สรุปรายละเอียดโครงการ
โครงการพัฒนาพื นทีบ้ านหัวป่ าเขียว (ขุดลอกคลองตะเคร็ง)
หมู่ ที 7 ตําบลทะเลน้ อย อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
**********************
1. ทีตั งโครงการ
หมู่ที 7 บ้านหัวป่ าเขียว ตํ าบลทะเลน้อย อํ าเภอควนขนุน จังหวั ดพั ทลุง
2. เรืองเดิม
เมือวั นที 25 ตุลาคม 2542 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดํ าเนิน
เยียมเยียนราษฎรทีบ้านหัวป่ าเขียว หมู่ที 7 ตํ าบลทะเลน้อย อํ าเภอควนขนุน จังหวั ดพั ทลุง พระองค์ทรง
มีพระราชเสาวนี ย ์หลายประการต่อผู้ ว่าราชการจังหวัดพัทลุงทีเฝ้ ารับเสด็จ ในส่ วนทีเกียวข้องกับบทบาท
หน้าทีของกรมชลประทาน สามารถสรุ ปได้ 2 ประการด้วยกัน กล่าวคือ
- ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งนํ าเพือส่งเสริ มการเกษตรกรรม
- ให้กรมชลประทานช่วยเหลือพื นทีการทํ านาทีราษฎรเคยทํ านา ให้สามารถทํ านาได้
จังหวัด พัทลุง จึงได้ด ําเนิ นการสนองพระราชเสาวนี ย ์ โดยการจัดตั งคณะทํางานขึ นมาเพือ
จัดทํ าแผนแม่บท ดํ าเนินการร่ วมกันหลายส่วนราชการในรู ปแบบการบูรณาการ ซึ งโครงการชลประทาน
พัทลุงเป็ นคณะทํางาน ทีร่ ว มทํางานกับหลายส่ วนราชการในจังหวัดพัทลุง จึงได้เสนอโครงการพัฒนา
พื นทีบ้านหัวป่ าเขียวในแผนแม่บทให้จ ังหวั ดพั ทลุง ประกอบด้วยลั กษณะโครงการโดยสังเขปคือ ก่อสร้าง
คันกั นนํ า ป้ องกันนํ าท่วมขังพื นที2,500 ไร่ พร้อมก่อสร้างอาคารควบคุมนํ า กลางคลองและปลายคลอง
จํ านวน 2 แห่ง
ซึ งต่อมามีผู้ ห่วงใยในเรื องของสภาพนิเวศและสิ งแวดล้ อม มีหนังสือท้วงติงโครงการต่อสํานัก
นโยบายและแผนสิ งแวดล้ อม คณะกรรมการพิเศษเพือประสานงานโครงการอันเนื องมาจากพระราชดําริ
(กปร.) ซึ งนายกรัฐมนตรี เป็ นประธานโดยตํ าแหน่ง ได้แต่งตั งคณะกรรมการศึกษาผลกระทบสิ งแวดล้อม
ขึ น โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานคริ น ทร์ เป็ นประธาน คณะการจัดการสิ งแวดล้อมเป็ นเลขานุ ก ารและ
ตัวแทนส่ วนราชการ ตลอดองค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ เป็ นกรรมการ ร่ วมกันพิจารณา มีมติให้ยุติการ
ดํา เนิ น การในรู ป แบบที เสนอ แต่ มีม าตรการเร่ งด่ ว นในการอนุ รั ก ษ์สภาพธรรมชาติ ป่ าชุ่ ม นํ า และ
