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“...ควรสร้างเขื่อนทดน้ำในแม่น้ำปากพนัง ณ จุดห่างจากอำเภอปากพนัง 

ไปทางทิศใต้ประมาณ ๕ กิโลเมตร เพื่อป้องกันน้ำเค็มบุกรุกและเก็บกักน้ำจืด 

ไว้ในลำน้ำให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและอุปโภคบริโภค  

พร้อมทั้งก่อสร้างระบบระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมลงทะเลให้เร็วที่สุด...” 
 

 
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ณ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำบางนรา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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จากพระเมตตา... สู่การพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
เสด็จพระราชดำเนินโดยเรืออังสนา พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ไปยังบริเวณหน้ากรมชลประทาน สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
เพื่อทรงเปิดโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๕ โครงการ 

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และหนึ่งในนั้นคือ โครงการประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ  

ส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นเวลากว่า ๖๐ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร  

และมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อน 
อันเป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ  

เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้นและมีความสุขอย่างพอเพียง 

6 7



คำนำ
	 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง	 

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	 เกิดขึ้นจาก	 

พระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาท

สมเด็จพระเจ้ าอยู่หั วในการช่วยเหลือ

บรร เทาความทุ กข์ ย าก เดื อดร้ อนของ

ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง	 จังหวัด

นครศรี ธ ร รม ร าชและพื้ นที่ ใ ก ล้ เ คี ย ง	 

ซึ่งแต่เดิมประสบปัญหาภัยธรรมชาติและ

ปัญหาความเสื่ อมโทรมของทรัพยากร	 

ธรรมชาติ	 ทั้งปัญหาอุทกภัย	 การขาดแคลน

น้ำจืดในการอุปโภค	บริโภค	 และการเกษตร	

รวมถึงการรุกตัวของน้ำทะเลเข้าไปใน	 

แม่น้ำปากพนัง ทำให้ เกิดสภาพน้ำเค็ม	 

ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิต	 

และการประกอบอาชีพ	 พระบาทสมเด็จ	 

พระเจ้าอยู่หัวทรงทราบถึงความทุกข์ยาก

เดือดร้อนที่ราษฎรต้องเผชิญ	 ทรงศึกษา

ข้อมูลอย่างละเอียด	 วิเคราะห์ปัญหา	 จนมี

บทสรุปออกมาเป็นแนวพระราชดำริในการ

แก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง	

พระราชทานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง

ต่อเนื่องยาวนานนับตั้ งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๑	 

จนเกิดโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

อันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นอย่างเป็น

ทางการเมื่อวันที่	 ๑๕	 มกราคม	พ.ศ.	 ๒๕๓๖

เพื่ อแก้ปัญหาน้ ำท่ วม น้ ำแล้ ง น้ ำ เค็ม	 

น้ำเปรี้ ยว ปัญหาความเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติ	 การประกอบอาชีพ	

ตลอดจนการยกระดับและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตประชาชนในพื้นที่อย่างครบวงจร	

	 ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงมุ่งแก้ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำ

และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่ งส่งผล

กระทบต่อการทำมาหากินของราษฎร	 

อันเป็นปัญหาหลัก	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	

พระบรมราชินีนาถยั ง ได้พระราชทาน	 

พระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหา	 

น้ำจืด	 แก้ปัญหาดินเปรี้ยว	 และพัฒนา

คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน	 

ในพื้ นที่ บ้ า น เนิ นธั มมั ง และ ใ กล้ เ คี ย ง	 

ซึ่งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง	 เพื่อให้ราษฎร

สามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรได้	

พร้อมทั้งทรงริเริ่มโครงการศิลปาชีพขึ้น	 

เพื่อช่วยราษฎรให้มีรายได้เสริม อีกทั้งยัง

เป็นการอนุรักษ์	 สืบสาน	 ต่อยอดภูมิปัญญา

ท้องถิ่นอีกด้วย	

	 ก ว่ า ๒ ท ศ ว ร ร ษ แห่ ง ก า ร พั ฒน า	

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ

พระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถไม่เพียง

พระราชทานแนวพระราชดำร	ิ คำปรึกษา		 

คำชี้แนะ	 อันเป็นประโยชน์ในการคลี่คลาย

และบรรเทาปญัหาตา่งๆ	ใหเ้บาบางลง	หากแต่

ยังทรงเป็นขวัญกำลังใจและศูนย์รวมจิตใจ

ของประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน	 

ให้พร้อมใจกันทุ่มเทแรงกาย	 แรงใจ	 มุ่งมั่น	

ฟันฝ่าอุปสรรค	ปัญหาต่างๆ	 เพื่อปฏิบัติงาน

สนองพระราชดำริ	 จนก่อเกิดผลสำเร็จเป็น

ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ	 

ที่ได้รับการฟื้นฟู	 ระบบนิเวศที่เริ่มปรับตัวสู่

ความสมดลุ	และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ประชาชน

ที่สามารถก้าวพ้นวิกฤตจนอยู่รอด	 สู่ความ	 

พอเพียง	 ตั้งตัวได้	 และมีชีวิตความเป็นอยู่	 

ที่ดีขึ้นโดยถ้วนหน้า	

	 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จ

พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	 สำนักงาน

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จึงได้จัดทำ

หนังสือ	 “ด้วยพระเมตตา	 พลิกฟื้น	 พัฒนา	

ลุม่นำ้ปากพนงั”	 เพือ่เผยแพรพ่ระราชกรณยีกจิ 

แนวพระราชดำริในการพัฒนา	 และความ

ร่วมมือร่วมใจของเจ้าหน้าที่และประชาชน

ทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องที่น้อมนำไปประพฤติ	

ปฏิบัติจนก่อเกิดเป็นผลสำเร็จที่น่าชื่นชม

และภาคภูมิใจ	 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย	

หน่วยงานทุกภาคส่วน	 และประชาชนทั่วไป

ได้ศึกษา	 เรียนรู้	 และน้อมนำไปประยุกต์ใช้

ทั้งในการทำงานและการดำรงชีวิต	 สร้าง

ประโยชนส์ขุสูต่นเอง	สงัคม	และประเทศชาติ

สืบต่อไป		
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สารบัญ
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๐๘ ด้วยพระเมตตา ปัญหาคลี่คลาย
จากแนวพระราชดำริ	สู่การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง	

๕๒                   ด้วยน้ำพระราชหฤทัย 

พลิกฟื้น คืนความอุดมสู่แผ่นดิน
หลังจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการชลประทานหลักๆ	แล้วเสร็จ	

สู่...เป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังในระยะต่อไป

๘๘    ด้วยพระกรุณา โอบเอื้อ

 ศิลปะ และ อาชีพ
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ

ที่มีต่อชาวบ้านเนินธัมมัง

๑๐๖ บทสรุปแห่งการพัฒนา 



จากแผ่นดินที่เคยถูกทิ้งร้าง ประดังไปด้วยปัญหา 
แต่ด้วย “น้ำพระราชทาน” จากพระเมตตา
วันนี้ ผืนป่า กลับมาเขียวชอุ่ม แผ่นดิน กลับมาชุ่มชื้น
ผืนน้ำ กลับมาอุดมสมบูรณ์ ลุ่มน้ำปากพนังได้ฟื้นคืนสู่
ความเป็นอู่ข้าว อู่น้ำ พร้อมกับความสุข ที่กลับคืนมาอีกครั้ง

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไม่เพียงพลิกฟื้น
คืนความอุดมสมบูรณ์สู่ผืนนาในตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
หนึ่งในพื้นที่โครงการ แต่ยังคืนความสุขสู่ชาวนาในพื้นที่อีกด้วย

ด้วยพระเมตตา
 ปัญหาคลี่คลาย
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พืน้ทีลุ่ม่นำ้ปากพนงั		
ครอบคลมุ ๑๓ อำเภอ ใน ๓ จงัหวดั  
รวมพืน้ทีป่ระมาณ ๑,๙๓๗,๕๐๐ ไร ่ 

 

ลุ่มน้ำปากพนังตั้งอยู่ทางตอนใต้

ของจงัหวดันครศรีธรรมราช มีแหล่งกำเนิดต้นน้ำ

มาจากเทือกเขาบรรทัด ในอดีตเคยเป็นลุ่มน้ำ  

ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลาย

ทางชีวภาพสูง เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศ  

ผสมผสานกนัถงึ ๓ แบบ คือ ตอนบนของลุ่มน้ำ  

มีลักษณะเป็นที่ลาดชันมาก ตอนกลางเป็นที่  

ลุ่มต่ำท้องกระทะ มีสภาพเป็นป่าพรุกว้างใหญ่  

ส่วนตอนล่างเป็นที่ราบลุ่มต่ำลาดลงสู่ชายฝั่ง

ทะเล ก่อให้เกิดระบบนิเวศเฉพาะถิ่นที่เรียกว่า  

น้ำ	 ๔	 ชนิด	 คือ น้ำจืด	 บริเวณลุ่มน้ำตอนบน  

น้ำเปรี้ยว	 บริเวณป่าพรุควนเคร็ง น้ำกร่อย

บริเวณกลางลุ่มน้ำ และน้ำเค็ม	บริเวณปากอ่าว 

มีแม่น้ ำปากพนั ง เป็นแม่น้ำสายหลักยาว

ประมาณ ๑๕๖ กิโลเมตร ไหลผ่านกลางพื้นที ่ 

ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ จากทิศใต้สู่  

ทิศเหนือ ลงทะเลที่อ่าวปากพนัง ครอบคลุม  

๑๓ อำเภอ ใน ๓ จังหวัด ได้แก่ พื้นที่ทั้งหมดของ

อำเภอปากพนัง อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอหัวไทร 

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอชะอวด อำเภอ

ร่อนพิบูลย์ และอำเภอจุฬาภรณ์ พื้นที่บางส่วน

ของอำเภอลานสกา อำเภอพระพรหม และอำเภอ

เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  

รวมทั้งพื้นที่บางส่วนของอำเภอควนขนุน อำเภอ

ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง และอำเภอระโนด 

จงัหวดัสงขลา รวมพืน้ทีป่ระมาณ ๑,๙๓๗,๕๐๐ ไร ่ 

 ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและ

ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ เหมาะแก่การ  

เพาะปลูก กอปรกับมีความยาวของชายฝั่งทะเล

ถึง ๒๓๖ กิโลเมตร เหมาะแก่การติดต่อค้าขาย  

ทางเรือ ลุ่มน้ำแห่งนี้จึงกลายเป็นเมืองท่าสำคัญ

และได้ขึ้นชื่อว่าเป็น	 “อู่ข้าว	 อู่น้ำ” ที่สำคัญของ

ภาคใต้มาตั้งแต่อดีต 

 

บรรยากาศบริเวณหมู่บ้านชาวประมงในลุ่มน้ำปากพนัง 
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ปากพนังกับอดีตอันรุ่งโรจน์ 
	 “ปากพนัง”	 มาจากชื่อของ “แม่น้ำพนัง” 

ซึ่งไหลผ่านจังหวัดนครศรีธรรมราชมาออกสู่ทะเล

ที่บริเวณนี้ คำว่า “พนัง” แปลว่า “กำบัง” มีที่มา

จากลักษณะภูมิประเทศบริเวณปากแม่น้ำซึ่งมี

แหลมตะลุมพุกเป็นสันดอนทรายขนาดใหญ่  

ติดทะเล ช่วยกำบังคลื่นลม ถือเป็นชัยภูมิที่ดี 

เหมาะสมที่จะใช้เป็นที่จอดเรือรับ - ส่งสินค้า  

หลบลมพายุและมรสุมต่างๆ ไม่ต้องเสียเวลา  

เดินเรือเข้าไปถึงในอ่าวหน้าเมืองนครศรีธรรมราช 

ปากแม่น้ำแห่งนี้จึ งกลายเป็นชุมชนการค้า  

และท่าเรือนานาชาติมาตั้งแต่โบราณ ซึ่งเมื่อ

เรียกสั้นๆ จึงเหลือแค่ “ปากพนัง”  

 ด้ ว ย ค ว า ม อุ ด ม ส ม บู ร ณ์ ข อ ง พื้ น ที่  

ปากลุ่ มน้ ำและลักษณะภูมิประ เทศที่ เป็ น

สันทรายน้ำท่วมไม่ถึง จึงมีชาวบ้านโดยเฉพาะ

ชาวจีนเข้ามาตั้งรกราก ทำการประมง และติดต่อ

ค้าขายทางเรือกันอย่างหนาแน่นตั้งแต่รัชสมัย  

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ 

 ตอ่มาในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้  

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เมื่อสยามประเทศได้มี  

การทำสนธิสัญญาเบาริ่งกับสหราชอาณาจักร  

ใน พ.ศ. ๒๓๙๘ ซึ่งทำให้การติดต่อค้าขาย  

ทางทะเลยิ่งเฟื่องฟู ปากพนังก็ยิ่งมั่งคั่ง รุ่งเรือง 

โดยเฉพาะกิจการค้าข้าว เกิดโรงสีข้าวขึ้น

มากมายตลอดริมฝั่งแม่น้ำปากพนังและลำน้ำ

สาขา ปากพนังจึงกลายเป็นแหล่งผลิตข้าว  

ที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวส่งออก  

ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ 

 ความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของปากพนังเลื่องลือ

ไปทั่ว จนมีคำบอกเล่าว่าแม้แต่ชาวมลายูยังต้อง

แล่นเรือมาซื้อข้าวถึงที่นี่ และยังมีเรือสำเภาจาก

หัวเมืองต่างๆ นำเอาสินค้า เช่น ถ้วยชาม ไก่ หมู 

ประทัด เครื่องทองเหลือง หมาก น้ำตาล และ

กะปิมาขาย แล้วซื้อข้าวบรรทุกลงสำเภากลับไป

ทัง้สิน้  

 ความมั่งคั่ง รุ่งเรืองของปากพนังเป็นที่  

ตื่นตาตื่นใจแก่ผู้พบเห็น แม้แต่พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ยังทรง

บันทึกไว้เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด

โรงสีไฟแห่งแรกในอำเภอปากพนัง เมื่อวันที่  

๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๘ ดังความว่า… 

 “...อำเภอปากพนังนี้ ได้ทราบอยู่แล้วว่า

เป็นที่สำคัญอย่างไร เมื่อไปถึงที่ยังรู้สึกว่า

ตามที่คาดคะเนนั้นผิดไปเป็นอันมาก ไม่นึก

ว่าจะใหญ่โตมั่งมีถึงเพียงนี้… 

 “. . .แม่น้ำโตราวสักแม่น้ำเจ้าพระยา 

กรุงเทพฯ...เป็นที่นาอุดมดี บ้างก็กล่าวกันว่า 

ดีกว่านาคลองรังสิต และมีที่ว่างเหลืออยู่มาก 

จะทำนาขึ้นได้ใหม่กว่าที่มีอยู่แล้วเดี๋ยวนี้  

อีก ๑๐ เท่า...บรรดาเมืองท่าในแหลมมลายู  

ฝัง่ตะวนัออก เหน็จะไมม่ทีีไ่หนดเีทา่ปากพนงั...” 

 

 กล่าวได้ว่า	 ปากพนัง	 คือ	 เมืองท่าที่	 

โดดเด่นและมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจ	 

การค้าของเมืองนครศรีธรรมราชและดินแดน

ทางตอนใต้ของประเทศในฐานะ	“อู่ข้าว	อู่น้ำ” 

ที่อุดมสมบูรณ์มาจนถึงปลายพุทธศตวรรษ	 

ที	่๒๔ 

ชาวบ้านปากพนังมารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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 เมื่อประเทศไทยเริ่มมีการปฏิรูปการเมือง

การปกครองและระบบเศรษฐกิจใหม่ รัฐได้  

เข้ามาปกครองชุมชนปากพนังโดยตรงและได้  

เล็งเห็นศักยภาพของเมืองปากพนังในฐานะที่เคย

เปน็เมอืงทา่สง่ผา่นสนิคา้ระหวา่งนครศรธีรรมราช 

กับโลกภายนอกมาแต่เดิม สามารถที่จะเพิ่ม

ผลผลิตและขยายบทบาททางการค้าได้ รัฐจึง  

เขา้มาลงทนุดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานทัง้การขดุคลอง 

ตัดถนน จัดตั้งไปรษณีย์และโทรเลข ส่งเสริม

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

	 ช่วง	 พ.ศ.	 ๒๔๓๙	 -	 ๒๔๘๑	 “ข้าว” ได้

กลาย เป็นสินค้ าส่ งออกที่ ส ำคัญที่ สุ ดของ

ปากพนัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน พ.ศ. ๒๔๘๐   

เมื่อมีการคาดการณ์ว่าจะมีสงครามโลกครั้งที่ ๒   

เกิดขึ้น จึงมีการสั่งข้าวไปกักตุนไว้มากมาย  

เพื่อเป็นเสบียงในช่วงสงคราม 

	 จากความรุ่งเรืองถึงขีดสุด	 ในฐานะ

แหล่งที่ผลิตข้าวได้สูงสุดในภาคใต้	 ลุ่มน้ำ

ป า ก พ นั ง ไ ด้ เ ดิ น ท า ง ม า สู่ จุ ด พ ลิ ก ผั น เ มื่ อ

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกตกต่ำ และได้  

ส่งผลกระทบต่อกิจการค้าข้าวของชาวปากพนัง 

ยังผลให้โรงสีข้าวหลายแห่งต้องปิดกิจการลง 

และเมื่อเกิดสงครามต่อต้านญี่ปุ่นของชาวจีน  

ในช่วงระหว่าง พ.ศ. ๒๔๗๘ - ๒๔๘๒ การค้าข้าว

ของประเทศไทยกบัญีปุ่น่จงึเกดิปญัหาตามไปดว้ย 

เพราะการค้าข้าวอยู่ในความควบคุมของชาวจีน

ทั้ งสิ้น ทางการจึงต้องเข้ามาช่วยแก้ปัญหา  

หลายประการ รวมทั้งบรรเทาปัญหาการผูกขาด

การค้าข้าวด้วยการจัดระบบโควต้าการส่งออก

ข้าว จัดตั้ง บริษัทข้าวสยาม จำกัด จัดตั้งสหกรณ์

ขายข้าวขึ้นตามจังหวัดต่างๆ ยิ่งส่งผลกระทบต่อ

การค้าข้าวระหว่างไทยกับญี่ปุ่น โรงสีข้าวในเมือง

นครศรีธรรมราชซึ่ งมีอยู่มากมายต่างได้รับ  

ผลกระทบอย่างรุนแรง 

 ครั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่	 ๒ มีการ

ลักลอบค้าข้าวข้ามชาติ รัฐบาลจำเป็นต้อง  

ปิดเมืองท่าเพื่อควบคุมการส่งออกข้าว ควบคุม  

ราคาข้าว ชาวนาเปลี่ยนกลับมาผลิตเพื่อการ

ยังชีพตามเดิม ผลผลิตข้าวก็ตกต่ำลงมาก  

จนโรงสีข้าวขนาดใหญ่ขาดแคลนข้าวเปลือก  

ที่จะป้อนโรงสี และได้ทยอยปิดกิจการลงตั้งแต่

ช่วง พ.ศ. ๒๔๙๘ - ๒๕๐๖ เหลือเพียงปล่อง  

โรงสีข้าวไว้เป็นอนุสรณ์ หลังจากนั้นเศรษฐกิจ

ของเมืองนครศรีธรรมราชที่ เคยเฟื่องฟูก็ เริ่ม

ถดถอย เรือสำเภาจากต่างประเทศที่เคยเดินทาง

มาค้าขาย ณ ท่าเรือปากพนังก็เริ่มหดหาย  

คงเหลือไว้เพียงเรือโดยสารและการขนส่งสินค้า

ชายฝั่งเท่านั้น  

 บ ท บ า ทการ เป็ น เมื อ ง ท่ า ค้ า ขาย ขอ ง

ปากพนังเริ่มสิ้นสุดลงอย่างเด่นชัดเมื่อการ

คมนาคมทางบกเริ่มเจริญขึ้น เนื่องจากมีการ

ตัดถนนจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชไปสู่อำเภอ

ต่างๆ โดยตรง เช่น ชะอวด หัวไทร เชียรใหญ่  

โดยไม่ต้องผ่านปากพนังอีกต่อไป เรื่องราว  

ความเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำในอดีตจึงเหลือไว้  

เพียงตำนาน 

วิถีชีวิตของชาวปากพนัง 
อาจจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก  
หากประเทศไทยมิได้ปรับตัวอย่างรวดเร็ว  
ตามกระแสความเจริญทางเศรษฐกิจแบบตะวันตก  
ความรุ่งเรืองบนความรู้เท่าไม่ถึงการณ์  
ทำให้ปากพนังเดินทางมาถึง “จุดเปลี่ยน”  
นำมาซึ่งผลร้ายแรงอย่างคาดไม่ถึง 
จากดินแดนที่มั่งคั่ง มั่นคง กลายเป็นลำบาก แร้นแค้น 
เพียงชั่วไม่กี่ทศวรรษ 

โรงสไีฟเอีย๊ะหลีหนึง่ในโรงสทีีเ่คยรุง่เรอืงแหง่ลุม่นำ้ปากพนงั

สภาพโรงสทีีห่ลงเหลอือยูใ่นปจัจบุนัมปีรากฏใหเ้หน็ตลอดลำนำ้ปากพนงัอนสุรณแ์หง่ความอดุมสมบรูณใ์นอดตี
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มหาวาตภัย 
แหลมตะลุมพุก  
จุดสิ้นสุดตำนาน 
เมืองอู่ข้าว อู่น้ำ 
 

 ความรุ่งเรืองของกิจการค้าข้าวของชาวจีนที่ปากพนัง  

สิ้นสุดลงอย่างสิ้นเชิงหลังเกิดมหาวาตภัยพัดถล่มแหลม  

ตะลุมพุก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ มหาวาตภัยครั้งนั้นไม่เพียง

กวาดล้างทำลายนาข้าว บ้านเรือน ชีวิตผู้คน ทรัพย์สิน และ

เครื่องมือทำมาหากินไปในชั่วพริบตา หากแต่ได้ทำลายวิถีชีวิต

ของชาวปากพนังด้วย เนื่องจากผลผลิตข้าวได้ตกต่ำลงอย่าง  

ต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงสีข้าวขนาดใหญ่ต้องปิดกิจการไป  

หลายแห่ง ชาวจีนจำนวนมากจึงต้องอพยพแยกย้ายไปหา  

ที่ทำกินและลู่ทางการค้าใหม่ หนำซ้ำวิกฤตราคาน้ำมันที่เกิดขึ้น

ในช่วงเวลาไล่เลี่ย ยิ่งตอกย้ำให้กิจการโรงสีไฟและการประมง

ยิ่งได้รับผลกระทบจนต้องล้มเลิกกิจการ และมีผลทำให้ผู้คน  

เริ่มทยอยอพยพออกจากพื้นที่มากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนชาวบ้าน  

ที่ยังคงปักหลักอยู่ก็เริ่มดิ้นรน หาลู่ทางทำมาหากินใหม่ๆ  

ด้วยการเริ่มบุกรุก แผ้วถางทำลายพื้นที่ป่าต้นน้ำของลุ่มน้ำ

ปากพนังเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรกรรมด้วยความรู้เท่า

ไม่ถึงการณ์ 

	 และนี่เอง	 คือจุดเริ่มต้น	 ที่ทำให้	 “ลุ่มน้ำปากพนัง”	

ต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ร้ายแรงที่สุดอีกครั้ง		

สภาพความเสยีหายจากมหาวาตภยัทีพ่ดัถลม่แหลมตะลมุพกุเมือ่พ.ศ.๒๕๐๕

แหลมตะลมุพกุในปจัจบุนั
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กุ้งกุลาดำ

 การถาง	“ป่าต้นน้ำลำธาร”		

เพื่อใช้เป็นที่ทำกินนี่เองที่ถือเป็น	

จุดเริ่มต้นสำคัญของวิกฤตการณ์	

ลุ่มน้ำปากพนัง เพราะในอดีต  

ระบบนิเวศของพื้นที่ 

ลุ่มน้ำปากพนังเป็น 

ระบบที่มีความสมดุล 

ในตัวเอง เริ่มจากพื้นที่บริเวณเทือกเขา มีระบบ

นิเวศป่าไม้ทำหน้าที่เป็นแหล่งต้นน้ำ น้ำจะไหล

ลงมาสู่ระบบนิเวศป่าพรุซึ่งทำหน้าที่เก็บสำรอง

น้ำ เมื่อถึงฤดูน้ำหลาก ปริมาณน้ำจืดในแม่น้ำ

ปากพนังจะมีมากพอที่จะดันน้ำเค็มออกไปได้ 

แต่เมื่อ “ป่าต้นน้ำ” ถูกทำลาย “น้ำ” ต้นทุน  

ตามธรรมชาติจึงลดลง สมดุลของแม่น้ำปากพนัง

ที่เคยมีมาหลายชั่วอายุคน ทั้งน้ำจืด	 น้ำเปรี้ยว	

และน้ำเค็มในอัตราส่วนที่ เหมาะสมจึงเริ่ม

เปลี่ยนแปลงไป... 

 ยังผลให้น้ำจืดที่ควรจะไหลมาจากป่า

ต้นน้ำเกิดการขาดแคลน	 เกิดสภาพน้ำเป็นกรด

หรือน้ำเปรี้ยวทางตอนกลางของพื้นที่ลุ่มน้ำ  

ที่เป็นป่าพรุ เนื่องจากไม่มีน้ำจืดจากป่าต้นน้ำ  

มาหล่อเลี้ยง ครั้นเมื่อมีการระบายน้ำออกจาก

 

การเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด  
โดยขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องรองรับ  

ได้นำมาซึ่งวิกฤตใหญ่หลวง อย่างคาดไม่ถึง  
ท่ามกลางเงินทองที่หลั่งไหล เศรษฐกิจที่เฟื่องฟู  

ไม่มีใครทันได้คาดคิดว่า... ทรัพยากรธรรมชาติมากมายเท่าไร 
ที่ต้องหายไป... สมดุลธรรมชาติมากแค่ไหน ที่ต้องสูญเสีย... 

 

นากุ้ง  
จุดเริ่มต้นแห่งความยุ่งยาก 

พื้นที่พรุ น้ำที่เป็นกรดก็จะไหลไปตามลำคลอง

สาขาออกสู่แม่น้ำ แม่น้ำปากพนังจึงปนเปื้อน

ไปด้วยน้ำเปรี้ยวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

 ส่วนตอนล่างของพื้นที่ลุ่มน้ำซึ่ งอยู่ติด

ชายทะเล เมื่อเกิดน้ำขึ้น - น้ำลง น้ำเค็มก็จะรุก

เข้าแม่น้ำปากพนัง ซึ่งแต่เดิมจะเกิดขึ้นเพียงปีละ 

๓ เดือน เฉพาะในช่วงหน้าแล้งเท่านั้น แต่เมื่อ

สมดุลธรรมชาติถูกทำลาย	 ขาดแคลนน้ำจาก

ป่าต้นน้ำ น้ำเค็มจึงสามารถรุกเข้าพื้นที่น้ำจืดได้

เป็นระยะทางเกือบ ๑๐๐ กิโลเมตร และมี  

แนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากไม่มีแรงดัน

ของกระแสน้ำจืดมาต้าน ยังผลให้น้ำเค็มรุกเข้า

พืน้ทีน่ำ้จดืไดย้าวนานถงึปลีะ	๙	เดอืน	ชาวบา้น	 

ทีต่อ้งอาศยันำ้จดืทำนาจงึไมส่ามารถประกอบ	 

อาชพีตอ่ไปได	้เกดิปญัหาการแยง่ชงิทรพัยากร  

น้ำกันอย่างรุนแรง	

 พ.ศ.	 ๒๕๒๙	 วิกฤตการณ์ขาดแคลน	 

น้ำจืด	 กลับยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อ

กระแสการเลี้ยงกุ้งแบบอุตสาหกรรมเริ่มเฟื่องฟู 

ผู้คนพากันหันมาเลี้ยงกุ้ งกุลาดำกันมากขึ้น  

ยิ่งส่งผลให้เกิดการแผ้วถางทำลายป่า ทำลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศตลอดแนว

สองฟากฝั่งแม่น้ำปากพนัง เพื่อใช้เป็นพื้นที่  

เลี้ยงกุ้ง และค่อยๆ ขยายรุกล้ำเข้าสู่พื้นที่น้ำจืด

อย่างต่อเนื่อง จนถึงกับต้องมีการประดิษฐ์  

รถบรรทุกน้ำทะเลเพื่อนำไปใช้ในบ่อเลี้ยงกุ้ง 

	 ต้นทศวรรษ	 ๒๕๓๐ ชาวนาจำนวนมาก  

ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังเลิกทำนาข้าว เนื่องจาก

ต้นทุนสูง ในขณะที่ผลผลิตที่ได้กลับลดต่ำลง 

สวนทางกับธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งซึ่งอยู่ในภาวะ

รุ่งเรืองถึงขีดสุด ชาวนาจำนวนมากจึงหันมาพลิก

นาข้าวเป็นนากุ้ง และพลิกชีวิตจากที่เคยแทบ  

สิ้นเนื้อประดาตัวสามารถกลับมาสร้างเนื้อ  

สร้างตัวและลืมตาอ้าปากได้อีกครั้ง 

 ยิ่งการส่งออกกุ้งกุลาดำขยายตัวเพิ่มขึ้น  

เท่าไร พื้นที่ เพาะเลี้ยงกุ้งก็ยิ่งขยายเพิ่มเป็น  

เงาตามตัว เป็นผลให้ใน พ.ศ. ๒๕๔๐ มีพื้นที่  

เพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำทั่วลุ่มน้ำปากพนังมากถึง 

๑๐๓,๓๐๐ ไร่ มากอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน 
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หน้าฝน น้ำล้นท่วม 
	 ปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนของทุกปี	

(ตุลาคม	 -	 ธันวาคม)	 และในช่วงน้ำทะเล

หนุน	 เนื่องจากสภาพพื้นที่ เดิมราบเรียบ	 

เป็นท้องกระทะ	 มีระดับใกล้เคียงกับระดับ	 

น้ำทะเล	 ช่องทางการระบายน้ำออกมีน้อย	

และมีสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางน้ำเพิ่มขึ้นทุกปี	

ทำให้การระบายน้ำเป็นไปได้ช้า	

 
หน้าแล้ง น้ำแห้งเหือด 
	 ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง 

เนื่องจากป่าต้นน้ำถูกทำลาย	 ไม่มีแหล่ง	 

ที่ทำหน้าที่เก็บน้ำต้นทุน	 ประกอบกับความ

ต้องการใช้น้ำจืดเพิ่มสูงขึ้นทุกปี	 ตามอัตรา

การ เพิ่ มขึ้ นของประชากร ปัญหาการ

ขาดแคลนน้ำจืดจึงยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น	 

โดยลำดับ	

 

ลุ่มน้ำปากพนัง  
แหล่งประดังของปัญหา 

เมื่อทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย 
เป็นผลให้ระบบนิเวศแหล่งน้ำขาดสมดุล หน้าฝนน้ำล้นท่วม  

หน้าแล้งน้ำแห้งเหือด เกิดปัญหาน้ำเค็มรุก น้ำจืดขาด น้ำเปรี้ยวแพร่ทะลัก  
น้ำเสียหลั่งไหล ทำลายแปลงเกษตรกรรม และรุกล้ำสู่แหล่งชุมชน ผู้คนเริ่มขัดแย้ง  

สภาพแวดล้อมเริ่มเปลี่ยนแปลงจนเกินกว่าจะเยียวยารักษาตนเองได้ทัน 
ลุ่มน้ำปากพนัง กลายเป็นแหล่งประดังของปัญหา 

 
ปรากฏการณ์เพิ่มขึ้นของนากุ้ง	โดยขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง	
ในการเลี้ยงและระบบการบริหารจัดการที่ดี	ทำให้น้ำเค็มหลั่งทะลัก	
เข้าสู่แหล่งน้ำจืดและนาข้าวมากยิ่งขึ้น	พร้อมกับชนวนความขัดแย้ง		

และนำมาซึ่งปัญหายุ่งยากตามมาเกินกว่าจะเยียวยาแก้ไข	

น้ำเค็มรุก 
	 ปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำเข้าพื้นที่ ในช่วง	 

ฤดูแล้ง	 แพร่กระจายในพื้นที่เป็นบริเวณ	 

กว้างขึ้น	 ลึกเข้าไปในแม่น้ำปากพนังมากกว่า	

๑๐๐	 กิโลเมตร	 เนื่องจากท้องน้ำของแม่น้ำ

ปากพนัง	อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลและมีความ

ลาดชันน้อยมาก	 อีกทั้งประชาชนในพื้นที่

ต้นน้ำก็มีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นตลอด

เวลา	 ทำให้น้ำจืดมีน้อย	 และขาดแรงในการ

ผลักดันน้ำเค็มออกจากพื้นที่	 น้ำในแม่น้ำ

ลำคลองจึงมีความเค็ม	 ไม่สามารถใช้อุปโภค

บริโภคได้นานถึง	 ๙	 เดือนต่อปี	 (ช่วงเดือน

มกราคม	-	กันยายน)	

 

น้ำเปรี้ยวทะลัก 
	 ปัญหาน้ำ เปรี้ ยว เนื่องจากบริ เวณ	 

ตอนกลางของพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังเป็นป่าพรุ		 

มีลักษณะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ	 น้ำท่วมขังตลอดปี	

คือ	 “พรุควนเคร็ง”	 และ	 “พรุคลองฆ้อง”	 

เนื้อที่ประมาณ	 ๒๐๐,๐๐๐	 ไร่	 ในดินพรุ	 

มีสารประกอบ “ไพไรท์ ” ตกตะกอนอยู่	 

เมื่อระดับน้ำลดลงจนชั้นไพไรท์สัมผัสกับ

อากาศจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมี	 ทำให้ดินมี

สภาพเป็นกรดและน้ำเปรี้ยว	 ไม่สามารถ	 

ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้	

	 ราษฎรในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังจึงต้อง

เผชิญทั้งปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดจนทำนา	 

ไม่ได้	 ทั้งปัญหาดินเค็ม	 ดินเปรี้ยว	 ซึ่งขยาย

วงกว้างออกไปเรื่อยๆ	 จนทำให้พื้นที่นา	 

ที่ เคยมีมากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ ไร่ ลดลงไป	 

กว่าครึ่ง	

	 ลำพั งปัญหาการขาดแคลนน้ ำจื ด	 

ปัญหาน้ำเค็ม	 และน้ำเปรี้ยว	 ก็ทำให้เกิด

วิกฤตในพื้นที่มากพออยู่แล้ว	 หนำซ้ำการทำ

นากุ้งยังทำให้เกิด	 “น้ำเสีย”	 จากกระบวนการ	 

เลี้ยงกุ้งที่ขาดระบบการบำบัดที่ดีก่อนปล่อย

ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ	 และได้ไหลลงไปใน

ลำน้ำต่างๆ	 ยิ่งส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวง

ทั้งต่อสภาพแวดล้อม	 คุณภาพของน้ำ	 และ

เกษตรกรผู้ใช้น้ำจืด	ซึ่งไม่สามารถนำน้ำไปใช้

ในการเพาะปลูกได้	 และยิ่งทวีความขัดแย้ง

ระหว่างผู้ทำนากุ้งและนาข้าวจนกลายเป็น

วิกฤตทับซ้อน		

 ผืนแผ่นดินลุ่มน้ำปากพนังที่เคยมอบ

ความสุข	 สงบ	 ร่มเย็น	 และอุดมสมบูรณ์		 

ได้แปรเปลี่ยนเป็นดินแดนแห่งปัญหาและ

ความขัดแย้ง	ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อวิถีชีวิต	

และการทำมาหากินของประชาชน	

 

