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-  พ.ศ. 2553  รางวลัเกียรติยศเชิดชเูกียรติครุฑทองค า ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ 
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- พ.ศ. 2535 รางวลัชนะเลศิอนัดบัท่ี 1 ระดับประเทศ  โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาดีเด่น 



พระปฐมบรมราชโองการ ในพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระท่ีนัง่ไพศาลทกัษิณ  

วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2493 

“ เราจะครองแผน่ดิน 

โดยธรรม  

เพื่อประโยชนสุ์ข 

แห่งมหาชน 

ชาวสยาม ”  
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ท าร่วมกนั ร่วมทุกข ์ร่วมสุข ไมบ่งัคบั 

ท าแบบมีส่วนร่วม : หลกัประชาธิปไตย 

ท าตามกฎ ระเบียบทางราชการ 

 “โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ” 

“...ครอง...” 
“ เราจะครองแผน่ดิน 

โดยธรรม  

เพื่อประโยชนสุ์ข 

แห่งมหาชน 

ชาวสยาม ”  
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“...ธรรม...” 
: ทศพศิราชธรรม : ธรรมชาต ิ

หลกัการ

พฒันา 

: สมดุล และ
ยั่งยืน : ธรรมดา 

หลกัการ

ทรงงาน 

หลกัการ

ครองตน 

หลกัทาง

สายกลาง 

“ เราจะครองแผน่ดิน 

โดยธรรม  

เพื่อประโยชนสุ์ข 

แห่งมหาชน 

ชาวสยาม ”  
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โครงการพฒันาพืน้ที่ลุ่มน า้ปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 



การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
มีความซบัซอ้นหลากหลาย 

คุณสมบตัทิางกายภาพ
ของดนิ  

มีความหลากหลาย 



นิเวศ   
ป่าต้นน า้ 

นิเวศ   
ป่าพรุ 

นิเวศ   
ป่าชายเลน 

นิเวศ   
ชายฝ่ัง 

นิเวศ ชุมชน  
เมือง 

นิเวศ   
เกษตรกรรม 

ทกุนิเวศ
เช่ือมโยงด้วย
นิเวศ  แหล่งน า้ 

โครงการพัฒนาพื้นทีลุ่่มน ้าปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 



 พื้นที ่ 
3,640 กม.2 

2,275,500 ไร่ 

13 อ าเภอ  
77 ต าบล  

662 หมู่บ้าน 
6 แสนคน 

ตอนบน : ทีล่าดชัน 
ตอนกลาง : ลุ่มต า่,พรุ 
ตอนล่าง : ทีร่าบชายฝ่ัง 

ป่าต้นน ้า : 3.11 แสนไร่ 
ป่าพรุ : 2.87 แสนไร่ 
ป่าชายเลน 1.1 แสนไร่ 
พื้นที ่ชป. : 5.57 แสนไร่ 
(ดนิมีปัญหา  6 แสนไร่) 



น า้ท่วม
ขังนาน 
3 เดือน 

น า้แล้ง 
7 เดือน 

น า้/ดนิ
เปรีย้ว 
3 เดือน 

น า้เคม็ 
3 เดือน ปัญหา 



“...การพฒันาแหลง่น ้านัน้ ในหลกัใหญ่กค็อืการควบคุมน ้าใหไ้ดด้งัประสงค ์ 
ทัง้ปรมิาณ และคุณภาพ กลา่วคอืเมือ่มปีรมิาณน ้ามากเกนิไป  
กต็อ้งหาทางระบายออกใหท้นัการณ์ ไมป่ลอ่ยใหเ้กดิความเดอืดรอ้นเสยีหายได ้
และในขณะทีเ่กดิภาวะขาดแคลน กจ็ะตอ้งมนี ้ากกัเกบ็ไวใ้ชอ้ยา่งเพยีงพอ  
ทัง้มคีุณภาพเหมาะแก่การเกษตร การอุตสาหกรรม และการอุปโภคบรโิภค 
ปญัหาอยูท่ีว่า่การพฒันาแหลง่น ้านัน้อาจมผีลกระทบกระเทอืนต่อสิง่แวดลอ้มบา้ง  
แต่ถา้ไมม่กีารควบคุมน ้าทีด่พีอแลว้เมือ่เกดิภยัธรรมชาตขิึน้  
กจ็ะก่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นสญูเสยีทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ  
และในชวีติความเป็นอยูข่องประชาชน  
ทัง้สง่ผลกระทบเสยีหาย แก่สิง่แวดลอ้มอยา่งรา้ยแรง...” 
 

