
สวนท่ี 1  

บทนํา 

1. ความเปนมาของโครงการ   

 ในอดีตของลุมนํ้าปากพนังแหงน้ีเคยเปนพ้ืนที่ลุมที่มีความอุดมสมบูรณ ประชาชนสวน
ใหญประกอบอาชีพทํานาเปนหลัก รองลงมาไดแก การปลูกไมผล ยางพารา การทําประมงทะเล การ

เพาะเล้ียงกุง เปนตน โดยอาศัยนํ้าจากแมนํ้าปากพนัง  ซึ่งเปนสายนํ้าสําคัญของลุมนํ้าปากพนัง ดังน้ัน
ลุมนํ้าปากพนังจึงเปนแหลงปลูกขาวที่สําคัญของภาคใต รวมทั้งเปนศูนยกลางแหงความเจริญรุงเรือง
ทุกๆดาน  จนเปนที่รูจักของผูคนอยางกวางขวาง ในนาม  “เมืองอูขาวอูนํ้า”  

เม่ือเวลาผานไป “ ลุมนํ้าปากพนัง “ ที่เคยอุดมสมบูรณกลับมีปญหาหลายประการเกิดขึ้น 
ดวยสาเหตุจากสภาพแวดลอมที่ เปล่ียนแปลงไป  คือ  จากจํานวนประชากรที่ เ พ่ิมมากข้ึน 

ทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ ก็ถูกนํามาใชเพ่ือดํารงชีวิตเพ่ิมมากขึ้นทําใหปาตนนํ้าลําธารซ่ึงมีสภาพ

เปนปาดงดิบที่สมบูรณไดถูกบุกรุกทําลายลงเปนอันมาก ทําใหพ้ืนที่ปาตนนํ้าลําธารซึ่งเปน

แหลงกําเนิดนํ้าลดลง และไมมีพ้ืนที่ปาไมเพียงพอสําหรับดูดซับนํ้าหรือชะลอนํ้าฝนไวได ทําใหนํ้าจืด

ในลํานํ้าธรรมชาติตาง ๆ ในลุมนํ้าปากพนังที่เคยมีใชปละ 9 เดือน เหลือเพียงปละ 3 เดือนเทาน้ัน  
รวมทั้งลักษณะของแมนํ้าปากพนังมีระดับทองนํ้าอยูต่ํากวาระดับนํ้าทะเล และมีความลาดชันนอย 

เม่ือนํ้าจืดทางดานตนนํ้ามีปริมาณนอย ทําใหนํ้าเค็มสามารถรุกลํ้าเขาไปในแมนํ้าปากพนังและลํานํ้า
สาขาเปนระยะทางเกือบ 100 กิโลเมตร นอกจากน้ีทางตอนใตของพ้ืนที่ลุมนํ้าปากพนังยังมี “ พรุควน
เคร็ง” ซึ่งเปนที่ลุมขนาดใหญ ประมาณ 200,000 ไร มีนํ้าทวมขังตลอดป และมีสภาพเปนดินกรด 

และนํ้าเปรี้ยว ราษฎรไมสามารถใชประโยชนเพ่ือการเกษตรได และปญหาการเกิดอุทกภัยยังเปน
ปญหาสําคัญอีกประการหน่ึงของลุมนํ้าปากพนังที่จะเกิดในชวงฤดูฝน เน่ืองจากมีปริมาณฝนตกมาก
แตพ้ืนที่ลุมนํ้าปากพนังเปนพ้ืนที่ราบแบน มีความลาดชันนอย และเกิดในชวงนํ้าทะเลหนุนสูงทําให

ระบายนํ้าออกสูทะเลไดยาก สภาพนํ้าทวมจึงทําความเสียหายใหแกพ้ืนที่เพาะปลูก และพ้ืนที่ชุมชน
เมืองเปนบริเวณกวาง รวมทั้งราษฎรสวนหน่ึงในเขตอําเภอหัวไทร อําเภอเชียรใหญ และอําเภอปาก

พนังหันมาประกอบอาชีพการทํานากุง แตปญหาที่เกิดข้ึนตามมาและสรางความเดือดรอนใหกับ

ชาวนา ไดแก การถายเทนํ้าเสีย ซึ่งเปนนํ้าเค็มจากบอเล้ียงกุงระบายสูแหลงนํ้าธรรมชาติ โดย

ปราศจากการควบคุมดูแลกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพนํ้าบริเวณชายฝง อีกทั้งนํ้าเค็มยังลุกลาม

เขาไปในพ้ืนที่นาขาวและปลูกพืชชนิดใดได จนกลายเปนความขัดแยงที่รุนแรงระหวางราษฎรผูทํานา

กุงและราษฎรผูทํานาขาว  

จากปญหาที่ชาวลุมนํ้าปากพนังตองเผชิญอยูในปจจุบัน เปนสาเหตุใหการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานาขาวไดรับความเสียหาย ผลผลิตตกต่ํา ราษฎรมีฐานะยากจนลง 
ปญหาเหลาน้ีจําเปนอยางยิ่งที่หนวยงานราชการจะตองรีบดําเนินการแกไข โดยยึดแนวพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่พระราชทานพระราชดําริไวอยางตอเน่ืองรวมทั้งหมด 13 ครั้ง 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพ้ืนที่ลุมนํ้าปากพนังใหมีความกินดีอยูดี ซึ่งสรุปสาระสําคัญของ



  

จากแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จะเห็นวามีสวนราชการที่

เกี่ยวของจะตองรวมดําเนินการหลายหนวยงาน ดังน้ันนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการ

พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ไดพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร

ฯ และคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินงานดานตางๆ โดยไดรวมกันกําหนดเปาหมายหลักของโครงการ

พัฒนาพ้ืนที่ลุมนํ้าปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ดังน้ี 

1. เพ่ือปองกันการรุกตัวของนํ้าเค็มในแมนํ้าปากพนัง และเพ่ือใหเปนแหลงนํ้าจืดและ

บรรเทาความขาดแคลนนํ้าสําหรับการอุปโภคบริโภค การเกษตรและอื่น ๆ ในเขตพ้ืนที่โครงการฯ 

หมายถึงการเก็บกักนํ้าในลํานํ้าใหญ และสาขา การเก็บนํ้าในพ้ืนที่ตนนํ้าลําธาร และในพื้นที่นํ้าขัง 

การจัดหานํ้าใตดิน ฯลฯ 
2. เพ่ือบรรเทาอุทกภัยทั้งในพ้ืนที่ และในบริเวณชุมชนเมืองใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

3. เพ่ือปรับปรุงระบบชลประทานเดิมและพัฒนาระบบชลประทานใหม เน่ืองจากมีแหลง

นํ้าจืดเพ่ิมขึ้น 
4. เพ่ือปรับปรุงฐานะความเปนอยู สภาพเศรษฐกิจและสังคมของราษฎรในพ้ืนที่

โครงการฯ ใหดีขึ้น โดยมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด 

2. สภาพพ้ืนท่ีลุมนํ้าปากพนัง   

พ้ืนที่ “ ลุมนํ้าปากพนัง “ มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 1,989,932 ไร ครอบคลุม 3 จังหวัด 

13 อําเภอ 75 ตําบล 1 เทศบาล  599  หมูบาน คือ พ้ืนที่ทั้งหมดของอําเภอปากพนัง อําเภอ   

เชียรใหญ อําเภอหัวไทร อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอชะอวด อําเภอรอนพิบูลย อําเภอจุฬาภรณ 
กับพ้ืนที่บางสวนของอําเภอลานสกา อําเภอพระพรหม และอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

รวมถึงบางสวนของอําเภอควนขนุน อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง และบางสวนของอําเภอระโนด 

จังหวัดสงขลา ในปจจุบันมีประชากรโดยประมาณ 544,918 คน 137,183 ครัวเรือน ดังตารางที่ 

1.1 
 

 
 

 
 

  



  

ตารางท่ี 1.1 จํานวนตําบล หมูบาน ครัวเรือน และประชากรในพ้ืนท่ีลุมนํ้าปากพนัง 
 

จังหวัด/อําเภอ 
จํานวน 

ตําบล หมูบาน ครัวเรือน ประชากร 
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 

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

หมายเหตุ : อําเภอปากพนังมี 1 เทศบาล 
ท่ีมา : ที่ทําการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช,พัทลุง,สงขลา 

2.1 สภาพภูมิประเทศ 

 สภาพภูมิประเทศของลุมนํ้าปากพนังประกอบดวยเทือกเขาสูงชันทางดานตะวันตก

ของพ้ืนที่ลุมนํ้าปากพนังโดยทอดตัวยาวตามแนวเหนือ-ใต สภาพพ้ืนที่จะลาดเอียงลงมาทางดาน

ตะวันออกของลุมนํ้าจนถึงฝงทะเล สามารถแบงพ้ืนที่ออกเปน 4 ลักษณะ ดังน้ี 
 1) บริเวณที่เปนเทือกเขาบรรทัดทางดานตะวันตกของพ้ืนที่ และพ้ืนที่ลาดเชิงเขามี

ลักษณะเปนลูกคล่ืนลอนชันถึงพ้ืนที่คอนขางเรียบ 
 2) 

  

บริเวณตอนกลางของพ้ืนที่ลุมนํ้าปากพนังมีแนวสันทรายทะเลเกาอยู 2 แนว 

ทอดตัวตามแนวเหนือ-ใต และในระหวางแนวของสันทรายทะเลเกาทั้งสองจะเปนที่ราบลุมต่ํา 

ประกอบไปดวยพ้ืนที่ที่เปนพรุและพ้ืนที่ที่เปนดินเปรี้ยวจัดเปนสวนใหญ 
 



  

 3) บริเวณพ้ืนที่ราบลาดเทลงสูแมนํ้าปากพนังฝงตะวันตกเปนแหลงปลูกขาวที่ใหญ

ที่สุดของลุมนํ้าปากพนัง 
 4) บริเวณพ้ืนที่ฝงขวาของแมนํ้าปากพนังกับสันทรายริมทะเลเปนพ้ืนที่ราบลุม แองที่

ลุมอยูคอนไปทางสันทราย และมีแนวเกือบขนานกับสันทราย ซึ่งดานที่ชิดกับสันทรายเปนแองนํ้ามี

นํ้าทวมขัง 

2.2 สภาพภูมิอากาศ 

 ลุมนํ้าปากพนังตั้งอยูบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกของภาคใต สภาพภูมิอากาศ

โดยทั่วไปไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหเกิด

ฤดูกาล 2 ฤดู คือ ฤดูฝน และฤดูรอน สําหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดผานชวงเดือนพฤษภาคมถึง

เดือนตุลาคมกอใหเกิดฝนในบริเวณพ้ืนที่ลุมนํ้าปากพนังไมมากนัก เพราะมีภูเขาสูงดานทิศตะวันตก

วางแนวขวางทิศทางลมไว สวนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผานบริเวณอาวไทยในชวงเดือน

พฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมกอใหเกิดปริมาณฝนตกชุกในบริเวณพ้ืนที่ลุมนํ้าปากพนัง 

2.3 ขอมูลทรัพยากรดิน 

 ทรัพยากรดินของพ้ืนที่ลุมนํ้าปากพนัง สามารถจําแนกตามความเหมาะสมของดิน

สําหรับดานการเกษตรกรรมได คือ ดินที่เหมาะสมสําหรับการทํานา พ้ืนที่ประมาณ 666,967 ไร 

ดินที่เหมาะสมสําหรับปลูกไมผล-ไมยืนตน พ้ืนที่ประมาณ 470,260 ไร ดินที่ตองพัฒนาถึงจะ

เหมาะสมแกการทําการเกษตรกรรม พ้ืนที่ประมาณ 156,452 ไร ดินที่ไมเหมาะสมตอการทําการ
เกษตรกรรม พ้ืนที่ประมาณ 588,175 ไร แหลงนํ้า พ้ืนที่ประมาณ 8,160 ไร และดินอ่ืน ๆ เชน บอ

เล้ียงกุง ที่อยูอาศัย เหมืองแร พ้ืนที่ประมาณ 129,918 ไร 

2.4 ขอมูลทรัพยากรน้ํา 
 แมนํ้าปากพนังเปนแมนํ้าสายหลักในพ้ืนที่ลุมนํ้าปากพนัง มีตนกําเนิดมาจากควนหิน

แทนและควนหินแกวซ่ึงเปนสวนหน่ึงของเทือกเขาบรรทัดทางดานตะวันตกเฉียงใตของพ้ืนที่ลุมนํ้า

ปากพนังไหลจากทิศใตไปทางทิศเหนือโดยไหลผานอําเภอชะอวด อําเภอเชียรใหญ และอําเภอปาก

พนังไหลลงสูอาวปากพนังบริเวณบานปากพนัง ความยาวของลํานํ้าปากพนังจากตนถึงจุดที่ไหลลงสู

อาวปากพนังยาวประมาณ 150 กิโลเมตร แมนํ้าปากพนังมีลํานํ้าสาขาที่เปนแหลงนํ้าตนทุนของ

แมนํ้าปากพนังที่สําคัญ ไดแก คลองลาไม คลองถํ้าพระ คลองรากไม คลองฆอง คลองเชียรใหญ 

คลองเสาธง คลองชะเมา เปนตน ซึ่งอยูทางแมนํ้าปากพนังตอนบน สวนลํานํ้าสาขาทางทิศตะวันออก

ของแมนํ้าปากพนัง ไดแก คลองหัวไทร คลองทาพญา คลองพรุ คลองบางทราย คลองบางโค คลอง

บางไทรปก เปนตน 

2.5 ขอมูลทรัพยากรปาไม 

 

  

จากขอมูลสภาพการใชที่ดินในพ้ืนที่ลุมนํ้าปากพนังของกรมพัฒนาท่ีดิน พบวา       

มีพ้ืนที่ปาไมทั้งส้ิน 341,635 ไร แยกเปนพ้ืนที่ปาไมผลัดใบเส่ือมโทรม 10,345 ไร พ้ืนที่ปาดิบชื้น 

150,938 ไร พ้ืนที่ปาชายเลนสมบูรณ 57,917 ไร พ้ืนที่ปาชายเลนเส่ือมโทรม 1,108 ไร พ้ืนที่ปา

พรุสมบูรณ 10,892 ไร และพ้ืนที่ปาพรุเส่ือมโทรม 110,433 ไร 
 



  

3. สภาพการทําการเกษตรในพ้ืนท่ีลุมนํ้าปากพนัง   

3.1 ขอมูลสภาพการใชประโยชนในท่ีดิน 

 จากขอมูลสภาพการใชที่ดินในพ้ืนที่ลุมนํ้าปากพนังของกรมพัฒนาที่ดิน พบวา ลุมนํ้า

ปากพนังมีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,989,932 ไร แยกเปน พ้ืนที่ทํานา ประมาณ 420,901 ไร พ้ืนที่ปลูกพืช
ไร ประมาณ 1,347 ไร พ้ืนที่ปลูกไมยืนตน ประมาณ 492,470 ไร พ้ืนที่ปลูกไมผล ประมาณ 

