สวนที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาของโครงการ
ในอดีตของลุมน้ําปากพนังแหงนี้เคยเปนพื้นที่ลุมที่มีความอุดมสมบูรณ ประชาชนสวน
ใหญประกอบอาชีพทํานาเปนหลัก รองลงมาไดแก การปลูกไมผล ยางพารา การทําประมงทะเล การ
เพาะเลี้ยงกุง เปนตน โดยอาศัยน้ําจากแมน้ําปากพนัง ซึ่งเปนสายน้ําสําคัญของลุมน้ําปากพนัง ดังนั้น
ลุมน้ําปากพนังจึงเปนแหลงปลูกขาวที่สําคัญของภาคใต รวมทั้งเปนศูนยกลางแหงความเจริญรุงเรือง
ทุกๆดาน จนเปนที่รูจักของผูคนอยางกวางขวาง ในนาม “เมืองอูขาวอูน้ํา”
เมื่อเวลาผานไป “ ลุมน้ําปากพนัง “ ที่เคยอุดมสมบูรณกลับมีปญหาหลายประการเกิดขึ้น
ด ว ยสาเหตุ จ ากสภาพแวดล อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป คื อ จากจํ า นวนประชากรที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น
ทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ ก็ถูกนํามาใชเพื่อดํารงชีวิตเพิ่มมากขึ้นทําใหปาตนน้ําลําธารซึ่งมีสภาพ
เป น ป า ดงดิ บ ที่ ส มบู ร ณ ไ ด ถู ก บุ ก รุ ก ทํ า ลายลงเป น อั น มาก ทํ า ให พื้ น ที่ ป า ต น น้ํ า ลํ า ธารซึ่ ง เป น
แหลงกําเนิดน้ําลดลง และไมมีพื้นที่ปาไมเพียงพอสําหรับดูดซับน้ําหรือชะลอน้ําฝนไวได ทําใหน้ําจืด
ในลําน้ําธรรมชาติตาง ๆ ในลุมน้ําปากพนังที่เคยมีใชปละ 9 เดือน เหลือเพียงปละ 3 เดือนเทานั้น
รวมทั้งลักษณะของแมน้ําปากพนังมีระดับทองน้ําอยูต่ํากวาระดับน้ําทะเล และมีความลาดชันนอย
เมื่อน้ําจืดทางดานตนน้ํามีปริมาณนอย ทําใหน้ําเค็มสามารถรุกล้ําเขาไปในแมน้ําปากพนังและลําน้ํา
สาขาเปนระยะทางเกือบ 100 กิโลเมตร นอกจากนี้ทางตอนใตของพื้นที่ลุมน้ําปากพนังยังมี “ พรุควน
เคร็ง” ซึ่งเปนที่ลุมขนาดใหญ ประมาณ 200,000 ไร มีน้ําทวมขังตลอดป และมีสภาพเปนดินกรด
และน้ําเปรี้ยว ราษฎรไมสามารถใชประโยชนเพื่อการเกษตรได และปญหาการเกิดอุทกภัยยังเปน
ปญหาสําคัญอีกประการหนึ่งของลุมน้ําปากพนังที่จะเกิดในชวงฤดูฝน เนื่องจากมีปริมาณฝนตกมาก
แตพื้นที่ลุมน้ําปากพนังเปนพื้นที่ราบแบน มีความลาดชันนอย และเกิดในชวงน้ําทะเลหนุนสูงทําให
ระบายน้ําออกสูทะเลไดยาก สภาพน้ําทวมจึงทําความเสียหายใหแกพื้นที่เพาะปลูก และพื้นที่ชุมชน
เมืองเปนบริเวณกวาง รวมทั้งราษฎรสวนหนึ่งในเขตอําเภอหัวไทร อําเภอเชียรใหญ และอําเภอปาก
พนังหันมาประกอบอาชีพการทํานากุง แตปญหาที่เกิดขึ้นตามมาและสรางความเดือดรอนใหกับ
ชาวนา ได แ ก การถ า ยเทน้ํ า เสี ย ซึ่ ง เป น น้ํา เค็ มจากบ อ เลี้ย งกุ ง ระบายสู แ หล ง น้ํา ธรรมชาติ โดย
ปราศจากการควบคุมดูแลกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพน้ําบริเวณชายฝง อีกทั้งน้ําเค็มยังลุกลาม
เขาไปในพื้นที่นาขาวและปลูกพืชชนิดใดได จนกลายเปนความขัดแยงที่รุนแรงระหวางราษฎรผูทํานา
กุงและราษฎรผูทํานาขาว
จากปญหาที่ชาวลุมน้ําปากพนังตองเผชิญอยูในปจจุบัน เปนสาเหตุใหการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานาขาวไดรับความเสียหาย ผลผลิตตกต่ํา ราษฎรมีฐานะยากจนลง
ปญหาเหลานี้จําเปนอยางยิ่งที่หนวยงานราชการจะตองรีบดําเนินการแกไข โดยยึดแนวพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่พระราชทานพระราชดําริไวอยางตอเนื่องรวมทั้งหมด 13 ครั้ง
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังใหมีความกินดีอยูดี ซึ่งสรุปสาระสําคัญของ

จากแนวพระราชดํ า ริ ข องพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว จะเห็ น ว า มี ส ว นราชการที่
เกี่ยวของจะตองรวมดําเนินการหลายหนวยงาน ดังนั้นนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
ฯ และคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินงานดานตางๆ โดยไดรวมกันกําหนดเปาหมายหลักของโครงการ
พัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดังนี้
1. เพื่อปองกันการรุกตัวของน้ําเค็มในแมน้ําปากพนัง และเพื่อใหเปนแหลงน้ําจืดและ
บรรเทาความขาดแคลนน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภค การเกษตรและอื่น ๆ ในเขตพื้นที่โครงการฯ
หมายถึงการเก็บกักน้ําในลําน้ําใหญ และสาขา การเก็บน้ําในพื้นที่ตนน้ําลําธาร และในพื้นที่น้ําขัง
การจัดหาน้ําใตดิน ฯลฯ
2. เพื่อบรรเทาอุทกภัยทั้งในพื้นที่ และในบริเวณชุมชนเมืองใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
3. เพื่อปรับปรุงระบบชลประทานเดิมและพัฒนาระบบชลประทานใหม เนื่องจากมีแหลง
น้ําจืดเพิ่มขึ้น
4. เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ฐานะความเป น อยู สภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คมของราษฎรในพื้ น ที่
โครงการฯ ใหดีขึ้น โดยมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
2. สภาพพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
พื้นที่ “ ลุมน้ําปากพนัง “ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,989,932 ไร ครอบคลุม 3 จังหวัด
13 อําเภอ 75 ตํา บล 1 เทศบาล 599 หมูบา น คือ พื้ นที่ทั้งหมดของอํ าเภอปากพนัง อํ า เภอ
เชียรใหญ อําเภอหัวไทร อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอชะอวด อําเภอรอนพิบูลย อําเภอจุฬาภรณ
กับพื้นที่บางสวนของอําเภอลานสกา อําเภอพระพรหม และอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รวมถึงบางสวนของอําเภอควนขนุน อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง และบางสวนของอําเภอระโนด
จังหวัดสงขลา ในปจจุบันมีประชากรโดยประมาณ 544,918 คน 137,183 ครัวเรือน ดังตารางที่
1.1

ตารางที่ 1.1 จํานวนตําบล หมูบาน ครัวเรือน และประชากรในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง

จังหวัด/อําเภอ
นครศรีธรรมราช
1. อําเภอปากพนัง
2. อําเภอหัวไทร
3. อําเภอเชียรใหญ
4. อําเภอชะอวด
5. อําเภอรอนพิบูลย
6. อําเภอจุฬาภรณ
7. อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
8. อําเภอพระพรหม
9. อําเภอเมือง
10. อําเภอลานสกา
พัทลุง
1. อําเภอควนขนุน
2. อําเภอปาพะยอม
สงขลา
1. อําเภอระโนด
รวมทั้งสิ้น

ตําบล
71+(1)
16+(1)
11
10
11
6
6
4
3
3
1
2
1
1
2
2
75+(1)

หมูบาน
575
132
93
97
81
54
32
32
23
9
22
14
6
8
10
10
599

จํานวน
ครัวเรือน
125,688
29,371
16,824
10,368
17,653
20,071
9,356
6,925
5,942
2,358
6,790
10,435
902
1,094
1,060
1,060
137,183

ประชากร
522,679
104,154
67,634
43,960
84,806
80,700
30,536
32,003
31,562
36,280
11,044
13,174
5,521
7,653
9,065
9,065
544,918

หมายเหตุ : อําเภอปากพนังมี 1 เทศบาล
ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช,พัทลุง,สงขลา
2.1 สภาพภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศของลุมน้ําปากพนังประกอบดวยเทือกเขาสูงชันทางดานตะวันตก
ของพื้นที่ลุมน้ําปากพนังโดยทอดตัวยาวตามแนวเหนือ-ใต สภาพพื้นที่จะลาดเอียงลงมาทางดาน
ตะวันออกของลุมน้ําจนถึงฝงทะเล สามารถแบงพื้นที่ออกเปน 4 ลักษณะ ดังนี้
1) บริเวณที่เปนเทือกเขาบรรทัดทางดานตะวันตกของพื้นที่ และพื้นที่ลาดเชิงเขามี
ลักษณะเปนลูกคลื่นลอนชันถึงพื้นที่คอนขางเรียบ
2) บริเวณตอนกลางของพื้ นที่ลุมน้ําปากพนังมีแนวสันทรายทะเลเกาอยู 2 แนว
ทอดตั ว ตามแนวเหนื อ -ใต และในระหว า งแนวของสั น ทรายทะเลเก า ทั้ ง สองจะเป น ที่ ร าบลุ ม ต่ํ า
ประกอบไปดวยพื้นที่ที่เปนพรุและพื้นที่ที่เปนดินเปรี้ยวจัดเปนสวนใหญ

3) บริเวณพื้นที่ราบลาดเทลงสูแมน้ําปากพนังฝงตะวันตกเปนแหลงปลูกขาวที่ใหญ
ที่สุดของลุมน้ําปากพนัง
4) บริเวณพื้นที่ฝงขวาของแมน้ําปากพนังกับสันทรายริมทะเลเปนพื้นที่ราบลุม แองที่
ลุมอยูคอนไปทางสันทราย และมีแนวเกือบขนานกับสันทราย ซึ่งดานที่ชิดกับสันทรายเปนแองน้ํามี
น้ําทวมขัง
2.2 สภาพภูมิอากาศ
ลุ มน้ํ าปากพนั งตั้ งอยูบริ เ วณชายฝงทะเลตะวัน ออกของภาคใต สภาพภูมิ อ ากาศ
โดยทั่วไปไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหเกิด
ฤดูกาล 2 ฤดู คือ ฤดูฝน และฤดูรอน สําหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดผานชวงเดือนพฤษภาคมถึง
เดือนตุลาคมกอใหเกิดฝนในบริเวณพื้นที่ลุมน้ําปากพนังไมมากนัก เพราะมีภูเขาสูงดานทิศตะวันตก
วางแนวขวางทิศทางลมไว สวนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผานบริเวณอาวไทยในชวงเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมกอใหเกิดปริมาณฝนตกชุกในบริเวณพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
2.3 ขอมูลทรัพยากรดิน
ทรัพยากรดินของพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง สามารถจําแนกตามความเหมาะสมของดิน
สําหรับดานการเกษตรกรรมได คือ ดินที่เหมาะสมสําหรับการทํานา พื้นที่ประมาณ 666,967 ไร
ดินที่เหมาะสมสําหรับปลูกไมผล-ไมยืนตน พื้นที่ประมาณ 470,260 ไร ดินที่ตองพัฒนาถึงจะ
เหมาะสมแกการทําการเกษตรกรรม พื้นที่ประมาณ 156,452 ไร ดินที่ไมเหมาะสมตอการทําการ
เกษตรกรรม พื้นที่ประมาณ 588,175 ไร แหลงน้ํา พื้นที่ประมาณ 8,160 ไร และดินอื่น ๆ เชน บอ
เลี้ยงกุง ที่อยูอาศัย เหมืองแร พื้นที่ประมาณ 129,918 ไร
2.4 ขอมูลทรัพยากรน้ํา
แมน้ําปากพนังเปนแมน้ําสายหลักในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง มีตนกําเนิดมาจากควนหิน
แทนและควนหินแกวซึ่งเปนสวนหนึ่งของเทือกเขาบรรทัดทางดานตะวันตกเฉียงใตของพื้นที่ลุมน้ํา
ปากพนังไหลจากทิศใตไปทางทิศเหนือโดยไหลผานอําเภอชะอวด อําเภอเชียรใหญ และอําเภอปาก
พนังไหลลงสูอาวปากพนังบริเวณบานปากพนัง ความยาวของลําน้ําปากพนังจากตนถึงจุดที่ไหลลงสู
อาวปากพนังยาวประมาณ 150 กิโลเมตร แมน้ําปากพนังมีลําน้ําสาขาที่เปนแหลงน้ําตนทุนของ
แมน้ําปากพนังที่สําคัญ ไดแก คลองลาไม คลองถ้ําพระ คลองรากไม คลองฆอง คลองเชียรใหญ
คลองเสาธง คลองชะเมา เปนตน ซึ่งอยูทางแมน้ําปากพนังตอนบน สวนลําน้ําสาขาทางทิศตะวันออก
ของแมน้ําปากพนัง ไดแก คลองหัวไทร คลองทาพญา คลองพรุ คลองบางทราย คลองบางโค คลอง
บางไทรปก เปนตน
2.5 ขอมูลทรัพยากรปาไม
จากข อ มู ล สภาพการใช ที่ ดิ น ในพื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า ปากพนั ง ของกรมพั ฒ นาที่ ดิ น พบว า
มีพื้นที่ปาไมทั้งสิ้น 341,635 ไร แยกเปนพื้นที่ปาไมผลัดใบเสื่อมโทรม 10,345 ไร พื้นที่ปาดิบชื้น
150,938 ไร พื้นที่ปาชายเลนสมบูรณ 57,917 ไร พื้นที่ปาชายเลนเสื่อมโทรม 1,108 ไร พื้นที่ปา
พรุสมบูรณ 10,892 ไร และพื้นที่ปาพรุเสื่อมโทรม 110,433 ไร

3. สภาพการทําการเกษตรในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
3.1 ขอมูลสภาพการใชประโยชนในที่ดิน
จากขอมูลสภาพการใชที่ดินในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังของกรมพัฒนาที่ดิน พบวา ลุมน้ํา
ปากพนังมีพื้นที่ทั้งหมด 1,989,932 ไร แยกเปน พื้นที่ทํานา ประมาณ 420,901 ไร พื้นที่ปลูกพืช
ไร ประมาณ 1,347 ไร พื้นที่ปลูกไมยืนตน ประมาณ 492,470 ไร พื้นที่ปลูกไมผล ประมาณ
142,224 ไร พื้นที่ปลูกพืชผัก ประมาณ 22,716 ไร พื้นที่ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือน ประมาณ
2,403 ไร สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ประมาณ 111,483 ไร พื้นที่ปาไม ประมาณ 341,638
ไร พื้นที่เบ็ดเตล็ด ประมาณ 256,879 ไร พื้นที่ชุมชน ประมาณ 154,653 ไร และพื้นที่แหลงน้ํา
ประมาณ 43,222 ไร
3.2 ขอมูลสถานการณการผลิตสินคาเกษตรที่สําคัญในป 2550
1) ข า วนาป มี พื้ น ที่ ป ลู ก 514,527 ไร พื้ น ที่ เ ก็ บ เกี่ ย ว 506,536 ไร ผลผลิ ต
274,893 ตัน และผลผลิตเฉลี่ย 542.69 กก.ตอไร
2) ข า วนาปรั ง มี พื้นที่ปลูก 110,012 ไร พื้ นที่เก็บเกี่ย ว 110,012 ไร ผลผลิต
68,079 ตัน และผลผลิตเฉลี่ย 618.68 กก.ตอไร
3) ปาลมน้ํามัน มีพื้นที่ปลูก 80,380 ไร พื้นที่ใหผล 9,458 ไร ผลผลิต 21,595
ตัน และผลผลิตเฉลี่ย 2,283.25 กก.ตอไร
4) ยางพารา มีพื้นที่ปลูก 218,810 ไร พื้นที่กรีด 189,927 ไร ผลผลิต 48,693
ตัน และผลผลิตเฉลี่ย 256.38 กก.ตอไร
5) มังคุด มีพื้นที่ปลูก 41,404 ไร พื้นที่ใหผล 33,302 ไร ผลผลิต 27,154 ตัน
และผลผลิตเฉลี่ย 815.37 กก.ตอไร
6) เงาะ มีพื้นที่ปลูก 14,602 ไร พื้นที่ใหผล 11,566 ไร ผลผลิต 12,284 ตัน และ
ผลผลิตเฉลี่ย 1,062.07 กก.ตอไร
7) ทุเรียน มีพื้นที่ปลูก 12,433 ไร พื้นที่ใหผล 10,451 ไร ผลผลิต 9,116 ตัน
และผลผลิตเฉลี่ย 971.83 กก.ตอไร
8) ลองกอง มีพื้นที่ปลูก 6,289 ไร พื้นที่ใหผล 4,441 ไร ผลผลิต 4,685 ตัน และ
ผลผลิตเฉลี่ย 1,054.84 กก.ตอไร
9) สมโอ มีพื้นที่ปลูก 11,473 ไร พื้นที่ใหผล 10,670 ไร ผลผลิต 10,226,900
ผล และผลผลิตเฉลี่ย 958 ผลตอไร
10) โคเนื้อ มีการเลี้ยงจํานวน 121,849 ตัว และเกษตรกร 25,238 ราย
11) สุกร มีการเลี้ยงจํานวน 112,451 ตัว และเกษตรกร 2,613 ราย
12) แพะ มีการเลี้ยงจํานวน 6,177 ตัว และเกษตรกร 721 ราย
13) ไกเนื้อพันธ มีการเลี้ยงจํานวน 430,820 ตัว และเกษตรกร 98 ราย
14) ไกพื้นเมือง มีการเลี้ยงจํานวน 659,401 ตัว และเกษตรกร 40,473 ราย
15) ไกไข มีการเลี้ยงจํานวน 219,366 ตัว และเกษตรกร 310 ราย

16) เปดเนื้อ มีการเลี้ยงจํานวน 11,911 ตัว และเกษตรกร 335 ราย
17) เปดไข มีการเลี้ยงจํานวน 71,863 ตัว และเกษตรกร 2,620 ราย
18) นกกระทา มีการเลี้ยงจํานวน 116,700 ตัว และเกษตรกร 8 ราย
19) กุงขาว มีการเลี้ยงจํานวน 2,726 บอ เนื้อที่บอ 9,454.35 ไร และเกษตรกร
805 ราย
4. การกําหนดเขตพัฒนาอาชีพภาคเกษตร
จากการดําเนินงานการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดภาคเกษตร โครงการพัฒนาพื้นที่
ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จะตองสอดคลองกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สภาพ
พื้นที่ และความตองการของเกษตรกร รวมทั้งเพื่อใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเปนรูปธรรม จึงได
กําหนดเขตพัฒนาอาชีพดานการเกษตรออกเปน 6 เขต ดังนี้
1) เขตปลูกขาวเพื่อการคา พื้นที่ประมาณ 600,500 ไร
2) เขตปลูกขาวเพื่อบริโภค พื้นที่ประมาณ 195,000 ไร
3) เขตปลูกปาลมน้ํามัน พื้นที่ประมาณ 533,700 ไร
4) เขตปลูกไมผล-ยางพารา พื้นที่ประมาณ 147,503 ไร
5) เขตเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง พื้นที่ประมาณ 110,284 ไร
6) เขตปาไม พื้นที่ประมาณ 313,032 ไร
ความหมายของเขตพัฒนาอาชีพภาคเกษตร หมายถึงเขตที่ใชเปนแนวทางในการพัฒนา
และสงเสริมอาชีพเกษตรกรรมของหนวยงานราชการกวาง ๆ ตามชื่อเขตของแตละเขตเปนหลัก แต
อาจพัฒนาเรื่องการเกษตรอื่น ๆ ไดหากมีความเหมาะสม
สรุปรายละเอียดการกําหนดเขตพัฒนาอาชีพภาคเกษตร โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ํา
ปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริทั้ง 6 เขต ดังนี้

4.1 เขตปลูกขาวเพื่อการคา มีลักษณะดินเปนดินนา เนื้อดินเปนดินเหนียว ความอุดม
สมบูรณปานกลางถึงสูง พื้นที่สวนใหญเหมาะสมที่จะทํานา และมีระบบชลประทานที่สามารถสงน้ําให
เกษตรกรสามารถปลูกพืชไดทั้งป ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 600,500 ไร ประกอบดวยพื้นที่ 3 จังหวัด
9 อําเภอ 52 ตําบล ดังนี้
(1) จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบดวยพื้นที่ 6 อําเภอ 48 ตําบล ดังนี้
1) อํ า เภอเมื อ ง ได แ ก ตํ า บลท า เรื อ ตํ า บลท า ไร และบางส ว นของตํ า บล
บางจาก
2) อําเภอปากพนัง ไดแก ตําบลชะเมา ตําบลเกาะทวด ตําบลคลองกระบือ
ตําบลบานใหม ตําบลปาระกํา ตําบลบางศาลา ตําบลบางตะพง ตําบลปากแพรก และบางสวนของตําบล
คลองนอย ตําบลปากพนังฝงตะวันตก ตําบลหูลอง ตําบลบานเพิง ตําบลทาพญา และตําบลขนาบนาก
3) อําเภอเชี ยรใหญ ได แก ตําบลเชียรใหญ ตําบลไสหมาก ตํา บลทา ขนาน
ตําบลบานกลาง ตําบลบานเนิน และบางสวนของตําบลเสือหึง ตําบลการะเกด ตําบลเขาพระบาท
ตําบลทองลําเจียก และตําบลแมเจาอยูหัว
4) อําเภอหัวไทร ไดแก ตําบลทรายขาว ตําบลบานราม ตําบลบางนบ ตําบล
รามแกวและบางสวนของตําบลทาซอม ตําบลหัวไทร ตําบลแหลม ตําบลเขาพังไกร ตําบลควนชะลิก
5) อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ไดแกบางสวนของตําบลดอนตรอ ตําบลเชียรเขา
และตําบลสวนหลวง
6) อํ า เภอชะอวด ได แ ก บ างส ว นของตํ า บลวั ง อ า ง ตํ า บลเกาะขั น ธ ตํ า บล
เขาพระทอง ตําบลทาประจะ ตําบลนางหลง ตําบลทาเสม็ด ตําบลชะอวด ตําบลเคร็ง และตําบล
ขอนหาด
(2) จังหวัดพัทลุง ประกอบดวยพื้นที่ 2 อําเภอ 2 ตําบล ดังนี้
1) อําเภอปาพะยอม ไดแกบางสวนของตําบลลานขอย
2) อําเภอควนขนุน ไดแกบางสวนตําบลแหลมโตนด
(3) จังหวัดสงขลา ประกอบดวยพื้นที่ 1 อําเภอ 2 ตําบล ดังนี้
1) อําเภอระโนด ไดแกบางสวนของตําบลคลองแดน และตําบลบานขาว
สภาพการใชประโยชนที่ดินในปจจุบัน แยกเปนพื้นที่นาขาว 365,229 ไร พื้นที่นาราง
39,306 ไร พื้นที่ปลูกยางพารา 33,904 ไร พื้นที่ปลูกไมผล-ไมยืนตน 71,900 ไร พื้นที่เพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา 33,233 ไร พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง 38,281 ไร และพื้นที่อื่น ๆ 18,647 ไร คิดเปน
รอยละ 60.82 , 6.55 , 5.64 , 11.97 , 5.53 , 6.37 และ 3.10 ของพื้นที่เขตปลูกขาวเพื่อการคา
ตามลําดับ
4.2 เขตปลูกขาวเพื่อบริโภค มีลักษณะดินเปนดินกรดที่พบในที่ลุมและที่ดอน เนื้อดิน
เปนดินเหนียวถึงรวนปนทราย มีความอุดมสมบูรณต่ํา ตองปรับปรุงดินดวยโดโลไมท เปนพื้นที่นอก
เขตชลประทานทํานาไดเพียงปละ 1 ครั้ง โดยการพัฒนาอาชีพในเขตนี้จะมุงเนนการผลิตเพื่อการ

1) อํ า เภอพระพรหม ได แ ก บ างส ว นของตํ า บลนาพรุ ตํ า บลช า งซ า ยและตํ า บล
ทายสําเภา
2) อําเภอรอนพิบูลย ไดแกบางสวนของตําบลเสาธง ตําบลหินตก ตําบลรอนพิบูลย
และตําบลควนเกย
3) อําเภอจุฬาภรณ ไดแกบางสวนของตําบลทุงโพธิ์ ตําบลสามตําบล ตําบลบานชะอวด
ตําบลนาหมอบุญ ตําบลบานควนมุด และตําบลควนหนองควา
4) อําเภอชะอวด ไดแกตําบลควนหนองหงส และบางสวนของตําบลเขาพระทอง
ตําบลทาประจะ ตําบลนางหลง ตําบลเกาะขันธ ตําบลวังอาง ตําบลชะอวด ตําบลทาเสม็ด และตําบล
ขอนหาด
สภาพการใชประโยชนที่ดินในปจจุบัน แยกเปนพื้นที่นาขาว 64,556 ไร พื้นที่นาราง
5,402 พื้นที่ปลูกยางพารา 63,596 ไร พื้นที่ปลูกไมผล-ไมยืนตน 36,114 ไร พื้นที่ชุมชนและสิ่ง
ปลูกสราง 20,387 ไร และพื้นที่อื่น ๆ 4,945 ไร คิดเปนรอยละ 33.11 , 2.77 , 32.61 , 18.52 ,
10.45 และ 2.53 ของพื้นที่เขตปลูกขาวเพื่อบริโภคตามลําดับ
4.3 เขตปลูกปาลมน้ํามัน มีลักษณะดินเปนดินเปรี้ยวจัด เนื้อดินเปนดินเหนียว ความ
อุดมสมบูรณต่ํา ไมเหมาะสมที่จะทํานา การปลูกปาลมน้ํามันจึงเปนทางเลือกในการสงเสริมและพัฒนา
อาชีพในเขตนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานการณปจจุบันที่น้ํามันมีราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ ก็ทําใหพืชทดแทน
พลังงานอยางเชนปาลมน้ํามันไดรับความสนใจมากขึ้นตามไปดวย ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 533,700 ไร
ประกอบดวยพื้นที่ 3 จังหวัด 9 อําเภอ 27 ตําบล ดังนี้
(1) จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบดวยพื้นที่ 7 อําเภอ 25 ตําบล ดังนี้
1) อําเภอพระพรหม ไดแกบางสวนของตําบลชางซาย
2) อําเภอรอนพิบูลย ไดแกบางสวนของตําบลเสาธง ตําบลควนพัง ตําบล
ควนชุม และตําบลควนเกย
3) อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ไดแกบางสวนของตําบลสวนหลวง ตําบลทางพูน
ตําบลดอนตรอ และตําบลเชียรเขา
4) อําเภอจุฬาภรณ ไดแกบางสวนของตําบลบานชะอวด ตําบลควนหนอง
หวา และตําบลบานควนมุด
5) อําเภอชะอวด ไดแก ตําบลบานตูล และบางสวนของตําบลชะอวด ตําบล
ทาเสม็ด ตําบลนางหลง ตําบลทาประจะ ตําบลขอนหาด และตําบลเคร็ง
6) อําเภอเชียรใหญ ไดแกบางสวนของตําบลแมเจาอยูหัว ตําบลการะเกด
ตําบลเขาพระบาท และตําบลทองลําเจียก
7) อําเภอหัวไทร ไดแกตําบลแหลม และตําบลควนชะลิก

