สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
(Department of Agricultural Extension)
วันที่ ๑๕ มกราคม 255๙
สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันทีเ่ กีย่ วข้องกับกรมส่งเสริมการเกษตร ดังนี้
๑. อ่อยเหยื่อ...ด้วงแรด ศัตรูมะพร้าวปาล์มน้ํามัน
เว็บไซต์ไทยรัฐ วันที่ 1๕ มกราคม 255๙
รายงานสถานการณ์การระบาดของด้วงแรดของกรมส่งเสริมการเกษตร...พบมีการระบาดไปแล้วใน
17 จังหวัด กินพื้นที่ 3,150 ไร่ เฉพาะที่สุราษฎร์ธานีแห่งเดียวระบาดเกินครึ่งจังหวัด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ ส่วนหนึ่งจากภัยแล้งที่ทําให้อาหารธรรมชาติในป่าน้อยลง ด้วงแรดจึงเข้ามาหากินตามสวนมากขึ้น
นายประสงค์ ประไพตระกูล ผอ.กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร
ฝากเตือนเจ้าของสวนมะพร้าวและปาล์มน้ํามัน ที่อาจไม่รู้เท่าทันพฤติกรรมของด้วงแรด ชอบมาฝังตัวในกอง
ปุ๋ยหมัก กองปุ๋ยอินทรีย์ ที่เราวางกองไว้ในไร่ในสวน...เฝ้าระวังปัญหานี้ให้ดี
๒. เกษตร จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ เตือนเกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้าวทีป่ ระสบปัญหาการระบาดของหนอนหัวดํา
อย่าใช้สารเคมีที่ไม่ผา่ นการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร ป้องกันผลกระทบต่อผลผลิต
สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ (กรอบบ่าย)
เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เตือนเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวที่ประสบปัญหาการระบาดของหนอนหัวดํา
อย่าใช้สารเคมีที่ไม่ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร ป้องกันผลกระทบต่อผลผลิต
นายมงคล จอมพันธ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังคงพบ
ปัญหาการแพร่ระบาดของหนอนหัวดําในสวนมะพร้าว จํานวนกว่า 50,000 ไร่ หรือกว่า 1 ล้านต้น ซึ่งขณะนี้
กําลังรอการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการแก้ไขปัญหาทั้งการฉีดพ่นสารเคมีที่
ลําต้นสําหรับต้นมะพร้าวที่สูงเกิน 12 เมตร และการฉีดพ่นทางใบสําหรับต้นที่สูงต่ํากว่า 12 เมตร
๓. โธ่! เทวดาเล่นตลก ยางราคาตก หันปลูกมะนาว เจอพิษแล้งตายยกสวน
เว็บไซต์ไทยรัฐ วันที่ 1๔ มกราคม 255๙ (กรอบบ่าย)
เกษตรกรสวนยางพารา จ.พังงา เดินหน้าหาอาชีพเสริม หันปลูกต้นมะนาวเพิ่มรายได้ กลับซวยซ้ําซ้อน
โดนภาวะภัยแล้งครอบคลุมพื้นที่ ขาดแคลนน้ํา ไม่มีทุนสูบน้ําจากแหล่งที่อยู่ไกลถึง 3 กม. เกษตรจังหวัดพังงา
แนะวิธีรักษาพืชในช่วงหน้าแล้ง
นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดพังงา กล่าวว่า ช่วงนี้ฝนแล้งติดต่อกันเป็นเวลานานหลายจังหวัด
ประสบปัญหาภัยแล้งรวมทั้งจังหวัดพังงาด้วย ทั้งนี้ได้แนะนําวิธีป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น โดยขอให้
เกษตรกรหมั่นดูแลรักษาพืชในช่วงหน้าแล้ง ดังนี้ ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใส่รอบโคนต้นพืช แต่ไม่ควรใส่ปุ๋ยเคมีช่วง
หน้าแล้ง หากมีความจําเป็นต้องใส่ปุ๋ยเคมีต้องให้ดินมีความชุ่มชื้นเพียงพอ กรณีในสวนไม้ผลไม่ควรใช้สารเคมี

กําจัดวัชพืช เนื่องจากจะทําให้หญ้าตาย ดินแห้ง ขาดความชุ่มชื้นส่งผลให้ระบบรากพืชเสียหาย ไม่สามารถดูด
ซับธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์ได้"เกษตรจังหวัดพังงา กล่าว
๔. ขีดเส้นตายเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเตือนขาดติดต่อ2ปีเพิกถอนทะเบียน
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายภัทรพงศ์ ฤกษ์ฉาย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร รักษาการในตําแหน่ง
เกษตรจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า ตาม พ.ร.บ.วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ทางกลุ่มจะต้องมา
ทําการขอต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน และหากไม่มาทําการต่อทะเบียน
เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน จะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน
ขณะนี้สํานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ได้แจ้งเรื่องการต่อทะเบียนดังกล่าวให้สมาชิกต่อทะเบียนได้
ในวันที่ 1-30 มกราคม ณ ที่ทําการสํานักงานเกษตรอําเภอที่จดทะเบียน โดยให้ยื่นแบบคําขอดําเนินกิจการ
ต่อ (แบบ สวช.03) และแบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน พร้อมทั้งแสดงเอกสารสําคัญ

วันที่ 15 มกราคม ๒๕๕๙
หัวข้อข่าว อ่อยเหยื่อ...ด้วงแรด ศัตรูมะพร้าวปาล์มน้ํามัน
“ด้วงแรด” หนึ่งในศัตรูตัวฉกาจของมะพร้าว ที่มีมาแต่ดั้งเดิมในบ้านเรา...วันนี้ไม่ได้กัดกินทําลายกันแต่ต้น
มะพร้าว ปาล์มน้ํามันเจอเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
รายงานสถานการณ์การระบาดของด้วงแรดของกรมส่งเสริมการเกษตร...พบมีการระบาดไปแล้วใน
17 จังหวัด กินพื้นที่ 3,150 ไร่ เฉพาะที่สุราษฎร์ธานีแห่งเดียวระบาดเกินครึ่งจังหวัด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ ส่วนหนึ่งจากภัยแล้งที่ทําให้อาหารธรรมชาติในป่าน้อยลง ด้วงแรดจึงเข้ามาหากินตามสวนมากขึ้น
ด้วงแรดตัวเต็มวัยเป็นตัวการให้มะพร้าวและปาล์มถูกเจาะโคนทางใบ ทําลายยอดอ่อน กัดกินเปิดทาง
ให้ด้วงตัวเมียเข้ามาวางไข่ สร้างหนอนตัวอ่อนคอยกัดกินทําลาย ทําให้ใบใหม่ไม่สมบูรณ์ เกิดโรคยอดเน่าและ
ยืนต้นตายตามมา
“พื้นที่อีกจุดที่ด้วงตัวเมียชอบวางไข่ กองซากพืชเน่าเปื่อย กองปุ๋ยหมัก ปุ๋ย คอก กองมูลสัตว์ เกือบทุก
ส่วนของมะพร้าว ปาล์มน้ํามัน เพราะนี่คือแหล่งอาหารอันพูนสุขให้ลูกน้อยที่ฟักออกจากไข่ได้กินอย่างอิ่มหนํา
สําราญก่อนจะถึงวัยเจริญพันธุ์”
นายประสงค์ ประไพตระกูล ผอ.กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร
ฝากเตือนเจ้าของสวนมะพร้าวและปาล์มน้ํามัน ที่อาจไม่รู้เท่าทันพฤติกรรมของด้วงแรด ชอบมาฝังตัวในกอง
ปุ๋ยหมัก กองปุ๋ยอินทรีย์ ที่เราวางกองไว้ในไร่ในสวน...เฝ้าระวังปัญหานี้ให้ดี แต่ไม่ได้หมายความว่า ไม่ควรทํา
ปุ๋ยหมัก แต่ให้รู้จักวิธีกลศึก เอาปุ๋ยหมักมาใช้ประโยชน์...เป็นตัวล่อให้ด้วงแรดมาวาง ไข่ เพื่อให้เรากําจัดทิ้งไป
ได้ง่าย
วิธีการไม่ได้มีอะไรมาก หลังจากผสมปุ๋ยหมักทิ้งพักไว้ 1 เดือน นําเชื้อราเมตาไรเซียม (ขอได้ที่ศูนย์
ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช) 400 กรัม/กองปุ๋ย คลุกเคล้าให้เข้ากับปุ๋ย เพียงเท่านี้จะกําจัด
หนอนตัวอ่อนด้วงแรดแบบถอนรากถอนโคนได้แล้ว
หรือหากใครไม่มีกองปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ก็ทําเองได้ง่ายๆ แค่ใช้เศษใบไม้ หญ้าแห้ง บวกกับปุ๋ยคอก
หรือมูลวัวนิดหน่อย ผสมให้เข้ากัน รดน้ําให้ชุ่ม ปิดคลุมด้วยใบไม้หรือทางมะพร้าว แล้วใช้เชื้อราเมตาไรเซียม
ทําตามกรรมวิธีเดิม
สุดท้าย ผอ.กองส่ง เสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ยังได้ฝากเตือนไปถึงเกษตรกรสวนปาล์ม
น้ํามันในภาคใต้ที่กําลังเก็บผลผลิต รวมถึงรายที่จะโค่นต้นแก่เพื่อปลูกใหม่ บางรายรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ตัดแล้ว
ปล่อยทิ้งไว้เป็นที่อาศัยของด้วงแรด และที่น่าห่วงสุดตัดทิ้งแล้วไถกลบโดยไม่ดูตาม้าตาเรือว่ามีไข่ มีตัวอ่อนของ
ด้วงแรดอยู่หรือไม่ สักคิดแต่ว่าฝังกลบแล้วได้ปุ๋ยชั้นดี ที่ไหนได้ กลับกลายเป็นที่อยู่อาศัยให้ด้วงแรดคลาน
ออกมาขยายเผ่าพันธุ์ได้มากขึ้น.
