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  (ราง)   รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการประสานการดําเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ครั้งท่ี   1/2552 

วันอังคารท่ี    7  เมษายน  2552  เวลา  09.30   น. 
ณ หองประชมุศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 
ผูมาประชุม  
 
1. ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช                                                       ประธานอนุกรรมการ 
 (นายบุญวัฒน  ชีชาง )   รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช) (แทน) 
2. รองแมทัพภาคท่ี 4 ท่ีไดรับมอบหมาย รองประธานอนุกรรมการ 
 (นายพัทธพล  โรจนวิภาต)  (แทน) 
3. รองอธิบดี ท่ีไดรับมอบหมาย                                                                       รองประธานอนุกรรมการ 
 (นายอนุวัฒน  หิรัญประดิษฐ)  (แทน) 
4. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช                                            อนุกรรมการ 
 (นายประหยัด  เสนา)  (แทน) 
5. ผูกํากับตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 42 อนุกรรมการ 
 (พ.ต.ท.สมนึก  เกื้อมา)  (แทน) 
6. ผูอํานวยการสํานักชลประทานท่ี 15 อนุกรรมการ 
 (นายสิริวิชญ  กล่ินภักดี)  (แทน)   
7. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาท่ีดนิเขต 11 อนุกรรมการ 
 (นาชุมพล  คงอินทร)   
8. ผูอํานวยการสํานักวจิัยและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 7 อนุกรรมการ 
 (นางฐาปนยี  ทองบุญ )  (แทน) 
9. ผูอํานวยการสํานักบริหารจดัการพื้นท่ีอนุรักษท่ี 5 อนุกรรมการ 
 (นายศรันย  ใจสอาด)  (แทน) 
10. ผูอํานวยการสวนบริหารจดัการทรัพยากรปาชายเลนท่ี 2 อนุกรรมการ 
 (นายสมไชย  เกาเอ้ียน)  (แทน) 
11. หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายสมบูรณ  โอฬารกิจเจริญ)   
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12. เกษตรและสหกรณจังหวดันครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายสุชม  สุขวิไล)  
13. ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช  อนุกรรมการ 
 (นายสุพกัตร  จิรวงศสวัสดิ)์  (แทน) 
14. ปศุสัตวจังหวดันครศรีธรรมราช  อนุกรรมการ 
 (นางวิมลรัตน  สุภาคม)   
15. ผูอํานวยการโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายสานิตย  เนติธรรมกุล)    
16. เกษตรจังหวดันครศรีธรรมราช  อนุกรรมการ 
 (นายสมนกึ  เหมมณ)ี (แทน) 
17. สหกรณจังหวดันครศรีธรรมราช  อนุกรรมการ 
 (นายสมศักดิ์  คําบัว) (แทน) 
18. ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายวิสุทธ์ิ  ชุมพล)  (แทน) 
19. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวดันครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายอิศรา  ล่ิมวงศ)  (แทน) 
20. หัวหนาสํานักงานการขนสงทางนํ้าท่ี 4 สาขานครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นางพิเชฐ  สุดเดือน)   
21. พาณิชยจังหวดันครศรีธรรมราช  อนุกรรมการ 
 (นางสาววรพรรณ  เขมะไชยเวช)  (แทน) 
22. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายชุมพล  ศันสยะวิชัย)   
23. แรงงานจังหวดันครศรีธรรมราช  อนุกรรมการ 
 (นายนิกร  นําภานนท) 
24.  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครศรีฯเขต 3 อนุกรรมการ 
 (นายฉลอง  จนัทรขาว)  (แทน)    
25. ผูอํานวยการศูนยการศกึษานอกโรงเรียน อนกุรรมการ 
 (นาง                ธานีวัฒน) 
26. นายแพทยสาธารณสุขจังหวดันครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายมนตรี  เกือ้พงศพัฒน) (แทน)  
27. อุตสาหกรรมจังหวดันครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (                                         )  (แทน) 



  
 

3

28. พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายมนตรี   เกื้อพงศพัฒน)  (แทน) 
29. เจาพนกังานท่ีดินจังหวดันครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายสาโรช                       )   
30. พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นางอารีย   สุวรรณภูมิ) (แทน) 
31. ประชาสัมพันธจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายประเสริฐ  ศรีระสันท)  (แทน) 
32. ประธานหอการคาจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายนิพิฐพนธ  รุงนิรันดรกลุ)  (แทน) 
33. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายรุจาธิตย  สุชาโต )  (แทน) 
34. นายกสมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจงัหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นางศุลีพร  เสรีวิวัฒนา )  (แทน) 
35. นายอําเภอปากพนัง  อนุกรรมการ 
 (นายวิศาล  เพชรคง)   
36. นายอําเภอเชียรใหญ  อนุกรรมการ 
 (นางอรสา  อุดมไพจิตรกุล)       (แทน) 
37. นายอําเภอชะอวด   อนุกรรมการ 
 (นายไพศาล  บุญลอม ) 
38. นายอําเภอเฉลิมพระเกยีรติ อนุกรรมการ 
 (นายธวัชชัย  แทเท่ียง)  
39. นายอําเภอจฬุาภรณ  อนุกรรมการ 
 (นางจันทรประภา  ยอแสงรัตน)  (แทน) 
40. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการฯ อนุกรรมการ 
 (นายขจรชัย  ฤทธิวงศ)  (แทน) 
41. ผูแทนจังหวัดสงขลา  อนุกรรมการ 
 (นายวิชาญ  รัตนบุรี) 
42. ผูแทนจังหวัดพัทลุง อนุกรรมการ 
 (นางสาวยุพิน  รามณีย) (แทน) 
43. ผูแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  อนุกรรมการ 
 (นางสาวปนเพชร   สกุลสองบุญศิริ) 
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44. ผอ.ศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังฯ อนุกรรมการ 
 (นายปริญญา    สัคคะนายก)                                                                              และเลขานุการ 
45. ผูแทนสํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายจารึก    โสมแกว)                                                                                       และผูชวยเลขานุการ 
46.  ผูแทนสํานักงานเกษตรและสหกรณจงัหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายเกียรติศักดิ์  นารีเลิศ)                                                                     และผูชวยเลขานุการ 
47. ผูแทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม อนุกรรมการ 
 (นางหัทยา  ล่ิมวงศ )                                                                       และผูชวยเลขานุการ 
ผูไมมาประชมุ 
1. ผูกํากับการตํารวจภูธรจังหวดันครศรีธรรมราช 
2. ทางหลวงชนบทจังหวดันครศรีฯ 
3. ผูอํานวยการศูนยการทองเท่ียวกีฬาและนันทนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
4. ประธานหอการคาจังหวัดนครศรีฯ 
5. นายอําเภอเมืองนครศรีฯ 
6. นายอําเภอหวัไทร 
7. นายอําเภอชะอวด 
8. นายอําเภอรอนพิบูลย 
9. นายอําเภอพระพรหม 
10. นายอําเภอลานสกา 
 
ผูเขารวมประชุม 
1. นายโกวิทย เพงวาณิช รองเลขาธิการ กปร. 
2. นายสิงหพงศ รัชนิพนธ ผอ.กลุมประสานงานโครงการพื้นท่ีภาคใต 
3. นายสุมิตร พิทักษธรรม ผอ.คบ.ลุมน้ําปากพนังตอนลาง 
4. นายสาธิต กล่ินภักด ี ทองถ่ินจังหวดันครศรีธรรมราช 
5. นายปยะ วันเพ็ญ ผูแทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
6. นายนิเวส วนคุนากร หน.คณะทํางานดานการทองเท่ียว 
7. นางสาววัชรี จิตตวรจนิดา หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรฯ 
8. นางสมพิศ ดําสาคร เจาหนาท่ีสํานกังานจังหวดันครศรีฯ 
9. นายสุจินท นิลประดับแกว หัวหนาสถานพีัฒนาท่ีดินนครศรีฯ 
10. นายประกิต วงคศรีวัฒนกลุ ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 12 จ.นครศรีฯ 
11. นายวิจิตร นวลพลับ เกษตรอําเภอปากพนัง 
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12. นายกมล อาศิรเมษี หน.โครงการพัฒนาปาไมและระบบนิเวสปาพรุฯ 
13. นายสมศักดิ ์ ศรีนวล สํานักงานท่ีดนิจังหวัดนครศรีฯ 
14. นางสาวพฐนพ ธมาพร สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีฯ 
15. นายบุญสง รัตนพร สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครศรีฯ 
16. นายประพันธพงศ เพชรรัตน ศูนยพัฒนาประมงพื้นท่ีลุมน้าํปากพนังฯ 
17. วาท่ีรต.ชัยรัตน พุมชวย ศูนยพัฒนาประมงพื้นท่ีลุมน้าํปากพนังฯ 
18. นางสาวรัชฎา คชแสงรัตน สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
19. นางสาวบุญรัตน จันทรภักด ี เจาหนาท่ี ม.วลัยลักษณ 
20. นางละออ วงศสวัสดิ ์ เจาหนาท่ีพัฒนาท่ีดินนครศรีฯ 
21. นางสาวจินดา ดําคง เจาหนาท่ี ม.ทักษิน 
22. นายนิคม ตัณทวิรุฬห จพง.การเกษตรอาวโุส 
23. นายชัยณรงค กาพยเกิด สํานักงานประมงจังหวดันครศรีฯ 
24. นางสาวมาฑิน ี จึงจะด ี สถานีพัฒนาท่ีดินนครศรีธรรมราช 
25. นายบุญไทย เรืองศรี พัฒนาการอําเภอปากพนัง 
26. นายจกัราวุธ มณีฉาย นักวิชาการเกษตร 
27. รศ.ดร.สมยศ ทุงแท รองศาตราจารยฯ 
28. นายทองถวิล สุทธิศาสตร นักสํารวจดินชํานาญการ 
29. นายลือศักดิ ์ เอียดทองใส สํานกังานปศุสัตวจังหวัดนครศรีฯ 
30. นางฐาปนยี เกื้อคลัง เจาหนาท่ี ม.สงขลานครินทร 
31. นายสุวิท  เกตุเลิศประเสริฐ ปศุสัตวอําเภอปากพนัง 
32. นางจารุวรรณ สุขเกื้อ นักวิชาการสาธารณสุข อ.ปากพนัง 
33. นางเนตรดาว ชูแกว สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
34. นายกมลศักดิ ์ เลิศไพบูลย ประธานเครือขายโอทอปนครศรีฯ 
35. นายเทอดศักดิ ์  ลักษณะหุต หัวหนากลุมบริการวิชาการศนูยอํานวยการฯ 
 
