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การบบริหารการพััฒนาพ้ืนท่ีลุมนํ้าปากพนันงัอันเนือ่งมาจากพระราาชดาํร ิ

1. ความมเปนมาของงโครงการ    

ใหญประ

เพาะเล้ีย

ลุมนํ้าปา

ทุกๆดาน

 ในอดีต

ะกอบอาชีพท

ยงกุง เปนตน

ากพนังจึงเป

น  จนเปนทีรู่

ของลุมนํ้าป

ทํานาเปนหลั

น โดยอาศัยนํ

นแหลงปลูก

รูจักของผูคน

ากพนังแหงนี

ลัก รองลงมา

นํ้าจากแมนํ้า

ขาวที่สําคัญข

อยางกวางขว

น้ีเคยเปนพ้ืน

าไดแก การป

ปากพนัง  ซึ

ของภาคใต 

วาง ในนาม  

นที่ลุมที่มีควา

ปลูกไมผล ยา

ซึ่งเปนสายนํ้า

รวมทั้งเปน

 “เมืองอูขาว

ามอุดมสมบู

างพารา การ

าสําคัญของลุ

นศูนยกลางแห

อูนํ้า”  

รณ ประช

รทําประมงท

ลุมนํ้าปากพน

หงความเจริญ

าชนสวน

ทะเล การ

นัง ดังน้ัน

ญรุงเรือง

ดวยสา

ทรัพยาก

ปาดงดิบ

ลดลง แ

ตาง ๆ ใ

แมนํ้าปา

มีปริมาณ

100 กิโ

ใหญ ป

สามารถ

ของลุมนํ

ราบแบน

นํ้าทวมจึ

สวนหน่ึง

แตปญห

เดือดรอ

ซึ่งเปนนํ

ธรรมช

กอใหเกิ

อีกทั้งนํ้า

ปลูกพืช

รุนแรงร

นาขาว  

เม่ือเวลา

เหตุจากสภ

กรธรรมชาติ

บที่สมบูรณได

ละไมมีพ้ืนที่ป

ในลุมนํ้าปาก

ากพนังมีระดั

ณนอย ทําใ

โลเมตร นอก

ประมาณ 20

ถใชประโยชน

นํ้าปากพนังที่

น มีความลา

จึงทําความเสี

งในเขตอําเภ

หาที่ เกิดขึ้น

นใหกับชาวน

นํ้าเค็มจากบ

าติ  โดยปร

ดผลกระทบต

าเค็มยังลุกลา

ชนิดใดได จ

ะหวางราษฎ

 

