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กรมส่งเสริมการเกษตร แนะวิธีฟ้ืนฟูแปลงและวิธีการปลูกผักหลงัน ้าลด 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ เน่ืองจากสถานการณ์อุทกภยั และปริมาณฝนตก
มากในพื้นท่ีแปลงปลูก ท าใหบ้างพื้นท่ีมีน ้าท่วมขงัเป็นเวลานานติดต่อกนัหลายสัปดาห์ ส่งผลท าใหพ้ืชท่ีปลูกไดรั้บความ
เสียหาย โดยเฉพาะพืชผกัซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพืชอายสุั้น มีระบบรากต้ืน เม่ือมีน ้าท่วมขงัติดต่อกนันานเกินกวา่ 5 ถึง 7 วนั ผกั
มกัจะตายหมดทั้งแปลง หรือหากมีน ้าท่วมขงัเป็นเวลานานหลายสัปดาห์ จะส่งผลท าใหส้ภาพพื้นท่ีปลูกและโครงสร้างของ
ดินในแปลงปลูกผกัเสียหายไปดว้ย โดยเม่ือน ้าลด เกษตรกรจะยงัไม่สามารถปลูกผกัไดท้นัที จ าเป็นจะตอ้งมีการฟ้ืนฟูสภาพ
ดินใหเ้หมาะสมก่อน 
 กรมส่งเสริมการเกษตรขอแนะน าวิธีการเตรียมดินและการจดัการดินในแปลงปลูกผกัท่ีประสบปัญหาน ้าท่วมขงัเป็น
เวลานาน คือในระยะแรกหลงัน ้าลด ขณะท่ีดินยงัเปียกอยู ่หา้มคนและสัตวเ์ล้ียงเขา้ไปเหยยีบย  ่าในแปลงปลูก รวมถึงหา้มน า
เคร่ืองจกัรเขา้ไปในพื้นท่ี เพราะจะท าใหโ้ครงสร้างของดินอดัตวัแน่น และท าใหร้ะบายน ้าไดไ้ม่ดี กรณีพื้นท่ีท่ียงัมีน ้ าท่วมขงั
อยูบ่า้ง เกษตรกรควรหาทางระบายน ้าออกจากพื้นท่ีใหเ้ร็วท่ีสุด และ เม่ือพื้นท่ีเร่ิมแหง้ สภาพดินแหง้พอท่ีจะเขา้ไปปรับสภาพ
ดินเพื่อปลูกผกัได ้ใหท้ าการไถพรวนและตากดินไว ้2 ถึง 3 วนั เพื่อให้ดินแหง้มากขึ้น และควรหาปุ๋ ยหมกั หรือปุ๋ ยคอกเก่าใส่
คลุกเคลา้ดิน เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่ดิน ส าหรับการเลือกชนิดผกัท่ีจะปลูก เกษตรกรควรเลือกผกัท่ีมีอายสุั้นเก็บผลผลิต
ไดเ้ร็ว เหมาะสมกบัสภาพดินฟ้าอากาศ และสภาพพื้นท่ี ควรเป็นพนัธุ์ท่ีทนทานต่อสภาพแวดลอ้มไดดี้ เช่น พริกขี้หนู 
ผกักาดหอม ผกักาดหวั ผกักาดเขียวปลี เป็นตน้ โดยควรค านึงถึงความตอ้งการของตลาดในพื้นท่ีดว้ย ส าหรับวิธีการปลูก หาก
สภาพพื้นท่ียงัมีน ้าท่วมขงั หรือสภาพดินยงัแฉะอยูม่าก เกษตรกรสามารถเตรียมปลูกผกัล่วงหนา้ดว้ยการเพาะกลา้ผกัไว ้ซ่ึง
ส่วนใหญ่ใชเ้วลาตั้งแต่หยอดเมลด็ถึงยา้ยปลูกประมาณ 10 ถึง 20 วนั ขึ้นอยูก่บัชนิดของผกั และเม่ือสภาพดินในแปลงปลูก
แหง้พอเหมาะ และไดรั้บการปรับปรุงสภาพดินแลว้ เกษตรกรก็จะสามารถยา้ยกลา้ผกัท่ีเตรียมไวล้งในแปลงปลูกไดท้นัที 
ส าหรับขอ้ควรระวงั หากดินยงัมีความช้ืนอยูม่าก ควรปรับปรุงดินดว้ยปูนขาว 200 ถึง 300 กิโลกรัมต่อไร่ รวมทั้งการใชเ้ช้ือรา
ไตรโคเดอร์ม่า (เช้ือราสีเขียว) ใส่ลงในดินดว้ย จะช่วยท าใหป้้องกนัโรครากเน่าในผกัได ้รวมทั้งควรดูแลเร่ืองการใหน้ ้าอยา่ง
สม ่าเสมอ 
  



