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สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 27 ตุลาคม 256๕  
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

เตรียมสนับสนุนท่อนพันธุ์    
มันส ำปะหลัง 

1. กรมส่งเสริมกำรเกษตร เตรียมสนับสนุนท่อนพันธุ์
มันส ำปะหลัง ช่วยเกษตรกรลดผลกระทบโรคใบด่ำง-
น  ำท่วมซ  ำ 

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์  

เตรียมสนับสนุนท่อนพันธุ์    
มันส ำปะหลัง 

2. กรมส่งเสริมกำรเกษตร เตรียมท่อนพันธุ์มันส ำปะหลัง 
แจกเกษตรกรลดผลกระทบโรคใบด่ำง-น  ำท่วมซ  ำ 

สยำมรัฐออนไลน์  

เตรียมสนับสนุนท่อนพันธุ์    
มันส ำปะหลัง 

3. กรมส่งเสริมกำรเกษตร เตรียมสนับสนุนท่อนพันธุ์      
มันส ำปะหลัง 

เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์  

เตรียมสนับสนุนท่อนพันธุ์    
มันส ำปะหลัง 

4. กรมส่งเสริมกำรเกษตร เตรียมลดผลกระทบโรคใบด่ำง-
น  ำท่วมซ  ำ 

เว็บไซต์เนชั่น  

เตรียมสนับสนุนท่อนพันธุ์    
มันส ำปะหลัง 

5. กรมส่งเสริมกำรเกษตร เตรียมสนับสนุนท่อนพันธุ์      
มันส ำปะหลัง ช่วยเกษตรกรลดผลกระทบโรคใบด่ำง-น  ำ
ท่วมซ  ำ 

สยำมธุรกิจออนไลน์ 

เตรียมสนับสนุนท่อนพันธุ์    
มันส ำปะหลัง 

6. กรมส่งเสริมกำรเกษตร เตรียมสนับสนุนท่อนพันธุ์     
มันส ำปะหลัง ช่วยเกษตรกรลดผลกระทบโรคใบด่ำง-น  ำ
ท่วมซ  ำ 

Facebook เรื่องเล่ำ ข่ำวเกษตร  

เตรียมสนับสนุนท่อนพันธุ์    
มันส ำปะหลัง 

7. กรมส่งเสริมกำรเกษตร เตรียมสนับสนุนท่อนพันธุ์      
มันส ำปะหลัง ช่วยเกษตรกรลดผลกระทบโรคใบด่ำง-น  ำ
ท่วมซ  ำ 

ส ำนักข่ำวไทยมุงออนไลน์  

เตรียมสนับสนุนท่อนพันธุ์    
มันส ำปะหลัง 

8. กรมส่งเสริมกำรเกษตร เตรียมสนับสนุนท่อนพันธุ์     
มันส ำปะหลัง ช่วยเกษตรกรลดผลกระทบโรคใบด่ำง-น  ำ
ท่วมซ  ำ 

kitdeenews 

เตรียมสนับสนุนท่อนพันธุ์    
มันส ำปะหลัง 

9. กรมส่งเสริมกำรเกษตร เตรียมสนับสนุนท่อนพันธุ์     
มันส ำปะหลัง ช่วยเกษตรกรลดผลกระทบโรคใบด่ำง-น  ำ
ท่วมซ  ำ 

บำงกอกทูเดย์ออนไลน์  

เตรียมสนับสนุนท่อนพันธุ์    
มันส ำปะหลัง 

10. สนั บสนุนท่ อนพันธุ์ มั น ช่ วยเกษตรกรประสบ          
โรคใบด่ำง-น  ำท่วม 

ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์  

 
 
 

 



2 

 

 
https://www.bangkokbiznews.com/news/news-update/1034375 

 
นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร เปิดเผยว่ำ จำกกำรลงพื นที่ส ำรวจและช่วยเหลือเกษตรกร  

ที่ได้รับผลกระทบจำกอุทกภัย พบว่ำ มีพื นที่เพำะปลูกมันส ำปะหลังได้รับควำมเสียหำยประมำณ 1.23 ล้ำนไร่ จำกพื นที่
เพำะปลูกทั งประเทศกว่ำ 9.32 ล้ำนไร่ โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตร ได้สั่งกำรให้ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์      
ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหำสำรคำม และศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัด
อุดรธำนีเร่งด ำเนินกำรผลิตท่อนพันธุ์เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื นที่ประสบภัยแล้ว 

ประกอบกับที่ผู้แทนสมำคมมันส ำปะหลัง 4 สมำคม ได้แก่ สมำคมกำรค้ำมันส ำปะหลังไทย สมำคมโรงงำนผลิตภัณฑ์
มันส ำปะหลังไทย สมำคมแป้งมันส ำปะหลังไทย และสมำคมโรงงำนผู้ผลิตมันส ำปะหลังภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้ำพบ
เพ่ือหำรือถึงผลกระทบและเสนอควำมต้องกำรของพ่ีน้องเกษตรกรจำกกรณีของโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง รวมถึงเสนอ          
ขอสนับสนุนกำรด ำเนินกำรในเรื่อง 1) กำรส ำรวจพื นที่ระบำด 2) กำรสนับสนุนต้นพันธุ์มันส ำปะหลังสะอำดและทนทำนโรค
ใบด่ำงจำกพื นที่สีเขียวแจกจ่ำยพื นที่สีแดง 3) กำรผลิตต้นพันธุ์มันส ำปะหลังสะอำดต่อเนื่องในพื นที่สีเขียว 4) กำรวิจัยทดสอบ
พันธุ์ทนทำนและผลผลิตอย่ำงต่อเนื่อง และ 5) กำรวิจัยทดสอบกำรเขตกรรม เช่น กำรใช้สำรเพ่ิมควำมสมบูรณ์และ        
กำรเจริญเติบโต 

อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวอีกว่ำ ส ำหรับกำรส ำรวจพื นที่กำรเกษตรที่ได้รับผลกระทบจำกอุทกภัยล่ำสุด 
พบว่ำมีพื นที่กำรเกษตรที่คำดว่ำจะได้รับผลกระทบจำกอุทกภัยรวม 58 จังหวัด พื นที่รวม 4,897,404.25 ไร่ แบ่งเป็น ข้ำว 
3,292,787.00 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,551,220.00 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืน ๆ 53,397.25 ไร่ เกษตรกรได้รับ
ผลกระทบรวม 580,787 รำย (ข้อมูล ณ วันที่  26 ตุลำคม 2565) ทั งนี  มีกำรประกำศเขตให้ควำมช่วยเหลือแล้ว         
52 จังหวัด 

 ส ำหรับเกณฑ์กำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้ำนพืช ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงิน   
ทดรองรำชกำรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินทดรองรำชกำร            
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำน
กำรเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 ทั งนี  เกษตรกรต้องขึ นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรกับกรมส่งเสริมกำรเกษตรก่อนเกิดภัย มีพื นที่เสียหำยจริง อยู่ในพื นที่ประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือฯ และให้
กำรช่วยเหลือไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ โดยมีอัตรำกำรให้ควำมช่วยเหลือ จ ำแนกเป็น ข้ำว 1,340 บำทต่อไร่ พืชไร่และ
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พืชผัก 1,980 บำทต่อไร่ และไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ 4,048 บำทต่อไร่ ซึ่งกรมส่งเสริมกำรเกษตร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
สนับสนุนชีวภัณฑ์ ท่อนพันธุ์ และให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้ำนพืช ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังโดย
เร่งด่วน  และส ำหรับกรณีโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง กรมส่งเสริมกำรเกษตรได้เร่งด ำเนินกำรช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบผ่ำนคณะอนุกรรมกำรบริหำรจัดกำรโรคใบด่ำงมันส ำปะหลังแล้ว 
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https://siamrath.co.th/n/394110 

 
 

นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร เปิดเผยว่ำ จำกกำรลงพื นที่ส ำรวจและช่วยเหลือเกษตรกร  
ที่ได้รับผลกระทบจำกอุทกภัย พบว่ำ มีพื นที่เพำะปลูกมันส ำปะหลังได้รับควำมเสียหำยประมำณ 1.23 ล้ำนไร่ จำกพื นที่
เพำะปลูกทั งประเทศกว่ำ 9.32 ล้ำนไร่ โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตร ได้สั่งกำรให้ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์      
ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหำสำรคำม และศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัด
อุดรธำนีเร่งด ำเนินกำรผลิตท่อนพันธุ์เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื นที่ประสบภัยแล้ว 

ประกอบกับที่ผู้แทนสมำคมมันส ำปะหลัง 4 สมำคม ได้แก่ สมำคมกำรค้ำมันส ำปะหลังไทย สมำคมโรงงำนผลิตภัณฑ์
มันส ำปะหลังไทย สมำคมแป้งมันส ำปะหลังไทย และสมำคมโรงงำนผู้ผลิตมันส ำปะหลังภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้ำพบ
เพ่ือหำรือถึงผลกระทบและเสนอควำมต้องกำรของพ่ีน้องเกษตรกรจำกกรณีของโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง รวมถึงเสนอ          
ขอสนับสนุนกำรด ำเนินกำรในเรื่อง 1) กำรส ำรวจพื นที่ระบำด 2) กำรสนับสนุนต้นพันธุ์มันส ำปะหลังสะอำดและทนทำนโรค
ใบด่ำงจำกพื นที่สีเขียวแจกจ่ำยพื นที่สีแดง 3) กำรผลิตต้นพันธุ์มันส ำปะหลังสะอำดต่อเนื่องในพื นที่สีเขียว 4) กำรวิจัยทดสอบ
พันธุ์ทนทำนและผลผลิตอย่ำงต่อเนื่อง และ 5) กำรวิจัยทดสอบกำรเขตกรรม เช่น กำรใช้สำรเพ่ิมควำมสมบูรณ์และ        
กำรเจริญเติบโต 

อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวอีกว่ำ ส ำหรับกำรส ำรวจพื นที่กำรเกษตรที่ได้รับผลกระทบจำกอุทกภัยล่ำสุด 
พบว่ำมีพื นที่กำรเกษตรที่คำดว่ำจะได้รับผลกระทบจำกอุทกภัยรวม 58 จังหวัด พื นที่รวม 4,897,404.25 ไร่ แบ่งเป็น ข้ำว 
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3,292,787.00 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,551,220.00 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืน ๆ 53,397.25 ไร่ เกษตรกรได้รับ
ผลกระทบรวม 580,787 รำย (ข้อมูล ณ วันที่  26 ตุลำคม 2565) ทั งนี  มีกำรประกำศเขตให้ควำมช่วยเหลือแล้ว         
52 จังหวัด 

