
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2564 
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

พายุ 1.เฉลิมชัย สั่งกรมส่งเสริมการเกษตรเฝ้าระวังพายุลูกใหม่ พร้อมปูพรมลงพ้ืนที่
ช่วยเหลือเกษตรกร เร่งสำรวจพื้นที่เสียหายทันทีหลังน้ำลด 

Thailand plus 

2.หวั่นพายุคมปาซุ ถล่มซ้ำผลไม้จันทบุรี-ตราด เร่งเยียวยา 45 จังหวัด ประชาชาติธุรกิจ 
3.สั่งกรมส่งเสริมการเกษตรเฝ้าระวังพายุลูกใหม่ พร้อมปูพรมลงพื้นที่ช่วยเหลือ
เกษตรกร 

สำนักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ 

4. ‘เฉลิมชัย’ สั่งกรมส่งเสริมการเกษตรเฝ้าระวังพายุลูกใหม่ พร้อมปูพรมลงพ้ืนที่
ช่วยเหลือเกษตรกร 

ข่าวสด 

5. จ่ายเยียวยา ’ไร่นา’ เสียหายพุ่ง 5.29 ล้านไร่ กรุงเทพธุรกิจ 
ฟ้าทะลายโจร 6.รฐัมนตรีเกษตรฯ ส่งมอบฟ้าทะลายโจร ผ่านกรมส่งเสริมการเกษตร รัฐบาลไทย 

7.รมว.เกษตรฯ ส่งมอบฟ้าทะลายโจร 2 ล้านต้น ทั่วประเทศ ให้เกษตรกรนำไป
ขยายพันธุ์ 

The repoerter 

8.เกษตรฯ หนุนปลูกฟ้าทะลายโจรมอบต้นพันธุ์ 2 ล้านต้น NationTV 
ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ตลาดเกษตรกร 1.เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สานต่อนโยบายตลาดเกษตรกรเชียงใหม่ สินค้าเกษตร

ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 
Station news 

2. “ตลาดเกษตรกรเชียงใหม่ สินค้าเกษตรปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19” 
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เฉลิมชัย ส่ังกรมส่งเสริมการเกษตรเฝ้าระวังพายุลูกใหม่ พร้อมปูพรมลงพืน้ที่

ช่วยเหลือเกษตรกร เร่งส ารวจพืน้ทีเ่สียหายทันทหีลังน า้ลด 

 

ดร.เฉลิมชัย ศรอีอ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าววา่ จากผลกระทบของพายุดีเปรสชั่นเตี้ยนหมู่ ประกอบ
กับกำลังจะมีพายุโซนร้อนกำลังแรงคมปาซุพัดเขา้สู่ประเทศไทย ส่งผลทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักติดต่อกัน และมีพื้นที่
การเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก จึงได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการดังน้ี พื้นทีท่ี่เฝ้าระวังเกิดอทุกภัย ให้
เจ้าหน้าที่ติดตามและเฝา้ระวังสถานการณ์ พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลพชืแก่เกษตรกร พื้นที่ประสบอทุกภัย ให้เร่งประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเพื่อชว่ยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ สำหรับพื้นที่ทีส่ถานการณ์อทุกภัยเริ่มคลี่คลาย ให้เร่งสำรวจพื้นที่เกษตรที่
ได้รับความเสียหายทันที และดำเนินการตามระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกษตรกรทีไ่ด้รับผลกระทบได้รับการเยียวยา
อย่างทันท่วงที ตามระเบียบกระทรวงการคลังวา่ด้วยเงินทดรองราชการเพื่อชว่ยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตกิรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 
และหลักเกณฑ์วธิีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความชว่ยเหลือดา้นการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉกุเฉิน พ.ศ. 2564 คือ ด้าน
พืช ชดเชยครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ โดยแบ่งอัตราเป็น ขา้ว ไร่ละ 1,340 บาท พชืไร่และพชืผัก ไร่ละ 1,980 บาท ไม้ผลไม้ยืน
ต้นและอื่นๆ ไร่ละ 4,048 บาท 

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากการสำรวจพื้นที่ทีค่าดว่าจะได้รับความ

เสียหาย ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564 มีพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแลว้ จำนวน 5,291,726 ไร่ 

ใน 45 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน แม่ฮ่องสอน เพชรบรูณ์ แพร่ พะเยา พิจิตร 

พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุทัยธานี กรุงเทพมหานคร ชัยนาท ปทุมธานี ลพบุรี พระนครศรอียุธยา สิงห์บุรี สระบุรี 

อ่างทอง กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี กาฬสินธุ์ ขอนแกน่ ชัยภูมิ เลย นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ 

สุรินทร์ หนองบัวลำภู อำนาจเจรญิ อุบลราชธานี ตราด ปราจีนบรุี ระยอง และสระแกว้ โดยแบง่เป็น ข้าว จำนวน 

3,585,259 ไร่ พืชไร่และพืชผัก จำนวน 1,667,388 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ จำนวน 39,079 ไร่ เกษตรกร

ได้รับผลกระทบ จำนวน 453,822 ราย และขณะนี้ได้มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภัยกรณีฉุกเฉนิ

รวมแล้ว 20 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ พิจิตร ลำปาง สุโขทัย อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี 

สิงห์บุรี สระบุรี อ่างทอง กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ และสุพรรณบุรี โดยกรมส่งเสริม

การเกษตรจะเรง่ดำเนินการตามระเบียบฯ โดยเร็วต่อไป 



สำหรับผลการดำเนินงานสำรวจพื้นที่การเกษตรทีไ่ด้รับความเสียหาย ปัจจุบันดำเนินการจ่ายเงินชดเชยเสร็จสิ้นแล้ว 1 

