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สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 23 พฤศจกิายน 256๕  
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรหลังน้้ำลด 1. เฉลิมชัย ติดตำมผลฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรหลังน้้ำลด 
พร้อมก้ำชับเร่งเยียวยำทันที 

Thailand Plus 

ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรหลังน้้ำลด 2. ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรหลังน้้ำลด พร้อมเร่งเยียวยำ
ทันที 

เดลินิวส์ออนไลน์  

ส่วนภูมิภาค 
พืชอัตลักษณ์ 3. เกษตรชูเงำะแม่แตงพืชอัตลักษณ์ เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์  
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https://www.thailandplus.tv/archives/637649 

 

 
 
นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด้ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวว่ำ ด้วยควำมห่วงใยของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีติดตำมเหตุอุทกภัยในพื้นที่เกษตรมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยขณะนี้ปริมำณน้้ำลดระดับลงแล้วในหลำยพื้นท่ี จึงได้สั่ง
กำรให้กรมส่งเสริมกำรเกษตรเร่งด้ำเนินกำรส้ำรวจควำมเสียหำย และช่วยเหลือเกษตรกรอย่ำงรวดเร็ว เต็มก้ำลัง และจำกรำยงำนผลกำรส้ำรวจ
เบื้องต้น (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2565) พบว่ำ ภำพรวมพื้นที่เกษตรทั่วประเทศได้รับผลกระทบ มีจ้ำนวน 65 จังหวัด  พื้นที่
กำรเกษตรคำดว่ำจะเสียหำยจ้ำนวน 5,595,011.75 ไร่ แบ่งเป็น ข้ำว 3,683,924.50 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,818,243.50 ไร่ ไม้ผล      
ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 92,843.75 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ จ้ำนวน 668,250 รำย ให้ควำมช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้ว 30 จังหวัด                
ด้วยงบประมำณท้องถิ่น/ นำยอ้ำเภอ/ ผู้ว่ำฯ / ปลัดฯ ได้แก่ จังหวัดก้ำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงรำย ตำก น่ำน แพร่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก 
แม่ฮ่องสอน ล้ำปำง นครนำยก อุตรดิตถ์ อุทัยธำนี จันทบุรี ตรำด ฉะเชิงเทรำ ระยอง ชลบุรี ชัยนำท สระบุรี อ่ำงทอง ขอนแก่น มหำสำรคำม 
บุรีรัมย์ เลย อุดรธำนี กำญจนบุรี รำชบุรี ภูเก็ต และจังหวัดสตูล ส่วนจังหวัดอื่นๆ กรมส่งเสริมกำรเกษตรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก้ำลัง        
เร่งด้ำเนินกำรช่วยเหลือโดยเร็วท่ีสุด 

ส้ำหรับกำรเยียวยำเกษตรกรจะเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินทดรองรำชกำรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ
ปลีกย่อยเกี่ยวกับกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 โดยมีอัตรำกำรช่วยเหลือดังนี้ ข้ำว 1 ,340 
บำทต่อไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,980 บำทต่อไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 4,048 บำทต่อไร่ และไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ทั้งนี้ เกษตรกรต้อง  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมกำรเกษตรก่อนเกิดภัย มีพื้นที่เสียหำยจริง และอยู่ในพื้นที่ประกำศเขต   
กำรให้ควำมช่วยเหลือแล้ว 

นำยเข้มแข็ง กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ กรมส่งเสริมกำรเกษตรได้ลงพื้นที่เข้ำไปมอบปัจจัยกำรผลิต ทั้งเมล็ดพันธ์ุผัก ต้นพันธ์ุผัก และต้นพันธุ์ไม้
ผลไม้ยืนต้น เพื่อเป็นแหล่งอำหำรในเบื้องต้นให้แก่เกษตรกร และเช้ือรำไตรโคเดอร์มำ เพื่อกำรฟื้นฟูป้องกันเชื้อรำสำเหตุโรคพืชส้ำหรับ พื้นที่
เพำะปลูกต้นไม้หลังน้้ำลด รวมทั้งกำรให้ค้ำแนะน้ำเพื่อกำรดูแลพื้นที่เกษตรหลังน้้ำลดอย่ำงถูกวิธี  ซึ่งกำรปฏิบัติดูแลและกำรฟื้นฟูพื้นที่เกษตร   
ในแต่ละประเภทมีควำมแตกต่ำงกัน เกษตรกรควรศึกษำ ท้ำควำมเข้ำใจ เพื่อให้พื้นที่เกษตรกลับคืนสภำพเดิมโดยเร็ว กระทบกระเทือนต่อต้นไม้
ให้น้อยท่ีสุด หรือกำรบ้ำรุงรักษำต้นไม้ให้เกิดรำกใหม่ แตกใบอ่อนโดยเร็ว รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรดินอย่ำงถูกวิธี 
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https://www.dailynews.co.th/news/1713749/ 

 

 
 

นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด้ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวว่ำ ด้วยควำมห่วงใยของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีติดตำมเหตุอุทกภัยในพื้นที่เกษตรมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยขณะนี้ปริมำณน้้ำลดระดับลงแล้วในหลำยพื้นท่ี จึงได้สั่ง
กำรให้กรมส่งเสริมกำรเกษตรเร่งด้ำเนินกำรส้ำรวจควำมเสียหำย และช่วยเหลือเกษตรกรอย่ำงรวดเร็ว เต็มก้ำลัง และจำกรำยงำนผลกำรส้ำรวจ
เบื้องต้น (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2565) พบว่ำ ภำพรวมพื้นที่เกษตรทั่วประเทศได้รับผลกระทบ มีจ้ำนวน 65 จังหวัด  พื้นที่
กำรเกษตรคำดว่ำจะเสียหำยจ้ำนวน 5,595,011.75 ไร่ แบ่งเป็น ข้ำว 3,683,924.50 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,818,243.50 ไร่ ไม้ผล      
ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 92,843.75 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ จ้ำนวน 668,250 รำย ให้ควำมช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้ว 30 จังหวัด                
ด้วยงบประมำณท้องถิ่น/ นำยอ้ำเภอ/ ผู้ว่ำฯ / ปลัดฯ ได้แก่ จังหวัดก้ำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงรำย ตำก น่ำน แพร่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก 
แม่ฮ่องสอน ล้ำปำง นครนำยก อุตรดิตถ์ อุทัยธำนี จันทบุรี ตรำด ฉะเชิงเทรำ ระยอง ชลบุรี ชัยนำท สระบุรี อ่ำงทอง ขอนแก่น มหำสำรคำม 
บุรีรัมย์ เลย อุดรธำนี กำญจนบุรี รำชบุรี ภูเก็ต และจังหวัดสตูล ส่วนจังหวัดอื่นๆ กรมส่งเสริมกำรเกษตรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก้ำลัง        
เร่งด้ำเนินกำรช่วยเหลือโดยเร็วท่ีสุด 

ส้ำหรับกำรเยียวยำเกษตรกรจะเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินทดรองรำชกำรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ
ปลีกย่อยเกี่ยวกับกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 โดยมีอัตรำกำรช่วยเหลือดังนี้ ข้ำว 1 ,340 
บำทต่อไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,980 บำทต่อไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 4,048 บำทต่อไร่ และไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ทั้งนี้ เกษตรกรต้อง  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมกำรเกษตรก่อนเกิดภัย มีพื้นที่เสียหำยจริง และอยู่ในพื้นที่ประกำศเขต   
กำรให้ควำมช่วยเหลือแล้ว 

นำยเข้มแข็ง กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ กรมส่งเสริมกำรเกษตรได้ลงพื้นที่เข้ำไปมอบปัจจัยกำรผลิต ทั้งเมล็ดพันธ์ุผัก ต้นพันธ์ุผัก และต้นพันธุ์ไม้
ผลไม้ยืนต้น เพื่อเป็นแหล่งอำหำรในเบื้องต้นให้แก่เกษตรกร และเช้ือรำไตรโคเดอร์มำ เพื่อกำรฟื้นฟูป้องกันเชื้อรำสำเหตุโรคพืชส้ำหรับ พื้นที่
เพำะปลูกต้นไม้หลังน้้ำลด รวมทั้งกำรให้ค้ำแนะน้ำเพื่อกำรดูแลพื้นที่เกษตรหลังน้้ำลดอย่ำงถูกวิธี  ซึ่งกำรปฏิบัติดูแลและกำรฟื้นฟูพื้นที่เกษตร   
ในแต่ละประเภทมีควำมแตกต่ำงกัน เกษตรกรควรศึกษำ ท้ำควำมเข้ำใจ เพื่อให้พื้นที่เกษตรกลับคืนสภำพเดิมโดยเร็ว กระทบกระเทือนต่อต้นไม้
ให้น้อยท่ีสุด หรือกำรบ้ำรุงรักษำต้นไม้ให้เกิดรำกใหม่ แตกใบอ่อนโดยเร็ว รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรดินอย่ำงถูกวิธี 
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วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2565 เวลำ09.30 น. นำยเจริญ พิมพ์ขำล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ประชุมไม้ผลอัตลักษณ์    
โดยนำงสำวศิริลักษณ์ กมล รักษำรำชกำรแทนผู้อ้ำนวยกำรส้ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 6 เป็นประธำนกำร
ประชุมในครั้งนี้ โดยจังหวัดเชียงใหม่มอบหมำยนำงกนกวรรณ พรหมตัน หัวหน้ำกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิต พร้อมด้วย
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนระดับจังหวัด เจ้ำหน้ำที่จำกส้ำนักงำนเกษตรอ้ำเภอแม่แตงเข้ำร่วมประชุมดังกล่ำว ณ ห้องประชุม
ส้ำนักงำนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจกำรด้ำเนินและขับเคลื่อนโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำสินค้ำเกษตร      
อัตลักษณ์พ้ืนถิ่น โดยที่ผ่ำนมำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำเนินกำรใน ส้ม และลิ้นจี่ ส่วนในปีงบประมำณ 2566 นี้ ด้ำเนินกำรในไม้ผล 
เงำะพ้ืนที่อ้ำเภอแม่แตง ซึ่งอ้ำเภอแม่แตงเป็นแหล่งปลูกเงำะโรงเรียนพ้ืนที่ประมำณ 1,600 ไร่ ด้วยสภำพภูมิอำกำศและ  
สภำพพ้ืนที่ท้ำให้เงำะแมแ่ตงท่ีได้มีเปลือกบำง หวำน กรอบ ร่อน ไม่ฉ่้ำน้้ำ 

ที่ผ่ำนมำส้ำนักงำนเกษตรจังหวัดได้ส่งเสริมพัฒนำคุณภำพและจัดตั้งแปลงใหญ่เงำะต้ำบลบ้ำนช้ำง จ้ำนวน 1 แปลง 
ทั้งนี้ได้ส่งเสริมให้เข้ำสู่กำรผลิตมำตรฐำน GAP รวมกลุ่มบริหำรจัดกำรทั้งระบบตั้งแต่กำรผลิตถึงกำรตลำด จนท้ำให้ เงำะแม่
แตง เป็นดังไม้ผลอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น สร้ำงรำยได้แก่เกษตรกันเป็นอย่ำงดี 

 

 


