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คํานํา 
 รายงาน การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ “โครงการพัฒนาพ้ืนท่ี
ลุมนํ้าปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ” ฉบับนี้ จัดทําขึ้นภายใตโครงการ 
การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศโครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปงบประมาณ 
2552 ซึ่งสวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ได
รวบรวมขอมูลและเอกสารตางๆ ที่จัดพิมพเผยแพรโดยหลายหนวยงาน นํามาปรับปรุงแกไข และเพิ่มเติม
ในสวนของแผนที่พ้ืนฐาน ภาพถายทางอากาศออรโธสี และระบบภูมิสารสนเทศ ใหมีขอมูลทางวิชาการที่
เปนปจจุบันและครบถวนสมบูรณมากที่สุด และจัดพิมพไวในที่เดียวกันเปนรายงานรูปเลม มีภาพประกอบ
คําบรรยาย พรอมทั้งบันทึกเปนไฟลขอมูลลงบนแผนดีวีดีเพ่ือเผยแพรแจกจาย โดยหวังเปนอยางยิ่งวา จะ
เปนประโยชนตอหนวยงานราชการและผูปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เกี่ยวของ 
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คําขอบคุณ 
รายงานฉบับนี้มิอาจสําเร็จลงได ถาไมไดรับความกรุณาและความรวมมือจากเจาหนาที่ใน

หลายๆหนวยงาน ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ที่ใหความอนุเคราะหสละเวลาในการรวบรวม
รายละเอียดของขอมูลที่เปนเนื้อหาสาระและรูปภาพ อีกทั้งใหคําแนะนํา แกไข และใหความคิดเห็นที่เปน
ประโยชนเพ่ิมเติมในหลายประเด็น พรอมอํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน คณะทํางานใคร
ขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูง ดังนี้   

 - รองอธิบดีดานวิชาการ  กรมพัฒนาที่ดิน  
- รองอธิบดีดานปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน  
- ผูอํานวยการกองแผนงาน  กรมพัฒนาที่ดิน 
- ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีการสํารวจและจัดทําแผนที่  กรมพัฒนาที่ดิน 
- ผูอํานวยการสวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดินที่ 1  สสว. กรมพัฒนาที่ดิน 
- ผูอํานวยการสวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดินที่ 2  สสว. กรมพัฒนาที่ดิน 
- ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  และกลุมวางแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
- ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครศรรธรรมราช  และ เจาหนาที่ทกุทาน กรมพัฒนาที่ดิน 
- เจาหนาที่ปฏิบัติงานภายในพื้นที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนัง                        
   อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
- เจาหนาที่ผูใหบริการขอมูล กรมอุตุนิยมวิทยา 
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สวนที่ 1 
ความเปนมาของโครงการพัฒนาพ้ืนทีลุ่มน้ําปากพนัง 

อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

 
รูปที่ 1-1  ปายโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้าปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

  
รูปที่ 1-2  ปายประตูระบายนํ้าอุทกวิภาชประสิทธ ิ รูปที่ 1-3  ประตรูะบายนํ้าอุทกวิภาชประสิทธิ  

  
รูปที่ 1-4  ภาพมุมสูงในพื้นที่โครงการ รูปที่ 1-5  ภาพมุมสูง ประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธ ิ
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สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสด็จพระราชดําเนินแปลงสาธิตจุดเรียนรูการพัฒนาที่ดิน 
พื้นที่ที่ผานการเลี้ยงกุงกุลาดํา หมู 6 ตําบลบางศาลา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 เวลา 13.10-13.40 น. 
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สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสด็จถึงพระตําหนักประทับแรม อําเภอปากพนัง 
หมู 4 ตําบลหูลอง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ 2550 

  
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กราบบังคมทูลรายงาน    
การดําเนินการกอสรางพระตําหนักประทับแรมอําเภอปากพนัง 

ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ทูลเกลาถวาย    
กุญแจพระตําหนัก 

  
เสด็จพระราชดําเนินเขาภายในพระตําหนัก ทรงทอดพระเนตรภายในพระตําหนัก 

  
เสด็จพื้นที่การเกษตรของนางอุบล ไชยสุวรรณ หมู 3        

ตําบลเชียรใหญ อําเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
อธิบดีกรมประมงถวายรายงานการปรับเปลี่ยนอาชีพ      

การเลี้ยงกุงในเขตนํ้าจืด 
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นางอุบล ไชยสุวรรณ และครอบครัวถวายรายงาน ทรงฉายพระรูปกับครอบครัวนางอุบล ไชยสุวรรณ 

  
ทรงทอดพระเนตรผลิตภัณฑผลไม อธิบดีกรมสงเสรมิถวายรายงาน                

การปรับระบบการผลิตพืชในแบบไรนาสวนผสม 

  
ทรงเยี่ยมพสกนิกรที่มาเฝารับเสดจ็ ทรงเยี่ยมสมาชิกกลุมปรับปรุงคุณภาพสมโอ 

 โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ   ตั้งอยูบริเวณตะวันออกเฉียง
ใตของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในอดีตพ้ืนที่แหงนี้เคยเปนพ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ     ประชาชนสวน
ใหญประกอบอาชีพเพาะปลูกมีการทํานามากที่สุด    โดยอาศัยน้ําจากแมน้ําปากพนัง  ซึ่งเปนแมน้ําสาย
สําคัญของลุมน้ําปากพนัง  จึงเปนแหลงปลูกขาวชั้นดีของภาคใต  รวมทั้งเปนศูนยกลางแหงความ
เจริญรุงเรืองทุกๆ ดาน  จนเปนที่รูจักของผูคนอยางกวางขวางในนาม  “เมืองแหงอูขาว อูน้ํา” 
 ปจจุบัน “ลุมน้ําปากพนัง” ที่อดีตเคยอุดมสมบูรณ กลับมีปญหาหลายประการเกดิขึ้นดวยสาเหตุ



 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน                               ลุมนํ้าปากพนัง   1-5 

จากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป คือ จากจํานวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้นดวย แตปาไมซึ่งเปนตนน้ํา ลําธาร 
กลับลดจํานวนลงอยางรวดเร็ว ทําใหปริมาณน้ําจืดที่ปาเคยดูดซับไว ไหลลงในแมน้ําปากพนังและลําน้ํา
สาขาในชวงฤดูแลงลดลงดวย ปริมาณน้ําจืดที่เคยมีใชปละ 8–9 เดือน ลดลงเหลือปละ 3 เดือน เทานั้น 

และเนื่องจากลักษณะของแมน้ําปากพนัง มีระดับทองน้ําอยูต่ํากวาระดับน้ําทะเลและมีความลาด
ชันนอย  เมื่อน้ําจืดทางดานตนน้ํามีปริมาณนอย ทําใหน้ําเค็มสามารถรุกล้ําเขาไปในแมน้ําปากพนังและลํา
น้ําสาขาเปนระยะทางเกือบ 100 กิโลเมตร  
        นอกจากนี้ ตอนใตของลุมน้ําปากพนัง ยังมี “พรุควนเคร็ง” ซึ่งเปนพ้ืนที่ลุมขนาดใหญ ประมาณ 
200,000 ไร มีน้ําทวมขังตลอดป มีสารไพไรทอยูในชั้นดินทําใหดินมีสภาพเปนกรด และปญหาน้ําเปรี้ยว 
ราษฎรไมสามารถใชประโยชนเพ่ือการเกษตรได  

รวมทั้งน้ําเนาเสียจากการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดํา ไดไหลลงในลําน้ําตางๆ จนไมสามารถนําน้ําไปใช
ในการเพาะปลูกได กลายเปนปญหาที่ขัดแยงระหวางชาวนาขาว และชาวนากุงอีกดวย  

อุทกภัยเปนปญหาสําคัญอีกประการหนึ่งของลุมน้ําปากพนังที่เกิดขึ้นในชวงฤดูฝน เนื่องจากมี
ปริมาณฝนตกมากๆ แตพ้ืนที่ลุมน้ําเปนพ้ืนที่ลุมราบเรียบ มีความลาดชันนอย ประกอบกับภาวะอุทกภัย
มักจะเกิดในชวงน้ําทะเลหนนุสูง ทําใหไมสามารถระบายน้ําออกสูทะเลได เกิดภาวะน้ําทวมทําความเสีย 
หายใหแกพ้ืนที่เพาะปลูก และพื้นที่ชุมชนเมืองเปนบริเวณกวางขวาง   

น้ําจืดขาดแคลน–น้ําเค็ม–น้ําเปรี้ยว และน้ําเสีย จึงเปนปญหาที่ชาวลุมน้ําปากพนังตองเผชิญอยู
ในปจจุบัน และเปนสาเหตุในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยเฉพาะการทํานาไดรับความเสียหาย  
ผลผลิตตกต่ํา ประชาชนมีฐานะยากจน  ปญหาเหลานี้จําเปนอยางยิ่งจะตองรีบดําเนินการแกไข   

ดังนั้นโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  จะเปนหนทางหนึ่งทีจ่ะ
ชวยพลิกฟนความอุดมสมบูรณ ใหกลับคืนสูพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนัง 

1.1 อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระราชดําริในการฟนฟู

และพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนัง แกหนวยงานที่เกี่ยวของรับใสเกลาฯ มาดําเนินการนั้น มีอยูดวยกันหลาย
ครั้งในหลายโอกาส ดังนี้ 
 ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2521 ขณะประทับแรม ณ โรงปูนซีเมนตทุงสง อําเภอทุงสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหผูอํานวยการ สํานักชลประทานท่ี 11 ในขณะ
นั้น เขาเฝาฯ และทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับโครงการในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช สรุป ความวา
 “...ใหพัฒนาลุมน้ําคลองชะอวด โดยการกอสรางอางเก็บน้ําหวยน้ําใส เพ่ือปองกันและบรรเทา
ปญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง ในเขตอําเภอชะอวด และปองกันบรรเทาปญหานํ้าเค็มในฤดูแลง 
และเปนแหลงน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคในพื้นที่บริเวณอางเก็บน้ําฯ แตเนื่องจากตองใชระยะเวลากอสรางไม
นอยกวา 5 ป จึงใหพิจารณาฝายทดน้ําคลองไมเสียบ ที่ตําบลเกาะขันธ ในเขตอําเภอชะอวด พรอมระบบ
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สงน้ําโดยเรงดวนเพ่ือใชประโยชนกอน ตอไปเมื่อสรางอางเก็บน้ําหวยน้ําใสขึ้นแลวก็ชวยพัฒนาโครงการ
ชลประทานดังกลาว ใหสมบูรณยิ่งขึ้น...” 

ครั้งที่ ครั้งที่ 2 2  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2531 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเจาหนาที่กรม
ชลประทานเขาเฝาฯ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไดพระราชดําริ สรุปความวา 
 “...ใหกรมชลประทานดําเนินการแกไขและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เพาะปลูกบริเวณลุมน้ําปากพนัง
โดยเรงดวน ตามที่ไดรับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยฝนตกหนักติดตอกัน ระหวางวันที่ 19–22 
พฤศจิกายน 2531 เพ่ือมิใหเกิดขึ้นอีก โดยพิจารณาการวางแผนดําเนินงานเปน 2 ระยะ คือ 
 ระยะที่ 1 การขุดคลองธรรมชาติและปรับปรุงคลองระบายน้ําตางๆ ดังนี้ 

1. ขยายคลองระบายน้ําทาพญาและคลองสาขา 
2. ขุดคลองระบายน้ําบอคณฑี 
3. ขุดคลองระบายน้ําหนาโกฏิ 
4. ขุดคลองแพรกเมือง – ชะอวด 
ระยะที่ 2 พิจารณาขุดคลองใหมเปนชวงแนวลัด เพ่ือระบายน้ําในแมน้ําปากพนังลงสูทะเลใหเร็ว

ขึ้น โดยกอสรางประตูระบายน้ําและคันกั้นน้ําเพ่ือกักน้ําจืดในลุมน้ําปากพนังทั้งหมดสําหรับใชในการเกษตร
และปองกันน้ําเค็ม...” 

ครั้งที่ ครั้งที่ 33 เมือ่วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2535 เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จฯแปร
พระราชฐานไปประทับแรม ณ พระตําหนัก ทักษิณราชนิเวศน และเสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตร
สถานีสูบน้ําบานโคกกูแว และพื้นที่ทํานาบานโคกกูแว ที่บริเวณบานโคกอิฐ โคกใน ทอดพระเนตรอาคาร
ระบายน้ําเปรี้ยวปลายคลองแยกคลองลาน ตําบลพรอน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระหวางการ
เสด็จพระราชดําเนิน ไดพระราชทานพระราชดํารัสกับพลอากาศตรี กําธน สินธุวานนท องคมนตรี  
นายจุลนภ สนิทวงศ ณ อยุธยา องคมนตรี และนายสุเมธ ตันตเิวชกุล เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ
เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ตําแหนงขณะนั้น) นายสวัสด์ิ วัฒนายากร อธิบดี
กรมชลประทาน (ตําแหนงขณะนั้น) เจาหนาที่กรมชลประทานและขาราชการที่เฝาทูลละอองธุลีพระบาทรับ
เสด็จ ความวา 
 “...ควรกอสรางประตูระบายน้ําพรอมอาคารประกอบที่บริเวณปากแมน้ําปากพนัง หางจากอําเภอ
ปากพนังไปทางทิศใตประมาณ 3 กิโลเมตร เพ่ือปองกันน้ําทะเลมิใหไหลเขาแมน้ําปากพนัง และกักเก็บน้ํา
จืดไวในแมน้ําและตามลําน้ําตางๆ   สําหรับการบรรเทาน้ําทวมควรขุดคลองระบายน้ําแยกจากปากแมน้ํา
ปากพนังเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม...” 
 ครั้งที่ ครั้งที่ 44  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2535 ในคราวเสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรสภาพ
โครงการพัฒนาลุมน้ําบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยทางเรือตามลําน้ําบางนรา และ
ทอดพระเนตรสถานีสูบน้ําบานตอหลัง ตําบลไพรวัน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความตอนหนึ่งวา 
 “...ควรกอสรางเข่ือนทดน้ําในแมน้ําปากพนัง ณ จุดหางจากอําเภอปากพนังไปทางทิศใตประมาณ 



 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน                               ลุมนํ้าปากพนัง   1-7 

5 กิโลเมตร เพ่ือปองกันน้ําเค็มบุกรุกและเก็บกักน้ําจืดไวในลําน้ําใหราษฎรไดใชประโยชนทางการเกษตร
และอุปโภคบริโภค พรองทั้งกอสรางระบบระบายน้ําออกจากพื้นที่น้ําทวมลงทะเลใหเร็วที่สุด...” 
 ครั้งที่ ครั้งที่ 55  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทาน
พระราชดําริเกี่ยวกับการเลือกที่จะสรางประตูระบายน้ําปากพนัง ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน สวน
จิตรลดา พระราชวังดุสิต ความตอนหนึ่งวา 
 “...การทําเขื่อนหรือประตูบังคับน้ํา หางจากอําเภอปากพนังประมาณ 3 – 5 กิโลเมตรนี้ จะตอง
ทําอาคารบังคับน้ําขนาดใหญ 1 ตัว และขนาดเล็ก 2 ตัว รวมท้ังขุดคลองเชื่อมและทําคลองน้ําแบงเหมือน
โครงการบางนรา ถาทําแลวนากุงจะอยูสวนนากุง นาขาวจะอยูสวนนาขาว...” 

ครั้งที่ ครั้งที่ 66  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2536 พระราชทานพระราชดํารัสกับคณะกรรมการบริหาร
โครงการฯ ณ พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีใจความสําคัญดังนี้ 

1. ควรเรงดําเนินการกอสรางประตูระบายน้ําปากพนังใหเสร็จโดยเร็ว เพราะงานน้ีจะเปน
จุดเริ่มตนของโครงการฯ และเปนศูนยรวมในการแกไขปญหาการขาดแคลนนํ้าจืดสําหรับใชในการเกษตร 
การอุปโภคฤดูแลง ปญหาน้ําทะเลบุกรุกในฤดูแลง และปญหาน้ําทวมพ้ืนที่ทํากินของราษฎรเปนบริเวณ
กวางในฤดูฝน 
 2. ควรพิจารณาการขุดคลองระบายน้ําพรอมอาคาร เพ่ือระบายน้ําจากแมน้ําปากพนังออกทะเล
อีกทางหนึ่ง โดยขุดบริเวณหนาประตูระบายน้ําปากพนัง จะชวยระบายน้ําออกจากพื้นที่ไดเร็วขึ้น จึงจะ
สามารถแกไขปญหาน้ําทวมพ้ืนที่ทํากินของราษฎรได 
 3. เรงขุดลอกคลองทาพญา พรอมกอสรางประตูระบายน้ําทาพญา เพ่ือชวยระบายน้ําออกจาก
พ้ืนที่ไดเร็วขึ้น  
 4. เรงขุดลอกขยายคลองบานกลาง คลองปากพนัง และคลองหนาโกฏิ พรอมกอสรางประตู
ระบายน้ํา เพราะประตูระบายน้ําที่บานเสือรองและหนาโกฏิจะชวยระบายน้ําจากคลองบานกลางและคลอง
ปากพนังจากพื้นที่โครงการฯ ลงสูทะเลไดเร็วขึ้น 
 5. ในลําดับตอไปควรพิจารณาขุดคลองระบายน้ําสายชะอวด-แพรกเมือง พรอมกอสรางอาคาร
ประตูระบายน้ํา จะชวยเปนการระบายน้ําออกจากพื้นที่โครงการฯ ไดอีกทางหนึ่ง 
 6. จะตองพิจารณากําหนดแนวเขตที่แนนอน เพ่ือแยกพื้นที่น้ําจืดและพื้นที่น้ําเค็ม โดยพิจารณา
บริเวณดานทิศตะวันออกของคลองหรือแมน้ําปากพนังใหเปนพ้ืนที่น้ําเค็ม 
 7. ควรจัดตั้งศูนยศึกษาเฉพาะกิจที่บริเวณประตูระบายน้ําหนาโกฏิ ในพื้นที่ของกรมประมง เพ่ือ
ทําการทดลองศึกษา และวิจัยดานการประมงแบบครบวงจร 
 8. เนื่องจากดานทิศตะวันตกของลุมน้ําปากพนังเปนเทือกเขา สภาพภูมิประเทศเปนพ้ืนที่สูง มี
ปญหาการขาดแคลนน้ําใชทําการเกษตร และอุปโภคบริโภคของราษฎรที่อาศัยอยูในพื้นที่ดังกลาว ควร
พิจารณาวางโครงการและกอสรางอางเก็บน้ําหรือฝายกั้นน้ํา 
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 9. ควรพิจารณาเกี่ยวกับระบบการระบายน้ําเสียจากนากุง และน้ําเปรี้ยวจากพรุ รวมทั้งระบบ
บําบัดน้ําเสียจากชุมชน เชน เขตชุมชนอําเภอเชียรใหญ และอําเภอชะอวด เพ่ือใหน้ําจืดที่กักเก็บไวในลํา
น้ําลําคลองตางๆ ในเขตลุมน้ํา สามารถนํามาใชในการอุปโภคบริโภคไดอยางสมบูรณขึ้น 

ครั้งที่ ครั้งที่ 77  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2536 คราวเสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่
โครงการพัฒนาลุมน้ําคลองนํ้าจืด คลองแฆแฆอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานทุงเค็จ ตําบลปะเสยะวอ 
อําเภอสายบุรี และบานแฆแฆ ตําบลน้ําบอ อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี ไดมีพระกระแสพระราชดํารัส 
สรุปความวา 
 “...ควรพิจารณาวางโครงการและกอสรางระบบแยกน้ําสามารถออกจากกัน ไดแก การกอสราง
ระบบปองกันน้ําเปรี้ยวจากพรุที่ทําใหพ้ืนที่เพาะปลูกเปนดินกรด ระบบปองกันน้ําเค็มบุกรุก และระบบสงน้ํา
จืดชวยเหลือการเพาะปลูก และการอุปโภคบริโภคของราษฎรเนินธัมมัง ตําบลแมเจาอยูหัว อําเภอเชียร
ใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช...” 
 ครั้ครั้งที่ งที่ 88  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ในคราวพระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคล
ตางๆ เขาเฝาฯ  ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคลายพระราชสมภพ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
พระราชวังดุสิต ไดพระราชทานพระราชดํารัส ความตอนหนึ่งวา 
 “...สวนหนึ่งจะแจงใหทราบไดวากําลังทําอยู คือ โครงการปากพนัง เมื่อ 2–3 ปนี้ ทางราชการทั้ง
ทหารและพลเรือนตองไปชวยปากพนัง แมน้ําบริโภคของอําเภอปากพนังนั้น ก็ตองบรรทุกรถไปให การ
บรรทุกน้ําดวยรถไปใหนี้ ทานนักเศรษฐกิจตางๆ ก็ยอมทราบดีวามันขาดทุนแคไหน การสรางเข่ือนหรือ
อางเก็บน้ําจะสิ้นเงินเปนสิบๆ หรือ รอยๆ ลาน แตถาสรางแลวจะสามารถที่จะบริการประชาชนไดโดยไม
ตองใชรถบรรทุก การบรรทุกดวยรถจะตองใชเงินงบประมาณเปนรอยๆ ลาน ไมมีใครไดคิด เมื่อครั้งที่มีผู
อพยพเขมรที่เขาอีดาง ครั้งนั้นตองบรรทุกน้ําจากหวยซัน  ใชรถบรรทุกมาทุกวัน หลายๆ คันรถ ซึ่ง
คํานวณดูแลว คาน้ํามัน คาบริการ คาสึกหรอนั้นเปนลานๆ บาท จึงไดขอใหสรางอางเก็บน้ําใกลๆ กับเขา
อีดาง แลวก็ใหขอทางสหประชาชาติชวยดวย เขาก็ชวย ลงทายสราง เทากับไดน้ําฟรีเลย ไมตองบรรทุก 
ตอทอมาแลวก็อยูสบาย ประหยัดคาใชจายในการขนสงมากมายเปนลานๆ บาท เชนเดียวกัน ที่ภาคใต ที่
ปากพนังทําโครงการ เด๋ียวนี้กําลังดําเนินการอยูแลวก็หวังวาจะเสร็จภายใน 3 ป 
 ปที่ 50 ในรัชกาลปจจุบัน ซึ่งใครตอใครเริ่มคิดที่จะทําการฉลอง จะเร่ิมในป 2538 พระราชบัญญัติ
หรือพระราชกฤษฎีกา จะเขียนไววาใหไวในวันที่เทานั้นๆ ปที่เทานั้นๆ ในรัชกาลปจจุบัน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 
มกราคม 2538 จะเปนปที่ 50 ในรัชกาลปจจุบัน ที่จริงครบ 50 ป จะตองเปนป 2539 อยากใหโครงการ
ปากพนังสําเร็จสําหรับเฉลิมฉลอง 50 ป ของรัชกาลปจจุบัน มีความหมายดีแลวก็ทําใหครึกครื้นดี ทําให
ปลื้มใจไดทั่วทั้งประเทศ โครงการนั้นก็คือการควบคุมไมใหน้ําเค็มเขามาในคลองชะอวด และก็จะสามารถ
ทํานาในเขตอําเภอเชียรใหญอยางดีดวย แมถูกน้ําทวมก็จะเก็บน้ําไวไดเพ่ือที่จะทํานาชดเชยตอไปได หรือ
ถาหากวาทําโครงการดีๆ แมเมื่อฝนลงมามาก น้ําทวมบางเล็กนอย แตขาวในอําเภอเชียรใหญก็จะไมเสีย 
ปจจุบันอําเภอเชียรใหญ ซึ่งเปนอําเภอใหญ รวมทั้งหัวไทร และปากพนัง มีพ้ืนที่ทํานาเปนแสนไร เด๋ียวนี้ 
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เวลานี้ ทําขาวไมคอยไดมาก เพราะเสียดวยน้ํามากเกินไป หรือนอยเกินไปทั้งสองอยาง ถาเราลงทุนสัก
พันลานก็จะคุม จะสามารถควบคุมน้ํานั้นไดใหเปนน้ําจืดน้ําใชได 
 บางคนอาจจะเอะอะวานากุงละ นากุงก็ทําได เพราะวาทางอําเภอหัวไทรอยูใกลทะเล และมีคลอง
ที่เรียกวาคลองปากพนังขนานกับฝงทะเล คลองนั้นยอมใหเปนน้ํากรอยจะทํานากุงไดอยางเปนล่ําเปนสัน 
ซึ่งประเทศไทยสามารถจะสงนอกเรื่องกุงนี่สงออกไปจํานวนมากที่สุดในโลก ขายไปประเทศญี่ปุน และถึง
ประเทศอเมริกา และนอกจากกุงก็มีปลาที่เลี้ยงไดในนากุงนั้น ก็จะสามารถเปนรายไดเขาประเทศอยาง
มากมาย ประชาชนท่ีจะทํากิจการเหลานั้นก็จะร่ํารวย ไมเสียเพราะแยกน้ํากรอยกับน้ําจืดได โครงการนี้เล็ง
เอาไวใหไดผลภายใน 3 ป ทางกรมชลประทาน และทางเจาหนาที่ทหาร และพลเรือนอื่นๆ ก็กําลังรวมมือ
กันทําอยูเด๋ียวนี้ ซึ่งก็จะเปนผล เรื่องนี้เกี่ยวของกับน้ําเหมือนกัน การสูภัยแลงนี่ เราดําเนินไปเรื่อย ตอสู
ไปเรื่อย 
 ที่พูดวันนี้ก็เปนโครงการอยางสั้นที่สุด 3 ป เปนโครงการ 3 ป 5 ป 6 ป แตถาไมเริ่มทําเด๋ียวนี้มัน
ก็จะกลายเปน 10 ป ถาไมทําไปปก็เพ่ิมขึ้นอีกป ฉะนั้นจะตองทํา แลวก็เขาใจวาเงินที่จะมาลงทุนใน
โครงการเหลานี้ ผูเชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจก็จะตองทราบดีวาเปนการลงทุนที่คุมคา การลงทุนนี้ อาจจะไม
เหมือนการลงทุนบริษัท ลงทุนบริษัทนั้นมีการคํานวณวาจะไดรับกําไรเทานั้นๆ กลับคืนมา เพ่ือสามารถใช
นี้เทานั้นๆ หรือบางทีก็ใชหนี้ไดแตไมใช เพราะวากิจการทางเศรษฐกิจ ถาบริษัทไหน หรือกิจการไหนไม
เปนหนี้ บริษัทนั้นไมดี เพราะวาตองเปนหนี้สําหรับใหบริษัทนั้นกาวหนา นี่ตามทฤษฎีของเศรษฐกิจ 
 และสําหรับโครงการ เชน โครงการปากพนัง หรือโครงการนครนายก โครงการปาสักเหลานี้ กําไร
นั้นมาที่ประชาชน ประชาชนจะอยูดีกินดี เมื่อประชาชนอยูดีกินดีก็สามารถที่จะเสียภาษีใหกับรัฐบาล 
รัฐบาลก็เก็บภาษีไดอยางดี ประชาชนมีความสุขความสบายไมเลี่ยงภาษี ทั้งประชาชนที่มีรายไดดีสวนมาก
ก็ไมขโมยไอโนนไอนี่ คือ พวกที่ขโมย พวกที่เปนโจรผูราย สวนมากก็เพราะเขาแรนแคน ไมปลน ไมขโมย 
เพราะมันไมสนุก แลวมันก็เสี่ยงอันตราย เมื่อถูกจับก็อาจถูกใสคุกเปนแรมป มันไมสนุก ถาเขาทํากินได
เขาก็มีความสุข เขาก็ไมขโมย เขาก็ไมเปนผูราย เขาก็จะชวยกันสรางสรรคก็ยิ่งเจริญใหญ ฉะนั้น ที่เลา
เรื่องโครงการเหลานี้ก็เพราะวามันเปนสิ่งที่จะทําใหอนาคตมีความสุขได มีความเจริญได โครงการเหลานี้ก็
จะเปนประโยชนทันทีไดดวย แมแตทุกวันนี้ ถาหากวาเราลงมือทําก็จะเกิดมีงานทํา...” 

ครั้งที่ ครั้งที่ 99  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2537 ในคราวพระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคล
ตางๆ เขาเฝาฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคลายพระราชสมภพ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
พระราชวังดุสิต ไดพระราชทานพระราชดํารัส ความตอนหนึ่งวา 
 “...อันนี้ก็ไดพูดถึงที่ทานนายกฯ ไดกลาวถึงกิจการที่ไดทํามาสวนหนึ่ง อ่ืนๆ ก็ยังมีมาก อยางเชน
ที่วาที่พูดปที่แลวเรื่องโครงการแมน้ําปาสัก แมน้ํานครนายก และปากพนังวา ปนี้ก็นายินดีที่เริ่มลงมือเสียที 
เมื่อลงมือได แตก็ยังตองมีอุปสรรคที่เราตองฝาฟนอีกมาก... 
 ...ยังมีโครงการที่ภาคใตที่ปากพนัง จะตองทําความเขาใจตอไป โครงการปากพนังนี้ทางราชการ 
และทางราชการทหารไดชวยเปนกําลัง แตจะตองอธิบายอีกมาก เพราะวามีคนบอกวา ถาทําโครงการปาก
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พนัง สิ่งแวดลอมจะเสีย เขาบอกวาน้ําในแมน้ําชะอวด  ในคลองชะอวดนั้นเปนน้ํากรอย มีประโยชน
สําหรับสิ่งแวดลอม ขอชี้แจงวา ไมจริง สมัยกอนนี้ คลองชะอวดเปนน้ําจืด มาเปนน้ํากรอยตอนนี้ 
เพราะวาเกี่ยวของกับน้ําตื้นเขิน และเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมทั่วๆ ไปเปลี่ยนแปลงไป จนกระท่ังทําให
ประชาชนในอําเภอเชียรใหญ ซึ่งมีจํานวนมากตองอพยพไปพัทลุงบาง ไปอําเภอทุงสง ทุงใหญ ทําใหเกิด
ปญหาอยางมาก เพราะวาคนเชียรใหญเทากับไปกินที่เขา แลวก็เกิดทะเลาะกัน ยุงกัน ก็ไมมีทางแกไข 
สวนผูที่เหลือที่เชียรใหญนั้น ในหนาแลงยังปลูกผักยังไมได เพราะน้ํากรอยน้ําเค็ม 
 คนที่เคยไปในพื้นที่จะเขาใจ คนที่ไมเคยไปในพื้นที่ก็จะไมมีความเขาใจ ปากพนังตองอดน้ํา ตองสง
รถบรรทุกน้ํา เสียเงินเปนพันลาน แลวก็ไมจริงที่น้ําในแมน้ําชะอวดเปนน้ํากรอย จะเปนการดี ไมดี ถาทํา
โครงการ น้ําในคลองชะอวดนั้นจะเปนน้ําจืด แนนอนตองแกไขตอไปเรื่องความเปรี้ยวหรือความบกพรอง
อยางอ่ืน แตอยางนอยก็เปนขั้นหนึ่งที่จะทํานาในลุมน้ําชะอวดไดเปนแสนไร ชาวเชียรใหญที่ไปที่อ่ืนก็จะ
กลับมา แลวก็มาทําอาชีพที่สุจริต 
 จะทําใหจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งปจจุบันนี้เปนจังหวัดที่จนที่สุด ไมนาเชื่อ ชื่อนครศรีธรรมราช
นาจะเปนจังหวัดที่เจริญ ที่มีการผลิตขาวที่ดีที่สุด ไมเปนเชนนั้น เปนจังหวัดที่ดอยที่สุด จนที่สุด แตทํา
โครงการนี้จะกลับมาเปนจังหวัดที่ร่ํารวยขึ้น นี่ในทางเศรษฐกิจแทๆ จะทําใหจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นมา
เปนจังหวัดที่ร่ํารวยเกือบที่สุดได โดยมีโครงการนี้อยางเดียว ไมใชวาโครงการอื่นๆ จะเสีย คนก็บอกคนที่
ทํานากุงซึ่งเปนรายไดของประเทศไทยมากมาย กี่ลานบาทไมทราบ จะเสีย ไมเสีย ตรงขามจะทําใหกิจการ
กุงกุลาดําเปนสัดเปนสวน สามารถที่จะจัดการได 
 ในอําเภอหัวไทร ในดานหัวไทร อําเภอปากพนังสวนหนึ่ง หัวไทรสวนหนึ่ง สามารถที่จะทําให
ประชาชนที่ทํากุงกุลาดําไดทําไดจริงๆ จังๆ ไดรับการชวยเหลือ และก็พวกที่ทํากุลาดํานี้ ไมใชบริษัทใหญ 
เปนเอกชนเล็กๆ ถาเราชวยเขา เขาก็จะมีรายไดที่ดี และกุงกุลาดํานี้จะมีคุณภาพดี ที่เขาพูดวาทํากุง
กุลาดํานี้ทําใหเกิดมลพิษ ถาทําไมดี ถาทําอยางแรนแคนจริง ทําใหทะเลเปนพิษ แตวาเด๋ียวนี้มีวิธีที่จะทํา
ใหกุงกุลาดํานี้เปนรายได และไมเปนมลพิษ ตรงขาม จะทําใหประเทศไทยสามารถที่จะสงออกกุงกุลาดํา
เปนล่ําเปนสัน และมีคุณภาพสูง 
 ฉะนั้น ถาทําโครงการปากพนังขึ้น นาจะทําไดเร็วพอใช จะแกไขการมีความขาดแคลนของน้ําจืด
เพ่ือการเกษตรในที่ลุมของแมน้ําชะอวด และมีน้ําใชในหนาแลงดวย ตลอดจนมีน้ําเค็มน้ํากรอย เพ่ือที่จะ
เลี้ยงกุงกุลาดําเปนล่ําเปนสัน  ในเขตเชียรใหญ หัวไทร ปากพนัง จะเปนที่ที่เปนอูขาวอูน้ํา และจะเปนที่มี
สวนที่เปนรายไดอยางมหาศาลสําหรับคนไทย ถาไมทําแลวก็อยูอยางนี้ ตองเกิดปญหาเร่ืองโจรผูราย เรื่อง
ความไมเรียบรอยในอําเภอทุงใหญ เปนตน ฉะนั้น การแกไขปญหาจะตองแกไขโดยเบ็ดเสร็จ โดยถือหลัก
วามีอะไรที่จะตองทําก็ตองทํา อยาไปทะเลาะกันวาอันนี้จะทําอยางนั้นอยางนี้ไมได ตองรวมทั้งหมด ฉะนั้น
ก็ไดพูดถึงเรื่องโครงการปากพนังใหเขาใจอยางนี้...” 
 ครั้งที่ ครั้งที่ 1010  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดมีกระแสพระราช
ดํารัส ภายหลังจากกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ถวายรายงานสรุปสถานภาพการ
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จัดทํา และพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ สรุปความวา 
 “...ควรทําโครงการชลประทานโดยดวน เพราะโครงการนี้จะชวยใหมีน้ําได กลาวคือ จะสามารถ
แยกพื้นที่เลี้ยงกุง (ซึ่งตองใชน้ําเค็ม) กับพ้ืนที่เพาะปลูก (ซึ่งตองใชน้ําจืด) ในบริเวณคลองชะอวด ทั้งยัง
แกปญหานํ้าเสียจากพรุควนเคร็ง ทํานองเดียวกันกับการแกปญหาท่ีพรุโตะแดง ถายังไมทําโครงการ
ชลประทาน จะไมสามารถแกปญหาเรื่องการเลี้ยงกุง หรือปญหาอ่ืนๆ ได 
 กรรมการสิ่งแวดลอมดูจะเปนหวงผูที่ประกอบอาชีพการทํานากุง แตในเวลาเดียวกันก็บอกวาการ
ทํานากุงทําลายสิ่งแวดลอม น้ําเค็มจะซึมลงน้ําบาดาล ทั้ง 2 ขอนี้จะหมดปญหาไปถาทําโครงการ เพราะ
กรมประมงสามารถชวยใหทําอาชีพนี้ไดอยางเปนล่ําเปนสันโดยไมทําลายสิ่งแวดลอม โครงการนี้สามารถ
ทําใหฝายนากุง และการประมง (ปลาในกระชัง) ร่ํารวย สวนผูที่ทํานา (ขาว) และสวน (ที่ตองใชน้ําจืด) จะ
สามารถประกอบอาชีพไดเปนอยางดี...” 