จังหวัด คือ จังหวัดแพร่ และดำเนินการบันทกึข้อมูลความเสียหายแล้ว 17 จังหวัด คือ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ 

น่าน เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง สุโขทยั ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา ชัยนาท ลพบุรี และ

สุพรรณบุรี ส่วนจังหวัดที่เหลืออยู่ระหว่างเรง่รัดลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย 

นายเข้มแข็ง กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการดำเนินการเยียวยาในเบื้องต้น กรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมวางแผนการ

เพาะปลูกให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์น้ำในพื้นที่ พร้อมทั้งสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ต้นพันธุ์พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น หรือพืช

เศรษฐกิจ ที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ จากโครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองในกรณีช่วยเหลือ ฟื้นฟ ูดูแลเกษตรกร

ผู้ประสบภัย และใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ซ่ึงได้ดำเนินการแจกเมล็ดพันธุ์ดีแลว้จำนวน 30,000 ซอง 

รวมทั้งถ่ายทอดความรู้เรื่องการดแูลรักษาและการจัดการความชื้นในฤดูฝน การจัดการพื้นที่ และการระบายน้ำออกจาก

พื้นที่เพาะปลูก การฟื้นฟูพืชหลังน้ำลด และการป้องกันกำจัดศัตรพูืช โดยได้เตรียมหัวเชื้อไตรโคเดอร์ม่า เพื่อฟื้นฟูพื้นที่

เกษตรภายหลังน้ำลดรองรบัไว้แล้ว ทั้งนี้ กรมสง่เสริมการเกษตรได้ส่ังการให้สำนักงานเกษตรจังหวดัในพื้นที่ภาคกลาง 

ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เฝ้าระวงัและติดตามสถานการณ์ของพายุโซนร้อนกำลังแรงคมปาซุ 

ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและพืชผลทางเกษตรระลอกใหม่ได้ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยฉับพลัน เชน่ 

จันทบุรี ตราด ซ่ึงปัจจุบันมีน้ำท่วมขังแล้วในหลายพื้นที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หวัน่พายคุมปาซุ ถล่มซ ้ าผลไมจ้นัทบุรี-ตราด เร่งเยยีวยา 
45 จงัหวดั 

 

เฉลิมชัย เกาะติดพายุคมปาซุ อาจส่งผลกระทบภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยเฉพาะพืชผลทาง
เกษตรเส่ียงเกิดอุทกภัยฉับพลัน จ.จันทบุรี ตราด พร้อมเร่งส ารวจเยียวยาเกษตรกรเสียหาย 45 จังหวัด 5.2 ล้านไร่ 

วนัที่ 15 ตุลาคม 2564 นายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากผลกระทบของพายุ
ดีเปรสชัน่เต้ียนหมู่ ประกอบกบัก าลงัจะมีพายโุซนร้อนก าลงัแรงคมปาซุพดัเขา้สู่ประเทศไทย ส่งผลท าให้หลายพ้ืนท่ีมีฝนตกหนกั
ติดต่อกนั และมีพ้ืนท่ีการเกษตรไดรั้บความเสียหายเป็นจ านวนมาก จึงไดส้ั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการ ดงัน้ี 

พ้ืนท่ีท่ีเฝ้าระวงัเกิดอุทกภยั ให้เจา้หนา้ท่ีติดตามและเฝ้าระวงัสถานการณ์ พร้อมให้ค าแนะน าในการดูแลพืชแก่เกษตรกร พ้ืนท่ีประสบ
อุทกภยั ให้เร่งประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนท่ี ส าหรับพ้ืนท่ีท่ีสถานการณ์อุทกภยัเร่ิมคล่ีคลาย 
ให้เร่งส ารวจพ้ืนที่เกษตรท่ีไดรั้บความเสียหายทนัที และด าเนินการตามระเบียบท่ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

เพื่อให้เกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบไดรั้บการเยียวยาอยา่งทนัท่วงที ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยเงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลกัเกณฑว์ิธีปฏิบติัปลีกยอ่ยเก่ียวกบัการให้ความช่วยเหลือดา้น
การเกษตรผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 คือ ดา้นพืช ชดเชยครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ โดยแบ่งอตัราเป็น ขา้ว ไร่ละ 
1,340 บาท พืชไร่และพืชผกั ไร่ละ 1,980 บาท ไมผ้ลไมย้ืนตน้และอื่นๆ ไร่ละ 4,048 บาท 

ดา้น นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากการส ารวจพ้ืนท่ีท่ีคาดว่าจะไดรั้บความเสียหาย ขอ้มูล ณ 
วนัที่ 14 ตุลาคม 2564 มีพ้ืนท่ีการเกษตรไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยัแลว้ จ านวน 5,291,726 ไร่ ใน 45 จงัหวดั ไดแ้ก่ 
ก าแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค ์น่าน แม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ์ แพร่ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก ล าปาง ล าพูน สุโขทยั 
อุทยัธานี กรุงเทพมหานคร ชยันาท ปทุมธานี 



 

ลพบุรี พระนครศรีอยธุยา สิงห์บุรี สระบุรี อ่างทอง กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น ชยัภมิู เลย นครราชสีมา 
บุรีรัมย ์ยโสธร ร้อยเอด็ ศรีสะเกษ สุรินทร์ หนองบวัล าภู อ  านาจเจริญ อุบลราชธานี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง และสระแกว้ โดย
แบ่งเป็น ขา้ว จ านวน 3,585,259 ไร่ พืชไร่และพืชผกั จ านวน 1,667,388 ไร่ ไมผ้ล ไมย้ืนตน้ และอื่นๆ จ านวน 
39,079 ไร่ เกษตรกรไดรั้บผลกระทบ จ านวน 453,822 ราย 