สิ งแวดล้อมที เป็ นอยู่ เสนอเป็ นทางเลือกใหม่ โดยการเสนอแนะให้มีก ารขุดลอกคลองตะเคร็ งพร้ อมมี
อาคารควบคุมนํ าประกอบเท่าทีจํ าเป็ นเพือฟื นฟูทรัพยากรนํ า, ป่ าชุ่มนํ า, ป่ าพรุ , แหล่งเพาะพันธุ์ปลา และ
บรรเทาความแห้งแล้ งในฤดูแล้ ง โดยศึกษาและจัดทํ ารายงานเป็ น รายการข้อมูลทางด้นา สิ งแวดล้ อม

-2(Checklist) ซึ งโครงการชลประทานพั ทลุงได้จ ัดทํ าแล้ ว และส่งเรื องให้กรมอุทยานแห่งชิตสัตว์ป่าและพันธุ์
พืช พิจ ารณาอนุ ม ัติ ใ ช้ทีดิ น ต่ อมากรมฯ อุท ยานได้ต อบยืน ยัน ว่า จะต้องทําการวิเ คราะห์ผ ลกระทบ
สิ งแวดล้ อม หรื อ Environment Impact Assessments (EIA) ประกอบด้วย
3. สภาพภูมิประเทศและแหล่งนํา
บ้านหัวป่ าเขียว มีสภาพภูมิประเทศเป็ นทีราบลุ่มนํ าริ มขอบพรุ สภาพดินและนํ าบริ เวณผิวดิน
มีน ํ าท่วมขังและมีอินทรี ยวั ตถุทีทับถมมายาวนาน สภาพป่ าส่ วนใหญ่เป็ นป่ าเสม็ด และมีกระจูดสลับกับ
ทุ่งหญ้า พืชพรรณไม้อืน ๆ มีบ้างเล็กน้อยในลักษณะของป่ าละเมาะ ดิน และนํ ามัก จะเปรี ยวโดยเฉพาะ
ในช่วงต้นฤดูฝนของทุกปี สภาพแหล่งนํ าทีมีอยู่คือคลองตะเคร็ ง เป็ นลํ านํ าท้องกระทะ คือ ไม่มีความ
ลาดชัน ราบแบน ลํ าคลองกว้ างแต่ไม่ลึก รองรับนํ าท่วมขังในแต่ละปี ยาวนาน3 - 4 เดือน สภาพดินในลํ า
นํ าจึงเป็ นดินตะกอนอินทรี ย ์ทีทับถมมาเป็ นระยะเวลายาวนาน ครั นในฤดูแล้งไม่สามารถเก็บกักนํ านอน
คลองได้ ลํ านํ าจึงมั กแห้งขอดจนเห็นก้นคลองเป็ นดินแตกระแหง
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4.1 เพือพั ฒนาแหล่งนํ า ไว้ เพือการอุปโภค– บริ โภค และการเกษตรกรรมที บ้านหัวป่ าเขียว
700 ไร่
4.2 เพือพัฒนาแหล่งนํ าให้มีค วามสามารถในการระบายนํ าที มีประสิ ทธิ ภ าพ สามารถลด
ระยะเวลานํ าท่วมขังยาวนานลงได้
4.3 เพือพัฒ นาแหล่งนํ าให้มีค วามสามารถในการเก็บกัก นํ าทีมีมาก ให้ค งความชุ่ มชื นใน
หน้าแล้ ง สามารถยกระดับนํ าใต้ดินให้สูงขึ น ราษ
ฎรสามารถใช้บ่อนํ าใต้ดินได้
4.4 แหล่งเก็บกักนํ า อนุรักษ์สภาพป่ าชุ่มนํ าและสภาพแวดล้อมป่ าพรุ มีแหล่งนํ าไว้ป้องกัน
และบรรเทาอัคคี ภ ัยที เกิ ดในป่ าพรุ เพือเป็ นแหล่งนํ าหล่อเลี ยงป่ าไม้ให้แห้งแล้งจนเกิ ด
