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นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 
จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลัน ดินสไลด์ และวาตภัย
ในพื้นท่ีภาคใต้ ช่วงวันท่ี 25 พฤศจิกายนถึงวันท่ี 3 ธันวาคม 2563 ท่ีผ่าน
มา ทำให้พื้นท่ีการเกษตรและบ้านเรือนราษฎรเสียหาย ซ่ึงนายเฉลิมชัย ศรี
อ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพี่น้อง
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก และนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้สั่งการไปยังเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดท่ีได้รับ
ผลกระทบ 
สำรวจความเสียหาย และเตรียมการช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรโดยเร็วท่ีสุด 
พบว่าขณะน้ีพี่น้องเกษตรกรประสบภัยพิบัติด้านพืช จำนวน 8 จังหวัด 77 
อำเภอ 509 ตำบล 3,878 หมู่บ้าน ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 
สงขลา พัทลุง ตรัง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เกษตรกรได้รับความ
เดือดร้อน 265,360 ครัวเรือน พื้นท่ีคาดว่าจะเสียหายรวม 744,571 ไร่ 
จำแนกเป็น ข้าว 114,341 ไร่ พืชไร่ 11,353 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 
618,877 ไร่ และจากสภาพน้ำท่วมขังดังกล่าวทำให้ดินขาดออกซิเจนท่ีราก
พืชจำเป็นต้องใช้ในการหายใจ เกิดการสะสมขอคาร์บอนไดออกไซด์ ขณะน้ำ
ท่วมอินทรียวัตถุในดินเศษพืชและสัตว์ต่างๆ จะถูกจุลินทรีย์ย่อยสลาย 
ทำให้เกิดก๊าซพิษท่ีเป็นอันตรายต่อรากไม้ผล ส่งผลให้ประสิทธิภาพ การดูดน้ำ
และแร่ธาตุต่างๆ ลดลง รากพืชและลำต้นจะอ่อนแอง่ายต่อการท่ีโรคและ
แมลงจะเข้าทำลาย อาจจะทำให้ไม้ผลบางชนิดล้มได้ 
กรมส่งเสริมการเกษตรมีแนวทางในการฟื้นฟูสวนผลไม้ ไม้ยืนต้นให้เกษตรกร
นำไปปรับใช้ในพื้นท่ีของตนเอง หลังจากที่น้ำลดลง ดังน้ี ทำการเสริมคันดิน 

ให้มีความสูงและความแข็งแรง ต้านทานน้ำ จากภายนอก โดยยกขอบแปลงเป็นคันดินให้สูงกว่าระดับน้ำท่ีเคยท่วมไม่ต่ำกว่า 50 cm พร้อมท้ังเตรียมเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบ
น้ำออกจากสวน ทำทางระบายน้ำโดยใช้พลั่วดึงเศษพืช และดินเลนทับถมออกให้หมดและขุดร่องระบายน้ำให้ลึกเพื่อช่วยให้ดินในสวนไม้ผลแห้งเร็วยิ่งขึ้น ส่วนการ
ปรับปรุงบำรุงดิน น้ันมีหลักการ ดังน้ี 1) ขณะท่ีดินยังเปียกอยู่ห้ามนำเครื่องจักรกล เข้าไปดำเนินการในสวนหลังน้ำลด รวมท้ังบุคคลและสัตว์เลี้ยง เพราะจะทำให้
โครงสร้างดินถูกทำลาย 2) เมื่อดินแห้ง ให้ขุดเอาดิน ทราย หรือตะกอนต่างๆ ในแปลงออก และพรวนดิน เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้แก่รากพืช ทำการค้ำยัน/พยุงต้นไม้ผลท่ี
เอนหรือล้ม โดยใช้ไม้ยาวๆ ค้ำ หรือใช้เชือกผูกตรึงกับต้นไม้ ทำการตัดแต่งกิ่งและทรงพุ่มหลังน้ำลด เมื่อดินเริ่มแห้งเกษตรกรควรตัดแต่งกิ่งที่อยู่ภายในทรงพุ่มออก จะทำ
ให้ทรงพุ่มโปร่ง เป็นวิธีท่ีจะช่วยลดการคายน้ำของพืชและเร่งให้พืชแตกใบใหม่เร็วขึ้น หากมีต้นไม้โค่นล้ม ควรทำการตัดแต่งกิ่ง และนำไม้ค้ำยันต้นไว้รอบด้าน หรือหาก
ต้นไม้มีผลติดอยู่ ให้ตัดผลออก เพื่อไม่ให้แย่งสารอาหารจากรากและลำต้นได้ การฟื้นฟูความสมบูรณ์ของต้นไม้ โดยการให้ปุ๋ยทางใบ อาจใช้ปุ๋ยสูตรน้ำ 12-12-12 หรือ 
12-9-6 หรือใช้ปุ๋ยเกล็ดสูตร 21-21-21 หรือ 16-21-27 ละลายน้ำฉีดพ่น ทำการให้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ใส่ในร่องที่ขุดดินรอบๆ 