 
เกษตรแนะวิธีฟ้ืนฟูแปลงและวิธีการปลูกผักหลงัน ้าลด 

 
วนัองัคารท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ เน่ืองจาก

สถานการณ์อุทกภยั และปริมาณฝนตกมากในพื้นท่ีแปลงปลูก ท าใหบ้างพื้นท่ีมีน ้าท่วมขงัเป็นเวลานานติดต่อกนัหลาย
สัปดาห์ ส่งผลท าใหพ้ืชท่ีปลกูไดรั้บความเสียหาย โดยเฉพาะพืชผกัซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพืชอายสุั้น มีระบบรากต้ืน เม่ือมีน ้าท่วม
ขงัติดต่อกนันานเกินกวา่ 5 ถึง 7 วนั ผกัมกัจะตายหมดทั้งแปลง  หรือหากมีน ้าท่วมขงัเป็นเวลานานหลายสัปดาห์ จะส่งผลท า
ใหส้ภาพพื้นท่ีปลูกและโครงสร้างของดินในแปลงปลูกผกัเสียหายไปดว้ย  โดยเม่ือน ้าลด เกษตรกรจะยงัไม่สามารถปลูกผกั
ไดท้นัที จ าเป็นจะตอ้งมีการฟ้ืนฟูสภาพดินใหเ้หมาะสมก่อน  
 อยา่งไรก็ตามกรมส่งเสริมการเกษตรแนะน าวิธีการเตรียมดินและการจดัการดินในแปลงปลูกผกัท่ีประสบปัญหาน ้า
ท่วมขงัเป็นเวลานาน ดงัน้ี 1) ในระยะแรกหลงัน ้าลด ขณะท่ีดินยงัเปียกอยู ่หา้มคนและสัตวเ์ล้ียงเขา้ไปเหยยีบย  ่าในแปลงปลูก 
รวมถึงหา้มน าเคร่ืองจกัรเขา้ไปในพื้นท่ี เพราะจะท าให้โครงสร้างของดินอดัตวัแน่น และท าใหร้ะบายน ้าไดไ้ม่ดี และแขง็ตวั
เม่ือดินเร่ิมแหง้ ท าใหย้ากต่อการปรับปรุงดิน 2) กรณีพื้นท่ีท่ียงัมีน ้าท่วมขงัอยูบ่า้ง  เกษตรกรควรหาทางระบายน ้าออกจาก
พื้นท่ีใหเ้ร็วท่ีสุด เช่น การขดุร่องระบายน ้าเพื่อให้เกิดทางน ้าไหลออกจากแปลงโดยเร็ว และ 3) เม่ือพื้นท่ีเร่ิมแหง้ สภาพดิน
แหง้พอท่ีจะเขา้ไปปรับสภาพดินเพื่อปลูกผกัได ้ใหท้ าการไถพรวนและตากดินไว ้2 ถึง 3 วนั เพื่อให้ดินแหง้มากขึ้น และควร
หาปุ๋ ยหมกั หรือปุ๋ ยคอกเก่าใส่คลุกเคลา้ดิน เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่ดิน และท าใหโ้ครงสร้างดินมีสภาพเหมาะสม
ส าหรับการปลูกพืชมากขึ้น  ทั้งน้ีเกษตรกรอาจจะใส่ปูนขาวหรือโดโลไมทช่์วยในการปรับปรุงดิน เพื่อป้องกนัปัญหาโรคราก
เน่าดว้ย 
  ส าหรับการเลือกชนิดผกัท่ีจะปลูก เกษตรกรควรเลือกผกัท่ีมีอายสุั้นเก็บผลผลิตไดเ้ร็ว  เหมาะสมกบัสภาพดินฟ้า
อากาศ และสภาพพื้นท่ี  ควรเป็นพนัธุ์ท่ีทนทานต่อสภาพแวดลอ้มไดดี้ เช่น พริกขี้หนู ผกักาดหอม ผกักาดหวั ผกักาดเขียวปลี 



ผกักาดขาวปลี กะหล ่าปลี ผกัชีไทย หอมแบ่ง โหระพา แมงลกั คะนา้ กะเพรา ผกับุง้จีน ผกักวางตุง้ มะระจีน บวบเหล่ียม 
ถัว่ฝักยาว มะเขือเปราะ มะเขือยาว และแตงกวา  โดยควรค านึงถึงความตอ้งการของตลาดในพื้นท่ีดว้ย  ส าหรับวิธีการปลูก  
หากสภาพพื้นท่ียงัมีน ้าท่วมขงั หรือสภาพดินยงัแฉะอยูม่าก เกษตรกรสามารถเตรียมปลูกผกัล่วงหนา้ดว้ยการเพาะกลา้ผกัไว ้ 
ซ่ึงส่วนใหญ่ใชเ้วลาตั้งแต่หยอดเมลด็ถึงยา้ยปลูกประมาณ 10 ถึง 20 วนั ขึ้นอยูก่บัชนิดของผกั และเม่ือสภาพดินในแปลงปลูก
แหง้พอเหมาะ และไดรั้บการปรับปรุงสภาพดินแลว้ เกษตรกรก็จะสามารถยา้ยกลา้ผกัท่ีเตรียมไวล้งในแปลงปลูกไดท้นัที  
ทั้งน้ีการเพาะกลา้ผกัและการยา้ยกลา้ปลกู นอกจากจะท าใหส้ามารถปลูกผกัไดท้นัทีเม่ือสภาพพื้นท่ีแหง้แลว้ ยงัมีขอ้ดีคือผกั
จะเจริญเติบโตไดดี้กวา่ปลูกลงในแปลงโดยตรง  ส่วนกรณีท่ีพื้นท่ีเร่ิมมีสภาพแหง้ และสามารถขดุดินไดแ้ลว้  เกษตรกรควร
เตรียมดินปลูกไว ้โดยอาจใชว้ิธีการหวา่นเมลด็ หรือหยอดเมลด็ลงแปลงปลูกโดยใหร้ะยะห่างระหวา่งตน้พอสมควร  หลงัจาก
นั้นใหใ้ชน้ ้าปูนใสรดตน้กลา้และตน้ผกัอาทิตยล์ะ 1 ถึง 2 คร้ัง จะช่วยลดการระบาดของโรคท่ีเกิดจากเช้ือราได ้ ส าหรับการ
ดูแลรักษา เกษตรกรควรมีการใส่ปุ๋ ย และดูแลป้องกนัก าจดัโรคแมลงอยา่งสม ่าเสมอตามค าแนะน า 
 ส่วนขอ้ควรระวงั หากดินยงัมีความช้ืนอยูม่าก  ควรปรับปรุงดินดว้ยปูนขาว  200 ถึง 300 กิโลกรัมต่อไร่ รวมทั้งการ
ใชเ้ช้ือราไตรโคเดอร์ม่า (เช้ือราสีเขียว) ใส่ลงในดินดว้ย จะช่วยท าใหป้้องกนัโรครากเน่าในผกัได ้ รวมทั้งควรดูแลเร่ืองการให้
น ้าอยา่งสม ่าเสมอ โดยเฉพาะเม่ือเมลด็งอกและเจริญเติบโตเป็นตน้กลา้ และหากดินเร่ิมแหง้มากขึ้นตอ้งมีการให้น ้า
พอประมาณเพื่อไม่ใหดิ้นรัดตน้กลา้หรือตน้พืชจะตายในท่ีสุด  และไม่ควรปลูกผกัใหแ้น่นเกินไป  เพื่อป้องกนัเช้ือรา รวมถึง
ใชน้ ้าปูนใสรดตน้กลา้ และตน้ผกัอาทิตยล์ะ 1 ถึง 2 คร้ัง จะช่วยลดการระบาดของโรคท่ีเกิดจากเช้ือราได ้
  



