
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 2-4 ตุลาคม 2564 

 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
เยยีวยาจากอุทกภยั 1 เกษตรฯ ตามนายก ลงพื้นท่ีประสบอุทกภยั.ชยัภูมิ มอบชุดพืชพนัธุ์ดี 

สารชีวภณัฑฟ้ื์นฟูพื้นท่ีเกษตรหลงัน ้าลด 
เพจบลูชิพ 

2 เตรียมช่วยเหลือเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยั พร้อมฟ้ืนฟู
พืชหลงัน ้าลด 

ส านกัข่าว กรม
ประชาสัมพนัธ์ 

3 กรมส่งเสริมการเกษตร รายงานสถานการณ์เหตุอุทกภยัในพื้นท่ี
เกษตรทัว่ประเทศล่าสุด 

ไทยแลนดพ์ลสั 

4 คนกรุงเบาใจ “เฉลิมชยั” ยนัเจา้พระยาระดบัน ้ายงัคุมไดต้ามท่ี
ก าหนด ไม่ซ ้ารอยปี 54  พร้อมสั่งเตรียมบรรเทาทุกขท์ุกขเ์กษตรกร
เตม็พิกดั หลงัน ้าลด 

เกษตรกา้วไกลไปดว้ยกนั 

5 เฉลิมชยั ยนัไม่ท่วม “กทม.-ปริมณฑล” ส่วน 36 จงัหวดั ผลผลิตอ่วม 
4 ลา้นไร่  

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 

6 “พายเุต้ียนหมู่” ซดัพื้นท่ีเกษตรน ้าท่วมเสียหายยบั ร่วม 4 ลา้นไร่ ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ 
7 เกษตรฯ พร้อมเร่งช่วยเหลือเกษตรกรหลงัน ้าลดทนัที เพจบลูชิพ 
8 รมว.เกษตรฯ เยีย่มชาวปทุมฯ รับปากช่วยเหลือเกษตรกรหลงัน ้าลด ข่าวช่อง 8 ออนไลน์ 
9 วิธีเยยีวยาสวน แปลงผกั บ่อปลา หลงัน ้าท่วม เกษตรกรแกปั้ญหา

อยา่งไร 
เทคโนโลยชีาวบา้น 

 



 

เกษตรฯ ตามนายก ลงพ้ืนที่ประสบอุทกภัย.ชัยภูมิ มอบชุดพืชพันธุ์ดี สารชีวภัณฑ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรหลังน้ำลด 

 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

พร้อมด้วย นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ลงพ้ืนที่ประสบอุทกภัยเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ที่ วัด

ชัยชนะวิหาร ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 

 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า อิทธิพลจากพายุช่วงเดือนกันยายน 2564 ส่งผล ให้

หลายพื้นท่ีของประเทศไทยได้รับผลกระทบ เช่น ที่จังหวัดชัยภูมิ ได้รับรายงานการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ 16 อำเภอ ครัวเรือน

เกษตรกรที่ประสบภัย 88,560 ครัวเรือน มีพ้ืนที่เพาะปลูก 2,360,736 ไร่ มีพ้ืนที่ ประสบภัย 1,299,283 ไร่ มีพ้ืนที่คาดว่าจะ

เสียหาย 1,096,438 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 46.44 ของพื้นที่เพาะปลูก) ได้แก่ ข้าว 487,621 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 608,011 ไร่ และ

ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืน ๆ 806 ไร่ โดยในส่วนของพ้ืนที่อำเภอจัตุรัสมีพ้ืนที่คาดว่าจะได้รับความเสียหายมากที่สุด 211,181 ไร่ 

เกษตรกรได้รับผลกระทบ 13,348 ราย 



 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า จากการลงพ้ืนที่เยี่ยมเยียนพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ พบว่า มี

ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย พ้ืนที่ทางการเกษตรถูกน้ำท่วมขัง จึงได้มอบหมายให้ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา 

ดำเนินการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักพ้ืนบ้าน จำนวน 2,000 ชุด เพ่ือนำไปแจกจ่ายเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ โดยใน 1 ชุด ประกอบ

ไปด้วย เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ เมล็ดพันธุ์ถั่วพูม่วง เมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว และเมล็ดพันธุ์มะเขือเปราะ รวมทั้งมอบหมายให้ศูนย์

ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมา จัดเตรียมสารชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาสำหรับใช้ฟ้ืนฟู

สภาพดินให้เหมาะสมต่อการปลูกพืชหลังน้ำลด และเตรียมพร้อมรับมือกับโรคพืชที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา 

เช่น โรครากเน่าโคนเน่า โรคเหี่ยว โรคไหม้ข้าว เป็นต้น และให้สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ จัดเตรียม แบคทีเรีย บาซิลลัส 

ซับทิลิส เพื่อส่งเสริมความต้านทานและควบคุมโรคพืชให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่อีกด้วย 

 นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้วางแนวทางให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายทันทีที่จังหวัดประกาศเขตพ้ืนที่

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพ้ืนที่ ให้เร่งรัดสำรวจและประเมินความเสียหาย ดำเนินการให้ความ

ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาให้คว ามช่วยเหลือตามข้ันตอนอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดเตรียมสารชีวภัณฑ์ 

เช่น เชื้อไตรโคเดอร์มา เพ่ือแจกจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำลด และให้เจ้าหน้าที่รายงานความก้าวหน้าผลการสำรวจความ

เสียหายและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรให้จังหวัดชัยภูมิและกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับทราบ เพ่ือหาแนวทางการ

ช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรต่อไป 

  



 

เตรียมช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมฟ้ืนฟูพืชหลังน้ำลด 

 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อเร่งให้ความ

ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ได้รับรายงานตัวเลขภาพรวม ความเสียหายด้านพืชเบื้องต้นของจังหวัดลพบุรี มีเกษตรกร

ที่ประสบภัย จำนวน 50,184 คน ใน 82 ตำบล 972 หมู่บ้าน พ้ืนที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายรวม 350,215 ไร่ โดยแบ่งเป็น

ข้าว ,ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์,มันสำปะหลัง ,อ้อยโรงงาน และไม้ผล/ผัก ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายในพ้ืนที่