ภาวะเสียงต่อการเกิดไฟไหม้ ป่าพรุ หล่อเลี ยงแนวคูน ํ ากันไฟ
4.5 เพือฟื นฟูสภาพลํ านํ าธรรมชาติทีตื นเขินให้มีสภาพดังเดิม เป็ นแหล่งพันธุ์ปลา, สามารถ
ส่ ง เสริ มการเพาะเลี ยงสัต ว์น ํ า ซึ งประมงจัง หวัด ฯ ส่ ง เสริ มการปล่อ ยปลาปี ละกว่ า
1,000,000 ตัว
4.6 เพือเป็ นแหล่งนํ าสําหรับการปศุสัตว์ การเลี ยงกระบือปล่อยฝูง ซึ งมีประมาณ2,500 –
3,000 ตัว
4.7 เพือใช้แหล่งนํ าเป็ นเส้นทางคมนาคมทางนํ า ตามวิถีชีวิตของราษฎรทียั งนิ ยมใช้เรื อหาง
ยาวสัญจรไปมาระหว่างอําเภอชะอวด จังหวัด นครศรี ธรรมราชกับอําเภอทะเลน้อ ย
จังหวั ดพั ทลุง

-34.8 เพือส่งเสริ มสภาพทรัพยากรนํ าเพือวั ตถุประสงค์รองอืน เช่น เพือการส่ งเสริมพัฒนาพันธุ์
กระจูดชะลูดนํ าเพือการหัตถกรรม
5. ลักษณะโครงการ
ทีตั งโครงการ หมู่ที 7 ตําบลทะเลน้อย อํ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง พิก ัดทีตั ง47 NPJ 245619 ถึง 224-728 ตามแผนทีมาตราส่วน 1 : 50,000 แผ่นระวาง 5024 IV ประกอบด้วย
5.1 กิจกรรมปรับปรุ งสภาพลํ านํ า
- ขุดลอกคลองตะเคร็ งช่วงแรก เริ มตั งแต่ปากนํ าทีไหลลงสู่ ทะเลน้อยให้มีความกว้าง
25 เมตร มีความลึกเมือขุดลอกแล้ ว 2 - 3 เมตร เป็ นระยะทางตามลํ าคลองตะเคร็ งขึ นไปทางต้นนํ 4,600
า
เมตร
- ขุดลอกคลองตะเคร็ งช่วงทีสอง ต่อจากช่วงแรก ให้มีความกว้าง 15 เมตร มีความลึก
เมือขุดลอกแล้ ว 2 - 3 เมตร เป็ นระยะทางตามลํ าคลองตะเคร็ งขึ นไปทางต้นนํ า3,100 เมตร
- ขุดลอกคลองตะเคร็ งช่วงสุ ดท้าย ต่อจากช่วงทีสอง ให้มีความกว้าง 10 เมตร มีความ
ลึกเมือขุดลอกแล้ ว 2 - 3 เมตร เป็ นระยะทางตามลํ าคลองตะเคร็ งขึ นไปทางต้นนํ า4,700 เมตร
5.2 กิจกรรมก่อสร้างอาคารบังคับนํ า
- ก่ อสร้างอาคารบังคับนํ าปากคลองตะเคร็ งขนาดบานระบาย 3-[/]4.0x4.0 จํานวน 2
แห่ง ห่างกัน 30 เมตร ตรง กม.2+330 ถึง กม.2+360 ของคลองตะเคร็ ง ทั งเพือควบคุมนํ าในคลองตะเคร็ ง
โดยเปิ ดระบายในฤดูน ํ าหลาก และปิ ดเก็บกักนํ าในต้นฤดูแล้งและตลอดฤดู ให้สามารถเก็บกักนํ าได้0.5
ล้ านลูกบาศก์เมตร อีกทั งสามารถใช้เป็ นประตูเรื อสัญจรได้อีกด้วย
- ก่อสร้างท่อระบายนํ าปลายคลองมาบเนี ยน ขนาด3-[/]2.0x2.0 จํานวน 1 แห่ ง ที กม.
