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รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการประสานการดาเนินงานโครงการพัฒนาพืน้ ทีล่ ่มุ นา้ ปากพนัง
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ครั้งที่ 2/2551
วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2551 เวลา 13.30 น.
ณ ห้ องประชุ มศูนย์ อานวยการและประสานการพัฒนาพืน้ ทีล่ ่ มุ นา้ ปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ผู้มาประชุ ม
1. ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครศรี ธรรมราช
(นายวิชม ทองสงค์)
2. รองแม่ทพั ภาคที่ 4 ที่ได้รับมอบหมาย
(พ.ต.พัทธพล โรจนวิภาค)
3. รองอธิบดีกรมชลประทาน ที่ได้รับมอบหมาย
(นายกาธร ตันเจริ ญ)
4. รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครศรี ธรรมราช
(นายสุ นทร ประทุมทอง)
5. นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครศรี ธรรมราช
(นายอนันต์ คลังจันทร์)
6. ผูก้ ากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 42
(พ.ต.อ.สมเกียรติ เนื้อทอง)
7. ผูบ้ งั คับการตารวจภูธรจังหวัดนครศรี ธรรมราช
(พ.ต.ท.วิโรจน์ สุ ขเกื้อ)
8. ผูอ้ านวยการสานักชลประทานที่ 15
(นายกาธร ตันเจริ ญ)
9. ผูอ้ านวยการสานักพัฒนาที่ดินเขต 11
(นายวรรณะ ทรัพย์มี)
10. ผูอ้ านวยการสานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7
(นายโกศล มณี รัตน์)
11. ผูอ้ านวยการสานักบริ หารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5
(นายพรพล รัชรากร)

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
(แทน)
รองประธานอนุกรรมการ
(แทน)
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
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12. หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครศรี ธรรมราช
(นางลาวัลย์ เวชสาร)
13. เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดนครศรี ธรรมราช
(นายสุ ชม สุ ขวิไล)
14. ประมงจังหวัดนครศรี ธรรมราช
(นายสุ พกั ตร์ จิรวงศ์สวัสดิ์)
15. ปศุสัตว์จงั หวัดนครศรี ธรรมราช
(นายบุญส่ ง รัตนพร)
16. ผูอ้ านวยการโครงการชลประทานนครศรี ธรรมราช
(นายจรัญ ชูนาค)
17. เกษตรจังหวัดนครศรี ธรรมราช
(นายเฉลิมศักดิ์ ลิ้มวัฒนา)
18. สหกรณ์จงั หวัดนครศรี ธรรมราช
(นายวัฒนไชย บุญชูวงศ์)
19. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรี ธรรมราช
(นางเรวดี วิชิตยุทธภูมิ)
20. ทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรี ธรรมราช
(นายวิรัติ จาปา)
21. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดนครศรี ธรรมราช
(นายโชคชัย ภคะสุ วรรณ)
22. หัวหน้าสานักงานการขนส่ งทางน้ าที่ 4 สาขานครศรี ฯ
(นางสุ นทรี หิรัญวรรณ)
23. พาณิ ชย์จงั หวัดนครศรี ธรรมราช
(นางสาวคัสศรัณย์ ชานาญกิจ)
24. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรี ธรรมราช
(นายวงศา เลียบแก้ว)
25. แรงงานจังหวัดนครศรี ธรรมราช
(นายนิกร นาภานนท์)
26. ผูอ้ านวยการศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ จว.นศ.
(นายสุ ทธิ ศิลมัย)
27. อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรี ธรรมราช
(นางภณิ ตา ภู่รัตนโอภา)

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
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28. พัฒนาการจังหวัดนครศรี ธรรมราช
(นายเฉลิม สุ ขทอง)
29. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครศรี ธรรมราช
(นายวินยั วงศ์สกุล)
30. พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดนครศรี ธรรมราช
(นายสุ รศักดิ์ สุ วรรณ์)
31. ประชาสัมพันธ์จงั หวัดนครศรี ธรรมราช
(นายประเสริ ฐ ศรี สันต์)
32. ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรี ธรรมราช
(นายรุ จาธิตย์ สุ ชาโต)
33. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรี ธรรมราช
(นายรุ จาธิตย์ สุ ชาโต)
34. นายอาเภอปากพนัง
(นายร่ มฉัตร ทองสุ ก)
35. นายอาเภอเชียรใหญ่
(ธารง เขมะรัตน์)
36. นายอาเภอหัวไทร
(นายทินกร มุสิกวัตร)
37. นายอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
(นายธวัชชัย แท้เที่ยง)
38. นายอาเภอจุฬาภรณ์
(นางสาวจันทร์ประภา ยอแสงรัตน์)
39. ผูแ้ ทนสานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการฯ
( นายปกรณ์ สัตยวณิ ช)
40. ผูแ้ ทนจังหวัดสงขลา
(นายสามารถ ลักขณา)
41. ผูแ้ ทนจังหวัดพัทลุง
(นายอาทร มีแก้ว)
42. ผูแ้ ทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(ดร.ก้าน จันทร์ พรหมมา)
43. ผอ.ศูนย์อานวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังฯ
(นายปริ ญญา สัคคะนายก)

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
และเลขานุการ
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44. ผูแ้ ทนสานักงานจังหวัดนครศรี ธรรมราช
(นายจารึ ก โสมแก้ว)
45. ผูแ้ ทนสานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดนครศรี ธรรมราช
(นายสุ ชาติ เซ่งมาก)

อนุกรรมการ
และผูช้ ่วยเลขานุการ
อนุกรรมการ
และผูช้ ่วยเลขานุการ

ผู้ไม่ มาประชุ ม
1. ผูอ้ านวยการกองกิจการพลเรื อนกองทัพภาคที่ 4
2. ผอ.ส่ วนบริ หารจัดการทรัพยากรผ่าชายเลนที่ 2
3. ผอ.สานักงานเขตการศึกษานครศรี ธรรมราช เขต 3
4. ผอ.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยนจังหวัดนครศรี ฯ
5. นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดนครศรี ฯ
6. นายกสมาคมธุ รกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรี ธรรมราช
7. นายอาเภอเมืองนครศรี ธรรมราช
8. นายอาเภอร่ อนพิบูลย์
9. นายอาเภอลานสกา
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายเฉลิมเกียรติ
2. นายปกรณ์
3. นายยุคล
4. นายวิชยั
5. นายหทัย
6. นายธงชัย
7. รศ.ดร.ก้าน
8. ดร.สมศักดิ์
9. นายอัครวุฒิ
10. นายวรรณะ
11. นายสุ รจิตร
12. นายสิ งหพงศ์
13. นางสาวรุ่ งรัตน์
14. นายณัฐวุฒิ
15. นายอนุพนั ธ์
16. นายบุญฤทธิ์

แสนวิเศษ
สัตยวณิ ช
ลิ้มแหลมทอง
แหลมวิไล
วสุ นนั ต์
ชูชาติพงษ์
จันทร์พรหมมา
บรมธนรัตน์
อินทรพาณิ ชย์
ทรัพย์มี
ฤทธิภกั ดี
รัชนิพนธ์
วาธัง
อนุเดชากุล
อิฐรัตน์
คงช่วย

เลขาธิการ กปร.
รองเลขาธิการ กปร.
ประธานอนุกรรมการพัฒนาอาชีพฯ
ประธานอนุกรรมการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมฯ
สานักงาน กปร.
ผอ.โครงการส่ งน้ าฯลุ่มน้ าปากพนังตอนล่าง
รองอธิบดีฝ่ายวิจยั
ม.สงขลานคริ นทร์
(แทน)ผอ.สานักบริ หารโครงการ
สถานีพฒั นาที่ดิน
ศูนย์วจิ ยั ข้าว
สานักงาน กปร.
สานักงาน กปร.
สานักงาน กปร.
เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ
เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

นายณัทธร
นางสาวพิมอร
นางสาวเกศราภรณ์
นางสาวเนาวรัตน์
นางสาวนุชนาถ
นางสาวปิ่ นเพชร
นางสาวบุญรัตน์
นางสาวรัชฎา
นางสาวมาฑินี
นายสมโชค
นายพีรพันธ์
นายวุฒิชยั
นายชุมชัย
นายยศธร
นางสมทรง
นายกมล
นายธราพงษ์
พ.ต.ท.สมนึก
นางสมพิศ
นายลือศักดิ์
นางสาวนัตติมา
นายเกียรติศกั ดิ์
นายปิ ยะ
นายสุ กิจ
นายชัยณรงค์
นางอุไรวรรณ
ว่าที่ร.ต.ชัยรัตน์
นางสาวสุ นนั ท์
นายจานงค์
นางสาวกานต์กมล
นายเทิดไทย
นายวิทยา
นายเสงี่ยม

