


คํานํา 
 

การพัฒนาลุมน้ําปากพนัง เพื่อการแกไขสารพัดปญหาของลุมน้ําปากพนัง ท้ังน้ําเค็ม น้ําแลง น้ํา
ทวม น้ําเปร้ียว จุดเร่ิมตนของการพัฒนาคือ การกอสรางโครงสรางพื้นฐานดานชลประทาน ระบบคลองระบาย
น้ํา และประตูระบายน้ํา ถือเปนองคประกอบท่ีสําคัญของโครงการ เพราะปญหาน้ําทวมพื้นท่ีเปนประจําทุกป 
และการทวมขังเปนระยะเวลานาน ทําใหเกิดผลเสียทางเศรษฐกิจ และชีวิตความเปนอยูของประชาชน 

 

ความสําคัญของการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง ตอไป คือการบริหารจัดการอาคารควบคุม
บังคับน้ําตางๆ ใหเกิดประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตองการ สําหรับในชวงฤดูฝน โดยเฉพาะ
ชวงฝนชุก มีน้ําไหลบาจากตนน้ําเปนปริมาณมาก เม่ือเกินความจุลําน้ําท่ีระบายลงแมน้ําปากพนัง หรือออกสู
ทะเลจะทําใหเกิดสภาวะน้ําลนตล่ิง ทวมพื้นท่ีเปนบริเวณกวาง การบริหารจัดการในระดับโครงการนอกจาก
เพื่อการระบายน้ําออกสูทะเลไดอยางมีประสิทธิภาพแลว การจัดการระบายนํ้าออกจากพื้นท่ีไดรวดเร็ว และ
ระยะเวลาการทวมขังนอยลง สามารถลดความสูญเสีย และความเดือดรอนของประชาชนลงดวย 

 

การแกไขปญหานํ้าทวมพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง เม่ือมีการกอสรางระบบระบายนํ้าเพื่อบรรเทา
ปญหาน้ําทวมแลว เพื่อลดความเส่ียงจากความเสียหาย เม่ือเกิดน้ําทวม จึงตองดําเนินการ “บริหารจัดการปญหา
น้ําทวม”  
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การบริหารจดัการปญหานํ้าทวมพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนัง 
 

 ๑. บทนํา 
พื้นท่ีลุมน้ําปากพนังเปนแหลงเกษตรกรรมท่ีสําคัญแหงหนึ่งของภาคใตพื้นท่ีทํานา กวา 

๕๐๐,๐๐๐ ไร สวนใหญเปนพื้นท่ีนาในท่ีลุม มักจะประสบปญหาน้ําทวมเปนประจําทุกป กอใหเกิดความ
เดือดรอน สูญเสียท้ังในดานเศรษฐกิจ และชีวิตความเปนอยูของประชาชน เม่ือทรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ํา 
สูญเสียความสมดุล ความเส่ียงตอภัยธรรมชาตินับวันยิ่งเพิ่มมากข้ึน 

เม่ือเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๑ เกิดอุทกภัยคร้ังใหญในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง ทําใหประชาชนไดรับ
ความเดือดรอน และทรัพยสินเสียหายเปนจํานวนมาก ตลอดจนสงผลกระทบเสียหายแกส่ิงแวดลอมดวย 
หลังจากนั้นไดมีการพิจารณาแนวทางในการฟนฟูพัฒนาพื้นท่ีและแกไขปองกันมิใหปญหาเกิดข้ึนอีก 

การพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังในลําดับตอมาเกิดโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ซ่ึงเปนการพิจารณาแนวทางแกไขปญหาท้ังระบบลุมน้ํา นอกจากการดําเนินการ
พัฒนา โดยวัตถุประสงคหลักของโครงการ คือ เพื่อปองกันการรุกตัวของน้ําเค็มในแมน้ําปากพนัง พัฒนาให
เปนแหลงน้ําจืด บรรเทาปญหาความขาดแคลนนํ้าสําหรับอุปโภคบริโภค การเกษตรและอ่ืนๆ แลว 
วัตถุประสงครอง เพื่อบรรเทาอุทกภัยท้ังในพื้นท่ีการเกษตรและในบริเวณชุมชนใหมีประสิทธิภาพสูงดวย  