(2) จังหวัดพัทลุง ประกอบดวยพื้นที่ 1 อําเภอ 1 ตําบล ดังนี้
1) อําเภอควนขนุน ไดแกบางสวนของตําบลแหลมโตนด
(3) จังหวัดสงขลา ประกอบดวยพื้นที่ 1 อําเภอ 1 ตําบล ดังนี้
1) อําเภอระโนด ไดแกบางสวนของตําบลบานขาว
สภาพการใชประโยชนที่ดินในปจจุบัน แยกเปนพื้นที่นาขาว 136,469 ไร พื้นที่นาราง
31,939 ไร พื้นที่ปลูกยางพารา 22,900 ไร พื้นที่ปลูกปาลมน้ํามัน 5,446 ไร พื้นที่ปลูกไมผล-ไม
ยืนตน 39,878 ไร พื้นที่ปาพรุและปาเสม็ด 188,631 ไร พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง 32,275 ไร
และพื้นที่อื่น ๆ 76,162 ไร คิดเปนรอยละ 25.57 , 5.98 , 4.29 , 1.02 , 7.47 , 35.34 , 6.04
และ 14.27 ของพื้นที่เขตปลูกปาลมน้ํามันตามลําดับ
4.4 เขตปลูกไมผล–ยางพารา มีลักษณะดินเปนดินกรด เนื้อดินเปนดินเหนียวถึงดินรวน
ความอุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลาง ตองปรับปรุงดินโดยใชโดโลไมท โดยพื้นที่สวนใหญเกษตรกรไดปลูก
ไมผลและยางพาราเป นอาชี พหลักอยูแลว ซึ่ งมีพื้นที่ประมาณ 147,503 ไร ประกอบดวยพื้นที่ 2
จังหวัด 6 อําเภอ 13 ตําบล ดังนี้
(1) จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบดวยพื้นที่ 5 อําเภอ 12 ตําบล ดังนี้
1) อําเภอลานสกา ไดแกบางสวนของตําบลขุนทะเล
2) อําเภอพระพรหม ไดแกบางสวนของตําบลนาพรุ และตําบลทายสําเภา
3) อําเภอรอนพิบูลย ไดแกบางสวนของตําบลรอนพิบูลย ตําบลหินตก และ
ตําบลเสาธง
4) อําเภอจุฬาภรณ ไดแกบางสวนของตําบลทุงโพธิ์ ตําบลสามตําบล ตําบล
ควนหนองควา และตําบลนาหมอบุญ
5) อําเภอชะอวด ไดแกบางสวนของตําบลเขาพระทอง และตําบลวังอาง
(2) จังหวัดพัทลุง ประกอบดวยพื้นที่ 1 อําเภอ 1 ตําบล ดังนี้
1) อําเภอปาพะยอม ไดแกบางสวนของตําบลลานขอย
สภาพการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ในป จ จุ บั น แยกเป น พื้ น ที่ น าข า ว 6,024 ไร พื้ น ที่ ป ลู ก
ยางพารา 65,296 ไร พื้นที่ปลูกไมผล-ไมยืนตน 17,451 ไร พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง 9,042
ไร และพื้ น ที่ อื่ น ๆ 49,690 ไร คิ ด เป น ร อ ยละ 4.08 , 44.27 , 11.83 , 0.61 และ 33.68
ของพื้นที่เขตปลูกไมผล-ยางพาราตามลําดับ
4.5 เขตเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เปนพื้นที่น้ําเค็มดานทิศตะวันออกของแมน้ําปาก
พนัง ซึ่งกรมประมงไดจัดทําโครงการตามแผนแมบทจัดระบบน้ําเค็มเพื่อการเพาะเลี้ยงกุงทะเลโดย
การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงกุงทะเลใหมีความยั่งยืน ซึ่งไดดําเนินงานโครงการชลประทานน้ําเค็ม
เพื่อการเพาะเลี้ยงกุงทะเล จํานวน 4 โครงการ พื้นที่ 5,661 ไร ไดแก โครงการชลประทานน้ําเค็ม
บานหนาโกฏิ พื้นที่ 1,296 ไร โครงการชลประทานน้ําเค็มบานทาพญา พื้นที่ 1,320 ไร โครงการ

ชลประทานน้ําเค็มบานบอคณฑี พื้นที่ 2,015 ไร และโครงการชลประทานน้ําเค็มบานหนาสตน
พื้นที่ 1,030 ไร ซึ่งพื้นที่เขตเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงมีพื้นที่ประมาณ 110,284 ไร ประกอบดวย
พื้นที่ 3 อําเภอ 10 ตําบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้
1) อําเภอปากพนัง ไดแกบางสวนของตําบลปากพนังฝงตะวันออก ตําบลบางพระ
ตําบลบานเพิง ตําบลทาพญา และตําบลขนาบนาก
2) อําเภอหัวไทร ไดแก ตําบลเกาะเพชร ตําบลหนาสตน และบางสวนของตําบลหัว
ไทร และตําบลทาซอม
3) อําเภอเชียรใหญ ไดแกบางสวนของตําบลเสือหึง
สภาพการใชประโยชนที่ดินในปจจุบัน แยกเปนพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 74,537 ไร พื้นที่
นาขาว 7,217 ไร พื้นที่นาราง 6,031 ไร พื้นที่ปลูกไมผล-ไมยืนตน 3,273 ไร พื้นที่ชุมชนและสิ่ง
ปลูกสราง 7,340 ไร และพื้นที่อื่น ๆ 11,886 ไร คิดเปนรอยละ 67.59 , 6.54 , 5.46 , 2.96 ,
6.65 และ 10.77 ของพื้นที่เขตเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงตามลําดับ
4.6 เขตปาไม เปนพื้นที่ปาบก ปาพรุ และปาชายเลน ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 313,032 ไร
ประกอบดวยพื้นที่ 2 จังหวัด 9 อําเภอ 16 ตําบล ดังนี้
(1) จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบดวยพื้นที่ 8 อําเภอ 15 ตําบล ดังนี้
1) อําเภอลานสกา ไดแกบางสวนของตําบลขุนทะเล
2) อําเภอรอนพิบูลย ไดแกบางสวนของตําบลรอนพิบูลย และตําบลหินตก
3) อําเภอชะอวด ไดแกบางสวนของตําบลเคร็ง เขาพระทอง และวังอาง
4) อําเภอเชียรใหญ ไดแกบางสวนของตําบลแมเจาอยูหัว
5) อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ไดแกบางสวนของตําบลทางพูน
6) อําเภอพระพรหม ไดแกบางสวนของตําบลขางซาย
7) อําเภอปากพนัง ไดแก ตําบลแหลมตะลุมพุก และบางสวนของตําบล
ปากพนังฝงตะวันออก ตําบลปากพนังฝงตะวันตก ตําบลคลองนอย และตําบลหูลอง
8) อําเภอเมือง ไดแกบางสวนของตําบลบางจาก
(2) จังหวัดสงขลา ประกอบดวยพื้นที่ 1 อําเภอ 1 ตําบล ดังนี้
1) อําเภอระโนด ไดแกบางสวนของตําบลบานขาว
สภาพการใชประโยชนที่ดินในปจจุบัน แยกเปนพื้นที่ปาไม 232,730 ไร พื้นที่ยางพารา
12,999 ไร พื้นที่นาขาว 4,492 ไร พื้นที่นาราง 1,090 ไร พื้นที่ไมผล-ไมยืนตน 14,672 ไร พื้นที่
ชุมชนและสิ่งปลูกสราง 9,758 ไร และพื้นที่อื่น ๆ 37,291 ไร คิดเปนรอยละ 74.35 , 4.15 ,
1.43 , 0.34 , 4.68 , 3.11 และ 11.91 ของพื้นที่เขตปาไมตามลําดับ

รายงานผลการพัฒนาอาชีพ
ในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
**************
พื้นที่ลุมน้ําปากพนังเดิมเปนพื้นที่อูขาวอูน้ําที่สําคัญของภาคใตที่สามารถผลิตขาวสงออกไปขาย
ตางประเทศจนมีฐานะทางเศรษฐกิจรุงเรือง ประชาชนมีความอยูดีกินดี ทรัพยากรมีความอุดมสมบูรณ และเปน
เมืองทาที่สําคัญของภาคใต เมื่อกาลเวลาลวงเลยไปประชากร
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงมีพระราชดําริเกี่ยวกับการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําจืด
เพื่อการเกษตร และอุปโภค บริโภค รวมทั้งแกปญหาน้ําทวมขังพื้นที่เกษตร และชุมชนที่อยูอาศัยเปนเวลานาน
ตลอดจนปญหาดินเค็ม และดินเปรี้ยวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ “ ลุมน้ําปากพนัง “ อยางตอเนื่องถึง 12 ครั้ง โดยทรงมี
พระราชดําริเกี่ยวกับการแกไขปญหาในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2521 ณ ที่ประทับ
แรมโรงปูนซีเมนตทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งพระราชดําริที่สําคัญ คือ การปองกันและบรรเทาอุทกภัย การ
ปองกันน้ําเค็มในฤดูแลง การปองกันน้ําเค็มรุกล้ํา การกักเก็บน้ําจืด การกอสรางระบบระบายน้ําเพื่อบรรเทา
ปญหาน้ําทวม และระบบสงน้ําเพื่อการเกษตร การกําหนดแนวเขตพื้นที่เหมาะสมแบงแยกพื้นที่น้ําจืด-น้ําเค็ม
เปนตน
การพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังมีเปาหมายในการแกไขปญหาในเรื่องแหลงน้ําใหมีน้ําเพียงพอ
สําหรับการเกษตร การอุปโภค-บริโภค และกิจกรรมอื่น ๆ อีกทั้งเพื่อแกไขปญหาน้ําทวม รวมถึงเพื่อบริหาร
จัดการการใชที่ดินอยางเปนระบบ ซึ่งกรมชลประทานเปนผูรับผิดชอบในการกอสรางระบบชลประทานตาง ๆ ใน
พื้นที่โครงการไดเริ่มตนกอสรางมาตั้งแตป 2538 จนถึงปจจุบัน โดยระบบชลประทานหลักไดดําเนินการเสร็จ
สมบูรณแลว
การพั ฒ นาอาชี พ ได เ ริ่ ม ดํ า เนิ น การมาตั้ ง แต ก ารก อ สร า งระบบชลประทานในป 2538 เพื่ อ
สนับสนุน และสงเสริมอาชีพใหแกราษฎรพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังทั้งผูที่ไดรับประโยชน และ
ไดรับผลกระทบจากการดําเนินการของโครงการใหสามารถดํารงชีวิต และความเปนอยูที่ดีขึ้นอยางยั่งยืน ยกระดับ
รายได และคุณภาพชีวิตของราษฎรใหดีขึ้น
1. ลักษณะทรัพยากรดิน
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,989,932 ไร ครอบคลุม
พื้นที่ 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง ซึ่งแบงทรัพยากรดินได ดังนี้
1.1 ลักษณะทรัพยากรดิน
1) ดินเหนียว
2) ดินบนพื้นที่ลาดชัน
3) ดินกรดในพื้นที่ลุม
4) ดินเปรี้ยวจัด
5) ดินกรดในที่ดอน
6) ดินบอกุง

607,293
268,159
259,151
206,488
152,805
118,683

ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
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7) ดินพรุ
8) ดินลึกปานกลาง
9) ดินตื้น
10) ดินเค็ม
11) ดินทราย
12) ดินอื่น ๆ

99,341
84,457
62,688
60,137
51,334
19,396

ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร

602,267
241,512
202,731
383,526
341,635
118,683
99,278

ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร

492,470
420,901
142,224
22,716
1,347
341,635
154,652
118,683
43,222
2,403
249,679

ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร

1.2 ลักษณะเขตการใชที่ดินเพื่อการเกษตร
1) เขตที่มีศักยภาพสูงในการทํานา
2) เขตที่มีศักยภาพปานกลางในการทํานา
3) เขตที่มีศักยภาพต่ําในการทํานา
4) เขตที่มีศักยภาพในการปลูกไมผล-ไมยืนตน
5) พื้นที่ปา
6) พื้นที่เลี้ยงสัตวน้ํา
7) พื้นที่อื่น ๆ
1.3 สภาพการใชประโยชนที่ดินป 2550
1) พื้นที่ไมยืนตน
2) พื้นที่นา
3) พื้นที่ไมผล
4) พื้นที่พืชผัก
5) พื้นที่พืชไร
6) พื้นที่ปา
7) พื้นที่ชุมชน
8) พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
9) พื้นที่แหลงน้ํา
10) ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือน
11) พื้นที่เบ็ดเตล็ด

