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สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 3 พฤศจิกายน 256๕  
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรที่
ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 

1. ปลัดเกษตร ลงพ้ืนที่พบปะและมอบปัจจัยการ
ผลิตแก่เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรี 

ไทยแลนด์พลัส 

ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรที่
ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 

2. ปลัดเกษตร ลงพ้ืนที่พบปะและมอบปัจจัยการ
ผลิตแก่เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรี 

สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร 

ช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้้าลด 3. กรมส่ งเสริมการเกษตรเร่ งจัดชุดพืชพันธุ์ดี        
ชีวภัณฑ์ พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้้าลดทันที 
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ประสบภัย 

บางกอกทูเดย์  

ช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้้าลด 4. เกษตรจัดหาพืชพันธุ์ดีช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้้าลด เทคโนโลยีชาวบ้าน 
ช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้้าลด 5. กรมส่ งเสริมการเกษตรเร่ งจัดชุดพืชพันธุ์ดี       

ชีวภัณฑ์ พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้้าลดทันที 
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ประสบภัย 

kitdeenews 

มอบปัจจัยการผลิตแก่
เกษตรกร 

6. มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัด
สิงห์บุรี 

เดลินิวส์ออนไลน์  
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นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร และคณะผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพ้ืนที่พบปะเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย 
(น้้าล้นตลิ่ง) ณ สวนศรีวิเชียร ต้าบลทับยา อ้าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

พร้อมมอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์พืชผัก จ้านวน 50 ชุด โดยแต่ละชุดประกอบด้วย มะเขือเปราะ คางกบ 
ศก.2 พริกหอมสุพรรณ ถั่วพูเขียว และกระเจี๊ยบเขียวธราธิป และต้นพันธุ์กล้วยน้้าว้าบางบาล จ้านวน 100 ต้น จากศูนย์
ขยายพันธุ์พืช ที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี แก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นหลังน้้าลด 

นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากเหตุอุทกภัย (น้้าล้นตลิ่ง) ส่งผลให้พ้ืนที่เกษตรของ
จังหวัดสิงห์บุรี ทั้ง 6 อ้าเภอ คือ อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี อ้าเภอบางระจัน อ้าเภออินทร์บุรี อ้าเภอพรหมบุรี อ้าเภอท่าช้าง และ
อ้าเภอค่ายบางระจัน ได้รับผลกระทบ โดยคิดเป็นพื้นที่คาดว่าจะเสียหายจ้านวน 41,450.53 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 36,963 ไร่ 
อ้อย 1,035 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 829 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ 2,623.53 ไร่ และเกษตรกรได้รับผลกระทบ 5,199 ราย 
(ข้อมูลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565) 

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้เร่งด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการท้างานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ประสบ
ภัย ทั้งการเข้าส้ารวจพ้ืนที่ภายหลังน้้าลด และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต การจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์และต้นพันธุ์พืช และ    
ชีวภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ 

นายนวนิตย์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ส้าหรับการเยียวยาเกษตรกรจะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 โดยมีอัตราการช่วยเหลือดังนี้ ข้าว 1,340 บาทต่อไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,980 
บาทต่อไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ 4,048 บาทต่อไร่ และไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ 

ทั้งนี้ เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัย มีพื้นที่
เสียหายจริง และอยู่ในพื้นท่ีประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือแล้ว 
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นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริม

การเกษตร และคณะผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพ้ืนที่พบปะเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย  
(น้้าล้นตลิ่ง) ณ สวนศรีวิเชียร ต้าบลทับยา อ้าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมมอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์พืชผัก 
จ้านวน 50 ชุดใน 1 ชุดประกอบด้วย มะเขือเปราะ คางกบ ศก.2 พริกหอมสุพรรณ ถั่วพูเขียว และกระเจี๊ยบเขียวธราธิป   
ต้นพันธุ์กล้วยน้้าว้าบางบาล จ้านวน 100 ต้น จากศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
ให้แก่เกษตรกรหลังน้้าลด ให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ จ้านวน 30 คน 

นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากเหตุอุทกภัย (น้้าล้นตลิ่ง) ส่งผลให้พ้ืนที่เกษตร
ของจังหวัดสิงห์บุรี ทั้ง 6 อ้าเภอ คือ อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี อ้าเภอบางระจัน อ้าเภออินทร์บุรี อ้าเภอพรหมบุรี อ้าเภอท่าช้าง 
และอ้าเภอค่ายบางระจัน ได้รับความเสียหาย โดยคิดเป็นพ้ืนที่คาดว่าจะเสียหายจ้านวน 41 ,450.53 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 
36 ,963 ไร่ อ้อย 1 ,035 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 829 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ 2 ,623.53 ไร่ และเกษตรกรได้รับ
ผลกระทบ 5,199 ราย (ข้อมูลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565) ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้เร่งด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสนับสนุนการท้างานของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ประสบภัย ทั้งการเข้าส้ารวจพ้ืนที่ภายหลังน้้าลด และการสนับสนุนปัจจัย     
การผลิต การจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์และต้นพันธุ์พืช เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ 

นายนวนิตย์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ส้าหรับการเยียวยาเกษตรกรจะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 โดยมีอัตราการช่วยเหลือดังนี้ ข้าว 1,340 บาทต่อไร่ พืชไร่และพืชผัก 1 ,980 
บาทต่อไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ 4 ,048 บาทต่อไร่ และไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ทั้งนี้ เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียน
เกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัย มีพ้ืนที่เสียหายจริง และอยู่ในพ้ืนที่ประกาศ
เขตการให้ความช่วยเหลือแล้ว 
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นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด้ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่หลายพ้ืนที่ของประเทศไทยต้องประสบ
ปัญหาอุทกภัย และด้วยความห่วงใยของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้ก้าชับให้     
ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามบทบาทหน้าที่ และภารกิจของแต่ละ
หน่วยงานอย่างเต็มความสามารถ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้วางมาตรการและแนวทางในการเยียวยาเกษตรกร และฟ้ืนฟู
พ้ืนที่เกษตรที่ประสบภัยไว้แล้ว พร้อมจะสนับสนุนเกษตรกรในพ้ืนที่ประสบภัยได้ทันทีหลังสถานการณ์อุทกภัยในแต่ละพ้ืนที่
คลี่คลายลง 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ส้าหรับแนวทางการเยียวยา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 โดยในส่วนพ้ืนที่ที่น้้าลดลงแล้ว กรมส่งเสริมการเกษตร      
ได้จัดเตรียมทีมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรพร้อมลงพ้ืนที่ไปส้ารวจความเสียหายและชี้แจงหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ 
จัดประชุมเตรียมความพร้อมการฟื้นฟูช่วยเหลือเกษตรกรร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จัดท้าประชาคมเพ่ือตรวจสอบและรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูล เพ่ือด้าเนินการเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามล้าดับต่อไป ทั้งนี้ในภาพรวม
พ้ืนที่เกษตรที่ประสบภัยทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565) คาดว่าจะมีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบ จ้านวน 59 
จังหวัด พ้ืนที่ 5,493,345.75 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 3,601,720.00ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,803,732.00ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น
และอ่ืน ๆ 87,893.75 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบรวม 645,783 ราย ซึ่งขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศเขต      
ให้ความช่วยเหลือแล้ว 53 จังหวัด รวมทั้งมีเกษตรกรได้รับความช่วยเหลือจากงบประมาณส่วนท้องถิ่นแล้ว 19 จังหวัด 
เกษตรกร 1,812 ราย ครอบคลุมพ้ืนที่เสียหาย 6,287.00 ไร่ 

ส่วนแนวทางการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ภาคการเกษตรที่ประสบภัย กรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมการไว้ 2 แนวทางด้วยกัน 
คือ 1) การสนับสนุนให้เกษตรกรมีแหล่งอาหารใหม่ จึงได้มอบหมายให้กองขยายพันธุ์พืช และศูนย์ขยายพันธุ์พืชทั้ง 10 แห่ง 
คือ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา   