รักษ์สังข์
สุ ทธิวารี
สุ วรรณชนะ
หิรัญญะสิ ริ
สี นะ
สกุลส่ องบุญสิ ริ
จันทรภักดี
คตแสงรัตน์
จึงจะดี
ณ นคร
คงทอง
ชินวงศ์
อมรแสง
มาพร
รุ่ งเรื องศิลป์
ลาศิรเมษี
มีมุสิทธิ์
เกื้อมา
ดากาญ
เอียดทองโส
จึงรัตนุช
นารี เลิศ
วันเพ็ญ
รัตนวินิจกุล
กาพย์เกิด
สุ ภาแดง
พูภ่ ิรมณ์
มีวรรณ์
เพชรอนันต์
ชมพูทอง
ขวัญทอง
หงส์เวียงจันทร์
จันทร์ แจ่ม

สานักงานเกษตรจังหวัดนครศรี ฯ
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรี ฯ
นักวิจยั มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จนท.ประจาสานักประสานงานฯ
นักวิจยั มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นักวิชาการเกษตรฯ สถานีพฒั นาที่ดิน
สานักงานเกษตรจังหวัดนครศรี ฯ
นักวิชาการ
นักวิชาการ กรมส่ งเสริ มการเกษตร
เจ้าหน้าที่บริ หารงานป่ าไม้
เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล
ผอ.กลุ่มประสานงานโครงการฯ
กรมป่ าไม้
สานักงานเกษตรและสหกรณ์ จว.นศ.
ผบ.ร้อย ตชด.422 กท.ตชด.42
เจ้าหน้าที่สานักงานจังหวัดนครศรี ฯ
สานักงานประมงจังหวัดนครศรี ฯ
สานักงานเกษตรจังหวัดนครศรี ฯ
สานักงานเกษตรจังหวัดนครศรี ฯ
ม.สงขลานคริ นทร์
ผอ.ศูนย์พฒั นาประมงพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังฯ
นักประชาสัมพันธ์
สานักงานจังหวัดนครศรี ฯ
ศูนย์ประมงปากพนัง
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรี ฯ
สานักส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5
นักวิชาการ
หน.พื้นที่ที่ประกาศเป็ นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
รอง ผอ.ศูนย์ประสานงานสนองพระราชดาริ
กระทรวงทรัพยากรฯ
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50.
51.
52.
53.
54.
55.

นายเศวตฉัตร
นายสุ กิตติ
นายเทอดศักดิ์
นายศุภชัย
นายอนุสรณ์
นายสัญญา

เริ่มประชุ ม

บุญมิ่ง
สุ วตั ิ
ลักษณะหุต
อักษรวงศ์
สุ ทธิวฒั น์
ทองธุ กิจ

หน.กลุ่มประสานงานโครงการพระราชดาริ
สานักงาน ทรัพยากรธรรมชาติฯ นครศรี ฯ
หัวหน้ากลุ่มบริ การวิชาการ ศูนย์อานวยการฯ
หัวหน้ากลุ่มขยายผล ศูนย์อานวยการฯ
เจ้าหน้าที่ศูนย์อานวยการฯ
เจ้าหน้าที่ศูนย์อานวยการฯ

เวลา 13.30 น.