พระราชด ารสั ในพธิเีปิดการประชุมวชิาการนานาชาต ิ  
The Third Princess Chulahorn Science Congress (PC III)   
เรือ่ง “น ้าและการพฒันา : น ้าเปรยีบดงัชวีติ”ณ โรงแรมแชงกร-ีลา   

เมือ่วนัจนัทรท์ี ่11 ธนัวาคม 2538 



ขุดคลอง
ระบาย
น า้&ปตร 

สร้าง
แหล่ง
เกบ็น า้ 

รักษา
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ทรงมีพระราชด าริ วางโครงการครอบคลุมพ้ืนที่ลุ่มน ้าปากพนัง ด้วยพระองค์เอง 
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การสนองพระราชด าริ 

1). ด้านการบริหารจัดการโครงการ 

2). ด้านโครงสร้างพืน้ฐานการชลประทาน 

3). ด้านการบริหารจัดการน า้ 

4). ด้านการพฒันาฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 

5). ด้านการพัฒนาอาชีพ 

 



1) ด้านการบริหารจัดการโครงการ 

คณะกรรมการบริหารโครงการพฒันาพืน้ท่ีลุม่น า้ปากพนงัฯ 
นายกรัฐมนตรี : ประธานฯ  / อธิบดีกรมชลประทาน : เลขานกุารฯ 

อนกุรรมการพฒันาสิง่แวดล้อม ฯ 
รองปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม : ประธาน 
จนท.กรมควบคมุมลพิษ : เลขานกุารฯ 

อนกุรรมการพฒันาอาชีพ ฯ 
รองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : ประธาน 
จนท.ส านกัปลดักระทรวงเกษตรฯ : เลขานกุารฯ 

อนกุรรมการประสานการด าเนินงาน ฯ 
แมท่พัภาคที่ ๔  : ท่ีปรึกษา 
ผู้ว่าราชการจงัหวดันครศรีธรรมราช : ประธาน 
ผู้อ านวยการศนูย์อ านวยการฯ : เลขานกุารฯ 

ศนูย์อ านวยการและประสานการพฒันาฯ 
ผอ.ศนูย์อ านวยการฯ : ผู้น าการขบัเคลื่อน 
คณะท างานศนูย์บริการร่วมฯ : ขบัเคลื่อนด าเนินงาน 

ค าสัง่ กปร. ที่ 3/2553  
ลว.30 ก.ค. 2553 



ราษฎร 
อยู่ดี กนิดี 
มีความสุข 

องค์กรบริหารขับเคล่ือนการพัฒนา 



การอ านวยการและประสานงาน 



 ก าหนดให้โครงการพฒันาพืน้ท่ีลุม่น า้ปากพนงัอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดันครศรีธรรมราช 
จงัหวดัพทัลงุ จงัหวดัสงขลา เป็นศนูย์สาขาของศนูย์
ศกึษาการพฒันาพิกลุทองอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

 ณ วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2556 

 ลงนามโดยนายอ าพล เสนาณรงค์  องคมนตรี 
ประธานกรรมการบริหารโครงการศนูย์ศกึษาการ
พฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 



บทบาทในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ 
โครงการพฒันาพืน้ที่ลุ่มน ้าปากพนัง 

อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

บริเวณพื้นทีหั่วงาน ปตร.อุทกวภิาชประสิทธิ 

 เพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้แนวคิดและทฤษฎีการพฒันา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 

 เพือ่เป็นสถานทีฝึ่กอบรม/สมัมนา ฝึกอาชีพสร้าง
งาน สร้างรายได ้

 เพือ่เป็นศูนย์หลกัในการเชือ่มโยง กบั ศูนย์เรียนรู้
ตามแนวพระราชด าริต่างๆในพืน้ที ่

 เป็นแหล่งรวมแสดงสินคา้ชมุชน และจดัจ าหน่าย
โดยเชือ่มโยงกบัแหล่งผลิตในพืน้ที ่

พัฒนา 2 ส่วนหลัก 
 ภายในอาคาร=นวตักรรม/ถ่ายทอดความรู้/ 
ข้อมลูข่าวสาร/บริหารจดัการ/รวมเครือข่ายสินค้าชมุชน 
 พฒันาพืน้ท่ี = ผสมผสานเศรษฐกิจพอเพียง/ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/สร้างมลูค่าเพ่ิม 



มีศูนย์บริการร่วม เพื่อการพฒันาพืน้ที่ลุ่มน า้ปากพนัง  
เป็นเคร่ืองมือในการขับเคล่ือนการบรูณาการด าเนินงานในพืน้ที่ 

