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ส ำนักงำนส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรที่ 1 จังหวดัชัยนำท



บทน ำ

ประเทศไทยเป็นผู้ผลติมะพร้ำว อนัดบัที ่7 ของโลก
ส่งออกผลติภัณฑ์มะพร้ำวกะทิ และมะพร้ำวอ่อน      
อนัดบัที ่1 ของโลก

ปี 2556/57 พืน้ที่ 1,303,770 ไร่
ผลผลติรวมทั้งประเทศ 1,010,033 ตัน
ผลผลติเฉลีย่ 775 กก./ไร่
Alpha research (2558)
http://coconut.doae.go.th 78,954 ไร่ 
(29 จงัหวดั) ตดัข้อมูล 8 มีนำคม 2560



ผลการด าเนินโครงการฯ เขตพื้นทีส่ านกังานส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จ.ชยันาท 

อ่างทอง
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ประเภทตน้มะพรา้ว จ าแนกรายจงัหวดั
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นนทบุรี อ่างทอง

กทม.

สูงกวา่ 12 เมตร

< 12 เมตร



จังหวดัทีอ่ยู่นอกระบบการส ารวจการระบาดของหนอนหวัด า http : //coconut.doae.go.th

ชัยนาท

สระบุรี

ปทุมธานี1,403

652

805

หน่วย : ไร่

Alpha research (2558)



วงจรชวีติหนอนหวัด ำมะพรำ้ว

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร



พฤตกิรรมกำรเขำ้ท ำลำยหนอนหวัด ำ

จำกกำรศึกษำของนิสำกร (2558)  พบว่ำวงจรชีวติของหนอนหัวด ำมะพร้ำว ในระยะไข่ หลังจำก
ตวัเตม็วยัเพศเมียวำงไข่แล้วมีอำยุเฉลีย่ 5.8±2.774 วนั ฟักออกเป็นตัวอ่อนวยั
ที่ 1 โดยตวัอ่อนผเีส้ือหนอนหัวด ำมะพร้ำว มีรูปร่ำงทรงกระบอก มีรำยละเอยีดดงันี้

ตัวอ่อนวยัที่ 1 : มีอำยุเฉลีย่ 4.80±0.836 วนั จงึลอกครำบเป็นตัวอ่อนวยัที่ 2
ตัวอ่อนวยัที่ 2 : มีอำยุเฉลีย่ 5.20±1.788 วนั จงึลอกครำบเป็นตัวอ่อนวยัที่ 3
ตัวอ่อนวยัที่ 3 : มีอำยุเฉลีย่ 6.60±1.140 วนั จงึลอกครำบเป็นตัวอ่อนวยัที่ 4
ตัวอ่อนวยัที่ 4 : มีอำยุเฉลีย่ 3.80±1.303 วนั จงึลอกครำบเป็นตัวอ่อนวยัที่ 5
ตัวอ่อนวยัที่ 5 : มีอำยุเฉลีย่ 5.20±1.923 วนั จงึลอกครำบเป็นตัวอ่อนวยัที่ 6
ตัวอ่อนวยัที่ 6 : มีอำยุเฉลีย่ 6.00±2.236 วนั จงึลอกครำบเป็นตัวอ่อนวยัที่ 7
ตัวอ่อนวยัที่ 7 : มีอำยุเฉลีย่ 6.40±2.408 วนั จงึลอกครำบเป็นตัวอ่อนวัยที่ 8
ตัวอ่อนวยัที่ 8 : มีอำยุเฉลีย่ 7.60±2.302 วนั จงึเข้ำดกัแด้



แมลงศตัรูมะพรำ้วทีส่ ำคญั



ลกัษณะกำรเขำ้ท ำลำยแมลงศตัรูมะพรำ้ว

1. ฤดูฝน

2. ฤดูแล้ง



สสก.1 จังหวัดชัยนำท ตระหนักถึงบทบำทภำรกิจในกำรด ำเนิน
โครงกำรป้องกันก ำจัดศัตรูมะพร้ำว ในกำรควบคุมและก ำจัดหนอน
หัวด ำมะพร้ำวไม่ให้แพร่ระบำดไปยังพื้นที่แห่งใหม่ตำมวัตถุประสงค์
ของกำรด ำเนินโครงกำรฯ



วตัถุประสงค์กำรวจิยั
1. ศึกษำแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรป้องกันก ำจัดศัตรูมะพร้ำว ในพื้นที่ควำมรับผิดชอบของ
ส ำนักงำนส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนำท
2. เพ่ือประเมินผลสัมฤทธ์ิของกระบวนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ระดับจังหวัด/อ ำเภอ ในโครงกำร
ป้องกนัก ำจัดศัตรูมะพร้ำว