เนื่องจากติดภารกิจร่ วมกับท่านประธานคณะบริ หารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระ
บรมราชูปถัมป์ (ท่านดิสธร วัชรโรทัย) มอบให้ผอ.ศูนย์อานวยการดาเนิ นการประชุมไปก่อน
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบ
กล่าวถึงการประชุมคณะประอนุกรรมการประสานการดาเนินงานโครงการพัฒนา
พื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง ฯ ในวันนี้ ได้รับเกียรติเป็ นอย่างสู งจากส่ วนกลาง แนะนาผูใ้ หญ่ที่เข้าร่ วมประชุม 4 ท่าน
คือ
- เลขาธิ การ กปร. คุณเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ
- รองเลขาธิการ กปร. คุณปกรณ์ สัตยวณิ ช
- ประธานอนุกรรมการพัฒนาอาชีพ คุณยุคล ลิ้มแหลมทอง
(รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
- ประธานอนุกรรมการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมฯ คุณวิชยั แหลมวิไล
(รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ)
และ กล่าวขอบคุณผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน
เพิม่ เติม
ขอให้เพิ่มฝ่ ายประชาสัมพันธ์ เพื่อรวบรวมข่าวสารต่าง ๆ แจกให้ส่วนราชการทราบตามความ
เหมาะสม
โครงการนี้ โครงสร้างใหญ่ ๆ เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้แล้ว ต่อไปคงเน้น
ด้านการพัฒนาอาชีพ และผลกระทบจากสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งปั ญหาในขณะนี้ที่เป็ นปั ญหาหนักที่สุดคือปั ญหาการ
ตกตะกอนใต้ทอ้ งน้ าของลาน้ าปากพนัง ซึ่ งทาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ได้
ช่วยกันวิจยั ในการแก้ไขปั ญหาต่อไป ยกตัวอย่าง ประตูระบายน้ าอุทกวิภาชประสิ ทธิ สามารถแก้ไขปั ญหาการ
แยกน้ าได้ การเปิ ดปิ ดประตูระบายน้ าก็เปิ ด-ปิ ดตามความเหมาะสม คนส่ วนใหญ่ได้รับประโยชน์ มีกระทบกับ
คนส่ วนน้อย จึงอยากให้ทุกหน่วยงานนาเสนอแนวทางในการแก้ไขปั ญหาด้วย
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1.1 ผลการตรวจสอบการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
เรื่ อง สิ ทธิ มนุษยชน กรณี โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังฯ
นายศุภชั ย อักษรวงศ์ หัวหน้ากลุ่มขยายผล ศูนย์อานวยการฯ
สื บเนื่องจากการร้องเรี ยนเมื่อปี 2547 คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติได้ตรวจสอบ
เรื่ องร้องเรี ยนดังกล่าว มีมติและมีมาตรการแก้ไขปั ญหา ดังนี้
1. ให้กรมชลประทาน เปิ ดปิ ดประตูระบายน้ าฯตามมติของคณะกรรมการระดับจังหวัด
เพื่อศึกษาข้อมูลการบริ หารจัดการน้ า โดยการมีส่วนร่ วมของประชาชน ทั้งนี้ให้เริ่ มดาเนินการทันที นับแต่วนั ที่
ได้รับรายงาน
2. ให้จงั หวัดนครศรี ธรรมราช โดยคณะกรรมการระดับจังหวัดทาการศึกษาข้อมูลการ
บริ หารจัดการน้ า โดยการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลภายหลัง การดาเนิ นการเปิ ดปิ ด
ประตูระบายน้ าตามมติของคณะกรรมการระดับจังหวัด ทั้งนี้ให้ดาเนิ นการหลังจากที่กรมชลประทานได้เปิ ดปิ ด
ประตูระบายน้ าแล้ว ตามหลักวิชาการ
ประธาน (นายวิชม ทองสงค์)
การเปิ ดปิ ดประตูมีความสาคัญ ใช้ 2 ระบบควบคู่กนั ไปคือ ระบบโทรมาตร และระบบรับ
ข้อเสนอแนะจากประชาชน โดยให้ศูนย์อานวยการนัดประชุมชุ ดเล็กก่อน เพื่อหาข้อเสนอแนะจากประชาชน
แล้วนาข้อเสนอแนะที่ได้เข้าประชุมชุดใหญ่เพื่อพิจารณา อีกครั้ง เพื่อผลกระทบที่นอ้ ยที่สุด
อนุกรรมการ 3 ชุ ด ได้ประสานกันอย่างต่อเนื่ องเพื่อรับทราบปั ญหาและแก้ไข ส่ วนอนุพฒั นา
สิ่ งแวดล้อมมีปัญหาหนักที่สุดคือปั ญหาการตกตะกอนของดินเลนสู่ ทอ้ งน้ า คงต้องให้ทาง กปร.ขอสนับสนุนไป
ยังรัฐบาลกลางให้จดั งบเพิ่มเติมให้กบั กระทรวงทรัพยากรฯ ดูแลอย่างจริ งจัง
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ
1.2 คาสั่ งคณะอนุกรรมการประสานการดาเนินงาน ฯ ที่ 1162/2551 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2551
เรื่ อง แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังฯ
นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต หัวหน้ากลุ่มบริ การวิชาการ ศูนย์อานวยการฯ
ตามที่คณะอนุกรรมการประสานการดาเนิ นงานฯ ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 1/ 2551 เห็นชอบ
ให้มีการแต่งตั้งคณะทางานพิจารณากลัน่ กรองข้อเสนอ การขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถของท้องถิ่นให้
การทางานร่ วมกันระหว่างหน่วยราชการกับองค์การปากครองส่ วนท้องถิ่นในการดาเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง จึงได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานดังกล่าวขึ้น โดยมี ปลัดจังหวัดนครศรี ธรรมราช
เป็ นหัวหน้าคณะ มีทอ้ งถิ่นจังหวัดนครศรี ธรรมราช เป็ นคณะทางาและเลขานุการ โดยมีอานาจหน้าที่ในการ
จัดทากรอบแผนการดาเนินงานการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นลุ่มน้ าปากพนัง ยึดสภาพของท้องถิ่นเป็ นหลักส่ งเสริ ม
ให้การดาเนินการในพื้นที่เกิดการบูรณาการด้วยความร่ วมมือ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น รวมทั้ง
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กลัน่ กรองข้อเสนอโครงการเพื่อการดาเนินงานไม่ซ้ าซ้อน และเกิดความต่อเนื่ องในหอนุกรรมการประสานการ
ดาเนินงานฯเห็นชอบ ปละประสานการดาเนินงานให้เป็ นไปตามกรอบแผนที่วางไว้ รายงานความก้าวหน้าและ
ประเมินผลการดาเนินงานให้คณะอนุกรรมการประสานการดาเนินงานฯ ทราบ
1.3 คาสั่ งอนุกรรมการประสานการดาเนินงาน ฯ ที่ 875/2551 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2551
เรื่ อง แต่งตั้งคณะทางานอนุ รักษ์ทรัพยากรดินโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังฯ
นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต หัวหน้ากลุ่มบริ การวิชาการ ศูนย์อานวยการฯ
ในการดาเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังฯ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาแหล่ง
น้ าสามารถควบคุมบังคับน้ าได้ดงั ประสงค์แล้ว การพัฒนาและรักษาสิ่ งแวดล้อมจาเป็ นต้องดาเนินการควบคุม
ด้วย โดยเฉพาะทรัพยากรดินที่ตอ้ งฟื้ นฟูสภาพความเสื่ อมโทรม ทั้งปั ญหาดินพระ ดินเปรี้ ยว ดินเค็ม ตลอดจน
การอนุรักษ์ผวิ ดิน การป้ องกันการพังทลายของดินและการบารุ งดิน เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์เฉกเช่นที่เคย
เป็ นมา จึงได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานดังกล่าวขึ้น โดยมีรองผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครศรี ธรรมราช เป็ นหัวหน้า
คณะ มีหวั หน้าสถานีพฒั นาที่ดินนครศรี ธรรมราช เป็ นคณะทางานเลขานุการ โดยมีอานาจหน้าที่ ในการ กาหนด
แผนบริ หารจัดการ ฟื้ นฟูความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรดินที่ครอบคลุมโดยใช้องค์ความรู ้ตามโครงการ
พระราชดาริ ที่เกี่ยวข้องมาดาเนินการและเน้นการบูรณาการ ให้การดาเนินงานมีประสิ ทธิภาพ จัดทาแผน/
โครงการ และดาเนิ นการโครงการนาร่ องในพื้นที่ โดยการประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการตาม
กระบวนการพัฒนาให้เกิดประสิ ทธิ ผล ประเมินผลโครงการ และพิจารณาผลการดาเนินงาน นาไปส่ งเสริ มกับ
พื้นที่เป้ าหมาย รายงานความก้าวหน้าและประเมินผลการดาเนินงานให้คณะอนุกรรมการประสานการ
ดาเนินงานฯ ทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2551 วันที่ 4 มีนาคม 2551
ผอ.ศูนย์ อานวยการฯ นายปริ ญญา สัคคะนายก
ฝ่ ายเลขาฯ ได้จดั ส่ งรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 ให้
คณะอนุกรรมการแล้ว แต่ไม่มีอนุกรรมการส่ งกลับมาแก้ไข จึงขอรับรองรายงานการประชุม