ครั้งที่ ครั้งที่ 1111  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2541 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานพระราช
ดํารัสกับนายจุลนภ  สนิทวงศ ณ อยุธยา องคมนตรี สรุปความวา 
 “...คลองชะอวด – แพรกเมือง น้ําในคลองชะอวด ควรเปนน้ําจืดใหมากที่สุด และพัฒนา
ประชาชนที่ทํากินอยูสองฝงคลอง...” 

ครั้งที่ ครั้งที่ 1212  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานพระราชดําริ ถึงแนวทางการพัฒนาลุมน้ํา
ปากพนัง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ณ วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งถือ
วาเปนหัวใจของการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนัง สรุปความวา 
 “...ใหบริหารน้ําในลุมน้ําใหมีประสิทธิผลสูงสุด โดยเมื่อเกิดภาวะฝนตกหนักผนวกกับน้ําทะเลหนุน 
ใหพิจารณาหาวิธีการระบายน้ําตอนบนลุมน้ําออกสูทะเลดานตะวันออกใหมากที่สุด โดยอาศัยหลักการทาง
อุทกศาสตร 
 ใหนํารูปแบบการเลี้ยงกุงรวมกับการทํานาขาว และเลี้ยงปลา โดยใชระบบการถายเทน้ําใหได
ประโยชนสูงสุด ที่ทดลองทําแลวที่โครงการพัฒนาสวนพระองคบานบางแตน อําเภอบานสราง จังหวัด
ปราจีนบุรี ไปทดลองทําที่โครงการปากพนังดวย...” 
 ครั้งที่ ครั้งที่ 1313  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย บริเวณพื้นที่วน
อุทยานปราณบุรี อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในการนี้ ไดพระราชทานพระราชดําริเกี่ยวกับ
การดําเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สรุปความดังนี้ 

1. ใหดําเนินการแกไขปญหาน้ําทวม และน้ําเนาเสียในอําเภอปากพนัง โดยใหระบายน้ําจากแมน้ํา
ปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกดานหนึ่ง 
 2. ใหเรงดําเนินการขุดคลองชะอวด – แพรกเมือง ใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
 3. ใหพิจารณากอสรางอาคารบังคับน้ํา เพ่ือควบคุมระดับน้ําในพรุควนเคร็งใหอยูในระดับที่
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เหมาะสม เพ่ือไมใหเกิดไฟไหมพร ุ

พระราชดําริเกี่ยวกับโครงการโดยสรุป ดังน้ี 
 1. ใหเรงดําเนินการกอสรางประตูระบายน้ําปากพนัง เพราะเปนจุดเริ่มตน และเปนงานหลักในการ
แกไขปญหาการขาดแคลนน้ําจืด 
 2. ใหแกไขปญหาน้ําทวมในพื้นที่ทํากินของราษฎร ควรดําเนินการดังนี้ 
  - ขุดคลองระบายน้ําฉุกเฉินพรอมกอสรางอาคารควบคุมปากคลอง เพ่ือการระบายน้ํา
จากแมน้ําปากพนังออกทะเลที่บริเวณหนาประตูน้ําปากพนัง กรณีเกิดอุทกภัย 
  - ขุดขยายคลองทาพญา พรอมกอสรางประตูระบายน้ําริมทะเล เพ่ือการระบายน้ําออก
อีกทางหนึ่ง 
  - ขุดลอกคลองบานกลาง คลองปากพนัง คลองหนาโกฏิ พรอมกอสรางประตูระบายน้ํา
คลองปากพนังและประตูระบายน้ําคลองหนาโกฏิ เพ่ือชวยการระบายน้ําลงทะเลใหเร็วขึ้น 
  - ขุดคลองระบายน้ําชะอวดแพรกเมือง พรอมกอสรางประตูระบายน้ําออกจากพื้นที่
โครงการฯ ลงสูทะเลกรณีเกิดอุทกภัย 
 3. กําหนดแนวเขตใหชัดเจนและเหมาะสม เพ่ือแยกพื้นที่น้ําจืดและพื้นที่น้ําเค็มออกจากกันให
แนนอน โดยกําหนดใหทิศตะวันออกของคลองปากพนัง (คลองหัวไทร) เปนพ้ืนที่น้ําเค็ม โดยมอบใหกรม
ประมง พัฒนาจัดระบบชลประทานน้ําเค็ม ทั้งนี้กรมชลประทาน กับกรมประมง ตลอดจนผูเกี่ยวของ
รวมกันพิจารณาหาแนว เขตที่เหมาะสมที่สุด 
 4. พ้ืนที่ทางทิศตะวันตกของลุมน้ําปากพนังเปนเทือกเขาสูง ใหพิจารณาวางโครงการและกอสราง
อางเก็บน้ํา หรือฝายทดน้ํา เพ่ือชวยเหลือพื้นที่การเกษตร เพ่ือการอุปโภคบริโภค และชวยบรรเทาอุทกภัย
ในพื้นที่ตอนลาง 
 5. ใหพิจารณากอสรางคลองลัดเชื่อมระหวางแมน้ําปากพนังดานทาย ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ 
และทาย ปตร.ฉุกเฉิน เพ่ือลดระดับยอดคลื่นเรโซแนนของน้ํา 
 6. ควรจัดตั้งศูนยศึกษาเฉพาะกิจที่บริเวณประตูระบายน้ําหนาโกฏิ ในพื้นที่ของกรมประมงเพื่อทํา
การทดลองศึกษาและวิจัยดานการประมงแบบครบวงจร 
 7. ควรพิจารณาเกี่ยวกับระบบระบายน้ําเสียจากนากุง และน้ําเปรี้ยวจากพรุ รวมทั้งระบบบําบัด
น้ําเสียจากชุมชน เชน เขตชุมชนอําเภอเชียรใหญ และอําเภอชะอวด เพ่ือใหน้ําจืดที่กักเก็บไวในลําคลอง
ตางๆ ในเขตลุมน้ํา สามารถนํามาใชในการอุปโภคบริโภคไดอยางสมบูรณ 
ปญหาท่ีสํารวจพบกอนดําเนินการทําโครงการฯ 
 1. ปญหาน้ําทวม ในชวงฤดูฝนของทุกป (ตุลาคม–ธันวาคม) และในชวงน้ําทะเลหนุนสูง เนื่องจาก
สภาพพ้ืนที่เปนที่ราบเรียบเปนทองกระทะ มีระดับใกลเคียงกับระดับน้ําทะเล ชองทางการระบายน้ําออกมี
นอย และมีสิ่งกอสรางกีดขวางทางน้ําเพ่ิมขึ้นทุกป ทําใหการระบายน้ําเปนไปไดชา 
 2. ปญหาการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลง เนื่องจากไมมีแหลงที่จะทําหนาที่กักเก็บน้ําตนทุนอยาง
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พอเพียง ประกอบกับความตองการน้ําจืดมีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้นทุกป ตามอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรใน
พ้ืนที่ ทําใหปญหาการขาดแคลนน้ําจืดทวีความรุนแรงขึ้นโดยลําดับ 
 3. ปญหาน้ําเค็มรุกล้ําเขามาในพื้นที่ แพรกระจายในพื้นที่เปนบริเวณกวางขึ้น ลึกเขาไปในแมน้ํา
ปากพนังมากกวา 100 กิโลเมตรในชวงฤดูแลง เนื่องจากทองแมน้ํามีความลาดชันนอยมาก ขาดแคลนน้ํา
จืดที่จะใชผลัดดันน้ําทะเลนอยลงทุกป เพราะประชาชนพื้นที่ตนน้ํามีการใชน้ําปริมาณเพ่ิมขึ้น ทําใหน้ําใน
แมน้ําลําคลอง มีความเค็มไมสามารถใชอุปโภคบริโภคไดนานถึง 9 เดือนตอป (ชวงเดือนมกราคม-
กันยายน) 
 4. ปญหาน้ําเปรี้ยว เนื่องจากบริเวณตอนกลางของพื้นที่ลุมน้ําปากพนังมีสภาพลุมต่ํา น้ําทวมขัง
ตลอดป คือ “พรุควนเคร็ง” และ “พรุคลองฆอง” เปนดินพรุ มีสารประกอบ “ไพไรท” ตกตะกอนอยู เมื่อ
ระดับน้ําลดลงจนชั้นไพไรทสัมผัสกับอากาศ จะกอใหเกิดปฏิกิริยาเคมี ทําใหดินมีสภาพเปนกรดและน้ํา
เปรี้ยว ไมสามารถใชประโยชนเพ่ือการเกษตรกรรมได 
 5. ปญหาน้ําเสียจากแหลงชุมชน  
 6. ปญหาเรื่องดินทําการเกษตร ไดแก ดินเปรี้ยวจัด ดินอินทรียหรือดินพรุ ดินเค็ม ดินกรวดลูกรัง
และดินตื้น ดินขาดความอุดมสมบูรณ  

7. การทํานากุงกุลาดําในพ้ืนที่น้ําจืด  

1.2 วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําจืด ปญหาน้ําเค็มรุกล้ําพ้ืนที่เกษตร ปญหาน้ําทวมขังในฤดู
ฝน และปญหาน้ําเปรี้ยว ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนัง รวมท้ังการฟนฟูระบบการเกษตร และแกไข
ปญหาความขัดแยงระหวางเกษตรกรอาชีพทํานาขาวใชน้ําฝนน้ําจืดกับอาชีพทํานากุงใชน้ําเค็ม เพ่ือให
ราษฎรในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีฐานะความเปนอยูดีขึ้น
โดยถวนหนา 
 2. เพ่ือใหทรัพยากรที่ดินมีการใชประโยชนอยางยั่งยืน มีการนําระบบอนุรักษดินและน้ํามาใช และ
มีการปรับปรุงบํารุงดิน เพ่ือเพิ่มผลผลิตใหมากขึ้นเปนการสรางรายได 
 3. เพ่ือเผยแพรถายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาท่ีดินใหแกเกษตรกรและชุมชน แบบมีสวนรวมและ
รับผิดชอบในการพัฒนาและแกไขปญหาทรัพยากรที่ดินอยางจริงจังและตอเนื่อง 
1.3 เปาหมาย 
 1. ฟนฟูและปรับปรุงพ้ืนที่ที่ผานการเลี้ยงกุงกุลาดํา ใหสามารถนํากลับมาใชประโยชนทาง
การเกษตร ดานการปลูกพืชเศรษฐกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและ มีความยั่งยืนไมกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 2. เปนตนแบบในการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน จากการทํานากุงมาทําการเกษตรแบบ
ผสมผสานหรือการทํานาขาวอันจะสรางรายไดที่มั่นคงและตอเนื่อง  
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 3. ปรับปรุงและฟนฟูพ้ืนที่นารางใหสามารถนํากลับมาใชประโยชนไดดังเดิม การปลูกหญาแฝกจะ
ชวยในการอนุรักษดินและน้ํา และสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนรากฐานของการเกษตรแบบยั่งยืน 
 4. แกไขปญหาดินเปรี้ยว เพ่ือการปลูกพืชของเกษตรกรใหมีผลผลิตและรายไดที่เพ่ิมขึ้นอยาง
ตอเนื่อง 

1.4 ระยะเวลาดําเนินงาน 
 ตั้งแตป พ.ศ. 2538 จนถึงปจจุบัน 
1.5 พ้ืนที่ดําเนินงาน 
 โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

• ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 11 อําเภอ ไดแก 
1. พ้ืนที่ทั้งหมดของอําเภอปากพนัง 
2. อําเภอเชียรใหญ 
3. อําเภอรอนพิบูลย 
4. อําเภอจุฬาภรณ 
5. อําเภอชะอวด 
6. อําเภอหัวไทร 
7. อําเภอพระพรหม 
8. อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
9. พ้ืนที่บางสวนของอําเภอลานสกา  
10. อําเภอทุงสง 
11.อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

• ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง 1 อําเภอ ไดแก พ้ืนที่บางสวนของอําเภอปาพะยอม 
• ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดตรัง 1 อําเภอ ไดแก พ้ืนที่บางสวนของอําเภอหวยยอด 

1.6 ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 ทุกหนวยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมเปนอนุกรรมการในการพัฒนาการเกษตรใน
พ้ืนที่ลุมน้ําปากพนัง โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธาน  

นโยบายหลักในการดําเนินงาน สรุปไดดังนี้ 
 1. ปรับปรุงการผลิตขาวใหมีผลผลิตสูงทั้งปริมาณและคุณภาพ 
 2. สงเสริมใหมีการทําการเกษตรผสมผสาน โดยเนนเพ่ือใหมีการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน 
 3. กําหนดการทํานากุงใหมีขอบเขตที่ชัดเจน และมีการพัฒนาระบบการเลี้ยงกุงใหเปนแบบยั่งยืน 
พรอมทั้งฟนฟูสภาพแวดลอมที่เคยไดรับผลเสียจากบอกุง  
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4. อนุรักษปา ตลอดจนดินและน้ํา พรอมกับฟนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมใหมีสภาพ
ที่ดี 
 5. การพัฒนาองคการจัดการดานการเกษตร ไดแก การรวมกันจัดตั้งสหกรณตามแนพระราชดําริ 
รวมกันพัฒนาอาชีพการแปรรูปผลผลิต และการจัดการผลผลิตอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปรับระบบ
บริหารจัดการเพื่อเปดโอกาสใหเกษตรกร องคการเกษตรกร องคการพัฒนาเอกชน หนวยงานตางๆ เขา
มามีสวนรวมในการพัฒนามากขึ้น 
1.7 หนวยงานรับผิดชอบ 
 หนวยงานหลัก  กรมชลประทาน 
 หนวยงานสนับสนุน สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช กรมพัฒนาที่ดิน 
    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    สํานักงานเกษตรและสหกรณ 
    กรมสงเสริมการเกษตร 
    กรมสงเสริมสหกรณ 
    กรมวิชาการเกษตร 
    กรมประมง 
    กรมปศุสัตว 
การจัดองคกรบริหารโครงการ  

โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนังฯ เปนโครงการพัฒนาขนาดใหญที่มีความสลับซับซอน
ตองมีการดําเนินการรวมกันหลายฝาย ในการบริหารงานโครงการ จึงมีหนวยงานตาง ๆ ทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชนเขามามีสวนเกี่ยวของเปนจํานวนมาก  มีทั้งผูไดรับประโยชน และ/หรือไดรับผลกระทบอยาง
กวางขวาง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริใหหนวยงานตางๆ รวมกันจัดทํา
โครงการฯ เพ่ือดําเนินการพัฒนาแหลงน้ํา รวมทั้งใหดําเนินการชวยเหลือราษฎรในการพัฒนาอาชีพใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และไดมีพระราชกระแสให นายจุลนภ  สนิทวงศ ณ อยุธยา องคมนตรี เปนประธาน
กรรมการของโครงการ 

เพ่ือใหการดําเนินงานสนองพระราชดําริดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ 
และสอดคลองกับแนวพระราชดําริ รัฐบาลจึงอาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ. 2534 ขอ 9(5) จึงแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนา
พ้ืนที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2536  
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รูปที่ 1-6  ผังการบริหารโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้าปากพนังฯ ปรับปรุงลาสุด คําสั่ง กปร.ที่ 02/2550 ลว. 12 มี.ค. 2550 
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สวนที่ 2 
แนวความคิดและทฤษฎีการพฒันา 

อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
2.1 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เดิมเรียกวาโครงการตามพระราชดําริ หมายถึง โครงการ
ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทานแนวทางการดําเนินงานแกหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
นําไปพิจารณาความเหมาะสมและความเปนไปได ในการรวมกันดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ความเปนอยูของประชาชน หรือบรรเทา
ปญหาต างๆ  ตามสภาพสั งคมและ ภูมิ
ประเทศ เพราะประเทศไทยเปนประเทศ
เกษตรกรรม เกษตรกรคือพลเมืองสวนใหญ
ของประเทศ การพัฒนาการเกษตรยอม
หมายถึงการชวยใหประชาชนสวนใหญนั้น
อยูดีกินดี มีรายไดพอเพียงจากการจําหนาย
ผลผลิต เปนการสงเสริมเศรษฐกิจของ
ประเทศ และเปนความเจริญของประเทศ 

ดังนั้นการประกอบอาชีพในดานผลิตผลที่ไดจากธรรมชาติ ทั้งในดานที่จะเปนการปลูกขาว ปลูกพืชไร 
ปลูกผลไม หรือการทํามาหากินในดานปศุสัตว หรือประมง เพ่ือความมีชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรตาม
แนวทางของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
2.2 ข้ันตอนการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 โดยทั่วไปโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงวางแผนพัฒนา เสนอแนะใหรัฐบาลรวมดําเนินการตามพระราชดําริโดยพระองคเสด็จฯ รวมทรง
งานกับหนวยงานของรัฐบาล พระองคทรงศึกษาขอมูลตางๆ เปนขั้นเปนตอนอยางละเอียดกอนทุกครั้ง 
ในการจัดวางแผนโครงการใดโครงการหนึ่ง กอนจะมีพระราชดํารินั้น มีขั้นตอนตางๆ ดังตอไปนี้ 
     1) การศึกษาขอมูล  กอนที่จะเสด็จพระราชดําเนินยังพ้ืนที่ใดๆ นั้นจะทรงศึกษาขอมูลจาก
เอกสารและแผนที่ตางๆ ที่มีอยู เพ่ือใหทราบถึงสภาพในทองถิ่นนั้นๆ อยางละเอียดกอนเสมอ 
     2) การหาขอมูลในพื้นที่  เมื่อเสด็จฯ ถึงพ้ืนที่นั้นๆ ก็จะทรงหาขอมูล รายละเอียดเพิ่มเติม
อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือใหไดขอเท็จจริง และขอมูลลาสุด เชน              
         2.1) ทรงสอบถามประชาชนถึงการประกอบอาชีพ สภาพหมูบาน ภูมิประเทศ สภาพ
ดินฟาอากาศ ทางน้ํา ฯลฯ 
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         2.2) ทรงสํารวจพ้ืนที่ เสด็จทอดพระเนตรพื้นที่จริงที่คาดวาควรจะดําเนินการพัฒนาได 
         2.3) ทรงสอบถามเจาหนาที่ เมื่อทรงศึกษาขอมูลจากเอกสารและทรงไดขอมูลจาก
พ้ืนที่จริงแลว ก็ทรงปรึกษากับเจาหนาที่ฝายตางๆ ถึงความเหมาะสมความเปนไปไดอีกครั้งหนึ่ง พรอม
ทั้งทรงคํานวณวิเคราะหทันทีดวยวา เมื่อดําเนินการแลวจะไดประโยชนอยางไร และคุมคากับการลงทุน
หรือไมเพียงใด อยางไร แลวจึงพระราชทานพระราชดําริใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไปพิจารณาใน
รายละเอียดตามขั้นตอนตอไป 
     3) การศึกษาขอมูลและการจัดทําโครงการ  เมื่อเจาหนาที่ผูเกี่ยวของไดรับพระราชทาน
พระราชดําริแลว ก็จะไปศึกษาขอมูลรายละเอียดตางๆ อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือประกอบการจัดทําโครงการให
เปนไปตามแนวพระราชดําริที่ไดพระราชทานไว 
       อยางไรก็ตามพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดมีพระราชดํารัสอยูเสมอวา พระราชดําริ
ของพระองคเปนเพียงขอเสนอแนะเทานั้น เมื่อรัฐบาลไดทราบแลวก็ควรไปพิจารณาวิเคราะหกลั่นกรอง
ตามหลักวิชาการกอน เมื่อมีความเปนไปไดและมีประโยชนคุมคาและเห็นสมควรทํา ก็เปนเรื่องที่ตอง
พิจารณาตัดสินใจเอง และในกรณีที่วิเคราะหพิจารณาแลวเห็นวาไมเหมาะสมก็ลมเลิกได     

4) การดําเนินงานตามโครงการ  เมื่อจัดทําโครงการเสร็จเรียบรอยและผานการพิจารณา
จากหนวยเหนือตามลําดับขั้นตอน จนถึงการอนุมัติโครงการและงบประมาณแลว หนวยงานที่
เกี่ยวของเขาดําเนินการปฏิบัติงานในทันที โดยมีสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) เปนหนวยงานกลางในการประสานงานและ
ประสานแผนตางๆ ใหแตละหนวยงานไดดําเนินการสนับสนุนซึ่งกันละกัน และสอดคลองกัน และ/หรือ 
อาจจัดตั้งองคกรกลางที่ประกอบดวยแตละฝายที่เกี่ยวของเปนผูควบคุมดูแลใหการดําเนินงานตางๆ 
เปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพ 
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5) การติดตามผลงาน  ในการติดตามผลงานนั้น แตละหนวยงานรวมทั้งสํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จะไดมีการติดตาม
ประเมินผลเปนระยะๆ แตที่สําคัญที่สุดคือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะเสด็จฯ กลับไปยังโครงการ
นั้นๆ  ดวยทุกครั้งเมื่อมีโอกาส เพ่ือทอดพระเนตรความกาวหนาและติดตามผลงานตางๆ ใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย ในกรณีที่เกิดมีปญหาอุปสรรคตางๆ ก็จะทรงชี้แนะแนวทางแกไขปญหานั้นๆ ให
สําเร็จลุลวงไป 
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    จากผลแหงการพัฒนาที่ผานมาดวยพระวิสัยทัศน
ที่กวางไกลและเปยมดวยพระเมตตา ไมเพียงแตจารึก
อยูในดวงใจของเกษตรกร หากแตประทับใจอยูในดวง
จิตของประชาชนทุกคน  ทรง เปนนักพัฒนาที่
เชี่ยวชาญในสรรพศาสตรหลายแขนงวิชา ไมวาจะ
เปน การพัฒนาในพ้ืนที่ชนบท การพัฒนาดาน
เกษตรกรรม การพัฒนาดานการประมง การพัฒนา
ดานการเลี้ยงสัตว การพัฒนาแหลงน้ํา การพัฒนาปา
ไม การพัฒนาทรัพยากรดิน ตลอดจนการพัฒนา
ชาวเขา รวมไปถึงการพัฒนาในพื้นที่พิเศษอันตราย 
ทรงใชพระอัจฉริยภาพที่ลุมลึก นําการพัฒนาเขาสูทุก

พ้ืนที่ เพ่ือลดความทุกขยาก ลําบาก แรนแคน ใหกลับเปนพ้ืนที่อุดมสมบูรณชุมชื้น หรือแมในยามที่
บานเมืองบังเกิดภาวะวิกฤต ประชาชนเดือดรอน ไมวาจะดวยสาเหตุจากภัยธรรมชาติ ภัยบานเมือง 
หรือภัยพิบัติอ่ืนใด ทรงมีพระเมตตาธิคุณคิดแกไขและพระราชทานความชวยเหลือดวยพระองคเอง
เสมอ ทรงเปนที่พ่ึงของประชาชน ใหประชาชนมีความสงบสุขอยางถวนหนา 
2.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เศรษฐกิจพอเพียง  (Sufficency Economy)  
เปนแนวคิดที่แสดงถึงวิถีการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติตน 
ตั้งแตระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแกชาวไทย และ
เปนสวนสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) และฉบับที่ 10 (พ.ศ. 
2550 – 2554)   

พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จ
พระราชดําเนินไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  และมีพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเปนครั้งแรก ขณะนั้น
เปนชวง เวลาที่ เศรษฐกิจ ไทยอยู ในภาวะถดถอย  ขณะเ ดียวกันก็ เกิดการใช และ ทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติขนานใหญ โครงสรางเศรษฐกิจของประเทศเปลี่ยนจากเศรษฐกิจการเกษตรสู
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม สังคมชนบทเปลี่ยนสูสังคมเมือง วิถีชีวิตไทยดั้งเดิมเปลี่ยนสูรูปแบบสมัยใหม ที่
ตองพึ่งพิงเครื่องจักรกล สงผลตอวัฒนธรรมความเปนอยู คนไทยจํานวนมากใชจายเกินตัว ในขณะที่
สภาพแวดลอมเสื่อมโทรมลง ในที่สุดสภาวะเศรษฐกิจที่พองโตขึ้นแบบฟองสบูก็แตกเมื่อ พ.ศ. 2540 
ประเทศไทยอยูในสภาวะลูกหนี้ของสถาบันการเงินระหวางประเทศหลายแหง 
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รูปที ่2-1  เกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ปลูกพืชผลเพ่ือใชบริโภคภายในครัวเรือน 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชดํารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้งหนึ่ง  
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพ่ือทรงเตือนสติและทรงชี้แนะแนวทางในการดํารงชีวิตในชวงวิกฤต
เศรษฐกิจ ตอมา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิ
ในทางเศรษฐกิจและสาขาอื่นๆ รวมกันประเมินและกลั่นกรองพระราชดํารัสดังกลาว เพ่ือเตรียมทําแผน
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) และจัดทําหนังสือ ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย พระองคทรงแกไขและมีพระบรมราชานุญาตให
เผยแพรเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542   ความวา  

 “เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ 
ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ใหดําเนินทางไป
ในทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวหนาทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน 

ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบ
ภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน 
ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆ  มาใช
ในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนใน
ชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย
สุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความ
รอบคอบ เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ 
สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี”    
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พระบรมราโชวาท 
 “...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพ้ืนฐานคือ ความพอมี พอกิน 
พอใชของประชาชนสวนใหญเบ้ืองตนกอน โดยใชวิธีการและอุปกรณที่ประหยัดแตถูกตองตามหลัก
วิชาการ เมื่อไดพ้ืนฐานความมั่นคงพรอมพอสมควร และปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความ
เจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลําดับตอไป...” 

      พระราชดํารัสเม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ.2517

 “...คนอ่ืนจะวาอยางไรก็ชางเขา จะวาเมืองไทยลาสมัย วาเมืองไทยเชย วาเมืองไทยไมมีสิ่งที่
สมัยใหม แตเราอยูพอมีพอกิน และขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทย พออยูพอกิน มีความ
สงบ และทํางานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธาน ในทางนี้ที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพออยูพอกิน ไมใชวาจะ
รุงเรืองอยางยอด แตวามีความพออยูพอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ถาเรารักษา
ความพออยูพอกินนี้ได เราก็จะยอดยิ่งยวดได...” 

พระราชดํารัสเม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ.2517

 “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระราชดําริ
ชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา25 ป ตั้งแตกอนเกิด
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพน และสามารถ
ดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ  

 
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบดวยคุณสมบัติ ดังนี้ 

 1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียน
ตนเองและผูอ่ืน เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ  
 2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะตองเปนไปอยางมี
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เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํา
นั้นๆ อยางรอบคอบ  
 3. ภูมิคุมกัน หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่
จะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต  
 โดยมี เงื่อนไข ของการตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียง 2 ประการ 
ดังนี้ 
 1. เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของรอบดาน ความ
รอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติ 
 2. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความ
ซื่อสัตยสุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต 

การดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริพอเพียง  
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเขาใจถึงสภาพสังคมไทย ดังนั้น เมื่อไดพระราชทานแนว
พระราชดําริ หรือพระบรมราโชวาทในดานตางๆ จะทรงคํานึงถึงวิถีชีวิต สภาพสังคมของประชาชน
ดวย เพ่ือไมใหเกิดความขัดแยงทางความคิด ที่อาจนําไปสูความขัดแยงในทางปฏิบัติได  

แนวพระราชดําริในการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง  
 1. ยึดความประหยัด ตัดทอนคาใชจายในทุกดาน ลดละความฟุมเฟอยในการใชชีวิต  
 2. ยึดถือการประกอบอาชีพดวยความถูกตอง ซื่อสัตยสุจริต  
 3. ละเลิกการแกงแยงผลประโยชนและการแขงขันกันในทางการคาแบบตอสูกันอยางรุนแรง  
 4. ไมหยุดนิ่งที่จะหาทางใหชีวิตหลุดพนจากความทุกขยาก ดวยการขวนขวายใฝหาความรูใหมี
รายไดเพ่ิมพูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพียงเปนเปาหมายสําคัญ  
 5. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักศาสนาตัวอยางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

                                  

รูปที่ 2-2  แปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดําริในพื้นที่โครงการฯ 
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 "…การทําทฤษฎีใหมนี้มิใชของงายๆ แลวแตที่ แลวแตโอกาส และแลวแตงบประมาณ 
เพราะวาเด๋ียวนี้ประชาชน ทราบถึงทฤษฎีใหมนี้กวางขวางและแตละคนก็อยากไดใหทางราชการขุดสระ
แลวชวย แตมันไมใชสิ่งงายนัก บางแหงขุดแลวไมมีน้ํา แมจะมีฝน น้ําก็อยูไมได เพราะวามันรั่วหรือ
บางทีก็เปนที่ที่รับน้ําไมได ทฤษฎีใหมนี้จึงตองมีพ้ืนที่ที่เหมาะสมดวย…ฉะนั้น การที่ปฏิบัติตามทฤษฎี
ใหมหรืออีกนัยหนึ่ง ปฏิบัติเพ่ือหาน้ําใหแกราษฎร เปนสิ่งที่ไมใชงาย ตองชวยกันทํา…"  
              พระราชดํารัสเม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2538 ณ ศาลาดุสิดาลัย 

  
รูปที่ 2-3  ชุมชนและนักเรียน ตําบลบานใหม อําเภอปากพนัง ทําปุยอินทรียนํ้าเพื่อใชในชุมชน 

2.4 ทฤษฎีใหม 

 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรการดําเนินงาน 
โครงการพัฒนาพื้นที่วัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
"ตนแบบทฤษฎีใหม" 

เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2536  
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 ทฤษฎีใหม หรือ เกษตรทฤษฎีใหม คือหลักการจัดการเกษตรที่คิดคนขึ้นเพ่ือเปนทางเลือก
สําหรับเกษตรกรไดพ่ึงพิงตนเองอยางเขมแข็ง 

 
ท่ีมา : The Ruam Duey  Chuey Kan Publisher, Bangkok, Thailand 

ความสําคัญของทฤษฎีใหม  
 1. มีการบริหารและจัดแบงที่ดินแปลงเล็กออกเปนสัดสวนที่ชัดเจน เพ่ือประโยชนสูงสุดของ
เกษตรกร ซึ่งไมเคยมีใครคิดมากอน  
 2. มีการคํานวณโดยใชหลักวิชาการเกี่ยวกับปริมาณน้ําที่จะกักเก็บใหพอเพียงตอการเพาะปลูก
ไดอยางเหมาะสมตลอดป  
 3. มีการวางแผนที่สมบูรณแบบสําหรับเกษตรกรรายยอย โดยมีถึง 3 ขั้นตอน 

ทฤษฎีใหมขั้นตน 
 การจัดสรรพื้นที่อยูอาศัยและที่ทํากิน  

  ใหแบงพ้ืนที่ออกเปน 4 สวน ตามอัตราสวน 30:30:30:10 ซึ่งหมายถึง  
 - พ้ืนที่สวนหนึ่ง ประมาณ 30% ใหขุดสระเก็บกักน้ําเพ่ือใชเก็บกักน้ําฝนในฤดูฝนและใชเสริม
การปลูกพืชในฤดูแลง ตลอดจนการเลี้ยงสัตวน้ําและพืชน้ําตางๆ  
 - พ้ืนที่สวนที่สอง ประมาณ 30% ใหปลูกขาวในฤดูฝนเพ่ือใชเปนอาหารประจําวันสําหรับ
ครอบครัวใหเพียงพอตลอดป เพ่ือตัดคาใชจายและสามารถพึ่งตนเองได  
 - พ้ืนที่สวนที่สาม ประมาณ 30% ใหปลูกไมผล ไมยืนตน พืชผัก พืชไร พืชสมุนไพร ฯลฯ เพ่ือ
ใชเปนอาหารประจําวัน หากเหลือบริโภคก็นําไปจําหนาย  
 - พ้ืนที่สวนที่สี่ ประมาณ 10% เปนที่อยูอาศัย เลี้ยงสัตว ถนนหนทาง และโรงเรือนอื่นๆ 
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 ทฤษฎีที่ดําเนินการตามธรรมชาติอาศัยแหลงน้ําจากน้ําฝน ประสิทธิภาพยังอยูในลักษณะ 
"หมิ่นเหม" เพราะหากปไหนฝนนอยอาจไมเพียงพอ ฉะนั้นการที่จะทําใหทฤษฎีใหมสมบูรณไดนั้นคือ 
สระเก็บกักน้ําจะตองทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเต็มความสามารถ โดยตองมีแหลงน้ําขนาด
ใหญ ที่สามารถเพิ่มเติมน้ําในสระเก็บกักน้ําใหเต็มอยูเสมอ ดังเชนในกรณีของการทดลองที่วัดมงคลชัย
พัฒนา จังหวัดสระบุรี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเสนอวิธีการ ดังนี้ 

 

 จากภาพสี่เหลี่ยมเล็กๆ คือสระน้ําในไรนาที่เกษตรกรขุดขึ้นตามทฤษฎีใหม เมื่อเกิดชวงขาด
แคลนน้ําในฤดูแลง เกษตรกรสามารถสูบน้ํามาใชประโยชนได และหากน้ําในสระน้ําไมเพียงพอก็ขอรับ
น้ําจากอางหวยหินขาว (อางเล็ก) ซึ่งไดทําระบบสงน้ําเชื่อมตอทางทอลงมายัง สระน้ําที่เกษตรกรไดขุด
ไวในแตละแปลง ซึ่งจะชวยใหสามารถมีน้ําใชตลอดป  
 กรณีที่เกษตรกรใชน้ํากันมาก อางหวยหินขาว (อางเล็ก) ก็อาจมีปริมาณน้ําไมพอเพียง หาก
โครงการพัฒนาลุมน้ําปาสักหรือมีโครงการใหญที่สมบูรณแลว ก็ใชวิธีการเติมน้ําจากเขื่อนปาสัก คือ 
อางใหญ ตอลงมาเติมยังอางเก็บน้ําหวยหินขาว (อางเล็ก) ก็จะชวยใหมีปริมาณน้ํามาเติมในสระของ
เกษตรกรพอตลอดทั้งป โดยไมตองเสี่ยง  
 ระบบการจัดการทรัพยากรน้ํา ตามแนวพระราชดําริใหมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ํา จากระบบสงทอเปดผานไปตามแปลงไรนาตางๆ ถึง 3-5 เทา เพราะยามหนา
ฝนนอกจากน้ําในอางเก็บน้ําแลว ยังมีน้ําในสระของราษฎรเก็บไวพรอมกันดวย ทําใหปริมาณเพ่ิมอยาง
มหาศาล น้ําในอางที่มาเติมลงสูสระจะทําหนาที่เปนแหลงเก็บน้ําสํารอง คอยเติมเทานั้นเอง  
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2.5 แกลงดนิ 
สืบเนื่องมาจากในระหวางเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2524 ในขณะที่พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรนั้น ทรงพบวาหลังจากมีการชักน้ําออกจากพื้นที่
พรุเพ่ือใหมีพ้ืนที่ใชทําการเกษตร และเปนการบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นประจําทุกปนั้น ปรากฏวาดินใน
พ้ืนที่พรุไดแปรสภาพเปนดินเปรี้ยวจัด ทําใหการเพาะปลูกไมไดผล สาเหตุเพราะดินในพื้นที่พรุแปร
สภาพเปนดินเปรี้ยวจัด เนื่องจากดินพรุมีลักษณะเปนดินอินทรียวัตถุ หรือซากพืชที่เนาเปอยอยูขางบน 
และชวงระหวางความลึกประมาณ 1 – 2 เมตร มีลักษณะเปนดินเลนสีเทาปนน้ําเงิน ซึ่งมีสารประกอบ
กํามะถัน ที่เรียกวาสารประกอบไพไรทอยูมาก ดังนั้น เมื่อดินแหง สารประกอบไพไรทจะทําปฏิกิริยากับ
อากาศ ปลดปลอยกรดกํามะถันออกมา ทําใหดินดังกลาวแปรสภาพเปนกรดจัดหรือเปรี้ยวจัด 

