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๖. รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
โครงการปี ๒๕๕๓ แยกตามโครงการ 
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โครงการพฒันาป่าไม้และระบบนิเวศนป์่าพรุในพืน้ที่ลุ่มน้ าปากพนังอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ 
พื้นที่ที่ ๒ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรมป่าไม ้
 

โครงการพัฒนาปุาไม้และระบบนิเวศปุาพรุในพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นโครงการตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่บริหารจัดการ
ทรัพยากรปุาไม้รวมถึงการปูองกันไฟปุาและฟื้นฟูระบบนิเวศปุาพรุในพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง โดยอาศัยกระบวนการ
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

กรมปุาไม้ จึงได้ด าเนินการบริหารจัดการปุาไม้ในเชิงบูรณาการ   ได้แก่ การมีส่วนร่วมของคนและ
ชุมชนในการปูองกันไฟปุาในรูปแบบอาสาสมัครปูองกันไฟปุาโดยรฐัเปน็ผูส้นับสนุนความรู้ทางวิชาการและอุปกรณ์
ในการด าเนินงาน  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาชีพด้านปุาไม้ตามแนวพระราชด าริ เพื่อให้ราษฎรมีรายไดแ้ละมีการใช้
ประโยชน์จากไม้ การฝึกอบรมราษฎรและเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปุาไม้ การปูองกันไฟปุา และท า
แปลงทดลองปลูกพันธ์ุไม้เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ  

ผลการด าเนินงานและพ้ืนท่ีด าเนินงาน แยกรายกิจกรรม 
กิจกรรมควบคุมและป้องกันไฟป่า 
 
จัดต้ังศูนย์ประสานงานควบคุมไฟปุา ๑ ศูนย์ หมู่ที่ ๑๐  (ถนนสาย

บ่อล้อ-ล าทับ )ต าบลสวนหลวง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
 

ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไฟป่า  
จ านวน ๓๒๓ ครั้ง  /๑๘,๘๓๙ ไร ่ครอบคลมุ
พื้นที่ปุาสงวนแหง่ชาติ ปุาบา้นกมุแป ปาุบ้านในลุม่ 
และปุาพรุควนเคร็ง ปุาสงวนแห่งชาติ  
ปุาดอนทรายและปุากลอง ปุาสงวนแหง่ชาติ 
ปุาคลองค็อง ปุาสงวนแห่งชาติ ปุาท่าช้างข้าม 
ปุาไม้ถาวรตามมติ ครม .๑๔ พฤศจิกายน 
๒๕๐๔ และ ๒๓ มกราคม ๒๕๑๖ 

 
จัดท าแนวกันไฟ ระยะทาง ๑๕ กม.  
บริเวณปุาสงวนแหง่ชาติปุาบ้านกมุแป ปุาบ้าน 
ในลุ่ม และปุาพรุควนเคร็ง 
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กิจกรรมฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าพรุ 
 
ป่าพรุ เป็นปุาประเภทไม่ผลดัใบ
ที่เกิดจากน้ าจืดท่วมขังติดต่อกัน
เป็นเวลานานมีความหลากหลาย
ทาง ชีวภาพในด้ านพัน ธ์ุพื ช  
พันธ์ุสัตว์  และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า  
จึงเอื้ ออ านวยให้ ชุมชนได้ใ ช้
ประโยชน์มาต้ังแต่โบราณกาล 

ป่าพรุ  ในพื้นที่ลุ่ มน้ าปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

เมื่อในอดีตระบบนิเวศน์อุดมสมบูรณ์  แต่เนื่องจากภัยธรรมชาติและการ
เพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรรวมทั้งสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้
พื้นที่โดยรอบปุากลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ที่ตั้งบ้านเรือน  ท าให้พันธ์ุพืช  
พันธ์ุสัตว์ที่ส าคัญค่อยๆ หมดไปกลับกลายเป็นปุาพรุที่เสื่ อมโทรมระบบ
นิเวศน์อยู่ในข้ันวิกฤต 

 

ปลูกป่า ๓ อย่าง ได้ประโยชน์ ๔ อย่าง 
๑๐๐ ไร่ บริเวณปุาสงวนแหง่ชาติ  
ปุาบ้านกุมแป ปุาบ้านในลุ่ม และปุาพรุ
ควนเคร็ง 

 
เพาะช ากลา้ไม้ ๓๐,๐๐๐ ไร ่
๓๐,๐๐๐ กล้า แปลงเพาะช าตั้งอยู่ที ่
บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่
๑๐  และแจกจ่าย (นายช่ืน  มิ่งวัน ) 
ราษฎรทั่วไปในพื้นทีร่อบปุาพร ุ

 
 
 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๓ ภายใต้แผนบรหิารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุม่น้ าปากพนงัปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ ฉบบัปรบัปรุง 
 ๑๔ 
 

                 กิจกรรมอ านวยการและประสานการด าเนินงาน 
 
ตรวจสอบพ้ืนท่ีท่ีบุกรุกพ้ืนท่ีป่าพรุและ
ด าเนินการจับกุม 
 
 