 

 ๒. ลักษณะทั่วไปของพื้นที่ 
 

๒.๑ สภาพภูมิประเทศ  ดานตะวันตกเปนแนวเขาทอดยาวเหนือ-ใต เกือบขนานกับแนวชายฝงดาน
ตะวันออก เชิงเขาลงไปเปนพื้นท่ีควน ถัดลงไปเปนพื้นท่ีราบลาด
เทสูแมน้ําปากพนัง สวนท่ีริมฝงแมน้ําปากพนัง จรด
สันทรายริมทะเล เปนพื้นท่ีราบลุม แมน้ํา
ปากพนังเปนลําน้ําสายหลัก 
ทิศทางน้ําไหล
จากทิศใต
ไปทางทิศ
เหนือ ไหล
ผาน อําเภอชะ
อวด อําเภอเชียรใหญ 
และอําเภอปากพนัง  ลงสู
อาวปากพนัง ความยาวกวา ๑๐๐ 
กิโลเมตร ทองน้ําบริเวณท่ีผานอําเภอ
เชียรใหญซ่ึงอยูชวงกลางของลําน้ํา มีความลึกมากท่ีสุด รูปตัดลําน้ําจึงมีลักษณะเสมือนกนกะทะ สวนพื้นดิน
ริมฝงแมน้ํามีระดับ ใกลเคียงระดับน้ําทะเลปานกลาง คือ ประมาณ +๐.๐๐๐ ถึง +๑.๐๐๐ เมตร-รทก. 



 ๒ 

จากลักษณะภูมิประเทศ แมน้ําปากพนังตอนตนน้ํา ไดกอสรางอางเก็บน้ําหวยน้ําใส ความจุท่ีระดับเก็บ
กัก ปริมาณ ๘๐ ลานลูกบาศกเมตร รองรับน้ําจากแหลงตนน้ํา ไวแลว ลุมน้ําตางๆทางตนน้ํา เชน ลุมน้ําคลองถํ้า
พระ ลุมน้ําคลองลาไม ลุมน้ําคลองโคกยาง ระบายน้ําลงสูแมน้ําปากพนัง และลุมน้ําคลองเสาธง บางสวน
ระบายสูแมน้ําปากพนังดวยเชนกัน  

 

๒.๒ สภาพภูมิอากาศ   โดยท่ัวไปไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงพัดผานบริเวณ
อาวไทยและมีรองมรสุมพาดผานในชวงเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน ธันวาคม กอใหเกิดปริมาณฝนสวนใหญใน
พื้นที่ในชวงนี้ ประมาณรอยละ ๖๐ ของปริมาณฝนเฉล่ียท้ังป (ประมาณ ๒,๒๐๐ มม/ป) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๓ สภาพทางอุทกวิทยาและสมุทรศาสตร   สภาพน้ําในแมน้ําปากพนังจะมีปริมาณน้ําไหลมากใน

ระหวางเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ซ่ึงเปนชวงท่ีมีฝนตกหนักภายในเขตลุมน้ํา สวนสภาพทางสมุทรศาสตรท่ี
สําคัญ ของลุมน้ําปากพนัง คือ สาเหตุท่ีน้ําทะเลหนุนสูง ในชวงท่ีมีฝนตกหนัก ทําใหมีปญหาตอการระบายน้ํา
ออกสูทะเล โดยท่ีการขึ้น – ลง ของระดับน้ําในทะเล เปนประจําทุกวัน และการข้ึน – ลง ของนํ้าทะเลบริเวณ
ปากน้ํามีลักษณะเปนแบบน้ําผสม (Mixed Tide) คือมีท้ังน้ําคูและนํ้าเดี่ยว ผสมกัน พิสัย (Range)  ในชวงน้ําตาย
มีคาประมาณ ๐.๗๐ เมตร และในชวงน้ําเกิดมีคาประมาณ ๑.๑๐ เมตร ขอมูลการศึกษาวิเคราะหท่ีปากพนัง 
ระดับน้ําสูงสุด ๑.๔๔ เมตร.รทก. ต่ําสุด -๑.๒๓ เมตร.รทก. 