 
พระราชดําริ  “แกลงดิน” ไดกําเนิดเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2527 พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว พระราชทานพระราชดําริ ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ความวา “...ใหมีการทดลอง
ทําดินใหเปรี้ยวจัดโดยการระบายน้ําออกปลอยใหแหง และศึกษาวิธีการแกดินเปรี้ยวเพื่อนําผลไป
แกปญหาดินเปรี้ยวใหแกราษฎรที่มีปญหาในเรื่องนี้ ในเขตจังหวัดนราธิวาส โดยใหทําโครงการศึกษา
ทดลองในกําหนด 2 ป และพืชที่ทําการทดลองควรเปนขาว...” โดยเริ่มจากวิธีการ  “แกลงใหดิน
เปรี้ยว”  ดวยการทําใหดินแหงและเปยกสลับกันไป เพ่ือเรงปฏิกิริยาทางเคมีของดิน ซึ่งไปกระตุนให
สารประกอบกํามะถันที่เรียกวา “สารไพไรท”  ใหทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศแลวปลดปลอยกรด
กํามะถันออกมา ทําใหดินเปนกรดจัดจนถึงขั้น “แกลงดินใหเปรี้ยวสุดขีด” จนกระทั่งถึงจุดที่พืช
เศรษฐกิจตางๆ ไมสามารถเจริญงอกงามใหผลผลิตได  หลังจากนั้นจึงหาวิธีการปรับปรุงดินดังกลาว
ใหสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได 

 



สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน                                 ลุมนํ้าปากพนัง 2-12 

 

ผลสําเร็จจากโครงการแกลงดิน ไดนําไปขยายผลการพัฒนาพ้ืนที่ตางๆ หลายโครงการ เชน 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ดินเปรี้ยว บานโคกอิฐ บานโคกใน บานโคกกระทอม บานปลักปลา บานบาวง 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่บานยูโย โครงการหมูบานปศุสัตว-เกษตรมูโนะ โครงการพัฒนาและฟนฟูการ 
เกษตรในลุมน้ําบางนรา จังหวัดนราธิวาส  โครงการพัฒนาพ้ืนที่พรุแฆแฆ จังหวัดปตตานี โครงการ
พัฒนาดินเปรี้ยวจังหวัดนครนายก และโครงการพัฒนาดินเปรี้ยวเนินธัมมัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โครงการพัฒนาดินเปรี้ยวเนินธัมมัง เปนอีกโครงการหนึ่งที่ประสบปญหาดินเปรี้ยวจัด เพราะ
ตองประสบปญหาน้ําทวมเปนประจําทุกป เนื่องจากพื้นที่โครงการฯ เปนพ้ืนที่ราบลุมต่ําชื้นแฉะ โดย 
ทิศใตอยูติดกับถนนเขาหมูบาน ซึ่งเปนพ้ืนที่คอนขางราบเรียบ เปนแนวแคบที่เปนบริเวณสูงที่สุดของ
พ้ืนที่โครงการฯ และขนานไปกับถนนหรือกับคลองชะอวดแลวลดต่ําไปทางทิศเหนือดานปาเสม็ด ซึ่ง
เปนพ้ืนที่ดินพรุ และเนื่องจากพ้ืนที่โครงการฯ เปนพ้ืนที่ลุมต่ําจึงประสบปญหาน้ําทวมในชวงฤดูฝน 
สงผลกระทบใหราษฎรในพ้ืนที่ไมสามารถทําการเกษตรได  

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2537 สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ไดเสด็จพระราชดําเนินที่บาน
เนินธัมมัง ตําบลแมเจาอยูหัว อําเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น ไดทรงมีพระราชดําริให
พัฒนาและแกไขปญหาดินเปรี้ยวจัดบริเวณบานเนินธัมมัง เพ่ือใหพ้ืนที่ทํากินของราษฎรในหมูบาน
สามารถทําการเกษตรได  อีกทั้งสามารถนําไปใชเปนขอมูลหลักในการกําหนดแบบแผนการปฏิบัติงาน
ในบริเวณทองที่อ่ืน จังหวัดอื่นๆ ที่มีสภาพปญหาเชนเดียวกัน โดยมีหนวยงานราชการตางๆ รวม
ดําเนินการเพื่อชวยแกไขปญหาดังกลาว  

ดินเปร้ียวจัด 
ดินเปรี้ยวจัดเปนดินที่มีชั้นดินเลนตะกอนทะเลอยูในดินลาง ซึ่งตะกอนทะเลนี้มีสารประกอบไพ

ไรท (Pyrite : FeS2) อยูปริมาณสูง เมื่อดินอยูในสภาพน้ําแชขัง สารนี้จะคงรูปดินมีสภาพเปนกลาง แต 
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เมื่อดินอยูในสภาพแหงทําใหอากาศแทรกซึมลงไปใน
ดิน  ออกซิเจนจะทําปฏิกิริยากับสารไพไรท  ทําให
เกิดกรดกํามะถัน (H2SO4) และสารประกอบจาโรไซท 
[Jarosite : KFe3(SO4)2(HO)6] มีสีเหลืองซีดคลายสี
ของฟางขาว ดินจะแปรสภาพเปนกรดจัดและเมื่อดิน
เปยกอีก กรดกํามะถันจะถูกพากระจายไปทั่วหนาตัด
ดิน การที่ดินแหงและเปยกสลับกัน สารไพไรทจะ
เกิดปฏิกิริยาปลดปลอยกรดกํามะถันขึ้นมาอีกและ
รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  

จาโรไซท มีสีเหลืองซีดคลายสีของฟางขาว 

วิธีการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดใหสามารถใชเพาะปลูกได มีหลายวิธี ดังนี้ 
 1)  ใชวัสดุปูน เชน ปูนมารล ปูนขาว หินปูนฝุน และโดโลไมท ใสลงไปในดินแลวคลุกเคลาให
เขากัน ปูนจะทําปฏิกิริยากับกรดกํามะถันในดินเกิดการสะเทิน ปริมาณกรดในดินจะลดลง ซึ่งหากใสใน
ปริมาณที่มากพอจะชวยใหดินมีสภาพเปนกลาง 
 2)  ใชน้ําจืดลางกรดและสารพิษออกจากดินโดยตรง วิธีการนี้ใชเวลานานกวาวิธีใชปูน 
เนื่องจากกรดจะถูกชะลางออกไปอยางชาๆ แตไดผลเชนกัน 
 3)  ยกรอง เพ่ือปลูกไมผลหรือไมยืนตน โดยมีคูน้ําอยูดานขาง ใหนําหนาดินจากดินในบริเวณ
ที่เปนคูมาเสริมหนาดินเดิมที่เปนคันรองจะไดหนาดินที่หนาขึ้น  สวนดินที่มีสารไพไรทจะใชเสริม
ดานขาง เมื่อใชน้ําชะลางกรดบนสันรอง กรดจะถูกน้ําชะลงไปยังคูดานขาง แลวระบายออกไป 
 4)  ควบคุมระดับน้ําใตดินใหอยูเหนือชั้นดินเลนตะกอนทะเล ปองกันไมใหสารไพไรททํา
ปฏิกิริยากับออกซิเจน กรดกํามะถันจึงไมถูกปลดปลอยเพิ่มขึ้น 
 5)  ใชพืชพันธุที่ทนทานตอความเปนกรดมาปลูกในดินเปรี้ยว 

การทําใหดินที่เกิดจากตะกอนน้ําทะเล อยูในสภาพแหงและเปยกสลับกัน จะเปนการเรงดินเปน
กรดจัดรุนแรงมาก จนไมสามารถปลูกพืชตางๆ ได สามารถใชวิธีการขังน้ําในแปลงนา นาน 4 สัปดาห 
แลวระบายออก จากนั้นขังใหม จะชะลางความเปนกรดและสารพิษออกไปจากดินไดมาก หากทําควบคู
กับการใชวัสดุปูนชวยสะเทินกรด จะสามารถปลูกพืชตางๆ ไดผลดี แตการปรับปรุงดินแลวปลอยทิ้งไว
ไมใชประโยชน ดินจะกลับมาเปนกรดรุนแรงไดอีก 
2.6 การพัฒนาและฟนฟูปาพรุ 

การอนุรักษและพัฒนาปาพรุ ทฤษฎีการพัฒนาโดยหลักการที่ทรงเนนการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติดวยการปรับปรุงสภาพปาใหเกิดความสมดุลในระบบนิเวศนมากที่สุด 
 ปาพรุ เปนปาไมทึบ ไมผลัดใบประเภทหนึ่ง ซึ่งเหลืออยูเพียงผืนเดียวในภาคใตของประเทศไทย 
มีลักษณะเดนชัด คือ เปนปาดงดิบที่มีน้ําทวมขังทั่วทั้งบริเวณ ปาพรุเกิดจากธรรมชาติสรางขึ้นโดย
สาเหตุที่คลื่นลมทะเลซัดดินทรายชายฝงปดกั้นเปนแนวสันเขื่อนจนกลายเปนแองน้ําขนาดใหญ เมื่อ
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ซากพืชหลนทับถมมากขึ้นในน้ําแชขังนี้ ก็จะเกิดปฏิกิริยาใหเกิดน้ําและดินเปรี้ยวตามลําดับ   

 
รูปที ่2-4  การเกิดดินเปรี้ยวในบริเวณพรุและที่ราบต่ําขอบพร ุ
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ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปาพรุขนาดใหญอยูหลายแหง ปาพรุที่มีขนาดใหญที่สุดอยูที่ จังหวัด
นราธิวาส มีลักษณะเปนที่ราบลุมขนาดใหญกระจายอยูในแนวเหนือใต ดานตะวันออกของพื้นที่จังหวัด 
ประกอบดวยพรุขนาดใหญ 3 แหง  คือ พรุโตะแดง , พรุบาเจาะ , พรุกาบแดง นอกจากนี้ในโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนังฯ มีปาพรุขนาดใหญอยูบริเวณตอนกลางของพื้นที่คอนมาทางใต ไดแก พรุ
ควนเคร็ง และพรุคลองค็อง 

แนวพระราชดําริเพ่ือการพัฒนาและฟนฟูปาพรุ  
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานพระราชดําริใหสวนราชการตางๆ รวมกันศึกษา

พิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาอันสืบเนื่องมาจากพรุซึ่งในระยะแรกของการเสด็จพระราชดําเนินแปร
พระราชฐานไปยังพระตําหนักทักษิณราชนิเวศน ในป พ.ศ. 2517 ความทราบฝาละอองธุลีพระบาทวา 
ในหนามรสุมราษฎรไดรับความเดือดรอนจากมีน้ําไหลบาลงมาทวมพรุเขาไรนาเสียหาย จึงมี
พระราชดําริเพ่ือความรวมมือกันระบายน้ําจากพรุธรรมชาติทั้งหลายนี้ ใหเกษตรกรไดรับประโยชนสูงสุด 
การระบายน้ําออกจากพรุทําใหทรงพบวา มีสภาพดินเปรี้ยวเกิดขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมี
การศึกษาวิจัยเรื่องนี้อยางจริงจัง กระทั่งเมื่อมีการจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริขึ้นในป พ.ศ. 2525 จึงไดทําหนาที่เปนแกนกลางประสานงานในการดําเนินงานจนถึง
ปจจุบัน 

พ้ืนที่ปาพรุในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ คือ ปาพรุควนเคร็งเปนพ้ืนที่ที่มี
ความสัมพันธกับระบบนิเวศของลุมน้ําทะเลสาบสงขลาและลุมน้ําปากพนัง โดยพื้นที่ปาพรุควนเคร็งเปน
เสมือนจุดรับน้ํา แหลงกรองตะกอน (ดวยปาธรรมชาติ) ของน้ําที่ไหลหลากมาจากเทือกเขาบรรทัดทาง
ทิศตะวันตกของลุมน้ําปากพนัง หางออกไปประมาณ 50 กิโลเมตร ซึ่งเปนแหลงตนน้ําแหงหนึ่งของปา
พรุรวมกับน้ําจากเขตภูเขาในอําเภอรอนพิบูลย และอําเภอชะอวด กอนที่น้ําจะระบายลงสูทะเลนอย ไป
ออกทะเลสาบสงขลาทางตอนใตของลุมน้ําปากพนัง และระบายออกคลองควนที่เชื่อมตอกับแมน้ําปาก
พนัง และคลองแดนที่ไหลออกอาวไทย  

ปาพรุเคร็ง โดยทั่วไปมักเรียกกันวา “ปาพรุควนเคร็ง” เปนพรุขนาดใหญแหงหนึ่งของภาคใต 
รองจากพรุโตะแดง ในจังหวัดนราธิวาส มีพ้ืนที่รวมทั้งหมดประมาณ 223,320 ไร ครอบคลุมพ้ืนที่เขต
รอยตอของ 3 จังหวัด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา โดยเปนพ้ืนที่คาบเกี่ยวระหวาง
ลุมน้ําปากพนังและลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ซึ่งจะติดตอกับทะเลนอยตอนบน ในอดีตเคยเปนพ้ืนที่ชุมน้ํา
ผืนใหญที่มีระบบนิเวศน้ําผิวดินเชื่อมติดตอกันกับทะเลนอย จังหวัดพัทลุง  มีความอุดมสมบูรณและ
เอ้ืออํานวยประโยชนตอการดํารงชีวิตของประชาชน ซึ่งสามารถจําแนกพื้นที่ปาพรุในเขตโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนังฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบดวย 
        1. ปาสงวนแหงชาติ ปาบานกุมแป ปาบานในลุมและปาพรุควนเคร็ง ตําบลบานตูล ตําบลเคร็ง 
ตําบลชะอวด อําเภอชะอวด ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ มีเนื้อที่ประมาณ 54,221 ไร 
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2. ปาสงวนแหงชาติ ปาดอนทรายและปากลอง  
ตําบลควนพัง อําเภอรอนพิบูลย, ตําบลสวนหลวง อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ มีเนื้อที่ประมาณ 52,987 ไร 

3. ปาสงวนแหงชาติ ปาคลองค็อง ตําบลสวน
หลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ , ตําบลแมเจาอยูหัว  
อําเภอเชียรใหญ  มีเนื้อที่ประมาณ 29,949 ไร 

4. ปาสงวนแหงชาติ ปาทาชางขาม ตําบล
การะเกด  ตําบลเขาพระบาท  อําเภอเชียรใหญ มีเนื้อที่
ประมาณ 28,668 ไร 

5. ปาไมถาวรตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504 และวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 
2516 (ปาหมายเลข102 แปลง1) มีเนื้อที่ประมาณ 
57,495 ไร(อยูในเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย)  

สืบเนื่องจากพื้นที่ในปาพรุและบริเวณโดยรอบปาพรุ มีเกษตรกรอาศัยและทําการเกษตรเดิมอยู
แลว ซึ่งมีความตองการใชน้ําในแตละชวงเวลาแตกตางกันไป จึงมีความพยายามระบายน้ําออกจากพรุ  
ทําใหน้ําในพรุแหง กอใหเกิดความเสียหายกับระบบนิเวศน ในปาพรุเปนอยางมาก โดยเฉพาะมีการเผา
ทําลายปาพรุเพ่ือใหมีสภาพเปนปาเสื่อมโทรม 

เมื่อป พ.ศ. 2505 ไดเกิดพายุไตฝุนแฮเรียต พัดผานภาคใต ความรุนแรงของพายุทําใหพันธุไม
ด้ังเดิมในปาพรุโคนลมเสียหายจํานวนมาก พรอมกับเกิดไฟไหมลุกลามซ้ําๆ หลายครั้ง  

ป พ.ศ. 2541 และป พ.ศ. 2545 ไดเกิดภาวะฝนทิ้งชวง น้ําที่เคยทวมขังและหลอเลี้ยงผืนปามี
นอย เมื่อเกิดไฟไหมปาพรุจึงไมสามารถดับได เนื่องจากขาดน้ําในการดับไฟ ตองปลอยใหไฟลุกไหมจน
ดับเอง นับวาเปนชวงที่ปาพรุควนเคร็งประสบกับสภาวะเสียหายถึงขั้นวิกฤติอยางรุนแรง   

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนิน  ณ 
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ทรงมีพระราชดําริใหพิจารณาดําเนินการควบคุมระดับน้ําในปา
พรุควนเคร็ง และพรุตางๆ ที่อยูใกลเคียง ใหอยูในระดับที่เหมาะสมเพ่ือปองกันไมใหเกิดไฟไหมพรุใน
ลักษณะเดียวกันกับพรุโตะแดง จังหวัดนราธิวาส และทําใหเสร็จภายใน1 ป หนวยงานที่เกี่ยวของได
นอมนําพระราชดําริมาดําเนินการ เพื่อพัฒนาและพลิกฟนรักษาสภาพของพื้นที่ปาพรุแหงนี้ 

 กรมชลประทานจึงไดกอสรางคันปองกันน้ําเปรี้ยวจากพรุควนเคร็ง บริเวณพื้นที่ขอบปาพรุให
สามารถเก็บกักระดับน้ําในปาพรุ เพ่ือไมใหแหงปองกันปญหาไฟไหมพรุ เปนแหลงน้ําสํารองสําหรับ
ราษฎรที่อาศัยบริเวณใกลเคียงใชในดานการเกษตร  อีกทั้งยังสามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิง
นิเวศนในอนาคต 
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ไฟไหมปาพรุควนเคร็ง อําเภอชะอวด             

จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
   ที่มา : http://tnews.teenee.com/etc/39586.html

ไฟไหมปาพรุควนเคร็ง อําเภอชะอวด              
จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2553 
                         ที่มา : http://thainews.prd.go.th 

สําหรับบริเวณในพื้นที่ปาพรุนั้น กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช รวมกับกรมปาไม  
ไดดําเนินกิจกรรม จัดทําฝายชะลอน้ําในพื้นที่ปาพรุ มากกวา 250 ฝาย โดยมีโครงการปองกันไฟปา 
และโครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษปาตนน้ําและปาพรุ 

2.7 แนวคิด 4 นํ้า 3 รส 
“4 น้ํา 3 รส” เปนแนวคิดที่ทรงพระราชทานเพ่ือแกไขปญหาเรื่อง น้ําทวม น้ําแลง น้ําเค็ม 

และน้ําเปรี้ยว อันเปนผลใหการทําเกษตรกรรมไมไดผลดี โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ปาพรุ เชน บริเวณ
พ้ืนที่ลุมน้ําปากพนัง และบริเวณพื้นที่ลุมแมน้ําบางนรา 

ความหมายของ 4 น้ํา คือ น้ําแลง น้ําทวม น้ําเค็ม และน้ําเปรี้ยว สวน 3 รส คือ น้ําจืด 
น้ําเค็ม และน้ําเปรี้ยว โดยมีหลักการสําคัญในการวางโครงการและกอสรางระบบแยกน้ํา 3 รส ออก
จากกัน คือ สรางระบบปองกันน้ําเปรี้ยวจากพรุที่ทําใหพ้ืนที่เกษตรกรรมเปนกรด สรางระบบปองกัน
น้ําเค็มบุกรุก และสรางระบบสงน้ําจืดชวยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม และเพื่อการอุปโภคบริโภค 

2.8 หญาแฝก 
หญาแฝกเปนพืชที่มีระบบรากลึก แผกระจายลงไปในดินตรงๆ เปนแผงเหมือนกําแพง ชวย

กรองตะกอนดินและรักษาหนาดินไดดี ปองกันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ดิน ที่ผิวหนาดินเกิดการ
กัดเซาะจากฝนที่ตกลงมาและน้ําที่ไหลบา ปองกันการสูญเสียหนาดินที่อุดมสมบูรณ แกปญหาดิน
พังทลายที่กอใหเกิดความเสียหายตอพื้นที่ทําการเกษตร และหญาแฝกจะชวยดูดซับการไหลบาของ
น้ําฝน ทําใหพ้ืนดินสามารถเก็บกักน้ําฝนไดอยางเต็มที่ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงสภาพปญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้น โดยทรงศึกษา
ถึงศักยภาพของ  “หญาแฝก”  ซึ่งเปนพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษในการชวยปองกันการชะลางพังทลาย
ของหนาดินและอนุรักษเก็บความชุมชื้นใตดินไวไดนาน การปลูกหญาแฝกก็ใชเทคโนโลยีแบบงายๆ 
เกษตรกรสามารถดําเนินการไดเองเปนการประหยัดคาใชจายกวาวิธีอ่ืนๆ 



สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน                                 ลุมนํ้าปากพนัง 2-18 

การใชประโยชนจากแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา ทรงมีพระราชดําริใหประยุกตใชหญาแฝก
สําหรับการปองกันและควบคุมการชะลางพังทลายของดิน  
 “...ควรเรงปลูกหญาแฝกใหมากๆ เพราะหญาแฝกมีคุณสมบัติพิเศษในการอนุรักษดินหลาย
ประการ โดยเฉพาะดินที่มีโครงสรางแข็งดังเชนที่หวยทรายนี้ หญาแฝกจะทําหนาที่เปนเขื่อนมีชีวิตที่จะ
ชวยทําใหดินมีความชุมชื้น และอุดมสมบูรณมากขึ้น...” 

“...หญาแฝกมีคุณลักษณะที่เหมาะสมในการจัดระบบอนุรักษดิน โดยปลูกเปนแนวรั้วกั้นตาม
ระดับชั้น และไดมีการศึกษาทดลองใชอยางไดผลดี ในประเทศแถบเอเชียหลายประเทศแลว...” 

“...การปลูกหญาแฝกบนภูเขาใหปลูกตามแนวขวางของความลาดชันและในรองน้ําของภูเขา
เพ่ือปองกันการพังทลายของหนาดิน และชวยเก็บความช้ืนของดิน...” 

  

รูปที่ 2-5  การปลูกหญาแฝกบริเวณริมตลิ่งเพื่อปองกันการพังทลายของดิน                           
หมูที่ 1 ตําบลเกาะทวด  อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
รูปที่ 2-6  เจาหนาที่ ประชาชน และเยาวชน ชวยกันปลูกกลาหญาแฝกในพื้นที่โครงการฯ 

      ชวง พ.ศ. 2534 – 2536 แนวพระราชดําริเกี่ยวกับการปลูกหญาแฝก เพ่ืออนุรักษดินและน้ํา ได
เริ่มขึ้น มีการทดลอง คนควา วิจัย เพ่ือนําหญาแฝกมาปลูกตามสภาพพื้นที่ดวยวิธีการปลูกที่เหมาะสม 
เชน ปลูกขวางแนวลาดชันของ ปลูกรอบแหลงน้ําเพ่ือกรองมลภาวะในน้ํา หรือปลูกเปนแนวกันไฟปา 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงงานเก่ียวกับหญาแฝกอยางจริงจังนับสิบป มีพระบรมราชานุญาต 
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ใหมูลนิธิชัยพัฒนากอตั้งรางวัล The King of Thailand Vetiver Award  เปนรางวัลระดับสากล 
เพ่ือสนับสนุนการทํางานและวิจัยเกี่ยวหญาแฝก  
       ในป พ.ศ. 2536 องคกร International Erosion Control Association (IECA) ไดมีมติ
ทูลเกลาฯ ถวายรางวัล International  Erosion Control Association’s International Merit 
Award ใหแกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในฐานะที่ทรงเปนองคอุปถัมภในการอนุรักษดินและ
สงเสริมสภาพแวดลอมโดยใชหญาแฝก และในปเดียวกันนี้ ธนาคารโลกไดทูลเกลาฯ ถวาย ”รากหญา
แฝกชุบสําริด” เพ่ือสดุดีพระเกียรติคุณในฐานะนักอนุรักษดินและน้ํา              

 

2.9 ปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง 
ปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง เปนแนวพระราชดําริเพ่ือโครงการปลูกปาอีกลักษณะหนึ่ง 

หมายถึงการปลูกตนไม 3 ประเภท คือ ไมใชสอย ไมกินได และไมเศรษฐกิจ  ตนไมมีประโยชนทั้ง 3 
ประเภท สามารถกอประโยชนประการที่ 4 คือ ชวยอนุรักษดินและน้ํา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดําริเกี่ยวกับการปลูกปาหลายประการ เชน ปลูก
ตนไมลงในใจคน ปลูกปาทดแทน ปาเปยก  สวนการปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง คือ การปลูก
ไมใชสอย ไมผลกินได และไมเศรษฐกิจ สามารถยังประโยชนประการที่ 4 คือ อนุรักษดินและน้ํา พระ
ราชดํารัสเรื่องดังกลาวเกิดขึ้นที่หนวยพัฒนาตนน้ําทุงจอ อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เมื่อ พ.ศ. 
2519 

การปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง เปนแนวพระราชดําริผสมผสานระหวางการอนุรักษ
และการฟนฟูทรัพยากรปาไม ปองกันการบุกรุกทําลายปา ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
เชน ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร จากสภาพภูเขาที่เคยถูก
บุกรุกจนแหงแลง กลับฟนคืนความอุดมสมบูรณตลอดป โครงการพัฒนาลุมน้ําหวยฮองไคร อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม มีการปลูกไมใชสอยและไมเศรษฐกิจ เชน ไมสัก ไมแดง ไผ 
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หวาย ไมฟนเชื้อเพลิง เชน ไมกระถินยักษ ไมกินได เชน สะเดา แค มะขามปอม ทําใหปาอุดมสมบูรณ 
ชุมชนไดอาศัยกินใช และสามารถอนุรักษดินและน้ําในขณะเดียวกัน 

2.10 ปาเปยก 
ปาเปยก เปนคําที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเรียกปาที่ประกอบดวยไมโตเร็วและไมชุม

น้ํา เชน กลวย ซึ่งปลูกตามแนวคลองสงน้ํา โดยมีฝายชะลอความชุมชื้นชวยเก็บซับน้ําเปนระยะๆ ให
น้ําไหลซึมลงตามแนวเขาตลอดเวลา ปาเปยกเปนทั้งแนวกันไฟปาและสรางความชุมชื้นใหตนไมเติบโต
ไปพรอมกัน  

ในชวงเวลาที่ปาไมเมืองไทยถูกทําลายอยางหนัก เกิดไฟปาหลายครั้งและมีแนวโนมจะ
ควบคุมไดยากขึ้นทุกป นอกจากไฟปาจะลามถึงพ้ืนที่ทํากินแลว คนและสัตวปาก็ไมมีที่อยูอาศัย 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงหาหนทางแกไข มีพระราชดําริเรื่องปาเปยก วาควรใชไมโตเร็วปลูก
คลุมแนวรองน้ํา โดยใชน้ําจากคลองชลประทานและน้ําฝนเปนหลัก เพ่ือใหความชุมชื้นแผขยายเปนวง
กวาง สามารถสรางแนวกันไฟปา เปนการใชทรัพยากรน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุดในขณะเดียวกัน 

 
การปลูกปาเปยกอีกวิธีหนึ่งคือ สรางฝายชะลอความชุมชื้น หรือฝายกั้นน้ําขวางรองน้ําเปน

ระยะ น้ําที่กักไวจะคอย ๆ ซึมลงใตผิวดิน ความชุมชื้นจะแผขยายออก จากนั้นจึงสูบน้ําไปยังพ้ืนที่ที่อยู
ระดับสูง แลวปลอยใหน้ําไหลซึมลงดินทีละนอย ขั้นตอนสุดทายคือปลูกตนกลวยเปนแนว แตละตนทิ้ง
ระยะหางกันประมาณ 2 เมตร หากเกิดไฟไหม ตนกลวยซึ่งเปนพืชอุมน้ําจะชวยชะลอไฟ 

แนวพระราชดําริปาเปยกเปนทฤษฎีการอนุรักษฟนฟูปาไมโดยใชความชุมชื้นชวยใหปาเขียว
ขจีอยูตลอดเวลา ลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟปา ตัวอยางโครงการที่ประสบความสําเร็จคือ ศูนยศึกษา
การพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม ใชวิธีผันน้ําจากอางเก็บน้ําสูผืน
ปาโดยสงไปตามทอเจาะรูใหน้ําหยดเปนระยะ 
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2.11 แนวพระราชดําริในการพัฒนาท่ีดินทางการเกษตร 
 ปญหาเรื่องการผลิตและการเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินที่ใชกันมานาน เปนปญหาท่ีจะตองมี
การจัดการที่เหมาะสม โดยเรงดวนและอยางตอเนื่องกอนที่ทุกสิ่งทุกอยางจะเขาสูภาวะวิกฤติ 
 การแกไขปญหาดังกลาวเปนเรื่องที่ไมงายเพราะตองใชปจจัยหลายประการในการแกไขปญหา 
ปจจัยดังกลาว ไดแก ความรูทางวิชาการ งบประมาณ บุคลากรของภาครัฐ และความรวมมือของ
เกษตรกร แตทุกสิ่งทุกอยางดูเหมือนวาจะงายขึ้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงตระหนักถึง
ปญหาของการใชทรัพยากรดินของประเทศในทุกภูมิภาค จากระยะเวลาอันยาวนานที่ไดทรงงานหนัก
อยางตอเนื่อง และทรงมีพระราชดําริมากมายหลายประการในเรื่องของการแกไขปญหาและปองกันการ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน เพ่ือใหทรัพยากรดินไดรับการแกไขและปรับปรุงใหมีศักยภาพในการผลิต
พืช เพ่ือใชบริโภคและจําหนาย ตลอดจนสรางรายไดแบบยั่งยืนและแบบเศรษฐกิจพอเพียงแกเกษตรกร
ผูยากไร 
 ในการจัดการและการพัฒนาท่ีดินของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงให
ความสําคัญในเรื่องของดิน ดวยทรงเห็นวาดินเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญเชนเดียวกับน้ํา ทรงริเริ่ม
โครงการจัดการและพัฒนาที่ดินเมื่อป พ.ศ. 2511 เพ่ือพลิกผืนดินที่แหงแลงขาดความอุดมสมบูรณให
สามารถผลิตพืชพันธุธัญญาหารได ทรงแนะใหมีการใชวิธีการทดลองตางๆ เพ่ืออนุรักษบํารุงรักษาดิน 
ซึ่งสวนใหญเปนวิธีการตามธรรมชาติที่เปนหนทางสรางความสมดุลของสภาพแวดลอมใหเกิดขึ้น 
ดังนั้นพระราชดําริที่เกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาเรื่องดิน จึงเปนปญหาเฉพาะที่ซึ่งสอดคลองกับพ้ืนที่
นั้นๆ โดยนําความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาใชใหเกิดผลชัดเจน 

พระราชดําริเกี่ยวกับการจัดการดิน หรือ การพัฒนาดิน เปนพระราชดําริที่ตั้งอยูบนหลัก
วิชาการทางปฐพีศาสตรโดยแท ถึงแมจะมิไดทรงเปนนักปฐพี (soil scientist หรือ pedologist) 
ยกตัวอยาง เชน พระราชทานคําจํากัดความที่อานแลวเขาใจงายวาดินที่เหมาะสมสําหรับการ
เกษตรกรรมมีคุณสมบัติตางๆ คือ 
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แรธาตุ ที่เรียกวาปุย สวนประกอบสําคัญ คือ 
 1. N (nitrate) ในรูป nitrate (ไนเตรท) 
 2. P (phosphorus) ในรูป phosphate (ฟอสเฟต) 
 3. K (potassium) หรือ โพแตสเซียม 
 และแรธาตุอ่ืนๆ O H Mg Fe ไดแก O (oxygen) , H (hydrogen) , Mg (magnesium) , 
Fe (iron) 
 มีระดับ เปรี้ยว ดาง ใกลเปนดาง (pH 7) 
 มีความเค็ม ต่ํา 
 มีความชื้นพอเหมาะ (ไมแหง ไมแฉะ) 
 มีความโปรงพอเหมาะ (ไมแข็ง)                               
                                                                          ท่ีมา : โทรสารพระราชทานเรื่องดิน  
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สวนที่ 3 
ขอมูลพืน้ฐานของพื้นท่ีโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง

อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
3.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตั้งอยูบริเวณตอนใตของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชรวม 11 อําเภอ ไดแก พ้ืนที่ทั้งหมดของ
อําเภอปากพนัง อําเภอเชียรใหญ อําเภอรอนพิบูลย อําเภอจุฬาภรณ อําเภอชะอวด อําเภอหัวไทร อําเภอ
พระพรหม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ บางสวนของอําเภอลานสกา อําเภอทุ งสง อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช และพ้ืนที่บางสวนของอําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง และอําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง 
รวมพ้ืนที่ทั้งหมด 3,183.89 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,989,932 ไร พ้ืนที่เหลานี้อยูในสวนของลุมน้ําปาก
พนังประมาณ 3,117.79 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,948,624 ไร และอยูในเขตพื้นที่รับน้ําชลประทานนอก
เขตลุมน้ําปากพนัง บริเวณนิคมสรางตนเองควนขนุน และบางสวนของพื้นที่โครงการไมเสียบสวนขยาย
ประมาณ 66 ตารางกิโลเมตร หรือ 41,308 ไร ซึ่งมีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนที่ดังตอไปนี ้

 ทิศเหนือ ติดตอกับ อําเภอเมืองและอําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ทิศใต ติดตอกับ อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา และอําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับ อาวไทย 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และอําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง 

3.2 การคมนาคม 

ทางรถยนต  ในเขตพื้นที่โครงการ มีเสนทางคมนาคมขนสงที่สําคัญ คือ 
1) ทางหลวงหมายเลข 41  เปนทางหลวงระดับภูมิภาค ถนนสายนี้ว่ิงผานจังหวัดพัทลุงเขาสู

พ้ืนที่ลุมน้ําปากพนังทางดานทิศใตบริเวณอําเภอชะอวด ถนนตัดผานไปทางทิศเหนือผานอําเภอรอนพิบูลย 
แลววกไปทางทิศตะวันตกออกจากเขตลุมน้ําปากพนังเขาสูอําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผิว
ถนนลาดยางติดคอนกรีต 

2) ทางหลวงหมายเลข 403  เปนทางหลวงภูมิภาคระดับรอง เริ่มตนจากอําเภอรอนพิบูลยไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเขาสูอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช แลวมุงขึ้นเหนือตัดผานไปยัง
จังหวัดสุราษฎรธานี ผิวถนนลาดยางขนาด 2 ชองจราจร 

3) ทางหลวงจังหวัดสาย 4017  ทางหลวงสายนี้มี 2 เสนทางดวยกัน เสนแรกตัดเลียบชายฝง
ทะเลดานอาวไทยจากอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา เขาสูอําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช แลวเลียบ
ชายฝงทะเลไปจนถึงอําเภอปากพนัง เชื่อมตอกับทางหลวงจังหวัดสาย 4013 ผิวถนนลาดยางขนาด 2 
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ชองจราจร ทางหลวงสาย 4017 อีกเสนหนึ่งจะแยกจากอําเภอหัวไทร ตัดผานไปทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือของลุมน้ําเชื่อมตอกับทางหลวงสาย 403 บริเวณอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