จำลองการรุกตัวของน้ำเค็ม
จากอ่าวปากพนังเข้ามาในแม่น้ำปากพนัง

เป็นระยะทางกว่า๑๐๐กิโลเมตร
จนถึงอำเภอชะอวด
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	 ปัญหาเรื้ อรั งที่ ยืด เยื้ อยาวนานนับ	 

สิบๆ	 ปี	 มิได้ทำลายแค่เพียงทรัพยากร	 

ธรรมชาติในพื้นที่	 หากแต่ได้ทำลายสิ่งที่มี

คุณค่าที่สุดในการอยู่ร่วมกัน	นั่นคือมิตรภาพ	 

และความสมัครสมานสามัคคีของผู้คน	 

ซึ่ ง เกือบจะขาดสะบั้นลง เมื่อชาวนากุ้ ง	 

ต้องการน้ำกร่อย	 แต่ชาวนาข้าวต้องการ	 

น้ำจืด	 ความต้องการที่สวนทาง	 จึงนำมาซึ่ง

ความขัดแย้งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง	

กว่า ๒ ทศวรรษแห่งพระวิริยะ  
สู่ ๑๓ ครั้ง แห่งแนวพระราชดำริในการพัฒนา  
ก่อเกิดเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ 
ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
คือ บทพิสูจน์แห่งพระราชปณิธานอันมุ่งมั่น 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ที่จะทรงคลี่คลาย บรรเทาทุกข์  
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
 

จากพระเมตตา  
สู่การพลิกฟื้น  
พัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง 
 

 เมื่อปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของ

ประชาชน ทั้งจากปัญหาเรื่องปากท้อง ความยาก

ลำบากในการทำมาหากิน และความรุนแรง  

ของความขัดแย้งในพื้นที่ ทราบถึงพระเนตร  

พระกรรณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง  

สนพระราชหฤทัยและได้ทรงศึกษาปัญหา  

ที่เกิดขึ้นอย่างถี่ถ้วน ทรงวิเคราะห์ปัญหาและ

สาเหตุของปัญหา ทั้งปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง  

น้ำเสีย ดินเปรี้ยว การขาดแคลนน้ำจืด การรุกล้ำ

ของน้ำเค็ม ระบบนิเวศเสียสมดุล และที่ทรง  

เป็นห่วงอย่างยิ่ง คือ ความขัดแย้งอย่างรุนแรง

ของประชาชนในพื้นที่ และได้พระราชทาน  

พ ร ะ ร า ช ด ำ ริ ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง เ ร่ ง  

ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง  

ถึง ๑๓ ครั้ง ตลอดระยะเวลากว่า ๒๐ ป ี

ปัญหาน้ำเค็มรุกเข้ามาในพื้นที่เพาะปลูกคือปัญหาใหญ่ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำมาหากิน
ของชาวนาและเกษตรกรในพื้นที่นำมาซึ่งความทุกข์ยากเดือดร้อนแสนสาหัส
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ประมวลพระราชดำริ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ที่พระราชทานเพื่อการพัฒนา 
ลุ่มน้ำปากพนัง 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ครั้งที่ ๑๑ พระราชทาน	

เมื่อวันที่	๑๔	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๔๑		
 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ครั้งที่ ๑๒ พระราชทาน	

เมื่อวันที่	๒๗	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๔๓		
ณ	วังไกลกังวล	อำเภอหัวหิน		
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ครั้งที่ ๑๓ พระราชทาน	

เมื่อวันที่	๑๖	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๔๕	
ณ	โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ	
ของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย		

บริเวณวนอุทยานปราณบุรี		
อำเภอปราณบุรี	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์์	

 
พ.ศ. ๒๕๓๖ 
ครั้งที่ ๖ พระราชทาน	

เมื่อวันที่	๒	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๓๖		
ณ	พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์		

จังหวัดนราธิวาส	

ครั้งที่ ๗ พระราชทาน	
เมื่อวันที่	๗	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๓๖		

ณ	โครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองน้ำจืด	-	คลองแฆแฆ  
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ		

จังหวัดปัตตานี	

ครั้งที่ ๘ พระราชทาน	
เมื่อวันที่	๔	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๓๖		
ณ	ศาลาดุสิดาลัย	พระราชวังดุสิต	

 

พ.ศ. ๒๕๒๑ 
ครั้งที่ ๑ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
พระราชทานแนวพระราชดำริ	

ในการแก้ปัญหาลุ่มน้ำปากพนังครั้งแรก		
เมื่อวันที่	๑๓	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๒๑		

ณ	โรงปูนซีเมนต์ทุ่งสง		
อำเภอทุ่งสง	จังหวัดนครศรีธรรมราช	

พ.ศ. ๒๕๓๑ 
ครั้งที่ ๒ พระราชทาน	

เมื่อวันที่	๒๔	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๓๑		
ณ	อาคารชัยพัฒนา	พระราชวังดุสิต	

 
 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ครั้งที่ ๓ พระราชทาน	

เมื่อวันที่	๙	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๓๕		
ณ	สถานีสูบน้ำบ้านโคกกูแว	ตำบลพร่อน		

อำเภอตากใบ	จังหวัดนราธิวาส	
ครั้งที่ ๔ พระราชทาน	

เมื่อวันที่	๑๑	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๓๕		
ณ	โครงการพัฒนาลุ่มน้ำบางนรา		

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จังหวัดนราธิวาส	
ครั้งที่ ๕ พระราชทาน	

เมื่อวันที่	๒๓	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๓๕		
ณ	พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน		

พระราชวังดุสิต	
 

พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ครั้งที่ ๙ พระราชทาน	

เมื่อวันที่	๔	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๓๗		
ณ	ศาลาดุสิดาลัย	พระราชวังดุสิต	

 

พ.ศ. ๒๕๓๘ 
ครั้งที่ ๑๐ พระราชทาน	

เมื่อวันที่	๒๑	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๓๘		
ภายหลังผู้แทนจากกระทรวง

วิทยาศาสตร์	
เทคโนโลยี	และสิ่งแวดล้อม	
กราบบังคมทูลรายงานสรุป

สถานภาพการจัดทำ	
และพิจารณารายงาน	

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
ของโครงการฯ	
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 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทาน  

แนวพระราชดำริในการแก้ปัญหาลุม่นำ้ปากพนงั

เปน็ครัง้แรกเมือ่วนัที	่ ๑๓	กนัยายน	พ.ศ.	 ๒๕๒๑ 

ระหว่างเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร

และประทับแรม ณ โรงปูนซีเมนต์ อำเภอทุ่งสง 

จงัหวดันครศรธีรรมราช โดยทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ 

ให้ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๑ เข้าเฝ้าฯ 

และมีพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับการพัฒนา

โครงการชลประทานในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง   

โดยมีพระราชดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส 

บริเวณลุ่มน้ำคลองชะอวด เพื่อบรรเทาปัญหา

อุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังในพื้นที่อำเภอ

ชะอวด และป้องกันปัญหาน้ำเค็มในช่วงฤดูแล้ง

ตลอดจนเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค   

แตเ่นือ่งดว้ยการก่อสร้างต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 

๕ ปี จึงมีพระราชดำริให้ก่อสร้างฝายทดน้ำ	 

คลองไม้เสียบ ที่ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด 

พร้อมระบบส่งน้ำอย่างเร่งด่วนเพื่อใช้ประโยชน์  

ในเบื้องต้นก่อน ต่อไปเมื่อสร้างอ่างเก็บน้ำ  

ห้วยน้ำใสเสร็จแล้ว โครงการชลประทานดังกล่าว

ก็จะสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 จากนัน้กรมชลประทานจงึไดเ้ริม่วางโครงการ

สำรวจและออกแบบฝายทดน้ำคลองไม้เสียบ  

และก่อสรา้งแล้วเสรจ็ใน พ.ศ. ๒๕๒๙ ขณะเดยีวกนั  

ก็ได้ดำเนินโครงการสำรวจออกแบบอ่างเก็บน้ำ

ห้วยน้ำใสด้วย โดยเริ่มก่อสร้างใน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

และแล้วเสร็จใน พ.ศ. ๒๕๓๘ 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัพระราชทานแนวพระราชดำรใินการพฒันาลุม่นำ้ปากพนงั
แกค่ณะกรรมการบรหิารโครงการพฒันาพืน้ทีลุ่ม่นำ้ปากพนงัอนัเนือ่งมาจากพระราชดำริ

ณพระตำหนกัทกัษณิราชนเิวศน์จงัหวดันราธวิาสเมือ่วนัที่๒ตลุาคมพ.ศ.๒๕๓๖

	 ต่อมาใน	พ.ศ.	 ๒๕๓๑ ได้เกิดฝนตกหนัก

ติดต่อกันตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๒๒ พฤศจิกายน  

เป็นเหตุให้พื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรในบริเวณ  

ลุ่มน้ำปากพนังเกิดความเสียหายอย่างมาก  

จากนั้นในวันที่	 ๒๔	 ธันวาคม	พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์ุ องคมนตรี 

นายสุเมธ ตนัตเิวชกลุ และอธบิดกีรมชลประทาน 

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าเฝ้าฯ พร้อม

พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทาน

ดำเนินการแก้ไขและบรรเทาปัญหาอุทกภัยอย่าง

เร่งด่วน โดยให้พิจารณาวางแผนการดำเนินงาน

เป็น ๒ ระยะ คือ ระยะแรก	 ให้ขุดคลอง

ธรรมชาติและปรับปรุงคลองระบายน้ำต่างๆ 

เพื่ อ เร่ งการระบายน้ำออกจากพื้นที่ ได้แก่  

ค ล อ ง ร ะ บ า ย น้ ำ ท่ า พ ญ า แ ล ะ ค ล อ ง ส า ข า  

คลองระบายน้ำบ่อคณฑี คลองระบายน้ำ  

หน้า โกฏิ และคลองแพรกเมือง - ชะอวด  

ระยะที่สอง	 ให้ขุดคลองใหม่เป็นคลองลัดน้ำ

เพื่อระบายน้ำที่เอ่อล้นในแม่น้ำปากพนังออกสู่

ทะเลอย่างรวดเร็ว พร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ำ

และคันกั้นน้ำด้วย เพื่อกักเก็บน้ำจืดในลุ่มน้ำ

ปากพนังไว้ใช้ในการเกษตรและป้องกันการรุกล้ำ

ของน้ำเค็ม 

 หลังจากนั้นอีก ๔ ปีต่อมา เมื่อวันที่	 ๙	

ตุลาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้า  

อยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริ เรื่องการ

ก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบที่

บรเิวณปากแมน่ำ้ปากพนงั โดยใหห้า่งจากอำเภอ

ปากพนังไปทางทิศใต้ประมาณ ๓ กิโลเมตร  

เพื่อป้องกันน้ำทะเลมิให้ไหลเข้าสู่แม่น้ำปากพนัง 

พร้อมกักเก็บน้ำจืดไว้ในแม่น้ำและลำน้ำต่างๆ 

ส่วนการแก้ปัญหาน้ำท่วมนั้น ทรงให้ขุดคลอง

ระบายน้ำเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ถัดมาอีก 

๒ วัน ในวันที ่ ๑๑	 ตุลาคม ได้พระราชทาน  

พระราชกระแสอกีครัง้วา่ ควรกอ่สรา้งเขือ่นทดนำ้

ในแมน่ำ้ปากพนงั หา่งจากอำเภอปากพนงัไปทาง

ทิศใต้ประมาณ ๕ กิโลเมตร พร้อมทั้งก่อสร้าง

ระบบระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมเพื่อให้  

น้ำไหลลงทะเลโดยเรว็ทีส่ดุ 

 ตอ่มาในปเีดยีวกนั	เมือ่วนัที	่๒๓	ธนัวาคม 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน

แนวพระราชดำริ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือก

ตำแหน่งที่ จะสร้ างประตู ระบายน้ำอีกครั้ ง  

ดังความตอนหนึ่งว่า 

	 “...การทำเขือ่นหรอืประตบูงัคบันำ้	หา่งจาก	 

อำเภอปากพนังประมาณ	๓	 -	 ๕	 กิโลเมตรนี้

จะต้องทำอาคารบังคับขนาดใหญ่	 ๑	 ตัว	 

และขนาดเล็ก	 ๒	 ตัว	 รวมทั้งขุดคลองเชื่อม	 

และทำคลองน้ำแบ่งเหมือนโครงการบางนรา	 

ถ้าทำแล้วนากุ้งจะอยู่ส่วนนากุ้ง	 นาข้าว	 

จะอยู่ส่วนนาข้าว...”	
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 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมชลประทาน

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมดำเนินการสนอง

พระราชดำริโดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

ด้านชลประทานในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังมา  

โดยตลอดตั้งแต ่ พ.ศ. ๒๕๒๑ และเนื่องด้วย

โครงการพฒันาพืน้ทีลุ่ม่นำ้ปากพนงัฯ เปน็โครงการ  

ขนาดใหญ่ มีความสลับซับซ้อน ต้องอาศัย  

ความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันหลายฝ่าย 

 ตลอดระยะเวลาอนัยาวนาน พระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงติดตามการดำเนินงานอย่าง

ใกล้ชิด พร้อมมีพระราชกระแสรับสั่งเพิ่มเติม  

เกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหาและเร่งรัดหน่วยงาน  

ที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการก่อสร้างโครงการ

ต่างๆ มาโดยตลอด ครั้งสำคัญที่สุดเมื่อวันที่	 

๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้  

นายจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา องคมนตรี  

นายสวัสดิ์ วัฒนายากร อธิบดีกรมชลประทาน 

นายสเุมธ ตนัตเิวชกลุ เลขาธกิาร กปร. พรอ้มดว้ย

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าเฝ้าฯ ณ พระตำหนัก

ทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส และได้

พระราชทานแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ

ปากพนัง ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นโครงการอย่าง

เป็นรูปธรรม อันมีใจความสำคัญดังนี้  

	 ๑.	 ควรเร่งดำเนินการก่อสร้างประตู

ระบายน้ำปากพนังให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  

เพราะจะเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฯ และ  

เป็นศูนย์รวมในการแก้ไขปัญหา	 ทั้งปัญหา  

การขาดแคลนน้ำจืดสำหรับใช้ในการเกษตร  

การอุปโภค และปัญหาน้ำทะเลบุกรุกในฤดูแล้ง 

รวมถึงปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทำกินของราษฎร  

เป็นบริเวณกว้างในฤดูฝน 

	 ๒.	 ควรพิจารณาขุดคลองระบายน้ำ

ฉุกเฉินพร้อมอาคาร เพือ่เรง่ระบายนำ้ออกจาก

แม่น้ำปากพนังสู่ทะเล โดยขุดขึ้นที่บริเวณหน้า

ประตรูะบายนำ้ปากพนงั ซึง่จะชว่ยระบายนำ้ออก

จากพื้นที่ได้เร็วขึ้น สามารถช่วยแก้ไขปัญหา  

น้ำท่วมพื้นที่ทำกินของราษฎรได ้

	 ๓.	 เร่งขุดลอกคลองท่าพญา พร้อม

ก่อสร้างประตู ระบายน้ำท่าพญา เพื่ อช่วย  

ระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้อีกทางหนึ่ง 

สำนกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํรเิปน็หนว่ยงานประสานงานโครงการ

การบริหารโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 

คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ 
	 	 นายกรฐัมนตร ี ประธานฯ
  อธบิดกีรมชลประทาน กรรมการและเลขานกุาร
      ปรบัปรงุลา่สดุ คำสัง่ กปร.ที ่๐๒/๒๕๕๐ ลว. ๑๒ ม.ีค. ๒๕๕๐  
 
 ๑ ๒ ๓ ๔ 
 คณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ กองอำนวยการ 
 พัฒนาสิ่งแวดล้อม พัฒนาอาชีพ ประสานการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ 
 โครงการฯ ในพื้นที่โครงการฯ โครงการฯ ลุ่มน้ำปากพนังฯ 
 ●	 ●	 ●	 ●	

	รองปลดักระทรวงทรพัยากร	 รองปลดักระทรวงเกษตร	 แมท่พัภาคที	่๔	 ผูอ้ำนวยการ	
	 ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	 และสหกรณ์ ทีป่รกึษา กองอำนวยการ	
 ประธานฯ ประธานฯ  โครงการพฒันาพืน้ที่	
    ลุม่นำ้ปากพนงัฯ	 	
 ●	 ●	 ●	

	เจา้หนา้ทีก่รมควบคมุมลพษิ	 ผูอ้ำนวยการสำนกัแผนงาน	 ผูว้า่ราชการ	
อนกุรรมการและเลขานกุาร และโครงการพเิศษ	 จงัหวดันครศรธีรรมราช	
	 	 (สำนกังานปลดักระทรวง	 ประธานอนกุรรมการ  
	 	 เกษตรและสหกรณ)์	
  อนกุรรมการและเลขานกุาร
   ●	

   ผูอ้ำนวยการ	
	 	 	 กองอำนวยการโครงการ	
	 	 	 พฒันาพืน้ทีลุ่ม่นำ้ปากพนงัฯ	
   อนกุรรมการและเลขานกุาร

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  

เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้อง เป็นระบบ  

และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รัฐบาลในสมัยนั้น

จึงรับสนองพระราชดำริและได้แต่งตั้งคณะ

กรรมการบริหารโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ

ปากพนัง	 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อ  

วันที ่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งถือเป็น  

จุดเริ่มต้นโครงการอย่างเป็นทางการ	

	 ๔.	 เร่งขุดลอกขยายคลองบ้านกลาง	

คลองปากพนัง	 และคลองหน้าโกฏิ พร้อม

ก่อสร้างประตูระบายน้ำ เพราะประตูระบายน้ำ  

ที่บ้านเสือร้องและหน้าโกฏิจะช่วยระบายน้ำ  

จากคลองบ้านกลางและคลองปากพนังจากพื้นที่

โครงการฯ ลงสูท่ะเลไดเ้รว็ขึน้ 

	 ๕.	 ควรพิจารณาขุดคลองระบายน้ำ	 

สายชะอวด	 -	แพรกเมือง พรอ้มกอ่สรา้งอาคาร

ประตูระบายน้ำ เพื่อช่วยระบายน้ำออกจากพื้นที่

โครงการฯ ออกสู่ทะเล กรณีเกิดอุทกภัยตาม

ความเหมาะสม 

	 ๖. ตอ้งพจิารณากำหนดแนวเขตทีแ่นน่อน 

เพือ่แยกพืน้ทีน่ำ้จดืและพืน้ทีน่ำ้เคม็ออกจากกนั 

โดยพิจารณาให้บริเวณด้านทิศตะวันออกของ

คลองปากพนัง (คลองหัวไทร) เป็นพื้นที่น้ำเค็ม

ทั้งนี้ให้กรมชลประทาน กรมประมง ตลอดจน  

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องร่วมพิจารณาหาแนวทาง  

ที่เหมาะสมร่วมกัน 

	 ๗.	 ควรจัดตั้งศูนย์ศึกษาเฉพาะกิจที่

บริเวณประตูระบายน้ำหน้าโกฏิในพื้นที่ของ

กรมประมง เพื่อทำการทดลอง ศึกษา และวิจัย  

ด้านการประมงแบบครบวงจร 

	 ๘. พืน้ทีท่างทศิตะวนัตกของลุม่นำ้ปากพนงั

เป็นเทือกเขาสูง มีปัญหาการขาดแคลนน้ำใช ้ 

ในการเกษตรและอุปโภคของราษฎรที่อยู่ในพื้นที่

ดงักลา่ว ควรพจิารณาวางโครงการและกอ่สรา้ง

อ่างเก็บน้ำหรือฝายทดน้ำ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่

เกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค และช่วยบรรเทา

ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ตอนล่าง 

	 ๙.	 ควรพิจารณาเกี่ยวกับระบบการ

จัดการน้ำเสียจากนากุ้งและน้ำเปรี้ยวจากพรุ	

รวมทั้งระบบน้ำเสียจากชุมชน เชน่ เขตชมุชน

อำเภอเชยีรใหญ ่และอำเภอชะอวด เพือ่ใหน้ำ้จดื

ทีก่กัเกบ็ไวใ้นแหลง่นำ้ตา่งๆ ในเขตลุม่นำ้สามารถ

นำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อย่างสมบูรณ์ 
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พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัพระราชทานแนวพระราชดำรใินการพฒันาลุม่นำ้ปากพนงั
เมือ่ครัง้เสดจ็พระราชดำเนนิไปทอดพระเนตรโครงการพฒันาลุม่นำ้คลองนำ้จดื-คลองแฆแฆอนัเนือ่งมาจากพระราชดำริ

เขตอำเภอสายบรุีและอำเภอปะนาเระจงัหวดัปตัตานีเมือ่วนัที่๗ตลุาคมพ.ศ.๒๕๓๖

 ไม่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัจะเสดจ็

พระราชดำเนนิไปแห่งไหนหรือทอดพระเนตรเห็น

สิ่งใด ปัญหาความเดือดร้อนของชาวปากพนัง  

ยังคงอยู่ในความสนพระราชหฤทัยของพระองค์

เสมอ ดังเช่นเมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินไป  

ท อ ด พ ร ะ เ น ต ร พื้ น ที่ โ ค ร ง ก า ร พัฒนาลุ่มน้ำ  

คลองน้ำจืด - คลองแฆแฆ อัน เนื่ อ งมาจาก  

พระราชดำริ บ้านทุ่ง เค็จ ตำบลปะเสยะวอ 

อำเภอสายบุรี และบ้านแฆแฆ ตำบลน้ำบ่อ 

อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่	 ๗	

ตุลาคม	พ.ศ.	 ๒๕๓๖	 ได้มีกระแสพระราชดำรัส

ถึ ง โครงการพัฒนาพื้นที่ ลุ่ มน้ ำปากพนังว่ า  

ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างระบบ  

แยกน้ำออกจากกัน ได้แก่ การก่อสร้างระบบ

ป้องกันน้ำเปรี้ยวจากพรุที่ทำให้พื้นที่เพาะปลูก

เป็นดินกรด ระบบป้องกันน้ำเค็มบุกรุก และ

ระบบส่งน้ำจืด เพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูก  

และการอุปโภคบริโภคของราษฎรบ้านเนินธัมมัง

ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 แมก้ระทัง่ในการพระราชทานพระราชดำรัส  

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่		 

๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ พระองค์ยังทรง

หยิบยกโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง  

ขึ้นมากล่าวถึง ดังความตอนหนึ่งว่า  

 “...ปีที	่ ๕๐	 ในรัชกาลปัจจุบัน	 ซึ่งใคร	 

ต่อใครเริ่มคิดจะทำการฉลอง...อยากให้

โครงการปากพนังนี้สำเร็จสำหรับเฉลิมฉลอง	

๕๐	 ป	ี ของรัชกาลปัจจุบัน.	 มีความหมายดี	 

แล้วก็ทำให้ครึกครื้นดี	 ทำให้ปลื้มใจทั่วทั้ง

ประเทศ...”	

 ทั้งยังทรงเน้นย้ำความสำคัญและประโยชน์

ที่จะได้รับจากโครงการว่า 

	 “...ที่พูดกันวันนี้ก็เป็นโครงการอย่างสั้น

ที่สุด	๓	ปี.	เป็นโครงการ	๓	ปี	๔	ปี	๕	ปี	๖	ปี.	

แตถ่า้ไมเ่ริม่ทำเดีย๋วนี	้ มนักจ็ะกลายเปน็สบิป.ี  

ถ้าไม่ทำไปปีก็เพิ่มไปอีกปี.	 ฉะนั้นต้องทำ	

แล้วก็เข้าใจว่า	 เงินที่จะมาลงทุนในโครงการ

เหลา่นี	้กค็วรจะมพีอ.	เพราะเหตวุา่เงนิเหลา่นี้

ผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจก็จะต้องทราบดีว่า

เปน็การลงทนุทีคุ่ม้คา่...กำไรนัน้มาทีป่ระชาชน 

ประชาชนจะอยู่ดีกินดี...”	

 นอกจากนี้ยั งทรงชี้แจงให้ประชาชนมี  

ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประโยชน์  

ที่ จะได้ รับจากโครงการพัฒนาพื้นที่ ลุ่ มน้ ำ

ปากพนัง หากสามารถแยกน้ำจืดและน้ำเค็ม  

ได้สำเร็จ จะทำให้มีทั้งน้ำจืดสำหรับทำนาข้าว 

และอุปโภค บริโภค ไม่ต้องใช้รถบรรทุกขนน้ำ  

มาจากนอกพื้นที่ และมีน้ำกร่อยสำหรับทำนากุ้ง 

ประชาชนก็จะมีอาชีพที่ดีและมีรายได้ที่มั่นคง 

เมื่อทุกคนอยู่ดีกินดี ปัญหาเรื่องโจรผู้ร้ายก็จะ

หมดไป เพราะคนทีเ่ปน็โจรผูร้า้ยนัน้ลว้นแตเ่กดิจาก  

ความอดอยาก ยากจน หากช่วยให้เขามีอาชีพ  

มีรายได้ที่มั่นคง ก็จะไม่มีใครอยากเป็นผู้ร้ายอีก 

เพราะไม่ใช่อาชีพที่สนุกและเสี่ยงอันตราย  

และทรงย้ำอีกว่าโครงการนี้ไม่เพียงแต่จะสร้าง

ประโยชน์ในอนาคตเท่านั้น แต่จะสร้างประโยชน์

ได้ทันทีนับตั้งแต่เริ่มโครงการ เพราะจะช่วย  

สร้างงาน สร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ทันทีที่ลงมือ

ดำเนินโครงการ 
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 ชว่งวนัเฉลมิพระชนมพรรษาในปถีดัมา วันที่	

๔	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๓๗  พระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทานพระราชดำรสัเกีย่วกบั

การแกว้กิฤตการณท์ีลุ่ม่นำ้ปากพนงัเพิม่เตมิอกีครัง้ 

ทั้งกระตุ้นให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจาก  

การดำเนินการอย่างจริงจัง หากดำเนินการแก้ไข  

อย่างสมบูรณ์ดังความตอนหนึ่งว่า  

 “...คนที่เคยไปในพื้นที่จะเข้าใจ	 คนที	่ 

ไมเ่คยไปในพืน้ที	่จะไมม่ทีางเขา้ใจได.้	ปากพนงั 

ก็อดน้ำ	 ต้องส่งรถบรรทุกน้ำ	 เสียเงินเป็น	 

ร้อยล้าน.	 แล้วก็ไม่จริง	 ที่ว่าน้ำในแม่น้ำ

ชะอวดนั้น	น้ำกร่อยจะเป็นการดี.	ไม่ดี.	ถ้าทำ

โครงการ	น้ำในคลองชะอวดนั้นจะเป็นน้ำจืด.	

แน่นอน	 ต้องแก้ไขต่อไป	 เรื่องความเปรี้ยว

หรือความบกพร่องอย่างอื่นๆ	 แต่อย่างน้อย	 

ก็เป็นขั้นหนึ่ง.	 จะทำนาในลุ่มน้ำชะอวดนี้ได้

เป็นแสนไร่.	 ชาวเชียรใหญ่ที่ไปที่อื่น	 ก็จะ

กลับมา	 ทำอาชีพที่สุจริต.	 จะทำให้จังหวัด

นครศรธีรรมราชดขีึน้	ซึง่ปจัจบุนันีเ้ปน็จงัหวดั

ที่จนที่สุด.	 ไม่น่าเชื่อ	 ชื่อนครศรีธรรมราช	 

น่าจะเป็นจังหวัดที่เจริญ	 ที่มีการผลิตข้าวได้

ดีที่สุด.	 แต่ไม่เป็นเช่นนั้น	 กลับเป็นจังหวัด		 

ที่ด้อยที่สุด จนที่สุด.	 แต่ถ้าทำโครงการนี้		 

จะกลับกลายมาเป็นจังหวัดที่ร่ำรวย.	นี่ในทาง

เศรษฐกจิแท้ๆ 	จะทำใหจ้งัหวดันครศรธีรรมราช 

กลายเป็นจังหวัดร่ำรวย	 เกือบที่สุดได้	 โดยมี

โครงการนี้อย่างเดียว...”	

 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงตดิตามงาน

และมีพระราชกระแสรับสั่งให้เร่งดำเนินโครงการ

ชลประทานที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยด่วนอีกครั้ง  

เมือ่วนัที ่๒๑	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๓๘	เพราะจะชว่ย

แยกพื้นที่เลี้ยงกุ้งซึ่งต้องการน้ำเค็ม และพื้นที ่ 

เพาะปลกูซึง่ตอ้งการนำ้จดืในบรเิวณคลองชะอวด 

ทัง้ยงัแกป้ญัหานำ้เสยีจากพรคุวนเครง็ได ้แตห่าก

ยงัไมเ่รง่ดำเนนิการจะไมส่ามารถแกไ้ขปญัหาใดๆ 

ได้เลย ในปีนี้เองคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบ  

และอนุมัติให้เปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ

ปากพนั ง อันเนื่ องมาจากพระราชดำริ	 

เมื่อวันที ่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘ พร้อมกับ  

เริม่ดำเนนิการกอ่สรา้ง “ประตรูะบายนำ้ปากพนงั” 

ในปีถัดมา เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นหลักในการ

พฒันาดา้นอืน่ๆ ตอ่ไป 

 ๕ ปีต่อมา เ มื่ อ วั นที่ ๒๗ ตุ ล า คม	 

พ.ศ. ๒๕๔๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ได้พระราชทานแนวพระราชดำริ ซึ่ งถือเป็น  

หัวใจสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง  

สรุปความได้ว่ าให้บริหารน้ำในลุ่มน้ำให้มี

ประสิทธิผลสูงสุด โดยเมื่อเกิดภาวะฝนตกหนัก

ผนวกกับน้ำทะเลหนุนให้พิจารณาหาวิธีการ  

ระบายน้ำจากตอนบนของลุ่มน้ำออกสู่ทะเล  

ด้านตะวันออกโดยเร็วที่สุด และให้นำรูปแบบ  

การเลี้ยงกุ้งร่วมกับการทำนาข้าวและเลี้ยงปลา  

โดยใช้ระบบการถ่ายเทน้ำที่ทดลองปฏิบัติแล้ว  

ที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค ์ ตำบลบางแตน  

อำเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบรุ ีมาทดลองใชท้ี่

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ด้วย 

 พระราชดำรัสครั้งล่าสุดในการแก้ไขปัญหา  

น้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง  

ได้พระราชทานเมื่อวันที่	 ๑๖	 พฤศจิกายน		 

พ.ศ.	 ๒๕๔๕ ระหว่างเสด็จพระราชดำเนินไปยัง

โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติของ  

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัพระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหค้ณะบคุคลตา่งๆ  
เขา้เฝา้ฯ ถวายพระพรชยัมงคล เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา  

เมือ่วนัที ่๔ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ณ ศาลาดสุดิาลยั พระราชวงัดสุติ 

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย บริเวณพื้นที่

วนอุทยานปราณบุร ี อำเภอปราณบุร ี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ์ สรุปใจความสำคัญ คือ ให้เร่ง

ระบายนำ้จากแมน่ำ้ปากพนงัออกทางคลองธรรมชาต ิ 

ไปออกทะเลอีกด้านหนึ่ง พร้อมทั้งเร่งดำเนินการ  

ขุดลอกคลองชะอวด - แพรกเมืองให้แล้วเสร็จ  

โดยเร็ว และให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ 

เพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควนเคร็งให้อยู่ใน

ระดับที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า 
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 แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานให้ดำเนินโครงการ

พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังตามวาระและโอกาส

ต่างๆ ดังที่กล่าวมาตลอดระยะเวลากว่า ๒๐ ปี 

แสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการ

แก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวปากพนัง  

ทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงความซับซ้อนของปัญหา 

จึ งก่อ เกิดเป็นโครงการพัฒนาที่ครอบคลุม  

และครบถ้วนทุกกระบวนการ ตั้งแต่การแก้ไข

ปั ญ ห า น้ ำ ท่ ว ม ปั ญ ห า ก า ร ข า ด แ ค ล น น้ ำ  

การปรับปรุงคุณภาพน้ำ ไปจนถึงการจัดระบบ

การบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการ

ส ร้ า ง ร ะ บ บ ก า ร จั ด ส ร ร แ ล ะ เ ก็ บ กั ก น้ ำ ที่ มี

จากแนวพระราชดำร ิสู่ โครงการพัฒนา

บรรเทาปัญหาซับซ้อนให้คลี่คลาย

ประตรูะบายนำ้อทุกวภิาชประสทิธ ิจดุเริม่ตน้แหง่โครงการพฒันา 
พืน้ทีลุ่ม่นำ้ปากพนงั อนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิจงัหวดันครศรธีรรมราช 

ประตรูะบายนำ้ฉกุเฉนิ 

ประสิทธิภาพอย่างเหมาะสมและทั่วถึงทุกพื้นที่ 

ประกอบด้วยงานก่อสร้างประตูระบายน้ำ	 

อุทกวิภาชประสิทธิ	 เพื่อแยกน้ำเค็มและน้ำจืด

บริเวณแม่น้ำปากพนัง งานก่อสร้างคันแบ่งเขต

น้ำเค็มและน้ำจืดระยะทาง	 ๙๑.๕	 กิโลเมตร 

เพื่อแบ่งเขตการประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับ

สภาพน้ำในพื้นที่ งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ

สายหลักพร้อมอาคารประกอบ เพื่อแก้ปัญหา

น้ำท่วมที่ เกิดขึ้นในลุ่มน้ำปากพนังและงาน

ก่อสร้างระบบชลประทาน เพื่อส่งน้ำสำหรับ

การเกษตรใหเ้ขา้ถงึและทัว่ถงึพืน้ที ่๕๒๑,๕๐๐ ไร ่

ในลุ่มน้ำปากพนัง  

คลองชะอวด - แพรกเมอืง 
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ประตูระบายน้ำ 
อุทกวิภาชประสิทธิ 
 

	 “ประตูระบายน้ำปากพนัง” ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญที่ไขไปสู่การ  

แกป้ญัหาตา่งๆ เริม่กอ่สรา้งเมือ่วนัที ่๒๒ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ทีบ่า้นบางปี ้  

ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง เป็นประตูระบายน้ำหลักที่ป้องกันไม่ให้น้ำเค็ม

ทางด้านอ่าวปากพนังรุกล้ำเข้ามาในแม่น้ำปากพนังได้อย่างสิ้นเชิง  

โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 

	 “ประตูระบายน้ำปากพนัง” มีลักษณะเดียวกับประตูระบายน้ำทั่วไป 

โครงสร้างของอาคารทำจากคอนกรีตเสริมเหล็ก มีช่องระบายน้ำเป็นช่อง

สี่เหลี่ยมผืนผ้า แต่เนื่องจากต้องทำหน้าที่ทั้งป้องกันน้ำทะเลไม่ให้ไหลย้อน

เข้าไปในแม่น้ำปากพนังและระบายน้ำหลากสู่ทะเลในช่วงฤดูฝน เพื่อความ

สะดวกในการเปิด - ปิดบานระบาย จึงกำหนดให้เป็นบานระบายแบบ 

Vertical Fixed Wheel Gate ซึ่งจะมีทั้งบานคู่และบานเดี่ยว รวม ๑๐ ช่อง 

ความกว้างช่องละ ๒๐ เมตร มีการติดตั้งบานประตู ปิด - เปิด  

เพื่อบังคับน้ำ มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำได้ถึง ๑,๔๓๐ ลูกบาศก์เมตร