การเกษตรที่คาดว่าจะได้รับความเสียหายและให้เร่งลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบอีกครั้งว่ามีความเสียหาย เพื่อเร่งรัดดำเนินการให้

ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามข้ันตอนอย่างเคร่งครัด

ต่อไป โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่เกิดภัย 

 กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่เพ่ือให้คำแนะนำแก่เกษตรกร ในการวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์น้ำในพ้ืนที่ การดูแลรักษาและการจัดการความชื้นในฤดูฝน การจัดการพ้ืนที่และการระบายน้ำออกจากพ้ืนที่

เพาะปลูก การฟ้ืนฟูพืชหลังน้ำลด การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การสนับสนุนพันธุ์ไม้ผล ไม้ยืนและกำชับให้สำนักงานเกษตรจังหวัด

รายงานความก้าวหน้าผลการสำรวจความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบทุกสัปดาห์จนกว่า

การช่วยเหลือจะแล้วเสร็จ 

  



 

กรมส่งเสริมการเกษตร รายงานสถานการณ์เหตุอุทกภัยในพ้ืนที่เกษตรทั่วประเทศล่าสุด  

พร้อมเร่งช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำลดทันที 

 

วันที่ 30 กันยายน 2564  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพ้ืนที่ให้กำลังใจ

ประชาชน และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี พร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์อุทกภัยใน

พ้ืนที่เกษตรทั่วประเทศ จาก นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่เกษตรทั่วประเทศใน

ขณะนี้ มีจังหวัดที่ได้รับได้รับผลกระทบแล้ว จำนวน 3,939,515 ไร่ ใน 36 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย ตาก 

น่าน แพร่ พะเยา พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน สุโขทัย อุทัยธานี นครสวรรค์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น 

ชัยภูมิ นครราชสีมา เลย บุรีรมัย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ปราจีนบุรี ระยอง ชัยนาท ลพบุรี 

พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ราชบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี โดยแบ่งเป็น ข้าว จำนวน 2,440,059 ไร่ พืชไร่และ

พืชผัก จำนวน 1,481,026 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอ่ืนๆ จำนวน 18,430 ไร่ มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 298,890 ราย 

 



ทั้งนี้ มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินแล้ว 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก เพชรบูรณ์ 

พิจิตร สุโขทัย ชัยภูมิ และจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้กำชับให้เร่งเจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือเกษตรกร

ที่ประสบภัยพิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 

2562 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 

เป็นการเร่งด่วนแล้ว สำหรับเงินช่วยเหลือที่เกษตรกรจะได้รับ คือ ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว ไร่ละ 1,340 บาท 

พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ ไร่ละ 4,048 บาท 

 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า นอกจากมาตราการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ

ปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 แล้ว กรมส่งเสริมการเกษตรมี

โครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพ่ือสำรองในกรณีช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย และใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริม

การเกษตร ซึ่งพร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้ว โดยเน้นการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ต้นพันธุ์พืชผัก ไม้

ผล ไม้ยืนต้น หรือพืชเศรษฐกิจ ที่เหมาะสมกับแต่ละพ้ืนที่ พร้อมเตรียมสารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อไตรโคเดอร์ม่า ให้เกษตรกรไว้ใช้

ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรภายหลังน้ำลดอีกด้วย 

  



 

คนกรุงเบาใจ “เฉลิมชัย” ยันเจ้าพระยาระดับน้ำยังคุมได้ตามที่กำหนด ไม่ซ้ำรอยปี 54  

พร้อมสั่งเตรียมบรรเทาทุกข์ทุกข์เกษตรกรเต็มพิกัด หลังน้ำลด 

 

รมว.กระทรวงเกษตรฯ “เฉลิมชัย” ยันเจ้าพระยาระดับน้ำยังคุมได้ตามที่กำหนด ไม่ซำรอยปี 54แน่นอน พร้อมบสั่ง

เตรียมแผนบรรเทาทุกข์เกษตรกรเต็มพิกัด เผยพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบ 36 จังหวัด รวม 3.9 ล้านไร่ ส่วนประมงเจอ 24 

จังหวัด เกือบกว่า 1.9 หมื่นไร่ พร้อมยกคณะติดตามสถานการณ์น้ำ เมืองนนท์ และปทุมธานี 

 วันนี้ ( 30 ก.ย.64 ) เวลา 14.00 น. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นาย

ธนา ชีรวินิจ เลขา รมว.เกษตรและสหกรณ์, นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน, นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดี

กรมส่งเสริมการเกษตร, นายมรศักด์ิ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง, นายวีรวัฒน์ ยมจินดา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ได้ร่วมตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดนนทบุรี และปทุมธานี 

โดยในส่วนคณะของรมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังจากได้ขึ้นเรือเพ่ือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ 

กรมชลประทาน สามเสน ไปจนถึงวัดน้ำวนจังหวัดปทุมธานี จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมพบปะพูดคุย และมอบสิ่งของให้ประชาชนใน



ชุมนุมนนอกคั้นก้ันน้ำบริเวณชุมชนวัดน้ำวน พร้อมได้เข้ารับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำจากผู้แทนกรมชลประทาน บริเวณ

แพท่าเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดน้ำวน 

 ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย เปิดเผยว่า จากสภาพอากาศที่มีฝนที่ตกหนักในหลายพื้นที่ทางตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ส่งผลให้

มีน้ำท่าปริมาณมากจากลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้มีระดับน้ำเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งจังหวัดปทุมธานี มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็น

ที่ราบลุ่มริมสองฝั่งแม่น้ำโดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านใจกลางจังหวัดในเขตอำเภอเมืองปทุมธานีและอำเภอสามโคก ทำให้พื้นที่

ของจังหวัดปทุมธานีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝั่งตะวันตกของจังหวัดหรือบนฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา กับฝั่งตะวันออกของ

จังหวัดหรือบนฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา จึงได้มอบหมายกรมชลประทานให้บริหารจัดการน้ำ เพ่ือรองรับปริมาณน้ำที่อาจเพ่ิม

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 “ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.64) มีปริมาณการระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 2,800 ล้าน ลบ.มต่อ/วินาที 