4) ทางหลวงจังหวัดสาย 4013  เปนทางหลวงที่เชื่อมตอกับทางหลวงจังหวัดสาย 4017 ที่
เทศบาลเมืองปากพนัง ตัดผานพ้ืนที่ลุมน้ําไปทางทิศตะวันตกเขาสูอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช ผิว
ถนนลาดยางขนาด 2 ชองจราจร 

5) ทางหลวงจังหวัดสาย 4151  เปนทางหลวงจังหวัดที่เริ่มตนจากอําเภอเชียรใหญไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต ตัดกับทางหลวงสาย 41 ในเขตพ้ืนที่อําเภอชะอวด และตัดออกจากพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
ไปทางทิศตะวันตกเขาสูอําเภอเมืองจังหวัดตรัง 

ทางรถไฟ มีทางรถไฟสายใต จากอําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เขาสูพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนังบริเวณ
อําเภอชะอวด ตัดผานอําเภอชะอวดไปยังอําเภอรอนพิบูลย แลววกไปทางทิศตะวันตกออกจากพื้นที่ลุมน้ํา
ปากพนังเขาสูอําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราชที่อําเภอรอนพิบูลย มีเสนทางรถไฟสายรองแยกจาก
ทางรถไฟสายใตว่ิงไปทางทิศเหนือไปสุดที่อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

ทางเคร่ืองบิน  ปจจุบันมีสนามบินพาณิชยที่อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งสรางเสร็จเมื่อป 
พ.ศ. 2541 โดยมีเครื่องบินของบริษัทนกแอร บริษัทแอรเอเชีย และวันทูโก บินขึ้นลงระหวางกรุงเทพฯกับ
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ทางเรือ  เนื่องจากการคมนาคมทางบกมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น ทําใหการเดินทางติดตอทาง
น้ํามีความสําคัญนอยลง ปจจุบันมีทาเรือสําคัญสําหรับใชขนถายสินคาสัตวน้ํา คือทาเทียบเรือประมงของ
องคการสะพานปลาที่อําเภอปากพนัง   
3.3 ลักษณะสภาพภูมิประเทศ 

สภาพภูมิประเทศของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนังประกอบดวยเทือกเขาสูงชันทางดาน
ตะวันตกของพื้นที่ลุมน้ําโดยทอดตัวยาวตามแนวเหนือ-ใต เกือบขนานกับแนวชายฝงทะเล สภาพพ้ืนที่จะ
ลาดเอียงลงมาทางดานตะวันออกของลุมน้ําจนถึงฝงทะเล สามารถแบงพ้ืนที่ออกเปน 4 ลักษณะ ดังนี ้

1) บริเวณที่เปนเทือกเขาบรรทัด ทางดานตะวันตกของพื้นที่ และพื้นที่ลาดเชิงเขามีลักษณะเปน
ลูกคลื่นลอนชัน ถึงพ้ืนที่คอนขางเรียบ 

2) บริเวณตอนกลางของพื้นที่ลุมน้ําปากพนังมีแนวสันทรายทะเลเกาอยู 2 แนว ทอดตัวตาม
แนวเหนือ-ใต และในระหวางแนวของสันทรายทะเลเกาทั้งสองจะเปนพ้ืนที่ราบลุมเกา ประกอบไปดวยพื้นที่
ที่เปนปาพรุและพื้นที่ที่เปนดินเปรี้ยวจัดเปนสวนใหญ 

3) บริเวณพ้ืนที่ราบลาดเทลงสูแมน้ําปากพนังฝงตะวันตกเปนแหลงปลูกขาวที่ใหญที่สุดของลุม
น้ําปากพนัง 

4) บริเวณพื้นที่ฝงขวาของแมน้ําปากพนังกับสันทรายริมทะเลเปนพ้ืนที่ราบลุม แองที่ลุมอยูคอน
ไปทางสันทราย และมีแนวเกือบขนานกับสันทราย ซึ่งดานที่ชิดกับสันทรายเปนแองน้ํามีน้ําทวมขัง 
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รูปที่ 3-1  แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้าปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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รูปที่ 3-2  แผนที่แสดงความสูงโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้าปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
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รูปที่ 3-3  แผนที่แสดงดัชนีภาพถายออรโธโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้าปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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3.4 ภูมิอากาศ 

ลุมน้ําปากพนังตั้งอยูบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกของภาคใตของประเทศไทย สภาพภูมิอากาศ
โดยทั่วไปไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหเกิดฤดูกาล 
2 ฤดู คือ ฤดูฝนและฤดูรอน สําหรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดผานชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
ตุลาคมนั้น บริเวณพ้ืนที่ลุมน้ําจะไดรับอิทธิพลไมมากนักเนื่องจากมีภูเขาสูงทางดานทิศตะวันตกกั้นไวใน
แนวเหนือใต ทําใหปริมาณน้ํ าฝนในชวงของลมมรสุมดังกลาวมี ไมมากนัก สําหรับลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผานบริเวณอาวไทยในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม กอใหเกิดปริมาณ
ฝนตกชุกในบริเวณพ้ืนที่โครงการ จากขอมูลอุตุนิยมวิทยาของสถานีตรวจอากาศจังหวัดนครศรีธรรมราช
ในคาบ 30 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2522-2551 สามารถสรุปไดดังนี้ 
 (1) อุณหภูมิ มีอุณหภูมิในพื้นที่โครงการลุมน้ําปากพนังในแตละเดือนไมคอยแตกตางกันมากนัก 
โดยสภาพอากาศไมรอนหรือเย็นจนเกินไป โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปเทากับ 27.6 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุดในเดือนพฤษภาคมเทากับ 33.8 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ําสุดในเดือนมกราคมเทากับ 
17.5  องศาเซลเซียส 
 (2) ความช้ืนสัมพัทธ พ้ืนที่ลุมน้ําปากพนังมีความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยคอนขางสูงเกือบตลอดป โดยมี
คาเฉลี่ยตลอดปเทากับ 81 เปอรเซ็นต ความชื้นสัมพัทธสูงสุดเฉลี่ยในเดือนพฤศจิกายน 86 เปอรเซ็นต 
และต่ําสุดเฉลี่ยในเดือนสิงหาคม 77 เปอรเซ็นต 
 (3) การคายระเหย  ปริมาณการคายระเหยที่สถานีตรวจอากาศนครศรีธรรมราช พบวามีคาการ
คายระเหยรายป 1,313 มิลลิเมตร ชวงที่มีคาการระเหยต่ําอยูในชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมซ่ึงมีคา
อยูระหวาง 69.2-85.7 มิลลิเมตร/เดือน ชวงที่มีคาการคายระเหยสูงอยูในชวงเดือนสิงหาคมซึ่งมีคา 
172.6 มิลลิเมตร/เดือน 
 (4) ปริมาณน้ําฝน  พ้ืนที่ลุมน้ําปากพนังมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปเทากับ 2,470.6 มิลลิเมตร มี
จํานวนวันที่ฝนตกเทากับ 168.7 วัน ชวงที่มีวันที่ฝนตกชุกอยูในชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ซึ่งมี
คาอยูระหวาง 302-632 มิลลิเมตร ชวงที่มีฝนตกนอยที่สุดอยูในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนมีนาคมโดยมี
คาเทากับ 67-84 มิลลิเมตร/เดือน ดังแสดงในตารางที่ 3-1 
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ตารางท่ี 3-1 ภูมิอากาศของสถานีนครศรีธรรมราชชวงป พ.ศ.2522 – 2551 

อุณหภูมิ 
เดือน 

ต่ําสุด สูงสุด เฉล่ีย 

ความชื้น 
สัมพัทธ 

(%) 

ปริมาณ 
น้ําฝน 

จํานวน 
วันที่ฝนตก 

ปริมาณฝน
สูงสุด 

ใน 1 วัน 

การคาย 
ระเหยน้ํา 

0.5การ 
คาย
ระเหย 
น้ํา 

ม.ค. 17.5 34.4 26.1 83 137.9 12.1 199.6 91.7 45.9 
ก.พ. 17.6 35.5 26.6 80 74.3 5.3 344.9 107.1 53.6 
มี.ค. 18.3 37.6 27.7 79 90.6 7.8 119.8 120.3 60.2 
เม.ย. 20.2 38.9 28.7 79 108.6 8.7 161 126.9 63.5 
พ.ค. 21.1 38.1 28.8 80 171.3 16.3 135.7 109.3 54.7 
มิ.ย. 19.6 37.8 28.8 78 117.3 13.0 95.5 102.2 51.1 
ก.ค. 20.1 38.5 28.5 78 117.2 14.0 95.9 110.8 55.4 
ส.ค. 20.8 37.6 28.5 77 129.1 14.5 78.3 172.6 86.3 
ก.ย. 20 37.7 28.0 81 161.0 17.0 69.2 138.8 69.4 
ต.ค. 20.6 35.8 27.3 84 301.6 20.6 159.4 85.7 42.9 
พ.ย. 18.9 35.4 26.5 86 632.2 21.3 447.8 78.4 39.2 
ธ.ค. 18 32.7 25.9 85 442.8 19.2 384.5 69.2 34.6 
รวม     2481.5 169.8  1313 656.5 

ที่มา :  สถานีตรวจวัดภูมิอากาศนครศรีธรรมราชเฉลี่ย 30 ป 

 
รูปที่ 3-4  สมดุลนํ้าเพื่อการเกษตร 
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3.5 ธรณีวิทยา 
ลุมน้ําปากพนัง  เมื่อพิจารณาทิศทางการไหลของแมน้ําปากพนังเปนแมน้ําสายหลัก ซึ่งมี

กําเนิดมาจากเทือกเขาที่เรียกวาควนหินแกวและควนแทน ซึ่งสวนใหญจะเปนหินชั้น (sedimentary 
rock) ที่อยูในยุคหินตะนาวศรี (Tanaosi group) ยุคคารบอนิเฟอรัส-ดีโวเนียน-ไซลูเรียน 
(Carboniferous-Devonian-Silurian) เทือกเขาดังกลาวจะเปนสวนหนึ่งของเทือกเขาบรรทัดที่เปน
หินแกรนิตยุคจูแรสซิก-ไทรแอสซิก (Jurassic-Triassic) เกิดเปนแนวยาวเชื่อมตอระหวางเขต 3 จังหวัด 
คือ อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง และอําเภอชะอวด อําเภอเชียรใหญ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ทิศทางการไหลของน้ํา จะไหลจากทิศใตไปทางทิศเหนือ โดยตนน้ําจะไหลผาน 
อําเภอชะอวด อําเภอเชียรใหญ และอําเภอปากพนัง แลวไหลลงสูบริเวณอาวปากพนัง บริเวณบาน
ปากน้ํา ความยาวของแมน้ําจากตนน้ําถึงปากแมน้ํายาวทั้งสิ้น 147 กิโลเมตร 

จากแผนที่ธรณีวิทยา (รูปที่ 3-5) โดยการสํารวจของกรมทรัพยากรธรณี พบลักษณะ
ธรณีวิทยาของโครงการ สามารถสรุปไดดังนี้ 
ตารางท่ี 3-2 ธรณีวิทยาของโครงการ 

ที่ สัญลักษณ ชื่อ คําอธิบาย 

    หินอัคนี 

1  Trgr หินไบโอไทตแกรนิต ทัวมารีนแกรนิต แกรโนไดโอไรต ไบโอไทตมัส
โคไวตแกรนิต มัสโคไวตทัวมารีนแกรนิต ไบโอไทตทัวมารีนแกรนิต 

    หินตะกอนและหินแปร 

2  Qa ตะกอนธารน้ําพา กรวด ทราย ทรายแปง และดินเหนียวสะสมตัว
ตามรองน้ํา คันดินแมน้ํา และแองน้ําทวมถึง 

3  Ql ตะกอนทะเลสาบ ทรายแปงและดินเหนียว สีเทาจางถึงขาว มีจะ
ประเล็กๆ สีเหลือง แข็งแนน หลวม 

4  Qmc 
ตะกอนชายฝงทะเล โดยอิทธิพลของน้ําขึ้นน้ําลง ดินเหนียว ทราย
แปง และทรายละเอียดของที่ราบลุมน้ําทวมถึง ที่ลุมชื้นแฉะ ที่ลุม
น้ําขังปาชายเลน และชะวากทะเล 

5  Qms ตะกอนชายฝงทะเลโดยอิทธิพลคลื่น ทรายและทรายปนกรวดของ
หาดสันดอน สันทราย และเนินทราย 

6  Qc ตะกอนเศษหินเชิงเขาและตะกอนผุอยูกับที่ กรวด ทราย ทรายแปง 
ศิลาแลง และเศษหิน 
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ตารางที่ 3-2 ธรณีวิทยาของโครงการ (ตอ) 
ที่ สัญลักษณ ชื่อ คําอธิบาย 

7  Trc หินปูน หินปูนหินโดโลไมต หินโดโลไมต แทรกสลับดวยหินเชิรตเปน
กอนและเปนชั้นบาง มีซากโคโนดอน และเรดิโอลาเรียมาก 

8  Pr หินปูน หินปูนเนื้อโดโลไมต มีหินเชิรตแทรกเปนกอนและเปนชั้น หิน
โดโลไมตมีซากฟวซูลินิค หอยแบรคิโอพอด ปะการัง และโบรโอซัว 

9  CPk 
หินโคลนปนกรวด หินดินดาน หินทรายแปง หินเชิรต หินทรายเนื้อ
ภูเขาไฟ หินทรายเนื้อซิลิกา สีเทา เทาเขียว และน้ําตาล มีซากหอย
แบรคิโอพอด โบรโอซัว ปะการังและไครนอยด 

10 
 

SDCtp 
หินดินดานสีดํา หินเชิรต และหินทรายแปงสีเทาเขม เนื้อปูนผสม 
หินปูนแสดงชั้นบางและเปนกอน บางแหงมีซากแกรบโตไลต เทนทา
คิวไลต หอยงวงชาง หอยแบรคิโอพอด  

11  O 
หินปูนเนื้อปนดิน และหินปูนเนื้อสีเทาและสีชมพู หินปูนเนื้อโดโลไมต
และหินออนแทรกสลับดวยหินดินดาน เนื้อปูนผสม หินดินดานปน
ทราย มีซากหอยงวงชาง หอยแบรคิโอพอด และไทรโลไบต 

12 
 

E หินควอตไซต หินออรโทควอต หินทราย และหินดินดานเนื้อปูน 

13 

 

JKl 

หินทรายอารโคส หินโคลน หินทรายแปง สีน้ําตาลแดง การวางชั้น
เฉียงกับแนวระดับ หินกรวดมน และหินทรายในตอนบนของการ
ลําดับชั้นหิน มีซากหอยสองฝาของน้ําจืดและน้ํากรอยบริเวณ
ตอนลางของการเรียงลําดับชั้นหิน 
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รูปที่ 3-5  แผนที่ธรณีโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้าปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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3.6 ทรัพยากรดิน 
จากการสํารวจดิน ในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังในระดับคอนขางหยาบทั้งโครงการ (detailed 

reconnaissance) กลุมชุดดินที่พบ บริเวณพื้นที่โครงการมีจํานวนทั้งหมด 22 กลุมชุดดิน และ 6 หนวย  
แผนที่ดินเบ็ดเตล็ด หนวยแผนที่ดินทั้งหมดที่พบบริเวณพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง สามารถแบงตามลักษณะและ
สมบัติของดินไดดังนี้ 

กลุมดินเหนียว มีเนื้อที่ 611,901.52 ไร หรือรอยละ 30.75 ของพื้นที่ทั้งหมด เปนกลุมดิน
เหนียว ที่เกิดจากตะกอนลําน้ําเปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําเลว มีความอุดมสมบูรณปานกลาง และมี
ความเปนกรดเปนดาง 7.0-8.0 ไดแก กลุมชุดดินที่ 3 ชุดดินบางกอก (Bk) ชุดดินสมุทรปราการ (Sm) 
กลุมชุดดินที่ 5 ชุดดินละงู (Lgu) กลุมชุดดินที่ 7 ชุดดินผักกาด (Pat) 

 
รูปที่ 3-6  หนาตัดดิน            

ชุดดินบางกอก 

ชุดดินบางกอก (Bangkok Series: Bk) 
จัดอยูในกลุมชุดดินที่ 3 เกิดจากตะกอนน้ําทะเลผสมกับตะกอน

ลําน้ํา ซึ่งพัฒนาในสภาพน้ํากรอย มีการระบายน้ําเลว เหมาะแกการ
ทํานา 

ชุดดินบางกอกเปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินเหนียวสีดํา มักพบ
จุดประสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกรดเล็กนอย 
(pH 6.0-6.5) ดินบนตอนลางเนื้อดินเปนดินเหนียว สีเทาเขมหรือสี
เทาปนน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกลาง (pH 7.0) ดินลางตอนลางใน
ระดับความลึก 1-1.5 เมตร จะพบดินเลนสีน้ําเงินที่มีปรมิากํามะถัน
ต่ํา มีเปลือกหอยปะปนตลอด จะพบรอยไถลในดินลาง ปฏิกิริยาดิน
เปนดางเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง (pH 8.0) 

 
รูปที่ 3-7 หนาตัดดิน             

ชุดดินละง ู

ชุดดินละงู (Langu series: Lgu) 
จัดอยูในกลุมชุดดินที่ 5 เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูใน

บริเวณที่ต่ํา พ้ืนที่ราบชายฝงทะเลหรือพื้นที่ใกลภูเขาหินปูน มีการ
ระบายน้ําเลว สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาด
ชัน 0-1 % เหมาะแกการทํานา พบมากในบริเวณภาคใตและพื้นที่
ชายฝงทะเลภาคตะวันออก 
   ชุดดินละงูเปนดินเหนียว ลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปน
ดินเหนียวดินรวนเหนียวปนทรายแปงหรือดินเหนียวปนทรายแปง มี
สีเทาหรือสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกรด
เล็กนอย (pH 6.0-6.5) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนทรายแปง
หรือดินเหนียว มีสีเทา ปฏิกิริยาดินเปนดางเล็กนอยถึงเปนดางปาน
กลาง (pH 7.5-8.0) มีจุดประสีน้ําตาลหรือสีเหลืองตลอดชั้นดิน 
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รูปที่ 3-8 หนาตัดดิน             
ชุดดินสมุทรปราการ 

ชุดดินสมุทรปราการ (Samut Prakan Series: Sm) 
จัดอยูในกลุมชุดดินที่ 3 เกิดจากการที่ตะกอนทะเลผสมกับ

ตะกอนลําน้ําในพื้นที่ราบลุมน้ําขึ้นถึง มีการระบายน้ําเลว สภาพพ้ืนที่
ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % สวนใหญใชทํา
นา แตบริเวณที่มีความเค็มจัดมักปลอยทิ้งรางหรือมีเฉพาะพืชทนเค็ม 
พบมากตามชายฝงทะเลในบริเวณที่น้ําทะเลเคยทวมถึง 

ชุดดินสมุทรปราการ เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนดินเหนียว 
สีเทาเขมหรือสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงดาง
ปานกลาง (pH 6.0-8.0) ดินบนตอนลาง เปนดินเหนียวสีเทาหรือสี
เทาปนเขียวมะกอก มักพบดินเลนสีเทาปนเขียว ในชวงความลึก
ประมาณ 50-125 ซม. พบจุดประสีน้ําตาลเขม น้ําตาลปนเขียว
มะกอก และเทาปนเหลืองอยูทั่วไปในดินบนและดินลางตอนบน สวน
ที่ระดับลึกลงไปอาจพบจุดประสีเขียวปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็ก 

นอยถึงดางปานกลาง (pH 6.0-8.0) ดินลางตอนลางเปนดินเลนสีเทาปนเขียวอาจพบชั้นทรายและเปลือก
หอยในดินลางปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงดางปานกลาง (pH 6.0-8.0) 

 
รูปที่ 3-9  หนาตัดดิน            

ชุดดินผักกาด 

ชุดดินผักกาด (Phak Kat series: Pat) 
จัดอยูในกลุมชุดดินที่ 7 เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนที่

ราบลุม มีการระบายน้ําคอนขางเลว สภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบถึง
ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % การใชประโยชน
ที่ ดินสวนใหญปลูกพืชไร เปนทุงหญา ปาดิบชื้นและปาละเมาะ 
สวนมากพบทางภาคใตของประเทศไทย 

ชุดดินผักกาดเปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวน ดินรวน
ปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง มีสีน้ําตาลหรือสี
น้ําตาลปนเหลืองหนา ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง 
(pH 6.0-7.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว มีสีเทาหรือสีเทาปน
น้ําตาล มีจุดประสีน้ําตาล สีแดง ตลอดชั้นดินและอาจพบกอนแข็ง
ของเหล็ก-แมงกานีสกระจัดกระจายอยูทั่วไปในชั้นดิน ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดปานกลางถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 6.0-6.5) 
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กลุมดินกรดในที่ดอน มีเนื้อที่ 154,962.29 ไร หรือรอยละ 7.79 ของพื้นที่ทั้งหมด เปนกลุม
ของดินเหนียว ดินรวนเหนียวปนทรายแปง ดินรวนปนทราย เปนดินลึก การระบายน้ําดี มีความอุดม
สมบูรณต่ํา และมีความเปนกรดเปนดาง 4.5-5.5 ไดแก กลุมชุดดินที่ 26 ชุดดินลําภูรา (Ll)  กลุมชุดดินที่ 
32 ชุดดินรือเสาะ (Ro)  กลุมชุดดินที่ 34 ชุดดินนาทาม (Ntm) ชุดดินคลองนกกระทุง (Knk) กลุมชุดดินที่ 
39 ชุดดินนาทวี (Nat) 

 
รูปที่ 3-10  หนาตัดดิน           

ชุดดินลําภูรา 

ชุดดินลําภูรา (Lamphu La series: Ll) 
 จัดอยูในกลุมชุดดินที่ 26 เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยู
บนพ้ืนที่ราบตะกอนน้ําพา (ตะพักลําน้ําเกา) การระบายน้ําดี สภาพ
พ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาด
ชัน 2-12 % พ้ืนที่สวนใหญเปนปาดงดิบชื้น ยางพารา ปาลมน้ํามัน 
พืชไรและไมผล พบแพรกระจายทั่วไปในพื้นที่ภาคใตและพื้นที่ชายฝง
ทะเลภาคตะวันออก 
 ชุดดินภูรา เปนดินเหนียวละเอียด ลึกมาก ดินบนมีเนื้อดิน
เปนดินรวน ดินรวนปนดินเหนียว มีสีน้ําตาล สีน้ําตาลปนเหลือง 
ปฏิกิรยิาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลางมี
เนื้อดินเปนดินเหนียว มีสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปน
กรดจัด (pH 4.5-5.5) 

 
รูปที่ 3-11  หนาตัดดิน           

ชุดดินรือเสาะ 

ชุดดินรือเสาะ (Ruso series: Ro) 
 จัดอยูในกลุมชุดดินที่ 32 เกิดจากตะกอนของน้ําพามาทับถม
อยูบนตะพักลําน้ําหรือสันดินริมน้ํา มีการระบายน้ําดี สภาพพ้ืนที่ลูก
คลื่นลอนลาดเล็กนอยมีความลาดชัน 2-5 % พ้ืนที่สวนใหญเปนสวน
ผลไม กาแฟ พืชผักและยางพารา พบตามสันดินริมน้ําของแมน้ําสาย
ใหญๆ 
 ชุดดินรือเสาะ เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนถึง
ดินรวนปนดินเหนียว มีสีน้ําตาล สีน้ําตาลปนเหลือง ดินลางมีเนื้อดิน
เปนดินรวนปนดินเหนียว มีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง พบเกล็ด
แรไมกาตลอด ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง 
(pH 4.5-6.0) ตลอดหนาตัดดิน 
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รูปที่ 3-12  หนาตัดดิน           

ชุดดินนาทาม 

ชุดดินนาทาม (Na Tham series: Ntm) 
 จัดอยูในกลุมชุดดินที่ 34 เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยู
บนเนินตะกอนรูปพัด มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง สภาพพ้ืนที่ลูก
คลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาดมีความลาดชัน 2-12 % 
พืชที่พบสวนใหญเปนยางพาราและไมผล พบไดบริเวณภาคใตของ
ประเทศ 
 ชุดดินนาทามเปนดินลึกปานกลาง ดินบนมีเนื้อดินเปนดิน
รวนปนทราย มีสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด 
(pH 5.0-5.5) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนถึงเปนดินรวนปนดิน
เหนียว มีสีน้ําตาล มีจุดประสีแดงและดินลางในชวงความลึก 60-
100 ซม. มีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนกอนกรวดมาก มีสีน้ําตาล มีจุด
ประสีแดงของศิลาแลงออน (plinthite) และดินลางสุดเปนดินรวนปน
ดินเหนียว สีจุดประสีแดงของศิลาแลง (plinthite) มากกวา 50 % 
โดยปริมาตร ภายในชวงความลึก 150 ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
มาก (pH 4.5-5.0) ความสามารถในการอุมน้ําของดินปานกลาง 

  

 
รูปที่ 3-13  หนาตัดดิน           
ชุดดินคลองนกกระทุง 

ชุดดินคลองนกกระทุง (Khlong Nok Krathung series: Knk) 
 จัดอยูในกลุมชุดดินที่ 34 เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ 
และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆโดยแรงโนมถวงของ
หินแกรนิตหรือหินในกลุม (พบในสภาพพื้นที่ที่เปนหินแกรนิต) มีการ
ระบายน้ําดี สภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดมี
ความลาดชัน 2-12 % พ้ืนที่สวนใหญปลูกยางพารา ปาลมน้ํามัน ไม
ผลและเปนปา พบแพรกระจายในบริเวณพื้นที่ภาคใตและพื้นที่ชายฝง
ทะเลภาคตะวันออก 
 ชุดดินคลองนกกระทุงเปนดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนมี
เนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก
ถึงเปนกรดปานกลาง (pH 4.5-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวน
เหนียวปนทราย ชั้นดินลางถัดไปอาจพบดินเหนียวปนทราย มีสี
น้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 
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รูปที่ 3-14  หนาตัดดิน           

ชุดดินนาทวี 

ชุดดินนาทวี (Na Thawi series: Nat) 
จัดอยูในกลุมชุดดินที่ 39 เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ 

และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดยแรงโนมถวงของหิน
ทรายหรือหินในกลุมในพื้นที่ที่มีการเกลี่ยผิวแผนดินใหต่ําลง มีการ
ระบายน้ําดี สภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอน
ลาดมีความลาดชัน 2-12 % พ้ืนที่เปนปาดงดิบชื้น ยางพารา ปาลม
น้ํามัน ไมยืนตนและไมผล พบแพรกระจายในบริเวณพ้ืนที่ภาคใตและ
พ้ืนที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก 

ชุดดินนาทวีเปนดินรวนหยาบลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดิน
ทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 4.5-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปน
ดินรวนปนทราย มีสีเหลืองปนแดงหรือสีแดงปนเหลืองและในดินชั้น
ลางถัดไป อาจพบดินรวนเหนียวปนทรายสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรด
จัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

กลุมดินกรดในที่ลุม มีเนื้อที่ 256,466.30 ไร หรือรอยละ 12.89 ของพื้นที่ทั้งหมด เปนกลุม
ของดินเหนียว ดินรวนปนทราย ดินรวนเหนียวปนทรายแปง เปนดินลึก การระบายน้ําเลว มีความอุดม
สมบูรณต่ํา และมีความเปนกรดเปนดาง 4.5-5.5 ไดแก กลุมชุดดินที่ 2 ชุดดินมหาโพธิ (Ma) กลุมชุดดินที่ 
6 ชุดดินบางนรา (Ba) ชุดดินแกลง (Kl)  กลุมชุดดินที่ 17 ชุดดินสายบุรี (Bu)  กลุมชุดดินที่ 22  ชุดดิน
น้ํากระจาย (Ni) 

 
รูปที่ 3-15  หนาตัดดิน         

ชุดดินมหาโพธ ิ

ชุดดินมหาโพธิ (Maha Phot Series: Ma) 
 จัดอยูในกลุมชุดดินที่ 2 มีตนกําเนิดมาจากตะกอนน้ําพามาทับ
ถมบริเวณที่ราบน้ํากรอย หรือบริเวณที่ราบน้ําทะเลทวมถึงมากอน 
สภาพพ้ืนที่ราบเรียบมีความลาดชัน 0-1 %  
 ชุดดินมหาโพธิเปนดินลึก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินเหนียวมีสีดํา
หรือสีเทาเขม มีจุดประสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนดินกรดจัดมากถึง
กรดจัด (pH 4.5-5.5) ดินบนตอนลางเปนดินเหนียวปนทรายแปงมีสี
น้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีแดงและสีเหลืองปนน้ําตาลจะพบ
จุดประสีเหลืองฟางขาว ในดินลางลึกลงไปโดยทั่วไปลึกกวา 1 เมตร จาก
ผิวหนาดินอัดมันและรอยไถล และหนาดินจะแตกระแหงเมื่อดินแหง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ดินลางตอนลางเปน
ดินเลนเหนียวสีเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอย (pH 6.5 ) 

  



 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน                                 ลุมนํ้าปากพนัง 3-16 

 
รูปที่ 3-16  หนาตัดดิน         

ชุดดินบางนารา 

ชุดดินบางนารา (Bang Nara series: Ba) 
 จัดอยูในกลุมชุดดินที่ 6 เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมในพื้นที่
ราบตะกอนนํ้าพา (ตะพักลําน้ําระดับต่ํา) มีการระบายน้ําเลว สภาพพ้ืนที่
ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % เหมาะแกการทํา
นา พบไดบริเวณภาคใตและพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก 
 ชุดดินบางนาราเปนดินเหนียวละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดิน
เปนดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียว สีเทาหรือสีเทาปนน้ําตาล ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางมีเนื้อดินเปนดิน
เหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง สีเทา มีจุดประสีเหลืองหรือสีน้ําตาล
ตลอดทุกชั้นดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) 

 
รูปที่ 3-17  หนาตัดดิน         

ชุดดินแกลง 

ชุดดินแกลง (Klaeng series: Kl) 
 จัดอยูในกลุมชุดดินที่ 6 เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบน
พ้ืนที่ราบตะกอนลําน้ํา (ตะพักลําน้ําเกา) มีการระบายน้ําเลว สภาพพ้ืนที่
ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % พบแพรกระจายใน
พ้ืนที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคใต 
 ชุดดินแกลงเปนดินเหนียวละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดิน
รวน ดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง มีสีน้ําตาลปน
เหลือง สีน้ําตาลปนเทาหรือสีเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปาน
กลาง (pH 5.5-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปน
ทรายแปง มีสีเทา และในดินบนมีจุดประสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง 
สวนในดินลางจะมีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีแดงปนเหลืองและมี
ศิลาแลงออน (plinthite) มากกวา 50 % โดยปริมาตรหรือพบ
ตอเนื่องกันภายในความลึก 150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
มากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 
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รูปที่ 3-18  หนาตัดดิน         

ชุดดินสายบุร ี

ชุดดินสายบุรี (Sai Buri series: Bu) 
 จัดอยูในกลุมชุดดินที่ 17 เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบน
พ้ืนที่ราบตะกอนน้ําพาหรือบริเวณสวนต่ําของสันดินริมน้ํา การระบายน้ํา
คอนขางเลวถึงดีปานกลาง สภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่น
ลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % พ้ืนที่สวนใหญใชปลูกยางพารา 
ปาลมน้ํามัน และไมผล บางพ้ืนที่ใชปลูกพืชผัก พบทั่วไปในภาคใตและ
พ้ืนที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก 
 ชุดดินสายบุรีดินทรายแปงละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดิน
รวนหรือดินรวนปนทรายแปง มีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ดินลางมีเนื้อดินเปนดิน
รวนเหนียวปนทรายแปงสีน้ําตาล และดินชั้นลางถัดไปจะเปนดินรวน
เหนียวปนทรายแปงหรือดินเหนียวปนทรายแปง มีสีเทา ปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) มีจุดประสีน้ําตาล สีเหลืองตลอดทุกชั้นดิน 

  

 
รูปที่ 3-19  หนาตัดดิน         

ชุดดินนํ้ากระจาย 

ชุดดินน้ํากระจาย (Nam Krachai series: Ni) 
 จัดอยูในกลุมชุดดินที่ 22 เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบน
เนินตะกอนรูปพัดหรือพื้นที่มีการเกลี่ยผิวแผนดินใหต่ําลง มีการระบายน้ํา
คอนขางเลว สภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด
เล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % พืชที่พบสวนใหญเปนยางพารา ปาลม
น้ํามัน มะพราว ไมผลปาพุมเตี้ย และหญา ดินชนิดนี้พบไดแถวภาคใต
ของประเทศไทย 
 ชุดดินน้ํากระจายเปนดินรวนหยาบลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปน
ดินทรายปนรวนหรือดินรวนปนทราย มีสีเทาหรือสีน้ําตาลปนเทา 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลางมี
เนื้อดินเปนดินรวนปนทรายมีสีเทามีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสี
เหลืองปนน้ําตาล และมีศิลาแลงออน (plinthite) ในปริมาณที่มากกวา 
50 % โดยปริมาตร หรือพบตอเนื่องกันภายในความลึก 150 ซม. จากผิว
ดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

กลุมดินลึกปานกลาง มีเนื้อที่ 201.97 ไร หรือรอยละ 0.01 ของพื้นที่ทั้งหมด เปนกลุมของดิน 
ดินรวนเหนียวปนเศษหินหรือปนกรวด ที่เกิดจากการสลายตัวของหินแกรนิต พบชั้นเศษหินกรวดหรือ
ลูกรัง ในระดับ 50-100 เซนติเมตร มีการระบายน้ําดี มีความอุดมสมบูรณต่ํา และมีความเปนกรดเปนดาง 
4.5-5.5 ไดแก กลุมชุดดินที่ 25 ชุดดินสะทอน (Stn)  
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รูปที่ 3-20  หนาตัดดิน          

ชุดดินสะทอน 

ชุดดินสะทอน (Sathon series: Stn) 
 จัดอยูในกลุมชุดดินที่ 25 เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบน
ตะพักลําน้ําเกา มีการระบายน้ําเลว สภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบ มี
ความลาดชัน 1-2 % พ้ืนที่สวนใหญใชทํานา บางพ้ืนที่ยังเปนปาพุม
เตี้ย หรือใชปลูกยางพารา พบในบริเวณภาคใตของประเทศไทย 
 ชุดดินสะทอนเปนดินลึกปานกลาง พบกอนกรวดมากกวา 35 
% โดยปริมาตร ระหวางความลึก 50-100 ซม. ดินบนมีเนื้อดินเปนดิน
รวนปนทราย มีสีเขมของน้ําตาลปนเทาหรือสีน้ําตาล ซึ่งอยูบนดินรวน
ปนทราย มีสีเทาปนน้ําตาลหรือสีเทาออน มีจุดประสีน้ําตาล ดินชั้นลาง
มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียว สีเทาปนชมพูหรือสีเทา มีจุดประสีน้ําตาล 
ลึกลงไปจะพบลูกรังและชั้นลางสุดจะพบศิลาแลงออน (plinthite) 
มากกวา 50 % โดยปริมาตรหรือพบตอเนื่องกันภายในความลึก 150 
ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินบนแลว
ลดลงตามความลึก 

  

กลุมดินทราย มีเนื้อที่ 57,271.57 ไร หรือรอยละ 2.88 ของพื้นที่ทั้งหมด เปนกลุมของดินทราย
ที่พบในพื้นที่ลุม ดินทรายที่มีชั้นดานอินทรีย และดินทรายที่พบบริเวณสันทรายชายทะเล มีความอุดม
สมบูรณต่ํา และมีความเปนกรดเปนดาง 5.0-7.0 ไดแก กลุมชุดดินที่ 23 ชุดดินวัลเปรียง (Wp) ชุดดิน
ทรายขาว (Sak)  กลุมชุดดินที่ 42 ชุดดินบานทอน (Bh)  กลุมชุดดินที่ 43 ชุดดินบาเจาะ (Bc) ชุดดินดง
ตะเคียน (Dt) 

