
การพฒันาป่าไม้และระบบนิเวศน์ป่าพรุในพืน้ทีลุ่่มนํา้ปากพนังอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวดั
นครศรีธรรมราช  

  โครงการพฒันาพื้นท่ีลุ่มนํ้ าปากพนงั อนั
เน่ืองมาจากพระราชดาํริ  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
เ ป็ น โค ร งก า รต ามแนวพระ ร าชดํา ริ ข อ ง
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ครอบคลุมพื้นท่ี 10 
อําเภอ  ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  รวมทั้ ง
บางส่วนของจงัหวดัพทัลุงและจงัหวดัสงขลา รวม
พื้นท่ีประมาณ 1,900,000 ไร่ มีจาํนวนประชากร
ราว 600,000  คน แต่เดิมลุ่มนํ้ าปากพนงัเป็นแหล่ง 
“ อู่ ข้า ว อู่นํ้ า  ”  สํ าคัญแ ห่ งห น่ึ ง ในภาคใต ้  
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ไดเ้ล็งเห็นความสําคญัใน
การสงวน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูสภาพนิเวศน์ป่าไม ้
ในโครงการพฒันาพื้นท่ีลุ่มนํ้าปากพนงั เพื่อสนอง
พระราชดาํริพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั จึงนอ้ม
นาํแนวพระราชดาํริดา้นการพฒันาและการจดัการ

ทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้ม มาใชเ้ป็นแนวทางการจดัทาํโครงการพฒันาป่าไมใ้นพื้นท่ีลุ่มนํ้ าปากพนงั 
อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริเชิงบูรณาการ 
 พื้นท่ีป่าพรุในเขตโครงการพฒันาพื้นท่ีลุ่มนํ้าปากพนงัอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ พรุควนเคร็ง เป็น
พื้นท่ีท่ีมีความสมัพนัธ์กบัระบบนิเวศของลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลาและลุ่มนํ้าปากพนงั โดยพ้ืนท่ีพรุควนเคร็ง
เป็นเสมือนจุดรับนํ้า แหล่งกรองตะกอน (ดว้ยป่าธรรมชาติ) ของนํ้าท่ีไหลหลากมาจากเทือกเขาบรรทดัทาง
ทิศตะวนัตกของลุ่มนํ้าปากพนงั ห่างออกไปประมาณ 50 กิโลเมตร ซ่ึงเป็นแหล่งตน้นํ้าแห่งหน่ึงของป่าพรุ
รวมกบันํ้าจากเขตภูเขาในอาํเภอร่อนพิบูลยแ์ละ อาํเภอชะอวด ก่อนท่ีนํ้าจะระบายลงสู่ทะเลนอ้ย ไปออก
ทะเลสาบสงขลาทางตอนใตข้องลุ่มนํ้าปากพนงั และระบายออก คลองควนท่ีเช่ือมต่อกบัแม่นํ้าปากพนงั 
และคลองแดนท่ีไหลออกอ่าวไทย  ป่าพรุเคร็ง โดยทัว่ไปมกัเรียกกนัวา่ “ ป่าพรุควนเคร็ง ” เป็นพรุขนาด
ใหญ่แห่งหน่ึงของภาคใต ้รองจากพรุโตะ๊แดง ในจงัหวดันราธิวาส มีพื้นท่ีรวมทั้งหมดประมาณ 223,320 ไร่ 
ครอบคลุมพื้นท่ีเขตรอยต่อของ 3 จงัหวดั คือ จงัหวดันครศรีธรรมราช พทัลุง และสงขลา โดยเป็นพื้นท่ีคาบ
เก่ียวระหวา่งลุ่มนํ้าปากพนงัและลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ซ่ึงจะติดต่อกบัทะเลนอ้ยตอนบน ครอบคลุมพื้นท่ี 5 
อาํเภอ 12 ตาํบล 33 หมู่บา้น มีประชากรอาศยัอยูร่อบพรุและในพรุประมาณ 23,000 คน ซ่ึงสามารถจาํแนก
พื้นท่ีป่าพรุ ในเขตโครงการพฒันาพื้นท่ีลุ่มนํ้าปากพนงัอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ จงัหวดันครศรีธรรมราช 
เน้ือท่ีประมาณ 223,320 ไร่  ประกอบดว้ย 



1. ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านกมุแป ป่าบ้านในลุ่ม และป่าพรุควนเคร็ง ตาํบลบา้นตูลตาํบลเคร็ง   ตาํบล
ชะอวด   อาํเภอชะอวด,   ตาํบลสวนหลวง อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ  เน้ือท่ีประมาณ 54,221 ไร่ 

2. ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอนทรายและป่ากลอง  ตาํบลควนพงั อาํเภอร่อนพิบูลย,์ ตาํบลสวนหลวง 
อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ เน้ือท่ีประมาณ 52,987 ไร่ 

3. ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองคอ็ง ตาํบลสวนหลวง อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ, ตาํบลแม่เจา้อยูห่วั  อาํเภอ
เชียรใหญ่  เน้ือท่ีประมาณ 29,949 ไร่ 

4. ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าช้างข้าม ตาํบลการะเกด  ตาํบลเขาพระบาท  อาํเภอเชียรใหญ่ เน้ือท่ี
ประมาณ 28,668 ไร่ 