ขอบเขตของกำรศึกษำ
พื้นที่กำรแจ้งระบำดของหนอนหัวด ำตำมระบบของกรมส่งเสริมกำรเกษตร ในเขตพื้นที่ควำม
รับผิดชอบของส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนำท ได้แก่ จังหวัดอ่ำงทอง 
นนทบุรี และกรุงเทพมหำนคร



ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ทรำบแผนกำรปฏิบัติงำน/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนในโครงกำรป้องกันก ำจัดศัตรูมะพร้ำว ในบริบท
สภำพภูมิสังคมทีแ่ตกต่ำงกนัของ 3 จังหวัด
2. ทรำบผลสัมฤทธ์ิของกำรด ำเนินโครงกำรฯ โดยพจิำรณำจำกประเด็น

2.1 ประสิทธิภำพของกำรใช้สำรเคมีฉีดเข้ำต้น/พ่นทำงใบ และวิธีกำรควบคุมกำรระบำดของ
หนอนหัวด ำโดยศัตรูธรรมชำติ (แตนเบียน)

2.2 กำรยอมรับเทคโนโลยกีำรป้องกนัก ำจัดหนอนหัวด ำของเกษตรกรเจ้ำของแปลงมะพร้ำว



วธิกีำรศกึษำ

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวจิัย
1. ประชุมวำงแผน แนวทำงกำรท ำงำนวิจัยร่วมกนัระหว่ำงส ำนักงำนส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรที่ 1 

จังหวัดชัยนำท , ศทอ. จังหวัดชัยนำท และส ำนักงำนเกษตรจังหวัด 3 จังหวัด ในกำรลงพื้นที่ติดตำม
โครงกำรป้องกนัก ำจัดศัตรูมะพร้ำว

2. ประเมินผลประสิทธิภำพของสำรเคมีก่อน-หลัง กำรด ำเนินโครงกำรฯ และสัมภำษณ์กระบวนกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำทีผู้่รับผดิชอบในพืน้ที่

3. ติดตำมควบคุม เฝ้ำระวงักำรระบำดของหนอนหัวด ำไปยงัพืน้ทีใ่หม่ภำยหลงัเสร็จส้ินโครงกำร
(มิถุนำยน 2561) ในช่วงเดือน ก.ค – ส.ค. 2561

4.   สรุปผลกำรศึกษำวจัิย



ผลกำรวจิยั

5 มำตรกำร กรมส่งเสริมกำรเกษตรในกำรด ำเนินโครงกำรฯ
1. มำตรกำรสร้ำงควำมรับรู้ และกำรมส่ีวนร่วม
2. มำตรกำรจัดกำรศัตรูพืชโดยวธีิผสมผสำน และกำรมส่ีวนร่วม
3. มำตรกำรทำงกฎหมำย
4. มำตรกำรเฝ้ำระวงัและส ำรวจ
5. มำตรกำรสร้ำงสวนใหม่ทดแทนและปลูกพืชหลำกหลำย



ผลกำรวจิยั

ภำยใต้มำตรกำรของกรมฯ ที่ได้ก ำหนด  และกำรด ำเนินกิจกรรมเชิงรุกในกำรติดตำมสถำนกำรณ์กำร
ระบำดศัตรูมะพร้ำว สำมำรถที่จะสรุปผลกำรด ำเนินงำนและกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบได้
ดังนี้
1. กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนด ำเนินโครงกำร

(กอป.) ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมกำรเกษตร จัดท ำแผนและฝึกอบรมทีมรับจ้ำงฉีดสำรเคมีเข้ำ
ล ำต้นและพ่นทำงใบ  บุคคลเป้ำหมำย 355 รำย
2. กำรอบรมวิทยำกรหลักกำรใช้สำรเคมีควบคุมศัตรูพืช (หนอนหัวด ำ) โครงกำรป้องกันก ำจัดศัตรู
มะพร้ำว

(กอป.) ณ ศูนย์ส่งเสริมและพฒันำอำชีพกำรเกษตร จังหวดัสมุทรสำคร วนัที ่14 มิ.ย.61



ผลกำรวจิยั

3. พืน้ฐำนควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกบัมะพร้ำว และกำรจัดกำรศัตรูมะพร้ำว
4. กระบวนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำทีร่ะดับจังหวดั/อ ำเภอ 
5. ขั้นตอนวธีิกำรส ำรวจประเมินพืน้ที่กำรระบำดของหนอนหัวด ำ

