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 กำรก ำหนดแผนกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้งในหลำยปีที่ผ่ำนมำ คณะท ำงำนวำงแผนกำรเพำะปลูกพืช
ฤดูแล้ง จะพิจำรณำจำกสถำนกำรณ์น  ำในอ่ำงเก็บน  ำขนำดใหญ่ ขนำดกลำงและแหล่งน  ำขนำดใหญ่อื่นๆ รวมถึง
แหล่งน  ำต่ำงๆ ในพื นที่นอกเขตชลประทำน เช่น สระน  ำในไร่นำ บ่อตอก บ่อบำดำล เป็นต้น โดยพิจำรณำร่วมกับ
แนวโน้มกำรผลิตและกำรตลำด เพื่อวำงแนวทำงกำรส่งเสริมให้เกษตรกรท ำกำรเพำะปลูกพืชที่มีรำคำดี และเป็นที่
ต้องกำรของตลำด  
  ในปีเพำะปลูก 2559/60 คณะท ำงำนวำงแผนกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้ง ได้พิจำรณำสถำนกำรณ์ 
ที่เกี่ยวข้อง และก ำหนดแผนกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2559/60 ทั งประเทศ ในเบื องต้นจ ำนวน 13.72 ล้ำนไร่ 
แยกเป็นข้ำวนำปรัง 10.44 ล้ำนไร่ (ในเขตชลประทำน 6.81 ล้ำนไร่ และนอกเขตชลประทำน 3.62 ล้ำนไร่)  พืชไร่ 
พืชผัก 3.28 ล้ำนไร่ (ในเขตชลประทำน 0.65 ล้ำนไร่ และนอกเขตชลประทำน 2.63 ล้ำนไร่) แต่เพื่อให้เป็นไปตำม
นโยบำยด้ำนกำรผลิตข้ำวตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรจัดกำรข้ำว (นบข.) ซึ่งมีนำยกรัฐมนตรี เป็น
ประธำน ที่ได้ก ำหนดพื นที่ส่งเสริมกำรปลูกข้ำวนำปรัง จ ำนวน 6.74 ล้ำนไร่ และส่งเสริมไปปลูกพืชอื่นแทนข้ำว 
จ ำนวน 2.52 ล้ำนไร่ คณะท ำงำนวำงแผนกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้ง จึงปรับแผนกำรเพำะปลูก และก ำหนดแผนกำร
เพำะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2559/60 ทั งประเทศใหม่ จ ำนวน 12.57 ล้ำนไร่ แบ่งเป็น แผนกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้ง 
จ ำนวน 10.05 ล้ำนไร่ (ข้ำวนำปรัง 6.74 ล้ำนไร่  พืชไร่ พืชผัก 3.31 ล้ำนไร่)  และส่งเสริมปลูกพืชอื่นแทนข้ำวนำปรัง 
จ ำนวน 2.52 ล้ำนไร่ (ข้ำวโพดเลี ยงสัตว์ 2.00 ล้ำนไร่ พืชหลำกหลำย 0.32 ล้ำนไร่ และพืชปุ๋ยสด 0.20 ล้ำนไร่ ) 
รวมถึงออกนโยบำยและมำตรกำรในกำรก ำกับดูแลกำรเพำะปลูกให้เป็นไปตำมแผนที่คณะท ำงำนวำงแผนกำร
เพำะปลูกพืชฤดูแล้งก ำหนดไว้ ซึ่งแผน นโยบำยและมำตรกำรดังกล่ำว ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร ที่มีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธำนแล้ว 
 คู่มือแผนกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2559/60 เล่มนี  ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรวำงแผน 
กำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้ง สถำนกำรณ์น  ำในเขื่อนและอ่ำงเก็บน  ำต่ำงๆ ตลอดจนนโยบำย มำตรกำรในกำรก ำกับดูแล
กำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้ง โดยคณะท ำงำนวำงแผนกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้งหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือเล่มนี จะเป็น
ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนส่งเสริมกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้งส ำหรับผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ 
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ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปีที่ผ่านมา (ป ี2558/59) 
  

สถานการณ์ทีเ่ก่ียวข้องกับการวางแผนการเพาะปลูกพชืฤดูแล้ง ปี 2559/60 
 สภำวะอำกำศ และปริมำณน  ำฝน ปี 2559 
 สถำนกำรณ์น  ำในเขื่อนของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 
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   ในปีเพำะปลูก 2559/60  สภำพน  ำในอ่ำงเก็บน  ำขนำดใหญ่ ขนำดกลำงและแหล่งน  ำขนำดใหญ่อื่นๆ 
ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559 มีปริมำตรน  ำรวมกันทั งสิ น 55,064 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ปริมำตรน  ำใช้กำรได้ 31,245 
ล้ำนลูกบำศก์เมตร ปริมำตรน  ำในอ่ำงฯ เทียบกับปี 2558 (44,251 ล้ำนลูกบำศก์เมตร) มำกกว่ำปี 2558 จ ำนวน 
10,813 ล้ำนลูกบำศก์เมตร คณะท ำงำนวำงแผนกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้ง จึงก ำหนดพื นที่เพำะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 
2559/60 ทั งประเทศ ในเบื องต้น จ ำนวน 13.72 ล้ำนไร่ แยกเป็นข้ำวนำปรัง 10.44 ล้ำนไร่ (ในเขตชลประทำน 6.81 
ล้ำนไร่ และนอกเขตชลประทำน 3.62 ล้ำนไร่)  พืชไร่ พืชผัก 3.28 ล้ำนไร่ (ในเขตชลประทำน 0.65 ล้ำนไร่ และ
นอกเขตชลประทำน 2.63 ล้ำนไร่) 
 แต่จำกกำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรจัดกำรข้ำว (นบข.) ซึ่งมีนำยกรัฐมนตรี เป็นประธำน ได้
ก ำหนดให้คณะท ำงำนวำงแผนกำรผลิตข้ำวครบวงจร ซึ่งมีปลัดกระทรวงพำณิชย์ เป็นประธำน รองปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ รองปลัดกระทรวงมหำดไทย ส่วนรำชกำร และหน่วยงำนภำคีต่ำงๆ จัดท ำ “แผนกำรผลิตและ
กำรตลำดข้ำวครบวงจร” ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  โดยยึดหลัก 
“กำรตลำดน ำกำรผลิต” ใช้อุปสงค์เป็นตัวตั้งในกำรก ำหนดกำรผลิต และหำตลำดรองรับ โดยได้ก ำหนดเป้ำหมำย
ปริมำณกำรผลิตข้ำว ปี 2559/60 รวมทั งสิ น 27.17 ล้ำนตันข้ำวเปลือก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ก ำหนด
พื นที่ส่งเสริมกำรปลูกข้ำวให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยปรมิำณกำรผลิตข้ำวดังกล่ำว โดยได้ก ำหนดพื นที่ส่งเสริมกำรปลูก
ข้ำวรอบที่ 1 (นำปี) จ ำนวน 54.80 ล้ำนไร่ และปรับเปลี่ยนไปเป็นเกษตรกรรมทำงเลือกอื่น และกำรปศุสัตว์ 0.57 
ล้ำนไร่  ในขณะที่การปลูกข้าวรอบที่ 2 (นาปรัง) ได้ก าหนดพื้นที่ส่งเสริมการปลูกข้าว จ านวน 6.74 ล้านไร่ 
และส่งเสริมไปปลูกพืชอื่นแทนข้าว จ านวน 2.52 ล้านไร่ 
   เพื่อให้กำรสนับสนุนกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้งเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ คณะท ำงำนวำงแผนกำร
เพำะปลูกพืชฤดูแล้ง จึงได้ก ำหนดแผนกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้ง นโยบำยและมำตรกำรกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้ง  
ปี 2559/60 โดยพิจำรณำให้สอดคล้องกับปริมำณน  ำต้นทุนในเขื่อนและอ่ำงเก็บน  ำ รวมถึงนโยบำยด้ำนกำรผลิต
ข้ำวตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรจัดกำรข้ำว (นบข.) ก ำหนดไว้ จึงได้ก าหนดแผนการเพาะปลูกพืช 
ฤดูแล้ง ทั้งประเทศ จ านวน 12.57 ล้านไร่ แบ่งเป็น แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง จ านวน 10.05 ล้านไร่  
แยกเป็น ข้าวนาปรัง 6.74 ล้านไร่  และพืชไร่ พืชผัก 3.31 ล้านไร่  และส่งเสริมปลูกพืชอื่นแทนข้าวนาปรัง 
จ านวน 2.52 ล้านไร่ แยกเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2.00 ล้านไร่ พืชหลากหลาย 0.32 ล้านไร่ และพืชปุ๋ยสด 
0.20 ล้านไร่  
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  จำกกำรที่กรมชลประทำนได้ประเมินสถำนกำรณ์ภัยแล้งในปี 2558  ปริมำณน  ำต้นทุนที่เก็บกักใน 
33 เขื่อนหลักและอ่ำงต่ำงๆ ทั่วประเทศ รวมทั งปริมำณฝนที่ตกลงมำน้อยกว่ำค่ำเฉลี่ย ท ำให้หลำยพื นที่จะต้อง
ประสบปัญหำภัยแล้งทั งในและนอกเขตชลประทำน ปริมำณน  ำไม่เพียงพอต่อกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร 
รวมทั งอำชีพอื่นๆ ที่ต้องใช้น  ำมำก ซึ่งจำกสถำนกำรณ์น  ำและภำวะควำมแห้งแล้งที่เกิดขึ นอย่ำงต่อเนื่อง ได้ส่งผลให้
เกษตรกรไม่สำมำรถปลูกพืช หรือท ำนำที่เป็นอำชีพหลักได้ ท ำให้เกิดปัญหำกำรว่ำงงำนและขำดรำยได้ในช่วงฤดูแล้ง  
  คณะท ำงำนวำงแผนกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้ง จึงได้ก ำหนดแผนควบคุมกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2558/59 
เฉพำะพื นที่ที่มีน  ำเพียงพอ สำมำรถท ำกำรเพำะปลูกได้ ทั งประเทศ จ ำนวน 5.67 ล้ำนไร่ แบ่งเป็น ข้ำวนำปรัง 2.66 
ล้ำนไร่ (ในเขตชลประทำน 1.13 ล้ำนไร่ นอกเขตชลประทำน 1.53 ล้ำนไร่) และพืชไร่ พืชผัก 3.01 ล้ำนไร่ (ในเขต
ชลประทำน 0.46 ล้ำนไร่ นอกเขตชลประทำน 2.55 ล้ำนไร่) โดยเมื่อสิ นสุดฤดูกำลเพำะปลูก พบว่ำ ทั งประเทศ มีพื นที่
ปลูกทั งสิ น 8.22 ล้ำนไร่ แบ่งเป็นข้ำวนำปรัง 5.79 ล้ำนไร่ (ในเขตชลประทำน 3.61 ล้ำนไร่ นอกเขตชลประทำน 2.18 
ล้ำนไร่) และพืชไร่พืชผัก 2.43 ล้ำนไร่ (ในเขตชลประทำน 0.52 ล้ำนไร่ นอกเขตชลประทำน 1.91 ล้ำนไร่)  ดังตำรำงที่ 1 
 

ตารางที่ 1   แผนและผลกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2558/59 
หน่วย : ล้ำนไร ่

ขอบเขตพื้นที ่ ประเภทแหล่งน้ า แผนฯ ปี 2558/59 ผลปลูกฯ ปี 2558/59 
นาปรัง พชืไร่ 

พืชผัก 
รวม นาปรัง พืชไร่ 

พืชผัก 
รวม 

ทั งประเทศ 
(77 จังหวัด) 

ในเขตชลประทำน 
นอกเขตชลประทำน 

1.13 
1.54 

0.46 
2.55 

1.59 
4.09 

3.60 
2.18 

0.52 
1.91 

4.12 
4.09 

รวม 2.67 3.01 5.68 5.78 2.43 8.21 
ลุ่มน  ำเจ้ำพระยำ 

(22 จังหวัด) 
ในเขตชลประทำน 
นอกเขตชลประทำน 

- 
- 

- 
0.71 

- 
0.71 

2.02 
1.13 

0.06 
0.54 

2.08 
1.67 

รวม - 0.71 0.71 3.15 0.60 3.75 
ลุ่มน  ำแม่กลอง 

(7 จงัหวดั) 
ในเขตชลประทำน 
นอกเขตชลประทำน 

- 
0.01 

- 
0.09 

- 
0.10 

0.10 
0.01 

0.17 
0.04 

0.27 
0.05 

รวม 0.01 0.09 0.10 0.11 0.21 0.32 
 

ทั งนี  จำกสถำนกำรณ์น  ำในปี 2558 นอกจำกกำรก ำหนดแผนควบคุมกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้งแล้ว คณะรัฐมนตรีได้
มีมติ เมื่อวันที่ 6 ตุลำคม 2558 เห็นชอบโครงกำรบูรณำกำรมำตรกำรช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำกภัย
แล้ง ประกอบด้วย 8 มำตรกำร เพื่อช่วยบรรเทำควำมเดือดร้อนของเกษตรกรจำกกำรขำดรำยได้ในช่วงฤดูแล้ง 
รวมทั งสร้ำงโอกำสในกำรปรับเปลี่ยนอำชีพและโครงสร้ำงกำรผลิตที่เหมำะสม โดยเป็นไปตำมควำมสมัครใจของ
เกษตรกร และกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและเกษตรกรในกำรแก้ไขปัญหำและกำรวำงแผนกำรผลิตด้วยตนเอง ด้วย
กำรคิดเอง ท ำเอง สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน โดยชุมชนเป็นผู้บริหำรจัดกำรเพื่อให้ชุมชนและเกษตรกร 
สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ได้ในช่วงวิกฤตภัยแล้ง 
 

--------------------------------------------------- 

ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2558/59 
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แผนกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2559/60 

สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2559/60 
 

     
  
 
 
 
 

 

  กรมอุตุนิยมวิทยำ ไดค้ำดหมำยสภำวะอำกำศ ปริมำณฝนของประเทศไทยและลักษณะอำกำศช่วงเดือน
พฤศจิกำยน ถึง เดือนกุมภำพันธ์ 2559 ดังนี  
  1. สภาวะอากาศและปริมาณฝนของประเทศไทย 
  ตั งแต่ 1 มกรำคม - 31 ตุลำคม 2559 มีปริมำณฝนตกเฉลี่ยสะสมทั งประเทศ 1,417 มิลลิเมตร ซึ่งทุก
ภำคของประเทศไทยมีปริมำณฝนตกสะสมมำกกว่ำปี 2558 ที่ผ่ำนมำร้อยละ 10 และน้อยกว่ำค่ำเฉลี่ยรอบ 30 ปี 
ประมำณร้อยละ 25 ซึ่งทุกภำคมีปริมำณฝนตกสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยระยะยำวตั งแต่ร้อยละ 1-19 ยกเว้นภำคใต้ฝั่งตะวันออก
น้อยกว่ำค่ำเฉลี่ยระยะยำวร้อยละ 23  ดังตำรำงที่ 2 
 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบปริมาณน้ าฝนสะสมปี 2558 และปี 2559 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ตุลาคม  
 

ภาค ปริมาณฝน
รายปีเฉลี่ย
รอบ 30 ปี 

(มม.) 