 มีความจ าเป็นต้องรวมศูนย์หน่วยงานและ
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  

 ร่วมมือกัน จัดการความรู้ จัดกระบวนงาน
ให้การพัฒนาอย่างเป็นระบบท่ัวท้ังพ้ืนที่ลุ่มน ้า
ปากพนัง  

 ซึง่จะต้องร่วมกันขับเคล่ือนให้หน่วยงาน
และส่วนที่เก่ียวข้องร่วมปฏบัิตงิานในพ้ืนที่
อย่างเป็นเอกภาพ  

 โดยใช้ “ ศูนย์บริการร่วมเพ่ือการพัฒนา
พ้ืนที่ลุ่มน ้าปากพนังอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ “ เป็นศูนย์กลางร่วมกัน  



พืน้ที่บรูณาการ 
ลุ่มน า้ปากพนัง 

 10 ศนูย์เรียนรู้ ตามแนวพระราชด าริ 
 8 พืน้ที่บรูณาการตามแนวพระราชด าริ 
 60 หมูบ้่านน าร่อง พฒันาอาชีพ 



สามารถส่งน า้สู่แปลงเกษตร 
โดยแรงดงึดูดของโลกได้ 

เกษตรกรต้องสูบน า้ 
เข้าสู่แปลงเกษตรเอง 

ต้องการคลองชักน า้มาก ประตูควบคุมน า้ 
อุทกวิภาชประสิทธิ 

ทะเล 

ฝน 

พืน้ที่ซับน า้ 

2) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านชลประทาน 

ได้รับประโยชน์มาก 
ได้รับประโยชน์ตามศักยภาพพื้นที ่

ระบบนิเวศเดมิถูกเปล่ียน 

พฒันาการชลประทาน 
เชิงรักษา ป้องกนั และบรรเทา 

พฒันาการชลประทาน 
เชิงสนบัสนนุเพิ่มการผลติ 

พืน้ที่ MC 

พืน้ที่ MD 

พัฒนาตามศักยภาพ 
ทางกายภาพของพืน้ที่ 



รูปตดัตามยาวแมน่ า้ปากพนงั 

 
อ่าวปากพนัง ปตร.อุทกฯ อ.ชะอวด อ.เชียรใหญ่ 



การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการชลประทาน  



ปี 2521 
มีพระราชด าริให้ ก่อสร้างอ่างเกบ็น า้ห้วยน า้ใส และระบบส่งน า้  



ปี 2535  
มีพระราชด าริให้ พฒันาพืน้ที่ลุ่มน า้ปากพนังฯ ทัง้ระบบ 



ปี 2538 
ก่อสร้าง ปตร.อุทกวิภาชประสิทธ์ิ เพื่อเป็นจุดเร่ิม ในการพฒันาด้านอ่ืนๆต่อไป 



ปี 2542….. 
คลองระบายน า้ พร้อมประตูระบายน า้ เพื่อควบคุมคุณภาพและปริมาณน า้ให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม 



ปี 2543 
ท าเวทปีระชาคม เพื่อก าหนดแนวคันแบ่งเขต น า้จืด-น า้เคม็ ขจัดความขัดแย้งได้อย่างสิน้เชิง 



ปี 2543 
วางระบบชลประทานน า้เคม็ เพาะเลีย้งสัตว์น า้ชายฝ่ัง (เจ้าภาพ : กรมประมง) 

พืน้ที่ชลประทานน า้เคม็ 110,284 ไร่  



ปี 2543 
วางระบบชลประทานน า้จืด (เจ้าภาพ : กรมชลประทาน) 

