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(ราง) รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการประสานการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้าํ ปากพนังฯ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
³ ËéÍ §» ÃÐª ØÁ ò ศูนย์อาํ นวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มนํ้าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
-----------------------------------------ผูมาประชุม

๑. นายวิโรจน จิวะรังสรรค
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. พ.ต.ดํารงค บอสุวรรณ
รองแมทัพภาคที่ ๔
๓. นายสุทธิพงษ เทิดรัตนพงศ
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. พ.อ.ภาสกร ทวีตา
ผอ.กองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ ๔
๕. พ.ต.อ.สมพงศ ทองสุข
ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒
๖. พ.ต.ท.ประภาส รอดเกลี้ยง
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
๗. นายธีรชาติ สังคหะ
ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 15
๘. นายชุมพล คงอินทร
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาที่ดินเขต 11
๙. นางฐปนีย ทองบุญ
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7
๑๐. นายเศวตฉัตร บุญมิ่ง
ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษที่ 5
๑๑. นางกนกกาญจน เดชจูดอนุกรรมการ
ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 12
๑๒. นายศิริวัฒน สุทธิกุล
ผูอํานวยการสวนบริหารจัดการทรัพยากรปาชายเลนที่ ๒
๑๓. นายสมบูรณ โอฬารกิจเจริญ
หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๔. นายเกียรติศักดิ์ นารีเลิศ
เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๕. นางอารีย อินทรสมบัติ

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
(แทน)
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
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ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๖. นางวรรณี สันตมนัส
อนุกรรมการ
ปศุสัตวจงั หวัดนครศรีธรรมราช
๑๗. นายยรรยง โกศลกาญจน
อนุกรรมการ
ผูอํานวยการโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช
๑๘. นายเหมวงศ ประกอบบุญศิลป
อนุกรรมการ
เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๙. นายไพรัช วัฒนศิริ
อนุกรรมการ
สหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช
(แทน)
๒๐. นายวิวรรธน สงประเสริฐ
อนุกรรมการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
(แทน)
๒๑. นายชนะ ดํามี อนุกรรมการ
สํานักงานเจาทาภูมิภาคที่ ๔ สาขานครศรีธรรมราช
๒๒. นายบริรักษ ชูสิทธิ์
อนุกรรมการ
พาณิชยจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๓. นายชุมพล ศันสยะวิชัย
อนุกรรมการ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๔. นายนิกร นําภานนท
อนุกรรมการ
แรงงานจังหวัดนครศรีนครศรีธรรมราช
๒๕. นางวันทนา แกวผอม
อนุกรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีฯ เขต 3 (แทน)
๒๖. นางอุไรวรรณ อินทยา
อนุกรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบฯ จังหวัดนครศรีฯ
๒๗. นายประสงค เชาวภาธี
อนุกรรมการ
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
(แทน)
๒๘. นายธีระพงศ บรรณราช
อนุกรรมการ
พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช
(แทน)
๒๙. นางทรงศรี วัฒนวิทยกิจ
อนุกรรมการ
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
(แทน)
๓๐. นางสาวพรรณี สิทธิการ
อนุกรรมการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครศรีธรรมราช
๓๑. นายวิชิต เพชรยอด
อนุกรรมการ
ประชาสัมพันธจังหวัดนครศรีธรรมราช
๓๒. นายบุญทวี ริเริ่มสุนทร
อนุกรรมการ
ประธานหอการคาจังหวัดนครศรีธรรมราช
๓๓. นายสถิตย สุชาโต
อนุกรรมการ
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ
๓๔. นายนิเวส วนคุนากร
อนุกรรมการ
นายกสมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน)
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๓๕. นายเกรียงศักดิ์ สุริโย
อนุกรรมการ
นายอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
(แทน)
๓๖. นายสกุล ดํารงเกียรติ
อนุกรรมการ
นายอําเภอปากพนัง
(แทน)
๓๗. นายพิทักษ บริพิศ
อนุกรรมการ
นายอําเภอเชียรใหญ
๓๘. นายไชยณรงค นาจันทร
อนุกรรมการ
นายอําเภอหัวไทร
(แทน)
๓๙. นายประพิน ชูใหม
อนุกรรมการ
นายอําเภอชะอวด
(แทน)
๔๐.นายนพ บุญลอม
อนุกรรมการ
นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
๔๑. นายธํารง เขมะรัตน
อนุกรรมการ
นายอําเภอรอนพิบูลย
๔๒. นายธนภณ บุตตะโยธี
อนุกรรมการ
นายอําเภอจุฬาภรณ
(แทน)
๔๓. นายวิชม เหมาะเจริญ
อนุกรรมการ
นายอําเภอลานสกา
(แทน)
๔๔. นายมณฑล ศรีนุน
อนุกรรมการ
นายอําเภอพระพรหม
(แทน)
๔๕. นายสิงหพงษ รัชนิพนธ
อนุกรรมการ
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการฯ
๔๖. นางโสภา ชูรักษ
อนุกรรมการ
ผูแทนจังหวัดสงขลา
๔๗. นางอุไร ชนนุรกั ษ
อนุกรรมการ
ผูแทนจังหวัดพัทลุง
๔๘. นางสาวรัชฎา คชแสงสันต
อนุกรรมการ
ผูแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
๔๙.นายพีระพล รัตนะ
อนุกรรมการ
ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวนครศรีธรรมราช
๕๐. นางนงลักษณ ดํารงศิริ
อนุกรรมการ
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครศรีธรรมราช
๕๑. นายปริญญา สัคคะนายก
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผอ.ศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลมุ น้ําปากพนังฯ
๕๒. นางสมพิศ ดําสาคร
อนุกรรมการ
ผูแทนสํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
และผูชวยเลขานุการ
๕๓. นางอรัญญา อินรงค
อนุกรรมการ
ผูแทนสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช และผูชวยเลขานุการ
๕๔. นางสาวจิตนภา วิยาพันธุ
อนุกรรมการ
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ผูไมมาประชุม

ผูเขารวมประชุม

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ผูแทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวัดนครศรีฯ

และผูชวยเลขานุการ

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบท จ. นครศรีธรรมราช
ผูอํานวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จ.นครศรีฯ
การคาภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

๑. นายสุทัศน ตั้งพิพัฒนพงศ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงาน กปร.
๒. นายขจรชัย ฤทธิวงศ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงาน กปร.
๓. นายวานิช แกวประจุ
ผอ.โครงการสงน้ําฯ ลุมน้ําปากพนังตอนบน
๔. นายสุรชัย นํานาผล
โครงการสงน้ําฯ ลุมน้ําปากพนังตอนลาง
๕. นายสุกิจ รัตนวินิจกุล
ผอ.ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ
๖. นางสาวจิระนันท เหมพูนประเสริฐ
เลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอมฯ
๗. นายจําเริญ นาคคง
สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช
๘. นายอภิวัฒน บุญชูชวย
สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช
๙. วาที่ร.ต.ชัยรัตน พุมชวย
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ
๑๐. นายกมล อาศิรเมธี
หัวหนาโครงการพัฒนาปาไมฯ กรมปาไม
๑๑. นายโภชนาถ รัตนพันธ
เจาหนาที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครศรีฯ
๑๒. นายสุรศักดิ์ อนันต
ผอ.ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.ปากพนัง
๑๓. นายบุญสง รัตนพร
เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครศรีฯ
๑๔. นายยศพงศ ชางนิล
เจาหนาที่สํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีฯ
๑๕. นายสุริยา ทองแกวจันทร
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชํานาญการ สํานักงานปฏิรูปที่ดินนครศรีธรรมราช
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๑๖. นางสาวศิริลักษณ ใจบุญพา
เจาหนาที่ศูนยวิจัยขาวนครศรีธรรมราช
๑๗. นายเฉิมศักดิ์ ขุนจัน
เจาหนาที่ ศูนยวิจัยขาวนครศรีธรรมราช
๑๘. นางอุไรวรรณ สุภาแดง
เจาหนาที่สํานักงานประชาสัมพันธนครศรีธรรมราช
๑๙. นายมูฮามัดเคร แม็ง
เจาหนาที่สํานักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๐. นายทรงชัย เมนะสูตร
ผอ.กลุมสงเสริมสหกรณ ๒ สํานักงานสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๑. นางสุภาวดี คงชู
เจาหนาที่สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีฯ
๒๒. นายสมไชย เกาเอี้ยน
เจาหนาที่สวนบริหารจัดการทรัพยากรปาชายเลนที่ 6
๒๓. นางสาวกนกวรรณ อึ้งสกุล
เจาหนาทีม่ หาวิทยาลัยวลัยลักษณ
๒๔. นายประเสริฐ ศรีบริรักษ
เจาหนาที่สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๕. นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต
หัวหนากลุมบริการวิชาการ ศูนยอํานวยการฯ
๒๖. นายศุภชัย อักษรวงศ
หัวหนากลุมขยายผล ศูนยอํานวยการฯ
เริ่มประชุม
เวลา ๐๙.๓๐ น.
ประธานกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตาง ๆ ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานแจงที่ประชุมทราบ
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมาไดมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการหลายทานจึงไดทบทวน
รายชื่อคณะอนุกรรมการใหมอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดําเนินงานโครงการพัฒนาพืน้ ที่
ลุมน้ําปากพนังฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารางรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานการ
ดําเนินงานโครงการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ ที่ประชุมพิจารณาแลว รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
๓.๑ ความกาวหนาในการดําเนินงานของกลุมแมบานเกษตรกรบานขอนหาด(การแปรรูปพริก)
(โดย ศูนยอํานวยการฯ)
นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต หัวหนากลุมบริการวิชาการศูนยอํานวยการฯ
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๒๕๕๔ ความวา

กลาวถึงพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม

๑. กลุมแมบานเกษตรกรบานขอนหาด ตําบลขอนหาด อําเภอชะอวดซึ่งแปรรูปพริกผลิตเปน
เครื่องแกง ควรติดตามการดําเนินงานของกลุมแมบานอยางตอเนื่องโดยเฉพาะกระบวนการผลิต
๒. เมล็ดพันธุขาวพันธุดี ควรมีใหแกเกษตรกรอยางเพียงพอ สวนใหญหนายงานจะเก็บสํารองไว
มาก พอจะนําไปใหเกษตรกรเมล็ดพันธุขาวจะมีคุณภาพการงอกที่ต่ํา
๓. ผลิตภัณฑของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่มีการเชิญบริษัทเอกชนเขา
มา ควรพิจารณาใหดี จะตองรักษาประโยชนที่เกิดแกชาวบาน และใหกรมชลประทานพิจารณาดําเนินการกอสราง
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาจากคลองชะอวด-แพรกเมือง ลงคลองธรรมชาติในบริเวณโครงการ ทดแทนเครื่องสูบน้ํา
ชั่วคราวที่ติดตั้งอยูเดิม เพื่อสนับสนุนพื้นที่โครงการถายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงดินเปรี้ยวตามทฤษฎีแกลงดิน
บานควนโถะ
มอบคุณศุภชัยฯกลาวรายงานความกาวหนาเกษตรกรบานขอนหาด
นายศุภชัย อักษรวงศ หัวหนากลุมขยายผลศูนยอํานวยการฯ
กลุมแมบานเกษตรกรแปรรูปพริก ตําบลขอนหาด อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน
กลุมแมบานที่รวมตัวกันเพื่อแกปญหาเรื่องพอคาคนกลางกดราคาพริกขี้หนูสดในขณะเดียวกันไดจัดตั้งกลุมแปรรูป
พริก (เครื่องแกง) โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ มีสมาชิก ๒๑ คน ไดมีพระราชดําริดังนี้
๑. ควรแนะนําและจัดการกับผลิตภัณฑของเกษตรกรโดยอาจจะจัดหาตลาดรองรับหรือตั้งเปน
วิสาหกิจชุมชน
๒. การผลิตสินคาชุมชนจําหนาย ควรมีเครื่องหมายที่เปนเอกลักษณของตนเอง
การดําเนินงานสงเสริมพัฒนา
§ การสนับสนุนของหนวยงาน
การสนับสนุนการดําเนินงานไดกําหนดกรอบแนวทางไวดังนี้
๑. การใหความชวยเหลือ พัฒนาใหเกิดการพึ่งตนเองไดตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. การสงเสริมการพัฒนาแบบองคกรรวมโดยหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งดานการผลิต และดาน
การธุรกิจเขารวมดําเนินการมีการจัดการบูรณาการอยางเปนขั้นตอน
๓. การใหความชวยเหลือในสวนที่เกินกําลังของกลุมฯในการจัดหาและปรับปรุงสิ่งที่มีอยูให
เหมาะสมและเขาหลักเกณฑ จี.เอ็ม.พี
๔. กิจกรรมอื่นๆที่กลุมดําเนินการอยู พิจารณาเติมเต็มใหกลุมดวย
๕. กําหนดใหเปนแหลงเสริมสรางการเรียนรูที่มีหนวยงานราชการคอยใหคําปรึกษา
ดานการผลิตเครื่องแกง
๑. การปรับปรุงอาคารสถานที่ผลิต
๒. การจัดหาอุปกรณที่ใชในการผลิต
๓. การกอสรางเรือนกระจกอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
๔. การสงเสริมสนับสนุนการผลิตวัตถุดิบปลอดสารพิษ
๕. การสงเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิต
๖. การสงเสริมสนับสนุนการธุรกิจและการตลาด
ดานกิจกรรมศูนยเรียนรู
๑. การสนับสนุนสิ่งกอสราง วัสดุ อุปกรณ
๒. การสงเสริมสนับสนุนการเรียนรู
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จริงจัง

๓. การสนับสนุนแหลงทุนเพื่อการดําเนินงาน
§ การมีสวนรวมของกลุม
ดานการผลิตเครื่องแกง
๑. การจัดหาวัตถุดิบเครื่องปรุง
- วัตถุเครื่องปรุงในพื้นที่
- วัตถุเครื่องปรุงนอกพื้นที่
๒. การจัดการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต
๓. การหาแหลงเงินทุน
๔. การคิดตนทุนและการกําหนดราคาขาย
๕. การตลาด
ดานกิจกรรมศูนยเรียนรู
๑. สงเสริมใหประชาชนตื่นตัวเขามามีสวนรวม มีบทบาทในการพัฒนาและแกปญหาชุมชนอยาง

๒. ดําเนินการรวบรวม จัดเก็บ จัดแสดง เผยแพร ขอมูล ขาวสาร องคความรู อยางเปนระบบ
สามารถใหประชาชนในชุมชนเขาถึงไดงาย และนําไปใชได
๓. สรางกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาสืบทอด ทักษะ/องคความรู เครือขายภูมิปญญาสู
การพัฒนาที่ยั่งยืน
๔. รวมประเมินผล ปรับปรุงการดําเนินงานอยางเปนระบบตอเนื่อง
ผลการดําเนินงาน
ดานการผลิตเครื่องแกง
๑. การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ
- ผานหลักเกณฑ
- อนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองฮาลาล เลขทะเบียนที่ กอท.ฮล. C082/2555
๒. การพัฒนาผลิตภัณฑ
- ผลิตภัณฑดั้งเดิม ไดแก เครื่องแกงสมเปยก, เครื่องแกงกะทิเปยก, เครื่องแกวคั่วกลิ้งเปยก
- ผลิตภัณฑใหม ไดแก น้ําพริกแกงสมแหง, น้ําพริกแกงกะทิแหง, น้ําพริกคั่วกลิ้งแหงและ
เครื่องแกงไตปลาสําเร็จรูปชนิดเปยก
ดานกิจกรรมศูนยเรียนรู
- กิจกรรมเดิมที่ทําอยูแลวไดแก ศูนยเรียนรู การออมทรัพย รานคาชุมชน รับจางผูกผา แปร
รูป ขาวซอมมือ โดยสรางรายไดเพิ่มแกสมาชิกและสนับสนุนในการจัดสวัสดิการแกสมาชิกเปนไป
ตามระเบียบขอบังคับ
- กิจกรรมเกิดขึ้นใหม คือกองทุนสวัสดิการกลุมแปรรูปพริก ปจจุบันมีเงินกองทุน ๑๐๒,๒๐๐
บาท ทั้งนี้ทุกกิจกรรมเปดกวางในการรับสมาชิกทั้งตําบล
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครศรีธรรมราช
เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณไดไปตอยอดเรื่องการใหขอมูลทางบัญชีใน
จํานวนสมาชิก ๒๒ คนนั้น ไดทําการตอบัญชีครัวเรือนและตนทุนอาชีพ ในรูปแบบของการปลูกพริก ในสวนของ
วิสาหกิจชุมชนไดสอนใหนําขอมูลทางบัญชีมาใชในการบริหารโดยการทําบัญชี ลาสุดผลกําไรสะสมที่ไดเปนที่นา
พอใจ ประธานของวิสาหกิจชุมชนแหงนี้จึงไดนําขอมูลทางบัญชีเขามาใชในการบริหารจัดการ ซึ่งสํานักงานตรวจ
บัญชีสหกรณนครศรีฯ จึงไดสงผลงานของวิสาหกิจแหงนี้เขาสูการแขงขัน ไดระดับ ๔ ของประเทศ และจะเขามาดู
ผลงานในเดือนกุมภาพันธนี้
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ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
สอบถามเกี่ยวกับการทําบัญชีครัวเรือนของสมาชิกในกลุมและและราคาของผลิตภัณฑพริกเปน
อยางไรบางถาดูจากรายงานถือวามีผลกําไรดีมาก
นายศุภชัย อักษรวงศ หัวหนากลุมขยายผลศูนยอํานวยการฯ
เกี่ยวกับการรับซื้อไดมีการตั้งราคาประกันใหสมาชิก สวนราคาขายผลิตภัณฑมีความเปนธรรมกับ
ผูบริโภค
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ ความกาวหนาการจัดเตรียมเมล็ดขาวพันธุดี ที่จะกระจายแจกจายใหเกษตรกรพื้นที่ลุมน้ํา
ปากพนัง (โดย ศูนยวิจัยขาวนครศรีธรรมราช)
ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวนครศรีธรรมราช นายพีรพล รัตนะ
ความกาวหนาการจัดเตรียมเมล็ดพันธุขาวพันธุดี เนื่องจากพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชประสบ
ปญหาเรื่องภัยน้ําทวมมาตลอด ผลผลิตขาวสวนใหญไดรับความเสียหายจากน้ําทวม เกษตรกรที่ทําการปลูกใหม
จะมีปญหาเกี่ยวกับเมล็ดพันธุขาวมีไมเพียงพอที่จะกระจายแจกจายใหเกษตรกรพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
ในป ๒๕๕๕ ศูนยวิจัยขาวนครศรีธรรมราชไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน กปร.ให
ดําเนินการในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังที่เกี่ยวของกับขาวจํานวน ๒ โครงการไดแก
๑. โครงการพัฒนาการผลิตขาวในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง ต.ปาระกํา อ.ปากพนัง จ.