ปี 2558 ปี 2559 ผลต่าง  
ปี 59 กับ
ค่าเฉลี่ย 
(มม.) 

ผลต่าง ปี 59 กับ ปี 58 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
+สูง,-ต่ า 

(%) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
+สูง,-ต่ า 

(%) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
+สูง,-ต่ า 

(%) 

เหนือ  1,192 985 -17 1,203 1 11 218 18 
ตะวันออกเฉียงเหนือ  1,383 1,186 -14 1,443 4 60 257 18 
กลำง  1,235 1,137 -8 1,339 8 104 202 16 
ตะวันออก  1,829 1,577 -14 1,913 4 84 336 18 
ใต้ฝั่งตะวันออก  1,147 984 -14 932 -23 -215 -52 -9 
ใต้ฝั่งตะวันตก  2,450 2,468 1 3,038 19 588 570 19 
เฉลี่ยทั่วประเทศ  1,442 1,274 -12 1,417 -2 -25 143 10 
 
 

  โดยในเดือนมกรำคมมีปริมำณฝนสูงกว่ำค่ำปกติ หลังจำกนั นช่วงเดือนกุมภำพันธ์ -พฤษภำคม
ปริมำณฝนต่ ำกว่ำค่ำปกติ และตั งแต่เดือนมิถุนำยนเป็นต้นไปส่วนใหญ่มีปริมำณฝนสูงกว่ำค่ำปกติ  ซึ่งช่วงดังกล่ำว
อยู่ในช่วงที่ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจำกร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝน นอกจำกนี มีพำยุหมุน
เขตร้อนที่เคลื่อนเข้ำสู่ประเทศไทยโดยตรงขณะมีก ำลังแรงเป็นพำยุดีเปรสชัน 2 ลูก คือ พำยุโซนร้อน “รำอี (RAI(1615))” 
ในช่วงกลำงเดือนกันยำยน และพำยุดีเปรสชันที่พัฒนำตัวจำกหย่อมควำมกดอำกำศต่ ำในทะเลจีนใต้ที่ลดก ำลังลง
จำกพำยุโซนร้อน "แอรี (AERE(1619)" ในช่วงกลำงเดือนตุลำคม โดยปริมำณฝนรวมสะสมตั งแต่ต้นปีในหลำยพื นที่
ของประเทศไทยมีค่ำสูงกว่ำค่ำปกติ ส ำหรับบริเวณที่มีปริมำณฝนต่ ำกว่ำค่ำปกติส่วนมำกจะอยู่บริเวณด้ำนตะวันตก
ของประเทศไทยตอนบน ภำคใต้ฝั่งตะวันออก และจังหวัดนครพนม สกลนคร มุกดำหำร สระบุ รี นครนำยก 
ปรำจีนบุรี สระแก้ว รวมทั งตอนล่ำงของจังหวัดนครรำชสีมำ  
 
 

สภาวะอากาศ และปริมาณน้ าฝน ปี 2559 
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 2. คาดหมายลักษณะอากาศช่วงเดือนพฤศจกิายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2559 
   ประเทศไทยตอนบนในช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลำคมปริมำณและกำรกระจำยของฝนจะลดลง 
และเริ่มมีอำกำศหนำวเย็นในตอนเช้ำส่วนมำกในภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกนั นในช่วงเดือน
พฤศจิกำยนถึงธันวำคมปริมำณและกำรกระจำยของฝนจะลดลง กับมีอำกำศหนำวเย็นมำกขึ น ส่วนในช่วงครึ่งแรก
ของเดือนกุมภำพันธ์อำกำศจะเริ่มอุ่นขึ นและมีหมอกหนำในหลำยพื นที่ กับจะมีอำกำศร้อนหลำยพื นที่ในตอนกลำงวัน 
เว้นแต่บริเวณภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือจะยังคงมีอำกำศหนำวเย็นในตอนเช้ำ  
  ส ำหรับภำคใต้ตั งแต่กลำงเดือนตุลำคมถึงกลำงเดือนมกรำคมจะมีฝนตกหนำแน่น กับมีฝนตกหนัก
หลำยพื นที่และหนักมำกบำงแห่ง โดยเฉพำะฝั่งตะวันออกตั งแต่จังหวัดชุมพรลงไป และจะมีอำกำศเย็นส่วนมำก
ตอนบนของภำค จำกนั นในช่วงกลำงเดือนมกรำคมถึงครึ่งแรกของเดือนกุมภำพันธ์ ปริมำณและกำรกระจำยของ
ฝนจะลดลง 
  โดยฤดูหนำวจะเริ่มต้นประมำณสัปดำห์ที่ 4 ของเดือนตุลำคม 2559 และสิ นสุดประมำณกลำงเดือน
กุมภำพันธ ์2560  ส ำหรับกำรคำดหมำยอุณหภูมิต่ ำสุดเฉลี่ยและปริมำณฝนตำมภำคต่ำงๆ ดังตำรำงที่ 3 
 
ตารางที่ 3 กำรคำดหมำยอุณหภูมิต่ ำสุดเฉลี่ยและปริมำณฝนตำมภำคต่ำงๆ ของประเทศไทยช่วงฤดูหนำวปี  
 พ.ศ.2559-2560 
 

 
 

   ข้อควรระวัง 
   ในเดือนตุลำคมบริเวณภำคกลำงและภำคตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง ประกอบกับในบำงช่วง 
จะมีน  ำทะเลหนุนสูง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดน  ำท่วมและน  ำล้นตลิ่งได้ในบำงแห่ง ส ำหรับเดือนพฤศจิกำยนและธันวำคม
มักมีหย่อมควำมกดอำกำศต่ ำก ำลังแรงก่อตัวขึ นในทะเลจีนใต้ตอนล่ำง แล้วอำจทวีก ำลังแรงขึ นเป็นพำยุหมุนเขต
ร้อน และมีโอกำสสูงที่จะเคลื่อนผ่ำนอ่ำวไทยเข้ำสู่ภำคใต้ของประเทศไทย ท ำให้บริเวณภำคใต้มีฝนตกเป็นบริเวณ
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กว้ำง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมำกหลำยพื นที่  ส่วนในช่วงเดือนมกรำคมและกุมภำพันธ์ อำจมีคลื่นกระแสลม
ตะวันตกเคลื่อนผ่ำนประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะส่งผลให้บริเวณดังกล่ำวมีฝนฟ้ำคะนอง  ลมกระโชกแรงและอำจมี
ลูกเห็บตกลงมำได้ในบำงพื นที่  
 

 

 
 

 

  สถำนกำรณ์ปริมำณน  ำต้นทุนในอ่ำงเก็บน  ำของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย ในช่วงฤดูแล้ง  
ปี 2559/60 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลำคม 2559 จ ำนวน 16,229 ล้ำน ลบ.ม. มำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำ 6,238 ล้ำน ลบ.ม. 
และคำดกำรณ์ ณ สิ นสุดฤดูฝนในวันที่ 31 ตุลำคม 2559 จะมีปริมำณน  ำต้นทุน 16,296 ล้ำน ลบ.ม. ซึ่งมำกกว่ำปีที่
ผ่ำนมำ 6,314 ล้ำน ลบ.ม. ดังตำรำงที่ 4 
 

ตารางที่ 4   ปริมำณน  ำต้นทุนคำดกำรณ์ ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2559 ส ำหรับกำรวำงแผนจัดสรรน  ำเพื่อกำรเพำะปลูก 
 พืชฤดูแล้ง ปี 2559/60 
 

โครงการ
ชลประทาน 

รับน้ าจาก
เขื่อน 

ปริมาณน้ าต้นทุน(น้ าใช้งานได้) 
ณ ปัจจุบัน 

คาดการณป์ริมาณน้ าต้นทุน 
ณ 31 ตุลาคม 2559 

ช่วงฤดูแล้ง 

30 ต.ค.58 
(ล้าน ลบ.ม.) 

30 ต.ค.59 
(ล้าน ลบ.ม.) 

มาก/น้อยกว่า 
ปีก่อน 

(ล้าน ลบ.ม.) 

31 ต.ค.58 
(ล้าน ลบ.ม.) 

31 ต.ค.59 
(ล้าน ลบ.ม.) 

มาก/น้อยกว่า
ปีก่อน 

(ล้าน ลบ.ม.) 
เจ้าพระยา ภูมิพล 1,177 2,980 1,802 1,184 2,992 1,808 พ.ย.59-เม.ย.60 
 สิริกิติ์ 2,053 4,800 2,748 2,056 4,808 2,752 
  3,230 7,780 4,550 3,240 7,800 4,560 
แม่กลอง ศรีนครินทร ์ 2,685 3,126 441 2,685 3,161 476 ม.ค.-มิ.ย.60 
 วชิรำลงกรณ์ 2,568 2,702 134 2,559 2,709 150 
  5,253 5,828 575 5,244 5,870 626 
หนองหวาย อุบลรัตน์ 234 1,570 1,336 230 1,578 1,348 ธ.ค.59-พ.ค.60 
ล าโดมน้อย สิรินธร 571 823 253 568 821 253 ธ.ค.59-เม.ย.60 
น้ าเชิญ จุฬำภรณ์ 44 114 70 44 114 70 ธ.ค.59-เม.ย.60 
น้ าพรม ห้วยกุ่ม 15 17 2 15 18 3 ธ.ค.59-เม.ย.60 
ปัตตานี บำงลำง 645 97 -548 640 95 -545 มี.ค.60-มิ.ย.60 

รวม 9,992 16,229 6,238 9,982 16,296 6,314  
 

ที่มำ : กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 
 
 ทั งนี  เมื่อคิดรวมปริมำณน  ำในอ่ำงเก็บน  ำของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย  ทุกแห่งรวมกัน
ทั งสิ น 42,847 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 70 ของควำมจุ มำกกว่ำปี 2558 ในช่วงเวลำเดียวกัน เป็นปริมำณน  ำ 
ใช้งำนได้ 19,804 ล้ำน ลบ.ม. โดยอ่ำงเก็บน  ำที่มีปริมำณน  ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ มี 4 แห่ง ได้แก่ เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อน 
วชิรำลงกรณ เขื่อนสิริธร และเขื่อนรัชชประภำ อยู่ในเกณฑ์น้อย 3 แห่ง ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์ 
เขื่อนน  ำพุง อยู่ในเกณฑ์น้อยมำก 1 แห่ง  คือ เขื่อนบำงลำง และมีปริมำณน  ำในเกณฑ์น  ำมำก 3  แห่ง ได้แก่  
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนจุฬำภรณ์ และเขื่อนห้วยกุ่ม 
 

สถานการณ์น้ าในเขื่อนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 
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  สภำพน  ำในอ่ำงเก็บน  ำขนำดใหญ่ ขนำดกลำงและขนำดใหญ่อื่นๆ ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559  
มีปริมำตรน  ำรวมกันทั งสิ น 55,064 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ปริมำตรน  ำใช้กำรได้ 31,245 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ปริมำตรน  ำ
ในอ่ำงฯ เทียบกับปี 2558 (44,251 ล้ำนลูกบำศก์เมตร) มำกกว่ำปี 2558 จ ำนวน 10,813 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
  1. อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ 
   สภำพน  ำในอ่ำงเก็บน  ำขนำดใหญ่ทั งประเทศ จ ำนวนทั งสิ น 34 แห่ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559 
โดยมีปริมำตรน  ำรวมกันทั งสิ น 49,191 ล้ำนลูกบำศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 70 ของควำมจุที่ระดับเก็บกัก (ปริมำตร
น  ำใช้กำรได้ 25,664 ล้ำนลูกบำศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 54 ของควำมจุน  ำใช้กำรได้) ปริมำตรน  ำในอ่ำงฯ เทียบกับ
ปี 2558 (ปริมำตรน  ำรวม 41,102 ล้ำนลูกบำศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 58 ของควำมจุที่ระดับเก็บกัก) มำกกว่ำ  
ปี 2558 จ ำนวน 8,089 ล้ำนลูกบำศก์เมตร  
  2. อ่างเก็บน้ าขนาดกลาง 
   สภำพน  ำในอ่ำงเก็บน  ำขนำดกลำงทั งประเทศ จ ำนวนทั งสิ น 448 แห่ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 
2559 โดยมีปริมำตรน  ำรวมกันทั งสิ น 3,466 ล้ำนลูกบำศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 78 ของควำมจุที่ระดับเก็บกัก  
(ปริมำตรน  ำใช้กำรได้ 3,174 ล้ำนลูกบำศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 76 ของควำมจุน  ำใช้กำรได้) ปริมำตรน  ำในอ่ำงฯ 
เทียบกับปี 2558 (ปริมำตรน  ำรวม 2,733 ล้ำนลูกบำศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 62 ของควำมจุที่ระดับเก็บกัก) 
มำกกว่ำ ปี 2558 จ ำนวน 733 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
  3. แหล่งน้ าขนาดใหญ่อื่นๆ 
   สภำพน  ำทั งประเทศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559 มีปริมำตรน  ำรวมกันทั งสิ น 2,407 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
มำกกว่ำ ปี 2558 จ ำนวน 1,991 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
 