ต่อวินาที พร้อมก่อสร้างคลองลัด บันไดปลาและทางปลาลอด ประตู  

เรือสัญจร อ่างน้ำสะพานหก อาคารควบคุมระยะไกล และอาคารโทรมาตร  

เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของโครงการ 

 เมื่อเสร็จสมบูรณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนาม

ประตูระบายน้ำแห่งนี้ว่า “อุทกวิภาชประสิทธิ” อันหมายถึง “ประตู

ระบายน้ำที่ให้ประสบความสำเร็จในการแยกน้ำ” และเริ่มเปิดใช้งาน  

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้นมา 

 

“…แม้ว่าประตูน้ำอันเดียวนี้จะไม่แก้ไขปัญหาทั้งหมด 
แต่จะต้องสร้างหรือทำโครงการต่อเนื่อง... 
แต่ถ้าหากว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาทั้งหลาย 
ซึ่งแต่ก่อนนี้การแก้ไขปัญหาต่างคนต่างทำ ต่างฝ่ายต่างทำ  
จุดเริ่มไม่มี ตอนนี้ถ้าสร้างประตูน้ำเสร็จ... 
จากอนันีจ้ะทำอะไรๆ ไดท้กุอยา่งและแยกออกมาเปน็โครงการ...” 
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก ่
คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง  
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์  
จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๒๐		
เมตร	

๒๐		
เมตร	

๒๐		
เมตร	

๒๐		
เมตร	

๒๐		
เมตร	

๒๐		
เมตร	

๒๐		
เมตร	

๒๐		
เมตร	

๒๐		
เมตร	

๒๐		
เมตร	

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามประตูระบายน้ำแห่งนี้ว่า  
“อุทกวิภาชประสิทธิ” อันหมายถึง “ประตูระบายน้ำที่ให้ประสบความสำเร็จในการแยกน้ำ” 
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 ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๔๓ เริ่มดำเนินการ

ก่อสร้างแนวคันแบ่งเขตน้ำเค็มและน้ำจืด  

เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งของราษฎรในพื้นที่  

ที่ต้องการใช้น้ำที่มีคุณภาพต่างกัน  

	 แนวคันแบ่ ง เขตน้ ำ เค็มและน้ ำจืด  

อยู่ห่างจากชายทะเลประมาณ ๓ - ๕ กิโลเมตร 

ความยาว ๙๑.๕ กิ โล เมตร เพื่ อแบ่ ง เขต  

การประกอบอาชีพของประชาชนอย่างชัดเจน

ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ ลดปัญหา

ความขัดแย้งเรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

แนวคันแบ่งเขต น้ำเค็มและน้ำจืด 
ตลอดจนง่ายต่อการควบคุมปัญหาน้ำเน่าเสีย 

 แนวคันแบ่งเขตนี้กำหนดใช้แนวถนนเดิม

ของสำนักงานเร่ งรัดพัฒนาชนบท (รพช. )  

กรมทางหลวง กรมโยธาธิการ เป็นหลัก และ 

รพช. ได้ดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติมอีกประมาณ 

๕ กิโลเมตร โดยมีอาคารบังคับคันน้ำตามแนว

กั้นน้ำ ซึ่งการกำหนดแนวคันแบ่งเขตการใช้

ประโยชนค์ณุภาพนำ้ทำการเกษตรทีแ่ตกตา่งกนันี ้

กำหนดโดยราษฎรในพื้นที่เอง โดยผู้ที่มีพื้นที่	 

อยู่ในเขตการใช้น้ำประเภทใด	 จำเป็นต้อง

ปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพให้สอดคล้อง	 

กับการใช้น้ำในพื้นที่นั้นด้วย	 ด้วยเหตุนี้ผู้ทำ  

นากุ้งกุลาดำเดิมซึ่งอยู่ ในเขตน้ำจืด จึงต้อง  

ปรับเปลี่ยนอาชีพไปทำการเกษตรที่ต้องใช้น้ำจืด

เช่น การทำนา การทำสวน การทำการเกษตร  

ผสมผสาน หรือเปลี่ยนไปเลี้ยงกุ้งขาวน้ำจืดแทน  

 แนวพระราชดำริเรื่องการแบ่งเขตพื้นที่  

การใช้น้ำอย่างชัดเจนนี้ เอง ได้คลี่คลายปม

ปัญหาทับซ้อนที่สั่งสมมาอย่างยาวนานลงได้

อย่างละมุนละม่อม ทำให้เกษตรกรที่เคยขัดแย้ง 

หันหน้าเข้าหากัน ช่วยเหลือ แบ่งปัน และได้อยู่

ร่วมกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย 

 

แผนทีแ่สดงแนวคนัแบง่เขตนำ้เคม็และนำ้จดื เพือ่แบง่เขตการประกอบอาชพีของประชาชน 
ตามความเหมาะสมของพืน้ที ่ลดปญัหาความขดัแยง้เรือ่งการใชท้รพัยากรธรรมชาต ิ 

แนวคันแบ่งเขตน้ำเค็มและน้ำจืด	

นากุง้ อาชพีหลกัของเกษตรกรทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ทีน่ำ้เคม็ 

คลองชลประทานสง่นำ้สูเ่รอืกสวน ไรน่า สำหรบัการทำการเกษตรในเขตพืน้ทีน่ำ้จดื 
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กอ่สรา้งประตรูะบายนำ้ใหม ่๖ แหง่ 
	 ประตรูะบายนำ้คลองฉกุเฉนิ  

ชนดิบานตรง สงู ๕.๒๕ เมตร กวา้ง ๑๒ เมตร 

จำนวน ๔ บาน ระบายนำ้ไดส้งูสดุ  

๒๑๐ ลกูบาศกเ์มตรตอ่วนิาที 

 ประตรูะบายนำ้คลองลดั  

ชนิดบานตรง สูง ๕ เมตร  

กว้าง ๖ เมตร จำนวน ๔ บาน 

ระบายน้ำได้สูงสุด  

๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

	 ประตรูะบายนำ้ทา่พญา  

ชนดิบานตรง สงู ๖ เมตร กวา้ง ๕ เมตร จำนวน   

๓ บาน ระบายน้ำได้สูงสุด ๑๓๐ ลูกบาศก์เมตร  

ตอ่วนิาที 

	 ประตรูะบายนำ้คลองหนา้โกฏ	ิ	

ชนดิบานตรง สงู ๙ เมตร กวา้ง ๒๐ เมตร จำนวน 

๕ บาน ระบายน้ำได้สูงสุด ๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร  

ตอ่วนิาที 

	 ประตรูะบายนำ้คลองปากพนงั	(เสอืหงึ)  

ชนิดบานตรง สูง ๗.๒๕ เมตร กว้าง ๑๒ เมตร  

จำนวน ๓ บาน ระบายน้ำได้สูงสุด ๓๕๐ ลูกบาศก์

เมตรตอ่วนิาที 

	 ประตรูะบายนำ้ชะอวด	-	แพรกเมอืง  

ชนิดบานตรง สูง ๗ เมตร กว้าง ๑๒.๕ เมตร  

จำนวน ๕ บาน ระบายน้ำได้สู งสุด ๕๔๐  

ลกูบาศกเ์มตรตอ่วนิาที 

  

อำเภอปากพนงั	

อำเภอชะอวด	

ระบบระบายนำ้สายหลกั 
พรอ้มอาคารประกอบ 
 เริ่มก่อสร้างใน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อเสริมประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลด้วยการขุดลอก  

และขยายคลองระบายนำ้สายเดมิใหเ้กดิความคลอ่งตวัยิง่ขึน้ ๒ สาย กอ่สรา้งคลองระบายนำ้เพิม่เตมิ  

๓ สาย ตลอดจนก่อสร้างประตูระบายน้ำใหม่อีก ๖ แห่ง เพื่อให้การบริหารจัดการการระบายน้ำ  

เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ ประกอบดว้ย  

การขดุลอก ขยาย คลองระบายนำ้ 
 เพื่อลดทอนปัญหาน้ำซึ่ งมีปริมาณมาก  

เกินกว่าความสามารถในการระบายน้ำของประตู

ระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิในช่วงฤดูน้ำหลาก 

จนก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ทำกินทุกป ี

ประกอบดว้ย 

 การขุดลอก	 -	 ขยายคลองระบายน้ำที่มี	 

อยู่เดิม	๒	สาย สายแรก ได้แก่ คลองบางโด	 -	

ท่าพญา	 คลองบ้านเพิง	 คลองบางไทรปก 

และคลองระบายน้ำที่ มีอยู่ เดิม ๔ สาย	 

มีความยาวรวมกันประมาณ ๓๓ กิโลเมตร  

ก้นคลองกว้าง ๒๐ เมตร ลึก ๓ เมตร  

 สว่นอกีสาย ไดแ้ก	่ คลองระบายนำ้หวัไทร 

ขนาดก้นคลองกว้าง ๓๐ เมตร ลึก ๔ เมตร  

ความยาวตลอดสายประมาณ ๔๘.๖ กิโลเมตร 

 

ขดุคลองระบายนำ้สายใหม	่๓	สาย	ไดแ้ก่ 

	 คลองระบายน้ำฉุกเฉิน บริเวณประตูอุทก

วภิาชประสทิธ ิมคีวามยาวประมาณ ๕ กโิลเมตร  

มขีนาดกน้คลองกว้าง ๕๖ เมตร และลกึ ๓.๕ เมตร 

	 คลองหน้าโกฏิ มีความยาวประมาณ ๗.๕

กิโลเมตร ขนาดก้นคลองกว้าง ๑๐๐ เมตร  

ลกึ ๓.๕ เมตร  

	 คลองชะอวด	 -	 แพรกเมือง มีความยาว

ประมาณ ๒๖ กิโลเมตร ขนาดก้นคลองกว้าง  

๑๕๐ เมตร ลกึ ๕ เมตร  
 
 

ประตูระบายน้ำคลองลัด

มีบานระบายน้ำ๔บาน
กว้าง๖เมตรสูง๕เมตร

ระบายน้ำได้๑๐๐ลกูบาศกเ์มตรต่อวินาที
 

ประตูระบายน้ำฉุกเฉิน

มีบานระบายน้ำ๔บาน
กว้าง๑๒เมตรสูง๕.๒๕เมตร

ระบายน้ำได้๒๑๐ลกูบาศกเ์มตรต่อวินาที
 

ประตูระบายน้ำท่าพญา

มบีานระบายนำ้๓บาน  
กวา้ง๕เมตรสงู๖เมตร

ระบายนำ้ได้๑๓๐ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ประตูระบายน้ำชะอวด - แพรกเมือง

มบีานระบายนำ้๕บาน  
กวา้ง๑๒.๕เมตรสงู๗เมตร

ระบายนำ้ได้๕๔๐ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที44 45

ประตูระบายน้ำคลองหน้าโกฏิ

มบีานระบายนำ้๕บาน 
กวา้ง๒๐เมตรสงู๙เมตร

ระบายนำ้ได้๒๕๐ลกูบาศกเ์มตรตอ่วนิาที

ประตูระบายน้ำเสือหึง

มบีานระบายนำ้๓บาน  
กว้าง๑๒เมตรสูง๗.๒๕เมตร

ระบายน้ำได้๓๕๐ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

 

ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ

มีบานระบายน้ำ๑๐บาน
กว้างช่องละ๒๐เมตร

ระบายน้ำได้๑,๔๓๐ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที



ระบบการจดัสรร การเกบ็กกันำ้ และการระบายนำ้ 
ในโครงการพฒันาพืน้ทีลุ่ม่นำ้ปากพนงั อนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิ 

ประกอบดว้ย ประตรูะบายนำ้ คนัแบง่เขตนำ้เคม็และนำ้จดื เและ
ระบบชลประทาน  เพือ่ประสทิธภิาพสงูสดุในการบรหิารจดัการนำ้ 

พื้นที่ชลประทานระบบสูบน้ำ
ดวยเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก

พื้นที่ชลประทานระบบสูบน้ำ
ดวยเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ

อางเก็บน้ำหวยน้ำใส

พื้นที่ชลประทานนิคมควนขนุน

พื้นที่ชลประทาน
ฝายคลองไมเสียบ
(เดิม)

พื้นที่ชลประทาน
ฝายคลองไมเสียบ
(ขยาย)

พรุควนเคร็ง
คันแบงเขตน้ำเค็ม - น้ำจืด

ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ 

คลองลัด และประตูระบายน้ำ

คลองฉุกเฉิน และประตูระบายน้ำ

ประตูระบายน้ำทาพญา

คลองหนาโกฏิ และประตูระบายน้ำ

ประตูระบายน้ำคลองปากพนัง (เสือหึง)

คลองชะอวด - แพรกเมือง และประตูระบายน้ำ

พื้นที่ชลประทาน
ฝายคลองไมเสียบ
(เดิม)

พื้นที่ชลประทาน
ฝายคลองไมเสียบ
(ขยาย)

ประตูระบายน้ำทาพญา

พื้นที่ชลประทานระบบสูบน้ำ
ดวยเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก

พื้นที่ชลประทานระบบสูบน้ำ
ดวยเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ

อางเก็บน้ำหวยน้ำใส

พื้นที่ชลประทานนิคมควนขนุน

พรุควนเคร็ง
คันแบงเขตน้ำเค็ม - น้ำจืด

ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ 

คลองลัด และประตูระบายน้ำ

คลองฉุกเฉิน และประตูระบายน้ำ

คลองหนาโกฏิ และประตูระบายน้ำ

ประตูระบายน้ำคลองปากพนัง (เสือหึง)

คลองชะอวด - แพรกเมือง และประตูระบายน้ำ

๑ ๒
๓

๔

๕

๖

๗

ระบบ 
ชลประทาน 
 การกอ่สรา้งและปรบัปรงุระบบชลประทาน  

ในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง	 

อันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อจัดสรรและ

บริหารจัดการการใช้น้ำของเกษตรกรในลุ่มน้ำ

ปากพนังครอบคลุมพื้นที่ ๕๒๑,๕๐๐ ไร่ มีการ

ก่อสร้างทั้งระบบชลประทานน้ำเค็มบริเวณ

พื้นที่ชายฝั่ง และก่อสร้างระบบชลประทาน	 

น้ำจืด โดยได้ดำเนินการก่อสร้างโครงสร้าง  

พืน้ฐานหลกัแลว้เสรจ็ใน พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบดว้ย 

โครงการปรับปรุงระบบชลประทานของโครงการ

สง่นำ้และการบำรงุรกัษา ๔๘๐,๐๐๐ ไร่ แบง่เปน็

ระบบส่งน้ำแบบสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก

ของเกษตรกร และระบบส่งน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำ

ขนาดใหญ่ของกรมชลประทาน และการก่อสร้าง

ระบบชลประทานท้ ายฝายคลองไม้ เสี ยบ  

ส่ ว น ข ย า ย โ ด ย ก่ อ ส ร้ า ง ค ล อ ง ส่ ง น้ ำ แ บ บ  

เหมืองฝายให้แก่พื้นที่ ๒๔,๐๐๐ ไร่ (ซึ่งขยายจาก

ระบบชลประทานฝายไม้เสียบเดิมที่มีอยู่แล้ว 

๓๕,๐๐๐ ไร่ ) และโครงการก่อสร้างระบบ

ชลประทานทา้ยอา่งเกบ็นำ้หว้ยนำ้ใส โดยกอ่สรา้ง

คลองส่งน้ำให้นิคมสร้างตนเองควนขนุนพื้นที่ 

๑๗,๕๐๐ ไร่ ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรในทุกพื้นที่  

มีน้ำใช้อย่างทั่วถึง 
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เก็บกักน้ำจืด ยามหน้าแล้ง 

 

การบริหารจัดการน้ำ 
กักน้ำจืด กันน้ำเค็ม  
ป้องกันน้ำท่วม บรรเทาน้ำแล้ง 
ควบคุมน้ำได้ดังประสงค์ 

สร้างระบบป้องกันน้ำเค็มบุกรุก	 และสร้าง

ระบบส่งน้ำจืดช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม	

และเพื่อการอุปโภคบริโภค พร้อมกับนำ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการ

และการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่

อย่างใกล้ชิด สามารถแจ้งเตือนราษฎรได้อย่าง

ทันท่วงที เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดความ

สมดุล เหมาะสม ในแต่ละพื้นที่ แต่ละช่วงเวลา 

และสอดคล้องกับความต้องการน้ำของประชาชน 

คลี่คลายปมปัญหาความขัดแย้ง 

 หัวใจสำคัญของโครงการ คือ การบริหาร

จัดการเปิด - ปิดประตูระบายน้ำตามแนว  

พระราชดำริบริเวณชายฝั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ ภายใต้หลัก 

“๔	 น้ำ	 ๓	 รส” อันเป็นแนวคิดพระราชทาน  

เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ความหมายของ ๔ น้ำ 

คือ น้ำแล้ง น้ำท่วม น้ำเค็ม และน้ำเปรี้ยว  

ส่วน ๓ รส ได้แก่ รสจืด รสเปรี้ยว รสเค็ม โดยมี

หลักการสำคัญ คือ การก่อสร้างระบบแยกน้ำ   

๓ รส ออกจากกนั คอื สรา้งระบบปอ้งกนันำ้เปรีย้ว

จากพรุที่ทำให้พื้นที่ เกษตรกรรมเป็นกรด	

	 ๑.	นำ้ทีเ่กบ็กกัในแมน่ำ้ปากพนงัดา้นเหนอื

ของประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิซึ่ง	 

เก็บกักได้ประมาณ	๖.๙๕	ล้านลูกบาศก์เมตร		

	 ๒ .น้ ำท่ า ในฤดู แล้ งซึ่ ง เป็นน้ ำตาม

ธรรมชาติที่ไหลเข้ามาเติมในลำน้ำปากพนัง	 

ซึ่งจะผันแปรไปในแต่ละปี	

	 ๓. ปริมาณน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส	

ซึ่ ง เป็นอ่ าง เก็บน้ ำที่ มี ความจุ ๘๐ ล้ าน	 

ลูกบาศก์เมตร	

 พร้อมทั้งได้กำหนดเกณฑ์ในการจัดสรรน้ำ  

อย่างเหมาะสมเพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ  

ตลอดช่วงฤดูแล้ง 

 

	 ชว่งฤดแูลง้ (เดอืนกมุภาพนัธ์ -	สงิหาคม) 

เน้นการบริหารจัดการน้ำเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้  

โดยเมื่อระดับน้ำของแม่น้ำปากพนังในช่วง  

ปลายฤดูฝนที่บริเวณประตูระบายน้ำอุทกวิภาช

ประสิทธิลดลงอยู่ ในเกณฑ์ที่กำหนด จะปิด  

บ า น ป ร ะ ตู ร ะ บ า ย น้ ำ อุ ท ก วิ ภ า ช ป ร ะ สิ ท ธิ  

เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการเพาะปลูก การอุปโภค

บริโภคในฤดูแล้ง และป้องกันน้ำเค็มรุกล้ำ  

โดยจะมีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งจาก ๓ แหล่ง คือ  
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ช่วงต้นฤดูฝน (เดือนกันยายน - ตุลาคม) 
	 ปริมาณน้ำเริ่มมาก	 ความต้องการใช้น้ำ

มีน้อย จะต้องทำการพร่องน้ำในแม่น้ำ

ปากพนังและลำน้ำสาขาโดยเปิดประตู

ระบายน้ำต่างๆ	 บริเวณชายฝั่งทะเลเพื่อ

รองรับปริมาณน้ำหลากที่จะเกิดขึ้น	 และฟื้น

นิเวศน้ำกร่อยให้อยู่ในบริเวณที่เหมาะสม	 

อีกทั้งเป็นการชะล้างความสกปรกที่สะสม	 

ในพื้นที่มาตลอดช่วงฤดูแล้ง	 หากมีน้ำเปรี้ยว

จากพรุควนเคร็งแพร่ออกมา	 จะเร่งระบาย	 

น้ำเปรี้ยวออกสู่ทะเลทางประตูระบายน้ำ	 

แพรกเมืองหรือประตูระบายน้ำฉุกเฉิน	 

เพื่อไม่ให้ไหลผ่านเขตชุมชนเมืองโดยรักษา

ระดับน้ำที่เหนือประตูระบายน้ำอุทกวิภาช

ประสิทธิให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	 ซึ่งจะ

สามารถรับน้ำได้ เต็มที่ประมาณ ๖.๙๕	 

ล้านลูกบาศก์เมตร	 โดยไม่ทำให้น้ำเค็มรุกล้ำ

ไปทางด้านเหนือของประตูระบายน้ำ	

บรรเทาน้ำท่วม ยามน้ำมาก 
 
ในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงน้ำมากและเสี่ยงต่ออุทกภัย 
จะต้องเน้นการบริหารจัดการน้ำ  
เพื่อประสิทธิภาพในการระบายน้ำสูงสุด  
โดยแบ่งเป็นช่วงต่างๆ 
 

ติดตั้ง  
“ระบบโทรมาตร” 
เพื่อจัดการน้ำ 

ช่วงฤดูฝน (เดือนพฤศจิกายน) 
	 เมื่อฝนเริ่มตกชุก	 เกิดภาวะน้ำล้นตลิ่ง	

ระดับน้ำเหนือประตูระบายน้ำอุทกวิภาช	 

ประสทิธสิงูขึน้เกนิกวา่ระดบัมาตรฐาน	จะตอ้ง

เร่งระบายน้ำออกเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัย	

โดยเปิดบานระบายน้ำทั้งหมดตลอดเวลา	

รวมทั้งพิจารณาเปิดประตูระบายน้ำฉุกเฉิน	

เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สูงสุด	 ทั้งนี้	 

ในชว่งทีน่ำ้ทะเลขึน้สงูกวา่ระดบันำ้เหนอืประตู

ระบายน้ำทั้งสอง ก็จะปิดบานเพื่อไม่ให	้ 

น้ำทะเลไหลย้อนเข้ามาหนุนทำให้น้ำท่วม	 

มากขึน้	

 
ช่วงปลายฤดูฝน (เดือนธันวาคม) 
	 เมื่อระดับน้ำเหนือประตูระบายน้ำ	 

อุทกวิภาชประสิทธิลดลงใกล้สู่ ระดับที่

กำหนดซึ่งเป็นระดับเก็บกักสูงสุด	 จะทำการ

ปิดบานเดี่ยว และระบายน้ำส่วนที่ เกิน	 

โดยการปรับบานคู่เท่านั้น	 และจะเริ่มปิด

บานทุ กบานเมื่ อ ระดับน้ ำอยู่ ใน เกณฑ์	 

ที่กำหนดแล้ว	เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง	

 
สำหรับการบรรเทาน้ำท่วม 
ด้านท้ายประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ 
	 หากระดับน้ำทะเลขึ้นถึงระดับที่ต้อง	 

เฝ้าระวัง	 จะเริ่มเปิดบานประตูระบายน้ำ	 

อุทกวิภาชประสิทธิ	 (บานคู่ก่อน)	 เพื่อให้น้ำ

ทะเลจากอ่าวปากพนังไหลเข้ามายังแม่น้ำ

ปากพนัง	 เพื่อลดระดับน้ำท่วมท้ายน้ำลง	

หากน้ำยังขึ้นอย่างต่อเนื่องจะเปิดบานเดี่ยว

เสริม	 พร้อมเปิดบานประตูระบายน้ำฉุกเฉิน

เพื่อระบายน้ำทะเลกลับออกไปทางคลอง

ฉุกเฉินด้วย	

	 หลังจากที่ปริมาณฝนเริ่มลดลงแล้ว	 

จะเริ่มปิดบานประตูระบายน้ำบริเวณชายฝั่ง

ทะเลทุกแห่ง	 เพื่อเก็บน้ำไว้ในพื้นที่เพื่อใช้	 

ในฤดูแล้งต่อไป	

 

สำหรับในพื้นที่เกษตรกรรมส่วนย่อย 
	 เน้นการบริหารจัดการประตูระบายน้ำ

ในพื้นที่เพื่อควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำ

สำหรับการจัดสรรน้ำไปใช้ประโยชน์	 โดย	 

ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของราษฎร	 

ในพื้นที่	 เพื่อทำการตกลงแบ่งปันการใช้

ทรัพยากรน้ำร่วมกันอย่างเอื้ออาทรและ	 

สมประโยชน์ในแต่ละช่วงเวลา	 เพื่อไม่ให้	 

เกิดความขัดแย้ง	

	 นอกจากนี้กรมชลประทานยังได้นำ

เทคโนโลยีการตรวจวัดจัดเก็บข้อมูล	 ณ	 

เวลาจริง	ในระยะไกล	และระบบพยากรณ์น้ำ

ซึ่งเป็นเทคโนโลยีชั้นสูง	 เรียกว่า	 “ระบบ	 

โทรมาตรเพื่อบริหารจัดการน้ำ”	 มาช่วย

ตัดสินใจเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้ำ	

โดยได้ดำเนินการวางระบบและติดตั้งระบบ	 

โทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัย	 

ลุ่มน้ำปากพนังเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 แล้วเสร็จ	 

ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 เพื่อใช้ประโยชน์ในการ

จัดการน้ำเพื่อการเกษตร	 อุปโภค	 -	 บริโภค	

บรร เทาอุทกภัยและลดความเสียหาย	 

จากน้ำท่วม	 โดยจะส่งข้อมูลสถานการณ์น้ำ

จากสถานีสนามซึ่งตั้งอยู่ตามจุดต่างๆ	 ของ

ลุ่ มน้ ำปากพนั ง ร วม ๑๗ สถานี ม ายั ง	 

สถานีหลักทุกๆ	 ๑๕	 นาที	 พร้อมทั้งมีระบบ

พยากรณ์น้ำซึ่งสามารถคาดการณ์สภาพน้ำ

ของลุ่มน้ำปากพนังได้ล่วงหน้า	 ๓	 -	 ๗	 วัน	

และมีการเชื่อมโยงข้อมูลมาที่ศูนย์โทรมาตร	 

เพื่อบริหารจัดการน้ำที่กรมชลประทาน

กรุงเทพมหานครอีกด้วย	
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 ด้วยพระปรีชาสามารถด้านการพัฒนา  
และพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของพระบาท  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังผลให้โครงการพัฒนา
พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
สัมฤทธิ์ผลในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งการป้องกันการรุกตัวของ	 
น้ำเค็ม	 การกักเก็บน้ำจืดไว้ใช้	 การบรรเทา
ปัญหาน้ำท่วมและน้ำเสีย	 สร้างประโยชน์สุข
ให้แก่ชาวลุ่มน้ำปากพนังอย่างรอบด้าน	
 
คุณภาพน้ำดีพอ  
 การบรหิารจดัการปดิ - เปดิ ประตรูะบายนำ้
อุทกวิภาชประสิทธิ และการรักษาระดับน้ำ  
ในแม่น้ำปากพนังให้อยู่ในระดับที่ เหมาะสม 
ทำให้น้ ำในแม่น้ ำปากพนั งมีคุณภาพดีขึ้ น  
เป็นน้ำจืดที่ เหมาะสมแก่การเกษตรและการ
อุปโภค สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น้ำดิบสำหรับทำน้ำประปาซึ่ ง เคยมีปัญหา  
น้ ำประปามี รสกร่อยและมีกลิ่ นในฤดูแล้ ง  
ให้หมดไปได้ 
 
ป้องกันน้ำเค็มได้อย่างเด็ดขาด	
 เห็นได้อย่ างชัด เจนในช่ วงฤดูแล้ ง ใน  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ระดับน้ำทะเลด้านท้ายน้ำ
สูงกว่าระดับน้ำจืดด้านเหนือน้ำถึง ๒ เมตร   
แต่ไม่เกิดผลกระทบใดๆ ต่อคุณภาพของน้ำจืด
ด้านเหนือน้ำ ประชาชนสามารถใช้น้ำจากระบบ  
โครงข่ายคูคลองในพื้นที่ บรรเทาปัญหาการ
ขาดแคลนน้ำและผ่านพ้นวิกฤตรุนแรงในครั้งนั้น
มาได้ 
 
น้ำท่วมบรรเทา		 	
 ผลจากการขุดลอกคลองธรรมชาติและ  
การกำจัดผักตบชวาในเขตน้ำจืด ช่วยให้การ  

พลิกฟื้นแผ่นดิน 
เพื่อประโยชน์สุขชาวประชา 

ไหลเวียนของน้ำในคลองสายหลักดีขึ้น ประกอบ
กับการบริหารจัดการประตูระบายน้ำอุทกวิภาช
ประสิทธิ และประตูระบายน้ำฉุกเฉิน ได้ช่วย
บรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ให้ลดลงอย่างมาก 
โดยสามารถคลี่คลายทั้งระดับน้ำและระยะเวลา
การท่วมให้สั้นลง เนื่องจากสามารถระบายน้ำ
ออกจากพื้นที่ได้ถึงวันละประมาณ ๑๐๐ ล้าน  
ลูกบาศก์เมตร หากปริมาณน้ำฝนอยู่ในเกณฑ์
ปกติ จะสามารถระบายได้ อย่ า งทันท่ ว งที  
ไม่ก่อให้ เกิดอุทกภัย แต่หากปริมาณน้ำฝน  
มากเกินกว่าปกติจะสามารถระบายน้ำท่วมขัง
จากเดิมที่ เคยท่วมลึกประมาณ ๑.๕ เมตร   
เหลือเพียงประมาณ ๐.๕ - ๑ เมตร และจากที่
เคยท่วมนาน ๑ - ๒ เดือน เหลือเพียง ๒๐ วัน 
เท่านั้น ช่วยลดระดับ ร่นระยะเวลา บรรเทา
ปัญหา ลดความเสียหายแก่พื้นที่เกษตรกรรม
และแหล่งชุมชนเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประชาชนสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติสุขได้
ในเวลาอันรวดเร็ว 
 
น้ำเปรี้ยวลดลง  
 เมื่อน้ำจืดมีมากพอ จึงสามารถปล่อยน้ำ
บางส่วนไปตามลำคลองสาขาลงสู่ตอนกลาง  
ของพื้นที่ป่าพรุ เพื่อป้องกันไม่ให้ดินในป่าพรุ  
ทำปฏิกิริยากับอากาศจนเกิดน้ำเปรี้ยวได้ 
 
การขยายตัวของการทำนากุ้งในเขต	 
น้ำเค็ม		
 ก า ร ขุ ด ล อ ก ค ล อ ง ธ ร ร ม ช า ติ ใ น พื้ น ที่  
น้ำเค็มและการชลประทานน้ำเค็มทำให้ราษฎร  
มีน้ำเค็มคุณภาพดี สำหรับใช้ในการเลี้ยงกุ้ง  
และมีการขยายพื้นที่การทำนากุ้งในเขตน้ำเค็ม
เพิ่มขึ้น 
 

ด้วยปริมาณน้ำจืดที่มากพอและเข้าถึงทุกพื้นที่  
เกษตรกรจึงสามารถทำการเพาะปลูกได้อย่างเต็มพื้นที่ ส่งผลให้ 

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมา ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 
จากเดิมถึงประมาณร้อยละ ๒๘ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

             ปีเพาะปลูก (พ.ศ.)      จำนวน 

 

 พื้นที่ปลูก ๒๕๓๘ - ๒๕๓๙ ๔๘,๙๑๖ ไร่ 

 ข้าวนาปรัง ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔  ๒๖๔,๖๐๕ ไร ่

 

 พื้นที่ปลูก ๒๕๔๒ ๒๗๒,๙๖๔ ไร่ 

 ข้าวนาปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ ๔๔๐,๑๕๒ ไร่ 

 

 ผลผลิตเฉลี่ย ๒๕๓๗ - ๒๕๓๘ ๓๑๗ กก./ไร่ 

 ข้าวนาปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ ๕๘๘ กก./ไร่ 

 

 พื้นที่ปลูก ๒๕๕๐ ๘๐,๓๒๑ ไร่ 

 ปาล์มน้ำมัน ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ ๑๖๗,๙๐๙ ไร ่

 

 พื้นที่ปลูก ๒๕๕๐ ๒๑๘,๘๑๐ ไร่ 

 ยางพารา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ ๒๔๔,๗๒๕ ไร่ 

 

 รายได้เฉลี่ย ๒๕๔๕ ๒๐,๑๓๘ บาท 

 ของประชาชน  ต่อคนต่อปี  

 ในพื้นที่ ๒๕๕๕ ๕๙,๖๔๗ บาท 

 ลุ่มน้ำปากพนัง  ต่อคนต่อปี 

 รายได้เฉลี่ย ๒๕๓๖ ๔๘,๕๔๕ บาท 

 ต่อครัวเรือนต่อปี ๒๕๕๕ ๒๔๘,๒๐๗ บาท 

ผลผลิต 
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ด้วยผลแห่งการพัฒนา แม่น้ำปากพนังจึงคืนกลับสู่ความอุดมสมบูรณ์ เป็นเส้นเลือดใหญ่
ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนริมสองฝั่งน้ำให้พออยู่ พอกิน มีความสุขอย่างพอเพียง

	 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง	 อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ	 ไม่เพียงช่วยพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของ

ธรรมชาติสู่พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง	 พลิกฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจ

ชว่ยใหป้ระชาชนไดล้มืตาอา้ปาก	พลกิฟืน้คนืชวีติความเปน็อยู่

ที่ดีขึ้น	 และเหนืออื่นใดคือพลิกฟื้นคืนมิตรภาพ	 คลี่คลาย

ความขัดแย้งที่ฝังรากลึกมาเนิ่นนานลงได้	

	 อาจกล่าวได้ว่าโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง	 

อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ช่วยแก้ปัญหาอันซับซ้อน	 

ในอดตี	ใหส้ามารถบรรเทาเบาบางลงไดใ้นปจัจบุนั	ตลอดจน

วางรากฐานแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต 

ตลอดระยะเวลาแห่งการต่อสู้อันยาวนาน 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

คือ ศูนย์รวมจิตใจ และศูนย์กลาง 
ขวัญและกำลังใจที่สำคัญ ที่ทำให้ประชาชนในพื้นที่  

ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนสมัครสมานสามัคคี 
ผนึกกำลังปฏิบัติหน้าที่สนองเบื้องพระยุคลบาท 

อย่างเต็มกำลังความสามารถ  
โดยมิได้ย่อท้อต่ออุปสรรคที่กีดขวางและปัญหาที่ท้าทาย 
ลุ่มน้ำปากพนังที่เคยหม่นหมอง ทับถมไปด้วยปัญหา  

จึงกลับมาเริ่มสว่างไสวด้วยประกายแห่งความหวังอีกครั้ง 
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ด้วยน้ำพระราชหฤทัย 
พลิกฟ้ืน คืนความอุดมสู่แผ่นดิน

ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าพรุควนเคร็ง ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่กลับคืนมาหลังการพลิกฟื้น

นับร้อยปีมาแล้ว ที่ “ลุ่มน้ำปากพนัง”  
เคยได้รับฉายาว่าเป็น “เมืองอู่ข้าว อู่น้ำ” สำคัญของภาคใต้  

จากปัญหานานัปการที่เกิดขึ้นในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา   
วันนี้ พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังกำลังพลิกฟื้น และได้รับการพัฒนา 

ให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน เพื่อกลับสู่การเป็นเมืองอู่ข้าว อู่น้ำ อีกครั้ง 
แต่กว่าจะเดินทางมาถึงวันนี้ ชาวปากพนังต้องเผชิญกับปัญหา 