าผานไป “ ล

ภาพแวดลอ

ตาง ๆ ก็ถูกน

ดถูกบุกรุกทํา

ปาไมเพียงพ

กพนังที่เคยมีใ

ดบัทองนํ้าอยู

ใหนํ้าเค็มสา

กจากน้ีทางต

0,000 ไร มี

นเพ่ือการเกษ

ที่จะเกิดในชวง

าดชันนอย แ

สียหายใหแก

ภอหัวไทร อํา

นตามมาแล

นา ไดแก กา

อเล้ียงกุงระ

ราศจากกา

ตอคุณภาพนํ้

ามเขาไปในพื

จนกลายเปน

ฎรผูทํานากุงแ

ลุมนํ้าปากพน

อมที่ เป ล่ียน

นํามาใชเพ่ือ

าลายลงเปน

อสําหรับดูดซ

ใชปละ 9 เดื

ต่ํากวาระดับ

มารถรุกลํ้าเ

อนใตของพ้ืน

มีนํ้าทวมขังต

ษตรได และป

งฤดูฝน เน่ือง

และเกิดในชว

กพ้ืนที่เพาะป

าเภอเชียรให

ละสรางคว

ารถายเทนํ้าเ

บายสูแหลง

รควบคุมดู

นํ้าบริเวณชาย

พ้ืนที่นาขาวแ

นความขัดแย

และราษฎรผู

นัง “ ที่เคยอุ

นแปลงไป  

ดํารงชีวิตเพ่ิ

อันมาก ทําใ

ซับนํ้าหรือชะ

ดือน เหลือเพี

นํ้าทะเล และ

ขาไปในแมนํ้

นที่ลุมนํ้าปาก

ลอดป และมี

ปญหาการเกิ

งจากมีปริมา

งนํ้าทะเลหนุ

ลูก และพ้ืน

หญ และอําเภ

าม

เสีย 

นํ้า

แล

ยฝง 

และ

งที่

ทํา

ดมสมบูรณก

คือ  จากจํา

มมากข้ึนทําใ

ใหพ้ืนที่ปาตน

ะลอนํ้าฝนไวไ

พียงปละ 3 เ

ะมีความลาด

นํ้าปากพนังแ

กพนังยังมี “

มีสภาพเปนดิ

กิดอุทกภัยยัง

าณฝนตกมาก

นุนสูงทําใหระ

นที่ชุมชนเมือ

ภอปากพนังหั

กลับมีปญหา

านวนประช

ใหปาตนนํ้าล

นนํ้าลําธารซึ่

ได ทําใหนํ้าจื

เดือนเทาน้ัน 

ดชันนอย เมือ่

และลํานํ้าสาข

 พรุควนเคร็

ดินกรด และน

งเปนปญหาสํ

กแตพ้ืนที่ลุม

ะบายนํ้าออก

องเปนบริเวณ

หันมาประกอ

หลายประกา

ชากรที่ เ พ่ิม

ลําธารซ่ึงมีส

งเปนแหลงกํ

จืดในลํานํ้าธ

  รวมทั้งลัก

อนํ้าจืดทางดา

ขาเปนระยะท

ร็ง” ซึ่งเปนที่

นํ้าเปรี้ยว ร

สําคัญอีกประ

นํ้าปากพนังเ

กสูทะเลไดยา

ณกวาง รวมทั้

อบอาชีพการ

ารเกิดขึ้น 

มากข้ึน 

ภาพเปน

กําเนิดนํ้า

ธรรมชาติ

ษณะของ

านตนนํ้า

ทางเกือบ 

ลุมขนาด

ราษฎรไม

ะการหนึ่ง

เปนพ้ืนที่

าก สภาพ

ทั้งราษฎร

รทํานากุง 

เกษตรก

ปญหาเห

จากปญห

กรรม โดยเฉ

หลาน้ีจําเปน

หาที่ชาวลุมน

พาะการทําน

อยางยิ่งที่หน

นํ้าปากพนังต

นาขาวไดรับ

นวยงานราชก

ตองเผชิญอยู

ความเสียหา

การจะตองรีบ

ในปจจุบัน 

าย ผลผลิต

บดําเนินการแ

เปนสาเหตุใ

ตตกต่ํา ราษ

แกไข โดยยึด

ใหการประก

ษฎรมีฐานะย

ดแนวพระราช

อบอาชีพ

ยากจนลง 

ชดําริของ
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จากแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จะเห็นวามีสวนราชการที่เก่ียวของ

จะตองรวมดําเนินการหลายหนวยงาน ดังน้ันนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ

ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ไดพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหารฯ และ

คณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินงานดานตางๆ โดยไดรวมกันกําหนดเปาหมายหลักของโครงการพัฒนา

พ้ืนที่ลุมนํ้าปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ดังน้ี 

1. เพ่ือปองกันการรุกตัวของนํ้าเค็มในแมนํ้าปากพนัง และเพ่ือใหเปนแหลงนํ้าจืดและ

บรรเทาความขาดแคลนนํ้าสําหรับการอุปโภคบริโภค การเกษตรและอื่น ๆ ในเขตพ้ืนที่โครงการฯ 

หมายถึงการเก็บกักนํ้าในลํานํ้าใหญ และสาขา การเก็บนํ้าในพ้ืนที่ตนนํ้าลําธาร และในพ้ืนที่นํ้าขัง การ