ทรงพุ่ม ขนาดร่องกว้าง 15 เซนติเมตร ลึก 15 เซนติเมตร หรือใส่ท่ีโคนใต้ต้น ในกรณีท่ีต้นยังเล็ก การป้องกันและกำจัดโรค/ศัตรูพืช โดยวิธีการราด หรือทาโคนต้นไม้
ด้วยสารเคมีป้องกันเชื้อรา หรือสารชีวภัณฑ์ เช่น ไตรโครเดอร์มา นอกจากนี้ หากพบว่ามีต้นไม้ท่ียืนต้นตายไปบางส่วนให้ใช้วิธีการปลูกซ่อมแซมเพ่ือทดแทน และควร
จัดการสวนให้ ถูกวิธีอย่างต่อเน่ือง 
สำหรับกิจกรรมวันน้ีเป็นการส่งมอบความสุข ก้าวสู่เกษตรวิถีใหม่ และให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกร ซ่ึงประสบภัยพิบัติในพื้นท่ีอำเภอรัตภูมิ และอำเภอควนเนียง จังหวัด
สงขลา โดยการมอบพันธุ์พืชผักสวนครัวระยะสั้น เพื่อให้เกษตรกรเพาะปลูกเป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ช่วงฟื้นฟูพ้ืนท่ีการเกษตร และมอบเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อ
ควบคุม กำจัดโรคพืชท่ีมากับน้ำ และจะช่วยให้ต้นพืชมีความแข็งแรงท้ังนี้ในการผลิตพืชแต่ละชนิด ควรวางแผน ให้เหมาะสม และมีข้อมูลเพ่ือประกอบการผลิตท่ีชัดเจน 
พื้นท่ีใด ท่ีเป็นท่ีลุ่มและน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำทุกปี ควรมีการปรับเปล่ียนพื้นท่ีโดยการขุดคู ยกร่อง และปลูกพืชท่ีเหมาะสม ท่ีสำคัญเกษตรกรต้องแจ้งขึ้นและปรับปรุง
ข้อมูลทะเบียน 
เกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน เพราะจะเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการพัฒนาการเกษตรและสิทธิท่ีเกษตรกรจะได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐต่อไป วันน้ีก็
ต้องขอขอบคุณศูนย์ขยายพันธุ์พืชท่ี 2 จังหวัดตรัง ท่ีได้สนับสนุนพันธุ์พืชผัก และเจ้าหน้าท่ีสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา สำนักงานเกษตรอำเภอ รวมถึงหน่วยงานทุก
ภาคส่วนท่ีได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในครั้งน้ี และในพื้นท่ีอีก 7 จังหวัด ก็จะมีการดำเนินการในลักษณะเดียวกัน นายสุพิท กล่าวท้ิงท้าย 
ด้านนายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จังหวัดสงขลา ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวรวมท้ังสิ้น 11 อำเภอ 84 ตำบล 414 
หมู่บ้าน เกษตรกร 15,940 ครัวเรือน โดยได้แจ้งให้เกษตรอำเภอในพื้นท่ีประสบภัยท้ังหมด เร่งสำรวจความเสียหายและวางแผนการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทันที ท้ัง
การดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีเสียหาย สิ้นเชิง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 โดยมีหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้ก่อนเกิดภัย ตามจำนวน
พื้นท่ีจริงท่ีได้รับความเสียหาย รายละไม่เกิน 30 ไร่ ได้แก่ ข้าวอัตราไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ อัตราไร่ละ 1,148 บาท และพืชสวนและอื่น ๆ อัตรา ไร่ละ 1,690 บาท 
ซ่ึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ประกาศเขตพ้ืนท่ีการให้ความช่วยเหลือฯ แล้ว ขณะน้ีอยู่ในระหว่าง รับแบบความจำนงขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) จากเกษตรกร 
ซ่ึงเกษตรต้องให้ผู้นำรับรอง จากนั้นจะมีการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกร และพื้นท่ีเสียหายจริง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป และให้เจ้าหน้าท่ี
สำนักงานเกษตรอำเภอลงพื้นท่ีเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรพร้อมท้ังให้คำแนะนำในการดูแลฟ้ืนฟูสวนและพื้นท่ีการเกษตรหลังน้ำลด ท้ังน้ีหากเกษตรกรมีข้อ
สงสัยหรือขอความช่วยเหลือสามารถขอรับคำแนะนำเพ่ิมเติมได้ท่ีสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ใกล้บ้าน 



