โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.นครศรีธรรมราช

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง เปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ที่ทรงหวงใยความเดือดรอนและความทุกขยากของประชาชนในพื้นที่ อําเภอปากพนัง เชียรใหญ
ชะอวด ร อ นพิ บู ล ย จุ ฬ าภรณ เฉลิ ม พระเกี ย รติ พระพรหม บางส ว นของอํ า เภอลานสกา อํ า เภอเมื อ ง
นครศรีธรรมราช รวมถึงพื้นที่บางสวนของอําเภอ ควนขนุน อําเภอ ปาพยอม จังหวัดพัทลุง และบางสวนของ
อําเภอระโนด จังหวัดสงขลาดวย ซึ่งบริเวณดังกลาว มีประชาชนมากกวา ๖๐๐,๐๐๐ คน มีพื้นที่ประมาณ ๑.๙
ลานไร พื้นที่ทั่วไปในลุมน้ํานี้เปนพื้นที่ลุม มีความอุดมสมบูรณมาแตโบราณกาล และมีแมน้ําปากพนังไหลผาน
จึงมีชื่อวา "ลุมน้ําปากพนัง" แหลงอูขาวอูน้ํา ทางภาคใตของประเทศไทยในสมัยโบราณ
แผนการดําเนินงานโครงการฯ
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดรับอนุมัติจากคณะ รัฐมนตรีเริ่ม
ดําเนินงานตั้งแตวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ ระยะเวลาดําเนินการ ๘ ป ๒๕๓๘-๒๕๔๕ ตอมาคณะรัฐมนตรี
ใหขยายระยะเวลาดําเนินการเปน ๑๐ ป ใหแลวเสร็จ ป ๒๕๔๗ งบประมาณ ดําเนินการ ๑๕,๘๕๒.๓๕ ลาน
บาท แบงเปนแผนงานดานระบบชลประทาน และโครงการสรางพื้นฐาน ๑๓,๓๗๙.๖๐ ลาน และแผนปฏิบัติ
การแกไขและพัฒนาสิ่งแวดลอมเปนเงิน ๒,๔๗๒.๗๕ ลานบาท มีแผนงานดําเนินการ แบงออกเปน ๕ แผนงาน
หลักประกอบดวย
๑. แผนงานดานกอสรางระบบชลประทาน
๒. แผนงานดานการพัฒนาการประมง
๓. แผนงานดานการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายได
๔. แผนงานดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม
๕. แผนงานดานการบริหารจัดการโครงการฯ
ดําเนินงานโดยกรมชลประธาน รับผิดชอบกอสรางระบบชลประทานและโครงสรางพื้นฐานเพื่อแกไข
ปญหาการขาดแคลนน้ํา ปญหาน้ําเค็มรุกเขาพื้นที่เพาะปลูก ปญหาน้ําประปา และบรรเทา อุทกภัยซึ่งเปนงาน
ที่ตองดําเนินการเปนลําดับแรก ของการดําเนินงานโครงการฯ โดยกรม ชลประทานไดแบงงานที่ดําเนินการ
เปน 4 กิจกรรม
๑.๑ กิจกรรมกอสรางประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ
๑.๒ กิจกรรมกอสรางระบบระบายน้ําสายหลัก พรอมอาคารประกอบ
๑.๓ กิจกรรมกอสรางคันแบงเขตน้ําจืด-น้ําเค็ม ๙๑.๕๐ กม.
๑.๔ กิจกรรมกอสรางระบบชลประทาน ๕๒๑,๕๐๐ ไร
งบประมาณดําเนินการ ๑๓,๓๗๐.๖๐ ลานบาท เริ่มดําเนินการมาตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๓๘ โดยมีกิจกรรม
กอสรางดังนี้