  โดยสรุปสถำนกำรณ์น  ำในอ่ำงเก็บน  ำขนำดใหญ่แต่ละภำค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ พบว่ำ ภำคใต้  
มีปริมำตรน  ำในอ่ำงเก็บน  ำน้อยกว่ำปี 2558 โดยมีปริมำตรน  ำเฉลี่ยร้อยละ 69 ของควำมจุอ่ำงฯ ทั งหมด ส ำหรับ
ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันตก และภำคตะวันออก  มีปริมำตรน  ำในอ่ำงเก็บน  ำ
มำกกว่ำปี 2558 โดยมีปริมำตรน  ำเฉลี่ยร้อยละ 64, 72, 99, 72 และ 73 ของควำมจุอ่ำงฯ ทั งหมด ตำมล ำดับ  
ดังตำรำงที่ 5 โดยมีรำยละเอียดในแต่ละภำค ดังนี   
 ภาคเหนือ ปริมำตรน  ำในอ่ำงเก็บน  ำรวมกันมำกกว่ำปี 2558 ปริมำตรน  ำเฉลี่ยร้อยละ 64 ของควำมจุ
อ่ำงฯ ทั งหมด อ่ำงเก็บน  ำที่มีปริมำตรน  ำในอ่ำงฯ มำกกว่ำปี 2558 คือ เขื่อนภูมิพล สิริกิติ ์แม่งัดสมบูรณ์ชล แม่กวง
อุดมธำรำ กิ่วลม กิ่วคอหมำ และแควน้อยบ ำรุงแดน มีปริมำตรน  ำ 6,805  7,657  158  102  94  178 และ 946 
ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 51  81  60  39  89  105 และ 101 ของควำมจุอ่ำงฯ ทั งหมด 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปริมำตรน  ำในอ่ำงเก็บน  ำรวมกันมำกกว่ำปี 2558 ปริมำตรน  ำเฉลี่ยร้อยละ 72 
ของควำมจุอ่ำงฯ ทั งหมด อ่ำงเก็บน  ำที่มีปริมำตรน  ำในอ่ำงฯ มำกกว่ำปี 2558 คือ อ่ำงเก็บน  ำห้วยหลวง น  ำอูน  
จุฬำภรณ์  อุบลรัตน์  ล ำปำว  มูลบน  ล ำแซะ และเขื่อนสิรินธร มีปริมำตรน  ำ 102  285  152  2,155  1,131 73  
129 และ 1,657 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 75  55  92  89  57  52  47 และ 84 ของควำมจุอ่ำงฯ ทั งหมด 
 

สภาพน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ ขนาดกลางและแหล่งน้ าขนาดใหญ่อืน่ๆ 
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ตารางที่ 5  สรุปสภำพน  ำในอ่ำงเก็บน  ำขนำดใหญ่ทั งประเทศ ณ วันที ่1 พฤศจิกำยน 2559 
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    ภาคกลาง  ปริมำตรน  ำในอ่ำงเก็บน  ำรวมกันมำกกว่ำปี 2558 ปริมำตรน  ำเฉลี่ยร้อยละ 99 ของควำมจุ
อ่ำงฯ ทั งหมด อ่ำงเก็บน  ำที่มีปริมำตรน  ำในอ่ำงฯ มำกกว่ำปี 2558 คือ อ่ำงเก็บน  ำป่ำสักชลสิทธิ์ ทับเสลำ และ 
อ่ำงเก็บน  ำกระเสียว  มีปริมำตรน  ำ 991  166 และ 190 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 103  104 และ 79 ของควำมจุ
อ่ำงฯ ทั งหมด  
  ภาคตะวันตก  ปริมำตรน  ำในอ่ำงเก็บน  ำรวมกันมำกกว่ำปี 2558 ปริมำตรน  ำเฉลี่ยร้อยละ 72 ของ
ควำมจุอ่ำงฯ ทั งหมด อ่ำงเก็บน  ำที่มีปริมำตรน  ำในอ่ำงฯ มำกกว่ำปี 2558 คือ อ่ำงเก็บน  ำศรีนครินทร์ และอ่ำงเก็บน  ำ
วชิรำลงกรณ  มีปริมำตรน  ำ 13,426 และ 5,723 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 76 และ 65 ของควำมจุอ่ำงฯ ทั งหมด 
 ภาคตะวันออก ปริมำตรน  ำในอ่ำงเก็บน  ำรวมกันมำกกว่ำปี 2558 ปริมำตรน  ำเฉลี่ยร้อยละ 73 ของ
ควำมจุอ่ำงฯ ทั งหมด อ่ำงเก็บน  ำที่มีปริมำตรน  ำในอ่ำงฯ มำกกว่ำปี 2558 คือ เขื่อนขุนด่ำนปรำกำรชล บำงพระ 
และอ่ำงเก็บน  ำนฤบดินทรจินดำ มีปริมำตรน  ำ 219  78 และ 224 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 98  67 และ 76 
ของควำมจุอ่ำงฯ ทั งหมด 
 ภาคใต้  ปริมำตรน  ำในอ่ำงเก็บน  ำรวมกันน้อยกว่ำปี 2558 ปริมำตรน  ำเฉลี่ยร้อยละ 69 ของควำมจุ
อ่ำงฯ ทั งหมด อ่ำงเก็บน  ำที่มีปริมำตรน  ำในอ่ำงฯ น้อยกว่ำปี 2558 คือ เขื่อนแก่งกระจำน ปรำณบุรี รัชชประภำ 
และเขื่อนบำงลำง มีปริมำตรน  ำ 309  105  4,868 และ 375 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 43  27  86 และ 26 
ของควำมจุอ่ำงฯ ทั งหมด   
 

 
 

  

 กรมชลประทำนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ช่วงนับระยะเวลำกำรเพำะปลูกพืช  
ฤดูแล้งในแต่ละปี ตั งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559 ถึง 30 เมษำยน ของปีถัดไป ยกเว้นภำคใต้ฝั่งตะวันออก  
นับช่วงระยะเวลำกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้งตั งแต่วันที่ 1 มีนำคม ถึง 15 มิถุนำยน ปีเดียวกัน โดยในปี 2559/60  
ได้วำงแผนจัดสรรน  ำทั งประเทศ จ ำนวน 17,661 ล้ำนลูกบำศก์เมตร แยกเป็นเพื่อกำรอุปโภค-บริโภค 2,339 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร เพื่อกำรรักษำระบบนิเวศและอื่นๆ 5,743 ล้ำนลูกบำศก์เมตร และเพื่ อกำรเกษตร 9,579 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร ส ำหรับแผนกำรจัดสรรน  ำลุ่มน  ำต่ำงๆ ในช่วงฤดูแล้ง พื นที่ในเขตชลประทำน มีดังนี  
  1. ลุ่มน้ าเจ้าพระยา 
   ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559 เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ มีปริมำตรน  ำใช้กำรได้รวมกัน จ ำนวน 
7,813 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ซึ่งมำกกว่ำปี 2558 ที่ผ่ำนมำจ ำนวน 4,573 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เขื่อนแควน้อยบ ำรุงแดน 
มีปริมำตรน  ำใช้กำรได้ 903 ล้ำนลูกบำศก์เมตร มำกกว่ำปี 2558 ที่ผ่ำนมำประมำณ 533 ล้ำนลูกบำศก์เมตร  
เขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์ มีปริมำตรน  ำใช้กำรได้ 988 ล้ำนลูกบำศก์เมตร มำกกว่ำปี 2558 ที่ผ่ำนมำประมำณ 351 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร 
   ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2559/60 จึงก ำหนดแผนกำรระบำยน  ำจำกเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์   
รวมจ ำนวน 4,600 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เขื่อนแควน้อยบ ำรุงแดน จ ำนวน 650 ล้ำนลูกบำศก์เมตร และเขื่อนป่ำสัก
ชลสิทธิ์ จ ำนวน 700 ล้ำนลูกบำศก์เมตร รวมทั ง 4 เขื่อน จ ำนวน 5,950 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เพื่อใช้ในกิจกรรม
ต่ำงๆ ที่ก ำหนดไว้ แยกเป็นเพื่อกำรอุปโภค-บริโภค 1,100 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เพื่อกำรรักษำระบบนิเวศและอื่นๆ 