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
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ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัด
พิษณุโลก ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดล้าพูน ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัด
สุพรรณบุรี และศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่  10 จังหวัดอุดรธานี ระดมก้าลังเจ้าหน้าที่เร่งบรรจุและจัดชุดเมล็ดพันธุ์พืชผักพันธุ์ดี 
ประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ดีหลายชนิด ได้แก่ พริก มะเขือเปราะ ถั่วฝักยาว ถั่วพู และกระเจี๊ยบเขียว จ้านวนรวมกว่า 3.5 แสน
ซอง น้าไปช่วยเหลือเกษตรกรในเบื้องต้น เพ่ือเป็นพืชอาหาร และพืชทดแทนในส่วนของพ้ืนที่เกษตรที่ได้รับความเสียหาย และ
ก้าลังเร่งด้าเนินการบรรจุและจัดชุดเพ่ิมเติมอีก 2 แสนซอง เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรให้ได้มากที่สุด 
นอกจากชุดเมล็ดพันธุ์พืชผักแล้ว ยังมีการสนับสนุนต้นพันธุ์พืชผักพืชอาหาร และต้นพันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้นอีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้ 
กรมส่งเสริมการเกษตรจะน้าไปมอบให้เกษตรกรในพ้ืนที่ทันทีภายหลังน้้าลด โดยกระจายให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ที่ประสบภัย
มากที่สุด ส้าหรับเกษตรกรที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักเพ่ิมเติม สามารถแจ้งความจ้านงได้ที่
ส้านักงานเกษตรอ้าเภอ และส้านักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านท่าน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่รวบรวมปริมาณ และแจ้งต่อศูนย์
ขยายพันธุ์พืชเพ่ือด้าเนินการจัดสรรต่อไป 

และ 2) การสนับสนุนให้เกษตรกรมีปัจจัยการผลิตส้าหรับป้องกันก้าจัดโรคพืช โดยการสนับสนุนชีวภัณฑ์เชื้อรา     
ไตรโคเดอร์มาที่มีทั้งในส่วนพร้อมใช้ 8 ,200 กิโลกรัม (สามารถใช้ได้กับพ้ืนที่ 8,200 ไร่) และหัวเชื้อขยาย 11,500 ขวด 
(สามารถใช้ได้กับพ้ืนที่ 172 ,500 ไร่) จากกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ซึ่งเกษตรกรที่มีความประสงค์
สามารถมาขอรับได้จากส้านักงานเกษตรจังหวัด และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) ทั้ง 9 ศูนย์ 
คือ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร       
ด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมา 
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุราษฎร์ธานี และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดพิษณุโลก โดยเกษตรกรสามารถน้าไปใช้งานเพ่ือควบคุมเชื้อราในดินและฟ้ืนฟูพืชหลังน้้าลด และหากไม่มั่นใจกับอาการ
ของต้นพืช สามารถสอบถามปัญหาโรคพืชได้ที่คลินิกพืช ณ ส้านักงานเกษตรอ้าเภอ และส้านักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านท่าน 
ซึ่งมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ 
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กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งจัดชุดพืชพันธุ์ดี ชีวภัณฑ์ พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ าลดทันที ครอบคลุมทุกพื้นที่ประสบภัย 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด้ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่หลายพ้ืนที่ของประเทศไทยต้องประสบ

