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โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
The Pak Phanang River Basin Royal Development Project

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงรับทราบปัญหาการขาดท่ีดินท�ากินของราษฎร

ภาคใต้ เนื่องจากปัญหาด้านคุณภาพน�้า
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ลุ่มน�้ำปำกพนัง เดิมเคยเป็นบริเวณท่ีมีควำมอุดมสมบูรณ์ ต่อมำกลับมีปัญหำจำก

สภำพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป จ�ำนวนประชำกรท่ีเพ่ิมมำกขึ้น ควำมต้องกำรใช้น�้ำมีปริมำณ

มำกข้ึน แต่ป่ำไม้ต้นน�้ำล�ำธำรกลับลดลงอย่ำงรวดเร็ว น�้ำจืดที่เคยมีใช้ปีละ ๘-๙ เดือน        

ลดลงเหลือปีละ ๓ เดือนเท่ำนั้น เนื่องจำกลักษณะของแม่น�้ำปำกพนังมีระดับท้องน�้ำอยู่ต�่ำ

กว่ำระดับน�้ำทะเลและมีควำมลำดชันน้อย เมื่อน�้ำจืดทำงด้ำนต้นน�้ำมีปริมำณน้อย ท�ำให้

น�้ำเค็มสำมำรถรุกล�้ำเข้ำไปในแม่น�้ำปำกพนังและล�ำน�้ำสำขำ ประกอบกับตอนใต้ของ        

ลุ่มน�้ำปำกพนังยังมี ‘พรุ’ พ้ืนท่ีลุ่มขนำดใหญ่น�้ำท่วมขังตลอดปี มีสำรไพไรต์อยู่ในชั้นดิน    

ซึ่งท�ำให้ดินมีสภำพเป็นกรด และมีปัญหำน�้ำเปรี้ยว รำษฎรไม่สำมำรถใช้ประโยชน์เพ่ือ

กำรเกษตรได้ รวมทั้งน�้ำเน่ำเสียจำกกำรท�ำนำกุ้งได้ไหลลงในล�ำน�้ำต่ำงๆ จนไม่สำมำรถน�ำ

ไปใช้เพ่ือกำรเพำะปลูกได้ กลำยเป็นปัญหำข้อขัดแย้งระหว่ำงชำวนำกับเกษตรกรเลี้ยงกุ้ง

อีกด้วย

ปัญหำน�ำ้จดืขำดแคลน น�ำ้เค็ม น�ำ้เปรีย้ว และน�ำ้เสยี จงึเป็นปัญหำท่ีชำวลุม่น�ำ้ปำกพนัง

ต้องเผชญิ กำรท�ำนำไม่ได้ผล ผลผลิตต�่ำ รำษฎรมีฐำนะยำกจน

ความเป็นมา
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การพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน�้าปากพนังตามแนวพระราชด�าริจึงเป็นหนทางหน่ึงท่ีจะช่วยพลิกฟื้นความอุดม

สมบูรณ์ให้กลับคืนสู่ลุ่มน�้าปากพนังดังเช่นในอดีต

Background

The Pak Phanang plain had been fertile. However, when the population rose—resulting in greater 
demand for water - the water supply abruptly decreased. People used to have enough freshwater for 8-9 
months of the year.  Now, people only had enough freshwater for 3 months. The problem was the Pak Phanang 
River is below sea level. So, when the its water flow decreased, seawater could wash into the Pak Phanang 
River and tributaries. Moreover, there was huge peat-bog south of the Pak Phanang River, which contained 
a lot of pyrite in the soil—making the soil and the ground water acidic. The water became unusable. Wastewater 
from shrimp farming polluted the rivers even more. Farmers and shrimp farmers fought because people did 
not have water for agriculture or for consumption.