มติทปี่ ระชุ ม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 4 มีนาคม 2551
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
3.1 รายงานการดาเนินงานการพัฒนาพืน้ ทีล่ ่ มุ นา้ ปากพนัง
3.1.1 ด้านการบริ หารจัดการน้ า
ผู้อานวยการโครงการส่ งนา้ ฯ ลุ่มนา้ ปากพนังตอนล่ าง (นายธงชัย ชูชาติพงษ์)
กล่าวถึง สภาพปั ญหาที่เกิดขึ้นในลุ่มน้ าปากพนัง
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ปัญหานา้ เสี ย สภาพปั ญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
- น้ าเค็ม รุ กตัวเข้าพื้นที่ ช่วงเดือน มกราคม – เมษายน
- น้ าเปรี้ ยว จากพรุ ควนเคร็ งและพรุ คลอง้้อง
- น้ าท่วม จากฝนตกหนัก ช่วงเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม
- น้ าแล้ง ขาดแคลนน้ า
- น้ าเสี ย จากแหล่งชุมชน
สรุ ปแนวพระราชดาริ เพื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2536
1. ควรเร่ งดาเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ าปากพนัง เพราะเป็ นจุดเริ่ มต้น และเป็ นงานหลักในการแก้ไข
ปั ญหาการขาดแคลนน้ าจืด เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริ โภค
2. การแก้ไขปั ญหาน้ าท่วมในพื้นที่ทากินของราษฎรควรดาเนินการดังนี้
- ขุดคลองระบายน้ าฉุ กเฉิ นพร้อมก่อสร้างอาคารควบคุมปากคลอง
- ขุดขยายคลองท่าพญา พร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ า
- ขุดลอกคลองบ้านกลาง คลองปากพนัง คลองหน้าโกฏิ พร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ า เพื่อช่วย
การระบายน้ าลงทะเลให้เร็ วขึ้น
- ขุดคลองระบายน้ าชะอวดแพรกเมือง พร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ าออกจากพื้นที่โครงการลง
สู่ ทะเลกรณี เกิดอุทกภัย
3. กาหนดแนวเขตให้ชดั เจนและเหมาะสม เพื่อแยกพื้นที่น้ าจืดและพื้นที่น้ าเค็ม ออกจากกันให้แน่นอน โดย
กาหนดให้ทิศตะวันออกของคลองปากพนัง (คลองหัวไทร)เป็ นพื้นที่น้ าเค็ม โดยมอบให้กรมประมงพัฒนา
จัดระบบชลประทานน้ าเค็ม ทั้งนี้ กรมชลประทานกับกรมประมงตลอดจนผูเ้ กี่ยวข้องร่ วมกันพิจารณา หาแนว
เขตที่เหมาะสมที่สุด
4. พื้นที่ทางทิศตะวันตกของลุ่มน้ าปากพนังเป็ นเทือกเขาสู ง ให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ า
หรื อฝายทดน้ าเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร เพื่อการอุปโภคบริ โภค และช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ตอนล่าง
แนวทางการบริ หารจัดการน้ า กาหนดไว้ 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้คือ
1. การบริ หารจัดการน้ าตามภารกิจของกรมชลประทาน
1.1 เก็บกักน้ า
1.2 ระบายน้ า
2. การบริ หารจัดการน้ าแบบมีส่วนร่ วม
2.1 ฟื้ นฟูนิเวศแหล่งน้ า
3. การบริ หารจัดการน้ าตามภารกิจกรมชลประทน
3.1 ฤดูแล้ง เพื่อการเก็บกักน้ า เน้นเป้ าหมายหลักของโครงการ คือเก็บกักน้ าจืดไว้ใช้ทา
การเกษตร-บริ โภค ป้ องกันน้ าเค็มรุ กล้ า แก้ไขบรรเทาคุณภาพน้ าและอื่น ๆ
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เกณฑ์ การกักเก็บนา้
1. ระดับเก็บกักสู งสุ ดที่+0.300 เมตร (รทก) ทาให้มีปริ มาณน้ าใช้การได้ที่กกั เก็บไว้ในช่วงฤดูแล้งจานวน
6.95 ล้าน ลบ.ม. ระดับเก็บกักต่าสุ ดที่ -0.300 เมตร (รทก)
2. ปริ มาณน้ าต้นทุนทุนในฤดูแล้ง 3 แหล่ง
- น้ าที่เก็บกักในแม่น้ าปากพนัง ความจุ 6.95 ล้าน ลบ.ม.
- ปริ มาณน้ าจากอ่างเก็บน้ าห้วยน้ าใส ที่มีความจะ 80 ลบ.ม.
- ปริ มาณน้ าท่าในฤดูแล้ง เป็ นปริ มาณน้ าที่ผนั แปรไปแต่ละปี
เกณฑ์ การจัดสรรนา้
1. ลาดับความสาคัญของการใช้น้ า จะเป็ นดังนี้
- น้ าเพื่อรักษาระบบนิ เวศทางน้ าและการประมง
- น้ าเพื่อการอุปโภคบริ โภค
- น้ าเพื่อการเกษตร
- น้ าเพื่อการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
- น้ าเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ
เกณฑ์ คุณภาพนา้ มีรายละเอียดดังนี้
1. ด้านท้ายน้ า ค่าความเค็มอยูใ่ นสภาพธรรมชาติ ก่อนก่อสร้างโครงการฯ โดยค่าเฉลี่ยในเดือนต่าง ๆ ไม่
ควรเกินกว่า + 3 ส่ วนต่อพันส่ วน (ppt ) หรื ออยูใ่ นช่วง 20–26 ppt เป็ นสภาพน้ ากร่ อย เหมาะสมต่อ
การเจริ ญเติบโตของแพลงก์ตอน
2. ด้านเหนือน้ า ค่าความเค็มบริ เวณที่ระดับความลึก 3 เมตร จากผิวน้ า ต้องมีค่าไม่เกิน 2ส่ วนต่อพัน(PPt)
ตามปกติควรอยูต่ ่ากว่า 0.5 ส่ วนต่อพัน (PPt)
การบริหารจัดการนา้ แบบมีส่วนร่ วม
เพื่อฟื้ นฟูระบบนิเวศสามน้ า (นิเวศน้ ากร่ อย) ในช่วงเวลาที่เหมาะสมโดยประธานคณะกรรมการสิ ทธิ
มนุษย์ชนแห่งชาติ (ศ.เสน่ห์ จามริ ก)ขอให้คณะกรรมการบริ หารจัดการน้ ายึดมัน่ ในหลักการ 3 ประการคือ
1. สร้างความมัน่ คงขอระบบนิเวศ ซึ่ งเป็ นฐานชีวิตที่ตอ้ งฟื้ นกลับมาให้ได้
2. ต้องเป็ นระบบนิ เวศที่เอื้ออานวยต่อทุกอาชีพ
3. ประสานงานเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุ ด โดยยึดมัน่ อยูใ่ นความพอเพียง ตามพระราชดารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
การบริหารจัดการนา้ แบบมีส่วนร่ วม
 ช่วงก่อนฤดูฝน (ก.ย.-ต.ค.)
o เน้นการพร่ องน้ าในระบบเพื่อเตรี ยมรับน้ าหลาก
 ช่วงกลางฤดูฝน (พ.ย.-ธ.ค.)
o เน้นการระบายน้ าและตะกอนเสี ยออกจากระบบ
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 ช่วงปลายฤดูฝน( ปลาย ธ.ค.)
o เน้นการเริ่ มกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง
 ช่วงฤดูแล้ง (ม.ค.-ส.ค.)
o เน้นการจัดสรรน้ าให้แก่พ้นื ที่ปลูกพืชฤดูแล้ง
o และเฝ้ าระวังแก้ไขปั ญหา น้ าเค็ม น้ าเปรี้ ยว น้ าเสี ย
เงื่อนไข การเปิ ด-ปิ ดประตูระบายนา้
1. การเปิ ดประตูระบายน้ า เมื่อมีองค์ประกอบพร้อม 4 ประการคือ
สิ้ นสุ ดการทานาปรังของปี นั้น โดยเฉพาะพื้นที่ที่กาหนดให้เป็ นระบบนิเวศ 3 น้ าคือ ตั้งแต่บริ เวณบ้านปาก
แพรก ไปถึง ปากอ่าวปากพนังเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในการใช้น้ าจืด
เปิ ดประตูระบายน้ าเพื่อสร้างระบบนิเวศ 3 น้ าเมื่อค่าความเค็มของบริ เวณด้านเหนือและท้ายประตูระบายน้ า
อุทกวิภาชประสิ ทธิ มีค่าไม่เกิน 3 PPt เพื่อการควบคุมค่าความเค็มที่ผวิ น้ าบริ เวณบ้านปากแพรกไม่ให้เกินค่าที่
กาหนดในข้อ 1
การประปาส่ วนภูมิภาคอาเภอปากพนังสามารถสารองน้ าเพื่อการผลิตน้ าประปาได้ไม่นอ้ ยกว่า 2 เดือน (โดย
ไม่ใช้น้ าจากแม่น้ าปากพนัง)
ปิ ดประตูระบายน้ าในลาน้ าสาขาย่อย เพื่อไม่ให้น้ าเค็มรุ กล้ าเข้าไปได้
2. การปิ ดประตูระบายน้ า
เมื่อความเค็มที่ผวิ น้ าบริ เวณบ้านปากแพรก เกิน 3 PPt
ปิ ดประตูระบายน้ า ก่อนสิ้ นฤดูฝน เพื่อกักเก็บน้ าจืดไว้ใช้ในฤดูแล้ง สาหรับการเกษตร และการประปา ซึ่ง
อยูป่ ระมาณ ปลายเดือนพฤศจิกายน ถึง ปลายธันวาคม ของทุกปี
นาเสนอเรื่ องการบริ หารจัดการน้ าในรู ปแบบ วีดีทศั น์
3.1.2 ด้ านการพัฒนาอาชีพ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช (นายสุ ชม สุ ขวิไล)
กล่าวถึงการพัฒนาอาชี พใน 4 ประเด็นหลักคือ
1. ผลการดาเนินงาน ปี 2538-2550
2. ผลการดาเนิ นงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังฯประจาปี 2551
3. การจัดทา (ร่ าง) แผนแม่บทการพัฒนาอาชีพและส่ งเสริ มรายได้ให้แก่ราษฎรในเขตโครงการพัฒนา
พื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังฯปี 2552-2556
4. การขอตั้งงบประมาณปี 2552 ตามกรอบ (ร่ าง) แผนแม่บท
 ผลการดาเนินงานปี 2538-3552
1. ด้านชลประทาน (ผอ.โครงการส่ งน้ าและบารุ งรักษาลุ่มน้ าปากพนังตอนล่าง) นาเสนอแล้ว
2. ด้านการพัฒนาอาชีพและส่ งเสริ มรายได้
- เขตปลูกข้าวเพื่อการค้า พื้นที่ 600,500 ไร่
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-