 
รูปที่ 3-21  หนาตัดดิน           

ชุดดินวัลเปรียง 

ชุดดินวัลเปรียง (Wan Priang series: Wp) 
จัดอยูในกลุมชุดดินที่ 23 เกิดจากตะกอนน้ําทะเลหรือน้ํากรอย

น้ําพามาทับถมอยูบนบริเวณที่ราบชายฝงทะเล มีการระบายน้ําเลว 
สภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบพบบริเวณที่ราบลุมระหวางสันทราย
ชายทะเล มีความลาดชัน 0-1 % พ้ืนที่สวนใหญเปนหญา กก ไมพุม
เตี้ย บางแหงใชทํานา พบบริเวณชายฝงทะเลดานตะวันออกตอนบน
ซึ่งเปนฝงทะเลงอก 

ชุดดินวัลเปรียงเปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวน
ปนดินเหนียว มีความหนาประมาณ 30 ซม. มีสีน้ําตาลปนเทาหรือสี
เทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง (pH 6.5-7.0) ดินลาง
มีเนื้อดินเปนดินทรายหรือดินทรายปนดินรวน มีสีเทา มีจุดประสี
น้ําตาลปนเหลือง สีเหลืองปนน้ําตาลหรือสีเหลืองปนแดง และมี
เปลือกหอยภายในความลึก 100 ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงดาง
ปานกลาง (pH 7.0-8.5) 
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รูปที่ 3-22  หนาตัดดิน           

ชุดดินทรายขาว 

ชุดดินทรายขาว (Sai Khao series: Sak) 
 จัดอยูในกลุมชุดดินที่ 23 เกิดจากตะกอนของการกําเนิดที่
เปนหินแกรนิตน้ําพามาทับถมบนตะพักลําน้ําเการะดับต่ําหรือเนิน
ตะกอนรูปพัด มีการระบายน้ําเลว สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงคอนขาง
ราบเรียบมีความลาดชัน 0-2 % พ้ืนที่สวนใหญเปนปาละเมาะ ไม
สวนใหญเปนเสม็ด พบในบริเวณภาคใตของประเทศไทย บริเวณที่มี
หินพ้ืนเปนหินแกรนิตหรือหินแปรในกลุมเดียวกัน 
 ชุดดินทรายขาวเปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินทราย
หยาบปนดินรวน มีสีน้ําตาล ปนเทาหรือสีเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรด
จัดมาก (pH 4.5-5.0) ดินลางเปนดินทรายหยาบถึงดินทรายหยาบ
ปนดินรวน มีสีเทา มีจุดประสีเหลืองหรือสีน้ําตาลตลอดชั้นดิน 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) 

  

  

 
รูปที่ 3-23  หนาตัดดิน           

ชุดดินบานทอน 

ชุดดินบานทอน (Ban Thon series: Bh) 
 จัดอยูในกลุมชุดดินที่ 42 หาดทรายเกาหรือสันทรายเกา 
(old beach sand or sand dune) การระบายน้ําดีในดินบนและดี
ปานกลางถึงคอนขางเลวในดินลาง สภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบถึง
เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % พ้ืนที่สวนใหญ
เปนปาเสม็ดขาว มะพราว มะมวงหิมพานตและสับปะรด พบไดตาม
บริเวณหาดทรายเกาหรือสันทรายเกา ตามแนวชายฝงทะเล ดาน
ตะวันออกของภาคใตและพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก 
 ชุดดินบานทอนเปนดินทรายหนาปานกลางถึงชั้นดานอินทรีย 
เนื้อดินบนเปนดินทรายหรือดินทรายปนดินรวนสีเทาหรือสีน้ําตาลปน
เทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดิน
ลางตอนบนมีสีขาว ชั้นดินลางถัดไประหวางความลึก 50-100 ซม. 
จากผิวดิน มีสีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปนแดงที่เปนชั้นสะสมฮิวมัส
และอะลูมินั่มหรือมีเหล็กดวย อยูบนชั้นดินที่มีเนื้อดินเปนดินรวนปน
ทรายหรือดินทรายปนดินรวนมีสีน้ําตาลออนหรือสีเทาปนน้ําตาล มัก
มีจุดประสีปนอยูในชั้นดิน ความสามารถในการอุมน้ําของดินต่ํามาก 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) 
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รูปที่ 3-24  หนาตัดดิน           

ชุดดินบาเจาะ 

ชุดดินบาเจาะ (Bacho series: Bc) 
 จัดอยูในกลุมชุดดินที่ 43 วัตถุตนกําเนิดเกิดจากหาดทราย
หรือสันทราย (beach ridge or sand dune) การระบายน้ํา
คอนขางมาก สภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด
เล็กนอย มีความลาดชัน 1-5% พ้ืนที่สวนใหญใชปลูกมะพราว 
ยางพารา สับปะรด ปาแคระชายหาดและที่อยูอาศัยพบเปน
แนวขนานกับชายฝงทะเล พบมากในภาคใตของประเทศและ บาง
พ้ืนที่ของพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก 
 ชุดดินบาเจาะเปนดินทรายลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดิน
ทรายหรือดินทรายปนดินรวน มีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินลางมี
เนื้อดินเปนดินทรายหรือดินทรายปนดินรวน มีสีน้ําตาล สีน้ําตาลปน
เหลืองหรือสีเหลืองปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรด
เล็กนอย (pH 5.0-6.5) ตลอดหนาตัดดิน 

  

  

 
รูปที่ 3-25  หนาตัดดิน           

ชุดดินดงตะเคียน 

ชุดดินดงตะเคียน (Dong Takhian Series: Dt) 
จัดอยูในกลุมชุดดินที่ 43 เกิดจากตะกอนลําน้ําพามาทับถม

อยูบนตะพักลําน้ําเกา ระดับสูง และ/หรือถูกเคลื่อนยายมาเปน
ระยะทางใกลๆ โดยแรงโนมถวงของโลกของหินแกรนิต การระบาย
น้ําคอนขางมาก สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยมีความลาดชัน 
2-4 % พ้ืนที่สวนใหญเปนปาเบญจพรรณ  ทําไรเลื่อนลอย ปลูกพืช
ไร เชน มันสําปะหลัง ขาวโพด พบมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต 
 ชุดดินดงตะเคียนเปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย
หรือดินทรายปนดินรวน สีเทาหรือสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปน
กรดปานกลางถึงกรดเล็กนอย (pH 6.0-6.5) ดินบนตอนลางเปนดิน
ทราย ดินรวน หรือดินทราย สีขาวปนชมพู ขาว เทาออน หรือเทา
ปนชมพู ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดิน
ลางตอนลางเปนทรายที่มีการสะสมอินทรียวัตถุเปนชั้นบางๆ สี
น้ําตาลหรือน้ําตาลเขมลึกกวา 1 เมตร จากผิวดินปฏิกิริยาดินเปน
กรดปานกลาง (pH 6.0) 
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กลุมดินเปรี้ยวจัด มีเนื้อที่ 187,280.96 ไร หรือรอยละ 9.41 ของพื้นที่ทั้งหมด เปนกลุมของดิน
เปรี้ยวจัด ที่มีเนื้อดินเปนดินเหนียว มีการระบายน้ําเลว มีความอุดมสมบูรณต่ํา และมีความเปนกรดเปน
ดาง 4.0-4.5 พบบริเวณพ้ืนที่ลุมต่ํา พ้ืนที่ขอบพรุ และมักมีปญหาน้ําทวมขังในบางพื้นที่ ไดแก กลุมชุดดิน
ที่ 10 ชุดดินเชียรใหญ (Cyi)  กลุมชุดดินที่ 11 ชุดดินธัญบุรี (Tan)  กลุมชุดดินที่ 14 ชุดดินระแงะ (Ra) 

 
รูปที่ 3-26  หนาตัดดิน         

ชุดดินเชียรใหญ 

ชุดดินเชียรใหญ (Chian Yai series: Cyi 
จัดอยูในกลุมชุดดินที่ 10 เกิดจากตะกอนทะเลในพื้นที่น้ําทะเลเคย

ทวมถึงหรือบริเวณขอบๆ พ้ืนที่พรุ มีการระบายน้ําที่เลวมาก สภาพพ้ืนที่
เปนแองหรือพื้นที่พรุ (depression or swampy area) มีความลาดชัน 
0-1 % สวนใหญเปนปาเสม็ด และใชเปนนาขาว พบทั่วไปในบริเวณพื้นที่
ลุมต่ําหรือพื้นที่พรุชายฝงทะเลของภาคใต 

ชุดดินเชียรใหญ ดินเหนียวละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดิน
รวนเหนียวปนทรายแปงปนเศษพืช (หรือมีชั้นดินอินทรียบางๆ สีน้ําตาล
เขมทับอยูดานบน) มีสีเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH   4.5-5.0) 
ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง มีสีเทามีจุด
ประสีน้ําตาล ดินลางชั้นถัดไปในความลึก 50 ซม.จากผิวดิน เปนดินเลนสี
เทาหรือสีเทาปนน้ําเงินของตะกอนน้ําทะเลที่มีสารประกอบกํามะถันมาก 
(pyrite: FeS2) ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง (pH 6.5-7.0) 
มีศักยภาพเปนดินเปรี้ยวจัดหรือดินกรดกํามะถัน เมื่อถูกทําใหแหง 

  

 
รูปที่ 3-27  หนาตัดดิน         

ชุดดินธัญบุร ี

ชุดดินธัญบุรี (Thanya Buri: Tan) 
จัดอยูในกลุมชุดดินที่ 11 เกิดจากตะกอนน้ําทะเลผสมกับตะกอนน้ํา

พา และมีอิทธิพลของน้ําทะเลในบางชวงของรอบป มีการระบายน้ําเลว 
สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % สวน
ใหญใชทํานาหวาน พบไดบริเวณที่ราบน้ําทะเลเคยทวมถึง หรือที่ราบลุม
แมน้ําที่ขึ้นมาจากที่ราบน้ําทะเลทวมถึงในเขตที่ราบภาคกลาง 

ชุดดินธัญบุรีเปนดินลึก ดินบนเปนดินเหนียวสีดํา มีจุดประสีน้ําตาล
แกและสีแดงปนเหลือง ในฤดูแลงหนาดินจะแตกระแหงเปนรองกวางและ
ลึก ปฏิกิริยาดินเปนกรดรุนแรงมากถึงกรดจัดมาก (pH 4.0-5.0) ดินบน
ตอนลางมีสีน้ําตาลปนเทาหรือสีเทาปนน้ําตาล มีจุดประสีเหลืองปน
น้ําตาลและเหลืองปนแดง ที่ระดับความลึกตั้งแต 50-100 ซม. จะพบจุด
ประสีเหลืองฟางขาว และพบรอยไถลและหนาอัดมัน ปฏิกิริยาดินเปนกรด
รุนแรงมากที่สุดถึงกรดรุนแรงมาก (pH 3.5-4.0) ดินลางตอนลางที่ลึกลง
ไปพบลักษณะของดินเลนสีเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 4.5) 



 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน                                 ลุมนํ้าปากพนัง 3-22 

 
รูปที่ 3-28  หนาตัดดิน ชุดดินระแงะ 

ชุดดินระแงะ (Rangae series: Ra) 
จัดอยูในกลุมชุดดินที่ 14 เกิดจากตะกอนน้ํากรอยน้ําพามาทับถมอยู

บนบริเวณที่ราบชายฝงทะเล มีการระบายน้ําที่เลวมาก สภาพพ้ืนที่เปนที่
ลุมต่ําหรือพื้นที่พรุ มีความลาดชัน 0-1 % โดยทั่วไปเปนปาเสม็ดและมี
เฟรน กก กระจูด เปนไมพ้ืนลาง บางแหงใชทํานาแตใหผลผลิตต่ํา พบ
ทั่วไปในพื้นที่ลุมต่ํา ตามที่ราบชายฝงทะเลของภาคใต 

ชุดดินระแงะเปนดินลึก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวน มีสีดําหรือเทาปน
ดํา เนื่องจากมีอินทรียวัตถุมาก ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวหรือดิน
เหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีเหลืองและถัดลงไปที่
ความลึกตั้งแต 50-100 ซม. มีลักษณะเปนดินเลนสีเทาปนน้ําเงินที่มี
สารประกอบกํามะถัน (pyrite: FeS2) มาก ดินนี้มีปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
มากความเปนกรดที่รุนแรงนี้เกิดจากการเติมออกซิเจน (oxidized) เขา
ไปในสารประกอบกํามะถัน จัดเปนดินเปรี้ยวจัดที่กําลังมีกรดกํามะถัน
เกิดขึ้น (actual acid sulfate soil) ดินนี้ไมมีจุดประสีเหลืองฟางขาว 
(jarosite mottles) มี ความสามารถในการอุมน้ําดี ดินนี้จะเปนกรดเพิ่ม
มากขึ้นอยางรวดเร็วถามีการทําใหดินแหงเปนระยะเวลานานและ
ติดตอกันหลายๆ ป 

กลุมดินเลนเค็มชายทะเล มีเนื้อที่ 59,548.58 ไร หรือรอยละ 2.99 ของพื้นที่ทั้งหมด เปนกลุม
ของดินเลนเค็มชายทะเล มีการระบายน้ําเลว มีความอุดมสมบูรณต่ํา และมีความเปนกรดเปนดาง 7.0-8.5 
ไดแก กลุมชุดดินที่ 12 ชุดดินทาจีน (Tc) 

 
รูปที่ 3-29  หนาตัดดิน ชุดดินทาจีน 

ชุดดินทาจีน (Tha Chin Series: Tc) 
 จัดอยูในกลุมชุดดินที่ 12 เกิดจากตะกอนน้ําทะเล มีการระบาย
น้ําเลวมาก สภาพพ้ืนที่ราบเรียบมีความลาดชัน 0-1 % สวนใหญใชทํา
นาเกลือ เลี้ยงปลาและกุง และยังเปนปาชายเลน พืชที่พบสวนมากคือ
โกงกาง แสม ลําพู จาก และไมทนน้ําเค็ม พบอยูทั่วไปในพื้นที่น้ําทะเล
ทวมถึง ตามชายฝงทะเลและทางดานใตของที่ราบลุมภาคกลาง 
 ชุดดินทาจีนเปนดินลึก ดินบนเปนดินเหนียว สีน้ําตาล มีจุดประสี
เทาหรือสี น้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงดางปานกลาง (pH 
6.0-8.0) ดินบนตอนลาง เปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง และ
ตั้งแตระดับความลึก 50 ซม. ลงไปอาจเปนดินเลน สีเทาเขมหรือสีเทาปน
เขียว มีจุดประสีเขียวมะกอกหรือสีเขียวปนเทา ชุดดินนี้มีคาเอ็น 
(n-value) มากกวา 0.7 ตลอดหนาตัดดิน ปฏิกิริยาดินเปนดางเล็กนอย
ถึงเปนดางปานกลาง (pH 7.0-8.0) 
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กลุมดินพรุ มีเนื้อที่ 104,201.89 ไร หรือรอยละ 5.24 ของพื้นที่ทั้งหมด เปนกลุมของดิน
อินทรีย ที่มีชั้นอินทรียหนา 40-100 เซนติเมตร พบในบริเวณพ้ืนที่พรุที่มีน้ําแชขังนานเกือบตลอดป 
จัดเปนดินที่มีการระบายน้ําเลวมาก มีความอุดมสมบูรณต่ํา ไดแก กลุมชุดดินที่ 57 ชุดดินกาบแดง (Kd) 
กลุมชุดดินที่ 58 ชุดดินนราธิวาส (Nw) 

 
รูปที่ 3-30  หนาตัดดิน      

ชุดดินทาจีน 

ชุดดินกาบแดง (Kab Daeng series: Kd) 
จัดอยูในกลุมชุดดินที่ 57 เกิดจากการสะสมและสลายตัวผุพังของซาก

พืช (Organic Soil Material) การระบายน้ําเลวมาก สภาพพ้ืนที่เปนที่ลุมต่ํา
และมีน้ําขังเปนเวลานาน พบบริเวณขอบพื้นที่พรุ พ้ืนที่สวนใหญปาเสม็ด 
หญา กก และกระจูด พบมากในจังหวัดนราธิวาสและนครศรีธรรมราช 

ชุดดินกาบแดงเปนดินอินทรียหนาปานกลาง ดินบนเปนชั้นวัสดุอินทรีย
ที่สวนใหญมีการสลายตัวปานกลางถึงสลายตัวดีและชั้นถัดไปการสลายตัวยัง
ไมมากนัก มีความหนา 40-100 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก 
(pH 4.5-5.0) ดินชั้นลางเปนดินเลนตะกอนน้ําทะเล มีสีเทาปนน้ําเงินที่มีสาร
ไพไรท (FeS2) มากกวา 2% หรือมีซัลเฟอรทั้งหมดมากกวา 0.75% ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 4.5-6.0) ชั้นดินนี้เมื่อถูกเติม
ออกซิเจนจะแปรสภาพเปนกรดกํามะถัน ทําใหดินเปนกรดอยางรุนแรงและมี
คาปฏิกิริยาดินนอยกวา 4.0 

  

 
รูปที่ 3-31  หนาตัดดิน      

ชุดดินนราธิวาส 

ชุดดินนราธิวาส (Narathiwat series: Nw) 
จัดอยูในกลุมชุดดินที่ 58 เกิดจากการสะสมและสลายตัวผุพังของซาก

พืช (organic soil material) การระบายน้ําเลวมาก สภาพพ้ืนที่เปนแองต่ําที่
มีน้ําขังเปนเวลานานเกือบตลอดทั้งป มีความลาดชัน 0-1 % พ้ืนที่สวนใหญ
เปนปาพรุ และในบริเวณที่ถูกบุกรุกแลวพืชพรรณที่ขึ้นจะเปนปาเสม็ด กระจูด 
และเฟรนขึ้นอยูทั่วไป พบมากในจังหวัดนราธิวาสและบางทองที่ในพัทลุง 
นครศรีธรรมราช 

ชุดดินนราธิวาสเปนดินตอนบนมีอินทรียวัตถุ (peat) ที่มีปริมาณเสน
ใยไฟเบอรมากกวา75 % ซึ่งเรียกวา fibric soil material และอาจมีเศษไมผุ
นอยใหญกระจัดกระจายอยูทั่วไป ชั้นดินนี้จะมีความหนามากกวา 130 ซม. 
สวนดินชั้นลางอาจพบดินเลนที่เปนตะกอนน้ําทะเลสีเทาปนนํ้าเงินที่มีสารไพ
ไรท (FeS2) มากกวา 2% หรือมีซัลเฟอรมากกวา 0.75% ถาดินบริเวณนี้ถูก
ระบายน้ําออกไปจนทําใหดินแหงเปนเวลานาน ชั้นอินทรียวัตถุจะติดไฟงาย
และเกิดการยุบตัวทําใหชั้นดินอินทรียบางลง และชั้นดินลางที่มีสารไพไรทมาก
จะถูกเติมออกซิเจนแปรสภาพเปนกรดกํามะถัน (acid sulfate soil) ซึ่งเปน
กรดอยางแรงและมีคาปฏิกิริยาดินที่วัดไดต่ํากวา 4.0 
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กลุมดินตื้น มีเนื้อที่ 134,088.93 ไร หรือรอยละ 6.74 ของพื้นที่ทั้งหมด เปนกลุมของดินตื้น ที่
เกิดจากการผุผังสลายตัวของหินตะกอนหรือหินชั้นที่เปนพวกหินทราย หรือหินดินดาน พบบริเวณที่ลาด
เชิงเขา หรือบริเวณพื้นที่เหลือคางจากการ  กัดกรอน  มักพบเศษหินภายในความลึก 50 เซนติเมตร จาก
ผิวดิน เปนดินที่มีการระบายน้ําดี มีความอุดมสมบูรณต่ํา ไดแก กลุมชุดดินที่ 45 ชุดดินคลองซาก (Kc)  
กลุมชุดดินที่ 51 ชุดดินระนอง (Rg) ชุดดินคลองเต็ง (Klt) 

 
รูปที่ 3-32  หนาตัดดิน           

ชุดดินคลองซาก 

ชุดดินคลองซาก (Khlong Chak series: Kc) 
จัดอยูในกลุมชุดดินที่ 45 เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ 

และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดยแรงโนมถวงของ
หินดินดานหรือหินในกลุม ในพื้นที่ที่มีการเกลี่ยผิวแผนดินใหต่ําลง มี
การระบายน้ําดี สภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่น
ลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 % พ้ืนที่สวนใหญเปนปาดงดิบชื้น 
ปาลมน้ํามัน และปลูกยางพารา พบไดทั่วไปในภาคใตและพื้นที่ชายฝง
ทะเลภาคตะวันออก 
 ชุดดินคลองซากเปนดินเหนียวตื้น ดินบนมีเนื้อดินเปนดิน
รวนหรือดินรวนปนดินเหนียวมีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนแดง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 6.0-6.5) ดิน
ลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนลูกรังมาก สี
แดงปนเหลือง (มีเศษหินดินดานหรือหินในกลุมปะปนอยูในดินภายใน
ความลึก 50 ซม.จากผิวดิน) ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรด
ปานกลาง (pH 5.0-6.0) 

  

 
รูปที่ 3-33  หนาตัดดิน           

ชุดดินระนอง 

ชุดดินระนอง (Ranong series: Rg) 
 จัดอยูในกลุมชุดดินที่ 51 เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ 
และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดยแรงโนมถวงของโลก
ของหินทรายและหินในกลุม มีการระบายน้ําดี สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่น
ลอนลาดถึงเนินเขามีความลาดชัน 5-35 % พ้ืนที่สวนใหญเปนปาดง
ดิบชื้น พืชพรรณที่พบสวนใหญเปนยางพาราพบทั่วไปในบริเวณที่มี
หินพ้ืนเปนหินทรายและหินเขี้ยวหนุมาน ซึ่งสวนใหญจะมีลักษณะ
เปนเนินเขา เทือกเขา หรือเชิงเขา 
 ชุดดินระนองเปนดินตื้น ดินบนเปนดินรวนปนทราย มีสี
น้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง ดินลางเปนดินรวนถึงเปนดินรวน
เหนียวปนกอนหินและมีชั้นหินพ้ืนภายในความลึก 50 ซม.จากผิวดิน 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินบนแลว
ลดลงตามความลึก 
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รูปที่ 3-34  หนาตัดดิน           

ชุดดินคลองเต็ง 

ชุดดินคลองเต็ง (Khlong Teng series: Klt) 
จัดอยูในกลุมชุดดินที่ 51 เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ 

และ/หรือเคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆโดยแรงโนมถวงของ
หินดินดาน การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง สภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่น
ลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 5-20 % พ้ืนที่สวนใหญ
เปนปาดงดิบชื้น ปลูกยางพารา และปาลมน้ํามัน พบแพรกระจายใน
พ้ืนที่ภาคใตและพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก 
 ชุดดินคลองเต็งเปนดินตื้นถึงชั้นหินพ้ืน ดินบนมีเนื้อดินเปน
ดินรวน ดินรวนปนทรายแปงหรือดินรวนปนดินเหนียว มีสีน้ําตาล 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลางมี
เนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว มีสีน้ําตาลและมีสีผสมของสี
หินดินดานผุพัง พบชั้นหินพ้ืนของหินดินดานภายในความลึก 50 ซม.
จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.0) 

 
กลุมดินบนพื้นท่ีลาดชัน (SC)  มีเนื้อที่ 268,716.4 ไร หรือรอยละ 13.50 ของพื้นที่

       ทั้งหมด 
กลุมดินตะกอนน้ําพาเชิงซอน (AC) มีเนื้อที่ 12,384.95 หรือรอยละ 0.62 ของพื้นที่ทั้งหมด 
เหมืองแร (ML)   มีเนื้อที่ 6,082.71 ไร หรือรอยละ 0.31 ของพื้นที่ 

      ทั้งหมด 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (SP)  มีเนื้อที่ 124,077.75 ไร หรือรอยละ 6.24 ของพื้นที่

      ทั้งหมด 
พื้นท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง   มีเนื้อที่ 5,487.43 ไร หรือรอยละ 0.28 ของพื้นที่ 

      ทั้งหมด 
แหลงน้ํา (W)    มีเนื้อที่ 7,258.73 ไร หรือรอยละ 0.36 ของพื้นที่ 

      ทั้งหมด 
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รูปที่ 3-35  แผนที่แสดงหนวยแผนที่ดินโครงการพัฒนาลุมนํ้าปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
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3.7 สภาพการใชที่ดิน 
 จากการสํารวจสภาพการใชที่ดินโดยสวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดินที่ 1 สํานักสํารวจดินและวาง
แผนการใชที่ดิน พบการใชที่ดินประเภทตางๆ ไดดังนี้ 
 1) พื้นท่ีเกษตรกรรม (A)  มีเนื้อที่ 1,166,623.59 ไร หรือรอยละ 58.63 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
แบงแยกออกเปนพ้ืนที่เกษตรผสมผสาน 19.13 ไร  นาราง 49,302.27 ไร  นา 390,796.98 พืชไร (ออย 
สับปะรด ถั่วเขียว มันเทศ แตงโม พริก) 1,615.09  ไมยืนตน (สัก สะเดา สนประดิพัทธ กระถิน) 
35610.65 ไร  ยางพารา 390,852.41 ไร  ปาลมน้ํามัน 89,287.88 ไร  ไมผล (เงาะ มะพราว กลวย 
มะนาว สมโอ มังคุด ฝรั่ง กะทอน ลางสาด ลองกอง) 74,190.39 ไร  พืชสวน 2,152.05 ไร  พืชผัก 
20,970.96 ไร  โรงเรือนเลี้ยงสัตว 2,450.06 ไร  และสถานที่เพาะเล้ียงสัตวน้ํา 109,150.28 ไร  
 2) พื้นท่ีปาไม (F)  มีเนื้อที่ 348,968.65 ไร หรือรอยละ 17.54 ของพ้ืนที่ทั้งหมด แบงแยก
ออกเปน ปาดิบรอสภาพพ้ืนฟู 4,593.77 ไร  ปาดิบสมบูรณ 169,827.24 ไร  ปาเลนรอสภาพฟนฟู 
1,439.81 ไร  ปาเลนสมบูรณ 57,392.37 ไร  ปาพรุรอสภาพฟนฟู 102,360.07  ปาพรุสมบูรณ 
13,355.39 ไร 
 3) พื้นท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U)  มีเนื้อที่ 21,867.05 ไร หรือรอยละ 10.99 ของพื้นที่
ทั้งหมด 
 4) พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 210,678.43 ไร หรือรอยละ 10.59 ของพื้นที่ทั้งหมด 
 5) แหลงน้ํา (W) มีเนื้อที่ 45,209.04 ไร หรือรอยละ 2.27 ของพื้นที่ทั้งหมด 

 
รูปที่ 3-36  สภาพการใชที่ดินเปนพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในพื้นที่โครงการ 

รูปที่ 3-37  สภาพพื้นที่ปาพรุในพื้นที่โครงการ 
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รูปที่ 3-38  แผนที่สภาพการใชที่ดิน ป 2552 
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ตารางท่ี 3-3 สภาพการใชที่ดิน สํารวจป พ.ศ. 2552 
เนื้อท่ี สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน ไร รอยละ 

 1. พ้ืนที่เกษตรกรรม (A)   
A0  1.1 เกษตรผสมผสาน 19.13 0.001 

  1.2 นา   
A100       นาราง 49,302.27 2.48 
A101       นา 390,796.98 19.64 
A2  1.3 พืชไร 1,614.78 0.08 
A3  1.4 ไมยืนตน 35,610.65 1.79 

A302       ยางพารา 390,852.41 19.64 
A303       ปาลมน้ํามัน 89,287.88 4.49 
A4  1.5 ไมผล 74,190.39 3.73 
A5  1.6 พืชสวน 2,152.05 0.11 

A502       พืชผัก 20970.96 10.5 
A7  1.7 โรงเรือนเลี้ยงสัตว 2,450.06 0.12 
A9  1.8 สถานที่เพาะเล้ียงสัตวน้ํา 109,150.28 5.49 
 2. พ้ืนที่ปาไม (F)   

F100  2.1 ปาดิบรอสภาพฟนฟู 4,593.77 0.23 
F101  2.2 ปาดิบสมบูรณ 169,827.24 8.53 
F300  2.3 ปาเลนรอสภาพฟนฟู 1,439.81 0.07 
F301  2.4 ปาเลนสมบูรณ 57,392.37 2.88 
F400  2.5 ปาพรุรอสภาพฟนฟู 102,360.07 5.14 
F401  2.6 ปาพรุสมบูรณ 13,355.39 0.67 

 3. พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) 218,678.05 10.99 
 4. พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด (M) 210,678.43 10.59 
 5. แหลงน้ํา (W) 45,209.04 2.27 

รวม 1,989,932 100 
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3.8 ทรัพยากรน้ํา 
3.8.1 ลักษณะทางกายภาพของลุมน้ําปากพนัง 

แมน้ําปากพนังมีตนกําเนิดมาจากควนหินแทนและควนหินแกว ทางดานตะวันตกเฉียงใตของ
พ้ืนที่ลุมน้ํา เปนสวนหน่ึงของเทือกเขาบรรทัด บริเวณที่เปนรอยตอระหวางเขต 3 อําเภอ คือ อําเภอหวย
ยอด จังหวัดตรัง อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง และอําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ทิศทางการ
ไหลของลําน้ําไหลจากทิศใตไปทางทิศเหนือ โดยไหลผานอําเภอชะอวด อําเภอเชียรใหญ และอําเภอปาก
พนัง ลงสูอาวปากพนังบริเวณบานปากน้ํา ความยาวของลําน้ําปากพนังจากตนน้ําถึงจุดที่ไหลลงอาวปาก
พนังยาวประมาณ 150 กิโลเมตร 

แมน้ําปากพนังตอนตนเรียกวาหวยน้ําใสและคลองไมเสียบ ชวงที่ไหลผานอําเภอชะอวดและ
อําเภอเชียรใหญเรียกวา “คลองชะอวด” ชวงที่ไหลผานเขตอําเภอปากพนังเรียกวา “แมน้ําปากพนัง” ลํา
น้ําสาขาซึ่งเปนแหลงน้ําตนทุนของแมน้ําปากพนังสวนใหญจะไหลมาจากเทือกเขาบรรทัดซึ่งอยูทางดาน
ตะวันตก ลําน้ําสาขาที่สําคัญไดแก คลองลาไม คลองถ้ําพระ คลองรากไม คลองฆอง คลองเชียรใหญ 
คลองบางไทร คลองเสาธง คลองชะเมา ฯลฯ สวนลําน้ําสาขาทางทิศตะวันออกของแมน้ําปากพนัง ตั้งแต
ตอนใตของอําเภอเชียรใหญลงไป เปนลําน้ําที่ชวยระบายน้ําจากแมน้ําปากพนังลงทะเล ไดแก คลองปาก
พนัง (คลองหัวไทร) คลองทาพญา คลองบางพรุ คลองบางทราย คลองบางโค คลองบางไทรปก ฯลฯ 

รูปที่ 3-39  โมเดลลุมนํ้าปากพนัง 
ที่มา : http://pncenter.com/index.php?parent_id=10&option=com_easydownload&Itemid=56 
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รูปที่ 3-40  แมนํ้าปากพนัง 

 
รูปที่ 3-41  แมนํ้าปากพนัง บริเวณประตูอุทกวิภาชประสิทธ ิ

 
รูปที่ 3-42  คลองชะอวดที่ไหลผานบริเวณบานเนินธัมมัง 

3.8.2 โครงการพัฒนาแหลงน้ํา 
 โครงการพัฒนาแหลงน้ําที่มีอยูเดิม รายละเอียดตางๆของโครงการ มีดังนี้ 
 1) โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาปากพนัง  กรมชลประทานไดริเริ่มดําเนินการแกไขปญหาน้ําเค็ม
รุกล้ําพ้ืนที่การเกษตรตั้งแตป พ.ศ.2496 ถึงปจจุบัน โดยวางโครงการในลักษณะการเก็บกักน้ําจืด ระบาย
น้ํา และปองกันน้ําเค็ม ซึ่งไดกอสราง ประตูระบายน้ําปดกั้นคลองสาขาใหญๆ ของแมน้ําปากพนัง โดยได
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กอสรางอาคารชลประทานหลักๆ ไวแลว ดังนี้ 
1.1 การกอสรางประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิจํานวน 10 ชอง ระบายน้ําได 1,430 

ลูกบาศกเมตร/วินาที 
1.2. ขุดคลองระบายน้ําฉุกเฉิน (สายใหม) ยาว 5 กิโลเมตร พรอม ประตูระบายน้ํา ระบายน้ํา

ได 210  ลูกบาศกเมตร/วินาที 
1.3 ขุดลอกคลองธรรมชาติ 4 สาย (คลองบางโด-ทาพญา คลองบานเพิง คลองบางไทร

ปก) ยาวรวม 33 กิโลเมตร ระบายน้ําได 130 ลูกบาศกเมตร/วินาที 
1.4 ขุดคลองหนาโกฏิ (สายใหม) ยาว 7.5 กิโลเมตร พรอม ประตูระบายน้ํา ระบายน้ําได 

350 ลูกบาศกเมตร/วินาที 
1.5 ขุดคลองชะอวด-แพรกเมือง (สายใหม) ยาว 26 กิโลเมตรพรอม ประตูระบายน้ํา

ระบายน้ําได 540 ลูกบาศกเมตร/วินาที และสันกันทรายบริเวณปากคลองออกสูทะเลยาว 300 เมตร 
1.6 ขุดลอกคลองระบายน้ําหัวไทร กวาง 30 เมตร ลึก 4 เมตร  ยาว 48.6 กิโลเมตร 
1.7 การกอสราง คันแบงน้ําจืด-น้ําเค็ม โดยสวนใหญใชแนวถนนเดิมของกรมการเรงรัด

พัฒนาชนบท กรมทางหลวง กรมโยธาธิการ ยาวรวม 91.5 กิโลเมตร พรอมอาคารบังคับน้ําตามแนวคัน
กั้นน้ํา 

รูปที่ 3-43  ประตูระบายนํ้าอุทกวิภาชประสิทธ ิ รูปที่ 3-44  ประตูระบายนํ้าคลองชะอวด - แพรกเมือง 

ระบบประตูระบายน้ําตางๆ มีหนาที่ตางกันไป ตามตําแหนงที่ตั้งและการใชประโยชน 
 ประตูระบายน้ําที่ติดทะเล อยูในเขตน้ําขึ้นลง (ปองกันน้ําเค็ม) ไดแก  
 - ปตร. อุทกวิภาชประสิทธ 
 - ปตร. ฉุกเฉิน 
 - ปตร. ทาพญา 
 - ปตร. หนาโกฏิ 
 - ปตร. เสือหึง(ปากพนัง) 

