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https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_225833 

 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีความห่วงใยเกษตรกรผู้ประสบเหตุอุทกภัย จากเหตุพายุ
ดีเปรสชัน มู่หลาน และร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย และประเทศ
ลาวตอนบน ส่งผลให้บางพ้ืนที่ของประเทศเกิดน้ าท่วมฉับพลันและน้ าป่าไหลหลากในหลายพ้ืนที่ จึงได้สั่งการ
ให้หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การช่วยเหลือและเตรียมการรับมือรองรับเกษตรกร 
ผู้ประสบภัย 

โดยในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ติดตามสถานการณ์การอุทกภัยจากพายุดังกล่าว โดยได้รับ
รายงานพ้ืนที่การเกษตรได้รับผลกระทบในพ้ืนที่ 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน แพร่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พะเยา น่าน สุโขทัย อุตรดิตถ์ เลย หนองคาย และจังหวัดอุบลราชธานี 
เกษตรกรได้รับผลกระทบ จ านวน 23,182 ราย มีพ้ืนที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหายจ านวน 88,305.25 ไร่ 
แยกเป็นข้าว 71 ,695.75 ไร่ พืชไร่ละพืชผัก 14 ,758.75 ไร่ ไม้ผลไม้ผืนต้นและอ่ืนๆ 1 ,870.75 ไร่ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2565) และขณะนี้อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่เข้าไปส ารวจความเสียหาย     
จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมการส ารวจและช่วยเหลือ
เกษตรกรรองรับภายหลังน้ าลด ทั้งการลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจพ้ืนที่ความเสียหาย การเตรียมผลิตพืชพันธุ์ดี และ
การเตรียมเชื้อราไตรโคเดอร์มา ให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร  การเตรียมผลิตพืชพันธุ์ดี 
ด าเนินการโดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชทั้ง 10 ศูนย์ และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ภายใต้โครงการ
ผลิตพืชพันธุ์ดีเพ่ือส ารองในกรณีช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย และใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริม
การเกษตร ซึ่งได้ด าเนินการเพาะพันธุ์เตรียมพร้อมรับมืออยู่เป็นประจ า โดยเฉพาะพืชพันธุ์ที่เกษตรกรนิยม
เพาะปลูกและรับประทาน อาทิ พริก มะเขือเปราะ มะเขือเทศ มะเขือยาว มะเขือพวง กะเพรา แมงลัก 
กระเจี๊ยบเขียว กล้วยน้ าว้า มะละกอ ทุเรียน กาแฟ กระท่อม เป็นต้น การสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มา     
มานั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจะท าการสนับสนุนหัวเชื้อชั้นขยาย จ านวน 5,500 ขวด ซึ่งเมื่อน ามาขยายเป็น
เชื้อราไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้ ได้เพ่ิมถึง 137,500 กิโลกรัม และสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มา มาพร้อมใช้ 
อีกจ านวน 9,600 กิโลกรัม ซึ่งเชื้อราไตรโคเดอร์มา สามารถใช้ในการควบคุมโรคพืชได้หลายชนิด ทั้งบริเวณ
ราก ล าต้น และใบ เช่น โรครากเน่าโคนเน่า โรคใบติดของทุเรียน โรคเน่าคอดิน โรคกาบใบแห้งของข้าว     
โรคเหี่ยว โรคแอนแทรคโนสของพริก เป็นต้น โดยเกษตรกรสามารถขอรับเชื้อราไตรโคเดอร์มา ได้ที่ ส านักงาน
เกษตรจังหวัด และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) ส าหรับในส่วนเกณฑ์การให้ความ
ช่วยเหลือยังคงเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
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กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 ในอัตราดังนี้ ข้าว 1,340 บาทต่อไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,980 บาท
ต่อไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ 4,048 บาทต่อไร่ ตามพ้ืนที่เสียหายจริงไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ทั้งนี้เป็นไป
ตามที่อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

 
https://www.thaipost.net/public-relations-news/203248/ 

 

