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การบบริหารการพััฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนันังอันเนือ่ งมาจากพระราาชดําริ
1. ความมเปนมาของงโครงการ
ในอดีตของลุมน้ําปากพนังแหงนี้เคยเปนพื้นที
น ่ลุมที่มีควาามอุดมสมบูรณ ประชาชนสวน
ใหญประะกอบอาชีพทํทานาเปนหลัลัก รองลงมาาไดแก การปปลูกไมผล ยาางพารา การรทําประมงททะเล การ
เพาะเลี้ยงกุ
ย ง เปนตน โดยอาศัยน้นํําจากแมน้ําปากพนัง ซึ่งเปนสายน้ําสํ
า าคัญของลุลุมน้ําปากพนนัง ดังนั้น
ลุมน้ําปาากพนังจึงเปนแหลงปลูกขาวที่สําคัญของภาคใต
ข
รวมทั้งเปนศู
น นยกลางแหหงความเจริญรุ
ญ งเรือง
ทุกๆดาน จนเปนทีรูร่ จู ักของผูคนอยางกวางขววาง ในนาม “เมืองอูขาวอูน้ํา”
เมื่อเวลาาผานไป “ ลุลมน้ําปากพนนัง “ ที่เคยอุดมสมบูรณกลั
ก บมีปญหาหลายประกาารเกิดขึ้น
ด ว ยสา เหตุ จ ากสภภาพแวดล อมที
อ ่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
น
คื อ จากจํ านวนประช
า
ชากรที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น
ใ ปาตนน้ําลลําธารซึ่งมีสภาพเปน
ทรัพยากกรธรรมชาติตาง ๆ ก็ถูกนํนามาใชเพื่อดํารงชีวิตเพิ่มมากขึ้นทําให
ปาดงดิบที
บ ่สมบูรณไดดถูกบุกรุกทําลายลงเป
า
นอันมาก ทําให
ใ พื้นที่ปาตนน้
น ําลําธารซึ่งเปนแหลงกําเนิดน้ํา
ลดลง และไมมีพื้นที่ปปาไมเพียงพอสําหรับดูดซัซบน้ําหรือชะะลอน้ําฝนไวได ทําใหน้ําจืดในลําน้ําธรรมชาติ
ธ
ตาง ๆ ในลุ
ใ มน้ําปากกพนังที่เคยมีใช
ใ ปละ 9 เดืดือน เหลือเพีพียงปละ 3 เดื
เ อนเทานั้น รวมทั้งลักษณะของ
แมน้ําปาากพนังมีระดัดับทองน้ําอยูต่ ํากวาระดับน้ําทะเล และะมีความลาดดชันนอย เมือ่อน้ําจืดทางดานตนน้ํา
มีปริมาณ
ณนอย ทําให
ใ น้ําเค็มสามารถรุกล้ําเขาไปในแมน้นํ้าปากพนังและลํ
แ าน้ําสาขขาเปนระยะททางเกือบ
100 กิโลเมตร
โ
นอกกจากนี้ทางตอนใตของพื้นที
น ่ลุมน้ําปากกพนังยังมี “ พรุควนเคร็ร็ง” ซึ่งเปนทีลุ่ มขนาด
ใหญ ประมาณ
ป
200,000 ไร มีน้ําทวมขังตลอดป และมีมีสภาพเปนดินกรด และนน้ําเปรี้ยว ราษฎรไม
ร
สามารถถใชประโยชนนเพื่อการเกษษตรได และปปญหาการเกิกิดอุทกภัยยังเป
ง นปญหาสํสําคัญอีกประะการหนึ่ง
ของลุมน้นํําปากพนังที่จะเกิดในชวงฤดู
ง ฝน เนื่องจากมี
ง
ปริมาณฝนตกมาก
า
กแตพื้นที่ลุมน้ําปากพนังเป
เ นพื้นที่
ราบแบนน มีความลาาดชันนอย และเกิ
แ ดในชวงน้ําทะเลหนุนุนสูงทําใหระบายน้
ะ
ําออกกสูทะเลไดยาก
า สภาพ
น้ําทวมจึจึงทําความเสีสียหายใหแกพื้นที่เพาะปลูก และพื้นที
น ่ชุมชนเมืองเป
อ นบริเวณ
ณกวาง รวมทัทั้งราษฎร
สวนหนึ่งในเขตอํ
ง
าเภภอหัวไทร อําเภอเชี
า
ยรใหหญ และอําเภภอปากพนังหันมาประกออบอาชีพการรทํานากุง
แต ป ญ หาที
ห ่ เ กิ ด ขึ้ นตามมาแล
น
ละสร า งคว าม
