาษีบาปโดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีมีท้ัง
ของรัฐวิสาหกิจและของภาคเอกชนท่ีประกอบด้วยกิจการผลิตและ
จ าหน่ายบุหรี,่ กิจการไร่ยาสูบ, กิจการบ่มใบยาสูบ, กิจการส่งใบยาสูบไป
ต่างประเทศกิจการผลิตสุราขาว, ผลิตโมลาสหัวเชื้อแอลกอฮอร์ , 
โรงงานผลิตสุราผสมพิเศษ, ผลิตสุราปรุงพิเศษเบียร์, สุราแช่, ไวน์, เหล้า
องุ่น, บร่ันดีและสุราผลไม้ 

กิจการเหล่านี้ถูกรีดภาษีแบบไร้หลักการและไม่เป็นธรรมโดย
ภาครัฐถูกกลุ่มเอ็นจีโอสายสาธารณสุขครอบง าเอาข้อมูลผิดๆมาให้รัฐบาลใช้นโยบายผิดๆตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็น
การห้ามน าเข้าบุหรี่ไฟฟ้าหาว่าเป็นอันตรายท้ังๆ ท่ีท่ัวโลกมากกว่า 170 ประเทศเขาเปิดโอกาสให้จ าหน่ายบุหรี่
ไฟฟ้าได้แต่ประเทศไทยกลับถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายห้ามน าเข้าเด็ดขาดคนไทยท่ีต้องการสูบบุหรี่ไฟฟ้าจ าต้องเสี่ยงไป
ซื้อจากประเทศเพ่ือนบา้นตามแนวชายแดนท้ังในมาเลเซีย, เมียนมา, สปป.ลาวและกัมพูชา 

การเก็บภาษีทุกประเภทท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้ากลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ซิกาแรต, บุหรี่ซิการ์, ยาเส้นมวนเอง, ยา
เส้นปรุงพิเศษน าเข้าจากต่างประเทศในอัตราท่ีสูงลิ่วในรอบ 10 ปี ท่ีผ่านมา นับเป็นการท าลายกิจการยาสูบแบบ
สิ้นเชิงเป็นท่ีประจักษ์แล้วว่าปีงบประมาณ 2561 การยาสูบแห่งประเทศไทยมีหวังขาดทุนเป็นปีแรกในระยะเวลา 
80 ปีท่ีผ่านมานับตั้งแต่ปี 2482 ท้ังๆ ท่ีปีงบประมาณ 2559 การยาสูบแห่งประเทศไทยมีรายได้ 59,011.048 ล้าน
บาทก าไร 8,861.120 ล้านบาท มีการจ่ายเงินโบนัสให้กรรมการและพนักงานได้ถึง 9 เดือน 

ปีงบประมาณ 2560 การยาสูบแห่งประเทศไทยมีรายได้เพิ่มเป็น 67,741.079 ล้านบาท ก าไร 9,343.332 
ล้านบาท ยังไม่มีข่าวว่าจ่ายโบนัสเท่าใดแต่คาดว่าไม่น่าจะต่ ากว่า 8 เดือนเพราะก าไรมากขึ้นการท่ีการยาสูบฯมีก าไร
ไม่ใช่ยอดขายเพิ่มขึ้นแต่เป็นเพราะมีการขึ้นราคาจ าหน่ายและเก็บภาษีสรรพสามิตมากขึ้นและจากการขึ้นภาษีแบบ
ไม่มีการยับยั้งท าให้ปีงบประมาณ 2561 การยาสูบฯอาจจะขาดทุนไม่ต่ ากว่า 1,500 ล้านบาทเพราะบุหรี่ซิกาแรตมี
ราคาแพงเป็นทองค าในราคาหีบละ18,000 บาท ผลของการขึ้นภาษีโดยต้องการให้มีผู้สูบบุหรี่ลดลงเพราะต้องการ
ลดรายจ่ายในการรักษาผู้สูบบุหรี่ และเมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม ท่ีผ่านมา กลุ่มคนท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาสูบ
ของไทยท้ังต้นน้ ากลางน้ า ปลายน้ า ได้มาร่วมประชุมเรื่องวิกฤติของอุตสาหกรรมยาสูบประเทศไทยประกอบด้วย
การยาสูบฯ, สมาคมผู้บ่มผู้เพาะปลูกและผู้ค้าใบยาสูบไทยสมาคมชาวไร่ยาสูบสมาคมผู้ค้าปลีกค้าส่งบุหรี่และบริษัท
ผู้น าเข้าบุหร่ีต่างประเทศและส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากร ฯลฯ 

