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 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยถึงผลการกำหนดแผนการ

เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2564/65 ตามปริมาณน้ำต้นทุนและความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกร

สามารถเพาะปลูกพืชได้เหมาะสม กับศักยภาพพื้นที่ 

 กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้กำหนดแผนพื้นที่การเพาะปลูกทั้ง

ประเทศ 11.65 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าวรอบที่ 2 จำนวน 9.02 ล้านไร่ เป็น

พื้นที่ในเขตชลประทาน 6.41 ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 2.61 ล้านไร่ 

และพื้นที่ปลูกพืชไร่พืชผัก 2.63 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ในเขตชลประทาน 0.54 

ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 2.09 ล้านไร่ ในขณะที่พื้นที่เกษตรกรรม

โดยรวมของไทยมีทั้งหมด 149.26 ล้านไร่ 

 สำหรับลุ ่มน้ำเจ้าพระยา 22 จังหวัด พื ้นที ่รวม 4.98 ล้านไร่ 

แบ่งเป็นพื้นที่ข้าวรอบที่ 2 มี 4.26 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ในเขตชลประทาน 

2.81 ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 1.45 ล้านไร่ สำหรับพื้นที่ปลูกพืชไร่

พืชผักมี 0.72 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ในเขตชลประทาน 0.06 ล้านไร่ และนอก

เขตชลประทาน 0.66 ล้านไร่ 

 ส่วนลุ่มน้ำแม่กลอง 7 จังหวัด มีพื้นที่รวม 1.10 ล้านไร่ แบ่งเป็น พื้นที่ปลูกข้าวรอบที่ 2 มี 0.86 

ล้านไร่ เป็นพื้นที่ในเขตชลประทาน 0.84 ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 0.02 ล้านไร่ พื้นที่ปลูกพืชไร่

พืชผัก มี 0.24 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ในเขตชลประทาน 0.17 ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 0.07 ล้านไร่ 

  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวอีกว่า การจัดสรรน้ำ

เพื่อการเกษตรได้มีการวางแผนการบริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืน 

โดยจะจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำที่

มีอยู่ และกำกับติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 

2564/65 ของเกษตรกร ให้เป็นไปตามแผนควบคุมการเพาะปลูก

พืชฤดูแล้งที่กำหนดไว้ 

  “เนื่องจากในบางพื้นที่มีปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำค่อนข้างน้อย จึงมีความจำเป็นต้องงด

การจัดสรรน้ำในการเพาะปลูกข้าวรอบที่ 2 ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65 ในบางพื้นที่ และสนับสนุนให้

เกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อย หรือเข้าร่วมโครงการต่างๆของรัฐ เช่น โครงการส่งเสริมการปลูกพืช

หลากหลาย (หลังนา) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา เป็นต้น เพื่อ

เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในการปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกข้าวรอบที่ 2 โดยจะเร่งประชาสัมพันธ์

สร้างการรับรู้และด้านการตลาด ให้เกษตรกรรับทราบข้อมูลข่าวสารด้านสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่

อย่างชัดเจน แนวโน้มความต้องการของตลาด ราคา แหล่งรับซื้อพืชฤดูแล้ง และคำแนะนำให้เกษตรกร

ปฏิบัติดูแลรักษาพืชในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งการรักษาความชื้นและลดการเผาตอซังอีกด้วย” นายเข้มแข็ง 

กล่าว 

 

 

แผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 64/65 กำหนดพ้ืนที่ไว้แค่ 11.65 ล้านไร่ 



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า 

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

 
 

 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่

ชลประทาน จ.พังงา ซึ ่งมีโครงการชลประทาน 166 โครงการ พื ้นที ่ร ับประโยชน์ 60,960 ไร่ 

ประกอบด้วย 1.โครงการชลประทานขนาดเล็ก ในพื้นที่ชลประทาน 22,000 ไร่ 151 โครงการ 2.

โครงการพระราชดำริ ในพื้นที่ชลประทาน 9,160 ไร่ ได้แก่ ฝายทดน้ำ 7 แห่ง ในพื้นที่ชลประทาน 

6,560 ไร่ และอาคารอัดน้ำ 3 แห่ง พื้นที่ชลประทาน 2,600 ไร่ และ 3.โครงการชลประทานขนาดกลาง 

ในพื้นที่ชลประทาน 29,800 ไร่ ฝายทดน้ำ 5 แห่ง โดยในพื้นที่ จ.พังงา ไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำประเภทอ่าง

เก็บน้ำที่ใช้ในการบริหารจัดการน้ำ ส่งผลให้เกิดน้ำหลาก ลุ่มน้ำคลองตะกั่วป่า และลุ่มน้ำคลองพังงา 

ส่งผลให้ขาดแคลนน้ำช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคม 

 สำหรับความก้าวหน้าในการพัฒนาลุ่มน้ำคลองตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า อ.กะปง จ.พังงา กรม

ชลประทาน ได้ศึกษาความเหมาะสมของอ่างเก็บน้ำแล้วเสร็จ 3 โครงการ อยู่ระหว่างการศึกษาความ

เหมาะสม 8 โครงการ และอาคารอัดน้ำที่อยู่ระหว่างการศึกษา 4 โครงการ 

 ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้เตรียมโครงการเสนอขอตั้งงบประมาณปี 2566 ของ จ.พังงา ได้แก่ 1.

โครงการฝายบ้านกะปง หมู่ 2 ต.กะปง อ.กะปง เพื่อลดการพังทลายเสียหายของตลิ่งบริเวณลำคลอง

กะปง และดักตะกอนในลำน้ำในฤดูน้ำหลาก และเก็บกักน้ำไว้ในลำน้ำในช่วงฤดูแล้ง สนับสนุนพื้นที่

เพาะปลูก 150 ไร่ 2.โครงการฝายดักตะกอนคลองบางม่วง (แห่งที่ 2) หมู่ 1 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า เพื่อ

ลดการพังทลายเสียหายของตลิ่งบริเวณลำคลองกะปง และดักตะกอนในลำน้ำในฤดูน้ำหลาก และเก็บ

กักน้ำไว้ในลำน้ำในช่วงฤดูแล้ง และสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูก 150 ไร่ 3.โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ

สายใหญ่ และปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสายแยกขวา ฝายคลองทับยาว อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ หมู่ 1 

ต.เหล่ อ.กะปง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคให้ราษฎรหมู่ 1,2,3,4 และ 5 

จำนวน 650 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตร จำนวน 1,500 ไร่ และ 4.โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ

สายใหญ่ และปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสายแยกขวา ฝายคลองทับยาว อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ หมู่ 1 

ต.เหล่ อ.กะปง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคให้ราษฎรหมู่ 1,2,3,4 และ 5 

จำนวน 650 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตร จำนวน 1,500 ไร่ 

 “กระทรวงเกษตรฯ พร้อมช่วยแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนและเกษตรกร งบประมาณที่

จัดสรรมา จะต้องสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด รับปากว่าจะทำให้พี่น้องชาวพังงา 

โดยทำได้จริง และโครงการต่างๆ ที่กรมชลประทาน เสนอในปีงบประมาณ 2566 ยืนยันว่าได้ดำเนิน

ตามแผน และบรรจุเข้างบประมาณเรียบร้อยแล้ว” นายเฉลิมชัย กล่าว 

 

‘เฉลิมชัย’สั่งลุยแผนงานชลประทาน งบปี’66ต้องสร้างประโยชน์มากที่สุด 