เดือดรอนใหกับชาวนนา ไดแก กาารถายเทน้ําเสี
เ ย
ซึ่งเปนน้นํําเค็มจากบอเลี้ยงกุงระบายสูแหลงน้ํา
ธรรมช าติ โดยปรราศจากกา รควบคุ ม ดู แล
กอใหเกิดผลกระทบตตอคุณภาพน้น้าํ บริเวณชายยฝง
อีกทั้งน้ําเค็
า มยังลุกลาามเขาไปในพืพื้นที่นาขาวแและ
ปลูกพืชชนิดใดได จนกลายเป
จ
น
นความขั
ดแยงที่
รุนแรงระหวางราษฎฎรผูทํานากุงและราษฎรผู
แ
 ทํ า
นาขาว
จากปญหาที
ห ่ชาวลุมน้นําปากพนังตตองเผชิญอยูในป
 จจุบัน เปนสาเหตุใใหการประกอบอาชีพ
เกษตรกกรรม โดยเฉพาะการทํานาข
น าวไดรับความเสียหาาย ผลผลิตตกต่
ต ํา ราษษฎรมีฐานะยยากจนลง
ปญหาเหหลานี้จําเปนอยางยิ่งที่หนนวยงานราชกการจะตองรีบดํ
บ าเนินการแแกไข โดยยึดดแนวพระราชชดําริของ
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จากแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จะเห็นวามีสวนราชการที่เกี่ยวของ
จะตองรวมดําเนินการหลายหนวยงาน ดังนั้นนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหารฯ และ
คณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินงานดานตางๆ โดยไดรวมกันกําหนดเปาหมายหลักของโครงการพัฒนา
พื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดังนี้
1. เพื่ อปองกั น การรุ กตั วของน้ํ าเค็มในแมน้ําปากพนัง และเพื่ อ ให เปนแหล งน้ํ า จืด และ
บรรเทาความขาดแคลนน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภค การเกษตรและอื่น ๆ ในเขตพื้นที่โครงการฯ
หมายถึงการเก็บกักน้ําในลําน้ําใหญ และสาขา การเก็บน้ําในพื้นที่ตนน้ําลําธาร และในพื้นที่น้ําขัง การ
จัดหาน้ําใตดิน ฯลฯ
2. เพื่อบรรเทาอุทกภัยทั้งในพื้นที่ และในบริเวณชุมชนเมืองใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
3. เพื่อปรับปรุงระบบชลประทานเดิมและพัฒนาระบบชลประทานใหม เนื่องจากมีแหลงน้ํา
จืดเพิ่มขึ้น
4. เพื่อปรับปรุงฐานะความเปนอยู สภาพเศรษฐกิจและสังคมของราษฎรในพื้นที่โครงการฯ
ใหดีขึ้น โดยมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
2. สภาพพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
พื้นที่ “ ลุมน้ําปากพนัง “ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,989,932 ไร ครอบคลุม 3 จังหวัด
13 อําเภอ 75 ตําบล 1 เทศบาล 599 หมูบาน คือ พื้นที่ทั้งหมดของอําเภอปากพนัง อําเภอ เชียร
ใหญ อําเภอหัวไทร อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอชะอวด อําเภอรอนพิบูลย อําเภอจุฬาภรณ กับพื้นที่
บางส ว นของอํ า เภอลานสกา อํ า เภอพระพรหม และอํา เภอเมือ ง จั งหวั ด นครศรี ธรรมราช รวมถึ ง
บางสวนของอําเภอควนขนุน อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง และบางสวนของอําเภอระโนด จังหวัด