 
เร่ิมประชุม               เวลา   09.30  น. 

         เนื่องจาก ทานผูวาราชการจังหวดันครศรีธรรมราช   ติดภารกจิเรงดวนไดมอบหมาย
ให  นายบุญญวัฒน  ชีชาง  รองผูวาราชการจังหวดันครศรีธรรมราช ดําเนินการประชุม  ตามระเบียบวาระ
การประชุม  ดงันี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1       เร่ือง     ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1.1  แนวทางการดําเนินภารกจิ เพื่อสนองตามแนวพระราชดําริ  โครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ ของจังหวดันครศรีธรรมราช 
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  (แทน)  ประธานอนุกรรมการ 
 กลาวขอบคุณทานรองเลขาธิการ กปร. นายโกวิทย  เพงวาณิชย และคณะอนุกรรมการ
ประสานการดาํเนินงานโครงการพัฒนาพืน้ท่ีลุมน้ําปากพนัง ท่ีไดเขารวมประชุมในวนันี้  และสอบถาม
ขอมูลเพิ่มเติมในท่ีประชุมเกีย่วกับแนวทางการดําเนนิภารกิจเพื่อสนองตามแนวระราชดําริ 
 
มติท่ีประชุม              รับทราบ และไมมีเร่ืองเพิ่มเติมเกีย่วกับแนวทางการดําเนินภารกจิเพื่อสนองตามแนว

พระราชดําริ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2       เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

2.1  รับรองรายงานการประชุมอนุกรรมการประสานการดําเนินงาน คร้ังท่ี 2/2551 เม่ือ
วันท่ี 8 กรกฎาคม 2551 
นายเทอดศักดิ ์ ลักษณะหุต  หัวหนากลุมบริการวิชาการศนูยอํานวยการฯ 

ฝายเลขาฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมคร้ังท่ี 2/2551  เม่ือวันท่ี  8  กรกฎาคม  2551 ให
คณะอนกุรรมการฯ พิจารณาแลว   มีอนุกรรมการสงกลับมาแกไข  2  หนวยงาน      และไดดําเนนิการแกไข
เรียบรอยแลว ไมมีการแกไขเพิ่มเติม   จึงขอรับรองรายงานการประชุม 

 
มติท่ีประชุม              รับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี 2/2551 
 
ระเบียบวาระท่ี3        เร่ืองเพ่ือทราบ 

3.1 โครงการภูมิปญญาแหงแผนดินขยายผลสูปวงชนชาวไทย 
(โดย สํานกังานจังหวัดนครศรีธรรมราช) 

หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช    (นายสมบูรณ  โอฬารกิจเจริญ) 
 โครงการภูมิปญญาแหงแผนดิน ขยายผลสูปวงชนชาวไทย  โครงการนี้เปน

โครงการที่กระทรวงมหาดไทยไดนอมนําโครงการพระราชดําริและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงของ
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัมาปฏิบัติและขยายผลใหเปนรูปธรรมในพ้ืนท่ี 75 จังหวัด รูปแบบ คือใหแต
จังหวดันําทีมงานประกอบดวยผูวาราชการจังหวดั รองผูวาราชการจังหวัด หวัหนาสวนราชการท่ีเกีย่วของ 
นายอําเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กาํนัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน ไปศึกษาดูงานศูนย
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาํริบริเวณใกลเคียง มีจํานวน 6 ศูนย ท่ัวประเทศ  เพื่อนําผลสัมฤทธ์ิ
ในการพัฒนาฯ  มาปรับใชโดยการวางแผนโครงการของจังหวดั เพื่อพัฒนาและขยายผลในพ้ืนท่ีจังหวดั   
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  จังหวดันครศรีฯ ไดนํามาดําเนินการตามโครงการภูมิปญญาแหงแผนดินขยายผลสู
ปวงชนชาวไทย ดังนี ้

1. มอบหมายใหคณะทีมงานนํารองโครงการภูมิปญญาแหงแผนดนิฯ ไปศึกษาดูงาน
ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 2 คร้ัง ดังนี ้

คร้ังท่ี 1  ศึกษาดูงานศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัด
นราธิวาส เม่ือวันท่ี  23  ธันวาคม 2551 

คร้ังท่ี 2  ศึกษาดูงานศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัด
เพชรบุรี เม่ือวนัท่ี  19  มกราคม  2552 

2.  มอบหมายใหคณะทีมงานท่ีจะปฏิบัติจริงตามโครงการภูมิปญญาแหงแผนดนิฯ ซ่ึง
ประกอบดวยหัวหนาสวนราชการตางๆท่ีเกี่ยวของและทีมงานระดับหมูบาน  ตําบล  อําเภอตางๆไปศึกษาดู
งานท่ีศูนยศึกษาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  เม่ือวันท่ี 13 กมุภาพันธ 2552 

3.  จังหวดันครศรีธรรมราช ไดพิจารณาคัดเลือกหมูบานนํารองเพ่ือปฏิบัติตาม
โครงการภูมิปญญาแหงแผนดินฯ โดยคัดเลือกหมูท่ี  10  บานควนโถะ  ต.แหลม อ.หวัไทร  เปนหมูบานนํา
รอง และไดจดัทําโครงการถายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงดินเปร้ียวตามทฤษฎีแกลงดิน เปนโครงการนํา
รอง โดยไดรับงบสนับสนุนจาก กปร. จํานวน  7.45 ลาน  หนวยงานท่ีดําเนินการคือสถานีพัฒนาท่ีดนิ
จังหวดันครศรีฯ ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม  วาโครงการดังกลาวมีความ
สอดคลองกับแนวคิดผลสําเร็จการพัฒนาจากศูนยศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สามารถแกไข
ปญหาและพฒันาไดอยางยัง่ยืนหรือไมอยางไร 

 อีกสวนหนึ่ง คือจังหวดัจะยกระดับศูนยเรียนรูลุมน้ําปากพนัง   เพื่อใหจังหวดัขางเคียง
ไดเขามาทําการศึกษา  วิธีการคงตองมีการบูรณาการกับทุกภาคสวน  และตองประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
โครงการวาประชาชนจะไดรับรายไดหรือประโยชนท่ีดกีวาเดิมหรือไม  สวนการพฒันาอาชีพของเกษตรกร 
คงตองมีการกาํหนดจุดเปาหมายท่ีชัดเจนอีกคร้ัง 

 
มติท่ีประชุม    รับทราบ  พัฒนาท่ีดินไมมีปญหา 
    

3.2 การบริหารจัดการน้ําในพืน้ท่ีลุมน้ําปากพนัง 
(โดยสํานกัชลประทานท่ี 15) 

 ผอ.คบ.ลุมน้ําปากพนังตอนลาง   ( นายสุมิตร  พิทักษธรรม )   
 นําเสนอเกีย่วกับการบริหารจัดการน้ําของลุมน้ําปากพนงัฯ   
ในพื้นท่ี 1 ลาน 9 แสนไร การพัฒนาระบบชลประทาน มีการจําแนกการพัฒนาเปน 3 ประเภทคือ  
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- เขตพื้นท่ีท่ีมีคลองสงน้ํา คือฝายคลองไมเสียบไดรับน้ําจากอางเก็บน้ําหวยน้ําใส มีความจุ 80 ลาน
ลูกบาศกเมตร ปจจุบันเก็บกกัน้ํา 50 ลานลูกบาศกเมตร  การบริหารจัดการน้ําคิดวานาจะเพยีงพอใน
การบริหารจัดการภายในพ้ืนท่ี 

