การพัฒนาป่ าไม้ และระบบนิเวศน์ ป่าพรุในพืน้ ทีล่ ่มุ นํา้ ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มนํ้าปากพนัง อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครศรี ธรรมราช
เ ป็ น โ ค ร ง ก า ร ต า ม แ น ว พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ ข อ ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ครอบคลุมพื้นที่ 10
อํา เภอ ของจัง หวัด นครศรี ธรรมราช รวมทั้ง
บางส่ วนของจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา รวม
พื้นที่ประมาณ 1,900,000 ไร่ มีจาํ นวนประชากร
ราว 600,000 คน แต่เดิมลุ่มนํ้าปากพนังเป็ นแหล่ง
“ อู่ ข้ า วอู่ นํ้ า ” สํ า คั ญ แห่ งหนึ่ งในภาคใต้
หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง ได้เล็งเห็ นความสําคัญใน
การสงวน อนุ รักษ์ และฟื้ นฟูสภาพนิ เวศน์ป่าไม้
ในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มนํ้าปากพนัง เพื่อสนอง
พระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จึงน้อม
นําแนวพระราชดําริ ดา้ นการพัฒนาและการจัดการ
ทรัพยากรป่ าไม้และสิ่ งแวดล้อม มาใช้เป็ นแนวทางการจัดทําโครงการพัฒนาป่ าไม้ในพื้นที่ลุ่มนํ้าปากพนัง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เชิงบูรณาการ
พื้นที่ป่าพรุ ในเขตโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มนํ้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พรุ ควนเคร็ ง เป็ น
พื้นที่ที่มีความสัมพันธ์กบั ระบบนิเวศของลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลาและลุ่มนํ้าปากพนัง โดยพื้นที่พรุ ควนเคร็ ง
เป็ นเสมือนจุดรับนํ้า แหล่งกรองตะกอน (ด้วยป่ าธรรมชาติ) ของนํ้าที่ไหลหลากมาจากเทือกเขาบรรทัดทาง
ทิศตะวันตกของลุ่มนํ้าปากพนัง ห่างออกไปประมาณ 50 กิโลเมตร ซึ่งเป็ นแหล่งต้นนํ้าแห่ งหนึ่งของป่ าพรุ
รวมกับนํ้าจากเขตภูเขาในอําเภอร่ อนพิบูลย์และ อําเภอชะอวด ก่อนที่น้ าํ จะระบายลงสู่ทะเลน้อย ไปออก
ทะเลสาบสงขลาทางตอนใต้ของลุ่มนํ้าปากพนัง และระบายออก คลองควนที่เชื่อมต่อกับแม่น้ าํ ปากพนัง
และคลองแดนที่ไหลออกอ่าวไทย ป่ าพรุ เคร็ ง โดยทัว่ ไปมักเรี ยกกันว่า “ ป่ าพรุ ควนเคร็ ง ” เป็ นพรุ ขนาด
ใหญ่แห่งหนึ่งของภาคใต้ รองจากพรุ โต๊ะแดง ในจังหวัดนราธิวาส มีพ้นื ที่รวมทั้งหมดประมาณ 223,320 ไร่
ครอบคลุมพื้นที่เขตรอยต่อของ 3 จังหวัด คือ จังหวัดนครศรี ธรรมราช พัทลุง และสงขลา โดยเป็ นพื้นที่คาบ
เกี่ยวระหว่างลุ่มนํ้าปากพนังและลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ซึ่งจะติดต่อกับทะเลน้อยตอนบน ครอบคลุมพื้นที่ 5
อําเภอ 12 ตําบล 33 หมู่บา้ น มีประชากรอาศัยอยูร่ อบพรุ และในพรุ ประมาณ 23,000 คน ซึ่งสามารถจําแนก
พื้นที่ป่าพรุ ในเขตโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มนํ้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครศรี ธรรมราช
เนื้อที่ประมาณ 223,320 ไร่ ประกอบด้วย