นครศรีธรรมราช (กรมการขาวเปนเจาภาพหลักโดยศูนยวิจัยขาวนครศรีธรรมราช) สงเสริมการ
ใชเมล็ดพันธุดีพื้นที่ ๑,๐๐๐ ไร
๒. โครงการถายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงดินเปรี้ยวตามทฤษฎีแกลงดิน บานควนโถะ
ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช (กรมพัฒนาที่ดินเปนเจาภาพหลัก โดยสถานีพัฒนาที่ดิน
นครศรีธรรมราช)
- จัดทําแปลงเรียนรูการผลิตขาวพันธุดีพื้นที่ ๑๐ ไร
- สงเสริมการใชเมล็ดพันธุดีจํานวน ๘๐๐ ไร สนับสนุนเมล็ดขาวพันธุขาวจํานวน ๑๖,๐๐๐
กิโลกรัม
- จัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุพื้นที่ ๒๐๐ ไร (พันธุเ ล็บนกปตตานี)พรอมสนับสนุนปจจัยการผลิต
(ปุยเคมี)
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
เกษตรกรที่เขารวมโครงการดังกลาวอยูอําเภอใดบาง
ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวนครศรีธรรมราช นายพีรพล รัตนะ
เกษตรกรที่เขารวมโครงการอยูอําเภอปากพนังและอําเภอหัวไทร
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๓ ความกาวหนาการพิจารณากอสรางโรงสูบน้ําคลองชะอวด-แพรกเมือง เพื่อชวยเหลือพื้นที่
บานควนโถะ ( โดย โครงการสงน้ําฯลุมน้ําปากพนังตอนบน)
ผูอํานวยการโครงการสงน้ําฯ ลุมน้ําปากพนังตอนบน
ความกาวหนาการพิจารณากอสรางโรงสูบน้ําดวยไฟฟาจากคลองชะอวด-แพรกเมือง ลงคลอง
ธรรมชาติเพื่อชวยเหลือพื้นที่บานควนโถะ
ความกาวหนาการปฏิบัติงานและการเบิกจาย
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๑. กอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาจํานวน ๑ แหง ในคลอง ๔R-MD๘
๒. กอสรางอาคารบังคับน้ําจํานวน ๕ แหง
๓. กอสรางทอลอดถนน จํานวน ๑ แหง
๔. ชวยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขต หมู ๓,๔,๕,๖,๙ ตําบลแหลม ประมาณ ๑๒,๐๐๐ ไร
๕. แนวทางการดําเนินงานและบริหารจัดการ
- อบต.เจาของพื้นที่ รับผิดชอบคาไฟฟาสูบน้ําทั้งโครงการตั้งแตเริ่มใชงาน
- อบต.เจาของพื้นที่จะรับผิดชอบและประสานราษฎรในการขอใชที่ดินในการกอสรางสถานีสูบ
น้ําและอาคารบังคับน้ํา
- จัดใหมีกลุมผูใชน้ํา เพื่อบริหารจัดการและลดปญหาขัดแยงในการแยงน้ํา
- การบริหารจัดการดูแลบํารุงรักษา อบต.เจาของพื้นที่ และกลุมผูใชน้ําจะพิจารณารับผิดชอบ
รวมกัน
- การขยายพื้นที่สงน้ํา หากมีการรองขอเพิ่มเติมภายหลัง อบต.เจาของพื้นที่และกลุมผูใชน้ําจะ
พิจารณาตัดสินใจและจะตองแจงใหกรมชลประทานทราบ
ความกาวหนา: เรื่องติดตามความกาวหนาการปฏิบัติงานและการเบิกจาย
- จัดทําแผนงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณปงบประมาณ ๒๕๕๕ จากสํานักงาน กปร.แลว
- ออกแบบเสร็จแลว
- อยูระหวางการจัดทําประมาณการ คาดวาแลวเสร็จ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๕
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๔ ความกาวหนาการตรวจพบสารหนูเกินมาตรฐาน ในตะกอนดินทองน้ําของคลองธรรมชาติ
บางแหงในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง ( โดย ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอมฯ)
เลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอมฯ คุณจิระนันท เหมพูลเสริฐ
ผลการวิเคราะหตัวอยางตะกอนดินแมน้ําปากพนัง สืบเนื่องจากมติที่ประชุม คณะอนุกรรมการ
ประสานการดําเนินงานโครงการพัฒนาพืน้ ที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ วันที่
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ใหกรมควบคุมมลพิษ ศึกษาชนิดและปริมาณมลสารที่สะสมตัวในตะกอนดินในแมน้ําปาก
พนังและคลองสาขา เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนหนวยงานที่เกี่ยวของในการวางแผนดําเนินการแกไขปญหาตะกอน
ในแมน้ําปากพนังและคลองสาขา
1. พื้นที่ดําเนินการ ดําเนินการเก็บตัวอยางตะกอนดินในแมน้ําปากพนังและคลองสาขา จํานวน
จุดเก็บตัวอยางทั้งสิ้น 12 จุด บริเวณกลางแมน้ําและคลอง ดังนี้
แมน้ําปากพนัง บริเวณทองน้ําจํานวนจุดเก็บตัวอยาง ๘ จุด
• R1 บริเวณทาเรือขามฟาก บานปากพนัง อําเภอปากพนัง
• R2 บริเวณหนาประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ
• R3 บริเวณหลังประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ
• R4 บริเวณบานปากแพรก อําเภอเชียรใหญ
• R5 บริเวณบานอาวกาย อําเภอเชียรใหญ
• R6 บริเวณบานพูลถนน อําเภอเชียรใหญ
• R7 บริเวณสะพานแมเจาอยูหัว อําเภอเชียรใหญ
• R8 บริเวณตลาดเทศบาล อําเภอชะอวด
คลองสาขา บริเวณทองน้ํา จํานวน ๔ จุด
• C1 คลองหัวไทร บริเวณสะพานโรงเรียนวัดทาเสริม อําเภอหัวไทร
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• C2 คลองฆอง บริเวณบานทุงเฟอ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
• C3 คลองเชียรใหญ บริเวณบานบางเลียบ อําเภอเชียรใหญ
• C4 คลองสุขุม บริเวณบานราษฎรสงวน
๒. วิธีการเก็บตัวอยาง เก็บตัวอยางตะกอนดินดวย Core Sampler ในระหวางวันที่ ๒๖ มิถุนายน ถึง
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จํานวน ๑ ครั้ง แบงออกเปน ๒ ระดับความลึกจากผิวหนาทองน้ํา
๑. ระดับผิว (Surface) ที่ระดับความลึก ๑ - ๑๐ เซนติเมตร
๒. ระดับใตผิว (Sub-Surface) ที่ความลึกระหวาง ๑๐ - ๕๐ เซนติเมตร
๓. พารามิเตอรที่ทําการวิเคราะห
วิเคราะหตัวอยางตะกอนดินในแมน้ําปากพนังและคลองสาขา โดยตรวจวัดพารามิเตอร Texture
pH Total organic carbon (TOC) และโลหะหนัก ไดแก ปรอท (Hg) สารหนู (As) แมงกานีส (Mn) ตะกั่ว (Pb)
แคดเมียม (Cd) โดยหาคาโลหะหนักทั้งหมด (Total) และ Bio Available ของโลหะหนักแตละชนิด
๔. ผลการวิเคราะห พบวา โลหะหนักสวนใหญมคี าเปนไปตามที่กําหนดในรางมาตรฐานคุณภาพ
ตะกอนดินในแหลงน้ําผิวดิน (กรมควบคุมมลพิษ) แตพบวาบางจุดมีโลหะหนักเกินที่กําหนดในรางมาตรฐานฯ โดย
มีรายละเอียด ดังนี้
๔.๑ ปรอททั้งหมด (Hg) มีคาความเขมขนอยูในชวง <0.10 – 0.27 mg/kg ซึ่งรางมาตรฐานฯ กําหนด
ไวไมเกิน 0.18 mg/kg โดยบริเวณที่ตะกอนดินมีคาเกินรางมาตรฐานฯ ไดแก
๔.๑.๑ แม น้ํ าปากพนั ง บริ เวณสะพานแม เจ าอยู หั ว อ.ชะอวด (R7) ที่ ความลึ กระหวาง 10 – 50
เซนติเมตร (Sub-Surface) มีคาเทากับ 0.22 mg/kg
๔.๑.๒ คลองสาขา บริ เวณคลองหั วไทร รร.วั ดท าเสริ ม (C1) ที่ ระดั บความลึ ก 1 – 10 เซนติ เมตร
(Surface) มีคาเทากับ 0.27 mg/kg
ในสวน Bio Available มีคาความเขมขน อยูในชวง <0.01 - 0.02 mg/kg ไมพ บบริเวณที่มีค า
เกินรางมาตรฐานฯ
๔.๒ สารหนูทั้ งหมด (As) มีคาความเขมขน อยูในชวง 2.84 – 23.98 mg/kg ซึ่งรางมาตรฐานฯ
กําหนดไวไมเกิน 9.79 mg/kg โดยบริเวณที่ตะกอนดินมีคาเกินรางมาตรฐานฯ ไดแก
๔.๒.๑ แมน้ําปากพนัง
- บริเวณบานอาวคาย อ.เชียรใหญ (R5) ที่ระดับ ความลึก 1 – 10 เซนติเมตร (Surface) มีคา
เทากับ 18.53 mg/kg
- บริเวณบานพูลถนน อ.เชียรใหญ (R6) ที่ระดับความลึก 1 – 10 เซนติเมตร (Surface) และที่ความ
ลึกระหวาง 10 – 50 เซนติเมตร (Sub-Surface) มีคาเทากับ 22.04 mg/kg และ 13.02 mg/kg ตามลําดับ
- บริเวณสะพานแมเจาอยูหัว อ.ชะอวด (R7) ที่ความลึกระหวาง 10 – 50 เซนติเมตร (Sub- Surface) มี
คาเทากับ 10.81 mg/kg
- บริเวณตลาดเทศบาล อ.ชะอวด (R8) ที่ความลึกระหวาง 10 – 50 เซนติเมตร (Sub-Surface) มีคา
เทากับ 12.82 mg/kg
๔.๒.๒ คลองสาขา บริเวณคลองฆอง บานทุงเฟอ (C2) ที่ระดับความลึก 1 – 10 เซนติเมตร (Surface)
และที่ ค วามลึ ก ระหว าง 10 – 50 เซนติ เมตร (Sub-Surface) มี ค าเท า กั บ 23.74 mg/kg และ 23.98 mg/kg
ตามลําดับ
ในส วน Bio Available มี ค าความเข มข นอยู ในช วง 0.01 - 0.06 mg/kg ไม พบบริ เวณที่ มี ค าเกิ นร าง
มาตรฐาน
๔.๓ ตะกั่ ว (Pb) มี ค าความเข มขนอยู ในช วง 15.46 – 29.71 mg/kg ซึ่ งค าที่ พบเป น ไปตามราง