ซึ่งยังไม่เกินปริมาณท่ีกำหนด จึงสามารถสร้างความม่ันใจให้ประชาชนในพื้นท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้ว่าจะไม่ได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ขอยืนยันว่า สถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้ ไม่เหมือนกับ ปี 2554 อย่างแน่นอน แต่อย่างไรก็ตาม

ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะพ้ืนที่นอกคันกั้นน้ำ ขอให้ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวัง

อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังได้มีแผนการบริหารจัดการน้ำหลาก ปี 2564 โดยมีการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก การ

บริหารจัดการแผนเผชิญเหตุ โดยมีการควบคุมการระบายน้ำในคลองต่าง ๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อม โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

พ้ืนที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำทุกปี จุดละ 1 เครื่อง จำนวน 16 จุด ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำในระยะนี้อย่างใกล้ชิด 

หากต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา” 

 นายเฉลิมชัย กล่าวต่อไปว่า ได้รับรายงานจากกรมส่งเสริมการเกษตรถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เพาะปลูกด้าน

เกษตร มีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 3,939,515 ไร่ ใน 36 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน แพร่ 

พะเยา พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน สุโขทัย อุทัยธานี นครสวรรค์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ 

นครราชสีมา เลย บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ปราจีนบุรี ระยอง ชัยนาท ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา 

อ่างทอง ราชบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี โดยแบ่งเป็น ข้าว จำนวน 2,440,059 ไร่ พืชไร่และพืชผัก จำนวน 

1,481,026 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอ่ืนๆ จำนวน 18,430 ไร่ มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 298,890 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 

29 ก.ย.64 ) 

 “พร้อมกันนี้ ได้มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินแล้ว 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด

กำแพงเพชร ตาก เพชรบูรณ์ พิจิตร สุโขทัย ชัยภูมิ และจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้กำชับให้เร่งเจ้าหน้าที่

เร่งให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร

ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 เป็นการเร่งด่วนแล้ว สำหรับเงินช่วยเหลือที่เกษตรกรจะได้รับ คือ ครัวเรือนละไม่เกิน 

30 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว ไร่ละ 1,340 บาท พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ ไร่ละ 4,048 บาท อีกทั้งยัง

มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร จัดทำโครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพ่ือสำรองในกรณีช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย 

และใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งพร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้ว โดยเน้นการ



สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ต้นพันธุ์พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น หรือพืชเศรษฐกิจ ที่เหมาะสมกับแต่ละพ้ืนที่ พร้อมเตรียมสารชีวภัณฑ์ เช่น 

เชื้อไตรโคเดอร์ม่า ให้เกษตรกรไว้ใช้ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรภายหลังน้ำลดอีกด้วย” 

 นายเฉลิมชัย กล่าวต่อไปว่า พร้อมกันนี้ ได้รับรายงานจากกรมประมงถึงพ้ืนที่ความเสียหายพบมี 24 จังหวัด ได้แก่ 

ลำปาง ลำพูน แพร่ ตาก เพชรบูรณ์ พิษณุโลก กำแพงเพชร สุโขทัย นครสวรรค์ อุทัยธานี นครราชสีมา เลย ชัยภูมิ ขอนแก่น 

อุบลราชธานี ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี สระแก้ว ราชบุรี และสุพรรณบุรี กว่า 

19,981.88 ไร่ 20,609.04 ตารางเมตร เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั้งในบ่อดิน บ่อซีเมนต์ และกระชัง ได้รับความเดือดร้อน 

15,834 ราย คิดเป็นมูลค่าความเสียหายไม่น้อยกว่า 114,348,965 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย.64 ) ซึ่งเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง

สัตว์น้ำที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงหากได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในพ้ืนที่ สามารถขอรับความช่วยเหลือได้โดยให้

หนว่ยงาน 

 “นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งวอร์รูม “ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการประมง” หรือ “ศปภ.ปม.” 

เพ่ือติดตาม วิเคราะห์ สถานการณ์และผลกระทบด้านการประมง รวมทั้งแจ้งเตือนภัยให้เกษตรกรได้รับทราบข่าวสารอย่าง

รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วนและเต็มกำลัง เพ่ือ

บรรเทาความเดือดร้อน ทั้งเฉพาะหน้าและหลังน้ำลดเป็นปกติ” นายเฉลิมชัย กล่าว 

  



 

เฉลิมชัย ยันไม่ท่วม “กทม.-ปริมณฑล” ส่วน 36 จังหวัด ผลผลิตอ่วม 4 ล้านไร่ 

 

เฉลิมชัย ชี้ปริมาณการระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 2,800 ล้าน ลบ.ม./วินาที ยังไม่เกินปริมาณท่ีกำหนด ไม่

ท่วมกรุงเทพฯ ปริมณฑล ขณะที่ส่งเสริมการเกษตร รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพ้ืนที่เกษตรทั่วประเทศเสียหายแล้วกว่า 

3,939,515 ไร่ ใน 36 จังหวัด 

 วันที่ 30 กันยายน 2564 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวระหว่างลงพ้ืนที่

ติดตามสถานการณ์น้ำปทุมธานี ว่าปริมาณการระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 2,800 ล้าน ลบ.ม./วินาที ซึ่งยังไม่เกิน

ปริมาณที่กำหนด จึงสามารถสร้างความม่ันใจให้ประชาชนในพื้นท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์น้ำท่วม แต่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะพ้ืนที่นอกคันกั้นน้ำ ขอให้ติดตาม

สถานการณ์และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่เกษตรทั่วประเทศใน

ขณะนี้ มีจังหวัดที่ได้รับได้รับผลกระทบแล้ว จำนวน 3,939,515 ไร่ ใน 36 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย ตาก 

น่าน แพร่ พะเยา พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน สุโขทัย อุทัยธานี นครสวรรค์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น 

ชัยภูมิ นครราชสีมา เลย บุรีรมัย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ปราจีนบุรี ระยอง ชัยนาท ลพบุรี 

พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ราชบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี 



