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การด าเนินการภายใต้โครงการ 
“กิจกรรมก าจัดผักตบชวา คืนชีวิตสู่แม่น  าท่าจีน” 

 

รายละเอียดแม่น  าท่าจีน 
แม่น้้าท่าจีน  เป็นแม่น้้าท่ียกตัวออกจากแม่น้้าเจ้าพระยาท่ีต้าบลท่าซุง อ้าเภอเมือง

อุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี  กับ ฝ่ังตะวันตกท่ีอ้าเภอวัดสิงห์  จังหวัดชัยนาท  ไหลผ่านจังหวัดชัยนาท  จังหวัด
สุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร ก่อนจะไหลออกสู่อ่าวไทยท่ีต้าบลบางหญ้าแพรก  อ้าเภอเมือง
สมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร มีความยาวทั้งส้ินประมาณ 325 กิโลเมตร   แม่น้้าท่าจีนมีช่ือเรียกหลายช่ือ 
ดังนี้ ตอนท่ีไหลผ่านจังหวัดชัยนาทเรียกว่า "แม่น้้ามะขามเฒ่า" ตอนท่ีผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี เรียกว่า "แม่น้้า
สุพรรณบุรี" ตอนท่ีผ่านจังหวัดนครปฐมเรียกว่า "แม่น้้านครชัยศรี" ส่วนตอนท่ีไหลผ่านจังหวัดสมุทรสาครและ
ไหลลงสู่อ่าวไทยเรียกว่า “แม่น้้าท่าจีน” 

 

แม่น้้าท่าจีน ไหลผ่านจังหวัดสุพรรณบุรีรวม 6 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอเดิมบางนางบวช สามชุก 
ศรีประจันต์ เมืองสุพรรณบุรี บางปลาม้า และสองพี่น้อง  และผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 37 แห่ง 26 ต้าบล  
รวมระยะทางท้ังส้ิน 123 กิโลเมตร  

 

สภาพปัญหา 
  จังหวัดสุพรรณบุรีส้ารวจพบว่าประชาชนได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านผักตบชวาใน 
แม่น้้าท่าจีน  จังหวัดสุพรรณบุรี ขณะนี้มีปริมาณเป็นจ้านวนมาก ส่งผลท้าให้เกิดน้้าเน่าเสีย สัตว์น้้าตายเป็น
จ้านวนมากและเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรทางน้้าในพื้นท่ีอ้าเภอ ท้ัง 6 อ้าเภอ ระยะทางประมาณ 70 
กิโลเมตร  คิดเป็นน้้าหนักผักตบชวาประมาณ 173,250  ตัน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จังหวัด
สุพรรณบุรีจึงได้ด้าเนินการจัดท้าโครงการกิจกรรม “ก้าจัดผักตบชวาคืนชีวิตสู่แม่น้้าท่าจีน” เพื่อเป็นจุดเริ่มต้น
ในการแก้ไขปัญหา โดยมีกรอบระยะเวลาในการด้าเนินการให้เสร็จส้ินก่อนวันท่ี 20 กันยายน  ซึ่งเป็นวัน
อนุรักษ์และพัฒนาคูคลองแห่งชาติ 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในการด้าเนินวิถีชีวิตในแม่น้้าท่าจีน 

  2. เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าเน่าเสียจากปริมาณของผักตบชวา  
  3. เพื่อรักษาพันธุ์สัตว์น้้าในแม่น้้าท่าจีนให้คงอยู่สืบไป  
  4. เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์คูคลอง ให้สอดรับกับวันอนุรักษ์และพัฒนาคูคลองแห่งชาติ  
วิธีด าเนินการ 
  1. ส้ารวจปัญหาผักตบชวาในแม่น้้าท่าจีนตลอดความยาวทั้งส้ิน 123 กิโลเมตร 
  2. ด้าเนินการโครงการ “กิจกรรมก้าจัดผักตบชวา คืนชีวิตสู่แม่น้้าท่าจีน” เริ่มต้นโครงการ 
(Kick Off) เมื่อวันท่ี 21 กรกฎาคม 2557 ณ วัดท่าเจริญ หมู่ท่ี 3 ต้าบลบางใหญ่ อ้าเภอบางปลาม้า จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยความร่วมมือระหว่าง จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี ศูนย์พัฒนาและบ้ารุงรักษาทางน้้าท่ี 1 อยุธยา กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นท่ีท่ีประสบปัญหาผักตบชวาในแม่น้้าท่าจีน และ ภาคเอกชนต่างๆ กลุ่ม มูลนิธิ องค์กรต่าง ๆ เช่น 
กลุ่มอนุรักษ์แม่น้้าท่าจีน ลูกเสือชาวบ้าน ชมรมก้านันผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น มีการแต่งต้ังคณะกรรมการโครงการ 
“ กิจกรรมก้าจัดผักตบชวา คืนชีวิตสู่แม่น้้าท่าจีน” คณะกรรมการประกอบด้วย  