สงขลา ในปจจุบันมีประชากรโดยประมาณ 544,918 คน 137,183 ครัวเรือน ดังตารางที่ 1.1
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ตารางที่ 1.1 จํานวนตําบล หมูบาน ครัวเรือน และประชากรในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง

จังหวัด/อําเภอ

จํานวน
ครัวเรือน
125,688
29,371
16,824
10,368
17,653
20,071
9,356
6,925

ตําบล
หมูบาน
นครศรีธรรมราช
71+(1)
575
1. อําเภอปากพนัง
16+(1)
132
2. อําเภอหัวไทร
11
93
3. อําเภอเชียรใหญ
10
97
4. อําเภอชะอวด
11
81
5. อําเภอรอนพิบูลย
6
54
6. อําเภอจุฬาภรณ
6
32
7 . อํ า เ ภ อ เ ฉ ลิ ม พ ร ะ
4
32
เกียรติ
8. อําเภอพระพรหม
3
23
5,942
9. อําเภอเมือง
3
9
2,358
10. อําเภอลานสกา
1
22
6,790
พัทลุง
2
14
10,435
1. อําเภอควนขนุน
1
6
902
2. อําเภอปาพะยอม
1
8
1,094
สงขลา
2
10
1,060
1. อําเภอระโนด
2
10
1,060
รวมทั้งสิ้น
75+(1)
599
137,183
พัฒนาระบบชลประทานตามศักยภาพของพื้นที่

ประชากร
522,679
104,154
67,634
43,960
84,806
80,700
30,536
32,003
31,562
36,280
11,044
13,174
5,521
7,653
9,065
9,065
544,918
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การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานแหลงน้าํ
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3. การบริหารจัดการน้าํ
จากสภาพภูมอิ ากาศซึ่งมีสภาพฝนมากนอยแตกตางกันในแตละชวงเวลาของป และจาก
ความตองการน้ําเพื่อรักษาสมดุลยของนิเวศตางๆใหกบั สิ่งแวดลอม เพื่อการเกษตรกรรมโดยเฉพาะการ
ปลูกขาวซึ่งเปนพืชหลัก เพื่อการอุปโภคบริโภคและอืน่ ๆ ภาคประชาชน ภาคราชการและภาค
นักวิชาการ และผูมีสวนไดเสียไดตกลงกําหนดการบริหารจัดการน้ําในแตละชวงเวลาใหเปนไปตาม
เกณฑที่ไดกําหนดรวมกันไว กลาวคือ การบริหารจัดการน้ําในชวงฤดูแลง ตั้งแตเดือนมกราคม ถึง
เดือนกันยายน จําเปนตองเก็บกักน้ําจืดไวในระบบใหมากพอ เพื่อไวใชในการเกษตรกรรม การอุปโภค
บริโภค รักษาสมดุลยนิเวศ และใชในการจัดการคุณภาพน้ําใหอยูในเกณฑกําหนด และบริหารจัดการให
มีน้ําเพียงพอตอความตองการในดานตางๆในชวงฤดูแลง จนกระทัง่ สิ้นฤดูการทํานาปรังในชวงประมาณ
กลางเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเริ่มมีปริมาณฝนตกในพื้นที่มากพอที่จะผลักดันน้ําทะเล
เปนชวงการบริหารจัดการน้ําแบบมีสวนรวม โดยจะเริ่มคอยๆเปดบานระบายน้าํ ของประตูระบายน้ํา
อุทกวิภาชประสิทธิเพื่อใหเกิดนิเวศน้ํากรอยซึ่งเปนรอยตอของน้าํ จืดและน้ําเค็ม มีความสําคัญในการที่
จะทําใหสัตวน้ําไดเริ่มผสมพันธุและวางไขและเจริญเติบโตบริเวณปาชายเลนและจะวายยอนขึน้ ไป
เติบโตในแหลงน้ําจืดในแมน้ําลําคลองตอไป ซึ่งกระบวนการดังกลาวใชเวลาประมาณ 45 วัน จากนั้น
ในชวงกลางเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม จะเปนชวงที่มีฝนตกชุกหนาแนน ซึ่งเปนปริมาณฝน
กวา 60% ของปริมาณฝนทัง้ ป จะเปนชวงการบริหารจัดการในชวงฤดูฝน ซึ่งจําเปนตองเรงระบายน้ํา
ออกสูทะเลในทุกทิศทางใหเร็วที่สุดเพื่อปองกันและบรรเทาอุทกภัย อีกทั้งยังเปนการระบายน้ําและ
ตะกอนเสียที่เกิดจากการกักเก็บน้ําตลอดทั้งปออกจากพื้นที่ กระทัง่ กอนสิ้นฤดูฝนในชวงปลายเดือน
ธันวาคมถึงตนเดือนมกราคมก็จะเริ่มกักเก็บน้ําจืดไวในพื้นที่อีกครั้งโดยเริ่มปดประตูระบายน้าํ ที่ระบาย
น้ําออกสูทะเลทุกทาง และบริหารจัดการประตูระบายน้ําในพื้นที่เพื่อควบคุมปริมาณและระดับน้ําแตละ
พื้นที่ใหอยูในเกณฑกําหนด
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ดานการระบายน้ําในปน้ํามาก เมื่อปลายป พ.ศ. 2551 สามารถบรรเทาอุทกภัยไดเปน
อยางมาก โดยมีความสามารถในการระบายน้ําซึ่งมีนา้ํ หลากสะสมสูงสุดวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551
ปริมาณน้าํ หลากมากถึงประมาณ 1,037 ลาน.ม3 ออกจากพื้นที่ไดอยางรวดเร็ว เฉลี่ยวันละประมาณ
100 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน
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สําหรับดานคุณภาพน้ํา เชน คาความเค็ม คาDO และคา pH สามารถควบคุม บริหารจัดการให
น้ําในแหลงน้ําบริเวณตางๆในลุมน้ําปากพนัง มีคุณภาพดีเปนไปตามเกณฑกําหนดตลอดทั้งป

9

4. การพัฒนาอาชีพภาคเกษตร
จากการดําเนินงานการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดภาคเกษตร โครงการพัฒนาพื้นที่ลุม
น้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จะตองสอดคลองกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สภาพพื้นที่
และความตองการของเกษตรกร รวมทั้งเพื่อใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเปนรูปธรรม จึงไดกําหนด
เขตพัฒนาอาชีพดานการเกษตรออกเปน 6 เขต ดังนี้
1) เขตปลูกขาวเพื่อการคา พื้นที่ประมาณ 600,500 ไร
2) เขตปลูกขาวเพื่อบริโภค พื้นที่ประมาณ 195,000 ไร
3) เขตปลูกปาลมน้ํามัน พื้นที่ประมาณ 533,700 ไร
4) เขตปลูกไมผล-ยางพารา พื้นที่ประมาณ 147,503 ไร
5) เขตเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง พื้นที่ประมาณ 110,284 ไร
6) เขตปาไม พื้นที่ประมาณ 313,032 ไร
ความหมายของเขตพัฒนาอาชีพภาคเกษตร หมายถึงเขตที่ใชเปนแนวทางในการพัฒนา
และสงเสริมอาชีพเกษตรกรรมของหนวยงานราชการกวาง ๆ ตามชื่อเขตของแตละเขตเปนหลัก แตอาจ
พัฒนาเรื่องการเกษตรอื่น ๆ ไดหากมีความเหมาะสม
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สถานการณการผลิตสินคาเกษตรที่สําคัญในป 2550
1) ข า วนาป มี พื้ น ที่ ป ลู ก 514,527 ไร พื้ น ที่ เ ก็ บ เกี่ ย ว 506,536 ไร ผลผลิ ต