พืน้ที่ MC = 40,900 ไร่ 
พืน้ที่ MD= 439,100 ไร่ 

ไม้เสียบ(เดิม) =  35,000 ไร่ 
ไม้เสียบ(ขยาย) =  24,000 ไร่  

ควนขนนุ =  17,500 ไร่ 
 

รวม=  556,500 ไร่ 
  

พืน้ที่ชลประทาน  556,600  ไร่ 



นาปีตามฤดูกาล นาปรัง นาปีหลังน า้ลด 

เร่งระบายน า้ 

ฟ้ืนฟูนิเวศแหล่งน า้ 

เก็บกักน า้ 

3) ด้านการบริหารจัดการน า้ในแต่ละช่วงเวลาแบบผสมผสาน 



พื้นทีรั่บผิดชอบ  
กรมชลประทาน 

โครงการสง่น ้าและบ ารุงรกัษา  
นครศรธีรรมราช 

โครงการสง่น ้าและบ ารุงรกัษา  
ลุม่น ้าปากพนงัตอนลา่ง 

โครงการสง่น ้าและบ ารุงรกัษา  
ลุม่น ้าปากพนงัตอนบน 

โครงการชลประทาน 
นครศรธีรรมราช 



4) ด้านการพัฒนาฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 

๑. โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง (กรมเจ้าท่า,กรมทรัพยากรชายฝ่ัง) 
๒. โครงการป้องกันและฟ้ืนฟูป่าต้นน า้ ป่าพรุ ป่าชายเลน (กรมอุทยานฯ,กรมป่าไม้) 
๓. โครงการก าจัดวัชพืชแบบบูรณาการ (กรมชลประทาน,กรมการปกครอง,ทหารช่าง) 
๔. โครงการขุดลอกร่องน า้ปากพนัง และปากแม่น า้ (กรมเจ้าท่า) 
๕. การจัดการน า้เสียชุมชน(เฉพาะจุด) (อจน.) 
๖. โครงการไฟฟ้าพลังงานลม (กรมพัฒนาพลังงานทดแทน) 

offshore  
breakwater 



5) ด้านการพัฒนาอาชีพอย่างครบวงจร 

ด้านการจัดการทรัพยากร ดิน น้้า 
o ด้านการชลประทาน 
o ด้านจัดรูปที่ดิน พัฒนา ปรับปรุง ฟื้นฟู บ้ารุงดิน 

ด้านการผลิต 
o ข้าว (ครบวงจร) 
o ปาล์มน้้ามัน 
o ไม้ผล – ยางพารา 
o พืชผัก – พืชไร่ – ไร่นาสวนผสม 
o ทดสอบการปลูกพืช 

ด้านการประมงและปศุสัตว์ 
o การเลี้ยงกุ้งและการประมง 
o ปศุสัตว์ 

ด้านอาชีพนอกภาคเกษตร อาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้ 
   การแปรรูปเพิ่มมูลค่า  ผลิตภัณฑ์กระจูด แปรรูปกล้วย การ
ท้ากะป ิขนมลา ปลาดุกร้า ข้าวซ้อมมือ เรือจ้าลอง เป็นต้น  

ด้านความเข้มแข็งของเกษตรกร เครือข่าย 
องค์กรเกษตรกร 

ด้านการธุรกิจแหล่งเงินทุน การตลาด และ
สหกรณ ์



การด าเนินงานเชิงรุกด้วยการคิดเชิงยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย  
ในพืน้ท่ีเดียวกนั 

ยุทธศาสตร์ น าไปสูเ่ป้าหมาย 
กลยุทธ เพ่ือให้บรรลยุทุธศาสตร์ 

เน้นส่งเสริมให้ 
ครบวงจร 
Area Approach 
Function Prof. 
Participation 

แผนงาน 

แผนงาน 

แผนงาน 



 

การสร้างกระบวนงานจัดการโดยชุมชน 

1 

2 

3 4 
5 

6 

7 

ชว่ยเหลือตวัเองได้ 

สร้างกลุม่อาชีพ 

สร้างเครือขา่ยครบวงจร 



ดนิพร ุ99,431 ไร ่

ดนิเค็ม 86,513 ไร ่

ดนิทราย 57,784 ไร ่

ดนิเปรีย้วจดั
207,731 ไร ่

ดนิกรวดลกูรงั 
147,144 ไร ่

ดนิที่มีปัญหาต่อการท าการเกษตรกรรม 599,531  ไร่ 

ดนิทรายจัด 
10 % 

ดนิเหมืองแร่
ร้าง 1% 

ดนิเปรีย้ว
จัด 33 % 

ดนิพรุ 17 % 
ดนิเคม็ 
14 % 

ดนิกรวด
ลูกรัง 25 % 

 ดนิ 



Zoning ข้าว – ปาล์ม – ยาง 
(ตามค่าวิเคราะห์ดนิ) 

เขตเหมาะสมปลูกข้าว เขตเหมาะสมปลูกปาล์ม เขตเหมาะสมปลูกยาง 



o พืน้ที่ปลูกปาล์มน า้มันเพิ่ม 
o พืน้ที่นาข้าวลดลง 

ปัจจบุนั การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ในพืน้ท่ี
ลุม่น า้ปากพนงั มี 
 
 นาข้าวประมาณ 387,804 ไร่  
 ปาล์มน า้มนัประมาณ 257,164 ไร่ 
 ยางพาราประมาณ 476,037 ไร่  
 ไม้ผลประมาณ 114,265 ไร่ 



