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ฉบับวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2564 

 

 

  กรมส่งเสริมการเกษตรขอความร่วมมือเกษตรกรใน

พื ้นที ่ 28 จังหวัด งดปลูกข้าวรอบที ่ 3 (นาปรังรอบที ่ 2) 

เนื่องจากปีที่ผ่านมามีฝนตกน้อยทำให้บางพื้นที่มีสภาพแล้งถึง

แล้งจัด อาจส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกเสียหายได้ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งพื้นท่ี 14 จังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยา 

  นายเข ้มแข ็ง ย ุต ิธรรมดำรง อธ ิบดีกรมส่งเสริม

การเกษตร กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนท่ีผ่านมา พบว่าพื้นท่ีส่วนใหญ่ของภาคเหนือซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำ

ของลุ่มน้ำเจ้าพระยาประสบปัญหาฝนตกน้อยกว่าปกติ ทำให้ประสบปัญหาภัยแล้งถึงแล้งจัด ทำ

ให้อ่างเก็บน้ำต่างๆ ท่ีมีอยู่มีปริมาณน้ำคงเหลือน้อย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปลูกพืชในช่วงฤดู

แล้ง หลายพื้นท่ีจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะพื้นท่ีปลูกข้าวนาปรังลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่ี

ปัจจุบันเกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวบ้างแล้ว ซึ่งหากมีการปลูกข้าวอีกครั้งเป็นรอบที่ 3 ของปี (นาปรัง

รอบที่ 2) จะทำให้เกิดความเสี ่ยงสูงที ่จะขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง เนื ่องจากไม่มีน้ำต้นทุน

เพียงพอ นอกจากนี้บริเวณพื้นท่ีลุ่มเจ้าพระยา เกษตรกรไม่ควรให้นำน้ำมาใช้ในการปลูกข้าวโดย

เด็ดขาด เนื่องจากจะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศจากภาวะน้ำเค็มรุกท้ายลุ่มเจ้าพระยา และใน

ท้ายท่ีสุดต้นข้าวจะยืนต้นตายจากการขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง 

 ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอความร่วมมือ เกษตรกรในพื้นท่ี 28 จังหวัดให้งดปลูก

ข้าวนาปรังรอบ 2 เด็ดขาด ประกอบด้วย พื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา 14 จังหวัด (พื้นที่เน้นหนักในการ

ขอความร่วมมือให้งดปลูก) ได้แก่ จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี 

พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา นครนายก นครปฐม สมุทรสาคร และจังหวัด

สุพรรณบุรี และพื้นที ่ลุ ่มน้ำอื ่นๆ 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย น่าน ลำพูน บึงกาฬ 

มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี ราชบุรี ระยอง สระแก้ว ชุมพร และ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเกษตรกรควรพักนา และไถกลบฟางข้าวเพื่อเป็นปุ๋ย หรือเลือกปลูกพืช

ใช้น้ำน้อยทดแทน อีกทั้งหากมีการปลูกข้าวในช่วงนี้จะทำให้เกษตรกรประสบปัญหาศัตรูพืชและ

โรคพืชเข้าทำลายได้ โดยศัตรูและโรคพืชที่สำคัญ มี 3 ชนิด คือ 1.โรคไหม้ข้าว 2.เพลี้ยไฟ3.เพล้ีย

กระโดดสีน้ำตาล 

 ด้านนายกิตติพันธ์ จันทาศรีผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการ

พื้นที่และวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การงดปลูกข้าวก่อให้เกิด

ประโยชน์ด้านดีหลายด้าน ได้แก่ ช่วยลดความเสี่ยงที่จะขาดทุน ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำ

ในภาพรวมของประเทศ เป็นการพักดินเพื่อลดปัญหาการสะสมของโรคและแมลงศัตรูข้าว ปลูก

พืชปุ๋ยสดทดแทนจะช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้น ช่วยลดต้นทุนการผลิตด้านการใช้ปุ๋ยในฤดูกาลผลิต

