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การพัฒนาการปลกูขาวในพื้นทีลุ่มน้ําปากพนงั 
พื้นที่ “ ลุมน้ําปากพนัง “ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,989,932 ไร ครอบคลุม 3 จังหวัด 13 

อําเภอ 75 ตําบล 1 เทศบาล 599 หมูบาน คือ พื้นที่ทั้งหมดของอําเภอปากพนัง อําเภอเชียรใหญ อําเภอหัว

ไทร อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอชะอวด อําเภอรอนพิบูลย อําเภอจุฬาภรณ กับพื้นที่บางสวนของอําเภอ

ลานสกา อําเภอพระพรหม และอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงบางสวนของอําเภอควนขนุน 

อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง และบางสวนของอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ในปจจุบันมีประชากร

โดยประมาณ 544,918 คน 137,183 ครัวเรือน ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 จํานวนตําบล หมูบาน ครัวเรือน และประชากรในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง 

จังหวัด/อําเภอ 
จํานวน 

ตําบล หมูบาน ครัวเรือน ประชากร (ราย) 

นครศรีธรรมราช 71+(1) 575 125,688 522,679 

1.   อําเภอปากพนัง 16+(1) 132 29,371 104,154 

2.   อําเภอหัวไทร 11 93 16,824 67,634 

3.   อําเภอเชียรใหญ 10 97 10,368 43,960 

4.   อําเภอชะอวด 11 81 17,653 84,806 

5.   อําเภอรอนพิบูลย 6 54 20,071 80,700 

6.   อําเภอจุฬาภรณ 6 32 9,356 30,536 

7.   อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 4 32 6,925 32,003 

8.   อําเภอพระพรหม 3 23 5,942 31,562 

9.   อําเภอเมือง 3 9 2,358 36,280 

10. อําเภอลานสกา 1 22 6,790 11,044 

พัทลุง 2 14 10,435 13,174 

1.  อําเภอควนขนุน 1 6 902 5,521 

2. อําเภอปาพะยอม 1 8 1,094 7,653 

สงขลา 2 10 1,060 9,065 

1.  อําเภอระโนด 2 10 1,060 9,065 

รวมทัง้ส้ิน 75+(1) 599 137,183 544,918 

หมายเหตุ : อําเภอปากพนังมี 1 เทศบาล 

ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช,พัทลุง,สงขลา 
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ทรัพยากรดินของพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง สามารถจําแนกตามความเหมาะสมของดิน

สําหรับดานการเกษตรกรรมได คือ ดินที่เหมาะสมสําหรับการทํานา พื้นที่ประมาณ 666,967 ไร ดินที่

เหมาะสมสําหรับปลูกไมผล-ไมยืนตน พื้นที่ประมาณ 470,260 ไร ดินที่ตองพัฒนาถึงจะเหมาะสมแกการ

ทาํการเกษตรกรรม พื้นที่ประมาณ 156,452 ไร ดินที่ไมเหมาะสมตอการทําการเกษตรกรรม พื้นที่ประมาณ 

588,175 ไร แหลงน้ํา พื้นที่ประมาณ 8,160 ไร และดินอ่ืน ๆ เชน บอเล้ียงกุง ที่อยูอาศัย เหมืองแร พื้นที่

ประมาณ 129,918 ไร 

จากขอมูลสภาพการใชที่ดินในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังของกรมพัฒนาที่ดิน พบวา ลุมน้ํา

ปากพนังมีพื้นที่ทั้งหมด 1,989,932 ไร แยกเปน พื้นที่ทํานา ประมาณ 420,901 ไร พื้นที่ปลูกพืชไร 

ประมาณ 1,347 ไร พื้นที่ปลูกไมยืนตน ประมาณ 492,470 ไร พื้นที่ปลูกไมผล ประมาณ 142,224 ไร พื้นที่

ปลูกพืชผัก ประมาณ 22,716 ไร พื้นที่ทุงหญาเล้ียงสัตวและโรงเรือน ประมาณ 2,403 ไร สถานที่เพาะเล้ียง

สัตวน้ําชายฝง ประมาณ 111,483 ไร พื้นที่ปาไม ประมาณ 341,638 ไร  พื้นที่เบ็ดเตล็ด ประมาณ 256,879 

ไร พื้นที่ชุมชน ประมาณ 154,653 ไร และพ้ืนที่แหลงน้ํา ประมาณ 43,222 ไร 

   แมน้ําปากพนังเปนแมน้ําสายหลักในพืน้ทีลุ่มน้ําปากพนงั มีตนกาํเนิดมาจากควนหนิแทน

และควนหินแกวซ่ึงเปนสวนหนึง่ของเทือกเขาบรรทัดทางดานตะวนัตกเฉียงใตของพื้นที่ลุมน้ําปากพนังไหล

จากทิศใตไปทางทิศเหนือโดยไหลผานอําเภอชะอวด อําเภอเชียรใหญ และอําเภอปากพนังไหลลงสูอาว

ปากพนงับริเวณบานปากพนัง ความยาวของลําน้าํปากพนังจากตนถงึจุดที่ไหลลงสูอาวปากพนงัยาว

ประมาณ 150 กิโลเมตร  ซึ่งลําน้าํสาขาที่เปนแหลงน้าํตนทนุของแมน้าํปากพนังที่สําคัญ ไดแก คลองลาไม 

คลองถ้ําพระ คลองรากไม คลองฆอง คลองเชียรใหญ คลองเสาธง คลองชะเมา เปนตน ซึ่งอยูทางแมน้าํ

ปากพนงัตอนบน สวนลําน้าํสาขาทางทิศตะวันออกของแมน้ําปากพนัง ไดแก คลองหวัไทร คลองทาพญา 

คลองพรุ คลองบางทราย คลองบางโค คลองบางไทรปก เปนตน 

สรุปผลการดําเนินงานสงเสริมพัฒนาการปลกูขาว ป 2537-2551 

ในการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อสนอง

พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ต้ังแตป 2537-2551 ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมพัฒนาการ

ปลูกขาวมีการดําเนินการพัฒนาออกเปน 2 ดานหลักๆ ไดแก การพัฒนาระบบชลประทาน และการพัฒนา

อาชีพและสงเสริมรายไดภาคเกษตร  

1. การพัฒนาระบบชลประทาน 

1.1 สรุปผลการดําเนินงานดานการพัฒนาระบบชลประทาน 
กรมชลประทานไดดําเนินการกอสรางระบบชลประทาน และโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ 

เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา ปญหาน้ําเค็มรุกเขาพื้นที่เพาะปลูก ปญหาอุทกภัย และปญหาน้ําประปา  

โดยไดกอสรางอาคารชลประทาน และโครงสรางพื้นฐานแลวเสร็จ ประมาณ 99.35 % สามารถใชในการ
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 1) กอสรางประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ ซึ่งกอสรางเสร็จ โดยกอสรางที่

บานบางป  ตําบลหูลอง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มีชอง

ระบายน้ํารวม 10 ชอง ขนาดกวางชองละ 20 เมตร สามารถระบายน้ําได 1,430 ลูกบาศกเมตรตอวินาที 

2) กอสรางระบบระบายน้ําสายหลักและอาคารประกอบ เนื่องจากฤดูน้ําหลาก 

ปริมาณน้ํามีมากเกินกวาประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิจะสามารถระบายน้ําไดทัน จําเปนตองเรง

ระบายน้ําออกสูทะเลเปนชวงๆ โดยการขุดคลองระบายน้ําเพิ่มเติม จํานวน 3 สาย และขุดลอกขยายคลอง

เดิม จํานวน 2 สาย พรอมกอสรางประตูระบายน้ํา 4 แหง ประกอบดวย 

    2.1) ขุดคลองระบายน้ําฉุกเฉิน เปนการขุดคลองระบายน้ําใหม ยาว

ประมาณ 5 กิโลเมตร ขนาดกนคลองกวาง 56 เมตร ลึก 3.50 เมตร พรอมกอสรางประตูระบายนํ้า ขนาด

ขนาดบานกวาง 12 เมตร สูง 5.25 เมตร จํานวน 4 ชอง สามารถระบายน้ําได 210 ลูกบาศกเมตรตอวินาที 

    2.2) ขุดคลองหนาโกฏิ เปนการขุดคลองระบายน้ําสายใหม ยาว

ประมาณ 6.467 กิโลเมตร  พรอมกอสรางประตูระบายน้ําคลองปากพนัง (เสือหึง) ขนาดบานระบายกวาง 

12 เมตร สูง 7.25 เมตร จํานวน 3 ชอง สามารถระบายน้ําได 350 ลูกบาศกเมตรตอวินาที 

    2.3) ขุดคลองชะอวด–แพรกเมือง เปนการขุดคลองระบายน้ําสายใหม 

ยาวประมาณ 26  กิโลเมตร ขนาดกนคลองกวาง 150 เมตร ลึก 5 เมตร พรอมกอสรางประตูระบายน้ํา

ขนาดบานระบายกวาง 12.50 เมตร สูง 7 เมตร จํานวน 5 ชอง สามารถระบายน้ําได 540 ลูกบาศกเมตรตอ

วินาที  พรอมทั้งกอสรางคันกั้นทรายบริเวณปากคลองยาว 300 เมตร 

 

    2.4) ขุดลอกคลองธรรมชาติ 4 สาย ไดแก คลองบางโด คลองทาพญา 

คลองบานเพิง และคลองบางไทรปก ความยาวรวม 33 กิโลเมตร พรอมกอสรางประตูระบายนํ้าขนาดบาน

ระบายกวาง 6  เมตร สูง 4.5 เมตร จํานวน 3 ชอง สามารถระบายน้ําได 130 ลูกบาศกเมตรตอวินาที 

    2.5) ขุดลอกคลองระบายน้ําหัวไทร เปนการขุดขยายคลองธรรมชาติเดิม

ใหกวางข้ึน  โดยมีขนาดกวาง 30 เมตร ลึก 4 เมตร และยาว 48.6 กิโลเมตร 

 3) กอสรางคันแบงน้ําจืด-น้ําเค็ม 

    แนวแบงเขตน้ําจืด-น้ําเค็มอยูหางจากชายทะเลประมาณ 3-5 กิโลเมตร 

ระยะทาง  91.5 กิโลเมตร เพื่อแบงเขตการประกอบอาชีพใหชัดเจน ชวยลดปญหาการขัดแยงในการใช

ทรัพยากรธรรมชาติ และงายในการควบคุมมลภาวะมิใหเกิดการเนาเสีย โดยใชแนวถนนเดิมของกรมการ

เรงรัดพัฒนาชนบท กรมทางหลวง กรมโยธาธิการ เปนสวนใหญ และมีถนนที่ตองกอสรางเพิ่มเติมอีก

ประมาณ 5 กิโลเมตร ซึ่งดําเนินการโดยกรมการเรงรัดพัฒนาชนบท สําหรับการจัดการในเขตน้ําจืด  กรม
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   4) กอสรางระบบชลประทาน 

    กรมชลประทานไดกอสรางและปรับปรุงระบบชลประทาน จํานวน 3 

โครงการหลัก เพื่อสงน้ําใหแกพื้นที่ประมาณ 521,500 ไร ประกอบดวย 

    4.1) ปรับปรุงระบบชลประทาน ดําเนินการโดยโครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษาลุมน้ําปากพนังตอนลาง โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลุมน้ําปากพนังตอนบน และโครงการสง

น้ําและบํารุงรักษานครศรีธรรมราช รวมพื้นที่ประมาณ 480,000 ไร แบงเปนระบบสงน้ําแบบสูบน้ําดวย

เคร่ืองสูบน้ําขนาดเล็กของเกษตรกร (MD1-MD8) พื้นที่ 439,100 ไร และระบบสงน้ําดวยเคร่ืองสูบน้ําขนาด

ใหญของกรมชลประทาน (MC1-MC2) พื้นที่ 40,900 ไร ซึ่งดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ 100 % แตในพื้นที่ 