แผนการจัดสรรน้ าลุ่มน้ าต่างๆ ในชว่งฤดูแล้ง 
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1,450 ล้ำนลูกบำศก์เมตร และเพื่อกำรเกษตร 3,400 ล้ำนลูกบำศก์เมตร  ส ำหรับปริมำณน  ำใช้กำรได้ที่เหลืออีก
จ ำนวน 3,754 ล้ำนลูกบำศก์เมตร จะส ำรองไว้ใช้ในต้นฤดูฝนช่วงเดือนพฤษภำคม ถึงเดือน กรกฎำคม 2560 
  2. ลุ่มน้ าแม่กลอง 
   ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559 เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิรำลงกรณ มีปริมำตรน  ำ ใช้กำรได้
รวมกันประมำณ 5,872 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ซึ่งมำกกว่ำวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2558 จ ำนวน 628 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
และคำดกำรณ์ปริมำณน  ำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 มีปริมำตรน  ำใช้กำรได้รวมประมำณ 5,493 ล้ำนลูกบำศก์
เมตร วำงแผนจัดสรรน  ำไว้ทั งหมด 2,950 ล้ำนลูกบำศก์เมตร แยกเป็นเพื่อกำรอุปโภค-บริโภค 300 ล้ำนลูกบำศก์
เมตร และเพื่อกำรรักษำระบบนิเวศและอื่นๆ 1,700 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เพื่อกำรเกษตร 950 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
(งดส่งน  ำเพื่อกำรเพำะปลูกข้ำวนำปีต่อเนื่องและข้ำวนำปรัง ) เป็นพื นที่กำรเพำะปลูกจ ำนวน  1.24 ล้ำนไร่ 
ประกอบด้วย พืชไร่-พืชผัก 0.17 ล้ำนไร่ และพืชอื่นๆ 1.07 ล้ำนไร่ (อ้อย 0.46 ล้ำนไร่ ไม้ผล-ไม้ยืนต้น 0.44 ล้ำนไร่ 
บ่อปลำ-บ่อกุ้งและอื่นๆ 0.17 ล้ำนไร)่ 
  3. ลุ่มน้ าภาคเหนือ 
   3.1  ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559 เขื่อนแม่กวงอุดมธำรำ มีปริมำตรน  ำใช้กำรได้ประมำณ 88 
ล้ำนลูกบำศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 33 ของควำมจุที่ระดับเก็บกัก โดยมีแผนกำรระบำยน  ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2559/60 
ทั งสิ นประมำณ 16 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เนื่องจำกมีปริมำณน  ำต้นทุนอยู่ในเกณฑ์น้อย จึงไม่สนับสนุนกำรเพำะปลูก
ข้ำวนำปรังในเขตโครงกำรฯ แต่ยังคงสนับสนุนกิจกรรมกำรใช้น  ำต่ำงๆ ในเขตโครงกำรฯและไม้ผลและอื่นๆ 
จ ำนวน 39,600 ไร ่รวมทั งส่งเสริมกำรปลูกพืชอ่ืนแทนข้ำว จ ำนวน 20,000 ไร ่ 
    3.2  ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมำตรน  ำใช้กำรได้ประมำณ 146 
ล้ำนลูกบำศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 55 ของควำมจุที่ระดับเก็บกัก โดยมีแผนกำรระบำยน  ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2559/60 
ทั งสิ นประมำณ 102 ล้ำนลูกบำศก์เมตร แยกเป็น ส่งน  ำเพื่ออุปโภค-บริโภค 33 ล้ำนลูกบำศก์เมตร อื่นๆ 11 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร กำรเกษตร 57 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เป็นพื นที่จ ำนวน 45,402 ไร่ แยกเป็นพืชไร่-พืชผัก 32,000 ไร่ 
ไม้ผล-ไม้ยืนต้นและพืชอื่นๆ 13,402 ไร่  
  3.3 ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559 เขื่อนกิ่วลม มีปริมำตรน  ำใช้กำรได้ประมำณ 91 ล้ำนลูกบำศก์
เมตร คิดเป็นร้อยละ 85 ของควำมจุที่ระดับเก็บกัก เขื่อนกิ่วคอหมำมีปริมำตรน  ำใช้กำรได้ประมำณ  172 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 101 ของควำมจุที่ระดับเก็บกัก โดยมีแผนกำรระบำยน  ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2559/60 
ทั งสิ นประมำณ 206 ล้ำนลูกบำศก์เมตร แยกเป็น ส่งน  ำเพื่ออุปโภค-บริโภค 15 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ระบบริเวศและ
อื่นๆ 49 ล้ำนลูกบำศก์เมตร กำรเกษตร 142 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เป็นพื นที่จ ำนวน 58,190 ไร่ แยกเป็นข้ำวนำปรัง 
34,391 ไร ่พืชไร-่พืชผัก 22,059 ไร ่ไม้ผลและพืชอื่นๆ 1,740 ไร ่
  4.  ลุ่มน้ าช ี
   4.1 พื้นที่เหนือเขื่อนอุบลรัตน์ แหล่งน  ำต้นทุน ได้แก่ เขื่อนจุฬำภรณ์ ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 
2559 มีปริมำตรน  ำใช้กำรได้ประมำณ 115 ล้ำนลูกบำศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 70 ของควำมจุที่ระดับเก็บกัก และ
ในช่วงฤดูแล้งปี 2559/60 ได้พิจำรณำวำงแผนระบำยน  ำจำกอ่ำงฯ ทั งสิ นประมำณ 100 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เพื่อ
สนับสนุนกำรใช้น  ำในกิจกรรมต่ำงๆ และกำรเพำะปลูกในเขตโครงกำรฯ พัฒนำลุ่มน  ำพรม - เชิญ พืชไร่พืชผักและ
อื่นๆ ประมำณ 22,525 ไร ่ 
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  4.2 พื้นที่ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์  
   (1)  ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559 เขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมำตรน  ำใช้กำรได้ประมำณ 1,574 
ล้ำนลูกบำศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 65 ของควำมจุที่ระดับเก็บกัก โดยมีแผนกำรระบำยน  ำในช่วง ฤดูแล้งปี 2559/60 
ทั งสิ นประมำณ 703 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกำรใช้น  ำต่ำงๆ ในเขตโครงกำรฯหนองหวำย และ
กำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้ง ประมำณ 136,298 ไร่ แยกเป็นพื นที่เพำะปลูกข้ำวนำปรัง 127,856 ไร่ พืชไร่-พืชผักและ
อื่นๆ 84,942 ไร ่ 
   (2)  ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559 เขื่อนล ำปำว มีปริมำตรน  ำใช้กำรได้ประมำณ1,031 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 52 ของควำมจุที่ระดับเก็บกัก โดยมีแผนกำรระบำยน  ำ ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2559/60 
ทั งสิ นประมำณ 842 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกำรใช้น  ำต่ำงๆ ในเขตโครงกำรฯล ำปำวและกำร
เพำะปลูกพืชฤดูแล้ง ประมำณ 85,144 ไร ่แยกเป็นเพ่ือกำรเพำะปลูกข้ำวนำปรัง 80,707 ไร ่พืชไร-่พืชผักและอื่นๆ 
4,437 ไร ่
 5. ลุ่มน้ ามลู 
  5.1 ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559 เขื่อนล ำตะคอง มีปริมำตรน  ำใช้กำรได้ 87 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
คิดเป็นร้อยละ 28 ของควำมจุที่ระดับเก็บกัก โดยมีแผนกำรระบำยน  ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2559/60 ทั งสิ นประมำณ 47 
ล้ำนลูกบำศก์เมตร เพื่อสนับสนุนกำรใช้น  ำในกิจกรรมต่ำงๆ ยกเว้นภำคกำรเกษตร เนื่องจำกมีปริมำณน  ำต้นทุนน้อย  
  5.2 ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559 เขื่อนล ำพระเพลิง มีปริมำตรน  ำใช้กำรได้ 69 ล้ำนลูกบำศก์
เมตร คิดเป็นร้อยละ 44 ของควำมจุที่ระดับเก็บกัก โดยมีแผนกำรระบำยน  ำในช่วงฤดูแล้งปี 2559/60 ทั งสิ น
ประมำณ 9 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เพื่อสนับสนุนกำรใช้น  ำในกิจกรรมต่ำงๆ ยกเว้นภำคกำรเกษตร เนื่องจำกมีปริมำณ
น  ำต้นทุนน้อย  
  5.3 ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559 เขื่อนมูลบน มีปริมำตรน  ำใช้กำรได้ 66 ล้ำนลูกบำศก์เมตร  
คิดเป็นร้อยละ 47 ของควำมจุที่ระดับเก็บกัก โดยมีแผนกำรระบำยน  ำในช่วงฤดูแล้งปี 2559/60 ทั งสิ นประมำณ 13 
ล้ำนลูกบำศก์เมตร เพื่อสนับสนุนกำรใช้น  ำในกิจกรรมต่ำงๆ ยกเว้นภำคกำรเกษตร เนื่องจำก มีปริมำณน  ำต้นทุนน้อย  
  5.4 ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559 เขื่อนล ำแชะ มีปริมำตรน  ำใช้กำรได้ 122 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
คิดเป็นร้อยละ 44 ของควำมจุที่ระดับเก็บกัก โดยมีแผนกำรระบำยน  ำในช่วงฤดูแล้งปี 2559/60 ทั งสิ นประมำณ 55 
ล้ำนลูกบำศก์เมตร เพื่อสนับสนุนกำรใช้น  ำในกิจกรรมต่ำงๆ ยกเว้นภำคกำรเกษตร เนื่องจำกมีปริมำณน  ำต้นทุนน้อย  
   5.5 ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559 เขื่อนล ำนำงรอง มีปริมำตรน  ำใช้กำรได้ 60 ล้ำนลูกบำศก์
เมตร คิดเป็นร้อยละ 49 ของควำมจุที่ระดับเก็บกัก โดยมีแผนกำรระบำยน  ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2559/60 ทั งสิ น
ประมำณ 6 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เพื่อสนับสนุนกำรใช้น  ำในกิจกรรมต่ำงๆ ยกเว้นภำคกำรเกษตร เนื่องจำกมีปริมำณ
น  ำต้นทุนน้อย  
   5.6 ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559 เขื่อนสิรินธร มีปริมำตรน  ำใช้กำรได้ 826 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
คิดเป็นร้อยละ 42 ของควำมจุที่ระดับเก็บกัก โดยมีแผนกำรระบำยน  ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2559/60 ทั งสิ นประมำณ 
7 ล้ำนลูกบำศก์เมตรเพื่อสนับสนุนกิจกรรมกำรใช้น  ำต่ำงๆ ในเขตโครงกำรฯและกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้งประมำณ 
33,208 ไร ่
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 6. ลุ่มน้ าโขง 
   6.1 ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559 เขื่อนห้วยหลวง มีปริมำตรน  ำใช้กำรได้ 96 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
คิดเป็นร้อยละ 71 ของควำมจุที่ระดับเก็บกัก โดยมีแผนกำรระบำยน  ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2559/60 ทั งสิ นประมำณ 
57 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เพื่อสนับสนุนกำรใช้น  ำในกิจกรรมต่ำงๆ และกำรเพำะปลูกพืชอื่นๆ จ ำนวน 10,000 ไร่ 
เนื่องจำกมีปริมำณน  ำต้นทุนน้อย  
   6.2 ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559 เขื่อนน  ำอูน มีปริมำตรน  ำใช้กำรได้ 240 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
คิดเป็นร้อยละ 46 ของควำมจุที่ระดับเก็บกัก โดยมีแผนกำรระบำยน  ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2559/60 ทั งสิ นประมำณ 
63 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกำรใช้น  ำต่ำงๆ ในเขตโครงกำรฯน  ำอูน โดยมีพื นที่เพำะปลูกข้ำว 
จ ำนวน 24,739 ไร ่พืชไร-่พืชผักและอื่นๆ ประมำณ 15,197 ไร ่
  7. ลุ่มน้ าภาคตะวันออก 
   พื นที่กำรเกษตรในภำคตะวันออกจะมีสวนผลไม้เป็นพืชเศรษฐกิจ โดยทั่วไป จะประสบปัญหำกำร
ขำดแคลนน  ำระยะตั งแต่เดือนกุมภำพันธ์ – พฤษภำคม เกือบทุกปี และในปี 2559 นี  กำรให้ควำมช่วยเหลือพื นที่
กำรเกษตรในบริเวณภำคตะวันออกในช่วงฤดูแล้งนี  กรมชลประทำนได้พิจำรณำวำงแผนกำรระบำยน  ำจำกอ่ำงฯ
ต่ำงๆ เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมกำรใช้น  ำทั ง กำรท ำนำปรัง พืชไร่-พืชผัก กำรท ำสวนผลไม้ กำรอุปโภค-บริโภคและ
กำรอุตสำหกรรม ให้สอดคล้องตำมสภำพน  ำต้นทุนที่มีอยู่ในแต่ละท้องที่ และยังได้จัดเตรียมเครื่องสูบน  ำ และ
รถยนต์บรรทุกน  ำเพ่ือสนับสนุนเมื่อเกิดสภำพกำรขำดแคลนน  ำขึ น  
   7.1 ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559 เขื่อนขุนด่ำนปรำกำรชล มีปริมำตรน  ำใช้กำรได้ 214 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 96 ของควำมจุที่ระดับเก็บกัก โดยมีแผนกำรระบำยน  ำในช่วง ฤดูแล้ง ปี 2559/60 
ทั งสิ นประมำณ 115 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกำรใช้น  ำต่ำงๆ ในเขตโครงกำรฯและกำรเพำะปลูก
พืชฤดูแล้ง ประมำณ 103,996 ไร่ แยกเป็นเพื่อกำรเพำะปลูกข้ำวนำปรัง 82,283 ไร่ พืชไร่-พืชผักและอื่นๆ 
21,713 ไร ่ 
   7.2 ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559 เขื่อนคลองสียัด มีปริมำตรน  ำใช้กำรได้ 219 ล้ำนลูกบำศก์
เมตร คิดเป็นร้อยละ 52 ของควำมจุที่ระดับเก็บกัก โดยมีแผนกำรระบำยน  ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2559/60 ทั งสิ น
ประมำณ 222 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกำรใช้น  ำต่ำงๆ ในเขตโครงกำรฯและกำรเพำะปลูกพืช 
ฤดูแล้ง ประมำณ 101,077 ไร ่แยกเป็นเพ่ือกำรเพำะปลูกข้ำวนำปรัง 66,700 ไร่ พืชไร-่พืชผักและอื่นๆ 34,377 ไร ่ 
   7.3 ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559 เขื่อนบำงพระ มีปริมำตรน  ำใช้กำรได้ 66 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
คิดเป็นร้อยละ 57 ของควำมจุที่ระดับเก็บกัก โดยมีแผนกำรระบำยน  ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2559/60 ทั งสิ นประมำณ 
42 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกำรใช้น  ำต่ำงๆ ในเขตโครงกำรฯและกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้ง ข้ำวนำปรัง 
พืชไร ่พืชผักและอืน่ๆ ประมำณ 1,375 ไร ่   
  8. ลุ่มน้ าภาคกลาง 
   8.1 ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559 เขื่อนกระเสียวมีปริมำตรน  ำใช้กำรได้ 150 ล้ำนลูกบำศก์เมตร  
คิดเป็นร้อยละ 63 ของควำมจุที่ระดับเก็บกัก โดยมีแผนกำรระบำยน  ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2559/60 ทั งสิ นประมำณ 
184 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เพื่อสนับสนุนกำรใช้น  ำในกิจกรรมต่ำงๆ ในเขตโครงกำรฯและกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้ง 
ข้ำวนำปรัง 83,000 ไร ่พืชไร ่พืชผักและอื่นๆ ประมำณ 26,287 ไร ่ 
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   8.2 ณ วันที่1 พฤศจิกำยน 2559 เขื่อนทับเสลำ มีปริมำตรน  ำใช้กำรได้ 149 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
คิดเป็นร้อยละ 93 ของควำมจุที่ระดับเก็บกัก โดยมีแผนกำรระบำยน  ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2559/60 ทั งสิ นประมำณ 
59 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เพื่อสนับสนุนกำรใช้น  ำในกิจกรรมต่ำงๆ ในเขตโครงกำรฯและกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้ง  
ข้ำวนำปรัง 9,368 ไร ่
  9. ลุ่มน้ าภาคใต ้
   9.1 ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559 เขื่อนแก่งกระจำน มีปริมำตรน  ำใช้กำรได้ 244 ล้ำนลูกบำศก์
เมตร คิดเป็นร้อยละ 34 ของควำมจุที่ระดับเก็บกัก โดยมีแผนกำรระบำยน  ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2559/60 ทั งสิ น
ประมำณ 205 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกำรใช้น  ำต่ำงๆ ในเขตโครงกำรฯและกำรเพำะปลูกพืช 
ฤดูแล้ง พืชไร-่พืชผักและอื่นๆ ประมำณ 5,000 ไร ่ 
   9.2 ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559 เขื่อนปรำณบุรี มีปริมำตรน  ำใช้กำรได้ 88 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
คิดเป็นร้อยละ 22 ของควำมจุที่ระดับเก็บกัก โดยมีแผนกำรระบำยน  ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2559/60 ทั งสิ นประมำณ 70 
ล้ำนลูกบำศก์เมตร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกำรใช้น  ำต่ำงๆ ยกเว้นภำคกำรเกษตร เนื่องจำกมีปริมำณน  ำต้นทุนน้อย 
   9.3 ปัจจุบันยังอยู่ในช่วงฤดูฝนของภำคใต้ตอนล่ำง ส ำหรับเขื่อนบำงลำง มีปริมำตรน  ำใช้กำรได้ 
ณ วันที ่ 1 พฤศจิกำยน 2559 จ ำนวน 99 ล้ำนลูกบำศกเ์มตร คิดเป็นร้อยละ 7 ของควำมจุที่ระดับเก็บกัก โดยมี
แผนกำรระบำยน  ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2559/60 ทั งสิ นประมำณ 53 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เพื่อสนับสนนุกิจกรรมกำร 
ใช้น  ำต่ำงๆ ในเขตโครงกำรฯและกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้ง ซึ่งเป็นพืชไร-่พืชผักและอื่นๆ จ ำนวน 78,094 ไร ่
 

 
 

 

 ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ได้วิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรผลิตและกำรตลำดพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
ในฤดูแล้ง ปี 2559/60 สรุปได้ดังนี    
 

ข้าวนาปรัง  (ปลูก : พ.ย.59 - เม.ย.60 [ภำคใต้ฝั่งตะวันออก 1 มี.ค.-15 มิ.ย.60]  เก็บเกี่ยว : ก.พ. - ต.ค.60) 
 1. สถานการณ์การผลิต คำดคะเน ณ เดือนตุลำคม 2559 ดงันี  
  ข้ำวนำปรัง ปีเพำะปลูก 2559/60 ที่จะปลูกตั งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2559 ถึง 30 เมษำยน 2560 
คำดว่ำมีเนื อที่เพำะปลูกเพิ่มขึ น เนื่องจำกคำดว่ำจะมีปริมำณน  ำเพียงพอต่อกำรเพำะปลูก และไม่ประสบภัยแล้ง
เหมือนปีที่แล้วท ำให้เกษตรกรขยำยพื นที่ปลูกจำกพื นที่นำที่เคยปล่อยว่ำง ส ำหรับผลผลิตต่อไร่คำดว่ำเพิ่มขึ น 
เนื่องจำกปริมำณน  ำเพียงพอต่อกำรเจริญเติบโต ส่งผลให้ภำพรวมผลผลิตทั งประเทศเพิ่มขึ น 
      เนื้อทีเ่พาะปลูก รวมทั งประเทศ 10.171 ล้ำนไร ่เพิ่มขึ้น จำกปทีี่แล้ว 4.110 ล้ำนไร ่หรือรอ้ยละ 67.81 
     เนื้อที่เก็บเกี่ยว รวมทั งประเทศ 10.098 ล้ำนไร่ เพิ่มขึ้น จำกปีที่แล้ว 4.100 ล้ำนไร่ หรือร้อยละ 68.71 
     ผลผลิต รวมทั งประเทศ 6.646 ล้ำนตันข้ำวเปลือก เพิ่มขึ้น จำกปีที่แล้ว 2.870 ล้ำนตันข้ำวเปลือก 
หรือร้อยละ 75.98 
     ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก ทั งประเทศ 653 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้น จำกปีที่แล้ว 30 กิโลกรัมต่อไร่ 
หรือร้อยละ 4.82 