๒.๔ สภาพน้ําทวม    สภาพน้ําทวมและความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในแตละพื้นท่ีมีความแตกตางกัน ข้ึนกับ
ระดับน้ําทวม ระยะเวลาท่ีน้ําทวม และสภาพการพัฒนาพื้นท่ี สําหรับสาเหตุของการเกิดน้ําทวมในพื้นท่ีลุมน้ํา
ปากพนังพอสรุปไดดังนี้ 
๑) เกิดจากปริมาณนํ้าท่ีไหลมาจากตนน้ําของแมน้ําปากพนัง และลําน้ําสาขามีมากเนื่องจาก ฝนตกลงมามาก 

 เกิดจากระดับน้ําทะเลขึ้นสูง การระบายนํ้าออกไปไดนอย หรือ ประสิทธิภาพในการระบายตํ่า  ๒)
 ๓) เกิดจากการกักเก็บน้ําของพื้นท่ีน้ําทวมริมฝงแมน้ํา มีขนาดกวางใหญมากเม่ือปริมาณนํ้าท่ีขังอยูยังระบาย

ออกไมหมด และมีพายุฝนลูกใหมเขามาเสริมทําใหเกิดสภาวะน้ําทวมมากข้ึน  
๔) เกิดจากการพัฒนาระบบการคมนาคม ท้ังถนนและทางรถไฟ ทําใหกีดขวางการไหลของน้ําในท่ีราบลุม

น้ําทวม อาทิ เชน ถนนสาย ๔๐๑๗ (ปากพนัง-หัวไทร) ตัดขนานไปตามแนวชายฝงทะเลดานตะวันออก 
และถนนสาย ๔๐๑๓ (นคร-ปากพนัง) แนวถนนท้ังสองสกัดกั้นการไหลของน้ําหลากไมใหออกทะเล 
นอกจากนี้ ถนนสาย ๔๑๕๑ (เชียรใหญ-ชะอวด) เปนแนวกีดขวางการไหลของน้ําจากคลองฆอง และ
คลองถํ้าพระ  



 ๔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 ๕ 

 ๓. ระบบระบายนํ้าแกไขปญหานํ้าทวม 
การพัฒนาลุมน้ําปากพนัง นอกจากเพื่อการแกไขปญหาเร่ือง แหลงน้ําใหมีน้ําเพียงพอแลว ยังเพ่ือการ

แกไขปญหานํ้าทวมดวย เม่ือการกอสรางโครงการแลวเสร็จ องคประกอบของระบบการระบายนํ้าของพื้นท่ีลุม
น้ําปากพนัง สามารถแจกแจงไดดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓.๑ การระบายนํ้าออกสูอาวปากพนัง 
๓.๑.๑ ประตูระบายนํ้าอุทกวิภาชประสิทธิ 
 ควบคุมบังคับน้ําแมน้ําปากพนัง สามารถระบายนํ้าสูงสุด ๑,๔๓๐ ลูกบาศกเมตร/วินาที 
๓.๑.๒ ประตูระบายนํ้า ๔ แหง (บางจาก,เปยะ,บางลึก,สุขุม) 
 ควบคุมบังคับน้ําในคลองตางๆ เพื่อระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ีฝงซายแมน้ําปากพนัง 

ประตูระบายนํ้าคลองบางจาก  สามารถระบายนํ้าสูงสุด   ๑๐๐  ลูกบาศกเมตร/วินาที − 

ประตูระบายนํ้าคลองเปยะ  สามารถระบายนํ้าสูงสุด    ๒๐  ลูกบาศกเมตร/วินาที − 

ประตูระบายนํ้าคลองบางลึก  สามารถระบายนํ้าสูงสุด    ๒๐  ลูกบาศกเมตร/วินาที − 

ประตูระบายนํ้าคลองสุขุม  สามารถระบายนํ้าสูงสุด    ๖๐   ลูกบาศกเมตร/วินาที − 

   รวม ๔ แหง สามารถระบายนํ้าสูงสุด  ๒๐๐ ลูกบาศกเมตร/วินาที 
 



 ๖ 

 ๓.๒ การระบายนํ้าออกสูทะเลดานตะวันออก (อาวไทย) 
๓.๒.๑ ประตูระบายนํ้าแพรกเมือง 

ควบคุมบังคับน้ําคลองชะอวด-แพรกเมือง  สามารถระบายนํ้าสูงสุด ๕๔๐ ลูกบาศกเมตร/วินาที 
๓.๒.๒ ประตูระบายนํ้าเสือหึง 