การแก้ไขปัญหาคุณภาพดนิ 
 การแก้ไขปัญหาดนิเปรีย้ว ด้วยการใช้หนิปนูบดอัตรา 1-2 ตัน/ไร่ 

หว่านลงในพืน้ที่แล้วไถกลบ  

ผลการด าเนินงานตัง้แต่ปี 2537 – 2558 ได้พืน้ที่ 151,550 ไร่  

ผลการด าเนินงานตัง้แต่ปี 2537 – 2558 ได้พืน้ที่ 4,000 ไร่  

 การแก้ไขปัญหาดนิเค็ม ด้วยการใช้ยบิซั่มอัตรา 1 ตัน/ไร่ หว่านลง
ในพืน้ที่แล้วไถกลบ  

 การป้องกันการเส่ือมโทรมของดนิด้วยการใช้ปุ๋ยพชืสด แล้วไถกลบ  



แผนการใช้น า้ต้นทุนตามการวางโครงการ 

ห้วยน า้ใส 80 ล้าน 

ลาไม 64 ล้าน 

ถ า้พระ1-3 64 ล้าน 
โคกยาง 26 ล้าน 

พรุ 347.2 ล้าน 

 น ้า 



เน่ืองจากไม่สามารถก่อสร้างแหลง่กกัเก็บน า้ได้ตามแผนจงึต้องบริหารจดัการน า้เท่าท่ีมีให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 



น ้าต้นทุน 

ความต้องการน ้า กิจกรรม จ านวน รายการค านวณ ล้าน  ลบ.ม. 

1.น า้ใช้ 600,000 คน =(6แสนx210x0.2)/ล้าน 25.20 

2.พืชใช้น า้มาก 300,000 ไร่ =(3แสนx1000)/ล้าน 300 

3.พืชใช้น า้น้อย 100,000 ไร่ =(1แสนx400)/ล้าน 120 

4.ระเหย-ร่ัวซมึ 5 มม./วนั =((150x50)+(1600x3)+(4x100
0))x1000)x5/1000x210/ล้าน 

17.12 

462.32 

ในช่วงฤดแูล้ง 



ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 ปี2553 ปี 2552 

Upper Limit 

Lower Limit 

ปี 59 

ปี 56 

ปี 57 
ปี 58 

ปี 55 

Now! 

ระ
ดบั
น า้
ทะ
เล

 



การพัฒนาแหล่งน า้บาดาลเพื่อการเกษตรกรรม 



ปริมาณน ้าท่ีพฒันาไดต่้อวนัโดยไม่เกิดผลกระทบ 

 



ลุ่มน ้าและสภาพน ้าท่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สภาพการระบายน ้า 

ลุ่มน า้ย่อยในพืน้ที่ ลุ่มน า้ปากพนัง 
 
1. ลุ่มน า้ท่าดี  พืน้ที่  320 ตร.กม. 
2. ลุ่มน า้เสาธง พืน้ที่  339 ตร.กม. 
3. ลุ่มน า้เสาธง-ท่าดีตอนล่าง    

พืน้ที่  246 ตร.กม. 
4. ลุ่มน า้โคกยาง พืน้ที่  594 ตร.กม. 
5. ลุ่มน า้ปากพนังตอนบน   พืน้ที่  

1,457 ตร.กม. 
6. ลุ่มน า้ปากพนังตอนล่าง   

พืน้ที่  826 ตร.กม. 
รวม  3,990 ตารางกโิลเมตร 



ทศิทางน า้หลาก 
Flood Plain 



พืน้ที่น า้หลาก 
Flood Plain 



แสดงแนวถนน Block การส่ง-ระบายน า้ ในพืน้ที่ ลุ่มน า้ปากพนัง 



สภาพน า้ท่วมขัง 
ที่ตดิล็อคแนวถนน 



 

Mathematic & GIS Model 
:  

Flood Risk Model 







พืน้ที่ด้านเหนือ พืน้ที่ด้านใต้ 

Section A-A
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คลองนครน้อย ค.ป่าเหล้า 

ค.สวนหลวง 

ค.คูพาย ทางหลวง 4013 

ค.ท่าเรือ 



ประเมินปริมาณน า้หลากท่ีอตัราการไหลสงูสดุรายปีเฉลี่ย 

พืน้ที่ด้านเหนือ พืน้ที่ด้านใต้ 

Section A-A
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ค.คูพาย ทางหลวง 4013 

ค.ท่าเรือ 





650 m3/s 

195 m3/s 

865 m3/s 

โครงการบรรเทาอทุกภยัเมืองนครศรีธรรมราช 



 

วังไทร 

ท่าใหญ่ 

ท่าดี 

นาป่า 

นครน้อย 

การวเิคราะห์ท านายระดับน ้าหลาก โดยใช้กราฟต่อเน่ือง 

วงัไทร 

ทา่ใหญ่ 

นครน้อย 

นาป่า 

? 