 ส ำหรับเกณฑ์กำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้ำนพืช ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงิน   
ทดรองรำชกำรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินทดรองรำชกำร            
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำน
กำรเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 ทั งนี  เกษตรกรต้องขึ นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรกับกรมส่งเสริมกำรเกษตรก่อนเกิดภัย มีพื นที่เสียหำยจริง อยู่ในพื นที่ประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือฯ และให้
กำรช่วยเหลือไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ โดยมีอัตรำกำรให้ควำมช่วยเหลือ จ ำแนกเป็น ข้ำว 1,340 บำทต่อไร่ พืชไร่และ
พืชผัก 1,980 บำทต่อไร่ และไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ 4,048 บำทต่อไร่ ซึ่งกรมส่งเสริมกำรเกษตร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
สนับสนุนชีวภัณฑ์ ท่อนพันธุ์ และให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้ำนพืช ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังโดย
เร่งด่วน  และส ำหรับกรณีโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง กรมส่งเสริมกำรเกษตรได้เร่งด ำเนินกำรช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบผ่ำนคณะอนุกรรมกำรบริหำรจัดกำรโรคใบด่ำงมันส ำปะหลังแล้ว 
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https://www.chiangmainews.co.th/agriculture/2777739/ 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมสนับสนุนท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง ช่วยเกษตรกรลดผลกระทบโรคใบด่าง-น  าท่วมซ  า 

นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร เปิดเผยว่ำ จำกกำรลงพื นที่ส ำรวจและช่วยเหลือเกษตรกร  
ที่ได้รับผลกระทบจำกอุทกภัย พบว่ำ มีพื นที่เพำะปลูกมันส ำปะหลังได้รับควำมเสียหำยประมำณ 1.23 ล้ำนไร่ จำกพื นที่
เพำะปลูกทั งประเทศกว่ำ 9.32 ล้ำนไร่ โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตร ได้สั่งกำรให้ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์      
ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหำสำรคำม และศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัด
อุดรธำนีเร่งด ำเนินกำรผลิตท่อนพันธุ์เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื นที่ประสบภัยแล้ว 

ประกอบกับที่ผู้แทนสมำคมมันส ำปะหลัง 4 สมำคม ได้แก่ สมำคมกำรค้ำมันส ำปะหลังไทย สมำคมโรงงำนผลิตภัณฑ์
มันส ำปะหลังไทย สมำคมแป้งมันส ำปะหลังไทย และสมำคมโรงงำนผู้ผลิตมันส ำปะหลังภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้ำพบ
เพ่ือหำรือถึงผลกระทบและเสนอควำมต้องกำรของพ่ีน้องเกษตรกรจำกกรณีของโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง รวมถึงเสนอ          
ขอสนับสนุนกำรด ำเนินกำรในเรื่อง 1) กำรส ำรวจพื นที่ระบำด 2) กำรสนับสนุนต้นพันธุ์มันส ำปะหลังสะอำดและทนทำนโรค
ใบด่ำงจำกพื นที่สีเขียวแจกจ่ำยพื นที่สีแดง 3) กำรผลิตต้นพันธุ์มันส ำปะหลังสะอำดต่อเนื่องในพื นที่สีเขียว 4) กำรวิจัยทดสอบ
พันธุ์ทนทำนและผลผลิตอย่ำงต่อเนื่อง และ 5) กำรวิจัยทดสอบกำรเขตกรรม เช่น กำรใช้สำรเพ่ิมควำมสมบูรณ์และ        
กำรเจริญเติบโต 

อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวอีกว่ำ ส ำหรับกำรส ำรวจพื นที่กำรเกษตรที่ได้รับผลกระทบจำกอุทกภัยล่ำสุด 
พบว่ำมีพื นที่กำรเกษตรที่คำดว่ำจะได้รับผลกระทบจำกอุทกภัยรวม 58 จังหวัด พื นที่รวม 4,897,404.25 ไร่ แบ่งเป็น ข้ำว 
3,292,787.00 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,551,220.00 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืน ๆ 53,397.25 ไร่ เกษตรกรได้รับ
ผลกระทบรวม 580,787 รำย (ข้อมูล ณ วันที่  26 ตุลำคม 2565) ทั งนี  มีกำรประกำศเขตให้ควำมช่วยเหลือแล้ว         
52 จังหวัด 