- พื้นท่ีชลประทานสูบน้ําโดยกรมชลประทาน  มีพื้นท่ี 40,900 ไร   
- พื้นท่ี ท่ีชลประทานไดทําการขุดคลองเช่ือมตอกัน เปนลักษณะนํ้านอนคลอง  พื้นท่ี 480,000 ไร 

 ภารกิจหลักในการบริหารจัดการน้ําปตร.อุทกวภิาชประสิทธิ มี 7 ประการ 
1. การบรรเทาอุทกภยัในชวงฤดูฝน    
2. การเก็บกกัน้ําไวใชในชวงฤดูแลง 
3. การปองกันน้ําเค็มรุกตัวในชวงฤดูแลง 
4. การควบคุมปริมาณคุณภาพน้าํในแมน้ําปากพนังดานทาย ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ ในชวงฤดูแลง 
5. การควบคุมความเค็มของน้ําดานทาย ปตร.อุทกวภิาชประสิทธิ 
6. การควบคุมน้ําเปร้ียวตนฤดูฝน   
7. การควบคุมและปองกันการเกดิ   razoldnane  บริเวณดานทายน้ํา  

       เกณฑความเค็มของน้ํา 
1. คาความเค็มดานทายน้ําควรอยูระหวาง ±  3  หรืออยูในชวง 20 - 26 ppt  เปนสภาพน้ํากรอย 
2. คาความเค็มทางดานเหนือน้าํ ในระดับความลึก ±  2   
3. การเปด-ปด บานระบายน้ําของประตูระบายนํ้าตาง ๆ    หากระดับน้ําทายประตูสูงกวาดานเหนือน้ํา 
หามเปดบานระบายนํ้า  อัตราการไหลของน้ําผานประตูระบายน้าํจะตองพอเพียงเพื่อปองกันการรุกตัว
ของน้ําเค็ม ท่ีจะไหลยอนเขามา  ติดตามและตรวจวัดคาความเค็มท้ังดานเหนือน้ํา ดานทายน้ํา ตลอดเวลา 
4. เกณฑความเค็มขางตนใหนําไปใชกับทุกประตูระบายน้ําทุกแหง 

การปดประตูระบายน้าํ 
1. เม่ือความเค็มท่ีผิวน้ําบริเวณบานปากแพรกเกิน 3 ppt 
2. ปดประตูระบายนํ้ากอนส้ินฤดูฝน เพื่อเก็บกักน้ําจืดไวใชในฤดูแลง 

 รายละเอียดการดําเนินงานในแตละประตูระบายนํ้า 
1. เม่ือคาความเค็มของบริเวณดานเหนือแตละทายประตู ไมเกิน 3 ppt  จะเปดบานระบายโดยลดบานคู
กอน จากนั้นจงึคอยๆ เปดบานระบายข้ึนพนน้ําทุกชองบาน แตหากพบความเค็มท่ีบานปากแพรกเกนิ 
3ppt  จะปดบานระบายน้ํา เม่ือฝนตกมีน้ําจดืมาผสม จึงจะเปดบานประตู 
2. เม่ือเปดบานประตูพนน้ําแลวใหปดบานระบายนํ้าทุกชองบาน  เพื่อใหมีการไหลระบายนํ้าออกทาง
ปากอาวปากพนังอยางเต็มท่ี 
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เงื่อนไขการเปด-ปดประตูระบายน้ํา 
              การเปดประตูระบายน้ํา 

1. ส้ินสุดการทํานาปรังของปนั้น โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีกําหนดใหเปนระบบนิเวศ  3  น้ําคือ   ต้ังแตบานปาก
แพรกไปจนถึงอาวปากพนัง   เพื่อไมใหเกดิผลกระทบในการใชน้ําจืด 
2. การประปาสามารถสํารองน้ําเพื่อการผลิตน้ําประปาไดไมนอยกวา 2 เดือน 
3. ระบบนิเวศ  3 น้ําจะดําเนนิการได    เม่ือคาความเค็มดานเหนือและดานทายประตูระบายนํ้า  ไมเกิน 3 
ppt และควบคุมคาความเค็มท่ีผิวน้ําบานปากแพรก ไมเกนิ 3 ppt  
4. ปดประตูระบายนํ้าสาขายอย เพื่อไมใหน้ําเค็มรุกลํ้าเขาไปได 

 แนวทางการบริหารจัดการน้าํ ในข้ันตนไดกําหนดไวดังนี ้
1.   การบริหารจัดการน้ําเพือ่การเก็บกกัน้าํ  เนนเปาหมายหลักคือปองกันน้ําเค็มรุกลํ้า และเก็บกักน้ําจืดไว
ใชในการอุปโภค-บริโภค 
2. การบริหารจัดการเพ่ือการฟนฟูนิเวศแหลงน้ํา   เนนเปาหมายหลักคือการควบคุมคุณภาพน้ําจดื และ
คาความเค็มไมเกินตามท่ีกําหนด 
3. การบริหารจัดการเพ่ือการระบายนํ้า  เนนเปาหมายรองของโครงการคือเรงระบายน้ําเพื่อบรรเทา
ปญหาอุทกภยั  ลดเวลาการทวมขัง    

 ปจจุบันสามารถระบายนํ้าได 100 ลานลบ.ม./วัน โดยแบงโซนพื้นท่ีไดดังนี ้
- พื้นท่ีระบายนํ้าลงสูอาวไทย 
- พื้นท่ีรับ-ระบายนํ้าลงสูแมน้ําปากพนัง 
- พื้นท่ีรับ-ระบายนํ้าลงสูอาวปากพนัง 

 ปญหาการระบายนํ้าพืน้ท่ีลุมน้ําปากพนังตอนลาง 
1. การระบายน้ําข้ึนอยูกับอิทธิพลการข้ึนลงของระดับน้ําทะเล 
2. เดือนพฤศจกิายน-มกราคม ระดับน้ําทะเลสูงสุดมากกวา 0.90 ม.รทก. เพือ่ลดสภาวะน้ําทวมเขต
เทศบาลเมืองปากพนัง จําเปนตองเปด ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ ทําใหน้ําทะเลหนุนกลับเขาไปในพื้นท่ี 
3. มีถนนขวางทางน้ํา อาคารชลประทานมีขนาดเล็ก เปนอุปสรรคตอการระบายนํ้า 
4. พื้นท่ีเปนท่ีลุมตํ่า เปนแหงๆ ทําใหการระบายน้ําเปนไปไดชา 

 แนวทางแกไข 
1. เพิ่มศักยภาพการระบายนํ้าพืน้ท่ีรับ-ระบายน้ําลงสูอาวปากพนัง เชนเพิม่ชองระบายนํ้า ติดต้ังเคร่ือง
สูบน้ําออก 
2. จัดทําแผนแกไขพื้นท่ีน้ําทวมเฉพาะแหง เชน พื้นท่ีน้ําทวมตําบลหูลอง พื้นท่ีน้ําทวมคลองนอย 

-  การปลูกขาวนาปหลังน้าํลด ทางชลประทานไดสนับสนุนเคร่ืองสูบน้ําจํานวน 82  เคร่ือง   
 -  เปาหมายการปลูกพืชฤดูแลงรวมพื้นท่ีท้ังหมด 170,000 ไร  ปริมาณฝนเพียงพอ   สนับสนุนเคร่ือง
สูบน้ํา 64   เคร่ือง คาดวาการปลูกพืช ฤดูแลงในปนี้ไมมีปญหา  
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รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  (แทน)  ประธานอนุกรรมการ 
 มอบท่ีประชุมซัก-ถาม 
 
รองเลขาธิการ กปร.  (นายโกวิทย  เพงวาณิชย) 
 ปญหาในการระบายนํ้าและผลกระทบจากการเปด-ปดประตูระบายน้ํา  ไดมีการตกลง
กับชาวบานหรือไม 
 
ผอ.คบ.ลุมน้ําปากพนังตอนลาง   ( นายสุมิตร  พิทักษธรรม )   
 การบริหารจัดการน้ําลุมน้ําปากพนัง เปนเร่ืองยาก และไดมีการประสานงานกับกลุม
เกษตรกรตางๆ   ซ่ึงในปท่ีผานมาไดรับผลกระทบกับผูเล้ียงปลาในกระชัง  แตการระบายนํ้าทุกตร้ังจะแจง
ไปทางอําเภอ , อบต.  กอน 2 วันเสมอ   ในการบริหารประตูระบายนํ้าซ่ึงมีความจําเปนท่ีจะตองระบายนํ้าใน
ทุกป  ผลกระทบก็ตองเกิดข้ึนทุกป  ทางจังหวัดจึงไดมอบหมายใหจดัหาพันธปลาขนาดใหญ ท่ีสามารถเล้ียง
ไดทันกอนการบริหารประตูระบายนํ้า 
 ปญหาน้ําทวมขังตําบลสวนหลวง มีปตร.คลองฆอง เปนตัวควบคุม  ในชวงฤดูฝนจะมี
ปญหาน้ําทวม สวนฤดูแลงราษฎรจะทําการปลูกผัก  การเก็บกักน้ําปกติเก็บกักท่ี 6.30  แตราษฎรตองการ 
6.20   มีระดับน้ําตางกันประมาณ  10  ซม.  ถามีฝนตกมากผิดปกติน้ําจะทวมท่ีตําบลสวนหลวง ซ่ึงทาง
ชลประทานกจ็ะมีการเรงระบายน้ําให   
   