 

ด้าน Forecasting Model : ANNs 



 

เตือนภยัน า้ท่วม 
ตวัเมืองนครศรีฯ ปี 2556 



21 วัน 

สภาพฝนตก ปริมาณน า้สะสมในพืน้ที่  
ระหว่าง วันที่ 23 มี.ค. – 15 เม.ย. 2554 

 สามารถระบายน า้ท่วมออกจากพืน้ที่ภายใน 
21 วัน  

  รวมประมาณ  2,151 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณฝน 

ปริมาณน า้เหลือสะสม 

ปริมาณการระบายน า้ 

ระดบัน า้ 



การใช้ภาพ Radar  
ของ GISTDA  

ประเมินปริมาณน า้ทว่ม 

 พืน้ที่น า้ท่วม  

= 220,864,429.95 ม2 


ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร 

คิดเป็นปริมาณน ้า 110 ลา้น ลบม. 



 



การเลือกข้อมูลให้แสดงบนแผนที่ 

ใหแ้สดงข้อมูลทัง้หมด 

ใหแ้สดงข้อมูลตามค าคน้ 

ใหแ้สดงข้อมูลตามค าคน้และช่วงเวลา 
IID WMS 

pncenter.com/news 



 

การตดิตามสถานการณ์น ้า  
โดยแสดงข้อมูลโทรมาตร 



การเลือกข้อมูลในฐานข้อมูลเป็น EXCEL 



ใช้เคร่ืองมือแสดงพกัิดวัดระยะทางและวัดพ้ืนที่ 
“Go To Map Calculator” 



ฐานข้อมูล 

จดัการฐานข้อมูล My sql  
ผ่าน php MyAdmin 

DataBase 



WebSite : http://www.pncenter.com/news 

พิกดัอตัโนมติั 

ป้อนข้อมูล 

Upload 
ภาพ 

การบันทกึข้อมูล ตอ้งข้ึนข้อความ “คณุอยู่ทีนี่”่  
จึงจะคล๊ิกทีต่ าแหน่งใดๆเพือ่บนัทึกข้อมูลได ้



พืน้ทีป่่าไม ้จาก Land Use   

มพีืน้ทีร่วม 348,680  ไร ่

ป่าดบิชืน้สมบรูณ์ 
 169,780 ไร่  

ป่าชายเลน
สมบรูณ์ 57,134 ไร่  
ป่าชายเลนเส่ือม
โทรม 1,441 ไร่  

ป่าพรุสมบรูณ์ 13,358 ไร่  
ป่าพรุเส่ือมโทรม 102,371 ไร่ 

 ป่า 



พ.ศ. 2535 

พ.ศ. 2555 



การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
พืน้ที่ (ไร่) 

2535 2543 2545 2550 2555 
เขตน า้จืด เขตน า้เค็ม เขตน า้จืด เขตน า้เค็ม เขตน า้จืด เขตน า้เค็ม เขตน า้จืด เขตน า้เค็ม เขตน า้จืด เขตน า้เค็ม 

พืน้ที่เกษตรกรรม 1,395,365.59 125,145.19 1,401,009.97 117,835.67 1,407,040.52 132,763.92 1,187,772.64 101,455.27 1,255,393.05 102,227.65 

พืน้ที่ป่า 441,505.90 74,230.91 426,808.71 72,976.69 417,922.10 68,219.97 299,047.21 63,694.12 290,258.62 61,946.78 

พืน้ที่สันทราย/ชายหาด - - 75.83 - - 4,892.15 - 703.79 - 1,444.07 

พืน้ที่ ทุ่งหญ้า 5,988.33 - 3,399.98 101.29 - - 158,751.97 20,559.60 107,008.39 17,792.97 

พืน้ที่ ลุ่ม/พืน้ที่น า้ขัง - - 870.33 8,625.25 1,156.69 526.28 90,014.60 - 42,041.77 - 

พืน้ที่เหมือง/บ่อดิน/บ่อ
ทราย 2,753.42 - 5,165.48 118.14 5,344.12 - 9,932.72 - 11,799.37 - 