 The people in the Pak Phanang community faced a severe freshwater shortage because the local 
water supply had become too saline and acidic. Also the community lacked a wastewater management 
system, resulting in the community polluting its remaining sources of freshwater. The situation meant the 
community could not farm profitably anymore because crop yields drastically decreased. The Pak Phanang 
River Basin River Development Project aimed to address these problems and clean-up the Pak Phanang 
River.
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ลุ่มน�้าปากพนัง มีพื้นที่ครอบคลุม ๓ จังหวัดในภาคใต้ ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา

อ.เมืองนครศรีธรรมราช

อ.ลานสกา

เทือกเขาบรรทัด

อ.พระพรหม

อ่าวปากพนัง

อ.ปากพนัง

อ.เฉลิมพระเกียรติอ.ร่อนพิบูลย์

อ.จุฬาภรณ์

อ.ชะอวด

อ.เชียรใหญ่

อ.หัวไทร

อ.ระโนด

อ.ควนขนุน
อ.ป่าพะยอม

แหลมตะลุมพุก
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โรงสีเก่าริมแม่น�้าปากพนัง สะท้อนภาพความรุ่งเรืองของกิจการค้าข้าวในอดีต
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ลุ่มน�้ำปำกพนังตั้งอยู่ทำงตอนใต้ของจังหวัดนครศรีธรรมรำช ครอบคลุมพื้นที่รวม ๑๓ อ�ำเภอ คือ 

พืน้ที่ทัง้หมดของอ�ำเภอปำกพนัง อ�ำเภอเชียรใหญ่ อ�ำเภอหัวไทร อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ อ�ำเภอชะอวด 

อ�ำเภอร่อนพิบลูย์ อ�ำเภอจฬุำภรณ์ พ้ืนท่ีบำงส่วนของอ�ำเภอลำนสกำ อ�ำเภอพระพรหม และอ�ำเภอเมอืง

นครศรีธรรมรำช จังหวัดนครศรีธรรมรำช รวมทั้งพ้ืนที่บำงส่วนของอ�ำเภอควนขนุน อ�ำเภอป่ำพะยอม 

จังหวัดพัทลุง และอ�ำเภอระโนด จังหวัดสงขลำ รวมพ้ืนท่ีประมำณ ๑.๙ ล้ำนไร่ เป็นพ้ืนท่ีนำกว่ำ 

๕๐๐,๐๐๐ ไร่ มีประชำกรประมำณ ๖๐๐,๐๐๐ คน

‘ปำกพนงั’ มำจำกชื่อของ ‘แม่น�้ำพนัง’ ซึ่งไหลผ่ำนจังหวดันครศรีธรรมรำชมำออกสูท่ะเลทีบ่ริเวณ

นี้ ค�ำว่ำ “พนัง” แปลว่ำ ‘ก�ำบัง’ มีท่ีมำจำกลักษณะภูมิประเทศบริเวณปำกแม่น�้ำซึ่งมีแหลมตะลุมพุก

เป็นสันดอนทรำยขนำดใหญ่ติดทะเล ช่วยก�ำบังคลื่นลม ถือเป็นชัยภูมิท่ีดี เหมำะสมท่ีจะใช้เป็นท่ีจอด

เรือรับ-ส่งสินค้ำ ปำกแม่น�้ำแห่งนี้จึงกลำยเป็นชุมชนกำรค้ำและท่ำเรือส�ำคัญมำตั้งแต่โบรำณ เมื่อกำร

ตดิต่อค้ำขำยทำงทะเลเฟ่ืองฟูขึน้ ปำกพนังก็ย่ิงรุง่เรอืง โดยเฉพำะกิจกำรค้ำข้ำว เกิดโรงสข้ีำวขึน้มำกมำย

ตลอดริมฝั่งแม่น�้ำปำกพนังและล�ำน�้ำสำขำ ปำกพนังจึงกลำยเป็นแหล่งผลิตข้ำวที่ส�ำคัญและเป็น

ศูนย์กลำงกำรค้ำข้ำวส่งออกที่ใหญ่ท่ีสุดในภำคใต้ กล่ำวได้ว่ำ ปำกพนัง คือ เมืองท่ำท่ีโดดเด่นและมี