142,224 ไร พ้ืนที่ปลูกพืชผัก ประมาณ 22,716 ไร พ้ืนที่ทุงหญาเล้ียงสัตวและโรงเรือน ประมาณ 

2,403 ไร สถานที่เพาะเล้ียงสัตวนํ้าชายฝง ประมาณ 111,483 ไร พ้ืนที่ปาไม ประมาณ 341,638 

ไร  พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด ประมาณ 256,879 ไร พ้ืนที่ชุมชน ประมาณ 154,653 ไร และพ้ืนที่แหลงนํ้า 

ประมาณ 43,222 ไร 

3.2 ขอมูลสถานการณการผลิตสินคาเกษตรท่ีสําคัญในป 2550 
1) ขาวนาป มีพ้ืนที่ปลูก 514,527 ไร พ้ืนที่เก็บเกี่ยว 506,536 ไร ผลผลิต 

274,893 ตัน และผลผลิตเฉล่ีย  542.69 กก.ตอไร 

  2) ขาวนาปรัง มีพ้ืนที่ปลูก 110,012 ไร พ้ืนที่เก็บเก่ียว 110,012 ไร ผลผลิต 

 68,079 ตัน และผลผลิตเฉล่ีย  618.68 กก.ตอไร 

  3) ปาลมนํ้ามัน มีพ้ืนที่ปลูก 80,380 ไร พ้ืนที่ใหผล 9,458 ไร ผลผลิต 21,595 

ตัน และผลผลิตเฉล่ีย  2,283.25 กก.ตอไร 

  4) ยางพารา มีพ้ืนที่ปลูก 218,810 ไร พ้ืนที่กรีด 189,927 ไร ผลผลิต 48,693 

ตัน และผลผลิตเฉล่ีย  256.38 กก.ตอไร 
  5) มังคุด มีพ้ืนที่ปลูก 41,404 ไร พ้ืนที่ใหผล 33,302 ไร ผลผลิต 27,154 ตัน 

และผลผลิตเฉล่ีย 815.37 กก.ตอไร 
  6) เงาะ มีพ้ืนที่ปลูก 14,602 ไร พ้ืนที่ใหผล 11,566 ไร ผลผลิต 12,284 ตัน และ

ผลผลิตเฉล่ีย 1,062.07 กก.ตอไร 
  7) ทุเรียน มีพ้ืนที่ปลูก 12,433 ไร พ้ืนที่ใหผล 10,451 ไร ผลผลิต 9,116 ตัน 

และผลผลิตเฉล่ีย 971.83 กก.ตอไร 

  8) ลองกอง มีพ้ืนที่ปลูก 6,289 ไร พ้ืนที่ใหผล 4,441 ไร ผลผลิต 4,685 ตัน และ               

ผลผลิตเฉล่ีย 1,054.84 กก.ตอไร 

  9) สมโอ มีพ้ืนที่ปลูก 11,473 ไร พ้ืนที่ใหผล 10,670 ไร ผลผลิต 10,226,900 

ผล   และผลผลิตเฉล่ีย  958 ผลตอไร 

       10) โคเน้ือ มีการเล้ียงจํานวน 121,849 ตัว และเกษตรกร 25,238 ราย 

  11) สุกร มีการเล้ียงจํานวน 112,451 ตัว และเกษตรกร 2,613 ราย 

  12) แพะ มีการเล้ียงจํานวน 6,177 ตัว และเกษตรกร 721 ราย 

  13) ไกเน้ือพันธ มีการเล้ียงจํานวน 430,820 ตัว และเกษตรกร 98 ราย 

  14) ไกพ้ืนเมือง มีการเล้ียงจํานวน 659,401 ตัว และเกษตรกร 40,473 ราย 

  15) ไกไข มีการเล้ียงจํานวน 219,366 ตัว และเกษตรกร 310 ราย 
 

 
  



  

  16) เปดเน้ือ มีการเล้ียงจํานวน 11,911 ตัว และเกษตรกร 335 ราย 

  17) เปดไข มีการเล้ียงจํานวน 71,863 ตัว และเกษตรกร 2,620 ราย 

  18) นกกระทา มีการเล้ียงจํานวน 116,700 ตัว และเกษตรกร 8 ราย 
  19) กุงขาว มีการเลี้ยงจํานวน 2,726 บอ เน้ือที่บอ 9,454.35 ไร และเกษตรกร 

805 ราย 

4. การกําหนดเขตพัฒนาอาชีพภาคเกษตร 

จากการดําเนินงานการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดภาคเกษตร โครงการพัฒนาพ้ืนที่

ลุมนํ้าปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จะตองสอดคลองกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สภาพ

พ้ืนที่ และความตองการของเกษตรกร รวมทั้งเพ่ือใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเปนรูปธรรม จึงได

กําหนดเขตพัฒนาอาชีพดานการเกษตรออกเปน 6 เขต ดังน้ี 
1) เขตปลูกขาวเพ่ือการคา พ้ืนที่ประมาณ 600,500 ไร  
2) เขตปลูกขาวเพ่ือบริโภค พ้ืนที่ประมาณ 195,000 ไร 
3) เขตปลูกปาลมนํ้ามัน พ้ืนที่ประมาณ 533,700 ไร 
4) เขตปลูกไมผล-ยางพารา พ้ืนที่ประมาณ 147,503 ไร 
5) เขตเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง พ้ืนที่ประมาณ 110,284 ไร 
6) เขตปาไม พ้ืนที่ประมาณ 313,032 ไร 

ความหมายของเขตพัฒนาอาชีพภาคเกษตร หมายถึงเขตที่ใชเปนแนวทางในการพัฒนา

และสงเสริมอาชีพเกษตรกรรมของหนวยงานราชการกวาง ๆ ตามชื่อเขตของแตละเขตเปนหลัก แต

อาจพัฒนาเรื่องการเกษตรอ่ืน ๆ ไดหากมีความเหมาะสม 
สรุปรายละเอียดการกําหนดเขตพัฒนาอาชีพภาคเกษตร โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ํา

ปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชดําริท้ัง 6 เขต ดังน้ี  

 
 

  



  

4.1 เขตปลูกขาวเพ่ือการคา มีลักษณะดินเปนดินนา เน้ือดินเปนดินเหนียว ความอุดม

สมบูรณปานกลางถึงสูง พ้ืนที่สวนใหญเหมาะสมที่จะทํานา และมีระบบชลประทานที่สามารถสงนํ้าให

เกษตรกรสามารถปลูกพืชไดทั้งป ซึ่งมีพ้ืนที่ประมาณ 600,500 ไร  ประกอบดวยพ้ืนท่ี 3 จังหวัด        

9 อําเภอ 52 ตําบล ดังน้ี 

 (1) จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบดวยพ้ืนท่ี 6 อําเภอ 48 ตําบล ดังน้ี 

1) อําเภอเมือง ไดแก ตําบลทาเรือ ตําบลทาไร และบางสวนของตําบล     

บางจาก 
2) อําเภอปากพนัง ไดแก ตําบลชะเมา ตําบลเกาะทวด ตําบลคลองกระบือ 

ตําบลบานใหม ตําบลปาระกํา ตําบลบางศาลา ตําบลบางตะพง ตําบลปากแพรก และบางสวนของตําบล

คลองนอย ตําบลปากพนังฝงตะวันตก ตําบลหูลอง ตําบลบานเพิง ตําบลทาพญา และตําบลขนาบนาก 

3) อําเภอเชียรใหญ ไดแก ตําบลเชียรใหญ ตําบลไสหมาก ตําบลทาขนาน 

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) อําเภอชะอวด ไดแกบางสวนของตําบลวังอาง ตําบลเกาะขันธ ตําบล     

เขาพระทอง ตําบลทาประจะ ตําบลนางหลง ตําบลทาเสม็ด ตําบลชะอวด ตําบลเคร็ง และตําบล  

ขอนหาด 

 (2) จังหวัดพัทลุง ประกอบดวยพ้ืนท่ี 2 อําเภอ 2 ตําบล ดังน้ี 

1) อําเภอปาพะยอม ไดแกบางสวนของตําบลลานขอย 
2) อําเภอควนขนุน ไดแกบางสวนตําบลแหลมโตนด 

 (3) จังหวัดสงขลา ประกอบดวยพ้ืนท่ี 1 อําเภอ 2 ตําบล ดังน้ี 

1) อําเภอระโนด ไดแกบางสวนของตําบลคลองแดน และตําบลบานขาว 

สภาพการใชประโยชนที่ดินในปจจุบัน แยกเปนพ้ืนที่นาขาว 365,229 ไร พ้ืนที่นาราง 

39,306 ไร พ้ืนที่ปลูกยางพารา 33,904 ไร พ้ืนที่ปลูกไมผล-ไมยืนตน 71,900 ไร พ้ืนที่เพาะเลี้ยง

สัตวนํ้า 33,233 ไร   พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสราง 38,281 ไร  และพ้ืนที่อื่น ๆ 18,647 ไร คิดเปน

รอยละ 60.82 , 6.55 , 5.64 , 11.97 , 5.53 , 6.37 และ 3.10 ของพ้ืนที่เขตปลูกขาวเพ่ือการคา

ตามลําดับ 

4.2 เขตปลูกขาวเพ่ือบริโภค  มีลักษณะดินเปนดินกรดที่พบในที่ลุมและที่ดอน เน้ือดิน

เปนดินเหนียวถึงรวนปนทราย  มีความอุดมสมบูรณต่ํา ตองปรับปรุงดินดวยโดโลไมท เปนพ้ืนที่นอก

เขตชลประทานทํานาไดเพียงปละ 1 ครั้ง โดยการพัฒนาอาชีพในเขตน้ีจะมุงเนนการผลิตเพ่ือการ

 
  



  

1) อําเภอพระพรหม ไดแกบางสวนของตําบลนาพรุ ตําบลชางซายและตําบล     

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 แยกเปนพ้ืนที่นาขาว 64,556 ไร พ้ืนที่นาราง 

5,402 พ้ืนที่ปลูกยางพารา 63,596 ไร พ้ืนที่ปลูกไมผล-ไมยืนตน 36,114 ไร พ้ืนที่ชุมชนและส่ิง

ปลูกสราง 20,387 ไร และพ้ืนที่อื่น ๆ 4,945 ไร คิดเปนรอยละ 33.11 , 2.77 , 32.61 , 18.52 , 

10.45 และ 2.53 ของพ้ืนที่เขตปลูกขาวเพ่ือบริโภคตามลําดับ 

4.3 เขตปลูกปาลมนํ้ามัน  มีลักษณะดินเปนดินเปรี้ยวจัด เน้ือดินเปนดินเหนียว ความ

อุดมสมบูรณต่ํา ไมเหมาะสมที่จะทํานา การปลูกปาลมนํ้ามันจึงเปนทางเลือกในการสงเสริมและพัฒนา

อาชีพในเขตน้ี โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานการณปจจุบันที่นํ้ามันมีราคาสูงข้ึนเรื่อย ๆ ก็ทําใหพืชทดแทน

พลังงานอยางเชนปาลมนํ้ามันไดรับความสนใจมากข้ึนตามไปดวย ซึ่งมีพ้ืนที่ประมาณ 533,700 ไร  

ประกอบดวยพ้ืนท่ี 3 จังหวัด 9 อําเภอ 27 ตําบล ดังนี้ 

 (1) จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบดวยพ้ืนท่ี 7 อําเภอ 25 ตําบล ดังน้ี 

  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 ประกอบดวยพ้ืนท่ี 1 อําเภอ 1 ตําบล ดังน้ี 

1) อําเภอควนขนุน ไดแกบางสวนของตําบลแหลมโตนด 

 (3) จังหวัดสงขลา ประกอบดวยพ้ืนท่ี 1 อําเภอ 1 ตําบล ดังน้ี 

  1) อําเภอระโนด ไดแกบางสวนของตําบลบานขาว 
สภาพการใชประโยชนที่ดินในปจจุบัน แยกเปนพ้ืนที่นาขาว 136,469 ไร พ้ืนที่นาราง 

31,939 ไร พ้ืนที่ปลูกยางพารา 22,900 ไร พ้ืนที่ปลูกปาลมนํ้ามัน 5,446 ไร พ้ืนที่ปลูกไมผล-ไม

ยืนตน 39,878 ไร พ้ืนที่ปาพรุและปาเสม็ด 188,631 ไร พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสราง 32,275 ไร 

และพ้ืนที่อื่น ๆ 76,162 ไร คิดเปนรอยละ 25.57 , 5.98 , 4.29 , 1.02 , 7.47 , 35.34 , 6.04 

และ 14.27 ของพ้ืนที่เขตปลูกปาลมนํ้ามันตามลําดับ 

4.4 เขตปลูกไมผล–ยางพารา มีลักษณะดินเปนดินกรด เน้ือดินเปนดินเหนียวถึงดินรวน  

ความอุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลาง ตองปรับปรุงดินโดยใชโดโลไมท โดยพ้ืนที่สวนใหญเกษตรกรไดปลูก

ไมผลและยางพาราเปนอาชีพหลักอยูแลว ซึ่งมีพ้ืนที่ประมาณ 147,503 ไร ประกอบดวยพ้ืนท่ี 2 

จังหวัด 6 อําเภอ 13 ตําบล ดังน้ี 

 (1) จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบดวยพ้ืนท่ี 5 อําเภอ 12 ตําบล ดังน้ี 

  1) อําเภอลานสกา ไดแกบางสวนของตําบลขุนทะเล 
  2) อําเภอพระพรหม ไดแกบางสวนของตําบลนาพรุ และตําบลทายสําเภา 
  3) อําเภอรอนพิบูลย ไดแกบางสวนของตําบลรอนพิบูลย ตําบลหินตก และ

ตําบลเสาธง 
  4) อําเภอจุฬาภรณ ไดแกบางสวนของตําบลทุงโพธ์ิ ตําบลสามตําบล ตําบล

ควนหนองควา และตําบลนาหมอบุญ 
  5) อําเภอชะอวด ไดแกบางสวนของตําบลเขาพระทอง และตําบลวังอาง 

 (2) จังหวัดพัทลุง ประกอบดวยพ้ืนท่ี 1 อําเภอ 1 ตําบล ดังน้ี 

 1) อําเภอปาพะยอม ไดแกบางสวนของตําบลลานขอย 

สภาพการใชประโยชนที่ดินในปจจุบัน แยกเปนพ้ืนที่นาขาว 6,024 ไร พ้ืนที่ปลูก

ยางพารา 65,296 ไร พ้ืนที่ปลูกไมผล-ไมยืนตน 17,451 ไร พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสราง 9,042 