มาตรฐานฯ กํา หนดไวไ ม เกิ น 35.8 mg/kg ในส วน Bio Available มีค าความเขม ข น อยูในช วง 0.01 – 13.21
mg/kg ไมพบบริเวณที่มีคาเกินรางมาตรฐานฯ
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๔.๔ แคดเมียม (Cd) มีคาความเขมขนอยูในชวง 0.02 – 0.32 mg/kg ซึ่งคาที่พบเปนไปตามราง
มาตรฐานฯ กํ าหนดไว ไ ม เกิ น 0.99 mg/kg ในส ว น Bio Available มี ค า ความเข ม ข น อยู ในช ว ง 0.01 – 0.12
mg/kg ไมพบบริเวณที่มีคาเกินรางมาตรฐานฯ
๔.๕ แมงกานีส (Mn) มีคาความเขมขนอยูในชวง 124 - 1658 mg/kg ในสวน Bio Available มี
คาความเขมขนอยูในชวง 29.74 – 4.4 mg/kg ทั้งนี้ ในรางมาตรฐานฯ ไมไดกําหนดคาแมงกานีส (Mn) ไว
สรุปผลวิเคราะหตะกอนดินในแมน้ําปากพนัง และคลองสาขา (วันที่ ๒๖ มิถุนายน – ๑
กรกฎาคม ๒๕๕๔)
• คา (ราง) มาตรฐานฯ ที่นํามาเปรียบเทียบ เปนคาที่กําหนดไวสูงสุดที่จะมีผลกระทบตอสัตว
หนาดิน ขนาดเล็ก (Benthos)
• ผลการวิเคราะหตะกอนดินที่กรมควบคุมมลพิษ เสนอ เปนผลในเบื้องตนที่แสดงแนวโนม
ของคาโลหะหนักเทานั้น
• บริเวณที่พบโลหะหนัก (เฉพาะปรอท และ สารหนู) เกินคา (ราง) มาตรฐานฯ กระจุกตัวอยู
บริเวณตนน้ําของแมน้ําปากพนัง ซึ่งเปนพื้นที่ศักยภาพแร และ มีการทําเหมืองในอดีต คลองฆอง คลองหัวไทร
แมน้ําปากพนังหนาตลาดเทศบาลชะอวด บานพูลถนน บานอาวคาย
• ระดับความลึกสวนใหญที่พบปรอทและสารหนูเกินคา (ราง) มาตรฐานฯ คือ ระดับ ๑๐ –
๕๐ เซนติเมตร
• คาดการวา โลหะหนักที่มีคาเกินคา (ราง) มาตรฐานฯ มาจากการพังทลายของหนาดินจาก
แผนดิน (Erosion) ซึ่งเปนผลใหมีการสะสมของโลหะหนักในชั้นตะกอนดินในแหลงน้ําที่ความลึก ๑๐ – ๕๐
เซนติเมตร
ขอเสนอแนะ
• การขุดลอก หรือทํากิจกรรมที่กระทบกับทองน้ํา ในแมน้ําปากพนังและคลองสาขา ควร
ดําเนินการ ดังนี้
- ศึกษาปริมาณโลหะหนักของตะกอนในแหลงน้ําบริเวณที่จะทํากิจกรรม
- กําหนดมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมเพื่อปองกันการฟุง กระจายของตะกอนดิน
- ดําเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด
- กําจัดตะกอนดินตามหลักวิชาการหากพบวาในบริเวณนั้นมีคาโลหะหนักคอนขางสูง
ประเด็นเสนอเพือ่ พิจารณา
• เห็นชอบกับขอเสนอแนะที่ใหหนวยงานที่จะดําเนินกิจกรรมที่กระทบกับทองน้ําของแมน้ํา
ปากพนังและคลองสาขาตองศึกษามลพิษเพิ่มเติมที่จะมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หรือมีความเห็นเปนประการใด
• โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ในป พ.ศ. ๒๕๓๖ พบปริมาณตะกั่วในตะกอนดินสูงถึง ๓,๓๓๓ ไมโครกรัมตอกรัมของตะกอนดิน ในบริเวณลําน้ํา
สาขาที่ไหลผานเหมืองแรดีบุกในเขตบานถ้ําทะลุ อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
ในการประชุมครั้งตอไป หากกรมควบคุมมลพิษมีโครงการอะไรที่จะดําเนินการก็ใหนําเสนอดวย
เกี่ยวกับการปองกันเนื่องจากสารหนูดังกลาวเกิดจากการทําเหมืองแรในอดีต ก็ใหหาแนวทางปองกันตอไป
เลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอมฯ คุณจิระนันท เหมพูลเสริฐ
เกี่ยวกับแนวทางในการปองกัน หากจะมีการขุดลอกคลองก็จะตองมีการเก็บตัวอยางตะกอนดิน
มาศึกษากอนวาเกินมาตรฐานหรือไม ถาไมเกินมาตรฐานก็ทําการขุดลอกได หรืออาจจางที่ปรึกษาทําการสํารวจ
และคิดหาแนวทางในการปองกันไปดวยก็ได
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ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
มอบศูนยอํานวยการฯ รับขอเสนอของกรมควบคุมมลพิษ
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมชาติ รองประธานอนุกรรมการ
เนื่องจากสารหนูเกิดขึ้นที่อําเภอรอนพิบูลยบริเวณที่เปนเหมืองแรเกา สวนคลองปากพนังและ
คลองหัวไทรในอดีตเคยทําเหมืองแรใชหรือไม
เลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอมฯ คุณจิระนันท เหมพูลเสริฐ
โดยปกติสารหนูเกิดจากการพังทลายของดินหรือพื้นที่บริเวณดังกลาวเปนแหลงตนน้ําที่มีการทํา
เหมืองแรมากอนหรือเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพแรอยูกอนแลว
นายธีรชาติ สังคหะ (แทน) ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ ๑๕
สารหนูดังกลาวเกิดจากการสกัดแรหรือถลุงแรจากในสวนของหินแลวนํามากองทิ้งไวทําใหเกิด
การแพรกระจายลงสูลําน้ําและเกิดโรคระบาดที่เรียกวาไขดําในสมัยนั้น แตปจจุบันทางสาธารณสุขไดทําการกลบ
ฝงเรียบรอยแลวในระดับความลึก ๑๐-๕๐ เซนติเมตร และไดทําการตรวจสอบแลววาไมมีการรั่วซึม เปนการรั่วซึม
ในสมัยกอนซึ่งจะพบบริเวณคลองฆองเพราะเปนทางที่น้ําไหลผาน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ความกาวหนาผลการดําเนินงานภายใตแผนแมบท คณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอมฯ
(โดย ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอมฯ)
เลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอมฯ คุณจิระนันท เหมพูลเสริฐ
สรุปผลการดําเนินงานภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๔ (ตุลาคม ๒๕๕๓ – กันยายน ๒๕๕๔)
- แผนงาน/โครงการ ภายใตแผนบริหารจัดการฯ ป ๒๕๕๔
จํานวนทั้งสิ้น ๖๒ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๖๑๒.๒๐ ลานบาท
- แผนงาน/โครงการ ที่ดําเนินการ
จํานวน ๒๔ โครงการ
วงเงินงบประมาณ ๑๑๐.๒๐๓๘๒ ลานบาท
- หนวยงานดําเนินงานในป ๒๕๕๔ จํานวน ๗ หนวยงาน
ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
ยุทธศาสตรที่ ๑ สงวน อนุรักษ และฟนฟูสภาพนิเวศของลุมน้ําปากพนัง ใหคืนความอุดมสมบูรณ สมดุลอยาง
เปนระบบ
- ฟนฟูและบํารุงรักษาปาพรุ ๒๐๐ แหง ดําเนินการ ๕๐ แหง (๒๕%)
- ฟนฟูและบํารุงรักษาปาพรุ ๕,๗๐๐ ไร/ป จัดทําขอกําหนดโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
สํารวจและออกแบบการบริหารจัดการปาพรุ
- จัดซื้ออุปกรณสนับสนุนการดับไฟปา ๑๐๐ เสน ๑๐๐ เสน (๑๐๐%)
- กอสรางกําแพงถุงทราย ๑๒ ตัว กอสรางแลวเสร็จ ๗ ตัว (๕๔.๕๗%)
- การกอสรางเขื่อนปองกันการกัดเซาะชายฝง บริเวณบานเกาะเพชร ๑ พื้นที่ EIA ผานความ
เห็นชอบ และตรวจรับแผนปฏิบัติการกอสรางแลว (๑๐%)
- การขุดลอกรองน้ําปากพนัง๑,๒๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. ขุดลอกได๘๔๑,๑๘๘.๙๒ ลบ.ม. (๘๙.๔๕ %)
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ยุทธศาสตรที่ ๒ สนับสนุนวิถีการใชประโยชนทรัพยากรดิน และน้ําในลุมน้ําอยางบูรณาการ อนุรักษและยั่งยืน
- เฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภคของชุมชน / ครัวเรือน ๓ อําเภอ คุณภาพน้ําบริโภคไดมาตรฐาน
(๑๑.๘%)
- จัดตั้งอาสาสมัครเฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภคในชุมชนและในครัวเรือนอาสาสมัครใน ๓ อําเภอ
เฝาระวังครบ ๓ อําเภอ (๑๐๐%)
- การจัดทําประปาดื่มได ๘ แหงดําเนินการ ๒ แหง ( ๒๕%)
- การปรับปรุงแหลงน้ํา ๑๗ สถานีโทรมาตรการบํารุงรักษาระบบโทรมาตร ๑๗ สถานี เพื่อใหได
ขอมูลในการบริหารจัดการน้ํา (๑๐๐%)
- ปรับปรุงดิน เปรี้ยว เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ ๓๕,๗๐๖ ไร ดําเนินการ ๑๙,๕๕๓.๘๕๕ ไร
(๕๔.๗%)*
- สงเสริมการทําและใชปุยพืชสด ๖,๘๐๐ ไร*
- จัดระบบโครงสราง ลักษณะที่ดิน ๑๐๐ ไร ดําเนินการ ๑๐๐ ไร (๑๐๐ %)
- ปลูกปาจากเพื่อฟนฟูระบบนิเวศ๑๐๐ ไร สํารวจพื้นที่ เก็บหารวบรวมเพาะพันธุจาก และ
ออกแบบแปลน
- ปรับพื้นที่บอกุงราง ๑๐๐ ไร ทํา TOR เพื่อหาผูรับจางขุดบอกุงราง ๑๐๐ ไร
- อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา คลองแพรกนาว อําเภอจุฬาภรณ ๑ คลอง อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา คลอง
แพรกนาว (๙๐ %)
ยุทธศาสตรที่ ๓ ควบคุม ปองกันมลพิษ และเสริมสรางคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในลุมน้ํา
- การจัดการน้ําเสีย โดย จัดสรางระบบบําบัดรวม๑ แหงไดรับอนุมัติกันเงินเหลื่อมปเพื่อจาง
