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                                                    รายงานการประชุม 

คณะอนุกรรมการประสานการด าเนินงานโครงการพฒันาพืน้ทีลุ่่มน า้ปากพนัง 
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

คร้ังที ่  2/2551 
วนัองัคารที ่  8  กรกฎาคม   2551  เวลา  13.30  น. 

ณ ห้องประชุมศูนย์อ านวยการและประสานการพฒันาพืน้ทีลุ่่มน า้ปากพนัง อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  

 

ผู้มาประชุม  

 

1. ผูว้า่ราชการจงัหวดันครศรีธรรมราช                                                       ประธานอนุกรรมการ 
 (นายวชิม  ทองสงค)์  
2. รองแม่ทพัภาคท่ี 4 ท่ีไดรั้บมอบหมาย                                                               รองประธานอนุกรรมการ 
 (พ.ต.พทัธพล  โรจนวภิาค)  (แทน) 
3. รองอธิบดีกรมชลประทาน ท่ีไดรั้บมอบหมาย รองประธานอนุกรรมการ 
 (นายก าธร  ตนัเจริญ)  (แทน) 
4. รองผูว้า่ราชการจงัหวดันครศรีธรรมราช รองประธานอนุกรรมการ 
 (นายสุนทร  ประทุมทอง) 
5. นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายอนนัต ์ คลงัจนัทร์) 
6. ผูก้  ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 42 อนุกรรมการ 
 (พ.ต.อ.สมเกียรติ  เน้ือทอง) 
7. ผูบ้งัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดันครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (พ.ต.ท.วโิรจน์  สุขเก้ือ)  (แทน) 
8. ผูอ้  านวยการส านกัชลประทานท่ี 15 อนุกรรมการ 
 (นายก าธร  ตนัเจริญ) 
9. ผูอ้  านวยการส านกัพฒันาท่ีดินเขต 11 อนุกรรมการ 
 (นายวรรณะ  ทรัพยมี์)  (แทน) 
10. ผูอ้  านวยการส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 7 อนุกรรมการ 
 (นายโกศล  มณีรัตน์)  (แทน) 
11. ผูอ้  านวยการส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 5 อนุกรรมการ 
 (นายพรพล  รัชรากร)  (แทน) 
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12. หวัหนา้ส านกังานจงัหวดันครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นางลาวลัย ์ เวชสาร) 
13. เกษตรและสหกรณ์จงัหวดันครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายสุชม  สุขวไิล) 
14. ประมงจงัหวดันครศรีธรรมราช  อนุกรรมการ 
 (นายสุพกัตร์  จิรวงศส์วสัด์ิ)  (แทน) 
15. ปศุสัตวจ์งัหวดันครศรีธรรมราช  อนุกรรมการ 
 (นายบุญส่ง  รัตนพร)  (แทน) 
16. ผูอ้  านวยการโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายจรัญ  ชูนาค) (แทน) 
17. เกษตรจงัหวดันครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายเฉลิมศกัด์ิ  ล้ิมวฒันา) 
18. สหกรณ์จงัหวดันครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายวฒันไชย  บุญชูวงศ)์ 
19. ปฏิรูปท่ีดินจงัหวดันครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นางเรวดี  วชิิตยทุธภูมิ) 
20. ทางหลวงชนบทจงัหวดันครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายวรัิติ  จ  าปา) 
21. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดันครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายโชคชยั  ภคะสุวรรณ) (แทน) 
22. หวัหนา้ส านกังานการขนส่งทางน ้าท่ี 4 สาขานครศรีฯ  อนุกรรมการ 
 (นางสุนทรี  หิรัญวรรณ)  
23. พาณิชยจ์งัหวดันครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นางสาวคสัศรัณย ์ ช านาญกิจ) (แทน) 
24. โยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดันครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายวงศา   เลียบแกว้) (แทน) 
25. แรงงานจงัหวดันครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายนิกร  น าภานนท)์ 
26. ผูอ้  านวยการศูนยก์ารท่องเท่ียวกีฬาและนนัทนาการ  จว.นศ. อนุกรรมการ 
 (นายสุทธิ  ศิลมยั) 
27. อุตสาหกรรมจงัหวดันครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นางภณิตา  ภู่รัตนโอภา) (แทน) 
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28. พฒันาการจงัหวดันครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายเฉลิม  สุขทอง) 
29. เจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดันครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายวนิยั  วงศส์กุล) (แทน) 
30. พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดันครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายสุรศกัด์ิ  สุวรรณ์) (แทน) 
31. ประชาสัมพนัธ์จงัหวดันครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายประเสริฐ  ศรีสันต)์ 
32. ประธานหอการคา้จงัหวดันครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายรุจาธิตย ์ สุชาโต) (แทน) 
33. ประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดันครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายรุจาธิตย ์ สุชาโต) (แทน) 
34. นายอ าเภอปากพนงั อนุกรรมการ 
 (นายร่มฉตัร  ทองสุก) (แทน) 
35. นายอ าเภอเชียรใหญ่ อนุกรรมการ 
 (ธ ารง   เขมะรัตน์) 
36. นายอ าเภอหวัไทร อนุกรรมการ 
 (นายทินกร  มุสิกวตัร) 
37. นายอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ อนุกรรมการ 
 (นายธวชัชยั  แทเ้ท่ียง) 
38. นายอ าเภอจุฬาภรณ์ อนุกรรมการ 
 (นางสาวจนัทร์ประภา  ยอแสงรัตน์) (แทน) 
39. ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการฯ อนุกรรมการ 
 ( นายปกรณ์  สัตยวณิช) 
40. ผูแ้ทนจงัหวดัสงขลา อนุกรรมการ 
 (นายสามารถ  ลกัขณา) 
41. ผูแ้ทนจงัหวดัพทัลุง อนุกรรมการ 
 (นายอาทร  มีแกว้) 
42. ผูแ้ทนมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ อนุกรรมการ 
 (ดร.กา้น  จนัทร์พรหมมา) 
43. ผอ.ศูนยอ์  านวยการและประสานการพฒันาพื้นท่ีลุ่มน ้าปากพนงัฯ อนุกรรมการ 
 (นายปริญญา  สัคคะนายก) และเลขานุการ 
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44. ผูแ้ทนส านกังานจงัหวดันครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายจารึก  โสมแกว้) และผูช่้วยเลขานุการ 
45. ผูแ้ทนส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดันครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายสุชาติ  เซ่งมาก) และผูช่้วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผูอ้  านวยการกองกิจการพลเรือนกองทพัภาคท่ี 4 
2. ผอ.ส่วนบริหารจดัการทรัพยากรผา่ชายเลนท่ี 2 
3. ผอ.ส านกังานเขตการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
4. ผอ.ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดันครศรีฯ 
5. นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดันครศรีฯ 
6. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวจงัหวดันครศรีธรรมราช 
7. นายอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
8. นายอ าเภอร่อนพิบูลย ์
9. นายอ าเภอลานสกา 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายเฉลิมเกียรติ แสนวเิศษ เลขาธิการ กปร. 
2. นายปกรณ์ สัตยวณิช รองเลขาธิการ กปร. 
3. นายยคุล ล้ิมแหลมทอง ประธานอนุกรรมการพฒันาอาชีพฯ 
4. นายวชิยั แหลมวไิล ประธานอนุกรรมการพฒันาส่ิงแวดลอ้มฯ 
5. นายหทยั วสุนนัต ์ ส านกังาน กปร. 
6. นายธงชยั ชูชาติพงษ ์ ผอ.โครงการส่งน ้าฯลุ่มน ้าปากพนงัตอนล่าง 
7. รศ.ดร.กา้น จนัทร์พรหมมา รองอธิบดีฝ่ายวจิยั 
8. ดร.สมศกัด์ิ บรมธนรัตน์ ม.สงขลานครินทร์ 
9. นายอคัรวุฒิ อินทรพาณิชย ์ (แทน)ผอ.ส านกับริหารโครงการ 
10. นายวรรณะ ทรัพยมี์ สถานีพฒันาท่ีดิน 
11. นายสุรจิตร ฤทธิภกัดี ศูนยว์จิยัขา้ว 
12. นายสิงหพงศ ์ รัชนิพนธ์ ส านกังาน กปร. 
13. นางสาวรุ่งรัตน์ วาธงั ส านกังาน กปร. 
14. นายณฐัวฒิุ อนุเดชากุล ส านกังาน กปร. 
15. นายอนุพนัธ์ อิฐรัตน์ เจา้หนา้ท่ีกรมควบคุมมลพิษ 
16. นายบุญฤทธ์ิ คงช่วย เจา้หนา้ท่ีกรมควบคุมมลพิษ 
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17. นายณทัธร รักษส์ังข ์ ส านกังานเกษตรจงัหวดันครศรีฯ 
18. นางสาวพิมอร สุทธิวารี ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
19. นางสาวเกศราภรณ์ สุวรรณชนะ ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
20. นางสาวเนาวรัตน์ หิรัญญะสิริ ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
21. นางสาวนุชนาถ สีนะ ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดันครศรีฯ 
22. นางสาวป่ินเพชร สกุลส่องบุญสิริ นกัวจิยั มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
23. นางสาวบุญรัตน์ จนัทรภกัดี จนท.ประจ าส านกัประสานงานฯ 
24. นางสาวรัชฎา คตแสงรัตน์ นกัวจิยัมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
25. นางสาวมาฑินี จึงจะดี นกัวชิาการเกษตรฯ สถานีพฒันาท่ีดิน 
26. นายสมโชค ณ นคร ส านกังานเกษตรจงัหวดันครศรีฯ 
27. นายพีรพนัธ์ คงทอง นกัวชิาการ 
28. นายวฒิุชยั ชินวงศ ์ นกัวชิาการ  กรมส่งเสริมการเกษตร 
29. นายชุมชยั อมรแสง เจา้หนา้ท่ีบริหารงานป่าไม ้
30. นายยศธร มาพร เจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล 
31. นางสมทรง รุ่งเรืองศิลป์ ผอ.กลุ่มประสานงานโครงการฯ 
32. นายกมล ลาศิรเมษี กรมป่าไม ้
33. นายธราพงษ ์ มีมุสิทธ์ิ ส านกังานเกษตรและสหกรณ์ จว.นศ. 
34. พ.ต.ท.สมนึก เก้ือมา ผบ.ร้อย ตชด.422 กท.ตชด.42 
35. นางสมพิศ ด ากาญ เจา้หนา้ท่ีส านกังานจงัหวดันครศรีฯ 
36. นายลือศกัด์ิ เอียดทองโส ส านกังานประมงจงัหวดันครศรีฯ 
37. นางสาวนตัติมา จึงรัตนุช ส านกังานเกษตรจงัหวดันครศรีฯ 
38. นายเกียรติศกัด์ิ  นารีเลิศ ส านกังานเกษตรจงัหวดันครศรีฯ 
39. นายปิยะ วนัเพญ็ ม.สงขลานครินทร์ 
40. นายสุกิจ รัตนวนิิจกุล ผอ.ศูนยพ์ฒันาประมงพื้นท่ีลุ่มน ้าปากพนงัฯ 
41. นายชยัณรงค ์ กาพยเ์กิด นกัประชาสัมพนัธ์ 
42. นางอุไรวรรณ สุภาแดง ส านกังานจงัหวดันครศรีฯ 
43. วา่ท่ีร.ต.ชยัรัตน์ พูภิ่รมณ์  ศูนยป์ระมงปากพนงั 
44. นางสาวสุนนัท ์ มีวรรณ์ หวัหนา้ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์นครศรีฯ 
45. นายจ านงค ์ เพชรอนนัต ์ ส านกัส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 5 
46. นางสาวกานตก์มล ชมพทูอง นกัวชิาการ 
47. นายเทิดไทย ขวญัทอง หน.พื้นท่ีท่ีประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตวป่์า 
48. นายวทิยา หงส์เวยีงจนัทร์ รอง ผอ.ศูนยป์ระสานงานสนองพระราชด าริ 
49. นายเสง่ียม จนัทร์แจ่ม กระทรวงทรัพยากรฯ 
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50. นายเศวตฉตัร บุญม่ิง หน.กลุ่มประสานงานโครงการพระราชด าริ 
51.  นายสุกิตติ สุวติั ส านกังาน ทรัพยากรธรรมชาติฯ นครศรีฯ 
52. นายเทอดศกัด์ิ ลกัษณะหุต หวัหนา้กลุ่มบริการวชิาการ ศูนยอ์  านวยการฯ 
53. นายศุภชยั อกัษรวงศ ์ หวัหนา้กลุ่มขยายผล  ศูนยอ์  านวยการฯ 
54. นายอนุสรณ์ สุทธิวฒัน์ เจา้หนา้ท่ีศูนยอ์  านวยการฯ 
55. นายสัญญา ทองธุกิจ เจา้หนา้ท่ีศูนยอ์  านวยการฯ 