เขตปลูกข้าวเพื่อการบริ โภค พื้นที่ 195,000 ไร่
เขตปลูกปาล์มน้ ามัน พื้นที่ 533,700 ไร่
เขตปลูกไม้ผล-ยางพารา พื้นที่รวม 147,503 ไร่
เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง พื้นที่ 110,284 ไร่
 ผลการดาเนิ นงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังฯ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2551 ได้รับ
งบประมาณ 163,631,151 บาท เบิกจ่ายแล้ว 52,233,218 บาท คิดเป็ นร้อยละ 31.92
 การจัดทา(ร่ าง) แผนแม่บทการพัฒนาอาชีพและส่ งเสริ มรายได้ให้แก่ราษฎรในเขตโครงการ
พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังฯ ปี 2552-2556 ได้แบ่งเขตการพัฒนาเป็ น 5 เขต ดังนี้
1. เขตปลูกข้าวเพื่อการค้า
2. เขตปลูกข้าวเพื่อบริ โภค
3. เขตปลูกปาล์มน้ ามัน
4. เขตปลูกไม้ผล- ยางพารา
5. เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง
กล่าวโดยสรุ ป(ร่ าง) แผนแม่บท
วิสัยทัศน์ เกษตรกรอยูด่ ีมีสุขมีรายได้จากอาชีพการเกษตรอย่างมัน่ คง ยัง่ ยืน และไม่ทาลายสิ่ งแวดล้อม
พันธกิจ 1. พัฒนาอาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และตรงกับความต้องการของเกษตรกร
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทาน และทรัพยากรดินให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
การเกษตรในพื้นที่
3. พัฒนาอาชีพการเกษตรที่ครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การแปรรู ป และการตลาด อย่างบูรณาการ
4. พัฒนาการอาชีพด้านการเกษตรโดยคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และรักษาความสมดุล
ทางธรรมชาติ
เป้าหมาย เกษตรกรมีรายได้เพิม่ จากการเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการผลิต ร้อยละ 20
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ในการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการผลิต
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาอาชีพและส่ งเสริ มเพิ่มรายได้
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การเพิม่ มูลค่าผลผลิตและการแปรรู ป
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริ หารจัดการและการติดตามประเมินผล
กรอบแนวคิด
1. กาหนดเขตส่ งเสริ มและพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ (Zoning)
2. ส่ งเสริ มการทางานในเชิงบูรณาการและครบวงจรตั้งแต่พฒั นาการผลิต แปรรู ป และการตลาด
3. ดาเนินการในลักษณะโครงการนาร่ องก่อนแล้วจึงขยายผล
4. ให้เกษตรกรมีส่วนร่ วมในการคิด ทา ทุกขั้นตอน
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5. ยึดหลักปรัชชาเศรษฐกิจพอเพียง
 การขอตั้งงบประมาณปี 2552 ตามกรอบ (ร่ าง) แผนแม่บท
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ต้ งั งบประมาณปี 2552 ตาม (ร่ าง) แผนแม่บทการพัฒนาอาชีพและส่ งเสริ ม
รายได้ให้แก่ราษฎร รวมทั้งสิ้ น 462.33 ล้านบาท ได้รับอนุมตั ิในเบื้องต้น 157.15 ล้านบาท
ประธานอนุกรรมการ (นายวิชม ทองสงค์)
ด้านการพัฒนาอาชีพ เน้นให้ความสาคัญในเรื่ องข้าว ส่ งเสริ มข้าวพันธ์ดี ที่เป็ นปั ญหาคือเรื่ องลาน
ตากข้าว ยุง้ โรงสี ชุมชน และเมล็ดพันธ์ ถ้าได้รับการสนับสนุนก็จะทาให้ขา้ วมีราคาดี
วิธีการ ควรมีการรวมกลุ่มขนาดย่อม โดย เกษตรจังหวัดนครศรี ฯ สหกรณ์จงั หวัดนครศรี ฯ และ
นายอาเภอท้องที่ ซึ่ งจะเป็ นหน่วยที่จะขับเคลื่อนโดยตรง เมื่อขับเคลื่อนได้แล้วก็จะเกิดเป็ นยุทธศาสตร์ ป้องกัน
ด้านงบประมาณอยากให้ช่วยเหลือกันโดย อบจ.และอบต.
งบประมาณของจังหวัด ทางเกษตรจังหวัดจะทาในลักษณะไข่ดาว กล่าวคือ ไข่แดง ทาหน้าที่ผลิต
เมล็ดพันธ์ ส่ วนไข่ขาว ทาหน้าที่เป็ นพื้นที่รองรับเมล็ดพันธ์ ส่ วนพื้นที่ที่ 3 คือพื้นที่ขยายผล เป็ นจุดตัวอย่าง
ตอนนี้ มี 2 จุด คืออาเภอปากพนัง และอาเภอหัวไทร
งบ Function อยากให้ท่านเลขาธิ การ กปร.ช่วยสนับสนุนเรื่ องนาข้าว
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง)
กล่าวถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นในเรื่ องข้าวขณะนี้คือไม่มีลานตาก ซึ่ งตอนนี้สหกรณ์กาลังรวมกลุ่ม ถ้า
เป็ นไปได้ตอ้ งการให้โรงสี ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั นี้ควรนามาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ อยากให้ทางฝ่ ายปกครองประสาน
กับทางโรงสี วา่ อย่าเอาเปรี ยบชาวนามากเกินไป และอยากให้หาพื้นที่เพื่อทาลานตากข้าวให้เกษตรกรด้วย
เลขาธิการ กปร.
(นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ)
ข้ อเสนอแนะ 1. การใช้พ้นื ที่ส่วนราชการที่มีอยู่ ใช้เสริ มในการทาลานตากข้าว
2. การเชิญ ธกส. เข้ามาเสริ มชุมชนและโครงการที่มีความพร้อมต่าง ๆ เช่น ส่ งเสริ มลานตาก
หรื อยุง้ ข้าว
3.1.3 ด้ านการพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
เลขานุการอนุพฒ
ั นาสิ่ งแวดล้ อมฯ (นายอนุพนั ธ์ อิฐรัตน์)
กล่าวถึงคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมฯ ชุดปัจจุบนั เกิดขึ้นจากการปรับปรุ งคณะทางานชุดเดิม
โดย คาสั่งคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ ซึ่งมีฯพณฯ
นายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2550 ในส่ วนของคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมฯ
มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเป็ นประธานอนุ กรรมการ เจ้าหน้าที่กรม
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ควบคุมมลพิษ เป็ นอนุกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็ น
อนุกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ คณะทางานฯได้มีการจัดประชุมเพื่อทบทวน(ร่ าง) แผนการบริ หารจัดการและ
ฟื้ นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี 2550-2559 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 18 มาตรการ 38 โครงการ และที่
ประชุมได้มีมติให้แต่งตั้งคณะทางานเพื่อติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนบริ หารจัดการและฟื้ นฟู
นิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี 2550-2559 โดยมีรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็ นประธานคณะทางาน และผูแ้ ทนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็ นคณะทางานทาหน้าที่ประสานติดตามความก้าวหน้าการดาเนิ นงานของหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง และรายงานต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมฯ โดยมีความก้าวหน้าดังนี้
การดาเนินงาน
1. โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็ จในปี 2550-2551 มี 6 โครงการ
โครงการติดตามประเมินเพื่อขยายผลโครงการจัดการมลพิษแหล่งกาเนิดมลพิษประเภทต่าง ๆ ในลุ่มน้ าปาก
พนัง จานวน 14 สถานี โดยตรวจวัด 4 ครั้ง/ปี
ตรวจสอบคุณภาพน้ าทะเลในอ่าวปากพนังและชายฝั่งทะเล ส่ วนใหญ่เป็ นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล
2. โครงการขุดลอกร่ องน้ าและตะกอนทรายทับถม บริ เวณลุ่มน้ าปากพนัง
3. การพัฒนาเครื อข่ายองค์กรในพื้นที่ลุ่มน้ า
จัดทาแนวทางการจัดทาแผนส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมเครื อข่ายคนรักษ์ลุ่มน้ าปากพนังปี 2550
จัดทาคู่มือการฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