 ส ำหรับเกณฑ์กำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้ำนพืช ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงิน   
ทดรองรำชกำรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินทดรองรำชกำร            
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำน
กำรเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 ทั งนี  เกษตรกรต้องขึ นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรกับกรมส่งเสริมกำรเกษตรก่อนเกิดภัย มีพื นที่เสียหำยจริง อยู่ในพื นที่ประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือฯ และให้
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กำรช่วยเหลือไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ โดยมีอัตรำกำรให้ควำมช่วยเหลือ จ ำแนกเป็น ข้ำว 1,340 บำทต่อไร่ พืชไร่และ
พืชผัก 1,980 บำทต่อไร่ และไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ 4,048 บำทต่อไร่ ซึ่งกรมส่งเสริมกำรเกษตร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
สนับสนุนชีวภัณฑ์ ท่อนพันธุ์ และให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้ำนพืช ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังโดย
เร่งด่วน  และส ำหรับกรณีโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง กรมส่งเสริมกำรเกษตรได้เร่งด ำเนินกำรช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบผ่ำนคณะอนุกรรมกำรบริหำรจัดกำรโรคใบด่ำงมันส ำปะหลังแล้ว 
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https://www.nationtv.tv/news/pr/378890781 

 
นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร เปิดเผยว่ำ จำกกำรลงพื นที่ส ำรวจและช่วยเหลือเกษตรกร  

ที่ได้รับผลกระทบจำกอุทกภัย พบว่ำ มีพื นที่เพำะปลูกมันส ำปะหลังได้รับควำมเสียหำยประมำณ 1.23 ล้ำนไร่ จำกพื นที่
เพำะปลูกทั งประเทศกว่ำ 9.32 ล้ำนไร่ โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตร ได้สั่งกำรให้ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์      
ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหำสำรคำม และศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัด
อุดรธำนีเร่งด ำเนินกำรผลิตท่อนพันธุ์เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื นที่ประสบภัยแล้ว 

ประกอบกับที่ผู้แทนสมำคมมันส ำปะหลัง 4 สมำคม ได้แก่ สมำคมกำรค้ำมันส ำปะหลังไทย สมำคมโรงงำนผลิตภัณฑ์
มันส ำปะหลังไทย สมำคมแป้งมันส ำปะหลังไทย และสมำคมโรงงำนผู้ผลิตมันส ำปะหลังภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้ำพบ
เพ่ือหำรือถึงผลกระทบและเสนอควำมต้องกำรของพ่ีน้องเกษตรกรจำกกรณีของโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง รวมถึงเสนอ          
ขอสนับสนุนกำรด ำเนินกำรในเรื่อง 1) กำรส ำรวจพื นที่ระบำด 2) กำรสนับสนุนต้นพันธุ์มันส ำปะหลังสะอำดและทนทำนโรค
ใบด่ำงจำกพื นที่สีเขียวแจกจ่ำยพื นที่สีแดง 3) กำรผลิตต้นพันธุ์มันส ำปะหลังสะอำดต่อเนื่องในพื นที่สีเขียว 4) กำรวิจัยทดสอบ
พันธุ์ทนทำนและผลผลิตอย่ำงต่อเนื่อง และ 5) กำรวิจัยทดสอบกำรเขตกรรม เช่น กำรใช้สำรเพ่ิมควำมสมบูรณ์และ        
กำรเจริญเติบโต 

อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวอีกว่ำ ส ำหรับกำรส ำรวจพื นที่กำรเกษตรที่ได้รับผลกระทบจำกอุทกภัยล่ำสุด 
พบว่ำมีพื นที่กำรเกษตรที่คำดว่ำจะได้รับผลกระทบจำกอุทกภัยรวม 58 จังหวัด พื นที่รวม 4,897,404.25 ไร่ แบ่งเป็น ข้ำว 
3,292,787.00 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,551,220.00 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืน ๆ 53,397.25 ไร่ เกษตรกรได้รับ
ผลกระทบรวม 580,787 รำย (ข้อมูล ณ วันที่  26 ตุลำคม 2565) ทั งนี  มีกำรประกำศเขตให้ควำมช่วยเหลือแล้ว         
52 จังหวัด 

 ส ำหรับเกณฑ์กำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้ำนพืช ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงิน   
ทดรองรำชกำรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินทดรองรำชกำร            
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำน
กำรเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 ทั งนี  เกษตรกรต้องขึ นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรกับกรมส่งเสริมกำรเกษตรก่อนเกิดภัย มีพื นที่เสียหำยจริง อยู่ในพื นที่ประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือฯ และให้
กำรช่วยเหลือไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ โดยมีอัตรำกำรให้ควำมช่วยเหลือ จ ำแนกเป็น ข้ำว 1,340 บำทต่อไร่ พืชไร่และ
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พืชผัก 1,980 บำทต่อไร่ และไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ 4,048 บำทต่อไร่ ซึ่งกรมส่งเสริมกำรเกษตร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
สนับสนุนชีวภัณฑ์ ท่อนพันธุ์ และให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้ำนพืช ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังโดย
เร่งด่วน  และส ำหรับกรณีโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง กรมส่งเสริมกำรเกษตรได้เร่งด ำเนินกำรช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบผ่ำนคณะอนุกรรมกำรบริหำรจัดกำรโรคใบด่ำงมันส ำปะหลังแล้ว 
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shorturl.at/mnrU9 

 
นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร เปิดเผยว่ำ จำกกำรลงพื นที่ส ำรวจและช่วยเหลือเกษตรกร  