ต้องต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคมากมาย ด้วยความอดทน มุ่งมั่น พยายาม  
มีเพียง “ใจ” ที่เปี่ยมล้นด้วย “ความหวัง” และ “ศรัทธา”  

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้นที่เป็นเครื่องนำทาง 
ด้วยความเชื่อที่ว่า “เดินตามรอยพ่อ ยังไงชีวิตก็จะต้องดีขึ้น” 
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จากโรงสีข้าว สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ในอดีต 
สู่...ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ 

สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ในปัจจุบัน ที่ตั้งอยู่ในสายน้ำเดียวกัน

 

หากลุ่มน้ำปากพนัง 

เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาเพียงด้านใดด้านหนึ่ง เฉกเช่น  

พื้นที่อื่นๆ การแก้ปัญหาก็คงสำเร็จลุล่วงไปได้

อย่างไม่ยากเย็นเท่าไร แต่จากปัญหาความ

เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติที่สะสมมา  

เนิน่นาน กอปรกบัลกัษณะภมูปิระเทศทีห่ลากหลาย 

ระบบนเิวศทีซ่บัซอ้น อีกทั้งน้ำจืดต้นทุนก็มีจำกัด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินก็แตกต่าง ต้องอาศัย  

ความซับซ้อนในการบริหารจัดการสูง การแก้

ปัญหาจึงต้องดำเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

ย า ก ที่ จ ะ เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์ สู ง สุ ด ค ร บ ทุ ก ด้ า น  

เพราะการแก้ปัญหาด้านหนึ่ง อาจส่งผลกระทบ

ต่อด้านอื่นต่อเนื่องตามมาเป็นลูกโซ่ 

 ด้ ว ย ส า ย พ ร ะ เ น ต ร อั น ย า ว ไ ก ล ข อ ง  

พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ้ า อ ยู่ หั ว ท ำ ใ ห้ ท ร ง  

เข้าพระราชหฤทัยอย่างถ่องแท้ว่า “ประตูน้ำ	 

อนัเดยีว”	 ไมส่ามารถคลีค่ลายปญัหาทีท่บัซอ้น 

ไดท้ัง้หมด แมเ้ครือ่งมอืและเทคโนโลยจีะสามารถ 

“ควบคมุ” และ “เอาชนะ” ความผนัผวนปรวนแปร

ของธรรมชาติได้ แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้

โครงการพัฒนาสามารถสำเร็ จลุล่ วงและ  

แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน ไม่เกิดปัญหาตามมาอีก 

คอื ตอ้งจดัการแกป้ญัหาทีส่าเหต	ุทรงตระหนกั

ว่าต้นตอหลักของปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

เริ่มมาจาก “การตัดไม้ทำลายป่า” ซึ่งมิได้ส่ง  

ผลกระทบเฉพาะแค่เรื่องดิน น้ำ หรือ ต้นไม้ 

เท่านั้น หากแต่ยังเชื่อมโยงไปถึงปัญหาทาง

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของ

ประชาชนในที่สุด การแก้ปัญหาจึงต้องวาง

แนวทางการพัฒนาอย่างรอบด้าน เป็นระบบ 

ครบวงจร ร่วมกับการบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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ฟื้นเศรษฐกิจ ฟื้นชีวิต ฟื้นมิตรภาพ 

พลิกผืนดิน ฟื้นผืนน้ำ  
คืนผืนป่า เดินหน้าพัฒนา  
แก้ปัญหาครบวงจร 

 แม้ในเบื้องต้น โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ

ปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริจะมุ่งเน้น

การแก้ปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าก่อน โดยการ

ก่อสร้างระบบชลประทาน เพื่อบรรเทาวิกฤต

การขาดแคลนน้ำและลดความขัดแย้งระหว่าง

กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำจืดและผู้ใช้น้ำเค็ม เพื่อให้

เกษตรกรมีน้ำใช้เพียงพอที่จะสามารถดำรงชีวิต

และประกอบอาชีพได ้ แต่ด้วยความเข้าพระราช

หฤทัยในปัญหา จึงทรงตระหนักว่า ต้นตอของ

การตัดไม้ทำลายป่าแท้จริงแล้วมาจาก	 “คน” 

และสาเหตุที่ทำให้คนต้องบุกรุกทำลายป่า เพราะ

ต้องต่อสู้ ดิ้นรนเพื่อประกอบอาชีพ การแก้ปัญหา

ทีส่าเหตจุงึตอ้งมุง่ชว่ยใหช้าวบา้นมอีาชพี มรีายได้ 

สามารถเลี้ยงตนเอง เลี้ยงครอบครัวได้ เมื่อทุกคน

อยู่ดี กินดี มีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้ที่แน่นอน 

 หลังจากการพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐาน  

ด้านการชลประทานหลักๆ แล้วเสร็จ เป้าหมาย  

การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังในระยะต่อไป  

จึงมุ่งไปที่การยกระดับและพัฒนาคุณภาพ	 

ชีวิตความเป็นอยู่ ทั้งด้านเศรษฐกิจ และ

สังคมของราษฎรในพื้นที่ให้ดีขึ้น เพื่อยุติ	 

การตัดไม้ทำลายป่า	 พร้อมฟื้นฟูทรัพยากร	 

เลี้ยงครอบครัวได้แล้วก็จะไม่บุกรุกทำลายป่า  

อีกต่อไป แนวพระราชดำริในการแก้ปัญหาอยา่ง

รอบด้านในทุกมิต ิ จึงมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริม	 

และพัฒนาอาชีพให้ประชาชนสามารถพึ่งพา

ตนเองได้	 ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากร	 

ธรรมชาติ	 คืนความอุดมสู่ผืนดิน	 คืนความ

สมบูรณ์สู่ผืนป่าต้นน้ำ	 คืนความสมดุลสู่

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงจะสามารถ  

ตัดวงจรของปัญหาได้ และที่สำคัญที่สุด คือ 

ต้องร่วมกันสร้างความสมัครสมานสามัคคี  

ของคนในพื้นที่ ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ  

ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ “คน” สามารถ

อยู่ร่วมกับ “คน”	 ได้อย่างสงบสุข และอยู่ร่วมกับ

ธรรมชาติได้อย่างพึ่งพาและเกื้อกูล อันเป็น

หนทางที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร 

สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวที่จะให้โครงการนี้ พลิกผืนดิน

ฟื้นผืนน้ำที่เคยเสื่อมโทรม	 ให้กลับมาอุดม

สมบูรณ์	 ทำให้ลุ่มน้ำปากพนังกลับมาเป็น	 

อู่ข้าว	อู่น้ำสำคัญของภาคใต้ และสร้างความ

อยู่ดี	กินดี	ให้แก่ประชาชนอีกครั้ง	

 

เมือ่นำ้ทา่บรบิรูณ ์จะเพาะปลกูอะไรกไ็ดผ้ล ผนืนาปากพนงั ไมร่า้งแลง้อกีตอ่ไป 

จากความทกุขย์ากเดอืดรอ้นของประชาชน นำมาสูแ่นวพระราชดำรใินการพฒันา  
เพือ่คลีค่ลายปญัหา สูโ่ครงการเพือ่ยกระดบัและพฒันาคณุภาพชวีติประชาชนอยา่งเปน็รปูธรรม 
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รักษาป่า เพื่อแก้ปัญหาน้ำ  
ตัดต้นตอของปัญหาทั้งหมด 

ปรับปรุง พัฒนา  
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 จากปัญหาการบุกรุกทำลายป่าต้นน้ำ  

ปา่พร ุและปา่ชายเลน เพือ่เปน็ทีท่ำกนิ ทีอ่ยูอ่าศยั 

สรา้งถนน และสิง่ปลกูสรา้งอื่นๆ ซึ่งส่งผลใหส้มดลุ

ธรรมชาติของพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังสูญเสียไป   

จนกลายเป็นต้นตอของปัญหาที่ตามมาทั้งหมด 

ฉะนั้นการแก้ปัญหาจึงต้องย้อนกลับไปที่การ  

ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ผืนป่าด้วย โดยการ

ปลูกเสริมและฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ ป่าพรุ และป่า

ชายเลน การปลกูปา่ทดแทนในพืน้ทีป่า่เสือ่มโทรม 

เพื่อรักษาป่าให้เป็นแหล่งต้นน้ำ ช่วยดูดซับน้ำ  

ไมใ่หไ้หลบา่ลงมาทว่มเรอืกสวนไร่นา ยึดหน้าดิน

ไมใ่หพ้งัทลาย ทำใหฝ้นกลบัมาตกตอ้งตามฤดกูาล

มีน้ำใช้ตลอดทั้งป ี พร้อมทั้งได้สร้างฝายต้นน้ำ  

ฝายชะลอน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์  

	 เป็นธรรมดาของการดำเนินโครงการ

พัฒนาขนาดใหญ่ที่ย่อมต้องมีทั้ งผู้ ได้ รับ

ประโยชน์ เสียประโยชน์ หรือได้รับผลกระทบ  

เช่นเดียวกับโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนงั  

อนัเนือ่งมาจากพระราชดำริ ซึ่งแม้ว่าการปิดประตู	 

ระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิจะช่วยคลี่คลาย

ปัญหาหลักใหญ่ในพื้นที่ คอื ปญัหานำ้จดื นำ้เคม็ 

น้ำท่วม และน้ำเปรี้ยวได้ แต่ก็ไปรบกวนระบบ

นิเวศและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

ตามมา เนื่องจากทำให้น้ำในแม่น้ำปากพนัง  

และคคูลองสาขาเกดิการเปลีย่นแปลงสภาพจาก 

“น้ำไหล” กลายเป็น “น้ำนิ่ง” ไม่มีการไหลเวียน

ของน้ำ ส่งผลให้บางพื้นที่เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย 

วัชพืชน้ำเจริญเติบโตและแพร่กระจายอย่าง

รวดเร็ว เกิดการตกตะกอนสะสมของดินทราย

ทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน เป็นปัญหาต่อการใช้น้ำ 

การระบายน้ำ และการสัญจรทางน้ำ นอกจากนี้ 

นำ้ในแหลง่นำ้ทีจ่ดืสนทิ ขาดนำ้กรอ่ย ยังทำให้ระบบ

นิเวศสัตว์น้ำกร่อยถูกทำลาย และในบางพื้นที่

เกิดปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากน้ำที่ เก็บกักไว ้ 

และที่สำคัญ คือ การน้อมนำแนวพระราชดำริ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการให้ 

“คนรักษาป่า”	 เพื่อให้ “ป่ารักษาคน” มาใช้  

โดยมุ่งเน้นให้ “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง”  

เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล

รักษาป่า ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมฟื้นฟู 

รว่มบำรงุรกัษา รว่มเฝา้ระวงั และชว่ยเปน็หเูปน็ตา

ให้ เจ้าหน้าที่ เพื่ อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า   

และเหนืออื่นใด คือ มุ่ง “ปลูกป่าในใจคน”  

โดยการปลูกสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เพื่อให้

ประชาชนมีความรู้ ความเข้ า ใจที่ ถู กต้ อง  

เกี่ยวกับป่า รู้ซึ้งถึงคุณประโยชน์อเนกอนันต์  

ของป่า จนเกิดความรักและหวงแหนป่า และไม่

ตัดไม้ทำลายป่าในที่สุด 

เอ่อล้นตลิ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้

พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร่วมมือกันแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อผ่อนเบา

และบรรเทาทุกข์ให้แก่ราษฎร อันเป็นที่มาของ 

“แผนแม่บทด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม” 

ครอบคลุมทั้งด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย  

๔ ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ การสงวนอนุรักษ์

ฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำ	 การใช้ประโยชน์ทรัพยากร

ดิ นและน้ ำอย่ า งบู รณาการและยั่ ง ยื น	 

การควบคุมป้องกันมลพิษ	และการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการบำบัดและฟื้นฟู

คุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งติดตามตรวจสอบ

คณุภาพสิง่แวดลอ้ม เชน่ คณุภาพดนิ คณุภาพนำ้

อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  

ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเหตุการณ์และถูกวิธี 

ควบคู่ ไปพร้อมกับการส่ ง เสริมอาชีพ เพื่ อ  

ช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบให้สามารถ

ปรับตัวเข้ากับสภาพที่เปลี่ยนไปได้ และกลับมา

ทำมาหากิน มีวิถีชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุด  

 

ตดิตัง้ระบบบำบดันำ้เสยีจากบอ่กุง้เพือ่ควบคมุคณุภาพนำ้
ก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 

หลงัการพลกิฟืน้ พฒันา ปา่พรคุวนเครง็ทีเ่คยสรา้งปญัหา ไดก้ลบัมาสรา้งประโยชนใ์หค้นและสตัวอ์กีครัง้ 
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เสริมอาชีพ สร้างรายได้  
ส่งเสริมการใช้ชีวิตพอเพียง 
 เนื่องจากพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังเป็นพื้นที ่ 

ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง อีกทั้ง  

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติที่เรื้อรัง

มายาวนาน ได้สะสมปัญหาทับซ้อนไว้มากมาย 

การพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพจึงต้องพัฒนาให้

สอดคล้องกับทรัพยากร สภาพพื้นที่ ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และความต้องการของประชาชน โดยได้

มีการกำหนดเป็นเขตส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

ด้านการเกษตร จัดแบ่งตามศักยภาพการใช้

ประโยชน์ที่ดินรวม ๖ เขต ได้แก่ เขตการ	 

เพาะเลี้ ยงสัตว์น้ ำชายฝั่ ง เขตปลูกข้าว	 

เพื่อการค้า	 เขตปลูกปาล์มน้ำมัน	 เขตปลูก

ข้ าวเพื่ อบริ โภค เขตทำสวนผลไม้และ	 

ยางพารา	 และเขตอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร	 

ป่าไม้	ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม

พัฒนาอาชีพและรายได้อย่างครบวงจร ทั้งการ  

ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร 

เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก 

เพิ่มผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ ส่งเสริม

ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การขาย และการ

ตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบ

ผสมผสานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรแบบ

ยั่งยืน ส่วนด้านประมงได้มีการกำหนดเขตการ  

ทำนากุ้ ง ให้ชัด เจนและมีการพัฒนาระบบ  

การเลีย้งกุง้แบบยัง่ยนื พรอ้มฟืน้ฟสูภาพแวดลอ้ม

ที่เคยได้รับผลเสียจากนากุ้งทั้งดินและน้ำให้มี

สภาพดขีึน้ สง่เสรมิการเลีย้งปลาในกระชงั รวมทัง้

ยังได้มีการจัดตั้งองค์กรจัดการด้านการเกษตร 

ได้แก่ สหกรณ์เสรีตามแนวพระราชดำริ	 

เพื่อให้เกษตรกรได้ร่วมกันจัดการพัฒนาอาชีพ 

แปรรูปผลผลิต และจัดการผลผลิตอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนปรับระบบการบริหาร

จัดการเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกร องค์กรเกษตร 

องค์กรพัฒนาเอกชน และหน่วยงานต่างๆ ได้ม ี 

สว่นรว่มในกระบวนการพัฒนาอาชีพมากขึ้น 

 นอกจากนี ้ ยงัมกีารสง่เสรมิและพฒันาอาชพี

นอกภาคการเกษตรอกีดว้ย โดยสง่เสรมิภาคเอกชน

ให้เข้ามาลงทุนสร้างงานในพื้นที่ จัดโครงการ  

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและส่งเสริม

โครงการศลิปาชพี เพือ่สรา้งโอกาส สรา้งทางเลอืก

ทีห่ลากหลายในการประกอบอาชพีใหแ้กป่ระชาชน  

 ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่อง  

มาจากพระราชดำริยังมุ่งเผยแพร่ความรู้และ

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ “หลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียง”	 เพื่อให้ประชาชนน้อมนำไป

ประยุกต์ใช้ทั้งในแง่การประกอบอาชีพและการ

ดำรงชีวิต เพื่อให้ดำเนินชีวิตอย่างรอบคอบ 

ระมัดระวัง มีเหตุมีผล และมุ่งสร้าง “ภูมิคุ้มกัน” 

ที่ดีให้แก่ตัวเองด้วยการรู้จักประหยัดอดออม   

ไม่ทำอะไรเกินตัว หรือทำอะไรที่เสี่ยง และพร้อม

ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ประชาชน  

มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความสุขได้  

อย่างยั่งยืน 
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ผนึกกำลัง ผสานการพัฒนา 
โดยประชามีส่วนร่วม 

 ในการดำเนินโครงการพัฒนาหรือแก้
ปัญหาใดๆ สิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่ง คือ ต้องศึกษา
รากฐานความเป็นมาของปัญหา เพื่อให้เกิด
ความ “เข้าใจ” อย่างถ่องแท้ จากนั้นต้อง  
“เข้าถึง” พื้นที่ เข้าถึงประชาชน เพื่อให้รู้ซึ้งถึง  
วถิชีวีติ จติใจ และความตอ้งการในการแกป้ญัหา
ในทุกขั้นตอน ซึ่งจะนำไปสู่การ “พัฒนา” ที่  
ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ 
ภูมิสังคม สิ่งแวดล้อม และความต้องการของ
ประชาชน 
 ดังนั้น กุญแจดอกสำคัญที่สุด ที่จะทำให้
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่อง  
มาจากพระราชดำริ ประสบผลสำเร็จและสร้าง
ประโยชน์ให้ประชาชนได้อย่างยั่งยืนนั้น คือ  
“ความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนในพื้นที่”  
โดยนับตั้ งแต่ช่ วงแรกเริ่ มดำเนินโครงการ 
กองทัพภาคที่	 ๔ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงานได้
ส่งเจ้าหน้าที่ในนาม “หน่วยสันตินิมิต” เข้าไป
สร้างความเข้าใจกับราษฎรที่เคยมีปัญหาขัดแย้ง 
จนสถานการณ์คลี่คลายและให้ความร่วมมือ 
หลังจากนั้นทางโครงการได้ส่งเสริมและผลักดัน
ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการรว่มคดิ รว่มกำหนด
เปา้หมาย รว่มกำหนดนโยบาย รว่มวางแผน และ
ร่วมปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ครอบคลมุ  

ทุกการเปลี่ยนแปลง ย่อมมีความหวาดระแวงและต่อต้าน  
ย่อมมีทั้งผู้มีส่วนได้ และผู้มีส่วนเสีย โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ก็เช่นกัน 
แม้ในภาพรวม โครงการจะมีประโยชน์อย่างมหาศาลต่อคนส่วนใหญ่  
แต่ก็เป็นธรรมดาที่ย่อมมีผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งไม่เห็นด้วยและคัดค้าน  
“การสร้างการมีส่วนร่วม”  
จึงเป็น “กุญแจ” ดอกสำคัญ ที่จะไขไปสู่ความเข้าใจ 

ทกุดา้น ทัง้การจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ การแก้
ปัญหาสิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่การส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ ในขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องปรับเปลี่ยน
บทบาทมาเป็น “พี่เลี้ยง” ที่คอยให้คำแนะนำ  
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู ้ ดูแล ตลอดจน  
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้การดำเนิน
โครงการเป็นไปอย่างราบรื่น โดยทำงานร่วมกับ
ประชาชนอยา่งใกลช้ดิ ดว้ยความเขา้ใจประชาชน
และเข้าใจปัญหาอย่างทะลุปรุโปร่ง เพื่อการ  
แก้ปัญหาและพัฒนาอย่างถูกวิธี สอดคล้อง  
ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัว 
 และเพื่อให้เกิดการเก็บรวบรวมและสั่งสม
องค์ความรู้ ทั้งองค์ความรู้ในด้านการประกอบ
อาชีพ และองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาท้องถิ่น
ที่เกิดจากการร่วมคิด ร่วมทำของประชาชน หรือ
ประสบการณ์ของ “ปราชญ์ชาวบ้าน” ซึ่งเป็น
บุคคลที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ จึงได้มี
การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริขึ้น
ในพื้นที่หลายแห่งเพื่อเป็นศูนย์กลางในการ  
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้สำหรับ
คนในพื้นที่ เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับภูมิสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง “ปราชญ์ชาวบ้าน” 
และเหล่าเกษตรกรในศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

หลังจากผ่านร้อน ผ่านหนาว มายาวนาน  
วันนี้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ได้เติบโต และผลิดอกออกผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมแล้ว  
ถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ดีถึงที่สุด แต่ก็มีแนวโน้มที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆ  
และยังเดินหน้าพัฒนาต่อไปไม่หยุดนิ่ง แต่กว่าจะมาถึงวันนี้  

ทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งประชาชน ต้องอดทน ฟันฝ่าอุปสรรคปัญหานานัปการ 
การต่อสู้เพื่อเอาชนะธรรมชาติ อาจใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการได้ 

แต่สิ่งที่ยากยิ่งกว่า คือ การต่อสู้กับความเชื่อ และศรัทธาของประชาชน 
เพราะการมีโครงการพัฒนาซึ่งถือเป็น “ของใหม่” เข้าไปในพื้นที่  

อาจไม่สอดคล้องกับความเข้าใจและความต้องการของประชาชนบางส่วน  
อีกทั้งในขณะที่โครงการยังไม่เข้าที่ เข้าทาง และยังไม่ลงตัวนั้น  

อาจส่งผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องมากมาย ยิ่งก่อให้เกิดความกลัวและไม่แน่ใจในเบื้องต้น  
เจ้าหน้าที่จึงต้องเอาชนะความหวาดระแวงและไม่มั่นใจของประชาชนให้ได้  

พร้อมสร้างศรัทธาและความเชื่อใหม่ว่า “ทุกคนจะต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นในวันพรุ่ง”  
แล้วทุกคนก็เริ่มหายเหนื่อย เมื่อพบว่าสิ่งที่ร่วมกันฟันฝ่าตลอดมานั้น  

ช่างให้ผลตอบแทนที่แสนคุ้มค่ายิ่ง 
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 “ เ รื่ อ งน้ ำนั้ น เป็ น เ รื่ อ งที่ พ ระองค์ท่ าน  
สนพระทัยมาก เพราะ “น้ำ” คือ ปัจจัยสำคัญ  
ที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตและประกอบ
อาชีพของราษฎร หากสามารถบริหารจัดการน้ำ
ให้ เกิดความสมดุล ไม่มากเกินไป ไม่น้อย  
เกินไปได้ ก็จะก่อเกิดประโยชน์มหาศาล จึงเห็น
ได้ว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

ของพระองค์นั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการน้ำ
เป็นส่วนใหญ่ ทั้งเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วม  
แก้ปัญหาน้ำแล้ง และน้ำเสีย เพื่อช่วยราษฎร  
ให้มีน้ำกิน น้ำใช้ อย่างพอเพียง 
 “ ส ำ ห รั บ โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า พื้ น ที่ ลุ่ ม น้ ำ
ปากพนังฯ พระองค์ท่านได้รับสั่งมาตลอดเวลา
ว่า เป็นโครงการที่ยากมาก ต้องตั้งหลักให้ดีๆ 
เนื่องจากมีปัญหาซับซ้อนหลายอย่าง ไม่ใช่แค่
เรื่องน้ำท่วม หรือ น้ำแล้ง เหมือนที่อื่นๆ ดังนั้น 
กว่าที่โครงการจะเริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรมได้  
จึงใช้เวลานานมาก เป็นสิบๆ ปี เพราะต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน ต้องศึกษาอย่าง
ละเอยีด อกีทัง้ยงัเกีย่วขอ้งกบัหนว่ยงานหลายฝา่ย 
นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ  
ซึ่งผมคิดว่า ถ้าไม่ใช่โครงการอันเนื่องมาจาก  
พระราชดำริอาจจะดำเนินการล่าช้ากว่านี้อีก 
หรืออาจจะไม่มีโครงการเกิดขึ้นเลยก็เป็นได้ 
 “ในส่วนการดำเนินงาน พระองค์ท่านก็ได้
พระราชทานคำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะเรื่องการทำประตูระบายน้ำและคลอง
ระบายน้ำ โดยมีรับสั่งว่า แทนที่จะไปเขียมทำ
ประตูเล็กๆ แบบประตูส่งน้ำธรรมดาๆ ไม่ได้... 
ต้องทำเป็นประตูขนาดใหญ่ เผื่อไว้ เพราะเวลาที่

น้ำมามากๆ ถ้าเราระบายน้ำได้มาก ระยะเวลา  
การท่วมก็จะน้อยลง ความเสียหายก็จะน้อยลง 
ซึ่งหมายถึงความเดือดร้อนของประชาชนก็จะ
น้อยลงด้วย... คลองก็เช่นกัน ต้องมีขนาดใหญ่
เป็นพิเศษ เพื่อให้ระบายน้ำได้ดีและที่สำคัญต้อง
คอยขุดลอกคูคลองบ่อยๆ ไม่เช่นนั้นคลองจะ  
ตื้นเขินเร็วมาก ประสิทธิภาพการระบายน้ำก็จะ
ลดลง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการจึงต้อง  
ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา 
 “ต้องยอมรับว่า แนวพระราชดำริที่พระองค์
พระราชทานให้นั้น เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่ง และใช้  
ได้ผลจริงๆ แต่พระองค์ท่านก็ไม่เคยเลยที่จะ  
ยึดความคิดของพระองค์เป็นที่ตั้ง ทรงพร้อม  
รับฟังความคิดเห็นของพวกเรา ซึ่งเห็นได้ว่า  
แนวพระราชดำริของพระองค์นั้ นสามารถ  
ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์ได้เสมอๆ 
 “สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการได้ถวายงานใกล้ชิด 
คือ แนวพระราชดำริในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่
พระองค์พระราชทานมานั้น แม้ว่าจะมุ่งไปที่  
เรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นหลัก เช่น เรื่องน้ำท่วม   
หากแต่พระองค์ก็ไม่ได้มองแค่เรื่องน้ำเพียง  
อย่างเดียว แต่ทรงมองเป็นภาพรวมทั้งระบบ
เชื่อมโยงกัน ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม 
ลักษณะภูมิศาสตร ์ ภูมิประเทศ หรือแม้แต่
ประวัติศาสตร์ ถ้าพื้นที่ไหนน้ำท่วมบ่อยๆ ก็จะ
ทรงศึกษาด้วยว่าสภาพภูมิประเทศเป็นอย่างไร 
ในอดีตเป็นอย่างไร เพื่อสืบค้นไปถึงต้นตอของ
ปัญหา พร้อมทั้งวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และ
ผลดี ผลเสียอย่างรอบด้าน 
 “อยา่งโครงการพฒันาพืน้ทีลุ่ม่นำ้ปากพนงัฯ 
นี้ ก็มีข้อเสียเปรียบอยู่เยอะ ไม่เหมือนโครงการ
ทางภาคกลางหรือภาคเหนือ เนื่องจากมีพื้นที่

นายจริย์ ตุลยานนท์ 
อดีตอธิบดีกรมชลประทาน 
กว่า ๓๐ ปี แห่งการได้ถวายงานสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
คือ ช่วงเวลาที่มีคุณค่ายิ่งในชีวิตการทำงาน... “อาจารย์จริย์” ไม่เพียงได้เรียนรู้ 
หลักการทรงงานจากแนวพระราชดำริ คำสอน หรือแม้แต่ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่าง  
แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่คุณจริย์ได้เรียนรู้ คือ การทำงานเพื่อความสุขของประชาชน  
และประโยชน์ของประเทศชาติ ตามรอยพระยุคลบาท 

น้อย อีกทั้งลักษณะภูมิประเทศก็ไม่เอื้ออำนวย 
ไม่สามารถสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ได้...  
แค่นั้นยังไม่พอ สิ่ งที่ทำให้ โครงการยิ่ งยาก  
ขึ้นไปอีก คือ เราต้องสร้างประตูระบายน้ำ	
และคลองระบายน้ำ	 ที่ทำหน้าที่ทั้งสองอย่าง	 
ในเวลาเดียว กล่าวคือ เมื่อฝนตกมากก็ต้องรีบ  
ระบายออก ขณะเดียวกัน เมื่อระบายออก  
จนถึงจุดที่เหมาะสมแล้วก็ต้องกักเก็บน้ำไว้ใช้  
ต่อไปด้วย อีกทั้งตำแหน่งที่จะก่อสร้างประตู
ระบายก็ต้องพิจารณาให้ดี จะไปสร้างชิดติด
ชายทะเลเลยก็ไม่ได้ ต้องห่างเข้ามาพอสมควร 
ทีนี้พอห่างเข้ามา ก็เกิดมีพื้นที่ท้ายน้ำขึ้นมาอีก 
ซึ่งเขาก็จำเป็นต้องใช้น้ำจืดเหมือนกัน เราก็ต้อง
ศึกษาหมดว่าบริเวณนั้นมีพื้นที่ เท่าไหร่ เขามี
อาชีพอะไร แล้วตอ้งการนำ้จดืเทา่ไหร ่ตอ้งศกึษา
อย่างละเอียด แล้วก็ต้องมาคิดต่อว่าจะหาวิธี  
ส่งน้ำจืดให้เขาใช้อย่างพอเพียงได้อย่างไร 
 “ส่วนข้อได้เปรียบของโครงการปากพนังฯ 
คือ เรื่องปริมาณน้ำฝน ที่มีอยู่ เยอะ เมื่อเรา
ระบายน้ำออกไป กย็งัโชคดมีฝีนตกลงมาชว่ยเตมิ
น้ำจืดอยู่ เรื่อยๆ พอให้เก็บไว้ใช้ประโยชน์ได้ 
พระองค์ท่านก็รับสั่ งกับพวกเราว่า เราควร  
เอาเรื่องที่ได้เปรียบมาใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วย 
 “ตลอดระยะเวลาที่มีโอกาสได้ถวายงาน
ใกล้ชิด	สิ่งที่สัมผัสได้เสมอ	คือ	พระองค์ท่าน
ทรงให้ความสำคัญกับประชาชนอย่างยิ่ง	 
ทรงเป็นห่วงความทุกข์ยากเดือดร้อนของ
ประชาชน	 และทรงมีความมุ่งมั่นอย่างมาก
ในการช่วยแก้ไขปัญหา... ซึ่งจะต้องทำทันที	
และจะต้องทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้	
เพราะพระองค์ท่านมีรับสั่งอยู่บ่อยครั้งว่า	
ความเดือดร้อนของประชาชนนั้น	เป็นเรื่องที่
เราจะรอช้าไม่ได้” 
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 “เมื่อก่อนที่นี่มีแต่ปัญหา ที่นาถูกทิ้งร้าง  
เ ต็มไปหมด ก่อนจะเริ่มมี โครงการ ราษฎร  
ก็ไม่ค่อยเห็นด้วย เขาไม่เชื่อว่าทำแล้วจะได้ผล 
ไม่เชื่อว่าประตูน้ำจะกั้นน้ำจืดกับน้ำเค็มได้  
 “ดังนั้น ก่อนที่เราจะเข้าไปดำเนินโครงการ
ใดๆ เราต้องรู้เขา รู้เรา เสียก่อน จะพูดจะคุย  
กับเขาต้องมีหลักการ มีเหตุผล ท่านองคมนตรี  
จุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ก็ได้กรุณาช่วย  
ชี้แนะว่าควรทำหนังสือชี้แจงข้อมูลโครงการ  
เป็นเล่มๆ ขึ้นมาเลย เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ  
ตรงกัน หน่วยราชการเองก็ต้องให้ข้อมูลไปใน
ทิศทางเดียวกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างพูด ประชาชน
จึงจะเชื่อถือ โครงการจึงจะสำเร็จได้  
 “ทางคณะกรรมการฯ ก็มาคิดร่วมกันว่า  
น่าจะมีการไปสอบถาม สำรวจความคิดเห็น
ประชาชนว่าเขาสงสัยอะไร อยากรู้อะไร ข้องใจ
อะไร แล้วรวบรวมทำเป็นข้อมูลไปตอบเขา  
ผมได้ขอให้กองทัพภาคที่ ๔ เป็นคนกลางไปช่วย
รวบรวมปัญหา ข้อสงสัยต่างๆ ที่ชาวบ้านต้องการ
ทราบ เพราะถ้ากรมชลฯ ลงไปเอง เขาจะไม่  
เชื่อถือ หาว่าเรามีผลประโยชน์... รวบรวมได้มา
เกือบ ๒๐๐ ข้อ แล้วก็นำมาจัดกลุ่มรวมกัน  
ทำเปน็คูม่อืคำถาม - คำตอบ ไดค้ณุสมพล พนัธุม์ณี
อดีตเลขาธิการ กปร. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ กปร.  
และคุณอรทัย วัฒนชัย จากกรมชลประทาน  

มาช่วยด้วย ส่วนใดที่เราตอบไม่ได้ ก็ไปขอความรู้
จากส่วนราชการที่มีความชำนาญในเรื่องนั้นๆ 
มาดำเนินการต่อไป รวบรวมได้ ๒๔ กลุ่มคำถาม 
เขียนได้เป็นเล่มๆ นับว่าประสบความสำเร็จ  
พอสมควร ประชาชนก็เริ่มฟังเรามากขึ้น เชื่อมั่น
เรามากขึน้ เริม่เขา้ใจโครงการ จนปจัจบุนัคูม่อืนัน้
ก็ยังนำมาใช้งานอยู่อย่างได้ผลยิ่ง 
 “ต้องบอกว่าโครงการนี้เกิดขึ้นและสำเร็จได้
ด้วยพระบารมีปกเกล้าฯ เพราะก่อนหน้าที่
โครงการจะเริ่ม กรมชลประทานก็ได้ทำโครงการ
เพื่อแก้ไขปัญหานี้มาเป็นระยะๆ แล้ว โดยทำเป็น
ประตูระบายน้ำตามลำคลองต่างๆ เช่น ประตู
บางจาก ประตูบางไทร ประตูสุขุม ประตู
เชียรใหญ่ ประตูคลองฆ้อง ประตูแพรกเมือง  
ทำมาก่อนผมจะเข้ารับราชการเสียอีก แต่ไม่
สามารถทำประตูใหญ่ปิดใกล้ๆ ปากแม่น้ำได้ 
ในหลวงท่านก็มีรับสั่งให้ก่อสร้างประตูระบายน้ำ
ปากพนังโดยห่างจากตัวอำเภอปากพนังไป
ประมาณ ๑ กิโลเมตร ขึ้นไปทางเหนือน้ำ 
 “ พ อ ด ำ เ นิ น โ ค ร ง ก า ร ไ ป ไ ด้ สั ก ร ะ ย ะ 
ประชาชนก็ค่อยๆ เชื่อถือมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะ
เริ่มเข้าใจและเห็นความตั้งใจของเจ้าหน้าที่  
จากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าไปช่วยเหลือพวกเขา 
ทั้งการสนับสนุนด้านงบประมาณ การส่งเสริม  
ให้ความรู้ทางวิชาการ 