 โดยแบ่งเป็นข้าว จำนวน 2,440,059 ไร่ พืชไร่และพืชผัก จำนวน 1,481,026 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอ่ืน ๆ จำนวน 

18,430 ไร่ มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 298,890 ราย 

 ทั้งนี้ มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินแล้ว 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก 

เพชรบูรณ์ พิจิตร สุโขทัย ชัยภูมิ และจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้กำชับให้เร่งเจ้าหน้าที่เร่งให้การ

ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 เป็นการเร่งด่วนแล้ว 

 สำหรับเงินช่วยเหลือที่เกษตรกรจะได้รับ คือ ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว ไร่ละ 1,340 บาท พืชไร่และ

พืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืน ๆ ไร่ละ 4,048 บาท 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า นอกจากมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ

ปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 แล้ว กรมส่งเสริมการเกษตรมี

โครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพ่ือสำรองในกรณีช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย และใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริม

การเกษตร 

 ซึ่งพร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้ว โดยเน้นการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ต้นพันธุ์พืชผัก ไม้ผล 

ไม้ยืนต้น หรือพืชเศรษฐกิจ ที่เหมาะสมกับแต่ละพ้ืนที่ พร้อมเตรียมสารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อไตรโคเดอร์ม่า ให้เกษตรกรไว้ใช้ฟื้นฟู

พ้ืนที่เกษตรภายหลังน้ำลดอีกด้วย 

  



 

“พายุเตี้ยนหมู่” ซัดพ้ืนที่เกษตรน้ำท่วมเสียหายยับ ร่วม 4 ล้านไร่ 

 

“เฉลิมชัย” ลุยน้ำท่วม ปทุมธานี ยันไม่ซ้ำรอยน้ำท่วมปี54 ระบุผลพายุ “เตี้ยนหมู่” ซัดพ้ืนที่เกษตรเสียหายยับร่วม 4 

ล้านไร่ เร่งจ่ายชดเชย เยียวยาเกษตรกร ร่วม 3 แสนราย ได้รับผลกระทบ โดยเร็วที่สุด 

 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำของ

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ ชุมชนวัดน้ำวน ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยได้พบปะพูดคุยและมอบสิ่งของให้กับชุมชน

นอกคันกั้นน้ำบริเวณชุมชนวัดน้ำวน และติดตามสถานการณ์น้ำ บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จากบริเวณท่าเรือวัดน้ำวน 

จนถึงท่าเรือกรมชลประทาน สามเสน ว่า จากสภาพอากาศที่มีฝนที่ตกหนักในหลายพ้ืนที่ทางตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ส่งผล

ให้มีน้ำท่าปริมาณมากจากลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้มีระดับน้ำเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งจังหวัดปทุมธานี 

มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มริมสองฝั่งแม่น้ำโดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านใจกลางจังหวัดในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี

และอำเภอสามโคก ทำให้พ้ืนที่ของจังหวัดปทุมธานีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝั่งตะวันตกของจังหวัดหรือบนฝั่งขวาของแม่น้ำ

เจ้าพระยา กับฝั่งตะวันออกของจังหวัดหรือบนฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา จึงได้มอบหมายกรมชลประทานให้บริหารจัดการน้ำ 

เพ่ือรองรับปริมาณน้ำที่อาจเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 64) มีปริมาณการระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 2,800 ล้าน ลบ.ม./วินาที ซึ่ง

ยังไม่เกินปริมาณท่ีกำหนด จึงสามารถสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบ



จากสถานการณ์น้ำท่วม แต่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะพ้ืนที่นอกคันกั้นน้ำ ขอให้ติดตาม

สถานการณ์และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 

ทัง้นี้ จังหวัดปทุมธานีมีพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด 0.55 ล้านไร่ อยู่ในเขตพ้ืนที่ชลประทาน 0.54 ล้านไร่ ซึ่งกรม

ชลประทาน มีแผนจัดสรรน้ำ 948 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 64) จัดสรรไปแล้ว 734 ล้าน ลบ.ม. มีแผนการ

เพาะปลูกข้าว 0.31 ล้านไร่ เพาะปลูกแล้ว 0.24 ล้านไร่ (77%) และเก็บเก่ียวแล้ว 0.14 ล้านไร่ 

นอกจากนี้ ยังได้มีแผนการบริหารจัดการน้ำหลาก ปี 2564 โดยมีการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก การ

บริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ) โดยมีการควบคุมการระบายน้ำในคลองต่าง ๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อม โดยติดตั้งเครื่องสูบ

น้ำพื้นที่ท่ีเคยเกิดน้ำท่วมประจำทุกปี จุดละ 1 เครื่อง จำนวน 16 จุด 

 “ขอยืนยันว่าจากสถานการณ์ในขณะนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทานสามารถบริหารจัดการน้ำได้ เนื่องจากมี

การวางแผนการดำเนินงานไว้ล่วงหน้า อีกท้ังยังมีพ้ืนที่รับน้ำไว้เป็นแก้มลิง จึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดสถานการณ์น้ำ

เหมือนปี 54 อย่างแน่นอน" ดร.เฉลิมชัย กล่าว 

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สถานการณ์อุทกภัยในพื้นท่ีเกษตรทั่วประเทศ

ในขณะนี้ มีจังหวัดที่ได้รับได้รับผลกระทบแล้ว จำนวน 3,939,515 ไร่ ใน 36 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย 

ตาก น่าน แพร่ พะเยา พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน สุโขทัย อุทัยธานี นครสวรรค์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น 

ชัยภูมิ นครราชสีมา เลย บุรีรมัย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ปราจีนบุรี ระยอง ชัยนาท ลพบุรี 

พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ราชบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี โดยแบ่งเป็น ข้าว จำนวน 2,440,059 ไร่ พืชไร่และ

พืชผัก จำนวน 1,481,026 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอ่ืนๆ จำนวน 18,430 ไร่ มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 298,890 ราย 

 ทั้งนี้ มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินแล้ว 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก 

เพชรบูรณ์ พิจิตร สุโขทัย ชัยภูมิ และจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้กำชับให้เร่งเจ้าหน้าที่เร่งให้การ

ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 เป็นการเร่งด่วนแล้ว สำหรับเงินช่วยเหลอืที่เกษตรกรจะได้รับ คือ ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 

ไร่ละ 1,340 บาท พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ ไร่ละ 4,048 บาท 

 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า นอกจากมาตราการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ

ปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 แล้ว กรมส่งเสริมการเกษตรมี

โครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพ่ือสำรองในกรณีช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย และใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริม

การเกษตร ซึ่งพร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้ว โดยเน้นการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ต้นพันธุ์พืชผัก ไม้

ผล ไม้ยืนต้น หรือพืชเศรษฐกิจ ที่เหมาะสมกับแต่ละพ้ืนที่ พร้อมเตรียมสารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อไตรโคเดอร์ม่า ให้เกษตรกรไว้ใช้

ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรภายหลังน้ำลดอีกด้วย 

  



 

เกษตรฯ พร้อมเร่งช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำลดทันที 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร รายงานสถานการณ์เหตุอุทกภัยในพ้ืนที่เกษตรทั่วประเทศล่าสุด พร้อมเร่งช่วยเหลือเกษตรกร

หลังน้ำลดทันที 

 วันนี้ (30 กันยายน 2564) ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพ้ืนที่ให้กำลังใจ

ประชาชน และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี พร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์อุทกภัยใน

พ้ืนที่เกษตรทั่วประเทศ จาก นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่เกษตรทั่วประเทศใน

ขณะนี้ มีจังหวัดที่ได้รับได้รับผลกระทบแล้ว จำนวน 3,939,515 ไร่ ใน 36 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย ตาก 

น่าน แพร่ พะเยา พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน สุโขทัย อุทัยธานี นครสวรรค์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น 

ชัยภูมิ นครราชสีมา เลย บุรีรมัย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ปราจีนบุรี ระยอง ชัยนาท ลพบุรี 



พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ราชบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี โดยแบ่งเป็น ข้าว จำนวน 2,440,059 ไร่ พืชไร่และ

พืชผัก จำนวน 1,481,026 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอ่ืนๆ จำนวน 18,430 ไร่ มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 298,890 ราย 

 ทั้งนี้ มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินแล้ว 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก 

เพชรบูรณ์ พิจิตร สุโขทัย ชัยภูมิ และจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้กำชับให้เร่งเจ้าหน้าที่เร่งให้การ

ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 เป็นการเร่งด่วนแล้ว สำหรับเงินช่วยเหลอืที่เกษตรกรจะได้รับ คือ ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 

ไร่ละ 1,340 บาท พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ ไร่ละ 4,048 บาท 

 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า นอกจากมาตราการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ

ปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 แล้ว กรมส่งเสริมการเกษตรมี

โครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพ่ือสำรองในกรณีช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย และใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริม

การเกษตร ซึ่งพร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้ว โดยเน้นการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ต้นพันธุ์พืชผัก ไม้

ผล ไม้ยืนต้น หรือพืชเศรษฐกิจ ที่เหมาะสมกับแต่ละพ้ืนที่ พร้อมเตรียมสารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อไตรโคเดอร์ม่า ให้เกษตรกรไว้ใช้

ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรภายหลังน้ำลดอีกด้วย 

  



 

รมว.เกษตรฯ เยี่ยมชาวปทุมฯ รับปากช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำลด 

 

"รมว.เกษตรฯ" ลงเรือดูสถานการณ์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ขอชาวปทุมธานี นนทบุรี กทม. สบายใจ ยันไม่มีน้ำท่วมใหญ่

ซ้ำรอยปี 54 หากไม่มีพายุมาอีก ระดับน้ำตอนนี้ถือว่าสูงสุดแล้ว 

 วันนี้ (30 ก.ย.2564) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายประพิศ จันทร์

มา อธิบดีกรมชลประทาน นั่งเรือจาก กรมชลประทานสามเสน มุุ่งหน้าชุมชนวัดน้ำวน ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี เพ่ือ

ติดตามสถานการณ์น้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยตลอด 2 ฝั่งพบว่า น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่กรุงเทพฯ-นนทบุรี และปทุมธานี 

มีระดับที่สูง แต่ยังไม่ถึงกับท่วมในพ้ืนที่ มีบางส่วนที่เอ่อล้นริมตลิ่งบ้าง 

 ทั้งนี้ เมื่อเดินทางถึงชุมชนวัดน้ำวน พบว่า น้ำท่วมเข้าไปในวัดรวมถึงชุมชนใกล้เคียงประมาณหน้าแข้ง ซึ่งนายเฉลิมชัย

ได้ให้คำมั่นกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ว่า ขอเรียนยืนยันให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้ หากไม่ได้มีพายุเข้ามา 3 ลูก ถึง 4 

ลูก ระดับน้ำที่อยู่ตรงนี้จะเป็นระดับน้ำที่สูงที่สุดของปีนี้ และเราก็จะบริหารจัดการน้ำให้มันลดลงเรื่อย ๆ แต่หากมีพายุเข้ามา ซึ่ง

เราไม่ทราบถึงภัยธรรมชาติได้ เราก็ยังม่ันใจว่า จะไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54 แน่นอน เพราะเรามีการบริหารจัดการน้ำ

รองรับไว้แล้ว ที่สำคัญน้ำในเขื่อนหลัก 4 เขื่อนยังรับน้ำได้อีก 12,000 ลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิต์ เขื่อนภูมิพล ยังสามารถรับน้ำ

ได้กว่าหมื่นกว่าล้านลูกบาศก์เมตร 

 ดังนั้นขอให้พ่ีน้องประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สบายใจได้ว่าเราจะบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนได้รับ

ผลกระทบน้อยที่สุด วันนี้มีน้ำเอ่อท่วมริมฝั่งเราก็มีความห่วงใย สั่งงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาช่วยเหลือ และ

นายกรัฐมนตรี ก็ฝากความห่วงใยและความปรารถนาดี 



 

สำหรับข้อมูลในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.2564) มีปริมาณการระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 2,800 ล้าน 

ลบ.ม./วินาที ซึ่งยังไม่เกินปริมาณท่ีกำหนด จึงสามารถสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลได้ว่าจะ

ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม แต่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะพ้ืนที่นอกคันกั้น

น้ำ ขอให้ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 

ขณะที่ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เกษตรทั่วประเทศ 

ระบุว่า มีจังหวัดที่ได้รับได้รับผลกระทบแล้ว จำนวน 3,939,515 ไร่ ใน 36 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย ตาก 

น่าน แพร่ พะเยา พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน สุโขทัย อุทัยธานี นครสวรรค์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น 

ชัยภูมิ นครราชสีมา เลย บุรีรมัย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ปราจีนบุรี ระยอง ชัยนาท ลพบุรี 

พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ราชบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี 

 โดยแบ่งเป็น ข้าว จำนวน 2,440,059 ไร่ พืชไร่และพืชผัก จำนวน 1,481,026 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอ่ืน ๆ จำนวน 

18,430 ไร่ มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 298,890 ราย 

 ทั้งนี้ มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินแล้ว 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก 

เพชรบูรณ์ พิจิตร สุโขทัย ชัยภูมิ และจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้กำชับให้เร่งเจ้าหน้าที่เร่งให้การ

ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉิน พ.ศ.2564 เป็นการเร่งด่วนแล้ว สำหรับเงินช่วยเหลอืที่เกษตรกรจะได้รับ คือ ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว ไร่

ละ 1,340 บาท พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ ไร่ละ 4,048 บาท 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า  "นอกจากมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ

ปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2564 แล้ว กรมส่งเสริมการเกษตรมี

โครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพ่ือสำรองในกรณีช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย และใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริม

การเกษตร ซึ่งพร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้ว โดยเน้นการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ต้นพันธุ์พืชผัก ไม้

ผล ไม้ยืนต้น หรือพืชเศรษฐกิจ ที่เหมาะสมกับแต่ละพ้ืนที่ พร้อมเตรียมสารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อไตรโคเดอร์ม่า ให้เกษตรกรไว้ใช้

ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรภายหลังน้ำลดอีกด้วย" 

  



 

 

ในส่วนของพ้ืนที่ที่เริ่มคลี่คลายแล้ว การดูแลแก้ปัญหาหลังน้ำท่วมนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและไม่ควรมองข้าม 

โดยเฉพาะพ้ืนที่เพาะปลูกพืชไร่-ไม้ผล และประมง 

ไม้ผล ยังมีหนทางสว่าง 

“กล้วย-มะละกอ” ตัวช่วยน่าสนใจ 

สำหรับผู้ที่ถูกน้ำท่วม ไม้ผล ไม้ยืนต้นตาย ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยอย่างยิ่ง ไม้ผลบางชนิดกว่าที่จะปลูกให้รอดและ

ให้ผลผลิตได้ ต้องใช้เวลานาน 3-5 ปี แต่จะทำอย่างไรได้ เมื่อเสียหายไปแล้ว ต้องกลับมาฟ้ืนกันใหม่ เพราะหากใครมีอาชีพหลัก

ในการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น จะให้หันไปเลี้ยงกุ้ง คงเป็นเรื่องลำบาก เรื่องราวของไม้ผลหลังน้ำลด คุณทวีศักดิ์ ด้วงทอง 

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ผล กรมส่งเสริมการเกษตร อีกในฐานะหนึ่ง คือที่ปรึกษานิตยสารเทคโนโลยีชาวบา้น มาให้

แนวคิดเก่ียวกับการฟ้ืนฟูสวนหลังน้ำท่วม ดังต่อไปนี้  

 

 



กรณีที่ต้นไม้ยังเสียหายไม่หมด 

“กรณีของต้นไม้ยังไม่ตาย ดินยังไม่แห้ง อย่าไปเหยียบย่ำที่โคนต้น ขณะเดียวกันก็พยายามหาทางระบายให้น้ำไหลออก

ให้เร็วที่สุด เมื่อดินแห้งแล้ว ต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ ควรตัดแต่งก่ิงเพ่ือป้องกันการคายน้ำมาก จากนั้นให้ปุ๋ยทางใบ เป็นการบำรุง

ต้น” คุณทวีศักดิ์ ให้คำแนะนำ 

สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด…ควรทำอย่างไร? 

สวนทุเรียน ใน ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด หลังน้ำป่าจากเขาบรรทัดพัดต้นทุเรียนปลูกใหม่หายท้ังสวน 

“หากพ้ืนที่ปลูกไม้ยืนต้นเสียหายทั้งหมด ควรรีบหาพืชอายุสั้นเข้าไปปลูก พืชอายุสั้นที่ว่าอายุเก็บเกี่ยวได้หลังปลูก 30-

45 วัน เมล็ดพันธุ์มีจำหน่ายทั่วไป หากพอมีทุนก็ซ้ือปลูกเอง ทางราชการก็มีงบฯ สนับสนุนบ้าง” คุณทวีศักดิ์ บอก 

 ในระหว่างที่เริ่มลงไม้ผลหลักที่เคยปลูกอยู่ เป็นต้นว่าเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง มะพร้าว ส้มโอ ผอ.ทวีศักดิ์ แนะนำว่า ควร

จะพิจารณาปลูกไม้ผลอายุสั้นลงในพื้นที่ไปก่อน หรือลงไปพร้อมๆ กัน ไม้ผลอายุสั้นที่ว่าประกอบไปด้วย กล้วย และมะละกอ  

หลังปลูก 6-7 เดือน มะละกอสามารถเก็บผลผลิตได้ หากเป็นมะละกอส้มตำเก็บได้เร็วกว่านี้ สำหรับกล้วยปลูกไปแล้ว 

8-9 เดือน ก็มีผลผลิต การปลูกพืชผลอายุสั้นอย่างกล้วยและมะละกอ สามารถแซมในระหว่างไม้ผลหลักได้ทันที หรือจะปลูกไป

ก่อน แล้วปลูกไม้ผลหลักทีหลัง ก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด 

 “กล้วย ซื้อหน่อราคาไม่แพง 5-10 บาท เป็นกล้วยน้ำว้าก็ได้ กล้วยหอมทองก็ได้ มะละกอก็ซ้ือผลมากิน นำเมล็ดมา

