
โครงการผลติขาวหอมมะลิเพื่อการสงออก

พื้นที่ทุงกุลารองไห

กรมพัฒนาที่ดิน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ



โครงการผลิตขาวหอมมะลิเพื่อการสงออกพื้นที่ทุงกุลารองไห

เขตพื้นที่ทุงกุลารองไห

รอยเอ็ด

ศรีสะเกษ

ยโสธร

สุรืนทร

มหาสารคาม

จังหวัด                      ไร         %

รอยเอด็                  986,807    47

สุรนิทร                   575,993    27

ศรสีะเกษ                287,000    14

มหาสารคาม           193,890     9

ยโสธร                      64,000     3

    



โครงการพัฒนาแหลงน้ําทุงกุลารองไห

ลําเสียวนอย  78,886 ไร

ลําเสียวใหญ  618,720 ไร

ลําเตา  135,856 ไร

ลําพลับพลา  550,098 ไร

ลําน้ํามูลสวนที่ 1  365,135 ไร

ลําน้ํามูลสวนที่ 2  124,729 ไร

ลําน้ํามูลสวนที่ 3  91,474 ไร

ลําน้ําชี   130,471 ไร

พื้นที่ลุมน้ําตาง ๆ ในเขตทุงกุลารองไห



ปญหาของดินในพื้นที่ทุงกุลารองไห



ประเภทการใชที่ดินในพื้นที่ทุงกุลารองไห



ประเภทการใชที่ดินในพื้นที่ทุงกุลารองไห                             ตอ



ประเภทการใชที่ดินในพื้นที่ทุงกุลารองไห                             ตอ



ประเภทการใชที่ดินในพื้นที่ทุงกุลารองไห                             ตอ



การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ทุงกุลารองไห

หนวย

แผนที่
เขตการใชที่ดิน

เนื้อที่

ไร รอยละ

1 เขตพื้นที่ปาไม 121,826 5.78 

2 เขตการเกษตร 1,825,946 86.63 

3 เขตแหลงน้ํา 62,733 2.98 

4

เขตเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา 4,476 0.21 

5 เขตชุมชน 92,710 4.40 

รวม 2,107,691 100.00 



ปญหาทั่วไปของพื้นที่ทุงกุลารองไห

2. ดนิในเขตทุงกุลารองไห มีคุณภาพต่ํามาก

1. สภาวะดินเค็ม

3. สภาวะขาดแคลนน้ําและสภาวะน้ําทวม 

4. ปญหาขาดแคลนเสนทางคมนาคมในไรนา

5. ปญหาเกษตรกรขาดความรูความเขาใจในการ

อนุรักษดนิและน้ํา



มาตรการหลักในการแกไขปญหา

1. กอสรางและ บํารุงรักษา ระบบควบคุมน้ํา 

2. ปรับปรุงบํารุงดนิโดยใชพืชปุยสด

3. จัดตั้งกลุมเกษตรกร

4. จัดทําแปลงสาธติระบบอนุรักษดนิ



การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานการผลติในพื้นที่ทุงกุลารองไห

1. กอสรางระบบคลองระบายน้ําในพื้นที่นา

– ระบายน้ําฝนตกหนัก 3 วันติดตอกันปริมาณน้ําฝนประมาณ 200

มิลลิเมตร  ออกจากพื้นที่นาภายใน 3 วัน

– กนคลองลึกไมเกิน  2  เมตร

–  ระยะหางระหวางคลอง  1  กิโลเมตร



การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานการผลติในพื้นที่ทุงกุลารองไห

2.  กอสรางฝายทดน้ํา  สําหรับควบคุมน้ําใน คลองระบายน้ํา

– สันฝายต่ํากวาพื้นที่  30  เซนติเมตร

3. กอสรางถนนในไรนา

– ความยาวถนน  2.5 – 3.0  กิโลเมตร  ตอพื้นที่นา  1,000 ไร



การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานการผลติในพื้นที่ทุงกุลารองไห

4. กอสรางสะพานและทางขามคลองระบายน้ํา  ทุก  500 เมตร

5.กอสราง  สระน้ํา หรือบอเลี้ยงปลา  ความจุ  400  ลูกบาศกเมตร



ผลการกอสราง  งานปรับปรุงพื้นที่นา  โครงการพัฒนาพื้นที่ 

 ทุงกุลารองไห

ตั้งแต  ปงบประมาณ  2526 – 2553

จังหวดั จํานวนโครงการ ครอบคลุมพื้นที่

(ไร)

