
การจัดการพื้นที่ปลกูข้าวตามความเหมาะสมของพื้นที ่
(Zoning ข้าว) จังหวัดนครราชสีมา 

ส านักงานเกษตรจงัหวดันครราชสีมา 
6 พ.ค.57 



แผนทีจ่ังหวัดนครราชสีมา 

พื้นที่ 20,493.96 ตารางกิโลเมตร  
 32  อ าเภอ 
 289   ต าบล    
 3,743 หมู่บ้าน  
ทิศเหนือ ติดต่อชัยภูมิและขอนแก่น 
ทิศใต้     ติดตอ่กบัปราจีนบุรี  นครนายก 
              และสระแก้ว  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับบรุีรัมย ์ และ   
                    ขอนแก่น 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกบัสระบรุี  และลพบุร ี 



เส้นทางลุ่มแม่น ้าที่ส้าคัญ 



ทรัพยากรดิน 

ดินสว่นใหญ่
เป็นดินร่วน
ปนทราย มี
ความอุดม
สมบูรณ์ต่้า 



การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

พื นท่ีทั งหมด 12.8 

ล้านไร ่

นาข้าว 4.1 ล้าน
ไร ่

 พืชไร่ 3.8 

ล้านไร ่

 อื่นๆ 4.9 ล้าน
ไร ่





เขตเหมาะสมส าหรับปลกูพชืเศรษฐกิจ 
Zoning จังหวัดนครราชสีมา 



เขตเหมาะสมส าหรับปลกูพชืเศรษฐกิจ 
Zoning จังหวัดนครราชสมีา 



สถิตข้อมูล 
การปลูกข้าว 

ป ี พืน้ที ่
(ไร)่ 

52/53 4,005,777 

53/54 4,183,742 

54/55 4077597 

55/56 4147307 

56/57 4,096389 

เฉลีย่ 
 5 ป ี 

4,102,162 
 

พื้นที่ปลูกข้าวปัจจุบัน 32 อ าเภอ 283 ต าบล พ้ืนที่ 4,096,389 ไร่ 



แผนทีเ่ขตเหมาะสมส าหรบัปลูกขา้ว จังหวัดนครราชสมีา 





แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวจังหวัด
นครราชสีมา  ปี 2557-2561 

เน้นการพัฒนาคุณภาพของข้าวหอมมะลิควบคู่กับการสร้างตราสินค้าข้าวหอมมะลิ
ทุ่งสัมฤทธิ์ (GI) เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและให้เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น  

วันที่ 28 ตุลาคม 2556 รัฐบาลได้ประกาศยุทธศาสตร์ประเทศ (Country strategy) ซ่ึง
หนึ่งในยุทธศาสตร์ของประเทศคอื ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
(Green Growth) ซึ่งได้ก าหนดตัวชี้วัดเป็นสัดส่วนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการรับรอง 
GAP ต่อพื้นที่ท าการเกษตรทั้งหมด 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวจังหวัดนครราชสีมา  ปี 2557-2561 

จังหวัดนครราชสีมา  มีพื้นที่ผลิตข้าว จ าวน 4.1 ล้านไร่ โดยมีพื้นที่เหมาะสมในการปลูกข้าว 
(Zoning) ของจังหวัด (S1และ S2) ในพื นที่อ้าเภอในส่วนทิศเหนือของจังหวัด จ้านวน 10 
อ้าเภอ จ้านวน  976,578ไร่ หรือร้อยละ 25.70 ของพื นที่ปลูกข้าวทั งจังหวัด และอ้าเภออื่นๆ           
ที่มีศักยภาพ จ้านวน 1,923,422 ไร่ หรือร้อยละ 74.30 
 โดยพื้นทีใ่นเขตการปลูกข้าวที่เหมาะสม (S1 และ S2)ของจังหวัดนครราชสีมา  
พื นทีท่ี่ได้รับการพัฒนาไม่ต่อเนื่อง มีการตรวจรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน GAP ยังไมท่ั่วถึง 
 และเกษตรกรขาดการตระหนักในการผลิตข้าวหอมมะลิให้มีคุณภาพดี ท้าให้แปลงผลิตข้าว 
ไมม่ีมาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัยและได้มาตรฐาน  อีกทั งผู้ประกอบการ โรงสี สหกรณ์ใน 
จังหวัด และผู้บริโภคมีความต้องการข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพ สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 
 และเกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรและอุตสาหกรรมในการเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ 