ไร และพ้ืนที่อื่น ๆ 49,690 ไร คิดเปนรอยละ 4.08 , 44.27 , 11.83 , 0.61 และ 33.68                        
ของพ้ืนที่เขตปลูกไมผล-ยางพาราตามลําดับ 

4.5 

  

เขตเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง เปนพ้ืนที่นํ้าเค็มดานทิศตะวันออกของแมนํ้าปาก

พนัง  ซึ่งกรมประมงไดจัดทําโครงการตามแผนแมบทจัดระบบนํ้าเค็มเพ่ือการเพาะเลี้ยงกุงทะเลโดย

การพัฒนาระบบการเพาะเล้ียงกุงทะเลใหมีความยั่งยืน ซึ่งไดดําเนินงานโครงการชลประทานนํ้าเค็ม

เพ่ือการเพาะเล้ียงกุงทะเล จํานวน 4 โครงการ พ้ืนที่ 5,661 ไร ไดแก โครงการชลประทานนํ้าเค็ม

บานหนาโกฏิ พ้ืนที่ 1,296 ไร โครงการชลประทานนํ้าเค็มบานทาพญา พ้ืนที่ 1,320 ไร โครงการ 

 



  

  

ชลประทานนํ้าเค็มบานบอคณฑี พ้ืนที่ 2,015 ไร และโครงการชลประทานนํ้าเค็มบานหนาสตน 

พ้ืนที่ 1,030 ไร ซึ่งพ้ืนที่เขตเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงมีพ้ืนที่ประมาณ 110,284 ไร ประกอบดวย

พ้ืนท่ี 3 อําเภอ 10 ตําบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้ 
1) อําเภอปากพนัง ไดแกบางสวนของตําบลปากพนังฝงตะวันออก ตําบลบางพระ 

ตําบลบานเพิง ตําบลทาพญา และตําบลขนาบนาก 
2) อําเภอหัวไทร ไดแก ตําบลเกาะเพชร ตําบลหนาสตน และบางสวนของตําบลหัว

ไทร และตําบลทาซอม 
3) อําเภอเชียรใหญ ไดแกบางสวนของตําบลเสือหึง 

สภาพการใชประโยชนที่ดินในปจจุบัน แยกเปนพ้ืนที่เพาะเล้ียงสัตวนํ้า 74,537 ไร พ้ืนที่

นาขาว 7,217 ไร พ้ืนที่นาราง 6,031 ไร พ้ืนที่ปลูกไมผล-ไมยืนตน 3,273 ไร พ้ืนที่ชุมชนและส่ิง

ปลูกสราง 7,340 ไร และพ้ืนที่อื่น ๆ 11,886 ไร คิดเปนรอยละ 67.59 , 6.54 , 5.46 , 2.96 , 

6.65 และ 10.77 ของพ้ืนที่เขตเพาะเล้ียงสัตวนํ้าชายฝงตามลําดับ 

4.6 เขตปาไม  เปนพ้ืนที่ปาบก ปาพรุ และปาชายเลน ซึ่งมีพ้ืนที่ประมาณ 313,032 ไร  

ประกอบดวยพ้ืนท่ี 2 จังหวัด 9 อําเภอ 16 ตําบล ดังนี้ 

 (1) จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบดวยพ้ืนท่ี 8 อําเภอ 15 ตําบล ดังน้ี 

  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 ประกอบดวยพ้ืนท่ี 1 อําเภอ 1 ตําบล ดังน้ี 

1) อําเภอระโนด ไดแกบางสวนของตําบลบานขาว 

สภาพการใชประโยชนที่ดินในปจจุบัน แยกเปนพ้ืนที่ปาไม 232,730 ไร พ้ืนที่ยางพารา 

12,999 ไร พ้ืนที่นาขาว 4,492 ไร พ้ืนที่นาราง 1,090 ไร พ้ืนที่ไมผล-ไมยืนตน 14,672 ไร พ้ืนที่

ชุมชนและส่ิงปลูกสราง 9,758 ไร  และพ้ืนที่อื่น ๆ 37,291 ไร คิดเปนรอยละ 74.35 , 4.15 , 

1.43 , 0.34 , 4.68 , 3.11 และ 11.91 ของพ้ืนที่เขตปาไมตามลําดับ 
 



รายงานผลการพัฒนาอาชีพ 
ในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุมนํ้าปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

************** 
พ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังเดิมเปนพ้ืนท่ีอูขาวอูน้ําท่ีสําคัญของภาคใตท่ีสามารถผลิตขาวสงออกไปขาย

ตางประเทศจนมีฐานะทางเศรษฐกิจรุงเรือง ประชาชนมีความอยูดีกินดี ทรัพยากรมีความอุดมสมบูรณ และเปน

เมืองทาท่ีสําคัญของภาคใต เม่ือกาลเวลาลวงเลยไปประชากร 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงมีพระราชดําริเก่ียวกับการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําจืด

เพ่ือการเกษตร และอุปโภค บริโภค รวมท้ังแกปญหาน้ําทวมขังพ้ืนท่ีเกษตร และชุมชนท่ีอยูอาศัยเปนเวลานาน 

ตลอดจนปญหาดินเค็ม และดินเปร้ียวท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี  “ ลุมน้ําปากพนัง “ อยางตอเนื่องถึง 12 คร้ัง โดยทรงมี

พระราชดําริเก่ียวกับการแกไขปญหาในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง คร้ังแรกเม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2521 ณ ท่ีประทับ

แรมโรงปูนซีเมนตทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งพระราชดําริท่ีสําคัญ คือ การปองกันและบรรเทาอุทกภัย การ

ปองกันน้ําเค็มในฤดูแลง การปองกันน้ําเค็มรุกลํ้า การกักเก็บน้ําจืด การกอสรางระบบระบายน้ําเพ่ือบรรเทา

ปญหานํ้าทวม และระบบสงน้ําเพ่ือการเกษตร การกําหนดแนวเขตพ้ืนท่ีเหมาะสมแบงแยกพ้ืนท่ีน้ําจืด-น้ําเค็ม 

เปนตน 

  การพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังมีเปาหมายในการแกไขปญหาในเร่ืองแหลงน้ําใหมีน้ําเพียงพอ

สําหรับการเกษตร การอุปโภค-บริโภค และกิจกรรมอ่ืน ๆ อีกท้ังเพ่ือแกไขปญหานํ้าทวม รวมถึงเพ่ือบริหาร

จัดการการใชท่ีดินอยางเปนระบบ ซึ่งกรมชลประทานเปนผูรับผิดชอบในการกอสรางระบบชลประทานตาง ๆ ใน

พ้ืนท่ีโครงการไดเร่ิมตนกอสรางมาตั้งแตป 2538 จนถึงปจจุบัน โดยระบบชลประทานหลักไดดําเนินการเสร็จ

สมบูรณแลว 
  การพัฒนาอาชีพไดเร่ิมดําเนินการมาตั้งแตการกอสรางระบบชลประทานในป 2538 เพ่ือ

สนับสนุน และสงเสริมอาชีพใหแกราษฎรพื้นท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังท้ังผูท่ีไดรับประโยชน และ

ไดรับผลกระทบจากการดําเนินการของโครงการใหสามารถดํารงชีวิต และความเปนอยูท่ีดีข้ึนอยางย่ังยืน ยกระดับ

รายได และคุณภาพชีวิตของราษฎรใหดีข้ึน 
1. ลักษณะทรัพยากรดิน 
  พ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง มีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ 1,989,932 ไร ครอบคลุม

พ้ืนท่ี 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง ซึ่งแบงทรัพยากรดินได ดังนี้ 
  1.1 ลักษณะทรัพยากรดิน 
   1) ดินเหนียว     607,293 ไร 

   2) ดินบนพ้ืนท่ีลาดชัน    268,159 ไร 
   3) ดินกรดในพ้ืนท่ีลุม    259,151 ไร 
   4) ดินเปร้ียวจัด     206,488 ไร 
   5) ดินกรดในท่ีดอน    152,805 ไร 
   6) ดินบอกุง     118,683 ไร 
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   7) ดินพรุ        99,341 ไร 
   8) ดินลึกปานกลาง      84,457  ไร 
   9) ดินตื้น      62,688 ไร 
   10) ดินเค็ม       60,137 ไร 
   11) ดินทราย      51,334 ไร 
   12) ดินอ่ืน ๆ       19,396 ไร 

1.2 ลักษณะเขตการใชที่ดินเพื่อการเกษตร  
   1) เขตท่ีมีศักยภาพสูงในการทํานา  602,267 ไร 

   2) เขตท่ีมีศักยภาพปานกลางในการทํานา  241,512 ไร 
   3) เขตท่ีมีศักยภาพต่ําในการทํานา  202,731 ไร 
   4) เขตท่ีมีศักยภาพในการปลูกไมผล-ไมยืนตน 383,526 ไร 
   5) พ้ืนที่ปา     341,635 ไร 
   6) พ้ืนที่เล้ียงสัตวน้ํา    118,683  ไร 
   7) พ้ืนที่อ่ืน ๆ          99,278 ไร 

1.3 สภาพการใชประโยชนที่ดินป 2550  
   1) พ้ืนที่ไมยืนตน    492,470 ไร 

   2) พ้ืนที่นา     420,901 ไร 
   3) พ้ืนที่ไมผล     142,224 ไร 
   4) พ้ืนที่พืชผัก       22,716 ไร 
   5) พ้ืนที่พืชไร         1,347 ไร 
   6) พ้ืนที่ปา     341,635 ไร 
   7) พ้ืนที่ชุมชน     154,652 ไร 
   8) พ้ืนที่เพาะเล้ียงสัตวน้ํา   118,683  ไร 
   9) พ้ืนที่แหลงน้ํา          43,222 ไร 
   10) ทุงหญาเล้ียงสัตวและโรงเรือน       2,403 ไร 

   11) พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด        249,679 ไร 

2. สรุปผลการดําเนินงานดานการพัฒนาอาชีพ แบงออกเปน  9 ดาน ดังน้ี 
  2.1 ดานการปรับปรุงบํารุงดิน 
   1) จัดระบบโครงสรางการพัฒนาท่ีดิน พ้ืนที่ 5,019 ไร 
   2) กอสรางแหลงน้ํา และระบบควบคุมน้ํา จํานวน 45 แหง 

   3) ปรับปรุง และพัฒนาพ้ืนท่ีดินเปร้ียวจัด พ้ืนที่ 84,535 ไร 
   4) ปรับปรุง และพัฒนาพ้ืนท่ีดินเปร้ียว ดินกรดเพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจ 7,430 ไร 
   5) ปรับปรุงพ้ืนท่ีดินเปร้ียวเพ่ือปลูกปาลมน้ํามัน พ้ืนที่ 8,281 ไร 
   6) ปรับปรุงฟนฟูพ้ืนที่นารางเพ่ือปลูกขาว พ้ืนที่ 60,885 ไร 
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   7) ปรับปรุงฟนฟูพ้ืนที่นารางเพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจ พ้ืนที่ 1,392 ไร 
   8) ปรับปรุงฟนฟูพ้ืนที่นารางเพ่ือปลูกปาลมน้ํามัน พ้ืนที่ 2,095 ไร 
   9) ปรับปรุงฟนฟูพ้ืนที่บอกุงรางเพ่ือการปลูกพืช พ้ืนที่ 999 ไร  

10) สงเสริมการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมี พ้ืนที่ 341,000 ไร 
   11) สาธิต สงเสริม ปรับปรุงและพัฒนาดินเค็มเพ่ือปลูกขาว พ้ืนที่ 4,000 ไร 
   12) ผลิต และปลูกหญาแฝกเพ่ืออนุรักษดินและน้ํา จํานวน 5,370,000 กลา 

13) สนับสนุนโรงผลิตปุยอินทรีย-ชีวภาพชุมชน จํานวน 4 แหง 
14) กอสรางระบบจัดรูปท่ีดิน พ้ืนที่ 14,834 ไร 

  2.2 ดานการปรับปรุงการผลิตขาว 
1) ส ง เส ริมการใช ข า ว พันธุ ดี  และถ ายทอดเทคโนโล ยีการผลิตข า ว  พ้ืน ท่ี 

 434,907 ไร 
2) สงเสริมการปรับปรุงผลผลิตขาวโดยการกระจายขาวพันธุดี พ้ืนที่ 4,242 ไร 
3) สงเสริมการผลิตเมล็ดขาวพันธุดี พ้ืนที่ 76.55 ไร 

4) ผลิตขาวสังขหยดอินทรียเพ่ือการบริโภคและกระจายพันธุ พ้ืนที่ 30 ไร 

5) สงเสริมการดําเนินงานของศูนยขาวชุมชน จํานวน 146 ศูนย 
6) สนับสนุนรถไถ เคร่ืองสีขาวพรอมอุปกรณแกศูนยขาวชุมชน จํานวน 6 ศูนย 
7) สงเสริมการผลิตขาวเพ่ือการคาในพ้ืนท่ีนํารอง จํานวน 5 จุด พ้ืนท่ี 1,800 ไร 
8) พัฒนาชาวนาช้ันนํา จํานวน 45 คน 
9) พัฒนาชาวนาผูผลิตแปลงพันธุขาว จํานวน 180 คน 
10) สนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุขาวของสถาบันเกษตรกร จํานวน 3,819 ตัน 

  2.3 ดานการพัฒนาการผลิตปาลมนํ้ามัน 
1) สงเสริมการปลูกปาลมน้ํามันทดแทนพลังงาน พ้ืนที่ 18,926 ไร 
2) สงเสริมการปลูกปาลมน้ํามันในพ้ืนท่ีดินเปร้ียว พ้ืนที่ 2,528 ไร 

   3) ถายทอดเทคโนโลยีการปลูกปาลมน้ํามัน 
   4) สงเสริม และพัฒนาการผลิตปาลมน้ํามัน 
  2.4 ดานการพัฒนายางพารา-ไมผล และไมยืนตน 

1) สนับสนุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ้ืนที่ 13,814 ไร 
2) สงเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไมผล พ้ืนที่ 8,732 ไร 

3) รณรงคการปลูกตาลโตนดบนคันนา จํานวน 220,000 ตน 
  2.5 ดานการพัฒนาการทําไรนาสวนผสม และพืชผัก 

1) สงเสริมการทําไรนาสวนผสม และเกษตรผสมผสาน พ้ืนที่ 70,469 ไร 
2) สงเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชผัก พ้ืนที่ 1,942 ไร 

  2.6 ดานการพัฒนาการเล้ียงปศุสัตว 
1) จัดตั้งกองทุนยาสัตว จํานวน 41 แหง 
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2) สนับสนุนฟารมสาธิตการเล้ียงสุกร 210 ตัว เกษตรกร 35 ราย 