รองเลขาธิการ กปร.  (นายโกวิทย  เพงวาณิชย) 
 สามารถแกปญหาโดยวิธีการอ่ืนไดบางหรือไม 
 
ผอ.คบ.ลุมน้ําปากพนังตอนลาง   ( นายสุมิตร  พิทักษธรรม )   
 ตําบลสวนหลวงเปนพืน้ท่ีพรุและถูกขวางดวยถนนสายนครศรี-บอลอ  น้ําท่ีมาจาก
คลองเสาธง  คลองชะเมา  จะลนออก มีทางออกทางเดียวคือคลองฆอง  กรมชลประทานกําลังหาทางแกไข 
 
ผูอํานวยการสํานักชลประทานท่ี 15   (แทน) รองอธิบดีกรมชลประทาน   
 ทางสํานักงานฝายจัดสรรน้ําไดเขาไปพจิารณาแลว มีแนวทางคือเรงระบายน้ําโดยเร็ว
และจะประสานเกี่ยวกับการต้ังคณะกรรมการรวมกับทางอําเภอ เพื่อชวยระบายนํ้าในระดับเบ้ืองตนกอน  
และจะมีการหารือแนวทางท่ีเหมาะสมตอไป 
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นายอําเภอเฉลิมพระเกียรต ิ   (นายธวัชชัย  แทเท่ียง) 
 กลาวขอบคุณทางชลประทานท่ีไดชวยระบายนํ้าในชวงฝนตกหนัก ท่ีผานมา  แต
เนื่องจากฝนตกหนกัมากประกอบกับน้ําทะเลหนนุทําให เกิดทวมขัง  พืช-ผัก เสียหายเกิน 50%  ไดรายงาน
ทางจังหวดัเพือ่เปดอุทกภยั 2 ตําบล  เพื่อจะไดขอความชวยเหลือตอไป  
 ตําบลทางพูนมีปญหาทางคลองชะเมาเน่ืองจากมีวัชพืชปกคลุมหนาแนนอยากใหทาง
ชลประทานหาแนวทางแกไขดวย 
ขอเสนอแนะ   ตองการใหทางชลประทานประสานงานใหรวดเร็วมากข้ึน เม่ือเกิดปญหาจะไดแกไขปญหา
ไดทันทวงที    (ยกเวนฝนตกผิดปกติจริงๆ) 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

3.3 ความกาวหนาการดําเนินงานของ อนุกรรมการพัฒนาส่ิงแวดลอม 
(โดย ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจงัหวัดนครศรีธรรมราช) 

นายอิสรา  ล่ิมวงศ  (แทน) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จว.นศ. 
กลาวถึงผลการประชุมอนุพฒันาส่ิงแวดลอม คร้ังท่ี 1/2551 เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2551

ผลการหารือไดเสนอ กิจกรรม/โครงการที่จะดําเนินการป 2552 มี 22 โครงการ 
1. โครงการขุดลอกรองน้ําและตะกอนทรายทับถมบริเวณลุมน้ําปากพนงั 
2. โครงการพัฒนาปาไมและระบบนิเวศปาพรุ 
3. โครงการเฝาระวังคุณภาพน้าํบริโภค 
4. โครงการน้ําประปาดื่มได 
5. โครงการชลประทานนํ้าเต็มเพื่อการเพาะเล้ียง 
6. โครงการตรวจสอบรับรองรับรองมาตรฐานดานการประมง 
7. โครงการปรับปรุงและพัฒนาดินเปร้ียวเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ 
8. โครงการพัฒนาดินเปร้ียงเพื่อปลูกปาลมน้ํามัน 
9. โครงการจัดต้ังกลุมประปาด ี24 ชม. 
10. โครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชน 
11. โครงการเสริมสรางความเขมแข็งบุคลากรในทองถ่ิน 
12. โครงการสํารวจเพื่อแกไขปญหาคุณภาพน้าํบริโภคในชุมชน 
13. โครงการติดตามประเมินเพือ่ขยายผล 
14. โครงการการจัดการมลพิษและแหลงกําเนดิมลพิษประเภทตางๆ 
15. โครงการศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียเฉพาะจดุ 
16. โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียเฉพาะจุด 
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17. โครงการขุดยายถายเททรายบริเวณทายประตูระบายนํ้า 
18. โครงการบริหารจัดการเพ่ือควบคุมวัชพืชน้าํ 
19. โครงการระบบคาดการน้ําหลากลุมน้ําปากพนัง 
20. โครงการสงเสริมการบริหารงานศูนยอํานวยการฯ 
21. โครงการติดตามและประเมินผลโครงการตางๆ  พื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง 
22. โครงการฟนฟแูละพัฒนาทรัพยากรปาไม 
23. โครงการบริหารจัดการพื้นท่ีตนน้ํา 

• โครงการที่ไมขอดําเนินการแตมีการจดัสรรงบประมาณป 2552 อีก 14 โครงการ 

• โครงการกิจกรรมใหมท่ีไมไดอยูในแผนบริหารจัดการแตมีลักษณะงานท่ีเกีย่วของอีก  5 โครงการ 

• โครงการที่ของบประมาณ กปร.อีก 3 โครงการ ขณะนี้อยูระหวางการพจิารณา 
การแกไขปญหาตะกอนดนิเลนทองน้ําในแมน้ําปากพนัง 
   กรมควบคุมมลพิษไดประสานกับหนวยงานและสถาบันตางๆ ท่ีเคยทําการศึกษา
เกี่ยวกับเร่ืองนี ้ พบวามีสถาบัน AIT เคยมีการศึกษาเร่ืองดังกลาวอยูผลการหารือไดเสนอทางเลือกในการ
แกไขปญหา 2 แนวทาง คือ 

1. ระยะเวลาเรงดวน ดําเนินการชวง 10 กม.แรก และศึกษาการบริหารเปด-ปดประตู โดยใชน้ําเปนตัว
ผลักดันตะกอนออกไปทางปากแมน้ํา งบประมาณ 3.0 ลานบาท 

2. ระยะยาว  ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะสาเหตุการเกดิตะกอน  การเคล่ือนท่ีของตะกอนแผนการ
จัดการตะกอนทั้งการขุดลอก  และการนําตะกอนไปใชประโยชน งบประมาณ 10 ลานบาท 

มติท่ีประชุม 
1. ใหเลขานุการอนุกรรมการฯจัดการประชุมหารือเพื่อทบทวนแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุม

น้ําปากพนัง ป  2550 – 2559  และขอเสนอแผนงาน/โครงการของแตละหนวยงานท่ีจะดําเนินการ
ในป 2553 เพือ่นําไปสูการขอตั้งงบประมาณ ป  2553 

2. มอบหมายใหกรมควบคุมมลพิษ ประสานหนวยงานท่ีเกีย่วของ เพื่อหารือและยกรางขอเสนอ
โครงการ (TOR) การแกไขปญหาตะกอนดนิทองน้ําแมน้าํปากพนัง และคลองสาขา และเสนอ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณท่ีจะดําเนนิงานในป 2552 จากสํานักงาน กปร. และใหหนวยงาน
หลักต้ังงบประมาณตอเนื่องตอไป 

 มีการเปล่ียนแปลงคณะเจาหนาท่ี จากนายเชาว ฯ เปนนางกัญชลี ฯ ผอ.สวนแผนงานและ
ประเมินผลสํานักจัดการคุณภาพน้ําฯ 

3. การควบคุมวัชพืชในลุมน้ําปากพนัง มอบให อบต.เปนเจาภาพหลัก และหนวยงานสวนกลางเปนผู
ประสานและสนับสนุนองคความรูดานตางๆ 
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รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  (แทน)  ประธานอนุกรรมการ 
 ฝากใหผูเขาประชุมชวยคิดหาวิธีการหรือแนวทางในการกําจัดวัชพืชมานําเสนอดวย 
ในโอกาสตอไป       
 
รองเลขาธิการ กปร.  (นายโกวิทย  เพงวาณิชย) 
 สอบถามความกาวหนาโครงการปองกันการกัดเซาะชายฝง และฝากอบจ. และกรมที่
เกี่ยวของท่ีดูแลเร่ืองปาชายเลน ชวยดูแลดวย  และอยากใหเนนเร่ืองพชืเปนหลัก 
 
ทองถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  (นายสาธิต  กล่ินภักดี) 
เพิ่มเติม      การกัดเซาะชายฝงมีมูลนิธิส่ิงแวดลอมรวมกับกระทรวงทรัพยากรฯ จะมีกระบวนการ
อยางชัดเจนเม่ือ กระบวนการจบคงจะมีแผนออกมาชัดเจน 
 