จัดหานํ้าใตดิน ฯลฯ 

2. เพ่ือบรรเทาอุทกภัยทั้งในพ้ืนที่ และในบริเวณชุมชนเมืองใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

3. เพ่ือปรับปรุงระบบชลประทานเดิมและพัฒนาระบบชลประทานใหม เน่ืองจากมีแหลงนํ้า

จืดเพ่ิมขึ้น 

4. เพ่ือปรับปรุงฐานะความเปนอยู สภาพเศรษฐกิจและสังคมของราษฎรในพ้ืนที่โครงการฯ 

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   เชียร

ใหญ อําเภอหัวไทร อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอชะอวด อําเภอรอนพิบูลย อําเภอจุฬาภรณ กับพ้ืนที่

บางสวนของอําเภอลานสกา อําเภอพระพรหม และอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึง

บางสวนของอําเภอควนขนุน อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง และบางสวนของอําเภอระโนด จังหวัด

สงขลา ในปจจุบันมีประชากรโดยประมาณ 544,918 คน 137,183 ครัวเรือน ดังตารางที่ 1.1 
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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 .    อํ า เ ภอ เ ฉ ลิมพร ะ

เกียรติ 

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 

พัฒนาระบบชลประทานตามศักยภาพของพ้ืนที่ 
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การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานแหลงนํ้า 
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3. การบริหารจัดการน้าํ  

   จากสภาพภูมอิากาศซ่ึงมีสภาพฝนมากนอยแตกตางกันในแตละชวงเวลาของป และจาก

ความตองการนํ้าเพ่ือรักษาสมดุลยของนิเวศตางๆใหกบัส่ิงแวดลอม เพ่ือการเกษตรกรรมโดยเฉพาะการ

ปลูกขาวซึ่งเปนพืชหลัก เพ่ือการอุปโภคบริโภคและอ่ืนๆ  ภาคประชาชน ภาคราชการและภาค

นักวิชาการ และผูมีสวนไดเสียไดตกลงกําหนดการบรหิารจดัการนํ้าในแตละชวงเวลาใหเปนไปตาม

เกณฑที่ไดกําหนดรวมกันไว กลาวคือ การบริหารจัดการนํ้าในชวงฤดูแลง ตั้งแตเดือนมกราคม ถึง 

เดือนกันยายน จําเปนตองเก็บกักนํ้าจืดไวในระบบใหมากพอ เพ่ือไวใชในการเกษตรกรรม การอุปโภค

บริโภค รักษาสมดุลยนิเวศ และใชในการจัดการคณุภาพนํ้าใหอยูในเกณฑกําหนด และบริหารจดัการให

มีนํ้าเพียงพอตอความตองการในดานตางๆในชวงฤดแูลง จนกระทัง่ส้ินฤดูการทาํนาปรังในชวงประมาณ

กลางเดือนกันยายน ถึงเดอืนพฤศจิกายน ซึ่งเริ่มมีปริมาณฝนตกในพื้นที่มากพอที่จะผลักดันนํ้าทะเล 

เปนชวงการบริหารจัดการนํ้าแบบมีสวนรวม โดยจะเริ่มคอยๆเปดบานระบายนํ้าของประตรูะบายนํ้า

อุทกวิภาชประสิทธิเพ่ือใหเกิดนิเวศนํ้ากรอยซ่ึงเปนรอยตอของนํ้าจดืและนํ้าเค็ม มีความสําคัญในการที่

จะทําใหสัตวนํ้าไดเริ่มผสมพันธุและวางไขและเจรญิเตบิโตบริเวณปาชายเลนและจะวายยอนขึน้ไป

เติบโตในแหลงนํ้าจืดในแมนํ้าลําคลองตอไป ซึ่งกระบวนการดังกลาวใชเวลาประมาณ 45 วัน จากน้ัน

ในชวงกลางเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม จะเปนชวงที่มีฝนตกชุกหนาแนน ซึ่งเปนปริมาณฝน