274,893 ตัน และผลผลิตเฉลี่ย 542.69 กก.ตอไร
2) ข า วนาปรั ง มี พื้ น ที่ ป ลู ก 110,012 ไร พื้ น ที่ เ ก็ บ เกี่ ย ว 110,012 ไร ผลผลิ ต
68,079 ตัน และผลผลิตเฉลี่ย 618.68 กก.ตอไร
3) ปาลมน้ํามัน มีพื้นที่ปลูก 80,380 ไร พื้นที่ใหผล 9,458 ไร ผลผลิต 21,595 ตัน
และผลผลิตเฉลี่ย 2,283.25 กก.ตอไร
4) ยางพารา มีพื้นที่ปลูก 218,810 ไร พื้นที่กรีด 189,927 ไร ผลผลิต 48,693 ตัน
และผลผลิตเฉลี่ย 256.38 กก.ตอไร
5) มังคุด มีพื้นที่ปลูก 41,404 ไร พื้นที่ใหผล 33,302 ไร ผลผลิต 27,154 ตัน และ
ผลผลิตเฉลี่ย 815.37 กก.ตอไร
6) เงาะ มีพื้นที่ปลูก 14,602 ไร พื้นที่ใหผล 11,566 ไร ผลผลิต 12,284 ตัน และ
ผลผลิตเฉลี่ย 1,062.07 กก.ตอไร
7) ทุเรียน มีพื้นที่ปลูก 12,433 ไร พื้นที่ใหผล 10,451 ไร ผลผลิต 9,116 ตัน และ
ผลผลิตเฉลี่ย 971.83 กก.ตอไร
8) ลองกอง มีพื้นที่ปลูก 6,289 ไร พื้นที่ใหผล 4,441 ไร ผลผลิต 4,685 ตัน และ
ผลผลิตเฉลี่ย 1,054.84 กก.ตอไร
9) สมโอ มีพื้นที่ปลูก 11,473 ไร พื้นที่ใหผล 10,670 ไร ผลผลิต 10,226,900 ผล
และผลผลิตเฉลี่ย 958 ผลตอไร
10) โคเนื้อ มีการเลี้ยงจํานวน 121,849 ตัว และเกษตรกร 25,238 ราย
11) สุกร มีการเลี้ยงจํานวน 112,451 ตัว และเกษตรกร 2,613 ราย
12) แพะ มีการเลี้ยงจํานวน 6,177 ตัว และเกษตรกร 721 ราย
13) ไกเนื้อพันธ มีการเลี้ยงจํานวน 430,820 ตัว และเกษตรกร 98 ราย
14) ไกพื้นเมือง มีการเลี้ยงจํานวน 659,401 ตัว และเกษตรกร 40,473 ราย
15) ไกไข มีการเลี้ยงจํานวน 219,366 ตัว และเกษตรกร 310 ราย
16) เปดเนื้อ มีการเลี้ยงจํานวน 11,911 ตัว และเกษตรกร 335 ราย
17) เปดไข มีการเลี้ยงจํานวน 71,863 ตัว และเกษตรกร 2,620 ราย
18) นกกระทา มีการเลี้ยงจํานวน 116,700 ตัว และเกษตรกร 8 ราย
19) กุงขาว มีการเลี้ยงจํานวน 2,726 บอ เนื้อที่บอ 9,454.35 ไร และเกษตรกร
805 ราย
(หมายเหตุ : ที่มาของขอมูล สํานักงานเกษตรและสหกรณจงั หวัดนครศรีธรรมราช)
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การดําเนินงานการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดภาคเกษตร ป 2551
การพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดภาคเกษตร โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไดแบงพื้นที่การพัฒนาอาชีพและสงเสริม
รายไดภาคเกษตรออกเปน 5 เขตพัฒนาอาชีพภาคเกษตร ยกเวนเขตปาไม ซึ่งมีหนวยงานสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณในจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง รวมดําเนินการจํานวน 17
หนวยงาน 85 โครงการ งบประมาณรวม 188,019,535 บาท
ผลสัมฤทธิ์ในการทํานา

หากเปรียบเทียบการทํานาในพื้นที่กอนมีโครงการ กับสภาพการทํานาในปจจุบันหลังมี