 
กรมส่งเสริมการเกษตรแนะวิธีฟ้ืนฟูแปลงและวิธีการปลูกผักหลงัน ้าลด 

 
 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ เน่ืองจากสถานการณ์อุทกภยั และปริมาณฝนตก
มากในพื้นท่ีแปลงปลูก ท าใหบ้างพื้นท่ีมีน ้าท่วมขงัเป็นเวลานานติดต่อกนัหลายสัปดาห์ ส่งผลท าใหพ้ืชท่ีปลูกไดรั้บความ
เสียหาย โดยเฉพาะพืชผกัซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพืชอายสุั้น มีระบบรากต้ืน เม่ือมีน ้าท่วมขงัติดต่อกนันานเกินกวา่ 5 ถึง 7 วนั ผกั
มกัจะตายหมดทั้งแปลง หรือหากมีน ้าท่วมขงัเป็นเวลานานหลายสัปดาห์ จะส่งผลท าใหส้ภาพพื้นท่ีปลูกและโครงสร้างของ
ดินในแปลงปลูกผกัเสียหายไปดว้ย โดยเม่ือน ้าลด เกษตรกรจะยงัไม่สามารถปลูกผกัไดท้นัที จ าเป็นจะตอ้งมีการฟ้ืนฟูสภาพ
ดินใหเ้หมาะสมก่อน 
 กรมส่งเสริมการเกษตรขอแนะน าวิธีการเตรียมดินและการจดัการดินในแปลงปลูกผกัท่ีประสบปัญหาน ้าท่วมขงัเป็น
เวลานาน ดงัน้ี 

1) ในระยะแรกหลงัน ้าลด ขณะท่ีดินยงัเปียกอยู ่หา้มคนและสัตวเ์ล้ียงเขา้ไปเหยยีบย  ่าในแปลงปลูก รวมถึงหา้มน า
เคร่ืองจกัรเขา้ไปในพื้นท่ี เพราะจะท าใหโ้ครงสร้างของดินอดัตวัแน่น และท าใหร้ะบายน ้าไดไ้ม่ดี และแขง็ตวัเม่ือดินเร่ิมแหง้ 
ท าใหย้ากต่อการปรับปรุงดิน 

2) กรณีพื้นท่ีท่ียงัมีน ้าท่วมขงัอยูบ่า้ง เกษตรกรควรหาทางระบายน ้าออกจากพื้นท่ีใหเ้ร็วท่ีสุด เช่น การขุดร่องระบาย
น ้าเพื่อให้เกิดทางน ้าไหลออกจากแปลงโดยเร็ว 

3) เม่ือพื้นท่ีเร่ิมแหง้ สภาพดินแหง้พอท่ีจะเขา้ไปปรับสภาพดินเพื่อปลูกผกัได ้ใหท้ าการไถพรวนและตากดินไว ้2 ถึง 
3 วนั เพื่อให้ดินแหง้มากขึ้น และควรหาปุ๋ ยหมกั หรือปุ๋ ยคอกเก่าใส่คลุกเคลา้ดิน เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่ดิน และท าให้
โครงสร้างดินมีสภาพเหมาะสมส าหรับการปลูกพืชมากขึ้น ทั้งน้ีเกษตรกรอาจจะใส่ปูนขาวหรือโดโลไมทช่์วยในการ
ปรับปรุงดิน เพื่อป้องกนัปัญหาโรครากเน่าดว้ย 