MC2 ยังไมสามารถใชงานเครื่องสูบน้ําขนาดใหญไดเนื่องจากอยูระหวางข้ันตอนการตัดสินคดีความของ

ศาลปกครอง ในระยะนี้กรมชลประทานจึงใหการสนับสนุนเครื่องสูบน้ําขนาด 24 นิ้ว จํานวน 2 เคร่ือง เพื่อ

ชวยสูบน้ําในพื้นที่ MC 2 ใหกับเกษตรกร 

    4.2) กอสรางระบบชลประทานฝายไมเสียบสวนขยาย โดยกอสรางคลอง

สงน้ําแบบเหมืองฝาย ขยายจากระบบชลประทานฝายไมเสียบเดิมอีก 24,000 ไร จากเดิมกอสรางแลว 

35,000  ไร รวมเปน 59,000 ไร 

    4.3) กอสรางระบบชลประทานทายอางเก็บน้ําหวยน้ําใส โดยกอสราง

ระบบสงน้ําโดยทอบริเวณนิคมสรางตนเองควนขนุน พื้นที่ 17,500 ไร 

1.2 ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการพัฒนาระบบชลประทาน 
1) สามารถปองกันน้ําเค็มจากทะเลที่จะไหลเขาไปในแมน้ําปากพนังและลําน้ําสาขาได

อยางสมบูรณ ทําใหมีน้ําจืดสําหรับใชเพื่ออุปโภค-บริโภค และการเกษตรตลอดทั้งป 

2) มีแหลงเก็บกักน้ําจืดในลําน้ําปากพนังและลําน้ําสาขา จํานวน 70 ลานลูกบาศกเมตร

ตอป และในฤดูแลงจะมีน้ําซับจากตนน้ําไหลลงสูลําน้ําปากพนังและลําน้ําสาขา ซึ่งสามารถนํามาใชไดอีก 

80 ลานลูกบาศกเมตร สามารถสงน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค และทําการเกษตรในฤดูฝนพื้นที่ประมาณ 

500,000 ไร และในฤดูแลงสามารถสงน้ําสามารถสนับสนุนน้ําจืดใหราษฎรปลูกพืชไดในพื้นที่ 200,000 ไร 

ซึ่งกอนกอสรางโครงการสามารถทําการเกษตรไดเพียง 20,000 ไร 

3) แบงเขตน้ําจืดและน้ําเค็มที่ชัดเจนสามารถขจัดปญหาความขัดแยงระหวางเกษตรกร

ผูเล้ียงกุงกุลาดํา และเกษตรกรที่ใชน้ําจืดเพื่อทําการเกษตรอ่ืน ตลอดจนชวยลดปญหาผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมที่เกิดจากการที่น้ําเค็มทําความเสียหายไปยังพื้นที่นาขาว 
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  4) สามารถลดพื้นที่น้ําทวมและลดระยะเวลาในการระบายนํ้าออกจากพ้ืนที่ที่เกิดอุทกภัย

เนื่องจากไดทําการขุดคลองระบายน้ําพรอมทั้งสรางประตูระบายน้ําเพิ่มเติม จึงทําใหน้ําไหลลงสูทะเลได

สะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน ซึ่งชวยบรรเทาปญหาน้ําทวมขังพื้นที่เกษตรกรรมใน 3 อําเภอ คือ  ปากพนัง เชียร

ใหญ และหัวไทร โดยในป 2531 ชวงฝนตกหนักในเดือนพฤศจิกายนจะมีน้ําทวมขังประมาณ 1-3 เดือน 

และหลังจากกอสรางโครงการแลวสามารถลดระยะเวลานํ้าทวมขังจาก 3 เดือน เหลือเพียง 15 วัน และ

ระดับน้ําทวมขังลดลงจากเดิมประมาณ 0.5-1 เมตร เนื่องจากระบบระบายน้ํามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

  5) ควบคุมระดับน้ําในพรุดวยการจัดทําทํานบช่ัวคราว และควบคุมระดับน้ําใหอยูที่ระดับ 

+0.3 ม.รทก. ซึ่งสามารถชวยลดปญหาการเกิดดินเปร้ียว น้ําเปร้ียว และไฟไหมปาพรุได 

2. การพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดภาคเกษตร 

การพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดภาคเกษตรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ เร่ิมต้ังแตป 2537 โดยไดรับงบประมาณจาก กปร. ตอมาไดเร่ิมจัดทําแผนแมบท

จัดระบบน้ําเค็มเพื่อการเพาะเล้ียงกุงทะเลพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ป 2540-2544 

แผนพัฒนาการเกษตรโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ป 2540-2544 

แผนพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดใหแกราษฎรในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ป 2545-2549 และแผนพัฒนาการปลูกขาวในเขตปลูกขาวเพื่อการคา ป 2550-2551 ซึ่ง

สามารถสรุปผลการดําเนินการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดภาคเกษตรในภาพรวมไดดังนี้ 

2.1 การจัดรูปท่ีดิน การปรับปรุง ฟนฟู และบํารุงดิน 
  1) กอสรางระบบการจัดรูปที่ดิน พื้นที่ 14,834 ไร 

  2) สงเสริมการใชสารอินทรียในการฟนฟูดิน พื้นที่ 176,995  ไร 

  3) จัดระบบโครงสรางการพัฒนาที่ดิน โดยการปรับรูปแปลงนา พื้นที่ 5,019.25 ไร 

  4) ปรับปรุง และพัฒนาพื้นที่ดินเปร้ียวจัด พื้นที่ 89,534 ไร 

  5) ปรับปรุงพื้นที่ดินเค็ม พื้นที่ 4,000 ไร 

  6) ปรับปรุงฟนฟูพื้นที่นากุงราง พื้นที่ 1,871 ไร 

  7) ปรับปรุงพื้นที่ดินเปร้ียวเพื่อปลูกปาลมน้ํามัน พื้นที่ 7,587 ไร 

  8) ผลิตและปลูกหญาแฝก จํานวน 3,507,500 กลา 

  9) กอสรางแหลงน้ําและระบบควบคุมน้ํา จํานวน 44  แหง 

  10) กอสรางโรงปุยอินทรีย จํานวน 4 โรง 

11) ฟนฟูพื้นที่นารางเพื่อปลูกขาว พื้นที่ 60,322 ไร 

2.2 การพัฒนาการผลิตขาว 
1) การศกึษา และทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ พืน้ที่ทดสอบ 486 ไร   
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   1.1) การทดสอบเทคโนโลยีดานพันธุและชวงการปลูกที่เหมาะสม ซึ่งผลการ

ทดสอบไดพันธุขาวที่แนะนําใหเกษตรกรปลูกในพื้นที่ดังนี้  

(1) พันธุขาวไวตอชวงแสง ปลูกไดปละ 1 คร้ังในฤดูนาป ไดแกพันธุ

เล็บนกปตตานีปลูกเดือนกันยายน เก็บเกี่ยวเดือนกุมภาพันธ ผลผลิตเฉล่ีย 400–455 กิโลกรัมตอไร พันธุ

เฉ้ียงพัทลุง พันธุสังขหยดพัทลุง ปลูกเดือนตุลาคม เก็บเกี่ยวเดือนกุมภาพันธ ผลผลิตเฉล่ีย  407-410 

กิโลกรัมตอไร พันธุปราจีนบุรี2 สามารถปลูกไดในพื้นที่นาลึก ปลูกเดือนตุลาคม เก็บเกี่ยวเดือนกุมภาพันธ 

ผลผลิตเฉล่ีย 517 กิโลกรัมตอไร พันธุขาวขาวดอกมะลิ105 และ กข.15 ชวงปลูกวันที่ 25 ธันวาคม-15 

มกราคม เก็บเกี่ยววันที่ 15 เมษายน ผลผลิตเฉล่ีย 415 กิโลกรัมตอไร   

(2) พันธุขาวไมไวตอชวงแสง ปลูกไดทั้งปในพื้นที่ที่สามารถจัดการน้ํา

ได ชวงปลูกที่เหมาะสมที่สุด คือ ปลูกเดือนมิถุนายน เก็บเกี่ยวเดือนกันยายน และปลูกเดือนมกราคม   เก็บ

เกี่ยวเดือนเมษายน ไดแก พันธุชัยนาท1 ปทุมธานี1 สุพรรณบุรี2 พิษณุโลก2 กข.29 กข.31 และ กข.37 

อายุเก็บเกี่ยว 105-120 วัน ผลผลิตเฉล่ีย 600–800 กิโลกรัมตอไร 

1.2) การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตขาว ซึ่งผลการทดสอบไดเทคโนโลยีการผลิต

ขาว ดังนี้ 

   (1) อัตราการใชเมล็ดพันธุขาว 20 กิโลกรัมตอไร เหมาะสมสําหรับการทํา

นาโดยวิธีหวานน้ําตม 

   (2) การผลิตขาวอินทรียพันธุ สังขหยดพัทลุง ใหผลผลิตเฉล่ีย 404 

กิโลกรัมตอไร 

   (3) การทํานาในพื้นที่นารางโดยวิธีการหวานน้ําตมเหมาะสมมากกวา

การทํานาโดยวิธีการหวานขาวแหง 

   (4) การใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินใหผลผลิตเฉลี่ยตอไรสูงกวา

วิธีการใชปุยเคมีของเกษตรกร 

1.3) การวิจัย ศึกษา และทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่บานเนินธัมมัง 

(พื้นที่ที่มีปญหาดินเปร้ียวที่ไดรับการปรับปรุง น้ําทวมขัง และวัชพืชหนาแนน เกษตรกรไมมีขาวบริโภค) ซึ่ง

ผลการวิจัย ศึกษา และทดสอบไดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาการผลิตขาวที่ยั่งยืน ดังนี้ 

   (1) พันธุขาวที่ทดสอบ ไดแก พันธุสุพรรณบุรี2 ชวงปลูกเดือนมิถุนายน 

เก็บเกี่ยวเดือนกันยายน ผลผลิตเฉล่ีย  665  กิโลกรัมตอไร 

   (2) อัตราการใชเมล็ดพันธุขาว 25 กิโลกรัมตอไร เหมาะสมกับการทํานา

โดยวิธีหวานน้ําตม ซึ่งสามารถใหผลผลิตสูงเนื่องจากแขงขันกับวัชพืชไดดี 

   (3) พัฒนาการผลิตขาวเพื่อใหเกษตรกรปลูกขาวไดอยางยั่งยืน โดย

สนับสนุนเมล็ดพันธุขาวพันธุสุพรรณบุรี1 สุพรรณบุรี2 ชัยนาท1 ปทุมธานี1 และพันธุพัทลุง จํานวน 12 ตัน 
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2) การสงเสรมิและพัฒนาการผลิตขาว 
   2.1) ผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดี ไดแก พันธุชัยนาท1 พัทลุง ปราจีนบุรี2 เล็บนก

ปตตานี  สังขหยดพัทลุง แกนจันทร และ กข.7 จํานวน 74.35 ตัน พรอมทั้งกระจายพันธุขาวสูเกษตรกรพื้นที่

ปลูก 4,522 ไร  เกษตรกร 354 ราย ติดตามใหคําแนะนําเทคโนโลยีการผลิตขาวต้ังแตปลูกจนกระทั่งเก็บ

เกี่ยว เกษตรกรสามารถผลิตขาวไดผลผลิตเฉลี่ย 567 กิโลกรัมตอไร (ป2551) ซึ่งผลผลิตที่ไดสวนใหญ

นําไปจําหนายเปนรายได และเก็บไวทําพันธุบางสวน 

   2.2) สงเสริมการใชเมล็ดพันธุขาวพันธุดี ไดแก พันธุชัยนาท1 ปทุมธานี1 สุพรรณบุรี

60  สุพรรณบุรี90 เฉ้ียงพัทลุง เล็บนกปตตานี และสังขหยดพัทลุง พื้นที่ 417,240 ไร เกษตรกร 50,515 ราย 

   2.3) ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุขาวพันธุดีชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนาย 