ผลการประชุมได้วิเคราะห์ปัญหาว่าการท่ียอดขายบุหรี่ในไทยลดลงมากอย่างน่าวิตกเป็นเพราะบุหรี่ซิกาแรต 
มีราคาสูงมากผิดปกติเพราะมีการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตตามนโยบายของเอ็นจีโอและกระทรวงสาธารณสุขแบบ
บ้าระห่ าเป็นการท าลายอุตสาหกรรมยาสูบท้ังองค์รวมเนื่องจากราคาจ าหน่ายปลีกบุหรี่ในไทยปัจจุบันมีราคา
มาตรฐานเฉลี่ยซองละ 60 บาทเมื่อน าไปเทียบกับบุหรี่ซิกาแรตของประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนไม่ว่าจะเป็นกัมพูชา, 
ลาว, เมียนมา, มาเลเซีย ยังผลให้มีบุหรี่หนีภาษีลักลอบเข้ามาจ าหน่ายในประเทศมากท าให้บุหรี่ของไทยจ าหน่าย
ไม่ได้เพราะราคาสูงกว่ามาก 
 



นายสุธี ชวชาติ นายกสมาคมผู้บ่มใบยาจากล าปางได้เผยว่าขณะนี้ การยาสูบแห่งประเทศไทยได้ประกาศงด
รับซื้อใบยาปี 2561 ตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เพราะยอดขายลดลงและการยาสูบฯมีสต๊อกใบยาสูบท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศถึง 3 ปีเป็นจ านวน39.73 ล้านกิโลกรัม จึงไม่รับซื้อใบยาสูบจากชาวไร่เพิ่มยังผลให้คนท่ีท างานด้าน
ยาสูบ 500,000 คนต้องเดือดร้อนไม่มีรายได้เลี้ยงชีรัฐบาลต้องหาทางแก้ ไขโดยเร็วไม่ว่าจะเป็น “ลุงตู่” พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีหรือนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการคลังโดยขอค าตอบในวันท่ี 31 ก.ค.
นี ้

การประชุมครั้งนี้ทุกฝ่ายต่างเห็นพ้องว่าเป็นผลกระทบมาจากพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ซึ่ง
ส่งผลให้ชาวไร่ยาสูบ 20 จังหวัด 50,000 ครอบครัวเดือดร้อนโดยคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยชุดใหม่ท่ี
ครม.มีมติแต่งตั้งเมื่อวันท่ี 17 กรกฎาคมท่ีผ่านมา ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการใหม่ 5 คน คือ นายแพทย์ระเฑียร 
ศรีมงคล ประธานกรรมการ, รศ.สุดาวิศรุตพิชญ์, นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล,พลต ารวจเอกรชต เย็นทรวง และนายลว
รรณ แสงสนิท กรรมการเก่าชุดท่ีแล้ว 5 คน คือนายณัฐวุฒิหนูไพโรจน์, ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์,นางสาวพรรณิภา 
อภิชาตบุตร, นายยุทธนา หยิมการุณและนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทยต้องท า
หน้าท่ีเสนอวิธีแก้ไขปัญหาใหร้ัฐบาลทราบ 

ข้อเสนอของนายสุธี ชวชาติ กับ นายกฤษณ์ ผาทองนายกสมาคมผู้บ่มผู้เพาะปลูกและผู้ค้าใบยาสูบจ.
เชียงใหม่ มีความเห็นท่ีตรงกันว่าอยากให้รัฐบาลโดยเฉพาะกรมสรรพสามิตพิจารณาการปรับอัตราภาษียาสูบให้
ค านึงถึงปัญหาบุหรี่หนีภาษีและต้องชะลอการขึ้นอัตราภาษียาสูบในวันท่ี 1 ตุลาคมปี 2562 ไว้ก่อน  

ยิ่งขึ้นภาษีจะยิ่งให้มีบุหรี่หนีภาษีทะลักเข้ามามากไม่ควรน าราคาขายไปเทียบกับประเทศท่ีเจริญกว่าใน
ขณะที่คนไทยมีรายได้ต่อหัวประมาณ 20,000 บาทต่อเดือน บุหรี่ซองละ60 บาท ส่วนคนสิงคโปร์มีรายได้ 240,000 
บาท ต่อเดือนแต่ราคาบุหรี่ซองละ 150 บาท นี่คือความจริงท่ีรัฐต้องรู้ด้วยไม่ใช่ขึ้นตามค าบงการของเอ็นจีโอแต่
เพียงอย่างเดียว 