 
 
เร่ิมประชุม               เวลา   13.30  น.   
 
                           เน่ืองจากติดภารกิจร่วมกบัท่านประธานคณะบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระ
บรมราชูปถมัป์ (ท่านดิสธร  วชัรโรทยั)  มอบใหผ้อ.ศูนยอ์  านวยการด าเนินการประชุมไปก่อน 
  
ระเบียบวาระที ่1       เร่ือง     ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
  กล่าวถึงการประชุมคณะประอนุกรรมการประสานการด าเนินงานโครงการพฒันา
พื้นท่ีลุ่มน ้าปากพนงั ฯ ในวนัน้ี ไดรั้บเกียรติเป็นอยา่งสูงจากส่วนกลาง แนะน าผูใ้หญ่ท่ีเขา้ร่วมประชุม 4 ท่าน 
คือ 
 -  เลขาธิการ กปร.  คุณเฉลิมเกียรติ   แสนวเิศษ 
 -  รองเลขาธิการ กปร. คุณปกรณ์  สัตยวณิช 
 -  ประธานอนุกรรมการพฒันาอาชีพ  คุณยคุล  ล้ิมแหลมทอง 
  (รองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

- ประธานอนุกรรมการพฒันาส่ิงแวดลอ้มฯ  คุณวชิยั แหลมวไิล 
 (รองปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ)   

และ กล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน 
เพิม่เติม           ขอใหเ้พิ่มฝ่ายประชาสัมพนัธ์ เพื่อรวบรวมข่าวสารต่าง ๆ แจกใหส่้วนราชการทราบตามความ
เหมาะสม 
 โครงการน้ีโครงสร้างใหญ่ ๆ เสร็จเรียบร้อยแลว้ สามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดแ้ลว้ ต่อไปคงเนน้
ดา้นการพฒันาอาชีพ และผลกระทบจากส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงปัญหาในขณะน้ีท่ีเป็นปัญหาหนกัท่ีสุดคือปัญหาการ
ตกตะกอนใตท้อ้งน ้าของล าน ้ าปากพนงั  ซ่ึงทาง มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์   และมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ได้
ช่วยกนัวจิยัในการแกไ้ขปัญหาต่อไป   ยกตวัอยา่ง ประตูระบายน ้าอุทกวภิาชประสิทธิ  สามารถแกไ้ขปัญหาการ
แยกน ้าได ้  การเปิดปิดประตูระบายน ้าก็เปิด-ปิดตามความเหมาะสม  คนส่วนใหญ่ไดรั้บประโยชน์ มีกระทบกบั
คนส่วนนอ้ย จึงอยากใหทุ้กหน่วยงานน าเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดว้ย 
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1.1 ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
         เร่ือง  สิทธิมนุษยชน กรณีโครงการพฒันาพื้นท่ีลุ่มน ้ าปากพนงัฯ 

นายศุภชัย  อกัษรวงศ์    หวัหนา้กลุ่มขยายผล ศูนยอ์  านวยการฯ 
สืบเน่ืองจากการร้องเรียนเม่ือปี 2547 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไดต้รวจสอบ

เร่ืองร้องเรียนดงักล่าว มีมติและมีมาตรการแกไ้ขปัญหา ดงัน้ี 
1.   ใหก้รมชลประทาน เปิดปิดประตูระบายน ้าฯตามมติของคณะกรรมการระดบัจงัหวดั  

เพื่อศึกษาขอ้มูลการบริหารจดัการน ้า โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งน้ีใหเ้ร่ิมด าเนินการทนัที  นบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บรายงาน 

       2.   ใหจ้งัหวดันครศรีธรรมราช โดยคณะกรรมการระดบัจงัหวดัท าการศึกษาขอ้มูลการ
บริหารจดัการน ้า  โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลภายหลงั    การด าเนินการเปิดปิด
ประตูระบายน ้าตามมติของคณะกรรมการระดบัจงัหวดั ทั้งน้ีใหด้ าเนินการหลงัจากท่ีกรมชลประทานไดเ้ปิดปิด
ประตูระบายน ้าแลว้ ตามหลกัวชิาการ 

 
ประธาน     (นายวชิม  ทองสงค)์ 

การเปิดปิดประตูมีความส าคญั ใช ้2 ระบบควบคู่กนัไปคือ ระบบโทรมาตร และระบบรับ
ขอ้เสนอแนะจากประชาชน โดยใหศู้นยอ์  านวยการนดัประชุมชุดเล็กก่อน เพื่อหาขอ้เสนอแนะจากประชาชน
แลว้น าขอ้เสนอแนะท่ีไดเ้ขา้ประชุมชุดใหญ่เพื่อพิจารณา อีกคร้ัง  เพื่อผลกระทบท่ีนอ้ยท่ีสุด   

อนุกรรมการ 3 ชุด ไดป้ระสานกนัอยา่งต่อเน่ืองเพื่อรับทราบปัญหาและแกไ้ข   ส่วนอนุพฒันา
ส่ิงแวดลอ้มมีปัญหาหนกัท่ีสุดคือปัญหาการตกตะกอนของดินเลนสู่ทอ้งน ้า คงตอ้งให้ทาง กปร.ขอสนบัสนุนไป
ยงัรัฐบาลกลางใหจ้ดังบเพิ่มเติมใหก้บักระทรวงทรัพยากรฯ ดูแลอยา่งจริงจงั  

 
มติทีป่ระชุม   รับทราบ 
 

1.2 ค าส่ังคณะอนุกรรมการประสานการด าเนินงาน ฯ ที ่1162/2551   ลงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2551 
 เร่ือง แต่งตั้งคณะท างานพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินโครงการพฒันาพื้นท่ีลุ่มน ้าปากพนงัฯ 
 นายเทอดศักดิ์  ลกัษณะหุต    หวัหนา้กลุ่มบริการวชิาการ ศูนยอ์  านวยการฯ 