และขณะน้ีไดมี้การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยักรณีฉุกเฉินรวมแลว้ 20 จงัหวดั ไดแ้ก่ ก าแพงเพชร ตาก 
นครสวรรค ์เพชรบูรณ์ พิจิตร ล าปาง สุโขทยั อุทยัธานี ชยันาท ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี อ่างทอง กาฬสินธุ์ ชยัภูมิ นครราชสีมา 
ร้อยเอด็ เลย ศรีสะเกษ และสุพรรณบุรี โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะเร่งด าเนินการตามระเบียบฯ โดยเร็วต่อไป 

ส าหรับผลการด าเนินงานส ารวจพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีไดรั้บความเสียหาย ปัจจุบนัด าเนินการจ่ายเงินชดเชยเสร็จส้ินแลว้ 1 จงัหวดั คือ 
จงัหวดัแพร่ และด าเนินการบนัทึกขอ้มูลความเสียหายแลว้ 17 จงัหวดั คือ ก าแพงเพชร ตาก นครสวรรค ์น่าน เพชรบูรณ์ พิจิตร 
พิษณุโลก แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง สุโขทยั ขอนแก่น ชยัภูมิ นครราชสีมา ชยันาท ลพบุรี และสุพรรณบุรี ส่วนจงัหวดัท่ีเหลืออยู่
ระหว่างเร่งรัดลงพ้ืนท่ีส ารวจความเสียหาย 

นายเขม้แขง็ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ส าหรับการด าเนินการเยียวยาในเบ้ืองตน้ กรมส่งเสริมการเกษตรไดเ้ตรียมวางแผนการเพาะปลูกให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์น ้าในพ้ืนท่ี พร้อมทั้งสนบัสนุนเมลด็พนัธ์ุ ตน้พนัธ์ุพืชผกั ไมผ้ล ไมยื้นตน้ หรือพืชเศรษฐกิจ ท่ีเหมาะสมกบั
แต่ละพ้ืนท่ี จากโครงการผลิตพืชพนัธ์ุดีเพ่ือส ารองในกรณีช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู ดูแลเกษตรกรผูป้ระสบภยั และใชใ้นภารกิจของกรม
ส่งเสริมการเกษตร 

ซ่ึงไดด้ าเนินการแจกเมลด็พนัธุ์ดีแลว้จ านวน 30,000 ซอง รวมทั้งถ่ายทอดความรู้เร่ืองการดูแลรักษาและการจดัการความช้ืนใน
ฤดูฝน การจดัการพ้ืนท่ี และการระบายน ้าออกจากพ้ืนท่ีเพาะปลกู การฟ้ืนฟูพืชหลงัน ้าลด และการป้องกนัก าจดัศตัรูพืช โดยไดเ้ตรียม
หวัเช้ือไตรโคเดอร์ม่า เพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีเกษตรภายหลงัน ้าลดรองรับไวแ้ลว้ 

“กรมส่งเสริมการเกษตรไดส้ั่งการให้ส านกังานเกษตรจงัหวดัในพ้ืนท่ีภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง เฝ้าระวงัและติดตามสถานการณ์ของพายโุซนร้อนก าลงัแรงคมปาซุ ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและพืชผลทาง
เกษตรระลอกใหม่ได ้โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีเส่ียงเกิดอุทกภยัฉบัพลนั เช่น จนัทบุรี ตราด ซ่ึงปัจจุบนัมีน ้าท่วมขงัแลว้ในหลายพ้ืนท่ี ” 

 

 

 

 

 

 



 

ส่ังกรมส่งเสริมการเกษตรเฝ้าระวงัพายลูุกใหม่ พร้อมปูพรมลงพืน้ท่ี

ช่วยเหลอืเกษตรกร 

 

นายเฉลมิชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากผลกระทบของพายุ
ดีเปรสชัน่เต้ียนหมู ่ประกอบกบัก าลงัจะมีพายโุซนร้อนก าลงัแรงคมปาซุพดัเขา้สู่ประเทศไทย ส่งผลท า
ใหห้ลายพ้ืนท่ีมีฝนตกหนกัติดต่อกนัและมีพ้ืนท่ีการเกษตรไดรั้บความเสียหายเป็นจ านวนมาก จึงไดส้ั่ง
การใหก้รมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการดงัน้ี พ้ืนท่ีท่ีเฝ้าระวงัเกิดอุทกภยั ใหเ้จา้หนา้ท่ีติดตามและเฝ้า
ระวงัสถานการณ์ พร้อมใหค้ าแนะน าในการดูแลพืชแก่เกษตรกร พ้ืนท่ีประสบอุทกภยั ใหเ้ร่ง
ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนท่ี  

ส าหรับพ้ืนทีท่ี่สถานการณ์อทุกภัยเร่ิมคลีค่ลาย ใหเ้ร่งส ารวจพ้ืนท่ีเกษตรท่ีไดรั้บความเสียหายทนัทีและ
ด าเนินการตามระเบียบท่ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด เพื่อใหเ้กษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบไดรั้บการเยียวยาอยา่ง
ทนัท่วงที ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลกัเกณฑว์ิธีปฏิบติัปลีกยอ่ยเก่ียวกบัการใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเกษตร
ผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 คือ ดา้นพืช ชดเชยครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ โดยแบ่ง
อตัราเป็น ขา้ว ไร่ละ 1,340 บาท พืชไร่และพืชผกั ไร่ละ 1,980 บาท ไมผ้ลไมย้นืตน้และอ่ืนๆ ไร่
ละ 4,048 บาท 



ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากการส ารวจพ้ืนท่ีท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บความเสียหาย ล่าสุดมีพ้ืนท่ีการเกษตรไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยัแลว้ จ านวนกวา่ 5 ลา้น
ไร่ ใน 45 จงัหวดั ขณะน้ีไดมี้การประกาศเขตการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยักรณีฉุกเฉินรวม
แลว้ 20 จงัหวดั โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะเร่งด าเนินการตามระเบียบฯ โดยเร็วต่อไปส าหรับผล
การด าเนินงานส ารวจพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีไดรั้บความเสียหาย ปัจจุบนัด าเนินการจ่ายเงินชดเชยเสร็จส้ิน
แลว้ 1 จงัหวดัคือ จงัหวดัแพร่ และด าเนินการบนัทึกขอ้มูลความเสียหายแลว้ 17 จงัหวดั ส่วนจงัหวดั
ท่ีเหลืออยูร่ะหวา่งเร่งรัดลงพ้ืนท่ีส ารวจความเสียหาย  

ส่วนการฟ้ืนฟูพืชหลงัน ้าลดและการป้องกนัก าจัดศัตรูพืช โดยไดเ้ตรียมหวัเช้ือไตรโคเดอร์ม่า เพ่ือฟ้ืนฟู
พ้ืนท่ีเกษตรภายหลงัน ้าลดรองรับไวแ้ลว้  

กรมส่งเสริมการเกษตร ส่ังการให้ส านักงานเกษตรจังหวดั ในพ้ืนท่ีภาคกลาง ภาคตะวนัออกและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง เฝ้าระวงัและติดตามสถานการณ์ของพายโุซนร้อนก าลงัแรงคมปาซุ ซ่ึง
อาจจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและพืชผลทางเกษตรระลอกใหม่ได ้โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีเส่ียงเกิดอุทกภยั
ฉบัพลนั เช่น จนัทบุรี ตราด ซ่ึงปัจจุบนัมีน ้าท่วมขงัแลว้ในหลายพ้ืนท่ี 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

‘เฉลิมชัย’ ส่ังกรมส่งเสริมการเกษตรเฝ้าระวังพายุลูกใหม่ 

พร้อมปูพรมลงพ้ืนท่ีช่วยเหลือเกษตรกร 

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากผลกระทบของพายุดีเปรสชั่น “เต้ียนหมู่” 
ประกอบกับก าลังจะมีพายุโซนร้อนก าลังแรงคมปาซุพดัเขา้สู่ประเทศไทย ส่งผลท าให้หลายพื้นท่ีมีฝน
ตกหนักติดต่อกัน และมีพื้นท่ีการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจ านวนมาก จึงสั่งการให้กรมส่งเสริม
การเกษตรท่ีเฝ้าระวงัเกิดอุทกภยั ให้เจ้าหน้าที่ติดตามและเฝ้าระวงัสถานการณ์ พร้อมให้ค  าแนะน าใน
การดูแลพืชแก่เกษตรกร พื้นท่ีประสบอุทกภยั ให้เร่งประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นท่ี 

ส าหรับพื้นท่ีท่ีสถานการณ์อุทกภยัเร่ิมคล่ีคลาย ให้เร่งส ารวจพื้นท่ีเกษตรท่ีได้รับความเสียหายทนัที 

และด าเนินการตามระเบียบท่ีก าหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบได้รับการ

เยียวยาอย่างทนัท่วงที ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่ วยเหลือ 

ผูป้ระสบภยัพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 

และหลกัเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผูป้ระสบภยัพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 คือ ด้านพืช ชดเชยครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ โดยแบ่งอัตราเป็น ขา้ว ไร่ละ 
1,340 บาท พืชไร่และพืชผกั ไร่ละ 1,980 บาท ไม้ผลไมย้ืนตน้และอ่ืนๆ ไร่ละ 4,048 บาท 

ด้านนายเขม้แข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากการส ารวจพื้นท่ีที่คาดว่าจะ
ได้รับความเสียหาย ข้อมูล ณ วนัท่ี 14 ต.ค. 2564 มีพื้นท่ีการเกษตรได้รับผลกระทบจากอุทกภยั
แลว้ จ านวน 5,291,726 ไร่ ใน 45 จงัหวดั ได้แก่ ก าแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก 
นครสวรรค์ น่าน แม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ์ แพร่ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก ล าปาง ล าพูน สุโขทยั 
อุทยัธานี กรุงเทพมหานคร ชัยนาท ปทุมธานี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สระบุรี อ่างทอง 
กาญจนบุรี ราชบุรี 



สุพรรณบุรี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ เลย นครราชสีมา บุรีรัมย ์ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ 
หนองบวัล าภู อ านาจเจริญ อุบลราชธานี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว โดยแบ่งเป็น ข้าว 
จ านวน 3,585,259 ไร่ พืชไร่และพืชผกั จ านวน 1,667,388 ไร่ ไมผ้ล ไมย้ืนต้น และอ่ืนๆ 
จ านวน 39,079 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ จ านวน 453,822 ราย 

ขณะน้ีมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยักรณีฉุกเฉินรวมแล้ว 20 จงัหวดั ได้แก่ 
ก าแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ พิจิตร ล าปาง สุโขทยั อุทยัธานี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี 
สระบุรี อ่างทอง กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ และสุพรรณบุรี  โดยกรม
ส่งเสริมการเกษตรจะเร่งด าเนินการตามระเบียบฯ โดยเร็วต่อไป 