พืน้ที่อุตสาหกรรม - - 5.68 392.93 - - 1,435.24 179.91 1,654.85 168.41 

แหล่งน า้/ทางน า้ 9,453.89 3,736.98 9,156.54 5,389.35 14,463.22 4,276.84 33,519.44 7,940.57 37,387.27 7,485.63 

พืน้ที่ชุมชน 3,370.21 2,004.61 12,375.96 2,663.62 12,575.30 3,821.43 71,996.01 16,140.04 106,691.14 16,636.09 

พืน้ที่อื่นๆ - - - - 9.12 12.74 6,407.66 1,308.94 6,637.19 1,263.66 

รวม 1,858,437.34 205,117.68 1,858,868.49 208,102.94 1,858,511.06 214,513.32 1,858,877.48 211,982.26 1,858,871.64 208,965.26 

พืน้ที่ทัง้หมด 2,063,555.02 2,066,971.43 2,073,024.38 2,070,859.74 2,067,836.90 

พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2555 



การบริหารจัดการพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 5 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุพ์ืช 





ปีงบประมาณ 
สถิติการเกิดไฟป่า 

ห้วงฤดูกาลไฟป่า 
จ านวน (ครั้ง) พื้นที่ (ไร่) 

2549 15 287 ส.ค. – ก.ย. 
2550 75 471 ส.ค. – ก.ย. 
2551 28 386 ก.พ. – ก.ย. 
2552 115 2,407 ม.ค. – ก.ย. 
2553 330 19,059 มี.ค. – ก.ย. 
2554 1 3 ส.ค. 
2555 120 11,875 มี.ค. – ก.ย. 
2556 17 348 มิ.ย. – ก.ย. 
2557 92 4,190 มี.ค. – ก.ย. 
2558 23 881 มี.ค. – ก.ย. 

สถิติการเกิดไฟป่าในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2549 – 2558) 
พื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง 

2559                           48                     3,340                    มี.ค. - ปัจจบุนั       



 

 

 

 
 

1.) ควบคุมระดับน า้ในพืน้ที่ป่าพรุควนเคร็ง 
2.) ชะลอการไหลของน า้ออกจากพรุ 
3. ) ประสานจัดท าฝนหลวงเพิ่มปริมาณน า้ 
4. ) ขอก าลังทหารเข้าไปสนับสนุนภารกจิ 
5.) การบนิลาดตระเวน เพื่อป้องกันการบุกรุก
พืน้ที่และตรวจหาจุดไฟป่า  
6.) จัดตัง้กองอ านวยการควบคุมไฟป่า บูรณา
การก าลัง จนท. 
7.) ด าเนินการขุดแพรกและจัดท าแนวเขต 
8.) จัดตัง้ศูนย์อ านวยการ สนธิก าลังป้องกัน
การบุกรุกพืน้ที่และการควบคุมไฟป่า 

9.) จัดตัง้เครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันจ านวน 64 เครือข่ายและจัด
ประชุมเสวนา  
10.) ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ มาตรการ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
11.) จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าตดิตามสถานการณ์ 
hotspots  
12.) จัดเจ้าหน้าที่ประจ าหอดูไฟเพ่ือตรวจหา
ไฟที่อาจจะเกดิขึน้ในจุดต่าง ๆ  และ  
13.) จัดตัง้จุดรับแจ้งเหตุพร้อมเจ้าหน้าที่ 24 
ชม. 

บรูณาการเตรียมการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 13 แนวทาง 



ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง  ชายฝ่ัง 



มี offshore breakwater แลว้ 

กัดเซาะ 
ลึก 300 ม. 



บา้นหนา้สตน 

บา้นหนา้โกฏ ิ

แหลมตะลมุพกุ 

กอ่สรา้งแลว้เสร็จสมบรูณ์ 

ระยะที ่1: 13 กม. งบประมาณการท า
EIA ปี 2555 จ านวน 15 ลา้นบาท  

ระยะที ่2: 13 กม. 

ระยะที ่3: 13 กม. โครงการที่2 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการที่1 

การกดัเซาะชายฝั่ง 



แนวป้องกันการกัดเซาะบริเวณบ้านแหลมตะลุมพุก 



  กงัหันลมผลติไฟฟ้าทีส่ร้างเสร็จแล้ว จ านวน 4 แห่ง  
  ก าลงัผลติรวม  10 เมกกะวตัต์ (2.5 MW / แห่ง) 



กังหันลมที่ก่อสร้าง
เสร็จแล้ว 4 แห่ง  
2.5 Mw /แห่ง 

แผนทีจุ่ดทีต่ั้งกงัหันลมผลติกระแสไฟฟ้า 

  กงัหันลมทีอ่ยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง จ านวน 70 แห่ง 