พื้นที่ปลูกข้าว จ านวน 32 อ าเภอ 283 ต าบล จ านวน 
4,096,389 ไร่  แยกเป็น 
1.พื้นที่เหมาะสมมาก (S1)   จ านวน 861,933 ไร่  
2. พื้นที่เหมาะสมปานกลาง (S2) จ านวน 2,038,067 ไร่  
3.พื้นที่เหมาะสมน้อย+ไม่เหมาะสม(S3+N) พื้นที่ 1,196,389 ไร ่

พื้นที่ปลูกข้าวตามความเหมาะสมของพื้นที่ใน
จังหวัดนครราชสีมา 

เปา้หมายการพัฒนา เพ่ิมประสทิธภิาพการผลติ โดยเนน้เพ่ิมผลผลติตอ่ไร ่ เพ่ิมคุณภาพ
ผลผลติ ลดตน้ทนุตอ่หนว่ย แปรรปูผลผลติ และสง่เสรมิการตลาด/ระบบโลจิสตกิส ์ 

 



1.  พื้นที่ S1   จ านวน 10 อ าเภอ ที่มีความเหมาะสมมากส าหรับการผลิตข้าวหอมมะล ิ
คุณภาพดีในเขตทุ่งสัมฤทธิ์ จ านวน 861,933 ได้แก่ อ าเภอ คง จักราช ชุมพวง  
เฉลิมพระเกียรติ โนนสูง โนนแดง พิมาย ประทาย ล าทะเมนชัย เมืองยาง 
2. พื้นที่ S2 จ านวน 13 อ าเภอ ที่มีความเหมาะสมส าหรับการปลูกทั้งข้าวหอมมะล ิ
และข้าวเจ้า จ านวน 2,038,067 ไร่ เช่น ปักธงชัย โชคชัย สงูเนิน สีคิ้ว บัวใหญ่  สีดา                
ขามทะเลสอ บ้านเหลื่อม พระทองค า ขามสะแกแสง เมืองนครราชสีมา บัวลาย ห้วยแถลง 
3.พื้นที่เหมาะสมน้อย+ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว (S3+N) จ านวน 30 อ าเภอ 209 ต าบล 
พื้นที่ 1,196,389 ไร่ 
 

พื้นที่ปลูกข้าวแยกตามความเหมาะสมของ
พื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมา 



ความพร้อมของการบริหารจัดการในการผลิตข้าว 
จังหวัดนครราชสีมา 

2.ความพร้อมบุคลากร โดยเน้นให้นักส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ให้ความความรู้
ความสามารถในชนิดดิน ชนดิพืชที่ปลูก และเป็นนักประสานงานในพืน้ทีร่ะหว่าง
หน่วยงานต่างๆและตัวเกษตรกรผู้ผลิตเพื่อขับเคลื่อนการท างานในพืน้ทีใ่ห้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งต้องมีทั้งข้อมูลการผลิต การตลาด การสื่อสาร 
(หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่และเกษตรกร) 

1.ความพร้อมของพื้นที่ โดยเลือกตามความเหมาะสมของชนิดพืช/ ข้าวแต่ละ
ประเภท จากแผนที่ความเหมาะสมดิน ระบบฐานข้อมูลการผลิตพืช เป้าหมายเพื่อ
พัฒนาการผลติ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต 

3.ความพร้อมของตลาด  มีโรงสืและแหล่งรับซื้อเพียงพอต่อการผลิต ..................... 



จัดท า 
-Value Chain  ขา้ว 

-จดัท าแผนงานโครงการเพือ่พฒันาการผลติขา้ว
ใหม้คีณุภาพและผลผลติด ีมตีน้ทนุการผลติต า่ 
 

SWOT Analysis  
และน าแผนพัฒนาของกระทรวง/ กรมและจังหวัด 

มาด าเนินการ  



   การ 
    เกี่ยว 
นวด 

การ 
 ตรวจสอบ 
มาตรฐาน 
GAP 

     การ 
จัดการ 
   พื้นที/่ 
   แปลง 
ปลูก 

การ 
  ส่งเสริม 
     การผลิต 
และ 
ใช้เมล็ด 
พันธุ์ดี 

การ 
    ปรับ 
ปรุง 
ดิน 

การจัด 
    การศัตรู 
พืช 

  การจัด 
   การ 
ระบบ 
น้ า 

การแปรรูป 
เพิ่มและ 
สร้างคุณค่า 

การ 
แปรรปู 

การ 
พัฒนา 
คุณภาพ 
เพื่อส่งออก 

การเพิ่ม 
ประสิทฺธิภาพ 
การผลิตข้าว 

การเพิ่มขีด 
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

การกระจาย 
สินค้าและ 
โลจสิติกส ์

การ 
พัฒนา 
ระบบตลาด 

 