บทบำทส�ำคัญต่อเศรษฐกิจกำรค้ำของเมืองนครศรีธรรมรำชและดินแดนทำงตอนใต้ของประเทศใน

ฐำนะ ‘อู่ข้ำว อู่น�้ำ’ ที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่ง

ลุ่มน�้าปากพนัง



10

The Pak Phanang River Basin is in southern Nakhon Si Thammarat Province. It covers 13 districts 

(amphoe), including: Amphoe Pak Phanang, Amphoe Chian Yai, Amphoe Hua Sai, Amphoe Chaloem 

Phra Kiat, Amphoe Cha-uat, Amphoe Ron Phibun, Amphoe Chulaphon, some areas in Amphoe Lan Saka, 

Amphoe Phra Phrom, and Amphoe Mueang Nakhon Si Thammarat, Amphoe Khuan Khanun and Amphoe 

Pa Phayom in Phatthalung Province, and Amphoe Ranot in Songkhla Province. The river basin’s total 

area is 3,040 square kilometers, of which 800 square kilometers is farmland. There are about 600,000 

people living within the Pak Phanang River Basin.

The name of Pak Phanang district comes from the Phanang River. Phanang comes from the word 

Kambang, which translates as shelter or shield and Pak refers to the mouth of the river, near the location 

of the district.

Laem Talumphuk, a big sandy cape jutting out into the Gulf of Thailand, helps protect the area from 

storms. Ships can dock in the bay and load or unload their goods. The Pak Phanang River Basin has been 

an important trading community for a long time. As maritime traffic increased, so did the prosperity of 

the Pak Phanang River Basin.

The Pak Phanang River Basin 
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เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ เกิดวำตภัยพัดถล่มแหลมตะลุมพุก ท�ำลำยนำข้ำว บ้ำนเรือน ทรัพย์สินและชีวิตผู้คน            

เป็นอันมำก ผลผลิตข้ำวตกต�่ำลงอย่ำงต่อเน่ือง ประกอบกับวิกฤตรำคำน�้ำมันที่เกิดขึ้นในช่วงเวลำไล่เลี่ย ท�ำให้       

โรงสีและกำรประมงได้รับผลกระทบจนต้องล้มเลิกกิจกำร ผู้คนเริ่มอพยพออกจำกพื้นที่มำกขึ้นเรื่อยๆ ชำวบ้ำนหำ

ลู่ทำงท�ำมำหำกินใหม่ๆ ด้วยกำรเริ่มบุกรุกแผ้วถำงพ้ืนท่ีป่ำต้นน�้ำของลุ่มน�้ำปำกพนังเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นพ้ืนท่ี

เกษตรกรรม ท�ำให้สมดุลของแม่น�้ำปำกพนังท่ีเคยมีทั้งน�้ำจืด น�้ำเปรี้ยว และน�้ำเค็มในอัตรำส่วนท่ีเหมำะสม

เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจำกน�้ำจืดจำกป่ำต้นน�้ำขำดแคลน เกิดสภำพน�้ำเป็นกรด หรือน�้ำเปรี้ยวไหลไปตำมล�ำคลอง

สำขำออกสู่แม่น�้ำ แม่น�้ำปำกพนังจึงปนเปื้อนไปด้วยน�้ำเปรี้ยวอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้

ส่วนตอนล่ำงของพ้ืนที่ลุ่มน�้ำซึ่งอยู่ติดชำยทะเล เมื่อเกิดน�้ำข้ึน-น�้ำลง น�้ำเค็มก็จะรุกเข้ำแม่น�้ำปำกพนังเป็น

ระยะทำงเกือบ ๑๐๐ กิโลเมตร และมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจำกไม่มีแรงดันของกระแสน�้ำจืดมำต้ำน          

ส่งผลให้น�้ำเค็มรุกเข้ำพื้นที่น�้ำจืดได้ยำวนำนถึงปีละ ๙ เดือน ซึ่งแต่เดิมจะเกิดขึ้นเพียงปีละ ๓ เดือน เฉพำะในช่วง