 “รู้สึกภูมิใจมากที่ได้เข้ามาดูแลโครงการนี้
อย่างเต็มตัวตั้ งแต่ เริ่มแรก เหมือนเป็นการ  
ทำงานถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เป็นชิ้นสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการ เพราะ
พอก่อสร้างไปได้ประมาณร้อยละ ๘๐ ก็ได้  
ย้ายไปรับตำแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นอานิสงส์จาก  
ผลงานที่สร้างไว้ในโครงการ และถึงแม้จะยัง  
ไม่ เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์ เซ็นต์ แต่ก็ เชื่อว่า  
ต้องเสร็จทันน้อมเกล้าฯ ถวายในโอกาสที่
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ้ า อ ยู่ หั ว ท ร ง เ จ ริ ญ
พระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม 
ปี ๒๕๔๒ ตามเป้าหมายอย่างแน่นอน 
 “ตลอดระยะเวลาที่เข้ามาทำงาน ผมทำงาน
อย่างมีความสุข ปัญหา อุปสรรคที่ทำให้ท้อ  
ไม่มี เลย เพราะพอคิดว่า เป็นการทำถวาย
พระองค์ท่าน ก็มีกำลังใจขึ้นมาทันที เป็นงานที่
เริ่มทำตั้งแต่ศูนย์ ซึ่งหายาก เพราะงานอื่นๆ  
ส่วนมากจะเข้าไปรับผิดชอบงานที่คนอื่นริเริ่ม  
ไว้แล้ว เรียกว่าเห็นมาตั้งแต่แบเบาะ... ก่อนมี
โครงการเป็นยังไง ตอนทำโครงการเป็นยังไง  
และที่เกือบจะสำเร็จเป็นยังไง  
 “ผมคิดว่าเกิดมาชาติหนึ่ง	 มีโอกาสได้
ปฏิบัติราชการถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว	 ผมถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงสุด	 ทั้งแก่
ตัว เองและวงศ์ตระกูล จะหาโอกาสดีๆ	 
แบบนี้ยาก	 เป็นโครงการที่ผมประทับใจ	 
และภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตการรับราชการ	 
ตั้งแต่ปี	๒๕๐๙	จนเกษียณอายุ” 
 

นายกฤษฎา สุทธิพิศาล 
อดีตผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ(พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๔๑)
หนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสได้ร่วมบุกเบิกโครงการมาตั้งแต่ต้น  
และไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหามากมายที่ประดังเข้ามา  
เพราะเมื่อไร ที่คิดว่าเป็นการทำงาน “ถวาย” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ขวัญ กำลังใจ ก็เกิดขึ้นมาทันที และแม้จะไม่ได้อยู่ดูแลจนโครงการเสร็จสมบูรณ์  
หากแต่ผลงานที ่ได้กรุยทางไว้ ก็ช่วยคนรุ่นหลังๆ ให้สานต่องานได้อย่างราบรื่น สำเร็จ 
 

 “ช่วงที่มีงานพระราชพิธีจรด
พระนังคัลแรกนาขวัญ ทางกระทรวง
เกษตรฯ โดยท่านรองปลัดรุ่งเรือง 
อิศรางกูร ณ อยุธยา ก็ได้กรุณาให้นำ
พันธุ์ข้าวที่โปรยในท้องสนามหลวง  
ไปแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรในพื้นที่
ลุ่มน้ำปากพนัง เขาก็พอใจกันมาก  
นำไปหว่านในนาข้าว บางส่วนเขาก็แบ่งเก็บ  
ไว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล 
 “เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เริ่มกั้นน้ำไปได้  
สักระยะ ก็ เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลง เช่น 
เศรษฐกิจดีขึ้ น นาข้าวปลูกข้าวได้มากขึ้น  
แทบไม่มีนาร้างหลงเหลือ ประชาชนมีชีวิต  
ความเป็นอยู่ดีขึ้น แม้จะไม่ถึงกับร่ำรวย แต่ก็  
พอมี พอกิน ไม่ยากจนลงไปอีก มีอาชีพมั่นคง  
 “นอกจากในหลวง โครงการนี้ยังได้รับ  
พระเมตตาจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีด้ วย ทุกครั้ งที่ สมเด็จ  
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จแปร  
พระราชฐานไปประทับที่พระตำหนักทักษิณ  
ราชนิเวศน์ พระองค์ท่านจะเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยม
ราษฎรที่บ้านเนินธัมมังอยู่เสมอๆ หลังเสร็จสิ้น
พระราชภารกิจของพระองค์ พระองค์ท่านก็จะมี
รับสั่งให้ผมเข้าเฝ้าฯ เพื่อสอบถามว่าโครงการ  
มีปัญหาอะไร ติดขัดอย่างไรบ้าง ผมก็รายงานไป
ตามความเป็นจริ ง พระองค์ท่านก็ รับสั่ งว่ า  
ไม่ เป็ น ไร เดี๋ยวคืนนี้จะกลับไปพระตำหนัก
ทักษิณราชนิเวศน์ และจะไปถวายรายงาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 “สมเด็จพระเทพฯ ก็เคยเสด็จฯ ไปที่ประตู
ระบายน้ำตอนที่ยังไม่ได้เก็บน้ำ และเสด็จฯ  
ไปทรงรับมอบพิพิธภัณฑ์ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่กองทัพบก  
สร้างถวาย 
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นายปริญญา สัคคะนายก 
อดีตผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนา
พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๖)
ประสบการณ์กว่า ๓๐ ปี ในฐานะเจ้าหน้าที่ชลประทาน  
“ปริญญา” ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของลุ่มน้ำมาโดยตลอด นับตั้งแต่ 
ยุคที่เสื่อมโทรมถึงขีดสุด จนความหวังที่จะเห็นลุ่มน้ำกลับมาอุดมสมบูรณ์เริ่มริบหรี่  
จวบจนเมื่อโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้ามา  
สิ่งที่ปริญญาเคยคาดหวังจะได้เห็น ก็เริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นอีกครั้ง 
 

 “ก่อนหน้านี้ลุ่มน้ำปากพนังมีแต่ปัญหา  

ทั้งปัญหาเรื่องดิน เรื่องน้ำ และปัญหาความ  

ขัดแย้งระหว่างชาวบ้านที่ทำนาข้าวกับนากุ้ง  

ซึ่งนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ 

 “ จ น เ มื่ อ โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า พื้ น ที่ ลุ่ ม น้ ำ

ปากพนังฯ เกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบเมื่อ พ.ศ. 

๒๕๓๘ หลายหนว่ยงานไดเ้ขา้มาชว่ยกนัดแูล และ

รว่มกนัน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการแก้ไข

ปัญหา แรกๆ ชาวบ้านบางส่วนไม่ค่อยให้ความ

ร่วมมือเท่าไหร่ เราต้องเข้าไปให้ความรู้ สร้าง

ความเข้าใจ ฉายภาพให้ชาวบ้านเห็นว่าผลจาก

แนวพระราชดำรินี้จะช่วยเหลือชาวบ้านได้จริง   

เมื่อโครงการดำเนินไปจนเริ่มเกิดผลเป็นรูปธรรม 

สิง่ตา่งๆ ทีช่าวบา้นเคยกงัวล คลางแคลง ไมม่ัน่ใจ 

ก็เริ่มปรากฏชัดว่า การเดินตามรอยพระราชดำริ

นั้นถูกต้องแล้ว ประชาชนที่ต้องการน้ำจืดก็มี  

นำ้จดืใชใ้นพืน้ทีอ่ยา่งเพยีงพอ ความอดุมสมบรูณ์

ในพื้นที่เริ่มกลับคืนมา 

 “ส่วนปัญหาน้ำเค็ม มีการจัดแบ่งพื้นที่  

ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม น้ำกร่อย ได้อย่าง

เหมาะสม รวมทั้งยังมีการช่วยแก้ปัญหาเรื่อง  

น้ำเสียจากบ่อเลี้ยงกุ้ง ป้องกันการเกิดโรคระบาด 

ปัจจุบันผู้เลี้ยงกุ้งมีการรวมกลุ่มตั้งเป็นสหกรณ์

เพื่อช่วยกันเป็นหูเป็นตา และดูแลกันและกัน

อย่างเข้มแข็ง 

 “ น อ ก จ า ก นี้ ยั ง มี ก า ร จั ด เ ว ที ใ ห้ ก ลุ่ ม

เกษตรกรผู้ ใช้น้ ำจืดและน้ำ เค็มได้หันหน้า  

เข้าหากัน ปรึกษาหารือกัน เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน

ในการบริหารจัดการการเปิด - ปิดประตู หรือ  

ปรับระดับบานประตูให้สอดคล้องกับความ

ต้องการน้ำในแต่ละช่วงเวลา เพื่อไม่ให้เกิด  

ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ ทำให้เกิด

ทางออกที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน 

 “ประกอบกับเราได้รับความร่วมมือจาก  

ชาวบ้านที่เป็นปราชญ์ท้องถิ่น ที่น้อมนำหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตร  

ทฤษฎีใหม่มาใช้ มาร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้  

ทั้งจากหน่วยงานราชการ ผนวกกับภูมิปัญญา  

ท้องถิ่น มีหน่วยราชการเข้าไปช่วยเสริมความ  

เข้มแข็งในแต่ละเรื่อง ในแต่ละกลุ่มเรียนรู้  

เพื่อให้เขายืนหยัดได้ด้วยตนเอง มีการรวมกลุ่ม

กันเป็นสหกรณ์ จนเกิดมีผลผลิตที่สมบูรณ์  

ในพื้นที่ ทั้งการบริโภคในชุมชนไปจนถึงการ  

ส่งออกผลผลิตไปขายยังต่างประเทศ ซึ่งกลุ่ม

เหล่านี้มีความแข็งแกร่งมากพอที่จะไปถ่ายทอด

ความรู้ให้แก่กลุ่มที่ยังอ่อนแอกว่าได้ คนเหล่านี้  

มีความอุตสาหะพยายามอย่างมาก และเป็น  

แรงบันดาลใจให้เกษตรกรคนอื่นๆ นำไปปรับใช้  

ในการประกอบอาชีพ 

 “ผมเห็นความเปลี่ยนแปลงของลุ่มน้ำ

ปากพนังมาตลอดระยะเวลากว่า ๓๐ ปี ตั้งแต่

ก่อนที่โครงการจะเกิด และภูมิใจมากที่เห็น  

การพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ แม้ระยะแรกๆ 

จะประสบความยากลำบากในการตอ่สูก้บัความคดิ 

ความขัดแย้งของคนในพื้นที่ จนหลายครั้งเกิด

ความท้อแท้ แต่เราก็ต้องมานะบากบั่นต่อสู้ต่อไป 

เพราะเชื่อว่าผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจะต้องหอมหวาน 

คุ้มค่ากับที่รอคอยแน่นอน… 

	 “แล้วผลสำเร็จที่หอมหวานก็ทยอย	 

เกิดขึ้นจริง	 เมื่อชาวบ้านค่อยๆ	 ปรับตัว	 

มีรายได้เพิ่มขึ้นๆ	 ความเสียหายของผลผลิต

จากนำ้ทว่ม	หรอืจากภยัแลง้เริม่คอ่ยๆ	ลดลง

ไม่มีน้ำเสียจากพื้นที่พรุซึ่งทำให้ปลาตายมาก

เหมอืนเมือ่กอ่น	สรา้งประโยชนส์ขุสูป่ระชาชน

กว่า	 ๖	 แสนคนที่อยู่อาศัยและทำมาหากิน	 

ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง”	

เหล่าเกษตรกร สมาชิกศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แสดงผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากผลผลิตทางการเกษตรซึ่งผลิตขึ้นเองจากน้ำพักน้ำแรง ด้วยความภาคภูมิใจ 
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นายกมล อาศิรเมธี  
หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้และระบบนิเวศป่าพรุ
ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พื้นที่ที่๒จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สิ่งที่ “กมล” ยึดถือเป็นหลักใหญ่ในการปฏิบัติหน้าที่ คือ การดูแลรักษาป่า  
ควบคู่ไปพร้อมกับการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน ด้วยเชื่อว่าเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพยิ่ง 
เพราะไม่เพียงได้ป่ากลับคืนมา แต่ประชาชนยังสามารถอยู่รอดได้ มีอาหาร มีอาชีพ และมีป่า 
และแม้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ อาจจะยังไม่เห็นผลสำเร็จทันตา  
แต่ กมล ก็เชื่อว่าเป็นแนวทางที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน  
เพราะมาจากความร่วมมือร่วมใจของประชาชนเอง 
 

 “ป่าพรุควนเคร็งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ ที่มีความ

หลากหลายทางชีวภาพมาก แต่ภายหลังเกิด  

ไฟป่าบ่อย เนื่องจากระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง 

ทำให้ป่าแห้งและเกิดไฟป่าได้ง่าย รวมทั้ ง  

การกระทำของมนุษย์ที่ชอบบุกรุกทำลายป่า  

หรือประมาทจนทำให้ไฟลุกไหม้ป่า จึงต้องมีการ

เพือ่ใหค้วามรูแ้ละปลกูสรา้งจติสำนกึใหป้ระชาชน 

เหน็ความสำคญัของการอนรุกัษแ์ละฟืน้ฟปูา่ตอ่ไป 

 “นอกจากการอนุรักษ์ป่าควบคู่ไปกับการ

พัฒนาอาชีพแล้ว ทางโครงการฯ ยังได้สร้าง

ค ว า ม ชั ด เ จ น ร ะ ห ว่ า ง พื้ น ที่ ป่ า แ ล ะ พื้ น ที่ ที่

ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ จากเดิมที่เคยบุกรุก

เข้าไปหาของป่า ตัดไม้ ล่าสัตว์กันได้อย่าง

ง่ายดาย ทางโครงการได้ขุดคลองรอบป่าพรุ  

เพื่อให้บุกรุกเข้าป่ายากขึ้น ซึ่งคลองนี้นอกจาก  

จะช่วยแบ่งแยกพื้นที่ให้ชัดเจนแล้ว ยังเป็นคลอง

ส่งน้ำ นำน้ำเข้าสู่ป่าพรุในช่วงหน้าแล้ง ป้องกัน

ไฟป่าตามธรรมชาติ นอกจากนี้ ชาวบ้านยัง

สามารถใช้ประโยชน์จากคลองเป็นที่ขยายพันธุ์

สัตว์น้ำได้อีกด้วย 

 “แม้การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากร	 

ธรรมชาติทั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำและในพื้นที	่ 

ป่าพร	ุ จะมีผลกระทบต่อการทำมาหากิน	 

ของชาวบ้านอยู่บ้าง	 แต่ก็ได้รับความร่วมมือ	 

เปน็อยา่งด ี เพราะพวกเขารูว้า่การรกัษาปา่นัน้	

สำคญัตอ่การรกัษา	 “นำ้”	 ในพืน้ทีลุ่ม่นำ้ปากพนงั 

ซึง่สำคญัตอ่การดำรงชวีติของพวกเขาเพยีงใด” 

 

อาสาสมคัรพทิกัษป์า่ (รสทป.) ภายใตก้ารสนบัสนนุ

จากมณฑลทหารราบที ่ ๔๑ โดยจะเลือกคนใน

พื้นที่ เพราะรู้จักพื้นที่ดี สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้

อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย ซึ่งล้วนเป็นการแก้

ปัญหาที่สาเหตุ ทั้ ง เรื่ องความไม่รู้ เกี่ ยวกับ

ธรรมชาติของป่า ความรู้ เท่าไม่ถึงการณ์ของ

ประชาชน นอกจากนี้ ยังช่วยปลูกสร้างจิตสำนึก

ให้ประชาชนเกิดความรักและหวงแหนป่า  

 “ น อ ก จ า ก ก า ร ส ร้ า ง ส ม ดุ ล ท า ง นิ เ ว ศ  

การสร้างอาชีพก็เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งของศูนย์

ด้วย โดยทางศูนย์ได้ส่งเสริมให้มีการเพาะพันธุ์

ปลาดุกใน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก

มหาวิทยาลัยทักษิณมาบรรยายให้ความรู้แก่  

ชาวบ้านและนำลูกปลามาให้ ขณะนี้เพาะพันธุ์

ได้ ๓ รุ่นแล้ว 

 “ปลาดุกที่เลือกเพาะ ส่วนใหญ่เป็นปลาดุก

ลำพัน ซึ่งเป็นสายพันธุ์พิเศษ มีเฉพาะในบริเวณ

ป่าพรุเท่านั้น และมีราคาสูงกว่าปลาดุกทั่วไป 

ราคากิโลกรัมละประมาณ ๒๐๐ บาท ส่วน  

ปลาดุกทั่วไปกิโลกรัมละประมาณ ๑๐๐ บาท 

หลังจากเพาะพันธุ์เสร็จ จึงแจกจ่ายให้ชาวบ้าน

นำไปทดลองเพาะพันธุ์ต่อ  

 “นอกจากนี้ ทางศูนย์ยังได้ทำการเพาะพันธุ์

กล้าไม้ที่เคยมีในป่าพรุเดิม เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ

และความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ไม้ป่าพรุ 

ไม้เปรี้ยว ไม้แพร กระจูด ซึ่งไม่เพียงช่วยเพิ่ม

ปริมาณป่าไม้ แต่ยังช่วยเสริมรายได้ให้ชาวบ้าน

ทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วย  

 “หลังจากเพาะพันธุ์กล้าไม้เป็นตัวอย่างแล้ว 

ในทุกปีๆ ช่วงเทศกาลหรือวันสำคัญ เช่นวันที่ ๑๒ 

สิงหาคม ก็ได้มีการรณรงค์จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 

เมือ่เรว็ๆ นีม้กีารจดันทิรรศการนำ้พระทยัหลัง่รนิ 

ลุ่มน้ำปากพนังร่มเย็น	ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ดูแลอย่างเข้มงวด จนเกิดเป็นโครงการพัฒนาป่า

และระบบนิเวศป่าพรุลุ่มน้ำปากพนังขึ้น 

 “ในการดูแลและป้องกันไฟป่านั้น เราได้

เปิดให้ชุมชนได้มีส่ วนร่ วม ด้วยการอบรม  

ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไฟป่า อบรมอาสา

สมัครดับไฟป่าตามโครงการจัดอบรมราษฎร

ปลาดุกลำพัน ซึ่งเป็นสายพันธุ์พิเศษ พบเฉพาะในบริเวณป่าพรุเท่านั้น  
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บทเรียนจากความอดอยาก แร้นแค้นมานานนับสิบๆ ปี  
ทำให้ชาวปากพนังส่วนใหญ่เริ่มท้อแท้และสิ้นหวัง  

หนำซ้ำ ยังเต็มไปด้วยความขัดแย้งจากการแย่งชิงทรัพยากรน้ำที่มีอย่างขาดแคลน  
ก่อนที่โครงการพัฒนาจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม หลายๆ คนในพื้นที่ 

เริ่มคิดขายที่ดิน และออกจากพื้นที่ไปทำมาหากินที่อื่นเหมือนคนปากพนังรุ่นก่อนๆ  
แม้แต่เจ้าหน้าที่รัฐเองก็เริ่มท้อแท้ แต่ด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธา 

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทุกฝ่ายจึงพร้อมใจกันยืนหยัด ต่อสู้  
ร่วมพลิกฟื้นผืนดินที่เคยอุดมสมบูรณ์  

ให้กลับมาเป็นแผ่นดินทองที่ยิ่งอุดมสมบูรณ์ขึ้นอีกครั้ง 

 เมื่อเกิดแนวคันแบ่งเขตพื้นที่การใช้น้ำจืด

และน้ำเค็มอย่างชัดเจนในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง 

สิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือ การส่งผลกระทบต่อ

การประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ ซึ่งจำเป็นต้อง

ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับทรัพยากรน้ำที่มีอยู่ 

ซึ่งการกำหนดแนวคันแบ่งเขตการใช้ประโยชน์

น้ำสำหรับทำการเกษตรที่แตกต่างกันนั้น กำหนด

โดยราษฎรในพื้นที่เอง โดยผู้ที่มีพื้นที่อยู่ในเขต

การใช้น้ ำประเภทใด ต้องปรับเปลี่ ยนการ

ประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับการใช้น้ ำ  

ในพื้นที่นั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เขต	 

น้ำจืด เนื่องจากคนในพื้นที่บางส่วนได้เปลี่ยน

อาชีพมาเป็นการเลี้ยงกุ้งกุลาดำซึ่งใช้น้ำเค็ม  

ตามสภาพน้ำธรรมชาติที่ เปลี่ ยนแปลงไป 

เกษตรกรกลุ่มนี้จึงได้รับผลกระทบอย่างหนัก 

ต้องปรับเปลี่ยนอาชีพไปทำการเกษตรด้านอื่น  

ที่ใช้น้ำจืดแทน เช่น การทำนา การทำสวน  

การทำ เกษตรผสมผสาน เลี้ ย งปลา หรื อ  

เปลี่ยนไปเลี้ยงกุ้งขาวน้ำจืด 

 ส่วนในพื้นที่เขตน้ำเค็ม ได้มีการพัฒนา  

การประมงที่เน้นการส่งเสริมระบบชลประทาน  

น้ำเค็ม การฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ และแหล่งน้ำ

ตามธรรมชาติ ตลอดจนสนับสนุนให้เพาะเลี้ยง

สัตว์น้ำในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นเรื่อง  

การบำบัดน้ำเสียจากบ่อเลี้ยงกุ้ง โดยดำเนินการ

ระบายน้ำจากบ่อเลี้ยงกุ้งมายังบ่อพักซึ่งบำบัด

โดยวิธี ธรรมชาติ และดำเนินการตรวจวัด

คุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบใดๆ ก่อนระบายออกสู่ชายฝั่งทะเล  

หรือหมุนเวียนไปใช้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งต่อไป 

 จากความร่วมมือร่วมใจของคนในพื้นที่ 

และการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

ทั้ งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง

มหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวง

ศึกษาธิการ ฯลฯ ที่ช่วยสนับสนุนทั้งด้านเงินทุน 

ดา้นวชิาการ ตลอดจนองคค์วามรูต้า่งๆ เพือ่สง่เสรมิ

การเกษตรอย่างรอบด้าน และพัฒนาอาชีพใหม่

ให้แก่ เกษตรกรที่ เลิก เลี้ ยงกุ้ ง ในเขตน้ำจืด  

อย่างต่อเนื่อง ทั้งการทำนา การปลูกปาล์ม  

ก า ร เ ลี้ ย ง ป ล า แ ล ะ เ ลี้ ย ง กุ้ ง น้ ำ จื ด ท ำ ใ ห้  

ชาวปากพนังสามารถประกอบอาชีพ มีรายได้  

ลดการเป็นหนี้ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

 พวกเขาเหล่านี้	 คือ	 ตัวแทนเกษตรกร	 

ที่มาร่วมบอกเล่าประสบการณ์ในการต่อสู้	

ฟันฝ่า	 จนสามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ได้ในที่สุด	

 

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่เขตน้ำเค็ม 

การเลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำปากพนัง 
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นายไมตรี สกุณา 
เกษตรกรแนวผสมผสาน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ตำบลปากแพรกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช 

จากความล้มเหลวในการทำนากุ้ง  
จนมีหนี้สินล้นพ้นตัว แต่ด้วยศรัทธา 
และความเชื่อมั่นในแนวทางที่ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ได้พระราชทานไว้ 
“ไมตรี” จึงตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพ  
พลิกผืนนากุ้งที่เสื่อมโทรม  
มาเป็นบ่อเลี้ยงปลาขนาด ๓ ไร่ 
พร้อมปลูกผักรอบบ่อ 
เป็นรายได้เสริม ทั้งยังใช้ชีวิต 
ด้วยความประหยัด อดออม  
ตามรอย “เศรษฐกิจพอเพียง”  
จนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น  
มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น  
สามารถชำระหนี้สินได้ และมีที่ดิน 
เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น ๑๐ กว่าไร่ 
  “ในช่วงที่การเลี้ยงกุ้ ง เฟื่องฟ ู 

ผมก็ได้หันมาเลี้ยงกุ้ งกุลาดำตาม

กระแส เพราะได้ผลตอบแทนสูง  

แต่สุดท้ายก็ไปไม่ถึงฝัน ต้องประสบ

ปัญหาโรคระบาดในกุ้งจนเป็นหนี้ 

ขาดทุนเป็นล้านๆ  

 “เมื่อโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ

ปากพนังฯ เข้ามา พื้นที่หมู่ ๓ ตำบล

ปากแพรกของผมอยู่ในเขตพื้นที่น้ำจืด 

ผมก็ดูแล้วว่าโครงการนี้น่าจะพอ  

ช่วยผมได้ และก็คิดแล้วว่าการเลี้ยงกุ้งน่าจะ  

ไปไม่รอด ผมจึงหันมาประกอบอาชีพตามการ

แนะแนวของโครงการ โดยเลือกเลี้ยง “ปลานิล” 

ซึ่ ง เป็นปลาที่พ่อหลวงทรงส่ง เสริมให้ เลี้ ยง  

ช่วง ๔ - ๕ เดือนแรกที่เลี้ยงก็พอมีกำไรอยู่บ้าง

ตกประมาณกโิลกรมัละ ๒๘ บาท แม้จะไม่มาก

เท่าไหร่ แต่ก็พออยู่ ได้ ต่อมาผมได้ทดลอง  

ปลูกผักรอบบ่อเลี้ยงปลาด้วย เช่น พริก มะเขือ 

และมะนาว เพื่อเป็นรายได้เสริมอีกทาง และ  

เลิกเลี้ยงกุ้งกุลาดำไปเลย แต่ยังเลี้ยงกุ้งขาว  

อ ยู่ บ้ า ง จ น ใ น ที่ สุ ด ก็ เ ลิ ก เ ลี้ ย ง กุ้ ง ทั้ ง ห ม ด  

แล้วหันมาเลี้ยงแค่ปลาและปลูกผักตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผมเชื่อว่าจะช่วยให้ผม

สามารถอยู่ได้ ปลดหนี้สินได้ 

 “ช่วงแรกที่ขาดทุนใหม่ๆ ก็คิดจะเปลี่ยน

อาชีพ เปลี่ยนที่ทำมาหากิน คิดจะขายที่เหมือน

คนอื่นเขาทำกัน เพื่อเอาเงินไปปลดหนี้ แต่พอมา

คิดอีกที ทดลองก่อนก็คงไม่เสียหาย โครงการ

ของพ่อหลวงน่าจะเป็นความหวังและเป็น

ทางออกให้ผมได้ ผมจึงตัดสินใจว่าจะลองเดิน

ตามแนวทางของท่านสักพักหนึ่งก่อน แล้วค่อย

ตดัสนิใจอกีทวีา่จะทำอยา่งไรตอ่ไป พอทดลองแลว้  

ได้ผลดีก็เริ่มมีกำลังใจมากขึ้น ตั้งแต่นั้นมาผมก็

ยึดวิธีของพ่อหลวงมาโดยตลอด ข้าวก็ปลูก  

กินเอง ปลาก็ไม่ต้องซื้อ ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ผม

ได้เยอะ ประหยัดต้นทุนไปได้มาก ปีเดียวก็เริ่ม

เห็นผลชัดเจน  

 “การเลี้ยงกุ้งสร้างภาระหนี้สินให้ผมเยอะ 

พอหันมาเลี้ยงปลาและปลูกผักก็มีรายได้วันละ

พันกว่าบาท มีเงินออมเก็บไว้ให้ลูกเรียนหนังสือ 

ซึ่งผมคิดว่าผมมาถูกทางแล้ว ผมเริ่มอยู่ได้แล้ว 

เริ่มมีฐานะดีขึ้น ปี ๒๕๕๖ นี้ ผมมีรายได้จากการ

เลี้ยงปลาเกือบ ๒๐๐,๐๐๐ บาท รายได้จากการ

ปลูกผัก ๖๐,๐๐๐ – ๗๐,๐๐๐ บาท ส่วนเรื่อง  

หนี้สินที่ เคยมี ก็สามารถปลดหนี้ ไปได้ เยอะ  

จนแทบไม่น่าเชื่อ ตอนนี้มีคนมาศึกษาดูงานที่

สวนของผมเยอะมาก ทั้งนักเรียน นักศึกษา และ

กลุ่มยุวเกษตรกร ผมก็ให้คำแนะนำตามแนวทาง

ที่ได้เรียนรู้มา 

 “ผมได้นำแนวทางของพ่อหลวงมาสอนลูก

ด้วย ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ จะพาลูกๆ ไปช่วย

ทำสวน เก็บผัก โดยให้ค่าจ้างเก็บเป็นกิโลกรัม 

เพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้ที่จะทำงานไปพร้อมๆ กับ

เรียนรู้ที่จะออมเงิน เงินที่ได้จากการทำงานของ

พวกเขา จะทำใหพ้วกเขารูส้กึภมูใิจ ซึง่เงนิสว่นหนึง่

ผมก็จะสอนให้พวกเขาออมไว้ใช้เพื่ออนาคต 

 “อยากฝากถึงเยาวชน คนหนุ่มคนสาว  

ชาวปากพนังที่ช่วงหลังพากันมุ่งหน้าสู่เมืองหลวง 

บ้างก็ย้ายถิ่นฐานกันไปหมด อยากชักชวนให้

พวกเขากลับมาอยู่บ้านของเรา เดี๋ยวนี้ เรามี

แนวทางที่ทำได้จริ งและเห็นผลสำเร็จ เป็น  

รูปธรรมแล้ว โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังของ

พ่อหลวง ช่วยให้เราสร้างหลักปักฐานได้ ยืนหยัด

ได้ด้วยลำแข้งของเราเอง ไม่ต้องไปลำบากเป็น

ลูกจ้างในเมืองหลวง รายได้เป็นหมื่นๆ ก็ไม่พอใช้   

อยู่แบบนี้ ๗ - ๘ พันก็อยู่ได้ แถมมีเงินเหลือเก็บ

อีกด้วย 

	 “ถ้ามีโอกาส	 ผมอยากบอกพ่อหลวงว่า	

ผมได้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของท่าน	 

มาใช้แล้วครับ	 และแนวทางของพระองค์	 

ก็ช่วยให้ผมมีชีวิตที่ดีขึ้นได้จริงๆ	 ถึงตอนนี	้ 

ผมคิดว่าผมทำสำเร็จแล้วนะครับ	 อาจจะยัง

ไม่ทั้งหมด	 แต่ก็มาเกินครึ่งแล้ว	 อีก	 ๒	 ปี	 

ข้างหน้า	 ผมจะทำให้สำเร็จเต็มร้อย	 ต้อง

ขอบคุณเศรษฐกิจพอเพียงที่ช่วยให้ผม	 

ได้ลืมตาอ้าปาก	 หนี้สินก็ค่อยๆ	 หมดไป	

อนาคตก็มั่นคงขึ้นเรื่อยๆ ผมสัญญาว่า	 

จะมุง่มัน่	ดำเนนิตามรอยเทา้พอ่สืบต่อไป” 
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นายมาโนช ดวงดี 
ประธานกลุ่มเลี้ยงปลากะพงขาวบ้านท้องโกงกาง
อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
แม้ “มาโนช” จะเป็นหนึ่งในเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปิด - ปิด 
ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ จนเกือบทำให้ประกอบอาชีพประมงต่อไปไม่ได้ 
แต่ด้วยความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ และใจนักสู้ ที่ไม่ย่อท้อของมาโนชเอง  
เหนืออื่นใด คือ พระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือ ทำให้วิกฤตครั้งนั้น กลับพลิกเป็นโอกาส  
และพลิกชีวิตมาโนชใหม่ ให้มีรายได้ และอาชีพที่มั่นคงจวบจนปัจจุบัน 
 

 “ช่วงแรกๆ ผมก็จับปลาตามธรรมชาติ  

จน พ.ศ. ๒๕๑๘ ภาครัฐเข้ามาสร้างประตูกั้นน้ำ

ในลำคลองสาขา กั้นน้ำจืดกับน้ำเค็ม ทำให้น้ำ  

ที่ เ ค ย ไ ห ล เ ชี่ ย ว ก ล า ย เ ป็ น น้ ำ นิ่ ง กุ้ ง ป ล า  

ก็ไม่เข้าไปอาศัย ไม่เข้าไปวางไข่ เริ่มมีปัญหามา

ตั้งแต่ตอนนั้น ต่อมา พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อมีการ

สร้ า งประตู ร ะบายน้ ำอุ ทกวิภาชประสิทธิ  

ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ช่วงฤดูมรสุม  

ลมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดพาตะกอนเข้ามา 

พอน้ำในแม่น้ำปากพนังเป็นน้ำนิ่ง ก็ไม่สามารถ

พัดพาตะกอนออกไปได้ ทำให้อ่าวปากพนัง  

ตื้นเขิน กุ้งปลาไม่เข้า กลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน

อยา่งเราจงึลำบากมาก ตอ้งออกไปหาปลาไกลขึน้ 

และยังต้องไปแย่งพื้นที่ทำกินของหมู่บ้านอื่น 

 “พอทางโครงการพฒันาพืน้ทีลุ่ม่นำ้ปากพนงัฯ 

ทราบถึงความเดือดร้อนนี้จึงได้จัดทำโครงการ

กระชงัปลากะพงขาว เพือ่แกป้ญัหาใหเ้ราสามารถ

ทำประมงต่อไปได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาปลาใน

ธรรมชาต ิอาศยัแคน่ำ้จากประตรูะบายนำ้ กท็ำให้

เราสามารถเลีย้งปลากะพงขาย สรา้งรายไดอ้ย่าง

ต่อเนื่องตลอดปี 

 “ช่วง ๗ ปีแรกที่เลี้ยงก็ได้ผลดี เนื่องจาก

ตะกอนในแมน่ำ้ยงัมไีมม่าก แตพ่อมาถงึประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๔๙ เริ่มมีปัญหา เนื่องจาก

ตะกอนดินบริเวณนั้นมากขึ้นๆ พอเปิดประตู

ระบายน้ำยิ่งทำให้ดินคลุ้ง และเกิดเป็นแก๊ส

แอมโมเนียหรือแก๊สไข่เน่าพัดมาพร้อมกับน้ำ

ทำให้ปลาขาดออกซิเจนตายไปเป็นจำนวนมาก 

 “ผมในฐานะประธานกลุ่มจึงแจ้งไปยัง

ประมงอำเภอ ขอความช่วยเหลือให้เราสามารถ

ทำประมงต่อไปได้ ซึ่งทางภาครัฐก็ให้ความ  

ช่วยเหลือเป็นอย่างดีและได้รับพระกรุณาจาก

สมเด็จพระเทพฯ ให้ทำโครงการกระชังปลา

เคลื่อนที่ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยทาง

โครงการได้สนับสนุนอุปกรณ์เป็นถุงกระชัง  

อาศัยแรงน้ำไหลในช่วงน้ำลงเป็นตัวช่วยลาก

กระชังจากบริเวณชุมชนบ้านท้องโกงกางออกไป

สู่ ปากอ่ าว ไปอยู่ กลางอ่ าวปากพนั ง เป็น  

ระยะทางประมาณ ๘ กิโลเมตร และอาศัยช่วง  

น้ำขึ้นในการลากกระชังกลับเข้ามาในพื้นที่ชุมชน 

 “ด้วยวิธีนี้ เพียงรอบเดียวก็เห็นถึงความ

สำเร็จ เราสามารถเลี้ยงปลากะพงได้ถึง ๓ - ๔ รุ่น

ต่อปี ได้น้ำหนักถึงประมาณตัวละ ๒ - ๓ กิโลกรัม 

โดยจะมีพ่อค้าแม่ค้าเข้ามารับซื้อถึงในชุมชน  

เลยทีเดียว 

 “แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มเกษตรกรของเรา  

ยังคงประสบปัญหาด้านราคาปลากะพงตกต่ำ  

ไม่สามารถกำหนดราคาเองได้ ผมจึงรวบรวม

กลุ่มเพื่อนเกษตรกรจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกร  

ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำและแปรรูปอาหารทะเลตามแนว

พระราชดำริ เพื่อหาทางลดรายจ่าย เพิ่มรายได้  

ที่กำลังทำกันอยู่ในปัจจุบัน คือ การวิจัยเรื่อง

อาหารปลาเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยใช้วัตถุดิบ

จากพืช เช่น หญ้าเนเปียร์มาผสมกับเนื้อปลา  

ซึ่งมาจากปลาตัวเล็กๆ ที่ เหลือจากการขาย  

หรือหัวปลาที่พ่อค้าแม่ค้าตัดทิ้ง เราก็นำเศษๆ 

เหล่านี้มาผสมแล้วอัดเป็นอาหารเม็ด ซึ่งจะช่วย

ลดรายจ่ายได้มากกว่าการให้อาหารเป็นปลาสด

เพียงอย่างเดียว ทั้งยังเป็นการลดขยะ และใช้

ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ตามหลักเศรษฐกิจ  

พอเพียงของในหลวง 

 “ ผ ล จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ห า ค ว า ม รู้ อ ย่ า ง  