3) สนับสนุนสาธิตการเล้ียงสัตวปก 2,030 ตัว เกษตรกร 65 ราย  
4) สนับสนุน สงเสริมการเล้ียงโคเนื้อ 100 ตัว เกษตรกร 100 ราย 
5) สนับสนุน สงเสริมการเล้ียงปก 179,220 ตัว เกษตรกร 5,970 ราย 

6) สนับสนุน สงเสริมการเล้ียงแพะ 1,086 ตัว เกษตรกร 380 ราย 
7) สนับสนุนกอสรางโรงเก็บเสบียงอาหารสัตว 8 โรง 350 ตัน 
8) สงเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว  5,240 ไร 

  2.7 ดานการปรับปรุงการเล้ียงกุง และเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 
1) สงเสริม และพัฒนาอาชีพเพาะเล้ียงสัตวน้ําแกเกษตรกร จํานวน 115 ราย 
2) ปลอยพันธุสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ 
3) สนับสนุนการจัดระบบน้ําเค็มเพ่ือการเล้ียงกุงทะเล จํานวน 4 แหง พ้ืนท่ี 7,311 ไร 

ดังนี้ 
  3.1) โครงการชลประทานนํ้าเค็มบานหนาโกฏิ พ้ืนท่ี 1,216 ไร 

 3.2) โครงการชลประทานนํ้าเค็มบานทาพญา พ้ืนที่ 1,999 ไร 

 3.3) โครงการชลประทานนํ้าเค็มบานบอคณฑี พ้ืนที่ 2,255 ไร 

 3.4) โครงการชลประทานนํ้าเค็มบานหนาสตน พ้ืนที่ 1,841 ไร 

   4) ถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
   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 และพัฒนากลุมอาชีพอ่ืน 208 กลุม สมาชิก 5,283 ราย 

5) สนับสนุนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน จํานวน 453 กลุม 

6) สนับสนุนอุปกรณการตลาดแกสหกรณการเกษตร จํานวน 1 สหกรณ 

   7) จัดทําแปลงสาธิตนากระจูดเฉลิมพระเกียรติ พ้ืนที่ 10 ไร 
   8) อบรม สอน แนะนําการทําบัญชีครัวเรือน จํานวน 3,700 ราย 

  2.9 ดานการพัฒนาการวิจัย 
1) ทดสอบการปลูกขาวทนน้ําทวมในพ้ืนท่ีนาลึก พ้ืนที่ 118 ไร 

2) ทดสอบการปลูกขาวในระยะท่ีเหมาะสม พ้ืนที่ 200 ไร 

3) ทดสอบการผลิตขาวคุณภาพพันธุสังขหยด พ้ืนที่ 60 ไร 
4) ทดสอบอัตราเมล็ดพันธุท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี พ้ืนที่ 19 ไร 
5) เปรียบเทียบพันธุขาวที่เหมาะสมกับพ้ืนท่ี พ้ืนที่ 18 ไร 
6) ศึกษาการใหผลผลิตขาวพันธุสังขหยดในพ้ืนท่ีนาราง พ้ืนที่ 25 ไร 
7) ทดสอบความเปนไปไดในการปลูกปาลมน้ํามัน พ้ืนที่ 155 ไร 
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3. สรุปผลที่ไดรับจากการพัฒนาอาชีพท่ีสําคัญ ดังน้ี 
  3.1 พ้ืนที่ดินท่ีมีปญหาดินเปร้ียวไดรับการปรับปรุง และพัฒนาใหเหมาะสมกับการปลูกพืชได 

จํานวน 100,246 ไร 
  3.2 พ้ืนที่ดินเค็มไดรับการปรับปรุง และใหเหมาะสมกบัการปลูกพืชได จํานวน 4,000 ไร 
  3.3 พ้ืนที่นารางไดรับการฟนฟูเพ่ือใหสามารถปลูกพืชได จํานวน 64,372 ไร 
  3.4 พ้ืนที่บอกุงรางไดรับการฟนฟูเพ่ือใหสามารถปลูกพืชได จาํนวน 999 ไร 
  3.5 ผลผลิตขาวนาปเฉล่ียตอไรเพ่ิมข้ึนจาก 375 กิโลกรัมตอไร ในปเพาะปลูก 2538/39 เปน 

543 กิโลกรัมตอไรในปเพาะปลูก 2550/51 เพ่ิมข้ึนรอยละ 29.09 
  3.6 ผลผลิตขาวนาปรังเฉล่ียตอไรเพ่ิมข้ึนจาก 484 กิโลกรัมตอไร ในปเพาะปลูก 2538 เปน 

619 กิโลกรัมตอไรในปเพาะปลูก 2550 เพ่ิมข้ึนรอยละ 11.66 
  3.7 ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชนสามารถผลิตเมล็ดพันธุขาวเพ่ือกระจายในพ้ืนท่ีไมนอย

กวาปละ 1,000 ไร 
  3.8 ศูนยขาวชุมชนในพ้ืนท่ีนํารองสามารถผลิตขาวไดท้ังหมด 1,036 ตัน จําหนายเปน

ขาวเปลือก 697 ตัน เก็บไวบริโภค 123 ตัน และเก็บไวเปนเมล็ดพันธุ 216 ตนั ซึ่งสามารถกระจายพันธุขาวใน

พ้ืนท่ีได 10,800 ไร 
  3.9 เกษตรกรท่ีปรับเปล่ียนมาทําไรนาสวนผสม และเกษตรผสมผสานสวนใหญปลูกไมผล 

พืชผัก และเล้ียงปลาในรองสวน ซึ่งนาํผลผลิตท่ีไดรับมาบริโภคในครัวเรือน สวนท่ีเหลือขายเปนรายไดทําให

เกษตรกรมีงานทํา และรายไดตลอดป 
  3.10 เกษตรกรท่ีประกอบอาชีพปลูกผัก สามารถยึดเปนอาชีพหลักได เนื่องจากใหผลตอบแทน

ในระยะเวลาอันส้ัน โดยเลือกปลูกผักตามความตองการของตลาด 
  3.11 เกษตรกรท่ีเขารวมกิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพไมผล สามารถผลิตไมผลใหมี

ผลผลิตสูงข้ึน และมีคุณภาพ 
  3.12 พ้ืนที่ปลูกปาลมน้าํมันเพ่ิมข้ึน 31,830 ไร 
  3.13 ผลผลิตปาลมน้าํมันเฉลี่ยตอไร เพ่ิมข้ึนจาก 2,135 กิโลกรัมตอไร ในปเพาะปลูก 2549 

เปน 2,284 กิโลกรัมตอไรในปเพาะปลูก 2550 เพ่ิมข้ึนรอยละ 6.94 

3.14 พ้ืนที่สวนยางเดิมไดรับการสงเคราะหปลูกแทนดวยยางพันธุดี พ้ืนที่ 13,814 ไร 
  3.15 ผลผลิตยางพาราเฉล่ียตอไร เพ่ิมข้ึนจาก 262 กิโลกรัมตอไร ในปเพาะปลูก 2537 เปน 

280 กิโลกรัมตอไรในปเพาะปลูก 2550 เพ่ิมข้ึนรอยละ 6.87 
  3.16 เกษตรกรมีทางเลือกอาชีพการเล้ียงสัตวน้ําจดืมากข้ึน เชน การเล้ียงปลาหมอ การเล้ียง

ปลากะพงขาวรวมกับปลานลิ การเล้ียงปลานิลจิตรล 3 เปนตน 
  3.17 ปริมาณสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติเพ่ิมข้ึน 

3.18 ระบบน้าํเค็มเพ่ือการเล้ียงกุงทะเล จํานวน 4 แหง พ้ืนที่ 7,311 ไร ไดรับการถายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาการเล้ียงกุงทะเลท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสม พรอมท้ังไดรับการบริการการตรวจรับรอง

มาตรฐานฟารม ตรวจวิเคราะหน้ําและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี 
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  3.19 กลุมสงเสริมอาชีพมีการพัฒนาผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑของกลุมใหมีคุณภาพ และตรง

ตามความตองการของตลาด  เชน กะป ปลาเค็ม พริกแหง พริกปน เคร่ืองแกง ขาวซอมมือ ผลิตภัณฑจากกระจูด 

และขนมชนิดตาง ๆ เปนตน 
  3.20 เกษตรกรท่ีไดรับการสอน แนะนําการทําบญัชี สามารถบันทึกบญัชีรับ-จายในครัวเรือนได 

สามารถคํานวณกําไร-ขาดทุนจากการประกอบอาชีพได และปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชเงินในครอบครัว 
  3.21 เกษตรกรไดรับการถายทอดความรูทําใหสามารถประกอบอาชีพ และรายไดเพ่ิมข้ึนจาก

การเล้ียงสัตว รวมท้ังมีเสบียงอาหารสัตวไวสํารองไวใหสัตวบริโภคในฤดูแลง หรือกรณีน้ําทวม 
  3.22 สหกรณการเกษตรสามารถผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดีจาํหนายใหแกเกษตรกรในพ้ืนท่ี

โครงการ 

  3.23 สหกรณการเกษตรมีอุปกรณการตลาดท่ีมีความพรอมมากข้ึนทําใหสามารถรวบรวม

ขาวเปลือกในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังไดมากข้ึน 
  3.24 เกษตรกรสามารถนําความรูท่ีไดรับจากการถายทอดเทคโนโลยีดานตาง ๆ ไปปรับใชใน

การทําการเกษตรของตนเองได 
  3.25 สวนราชการท่ีเก่ียวของสามารถนําความรูท่ีไดรับจากการทอสอบวิจัยไปถายทอดใหแก

เกษตรกรเพ่ือไปปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงการทําการเกษตรของตนเองได 
4. การปรับเปล่ียนอาชีพเกษตรกรเล้ียงกุงในเขตนํ้าจืด 
  เกษตรกรผูเล้ียงกุงในพ้ืนท่ีเขตนํ้าจดืในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังท่ีประสบปญหาความเดือนรอนจาก

การประกอบอาชีพการเล้ียงกุงทะเลในเขตน้าํจืดไดเรียกรองใหรัฐบาลชวยหาทางแกไขปญหาความเดือดรอน

ดังกลาว รัฐบาลจึงไดมอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาหาแนวทาง และดาํเนนิการแกไขปญหา 

ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณไดจดัทําโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดใหแกราษฎรพื้นท่ีเล้ียงกุงในเขต

น้ําจดื โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนงั อันเนื่องมาจากพระราชดาํริโดยคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหดําเนนิการ

ไดเม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2547 และไดจัดสรรงบประมาณให จํานวน 332,723,232 บาท เพ่ือใชในการ

ดําเนนิการปรับเปล่ียนอาชีพเกษตรกรเล้ียงกุงในเขตน้าํจืด โดยมีเกษตรกรท่ีตองการปรับเปล่ียนอาชีพมาแสดง

ความจํานงท่ีจะเขารวมโครงการ จํานวน 3,700 ราย พ้ืนที่เล้ียงกุงทะเล 32,953 ไร โดยเกษตรกรท่ีตองการ

ปรับเปล่ียนอาชีพจะไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการปรับเปล่ียนอาชีพไรละ 9,464 บาท แยกตามกิจกรรมการ

ปรับเปล่ียนอาชีพ ดังนี ้
  4.1 ดานการปลูกพืช เชน ขาว ไมผล ไมยืนตน ไรนาสวนผสม เปนตน มีเกษตรกรมาย่ืนความ

จํานง จาํนวน 694 ราย พ้ืนที่ 5,757 ไร งบประมาณ 55,445,430บาท  
  4.2 ดานการปลูกปาลมน้าํมัน มีเกษตรกรมาย่ืนความจาํนง จาํนวน 672 ราย พ้ืนที ่8,787 ไร 

งบประมาณ 83,450,326 บาท  

  4.3 ดานการเลี้ยงปศุสัตว เชน โคเนื้อ โคพ้ืนเมือง สุกร เปด ไก การทําแปลงหญาเล้ียงสัตว เปน

ตน มีเกษตรกรมาย่ืนความจาํนง จาํนวน 1,641 ราย พ้ืนที่ 11,345 ไร งบประมาณ 110,077,574 บาท  

  4.4 ดานการประมง เชน ปลาหมอ ปลากะพงขาวรวมกับปลานิล ปลาดุกบิ๊กอุย เปนตน มี

เกษตรกรมาย่ืนความจาํนง จํานวน 2,083 ราย พ้ืนที่ 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 และตดิตามผลการดําเนินงาน งบประมาณ 221,680 บาท 
  ท้ังนี้มีเกษตรกรท่ียืนยันท่ีจะเล้ียงกุงทะเลในเขตน้าํจดืตอไป จาํนวน 383 ราย พ้ืนที่ 4,087 ไร 

ซึ่งกรมประมงไดดําเนินการอบรมความรูในการเล้ียงกุงในระบบปดใหแกเกษตรกรท่ีประสงคจะเล้ียงกุงตอ 

  ในปจจบุันมีเกษตรมาย่ืนความจํานงที่จะปรับเปล่ียนอาชีพเพ่ิมเติม จํานวน 821 ราย พ้ืนที่เล้ียง

กุงทะเล 9,052 ไร ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดจดัทําโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดใหแกราษฎร

พ้ืนท่ีเล้ียงกุงในเขตน้ําจืด โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้าํปากพนัง อันเนือ่งมาจากพระราชดําริ เพ่ือขอรับการ

สนับสนนุงบประมาณจากรัฐบาลเพ่ิมเติม จํานวน 66,439,749 บาท  ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดอนุมัตใินหลักการให

ดําเนนิการได เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2550 ซึ่งขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ และขอตั้งงบประมาณประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2552 แยกตามกิจกรรมการปรับเปล่ียนอาชีพ อาชีพ ดังนี ้
  4.1 ดานการปลูกพืช เกษตรกรจํานวน 143 ราย พ้ืนที่ 1,872 ไร  
  4.2 ดานการปลูกปาลมน้าํมัน เกษตรกรจํานวน 21 ราย พ้ืนที่ 317 ไร 
  4.3 ดานการเลี้ยงปศุสัตว เกษตรกรจํานวน 177 ราย พ้ืนท่ี 1,139 ไร  

  4.4 ดานการประมง เกษตรกรจํานวน 688 ราย พ้ืนที ่5,724 ไร  



สวนท่ี 2 

สรุปผลการดาํเนินงานการพัฒนาอาชพีและสงเสริมรายไดภาคเกษตร 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมนํ้าปากพนัง อนัเนื่องมาจากพระราชดําริ ป 2551 

การพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดภาคเกษตร โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุมนํ้าปากพนัง   

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไดแบงพ้ืนที่การพัฒนาอาชีพและ