โครงการ จะเห็นไดอยางชัดเจนวา พื้นทีท่ ํานาและผลผลิต เพิ่มขึ้นมาก ที่นาสังเกตุคือ การทํานาป
ผลผลิตเฉลี่ยตอไรเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะการทํานาปรัง มีพื้นที่ทาํ นาเพิ่มจาก 52,000 ไร เปน
200,000 ไรในป 2550/2551 กอใหเกิดรายไดสูเกษตรกรในพื้นที่ในแตละฤดูกาลเปนจํานวนมาก
(ป 2551/2552 มีการปลูกขาวนาปรังแลว ถึงปจจุบัน 217,300 ไร และยังไมมีพื้นที่เสียหาย)
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5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จากปญหาวิกฤตน้ําที่จําเปนตองเรงดําเนินการแกไข เนื่องจากนิเวศแหลงน้ําเปนนิเวศหลัก
ที่มีอิทธิพลในการรักษาสมดุลของนิเวศอื่นๆโดยรวม ฉะนั้นการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการแกไขปญหา
ดังกลาว ขางตนจึงเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดลอมดวย เชนกัน ความกาวหนาใน
การดําเนินงานพัฒนาสิ่งแวดลอม ในพื้นที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของเปนไดมีการดําเนินงานที่สําคัญเชน
1) การบําบัดฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอม มีการดําเนินการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียขนาด
เล็กเฉพาะจุด แลวเสร็จ จํานวน 3 แหง
2) การติดตามประเมินเพื่อขยายผลโครงการจัดการมลพิษแหลงกําเนิดมลพิษประเภท
ตางๆ ในลุมน้ําปากพนัง โดยไดมีการตรวจวัดคุณภาพน้ําบริเวณจุดเสี่ยงในลําน้ํา อาวปากพนัง และ
ชายฝงซึ่งสวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐานหรือต่ํากวามาตรฐานเล็กนอยในบางแหง
3) การแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงและโครงการขุดลอกรองน้ําและตะกอนทราย
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4) โครงงการสงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรัรกั ษปาตนน้ํา

5) การรจัดทําแผนและโครงการปปองกันไฟปา และโครงกาารปองกันปาาพรุ พื้นที่ปาพรุ
า มี 2
พื้นทีท่ คือ เขตหา มลา สัต วปาทะเลน
ป
อย พื้นที่ 150,000ไร (เฉฉพาะในพื้นทีท่จัง หวั ด
นครรศรีธรรมราชช) และเขตหหามลาสัตวปาบ
ป อลอพื้นที่ 78,310 ไร (พื้นที่เตรี
ต ยมการ
ประะกาศ)

6) กําจัดวัชพืช ในพืพื้นที่ลุมน้ําปาากพนัง
จากเดิมกาารกําจัดวัชพืชโดยกรมชลลประทาน
หนวยงานเดี
ย
ยวแลละมีขอจํากัดดานงบประมมาณ ไม
สามารถควบคุมปริิมาณไมใหเเกินตามมาตตรการลด
ผลกรระทบได การรปล อ ยให แ พพร ข ยายในแแหล งน้ํ า
สะสม เปนสาเหตุให
ใ เกิดการแพรกระจายขของวัชพืช
น้ํ า ครรอบคลุ ม ทัั้ ง พื้ น ที่ ลุ ม นน้ํ า และมี ป ริ ม าณที่
หนาแแน น เป นป ญหาที
ญ ่ ต องแ ก ไขซ้ํ าแล วซ้ซํ าอี ก ซึ่ ง
วั ช พื ชในพื