ควบคุมบังคับน้ําคลองปากพนัง สามารถระบายนํ้าสูงสุด ๓๕๐ ลูกบาศกเมตร/วินาที 
๓.๒.๓ ประตูระบายนํ้าทาพญา 

ควบคุมบังคับน้ําคลองทาพญา สามารถระบายนํ้าสูงสุด ๑๓๐ ลูกบาศกเมตร/วินาที 
๓.๒.๔ ประตูระบายนํ้าฉุกเฉิน 

ควบคุมบังคับน้ําคลองฉุกเฉิน สามารถระบายนํ้าสูงสุด ๒๑๐ ลูกบาศกเมตร/วินาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗ 

๔. การบริหารจัดการน้ําลุมน้ําปากพนังในชวงฤดูฝนชุก ป ๒๕๕๐ 
ตามท่ีไดกําหนดแนวทางดําเนินการบริหารจัดการน้ําแบบผสมผสาน ในลุมน้ําปากพนัง โดยการ

ควบคุมบังคับน้ําท่ีประตูระบายนํ้าอุทกวิภาชประสิทธิ ใหเกิดประโยชนทางดานเศรษฐกิจของพื้นท่ี และบังคับ
ถึง การพัฒนาและรักษาส่ิงแวดลอม ตลอดจนการบรรเทาอุทกภัยในพื้นท่ีไมกอใหเกิดความเดือดรอน สูญเสีย
ท้ังดาน เศรษฐกิจและชีวิตความเปนอยูของประชาชน ซ่ึงพิจารณาสภาพภูมิอากาศและสภาพการใชประโยชน
ทางการเกษตร อุปโภค-บริโภค ในการดําเนินการบริการจัดการ  

สําหรับการบริหารจัดการนํ้าลุมน้ําปากพนัง ตลอดชวงของความตองการใชน้ําจืดเพ่ือการเกษตร 
อุปโภค-บริโภค ในป ๒๕๕๐ นี้ สามารถกักเก็บน้ําจืดไวใชอยางพอเพียงไมขาดแคลน เม่ือความตองการใชน้ํา
จืดเบาบางลง ประกอบกับเขาสูชวงฤดูมรสุมพาดผานพื้นท่ี จึงไดปรับการบริหารจัดการใหสอดคลองกับสภาพ
ภูมิอากาศ  

๔.๑ การบริหารจัดการเพื่อฟนฟูนิเวศแหลงน้ํา 
 

เม่ือมีฝนตกในพ้ืนท่ีตอเนื่อง และน้ําเหนือไหลจากตนน้ํา โดยเฉพาะตนแมน้ําปากพนัง มีปริมาณ
การไหลมากพอท่ีจะผลักยันน้ําเค็มไมใหรุกลํ้าลึกเขาไปในลําน้ํามากเกินไป ก็จะดําเนินการเปดประตูระบายนํ้า
อุทกวิภาชประสิทธิ ใหการไหลของน้ําในแมน้ําปากพนัง เปนไปตามธรรมชาติ แตมีการสํารวจขอมูลคุณภาพ
น้ํา เพื่อเฝาระวังไมใหเกิดผลกระทบ 

วันท่ี ๔  พฤศจิกายน ๓๕๕๐ เร่ิมดําเนินการจัดการประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ เพื่อเปด
ประตูระบายนํ้าท้ัง ๑๐ ชอง โดยการควบคุมบังคับประตูระบายนํ้า ดําเนินไปตามข้ันตอน ดังนี้  

 

– ในชวงแรก ควบคุมบังคับน้ํา ท่ีประตูระบายน้ําบานคู ท้ัง ๔ ชอง โดยลดระดับบานบนเพ่ือปรับ
สภาพน้ําเหนือ-ทาย โดยเฉพาะคาความเค็มท่ีแตกตาง คอยๆผสมผสานกันไมเกิดการเปล่ียนแปลง
อยางทันทีทันใด 