5.1 พื้นที่กรุงเทพฯ จ ำนวนต้นมะพร้ำวทั้งหมด 44,535 ต้น  สภำพแวดล้อมของแปลงมะพร้ำวมี
กำรปลูกแบบยกร่องสวนพบมำกในพื้นที่ส ำนักงำนเกษตรพื้นที่ 3 ส่วนเขตพื้นที่ 1,2 และ 4 เป็นกำรปลูก
แบบหัวไร่ปลำยนำ

5.2 พื้นที่นนทบุรี จ ำนวนต้นมะพร้ำวทั้งหมด 5,893 ต้น สภำพแวดล้อมของแปลงมะพร้ำวมีกำร
ปลูกแบบยกร่องสวนพบมำกในพืน้ที ่อ.ไทรน้อย ส่วนเขตพืน้ทีอ่ ำเภออ่ืนๆ เป็นกำรปลูกแบบหัวไร่ปลำยนำ

5.3 พื้นที่อ่ำงทอง จ ำนวนต้นมะพร้ำวทั้งหมด 3,400 ต้น โดยสภำพแวดล้อมของแปลงมะพร้ำว
ส่วนใหญ่เป็นกำรปลูกแบบหัวไร่ปลำยนำ แต่มีกำรปลูกแบบยกร่องสวนในเขตอ ำเภอป่ำโมก



ผลกำรวจิยั

6. ขั้นตอนวธีิกำร ติดตำมประเมินผลก่อนหลงั (กำรเจำะสำรเคมีเข้ำต้น - พ่นสำรเคมีทำงใบ)
6.1 บทบำทภำรกจิของเขต
6.2 บทบำทภำรกจิเจ้ำหน้ำที่จังหวัด/อ ำเภอ

6.2.1 ส ำรวจแปลงที่จดแจ้งอกีคร้ังในกำรท ำสัญลกัษณ์บนต้นมะพร้ำว
6.2.2 ประกำศรับสมัคร จ้ำงเหมำทีมเจำะล ำต้นและพ่นทำงใบ และท ำกำรจัดอบรมถ่ำยทอด

ควำมรู้ในเร่ืองสำรเคมีและแนวทำงกำรปฏิบัติแก่ทมีจ้ำงเหมำ
6.2.3 วำงแผนกำรด ำเนินงำนให้แก่ทีมจ้ำงเหมำ
6.2.4 นัดหมำยเกษตรกรเจ้ำของแปลง ในวนัทีท่ีมจ้ำงเหมำลงไปด ำเนินกำร
6.2.5 ติดตำมควบคุมกำรท ำงำนของทมีจ้ำงเหมำ ตำมมำตรกำรทีท่ำงกรมฯ ก ำหนด
6.2.6 เกบ็รวบรวม และตรวจนับขวดยำให้ครบตำมจ ำนวน
6.2.7 ติดตำมประเมินผลหลงัของสำรเคมี หลงักำรเจำะล ำต้นและพ่นทำงใบทุกสัปดำห์



ผลกำรวจิยั

7. กำรประเมินควำมพงึพอใจของเกษตรกรเจ้ำของแปลง ในภำพรวมของกำรด ำเนินกจิกรรมของโครงกำร
ในประสิทธิภำพของสำรเคมีและกำรท ำงำนของชุดจ้ำงเหมำ

7.1 ควำมพงึพอใจระดับปำนกลำง
7.2 ควำมพงึพอใจระดับมำก

8. ประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงกำร ด้ำนประสิทธิภำพของสำรเคมีในกำรป้องกันควบคุมกำรระบำดของ
หนอนหัวด ำ ภำยหลงัเสร็จส้ินโครงกำรในเดือนมิถุนำยน 2561
9. ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน

9.1 กำรจัดหำสำรเคมี
9.2 ข้อจ ำกดัของเวลำในกำรส ำรวจพืน้ทีก่ำรระบำด
9.3 กำรปรับแก้ข้อมูลเพ่ือน ำเข้ำระบบ จะต้องรอให้ผู้รับผดิชอบท ำกำรเปิดระบบให้แก้ไขมะ
9.4 ฝนตกในช่วงกำรปฏิบัติงำน
9.5 มะพร้ำวน ำ้หอมในบำงพืน้ทีมี่ต้นสูง