ไดแก พันธุชัยนาท1 และปทุมธานี1 จํานวน 1,822.04 ตัน 

   2.4) จัดต้ังศูนยขาวชุมชน จํานวน 10 ศูนย พื้นที่แปลงผลิตเมล็ดพันธุ 2,000  ไร 

เพื่อผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดี ไดแก พันธุชัยนาท1 ปทุมธานี1 สังขหยดพัทลุง เฉ้ียงพัทลุง และเล็บนก

ปตตานี  โดยเมล็ดพันธุขาวที่ผลิตไดจะกระจายในชุมชน จํานวน 350 ตัน พื้นที่ปลูก 23,000 ไร 

   2.5) สนับสนนุรถไถพรอมอุปกรณ อุปกรณกอสรางโรงสีขาว และเคร่ืองสีขาว

พรอมอุปกรณ ใหแกศูนยขาวชุมชน จํานวน 5 ศูนย เพื่อสนับสนนุการผลิตขาวของศูนยขาวชุมชน   

   2.6) ตรวจรับรองแปลงผลิตเมล็ดพันธุขาวของศูนยขาวชุมชน จํานวน 10 ศูนย  

และตรวจรับรองเมล็ดพันธุขาวของศูนยขาวชุมชน (GAP SEED) จํานวน 2 ศูนย ซึ่งเมล็ดพันธุขาวที่ผาน

เกณฑจํานวน 70 ตัน 

   2.7) ตรวจรับรองการผลิตขาวตามระบบ GAP GRAIN ของเกษตรกร จํานวน 

253 แปลง พื้นที่ 232 ไร ซึ่งผานการรับรอง จํานวน 17 แปลง พื้นที่ 77 ไร แยกเปนในพื้นที่จังหวัด

นครศรีธรรมราช 4 แปลง พื้นที่ 31 ไร และในพ้ืนที่อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 13 แปลง พื้นที่ 46 ไร 
3) การพัฒนาชาวนา 

   3.1) อบรมถายทอดเทคโนโลยีใหกับชาวนาทั่วไป จํานวน 57,210 ราย 

   3.2) อบรมชาวนาผูผลิตเมล็ดพันธุขาวตามระบบโรงเรียนเกษตรกร จํานวน 199 

ราย จาํนวน 80 คร้ัง (8 คร้ังตอศูนย) 

   3.3) อบรมชาวนาช้ันนํา จํานวน 50 ราย 

   3.4) อบรมชาวนามืออาชีพ จํานวน 500 ราย 

   3.5) สรางเครือขายการกระจายเมล็ดพันธุขาว จาํนวน 2 คร้ัง 

สรุป ผลจากการพัฒนาการผลิตขาวต้ังแตป 2537-2551 พบวาผลผลิตเฉลี่ยขาวนาปเพิ่มข้ึน

จาก 317 กิโลกรัมตอไร ในป 2537 เปน 576 กิโลกรัมตอไร ในป 2551 
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การสงเสริมกิจกรรมเกีย่วกับการพัฒนาขาวครบวงจรตามแนวพระราชดําร ิ
(ดําเนินการโดยสํานกังานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช) 

 
1. ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
 1.1 โครงการบูรณาการผลิตขาวเพื่อการคาแบบครบวงจรของชุมชน ป 2550 โดยไดรับการ

สนับสนนุงบประมาณจากสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน 730,000 บาท ซึง่ไดดําเนนิ

กิจกรรมจัดซื้อพัสดุการเกษตร จํานวน 3 รายการ ดังนี ้

  1) รถฟารมแทรกเตอรพรอมอุปกรณขนาด 45 แรงมา จํานวน 1 คัน 

  2) เคร่ืองสีขาวและอุปกรณ จํานวน 1 ชุด 

  3) อุปกรณกอสรางโรงสีขาว จํานวน 1 ชุด 

โดยสนับสนุนพัสดุดังกลาวใหแกศูนยขาวชุมชน จํานวน 1 ศูนย คือ ศูนยขาวชุมชนหมูที ่9 ตําบลทอง

ลําเจียก อําเภอเชียรใหญ 
2. ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 2.1 โครงการบูรณาการผลิตขาวเพื่อการคาแบบครบวงจรของชุมชน ป 2551 โดยไดรับการ

สนับสนนุงบประมาณจากสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน 5,000,000 บาท ซึ่งได

ดําเนนิกิจกรรมจัดซื้อพัสดุการเกษตร จาํนวน 3 รายการ ดังนี ้

  1) รถฟารมแทรกเตอรพรอมอุปกรณขนาด 45 แรงมา จํานวน 5 คัน 

  2) เคร่ืองสีขาวและอุปกรณ จํานวน 5 ชุด 

  3) อุปกรณกอสรางโรงสีขาว จํานวน 5 ชุด 

โดยสนับสนุนพัสดุดังกลาวใหแกศูนยขาวชุมชน จํานวน 5 ศูนย ดังนี ้

 1) ศูนยขาวชุมชนหมูที ่17 ตําบลทาเรือ อําเภอเมือง 

 2) ศูนยขาวชุมชนหมูที ่3 ตําบลบานราม อําเภอหัวไทร 

 3) ศูนยขาวชุมชนหมูที ่11 ตําบลปาระกาํ อําเภอปากพนัง 

 4) ศูนยขาวชุมชนหมูที ่3 ตําบลหูลอง อําเภอปากพนัง 

 5) ศูนยขาวชุมชนหมูที ่9 ตําบลเชียรเขา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
3. ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 3.1 โครงการสงเสริมการผลิตขาวพนัธุดีจงัหวัดนครศรีธรรมราช เฉพาะพ้ืนทีน่ํารองตําบลการะเกด 

อําเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยไดรับการสนับสนนุงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2552 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพือ่กรณีฉุกเฉินหรือจําเปนสําหรับรัฐมนตรีประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี จํานวน 1,500,000 บาท เพื่อจัดซื้อเมล็ดพันธุขาวพันธุปทุมธานี 1 จํานวน 75,000 กิโลกรัม

สนับสนนุใหเกษตรกรนําไปทําเปนเมล็ดพนัธุขาวที่ใชปลูกในพืน้ที่ จาํนวน 10,000 ไร ขณะนี้อยูระหวางการ

จัดซื้อเมล็ดพนัธุขาว ( อยูระหวางการตรวจรับพนัธุขาว ) 
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สรุปผลการดําเนินการพฒันาการผลติขาว ป 2552 
 (ดําเนนิการโดยศูนยวจิัยขาวนครศรีธรรมราช) 

 

งบประมาณ   4,545,670          บาท       เบิกจาย         4,420,087.8  บาท  คิดเปน 97.24  เปอรเซ็นต 

 งบปกติ  1,515,670 บาท จํานวน  6 โครงการ 

 งบกปร.  2,530,000 บาท จํานวน  1 โครงการ 

 งบจังหวัด 500,000 บาท จํานวน  1 โครงการ 

งบปกติ      1,515,670 บาท    เบิกจาย   1,514,782.8   บาท         คิดเปน     99.94 %  

1.  โครงการสาธิตเทคโนโลยีการผลิตขาวที่ถกูตองและเหมาะสม  งบประมาณ  450,000  บาท เบิกจาย 

450,000  บาท 

 จัดทําแปลงสาธิตเทคโนโลยีการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน  จํานวน  15  แปลง  150  ไร 

 เขตปลูกขาวเพื่อการคา  จาํนวน  10  แปลง  100  ไร 

 เขตปลูกขาวเพื่อบริโภค  จํานวน  5  แปลง  50  ไร 

สรุป  วิธกีารใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินไดผลผลิตสูงกวาวธิีเกษตรกร 23-128 กิโลกรัมตอไรคิดเปน  

2.2-26.83  เปอรเซ็นต  และไดกําไรสุทธิ  สูงกวาวธิีเกษตรกร 4-923.4 บาท คิดเปน 0.05 – 34.25  

เปอรเซ็นต 

 -   เขตปลูกขาวเพื่อการคาวิธีการใชปุยเคมีตามคาวเิคราะหดินไดผลผลิต 605-1,066  กิโลกรัมตอ

ไร  ผลผลิตเฉลี่ย  800 กิโลกรัมตอไร  วิธกีารเกษตรกรไดผลผลิต  477-1,043  กิโลกรัมตอไร ผลผลิตเฉล่ีย 

728  กิโลกรัมตอไร วิธีการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินไดผลผลิตสูงกวาวธิีเกษตรกร 23-128 กิโลกรัมตอ

ไร หรือคิดเปน 2.2-26.83 เปอรเซ็นต  ไดกําไรสุทธิสูงกวาวธิีเกษตรกร 4-923.4 บาท หรือคิดเปน 0.05-

26.69 เปอรเซ็นต 

 -   เขตปลูกขาวเพื่อบริโภควธิีการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินไดผลผลิต  247-742  กิโลกรัมตอไร  

ผลผลิตเฉล่ีย  518  กิโลกรัมตอไร  วธิีการเกษตรกรไดผลผลิต  221-646  กโิลกรัมตอไร  ผลผลิตเฉล่ีย 450  

กิโลกรัมตอไร  วิธีการใชปุยเคมีตามคาวเิคราะหดินไดผลผลิตสูงกวาวิธเีกษตรกร 26-96 กิโลกรัมตอไร หรือ

คิดเปน 11.76-16.98 เปอรเซ็นต  และไดกําไรสุทธิสูงกวาวิธีเกษตรกร 387.6-811.3 บาท คิดเปน 8.43-

34.25 เปอรเซ็นต 

 จากผลการวิเคราะหดินจะเห็นไดวาบางแปลงขาดธาตุอาหารโพแทสเซียม โดยปกติตามคําแนะนาํ

ของการใชปุยเคมีในนาดินเหนยีวจะไมแนะนําใหใสปุยโพแทสเซียมเนื่องจากธาตุโพแทสเซียมมมีากในดิน

เหนยีว แตจากการทํานาติดตอกันอยางตอเนื่อง ทาํใหปริมาณธาตุอาหารโพแทสเซียมลดลง  ดังนัน้เพื่อให

เกิดประสิทธิผลและเกิดการคุมทุนในการทํานาขาว เกษตรกรควรจะเก็บดินวเิคราะหปริมาณธาตุอาหารใน

ดิน และใสปุยตามคําแนะตามคาวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารในดิน 
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 1.  สํารวจและติดตามปริมาณของแมลงศัตรูขาวที่สําคัญ  ในแปลงนาเฝาระวังในศูนยวิจัยขาว

นครศรีธรรมราช  ปลูกขาวจํานวน  3  พนัธุ คือพันธุ กข37   ชยันาท 1 และปทมุธาน ี 1  ทําการ

ตรวจนับแมลงทุกสัปดาหหลังจากอายุขาว 18 วนัจาํนวน 12 คร้ังตลอดฤดูปลูก  พบวา  มีจาํนวน

แมลงสิง เกนิระดับเศรษฐกิจ  ในระยะขาวเปนน้าํนม ในขาวพนัธุ กข37  และปทมุธานี 1 สวน

แมลงศัตรูขาวชนิดอ่ืน ๆ พบนอย และพบศัตรูธรรมชาติในแปลงนา 

 2.  ตรวจนับประชากรของแมลงศัตรูขาวและแมลงศัตรูธรรมชาติจากกบัดักแสงไฟภายในศูนยวิจัย

ขาวนครศรีธรรมราช พบปริมาณแมลงศัตรูขาวไมมากนกัและพบแมลงศัตรูธรรมชาติ โดยพบเพล้ีย

กระโดดสีน้ําตาลมากที่สุดในเดือนกมุภาพันธ จาํนวน 251 ตัว รองลงมาเดือน กนัยายน จาํนวน 

239 ตัว  จํานวนแมลงทัง้ป 1,258 ตัว  เพล้ียจักจ่ันสีเขียวพบมากเดือนสิงหาคม จาํนวน 807 ตัว 