ผอ.ศูนยอํานวยการฯ  (นายปริญญา  สัคคะนายก) 
เพิ่มเติม จากโครงการท่ีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมนําเสนอมาท้ังหมดนั้นโครงการท่ี
นําเสนอบางสวนอาจไมไดรับงบประมาณอยากใหดูเร่ืองแผนงานงบประมาณดวย  สวนการสนับสนุนการ
ดําเนินงานในพื้นท่ีจริงๆ ถาไดลงมาประชุมในพ้ืนท่ีจะไดรับทราบขอมูลท่ีมีความเปนจริงในพื้นท่ีมากยิ่งข้ึน 
 
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  (แทน)  ประธานอนุกรรมการ 
เพิ่มเติม เกี่ยวกับการปลูกปาชายเลน ควรตองมีบุคลากรมาทําการศึกษาดวย เชน นักเรียน  ซ่ึง
นายอําเภอสามารถชวยได  และยนิดีจะเขารวม  
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

3.4 ความกาวหนาการดําเนินงานของ อนุกรรมการพัฒนาอาชีพ 
(โดย เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช) 

เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีฯ   (นายสุชม  สุขวิไล) 
การพัฒนาอาชีพภาคเกษตร 
ไดนํารางแผนแมบทนําเสนอคณะรัฐมนตรีมาแลว 2 คร้ัง  แตยังไมไดรับการอนุมัติ 

กําลังจะนําเสนออีกคร้ังหลังจากปรับเปล่ียนขอมูลบางประการเรียบรอยแลว   
 มีโครงการทั้งส้ิน  199 โครงการ   งบประมาณ 1,998.8  ลานบาท          ประกอบดวย 

5 ยุทธศาสตร    ซ่ึงไดรับงบประมาณตามแผน และในป 2552 ไดต้ังงบประมาณไป 276.3 ลานบาท  และมี
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งบอ่ืนๆ  เพิ่มเติมคือ งบตามแผน 186.7 ลานบาท  งบจังหวัด 10.6  ลานบาท  งบ กปร. 22.9 ลานบาท  งบ
อ่ืนๆ เปนงบกนัและงบพเิศษ 56  ลานบาท  เบิกจายไปแลวรอยละ5.34 

ป  2553 ไดขอต้ังงบประมาณไปตามแผนแมบท  534.1  ลานบาท  แตสามารถต้ังได 
368.3 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 68.9  ซ่ึงกระทรวงเกษตรและสหกรณกําลังคิดจะปรับแผนใหอยูในกรอบ
งบประมาณท่ีต้ังไวเดิมเพื่อไมใหกระทบกบัเปาหมายของแผนแมบทคือใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึน 

การพัฒนาอาชีพนอกภาคเกษตร 
กระทรวงเกษตรฯไดมีการจดัทําแผนพัฒนาอาชีพนอกภาคเกษตรข้ึน ต้ังแตปลายป

2551 ทําการรางเสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวางการพิจารณาในหลักการ 
กรอบแนวคิด 

 การจัดทําแผนแมบทพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดนอกภาคเกษตร โครงการพัฒนา
พื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ ป 2552-2556  คณะทํางานฯไดดําเนินการโดยกําหนดกรอบแนวคิดไว  ดังนี ้

1. กรอบการดําเนินงานพัฒนาอาชีพนอกภาคเกษตรประกอบดวย 3 สาขา 
1.1 สาขาอุตสาหกรรม 
1.2 สาขาพาณิชยกรรม 
1.3 สาขาบริการและทองเท่ียว 

2. แนวทางการพฒันาบุคคลเปาหมาย ประกอบดวย 2 ลักษณะ 
 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพผูประกอบการรายเดิมท่ีประกอบอาชีพและผลิตสินคา 
 สรางผูประกอบการรายใหมท่ีไมเคยประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรมีความประสงคและตองการที่จะ
ประกอบอาชีพ 

3. บุคคลเปาหมายในการพัฒนาประกอบดวย 2 ลักษณะ 
 รายบุคคล 
 รายกลุมหรือองคกร 
 4.   ในการจดัทําแผนแมบท เนนการดาํเนนิงานเชิงบูรณาการและการมีสวนรวมของชุมชน/
ประชาชน เปนสําคัญ 
  สรุปงานโครงการและงบประมาณ 
 จํานวน 4 ยุทธศาสตร 55 โครงการ งบประมาณ  22,338,150  บาท แยกแตละยุทธศาสตรดังนี ้

1. ยุทธศาสตรท่ี 1  :  การสรางความเขมแข็งใหกับประชาชนในการประกอบอาชีพนอกภาค
เกษตร จํานวน 18 โครงการ งบประมาณ 6,377,700 บาท 

2. ยุทธศาสตรท่ี 2  :  การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคา และผลิตภัณฑ จํานวน 31 โครงการ 
งบประมาณ 11,475,800 บาท 

3. ยุทธศาสตรท่ี 3  :  การขยายตลาดและเพ่ิมชองทางการกระจายสินคา จาํนวน 3 โครงการ 
งบประมาณ 2,800,000 บาท 
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4. ยุทธศาสตรท่ี 4  :  การพัฒนาการบริหารจดัการ จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 1,684,650 
ลานบาท 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

3.5 โครงการนิคมการเกษตรพืชอาหาร(ขาว),นิคมการเกษตรพืชพลังงาน          
(ปาลมน้าํมัน) และนิคมการเกษตรดานการประมง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

(โดย เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช) 
เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีฯ   (นายสุชม  สุขวิไล) 

  โครงการนิคมพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน  จังหวดันครศรีธรรมราชไดรับ
เกียรติจากสวนกลางใหเปนจังหวดันํารอง มีท้ังหมด 68 จังหวดัท่ัวประเทศ 

  เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2551 กระทรวงเกษตรฯไดเสนอยทุธศาสตรรับวิกฤษอาหารโลก
และพลังงานซ่ึงเปนวาระแหงชาติ   ใหจังหวัดนครศรีฯ จดัต้ังนิคมการเกษตรข้ึน เพื่อใหเกษตรกรไดเขารวม
โครงการเพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนอาหารและพลังงาน ไดกําหนด 3 นิคม  ดงันี้  

1. นิคมการเกษตรพืชอาหาร (ขาว) กรมชลประทานเปนเจาภาพ  
2. นิคมการเกษตรพืชพลังงาน (ปาลม) กรมพฒันาท่ีดินเปนเจาภาพ 
3.     นิคมดานการประมง มีกรมประมงเปนเจาภาพ  

  เพื่อใหการดําเนินงานสามารถสนองนโยบายรัฐบาลไดตามวัตถุประสงคและกรอบแนว
ทางการดําเนนิงานโครงการท่ีกําหนดจึงแตงต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานโครงการนิคมการเกษตร
จังหวดันครศรีธรรมราช  ตามคําส่ังจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ี 410/2552  ประกอบดวย 

1. คณะทํางานอํานวยการ   มีผูวาราชการจงัหวัดเปนประธาน  และ เกษตรและสหกรณ
จังหวดันครศรีฯเปนกรรมการและเลขานุการ 

2. คณะทํางานดําเนินการนิคมการเกษตรฯ 
 -  คณะทํางานนิคมการเกษตรขาว 
 -  คณะทํางานนิคมการเกษตรปาลมน้ํามัน 
 -  คณะทํางานนิคมการประมง 

3. คณะผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีนิคมการเกษตร 
 -  คณะทํางานปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีนิคมการเกษตรขาว 
 -  คณะทํางานปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีนิคมการเกษตรปาลมน้าํมัน 
 -  คณะทํางานปฏิบัติงานในพนท่ีนิคมการประมง 
การสนับสนุนตามแผนงานโครงการไดมีการกําหนด งบประมาณระยะเวลาดําเนนิการ 3 ป 

1.  นิคมการเกษตรพืชอาหาร  งบประมาณ รวม 77.4  ลานบาท  
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2.  นิคมการเกษตรพืชพลังงาน (ปาลม)  งบประมาณ รวม 56.3 ลานบาท 
3.  นิคมดานการประมง  ความกาวหนา มอบใหกรมประมงนําเสนอในสวนท่ีเกี่ยวของ 

 
นายสุพักตร  จิรวงศสวัสดิ ์  (แทน) ประมงจังหวดันครศรีธรรมราช 
  กลาวถึง นิคมดานการประมง การของบประมาณไมผานบอรดของกระทรวงเกษตรฯ 
เปนพื้นท่ีของเกษตรกร ไมใชพื้นท่ีของรัฐบาล 
 
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  (แทน)  ประธานอนุกรรมการ 

สรุปวานิคมประมงยังไมผาน และไดสอบถามเก่ียวกับปริมาณปลาหรือสัตวน้ําในลําคลอง
มีปริมาณเพิ่มข้ึนหรือไมอยางไร 

 
นายสุพักตร  จิรวงศสวัสดิ ์  (แทน) ประมงจังหวดันครศรีธรรมราช 
 เม่ือมีการสรางเข่ือนปริมาณสัตวน้ําจะลดลง เพราะไมสามารถแพรพันธุได เนื่องจากมี
ประตูระบายน้าํปดกั้น  จะเพ่ิมไดโดยการปลอยพันธุปลา หรือ สัตวน้ําลงไป ประกอบกับคุณภาพน้ําตํ่าลงจะ
เกิดปญหาเกี่ยวกับโรคของปลา สวนพื้นท่ีทายน้ํากไ็มสามารถเล้ียงปลาไดเนื่องจากน้ํานิ่งไมไหลเวียน  
 