กอสรางระบบของ เทศบาลเมืองชะอวด ในป ๒๕๕๕ และ บํารุงรักษาระบบบําบัดสาธิต ๔ แหงปรับปรุงภูมิทัศน
ซอมแซมระบบฯ ไปพรอมกับการเดินระบบ
- เสริมสรางสมรรถนะ อปท. ในการจัดการขยะ๒ แหงเสริมสรางสมรรถนะใหทองถิ่นในการ
บริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายชุมชน ๒ แหง ไดแก เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และ เทศบาลเมือง
ปากพนัง (๑๐๐% )
- ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม๔ ครั้ง ตอ ปตรวจสอบคุณภาพน้ําของแมน้ําปากพนัง ๔
ครั้ง (๑๐๐ %)
- กําจัดวัชพืชในแมน้ําปากพนัง/คลอง ระบายน้ําดวยเครื่องจักร๑๓ สายดําเนินการแลวเสร็จ
๑๓ สาย (๑๐๐%)
- การสํารวจ เก็บตัวอยาง และวิเคราะหองคประกอบตะกอนดินในแมน้ําปากพนังและคลอง
สาขา คุณสมบัติของตะกอนดินแมน้ําปากพนังและคลองสาขาสํารวจ เก็บตัวอยาง วิเคราะห และรายงานผล
วิเคราะหองคประกอบตะกอนดินในแมน้ําปากพนังและคลองสาขา จํานวน ๑๒ จุด แลวเสร็จ (๑๐๐ %)
ยุทธศาสตรที่ ๔ เสริมสรางความเขมแข็งในการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางเปนเอกภาพ เพื่อบริหารจัดการ
แบบบูรณาการเชิงรุก
- เสริมสรางศักยภาพและการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่ลุมน้ําปากพนังการ
เปด-ปดประตูระบายน้ําใหเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุดบริหารการเปด-ปดประตูระบายน้ําใหเหมาะสมตาม
ฤดูกาลวางไขของสัตวน้ําและเกิดประโยชนสูงสุดตามขอสรุปของคณะทํางานการเปดปดประตูระบายน้ําอุทกวิภาค
ประสิทธิ์
- ประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อสรางความรูความเขาใจในการสงวนอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมประชาสัมพันธความรูความเขาใจในการสงวน อนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
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- การพัฒนาเครือขายในพื้นที่ลุมน้ํา โดยจัดตั้งกลุมผูใชน้ําและการยกระดับองคกรผูใชน้ํา
มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการลุมน้ําที่มีสวนรวมโดยทุกภาคสวน โดยมีทั้งกลุมผูใชน้ํา
และกลุมบริหารจัดการน้ํา ซึ่งไดจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทาน ๗๗๖ กลุม(๑๐๐%)
และยกระดับองคกรผูใชน้ํา ๒๖ กลุม (๑๐๐%)
สรุปปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน
๑. หนวยงานไมไดรับงบประมาณดําเนินการ เชน ไมไดรับงบประมาณกอสรางระบบบําบัดน้ํา
เสียสวนกลาง
๒. การดําเนินการลาชากวาแผนเนื่องจากพื้นที่ดําเนินการประสบปญหาภัยธรรมชาติ เชน การ
เกิดอุทกภัย และดินโคลนถลม
๓. ประชาชนขาดความรูดานสุขอนามัย เชน การเก็บกักน้ําใหสะอาดไวใชในครัวเรือน
๔. ขาดการประชาสัมพันธ ใหความรู และทําความเขาใจกับประชาชน เชนการบุกรุก และเผา
ทําลายพื้นที่ปาตนน้ําและปาพรุ
๕. ประชาชนไมใหความรวมมือกับการดําเนินงานของภาครัฐ เชน การกอสรางโพงพาง กีด
ขวางการขุดลอกแนวรองน้ํา
๖. การบังคับใชกฎหมายไมมีประสิทธิภาพ เชน การกํากับสถานประกอบการไมใหระบายน้ํา
เสียลงแมน้ําลําคลอง
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
ใน ๔ ยุทธศาสตรที่กลาวมาอยากใหมีการตอยอด โดยเฉพาะยุทธศาสตรที่ ๒ เรื่องการติดตั้งโทร
มาตรเพื่อคาดการณปริมาณน้ําและแจงเตือนภัย ๑๗ แหง อยากใหมีเครือขายภาคประชาชนเขามามีสวนรวม
และใน ๑๗ แหงอยูในอําเภอใดบาง มอบกรมชลประทานชวยประสานกับพื้นที่ดวย
เรื่องการบุกรุกปาตนน้ําและปาพรุควรมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับโทษที่เกิดจากดินถลม มอบ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมฯ ดําเนินการเขียนขาวประชาสัมพันธ เพื่อฝายประชาสัมพันธจะไดนําไป
ประชาสัมพันธตอไป
นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต หัวหนากลุมบริการวิชาการศูนยอํานวยการฯ
เกี่ยวกับระบบโทรมาตรเปนระบบโทรมาตรของกรมชลประทานภายใตการควบคุมดูแลของ
โครงการสงน้ําฯ ลุมน้ําปากพนังตอนลางซึ่งกระจายอยูในคลองตางๆ
หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครศรีฯ นายสมบูรณ โอฬารกิจเจริญ
แผนงานโครงการทัง้ หมดอยูภายใตแผนพัฒนาจังหวัดหรือไมและแผนงานดังกลาวเปนการขยาย
หรือตอยอดจากโครงการพระราชดําริโครงการใดบาง
เลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอมฯ คุณจิระนันท เหมพูลเสริฐ
ฝายเลขาฯ ไดรับรายงานแบบยอๆแลวแตมีปญหาเรื่องการของบประมาณจากสวนกลางไมไดจึง
อยากขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของของบของจังหวัดหรืองบดําเนินงานของหนวยงานเองนํามาผนวกกับยุทธศาสตรที่
๔ การมีสวนรวมของทุกภาคสวน
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒ ความกาวหนาผลการดําเนินงานภายใตแผนแมบท คณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพฯ
(โดย ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพฯ)
เลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพฯ นายเกียรติศักดิ์ นารีเลิศ
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๑. สรุปผลการดําเนินงานการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดป ๒๕๓๗-๒๕๕๔ รายละเอียดตาม
วาระที่ ๔.๒ อยูในเอกสารประกอบการประชุมแลว
๒. สรุปผลสัมฤทธิ์การพัฒนาในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังที่สําคัญ
๒.๑ ดานชลประทาน
๑. มีแนวทางในการบริหารจัดการน้ําตามเกณฑควบคุมที่ไดตกลงรวมกันระหวางภาครัฐ
นักวิชาการ และ ภาคเอกชน
๒. มีคณะทํางาน JMC และกลุมผูใชน้ํา กลุมบริหารการใชน้ําพิจารณาความเหมาะสมในการ
บริหารจัดการน้ํา จัดสรรน้ํา
๓. สามารถสนับสนุนปริมาณน้ําในการปลูกขาวในฤดูฝนไดเต็มพื้นที่และในชวงฤดูแลง(นาปรัง)
ไดเฉลี่ยประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ไรตอป
๔. สามารถปองกันน้ําเค็มไมใหไหลเขาสูพื้นที่ไดอยางเด็ดขาด หากมีความจําเปนจะตองเปดบาน
ระบายน้ําเค็มเขาจะดําเนินการภายใตเกณฑควบคุมที่กําหนด
๕ สามารถบริหารจัดการน้ําตนทุนตามสถานะภาพที่เปนอยูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการ
กักเก็บน้ําเพิ่มเติมในเครือขายคูคลองทั้งหมดไดประมาณ ๑๐๐ ลานลูกบาศกเมตร
๖. สามารถลดระดับ ระยะเวลา ความเสี่ยง และความเสียหายจากอุทกภัย
๗. เกษตรกรสามารถปรับตัวในการผลิตใหสอดคลองกับสถานการณของฤดูกาล
๘. การแบงเขตน้ําจืดน้ําเค็ม สามารถลดปญหาความขัดแยงการใชคุณภาพน้ําที่แตกตางกันของ
ราษฎรไดอยางสิ้นเชิง
๙. มีการบริหารจัดการอาคารควบคุมน้ําและทํานบชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบจากน้ําเปรี้ยว-น้ํา
เสีย พรอมทั้งไดสํารองน้ําในอางเก็บน้ําไวเพื่อเจือจางน้ําเปรี้ยวและน้ําเสีย
๒.๒ ดานพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดภาคเกษตร
๑. พื้นที่ปลูกขาวนาปรังเพิ่มขึ้น จากพื้นที่ปลูกในป ๒๕๓๘/๓๙ พื้นที่ ๔๘,๙๑๖ ไรเปน
๒๖๔,๖๐๕.๕๐ ไร ในป ๒๕๕๓/๕๔
๒. พื้นที่ปลูกขาวเพิ่มขึ้น จากพื้นที่ปลูกในป ๒๕๕๐ พื้นที่ ๔๒๐,๙๐๑ ไรเปน ๔๔๐,๑๕๒ ไร ใน
ป ๒๕๕๒
๓. ผลผลิตเฉลี่ยขาวนาปเพิ่มขึ้น จาก ๓๑๗ กก./ไรในป๒๕๓๗/๓๘ เปน ๕๘๘.๐๔ ไร ในป
๒๕๕๓/๕๔
๔. พื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันเพิ่มขึ้น จากพื้นที่ปลูกในป ๒๕๕๐ พื้นที่ ๘๐,๓๒๑ ไร เปน ๑๖๗,๙๐๙
ไร ในป ๒๕๕๓
๕. พื้นที่ปลูกยางพาราเพิ่มขึ้น จากพื้นที่ปลูกในป ๒๕๕๐ พื้นที่ ๒๑๘,๘๑๐ ไร เปน ๒๔๔,๗๒๕
ไรในป ๒๕๕๓
๖. รายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นจาก ๗๐,๔๒๕.๗๕ บาท/ครัวเรือนในป ๒๕๕๒
เปน ๑๖๘,๗๒๔.๗๒ บาท/ครัวเรือน ในป ๒๕๕๔ สูงขึ้นรอยละ ๑๓๙.๕๘
๗. รายไดเฉลี่ยตอคนตอปของประชาชนในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังเพิ่มขึ้นจาก ๒๐,๑๓๙ บาท/คน/