1. ป่ าสงวนแห่ งชาติ ป่ าบ้ านกุมแป ป่ าบ้ านในลุ่ม และป่ าพรุควนเคร็ง ตําบลบ้านตูลตําบลเคร็ ง ตําบล
ชะอวด อําเภอชะอวด, ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เนื้อที่ประมาณ 54,221 ไร่
2. ป่ าสงวนแห่ งชาติ ป่ าดอนทรายและป่ ากลอง ตําบลควนพัง อําเภอร่ อนพิบูลย์, ตําบลสวนหลวง
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เนื้อที่ประมาณ 52,987 ไร่
3. ป่ าสงวนแห่ งชาติ ป่ าคลองค็อง ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ, ตําบลแม่เจ้าอยูห่ วั อําเภอ
เชียรใหญ่ เนื้อที่ประมาณ 29,949 ไร่
4. ป่ าสงวนแห่ งชาติ ป่ าท่ าช้ างข้ าม ตําบลการะเกด ตําบลเขาพระบาท อําเภอเชียรใหญ่ เนื้อที่
ประมาณ 28,668 ไร่
5. ป่ าไม้ ถาวรตามมติ ครม. 14 พฤศจิกายน 2504 และ 23 มกราคม 2516 (ป่ าหมายเลข102 แปลง1)
เนื้อที่ประมาณ 57495 ไร่ (อยูใ่ นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย)
จากการที่ในป่ าพรุ และบริ เวณพื้นที่โดยรอบป่ าพรุ มี
เกษตรกรอาศัยและทําการเกษตรอยูเ่ ดิม ซึ่ งมีความต้องการ
ใช้น้ าํ ในแต่ละช่วงเวลาแตกต่างกันไป จึงมีความพยายาม
ระบายนํ้าออกจากพรุ ทําให้น้ าํ ในพรุ แห้ง ก่อให้เกิดความ
เสี ยหายกับระบบนิเวศ ในป่ าพรุ เป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะมี
การเผาทําลายป่ าพรุ เพื่อให้มีสภาพเป็ นป่ าเสื่ อมโทรม เมื่อ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
“ทรงมีพระราชดําริให้ พจิ ารณาดําเนินการควบคุมระดับนํา้
ในพรุควนเคร็ง และพรุต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงให้ อยู่ในระดับที่
เหมาะสมเพือ่ ไม่ ให้ เกิดไฟไหม้ พรุ ”
จากพระราชดําริ ดงั กล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้นอ้ มนําพระราชดําริ มาดําเนินการตามแผนงาน
ดําเนิ นการพัฒนาระบบชลประทานครอบคลุม
พื้นที่ 521,000 ไร่ แบ่งเขตนํ้าจืด-นํ้าเค็ม โดยคันแบ่ง
เขต ระยะทาง 91.50 กิโลเมตร บรรเทานํ้าท่วม ป้ องกัน
นํ้าเค็ม และเก็บกักนํ้าจืดเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริ โภค
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ รวมทั้งพัฒนาส่ งเสริ มอาชีพประชาชน
และติดตามสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่ควบคู่กนั ไปอย่างต่อเนื่อง ส่ งผลให้ราษฎรประกอบอาชีพอย่างมัน่ คง ทั้งในส่ วนของพื้นที่
นํ้าจืดซึ่ งมีการปลูกผลไม้และเกษตรผสมผสาน ส่ วนพื้นที่น้ าํ เค็มมีการเลี้ยงกุง้ เลี้ยงปลา ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
และสามารถดํารงชีวติ อย่างเกื้อกูลกัน
นอกจากนีก้ รมชลประทานจึงได้ ก่อสร้ างคันป้ องกันนํา้ เปรี้ยวจากพรุ ควนเคร็ง บริ เวณพื้นที่ขอบป่ าพรุ เพื่อให้
สามารถเก็บกักระดับนํ้าในป่ าพรุ เพื่อไม่ให้แห้งป้ องกันปัญหา ไฟไหม้พรุ คิดเป็ นพื้นที่ผิวนํ้า ประมาณ 152.81 ตร.กม.

หรื อ 95,500 ไร่ ปริ มาณนํ้าเก็บกัก 76.4 ล้าน ลบ.ม. เพื่อเป็ นแหล่งนํ้าสํารองสําหรับราษฎรที่อาศัยบริ เวณใกล้เคียงใช้ในด้าน
การเกษตร อีกทั้งยังสามารถพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในอนาคต

สําหรับบริ เวณในพื้นที่
ป่ าพรุ กรมอุทยานแห่ งชาติ สั ตว์ ป่าและ
พันธุ์พชื ร่ วมกับ กรมป่ าไม้ ได้ดาํ เนิน
กิจกรรม จัดทําฝายชะลอนํ้าในพื้นที่ป่าพรุ
มากกว่า 250 ฝาย โครงการป้องกันไฟ

ป่ า และโครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการอนุ รกั ษ์ป่าต้นนํ้าและป่ า
พรุ

พืน้ ทีป่ ่ าสงวนแห่ งชาติ (ป่ าบก)
ในเขตโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มนํ้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เนื้อที่ป่าบกประมาณ 232,377 ไร่
1. ป่ าสงวนแห่ งชาติป่าช่องกะโสม ป่ าวังญวน ป่ าควนประ ป่ าช่องเขา ป่ าไร่ ใหญ่
ป่ าควนขี้แรดและป่ า
ปากอ่าว ท้องที่อาํ เภอจุฬาภรณ์ จํานวน 68,437 ไร่
2. ป่ าสงวนแห่ งชาติป่าคลองปากแพรก ท้องที่อาํ เภอร่ อนพิบูลย์ จํานวน 7,300 ไร่
3. ป่ าสงวนแห่ งชาติป่าเขาหลวง ท้องที่อาํ เภอลานสกา อําเภอร่ อนพิบูลย์ จํานวน 138,140 ไร่
4. ป่ าสงวนแห่ งชาติป่าควนแก้ว ป่ าคลองตม ป่ าทุ่งลานแซะ ท้องที่อาํ เภอชะอวด
จํานวน 14,263 ไร่
5. ป่ าสงวนแห่ งชาติป่าเขาพระบาท ท้องที่อาํ เภอหัวไทร จํานวน 1,525 ไร่
6. ป่ าสงวนแห่ งชาติป่าไสโตนและป่ าในตากท้องที่อาํ เภอร่ อนพิบูลย์ จํานวน 2,712 ไร่
7. ป่ าสงวนแห่ งชาติป่ายางงาม อําเภอชะอวด จํานวน 1,129 ไร่
8. ป่ าสงวนแห่ งชาติป่าเขาเชิงเขานา อําเภอร่ อนพิบูลย์ จํานวน 5,760ไร่