เกษตรฯ แนะวิธีฟื้นฟูสวนหลังน้ำลด มอบพันธุ์พืชส่งสุขปีใหม่ ให้กำลังใจพี่
น้องเกษตรกร 
นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 
5 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลัน ดินสไลด์ และ
วาตภัยในพื้นท่ีภาคใต้ ช่วงวันท่ี 25 พฤศจิกายนถึงวันท่ี 3 ธันวาคม 
2563 ท่ีผ่านมา ทำให้พ้ืนท่ีการเกษตรและบ้านเรือนราษฎรเสียหาย ซ่ึง
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความ
ห่วงใยพี่น้องเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก และนายเข้มแข็ง 
ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ส่ังการไปยังเกษตรจังหวัด
ทุกจังหวัดท่ีได้รับผลกระทบ 
สำรวจความเสียหาย และเตรียมการช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรโดยเร็วท่ีสุด 
พบว่าขณะน้ีพี่น้องเกษตรกรประสบภัยพิบัติด้านพืช จำนวน 8 จังหวัด 77 
อำเภอ 509 ตำบล 3,878 หมู่บ้าน ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 
สงขลา พัทลุง ตรัง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เกษตรกรได้รับความ
เดือดร้อน 265,360 ครัวเรือน พื้นท่ีคาดว่าจะเสียหายรวม 744,571 ไร่ 
จำแนกเป็น ข้าว 114,341 ไร่ พืชไร่ 11,353 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 
618,877 ไร่ และจากสภาพน้ำท่วมขังดังกล่าวทำให้ดินขาดออกซิเจนท่ี
รากพืชจำเป็นต้องใช้ในการหายใจ เกิดการสะสมของคาร์บอนไดออกไซด์ 
ขณะน้ำท่วมอินทรียวัตถุในดินเศษพืชและสัตว์ต่างๆ จะถูกจุลินทรีย์ย่อย
สลาย ทำให้เกิดก๊าซพิษท่ีเป็นอันตรายต่อรากไม้ผล ส่งผลให้ประสิทธิภาพ 
การดูดน้ำและแร่ธาตุต่างๆ ลดลง รากพืชและลำต้นจะอ่อนแอง่ายต่อการท่ี
โรคและแมลงจะเข้าทำลาย อาจจะทำให้ไม้ผลบางชนิดล้มได้ 
กรมส่งเสริมการเกษตรมีแนวทางในการฟื้นฟูสวนผลไม้ ไม้ยืนต้นให้
เกษตรกรนำไปปรับใช้ในพื้นท่ีของตนเอง หลังจากที่น้ำลดลง ดังนี้ ทำการ
เสริมคันดิน ให้มีความสูงและความแข็งแรง ต้านทานน้ำ จากภายนอก โดย

ยกขอบแปลงเป็นคันดินให้สูงกว่าระดับน้ำท่ีเคยท่วมไม่ต่ำกว่า 50 cm พร้อมท้ังเตรียมเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำออกจากสวน ทำทางระบายน้ำโดยใช้พล่ัวดึงเศษพืช และ
ดินเลนทับถมออกให้หมดและขุดร่องระบายน้ำให้ลึกเพื่อช่วยให้ดินในสวนไม้ผลแห้งเร็วยิ่งขึ้น ส่วนการปรับปรุงบำรุงดิน น้ันมีหลักการ ดังน้ี 1) ขณะท่ีดินยังเปียกอยู่
ห้ามนำเครื่องจักรกล เข้าไปดำเนินการในสวนหลังน้ำลด รวมท้ังบุคคลและสัตว์เลี้ยง เพราะจะทำให้โครงสร้างดินถูกทำลาย 2) เมื่อดินแห้ง ให้ขุดเอาดิน ทราย หรือ
ตะกอนต่างๆ ในแปลงออก และพรวนดิน เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้แก่รากพืช ทำการค้ำยัน/พยุงต้นไม้ผลท่ีเอนหรือล้ม โดยใช้ไม้ยาวๆ ค้ำ หรือใช้เชือกผูกตรึงกับต้นไม้ ทำ
การตัดแต่งกิ่งและทรงพุ่มหลังน้ำลด เมื่อดินเริ่มแห้งเกษตรกรควรตัดแต่งกิ่งที่อยู่ภายในทรงพุ่มออก จะทำให้ทรงพุ่มโปร่ง เป็นวิธีท่ีจะช่วยลดการคายน้ำของพืชและเร่ง
ให้พืชแตกใบใหม่เร็วขึ้น หากมีต้นไม้โค่นล้ม ควรทำการตัดแต่งกิ่ง และนำไม้ค้ำยันต้นไว้รอบด้าน หรือหากต้นไม้มีผลติดอยู่ ให้ตัดผลออก เพื่อไม่ให้แย่งสารอาหารจาก
รากและลำต้นได้ การฟื้นฟูความสมบูรณ์ของต้นไม้ โดยการให้ปุ๋ยทางใบ อาจใช้ปุ๋ยสูตรน้ำ 12-12-12 หรือ 12-9-6 หรือใช้ปุ๋ยเกล็ดสูตร 21-21-21 หรือ 16-21-
27 ละลายน้ำฉีดพ่น ทำการให้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ใส่ในร่องที่ขุดดินรอบๆ ทรงพุ่ม ขนาดร่องกว้าง 15 เซนติเมตร ลึก 15 