 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ส าหรับการเลือกชนิดผกัท่ีจะปลูก เกษตรกรควรเลือกผกัท่ีมีอายสุั้นเก็บ
ผลผลิตไดเ้ร็ว เหมาะสมกบัสภาพดินฟ้าอากาศ และสภาพพื้นท่ี ควรเป็นพนัธุ์ท่ีทนทานต่อสภาพแวดลอ้มไดดี้ เช่น พริกขี้หนู 
ผกักาดหอม ผกักาดหวั ผกักาดเขียวปลี ผกักาดขาวปลี กะหล ่าปลี ผกัชีไทย หอมแบ่ง โหระพา แมงลกั คะนา้ กะเพรา 
ผกับุง้จีน ผกักวางตุง้ มะระจีน บวบเหล่ียม ถัว่ฝักยาว มะเขือเปราะ มะเขือยาว และแตงกวา โดยควรค านึงถึงความตอ้งการ
ของตลาดในพื้นท่ีดว้ย ส าหรับวิธีการปลูก หากสภาพพื้นท่ียงัมีน ้าท่วมขงั หรือสภาพดินยงัแฉะอยูม่าก เกษตรกรสามารถ
เตรียมปลูกผกัล่วงหนา้ดว้ยการเพาะกลา้ผกัไว ้ซ่ึงส่วนใหญ่ใชเ้วลาตั้งแต่หยอดเมลด็ถึงยา้ยปลูกประมาณ 10 ถึง 20 วนั ขึ้นอยู่
กบัชนิดของผกั และเม่ือสภาพดินในแปลงปลูกแหง้พอเหมาะ และไดรั้บการปรับปรุงสภาพดินแลว้ เกษตรกรก็จะสามารถยา้ย
กลา้ผกัท่ีเตรียมไวล้งในแปลงปลูกไดท้นัที ทั้งน้ีการเพาะกลา้ผกัและการยา้ยกลา้ปลูก นอกจากจะท าใหส้ามารถปลูกผกัได้
ทนัทีเม่ือสภาพพื้นท่ีแหง้แลว้ ยงัมีขอ้ดีคือผกัจะเจริญเติบโตไดดี้กวา่ปลูกลงในแปลงโดยตรง ส่วนกรณีท่ีพื้นท่ีเร่ิมมีสภาพแหง้ 
และสามารถขดุดินไดแ้ลว้ เกษตรกรควรเตรียมดินปลูกไว ้โดยอาจใชว้ิธีการหวา่นเมลด็ หรือหยอดเมลด็ลงแปลงปลูกโดยให้
ระยะห่างระหวา่งตน้พอสมควร หลงัจากนั้นใหใ้ชน้ ้าปูนใสรดตน้กลา้และตน้ผกัอาทิตยล์ะ 1 ถึง 2 คร้ัง จะช่วยลดการระบาด
ของโรคท่ีเกิดจากเช้ือราได ้ส าหรับการดูแลรักษา เกษตรกรควรมีการใส่ปุ๋ ย และดูแลป้องกนัก าจดัโรคแมลงอยา่งสม ่าเสมอ
ตามค าแนะน า 
 ทั้งน้ี ส าหรับขอ้ควรระวงั หากดินยงัมีความช้ืนอยูม่าก ควรปรับปรุงดินดว้ยปูนขาว 200 ถึง 300 กิโลกรัมต่อไร่ 
รวมทั้งการใชเ้ช้ือราไตรโคเดอร์ม่า (เช้ือราสีเขียว) ใส่ลงในดินดว้ย จะช่วยท าใหป้้องกนัโรครากเน่าในผกัได ้รวมทั้งควรดูแล
เร่ืองการใหน้ ้าอยา่งสม ่าเสมอ โดยเฉพาะเม่ือเมลด็งอกและเจริญเติบโตเป็นตน้กลา้ และหากดินเร่ิมแหง้มากขึ้นตอ้งมีการให้
น ้าพอประมาณเพื่อไม่ใหดิ้นรัดตน้กลา้หรือตน้พืชจะตายในท่ีสุด และไม่ควรปลูกผกัใหแ้น่นเกินไป เพื่อป้องกนัเช้ือรา รวมถึง
ใชน้ ้าปูนใสรดตน้กลา้ และตน้ผกัอาทิตยล์ะ 1 ถึง 2 คร้ัง จะช่วยลดการระบาดของโรคท่ีเกิดจากเช้ือราได ้
  



 
เกษตรฯ เผยแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2564/65 

 
นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ปัจจุบนัประเทศไทยก าลงัเขา้สู่ฤดูกาลเพาะปลูกพชื

ฤดูแลง้ (1 พฤศจิกายน – 30 เมษายน) ประกอบกบัแผนการบริหารจดัการน ้าฤดูแลง้ และการเตรียมพร้อมรับมือปี 64/65 ซ่ึงท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารการขบัเคล่ือนงานนโยบายส าคญัและการแกไ้ขปัญหาภาคเกษตร โดยมี ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมไดมี้มติเห็นชอบแผนดงักล่าวซ่ึงก าหนดใหก้ารบริหาร
จดัการน ้ามีความสอดคลอ้งกบัปริมาณน ้าตน้ทุน ตามล าดบัความส าคญัของกิจกรรมการใชน้ ้า ไดแ้ก่ 
 1) จดัสรรน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแลง้ 
 2) จดัสรรน ้าเพื่อการรักษาระบบนิเวศในช่วงฤดูแลง้ 