สงเสริมรายไดภาคเกษตรออกเปน 5 เขตพัฒนาอาชีพภาคเกษตร ยกเวนเขตปาไม ซึ่งมีหนวยงาน

สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณในจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง รวมดําเนินการ

จํานวน   17 หนวยงาน 85 โครงการ งบประมาณรวม 188,019,535 บาท  สามารถสรุปผลการ

ดําเนินงานในแตละเขตพัฒนาอาชีพภาคเกษตร  ไดดังน้ี 

1. เขตปลูกขาวเพ่ือการคา โดยดําเนินการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดภาคเกษตร 

จํานวน 66 โครงการ งบประมาณ 110,416,921 บาท  ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงานได 
ดังนี้ 

1.1 โครงการบูรณาการผลิตขาวเพ่ือการคาแบบครบวงจรของชุมชน ป 2551 

ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 5,000,000 บาท  

เบิกจาย 4,993,500 บาท คิดเปนรอยละ 99.87 โดยดําเนินการสนับสนุนรถไถพรอมอุปกรณ ,   

อุปกรณกอสรางโรงสีขาว และเคร่ืองสีขาวพรอมอุปกรณใหแกศูนยขาวชุมชน จํานวน 5 ศูนย  ไดแก

ศูนยขาวชุมชนตําบลเชียรเขา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ศูนยขาวชุมชนตําบลหูลอง อําเภอปากพนัง 

ศูนยขาวชุมชนตําบลปาระกํา อําเภอปากพนัง ศูนยขาวชุมชนตําบลบานราม อําเภอหัวไทร  และศูนย

ขาวชุมชนตําบลทาเรือ อําเภอเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

1 . 2  โ ค ร ง ก า ร ร ว บ ร ว ม

ขาวเปลือกของสหกรณการเกษตร  

ดําเนินการโดยสํานักงานสหกรณจังหวัด

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 

บาท  คิ ด เป น ร อ ยละ  100 .00  โ ดย

ดําเนินการสนับสนุนลานตากขาว ขนาด  

1,600 ตร.ม. และเคร่ืองชั่ง ขนาด 50 ตัน  

จํานวน 1 เครื่องใหแกสหกรณการเกษตร

เชียรใหญ จํากัด เพ่ือใหสหกรณมีเครื่องมือ

ในการรวบรวมขาวเปลือกจากสมาชิก

สหกรณ และเกษตรกรทั่วไป   
 

1.3 โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา ดําเนินการโดย

สํานักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 321,300 บาท เบิกจาย 321,300 บาท คิด

เปนรอยละ 100.00 โดยดําเนินการสงเสริมสนับสนุนการเล้ียงปลานิลจิตรลดา 3 แกเกษตรกรใน

พ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุมนํ้าปากพนัง ฯ จํานวน 115 ราย 
1.4 โครงการฝกอบรมเกษตรกร เปนการเสริมสรางการมีสวนรวมในข้ันตอนหลัง

การกอสรางงานจัดรูปที่ดิน  ดําเนินการโดยสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช 

งบประมาณ 5,000 บาท เบิกจาย 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 100.00 โดยดําเนินการอบรม

เกษตรกรในเขตพ้ืนที่จัดรูปที่ดิน จํานวน 20 ราย ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพ่ือ

นําความรูที่ไดรับไปดําเนินการในแปลงจัดรูปที่ดินของตนเองตอไป 
1.5 โครงการจัดรูปท่ีดินพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  

ดําเนินการโดยสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแยกการดําเนินการเปน 2 สวน  

ดังน้ี 
(1)  
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โ ค ร งการ จัดรู ปที่ ดิ น  ป  2550  

ง บ ป ร ะ ม าณ  2 2 , 6 8 0 , 0 0 0  บ า ท  เ บิ ก จ า ย  

3,108,079 บาท  คิดเปนรอยละ  13.70 โดย

ดําเนินการจัดรูปที่ดินในพ้ืนที่ตําบลเชียรเขา  อําเภอ

เฉลิมพระเกียรติ พ้ืนที่ 1,860 ไร เพ่ือปรับรูปแบบพ้ืนที่

ของเกษตรกรใหเหมาะสมกับการทําการเกษตร พรอม

ทั้งการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ที่จําเปน ซึ่งการ

ดําเนินการยังไมแลวเสร็จและไดขอกันเงินเบิกเหล่ือมป

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เน่ืองจากเกษตรกรไดรอง

ขอใหชะลอการดําเนินการเพ่ือเก็บผลผลิตในพ้ืนที่กอน 



 

(2) โครงการจัดรูปที่ดิน ป 2551 งบประมาณ15,990,000  

บาท เบิกจาย 132,495 บาท คิดเปนรอยละ 0.82 โดยดําเนินการ 

จัดรูปที่ดินในพื้นที่ตําบลเชยีรเขา อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ พ้ืนที่  

ไร ซึ่งอยูระหวางดาํเนินการยังไมแลวเสร็จ และไดขอกันเงิน 1,740 

เบิกเหล่ือมปในปงบประมาณ พ.ศ.2552 แลว 

1.6 โครงการปรับปรุงการผลิตขาวโดยกระจายขาวพันธุดีในเขตลุมนํ้าปากพนัง   

ดําเนินการโดยศูนยวิจัยขาวนครศรีธรรมราช งบประมาณ  169,000 บาท เบิกจาย 168,770 บาท  

คิดเปนรอยละ 99.86 โดยดําเนินการสนับสนุนเมล็ดขาวพันธุดีแกเกษตรกร จํานวน 22 ราย พ้ืนที่  

136 ไร เพ่ือใหเกษตรกรนําไปปลูกในแปลงนาทําใหสามารถเพ่ิมผลผลิตขาวไดมากขึ้น 
1.7 การปลูกขาวนาน้ําทวม

ในพ้ืนท่ีนาลึกในเขตลุมน้ําปากพนัง   

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 าณ 

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

ดําเนินการทดสอบการปลูกขาวใน

พ้ืนที่นาลึก (นํ้าทวม) ของเกษตรกร  

6 ราย พ้ืนที่ 34 ไร เพ่ือนําความรูที่

ไดรับไปถายทอดและปรับใชในพ้ืนที่

ของเกษตรกรเองและเกษตรกรที่สนใจ 
1.8 การผลิตขาวคุณภาพ

พันธุสังขหยดเพ่ือการบริโภคและ

กระจายพันธุ ดําเนินการโดยศูนยวิจัย

ขาวนครศรีธรรมราช 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

หยดใหแกเกษตรกรจํานวน 2 ราย  

พ้ืนที่ 31 ไร เพ่ือใหเกษตรกรนําพันธุ

ขาวดังกลาวไปทดลองปลูกในพ้ืนที่ของ

ตนเอง 
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1.9 การผลิตเมล็ดขาวพันธุดี เ พ่ือโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมนํ้าปากพนัง  

ดําเนินการโดยศูนยวิจัยขาวนครศรีธรรมราช งบประมาณ 78,400 บาท เบิกจาย 78,400 บาท คิด

เปนรอยละ 100.00 โดยดําเนินการผลิตเมล็ดขาวพันธุดีจํานวน 2,923  กิโลกรัม เพ่ือสนับสนุน

เมล็ดขาวพันธุดีแกเกษตรกรนําไปปลูกในพ้ืนที่ของเกษตรกรเอง     
1.10 การผลิตขาวสังขหยดอินทรียเพ่ือการคาและกระจายพันธุ ดําเนินการโดย

ศูนยวิจัยขาวนครศรีธรรมราช งบประมาณ 32,630 บาท เบิกจาย 32,630 บาท คิดเปนรอยละ  

100.00  โดยดําเนินการสนับสนุนเมล็ดพันธุขาวสังขหยดอินทรียใหแกเกษตรกรจํานวน 1 รายนําไป

ปลูกในพ้ืนที่ 20 ไร  
1.11 การทดสอบอัตราเมล็ดพันธุท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ดําเนินการโดยศูนยวิจัย

ขาวนครศรีธรรมราช งบประมาณ 57,250 บาท เบิกจาย 57,250 บาท คิดเปนรอยละ 100.00  

โดยดําเนินการทดสอบการใชเมล็ดพันธุไปปลูกในพื้นที่ของเกษตรกร จํานวน 5 ราย พ้ืนที่ 19 ไร   

เพ่ือใหเกษตรกรดังกลาวนําความรูที่ไดจากการทดสอบไปปรับใชในแปลงของตนเอง และถายทอด

ใหแกเกษตรกรรายอ่ืน     
1.12 การเปรียบเทียบพันธุขาวท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ดําเนินการโดยศูนยวิจัยขาว

นครศรีธรรมราช งบประมาณ 48,640 บาท เบิกจาย 48,640 บาท คิดเปนรอยละ 100.00 โดย

ดําเนินการทดสอบเปรียบเทียบ และคัดเลือกเมล็ดพันธุขาวที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ของเกษตรกรจํานวน 

5 ราย พ้ืนที่ 18 ไร เพ่ือใหเกษตรกรไดทราบพันธุขาวที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ของตนเอง  
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

1.13 
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การทดสอบเทคโนโลยีการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน ดําเนินการโดย

ศูนยวิจัยขาวนครศรีธรรมราช งบประมาณ 14,900 บาท เบิกจาย 14,900 บาท คิดเปนรอยละ  

100.00 โดยดําเนินการถายทอดความรูและทดสอบการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินในพ้ืนที่ของ

เกษตรกร จํานวน 1 ราย พ้ืนที่ 3 ไร เพ่ือใหเกษตรกรนําความรูที่ไดรับไปปรับใชในพ้ืนที่ของตนเอง 

และถายทอดใหกับเกษตรกรอื่นๆ 



 

1.14 การศึกษาการใหผลผลิตขาวพันธุสังขหยดในพ้ืนท่ีนาราง ดําเนินการโดย

ศูนยวิจัยขาวนครศรีธรรมราช งบประมาณ 24,320 บาท เบิกจาย 24,320 บาท คิดเปนรอยละ  

100.00 โดยดําเนินการศึกษาการใหผลผลิตขาวพันธุสังขหยดในพ้ืนที่ของเกษตรกร จํานวน 2 ราย 

พ้ืนที่ 25 ไร   

1.15 การบาํรุงรักษาคลองชักน้ําและคลองระบายในพ้ืนท่ี MD. 1 และ MD. 3               
ดําเนินการโดยโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษานครศรีธรรมราช งบประมาณ 507,600 บาท เบิกจาย  

507,600 บาท คิดเปนรอยละ 100.00 โดยดําเนินการดูแลรักษาคลองชักนํ้า และคลองระบาย

ระยะทาง 94 กิโลเมตร เพ่ือใหแกเกษตรกรสามารถนํานํ้าไปใชประโยชนทางดานการเกษตรไดอยาง

สะดวก   
1.16 กอสรางทํานบชั่วคราวเก็บกักน้ําจืดในเขตพ้ืนท่ี MD.1 ดําเนินการโดย

โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษานครศรีธรรมราช งบประมาณ 657,000 บาท เบิกจาย 607,903  

บาท คิดเปนรอยละ 92.52 โดยดําเนินการกอสรางทํานบเพ่ือเก็บกักนํ้าจืด จํานวน 6 แหง เพ่ือให
เกษตรกรสามารถนํานํ้าไปใชประโยชนทางดานการเกษตร 

1.17 กอสรางทํานบชั่วคราวเก็บกักน้ําจืดในเขตพ้ืนท่ี MD.3 ดําเนินการโดย

โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษานครศรีธรรมราช งบประมาณ 634,000 บาท เบิกจาย 593,936  

บาท คิดเปนรอยละ 93.68 โดยดําเนินการกอสรางทํานบเพ่ือเก็บกักนํ้าจืด จํานวน 6 แหง เพ่ือให
เกษตรกรสามารถนํานํ้าไปใชประโยชนทางดานการเกษตร 

1.18 การพัฒนาอาชีพการเล้ียงปศุสัตว ดําเนินการโดยสํานักงานปศุสัตวจังหวัด

นครศรีธรรมราช  ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสุราษฎรธานี   
ศูนยวิจัยและพัฒนาสัตวแพทยภาคใต  และหนวยงานสังกัด 
กรมปศุสัตวที่เกี่ยวของ ซึ่งมีกิจกรรมที่สําคัญ ดังน้ี 

 (1) หนวยบริการผสมเทียม งบประมาณ 

600,080 บาท เบิกจาย 600,080 บาท คิดเปนรอยละ 

100.00 โดยดําเนินการจัดตั้งหนวยบรกิารผสมเทยีม จํานวน 

2 หนวย เพ่ือบริการผสมเทียมสัตวใหแกเกษตรกร ซึง่สามารถ 

ใหบริการผสมเทียมสัตวได จํานวน 1,177 ตัว   
  (2) พัฒนาการเล้ียงโคเน้ือ งบประมาณ 

170,000 บาท เบิกจาย 170,000 บาท คิดเปนรอยละ 100.00 

โดยดาํเนินการใหคาํแนะนําความรูทางดานการเล้ียงโคเน้ือแก 
เกษตรกร  จํานวน 10 กลุม เพ่ือใหเกษตรกรนําความรูที่ไดรับ 

ไปเพ่ิมประสิทธิภาพในการเลี้ยงโคเน้ือของตนเอง 
 (3) 
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พัฒนาการเล้ียงแพะ งบประมาณ 

199,800 บาท เบิกจาย 199,800 บาท คิดเปนรอยละ 100.00 

โดยดาํเนินการใหคาํแนะนําความรูทางดานการเล้ียงแพะแก 
เกษตรกร จาํนวน 3 กลุม เพ่ือใหเกษตรกรนําความรูและพันธุแพะ 



 

ที่ไดรับไปปรับใชในการเล้ียงแพะของตนเอง 

 (4)  การพัฒนาพืชอาหารสัตว  งบประมาณ 284,000 บาท เบิกจาย 

284,000 บาท คิดเปนรอยละ 100.00 โดยดําเนินการสนับสนุนพืชอาหารสัตวใหกับกลุมเกษตรกร 

จํานวน 10 กลุม เพ่ือนําไปปลูกในพ้ืนที่ของเกษตรกร จํานวน 420 ไร ทําใหเกษตรกรสามารถปลูก

พืชอาหารสัตวของตนเองได 
(5)  ฟารมสาธิตสุกร  งบประมาณ 412,800 บาท เบิกจาย 412,800 

บาท รอยละ 100.00 โดยดําเนินการถายทอดความรูสาธิตและสนับสนุนพันธุสุกรใหแกเกษตรกร 

จํานวน  15 กลุม  เพ่ือใหเกษตรกรนําความรูและพันธุสุกรที่ไดรับไปพัฒนาการเล้ียงสุกรของตนเอง 
(6)  ฟารมสาธิตสัตวปก งบประมาณ 218,850 บาท เบิกจาย 218,850 