5+580 ของคลองตะเคร็ ง ทั งเพือควบคุมการระบายนํ าจากคลองมาบเนียนลงสู่คลองตะเคร็ ง และเพือทดนํ า
ในลํ าคลองมาบเนี ยนในต้นฤดูแล้งเข้าสู่ ทางระบายนํ าเลียบถนนทางไปบ้านหัวป่ าเขียวเพือการทํานาของ
ชาวบ้านหัวป่ าเขียวหลั งนํ าลด มีเป้ าหมายส่งเสริ มเป็ นพื นทีนาได้ 700 ไร่ เกษตรกรใช้น ํ า30 ครัวเรื อน
6. งบประมาณค่าก่อสร้ าง
6.1 ขุดลอกคลองตะเคร็ ง งบประมาณ 11,319,200.00- บาท
6.2 ก่อสร้างประตูระบายนํ าปากคลองตะเคร็ ง งบประมาณ 10,000,000.00- บาท
6.3 ก่อสร้างท่อระบายนํ าปลายคลองมาบเนียม งบประมาณ 5,000,000.00- บาท
6.4 ก่อสร้างคันกั นนํ าเหนืออาคารทดนํ าปลายคลองมาบ
เนียม งบประมาณ 7,000,000.00บาท

-47. ผลประโยชน์ ทีคาดว่าจะได้ รับ
เพือการอนุรักษ์สภาพธรรมชาติและสิ งแวดล้ อม และผลพลอยได้เอนกประสงค์ตามมาตรการ
เร่ งด่วนของคณะกรรมการศึกษาผลกระทบสิ งแวดล้ อมฯ สรุ ปได้ด ังนี
7.1 อนุรักษ์สภาพป่ าชุ่มนํ าและสภาพแวดล้ อมป่ าพรุ
7.2 เพือฟื นฟูสภาพลํ านํ าธรรมชาติทีตื นเขินให้มีสภาพดังเดิม
7.3 เป็ นแหล่งเลี ยงพั นธุ์ปลานํ าจืด, สัตว์น ํ า
7.4 เพือเป็ นแหล่งนํ าหล่อเลี ยงป่ าไม้ ไม่ให้แห้งแล้ งจนเกิดภาวะเสียงต่อการเกิดไฟไหม้ ป่าพรุ
7.5 เพือใช้แหล่งนํ าเป็ นเส้นทางคมนาคมทางนํ าตามวิถีชีวิตของราษฎรทียั งนิยมใช้สัญจร
7.6 เพือส่งเสริ มสภาพทรัพยากรนํ าเพือวั ตถุประสงค์รองอืน เช่น เพือการเกษตรกรรม, การ
ปลูกกระจูดเพือการหัตถกรรม , การทํ าการประมงนํ าจืด, การเลี ยงกระบือในทุ่งหญ้าป่ า
ชุ่มนํ า
8. ระยะเวลาดําเนินการ
ใช้ระยะเวลาดํ าเนินการประมาณ 180 วั น
9. ความก้าวหน้ าของโครงการจนถึง พฤศจิกายน 2549
โครงการชลประทานพัทลุง ได้จ ัดทําและส่ งรายงานข้อมูลทางด้านสิ งแวดล้อม (Checklist)
จํ านวน 1 เล่ม ให้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ตามบันทึกการประชุมเมือวันที 17 มิถุนายน 2545
ของคณะกรรมการศึกษาผลกระทบสิ งแวดล้ อมเรี ยบร้อยแล้ ว จากนี มีการติดตามความก้าวหน้าโดยจังหวัด
พั ทลุง วั นที 20 ธันวาคม 2545 และครั งที 2 วั นที 27 พฤษภาคม 2546 ได้ค ํ าตอบสรุ ปได้ว่า หากกรมป่ า
ไม้ให้ ความเห็นชอบ Checklist การศึกษาผลกระทบสิ งแวดล้ อมถือว่ าสิ นสุ ด สามารถดําเนินการก่ อสร้ าง
ได้ พร้อมทั งได้รับการยืนยั นจากกรมฯ อุทยานฯ ว่า จะต้องทําการวิเคราะห์ผลกระทบสิ งแวดล้อม หรื อ
Environment Impact Assessments (EIA) ประกอบด้วย โครงการชลประทานพัทลุงจึงขอนําเสนอกรม
ชลประทานพิจารณาให้ผู้ เกียวข้องดํ าเนินการ EIA ต่อไป และในปี งบประมาณ 2549 กรมชลประทานตั ง
งบประมาณจํ านวน 1,980,000 บาท ปี งบประมาณ 2550 ใช้งบประมาณ 7,534,500 บาท เพือเป็ นค่าศึกษา
ผลกระทบสิ งแวดล้ อมโครงการพั ฒนาหัวป่ าเขียวจังหวั ดพั ทลุง(EIA.)
***************************
ธันวาคม 2549
โครงการชลประทานพัทลุง
กรมชลประทาน