หน้ำแล้งเท่ำน้ัน ชำวบ้ำนทีต้่องอำศยัน�ำ้จดืท�ำนำจึงไม่สำมำรถประกอบอำชีพต่อไปได้ ประกอบกับกระแสกำรเลีย้ง

กุ้งแบบอุตสำหกรรมเริ่มเฟื่องฟู ผู้คนพำกันหันมำเล้ียงกุ้งกุลำด�ำกันมำกข้ึน ย่ิงส่งผลให้เกิดกำรแผ้วถำงป่ำเพ่ือใช้

เป็นพื้นที่เลี้ยงกุ้ง และค่อยๆ ขยำยรุกล�้ำเข้ำสู่พื้นที่น�้ำจืดอย่ำงต่อเนื่อง โดยขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องในกำร

เลีย้งและระบบกำรบรหิำรจดักำรทีด่ ีท�ำให้น�ำ้เค็มทะลักเข้ำสูแ่หล่งน�ำ้จดืและนำข้ำวมำกย่ิงข้ึน เกิดเป็นชนวนควำม

ขัดแย้ง และน�ำมำซึ่งปัญหำยุ่งยำกตำมมำอีกหลำยประกำร

จากอู่ข้าวสู่นากุ้ง
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In 2505 B.E., Laem Talumphuk was hit by Tropical Storm Harriet. Rice fields, houses, and property 

was destroyed. Almost a thousand of people died and many were injured or missing. The storm also 

destroyed many crops, decreasing the farmers’ yields. Making matters worse, the price of oil had been 

rising. The rice and fishery industries were badly hurt. In desperation for food and income, people from 

Laem Talumphuk  who had escaped the storm, started to do slash-and-burn agriculture in the forests at 

the origin of the Pak Phanang River. The Pak Phanang River’s ecosystem was being destroyed because 

From Rice Fields to Shrimp Farms

แหลมตะลุมพุก (แหลมชุมพุก) จังหวัดนครศรีธรรมราช
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there was no longer enough freshwater. The forests and the water in the Phak Phanang River and its 

tributaries was being polluted. 

The lower plain along the Phak Phanang River lies on the Gulf of Thailand. When the sea level rose, 

seawater flowed into the Phak Phanang River for almost 100 kilometers. There was not enough freshwater 

to push it back out to sea, so the seawater stayed in the riverbed for 9 months of the year. In the past, the 

seawater only stayed the Phak Panang Riverbed for the 3 months of the dry season. Now, farmers could 

not survive. Many people turned to shrimp farming, especially tiger prawns, for income. People encroached 

on forest land and the Pak Phanang River to farm shrimp. The situation was getting worse and more 

problems were arising.
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น�้าท่วม 
ปญัหำน�ำ้ท่วมในชว่งฤดฝูน (ตลุำคม - ธนัวำคม) 

และช่วงน�้ำทะเลหนุนของทุกปี เน่ืองจำกสภำพพ้ืนท่ี
เดมิรำบเรยีบเป็นท้องกระทะ มรีะดบัใกล้เคยีงกับระดบั
น�้ำทะเล ช่องทำงกำรระบำยน�้ำออกมีน้อย และมีสิ่ง
ก่อสร้ำงกีดขวำงทำงน�้ำเพ่ิมขึ้นทุกปี ท�ำให้กำรระบำย
น�้ำเป็นไปได้ช้ำ

Floods
There were floods during the rainy season, 

between October and December, when the sea level 
would rise every year. The plains along the Pak 
Phanang River do not have much elevation combined 
with an increased number of buildings, which obstruct 
the flow of the water, meant that getting the 
floodwaters to recede was slow and almost impossible.