– เม่ือสามารถปรับสภาพน้ําไมใหเกิดผลกระทบตางๆ ตามมา เชนน้ําเสีย ดานทายน้ํา ตะกอนทอง
น้ําฟุงกระจาย เปนตน 

– กรณีท่ีมีเหตุการณ เชน ปริมาณน้ําทางตนน้ํา มีมาก หรือน้ําเปรียวแพรกระจายออกจากพื้นท่ีพรุ 
จะดําเนินการควบคุมบังคับน้ําท่ีประตูระบายนํ้าตางๆ ตามบทบาทหนาท่ีของประตูระบายนํ้านั้นๆ  

 

การดําเนินการตามวัตถุประสงคดังกลาวขางตน ไดติดตามและประเมินสถานการณเบ้ืองตน ไมมี
เหตุการณท่ีสงผลกระทบโดยรวม แตเม่ือเกิดสถานการณฝนท้ิงชวง และขอมูลแนวโนมความเค็มรุกตัวเขาไป
ทางเหนือน้ํามากข้ึน จึงไดยุติการดําเนินการเม่ือ วันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยปดบานระบายนํ้าท้ัง ๑๐ ชอง 
ของประตูระบายนํ้าอุทกวิภาชประสิทธิ ดําเนินการควบคุมบังคับน้ําตามเหตุการณและสถานการณ  

 

๔.๒ การบริหารจัดการเพื่อการระบายน้ํา 
 

หลังการยุติการบริหารจัดการเพ่ือฟนฟูนิเวศแหลงน้ํา สภาพภูมิอากาศบริเวณพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง 
ซ่ึงมีรองมรสุมพาดผาน และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีกําลังแรงในชวงนี้ อาจทําใหเกิดฝนตกชุก 
ปริมาณนํ้าไหลหลากมาก ประกอบกับเปนชวงท่ีน้ําทะเลหนุนสูง การบริหารจัดการลุมน้ําปากพนัง จึงเนนการ



 ๘ 

อยางไรก็ตาม เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิของการบรรเทาปญหาน้ําทวมพื้นท่ี การดําเนินการเตรียมรับ
สถานการณนอกจากมองภาพรวมการระบายนํ้าออกสูทะเลแลว จะตองพิจารณาการระบายนํ้าอกจากพื้นท่ีดวย  

 

๕ การบริหารจัดการปญหานํ้าทวมพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง  
  

จากสาเหตุของการเกิดน้ําทวมพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง ความเส่ียงจากสภาพภูมิอากาศท่ีฝนตกลงมา
มากหรือเกิดพายุฝนติดตอกัน ทําใหปริมาณนํ้าท่ีไหลจากตนน้ํามีมาก เม่ือความสามารถ การระบายนํ้าในแมน้ํา
ปากพนัง ออกสูทะเลไดนอยกวาปริมาณนํ้าหลากจากตนน้ําและเกิดสะสมกักเก็บน้ําของพื้นท่ีน้ําทวม ทําใหเกิด
สภาวะน้ําทวมมากเปนระยะเวลานานนั้น การจัดการระบายนํ้าของโครงการสามารถบรรเทาปญหาน้ําทวมจาก
เหตุปจจัยดังกลาวนี้ได ซ่ึงเปนท่ีประจักษไดจากชวงฤดูฝนชุก เม่ือปลายป ๒๕๔๘  

สําหรับสภาวะน้ําลนตล่ิง เม่ือน้ําทะเลหนุนสูง ดานทายประตูระบายนํ้าอุทกวิภาชประสิทธิ ท่ีเปน
ผลกระทบ การจัดการประตูระบายน้ําคลองลัด สามารถบรรเทาปญหาไมเกิดความเดือดรอนตอชีวิตความ
เปนอยูของประชาชน ไดแลวเชนกัน 

อยางไรก็ตามสาเหตุจากการพัฒนาระบบการคมนาคม หรือการพัฒนาดานตางๆ ของพ้ืนท่ียังคง
เปนปจจัยเส่ียงของการเกิดน้ําทวมขังในพื้นท่ี ฉะนั้นเพื่อบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคของโครงการ คือ การ
บรรเทาอุทกภัยท้ังในพ้ืนท่ีการเกษตรและชุมชนใหมีประสิทธิภาพสูงไมกอใหเกิดความเดือดรอน สูญเสียท้ัง
ในดานเศรษฐกิจ และชีวิตความเปนอยูของประชาชน จึงตองพิจารณาการแกไขปญหาน้ําทวมอยางเปนระบบ 