บาท รอยละ 100.00 โดยดําเนินการถายทอดความรูสาธิตและสนับสนุนพันธุสัตวปกใหแกเกษตรกร 

จํานวน 15 กลุม เพ่ือใหเกษตรกรนําความรูและพันธุสัตวปกที่ไดรับไปพัฒนาการเล้ียงสัตวปกของ

ตนเอง 
(7) การตรวจบริการสุขภาพสัตว  งบประมาณ 140,000 บาท เบิกจาย 

140,000 บาท คิดเปนรอยละ 100.00 โดยดําเนินการบริการตรวจสุขภาพโคเน้ือของเกษตรกร 

571 ราย โคเน้ือ 2,011 ตัว  
1.19 โครงการติดตามความตองการใชน้ํา และการสูญเสียน้ํา ดําเนินการโดย

ศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพ้ืนที่ ลุมนํ้าปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  

งบประมาณ 500,000 บาท เบิกจาย 500,000 บาท คิดเปนรอยละ 100.00 โดยดําเนินการ

สํารวจ และติดตามความตองการใชนํ้าของเกษตรกรในพ้ืนที่เพ่ือใหบริการนํ้าแกเกษตรกรที่มีความ

ตองการใชนํ้า 
1.20 โครงการสรางเครือขายการมีสวนรวมของชุมชนในการใชและอนุรักษ

ทรัพยากร ดําเนินการโดยศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพ้ืนที่ ลุมนํ้าปากพนัง อัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ งบประมาณ 600,000 บาท เบิกจาย 599,967 บาท คิดเปนรอยละ  

99.99 โดยดําเนินการรณรงคใหเกษตรกรใชและอนุรักษทรัพยากรของชุมชนเพ่ือใหมีเครือขายการมี

สวนรวมของชุมชนที่มีความเขมแข็ง   
1.21 โครงการเครือขายทฤษฎีใหมเพ่ือการพัฒนา ดําเนินการโดยศูนย

อํานวยการและประสานการพัฒนาพ้ืนที่ลุมนํ้าปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ งบประมาณ  

200,000 บาท เบิกจาย 199,943 บาท คิดเปนรอยละ 99.97 โดยดําเนินการในพ้ืนที่ตําบลปาก

แพรก อําเภอปากพนัง เพ่ือใหเครือขายทฤษฎีใหมมีความเขมแข็งและพัฒนาข้ึน 
1.22 โครงการแปลงสาธิตการจัดการน้ําในระดับแปลงนา ดําเนินการโดยศูนย

อํานวยการและประสานการพัฒนาพ้ืนที่ลุมนํ้าปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ งบประมาณ  

500,000 บาท เบิกจาย 500,000 บาท  คิดเปนรอยละ 100.00 โดยดําเนินการสาธิตการจัดการ

นํ้าในแปลงนาของเกษตรกรเพ่ือใหเกษตรกรนําความรูที่ไดรับไปปรับใชในแปลงนาของตนเอง 
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1.23 โครงการศึกษาสภาพนํ้าตนทุนและ Baseflow  จากพ้ืนท่ีตนนํ้ากรณีศึกษา  

ลุมนํ้าปากพนัง ดําเนินการโดยศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพ้ืนที่ลุมนํ้าปากพนัง        

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ งบประมาณ 930,000 บาท เบิกจาย 929,958 บาท คิดเปนรอยละ  

99.99 โดยดําเนินการศึกษาสภาพนํ้าตนทุนและ Baseflow เพ่ือนําผลการศึกษาไปถายทอดใหแก

เกษตรกรผูสนใจทั่วไป   
1.24 การบริหารและอํานวยการของศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนา

พ้ืนท่ีลุมนํ้าปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ซึ่งใชในการบริหารการดําเนินงานของศูนย

อํานวยการและประสานการพัฒนาพ้ืนที่ลุมนํ้าปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ งบประมาณ  

1,041,000 บาท เบิกจาย 1,040,973 บาท คิดเปนรอยละ 99.99 

1.25 ซอมแซมทอลอดคลองชักนํ้า 1-3L-MD.5  กม. 0+350 ดําเนินการโดย

โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาลุมนํ้าปากพนังตอนลาง งบประมาณ 190,800 บาท เบิกจาย  

189,928  คิดเปนรอยละ 99.54 โดยดําเนินการซอมแซมทอลอดคลองชักนํ้า จํานวน 1 แหง ใน

พ้ืนที่ตําบลเชียรเขา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือใหเกษตรกรมีนํ้าใชอยางสะดวก 
1.26 ซอมแซมทอลอดคลองชักนํ้า 1-3L-MD.5 กม. 0+400 ดําเนินการโดย

โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาลุมนํ้าปากพนังตอนลาง งบประมาณ 200,000 บาท เบิกจาย  

199,106 บาท คิดเปนรอยละ 99.55 โดยดําเนินการซอมแซมทอลอดคลองชักนํ้า จํานวน 1 แหง  

ในพ้ืนที่ตําบลเชียรเขา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือใหเกษตรกรมีนํ้าใชอยางสะดวก 
1.27 ซอมแซมทอลอดคลองชักนํ้า 1-3L-MD.5 กม. 0+600 ดําเนินการโดย

โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาลุมนํ้าปากพนังตอนลาง งบประมาณ 200,000 บาท เบิกจาย  

199,929 บาท คิดเปนรอยละ 99.96 โดยดําเนินการซอมแซมทอลอดคลองชักนํ้า จํานวน 1 แหง  

ในพ้ืนที่ตําบลเชียรเขา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือใหเกษตรกรมีนํ้าใชอยางสะดวก 
1.28  ซอมแซมทอลอดคลองชักนํ้า 1-3L-MD.5 กม. 0+900 ดําเนินการโดย

โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาลุมนํ้าปากพนังตอนลาง งบประมาณ 200,000 บาท เบิกจาย  

199,956 บาท คิดเปนรอยละ 99.97 โดยดําเนินการซอมแซมทอลอดคลองชักนํ้า จํานวน 1 แหง  

ในพ้ืนที่ตําบลเชียรเขา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือใหเกษตรกรมีนํ้าใชอยางสะดวก 
1.29 ขุดลอกคลองบอทราย ดําเนินการโดยโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาลุมนํ้า

ปากพนังตอนลาง งบประมาณ 677,500 บาท เบิกจาย 677,500 บาท คิดเปนรอยละ 100.00  

โดยดําเนินการขุดลอกคลองปริมาตร 20,370 ลบ.ม. ในพ้ืนที่ตําบลเชียรเขา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

เพ่ือใหเกษตรกรมีนํ้าใชอยางสะดวก 

1.30 
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ซอมแซมทอลอดคลองสงน้ําสาย 3R – MC.1 ดําเนินการโดยโครงการสง

นํ้าและบํารุงรักษาลุมนํ้าปากพนังตอนลาง งบประมาณ 250,000 บาท เบิกจาย 246,858 บาท  

คิดเปนรอยละ 98.74 โดยดําเนินการซอมแซมทอลอดคลองชักนํ้า จํานวน 1 แหง ในพ้ืนที่ตําบลทอง

ลําเจียก อําเภอเชียรใหญ เพ่ือใหเกษตรกรมีนํ้าใชอยางสะดวก  



 

1.31 ซอมแซมแนวทอสงน้ํา โครงการจัดหานํ้าบานเนินธัมมัง ดําเนินการโดย

โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาลุมนํ้าปากพนังตอนลาง งบประมาณ 600,000 บาท เบิกจาย  

596,782 บาท คิดเปนรอยละ 99.46 โดยดําเนินการซอมแซมแนวทอสงนํ้า จํานวน 1 แหง ในพ้ืนที่

ตําบลแมเจาอยูหัว อําเภอเชียรใหญ เพ่ือใหเกษตรกรมีนํ้าใชอยางสะดวก 
1.32 ซอมทาสีบานระบาย ปตร. คลองฆอง ดําเนินการโดยโครงการสงนํ้าและ

บํารุงรักษาลุมนํ้าปากพนังตอนลาง งบประมาณ 350,000 บาท เบิกจาย 349,844 บาท คิดเปน

รอยละ 99.95 โดยดําเนินการทาสีบานระบาย ปตร. จํานวน 1 แหง ในพ้ืนที่ตําบลแมเจาอยูหัว  

อําเภอเชียรใหญ   
1.33 ขุดลอกคลองฆอง–สระนํ้า รพช. ดําเนินการโดยโครงการสงนํ้าและ

บํารุงรักษาลุมนํ้าปากพนังตอนลาง งบประมาณ 362,933 บาท เบิกจาย 362,933 บาท คิดเปน

รอยละ 100.00 โดยดําเนินการขุดลอกคลองปริมาตร 10,850 ลบ.ม. ในพ้ืนที่ตําบลแมเจาอยูหัว 

อําเภอเชียรใหญ เพ่ือใหเกษตรกรมีนํ้าใชอยางสะดวก 

1.34 ขุดลอกคลองใหมวัดลาว ดําเนินการโดยโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาลุมนํ้า

ปากพนังตอนลาง งบประมาณ 800,000 บาท เบิกจาย 794,232 บาท คิดเปนรอยละ 99.27                   

โดยดําเนินการขุดลอกคลองปริมาตร 32,000 ลบ.ม. ในพ้ืนที่ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง เพ่ือให

เกษตรกรมีนํ้าใชอยางสะดวก 
1.35 ซอมแซม Log Boom บริเวณหัวงาน ปตร. อุทกวิภาชประสิทธิและปตร. 

ฉุกเฉิน ดําเนินการโดยโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาลุมนํ้าปากพนังตอนลาง งบประมาณ  

1,532,000 บาท เบิกจาย 1,529,628 บาท คิดเปนรอยละ 99.84 โดยดําเนินการ 2 แหง ในพ้ืนที่

ตําบลหูลอง อําเภอปากพนัง   
1.36 ซอมแซมทอลอดคลองสงนํ้า หมูท่ี 4 กม.0+800 และ กม. 3+750   

ดําเนินการโดยโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาลุมนํ้าปากพนังตอนลาง งบประมาณ 600,000 บาท  

เบิกจาย 599,996 บาท คิดเปนรอยละ 99.99 โดยดําเนินการ 2 แหง ในพ้ืนที่ตําบลหูลอง อําเภอ

ปากพนัง   
1.37 ขุดลอกคลองชักน้ํา 2-1L-MD.4 ดําเนินการโดยโครงการสงนํ้าและ

บํารุงรักษาลุมนํ้าปากพนังตอนลาง งบประมาณ 700,000 บาท เบิกจาย 700,000 บาท คิดเปน

รอยละ  100.00 โดยดําเนินการขุดลอกคลองชักนํ้าปริมาตร 4,300 ลบ.ม. ในพ้ืนที่ตําบลหูลอง 

อําเภอปากพนัง 

1.38 

 8 

ซอมแซมทอลอดเหมืองสงน้ําบานในไรและคลองชักนํ้า 4-3R-MD.4  
ดําเนินการโดยโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาลุมนํ้าปากพนังตอนลาง งบประมาณ 1,072,900  

บาท เบิกจาย 1,072,869 บาท คิดเปนรอยละ 99.99      โดยดําเนินการซอมแซมในพ้ืนที่ตําบล

ปาระกํา อําเภอปากพนัง เพ่ือใหเกษตรกรมีนํ้าใชอยางสะดวก 



 

1.39 ขุดลอกคลองสงนํ้าสายบานเหมก-ชองขาด ดําเนินการโดยโครงการสงนํ้า

และบํารุงรักษาลุมนํ้าปากพนังตอนลาง งบประมาณ 245,000 บาท เบิกจาย 244,999 บาท คิด

เปนรอยละ 99.99 โดยดําเนินการขุดลอกคลองสงนํ้าปริมาตร 15,000 ลบ.ม. ในพ้ืนที่ตําบลปา

ระกํา  อําเภอปากพนัง เพ่ือใหเกษตรกรมีนํ้าใชอยางสะดวก 

1.40 ซอมแซมทอลอดถนนขามคลองบานราม ดําเนินการโดยโครงการสงนํ้าและ

บํารุงรักษาลุมนํ้าปากพนังตอนลาง งบประมาณ 763,100 บาท เบิกจาย 763,095 บาท คิดเปน

รอยละ 99.99 โดยดําเนินการซอมแซมทอลอดถนน จํานวน 4 แหง ในพ้ืนที่ตําบลบานราม อําเภอ

หัวไทร   
1.41 ซอมแซมทอลอดคลองบางกด-แสงวิมาน  พรอมขุดตะกอนดิน  

ดําเนินการโดยโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาลุมนํ้าปากพนังตอนลาง งบประมาณ 2,575,200 บาท  

เบิกจาย 2,399,101 บาท คิดเปนรอยละ 93.16 โดยดําเนินการซอมแซมทอลอด จํานวน 1 สาย 

ในพ้ืนที่ตําบลคลองนอย อําเภอปากพนัง เพ่ือใหเกษตรกรมีนํ้าใชอยางสะดวก 
1.42 ซอมแซมทอลอดคลองบานนอกคลอง-คลอง-3-3R-3L-MD.2  

ดําเนินการโดยโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาลุมนํ้าปากพนังตอนลาง งบประมาณ 663,000 บาท  

เบิกจาย 662,931 บาท คิดเปนรอยละ 99.98 โดยดําเนินการซอมแซมทอลอด จํานวน 3 แหง ใน

พ้ืนที่ตําบลคลองนอย อําเภอปากพนัง เพ่ือใหเกษตรกรมีนํ้าใชอยางสะดวก 
1.43 ซอมแซมทอลอดคลองหัวเนิน พรอมขุดลอกตะกอนดิน ดําเนินการโดย

โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาลุมนํ้าปากพนังตอนลาง งบประมาณ 855,000 บาท เบิกจาย  

852,391 บาท คิดเปนรอยละ 99.69 โดยดําเนินการซอมแซมในพ้ืนที่ตําบลคลองนอย อําเภอปาก

พนัง เพ่ือใหเกษตรกรมีนํ้าใชอยางสะดวก 
1.44 ขุดลอกคลองบานราษฎรสงวนดิน ดําเนินการโดยโครงการสงนํ้าและ

บํารุงรักษาลุมนํ้าปากพนังตอนลาง งบประมาณ 509,444 บาท เบิกจาย 509,444 บาท คิดเปน

รอยละ 100.00 โดยดําเนินการขุดลอกคลองปริมาตร 15,230 ลบ.ม. ในพ้ืนที่ตําบลคลองนอย 

อําเภอปากพนัง เพ่ือใหเกษตรกรมีนํ้าใชอยางสะดวก 
1.45 ซอมแซมสะพาน คลส. ขามคลองบางบูชา กม. 3+770 ดําเนินการโดย

โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาลุมนํ้าปากพนังตอนลาง งบประมาณ 600,000 บาท เบิกจาย  

555,595 บาท คิดเปนรอยละ 92.59 โดยดําเนินการซอมแซมสะพานจํานวน 2 แหง ในพ้ืนที่ตําบล

เกาะทวด อําเภอปากพนัง   
1.46 ขุดลอกคลองนา ดําเนินการโดยโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาลุมนํ้าปากพนัง

ตอนลาง งบประมาณ 604,000 บาท เบิกจาย 593,233 บาท คิดเปนรอยละ 98.21 โดย

ดําเนินการขุดลอกคลองปริมาตร 37,000 ลบ.ม. ในพ้ืนที่ตําบลเกาะทวด อําเภอปากพนัง   
1.47 
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ซอมแซมทอลอดถนนแนวคันแบงเขตนํ้าจืด–น้ําเค็ม ดําเนินการโดย

โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาลุมนํ้าปากพนังตอนลาง งบประมาณ 178,300 บาท เบิกจาย  

 



 

1.48 ขุดลอกคลองเกาะจันทร–บางดวน ดําเนินการโดยโครงการสงนํ้าและ

บํารุงรักษาลุมนํ้าปากพนังตอนลาง งบประมาณ 571,000 บาท เบิกจาย 570,610 บาท คิดเปน

รอยละ 99.93 โดยดําเนินการขุดลอกคลองปริมาตร 35,000 ลบ.ม. ในพ้ืนที่ตําบลปากแพรก 

อําเภอปากพนัง   
1.49 ขุดลอกคลองปากลวย–พรุใหม ดําเนินการโดยโครงการสงนํ้าและ

บํารุงรักษาลุมนํ้าปากพนังตอนลาง งบประมาณ 180,000 บาท เบิกจาย 179,999 บาท คิดเปน

รอยละ 99.99 โดยดําเนินการขุดลอกคลองปริมาตร 11,050 ลบ.ม. ในพ้ืนที่ตําบลการะเกด อําเภอ

เชียรใหญ   
1.50 ซอมแซมทอลอดถนนบานบางขรุด–บานเนิน  ดําเนินการโดยโครงการสงนํ้า

และบํารุงรักษาลุมนํ้าปากพนังตอนลาง งบประมาณ 260,000 บาท เบิกจาย 256,098 บาท คิด

เปนรอยละ 98.49 โดยดําเนินการซอมแซมทอลอด จํานวน 1 แหง ในพ้ืนที่ตําบลบานเนิน อําเภอ

เชียรใหญ   
1.51 ซอมแซมทอลอดถนนคลองบางสือ ดําเนินการโดยโครงการสงนํ้าและ

บํารุงรักษาลุมนํ้าปากพนังตอนลาง งบประมาณ 300,000 บาท เบิกจาย 299,973 บาท คิดเปน

รอยละ 99.99 โดยดําเนินการซอมแซมทอลอด จํานวน 1 แหง ในพ้ืนที่ตําบลทาซอม อําเภอหัวไทร 
 1.52 ซอมแซม ทรบ. พัทธสีมา ดําเนินการโดยโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาลุม

นํ้าปากพนังตอนลาง งบประมาณ 381,400 บาท เบิกจาย 381,238 บาท คิดเปนรอยละ 99.95                   

โดยดําเนินการ 1 แหง ในพ้ืนที่ตําบลทาซอม อําเภอหัวไทร   
1.53 ขุดลอกคลองเสือหึง ดําเนินการโดยโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาลุมนํ้า       

ปากพนังตอนลาง งบประมาณ 1,240,000 บาท เบิกจาย 1,163,805 บาท คิดเปนรอยละ 93.85             

โดยดําเนินการขุดลอกคลองปริมาตร 76,000 ลบ.ม. ในพ้ืนที่ตําบลทาซอม อําเภอหัวไทร        
1.54 ระบบปองกันนํ้าทวมบางตะพง ดําเนินการโดยโครงการสงนํ้าและ

บํารุงรักษาลุมนํ้าปากพนังตอนลาง งบประมาณ 4,000,000 บาท เบิกจาย 3,902,725 บาท คิด

เปนรอยละ 97.56 โดยดําเนินการจัดทําระบบปองกันนํ้าทวม จํานวน 1 แหง  ในพ้ืนที่ตําบลทาซอม 

อําเภอหัวไทร       
1.55 การอํานวยการ สํารวจออกแบบ และคาควบคุมงาน ดําเนินการโดยสถานี

พัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช งบประมาณ 20,000 บาท เบิกจาย 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 

100.00 เพ่ืออํานวยการ และบริหารจัดการในการดําเนินงาน  
1.56 
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การปรับปรุงแปลงนาลักษณะท่ี 1 , 2 , 3 ดําเนินการโดยสถานีพัฒนาที่ดิน
นครศรีธรรมราช งบประมาณ  2,686,261 บาท เบิกจาย 2,680,000 บาท คิดเปนรอยละ 99.86  

โดยดําเนินการปรับปรุงแปลงนาของเกษตรกร ในพ้ืนที่อําเภอปากพนัง 1,114.50 ไร และพ้ืนที่

อําเภอเมือง 1,267.75 ไร เพ่ือปรับปรุงแปลงนาของเกษตรกรใหเหมาะสมกับการปลูกขาว           

 



 

1.57 การปรับปรุงพ้ืนท่ีดินเปร้ียว–ดินกรดเพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจ ดําเนินการโดย

สถานีพัฒนาท่ีดินนครศรีธรรมราช งบประมาณ 150,000 บาท เบิกจาย 150,000 บาท คิดเปน

รอยละ 100.00 โดยดําเนินการปลูกไมผล จํานวน 200 ไร และจัดหาปูนโดโลไมท จํานวน 100 ตัน 

ในเขตพ้ืนที่ตําบลคลองนอย อําเภอปากพนัง เพ่ือใหพ้ืนที่ดินเปรี้ยว-ดินกรดของเกษตรกรไดรับการ

ปรับปรุงใหสามารถปลูกพืชได     
1.58 การปรังปรุงพ้ืนท่ีนารางเพื่อปลูกขาว ดําเนินการโดยสถานีพัฒนาท่ีดิน

นครศรีธรรมราช งบประมาณ 13,000,000 บาท เบิกจาย 12,287,000 บาท คิดเปนรอยละ  

94.51 โดยดําเนินการปรับปรุงพ้ืนที่นาราง 19,437  ไร ในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง , อําเภอปากพนัง 
และอําเภอหัวไทร   

1 .59  การสา ธิตการใช ปุ ย พืชสด  ดํ า เ นินการ โดยสถา นี พัฒนาที่ ดิ น

นครศรีธรรมราช  งบประมาณ 308,750 บาท เบิกจาย 308,750 บาท คิดเปนรอยละ 100.00 

โดยดําเนินการในเขตพื้นที่อําเภอเมือง , อําเภอปากพนัง  และอําเภอหัวไทร พ้ืนที่ 500 ไร เพ่ือเปน

จุดสาธิตในการใชปุย  พืชสด       
1.60 การสาธิตการทํา/การใชปุยหมักและปุยอินทรียน้ํา ดําเนินการโดยสถานี

พัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช งบประมาณ 64,600 บาท เบิกจาย 64,600 บาท คิดเปนรอยละ 

100.00  โดยดําเนินการในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง , อําเภอปากพนัง  และอําเภอเชียรใหญ พ้ืนที่ 85 

ไร เพ่ือเปนจุดสาธิตในการทําและการใชปุยหมักและปุยอินทรียนํ้า      
1.61 การปองกันผลกระทบจากภาวะโลกรอนโครงการจัดทําระบบอนุรักษดิน

และนํ้า ดําเนินการโดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช งบประมาณ 2,670,480 บาท เบิกจาย   

2,660,000 บาท คิดเปนรอยละ 99.61 โดยดําเนินการในเขตพ้ืนที่อําเภอปากพนัง , อําเภอเชียร

ใหญ , อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  และอําเภอพระพรหม พ้ืนที่ 570.75 ไร เพ่ือใหดินและนํ้าไดรับการ
อนุรักษ  

1.62 การถายทอดเทคโนโลยี  ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด

นครศรีธรรมราช  โดยดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีในเรื่องตาง ๆ ดังน้ี 
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(1) การผลิตขาว โดยถายทอดเทคโนโลยีใหแกเกษตรกรจํานวน 

2,600 ราย ในเขตพ้ืนที่อําเภอปากพนัง , อําเภอหัวไทร , อําเภอเชียรใหญ , อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

และอําเภอเมือง งบประมาณ 1,040,000 บาท เบิกจาย  1,040,000 บาท คิดเปนรอยละ 100.00    
(2) การผลิตพืชผักปลอดภัย โดยถายทอดเทคโนโลยีใหแก

เกษตรกรจํานวน 60 ราย ในเขตพื้นที่อําเภอเชียรใหญ , อําเภอปากพนัง และอําเภอหัวไทร 

งบประมาณ 24,000 บาท เบิกจาย 24,000 บาท คิดเปนรอยละ 100.00 
(3) การพัฒนาคุณภาพไมผลโดยถายทอดเทคโนโลยี ใหแก

เกษตรกรจํานวน 50 ราย ในเขตพ้ืนที่อําเภอปากพนัง งบประมาณ 24,000 บาท เบิกจาย  24,000 

บาท คิดเปนรอยละ 100.00 
(4) การปลูกพืชเสริมรายได (พืชไร) โดยถายทอดเทคโนโลยี  ดังน้ี 

 การปลูกฟกทองใหแกเกษตรกร จํานวน 50 ราย ใน

เขตพ้ืนที่อําเภอปากพนัง งบประมาณ 20,000 บาท เบิกจาย 20,000 บาท คิดเปนรอยละ  

100.00  
 การปลูกพริกใหแกเกษตรกร จํานวน 20 ราย ในเขต

พ้ืนที่อําเภอหัวไทร งบประมาณ 8,000 บาท เบิกจาย 8,000 บาท คิดเปนรอยละ  100.00     
 การปลูกขาวโพดหวานใหแกเกษตรกร จํานวน  50  

ราย ในเขตพ้ืนที่อําเภอปากพนัง งบประมาณ 20,000 บาท เบิกจาย 20,000 บาท คิดเปนรอยละ  

100.00  
(5) การปลูกปาลมนํ้ามัน โดยถายทอดเทคโนโลยีใหแกเกษตรกร 

จํานวน 62 ราย ในพ้ืนที่อําเภอเมือง , อําเภอเชียรใหญ และอําเภอหัวไทร งบประมาณ 24,400 

บาท เบิกจาย  24,400 บาท คิดเปนรอยละ 100.00  
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1.63 การจดัทําแปลงสงเสริมและเรียนรู ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด

นครศรีธรรมราช  โดยดําเนินการจัดทาํแปลงสงเสริมและเรียนรูในเรื่องตาง ๆ ดงัน้ี 

(1) แปลงพืชผักปลอดภัย  โดยดําเนินการในเขตพ้ืนที่อําเภอเชียร

ใหญ , อําเภอปากพนัง และอําเภอหัวไทร พ้ืนที่ 60 ไร งบประมาณ 360,000 บาท เบิกจาย 

360,000 บาท คิดเปนรอยละ 100.00        
(2) แปลงพัฒนาคุณภาพไมผล โดยดําเนินการในเขตพ้ืนที่อําเภอ

ปากพนัง พ้ืนที่ 120 ไร งบประมาณ 420,000 บาท เบิกจาย 420,000 บาท คิดเปนรอยละ 

100.00        
(3) แปลงปลูกพืชเสริมรายได (พืชไร) ดังน้ี    

 การปลูกฟกทอง โดยดําเนินการในเขตพ้ืนที่อําเภอ

ปากพนัง พ้ืนที่ 200 ไร งบประมาณ 600,000 บาท เบิกจาย 573,220 บาท คิดเปนรอยละ  

95.54   
 การปลูกพริก โดยดําเนินการในเขตพ้ืนที่อําเภอหัว

ไทร พ้ืนที่ 100 ไร งบประมาณ 300,000 บาท เบิกจาย 299,095 บาท คิดเปนรอยละ 99.70    
 การปลูกขาวโพดหวาน โดยดําเนินการในเขตพ้ืนที่

อําเภอปากพนัง งบประมาณ 600,000 บาท เบิกจาย 563,235 บาท คดิเปนรอยละ 93.87 

            (4) แปลงสงเสริมการปลูกปาลมนํ้ามัน โดยดําเนินการในเขตพ้ืนที่

อําเภอเมือง , อําเภอเชียรใหญ , อําเภอปากพนัง และอําเภอหัวไทร งบประมาณ 3,763,400  บาท 

เบิกจาย 2,927,730 บาท คิดเปนรอยละ 77.79              
1.64 การรณรงคปลูกตาลโตนด ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด

นครศรีธรรมราช งบประมาณ 70,000 บาท เบิกจาย 70,000 บาท คิดเปนรอยละ 100.00 โดย

ดําเนินในเขตพ้ืนที่อําเภอหัวไทร และอําเภอเชียรใหญ เพ่ือใหมีพ้ืนที่ปลูกตาลโตนดเพ่ิมขึ้น      
1.65 การสงเสริมการจัดการวิสาหกิจชุมชน ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตร

จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 100,000 บาท เบิกจาย 95,000 บาท คิดเปนรอยละ 95.00  

โดยดําเนินการในเขตพ้ืนที่อําเภอปากพนัง , อําเภอหัวไทร , อําเภอเมือง ,อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  

และอําเภอเชียรใหญ         
1.66 การบริหารจัดการ ติดตาม และประเมินผล ดําเนินการโดยสํานักงาน

เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 30,000 บาท เบิกจาย 22,980 บาท คิดเปนรอยละ  

76.60          

2. เขตปลูกขาวเพื่อบริโภค โดยดําเนินการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดภาค

เกษตร จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 4,135,000 บาท  ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงาน 

ดังนี้ 
2.1 
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กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี (การผลิตขาว) ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตร

จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 80,000 บาท เบิกจาย 80,000 บาท คิดเปนรอยละ 100.00  



 

2.2 กิจกรรมสงเสริมการจัดการวิสาหกิจชุมชน ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตร

จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 40,000 บาท เบิกจาย 38,000 บาท คิดเปนรอยละ 95.00  

โดยดําเนินการสนับสนุนสงเสริมกลุมวิสาหกิจชุมชน จํานวน 2 กลุมในเขตพ้ืนที่อําเภอจุฬาภรณ  

และอําเภอพระพรหม   
   2.3 ปรับปรุงระบบสงนํ้าอาคารอัดนํ้าคลองบางมิทา ดําเนินการโดยโครงการสง

