
 

สรุปขาวกรมสงเสริมการเกษตร ประจําวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 

 

สวนกลาง 

ประเด็น หัวขอขาว ชองทางการเผยแพร 

รับมือแลง 1. เกษตรเพ่ิม3ทางเลือก รับมือแลง 65 น้ํานอยงดทํานาปรังครั้งท่ี 2 กรุงเทพธุรกิจ 

2. กรมสงเสริมการเกษตร เพ่ิมทางเลือกใหเกษตรกร เตรียมรับมือปริมาณน้ํานอยในชวงแลง สํานักขาว 

กรมประชาสัมพันธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เกษตรเพ่ิม3ทางเลือก รับมือแลง 65 น้ํานอยงดทํานาปรังครั้งท่ี 2 

 
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารการ

ขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแกไขปญหาภาคเกษตร เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2564 ซ่ึงมี ดร.เฉลิมชัย ศรี

ออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานการประชุมไดเห็นชอบแผนการบริหารจัดการ

น้ําฤดูแลง และการเตรียมพรอมรับมือป 64/65 ซ่ึงกําหนดใหการบริหารจัดการน้ํามีความสอดคลองกับปริมาณ

น้ําตนทุน ตามลําดับความสําคัญของกิจกรรมการใชน้ํา ไดแก 

 

1. จัดสรรน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคในชวงฤดูแลง 2. จัดสรรน้ําเพ่ือการรักษาระบบนิเวศในชวงฤดูแลง 3. 

สํารองน้ําไวสําหรับการใชน้ําในชวงตนฤดูฝน เพ่ืออุปโภค-บริโภคและรักษาระบบนิเวศ ชวงเดือนพฤษภาคม – 

กรกฎาคม 2565 4. จัดสรรน้ําเพ่ือการเกษตรกรรม และ 5. จัดสรรน้ําเพ่ือการอุตสาหกรรม โดยมีแผนการ

เพาะปลูกพืชฤดูแลง ป 2564/65 เปนสวนหนึ่งของแผนการบริหารจัดการน้ําฤดูแลงดังกลาวดวย  

 

สําหรับแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลง ป 2564/65  คณะทํางานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลง ป 2564/65 

มีผูแทนจากหนวยงานดานการบริหารจัดการน้ํา และการจัดการพ้ืนท่ีไดประชุมรวมกันเพ่ือพิจารณาและ

เห็นชอบแผนฯ ซ่ึงกระทรวงเกษตรและสหกรณไดประกาศใชแผนฯ ดังกลาวเรียบรอยแลวดังนี้ 

 

กําหนดแผนพ้ืนท่ีการเพาะปลูก ท้ังประเทศ จํานวน 11.65 ลานไร แบงเปน ขาวรอบท่ี 2 จํานวน 9.02 ลานไร 

โดยเปนพ้ืนท่ีในเขตชลประทาน 6.41 ลานไร และนอกเขตชลประทาน 2.61 ลานไร และพืชไรพืชผัก จํานวน 

2.63 ลานไร โดยเปนพ้ืนท่ีในเขตชลประทาน 5.4 แสนไร และนอกเขตชลประทาน 2.09 ลานไร สําหรับลุมน้ํา

เจาพระยา 22 จังหวัด พ้ืนท่ีรวม 4.98 ลานไร แบงเปน ขาวรอบท่ี 2 จํานวน 4.26 ลานไร โดยเปนพ้ืนท่ีในเขต

ชลประทาน 2.81 ลานไร และนอกเขตชลประทาน 1.45 ลานไร และพืชไรพืชผัก จํานวน 7.2 แสนไร เปน

พ้ืนท่ีในเขตชลประทาน 6 หม่ืนไร และนอกเขตชลประทาน6.6 แสนไร และลุมน้ําแมกลอง 7 จังหวัด พ้ืนท่ีรวม 



1.10 ลานไร แบงเปน ขาวรอบท่ี 2 จํานวน 8.6 แสนไร เปนพ้ืนท่ีในเขตชลประทาน8.4 แสนไร และนอกเขต

ชลประทาน 2 หม่ืนไร ลานไร และพืชไรพืชผัก จํานวน2.4 แสนไร เปนพ้ืนท่ีในเขตชลประทาน1.7 แสนไร และ

นอกเขตชลประทาน 7 หม่ืนไร โดยแผนดังกลาวเปนการวิเคราะหจากปริมาณน้ําตนทุนและความเหมาะสม

ของพ้ืนท่ี เพ่ือใหเกษตรกรสามารถเพาะปลูกพืชไดเหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนท่ี และแผนการบริหารจัดการน้ํา