 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยเกษตรกรผู้ประสบเหตุอุทกภัย จากเหตุพายุ
ดีเปรสชัน มู่หลาน และร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย และประเทศ
ลาวตอนบน ส่งผลให้บางพ้ืนที่ของประเทศเกิดน้ าท่วมฉับพลันและน้ าป่าไหลหลากในหลายพ้ืนที่ จึงได้สั่งการ
ให้หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การช่วยเหลือและเตรียมการรับมือรองรับเกษตรกร
ผู้ประสบภัย โดยในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ติดตามสถานการณ์การอุทกภัยจากพายุดังกล่าว โดย
ได้รับรายงานพ้ืนที่การเกษตรได้รับผลกระทบในพ้ืนที่ 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร เชียงราย 
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พะเยา น่าน สุโขทัย อุตรดิตถ์ เลย หนองคาย และจังหวัด
อุบลราชธานี เกษตรกรได้รับผลกระทบ จ านวน 23,182 ราย มีพ้ืนที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหายจ านวน 
88,305.25 ไร่ แยกเป็นข้าว 71,695.75 ไร่ พืชไร่ละพืชผัก 14,758.75 ไร่ ไม้ผลไม้ผืนต้นและอ่ืนๆ 
1,870.75 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2565) และขณะนี้อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่เข้าไปส ารวจ
ความเสียหาย จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมการส ารวจ
และช่วยเหลือเกษตรกรรองรับภายหลังน้ าลด ทั้งการลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจพ้ืนที่ความเสียหาย การเตรียมผลิตพืช
พันธุ์ดี และการเตรียมเชื้อราไตรโคเดอร์มา ให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร การเตรียมผลิตพืชพันธุ์
ดี ด าเนินการโดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชทั้ง 10 ศูนย์ และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ภายใต้โครงการ
ผลิตพืชพันธุ์ดีเพ่ือส ารองในกรณีช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย และใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริม
การเกษตร ซึ่งได้ด าเนินการเพาะพันธุ์เตรียมพร้อมรับมืออยู่เป็นประจ า โดยเฉพาะพืชพันธุ์ที่เกษตรกรนิยม
เพาะปลูกและรับประทาน อาทิ พริก มะเขือเปราะ มะเขือเทศ มะเขือยาว มะเขือพวง กะเพรา แมงลัก 
กระเจี๊ยบเขียว กล้วยน้ าว้า มะละกอ ทุเรียน กาแฟ กระท่อม เป็นต้น  

การสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มา มานั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจะท าการสนับสนุนหัวเชื้อชั้นขยาย 
จ านวน 5,500 ขวด ซึ่งเมื่อน ามาขยายเป็นเชื้อราไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้ ได้เพ่ิมถึง 137,500 กิโลกรัม และ
สนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มา มาพร้อมใช้ อีกจ านวน 9 ,600 กิโลกรัม ซึ่งเชื้อราไตรโคเดอร์มา สามารถใช้   
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ในการควบคุมโรคพืชได้หลายชนิด ทั้งบริเวณราก ล าต้น และใบ เช่น โรครากเน่าโคนเน่า โรคใบติดของทุเรียน 
โรคเน่าคอดิน โรคกาบใบแห้งของข้าว โรคเหี่ยว โรคแอนแทรคโนสของพริก เป็นต้น โดยเกษตรกรสามารถ
ขอรับเชื้อราไตรโคเดอร์มา ได้ที่ ส านักงานเกษตรจังหวัด และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
(ศทอ.) ส าหรับในส่วนเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือยังคงเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้
ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 ในอัตราดังนี้ ข้าว 1,340 บาทต่อไร่ 
พืชไร่และพืชผัก 1,980 บาทต่อไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ 4 ,048 บาทต่อไร่ ตามพ้ืนที่เสียหายจริงไม่เกิน
ครัวเรือนละ 30 ไร่ ทั้งนี้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว 
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14 จังหวัด เจอพายุมู่หลาน พ้ืนที่การเกษตรเสียหายจ านวน 88,305.25 ไร่ ข้าวมากสุด 
71,695.75 ไร่ กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมช่วยเหลือเกษตรกร ตามเกณฑ์ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า     
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยเกษตรกรผู้ประสบเหตุ
อุทกภัย จากเหตุพายุดีเปรสชั่น มู่หลาน และร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย และประเทศลาวตอนบน ส่งผลให้บางพ้ืนที่ของประเทศเกิดน้ าท่วมฉับพลันและน้ าป่าไหลหลาก
ในหลายพ้ืนที่ จึงได้สั่งการให้หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การช่วยเหลื อและเตรียมการ
รับมือรองรับเกษตรกรผู้ประสบภัย  

โดยในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้ติดตามสถานการณ์การอุทกภัยจากพายุดังกล่าว โดยได้รับ
รายงานพ้ืนที่การเกษตรได้รับผลกระทบในพ้ืนที่ 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน แพร่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พะเยา น่าน สุโขทัย อุตรดิตถ์ เลย หนองคาย และจังหวัดอุบลราชธานี 
เกษตรกรได้รับผลกระทบ จ านวน 23,182 ราย มีพ้ืนที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหายจ านวน 88,305.25 ไร่ 
แยกเป็นข้าว 71,695.75 ไร่ พืชไร่ละพืชผัก 14 ,758.75 ไร่ ไม้ผลไม้ผืนต้นและอ่ืน ๆ 1 ,870.75 ไร่ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2565) และขณะนี้อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่เข้าไปส ารวจความเสียหาย     
จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมการส ารวจและช่วยเหลือ
เกษตรกรรองรับภายหลังน้ าลด ทั้งการลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจพ้ืนที่ความเสียหาย การเตรียมผลิตพืชพันธุ์ดี และ
การเตรียมเชื้อราไตรโคเดอร์มา ให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ทั้งนี้ การเตรียมผลิตพืชพันธุ์ดี 
ด าเนินการโดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชทั้ง 10 ศูนย์ และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ภายใต้โครงการ
ผลิตพืชพันธุ์ดีเพ่ือส ารองในกรณีช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย และใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริม
การเกษตร ซึ่งได้ด าเนินการเพาะพันธุ์เตรียมพร้อมรับมืออยู่เป็นประจ า โดยเฉพาะพืชพันธุ์ที่เกษตรกรนิยม
เพาะปลูกและรับประทาน อาทิ พริก มะเขือเปราะ มะเขือเทศ มะเขือยาว มะเขือพวง กะเพรา แมงลัก 
กระเจี๊ยบเขียว กล้วยน้ าว้า มะละกอ ทุเรียน กาแฟ กระท่อม เป็นต้น  
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การสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มามานั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจะท าการสนับสนุนหัวเชื้อชั้นขยาย 
จ านวน 5,500 ขวด ซึ่งเมื่อน ามาขยายเป็นเชื้อราไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้ได้เพ่ิมถึง 137,500 กิโลกรัม และ
สนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มามาพร้อมใช้ อีกจ านวน 9 ,600 กิโลกรัม ซึ่งเชื้อราไตรโคเดอร์มาสามารถใช้ใน
การควบคุมโรคพืชได้หลายชนิด ทั้งบริเวณราก ล าต้น และใบ เช่น โรครากเน่าโคนเน่า โรคใบติดของทุเรียน 
โรคเน่าคอดิน โรคกาบใบแห้งของข้าว โรคเหี่ยว โรคแอนแทรคโนสของพริก เป็นต้น โดยเกษตรกรสามารถ
ขอรับเชื้อราไตรโคเดอร์มาได้ที่ส านักงานเกษตรจังหวัด และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
(ศทอ.) ส าหรับในส่วนเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือยังคงเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้
ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 ในอัตราดังนี้ ข้าว 1,340 บาทต่อไร่ 
พืชไร่และพืชผัก 1,980 บาทต่อไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืน ๆ 4,048 บาทต่อไร่ ตามพ้ืนที่เสียหายจริงไม่เกิน
ครัวเรือนละ 30 ไร่ ทั้งนี้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือผู้ว่าราชการจังหวัด      
ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว 
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นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยเกษตรกรผู้ประสบเหตุอุทกภัย จากเหตุพายุ
ดีเปรสชัน มู่หลาน และร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย และประเทศ
ลาวตอนบน ส่งผลให้บางพ้ืนที่ของประเทศเกิดน้ าท่วมฉับพลันและน้ าป่าไหลหลากในหลายพ้ืนที่  จึงได้สั่งการ
ให้หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การช่วยเหลือและเตรียมการรับมือรองรับเกษตรกร
ผู้ประสบภัย 

โดยในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ติดตามสถานการณ์การอุทกภัยจากพายุดังกล่าว โดยได้รับ
รายงานพ้ืนที่การเกษตรได้รับผลกระทบในพ้ืนที่ 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน แพร่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พะเยา น่าน สุโขทัย อุตรดิตถ์ เลย หนองคาย และจังหวัดอุบลราชธานี 
เกษตรกรได้รับผลกระทบ จ านวน 23,182 ราย มีพ้ืนที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหายจ านวน 88,305.25 ไร่ 
แยกเป็นข้าว 71,695.75 ไร่ พืชไร่ละพืชผัก 14,758.75 ไร่ ไม้ผลไม้ผืนต้นและอ่ืนๆ 1,870.75 ไร่ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2565) และขณะนี้อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่เข้าไปส ารวจความเสียหาย     
จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมการส ารวจและช่วยเหลือ
เกษตรกรรองรับภายหลังน้ าลด ทั้งการลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจพ้ืนที่ความเสียหาย การเตรียมผลิตพืชพันธุ์ดี และ
การเตรียมเชื้อราไตรโคเดอร์มา ให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร  การเตรียมผลิตพืชพันธุ์ดี 
ด าเนินการโดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชทั้ง 10 ศูนย์ และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ภายใต้โครงการ
ผลิตพืชพันธุ์ดีเพ่ือส ารองในกรณีช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย และใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริม
การเกษตร ซึ่งได้ด าเนินการเพาะพันธุ์เตรียมพร้อมรับมืออยู่เป็นประจ า โดยเฉพาะพืชพันธุ์ที่เกษตรกรนิยม



9 

 

เพาะปลูกและรับประทาน อาทิ พริก มะเขือเปราะ มะเขือเทศ มะเขือยาว มะเขือพวง กะเพรา แม งลัก 
กระเจี๊ยบเขียว กล้วยน้ าว้า มะละกอ ทุเรียน กาแฟ กระท่อม เป็นต้น 

การสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มา มานั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจะท าการสนับสนุนหัวเชื้อชั้นขยาย 
จ านวน 5,500 ขวด ซึ่งเมื่อน ามาขยายเป็นเชื้อราไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้ ได้เพ่ิมถึง 137,500 กิโลกรัม และ
สนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มา มาพร้อมใช้ อีกจ านวน 9,600 กิโลกรัม ซึ่งเชื้อราไตรโคเดอร์มา สามารถใช้ใน
การควบคุมโรคพืชได้หลายชนิด ทั้งบริเวณราก ล าต้น และใบ เช่น โรครากเน่าโคนเน่า โรคใบติดของทุเรียน 
โรคเน่าคอดิน โรคกาบใบแห้งของข้าว โรคเหี่ยว โรคแอนแทรคโนสของพริก เป็นต้น โดยเกษตรกรสามารถ
ขอรับเชื้อราไตรโคเดอร์มา ได้ที่ ส านักงานเกษตรจังหวัด และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
(ศทอ.) ส าหรับในส่วนเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือยังคงเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้
ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 ในอัตราดังนี้ ข้าว 1,340 บาทต่อไร่ 
พืชไร่และพืชผัก 1,980 บาทต่อไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ 4,048 บาทต่อไร่ ตามพ้ืนที่เสียหายจริงไม่เกิน
ครัวเรือนละ 30 ไร่ ทั้งนี้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือผู้ว่าราชการจังหวัด       
ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220818124058450 