ทีมข่าวการเมือง 
 

ไฮโดรโปนิกส์ไม่ใช่เกษตรอินทรีย์ กรมวิชาการฯยันใช้สารเคมีได้ 
 

ไฮโดรโปนิกส์ไม่ใช่เกษตรอินทรีย์ กรมวิชาการฯยันใช้สารเคมีได้ ย ้าสามารถปลูกให้‘ปลอดภัย’ ถ้าท้า
ตามกระบวนการแนะน้า 

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยกรณีเพจ MOREMOVE น าเสนอ ข้อมูลจาก
มูลนิธิชีววิถีหรือไบโอไทย ระบุว่า พบสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐานในผักไฮโดรโปนิกส์มากกว่า ผักปลูกโดยใช้ดินนั้น 
ว่า กรมวิชาการเกษตรมีภารกิจในการก ากับดูแลและให้การรับรองแหล่งผลิตพืชใน ระบบ GAP และเกษตรอินทรีย์ 
ซึ่งรวมถึงการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ด้วย ซึ่งเป็นการปลูกพืชแบบไม่ใช้ ดิน อาศัยการให้ธาตุอาหารในรูปแบบ
สารละลาย แต่การปลูกบางพื้นท่ียังใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช ได้ รวมท้ังการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ ไม่ใช่
การท าเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรจึงสามารถใช้ปุ๋ยเคมีและ สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชตามค าแนะน าบนฉลากวัตถุ
อันตรายได้ และเว้นระยะการใช้ก่อนการเก็บเกี่ยวเช่นเดียวกับการปลูกพืชในระบบ GAP หรือการปลูกพืชในระบบ
อื่นซึ่งหากปฏิบัติตามค าแนะน า ดังกล่าวจะไม่มีสารตกค้างในผลผลิตแต่อย่างใด 

อย่างไรก็ตาม การปลูกพืชในดินโดยปกติสารเคมีจะมีการสลายตัวได้เร็วเนื่องจากปัจจัยของ อุณหภูมิและ
แสงแดดรวมท้ังมีจุลินทรีย์ท่ีช่วยสลายสารเคมีลงไปในดิน แต่การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินหรือ ในโรงเรือนจะไม่มี
จุลินทรีย์เป็นตัวช่วยจึงสลายตัวได้ช้าอย่างไรก็ตามกรมวิชาการเกษตรมีค าแนะน าให้เกษตรกรท่ีปลูกพืชในโรงเรือน



ใช้ชีวภัณฑ์ เช่น ไตรโครเดอร์มา และไส้เดือนฝอยทดแทนการใช้สารเคมี หรือหากมีความจ าเป็นต้องใช้ให้ใช้ตาม
ค าแนะน าในฉลากและเว้นระยะการใช้ก่อนการเก็บเกี่ยวให้ถูกต้อง 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า นอกจากการให้การรับรองแหล่งผลิตแล้วกรมวิชาการเกษตร ยังมี
มาตรการในการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในผลผลิต โดยติดตามสุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตแล้วน ามาตรวจ วิเคราะห์สาร
ตกค้างในห้องปฏิบัติการ โดยสุ่มเก็บท้ังในแปลงซึ่งเป็นแหล่งผลิต จุดรวบรวมผลผลิตในและโมเดิร์นเทรด ซึ่งเป็น
แผนงานประจ าทุกปีและเพิ่มแผนการสุ่มตรวจในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ตรุษจีน และ ปีใหม่ เพื่อเพิ่มความมั่นใจ
ให้กับผู้บริโภค โดยในปี 2561 ได้มีแผนการสุ่มเก็บตัวอย่างท่ัวประเทศรวมจ านวน 9,000-10,000 ตัวอย่าง 