แบบยั่งยืน ซ่ึงเปนการจัดสรรน้ําใหสอดคลองกับปริมาณน้ําตนทุนในอางเก็บน้ําท่ีมีอยู และกํากับติดตาม

สถานการณการเพาะปลูกพืชฤดูแลง ป 2564/65 ของเกษตรกรใหเปนไปตามแผนควบคุมการเพาะปลูกพืชฤดู

แลงท่ีกําหนดไว เนื่องจากในบางพ้ืนท่ีมีปริมาณน้ําตนทุนในอางเก็บน้ําคอนขางนอย จึงมีความจําเปนตองงด

จัดสรรน้ําสําหรับใชในการเพาะปลูกขาวรอบท่ี 2 ในชวงฤดูแลง ป 2564/65 ในบางพ้ืนท่ี และสนับสนุนให

เกษตรกรปลูกพืชใชน้ํานอย หรือเขารวมโครงการตางๆ  ของภาครัฐตอไปเพ่ือเปนการเพ่ิมทางเลือกใหแก

เกษตรกรในการปลูกพืชอ่ืนทดแทนการปลูกขาวรอบท่ี 2 และรองรับการทําการเกษตรในชวงฤดูกาลเพาะปลูก

พืชฤดูแลง กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดจัดทําแผนงาน/โครงการท่ีเก่ียวของ ไดแก โครงการสงเสริมการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใชน้ําในระดับไรนา โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร กิจกรรมเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังฤดูทํานา และโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต กิจกรรม

สงเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1.โครงการสงเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ําในระดับไรนา  เปนโครงการท่ีสงเสริมใหเกษตรกรมีความ

ตระหนักการใชน้ําอยางรูคุณคา และมีความรูในการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพดวยระบบการใหน้ําแกพืชท่ี

ถูกตอง รวมท้ังใหเจาหนาท่ีผูขับเคลื่อนโครงการจําเปนตองมีความรูความเขาใจในเรื่องการใหน้ําแกพืชท่ี

ถูกตอง สามารถแนะนําถายทอดความรูแกเกษตรกร 

 

โดยมีการถายทอดความรูหลักสูตรการใชน้ําอยางรูคุณคาในพ้ืนท่ีดําเนินการใหแกเกษตรกรเปาหมาย จํานวน 

50 แหงๆ ละ 50 ราย รวม 2,500 ราย และจัดทําแปลงเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ําในระดับไรนาใน

ชุมชน เพ่ือเปนตัวอยางและจุดเรียนรูใหกับเกษตรกร และขยายผลสูพ้ืนท่ีดําเนินการ จํานวน 50 แหง 

(ประมาณ 200 ไร) โดยการจัดทําแปลงเรียนรู จะใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการท่ีผานการฝกอบรม

หลักสูตรเขมเปนพ่ีเลี้ยงและใหคําแนะนําตลอดโครงการ รวมท้ังจะมีการติดตามนิเทศงานและการประเมินผล

การดําเนินงาน 

 

2.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังฤดู

ทํานา จะเนนสงเสริมองคความรูใหกับกลุมเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังฤดูทํานา จํานวน 2,000 ราย 

ผานการอบรมโดยเฉพาะกลุมเกษตรกรรายใหม และจัดทําแปลงเรียนรู 194 แปลง พ้ืนท่ี 582 ไร ใน 36 

จังหวัด ประกอบดวย ภาคตะวันออก 1 จังหวัด ไดแก จังหวัดปราจีนบุรี ภาคกลาง 2 จังหวัด ไดแก จังหวัด

ชัยนาท และจังหวัดสระบุรี 

 



ภาคเหนือ 15 จังหวัด ไดแก จังหวัดกําแพงเพชร เชียงราย ตาก นครสวรรค นาน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก 

เพชรบูรณ แพร ลําปาง ลําพูน สุโขทัยอุตรดิตถ และจังหวัดอุทัยธานี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 

จังหวัด ไดแก จังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครราชสีมา นครพนม บุรีรัมย มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด 

เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี อุบลราชธานี และจังหวัดอํานาจเจริญ 

 

โดยในทุกระยะการผลิต จะมีนักสงเสริมการเกษตรคอยเปนพ่ีเลี้ยงและใหคําแนะนําตลอดโครงการ รวมท้ังจะมี

การจัดประชุมเชื่อมโยงเครือขายผูรับซ้ือผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังฤดูทํานา ท้ัง 3 ภูมิภาค ท่ีเปนแหลงผลิต