จํานวนแมลงทั้งป 1,715 ตัว แมลงหลาพบมากที่สุดในเดือนกันยายน  จํานวน  928 ตัว จํานวน

แมลงทัง้ป 1,415 ตัว แมลงสงิพบมากในเดือนสิงหาคม จาํนวน  103 ตัว ทัง้ปจาํนวน 177 ตัว  พบ

มวนเขียวดูดไขซึ่งเปนศัตรูธรรมชาติ มีปริมาณทัง้ป จาํนวน  152  ตัว  นอกจากนีย้ังพบศัตรู

ธรรมชาติชนิดอ่ืน ๆ เชน ดวงกนกระดก ดวงดิน  มวนเพชรฆาต  เปนตน 

  เปนทีน่าสังเกตวาแมลงศัตรูขาวจะพบมากที่กับดักแสงไฟ  2 ชวงคือ เดือนกมุภาพันธ -

มีนาคม และเดือนสิงหาคม – กันยายน ซึ่งเปนชวงที่ขาวสุกแกและเก็บเกี่ยว แสดงวาแมลงอพยพ

ออกจากแปลงนาพรอมเคล่ือนยายไปสูแหลงอาหารใหม 

3.  โครงการสงเสริมการลดตนทนุการผลิตขาวและกําจัดวัชพืชแบบบูรณาการ งบประมาณ 416,600 บาท 

เบิกจาย  416,380  บาท 

1.  จัดทําแปลงลดตนทนุการผลิตขาว  พืน้ที ่20 ไร โดยใชเทคโนโลยีการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะห

ดิน   ผลการดําเนนิการ พบวา วิธกีารใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินไดผลผลิต 962  กโิลกรัม

ตอไร สูงกวาวิธีเกษตรกร 13.04  เปอรเซ็นต ซึง่ไดผลผลิต 851 กิโลกรัมตอไรและไดกําไร

มากกวาวิธีเกษตรกร 254  บาทตอไร 

2.  จัดทาํแปลงเรียนรูการกาํจัดวัชพืชแบบผสมผสาน พื้นที่ 12  ไร  โดยใชสารกําจัดวัชพืชช่ือ

สามัญ บิวทาคลอร + โพรพานิล ชื่อการคา “ซาเลนจ” จาํนวน 1 คร้ัง หลังจากหวานขาว 8 วัน 

หลังจากใชสารกําจัดวัชพืช 10 วันจงึนาํน้าํเขานาและรักษาระดับน้ําใหคงที่ระดับ 5-10 

เซนติเมตร ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน ผลการดําเนินการ พบวา สารกําจัดวชัพืชสามารถ

ควบคุมวัชพืชไดแกหญาขาวนกและหญาหนวดปลาดุกไดดีไดผลผลิตขาว1,062 กิโลกรัมตอไร 

4.  โครงการนคิมการเกษตรขาว  งบประมาณ  130,000  บาท  เบิกจาย  129,928  บาท 

  ภายในโครงการนิคมการเกษตรขาวไดดําเนินการจัดทําเวทีชมุชน  จํานวน 2 คร้ัง จาง

เหมาเจาหนาที่ปฏิบัติงาน จํานวน 2 ราย และจัดงานรณรงคเผยแพรเทคโนโลยีการลดตนทุน
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5.  โครงการตรวจรับรอง GAP ขาวสําหรับบริโภค  งบประมาณ  239,070 บาท เบิกจาย 238,980.80  บาท 

 ไดดําเนินการตรวจรับรองแปลงจํานวน 300 แปลง จังหวัดสงขลา (อ.กระแสสินธุ อ.สิงหนคร 

อ.รัตภูมิ อ.สทงิพระ) จํานวน 50 แปลง  ผานมาตรฐาน GAP 27 แปลง พืน้ที ่207 ไร จังหวัด

นครศรีธรรมราช (อ.ชะอวด อ.หัวไทร อ.ปากพนงั อ.เมือง อ.เฉลิมพระเกียรติ) จาํนวน 250 

แปลง ผานมาตรฐาน GAP 124 แปลง  พืน้ที ่ 1,770 ไร 

6.  โครงการจดังานรณรงคขาวลุมน้ําปากพนงั  งบประมาณ  200,000 บาท  เบิกจาย  199,958 บาท   

  จัดงานรณรงคขาวลุมน้ําปากพนัง จํานวน 1 คร้ัง ในวันที่ 28 กันยายน  2552 ณ ศูนยขาว

ชุมชนหลัก ม.3 ต.ปาระกาํ อ.ปากพนงั จ.นครศรีธรรมราช เกษตรกรรวมงาน จํานวน 600   

งบกปร.   งบประมาณ  2,530,000  บาท เบิกจาย   2,525,169    บาท คิดเปน 99.81  เปอรเซ็นต 

1.  โครงการฟนฟกูารผลิตขาวตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง 

 พัฒนาศูนยขาวชุมชนหลกั  1  ศูนย   โดยการสนับสนุน 

  1.  จัดทําลานตากขาว พืน้ที ่800  ตารางเมตร  จํานวน  1  ลาน 

  2.  จัดทําโรงเก็บเมล็ดพนัธุขนาด 100  ตารางเมตร  จาํนวน  1 โรง 

  3.  เคร่ืองเย็บกระสอบ  1 เคร่ือง 

  4.  เคร่ืองคัดทาํความสะอาดขนาด 500  กก./ชม. 

 พัฒนาศูนยเรียนรูการผลิตขาวและพัฒนาชาวนา 

  1.  จัดทําอาคารศูนยเรียนรู  1  อาคาร 

  2.  จัดทําแปลงเรียนรูการผลิตขาวพนัธุชัยนาท 1 จาํนวน 20 ไร  ใสปุยเคมีตามคําแนะนํา    

ดูแลรักษาแปลง ควบคุมระดับน้ํา กําจัดวชัพืช และกําจัดขาวปน ไดผลผลิตขาว 798 กิโลกรัมตอไร 

  3.  จัดงานวนัรณรงค สาธติการผลิตขาวปากพนงั จํานวน 1 คร้ัง ในวนัที ่ 28 กนัยายน 

2552 มีกิจกรรมนิทรรศการองคความรูการผลิตขาว การแปรรูปขาว สาธิตการทํานาแบบปกดํา  

และโยนกลามเีกษตรกรรวมกิจกรรมจํานวน  600  ราย 

งบจังหวัด งบประมาณ  500,000  บาท        เบิกจาย     380,136  บาท  คิดเปน  76.03  เปอรเซ็นต 

1.  โครงการสงเสริมเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตขาวจังหวัดแปลงเรียนรูการผลิตขาวอินทรีย 

  ดําเนนิการจัดทําแปลงเรียนรูการผลิตขาวอินทรีย จาํนวน 2 แปลง พืน้ที่ 50 ไร ดําเนินการ

ที่ ม. 3 ต. ขนาบนาก อ. ปากพนงั จาํนวน  25 ไร และ ม. 10 ต. เชยีรเขา อ. เฉลิมพระเกียรติ 

จํานวน  25  ไร  ปลูกขาวพันธุชัยนาท 1  ผลผลิตขาวที ่ม. 3 ต. ขนาบนาก อ.ปากพนงั จาํนวน  

11,060 กิโลกรัม ผลผลิตเฉล่ีย 442.40  กิโลกรัมตอไร  และม. 10 ต. เชียรเขา อ. เฉลิมพระเกยีรติ

ไดผลผลิต 18,590 กิโลกรัม  ผลผลิตเฉล่ีย  744  กิโลกรัมตอไร 
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สรุปผลการดําเนินการพฒันาการผลติขาว ถึงป 2552 
(ดําเนินการโดยสํานกังานสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช) 

   ในสวนของสํานักงานสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช  เมื่อหนวยงานซ่ึงมีหนาที่รับผิดชอบ

ในการปรับปรุงปจจัยพื้นฐาน  เชน  การพัฒนาที่ดินการจัดระบบชลประทาน  ไดดําเนินการเสร็จแลวซ่ึง

อาจเรียกวาดินดี   น้ําดี   ก็ตองดําเนินการแนะนําสงเสริมสหกรณในพื้นที่ซึ่ งมีสหกรณ   จํานวน                  

40  สหกรณ  จํานวนสมาชิก  19,839  ราย  และกลุมเกษตรกร  จํานวน  59  กลุม  สมาชิก  4,089  ราย                 

เพื่อปรับปรุงระบบการผลิตของสมาชิกและพัฒนาโครงสรางการตลาด  เพื่อสรางความเขมแข็งใหแก

สถาบันเกษตรกรเพื่อยกระดับราคา  เพิ่มรายได  ใหแกสมาชิกสหกรณและเกษตรกรทั่วไปโดยดําเนิน

กิจกรรม  ดังนี้ 

  1.  การบูรณาการโดยไดรวมกับหนวยงานตาง ๆ  ในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาพื้นที่ลุมน้ํา

ไมวาจะเปนสหกรณกลุมเกษตรกรและกลุมอาชีพในพื้นที่เพื่อดําเนินกิจกรรมการวางแผนและปฏิบัติงานให

เปนไปตามเปาหมายตามวัตถุประสงคของโครงการ 

  2.  ใหคําแนะนําสงเสริมในการดําเนินกิจการของสหกรณ/กลุมเกษตรกรในพื้นที่ 

  3.  ดําเนินการประสานของบประมาณสนับสนุนใหแกสหกรณ  ดังนี้ 
  ปงบประมาณ  พ.ศ.  2550 
  สนับสนุนอุปกรณการตลาดสหกรณการเกษตรเชียรใหญ  จํากัด  เปนเงิน  1,750,000  บาท  

ดังนี้ 

  -  เคร่ืองชั่ง  ขนาด  50  ตัน    จํานวน  1  เคร่ือง 

  -  ลานตาก  ขนาด  1,600  ตารางเมตร   จํานวน  1  แหง 
ปงบประมาณ  พ.ศ.  2552 
  สนับสนุนอุปกรณการตลาดขาวใหแกสหกรณ  2  สหกรณ  เปนเงิน   17,770,000  บาท 

  1.  สหกรณการเกษตรปากพนัง  จํากัด  จํานวน  7  รายการ  เปนเงิน  9,990,000  บาท  

ดังนี้ 

  1.  เคร่ืองชั่ง  ขนาด  50  ตัน  จํานวน  1  เคร่ือง 

  2.  ฉาง  ขนาด  500  ตัน   จํานวน  1  หลัง 

  3.  ลานตาก  ขนาด  1,600  ตร.ม. จํานวน  1  ลาน 

  4.  รถตัก      จํานวน  1  คัน 

  5.  รถบรรทุก  6  ลอ     จํานวน  1  คัน 

  6.  รถยก  ขนาด  2  ตัน   จํานวน  1  คัน 

  7.  อุปกรณตรวจสอบคุณภาพขาวเปลือก จํานวน  1  เคร่ือง 

  2.  สหกรณการเกษตรเชียรใหญ  จํากัด  จํานวน  6  รายการ  เปนเงิน  7,780,000  บาท  

ดังนี้ 
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  1.  อุปกรณตรวจสอบคุณภาพขาวเปลือก  จํานวน  1  เคร่ือง 

  2.  รถตัก    จํานวน  1  คัน 

  3.  ฉางขาว  ขนาด  500  ตัน    จํานวน  1  หลัง 

  4.  รถบรรทุก  6  ลอ     จํานวน  1  คัน 

  5.  รถยก  ขนาด  2  ตัน     จํานวน  1  คัน 

  6.  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด  6 x 165  เมตร  จํานวน  1  แหง 

   
ผลสําเร็จของงาน 
  สหกรณไดดําเนินการกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว  และไดเขาไปแนะนําสงเสริมโดยให