3) ส ารองน ้าไวส้ าหรับการใชน้ ้าในช่วงตน้ฤดูฝน เพื่ออุปโภค-บริโภคและรักษาระบบนิเวศ เดือนพฤษภาคม – 
กรกฎาคม 
 4) จดัสรรน ้าเพื่อการเกษตรกรรม 
 5) จดัสรรน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 

กรมส่งเสริมการเกษตรจึงไดก้ าหนดแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลง้ ปี 2564/65 ตามปริมาณน ้าตน้ทุนและความ
เหมาะสมของพื้นท่ี เพื่อใหเ้กษตรกรสามารถเพาะปลูกพืชไดเ้หมาะสมกบัศกัยภาพพื้นท่ี ดงัน้ี ก าหนดแผนพื้นท่ีการเพาะปลูก



ทั้งประเทศ จ านวน 11.65 ลา้นไร่ แบ่งเป็น ขา้วรอบท่ี 2 จ านวน 9.02 ลา้นไร่ โดยเป็นพื้นท่ีในเขตชลประทาน 6.41 ลา้นไร่ 
และนอกเขตชลประทาน 2.61 ลา้นไร่ และพืชไร่พืชผกั จ านวน 2.63 ลา้นไร่ โดยเป็นพื้นท่ีในเขตชลประทาน 0.54 ลา้นไร่ 
และนอกเขตชลประทาน 2.09 ลา้นไร่ ส าหรับลุ่มน ้าเจา้พระยา 22 จงัหวดั พื้นท่ีรวม 4.98 ลา้นไร่ แบ่งเป็น ขา้วรอบท่ี 2 
จ านวน 4.26 ลา้นไร่ โดยเป็นพื้นท่ีในเขตชลประทาน 2.81 ลา้นไร่ และนอกเขตชลประทาน 1.45 ลา้นไร่ และพืชไร่พืชผกั 
จ านวน 0.72 ลา้นไร่ เป็นพื้นท่ีในเขตชลประทาน 0.06 ลา้นไร่ และนอกเขตชลประทาน 0.66 ลา้นไร่ และลุ่มน ้าแม่กลอง 7 
จงัหวดั พื้นท่ีรวม 1.10 ลา้นไร่ แบ่งเป็น ขา้วรอบท่ี 2 จ านวน 0.86 ลา้นไร่ เป็นพื้นท่ีในเขตชลประทาน 0.84 ลา้นไร่ และนอก
เขตชลประทาน 0.02 ลา้นไร่ และพืชไร่พืชผกั จ านวน 0.24 ลา้นไร่ เป็นพื้นท่ีในเขตชลประทาน 0.17 ลา้นไร่ และนอกเขต
ชลประทาน 0.07 ลา้นไร่ 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกวา่ การจดัสรรน ้าเพื่อการเกษตรไดมี้การวางแผนการบริหารจดัการน ้าแบบ
ยัง่ยนื ซ่ึงเป็นการจดัสรรน ้าใหส้อดคลอ้งกบัปริมาณน ้าตน้ทุนในอ่างเก็บน ้าท่ีมีอยู ่และก ากบัติดตามสถานการณ์การเพาะปลูก
พืชฤดูแลง้ ปี 2564/65 ของเกษตรกร ให้เป็นไปตามแผนควบคุมการเพาะปลูกพืชฤดูแลง้ท่ีก าหนดไว ้เน่ืองจากในบางพื้นท่ีมี
ปริมาณน ้าตน้ทุนในอ่างเก็บน ้าค่อนขา้งนอ้ย จึงมีความจ าเป็นตอ้งงดการจดัสรรน ้าในการเพาะปลูกขา้วรอบท่ี 2 ในช่วงฤดู
แลง้ ปี 2564/65 ในบางพื้นท่ี และสนบัสนุนใหเ้กษตรกรปลูกพืชใชน้ ้านอ้ย หรือเขา้ร่วมโครงการต่าง ๆ ของรัฐ เช่น โครงการ
ส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย (หลงันา) ปี 2565 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวห์ลงัฤดูท านา ปี 2565 
เป็นตน้ เพื่อเป็นทางเลือกให้กบัเกษตรกรในการปลูกพืชอ่ืนทดแทนการปลูกขา้วรอบท่ี 2 โดยจะเร่งประชาสัมพนัธ์สร้างการ
รับรู้ และดา้นการตลาด ให้เกษตรกรรับทราบขอ้มูลข่าวสารดา้นสถานการณ์น ้าในแต่ละพื้นท่ีอยา่งชดัเจน แนวโนม้ความ
ตอ้งการของตลาด ราคา แหล่งรับซ้ือพืชฤดูแลง้ และค าแนะน าใหเ้กษตรกรปฏิบติัดูแลรักษาพืชในช่วงฤดูแลง้ รวมทั้งการ
รักษาความช้ืนและลดการเผาตอซงัอีกดว้ย 
  



 
เกษตรฯ เผยแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2564/65 

 
 
นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ปัจจุบนัประเทศไทยก าลงัเขา้สู่ฤดูกาลเพาะปลูกพชืฤดูแลง้ 
(1 พฤศจิกายน – 30 เมษายน) ประกอบกบัแผนการบริหารจดัการน ้าฤดูแลง้ และการเตรียมพร้อมรับมือปี 64/65 ซ่ึงท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารการขบัเคล่ือนงานนโยบายส าคญัและการแกไ้ขปัญหาภาคเกษตร โดยมี ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมไดมี้มติเห็นชอบแผนดงักล่าวซ่ึงก าหนดใหก้ารบริหาร
จดัการน ้ามีความสอดคลอ้งกบัปริมาณน ้าตน้ทุน ตามล าดบัความส าคญัของกิจกรรมการใชน้ ้า ไดแ้ก่ 
 1) จดัสรรน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแลง้ 
 2) จดัสรรน ้าเพื่อการรักษาระบบนิเวศในช่วงฤดูแลง้ 
3) ส ารองน ้าไวส้ าหรับการใชน้ ้าในช่วงตน้ฤดูฝน เพื่ออุปโภค-บริโภคและรักษาระบบนิเวศ เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 
 4) จดัสรรน ้าเพื่อการเกษตรกรรม 
 5) จดัสรรน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 
กรมส่งเสริมการเกษตรจึงไดก้ าหนดแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลง้ ปี 2564/65 ตามปริมาณน ้าตน้ทุนและความเหมาะสมของ
พื้นท่ี เพื่อให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกพืชไดเ้หมาะสมกบัศกัยภาพพื้นท่ี ดงัน้ี ก าหนดแผนพื้นท่ีการเพาะปลูกทั้งประเทศ 
จ านวน 11.65 ลา้นไร่ แบ่งเป็น ขา้วรอบท่ี 2 จ านวน 9.02 ลา้นไร่ โดยเป็นพื้นท่ีในเขตชลประทาน 6.41 ลา้นไร่ และนอกเขต
ชลประทาน 2.61 ลา้นไร่ และพืชไร่พืชผกั จ านวน 2.63 ลา้นไร่ โดยเป็นพื้นท่ีในเขตชลประทาน 0.54 ลา้นไร่ และนอกเขต
ชลประทาน 2.09 ลา้นไร่ ส าหรับลุ่มน ้าเจา้พระยา 22 จงัหวดั พื้นท่ีรวม 4.98 ลา้นไร่ แบ่งเป็น ขา้วรอบท่ี 2 จ านวน 4.26 ลา้น
ไร่ โดยเป็นพื้นท่ีในเขตชลประทาน 2.81 ลา้นไร่ และนอกเขตชลประทาน 1.45 ลา้นไร่ และพืชไร่พืชผกั จ านวน 0.72 ลา้นไร่ 
เป็นพื้นท่ีในเขตชลประทาน 0.06 ลา้นไร่ และนอกเขตชลประทาน 0.66 ลา้นไร่ และลุ่มน ้าแม่กลอง 7 จงัหวดั พื้นท่ีรวม 1.10 



ลา้นไร่ แบ่งเป็น ขา้วรอบท่ี 2 จ านวน 0.86 ลา้นไร่ เป็นพื้นท่ีในเขตชลประทาน 0.84 ลา้นไร่ และนอกเขตชลประทาน 0.02 
ลา้นไร่ และพืชไร่พืชผกั จ านวน 0.24 ลา้นไร่ เป็นพื้นท่ีในเขตชลประทาน 0.17 ลา้นไร่ และนอกเขตชลประทาน 0.07 ลา้นไร่ 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกวา่ การจดัสรรน ้าเพื่อการเกษตรไดมี้การวางแผนการบริหารจดัการน ้าแบบ
ยัง่ยนื ซ่ึงเป็นการจดัสรรน ้าใหส้อดคลอ้งกบัปริมาณน ้าตน้ทุนในอ่างเก็บน ้าท่ีมีอยู ่และก ากบัติดตามสถานการณ์การเพาะปลูก
พืชฤดูแลง้ ปี 2564/65 ของเกษตรกร ให้เป็นไปตามแผนควบคุมการเพาะปลูกพืชฤดูแลง้ท่ีก าหนดไว ้เน่ืองจากในบางพื้นท่ีมี
ปริมาณน ้าตน้ทุนในอ่างเก็บน ้าค่อนขา้งนอ้ย จึงมีความจ าเป็นตอ้งงดการจดัสรรน ้าในการเพาะปลูกขา้วรอบท่ี 2 ในช่วงฤดู
แลง้ ปี 2564/65 ในบางพื้นท่ี และสนบัสนุนใหเ้กษตรกรปลูกพืชใชน้ ้านอ้ย หรือเขา้ร่วมโครงการต่าง ๆ ของรัฐ เช่น โครงการ
ส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย (หลงันา) ปี 2565 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวห์ลงัฤดูท านา ปี 2565 
เป็นตน้ เพื่อเป็นทางเลือกให้กบัเกษตรกรในการปลูกพืชอ่ืนทดแทนการปลูกขา้วรอบท่ี 2 โดยจะเร่งประชาสัมพนัธ์สร้างการ
รับรู้ และดา้นการตลาด ให้เกษตรกรรับทราบขอ้มูลข่าวสารดา้นสถานการณ์น ้าในแต่ละพื้นท่ีอยา่งชดัเจน แนวโนม้ความ
ตอ้งการของตลาด ราคา แหล่งรับซ้ือพืชฤดูแลง้ และค าแนะน าใหเ้กษตรกรปฏิบติัดูแลรักษาพืชในช่วงฤดูแลง้ รวมทั้งการ
รักษาความช้ืนและลดการเผาตอซงัอีกดว้ย 
  