 ตามท่ีคณะอนุกรรมการประสานการด าเนินงานฯ ไดมี้มติในการประชุม คร้ังท่ี 1/ 2551 เห็นชอบ
ใหมี้การแต่งตั้งคณะท างานพิจารณากลัน่กรองขอ้เสนอ การขบัเคล่ือนการพฒันาขีดความสามารถของทอ้งถ่ินให้
การท างานร่วมกนัระหวา่งหน่วยราชการกบัองคก์ารปากครองส่วนทอ้งถ่ินในการด าเนินงานเพื่อพฒันาชุมชน
ทอ้งถ่ินในพื้นท่ีลุ่มน ้าปากพนงั จึงไดมี้ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานดงักล่าวข้ึน โดยมี ปลดัจงัหวดันครศรีธรรมราช
เป็นหวัหนา้คณะ มีทอ้งถ่ินจงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นคณะท างาและเลขานุการ โดยมีอ านาจหนา้ท่ีในการ 
จดัท ากรอบแผนการด าเนินงานการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินลุ่มน ้าปากพนงั ยดึสภาพของทอ้งถ่ินเป็นหลกัส่งเสริม
ใหก้ารด าเนินการในพื้นท่ีเกิดการบูรณาการดว้ยความร่วมมือ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้ง
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กลัน่กรองขอ้เสนอโครงการเพื่อการด าเนินงานไม่ซ ้ าซอ้น และเกิดความต่อเน่ืองในหอนุกรรมการประสานการ
ด าเนินงานฯเห็นชอบ ปละประสานการด าเนินงานให้เป็นไปตามกรอบแผนท่ีวางไว ้รายงานความกา้วหนา้และ
ประเมินผลการด าเนินงานให้คณะอนุกรรมการประสานการด าเนินงานฯ ทราบ 

 
1.3 ค าส่ังอนุกรรมการประสานการด าเนินงาน ฯ ที ่875/2551   ลงวนัท่ี 15  พฤษภาคม  2551 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะท างานอนุรักษท์รัพยากรดินโครงการพฒันาพื้นท่ีลุ่มน ้าปากพนงัฯ 
นายเทอดศักดิ์  ลกัษณะหุต   หวัหนา้กลุ่มบริการวชิาการ ศูนยอ์  านวยการฯ 

ในการด าเนินงานโครงการพฒันาพื้นท่ีลุ่มน ้าปากพนงัฯ ดา้นโครงสร้างพื้นฐานการพฒันาแหล่ง
น ้าสามารถควบคุมบงัคบัน ้าไดด้งัประสงคแ์ลว้ การพฒันาและรักษาส่ิงแวดลอ้มจ าเป็นตอ้งด าเนินการควบคุม
ดว้ย โดยเฉพาะทรัพยากรดินท่ีตอ้งฟ้ืนฟูสภาพความเส่ือมโทรม ทั้งปัญหาดินพระ ดินเปร้ียว ดินเคม็ ตลอดจน
การอนุรักษผ์วิดิน  การป้องกนัการพงัทลายของดินและการบ ารุงดิน เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์เฉกเช่นท่ีเคย
เป็นมา จึงไดมี้ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานดงักล่าวข้ึน โดยมีรองผูว้า่ราชการจงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นหวัหนา้
คณะ มีหวัหนา้สถานีพฒันาท่ีดินนครศรีธรรมราช เป็นคณะท างานเลขานุการ โดยมีอ านาจหนา้ท่ีในการ ก าหนด
แผนบริหารจดัการ ฟ้ืนฟูความเส่ือมโทรมของทรัพยากรดินท่ีครอบคลุมโดยใชอ้งคค์วามรู้ตามโครงการ
พระราชด าริท่ีเก่ียวขอ้งมาด าเนินการและเนน้การบูรณาการ ใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพ จดัท าแผน/
โครงการ  และด าเนินการโครงการน าร่องในพื้นท่ี โดยการประสานงานให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ด าเนินการตาม
กระบวนการพฒันาใหเ้กิดประสิทธิผล ประเมินผลโครงการ และพิจารณาผลการด าเนินงาน น าไปส่งเสริมกบั
พื้นท่ีเป้าหมาย  รายงานความกา้วหนา้และประเมินผลการด าเนินงานใหค้ณะอนุกรรมการประสานการ
ด าเนินงานฯ ทราบ 

  
มติทีป่ระชุม              รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่2       เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 1/2551  วนัท่ี  4  มีนาคม  2551 
ผอ.ศูนย์อ านวยการฯ      นายปริญญา  สัคคะนายก 

ฝ่ายเลขาฯ ไดจ้ดัส่งรายงานการประชุมคร้ังท่ี 1/2551 เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2551 ให้
คณะอนุกรรมการแลว้ แต่ไม่มีอนุกรรมการส่งกลบัมาแกไ้ข  จึงขอรับรองรายงานการประชุม 

 
มติทีป่ระชุม              รับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี 1/2551 วนัท่ี 4 มีนาคม 2551 
ระเบียบวาระที ่3       เร่ืองท่ีเสนอใหท่ี้ประชุมทราบ 
3.1 รายงานการด าเนินงานการพัฒนาพืน้ทีลุ่่มน า้ปากพนัง 

3.1.1  ดา้นการบริหารจดัการน ้า  
ผู้อ านวยการโครงการส่งน า้ฯ  ลุ่มน า้ปากพนังตอนล่าง    (นายธงชยั  ชูชาติพงษ)์   
                       กล่าวถึง  สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในลุ่มน ้าปากพนงั  
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  ปัญหาน า้เสีย  สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี 
 -  น ้าเคม็  รุกตวัเขา้พื้นท่ี ช่วงเดือน มกราคม – เมษายน 
-  น ้าเปร้ียว   จากพรุควนเคร็งและพรุคลอง้อ้ง 
-  น ้าท่วม  จากฝนตกหนกั  ช่วงเดือน  พฤศจิกายน – ธนัวาคม 
-  น ้าแลง้  ขาดแคลนน ้า 
-  น ้าเสีย  จากแหล่งชุมชน 
สรุปแนวพระราชด าริเพื่อวนัท่ี 2 ตุลาคม 2536 

1. ควรเร่งด าเนินการก่อสร้างประตูระบายน ้าปากพนงั เพราะเป็นจุดเร่ิมตน้ และเป็นงานหลกัในการแกไ้ข
ปัญหาการขาดแคลนน ้าจืด เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค 
2. การแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมในพื้นท่ีท ากินของราษฎรควรด าเนินการดงัน้ี 

- ขดุคลองระบายน ้าฉุกเฉินพร้อมก่อสร้างอาคารควบคุมปากคลอง 
- ขดุขยายคลองท่าพญา พร้อมก่อสร้างประตูระบายน ้า 
- ขดุลอกคลองบา้นกลาง คลองปากพนงั คลองหนา้โกฏิ พร้อมก่อสร้างประตูระบายน ้า เพื่อช่วย

การระบายน ้าลงทะเลใหเ้ร็วข้ึน 
- ขดุคลองระบายน ้าชะอวดแพรกเมือง พร้อมก่อสร้างประตูระบายน ้าออกจากพื้นท่ีโครงการลง

สู่ทะเลกรณีเกิดอุทกภยั 
3. ก าหนดแนวเขตใหช้ดัเจนและเหมาะสม เพื่อแยกพื้นท่ีน ้าจืดและพื้นท่ีน ้าเคม็ ออกจากกนัใหแ้น่นอน  โดย
ก าหนดใหทิ้ศตะวนัออกของคลองปากพนงั (คลองหวัไทร)เป็นพื้นท่ีน ้าเคม็ โดยมอบใหก้รมประมงพฒันา
จดัระบบชลประทานน ้าเคม็ ทั้งน้ี กรมชลประทานกบักรมประมงตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งร่วมกนัพิจารณา หาแนว
เขตท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
4. พื้นท่ีทางทิศตะวนัตกของลุ่มน ้าปากพนงัเป็นเทือกเขาสูง ใหพ้ิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน ้า 
หรือฝายทดน ้าเพื่อช่วยเหลือพื้นท่ีการเกษตร เพื่อการอุปโภคบริโภค และช่วยบรรเทาอุทกภยัในพื้นท่ีตอนล่าง 
                     แนวทางการบริหารจดัการน ้า  ก าหนดไว ้3 กิจกรรมหลกั ดงัน้ีคือ 
1.  การบริหารจดัการน ้าตามภารกิจของกรมชลประทาน 
  1.1  เก็บกกัน ้า 
 1.2  ระบายน ้า 
2.  การบริหารจดัการน ้าแบบมีส่วนร่วม 
 2.1  ฟ้ืนฟูนิเวศแหล่งน ้า 
3.  การบริหารจดัการน ้าตามภารกิจกรมชลประทน 
 3.1  ฤดูแลง้  เพื่อการเก็บกกัน ้า เนน้เป้าหมายหลกัของโครงการ คือเก็บกกัน ้าจืดไวใ้ชท้  า

การเกษตร-บริโภค ป้องกนัน ้ าเคม็รุกล ้า  แกไ้ขบรรเทาคุณภาพน ้าและอ่ืน ๆ 
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เกณฑ์การกกัเกบ็น า้ 
1. ระดบัเก็บกกัสูงสุดท่ี+0.300 เมตร (รทก)  ท าใหมี้ปริมาณน ้าใชก้ารไดท่ี้กกัเก็บไวใ้นช่วงฤดูแลง้จ านวน 
6.95 ลา้น ลบ.ม. ระดบัเก็บกกัต ่าสุดท่ี -0.300 เมตร (รทก) 
2. ปริมาณน ้าตน้ทุนทุนในฤดูแลง้ 3 แหล่ง 

 -    น ้าท่ีเก็บกกัในแม่น ้าปากพนงั ความจุ 6.95 ลา้น ลบ.ม. 
 -    ปริมาณน ้าจากอ่างเก็บน ้าหว้ยน ้าใส  ท่ีมีความจะ 80 ลบ.ม. 
 -    ปริมาณน ้าท่าในฤดูแลง้ เป็นปริมาณน ้าท่ีผนัแปรไปแต่ละปี 
เกณฑ์การจัดสรรน า้ 