แนวโน้มการผลิตและการตลาดพืชฤดแูล้ง ปี 2559/60 
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     ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว ทั งประเทศ 658 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้น จำกปีที่แล้ว 27 กิโลกรัมต่อไร่
หรือ ร้อยละ 4.28 
 2. สถานการณ์การตลาด  
  2.1  ความต้องการใช้ ปี 2559 คำดว่ำจะมีควำมต้องกำรใช้ในประเทศ 18.612 ล้ำนตันข้ำวเปลือก 
เพิ่มขึ นจำกปี 2558 ที่มีควำมต้องกำรใช้ 18.543 ล้ำนตันข้ำวเปลือก หรือเพ่ิมขึ นร้อยละ 0.37  
  2.2  การส่งออก  ปี 2559 (ม.ค.-ส.ค.) ไทยส่งออกข้ำวปริมำณ 6.060 ล้ำนตัน มูลค่ำ 96,232 
ล้ำนบำท เพิ่มขึ นจำกช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกปริมำณ 5.890 ล้ำนตัน มูลค่ำ 94,893 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 2.89 และร้อยละ 1.41 ตำมล ำดับ 
 3.  แนวโน้มราคา ปี 2559  
   รำคำข้ำวเปลือกเจ้ำควำมชื น 15% ที่เกษตรกรขำยได้ ปี 2559 (ม.ค.-ต.ค.) เฉลี่ยตันละ 8,065 บำท 
เพิ่มขึ นจำกในช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่เฉลี่ยตันละ 7,784 บำท หรือเพิ่มขึ นร้อยละ 3.61 โดยในช่วงเดือนกุมภำพันธ์ 
ถึง ตุลำคม ซึ่งเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต คำดว่ำรำคำเฉลี่ยตันละ 7,500 – 8,000 บำท ส ำหรับต้นทุนกำรผลิต คำดว่ำ 
จะอยู่ที่ 8,000 – 8,200 บำทต่อตัน ซึ่งสูงกว่ำรำคำข้ำวเปลือกเจ้ำที่เกษตรกรขำยได้ เฉลี่ยตันละ 200 - 500 บำท 
ดังนั น บำงพื นที่ที่ไม่เหมำะสมในกำรปลูกข้ำวนำปรัง เกษตรกรควรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ได้รับผลตอบแทน
ที่ดีกว่ำ 
 4. ประมาณการต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน 
   ต้นทุน (บำท/ไร่)  5,000 – 5,500   ต้นทุน (บำท/ตัน)  8,000 – 8,200 
   ผลผลิต (ตัน/ไร่) 640 – 650  รำคำ (บำท/ตัน) 7,500 – 8,000 
 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 (ปลูก :  พ.ย.59 - ก.พ.60  เก็บเกี่ยว : ก.พ. - พ.ค.60) 
  1. สถานการณ์การผลิต   
  เนื อที่เพำะปลูกข้ำวโพดเลี ยงสัตว์รุ่น2 เพิ่มขึ นจำกกำรส่งเสริมกำรปลูกพืชใช้น  ำน้อยและปลูกแทน
ข้ำวนำปรังในพื นที่ไม่เหมำะสมของภำครัฐ ส ำหรับผลผลิตต่อไร่ของข้ำวโพดเลี ยงสัตว์รุ่น2 รุ่น มีแนวโน้มเพิ่มขึ น
หำกสภำพภูมิอำกำศเอื ออ ำนวย ปริมำณน  ำเพียงพอต่อกำรเพำะปลูก 
  เนื้อที่เพาะปลูก รวมทั งประเทศ 0.414 ล้ำนไร่ เพิ่มขึ้น จำกปีที่แล้ว 6,594 ไร่ หรือร้อยละ 1.62 
  เนื้อที่เก็บเกี่ยว รวมทั งประเทศ 0.407 ล้ำนไร่ เพิ่มขึ้น จำกปีที่แล้ว 7,882 ไร่ หรือร้อยละ 1.98 
  ผลผลิต รวมทั งประเทศ 0.297 ล้ำนตัน เพิ่มขึ้น จำกปีที่แล้ว 7,838 ตัน หรือร้อยละ 2.71 
  ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก ทั งประเทศ 718 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้น จำกปีที่แล้ว 7 กิโลกรัมต่อไร่ 
หรือร้อยละ 0.98 
  ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว ทั งประเทศ 730 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้น จำกปีที่แล้ว 5 กิโลกรัมต่อไร่
หรือ ร้อยละ 0.69 
 2. สถานการณ์การตลาด  
  2.1  การใช้ภายในประเทศ คำดว่ำควำมต้องกำรใช้ข้ำวโพดเลี ยงสัตว์ในอุตสำหกรรมอำหำรสัตว์
มีปริมำณ 5.85 ล้ำนตัน เพิ่มขึ นจำก 5.72 ล้ำนตันในปี 2558 ร้อยละ 2.27 เนื่องจำกควำมต้องกำรใช้ในอุตสำหกรรม
อำหำรสัตว์เพ่ิมขึ น ตำมกำรขยำยตัวของภำคอุตสำหกรรมกำรเลี ยงสัตว์ 
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  2.2 การส่งออก ปี 2559 (ม.ค.-ส.ค.) ไทยส่งออกข้ำวโพดเลี ยงสัตว์แล้ว 394 ,689 ตัน มูลค่ำ
ส่งออก 3,423.93 ล้ำนบำท เพิ่มขึ นจำกปริมำณ 58,806 ตัน มูลค่ำส่งออก 530.00 ล้ำนบำท ในช่วงเดียวกันของ 
ปี 2558 โดยปริมำณเพิ่มขึ น 6.71 เท่ำ และมูลค่ำเพิ่มขึ น 6.46 เท่ำ ตลำดส่งออกข้ำวโพดเลี ยงสัตว์ที่ส ำคัญ ได้แก่ 
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนำม 
 3. แนวโน้มราคา ปี 2559  
  รำคำข้ำวโพดเลี ยงสัตว์ที่เกษตรกรขำยได้ ปี 2559 (ม.ค.-ก.ย.) เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.33 บำท (ที่ควำมชื น   
ไม่เกิน 14.5 %) ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่กิโลกรัมละ 7.89 บำท หรือลดลงร้อยละ 7.10 
เนื่องจำกมีกำรน ำเข้ำวัตถุดิบอำหำรสัตว์อื่นๆ มำใช้ทดแทนข้ำวโพดเลี ยงสัตว์ ท ำให้รำคำข้ำวโพดเลี ยงสัตว์ ในประเทศ
ปรับตัวลดลง ส ำหรับควำมต้องกำรใช้ข้ำวโพดเลี ยงสัตว์ในประเทศมีปริมำณ 5.85 ล้ำนตัน เพิ่มขึ นจำก 5.72 ล้ำนตัน
ในปี 2558 ร้อยละ 2.27 เนื่องจำกควำมต้องกำรใช้ในอุตสำหกรรมอำหำรสัตว์เพิ่มขึ น ตำมกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรม
อำหำรสัตว์ ดังนั นเพื่อเป็นกำรเพิ่มผลผลิตในประเทศให้เพียงพอกับควำมต้องกำรใช้ จึงควรส่งเสริมกำรผลิต
ข้ำวโพดเลี ยงสัตว์ในฤดูแล้ง ในพื นที่ที่เหมำะสมและมีแหล่งน  ำเพียงพอ 
  4. ประมาณการต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน 
  ต้นทุน (บำท/ไร่)       4,500 – 5,600 
  ผลผลิต (กก/ไร่)      700 - 900 
  รำคำ (บำท/กก.)      7 - 8 
  รำยได้ (บำท/ไร่)     4,900 – 7,200 
  ก ำไร (บำท/ไร่)     400 – 1,600 
 

ข้าวโพดหวาน  
  1. สถานการณ์การผลิต   
  เนื อที่เพำะปลูกข้ำวโพดหวำนเพิ่มขึ น เนื่องจำกรำคำที่เกษตรกรขำยได้อยู่ในเกณฑ์ดี ประกอบกับ
ภำคเอกชนมีกำรส่งเสริมให้เกษตรกรเพำะปลูกเพิ่มขึ น เพื่อให้มีปริมำณข้ำวโพดหวำนเพียงพอต่อกำรส่งออก 
ส ำหรับผลผลิตต่อไร่คำดว่ำเพ่ิมขึ นหำกสภำพภูมิอำกำศเอื ออ ำนวย ปริมำณน  ำเพียงพอต่อกำรเพำะปลูก 
  เนื้อที่เพาะปลูก รวมทั งประเทศ 0.223 ล้ำนไร่ เพิ่มขึ้น จำกปีที่แล้ว 1,665 ไร่ หรือรอ้ยละ 0.75 
   เนื้อที่เก็บเกี่ยว รวมทั งประเทศ 0.218 ล้ำนไร่ เพิ่มขึ้น จำกปีที่แล้ว 706 ไร่ หรือร้อยละ 0.32 
   ผลผลิต รวมทั งประเทศ  445,347 ตัน เพิ่มขึ้น จำกปีที่แล้ว 10,894 ตัน หรือร้อยละ 2.51 
  ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก ทั งประเทศ 1,996 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้น จำกปีที่แล้ว 34 กิโลกรัม 
หรือร้อยละ 1.73 
   ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว ทั งประเทศ 2,043 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้น จำกปีที่แล้ว 44 กิโลกรัม 
หรือร้อยละ 2.20 
 

 2. สถานการณ์การตลาด  
  2.1  ความต้องการใช้ คำดว่ำควำมต้องกำรใช้ข้ำวโพดหวำนในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ น เนื่องจำก
ควำมต้องกำรใช้บริโภคในครัวเรือนเพิ่มขึ น 
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  2.2  การส่งออก ปี 2559 (ม.ค.-ส.ค.) ไทยส่งออกข้ำวโพดหวำน ปริมำณ 301,322 ตันสด มูลค่ำ
ส่งออก 5,005.41 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 (ม.ค.-ส.ค.) มีปริมำณเพิ่มขึ นจำก 279,612 ตันสด 
มูลค่ำจำก 4,540.97 ล้ำนบำท โดยปริมำณเพิ่มขึ นร้อยละ 7.20 และมูลค่ำเพิ่มขึ นร้อยละ 9.27 
 3. แนวโน้มราคา ปี 2559    
  รำคำที่เกษตรกรขำยได้เพื่อขำยตลำดในประเทศ พันธ์ุลูกผสมฝักใหญ่ ปี 2559 (ม.ค.-ก.ย.) รำคำสูง
จะอยู่ในช่วง ม.ค.-เม.ย. รำคำขำยประมำณ 10-14 บำทต่อกิโลกรัม ส ำหรับรำคำต่ ำจะอยู่ในช่วงเดือน พ.ค.-ก.ย. 
รำคำขำยประมำณ 6-8 บำทต่อกิโลกรัม  นอกจำกนี ต้นทุนกำรผลิตในช่วงฤดูแล้งจะประมำณ 7,000-8,500 บำท
ต่อไร่ ซึ่งเป็นต้นทุนกำรผลิตที่สูงกว่ำปกติ เนื่องจำกมีค่ำใช้จ่ำยจำกกำรปั๊มน  ำเพิ่มขึ น  ก ำไรโดยประมำณจะอยู่ที่ 
2,500-6,000 บำทต่อไร่  
  แม้ว่ำรำคำขำยข้ำวโพดหวำนในช่วงฤดูแล้งจะสูง แต่ผลผลิตต่อไร่ในช่วงฤดูแล้งจะได้ไม่สูงมำกนัก 
อยู่ที่ประมำณ 1,500-2,000 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจำกสภำพอำกำศไม่เอื ออ ำนวย มีโรคและแมลงมำรบกวนมำก
ในช่วงฤดูแล้ง 
  กรณี ถ้ำจะส่งเสริมให้ปลูกแทนข้ำวนำปรัง ต้องดูพื นที่ในจังหวัดนั นว่ำมีพื นที่ปลูกเดิมจ ำนวน
เท่ำไหร่ เห็นควรว่ำไม่ควรส่งเสริมให้ปลูกเกิน 3-5%ของจ ำนวนพื นที่ปลูกเดิม ในแต่ละจังหวัดที่จะส่งเสริม เพรำะ
อำจจะเกิดปัญหำในกำรขำยเนื่องจำกเกษตรกรเดิมที่ปลูกก็ยังคงปลูกอยู่ และเกษตรกรบำงส่วนก็ปลูกข้ำวโพดหวำน
ในช่วงพักแปลงหลังจำกกำรท ำนำอยู่แล้ว 
 4. ประมาณการต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน 
  ต้นทุน (บำท/ไร่)       7,000 - 8,500  ผลผลิต (กก/ไร่)      1,500 - 2,000 
  รำคำ (บำท/กก.)      8 – 14   รำยได้ (บำท/ไร่)     10,500 - 21,000 
  ก ำไร (บำท/ไร่)     2,000 - 12,500 (โดยทั่วไป 2,500 - 6,000) 
 