๑.๑ กิจกรรมงานกอสรางประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ
สรางที่บานบางป ตําบลหูลอง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีชอง ระบายน้ํารวม ๑๐ ชอง
ขนาดกวางชองละ ๒๐ เมตร ติดตั้งบานประตูเพื่อปด - เปด บังคับน้ํา สามารถระบายน้ําได ๑,๔๓๐ ลูกบาศก
เมตรตอวินาที เริ่มใชงาน เดือนตุลาคม ๒๕๔๒
๑.๒ กิจกรรมกอสรางระบบระบายน้ําสายหลักและอาคารประกอบ
โดยกอสรางคลองระบายน้ําเพิ่มเติมจํานวน ๓ สาย และขุดลอกขยาย คลองเดิม ๒ สาย พรอม
กอสรางประตูระบายน้ํา ๔ แหงประกอบดวย
(๑) ขุดคลองระบายน้ําฉุกเฉิน เปนคลองที่กอสรางใหม ยาวประมาณ ๕กิโลเมตร ขนาดกนคลองกวาง
๕๖ เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร พรอมกอสรางประตู ระบายน้ํา ขนาดกวาง ๑๒ เมตร สูง ๕.๒๕ เมตร ๔ ชอง
สามารถระบายน้ําได ๒๑๐ ลูกบาศกเมตร ตอวินาที
(๒) ขุดลอกขยายคลองบางโด - ทาพญา คลองบานเพิง และคลองบางไทรปก ขุดลอกคลองระบายน้ํา
ที่มีอยูเดิม ๔ สาย ความยาวรวมประมาณ ๓๓ กิโลเมตร ขนาดกนคลองกวาง ๒๐ เมตร ลึก ๓ เมตร พรอม
กอสรางประตูระบายน้ําขนาดบานระบายน้ํากวาง ๖ เมตร สูง ๔.๕ เมตร ๓ ชอง สามารถระบายน้ําได ๑๓๐
ลูกบาศกเมตรตอวินาที
(๓) ขุดคลองหนาโกฏิ ขุดคลองระบายน้ําสายใหม ยาวประมาณ ๗.๕ กิโลเมตร ขนาดกนคลองกวาง
๑๐๐ เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร พรอมกอสรางประตูระบายน้ําคลองปากพนัง (เสือหึง) ขนาดบานระบายกวาง ๑๒
เมตร สูง ๗.๒๕ เมตร ๓ ชอง สามารถระบายน้ําได ๓๕๐ ลูกบาศกเมตรตอวินาที
(๔) ขุดคลองชะอวด - แพรกเมือง ขุดคลองระบายน้ําสายใหม ยาวประมาณ ๒๖ กิโลเมตร ขนาดกน
คลองกวาง ๑๕๐ เมตร ลึก ๕ เมตร พรอมกอสรางประตูระบายน้ําขนาด บานระบายกวาง ๑๒.๕๐ เมตร สูง
๗ เมตร ๕ ชอง สามารถระบายน้ําได ๕๔๐ ลูกบาศกเมตรตอวินาที และสรางคันกันทรายบริเวณปากคลอง
ยาว ๓๐๐ เมตร
(๕) คลองระบายน้ําหัวไทร เปนการขุดขยายคลองธรรมชาติเดิมให กวางขึ้น โดยมีขนาดกนคลองกวาง
เฉลี่ย 4 เมตร ความยาวรวมตลอดสายประมาณ ๔๘.๖ กิโลเมตร
๑.๓ กิจกรรมงานกอสรางคันแบงเขตน้ําจืดและน้ําเค็ม
ระยะทาง ๙๑.๕ กิโลเมตร เพื่อแบงเขตการประกอบอาชีพใหชัดเจน ลดปญหาการ ขัดแยงในการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ ลดปญหาการขัดแยงในการใชทรัพยากรธรรมชาติ และการควบคุมมลภาวะ มิใหเกิดการ
เนาเสีย โดยใชแนวถนนเดิมของ รพช. กรมทางหลวง กรมโยธาธิการ
๑.๔ กิจกรรมงานกอสรางระบบชลประทาน
กอสรางและปรับปรุงระบบชลประทาน ๓ โครงการ เพื่อสงน้ําใหแกพื้นที่ประมาณ ๔๑๒,๔๐๐ ไร โดย
กอสรางระบบชลประทานฝายไมเสียบ และอางเก็บน้ําหวยน้ําใส
ดําเนินงานโดยกรมประมง เพื่อสงเสริมระบบชลประทานน้ําเค็มฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ํา และสงเสริมการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่โครงการฯ ประกอบดวยแผนงานหลัก ๓ แผนงาน คือ แผนงานฟนฟูทรัพยากรสัตว
น้ํา แผนงานพัฒนาการเพาะสัตวน้ํา แผนงานปรับปรุงพื้นที่การเลี้ยงกุง ดําเนินการป ๒๕๔๕-๒๕๔๗
งบประมาณ ๒๐๒.๘ ลานบาท
ดําเนินงานโดยหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตร เชน สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กรมวิ ช าการเกษตร กรมส ง เสริ ม การเกษตร กระทรวงมหาดไทย กระทรวง อุ ต สาหกรรม
กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้เพื่อสงเสริมผลผลิตในภาคการเกษตรและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคเกษตร รวมทั้ง
การสรางอาชีพทดแทนภายหลังการเลิกเลี้ยงกุงของผูเลี้ยงกุงในเขต น้ําจืดหลังป ๒๕๔๗
เพื่อบําบัดฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่โครงการฯ รวมทั้งติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
และกําหนด มาตรการปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอม

เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ การอํานวยการและการประชาสัมพันธ โครงการฯ
มีแ ผนงานหลั ก ๓ แผน ประกอบด ว ย แผนงานอํา นวยการ แผนติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
โครงการฯ แผนงานประชาสัมพันธ
ผลประโยชนของโครงการฯ
๑. ปองกันการรุกล้ําของน้ําเค็มเขาไปทําลายพื้นที่การเกษตรในพื้นที่น้ําจืด
๒. เกิดแหลงน้ําจืดประมาณ ๗๐ ลานลูกบาศกเมตร เปนประโยชนกับพื้นที่เพาะปลูก สองฝงลําน้ําใน
ฤดูฝนประมาณ ๕๒ ไร ในฤดูแลงประมาณ 240,000 ไร และใชเปนแหลงน้ําจืดเพื่อการอุปโภคบริโภคดวย
๓. คลองระบายน้ําของโครงการสามารถลดพื้นที่ที่เคยเกิดอุทกภัยในแตละปลงไดมาก เพราะสามารถ
ระบายน้ําใหไหลลงสูทะเลไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
๔. ขจัดปญหาความขัดแยงระหวางเกษตรกรนากุงและเกษตรกรที่เพาะปลูกพืช เนื่องจากมีการแบง
เขตการใชที่ดินอยางชัดเจน
๕. แมน้ําปากพนังและลําน้ําสาขา เปนแหลงเพาะเลี้ยงและขยายพันธุสัตวน้ําจืด
๖. ชวยฟนฟูระบบนิเวศนในลุมน้ําปากพนังใหกลับคืนเขาสูสภาพเดิมในอดีต
รายละเอียดเวลาและสรุปแผนงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ขยายใหม)
ระยะเวลาดําเนินการ
๒๕๔๕
งบฯ ตาม
แผน

งบฯ ที่ไดรับ ๒๕๔๖

1. แผนงานดานการกอสราง
ระบบชลประทาน

๗๕๖.๙๓

๗๕๖.๙๓ ๒,๑๕๗.๑๙ ๑,๒๖๒.๘๐ ๔,๑๗๖.๕๒

2. แผนงานดานการพัฒนา
ประมง

๖๔.๐๗

๕๑.๓๐

3. แผนงานดานการพัฒนา
อาชีพและสงเสริมรายได

๑๖๖.๔๕

4. แผนงานดานการพัฒนา
สิ่งแวดลอม

แผนการดําเนินการ

๘๐.๗๘

๒๕๔๗

รวมงบประมาณ
(ตามแผนฯ)

๕๘.๐๐

๒๐๒.๘๕

๑๓๐.๗๗ ๓๙๔.๒๕

๔๓๐.๔๔

๙๙๑.๑๔

๔๘.๐๗

-

๒๐๒.๙๕

๓๙๑.๕๑

๖๕๒.๕๕

5. แผนงานดานการบริหาร
จัดการ

๕.๘

-

๓.๘๐

๓.๘๐

๑๓.๔๐

รวมทั้งสิ้น

๑,๐๔๑.๓๔ ๙๓๙.๐๐ ๒,๘๓๘.๙๗ ๒,๑๔๖.๑๕ ๖,๐๒๖.๔๖
หมายเหตุ ผลการดําเนินงาน ๒๕๓๗ - ๒๕๔๔ ใชงบประมาณ ๗,๒๔๒.๑๔ ลานบาท
ผลงานดานกอสรางระบบชลประทาน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ ผลงาน ๙๓.๓๕%

