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สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 256๕  
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

เร่งส ำรวจพ้ืนทีเ่กษตรถูกน้ ำท่วม 1. เร่งส ำรวจควำมเสียหำย พ้ืนที่เกษตรถูกน้ ำท่วม  ThaiPBS 
ลงพื้นที่ให้ก ำลังใจเกษตรกร 2. อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร ลงพ้ืนที่ให้ก ำลังใจ

เกษตรกร 
NBT 

เร่งส ำรวจพ้ืนทีเ่กษตรถูกน้ ำท่วม 3. กรมส่งเสริมกำรเกษตรส ำรวจควำมเสียหำย     
เร่งฟื้นฟูพ้ืนที่น้ ำท่วมอุบลรำชธำนี 

ข่ำว 8 

กำรเยียวยำพื้นท่ีน้ ำท่วม         4. กรมส่งเสริมกำรเกษตร จ่อเยียวยำพ้ืนที่น้ ำท่วม        
ศรีสะเกษ-อุบลฯ ทันทีหลังน้ ำลด 

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์  

เร่งส ำรวจพ้ืนทีเ่กษตรถูกน้ ำท่วม 5. เร่งส ำรวจควำมเสียหำยพ้ืนที่เกษตรถูกน้ ำท่วม         
ชงจ่ำยชดเชยช่วยเหลือเกษตรกร 

ผู้จัดกำรออนไลน์  

เร่งฟื้นฟูพ้ืนที่น้ ำท่วม 6. ท่วมหนัก ไร่นำเสียหำย 5.1 ล้ำนไร่ กระทบ
เกษตรกร 6.2 แสนรำย เร่งฟ้ืนฟูพ้ืนที่น้ ำท่วม 

ข่ำวสดออนไลน์  

ไม้ดอก ไม้ประดับไม้แปลกฯ 7. ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำไม้ดอก ไม้ประดับ
ไม้แปลกฯ 

เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์  
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https://www.facebook.com/ThaiPBSEsan/videos/665321571610713/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-
AN_GK0T-GK1C&ref=sharing 
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https://www.youtube.com/watch?v=YuMq1tzOuO8 
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https://www.thaich8.com/news_detail/114170/%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%E0%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%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B
8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E
0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%
B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0
%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5 

 
 

นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร น ำคณะล่องเรือส ำรวจควำมเสียหำยพ้ืนที่เพำะปลูกตำม     
ล ำแม่น้ ำชี ในอ ำเภอเขื่องใน จ.อุบลรำชธำนี เพ่ือเร่งฟ้ืนฟูเยียวยำให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำกน้ ำท่วมครั้งนี้ พ ร้อม
พบปะกับชำวบ้ำน โดยระบุว่ำ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห่วงใยพ่ีน้องเกษตรกร       
ที่ประสบอุทกภัย ซึ่งจำกรำยงำนข้อมูลถึงวันที่ 26 ตุลำคม 2562 มีพ้ืนที่ที่คำดว่ำจะเสียหำยทั่วประเทศประมำณ 5.1 ล้ำนไร่ 
เกษตรกรได้รับผลกระทบประมำณ 6.2 แสนรำย จึงสั่งกำรให้กรมส่งเสริมกำรเกษตร เร่งลงพ้ืนที่ส ำรวจควำมเสียหำย เพ่ือ
เสนอขอรับควำมช่วยเหลือให้กับเกษตรกร พร้อมศูนย์ขยำยพันธุ์พืชทั้ง 10 แห่ง ได้จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์และต้นพันธุ์พืช 
ภำยใต้โครงกำรผลิตพืชพันธุ์ดีส ำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย และใช้ในภำรกิจของกรมส่งเสริมกำรเกษตรไว้
พร้อมแล้ว โดยทั้งหมดเป็นพืชอำยุสั้นที่เกษตรกรสำมำรถน ำไปปลูกเพ่ือเป็นอำหำร ลดค่ำใช้จ่ำยในครอบครัว และเพ่ิมรำยได้ 
เช่น เมล็ดพันธุ์พืชผัก ประกอบด้วย พริก มะเขือเปรำะ ถั่วฝักยำว ถั่วพู และกระเจี๊ยบเขียว ต้นพันธุ์พืชผักพืชอำหำร และต้น
พันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้น รวมทั้งศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนกำรอำรักขำพืช (ศทอ.) 9 แห่ง ยังได้ด ำเนินกำรจัดเตรียม
เชื้อรำไตรโคเดอร์มำ ทั้งแบบพร้อมใช้ และหัวเชื้อขยำย พร้อมสนับสนุนเพ่ือให้เกษตรกรน ำใช้ในกำรฟ้ืนฟูป้องกันเชื้อสำเหตุ
โรคพืชส ำหรับพื้นที่เพำะปลูกไม้ผลหลังน้ ำลด 

อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวอีกว่ำ จำกกำรลงพ้ืนที่ไปพบปะให้ก ำลังใจและมอบปัจจัยกำรผลิตให้กับพ่ีน้อง
เกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ และอุบลรำชธำนี พบว่ำพ้ืนที่บำงส่วนระดับน้ ำลดลงแล้ว และพ้ืนที่ที่คำดว่ำ จะเสียหำยส่วน
ใหญ่เป็นพ้ืนที่นำข้ำว ทั้งนี้ กำรเยียวยำเกษตรกรจะเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำ ด้ วยเงินทดรองรำชกำรเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยมีอัตรำกำรช่วยเหลือ นำข้ำว 1,340 บำทต่อไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,980 บำทต่อ
ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืน ๆ 4,048 บำทต่อไร่ และไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ 
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https://www.bangkokbiznews.com/news/news-update/1034394 

 
นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร น ำทีมเจ้ำหน้ำที่ลงส ำรวจพ้ืนที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบ     

จำกอุทกภัยในจังหวัดศรีสะเกษและอุบลรำชธำนี โดยอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวว่ำ เพ่ือควำมรวดเร็วในกำรเยียวยำ
เกษตรกรหลังน้ ำลด จึงมอบหมำยให้หน่วยงำนของกรมส่งเสริมกำรเกษตรทุกแห่งเตรียมด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้ อง เพ่ือ
สนับสนุนกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ในพ้ืนที่ที่ประสบภัย ทั้งกำรเข้ำส ำรวจพ้ืนที่ภำยหลังน้ ำลด , กำรจัดเตรียมเชื้อรำไตรโคเดอร์
มำจำกศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้ำนกำรอำรักขำพืช (ศทอ.) , กำรจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์และต้นพันธุ์พืช ภำยใต้โครงกำรผลิต        
พืชพันธุ์ดีส ำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยและใช้ในภำรกิจของกรมส่งเสริมกำรเกษตร ได้แก่ เมล็ดพันธุ์พืชผัก 
ประกอบด้วย พริก มะเขือเปรำะ ถั่วฝักยำว ถั่วพู และกระเจี๊ยบเขียว ต้นพันธุ์พืชผักพืชอำหำร และต้นพันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้น    
จำกศูนย์ขยำยพันธุ์พืช (ศขพ.)  

ทั้งนี้ จำกกำรรำยงำนสถำนกำรณ์ในพื้นที่เกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลำคม 2565) จังหวัดศรีสะเกษคำดว่ำจะมีพ้ืนที่
เกษตรได้รับควำมเสียหำย 323,416 ไร่ แบ่งเป็น ข้ำว 297,608 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 24,795 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ 
1,013 ไร่และเกษตรกรได้รับผลกระทบ 51,612 รำย 

ส่วนภำพรวมพ้ืนที่เกษตรทั่วประเทศได้รับผลกระทบ 58 จังหวัด โดยคำดว่ำจะมีควำมเสียหำย 5 ,190,233.50 ไร่ 
แบ่งเป็น ข้ำว 3,465,053.50 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,645,440.00 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืน ๆ 79,740.00 ไร่ เกษตรกร
ได้รับผลกระทบรวม 621,265 รำย และมีกำรประกำศเขตให้ควำมช่วยเหลือแล้ว 52 จังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลำคม 
2565 เวลำ 14.00 น.) 

อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ กำรเยียวยำเกษตรกรจะเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย    
เงินทดรองรำชกำรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินทดรองรำชกำรเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์วิ ธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำน
กำรเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 โดยมีอัตรำกำรช่วยเหลือดังนี้ 

ข้ำว 1,340 บำทต่อไร่ พืชไร่และพืชผัก 1 ,980 บำทต่อไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ 4 ,048 บำทต่อไร่ และไม่เกิน
ครัวเรือนละ 30 ไร่ ทั้งนี้เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมกำรเกษตรก่อนเกิดภัย 
มีพ้ืนที่เสียหำยจริง และอยู่ในพื้นท่ีประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือฯ 
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https://mgronline.com/local/detail/9650000103023 