1. ล าดบัความส าคญัของการใชน้ ้า จะเป็นดงัน้ี  
 -  น ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศทางน ้าและการประมง 
 -  น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
 -   น ้าเพื่อการเกษตร 
 -   น ้าเพื่อการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรม 
 -   น ้าเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์น ๆ 
เกณฑ์คุณภาพน า้  มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ดา้นทา้ยน ้า    ค่าความเคม็อยูใ่นสภาพธรรมชาติ ก่อนก่อสร้างโครงการฯ โดยค่าเฉล่ียในเดือนต่าง ๆ ไม่
ควรเกินกวา่  + 3 ส่วนต่อพนัส่วน (ppt ) หรืออยูใ่นช่วง  20–26 ppt  เป็นสภาพน ้ากร่อย เหมาะสมต่อ
การเจริญเติบโตของแพลงกต์อน 

2. ดา้นเหนือน ้า   ค่าความเคม็บริเวณท่ีระดบัความลึก 3 เมตร จากผวิน ้า ตอ้งมีค่าไม่เกิน 2ส่วนต่อพนั(PPt)  
ตามปกติควรอยูต่  ่ากวา่ 0.5  ส่วนต่อพนั (PPt)  

การบริหารจัดการน า้แบบมีส่วนร่วม 
  เพื่อฟ้ืนฟูระบบนิเวศสามน ้า (นิเวศน ้ากร่อย) ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมโดยประธานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยช์นแห่งชาติ (ศ.เสน่ห์  จามริก)ขอใหค้ณะกรรมการบริหารจดัการน ้ายดึมัน่ในหลกัการ 3 ประการคือ 
 1.  สร้างความมัน่คงขอระบบนิเวศ ซ่ึงเป็นฐานชีวิตท่ีตอ้งฟ้ืนกลบัมาใหไ้ด ้
 2.  ตอ้งเป็นระบบนิเวศท่ีเอ้ืออ านวยต่อทุกอาชีพ 
 3.  ประสานงานเพื่อใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด  โดยยดึมัน่อยูใ่นความพอเพียง  ตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
      การบริหารจัดการน า้แบบมีส่วนร่วม 

 ช่วงก่อนฤดูฝน (ก.ย.-ต.ค.) 
o เนน้การพร่องน ้าในระบบเพื่อเตรียมรับน ้าหลาก 

 ช่วงกลางฤดูฝน (พ.ย.-ธ.ค.) 
o เนน้การระบายน ้าและตะกอนเสียออกจากระบบ 
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 ช่วงปลายฤดูฝน( ปลาย ธ.ค.) 
o เนน้การเร่ิมกกัเก็บน ้าไวใ้ชใ้นฤดูแลง้ 

 ช่วงฤดูแลง้ (ม.ค.-ส.ค.) 
o เนน้การจดัสรรน ้าให้แก่พื้นท่ีปลูกพืชฤดูแลง้ 
o และเฝ้าระวงัแกไ้ขปัญหา น ้าเคม็ น ้าเปร้ียว น ้าเสีย 

เงื่อนไข การเปิด-ปิดประตูระบายน า้ 
1. การเปิดประตูระบายน ้า เม่ือมีองคป์ระกอบพร้อม 4 ประการคือ 

 ส้ินสุดการท านาปรังของปีนั้น โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีก าหนดใหเ้ป็นระบบนิเวศ 3 น ้าคือ ตั้งแต่บริเวณบา้นปาก
แพรก ไปถึง ปากอ่าวปากพนงัเพื่อไม่ใหเ้กิดผลกระทบในการใชน้ ้าจืด 
 เปิดประตูระบายน ้าเพื่อสร้างระบบนิเวศ 3 น ้าเม่ือค่าความเคม็ของบริเวณดา้นเหนือและทา้ยประตูระบายน ้า
อุทกวภิาชประสิทธิ มีค่าไม่เกิน 3 PPt เพื่อการควบคุมค่าความเคม็ท่ีผวิน ้าบริเวณบา้นปากแพรกไม่ใหเ้กินค่าท่ี
ก าหนดในขอ้ 1 
 การประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอปากพนงัสามารถส ารองน ้าเพื่อการผลิตน ้าประปาไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 2 เดือน (โดย
ไม่ใชน้ ้าจากแม่น ้าปากพนงั) 
 ปิดประตูระบายน ้าในล าน ้าสาขายอ่ย เพื่อไม่ใหน้ ้าเคม็รุกล ้าเขา้ไปได ้

2. การปิดประตูระบายน ้า 
 เม่ือความเคม็ท่ีผวิน ้าบริเวณบา้นปากแพรก เกิน 3 PPt 
 ปิดประตูระบายน ้า ก่อนส้ินฤดูฝน เพื่อกกัเก็บน ้าจืดไวใ้ชใ้นฤดูแลง้ ส าหรับการเกษตร และการประปา ซ่ึง
อยูป่ระมาณ ปลายเดือนพฤศจิกายน ถึง ปลายธนัวาคม ของทุกปี 
       น าเสนอเร่ืองการบริหารจดัการน ้าในรูปแบบ วดีีทศัน์ 
   

3.1.2  ด้านการพฒันาอาชีพ 
เกษตรและสหกรณ์จังหวดันครศรีธรรมราช       (นายสุชม  สุขวไิล) 
          กล่าวถึงการพฒันาอาชีพใน 4 ประเด็นหลกัคือ 

1. ผลการด าเนินงาน ปี 2538-2550 
2. ผลการด าเนินงานโครงการพฒันาพื้นท่ีลุ่มน ้าปากพนงัฯประจ าปี 2551 
3. การจดัท า (ร่าง) แผนแม่บทการพฒันาอาชีพและส่งเสริมรายไดใ้หแ้ก่ราษฎรในเขตโครงการพฒันา

พื้นท่ีลุ่มน ้าปากพนงัฯปี 2552-2556 
4. การขอตั้งงบประมาณปี 2552 ตามกรอบ (ร่าง) แผนแม่บท 

 ผลการด าเนินงานปี 2538-3552 
1. ดา้นชลประทาน (ผอ.โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาลุ่มน ้าปากพนงัตอนล่าง) น าเสนอแลว้ 
2. ดา้นการพฒันาอาชีพและส่งเสริมรายได ้

 -  เขตปลูกขา้วเพื่อการคา้  พื้นท่ี 600,500 ไร่ 
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 -  เขตปลูกขา้วเพื่อการบริโภค  พื้นท่ี  195,000 ไร่ 
 -  เขตปลูกปาลม์น ้ามนั พื้นท่ี  533,700  ไร่ 
 -  เขตปลูกไมผ้ล-ยางพารา พื้นท่ีรวม 147,503 ไร่ 
 -  เขตเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ัง  พื้นท่ี 110,284 ไร่ 

 ผลการด าเนินงานโครงการพฒันาพื้นท่ีลุ่มน ้าปากพนงัฯ ณ วนัท่ี 27 มิถุนายน 2551  ไดรั้บ
งบประมาณ 163,631,151  บาท  เบิกจ่ายแลว้  52,233,218 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.92 

 การจดัท า(ร่าง) แผนแม่บทการพฒันาอาชีพและส่งเสริมรายไดใ้หแ้ก่ราษฎรในเขตโครงการ
พฒันาพื้นท่ีลุ่มน ้าปากพนงัฯ ปี 2552-2556  ไดแ้บ่งเขตการพฒันาเป็น 5  เขต ดงัน้ี 

1. เขตปลูกขา้วเพื่อการคา้ 
2. เขตปลูกขา้วเพื่อบริโภค 
3. เขตปลูกปาลม์น ้ามนั 
4. เขตปลูกไมผ้ล- ยางพารา 
5. เขตเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ัง 

              กล่าวโดยสรุป(ร่าง) แผนแม่บท 
วสัิยทัศน์     เกษตรกรอยูดี่มีสุขมีรายไดจ้ากอาชีพการเกษตรอยา่งมัน่คง ย ัง่ยนื และไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม 
พนัธกจิ        1.  พฒันาอาชีพใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื้นท่ีและตรงกบัความตอ้งการของเกษตรกร 

2.  พฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นชลประทาน และทรัพยากรดินให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบั    
การเกษตรในพื้นท่ี 
3.  พฒันาอาชีพการเกษตรท่ีครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป และการตลาด อยา่งบูรณาการ 
4.  พฒันาการอาชีพดา้นการเกษตรโดยค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และรักษาความสมดุล 
ทางธรรมชาติ 

เป้าหมาย     เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มจากการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ร้อยละ 20 
                     ยทุธศาสตร์ และกลยทุธ์ในการพฒันา 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 2  การพฒันาการผลิต 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 3  การพฒันาอาชีพและส่งเสริมเพิ่มรายได ้
 ยทุธศาสตร์ท่ี 4  การเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการแปรรูป 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 5  การบริหารจดัการและการติดตามประเมินผล 
กรอบแนวคิด 
 1.  ก าหนดเขตส่งเสริมและพฒันาอาชีพให้เหมาะสมกบัศกัยภาพของพื้นท่ี (Zoning) 
 2.  ส่งเสริมการท างานในเชิงบูรณาการและครบวงจรตั้งแต่พฒันาการผลิต แปรรูป และการตลาด 
 3.  ด าเนินการในลกัษณะโครงการน าร่องก่อนแลว้จึงขยายผล 
 4.  ใหเ้กษตรกรมีส่วนร่วมในการคิด ท า ทุกขั้นตอน 
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 5.  ยดึหลกัปรัชชาเศรษฐกิจพอเพียง 

 การขอตั้งงบประมาณปี 2552 ตามกรอบ (ร่าง) แผนแม่บท 
                     หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดต้ั้งงบประมาณปี 2552 ตาม (ร่าง) แผนแม่บทการพฒันาอาชีพและส่งเสริม
รายไดใ้หแ้ก่ราษฎร  รวมทั้งส้ิน 462.33 ลา้นบาท  ไดรั้บอนุมติัในเบ้ืองตน้ 157.15 ลา้นบาท 
 