 

๕.๑ แนวทางการบริหารจัดการปญหานํ้าทวม 
 

๕.๑.๑ การจัดตั้งศูนยบริหารจัดการปญหานํ้าทวม  เนื่องจากพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังมีขอบเขตกวาง
ใหญ หนวยงานของกรมชลประทานเขาไปดูแลรับผิดชอบพื้นท่ี ๒ หนวยงานคือ ทางลุมน้ําตอนบนและลุมน้ํา
ตอนลาง ฉะนั้นการแกไขปญหาน้ําทวมจําเปนตองมีการรวมศูนย เพื่อการประเมินสถานการณในภาพรวม 
สามารถแกไขปญหาไดทันทวงที ปจจุบันจัดต้ังเปนศูนยประสานและติดตามสถานการณน้ํา  สํานัก
ชลประทานท่ี ๑๕  

๕.๑.๒ การบริหารจัดการน้ําในแมน้ําปากพนัง  แมน้ําปากพนังเปนแมน้ําสายหลักของลุมน้ํา เปน
แหลงรวมน้ําท่ีจะระบายออกสูทะเล จากการพัฒนาเพื่อแกไขปญหาน้ําทวม  มีการปรับปรุงลําน้ํา ขุดลอกขยาย
คลองธรรมชาติและขุดลอกคลองใหม เพ่ือผันน้ําจากแมน้ําปากพนังในฤดูน้ําหลากใหไหลออกสูทะเลดานทิศ
ตะวันออกใหเร็วยิ่งข้ึน โดยการกอสรางอาคารประตูระบายน้ําปดปากคลองเพื่อการควบคุมบังคับน้ํา ให
สามารถระบายน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในชวงน้ําทะเลลง ท้ังนี้การจัดการน้ําเพ่ือการระบายตาม
ประตูระบายนํ้าตางๆ ข้ึนอยูกับสถานการณน้ําบริเวณจุดนั้นๆ เชน ถาปริมาณนํ้าทางตนน้ําจากลุมน้ําคลองไม
เสียบ ลุมน้ําคลองถํ้าพระ ลุมน้ําคลองลาไม และลุมน้ําคลองโคกยางระบายลงสูแมน้ําปากพนังมีปริมาณมาก จะ
ทําการผันน้ําออกสูทะเล ทางคลองชะอวด-แพรกเมือง หากมีปริมาณลนเหลือก็จะผันน้ําตามคลองระบายนํ้า



 ๙ 

สําหรับการดําเนินการจัดการอาคารชลประทานตางๆ แบงงานความรับผิดชอบดังนี้  
ลุมน้ําตอนบน  
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลุมน้ําปากพนังตอนบน จัดการนํ้าทางตนแมน้ําปากพนังโดยการ

จัดการอางเก็บน้ําหวยน้ําใส ใหสามารถรองรับน้ําทางตนน้ํา ไมปลอยระบายหรือปลอยใหไหลลนระบายลง
แมน้ําปากพนัง ขณะเกิดสาถานการณน้ําทวม สําหรับลุมน้ํายอยท่ียังไมมีการกอสรางอางเก็บน้ําท่ีประตูระบาย
น้ําหลากจากตนน้ําไหลลงแมน้ําปากพนังมีมาก การควบคุมบังคับการระบายนํ้าท่ีประตูระบายนํ้าแพรกเมือง
ตามจังหวะการข้ึน - ลงของน้ําทะเลใหเกิดประสิทธิภาพ เพ่ือผันปริมาตรน้ําทวมออกสูทะเลไมใหลงสูลุมน้ํา
ตอนลาง  

ลุมน้ําตอนลาง 
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลุมน้ําปากพนังตอนลาง จัดการประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ

ใหปริมาตรกักเก็บน้ําในแมน้ําปากพนัง ไมกอใหเกิดสภาวะน้ําลนตล่ิง ในสถานการณปกติ ควบคุมบังคับการ
ระบายน้ําตามสําน้ําเดิม (แมน้ําปากพนัง) เม่ือเขาสูภาวะวิกฤต จึงควบคุมบังคับการระบายน้ําตามอาคาร
องคประกอบของระบบระบายนํ้าทางดานตะวันออกชวยเสริมการระบายออกสูทะเล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๑.๓ การระบายน้ําทวมขังในพื้นท่ี  บริเวณพ้ืนท่ีฝงซายแมน้ําปากพนังเปนพื้นท่ีลุมลาดเทจาก
เชิงเขา จึงเปนพื้นท่ีรับน้ํากอนไหลลงสูแมน้ําปากพนัง ปริมาณน้ําบางสวนจากลุมน้ําคลองเสาธง ไหลผานเขา
มา การระบายนํ้าในพื้นท่ีสูคลองตางๆ ซ่ึงมีโครงขายเปนใยแมงมุม ลงสูคลองสายหลัก เชนคลองเชียรใหญ 
คลองบางไทร ระบายลงแมน้ําปากพนัง และคลองบางจาก คลองเปยะ คลองบางลึก คลองสุขุม สูทะเลอาวปาก
พนังโดย ตรง การจัดการระบายนํ้าตามคลองสายหลักดังกลาว มีอาคารบังคับน้ําปากคลองซ่ึงอยูในความดูแล
รับผิดชอบของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลุมน้ําปากพนังตอนลาง  



 ๑๐ 

๕.๑.๔ การมีสวนรวมของทองถ่ิน ในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง มีเขตปกครองทองถ่ินหลายแหงซ่ึง
ลักษณะภูมิประเทศ ความหนาแนน และการพัฒนาตางๆ ไมเหมือนกันฉะนั้นทองถ่ิน จะรูปญหาของพ้ืนท่ี
รับผิดชอบไดดี การมีสวนรวมของทองถ่ิน เพื่อรับทราบปญหา ชวยตัดสินใจและยอมรับ โดยแตละทองถ่ินได
จัดทําแผนท่ีแสดงพื้นที่เส่ียงตอการเกิดน้ําทวม และเม่ือเกิดเหตุการณ มีความรวมมือกันนอกจากนี้หนวยงานท่ี
เกี่ยวของกับการพัฒนาหรือการใหความชวยเหลือตองมีความรวมมือดวยเชนกัน การสรางกระบวนการ และ
การประสานงานกองอํานวยการโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมนาปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปน
แกนกลางในการดําเนินงาน  

๕.๑.๕ การจัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) นอกจากมีเคร่ืองมือ
เทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรและอิเลคทรอนิกส เพื่อการประมวลผล ชวยตัดสินใจแลว ระบบฐานขอมูล 
สารสนเทศภูมิศาสตร เปนส่ิงจําเปนเพื่อชวยการตัดสินใจ ท้ังชวงการวางแผนและการผจญตอเหตุการณ การ
พัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง มีการดําเนินการจัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรดานตางๆ ไวแลว โดย
กองอํานวยการโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฉะนั้นจึงตองพัฒนาใหเปน
ปจจุบันและทันสมัยจะชวยสนับสนุนการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพ 

 

๕.๒ แผนปฏิบัติการบรรเทาปญหานํ้าทวม  
จากลักษณะท่ัวไปของพื้นท่ีท่ีกลาวขางตน แมวาความรูทางดานวิทยาศาสตรสามารถคํานวณ

ปริมาณนํ้าทวมไดอยางดี แตก็ไมสามารถแปลงความรูไปใชเพ่ือการจัดการหรือจํากัดขอบเขตปริมาณนํ้าทวม
ใหเปนท่ียอมรับได ดวยเงื่อนไขการเปล่ียนแปลงของเหตุปจจัยดานตางๆ ไมแนนอนคงท่ี ฉะนั้นจึงตองพัฒนา
วิธีการ เพ่ือเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการปญหานํ้าทวม ใหเกิดประสิทธิภาพสูงข้ึน การทําแผนพื้นท่ี
เส่ียงตอการเกิดน้ําทวม ท้ังลุมน้ํา โดยใชองคประกอบความรู ขอมูลจากทองถ่ิน การสนับสนุนและการยอมรับ 
ใหเกิดความรวมมือ ชวยลดอัตราเส่ียงการเกิดน้ําทวม 
 