ปัญหาอุทกภัย และด้วยความห่วงใยของ ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้ก้าชับให้   
ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามบทบาทหน้าที่ และภารกิจของแต่ละ
หน่วยงานอย่างเต็มความสามารถ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้วางมาตรการและแนวทางในการเยียวยาเกษตรกร และฟ้ืนฟู
พ้ืนที่เกษตรที่ประสบภัยไว้แล้ว พร้อมจะสนับสนุนเกษตรกรในพ้ืนที่ประสบภัยได้ทันทีหลังสถานการณ์อุทกภัยในแต่ละพ้ืนที่
คลี่คลายลง 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ส้าหรับแนวทางการเยียวยา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน     
ทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 โดยในส่วนพ้ืนที่ที่น้้าลดลงแล้ว กรมส่งเสริม
การเกษตรได้จัดเตรียมทีมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรพร้อมลงพ้ืนที่ไปส้ารวจความเสียหายและชี้แจงหลักเกณฑ์การให้ความ
ช่วยเหลือ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการฟ้ืนฟูช่วยเหลือเกษตรกรร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จัดท้าประชาคมเพ่ือตรวจสอบ
และรับรองความถูกต้องของข้อมูล เพ่ือด้าเนินการเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามล้าดับต่อไป ทั้งนี้    
ในภาพรวมพ้ืนที่เกษตรที่ประสบภัยทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565) คาดว่าจะมีพ้ืนที่ได้ รับผลกระทบ 
จ้านวน 59 จังหวัด พ้ืนที่ 5,493,345.75 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 3,601,720.00 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,803,732.00 ไร่    
ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอ่ืนๆ 87,893.75 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบรวม 645,783 ราย ซึ่งขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด     
ได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือแล้ว 53 จังหวัด รวมทั้งมีเกษตรกรได้รับความช่วยเหลือจากงบประมาณส่วนท้องถิ่นแล้ว 
19 จังหวัด เกษตรกร 1,812 ราย ครอบคลุมพ้ืนที่เสียหาย 6,287.00 ไร่ ส่วนแนวทางการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ภาคการเกษตร       
ที่ประสบภัย กรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมการไว้ 2 แนวทางด้วยกัน คือ 1) การสนับสนุนให้เกษตรกรมีแหล่งอาหารใหม่ 
จึงได้มอบหมายให้กองขยายพันธุ์พืช และศูนย์ขยายพันธุ์พืชทั้ง 10 แห่ง คือ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี ศูนย์
ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม 
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดล้าพูน ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี และศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี 
ระดมก้าลังเจ้าหน้าที่เร่งบรรจุและจัดชุดเมล็ดพันธุ์พืชผักพันธุ์ดี ประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ดีหลายชนิด ได้แก่ พริก มะเขือเปราะ 
ถั่วฝักยาว ถั่วพู และกระเจี๊ยบเขียว จ้านวนรวมกว่า 3.5 แสนซอง น้าไปช่วยเหลือเกษตรกรในเบื้องต้น เพ่ือเป็นพืชอาหาร 
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และพืชทดแทนในส่วนของพ้ืนที่เกษตรที่ได้รับความเสียหาย และก้าลังเร่งด้าเนินการบรรจุและจัดชุดเพ่ิมเติมอีก 2 แสนซอง 
เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรให้ได้มากที่สุด นอกจากชุดเมล็ดพันธุ์พืชผักแล้ว ยังมีการสนับสนุนต้นพันธุ์
พืชผักพืชอาหาร และต้นพันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้นอีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะน้าไปมอบให้เกษตรกรในพ้ืนที่ทันที
ภายหลังน้้าลด โดยกระจายให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ที่ประสบภัยมากท่ีสุด ส้าหรับเกษตรกรที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุน
เมล็ดพันธุ์พืชผักเพ่ิมเติม สามารถแจ้งความจ้านงได้ที่ส้านักงานเกษตรอ้าเภอ และส้านักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านท่าน 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่รวบรวมปริมาณ และแจ้งต่อศูนย์ขยายพันธุ์พืชเพ่ือด้าเนินการจัดสรรต่อไป  และ 2) การสนับสนุนให้
เกษตรกรมีปัจจัยการผลิตส้าหรับป้องกันก้าจัดโรคพืช โดยการสนับสนุนชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาที่มี ทั้งในส่วนพร้อมใช้ 
8,200 กิโลกรัม (สามารถใช้ได้กับพ้ืนที่ 8,200 ไร่) และหัวเชื้อขยาย 11,500 ขวด (สามารถใช้ได้กับพ้ืนที่ 172,500 ไร่) 
จากกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ซึ่งเกษตรกรที่มีความประสงค์สามารถมาขอรับได้จากส้านักงานเกษตร
จังหวัด และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) ทั้ง 9 ศูนย์ คือ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืช จังหวัดชัยนาท ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี  ศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น 