สหกรณใชประโยชนจากอุปกรณการตลาดอยางเต็มที่ 

  สหกรณการเกษตรเชียรใหญ  จํากัด  ไดดําเนินการใชประโยชนจากอุปกรณการตลาด          

โดยการรวบรวมขาวเปลือกและปาลมน้ํามันของสมาชิก  ดังนี้   

  ขาวเปลือก 

  สหกรณไดรวบรวมขาวเปลือกจากสมาชิกสหกรณ  จํานวน  57  ราย  โดยมีขาวพันธุ

ชัยนาท 1  ประมาณ  70 %  พันธุพิษณุโลก 2  ประมาณ  20 %  และมีขาวสุพรรณบุรี  10 % ปริมาณ

ขาวเปลือก         ที่รวบรวม  906.7  ตัน  มูลคา  6,986,647  บาท  เฉล่ียราคาตันละ  7,705  บาท 

สหกรณการเกษตรปากพนัง  จํากัด  ซึ่งไดรับงบประมาณปงบประมาณ  พ.ศ.  2552  เพิ่ง

จะกอสรางอุปกรณการตลาดแลวเสร็จจึงยังไมไดรวบรวมขาวเปลือก  และจะดําเนินการในปงบประมาณ  

2553  แตในสวนของโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตผลการเกษตร  (ปรับปรุงเมล็ดพันธุ

ขาว)  สหกรณไดดําเนินการรวบรวมเมล็ดพันธุขาวจากสมาชิกที่เขารวมโครงการ เพื่อนําไปปรับปรุงเปน

เมล็ดพันธุที่มีคุณภาพ  จํานวน  226  ตัน  มูลคา  2,040,234  เพื่อจําหนายสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป 

  

  จะเห็นไดวาการที่สหกรณไดรับงบประมาณอุปกรณการตลาดนั้นสหกรณสามารถดําเนิน

กิจการสนองโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ไดโดยจัดใหมีการพัฒนา

ระบบโครงสรางการตลาดทําใหสมาชิกสหกรณและเกษตรกรทั่วไปขายผลผลิตในราคายุติธรรมเพิ่มรายได              

ตามแนวทางหลักการและวิธีการสหกรณ 
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ปญหาอุปสรรค  ในการรวบรวมขาวเปลือกของสหกรณการเกษตรในพื้นที่ 

  -  สหกรณมีเงินทุนนอยไมเพียงพอตอการรวบรวมขาวใหมากพอตอความตองการของ

เกษตรกรในพื้นที่ในบางชวงฤดูกาล 

  -  สหกรณยังขาดอุปกรณการตลาดบางอยางมีความจําเปนซ่ึงสหกรณไมสามารถลงทุน              

ซื้อเองไดแตกิจกรรมการรวบรวมขาวเปลือกจะตองมีเคร่ืองมือเคร่ืองใชครบวงจร  จะประหยัดคาแรงงาน

ไดมาก  เชน  เคร่ืองอบความช้ืน  รถเกี่ยวขาวและโรงสีสําหรับสหกรณที่มีศักยภาพในการรวบรวมขาวได

มาก  เพื่อใชสีขาวเปลือกเปนขาวสารเพื่อแบงสวนการตลาด  และดําเนินการในรูปเครือขาย   

  -  โครงการรับจํานําขาวของรัฐทําใหปริมาณขาวเปลือกที่สหกรณรวบรวมไมแนนอน             

สวนหนึ่งสมาชิกและเกษตรกรจะนําไปจํานําเพื่อขายในโครงการ 

  -  สหกรณเพิ่งเร่ิมดําเนินการในการรวบรวมขาวเปลือก  คณะกรรมการและบุคลากรยัง

ขาดประสบการณทั้งในเร่ืองการบริหารจัดการและการประชาสัมพันธ  จึงรวบรวมขาวไดปริมาณนอยใน

ระยะแรก 

 
แนวทางแกไข 
  ในสวนของสหกรณเองก็จะตองเรงระดมทนุ  เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับองคกรและ

ภาครัฐสงเสริมสนับสนุนงบประมาณทัง้ในดานเงนิทนุ  ไมวาจะเปนเงนิอุดหนนุจายขาด  หรือ

แหลงเงินทุนดอกเบ้ียตํ่าพรอมทั้งอุปกรณการตลาดที่จาํเปนซึ่งเหน็วาสหกรณมาสามารถลงทุนซื้อ

ไดในสภาวะปจจุบันและสหกรณเองก็ตองพัฒนาบุคลากรใหมีทกัษะและเช่ียวชาญในการบริหาร

จัดการ  โดยใหการศึกษาอบรมและศึกษาดูงานดานการรวมขาวเปลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การทาํงาน  
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แผนแมบทการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดภาคเกษตร 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556  

 

ในการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดภาคเกษตร โครงการพัฒนาพื้นที่

ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556 ไดแบงพื้นที่พัฒนาอาชีพ

ออกเปน 6 เขต ตามศักยภาพ และความเหมาะสมของพื้นที่ ไดแก เขตปลูกขาวเพื่อการคา เขตปลูกขาว

เพื่อบริโภค เขตปลูกปาลมน้ํามัน เขตปลูกไมผล-ยางพารา เขตเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง และเขตปาไม  

สําหรับการพัฒนาการปลูกขาว เนนหนักการพัฒนา 2 เขต คือ เขตปลูกขาวเพื่อการคา เขตปลูกขาวเพื่อ

บริโภค  สามารถสรุปรายละเอียด ไดดังนี้ 

1. เขตปลูกขาวเพื่อการคา 

1.1 หลกัการและเหตุผล 
พื้นที่ลุมน้ําปากพนังเดิมเคยเปนอูขาวอูน้ําที่อุดมสมบูรณแหลงหนึ่งของภาคใต แตเม่ือ

ประสบปญหาเร่ืองน้ําเค็มรุกลํ้า และไดรับผลกระทบจากการทํานากุง ประกอบกับการทํานาไดรับ

ผลตอบแทนไมคุมกับการลงทุน เกิดปญหาเกษตรกรเลิกอาชีพทํานาเปนจํานวนมาก โดยหันไปรับจาง

รายวันแทน ซึ่งปญหานี้มีแนวโนมจะเพิ่มจํานวนข้ึนอีก ในขณะเดียวกันจะเปนที่นาเสียดายอยางยิ่งหากพื้นที่

ดังกลาวนี้จะตองการเปนพื้นที่นารางเนื่องจากกรมพัฒนาที่ดินไดสํารวจคุณสมบัติทางกายภาพของดินแลว

พบวา ดินในเขตปลูกขาวเพื่อการคาประมาณ 600,500 ไร นี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการทํานาเปนอยาง

มาก จึงเห็นวาควรจะตองมีการฟนฟูอาชีพการทํานาอยางจริงจังอยางครบวงจรทั้งดานโครงสรางพื้นฐาน 

การผลิต การเพิ่มมูลคาผลผลิตและการแปรรูป และการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได เพื่อใหชาวนาในพ้ืนที่

ลุมน้ําปากพนังมีรายได และผลตอบแทนคุมคากับการลงทุนเปนแรงจูงใจใหเกษตรกรหันกลับมาทํานา

เพิ่มข้ึนเชนเดิม 

1.2 ลักษณะทางกายภาพของดิน 
ลักษณะทางกายภาพของดินในเขตปลูกขาวเพื่อการคา มีลักษณะเปนดินนา เนื้อดินเปน

ดินเหนียว ความอุดมสมบูรณปานกลางถึงสูง พื้นที่สวนใหญเหมาะสมที่จะทํานา และมีระบบชลประทานที่

สามารถสงน้ําใหเกษตรกรสามารถปลูกพืชไดทั้งป 

1.3 พื้นที่ดําเนินการ 
พื้นที่เขตปลูกขาวเพื่อการคา มีเนื้อที่ประมาณ 600,500 ไร ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด 9 

อําเภอ 52 ตําบล ดังน้ี 
 1) จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบดวยพื้นที่ 6 อําเภอ 48 ตําบล ดังน้ี 

1.1) อําเภอเมือง ไดแก ตําบลทาเรือ ตําบลทาไร และตําบลบางจาก 
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1.2) อําเภอปากพนัง ไดแก ตําบลชะเมา ตําบลเกาะทวด ตําบลบานใหม 

ตําบลคลองกระบือ ตําบลปาระกํา ตําบลบางศาลา ตําบลบางตะพง ตําบลปากแพรก และบางสวนของตําบล

หูลอง ตําบลบานเพิง ตําบลทาพญา ตําบลคลองนอย ตําบลขนาบนาก และตําบลปากพนังฝงตะวันตก 

1.3) อําเภอเชียรใหญ ไดแก ตําบลเชียรใหญ ตําบลทองลําเจียก ตําบลบาน

กลาง ตําบลไสหมาก ตําบลทาขนาน ตําบลบานเนิน และบางสวนของตําบลเสือหึง ตําบลการะเกด ตําบล

เขาพระบาท และตําบลแมเจาอยูหัว 

1.4) อําเภอหัวไทร ไดแก ตําบลทรายขาว ตําบลบานราม ตําบลบางนบ 

ตําบลรามแกวและบางสวนของตําบลทาซอม ตําบลหัวไทร ตําบลแหลม ตําบลเขาพังไกร และตําบลควน

ชะลิก 

1.5) อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ไดแก ตําบลเชียรเขา และบางสวนของตําบล

ดอนตรอ และตําบลสวนหลวง 

1.6) อําเภอชะอวด ไดแกบางสวนของตําบลวังอาง ตําบลเกาะขันธ ตําบล

นางหลง ตําบลเขาพระทอง ตําบลทาประจะ ตําบลทาเสม็ด ตําบลชะอวด ตําบลเคร็ง และตําบลขอนหาด 
จังหวัดพัทลุง ประกอบดวยพื้นที่ 2 อําเภอ 2 ตําบล ดังน้ี 2) 

2.1) อําเภอปาพะยอม ไดแก บางสวนของตําบลลานขอย 

2.2) อําเภอควนขนุน ไดแก ตําบลแหลมโตนด 
 3) จังหวัดสงขลา ประกอบดวยพื้นที่ 1 อําเภอ 2 ตําบล ดังน้ี 

3.1) อําเภอระโนด ไดแก ตําบลลคลองแดน และตําบลบานขาว 

1.4 การใชประโยชนที่ดิน 

เขตปลูก 
ขาวเพ่ือการคา 

 

พื้นท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง  38,281  ไร  (6.37 %) 

สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัวน้ํา 33,233 ไร  (5.53 %) 

ปาไม  4,603 ไร  (0.77 %) 

พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด 2,483 ไร  (0.42 %) 

แหลงน้ํา 11,369 ไร  (1.89 %) 

พืชผัก 192ไร (0.03 %) 

ยางพารา 33,904 ไร (5.65 %) 

มะพราว 444 ไร (0.07 %) 

ไมผลผสม 71,456  ไร (11.90 %) 

นาขาว 365,229 ไร (60.82 %) 
นาราง   39,306 ไร (6.55 %) 
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สภาพการใชประโยชนที่ดินในป 2550 ของเขตปลูกขาวเพื่อการคา พบวาเปนพื้นที่นา

ขาว 365,229 ไร พื้นที่นาราง 39,306 ไร พื้นที่ปลูกยางพารา 33,904 ไร พื้นที่ปลูกไมผล-ไมยืนตน 71,900 

ไร พื้นที่เพาะเล้ียงสัตวน้ํา 33,233 ไร พื้นที่ชุมชนและส่ิงปลูกสราง 38,281 ไร  และพื้นที่อ่ืน ๆ 18,647 ไร 

คิดเปนรอยละ 60.82 , 6.55 , 5.64 , 11.97 , 5.53 , 6.37 และ 3.10 ของพ้ืนที่เขตปลูกขาวเพื่อการคา

ตามลําดับ 

1.5 เปาหมาย 
พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกขาว พื้นที่ 240,000 ไร โดยเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยตอไรของ

ขาวนาปจาก 521 กก.ตอไรเปน 580 กก.ตอไร และเพิ่มผลผลิตเฉล่ียตอไรของขาวนาปรังจาก 618 กก.ตอไร

เปน 680 กก.ตอไร 

1.6 แนวทางการดําเนินงาน 
1) คัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทํานา และเกษตรกรที่มีความประสงคจะเขารวม