 
นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร น ำคณะล่องเรือส ำรวจควำมเสียหำยพ้ืนที่เพำะปลูก         

ตำมล ำแม่น้ ำชี ในอ ำเภอเขื่องใน จ.อุบลรำชธำนี เพ่ือเร่งฟืนฟูเยียวยำให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำกน้ ำท่วมครั้งนี้     
พร้อมพบปะกับชำวบ้ำน 

นำยเข้มแข็งระบุว่ำ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห่วงใยพ่ีน้องเกษตรกรที่ประสบ
อุทกภัย ซึ่งจำกรำยงำนข้อมูลถึงวันที่ 26 ตุลำคม 2562 มีพ้ืนที่ที่คำดว่ำจะเสียหำยทั่วประเทศประมำณ 5.1 ล้ำนไร่ 
เกษตรกรได้รับผลกระทบประมำณ 6.2 แสนรำย จึงสั่งกำรให้กรมส่งเสริมกำรเกษตรเร่งลงพ้ืนที่ส ำรวจควำมเสียหำยเพื่อเสนอ
ขอรับควำมช่วยเหลือให้แก่เกษตรกร พร้อมศูนย์ขยำยพันธุ์พืชทั้ง 10 แห่ง ได้จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์และต้นพันธุ์พืช ภำยใต้
โครงกำรผลิตพืชพันธุ์ดีส ำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย และใช้ในภำรกิจของกรมส่งเสริมกำรเกษตรไว้พร้อมแล้ว 
โดยทั้งหมดเป็นพืชอำยุสั้นที่เกษตรกรสำมำรถน ำไปปลูกเพ่ือเป็นอำหำร ลดค่ำใช้จ่ำยในครอบครัว และเพ่ิมรำยได้ เช่น เมล็ด
พันธุ์พืชผัก ประกอบด้วย พริก มะเขือเปรำะ ถั่วฝักยำว ถั่วพู และกระเจี๊ยบเขียว ต้นพันธุ์พืชผักพืชอำหำร และต้นพันธุ์ไม้ผลไม้
ยืนต้น รวมทั้งศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนกำรอำรักขำพืช (ศทอ.) 9 แห่ง ยังได้ด ำเนินกำรจัดเตรียมเชื้อรำไตรโค
เดอร์มำ ทั้งแบบพร้อมใช้ และหัวเชื้อขยำย พร้อมสนับสนุนเพ่ือให้เกษตรกรน ำใช้ในกำรฟ้ืนฟูป้องกันเชื้อสำเหตุโรคพืชส ำหรับ
พ้ืนที่เพำะปลูกไม้ผลหลังน้ ำลด  

อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตรกล่ำวอีกว่ำ จำกกำรลงพ้ืนที่ไปพบปะให้ก ำลังใจและมอบปัจจัยกำรผลิตให้แก่พ่ีน้องเกษตรกร
ในจังหวัดศรีสะเกษ และอุบลรำชธำนี พบว่ำพ้ืนที่บำงส่วนระดับน้ ำลดลงแล้ว และพ้ืนที่ที่คำดว่ำจะเสียหำยส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่    
นำข้ำว ทั้งนี้ กำรเยียวยำเกษตรกรจะเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยมีอัตรำกำรช่วยเหลือ นำข้ำว 1 ,340 บำทต่อไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,980 บำทต่อไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น     
และอ่ืนๆ 4,048 บำทต่อไร่ และไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ 
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https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7336680 

 

 
 

นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร น ำคณะล่องเรือส ำรวจควำมเสียหำยพ้ืนที่เพำะปลูกตำม     
ล ำแม่น้ ำชี ในอ ำเภอเขื่องใน จ.อุบลรำชธำนี เพ่ือเร่งฟืนฟูเยี่ยวยำให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำกน้ ำท่วมครั้งนี้ พร้อม
พบปะกับชำวบ้ำน โดยระบุว่ำ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห่วงใยพ่ีน้องเกษตรกรที่
ประสบอุทกภัย ซึ่งจำกรำยงำนข้อมูลถึงวันที่ 26 ตุลำคม 2562 มีพ้ืนที่ที่คำดว่ำ จะเสียหำยทั่วประเทศประมำณ 5.1 ล้ำนไร่ 
เกษตรกรได้รับผลกระทบประมำณ 6.2 แสนรำย จึงสั่งกำรให้กรมส่งเสริมกำรเกษตร เร่งลงพ้ืนที่ส ำรวจควำมเสียหำย       
เพ่ือเสนอขอรับควำมช่วยเหลือให้กับเกษตรกร พร้อมศูนย์ขยำยพันธุ์พืชทั้ง 10 แห่ง ได้จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์และต้นพันธุ์พืช 
ภำยใต้โครงกำรผลิตพืชพันธุ์ดีส ำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย และใช้ในภำรกิจของกรมส่งเสริมกำรเกษตร      
ไว้พร้อมแล้วโดยทั้งหมดเป็นพืชอำยุสั้นที่เกษตรกรสำมำรถน ำไปปลูกเพ่ือเป็นอำหำร ลดค่ำใช้จ่ำยในครอบครัว และเพ่ิมรำยได้ 
เช่น เมล็ดพันธุ์พืชผัก ประกอบด้วย พริก มะเขือเปรำะ ถั่วฝักยำว ถั่วพู และกระเจี๊ยบเขียว ต้นพันธุ์พืชผักพืชอำหำร และ      
ต้นพันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้น รวมทั้งศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนกำรอำรักขำพืช (ศทอ.) 9 แห่ง ยังได้ด ำเนินกำรจัดเตรียม
เชื้อรำไตรโคเดอร์มำ ทั้งแบบพร้อมใช้ และหัวเชื้อขยำย พร้อมสนับสนุนเพ่ือให้เกษตรกรน ำใช้ในกำรฟ้ืนฟูป้องกันเชื้อสำเหตุ  
โรคพืชส ำหรับพื้นที่เพำะปลูกไม้ผลหลังน้ ำลด 

อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวอีกว่ำ จำกกำรลงพ้ืนที่ไปพบปะให้ก ำลังใจและมอบปัจจัยกำรผลิตให้กับพ่ีน้อง
เกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ และอุบลรำชธำนี พบว่ำ พื้นที่บำงส่วนระดับน้ ำลดลงแล้ว และพ้ืนที่ที่คำดว่ำ จะเสียหำยส่วนใหญ่
เป็นพ้ืนที่นำข้ำว ทั้งนี้ กำรเยียวยำเกษตรกรจะเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำ ด้วยเงินทดรองรำชกำรเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยมีอัตรำกำรช่วยเหลือ นำข้ำว 1 ,340 บำทต่อไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,980 บำทต่อไร่ ไม้ผล 
ไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ 4,048 บำทต่อไร่ และไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ 
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https://www.chiangmainews.co.th/agriculture/2781528/ 

 
 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผลักดัน ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าไม้ดอกไม้ประดับ ไม้แปลก ไม้หายากระดับโลก 

นำยรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตรเป็นประธำนในพิธีเปิดงำน Lanna International 
Exotic PlantsShow & Sale ครั้งที่ 1 ในพิธีเปิดงำนครั้งนี้ นำยเจริญ พิมพ์ขำลเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นำงกนกวรรณ พรหมตัน 
หัวหน้ำกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิต นำยสรรพสิริ เชำวน์วำณิชย์ นำงสำวเพ็ญภัสสร ตงศิริ ผู้จัดกำรทั่วไป ศูนย์กำรค้ำ
เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และ เคน ภูภูมิ ร่วมพิธีดังกล่ำว จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 29 – 30 ตุลำคม 
2565 ณ เชียงใหม่ฮอล์ ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่ 

วัตถุประสงค์เพ่ือแสดงให้เห็นว่ำประเทศไทยมีศักยภำพ สำมำรถเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำไม้ดอกไม้ประดับ ทั้งไม้แปลก 
ไม้หำยำกระดับโลก และเพ่ือกระตุ้นตลำด อีกทั้งยังเป็นกำรสร้ำงสัมพันธ์ภำพ แลกเปลี่ยนควำมรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ต่ำงๆ      
ในระดับนำนำชำติอีกด้วย โดยภำยในงำน มีกำรประกวดต้นไม้ มีสวนต้นไม้ชั้นน ำมำจัดแสดงจำกทั่วทุกมุมโลก ต้นไม้หำยำก 
อำทิเช่น Ecuador, Malaysia,Singapore, Philippines, Taiwan, Japan, India, USA, Germany, Indonesia และอีกหลำกหลำย
มำให้ได้ชมและแลกเปลี่ยนควำมรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ต่ำงๆ อีกด้วย 

 

 

 