เซนติเมตร หรือใส่ท่ีโคนใต้ต้น ในกรณีท่ีต้นยังเล็ก การป้องกันและกำจัดโรค/ศัตรูพืช โดยวิธีการราด หรือทาโคนต้นไม้ด้วยสารเคมีป้องกันเชื้อรา หรือสารชีวภัณฑ์ เช่น 
ไตรโครเดอร์มา นอกจากน้ี หากพบว่ามีต้นไม้ท่ียืนต้นตายไปบางส่วนให้ใช้วิธีการปลูกซ่อมแซมเพ่ือทดแทน และควรจัดการสวนให้ ถูกวิธีอย่างต่อเนื่อง 
สำหรับกิจกรรมวันน้ีเป็นการส่งมอบความสุข ก้าวสู่เกษตรวิถีใหม่ และให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกร ซ่ึงประสบภัยพิบัติในพื้นท่ีอำเภอรัตภูมิ และอำเภอควนเนียง จังหวัด
สงขลา โดยการมอบพันธุ์พืชผักสวนครัวระยะสั้น เพื่อให้เกษตรกรเพาะปลูกเป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ช่วงฟื้นฟูพ้ืนท่ีการเกษตร และมอบเชื้อราไตรโคเดอร์มา
เพื่อควบคุม กำจัดโรคพืชท่ีมากับน้ำ และจะช่วยให้ต้นพืชมีความแข็งแรงท้ังนี้ในการผลิตพืชแต่ละชนิด ควรวางแผน ให้เหมาะสม และมีข้อมูลเพื่อประกอบการผลิตท่ี
ชัดเจน พื้นท่ีใด ท่ีเป็นท่ีลุ่มและน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำทุกปี ควรมีการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีโดยการขุดคู ยกร่อง และปลูกพืชท่ีเหมาะสม ท่ีสำคัญเกษตรกรต้องแจ้งขึ้น
และปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน เพราะจะเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการพัฒนาการเกษตรและสิทธิท่ีเกษตรกรจะได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการ
ต่างๆ ของภาครัฐต่อไป วันน้ีก็ต้องขอขอบคุณศูนย์ขยายพันธุ์พืชท่ี 2 จังหวัดตรัง ท่ีได้สนับสนุนพันธุ์พืชผัก และเจ้าหน้าท่ีสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา สำนักงาน
เกษตรอำเภอ รวมถึงหน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในครั้งนี้ และในพื้นท่ีอีก 7 จังหวัด ก็จะมีการดำเนินการในลักษณะเดียวกัน  
ด้านนายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จังหวัดสงขลา ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวรวมท้ังสิ้น 11 อำเภอ 84 ตำบล 414 
หมู่บ้าน เกษตรกร 15,940 ครัวเรือน โดยได้แจ้งให้เกษตรอำเภอในพื้นท่ีประสบภัยท้ังหมด เร่งสำรวจความเสียหายและวางแผนการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทันที 
ท้ังการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีเสียหาย สิ้นเชิง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 โดยมีหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้ก่อนเกิดภัย 
ตามจำนวนพื้นท่ีจริงท่ีได้รับความเสียหาย รายละไม่เกิน 30 ไร่ ได้แก่ ข้าวอัตราไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ อัตราไร่ละ 1,148 บาท และพืชสวนและอื่น ๆ อัตรา ไร่ละ 
1,690 บาท ซ่ึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ประกาศเขตพื้นท่ีการให้ความช่วยเหลือฯ แล้ว ขณะน้ีอยู่ในระหว่าง รับแบบความจำนงขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) 
จากเกษตรกร ซ่ึงเกษตรต้องให้ผู้นำรับรอง จากนั้นจะมีการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกร และพื้นท่ีเสียหายจริง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป และ
ให้เจ้าหน้าท่ีสำนักงานเกษตรอำเภอลงพื้นท่ีเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรพร้อมท้ังให้คำแนะนำในการดูแลฟื้นฟูสวนและพื้นท่ีการเกษตรหลังน้ำลด ท้ังนี้หาก
เกษตรกรมีข้อสงสัยหรือขอความช่วยเหลือสามารถขอรับคำแนะนำเพ่ิมเติมได้ท่ีสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ใกล้บ้าน 



นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัด
สงขลา เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลัน ดินสไลด์ และวาตภัยในพื้นท่ีภาคใต้
ช่วงวันท่ี 25 พฤศจิกายนถึงวันท่ี 3 ธันวาคม 2563 ท่ีผ่านมา ทำให้พื้นท่ีการเกษตร
และบ้านเรือนราษฎรเสียหาย   ซ่ึงนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก และ
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ส่ังการไปยังเกษตรจังหวัด
ทุกจังหวัดท่ีได้รับผลกระทบ สำรวจความเสียหาย และเตรียมการช่วยเหลือพี่น้อง
เกษตรกรโดยเร็วท่ีสุด 
พบว่าขณะน้ีพี่น้องเกษตรกรประสบภัยพิบัติด้านพืช จำนวน 8 จังหวัด 77 อำเภอ
509 ตำบล 3,878 หมู่บ้าน ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ตรัง
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เกษตรกรได้รับความ
เดือดร้อน 265,360 ครัวเรือน พื้นท่ีคาดว่าจะเสียหายรวม 744,571 ไร่ จำแนก
เป็น ข้าว 114,341 ไร่ พืชไร่ 11,353 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 618,877 ไร่ และจาก
สภาพน้ำท่วมขังดังกล่าวทำให้ดินขาดออกซิเจนท่ีรากพืชจำเป็นต้องใช้ในการ
หายใจ เกิดการสะสมของคาร์บอนไดออกไซด์ ขณะน้ำท่วมอินทรียวัตถุในดินเศษพืช
และสัตว์ต่างๆ จะถูกจุลินทรีย์ย่อยสลาย ทำให้เกิดก๊าซพิษท่ีเป็นอันตรายต่อรากไม้
ผล ส่งผลให้ประสิทธิภาพ การดูดน้ำและแร่ธาตุต่างๆ ลดลง รากพืชและลำต้นจะ
อ่อนแอง่ายตอ่การท่ีโรคและแมลงจะเข้าทำลาย อาจจะทำให้ไม้ผลบางชนิดล้มได้ 
       กรมส่งเสริมการเกษตรมีแนวทางในการฟื้นฟูสวนผลไม้ ไม้ยืนต้นให้เกษตรกร
นำไปปรับใช้ในพื้นท่ีของตนเอง หลังจากที่น้ำลดลง ดังน้ี ทำการเสริมคันดิน ให้มีความ
สูงและความแข็งแรง ต้านทานน้ำ  จากภายนอก โดยยกขอบแปลงเป็นคันดินให้สูงกว่า
ระดับน้ำท่ีเคยท่วมไม่ต่ำกว่า 50 cm พร้อมท้ังเตรียมเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำออกจาก
สวน ทำทางระบายน้ำโดยใช้พลั่วดึงเศษพืช และดินเลนทับถมออกให้หมดและขุดร่อง
ระบายน้ำให้ลึกเพื่อช่วยให้ดินในสวนไม้ผลแห้งเร็วยิ่งขึ้น 

       ส่วนการปรับปรุงบำรุงดิน น้ันมีหลักการ ดังน้ี 1) ขณะท่ีดินยังเปียกอยู่ห้ามนำเครื่องจักรกล เข้าไปดำเนินการในสวนหลังน้ำลด รวมท้ังบุคคลและสัตว์เลี้ยง เพราะ
จะทำให้โครงสร้างดินถูกทำลาย 2) เมื่อดินแห้ง ให้ขุดเอาดิน ทราย หรือตะกอนต่างๆ ในแปลงออก และพรวนดิน เพื่อเพิม่ออกซิเจนให้แก่รากพืช ทำการค้ำยัน/พยุง
ต้นไม้ผลท่ีเอนหรือล้ม โดยใช้ไม้ยาวๆ ค้ำ หรือใช้เชือกผูกตรึงกับต้นไม้ ทำการตัดแต่งกิ่งและทรงพุ่มหลังน้ำลด เมื่อดินเริ่มแห้งเกษตรกรควรตัดแต่งกิ่งที่อยู่ภายในทรงพุ่ม
ออก จะทำให้ทรงพุ่มโปร่ง เป็นวิธีท่ีจะช่วยลดการคายน้ำของพืชและเร่งให้พืชแตกใบใหม่เร็วขึ้นหากมีต้นไม้โค่นล้ม ควรทำการตัดแต่งกิ่ง และนำไม้ค้ำยันต้นไว้รอบ
ด้าน หรือหากต้นไม้มีผลติดอยู่ ให้ตัดผลออก เพื่อไมใ่ห้แย่งสารอาหารจากรากและลำต้นได้     
        การฟื้นฟูความสมบูรณ์ของต้นไม้ โดยการให้ปุ๋ยทางใบ อาจใช้ปุ๋ยสูตรน้ำ 12-12-12 หรือ 12-9-6 หรือใช้ปุ๋ยเกล็ดสูตร 21-21-21 หรือ 16-21-27 ละลายน้ำ
ฉีดพ่น   ทำการให้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ใส่ในร่องที่ขุดดินรอบๆ ทรงพุ่มขนาดร่องกว้าง 15 เซนติเมตร ลึก 15 เซนติเมตร หรือใส่ท่ีโคน
ใต้ต้น ในกรณีท่ีต้นยังเล็ก การป้องกันและกำจัดโรค/ศัตรูพืช โดยวิธีการราด หรือทาโคนต้นไม้ด้วยสารเคมีป้องกันเชื้อรา หรือสารชีวภัณฑ์ เช่น ไตรโครเดอร์