ป ในป ๒๕๔๕ เปน ๓๖,๑๒๑ บาท/คน/ป ในป ๒๕๕๐ และเปน ๔๓,๑๖๐ บาท/คน/ป ในป ๒๕๕๓
๓. ปญหาดานการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายได
สรุปสภาพปญหาหลักในปจจุบัน ดังนี้
๑. ปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรกรรมในชวงฤดูแลง
๒. ปญหาไมมีแหลงกักเก็บน้ําตนทุนเพียงพอ
๓. ปญหาระบบกระจายน้ําสูแปลงเกษตรกรรมยังไมครอบคลุม
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๔. ปญหาวัชพืชในลําคลอง
๕. ปญหาน้ําทวม
๖. ปญหาไมสามารถควบคุมระดับน้ําในพื้นที่พรุใหอยูในระดับที่เหมาะสม
๗. ปญหาการบริหารจัดการน้ําในชวงรอยตอฤดูแลงกับชวงตนฤดูฝน
๘. ปญหาน้ําทวมขังสวนปาลมน้ํามันจากการปลูกปาลมน้ํามันในพื้นที่พรุและพื้นที่ลุมต่ํา
๙. ปญหาคุณสมบัติของดิน เชน ดินเปรี้ยว ดินกรด ดินทรายจัด ดินเค็ม เปนตน
๑๐. ปญหาการบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อทําการเกษตร
๑๑. ปญหาไฟไหมในพื้นที่พรุ
๑๒. ปญหาน้ําเสียจากชุมชน/นากุง/การทําการเกษตรกรรม
๑๓. ปญหาการปลูกปาลมน้ํามัน และยางพาราในพื้นที่ปลูกขาว
๑๔. ปญหาการเลี้ยงปลาในกระชัง เสี่ยงตอการปด-เปดประตูระบายน้ํา
๑๕. ปญหาการกัดเซาะพังทลายของผิวหนาดินชายฝง
๑๖. ปญหาการใชประโยชนที่ดินไมสอดคลองกับคุณสมบัติของดิน
๑๗. ปญหาเกษตรกรปลอยพื้นที่ทิ้งลาง
๑๘. ปญหาปริมาณสัตวน้ําในแมน้ําลดลง/แหลงเพาะพันธุสัตวน้ําลดลง
o การจัดทําแผนปฏิบัติงานการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดภาคเกษตร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕
- ประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติงาน วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔
- กําหนดสงแผนปฏิบัติงาน วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕
o การจัดทําแผนแมบทการพัฒนาอาชีพ และสงเสริมรายได พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
- รวมการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดภาคเกษตรและการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายได
นอกภาคเกษตรเขาดวยกัน
- ประชุมปรึกษาหารือคณะทํางานจัดทําแผนแมบท วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕
- ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนแมบท เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ ณ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
- กําหนดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนแมบท ประมาณปลาย เดือนกุมภาพันธ หรือตน
เดือน มีนาคม ๒๕๕๕ ประมาณ ๓ วัน ณ จังหวัดระยอง
- เสร็จแลวคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพจะนําเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาพืน้ ที่
ลุมน้ํา ปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่มีนายกรัฐมนตรี เปนประธาน เพื่อใหความเห็นชอบ
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
- ผลการดําเนินงานการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายได และผลสัมฤทธิ์การพัฒนาในพื้นที่ลุมน้ํา
ปากพนังที่สําคัญดังกลาว ควรจะเผยแพรออกประชาสัมพันธไดแลวเพราะมีความชัดเจนดีมาก มอบ
ประชาสัมพันธจังหวัดรับไปดําเนินการเผยแพรอาจจะเปน CD ประมาณ ๕ นาที
- ปญหาที่สรุปมาลวนมีความสําคัญทั้งสิ้น เชนปญหาที่ ๑๐,๑๓ เปนเรื่องที่จะตองแกไขกัน
ตอไป
- พื้นที่ปลูกขาวมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นถึงแมจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงก็ตาม แสดงวาการดําเนินการ
ของกรมพัฒนาที่ดินในเรื่องการแกไขปญหาดินเปรี้ยวไดผล ระบบชลประทานไดผล แตสิ่งที่นาเปนหวงคือการ
เพิ่มขึ้นของพื้นที่ปลูกปาลมมากถึง ๑๐๐ % ควรมีการประเมินสถานการณวาจะทําใหพื้นที่ปลูกขาวลดลงหรือไม
ถึงแมวาเกษตรกรจะมีรายไดจากพืชพลังงานก็ตาม อนาคตอาจจะมีการใชเงินซื้อขาวมากขึ้นเนื่องจากพื้นที่ปลูก
ขาวลดลง ฝากเกษตรและสหกรณจังหวัดวาจะทําอยางไรใหคนทํานาขาวสามารถมีรายไดเลี้ยงตัวเองได
ยกตัวอยางโครงการ ของหอการคา มีการใชระบบอื่นเขามาชวยในการปลูกขาว หรือโครงการพัฒนาลุมน้ําลําพะยัง
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ตอนบนฯ ที่จังหวัดกาฬสินธุ ที่พระองคทานไดนําน้ําจังหวัดมุกดาหารลอดใตอุโมงคมาจังหวัดกาฬสินธุ ทําใหมี
พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ซึ่งไดมีการตอยอดโดยใหเกษตรกรทําโครงการ ๑ ไรไมยากไมจน เพื่อลดภาระคาใชจาย
ในครัวเรือน ซึ่งไดมีโครงการตอยอดคือโครงการ ๑ ไร ๑ แสน และเกษตรกรมีความสนใจมาก ทางเกษตรและ
สหกรณจึงไดไปนําโครงการดังกลาวมาทดลองเปนตัวอยางโดยกรรมการหอการคาและผูนําทางการเกษตรซึ่ง
ไดผลดีมาก มีการทดลองทํา ๒ จังหวัดคือ จังหวัดกาฬสินธุและจังหวัดขอนแกน ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุไดบรรจุลงใน
แผนพัฒนาจังหวัดแลวและมอบฝายประชาสัมพันธชวยประชาสัมพันธผลสัมฤทธิ์โครงการนี้ดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓ การสนับสนุนงบประมาณ จากสํานักงาน กปร.ป ๒๕๕๕
(โดย สํานักงาน กปร.)
นายสิงหพงศ รัชนิพนธ แทน รองเลขาธิการ กปร.
- เกี่ยวกับสภาพปญหาตางๆ โดยเฉพาะการรายงานงบประมาณของแตละหนวยงานไมพรอมกัน
ทําใหงานในเชิงบูรณาการลาชาโดยเฉพาะการจัดทํารายละเอียดงบประมาณซึ่งมีความสําคัญมากในการนําไปขอ
เงินงวดจากงบประมาณ เพื่อจะไดจัดทําแผนเรงรัดจัดทําแผนปฏิบัติการรวมกันไดอยางทันเวลา
- เกี่ยวกับแนวพระราชดําริเมื่อป ๒๕๕๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จ ณ อําเภอขอนหาด มีพระราชดําริใหศูนยราชการตางๆ พยายามบูรณาการในการทํางานและใหชาวบานเขา
มารวมดวย
จากแนวคิดดังกลาวจะเห็นวาโครงการที่ควรจะเรงดําเนินการในพื้นที่บูรณาการ มีดังนี้
๑. โครงการปรับปรุงดินเปรี้ยวที่บานควนโถะ
๒. โครงการฟนฟูอาชีพบานเนินธัมมัง เพื่อชวยเหลือชาวบานที่ประสบปญหาน้ําทวม
๓. โครงการฟนฟูการผลิตสมโอแสงวิมาน ซึ่งมีปญหาเกี่ยวกับสภาพดินและน้ําทวม
๔. โครงการสนับสนุนการผลิตขาวครบวงจร
๕. โครงการศูนยเรียนรูตามแนวพระราชดําริ ๑๐ แหง อยากใหเปนจุดตัวอยางเพื่อชาวบานจะ
ไดเปนตัวแทนในการถายทอดความรูตางๆ
แผนงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (รายละเอียดในเอกสาร) สํานักงาน กปร.อนุมัติแผน ๓๑ ลานเศษ
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
การเบิกจายงบประมาณป ๒๕๕๔ ไดเบิกจายไปหมดหรือยัง
นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต หัวหนากลุมบริการวิชาการศูนยอํานวยการฯ
สํานักงานกปร.ไดอนุมัติงบประมาณจํานวน ๒ ครั้ง ครั้งแรกผลงานครบ ๑๐๐% แลวสวนในครั้ง
ที่ สองไดรับอนุมัติงบประมาณในชวงเกือบปลายป และไดมีการกันเงินเหลื่อมปไวเกือบทั้งหมด ไดใชงบประมาณ
ไปประมาณ ๕๐%
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
งบประมาณในป ๒๕๕๕ ทุกหนวยงานคงทราบกันหมดแลวคงตองมีการเตรียมแผนการใช
จายเงินใหทันเวลา สําหรับงบพัฒนาจังหวัดป ๒๕๕๕ อยากใหทุกหนวยงานเตรียมแผนในการจัดซื้อ-จัดหาไว
ลวงหนา
ผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ นายปริญญา สัคคะนายก
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งบ กปร.เปนงบประมาณที่มาชวยเติมยอดกับสวนราชการตางๆ ตามภารกิจของหนวยงานและ
โครงการเรงดวนไดทันเวลา ปนี้ครั้งแรกไดมา ๓๑ ลาน และมีหนวยงานแจงเขามาขอรับงบจาก กปร.อีกในครั้งที่ ๒
และทางศูนยอํานวยการฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวากิจกรรมดังกลาวเกี่ยวของกับลุมน้ําปากพนังโดยตรงก็จะไดเก็บ
รวบรวม และนําเสนอ สํานักงาน กปร.ในครั้งถัดไป
นายสิงหพงศ รัชนิพนธ แทน รองเลขาธิการ กปร.