 
นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ าแก้ว หมู่ที่ 6 
ต าบลหน้าเขา อ าเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยมีนายช านาญ นุ่นด า เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน 

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุ เคราะห์ฯ เป็นโครงการส าคัญตามนโยบาย            
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการให้บริการแก่เกษตรกร โดยการถ่ายทอดความรู้
และแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรในพ้ืนที่ในคราวเดียวกัน เกษตรกรจะได้รับทั้งความรู้ด้านวิชาการ และบริการ
แก้ไขปัญหาแบบครบวงจรในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านดิน น้ า พืช ปศุสัตว์ ประมง สหกรณ์ บัญชี กฎหมาย และอ่ืนๆ 
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะน าบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาให้บริการ
แก่พ่ีน้องเกษตรกรถึงในพ้ืนที่มีการจ าหน่ายสินค้าคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และการ
ให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการทางการเกษตร กว่า 350 ราย 

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้เกษตรกรที่ประสบ
ปัญหาด้านการเกษตร สามารถเข้าถึงบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้รับความรู้ด้านวิชาก าร และได้รับ       
การแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร ในคราวเดียวกัน เป็นการสร้างภาพพจน์ และภาพลักษณ์      
ด้านวิชาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อประชาชน 
บูรณาการร่วมกับโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่  โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้บริการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ จ านวน 18 คลินิก ได้แก่ คลินิกดิน, คลินิกพืช, คลินิกปศุสัตว์, คลินิกประมง, คลินิกสหกรณ์, 
คลินิกกฎหมายส.ป.ก., คลินิกบัญชี, คลินิกชลประทาน, คลินิกข้าว , คลินิกยางพารา คลินิกส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร, คลินิกอารักขาพืช, คลินิกสุขภาพของเกษตรกร, คลินิกสภาเกษตรกร, คลินิกประเมินผล, 
ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันกระบี่, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ และคลินิกอ่ืน ๆ ประกอบด้วย นิทรรศการ
ส่งเสริมการเกษตร นิทรรศการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ และการฝึกอาชีพ 
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“จังหวัดเชียงใหม่ รณรงค์บริโภคล าไย โดยจัดเป็นอาหารว่างทุกครั้งที่มีการประชุม ของส่วนราชการ

ในจังหวัด” 
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัด

เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ จังหวัด          
ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมพัฒนาชุมชน อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 
การรายงานผลการด าเนินงานกองทุนฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมสมาชิก รายละเอียดลูกหนี้ การเบิกจ่าย
งบประมาณกองทุน ในโอกาสนี้ นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อม น.ส.เกษราภรณ์ นิราศชล 
เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งน าผลผลิตล าไยสดจากเกษตรกรแปลงใหญ่
เชียงใหม่ จัดชุดอาหารว่างในการประชุม ตามแนวนโยบายของ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการกระตุ้นการบริโภค 
สนับสนุนผลผลิตจากเกษตรกร ซึ่งส านักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายเจริญ สีวาโย พัฒนาการ
จังหวัด สนับสนุนผลผลิตล าไยคุณภาพเป็นชุดอาหารว่าง ในการประชุมดังกล่าวในครั้งนี้ 

ส่วนทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวขอบคุณหน่วยงานราชการ ส านักงานพัฒนาชุมชน
ร่วมกับทางส านักงานเกษตรจังหวัด ที่สนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรด าเนินการดังกล่าว จึงขอเชิญชวนให้
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายอ าเภอทุกอ าเภอ พิจารณาเลือก “ล าไยสด” 
เป็นอาหารว่างในการจัดประชุม หรือกิจกรรมตามความเหมาะสม เพ่ือร่วมกันช่วยเหลือเกษตรกรและกระจาย
ผลผลิตล าไยออกสู่ท้องตลาดต่อไป 
 
 
 
 
 