 
เกษตรฯ กางแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 11.65 ล้านไร่ 

 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เขม้แขง็ ยุติธรรมด ารง ระบุ ไทยก าลงัเขา้สู่ฤดูกาลเพาะปลูกพืชฤดูแลง้ ปี 2564/65  ซ่ึง

เร่ิมตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564  - 30 เมษายน 2565 ซ่ึงกรมฯไดก้ าหนดแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลง้ตามปริมาณน ้าตน้ทุนและ
ความเหมาะสมของพื้นท่ี เพื่อใหเ้กษตรกรสามารถเพาะปลูกพืชไดเ้หมาะสมกบัศกัยภาพพื้นท่ี  
 โดยก าหนดพื้นท่ีการเพาะปลูกทั้งประเทศ จ านวน 11.65 ลา้นไร่ แบ่งเป็น ขา้วรอบท่ี 2 จ านวน 9.02 ลา้นไร่ และพืช
ไร่พืชผกั จ านวน 2.63 ลา้นไร่  ส าหรับลุ่มน ้าเจา้พระยา 22 จงัหวดั พื้นท่ีรวม 4.98 ลา้นไร่ แบ่งเป็น ขา้วรอบท่ี 2 จ านวน 4.26 
ลา้นไร่ และพืชไร่พืชผกั จ านวน 0.72 ลา้นไร่ และลุ่มน ้าแม่กลอง 7 จงัหวดั พื้นท่ีรวม 1.10 ลา้นไร่ แบ่งเป็น ขา้วรอบท่ี 2 
จ านวน 0.86 ลา้นไร่ และพืชไร่พืชผกั จ านวน 0.24 ลา้นไร่ 

ส่วนการจดัสรรน ้าเพื่อการเกษตรไดว้างแผนการบริหารจดัการน ้าแบบยัง่ยนื ซ่ึงเป็นการจดัสรรน ้าใหส้อดคลอ้งกบั
ปริมาณน ้าตน้ทุนในอ่างเก็บน ้าท่ีมีอยู ่และก ากบัติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืชฤดูแลง้ของเกษตรกร ให้เป็นไปตามแผน
ควบคุมการเพาะปลูกพืชฤดูแลง้ท่ีก าหนดไว ้เน่ืองจากในบางพื้นท่ีมีปริมาณน ้าตน้ทุนในอ่างเก็บน ้าค่อนขา้งนอ้ย จึงมีความ
จ าเป็นตอ้งงดการจดัสรรน ้าในการเพาะปลูกขา้วรอบท่ี 2 ในบางพื้นท่ี และสนบัสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชใชน้ ้านอ้ย หรือเขา้
ร่วมโครงการต่าง ๆ ของรัฐ เช่น โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย หรือพืชหลงันา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวห์ลงัฤดูท านา เพื่อเป็นทางเลือกให้กบัเกษตรกรในการปลูกพืชอ่ืนทดแทนการปลูกขา้วรอบท่ี 2 
  



 
เกษตรฯ จับมือจิสด้า ใช้เทคโนโลยีตรวจสอบยืนยันพื้นท่ีการเกษตรท่ีเสียหายจากภัยพบิัติ  

เพิม่ประสิทธิภาพในการ ช่วยเหลือเกษตรกร 

 
กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกบั ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) หรือ 

GISTDA (จีสดา้) น าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาวิเคราะห์แปลงเกษตรท่ีเสียหายควบคู่กบัการประเมินส ารวจของเจา้หนา้ท่ี เพื่อให้
เกษตรกรไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งรวดเร็วยิง่ขึ้น 
 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให ้
ความส าคญักบัทิศทางการเปล่ียนแปลงของการพฒันาการเกษตรในปัจจุบนัไปสู่การเกษตรอจัฉริยะหรือ Smart Agriculture 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาท่ีมุ่งสู่เกษตร 4.0 ผนวกกบัมาตรการดา้นการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีประสบภยั พิบติัท่ีอาจสร้าง
ความเสียหายใหก้บัพืชผลทางการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานภายใตส้ังกดั กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จึงไดร่้วมกบัส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) หรือ GISTDA (จีสดา้) 
ด าเนินการน าขอ้มูลภูมิสารสนเทศ ไดแ้ก่ ภาพถ่ายดาวเทียม มาใชป้ระกอบการวิเคราะห์เพื่อประเมิน ความเสียหายของพื้นท่ี
การเกษตร ควบคู่ไปกบัการลงพื้นท่ีประเมินความเสียหายจริงของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร ณ แปลงของเกษตรกร ตาม
การแจง้ในระบบเกษตรกรผูป้ระสบภยัพิบติัดา้นพืชท้งัอุทกภยั และภยัแลง้ เพื่อตรวจสอบความ ถูกตอ้งของขอ้มูลและ
ด าเนินการในข้นัตอนต่อไป ซ่ึงจะท าใหเ้กษตรกรไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งรวดเร็วยิง่ขึ้น รวมท้งัมี การน าฐานขอ้มูลผงัแปลง
เกษตรกรรมดิจิทลัร่วมกบัภาพถ่ายดาวเทียมท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงพื้นท่ีประสบภยัแลง้และน ้าท่วม ซ ้าซากต่อเน่ือง มาใชใ้นการ
วิเคราะห์เพื่อปรับเปล่ียนชนิดพืช หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีเหมาะสมทดแทน เพื่อลดความเสียหาย ท่ีจะเกิดขึ้นในพื้นท่ีเกษตรอีกดว้ย 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมวา่ นอกจากน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรและส านกังานพฒันา เทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) หรือ GISTDA (จีสดา้) ยงัไดร่้วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ไดแ้ก่ กรมชลประทาน และ
กรมอุตุนิยมวิทยา ในการจดัโครงการวิจยั “โครงการประเมินพื้นท่ีเส่ียงภยัแลง้และความเสียหายของพืชเกษตรรายแปลงดว้ย
เทคโนโลยภูีมิสารสนเทศ” เพื่อพฒันาแพลตฟอร์มท่ีใชใ้นการวิเคราะห์พื้นท่ีภยัแลง้และประเมินความเสียหายของพืช ในการ
สนบัสนุนการตดัสินใจการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภยัแลง้ ซ่ึงการวิจยัครั้งน้ีถือเป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบั
เทคโนโลย ีและนวตักรรมจากการศึกษาวิจยัส าหรับถ่ายทอดสู่เกษตรกร และสะทอ้นขอ้มูลจากประสบการณ์ในงานส่งเสริม
การเกษตรน าไปก าหนดโจทยห์รือประเด็นการศึกษาวิจยั เพื่อใหไ้ดเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมการเกษตรท่ีเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัศกัยภาพ และความตอ้งการของเกษตรกรต่อไป 