ผลกำรวจิยั

9. ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน
9.6 มีศัตรูมะพร้ำวชนิดอ่ืนเข้ำท ำลำยต้นมะพร้ำวนอกเหนือจำกหนอนหัวด ำ
9.7 กำรเลีย้งแตนเบียนไม่ทันตำมก ำหนด เน่ืองจำกควำมไม่เหมำะสมของสภำพอำกำศ



สรุปผลกำรวจิยั

กำรศึกษำกระบวนกำรปฏิบัติงำนด้ำนอำรักขำพืช ในโครงกำรป้องกันก ำจัดศัตรูมะพร้ำวในพื้นที่
ควำมรับผดิชอบของ สสก.1 จังหวดัชัยนำท สำมำรถสรุปเป็นประเด็นส ำคญัได้ 6 ประเด็น ดังนี้

1. ทรัพยำกรบุคคลของกรมส่งเสริมกำรเกษตร 
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สรุปผลกำรวจิยั

1. ทรัพยำกรบุคคลของกรมส่งเสริมกำรเกษตร
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สรุปผลกำรวจิยั

2. กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนด ำเนินโครงกำร
3. กระบวนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำทีร่ะดับจังหวดั/อ ำเภอ ในโครงกำรป้องกนัก ำจัดสัตรูมะพร้ำว ด้วยวธีิ
ผสมผสำนแบบครอบคลุมพืน้ทีโ่ดยกำรมีส่วนร่วมอย่ำงยัง่ยืน
4. ประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงกำรทำงด้ำนประสิทธิภำพของสำรเคมีทีใ่ช้ป้องกนัหนอนหัวด ำ
5. มำตรกำรเชิงรุกในกำรติดตำมเฝ้ำระวงักำรแพร่ระบำดของหนอนหัวด ำไปยงัพืน้ทีใ่หม่
6. พจิำรณำทบทวนกลัน่กรองข้อมูล กำรรำยงำนพืน้ทีก่ำรระบำดของหนอนหัวด ำตำมระบบของกรม
ส่งเสริมกำรเกษตร



ผลทีเ่กดิขึน้กับ
เจ้ำหน้ำที่

ผลทีเ่กดิขึน้กับงำน

เจ้ำหน้ำที่มคีวำมเข้ำใจ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน
ตำมแนวทำงและนโยบำยของกรม

เจ้ำหน้ำที่ได้แนวคดิวเิครำะห์/วนิิจฉัยสำเหตุ
กำรเข้ำท ำลำยของศัตรูมะพร้ำว สำมำรถแก้ไข
ปัญหำระหว่ำงปฏิบัตงิำนได้

สร้ำงรูปแบบกำรท ำงำนส่งเสริมกำรเกษตร
ยุคใหม่ (มำตรกำรเชิงรุก) 
ติดตำม – เฝ้ำระวงั – ป้องกนั - ทนัท่วงที

สำมำรถทีจ่ะแก้ปัญหำได้ทนัท่วงที 
จำกมำตรกำรกำรท ำงำนเชิงรุก

สร้ำงรูปแบบให้เกษตรกร สำมำรถเป็น
ผู้จัดกำรแปลงทีพ่ึง่พำตนเองได้



ภำพกจิกรรม

กำรอบรมวทิยำกรหลกั

กำรอบรมทีมจ้ำงเหมำ



ภำพกจิกรรม 11

กำรส ำรวจพืน้ที่กำรระบำด

สร้ำงกำรรับรู้
ประชำสัมพนัธ์โครงกำร



ภำพกจิกรรม 11

กำรพ่นสำรเคมีทำงใบ

กำรเจำะสำรเคมีเข้ำต้น



ภำพกจิกรรม

การเจาะสารเคมีเข้าตน้กำรปล่อยแตนเบียน



ภำพกจิกรรม

KNOWLEDGE 
SHARING

กระบวนกำรปฏิบัตงิำน
เจ้ำหน้ำที่ในโครงกำร

ติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำน



ภำพกจิกรรม

สสก.1 และศทอ.ชัยนำทตดิตำมผลประสิทธิภำพของสำรเคมทีีใ่ช้ในกำรควบคุมหนอนหัวด ำ



ภำพกจิกรรม

ประสิทธิภาพของสารเคมีที่ใช้ในการควบคุมหนอนหัวด า

ก่อน

ก่อน

หลัง

หลัง



ภำพกจิกรรม

มำตรกำรเชิงรุกเฝ้ำตดิตำมกำรแพร่ระบำดของหนอนหัวด ำไปยงัพืน้ทีแ่ห่งใหม่



ขอบคุณครับ