โครงการ โดยเกษตรกรจะตองสมัครใจ และรวมตัวเปนกลุมเพื่อรวมกันจัดทําแผนการผลิต รับการถายทอด

ความรู เทคโนโลยี และรวมดําเนินกิจกรรม 

2) พัฒนาระบบชลประทาน และมีการจัดรูปที่ดินใหเหมาะสมกับการทํานา รวมทั้ง

เสริมสรางใหเกษตรกรมีความเขาใจในเร่ืองการบริหารจัดการน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 

3) ปรับโครงสรางการพัฒนาที่ดินโดยการปรับรูปแปลงนา ปรับปรุง   และฟนฟูพื้นที่นาราง 

พื้นที่ดินเปร้ียว รวมทั้งการสาธิต และสงเสริมการใชปุยพืชสด และปุยหมัก 

4) สงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมกันอยางเขมแข็งในการดําเนินกิจกรรมการผลิต การแปร

รูปและการตลาด โดยผานกระบวนการของศูนยขาวชุมชน กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ 

5) สนับสนุนใหเกษตรกรมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายไดในครัวเรือน เชน การปลูกพืชผัก พืช

ไร การเล้ียงปศุสัตว และการทําประมง 

1.7 ยทุธศาสตร และโครงการ/กจิกรรมการดําเนนิงาน 
1) ยทุธศาสตรที่ 1 : การพฒันาโครงสรางพื้นฐาน 

1.1) จัดรูปที่ดิน พืน้ที ่17,720 ไร 

1.2) กอสรางระบบชลประทาน จาํนวน 84 แหง 

1.3) กอสรางสถานีสูบน้าํ จาํนวน 28 แหง 

1.4) กอสรางสะพาน จาํนวน 16 แหง 

1.5) ขุดคูสงน้าํ จาํนวน 13 แหง 

1.6) ปรับปรุงระบบชลประทาน จาํนวน 20 แหง 

1.7) ขุดลอกคลอง จาํนวน 91 คลอง 

1.8) ซอมแซม และบํารุงรักษาระบบชลประทาน จํานวน 82 แหง 
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1.9) บริหารจัดการน้าํ 

  (1) จัดต้ัง/เสริมสราง/พัฒนาองคกรผูใชน้ํา จํานวน 363 กลุม 

   (2) สนบัสนนุเคร่ืองสูบน้าํเคล่ือนที ่จาํนวน 231 เคร่ือง 

1.10) ปรับปรุงบํารุงดินเพือ่เพิ่มผลผลิตขาว พืน้ที่ 13,923 ไร 

1.11) ปรับปรุงพืน้ทีน่าเพื่อปลูกขาว พืน้ที ่12,000 ไร 

1.12) จัดระบบโครงสรางการพัฒนาที่ดิน พืน้ที ่14,230 ไร ม ี2 ลักษณะ ดังนี ้  

   (1) ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 พืน้ที ่13,430 ไร 

   (2) ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 2 พืน้ที ่800 ไร 

1.13) ปรับปรุงพืน้ที่ดินเปร้ียวเพื่อปลูกขาว พืน้ที ่400 ไร 

1.14) สงเสริมการใชสารอินทรีย พืน้ที ่5,500 ไร 

1.15) รณรงคงดเผาฟางขาว และตอซังพืช พืน้ที ่80 ไร 
2) ยทุธศาสตรที่ 2 : การพฒันาการผลติ 

2.1) จัดต้ังศูนยขาวชุมชนใหม จาํนวน 23 ศูนย และพัฒนาศูนยขาวชมุชนเดิม 

จํานวน  11 ศูนย 

2.2) กอสรางลานตากขาว จาํนวน 3 แหง 

2.3) สงเสริมการใชเมล็ดขาวพนัธุดี ปริมาณ 2,184 ตัน พืน้ที ่109,200 ไร 

2.4) สนับสนนุอุปกรณปรับปรุงสภาพเมล็ดพนัธุขาว ประกอบดวย 

   (1) เคร่ืองวัดความช้ืนภาคสนาม จาํนวน 32 ชุด 

   (2) เคร่ืองอบลดความช้ืนแบบเคล่ือนที ่จาํนวน 3 เคร่ือง 

2.5) วจิัยและสาธติเทคโนโลยีที่เหมาะสมกบัพืน้ที่ พืน้ที ่150 ไร 

2.6) อบรมถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขาว จํานวน 4,000 ราย 

2.7) ผลิตเมล็ดพนัธุขาวช้ันพนัธุขยาย ปริมาณ 10,000 ตัน  

2.8) ตรวจรับรองแปลง GAP และขาวอินทรีย จาํนวน 800 แปลง 

2.9) พยากรณเตือนภัยศัตรูขาว โดยการ 

   (1) จัดต้ังสถานีตรวจอากาศ จํานวน 8 สถาน ี

   (2) สํารวจติดตามโดยชาวนาช้ันนํา จาํนวน 40 ราย 

2.10) สรางยุวชนชาวนารุนใหม จํานวน 160 ราย และอบรมชาวนาช้ันนําและชาวนา

มืออาชีพ จํานวน 2,420 ราย 

2.11) ฟนฟูนารางตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ( สมเด็จพระเทพฯ ) โดยการพัฒนาศูนย

ขาวชุมชนหลัก จํานวน 4  ศูนย 

2.12) สอนแนะนําการจัดทําบัญชีครัวเรือน จํานวน 4,240 ราย 
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2.13) สนับสนุนเคร่ืองปกดํา จํานวน 2 เคร่ือง เพื่อสงเสริมการทํานาแบบปกดํา แก

กลุมเกษตรกร จํานวน 2 กลุม 
3) ยทุธศาสตรที่ 3 : การเพิ่มมลูคาผลผลิตและการแปรรูป 

3.1) พัฒนาโครงสรางพืน้ฐานการตลาดขาว จาํนวน 4 สหกรณ 

3.2) กอสรางโรงอบเมล็ดพนัธุขาว จํานวน 2 โรง 
4) ยทุธศาสตรที่ 4 : การพฒันาอาชีพเสริมเพิม่รายได 

4.1) จัดต้ังและพฒันาวิสาหกิจชมุชนและกลุมแปรรูปผลผลิต จาํนวน 30 กลุม 

4.2) สงเสริมการผลิตผัก พชืไร และไมผล พืน้ที ่1,040 ไร 

4.3) สงเสริมการปลูกมะนาวในบอปูนตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง พืน้ที่ 200 ไร 

4.4) สงเสริมการเล้ียงปลา จํานวน 3,225 ราย 

4.5) ปลอยพนัธุสัตวน้ําในแหลงน้าํสาธารณะ จํานวน 1.75 ลานตัว 

4.6) จัดต้ังหนวยบริการผสมเทียมโค จาํนวน 4 หนวย 

4.7) พัฒนาการเล้ียงโคเนื้อ แพะ สุกร สัตวปก พืชอาหารสัตว จํานวน 158 กลุม 

4.8) ตรวจบริการสุขภาพสัตว จาํนวน 9,200 ตัว 

4.9) ศูนยเรียนรูดานปศุสัตว จํานวน 11 ศูนย 
5) ยทุธศาสตรที่ 5 : การบริหารจัดการและการติดตามประเมนิผล 

5.1) อํานวยการ บูรณาการ ประสานงาน ติดตาม และจดัทาํฐานขอมลู 

1.8 งบประมาณรวมท้ังหมด 2,546,370,467 บาท ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556 
รวม 4 ป แยกตามยทุธศาสตร ดังนี ้

1) ยทุธศาสตรการพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน 2,174,105,850 บาท 

2) ยทุธศาสตรการพฒันาการผลิต 147,245,676 บาท 

3) ยทุธศาสตรการเพิ่มมลูคาผลผลิตและการแปรรูป 187,385,816 บาท 

4) ยทุธศาสตรการพฒันาอาชีพเสริมเพิม่รายได 36,613,125 บาท 

5) ยทุธศาสตรการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 1,020,000 บาท 

1.9 หนวยงานดําเนินการ แยกตามยทุธศาสตร ดังนี ้

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานไดแก กรมชลประทานและกรมพัฒนาที่ดิน 

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาการผลิต ไดแก กรมการขาว กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริม

สหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

3) ยุทธศาสตรการเพิ่มมูลคาผลผลิตและการแปรรูป ไดแก กรมสงเสริมสหกรณ  

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได ไดแก กรมสงเสริมการเกษตร กรมประมง 

กรมปศุสัตว กรมพัฒนาที่ดิน และกรมวิชาการเกษตร 
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5) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล ไดแก  สํานักงาน

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

2. เขตปลูกขาวเพื่อบริโภค   

2.1 หลกัการและเหตุผล 
พื้นที่เขตปลูกขาวเพื่อบริโภคเปนพื้นที่นอกเขตชลประทาน ซึ่งทํานาไดปละ 1 คร้ัง เปนการ

ทํานาโดยการอาศัยน้ําฝน ดินมีความอุดมสมบูรณคอนขางตํ่า ทําใหผลผลิตเฉล่ียตอไรจากการปลูกขาวไมสูง

มากนัก พันธุขาวที่ปลูกสวนใหญเปนขาวพันธุพื้นเมือง การพัฒนาอาชีพในเขตนี้ จึงเปนการพัฒนาอาชีพเพื่อ

มุงเนนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนเปนหลัก ลดรายจายในการซื้อขาวสาร และลดตนทุนการผลิต พรอมทั้ง

อนุรักษขาวพันธุพื้นเมือง 

 

2.2 ลักษณะทางกายภาพของดิน 
ลักษณะทางกายภาพของดินในเขตปลูกขาวเพื่อบริโภค มีลักษณะเปนดินกรดที่พบในที่

ลุมและที่ดอน เนื้อดินเปนดินเหนียวถึงรวนปนทราย มีความอุดมสมบูรณตํ่า ตองปรับปรุงดินดวยโดโลไมท

เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน 

2.3 พื้นที่ดําเนินการ 
พื้นที่เขตปลูกขาวเพื่อบริโภค มีเนื้อที่ประมาณ 195,000 ไร ครอบคลุมพื้นที่ 4 อําเภอ 

22 ตําบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้ 
1) อําเภอพระพรหม ไดแกบางสวนของตําบลนาพรุ ตําบลชางซายและตําบลทาย

สําเภา 

2)  อําเภอรอนพิบูลย ไดแกบางสวนของตําบลเสาธง ตําบลรอนพิบูลย ตําบลควน

เกย และตําบลหินตก 

3)  อําเภอจุฬาภรณ ไดแกบางสวนของตําบลบานควนมุด ตําบลสามตําบล ตําบลบาน

ชะอวด ตําบลนาหมอบุญ ตําบลทุงโพธ์ิ และตําบลควนหนองควา 

4)  อําเภอชะอวด ไดแกตําบลควนหนองหงส และบางสวนของตําบลนางหลงตําบล

เขาพระทอง ตําบลทาประจะ ตําบลเกาะขันธ ตําบลวังอาง ตําบลชะอวด ตําบลทาเสม็ด และตําบลขอนหาด 
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2.4 การใชประโยชนที่ดิน 

 
 

สภาพการใชประโยชนที่ดินในป 2550 ของเขตปลูกขาวเพื่อบริโภค พบวาเปนพื้นที่นา

ขาว 64,556 ไร พื้นที่นาราง 5,402 พื้นที่ปลูกยางพารา 63,596 ไร พื้นที่ปลูกไมผล-ไมยืนตน 36,114 ไร 

พื้นที่ชุมชนและส่ิงปลูกสราง 20,387 ไรและพื้นที่อ่ืน ๆ 4,945 ไร คิดเปนรอยละ 33.11, 2.77 , 32.61 , 

18.52 , 10.45 และ 2.53 ของพื้นที่เขตปลูกขาวเพื่อบริโภคตามลําดับ 

 
2.5 เปาหมาย 

พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกขาว พื้นที่ 69,000 ไร โดยเพิ่มผลผลิตเฉล่ียตอไรของ