4. บาบัดฟื้ นฟูคุณภาพสิ่ งแวดล้อม โดยก่อสร้างบาบัดน้ าเสี ยขนาดเล็กแล้วเสร็ จ จานวน 2 แห่ง คือ
- บริ เวณหลังเรื อนจา บาบัดน้ าเสี ยแบบ Wetland รับน้ าเสี ยได้ 40 ลบ.ม./วัน
- บริ เวณวัดนาควารี บาบัดน้ าเสี ยแบบเติมอากาศ รับน้ าเสี ยได้ 600 ลบ.ม./วัน
5. การบาบัดฟื้ นฟูคุณภาพสิ่ งแวดล้อม (องค์การจัดการน้ าเสี ย)
- บริ เวณถนนสุ ขาภิบาล บาบัดน้ าเสี ยแบบแยกถังสาเร็ จรู ป รับน้ าเสี ยได้ 250 ลบ.ม./วัน
6. โครงการรณรงค์รักษ์แม่น้ าปากพนัง โครงการรณรงค์และจัดการเพื่อพัฒนาโครงการ
- โครงการรณรงค์รักษ์แม่น้ าปากพนัง โดย ตักขยะในแม่น้ าวันลอยกระทง
- โครงการรณรงค์และจัดการเพื่อการพัฒนาโครงการสิ่ งแวดล้อมในเขตเมือง เช่น รณรงค์ภาวะโลกร้อน
โครงการทีก่ าลังดาเนินการในปี 2551 มี 6 โครงการ
1. โครงการติดตามประเมินเพื่อขยายผลโครงการจัดการมลพิษและแหล่งกาเนิดมลพิษต่าง ๆ ในลุ่มน้ าปาก
พนัง (กรมควบคุมมลพิษ)
2. โครงการป้ องกันไฟป่ า และโครงการป้ องกันป่ าพรุ
3. โครงการขุดลอกร่ องน้ าและตะกอนทรายทับถมบริ เวณลุ่มน้ าปากพนัง
(กรมการขนส่ งทางน้ าและพานิชยนาวี) ดาเนินการไปแล้ว ร้อยละ 40
4. โครงการเฝ้ าระวังคุณภาพน้ าบริ โภค (กรมอนามัย) ดาเนินการไปแล้ว ร้อยละ 80
5. โครงการจัดระบบโครงสร้างการพัฒนาที่ดิน ดาเนินการไปแล้ว ร้อยละ10
6. การบาบัดฟื้ นฟูคุณภาพสิ่ งแวดล้อม โครงการที่อยูร่ ะหว่างการเสนอของบประมาณในปี 2552
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มี 19 โครงการ อีก 15 โครงการที่เหลือ อยูร่ ะหว่างการแจ้งผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
3.2 การจัดตั้งศูนย์ อานวยการและประสานการพัฒนาพืน้ ที่ล่ ุมนา้ ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ผอ.ศูนย์ อานวยการฯ (นายปริ ญญา สัคคะนายก)
กล่าวถึงการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากเดิมคือ กองอานวยการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ เปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่เป็ น ศูนย์อานวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปาก
พนังอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โดยความเห็นชอบของ ก.พ. มีหน้าที่รับผิดชอบบริ หารการดาเนินงาน การ
ปฎิบตั ิการ แก้ไขปั ญหาอุปสรรคและติดตามผลการดาเนิ นงานของโครงการฯ รวมทั้งประสานการดาเนินงาน
การปฏิบตั ิการกับคณะอนุกรรมการ คณะทางาน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริ การจัดการลุ่มน้ า การ
พัฒนาอาชีพ การพัฒนาสังคม การพัฒนาและรักษาสิ่ งแวดล้อม
นอกจากนี้ เป็ นศูนย์กลางรวบรวมวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลเพื่อการจัดทาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ ที่จะให้บริ การสนับสนุนการดาเนินงานในทุกภาคส่ วนตลอดจนพัฒนาองค์ความรู ้แล้วนาไปแพร่
ขยายผลสู่ การปฏิบตั ิเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งติดตามประเมินผลงาน เร่ งรัดการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไป
ตามนโยบายและแผนงานที่คณะอนุกรรมการประสานการดาเนินงานโครงการฯกาหนดและปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใด
ในการดาเนินงานโครงการฯตามที่ผบู้ งั คับบัญชามอบหมาย โดยแบ่งงานออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มบริ หาร แบ่งเป็ น 3 ฝ่ ายคือ
ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ ายปฏิบตั ิการเครื่ องกล
2. กลุ่มบริ การวิชาการ แบ่งเป็ น 4 กลุ่มงาน คือ
2.1 กลุ่มงานพัฒนาสารสนเทศ
2.2 กลุ่มงานศึกษาและพัฒนาการบริ หารจัดการน้ า
2.3 กลุ่มงานศึกษาและพัฒนาด้านอาชีพ
2.4 กลุ่มงานศึกษาและฟื้ นฟูระบบนิเวศ
3. กลุ่มขยายผล
3.1 กลุ่มงานส่ งเสริ มการใช้น้ าชลประทาน
3.2 กลุ่มงานส่ งเสริ มและขยายผลด้านการพัฒนาอาชีพ
3.3 กลุ่มงานส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ
ผอ.ศูนย์ อานวยการ (นายปริ ญญา สัคคะนายก)
แจ้งที่ประชุมทราบ วันที่ 8 กรกฎาคม 2551 เป็ นวันครบรอบ 103 ปี ที่รัชกาลที่ 5 เสด็จมายังพื้นที่ลุ่มน้ าปาก
พนังเพื่อเปิ ดโรงสี ไฟ แห่งแรกของภาคใต้ ทางเทศบาลได้ทาพิธีบางสรวงที่บา้ นพักนายอาเภอ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องที่เสนอที่ประชุมทราบ
4.1 โครงการควบคุมปริ มาณวัชพืชในพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง
นายศุภชั ย อักษรวงศ์ หัวหน้ากลุ่มขยายผล ศูนย์อานวยการฯ
ความเป็ นมา
การพัฒนาแหล่งน้ าโดยการก่อสร้างระบบชลประทานเพื่อการควบคุมบังคับน้ า ให้สามารถเก็บ
กักน้ าจืดไว้ใช้การอุปโภคบริ โภคและการเกษตร การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม เกิดสภาพน้ านิ่ง การแพร
กระจายวัชพืชน้ าที่รวดเร็ ว
ปั ญหาวัชพืชมากเกินไป
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม เกิดการเน่าเสี ยสะสมในลาน้ า
การบริ การจัดการน้ า ปั ญหาการใช้น้ า การระบายน้ า การสู ญเสี ยน้ า
อื่น ๆ การสัญจรทางน้ าไม่สะดวก
 มาตรการลดผลกระทบจากวัชพืชน้ า ไม่ให้มีวชั พืชน้ าปกคลุมเกิน 2 % ของพื้นที่ผวิ น้ า
การดาเนินการ
1. โดยการใช้เครื่ องจักรกลและแรงคนดาเนิ นการ และในช่วงฤดูน้ าหลากโดยการเปิ ดประตูระบายน้ า เพื่อ
ระบายวัชพืชลอยน้ าออกสู่ ทะเล แต่ในปั จจุบนั ไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจากชุมชนท้องถิ่นไม่
ยินยอม
2. สื บเนื่องจากการติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังฯ โดยนายกรัฐมนตรี ได้ให้นโยบาย
เร่ งรัดการดาเนิ นงานในส่ วนปั ญหาวัชพืชให้หน่วยงานอื่นมาสนับสนุน หน่วยงานหลักคือกรม
ชลประทาน กรมราชทัณฑ์ กรมโยธาธิการฯ สรุ ปการดาเนินงาน
ปี 2545 ใช้งบประมาณดาเนินการ 9,979,610 บาท
ปี 2546 มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นคือการนาวัชพืชมาใช้ประโยชน์คือทาปุ๋ ยหมัก 260 ตัน
ใช้งบประมาณดาเนินการ 13,805,000 บาท
ปี 2547 ได้กาหนดแนวทางว่าจะส่ งมอบให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (อบต.) รับไปดาเนิ นการ
ร่ วมกับกรมชลประทาน ได้มีการส่ งมอบกัน 52 อบต. โดยกรมชลประทานใช้งบของกรมชลประทาน และอบต.
ใช้งบของ กปร.
สรุ ปผลจากการดาเนินการและปัญหาอุปสรรคโดยรวมได้ดงั นี้
1. กรมชลประทานหน่วยงานเดียว มีขอ้ จากัดด้านงบประมาณไม่สามารถควบคุมปริ มาณไม่ให้เกิน
ผลกระทบได้
2. การปล่อยให้แพร่ กระจายในแหล่งน้ าสะสม เป็ นสาเหตุให้เกิดการแพร่ กระจายของวัชพืชน้ าครอบคลุม
ทั้งพื้นที่และมีปริ มาณหนาแน่น เป็ นปั ญหาที่ตอ้ งแก้ไขซ้ าแล้วซ้ าอีก
3. มีวชั พืชตัวใหม่ที่หยัง่ รากถึงท้องคลองเรี ยกกันว่าผักกระฉูด ยากแก่การกาจัด
4. ตามงบประมาณที่ได้รับปี ละครั้งไม่สามารถควบคุมปริ มาณที่สมดุลกับการแพร่ กระจายได้ทนั
การกาหนดแนวทางดาเนินการ
จากการหารื อของผูเ้ กี่ยวข้องในประเด็นปั ญหาดังกล่าว มีการดาเนินการดังนี้
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1. แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังฯ
2. ประเด็นเร่ งด่วนการกาจัดวัชพืช
กรมชลประทานได้ต้ งั ประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อการกาจัดวัชพืช ปี 2547 สรุ ปได้ดงั นี้
- ปริ มาณงานการกาจัดวัชพืชทั้งหมด 490 สายคลอง วงเงิน 18,478,000 บาท