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  (แทน)  ประธานอนุกรรมการ 
 อยากใหกรมประมงหาทางชวยเหลือโดยของบประมาณในการนําพันธุปลาไปปลอยให
มากข้ึน 
 
ผอ.ศูนยอํานวยการฯ (นายปริญญา  สัคคะนายก) 
เพิ่มเติม ไดมีสวนรวมกับจังหวัดเกี่ยวกับการปลอยพันธุปลา  กุงกามกราม  กุงกุลาดํา   ในปท่ีผาน
มา และในปนีจ้ะมีการปลอยพันธุปลาเพิ่มอีก 4 ลานตัว  และศูนยประมงลุมน้ําปากพนังไดรับงบประมาณ
ในการเพาะพันธุปลา โดยไดมีการเตรียมขุดบอแลว และคาดวาจะมีปริมาณสัตวน้ําเพิ่มมากข้ึน 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

3.6  รางแผนยทุธศาสตรคณะกรรมการดําเนินงานโครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพชื
ในเขตพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนงั 

 (โดย ทองถ่ินจังหวดันครศรีธรรมราช) 
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ทองถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  (นายสาธิต  กล่ินภักดี) 
  จังหวดันครศรีธรรมราชไดแตงต้ังคณะกรรมการการดําเนนิงานกําจัดผักตบชวา 

และวัชพืชในเขตลุมน้ําปากพนัง เม่ือวนัท่ี  9  ธันวาคม  2551 โดยมีรองผูวาราชการจังหวัด  (นายบุญญวัฒน  
ชีชาง)  เปนประธาน  ทองถ่ินจังหวดันครศรีฯ (นายสาธิต  กล่ินภักดี) เปนเลขาฯ  มีการประชุมคร้ังแรกเม่ือ
วันท่ี  17 ธันวาคม  2551 

 สรุปผลการประชุม  
1.   เห็นควรกําหนดแนวทางแกไขปญหาเปน 3 ยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการกําจัดและควบคุมวัชพืช 
 ยุทธศาสตรท่ี 2  ยุทธศาสตรการใชประโยชนจากวัชพืช 
 ยุทธศาสตรท่ี 3  ยุทธศาสตรการสรางจิตสํานึกในการดแูลรักษาแหลงน้ํา   

2. การติดตามประเมินผลมอบสถิติจังหวัดนครศรีฯ  
3. องคความรูจําเปนตองเรียนรูควบคูกันไปหรือขอรับการสนับสนุนการวจิัยจากสถาบันการศึกษา 
4. ใหคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดในแตละยุทธศาสตร รวบรวมท่ีทองถ่ินจังหวดั เพื่อทําเปนแผน
ยุทธศาสตรของจังหวดันครศรีฯ  ภายในเดอืน มกราคม 2552 
5. สําหรับยุทธศาสตรการกําจัด ผวจ.นศ. ดําริใหศูนยอํานวยการฯ เสนอขอ งบกลางผานจังหวัดนครศรีฯ 
แลวจํานวน  27.931  ลานบาท 
 เปาหมายพื้นท่ีในการดําเนินการ 
  ไดแบงพืน้ท่ีดาํเนินการเพื่อแกไขปญหาการระบาดของวชัพืชน้ําเปน 4 โซน รวม 5 อําเภอ 
39  ตําบล  (38 อบต.)  คือ 
 1.  โซนท่ี 1  กลุมลุมน้ําคลองบานกลาง ประกอบดวยพืน้ท่ีใน  3 อําเภอ  14 ตําบล               

( 13  อบต.) 
 2.  โซนท่ี 2  กลุมลุมน้ําคลองชะอวด-แพรกเมืองประกอบดวยพื้นท่ี  2  อําเภอ  9  ตําบล     

(9  อบต.) 
 3.  โซนท่ี 3  กลุมลุมน้ําคลองทาเรือ ประกอบดวยพื้นท่ีใน  2 อําเภอ  7  ตําบล (7 อบต.) 
 4.  โซนท่ี 4  กลุมลุมน้ําคลองเชียรใหญ ประกอบดวยพื้นท่ีใน 4 อําเภอ  16  ตําบล                

( 15  อบต.) 
 หนวยงานรับผิดชอบ 

1. หนวยงานในสังกัดกรมชลประทาน 
2. สนง.สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
3. สถานีพัฒนาท่ีดินนครศรีธรรมราช 
4. สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 
5. องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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6. องคการบริหารสวนตําบลในเขตพ้ืนท่ีดําเนินการจํานวน 37 แหง 
 ยุทธศาสตร/แนวทางดําเนินการ 

1. การกําจัดวัชพชืและการดแูลรักษา 
- จัดทําระบบขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ 
- การกําจัดวัชพชืน้ํา 
- การดูแลรักษาและปรับปรุงคุณภาพน้ํา 
- การจัดการความรูเพื่อการบริหารจัดการ 
- การติดตามประเมินผล 

2. การใชประโยชน 
- การนําวัชพืชจ้าํมาทําปุย 
- สงเสริมการสรางผลิตภัณฑจากวัชพืชน้ํา 
- การนําวัชพืชเพื่อใชประโยชนอ่ืน 

3. การสรางจิตสํานึก 
- สงเสริมการมีสวนรวมของ/โรงเรียน/องคกรชุมชน/ประชาชน 
- การสรางเครือขายฟนฟูส่ิงแวดลอม 
- รณรงคสรางความเขาใจแกชุมชนใหตระหนักถึงปญหา 

 ปจจัยแหงความสําเร็จ 
1. พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ 
2. มีแผนหลัก และแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน และระดับทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ

แผนหลัก 
3. มีการศึกษาและปรับปรุงแบบการดําเนนิงานในการจัดการวัชพืชน้ําอยางตอเนื่อง 
4. กระบวนการมสีวนรวมเกิดข้ึนเปนรูปธรรม 
5. มีกลไกการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานในระดับพื้นท่ี 
6. มีคณะทํางานท่ีชัดเจน และมีสํานักงานเลขานุการ ท่ีมีการปฏิบัติภารกิจอยางตอเนื่อง 
แนวทางท่ีจะดาํเนินการในข้ันตอไป  เม่ือกรอบรางเสร็จ  จะนําสงใหคณะกรรมการและ

อบต.ท้ังหมดพิจารณาใหความเห็นชอบในคณะกรรมการชุดเล็กกอน จะจัดทําเปนตัวรางจริงๆ  เพื่อนําเสนอ 
และช้ีแจงในกลุมเปาหมายตอไป  
  
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  (แทน)  ประธานอนุกรรมการ 
 แรงงานจังหวดันครศรีฯ มีงบประมาณสวนหน่ึงใหกับทองถ่ิน เพื่อใหความชวยเหลือ
ประชาชนในภาวะแลง  เชนการใชแรงงานคนในการกําจัดวัชพืช  เปนการกระตุนเศรษฐกิจวิธีหนึง่ 
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แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช  (นายนิกร  นําภานนท) 
  ทองถ่ินจังหวดันครศรีธรรมราช  ไดจัดทําโครงการเพ่ือของบประมาณจากจังหวัดในการ

ชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ หรือภัยแลงใน วงเงิน  5 ลาน  ตอนนีอ้ยูระหวางการพิจารณาโครงการ 
 

 รองเลขาธิการ กปร.  (นายโกวิทย  เพงวาณิชย) 
  งบภัยแลงตองเรงดําเนินการ กําหนดใหชัดเจน สวนแผนการกําจัดผักตบชวา ก็ตองรวมกัน
พิจารณาทางเลือกในพื้นท่ีวกิฤษกอน 
  

 ผูแทนมหาวิทยาวัยสงขลานครินทร   (นายปยะ  วันเพ็ญ) 
 ขอคิดเห็น   ไดมีการประชุมกันเพื่อหาวธีิการนําวัชพืชมาแปรรูป และไดเลือกตําบลการะเกดเปน

พื้นท่ีนํารอง โดย 
- นําวัชพืชมาทําแปลงผักสวนครัวลอยน้ําหลังบาน 
- นําผักตบมาทํากระดาษสา 1 กก./ 4 แผน แผนละ 10 กวาบาท    

  กลไกสําคัญ   ในการนําผักตบชวามาข้ึนมาแปรรูป  ควรมีการสงเสริมจากภาครัฐเพื่อ
ผลักดันใหครบวงจร ทางสถาบันไดรับงบจาก กปร.บางสวนแลว นําไปขับเคล่ือนในพื้นท่ี  เพื่อนาํไปสูการ
เพิ่มมูลคาและหาแนวทางสูเชิงพาณิชยตอไป 