ขาวนาปเพิ่มข้ึนจาก 315 กก.ตอไร เปน 350 กก.ตอไร 

2.6 แนวทางการดําเนินงาน 
1) คัดเลือกพื้นที่ และเกษตรกรที่มีความประสงคจะเขารวมโครงการ โดยเกษตรกรจะตอง

สมัครใจและรวมตัวเปนกลุมเพื่อรวมจัดทําแผนการผลิต รับการถายทอดความรู เทคโนโลยี และรวมดําเนิน

กิจกรรม 

2) ปรับปรุงบํารุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตขาว และฟนฟูพื้นที่นาราง 

3) สงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมอยางเขมแข็งในการดําเนินกิจกรรมการผลิต การแปรรูป 

และการตลาด โดยผานกระบวนการของศูนยขาวชุมชน กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ 

 

 

พื้นที่ชุมชนและส่ิงปลูกสราง  20,387  ไร (10.45%) 

นาขาว 64,556 ไร (33.11%) 

ยางพารา 63,596 ไร (32.61%) 

ปาลมน้ํามัน 125 ไร (0.06%) 

สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 3 ไร (0.004%) 

ปาไม 1,198 ไร (0.61%) 

พื้นที่เบ็ดเตล็ด  3,485 ไร (1.79%) 

แหลงน้ํา 255 ไร (0.13%) 

ไมผลผสม  35,989 ไร (18.46%) 

นาราง 5,402 ไร(2.77%) 

เขตปลูก
ขาวเพือ่
บริโภค 
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4) สนับสนุนใหเกษตรกรมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายไดในครัวเรือน เชน การปลูกพืชผัก พืช

ไร การเล้ียงปศุสัตว และการทําประมง 

2.7 ยทุธศาสตร และโครงการ/กจิกรรมการดําเนนิงาน 
1) ยทุธศาสตรที่ 1 : การพฒันาโครงสรางพื้นฐาน 

  1.1) ปรับปรุงบํารุงดินเพือ่เพิ่มผลผลิตขาว พืน้ที่ 123,300 ไร 
2) ยทุธศาสตรที่ 2 : การพฒันาการผลติ 

  2.1) จัดต้ังศูนยขาวชุมชน จํานวน 1 ศูนยและพัฒนาศูนยขาวชุมชนเดิม จํานวน 6 

ศูนย 

  2.2) อบรมถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขาว จํานวน 1,000 ราย 

  2.3) วจิัยและสาธติเทคโนโลยีที่เหมาะสมกบัพืน้ที่ พืน้ที ่70 ไร 

  2.4) ตรวจรับรองแปลง GAP  และขาวอินทรีย จาํนวน 800 แปลง 

  2.5) พยากรณเตือนภัยศัตรูขาว   

   (1) จัดต้ังสถานีตรวจอากาศ จํานวน 8 สถาน ี

   (2) สํารวจติดตามโดยชาวนาช้ันนํา จาํนวน 40 ราย 

  2.6) สรางยุวชนชาวนารุนใหม จํานวน 160 ราย และอบรมชาวนาช้ันนําและชาวนา

มืออาชีพ จํานวน 1,320 ราย 

  2.7) ฟนฟนูารางตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง ( สมเด็จพระเทพฯ ) โดยการพัฒนา

ศูนยขาวชุมชนหลัก จาํนวน 4  ศูนย 

  2.8) สอนแนะนําการจัดทาํบัญชีครัวเรือน จํานวน 2,000 ราย 

 
3) ยทุธศาสตรที่ 4 : การพฒันาอาชีพเสริมเพิม่รายได 

  3.1) จัดต้ังและพฒันาวิสาหกิจชมุชนและกลุมแปรรูปผลผลิตการเกษตร จาํนวน 26 

กลุม 

  3.2) สงเสริมการผลิตผัก พชืไร และไมผล พืน้ที ่1,360 ไร 

  3.3) พัฒนาการเล้ียงโคเนื้อ แพะ พืชอาหารสัตว สุกร สัตวปก จํานวน 29 กลุม 

  3.4) ตรวจบริการสุขภาพสัตว จาํนวน 1,600 ตัว 

  3.5) ศูนยเรียนรูดานปศุสัตว จํานวน 4 ศูนย 

2.8 งบประมาณรวมทั้งหมด 82,836,690 บาท ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556 รวม 
4 ป แยกตามยุทธศาสตร ดังนี้ 

1) ยทุธศาสตรการพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน 1,060,000 บาท 

2) ยทุธศาสตรการพฒันาการผลิต 75,375,140 บาท 
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3) ยทุธศาสตรการพฒันาอาชีพเสริมเพิม่รายได 6,401,550 บาท 

หนวยงานดําเนินการ แยกตามยทุธศาสตร ดังนี ้2.9 

1) ยทุธศาสตรการพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน ไดแก กรมพฒันาท่ีดิน 

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาการผลิต ไดแก กรมการขาว กรมสงเสริมการเกษตร และกรม

ตรวจบัญชีสหกรณ 

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายไดไดแก กรมสงเสริมการเกษตร และกรม

ปศุสัตว 

 

ตารางแสดงรายละเอียดการใชประโยชนที่ดินในพืน้ที่ลุมน้ําปากพนงั ป 2552  

 
ที่มาของขอมูล : สํานกังานพัฒนาที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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แนวทางการดําเนินการเร่ืองขาวครบวงจร 

   ศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพืน้ที่ลุมน้าํปากพนงัอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ไดเชิญภาคสวนหนวยงานที่เกี่ยวของ เขารวมปรึกษาหารือ บูรณาการขอมูล หาแนวทางในการกาํหนด

กรอบการจัดทาํแผนสงเสริมการพัฒนาขาวครบวงจรในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังในเบ้ืองตน เพื่อสนองตามแนว

พระราชดําริ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2552  ไดมีการแลกเปลี่ยน และวิเคราะหสภาพปญหาเร่ืองขาวที่เกิดข้ึน 

และแนวทางดําเนนิการ  สรุปไดดังนี้ 
          สภาพปญหา 

- เดิมมีปญหาเร่ืองน้าํ ปจจุบันคล่ีคลายไปมาก เนื่องจากมรีะบบชลประทานกลุมผูใชน้ําจะตองเรง

ทําขอตกลงรอบเวรการใชน้ํา 

- พื้นที่เปนคล่ืนเนินสูงตํ่าไมเทากนัยากตอการจัดการน้ํา 

- ตลาดเปนประเด็นปญหาหลักในปจจุบนั 

- ขาวขายไมไดราคา เดิม ตันละประมาณ 8 พนับาท ปจจุบนัเหลือ 6 พนักวาบาท 

- ผูซื้อในปจจุบนัไมใชมีเฉพาะโรงสี จะมีพอคาคนกลางลงมาดวยพอคามีประมาณ 6 ราย ตกลงซื้อ

วันตอวนั( พอคาจากโรงสี, พอคานายหนาจากภาคกลาง, ผูประกอบกจิการรถเกีย่วขาว) 

- พอคารับซ้ือในราคาตํ่ามาก (กดราคาเนื่องจากทราบวาเกษตรกรเก็บไวไมไดนาน เพราะขาวจะ

งอก(เกษตรกรมุงขายสด และซ้ือขาวกนิเองเนื่องจากขาวที่ปลูกเปนขาวพนัธุสงเสริม พนัธุที่ปลูก

เปนพนัธุที่ผูซือ้กําหนด เปนพันธุขาวเบา เชนพนัธุชยันาท 1 เม็ดแข็ง ไมนิยมบริโภค นิยมบริโภค

ขาวพืน้เมืองเชน ขาวสังหยด มากกวา))  

- ผูซื้อในพืน้ที่ซือ้ไดจํากัด ที่ซื้อไดไมจํากัดคือพอคาคนกลางจากภาคกลาง 

- จะแกปญหาตองเอาคนรูจริงมาหารือควรเชิญผูมีสวนไดเสียมาหารือใหครบถวนเชนโรงสี 

ผูสัมผัสตอการขายโดยตรง หนวยวัดมาตรฐานการวัดความชืน้ น้าํหนกั หนวยงานทีเ่กี่ยวของกับ

ภาคการผลิต องคความรูและปจจัยการผลิต หนวยงานทีเ่กี่ยวของกับภาคการตลาด หนวยงานที่

เกี่ยวของกับการสนับสนุน 

- ไมมีลานตาก ลานเท หรือโรงอบ และยุงเกบ็ขาว โดยรวมแลวกําไรจากการลงทนุเพือ่ใหความชื้นได 

ตามมาตรฐาน 15% จึงขาย มีสวนตางมากกวาขายสดเพียงเล็กนอยเทานั้น ถาทาํแหงเกินไปโรงสี

จะหักเปอรเซนตขาวหักมาก จึงลดความเส่ียงจากกระบวนการลดความชืน้ ลดการลงทุนและใช

แรงงาน  พอคาคนกลางซ้ือกนักลางทุงนา 

- พื้นที่นาถกูเปลี่ยนเปนพืน้ทีป่ลูกปาลม แรงจูงใจอยางหนึ่งในการปลูกปาลม เพื่อตองการสิทธิ์ใน

ที่ดิน และสวนใหญเปนนายทุน 
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- ปลูกเหมือนกนัหมดเส่ียง ชาวนาในลุมน้าํปลูกขาวชนิดเดียวกนัหมด เนื่องจากอิทธพิลการรับซ้ือ

ของโรงสีปญหาท่ีเกิดตามมาคือเมื่อออกพรอมกันหมดทาํใหราคาตกการผลิตถูกโรงสีกรอบทิศทาง 

- การเก็บขอมูลยังไมเปนระบบ ขอมูลเกษตรกรไมชัดในแตละฤดูกาล ขอมูลสนับสนนุนอยยงัไม

ชัดเจน ใครเปนคนทําฐานขอมูลในดานตางๆ ตองมอบหมายใหชัดเจนในแตละดาน 

- พันธุขาวเปนเร่ืองสําคัญมาก ขาวคุณภาพตํ่า(ชัยนาท) ความชืน้สูง มีการโกงตาชัง่ซื้อขายที่แปลง

นา ตรวจสอบการโกงตาช่ังหนวยงานดูแลอยูที่สุราษฎรธาน ีทําใหไมสามารถแกปญหาได แต

สามารถรองเรียนโดยระบุขอมูลใหชัดเจน และกําหนดตรวจโรงสีทกุฤดูกาล 

- การตลาด ปจจุบันเปนปญหามาก เกษตรกรมีปญหาเร่ืองเงนิดวนตองรีบขาย กลุมผลิตไมสงตาม 

Order อยางตอเนื่อง เร่ือง FTA จะมีผลกระทบ 

- การเลือกพันธุขาว ชาวนาจะดูตลาด ถาขายไดจะปลูก พันธุสังหยดชอบที่สูงลุมน้ําปากพนงัเหมา

- ประกันร

ะ 

าคาขาว 20 ตันตอครอบครัว ยังมีปญหาเขาใจไมตรงกัน ขาวนาปรัง 1มีนาคม-15 

ละ

ประเด็น

ัดความขาวครบวงจร เปนอยางไร มีกี่วงจร ชาวนา สวนราชการ พอคา แตละ

ไร 

ตรรายสินคา ยุทธศาสตรขาวปจจุบนัยงัไมเขาเปา มีปญหา

 