- ได้รับงบประมาณปี 2551 แล้ว วงเงิน 9,034,000 บาท
- ยังไม่ได้รับงบประมาณ วงเงิน 9,444,800 บาท
2.2 การจัดทาฐานข้อมูล โดยการสารวจข้อมูลพื้นที่และความเห็นขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
1.ข้อมูลเบื้องต้น - แม่น้ าในพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง จานวน 842 คลอง
- อปท. ที่เกี่ยวข้อง 55 อบต.
- จากการสอบถามความพร้อม อปท.
มีความพร้อม จานวน 20 อบต.
เกินศักยภาพ จานวน 35 อบต.
- การประเมินปริ มาณงานการกาจัดวัชพืชจากข้อมูลสารวจ
วัชพืชในลาน้ า 825 สายคลอง วงเงิน 29,075,900 บาท
2. ข้อมูลวิเคราะห์
2.1 ขนาดลาน้ าความกว้างคลองเกินกว่า 14 เมตร จานวน 93 สาย
2.2 ขนาดลาน้ าความกว้างคลองน้อยกว่า 14 เมตร จานวน 732 สาย
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
1. การดาเนิ นการกาจัดวัชพืชในปั จจุบนั ที่ตอ้ งดาเนินการควบคุมปริ มาณไม่ให้เกินตาม
มาตรการลดผลกระทบ ในส่ วนที่ยงั ขาดงบประมาณดาเนิ นการ
2. การกาหนดมาตรการและการดาเนินการโดยความร่ วมมือ รับผิดชอบในกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องเพื่อการแก้ปัญหาที่เบ็ดเสร็ จต่อไป
ประธาน (นายวิชม ทองสงค์)
ตกลงว่าของบประมาณ 9 ล้าน
นายศุภชั ย อักษรวงศ์ หัวหน้ากลุ่มขยายผลศูนย์อานวยการฯ
ฐานข้อมูลที่กรมชลประทานทาไว้เดิม 18 ล้าน ได้รับเมื่อปี 2551แล้ว 9 ล้าน ยังไม่ได้รับ
งบประมาณอีก 9 ล้าน
เลขาธิการ กปร. (นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ)
ข้ อเสนอแนะ 1. แนวทางดาเนินการยังไม่ชดั เจน
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2. เมื่อสรุ ปแนวทางดาเนินการที่ชดั เจนได้แล้ว ในส่ วนของงบประมาณน่าจะมีความเป็ นไปได้
ถ้ามีวธิ ี การใช้ประโยชน์ที่ชดั เจน เช่น ทาเป็ นโรงงานผลิตปุ๋ ย มีขอ้ มูลการศึกษาบ้างหรื อยัง
ประธาน (นายวิชม ทองสงค์)
ได้สอบถามทางศูนย์อานวยการฯว่ า มีขอ้ มูลการศึกษาบ้างหรื อไม่
นายศุภชั ย อักษรวงศ์ หัวหน้ากลุ่มขยายผลศูนย์อานวยการฯ
ในส่ วนของการนาวัชพืชมาใช้ยงั ไม่ได้ทาการศึกษา
เลขาธิการ กปร. (นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ)
เมื่อดูทิศทางต่าง ๆแล้ว มาตั้งเรื่ องโครงการปุ๋ ย
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง)
เสนอแนะ น่าจะทาปุ๋ ยหมัก
พัฒนาทีด่ ินจังหวัดนครศรีฯ
ปั จจุบนั นี้มีโรงงานทาปุ๋ ยอยูท่ ี่ อาเภอหัวไทร หมู่ที่ 2 และ อาเภอการะเกด
ประธาน (นายวิชม ทองสงค์)
เห็นด้วยกับท่านเลขาฯว่าการใช้งบ 18 ล้านทุกปี ไม่คุม้ น่าจะส่ งเสริ มเรื่ องการผลิตปุ๋ ย และ
ส่ งเสริ มพืชผักสวนครัวในรัศมีลาน้ า นาผักตบชวาและผักกระเฉดขึ้นมาเข้าโรงปุ๋ ย แล้วสนับสนุนเครื่ องหัน่ ซาก
พืชแทน ราคาประมาณ 1-2 แสนบาท/ตัว นามาช่วยประมาณ 8 ตัว
เลขาธิการ กปร. (นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ)
การนาผักกระเฉดหรื อผักกระฉูดขึ้นมาแล้วไม่มีที่ทิง้ ถ้าทิง้ ริ มลาน้ าสุ ดท้ายก็จะไหลลงสู่ ลาน้ า
ตามเดิม ทาให้เกิดความตื้นเขินและเกิดตะกอนดินมากขึ้น แต่ถา้ สามารถสร้างกลุ่มชุมชนทาปุ๋ ย น่าจะเป็ นการ
แก้ไขแบบยัง่ ยืนมากกว่า
ผู้อานวยการสานักชลประทานที่ 15 (นายกาธร ตันเจริ ญ)
กล่าวว่า วัชพืชลอยน้ าโดยเฉพาะผักกระเฉด กรมชลประทานในฐานะผูด้ ูแลลาน้ า เท่าที่สังเกตุ
เมื่อผักตบชวาลอยมา เอาสลึงดึงขึ้นมาแล้วต้องมีลานเก็บ เพื่อจะได้นาไปทาปุ๋ ยหมัก คงต้องอาศัยกรมพัฒนา
ที่ดินช่วย
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นายปิ ยะ วัณเพ็ญ (มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ )
ข้ อเสนอแนะ 1. ผักตบชวานามาทาแปลงผักลอยน้ าได้
2. การนาผักตบชวามาผลิตปุ๋ ย เพื่อส่ งขาย ซึ่ งอบต. 6 อบต.ดาเนินการอยูแ่ ล้ว
ประธาน (นายวิชม ทองสงค์)
สรุ ปว่ า
งบที่มีอยู่ 9 ล้านกรมชลประทานมีพ้นื ที่ดาเนินการแล้ว ส่ วนพื้นที่ที่เหลือทางจังหวัดมอบให้ท่าน
รองสุ นทรฯประสานท้องถิ่นและคณะอนุพฒั นาอาชีพฯ
ผู้อานวยการโครงการส่ งนา้ ฯ ลุ่มนา้ ปากพนังตอนล่ าง (นายธงชัย ชูชาติพงษ์)
เพิม่ เติม
ตามที่ ผส.ชป.15 กล่าวถึงเครื่ องเก็บผักตบชวาแบบติดฝั่ง ระบบสายพานลาเลียง ยังไม่มี ถ้ามี
สิ่ งประดิษฐ์ตวั นี้สามารถดึงผักตบชวาขึ้นฝั่งได้เลย ถ้าที่ประชุมเห็นด้วยขอเสนอนามาติดตั้งที่หวั งาน 1จุด
ประธาน (นายวิชม ทองสงค์)
น่าสนใจ ขอทราบข้อมูล
ผู้อานวยการโครงการส่ งนา้ ฯ ลุ่มนา้ ปากพนังตอนล่ าง (นายธงชัย ชูชาติพงษ์)
เป็ นสิ่ งประดิษฐ์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ ราคาประมาณ 1 ล้านกว่า ประสิ ทธิ ภาพสามารถเก็บ
ผักตบชวาได้ 20 ตัน/ชัว่ โมง
เครื่ องเก็บผักตบชวาระบบโซ่พาลาเดียงแบบติดตั้งริ มฝั่ง โดยสุ ทธิ เจตน์ จันทรศิริ จากกลุ่มวิจยั
และพัฒนาสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.) เครื่ องเก็บผักตบชวาระบบโซ่พา
ลาเลียงแบบติดตั้งริ มฝั่ง ใช้พลังงานไฟฟ้ าขับมอเตอร์ ตน้ กาลังในการเดินเครื่ อง และอาศัยการไหลของกระแสน้ า
ในการพัดพาผักตบชวาเข้าเครื่ อง จึงทาให้ประหยัดพลังงาน ต้นทุนในการเดินเครื่ องต่าสะดวกในการรวบรวม
ผักตบชวาให้ได้ปริ มาณมากๆ ในการนาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น ได้แก่ ปุ๋ ยหมัก,เครื่ องหัตถกรรม เป็ นต้น ซึ่งได้
จดสิ ทธิ บตั รเรี ยบร้อยแล้ว เพราะเห็นว่าเป็ นแนวคิดของคนไทย และคนไทยน่าจะได้ประโยชน์จากแนวคิดนี้
รองเลขาธิการ กปร. (นายปกรณ์ สัตยวณิ ช)
ประเด็นเรื่ องผักตบชวาคงไม่ใช่เรื่ องงบประมาณอย่างเดียว การดูแลสายคลอง อยากให้องค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัด รับไปดาเนินการโดยตรง
ผู้อานวยการสานักชลประทานที่ 15 (นายกาธร ตันเจริ ญ)
ปริ มาณผักตบชวามีจานวนมาก การนาขึ้นมาและการเกิดใหม่ คงไม่ทนั ต้องมีสถานีเก็บหลาย
สถานี
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ประธาน (นายวิชม ทองสงค์)
เสนอให้ท่านเลขาฯประสานกระทรวงวิทย์ฯ ขอมา 2 ตัว วางที่ศูนย์อานวยการฯ 1 ตัว และให้
ศูนย์อานวยการฯ มอบให้ อบจ. 1 ตัว
รองนายกอบจ. (นายอนันต์ คลังจันทร์ )
กล่าวขอบคุณที่ได้เห็นความสาคัญของ อบจ. ขณะนี้ ทางอบจ.ก็ได้ดาเนินการแล้วหลายรู ปแบบ
จากการศึกษาพบว่าตอนนี้มีเทคโนโลยีตวั ใหม่คือเรื อกาจัดผักตบชวา ราคาประมาณ 13 ล้านบาท ยาวประมาณ
10 เมตร กว้างประมาณ 7 เมตร
ประธาน (นายวิชม ทองสงค์)
ราคาทาไมต่างกันเยอะมาก\
ผู้อานวยการโครงการส่ งนา้ ฯ ลุ่มนา้ ปากพนังตอนล่ าง (นายธงชัย ชูชาติพงษ์)
ที่รองนายก อบจ.กล่าวถึงเป็ นเรื อกาจัดผักตบชวาที่สามารถวิง่ ไปในน้ าได้ แต่ที่เสนอนั้นเป็ น
เครื่ องเก็บผักตบชวาระบบโซ่พาลาเลียงแบบติดตั้งชายฝั่ง เคลื่อนที่ไม่ได้ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
รองนายกอบจ. นายอนันต์ คลังจันทร์
เพิม่ เติม
แบบ 13 ล้าน มีสายพานลาเลียง และต้องมีเรื อที่ลาเลียงอีกซึ่ งยุง่ ยากลาบาก ไม่สนใจ
ประธาน (นายวิชม ทองสงค์)
เสนอทั้ง 2 แบบได้หรื อไม่ แต่ขอแบบของกระทรวงวิทย์ฯ ก่อน 2 ตัว แต่ก็สนใจแบบ 13 ล้าน
ว่าน่าจะแก้ปัญหาในระยะยาวได้ โดยไม่ตอ้ งใช้งบประมาณ 18 ล้านทุกปี อบจ.สนใจหรื อไม่
รองนายกอบจ. นายอนันต์ คลังจันทร์
อบจ.ไม่สนใจแบบ 13 ล้าน แต่สนใจแบบบาส แต่ตอ้ งนามาปรับปรุ งแบบใหม่โดยใช้ระบบ
โฮโดรลิกเข้ามาช่วยและใช้แมกโคตัก น่าจะคุม้ ทุนมากกว่า