2. สรุปผลการดําเนินงานดานการพัฒนาอาชีพ แบงออกเปน 9 ดาน ดังนี้
2.1 ดานการปรับปรุงบํารุงดิน
1) จัดระบบโครงสรางการพัฒนาที่ดิน พื้นที่ 5,019 ไร
2) กอสรางแหลงน้ํา และระบบควบคุมน้ํา จํานวน 45 แหง
3) ปรับปรุง และพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด พื้นที่ 84,535 ไร
4) ปรับปรุง และพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว ดินกรดเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ 7,430 ไร
5) ปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกปาลมน้ํามัน พื้นที่ 8,281 ไร
6) ปรับปรุงฟนฟูพื้นที่นารางเพื่อปลูกขาว พื้นที่ 60,885 ไร
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7) ปรับปรุงฟนฟูพื้นที่นารางเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ พื้นที่ 1,392 ไร
8) ปรับปรุงฟนฟูพื้นที่นารางเพื่อปลูกปาลมน้ํามัน พื้นที่ 2,095 ไร
9) ปรับปรุงฟนฟูพื้นที่บอกุงรางเพื่อการปลูกพืช พื้นที่ 999 ไร
10) สงเสริมการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมี พื้นที่ 341,000 ไร
11) สาธิต สงเสริม ปรับปรุงและพัฒนาดินเค็มเพื่อปลูกขาว พื้นที่ 4,000 ไร
12) ผลิต และปลูกหญาแฝกเพื่ออนุรักษดินและน้ํา จํานวน 5,370,000 กลา
13) สนับสนุนโรงผลิตปุยอินทรีย-ชีวภาพชุมชน จํานวน 4 แหง
14) กอสรางระบบจัดรูปที่ดิน พื้นที่ 14,834 ไร
2.2 ดานการปรับปรุงการผลิตขาว
1) ส ง เสริ ม การใช ข า วพั น ธุ ดี และถ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารผลิ ต ข า ว พื้ น ที่
434,907 ไร
2) สงเสริมการปรับปรุงผลผลิตขาวโดยการกระจายขาวพันธุดี พื้นที่ 4,242 ไร
3) สงเสริมการผลิตเมล็ดขาวพันธุดี พื้นที่ 76.55 ไร
4) ผลิตขาวสังขหยดอินทรียเพื่อการบริโภคและกระจายพันธุ พื้นที่ 30 ไร
5) สงเสริมการดําเนินงานของศูนยขาวชุมชน จํานวน 146 ศูนย
6) สนับสนุนรถไถ เครื่องสีขาวพรอมอุปกรณแกศูนยขาวชุมชน จํานวน 6 ศูนย
7) สงเสริมการผลิตขาวเพื่อการคาในพื้นที่นํารอง จํานวน 5 จุด พื้นที่ 1,800 ไร
8) พัฒนาชาวนาชั้นนํา จํานวน 45 คน
9) พัฒนาชาวนาผูผลิตแปลงพันธุขาว จํานวน 180 คน
10) สนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุขาวของสถาบันเกษตรกร จํานวน 3,819 ตัน
2.3 ดานการพัฒนาการผลิตปาลมน้ํามัน
1) สงเสริมการปลูกปาลมน้ํามันทดแทนพลังงาน พื้นที่ 18,926 ไร
2) สงเสริมการปลูกปาลมน้ํามันในพื้นที่ดินเปรี้ยว พื้นที่ 2,528 ไร
3) ถายทอดเทคโนโลยีการปลูกปาลมน้ํามัน
4) สงเสริม และพัฒนาการผลิตปาลมน้ํามัน
2.4 ดานการพัฒนายางพารา-ไมผล และไมยืนตน
1) สนับสนุนสงเคราะหการทําสวนยาง พื้นที่ 13,814 ไร
2) สงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไมผล พื้นที่ 8,732 ไร
3) รณรงคการปลูกตาลโตนดบนคันนา จํานวน 220,000 ตน
2.5 ดานการพัฒนาการทําไรนาสวนผสม และพืชผัก
1) สงเสริมการทําไรนาสวนผสม และเกษตรผสมผสาน พื้นที่ 70,469 ไร
2) สงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผัก พื้นที่ 1,942 ไร
2.6 ดานการพัฒนาการเลี้ยงปศุสัตว
1) จัดตั้งกองทุนยาสัตว จํานวน 41 แหง
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2) สนับสนุนฟารมสาธิตการเลี้ยงสุกร 210 ตัว เกษตรกร 35 ราย
3) สนับสนุนสาธิตการเลี้ยงสัตวปก 2,030 ตัว เกษตรกร 65 ราย
4) สนับสนุน สงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ 100 ตัว เกษตรกร 100 ราย
5) สนับสนุน สงเสริมการเลี้ยงปก 179,220 ตัว เกษตรกร 5,970 ราย
6) สนับสนุน สงเสริมการเลี้ยงแพะ 1,086 ตัว เกษตรกร 380 ราย
7) สนับสนุนกอสรางโรงเก็บเสบียงอาหารสัตว 8 โรง 350 ตัน
8) สงเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว 5,240 ไร
2.7 ดานการปรับปรุงการเลี้ยงกุง และเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
1) สงเสริม และพัฒนาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแกเกษตรกร จํานวน 115 ราย
2) ปลอยพันธุสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ
3) สนับสนุนการจัดระบบน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเล จํานวน 4 แหง พื้นที่ 7,311 ไร
ดังนี้
3.1) โครงการชลประทานน้ําเค็มบานหนาโกฏิ พื้นที่ 1,216 ไร
3.2) โครงการชลประทานน้ําเค็มบานทาพญา พื้นที่ 1,999 ไร
3.3) โครงการชลประทานน้ําเค็มบานบอคณฑี พื้นที่ 2,255 ไร
3.4) โครงการชลประทานน้ําเค็มบานหนาสตน พื้นที่ 1,841 ไร
4) ถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
5) รับรองมาตรฐานฟารม และโรงเพาะฟกสัตวน้ํา จํานวน 338 ฟารม
2.8 ดานการพัฒนาองคกร และสถาบันเกษตรกร
1) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาสหกรณ จํานวน 33 สหกรณ สมาชิก 16,354 ราย
2) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนากลุมเกษตรกร จํานวน 84 กลุม สมาชิก 4,878 ราย
3) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนากลุมอาชีพสหกรณ 37 กลุม สมาชิก 757 ราย
4) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนากลุมอาชีพอื่น 208 กลุม สมาชิก 5,283 ราย
5) สนับสนุนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน จํานวน 453 กลุม
6) สนับสนุนอุปกรณการตลาดแกสหกรณการเกษตร จํานวน 1 สหกรณ
7) จัดทําแปลงสาธิตนากระจูดเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ 10 ไร
8) อบรม สอน แนะนําการทําบัญชีครัวเรือน จํานวน 3,700 ราย
2.9 ดานการพัฒนาการวิจัย
1) ทดสอบการปลูกขาวทนน้ําทวมในพื้นที่นาลึก พื้นที่ 118 ไร
2) ทดสอบการปลูกขาวในระยะที่เหมาะสม พื้นที่ 200 ไร
3) ทดสอบการผลิตขาวคุณภาพพันธุสังขหยด พื้นที่ 60 ไร
4) ทดสอบอัตราเมล็ดพันธุที่เหมาะสมกับพื้นที่ พื้นที่ 19 ไร
5) เปรียบเทียบพันธุขาวที่เหมาะสมกับพื้นที่ พื้นที่ 18 ไร
6) ศึกษาการใหผลผลิตขาวพันธุสังขหยดในพื้นที่นาราง พื้นที่ 25 ไร
7) ทดสอบความเปนไปไดในการปลูกปาลมน้ํามัน พื้นที่ 155 ไร
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3. สรุปผลที่ไดรับจากการพัฒนาอาชีพที่สําคัญ ดังนี้
3.1 พื้นที่ดินที่มีปญหาดินเปรี้ยวไดรับการปรับปรุง และพัฒนาใหเหมาะสมกับการปลูกพืชได
จํานวน 100,246 ไร
3.2 พื้นที่ดินเค็มไดรับการปรับปรุง และใหเหมาะสมกับการปลูกพืชได จํานวน 4,000 ไร
3.3 พื้นที่นารางไดรับการฟน ฟูเพื่อใหสามารถปลูกพืชได จํานวน 64,372 ไร
3.4 พื้นที่บอกุงรางไดรับการฟนฟูเพื่อใหสามารถปลูกพืชได จํานวน 999 ไร
3.5 ผลผลิตขาวนาปเฉลี่ยตอไรเพิ่มขึ้นจาก 375 กิโลกรัมตอไร ในปเพาะปลูก 2538/39 เปน
543 กิโลกรัมตอไรในปเพาะปลูก 2550/51 เพิ่มขึ้นรอยละ 29.09
3.6 ผลผลิตขาวนาปรังเฉลี่ยตอไรเพิ่มขึ้นจาก 484 กิโลกรัมตอไร ในปเพาะปลูก 2538 เปน
619 กิโลกรัมตอไรในปเพาะปลูก 2550 เพิ่มขึ้นรอยละ 11.66
3.7 ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชนสามารถผลิตเมล็ดพันธุขา วเพื่อกระจายในพื้นที่ไมนอย
กวาปละ 1,000 ไร
3.8 ศูนยขาวชุมชนในพื้นทีน่ ํารองสามารถผลิตขาวไดทงั้ หมด 1,036 ตัน จําหนายเปน
ขาวเปลือก 697 ตัน เก็บไวบริโภค 123 ตัน และเก็บไวเปนเมล็ดพันธุ 216 ตัน ซึ่งสามารถกระจายพันธุขาวใน
พื้นที่ได 10,800 ไร
3.9 เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนมาทําไรนาสวนผสม และเกษตรผสมผสานสวนใหญปลูกไมผล
พืชผัก และเลีย้ งปลาในรองสวน ซึ่งนําผลผลิตที่ไดรับมาบริโภคในครัวเรือน สวนที่เหลือขายเปนรายไดทําให
เกษตรกรมีงานทํา และรายไดตลอดป
3.10 เกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูกผัก สามารถยึดเปนอาชีพหลักได เนื่องจากใหผลตอบแทน
ในระยะเวลาอันสั้น โดยเลือกปลูกผักตามความตองการของตลาด
3.11 เกษตรกรที่เขารวมกิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพไมผล สามารถผลิตไมผลใหมี
ผลผลิตสูงขึ้น และมีคุณภาพ
3.12 พื้นที่ปลูกปาลมน้าํ มันเพิ่มขึ้น 31,830 ไร
3.13 ผลผลิตปาลมน้าํ มันเฉลี่ยตอไร เพิ่มขึ้นจาก 2,135 กิโลกรัมตอไร ในปเพาะปลูก 2549
เปน 2,284 กิโลกรัมตอไรในปเพาะปลูก 2550 เพิ่มขึ้นรอยละ 6.94
3.14 พื้นที่สวนยางเดิมไดรับการสงเคราะหปลูกแทนดวยยางพันธุดี พื้นที่ 13,814 ไร
3.15 ผลผลิตยางพาราเฉลีย่ ตอไร เพิ่มขึ้นจาก 262 กิโลกรัมตอไร ในปเพาะปลูก 2537 เปน
280 กิโลกรัมตอไรในปเพาะปลูก 2550 เพิ่มขึ้นรอยละ 6.87
3.16 เกษตรกรมีทางเลือกอาชีพการเลี้ยงสัตวน้ําจืดมากขึ้น เชน การเลี้ยงปลาหมอ การเลี้ยง
ปลากะพงขาวรวมกับปลานิล การเลี้ยงปลานิลจิตรล 3 เปนตน
3.17 ปริมาณสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติเพิ่มขึ้น
3.18 ระบบน้าํ เค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเล จํานวน 4 แหง พื้นที่ 7,311 ไร ไดรบั การถายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาการเลี้ยงกุงทะเลที่มีคุณภาพ และเหมาะสม พรอมทั้งไดรับการบริการการตรวจรับรอง
มาตรฐานฟารม ตรวจวิเคราะหน้ําและสิ่งแวดลอมในพืน้ ที่
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3.19 กลุมสงเสริมอาชีพมีการพัฒนาผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑของกลุมใหมีคุณภาพ และตรง
ตามความตองการของตลาด เชน กะป ปลาเค็ม พริกแหง พริกปน เครื่องแกง ขาวซอมมือ ผลิตภัณฑจากกระจูด
และขนมชนิดตาง ๆ เปนตน
3.20 เกษตรกรที่ไดรับการสอน แนะนําการทําบัญชี สามารถบันทึกบัญชีรับ-จายในครัวเรือนได
สามารถคํานวณกําไร-ขาดทุนจากการประกอบอาชีพได และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชเงินในครอบครัว
3.21 เกษตรกรไดรับการถายทอดความรูทําใหสามารถประกอบอาชีพ และรายไดเพิ่มขึ้นจาก
การเลี้ยงสัตว รวมทั้งมีเสบียงอาหารสัตวไวสํารองไวใหสตั วบริโภคในฤดูแลง หรือกรณีน้ําทวม
3.22 สหกรณการเกษตรสามารถผลิตเมล็ดพันธุขา วพันธุดีจาํ หนายใหแกเกษตรกรในพื้นที่
โครงการ
3.23 สหกรณการเกษตรมีอปุ กรณการตลาดที่มีความพรอมมากขึ้นทําใหสามารถรวบรวม
ขาวเปลือกในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังไดมากขึ้น
3.24 เกษตรกรสามารถนําความรูที่ไดรับจากการถายทอดเทคโนโลยีดานตาง ๆ ไปปรับใชใน
การทําการเกษตรของตนเองได
3.25 สวนราชการที่เกี่ยวของสามารถนําความรูที่ไดรับจากการทอสอบวิจัยไปถายทอดใหแก
เกษตรกรเพื่อไปปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการทําการเกษตรของตนเองได
4. การปรับเปลี่ยนอาชีพเกษตรกรเลี้ยงกุงในเขตน้ําจืด
เกษตรกรผูเลี้ยงกุงในพื้นที่เขตน้ําจืดในพืน้ ที่ลุมน้ําปากพนังที่ประสบปญหาความเดือนรอนจาก
การประกอบอาชีพการเลี้ยงกุงทะเลในเขตน้าํ จืดไดเรียกรองใหรัฐบาลชวยหาทางแกไขปญหาความเดือดรอน
ดังกลาว รัฐบาลจึงไดมอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาหาแนวทาง และดําเนินการแกไขปญหา
ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณไดจดั ทําโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดใหแกราษฎรพื้นที่เลี้ยงกุงในเขต
น้ําจืด โครงการพัฒนาพืน้ ทีล่ ุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริโดยคณะรัฐมนตรีไดอนุมตั ิใหดําเนินการ
ไดเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 และไดจัดสรรงบประมาณให จํานวน 332,723,232 บาท เพื่อใชในการ
ดําเนินการปรับเปลี่ยนอาชีพเกษตรกรเลี้ยงกุงในเขตน้าํ จืด โดยมีเกษตรกรที่ตองการปรับเปลี่ยนอาชีพมาแสดง
ความจํานงที่จะเขารวมโครงการ จํานวน 3,700 ราย พื้นที่เลี้ยงกุงทะเล 32,953 ไร โดยเกษตรกรที่ตองการ
ปรับเปลี่ยนอาชีพจะไดรบั การสนับสนุนคาใชจายในการปรับเปลี่ยนอาชีพไรละ 9,464 บาท แยกตามกิจกรรมการ
ปรับเปลี่ยนอาชีพ ดังนี้
4.1 ดานการปลูกพืช เชน ขาว ไมผล ไมยืนตน ไรนาสวนผสม เปนตน มีเกษตรกรมายื่นความ
จํานง จํานวน 694 ราย พื้นที่ 5,757 ไร งบประมาณ 55,445,430บาท
4.2 ดานการปลูกปาลมน้าํ มัน มีเกษตรกรมายื่นความจํานง จํานวน 672 ราย พื้นที่ 8,787 ไร
งบประมาณ 83,450,326 บาท
4.3 ดานการเลี้ยงปศุสัตว เชน โคเนื้อ โคพื้นเมือง สุกร เปด ไก การทําแปลงหญาเลี้ยงสัตว เปน
ตน มีเกษตรกรมายื่นความจํานง จํานวน 1,641 ราย พื้นที่ 11,345 ไร งบประมาณ 110,077,574 บาท
4.4 ดานการประมง เชน ปลาหมอ ปลากะพงขาวรวมกับปลานิล ปลาดุกบิ๊กอุย เปนตน มี
เกษตรกรมายืน่ ความจํานง จํานวน 2,083 ราย พื้นที่ 7,064 ไร งบประมาณ 80,450,326 บาท
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4.5 ดานการอบรมการจัดทําบัญชี เกษตรกร 3,700 ราย งบประมาณ 2,327,500 บาท
4.6 ดานการประเมินผลโครงการ งบประมาณ 800,000 บาท
4.7 ดานการประสานงาน และติดตามผลการดําเนินงาน งบประมาณ 221,680 บาท
ทั้งนี้มีเกษตรกรที่ยืนยันที่จะเลี้ยงกุงทะเลในเขตน้าํ จืดตอไป จํานวน 383 ราย พื้นที่ 4,087 ไร
ซึ่งกรมประมงไดดําเนินการอบรมความรูในการเลี้ยงกุงในระบบปดใหแกเกษตรกรทีป่ ระสงคจะเลี้ยงกุงตอ
ในปจจุบันมีเกษตรมายื่นความจํานงที่จะปรับเปลี่ยนอาชีพเพิ่มเติม จํานวน 821 ราย พื้นที่เลี้ยง
กุงทะเล 9,052 ไร ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดจดั ทําโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดใหแกราษฎร
พื้นที่เลี้ยงกุงในเขตน้ําจืด โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้าํ ปากพนัง อันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ เพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มเติม จํานวน 66,439,749 บาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดอนุมตั ใิ นหลักการให
ดําเนินการได เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2550 ซึ่งขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ และขอตั้งงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 แยกตามกิจกรรมการปรับเปลีย่ นอาชีพ อาชีพ ดังนี้
4.1 ดานการปลูกพืช เกษตรกรจํานวน 143 ราย พื้นที่ 1,872 ไร
4.2 ดานการปลูกปาลมน้าํ มัน เกษตรกรจํานวน 21 ราย พื้นที่ 317 ไร
4.3 ดานการเลี้ยงปศุสัตว เกษตรกรจํานวน 177 ราย พืน้ ที่ 1,139 ไร
4.4 ดานการประมง เกษตรกรจํานวน 688 ราย พื้นที่ 5,724 ไร