 

 

Value Chain  
    ขา้ว 



 การ 
เก็บ 
เก่ียว 

การ 
     ตรวจสอบ 
มาตรฐาน 
GAP 

     การ 
     จัดการ 
   พื้นที/่ 

   แปลงปลูก 

 
  การผลิต 

และ 
ใช้เมล็ด 
พันธ์ุด ี

การ 
     ปรับปรุง 

ดิน 

การจัด 
    การศัตร ู

พืช 

  การจัด 
     การระบบ 

น้ า 

การเพิ่ม 
ผลผลิต 

พัฒนาคุณภาพ 
และลดต้นทุน 

 

ส่งเสริม 
การรวมกลุ่ม 
เกษตรกร 

และพื นที่ปลูก 

ส่งเสริมการผลิต 
ในเขตพื นที่ 
เหมาะสม 

จัดหา 
เมล็ดพันธุ์ดี 
ให้พอเพียง 

ถ่ายทอดความรู้ 
การผลิต 

และคัดเลือกพันธุ์ 

ส่งเสริมการ 
แลกเปลี่ยนและ 

ใช้พันธุ์ดี 

ปรับปรุงดิน 
/ 

ไถกลบตอซัง/พืช
ปุ๋ยสด 

ส่งเสริม 
การใช้

อินทรีย์วัตถุ 

ส่งเสริม 
เคร่ืองมือ/
เคร่ืองจักร 

ในการไถกลบตอ
ซังข้าว 

 

พัฒนาแหล่งน ้า
และ 

เพิ่มพื นที่
ชลประทาน 
บ้ารุงรักษา
ระบบ

ชลประทานและ
ใช้น ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดการน ้า/ให้น ้า
ในแหล่งผลิต 

การมีส่วนร่วม
ของเกษตรกรใน
การจัดการน ้า 

การป้องกัน
ก้าจัดศัตรูพืช
ภายใต้ศูนย์

จัดการศัตรูพืช
ชุมชน 

การจัดการ
ศัตรูพืช 

ด้วยวิธี IPM 

ลด/ทดแทน 
การใช้สารเคมี 

เก็บเกี่ยวข้าวใน
ระยะเหมาะสม 

สร้างลานตาก/ 
ยุ้งฉางข้าวในชุมชน 

ส่งเสริมใช้เคร่ือง
เกี่ยวนวด 

การตรวจรับรอง
ตามมาตรฐาน 

GAP 

อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี/ 
จัดท้าแปลงเรียนรู้และลดต้นทุน 



การแปรรูป 
การพัฒนาคุณภาพ 

เพื่อส่งออก 

การแปรรูปข้าวหอมมะลิเพ่ือ 

เพ่ิมมูลค่า 

การตรวจสอบและพัฒนา 

เครื่องจักร/อุปกรณ ์

ส่งเสริมการเช่ือมโยง supply chain                 
ระหว่างโรงสี-แหล่งผลติ 

การรับรองมาตรฐานโรงสี-โรงปรับปรุงคุณภาพข้าว 

ใช้ผลิตภัณฑ ์บรรจุภัณฑ์ และการขนส่งให้ไดม้าตรฐาน 

สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาเป็นแหล่งวิจัยคุณภาพข้าว
และการรับรองมาตรฐาน GAP 

การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ/วิสาหกิจโรงสี 

การพัฒนาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ  
ที่มีความหลากหลาย 

และเพ่ิมมูลค่า 

การแปรรูปและ 
เพิ่มมูลค่า 



การเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

  การกระจายสินค้า 
และโลจสิติกส ์

การพัฒนา 
ระบบตลาด 

 

 

 

 

การส่งเสริมการบริโภคข้าวจังหวัดนครราชสีมาใน
โรงแรม/ร้านอาหาร 

การส่งเสริมการตลาดข้าว 

การสร้างความรู้ความเข้าใจ 
คุณค่าข้าว 

ขยายช่องทาง 
การจัดจ าหน่ายและสนับสนุนการร่วมลงทุนกับ

ประเทศคู่ค้า 

วางต าแหน่งข้าวหอมมะลิและกลุ่มลูกค้า            
เป้าหมายให้ชัดเจน 

จัดระบบมาตรฐาน 
การขนส่ง 

ส่งเสริมให้มีศูนย์รวบรวม 

และกระจายข้าว 

จัดการโลจสิติกสแ์ละกระจายข้าวในตลาด
ภายใน/ต่างประเทศ 

เชื่อมโยง/เพิ่มประสิทธิภาพ 
ระบบโลจิสติกส์ 

จากแปลงปลูกถึงผูบ้ริโภค 
การสร้างและพัฒนาตราสินค้าเพื่อ 
การส่งออก(GI นครราชสีมา) 