นอกจากนี้ กรมวิชาการเกษตรยังได้จัดท าโครงการวิจัยเร่งด่วน โดยท าการส า รวจสารพิษตกค้าง ใน
สิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นท่ีเสี่ยงภัย และวิจัย สารพิษตกค้างในพืชผัก ผลไม้ท่ีมีความเสี่ยงจากสารเคมีทาง การเกษตร 
ด้วย โดยส ารวจและติดตามผลกระทบในน้ าและดินมีเป้าหมายในการเก็บชนิดและจ านวน ตัวอย่าง 800 ตัวอย่าง
เพื่อน ามาตรวววิเคราะห์สารตกค้าง 

“การสุ่มตัวอย่างพืชผักท่ีจ าหน่ายในประเทศเป็นการก ากับดูแล ด าเนินการโดยส านักงาน คณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) กรมวิชาการเกษตรสุ่มตรวจสารตกค้างในพืชท่ีได้รับรองมาตรฐานGAP หากพบเกินค่า
มาตรฐานจะด าเนินการแจ้งเตือนเกษตรกรให้ปรับปรุงแก้ไข หากไม่แก้ไขจะมีการพักใช้หรือ เพิ กถอนการรับรอง
ต่อไป อย่างไรก็ตาม กรมวิชาการเกษตรให้ความส าคัญกับความปลอดภัยของท้ังเกษตรกรและผู้บริโภค โดยดูแล
ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยเป็นการบูรณาการ การท างานร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม และสาธารณสุขจังหวัด เพื่อสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยให้กับ
ผู้บริโภค” อธิบดีกรมวิชาการ เกษตร กล่าว 
 

กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนปล่อยแตนเบียนต่อเนือ่ง 
ควบคุมหนอนหัวด ามะพร้าว 

 
หนอนหัวด ามะพร้าว เป็นศัตรูมะพร้าวท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่ง เริ่มระบาดในพื้นท่ีปลูกมะพร้าวท่ัวประเทศ

ไทย ในปี 2555 พื้นท่ีราว 88,000 ไร่ ปัจจุบันพื้นท่ีการระบาดได้ขยายวงกว้างไปยังแหล่งปลูกมะพร้าวนับแสนไร่ 
ท าให้เกษตรกรชาวสวนมะพร้าวได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด าเนิน
โครงการป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวด า) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นท่ี โดยการมีส่วนร่วมอย่าง
ยั่งยืน เพื่อตัดวงจรหนอนหัวด าไม่ให้สร้างความเสียหายได้อีกต่อไป 

หนอนหัวด านับเป็นศัตรูตัวร้ายของมะพร้าว เนื่องจากการเข้าท าลายของหนอนหัวด า จะเข้าท าลายใบ
มะพร้าว ท าให้ใบมะพร้าวแห้ง นอกจากท าลายมะพร้าวแล้ว ยังท าลายพืชอื่นๆ อีกหลายชนิด ได้แก่ ตาลโตนด 
หมาก ปาล์มน้ ามัน และปาล์มประดับต่างๆ โดยหนอนหัวด ามะพร้าวจะมีระยะตัวหนอน 7 - 8 วัย อายุหนอน 33 - 
39 วัน ระยะดักแด้ 9 - 11 วัน ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน มีอายุ 5 - 11 วัน ระยะท่ีท าลายมะพร้าว คือ ระยะตัว
หนอนเท่านั้นท่ีท าลาย โดยการกัดแทะผิวใบ โดยท่ัวไปชอบท าลายใบมะพร้าวแก่ จากนั้นจะเข้าดักแด้ภายในใบ
มะพร้าว แล้วออกมาเป็นตัวเต็มวัยในท่ีสุด 

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้
มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย และหน่วยงาน
ท่ีอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ประกอบด้วย ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ซึ่งตั้งกระจายอยู่ท่ัวประเทศ 
รวมท้ังสิ้น 9 ศูนย์ และหน่วยงานในพื้นท่ี เช่น ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนหลัก และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน



เครือข่าย รวม 1,764 ศูนย์ ด าเนินการผลิตขยายแตนเบียนบราคอน เพื่อใช้ควบคุมและก าจัดหนอนหัวด ามะพร้าว 
ซึ่งหนึ่งในมาตรการป้องกันก าจัดหนอนหัวด ามะพร้าวด้วยวิธีผสมผสาน 