5. ป่าไม้ถาวรตามมติ ครม. 14 พฤศจิกายน 2504 และ 23 มกราคม 2516 (ป่าหมายเลข102 แปลง1) 
เน้ือท่ีประมาณ 57495 ไร่(อยูใ่นเขตหา้มล่าสตัวป่์าทะเลนอ้ย)  

 
 
จากการท่ีในป่าพรุและบริเวณพื้นท่ีโดยรอบป่าพรุ  มี
เกษตรกรอาศยัและทาํการเกษตรอยูเ่ดิม ซ่ึงมีความตอ้งการ
ใชน้ํ้ าในแต่ละช่วงเวลาแตกต่างกนัไป จึงมีความพยายาม
ระบายนํ้าออกจากพรุ  ทาํใหน้ํ้าในพรุแหง้ ก่อใหเ้กิดความ
เสียหายกบัระบบนิเวศ ในป่าพรุเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะมี
การเผาทาํลายป่าพรุเพ่ือใหมี้สภาพเป็นป่าเส่ือมโทรม  เม่ือ
วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2545 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
“ทรงมพีระราชดาํริให้พจิารณาดาํเนินการควบคุมระดบันํา้
ในพรุควนเคร็ง และพรุต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคยีงให้อยู่ในระดบัที่
เหมาะสมเพือ่ไม่ให้เกดิไฟไหม้พรุ”    
 

 จากพระราชดาํริดงักล่าว หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ไดน้อ้มนาํพระราชดาํริมาดาํเนินการตามแผนงาน 

ดาํเนินการพฒันาระบบชลประทานครอบคลุม
พ้ืนท่ี 521,000 ไร่ แบ่งเขตนํ้าจืด-นํ้าเคม็ โดยคนัแบ
เขต ระยะทาง 91.50 กิโลเมตร บรรเทานํ้าท่วม ป้อง
นํ้าเคม็ และเกบ็กกันํ้าจืดเพ่ือการเกษตร การอุปโภคบริโภค 
เพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า รวมทั้งพฒันาส่งเสริมอาชีพประชาชน 

และติดตามส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีควบคู่กนัไปอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหร้าษฎรประกอบอาชีพอยา่งมัน่คง ทั้งในส่วนของพื้นท่ี
นํ้าจืดซ่ึงมีการปลกูผลไมแ้ละเกษตรผสมผสาน ส่วนพ้ืนท่ีนํ้าเคม็มีการเล้ียงกุง้ เล้ียงปลา ท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
และสามารถดาํรงชีวติอยา่งเก้ือกลูกนั 

่ง
กนั

   นอกจากนีก้รมชลประทานจึงได้ก่อสร้างคันป้องกนันํา้เปร้ียวจากพรุควนเคร็ง  บริเวณพ้ืนท่ีขอบป่าพรุเพ่ือให้
สามารถเกบ็กกัระดบันํ้าในป่าพรุ เพ่ือไม่ใหแ้หง้ป้องกนัปัญหา   ไฟไหมพ้รุ คิดเป็นพ้ืนท่ีผิวนํ้า ประมาณ 152.81 ตร.กม.



หรือ 95,500 ไร่ ปริมาณนํ้าเกบ็กกั 76.4 ลา้น ลบ.ม. เพ่ือเป็นแหล่งนํ้าสาํรองสาํหรับราษฎรท่ีอาศยับริเวณใกลเ้คียงใชใ้นดา้น
การเกษตร  อีกทั้งยงัสามารถพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ในอนาคต 

 
 
 
   สาํหรับบริเวณในพ้ืนท่ี
ป่าพรุ กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่าและ
พนัธ์ุพชื ร่วมกบั กรมป่าไม้  ไดด้าํเนิน
กิจกรรม จดัทาํฝายชะลอนํ้าในพื้นท่ีป่าพรุ 
มากกวา่ 250 ฝาย โครงการป้องกนัไฟ
ป่า และโครงการส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมในการอนุรกัษ์ป่าตน้น้ําและป่า

พรุ 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



พืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ (ป่าบก) 
ในเขตโครงการพฒันาพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าปากพนงัอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริเน้ือท่ีป่าบกประมาณ  232,377 ไร่   

ป่าสงวนแห่งชาติป่าช่องกะโสม ป่าวงัญวน ป่าควนประ ป่าช่องเขา ป่าไร่ใหญ่                ป่าควนข้ีแรดและป่า
ปากอ่าว ทอ้งท่ีอาํเภอจุฬาภรณ์ จาํนวน 68,437 ไร่ 

1. 

ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองปากแพรก ทอ้งท่ีอาํเภอร่อนพิบูลย ์จาํนวน 7,300 ไร่ 2. 

ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหลวง ทอ้งท่ีอาํเภอลานสกา อาํเภอร่อนพิบูลย ์ จาํนวน 138,140 ไร่  3. 

ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนแกว้ ป่าคลองตม ป่าทุ่งลานแซะ ทอ้งท่ีอาํเภอชะอวด           จาํนวน 14,263 ไร่ 4. 

ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพระบาท ทอ้งท่ีอาํเภอหวัไทร จาํนวน 1,525 ไร่ 5. 

ป่าสงวนแห่งชาติป่าไสโตนและป่าในตากทอ้งท่ีอาํเภอร่อนพิบูลย ์จาํนวน 2,712 ไร่ 6. 

ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางงาม  อาํเภอชะอวด จาํนวน 1,129 ไร่ 7. 

ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเชิงเขานา อาํเภอร่อนพิบูลย ์จาํนวน 5,760ไร่ 8. 

 
       

 