 ก าลงัผลติรวม  
126 เมกกะวตัต์  
(1.8 MW / แห่ง) 



- พืน้ทีต่ั้งฐานกงัหันลม ประมาณ 4 ไร่  
  ค่าเช่าปีละ 60,000 บาท สัญญาเช่า 25 ปี  
- พืน้ทีซ่ึ่งอยู่ใต้ใบพดั ในระยะ 3 เท่าของรัศมี ใบพดั 
  จ่ายค่าชดเชยให้กบัราษฏรเป็นรายปี  



การบริหารความเส่ียงในขอ้จ ากดัแต่ละประเดน็ปัญหา 

• ประเมินความเส่ียง : โอกาสเกิด-ผลกระทบ 

• ก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

• วางระบบควบคุม : ก าหนดยทุธศาสตร์ /คู่มือปฏิบติั /การรายงาน

ส่ือสารขอ้มูล / เกณฑค์วบคุม  

• ทีมงาน : เครือข่าย บูรณาการ 

• ติดตามประเมินผล 

• ปรับปรุงระบบควบคุม 









ผลสัมฤทธ์ิที่ได้รับ 
• มีการบริหารจดัการน ้าแบบมีสว่นร่วม สนบัสนนุการท านาฤดฝูนได้เตม็พืน้ท่ีประมาณ  ๓.๘๗๘ แสนไร่ 

ในช่วงฤดแูล้งสามารถปลกูข้าวได้มากกว่า ๒ แสนไร่  ในปีฝนปกติ ผลผลิตสงูประมาณ ๖๕๐ – ๗๕๐ 
กิโลกรัมตอ่ไร่ ปลกูปาล์มน า้มนั  ๒.๐๗๒ แสนไร่   ปลกูยางพารา ๔.๗๖ แสนไร่  ไม้ยืนต้น ๑.๑๔๓ แสนไร่
พืชไร่พืชผกั และอ่ืนๆ 

•  มีการฟ้ืนฟพูฒันาระบบนิเวศ ปรับปรุงคณุภาพดินและน า้ บริหารจดัการรักษาพืน้ท่ีและระบบนิเวศป่าต้น
น า้ ป่าพรุและป่าชายเลน  ป้องกนัน า้เค็มจากพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเล  ไหลเข้าพืน้ท่ีเขตน า้จืด  ป้องกนัน า้เปรีย้ว
จากพืน้ท่ีป่าพรุ 

• มีการพฒันาอาชีพและส่งเสริมรายได ้ต่างๆอย่างครบวงจร ตามความเหมาะสมของพืน้ท่ี ทัง้ด้านการ
เกษตรกรรม ด้านปศสุตัว์ และด้านประมง พืชหลกัได้แก่ นาข้าว ปาล์มน า้มนั ไม้ผล ไม้ยืนต้น ยางพารา 
และพืชผกัพืชไร่  เกิดเครือข่ายกลุม่อาชีพ กลุม่ความร่วมมือตา่งๆเป็นจ านวนมากในพืน้ท่ี 

• เกษตรกร มีรายได้ เงินสดสทุธิ   ปี ๒๕๕๒ = ๓๓,๒๙๖ บาท / คน / ปี  

    ปี ๒๕๕๕ = ๖๕,๑๔๖ บาท / คน / ปี 

    ปี ๒๕๕๗ = ๗๐,๐๐๐ บาท / คน / ปี 

    ปี ๒๕๕๘ = ๘๐,๐๐๐ บาท / คน / ปี 

 

 

 

 





ก้าวต่อไปกบัการบูรณาการด าเนินงาน เพือ่
พฒันาคุณภาพชีวติความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดขีึน้ 

สนองตามพระราชประสงค์  

 



พระราชด ารสั พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 

“.... คนเราถา้พอใจในความตอ้งการ 
ก็มีความโลภนอ้ย  
เมือ่มีความโลภนอ้ยก็เบียดเบียนคนอืน่นอ้ย 
ถา้ทกุประเทศมีความคิด อนันีไ้ม่ใช่เศรษฐกิจ  
มีความคิดว่าท าอะไรตอ้งพอเพียง  
หมายความว่า พอประมาณ  
 ไม่สดุโต่ง ไม่โลภอย่างมาก  
คนเราก็อยู่เป็นสขุ....”                                                                  

ณ ศาลาดสิุดาลยั  สวนจิตรลดา  พระราชวงัดสิุต 

ขอขอบคุณ 



PPN Basin 

 

Q&A 
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