ท่ีสําคัญของขาวโพด คือ เขตภาคเหนือ เขตภาคอีสาน และเขตภาคกลาง รวมกับสมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย 

และสมาคมการคาพืชไร 

 

3.โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต กิจกรรมสงเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง มีเปาหมาย

พ้ืนท่ีดําเนินการ เกษตรกร 6,572 ราย พ้ืนท่ี 6,572 ไร 18 จังหวัด ประกอบดวย ภาคเหนือ 11 จังหวัด ไดแก 

จังหวัดกําแพงเพชร  เชียงราย นครสวรรค พะเยา พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ อุทัยธานี แพร และ

จังหวัดตาก ภาคกลาง 3  จังหวัด 

 

ไดแก จังหวัดชัยนาท สระบุรี และกรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดศรีสะ

เกษ สกลนคร และจังหวัดอุบลราชธานี และภาคตะวันออก 1 จังหวัด ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยจะ

ดําเนินการจัดเวทีเรียนรูการปลูกพืชหลากหลาย ประชุมเชื่อมโยงตลาดระหวางเกษตรกรกับผูประกอบการรับ

ซ้ือผลผลิต และสนับสนุนการจัดทําแปลงเรียนรูการปลูกพืชหลากหลายทดแทนการทํานาปรัง ตั้งแตกระบวน

ผลิตจนถึงการจําหนาย ในชวงเดือนพฤศจิกายน – เดือนเมษายน 

 

ตลอดจนสนับสนุนใหเกษตรกรเกิดการรวมกลุมจัดทําแปลงเรียนรู ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรพ้ืนท่ีการ

เพาะปลูกพืชหลากหลายในฤดูนาปรัง สงเสริมใหเกิดการเรียนรูจากจุดทําแปลงเรียนรู เพ่ือใหเกษตรกร

ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชหลากหลายในพ้ืนท่ีนาปรัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมสงเสริมการเกษตร เพ่ิมทางเลือกใหเกษตรกร เตรียมรับมือปริมาณน้ํานอยในชวงแลง 

 
 

นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา เพ่ือเปนการเพ่ิมทางเลือกใหแกเกษตรกรใน

การปลูกพืชอ่ืนทดแทนการปลูกขาวรอบท่ี 2 และรองรับการทําการเกษตรในชวงฤดูกาลเพาะปลูกพืชฤดูแลง 

กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดจัดทําแผนงาน/โครงการท่ีเก่ียวของ ไดแก โครงการสงเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใชน้ําในระดับไรนา โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

ขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังฤดูทํานาและโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต  

 

กิจกรรมสงเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง โดยโครงการสงเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ําใน

ระดับไรนา โดยมีการถายทอดความรูหลักสูตรการใชน้ําอยางรูคุณคาในพ้ืนท่ีดําเนินการใหแกเกษตรกร

เปาหมาย จํานวน 50 แหงๆ ละ 50 ราย  รวม 2,500 ราย และจัดทําแปลงเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช

น้ําในระดับไรนาในชุมชน  

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังฤดู

ทํานา จะเนนสงเสริมองคความรูใหกับกลุมเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังฤดูทํานา จํานวน 2,000 ราย 

โดยในทุกระยะการผลิต จะมีนักสงเสริมการเกษตรคอยเปนพ่ีเลี้ยงและใหคําแนะนําตลอดโครงการ รวมท้ังจะมี

การจัดประชุมเชื่อมโยงเครือขายผูรับซ้ือผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังฤดูทํานา ท้ัง 3 ภูมิภาค ท่ีเปนแหลงผลิต

ท่ีสําคัญของขาวโพด โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต กิจกรรมสงเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนา

ปรัง มีเปาหมายพ้ืนท่ีดําเนินการ เกษตรกร 6,572 ราย  พ้ืนท่ี 6,572 ไร 18 จังหวัด  โดยจะดําเนินการจัดเวที

เรียนรูการปลูกพืชหลากหลาย กรมสงเสริมการเกษตร หวังใหโครงการเหลานี้เปนอีกหนึ่งทางเลือก ในการเพ่ิม

รายไดใหกับเกษตรกรและสามารถบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรของตนเองในชวงการเพาะปลูกพืชฤดูแลงท่ีกําลัง

เกิดข้ึนได ท้ังนี้ในแตละโครงการจะมีรายละเอียด ขอดีและความเหมาะสมกับพ้ืนท่ีท่ีแตกตางกัน เกษตรกรท่ี

สนใจสามารถศึกษาและทําความเขาใจ 
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