นํ้าและบํารุงรักษานครศรีธรรมราช งบประมาณ 4,015,000 บาท เบิกจาย 4,014,124 บาท คิด

เปนรอยละ 99.98      

3. เขตปลูกปาลมนํ้ามัน โดยดําเนินการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดภาคเกษตร 

จํานวน 11 โครงการ งบประมาณ 63,713,434 บาท  ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
3.1 โครงการสงเสริมการปลูกปาลมนํ้ามันในเขตพ้ืนท่ีลุมนํ้าปากพนัง                   

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดําเนินการโดยสํานักงานสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย

ดําเนินการสํารวจความตองการปลูกปาลมนํ้ามันในพ้ืนที่ทุกตําบล ทุกอําเภอในเขตปลูกปาลมนํ้ามัน

รวมกับ ธ.ก.ส.  
3.2 การฝกอบรมเกษตรกร ดําเนินการโดยสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 7  

งบประมาณ 500,000 บาท เบิกจาย 478,871 บาท คิดเปนรอยละ 95.77 โดยดําเนินการ

ถายทอดความรูเรื่องการปลูกปาลมนํ้ามันใหแกเกษตรกร   
3.3 การทดสอบการปลูกปาลมนํ้ามันในพ้ืนท่ีลุมนํ้าปากพนัง ดําเนินการโดย

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 7 งบประมาณ  324,000 บาท เบิกจาย 297,031 บาท คิด

เปนรอยละ 91.68 โดยดําเนินการทดสอบปลูกปาลมนํ้ามันและนําความรูที่ไดไปขยายผลในพ้ืนที่

ใหแกเกษตรกรจํานวน 7 ราย พ้ืนที่ 214 ไร   
3.4 การพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดใหแกราษฎรพ้ืนท่ีเล้ียงกุงในเขตนํ้าจืด 

(รายใหม) พ้ืนท่ีลุมนํ้าปากพนัง ดําเนินการโดยสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 7 งบประมาณ 

2,956,834 บาท เบิกจาย 1,785,664 บาท คิดเปนรอยละ 60.39 โดยดําเนินการสนับสนุน

สงเสริมการปลูกปาลมนํ้ามันในพ้ืนที่เล้ียงกุงในเขตนํ้าจืดของเกษตรกร จํานวน 21 ราย พ้ืนที่ 296 

ไร  และงบประมาณสวนที่เหลือไดกันเหล่ือมปมาดําเนินการตอในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
3.5 ซอมแซมฝายบานปากคลอง ดําเนินการโดยโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาลุม

น้ําปากพนังตอนลาง งบประมาณ 600,000 บาท เบิกจาย 599,998 บาท คิดเปนรอยละ 100.00  

โดยดําเนินการซอมแซมฝายบานปากคลองเพ่ือใหเกษตรกรสามารถใชประโยชนจากนํ้าไดสะดวก  
3.6 การสํารวจ ออกแบบ และควบคุมงาน ดําเนินการโดยสถานีพัฒนาที่ดิน

นครศรีธรรมราช งบประมาณ 480,000 บาท เบิกจาย 480,000 บาท คิดเปนรอยละ 100.00 

เพ่ืออํานวยการ และบริหารจัดการในการดําเนินงาน 
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3.7 การปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีดินเปร้ียว–ดินกรดเพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจ   
ดําเนินการโดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช  ดังน้ี 

 การปลูกขาว โดยดําเนินการในเขตพ้ืนที่อําเภอเชียรใหญและ

อําเภอหัวไทร พ้ืนที่ 2,000 ไร งบประมาณ 2,700,000 บาท เบิกจาย 2,699,000 บาท คิดเปน

รอยละ 99.96       
 การปลูกไมผล โดยดําเนินการในเขตอําเภอเชียรใหญ พ้ืนที่ 

2,800 ไร งบประมาณ 2,250,000 บาท เบิกจาย 2,250,000 บาท คิดเปนรอยละ 100.00       
 การจัดหาปูนโดโลไมท โดยดําเนินการสนับสนุนแกเกษตรกรใน

เขตพ้ืนที่อําเภอชะอวด , อําเภอเฉลิมพระเกียรติ , อําเภอรอนพิบูลย และอําเภอหัวไทร จํานวน 

1,400 ตัน งบประมาณ  2,100,000 บาท เบิกจาย 2,100,000 บาท คิดเปนรอยละ  100.00       
3.8 การปรับปรุงพ้ืนท่ีดินเปร้ียวเพื่อปลูกปาลมนํ้ามัน ดําเนินการโดยสถานี

พัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช งบประมาณ 50,000,000 บาท เบิกจาย 39,273,200 บาท คิดเปน

รอยละ 78.55 พ้ืนที่ 7,582.50 ไร  โดยดําเนินการในเขตพ้ืนที่อําเภอเชียรใหญ , อําเภอหัวไทร , 

อําเภอชะอวด , อําเภอเฉลิมพระเกียรติ และอําเภอรอนพิบูลย               
3.9 การถายทอดเทคโนโลยีการปลูกปาลมนํ้ามัน ดําเนินการโดยสํานักงาน

เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ในเขตพ้ืนที่อําเภอเชียรใหญ , 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 ในเขตพ้ืนที่อําเภอชะอวด เพ่ือใหกลุม

วิสาหกิจชุมชนมีความเขมแข็งขึ้น  
3.11 การจัดทําแปลงสงเสริมการปลูกปาลมน้ํามัน ดําเนินการโดยสํานักงาน

เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 4,006,200 บาท เบิกจาย 3,062,670 บาท คิดเปน

รอยละ 76.45 พ้ืนที่ 660 ไร  โดยดําเนินการในเขตพ้ืนที่อําเภอเชียรใหญ , อําเภอชะอวด , อําเภอ

เฉลิมพระเกียรติ และอําเภอหัวไทร   

4. เขตปลูกไมผล - ยางพารา โดยดําเนินการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดภาค

เกษตร จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 40,000 บาท  ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้    
4.1 
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การสงเสริมการจัดการวิสาหกิจชุมชน ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตร

จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 40,000 บาท เบิกจาย 37,990 บาท คิดเปนรอยละ 94.98  

โดยดําเนินการสนับสนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน จํานวน 2 กลุม ในเขตพ้ืนที่อําเภอลานสกา และอําเภอ

รอนพิบูลย เพ่ือใหกลุมวิสาหกิจชุมชนมีความเขมแข็งขึ้น     
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5. เขตเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง  โดยดําเนินการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดภาค

เกษตร จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ 9,122,180 บาท  ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงาน 

ดังนี้    
5.1 การถายทอดเทคโนโลยีการประมง ดําเนินการโดยศูนยพัฒนาประมงพ้ืนที่ลุม

นํ้าปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ งบประมาณ 4,210,200 บาท เบิกจาย 4,209,055 บาท 

คิดเปนรอยละ 99.97 โดยไดดําเนินการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้า บริการสูบนํ้าทะเล และใหบริการ

ทางดานวิชาการเพ่ือใหเกษตรกรในเขตพ้ืนที่โครงการชลประทานน้ําเค็มไดรับความรูและเทคโนโลยี

การประมงเพ่ิมขึ้น ดังน้ี 

(1) โครงการชลประทานนํ้าเค็มเพ่ือการเพาะเล้ียงกุงทะเลบานหนาโกฏิ  

ตั้งอยูที่ตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง 
(2) โครงการชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเพาะเลี้ยงกุงทะเลบานทาพญา 

ตําบลทาพญา อําเภอปากพนัง 
(3) โครงการชลประทานนํ้าเค็มเพ่ือการเพาะเล้ียงกุงทะเลบานบอคณฑี   

ตําบลเกาะเพชร อําเภอหัวไทร 
(4) โครงการชลประทานนํ้าเค็มเพ่ือการเพาะเล้ียงกุงทะเลบานหนาสตน 

ตําบลหนาสตน อําเภอหัวไทร 
5.2 การตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง ดําเนินการโดยศูนยพัฒนา

ประมงพื้นที่ลุมนํ้าปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ งบประมาณ 860,400 บาท เบิกจาย  

857,917 บาท คิดเปนรอยละ 99.71 โดยไดดําเนินการตรวจรับรองมาตรฐานฟารม/โรงเพาะฟก

(GAP/COC) ตรวจคุณภาพวัตถุดิบการเล้ียงสัตวนํ้าจากแหลงเพาะเล้ียง (PCR) และตรวจปจจัยการ

ผลิตจากฟารมเพาะเล้ียงสัตวนํ้า   
5.3 การปลอยพันธุสัตวน้ํา ดําเนินการโดยศูนยพัฒนาประมงพ้ืนที่ลุมนํ้าปากพนัง

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ งบประมาณ 689,300 บาท เบิกจาย 687,910 บาท คิดเปนรอยละ  

99.80 โดยดําเนินการปลอยกุงกามกราม จํานวน 3,045,000 ตัว 
5.4 กอสรางสะพานขามคลองบางนาว ดําเนินการโดยโครงการสงนํ้าและ

บํารุงรักษาลุมนํ้าปากพนังตอนลาง งบประมาณ 3,362,280 บาท เบิกจาย 3,359,441 บาท คิด

เปนรอยละ 99.91 โดยดําเนินการในเขตพ้ืนที่ตําบลบางพระ อําเภอปากพนัง จํานวน 1 แหง  

เพ่ือใหเกษตรกร และประชาชนไดรับประโยชนในการสัญจร       
 
 



สวนท่ี 3   

สาระสําคัญของรางแผนแมบทการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดใหแกราษฎร 

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมนํ้าปากพนัง อนัเนื่องมาจากพระราชดําริ ป 2552-2556 

1. วิสัยทัศน 

“ เกษตรกรอยูดีมีสุข มีรายไดจากอาชีพการเกษตรอยางมั่นคง ยั่งยืน  และไมทําลายส่ิงแวดลอม “ 

2. พันธกิจ  

สงเสริมใหเกษตรกรสามารถทําการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 2.1 

2.2   สงเสริมใหเกษตรกรมีการรวมกลุมกันอยางเขมแข็งทั้งกลุมการผลิต การแปรรูป และการตลาด 
2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพโครงสรางพ้ืนฐานดานชลประทาน และทรัพยากรดินใหเหมาะสมและ

สอดคลองกับการเกษตรในพ้ืนที่   
2.4  สงเสริมการพัฒนาอาชีพการเกษตรที่บูรณาการอยางครบวงจร ตั้งแตการผลิต การแปรรูป และ

การตลาด 
2.5 สงเสริมการพัฒนาอาชีพการเกษตรที่คํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และรักษาสมดุล

ทางธรรมชาติ 

3. เปาหมาย 

ยกระดับรายไดเกษตรกรใหเพ่ิมขึ้นรอยละ 20 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556  
4. ระยะเวลาดําเนินการ 

ป ( ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2556 )   5 

5. ยุทธศาสตร และกลยุทธการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
  กลยุทธที่ 1 : เพ่ิมประสิทธิภาพระบบชลประทาน 

  กลยุทธที่ 2 : สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการนํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด 

  กลยุทธที่ 3 : พัฒนาฟนฟูและปรับปรุงโครงสรางดินใหเหมาะสมกับการผลิต 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การพัฒนาการผลิต 
  กลยุทธที่ 1 : เสริมสรางความเขมแข็งใหกลุมผูผลิต 

  กลยุทธที่ 2 : สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนที่ 

  กลยุทธที่ 3 : สงเสริมการทําเกษตรที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 

 



 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การเพ่ิมมูลคาผลผลิตและการแปรรูป 

  กลยุทธที่ 1 : พัฒนาเทคโนโลยีการเพ่ิมมูลคาผลผลิต และการแปรรูป 

กลยุทธที่ 2 : สรางความเขมแข็ง และเชื่อมโยงเครือขายการตลาด 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การพัฒนาอาชีพเสริมเพ่ิมรายได  

  กลยุทธที่ 1 : พัฒนาและสรางทางเลือกในการประกอบอาชีพ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 
  กลยุทธที่ 1 : การจัดทําฐานขอมูล 

  กลยุทธที่ 2 : การจัดระบบติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

6. กรอบแนวคิดการดําเนินงาน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณไดกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายได

ใหแกราษฎร โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุมนํ้าปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ป 2552-2556 ดังน้ี 
6.1 กําหนดเขตพัฒนาอาชีพภาคเกษตรเปน 6 เขต ตามศักยภาพของพ้ืนที่ ไดแก เขตปลูก

ขาวเพ่ือการคา เขตปลูกขาวเพ่ือบริโภค เขตปลูกไมผล-ยางพารา เขตปลูกปาลมนํ้ามัน เขตเพาะเล้ียงสัตว

นํ้าชายฝง และเขตปาไม   
6.2 กําหนดพ้ืนที่นํารองของแตละเขตเปนพ้ืนที่เนนหนักในการจัดทําแผนงาน/โครงการแบบ

บูรณาการครบวงจรต้ังแตการผลิต  การตลาด  และการบริหารจัดการ  รวมทั้งแผนงานดานอาชีพเสริม

เพ่ิมรายไดเพ่ือเปนตนแบบในการพัฒนากอนขยายผลไปใหเต็มพ้ืนที่ของแตละเขต 

6.3 เกษตรกรที่เขารวมโครงการตองมีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาอาชีพ
ทุกข้ันตอน 

7. โครงการ และงบประมาณ 

จํานวนโครงการทั้งหมด 1,093 โครงการ งบประมาณ 1,998,834,846 บาท ดังน้ี 

7.1 แยกตามเขตพัฒนาอาชีพภาคเกษตร 

1) เขตปลูกขาวเพ่ือการคา จํานวน 622 โครงการ งบประมาณ 1,062,162,520บาท 
2) เขตปลูกขาวเพ่ือบริโภค จํานวน 102 โครงการ งบประมาณ 102,882,310 บาท 

3) เขตปลูกปาลมนํ้ามัน จาํนวน 124 โครงการ งบประมาณ 564,862,070 บาท 

4) เขตปลูกไมผล-ยางพารา จํานวน 104 โครงการ งบประมาณ 93,821,420 บาท 

5) เขตเพาะเล้ียงสัตวนํ้าชายฝง จํานวน 126 โครงการ 168,576,246 บาท 
6) ดําเนินการทุกเขต จํานวน 15 โครงการ งบประมาณ 6,530,280 บาท 

7.2 แยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน จํานวน 589 โครงการ งบประมาณ 

1,550,792,980 บาท 
2) 

  

ยุทธศาสตรการพัฒนาการผลิต จํานวน 99 โครงการ งบประมาณ 300,756,600 บาท 



 

  

3) ยุทธศาสตรการเพ่ิมมูลคาผลผลิตและการแปรรูป จํานวน 23 โครงการ งบประมาณ 

27,827,816 บาท 
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาอาชีพเสริมเพ่ิมรายได 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 

 

********************** 
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