ข้าวโพดฝักอ่อน  
  1. สถานการณ์การผลิต   
  เนื อที่เพำะปลูกข้ำวโพดฝักอ่อนเพิ่มขึ น  เพิ่มขึ น เนื่องจำกรำคำข้ำวโพดฝักอ่อนทั งเปลือกที่
เกษตรกรขำยได้อยู่ในเกณฑ์ดี จึงจูงใจให้เกษตรกรเพิ่มกำรเพำะปลูกมำกขึ น  ส ำหรับผลผลิตต่อไร่คำดว่ำเพิ่มขึ น
หำกสภำพภูมิอำกำศเอื ออ ำนวย ปริมำณน  ำเพียงพอต่อกำรเพำะปลูก 
  เนื้อที่เพาะปลูก รวมทั งประเทศ 0.175 ล้ำนไร่ เพิ่มขึ้น จำกปีที่แล้ว 3,390 ไร่ หรือร้อยละ 1.98 
   เนื้อที่เก็บเกี่ยว รวมทั งประเทศ 0.171 ล้ำนไร่ เพิ่มขึ้น จำกปีที่แล้ว 2,961 ไร่ หรือร้อยละ 1.76 
  ผลผลิต รวมทั งประเทศ  255,262 ตัน เพิ่มขึ้น จำกปีที่แล้ว 13,936 ตัน หรือร้อยละ 5.77 
   ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก ทั งประเทศ 1,459 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้น จำกปีที่แล้ว 53 กิโลกรัม 
หรือร้อยละ 3.77 
    ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว ทั งประเทศ 1,491 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้น จำกปีที่แล้ว 57 กิโลกรัม 
หรือร้อยละ 3.97 
 2. สถานการณ์การตลาด  
  2.1  ความต้องการใช้ คำดว่ำควำมต้องกำรใช้ข้ำวโพดฝักอ่อนในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ น 
เนื่องจำกควำมต้องกำรใช้บริโภคในครัวเรือนเพิ่มขึ น แต่กำรส่งออกมีแนวโน้มลดลงเนื่องจำกภำวะเศรษฐกิจ 
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  2.2  การส่งออก ปี 2559 (ม.ค.-ส.ค.) ไทยส่งออกข้ำวโพดฝักอ่อน ปริมำณ 14,248 ตันสด มูลค่ำ
ส่งออก 924.08 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 (ม.ค.-ส.ค.) มีปริมำณ 14,275ตันสด มูลค่ำจำก 
861.44 ล้ำนบำท โดยปริมำณลดลงร้อยละ 0.18 และมูลค่ำเพิ่มขึ นร้อยละ 6.77 
 3.  แนวโน้มราคา ปี 2559   รำคำที่เกษตรกรขำยได้เพื่อขำยตลำดในประเทศ ข้ำวโพดฝักอ่อนปอก
เปลือก ปี 2559 (ม.ค.-ก.ย.) รำคำสูงจะประมำณ 23-26 บำทต่อกิโลกรัม ส ำหรับรำคำต่ ำจะประมำณ 20-22 บำท
ต่อกิโลกรัม  นอกจำกนี ต้นทุนกำรผลิตจะประมำณ 5,500-8,000 บำทต่อไร่ ก ำไรโดยประมำณ 1,400 – 3,500 
บำทต่อไร่  
  แม้ว่ำรำคำขำยข้ำวโพดฝักอ่อนเฉลี่ยทั งปีจะอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ผลผลิตในช่วงฤดูแล้งจะได้ไม่สูงมำก
นัก อยู่ที่ประมำณ 1,200-1,500 กิโลกรัมต่อไร่ (หรือปอกเปลือก 200-250 กิโลกรัมต่อไร่) (อำจต่ ำกว่ำหรือสูงกว่ำ
เล็กน้อย) เนื่องจำกสภำพอำกำศไม่เอื ออ ำนวย มีโรคและแมลงมำรบกวนมำกในช่วงฤดูแล้ง 
  กรณี ถ้ำจะส่งเสริมให้ปลูกแทนข้ำวนำปรัง ต้องดูพื นที่ในจังหวัดนั นว่ำมีพื นที่ปลูกเดิมจ ำนวนเท่ำไหร่ 
เห็นควรว่ำไม่ควรส่งเสริมให้ปลูกเกิน 3-5% ของจ ำนวนพื นที่ปลูกเกอมในแต่ละจังหวัดที่จะส่งเสริม เพรำะอำจจะ
เกิดปัญหำในกำรขำยเนื่องจำกพ่อค้ำและผู้รวบรวมมีจ ำนวนจ ำกัด และในกำรส่งเสริมควรส่งเสริมให้ปลูกในพื นที่  
ที่มีกำรเลี ยงวัว เพรำะจะได้รำยได้เพิ่มจำกกำรขำยต้นและเปลือก  
 4. ประมาณการต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน 
  ต้นทุน (บำท/ไร่)         5,500 - 8,000 
  ผลผลิตทั งเปลือก (กก./ไร่)      1,200 - 1,500 
  ผลผลิตปอกเปลือก (กก./ไร่)      200 - 250 
   รำคำทั งเปลือก (บำท/กก.)   4.5 - 6 
   รำคำปอกเปลือก (บำท/กก.) 20 - 26 
  รำยได้ต้นและเปลือก (บำท/ไร่)  1,500 - 2,500 
  รำยได้ทั งหมดแบบทั งเปลือก (บำท/ไร่)   6,900 - 8,700 
  รำยได้ทั งหมดแบบปอกเปลือก (บำท/ไร่)  7,500 - 9,000 
  ก ำไรขำยแบบทั งเปลือก (บำท/ไร่)   1,400 - 3,200 
  ก ำไรขำยแบบปอกเปลือก (บำท/ไร่)  2,000 - 3,500 
 

ถั่วเหลือง  
 1. สถานการณ์การผลิต   
  เนื อที่เพำะปลูกถั่วเหลืองรุ่น 2 ลดลง ถึงแม้ว่ำภำครัฐและเอกชนจะมีกำรส่งเสริมให้ขยำย พื นที่
เพำะปลูก แต่ต้นทุนกำรผลิตต่อไร่สูงขึ นตำมปัจจัยกำรผลิต เช่น ค่ำแรงงำนในกำรเก็บเกี่ยว เป็นต้น ท ำให้ผลตอบแทน 
ที่ได้รับไม่จูงใจให้เกษตรกรขยำยพื นที่ปลูกเพิ่มขึ น ประกอบกับขำดแคลนเมล็ดพันธุ์ดีที่ได้มำตรฐำน และเมล็ดพันธุ์ 
มีรำคำแพง ส่งผลให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น เช่น ข้ำวโพดหวำน อ้อยโรงงำน และพืชผัก ส ำหรับ
ผลผลิตต่อไร่คำดว่ำเพิ่มขึ น หำกสภำพภูมิอำกำศเอื ออ ำนวย ปริมำณน  ำเพียงพอต่อกำรเพำะปลูก 
  เนื้อทีเ่พาะปลกู รวมทั งประเทศ 0.139 ล้ำนไร่ ลดลง จำกปีที่แล้ว 4,094 ไร่ หรือร้อยละ 2.86 
   เนื้อทีเ่ก็บเกี่ยว รวมทั งประเทศ  0.137 ล้ำนไร่ ลดลง จำกปีที่แล้ว 3,964 ไร่ หรือร้อยละ 2.81 
   ผลผลิต รวมทั งประเทศ 33,702 ตัน ลดลง จำกปีที่แล้ว 653 ตัน หรือรอ้ยละ 1.90 
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   ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก ทั งประเทศ 243 กโิลกรมั เพิ่มขึน้ จำกปีทีแ่ล้ว 3 กิโลกรมั หรือรอ้ยละ 1.25 
   ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกีย่ว ทั งประเทศ 246 กโิลกรมั เพิ่มขึน้ จำกปีทีแ่ล้ว 3 กิโลกรมั หรือรอ้ยละ 1.23 
 2. สถานการณ์การตลาดและราคา  
   ปี 2559 คณะกรรมกำรพืชน  ำมันและน  ำมันพืชก ำหนดรำคำรับซื อถั่วเหลืองขั นต่ ำ ณ ไร่นำ เกรด
สกัดน  ำมันกิโลกรัมละ 15.50 บำท เกรดอำหำรสัตว์กิโลกรัมละ 15.75 บำท และเกรดแปรรูปอำหำรกิโลกรัมละ 
17.75 บำท ในขณะที่ต้นทุนกำรผลิตในช่วงฤดูแล้งประมำณไร่ละ 4,000-4,200 บำท หรือกิโลกรัมละ 17-18 บำท 
ซึ่งเป็นต้นทุนกำรผลิตต่อไร่ที่สูงกว่ำช่วงฤดูฝนและสูงกว่ำรำคำรับซื อขั นต่ ำซึ่งก ำหนดมำจำกต้นทุนกำรผลิตถั่วเหลือง
รวมรุ่น (ฤดูฝนและฤดูแล้ง) เนื่องจำกมีค่ำใช้จ่ำยในกำรให้น  ำ นอกจำกนี  ถั่วเหลืองฤดูแล้งยังมีผลผลิตต่อไร่ต่ ำ
ประมำณไร่ละ 200-250 กิโลกรัม ท ำให้ต้นทุนต่อกิโลกรัมสูง  

   กำรส่งเสริมกำรเพำะปลูกถั่วเหลืองฤดูแล้งทดแทนข้ำวนำปรังเป็นเรื่องจ ำเป็น เนื่องจำกประเทศ
ไทยมีกำรน ำเข้ำถั่วเหลืองจำกต่ำงประเทศมำกกว่ำร้อยละ95 ของควำมต้องกำรใช้ในประเทศ โดยควรมีกำรก ำหนด
ช่วงกำรปลูกที่เหมำะสมคือตั งแต่ปลำยเดือนตุลำคมถึงกลำงเดือนพฤศจิกำยน เพื่อให้ดินยังคงมีควำมชื นเพียงพอ
จึงสำมำรถลดกำรให้น  ำลงได้เพื่อลดต้นทุนกำรผลิต และให้เก็บเกี่ยวในช่วงตั งแต่เดือนกุมภำพันธ์ถึงมีนำคม เพื่อลด
ควำมเสียหำยจำกฝนที่จะตกมำในช่วงต้นฤด ู
  3.  ประมาณการต้นทุนการผลติถั่วเหลืองช่วงฤดูแล้ง 
   ต้นทุน (บำท/ไร่)   4,000 - 4,200  
   ต้นทุน (บำท/กก.) 16 - 18 
   ผลผลิต (กก./ไร่)   200 - 250 
   รำคำ (บำท/กก.)    15.50 - 17.75 
 

ถั่วเขียว 
 1. สถานการณ์การผลิต  
   เนื อที่เพำะปลูกถั่วเขียวรุ่น 2 เพิ่มขึ น เนื่องจำกภำครัฐมีกำรส่งเสริมปรับเปลี่ยนกำรปลูกข้ำวไป
ปลูกพืชที่หลำกหลำย โดยส่งเสริมปลูกถั่วเขียวรุ่นที่ 2 แทนกำรปลูกข้ำวนำปรังในพื นที่ไม่เหมำะสม ส ำหรับผลผลิต
ต่อไร่คำดว่ำเพ่ิมขึ น หำกสภำพภูมิอำกำศเอื ออ ำนวยต่อกำรเพำะปลูก และมีปริมำณน  ำเพียงพอต่อกำรเพำะปลูก  
   เนื้อทีเ่พาะปลูก รวมทั งประเทศ 0.307 ล้ำนไร่ เพิ่มขึน้ จำกปีที่แล้ว 92,821 ไร่ หรือร้อยละ 30.23 
   เนื้อทีเ่ก็บเกี่ยว รวมทั งประเทศ 0.296 ล้ำนไร่ เพิ่มขึน้ จำกปีที่แล้ว 86,989 ไร ่หรือร้อยละ 29.38 
   ผลผลิต รวมทั งประเทศ  31,321 ตัน เพิ่มขึ้น จำกปีทีแ่ล้ว 10,280 ตัน หรือร้อยละ 32.82 
   ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก ทั งประเทศ 102 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้น จำกปีที่แล้ว 4 กิโลกรัม หรือ
ร้อยละ 3.92 
   ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว ทั งประเทศ 106 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้น จำกปีที่แล้ว 5 กิโลกรัม หรือ
ร้อยละ 4.72 
 2. สถานการณ์การตลาด  
  2.1  การใช้ภายในประเทศ คำดว่ำควำมต้องกำรใช้ถั่วเขียวภำยในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ น 
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  2.2  การส่งออก ปี 2559 (ม.ค.-ส.ค.)  ไทยส่งออกถั่วเขียว (ถั่วเขียวผิวมัน และถั่วเขียวผิวด ำ) 
ปริมำณ 12,787 ตัน มูลค่ำ 507 ล้ำนบำท เพิ่มขึ นจำกปริมำณ 9,829 ตัน มูลค่ำ 449 ล้ำนบำท ในช่วงเดียวกัน
ของปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 31.02 และร้อยละ 12.92 ตำมล ำดับ 
 3. แนวโน้มราคา  
  รำคำถั่วเขียวผิวมันใหญ่ ปี 2559 (ม.ค.-ต.ค.) เฉลี่ยกิโลกรัมละ 28.53 บำท ลดลงจำกช่วงเดียวกัน
กับปี 2558 ที่เฉลี่ยกิโลกรัมละ 33.75 บำทหรือลดลงร้อยละ 15.47 โดยในช่วงเดือน มกรำคม – มิถุนำยน ซึ่งเป็น
ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต ถั่วเขียวรุ่น 2 คำดว่ำรำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ 33-38 บำท ส ำหรับต้นทุนกำรผลิตคำดว่ำจะอยู่ที่ 
19.50-19.80 บำทต่อกิโลกรัม ดังนั นจะเห็นได้ว่ำรำคำที่เกษตรกรขำยได้สูงกว่ำต้นทุนกำรผลิต เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
13.50-18.20 บำท 
 4.  ประมาณการต้นทุนและผลตอบแทนช่วงฤดูแล้ง 
  ต้นทุน (บำท/ไร่)  2,270 - 2,280 
  ต้นทุน (บำท/กก.) 19.50 - 19.80 
  ผลผลิต (กก./ไร่)  115 - 117 
  รำคำ (บำท/กก.)  33 - 38 
  รำยได้ทั งหมด (บำท/ไร่) 3,795 - 4,446 
 

ถั่วลิสง  (ปลูก : พ.ย.59 – เม.ย.60   เก็บเกี่ยว : ม.ค. – มิ.ย.60) 
 1. สถานการณ์การผลิต   
   เนื อที่เพำะปลูกถั่วสิลงรุ่น 2 เพิ่มขึ น เนื่องจำกรำคำที่เกษตรกรขำยได้อยู่ในเกณฑ์ดี ท ำให้เกษตรกร
ขำยพื นที่เพำะปลูกเพิ่มขึ น ส ำหรับผลผลิตต่อไร่ ถั่วลิสงรุ่น 2 คำดว่ำเพิ่มขึ นหำกสภำพภูมิอำกำศเอื ออ ำนวย ปริมำณ
น  ำเพียงพอต่อกำรเพำะปลูก ดูแลรักษำดี 
  เนื้อที่เพาะปลูก รวมทั งประเทศ 41,560 ไร ่เพิ่มขึ้น จำกปีที่แล้ว 1,440 ไร่ หรือร้อยละ 3.59 
  เนื้อที่เก็บเกี่ยว รวมทั งประเทศ  37,719 ไร่ เพิ่มขึ้น จำกปีที่แล้ว 1,343 ไร่ หรือร้อยละ 3.69 
  ผลผลิต  รวมทั งประเทศ 11,886 ตัน เพิ่มขึ้น จำกปีที่แล้ว 452 ตัน หรือร้อยละ 3.95 
  ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก ทั งประเทศ 286 กิโลกรัม เพิ่มขึ้น จำกปีที่แล้ว 1 กิโลกรัม หรือร้อยละ 0.35 
  ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว ทั งประเทศ 315 กิโลกรัม เพิ่มขึ้น จำกปีที่แล้ว 1 กิโลกรัม หรือร้อยละ 0.32 
 2. สถานการณ์การตลาด  
  2.1  ความต้องการใช้ คำดว่ำควำมต้องกำรใช้ถั่วลิสงภำยในประเทศอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับปีที่
ผ่ำนมำ 
  2.2  การส่งออก ปี 2559 (ม.ค.-ส.ค.) ไทยส่งออกถั่วลิสง 1,125 ตัน มูลค่ำส่งออก 38 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ นจำกปริมำณ 200 ตัน มูลค่ำ 2 ล้ำนบำท ในช่วงเดียวกันของปี 2558  
 3. แนวโน้มราคา ปี 2559  
  รำคำถั่วลิสงเปลือกสด ปี 2559 (ม.ค.-ต.ค.) เฉลี่ยกิโลกรัมละ 24.71 บำท สูงขึ นจำกช่วงเดียวกัน
กับปี 2558 ที่เฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.15 บำทหรือสูงขึ นร้อยละ 22.63 โดยในช่วงเดือน มกรำคม – มิถุนำยน ซึ่งเป็น
ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต ถั่วลิสงรุ่น 2 คำดว่ำรำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ 21-23 บำท ส ำหรับต้นทุนกำรผลิตคำดว่ำจะอยู่ที่ 
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19.60-19.80 บำทต่อกิโลกรัม ดังนั นจะเห็นได้ว่ำรำคำที่เกษตรกรขำยได้สูงกว่ำต้นทุนกำรผลิต เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
1.40-3.20 บำท  