- ปตร. แพรกเมือง 
- ปตร. คลองลัด 
- ปตร. บางจาก 
- ปตร. สขุุม 

 ประตูระบายน้ําภายในพื้นที่ (ยกระดับและเก็บกักน้ําจืดในพื้นที่) ไดแก 
 - ปตร. บางไทร 
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 - ปตร. เชียรใหญ 
 - ปตร. คลองฆอง 
 การบรรเทาอุทกภัย (ฤดูฝน) บริหารจัดการน้ําและควบคุมอาคารควบคุมน้ําตางๆ  ไดแก 
 - ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ 
 การควบคุมน้ําเปรี้ยว (ตนฤดูฝน)  บริหารจัดการน้ําและควบคุมอาคารควบคุมน้ําตางๆ ไดแก 
 - ปตร.แพรกเมือง   
 - ปตร.คลองฆอง   
 - ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ ปดตลอด 
 2) โครงการอางเก็บน้ําหวยน้ําใส ตั้งอยูที่บานวังหอน อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ลักษณะโครงการเปนอางเก็บน้ํามีปริมาตรเก็บกักรวม 80 ลานลูกบาศกเมตร สรางเสร็จในป พ.ศ. 2539 
สงน้ําใหโครงการคลองไมเสียบ สําหรับพ้ืนที่เดิมซึ่งมีพ้ืนที่ไดรับประโยชนประมาณ 30,000 ไร (พ้ืนที่
โครงการ 64,640 ไร) และสามารถขยายพื้นที่ชลประทานไดอีก 24,000 ไร (พ้ืนที่โครงการ 32,240 ไร) 

รูปที่ 3-45  อางเก็บนํ้าหวยนํ้าใส  
 3) โครงการเสาธง ลักษณะโครงการเปนเหมือนฝาย ตั้งอยูที่บานสอ ตําบลขุนทะเล อําเภอลาน
สกา จังหวัดนครศรีธรรมราช พ้ืนที่ไดรับประโยชนประมาณ 66,000 ไร แตพ้ืนที่ไดรับประโยชนในเขตลุม
น้ําปากพนังมีประมาณ 9,740 ไร 

  
รูปที่ 3-46  ฝายคลองเสาธง 

 4) โครงการชลประทานขนาดเล็ก ในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังมีอยูเปนจํานวนมาก รวมจํานวน
โครงการทั้งสิ้น 50 โครงการ พ้ืนที่ไดรับประโยชนทั้งสิ้น 132,800 ไร โครงการเหลานี้ถาอยูในพื้นที่ลุมน้ํา
ตอนบน (พ้ืนที่ไดรับประโยชน 44,800 ไร) สวนใหญจะเปนโครงการประเภทฝาย และถาอยูในลุมน้ํา
ตอนลาง (พ้ืนที่ไดรับประโยชน 88,100 ไร) สวนใหญจะเปนโครงการประเภททอระบายน้ําและการขุดลอก
คลอง 
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รูปที่ 3-47  โครงการชลประทานคลองไมเสียบ 
  5) โครงการสูบน้ําดวยไฟฟา ดําเนินการโดยกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน มีการ
กอสรางไปแลว 7 แหง พ้ืนที่โครงการรวม 20,800 ไร และพื้นที่ไดรับประโยชนจากการสงน้ํา 10,520 ไร 
3.9 ทรัพยากรปาไม 

ปาสงวนแหงชาติในเขตลุมน้ําปากพนัง สามารถจําแนกตามลักษณะพื้นที่ไดดังนี้  
1. พ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติที่เปนปาบก 
 - ปาดิบรอสภาพฟนฟู 
 - ปาดิบสมบูรณ 

 

 
รูปที่ 3-48  ปาไมบริเวณอางเก็บนํ้าหวยนํ้าใส 
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2. ปาชายเลน 
 - ปาเลนรอสภาพฟนฟู 
 - ปาเลนสมบูรณ 

รูปที่ 3-49  แปลงบํารุงปลูกเสริมและปรับปรุงสภาพปาชายเลน แปลงปลูกที่ 3/2547 ณ ตําบลแหลมตะลุมพุก 

รูปที่ 3-50  สภาพปาชายเลนบริเวณแหลมตะลุมพุก 

รูปที่ 3-51  สภาพปาชายเลนที่ปลูกใหมบริเวณแหลมตะลุมพุก 
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3. ปาพรุ 
 - ปาพรุรอสภาพฟนฟู 
 - ปาพรุสมบูรณ 

รูปที่ 3-52  ปาพรุบริเวณพรุควนเคร็ง 

3.10 สภาพเศรษฐกิจและสังคม  
1. ประชากร 
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ครอบคลุมพ้ืนที่ของจังหวัด

นครศรีธรรมราช 11 อําเภอ มีจํานวนประชากร 942,564 คน เปนเพศชาย 467,742 คน เพศหญิง 
474,822 คน จังหวัดพัทลุง ครอบคลุมพ้ืนที่บางสวนของอําเภอปาพะยอม มีจํานวนประชากร 33,728 
คน เปนเพศชาย 16,701 คน เพศหญิง 17,027 คน จังหวัดตรัง ครอบคลุมพ้ืนที่บางสวนของอําเภอหวย
ยอด มีจํานวนประชากร 75,268 คน เปนเพศชาย 37,268 คน เพศหญิง 38,000 คน (ตารางที่ 3-4) 
 2. การผลิตพืช 

จากสภาพการประกอบอาชีพของประชากรในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังซึ่งมีอาชีพหลัก คือ 
การเกษตรกรรม มีพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก ขาว ยางพารา ปาลมน้ํามัน มะพราว มังคุด ทุเรียน และ
เงาะ 
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ตารางท่ี 3-4 จํานวนประชากร ครัวเรือน โครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ป พ.ศ. 2552 

ประชากร จังหวัด/อําเภอ ชาย หญิง รวม จํานวนครัวเรือน 

จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 อําเภอเมือง 130,377 136,644 267,021 85,337 
 อําเภอปากพนัง 52,249 51,573 103,822 28,873 
 อําเภอหัวไทร 33,777 33,535 67,312 18,970 
 อําเภอชะอวด 42,136 42,751 84,887 24,737 
 อําเภอเชียรใหญ 21,879 21,907 43,786 12,540 
 อําเภอพระพรหม 20,662 20,799 41,461 12,393 
 อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 16,004 15,861 31,865 8,827 
 อําเภอลานสกา 19,650 20,529 40,179 12,637 
 อําเภอจุฬาภรณ 15,254 15,534 30,788 8,689 
 อําเภอรอนพิบูลย 40,379 40,567 80,946 22,530 
 อําเภอทุงสง 75,375 75,122 150,497 49,024 
จังหวัดพัทลุง     
 อําเภอปาพะยอม 16,701 17,027 33,728 10,700 
จังหวัดตรัง     
 อําเภอหวยยอด 37,268 38,000 75,268 21,879 
หมายเหตุ : เปนฐานขอมูลรวมทั้งอําเภอในพื้นที่โครงการ 
ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช  
       กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 3. การปศุสัตว 
 ลักษณะการเลี้ยงสัตวของเกษตรกรในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง สวนใหญเปนการเลี้ยงควบคูกับการ
ประกอบอาชีพอ่ืน มีการเลี้ยงสัตวที่สําคัญ คือ โค กระบือ สุกร ไกและเปด สวนใหญเกษตรกรจะเลี้ยงไว
เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน และเพื่อการใชงาน สวนที่เหลือจะขายเปนรายไดเสริม การเลี้ยงในเชิงธุรกิจ
ทางการคาเปนฟารมขนาดใหญยังมีจํานวนนอย 
 4. การประมง 
 การประมงเปนฐานทางเศรษฐกิจที่สําคัญอยางหนึ่งของภาคใต จังหวัดนครศรีธรรมราชนับวาเปน
จังหวัดที่มีความสําคัญในการผลิตสัตวน้ําทะเลตางๆ ของภาคใต ทั้งนี้เนื่องจากมีพ้ืนที่ชายฝงทะเลดาน
ตะวันออกติดกับอาวไทยเปนแนวยาว มีทาเรือขนาดเล็กตางๆ จํานวนมากที่เรือสามารถเขาจอดเพื่อขน
ถายสัตวน้ําที่จังหวัด นอกจากนี้มีแพปลาของผูประกอบกิจการคาสัตวน้ําหลายแหงที่รับขึ้นปลาและ
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รวบรวมสินคาเขาสูหองเย็นที่จังหวัดเองและจังหวัดใกลเคียง และตลาดกรุงเทพฯ รวมทั้งยังสงไปยังตลาด
ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร 
 การเลี้ยงกุงกุลาดํา 
 สําหรับการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดําในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง โดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ปจจุบันมีเกษตรกรทําการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดําเปนจํานวนมากและมีการขยายพื้นที่เพาะเลี้ยงมากขึ้น
เนื่องจากมีผลตอบแทนการลงทุนสูงและรวดเร็วและความตองการของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ 
สงผลใหระดับราคากุงอยูในเกณฑดี สงผลใหเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราชดีขึ้นมาก พ้ืนที่ที่มีการ
เลี้ยงกุงกุลาดํามาก ไดแก อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช อําเภอปากพนัง อําเภอเชียรใหญและอําเภอหัว
ไทร 
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สวนที่ 4 
การจัดเขตการใชที่ดินในพื้นที่โครงการ 

การกําหนดเขตการใชที่ดินในพื้นที่โครงการฯ ตองใหสอดคลองกับเหมาะสมกับศักยภาพของ
ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรดิน การใชที่ดิน สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคมความเปนอยูของราษฎร 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชกระแส เกี่ยวกับการจัดการและการแกไขปญหาโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนังฯ ตอนหนึ่งวา “…แมประตูน้ําอันเดียวนี้จะไมแกไขปญหาทั้งหมด แตจะสราง
หรือทําโครงการตอเนื่อง... แตถาหากวาเปนจุดเริ่มตนของการแกไขปญหาทั้งหลาย ซึ่งแตกอนนี้ การ
แกไขปญหาตางกันตางทําตางฝายตางทํา จุดเริ่มตนไมมี ตอนนี้ถาสรางประตูระบายนํ้าเสร็จ... จากอันนี้
จะทําอะไรๆ ไดทุกอยางและแยกออกมาเปนโครงการฯ... ”   

ดังนั้นการสรางประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิจึงไดเริ่มตนดําเนินการจนกระทั่งเสร็จสิ้น ดังนี้ 
วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2536 กรมชลประทานวาจางบริษัทที่ปรึกษาทําการศึกษาความ

เหมาะสมและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 
วันที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2536 เริ่มทําการศึกษา วันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2537 จึง

แลวเสร็จ 
วันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2536 เขาดําเนินการปกหลักเขต รังวัดที่ดิน และจัดหาที่ดินบริเวณ

หัวงานกอสรางประตูระบายน้ําปากพนัง 
วันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2538 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบและอนุมัติใหเปดโครงการ

พัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใชงบประมาณ 15,825.35 บาท(ที่มา: ศูนย
อํานวยการและประสานการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ย.2551) 

กรมชลประทานเปนผูดําเนินการกอสราง เริ่มดําเนินการมาตั้งแตปงบประมาณ 2538 แลวเสร็จ
ในปงบประมาณ 2547 
4.1 แนวทางการบริหารจัดการน้ําลุมนํ้าปากพนังของ โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา  
ลุมนํ้าปากพนังตอนลางป 2552 ตามภารกิจของกรมชลประทาน 

ฤดูแลง 
เมื่อระดับน้ําของแมน้ําปากพนังในปลายฤดูฝนที่บริเวณประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ ลดลง

อยูที่ ระดับ +0.300 เมตร (รทก.) ซึ่งระดับตลิ่งของแมน้ําปากพนังโดยทั่วไปอยูที่  +0.500 เมตร (รทก.) 
จะปดบาน ประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ เพ่ือเก็บกักน้ําไวใชเพ่ือการเพาะปลูก การอุปโภคบริโภคใน
ฤดูแลงและปองกันน้ําเค็มรุกล้ํา ทั้งนี้ ระดับน้ําต่ําสุดจะอยูที่  -0.300 เมตร (รทก.) โดยปริมาตรน้ําในลํา
น้ําปากพนังที่ระดับสูงสุด +0.300 เมตร (รทก.) และต่ําสุด  -0.300 เมตร (รทก.) จะมีคาประมาณ 
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66.13 และ 59.18 ลานลูกบาศกเมตร ตามลําดับ โดยจะมีปริมาตรน้ําใชการไดที่เก็บกักไวในชวงฤดูแลง
จํานวน 6.95 ลานลูกบาศกเมตร ดังนั้น จึงมีปริมาณน้ําตนทุนในฤดูแลงจาก 3 แหลง คือ  

1. ปริมาณน้ําที่เก็บกักในแมน้ําปากพนังดานเหนือของประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ มี
ปริมาตรคงที่ คือความจุใชงาน 6.95 ลานลูกบาศกเมตร. 

2. ปริมาณน้ําทาในฤดูแลง เปนปริมาณน้ําที่ไหลตามธรรมชาติเขามาเติมในลําน้ําปากพนัง
ปริมาณน้ําสวนนี้จะผันแปรไปแตละป 

3. ปริมาณน้ําจากอางเก็บหวยน้ําใส ซึ่งเปนอางเก็บน้ําที่มีความจุ 80 ลานลูกบาศกเมตร 
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและไมกอใหเกิดความเสียหายตอสภาพแวดลอม ไดกําหนดเกณฑ

ระดับเก็บกักสูงสุด ใหอยูที่ระดับ +0.300 เมตร (รทก.) และพยายามรักษาระดับน้ําที่ต่ําสุดในแตละเดือน 
พรอมทั้งไดกําหนดเกณฑการจัดสรรน้ํา ดังนี้คือ 

1. ลําดับความสําคัญของการใชน้ํา จะเปนดังนี้ 
1.1 น้ําเพ่ือรักษาระบบนิเวศทางน้ําและการประมง  
1.2 น้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค  
1.3 น้ําเพ่ือการเกษตร  
1.4 น้ําเพ่ือการทองเที่ยวและอุตสาหกรรม  
1.5 น้ําเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน 

2. สําหรับพ้ืนที่ชลประทาน ยอมใหขาดน้ําไดไมเกิน 20% ของจํานวนปที่พิจารณา คือขาดน้ําได
ไมเกิน 1 ป ทุกๆ ระยะเวลารวม 5 ป 

3. ตองนําเกณฑการใชที่ดินมาใชควบคูกับการวางแผนการบริหารการจัดการน้ําอยูเสมอโดย
พิจารณาเกณฑการใชที่ดินในขอ (1.5) 

4. ในสภาพปกติควรมีการจัดการน้ําใหแกผูใชน้ําในลุมน้ําอยางทั่วถึงและเปนธรรม แตในกรณีที่
เกิดปญหาการขาดแคลนน้ํา การจัดสรรน้ําจะตองทําตามลําดับความสําคัญใน ขอ 1 

เกณฑคุณภาพน้ํา  
1. คาความเปนกรด-ดาง โดยกําหนดใหคา pH อยูในชวง 6.5 – 8.5 
2.คาปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยูในน้ําโดยกําหนดใหคา DO ตองไมต่ํากวา 3.0 มก./ลิตร ไม

วากรณีใดๆ และตามปกติไมควรต่ํากวา 6.0 มก./ลิตร 
3.คา BOD ตองไมเกิน 4.0 มก./ลิตร ไมวากรณีใดๆ (เมื่อมีการผสมของน้ําทิ้งตางๆลงในทาง

น้ําแลว) และตามปกติควรอยูในชวงที่ไมเกิน 2.0 มก./ลิตร          
          เกณฑความเค็มของน้ํา 

1. ทางดานทายน้ําจากประตูระบายน้ํา คาความเค็มของน้ํา ควรอยูในสภาพธรรมชาติ กอนที่จะ
มีการกอสรางโครงการฯ โดยคาเฉลี่ยในเดือนตางๆ ไมควรตางไปจากสภาพปกติดังกลาว เกินกวา  + 3 
สวนตอพันสวน (ppt) หรืออยูในชวง 20-26 ppt เปนสภาพน้ํากรอย ซึ่งเหมาะสมตอการเจริญเติบโต
ของแพลงกตอนที่เปนอาหารของทรัพยากรประมง 
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2. ทางดานเหนือน้ําจากประตูระบายน้ํา ความเค็มที่ระดับความลึก 3 เมตรจากผิวน้ํา ตองไม
เกิน 2 สวนตอพัน (ppt) ไมวากรณีใดๆและตามปกติควรอยูต่ํากวา 0.5 สวนตอพัน 

3. การเปด-ปดบานระบายน้ําของประตูระบายน้ําตางๆ 
3.1 หากระดับน้ําทางทายประตูระบายน้ําสูงกวาทางดานเหนือน้ํา โดยทั่วไป หามเปดบาน

ระบายน้ํา 
3.2 ในกรณีที่เปดบานประตูระบายน้ํา อัตราการไหลของน้ําผานประตูระบายน้ํา จะตอง

พอเพียง เพ่ือปองกันการรุกตัวของน้ําเค็ม ที่จะไหลยอนเขามาตลอดเวลาที่เปดบาน 
3.3 ขณะปดบานระบายน้ําจะตองมีการติดตามตรวจวัดความเค็มทั้งดานเหนือน้ําและทายน้ํา

ของประตูระบายน้ํา เพ่ือตรวจสภาพความเค็ม และตรวจหาวาบานระบายร่ัวและน้ําเค็มลอดเขามาได
หรอืไม หากพบวามีการรั่วซึมจะตองซอมแซมโดยเร็ว 

4. เกณฑความเค็มของน้ําขางตนนี้ใหนําไปใชกับทุกประตูระบายน้ํา ทุกแหง ทั้งขนาดใหญและ
ขนาดเล็ก ซึ่งอยูในแนวคันแบงน้ําจืดและน้ําเค็ม รวมทั้งประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ 

ฤดูฝน 
ชวงตนฤดูฝน : (ปลายเดือนกันยายน-ตุลาคม) เมื่อปริมาณฝนเริ่มตก จะทําการพรองน้ําใน

แมน้ําปากพนังและลําน้ําสาขา โดยรักษาระดับน้ําที่เหนือประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิที่ –0.300 
เมตร.(รทก). (หากต่ํากวานี้จะทําใหเกิดการพังทลายของลาดตลิ่ง) ซึ่งสามารถรับน้ําไดประมาณ 6.9 ลาน
ลูกบาศกเมตร โดยการปรับบานคู เพ่ือระบายน้ําไหลขามสันบาน โดยไมทําใหน้ําเค็มรุกล้ําไปทางดาน
เหนือของประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ สําหรับการบรรเทาน้ําทวมดานทายประตูระบายน้ําอุทก
วิภาชประสิทธิ เปนการควบคุมระดับน้ําที่เทศบาลปากพนัง โดยหากระดับน้ําทะเลขึ้นถึงระดับ +0.800 
เมตร (รทก.)  จะเปดบานประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ (บานคูกอน) เพ่ือใหน้ําทะเลจากอาวปาก
พนังไหลขามประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิเขามายังแมน้ําปากพนัง เพ่ือลดระดับน้ําทวมทายน้ําลง 
หากน้ํายังขึ้นตอเนื่องจะเปดบานเด่ียวเสริม พรอมเปดบานประตูระบายน้ําฉุกเฉิน เพ่ือระบายน้ําทะเล
กลับออกมาไปทางคลองฉุกเฉินดวย เมื่อระดับน้ําที่เทศบาลปากพนังลดลงไปถึงระดับน้ําทะเลต่ําสุด 
(ตามการคํานวณของกรมอุทกศาสตร) ก็จะปดบานประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ และประตูระบาย
น้ําฉุกเฉิน เพ่ือใหมีพ้ืนที่ไวรองรับน้ําปริมาณน้ําฝนตอไป 

ชวงกลางฤดูฝน : (เดือนพฤศจิกายน) เมื่อระดับน้ําเหนือประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ 
สูงขึ้นเกิน +0.300 เมตร (รทก.) จะระบายน้ําโดยยกบานประตูใหพนน้ําทุกบาน รวมท้ังพิจารณาเปด 
ประตูระบายน้ําฉุกเฉิน เพ่ือใหสามารถระบายน้ําไดในอัตราสูงสุด ทั้งนี้ในชวงที่น้ําทะเลขึ้นสูงกวาระดับน้ํา
เหนือประตูระบายน้ําทั้งสอง ก็จะปดบาน เพ่ือไมใหน้ําทะเลไหลยอนเขามาหนุนทําใหน้ําทวมมากขึ้น  

ชวงปลายฤดูฝน : (เดือนธันวาคม) เมื่อระดับน้ําเหนือประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ ลดลง
ใกลสูระดับ +0.300 เมตร. (รทก.) ซึ่งเปนระดับเก็บกักสูงสุด จะทําการปดบานเด่ียวและระบายน้ําสวนที่
เกินโดยการปรับบานคูเทานั้น  และจะเริ่มปดบานทุกบานเมือระดับน้ําเทากับ +0.30 เมตร. (รทก.) เพ่ือ
เก็บกักน้ําไวใชในฤดูแลง 
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การบริหารจัดการน้ําลุมน้ําปากพนัง แบบมีสวนรวม (ระบบนิเวศ 3 น้ํา) 
1. ฤดูฝน (เงื่อนไข การเปด-ปดประตูระบายน้ํา) 

            1.1 การเปดประตูระบายน้ํา เมื่อมีองคประกอบพรอม 4 ประการ คือ 
1.) สิ้นสุดฤดูการทํานาปรังของปนั้น โดยเฉพาะพื้นที่ที่กําหนดใหเปนระบบนิเวศ 3 น้ํา 

คือตั้งแตบริเวณบานปากแพรก ไปถึงปากอาวปากพนัง เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบในการใชน้ําจืด 
2.) การประปาสวนภูมิภาคอําเภอปากพนัง สามารถสํารองน้ําเพ่ือการการผลิต

น้ําประปาไดไมนอยกวา 2 เดือน (โดยไมใชแหลงน้ําจากแมน้ําปากพนัง) 
3.) ในการเปดประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ เพ่ือสรางระบบนิเวศ 3 น้ํา จะ

ดําเนินการได เมื่อคาความเค็มของบริเวณดานเหนือและทายประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ ไมเกิน 3 
ppt เพ่ือใหสามารถควบคุมคาความเค็มที่ผิวน้ําบริเวณบานปากแพรก ไมเกิน 3 ppt  

4.) จําเปนตองปดประตูระบายน้ําในลําน้ําสาขายอย เพ่ือไมใหน้ําเค็มรุกล้ําเขาไปได 
            1.2 การปดประตูระบายน้ํา  

1.) เมื่อความเค็มที่ผิวน้ําบริเวณบานปากแพรก เกิน 3 ppt 
2.) ปดประตูระบายน้ํา กอนสิ้นฤดูสิ้นฤดูฝน เพ่ือกักเก็บน้ําจืดไวใชในฤดูแลง สําหรับ

การเกษตร และประปา ซึ่งอยูประมาณ ปลายเดือนพฤศจิกายน ของทุกป 
            1.3 รายละเอียดการดําเนินงานในแตละประตูระบายน้ํา 

1.) ประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ เมื่อตรวจพบวา คาความเค็มของบริเวณดาน
เหนือและทายประตู ไมเกิน 3 ppt จะเร่ิมดําเนินการเปดบานระบายโดยการลดบานคูกอน ในขณะที่ระดับ
น้ําเหนือและทายประตูระบายน้ํามีระดับน้ําเสมอกันหรือใกลเคียงกัน เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบในการ
ผสมผสานน้ําจากสองดาน จากนั้น จึงคอยๆ เปดบานระบายขึ้นพนน้ําทุกชองบาน แตหากมีการตรวจ
พบความเค็มที่บานแพรกเกิน 3 ppt จะปดบานระบายน้ําและเมื่อมีฝนตกมีน้ําจืดมาผสม จึงจะเปดบาน
ประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ 

2.) เมื่อเปดบานระบายน้ําประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิพนน้ําแลว ใหปดบาน
ระบายน้ําประตูระบายน้ําฉุกเฉิน ประตูระบายน้ําทาพญา ประตูระบายน้ําแพรกเมือง ประตูระบายน้ําเสือ
หึง (ประตูระบายน้ําสาขาฝงอาไทย) เพ่ือใหมีการไหลระบายน้ําออกทางปากอาวปากพนังอยางเต็มที่ 
อยางไรก็ตามเมื่อระดับน้ําในแมน้ําปากพนังสูงถึง หรือเกือบถึงระดับ + 0.300 เมตร (รทก.) ใหเปดบาน
ระบายน้ําประตูระบายน้ําสาขาฝงอาวไทย เพ่ือเพิ่มชองทางระบายน้ําทวมออกสูทะเล เพ่ิมจาการระบาย
น้ําผานประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ นอกจากนี้ยังจําเปนตองระบายน้ําออกจากคลองผานประตู
ระบายน้ําเหลานี้บาง เพ่ือปองกันตะกอนทรายปดปากคลอง หากระดับน้ําในแมน้ําปากพนังลดลงสูระดับ
ปกติ จึงจะปดบานระบายน้ําประตูระบายน้ําตางๆ ดังกลาว 

3.) ประตูระบายน้ําสาขาตางๆ (ประตูระบายน้ําบางไทร) ประตูระบายน้ําเชียรใหญ 
ประตูระบายน้ําคลองฆอง) ตองปดเพื่อเก็บกักน้ําจืดไวใชในการเพาะปลูกใหเต็มที่ในคลองสาขาตางๆ 
และจะเปดระบายน้ําน้ําลงมายังแมน้ําปากพนังหากมีน้ําทวมหนาประตูระบายน้ําสาขา สําหรับประตู
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ระบายน้ําคลองฆองนั้น ในตนฤดูฝนคอยๆ เปดบาน เพ่ือระบายน้ําเปรี้ยวจากพรุลงมายังแมน้ําปากพนัง
ทีละนอย และยอมใหระดับน้ําหนาประตูระบายน้ําคลองฆองสูงกวาระดับเก็บกักชวงเวลาหนึ่ง เพ่ือไมใหมี
ผลกระทบตอสัตวน้ําในแมน้ําปากพนัง 

4.) ปดปากคลองสาขาฝงอาวไทย เพ่ือปองกันน้ําเค็มและน้ํากรอยในแมน้ําปากพนัง
บริเวณหนาประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ ถึงบานปากแพรก ไหลเขาไปในคลองสาขาฝงอาวไทย 
(ปจจุบันยัง มีลักษณะเปนทอระบายน้ําที่กอสรางมานาน จําเปนตองปรับเปลี่ยนเปนประตูระบายน้ํา 
กรณีเรงดวน ใหดําเนินการโดยใชทํานบชั่วคราว) 

2. ฤดูแลง (เงื่อนไข การเปด-ปด ประตูระบายน้ํา) 
2.1.) ประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ คาดวาจะเริ่มปดประมาณ พฤศจิกายน โดยกําหนด

ปดบานระบายน้ําเมื่อระดับน้ําอยูที่ประมาณ  +0.30 เมตร (รทก.) และมีสภาพน้ําเปนน้ําจืด ทั้งนี้ขึ้นกับ
ปริมาณฝนตกและความเค็มที่หนาประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ 

2.2.) ประตูระบายน้ําฉุกเฉิน ประตูระบายน้ําทาพญา ประตูระบายน้ําเสือหึง ประตูระบายน้ํา
แพรกเมือง (ประตูระบายน้ําสาขาฝงอาวไทย) ปดบานระบายน้ํา เพ่ือเก็บกัดน้ําจืดไวใช ยกเวนประตู
ระบายน้ําหนาโกฏิ ซึ่งจะเปดและปด ตามความเหมาะสมในการจัดการเรื่องน้ํากรอยและน้ําเนาเสียของ
คลองหัวไทร เพ่ือประโยชนใหเปนน้ํากรอยสําหรับปาจาก และการเลี้ยงกุงในเขตน้ําเค็มบริเวณคลองหัว
ไทร (น้ํากรอยมีคาความเค็มของน้ําประมาณ 20-25 ppt) 

2.3.) ประตูระบายน้ําบางไทร ประตูระบายน้ําเชียรใหญ ประตูระบายน้ําคลองฆอง เปดรับน้ํา
ตนทุนจากแมน้ําปากพนัง กรณีระดับน้ําในแมน้ําปากพนังสูงกวา และทําการเก็บกักน้ําไว เพ่ือใชในการ
เพาะปลูกใหเต็มที่ในคลองสาขาตางๆ 

สําหรับการดําเนินการ สามารถจัดสรรน้ําใหตามความตองการไดทั้งดานปริมาณและคุณภาพ 
เพ่ือกิจกรรมตางๆ เกิดผลประโยชนกับประชาชนสวนใหญไดในระดับหนึ่งแลว ในสวนผูที่ไดรับผลกระทบ
และผูมีสวนไดสวนเสีย ก็ไมไดละเลยที่จะรับฟงและใหการชวยเหลือ กรณีการฟนฟูระบบนิเวศแหลงน้ํา 
ไดมีการศึกษาพัฒนาเพ่ือหาวิธีที่เหมาะสมในการจัดการ เพราะนิเวศแหลงน้ําเปนนิเวศหลัก ที่มีอิทธิพล
ตอความสมดุลของระบบนิเวศลุมน้ําปากพนังโดยรวม 

จากการดําเนินงาน ตามพระราชดําริ คือ ใหสวนราชการที่เกี่ยวของ รับสนองพระราชดําริในการ
พัฒนาลุมน้ําปากพนัง โดยการบูรณาการพัฒนาและแกไขปญหาในพื้นที่ในดานตางๆ แบบเบ็ดเสร็จครบ
วงจร มีการแตงตั้งกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ และกองอํานวยการโครงการฯ 
4.2 แนวคิดการพัฒนาอาชีพในพ้ืนที่ลุมนํ้าปากพนัง 

• กําหนดเขตสงเสริมและพัฒนาอาชีพดานการเกษตร  
• ทํางานในเชิงบูรณาการและครบวงจร ทั้งการผลิตและการตลาด 
• ดําเนินการในลักษณะนํารองกอน ใหทราบปญหาเพ่ือหาทางแกไขปญหานั้นๆ 
• เกษตรกรมีสวนรวมทุกขั้นตอน รวมคิด รวมทํา 
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• ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การดําเนินงานพัฒนาอาชีพโดยหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมกันสงเสริม

สนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ตั้งแตป พ.ศ. 2537 เมื่อโครงสรางพ้ืนฐานของโครงการแลวเสร็จ ประกอบกับ
การดําเนินงานตามแผนแมบทสิ้นสุด ป พ.ศ. 2551 จึงไดจัดทําแผนแมบทขึ้นใหม โดยใหกรมพัฒนาที่ดิน
สํารวจศักยภาพของพื้นที่และการใชประโยชนที่ดิน เพ่ือกําหนดมาตรการสงเสริมการพัฒนา โดยมี  
คณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ รอง
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธาน มีอํานาจหนาที่ ดําเนินโครงการและจัดทําแผนพัฒนา
อาชีพ กํากับ ประสาน และติดตามดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่วางไว  
4.3 เขตพัฒนาอาชีพดานการเกษตร 
 เขตพัฒนาอาชีพดานการเกษตร หมายถึง ขอบเขตของพื้นที่ซึ่งไดจัดแบงไว เพ่ือใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาและสงเสริมอาชีพดานการเกษตรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมา 
จากพระราชดําริ เนนดานการเกษตร ไดแก ขาว ปาลมน้ํามัน ไมผล ยางพารา สัตวน้ําชายฝง และปาไม 

เขตพัฒนาอาชีพดานการเกษตร จัดแบงพ้ืนที่ ตามศักยภาพการใชประโยชนที่ดิน โดยใชเสนทาง
คมนาคมแบงออกเปนเขตตางๆ ได 6 เขต ดังนี้      

1. เขตปลูกขาวเพื่อการคา 
ลักษณะดินเปนดินนา เนื้อดินเปนดินเหนียว ความอุดมสมบูรณปานกลางถึงสูง  
2. เขตปลูกขาวเพื่อบริโภค                                                             

         ลักษณะดินเปนดินนา แตเปนดินกรด สวนใหญพบในที่ลุมเนื้อดิน เปนดินเหนียวถึงรวนปนทราย 
ความอุดมสมบูรณต่ําตองปรับปรุงดวยวัสดุปูนทางการเกษตร 

3. เขตปลูกปาลมน้ํามัน                                                                     
         ลักษณะดินเปนดินเปรี้ยวจัด รอบขอบพื้นที่ปาพรุ เนื้อดินเปนดินเหนียว ความอุดมสมบูรณต่ํา 
ไมเหมาะที่จะทํานา ตองปรับปรุงดินเปรี้ยวเพื่อขยายเปนพ้ืนที่ปลูกปาลม  

4. เขตปลูกไมผล-ยางพารา                                                                 
         ลักษณะดินเปนดินกรด เนื้อดินเปนดินเหนียวถึงดินรวน ความอุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลาง 
ตองปรับปรุงดวยวัสดุปูนทางการเกษตร เชน โดโลไมท พบวา 60 เปอรเซ็นต ของเขตปลูกไมผล-
ยางพารา เปนไมยืนตนที่ปลูกในพื้นที่อยูแลว แผนการพัฒนาคือการเพิ่มผลผลิตใหไดมากขึ้น 

5. เขตเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง                                                            
         เปนพ้ืนที่เพาะเล้ียงสัตวน้ํา 67 เปอรเซ็นต ของเขตเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง และยังมีการ 
เกษตรอื่นๆ เชน นาขาว และไมผล ปนอยูดวย 

6. เขตปาไม                                                                               
         เขตทีป่าไม มีการทําการเกษตรอื่นๆ ไดแก นาขาว ยางพารา ไมผล ประมาณ 11 เปอรเซนต 
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รูปที่ 4-1  แผนที่แสดงเขตพัฒนาอาชีพดานการเกษตร 
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4.3.1. เขตปลูกขาวเพ่ือการคา  
เนื้อที่ 600,500 ไร เปนพ้ืนที่ปลูกขาว 365,229 ไร พ้ืนที่นาราง 39,306 ไร และมีการทําการ 

เกษตรอื่นๆ ในเขตปลูกขาวเพ่ือการคา 

 
รูปที่ 4-2  แผนที่แสดงเขตปลูกขาวเพ่ือการคา 
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 เขตปลูกขาวเพ่ือการคา มีงานพัฒนาเพ่ือการจัดการพื้นที่ดังนี ้
งานพัฒนาดานการพัฒนาท่ีดินและน้ํา งานพัฒนาดานอาชีพ 

1. จัดระบบโครงสรางการพัฒนาที่ดิน 1. สงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุขาวดี 
2. การฟนฟูพ้ืนที่นารางเพ่ือการปลูกขาว 2. ทดสอบการปลูกขาวทนน้ําทวม 
3. การฟนฟูพ้ืนที่ผานการเลี้ยงกุงกุลาดํา 3. โครงการศูนยขาวชุมชน 
4. ปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนที่ดินเค็ม 4. พัฒนาเกษตรอินทรีย 
5. โครงการเกษตรอินทรียในโรงเรียน 5. สงเสริมและพัฒนาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
6. ผลิตและปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดิน

และน้ํา 
6. สงเสริมการใชขาวพันธุดีและถายทอดเทคโน 

โลยีการผลิตขาว 
7. โครงการรณรงคไมเผาฟางและรณรงคใหมี

ไถกลบตอซัง 
7. สงเสริมการปรับปรุงผลผลิตขาวโดยการ

กระจายขาวพันธุดี 
8. กอสรางแหลงน้ําและระบบควบคุมน้ํา 8. ทดสอบการผลิตขาวคุณภาพพันธุสังขหยด

และพันธุขาวปทุมธานี 
9. สงเสริมการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมี 9. พัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

10. โครงการผลิตปุยอินทรีย-ชีวภาพ  
11. กอสรางระบบจัดรูปที่ดิน  

 

 

 

รูปที่ 4-3  แสดงบริเวณ + การจัดระบบโครงสรางการ       
พัฒนาที่ดิน 2,637 ไร 

รูปที่ 4-4  แผนที่ภาพออรโธสี แสดงบริเวณปรับรปูแปลงนา 
             ทั้ง 3 ลักษณะ 
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งานปรับรูปแบบแปลงนาลักษณะที่  1 , 2 , 3                                                             
พ้ืนที่ตําบลบานใหม ตําบลหูลอง ตําบลบางศาลา อําเภอปากพนัง เขตปลูกขาวเพ่ือการคา 