ส าหรับผลการด าเนินงานส ารวจพื้นที่การเกษตรท่ีได้รับความเสียหาย ปัจจุบันด าเนินการจ่ายเงิน
ชดเชยเสร็จส้ินแลว้ 1 จงัหวดั คือ จ.แพร่ และด าเนินการบนัทึกข้อมูลความเสียหายแลว้ 17 จงัหวดั 
คือ ก าแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ น่าน เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปา ง สุโขทยั 
ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา ชัยนาท ลพบุรี และสุพรรณบุรี ส่วนจงัหวดัท่ีเหลืออยู่ระหว่างเร่งรัดลง
พื้นท่ีส ารวจความเสียหาย 

ส าหรับการด าเนินการเยียวยาในเบ้ืองต้น กรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมวางแผนการเพาะปลูกให้
สอดคล้องกับสถานการณ์น ้ าในพื้นท่ี พร้อมทั้งสนับสนุนเมล็ดพนัธุ์ ต้นพนัธุ์พืชผกั ไมผ้ล ไมย้ืนตน้ 
หรือพืชเศรษฐกิจ ท่ีเหมาะสมกับแต่ละพื้นท่ี จากโครงการผลิตพืชพนัธุ์ดีเพื่อส ารองในกรณีช่วยเหลือ 
ฟ้ืนฟู ดูแลเกษตรกรผูป้ระสบภยั และใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ซ่ึงได้ด าเนินการแจก
เมล็ดพนัธุ์ดีแลว้จ านวน 30,000 ซอง 

รวมทั้งถ่ายทอดความรู้เร่ืองการดูแลรักษาและการจัดการความช้ืนในฤดูฝน การจัดการพื้นท่ี และการ
ระบายน ้าออกจากพื้นที่เพาะปลูก การฟ้ืนฟูพืชหลงัน ้ าลด และการป้องกันก าจัดศัตรูพืช โดยได้เตรียม
หัวเช้ือไตรโคเดอร์ม่า เพื่อฟ้ืนฟูพื้นท่ีเกษตรภายหลงัน ้ าลดรองรับไวแ้ลว้ 

ทั้งน้ี กรมส่งเสริมการเกษตร สั่งการให้ส านักงานเกษตรจงัหวดัในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวนัออก และ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง เฝ้าระวงัและติดตามสถานการณ์ของพายุโซนร้อนก าลงัแรง “คม
ปาซุ” ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและพืชผลทางเกษตรระลอกใหม่ได้ โดยเฉพาะพื้นที่ท่ีเส่ียง
เกิดอุทกภยัฉับพลัน เช่น จันทบุรี ตราด ซ่ึงปัจจุบันมีน ้ าท่วมขงัแลว้ในหลายพื้นท่ี 

 



 
จ่ายเยยีวยา ’ไร่นา’ เสยีหายพุ่ง 5.29 ลา้นไร่ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฉลิมชยั ศรีอ่อน ระบุ ผลกระทบของพายุดีเปรสชัน่เต้ียนหมู่ ประกอบกบัก าลงั
จะมีพายุโซนร้อนก าลงัแรงคมปาซุพดัเขา้สู่ประเทศไทย ส่งผลท าให้หลายพ้ืนท่ีมีฝนตกหนกัติดต่อกนั และมีพ้ืนท่ีการเกษตร
ไดรั้บความเสียหายเป็นจ านวนมาก ดงันั้นจึงไดส้ั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรเฝ้าระวงัพ้ืนท่ีเกิดอุทกภยั พร้อมให้
ค าแนะน าในการดูแลพืชแก่เกษตรกรพ้ืนท่ีประสบอุทกภยั ให้เร่งประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรในพ้ืนท่ี  

ส าหรับพ้ืนท่ีท่ีสถานการณ์อุทกภยัเร่ิมคล่ีคลาย ให้เร่งส ารวจพ้ืนท่ีเกษตรท่ีไดรั้บความเสียหายทนัที และด าเนินการตาม
ระเบียบท่ีก าหนดอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบไดรั้บการเยียวยาอย่างทนัท่วงที ตาม
ระเบียบ กระทรวงการคลงั ว่าดว้ยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และ
หลกัเกณฑ์วิธีปฏิบติัปลีกย่อยเก่ียวกบัการให้ความช่วยเหลือดา้นการเกษตรผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 

คือ ดา้นพืช ชดเชยครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ โดยแบ่งอตัราเป็น ขา้ว ไร่ละ 1,340 บาท พืชไร่และพืชผกั ไร่ละ 
1,980 บาท ไมผ้ลไมย้ืนตน้และอื่นๆ ไร่ละ 4,048 บาท 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เขม้แข็ง ยุติธรรมด ารง ระบุ  จากการส ารวจพ้ืนท่ีประสบอุทกภยัขอ้มูล ณ วนัท่ี 14 ตุลาคม 
2564 พบมีพ้ืนท่ีการเกษตรไดรั้บผลกระทบจ านวน 5,291,726 ไร่ ใน 45 จงัหวดั ไดแ้ก่ ก าแพงเพชร เชียงราย 
เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค ์น่าน แม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ์ แพร่ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก ล าปาง ล าพูน สุโขทยั อุทยัธานี 
กรุงเทพมหานคร ชยันาท ปทุมธานี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สระบุรี อ่างทอง กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี 
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชยัภูมิ เลย นครราชสีมา บุรีรัมย ์ยโสธร ร้อยเอด็ ศรีสะเกษ สุรินทร์ หนองบวัล าภู อ  านาจเจริญ 
อุบลราชธานี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง และสระแกว้  