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเ กษตร
ด้านอารักขาพืช จังหวัดสุราษฎร์ธานี และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก โดยเกษตรกร
สามารถน้าไปใช้งานเพ่ือควบคุมเชื้อราในดินและฟ้ืนฟูพืชหลังน้้าลด และหากไม่มั่นใจกับอาการของต้นพืช สามารถสอบถาม
ปัญหาโรคพืชได้ที่คลินิกพืช ณ ส้านักงานเกษตรอ้าเภอ และส้านักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านท่าน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ความ
ช่วยเหลือ 
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กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งจัดชุดพืชพันธุ์ดี ชีวภัณฑ์ พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ าลดทันที ครอบคลุมทุกพื้นที่ประสบภัย 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด้ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่หลายพ้ืนที่ของประเทศไทยต้องประสบ
ปัญหาอุทกภัย และด้วยความห่วงใยของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้ก้าชับให้     
ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามบทบาทหน้าที่ และภารกิจของแต่ละ
หน่วยงานอย่างเต็มความสามารถ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้วางมาตรการและแนวทางในการเยียวยาเกษตรกร และฟ้ืนฟู
พ้ืนที่เกษตรที่ประสบภัยไว้แล้ว พร้อมจะสนับสนุนเกษตรกรในพ้ืนที่ประสบภัยได้ทันทีหลังสถานการณ์อุทกภัยในแต่ละพ้ืนที่
คลี่คลายลง 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ส้าหรับแนวทางการเยียวยา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน     
ทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 โดยในส่วนพ้ืนที่ที่น้้าลดลงแล้ว กรมส่งเสริม
การเกษตรได้จัดเตรียมทีมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรพร้อมลงพ้ืนที่ไปส้ารวจความเสียหายและชี้แจงหลักเกณฑ์การให้ความ
ช่วยเหลือ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการฟ้ืนฟูช่วยเหลือเกษตรกรร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จัดท้าประชาคมเพ่ือตรวจสอบ
และรับรองความถูกต้องของข้อมูล เพ่ือด้าเนินการเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามล้า ดับต่อไป ทั้งนี้   
ในภาพรวมพ้ืนที่เกษตรที่ประสบภัยทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565) คาดว่าจะมีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบ 
จ้านวน 59 จังหวัด พ้ืนที่ 5,493,345.75 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 3,601,720.00ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,803,732.00ไร่      
ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืน ๆ 87,893.75 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบรวม 645,783 ราย ซึ่งขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้
ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือแล้ว 53 จังหวัด รวมทั้งมีเกษตรกรได้รับความช่วยเหลือจากงบประมาณส่วนท้องถิ่นแล้ว 19 
จังหวัด เกษตรกร 1,812 ราย ครอบคลุมพ้ืนที่เสียหาย 6,287.00 ไร่ 
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ส่วนแนวทางการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ภาคการเกษตรที่ประสบภัย กรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมการไว้ 2 แนวทางด้วยกัน 
คือ 1) การสนับสนุนให้เกษตรกรมีแหล่งอาหารใหม่ จึงได้มอบหมายให้กองขยายพันธุ์พืช และศูนย์ขยายพันธุ์พืชทั้ง 10 แห่ง 
คือ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา   
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัด
พิษณุโลก ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่  8 จังหวัดล้าพูน ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัด
สุพรรณบุรี และศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี ระดมก้าลังเจ้าหน้าที่เร่งบรรจุและจัดชุดเมล็ดพันธุ์พืชผักพันธุ์ดี 
ประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ดีหลายชนิด ได้แก่ พริก มะเขือเปราะ ถั่วฝักยาว ถั่วพู และกระเจี๊ยบเขียว จ้านวนรวมกว่า 3.5 แสน
ซอง น้าไปช่วยเหลือเกษตรกรในเบื้องต้น เพ่ือเป็นพืชอาหาร และพืชทดแทนในส่วนของพ้ืนที่เกษตรที่ได้รับความเสียหาย และ
ก้าลังเร่งด้าเนินการบรรจุและจัดชุดเพ่ิมเติมอีก 2 แสนซอง เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรให้ได้มากที่สุด 
นอกจากชุดเมล็ดพันธุ์พืชผักแล้ว ยังมีการสนับสนุนต้นพันธุ์พืชผักพืชอาหาร และต้นพันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้นอีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้ 
กรมส่งเสริมการเกษตรจะน้าไปมอบให้เกษตรกรในพ้ืนที่ทันทีภายหลังน้้าลด โดยกระจายให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ที่ประสบภัย
มากที่สุด ส้าหรับเกษตรกรที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักเพ่ิมเติม สามารถแจ้งความจ้านงได้ที่
ส้านักงานเกษตรอ้าเภอ และส้านักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านท่าน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่รวบรวมปริมาณ และแจ้งต่อศูนย์
ขยายพันธุ์พืชเพ่ือด้าเนินการจัดสรรต่อไป 

และ 2) การสนับสนุนให้เกษตรกรมีปัจจัยการผลิตส้าหรับป้องกันก้าจัดโรคพืช โดยการสนับสนุนชีวภัณฑ์เชื้อราไตร
โคเดอร์มาที่มีทั้งในส่วนพร้อมใช้ 8 ,200 กิโลกรัม (สามารถใช้ได้กับพ้ืนที่ 8 ,200 ไร่) และหัวเชื้อขยาย 11 ,500 ขวด 
(สามารถใช้ได้กับพ้ืนที่ 172 ,500 ไร่) จากกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ซึ่งเกษตรกรที่มีความประสงค์
สามารถมาขอรับได้จากส้านักงานเกษตรจังหวัด และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) ทั้ง 9 ศูนย์ 
คือ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ส่ งเสริม เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ศูนย์ส่ งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมา 
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุราษฎร์ธานี และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดพิษณุโลก โดยเกษตรกรสามารถน้าไปใช้งานเพ่ือควบคุมเชื้อราในดินและฟ้ืนฟูพืชหลังน้้าลด และหากไม่มั่นใจกับอาการ
ของต้นพืช สามารถสอบถามปัญหาโรคพืชได้ที่คลินิกพืช ณ ส้านักงานเกษตรอ้าเภอ และส้านักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านท่าน 
ซึ่งมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ 
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นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริม

การเกษตร และ     คณะผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพ้ืนที่พบปะเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย 
ณ สวนศรีวิเชียร ต้าบลทับยา อ้าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมมอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์พืชผัก จ้านวน 50 
ชุดใน 1 ชุด ประกอบด้วย มะเขือเปราะ คางกบ ศก.2 พริกหอมสุพรรณ ถั่วพูเขียว และกระเจี๊ยบเขียวธราธิป ต้นพันธุ์กล้วย
น้้าว้าบางบาล จ้านวน 100 ต้น จากศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่
เกษตรกรหลังน้้าลด ให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ จ้านวน 30 คน 

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร และคณะผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพ้ืนที่พบปะเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย    
ณ สวนศรีวิเชียร ต้าบลทับยา อ้าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมมอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์พืชผัก จ้านวน 50 ชุด
ใน 1 ชุด ประกอบด้วย มะเขือเปราะ คางกบ ศก.2 พริกหอมสุพรรณ ถั่วพูเขียว และกระเจี๊ยบเขียวธราธิป ต้นพันธุ์กล้วย
น้้าว้าบางบาล จ้านวน 100 ต้น จากศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่
เกษตรกรหลังน้้าลด ให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ จ้านวน 30 คน 

นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากเหตุอุทกภัย ส่งผลให้พ้ืนที่เกษตรของจังหวัด
สิงห์บุรี ทั้ง 6 อ้าเภอ คือ อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี อ้าเภอบางระจัน อ้าเภออินทร์บุรี อ้าเภอพรหมบุรี อ้าเภอท่าช้าง และอ้าเภอ
ค่ายบางระจัน ได้รับความเสียหาย โดยคิดเป็นพ้ืนที่คาดว่าจะเสียหายจ้านวน 41,450.53 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 36,963 ไร่ 
อ้อย 1,035 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 829 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ 2,623.53 ไร่ และเกษตรกรได้รับผลกระทบ 5,199 ราย 
(ข้อมูลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565) ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้เร่งด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนการท้างาน
ของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ประสบภัย ทั้งการเข้าส้ารวจพ้ืนที่ภายหลังน้้าลด และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต การจัดเตรียมเมล็ด
พันธุ์และต้นพันธุ์พืช เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ 

ส้าหรับการเยียวยาเกษตรกร จะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
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ฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 โดยมีอัตราการช่วยเหลือดังนี้ ข้าว 1,340 บาทต่อไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,980 บาทต่อไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น
และอ่ืนๆ 4,048 บาทต่อไร่ และไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ทั้งนี้ เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัย มีพ้ืนที่เสียหายจริง และอยู่ในพื้นท่ีประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือแล้ว 

 
 

 