  
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  (แทน)  ประธานอนุกรรมการ 

  ขอทราบวิธีการทําแปลงผักลอยน้ํา 
 
 ผูแทนมหาวิทยาวัยสงขลานครินทร   (นายปยะ  วันเพ็ญ) 
  วิธีการ  การผลิตปุย 1 ตัน ตองนําผักตบชวาข้ึนมา 6 ตัน ซ่ึงไมคุมทุนในการขนสง จงึได

ทําการศึกษาวจิัยคิดหาแนวทาง คือ การนําผักตบมาทับถมกันในน้ํากอน ซ่ึงสามารถนํามาปลูกผักกอนได 
เม่ือถึงเวลาท่ีผักตบยอยสลายก็จะนําข้ึนมาผลิตปุย  ได 2 ทาง 

 
 นายเทอดศักดิ ์ ลักษณะหุต  (หัวหนากลุมบริการวิชาการศูนยอํานวยการฯ) 
  สอบถามเก่ียวกับแปลงผักลอยน้ํา เม่ือแปลงผักยอยสสลายแลวทางสถาบันมีแนวทาง

อยางไร  
 
 ผูแทนมหาวิทยาวัยสงขลานครินทร   (นายปยะ  วันเพ็ญ) 
  ในการยอยสลายจะเกิดตะกอนคอนขางสูง  แตจะข้ึนอยูกับระยะเวลาและวัตถุประสงค 

แปลงตัวนี้สามารถปลูกผักไดถึง 6 เดือน  ถาวัตถุประสงคเพื่อกําจัดผักตบชวา ใชระยะเวลาแค 45 วนั หรือ 
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  2  เดือน  สามารถนําผักตบชวาท่ีผานการยอยสลายแลวมาทําเปนปุย ใชระยะเวลา ไมเกิน 2 สัปดาห   แตปุย
ท่ีมีคุณภาพใชเวลา 2 เดือน  
  
 รองเลขาธิการ กปร.  (นายโกวิทย  เพงวาณิชย) 

  การกําจัดผักกระฉูดสามารถกําจัดไดโดยวธีิใดไดบาง 
 
 ผูแทนมหาวิทยาวัยสงขลานครินทร   (นายปยะ  วันเพ็ญ) 
  ผักกระฉูดมีจดุออนคือ ตองทําใหจมน้ําแลวจะตาย วิธีการคือนําผักกระฉูดมาทําเปนฐาน

แปลงผักแลวนําผักตบชวามาทับดานบน สามารถเปนแปลงปลูกอยางดี หรือนําผักกระเฉดมาบดเปนอาหาร
ปลา  มีปญหาคือการส้ินเปลืองแรงงาน ตองลดตนทุน 

  การนํามาทําเปนกระดาษ  จะขายในงานเชิงศิลปะ ซ่ึงมีเทคนิควิธีพรอมจะการถายทอดแต
ตองมีการชวยเหลือทางดานตลาดจะสามารถพัฒนาเปนอาชีพได 

 
 รองเลขาธิการ กปร.  (นายโกวิทย  เพงวาณิชย) 
 ขอคิดเห็น ควรทดลองทํา  หมูบานใดพรอมก็ดําเนินการได เพื่อเปนตัวอยางนํารอง 

 
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  (แทน)  ประธานอนุกรรมการ 

  ฝากอาจารย ปยะ ใหมีการขยายผลตอไป 
 
 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ  (นายรุจาธิตย สุชาโต) 
 ขอเสนอแนะ -   นําผักตบชวามากองในคอกววั แลวถมทราย มูลวัวจะเปนปุยอยางด ี

- นําไปเล้ียงปลา 
- นําไปหมักใหเกิดสัตวหนาดนิแลวนําไปเล้ียงปลาสลิต 
- วัด DO เพื่อหาสาเหตุการตายของสัตวน้ํา ท่ีชัดเจน 
- กําหนดเขตอภยัทาน (เขตหามจับปลา) 

  
 ผูอํานวยการสํานักพัฒนาท่ีดนิเขต 11  (นายชุมพล  คงอินทร) 
  อยากใหทําการศึกษาเกีย่วกบัมลภาวะดวยวาเม่ือเกดิการยอยสลายแลวจําทําใหออกซิเจน

ในน้ําลดลง 
 

รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  (แทน)  ประธานอนุกรรมการ 
  อยากใหขยายผลเก่ียวกับเขตอภัยทาน  เพือ่ปลาจะไดมีการขยายพันธุตอไป  
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 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ  (นายรุจาธิตย สุชาโต) 
  ควรจะเล้ียงในแหลงท่ีมีปริมาณน้ํามากๆ  เพราะ ถาเล้ียงในคลองเล็กๆ อาจเกิดปญหาได 
  
 มติท่ีประชุม รับไวพิจารณา 
 

3.7 ความกาวหนาการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดดาํริ 
(งบ กปร.ป 2552) (โดยศูนยอํานวยการฯ) 

นายเทอดศักดิ ์  ลักษณะหุต  (หัวหนากลุมบริการวิชาการ) 
การสนับสนุนงบประมาณป2552  ไดมีการประชุมหารือกัน และมีงานเรงดวนท่ีจาํเปนตอง

ดําเนินการมีท้ังหมด 11 โครงการ งบประมาณ 35,043,802 ลานบาท  ดังนี้ 
1. งานอํานวยการ  
2. โครงการควบคุมและใชประโยชนจากผักตบชวาบริเวณลุมน้ําปากพนัง (เคร่ืองกําจัดผักตบชวา) 
3. โครงการประชาสัมพันธโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง 
4. โครงการจัดการฐานขอมูลและอาศัยความรู เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนยอํานวยการฯ 
5. โครงการจัดทํากลไกการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของในการประสานงาน สงเสริมอาชีพ และรายได

ในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง 
6. โครงการฟนฟกูารผลิตขาวตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง ในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง 
7. โครงการพัฒนาคุณภาพสมโอในเขตพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังฯ เพื่อการสงออก 
8. โครงการสํารวจขอมูลความตองการปรับระบบการผลิตทางการเกษตรของ เกษตรกรผูเล้ียงในเขต

น้ําเค็ม โครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนงัฯ 
9. โครงการถายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงดินเปร้ียวตามทฤษฎีแกลงดนิ 
10. โครงการพัฒนาปาไมและส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ 
11. โครงการนํารองหมูบานปาพระเพ่ือพัฒนาการมีสวนรวมปองกันไฟปาอยางยั่งยืน 

 
 รองเลขาธิการ กปร.  (นายโกวิทย  เพงวาณิชย) 
  โครงการที่ยังไมไดเบิกจายขอใหเรงรัดการเบิกจาย 
 
 มติท่ีประชุม รับทราบ พิจารณาเรงรัดการเบิกจาย 
 

ระเบียบวาระท่ี 4     เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
4.1 แนวทางการบรูณาการพัฒนาพ้ืนท่ีหวังานประตูระบายน้าํอุทกวภิาชประสิทธิ 
(ฝงซาย) เพื่อเปนศูนยเรียนรูลุมน้ําปากพนงั (โดยศูนยอํานวยการฯ) 
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นายเทอดศักดิ ์ ลักษณะหุต (หัวหนากลุมบริการวิชาการศนูยอํานวยการฯ) 
กลาวถึง พื้นท่ีหัวงานโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนงั อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 (ฝงซาย)โดยสังเขป 
 

นายอําเภอปากพนัง  (นายวศิาล  เพชรคง) 
 กลาวเพิ่มเติมเกี่ยวกับพืน้ท่ีหวังาน ดังนี ้
- มีผูเขามาในพ้ืนท่ีจํานวนมาก รวมถึงนักทองเท่ียว 
- การคิดหาแนวทางการเรียนรูกับการทองเท่ียวใหสามารถเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน 
- สามารถตอบคําถามเกี่ยวกับประโยชนท่ีชาวบานจะไดรับ 
- มีหลายหนวยงานไดเขามารวมกันคิดแตยงัไมมีเปาหมายท่ีชัดเจน 
  กรอบและแนวทางการดําเนนิการแหลงรูรักษลุมน้ําปากพนัง สนองพระราชดําริ 

ก. หลักการและเหตุผล 
ข. วัตถุประสงค   
ค. องคประกอบดานกายภาพ 

1. สวนบริการ 
2. สวนหมูบานเศรษฐกิจพอเพยีง 
3. สวนกิจกรรมการเกษตร 
4. สวนสรางมูลคาเพิ่ม 
5. สวนพื้นท่ีวางและอ่ืน ๆ 

ง. องคประกอบดานการบริหารจัดการ 
จ. การดําเนนิการ 
ฉ. กลุมเปาหมาย 

1. กลุมชุมชนทองถ่ินและชุมชนพ้ืนท่ีใกลเคียง 
2. กลุมนักเรียนนักศึกษาท่ัวประเทศ 
3. กลุมองคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคกรชุมชนตางๆ 
4. กลุมนักทองเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ 
5. กลุมผูสูงอายุท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ 

ช. บทสรุป 
  
นายนิเวส  วนคุณากร   หวัหนาคณะทํางานดานการทองเที่ยว 
ขอคิดเห็น -     จังหวัดนครศรีฯ ยังไมมีจดุขายท่ีชัดเจน ไดพยายามผลักดันใหมีคนเขามาศึกษาแต