ถัดไปได้ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้เพิ่มเติมด้านการใช้น้ำ

อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้คำปรึกษาเบ้ืองต้นแก่เกษตรกร 50 จังหวัดพร้อมแผนอบรมให้ความรู้

เตือนชาวนางดปลูกข้าวรอบ3หน้าแล้งเสี่ยงเสียหาย 100% 



ด้านการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มเติมให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรต้นแบบ ในช่วงปลาย

เดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไป ในกรณีที่เกษตรกรมีแหล่งน้ำของตนเองหรือแหล่งน้ำอื่นๆ ที่ประเมิน

แล้วว่าเพียงพอต่อการปลูกพืชใช้น้ำน้อย เกษตรกรสามารถเลือกปลูกพืชท่ีมีตลาดรองรับในกลุ่ม

พืชไร่ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วเหลืองฝักสด และถั่วลิสง กลุ่มพืชสมุนไพร 

เช่น อัญชัน ตะไคร้ กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ เช่น ดาวเรืองตัดดอก และอโกลนีมา และ กลุ่มพืชผัก 

เช่น ตระกูลกะหล่ำ ตระกูลแตง ตระกูลถั่ว ตระกูลมะเขือ ผักกินใบ พืชหัว กระเจี๊ยบเขียว 

ข้าวโพดฝักสด และเห็ด เป็นต้น 

 

 

 ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจ

นวัตกรรมการเกษตรของไทยนายมนัส เจียรวนนท์ รับมอบ 

2 รางวัลเกียรติยศจากโครงการหนึ่งล้านกล้า ความดีตอบ

แทนคุณแผ่นดิน ในสาขาส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ รางวัล 

“บุคคลตัวอย่างแห่งปี” 2564 ประเภทบุคคล และรางวัล 

“ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ประเภทองค์กร จาก พล

อากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ประธานในพิธี จัดโดยมูลนิธิ

เพื่อสังคมไทย เพื่อประกาศเกียรติคุณผู้สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและ

ประเทศชาติ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ 

 นายมนัส เจียรวนนท์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” 2564 

สาขาส่งเสริมการเกษตร จากผลงานและความสำเร็จอันเป็นที่ประจักษ์ในการบริหารงานบริษัท 

เจียไต๋ จำกัด ที่มุ่งเน้นพัฒนาและยกระดับการเกษตรของไทยให้มีความก้าวหน้าและมีศักยภาพ 

โดยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งมอบนวัตกรรมและโซลูชั่นด้านการเกษตรที่มี

ประสิทธิภาพ และยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานในการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและ

จริยธรรม โดยยึดถือความซื่อสัตย์เป็นบรรทัดฐาน 

 พร้อมกันนี้ บริษัท เจียไต๋จำกัด ยังได้รับรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” 2564 

สาขาส่งเสริมการเกษตร จากการที่บริษัทได้คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเกษตรอย่างต่อเนื่อง 

อาทิ เมล็ดพันธุ์คุณภาพ ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ผลิตผลสด รวมถึงโซลูชั่นทางการเกษตร ซึ่ง

ช่วยพัฒนาศักยภาพการเกษตรไทยให้มีคุณภาพและเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมอาชีพด้าน

เกษตรกรรมให้มีความมั ่นคง เพื ่อให้วงการเกษตรไทยก้าวสู ่ผ ู ้นำในภูม ิภาคและเพิ ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันเวทีระดับนานาชาติได้ ท้ังนี้ เพื่อเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของเจียไต๋ 

ในการมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งมอบนวัตกรรมเกษตร

และเพือ่สร้างความมั่นคงทางอาหาร นอกจากนี้ เจียไต๋ ยังได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ อยู่

เสมอ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีตอบแทนสู่สังคม 

 ท้ังนี้ โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ได้มอบ

รางวัลเกียรติยศให้สำหรับบุคคลและองค์กรที ่ประสบความสำเร็จอย่างยั ่งยืนและได้สร้าง

ประโยชน์แก่ส่วนรวม อีกทั ้ง ตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ สมควรยกย่องให้เป็น