เพิ่มเติม
ในสวนที่เปนงบ กปร.เปนการพิจารณางบประมาณที่มีความคลองตัวกวางบปกติ เพราะการ
อนุมัติงบประมาณในแตละครั้ง เนื่องจากมีพระราชดําริในแตละชวงเวลา จะตองผานขั้นตอนตางๆ ทําใหลาชากวา
ปกติ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ ผลการสํารวจประชามติความตองการของราษฎรในเขตพื้นที่น้ําเค็ม และแนวทางการให
ความชวยเหลือ (โดย สํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช)
เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช นายเหมวงศ ประกอบบุญศิลป
พื้นที่ลุมน้ําปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดแบงเขตการพัฒนาออก เปน ๖ เขต คือ เขต
ปลูกขาวเพื่อการคา,เขตปลูกขาวเพื่อบริโภค,เขตปาลม น้ํามัน, เขตไมผลยางพารา, เขตเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
(น้ําเค็ม) และเขตปาไม ซึ่งในการสงเสริมเพื่อพัฒนาอาชีพหนวยงานตางๆไดสงเสริมในทุกๆเขต สําหรับในเขต
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (เขตน้ําเค็ม) การสงเสริมของภาครัฐมีนอย ประกอบกับในเขตนี้มีเกษตรกรสวนหนึ่งจะมี
การเลี้ยงกุงกุลาดํา และมีปญหาในการเลี้ยง ในป ๒๕๕๒ ทางสํานักงานกปร.ไดใหสํานักงานเกษตรจังหวัดจัดเก็บ
สํารวจขอมูลของเกษตรที่เลี้ยงกุงกําลาดํา เพื่อสรุปหาแนวทางชวยเหลือตอไป
สภาพปญหาหลักของพื้นที่โครงการ
๑. เปนพื้นที่ในเขตน้ําเค็ม
๒. เกษตรกรเคยเลี้ยงกุงในเขตน้ําเค็ม แตประสบปญหาการขาดทุน มีฐานะยากจน จึงปลอย
พื้นที่ทิ้งราง
วัตถุประสงค
๑. เพื่อสํารวจขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงกุงในเขตน้ําเค็มทําใหทราบถึงสภาพ ทางเศรษฐกิจสังคม
๒. เพื่อสํารวจขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงกุงในเขตน้ําเค็ม ทําใหทราบความตองการเปลี่ยนพื้นที่จาก
น้ําเค็ม เปนเขตน้ําจืด
๓. เพื่อสํารวจขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงกุงในเขตน้ําเค็ม ทําใหทราบความตองการปรับระบบการ
ผลิต
วิธีการดําเนินงาน
๑. จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ
๒. สํารวจและจัดเก็บขอมูลเกษตรกรในเขตน้ําเค็มทุกครัวเรือน
๓. บันทึกขอมูลและประมวลผล
๔. นําเสนอและขอรับการสนับสนุนโครงการจากภาครัฐ
เปาหมาย
๑. อําเภอหัวไทร จํานวนตําบล ๗ ตําบล จํานวนหมูบาน ๔๓ หมูบาน เกษตรกร ๓,๐๙๕ คน/
ครัวเรือน พื้นที่จํานวน ๓๐,๕๖๐ ไร
๒. อําเภอปากพนัง จํานวนตําบล ๑๐ ตําบล จํานวนหมูบาน ๘๘ หมูบาน เกษตรกร ๒,๖๑๖
คน/ครัวเรือน พื้นที่จํานวน ๒๕,๑๒๒ ไร
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๓. อําเภอเชียรใหญ จํานวนตําบล ๑ ตําบล จํานวนหมูบาน ๑ หมูบาน เกษตรกร ๑๔๐ คน/
ครัวเรือน พื้นที่จํานวน ๑,๕๐๐ ไร
๔. อําเภอเมือง จํานวนตําบล ๒ ตําบล จํานวนหมูบาน ๗ หมูบาน เกษตรกร ๒๘๕ คน/
ครัวเรือน พื้นที่จํานวน ๕,๕๖๔ ไร
รวม ๔ อําเภอ จํานวนหมูบาน ๑๓๙ หมูบาน จํานวนตําบล ๒๐ ตําบล เกษตรกร ๖,๑๓๖ คน
พื้นที่ ๖๒,๗๔๖ ไร
ผลการดําเนินงาน
๑. มีสมาชิกในครัวเรือน เฉลี่ย ๔ คน
๒. มีแรงงานใชทําการเกษตรในครัวเรือนเฉลี่ย ๒ คน
๓. พื้นที่ถือครองทําการเกษตรเฉลี่ย ๑๖.๕๐ ไร
๔. พื้นที่ทําการเกษตรอยูในเขตน้ําเค็มเฉลี่ย ๑๓.๑๘ ไร
๕. ความตองการเปลี่ยนเขตน้ําจืด-ไมตองการ (เกษตรกรใหขอมูล ๓,๒๑๔ ราย)
๕.๑ ตองการเปลี่ยนเปนเขตน้ําจืด จํานวน ๑,๕๐๙ ราย ไมตองการ ๑,๗๐๕ ราย
๕.๑.๑ อําเภอเมือง จํานวน ๓๑๘ ราย ตองการ ๖๙ ราย ไมตองการ ๒๔๙ ราย
๕.๑.๒ อําเภอเชียรใหญ จํานวน ๔๐ ราย ตองการ ๑๗ ราย ไมตองการ ๒๓ ราย
๕.๑.๓ อําเภอปากพนัง จํานวน ๑,๔๑๘ ราย ตองการ ๗๑๓ ราย ไมตองการ ๗๐๕ ราย
๕.๑.๔ อําเภอหัวไทร จํานวน ๑,๔๓๘ ราย ตองการ ๗๑๐ ราย ไมตองการ ๗๒๘ ราย
๖. การยอมรับเงื่อนไข เชนไมกลับไมเลี้ยงกุงกุลาดําอีก ทางราชการเปลี่ยนเปนเขตน้ําจืด เกษตรกรยอมรับเงื่อนไข
จํานวน ๒,๐๗๒ ราย ไมยอมรับเงื่อนไข จํานวน ๑,๑๔๒ ราย
๖.๑ อําเภอเมือง จํานวน ๓๑๘ ราย ยอมรับเงื่อนไข จํานวน ๓๑๗ ราย ไมยอมรับ
จํานวน ๑ ราย
๖.๒ อําเภอเชียรใหญ จํานวน ๔๐ ราย ยอมรับเงื่อนไข จํานวน ๔๐ ราย
๖.๓ อําเภอปากพนัง จํานวน ๑,๔๑๘ ราย ยอมรับเงื่อนไข จํานวน ๘๕๖ ราย
ไมยอมรับ จํานวน ๕๖๒ ราย
๖.๔ อําเภอหัวไทร จํานวน ๑,๔๓๘ ราย ยอมรับเงื่อนไข จํานวน ๘๕๙ ราย
ไมยอมรับ จํานวน ๕๗๙ ราย
๗. สภาพบอกุง ทั้งหมด จํานวน ๕,๒๒๘ แปลง พื้นที่บอกุง จํานวน ๓๓,๑๖๔ ไร โดยมีรายละเอียดดังนี้
* เปนของตนเอง จํานวน ๓๒,๓๘๓.๒๕ ไร
* ใหเชา จํานวน ๗๐๘.๗๕ ไร
๘. ความตองการปรับเปลี่ยนอาชีพไมสูอาชีพอื่น
๘.๑ เปลี่ยนอาชีพดานปลูกพืช เกษตรกร จํานวน ๑,๐๓๑ ราย พื้นที่ ๑๑,๖๙๖ ไร
๘.๑.๑ บริเวณบอกุง จํานวน ๑๑,๒๘๑ ไร
๘.๑.๒ บริเวณอื่นๆ จํานวน
๔๑๕ ไร
๘.๒ เปลี่ยนอาชีพดานปศุสัตว เกษตรกร จํานวน ๔๔ ราย พื้นที่ ๒๕๑ ไร
๘.๒.๑ บริเวณบอกุง จํานวน ๒๔๗ ไร
๘.๒.๒ บริเวณอื่นๆ จํานวน ๔ ไร
๘.๓ เปลี่ยนอาชีพดานประมง เกษตรกร จํานวน ๑,๐๙๓ ราย พื้นที่ ๗,๘๒๓ ไร
๘.๓.๑ บริเวณบอกุง จํานวน ๗,๔๘๐ ไร
๘.๓.๒ บริเวณอื่นๆ จํานวน ๓๔๓ ไร
๙. การจัดทํางบประมาณ รองรับการชวยเหลือเบื้องตนแกเกษตรกรในเขตน้ําเค็ม
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ในป ๒๕๕๔ สํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบ
พัฒนาจังหวัดป ๒๕๕๔ จํานวน ๔,๑๑๐,๐๐๐ บาทเพื่อใชในการจัดทําโครงการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรในเขต
น้ําเค็มใหมีความ เขมแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกร จํานวน ๑,๐๐๐ ราย (อําเภอปากพนัง
๕๐๐ ราย หัวไทร ๔๗๐ ราย เชียรใหญ ๓๐ ราย)
ในป ๒๕๕๕ สํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดขอรับงบพัฒนาจังหวัด ในโครงการนคร
แหงความพอเพียง ประจําป งบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๕ กิจกรรมยอย สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรในเขตพื้นที่เดิม
ใหมีความเขมแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม ๑ สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรเขตพื้นที่น้ําเค็มใหมีความเขมแข็งตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพียงป
๒๕๕๕ งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๑ กิจกรรมยอย อบรมเกษตรกรผูเขารวมโครงการในเขตน้ําเค็ม จํานวน ๑,๐๐๐ ราย งบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐
บาท เกษตรกรอําเภอปากพนัง,หัวไทร,เชียรใหญ
๑.๒ กิจกรรมยอย สนับสนุนวัสดุการเกษตรใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการ จํานวน ๑,๐๐๐ ราย งบประมาณ
๖,๗๙๐,๐๐๐ บาท เกษตรกรอําเภอปากพนัง,หัวไทร,เชียรใหญ (ตนพันธุมะนาว,ทอซิเมนต,เมล็ดพันธุผัก,ปุยหมัก)
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
การปรับเปลี่ยนอาชีพดานการปลูกพืชไดดําเนินการแลว อยากทราบความตองการปรับเปลี่ยน
อาชีพดานประมงจํานวน ๑,๐๙๓ ราย
เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช นายเหมวงศ ประกอบบุญศิลป
ดานการประมงก็มีความตองการปรับเปลี่ยนอาชีพดานประมงมาทําการปลูกพืชเชนเดียวกันและ
จากการปรับเปลี่ยนอาชีพก็เปนที่นาพอใจของเกษตรกรและจะดําเนินการตอไป
นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต หัวหนากลุมบริการวิชาการศูนยอํานวยการฯ
สืบเนื่องจากการแบงเขตประกอบอาชีพทางดานน้ําจืด-น้ําเค็ม ออกจากกันในอดีตที่ผานมาทําให
การสงเสริมการเกษตรที่ใชน้ําจืดในเขตพื้นที่น้ําเค็มมีปญหาไมสามารถของบประมาณไดเนื่องจากถูกกําหนดเปน
เขตน้ําเค็ม อยากใหคณะอนุกรรมการไดพิจารณาเห็นชอบใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอาชีพดานตางๆ
ไดเขาไปชวยเหลือเกษตรกรเพื่อใหสามารถประกอบอาชีพได
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
พิจารณาแลวเห็นชอบ ซึ่งอําเภอเชียรใหญมีความพรอมแลวนาจะดําเนินการไดเลย
หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมบูรณ โอฬารกิจเจริญ
เกี่ยวกับการขอความเห็นชอบดานอาชีพไมขัดของ สวนการขอความเห็นชอบดานงบประมาณใน
ป ๒๕๕๖ นั้นคงตองผานคณะกรรมการบูรณาการจังหวัดแบบบูรณาการกอน จึงขอเพียงรับทราบ
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
งบของภารกิจหนายงานในป ๒๕๕๖ ถามาสามารถปรับได แตคงจะปรับดานพื้นที่ที่ตองการ
ปรับเปลี่ยนอาชีพกอน
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๒ การเตรียมพื้นที่เสด็จทรงงานของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(โดย ศูนยอํานวยการฯ)
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นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต หัวหนากลุมบริการวิชาการศูนยอํานวยการฯ
- ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จทรง
งานสวนพระองค และเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังเปนประจําทุกป ปละไมนอยกวา ๒ พื้นที่
- เพื่อใหการเตรียมความพรอมของพื้นที่เสด็จทรงงานเปนไปดวยความเรียบรอย มีความพรอม
ในการ บูรณาการของทุกหนวยงานและทุกภาคสวน มีแนวทางในการดําเนินงานในพืน้ ที่ชัดเจน
- จึงเห็นควรไดรวมกันพิจารณา กําหนดเกณฑในการคัดเลือกพื้นที่รับเสด็จ และกําหนดแนวทาง
ในการดําเนินงานเตรียมความพรอมในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังไว เพื่อใหสอดรับกับโครงการตามพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จึงขอมติที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบในการกําหนดหลักเกณฑดังกลาว เพื่อฝายเลขาฯ
จะไดรางเกณฑและกรอบในการเขาไปดําเนินการในพื้นที่ตางๆ เพื่อใหเกิดความสมบูรณ
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการรางหลักเกณฑมอบฝายเลขาฯ ดําเนินการไดเลย สวนพื้นที่นําเสนอตัวอยางมา
นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต หัวหนากลุมบริการวิชาการศูนยอํานวยการฯ
การเตรียมพื้นที่เสด็จทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในป ๒๕๕๕
นําเสนอตัวอยางพื้นที่ทางเลือกคือ
๑. พื้นที่ตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีฯ เดิมเปนพื้นที่ที่มีปญหาเนื่องจาก
ไดรับผลกระทบโดยตรง ปจจุบันเปนพื้นที่ที่มีการประกอบอาชีพที่ใชทั้งน้ําจืด น้ําเค็ม และยังมีพื้นที่ที่ใชน้ํากรอย
ทําการเกษตรดวย นับเปนพื้นที่ที่มีการประกอบอาชีพมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีมาก ซึ่งสามารถใชเปนพื้นที่ตนแบบใหกับ
พื้นที่อื่นๆได จึงเปนพื้นที่ที่มีความพรอมในการเสด็จฯทรงงาน
๒. การปศุสัตว อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีฯ
ปศุสัตวจังหวัดนครศรีธรรมราช นางวรรณี สันตมนัส
กลาวถึงผลงานกลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวดีเดนกลุมวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงแพะตําบลทุงโพธิ์
อําเภอจุฬาภรณ
๑. ความคิดริเริ่มและความพยายามฟนฝาอุปสรรคในการสรางผลงาน
๑.๑ จัดตั้งกองทุนสัจจะออมทรัพย โดยคิดดอกเบี้ยอัตราต่ํา (รอยละ ๑ บาท/เดือน)
๑.๒ มีการใหบริการดานสุขภาพสัตว ดานการตลาด ดานการจัดหางบประมาณ
๒. ความกาวหนาของกลุม ไดรับการพัฒนาจนเปนที่ยอมรับและเปนที่รูจักของทั้งหนวยงาน
ราชการและเอกชนจนไดรับรางวัลความสําเร็จ ดังนี้
๒.๑ ไดรับการคัดเลือกใหเปนฟารมตัวอยางดานการเลี้ยงแพะเนื้อยั่งยืนจํานวน ๔ ฟารม
๒.๒ ไดรับรางวัลชนะเลิศในการประกวดฟารมเครือขายวิสาหกิจดีเดน
๒.๓ สมาชิกกลุมไดรับการคัดเลือกใหเปนเกษตรกรดีเดนระดับจังหวัด ป ๒๕๕๕
๒.๔ มีการปรับปรุงพันธุดวยวิธีการผสมเทียม ทําใหไดลูกแพะที่มีลักษณะสวยและตรงกับ
ความตองการของเกษตรกร
๒.๕ ไดเขารวมประกวดในงานแพะแหงชาติครั้งที่ ๔-๘ และไดรับรางวัล
๒.๖ มีสมาชิกที่ผานการอบรมการผสมเทียมแพะ
๒.๗ มีลูกแพะที่เกิดจากการผสมเทียมจํานวน ๕๕ ตัว ขายไป ๓๙ ตัว เหลือ ๑๖ ตัว
๓. ความสามารถในการบริหารและการจัดการสถาบัน
๓.๑ ดานการบริหารจัดการกลุม
๓.๒ การบริหารจัดการดานปศุสัตว
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๔. บทบาทและการมีสวนรวมของสมาชิกตอสถาบัน
๕. การสรางความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจ
๖. การทํากิจกรรมดานสาธารณะประโยชนและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
( รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม)
นายสิงหพงศ รัชนิพนธ แทน รองเลขาธิการ กปร.