ผลประโยชนที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
๑. คุณภาพน้ําในแมน้ําปากพนังดีขึ้น
การบริหารจัดการปด - เปด ประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ และการรักษาระดับน้ํา ในแมน้ําปาก
พนัง ในระดับที่เหมาะสม ทําใหคุณภาพน้ําดานเหนือน้ํามีคุณภาพดีขึ้น เปนน้ําจืด ที่เหมาะสมแกการ
เกษตรกรรม
๒. ลดปญหาน้ําทวมพื้นที่เกษตรกรรม
การขุดลอกคลองธรรมชาติ และการกําจัดผักตบชวาในเขตน้ําจืด ทําใหการไหลเวียนของน้ําดีขึ้น
ประกอบกับการบริหารประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ และประตูระบายน้ําฉุกเฉิน ทําใหสามารถระบาย
น้ําสวนเกินในพื้
นที่ออกสูทะเลไดเร็วขึ้น ชวยบรรเทาปญหาน้ําทวมขังในพื้นที่ เกษตรกรรมทั้ง ๓ อําเภอ คือ ปากพนัง เชียร
ใหญ และหัวไทร
๓. การเกิดน้ําเปรี้ยวลดลง
น้ําเปรี้ยวในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังเกิดขึ้นบอยที่บริเวณปาพรุกุมแป เนื่องจากระดับน้ํา ในคลองฆอง ซึ่ง
เปนคลองสาขาของคลองปากพนังลดลง ทําใหดินในปาพรุทําปฏิกิริยากับอากาศ ทําใหเกิดน้ําเปรี้ยว แตการ
ควบคุมระดับน้ําในคลองปากพนัง และคลองฆองจะทําใหเกิดน้ําเปรี้ยวลดลง
๔. การทํานาในพื้นที่เปาหมายเริ่มขยายตัว
จากการตรวจสอบขอมูลเปรียบเทียบพื้นที่การทํานาขาว กอน - หลังการบริหารจัดการ ประตูระบาย
น้ําอุทกวิภาชประสิทธิ พบวา ผลผลิตขาวในพื้นที่เปาหมายเพิ่มขึ้นจากเดิม กลาวคือ
- พื้นที่ปลูกขาว ๒๕๔๒ (กอนการใชงาน ปตร.ฯ)
นาป ๒๗๒,๙๖๔ ไร นาปรัง ๑๖,๐๐๐ ไร
- พืน้ ที่ปลูกขาว ป ๒๕๔๓ (ภายหลังการใชงาน ปตร.ฯ)
นาป ๓๒๒,๗๓๔ ไร นาปรัง ๙๕,๒๐๙ ไร
- พื้นที่ปลูกขาว ป ๒๕๔๔
นาป ๓๕๘,๒๓๓ ไร นาปรัง ๑๕๑,๓๙๒ ไร
- พื้นที่ปลูกขาว ป ๒๕๔๕
นาป ๓๔๗,๙๑๐ ไร นาปรัง ๗๔,๐๔๐ ไร
(ลดลงเนื่องจากประสบปญหาภัยแลงและทํานบซองชํารุด น้ําเค็มรุกล้ําเขาในแมน้ําปากพนัง)
- พื้นที่ปลูกขาวป ๒๕๔๖/๒๕๔๗ ปลูกขาวนาป ๔๘๐,๘๕๔ ไร นาปรัง ๑๔๓,๔๗๙ ไร ผลผลิตนาป
๒๕๖,๔๕๐ ตัน นาปรัง ๕๙,๔๘๙ ตัน ผลผลิตเฉลี่ยขาวนาป ๔๘๙ ก.ก./ไร นาปรัง ๕๙๐ ก.ก./ไร
๕. เปนแหลงน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปา
การเก็บน้ําจืดในคลองปากพนัง ดานเหนือน้ําของ ปตร. อุทกวิภาชประสิทธิ สามารถแกไขปญหาการ
ขาดแคลนน้ําดิบ สําหรับทํา น้ําประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค ในเขตอําเภอปากพนัง ซึ่งเคยมีปญหาน้ําประปา
มีรสกรอยและมีกลิ่นในฤดูแลง นอกจากนี้ยัง สามารถรองรับการขยายตัวของระบบประปาในเขตอําเภอเชียร
ใหญ และอําเภอหัวไทรในอนาคต จากบริการน้ําประปา ๖,๓๐๐ ครัวเรือน ในป ๒๕๔๒ เปน ๗,๕๐๐
ครัวเรือน ในป ๒๕๔๖
๖. การขยายตัวของการทํานากุงในเขตน้ําเค็ม
ในปงบประมาณ ๒๕๔๕ โครงการฯ ไดขุดลอกคลองธรรมชาติในพื้นที่น้ําเค็มแลวบางสวน ทําให
ราษฎรมีน้ําเค็มคุณภาพดี สําหรับใชในการเลี้ยงกุง และมีการขยายพื้นที่การทํานากุงในเขต น้ําเค็มเพิ่มขึ้น