กรวัฒน์ วีนิล

วันที่ 14 มกราคม ๒๕๕๙ (กรอบบ่าย)
หัวข้อข่าว เกษตร จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ เตือนเกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้าวที่
ประสบปัญหาการระบาดของหนอนหัวดําอย่าใช้สารเคมีที่ไม่ผา่ นการ
รับรองจากกรมวิชาการเกษตร ป้องกันผลกระทบต่อผลผลิต
เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เตือนเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวที่ประสบปัญหาการระบาดของหนอนหัวดํา
อย่าใช้สารเคมีที่ไม่ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร ป้องกันผลกระทบต่อผลผลิต
นายมงคล จอมพันธ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังคงพบ
ปัญหาการแพร่ระบาดของหนอนหัวดําในสวนมะพร้าว จํานวนกว่า 50,000 ไร่ หรือกว่า 1 ล้านต้น ซึ่งขณะนี้
กําลังรอการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการแก้ไขปัญหาทั้งการฉีดพ่นสารเคมีที่
ลําต้นสําหรับต้นมะพร้าวที่สูงเกิน 12 เมตร และการฉีดพ่นทางใบสําหรับต้นที่สูงต่ํากว่า 12 เมตร อย่างไรก็
ตาม ปัจจุบันพบว่าเกษตรกรบางส่วนหาซื้อสารเคมีกําจัดหนอนหัวดําที่ไม่ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการ
เกษตรมาดําเนินการเองซึ่งอาจไม่ได้ผลและอาจมีสารตกค้างส่งผลกระทบต่อผลผลิตมะพร้าวในภาพรวมของ
จั ง หวั ด จึ ง ขอให้ เ กษตรกรใช้ ส ารเคมี ที่ ผ่ า นการทดสอบแล้ ว ว่ า มี ค วามปลอดภั ย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เช่ น สารอี ม าเม็ ก ติ น เบนโซเอท ฟลู เ บนไดอะไมด์ โดยที่ ผ่ า นมาได้ มี ก ารสํ า รวจต้ น มะพร้ า วที่ ภ าครั ฐ ได้
ดําเนินการฉีดพ่นให้แก่เกษตรกรตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ไม่พบการกลับมาระบาดของหนอนหัวดําอีก

วันที่ 14 มกราคม ๒๕๕๙ (กรอบบ่าย)
หัวข้อข่าว โธ่! เทวดาเล่นตลก ยางราคาตก หันปลูกมะนาว เจอพิษแล้ง
ตายยกสวน
เกษตรกรสวนยางพารา จ.พังงา เดินหน้าหาอาชีพเสริม หันปลูกต้นมะนาวเพิ่มรายได้ กลับซวยซ้ําซ้อน
โดนภาวะภัยแล้งครอบคลุมพื้นที่ ขาดแคลนน้ํา ไม่มีทุนสูบน้ําจากแหล่งที่อยู่ไกลถึง 3 กม. เกษตรจังหวัดพังงา
แนะวิธีรักษาพืชในช่วงหน้าแล้ง
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 14 ม.ค.59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ต้นมะนาวที่ปลูกไว้ในท่อจํานวนกว่า 2 ไร่
ของเกษตรกรชาวสวนยางพารา เขตเทศบาลตําบลกระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ยืนต้นตาย หลังจากประสบ
ปัญหาขาดแคลนน้ําที่ใช้ในการเพาะปลูก ทั้งที่เจ้าของสวนมะนาวได้ติดตั้งสปริงเกอร์สําหรับรดน้ําและควบคุม
การเพาะปลูกทําให้สวนมะนาวที่เห็นอยู่ได้รับความเสียหาย
ทางเกษตรกรชาวสวนยางพาราแปลงนี้ ได้เพาะปลูกหลังจากราคายางพาราตกต่ําจึงได้หันมาปลูก
มะนาวเพื่อเป็ นรายได้เสริ ม แต่ถูกสภาพภัย แล้งทําให้การเพาะปลูกไม่เป็นผล จนทางเกษตรกรชาวสวน
ยางพาราไม่มีเงินลงทุนที่จะสูบน้ําจากแหล่งน้ําดิบที่อยู่ห่างไปกว่า 3 กิโลเมตร ในขณะที่แหล่งน้ําดิบที่อยู่
บริเวณใกล้เคียงแห้งขอดจนไม่สามารถนําน้ํามาใช้ในภาคการเกษตรได้