ประธานอนุกรรมการ   (นายวชิม  ทองสงค)์ 
 ดา้นการพฒันาอาชีพ  เนน้ให้ความส าคญัในเร่ืองขา้ว ส่งเสริมขา้วพนัธ์ดี ท่ีเป็นปัญหาคือเร่ืองลาน
ตากขา้ว  ยุง้  โรงสีชุมชน  และเมล็ดพนัธ์ ถา้ไดรั้บการสนบัสนุนก็จะท าใหข้า้วมีราคาดี 
 วธีิการ  ควรมีการรวมกลุ่มขนาดยอ่ม โดย เกษตรจงัหวดันครศรีฯ  สหกรณ์จงัหวดันครศรีฯ  และ
นายอ าเภอทอ้งท่ี  ซ่ึงจะเป็นหน่วยท่ีจะขบัเคล่ือนโดยตรง เม่ือขบัเคล่ือนไดแ้ลว้ก็จะเกิดเป็นยทุธศาสตร์ป้องกนั   
ดา้นงบประมาณอยากใหช่้วยเหลือกนัโดย อบจ.และอบต.   
 งบประมาณของจงัหวดั  ทางเกษตรจงัหวดัจะท าในลกัษณะไข่ดาว กล่าวคือ ไข่แดง ท าหนา้ท่ีผลิต
เมล็ดพนัธ์ ส่วนไข่ขาว ท าหนา้ท่ีเป็นพื้นท่ีรองรับเมล็ดพนัธ์  ส่วนพื้นท่ีท่ี 3 คือพื้นท่ีขยายผล เป็นจุดตวัอยา่ง
ตอนน้ี มี 2 จุด คืออ าเภอปากพนงั และอ าเภอหวัไทร  
 งบ Function อยากใหท้่านเลขาธิการ กปร.ช่วยสนบัสนุนเร่ืองนาขา้ว 
 
รองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ  (นายยคุล  ล้ิมแหลมทอง) 
 กล่าวถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในเร่ืองขา้วขณะน้ีคือไม่มีลานตาก ซ่ึงตอนน้ีสหกรณ์ก าลงัรวมกลุ่ม ถา้
เป็นไปไดต้อ้งการให้โรงสีท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัน้ีควรน ามาใชป้ระโยชน์ใหเ้ตม็ท่ี อยากให้ทางฝ่ายปกครองประสาน
กบัทางโรงสีวา่อยา่เอาเปรียบชาวนามากเกินไป และอยากใหห้าพื้นท่ีเพื่อท าลานตากขา้วใหเ้กษตรกรดว้ย 
 
เลขาธิการ กปร.    (นายเฉลิมเกียรติ  แสนวเิศษ) 
ข้อเสนอแนะ   1.  การใชพ้ื้นท่ีส่วนราชการท่ีมีอยู ่ใชเ้สริมในการท าลานตากขา้ว 
    2.  การเชิญ ธกส. เขา้มาเสริมชุมชนและโครงการท่ีมีความพร้อมต่าง ๆ  เช่น ส่งเสริมลานตาก
หรือยุง้ขา้ว 
 

3.1.3 ด้านการพฒันาส่ิงแวดล้อม 
ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
เลขานุการอนุพฒันาส่ิงแวดล้อมฯ    (นายอนุพนัธ์  อิฐรัตน์) 
 กล่าวถึงคณะอนุกรรมการพฒันาส่ิงแวดลอ้มฯ ชุดปัจจุบนัเกิดข้ึนจากการปรับปรุงคณะท างานชุดเดิม 
โดย ค าสั่งคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ     ซ่ึงมีฯพณฯ 
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2550  ในส่วนของคณะอนุกรรมการพฒันาส่ิงแวดลอ้มฯ 
มอบหมายใหร้องปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นประธานอนุกรรมการ  เจา้หนา้ท่ีกรม
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ควบคุมมลพิษ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  และเจา้หนา้ท่ีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังเป็น
อนุกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  คณะท างานฯไดมี้การจดัประชุมเพื่อทบทวน(ร่าง) แผนการบริหารจดัการและ
ฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน ้าปากพนงั ปี   2550-2559    ประกอบดว้ย  4 ยทุธศาสตร์  18 มาตรการ  38 โครงการ    และท่ี
ประชุมไดมี้มติใหแ้ต่งตั้งคณะท างานเพื่อติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจดัการและฟ้ืนฟู
นิเวศลุ่มน ้าปากพนงั ปี 2550-2559 โดยมีรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานคณะท างาน และผูแ้ทนจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นคณะท างานท าหนา้ท่ีประสานติดตามความกา้วหนา้การด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง และรายงานต่อคณะอนุกรรมการพฒันาส่ิงแวดลอ้มฯ   โดยมีความกา้วหนา้ดงัน้ี 
 การด าเนินงาน   
1. โครงการท่ีด าเนินการแลว้เสร็จในปี 2550-2551 มี  6 โครงการ 
 โครงการติดตามประเมินเพื่อขยายผลโครงการจดัการมลพิษแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทต่าง ๆ ในลุ่มน ้าปาก
พนงั จ  านวน 14 สถานี โดยตรวจวดั 4 คร้ัง/ปี 
 ตรวจสอบคุณภาพน ้าทะเลในอ่าวปากพนงัและชายฝ่ังทะเล ส่วนใหญ่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน ้าทะเล 
2. โครงการขดุลอกร่องน ้าและตะกอนทรายทบัถม บริเวณลุ่มน ้าปากพนงั 
3. การพฒันาเครือข่ายองคก์รในพื้นท่ีลุ่มน ้า 
 จดัท าแนวทางการจดัท าแผนส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายคนรักษลุ่์มน ้าปากพนงัปี 2550 
 จดัท าคู่มือการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
4.    บ าบดัฟ้ืนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยก่อสร้างบ าบดัน ้ าเสียขนาดเล็กแลว้เสร็จ จ านวน 2 แห่ง คือ  
       -  บริเวณหลงัเรือนจ า  บ าบดัน ้าเสียแบบ Wetland    รับน ้าเสียได ้ 40 ลบ.ม./วนั 
       -  บริเวณวดันาควารี    บ าบดัน ้าเสียแบบเติมอากาศ  รับน ้าเสียได ้ 600 ลบ.ม./วนั 
5.   การบ าบดัฟ้ืนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (องคก์ารจดัการน ้ าเสีย)  
      -   บริเวณถนนสุขาภิบาล  บ าบดัน ้าเสียแบบแยกถงัส าเร็จรูป  รับน ้าเสียได ้ 250  ลบ.ม./วนั 
6.   โครงการรณรงครั์กษแ์ม่น ้าปากพนงั โครงการรณรงคแ์ละจดัการเพื่อพฒันาโครงการ 
     -    โครงการรณรงครั์กษแ์ม่น ้าปากพนงั    โดย  ตกัขยะในแม่น ้าวนัลอยกระทง 
     -     โครงการรณรงคแ์ละจดัการเพื่อการพฒันาโครงการส่ิงแวดลอ้มในเขตเมือง  เช่น รณรงคภ์าวะโลกร้อน 
โครงการทีก่ าลงัด าเนินการในปี 2551 มี 6 โครงการ 
1. โครงการติดตามประเมินเพื่อขยายผลโครงการจดัการมลพิษและแหล่งก าเนิดมลพิษต่าง ๆ ในลุ่มน ้าปาก

พนงั (กรมควบคุมมลพิษ) 
2. โครงการป้องกนัไฟป่า และโครงการป้องกนัป่าพรุ 
3. โครงการขดุลอกร่องน ้าและตะกอนทรายทบัถมบริเวณลุ่มน ้าปากพนงั 

(กรมการขนส่งทางน ้าและพานิชยนาว)ี  ด าเนินการไปแลว้ ร้อยละ 40 
4. โครงการเฝ้าระวงัคุณภาพน ้าบริโภค  (กรมอนามยั) ด าเนินการไปแลว้ ร้อยละ 80 
5. โครงการจดัระบบโครงสร้างการพฒันาท่ีดิน  ด าเนินการไปแลว้ ร้อยละ10 
6.    การบ าบดัฟ้ืนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการเสนอของบประมาณในปี 2552 
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      มี 19 โครงการ อีก 15 โครงการท่ีเหลือ อยูร่ะหวา่งการแจง้ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
3.2 การจัดตั้งศูนย์อ านวยการและประสานการพฒันาพืน้ที่ลุ่มน า้ปากพนังอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
ผอ.ศูนย์อ านวยการฯ    (นายปริญญา  สัคคะนายก) 
      กล่าวถึงการเปล่ียนช่ือหน่วยงานจากเดิมคือ กองอ านวยการโครงการพฒันาพื้นท่ีลุ่มน ้าปากพนงัอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ เปล่ียนช่ือหน่วยงานใหม่เป็น ศูนยอ์  านวยการและประสานการพฒันาพื้นท่ีลุ่มน ้าปาก
พนงัอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ โดยความเห็นชอบของ ก.พ.  มีหนา้ท่ีรับผดิชอบบริหารการด าเนินงาน การ
ปฎิบติัการ แกไ้ขปัญหาอุปสรรคและติดตามผลการด าเนินงานของโครงการฯ รวมทั้งประสานการด าเนินงาน 
การปฏิบติัการกบัคณะอนุกรรมการ คณะท างาน และหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริการจดัการลุ่มน ้า การ
พฒันาอาชีพ การพฒันาสังคม การพฒันาและรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
    นอกจากน้ีเป็นศูนยก์ลางรวบรวมวเิคราะห์และประเมินผลขอ้มูลเพื่อการจดัท าระบบฐานขอ้มูล
สารสนเทศ ท่ีจะใหบ้ริการสนบัสนุนการด าเนินงานในทุกภาคส่วนตลอดจนพฒันาองคค์วามรู้แลว้น าไปแพร่
ขยายผลสู่การปฏิบติัเพื่อการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งติดตามประเมินผลงาน เร่งรัดการปฏิบติังานใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายและแผนงานท่ีคณะอนุกรรมการประสานการด าเนินงานโครงการฯก าหนดและปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใด
ในการด าเนินงานโครงการฯตามท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย โดยแบ่งงานออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1. กลุ่มบริหาร แบ่งเป็น 3 ฝ่ายคือ 
 ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
 ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 
 ฝ่ายปฏิบติัการเคร่ืองกล 
 2.    กลุ่มบริการวชิาการ แบ่งเป็น 4 กลุ่มงาน คือ 
 2.1  กลุ่มงานพฒันาสารสนเทศ 
 2.2  กลุ่มงานศึกษาและพฒันาการบริหารจดัการน ้า 
 2.3  กลุ่มงานศึกษาและพฒันาดา้นอาชีพ 
 2.4  กลุ่มงานศึกษาและฟ้ืนฟรูะบบนิเวศ 
 3.   กลุ่มขยายผล  
  3.1  กลุ่มงานส่งเสริมการใชน้ ้าชลประทาน 
  3.2  กลุ่มงานส่งเสริมและขยายผลดา้นการพฒันาอาชีพ 
  3.3  กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติ 
  