แบ่งเป็น ขา้ว จ านวน 3,585,259 ไร่ พืชไร่และพืชผกั จ านวน 1,667,388 ไร่ ไมผ้ล ไมย้ืนตน้ และอื่นๆ 
จ านวน 39,079 ไร่ เกษตรกรไดรั้บผลกระทบ จ านวน 453,822 ราย และขณะน้ีไดมี้การประกาศเขตการให้ความ
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยักรณีฉุกเฉินรวมแลว้ 20 จงัหวดั ไดแ้ก่ ก าแพงเพชร ตาก นครสวรรค ์เพชรบูรณ์ พิจิตร ล าปาง 
สุโขทยั อุทยัธานี ชยันาท ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี อ่างทอง กาฬสินธุ์ ชยัภูมิ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ และ
สุพรรณบุรี โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะเร่งด าเนินการตามระเบียบฯ โดยเร็วต่อไป 

  

ส าหรับผลการด าเนินงานส ารวจพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีไดรั้บความเสียหาย ปัจจุบนัด าเนินการจ่ายเงินชดเชยเสร็จส้ินแลว้ 1 

จงัหวดั คือ จงัหวดัแพร่ และด าเนินการบนัทึกขอ้มูลความเสียหายแลว้ 17 จงัหวดั คือ ก าแพงเพชร ตาก นครสวรรค ์น่าน 
เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง สุโขทยั ขอนแก่น ชยัภูมิ นครราชสีมา ชยันาท ลพบุรี และสุพรรณบุรี 
ส่วนจงัหวดัท่ีเหลืออยู่ระหว่างเร่งรัดลงพ้ืนท่ีส ารวจความเสียหาย 

 



 

 

รัฐมนตรีเกษตรฯ ส่งมอบฟ้าทะลายโจร ผา่นกรมส่งเสริมการเกษตร 

รัฐมนตรีเกษตรฯ ส่งมอบฟ้าทะลายโจร ผา่นกรมส่งเสริมการเกษตร ใหเ้กษตรกรน าไป
ขยายพนัธุ์ กวา่ 2 ลา้นตน้ ทัว่ประเทศ 

       ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งมอบตน้พนัธุ์ฟ้า
ทะลายโจร จากโครงการผลิตขยายตน้พนัธ์ุฟ้าทะลายโจร จ านวน 100,000 ตน้ แก่เกษตรกรใน
สงขลา และจ านวนอีก 140,000 ตน้ ในพื้นท่ีภาคใตจ้งัหวดัอ่ืน ๆ โดยนายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผูแ้ทนรับมอบ และมอบหมายใหก้รมส่งเสริมการเกษตร
น าไปส่งมอบใหถึ้งมือเกษตรกรต่อไป ซ่ึงโครงการผลิตขยายตน้พนัธุ์ฟ้าทะลายโจร เป็น
โครงการท่ีเลง็เห็นถึงความส าคญัของพืชสมุนไพรไทย อยา่งฟ้าทะลายโจร ท่ีตอ้งการส่งเสริม
และพฒันาใหพ้ชืสมุนไพรไดข้ยายออกสู่ตลาดในวงกวา้ง และในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ฟ้าทะลายโจรจะช่วยลดความรุนแรงของโรคในผูป่้วยโรคโควิด-19 ในกรณี
อาการยงัไม่หนกัได ้
        ดา้น นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมวา่ โครงการ
ผลิตขยายตน้พนัธ์ุฟ้าทะลายโจร มีเป้าหมายในการผลิตตน้พนัธ์ุฟ้าทะลายโจร ด าเนินการผลิต
โดยศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชรวม 10 ศูนย ์ ไดแ้ก่ จงัหวดัชลบุรี ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช 



บุรีรัมย ์ พิษณุโลก มหาสารคาม ล าพูน สุพรรณบุรี และอุดรธานี ภายใตก้ารก ากบัของกอง
ขยายพนัธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อสนบัสนุนใหเ้กษตรกรและประชาชนทัว่ไป ผา่น
ส านกังานเกษตรจงัหวดัทั้ง 77 จงัหวดัทัว่ประเทศ และศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินคา้เกษตร (ศพก.) จ านวน 882 ศูนย ์ รวมทั้งสนบัสนุนใหแ้ก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ไป
ท่ีมาใชบ้ริการ ณ ท่ีตั้งของศูนยข์ยายพนัธุ์พืชทั้ง 10 แห่ง รวมทั้งส้ิน 2,000,000 ตน้ โดยขณะน้ี
ไดเ้ร่ิมส่งมอบผา่นศูนยข์ยายพนัธุ์พืชรวม 10 ศูนย ์ ไดแ้ก่ จงัหวดัชลบุรี ตรัง นครราชสีมา 
นครศรีธรรมราช บุรีรัมย ์พิษณุโลก มหาสารคาม ล าพูน สุพรรณบุรี และอุดรธานี แลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รมว.เกษตรฯ ส่งมอบฟ้าทะลายโจร 2 ล้านต้น ทั่วประเทศ ให้เกษตรกร
น าไปขยายพนัธ์ุ 

ดร.เฉลมิชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งมอบตน้พนัธุ์ฟ้าทะลายโจร จาก
โครงการผลิตขยายตน้พนัธุ์ฟ้าทะลายโจร จ านวน 100,000 ตน้ แก่เกษตรกรในสงขลา และจ านวนอีก 
140,000 ตน้ ในพื้นท่ีภาคใตจ้งัหวดัอ่ืน ๆ โดยนายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
เป็นผูแ้ทนรับมอบ และมอบหมายใหก้รมส่งเสริมการเกษตรน าไปส่งมอบใหถึ้งมือเกษตรกรต่อไป ซ่ึง
โครงการผลิตขยายตน้พนัธุ์ฟ้าทะลายโจร เป็นโครงการท่ีเลง็เห็นถึงความส าคญัของพืชสมุนไพรไทย อยา่ง
ฟ้าทะลายโจร ท่ีตอ้งการส่งเสริมและพฒันาใหพ้ืชสมุนไพรไดข้ยายออกสู่ตลาดในวงกวา้ง และใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ฟ้าทะลายโจรจะช่วยลดความรุนแรงของโรคในผูป่้วยโรค
โควิด-19 ในกรณีอาการยงัไม่หนกัได ้
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมวา่ โครงการผลิตขยายตน้พนัธุ์ฟ้า
ทะลายโจร มีเป้าหมายในการผลิตตน้พนัธุ์ฟ้าทะลายโจร ด าเนินการผลิตโดยศูนยข์ยายพนัธุ์พืชรวม 10 