ที่ได้รับผลกระทบจำกอุทกภัย พบว่ำ มีพื นที่เพำะปลูกมันส ำปะหลังได้รับควำมเสียหำยประมำณ 1.23 ล้ำนไร่ จำกพื นที่
เพำะปลูกทั งประเทศกว่ำ 9.32 ล้ำนไร่ โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตร ได้สั่งกำรให้ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์      
ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหำสำรคำม และศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัด
อุดรธำนีเร่งด ำเนินกำรผลิตท่อนพันธุ์เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื นที่ประสบภัยแล้ว 

ประกอบกับที่ผู้แทนสมำคมมันส ำปะหลัง 4 สมำคม ได้แก่ สมำคมกำรค้ำมันส ำปะหลังไทย สมำคมโรงงำนผลิตภัณฑ์
มันส ำปะหลังไทย สมำคมแป้งมันส ำปะหลังไทย และสมำคมโรงงำนผู้ผลิตมันส ำปะหลังภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้ำพบ
เพ่ือหำรือถึงผลกระทบและเสนอควำมต้องกำรของพ่ีน้องเกษตรกรจำกกรณีของโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง รวมถึงเสนอ          
ขอสนับสนุนกำรด ำเนินกำรในเรื่อง  

1) กำรส ำรวจพื นที่ระบำด  
2) กำรสนับสนุนต้นพันธุ์มันส ำปะหลังสะอำดและทนทำนโรคใบด่ำงจำกพื นที่สีเขียวแจกจ่ำยพื นที่สีแดง  
3) กำรผลิตต้นพันธุ์มันส ำปะหลังสะอำดต่อเนื่องในพื นที่สีเขียว  
4) กำรวิจัยทดสอบพันธุ์ทนทำนและผลผลิตอย่ำงต่อเนื่อง  
5) กำรวิจัยทดสอบกำรเขตกรรม เช่น กำรใช้สำรเพิ่มควำมสมบูรณ์และกำรเจริญเติบโต 
อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวอีกว่ำ ส ำหรับกำรส ำรวจพื นที่กำรเกษตรที่ได้รับผลกระทบจำกอุทกภัยล่ำสุด 

พบว่ำมีพื นที่กำรเกษตรที่คำดว่ำจะได้รับผลกระทบจำกอุทกภัยรวม 58 จังหวัด พื นที่รวม 4,897,404.25 ไร่ แบ่งเป็น ข้ำว 
3,292,787.00 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,551,220.00 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืน ๆ 53,397.25 ไร่ เกษตรกรได้รับ
ผลกระทบรวม 580,787 รำย (ข้อมูล ณ วันที่  26 ตุลำคม 2565) ทั งนี  มีกำรประกำศเขตให้ควำมช่วยเหลือแล้ว         
52 จังหวัด 

 ส ำหรับเกณฑ์กำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้ำนพืช ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงิน   
ทดรองรำชกำรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินทดรองรำชกำร            
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำน
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กำรเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 ทั งนี  เกษตรกรต้องขึ นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรกับกรมส่งเสริมกำรเกษตรก่อนเกิดภัย มีพื นที่เสียหำยจริง อยู่ในพื นที่ประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือฯ และให้
กำรช่วยเหลือไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ โดยมีอัตรำกำรให้ควำมช่วยเหลือ จ ำแนกเป็น ข้ำว 1,340 บำทต่อไร่ พืชไร่และ
พืชผัก 1,980 บำทต่อไร่ และไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ 4,048 บำทต่อไร่ ซึ่งกรมส่งเสริมกำรเกษตร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
สนับสนุนชีวภัณฑ์ ท่อนพันธุ์ และให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้ำนพืช ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังโดย
เร่งด่วน  และส ำหรับกรณีโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง กรมส่งเสริมกำรเกษตรได้เร่งด ำเนินกำรช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบผ่ำนคณะอนุกรรมกำรบริหำรจัดกำรโรคใบด่ำงมันส ำปะหลังแล้ว 
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0LtjXnsKmBrFKf49Krvw9hkbAVV3GCy8LFWVUTtNVQe
1tZW8Aqrrsw7JgL5XHcPs2l&id=100039311755039 
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https://www.thaimungnews.com/?p=33102 

 
นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวว่ำ จำกกำรลงพื นที่ ส ำรวจและช่วยเหลือเกษตรกรที่