๕.๒.๑ การบริหารจัดการกอนเกิดน้ําทวม   เปนการเตรียมการปองกัน แกไขปญหาและฟนฟู
หลังน้ําทวม 

− จัดทําแผนพื้นท่ีเส่ียงตอการเกิดน้ําทวม ท้ังลุมน้ํา โดยใชองคประกอบความรู ขอมูลจาก
ทองถ่ิน การสนับสนุนและการยอมรับ ใหเกิดความรวมมือชวยลดอัตราเส่ียงจากความ
เสียหาย เม่ือเกิดน้ําทวม 

− กําหนดผูมีอํานาจตัดสินใจ  เพื่อดูแลบริหารจัดการตามแผน ท่ีจัดทําข้ึนเม่ือเกิดเหตุการณ
สามารถตัดสินใจดวนภายใตขอมูลท่ีถูกตอง  

− เตรียมการปองกันโดยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําในคลองสาขาตางๆเชน การขุด
ลอกคลอง และการกําจัดวัชพืช ตลอดจนเตรียมวัสดุอุปกรณเพื่อการทําคันกั้นน้ําช่ัวคราว 

− เตรียมความพรอมของอาคารบังคับน้ํา เคร่ืองจักรเคร่ืองมือ ใหพรอมใชงานตลอดเวลา 
− สํารวจพื้นท่ี ท่ียังทําการเกษตรอยู เพื่อทราบขอบเขตพ้ืนท่ี ท่ีอาจไดรับผลกระทบ 

สามารถดําเนินการชวยเหลือฟนฟูหลังน้ําลดไดรวดเร็วทันเวลา 



 ๑๑ 

๕.๒.๒ การบริหารจัดการขณะน้ําทวม   เปนการดาํเนินการแกไขปญหาน้ําทวมท่ีเกิดข้ึน  
สภาพอากาศและสภาวการณตางๆ ท่ีเปล่ียนแปลง มีผลตอการเกิดปญหานํ้าทวมทุกขณะ 

การดําเนินการจึงตองรวดเร็วทันเหตุการณ คือ  
ทําการวิเคราะหขอมูลปจจุบัน ประกอบการพิจารณากับแผน เตรียมการเพื่อการตัดสินใจ
ท่ีรอบคอบรวดเร็วภายใตขอมูลท่ีถูกตองของผูมีอํานาจตัดสินใจ 

− 

ปฏิบัติการผันน้ําออกจากพื้นท่ีหรือระบายน้ําออกสูทะเล ตามการส่ังการท่ีชัดเจน และ
การประสานขอมูลท่ีดี ดวยความรวดเร็ว  

− 

จัดทํารายงานขอมูลเกี่ยวกับน้ําทวมทุกอยาง ท้ังการเตือนภัย สภาพน้ําทวม และขนาดนํ้า
ทวม สูสาธารณะท่ีรวดเร็ว ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ  

− 

การผันน้ําออกจากพื้นท่ีหรือการระบายน้ําออกสูทะเลตองตัดสินใจรวดเร็ว แมนยํา 
ภายใตการประสานขอมูลท่ีดี 

− 

การรายงานขอมูลเกี่ยวกับน้ําทวมทุกอยาง ท้ังการเตือนภัย สภาพน้ําทวม และขนาดนํ้า
ทวมสูสาธารณะอยางรวดเร็ว ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

− 

 

 ๖. การประเมินผลการดําเนินงาน 
การดําเนินการบริหารจัดการปญหาน้ําทวมลุมน้ําปากพนัง ถือปฏิบัติทุกป ตั้งแตเร่ิมตนถึงส้ินสุด

ฤดูฝน แตละปลักษณะน้ําทวมไมเหมือนกัน ฉะนั้นเม่ือส้ินสุดฤดูฝน หรือส้ินสุดการบริหารจัดการแลว จึงตอง
ดําเนินการรวบรวมจัดทํารายงานการประเมินผลดําเนินงาน เพื่อสรุปผลการปฏิบัติ และผลลัพทหรือผลกระทบ
ท่ีเกิดขึ้น เพื่อการวางแผนปรับปรุงการบริหารจัดการตอไป 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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