ไม่หยุดนิ่ง ทำให้ตอนนี้ชีวิตความเป็นอยู่ของผม 

และเพื่อนเกษตรกรดีขึ้นมาก มีอาชีพที่มั่นคง  

มรีายไดป้ระมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาทตอ่ป ีจากทีเ่คย

อยู่บ้านหลังคามุงจาก น้ำท่วมบ้างไม่ท่วมบ้าง

ตอนนี้กลายเป็นบ้านหลังคามุงกระเบื้องแข็งแรง

นำ้ทว่มไมถ่งึ สามารถสง่เสยีลกูๆ ใหเ้รยีนหนงัสอื

ได้โดยไม่ลำบาก 

 “สิ่งที่ผมและพวกชาวบ้านดีใจที่สุด	 คือ	

โครงการพระราชดำริ	 มองเห็นความสำคัญ

ของคนท้ายประตูอย่างพวกเรา	 พวกเราจึง

พยายามให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่	 เพื่อปรึกษาหารือและ

ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้

โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่ายสมดัง

พระประสงค์”	

 

ปลากะพงขาว 
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นายธนพล นาพนัง 
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวบ้านเนินธัมมังตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
อำเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
แม้อาชีพทำนา จะไม่เคยทำให้ “ธนพล” ร่ำรวยขึ้นมาได้ ด้วยปัญหาเรื่องน้ำที่สะสมมาเนิ่นนาน 
จนเพื่อนชาวนาหลายคนล้มเลิกเปลี่ยนอาชีพไป แต่เมื่อโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดขึ้น ทำให้มีน้ำจืดเพียงพอต่อการทำนา  
พร้อมกับความช่วยเหลือด้านความรู้และเทคโนโลยีจากหน่วยงานต่างๆ  
ธนพลจึงตัดสินใจที่จะยืนหยัด ต่อสู้ เป็นกระดูกสันหลังของชาติต่อไปด้วยใจรัก  
พร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำนาแบบเดิมๆ ที่เคยทำ มาเป็นการทำนาอินทรีย์ 
  
 

 “ในพืน้ทีบ่า้นเนนิธมัมงันี ้ สมยักอ่นทำนากนั

ไดป้ลีะครัง้ แตเ่นือ่งจากประสบปญัหาเรือ่ง “นำ้” 

ชาวบ้านบางส่วนจึงท้อและเลิกไป เพราะมองว่า 

การทำนานั้นต้นทุนสูง แต่ผลผลิตต่ำ ซ้ำแรงงาน  

ก็ไม่ค่อยม ี จนเมื่อพระราชินีท่านเสด็จฯ มาเยี่ยม

ราษฎรทีน่ีเ่มือ่ป ี๒๕๓๖ และไดร้บัสัง่ใหห้นว่ยงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งเขา้มาชว่ยเหลอืชาวบา้นใหม้อีาชพีเสรมิ

โดยยังทำนาเป็นอาชีพหลักได้ ผมและเพื่อน

เกษตรกรจึงเริ่มมองเห็นความหวังในการอยู่รอด

อกีครัง้  

 “โดยเฉพาะเมื่อผนวกกับพระเมตตาของ

ในหลวงที่ให้ก่อสร้างประตูระบายน้ำปากพนัง   

ซึ่ งทำให้ เรามีน้ำจืดไว้ใช้สำหรับการเกษตร  

พื้นที่นากว่า ๓๐๐ ไร่ของพวกเราก็ได้รับการ  

ดูแล แก้ไข ปรับสภาพ นอกจากนี้ ยังได้รับความ  

ช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง  ๆ ซึ่งทราบปัญหา  

ของเกษตรกรในพื้นที่ว่าส่วนใหญ่ยังขาดความรู ้

ความเข้าใจที่ถูกต้องในการทำนา จึงได้จัดให้ไป

ศกึษาดงูานเรือ่งการทำนาอยา่งถกูวธิเีพือ่ลดตน้ทนุ

และเพิม่ผลผลติ ทำใหเ้ราฟืน้ฟกูารปลกูขา้วขึน้มา

ใหม่ได้สำเร็จ จากนั้นเราก็ได้สร้างแปลงนาสาธิต

สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ในพื้นที ่ และคัดเลือก

เกษตรกรที่ต้องการเรียนรู้วิธีทำนาอย่างถูกวิธีมา

ครั้งละ ๕ คน ในปีแรกเรียนรู้เรื่องการจัดการ  

นาอินทรีย์ ซึ่งเป็นระบบการผลิตข้าวที่ไม่ใช ้ 

สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิด และผลิตแบบ

พึ่งพาธรรมชาต ิ ซึ่งนอกจากจะทำให้ได้ข้าวที่มี

คุณภาพสูงและปลอดจากสารพิษแล้ว ยังช่วย

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการพัฒนา  

การเกษตรแบบยัง่ยนือกีดว้ย 

 “ช่วงแรกเราก็คิดกันว่าถา้ทำแบบนีจ้ะทำให้

ไดผ้ลผลติสงูนา่พอใจ เพราะเนน้ธรรมชาตเิปน็หลกั 

แต่พอทำจริงพบว่า ระบบนาอินทรีย์ให้ผลผลิต  

น้อยกว่า แต่กลับขายได้ราคาพอๆ กับข้าวจาก

นาที่ใช้สารเคมี เนื่องจากยังไม่มีตลาดที่รองรับ

ขา้วอนิทรยีโ์ดยเฉพาะ หลงัจากนัน้ เราจงึไดร้ว่มกนั

คิดแก้ปัญหาว่าจะต้องเลือกข้าวพันธุ์ดีมาปลูก 

เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ราคาดีขึ้น เช่น ข้าวหอมปทุม 

ขา้วหอมนลิ ขา้วเลบ็นก และขา้วสงัขห์ยด เพราะถา้

ยงัปลกูขา้วแปง้กนัอยู ่จะสูต้น้ทนุการผลติจากที่อื่น

ไม่ได้ การแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้เป็นผลด ี ทำให้ได้

ผลผลติมาบรโิภคในครวัเรอืน ในชมุชน จนกระทั่ง

ชุมชนเรามีคลังข้าวของตนเอง แทนที่จะขายข้าว

ไปทั้งหมด แล้วไปซื้อข้าวเขามากิน ด้วยวิธีนี้เราก็

มีข้าวของเราเอง ปลูกเอง กินเอง การซื้อข้าวกิน  

ก็ลดลง ค่าใช้จ่ายก็ลดลง ความสุขและความ  

พอเพียงจึงเกิดขึ้น 

 “ในอนาคตผมมองว่าการทำนาอินทรีย ์ 

ยังคงไปได้ด ี เป้าหมายของเรา คือ อยากขยาย

พื้นที่นาจากเดิม ๓๐๐ กว่าไร่ โดยใช้พื้นที่  

ปลูกข้าวบ้านเนินธัมมังและที่นาร้างที่มีอยู่ ๖๐๐ 

กว่าไร่ ให้เป็นที่นา สร้างแปลงสาธิต โดยจะนำ

แปลงนามาทำเกษตร ผสมผสานตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง   

 “ผมเชื่อว่าถ้ามีสมาชิกเกษตรกรที่ทำนา

เพียงแค่ ๑๐ กว่าราย ยืนหยัดทำนาอยู่		 

เราก็น่าจะอยู่รอดได้	 เพราะอย่างไรเสีย		 

เราก็ยังอยู่ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ	 ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่พร้อมให้

ความช่วยเหลือและไม่ทิ้งเราแน่นอน”	
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นายรวง เพ็งเพชร ์ 
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าว
ตำบลหูล่องอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
อดีตลูกหลานชาวนาปลูกข้าว ที่มีปัญหาเรื่องน้ำเค็มรุกเข้ามาในพื้นที่  
จนต้องเปลี่ยนมาทำนากุ้ง แต่โชคก็ยังไม่เข้าข้าง เมื่อต้องมาประสบปัญหาโรคระบาด 
จากการเลี้ยงกุ้งอีก จนทำให้มีหนี้สินพอกพูน และเกือบจะตัดสินใจละทิ้งอาชีพ  
แต่ด้วยกระแสพระราชดำรัสของในหลวงที่ทรงอยากเห็นคนไทยปลูกข้าว  
ทำให้ “รวง” เกิดแรงบันดาลใจ ฮึดสู้ขึ้นอีกครั้ง เพื่อหวังให้ทุกคนได้กินข้าวที่มีคุณภาพ 
และปลอดสารพิษ พร้อมยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องนำทาง 
 
 

เปน็สิง่ทีด่	ี อยา่งนอ้ยจะไดม้ขีา้วปลอดสารพษิ

มาขายใหค้นในทอ้งถิน่ไดบ้รโิภค	ค่อยๆ ทดลอง 

และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทดลองทำนา

แปลงละไร่ มี ๑๐ ไร่ ก็ปลูกข้าว ๑๐ แบบ  

เพื่อทดลองว่าพันธุ์ไหนดี ช่วงแรกเป็นการทำนา  

ที่ไม่คุ้มเลย เพราะข้าวสุกไม่พร้อมกัน เรียกว่า  

อยู่ในช่วงลองผิดลองถูก ล้มลุกคลุกคลาน 

 “ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่ทราบข่าวก็ไม่มีใคร  

เชื่อว่าผมจะทำได้ แต่ผมเชื่อมั่นว่าคนเรา	 

เดินทีละก้าว	 กินข้าวทีละคำ	 เมื่อเราค่อยๆ	 

ทำไปตามความพรอ้ม	กา้วเดนิอยา่งรอบคอบ	 

ฐานของเรากจ็ะมัน่คง หลกีเลีย่งการพลาดพลัง้	 

จากการเร่งรีบเติบโตได้	

 “ต่อมาเมื่อโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ

ปากพนังฯ เข้ามาในพื้นที ่ ความพร้อมต่างๆ  

เริม่เขา้มา เกษตรกรก็เริ่มเกิดกำลังใจ ราคาข้าว

เริ่มดีขึ้น และมีการส่งเสริมพันธุ์ข้าวท้องถิ่น  

ให้เป็นที่นิยมมากขึ้น 

 “ขณะนี้ ได้มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มทำนา  

ข้าวอินทรีย์ในตำบลหูล่อง ๑๖ คน เพื่อช่วยกัน

ดแูลเปน็หเูปน็ตา ปอ้งกนัศตัรพูชื และแลกเปลีย่น

เรียนรู้วิธีการทำนา รวมถึงมีการตั้งโรงสีข้าว 

เพื่อช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกในราคาย่อมเยา  

และมีการบริหารจัดการที่เป็นธรรม เมื่อชาวบ้าน  

ได้ข้าวพันธุ์ดีที่ตัวเองปลูกมากับมือและสามารถ  

นำไปขายได้ราคา ก็ทำให้เกิดกำลังใจ เรียก  

ความเชื่อมั่นกลับคืนมา พอกิจการดำเนินไปได้

สักระยะก็ปรากฏว่าเริ่มเป็นที่กล่าวถึง มีเพื่อน

จากต่างตำบล เช่น ตำบลชะเมา มาใช้บริการ  

โรงสีของเราด้วย 

 “ปัจจุบัน ผมยังทดลองวิธีการปลูกข้าว

ใหม่ๆ ที่เอื้อต่อการทำนาอินทรีย์ เช่น การทำ  

นาโยน นอกจากปลูกข้าวแล้ว ผมยังเลี้ยงวัว ไก่ 

หมู ปลูกปาล์ม ซึ่งทุกอย่างในพื้นที่ ผมนำไปใช้

ประโยชน์ได้ทั้งหมด เช่น เมื่อแปรรูปข้าวสาร  

เกิดเป็นรำข้าว หรือผักตบชวาซึ่งเป็นวัชพืช  

ที่ ขึ้ นตามท้องร่อง ผมก็นำไปผ่านกรรมวิธี  

ตากแห้ง บดละเอียดเพื่อทำเป็นอาหารสัตว์  

หรือนำไปทำเชื้อเพลิง 

 “จากที่เคยมีคนมองว่าผมบ้า ตอนนี้ส่วน

ราชการได้จัดพื้นที่ของผมให้เป็นศูนย์บริการ  

และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

หูล่อง พร้อมพาคนมาศึกษาดูงานการทำนา

อินทรีย์อยู่บ่อยๆ 

	 “ผมคิดว่าสิ่งที่ผมทำอยู่นั้น	 คือ	 การทำ	 

ความดีถวายในหลวงอีกทางหนึ่ง	 โดยไม่

จำเป็นต้องรอให้ถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษา	

ความดทีีว่า่นี้ คอื การนอ้มนำแนวพระราชดำริ

ของพระองคม์าปฏบิตั	ิ ซึง่ทำไดท้กุวนั เริม่ตน้

ที่ตัวเรา เมื่อได้ผลดีแล้วจึงค่อยถ่ายทอด

ขยายผลไปสู่ผู้อื่นต่อไป ผมเชื่อว่านี่คือ

หนทางที่จะทำให้เรามีความสุขได้อย่าง

แท้จริง”	

 

“...ขา้วตอ้งปลกู เพราะอกี ๒๐ ปี 

ประชากรอาจจะ ๘๐ ลา้นคน ขา้วจะไมพ่อ  

ถา้ลดการปลกูขา้วไปเรือ่ยๆ ขา้วจะไมพ่อ  

เราจะตอ้งซือ้ขา้วจากตา่งประเทศ เรือ่งอะไร  

ประชาชนคนไทยไมย่อม คนไทยนีต้อ้งมขีา้ว  

แมข้า้วทีป่ลกูในเมอืงไทยจะสูข้า้ว 

ทีป่ลกูในตา่งประเทศไมไ่ด ้เรากต็อ้งปลกู...” 

 
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร

โครงการบ้านโคกกูแวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลพร่อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส

วันที่๒๘กันยายนพ.ศ.๒๕๓๖

“…อยา่ลมืนะ คนไทยเราตอ้งกนิขา้ว   

คนไทยเราขาดขา้วไมไ่ด ้เมือ่พวกเรากนิขา้ว 

กอ็ยา่ลมืการทำนา ถงึแมว้า่บางพืน้ทีเ่หมาะสำหรบั

ปลกูอยา่งอืน่ เชน่ ปลกูยางพารา ราคายางกด็ ี 

พวกเรากม็รีายไดด้กีนัขณะทำสวนยาง  

ตอนนีเ้รากำลงัปลกูปาลม์ แตอ่ยา่ลมืวา่ 

คนไทยตอ้งกนิขา้ว ถา้พวกเราไมป่ลกูขา้ว  

ไมท่ำนา แลว้ในอนาคต ถา้คนไทยตอ้งซือ้ขา้วกนิ

จากตา่งประเทศ เราจะอยูอ่ยา่งไร” 

 
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่รับสั่งไว้เป็นข้อคิดเตือนใจให้แก่เกษตรกรไทย

โดยเฉพาะเกษตรกรในภาคใต้

 “บังเอิญ ผมได้รับทราบถึงพระราชดำรัส

ของในหลวงที่พูดถึงข้าว ใจความว่า...คนไทย

ต้องปลูกข้าว	 ไม่เช่นนั้นข้าวจะไม่พอ	 แล้ว	 

คนไทยต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศ...ทำให้ผม

เกิดแรงบันดาลใจที่จะหันกลับมาทำนาข้าวต่อ 

แม้ที่ผ่านมาจะทำนากุ้ งมาตลอด แต่ก็ยังมี  

ภูมิปัญญาดั้ ง เดิมที่สั่ งสมมาจากบรรพบุรุษ  

ที่เคยทำนาข้าวมาก่อน พร้อมกับหมั่นค้นคว้า

หาความรู้เพิ่มเติม ก็เลยเกิดความคิดที่จะพลิก

ผืนนาร้างให้เป็นนาที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นมาได้  

 “ผมเลือกปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย ์ 

ปลอดสารเคมี ซึ่งต้องอาศัยเวลาและความ  

อดทนมาก กว่าจะปรับปรุงดินให้ดีขึ้น เพราะ  

ก่อนหน้านี้ดินเป็นกรดจากการทำนากุ้ งมา

ยาวนาน ทำให้ได้ผลผลิตน้อย แต่ผมก็ค่อยๆ		 

ทำไปด้วยความเชื่อว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้น	 
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นายพิมล คงจันทร์   
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและประธานกลุ่มเกษตรกรหน้าสะตนสามัคคี
อำเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
เกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จจากการเลี้ยงกุ้ง แต่กว่าจะมีวันนี้  
“พิมล” ได้ผ่านบททดสอบที่หนักหน่วง และได้เรียนรู้ว่า การทำอะไรด้วยความโลภ เกินตัว  
ขาดความพอประมาณนั้น อาจได้ผลดีแค่ในช่วงต้น แต่ส่งผลร้ายในระยะยาว  
จากบทเรียนในครั้งนั้น ทำให้พิมลตัดสินใจปรับเปลี่ยนวิถีการประกอบอาชีพใหม่  
หันมาใช้หลักความพอเพียง ซึ่งทำให้อยู่ดี กินดี มีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคงมาจนถึงวันนี้ 

 “ครอบครัวผมทำนาข้าวมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่า 

แต่เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้หันมาเลี้ยงกุ้งกุลาดำ  

ซึ่งได้ราคาดีมาก ตกกิโลกรัมละ ๒๐๐ - ๔๐๐ 

บาท ปีหนึ่งขายได้ ๑๐ กว่าตัน บางปีขายได้  

มากถึง ๕๐ - ๖๐ ตัน จนชาวบ้านหันมาเลี้ยงกุ้ง

กันเป็นส่วนใหญ่ 

 “ปัญหาเรื่องการใช้น้ำระหว่างนาข้าวกับ  

นากุ้งนั้น เป็นข้อถกเถียงกันมานาน แต่เมื่อมี

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาแบ่งเขต

พื้นที่น้ำจืดกับน้ำเค็มอย่างชัดเจน ก็ไม่เกิดการ

กระทบกระทั่งกันอีก เพราะเราได้มีการประชุม

ปรึกษาหารือกัน ตกลงร่วมกันว่าจะเปิด - ปิด

ประตูระบายน้ำอย่างไรให้เหมาะสมโดยไม่เกิด  

ความขัดแย้ง เพื่อให้ได้ประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย 

 “ในส่วนของผู้ใช้น้ำเค็มอย่างผม เรียกว่า  

มีความสุขมาก เพราะมีระบบชลประทานน้ำเค็ม

เข้าถึงพื้นที่นากุ้งต่างๆ โดยน้ำเค็มที่ส่งเข้ามานั้น 

มาจากน้ำทะเลที่ทางโครงการเดินท่อไปรับ  

ห่างจากชายฝั่งทะเลไปประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร 

แล้ วไหลมาตามรางสูบน้ ำ เข้ าบ่อพัก เพื่ อ  

ปรับแต่งค่าความเค็มให้เหมาะสมกับการเลี้ยงกุ้ง 

ทำให้ผู้ เลี้ยงกุ้งไม่มีปัญหาเรื่องน้ำ ไม่ต้องรอ  

ให้น้ำเค็มเข้ามาจากแม่น้ำปากพนังกว่า ๔๐ 

กิโลเมตรเหมือนในอดีต 

 “ขณะเดียวกัน ยังมีมาตรการดูแลรักษา  

สิ่งแวดล้อม โดยน้ำที่ออกจากพื้นที่ เลี้ยงกุ้ง  

ในโครงการพระราชดำริจะไหลไปสู่โรงบำบัด  

น้ำเสีย ผ่านกระบวนการบำบัด ให้น้ำที่ ได้  

ใกล้ เคียงกับคลองธรรมชาติ เพื่อไม่ให้น้ำที่  

ปล่อยลงไปเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ 

 “ปัจจุบันผมเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมตามที่

กรมประมงส่งเสริม ส่งออกไปขายหลายประเทศ

ประสบความสำเร็จมาก ต้องพูดตรงๆ ว่า  

เมื่ อก่อนผมเลี้ ยงกุ้ งกุลาดำด้วยความโลภ  

เหมือนจะรวยแต่กลับจน เพราะไม่รู้จักคำว่า  

“พอเพียง” บ่อเลี้ยงกุ้ง ๑ ไร่ ควรปล่อยลูกกุ้ง

ประมาณ ๖๐,๐๐๐ ตัว แต่ผมปล่อยครั้งนึง 

๑๕๐,๐๐๐ตัว เพราะต้องการผลผลิตมากๆ  

จนเกิดปัญหากุ้งแออัด ล้นบ่อ สุขภาพไม่ดี  

เกิดโรคระบาด ผลผลิตหดหาย ไม่มีกุ้งส่ง กลาย

เป็นหนี้เป็นสิน อีกทั้งตลาดต่างประเทศก็เริ่ม  

ไม่เชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัย ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่

และใช้ เวลานานกว่าจะสามารถฟื้นความ  

ไว้วางใจกลับคืนมาได้ 

 “จนในที่สุดจึงหันมาเลี้ยงกุ้ งตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง อาศัยหลักการขยายผลผลิต   

ด้วยความระมัดระวัง เลี้ยงอย่างพอดีๆ ไม่ปล่อย

ให้แน่นจนเกินไป ไม่เน้นการเลี้ยงเอาปริมาณ  

แต่เน้นการเลี้ยงให้ได้คุณภาพ ซึ่งจะทำให้ได้กุ้ง

ตั ว โตกว่ าและได้ ราคาดีกว่า และเราก็ยั ง  

สามารถประหยัดต้นทุน ไม่ต้องสิ้น เปลือง

พลังงานเพื่ อตีน้ำ เพิ่มออกซิ เจนในบ่อมาก  

เหมือนเมื่อก่อนด้วย 

	 “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

ในหลวงเป็นทั้งยารักษาและเป็นอาหารสมอง

ไปด้วยในตัว	 ผมยืนยันได้ว่าผู้ที่รู้จักนำมา

ประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง	 จะไม่มีใครจน	 และ

สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสบายๆ	

 “ปจัจบุนัเรามกีารรวมกลุม่สหกรณผ์ูเ้ลีย้งกุง้

ลุ่มน้ำปากพนัง มีสมาชิกประมาณ ๓๐๐ - ๔๐๐

คน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผู้ เลี้ยงกุ้ง   

บางครั้งต้องมีการเจรจาต่อรองกับหน่วยงาน

ราชการและผู้ส่งออก เพื่อร่วมกันกำหนดราคากุ้ง

ให้เกษตรกรสามารถอยู่รอดและพึ่งพาตนเองได้ 

ที่ผ่านมาก็ประสานตกลงกันด้วยดี มีการออก

มาตรการประกันราคาเพื่อแก้ปัญหาราคากุ้ง

ตกต่ำ และสร้างความเข้าใจกับเพื่อนสมาชิก

เกี่ยวกับการรักษาคุณภาพมาตรฐานของผลผลิต 

ซึ่งปัจจุบันเราได้ให้ความร่วมมือกับกรมประมง

ในการตรวจวัดคุณภาพมาตรฐานการผลิตอย่าง

แข็งขัน เพราะเรารู้ว่าความไว้วางใจของตลาด

เป็นสิ่งสำคัญ เมื่อได้มาแล้วต้องรักษาไว้ให้ดี 

 “ต้องขอบคุณโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ

ปากพนังฯ ที่ทำให้เราลืมตาอ้าปากได้อย่าง  

ทุกวันนี้ ถ้าไม่ใช่โครงการในพระราชดำริ ทางรัฐ

อาจไม่มาลงทุนทำ เพราะเป็นโครงการที่ทำแล้ว

เหมือนจะขาดทุน ไม่คุ้ มค่ า ถ้ ามองในแง่

เศรษฐกิจ แต่ถ้ามองในแง่สังคม ถือว่าได้กำไร

เยอะมาก เพราะชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนดีขึ้น 

แค่คนบ้านเราไม่ไปเป็นโจรก็ดีมากเท่าไหร่แล้ว 

คุ้มเกินคุ้ม จะพัฒนาอะไรต่อไปก็ทำได้ทั้งนั้น 

พระองค์ท่านทรงคิดแบบนี้ ตอนนี้พวกไปเรียน

ปริญญาโทก็กลับมาอยู่บ้าน ถ้าไม่ได้พระบารมี

ของพระองค์ท่าน	 อาชีพที่เราทำอยู่คงพังกัน	 

ไปหมดแล้ว	 ฉะนั้นชาวลุ่มน้ำปากพนังทุกคน	 

ควรสำนึกในพระคุณ	 ถ้าเราไม่สำนึกก็เสียที	 

ที่เกิดเป็นคนที่นี่	แต่ผมไม่เสียชาติเกิด”	
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นายวิโรจน์ บุญวงศ์  
เกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จในการปลูกมังคุดนอกฤดู
ตำบลท่าเสม็ดอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก่อนที่จะทำสวนมังคุด อาชีพแรกเริ่มของ “วิโรจน์” คือ ทำนา  
แต่เมื่อผลผลิตไม่เป็นใจ เพราะน้ำจืดน้อย ซ้ำน้ำเค็มยังรุกล้ำเข้ามา จนแทบจะไม่มีน้ำจืดใช้  
พอถึงหน้าฝน บางปีน้ำก็ท่วมขัง ปัญหาเหล่านี้ทำให้เกษตรกรหลายราย  
รวมทั้งวิโรจน์เกือบถอดใจ... และแล้ว “น้ำพระราชทาน”  
จากโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
ซึ่งเปรียบประดุจ “น้ำทิพย์” ชโลมใจ ก็ทำให้วิโรจน์พร้อมที่จะลุกขึ้นสู้  
ยืนหยัดยึดอาชีพเกษตรกรที่ตนเองรัก และนำมาสู่ความสำเร็จที่หอมหวาน  

 “เพราะความลำบากยากจนจากการทำนา 
ชาวบ้านจำนวนไม่น้อยจึงแก้ปัญหาด้วยการกูห้นี้
ยมืสนิ หรอืรอเงนิชว่ยเหลอืจากรัฐบาล และนำเงิน
ที่ได้มาลงทุนทำนาต่อ ในขณะที่ปัญหาเรื่องน้ำ  
ก็ยังมีอยู่ ค่าใช้จ่ายจึงพอกพูนเพิ่มขึ้นจนแทบ  
มองไมเ่หน็ทางปลดหนี้ กลายเป็นปัญหาลุกลาม
ไปถงึครอบครวั ชมุชน จนถงึสิง่แวดลอ้ม ชาวบา้น  
จึงมักจะสอนลูกให้เป็นนักเลง กินเหล้าเมายา 
แล้วก็เกเร ค้าขายข้าวอย่างคดโกง เช่น ชั่งตวง
ข้าวเหนียวข้าวเจ้าปะปนกัน กลายเป็นปัญหา
สังคม ความสัมพันธ์ ในชุมชนก็ ไม่ เข้มแข็ง   
ต่างคนต่างอยู่ เกิดเป็นความขัดแย้งของคน  
ในพื้นที่ พอนึกขึ้นมาทีไรก็ท้อแท้ หดหู่ 
 “ผมเองมีชีวิตวัยรุ่นอยู่ ในช่วงเวลานั้น   
และก็ได้เรียนรู้ว่า	 ความเสื่อมที่เกิดขึ้นนั้น	
มันมาจากปัญหาความยากจน ผมจึงตั้งใจที่จะ
ไมข่อ้งแวะกบัอบายมขุเหลา่นัน้ เลอืกทีจ่ะพยายาม
ทำการเกษตรต่อไป แม้ว่าจะได้ผลผลิตไม่คุ้มค่า
กับการลงทุน และพยายามสั่งสอนอบรมลูกๆ  
ให้ตั้ งใจเรียน ให้คบเพื่อนที่ดี ไม่ให้หลงผิด  
ไปเป็นนักเลง รวมทั้งให้ช่วยกันทำงาน 

 “ชวีติของชาวลุม่นำ้ปากพนงัเริม่มคีวามหวงั 
เมื่อมีโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ  
เกิดขึ้น ปัญหาเรื่องน้ำใช้ของเกษตรกรก็บรรเทา
เบาบางลงไปอย่างที่เรียกได้ว่าจากหน้ามือเป็น
หลังมือ มีน้ำจืดใช้เพาะปลูก มีประตูระบายน้ำ
ช่วยกั้นน้ำเค็ม ผมเลยมีทางเลือกที่หลากหลาย
ในการเพาะปลูก 
 “นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐยังเข้ามา  
ช่วยเหลือในด้านเทคโนโลยีและความรู้ต่างๆ  
ผมเองก็มีโอกาสไปศึกษาดูงานการทำสวนผลไม้
ตามจังหวัดต่างๆ ที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดให้ 
ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ช่วยให้ผมและเกษตรกร  
คนอื่นๆ เริ่มเปลี่ยนความคิดในการทำสวนผลไม้ 
โดยเฉพาะการปลูกมังคุด ผมเคยถูกชาวบ้าน  
และคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ทักท้วงว่าอย่าปลูกเลย  
มันไม่ได้ผลหรอก อย่าหวังว่าจะปลูกขาย แค่จะ
ปลูกกินยังไม่น่ารอด แต่ทุกวันนี้ด้วยความรู ้ 
และเทคโนโลย ีบวกกบัความพยายามที่จะศึกษา
หาความรู้ เพิ่มเติมซึ่ งใช้ เวลานานกว่าสิบปี  
และที่สำคัญที่สุด คือ ความเข้าใจที่มีต่อปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง โดยเฉพาะเรื่อง

เกษตรทฤษฎีใหม่ จึ งทำให้ผมมีสวนผลไม้  
เต็มรูปแบบบนพื้นที่กว่า ๓๐ ไร่ รวมทั้งมีชื่อเสียง
และประสบความสำเร็จในการปลูกมังคุดนอกฤดู 
ส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ 
 “ปกติมังคุดจะให้ผลผลิตเพียงปีละครั้ง
เท่านั้น แต่ด้วยการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็น
ระบบจากโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำให้ผมปลูกมังคุด
นอกฤดูได้ เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ถึงปีละ ๒ ครั้ง
อีกทั้งผลผลิตที่ได้ก็เปี่ยมคุณภาพ เพราะมีน้ำ  
ให้ใช้ได้ตลอดทั้งปี ไม่มีขาดแคลน   
 “เมือ่ผมทำสำเรจ็ กเ็ริม่มเีกษตรกรหลายราย
สนใจและหนัมาปลกูแบบผม เพราะไดร้าคาดมีาก
ถงึกโิลกรมัละ ๑๒๐ บาท ผมจงึถา่ยทอดองคค์วามรู้
ที่มีให้แก่ชาวบ้าน  
 “ตั้งแต่ทำสวนมังคุดด้วยวิธีนี้ ผมยังไม่เคย
พบปัญหามังคุดล้นตลาดหรือราคาตกต่ำเลย
เพราะผลผลิตของผมจะออกมาทีหลังตลาด  
ส่วนชาวบ้านก็มีผลผลิตออกมาไล่ๆ กันไป  
มีช่องทางจำหน่ายกันได้ทุกคน”  
 จากความสำเร็จตรงนี้	 ปัจจุบันวิโรจน์	 
ได้นำองค์ความรู้จากการทำสวนมังคุดนี้	 

มาประยุกต์ใช้ต่อยอดในการทำสวนลองกอง
นอกฤดูด้วย	 ซึ่งก็ให้ผลผลิตที่สร้างรายได้
งดงามไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน	 รวมทั้งยังปลูก	 
ยางพารา	ทุเรียน	 ข้าวโพด	มะนาว	พริกไทย	
พริกขี้หนู	 มะกรูด	 คะนา้	ผกักาด	และแตงกวา	
ร่วมด้วย  
 “สวนของผมมพีชืผกัปลกูหมนุเวยีนหลายชนดิ 
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เป็นรายวัน รายเดือน 
และรายปี เป็นรายได้ที่ต่อเนื่องไม่มีวันหยุด   
สร้างรายได้กว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อฤดูกาล  
 “แม้จะไม่ถึงกับร่ำรวย แต่ผมก็อยู่ได้อย่าง
สขุสบาย เพราะไมม่หีนีส้นิ ทัง้ยงัเกบ็เกีย่วผลผลติ
ไว้บริโภคเองภายในครอบครัว ลดภาระค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือนได้อย่างดีด้วย 
	 “ด้วยผลจากโครงการในพระราชดำริ	
และการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ	 
พอเพียงมาใช้	 ผมและชาวบ้านจึงยังสามารถ
ยืนหยัดประกอบอาชีพเกษตรกรเพื่อเลี้ยง
ตนเอง	ครอบครัว	ชุมชน	และสังคมต่อไปได้	
มีชีวิตที่มั่นคง	 พออยู่	 พอกิน	 มีความสุข	 
แบบพอเพียง	 และชุมชนของเราก็ฟื้นคืนสู่
ความเข้มแข็งอีกครั้ง”	
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นางอัมพร สวัสดิ์สุข 
ประธานกลุ่มส้มโอOTOPตำบลคลองน้อย
ผู้นำองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น
เจ้าของไร่สวัสดิ์สุขตำบลคลองน้อย
อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก่อนหน้านี้วิถีชีวิตของ “อัมพร” ก็ไม่ต่างจากเพื่อนพ้องเกษตรกรคนอื่นๆ  
ที่มีฐานะยากจนจากปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในช่วงฤดูมรสุม  
และบางปีน้ำเค็มก็ทะลักคันกั้นน้ำเข้ามาท่วมพื้นที่เพาะปลูก จนพืชผลได้รับความเสียหาย  
แต่วันนี้อัมพรสามารถพลิกผืนนาร้างกว่า ๔๐ ไร่ ให้กลายเป็นสวนส้มโอพันธุ์ดี  
ที่กวาดรางวัลจากการประกวดแข่งขันมามากมายนับไม่ถ้วน  
และช่วยพลิกชีวิตที่เคยขม ให้กลายเป็นหวาน ไม่ต่างจากรสชาติของส้มโอ 