เพาะได้เลย หากต้องการขายมะละกอสุกก็ปลูกพันธุ์ฮอลแลนด์ แขกดำ หากมะละกอกินดิบหรือส้มตำก็ปลูกแขกนวล การหา

พันธุ์มะละกอไม่ยุ่งยาก ปอกกินเนื้อ นำเมล็ดมาเพาะ 15-20 วัน ก็ปลูกได้แล้ว ส่วนการเลือกหน่อกล้วย ควรเลือกหน่อที่อ้วน ใบ

แคบ เมื่อนำลงปลูกจะเจริญเติบโตเร็ว หากเป็นหน่อใหญ่ ใบกว้าง เมื่อปลูกควรตัดใบหรือยอดทิ้ง จะเจริญเติบโตเร็ว ต่างจากที่

ไม่ตัดจะเจริญเติบโตช้า” ผอ. ทวีศักดิ์ อธิบาย 

สำหรับการดูแลรักษานั้น 

 เมื่อเริ่มปลูก หากมีปุ๋ยอินทรีย์ใส่ให้ก็จะดียิ่ง เหตุที่มีปุ๋ยแล้วดี เพราะหลังน้ำท่วม ดินยังขาดความอุดมสมบูรณ์ เรื่องการ

รดน้ำก็มีความจำเป็น ถึงแม้จะผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมไปแล้วก็ตาม 

ส่วนไม้ผลของท้องถิ่น ที่เป็นเอกลักษณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ก็ให้ความสนใจ ซึ่งจะว่ากันหลังน้ำลดไปแล้ว ไม้ผลที่ว่า

ก็เช่น ทุเรียน จังหวัดนนทบุรี ส้มโอขาวแตงกวา จังหวัดชัยนาท 

 ผอ. ทวีศักดิ์ บอกว่า เรื่องของทุเรียน อยากทำเป็นต้นแบบออกมา เป็นต้นว่า ทุเรียนเมืองนนท์ ทำไมคุณภาพดี เมื่อมี

ต้นแบบแล้ว คนท้องถิ่นอาจเกรงว่าจะมีน้ำท่วมซ้ำซาก ก็จะนำต้นแบบไปให้เกษตรกรถ่ินอื่นพิจารณา เช่น นำไปปลูกที่

นครนายก ปราจีนบุรี เป็นต้น 

“กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมเรื่องของพันธุ์พืชอยู่ส่วนหนึ่ง เมื่อน้ำท่วมได้รับความเสียหาย เกษตรกรคงปลูกไม้

แบบเดิมที่เขาเคยปลูก แต่ควรซื้อต้นพันธุ์จากแหล่งที่เชื่อถือได้ ช่วงนี้ ราคาต้นพันธุ์อาจจะแพงพอสมควร เพราะพ้ืนที่เสียหายมี

มาก” ผอ. ทวีศักดิ์ แนะนำ 



 จากประสบการณ์ที่นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านพบเห็นมา พืชอีกชนิดหนึ่งที่ควรพิจารณานำเข้าไปปลูกเสริมในระบบ

สวนคือ “ไผ่” 

ทั้งนี้ เพราะปัจจุบัน มีการพัฒนาพันธุ์ไผ่ ได้สิ่งใหม่ๆ ออกมา เป็นที่น่าสนใจมาก บางสายพันธุ์ ปลูกเพียง 8 เดือน ก็เริ่ม

ให้หน่อแล้ว หากต้องการปลูกไผ่ ควรกันที่ไว้ส่วนหนึ่ง ปลูกเดี่ยวๆ ก็จะดี เพราะรากของไผ่แรงมาก เคยมีคนปลูกไผ่แล้วแซม

กล้วยเข้าไป ปรากฏว่า กล้วยสู้ไผ่ไม่ได้ 

 ที่แนะนำตรงนี้ ไม่ได้หมายความว่า เกษตรกรทั่วประเทศต้องหันมาปลูกไผ่กัน แต่อยากนำเสนอไว้เป็นทางเลือก เพราะ

ประโยชน์จากไผ่นั้นมีมากมายมหาศาล หากปลูกไม่มากนัก หน่อใช้ปรุงอาหารได้หลากหลายอย่าง ลำไผ่ใช้ประโยชน์ในการ

ก่อสร้าง ผู้ที่ศึกษาเรื่องไผ่อย่างจริงจัง แทนที่จะเป็นพืชเสริม อาจจะเป็นอาชีพหลักเลยก็ได้ 

เกษตรกรที่ลงมือปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ที่มีอายุ 3-5 ปี จึงจะเก็บผลผลิตได้เป็นกอบเป็นกำ ก่อนที่จะเก็บผลผลิตจากพืช

หลักได้ มะละกอและกล้วยช่วยเกษตรกรได้ เรื่องราวที่ ผอ. ทวีศักดิ์ แนะนำมา ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์ ผู้อ่านสามารถนำไปปรับใช้ได้

ตามสะดวก 

ปรับปรุงดิน-เพาะกล้า ก่อนลงแปลง 

รดน้ำปูนใส เพิ่มความแข็งแรงให้ผัก 

สำหรับพืชผักท่ีใช้เป็นหลักในการประกอบอาหารนำมาบริโภคในชีวิตประจำวัน หากได้รับความเสียหายจากอุทกภัยใน

วงกว้าง ราคาผลผลิตที่จำเป็นต่อการบริโภคย่อมสูงขึ้นตามมูลค่าความเสียหายไปด้วย 

มาดูวิธีฟื้นฟูและการปลูกพืชผักหลังน้ำลดกันดีกว่า 

คุณอรสา ดิสถาพร ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและจัดการการผลิตพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพร กรม

ส่งเสริมการเกษตร แนะเกษตรกรผู้ปลูกผักเป็นอาชีพว่า สิ่งที่ควรคำนึงถึงอันดับแรก คือ น้ำลดแล้วจริงหรือไม่? เพราะผักเป็นพืช

รากสั้น หากเกิดภาวะน้ำท่วมซ้ำซากขึ้นมาอีกพืชผักไม่เจริญเติบโตแน่นอน ถ้าแน่ใจว่าน้ำลดแล้วอย่างแน่นอน การลงมือปลูก