จัดท าแผนงาน/น าโครงการฯ 
ไปลงในพื้นที่ตามความเหมาะสม 



1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพดีสู่สากล 

ด าเนินการในพื้นที่ ทั้ง 32 อ าเภอ   
1.ด าเนินการในพื้นที่ S1   จ านวน 10 อ าเภอ ที่มีความเหมาะสมมากส าหรับการผลิต ข้าว
หอมมะลิคณุภาพดีในเขตทุ่งสัมฤทธิ์ จ านวน 1,0439,944 ไร่ ไดแ้ก่ อ าเภอคง                   
จักราช ชุมพวง เฉลิมพระเกยีรติ โนนสูง โนนแดง พิมาย ประทาย ล าทะเมนชัย เมืองยาง                   
2.ด าเนินการในพื้นที่ S2 จ านวน 13 อ าเภอ ทีม่ีความเหมาะสมส าหรับการปลูกท้ังข้าวหอม
มะลิและข้าวเจ้า ซึ่งเป็นเขตดินดีน้ าดี เช่น ปักธงชัย โชคชัย สูงเนิน สีคิ้ว บัวใหญ่ ขามทะเล
สอ บ้านเหลื่อม พระทองค า ขามสะแกแสง เมืองนครราชสีมา สีดา บัวลาย ห้วยแถลง 
3.ด าเนินการในพื้นที่  S1/ S2   จ านวน 9 อ าเภอของบางต าบล ไดแ้ก่ อ าเภอปากช่อง ด่าน
ขุนทด เทพารักษ์ โนนไทย แก้งสนามนาง ครบุรี เสิงสาง วังน้ าเขียว 

ตัวอย่างบริหารจัดการพืน้ที่ 
เพื่อพฒันาการผลติขา้วตามศักยภาพของพืน้ที่ในจงัหวดันครราชสีมา 



วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินการโครงการ 
1. พฒันาความรู้บคุคลากร  
2. อ าเภอคัดเลือกพืน้ที่และเกษตรกร 
3. โดยคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการที่เป็น S1/S2  ในพื้นที่ 23 อ าเภอ 
 และบางต าบลทีเ่หมาะสมของอ าเภอในพืน้ที ่
4. คัดเลือกเกษตรกรผู้น า/อกม. ศึกษาดงูานเพื่อเพิ่มประสบการณ ์
    เพื่อน ามาถ่ายทอดให้กลุ่ม/พื้นที่ 
5. น าเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตไปบริหารจัดการแปลง เช่น       
     -การไถกลบตอซัง /การจัดท าแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ดี 
     -การปรับปรุงบ ารุงดินด้วยสารอินทรีย์/การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน  
     -ติดตามและตรวจรบัรองแปลงให้ได้มาตรฐาน GAP                            
      (บูรณาการกับกรมการข้าว) 
5. ติดตาม/ประเมินผลการท างาน 



Out put 

1. เกษตรกรมคีวามรู้ในการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP                                          
2. เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตข้าวต่อไร่ ตามแนวทาง 
     3 ต้องท า 3 ต้องลด 
 
  



กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  044-244855 
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 
นายเฉลิมศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ 081-9554887 
เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 
นางธัญธติา  ศรีสุระ  081-8789438 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  
นายณัฐนาท  สันทัดพร้อม 081-7252705 





Out come 
1. เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดนครราชสีมามีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาการผลิตข้าวมากขึ้น 
2. เกษตรกรหรือชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการส่งเสริมการผลิต โดยการจัดตั้งศูนย์   
     ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน 
3. เกษตรกรมีเครือข่ายในการผลิตข้าวหอมมะลิที่เข้มแข็งสามารถแลกเปลี่ยนองคค์วามรู้ 
     ใหม่ๆในการผลิตข้าวหอมมะลิ 
4. ผลผลิตข้าวมีคุณภาพและมีการแปรรูปเป็นผลติภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นที่รู้จักทั้งในและ
ต่างประเทศ ในชื่อของข้าวโคราช 




