ไมไดรับการสนับสนุนเทาท่ีควร 
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- ไดนําเสนอแนวทางใหมอีกคร้ังตามเอกสารท่ีแนบ ซ่ึงผานการประชุมคณะทํางาน
ยอยๆ มาแลว  หลายคร้ัง           

                                   
- ตองการจะพัฒนาพ้ืนท่ีหวังานใหเปนแหลงทองเท่ียว เสริมจากศูนยเรียนรู เพื่อให                 

ชาวบานเห็นแลวสามารถนําไปขยายผลและปฏิบัติไดจริง ควรดําเนนิการโดยเร็ว 
-     ตองพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวระดับชาติท่ีเหนือกวาแหลงใดๆ ในประเทศไทย 

 
รองเลขาธิการ กปร.  (นายโกวิทย  เพงวาณิชย) 

โครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ เร่ืองหลักคือการบริหารจัดการน้ํา สวนการบรูณา
การพื้นท่ีหวังาน ตองมาศึกษาในรายละเอียด  โดย 

- ยึดแนวพระราชดําริเปนหลัก 
- เปนการดําเนนิงานไมใชการศึกษาสาธิต 
- ใหราษฎรสามารถดําเนินการในพื้นท่ีหมูบานเกษตรกรตนแบบ 
- คอยๆ ดําเนินการ ภายใตขอจํากัดของงบประมาณ  
 

นายนิเวส  วนคุณากร   หวัหนาคณะทํางานดานการทองเที่ยว 
เพิ่มเติม -    ส่ิงท่ีคิดเปนเร่ืองเรียบงาย  แตเนนความประณีต 
 -    สามารถนําองคความรูดานวิชาการมาใชประโยชนได 
 
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  (แทน)  ประธานอนุกรรมการ 

  จากแนวคิดตางๆ ท่ีกลาวมาท้ังหมด ก็เปนประโยชนโดยเฉพาะการปลูกปา   สนับสนุนการ
ปลูกปา 1คน 1ฝน 1 ตน   

 เสริม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ จัดเตรียมกลาไมไวใหพรอมท่ีจะปลูกไดทันที    และขอให
ชวยกันปลูกปา  โดยยดึตามแนวพระราชดาํริ  ประหยดัและเรียบงาย 

  
 ผูอํานวยการสักชลประทานที่ 15  แทน รองอธิบดีกรมชลประทาน 
 เสริม ควรคัดเลือกเกษตรกรเขามาดําเนินการเอง  ไมใชใหสวนราชการมาสาธิต 
 

นายอําเภอปากพนัง  (นายวศิาล  เพชรคง) 
  เนื่องจากสมเดจ็พระเทพฯ  จะเสด็จเดือนกรกฎาคม นี้  อยากใหนําเสนอความกาวหนาของ

โครงการที่ชัดเจน  ดังนั้น ควรต้ังคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน 1 ชุด 
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 ผอ.คบ. นครศรีธรรมราช  (นายสานิตย  เนติธรรมกุล) 
  ขอทราบขอมูลเกี่ยวกับการบูรณาการดําเนินงานศูนยสงเสริมการเรียนรูลุมน้ําปากพนังอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ  บริเวณพืน้ท่ีหวังาน ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ 
 
 นายเทอดศักดิ ์ ลักษณะหุต  หัวหนากลุมบริการวิชาการศนูยอํานวยการฯ 
  ฝายเลขาฯ ไดพยายามคิดหาแนวทางการดาํเนินงานจากศูนยศึกษาอ่ืนๆ จากการศึกษา  

พบวาจดุหลักๆ ท่ีแตกตางกนัระหวางศูนยศึกษาการพัฒนากับศูนยอํานวยการฯ มีดงันี้ 
  แนวทางและวตัถุประสงคของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

1. ทําการศึกษา  คนควา  ทดลอง  วิจัย 
2. การแลกเปล่ียนส่ือสารระหวางนักวิชาการ นักปฏิบัติ และประชาชน 
3. การพัฒนาแบบผสมผสาน 
4. การประสานงานระหวางสวนราชการ 
5. เปนศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One  Stop Service) 

 แนวทางบริหารจัดการเพ่ือความยั่งยืน แบงไดเปน 3 ระยะ 
ระยะแรก   สวนราชการสนับสนุนผลักดนัใหเกิดแหลงเรียนรูและผลผลิต 

- บริหารจัดการรูปแบบของคณะทํางานศูนยอํานวยการฯ เปนเจาภาพหลัก 
- ทําการศึกษา  คนควา  ทดลอง  วิจัย   สาธิต 
- งบประมาณจาก กปร.  CEO  Function   สกว. 
- ใชเปนศูนยฝกอบรม สัมมนาของทุกสวนราชการ องคกรตางๆ 

ระยะท่ีสอง   ฝกเกษตรกร อาสาสมัคร ยุวเกษตรกร  เขารวมดําเนนิงาน สนบัสนุนการรวมกลุม เสริมสราง
ความเขมแข็ง 

- นํารายไดจากผลผลิตมาใชบริหารจัดการ 
- เช่ือมโยงการทองเท่ียวเชิงนเิวศไดอยางสมบูรณ 

ระยะท่ีสาม   กลุมเกษตรกรจะอยูในรูปของ สหกรณ  วิสาหกิจชุมชน  มูลนิธิ บริหารจัดการเต็มรูปแบบ 
ขยายผลการผลิตสูหมูบานรอบศูนย 
 
รองเลขาธิการ กปร.  (นายโกวิทย  เพงวาณิชย) 

- ใหเจาหนาท่ีสํานักงาน กปร.เขามาชวยบูรณาการ และราษฎรเขามาดําเนินการ 
- ดําเนินการในสวนท่ีสามารถดําเนินการไดกอน 
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นายนิเวส  วนคุณากร   หวัหนาคณะทํางานดานการทองเที่ยว 
- จากเอกสารไดเสนอผานอําเภอปากพนัง และคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงไดรับความ

เห็นชอบแลว 
- ศูนยอํานวยการฯ ไมใชเจาภาพหลัก แตทําหนาท่ีประสานการดําเนินงาน  
- ใหทําในฐานะภาคประชาชน 

 
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  (แทน)  ประธานอนุกรรมการ 
สรุปวา   ใหใชวิธีท่ีทานรองเลขาธิการ กปร. ไดใหแนวทางไวสวนหน่ึง และศูนยอํานวยการฯ 
รวมกับ นายอําเภอปากพนัง  
  
มติท่ีประชุม            รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5        เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 
เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช   (นายสุชม  สุขวิไล) 
ขอเสนอแนะ การดําเนนิงานโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ ควรมีเคร่ืองแบบ   ชุดปฏิบัติ
ราชการ หรือชุดรับเสด็จฯ  เพื่อจะไดเปนสัญลักษณท่ีเหมือนกันท้ังหมด  ขอความคิดเห็นจากท่ีประชุม 
 
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  (แทน)  ประธานอนุกรรมการ 
 ฝากใหฝายเลขาฯ ชวยคิดหารูปแบบท่ีเหมาะสม 
 
แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช  (นายนิกร  นําภานนท) 
 สอบถามเก่ียวกับโอกาสท่ีจะใช  
 
เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช   (นายสุชม  สุขวิไล) 
 สามารถใชไดทุกสถานการณท่ีเหมาะสม  
 
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  (แทน)  ประธานอนุกรรมการ 
สรุปวา ชุดดังกลาวใชไดในโอกาสรับเสด็จฯ , ปฏิบัติงาน , เปนสัญลักษณของโครงการ และจะได
ประชาสัมพันธโครงการดวย 
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 ฝากใหประชาสัมพันธ   เร่ืองท่ีใหราษฎรไปลงทะเบียนรายช่ือเพื่อขอท่ีดินทํากนิ ถาไมลง
จะไมไดรับจัดสรรท่ีดิน  ซ่ึงทางจังหวดัยังไมมีนโยบายจะใหท่ีดินทํากนิ  ฝากใหกระทรวงทรัพยากรฯ   ทํา
หนังสือแจงใหหวัหนาสวนราชการทราบ  และขอใหหนวยงานที่เกีย่วของ       ทําความเขาใจกับราษฎรให
ถูกตอง และชวยดแูลราษฎรท่ีใชพื้นท่ีในการจับจองท่ีดินในเขตลุมน้ําปากพนัง ดวย 
 

  ขอขอบคุณผูเขารวมประชุมทุกทาน ฝากให ดูแลสุขภาพ  พักผอน  หัดปฏิเสธ 

 

ปดการประชมุ      เวลา   12.20  น. 

 

 

                                                                                                   ผูจดรายงานการประชุม 
                                                  (นายเทอดศักดิ์    ลักษณะหุต)  
                                                    หัวหนากลุมบริการวิชาการ                   

     ศูนยอํานวยการฯ   
 
  

          
                                                                                                    ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                                     (นายปริญญา   สัคคะนายก) 
                                 ผูอํานวยการศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนา 
                                    พื้นท่ีลุมน้ําปากพนงัอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 
 


