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ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่ำวว่ำ ตำมที่มีฝนฟ้ำคะนอง และมี  
ฝนตกหนักบำงแห่งในพื้นที่ภำคใต้ โดยเฉพำะพื้นที่ตอนล่ำงของภำค ท ำให้เกิดอุทกภัยในหลำยพื้นที่ ซึ่งอำจส่งผล
กระทบต่อพื้นที่กำรเกษตร และวิถีชีวิตของเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีควำมห่วงใยพี่น้องเกษตรกรใน
พื้นที่ดังกล่ำว  จึงได้สั่งกำรให้กรมส่งเสริมกำรเกษตรเร่งด ำเนินกำรลงพื้นที่ไปบูรณำกำรให้ควำมช่วยเหลือที่จ ำเป็น  
แก่เกษตรกรในเบื้องต้นแล้ว เพื่อช่วยบรรเทำควำมเดือดร้อนของเกษตรกร และเตรียมกำรส ำรวจควำมเสียหำยทันที
หลังน ้ำลด เพื่อให้ควำมช่วยเหลือตำมระเบียบของทำงรำชกำรต่อไป 

ด้ำน นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวว่ำ ในส่วนของกรมส่งเสริมกำรเกษตร
ได้สั่งกำรให้เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรในพื้นที่ติดตำมสถำนกำรณ์อุทกภัยดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง โดยได้รับรำยงำน
พื้นที่กำรเกษตรได้รับผลกระทบในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมรำช ระนอง พัทลุง และสงขลำ 
เกษตรกรได้รับผลกระทบ จ ำนวน 15,690 รำย มีพื้นที่กำรเกษตรคำดว่ำจะเสียหำยจ ำนวน 24,484.75 ไร่ แยกเป็น
ข้ำว 5,376.75 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 3,347.00 ไร่ ไม้ผลไม้ผืนต้นและอื่นๆ 15,048.00 ไร่ (ข้อมูล ณ 12 ธันวำคม 
2565) และขณะนี้อยู่ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ในพื้นที่เข้ำไปประสำนกำรให้ควำมช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง     
จึงได้สั่งกำรให้ทุกหน่วยงำนภำยใต้กำรก ำกับดูแลของกรมส่งเสริมกำรเกษตรเตรียมกำรส ำรวจและช่วยเหลือ
เกษตรกรรองรับภำยหลังน ้ำลด ทั้งกำรลงพื้นที่เพื่อส ำรวจพื้นที่ควำมเสียหำย กำรเตรียมเช้ือรำไตรโคเดอร์มำ และ
กำรเตรียมผลิตพืชพันธ์ุดี ให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของเกษตรกร 

ส ำหรับกำรสนับสนุนเช้ือรำไตรโคเดอร์มำ กรมส่งเสริมกำรเกษตร โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตร
ด้ำนอำรักขำพืช (ศทอ.) จังหวัดสงขลำ และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช (ศทอ.) จังหวัด          
สุรำษฎร์ธำนี จะสนับสนุนหัวเช้ือช้ันขยำย จ ำนวน 7,000 ขวด ซึ่งน ำมำขยำยเป็นเช้ือรำไตรโคเดอร์มำพร้อมใช้ได้เพิ่ม
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ถึง 105,000 กิโลกรัม และพร้อมสนับสนุนเช้ือรำไตรโคเดอร์มำพร้อมใช้ อีกจ ำนวน 3 ,000 กิโลกรัม รวมสำมำรถ     
ใช้ฟื้นฟูพื้นที่กำรเกษตรหลังน ้ำลดได้ประมำณ 108,000 ไร่ (เช้ือรำไตรโคเดอร์มำพร้อมใช้ 1 กิโลกรัมสำมำรถใช้ได้กับ
พื้นที่ 1 ไร่) โดย กรมส่งเสริมกำรเกษตรพร้อมสนับสนุนเช้ือรำไตรโคเดอร์มำให้แก่เกษตรกรส ำหรับน ำไปใช้ฟื้นฟูพื้นที่
กำรเกษตรหลังน ้ำลดได้อย่ำงเพียงพอกับพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ทั้งนี้ เช้ือรำไตรโคเดอร์มำ สำมำรถใช้ในกำรควบคุม
โรคพืชได้หลำยชนิด ทั้งบริเวณรำก ล ำต้น และใบ เช่น โรครำกเน่ำโคนเน่ำ โรคใบติดของทุเรียน โรคเน่ำคอดิน      
โรคกำบใบแห้งของข้ำว โรคเหี่ยว โรคแอนแทรคโนสของพริก เป็นต้น โดยเกษตรกรสำมำรถขอรับเช้ือรำไตรโคเดอร์
มำ ได้ที่ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช (ศทอ.) ในพื้นที่ของท่ำน 