 
เกษตรฯ จับมือจิสด้า ใช้เทคโนโลยีตรวจสอบพื้นท่ีการเกษตรท่ีเสียหายจากภัยพบิัติ หวังช่วยเหลือเกษตรกรได้เร็วขึน้ 

 
กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกบั ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) หรือ 

GISTDA (จีสดา้) น าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาวิเคราะห์แปลงเกษตรท่ีเสียหายควบคู่กบัการประเมินส ารวจของเจา้หนา้ท่ี เพื่อให้
เกษตรกรไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งรวดเร็วยิง่ขึ้น 
 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให ้
ความส าคญักบัทิศทางการเปล่ียนแปลงของการพฒันาการเกษตรในปัจจุบนัไปสู่การเกษตรอจัฉริยะหรือ Smart Agriculture 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาท่ีมุ่งสู่เกษตร 4.0 ผนวกกบัมาตรการดา้นการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีประสบภยั พิบติัท่ีอาจสร้าง
ความเสียหายใหก้บัพืชผลทางการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานภายใตส้ังกดั กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จึงไดร่้วมกบัส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) หรือ GISTDA (จีสดา้) 
ด าเนินการน าขอ้มูลภูมิสารสนเทศ ไดแ้ก่ ภาพถ่ายดาวเทียม มาใชป้ระกอบการวิเคราะห์เพื่อประเมิน ความเสียหายของพื้นท่ี
การเกษตร ควบคู่ไปกบัการลงพื้นท่ีประเมินความเสียหายจริงของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร ณ แปลงของเกษตรกร ตาม
การแจง้ในระบบเกษตรกรผูป้ระสบภยัพิบติัดา้นพืชท้งัอุทกภยั และภยัแลง้ เพื่อตรวจสอบความ ถูกตอ้งของขอ้มูลและ
ด าเนินการในข้นัตอนต่อไป ซ่ึงจะท าใหเ้กษตรกรไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งรวดเร็วยิง่ขึ้น รวมท้งัมี การน าฐานขอ้มูลผงัแปลง
เกษตรกรรมดิจิทลัร่วมกบัภาพถ่ายดาวเทียมท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงพื้นท่ีประสบภยัแลง้และน ้าท่วม ซ ้าซากต่อเน่ือง มาใชใ้นการ
วิเคราะห์เพื่อปรับเปล่ียนชนิดพืช หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีเหมาะสมทดแทน เพื่อลดความเสียหาย ท่ีจะเกิดขึ้นในพื้นท่ีเกษตรอีกดว้ย 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมวา่ นอกจากน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรและส านกังานพฒันา เทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) หรือ GISTDA (จีสดา้) ยงัไดร่้วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ไดแ้ก่ กรมชลประทาน และ
กรมอุตุนิยมวิทยา ในการจดัโครงการวิจยั “โครงการประเมินพื้นท่ีเส่ียงภยัแลง้และความเสียหายของพืชเกษตรรายแปลงดว้ย
เทคโนโลยภูีมิสารสนเทศ” เพื่อพฒันาแพลตฟอร์มท่ีใชใ้นการวิเคราะห์พื้นท่ีภยัแลง้และประเมินความเสียหายของพืช ในการ
สนบัสนุนการตดัสินใจการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภยัแลง้ ซ่ึงการวิจยัครั้งน้ีถือเป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบั
เทคโนโลย ีและนวตักรรมจากการศึกษาวิจยัส าหรับถ่ายทอดสู่เกษตรกร และสะทอ้นขอ้มูลจากประสบการณ์ในงานส่งเสริม
การเกษตรน าไปก าหนดโจทยห์รือประเด็นการศึกษาวิจยั เพื่อใหไ้ดเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมการเกษตรท่ีเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัศกัยภาพ และความตอ้งการของเกษตรกรต่อไป 
 