ร่วมประชุมหารือ  “ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรป่าพรุคลองค็อง ” 

 
 
 
ประชุมหารือการบริหาร
จัดการป่าพรุในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าปากพนังอย่างยั่งยืน 

 

 
 
 

กิจกรรมอ านวยการและประสานการด าเนินงานตาม
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ
 

ประชาสมัพันธ์โครงการฯ ๕๓ ครั้ง 
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ผลท่ีได้รับ 
๑. จัดตั้งศูนย์ประสานงานควบคุมไฟปุา ๑ ศูนย์ ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑๐ ต าบลสวนหลวง )ถนนสายล าทับ – บ่อล้อ( 

อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
๒. อบรมพัฒนาสร้างจิตส านึกแก่ประชาชนในหมู่บ้านรอบพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติปุาบ้านกุมแป ปุาบ้าน 

ในลุ่ม และปุาพรุควนเคร็ง ปุาสงวนแห่งชาติ ปุาดอนทรายและปุากลอง  ปุาสงวนแห่งชาติ ปุาคลองค็อง  ปุาสงวน
แห่งชาติ ปุาท่าช้างข้ามให้มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้  

๓. รวบรวมขยายพันธ์ุไม้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาอาชีพปุาไม้ตามแนวพระราชด าริ  
โดยเพาะช ากล้าไม้  ๓๐  ,๐๐๐  กล้า  แปลงเพาะช าตั้งอยู่ที่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ นายช่ืนมิ่งวัน( และ
แจกจ่ายราษฎรทั่วไปในพื้นที่รอบปุาพรุ และส่งเสริมการปลูกปุา ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ๑๐๐ ไร่ บริเวณปุา
สงวนแห่งชาติ ปุาบ้านกุมแป ปุาบ้านในลุ่ม และปุาพรุควนเคร็ง 
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โครงการศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมและขยายพนัธป์ลาดุกล าพนัในป่าพรุ 
กรมป่าไม้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยทักษณิ   (วิทยาพตขเัทลิง)  

 
 ในอดีตที่ผ่านมาระบบนิเวศปุาพรุมีความ
หลากหลายทางชีวภาพ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลาย
ชนิดและเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุปลาน้ าจืดตามธรรมชาติที่
ส าคัญ ปัจจุบันระบบนิเวศปุาพรุได้รับผลกระทบจาก
การบุกรุก ท าให้สัตว์น้ าบางชนิดใกล้จะสูญพันธ์ุ ได้แก่ 
ปลาดุกล าพัน  

 

 

 

 

 

เป้าหมาย 

เป็นแหล่งเรียนรู้การเพาะเลี้ยง และขยายพันธ์ุปลาดุกล าพันในพื้นที่ปุาพรุตามธรรมชาติ เพื่อสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า  ให้แก่ประชาชนและเยาวชนในทอ้งถ่ิน และเพิม่จ านวนปลาดุกล าพันในปุาพรุ 
๑๐๐,๐๐๐ ตัว จะแจกจ่ายให้ประชาชนหมูบ่้านละ ๕๐ ตัว รอบพื้นที่ปุาพร ุ
 

พ้ืนท่ีด าเนินการ 

 บ้านหัวไทร หมู่ที่ ๑๑ ต าบลหัวไทร อ าเภอหัวไทร บ้านทุง่เฟื้อง หมูท่ี่ ๕ ต าบลสวนหลวง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ และบ้านคงคาล้อม หมู่ที่ ๑ ต าบลแมเ่จ้าอยู่หัว อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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กิจกรรมด าเนินการ 
๑. ประชุมช้ีแจงกลุ่มพื้นทีเ่ปูาหมาย  
๒. จัดเตรียมการอนุบาลลกูปลาดุกล าพัน ๖ – ๗ กระชัง 
๓. เตรียมบ่อดินธรรมชาติขนาดใหญ่ ๒ - ๓  บ่อ   
๔. จัดซื้อลูกปลาดุกล าพัน  
๕. ก าหนดให้มผีูร้ับผิดชอบดูแล และให้อาหารตลอดจนปลาดุกล าพันเจรญิเตบิโต  
๖. เมื่อขนาดโตเหมาะสมน าไปปลอ่ยในปุาพร ุ

 
 
 
 
 
 
 

ผลท่ีได้รับ 
๑. การบริหารจัดการทรัพยากรแบบมสี่วนร่วมระหว่างภาครัฐและราษฎรในพื้นที่ 
๒. เพิ่มรายได้ให้กับราษฎรทีห่าเลี้ยงชีพในปุาพร ุ
๓. ขยายพันธ์ุปลาดุกล าพันที่ใกล้จะสูญพันธ์ุได้ 
๔. ประชาชนและเยาวชนรู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ า 
๕. ระบบนิเวศปุาพรุอุดมสมบูรณ์ดังเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