แตนเบียนบราคอน มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Brocon hebetor say 
จัดเป็นแมลงศัตรูธรรมชาติท่ีส าคัญของหนอนหัวด ามะพร้าว โดยมีลักษณะ
เป็นแตนเบียนขนาดเล็ก 1.3-2.7 มิลลิเมตร ตัวเต็มวัยเพศเมียท าลายหนอน
หัวด าในระยะหนอน โดยการใช้อวัยวะวางไข่เจาะแทงท่ีตัวหนอนหัวด า ไข่
ของแตนเบียนจะเจริญเติบโต และฟักออกมาดูดกินของเหลวจากหนอนหัว
ด า จากนั้นจะเข้าดักแด้อยู่บนซากหนอนหัวด า และเมื่อเจริญเติบโตเป็นตัว
เต็มวัยจะเจาะออกมาเพื่อผสมพันธุ์ ขยายออกสู่ธรรมชาติต่อไป ซึ่งวิธีการใช้

ศัตรูธรรมชาติควบคุมศัตรูพืชนั้น จะเป็นวิธีท่ีปลอดภัยต่อผู้ใช้และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม การปล่อยแตนเบียนบรา
คอน กรมส่งเสริมการเกษตรได้ใช้วิธีการปล่อยแบบครอบคลุมพื้นท่ี โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ซึ่งวิธีการปล่อย
แตนเบียนจะมีชนิดท่วมท้น เพื่อเพิ่มปริมาณแตนเบียนบราคอนให้มากท่ีสุดในธรรมชาติ โดยเฉพาะพื้นท่ีจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ถือได้ว่ามีการระบาดของหนอนหัวด ามะพร้าวมากท่ีสุด โดยเฉพาะอ าเภอทับสะแก และอ าเภอบาง
สะพาน กรมส่งเสริมการเกษตรได้เฝ้าระวังและติดตาม พร้อมท้ังสนับสนุนงบประมาณ พร้อมเจ้าหน้าท่ีออกติดตาม
ส ารวจทุกระยะ ซึ่งผลของการปล่อยแตนเบียนบราคอนท าให้หนอนหัวด ามะพร้าวลดลงอย่างเห็นได้ชัด 50-60%
และมีประชากรแตนเบียนบราคอนเพิ่มขึ้นในสภาพธรรมชาติถึง 25% 

ส าหรับอัตราการปล่อยแตนเบียนบราคอน 200 ตัวต่อไร่ ในการปล่อยแตนเบียนแต่ละครั้งนั้น กรมส่งเสริม
การเกษตรได้มีการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้อง
ด าเนินการอย่างเป็นระบบและสม่ าเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงหลังปล่อยแตนเบียนบราคอน เพราะทุกขั้นตอนเป็น
กิจกรรมท่ีสอดคล้องต่อเนื่อง และมีผลต่อกันในการควบคุมหนอนหัวด า ท้ังนี้ เพื่อรักษาปริมาณและคุณภาพ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้แตนเบียนหนอนบราคอนท่ีมีคุณภาพ และสามารถควบคุมหนอนหัวด าได้ตามศักยภาพ โดยมี
มาตรฐาน ดังนี้ มีความสมบูรณ์แข็งแรง (ดูจากการบินหรือเดินตลอดเวลาเพื่อหาเหยื่อ) มีอัตราส่วนแตนเบียนเพศผู้ 
: เพศเมียคือ 1 : 1 และต้องนับจ านวนแตนเบียนท้ังหมดที่สมบูรณ์ (มีอวัยวะครบสมบูรณ์) 

อย่างไรก็ตาม การปล่อยแตนเบียนหนอนบราคอนเพื่อใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ควรปล่อย
ให้ถูกช่วง ถูกเวลา เนื่องจากแตนเบียนหนอนบราคอนเป็นสิ่งมีชีวิต หากปล่อยในวันท่ีอากาศร้อนเกินไป หรือปล่อย
ไปแล้ว เกษตรกรข้างเคียงมีการฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืช อาจส่งผลท าให้แตนเบียนบราคอนตายได้ ดังนั้น เมื่อ
ปล่อยแตนเบียนหนอนบราคอนไปแล้ว ควรห้ามไม่ให้เกษตรกรฉีดพ่นสารเคมีโดยเด็ดขาด 

แตนเบียนบราคอนเป็นศัตรูธรรมชาติท่ีสามารถควบคุมประชากรหนอนหัวด ามะพร้าวได้ผลเป็นอย่างดี อีก
ท้ังเกษตรกรสามารถผลิตและปล่อยได้เองเกษตรกรท่ีสนใจสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้จากศูนย์จัดการศั ตรูพืช
ชุมชนใกล้บ้าน 

 