 “เมื่อก่อนน้ำท่วมบ่อย ปลูกอะไรก็ไม่รอด 

โดนน้ำท่วมตายหมด ตอนหลังเลยคิดหันมาปลูก

ส้มโอ เพราะทนน้ำ ถ้าท่วมไม่เกิน ๒๐ วัน ทนได้ 

 “สม้โอทบัทมิสยามนัน้ เปน็สม้โอพนัธุด์ัง้เดมิ  

ของตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 

ชื่อพันธุ์ “เขียวมรกต” เนื้อสีแดงสวย น่ากิน   

ลูกเล็กกำลังดี เปลือกสีเขียวสดตามชื่อ แต่ขม

เกษตรกรจากที่นี่ ได้นำต้นพันธุ์พื้นเมืองจาก

ปัตตานีมาทดลองปลูก 

 “พี่ เอง ก็สนใจจึงได้ลองไปศึกษาเรียนรู้  

วิธีปลูกส้มโอทับทิมสยามที่หมู่บ้านแสงวิมาน  

ซึ่งอยู่ในตำบลเดียวกัน แล้วก็ทดลองนำมาปลูก 

ปรากฏว่ารสขมของพันธุ์ดั้งเดิมหายไป กลายเป็น

รสหวานแทน แต่สีเนื้อก็ยังเป็นสีแดงสดใสอยู่

เหมือนเดิม 

 “ประกอบกับช่วงนั้นก็มี เจ้าหน้าที่จาก

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ เข้ามา

สำรวจพื้นที่ มาช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาน้ำเปรี้ยว 

ดินเค็ม และนำพื้นที่แถวนี้เข้าร่วมโครงการด้วย 

จึงทำให้พื้นที่นี้สามารถปลูกพืชได้หลายชนิด  

โดยมีส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามเป็นพืชหลักในการ

เพาะปลูก 

 “และเมื่อโครงการแล้วเสร็จ ยิ่งช่วยสร้าง

หลักประกันให้เราได้ว่าจะมีน้ำจืดพอใช้ และไม่มี

ปัญหาน้ำท่วมขังนานๆ เหมือนเดิมอีก ความเสี่ยง

ในการปลูกส้มโอก็หมดไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ก็ช่วยกันเข้ามาส่งเสริมให้ความรู้ เพื่อพัฒนา

ผลผลิตให้ดีและมีคุณภาพ  

 “ตอนนี้ส้มโอทับทิมสยาม ได้กลายเป็น  

ที่ต้องการของตลาดทั้ งในและต่างประเทศ  

เป็นสินค้าชั้นดีที่สร้างชื่อเสียงให้ปากพนังมาก 

เพราะหากจะปลูกให้ได้รสชาติหวานอร่อย

แบบนี้	 ต้องปลูกที่ลุ่มน้ำปากพนังแห่งเดียว

เท่านั้น	 ถ้าเอาไปปลูกที่อื่นก็จะเรียกว่าส้มโอ

ทับทิมสยามไม่ได้”	

 ปัจจุบัน	 ส้มโอทับทิมสยาม	 ปลูกมากที่

ตำบลคลองน้อย	 อำเภอปากพนัง	 จังหวัด

นครศรีธรรมราช	 บนเนื้อที่กว่า	 ๔,๐๐๐	 ไร่	 

และเป็นความภาคภูมิ ใจของเกษตรกร

เนื่ อ งจากสามารถพัฒนาผลผลิ ต ให้ มี

เ อกลั กษณ์ เฉพาะพื้ นที่ และมี คุณภาพ

มาตรฐาน จนสามารถผ่ านการรับรอง

มาตรฐาน	GAP	ตามโครงการความปลอดภัย

อาหารด้านพืช	 ได้รับการคัดสรรให้เป็น

ผลิตภัณฑ์	OTOP	ระดับ	๕	ดาว	ของจังหวัด

นครศรีธรรมราช	 และสามารถจดลิขสิทธิ์

เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	 (Geographical	

Indication	 :	 GI)	 นาม	 “ส้มโอทับทิมสยาม

อำเภอปากพนัง” ซึ่งพบได้เฉพาะที่อำเภอ

ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชเพียง	 

แห่งเดียวเท่านั้น	

 “ต้องบอกว่า ชีวิตดีขึ้นมาก ส้มโอทับทิม

สยามช่วยสร้างรายได้อย่างงดงามให้กับพวกเรา

ชาวปากพนังซึ่งเคยมีความเป็นอยู่ที่แร้นแค้น 

และยากจนที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศให้กลับมา

มีอาชีพที่มั่นคง เลี้ยงตนเองได้ 

 “ แ ล ะ เ พื่ อ ใ ห้ ค ว า ม รู้ แ พ ร่ ห ล า ย ไ ป ยั ง

เกษตรกรคนอื่นๆ สวนส้มโอของพี่จึงเปิดเป็น

ศูนย์ ก าร เ รี ยนรู้ ต ามแนวพระราชดำริ	

ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำไร่นาสวนผสม  

ให้ผู้ที่สนใจ ซึ่งสามารถเดินทางมาเยี่ยมชมได้

ตลอดทั้งปีด้วย” 

ดว้ยลกัษณะเนือ้สแีดงสด จงึเปน็ทีม่าของชือ่พนัธุ ์“ทบัทมิสยาม” 
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 ความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชน  

ในลุ่มน้ำปากพนัง ไม่เพียงอยู่ในสายพระเนตร

พระกรรณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เท่านั้น หากแต่ยังอยู่ในความสนพระราชหฤทัย

ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถด้วย  

 จากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม

ราษฎรในพื้นที่บ้านเนินธัมมัง หมู่ ๕ ตำบลแม่เจ้า

อยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ครั้งแรกเมื่อวันที่	 ๗	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๓๖ 

ทำให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

ได้ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ยากเดือดร้อนของ

ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นชาวนาชาวไร่ มีฐานะยากจน เนื่องจากพื้นที่

บ้านเนินธัมมังเป็นป่าพรุ ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง

เป็นประจำทุกปี ดินก็เป็นดินเปรี้ยว น้ำก็มี ๓ รส 

เพาะปลูกอะไรก็ลำบาก ผลผลิตไม่ดี อีกทั้ง  

ด้วยพระกรุณา  
โอบเอื้อ ศิลปะ และอาชีพ 

น้ำจืดก็ยังขาดแคลน ราษฎรจึงเดือดร้อนอย่าง

สาหัส จนหลายๆ ครอบครัว ผู้ชายต้องออกไป  

เร่ขายแรงงานต่างถิ่น เหลือแต่ เด็ก ผู้หญิง  

และคนชราเฝ้าหมู่บ้าน หนำซ้ำการสัญจรไปมา  

ก็ ล ำ บ า ก ไ ม่ มี ถ น น ห น ท า ง ไ ม่ มี ไ ฟ ฟ้ า ใ ช้  

ห่างไกลความเจริญ 

 ด้วยพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะช่วย

คลายทุกข์ราษฎร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินีนาถจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รับ

ราษฎรที่สนใจเข้าเป็นสมาชิกศิลปาชีพ เพื่อให้มี

รายได้เสริม และมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์

ศิลปาชีพขึ้น พร้อมพระราชทานพระราชดำริด้าน

งานชลประทานให้แก่เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน  

เร่งพิจารณาดำเนินการก่อสร้างระบบป้องกัน  

น้ำเปรี้ยวจากพรุเข้าพื้นที่ทำกินของราษฎร ระบบ

ป้องกันน้ำเค็มบุกรุก และระบบส่งน้ำจืดเพื่อ  

ช่วยเหลือด้านการเพาะปลูกของราษฎร รวมทั้ง

ขยายผลการปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง 

ภายใต้โครงการจัดหาน้ำบ้านเนินธัมมัง		 

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมทั้งได้

พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องร่วมกันช่วยเหลือราษฎรให้มีชีวิตความ

เป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก่อเกิดเป็นโครงการเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพอีกหลายโครงการ

เช่น โครงการจัดรูปที่ดินบ้านเนินธัมมังสำหรับ

พัฒนาอาชีพการทำนา การให้คำแนะนำเรื่อง

การปลกูขา้ว การเลอืกพนัธุข์า้ว การจดัหาพนัธุพ์ชื 

พันธุ์สัตว์และพันธุ์ปลาที่ เหมาะสม สำหรับ  

การเพาะปลูกและเพาะเลี้ยง 

 ต่อมาในวันที่	 ๒	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๓๗ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จ

พระราชดำเนินมาที่บ้านเนินธัมมังอีกครั้ง และได้  

มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ร่วมกันพัฒนาและแก้ปัญหาดินเปรี้ยวจัดบริเวณ

บ้านเนินธัมมัง เพื่อให้ราษฎรสามารถทำการ

เกษตรได้ 

 จากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกัน

สนองพระราชดำริโดยเข้าไปช่วยเหลือทั้งในด้าน

การสนับสนุนงบประมาณและให้ความรู้เรื่องการ

ผลิตข้าว ทั้งการขยายผลผลิต การส่งเสริมการใช้

เมล็ดพันธุ์ดี การจัดอบรมศึกษาดูงาน ตลอดจน

การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจ จัดตั้งโรงสีข้าวชุมชนขึ้น 

รวมถึงการผลิตข้าวปลอดสารพิษ ทำให้ราษฎร

ในพื้นที่บ้านเนินธัมมังและใกล้เคียง สามารถ

ทำการเกษตรและปลูกข้าวได้ผลผลิตดี 

 ในระหว่างที่โครงการต่างๆ กำลังดำเนิน  

อยู่นั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร และ

ทรงติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานต่างๆ 

อีกหลายครั้ง  ได้แก่ วันที่	 ๒	 ตุลาคม	 พ.ศ.	

๒๕๔๒	 วันที่	 ๗	 กันยายน	พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 และ 

วันที่	 ๒๖	 กันยายน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖ อันสะท้อน  

ถึงความสนพระราชหฤทัยและความห่วงใยใน  

ทุกข์สุขของราษฎรอย่างแท้จริง ยังความปลื้มปตีิ

ยินดีมาสู่ชาวบ้านเนินธัมมังและพื้นที่ใกล้เคียง

อย่างหาที่สุดมิได้ 

 

สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ พรอ้มดว้ยสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร เสดจ็พระราชดำเนนิไป
ทรงเยีย่มราษฎร พรอ้มทอดพระเนตรความคบืหนา้โครงการ ณ บา้นเนนิธมัมงั ตำบลแมเ่จา้อยูห่วั อำเภอเชยีรใหญ ่ 

จงัหวดันครศรธีรรมราช เมือ่วนัที ่๗ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

(บน) โครงการจดัหานำ้บา้นเนนิธมัมงั หนึง่ในพระมหากรณุาธคิณุ 
ของสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ 

เพือ่ชว่ยเหลอืราษฎรในเรือ่งการประกอบอาชพี 

(ขวา) บา้นเนนิธมัมงั ตัง้อยูท่ี ่ 
ตำบลแมเ่จา้อยูห่วั อำเภอเชยีรใหญ ่ในอดตีเปน็พืน้ทีท่ี่

หา่งไกลความเจรญิ ไมม่ถีนนหนทาง  
และเดนิทางไปมาลำบากมาก 

บ้านเนินธัมมัง	

ศาลาศิลปาชีพ	
บ้านเนินธัมมัง	
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 ค ว บ คู่ ไ ป พ ร้ อ ม กั บ ก า ร พ ร ะ ร า ช ท า น  

พระราชดำริในการแก้ไขปัญหาด้านเกษตรกรรม

อันเป็นอาชีพหลักของราษฎรแล้ว ในการเสด็จ

พระราชดำเนินครั้งแรกเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม  

พ.ศ. ๒๕๓๖ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม  

ราชินีนาถยังมีพระราชดำริให้รับราษฎรที่ต้องการ

มีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้เป็นสมาชิกศิลปาชีพ 

และได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์

ก่อสร้างศาลาศิลปาชีพขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่

ฝึกสอนงานศิลปาชีพชั่วคราว โดยมีผู้มีจิตศรัทธา

ร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินสำหรับใช้ในการ

ก่อสร้างด้วย เมื่อแรกตั้งมีสมาชิกเริ่มต้น ๑๑ คน 

ต่อมาในวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๗  

งานส่งเสริมศิลปาชีพแก่ราษฎรในพื้นที่และ

หมู่บ้านใกล้เคียงจึงเริ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

 เมื่อสมาชิกเริ่มมากขึ้น อาคารเดิมเริ่ม  

คับแคบลง ใน พ.ศ. ๒๕๔๐ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ จึงมีพระราชดำริให้ก่อสร้าง

อาคารศิลปาชีพหลังใหม่ขึ้น และเปิดทำการ

อ ย่ า ง เ ป็ น ท า ง ก า ร เ มื่ อ วั น ที่ ๒ ตุ ล า ค ม  

พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยไดร้บัความรว่มมอืจากเจา้หนา้ที่

กองพันทหารช่างที ่ ๔๐๒ ทำหน้าที่อำนวยการ 

ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง 
สร้างงาน สานอาชีพ  
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  
อนุรักษ์มรดกศิลป์แผ่นดิน   

ประสานงาน กำกับดูแล และติดตามผลการ

ปฏิบัติงานของสมาชิก ซึ่งดำเนินการควบคู่ไปกับ

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่อง

มาจากพระราชดำริ  

 จากจุดเริ่มต้นที่มีสมาชิกเพียง ๑๑ คน 

ปัจจุบัน ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง มีสมาชิก

รวมทั้งสิ้นถึง ๕๓๙ ราย เปิดดำเนินการสอน  

ใน ๓ กลุ่มอาชีพ คือ กลุ่มทอผ้า กลุ่มแปรรูป

กระจูด และกลุ่มปักผ้าด้วยมือ 

 นอกเหนือจากช่วยเหลือราษฎรให้มีฐานะ

ความเป็นอยู่ดีขึ้นแล้ว “ความพิ เศษ” ของ  

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมังแห่งนี้คือเป็นแหล่ง 

“ทอผ้ายกเมืองนครศรีธรรมราช” ซึ่งเป็น  

ผ้าทอพื้นเมืองโบราณอันทรงคุณค่าในอดีต   

ซึง่เปน็มรดกตกทอดมาตัง้แตส่มยันครศรธีรรมราช

ยังเป็นส่วนหนึ่ งของอาณาจักรตามพรลิงค์  

แต่ด้วยวิธีการทอที่ยุ่ งยาก ต้องอาศัยความ

ประณีต ละเอียดลออ และฝีมือช่างชั้นสู ง  

อีกทั้งค่านิยมการแต่งกายสมัยใหม่เข้ามาแทน 

ระยะหลังการทอผ้ายกเมืองนครศรีธรรมราช  

จึงค่อยๆ เลือนหายไป 

ศาลาศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง 

งานทอผ้าและถักกระจูด อาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้เหล่าสมาชิกศิลปาชีพไม่น้อย 
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ผ้ายก 
เมืองนครศรีธรรมราช 
 

ผ้ายกเมืองนครมีรูปแบบการทอที่แตกต่างกัน ๓ รูปแบบ 

	 ผ้ายกเมืองนคร	 เป็นผ้าทอพื้นเมืองของ

จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้รับการยกย่องว่า

สวยงาม เป็นแบบอย่างของผ้าชั้นดี สันนิษฐาน

ว่ามีการทอมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรตามพรลิงค์

ซึ่ ง เ ป็ น อ า ณ า จั ก ร โ บ ร า ณ ตั้ ง แ ต่ ส มั ย ก่ อ น  

พุทธศตวรรษที่ ๗ มีศูนย์กลางอยู่ที่จั งหวัด

นครศรีธรรมราชในปัจจุบัน 

 ในยุคนั้ น ตามพรลิ งค์ เป็น เมืองท่ า

ศูนย์กลางการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าและ  

เผยแพร่ศิ ลปวัฒนธรรม จึ งสันนิษฐานว่ า  

น่าจะมีการรับวัฒนธรรมการทอผ้ามาจากจีน 

อินเดีย และอาหรับด้วย ชาวพื้นเมืองจึงรู้จัก  

การทอผ้าทั้งผืนเรียบและผ้ายกดอกมาตั้งแต่  

สมัยนั้น 

 ส่วนการทอผ้ายกที่ลวดลายสีสันวิจิตร

งดงาม สันนิษฐานว่าน่าจะเริ่ มทอในสมัย  

กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย หรือรัตนโกสินทร์  

ตอนต้น โดยได้แบบอย่างการทอผ้ามาจากแขก

เมืองไทรบุรี เมื่อครั้งเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช  

ยกกองทัพไปปราบกบฏใน พ.ศ. ๒๓๕๔ และได้

กวาดต้อนเชลยซึ่งมีช่างฝีมือรวมทั้งช่ างทอ  

ผ้ายกมาด้วย ด้วยเหตุนี้จึงเกิดการผสมผสาน

ทางวัฒนธรรมกับภูมิปัญญาดั้งเดิมจนกลายเป็น

วิธีการทอที่สลับซับซ้อน พิถีพิถัน และเมื่อ

ประกอบกับวัสดุที่นำมาทอมีมูลค่าสูง ผ้ายก  

เมืองนครจึงขึ้นชื่อว่า เป็นงานประณีตศิลป์  

ชั้ น เยี่ ยมมาตั้ งแต่ รั ชสมัยพระบาทสมเด็ จ  

พ ร ะ พุ ท ธ เ ลิ ศ ห ล้ า น ภ า ลัย มี ชื่ อ เ สี ย ง แ ล ะ

เอกลักษณ์ที่โดดเด่นในเวลาต่อมา 

 แบบที่	๑	กรวยเชิงซ้อนหลายชั้น เป็นผ้า

สำหรับเจ้าเมือง พระบรมวงศานุวงศ์ และขุนนาง

ชั้นสูง นิยมทอผ้าด้วยเส้นทอง ลักษณะกรวยเชิง

จะมีความละเอียดอ่อนช้อย มีลวดลายหลาย

ลักษณะ ริมผ้าจะมีลายขอบผ้าเป็นแนวยาว

ตลอดทั้งผืน กรวยเชิงส่วนใหญ่มีตั้งแต่ ๒ ชั้น 

และ ๓ ชั้น ลักษณะพิเศษของกรวยเชิงรูปแบบนี้

คอื พืน้ผา้จะมกีารทอสลบัสดีว้ยเทคนคิการมดัหมี่

เป็นสีต่างๆ เช่น แดง น้ำเงิน ม่วง ส้ม น้ำตาล 

ลายท้องผ้านิยมทอเป็นผ้าพื้นและยกดอก เช่น  

ยกดอกลายเกล็ดพิมเสน ลายดอกพิกุล เป็นต้น 

	 แบบที่	 ๒	 กรวยเชิงชั้นเดียว นิยมทอผ้า

ดว้ยเสน้ทองหรอืเสน้เงนิ จะพบในผา้ยกเมอืงนคร

ซึ่งเป็นผ้าสำหรับเจ้านาย คหบดี และลูกหลาน  

เจ้าเมือง ลักษณะกรวยเชิงจะสั้น ทอคั่นด้วย  

ลายประจำยามก้ามปู ลายประจำยามเกลียว  

ใบเทศ ไม่มีลายขอบ ในส่วนของลายท้องผ้า  

นิยมทอด้วยเส้นไหมเป็นลวดลายต่างๆ เช่น  

ลายดอกพิกุล ลายก้านแย่ง ลายดอกเขมร  

ลายลูกแก้วฝูง เป็นต้น 

	 แบบที่ ๓ กรวยเชิ งขนานกับริมผ้ า	 

ผ้ า ย ก เ มื อ ง น ค ร ลั ก ษ ณ ะ นี้ เ ป็ น ผ้ า ส ำ ห รั บ  

ส า มั ญ ช น ทั่ ว ไ ป ใ ช้ นุ่ ง ล ว ด ล า ย ก ร ว ย เ ชิ ง  

ถูกดัดแปลงมาไว้ที่ ริ มผ้ าด้ านใดด้ านหนึ่ ง  

โดยผสมดัดแปลงนำลายอื่นมาเป็นลายกรวยเชิง

เพื่ อ ให้สะดวกในการทอและการ เก็บลาย 

สามารถทอได้ เร็วขึ้น ผ้าลักษณะนี้มีทั้ งทอ  

ด้วยไหม ทอด้วยฝ้าย หรือทอผสมฝ้ายแกมไหม 

ที่พบจะเป็นผ้านุ่งสำหรับสตรี หรือใช้เป็นผ้านุ่ง

สำหรับนาคในพิธีอุปสมบท 

 ลวดลายผ้ายกเมืองนครที่ทอกันมาแต่

โบราณนั้น มักเป็นลวดลายที่พบเห็นได้รอบๆ ตัว

และจะถูกถ่ายทอดต่อๆ กันมาด้วยวิธีการจดจำ

หรือทอลอกเลียนแบบไว้ นับเป็นภูมิปัญญา  

และฝีมือของช่างทอผ้าอย่างแท้จริง ลวดลาย  

ผ้ายกเมืองนคร แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ 

	 ๑)	กลุ่มลายพันธุ์ไม้ เป็นลวดลายจาก

ดอกไม้และต้นไม้ ได้แก่ ลายดอกพิกุล ลายดอก

พิกุลแก้ว ลายดอกพิกุลเถื่อน ลายดอกพิกุล  

ล้อม ลายดอกพิกุลก้านแย่ง ลายดอกพิกุล  

สลับลายลูกแก้ว ลายดอกมะลิร่วง ลายดอก  

มะลิตูมก้านแย่ง ลายดอกเขมร ลายดอกไม้ 

ลายใบไม้ ลายตาย่านัด ลายหัวพลู ลายเม็ด  

พริกไทย ลายเครือเถา 

	 ๒)	กลุ่มลายสัตว์	 ได้แก่ ลายม้า ลายหาง

กระรอก ลายหิ่ งห้อยชมสวน ลายแมงมุม  

ก้านแย่ง         

 ๓)	กลุ่มลายเรขาคณิต ได้แก่ ลายเกล็ด

พิมเสนทรงสี่เหลี่ยม ลายเกล็ดพิมเสนรูปเพชร

เจียระไน ลายก้านแย่ง ลายราชวัตร ลายเก้ากี่ 

ลายดาสมุก ลายตาราง ลายลูกโซ่ ลายลูกแก้ว 

ลายลูกแก้วฝูง 

 ๔)	กลุ่มลายเบ็ดเตล็ด	 ได้แก่ ลายไทย

ประยุกต์ ลายไทยประยุกต์ผสม ลายพิมพ์ทอง 
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ความวิจิตรงดงามของผ้ายกเมืองนครศรีธรรมราชที่รังสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของชาวนาชาวไร่ธรรมดาๆ  
ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้นำมาใช้เป็นเครื่องแต่งกายสำหรับตัวละครเอกในการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติด้วย 
 

 ด้ วยทรงตระหนักถึ งคุณค่าของผ้าทอ

โบราณหายาก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินีนาถจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ฟื้นฟู

ขึ้ นมาใหม่ โดยให้ผู้ เ ชี่ ยวชาญไปแกะแบบ  

ลายผ้าเดิมที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ และนำไปฝึกสอน

แก่สมาชิกศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง และ  

บ้านตรอกแค เพื่ อให้ลูกหลานชาวนครศรี  

ธรรมราชเป็นผู้สืบทอดมรดกอันทรงคุณค่านี้ 

 

	 แล้วเหล่าสมาชิกศิลปาชีพก็ไม่ทำให้	 

ชาวนครผิดหวัง	 เมื่อผ้ายกนครศรีธรรมราช	 

ที่ทอจากฝีมือชาวบ้านธรรมดาๆ	 มีโอกาส	 

ได้นำไปจัดแสดงร่ วมกับผ้ าทอโบราณ

ลวดลายวิจิตรจากทั่วภูมิภาคของประเทศ	 

ในพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	

พระบรมราชินีนาถอย่างสง่างาม	สมภาคภูมิ	

	 และเพื่อต่อลมหายใจให้ผ้ายกสามารถ	 

นำมาใช้งานได้จริง	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	

พระบรมราชิ นี น าถจึ งทร งพระกรุณา	 

โปรดเกล้าฯ	 ให้ทอผ้ายกแบบราชสำนักขึ้น

เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องแต่งกายในการแสดง

โขนเฉลิมพระเกียรติด้วย	

 

 

สำหรับการแสดงพระราชทานและการแสดง  
ในโอกาสพิเศษต่างๆ ประกอบด้วย อาจารย์  
วีรธรรม ตระกูลเงินไทย ผู้ออกแบบควบคุม  
การสร้างพัสตราภรณ์ และถนิมพิมพาภรณ์   
(เครื่องประดับ) อาจารย์สุรัตน์ จงดา ควบคุมการ
จัดสร้างหัวโขน และศิราภรณ์ อาจารย์สุดสาคร 
ชายเสม ออกแบบและควบคุมการจัดสร้างฉาก
และสิ่งของประกอบการแสดง ซึ่งการจัดสร้าง
เครื่องแต่งกายและสิ่งของประกอบทุกชิ้น ได้ยึด
ตามรูปแบบโบราณที่ผ่านการศึกษาค้นคว้ามา
อย่างละเอียด  
 เมื่อการจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขน ละคร 
อันประณีตบรรจงนี้แล้วเสร็จ คณะกรรมการ
อำนวยการจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขน ละคร  
จึงเห็นสมควรจัดการแสดงถวายเป็นปฐมทัศน์ 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล  
ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่ หั วทรง เฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และสมเด็จ  
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเฉลิม
พระชนมพรรษา ๗๕ พรรษา โดยได้ เลือก  
รามเกียรติ์ ตอน “พรหมาศ” เป็นการแสดง  

ปฐมฤกษ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งได้รับการตอบรับ
เป็นอย่างดี และมีผู้ชมเป็นจำนวนมากเรียกร้อง
ให้จัดแสดงใหม่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถทรงปลาบปลื้มพระราชหฤทัยอย่างยิ่ง  
ที่การแสดงโขนประสบความสำเร็จเกินความ  
คาดหมาย จึงมีพระราชดำริให้จัดแสดง “โขน
เฉลมิพระเกยีรต”ิ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  
เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงชั้นสูง
ของไทยให้คนรุ่นใหม่ได้ประจักษ์และตระหนัก  
ในคุณค่า พร้อมร่วมชื่นชมและภาคภูมิ ใจ  
โดยต่อมาได้คัดเลือกตอน “นางลอย” มาจัด
แสดงใน พ.ศ. ๒๕๕๓ ตอน “ศึกมัยราพณ์”  
ใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตอน “จองถนน” ใน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ซึ่งทุกครั้งได้รับผลตอบรับดีเกินความคาดหมาย  
จนมี เสียง เรี ยกร้อง ใ ห้ เ พิ่ ม ร อ บ ก า ร แ ส ด ง  
ใน พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ  
จึงได้เลือกบทเรื่องรามเกียรติ์ ชุดศึกกุมภกรรณ  
ตอน “โมกขศักดิ์ ” มาจัดแสดงระหว่างวันที ่ 
๒๔ พฤศจิกายน - ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
นับเป็นการจัดแสดงที่ยาวนานที่สุดเพื่อให้มี
จำนวนรอบเพียงพอต่อความต้องการของผู้ชม 

โขน 
เฉลิมพระเกียรต ิ
 สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ  
ทรงตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม  
ประจำชาติ โดยเฉพาะการแสดงโขนซึ่งเป็น  
นาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยที่นับวันจะหาชมได้  
ยากยิ่ง และมีแต่จะเลือนหายไป เนื่องจาก  
การจัดแสดงโขนนั้นมิใช่เรื่องง่าย ต้องใช้  
ผู้แสดงจำนวนมาก อีกทั้งเครื่องแต่งกาย 
เวที ฉาก และอุปกรณ์ประกอบการแสดง
ลว้นตอ้งจดัสรา้งขึน้อยา่งพถิพีถิัน ดว้ยเหตนุี้
จึงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์ศิลปะชั้นสูง  
แขนงนี้ไว้และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   
ให้ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโขน ร่วมกันศึกษา
ค้นคว้าข้อมูล หลักฐาน และเครื่องแต่งกาย
โขน ละคร สมัยโบราณอย่างละเอียดเพื่อ  
จัดสร้างเครื่องแต่งกายโขน ละคร ขึ้นมาใหม่ 
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 “ผ้ายกเป็นผ้าอีกชนิดหนึ่ งที่ ราชสำนัก  
สยามโบราณนำมาใช้สำหรับพระราชทาน  
ให้เหล่าพระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางใช้ทรง
หรือนุ่งเพื่อแสดงลำดับชั้นยศในราชการ 
 “ราชสำนักสั่งทอผ้ายกมาจากหลายแหล่ง
โดยช่างหลวงเขียนลายตามระเบียบแบบแผน
ของลายผ้าในราชสำนักแล้วส่งไปผลิตยังที่ต่าง ๆ 
 “แหล่งผลิตที่สำคัญในพระราชอาณาจักร 
คือ หัวเมืองภาคใต้ตอนบน โดยเฉพาะเมือง 
“นครศรีธรรมราช” ที่ รู้จักกันอย่างดีในนาม   
“ผ้ายกเมืองนคร” ว่าเป็นผ้ายกที่มีคุณภาพดีที่สุด
เท่าที่สามารถทำเองได้ในพระราชอาณาจักร  
มีความประณีตงดงามทั้งสีและลาย ทำให้เป็น  
ผ้ายกที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่โบราณ 
 “ ใ น ช่ ว ง รั ช ก า ล ที่ ๕ มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง
เปลี่ยนแปลงการแต่งกายในราชสำนักบางอย่าง 
โดยเฉพาะการนุ่งผ้าที่เป็นเครื่องยศมาแต่เดิม  
ได้ถูกยกเลิกมาใช้ผ้าม่วงแทน ทำให้มีการใช้  
ผ้ายกน้อยลง และค่อยๆ สาบสูญไปในที่สุด  
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ผ้ า ย ก ที่ มี ล ว ด ล า ย พิ เ ศ ษ แ บ บ  
ราชสำนักสยาม คงเหลือแต่ลวดลายเรียบๆ 
ง่ายๆ ในปัจจุบัน 
 “ เป็นที่ ทราบกันดี ว่ า สมเด็จฯ ท่านมี  
พ ร ะ ร า ช ด ำ ริ ใ ห้ ส่ ง เ ส ริ ม ศิ ล ป า ชี พ ต่ า ง ๆ  
เป็นอาชีพเสริม โดยเฉพาะเรื่องการทอผ้า  
ซึ่งพระองค์ท่านโปรดเป็นพิเศษ รวมทั้งผ้ายก  
เมืองนครศรีธรรมราช โดยโปรดเกล้าฯ ให้ส่ง  
ผู้เชี่ยวชาญไปสอนที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง

นายวีรธรรม ตระกูลเงินไทย  
ผู้ เชี่ยวชาญด้านการออกแบบลวดลายผ้า และผู้ควบคุมการสร้าง
พัสตราภรณ์และถนิมพิมพาภรณ์ในการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ 
“อาจารย์วีรธรรม” มาร่วมบอกเล่าประวัติความเป็นมาของ 
ผ้ายกเมืองนครศรีธรรมราชก่อนที่จะได้รับเลือกให้เป็นเครื่องแต่งกาย 
ในการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ พร้อมความประทับใจที่ได้ทำงานสนองเบื้องพระยุคลบาท 
 

และบ้านตรอกแค แรกๆ นำทีมโดยคุณปิยวรา  
ที ข ะ ร ะ หั ว ห น้ า โ ค ร ง ก า ร พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ผ้ า ฯ  
ทีมเจ้าหน้าที่จากพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ พร้อมด้วย  
เจ้าหน้าที่จากกองศิลปาชีพสวนจิตรลดา และ  
ผู้เฒ่าผู้แก่ที่เชี่ยวชาญการทอผ้ายกจากจังหวัด
สุรินทร์ รวมทั้งตัวผมเองซึ่งได้เข้ามาช่วยในเรื่อง
การออกแบบลวดลาย กำกับเทคนิค สอนเรื่อง
การย้อม ระบบการทอ การตีเกลียว  การเก็บ
ตะกอลาย มาช่วยกันหลายๆ ฝ่าย 
 “เดิมที่นี่ก็มีการทอผ้ายกอยู่แล้ว แต่ทอด้วย
กี่กระตุกธรรมดา เป็นลายง่ายๆ แค่ ๔-๕ ตะกอ 
แต่ตอนนี้ ได้มีการฝึกหัดให้ทอผ้ายกชั้นสู ง  
ที่ มีความงดงามและมีชื่ อ เสียงในอดีต ซึ่ ง
นครศรีธรรมราชเคยทอส่งให้ ราชสำนักใช้  
ในราชการ โดยนำกลับมาทำใหม่ ใช้ตะกอ  
นับเป็นพันๆ ไม้ มีลายพิเศษ ซับซ้อน ประณีต
งดงาม 
 “ต้องบอกว่า ชาวบ้านที่นี่เก่งมาก ทำได้ดี  
ใช้เวลาสอนเพียง ๓ ปี ก็ทำได้งดงามเทียบเท่า
ของโบราณ 
 “ครั้งแรกที่ทอเสร็จ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์  
ทีขะระ ได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย... สมเด็จฯ ท่าน
โ ป ร ด แ ล ะ ใ ห้ น ำ ไ ป ตั ด เ ป็ น ฉ ล อ ง พ ร ะ อ ง ค์  
ครั้งที่สองโปรดเกล้าฯ ให้เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ผ้า 
ครั้งต่อๆ มาโปรดเกล้าฯ ให้นำไปไว้ที่มูลนิธิ  
ศิลปาชีพฯ ครั้น เมื่ อมีพระราชดำริ ให้ฟื้นฟู  
การแสดงโขน จึงโปรดให้นำผ้ายกมาใช้ในการ
แสดงด้วย โดยเริ่มตั้งแต่ตอนนางลอยเป็นต้นมา 

 “จะเหน็ไดว้า่สมเดจ็ฯ ทา่นมพีระอจัฉรยิภาพ
และสายพระเนตรที่ยาวไกล ที่ทรงฟื้นฟูและ
อนุรักษ์การแสดงโขนขึ้นนั้น ไม่เพียงเป็นการ
อนุรักษ์ เฉพาะศิลปะการแสดง แท้จริงแล้ว
เป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกสำคัญของชาติ  
หลากหลายแขนงไปด้วยพร้อมกัน ทั้ งงาน
ป ร ะ ติ ม า ก ร ร ม ง า น จิ ต ร ก ร ร ม แ ล ะ ง า น
สถาปัตยกรรมไทย นอกจากนี้ยังมีประณีตศิลป์
แขนงต่างๆ ซึ่งได้สูญหายไปมากแล้วก่อนหน้านี้
เช่น ช่างทำหัวโขน ช่างปัก ช่างทอง ช่างเงิน  
ช่างเจียระไน ช่างฝัง ช่างลงยา ช่างแต่งหน้า  
รวมถึงการฟื้นฟูการทอผ้าชั้นสูงทั้งด้านรูปแบบ 
เทคนิค กระบวนการ และที่สำคัญที่สุดคือ 
เป็นการอนุรักษ์บุคลากรทางงานช่างที่สามารถ
ผลิตผลงานออกสู่สังคมได้ตลอดไป   
 “อย่างที่เนินธัมมังนี่ สมาชิกรุ่นแรกๆ ก็มี
ความรู้และฝีมือ จนสามารถไปเป็นอาจารย์สอน
ได้แล้ว ซึ่งก็มีโครงการที่จะให้ไปสอนที่ศูนย์  
ศลิปาชพีบา้นทา่นหญงิทีส่รุาษฎร ์และทีอ่ืน่ๆ ดว้ย  
การสอนคนนั้นไม่ใช่เราให้ความรู้เขาอย่างเดียว 
แต่สิ่ งที่ ได้สะท้อนกลับมาคือ เราได้ เพิ่มพูน  
ความรู้และประสบการณ์ขึ้นมาจากลูกศิษย์ที่เรา
สอนด้วย เพราะเขาจะเจอปัญหาต่างๆ มากมาย 
ที่เราไม่เคยเจอ แล้วเขาก็จะถามเรา เราก็ต้อง  
ช่วยเขาคิดค้น หาทางแก้ปัญหา ซึ่งเป็นโอกาสดี  
ที่ผู้สอนจะได้ฝึกฝนและพัฒนาตัวเองด้วย 