ส่วนกำรเตรียมผลิตพืชพันธ์ุดี ด ำเนินกำรโดยศูนย์ขยำยพันธ์ุพืชทั้ง 10 ศูนย์ และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำ
อำชีพกำรเกษตร ภำยใต้โครงกำรผลิตพืชพันธ์ุดีเพื่อส ำรองในกรณีช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย และ    
ใช้ในภำรกิจของกรมส่งเสริมกำรเกษตร ซึ่งได้ด ำเนินกำรเพำะพันธ์ุเตรียมพร้อมรับมืออยู่เป็นประจ ำ โดยเฉพำะพืช
พันธ์ุที่เกษตรกรนิยมเพำะปลูกและรับประทำน อำทิ พริก มะเขือเปรำะ มะเขือเทศ มะเขือยำว มะเขือพวง กะเพรำ 
แมงลัก กระเจี๊ยบเขียว กล้วยน ้ำว้ำ มะละกอ ทุเรียน กำแฟ เป็นต้น 

อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวอีกว่ำ ในส่วนเกณฑ์กำรให้ควำมช่วยเหลือยังคงเป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์        
วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 ในอัตรำ
ดังนี้ ข้ำว 1,340 บำทต่อไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,980 บำทต่อไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 4,048 บำทต่อไร่ ตำมพื้นที่
เสียหำยจริงไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ทั้งนี้เป็นไปตำมที่อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย หรือผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดได้ประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว 
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ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่ำวว่ำ ตำมที่มีฝนฟ้ำคะนอง และมี  
ฝนตกหนักบำงแห่งในพื้นที่ภำคใต้ โดยเฉพำะพื้นที่ตอนล่ำงของภำค ท ำให้เกิดอุทกภัยในหลำยพื้นที่ ซึ่งอำจส่งผล
กระทบต่อพื้นที่กำรเกษตร และวิถีชีวิตของเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีควำมห่วงใยพี่น้องเกษตรกรใน
พื้นที่ดังกล่ำว  จึงได้สั่งกำรให้กรมส่งเสริมกำรเกษตรเร่งด ำเนินกำรลงพื้นที่ไปบูรณำกำรให้ควำมช่วยเหลือที่จ ำเป็น  
แก่เกษตรกรในเบื้องต้นแล้ว เพื่อช่วยบรรเทำควำมเดือดร้อนของเกษตรกร และเตรียมกำรส ำรวจควำมเสียหำยทันที
หลังน ้ำลด เพื่อให้ควำมช่วยเหลือตำมระเบียบของทำงรำชกำรต่อไป 

ด้ำน นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด ำรง อธิบดีกรมสง่เสรมิกำรเกษตร กล่ำวว่ำ ในส่วนของกรมส่งเสริมกำรเกษตร
ได้สั่งกำรให้เจ้ำหน้ำที่สง่เสรมิกำรเกษตรในพื้นที่ ติดตำมสถำนกำรณ์อุทกภัยดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง โดยได้รับรำยงำน
พื้นที่กำรเกษตรไดร้ับผลกระทบในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมรำช ระนอง พทัลงุ และสงขลำ 
เกษตรกรได้รบัผลกระทบ จ ำนวน 15,690 รำย มีพื้นที่กำรเกษตรคำดว่ำจะเสียหำยจ ำนวน 24,484.75 ไร่ แยกเป็น
ข้ำว 5,376.75 ไร่ พืชไร่ และพืชผัก 3,347.00 ไร่ ไม้ผลไม้ผนืต้นและอื่นๆ 15,048.00 ไร่ (ข้อมูล ณ 12 ธันวำคม 
2565) และขณะนี้อยู่ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ในพื้นที่เข้ำไปประสำนกำรให้ควำมช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง จงึ
ได้สั่งกำรให้ทุกหน่วยงำนภำยใต้กำรก ำกับดูแลของกรมส่งเสริมกำรเกษตร เตรียมกำรส ำรวจและช่วยเหลือเกษตรกร
รองรับภำยหลังน ้ำลด ทั้งกำรลงพื้นทีเ่พื่อส ำรวจพื้นที่ควำมเสียหำย กำรเตรียมเช้ือรำไตรโคเดอร์มำ และกำรเตรียม
ผลิตพืชพันธ์ุดี ให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของเกษตรกร 