รถ

ลิตเอง 

รมาก 

ข้ึน

นชวย

ในเร่ืองขาย เส่ียงตอการใหชาวนาตางคนตางขายเพราะพ้ืนฐานไมมีความชาํนาญรอบรูการตลาด 

สิงหาคม นาป 15 สิงหาคม-1 มีนาคม ตัวเลขของผูผลิตและผูจําหนายคนละตัวกันตัดกันคน

ชวงเวลา เกี่ยวของกับพันธุหรือไมเพราะราคาประกันจะขึ้นกับราคาอางอิงในแตละพนัธุ 

- การคิดใหคนอ่ืนทาํเปนเร่ืองยากมากเราควรใหผูมีสวนไดสวนเสียคิดเองและ เราชวยเสนอ

ไดอยาคิดแทนเขา 

- ตอนนี้ยงัไมไดคําจําก

วงจรมีปญหาอยางไร จะแกอยางไรในแตละประเด็น แตละวงจรตองพัฒนาอยางไร ตองทาํเปน

ยุทธศาสตรออกมาเลยโดยหนวยใดก็ได สงเสริมใหเกษตรกรชวยเหลือตัวเองยงัเปนเร่ืองยาก 

กระบวนการควรทําอยางไรควรวิเคราะหใหละเอียด วาใครมีสวนเกีย่วของและควรจะทําอยาง

กอนปลูก ระหวางปลูก หลังปลูก 

- ลุมน้ําปากพนงัสนับสนุนยุทธศาส

อยางไร แกปญหาอยางไร ใครเปนคนทาํ ยังไมสามารถผลักดันยทุธศาสตรตางๆใหสมบูรณได

- พันธุขาว วิธีการทํานาในลุมน้ําปากพนงัเปล่ียนไป การใชเคร่ืองมือแทนสัตว วิธีการเกบ็เกี่ยว ใช

เกี่ยวขาว วิถีชวีิตเปล่ียน ขอตกลงกับรถเกีย่วขาวทาํใหตองขายหมดไมเหลือไวกนิ วิธคิีดก็

จําเปนตองเปลี่ยนตามไปดวย ทําอยางไรใหคนในลุมน้าํปากพนงั กินขาวลุมน้ําปากพนัง ผ

สีเอง กินเอง เพื่อบริโภค พนัธุพื้นเมืองผลผลิตตํ่า ทําได เพื่อคา ตองผลผลิตสูง ราคาสูง 

- โรงสีซื้อแตชัยนาท1 เปนเพราะโดยทั่วไปนยิมบริโภคมาก ซื้องายขายคลอง ตลาดตองกา

- การข้ึนทะเบียนชาวนา หนวยรับผิดชอบ คือเกษตรจังหวดั เลยกาํหนดแลวแตยังไมเสร็จ รายช่ือ

ทะเบียนโรงสี ไมนาเปนไปไดในการไปข้ึนทะเบียนโรงสีนอกพืน้ที ่สวมขาวเรากับรายช่ือผี 

- ตองใหชาวนาขายเองหรือไมเมื่อเขาถนัดแตเร่ืองผลิต ควรใหเขารวมคิดแตตองมีคณะทํางา
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- ขอมูลการใชประโยชนที่ดินตองครบและชัดเจนทั้ง10อําเภอ ในพืน้ที่ตอนลางมีพืน้ทีน่าขาวอยู 

248,000 ไร  

- แผนปลูกขาวนาปรังยังควบคุมไมได การบริหารน้าํ มีแหลงกักเก็บใหญที่เดียว 80 ลาน ลบ.ม. ส

ใหญมาจากน

วน

้าํฝน มีขอจํากัดในการรักษาระดับน้ําพื้นทีลุ่มตํ่ามีผลกระทบ มีการต้ังกลุมผูใชน้าํ 

ดําเนินการ 

- ทรกแซงราคาโดยกลุมในพืน้ที่เอง หาตลาดเอง นําไปขายที่ภาคกลาง ผูรูแนะวาตองเขาโครงการ

ศาลากลาง 

มารถฟนนารางไดมาก ผลผลิตสูงข้ึนมาก 

องใหมีผูซื้อมากราย (โรงสี เดิมม ี5-6 ราย) 

กระบวนการ 

เพิ่มการบริโภคในพื้นที ่

วย 

ดนอก(ตลาดตางประเทศ)ดวย 

ูกขาวหลากหลายพนัธุเพื่อกระจายความ

ํา

ขาวเพื่อนําไปปนขาย 

วชัพืชแพรระบาดมากดําเนนิการไปไดระดับหนึง่แลวตอไปพื้นที่ตองดูแล 

- ถาไดเมล็ดพนัธุที่ดีผลผลิตกจ็ะสูงตาม การผลิตและส่ิงสนับสนนุการผลิต การตลาด ทําอยางไร

ใครรับผิดชอบ 

 
แนวทางในการ

แ

จํานาํ ไปขอรับการชวยเหลือที่

- ทําเปนขาวสารขายเอง เชนขาวปทมุธาน1ี (ใกลเคียงหอมมะลิ) ผลผลิตสูง ทําตาม Order 

- มีการต้ังคณะทํางานเพื่อแบงรอบเวรน้าํ สา

- มีการทาํนามากข้ึนเนื่องจาก ปจจัยเร่ืองราคาเปนหลัก ตองพยงุราคาใหสูงไวโดย   

o ฝายขาย 

 เพิ่ม Demand Size 

 ต

 ตองเขมแข็งดวย 

 วางกระบวนการซ้ือขายใหชดัเจน 

 กําหนดมาตรฐาน

o ผูผลิต 

 ตองทําใหขาวบานเรากนิได 

 
 ตองผลิตมุงเนนการสงออกด

 วิสาหกิจชุมชนตองดูตลา

 ชาวนาควรแบงการปลกูขาว แบงปล

เส่ียง 

• เพื่อขาย ปลูกขาวอายุส้ัน 3 เดือน มีรายไดสวนหนึง่ในการใชจาย อยาท
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• เพื่อบริโภค ปลูกขาวอาย ุ8 เดือนไมตองดูแลมากลดตนทุใหชาวนาอยูได 

ควรผลิตขาวสังขหยดใหมาก การแบงพืน้ทีต่องดูวาจะเนนขายกลุม

ลูกคาใด ขาวสังขหยดไดรับการตอบรับดีมาก(ที่พทัลุง) 

- พันธุขาว ปลูกพันธุอายยุาว(พื้นเมือง)แลกกับราคาที่สูงกวา ปลูกพนัธุอายุส้ันเพื่อใหมเีงนิเร็ว 

- ควรประกันความเส่ียงใหชาวนา การข้ึนทะเบียนชาวนาตองโปรงใสชดัเจนทัง้ 25 โรงสีที่มโีควตา 

- ปจจุบันเกษตรกรมีการต่ืนตัวสูงโดยเฉพาะองคกรชาวบาน เร่ิมมีการบรูณาการกนัมาก ตอง

พิจารณา ตนน้ํา ดู กระบวนการผลิต กลางน้ํา ดู กระบวนการสนับสนุน องคความรู เคร่ืองมือ 

ปลายน้ํา กระบวนการจําหนาย 

- พอคา ควรมีจากหลากหลายท่ีทั้งในและตางประเทศ โรงสีที่จะรับซ้ือควรมีใหมาก 

- กลุมสหกรณในพืน้ทีท่าํอยางไรจึงจะสรางความเขมแข็งใหกับชาวบานสนับสนนุอุปกรณ(โดย

สหกรณจังหวดั) การผลิต การตลาด 

- ใหกลุมสหกรณสามารถเปนพอคาไดเพื่อลดวงจรการขาย ใหสามารถสงผลผลิตไปยังตลาดอ่ืนๆ

ภายนอกได เพิ่มกลุมสหกรณในพืน้ทีก่ลุมละประมาณ 4000 คน 

- ระบบชลประทานตองสนับสนุนใหมากข้ึน 

- ปจจุบันกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายสนบัสนุน ต้ังกลุมเกษตรกรในการผลิตขาว แตละกลุม

กําหนดทิศทางพนัธุที่ปลูก ฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยใีหกับเกษตรกรและเจาหนาที ่

- การขายมอบพาณิชจังหวัด ทาํอยางไรจึงจะขายขาวไดราคา กระจายขายในพื้นที่เองกระจายการ

ปลูกหลากหลายพนัธุ   

- เร่ืองกลุมเกษตรกร กลุมจัดต้ังฉาบฉวยเปนเร่ืองตองระวงั ควรเปนกลุมธรรมชาติและมีความพรอม

เพื่อความย่ังยนื 

- ชาวนาตองจดทะเบียนทั้งหมดในลุมน้าํใหชดัเจน ควรหาแนวทางประกาศใหงาย ควรผาน

กระบวนการอยางไรตองใหชดัขอมูลตองเปนปจจุบนั ตองมีระบบขอมูลกลางดานขาวโดยเฉพาะ

ครัวเรือนเกษตรกร พื้นที่เพาะปลูกเต็มที ่

- ตนแบบเร่ืองการทํานา ตองดูแลโรงสี ไมใหเขาเปนจําเลยตลอดเวลา จะทาํใหเขาแยกสวน ควร

เพิ่มศักยภาพสายปาน ตลาดเอกชนจะสามารถเพิ่มไดอยางไร ตองอยาใหขาวจากภายนอกทะลัก

เขามา 

- ตัวบงชี้สภาวะทางเศรษฐกิจของจังหวัดไมมีเร่ืองขาว ตองผลักดันใหม ีกระตุนการบริโภคภายใน

พื้นที่เอง อบต. อบจ. แทรกแทรงระบบประกัน คณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติและ

คณะทํางานชุดตางๆ ตองแจงขอมูลทีถู่กตองลวงหนาเขาไปกอนเก็บเกี่ยว 

- คุณภาพขาว เกี่ยวเสร็จก ็25%อยูแลว ควรมี โรงอบขาว(เหมาะสม) ลานตาก 
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- กลุมชาวนาตองสรางใหเขมแข็ง หาตัวแบบปราชญชาวนา มีกระบวนการทาํนาต้ังแตตนจนจบให

ประสบความสําเร็จอยางไร ใหองคความรู ขยายองคความรู ควรใหความสําคัญตอการทําหมาย

เสด็จใหราชนกิูล 

- ยุทธศาสตรตองปรับตลอดใหทนักับสภาวะตลาด วงจรผลิต จําหนาย ผลักดันสงออก ตองรูเขารู

เราใหชัดเจน มาเลเซียรับ FTA ป 58 ไทยรับ 53 

- ตองสรางระบบลุมน้ํายอย ในพืน้ที่ลุมน้าํปากพนงั เนื่องจากรายละเอียดในบริบทไมเหมือนกนั 

นิเวศไมเหมือนกนั ผลิตไมพรอมกัน วิธีไมเหมือนกัน พันธุตางกันจะเกิดความรักในถืน่โดย

ธรรมชาติ 

- ตองมียทุธศาสตรรักษาพืน้ที่ทาํนาไวใหได ไมเหน็ดวยที่ปาลมเขามาในลุมน้าํปากพนัง ไมมีใน

พระราชดําริ ใหดูจากผลตางประเทศ ตองปองกนันโยบายที่แทรกซอนฉาบฉวย 

- ถาใหเกษตรกรอยูไดจะตองขายขาวกอนปลูกใหได 

- ควรมีความชัดเจนในสวนงานตางๆตามแผน MTEF เมื่อมีความชัดเจนแลวใหรวมหารือวงกวาง

  

  อบการดําเนินการเร่ืองขาวครบวงจร ปจจุบันอยูในกระบวนการหารือ ใน

ื้องตนเหน็ วร

ใน

 สําหรับกร

เบ ค ปรับใชแนวทางตามยุทธศาสตรขาวภาคใต : ยุทธศาสตรชาวนาลุมน้าํปากพนัง 

(ISBN 974-9670-65-5) ที่จงัหวัดนครศรีธรรมราช มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ สํานักงานกรมการคาภาย

จังหวัดนครศรีธรรมราช สมาคมโรงสีขาวและกลุมขาวภาคใต ไดรวมกนัศึกษาวิจยัไว เมื่อป 2549  พื้นที่

ที่ต้ังเปาที่จะจดัต้ังศูนยสงเสริมขาวครบวงจรคือพื้นทีน่ิคมการเกษตร(ขาว) ตําบลดอนตรอ และตําบลเชียร

เขา อําเภอเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีกรมชลประทานเปนเจาภาพในการบูรณาการ

ดําเนนิงาน 

 