  4.  ประมาณการต้นทุนและผลตอบแทนช่วงฤดูแล้ง  

  ต้นทุน (บำท/ไร่)  5,270 - 2,290      
  ต้นทุน (บำท/กก.) 19.60 - 19.80      
  ผลผลิต (กก./ไร่)  267 - 269  
  รำคำ (บำท/กก.)  21 - 23  
  รำยได้ทั งหมด (บำท/กก.)       5,607 - 6,187  
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แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2559/60 
 

 
 

 
 

 ตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรจัดกำรข้ำว (นบข.) ซึ่งมีนำยกรัฐมนตรี เป็นประธำน ได้ก ำหนด 
ให้คณะท ำงำนวำงแผนกำรผลิตข้ำวครบวงจร ซึ่งมีปลัดกระทรวงพำณิชย์ เป็นประธำน รองปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ รองปลัดกระทรวงมหำดไทย ส่วนรำชกำร และหน่วยงำนภำคีต่ำงๆ จัดท ำ “แผนกำรผลิตและกำรตลำด
ข้ำวครบวงจร” ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยยึดหลัก “กำรตลำดน ำ
กำรผลิต” ใช้อุปสงค์เป็นตัวตั้งในกำรก ำหนดกำรผลิต และหำตลำดรองรับ โดยได้ก ำหนดเป้ำหมำยปริมำณกำรผลิต
ข้ำว ปี 2559/60 รวมทั งสิ น 27.17 ล้ำนตันข้ำวเปลือก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ก ำหนดพื นที่ส่งเสริมกำร
ปลูกข้ำวให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยปริมำณกำรผลิตข้ำวดังกล่ำว โดยได้ก ำหนดพื นที่ส่งเสริมกำรปลูกข้ำวรอบที่ 1  
(นำปี) จ ำนวน 54.80 ล้ำนไร ่และปรับเปลี่ยนไปเป็นเกษตรกรรมทำงเลือกอื่น และกำรปศุสัตว์ 0.57 ล้ำนไร่ ในขณะ
ที่กำรปลูกข้ำวรอบที่ 2 (นำปรัง) ได้ก ำหนดพื นที่ส่งเสริมกำรปลูกข้ำว จ ำนวน 6.74 ล้ำนไร่ และส่งเสริมไปปลูกพืช
อื่นแทนข้ำว จ ำนวน 2.52 ล้ำนไร ่
   เพื่อให้กำรสนับสนุนกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้งเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ คณะท ำงำนวำงแผนกำร
เพำะปลูกพืชฤดูแล้ง จึงได้ก ำหนดแผนกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้ง นโยบำยและมำตรกำรกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้ง  
ปี 2559/60 ให้สอดคล้องกับปริมำณน  ำต้นทุนในเขื่อนและอ่ำงเก็บน  ำ รวมทั งนโยบำยด้ำนกำรผลิตข้ำวตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรจัดกำรข้ำว (นบข.) ก ำหนดไว้ ดังนี   
 1) แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งทั้งประเทศ จ านวน 10.05 ล้านไร่ แยกเป็นข้ำวนำปรัง 6.74 ล้ำนไร่  
(ในเขตชลประทำน 3.91 ล้ำนไร่ และนอกเขตชลประทำน 2.83 ล้ำนไร่)  พืชไร่ พืชผัก 3.31 ล้ำนไร่ (ในเขต
ชลประทำน 0.65 ล้ำนไร่ และนอกเขตชลประทำน 2.66 ล้ำนไร่)  ส่งเสริมปลูกพืชอื่นแทนข้าวนาปรัง จ านวน 
2.52 ล้านไร่ แยกเป็นข้ำวโพดเลี ยงสัตว์ 2.00 ล้ำนไร่ (ในเขตชลประทำน 1.88 ล้ำนไร่ นอกเขตชลประทำน 0.12 
ล้ำนไร่) พืชหลำกหลำย 0.32 ล้ำนไร่ (ในเขตชลประทำน 0.22 ล้ำนไร่ นอกเขตชลประทำน 0.10 ล้ำนไร่) และ  
พืชปุ๋ยสด 0.20 ล้ำนไร่ (ในเขตชลประทำน 0.12 ล้ำนไร่ นอกเขตชลประทำน 0.08 ล้ำนไร่) 
   2) แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งลุ่มน้ าเจ้าพระยา (22 จังหวัด) จ านวน 5.07 ล้านไร่ แยกเป็น
ข้ำวนำปรัง 4.24 ล้ำนไร่ (ในเขตชลประทำน 2.60 ล้ำนไร่ และนอกเขตชลประทำน 1.64 ล้ำนไร่)  พืชไร่ พืชผัก 
0.83 ล้ำนไร่ (ในเขตชลประทำน 0.08 ล้ำนไร่ และนอกเขตชลประทำน 0.75 ล้ำนไร่)  ส่งเสริมปลูกพืชอื่นแทน
ข้าวนาปรัง จ านวน 1.57 ล้านไร่ แยกเป็นข้ำวโพดเลี ยงสัตว์ 1.10 ล้ำนไร่ (ในเขตชลประทำน 1.09 ล้ำนไร่  
นอกเขตชลประทำน 0.01 ล้ำนไร่) พืชหลำกหลำย 0.27 ล้ำนไร่ (ในเขตชลประทำน 0.17 ล้ำนไร่ นอกเขตชลประทำน 
0.10 ล้ำนไร่) และพืชปุ๋ยสด 0.20 ล้ำนไร่ (ในเขตชลประทำน 0.12 ล้ำนไร่ นอกเขตชลประทำน 0.08 ล้ำนไร่) 
   3)  แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งลุ่มน้ าแม่กลอง (7 จังหวัด) จ านวน 0.40 ล้านไร่ แยกเป็นข้ำว 
นำปรัง 0.02 ล้ำนไร่ (นอกเขตชลประทำน 0.02 ล้ำนไร่) พืชไร่ พืชผัก 0.38 ล้ำนไร่ (ในเขตชลประทำน 0.17 ล้ำนไร่ 
และนอกเขตชลประทำน 0.21 ล้ำนไร่) ดังตำรำงที่ 6 
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ตารางที่ 6  แสดงแผนกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2559/60 และส่งเสริมปลูกพืชอืน่แทนข้ำวนำปรัง ปี 2559/60 
   

หน่วย : ล้ำนไร ่
ขอบเขตพื้นที่ ประเภทแหล่งน้ า แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 

ปี 2559/60 
ส่งเสริมปลูกพืชอื่นแทนข้าวนาปรัง รวมทั้งหมด 

(แผนฯ+ 
ส่งเสริม 
พืชอื่น) 

นาปรัง พืชไร่ 
พืชผัก 

รวม ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว ์

พืช
หลากหลาย 

พืช 
ปุ๋ยสด 

รวม 

ทั้งประเทศ 
(77 จังหวัด) 

ในเขตชลประทาน 
นอกเขตชลประทาน 

3.91 
2.83 

0.65 
2.66 

4.56 
5.49 

1.88 
0.12 

0.22 
0.10 

0.12 
0.08 

2.22 
0.30 

6.78 
5.79 

รวม 6.74 3.31 10.05 2.00 0.32 0.20 2.52 12.57 
ลุ่มน้ าเจ้าพระยา 

(22 จังหวัด) 
ในเขตชลประทาน 
นอกเขตชลประทาน 

2.60 
1.64 

0.08 
0.75 

2.68 
2.39 

1.09 
0.01 

0.17 
0.10 

0.12 
0.08 

1.38 
0.19 

4.06 
2.58 

รวม 4.24 0.83 5.07 1.10 0.27 0.20 1.57 6.64 
ลุ่มน้ าแม่กลอง 
(7 จังหวัด) 

ในเขตชลประทาน 
นอกเขตชลประทาน 

- 
0.02 

0.17 
0.21 

0.17 
0.23 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

0.17 
0.23 

รวม 0.02 0.38 0.40 - - - - 0.40 
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นโยบาย มาตรการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2559/60 
 

 
 

 
     คณะท ำงำนวำงแผนกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้ง ได้ก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้ง 
ปี 2559/60 เพื่อสนับสนุนให้กำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้งเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับปริมำณน  ำต้นทุน
ในเขื่อนและอ่ำงเก็บน  ำ แนวโน้มกำรผลิตและกำรตลำด รวมทั งนโยบำยด้ำนกำรผลิตข้ำวตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำย
และบริหำรจัดกำรข้ำว (นบข.) ก ำหนดไว้ ดังนี  
 

 

นโยบาย 
  1.  ด้านการจัดสรรน้ า วำงแผนกำรบริหำรจัดกำรน  ำแบบยั่งยืน โดยจัดสรรน  ำให้สอดคล้องกับ
ปริมำณน  ำต้นทุนในอ่ำงเก็บน  ำ เพื่อสนับสนุนกำรใช้น  ำทุกกิจกรรมในพื นที่ต่ำงๆ อย่ำงทั่วถึงและเพียงพอ รวมทั ง  
มีน  ำส ำรองไว้ส่วนหนึ่ง ส ำหรับกำรอุปโภค-บริโภค กำรรักษำระบบนิเวศน์ กำรอุตสำหกรรมและกำรเพำะปลูกพืช
ต้นฤดูฝนปีถัดไป แผนกำรจัดสรรน  ำเพื่อใช้ในกิจกรรมต่ำงๆ โดยจัดล ำดับควำมส ำคัญ ดังนี  
    1.1  เพื่อกำรอุปโภค-บริโภค และกำรประปำ 
    1.2  เพื่อกำรรักษำระบบนิเวศน์ทำงน  ำ เช่น กำรผลักดันน  ำเค็ม กำรขับไล่น  ำเสีย 
    1.3  เพื่อกำรเกษตรกรรม 
    1.4  เพื่อกำรอุตสำหกรรม 
  2.  ด้านการเกษตร 
   2.1 วำงแผนกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้งให้เป็นไปตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรนโยบำยและ
บริหำรจัดกำรข้ำว (นบข.) และปริมำณน  ำต้นทุนที่มีอยู่ 
   2.2 ส่งเสริมให้เกษตรกรเพำะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2559/60 ให้เป็นไปตำมที่คณะท ำงำนวำง
แผนกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้งก ำหนดไว้  
   2.3 ส่งเสริมกำรผลิตพืชไร่ พืชผักที่มีลู่ทำงกำรตลำดที่ดี  
   2.4   ส่งเสริมกำรปลูกพืชอื่นทดแทนกำรปลูกข้ำวนำปรังรอบ 2 
      2.5  ประชำสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกษตรกรงดกำรเผำฟำงข้ำว เพื่อลดมลภำวะทำงอำกำศที่มี
ผลกระทบต่อสภำพแวดล้อม 
 

มาตรการ 
   1. ด้านการจัดสรรน้ า 
   วำงแผนกำรจัดสรรน  ำเพื่อกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้งให้เป็นไปตำมนโยบำยของ
คณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรจัดกำรข้ำว (นบข.) และสอดคล้องกับปริมำณน  ำต้นทุนที่มีอยู่ ดังนี  
    1.1  เขตลุ่มน  ำเจ้ำพระยำ สถำนกำรณ์น  ำในปีนี คำดว่ำ ปริมำณน  ำในเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อน 
แควน้อยบ ำรุงแดน และเขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์ อยู่ในเกณฑ์ปีปกติ จึงจัดสรรน  ำเพื่อกำรเพำะปลูกตำมนโยบำยของ
คณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรจัดกำรข้ำว (นบข.) รวมทั งให้กำรบริหำรจัดกำรน  ำเป็นไปอย่ำงยั่งยืน มีปริมำณน  ำ
ต้นทุน สำมำรถสนับสนุนกำรเพำะปลูกข้ำวนำปี ฤดูกำลผลิต ปี 2560  
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   1.2 เขตลุ่มน  ำแม่กลอง คำดว่ำปริมำณน  ำในเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิรำลงกรณ จังหวัด
กำญจนบุรีอยู่ในเกณฑ์น้อย จึงส่งน  ำเฉพำะพืชต่อเนื่อง กำรอุปโภคบริโภค รักษำระบบนิ เวศ ผลักดันน  ำเค็ม  
ปำกแม่น  ำแม่กลอง ทั งนี  เพื่อให้สำมำรถใช้น  ำได้อย่ำงเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้ง 
   1.3 เขตลุ่มน  ำอื่นๆ ให้วำงแผนจัดสรรน  ำสอดคล้องกับปริมำณน  ำต้นทุน ยกเว้นพื นที่ที่ใช้น  ำจำก
เขื่อนล ำตะคอง เขื่อนล ำพระเพลิง เขื่อนมูลบน เขื่อนล ำแซะ จังหวัดนครรำชสีมำ และเขื่อนปรำณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีปริมำณน  ำต้นทุนอยู่ในเกณฑ์น้อย ไม่สำมำรถสนับสนุนน  ำเพื่อกำรเกษตรฤดูแล้ง ปี 2559/60 
ได ้และเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ เขื่อนล ำนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เขื่อนแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี 
และเขื่อนบำงลำง จังหวัดยะลำ ซึ่งมีปริมำณน  ำต้นทุนอยู่ในเกณฑ์น้อย ไม่สำมำรถสนับสนุนน  ำเพื่อกำรเพำะปลูก
ข้ำวนำปรัง ปี 2559/60 ได ้
 