สวนที่ 2
สรุปผลการดําเนินงานการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดภาคเกษตร
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ป 2551
การพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดภาคเกษตร โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไดแบงพื้นที่การพัฒนาอาชีพและ
สงเสริมรายไดภาคเกษตรออกเปน 5 เขตพัฒนาอาชีพภาคเกษตร ยกเวนเขตปาไม ซึ่งมีหนวยงาน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณในจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง รวมดําเนินการ
จํานวน 17 หนวยงาน 85 โครงการ งบประมาณรวม 188,019,535 บาท สามารถสรุปผลการ
ดําเนินงานในแตละเขตพัฒนาอาชีพภาคเกษตร ไดดังนี้
1. เขตปลูกขาวเพื่อการคา โดยดําเนินการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดภาคเกษตร
จํานวน 66 โครงการ งบประมาณ 110,416,921 บาท ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงานได
ดังนี้
1.1 โครงการบูรณาการผลิตขาวเพื่อการคาแบบครบวงจรของชุมชน ป 2551
ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 5,000,000 บาท
เบิกจาย 4,993,500 บาท คิดเปนรอยละ 99.87 โดยดําเนินการสนับสนุนรถไถพรอมอุปกรณ ,
อุปกรณกอสรางโรงสีขาว และเครื่องสีขาวพรอมอุปกรณใหแกศูนยขาวชุมชน จํานวน 5 ศูนย ไดแก
ศูนยขาวชุมชนตําบลเชียรเขา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ศูนยขาวชุมชนตําบลหูลอง อําเภอปากพนัง
ศูนยขาวชุมชนตําบลปาระกํา อําเภอปากพนัง ศูนยขาวชุมชนตําบลบานราม อําเภอหัวไทร และศูนย
ขาวชุมชนตําบลทาเรือ อําเภอเมือง

1.2 โครงการรวบรวม
ข า วเปลื อ กของสหกรณ ก ารเกษตร
ดําเนิ น การโดยสํ า นัก งานสหกรณจั ง หวั ด
น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช ง บ ป ร ะ ม า ณ
1,700,000 บาท เบิกจาย 1,700,000
บ า ท คิ ด เ ป น ร อ ย ล ะ 1 0 0 . 0 0 โ ด ย
ดําเนิ นการสนับ สนุ น ลานตากข า ว ขนาด
1,600 ตร.ม. และเครื่องชั่ง ขนาด 50 ตัน
จํานวน 1 เครื่องใหแกสหกรณการเกษตร
เชียรใหญ จํากัด เพื่อใหสหกรณมีเครื่องมือ
ในการรวบรวมข า วเปลื อ กจากสมาชิ ก
สหกรณ และเกษตรกรทั่วไป
1.3 โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ดําเนินการโดย
สํานักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 321,300 บาท เบิกจาย 321,300 บาท คิด
เปนรอยละ 100.00 โดยดําเนินการสงเสริมสนับสนุนการเลี้ยงปลานิลจิตรลดา 3 แกเกษตรกรใน
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง ฯ จํานวน 115 ราย
1.4 โครงการฝกอบรมเกษตรกร เปนการเสริมสรางการมีสวนรวมในขั้นตอนหลัง
การก อ สร า งงานจั ด รู ปที่ ดิ น
ดํ า เนิ น การโดยสํ า นั ก งานจั ด รูป ที่ ดิน จัง หวัด นครศรี ธรรมราช
งบประมาณ 5,000 บาท เบิ กจ าย 5,000 บาท คิด เปนรอยละ 100.00 โดยดําเนิน การอบรม
เกษตรกรในเขตพื้นที่จัดรูปที่ดิน จํานวน 20 ราย ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อ
นําความรูที่ไดรับไปดําเนินการในแปลงจัดรูปที่ดินของตนเองตอไป
1.5 โครงการจั ด รู ป ที่ ดิ น พื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า ปากพนั ง อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ
ดําเนินการโดยสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแยกการดําเนินการเปน 2 สวน
ดังนี้
( 1 ) โ ค ร ง ก า ร จั ด รู ปที่ ดิ น ป 2 5 5 0
ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 2 , 6 8 0 , 0 0 0 บ า ท เ บิ ก จ า ย
3,108,079 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 13.70 โดย
ดําเนินการจัดรูปที่ดินในพื้นที่ตําบลเชียรเขา อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ 1,860 ไร เพื่อปรับรูปแบบพื้นที่
ของเกษตรกรใหเหมาะสมกับการทําการเกษตร พรอม
ทั้งการกอสรางโครงสรางพื้นฐานตางๆ ที่จําเปน ซึ่งการ
ดําเนินการยังไมแลวเสร็จและไดขอกันเงินเบิกเหลื่อมป
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เนื่องจากเกษตรกรไดรอง
ขอใหชะลอการดําเนินการเพื่อเก็บผลผลิตในพื้นที่กอน
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(2) โครงการจัดรูปที่ดิน ป 2551 งบประมาณ15,990,000
บาท เบิกจาย 132,495 บาท คิดเปนรอยละ 0.82 โดยดําเนินการ
จัดรูปที่ดินในพื้นที่ตําบลเชียรเขา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่
1,740 ไร ซึ่งอยูระหวางดําเนินการยังไมแลวเสร็จ และไดขอกันเงิน
เบิกเหลื่อมปในปงบประมาณ พ.ศ.2552 แลว
1.6 โครงการปรับปรุงการผลิตขาวโดยกระจายขาวพันธุดีในเขตลุมน้ําปากพนัง
ดําเนินการโดยศูนยวิจัยขาวนครศรีธรรมราช งบประมาณ 169,000 บาท เบิกจาย 168,770 บาท
คิดเปนรอยละ 99.86 โดยดําเนินการสนับสนุนเมล็ดขาวพันธุดีแกเกษตรกร จํานวน 22 ราย พื้นที่
136 ไร เพื่อใหเกษตรกรนําไปปลูกในแปลงนาทําใหสามารถเพิ่มผลผลิตขาวไดมากขึ้น
1.7 การปลูก ขาวนาน้ําทว ม
ในพื้นที่นาลึกในเขตลุมน้ําปากพนัง
ดํ า เ นิ น ก า ร โ ด ย ศู น ย วิ จั ย ข า ว
น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช ง บ ป ร ะ ม า ณ
37,430 บาท เบิกจาย 37,430 บาท
คิ ด เ ป น ร อ ย ล ะ 1 0 0 . 0 0 โ ด ย
ดํ า เนิ น การทดสอบการปลู ก ข า วใน
พื้น ที่น าลึ ก (น้ํ า ทว ม) ของเกษตรกร
6 ราย พื้ น ที่ 34 ไร เพื่ อ นํ า ความรู ที่
ได รั บ ไปถ า ยทอดและปรั บ ใช ใ นพื้ น ที่
ของเกษตรกรเองและเกษตรกรที่สนใจ
1.8 การผลิ ต ข า วคุ ณ ภาพ
พั น ธุ สั ง ข ห ยดเพื่ อ การบริ โ ภคและ
กระจายพันธุ ดําเนินการโดยศูนยวิจัย
ข า วนครศรี ธ รรมราช งบประมาณ
37,430 บาท เบิกจาย 37,430 บาท
คิ ด เ ป น ร อ ย ล ะ 1 0 0 . 0 0 โ ด ย
ดําเนินการสนับสนุนเมล็ดขาวพันธุสังข
หยดให แ ก เ กษตรกรจํ า นวน 2 ราย
พื้นที่ 31 ไร เพื่อใหเกษตรกรนําพันธุ
ขาวดังกลาวไปทดลองปลูกในพื้นที่ของ
ตนเอง
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1.9 การผลิ ต เมล็ ด ข า วพั น ธุ ดี เ พื่ อ โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า ปากพนั ง
ดําเนินการโดยศูนยวิจัยขาวนครศรีธรรมราช งบประมาณ 78,400 บาท เบิกจาย 78,400 บาท คิด
เปนรอยละ 100.00 โดยดําเนินการผลิตเมล็ดขาวพันธุดีจํานวน 2,923 กิโลกรัม เพื่อสนับสนุน
เมล็ดขาวพันธุดีแกเกษตรกรนําไปปลูกในพื้นที่ของเกษตรกรเอง
1.10 การผลิตขาวสังขหยดอินทรียเพื่อการคาและกระจายพันธุ ดําเนินการโดย
ศูนยวิจัยขาวนครศรีธรรมราช งบประมาณ 32,630 บาท เบิกจาย 32,630 บาท คิดเปนรอยละ
100.00 โดยดําเนินการสนับสนุนเมล็ดพันธุขาวสังขหยดอินทรียใหแกเกษตรกรจํานวน 1 รายนําไป
ปลูกในพื้นที่ 20 ไร
1.11 การทดสอบอัตราเมล็ดพันธุที่เหมาะสมกับพื้นที่ ดําเนินการโดยศูนยวิจัย
ขาวนครศรีธรรมราช งบประมาณ 57,250 บาท เบิกจาย 57,250 บาท คิดเปนรอยละ 100.00
โดยดําเนินการทดสอบการใชเมล็ดพันธุไปปลูกในพื้นที่ของเกษตรกร จํานวน 5 ราย พื้นที่ 19 ไร
เพื่อใหเกษตรกรดังกลาวนําความรูที่ไดจากการทดสอบไปปรับใชในแปลงของตนเอง และถายทอด
ใหแกเกษตรกรรายอื่น
1.12 การเปรียบเทียบพันธุขาวที่เหมาะสมกับพื้นที่ ดําเนินการโดยศูนยวิจัยขาว
นครศรีธรรมราช งบประมาณ 48,640 บาท เบิกจาย 48,640 บาท คิดเปนรอยละ 100.00 โดย
ดําเนินการทดสอบเปรียบเทียบ และคัดเลือกเมล็ดพันธุขาวที่เหมาะสมกับพื้นที่ของเกษตรกรจํานวน
5 ราย พื้นที่ 18 ไร เพื่อใหเกษตรกรไดทราบพันธุขาวที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง

1.13 การทดสอบเทคโนโลยีการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน ดําเนินการโดย
ศูนยวิจัยขาวนครศรีธรรมราช งบประมาณ 14,900 บาท เบิกจาย 14,900 บาท คิดเปนรอยละ
100.00 โดยดําเนินการถายทอดความรูและทดสอบการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินในพื้นที่ของ
เกษตรกร จํานวน 1 ราย พื้นที่ 3 ไร เพื่อใหเกษตรกรนําความรูที่ไดรับไปปรับใชในพื้นที่ของตนเอง
และถายทอดใหกับเกษตรกรอื่นๆ
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1.14 การศึกษาการใหผลผลิตขาวพันธุสังขหยดในพื้นที่นาราง ดําเนินการโดย
ศูนยวิจัยขาวนครศรีธรรมราช งบประมาณ 24,320 บาท เบิกจาย 24,320 บาท คิดเปนรอยละ
100.00 โดยดําเนินการศึกษาการใหผลผลิตขาวพันธุสังขหยดในพื้นที่ของเกษตรกร จํานวน 2 ราย
พื้นที่ 25 ไร
1.15 การบํารุงรักษาคลองชักน้ําและคลองระบายในพื้นที่ MD. 1 และ MD. 3
ดําเนินการโดยโครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครศรีธรรมราช งบประมาณ 507,600 บาท เบิกจาย
507,600 บาท คิดเปนรอยละ 100.00 โดยดําเนินการดูแลรักษาคลองชักน้ํา และคลองระบาย
ระยะทาง 94 กิโลเมตร เพื่อใหแกเกษตรกรสามารถนําน้ําไปใชประโยชนทางดานการเกษตรไดอยาง
สะดวก
1.16 ก อสรางทํานบชั่วคราวเก็บกัก น้ําจืดในเขตพื้นที่ MD.1 ดําเนินการโดย
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครศรีธรรมราช งบประมาณ 657,000 บาท เบิกจาย 607,903
บาท คิดเปนรอยละ 92.52 โดยดําเนินการกอสรางทํานบเพื่อเก็บกักน้ําจืด จํานวน 6 แหง เพื่อให
เกษตรกรสามารถนําน้ําไปใชประโยชนทางดานการเกษตร
1.17 ก อสรางทํานบชั่วคราวเก็บกัก น้ําจืดในเขตพื้นที่ MD.3 ดําเนินการโดย
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครศรีธรรมราช งบประมาณ 634,000 บาท เบิกจาย 593,936
บาท คิดเปนรอยละ 93.68 โดยดําเนินการกอสรางทํานบเพื่อเก็บกักน้ําจืด จํานวน 6 แหง เพื่อให
เกษตรกรสามารถนําน้ําไปใชประโยชนทางดานการเกษตร
1.18 การพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว ดําเนินการโดยสํานักงานปศุสัตวจังหวัด
นครศรีธรรมราช ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสุราษฎรธานี
ศูนยวิจัยและพัฒนาสัตวแพทยภาคใต และหนวยงานสังกัด
กรมปศุสัตวที่เกี่ยวของ ซึ่งมีกิจกรรมที่สําคัญ ดังนี้
(1) หนวยบริการผสมเทียม งบประมาณ
600,080 บาท เบิกจาย 600,080 บาท คิดเปนรอยละ
100.00 โดยดําเนินการจัดตั้งหนวยบริการผสมเทียม จํานวน
2 หนวย เพื่อบริการผสมเทียมสัตวใหแกเกษตรกร ซึง่ สามารถ
ใหบริการผสมเทียมสัตวได จํานวน 1,177 ตัว
(2) พัฒนาการเลี้ยงโคเนือ้ งบประมาณ
170,000 บาท เบิกจาย 170,000 บาท คิดเปนรอยละ 100.00
โดยดําเนินการใหคาํ แนะนําความรูท างดานการเลี้ยงโคเนื้อแก
เกษตรกร จํานวน 10 กลุม เพื่อใหเกษตรกรนําความรูที่ไดรับ
ไปเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงโคเนื้อของตนเอง
(3) พัฒนาการเลี้ยงแพะ งบประมาณ
199,800 บาท เบิกจาย 199,800 บาท คิดเปนรอยละ 100.00
โดยดําเนินการใหคาํ แนะนําความรูท างดานการเลี้ยงแพะแก
เกษตรกร จํานวน 3 กลุม เพื่อใหเกษตรกรนําความรูแ ละพันธุแพะ
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ที่ไดรับไปปรับใชในการเลีย้ งแพะของตนเอง
(4) การพั ฒนาพืช อาหารสัต ว งบประมาณ 284,000 บาท เบิ ก จ า ย
284,000 บาท คิดเปนรอยละ 100.00 โดยดําเนินการสนับสนุนพืชอาหารสัตวใหกับกลุมเกษตรกร
จํานวน 10 กลุม เพื่อนําไปปลูกในพื้นที่ของเกษตรกร จํานวน 420 ไร ทําใหเกษตรกรสามารถปลูก
พืชอาหารสัตวของตนเองได
(5) ฟารมสาธิตสุกร งบประมาณ 412,800 บาท เบิกจาย 412,800
บาท รอยละ 100.00 โดยดําเนินการถายทอดความรูสาธิตและสนับสนุนพันธุสุกรใหแกเกษตรกร
จํานวน 15 กลุม เพื่อใหเกษตรกรนําความรูและพันธุสุกรที่ไดรับไปพัฒนาการเลี้ยงสุกรของตนเอง
(6) ฟารมสาธิตสัตวปก งบประมาณ 218,850 บาท เบิกจาย 218,850
บาท รอยละ 100.00 โดยดําเนินการถายทอดความรูสาธิตและสนับสนุนพันธุสัตวปกใหแกเกษตรกร
จํานวน 15 กลุม เพื่อใหเกษตรกรนําความรูและพันธุสัตวปกที่ไดรับไปพัฒนาการเลี้ยงสัตวปกของ
ตนเอง
(7) การตรวจบริการสุขภาพสัตว งบประมาณ 140,000 บาท เบิกจาย
140,000 บาท คิดเปนรอยละ 100.00 โดยดําเนินการบริการตรวจสุขภาพโคเนื้อของเกษตรกร
571 ราย โคเนื้อ 2,011 ตัว
1.19 โครงการติดตามความตองการใชน้ํา และการสูญเสียน้ํา ดําเนินการโดย
ศู น ย อํ า นวยการและประสานการพั ฒ นาพื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า ปากพนั ง อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ
งบประมาณ 500,000 บาท เบิกจา ย 500,000 บาท คิดเปนรอยละ 100.00 โดยดํ าเนินการ
สํารวจ และติดตามความตองการใชน้ําของเกษตรกรในพื้นที่เพื่อใหบริการน้ําแกเกษตรกรที่มีความ
ตองการใชน้ํา
1.20 โครงการสรางเครือขายการมีสวนรวมของชุมชนในการใชและอนุรักษ
ทรั พ ยากร ดํ า เนิ น การโดยศู น ย อํ า นวยการและประสานการพั ฒ นาพื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า ปากพนั ง อั น
เนื่องมาจากพระราชดํา ริ งบประมาณ 600,000 บาท เบิกจา ย 599,967 บาท คิดเปนรอยละ
99.99 โดยดําเนินการรณรงคใหเกษตรกรใชและอนุรักษทรัพยากรของชุมชนเพื่อใหมีเครือขายการมี
สวนรวมของชุมชนที่มีความเขมแข็ง
1.21 โครงการเครื อ ข า ยทฤษฎี ใ หม เ พื่ อ การพั ฒ นา ดํ า เนิ น การโดยศู น ย
อํานวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ งบประมาณ
200,000 บาท เบิกจาย 199,943 บาท คิดเปนรอยละ 99.97 โดยดําเนินการในพื้นที่ตําบลปาก
แพรก อําเภอปากพนัง เพื่อใหเครือขายทฤษฎีใหมมีความเขมแข็งและพัฒนาขึ้น
1.22 โครงการแปลงสาธิตการจัดการน้ําในระดับแปลงนา ดําเนินการโดยศูนย
อํานวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ งบประมาณ
500,000 บาท เบิกจาย 500,000 บาท คิดเปนรอยละ 100.00 โดยดําเนินการสาธิตการจัดการ
น้ําในแปลงนาของเกษตรกรเพื่อใหเกษตรกรนําความรูที่ไดรับไปปรับใชในแปลงนาของตนเอง
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1.23 โครงการศึกษาสภาพน้ําตนทุนและ Baseflow จากพื้นที่ตนน้ํากรณีศึกษา
ลุ ม น้ํ า ปากพนั ง ดํ า เนิ น การโดยศู น ย อํ า นวยการและประสานการพั ฒ นาพื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า ปากพนั ง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ งบประมาณ 930,000 บาท เบิกจาย 929,958 บาท คิดเปนรอยละ
99.99 โดยดําเนินการศึกษาสภาพน้ําตนทุนและ Baseflow เพื่อนําผลการศึกษาไปถายทอดใหแก
เกษตรกรผูสนใจทั่วไป
1.24 การบริหารและอํานวยการของศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนา
พื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งใชในการบริหารการดําเนินงานของศูนย
อํานวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ งบประมาณ
1,041,000 บาท เบิกจาย 1,040,973 บาท คิดเปนรอยละ 99.99
1.25 ซอมแซมทอลอดคลองชักน้ํา 1-3L-MD.5 กม. 0+350 ดําเนินการโดย
โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาลุ ม น้ํ า ปากพนั ง ตอนล า ง งบประมาณ 190,800 บาท เบิ ก จ า ย
189,928 คิดเปนรอยละ 99.54 โดยดําเนินการซอมแซมทอลอดคลองชักน้ํา จํานวน 1 แหง ใน
พื้นที่ตําบลเชียรเขา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชอยางสะดวก
1.26 ซอมแซมทอลอดคลองชักน้ํา 1-3L-MD.5 กม. 0+400 ดําเนินการโดย
โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาลุ ม น้ํ า ปากพนั ง ตอนล า ง งบประมาณ 200,000 บาท เบิ ก จ า ย
199,106 บาท คิดเปนรอยละ 99.55 โดยดําเนินการซอมแซมทอลอดคลองชักน้ํา จํานวน 1 แหง
ในพื้นที่ตําบลเชียรเขา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชอยางสะดวก
1.27 ซอมแซมทอลอดคลองชักน้ํา 1-3L-MD.5 กม. 0+600 ดําเนินการโดย
โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาลุ ม น้ํ า ปากพนั ง ตอนล า ง งบประมาณ 200,000 บาท เบิ ก จ า ย
199,929 บาท คิดเปนรอยละ 99.96 โดยดําเนินการซอมแซมทอลอดคลองชักน้ํา จํานวน 1 แหง
ในพื้นที่ตําบลเชียรเขา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชอยางสะดวก
1.28 ซอมแซมทอลอดคลองชักน้ํา 1-3L-MD.5 กม. 0+900 ดําเนินการโดย
โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาลุ ม น้ํ า ปากพนั ง ตอนล า ง งบประมาณ 200,000 บาท เบิ ก จ า ย
199,956 บาท คิดเปนรอยละ 99.97 โดยดําเนินการซอมแซมทอลอดคลองชักน้ํา จํานวน 1 แหง
ในพื้นที่ตําบลเชียรเขา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชอยางสะดวก
1.29 ขุดลอกคลองบอทราย ดําเนินการโดยโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลุมน้ํา
ปากพนังตอนลาง งบประมาณ 677,500 บาท เบิกจาย 677,500 บาท คิดเปนรอยละ 100.00
โดยดําเนินการขุดลอกคลองปริมาตร 20,370 ลบ.ม. ในพื้นที่ตําบลเชียรเขา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชอยางสะดวก
1.30 ซอมแซมทอลอดคลองสงน้ําสาย 3R – MC.1 ดําเนินการโดยโครงการสง
น้ําและบํารุงรักษาลุมน้ําปากพนังตอนลาง งบประมาณ 250,000 บาท เบิกจาย 246,858 บาท
คิดเปนรอยละ 98.74 โดยดําเนินการซอมแซมทอลอดคลองชักน้ํา จํานวน 1 แหง ในพื้นที่ตําบลทอง
ลําเจียก อําเภอเชียรใหญ เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชอยางสะดวก
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1.31 ซอมแซมแนวทอสงน้ํา โครงการจัดหาน้ําบานเนินธัมมัง ดําเนินการโดย
โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาลุ ม น้ํ า ปากพนั ง ตอนล า ง งบประมาณ 600,000 บาท เบิ ก จ า ย
596,782 บาท คิดเปนรอยละ 99.46 โดยดําเนินการซอมแซมแนวทอสงน้ํา จํานวน 1 แหง ในพื้นที่
ตําบลแมเจาอยูหัว อําเภอเชียรใหญ เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชอยางสะดวก
1.32 ซอมทาสีบานระบาย ปตร. คลองฆอง ดําเนินการโดยโครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาลุมน้ําปากพนังตอนลาง งบประมาณ 350,000 บาท เบิกจาย 349,844 บาท คิดเปน
รอยละ 99.95 โดยดําเนินการทาสีบานระบาย ปตร. จํานวน 1 แหง ในพื้นที่ตําบลแมเจาอยูหัว
อําเภอเชียรใหญ
1.33 ขุ ด ลอกคลองฆ อ ง–สระน้ํ า รพช. ดํ า เนิ น การโดยโครงการส ง น้ํ า และ
บํารุงรักษาลุมน้ําปากพนังตอนลาง งบประมาณ 362,933 บาท เบิกจาย 362,933 บาท คิดเปน
รอยละ 100.00 โดยดําเนินการขุดลอกคลองปริมาตร 10,850 ลบ.ม. ในพื้นที่ตําบลแมเจาอยูหัว
อําเภอเชียรใหญ เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชอยางสะดวก
1.34 ขุดลอกคลองใหมวัดลาว ดําเนินการโดยโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลุมน้ํา
ปากพนังตอนลาง งบประมาณ 800,000 บาท เบิกจาย 794,232 บาท คิดเปนรอยละ 99.27
โดยดําเนินการขุดลอกคลองปริมาตร 32,000 ลบ.ม. ในพื้นที่ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง เพื่อให
เกษตรกรมีน้ําใชอยางสะดวก
1.35 ซอมแซม Log Boom บริเวณหัวงาน ปตร. อุทกวิภาชประสิทธิและปตร.
ฉุ ก เฉิ น ดํ า เนิ น การโดยโครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาลุ ม น้ํ า ปากพนั ง ตอนล า ง งบประมาณ
1,532,000 บาท เบิกจาย 1,529,628 บาท คิดเปนรอยละ 99.84 โดยดําเนินการ 2 แหง ในพื้นที่
ตําบลหูลอง อําเภอปากพนัง
1.36 ซอมแซมทอลอดคลองสงน้ํา หมูที่ 4 กม.0+800 และ กม. 3+750
ดําเนินการโดยโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลุมน้ําปากพนังตอนลาง งบประมาณ 600,000 บาท
เบิกจาย 599,996 บาท คิดเปนรอยละ 99.99 โดยดําเนินการ 2 แหง ในพื้นที่ตําบลหูลอง อําเภอ
ปากพนัง
1.37 ขุ ดลอกคลองชั ก น้ํา 2-1L-MD.4 ดําเนินการโดยโครงการสงน้ํา และ
บํารุงรักษาลุมน้ําปากพนังตอนลาง งบประมาณ 700,000 บาท เบิกจาย 700,000 บาท คิดเปน
รอยละ 100.00 โดยดําเนินการขุดลอกคลองชักน้ําปริมาตร 4,300 ลบ.ม. ในพื้นที่ตําบลหูลอง
อําเภอปากพนัง
1.38 ซ อ มแซมท อ ลอดเหมื อ งสง น้ํ า บ า นในไร แ ละคลองชั ก น้ํ า 4-3R-MD.4
ดําเนินการโดยโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลุมน้ําปากพนังตอนลาง งบประมาณ 1,072,900
บาท เบิกจาย 1,072,869 บาท คิดเปนรอยละ 99.99 โดยดําเนินการซอมแซมในพื้นที่ตําบล
ปาระกํา อําเภอปากพนัง เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชอยางสะดวก
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1.39 ขุดลอกคลองสงน้ําสายบานเหมก-ชองขาด ดําเนินการโดยโครงการสงน้ํา
และบํารุงรักษาลุมน้ําปากพนังตอนลาง งบประมาณ 245,000 บาท เบิกจาย 244,999 บาท คิด
เปนรอยละ 99.99 โดยดําเนินการขุดลอกคลองสงน้ําปริมาตร 15,000 ลบ.ม. ในพื้นที่ตําบลปา
ระกํา อําเภอปากพนัง เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชอยางสะดวก
1.40 ซอมแซมทอลอดถนนขามคลองบานราม ดําเนินการโดยโครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาลุมน้ําปากพนังตอนลาง งบประมาณ 763,100 บาท เบิกจาย 763,095 บาท คิดเปน
รอยละ 99.99 โดยดําเนินการซอมแซมทอลอดถนน จํานวน 4 แหง ในพื้นที่ตําบลบานราม อําเภอ
หัวไทร
1.41 ซ อ มแซมท อ ลอดคลองบางกด-แสงวิ ม าน พร อ มขุ ด ตะกอนดิ น
ดําเนินการโดยโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลุมน้ําปากพนังตอนลาง งบประมาณ 2,575,200 บาท
เบิกจาย 2,399,101 บาท คิดเปนรอยละ 93.16 โดยดําเนินการซอมแซมทอลอด จํานวน 1 สาย
ในพื้นที่ตําบลคลองนอย อําเภอปากพนัง เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชอยางสะดวก
1.42 ซ อ มแซมท อ ลอดคลองบ า นนอกคลอง-คลอง-3-3R-3L-MD.2
ดําเนินการโดยโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลุมน้ําปากพนังตอนลาง งบประมาณ 663,000 บาท
เบิกจาย 662,931 บาท คิดเปนรอยละ 99.98 โดยดําเนินการซอมแซมทอลอด จํานวน 3 แหง ใน
พื้นที่ตําบลคลองนอย อําเภอปากพนัง เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชอยางสะดวก
1.43 ซอมแซมทอลอดคลองหัวเนิน พรอมขุดลอกตะกอนดิน ดําเนินการโดย
โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาลุ ม น้ํ า ปากพนั ง ตอนล า ง งบประมาณ 855,000 บาท เบิ ก จ า ย
852,391 บาท คิดเปนรอยละ 99.69 โดยดําเนินการซอมแซมในพื้นที่ตําบลคลองนอย อําเภอปาก
พนัง เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชอยางสะดวก
1.44 ขุดลอกคลองบานราษฎรสงวนดิน ดําเนินการโดยโครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาลุมน้ําปากพนังตอนลาง งบประมาณ 509,444 บาท เบิกจาย 509,444 บาท คิดเปน
รอยละ 100.00 โดยดําเนินการขุดลอกคลองปริมาตร 15,230 ลบ.ม. ในพื้นที่ตําบลคลองนอย
อําเภอปากพนัง เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชอยางสะดวก
1.45 ซอมแซมสะพาน คลส. ขามคลองบางบูชา กม. 3+770 ดําเนินการโดย
โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาลุ ม น้ํ า ปากพนั ง ตอนล า ง งบประมาณ 600,000 บาท เบิ ก จ า ย
555,595 บาท คิดเปนรอยละ 92.59 โดยดําเนินการซอมแซมสะพานจํานวน 2 แหง ในพื้นที่ตําบล
เกาะทวด อําเภอปากพนัง
1.46 ขุดลอกคลองนา ดําเนินการโดยโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลุมน้ําปากพนัง
ตอนล า ง งบประมาณ 604,000 บาท เบิ ก จ า ย 593,233 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 98.21 โดย
ดําเนินการขุดลอกคลองปริมาตร 37,000 ลบ.ม. ในพื้นที่ตําบลเกาะทวด อําเภอปากพนัง
1.47 ซ อ มแซมท อ ลอดถนนแนวคั น แบ ง เขตน้ํ า จื ด –น้ํ า เค็ ม ดํ า เนิ น การโดย
โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาลุ ม น้ํ า ปากพนั ง ตอนล า ง งบประมาณ 178,300 บาท เบิ ก จ า ย
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1.48 ขุ ด ลอกคลองเกาะจั น ทร –บางด ว น ดํ า เนิ น การโดยโครงการส ง น้ํ า และ
บํารุงรักษาลุมน้ําปากพนังตอนลาง งบประมาณ 571,000 บาท เบิกจาย 570,610 บาท คิดเปน
รอยละ 99.93 โดยดําเนินการขุดลอกคลองปริมาตร 35,000 ลบ.ม. ในพื้นที่ตําบลปากแพรก
อําเภอปากพนัง
1.49 ขุ ด ลอกคลองป า กล ว ย–พรุ ใ หม ดํ า เนิ น การโดยโครงการส ง น้ํ า และ
บํารุงรักษาลุมน้ําปากพนังตอนลาง งบประมาณ 180,000 บาท เบิกจาย 179,999 บาท คิดเปน
รอยละ 99.99 โดยดําเนินการขุดลอกคลองปริมาตร 11,050 ลบ.ม. ในพื้นที่ตําบลการะเกด อําเภอ
เชียรใหญ
1.50 ซอมแซมทอลอดถนนบานบางขรุด–บานเนิน ดําเนินการโดยโครงการสงน้ํา
และบํารุงรักษาลุมน้ําปากพนังตอนลาง งบประมาณ 260,000 บาท เบิกจาย 256,098 บาท คิด
เปนรอยละ 98.49 โดยดําเนินการซอมแซมทอลอด จํานวน 1 แหง ในพื้นที่ตําบลบานเนิน อําเภอ
เชียรใหญ
1.51 ซ อ มแซมท อ ลอดถนนคลองบางสื อ ดํ า เนิ น การโดยโครงการส ง น้ํ า และ
บํารุงรักษาลุมน้ําปากพนังตอนลาง งบประมาณ 300,000 บาท เบิกจาย 299,973 บาท คิดเปน
รอยละ 99.99 โดยดําเนินการซอมแซมทอลอด จํานวน 1 แหง ในพื้นที่ตําบลทาซอม อําเภอหัวไทร
1.52 ซอมแซม ทรบ. พัทธสีมา ดําเนินการโดยโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลุม
น้ําปากพนังตอนลาง งบประมาณ 381,400 บาท เบิกจาย 381,238 บาท คิดเปนรอยละ 99.95
โดยดําเนินการ 1 แหง ในพื้นที่ตําบลทาซอม อําเภอหัวไทร
1.53 ขุดลอกคลองเสือหึง ดําเนินการโดยโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลุมน้ํา
ปากพนังตอนลาง งบประมาณ 1,240,000 บาท เบิกจาย 1,163,805 บาท คิดเปนรอยละ 93.85
โดยดําเนินการขุดลอกคลองปริมาตร 76,000 ลบ.ม. ในพื้นที่ตําบลทาซอม อําเภอหัวไทร
1.54 ระบบป อ งกั น น้ํ า ท ว มบางตะพง ดํ า เนิ น การโดยโครงการส ง น้ํ า และ
บํารุงรักษาลุมน้ําปากพนังตอนลาง งบประมาณ 4,000,000 บาท เบิกจาย 3,902,725 บาท คิด
เปนรอยละ 97.56 โดยดําเนินการจัดทําระบบปองกันน้ําทวม จํานวน 1 แหง ในพื้นที่ตําบลทาซอม
อําเภอหัวไทร
1.55 การอํานวยการ สํารวจออกแบบ และคาควบคุมงาน ดําเนินการโดยสถานี
พัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช งบประมาณ 20,000 บาท เบิกจาย 20,000 บาท คิดเปนรอยละ
100.00 เพื่ออํานวยการ และบริหารจัดการในการดําเนินงาน
1.56 การปรับปรุงแปลงนาลักษณะที่ 1 , 2 , 3 ดําเนินการโดยสถานีพัฒนาที่ดิน