สภาพน�้าท่วมตัวเมืองนครศรีธรรมราชในฤดูฝน เป็นปัญหาที่
เกิดขึ้นประจ�าทุกปี 

สารพันปัญหาน�้า
Water Problems

น�้าแล้ง
ปัญหำกำรขำดแคลนน�ำ้ในช่วงฤดูแล้ง เน่ืองจำก

ป่ำต้นน�ำ้ถูกท�ำลำย ไม่มีแหล่งทีท่�ำหน้ำท่ีเก็บน�ำ้ต้นทุน 
ประกอบกบัควำมต้องกำรใช้น�ำ้จดืเพ่ิมสงูขึน้ทุกปีตำม
อัตรำกำรเพ่ิมขึ้นของประชำกร ปัญหำกำรขำดแคลน
น�้ำจืดจึงยิ่งทวีควำมรุนแรงขึ้นโดยล�ำดับ

Droughts
There were droughts in the dry season because 

the forests were destroyed. There were no natural 
dams, where water would collect. Moreover, the 
population increase, led to an increase in demand for 
freshwater increased, too. The water shortage became 

more serious.

น�้าเค็ม
ปัญหำน�้ำเค็มรุกล�้ำเข้ำไปในพ้ืนที่ปำกพนังเป็น

บรเิวณกว้ำงในช่วงฤดูแล้ง เนือ่งจำกน�ำ้จดืมน้ีอยท�ำให้
ขำดแรงในกำรผลักดันน�้ำเค็มออกจำกพ้ืนท่ี น�้ำใน
แม่น�้ำล�ำคลองจึงมีควำมเค็ม ไม่สำมำรถใช้อุปโภค
บริโภคได้นำนถึง ๙ เดือนต่อปี (มกรำคม - กันยำยน)

Seawater
Seawater freely flowed into the Phanang River 

in the dry season and there was no freshwater to push 
it out to sea. The water became unusable for 9 months 
a year (from January to September) because of the 
salinity.
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แผนที่แสดงการรุกตัวของน�้าเค็มเข้ามาในแม่น�้าปากพนัง  
เป็นระยะทางกว่า ๑๐๐ กิโลเมตร

ป่าพรุ คือ ป่าที่มีน�้าท่วมขังตลอดปี ท�าให้ดินมีสภาพเป็นกรด

และน�้าเปรี้ยว ใช้ท�าการเกษตรไม่ได้

น�้าเปรี้ยว
ปัญหำน�้ำเปรี้ยว เกิดจำกบริเวณตอนกลำงของ

พื้นที่ลุ่มน�้ำปำกพนังเป็นป่ำพรุ มีน�้ำท่วมขังตลอดปี ใน
ดนิพรมุสีำรประกอบไพไรต์ตกตะกอนอยู่ เมือ่ระดบัน�ำ้
ลดลงจนชั้นไพไรต์สัมผัสกับอำกำศจะก่อให้เกิด
ปฏิกิริยำเคมี ท�ำให้ดินมีสภำพเป็นกรดและน�้ำเปรี้ยว 
ไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตรได้ 

Acidic Water
There was huge peat-bog south of the Pak 

Phanang River, which contained pyrite in its soil. 
When the water level decreased enough to allow the 
pyrite to come in contact with the air, a chemical 
reaction would occur—making the soil and water 
acidic and unusable.

น�้าเสีย
ปัญหำน�้ำเสีย เกิดจำกกระบวนกำรท�ำนำกุ้งที่

ขำดระบบกำรบ�ำบัดที่ ดีก ่อนปล่อยลงสู ่แหล่งน�้ำ
ธรรมชำติ ซึง่ส่งผลกระทบอย่ำงใหญ่หลวง ทัง้ต่อสภำพ
แวดล้อม คณุภำพของน�ำ้ และเกษตรกรผูใ้ช้น�ำ้จดืทีไ่ม่
สำมำรถน�ำน�้ำไปใช้ในกำรเพำะปลูกได้

Wastewater
The increase in wastewater resulted from 

shrimp farming. Farmers did not know how to 
properly manage their wastewater. They simply 
dumped it into the rivers, which hurt the environment 
greatly. The water quality decreased and could not be 
used for farming.