 “จากการทีไ่ดพ้ดูคยุกบัสมาชกิและชาวบา้น
พบว่า เขาพึงพอใจ และมีความสุข เพราะ  
นอกเหนือจากมี รายได้และอาชีพที่ มั่ นคง  
จนชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นทุกด้านแล้ว  
สิ่งที่ตามมาที่สำคัญที่สุดคือเขาเกิดความรู้สึก  
ภาคภูมิใจในตัวเขาเองว่า เขาได้กลายเป็นคน  
มีความรู้ความสามารถ เป็นคนที่มีคุณค่า และมี  
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงาม
และสูงส่งมาตั้งแต่อดีต ซึ่งจะทำให้เขาเกิดความ
ภูมิใจในชุมชนที่เขาอยู่ รู้สึกรักและภาคภูมิใจ  
ในบ้านเกิดของเขามากขึ้น 
 “ผมเชื่อว่า ไม่ว่าใครก็ตามที่ได้รับเกียรติให้
มาทำงานถวายพระองค์ท่าน ก็จะมีความรู้สึกที่
คล้ายคลึงกัน มันอธิบายไม่ถูก... อย่างตัวผมเอง 
ได้้ถวายงานมาตั้งแต่เรียนจบใหม่ๆ ผลงาน  
ชิ้นแรกคือช่วยอาจารย์สมิทธิ ศิริภัทร์ ออกแบบ
และจัดสร้างเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ  
ในการแสดงละครต้อนรับสมเด็จพระราชินีนาถ  
เ อ ลิ ซ า เ บ ธ ที่ ๒ แ ห่ ง ส ห ร า ช อ า ณ า จั ก ร  
ที่วัดไชยวัฒนาราม และก็ได้ถวายงานรับใช้  
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดี  
มีโอกาสดี และเป็นมงคลแก่ชีวิตมาก 
 “การทำงานที่ไม่มีจุดมุ่งหมาย	 บางที	 
ทำๆ	 ไปก็เหมือนว่างเปล่า	 แต่ถ้าเรารู้ว่าเรา	 
ทำเพื่อใคร	 จุดหมายอยู่ที่ไหนนี่สำคัญมาก 
เพราะจะทำใหเ้รามุง่มัน่	ทุม่เท	เชือ่วา่ทกุคนที่
ไดม้าทำงานตรงนี	้ ลว้นมสีมเดจ็พระนางเจา้ฯ
พระบรมราชินีนาถทรงเป็นแรงบันดาลใจ	
 “ในสายตาคนทั่วๆ ไป อาจมองว่างาน  
เหล่านี้มีต้นทุนสูง อย่างผ้ายกที่ใช้ในการแสดง
โขน ผืนนึงต้องลงทุนมาก ลงทุนแล้วไม่คุ้มค่าเงิน 
แต่เราไม่ควรมองกำไรเป็นตัวเงินอย่างเดียว
ความรู้สึกภาคภูมิใจที่กลับมาสู่หัวใจของ	 
คนไทยทั้งชาติ	 คือ	 กำไรที่มีคุณค่ายิ่ง	 ที่เงิน
ซื้อไม่ได้	 เหมือนดังที่สมเด็จฯ	ท่านมีรับสั่งว่า																																																								
“ขาดทุนของฉัน	คือ	กำไรของแผ่นดิน” 
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 “ เริ่มแรกสมาชิกงานปักผ้าของศูนย์ฯ  

มีอยู่ เพียง ๑๘ คน ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็นร้อย  

กว่าคน และมีการขยายกลุ่มไปในหลายๆ 

หมู่บ้าน หลายๆ ตำบล และหลายๆ อำเภอของ

นครศรีธรรมราช เช่น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 

อำเภอหัวไทร บางครั้งมีอาจารย์จากพระตำหนัก

ทักษิณราชนิเวศน์มาช่วยสอนและตรวจงานตาม

หมู่บ้านกลุ่มย่อย ซึ่งช่วยให้ชาวบ้านใช้เวลาว่าง

ให้เป็นประโยชน์ และเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัว 

 “ช่วงแรกเริ่มเรียนจากการลอกลายดอกบัว

ลงบนกระดาษ จนมาเริ่มปัก จากลายเล็กๆ เพิ่ม

ความชำนาญขึน้เรือ่ยๆ ปจัจบุนัมกัไดร้บัมอบหมาย

ให้ปักตัวนางในวรรณคดี ซึ่งยากกว่าลายทั่วไป 

บางภาพกว่าจะลงมือปักได้ ต้องอ่านภาพเป็น

อาทิตย์ ต้องพิจารณาก่อนว่าต้องปักอะไรก่อน 

อะไรหลัง ชั้นที่ ๑ เป็นอะไร ชั้นที่ ๒  เป็นอะไร 

เช่น ภาพนางในวรรณคดี เราต้องปักนางซึ่งเป็น

ตัวเด่นให้เสร็จก่อน จากนั้นจึงปักฉากหลัง ซึ่งเรา

ต้องอาศัยจินตนาการประดิดประดอยให้สวยงาม

เหมอืนภาพตน้ฉบบั ทีส่ำคญั คอื ส ีจะเพีย้นไมไ่ด ้

เพราะจะทำให้ปักส่วนอื่นๆ ต่อไม่ได้ ต้องเลาะ

ออกมาปักใหม่ หรือ ถ้าปักห่างเกินไป ปักแล้ว

ขอบภาพโย้เย้ ก็ต้องปักใหม่เช่นกัน ถือเป็นการ

ฝกึวนิยัใหต้วัเราดว้ย เพราะถา้เราปกัไมด่ี อาจารย์

จะไมส่ง่ผลงานให ้ทีเ่สยีเวลาทำมาตัง้ ๔ - ๕ เดอืน 

ก็ใช้ไม่ได้ ฉะนั้นเราต้องตั้งใจทำให้ดีที่สุด 

ลออ ประณีต สวยงาม ก็ช่วยให้เราเป็นคน

อารมณ์เย็นลง มีสติ และมีสมาธิมากขึ้น 

 “นอกจากเรื่องปักผ้าที่เป็นอาชีพเสริมแล้ว 

ท่านยังห่วงใยเรื่องการศึกษาของลูกหลาน

สมาชิกที่มาจากครอบครัวที่ยากจน โดยจะมอบ

ทุนการศึกษาให้จนจบปริญญาตรี ทรงเป็นห่วง

เป็นใย ไถ่ถามทุกข์สุขของเรา และลูกหลาน  

ของพวกเราเสมอ ว่าลูกเรียนเก่งไหม จะให้  

ไปเรียนศิลปาชีพที่สวนจิตรลดา เราก็บอกท่าน  

ไปว่าเรามีลูกคนเดียว ไม่อยากให้ไปอยู่ไกล  

ท่านก็ปลอบว่า ถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไร ให้ลูก  

ฝึกเรียนปักผ้ากับแม่แล้วกัน จนทุกวันนี้ลูกสาว

ปักตัวนางได้แล้ว 

 “ทุกครั้งที่นึกถึง ก็ยังซาบซึ้งอยู่ตลอดว่า

ท่านห่วงใยเราจริงๆ เลยบอกกับตัวเองอยู่เสมอ

ว่าถ้ามีอะไรที่เป็นงานของท่าน หรือเกี่ยวกับท่าน 

เช่นงานวันแม่ จะเข้าร่วมตลอดเพราะคิดว่า  

เราเป็นคนของท่านแล้ว  

 “ผ่านมาเกือบ ๒๐ ปี ผ้าที่ได้รับมอบหมาย

ใหน้ำมาปกักม็ลีายยากขึน้เรือ่ยๆ บางภาพสมเดจ็ฯ 

ท่านทรงถามด้วยว่าปักได้ไหม ทั้งๆ ที่ในใจเราคิด

ว่ายากมาก น่าจะทำไม่ได้ แต่ปากก็บอกไปว่า

ทำได้ เพราะเราคิดว่าเป็นพระราชประสงค์  

เราต้องทำถวายให้ได้ มีกำลังใจฮึดสู้ขึ้นมาเลย 

	 “ปัจจุบัน	 แม้อายุจะเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	

แต่ก็คิดว่าจะปักผ้าต่อไป	 จนกว่าตาจะมอง	 

ไม่เห็น	 มือจะทำไม่ได้	 และเมื่อถึงตอนนั้น

จริงๆ	 ถึงแม้ว่าจะหยุดปักผ้าไปแล้ว	 แต่วิชา

ความรู้ที่มีติดตัวก็ยังสามารถนำไปถ่ายทอด

ให้คนรุ่นหลังได้	 เพราะสิ่งเหล่านี้คือมรดก	 

ที่ เราต้องช่วยกันสืบสานและรักษาไว้ให้	 

นานเท่านาน	

 “งานทุกชิ้นที่ทำเสร็จแล้ว จะส่งเข้าวัง  

สวนจิตรลดาทั้งหมด บางชิ้นงานสวย เราชอบใจ

ก็ถ่ายรูปใส่อัลบัมเก็บไว้ เป็นที่ ระลึกว่านี่คือ  

ผลงานของเรา  

 “กว่าจะมาถึงวันนี้ ต้องอาศัยทั้งความ

อดทน และความพยายาม ฉันอยู่ต่างหมู่บ้าน

ต้องเดินเท้ามาสิบกว่ากิโลเมตร เพื่อมาเรียน 

ญาติๆ ยังเคยบอกว่าสงสัยคงได้ตัดขาก่อน  

เรียนจบ แต่ฉันถือว่าเราได้ถวายตนเป็นคน  

ของท่านแล้ว อย่างไรเสียก็ต้องสู้ ต้องอดทน  

จนเรียนจบให้ได้ จนวันนี้ เราสามารถปักผ้าได้

เกิดความชำนาญจนได้รับประกาศนียบัตร 

 “การปักผ้าไม่ได้เพียงแค่สร้างรายได้เสริม

ให้เราเท่านั้น แต่ทำให้เราได้เปลี่ยนแปลงนิสัย

ใจคอไปด้วย เพราะปกติเคยทำแต่งานที่ใช้

แรงงาน แบกหาม นิสัยส่วนตัวจึงเป็นคนใจร้อน 

โผงผาง แต่พอต้องมาทำสิ่งที่มีความละเอียด  

นางเกษร มาดพันธ์ 
หัวหน้างานปักผ้าศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง
ตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำหรับ “เกษร” นักเรียนปักผ้ารุ่นแรกของศูนย์ศิลปาชีพ การปักผ้ามิใช่แค่อาชีพ 
ที่ช่วยเสริม เพิ่มรายได้ แต่ได้ช่วยสร้างชีวิตใหม่ให้เกษรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  
จากคนใจร้อน กลายเป็นคนใจเย็น ละเอียด รอบคอบ และฝึกความอดทน  
เนื่องจากต้องเดินเท้ามาเรียนวันละเป็นสิบๆ กิโลเมตร  
ด้วยความรักในอาชีพ เกษรจึงตั้งปณิธานว่าจะช่วยถ่ายทอดความรู้ไปสู่ลูกหลาน 
และคนรุ่นหลัง เพื่อรักษาอาชีพนี้ ให้เป็นมรดกของท้องถิ่นและของชาติสืบต่อไป 

บุคคลต่อไปนี้ คือ เหล่าสมาชิกศิลปาชีพ “ยุคบุกเบิก”  
ที่เป็นตัวแทนมาร่วมบอกเล่าความทรงจำและความประทับใจ 
ที่มีต่อโครงการศิลปาชีพ ว่าได้เข้ามาช่วยยกระดับ 
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพวกเขาให้ดีขึ้นได้อย่างไร 

102 103



นางเทียบ ศรีเจริญ 
ชาวบ้านเนินธัมมังตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
อำเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เริ่มต้นจากศูนย์ “เทียบ” ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะทำงานปักผ้าที่ประณีต  
ละเอียดลออ สวยงามขนาดนี้ได้ แต่ด้วย “กำลังใจพระราชทาน”  
จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่เทียบได้รับ ทำให้เทียบตั้งใจเรียน 
ด้วยความอุตสาหะ จนวันนี้รายได้จากงานปักผ้าได้กลายเป็นเงินออมก้อนใหญ่  
ที่สามารถนำไปต่อยอด ช่วยยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นในทุกด้าน 

 “ ฉั น ไ ด้ ม า ส มั ค ร เ ป็ น ส ม า ชิ ก ตั้ ง แ ต ่ 

พ.ศ. ๒๕๓๖ ในงานปักผ้า เพราะคิดว่าเป็น  

อาชีพเสริมที่ช่วยสร้างรายได้ และสามารถ  

นำงานกลับไปทำที่บ้านได้ 

 “ต้องยอมรับว่า ช่วงแรกไม่มั่นใจเลยว่า  

จะทำได้ เพราะไม่เคยมีความรู้เรื่องงานปักผ้า  

มาก่อน เริ่มต้นจากศูนย์ แล้วก็ค่อยๆ มาเรียนรู้  

ทีหลัง ทางวังสวนจิตรลดาก็ส่งอาจารย์มาสอน

และมีภาพต้นแบบมาให้ดู มีกระดาษลอกลาย  

มาให้ แล้วเราก็นำกระดาษลอกลายมาเนา  

ลงบนผ้าฝ้าย แล้วค่อยๆ ลงไหม ซึ่งไหมที่ส่งมา

จะมีหลายเฉดสี ต้องเลือกเฉดสีให้คล้ายภาพ

ต้นฉบับให้มากที่สุด เรียกว่าเป็น “การบ้าน”  

ที่ต้องทำส่งวังทุกชิ้น 

 “ฉันเองเคยมีโอกาสเข้าเฝ้าฯ สมเด็จฯ  

เมื่ อครั้ งที่ท่ านเสด็จฯ มาที่ศูนย์ศิลปาชีพฯ  

ขณะนั้นยังเป็นศาลาเล็กๆ เราเป็นสมาชิกรุ่นแรก  

ท่านมาตรวจงานทุกชิ้น ทุกผืน ด้วยพระองค์เอง 

ป ร ะ ทั บ ค รั้ ง ล ะ ๓ - ๔ ชั่ ว โ ม ง ไ ม่ เ ส ด็ จ ฯ  

ไปไหนเลย และทรงให้กำลังใจ แม้เราจะทำ  

ออกมาไม่ค่อยสวยเพราะเป็นงานชิ้ นแรก  

แต่ท่านก็ยังชมว่าปักได้เก่ง จำได้ว่าตอนนั้น  

ปักเป็นรูปปลา เลือกสีไหนก็ใช้สีนั้นตลอดลำตัว 

ยังไล่สีไม่เป็น แต่ท่านให้กำลังใจเรามาก เราก็

ปลาบปลื้ม และมีกำลังใจ 

 “ส่วนค่าตอบแทนที่ได้ขึ้นอยู่กับความยาก

ง่ายของลาย และความชำนาญ งานชิ้นที่ยากๆ 

จะใช้เวลาหลายเดือน แต่บางปีถ้าเราขยันก็จะ

ปักได้หลายชิ้น ได้ค่าตอบแทนเป็นหลักหมื่นบาท

เช่นกัน เป็นอาชีพเสริมที่รายได้ดีมาก  

 “งานปักผ้าเปรียบเหมือนการหยอด

กระปกุเก็บออม	 และถ้าเราเก็บหอมรอมริบ

จนได้เป็นก้อนใหญ่ ก็จะนำเงินไปซื้อวัว		 

ซื้อหมูมาเลี้ยง	 เกิดการต่อยอด	 ออกดอก	

ออกผล	 สร้างรายได้เพิ่มขึ้น	 และเป็นการ

สร้างวินัยทางการเงินให้แก่เราได้อีกทางหนึ่ง”	

 “สมัยก่อนลำบากมาก เคยทำนา แต่ได้

ผลผลิตไม่ดี เพราะน้ำเค็มรุกเข้ามา พอสมเด็จฯ 

ท่านเสด็จฯ มาเยี่ยม ท่านก็เห็นความเดือดร้อน

ของพวกเรา จึงมีพระราชดำริให้สร้างศูนย์  

ศิลปาชีพขึ้นที่บ้านเนินธัมมัง เพื่อช่วยพวกเรา  

ให้มีอาชีพเสริม นอกเหนือจากการทำนา ทำไร่  

ที่ต้องอาศัยธรรมชาติอย่างเดียว 

การปักตัวนาง โดยปักตามภาพต้นแบบและใช้กระดาษลอกลาย  
 

104 105



 “เมื่อสมเด็จฯ ท่าน เสด็จฯ มา ท่านก็รับสั่ง

ให้ป้าหาคนมาทอผ้า ก็หามาได้ ๑๑ คน ตอนนั้น

ก็ได้เข้าเฝ้าฯ ท่านด้วย... ป้าจึงได้มาร่วมงาน  

ทอผ้ากับศูนย์ศิลปาชีพฯ ตั้งแต่ช่วงแรกเริ่ม 

 “งานทอผ้าที่ศูนย์ศิลปาชีพฯ นี้จะเริ่มจาก  

หัดทอผ้าฝ้ายก่อน พอเริ่มชำนาญจึงทอผ้าไหม 

ซึ่งจะละเอียดกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าไหม  

ลายผ้ ายก เมื อ งนค ร เป็นลายที่ ถอดแบบ  

มาจากผ้าที่มีอายุกว่า ๒๐๐ ปี ซึ่งจัดแสดง  

อ ยู่ ใ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ จั ง ห วั ด น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช  

นางจำปี กลางบน  
หัวหน้ากลุ่มงานทอผ้าศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง
ตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
จากอาชีพเสริมในวันวาน กลายมาเป็นอาชีพหลัก 
ที่สร้างฐานะที่มั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีในวันนี้  
แม้ว่าลูกหลานจะขอร้องให้หยุดทอผ้า ด้วยวัยที่ก้าวสู่เลข “๖”  
แต่ “จำปี” ก็ยังยืนหยัดที่จะทอผ้าต่อไป และตั้งใจว่า หากวันใดหมดแรง ทอไม่ไหว  
ก็จะขอเป็นครูสอนคนรุ่นใหม่เพื่อต่อลมหายใจผ้ายกเมืองนคร  
สนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

มีอยู่หลายลาย เช่น ลายดอกพิกุล ลายแก้ว

ชิงดวง ลายดอกกลมก้านแย่ง ลายเกล็ดพิมเสน 

ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ แต่ละลายมีความยากและ

ละเอียดมาก ต้องอาศัยความอดทนและใจรัก

ของผู้ทอเป็นสำคัญ 

 “โดยปกตทิางวงัสวนจติรลดาจะสง่แบบลาย

มาให้ พร้อมเส้นไหมและเส้นทองสำหรับผืนที่

ต้องทอดิ้นทองลงไปด้วย เมื่อทอเสร็จ ผ้าทุกผืน

จะถูกนำส่งเข้าวังสวนจิตรลดาทั้งหมด ทราบว่า

บางผืนมีโอกาสได้ไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์   

ไปตัดเป็นฉลองพระองค์ บ้างก็นำไปใช้เป็น  

ชุดแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ 

 “สำหรับปี ๒๕๕๖ นี้ การทอผ้าไหมของที่นี่

จะ เน้นเพื่ อนำไปใช้ ในการแสดงโขนเฉลิม  

พระเกียรติ ประมาณ ๓๐ ผืน ความยาวประมาณ 

ผืนละ ๓.๓ เมตร ทุกคนในศูนย์ฯ ต่างเร่งทอ  

ให้เสร็จหนึ่งผืนภายในหนึ่งเดือน จากปกติต้องใช้

เวลาทอประมาณ ๕ - ๖ เดือน ตั้งแต่เริ่มแกะคลี่ 

ตีเกลียวเส้นไหม ต่อลายตามแบบ นำเส้นไหม  

มาขึ้นกี่ ทอเก็บลายทีละไม้ ซึ่งแต่ละผืนต้องทอ

เก็บลายพันกว่าไม้ เช่น ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ต้องใช้

ถึง ๑,๖๐๐ ไม้ 

 “ด้วยความที่เป็นลายผ้ายกซึ่งมีความยาก

และละเอียดมาก ทำให้ต้องใช้คนประมาณ  

๔ - ๕ คนต่อหนึ่งกี่ หนึ่งลาย แต่ละคนมีหน้าที่

สำคัญแตกต่างกันไป เช่นคนทอต้องมีน้ำหนักมือ

ที่สม่ำเสมอกันทั้งผืน และตรวจว่าเส้นไหมอยู่ตรง

ตำแหน่งตามแบบหรือไม่ คนตีลายก็ต้องช่วยกัน

ดู ช่วยกันจำว่าเป็นจังหวะขึ้นหรือลงลาย เป็นต้น 

เพราะในทุกขั้นตอนสามารถพลาดได้ตลอดเวลา 

ผู้ที่อยู่ประจำกี่จึงต้องรอบคอบและรู้ใจกันด้วย  

 “ ป้ า ยั ง ไ ม่ เ ค ย มี โ อ ก า ส ไ ด้ ไ ป ช ม โ ข น

เฉลิมพระเกียรติ อาศัยติดตามทางโทรทัศน์  

แต่ก็เคยทราบมาบ้างว่าผ้าที่เราทอนั้นได้ไปใส่  

ให้ตัวนาง ตัวพระราม.. . ผู้ที่ เคยไปชมโขน

เฉลิมพระเกียรติแล้วมาดูงานที่นี่ ต่างก็ชื่นชม  

เป็นเสียงเดียวกันว่าผ้าของเราสวยมาก ทำให้เรา

ชื่นใจ ปลื้มใจ มีกำลังใจที่จะทำต่อไป เหมือนเป็น

เฟืองเล็กๆ ที่มีส่วนช่วยให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ประสบ

ความสำเร็จ 

 “เกือบ ๒๐ ปีแล้วที่สมเด็จฯ ท่านให้ตั้ง  

ศูนย์ศิลปาชีพฯ ขึ้นที่นี่ นึกถึงทีไรก็รู้สึกตื้นตันใจ  

และซาบซึ้งในพระคุณท่านทุกที ป้าบอกได้เลยว่า

ทุกครอบครัวในหมู่บ้านนี้ทำศิลปาชีพกันทุกบ้าน 

ทั้ งปักผ้ า ทอผ้า ถักกระจูด มี รายได้ เสริม  

ช่วยเหลือครอบครัว คนหนุ่มสาวไม่ต้องออกไป

ทำงานต่างถิ่น พวกเราได้อยู่กันพร้อมหน้า  

พร้อมตา มีกินมีใช้ มีรายได้ดีกว่าเมื่อก่อนมาก 

ถนนในหมู่บ้านก็มีขึ้นเมื่อครั้งที่ศูนย์ศิลปาชีพฯ 

มาตั้ง ทำให้การเดินทางไม่ยากลำบากเหมือน

เมื่อก่อนอีกแล้ว  

 “นอกจากงานศิลปาชีพ ในศูนย์ฯ แห่งนี้  

ท่านยังส่งเสริมให้ทำนา ปลูกปาล์ม เลี้ยงปลา 

นับเป็นพระคุณอย่างล้นพ้น 

 “ ทุ ก วั น นี้ ป้ า ก็ อ า ยุ ม า ก ขึ้ น ทุ ก วั น	 

ลูกหลานก็บอกให้หยุดได้แล้ว	 พอได้แล้ว	 

แต่ป้าก็ยั งต้องการมาที่ศูนย์ฯ เพื่อสอน	 

เด็กรุ่นใหม่ๆ	 ให้ทอผ้าเป็น	 และยังเป็นการ

ช่วยต่อลมหายใจผ้าไหมลายผ้ายกเมืองนคร	 

ให้มีชีวิต ไม่ใช่ เป็นเพียงแค่ของประดับ

สวยงามในพิพิธภัณฑ์	

	 “ยิ่งสมเด็จฯ	ท่านเคยมีรับสั่งไว้	เมื่อครั้ง

เสด็จฯ	 มาเยี่ยมศูนย์ฯ	 ที่นี่ว่า	 ขอให้สอนลูก	 

สอนหลานต่อๆ	 ไป	 ป้าจึงตั้งใจว่าจะทอผ้า

ถวายและสอนเด็กรุ่นใหม่เรื่อยไปจนกว่า	 

จะหมดแรง” 
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 “เมื่อก่อนพื้นที่บริเวณนี้มีแต่ความยากจน 

อยู่กับความหวาดระแวงและความเสี่ยงว่าปีนี้  

น้ำจะท่วมหรือไม่ เพราะจะทำให้ทำนาไม่ได้ผล 

ทั้งนาปีและนาปรัง อย่าว่าแต่จะนำข้าวไปขาย 

แม้แต่จะกินเองยังไม่มี ชาวบ้านมีแต่ความ  

เดือดร้อน ถ้าโชคดีหน่อยอยู่ในพื้นที่ที่ ได้รับ  

การประกาศเป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉินก็จะพอได้รับ

การช่วยเหลือจากภาครัฐบ้าง แต่ถ้าไม่อยู่ในเขต

ที่ประกาศ ปีนั้นก็หมดตัว 

 “ถือเป็นบุญอย่างยิ่งที่ในหลวงกับพระราชินี

มีพระเมตตาต่อราษฎรที่นี่ พระองค์ท่านมาช่วย

สร้างประตูระบายน้ำ ทำคูคลองใหม่ ทำให้น้ำ  

ไม่ท่วมมากเหมือนเมื่อก่อน การระบายน้ำดีขึ้น 

จากที่เคยท่วมทุกปีกลับลดลงเป็น ๓ - ๔ ปี  

จะท่วมสักครั้ง และท่วมในระยะเวลาที่สั้นลงมาก 

นาข้าวยังไม่ถึงกับเสียหาย พอมีข้าวให้กินอยู่บ้าง 

ประกอบกับสมเด็จฯ ทรงให้ตั้งศูนย์ศิลปาชีพ  

ขึ้นที่บ้านเนินธัมมัง ทำให้พวกเรามีรายได้เสริม  

มาช่วยจุนเจือครอบครัว ชาวบ้านก็สามารถ  

ลืมตาอ้าปากได้และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

นางพรทิพย์ กงไกรจักร์  
หัวหน้ากลุ่มงานกระจูดศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง
ตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ด้วยความรู้พื้นฐานจากภูมิปัญญาดั้งเดิมของครอบครัว  
“พรทิพย์” จึงเลือก “ถักกระจูด” เป็นอาชีพเสริม จากที่เคยถักแค่พอใช้ในครัวเรือน  
วันนี้ กระจูด ได้กลายเป็นของมีค่าที่ช่วยสร้างรายได้ให้พรทิพย์อย่างงดงาม  
ที่สำคัญยังช่วยเพิ่มความรัก ความอบอุ่นในครอบครัวพรทิพย์และเพื่อนสมาชิกคนอื่นๆ 
เพราะสามารถนำงานกลับมาทำที่บ้านได้ ทำให้แม่บ้านมีเวลาอยู่ดูแลใกล้ชิดลูก  
ดูแลครอบครัวซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าเหนืออื่นใด 

 “เมื่อมาเข้าร่วมกับศูนย์ศิลปาชีพฯ ได้มี  

ครูมาสอนเรื่องลายที่สวยงามมากขึ้น เช่น ลาย

ดอกพิกุล ลายดอกผกา ลายลูกแก้ว ตลอดจน

พัฒนารูปแบบของเครื่องใช้ให้หลากหลาย  

มากยิ่งขึ้น เช่น ผลิตเป็นกระเป๋า กล่อง ซองใส่

เอกสาร หมวก ตะกร้า และย้อมสีสันเข้าไป  

ให้สวยงามกว่าเดิม ทำให้เราสามารถต่อยอด  

ได้ง่ายขึ้น และพัฒนาเป็นรูปแบบต่างๆ ได้  

มากมายตามที่ตลาดต้องการ เหมือนเป็นการ

ต่อยอดภูมิปัญญาที่มีอยู่เดิมให้ขายได้ 

 “กระจูดเป็นพืชพื้นถิ่นของภาคใต้ ขึ้นอยู่

ตามป่าพรุ มีขนาดตั้งแต่เส้นใหญ่ เส้นกลาง  

เส้น เล็ก และเส้น เล็กละเอียด ซึ่ ง เส้น เล็ก  

ละเอียดนี้จะหายากในพื้นที่ทั่วๆ ไป จะมีก็แต่  

ในป่าพรุควนเคร็งเท่านั้น และจะถักยากกว่า  

เส้นใหญ่ ทำให้มีราคาสูงตามไปด้วย ซึ่งทาง  

ศูนย์ศิลปาชีพฯ จะให้สานงานกระจูดเส้นเล็ก  

ละเอียดนี้สำหรับส่งเข้าวังสวนจิตรลดาและ  

ส่งประกวด ส่วนขนาดเส้นอื่นๆ จะมีจำหน่ายแก่

ผู้มาเยี่ยมชม และรับผลิตตามความต้องการ  

ของลูกค้า โดยจะมีทั้งลูกค้าจากกรุงเทพมหานคร 

และจังหวัดอื่นๆ เช่น สุราษฎร์ธานี กระบี่ ภูเก็ต 

 “เรามีการตั้งกองทุนสำหรับจัดซื้อวัตถุดิบ  

สีต่างๆ สำหรับให้สมาชิกมาเบิกใช้ เมื่อสมาชิก

ผลิตงานกระจูดมาส่ง เราจะจ่ายเงินให้ทันที  

โดยจะหักค่าวัตถุดิบออก และเมื่อสิ้นปีงานขาย  

มีกำไรก็จะเฉลี่ยคืนกำไรนั้นให้แก่สมาชิกตาม

จำนวนผลิตภัณฑ์ที่นำมาส่ง 

 “งานถักกระจูดช่วยสร้างรายได้เสริมให้

อย่างมาก อาชีพหลักที่บ้านคือทำนา และได้เพิ่ม

การปลูกผัก เลี้ ยงปลา เป็ด ไก่ ตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นการพึ่งตนเองและลด  

รายจ่าย เมื่อมีรายได้เสริมจากงานกระจูด	 

ก็ยิ่งช่วยทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น	 ไม่เพียงแต่

ครอบครัวของฉันเท่านั้น	 ครอบครัวของ

สมาชิกทุกคนก็เช่นกัน	 แม้แต่ผู้สูงอายุก็ยัง	 

หาราย ได้ พิ เ ศษจากก า รถั ก ก ร ะจู ด ได้	 

แม่บ้านที่ต้องดูแลลูกก็ทำได้ เพราะสามารถ

นำวัตถุดิบไปถักที่บ้ านได้ เมื่ อถัก เสร็จ	 

จึงค่อยนำมาส่งที่ศูนย์	 ทำให้มีเวลาอยู่ดูแล

ใกล้ชิดลูกมากขึ้น นอกจากรายได้และ	 

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากแล้ว	 ยังช่วยเสริม

ความรักความผูกพันในครอบครัวอีกด้วย”	

 

 “ฉันได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ

บ้านเนินธัมมังตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยเลือกงาน

ถักกระจูด เพราะมีพื้นฐานเดิมจากครอบครัว  

ที่สานเครื่องใช้จากกระจูดได้ เรียกว่าเคยเห็นมา

ตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายที่สานเสื่อกระจูดไว้ปูนั่ง  

ปูนอน ตากข้าว ใช้กันเองในครอบครัว 

ผลิตภัณฑ์กระจูดฝีมือสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง
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 แ ต่ ก ว่ า จ ะ ม า ถึ ง วั น นี้ ทุ ก ห น่ ว ย ง า น  

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือแม้แต่ประชาชน  

ในพื้นที่เองต้องเผชิญอุปสรรคปัญหามากมาย 

แต่ทุกฝ่ายก็ร่วมแรงร่วมใจกันคลี่คลายปัญหา 

เดินหน้ าพัฒนาอย่ างไม่ย่ อท้ อ โดยมีแนว  

พระราชดำริ พระบรมราชวินิจฉัยชี้แนะ ทฤษฎี 

ปรัชญา ตลอดจนหลักคำสอนต่างๆ ของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ เป็น “ธงนำทาง”	

๒ ทศวรรษ แห่งการต่อสู้อันยาวนาน 
นับตั้งแต่ปี ๒๕๓๖... 
 
จากลุ่มน้ำที่เคยประดังไปด้วยปัญหา 
หน้าฝนน้ำท่วมล้น หน้าแล้งน้ำแห้งเหือด น้ำเค็มรุก น้ำเปรี้ยวทะลัก น้ำเสียแพร่กระจาย  
จนพื้นที่นาที่เคยมีมากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ ไร่ ต้องเสียหาย ถูกทิ้งร้างเสื่อมโทรมไปกว่าครึ่ง 
สามารถปลูกข้าวนาปี มีผลผลิตต่อไร่ไม่ถึง ๓๕๐ กิโลกรัม 
และปลูกข้าวนาปรังได้เพียง ๕๐,๐๐๐ ไร่ มีผลผลิตต่อไร่ประมาณ ๔๕๐ กิโลกรัม 
ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนเพียง ๔๘,๐๐๐ บาทต่อปี 
หลายต่อหลายคน ต้องจำใจละทิ้งถิ่นฐาน ส่วนคนที่ยังปักหลักอยู่  
ก็ยังต้องเผชิญหน้ากับปัญหาอีกมากมาย  
โดยเฉพาะ ปัญหาความขัดแย้ง ของคนในพื้นที่ 

สู่...ปัจจุบัน  
 
วันนี้ ร่องรอยแห่งความลำบาก แร้นแค้น เหล่านั้น ได้เลือนหายไปเกือบหมดแล้ว 
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ได้พลิกฟื้นคืนความอุดมสู่ผืนดิน พลิกพื้นที่เสื่อมโทรมให้กลับมาเพาะปลูกได้ 
สามารถปลูกข้าวนาปีมีผลผลิตต่อไร่ถึง ๖๕๐ กิโลกรัม 
และปลูกข้าวนาปรังได้มากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ไร่ มีผลผลิตต่อไร่ถึง ๗๕๐ กิโลกรัม 
ในน้ำกลับมามีปลา ในนาอุดมไปด้วยข้าว เพาะปลูกอะไรก็งอกงามได้ผล 
ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนเพิ่มสูงถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี 
เหนืออื่นใด คือ ความสุข และความสมานสามัคคีที่กลับคืนมา 
 

 ความอุดมสมบูรณ์ที่กลับคืนสู่ลุ่มน้ำ

ปากพนังในวันนี้ จึงไม่เพียงเป็นสัญลักษณ์

สะท้อนพระวิริยอุตสาหะและพระราชปณิธาน  

อันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

ในการช่วยเหลือประชาชนให้ผ่านพ้นความ  

ทุกข์ยาก หากแต่ยังสะท้อนความจงรักภักดี  

ของข้าราชการ ประชาชน ทุกภาคส่วนที่ร่วมแรง 

ร่วมใจกันน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติ  

จนก่อเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม กล่าวคือ 

ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง มีทั้ งรายได้หลัก   

และรายได้ เสริมที่สามารถเลี้ยงตนเองและ

ครอบครัวได้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ไ ด้ รั บ ก า ร ฟื้ น ฟู ใ ห้ ก ลั บ ม า อุ ด ม ส ม บู ร ณ์   

ศิลปวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน 

พร้อมๆ กับความสงบสุข ร่มเย็นที่กลับคืนสู่  

ลุ่มน้ำปากพนังอีกครั้ง 

	 ลุ่มน้ำปากพนังจึงมีความหมายมากกว่า	 

ที่อยู่	 ที่ทำกิน	 ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คน	 หากแต่	 

ยังเป็น	 “พื้นที่แห่งสายสัมพันธ์”	 ที่ส่งผ่าน	 

พระเมตตาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 

สู่ประชาชน	 และส่งผ่านศรัทธาและความ	 

จงรักภักดีที่ประชาชนมีต่อทั้งสองพระองค์

อย่างแน่นแฟ้นมิเสื่อมคลาย	
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