พืชผักใหม่ทนัทีทำได้ แต่จะทำให้รากเน่า 

สิ่งท่ีควรทำ 

 1. รอให้ดินแห้งระยะหนึ่งก่อน และไม่ควรย่ำดินขณะที่ดินยังอุ้มน้ำอยู่ เพราะจะทำให้ดินแน่น การปรับปรุงคุณภาพดิน

ทำได้ไม่ดี อีกท้ังดินที่อุ้มน้ำมากจะเป็นดินที่ขาดออกซิเจน ไม่เหมาะสำหรับการปลูกพืช 

 2. เมื่อดินแห้ง ให้ปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก 

3. ใส่สารชีวภัณฑ์ จำพวกไตรโคเดอร์ม่า ซึ่งเป็นสารกำจัดเชื้อราในดิน ช่วยให้การเจริญเติบโตของพืชผักไม่เกิดปัญหา

ระยะการเตรียมดิน ควรพิจารณาชนิดผักท่ีปลูกให้ดี เพราะบางชนิดไม่สามารถปลูกลงดินได้ทันทีหากดินมีความอุดมสมบูรณ์ไม่

เพียงพอ อาจทำให้เกิดปัญหาหลังปลูกได้ 

“ความเคยชินของเกษตรกรส่วนใหญ่ในการปลูกผักจะหว่านเมล็ดพืชลงดิน แต่ระยะเตรียมดินแนะนำว่า ควรเพาะกล้า

หรือปลูกลงแปลงเล็กๆ ไว้ก่อน เพ่ือการดูแลที่ง่าย หลังจากดินแห้งจึงย้ายกล้าที่เพาะไว้ลงดิน โอกาสพืชผักเติบโตโดยไม่เกิด

ปัญหาจะดีกว่า” 



 

หากพบว่า หลังปลูกแล้วอากาศชื้นมาก หรือฝนตก อาจเกิดปัญหา สามารถเพ่ิมความแข็งแรงให้กับพืชผักด้วยการรดน้ำ

ปูนใสอีกทาง 

คุณอรสา บอกด้วยว่า หากเกษตรกรต้องการผลผลิตในระยะสั้น เพราะเกรงว่าภัยธรรมชาติอาจก่อกวนได้ในระยะเวลา

อันใกล้ ควรเลือกปลูกผักท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็ว เช่น ผักบุ้ง ผักกวางตุ้ง ผักคะน้า และผักตระกูลกะหล่ำ เพราะผักเหล่านี้เก็บ

จำหน่ายได้ตั้งแต่ยังเป็นต้นกล้า เพียงเท่านี้ก็หมดข้อกังวลสำหรับผู้ปลูกพืชผัก ทั้งเกษตรกรผู้ผลิตและการปลูกไว้รับประทานเอง

หลังน้ำลด 

หลังน้ำลด 

“อาชีพประมง” ฟื้นฟูอย่างไร?  

ถานการณ์น้ำท่วม ได้สร้างความเสียหายกับหลากหลายอาชีพ หนึ่งในนั้นคือ อาชีพประมง ซึ่งเป็นอาชีพที่ใช้น้ำเป็น

ปัจจัยหลักในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ต่างก็ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยครั้งนี้ และเมื่ออุทกภัยได้ผ่านพ้นไป คงเหลือไว้แต่

ปัญหาที่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงต้องหาทางแก้ไขและฟ้ืนฟูอาชีพของตนเอง 

คุณอ้อมเดือน มีจุ้ย นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบุรี มีคำแนะนำเกี่ยวกับการ

ฟ้ืนฟูอาชีพประมงหลังน้ำลด (การเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง ในบ่อดิน) ให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงได้นำไปปฏิบัติ 

การเลี้ยงปลาในกระชัง ส่วนใหญ่แล้วจะนิยมเลี้ยงกันบริเวณริมฝั่งแม่น้ำ ริมบึง ริมคลอง การเลี้ยงปลาลักษณะนี้มักจะ

ได้รับความเสียหายน้อยกว่าการเลี้ยงในบ่อดิน เนื่องจากกระชังที่ใช้เพาะเลี้ยงนั้นจะสามารถลอยตัวขึ้น-ลง ตามระดับน้ำได้ ทำให้

ช่วยลดการสูญเสีย 

ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในช่วงน้ำท่วม สำหรับการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังคือ คุณภาพของน้ำที่ไหลผ่านกระชังจะเน่า ทำ

ให้ปลาขาดออกซิเจนและอาจตาย ซึ่งการป้องกันจะทำได้ยาก เนื่องจากน้ำท่ีไหลผ่านเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติมีปริมาณมาก มีของ

เสียไหลรวมลงมา ซึ่งไม่สามารถควบคุมคุณภาพของน้ำได้  

การฟ้ืนฟูปลาในกระชัง เราจะทำได้ก็ต่อเมื่อน้ำลดระดับลงเป็นปกติ โดยเราจะต้องทำความสะอาดกระชังปลาพักไว้

ระยะหนึ่ง และต้องตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณท่ีจะเพาะเลี้ยงก่อนจะทำการเพาะเลี้ยงใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

ส่วนการเลี้ยงปลาในบ่อดิน หลังจากท่ีน้ำลดลงแล้ว อันดับแรกควรจะระบายน้ำออกจากบ่อเลี้ยง พร้อมกับทำความ

สะอาดบ่อให้เรียบร้อย เนื่องจากในช่วงที่น้ำท่วมศัตรูที่เป็นอันตรายกับปลาอาจจะเข้ามาภายในบ่อเพาะเลี้ยง และสร้างความ

เสียหายได้ พอระบายออกหมดเกษตรกรผู้เลี้ยงต้องพักบ่อไว้ระยะหนึ่ง ก่อนที่จะเริ่มเพาะเลี้ยงใหม่อีกครั้ง  

วิธีการฟ้ืนฟูเหล่านี้ อาจจะเป็นเพียงการฟ้ืนฟูเบื้องต้น ที่เกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติก่อนได้รับความช่วยเหลือจาก

ภาครัฐ 

 

 


