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สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 9 พฤศจิกายน 256๕  
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน 

1. กรมส่งเสริมการเกษตร ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
ประจ าปี 2565 

สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร 

พ้ืนที่ส่งมอบก าลังใจ     
ผู้ประสบอุทกภัย      
ภาคอีสาน          

2. กรมส่ งเสริมการเกษตรลงพ้ืนที่ ส่ งมอบก าลั งใจ         
แก่ เกษตรกรและเจ้ าหน้ าที่ ผู้ ป ระสบ อุทกภัย พ้ืนที่       
ภาคอีสานอย่างต่อเนื่อง 

สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร 

ส่วนภูมิภาค 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเรือ
คายัคบ้านแหลม 

3. พาไปเที่ยววิสาหกิจชุมชนกลุ่มเรือคายัคบ้านแหลม
สอมคลองหรูด แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในพื้นที่จังหวัด
กระบี่ สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

ช่อง 5  

ผลิตภัณฑ์จากโครงการ
พระราชด าริ 

4. เกษตรเชียงใหม่ ชวนอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากโครงการ
พระราชด าริ 

เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์  

สารชีวภัณฑ์ 5. ผลักดันใช้สารชีวภัณฑ์ก าจัดศัตรูพืชผ่านศูนย์ชุมชน 
ต าบลฆ้องชัยพัฒนา จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ThaiPBS 
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https://www.am1386.com/home/12653 

 
 
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีถวายผ้า

พระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าปี 2565 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา  
วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้กรมส่งเสริมการเกษตรอัญเชิญองค์ผ้า      
พระกฐินพระราชทาน เพ่ือน าไปถวายพระสงฆ์จ าพรรษา ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี โดยมี นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร ผู้บริหาร ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร และประชาชนเข้าร่วมงาน โอกาสนี้ได้มอบเงินบ ารุงโรงเรียน     
จ านวน 2 ทุน ให้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีอุบลรัตนาราม และโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ทุนละ 10,000 บาท 
โดยยอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าปี  2565 รวมเป็นเงินทั้ งสิ้น จ านวน 
3,662,271.75 บาท ทั้งนี้ วัดศรีอุบลรัตนารามหรือวัดศรีทอง อุบลราชธานี เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ และ
สังกัดธรรมยุตินิกาย ตั้งอยู่ที่ ถนนอุปราช ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยพระอุโบสถของวัดศรีอุบลรัตนาราม 
ได้ถอดแบบจ าลองมาจากพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ มีพระแก้วบุษราคัม พระพุทธรูปบูชาหน้าตัก
กว้างประมาณ 3 นิ้ว สูงประมาณ 5 นิ้ว แกะด้วยบุษราคัมทึบทั้งแท่ง พระเศียรหุ้มด้วยพระศกสีทองท าเป็นเม็ด ๆ              
มีพระสังวาลประดับที่องค์พระ มีฐานหุ้มด้วยทองค า ถือเป็นหนึ่งในพระแก้วส าคัญของจังหวัดอุบลราชธานี 
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นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากการที่พ่ีน้องเกษตรกรในหลายพ้ืนที่ได้รับ     

ความเดือดร้อน ผลผลิตทางการเกษตรเกิดความเสียหายจากผลกระทบของพายุที่พัดเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา     
ส่งผลให้มีฝนตกหนักและเกิดอุทกภัยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้แสดงความห่วงใยต่อพ่ีน้องผู้ได้รับผลกระทบ ได้เน้นย้ าให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
บูรณาการความร่วมมือกัน เพ่ือให้การช่วยเหลือเกษตรกรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกษตรกรได้รับความช่วยเหลือ
โดยเร็วที่สุด โดยที่ผ่านมานั้นกรมส่งเสริมการเกษตรได้ระดมก าลังเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรลงพ้ืนที่ส ารวจความเสียหาย
ภายหลังน้ าลดทันที และประสานงานให้การช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดคณะผู้บริหาร          
กรมส่งเสริมการเกษตรได้ลงพ้ืนที่ที่ประสบภัยเพ่ือมอบเมล็ดพันธุ์พืช ต้นพันธุ์พืช และชีวภัณฑ์ แก่เกษตรกรผู้ประสบภัย     
เพ่ือเป็นปัจจัยการผลิตเบื้องต้นในการฟ้ืนฟูอาชีพและยังเป็นการส่งมอบก าลังใจแก่เกษตรกร รวมไปถึงได้มอบถุงยังชีพ         
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ประสบภัยที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ในจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี ซึ่งเป็น
จังหวัดที่ได้รับผลกระทบเป็นล าดับต้น ๆ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

“กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์และพันธุ์พืชเพ่ือสนับสนุนการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ประสบ
อุทกภัยในพ้ืนที่ในจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี โดยได้รับการสนับสนุนดังกล่าวจากศูนย์
ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์พริก มะเขือ กระเจี๊ยบเขียว รวม 60,000 ซอง ต้นกล้าพืชผัก
พริก มะเขือ กะเพรา รวม 150 ถาด (15,600 ต้น) ต้นพันธุ์ไม้ผล (กล้วยหอมทอง กล้วยน้ าว้า) รวม 100 ต้น น าไปมอบให้
เกษตรกรผู้ประสบภัยในจังหวัดชัยภูมิ จากศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ ต้นพ้นธุ์กล้วย 
และไม้ผล จัดเป็นชุด ชุดละ 2 ถุง รวม 430 ชุด น าไปมอบให้เกษตรกรผู้ประสบภัยในจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และ
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ร้อยเอ็ด จากศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ผักจัดชุด 5 ชนิด และต้นพันธุ์กล้วยน้ าว้ า 1 ต้น 
รวม 150 ชุด น าไปมอบให้เกษตรกรผู้ประสบภัยในจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนในเรื่องการเยียวยาเกษตรกรจะเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์       
การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อย
เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 โดยมีอัตราการช่วยเหลือดังนี้        
ข้าว 1,340 บาทต่อไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,980 บาทต่อไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ 4,048 บาทต่อไร่ และไม่เกินครัวเรือนละ 
30 ไร่ ทั้งนี้ เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัย มีพ้ืนที่
เสียหายจริง และอยู่ในพื้นท่ีประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 

ส าหรับรายงานความเสียหายเบื้องต้นด้านพืชจากอุทกภัยในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ามีจังหวัดที่เกิดอุทกภัย
ทั้งสิ้น 16 จังหวัด 221 อ าเภอ 1 ,614 ต าบล 13,841 หมู่บ้าน เกษตรกร 499,245 ครัวเรือน พ้ืนที่คาดว่าจะเสียหาย 
4,332,333 ไร่ คิดเป็น 22.52 ของพ้ืนที่การเกษตร (ใน 16 จังหวัด) จ าแนกเป็น ข้าว 3 ,256,226 ไร่ พืชไร่-พืชผัก 
1,058 ,003 ไร่ พืชสวน-ไม้ผล 18 ,104 ไร่ ส่วนในภาพรวมรายงานความเสียหายเบื้องต้นพ้ืนที่เกษตรทั่วประเทศ         
ได้รับผลกระทบ 59 จังหวัด เกษตรกร 647 ,869 ราย พ้ืนที่คาดว่าจะเสียหาย 5 ,499,190.50 ไร่ ประกาศเขตการให้  
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว จ านวน 56 จังหวัด ประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยจ านวน 2 จังหวัด 
ได้แก่ ชลบุรีและสมุทรสาคร (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565) 
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https://www.facebook.com/watch/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&v=1101543880516360 
พาไปเที่ยววิสาหกิจชุมชนกลุ่มเรือคายัคบ้านแหลมสอมคลองหรูด แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในพื้นที่จังหวัดกระบี่  

สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
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https://www.chiangmainews.co.th/agriculture/2791480/ 

 
 

“เกษตรเชียงใหม่ชวนอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากโครงการพระราชด าริ ณ ตลาดเกษตรกร” 

นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมนางกนกวรรณ พรหมตัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
นายฐานพัชร์ เลิศจารุอนันต์ รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอเมือง ติดตามให้ก าลังใจการด าเนินงานโครงการพระราชด าริ 
มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริม    
การเรียนรู้ฝึกอาชีพ พัฒนาทักษะการประกอบการเกษตรแก่ผู้พิการ ได้แก่การผลิตพืชผักในระบบปลอดภัยปลอดภัย         
การขยายพันธุ์แคคตัส การเลี้ยงสัตว์ งานหัถกรรม ต่างๆ และน าผลผลิตจ าหน่ายเพ่ือสร้างรายได้แก่มูลนิธิโดยมีการบริหาร
จัดการที่เหมาะสม โดยที่ผ่านมานั้นน าไปจ าหน่ายที่อ าเภอแม่ริม ปัจจุบันทางส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ิมช่องทาง   
การจ าหน่ายโดยให้ออกร้านจ าหน่ายที่บริเวณตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประจ าทุกวันศุกร์ของสัปดาห์  นอกจากนี้   
จะมีผลิตภัณฑ์จากโครงการพระราชด าริ ของจังหวัดเชียงใหม่มาจ าหน่ายเช่น โครงการเกษตรวิชญา , โครงการพัฒนา         
ตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง ,โครงการพระราชด าริแปลง 9 ไร่ เป็นต้น ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถอุดหนุนสินค้าดังกล่าวได้     
ณ ตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นี้เป็นต้นไปหากสนใจสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่
ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053112478 
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https://www.youtube.com/watch?v=_rSi6mm8axk 
ในช่วงที่ ต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะสารเคมีก าจัดแมลงมีราคาเพิ่มสูงขึน้ ภาพที่ เกิดขึน้ตอนนีค้ือ เกษตรหลายในพืน้ที่   

พยายามพึ่ งตนเองเพื่อความอยู่รอด/ (กว้าง) คุณศันสนีย์ แสวงศรี ไปพบว่า มีกลุ่มเกษตรกรที่  จ.กาฬสินธ์ุ ทดลองท าสาร     

ชีวภณัฑ์ก าจัดศัตรูพืช ผลที่ได้ไม่ใช่แค่การลดต้นทุน แต่ก าไรที่ได้รับกลับมา คือสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน 

 

 
 