มีเงื่อนไขในการพิจารณาเพิ่มเติมคือ
- ควรเปนจุดที่เปนพระราชดําริโดยตรง เชนที่ตําบลขนาบนาก เปนจุดที่ประสบผลสําเร็จ
ชาวบานสามารถนําองคความรูไปใชได
- ควรเปนเรื่องที่ทําเชิงบูรณาการรวมกัน
- ควรเปนจุดศูนยเรียนรู
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
เห็นดวยกับขอสังเกตดังกลาว และคิดวาทั้ง ๒ จุดนาจะเปนจุดที่จะทรงงานได และมอบฝาย
เลขานุการฯ เขาไปดูพื้นที่รวมกับนายอําเภอดวย
ผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ นายปริญญา สัคคะนายก
เกี่ยวกับพื้นที่ทรงงานควรมีการทํางานรวมกันและเกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อจะไดรับทราบและทูลเกลา
ถวายรายงานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดวย ตัวอยางจุดที่นาสนใจก็มีที่แสงวิมาน โรงสีขาว ซึ่งฝายเลขาฯจะได
รวบรวมตามความเหมาะสมตอไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

นายธีรชาติ สังคหะ (แทน) ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ ๑๕
กลาวถึงเรื่องสําคัญเกี่ยวกับความยั่งยืนของโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษปาไมของอนุกรรมการ
พัฒนาสิ่งแวดลอม ซึ่งทาง ผอ.สํานักอนุรักษปาไมไดเตรียมโครงการตางๆ ไว แตไมไดนําเสนอ ครั้งตอไปอยากใหมี
การติดตามหรือใหบรรจุในวาระการประชุมดวย
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
มอบฝายเลขาฯ บรรจุเรื่องของสํานักอนุรักษปาไมไวในวาระการประชุมครั้งตอไป เนื่องจากเปน
ปญหาสําคัญที่จะตองแกไขตอไป
ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช นางอารีย อินทรสมบัติ
เรื่องของสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับคาที่ใกลจะเกินมาตรฐาน หลังจากที่ไดไปดําเนินการมาแลวควรจะมี
การศึกษาตอเนื่องหรือไมอยางไรเนื่องจากตัวเลขดังกลาวนาจะนําออกเผยแพรได และควรจะบรรจุในแผนที่จะ
นําเสนอครั้งตอไปดวย
นายอําเภอเชียรใหญ นายพิทักษ บริพิศ
เนื่องจากไดเขาประชุมเปนครั้งแรกอยากจะฝากเรื่องงบประมาณ ดังนี้
- บริเวณศูนยศิลปาชีพเนินธัมมังเนื่องจากชํารุดทรุดโทรมมาก ไมทราบวาหนวยงานใดเปน
ผูดูแลซอมบํารุง อยากใหมีงบประมาณเกี่ยวกับการซอมบํารุง การปรับปรุงภูมิทัศน อาจจะเปนงวดที่ ๒ ก็ได ซึ่ง
ศูนยศิลปาชีพมีของดีตอนนี้คือ ผาหยก ผาทอ เปนตน
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- บริเวณศาลหลวงตนไทรคลองชะอวดแพรกเมือง ตําบลการะเกดยังไมมีไฟฟาใช ชาวบานไดขอ
ไฟฟาไปนานแลว แตยังไมมีหนวยงานใดเขาไปดูแล
- การจัดรูปที่ดินของเนินธัมมัง ไดรับปากชาวบานไว ๖๖ แปลง แตยังไมไดออกโฉนดอีก ๒๙
แปลง อาจจะมีปญหาในทางปฏิบัดิ ไมทราบวามีแนวทางใดที่จะสามารถขับเคลื่อนไดบาง
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
อยากใหทางนายอําเภอทําเปนโครงการปรับปรุงมากอน หากทางสํานักงานกปร.สามารถ
สนับสนุนงบประมาณในสวนนี้ไดก็จะขอบพระคุณมาก และมอบฝายเลขาฯ บันทึกเรื่องของนายอําเภอเชียรใหญ
นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ นายนพ บุญลอม
ศูนยเรียนรูบานยางยวน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ การบริหารจัดการหนวยงานใดจะเปนผูดูแล
รับผิดชอบ
ผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ นายปริญญา สัคคะนายก
หลังจากการเสด็จฯ เมื่อปที่แลวทางคุณบุญเรือนฯ ไดมอบโฉนดที่ดินถวายสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แตยังไมไดรับแจงกลับมาจะดําเนินการตออยางไร
นายศุภชัย อักษรวงศ หัวหนากลุมบริการวิชาการศูนยอํานวยการฯ
(เพิ่มเติม)
ทีด่ ินดังกลาวหลังจากมีการถวายโฉนดที่ดินแลว สํานักราชเลขาธิการ ไดสงโฉนดที่ดินคืนไปยัง
สํานักงาน กปร. และใหแนวทางไววาใหดําเนินการตามเจตนารมณ ทางสํานักงาน กปร.ก็ไดสงเรื่องใหศูนย
อํานวยการฯ พิจารณาวางแนวทางในการดําเนินการตอไป ซึ่งปจจุบันนี้ไดรางแนวทางเสร็จแลวและจะใหทาง
สํานักงาน กปร.พิจารณา และปรÐชุมผูเกี่ยวของตอไป
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
อยากใหสงใหนายอําเภอเฉลิมพระเกียรติดูแนวทางดังกลาวดวย เพื่อจะไดรวมกันพิจารณากอน
จะสงใหสํานักงานกปร.
เลขาอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอม นางสาวจิระนันท เหมพูนประเสริฐ
สืบเนื่องจากประมงจังหวัดไดกลาวถึงคาโลหะหนักของตะกอนดินขอชี้แจงใหทราบวาเปนคา
โลหะที่พบในตะกอนดินแตในน้ํายังไมพบ หากมีการกระทบตอทองน้ําไมวากิจกรรมใดก็ตาม ทางฝายเลขาฯ ขอให
มีการศึกษาเพิ่มเติมในกิจกรรมที่เกิดขึ้น แตถาจะใหมีการติดตามในรอบ ๒,๓ คงจะไมสะดวก เนื่องจากเปนพื้นที่
กวาง และตองเสียคาใชจายสูงมาก หากจะมีการพัฒนาควรจะศึกษาพื้นที่เฉพาะจุดและตั้งเปนคณะทํางานเพื่อ
พิจารณาในแตละกิจกรรมเพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นไมเหมือนกัน
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
การประชุมครั้งตอไปนาจะเปนเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕ แตกอนจะถึงเดือน พฤษภาคม ทาง
สํานักงานจังหวัดคงจะไดมีการพิจารณางบประมาณป ๒๕๕๗ ซึ่งผลิตผลของลุมน้ําปากพนังควรมีจุดศูนยกลางทาง
การตลาด เชน กรีนชอป ไมทราบวาทางเกษตรและสหกรณจังหวัดหรือปศุสัตวจังหวัด มีผลผลิตของลุมน้ําปาก
พนังเพื่อจําหนายในการชวยเหลือศูนยเรียนรูตางๆ บรรจุไวในป ๕๗ ดวย ซึ่งประสบผลสําเร็จมาแลวที่จังหวัด
กาฬสินธุ อยากใหทดลองทําเพื่อเปนการสงเสริมอาชีพใหเกษตรกรในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
มติที่ประชุม รับทราบ
ปดการประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.
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(นายศุภชัย อักษรวงศ)
หัวหนากลุมขยายผล ศูนยอํานวยการฯ

(นายปริญญา สัคคะนายก)
ผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ

ผูจดรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