ผอ.ศูนย์อ านวยการ  (นายปริญญา  สัคคะนายก) 
แจง้ท่ีประชุมทราบ    วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2551 เป็นวนัครบรอบ 103 ปี ท่ีรัชกาลท่ี 5 เสด็จมายงัพื้นท่ีลุ่มน ้าปาก
พนงัเพื่อเปิดโรงสีไฟ แห่งแรกของภาคใต ้ทางเทศบาลไดท้  าพิธีบางสรวงท่ีบา้นพกันายอ าเภอ   
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ระเบียบวาระที ่4   เร่ืองท่ีเสนอท่ีประชุมทราบ 
4.1 โครงการควบคุมปริมาณวชัพืชในพื้นท่ีลุ่มน ้าปากพนงั 
นายศุภชัย  อกัษรวงศ์    หวัหนา้กลุ่มขยายผล ศูนยอ์  านวยการฯ 
 ความเป็นมา 
 การพฒันาแหล่งน ้าโดยการก่อสร้างระบบชลประทานเพื่อการควบคุมบงัคบัน ้า ใหส้ามารถเก็บ
กกัน ้าจืดไวใ้ชก้ารอุปโภคบริโภคและการเกษตร การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้ม เกิดสภาพน ้าน่ิง การแพร
กระจายวชัพืชน ้าท่ีรวดเร็ว  
                        ปัญหาวชัพืชมากเกินไป      คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เกิดการเน่าเสียสะสมในล าน ้า 
  การบริการจดัการน ้า ปัญหาการใชน้ ้า การระบายน ้า การสูญเสียน ้า 
  อ่ืน ๆ การสัญจรทางน ้าไม่สะดวก 
 มาตรการลดผลกระทบจากวชัพืชน ้า ไม่ใหมี้วชัพืชน ้าปกคลุมเกิน 2 % ของพื้นท่ีผวิน ้า 

 การด าเนินการ 
1. โดยการใชเ้คร่ืองจกัรกลและแรงคนด าเนินการ และในช่วงฤดูน ้าหลากโดยการเปิดประตูระบายน ้า เพื่อ

ระบายวชัพืชลอยน ้าออกสู่ทะเล แต่ในปัจจุบนัไม่สามารถด าเนินการได ้เน่ืองจากชุมชนทอ้งถ่ินไม่
ยนิยอม 

2. สืบเน่ืองจากการติดตามงานโครงการพฒันาพื้นท่ีลุ่มน ้าปากพนงัฯ โดยนายกรัฐมนตรี ไดใ้หน้โยบาย
เร่งรัดการด าเนินงานในส่วนปัญหาวชัพืชใหห้น่วยงานอ่ืนมาสนบัสนุน  หน่วยงานหลกัคือกรม
ชลประทาน  กรมราชทณัฑ ์ กรมโยธาธิการฯ  สรุปการด าเนินงาน 
ปี  2545  ใชง้บประมาณด าเนินการ  9,979,610  บาท 
ปี  2546  มีกิจกรรมเพิ่มข้ึนคือการน าวชัพืชมาใชป้ระโยชน์คือท าปุ๋ยหมกั 260 ตนั 

   ใชง้บประมาณด าเนินการ  13,805,000  บาท 
              ปี  2547  ไดก้ าหนดแนวทางวา่จะส่งมอบให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อบต.) รับไปด าเนินการ
ร่วมกบักรมชลประทาน ไดมี้การส่งมอบกนั 52 อบต.  โดยกรมชลประทานใชง้บของกรมชลประทาน และอบต.
ใชง้บของ กปร. 
 สรุปผลจากการด าเนินการและปัญหาอุปสรรคโดยรวมได้ดงัน้ี 

1. กรมชลประทานหน่วยงานเดียว มีขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณไม่สามารถควบคุมปริมาณไม่ใหเ้กิน
ผลกระทบได ้

2. การปล่อยใหแ้พร่กระจายในแหล่งน ้าสะสม เป็นสาเหตุใหเ้กิดการแพร่กระจายของวชัพืชน ้าครอบคลุม
ทั้งพื้นท่ีและมีปริมาณหนาแน่น เป็นปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ขซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก 

3. มีวชัพืชตวัใหม่ท่ีหย ัง่รากถึงทอ้งคลองเรียกกนัวา่ผกักระฉูด  ยากแก่การก าจดั 
4. ตามงบประมาณท่ีไดรั้บปีละคร้ังไม่สามารถควบคุมปริมาณท่ีสมดุลกบัการแพร่กระจายไดท้นั 

การก าหนดแนวทางด าเนินการ 
             จากการหารือของผูเ้ก่ียวขอ้งในประเด็นปัญหาดงักล่าว มีการด าเนินการดงัน้ี 
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1. แต่งตั้งคณะท างานพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินโครงการพฒันาพื้นท่ีลุ่มน ้าปากพนงัฯ 
2. ประเด็นเร่งด่วนการก าจดัวชัพืช 

 กรมชลประทานไดต้ั้งประมาณการค่าใชจ่้ายเพื่อการก าจดัวชัพืช ปี 2547  สรุปไดด้งัน้ี 
- ปริมาณงานการก าจดัวชัพืชทั้งหมด  490  สายคลอง  วงเงิน  18,478,000  บาท 
- ไดรั้บงบประมาณปี 2551 แลว้  วงเงิน  9,034,000  บาท 
- ยงัไม่ไดรั้บงบประมาณ  วงเงิน  9,444,800  บาท 

 2.2  การจดัท าฐานขอ้มูล โดยการส ารวจขอ้มูลพื้นท่ีและความเห็นขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  
       1.ขอ้มูลเบ้ืองตน้     -   แม่น ้าในพื้นท่ีลุ่มน ้าปากพนงั จ านวน  842  คลอง 

-  อปท. ท่ีเก่ียวขอ้ง 55  อบต. 
-  จากการสอบถามความพร้อม อปท.    

                                                                มีความพร้อม จ านวน  20  อบต. 
                                                                เกินศกัยภาพ   จ  านวน  35  อบต. 
   -    การประเมินปริมาณงานการก าจดัวชัพืชจากขอ้มูลส ารวจ 
                วชัพืชในล าน ้า  825 สายคลอง  วงเงิน  29,075,900  บาท 
       2. ขอ้มูลวเิคราะห์ 
                        2.1 ขนาดล าน ้ าความกวา้งคลองเกินกวา่   14 เมตร จ านวน  93  สาย 
            2.2 ขนาดล าน ้าความกวา้งคลองนอ้ยกวา่ 14 เมตร จ านวน  732 สาย 
 
 ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 

1. การด าเนินการก าจดัวชัพืชในปัจจุบนัท่ีตอ้งด าเนินการควบคุมปริมาณไม่ใหเ้กินตาม
มาตรการลดผลกระทบ ในส่วนท่ียงัขาดงบประมาณด าเนินการ 

2. การก าหนดมาตรการและการด าเนินการโดยความร่วมมือ รับผดิชอบในกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อการแกปั้ญหาท่ีเบด็เสร็จต่อไป 

 
ประธาน    (นายวชิม  ทองสงค)์ 
 ตกลงวา่ของบประมาณ 9 ลา้น 
 
นายศุภชัย  อกัษรวงศ์  หวัหนา้กลุ่มขยายผลศูนยอ์  านวยการฯ 
 ฐานขอ้มูลท่ีกรมชลประทานท าไวเ้ดิม 18 ลา้น  ไดรั้บเม่ือปี2551แลว้ 9 ลา้น  ยงัไม่ไดรั้บ
งบประมาณอีก 9 ลา้น 
 
เลขาธิการ กปร.   (นายเฉลิมเกียรติ  แสนวเิศษ) 
ข้อเสนอแนะ  1.  แนวทางด าเนินการยงัไม่ชดัเจน 
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  2.  เม่ือสรุปแนวทางด าเนินการท่ีชดัเจนไดแ้ลว้ ในส่วนของงบประมาณน่าจะมีความเป็นไปได ้
ถา้มีวธีิการใชป้ระโยชน์ท่ีชดัเจน เช่น ท าเป็นโรงงานผลิตปุ๋ย   มีขอ้มูลการศึกษาบา้งหรือยงั 
 
ประธาน    (นายวชิม  ทองสงค)์ 
 ไดส้อบถามทางศูนยอ์  านวยการฯว ่า มีขอ้มูลการศึกษาบา้งหรือไม่ 
 
นายศุภชัย  อกัษรวงศ์  หวัหนา้กลุ่มขยายผลศูนยอ์  านวยการฯ 
 ในส่วนของการน าวชัพืชมาใชย้งัไม่ไดท้  าการศึกษา 
 