  2.  ด้านการเกษตร 
    เนื่องจำกในบำงพื นที่มีปริมำณน  ำต้นทุนในอ่ำงเก็บน  ำค่อนข้ำงน้อย จึงมีควำมจ ำเป็นต้องงดกำร
จัดสรรน  ำในกำรเพำะปลูกข้ำวนำปรัง ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2559/60 ในบำงพื นที่ ประกอบกับเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์กำรผลิตพืชต่ำงๆ รวมทั้ง แผนกำรผลิตและกำรตลำดข้ำวครบวงจร ซึ่งได้ก ำหนดพื้นที่ส่งเสริมกำรปลูก
ข้ำวรอบที่ 2 จ ำนวน 6.74 ล้ำนไร่ และส่งเสริมไปปลูกพืชอื่นแทนข้ำว จ ำนวน 2.52 ล้ำนไร่  รัฐบำลจึงมีมำตรกำร
ช่วยเหลือเกษตรกร ดังนี  
   2.1 โครงการปรับเปลี ่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที ่หลากหลายฤดูนาปรัง  ปี 2560  
(กรมส่งเสริมการเกษตร)  
     มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 พฤษภำคม 2559 เห็นชอบด ำเนินงำนโครงกำรปรับเปลี่ยน
กำรปลูกข้ำวไปปลูกพืชที่หลำกหลำย ฤดูนำปรัง ปี 2560 และอนุมัติวงเงินจ ำนวน 636.25 ล้ำนบำท ให้กรมส่งเสริม
กำรเกษตรด ำเนินกำรสนับสนุนชำวนำลดรอบกำรท ำนำฤดูนำปรัง ด้วยกำรพักกำรท ำนำสลับปรับเปลี่ยนไปปลูก
พืชทำงเลือกอื่น เป็นกำรเปิดโอกำสให้กับชำวนำได้เรียนรู้กำรเพำะปลูกพืชอื่นในพื นที่นำ และให้ชำวนำมีรำย ได้
ระหว่ำงกำรลดรอบกำรท ำนำ ด ำเนินกำรในพื นที่จังหวัดลุ่มน  ำเจ้ำพระยำ 22 จังหวัด พื นที่ 300,000 ไร่ ชำวนำ 
60,000 ครัวเรือน โดยภำครัฐสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรปรับเปลี่ยนกำรปลูกข้ำวไปปลูกพืชที่หลำกหลำย ให้
ชำวนำ ครัวเรือนละไม่เกิน 5 ไร่ ๆ ละ 2,000 บำท  และเมื่อสิ นสุดระยะเวลำด ำเนินงำน พื นที่นำลดลง 300,000 
ไร่ ผลผลิตข้ำวเปลือกลดลงได้จ ำนวน 201,000 ตันข้ำวเปลือก คิดเป็นข้ำวสำรลดลงได้ จ ำนวน 132,660 ตัน 
ชำวนำมีรำยได้จำกพืชทดแทนระหว่ำงลดรอบกำรท ำนำ  และมีโอกำสเรียนรู้กำรเพำะปลูกพืชอื่นในพื นที่นำ  
เพื่อเป็นกิจกรรมทำงเลือกให้ชำวนำตัดสินใจลดรอบท ำนำในระยะยำว 
   2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  (ทดแทนการปลูกข้าวรอบ2  
ปีการผลิต 2559/60) (กรมส่งเสริมการเกษตร) 
     กรมส่งเสริมกำรเกษตร โดยควำมร่วมมือของภำคเอกชน ภำครัฐ และธกส. ได้จัดท ำโครงกำร
เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำวโพดเลี ยงสัตว์ (ทดแทนกำรปลูกข้ำวรอบ 2 ปีกำรผลิต 2559/60)  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อลดพื นที่และผลผลิตข้ำว เพิ่มพื นที่และผลผลิตข้ำวโพดเลี ยงสัตว์ รวมทั งให้เกษตรกรผู้ปลูกข้ำวได้เรียนรู้กำร
ปลูกข้ำวโพดเลี ยงสัตว์ฤดูแล้งในพื นที่นำหลังกำรเก็บเกี่ยวข้ำวนำปี อันจะน ำไปสู่กำรปรับระบบกำรปลูกข้ำวที่
ถูกต้อง มั่นคง ยั่งยืน และเพื่อให้เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึ นจำกกำรปลูกข้ำวโพดเลี ยงสัตว์ เป้ำหมำยปรับเปลี่ยน
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พื นที่ข้ำวนำปรังเป็นข้ำวโพดเลี ยงสัตว์ จ ำนวน 2,000,000 ไร่ ในเขตชลประทำน หรือแหล่งน  ำอื่นที่มีน  ำตลอด
ฤดกูำลเพำะปลูก รวม 31 จังหวัด 
   2.3  โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด (กรมพัฒนาที่ดิน) 
      กรมพัฒนำที่ดิน จัดท ำโครงกำรปลูกพืชปุ๋ยสด  เพื่อลดพื นที่กำรปลูกข้ำวในฤดูนำปรัง  
ปี 2560 และผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ส ำหรับปรับปรุงบ ำรุงดินโดยใช้พืชปุ๋ยสด พื นที่ด ำเนินกำร 200,000 ไร่ พื นที่ 
19 จังหวัดในเขตลุ่มน  ำเจ้ำพระยำ เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรจะได้รับกำรสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ต้นทุนรำยละ  
ไม่เกิน 20 ไร่ โดยปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 5 ไร่ และไถกลบ 15 ไร่ โดยส่วนที่ 1 พื นที่ที่ท ำกำรผลิตเมล็ด
พันธุ์พืชปุ๋ยสดเพื่อขำยคืนให้กรมพัฒนำที่ดิน เป้ำหมำย 50,000 ไร่  ส่วนที่ 2 พื นที่ที่ปลูกพืชปุ๋ยสดและไถกลบพืช
ปุ๋ยสด เป้ำหมำย 150,000 ไร่ 
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ภาคผนวกที่ 1 
แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2559/60 
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ภาคผนวกที่ 2 
การรายงานผลการเพาะปลูกพชืฤดูแล้ง ปี 2559/60 

 

 - คู่มือกำรบันทึกระบบรำยงำนผลกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้ง  
  ปี 2559/60 (นอกเขตชลประทำน) 
 - ค ำนิยำมศัพท์พืชฤดูแล้ง 
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คู่มือการบนัทึกระบบรายงานผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2559/60 
(นอกเขตชลประทาน) 
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  2.2 เมนู “รายงานผลฯ” เมื่อคลิกเลือกระบบจะแสดงให้บันทึกข้อมูล โดยเลือกต ำบลที่ต้องกำร
บันทึกด้ำนซ้ำยมือ ซึ่งสำมำรถค้นหำชื่อต ำบลที่ต้องกำรบันทึกแล้วคลิกเลือกหรือพิมพ์ชื่อต ำบลที่ต้องกำรบันทึก
แล้วคลิกเลือก ดังภำพหมำยเลข 1 จำกนั นท ำกำรบันทึกข้อมูลในช่อง “สัปดำห์นี ” ดังภำพหมำยเลข 2 โดยบันทึก
เฉพาะจ านวนพื้นที่ที่ปลูกเพิ่มของสัปดาห์นั้นๆ (ไม่ใช่ข้อมูลสะสม เนื่องจากระบบจะสะสมให้ โดยอัตโนมัติ) 
และคลิกปุ่มบันทึก ดังภำพหมำยเลข 3 ระบบจะท ำกำรบันทึกข้อมูลลงในระบบ 
 

 
 
  2.3 เมนู “สรุปสถำนกำรณ์ฯ” เมื่อคลิกเลือกระบบจะแสดงให้เลือก เพื่อแสดงรำยงำนสถำนกำรณ์
กำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้ง โดยมีขั นตอนในกำรเลือกเงื่อนไขของกำรแสดงรำยงำน 5 ขั นตอนดังนี  
   1. เลือกแบบกำรรำยงำน ซึ่งมีแบบรำยงำนที่ 1 และแบบรำยงำนที่ 2 ดังภำพหมำยเลข 1 
   2. เลือกสรุปผลรำยงำนซึ่งมีให้เลือก 2 ระดับ คือ ระดับจังหวัด/ลุ่มน  ำ และระดับต ำบล/อ ำเภอ 
ดังภำพหมำยเลข 2 
   3. เลือกช่วงวันที่ในกำรแสดงรำยงำน โดยคลิกเลือกวันที่เริ่มต้นถึงวันที่สิ นสุดที่ต้องกำรแสดง 
ดังภำพหมำยเลข 3 
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ค านิยามศัพท์พืชฤดูแล้ง 
 

 
 

  พืชฤดูแล้ง  หมำยถึง พืชที่ปลูกหลังจำกกำรเก็บเกี่ยวข้ำวนำปีแล้ว โดยยึดช่วงเวลำท ำกำรเพำะปลูกตั งแต่
วันที่ 1 พฤศจิกำยน ถึงวันที่ 30 เมษำยนของปีถัดไป พืชใดที่ท ำกำรเพำะปลูกก่อนหรือหลังช่วงเวลำดังกล่ำว ไม่ถือว่ำ
เป็นพืชฤดูแล้งตำมกำรรำยงำนนี   ยกเว้น จังหวัดที่อยู่ในภำคใต้ฝั่งตะวันออก ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
สงขลำ พัทลุง ปัตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส ซึ่งนับเวลำกำรปลูกพืชฤดูแล้งตั งแต่วันที่ 7 มีนำคม ถึงวันที่ 20 
มิถุนำยนของปีเดียวกัน 
  ข้าวนาปรัง หมำยถึง ข้ำวที่เกษตรกรท ำกำรเพำะปลูกอยู่ในช่วงเวลำตั งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน ถึงวันที่ 30 
เมษำยนของปีถัดไป ยกเว้น จังหวัดที่อยู่ในภำคใต้ฝั่งตะวันออก ข้ำวนำปรัง จะหมำยถึงข้ำวที่ท ำกำรเพำะปลูก
ตั งแต่วันที่ 7 มีนำคม 2559 ถึงวันที่ 20 มิถุนำยนของปีเดียวกัน โดยไม่ค ำนึงถึงช่วงเวลำเก็บเกี่ยว 
 - ข้ำวนำปรัง 1 หมำยถึง ข้ำวที่เกษตรกรท ำกำรเพำะปลูกอยู่ในช่วงเวลำตั งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559 
ถึงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2560 ยกเว้น จังหวัดที่อยู่ในภำคใต้ฝั่งตะวันออก ข้ำวนำปรัง 1 จะหมำยถึงข้ำวที่ท ำกำร
เพำะปลูกตั งแต่วันที่ 7 มีนำคม 2559 ถึงวันที่ 20 มิถุนำยนของปีเดียวกัน  
 - ข้ำวนำปรัง 2 หมำยถึง ข้ำวที่เกษตรกรท ำกำรเพำะปลูกอยู่ในช่วงเวลำตั งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2560 เป็นต้นไป 
ไม่รวมจังหวัดที่อยู่ในภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
  พืชไร่ฤดูแล้ง หมำยถึง พืชไร่ทั่วไป เช่น ข้ำวโพดเลี ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วเขียว งำ ฯลฯ ซึ่งเกษตรกร
ท ำกำรเพำะปลูกพืชต่ำงๆ เหล่ำนั น ในช่วงเวลำตำมค ำนิยำมพืชฤดูแล้ง (ระหว่ำงวันที่ 1 พฤศจิกำยน ถึงวันที่ 30 
เมษำยนของปีถัดไป)  พืชไร่ที่ไม่นับรวมเป็นพืชฤดูแล้ง คือ อ้อย มันส าปะหลัง และสับปะรด 
  พืชผักฤดูแล้ง หมำยถึง พืชผักโดยทั่วไปที่เกษตรกรท ำกำรเพำะปลูกในช่วงเวลำตำมค ำนิยำมพืชฤดูแล้ง 
  พื้นที่ในเขตชลประทาน หมำยถึง พื นที่เพำะปลูกพืชที่อยู่ในเขตโครงกำรชลประทำนของกรมชลประทำน 
และท ำกำรเพำะปลูกโดยใช้น  ำจำกระบบชลประทำน 
  พื้นที่นอกเขตชลประทาน หมำยถึง พื นที่เพำะปลูกพืชที่อยู่นอกเขตโครงกำรชลประทำนของกรมชลประทำน 
และท ำกำรเพำะปลูกโดยใช้น  ำจำกกำรสูบน  ำด้วยไฟฟ้ำ แหล่งน  ำบำดำล และแหล่งน  ำธรรมชำติหรืออื่นๆ 
 ภาคเหนือ หมำยถึง จังหวัดก ำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงรำย ตำก นครสวรรค์ น่ำน พิจิตร พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ แพร่ พะเยำ แม่ฮ่องสอน ล ำปำง ล ำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ และจังหวัดอุทัยธำน ี
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หมำยถึง จังหวัดกำฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครรำชสีมำ บุรีรัมย์ 
มหำสำรคำม ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคำย อุดรธำนี อุบลรำชธำนี มุกดำหำร 
หนองบัวล ำภู และจังหวัดอ ำนำจเจริญ 
 ภาคกลาง  หมำยถึง กรุงเทพมหำนคร จังหวัดชัยนำท นนทบุรี ปทุมธำนี พระนครศรีอยุธยำ ลพบุรี 
สระบุรี สิงห์บุรี และจังหวัดอ่ำงทอง 
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 ภาคตะวันออก หมำยถึง จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี ตรำด นครนำยก ปรำจีนบุรี ระยอง 
สมุทรปรำกำร และจังหวัดสระแก้ว 
 ภาคตะวันตก หมำยถึง จังหวัดรำชบุรี สมุทรสงครำม สมุทรสำคร นครปฐม สุพรรณบุรี เพชรบุรี 
กำญจนบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
 ภาคใต้ หมำยถึง จังหวัดกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมรำช นรำธิวำส ปัตตำนี สงขลำ ภูเก็ต ระนอง สตูล  
สุรำษฎร์ธำนี พังงำ ยะลำ ตรัง และจังหวัดพัทลุง 
 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก หมำยถึง จังหวัดนครศรีธรรมรำช พัทลุง สงขลำ ปัตตำนี ยะลำ และจังหวัดนรำธิวำส 
 ระยะเวลาอ้างอิงในการเก็บรวบรวมข้อมูล หมำยถึง ระยะเวลำที่เกษตรกรเริ่มเพำะปลูกตั งแต่วันที่ 1 
พฤศจิกำยน ถึงวันที่ 30 เมษำยนของปีถัดไปของทุกภำค ยกเว้น ภำคใต้ฝั่งตะวันออก 6 จังหวัด (จังหวัด
นครศรีธรรมรำช พัทลุง สงขลำ ปัตตำนี ยะลำ และจังหวัดนรำธิวำส) หมำยถึงระยะเวลำเริ่มเก็บข้อมูลตั งแต่วันที่ 7 
มีนำคม ถึงวันที่ 20 มิถุนำยนของปีเดียวกัน 
 

          
 
 
 



คณะท ำงำนวำงแผนกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้ง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

39 
 

แผนกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2559/60 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 3 
ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2558/59 
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ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2558/59 
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