กวา 60% ของปริมาณฝนทัง้ป จะเปนชวงการบริหารจัดการในชวงฤดูฝน ซึ่งจําเปนตองเรงระบายนํ้า

ออกสูทะเลในทุกทศิทางใหเร็วที่สุดเพ่ือปองกันและบรรเทาอุทกภัย อีกทั้งยังเปนการระบายนํ้าและ

ตะกอนเสียที่เกิดจากการกักเก็บนํ้าตลอดทั้งปออกจากพ้ืนที่ กระทัง่กอนส้ินฤดูฝนในชวงปลายเดือน

ธันวาคมถึงตนเดือนมกราคมก็จะเริ่มกักเก็บนํ้าจืดไวในพ้ืนที่อีกครั้งโดยเริ่มปดประตูระบายนํ้าที่ระบาย

นํ้าออกสูทะเลทุกทาง และบริหารจดัการประตูระบายนํ้าในพ้ืนที่เพ่ือควบคุมปริมาณและระดับนํ้าแตละ

พ้ืนที่ใหอยูในเกณฑกําหนด 
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ดานการระบายนํ้าในปนํ้ามาก เม่ือปลายป พ.ศ. 2551  สามารถบรรเทาอุทกภยัไดเปน

อยางมาก โดยมีความสามารถในการระบายนํ้าซ่ึงมีนํ้าหลากสะสมสูงสุดวันที่  27  พฤศจิกายน  2551 

ปริมาณนํ้าหลากมากถึงประมาณ 1,037 ลาน.ม
3
 ออกจากพ้ืนที่ไดอยางรวดเร็ว เฉล่ียวันละประมาณ 

100 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน   
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  สําหรับดานคุณภาพนํ้า เชน คาความเค็ม คาDO และคา pH สามารถควบคุม บริหารจัดการให

นํ้าในแหลงนํ้าบริเวณตางๆในลุมนํ้าปากพนัง มีคุณภาพดีเปนไปตามเกณฑกําหนดตลอดทั้งป 
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4. การพัฒนาอาชีพภาคเกษตร 

จากการดําเนินงานการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดภาคเกษตร โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุม

นํ้าปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จะตองสอดคลองกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สภาพพ้ืนที่ 

และความตองการของเกษตรกร รวมทั้งเพ่ือใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเปนรูปธรรม จึงไดกําหนด

เขตพัฒนาอาชีพดานการเกษตรออกเปน 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 แตอาจ

พัฒนาเรื่องการเกษตรอ่ืน ๆ ไดหากมีความเหมาะสม 
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สถานการณการผลิตสินคาเกษตรท่ีสําคัญในป 2550 

1) ขาวนาป มีพ้ืนที่ปลูก 514,527 ไร พ้ืนที่ เก็บเกี่ยว 506,536 ไร ผลผลิต 

274,893 ตัน และผลผลิตเฉล่ีย  542.69 กก.ตอไร 

  2) ขาวนาปรัง มีพ้ืนที่ปลูก 110,012 ไร พ้ืนที่เก็บเกี่ยว 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 และ

ผลผลิตเฉล่ีย 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 และ

ผลผลิตเฉล่ีย 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 มีการเล้ียงจํานวน 2,726 บอ เน้ือที่บอ 9,454.35 ไร และเกษตรกร 

805 ราย 

 

(หมายเหต ุ: ที่มาของขอมูล  สํานักงานเกษตรและสหกรณจงัหวัดนครศรีธรรมราช) 

 

 



11 
 

การดําเนินงานการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดภาคเกษตร ป 2551 

   การพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดภาคเกษตร โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุมนํ้าปากพนัง อัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไดแบงพ้ืนที่การพัฒนาอาชีพและสงเสริม

รายไดภาคเกษตรออกเปน 5 เขตพัฒนาอาชีพภาคเกษตร ยกเวนเขตปาไม ซึ่งมีหนวยงานสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณในจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง รวมดําเนินการจํานวน   17 

หนวยงาน 85 โครงการ งบประมาณรวม 188,019,535 บาท 

 