มา นอกจากน้ี หากพบว่ามีต้นไม้ท่ียืนต้นตายไปบางส่วนให้ใช้วิธีการปลูกซ่อมแซมเพ่ือทดแทน และควรจัดการสวนให้ถูกวิธีอย่างต่อเนื่อง 
      สำหรับกิจกรรมวันน้ีเป็นการส่งมอบความสุข ก้าวสู่เกษตรวิถีใหม ่และให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกร ซ่ึงประสบภัยพิบัติในพื้นท่ีอำเภอรัตภูมิ และอำเภอควน
เนียง จังหวัดสงขลา โดยการมอบพันธุ์พืชผักสวนครัวระยะสั้น เพื่อให้เกษตรกรเพาะปลูกเป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ช่วงฟื้นฟูพื้นท่ีการเกษตร และมอบเชื้อราไตรโค
เดอร์มาเพื่อควบคุม กำจัดโรคพืชท่ีมากับน้ำ และจะช่วยให้ต้นพืชมีความแข็งแรงท้ังนี้ในการผลิตพืชแต่ละชนิด ควรวางแผน ให้เหมาะสม และมีข้อมูลเพ่ือประกอบการ
ผลิตท่ีชัดเจนพื้นท่ีใด   ท่ีเป็นท่ีลุ่มและน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำทุกปี ควรมีการปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโดยการขุดคู ยกร่อง และปลูกพืชท่ีเหมาะสม ท่ีสำคัญเกษตรกรต้องแจ้ง
ขึ้นและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน เพราะจะเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการพัฒนาการเกษตรและสิทธิท่ีเกษตรกรจะได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการ
ต่างๆ ของภาครัฐต่อไปวันน้ีก็ต้องขอขอบคุณศูนย์ขยายพันธุ์พืชท่ี 2 จังหวัดตรัง ท่ีได้สนับสนุนพันธุ์พืชผัก และเจ้าหน้าท่ีสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา สำนักงานเกษตร
อำเภอ รวมถึงหน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในครั้งน้ี และในพื้นท่ีอีก 7 จังหวัด ก็จะมีการดำเนินการในลักษณะเดียวกัน นาย
สุพิท กล่าวท้ิงท้าย 
ด้านนายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จังหวัดสงขลา ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวรวม
ท้ังสิ้น 11 อำเภอ 84 ตำบล 414 หมู่บ้าน เกษตรกร 15,940 ครัวเรือน โดยได้แจ้งให้เกษตรอำเภอในพื้นท่ีประสบภัยท้ังหมด เร่งสำรวจความเสียหายและวางแผนการ
ช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรทันที ท้ังการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีเสียหาย    สิ้นเชิง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 โดยมีหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรม
ส่งเสริมการเกษตรไว้ก่อนเกิดภัย ตามจำนวนพื้นท่ีจริงท่ีได้รับความเสียหาย รายละไม่เกิน 30 ไร่ ได้แก่ ข้าวอัตราไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ อัตราไร่ละ 1,148 บาท และ
พืชสวนและอื่น ๆ อัตรา ไร่ละ 1,690 บาท ซ่ึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ประกาศเขตพื้นท่ีการให้ความช่วยเหลือฯ แล้ว 
       ขณะน้ีอยู่ในระหว่าง   รับแบบความจำนงขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) จากเกษตรกร ซ่ึงเกษตรต้องให้ผู้นำรับรอง จากน้ันจะมีการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกร
และพื้นท่ีเสียหายจริง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป และให้เจ้าหน้าท่ีสำนักงานเกษตรอำเภอลงพื้นท่ีเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรพร้อมท้ังให้
คำแนะนำในการดูแลฟ้ืนฟูสวนและพื้นท่ีการเกษตรหลังน้ำลด ท้ังน้ีหากเกษตรกรมีข้อสงสัยหรือขอความช่วยเหลือสามารถขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมได้ท่ีสำนักงานเกษตร
จังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ใกล้บ้าน 



นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ท่ี 5 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลัน ดินสไลด์ และ