แบบอย่างท่ีดีต่อสังคมและสาธารณชนสืบไป 

เจียไต๋ คว้า 2 รางวัล หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน 



 

 

 กระทรวงเกษตรฯ จัดพิธีมอบรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 

2563 ให้แก่ สภาพัฒนาการเกษตรแห่งอินเดีย (Indian Council of Agricultural Research: ICAR) 

 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี

มอบเหรียญรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2563 ณ กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ โดยหน่วยงานที่ชนะเลิศรางวัล ได้แก่ สภาพัฒนาการเกษตรแห่งอินเดีย( Indian 

Council of Agricultural Research: ICAR) จากประเทศอินเดีย ซึ่งมีผลงานการจัดกิจกรรม “Soil 

health awareness week” ในมหาวิทยาลัยและสถานศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักถึงสุขภาพ

ของดิน และความสำคัญของการรักษาผลิตภาพดิน ควบคู่ไปกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม แต่ด้วย

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ลุกลามไปทั่วโลก และประเทศไทยอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวัง

ส่งผลให้การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยมีมาตรการป้องกันเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่

ระบาด ทำให้หน่วยงานสภาพัฒนาการเกษตรแห่งอินเดีย (ICAR-IISS) ของสาธารณรัฐอินเดีย ไม่

สามารถเดินทางมาเข้ารับเหรียญรางวัลได้ จึงได้เรียนเชิญเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศ

ไทย Mrs. SuchitraDurai (มิสซิส สุจิตรา ดูไร) เป็นผู้แทนรับมอบเหรียญรางวัลดังกล่าวแทน 

 ทั ้งน ี ้  รางว ัล King Bhumibol World Soil Day Award เป ็นรางว ัลที ่มอบให้แก ่บุคคล 

หน่วยงาน องค์กร หรือประเทศ ที่มีความรู้ความเข้าใจ ดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการดินอย่าง

ยั่งยืน สร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรดินให้กับประชาชน ตอบสนองต่อเป้าหมายการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม นำไปสู่ความมั่นคงทาง

อาหาร และการขจัดความอดอยากหิวโหย โดยที่ประชุมใหญ่สมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดิน

โลก (Global Soil Partnership: GSP) ครั้งท่ี 6 ณ กรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลี เมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน 

2561 มีมติรับรองการจัดตั้งรางวัล World Soil DayAward และให้มีพิธีมอบรางวัลทุกวันที่ 5 

ธันวาคมของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และถวายสดุดีพระ

เกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ท่ี

ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการปัญหาทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนนำมาซึ่งความเป็นอยู่ท่ีดีของพสก

นิกร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เชิญพระ

ปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร พระบรมฉายาลักษณ์ และพระราชดำรัสคัดตัดตอน เป็นชื่อรางวัล และประดิษฐานใน

เหรียญรางวัล 

 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผลงานการ

จัดกิจกรรม “Soil health awareness week” ประกอบด้วย การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การ

ตรวจเยี่ยมพื้นท่ีการทำเกษตรพร้อมให้คำแนะนำ การเดินขบวนพาเหรดรณรงค์ต่างๆการจัดเวที

แลกเปลี่ยนระหว่างนักวิชาการและเกษตรกร และการฝึกอบรมเกษตรกรโดยเน้นเรื่องสุขภาพ

ของดินพร้อมทั้งแจก soil health card ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการตรวจสุขภาพดิน ระหว่างวันท่ี 

1-7 ธันวาคม 2562 ในมหาวิทยาลัย สถานศึกษา และชุมชนเกษตรกรรมเพื่อสร้างความตระหนัก

ถึงสุขภาพของดิน และความสำคัญของการรักษาผลิตผลพืชควบคู่ไปกับการปกป้องส่ิงแวดล้อม 

‘เฉลิมชัย’มอบรางวัลKing Bhumibolประจำปี2563 ให้สภาพัฒนาการเกษตรแห่งอินเดีย 