ผู้ว่าราชการจังหวัด... 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3
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ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน นายอ้าเภอในพื้นท่ีแม่น้้าท่าจีนไหลผ่าน ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก้านันในพื้นท่ี และมีการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการก้าจัดผักตบชวาในแม่น้้าท่าจีน 
สถานท่ีต้ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุร ีองค์ประกอบของศูนย์ฯ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
(นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี) เป็นผู้อ้านวยการศูนย์ปฏิบัติการก้าจัดผักตบชวาในแม่น้้าท่าจีน นายอ้าเภอ  
ส่วนราชการต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นเลขานุการศูนย์ฯ รูปแบบการ
ส่ังการ ผู้อ้านวยการศูนย์มีอ้านาจส่ังการโดยตรง  (Single Command) โดยค้าแนะน้าจากผู้ว่าราชการจังหวัด
สุพรรณบุรี และ คณะกรรมการโครงการ “กิจกรรมก้าจัดผักตบชวา คืนชีวิตสู่แม่น้้าท่าจีน” 

3. ก้าหนดกรอบระยะเวลาในการด้าเนินการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงแรก ด้าเนินการ
ก้าจัดผักตบชวาในแม่น้้าท่าจีนท้ังตลอดระยะทาง 123 กิโลเมตร ให้เสร็จส้ินก่อนวันท่ี 20 กันยายน 2557 
ซึ่งตรงกับวันอนุรักษ์และพัฒนาคูคลองแห่งชาติ  ช่วงท่ี 2 ด้าเนินการในเขตพื้นท่ีโครงการชลประทาน รวมถึง
ล้าน้้า คู คลองสาขาต่างๆ ประมาณ 15 สายน้้า ระยะทางท่ีประสบปัญหาผักตบชวา ประมาณ 88.7 
กิโลเมตร มีกรอบระยะเวลาให้แล้วเสร็จก่อนวันท่ี  5  ธันวาคม 2557 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่ีจะทรงมีพระชนมายุ 87 พรรษา ในปี 2557  

4. จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตส้านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาผักตบชวา 
ในแม่น้้าท่าจีน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน โดยสถานีพัฒนาท่ีดิน
สุพรรณบุรีฝึกอบรมการท้าปุ๋ยชีวภาพจากผักตบชวา ส้านักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมปล่อยสัตว์
น้้าคืนชีวิตสู่แม่น้้าท่าจีน ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมฝึกอบรม
นักเรียน นักศึกษา ในการสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์แม่น้้าท่าจีนมีประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องห้ามท้า
การประมงในเขตท่ีรักษาพืชพันธุ์ อันได้แก่บริเวณพระอาราม หรือปูชนียสถาน หรือติดกับเขตสถานท่ีดังกล่าว
และบริเวณประตูน้้า ฝาย หรือท้านบหรือท่ีซึ่งเหมาะแก่การรักษาพืชพันธุ์สัตว์น้้าเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้้า ท่ี
ตายเป็นจ้านวนมากจากปัญหาน้้าเน่าเสียของผักตบชวา 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในการด้าเนินวิถีชีวิตในแม่น้้าท่าจีน 

  2. สามารถแก้ไขปัญหาน้้าเน่าเสียจากปริมาณของผักตบชวา  
  3. สามารถรักษาพันธุ์สัตว์น้้าในแม่น้้าท่าจีนให้คงอยู่สืบไป  
  4. สามารถพัฒนาและอนุรักษ์คูคลอง ให้สอดรับกับวันอนุรักษ์และพัฒนาคูคลองแห่งชาติ  
ในวันท่ี 20 กันยายน ของทุกปีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่ีจะทรงมี
พระชนมายุครบ 87 พรรษา ในวันท่ี 5 ธันวาคม 2557  
 

การแก้ไขปัญหาผักตบชวาให้เกิดความยั่งยืน 
  จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ส่ังการให้อ้าเภอต่างๆ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี จัดท้า
แนวอาณาเขตแบ่งความรับผิดชอบในการก้าจัดผักตบชวา พร้อมท้ังจัดเจ้าหน้าท่ีดูแลสายน้้าตามอาณาเขตใน
การก้าจัดผักตบชวา หากพบผักตบชวาให้รีบก้าจัดเพื่อป้องกันการแพร่ขยายพันธุ์กลายเป็นปัญหาท่ีใหญ่โตยาก
ท่ีจะแก้ไขปัญหาต่อไป 
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ภาพกิจกรรมการด าเนินการ 
ก่อนด าเนินการ 
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ขณะด าเนินการ 
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หลังด าเนินการ 
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ภาคผนวก 
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โครงการกิจกรรม “ก าจัดผักตบชวาคืนชีวิต สู่แม่น  าท่าจีน” 
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ค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการโครงการ “กิจกรรมก าจัดผักตบชวา คืนชีวิตสู่แม่น  าท่าจีน”  



10 
 

  



11 
 



12 
 

 



13 
 

ค าสั่งจัดตั งศูนย์ปฏิบัติการก าจัดผักตบชวาในแม่น  าท่าจีน 
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ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เร่ือง ห้ามท าการประมงในเขตที่รักษาพืชพันธุ์ 
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ภาพข่าวสื่อสารมวลชน 