วาตภัยในพื้นท่ีภาคใต้ ช่วงวันท่ี 25 พฤศจิกายนถึงวันท่ี 3 ธันวาคม 2563 ท่ี
ผ่านมา ทำให้พื้นท่ีการเกษตรและบ้านเรือนราษฎรเสียหาย ซ่ึงนายเฉลิมชัย ศรี
อ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพี่น้อง
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก และนายเข้มแข็ง ยุติธรรม
ดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ส่ังการไปยังเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดท่ี
ไดร้ับผลกระทบ สำรวจความเสียหาย และเตรียมการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร
โดยเร็วท่ีสุด พบว่าขณะน้ีพี่น้องเกษตรกรประสบภัยพิบัติด้าน
พืช จำนวน 8 จังหวัด 77 อำเภอ 509 ตำบล 3,878 หมู่บ้าน  ได้แก่ สุ
ราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช  สงขลา พัทลุง ตรัง ปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 265,360 ครัวเรือน พื้นท่ีคาดว่าจะ
เสียหายรวม 744,571 ไร่ จำแนกเป็น ข้าว 114,341 ไร่ พืช
ไร่ 11,353 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 618,877 ไร่ และจากสภาพน้ำท่วมขัง
ดังกล่าวทำให้ดินขาดออกซิเจนท่ีรากพืชจำเป็นต้องใช้ในการหายใจ เกิดการ
สะสมของคาร์บอนไดออกไซด์ ขณะน้ำท่วมอินทรียวัตถุในดินเศษพืชและสัตว์
ต่างๆ จะถูกจุลินทรีย์ย่อยสลาย ทำให้เกิดก๊าซพิษท่ีเป็นอันตรายต่อรากไม้
ผล ส่งผลให้ประสิทธิภาพ การดูดน้ำและแร่ธาตุต่างๆ ลดลง รากพืชและลำต้น
จะอ่อนแอง่ายต่อการท่ีโรคและแมลงจะเข้าทำลาย อาจจะทำให้ไม้ผลบางชนิด
ล้มได้  

            กรมส่งเสริมการเกษตรมีแนวทางในการฟื้นฟูสวนผลไม้ ไม้ยืนต้นให้เกษตรกรนำไปปรับใช้ในพื้นท่ีของตนเอง หลังจากท่ีน้ำลดลง ดังน้ี ทำการเสริมคันดิน ให้
มีความสูงและความแข็งแรง ต้านทานน้ำ จากภายนอก โดยยกขอบแปลงเป็นคันดินให้สูงกว่าระดับน้ำท่ีเคยท่วมไม่ต่ำกว่า 50 cm พร้อมท้ังเตรียมเครื่องสูบน้ำเพ่ือ
สูบน้ำออกจากสวน ทำทางระบายน้ำโดยใช้พล่ัวดึงเศษพืช และดินเลนทับถมออกให้หมดและขุดร่องระบายน้ำให้ลึกเพื่อช่วยให้ดินในสวนไม้ผลแห้งเร็วยิ่งขึ้น ส่วนการ
ปรับปรุงบำรุงดิน น้ันมีหลักการ ดังน้ี 1) ขณะท่ีดินยังเปียกอยู่ห้ามนำเครื่องจักรกล เข้าไปดำเนินการในสวนหลังน้ำลด รวมท้ังบุคคลและสัตว์เลี้ยง เพราะจะทำให้
โครงสร้างดินถูกทำลาย 2) เมื่อดินแห้ง ให้ขุดเอาดิน ทราย หรือตะกอนต่างๆ ในแปลงออก และพรวนดิน เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้แก่รากพืช ทำการค้ำยัน/พยุงต้นไม้ผล
ท่ีเอนหรือล้ม โดยใช้ไม้ยาวๆ ค้ำ หรือใช้เชือกผูกตรึงกับต้นไม้ ทำการตัดแต่งกิ่งและทรงพุ่มหลังน้ำลด เมื่อดินเริ่มแห้งเกษตรกรควรตัดแต่งกิ่งที่อยู่ภายในทรงพุ่ม
ออก จะทำให้ทรงพุ่มโปร่ง เป็นวิธีท่ีจะช่วยลดการคายน้ำของพืชและเร่งให้พืชแตกใบใหม่เร็วขึ้น หากมีต้นไม้โค่นล้ม ควรทำการตัดแต่งกิ่ง และนำไม้ค้ำยันต้นไว้รอบ
ด้าน หรือหากต้นไม้มีผลติดอยู่ ให้ตัดผลออก เพื่อไม่ให้แย่งสารอาหารจากรากและลำต้นได้ การฟื้นฟูความสมบูรณ์ของต้นไม้ โดยการให้ปุ๋ยทางใบ อาจใช้ปุ๋ยสูตร
น้ำ 12-12-12 หรือ 12-9-6 หรือใช้ปุ๋ยเกล็ดสูตร 21-21-21 หรือ 16-21-27 ละลายน้ำฉีดพ่น ทำการให้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-
15 ใส่ในร่องที่ขุดดินรอบๆ ทรงพุ่ม ขนาดร่องกว้าง 15 เซนติเมตร ลึก 15 เซนติเมตร หรือใส่ท่ีโคนใต้ต้น ในกรณีท่ีต้นยังเล็ก การป้องกันและกำจัดโรค/ศัตรูพืช โดย