ผลสัมฤทธิ์ในการทํานา 

 

 

  

  หากเปรยีบเทยีบการทํานาในพ้ืนที่กอนมีโครงการ กับสภาพการทํานาในปจจุบันหลังมี

โครงการ จะเห็นไดอยางชดัเจนวา พ้ืนทีท่ํานาและผลผลิต เพ่ิมขึ้นมาก ที่นาสังเกตุคือ การทํานาป 

ผลผลิตเฉล่ียตอไรเพ่ิมขึ้นมาก โดยเฉพาะการทาํนาปรัง มีพ้ืนที่ทาํนาเพ่ิมจาก 52,000 ไร เปน 

200,000 ไรในป 2550/2551 กอใหเกิดรายไดสูเกษตรกรในพ้ืนที่ในแตละฤดกูาลเปนจํานวนมาก 

(ป 2551/2552 มีการปลูกขาวนาปรังแลว ถึงปจจุบัน 217,300 ไร และยังไมมีพ้ืนที่เสียหาย) 



12 
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5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

จากปญหาวิกฤตนํ้าที่จําเปนตองเรงดําเนินการแกไข เน่ืองจากนิเวศแหลงนํ้าเปนนิเวศหลัก

ที่มีอิทธิพลในการรักษาสมดุลของนิเวศอ่ืนๆโดยรวม ฉะน้ันการพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการแกไขปญหา

ดังกลาว ขางตนจึงเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาและรักษาส่ิงแวดลอมดวย เชนกัน   ความกาวหนาใน

การดําเนินงานพัฒนาส่ิงแวดลอม ในพ้ืนที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของเปนไดมีการดําเนินงานที่สําคัญเชน 

1) การบําบัดฟนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีการดําเนินการกอสรางระบบบําบัดนํ้าเสียขนาด

เล็กเฉพาะจุด แลวเสร็จ จํานวน 3 แหง 

2) การติดตามประเมินเพ่ือขยายผลโครงการจัดการมลพิษแหลงกําเนิดมลพิษประเภท
ตางๆ ในลุมนํ้าปากพนัง  โดยไดมีการตรวจวัดคุณภาพนํ้าบริเวณจุดเส่ียงในลํานํ้า อาวปากพนัง และ

ชายฝงซ่ึงสวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐานหรือต่ํากวามาตรฐานเล็กนอยในบางแหง 

3) การแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงและโครงการขุดลอกรองนํ้าและตะกอนทราย  
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4) โครงงการสงเสริมมการมีสวนรววมในการอนุรัรกัษปาตนนํ้าา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) การ
พ้ืนท

นคร

ประ

รจัดทําแผนแ

ที่ คือ เขตห

รศรีธรรมราช

ะกาศ) 

ละโครงการป

ามลาสัตวป

ช) และเขตห

ปองกันไฟปา

ปาทะเลนอย

หามลาสัตวป

า และโครงกา

 พ้ืนที่ 150

ปาบอลอพ้ืนที

ารปองกันปา

,000ไร (เฉ

ที่  78,310  

าพรุ  พ้ืนที่ปา

ฉพาะในพ้ืนท

 ไร (พ้ืนที่เต

าพรุ มี 2 

ที่จังหวัด

ตรียมการ

6) กําจัจดัวัชพืช ในพืพ้ืนที่ลุมนํ้าปาากพนัง 

  

หนวย

สามา

ผลกร

สะสม

นํ้าคร

หนาแ

วัชพืช

จากเดิมกา

ยงานเดียวแล

รถควบคุมป ิ

ระทบได การ

 เปนสาเหตุใ

รอบคลุมทั้

แนน เปนปญ

ชในพ้ืนที่ปจ

ารกําจัดวัชพื

ละมีขอจํากัด

ริมาณไมใหเ

รปลอยใหแพ

ใหเกิดการแ

ั้ ง พ้ืนที่ ลุ มน

ญหาที่ตองแ

จุบันนอกจา

ชโดยกรมชล

ดานงบประม

เกินตามมาต

พรขยายในแ

พรกระจายข

นํ้ าและมีปริ

กไขซ้ําแลวซ

ากผักตบชว

ลประทาน

มาณ  ไม

ตรการลด

แหลงนํ้า

ของวัชพืช

ริ มาณที่

ซ้ําอีก ซึ่ง

าซึ่งเปน
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พรระบาดอีก  

  จังหวัดนครศรีธรรมราชไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในเขตลุม

นํ้าปากพนัง ” ซึ่งไดกําหนดกรอบยุทธศาสตร การจัดการวัชพืชนํ้า ในพ้ืนที่ลุมนํ้าปากพนัง  
 ยุทธศาสตรที่ 1 :: การจัดการความรูเพ่ือการบริหารจัดการ 

 ยุทธศาสตรที่ 2 :: การกําจัดวัชพืชและการดูแลรักษา 

 ยุทธศาสตรที่ 3 :: การใชประโยชนจากวัชพืชนํ้า 

 ยุทธศาสตรที่ 4 :: การสรางจิตสํานึก 

  สําหรับยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการความรูเพ่ือการบริหารจัดการ และยุทธศาสตรที่ 2 การกําจัด

วัชพืชและการดูแลรักษา เพ่ือใหสามารถควบคุมวัชพืชใหอยูในวงจํากัดได กรมชลประทานไดแบงพ้ืนที่

ออกเปน 4 โซน 

 กําหนดวัชพืชหลักเปน 2 ชนิด คือ ผักกระฉูด และผักตบชวา 

 กําหนดวิธีการกําจัดที่ชัดเจน 

o พิจารณาใชเครื่องจักรที่เหมาะสม 

o ขุดตักวัชพืชกองไว 2 ฝงตล่ิง หรือจุดที่ผูตรวจรับกําหนด 

o กรณีผักกระฉูด หลังจากกองไว 1 สัปดาห  ฉีดสารเคมีซ้ํา  

โดยในปงบประมาณ 2552 กรมชลประทานไดรับ งปม.  16.687 ลานบาท 

 ดําเนินการใน โซน 1 , 2  กอน 

 ในพ้ืนที่ดําเนินการ 3 อําเภอ  19 ตําบล จํานวน 302  คลอง  874.14  กม.  

 วิธีการดําเนินการ กําจัดใหหมดส้ิน โดยใหทองถ่ินควบคุม  จัดการ  

  เพ่ือใหสามารถควบคุมวัชพืชใหอยูในวงจํากัดได อยางยั่งยืน ทุกฝายจะตองรวมกันดําเนินการใน

แตละยุทธศาสตรอยางสอดคลองกันแบบบูรณาการ จึงไดมีการตกลงทําบันทึกขอตกลงรวม ระหวาง

หนวยงานหลัก ไดแก จังหวัดนครศรีธรรมราช , อบจ.นครศรีธรรมราช , กรมชลประทาน , ตัวแทน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ทองถ่ินจังหวัดนครศรีฯ) และ ใหหนวยงานระดับปฏิบัติ มีการสงมอบงาน 

และจัดทําบันทึกขอตกลงรวม ระหวาง โครงการชลประทานที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ กับ องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินเจาของพ้ืนที่ เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเจาของพ้ืนที่ดําเนินกิจกรรมบูรณาการชุมชน 

ดูแลรักษาแมนํ้าลําคลองในพ้ืนที่ปองกันมิใหเกิดการแพรระบาดของวัชพืชอีกตอไป โดยมีนายอําเภอ 

และผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 15 เปนพยาน เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2552 ซึ่งไดรับความ

รวมมือรวมใจจากทุกฝายเปนอยางดี กอใหเกิดมิติใหมในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมในพ้ืนที่โดยเฉพาะ

ดูแลรักษาแมนํ้าลําคลองแบบมีสวนรวม เพ่ือสามารถใชประโยชนจากทางนํ้าไดเต็มศักยภาพ ตอไป 
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