ศูนย ์ไดแ้ก่ จงัหวดัชลบุรี ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย ์พิษณุโลก มหาสารคาม ล าพูน 
สุพรรณบุรี และอุดรธานี ภายใตก้ารก ากบัของกองขยายพนัธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อสนบัสนุนให้
เกษตรกรและประชาชนทัว่ไป ผา่นส านกังานเกษตรจงัหวดัทั้ง 77 จงัหวดัทัว่ประเทศ และศูนยเ์รียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) จ านวน 882 ศูนย ์
รวมทั้งสนบัสนุนใหแ้ก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ไปท่ีมาใชบ้ริการ ณ ท่ีตั้งของศูนยข์ยายพนัธุ์พืชทั้ง 10 

แห่ง รวมทั้งส้ิน 2,000,000 ตน้ โดยขณะน้ีไดเ้ร่ิมส่งมอบผา่นศูนยข์ยายพนัธุ์พืชรวม 10 ศูนย ์ไดแ้ก่ 
จงัหวดัชลบุรี ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย ์พิษณุโลก มหาสารคาม ล าพูน สุพรรณบุรี และ
อุดรธานี แลว้ 

 

 

 

 

 



 

เกษตรฯ หนุนปลูกฟา้ทะลายโจรมอบต้นพันธุ์ 2 ล้าน

ต้น 

 

รัฐมนตรีเกษตรฯ ส่งมอบฟ้าทะลายโจร ผา่นกรมส่งเสริมการเกษตร ใหเ้กษตรกร
น าไปขยายพนัธ์ุ กวา่ 2 ลา้นตน้ ทัว่ประเทศ 

16 ตุลาคม 2564 ดร.เฉลิมชยั ศรีออ่น รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่ง
มอบตน้พนัธ์ุฟ้าทะลายโจร จากโครงการผลิตขยายตน้พนัธ์ุฟ้าทะลายโจร จ านวน 
100,000 ตน้ แก่เกษตรกรในสงขลา และจ านวนอีก 140,000 ตน้ ในพื้นท่ีภาคใต้
จงัหวดัอ่ืน ๆ โดยนายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผูแ้ทน
รับมอบ และมอบหมายใหก้รมส่งเสริมการเกษตรน าไปส่งมอบใหถึ้งมือเกษตรกร
ต่อไป ซ่ึงโครงการผลิตขยายตน้พนัธ์ุฟ้าทะลายโจร เป็นโครงการท่ีเลง็เห็นถึง
ความส าคญัของพชืสมุนไพรไทย อยา่งฟ้าทะลายโจร ท่ีตอ้งการส่งเสริมและพฒันาให้
พืชสมุนไพรไดข้ยายออกสู่ตลาดในวงกวา้ง และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ฟ้าทะลายโจรจะช่วยลดความรุนแรงของโรคในผูป่้วยโรคโควิด-19 ใน
กรณีอาการยงัไม่หนกัได ้ 



ดา้น นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กลา่วเพิ่มเติมวา่ 
โครงการผลิตขยายตน้พนัธ์ุฟ้าทะลายโจร มีเป้าหมายในการผลิตตน้พนัธ์ุฟ้าทะลายโจร 
ด าเนินการผลิตโดยศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชรวม 10 ศูนย ์ไดแ้ก่ จงัหวดัชลบุรี ตรัง 
นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย ์พษิณุโลก มหาสารคาม ล าพนู สุพรรณบุรี และ
อุดรธานี ภายใตก้ารก ากบัของกองขยายพนัธ์ุพืช กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อ
สนบัสนุนใหเ้กษตรกรและประชาชนทัว่ไป ผา่นส านกังานเกษตรจงัหวดัทั้ง 77 