แหลมตะลุมพุก

อ่าวปากพนัง

อ.ปากพนัง

อ.เฉลิมพระเกียรติ

อ.เชียรใหญ่

อ.หัวไทร

อ.ชะอวด
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงติดตามการแก้ปัญหาเกี่ยวกับน�้าในพื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิด
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เมื่อพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชทรงทรำบถึงปัญหำควำม     

ทุกข์ยำกเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับประชำชน 

ทรงศึกษำปัญหำและวิเครำะห์สำเหตุอย่ำงถ่ีถ้วน ท้ังปัญหำน�้ำท่วม น�้ำแล้ง น�้ำเสีย 

ดินเปรี้ยว กำรขำดแคลนน�้ำจืด กำรรุกล�้ำของน�้ำเค็ม ระบบนิเวศเสียสมดุล และที่ทรงเป็น

ห่วงอย่ำงย่ิงคือ ควำมขัดแย้งอย่ำงรุนแรงของประชำชนในพ้ืนท่ี จึงมีพระรำชด�ำริให้        

หน่วยงำนที่เก่ียวข้องเร่งด�ำเนินกำรช่วยเหลือประชำชนอย่ำงต่อเน่ือง และได้พระรำชทำน

แนวทำงแก้ไขปัญหำในพื้นที่ปำกพนังถึง ๑๓ ครั้ง ตลอดระยะเวลำกว่ำ ๒๐ ปี

พระราชทานแนวพระราชด�าริ

King Bhimibol’s Solutions to the Crisis

When King Bhumibol learned His people were suffering, He studied the root 
causes of the crisis.  He was greatly concerned about the plight of His people. 13 
times over a period of more than 20 years, King Bhumibol sent officials from the 
Royal Thai Government to work with the people to address the crisis of the Pak 
Phanang River.
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ครั้งที่ ๑ พระรำชทำน เมื่อวันท่ี ๑๓ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๒๑ ณ โรงปูนซีเมนต์ทุ่งสง อ�ำเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมรำช

ครั้งที่ ๒ พระรำชทำน เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ณ อำคำรชัยพัฒนำ พระรำชวังดุสิต 

ครั้งที่ ๓ พระรำชทำน เมื่อวันที่ ๙ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ณ สถำนีสูบน�้ำบ้ำนโคกกูแว ต�ำบลพร่อน อ�ำเภอ
ตำกใบ จังหวัดนรำธิวำส

ครั้งที่ ๔ พระรำชทำน เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ณ โครงกำรพัฒนำลุ่มน�้ำบำงนรำ อันเนื่องมำจำก
พระรำชด�ำริ จังหวัดนรำธิวำส 

ครั้งที่ ๕ พระรำชทำน เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ณ พระต�ำหนักจิตรลดำรโหฐำน พระรำชวังดุสิต

ครั้งที่ ๖ พระรำชทำน เมื่อวันที่ ๒ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ณ พระต�ำหนักทักษิณรำชนิเวศน์ จังหวัดนรำธิวำส 

ในครั้งนี้ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริแก่คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรพัฒนำลุ่มน�้ำปำกพนังอันเนื่องมำจำก
พระรำชด�ำริ ควำมว่ำ

“...ท�าประตูน�า้ทีป่ากแม่น�า้ห่างจากตวัอ�าเภอปากพนงัประมาณ ๓ กิโลเมตร ก็พิจารณาว่าจะแก้ปัญหาท้ังหมด 
ซึ่งหมายความว่า เป็นกุญแจส�าคัญของโครงการฯ จะแก้ไขปัญหาตั้งแต่น�้าแล้ง น�้าท่วม น�้าเค็ม และสามารถที่จะ
ให้ประชาชนมีน�้าบริโภคและน�้าท�าการเกษตร...แม้ว่าประตูน�้าอันเดียวนี้จะไม่แก้ไขปัญหาทั้งหมด ซ่ึงจะต้องสร้าง
หรอืท�าโครงการต่อเนือ่ง หากแต่ว่าเป็นจดุเริม่ต้นของการแก้ไขปัญหาทัง้หมด จากอนันีจ้ะท�าอะไรๆ ได้ทกุอย่าง และ
แยกออกมาเป็นโครงการฯ...”