เลขาธิการ กปร.   (นายเฉลิมเกียรติ  แสนวเิศษ) 
 เม่ือดูทิศทางต่าง ๆแลว้ มาตั้งเร่ืองโครงการปุ๋ย 
 
รองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ  (นายยคุล  ล้ิมแหลมทอง) 
เสนอแนะ        น่าจะท าปุ๋ยหมกั 
 
พฒันาทีด่ินจังหวดันครศรีฯ 
 ปัจจุบนัน้ีมีโรงงานท าปุ๋ยอยูท่ี่ อ าเภอหวัไทร หมู่ท่ี 2 และ อ าเภอการะเกด 
ประธาน    (นายวชิม  ทองสงค)์ 
 เห็นดว้ยกบัท่านเลขาฯวา่การใชง้บ 18 ลา้นทุกปีไม่คุม้ น่าจะส่งเสริมเร่ืองการผลิตปุ๋ย และ
ส่งเสริมพืชผกัสวนครัวในรัศมีล าน ้า  น าผกัตบชวาและผกักระเฉดข้ึนมาเขา้โรงปุ๋ย แลว้สนบัสนุนเคร่ืองหัน่ซาก
พืชแทน ราคาประมาณ 1-2 แสนบาท/ตวั น ามาช่วยประมาณ 8 ตวั 
 
เลขาธิการ กปร.   (นายเฉลิมเกียรติ  แสนวเิศษ) 
 การน าผกักระเฉดหรือผกักระฉูดข้ึนมาแลว้ไม่มีท่ีทิ้ง ถา้ทิ้งริมล าน ้าสุดทา้ยก็จะไหลลงสู่ล าน ้า
ตามเดิม ท าให้เกิดความต้ืนเขินและเกิดตะกอนดินมากข้ึน  แต่ถา้สามารถสร้างกลุ่มชุมชนท าปุ๋ย น่าจะเป็นการ
แกไ้ขแบบยัง่ยนืมากกวา่ 
 
ผู้อ านวยการส านักชลประทานที ่15    (นายก าธร  ตนัเจริญ) 

  กล่าววา่ วชัพืชลอยน ้าโดยเฉพาะผกักระเฉด กรมชลประทานในฐานะผูดู้แลล าน ้า เท่าท่ีสังเกตุ
เม่ือผกัตบชวาลอยมา  เอาสลึงดึงข้ึนมาแลว้ตอ้งมีลานเก็บ เพื่อจะไดน้ าไปท าปุ๋ยหมกั คงตอ้งอาศยักรมพฒันา
ท่ีดินช่วย 
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นายปิยะ  วณัเพ็ญ         (มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์) 
ข้อเสนอแนะ     1.  ผกัตบชวาน ามาท าแปลงผกัลอยน ้าได ้

  2.  การน าผกัตบชวามาผลิตปุ๋ย เพื่อส่งขาย  ซ่ึงอบต. 6 อบต.ด าเนินการอยูแ่ลว้ 
 
ประธาน    (นายวชิม  ทองสงค)์ 
สรุปว่า            งบท่ีมีอยู ่9 ลา้นกรมชลประทานมีพื้นท่ีด าเนินการแลว้ ส่วนพื้นท่ีท่ีเหลือทางจงัหวดัมอบใหท้่าน
รองสุนทรฯประสานทอ้งถ่ินและคณะอนุพฒันาอาชีพฯ  
  
ผู้อ านวยการโครงการส่งน า้ฯ ลุ่มน า้ปากพนังตอนล่าง       (นายธงชยั  ชูชาติพงษ)์ 
เพิม่เติม   ตามท่ี ผส.ชป.15 กล่าวถึงเคร่ืองเก็บผกัตบชวาแบบติดฝ่ัง ระบบสายพานล าเลียง ยงัไมมี่ ถา้มี
ส่ิงประดิษฐต์วัน้ีสามารถดึงผกัตบชวาข้ึนฝ่ังไดเ้ลย ถา้ท่ีประชุมเห็นดว้ยขอเสนอน ามาติดตั้งท่ีหวังาน 1จุด 
 
ประธาน    (นายวชิม  ทองสงค)์ 
 น่าสนใจ ขอทราบขอ้มูล 
 
ผู้อ านวยการโครงการส่งน า้ฯ ลุ่มน า้ปากพนังตอนล่าง   (นายธงชยั  ชูชาติพงษ)์ 
 เป็นส่ิงประดิษฐข์องกระทรวงวทิยาศาสตร์ ราคาประมาณ 1 ลา้นกวา่ ประสิทธิภาพสามารถเก็บ
ผกัตบชวาได ้20 ตนั/ชัว่โมง 
  เคร่ืองเก็บผกัตบชวาระบบโซ่พาล าเดียงแบบติดตั้งริมฝ่ัง โดยสุทธิเจตน์ จนัทรศิริ จากกลุ่มวจิยั
และพฒันาสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วท.) เคร่ืองเก็บผกัตบชวาระบบโซ่พา
ล าเลียงแบบติดตั้งริมฝ่ัง ใชพ้ลงังานไฟฟ้าขบัมอเตอร์ตน้ก าลงัในการเดินเคร่ือง และอาศยัการไหลของกระแสน ้า
ในการพดัพาผกัตบชวาเขา้เคร่ือง จึงท าใหป้ระหยดัพลงังาน ตน้ทุนในการเดินเคร่ืองต ่าสะดวกในการรวบรวม
ผกัตบชวาใหไ้ดป้ริมาณมากๆ ในการน าไปใชป้ระโยชน์อยา่งอ่ืน ไดแ้ก่ ปุ๋ยหมกั,เคร่ืองหตัถกรรม เป็นตน้ ซ่ึงได้
จดสิทธิบตัรเรียบร้อยแลว้ เพราะเห็นวา่เป็นแนวคิดของคนไทย และคนไทยน่าจะไดป้ระโยชน์จากแนวคิดน้ี 
 
รองเลขาธิการ กปร.     (นายปกรณ์  สัตยวณิช) 
 ประเด็นเร่ืองผกัตบชวาคงไม่ใช่เร่ืองงบประมาณอยา่งเดียว การดูแลสายคลอง  อยากใหอ้งคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั รับไปด าเนินการโดยตรง   
ผู้อ านวยการส านักชลประทานที ่15    (นายก าธร  ตนัเจริญ) 
 ปริมาณผกัตบชวามีจ านวนมาก การน าข้ึนมาและการเกิดใหม่ คงไม่ทนั ตอ้งมีสถานีเก็บหลาย
สถานี 
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ประธาน    (นายวชิม  ทองสงค)์ 
 เสนอใหท้่านเลขาฯประสานกระทรวงวทิยฯ์ ขอมา  2  ตวั วางท่ีศูนยอ์  านวยการฯ 1 ตวั และให้
ศูนยอ์  านวยการฯ มอบให ้อบจ. 1 ตวั 
 
รองนายกอบจ.     (นายอนนัต ์ คลงัจนัทร์) 
 กล่าวขอบคุณท่ีไดเ้ห็นความส าคญัของ อบจ. ขณะน้ี ทางอบจ.ก็ไดด้ าเนินการแลว้หลายรูปแบบ
จากการศึกษาพบวา่ตอนน้ีมีเทคโนโลยตีวัใหม่คือเรือก าจดัผกัตบชวา ราคาประมาณ 13 ลา้นบาท ยาวประมาณ 
10 เมตร กวา้งประมาณ 7  เมตร  
 
ประธาน    (นายวชิม  ทองสงค)์ 
 ราคาท าไมต่างกนัเยอะมาก\ 
  
ผู้อ านวยการโครงการส่งน า้ฯ ลุ่มน า้ปากพนังตอนล่าง      (นายธงชยั  ชูชาติพงษ)์ 
 ท่ีรองนายก อบจ.กล่าวถึงเป็นเรือก าจดัผกัตบชวาท่ีสามารถวิง่ไปในน ้าได ้ แต่ท่ีเสนอนั้นเป็น
เคร่ืองเก็บผกัตบชวาระบบโซ่พาล าเลียงแบบติดตั้งชายฝ่ัง เคล่ือนท่ีไม่ได ้  ของกระทรวงวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
 
รองนายกอบจ.     นายอนนัต ์ คลงัจนัทร์ 
เพิม่เติม แบบ 13 ลา้น มีสายพานล าเลียง และตอ้งมีเรือท่ีล าเลียงอีกซ่ึงยุง่ยากล าบาก ไม่สนใจ 
 
ประธาน    (นายวชิม  ทองสงค)์ 
 เสนอทั้ง 2 แบบไดห้รือไม่  แต่ขอแบบของกระทรวงวทิยฯ์ ก่อน 2 ตวั  แต่ก็สนใจแบบ 13 ลา้น 
วา่น่าจะแกปั้ญหาในระยะยาวได ้ โดยไม่ตอ้งใชง้บประมาณ 18 ลา้นทุกปี  อบจ.สนใจหรือไม่ 
 
รองนายกอบจ.     นายอนนัต ์ คลงัจนัทร์ 
 อบจ.ไม่สนใจแบบ 13 ลา้น   แต่สนใจแบบบาส   แต่ตอ้งน ามาปรับปรุงแบบใหม่โดยใชร้ะบบ    
โฮโดรลิกเขา้มาช่วยและใชแ้มกโคตกั  น่าจะคุม้ทุนมากกวา่ 
 