ราคาคากอสราง

 (พันบาท)

1. รอยเอด็

2. สุรินทร

3. มหาสารคาม

4. ยโสธร

153

169

50

11

474,033

359,640

820,000

11,040

1,054,862.32

1,050,455.40

247,267.57

29,965.40

รวม 383 926,713 2,382,550.69



กอสรางระบบควบคมุน้ํา



กิจกรรมสงเสริมการปลูกพืชปุยสด

ปลกูถั่วพราเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ ปลกูปอเทืองเพื่อไถกลบเปนปุยพืชสด

ทําปุยอินทรียน้ําจากสารเรง พด.2 สาํรวจพื้นที่เพื่อจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา



ผลผลิตขาวหอมมะลิเฉลี่ยตอไรในทุงกุลารองไห  จังหวัดสุรินทร 

 ปการผลิต  2551/52

ผลผลิต กิจกรรม

ตอพื้นที่

ตอพื้นที่เก็บ

เกี่ยว

อนุรักษดิน

และน้ํา

ศูนยขาว

ชุมชน

สมาชิก

สหกร

ณ

นอกพื้นที่มี

กิจกรรม

เฉลี่ยรวมทุก

กิจกรรม

480.22 314.63 218.31 277.48 315.67

491.64 365.79 270.84 378.08 388.69

กิจกรรมอนรุักษดินและน้ํา  หมายถึง  พื้นทีก่อสรางระบบอนุรกัษดินและน้ําในป 2549  ในพื้นที่ ตําบลเมืองบัว ศรีณรงค กระเบื้อง  จํานวน

ตัวอยาง  56 ราย

ศูนยขาวชุมชน  หมายถึง  เกษตรกรในพื้นที่ตั้งศูนยขาวชุมชน  ในตําบลนาหนองไผ  ไพรขลา ยะวึก พรมเทพ  จํานวนตัวอยาง 40 ราย

สมาชิกสหกรณ  หมายถึง  เกษตรกรสมาชิกสหกรณ  ในตําบลชมุพลบุรี  พรมเทพ  จํานวนตัวอยาง  40 ราย

นอกพื้นที่มีกิจกรรม  หมายถึง  เกษตรกรทั่วไปที่ทําการผลิตขาวหอมมะลิ โดยไมอยูในพื้นที่ขางตน  ในตําบลนาหนองไผ  เมืองบัว  ไพร

ขลา สระขุด ยะวึก พรมเทพ โพนครก ทุงกุลา จํานวนตัวอยาง  104 ราย



ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ที่มรีะบบอนรุักษดินและน้ํา

• สวนตางที่เพิ่มขึ้น = 202.74 กิโลกรัม/ไร

• รายไดของชาวนาที่เพิ่มขึ้น = 2,800 บาท/ไร

• รายไดของชาวนาที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่มีระบบอนุรักษดินและน้ํา

(พื้นที่ 921,256 ไร) = 2,579,516,800 บาท/ป

• คากอสรางระบบอนุรักษดินและน้ําป2526-2553

= 2,382,550.69 บาท



งบประมาณที่กรมพัฒนาที่ดินไดรับป 2554

โครงการเพิ่มผลผลิตขาวหอมมะลมิาตรฐานเพื่อการสงออกระยะที่ 2

(2552 – 25556)

กิจกรรม เปาหมาย

(ไร)

งบประมาณ

(บาท)

1.คากอสรางระบบพัฒนาที่ดินเขตพืน้ที่ทุงกุลารองไห 10,000 50,000,000

2.คาสํารวจออกแบบ 15,000 3,511,200

3.คาบํารุงรักษาระบบอนุรักษดินและน้ํา 50,000 10,000,000



พื้นที่บรูณาการ (อางเก็บน้ําฮองแฮ)

คลองชักน้ํา

สถานีสูบน้ํา

แนวทอผันน้าํ

เพิ่มปริมาณเก็บกัก

ของอางฯฮองแฮ

ปรับปรุงคลองสงน้ํา

พื้นทีร่ับ

ประโยชน 

7500 ไร

พื้นทีร่ับ

ประโยชน 

3200 ไร



โครงการบูรณาการระหวางกรมชลประทานและ กรมพัฒนาที่ดิน

คลองระบายสายหลักและคลองยอย

โครงการของกรมชลประทาน

โครงการของกรมพัฒนาที่ดิน

ปรับปรุงคลองยอย
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