จงัหวดัทัว่ประเทศ และศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) 
จ านวน 882 ศูนย ์รวมทั้งสนบัสนุนใหแ้ก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ไปท่ีมาใชบ้ริการ 
ณ ท่ีตั้งของศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชทั้ง 10 แห่ง รวมทั้งส้ิน 2,000,000 ตน้ โดยขณะน้ีไดเ้ร่ิม
ส่งมอบผา่นศูนยข์ยายพนัธ์ุพชืรวม 10 ศูนย ์ไดแ้ก่ จงัหวดัชลบุรี ตรัง นครราชสีมา 
นครศรีธรรมราช บุรีรัมย ์พิษณุโลก มหาสารคาม ล าพูน สุพรรณบุรี และอุดรธานี แลว้ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เกษตรจังหวดัเชียงใหม่ สานต่อนโยบายตลาดเกษตรกร
เชียงใหม่ สินค้าเกษตรปลอดภัย ห่างไกลโควดิ-19 
นางนนัทิยา ดวงไทย หวัหนา้กลุม่ส่งเสริมและพฒันาการผลิตรักษาราชการแทนเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ พร้อมเจา้หนา้ท่ี 
ตรวจสารพิษตกคา้งในผลผลิตท่ีเกษตรกรน ามาจ าหน่าย ณ ตลาดเกษตรกรกรเชียงใหม่ โดยมีร้านท่ีมาจ าหน่ายคร้ังน้ีจ านวน 
50 ร้านคา้ สินคา้ท่ีน ามาจ าหน่ายมีทั้ง พืช ผกั ผลไม ้อาหารแปรรูป เคร่ืองนุ่งห่ม ซ่ึงทางส านกังานเกษตรจงัหวดัไดก้ าหนด
มาตรการดา้นคุณภาพความปลอดภยัของสินคา้เกษตรท่ีน ามาจ าหน่าย จึงจดัให้มีการตรวจหาสารพิษตกคา้งในพืชผกัท่ี
เกษตรกรน ามาจ าหน่ายเป็นประจ า ดว้ยชุดทดสอบ GT Test Kit ซ่ึงคร้ังน้ีไดต้รวจพืชผกัจ านวน 23 ชนิด พบว่า
พืชผกัท่ีเกษตรกรน ามาจ าหน่ายไม่พบสารพิษตกคา้ง  พร้อมกนัน้ีส านกังานเกษตรจงัหวดัได ้ด าเนินการตามมาตรการการ
จดัการสถานการณ์โควิด-19 โดยให้ผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการและผูจ้  าหน่ายสินคา้ ตอ้งสวมใส่หนา้กากอนามยัตลอดเวลา เวน้
ระยะห่าง มีแผงพลาสติกกั้นระหว่างร้านและระหว่างผูซ้ื้อกบัผูจ้  าหน่าย จดัให้มีทางเขา้ออกทางเดียว และวดัอุณภูมิพร้อม
เจลแอลกอฮอลล์า้งมือก่อนเขา้ใชบ้ริการ จึงขอใหผู้ม้าใชบ้ริการแห่งน้ีมัน่ใจนอกจากไดอุ้ปโภคบริโภคสินคา้ท่ีปลอดภยั ไม่
มีสารพิษตกคา้งแลว้ยงัมีการด าเนินมาตรการของศนูยค์วบคุมโรคอยา่งเคร่งครัดเพื่อความปลอดภยัของผูบ้ริโภคอยา่ง
แทจ้ริง 

 

จึงขอเชิญชวนอุดหนุนสินคา้เกษตรดีมีคุณภาพไดท่ี้ตลาดเกษตรกรเชียงใหม่ วนัองัคาร และวนัศุกร์ทุกสัปดาห์ เวลา 
07.00น.ถึงเวลาประมาณ 13.00น. ณ บริเวณท่ีจอดรถดา้นหลงัส านกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ ศูนยร์าชการจงัหวดั
เชียงใหม่ต.ชา้งเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม ่



 

“ตลาดเกษตรกรเชียงใหม่ สินค้าเกษตรปลอดภัย 
ห่างไกลโควดิ-19” 
15 ต.ค. 64 

 

วนัท่ี 15 ตุลาคม 2564 เวลา09.00น.นางนนัทิยา ดวงไทย หวัหนา้กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิตรักษาราชการ
แทนเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ พร้อมเจา้หนา้ท่ี ตรวจสารพิษตกคา้งในผลผลิตท่ีเกษตรกรน ามาจ าหน่าย ณ ตลาดเกษตรกรกร
เชียงใหม่ โดยมีร้านท่ีมาจ าหน่ายคร้ังน้ีจ านวน 50 ร้านคา้ สินคา้ท่ีน ามาจ าหน่ายมีทั้ง พืช ผกั ผลไม ้อาหารแปรรูป 
เคร่ืองนุ่งห่ม ซ่ึงทางส านกังานเกษตรจงัหวดัไดก้ าหนดมาตรการดา้นคุณภาพความปลอดภยัของสินคา้เกษตรท่ีน ามา
จ าหน่าย จึงจดัให้มีการตรวจหาสารพิษตกคา้งในพืชผกัท่ีเกษตรกรน ามาจ าหน่ายเป็นประจ า ดว้ยชุดทดสอบ GT Test 

Kit ซ่ึงคร้ังน้ีไดต้รวจพืชผกัจ านวน 23 ชนิด พบว่าพืชผกัท่ีเกษตรกรน ามาจ าหน่ายไม่พบสารพิษตกคา้ง พร้อมกนัน้ี
ส านกังานเกษตรจงัหวดัได ้ด าเนินการตามมาตรการการจดัการสถานการณ์โควิด-19 โดยให้ผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการและผู ้
จ  าหน่ายสินคา้ ตอ้งสวมใส่หนา้กากอนามยัตลอดเวลา เวน้ระยะห่าง มีแผงพลาสติกกั้นระหว่างร้านและระหว่างผูซ้ื้อกบัผู ้
จ  าหน่าย จดัให้มีทางเขา้ออกทางเดียว และวดัอุณภูมิพร้อมเจลแอลกอฮอลล์า้งมือก่อนเขา้ใชบ้ริการ จึงขอใหผู้ม้าใชบ้ริการ
แห่งน้ีมัน่ใจนอกจากไดอุ้ปโภคบริโภคสินคา้ท่ีปลอดภยั ไม่มีสารพิษตกคา้งแลว้ยงัมีการด าเนินมาตรการของศนูยค์วบคุม
โรคอยา่งเคร่งครัดเพื่อความปลอดภยัของผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง จึงขอเชิญชวนอุดหนุนสินคา้เกษตรดีมีคุณภาพไดท่ี้ตลาด
เกษตรกรเชียงใหม่ วนัองัคาร และวนัศุกร์ทุกสัปดาห์ เวลา 07.00น.ถึงเวลาประมาณ 13.00น. ณ บริเวณท่ีจอดรถ
ดา้นหลงัส านกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ ศูนยร์าชการจงัหวดัเชียงใหม่ต.ชา้งเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

 

 



 