ครั้งที่ ๗ พระรำชทำน เมื่อวันที่ ๗ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ณ โครงกำรพัฒนำลุ่มน�้ำคลองน�้ำจืด-คลองแฆแฆ 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดปัตตำนี 

ครั้งที่ ๘ พระรำชทำน เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ณ ศำลำดุสิดำลัย พระรำชวังดุสิต 

ครั้งที่ ๙ พระรำชทำน เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ณ ศำลำดุสิดำลัย พระรำชวังดุสิต

ครั้งที่ ๑๐ พระรำชทำน เม่ือวันท่ี ๒๑ ตลุำคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ภำยหลงัผูแ้ทนจำกกระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม กรำบบังคมทูลรำยงำนสรุป สถำนภำพกำรจัดท�ำ และพิจำรณำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมของโครงกำรฯ

ครั้งที่ ๑๑ พระรำชทำน เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 

ครั้งที่ ๑๒ พระรำชทำน เมือ่วนัที ่๒๗ ตลุำคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ณ วังไกลกังวล อ�ำเภอหัวหนิ จงัหวัดประจวบครีขัีนธ์ 

ครั้งที่ ๑๓ พระรำชทำน เมือ่วันท่ี ๑๖ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๔๕ ณ โครงกำรปลกูป่ำถำวรเฉลมิพระเกียรต ิของ
กำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย บริเวณวนอุทยำนปรำณบุรี อ�ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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1. King Bhumibol addressed His people at a Cement Plant, Amphoe Tung Song, Nakhon Si Thammarat Province, 
on September 13, 2521 B.E.

2. King Bhumibol addressed His people at the Chaiphatthana Building at Dusit Palace, on December 24, 2531 
B.E.

3. King Bhumibol addressed His people at the Ban Khok Kuwae Water Pumping Station, Tambon Phron, Amphoe 
Takbi, Narathiwat Province, on October 9, 2535 B.E.

4. King Bhumibol addressed His people at the Ban Khok Kuwae Water Pumping Station, Tambon Phron, Amphoe 
Takbi, Narathiwat Province, on October 9, 2535 B.E.

5. King Bhumibol addressed His people at the Chitralada Royal Villa, at Dusit Palace, on December 23, 2535 
B.E.

6. King Bhumibol addressed His people at the Thaksin Ratchaniwet Palace, Narathiwat Province, on October 2, 
2536 B.E.

On this day, He addressed the administrative team members of the Pak Phanang River Basin Royal Development 
Project on the need for continuous hard work in addressing such intractable problems:

“Let’s build a floodgate at the Pak Phanange River, 3 kilometers from the city of Pak Phanang. I think the floodgate 
would address a lot of the problems there. The floodgate could be a solution to the water shortage, aid in flood 
prevention, and help keep the saline water out of the river; it could also store enough water for consumption and 
agriculture. However, the floodgate cannot solve all of the problems we have. It is just a beginning. We need continuous 
hard work to overcome all the challenges we face. Toward this end, we can run more small projects to address each 
problem.”

7. King Bhumibol addressed His people at the Nam Chuet – Khae-khae Canal Development Project, Pattani 
Province, on October 7, 2536 B.E.

8. King Bhumibol addressed His people at the Dusidalai Hall of Dusit Palace, on December 4, 2536 B.E.

9. King Bhumibol addressed His people at the Dusidalai Hall of Dusit Palace, on December 4, 2537 B.E.

10. King Bhumibol addressed a delegation from the Ministry of Science and Technology after they reported the 
project’s progress and the environmental impact to Him, on October 21, 2538 B.E. 