นครศรีธรรมราช งบประมาณ 2,686,261 บาท เบิกจาย 2,680,000 บาท คิดเปนรอยละ 99.86
โดยดําเนินการปรับปรุงแปลงนาของเกษตรกร ในพื้นที่อําเภอปากพนัง 1,114.50 ไร และพื้นที่
อําเภอเมือง 1,267.75 ไร เพื่อปรับปรุงแปลงนาของเกษตรกรใหเหมาะสมกับการปลูกขาว
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1.57 การปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว–ดินกรดเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ ดําเนินการโดย
สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช งบประมาณ 150,000 บาท เบิกจาย 150,000 บาท คิดเปน
รอยละ 100.00 โดยดําเนินการปลูกไมผล จํานวน 200 ไร และจัดหาปูนโดโลไมท จํานวน 100 ตัน
ในเขตพื้นที่ตําบลคลองนอย อําเภอปากพนัง เพื่อใหพื้นที่ดินเปรี้ยว-ดินกรดของเกษตรกรไดรับการ
ปรับปรุงใหสามารถปลูกพืชได
1.58 การปรั ง ปรุ ง พื้ น ที่ น าร า งเพื่ อ ปลู ก ข า ว ดํ า เนิ น การโดยสถานี พั ฒ นาที่ ดิ น
นครศรี ธ รรมราช งบประมาณ 13,000,000 บาท เบิ ก จ า ย 12,287,000 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ
94.51 โดยดําเนินการปรับปรุงพื้นที่นาราง 19,437 ไร ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง , อําเภอปากพนัง
และอําเภอหัวไทร
1 . 5 9 ก า ร ส า ธิ ต ก า ร ใ ช ปุ ย พื ช ส ด ดํ า เนิ น ก า ร โ ด ย ส ถ า นี พั ฒ น า ที่ ดิ น
นครศรีธรรมราช งบประมาณ 308,750 บาท เบิกจาย 308,750 บาท คิดเปนรอยละ 100.00
โดยดําเนินการในเขตพื้นที่อําเภอเมือง , อําเภอปากพนัง และอําเภอหัวไทร พื้นที่ 500 ไร เพื่อเปน
จุดสาธิตในการใชปุย พืชสด
1.60 การสาธิตการทํา/การใชปุยหมักและปุยอินทรียน้ํา ดําเนินการโดยสถานี
พัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช งบประมาณ 64,600 บาท เบิกจาย 64,600 บาท คิดเปนรอยละ
100.00 โดยดําเนินการในเขตพื้นที่อําเภอเมือง , อําเภอปากพนัง และอําเภอเชียรใหญ พื้นที่ 85
ไร เพื่อเปนจุดสาธิตในการทําและการใชปุยหมักและปุยอินทรียน้ํา
1.61 การปองกันผลกระทบจากภาวะโลกรอนโครงการจัดทําระบบอนุรักษดิน
และน้ํา ดําเนินการโดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช งบประมาณ 2,670,480 บาท เบิกจาย
2,660,000 บาท คิดเปนรอยละ 99.61 โดยดําเนินการในเขตพื้นที่อําเภอปากพนัง , อําเภอเชียร
ใหญ , อําเภอเฉลิมพระเกียรติ และอําเภอพระพรหม พื้นที่ 570.75 ไร เพื่อใหดินและน้ําไดรับการ
อนุรักษ
1.62 การถ า ยทอดเทคโนโลยี ดํ า เนิ น การโดยสํ า นั ก งานเกษตรจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช โดยดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
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(1) การผลิตขาว โดยถายทอดเทคโนโลยีใหแกเกษตรกรจํานวน
2,600 ราย ในเขตพื้นที่อําเภอปากพนัง , อําเภอหัวไทร , อําเภอเชียรใหญ , อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
และอําเภอเมือง งบประมาณ 1,040,000 บาท เบิกจาย 1,040,000 บาท คิดเปนรอยละ 100.00
(2) การผลิ ต พื ช ผั ก ปลอดภั ย โดยถ า ยทอดเทคโนโลยี ใ ห แ ก
เกษตรกรจํานวน 60 ราย ในเขตพื้นที่อําเภอเชียรใหญ , อําเภอปากพนัง และอําเภอหัวไทร
งบประมาณ 24,000 บาท เบิกจาย 24,000 บาท คิดเปนรอยละ 100.00
(3) การพั ฒ นาคุ ณ ภาพไม ผ ลโดยถ า ยทอดเทคโนโลยี ให แ ก
เกษตรกรจํานวน 50 ราย ในเขตพื้นที่อําเภอปากพนัง งบประมาณ 24,000 บาท เบิกจาย 24,000
บาท คิดเปนรอยละ 100.00
(4) การปลูกพืชเสริมรายได (พืชไร) โดยถายทอดเทคโนโลยี ดังนี้
การปลูกฟกทองใหแก เกษตรกร จํานวน 50 ราย ใน
เขตพื้ น ที่ อํ า เภอปากพนั ง งบประมาณ 20,000 บาท เบิ ก จ า ย 20,000 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ
100.00
การปลูกพริกใหแกเกษตรกร จํานวน 20 ราย ในเขต
พื้นที่อําเภอหัวไทร งบประมาณ 8,000 บาท เบิกจาย 8,000 บาท คิดเปนรอยละ 100.00
การปลู ก ข า วโพดหวานให แ ก เ กษตรกร จํ า นวน 50
ราย ในเขตพื้นที่อําเภอปากพนัง งบประมาณ 20,000 บาท เบิกจาย 20,000 บาท คิดเปนรอยละ
100.00
(5) การปลูกปาลมน้ํามัน โดยถายทอดเทคโนโลยีใหแกเกษตรกร
จํานวน 62 ราย ในพื้นที่อําเภอเมือง , อําเภอเชียรใหญ และอําเภอหัวไทร งบประมาณ 24,400
บาท เบิกจาย 24,400 บาท คิดเปนรอยละ 100.00
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1.63 การจัดทําแปลงสงเสริมและเรียนรู ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยดําเนินการจัดทําแปลงสงเสริมและเรียนรูใ นเรื่องตาง ๆ ดังนี้
(1) แปลงพืชผักปลอดภัย โดยดําเนินการในเขตพื้นที่อําเภอเชียร
ใหญ , อํ า เภอปากพนั ง และอํ า เภอหั ว ไทร พื้ น ที่ 60 ไร งบประมาณ 360,000 บาท เบิ ก จ า ย
360,000 บาท คิดเปนรอยละ 100.00
(2) แปลงพัฒนาคุณภาพไมผล โดยดําเนินการในเขตพื้นที่อําเภอ
ปากพนัง พื้นที่ 120 ไร งบประมาณ 420,000 บาท เบิกจ า ย 420,000 บาท คิดเปนรอ ยละ
100.00
(3) แปลงปลูกพืชเสริมรายได (พืชไร) ดังนี้
การปลูกฟกทอง โดยดําเนินการในเขตพื้นที่อําเภอ
ปากพนัง พื้นที่ 200 ไร งบประมาณ 600,000 บาท เบิกจา ย 573,220 บาท คิดเปนรอ ยละ
95.54
การปลูกพริก โดยดําเนินการในเขตพื้นที่อําเภอหัว
ไทร พื้นที่ 100 ไร งบประมาณ 300,000 บาท เบิกจาย 299,095 บาท คิดเปนรอยละ 99.70
การปลู กขาวโพดหวาน โดยดํา เนินการในเขตพื้นที่
อําเภอปากพนัง งบประมาณ 600,000 บาท เบิกจาย 563,235 บาท คิดเปนรอยละ 93.87
(4) แปลงสงเสริมการปลูกปาลมน้ํามัน โดยดําเนินการในเขตพื้นที่
อําเภอเมือง , อําเภอเชียรใหญ , อําเภอปากพนัง และอําเภอหัวไทร งบประมาณ 3,763,400 บาท
เบิกจาย 2,927,730 บาท คิดเปนรอยละ 77.79
1.64 การรณรงค ป ลู ก ตาลโตนด ดํ า เนิ น การโดยสํ า นั ก งานเกษตรจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช งบประมาณ 70,000 บาท เบิกจาย 70,000 บาท คิดเปนรอยละ 100.00 โดย
ดําเนินในเขตพื้นที่อําเภอหัวไทร และอําเภอเชียรใหญ เพื่อใหมีพื้นที่ปลูกตาลโตนดเพิ่มขึ้น
1.65 การสงเสริมการจัดการวิสาหกิจชุมชน ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตร
จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 100,000 บาท เบิกจาย 95,000 บาท คิดเปนรอยละ 95.00
โดยดําเนินการในเขตพื้นที่อําเภอปากพนัง , อําเภอหัวไทร , อําเภอเมือง ,อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
และอําเภอเชียรใหญ
1.66 การบริ ห ารจั ด การ ติ ด ตาม และประเมิ น ผล ดํ า เนิ น การโดยสํา นั ก งาน
เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 30,000 บาท เบิกจาย 22,980 บาท คิดเปนรอยละ
76.60
2. เขตปลู ก ข า วเพื่ อ บริ โ ภค โดยดํ า เนิ น การพั ฒ นาอาชี พ และส ง เสริ ม รายได ภ าค
เกษตร จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 4,135,000 บาท ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงาน
ดังนี้
2.1 กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี (การผลิตขาว) ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตร
จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 80,000 บาท เบิกจาย 80,000 บาท คิดเปนรอยละ 100.00
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2.2 กิจกรรมสงเสริมการจัดการวิสาหกิจชุมชน ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตร
จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 40,000 บาท เบิกจาย 38,000 บาท คิดเปนรอยละ 95.00
โดยดําเนินการสนับสนุนสงเสริมกลุมวิสาหกิจชุมชน จํานวน 2 กลุมในเขตพื้นที่อําเภอจุฬาภรณ
และอําเภอพระพรหม
2.3 ปรับปรุงระบบสงน้ําอาคารอัดน้ําคลองบางมิทา ดําเนินการโดยโครงการสง
น้ําและบํารุงรักษานครศรีธรรมราช งบประมาณ 4,015,000 บาท เบิกจาย 4,014,124 บาท คิด
เปนรอยละ 99.98
3. เขตปลูกปาลมน้ํามัน โดยดําเนินการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดภาคเกษตร
จํานวน 11 โครงการ งบประมาณ 63,713,434 บาท ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
3.1 โครงการส ง เสริ ม การปลู ก ปาล ม น้ํ า มั น ในเขตพื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า ปากพนั ง
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ดํ า เนิ น การโดยสํ า นั ก งานสหกรณ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช โดย
ดําเนินการสํารวจความตองการปลูกปาลมน้ํามันในพื้นที่ทุกตําบล ทุกอําเภอในเขตปลูกปาลมน้ํามัน
รวมกับ ธ.ก.ส.
3.2 การฝกอบรมเกษตรกร ดําเนินการโดยสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 7
งบประมาณ 500,000 บาท เบิ ก จ า ย 478,871 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 95.77 โดยดํ า เนิ น การ
ถายทอดความรูเรื่องการปลูกปาลมน้ํามันใหแกเกษตรกร
3.3 การทดสอบการปลูกปาลมน้ํ ามันในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง ดําเนินการโดย
สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 7 งบประมาณ 324,000 บาท เบิกจาย 297,031 บาท คิด
เปนรอยละ 91.68 โดยดําเนินการทดสอบปลูกปาลมน้ํามันและนําความรูที่ไดไปขยายผลในพื้นที่
ใหแกเกษตรกรจํานวน 7 ราย พื้นที่ 214 ไร
3.4 การพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดใหแกราษฎรพื้นที่เลี้ยงกุงในเขตน้ําจืด
(รายใหม) พื้นที่ลุมน้ําปากพนัง ดําเนินการโดยสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 7 งบประมาณ
2,956,834 บาท เบิกจาย 1,785,664 บาท คิดเปนรอยละ 60.39 โดยดําเนินการสนับสนุน
สงเสริมการปลูกปาลมน้ํามันในพื้นที่เลี้ยงกุงในเขตน้ําจืดของเกษตรกร จํานวน 21 ราย พื้นที่ 296
ไร และงบประมาณสวนที่เหลือไดกันเหลื่อมปมาดําเนินการตอในปงบประมาณ พ.ศ. 2552
3.5 ซอมแซมฝายบานปากคลอง ดําเนินการโดยโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลุม
น้ําปากพนังตอนลาง งบประมาณ 600,000 บาท เบิกจาย 599,998 บาท คิดเปนรอยละ 100.00
โดยดําเนินการซอมแซมฝายบานปากคลองเพื่อใหเกษตรกรสามารถใชประโยชนจากน้ําไดสะดวก
3.6 การสํ า รวจ ออกแบบ และควบคุม งาน ดําเนิ น การโดยสถานีพัฒ นาที่ดิ น
นครศรีธรรมราช งบประมาณ 480,000 บาท เบิกจาย 480,000 บาท คิดเปนรอยละ 100.00
เพื่ออํานวยการ และบริหารจัดการในการดําเนินงาน
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3.7 การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาพื้ น ที่ ดิ น เปรี้ ย ว–ดิ น กรดเพื่ อ ปลู ก พื ช เศรษฐกิ จ
ดําเนินการโดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช ดังนี้
การปลูกขาว โดยดําเนินการในเขตพื้นที่อําเภอเชียรใหญและ
อําเภอหัวไทร พื้นที่ 2,000 ไร งบประมาณ 2,700,000 บาท เบิกจาย 2,699,000 บาท คิดเปน
รอยละ 99.96
การปลู ก ไมผ ล โดยดํา เนิ น การในเขตอํา เภอเชี ย รใหญ พื้ น ที่
2,800 ไร งบประมาณ 2,250,000 บาท เบิกจาย 2,250,000 บาท คิดเปนรอยละ 100.00
การจัดหาปูนโดโลไมท โดยดําเนินการสนับสนุนแกเกษตรกรใน
เขตพื้นที่อําเภอชะอวด , อําเภอเฉลิมพระเกียรติ , อําเภอรอนพิบูลย และอําเภอหัวไทร จํานวน
1,400 ตัน งบประมาณ 2,100,000 บาท เบิกจาย 2,100,000 บาท คิดเปนรอยละ 100.00
3.8 การปรั บ ปรุง พื้ น ที่ ดิ น เปรี้ ย วเพื่ อ ปลู ก ปาล ม น้ํ า มั น ดํ า เนิ น การโดยสถานี
พัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช งบประมาณ 50,000,000 บาท เบิกจาย 39,273,200 บาท คิดเปน
รอยละ 78.55 พื้นที่ 7,582.50 ไร โดยดําเนินการในเขตพื้นที่อําเภอเชียรใหญ , อําเภอหัวไทร ,
อําเภอชะอวด , อําเภอเฉลิมพระเกียรติ และอําเภอรอนพิบูลย
3.9 การถ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารปลู ก ปาล ม น้ํ า มั น ดํ า เนิ น การโดยสํ า นั ก งาน
เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ในเขตพื้นที่อําเภอเชียรใหญ , อําเภอชะอวด , อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ และอําเภอหัวไทร ใหแกเกษตรกรจํานวน 60 ราย งบประมาณ 26,400 บาท เบิกจาย
20,945 บาท คิดเปนรอยละ 79.34
3.10 การสงเสริมการจัดการวิสาหกิจชุมชน ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตร
จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 20,000 บาท เบิกจาย 19,000 บาท คิดเปนรอยละ 95.00
โดยดําเนินการสนับสนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน จํานวน 1 กลุม ในเขตพื้นที่อําเภอชะอวด เพื่อใหกลุม
วิสาหกิจชุมชนมีความเขมแข็งขึ้น
3.11 การจัดทําแปลงสงเสริมการปลูกปาลมน้ํามัน ดําเนินการโดยสํานักงาน
เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 4,006,200 บาท เบิกจาย 3,062,670 บาท คิดเปน
รอยละ 76.45 พื้นที่ 660 ไร โดยดําเนินการในเขตพื้นที่อําเภอเชียรใหญ , อําเภอชะอวด , อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ และอําเภอหัวไทร
4. เขตปลูกไมผล - ยางพารา โดยดําเนินการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดภาค
เกษตร จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 40,000 บาท ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
4.1 การส ง เสริ ม การจั ด การวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ดํา เนิ น การโดยสํา นั ก งานเกษตร
จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 40,000 บาท เบิกจาย 37,990 บาท คิดเปนรอยละ 94.98
โดยดําเนินการสนับสนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน จํานวน 2 กลุม ในเขตพื้นที่อําเภอลานสกา และอําเภอ
รอนพิบูลย เพื่อใหกลุมวิสาหกิจชุมชนมีความเขมแข็งขึ้น
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5. เขตเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง โดยดําเนินการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดภาค
เกษตร จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ 9,122,180 บาท ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงาน
ดังนี้
5.1 การถายทอดเทคโนโลยีการประมง ดําเนินการโดยศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุม
น้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ งบประมาณ 4,210,200 บาท เบิกจาย 4,209,055 บาท
คิดเปนรอยละ 99.97 โดยไดดําเนินการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา บริการสูบน้ําทะเล และใหบริการ
ทางดานวิชาการเพื่อใหเกษตรกรในเขตพื้นที่โครงการชลประทานน้ําเค็มไดรับความรูและเทคโนโลยี
การประมงเพิ่มขึ้น ดังนี้
(1) โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเพาะเลี้ยงกุงทะเลบานหนาโกฏิ
ตั้งอยูที่ตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง
(2) โครงการชลประทานน้ํ าเค็มเพื่อการเพาะเลี้ ยงกุงทะเลบานทา พญา
ตําบลทาพญา อําเภอปากพนัง
(3) โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเพาะเลี้ยงกุงทะเลบานบอคณฑี
ตําบลเกาะเพชร อําเภอหัวไทร
(4) โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเพาะเลี้ยงกุงทะเลบานหนาสตน
ตําบลหนาสตน อําเภอหัวไทร
5.2 การตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง ดําเนินการโดยศูนยพัฒนา
ประมงพื้ นที่ ลุมน้ํ าปากพนั ง อันเนื่องมาจากพระราชดํา ริ งบประมาณ 860,400 บาท เบิกจ า ย
857,917 บาท คิดเปนรอยละ 99.71 โดยไดดําเนินการตรวจรับรองมาตรฐานฟารม/โรงเพาะฟก
(GAP/COC) ตรวจคุณภาพวัตถุดิบการเลี้ยงสัตวน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยง (PCR) และตรวจปจจัยการ
ผลิตจากฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
5.3 การปลอยพันธุสัตวน้ํา ดําเนินการโดยศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ งบประมาณ 689,300 บาท เบิกจาย 687,910 บาท คิดเปนรอยละ
99.80 โดยดําเนินการปลอยกุงกามกราม จํานวน 3,045,000 ตัว
5.4 ก อ สร า งสะพานข า มคลองบางนาว ดํ า เนิ น การโดยโครงการส ง น้ํ า และ
บํารุงรักษาลุมน้ําปากพนังตอนลาง งบประมาณ 3,362,280 บาท เบิกจาย 3,359,441 บาท คิด
เป น ร อ ยละ 99.91 โดยดํ า เนิ นการในเขตพื้ น ที่ ตํ า บลบางพระ อํ า เภอปากพนั ง จํ า นวน 1 แห ง
เพื่อใหเกษตรกร และประชาชนไดรับประโยชนในการสัญจร
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สวนที่ 3
สาระสําคัญของรางแผนแมบทการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดใหแกราษฎร
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ป 2552-2556
1. วิสัยทัศน
“ เกษตรกรอยูดีมีสุข มีรายไดจากอาชีพการเกษตรอยางมั่นคง ยั่งยืน และไมทําลายสิ่งแวดลอม “
2. พันธกิจ
2.1 สงเสริมใหเกษตรกรสามารถทําการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 สงเสริมใหเกษตรกรมีการรวมกลุมกันอยางเขมแข็งทั้งกลุมการผลิต การแปรรูป และการตลาด
2.3 เพิ่มประสิทธิภาพโครงสรางพื้นฐานดานชลประทาน และทรัพยากรดินใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับการเกษตรในพื้นที่
2.4 สงเสริมการพัฒนาอาชีพการเกษตรที่บูรณาการอยางครบวงจร ตั้งแตการผลิต การแปรรูป และ
การตลาด
2.5 สงเสริมการพัฒนาอาชีพการเกษตรที่คํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และรักษาสมดุล
ทางธรรมชาติ
3. เปาหมาย
ยกระดับรายไดเกษตรกรใหเพิ่มขึ้นรอยละ 20 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556
4. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป ( ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2556 )
5. ยุทธศาสตร และกลยุทธการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
กลยุทธที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน
กลยุทธที่ 2 : สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุด
กลยุทธที่ 3 : พัฒนาฟนฟูและปรับปรุงโครงสรางดินใหเหมาะสมกับการผลิต
ยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาการผลิต
กลยุทธที่ 1 : เสริมสรางความเขมแข็งใหกลุมผูผลิต
กลยุทธที่ 2 : สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหสอดคลองกับสภาพพื้นที่
กลยุทธที่ 3 : สงเสริมการทําเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม




ยุทธศาสตรที่ 3 : การเพิ่มมูลคาผลผลิตและการแปรรูป
กลยุทธที่ 1 : พัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มมูลคาผลผลิต และการแปรรูป
กลยุทธที่ 2 : สรางความเขมแข็ง และเชื่อมโยงเครือขายการตลาด
ยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได
กลยุทธที่ 1 : พัฒนาและสรางทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ยุทธศาสตรที่ 5 : การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
กลยุทธที่ 1 : การจัดทําฐานขอมูล
กลยุทธที่ 2 : การจัดระบบติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
6. กรอบแนวคิดการดําเนินงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายได
ใหแกราษฎร โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ป 2552-2556 ดังนี้
6.1 กําหนดเขตพัฒนาอาชีพภาคเกษตรเปน 6 เขต ตามศักยภาพของพื้นที่ ไดแก เขตปลูก
ขาวเพื่อการคา เขตปลูกขาวเพื่อบริโภค เขตปลูกไมผล-ยางพารา เขตปลูกปาลมน้ํามัน เขตเพาะเลี้ยงสัตว
น้ําชายฝง และเขตปาไม
6.2 กําหนดพื้นที่นํารองของแตละเขตเปนพื้นที่เนนหนักในการจัดทําแผนงาน/โครงการแบบ
บูรณาการครบวงจรตั้งแตการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ รวมทั้งแผนงานดานอาชีพเสริม
เพิ่มรายไดเพื่อเปนตนแบบในการพัฒนากอนขยายผลไปใหเต็มพื้นที่ของแตละเขต
6.3 เกษตรกรที่เขารวมโครงการตองมีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาอาชีพ
ทุกขั้นตอน
7. โครงการ และงบประมาณ
จํานวนโครงการทั้งหมด 1,093 โครงการ งบประมาณ 1,998,834,846 บาท ดังนี้
7.1 แยกตามเขตพัฒนาอาชีพภาคเกษตร
1) เขตปลูกขาวเพื่อการคา จํานวน 622 โครงการ งบประมาณ 1,062,162,520บาท
2) เขตปลูกขาวเพื่อบริโภค จํานวน 102 โครงการ งบประมาณ 102,882,310 บาท
3) เขตปลูกปาลมน้ํามัน จํานวน 124 โครงการ งบประมาณ 564,862,070 บาท
4) เขตปลูกไมผล-ยางพารา จํานวน 104 โครงการ งบประมาณ 93,821,420 บาท
5) เขตเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง จํานวน 126 โครงการ 168,576,246 บาท
6) ดําเนินการทุกเขต จํานวน 15 โครงการ งบประมาณ 6,530,280 บาท
7.2 แยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 589 โครงการ งบประมาณ
1,550,792,980 บาท
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาการผลิต จํานวน 99 โครงการ งบประมาณ 300,756,600 บาท



3) ยุทธศาสตรการเพิ่มมูลคาผลผลิตและการแปรรูป จํานวน 23 โครงการ งบประมาณ
27,827,816 บาท
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได จํานวน 337 โครงการ งบประมาณ
86,901,370 บาท
5) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล จํานวน 45 โครงการ
งบประมาณ 32,556,080 บาท
7.3 แยกตามปงบประมาณ
1) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 280 โครงการ งบประมาณ 440,829,330 บาท
2) ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน 282 โครงการ งบประมาณ 534,174,543 บาท
3) ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 286 โครงการ งบประมาณ 602,296,713 บาท
4) ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 162 โครงการ งบประมาณ 212,305,930 บาท
5) ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 101 โครงการ งบประมาณ 209,228,330 บาท
**********************