 

  

 
รูปที่ 4-5  การปรับรูปแปลงนา ลักษณะที่ 1 
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รูปที่ 4-6  การปรับรูปแปลงนา ลักษณะที่ 2 

 

  

  
รูปที่ 4-7  การปรับรูปแปลงนา ลักษณะที่ 3 
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รูปที่ 4-8  แสดงบริเวณ + การฟนฟูพื้นที่นารางเพื่อการปลูกขาว 40,885 ไร 

  

  
รูปที่ 4-9  การฟนฟูพื้นที่นารางเพ่ือปลูกขาว 
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รูปที่ 4-10  แสดงบริเวณ + การฟนฟูพื้นที่ที่ผานการเลี้ยงกุงกุลาดํา 988 ไร 

  
กอนดําเนินการ กําลังดําเนินการ หลังจากปรับปรุงแลว 

 

 
รูปที่ 4-11  การฟนฟูพื้นที่ที่ผานการเลี้ยงกุงกุลาดํา                                       
ที่ ม.6 ต.บางศาลา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 
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การพัฒนาพ้ืนที่นํารองในเขตปลูกขาวเพ่ือการคา 
หนวยงานในพ้ืนที่ไดรวมกันคัดเลือกพื้นที่นํารองในเขตปลูกขาวเพ่ือการคา ทั้งสิ้น 5 จุด ดําเนิน 

การ โดยจะเปนพ้ืนที่ที่ทุกหนวยงาน ทุกองคกรที่เกี่ยวของ ไดเขารวมบูรณาการ และกําหนดเปน
แผนพัฒนาระยะ 3 ป (ป พ.ศ. 2551-พ.ศ.2553) รองรับอยางครบวงจร ไดแก 

 
รูปที่ 4-12   แผนที่แสดงพื้นที่นํารอง 5 พื้นที่ ในเขตปลูกขาวเพ่ือการคา 

1. แผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ตนแบบการวางโครงสรางการจัดการดินและน้ํา ที่เหมาะสม 
2. แผนพัฒนาการผลิต การพัฒนาเพ่ิมผลผลิตโดยใชตนทุนนอยที่สุด และไมทําลายสิ่งแวดลอม 
3. แผนการเพิ่มมูลคาผลผลิตและการพัฒนาการตลาด การจัดการผลผลิต การแปรรูปผลผลิต 

การวางแผนการตลาด 
4. แผนการพัฒนาอาชีพเสริมรายได การเลี้ยงปลาในนาขาว การทําปศุสัตว การปลูกผักปลอดสารพิษ 



 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน                                 ลุมนํ้าปากพนัง 4-15 

5. แผนบริหารโครงการและการติดตามประเมินผล 
4.3.2. เขตปลูกขาวเพ่ือบริโภค  
        เนื้อที่ 195,000 ไร เปนพ้ืนที่นาขาว 64,556 ไร และนาราง 5,402 ไร และมีการทําการเกษตร
อ่ืนๆ ในเขตปลูกขาวเพ่ือบริโภค  พ้ืนที่นี้ทํานาไดปละ 1 ครั้ง เปนการทํานาโดยการอาศัยน้ําฝน  

  
รูปที่ 4-13  แผนที่แสดงเขตปลูกขาวเพ่ือบริโภค 
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คอนขางต่ํา ทําใหผลผลิตเฉล่ียตอไรจากการปลูกขาวไมสูงมากนัก พันธุขาวที่ปลูกสวนใหญเปนขาวพันธุ
พ้ืนเมือง การพัฒนาอาชีพเพ่ือมุงเนนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือนเปนหลัก และลดตนทุนการผลิต 
พรอมทั้งอนุรักษขาวพันธุพ้ืนเมือง 
 เขตปลูกขาวเพ่ือบริโภค มีงานพัฒนาเพ่ือการจัดการพื้นที่ดังนี้ 

งานพัฒนาดานการพัฒนาท่ีดินและน้ํา งานพัฒนาดานอาชีพ 
1. สงเสริมการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมี 1. สงเสริมการใชขาวพันธุดีและถายทอดเทคโน 

โลยีการผลิตขาว 
2. ผลิตและปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดิน

และน้ํา 
2. สงเสริมการปรับปรุงผลผลิตขาวโดยการ

กระจายขาวพันธุดี 
3. กอสรางแหลงน้ําและระบบควบคุมน้ํา 3. ทดสอบการปลูกขาวทนน้ําทวม 
4. โครงการรณรงคไมเผาฟางและไถกลบตอซัง 4. ทดสอบการผลิตขาวคุณภาพพันธุสังขหยด 

  5. สงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผัก 
  6. สงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไมผล 
  7. สงเสริมการทําไรนาสวนผสมและเกษตร

ผสมผสาน 

  
รูปที่ 4-14  การปลูกขาวในเขตปลูกขาวเพ่ือบริโภค 

4.3.3. เขตปลูกปาลมนํ้ามัน  
        เนื้อที่ 533,700 ไร มีการปลูกปาลมเพียง 168,408 ไร เปนพ้ืนที่ปาพรุและปาเสม็ด 188,631 ไร 
หรือ 35.34 เปอรเซ็นตของเขตปลูกปาลม และมีการทําการเกษตรอื่นๆ ในเขตปลูกปาลมน้ํามัน ดินสวน
ใหญมีสภาพเปนดินเปรี้ยวที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา ปาลมน้ํามันเปนพืชทางเลือกหนึ่ง เนื่องจากปาลม
น้ํามันเปนพืชที่มีความทนทานตอผลกระทบจากภัยธรรมชาติ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดอยางตอเนื่อง
ประมาณ 20 ป และมีศักยภาพในการใหผลผลิตเฉลี่ยตอไรสูง หากมีการจัดการพื้นที่ปลูกใหเหมาะสม 
ประกอบกับสถานการณในปจจุบันที่น้ํามันมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ ก็ยิ่งทําใหพืชพลังงานทดแทนอยางเชน
ปาลมน้ํามันไดรับความสนใจมากขึ้นตามไปดวย 
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รูปที่ 4-15  แผนที่แสดงเขตปลูกปาลมนํ้ามัน 
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 เขตปลูกปาลมน้ํามัน มีงานพัฒนาเพ่ือการจัดการพื้นที่ดังนี้ 
งานพัฒนาดานการพัฒนาท่ีดินและน้ํา งานพัฒนาดานอาชีพ 

1. การฟนฟูพ้ืนที่นารางเพ่ือปลูกปาลมน้ํามัน 1. ส ง เสริ มการปลูกปาลมน้ํ ามั นทดแทน
พลังงาน 

2. ปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัด 2. ทดสอบความเปนไปไดในการปลูกปาลม
น้ํามัน 

3. สงเสริมการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมี 3. สงเสริมสนับสนุนการปรับปรุงวิธีเขตกรรม
เพ่ือการปลูกขาว 

4. ผลิตและปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดิน
และน้ํา 

4. สงเสริมการปรับปรุงผลผลิตขาวโดยการ
กระจายขาวพันธุดี 

5. กอสรางแหลงน้ําและระบบควบคุมน้ํา 5. สงเสริมการใชขาวพันธุดีและถายทอดเทคโน 
โลยีการผลิตขาว 

6. กอสรางระบบจัดรูปที่ดิน 6. สงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผัก 
  7. สงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไมผล 
  8. สงเสริมการทําไรนาสวนผสมและเกษตร

ผสมผสาน 

 

รูปที่ 4-16  แสดงบริเวณ + การฟนฟูพื้นที่นาราง       
          เพื่อปลูกปาลมนํ้ามัน  2,095 ไร 

รูปที่ 4-17  แสดงบริเวณ + ปรับปรุงและพัฒนา        
        พื้นที่ดินเปรี้ยวจัด 84,534 ไร 
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การฟนฟูพ้ืนที่นารางเพ่ือปลูกปาลมนํ้ามัน 

 
รูปที่ 4-18  แปลงปลูกปาลมนํ้ามัน ม.6  ต.บางศาลา  

   อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช 
รูปที่ 4-19  แปลงปลูกปาลมนํ้ามัน ม.11 ต.ชางซาย  

     อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 

รูปที่ 4-20  แปลงปลูกปาลมในเขตปลูกปาลมนํ้ามัน 

การปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนที่ดินเปร้ียวจัด   

 
รูปที่ 4-21  การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด  
             โดยใสหินปูนบด 
 

รูปที่ 4-22  การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด  
       โดยไถกลบหลังจากหวานหินฝุน 
 

รูปที่ 4-23  การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด  
          หลังจากปรับปรุงบํารุงดินดวย
             หินปูนบดและปุยพืชสด  
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4.3.4. เขตปลูกไมผลและยางพารา 
        เนื้อที่ 147,503 ไร มีการปลูกไมผลและยางพารา ในพื้นที่อยูแลว ประมาณ 60 เปอรเซ็นตของ
เขตปลูกไมผลและยางพารา เกษตรกรปลูกไมผล และยางพาราเปนอาชีพหลัก และมีการทําการเกษตร  

  
รูปที่ 4-24  แผนที่แสดงเขตปลูกไมผลและยางพารา 
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อ่ืนๆ ในเขตปลูกไมผลและยางพารา แตเนื่องจากดินมีลักษณะมีความอุดมสมบูรณคอนขางต่ําถึงปานกลาง 
จึงจําเปนตองมีการปรับปรุงดินเพ่ือเพิ่มผลผลิต รวมทั้งควรมีการใหความรูเสริมในเรื่องการจัดการสวนไม
ผล และยางพาราที่ถูกตองเหมาะสมเพื่อกอใหเกิดผลผลิตที่เต็มประสิทธิภาพ และสรางรายไดที่ยั่งยืนตอไป 
 เขตปลูกไมผลและยางพารา มีงานพัฒนาเพ่ือการจัดการพื้นที่ดังนี้ 

งานพัฒนาดานการพัฒนาท่ีดินและน้ํา งานพัฒนาดานอาชีพ 
1. ปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยพืชสด 1. สนับสนุนสงเคราะหการทําสวนยาง 

  2. สงเสริมการใชขาวพันธุดีและถายทอดเทคโน 
โลยีการผลิตขาว 

  3. สงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผัก 
  4. สงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไมผล 
  5. สงเสริมการทําไรนาสวนผสมและเกษตร

ผสมผสาน 

  
รูปที่ 4-25  สวนยางพารา รูปที่ 4-26  สวนไมผล 

4.3.5. เขตเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  
เนื้อที่ 110,284 ไร เปนพ้ืนที่ที่มีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอยู 67 เปอรเซ็นต และยังมีการเกษตรอื่นๆ 

เชน นาขาว และ ไมผล ปนอยูดวย เปนพ้ืนที่อยูถัดทางคันกั้นน้ําเค็มจนถึงติดอาวไทย กรมประมงไดจัดทํา
โครงการตามแผนแมบทจัดระบบชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเพาะเล้ียงกุงทะเล พัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงกุง
ทะเลในเขตพื้นที่น้ําเค็มใหมีความยั่งยืน โดยมีหลักการจัดระบบ ดังนี้ 

1) แยกระบบน้ําดี และระบบน้ําทิ้งจากการเลี้ยงกุงทะเลออกจากกัน 
2) จัดหาน้ําทะเลที่มีคุณภาพน้ําที่เหมาะสม มีความสะอาด มีปริมาณที่เพียงพอ ในการเลี้ยงกุง

ทะเลใหแกเกษตรกร 
3) จัดใหมีบอพักน้ําเพ่ือปรับปรุงคุณภาพน้ําที่จะนําไปใชเพาะเลี้ยงกุงทะเล 
4) ตองมีการบําบัดน้ําที่ระบายทิ้งจากบอเลี้ยงกุงทะเลกอนที่จะระบายทิ้งลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ 
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5) ตองมีพ้ืนที่บอพักน้ําดี บอพักน้ําทิ้ง หรือบอเก็บเลนในอัตราที่เหมาะสม 
นอกจากนี้ ไดสนับสนุนการจัดระบบน้ําเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุงทะเล และทําการกอสรางโครงการ

ชลประทานน้ําเค็ม 

 
รูปที่ 4-27  แผนที่แสดงเขตเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในเขตเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง 
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รูปที่ 4-28  เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในเขตเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง 

4.3.6. เขตปาไม  
เนื้อที่ 313,032 ไร เปนพ้ืนที่ปาไมประมาณ 89 เปอรเซ็นต และมีการทําการเกษตรอื่นๆ ในเขต

พ้ืนที่ปาไมประมาณ 11 เปอรเซ็นต ไดแก นาขาว ยางพารา ไมผล สําหรับพ้ืนที่ที่เปนปาไม ประกอบดวย
พ้ืนที่ปาบก ปาพรุ และปาชายเลน ซึ่งเปนพ้ืนที่ที่ไมสามารถดําเนินการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดภาค
เกษตรได พ้ืนที่ปาไมจําเปนตองไดรับการอนุรักษ ฟนฟูปาไมใหมีสภาพสมบูรณเพ่ือเปนแหลงตนน้ํา แหลงที่
อยูอาศัยของสัตวประเภทตางๆ รวมทั้งแหลงวางไขของสัตวน้ําในพื้นที่ปาชายเลน  

  
รูปที่ 4-29  ปาพรุควนเคร็ง รูปที่ 4-30  ปาไม (ปาบก) 

 
รูปที่ 4-31  พื้นที่ปาชายเลนบริเวณแหลมตะลุมพุก 
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รูปที่ 4-32 แผนที่แสดงเขตปาไม 
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สวนที่ 5 
กิจกรรมการดาํเนินงานในพืน้ที่โครงการ 

5.1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
5.1.1 กรมพัฒนาท่ีดิน 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปพ.ศ.2550-2554 ไดกําหนด

กิจกรรมในการพัฒนาดานที่ดินและน้ํา และการพัฒนาอาชีพเพ่ือสงเสริมรายได ดังนี้ 
1)  การจัดระบบโครงสรางการพัฒนาที่ดิน 

 
รูปที่ 5-1  แผนที่แสดงบริเวณที่มกีารจัดระบบโครงสรางการพัฒนาท่ีดิน 

1.1) การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 
    กอสรางโดยใหระดับของคันดินอยูในระดับเดียวกัน วัตถุประสงคเพ่ือเก็บกักน้ําที่ไหลบามาไว 
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เปนชวงๆ มีลักษณะเหมือนคันนาบนคันนาสามารถปลูกพืชตางๆ ได วัตถุประสงคหลักของพื้นที่ใชทํานา 

 
รูปที่ 5-2  ภาพออรโธสีแสดงบริเวณการปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1, 2 และ 3 

  

 
รูปที่ 5-3  การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 



 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน                                 ลุมนํ้าปากพนัง 5-3 

การพัฒนาพ้ืนที่นารางดังกลาวเพ่ือใหเกษตรกรใชประโยชนที่ดินเกิดผลตอบแทนสูงสุด คุมคาการลงทุน
เปาหมายการดําเนินการ 5 ป (2550-2554) จํานวน 12,310 ไร โดยในป 2550 มีเปาหมาย 1,310 ไร 
ดําเนินการในพื้นที่นาราง เขตพัฒนาอาชีพดานการเกษตร เขตปลูกขาวเพ่ือการคาและเขตปลูกขาวเพ่ือ
บริโภค 

1.2) การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 2 
           กอสรางโดยใหระดับของคันดินอยูในระดับเดียวกันตลอดเชนเดียวกับแบบที่ 1 แตมีการขุดคู
น้ําเพ่ือเก็บกักน้ําและระบายน้ํา โดยการขุดดินทําเปนคูแลวเอาดินนั้นขึ้นมาทับถมเปนคันดิน วัตถุประสงค
เพ่ือเก็บกักน้ํา ระบายน้ําและสงน้ําในแปลงปลูกพืช บนคันดินยังสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจตางๆ ได
เชนเดียวกับแบบที่ 1 การใชประโยชนสวนใหญของพื้นที่ยังใชทํานา และพื้นที่สวนหนึ่งปลูกพืชเศรษฐกิจ 
รองน้ําสามารถเลี้ยงปลาได เปนทางเลือกใหเกษตรกรสามารถใชที่ดินลักษณะผสมผสาน ลดความเสี่ยง
จากการทํานาเพียงอยางเดียว 

เปาหมายดําเนินการ 5 ป (2550-2554) จํานวน 6,642 ไร โดยในป 2550 มีเปาหมาย 542 
ไร ดําเนินการในพื้นที่นาราง เขตพัฒนาอาชีพดานการเกษตร เขตปลูกขาวเพ่ือการคาและเขตปลูกขาว
เพ่ือบริโภค 

 
รูปที่ 5-4  การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 2 

1.3) การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 
           การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 มีลักษณะเหมือนคันดินที่สรางขึ้นโดยใหระดับของคันดินอยู
ในระดับเดียวกัน ทําโดยการขุดดินขึ้นใหเปนคูน้ําทั้งสองดานแลวนําดินนั้นมาถมเปนคันดิน วัตถุประสงค
เพ่ือเก็บกักน้ําและระบายน้ําในพ้ืนที่ราบและราบลุม บนคันดินสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน ไมผล/ไม
ยืนตน ขนาดของรองปลูกไมผล จะผันแปรไปตามลักษณะดิน การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 นี้ 
สามารถออกแบบตอเนื่องทําเปนแปลงใหญๆ ไดเพ่ือใหเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ทํานาท่ีมีศักยภาพต่ําไดรับ
ผลตอบแทนไมคุมคา ไดมีทางเลือกใชประโยชนที่ดินใหเกิดผลตอบแทนสูงสุด 
          เปาหมายดําเนินการ 5 ป (2550-2554) จํานวน 11,894 ไร โดยในป 2550 มีเปาหมาย 
1,994 ไร ดําเนินการในพื้นที่นาราง ของเขตพัฒนาอาชีพดานการเกษตร และเขตปลูกปาลมน้ํามัน 
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รูปที่ 5-5  การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 

2)  การฟนฟูพ้ืนที่นารางเพ่ือปลูกขาว (ไถ 2 ครั้ง) 
   จัดทําโครงการฟนฟูพ้ืนที่นารางเพ่ือปลูกขาว (ไถ 2 ครั้ง) เพ่ือใหเกษตรกรสามารถกลับมาใช
ประโยชนพ้ืนที่ทํานาไดเหมือนเดิม เกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สามารถชวยเหลือตนเองไดอยางยั่งยืน 
          เปาหมายดําเนินการ 5 ป (2550-2554) จํานวน 66,500 ไร โดยในป 2550 มีเปาหมาย 
3,000 ไร ดําเนินการในพื้นที่นารางเขตพัฒนาอาชีพดานการเกษตร เขตปลูกขาวเพ่ือการคา และเขต
ปลูกขาวเพ่ือบริโภค   

3) การปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนที่ดินเปรี้ยว ดินกรดเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ 
3.1) การพัฒนาพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกขาว 

          ดินเปรี้ยว เปนดินที่มีศักยภาพในการผลิตต่ํา มีผลตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิต
ของพืช การจัดการปรับปรุงแกไขปญหาดินเปรี้ยวในพื้นที่ดังกลาวเพื่อเพิ่มผลผลิตตอไรและใหมีการใช
ที่ดินอยางยั่งยืน 
         เปาหมายดําเนินการ 5 ป (2550-2554) จํานวน 28,520 ไร โดยในป 2550 มีเปาหมาย 
2,520 ไร ดําเนินการในพื้นที่นารางและนาขาว เขตปลูกปาลมน้ํามัน ซึ่งมีปญหาดินเปรี้ยว 

3.2) การพัฒนาดินกรดพื้นที่ปลูกไมผล ยางพารา และปาลมน้ํามัน 
         ดินกรดเปนดินที่มีศักยภาพในการผลิตต่ํา มีผลตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของ
พืช การจัดการปรับปรุงแกไขปญหาดินกรดในพื้นที่ดังกลาวมีความจําเปนอยางยิ่ง เพ่ือเพิ่มผลผลิตตอไร
และการใชที่ดินอยางยั่งยืน ซึ่งกรมพัฒนาท่ีดินมีมาตรการในการปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใสโดโลไมท 
เพ่ือลดสภาพความเปนกรดของดิน ไดดําเนินการในพื้นที่ เขตปลูกไมผล/ยางพารา  และ เขตปลูกปาลม
น้ํามัน  โดยมีเปาหมายรวม 5 ป (2550-2554) จํานวนเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 51,000 ไร 
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รูปที่ 5-6  แผนที่แสดงบริเวณที่มกีารฟนฟูพื้นที่นารางเพ่ือการปลูกขาว 

  
รูปที่ 5-7  การฟนฟูพื้นที่นารางเพ่ือปลูกขาว 

 
 
 



 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน                                 ลุมนํ้าปากพนัง 5-6 

  

 
รูปที่ 5-8  การปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว ดินกรดเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ 

 

ชนิดพืช เปาหมาย 5 ป (2550-2554) เปาหมายป 2550 
ไมผล 23,000 ไร 3,000 ไร 
ยางพารา 15,000 ไร 2,000 ไร 
ปาลมนํ้ามัน 13,000 ไร 2,000 ไร 

รวม 51,000 ไร 7,000 ไร 
 

ไมผลและยางพารา ดําเนินการในเขตพัฒนาอาชีพดานการเกษตร เขตปลูกไมผลและ
ยางพารา สวนปาลมน้ํามันดําเนินการในเขตพัฒนาอาชีพดานการเกษตร เขตปลูกปาลมน้ํามัน 

4) สงเสริมการใชปุยอินทรียทดแทนสารเคมี/เกษตรอินทรีย 
         การสงเสริมการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมี/เกษตรอินทรีย ดําเนินการโดยการจัดตั้งกลุม
เกษตร (1:50) (การถายทอดเทคโนโลยี) ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกหมูบานในลุมน้ําปากพนัง ทั้งหมด 419 
กลุมๆ ละ 50 ราย จํานวน 20,950 ราย ซึ่งเกษตรกรทั้งหมดจะไดรับองคความรูดานการใชสารอินทรีย
แทนสารเคมี เชน ไดความรูจากการสาธิต การใชปุยพืชสด ปุยอินทรียน้ํา การทําปุยหมัก การสงเสริมให 
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รูปที่ 5-9  การพัฒนาดินกรดพื้นที่ปลูกไมผล ยางพารา และปาลมนํ้ามัน 

เกษตรกรกลุมตางๆ ดังกลาวใหมีการใชปุยพืชสด 67,500 ไร สงเสริมการทําและการใชปุยหมัก 20,950 
ราย สงเสริมการทําและการใชปุยอินทรียน้ํา 418,500 ไร การรณรงคไมเผาฟางและไถกลบตอซัง 20 
แหง สงเสริมเกษตรอินทรียในโรงเรียน 20 โรง ซึ่งการดําเนินการกิจกรรมตางๆ จะเกี่ยวของสัมพันธ
และเชื่อมโยงเกื้อกูลกัน เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการใชที่ดินของเกษตรกร สงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี
การใชสารอินทรียทดแทนสารเคมี พ้ืนที่การเกษตรไดรับการจัดการฟนฟูทรัพยากรดินตามสภาพปญหา
และความตองการของเกษตรกร ครอบคลุมพ้ืนที่ไมนอยกวา 418,500 ไร เกษตรกรไมนอยกวา 20,950 
ครัวเรือน โดยดําเนินการทุกเขตพัฒนาอาชีพการเกษตร ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของลุมน้ําปากพนัง 
        เปาหมายดําเนนิการในป 2550 จัดตั้งกลุมเกษตรกร (1:50) จํานวน 78 กลุม เกษตรกร3,900 ราย 
พ้ืนที่ไดรับการสงเสริมการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมี/เกษตรอินทรีย ไมนอยกวา 78,000 ไร 
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รูปที่ 5-10  แผนที่แสดงบริเวณทีม่ีการจัดตั้งกลุมเกษตรอินทรีย 

  

  
รูปที่ 5-11  สงเสริมและสาธิตการทําปุยอินทรีย 
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5) โรงงานผลิตปุยอินทรีย 
    การจัดตั้งโรงงานผลิตปุยอินทรียเพ่ือใหเกษตรกรมีทางเลือกในการใชปุยอินทรียชีวภาพ
ทดแทนปุยเคมี เพ่ือสนับสนุนวาระแหงชาติเกษตรอินทรีย 
    เปาหมายดําเนินการ 5 ป (2550-2554) อําเภอละ 1 โรงปุย จํานวน 12 โรง โดยในป 2550 
มีเปาหมาย 4 โรง 
    โดยดําเนินการตามเขตพัฒนาอาชีพตางๆ ที่กลุมเกษตรกรมีความเขมแข็งและมีความพรอม 

 

  

รูปที่ 5-12  โรงงานผลิตปุยอินทรีย – ชีวภาพ ชุมชน 

6) การปลูกหญาแฝก 
           ดําเนินการปลูกในพื้นที่รอบคันคลองสงน้ําตางๆ เพ่ือแกปญหาการชะลางพังทลายของดิน 
และการอนุรักษดินและน้ํา ทําแปลงขยายพันธุแฝก ผลิตและปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา 
    เปาหมายดําเนินการ 5 ป (2550-2554) จํานวน 2,625,000 กลา โดยในป 2550 มี
เปาหมาย 525,000 กลา 
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รูปที่ 5-13  แผนที่แสดงบริเวณทีม่ีการทําระบบอนุรักษดินและนํ้า โดยการปลูกหญาแฝก 

  

  
รูปที่ 5-14  การผลิตและปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า 
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 7) การพัฒนาทรัพยากรน้ํา 
   การเกษตรกรรมสวนใหญตองพึ่งพาธรรมชาติและมีความเส่ียงจากความแปรปรวนของดินฟา
อากาศ ดังนั้น การพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก โดยการกอสรางแหลงน้ําในรูปแบบตางๆ เชน ฝาย อาง
เก็บน้ํา บอน้ํา สระน้ํา ระบบสงน้ําในไรนา และปรับปรุงแหลงน้ําธรรมชาติเพ่ือเปนแหลงผลิตของชุมชน
รวมทั้งในพื้นที่สวนบุคคล เปนตน โดยการกอสรางแหลงน้ําในไรนาในพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรจะ
ชวยแกไขปญหาและบรรเทาความเดือดรอนของเกษตรกร ใหมีน้ําเพ่ือประกอบอาชีพทําการเกษตรได 
   เปาหมายดําเนินการ 5 ป (2550-2554) จํานวน 1,404 แหง โดยในป 2550 มีเปาหมาย 327 
แหง โดยเปนการพัฒนาแหลงน้ําในไรนา 320 บอ การพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก 5 แหง ระบบสงน้ํา 1 
แหง และระบบควบคุมน้ํา 1 แหง ดําเนินการทุกเขตพัฒนาอาชีพการเกษตร ตามความตองการของ
เกษตรกร และสภาพปญหาของแตละพ้ืนที่ 

 
รูปที่ 5-15  แผนที่แสดงบริเวณทีม่ีการจัดทําแหลงนํ้า 
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รูปที่ 5-16  การกอสรางแหลงนํ้าและการพัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็ก 
  8) การติดตามการใชประโยชนที่ดิน 

    จากการที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาท่ีดิน ไดดําเนินการตามภารกิจในการ



 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน                                 ลุมนํ้าปากพนัง 5-13 

ถายทอดความรูและใหบริการดานการพัฒนาที่ดิน ฟนฟูปรับปรุงดินและการอนุรักษดินและน้ํา ในพื้นที่ลุม
น้ําปากพนัง ในระยะที่ผานมา (ป 2539-2549) และไดกําหนดแผนดําเนินการ 5 ป (2550-2554) เพ่ือ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง การติดตามการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกร ทําใหทราบถึงการดําเนินงาน
ตางๆ ของกรมพัฒนาที่ดินวาประสบความสําเร็จในการดําเนินงานประการใด เกษตรกรมีการดูแลรักษา
และใชประโยชนที่ดินเต็มศักยภาพหรือไม เพ่ือสงเสริมแนะนําใหเกษตรกรใชประโยชนและขยายผลการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง เปาหมายการดําเนินงาน 5 ป (2550-2554) จํานวน 418,500 ไร โดยในป 
2550 มีเปาหมาย 78,000 ไร ทุกเขตพัฒนาอาชีพการเกษตร 

รูปที่ 5-17  แผนที่แสดงกิจกรรมที่ดําเนินงาน ป พ.ศ. 2539-2551 

5.1.2 กรมชลประทาน 
1) แผนงานดานกอสรางระบบชลประทาน  

           ดําเนินงานโดยกรมชลประธาน รับผิดชอบกอสรางระบบชลประทานและโครงสรางพ้ืนฐานเพื่อ
แกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา ปญหาน้ําเค็มรุกเขาพ้ืนที่เพาะปลูก ปญหาน้ําประปา และบรรเทา อุทกภัย
ซึ่งเปนงานที่ตองดําเนินการเปนลําดับแรก ของการดําเนินงานโครงการฯ โดยกรมชลประทานไดแบงงาน
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ที่ดําเนินการเปน 4 กิจกรรม  
1.1)  กิจกรรมงานกอสรางประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ 

  สรางที่บานบางป ตําบลหูลอง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีชอง 
ระบายน้ํารวม 10 ชอง ขนาดกวางชองละ 20 เมตร ติดตั้งบานประตูเพ่ือปด - เปด บังคับน้ํา สามารถ
ระบายน้ําได 1,430 ลูกบาศกเมตรตอวินาที เริ่มใชงาน เดือนตุลาคม 2542  

1.2)  กิจกรรมกอสรางระบบระบายน้ําสายหลักและอาคารประกอบ 
 โดยกอสรางคลองระบายน้ําเพ่ิมเติมจํานวน 3 สาย และขุดลอกขยาย คลองเดิม 2 

สาย พรอมกอสรางประตูระบายน้ํา 5 แหงประกอบดวย  
- ขุดคลองระบายน้ําฉุกเฉิน เปนคลองที่กอสรางใหม ยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ขนาด

กนคลองกวาง 56 เมตร ลึก 3.50 เมตร พรอมกอสรางประตูระบายน้ํา ขนาดกวาง 12 เมตร สูง 5.25 
เมตร 4 ชอง สามารถระบายน้ําได 210 ลูกบาศกเมตร ตอวินาที 

- ขุดลอกขยายคลองบางโด - ทาพญา คลองบานเพิง และคลองบางไทรปก ขุดลอก
คลองระบายน้ําที่มีอยูเดิม 4 สาย ความยาวรวมประมาณ 33 กิโลเมตร ขนาดกนคลองกวาง 20 เมตร 
ลึก 3 เมตร พรอมกอสรางประตูระบายน้ําขนาดบานระบายน้ํากวาง 6 เมตร สูง 4.5 เมตร 3 ชอง 
สามารถระบายน้ําได 130 ลูกบาศกเมตรตอวินาที 

- ขุดคลองหนาโกฏิ ขุดคลองระบายน้ําสายใหม ยาวประมาณ 7.5 กิโลเมตร ขนาดกนคลอง
กวาง 100 เมตร ลึก 3.50 เมตร พรอมกอสรางประตูระบายน้ําคลองปากพนัง (เสือหึง) ขนาดบานระบาย
กวาง 12 เมตร สูง 7.25 เมตร 3 ชอง สามารถระบายน้ําได 350 ลูกบาศกเมตรตอวินาที 

- ขุดคลองชะอวด - แพรกเมือง ขุดคลองระบายน้ําสายใหม ยาวประมาณ 26 กิโลเมตร 
ขนาดกนคลองกวาง 150 เมตร ลึก 5 เมตร พรอมกอสรางประตูระบายน้ําขนาด บานระบายกวาง 
12.50 เมตร สูง 7 เมตร 5 ชอง สามารถระบายน้ําได 540 ลูกบาศกเมตรตอวินาที และสรางคันกัน
ทรายบริเวณปากคลอง ยาว 300 เมตร 

- คลองระบายน้ําหัวไทร เปนการขุดขยายคลองธรรมชาติเดิมให กวางขึ้น โดยมีขนาด
กนคลองกวางเฉลี่ย 4 เมตร ความยาวรวมตลอดสายประมาณ 48.6 กิโลเมตร 

1.3) กิจกรรมงานกอสรางคันแบงเขตน้ําจืดและน้ําเค็ม 
ระยะทาง 91.5 กิโลเมตร เพ่ือแบงเขตการประกอบอาชีพใหชัดเจน ลดปญหาการ 

ขัดแยงในการใชทรัพยากรธรรมชาติ ลดปญหาการขัดแยงในการใชทรัพยากรธรรมชาติ และการควบคุม
มลภาวะ มิใหเกิดการเนาเสีย โดยใชแนวถนนเดิมของ รพช. กรมทางหลวง กรมโยธาธิการและผังเมือง  

1.4) กิจกรรมงานกอสรางระบบชลประทาน 
กอสรางและปรับปรุงระบบชลประทาน 3 โครงการ เพ่ือสงน้ําใหแกพ้ืนที่ประมาณ 

521,500 ไร โดยกอสรางระบบชลประทานฝายไมเสียบ และอางเก็บน้ําหวยน้ําใส 
2) การบริหารจัดการน้ําตามภารกิจของกรมชลประทาน 

           ประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ เปนอาคารบังคับน้ําหลักที่ปดกั้นแมน้ําปากพนัง และ
เนื่องจากมีอิทธิพลการขึ้นลงของน้ําทะเล ทําใหพฤติกรรมการไหลของน้ําคอนขางซับซอน ประกอบกับ 
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โครงสรางดานชลประทานที่ใชบริหารจัดการน้ําแมน้ําปากพนัง เชน ประตูระบายน้ําตางๆ มีหนาที่
แตกตางกันไปแตละแหง การจัดการประตูระบายน้ําแตละแหงมีความยุงยากที่จะดําเนินการใหได
ประโยชนสูงสุดในแตละดาน การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ์โดย
ใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร ไดคัดเลือกทางเลือกของการแกไขปญหาที่มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ
โดยวิธีการบริหารจัดการน้ํา และกําหนดเกณฑการควบคุม เชน ความเค็ม คุณภาพน้ํา สภาพน้ํา การกัด
เซาะ การตกตะกอน การใชที่ดิน และการจัดสรรน้ํา เปนตน 
    สําหรับการควบคุมดําเนินการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดจําเปนตองใชเครื่องมือและเทคโนโลยี
เขาชวย ระบบโทรมาตรเปนเครื่องมือที่ใชบริหารจัดการน้ํา ซึ่งไดกอสรางและติดตั้งระบบ พรอมกับการ
กอสรางโครงการ สามารถตรวจวัด สงขอมูลไดรวดเร็วเปนปจจุบัน มายังหองควบคุมกลางเพื่อการ
ประมวลผลดวยเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส ชวยในการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังได
พัฒนาระบบสารเทศดานทรัพยากรน้ํา ชวยสนับสนุนการดําเนินงานและตัดสินใจดวย 

2.1) การบริหารจัดการน้ําในฤดูแลง 
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและไมกอใหเกิดความเสียหายตอสภาพแวดลอม ได

กําหนดเกณฑควบคุมระดับน้ําเก็บกักสูงสุดใหอยูที่ระดับ +0.300 เมตร (รทก.) และพยายามรักษาระดับ
น้ําที่ต่ําสุดในแตละเดือน ไมใหเกินคาที่กําหนดไว หากเกิดปญหาการขาดแคลน จะพิจารณาจัดสรรน้ํา
ตามลําดับความสําคัญ นอกจากนี้การควบคุมน้ํามีเกณฑควบคุม ดังนี้ 