11. King Bhumibol addressed His people on August 14, 2541 B.E.

12. King Bhumibol addressed His people at the Klai Kangwon Palace, Amphoe Huahin, Prachuap Khiri Khan, 
on October 27, 2543 B.E.

13. King Bhumibol addressed His people at PTT PCL’s Forest Plantation Project at Pranburi Forest Park, Amphoe 
Pranburi, Prachuap Khiri Khan
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๑. เร่งด�ำเนินกำรก่อสร้ำงประตูระบำยน�้ำปำกพนังให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพรำะเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นงำนหลัก
ในกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน�้ำจืดเพื่อกำรเกษตรและกำรอุปโภคบริโภค

๒. ควรพิจำรณำขุดคลองระบำยน�้ำฉุกเฉินพร้อมอำคำรเพื่อเร่งระบำยน�้ำออกจำกแม่น�้ำปำกพนังสู่ทะเล โดย
ขุดขึ้นที่บริเวณหน้ำประตูระบำยน�้ำปำกพนัง จะสำมำรถช่วยแก้ไขปัญหำน�้ำท่วมพื้นที่ท�ำกินของรำษฎร

๓. เร่งขุดลอกคลองท่ำพญำพร้อมก่อสร้ำงประตูระบำยน�้ำท่ำพญำเพื่อช่วยระบำยน�้ำออกอีกทำงหนึ่ง

๔. เร่งขดุลอกขยำยคลองบ้ำนกลำง คลองปำกพนงั และคลองหน้ำโกฏิ พร้อมก่อสร้ำงประตูระบำยน�ำ้เสอืร้อง
และประตูระบำยน�้ำหน้ำโกฏิ เพื่อระบำยน�้ำจำกคลองบ้ำนกลำงและคลองปำกพนังจำกพื้นที่โครงกำรฯ ลงสู่ทะเล
ได้เร็วขึ้น

๕. ขุดคลองระบำยน�้ำชะอวด-แพรกเมือง พร้อมก่อสร้ำงอำคำรประตูระบำยน�้ำเพ่ือช่วยระบำยน�้ำออกจำก
พื้นที่โครงกำรฯ ลงสู่ทะเลกรณีเกิดอุทกภัย

๖. ก�ำหนดแนวเขตท่ีแน่นอนเพ่ือแยกพ้ืนท่ีน�้ำจืดและพ้ืนที่น�้ำเค็มออกจำกกันให้แน่นอน โดยก�ำหนดให้ทิศ
ตะวันออกของคลองปำกพนัง (คลองหัวไทร) เป็นพื้นที่น�้ำเค็ม ทั้งนี้ให้กรมชลประทำน กรมประมง ตลอดจนผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงที่เหมำะสมร่วมกัน

๗. ควรจัดตั้งศูนย์ศึกษำเฉพำะกิจที่บริเวณประตูระบำยน�้ำหน้ำโกฏิ เพ่ือท�ำกำรทดลองศึกษำวิจัยด้ำนกำร
ประมงครบวงจร

๘. พิจำรณำวำงโครงกำรและก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน�้ำหรือฝำยทดน�้ำทำงพ้ืนท่ีด้ำนตะวันตกของลุ่มน�้ำปำกพนัง 
เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม กำรอุปโภคบริโภค และช่วยบรรเทำอุทกภัยในพื้นที่ตอนล่ำง

๙. ควรพิจำรณำเกีย่วกับระบบกำรจดักำรน�ำ้เสยีจำกนำกุ้งและน�ำ้เปรีย้วจำกพร ุรวมทัง้ระบบน�ำ้เสยีจำกชมุชน 
เช่น เขตชุมชนอ�ำเภอเชียรใหญ่และอ�ำเภอชะอวด เพื่อให้น�้ำจืดที่กักเก็บไว้ในแหล่งน�้ำต่ำงๆ ในเขตลุ่มน�้ำ สำมำรถ
น�ำมำใช้ในกำรอุปโภคบริโภคได้อย่ำงสมบูรณ์

การแก้ไขปัญหาตามแนวพระราชด�าริ