ได้รับผลกระทบจำกอุทกภัย พบว่ำ มีพื นที่เพำะปลูกมันส ำปะหลังได้รับควำมเสียหำยประมำณ 1.23 ล้ำนไร่ จำกพื นที่
เพำะปลูกทั งประเทศ    กว่ำ 9.32 ล้ำนไร่ โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตร ได้สั่งกำรให้ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ 
ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหำสำรคำม และศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัด
อุดรธำนีเร่งด ำเนินกำรผลิตท่อนพันธุ์เพ่ือสนับสนุนเกษตรกรในพื นที่ประสบภัยแล้ว ประกอบกับที่ผู้แทนสมำคมมันส ำปะหลัง 
4 สมำคม ได้แก่ สมำคมกำรค้ำมันส ำปะหลังไทย สมำคมโรงงำนผลิตภัณฑ์มันส ำปะหลังไทย สมำคมแป้งมันส ำปะหลังไทย 
และสมำคมโรงงำนผู้ผลิตมันส ำปะหลังภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้ำพบเพ่ือหำรือถึงผลกระทบและเสนอควำมต้องกำร     
ของพี่น้องเกษตรกรจำกกรณีของโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง รวมถึงเสนอขอสนับสนุนกำรด ำเนินกำรในเรื่อง 1) กำรส ำรวจพื นที่
ระบำด 2) กำรสนับสนุนต้นพันธุ์มันส ำปะหลังสะอำดและทนทำนโรคใบด่ำงจำกพื นที่สีเขียวแจกจ่ำยพื นที่สีแดง 3) กำรผลิต
ต้นพันธุ์มันส ำปะหลังสะอำดต่อเนื่องในพื นที่สีเขียว 4) กำรวิจัยทดสอบพันธุ์ทนทำนและผลผลิตอย่ำงต่อเนื่อง และ 5) กำร
วิจัยทดสอบกำรเขตกรรม เช่น กำรใช้สำรเพิ่มควำมสมบูรณ์และกำรเจริญเติบโต 

อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวอีกว่ำ ส ำหรับกำรส ำรวจพื นที่กำรเกษตรที่ได้รับผลกระทบจำกอุทกภัยล่ำสุด 
พบว่ำมีพื นที่กำรเกษตรที่คำดว่ำจะได้รับผลกระทบจำกอุทกภัยรวม 58 จังหวัด พื นที่รวม 4,897,404.25 ไร่ แบ่งเป็น ข้ำว 
3,292,787.00 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,551,220.00 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืน ๆ 53,397.25 ไร่ เกษตรกรได้รับ
ผลกระทบรวม 580,787 รำย (ข้อมูล ณ วันที่  26 ตุลำคม 2565) ทั งนี  มีกำรประกำศเขตให้ควำมช่วยเหลือแล้ว         
52 จังหวัด 

ส ำหรับเกณฑ์กำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้ำนพืช ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงิน     
ทดรองรำชกำรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินทดรองรำชกำร            
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับกำรให้ควำมช่วยเหลือ  
ด้ำนกำรเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 ทั งนี  เกษตรกรต้องขึ นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรกับกรมส่งเสริมกำรเกษตรก่อนเกิดภัย มีพื นที่เสียหำยจริง อยู่ในพื นที่ประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือฯ และให้
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กำรช่วยเหลือไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ โดยมีอัตรำกำรให้ควำมช่วยเหลือ จ ำแนกเป็น ข้ำว 1,340 บำทต่อไร่ พืชไร่และ
พืชผัก 1,980 บำทต่อไร่ และไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ 4,048 บำทต่อไร่ ซึ่งกรมส่งเสริมกำรเกษตร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
สนับสนุนชีวภัณฑ์ ท่อนพันธุ์ และให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้ำนพืช ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังโดย
เร่งด่วน  และส ำหรับกรณีโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง กรมส่งเสริมกำรเกษตรได้เร่งด ำเนินกำรช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบผ่ำนคณะอนุกรรมกำรบริหำรจัดกำรโรคใบด่ำงมันส ำปะหลังแล้ว 
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https://kitdeenews.com/Kitdee/5818 

   
นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร เปิดเผยว่ำ จำกกำรลงพื นที่ส ำรวจและช่วยเหลือเกษตรกร  

ที่ได้รับผลกระทบจำกอุทกภัย พบว่ำ มีพื นที่เพำะปลูกมันส ำปะหลังได้รับควำมเสียหำยประมำณ 1.23 ล้ำนไร่ จำกพื นที่
เพำะปลูกทั งประเทศกว่ำ 9.32 ล้ำนไร่ โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตร ได้สั่งกำรให้ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์      
ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหำสำรคำม และศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัด
อุดรธำนีเร่งด ำเนินกำรผลิตท่อนพันธุ์เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื นที่ประสบภัยแล้ว 

ประกอบกับที่ผู้แทนสมำคมมันส ำปะหลัง 4 สมำคม ได้แก่ สมำคมกำรค้ำมันส ำปะหลังไทย สมำคมโรงงำนผลิตภัณฑ์
มันส ำปะหลังไทย สมำคมแป้งมันส ำปะหลังไทย และสมำคมโรงงำนผู้ผลิตมันส ำปะหลังภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้ำพบ
เพ่ือหำรือถึงผลกระทบและเสนอควำมต้องกำรของพ่ีน้องเกษตรกรจำกกรณีของโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง รวมถึงเสนอ          
ขอสนับสนุนกำรด ำเนินกำรในเรื่อง 1) กำรส ำรวจพื นที่ระบำด 2) กำรสนับสนุนต้นพันธุ์มันส ำปะหลังสะอำดและทนทำนโรค
ใบด่ำงจำกพื นที่สีเขียวแจกจ่ำยพื นที่สีแดง 3) กำรผลิตต้นพันธุ์มันส ำปะหลังสะอำดต่อเนื่องในพื นที่สีเขียว 4) กำรวิจัยทดสอบ
พันธุ์ทนทำนและผลผลิตอย่ำงต่อเนื่อง และ 5) กำรวิจัยทดสอบกำรเขตกรรม เช่น กำรใช้สำรเพ่ิมควำมสมบูรณ์และ        
กำรเจริญเติบโต 

อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวอีกว่ำ ส ำหรับกำรส ำรวจพื นที่กำรเกษตรที่ได้รับผลกระทบจำกอุทกภัยล่ำสุด 
พบว่ำมีพื นที่กำรเกษตรที่คำดว่ำจะได้รับผลกระทบจำกอุทกภัยรวม 58 จังหวัด พื นที่รวม 4,897,404.25 ไร่ แบ่งเป็น ข้ำว 
3,292,787.00 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,551,220.00 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืน ๆ 53,397.25 ไร่ เกษตรกรได้รับ
ผลกระทบรวม 580,787 รำย (ข้อมูล ณ วันที่  26 ตุลำคม 2565) ทั งนี  มีกำรประกำศเขตให้ควำมช่วยเหลือแล้ว         
52 จังหวัด 

 ส ำหรับเกณฑ์กำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้ำนพืช ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงิน   
ทดรองรำชกำรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินทดรองรำชกำร            
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำน
กำรเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 ทั งนี  เกษตรกรต้องขึ นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรกับกรมส่งเสริมกำรเกษตรก่อนเกิดภัย มีพื นที่เสียหำยจริง อยู่ในพื นที่ประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือฯ และให้



16 

 

กำรช่วยเหลือไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ โดยมีอัตรำกำรให้ควำมช่วยเหลือ จ ำแนกเป็น ข้ำว 1,340 บำทต่อไร่ พืชไร่และ
พืชผัก 1,980 บำทต่อไร่ และไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ 4,048 บำทต่อไร่ ซึ่งกรมส่งเสริมกำรเกษตร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
สนับสนุนชีวภัณฑ์ ท่อนพันธุ์ และให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้ำนพืช ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังโดย
เร่งด่วน  และส ำหรับกรณีโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง กรมส่งเสริมกำรเกษตรได้เร่งด ำเนินกำรช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบผ่ำนคณะอนุกรรมกำรบริหำรจัดกำรโรคใบด่ำงมันส ำปะหลังแล้ว 
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https://bangkok-today.com/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%aa% 
e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e
0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%81%e0
%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%95-2/ 

 
นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร เปิดเผยว่ำ จำกกำรลงพื นที่ส ำรวจและช่วยเหลือเกษตรกร  

ที่ได้รับผลกระทบจำกอุทกภัย พบว่ำ มีพื นที่เพำะปลูกมันส ำปะหลังได้รับควำมเสียหำยประมำณ 1.23 ล้ำนไร่ จำกพื นที่
เพำะปลูกทั งประเทศกว่ำ 9.32 ล้ำนไร่ โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตร ได้สั่งกำรให้ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์      
ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหำสำรคำม และศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัด
อุดรธำนีเร่งด ำเนินกำรผลิตท่อนพันธุ์เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื นที่ประสบภัยแล้ว 

ประกอบกับที่ผู้แทนสมำคมมันส ำปะหลัง 4 สมำคม ได้แก่ สมำคมกำรค้ำมันส ำปะหลังไทย สมำคมโรงงำนผลิตภัณฑ์
มันส ำปะหลังไทย สมำคมแป้งมันส ำปะหลังไทย และสมำคมโรงงำนผู้ผลิตมันส ำปะหลังภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้ำพบ
เพ่ือหำรือถึงผลกระทบและเสนอควำมต้องกำรของพ่ีน้องเกษตรกรจำกกรณีของโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง รวมถึงเสนอ          
ขอสนับสนุนกำรด ำเนินกำรในเรื่อง 1) กำรส ำรวจพื นที่ระบำด 2) กำรสนับสนุนต้นพันธุ์มันส ำปะหลังสะอำดและทนทำนโรค
ใบด่ำงจำกพื นที่สีเขียวแจกจ่ำยพื นที่สีแดง 3) กำรผลิตต้นพันธุ์มันส ำปะหลังสะอำดต่อเนื่องในพื นที่สีเขียว 4) กำรวิจัยทดสอบ
พันธุ์ทนทำนและผลผลิตอย่ำงต่อเนื่อง และ 5) กำรวิจัยทดสอบกำรเขตกรรม เช่น กำรใช้สำรเพ่ิมควำมสมบูรณ์และ        
กำรเจริญเติบโต 

อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวอีกว่ำ ส ำหรับกำรส ำรวจพื นที่กำรเกษตรที่ได้รับผลกระทบจำกอุทกภัยล่ำสุด 
พบว่ำมีพื นที่กำรเกษตรที่คำดว่ำจะได้รับผลกระทบจำกอุทกภัยรวม 58 จังหวัด พื นที่รวม 4,897,404.25 ไร่ แบ่งเป็น ข้ำว 
3,292,787.00 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,551,220.00 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืน ๆ 53,397.25 ไร่ เกษตรกรได้รับ
ผลกระทบรวม 580,787 รำย (ข้อมูล ณ วันที่  26 ตุลำคม 2565) ทั งนี  มีกำรประกำศเขตให้ควำมช่วยเหลือแล้ว         
52 จังหวัด 
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 ส ำหรับเกณฑ์กำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้ำนพืช ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงิน   
ทดรองรำชกำรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินทดรองรำชกำร            
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำน
กำรเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 ทั งนี  เกษตรกรต้องขึ นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรกับกรมส่งเสริมกำรเกษตรก่อนเกิดภัย มีพื นที่เสียหำยจริง อยู่ในพื นที่ประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือฯ และให้
กำรช่วยเหลือไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ โดยมีอัตรำกำรให้ควำมช่วยเหลือ จ ำแนกเป็น ข้ำว 1,340 บำทต่อไร่ พืชไร่และ
พืชผัก 1,980 บำทต่อไร่ และไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ 4,048 บำทต่อไร่ ซึ่งกรมส่งเสริมกำรเกษตร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
สนับสนุนชีวภัณฑ์ ท่อนพันธุ์ และให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้ำนพืช ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังโดย
เร่งด่วน  และส ำหรับกรณีโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง กรมส่งเสริมกำรเกษตรได้เร่งด ำเนินกำรช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบผ่ำนคณะอนุกรรมกำรบริหำรจัดกำรโรคใบด่ำงมันส ำปะหลังแล้ว 
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นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร เปิดเผยว่ำ จำกกำรลงพื นที่ส ำรวจและช่วยเหลือเกษตรกร  

ที่ได้รับผลกระทบจำกอุทกภัย พบว่ำ มีพื นที่เพำะปลูกมันส ำปะหลังได้รับควำมเสียหำยประมำณ 1.23 ล้ำนไร่ จำกพื นที่
เพำะปลูกทั งประเทศกว่ำ 9.32 ล้ำนไร่ โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตร ได้สั่งกำรให้ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์      
ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหำสำรคำม และศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัด
อุดรธำนีเร่งด ำเนินกำรผลิตท่อนพันธุ์เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื นที่ประสบภัยแล้ว 

ประกอบกับที่ผู้แทนสมำคมมันส ำปะหลัง 4 สมำคม ได้แก่ สมำคมกำรค้ำมันส ำปะหลังไทย สมำคมโรงงำนผลิตภัณฑ์
มันส ำปะหลังไทย สมำคมแป้งมันส ำปะหลังไทย และสมำคมโรงงำนผู้ผลิตมันส ำปะหลังภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้ำพบ
เพ่ือหำรือถึงผลกระทบและเสนอควำมต้องกำรของพ่ีน้องเกษตรกรจำกกรณีของโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง รวมถึงเสนอ          
ขอสนับสนุนกำรด ำเนินกำรในเรื่อง  

1) กำรส ำรวจพื นที่ระบำด  
2) กำรสนับสนุนต้นพันธุ์มันส ำปะหลังสะอำดและทนทำนโรคใบด่ำงจำกพื นที่สีเขียวแจกจ่ำยพื นที่สีแดง  
3) กำรผลิตต้นพันธุ์มันส ำปะหลังสะอำดต่อเนื่องในพื นที่สีเขียว  
4) กำรวิจัยทดสอบพันธุ์ทนทำนและผลผลิตอย่ำงต่อเนื่อง  
5) กำรวิจัยทดสอบกำรเขตกรรม เช่น กำรใช้สำรเพิ่มควำมสมบูรณ์และกำรเจริญเติบโต 
อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวอีกว่ำ ส ำหรับกำรส ำรวจพื นที่กำรเกษตรที่ได้รับผลกระทบจำกอุทกภัยล่ำสุด 

พบว่ำมีพื นที่กำรเกษตรที่คำดว่ำจะได้รับผลกระทบจำกอุทกภัยรวม 58 จังหวัด พื นที่รวม 4,897,404.25 ไร่ แบ่งเป็น ข้ำว 
3,292,787.00 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,551,220.00 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืน ๆ 53,397.25 ไร่ เกษตรกรได้รับ
ผลกระทบรวม 580,787 รำย (ข้อมูล ณ วันที่  26 ตุลำคม 2565) ทั งนี  มีกำรประกำศเขตให้ควำมช่วยเหลือแล้ว         
52 จังหวัด 

 ส ำหรับเกณฑ์กำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้ำนพืช ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงิน   
ทดรองรำชกำรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินทดรองรำชกำร            
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำน
กำรเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 ทั งนี  เกษตรกรต้องขึ นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรกับกรมส่งเสริมกำรเกษตรก่อนเกิดภัย มีพื นที่เสียหำยจริง อยู่ในพื นที่ประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือฯ และให้
กำรช่วยเหลือไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ โดยมีอัตรำกำรให้ควำมช่วยเหลือ จ ำแนกเป็น ข้ำว 1,340 บำทต่อไร่ พืชไร่และ
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พืชผัก 1,980 บำทต่อไร่ และไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ 4,048 บำทต่อไร่ ซึ่งกรมส่งเสริมกำรเกษตร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
สนับสนุนชีวภัณฑ์ ท่อนพันธุ์ และให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้ำนพืช ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังโดย
เร่งด่วน  และส ำหรับกรณีโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง กรมส่งเสริมกำรเกษตรได้เร่งด ำเนินกำรช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบผ่ำนคณะอนุกรรมกำรบริหำรจัดกำรโรคใบด่ำงมันส ำปะหลังแล้ว 

 

 

 