ช ้ น ที่ ป จ จุ บั น นอกจาากผั ก ตบชว าซึ่ ง เป น
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พรระบาดอีก
จังหวัดนครศรีธรรมราชไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในเขตลุม
น้ําปากพนัง ” ซึ่งไดกําหนดกรอบยุทธศาสตร การจัดการวัชพืชน้ํา ในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
ยุทธศาสตรที่ 1 :: การจัดการความรูเพื่อการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรที่ 2 :: การกําจัดวัชพืชและการดูแลรักษา
ยุทธศาสตรที่ 3 :: การใชประโยชนจากวัชพืชน้ํา
ยุทธศาสตรที่ 4 :: การสรางจิตสํานึก
สําหรับยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการความรูเพื่อการบริหารจัดการ และยุทธศาสตรที่ 2 การกําจัด
วัชพืชและการดูแลรักษา เพื่อใหสามารถควบคุมวัชพืชใหอยูในวงจํากัดได กรมชลประทานไดแบงพื้นที่
ออกเปน 4 โซน
กําหนดวัชพืชหลักเปน 2 ชนิด คือ ผักกระฉูด และผักตบชวา
กําหนดวิธีการกําจัดที่ชัดเจน
o พิจารณาใชเครื่องจักรที่เหมาะสม
o ขุดตักวัชพืชกองไว 2 ฝงตลิ่ง หรือจุดที่ผูตรวจรับกําหนด
o กรณีผักกระฉูด หลังจากกองไว 1 สัปดาห ฉีดสารเคมีซ้ํา
โดยในปงบประมาณ 2552 กรมชลประทานไดรับ งปม. 16.687 ลานบาท
ดําเนินการใน โซน 1 , 2 กอน
ในพื้นที่ดําเนินการ 3 อําเภอ 19 ตําบล จํานวน 302 คลอง 874.14 กม.
วิธีการดําเนินการ กําจัดใหหมดสิ้น โดยใหทองถิ่นควบคุม จัดการ
เพื่อใหสามารถควบคุมวัชพืชใหอยูในวงจํากัดได อยางยั่งยืน ทุกฝายจะตองรวมกันดําเนินการใน
แตละยุทธศาสตรอยางสอดคลองกันแบบบูรณาการ จึงไดมีการตกลงทําบันทึกขอตกลงรวม ระหวาง
หนวยงานหลัก ไดแก จังหวัดนครศรีธรรมราช , อบจ.นครศรีธรรมราช , กรมชลประทาน , ตัวแทน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ทองถิ่นจังหวัดนครศรีฯ) และ ใหหนวยงานระดับปฏิบัติ มีการสงมอบงาน
และจัดทําบันทึกขอตกลงรวม ระหวาง โครงการชลประทานที่รับผิดชอบในพื้นที่ กับ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเจาของพื้นที่ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเจาของพื้นที่ดําเนินกิจกรรมบูรณาการชุมชน
ดูแลรักษาแมน้ําลําคลองในพื้นที่ปองกันมิใหเกิดการแพรระบาดของวัชพืชอีกตอไป โดยมีนายอําเภอ
และผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 15 เปนพยาน เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2552 ซึ่งไดรับความ
รวมมือรวมใจจากทุกฝายเปนอยางดี กอใหเกิดมิติใหมในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในพื้นที่โดยเฉพาะ
ดูแลรักษาแมน้ําลําคลองแบบมีสวนรวม เพื่อสามารถใชประโยชนจากทางน้ําไดเต็มศักยภาพ ตอไป
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