ทางด้านนายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดพังงา กล่าวว่า ช่วงนี้ฝนแล้งติดต่อกันเป็นเวลานาน
หลายจังหวัดประสบปัญหาภัยแล้งรวมทั้งจังหวัดพังงาด้วย ขอให้พี่น้องเกษตรกรเฝ้าระวังการเกิดไฟไหม้ใน
สวนและจากสาเหตุภัยแล้งอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับพืชได้ ส่งผลทําให้การติดดอกออกผลลดลง ทําให้
คุณภาพผลผลิตตกต่ําเสียหายหรืออาจทําให้ต้นพืชตายได้
"ทั้งนี้ได้แนะนําวิธีป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น โดยขอให้เกษตรกรหมั่นดูแลรักษาพืชในช่วง
หน้าแล้ง ดังนี้ ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใส่รอบโคนต้นพืช แต่ไม่ควรใส่ปุ๋ยเคมีช่วงหน้าแล้ง หากมีความจําเป็นต้องใส่
ปุ๋ยเคมีต้องให้ดินมีความชุ่มชื้นเพียงพอ กรณีในสวนไม้ผลไม่ควรใช้สารเคมีกําจัดวัชพืช เนื่องจากจะทําให้หญ้า
ตาย ดินแห้ง ขาดความชุ่มชื้นส่งผลให้ระบบรากพืชเสียหาย ไม่สามารถดูดซับธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์ได้"
เกษตรจังหวัดพังงา กล่าว

วันที่ 15 มกราคม ๒๕๕๙
หัวข้อข่าว ขีดเส้นตายเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเตือนขาดติดต่อ2ปีเพิก
ถอนทะเบียน
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายภัทรพงศ์ ฤกษ์ฉาย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร รักษาการในตําแหน่ง
เกษตรจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า ตาม พ.ร.บ.วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ทางกลุ่มจะต้องมา
ทําการขอต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน และหากไม่มาทําการต่อทะเบียน
เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน จะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน สําหรับในปี 2559 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนมีมติให้มีการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน โดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนที่ไม่มาทําการต่อทะเบียนติดต่อกัน
เป็นเวลา2 ปี หากปีนี้ไม่มาต่อทะเบียนอีก จะถูกเพิกถอนทะเบียนตามระเบียบ และเพื่อให้การสนับสนุน
ส่งเสริมเป็นไปตามความประสงค์ของแต่ละวิสาหกิจชุมชนนั้น
ขณะนี้สํานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ได้แจ้งเรื่องการต่อทะเบียนดังกล่าวให้สมาชิกต่อทะเบียนได้
ในวันที่ 1-30 มกราคม ณ ที่ทําการสํานักงานเกษตรอําเภอที่จดทะเบียน โดยให้ยื่นแบบคําขอดําเนินกิจการ
ต่อ (แบบ สวช.03) และแบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน พร้อมทั้งแสดงเอกสารสําคัญ ซึ่งประกอบด้วย 7 รายการ
ดังนี้ 1.หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน (ท.ว.ช.2) 2.เอกสารสําคัญแสดงการดําเนินกิจการ (ท.ว.ช.3) 3.
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ยื่นแบบ 4.หนังสือมอบอํานาจ 5.บันทึกแจ้งความ (ในกรณี ท.ว.ช.2/
ท.ว.ช.3 สูญหาย) 6.ข้อบังคับหรือข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก 7.แผนประกอบการวิสาหกิจชุมชน หากมีข้อ
สงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานเกษตรฯ ทุกวันและเวลาราชการ.