ส ำหรับกำรสนับสนุนเช้ือรำไตรโคเดอร์มำ กรมส่งเสริมกำรเกษตร โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตร
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ด้ำนอำรักขำพืช (ศทอ.) จังหวัดสงขลำ และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช (ศทอ.) จังหวัด          
สุรำษฎร์ธำนี จะสนับสนุนหัวเช้ือช้ันขยำย จ ำนวน 7,000 ขวด ซึ่งน ำมำขยำยเป็นเช้ือรำไตรโคเดอร์มำพร้อมใช้ได้เพิ่ม
ถึง 105,000 กิโลกรัม และพร้อมสนับสนุนเช้ือรำไตรโคเดอร์มำพร้อมใช้ อีกจ ำนวน 3 ,000 กิโลกรัม รวมสำมำรถ     
ใช้ฟื้นฟูพื้นที่กำรเกษตรหลังน ้ำลดได้ประมำณ 108,000 ไร่ (เช้ือรำไตรโคเดอร์มำพร้อมใช้ 1 กิโลกรัมสำมำรถใช้ได้กับ
พื้นที่ 1 ไร่) โดย กรมส่งเสริมกำรเกษตรพร้อมสนับสนุนเช้ือรำไตรโคเดอร์มำให้แก่เกษตรกรส ำหรับน ำไปใช้ฟื้นฟูพื้นที่
กำรเกษตรหลังน ้ำลดได้อย่ำงเพียงพอกับพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ทั้งนี้ เช้ือรำไตรโคเดอร์มำ สำมำรถใช้ในกำรควบคุม
โรคพืชได้หลำยชนิด ทั้งบริเวณรำก ล ำต้น และใบ เช่น โรครำกเน่ำโคนเน่ำ โรคใบติดของทุเรียน โรคเน่ำคอดิน      
โรคกำบใบแห้งของข้ำว โรคเหี่ยว โรคแอนแทรคโนสของพริก เป็นต้น โดยเกษตรกรสำมำรถขอรับเช้ือรำไตรโคเดอร์
มำ ได้ที่ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช (ศทอ.) ในพื้นที่ของท่ำน 

ส่วนกำรเตรียมผลิตพืชพันธ์ุดี ด ำเนินกำรโดยศูนย์ขยำยพันธ์ุพืชทั้ง 10 ศูนย์ และศูนย์ส่งเสริมและพฒันำ
อำชีพกำรเกษตร ภำยใต้โครงกำรผลิตพืชพันธ์ุดีเพื่อส ำรองในกรณีช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผูป้ระสบภัย และใช้
ในภำรกิจของกรมส่งเสริมกำรเกษตร ซึง่ได้ด ำเนินกำรเพำะพันธ์ุเตรียมพร้อมรับมืออยูเ่ป็นประจ ำ โดยเฉพำะพืชพันธ์ุ
ที่เกษตรกรนิยมเพำะปลกูและรับประทำน อำทิ พรกิ มะเขือเปรำะ มะเขือเทศ มะเขือยำว มะเขือพวง กะเพรำ 
แมงลัก กระเจี๊ยบเขียว กล้วยน ้ำว้ำ มะละกอ ทุเรียน กำแฟ เป็นต้น 
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ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่ำวว่ำ ตำมที่มีฝนฟ้ำคะนอง และมีฝน
ตกหนักบำงแห่งในพื้นที่ภำคใต้ โดยเฉพำะพื้นที่ตอนล่ำงของภำค ท ำให้เกิดอุทกภัยในหลำยพื้นที่ ซึ่งอำจส่งผลกระทบ
ต่อพื้นที่กำรเกษตร และวิถีชีวิตของเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีควำมห่วงใยพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่
ดังกล่ำว  จึงได้สั่งกำรให้กรมส่งเสริมกำรเกษตรเร่งด ำเนินกำรลงพื้นที่ไปบูรณำกำรให้ควำมช่วยเหลือที่จ ำเป็น          
แก่เกษตรกรในเบื้องต้นแล้ว เพื่อช่วยบรรเทำควำมเดือดร้อนของเกษตรกร และเตรียมกำรส ำรวจควำมเสียหำยทันที
หลังน ้ำลด เพื่อให้ควำมช่วยเหลือตำมระเบียบของทำงรำชกำรต่อไป 