-  คาความเปนกรดเปนตาง อยูในชวง 6.5-8.5 
-  คาปริมาณออกซิเจนละลายในน้ําตองไมต่ํากวา 3.0 มก./ลิตร (ตามปกติไมต่ํากวา 

6.0 มก./ลิตร) 
-  คาความเค็ม ทางดานเหนือ ประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ ความเค็มที่ระดับ

ความลึก 3.000 เมตรจากผิวน้ําตองไมเกิน 2 ppt (ตามปกติควรอยูที่ 0.5 ppt) ทางดานทาย ประตู
ระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ อยูในชวง 20-26 ppt 

2.2) การบริหารจัดการน้ําในฤดูฝน 
ชวงตนฤดูฝนความตองการใชน้ํามีนอย จึงตองดําเนินการพรองน้ําเพ่ือรองรับปริมาณ

น้ําหลากที่จะเกิดขึ้น หากมีน้ําเปรี้ยวจากพรุควนเคร็งแพรออกมาจะเรงระบายน้ําเปรี้ยวออกสูทะเล ทาง
ประตูระบายน้ําแพรกเมืองหรือประตูระบายน้ําฉุกเฉิน เพ่ือไมใหไหลผานเขตชุมชนเมือง สวนชวงฤดูฝน
ชุกเมื่อเกิดสภาวะน้ําลนตลิ่ง จะเรงระบายน้ําเพ่ือบรรเทาปญหาอุทกภัย โดยเปดบานระบายน้ําทั้งหมด
ตลอดเวลา และระหวางที่ปดประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิเมื่อมีน้ําทะเลข้ึนถึงจุดสูงสุด ทําใหเกิด
คลื่นเคลื่อนตัวกระทบประตูระบายน้ําและเกิด Resonance ที่ไมสามารถแกไขปญหาไดจากการ ปด-เปด 
บานประตูระบายน้ําคลองลัด จึงตองเปดประตูอุทกวิภาชประสิทธิใหคลื่นเคลื่อนตัวเขาไปในแมน้ํา เพ่ือลด
ปญหา Resonance เปนบางชวง 
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5.1.3 กรมสงเสริมการเกษตร   
1) สงเสริมการผลิตการเกษตร 

           ประชาสัมพันธโครงการ  โดยการประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธใหเกษตรกรไดรับทราบถึง
วัตถุประสงคและเปาหมายในการดําเนินการโครงการ และรับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการ 

2) ถายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
2.1) ปรับระบบการผลิตเปนไรนาสวนผสม 

 สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรปรับพ้ืนที่ขุดคูยกรองเพ่ือหลีกเลี่ยงภาวะน้ําทวมขัง
สามารถกัก เก็บน้ําไวใชไดตลอดฤดูกาลเพาะปลูก และวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับแผนการใชที่ดิน 
โดยเจาหนาที่ใหคําแนะนําเพ่ือใหเกษตรกรไดกําหนดรูปแบบของไรนาสวนผสมที่ตองการและถูกตองตาม
หลักวิชาการ พรอมทั้งวางแผนการผลิตรวมกับเกษตรกร  

- ทางราชการดําเนินการปรับพ้ืนที่ และสนับสนุนสื่อในการถายทอดความรูที่จําเปนตาม
แผนความตองการของเกษตรกร 

- ใหมีการถายทอดความรูเรื่องกระบวนการผลิต การจัดการผลิต และการจัดทําบัญชี
ฟารมใหแกเกษตรกรอยางตอเนื่อง โดยใชรูปแบบถายทอดแบบมีสวนรวมตามแนวทางของโรงเรียน
เกษตรกร 

- สนับสนุนวิชาการ และการเชื่อมโยงเครือขายกลุมไรนาสวนผสมในเขตลุมน้ําปากพนัง 
เพ่ือใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณของเกษตรกร รวมทั้งวางแผนการผลิต และการตลาดรวมกัน 

2.2)  ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตขาว มีการดําเนินงานใน 2 รูปแบบ ดังนี้ 
2.2.1)  การสงเสริมการปลูกขาวพันธุดี 

- กําหนดพื้นที่เปาหมายโดยใชขอมูลพ้ืนที่ที่ไดรับน้ําชลประทานเปนตัวกําหนด 
- สํารวจความตองการใชพันธุขาวของเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ปลูกขาวในเปาหมาย 
- ประชาสัมพันธโครงการใหเกษตรกรไดรับทราบ และสมัครเขารวมโครงการ 
- รวมกลุมเกษตรกรที่สมัครเขารวมโครงการ เ พ่ือรับความรู โดยเฉพาะ

กระบวนการผลิตที่ดีและเหมาะสมครบทุกขั้นตอน รวมไปถึงการเก็บเมล็ดพันธุไวใชทําพันธุ การจัดทํา
บัญชีฟารม โดยเนนการถายทอดแบบมีสวนรวม 

- กําหนดเงื่อนไขการคืนทุนกลับเขาสูกลุม โดยเกษตรกรเปนผูกําหนด เพ่ือ
หมุนเวียนและขยายผลไปสูเกษตรกรรายอื่นๆ ตอไป 

2.2.2) การจัดทําศูนยสงเสริมการผลิตขาวชุมชน 
- กําหนดพื้นที่เปาหมายที่เปนพ้ืนที่ที่ไดรับน้ําชลประทานหรือมีแหลงน้ําธรรมชาติ

ที่เหมาะสมกับการทํานา 
- ประชาสัมพันธ สํารวจความตองการ พรอมวิเคราะหศักยภาพของกลุม

เกษตรกร เพ่ือดําเนินการศูนยผลิตพันธุขาวชุมชน 
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- รวมกลุมเกษตรกร เพ่ือดําเนินการตามกระบวนการศูนยสงเสริมการผลิตขาว
ชุมชน 

3)  สงเสริมและพัฒนาการผลิตพืชผัก ดําเนินงานดังนี้ 
3.1) คัดเลือกพื้นที่ และวิเคราะหขอมูลความตองการในการผลิตพืชผักของชุมชน เพ่ือ

สงเสริมใหมีการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ 
3.2) คัดเลือกเกษตรกร และใหมีการรวมตัวเปนกลุมเพ่ือดําเนินกิจกรรมผลิตผักปลอดภัย

จากสารพิษ เนนใหมีการวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 
3.3) ถายทอดความรูดานการผลิตที่เนนการฝกปฏิบัติ การจัดทําบัญชีฟารม โดยถายทอด

แบบมีสวนรวมตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร และสนับสนุนปจจัยการผลิตและอุปกรณตางๆ ที่
จําเปนตามแผนการผลิตของเกษตรกร 

3.4) สนับสนุนวิชาการ และสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือขายกลุมผูผลิตพืชผักเพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ และวางแผนการผลิตและการตลาด 

3.5) กําหนดเงื่อนไขการคืนทุนกลับเขาสูกลุม โดยกลุมผูไดรับการสนับสนุนรวมกันกําหนด
เงื่อนไขการคืนทุน เพ่ือหมุนเวียนและขยายผลไปสูเกษตรกรรายอื่นตอไป 

4)  สงเสริมและพัฒนาการผลิตไมผล มีวิธีดําเนินงานดังนี้ 
4.1) คัดเลือกตําบลเปาหมายที่มีพ้ืนที่ไมผลเพ่ือจัดทําแปลงพัฒนาไมผลในตําบลๆ ละ 1 จุด 

2 ไร รวมประมาณ 20 จุด เพ่ือเปนจุดสาธิตและถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาไมผล  โดยตําบลน้ัน
จะตองมีปญหาการผลิตดานไมผล 

4.2) เกษตรกรเจาของจุดสาธิต จะทําหนาที่เปนวิทยากรเกษตรกร ซึ่งตองไดรับการทําหนาที่
วิทยากรเกษตรกรดานไมผลในตําบลและชวยในการอบรมเกษตรกรอื่นที่เปนสมาชิกกลุมและเครือขาย
ดานการผลิตไมผล ใหมีความรูดานการผลิต การควบคุมคุณภาพ การตลาด และการทําบัญชีฟารม 

4.3) สนับสนุนปจจัยการผลิตที่จําเปนในการจัดทําแปลงสาธิต ดานการพัฒนาไมผล ไดแก 
ระบบน้ําวัสดุอุปกรณในการปรับปรุงสวนไมผล เครื่องมือขนาดเล็ก ปุย สารเคมี และวัสดุอุปกรณในการ
จัดทําสารสกัดชีวภาพ ใหกับเกษตรกรที่เปนวิทยากรเกษตรกร รายละ 2 ไรๆ ละ 18,500 บาท 

4.4) สนับสนุนวิชาการและสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือขายกลุมผูผลิตไมผลเพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ และวางแผนการผลิตและการตลาด รวมทั้งปจจัยการผลิตที่จําเปนในการพัฒนาคุณภาพ
ไมผลแกเกษตรกรทุกรายๆ ละ 1 ไรๆ ละ 2,775 บาท ไดแก เครื่องมือขนาดเล็ก ปุย สารเคมี สารสกัด
ชีวภาพ 

5)  กิจกรรมเสริมรายได ดําเนินงานดังนี้ 
5.1) ศึกษาวิเคราะหขอมูลความตองการอาชีพเสริมของเกษตรกรในเขตโครงการ 
5.2) กระตุนและสนับสนุนใหเกษตรกรรวมกลุม เพ่ือพัฒนาอาชีพเสริมกลุมละอยางนอย 20 

คน 25 กลุม 
5.3) คัดเลือกเกษตรกรที่มีการรวมกลุมกันแลว เพ่ือศึกษาดูงานดานธุรกิจทางการเกษตร 
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5.4) ถายทอดความรู และสงเสริมใหมีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หรือวัสดุเหลือใช
จากการเกษตรเพื่อเปนการสรางรายได และอาชีพเสริมตามความตองการของเกษตรกร จํานวน 25 
กลุม 

5.5) สงเสริมใหเกษตรกรไดมีการจดบันทึกคาใชจายในการผลิตทางการเกษตร เพ่ือทราบถึง
ตนทุนการดําเนินงาน และพัฒนาใหสามารถวิเคราะหผลตอบแทนอันจะสงผลถึงการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิตของเกษตรกรเองพัฒนาผลิตภัณฑ และเชื่อมโยงการจําหนายผลิตภัณฑกับศูนยธุรกิจเกษตร
ชุมชนในตําบล 

            ที่มา : กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ กลุมงานโครงการพระราชดําริ กรมสงเสริมการเกษตร 
5.1.4  กรมวิชาการเกษตร   
ดําเนินการสงเสริมการปลูกปาลมน้ํามัน โดยมีเกษตรกรเขารวมโครงการ จํานวน 675 ราย 

พ้ืนที่ 8,852.25 ไร  

5.1.5 กรมปศุสัตว   
ไดเริ่มดําเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด

นครศรีธรรมราช ซึ่งไดรับงบประมาณตั้งแตป 2537 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
สงเสริมการเลี้ยงสัตว โดยการจัดตั้งกลุมผูเลี้ยงโค กลุมผูเลี้ยงแพะ และกลุมผูเลี้ยงสัตวปก เพ่ือให
เกษตรกรสามารถผลิตอาหารโปรตีนและจําหนายเปนรายไดเสริมในครัวเรือน รวมท้ังปรับปรุงพันธุสัตว
และพัฒนาสุขภาพสัตวเลี้ยงของเกษตรกรใหสมบูรณแข็งแรง และจัดฝกอบรมเกษตรกรใหมีความรูดาน
การเลี้ยงสัตว  และการปองกันโรคระบาดสัตวเบ้ืองตนที่ถูกตอง 

พ้ืนที่ดําเนินงานครอบคลุมอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  อําเภอปากพนัง  อําเภอหัวไทร  
อําเภอเชียรใหญ  อําเภอชะอวด  อําเภอรอนพิบูลย  อําเภอปากพนัง อําเภอจุฬาภรณ  อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ กิ่งอําเภอพระพรหม โดยกิจกรรมที่ไดดําเนินการไปแลวนั้นมีดังนี้  

- สงเสริมและปรับปรุงพันธุโคพื้นเมือง 
- สงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ 
- สงเสริมการเลี้ยงแมโคเนื้อเพื่อผลิตลูกโคขุน 
- สงเสริมการเลี้ยงโคขุน 
- ฝกอบรมเกษตรกรผูเลี้ยงโค-กระบือ 
- สงเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว 
- ฝกอบรมเกษตรกรดานอาหารสัตว 
- สรางโรงเก็บสํารองอาหารสัตว 
- สงเสริมการเลี้ยงสัตวปก (ไกพ้ืนเมือง,ไกลูกผสม, เปด, เปดไข, เปดเทศ) 
- สงเสริมการเลี้ยงเปดไข 
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- ฟารมกระจายพันธุไกพ้ืนเมือง 
- ศูนยสงเสริมและขยายพันธุเปดเทศ 
- ฝกอบรมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวปก (ไกพ้ืนเมือง, เปด, เปดไข, เปดเทศ) 
- ฟารมสาธิต (โคเนื้อ, สุกร, สัตวปก) 
- กลุมพัฒนาการเลี้ยงสุกร 
- สงเสริมการเลี้ยงแพะ        
ที่มา : www.dld.go.th/region8/Web/Education/Papnang.doc 

 
 

รูปที่ 5-18  กิจกรรมสงเสริมการเลี้ยงไก รูปที่ 5-19  กิจกรรมสงเสริมการเลี้ยงเปดเทศ 

 

 

รูปที่ 5-20  กิจกรรมสงเสริมการเลี้ยงแพะ รูปที่ 5-21  กิจกรรมสงเสริมการเลี้ยงโค 

  

รูปที่ 5-22  กิจกรรมสงเสริมการเลี้ยงโคนม รูปที่ 5-23  กิจกรรมสงเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว 
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5.1.6 กรมประมง 
กรมประมงดําเนินการสงเสริมระบบชลประทานน้ําเค็มฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ํา และสงเสริมการ

เพาะเล้ียงสัตวน้ําในพื้นที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนังฯ ประกอบดวยแผนงานหลัก 3 แผนงาน 
คือ แผนงานฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ํา แผนงานพัฒนาการเพาะสัตวน้ํา แผนงานปรับปรุงพ้ืนที่การเลี้ยงกุง  

กรมประมงดําเนินการสงเสริมระบบชลประทานน้ําเค็มฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ํา และสงเสริมการ
เพาะเล้ียงสัตวน้ําในพื้นที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนังฯ ประกอบดวยแผนงานหลัก 3 แผนงาน 
คือ แผนงานฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ํา แผนงานพัฒนาการเพาะสัตวน้ํา แผนงานปรับปรุงพ้ืนที่การเลี้ยงกุง  
โดยสงเสริมการเลี้ยงปลาหมอไทยในบอดิน การเลี้ยงกุงกามกรามในบอดิน การเลี้ยงปลากะพงขาว
รวมกับปลานิลในบอดิน การเลี้ยงปลาดุกบ๊ิกอุย การเลี้ยงปลาสวยงาม และปลาอื่นๆ เปนตน โดยมี
เกษตรกรเขารวมโครงการ จํานวน 1,824 ราย พ้ืนที่ 8,264.25 ไร 
5.2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5.2.1 กรมควบคุมมลพิษ 
1) การบําบัดฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอม 

    ไดดําเนินการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียขนาดเล็ก จํานวน 3 แหง คือจุดกอสรางหลังเรือนจํา 
อําเภอปากพนังสําหรับชุมชนปากพนังฝงตะวันออก แหงที่สองจุดกอสรางที่วัดนาควารีสําหรับชุมชนปาก
พนังฝงตะวันตก นอกจากนี้ จุดกอสรางสําหรับชุมชนเทศบาลตําบลหัวไทรซึ่งไดดําเนินการกอสรางแลว
เสร็จทั้งหมดสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงค 

2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดิน 
    คุณภาพน้ําในแมน้ําปากพนัง ไดดําเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดินและแหลงกําเนิด
มลพิษทางน้ําในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง จํานวน 14 สถานี ครอบคลุมพ้ืนที่ลําน้ําตั้งแตบริเวณตนน้ําอําเภอ
ชะอวด ถึงบริเวณปากแมน้ํา อําเภอปากพนัง ทําการตรวจวัดจํานวน 4 ครั้งตอป พบวา คุณภาพน้ํา
สวนใหญมีคาอยูเกณฑมาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 ยกเวนชวงที่ไหลผานแหลงชุมชน 
ไดแก เทศบาลตําบลชะอวด เทศบาลตําบลเชียรใหญ และเทศบาลเมืองปากพนัง ซึ่งคุณภาพน้ําต่ํากวา
เกณฑมาตรฐาน  
    คุณภาพน้ําที่ไหลผานแหลงชุมชน ปริมาณออกซิเจนละลาย มีคาอยูในชวง 0.3-2.9 
มิลลิกรัมตอลิตร คาความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) มีคาอยูในชวง 2.0-2.8 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณ
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม (TBC) มีคาอยูในชวง 4,600-240,000 หนวย และกลุมฟคอลโคลิฟอรม (FCB) 
มีคาอยูในชวง 4,600-24,000 หนวย โดยสวนใหญตรวจพบที่มีคาสูงในชวงฤดูแลง (มีนาคม-เมษายน)  

3) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทะเล 
    ไดดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทะเลในอาวปากพนังและชายฝงทะเล บริเวณอาว
ปากพนังเก็บตัวอยาง 6 สถานี ชายฝงทะเลเก็บตัวอยาง 9 สถานี โดยทําการเก็บตัวอยาง 3 ครั้งตอป 

3.1)  คุณภาพน้ําในอาวปากพนัง 
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 สวนใหญเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล ไดตรวจพบตะกอนสารแขวนลอยและ
ออกซิเจนละลายน้ํา ยกเวนแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมและกลุมฟคอลโคลิฟอรม (รอยละ 59 และ 41 ของ
สถานีเก็บตัวอยาง) โดยเฉพาะบริเวณที่ไดรับอิทธิพลน้ําทิ้งจากชุมชน 

3.2)  คุณภาพน้ําทะเลบริเวณชายฝงทะเล 
 บริเวณตั้งแตปลายแหลมตะลุมพุกลงมาจนถึงปากคลองระวะ พบวาคุณภาพน้ําอยูใน

เกณฑมาตรฐานของคุณภาพน้ําทะเล สวนแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมพบหลายบริเวณ (รอยละ 41 ของ
สถานีเก็บตัวอยาง) ไดแก บริเวณบานแหลมตะลุมพุก ปากคลองฉุกเฉิน คลองทาพญา บานเกาะเพชร 
บานหนาสตน บานแพรกเมือง คลองบางจาก คลองปากนคร คลองทาชัก และปากคลองโกงโคง 

สําหรับแบคทีเรีย กลุมฟคอลโคลิฟอรม มีคาเกินมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลบางบริเวณ 
(รอยละ 23 ของสถานีเก็บตัวอยาง) ไดแก บริเวณบานแหลมตะลุมพุก บานหัวถนนชายทะเล ปากคลอง
ฉุกเฉิน คลองทาพญา บานเกาะเพชร บานหนาสตน และปากคลองระวะ    

5.2.2 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช รวมกับกรมปาไม 
1) การสงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษปาตนน้ํา 

    ปาตนน้ําของพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง ที่อยูในชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 1 และ 2 ประกอบดวยพื้นที่ปา
ที่อยูในบริเวณ อุทยานแหงชาติเขาหลวง ในเขตพื้นที่อําเภอลานสกา อุทยานแหงชาติน้ําตกโยง ในเขต
พ้ืนที่อําเภอรอนพิบูลย และอุทยานแหงชาติเขาปูเขายาในเขตพื้นที่อําเภอชะอวดและอําเภอจุฬาภรณ 
พ้ืนที่ปาตนน้ําประมาณ 234,438 ไร ยังคงสภาพปาประมาณรอยละ48 โดยมีการปลูกยางพารารอยละ 
43 นอกนั้นเปน ไรนาสวนผสม ที่อยูอาศัย และพื้นที่อ่ืนๆ ประมาณรอยละ 9 โดยปกติพ้ืนที่ตนน้ําลําธาร
ควรมีปาไมปกคลุมไมนอยกวารอยละ 70 แตตนน้ําปากพนังมีปาปกคลุมเพียงรอยละ 35 ทําใหมี
ผลกระทบโดยตรงตอความสามารถในการควบคุม ปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลาในการไหลของน้ําที่
จะหลอเลี้ยงพื้นที่ และการปองกันการไหลหลากของน้ํา 
           ในชวงระหวางปพ.ศ. 2540-2551 หนวยจัดการตนน้ําปากพนังไดดําเนินการฟนฟูพ้ืนที่ปาตน
น้ํา จํานวน 200 ไร ปรับปรุงระบบนิเวศตนน้ํา 3,050 ไร จัดทําฝายตนน้ําลําธาร (Check Dam) 724 
แหง และสงเสริมการมีสวนรวมในอนุรักษปาตนน้ําอยางตอเนื่อง ในพื้นที่อําเภอลานสกา อําเภอรอน
พิบูลย อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งการสงเสริมการปลูกตนไมโดยเฉพาะกลาไมปา
แจกจายแกประชาชน ชุมชน กลุมองคทั้งภาครัฐและเอกชน 
 2) การปองกันไฟปาและพื้นที่ปาพรุ            

พ้ืนที่ปาพรุมี 2 พ้ืนที่ คือ เขตหามลาสัตวปาทะเลนอย เนื้อที่ 150,000 ไร (เฉพาะในเขตพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช) และเขตหามลาสัตวปาบอลอ เนื้อที่ 78,310 ไร (พ้ืนที่เตรียมการประกาศ) 
           กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช รวมกับกรมปาไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
ดําเนินการจากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) ใน
การดําเนินโครงการจัดทําฝายชะลอน้ําในพื้นที่ปาพรุ โครงการพัฒนาอาชีพปาไมและฟนฟูนิเวศปาพรุ 
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5.3 หนวยงานอื่นๆ  
- สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
- กรมสงเสริมสหกรณ 
- กรมการขาว 

         - สํานักงานกองทนุสงเคราะหการทําสวนยาง 
- กรมตรวจบญัชีสหกรณ  
- สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
- สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม   
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สวนที่ 6 
ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ 

6.1 วัตถุประสงคของการจัดทําระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ 
 การจัดทําระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศและขอสนเทศครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมขอมูล
ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งประกอบดวย แผนที่ดิน แผนที่ขอมูลพ้ืนฐาน และขอสนเทศ
อ่ืนๆ ของโครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และจัดทําแผนที่ รายงานรูปเลม พรอมทั้ง
แผนซีดีฐานขอมูลของโครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไวในที่เดียวกันโดยใชระบบภูมิ
สารสนเทศ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงขอมูลตางๆเหลานี้ไดงายและสะดวกตอการคนหา และไดมีการจัดเก็บ
ระบบฐานขอมูลดังกลาวนี้ พรอมทั้งพจนานุกรมขอมูลอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับความหมายและ
โครงสรางของขอมูล บันทึกลงในแผนซีดีเผยแพรใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ ไวใชในการดําเนินงาน
ตอไป 

6.2 รายการขอมูลในระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ 
 โครงสรางการจัดเก็บขอมูลแบบระบบภูมิสารสนเทศ (Geo Information System ) มีลักษณะ 
เฉพาะคือเปนการจัดเก็บขอมูลแผนที่ไวในระบบคอมพิวเตอร ที่มีขอมูลทางดานกราฟฟก ขอมูลทางดาน
ภูมิประเทศ ภาพถายทางอากาศ ตําแหนง ทิศทาง ระยะทางบนพื้นโลก และขอมูลเชิงบรรยาย เขามา
เกี่ยวของ ประกอบดวย ขอมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data) และขอมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) ที่
สามารถเชื่อมโยงกันและนํามาประมวลผลรวมกันได และรวมถึงขอมูลเชิงภาพ (photo) ที่มี
ความสัมพันธกับขอมูลเชิงพ้ืนที่หรือขอมูลเชิงบรรยาย เพ่ือใหคําอธิบายอยางสังเขปสําหรับการคนควา
อางอิง 
 ขอมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data)  มีทั้งขอมูลแบบ shapefiles  ซึ่งมีลักษณะเปนเสน 

(Line) จุด (Point) พ้ืนที่วงรอบปด (Polygon) และ
ขอมูลแบบจุด หรือ raster (Geo Tiff) 

 ขอมูลเชิงบรรยาย(Attributes)  เปนขอมูลแบบ DBase files (.dbf) และ Excel files 
(.xls) 

 ขอมูลเชิงภาพ  เปนขอมูลแบบ JPEG (.jpg) ถายในพื้นที่จริง  
 ประกอบดวย ชั้นขอมูล ที่สําคัญไดแก ขอบเขตการปกครองถึงระดับตําบล หมูบาน ถนน ทางน้ํา 
ดัชนีแผนที่พ้ืนฐานลําดับชุด L7018 ดัชนีภาพถายออรโธสี 1:4,000 ดัชนีไฟลแบบจําลองความสูง 
(DEM) แผนที่ดิน แผนท่ีสภาพการใชที่ดิน มาตราสวน 1:25,000 แผนที่การชลประทาน แผนที่
ธรณีวิทยาและขอมูลอุตุนิยมวิทยา เปนตน ขอมูลเหลานี้มีประโยชนตอการนําไปใชในการวางแผนการใช
ที่ดินในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริไดเปนอยางดี ประกอบดวย 
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Folder name : BASEDATA2552 
ความหมาย   :ไฟลขอมูลพ้ืนฐาน ป 2552 

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 bnd_ปากพนัง ขอบเขตโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

polygon กลุมสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาที่ดิน
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 

2 loc_ปากพนัง ที่ตั้งสํานักงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

polygon จากการแปรภาพออรโธสี 

3 province_ปาก
พนัง 

ขอบเขตจังหวัดของ
โครงการ 

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา 
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

4 amphoe_ปาก
พนัง 

ขอบเขตอําเภอของ
โครงการ 

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา 
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

5 tambon_ปาก
พนัง 

ขอบเขตตําบลของ
โครงการ 

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา 
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

6 Village_ปาก
พนัง 

หมูบานและสถานที่สําคัญ
ของโครงการ 

point สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา 
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

7 road_ปากพนัง ถนน ของโครงการ line สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา 
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

8 stream_ปาก
พนัง ทางน้ํา ของโครงการ line สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา 

แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 
 
Folder name : L7018 
ความหมาย   :แผนที่พ้ืนฐาน ลําดับชุด L7018 

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 L7018_ปาก
พนัง 

ดัชนีไฟลแผนท่ีพ้ืนฐาน
กรมแผนที่ทหาร ชุด 
L7018 

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา 
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

2 5025-4 ไฟลแผนที่พ้ืนฐานกรม
แผนที่ทหาร ชุด L7018 ที่
ยกมาเปนตัวอยาง 

raster 
(.tif) 

กรมแผนที่ทหาร นํามาสแกนและใส
คาพิกัดโดยสวนพัฒนาเทคโนโลยีและ
บริการ สสว. กรมพัฒนาที่ดิน ป 
2552 
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Folder name : ORTHO 
ความหมาย   : ขอมูลภาพถายทางอากาศ 

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 ortho4k47_
ปากพนัง 

ดัชนีชื่อไฟลภาพออรโธสี 
1:4,000 

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา 
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

2 502543222 
ไฟลภาพออรโธสี 1:4,000 
ที่ยกมาเปนตัวอยางเพียง 
1ไฟล 

raster 
(.tif) สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา 

แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

3 
boundary_ 
ortho 
 

ขอบเขตตัวอยางภาพออร
โธสี 1:4,000 

polygon 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ 

4 ortho25k47_
ปากพนัง 

ดัชนีชื่อไฟลภาพออรโธสี 
1:25,000    

polygon 
 

สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา 
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

 
Folder name : DEM 
ความหมาย   : แบบจําลองความสูงเชิงเลข 

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 dem_ปาก
พนัง 

ดัชนีชื่อไฟลแบบจําลอง
ความสูง (DEM) polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา 

แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 
 
Folder name : WEATHER 
ความหมาย   : ขอมูลภูมิอากาศ 

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 rainfall_stn สถานีตรวจวัดน้ําฝน point กรมอุตุนิยมวิทยา 

2 month สถิติภูมิอากาศเฉลี่ยราย
เดือน DBF กรมอุตุนิยมวิทยา 
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Folder name : SOIL 
ความหมาย   : แผนที่ดิน 

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 soil_ปากพนัง แผนที่ดินโครงการ polygon สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช
ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

 
Folder name : GEOLOGY 
ความหมาย   : แผนที่ธรณีวิทยา 

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 geo250k_ปาก
พนัง 

แผนที่ธรณีวิทยา มาตรา
สวน 1:250,000 

polygon กรมทรัพยากรธรณี 

 
Folder name : LANDUSE 
ความหมาย   : แผนที่สภาพการใชที่ดิน 

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 lu2552_ปาก
พนัง 

แผนที่สภาพการใชที่ดิน
ป พ.ศ. 2552 

polygon สวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดินที่ 2    
สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช
ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

 
Folder name : IRRIGATION 
ความหมาย   : แผนที่โครงการชลประทาน 

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 irr_project_l โครงการชลประทานขนาดใหญ point กรมชลประทาน 
2 irr_project_m โครงการชลประทานขนาดกลาง point กรมชลประทาน 
3 irr_project_s โครงการชลประทานขนาดเล็ก point กรมชลประทาน 
4 irr_area พ้ืนที่ชลประทาน polygon กรมชลประทาน 
5 rid_office สํานักชลประทาน  polygon กรมชลประทาน 
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Folder name : RDPZone 
ความหมาย   : ผลการดําเนินงานในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 lut_ปากพนัง ผังการใชประโยชนที่ดินของ
โครงการ (Land Utilization 
Type) 

polygon กลุมสารสนเทศเพ่ือการ
พัฒนาที่ดินสํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 11 

2 bnd_พัฒนาที่ดิน ขอบเขตพัฒนาที่ดิน 3 ตําบล polygon กลุมสารสนเทศเพ่ือการ
พัฒนาที่ดินสํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 11 

Folder name : PICTURE 
ความหมาย   : ภาพถายแสดงสภาพพื้นที่และการใชประโยชนในพื้นที่ 

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 soilprofile ขอมูลภาพหนาตัดดิน doc สวนพัฒนาเทคโนโลยีและ
บริการ (สสว.) 

6.3 โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ 2552 
ท่ี ชื่อโครงการ รหัสโครงการ จังหวัด
1 โครงการเขื่อนขุนดานปราการชล อนัเนื่องมาจากพระราชดําริ พร.52.01นย.01_ขุนดาน นครนายก
2 ฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พร.52.01อท.01_สีบัวทอง อางทอง
3 โครงการเกษตรวิชญา พร.52.06ชม.01_เกษตรวิชญา เชียงใหม
4 โครงการพัฒนาการเกษตรลุมน้ําแมลอบ พร.52.06ชม.02_แมลอบ เชียงใหม
5 โครงการสงเสริมและพัฒนาความเปนอยู บานจอลือใต พร.52.06มฮ.01_จอลือใต แมฮองสอน
6 ศูนยบริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดําริ พร.52.06มฮ.02_ปางตอง แมฮองสอน
7 ศูนยบริการและพัฒนาลุมน้ําปาย ตามพระราชดําริ พร.52.06มฮ.03_โปงแดง แมฮองสอน
8 ศูนยภูฟาพัฒนา ตามพระราชดําริ พร.52.07นน.01_ภูฟา นาน
9 ศูนยชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร พร.52.08พจ.01_เกษตรสิรินธร พิจิตร
10 โครงการปลูกปาชัยพัฒนา-แมฟาหลวง พร.52.10ปข.01_ปลูกปา ประจวบคีรีขันธ-เพชรบุรี
11 โครงการจัดการพัฒนาที่ดนิฯ ตามพระราชประสงค หนองพลับ-กลัดหลวง พร.52.10ปข.02_หนองพลับ ประจวบคีรีขันธ-เพชรบุรี
12 โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนัง อนัเนื่องมาจากพระราชดําริ พร.52.11นศ.01_ปากพนัง นครศรีธรรมราช  
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เอกสารอางองิ 
1. กรมชลประทาน 2552 แนวทางการบริหารจัดการน้ํา ลุมน้ําปากพนัง                                  
        กระทรวงเกษตรและสหกรณ   
2. กรมพัฒนาที่ดิน 2530  ทรัพยากรดินในประเทศไทย เอกสารวิชาการฉบับที่ 82.                                
        กองสาํรวจและจําแนกดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
3. กรมพัฒนาที่ดิน 2534  คูมือการใชแผนที่กลุมดิน เพ่ือการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
4. กรมพัฒนาที่ดิน 2541  ความรูเรื่องหญาแฝก  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
5. กรมพัฒนาที่ดิน 2550  ดวยพระบารมีฟนฟูปฐพีไทย เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 ป 
        กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 2539  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการพัฒนาการเกษตรไทย  
        เนื่องในโอกาสมหามงคลปกาญจนาภิเษก พุทธศักราช 2539 
7. กระทรวงวัฒนธรรม 2550  สารานุกรมพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในรอบ 60 ป 
        แหงการครองราชย 
8. กระทรวงศึกษาธิการ 2543  ทฤษฎีใหมในหลวง ชีวิตที่พอเพียง 
9. กองวางแผนการใชที่ดิน 2542  รายงานแผนการใชที่ดิน โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนัง        
        อันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
10. มูลนิธิพระดาบส 2551  คําสอนพอ ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสเกี่ยวกับ 
        เศรษฐกิจพอเพียง 
11. ศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 2551   
         ความกาวหนาการพัฒนาอาชีพการเกษตร และสิ่งแวดลอม รายงานการดําเนินงาน       
         โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
12. ศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพิ้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 2551   
         การบริหารการพัฒนา โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ     
13. สมาคมสันนิบาตมูลนิธิแหงประเทศไทย 2542  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับมูลนิธิ                       
        ในประเทศไทย  
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14. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 2538          
          52 ป แหงการพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ                                        
          ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
15. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 2540   
          แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
16. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 2544   
   ใตรมบารมี 20 ป ที่ กปร. 
17. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  2549  สรุปสาระสําคัญแผนแมบท โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ํา      
          ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ    
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รายนามผูจดัทํา 

 
ท่ีปรึกษา 
 นายฉลอง  เทพวิทักษกิจ รองอธิบดีดานวิชาการ 
 นายเกรียงศักดิ์ หงษโต รองอธิบดีดานปฏิบัติการ 
 นายศิริพงษ  อินทรมงคล ผูอํานวยการสํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน 
   
ผูรับผิดชอบโครงการ 
 นายสมพร  ผาตินาวิน ผูอํานวยการสวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ 
   
หัวหนาโครงการ 
 นางสาวประทุมพร  ฟนเพ็ง นักสํารวจดินชํานาญการพิเศษ 
 นางสาวรุงนภา  ตะวันรอน นักสํารวจดินชํานาญการพิเศษ 
 นางสาววรวรรณ แยมผอง นักสํารวจดินชํานาญการ 
   
ผูชวยหัวหนาโครงการ 
 นางสาวสุธินี  วดีศิริศักดิ์ นักสํารวจดินปฏิบัติการ 

(ผูชวยหัวหนาโครงการ) 
   
คณะเจาหนาท่ี 
 นางสาวปภาวี  สุขพิทักษ นักวิชาการเกษตร 
 นายวิษณุ  บุญสิ้ว เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
 นางสาวกาญจนา  ศิขรินกุล เจาพนักงานสถิติ 
 นางสาวขวัญตา  ไชยทิพย เจาหนาที่บันทึกขอมูล 
 นางสาวสุภาพร  แซโงว เจาพนักงานสถิติ 
 นางสาวศิริวรรณ  ปานเพียร เจาพนักงานสถิติ 
 นางสาวจันทนา  มณีโชติ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
   
   
   
   
   