วิธีการราด หรือทาโคนต้นไม้ด้วยสารเคมีป้องกันเชื้อรา หรือสารชีวภัณฑ์ เช่น ไตรโครเดอร์มา นอกจากนี้ หากพบว่ามีต้นไม้ท่ียืนต้นตายไปบางส่วนให้ใช้วิธีการปลูก
ซ่อมแซมเพ่ือทดแทน และควรจัดการสวนให้ ถูกวิธีอย่างต่อเน่ือง  
            สำหรับกิจกรรมวันน้ีเป็นการส่งมอบความสุข ก้าวสู่เกษตรวิถีใหม ่และให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกร ซ่ึงประสบภัยพิบัติในพื้นท่ีอำเภอรัตภูมิ และอำเภอควน
เนียง จังหวัดสงขลา โดยการมอบพันธุ์พืชผักสวนครัวระยะสั้น เพื่อให้เกษตรกรเพาะปลูกเป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ช่วงฟื้นฟูพื้นท่ีการเกษตร และมอบเชื้อรา
ไตรโคเดอร์มาเพ่ือควบคุม กำจัดโรคพืชท่ีมากับน้ำ และจะช่วยให้ต้นพืชมีความแข็งแรงท้ังน้ีในการผลิตพืชแต่ละชนิด ควรวางแผน ให้เหมาะสม และมีข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการผลิตท่ีชัดเจน พื้นท่ีใด ท่ีเป็นท่ีลุ่มและน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำทุกปี ควรมกีารปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโดยการขุดคู ยกร่อง และปลูกพืชท่ีเหมาะสม ท่ีสำคัญ
เกษตรกรต้องแจ้งขึ้นและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน เพราะจะเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการพัฒนาการเกษตรและสิทธิท่ีเกษตรกรจะได้รับการ
ช่วยเหลือตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐต่อไป วันน้ีก็ต้องขอขอบคุณศูนย์ขยายพันธุ์พืชท่ี 2 จังหวัดตรัง ท่ีได้สนับสนุนพันธุ์พืชผัก และเจ้าหน้าท่ีสำนักงานเกษตร
จังหวัดสงขลา สำนักงานเกษตรอำเภอ รวมถึงหน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในครั้งน้ี และในพื้นท่ีอีก 7 จังหวัด ก็จะมีการ
ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน นายสุพิท กล่าวท้ิงท้าย  
            ด้านนายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จังหวัดสงขลา ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวรวม
ท้ังสิ้น 11 อำเภอ 84 ตำบล 414 หมู่บ้าน  เกษตรกร  15,940 ครัวเรือน  โดยได้แจ้งให้เกษตรอำเภอในพื้นท่ีประสบภัยท้ังหมด เร่งสำรวจความเสียหายและวาง
แผนการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทันที ท้ังการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีเสียหาย  สิ้นเชิง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 โดยมีหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับ
กรมส่งเสริมการเกษตรไว้ก่อนเกิดภัย ตามจำนวนพื้นท่ีจริงท่ีได้รับความเสียหาย รายละไม่เกิน 30 ไร่ ได้แก่ ข้าวอัตราไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ อัตราไร่
ละ 1,148 บาท และพืชสวนและอื่น ๆ อัตรา ไร่ละ 1,690 บาท ซ่ึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ประกาศเขตพื้นท่ีการให้ความช่วยเหลือฯ แล้ว ขณะน้ีอยู่ใน
ระหว่าง รับแบบความจำนงขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) จากเกษตรกร ซ่ึงเกษตรต้องให้ผู้นำรับรอง  
            จากนั้นจะมีการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกร และพื้นท่ีเสียหายจริง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป และให้เจ้าหน้าท่ีสำนักงานเกษตร
อำเภอลงพื้นท่ีเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรพร้อมท้ังให้คำแนะนำในการดูแลฟื้นฟูสวนและพื้นท่ีการเกษตรหลังน้ำลด ท้ังน้ีหากเกษตรกรมีข้อสงสัยหรือขอ
ความช่วยเหลือสามารถขอรับคำแนะนำเพ่ิมเติมได้ท่ีสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ใกล้บ้าน 
 