ด้ำน นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวว่ำ ในส่วนของกรมส่งเสริมกำรเกษตร
ได้สั่งกำรให้เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรในพื้นที่ติดตำมสถำนกำรณ์อุทกภัยดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง โดยได้รับรำยงำน
พื้นที่กำรเกษตรได้รับผลกระทบในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมรำช ระนอง พัทลุง และสงขลำ 
เกษตรกรได้รับผลกระทบ จ ำนวน 15,690 รำย มีพื้นที่กำรเกษตรคำดว่ำจะเสียหำยจ ำนวน 24,484.75 ไร่ แยกเป็น
ข้ำว 5,376.75 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 3,347.00 ไร่ ไม้ผลไม้ผืนต้นและอื่นๆ 15,048.00 ไร่ (ข้อมูล ณ 12 ธันวำคม 
2565) และขณะนี้อยู่ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ในพื้นที่เข้ำไปประสำนกำรให้ควำมช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง      
จึงได้สั่งกำรให้ทุกหน่วยงำนภำยใต้กำรก ำกับดูแลของกรมส่งเสริมกำรเกษตรเตรียมกำรส ำรวจและช่วยเหลือ
เกษตรกรรองรับภำยหลังน ้ำลด ทั้งกำรลงพื้นที่เพื่อส ำรวจพื้นที่ควำมเสียหำย กำรเตรียมเช้ือรำไตรโคเดอร์มำ และ
กำรเตรียมผลิตพืชพันธ์ุดี ให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของเกษตรกร 
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ส ำหรับกำรสนับสนุนเช้ือรำไตรโคเดอร์มำ กรมส่งเสริมกำรเกษตร โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตร
ด้ำนอำรักขำพืช (ศทอ.) จังหวัดสงขลำ และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช (ศทอ.) จังหวัด          
สุรำษฎร์ธำนี จะสนับสนุนหัวเช้ือช้ันขยำย จ ำนวน 7,000 ขวด ซึ่งน ำมำขยำยเป็นเช้ือรำไตรโคเดอร์มำพร้อมใช้ได้  
เพิ่มถึง 105,000 กิโลกรัม และพร้อมสนับสนุนเช้ือรำไตรโคเดอร์มำพร้อมใช้ อีกจ ำนวน 3,000 กิโลกรัม รวมสำมำรถ  
ใช้ฟื้นฟูพื้นที่กำรเกษตรหลังน ้ำลดได้ประมำณ 108,000 ไร่ (เช้ือรำไตรโคเดอร์มำพร้อมใช้ 1 กิโลกรัมสำมำรถใช้ได้กับ
พื้นที่ 1 ไร่) โดย กรมส่งเสริมกำรเกษตรพร้อมสนับสนุนเช้ือรำไตรโคเดอร์มำให้แก่เกษตรกรส ำหรับน ำไปใช้ฟื้นฟูพื้นที่
กำรเกษตรหลังน ้ำลดได้อย่ำงเพียงพอกับพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ทั้งนี้ เช้ือรำไตรโคเดอร์มำ สำมำรถใช้ในกำรควบคุม
โรคพืชได้หลำยชนิด ทั้งบริเวณรำก ล ำต้น และใบ เช่น โรครำกเน่ำโคนเน่ำ โรคใบติดของทุเรียน โรคเน่ำคอดิ น       
โรคกำบใบแห้งของข้ำว โรคเหี่ยว โรคแอนแทรคโนสของพริก เป็นต้น โดยเกษตรกรสำมำรถขอรับเช้ือรำไตรโคเดอร์มำ     
ได้ที่ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช (ศทอ.) ในพื้นที่ของท่ำน 

ส่วนกำรเตรียมผลิตพืชพันธ์ุดี ด ำเนินกำรโดยศูนย์ขยำยพันธ์ุพืชทั้ง 10 ศูนย์ และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำ
อำชีพกำรเกษตร ภำยใต้โครงกำรผลิตพืชพันธ์ุดีเพื่อส ำรองในกรณีช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย และ    
ใช้ในภำรกิจของกรมส่งเสริมกำรเกษตร ซึ่งได้ด ำเนินกำรเพำะพันธ์ุเตรียมพร้อมรับมืออยู่เป็นประจ ำ โดยเฉพำะ       
พืชพันธ์ุที่เกษตรกรนิยมเพำะปลูกและรับประทำน อำทิ พริก มะเขือเปรำะ มะเขือเทศ มะเขือยำว มะเขือพวง 
กะเพรำ แมงลัก กระเจี๊ยบเขียว กล้วยน ้ำว้ำ มะละกอ ทุเรียน กำแฟ เป็นต้น 

อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวอีกว่ำ ในส่วนเกณฑ์กำรให้ควำมช่วยเหลือยังคงเป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์       
วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 ในอัตรำ
ดังนี้ ข้ำว 1,340 บำทต่อไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,980 บำทต่อไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 4,048 บำทต่อไร่ ตำมพื้นที่
เสียหำยจริงไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ทั้งนี้เป็นไปตำมที่อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย หรือผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดได้ประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว 
 
 

 

 

 

 

 