 
ประธาน    (นายวชิม  ทองสงค)์ 
 สรุปวา่ ใหศู้นยอ์  านวยการฯท าเป็นบนัทึกไว ้แลว้ค่อยสรุปผา่นท่านเลขาธิการ กปร.อีกคร้ัง 
ส่วนเร่ืองผกักระเฉดท่ีรากลึก ไม่สามารถน าข้ึนไดค้งตอ้งขอความช่วยเหลือจากส่วนกลาง  
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นายศุภชัย  อกัษรวงศ์  หวัหนา้กลุ่มขยายผลศูนยอ์  านวยการฯ 
เพิม่เติม -  ปัญหาของผกักระเฉดคือการจดัเก็บ เม่ือ อบจ. เขา้มาร่วมแลว้ ภาควชิาการน่าจะคิดออกแบบ
เคร่ืองมือท่ีจะน ามาใชจ้ดัการกบัผกักระเฉดใหไ้ด ้
 -  ปัญหาอีกดา้นคือการน าผกักระเฉดไปใชป้ระโยชน์ สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในดา้นใดได้
บา้ง นอกจากท าปุ๋ย 
 
ประธาน    (นายวชิม  ทองสงค)์ 
 สอบถามขอ้มูลทางสถานีพฒันาท่ีดิน 
 
สถานีพฒันาทีด่ินนครศรีฯ 
 ไม่มีปัญหา แต่ยงัไม่เคยน าผกักระเฉดมาท าปุ๋ยหมกั 
 
ประธาน    (นายวชิม  ทองสงค)์ 
 อยากใหท้ดลองท าดู  แต่วธีิการน าผกัตบชวาข้ึนมายงัไม่มีขอ้ยติุ  ขอทราบวธีิท่ีใชปั้จจุบนั 
 
ผู้อ านวยการโครงการส่งน า้ฯ ลุ่มน า้ปากพนังตอนล่าง   (นายธงชยั  ชูชาติพงษ)์ 
 ปัจจุบนัใชแ้มกโคดึงข้ึนมา เพราะผกักระเฉดตอ้งใชแ้มกโคอยา่งเดียว 
ประธาน    (นายวชิม  ทองสงค)์ 
 ตอ้งท าการศึกษาเพิ่มเติมวา่ จะท าใหผ้กัตบชวาสูญพนัธ์ไดอ้ยา่งไร สามารถตั้งเป็นโจทยว์จิยัได้
ส่วนท่ีเหลือใหท้่านรองสุนทรฯ ช่วยประสานไปยงัพื้นท่ีดว้ย 
 
4.2  การด าเนินการโครงการน าร่องแก้ไขปัญหาดินเปร้ียว 
สถานีพฒันาทีด่ินนครศรีฯ 
           สภาพดินในพื้นท่ีลุ่มน ้ าปากพนงัฯมีสภาพท่ีแตกต่างกนัไป มีพื้นท่ีดินเปร้ียว 2 แสนกวา่ไร่  การ
ใชป้ระโยชน์ตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ข       วธีิการแกไ้ขดินเปร้ียวตามแนวพระราชด าริ     “โครงการแกลง้ดิน”         
เร่ิมจากวธีิการ”แกลง้ดินใหเ้ปร้ียว”  โดยการท าใหดิ้นแห้งและเปียกสลบักนัไป จนกระทัง่พืชไม่สามารถข้ึนและ
เติบโตได ้จึงหาทางแกไ้ขความเป็นกรดจดัของดินโดยมีศูนยศึ์กษาพิกุลทอง อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ   เป็น
หน่วยด าเนินการสนองพระราชด าริในการศึกษา 
 
ผู้แทนพฒันาทีด่ิน 
 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงดินเป้ียว ตามทฤษฎแีกล้งดิน จว.นศ.  
                      การด าเนินงาน 
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-   คดัเลือกพื้นท่ี โดยเป็นดินเปร้ียวจดั มีระบบชลประทานเหมาระสมกบัสภาพพื้นท่ี เกษตรกรมีความสนใจและ       
พร้อมท่ีจะมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน   
-    ก าหนดพื้นท่ีเป้าหมาย และก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน 
-    ศึกษาลกัษณะทรัพยากรดิน การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน และจดัแบ่งเขตพื้นท่ีในการปรับปรุง 
-    ก าหนดกิจกรรมการด าเนินการต่าง ๆ 
-    จดัพื้นท่ีสาธิต 
-    ประสานเกษตรกรเจา้ของพื้นท่ีช้ีแจงท าความเขา้ใจกิจกรรม 
                      ตัวอย่างรูปแบบ 
1.  รูปแบบในการพฒันาพื้นท่ีปลูกขา้ว 
2.  รูปแบบในการพฒันาพื้นท่ีทิ้งร้าง 
3.  รูปแบบในการพฒันาพื้นท่ีปลูกไมผ้ล  ไมย้นืตน้  และปาลม์น ้ามนั 
4.  รูปแบบในการพฒันาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน 
 กจิกรรมทีด่ าเนินการ 
1. อบรมใหค้วามรู้แก่เกษตรกร 
2. การจดัระบบโครงสร้างการพฒันาท่ีดิน 
3. การปรับปรุงบ ารุงผิวดินดว้ยวสัดุปูน 
4. การจดัการระบบน ้า 
5. การใชส้ารอินทรียชี์วภาพต่าง ๆ 
6. ปรับปรุงบ ารุงดินดว้ยปุ๋ยพืชสด 
7. วเิคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ 2552  กรมพฒันาทีด่ิน 
1.    การจดัระบบโครงสร้างการพฒันาท่ีดิน 
2.    การปรับปรุงดิน 
3.    การปรับปรุงบ ารุงดิน 
4.    อบรมเกษตรกร ในพื้นท่ี 5,000ไร่ 
5.    อ  านวยการ  ส ารวจออกแบบ  และควบคุมงาน 
6.    ส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดิน 
7.    วเิคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
 
 สรุปผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. พื้นท่ีนาไดผ้ลผลิตเพิ่มข้ึน 20  % 
2. พื้นท่ีนาร้างกลบัมาใชป้ระโยชน์ได ้100% 
3. พื้นท่ีไมผ้ล ไมย้นืตน้ใหผ้ลผลิตเพิ่มข้ึน 20 % 
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4. มีการพฒันาระบบชลประทานใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
5. เกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการปรับปรุงบ ารุงดิน 
6. เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 
 
พฒันาทีด่ินนครศรีฯ       
เพิม่เติม          จะเนน้เร่ืองการขยายผล 
 
ประธาน    (นายวชิม  ทองสงค)์ 
 ใหท้ าผลลพัธ์ใหส้ าเร็จ 
 
เลขาธิการ กปร.   (นายเฉลิมเกียรติ  แสนวเิศษ) 
        เห็นดว้ยกบัแนวทางทฤษฎีแกลง้ดินแต่คงตอ้งใชเ้วลา และความอดทนพอสมควร พื้นท่ีท่ีมีอยูก่  าลงั
เนน้ พื้นท่ีท่ีเป็นโครงสร้างของดินเปร้ียวเป็นการน าเสนอตวัอยา่ง แลว้ค่อยขยายไปเร่ือย ๆ 
 
ประธาน    (นายวชิม  ทองสงค)์ 

                      กลุ่มพื้นท่ีเป้าหมายในพื้นท่ีน าร่องใหเ้นน้เร่ืองความอดทน เพราะตอ้งใชเ้วลา  แต่ถา้เปล่ียนแปลง
ไดจ้ะคุม้มาก 

 
 สถานีพฒันาทีด่ินนครศรีฯ 

 ไดน้ ารูปแบบและวธีิการท่ีท าส าเร็จแลว้มาใช ้ คงไม่ตอ้งนบัศูนยใ์หม่  
 

ระเบียบวาระที ่5  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
ประธาน    (นายวชิม  ทองสงค)์ 
                        สรุปประเด็นในการประชุม 
           ในส่วนของจงัหวดัมอบใหร้องสุนทรฯ ช่วยก ากบัดูแล และใหร้องสุนทรฯเรียกประชุมนายอ าเภอ
ในเขตลุ่มน ้าปากพนงั โดยใหเ้วลานายอ าเภอไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลระดบัต าบลมาก่อน  รวมทั้งขอ้มูลผกัตบชวา
ดว้ย  และใหก้รมชลประทานเก็บรวบรวมพื้นท่ีท่ีเหลือ  เช่น พื้นท่ีท านา  จ  านวนโรงสี  ลานตากขา้ว  ยุง้เก็บขา้ว    
แลว้น าขอ้มูลมาปรึกษาร่วมกนัเพื่อจะไดเ้ห็นภาพการขบัเคล่ือน เม่ือไดต้วัเลขทางศูนยอ์  านวยการแลว้ก็จะได้
ศึกษาถึงแนวทางการปฏิบติัจริงวา่ จะแกไ้ขปัญหาเร่ืองผกัตบชวากนัอยา่งไร 
           ท่านรองสุนทรฯ อาจจะเชิญกระทรวงเกษตรเขา้มาร่วมดว้ย อาจจะเป็นชุดเล็ก เพื่อขบัเคล่ือนเร่ือง
การพฒันาอาชีพ การใหค้วามส าคญัของการท านา  ส่วนอนุพฒันาส่ิงแวดลอ้มฯ รับไปประเด็นใหญ่คือเร่ือง
ตะกอนใตท้อ้งน ้า  คงตอ้งให้ส่วนกลางน าไปพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือ 
          แนวทางท่ีปรึกษาในวนัน้ีคงจะไดน้ าไปขบัเคล่ือนสู่การปฏิบติัต่อไป 
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มติทีป่ระชุม              รับทราบ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรับไปด าเนินการ 
 

         ประธานกล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน 
 

ปิดการประชุม      เวลา   17.30  น. 

 

                                                                                   ผูจ้ดรายงานการประชุม 
                                                  (นายเทอดศกัด์ิ    ลกัษณะหุต)  
                                                        นายช่างชลประทาน 7   
                 

    
          

ผูต้รวจรายงานการประชุม                                                                                                              
                                                     (นายปริญญา   สัคคะนายก) 
                                 ผูอ้  านวยการศูนยอ์  านวยการและประสานการพฒันา 

                                                 พื้นท่ีลุ่มน ้าปากพนงั อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 