ประธาน (นายวิชม ทองสงค์)
สรุ ปว่า ให้ศูนย์อานวยการฯทาเป็ นบันทึกไว้ แล้วค่อยสรุ ปผ่านท่านเลขาธิ การ กปร.อีกครั้ง
ส่ วนเรื่ องผักกระเฉดที่รากลึก ไม่สามารถนาขึ้นได้คงต้องขอความช่วยเหลือจากส่ วนกลาง
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นายศุภชั ย อักษรวงศ์ หัวหน้ากลุ่มขยายผลศูนย์อานวยการฯ
เพิม่ เติม
- ปั ญหาของผักกระเฉดคือการจัดเก็บ เมื่อ อบจ. เข้ามาร่ วมแล้ว ภาควิชาการน่าจะคิดออกแบบ
เครื่ องมือที่จะนามาใช้จดั การกับผักกระเฉดให้ได้
- ปัญหาอีกด้านคือการนาผักกระเฉดไปใช้ประโยชน์ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในด้านใดได้
บ้าง นอกจากทาปุ๋ ย
ประธาน (นายวิชม ทองสงค์)
สอบถามข้อมูลทางสถานีพฒั นาที่ดิน
สถานีพฒ
ั นาทีด่ ินนครศรีฯ
ไม่มีปัญหา แต่ยงั ไม่เคยนาผักกระเฉดมาทาปุ๋ ยหมัก
ประธาน (นายวิชม ทองสงค์)
อยากให้ทดลองทาดู แต่วธิ ี การนาผักตบชวาขึ้นมายังไม่มีขอ้ ยุติ ขอทราบวิธีที่ใช้ปัจจุบนั
ผู้อานวยการโครงการส่ งนา้ ฯ ลุ่มนา้ ปากพนังตอนล่ าง (นายธงชัย ชูชาติพงษ์)
ปั จจุบนั ใช้แมกโคดึงขึ้นมา เพราะผักกระเฉดต้องใช้แมกโคอย่างเดียว
ประธาน (นายวิชม ทองสงค์)
ต้องทาการศึกษาเพิ่มเติมว่า จะทาให้ผกั ตบชวาสู ญพันธ์ได้อย่างไร สามารถตั้งเป็ นโจทย์วจิ ยั ได้
ส่ วนที่เหลือให้ท่านรองสุ นทรฯ ช่วยประสานไปยังพื้นที่ดว้ ย
4.2 การดาเนินการโครงการนาร่ องแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว
สถานีพฒ
ั นาทีด่ ินนครศรีฯ
สภาพดินในพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังฯมีสภาพที่แตกต่างกันไป มีพ้นื ที่ดินเปรี้ ยว 2 แสนกว่าไร่ การ
ใช้ประโยชน์ตอ้ งมีการปรับปรุ งแก้ไข วิธีการแก้ไขดินเปรี้ ยวตามแนวพระราชดาริ “โครงการแกล้งดิน”
เริ่ มจากวิธีการ”แกล้งดินให้เปรี้ ยว” โดยการทาให้ดินแห้งและเปี ยกสลับกันไป จนกระทัง่ พืชไม่สามารถขึ้นและ
เติบโตได้ จึงหาทางแก้ไขความเป็ นกรดจัดของดินโดยมีศูนย์ศึกษาพิกุลทอง อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ เป็ น
หน่วยดาเนินการสนองพระราชดาริ ในการศึกษา
ผู้แทนพัฒนาทีด่ ิน
โครงการถ่ ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุ งดินเปี้ ยว ตามทฤษฎีแกล้ งดิน จว.นศ.
การดาเนินงาน
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- คัดเลือกพื้นที่ โดยเป็ นดินเปรี้ ยวจัด มีระบบชลประทานเหมาระสมกับสภาพพื้นที่ เกษตรกรมีความสนใจและ
พร้อมที่จะมีส่วนร่ วมในการดาเนินงาน
- กาหนดพื้นที่เป้ าหมาย และกาหนดขอบเขตการดาเนิ นงาน
- ศึกษาลักษณะทรัพยากรดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน และจัดแบ่งเขตพื้นที่ในการปรับปรุ ง
- กาหนดกิจกรรมการดาเนิ นการต่าง ๆ
- จัดพื้นที่สาธิ ต
- ประสานเกษตรกรเจ้าของพื้นที่ช้ ีแจงทาความเข้าใจกิจกรรม
ตัวอย่ างรู ปแบบ
1. รู ปแบบในการพัฒนาพื้นที่ปลูกข้าว
2. รู ปแบบในการพัฒนาพื้นที่ทิ้งร้าง
3. รู ปแบบในการพัฒนาพื้นที่ปลูกไม้ผล ไม้ยนื ต้น และปาล์มน้ ามัน
4. รู ปแบบในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบชลประทาน
กิจกรรมทีด่ าเนินการ
1. อบรมให้ความรู ้แก่เกษตรกร
2. การจัดระบบโครงสร้างการพัฒนาที่ดิน
3. การปรับปรุ งบารุ งผิวดินด้วยวัสดุปูน
4. การจัดการระบบน้ า
5. การใช้สารอินทรี ยช์ ีวภาพต่าง ๆ
6. ปรับปรุ งบารุ งดินด้วยปุ๋ ยพืชสด
7. วิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
แผนการดาเนินงานปี งบประมาณ 2552 กรมพัฒนาทีด่ ิน
1. การจัดระบบโครงสร้างการพัฒนาที่ดิน
2. การปรับปรุ งดิน
3. การปรับปรุ งบารุ งดิน
4. อบรมเกษตรกร ในพื้นที่ 5,000ไร่
5. อานวยการ สารวจออกแบบ และควบคุมงาน
6. ส่ งเสริ มการปรับปรุ งบารุ งดิน
7. วิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
สรุ ปผลประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. พื้นที่นาได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 20 %
2. พื้นที่นาร้างกลับมาใช้ประโยชน์ได้ 100%
3. พื้นที่ไม้ผล ไม้ยนื ต้นให้ผลผลิตเพิม่ ขึ้น 20 %
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4. มีการพัฒนาระบบชลประทานให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพและเกิดประโยชน์สูงสุ ด
5. เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่ องการปรับปรุ งบารุ งดิน
6. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
พัฒนาทีด่ ินนครศรีฯ
เพิม่ เติม
จะเน้นเรื่ องการขยายผล
ประธาน (นายวิชม ทองสงค์)
ให้ทาผลลัพธ์ให้สาเร็ จ
เลขาธิการ กปร. (นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ)
เห็นด้วยกับแนวทางทฤษฎีแกล้งดินแต่คงต้องใช้เวลา และความอดทนพอสมควร พื้นที่ที่มีอยูก่ าลัง
เน้น พื้นที่ที่เป็ นโครงสร้างของดินเปรี้ ยวเป็ นการนาเสนอตัวอย่าง แล้วค่อยขยายไปเรื่ อย ๆ
ประธาน (นายวิชม ทองสงค์)
กลุ่มพื้นที่เป้ าหมายในพื้นที่นาร่ องให้เน้นเรื่ องความอดทน เพราะต้องใช้เวลา แต่ถา้ เปลี่ยนแปลง
ได้จะคุม้ มาก
สถานีพฒ
ั นาทีด่ ินนครศรีฯ
ได้นารู ปแบบและวิธีการที่ทาสาเร็ จแล้วมาใช้ คงไม่ตอ้ งนับศูนย์ใหม่
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธาน (นายวิชม ทองสงค์)
สรุ ปประเด็นในการประชุ ม
ในส่ วนของจังหวัดมอบให้รองสุ นทรฯ ช่วยกากับดูแล และให้รองสุ นทรฯเรี ยกประชุมนายอาเภอ
ในเขตลุ่มน้ าปากพนัง โดยให้เวลานายอาเภอได้เก็บรวบรวมข้อมูลระดับตาบลมาก่อน รวมทั้งข้อมูลผักตบชวา
ด้วย และให้กรมชลประทานเก็บรวบรวมพื้นที่ที่เหลือ เช่น พื้นที่ทานา จานวนโรงสี ลานตากข้าว ยุง้ เก็บข้าว
แล้วนาข้อมูลมาปรึ กษาร่ วมกันเพื่อจะได้เห็นภาพการขับเคลื่อน เมื่อได้ตวั เลขทางศูนย์อานวยการแล้วก็จะได้
ศึกษาถึงแนวทางการปฏิบตั ิจริ งว่า จะแก้ไขปั ญหาเรื่ องผักตบชวากันอย่างไร
ท่านรองสุ นทรฯ อาจจะเชิญกระทรวงเกษตรเข้ามาร่ วมด้วย อาจจะเป็ นชุดเล็ก เพื่อขับเคลื่อนเรื่ อง
การพัฒนาอาชีพ การให้ความสาคัญของการทานา ส่ วนอนุพฒั นาสิ่ งแวดล้อมฯ รับไปประเด็นใหญ่คือเรื่ อง
ตะกอนใต้ทอ้ งน้ า คงต้องให้ส่วนกลางนาไปพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
แนวทางที่ปรึ กษาในวันนี้คงจะได้นาไปขับเคลื่อนสู่ การปฏิบตั ิต่อไป
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มติทปี่ ระชุ ม

รับทราบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการ
ประธานกล่าวขอบคุณผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน

ปิ ดการประชุ ม เวลา 17.30 น.

ผูจ้ ดรายงานการประชุม
(นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต)
นายช่างชลประทาน 7

ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นายปริ ญญา สัคคะนายก)
ผูอ้ านวยการศูนย์อานวยการและประสานการพัฒนา
พื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ

