
รายงานผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๓ 

ภายใตแ้ผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน  าปากพนัง 

 ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าโดย 

กรมควบคุมมลพิษ 

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
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สารบญั 

หน้า 

๑. บทน า ๑ 

๒. สรุปผลการด าเนินงานตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง   ๒ 

ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สงวน อนุรกัษ์ และฟื้นฟูสภาพนิเวศของลุ่มน้ าปากพนัง 

    ให้คืนความอดุมสมบูรณ์ สมดุลอย่างเปน็ระบบ                                        ๒ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  สนับสนุนวิถีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน้ าในลุม่น้ าอย่างบูรณาการ 

   อนุรักษ์และยั่งยืน                                                                          ๕ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ควบคุม ปอูงกันมลพิษและเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 

   ของคนในลุ่มน้ า                                                                            ๘ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพ 

   เพื่อบริหารจดัการแบบบูรณาการเชิงรุก                                                ๑๐ 

๓. บทสรุปภาพรวมผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๓        ๑๒ 

๔. ปัญหาและอุปสรรค           ๑๓  

๕. แนวทางการด าเนินงาน          ๑๕ 

๖. ผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ เปรยีบเทียบกับตัวชี้วัดระยะ ๕ ปี ของแผนบริหารจัดการ 
 และฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง     ๑๗ 
๗. มิติเชิงเศรษฐศาสตร ์         ๒๗ 
๘. มิติเชิงสังคม           ๒๘ 
๙. รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการ ปี ๒๕๕๓ แยกตามโครงการ    ๒๙ 
 กรมป่าไม ้

โครงการพัฒนาปุาไม้และระบบนิเวศปุาพรุในพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ    ๓๐ 

        โครงการศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมและขยายพันธุ์ปลาดุกล าพันในปุาพรุ                               ๓๔ 
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สารบญั (ต่อ) 

หน้า 

    กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

      โครงการน าร่องหมู่บ้านปาุพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมปูองกันไฟปุาอย่างยั่งยืน ๓๖ 

      โครงการปลูกฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ า (๗ - ๑๐ ปี) ๓๙ 

      โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการการจัดการพื้นที่ปุาต้นน้ าร่วมกับชมุชนต้นน้ า ๔๐ 

กรมพัฒนาที่ดนิ 

      โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า ๔๑ 

    กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

      โครงการกอ่สร้างฝายชะลอการไหลของน้ าในพื้นที่ปุาพร ุ ๔๓ 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

      โครงการควบคุม เฝูาระวงั การใชท้รัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๔๕ 

กรมเจ้าท่า 

      โครงการขุดลอกร่องน้ า ๔๖ 

      โครงการปูองกันการกัดเซาะชายฝั่งลุ่มน้ าปากพนัง ๔๗ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพนัธุพ์ืช 

      โครงการศกึษาทดลองปลูกปุาจากเพื่อฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ๔๙ 

กรมพัฒนาที่ดนิ 

      โครงการปรับปรุงและพัฒนาดินเปรี้ยว – ดินกรด เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ ๕๐ 

     โครงการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพ่ือปลูกปาล์มน้ ามนั ๕๑ 

     โครงการสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๕๒ 

     โครงการจดัท าระบบโครงสร้างการพัฒนาที่ดิน ๕๓

โครงการก่อสร้างแหล่งน้ าและระบบควบคุมน้ า ๕๔ 

กรมทรัพยากรน ้า 

      โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลอง (คลองแพรกนาว ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์) ๕๕ 
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สารบญั (ต่อ) 

หน้า 

กรมอนามัย 

      โครงการเฝูาระวังคุณภาพน้ าบริโภคในชุมชนและครัวเรือน ๕๖ 

      โครงการน้ าประปาด่ืมได้ ๕๘ 

กรมชลประทาน 

      โครงการก าจัดวัชพืชในพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง ๖๐ 

กรมควบคุมมลพิษ 

      การเสริมสร้างศักยภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ประกอบการในการก ากับดูแล 

การประกอบกิจการและการจัดการของเสียและน้ าเสีย ๖๓ 

      เสริมสร้างศักยภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าการศึกษาความเหมาะสม 

(Feasibility Study) และการออกแบบรายละเอียดก่อสร้าง (Detail Design) ๖๔ 

      การอบรมเสริมสร้างศักยภาพการจัดการมลพิษจากอุตสาหกรรมขนาดเล็กและอุตสาหกรรม 

ชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง ๖๕ 

กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๔ 

      โครงการเพิ่มสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ๖๖ 

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

      โครงการนักสืบสายน้ าลุ่มน้ าปากพนัง (คลองท่าดี – ปากนคร) ๖๘ 

กรมส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับเครือข่ายองค์กรชุมชนในพื นทีลุ่่มน ้าท่าจนี บางปะกง 

และปากพนัง 

      การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมินิเวศลุ่มน้ าท่าจีน บางปะกง และปากพนั ๗๐ 
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ขอขอบคุณผู้สนับสนุนขอ้มูล 

 

๑. นายเศวตฉัตร  บุญมิ่ง ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

๒. นายธนากร  รักธรรม ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

๓. นายกมล  อาศริเมธ ี ส านักงานจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ ๑๒ กรมปุาไม ้

๔. นางสาวมาฑินี จึงจะดี สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมพัฒนาที่ดิน 

๕. นายอดิศักดิ์ ศรีสมบัติ ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๘                 

๖. นางสาวปิยรัตน์             กรมเจ้าท่า 

๗. นายเทอดศักด์ิ ลักษณะหุต ศูนย์อ านวยการและประสานการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังอัน 

  เนื่องมาจากพระราชด าริ  

๘.  งส  วิไลวรรณ โกยทอง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

๙.นายสุวิทย์ ไพรัชวรรณ ศูนยอ์นามัยที่ ๑๑  

๑๐.นายกิตติ ธีรสรเดช องค์การจัดการน้ าเสีย 

๑๑.  งสุนีย์ ต๊ะปินตา ส่วนน้ าเสียเกษตรกรรม ส านักจัดการคุณภาพน้ า กรมควบคุมมลพิษ 

๑๒.นายอนุกูน สุธาพันธ ์ ส่วนน้ าเสียอุตสาหกรรม ส านักจัดการคุณภาพน้ า กรมควบคุมมลพิษ 

๑๓.นายสมชาย ทรงประกอบ ส่วนน้ าเสียชุมชน ส านักจัดการคุณภาพน้ า กรมควบคุมมลพิษ 

๑๔.นางสาวจิระนันท์ เหมพูลเสริฐ ส่วนแผนงานและประมวลผล ส านักจัดการคุณภาพน้ า กรมควบคุมมลพิษ 

๑๕.นางสาวจันทร์จิรา ศรสีงคราม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

๑๖.นางจารึก ปาลิโพธิ ส านักยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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 ๑ 

รายงานผลการด าเนินงานรายงานผลการด าเนินงาน  ปี ปี ๒๕๕๓๒๕๕๓  

ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนังภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง  

ปี ปี ๒๕๕๐๒๕๕๐  ––  ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุงฉบับปรับปรุง  
 

๑. บทน า 

ลุ่มน้ าปากพนังเป็นลุ่มน้ าที่ส าคัญตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ ๓ จังหวัด คือ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ อ าเภอปากพนัง หัวไทร เชียรใหญ่ ชะอวด เฉลิมพระเกียรติ ร่อนพิบูลย์ จุฬาภรณ์ 

พระพรหม ต าบลท่าเรือ ต าบลท่าไร่ ต าบลบางจาก อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอ าเภอลานสกา (รวมพื้นที่

พรุควนเคร็ง) จังหวัดสงขลา ได้แก่ ต าบลบ้านขาว ต าบลคลองแดนของอ าเภอระโนด และจังหวัดพัทลุง ได้แก่ 

ต าบลแหลมโตนด อ าเภอควนขนุน ต าบลลานข่อย อ าเภอปุาพยอม พื้นที่รวม ๔,๕๒๒ ตารางกิโลเมตร หรือ

ประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ไร ่

ปัจจุบันลุ่มน้ าปากพนังประสบปัญหาความเสื่อมโทรมหลายประการ อาทิ การบุกรุกท าลายพื้นที่ปุาเพื่อ

การปลูกปาล์มน้ ามันและยางพารา การเกิดปัญหาน้ าท่วมในช่วงฤดูฝน ขณะที่ในฤดูแล้งเกิดปัญหาการขาดแคลน

น้ าจืดเพื่ออุปโภคบริโภค และความอุดมสมบูรณ์ของปุาที่ซึมซับน้ าไว้ในฤดูฝนและปล่อยน้ าออกมาผลักดันน้ าเค็ม

ไม่ให้รุกล้ าแม่น้ าปากพนังลดลง ท าให้เกิดการรุกตัวของน้ าเค็ม ปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเลี้ยงกุ้งที่มี

การปล่อยน้ าเสียจากการเลี้ยงลงสู่แหล่งน้ า ส่งผลให้พื้นที่เกษตรกรรมโดยเฉพาะนาข้าวเกิดความเสียหายไม่สามารถ

เพาะปลูกได้ คุณภาพดินที่เหมาะสมต่อการเกษตรลดลง น้ าเสียชุมชนและขยะมูลฝอยที่ยังไม่ได้รับการจัดการ 

เพื่อให้การพัฒนา ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่า งมี

ประสิทธิภาพและด าเนินการควบคู่ ไปกับการอนุรักษ์เพื่อให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน  

กรมควบคุมมลพิษร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจัดท าแผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง  

ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙  ฉบับปรับปรุง ขึ้น โดยมีโครงการภายใต้แผนดังกล่าวที่ด าเนินการเพื่อปูองกัน แก้ไข และฟื้น

คืนสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กลับสู่ความสมดุล ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ กรมควบคุมมลพิษ

ในฐานะฝุายเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ ได้ติดตามผลการด าเนินโครงการของหน่วยงานต่างๆ และจัดท าเป็นรายงานฉบับนี้ขึ้นโดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงานภายใต้แผนบริหารจัดการฯ ประจ าปี ๒๕๕๓ ต่อสาธารณะและ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและความส าเร็จในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง  

 



รายงานผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๓ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนังปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ ฉบับปรบัปรุง 

 ๒ 

๒. สรุปผลการด าเนินงานตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง  

ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ ฉบบัปรับปรุง 

 

 จากผลการด าเนินงานโครงการภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙ 

ฉบับปรับปรุง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๓ ซึ่งประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์หลัก ๔ ยุทธศาสตร์นั้น มีผลการ

ด าเนินงานสรุปได้ดังนี ้

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพนิเวศของลุ่มน้ าปากพนังให้คืนความอุดมสมบูรณ์ สมดุล 

                     อย่างเป็นระบบ  

การด าเนินงานในปี ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา คือ การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ การบ ารุงรักษา

ระบบนิเวศต้นน้ า ปุาต้นน้ า ปุาพรุ ปุาชายเลน และเพิ่มพ้ืนที่ปุาพรุ  ด าเนินการได้รวม ๒,๑๕๐ ไร่ หรือคิดเป็นผล

ด าเนินการสะสม ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๓ ได้รวม ๘,๕๕๐ ไร่ ซึ่งเมื่อเทียบกับเปูาหมายสะสมของกิจกรรมการฟื้นฟู

ปุาทั้ง ๓ ประเภท  คือ ปุาต้นน้ า ปุาพรุ และปุาชายเลน ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ จ านวน ๖๕,๓๖๗ ไร่ คิดเป็นร้อยละ 

๑๓.๐๘ โดยพบว่า การบ ารุงรักษาพื้นที่ปุาต้นน้ า และพื้นที่ปุาพรุ การสร้างแนวกันไฟเป็นระยะทางประมาณ ๑๕ 

กิโลเมตร เพื่อควบคุมการเกิดไฟปุาแล้วก็ตาม แต่ด าเนินการได้ร้อยละ ๐.๔๕ และ ๑๐.๖๒ ตามล าดับ ซึ่งใน

กรณีของการเกิดไฟปุาพรุซึ่งมีทั้งไฟปุาที่เกิดจากธรรมชาติเนื่องจากการรักษาระดับน้ าเพื่อให้เก็บกักความชุ่มชื้น

ในพื้นที่ปุาพรุไม่เพยีงพอและการบุกรุกเผาท าลายปุาพรุ ซึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ ามันปาล์มที่สูงขึ้น ท าให้เกิดการเผา

ท าลายพื้นที่ปุาพรุและปรับเปลี่ยนเป็นสวนปาล์มน้ ามัน นั้น เมื่อประเมินจากผลสัมฤทธิ์จากด าเนินการยังคงพบว่า

การเกิดไฟไหม้ปุาพรุเพิ่มขึ้นถึง ๑๙,๙๐๕ ไร ่หรือเพิ่มขึ้นกว่า ๘ เท่า เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๒ ที่มีไฟไหม้ปุาพรุ ๒,๔๐๗ 

ไร่ ดังนั้น ในการประเมินผลการด าเนินการเพื่อลดการเกิดไฟของปุาพรุ จึงถือว่าเทียบเท่ากับไม่เกิดผลส าเร็จ ส่วน

การสร้างฝายชะลอน้ าไหลเพื่อรักษาระดับน้ าในพื้นที่ปุาพรุซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่น ามาแก้ไขปัญหาการเกิดไฟไหม้ปุา

พรุโดยธรรมชาติ  ได้ก่อสร้างฝายรวม ๖๕๐ ฝาย อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าไม่สามารถรักษาระดับน้ าในระดับที่ก าหนด

ได้เพียงพอต่อการลดการเกิดไฟปุา ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากความต้องการน้ าส าหรับพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น ท าให้ระดับ

น้ าในพื้นที่ปุาพรุมีปริมาณจ ากัด และไม่เพียงพอ จึงเป็นผลให้ในปี ๒๕๕๓ เกิดไฟปุาเพิ่มมากขึ้นจากปี ๒๕๕๒ ถึง 

๑๗,๔๙๘ ไร ่

ส าหรับการอนุรักษ์และปูองกันการชะล้างพังทลายของดิน ปี ๒๕๕๓ ได้ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก เพื่อ

ปูองกันการชะล้างพังทลายของดิน ๑,๓๕๐ ไร่ ซึ่งเมื่อรวมกับผลด าเนินงาน ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓  ปลูกได้รวม 

๕,๑๐๐ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๐.๔๘  ของผลการด าเนินงานสะสมตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓  โดยหญ้าแฝกได้ช่วย

ชะลอปัญหาการชะล้างพังทลายของดินและการสูญเสียหน้าดินบริเวณแปลงนา สวนผลไม้ ท าให้สามารถรักษา



รายงานผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๓ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนังปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ ฉบับปรบัปรุง 

 ๓ 

อินทรีย์สารในดินที่ช่วยลดปัญหาดินเสื่อมโทรม หน้าดินตื้น และธาตุอาหารในดินไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกและ

ท าให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดรูปที่ดินเพื่อการเพาะปลูกในพื้นที่ดินที่อุดมสมบูรณ์ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานสะสม (ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓)  กับค่าเปูาหมายสะสม ระยะที่ ๑  

ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔  ได้ก าหนดให้ปลูกหญ้าแฝก ๑๒,๖๐๐ ไร่ ยังพบว่า ด าเนินการได้เพียง ร้อยละ ๒๖.๔๗  

ซึ่งด าเนินการได้ต่ ากว่าค่าเปูาหมาย 

ด้านการปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง ได้สร้างเขื่อนหินปูองกันการกัดเซาะชายฝั่งตั้งแต่บ้านหน้าสตนถึงบ้าน

หน้าโกฏิในอ าเภอหัวไทร รวมระยะทาง ๑๖ กิโลเมตร ซึ่งท าให้ผู้ประกอบอาชีพประมงในพื้นที่ที่มีการสร้างเขื่อนกัน

คลื่น สามารถเดินเรือและเข้าจอดเรือในร่องน้ าเพื่อขนถ่ายสินค้าและหลบคลื่นลม อีกทั้งปูองกันการกัดเซาะ 

ชายฝั่งที่ช่วยปูองกันทรัพย์สินประชาชน และสาธารณูปโภคอื่นๆ ได้ ส่วนการก่อสร้างส่วนที่เหลือ ประมาณ ๔๐

กิโลเมตร ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบรายละเอียดโครงสร้าง  ซึ่งเมื่อเทียบผลการ

ด าเนินงาน พบว่าต่ ากว่าเปูาหมายสะสม ป ี๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ที่ก าหนดไว้ ๕๖ กิโลเมตรมาก หรือคิดเป็นการด าเนินการ

ได้เพียงร้อยละ ๒๘.๕๗ 

นอกจากนี้ ในส่วนการขุดลอกร่องน้ าเพื่อการระบายน้ าและเปิดทางน้ าส าหรับการคมนาคมทางน้ าและ

การระบายน้ าในพื้นที่  ได้ด าเนินการในพื้นที่ ๖ ร่องน้ า ได้แก่ ร่องน้ าปากพนัง ร่องน้ าท่าพญา ร่องน้ าหน้าโกฏิ 

ร่องน้ าฉุกเฉิน ร่องน้ าแหลมตะลุมพุก และร่องน้ าแพรกเมือง  ซึ่งด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ส าหรับ 

ปี ๒๕๕๓ ในภาพรวม ผลการด าเนินกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป็นผลให้ระบบนิเวศพื้นที่ปุาไม้ ซึ่งรวมถึงปุาต้น

น้ าและปุาพรุ โดยเฉพาะปุาต้นน้ า จะมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย  ในขณะที่การบ ารุงรักษาปุาชายเลน

สามารถด าเนินการได้ถึงร้อยละ ๗๔.๒๗ (ผลด าเนินการสะสม ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓) ส่วนการด าเนินการบ ารุงรักษา

และฟื้นฟูปุาชนิดอื่นต่ ากว่าเปูาหมายที่ก าหนด ถึงแม้ว่าผลการด าเนินการเป็นผลสะสมในรอบ ๓ ปี (ปี ๒๕๕๐ – 

๒๕๕๓) แล้วก็ตาม  ดังนั้น เมื่อประมาณการรวมผลการด าเนินการทุกกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พบว่า  

ได้ด าเนินการไปประมาณร้อยละ ๓๑.๓ จึงเป็นที่คาดการณ์ได้ว่าเมื่อสิ้นปี ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นปีที่ก าหนดเปูาหมายสะสมใน

ภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ ๑ ระยะที่ ๑  คาดว่าจะมีกิจกรรมกว่าร้อยละ ๕๐ ไม่สามารถด าเนินการได้บรรลุตามเปูาหมาย  

ซึ่งเป็นผลสะท้อนว่า การสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพนิเวศของลุ่มน้ าปากพนังให้คืนความอุดมสมบูรณ์ สมดุลอย่าง

เป็นระบบ นั้น ยังจะไม่สามารถด าเนินการให้ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ชัดเจน ซึ่งปัญหาส าคัญที่การด าเนินการ

ต่ ากว่าเปูาหมายเนื่องจาก หลายโครงการไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ การประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชน

เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ การบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผาท าลายพ้ืนที่ปุาพรุรวมทั้งการให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมยังด าเนินการไม่ทั่วถึง ดังนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ที่ 

๑ จึงควรเร่งปรับแนวทางการด าเนินการ เพื่อเร่งให้โครงการต่างๆ สามารถด าเนินการบรรลุได้ตามเปูาหมายเพื่อ

ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 



รายงานผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๓ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนังปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ ฉบับปรบัปรุง 

 ๔ 

 

            
 

 

              
 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๓ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนังปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ ฉบับปรบัปรุง 

 ๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สนับสนุนวิถีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน้ าในลุ่มน้ าอย่างบูรณาการ 

                             อนุรักษ์และยั่งยืน  

การด าเนินการเพื่อให้ครัวเรือนมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ ประกอบด้วยกิจกรรมการจัดประปาดื่มได้ มีการ

ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ าประปาจากสถานีส่งจ่ายน้ าประปาชนบท (ประปาหมู่บ้าน) ๒๑ แห่ง พบว่า

คุณภาพน้ าผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ าดื่ม เพียงร้อยละ ๔.๘ หรือ ๑ แห่ง โดยปัญหาส่วนใหญ่ที่พบว่าไม่ผ่าน

มาตรฐาน คือ ค่าแบคทีเรีย  

ส่วนคุณภาพน้ าบริโภคในครัวเรือนในเขตชนบท ที่ครัวเรือนกักเก็บน้ าฝนไว้ใช้บริโภค พบว่าผ่านเกณฑ์

มาตรฐานทางเคมีและกายภาพเพียง ๔ แห่ง จากที่ตรวจสอบ ๒๒ แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒ ส่วนปัญหาที่

พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวอย่าง คือ การปนเปื้อนจากแบคทีเรีย จากผลคุณภาพน้ าดังกล่าว หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมองค์ความรู้ด้าน

คุณภาพน้ าบริโภคให้ประชาชนทั่วไปทราบผ่านทางสื่อต่างๆ และด าเนินการปรับปรุงแหล่งน้ าและระบบประปา

ผิวดินและประปาบาดาล และเป็นผลให้ประชาชนมีแหล่งน้ าประปาส าหรับการอุปโภคและบริโภคเพิ่มขึ้นใน 

ปี ๒๕๕๓ เป็น ๒ แห่ง   

ส าหรับการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ า และโครงการระบบคาดการณ์น้ าหลาก ด าเนินการปรับปรุงขยาย

คลองที่เป็นแหล่งน้ าและก่อสร้างอาคารบังคับควบคุมการระบายน้ าเพื่อไว้ส าหรับเก็บส ารองน้ าในช่วงฤดูแล้งและ

ระบายน้ าล้นในช่วงฤดูฝน ได้รวม ๘ แห่ง  นอกจากนี้ ไดด้ าเนินการติดต้ังอุปกรณ์โทรมาตรเพื่อใช้ในการตรวจวัด

ปริมาณน้ าเพื่อคาดการณ์น้ าหลาก ๑๑ แห่ง และคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๔ ดังนั้นเมื่อพิจารณา

ภาพรวมของการด า เน ินก ิจก รรมทั ้ง  ๓ ก ิจกรรมที ่กล ่าวมานั ้น  ม ีผลการด า เน ินการสะสม ๔ ปี  

(ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓) รวม ๑๐ แห่ง หรือ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๐ เทียบกับเปูาหมายสะสม (ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) 

๙๗ แห่ง 

ด้านการปรับเปลี่ยนมาใช้การผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ปาล์มน้ ามัน โดยในปี 

๒๕๕๓ ด าเนินการปรับปรุงดินเปรี้ยว - ดินกรด ส่งเสริมการท าและใช้ปุ๋ยพืชสดแทนปุ๋ยเคมี เพื่อให้ทรัพยากรดิน

ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูก และประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยบ ารุงดิน ซึ่งด าเนินการได ้

๒๒,๕๐๒ ไร่ เมื่อรวมกับผลด าเนินการสะสม ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ ด าเนินการได้รวม ๔๙,๑๓๘ ไร่ หรือ  

คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๓  

ด้านการปรับรปูที่ดินมาเป็นลักษณะที่ ๑ และ ๒ ในปี ๒๕๕๓ ด าเนินการได้ ๔,๙๗๐ ไร่ โดยสร้างคันดิน

ที่ยกระดับและขุดคูน้ ารอบคันดินเพื่อให้สามารถเก็บกักน้ าได้ในฤดูน้ าหลากในขณะเดียวกันสามารถปลูกพืชบน
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 ๖ 

คันดินเพื่อลดการพังทลายชะล้างของหน้าดินและเลี้ยงปลาในคูน้ าได้ ตลอดจนการสร้างอาคารบังคับน้ าเพื่อช่วย

ระบายและเก็บกักน้ าไว้ในพื้นที่เพาะปลูก เป็นผลให้ช่วยลดความเสี่ยงของเกษตรกรในการเพาะปลูกจากที่เคย

ปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสาน ซึ่งเมื่อรวมการด าเนินการตั้งแต่ ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ ด าเนินการได้ 

๑๒,๘๗๐ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๕ เทียบกับค่าเปูาหมายสะสมปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔  

นอกจากนี้  ในปี ๒๕๕๓ ได้ด าเนินการฟื้นฟูพื้นที่นากุ้งร้างโดยปรับปรุงพื้นที่เพื่อปลูกปุาจาก จ านวน 

๑๐๐ ไร่ ซึ่งเมื่อรวมกับผลด าเนินการสะสม (ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓) สามารถด าเนินการได้ ๖๐,๘๘๕ ไร่ หรือคิด

เป็นร้อยละ ๙๒.๑๖ เทียบกับค่าเปูาหมายสะสม ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ (๖๖,๑๗๙ ไร่) ซึ่งเป็นผลให้ประชาชน

สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่เดิมซึ่งเคยเป็นพื้นที่ดินเปรี้ยวและนากุ้งร้างไม่สามารถท าประโยชน์ได้ ท าให้

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเก็บผลผลิตปุาจากและท าผลิตภัณฑ์จากภายในครัวเรือน และยังเป็นการ

ปรับปรุงคุณภาพของดินให้กลับมีความอุดมสมบูรณ์  ลดการพังทลายและการสูญเสียสารอาหารของหน้าดิน 

ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ สามารถฟื้นฟูคุณภาพดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูกโดยการผลิตแบบ

เกษตรอินทรีย์ การจัดท าระบบโครงสร้างการพัฒนาที่ดิน และการปรับปรุงพื้นที่นากุ้งร้างเป็นปุาจาก  

ได้ประมาณ ๔๙,๑๘๓  ๑๒,๘๗๐ และ ๖๐,๘๘๕ ไร่ ตามล าดับ หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕  ๗๕.๐  และ ๙๒.๑ 

ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเปูาหมายสะสม ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ (๑๗๘,๕๓๔ ไร)่ 

ในภาพรวม การด าเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เป็นผลให้มีการปรับปรุงคุณภาพน้ าประปา

หมู่บ้าน  การติดตั้งโทรมาตรเพื่อคาดการณ์น้ าหลาก  การปรับปรุงพื้นที่จากเดิมที่เป็นที่ดินรกร้างเสื่อมโทรม 

และหน้าดินถูกชะล้างพังทลาย  ผลผลิตที่ได้จากการเพาะปลูกต่ า ดินมีสภาพเป็นดินเปรี้ยว ถูกฟื้นฟูปรับปรุงให้

เกิดความอุดมสมบูรณ์  และสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ไร่ ให้มีรายได้จาก

ผลผลิตปุาจากเฉลี่ยเดือนละประมาณ ๑,๗๐๐ บาทต่อครัวเรือน  และส าหรับพื้นที่ที่ได้รับการปรับโครงสร้าง

ที่ดิน ส่งผลให้ประชาชนนอกจากมีรายได้จากการเพาะปลูกเพิ่มขึ้นแล้วยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากการซื้อ

ปุ๋ยที่ใช้บ ารุงดิน และมีอาหารและรายได้เสริมจากปลาที่เลี้ยงไว้ในคูน้ า และเมื่อพิจารณาผลผลิตในภาพรวมของ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สนับสนุนวิถีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน้ าในลุ่มน้ าอย่างบูรณาการ อนุรักษ์และยั่งยืน  

พบว่า มีการด าเนินกิจกรรมทั้งหมด (ผลด าเนินการสะสม ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓) คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๗ ของเปูาหมาย

สะสมของยุทธศาสตร์ที่ ๒ ระยะที่ ๑ (ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) ซึ่งสามารถท าให้ทรัพยากรดินเพิ่มความอุดมสมบูรณ์

และเกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดินและน้ าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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 ๗ 

 

       หมายเหตุ : กิจกรรมประปาดื่มได้ รวมกับ กิจกรรมฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ า และ ติดต้ังสถานีโทรมาตร   

                 ซึ่งในปี ๒๕๕๓ ด าเนินการได้ ๒ แห่ง ๘ แหล่งน้ า และ ๐ สถานีโทรมาตร ตามล าดับ 
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 ๘ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ควบคุม ปูองกันมลพิษและเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 

                  ของคนในลุ่มน้ า  

การจัดสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียรวม  ได้ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียรวม ๑ แห่ง ที่ เทศบาลนครศรีธรรมราช 

จากเปูาหมายสะสมปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ที่ก าหนดไว้ ๑๓ แห่ง  หรือคิดเป็นด าเนินการได้ร้อยละ ๗.๗ และก่อสร้าง

ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนสาธิต ๔ แห่ง  ได้แก่ ในเขตเทศบาลต าบลหัวไทร  รวมความสามารถในการบ าบัดน้ าเสียได้ 

ประมาณ  ๘๔๐  ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  ซึ่งเป็นผลให้คุณภาพน้ าของแม่น้ าปากพนัง ล าคลองสาขา และน้ าทะเล  

มีคุณภาพดีขึ้นในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ มีการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝูาระวังคุณภาพน้ า ในการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพน้ าในแม่น้ าปากพนัง ล าน้ าสาขาและน้ าทะเลอย่างต่อเนื่อง   

ด้านการขุดลอกคลองเพื่อระบายน้ า ในปี ๒๕๕๓ ได้ด าเนินการขุดลอกคลอง จ านวน ๑๒๑ สายในพื้นที่ลุ่ม

น้ าปากพนังฝั่งตะวันตก ด าเนินการก าจัดวัชพืชในคลองระบายน้ าจ านวน ๑๐๔ สายในพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังฝั่ง

ตะวันตกและตะวันออก และเมื่อรวมผลการด าเนินการสะสมตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ มีผลการด าเนินงานรวม ๑๒๑ 

และ ๔๐๘ สาย คิดเทียบกับค่าเปูาหมายสะสมปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ เป็นร้อยละ ๑๙ และ ๖๒.๖๘ ตามล าดับ 

การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  ได้ด าเนินการเพิ่มสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

และของเสียอันตรายจากชุมชน ๒ แห่ง คือ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชและเทศบาลเมืองปากพนัง จากเปูาหมาย

สะสมที่ก าหนดไว้ ๘ แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๕  

ในภาพรวม การด าเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ควบคุม ปูองกันมลพิษและเสริมสร้างคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในลุ่มน้ า ซึ่งการด าเนินโครงการส่วนใหญ่ เป็นการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม  โดยการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียรวมส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลการด าเนินการได้

เพียงร้อยละ ๗.๗ ซึ่งต่ ากว่าเปูาหมายมาก เนื่องจากการเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นในการเสนอขอ

งบประมาณ  และเมื่อพิจารณาผลจากการด าเนินโครงการในภาพรวม ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ เทียบกับค่า

เปูาหมายสะสม ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ พบว่ามีผลด าเนินงานรวมภายใต้ยุทธศาสตร์นีต้่ าเปูาหมายกว่าร้อยละ ๕๐ พบว่า 

การส่งเสริมความรู้ และการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายและประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมใน

การรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ได้ส่งผลช่วยให้ในภาพรวมยังคงสามารถรักษาคุณภาพน้ าแม่น้ า

ปากพนังและคลองสาขาให้มีคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ ๓ ตามที่ก าหนดไว้ 

คือ มีค่าความสกปรกในรูปของ บีโอดี (BOD) ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๘๐ เท่ากับ ๓.๕  มิลลิกรัมต่อลิตร อย่างไรก็ตาม 

การปรับแผนการด าเนินการเพื่อลดมลพิษจากแหล่งก าเนิดทั้งด้านน้ าเสียและขยะมูลฝอยตลอดจนการก าจัด



รายงานผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๓ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนังปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ ฉบับปรบัปรุง 

 ๙ 

วัชพืชในล าน้ าโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนยังเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้ยังรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมไม่ให้

เสื่อมโทรมลงมากกว่าเดิมได้  

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๓ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนังปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ ฉบับปรบัปรุง 

 ๑๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพเพื่อ 

บริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก  

การสร้างกฎเกณฑ์ของชุมชนร่วมกันในการเปิด – ปิดประตูระบายน้ า ไดด้ าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ

ร่วมระหว่างภาครัฐ ชุมชนและประชาชนในการร่วมกันพิจารณาเปิด – ปิดประตูระบายน้ าอุทกวิภาชประสิทธิ์เป็น

ประจ าทุกเดือน โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตจะมีการประชุมหารือ พิจารณาทุกสัปดาห์ ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความพร้อม

ให้กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดตั้งเป็นอาสาสมัคร เช่น 

อาสาสมัครปูองกันไฟปุาประจ าหมู่บ้าน อาสาสมัครคนรักษ์ปุาพรุ สมัชชาสุขภาพนครศรีธรรมราช นักสืบสายน้ าลุ่ม

น้ าปากพนัง เยาวชนต้นกล้า ต้นใหม่แห่งผืนปุาพรุ โครงการนักสืบสายน้ าลุ่มน้ าปากพนัง เป็นต้น นอกจากนี้ได้มีการ

เสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการลดมลพิษจาก

แหล่งก าเนิด เช่น การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับโรงเรียน เป็นต้น และจัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้และระบบ

ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลได ้

ในภาพรวม การด าเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของทุก

ภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพเพื่อบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก ได้ด าเนินการส าเร็จตามเปูาหมายใน ปี ๒๕๕๓ 

และเปูาหมายสะสม ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ทั้งด้านกฎเกณฑ์การเปิด - ปิดประตูน้ าให้เกิดประโยชน์และเป็นที่ยอมรับ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝุาย การเสริมสร้างภาคส่วนต่างๆ ให้เข้ามีส่วนร่วมดูแลจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาต ิและการจัดท าฐานข้อมูลผลการจัดการลุ่มน้ าปากพนัง ซึ่งผลการด าเนินการที่ส าเร็จตามเปูาหมาย

นี้ ทุกภาคส่วนจ าเป็นต้องมีการส่งเสริม สนับสนุน และขยายผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไปในทุกปี 

เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์และดูแลรักษาทรัพยากรร่วมกันอย่างเสมอภาค ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินการเพื่อพัฒนา

เชิงอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพ้ืนที่เกิดความเป็นธรรม ลดความขัดแย้ง เป็นที่ยอมรับของทุกฝุาย 

และเกิดความคล่องตัวในการด าเนินงานต่อไป  



รายงานผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๓ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนังปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ ฉบับปรบัปรุง 

 ๑๑ 

    
 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๓ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนังปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ ฉบับปรบัปรุง 

 ๑๒ 

๓. บทสรุปภาพรวมผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๓ 

 จากการด าเนินการทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์ ในปี ๒๕๕๓ หากก าหนดให้ทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์มีความส าคัญ 

เท่าเทียมกัน หรือแต่ละยุทธศาสตร์ก าหนดผลความส าเร็จเป็นร้อยละ ๒๕ ของแผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูลุ่มน้ า

ปากพนัง (ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙) ระยะที่ ๑ ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ดังนั้น พิจารณาผลการด าเนินงาน

ที่มีต่อระบบนิเวศในภาพรวม พบว่า  

๓.๑ การอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในพื้นที่ (ยุทธศาสตร์ที่ 

๑) ยังด าเนินการต่ ากว่าเปูาหมาย หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๓ ของเปูาหมายสะสมปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ซึ่งประมาณการ

ได้ว่า ในปี ๒๕๕๔ ซึ่งจะเป็นปีสุดท้ายของการด าเนินการระยะที่ ๑ ผลการด าเนินการจะต่ ากว่าเปูาหมายสะสม

ตามที่ก าหนด 

๓.๒ การฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัจจัยที่ประชาชนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ

ประกอบอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้ (ยุทธศาสตร์ที่ ๒) ด าเนินการต่ ากว่าเปูาหมาย กล่าวคือคิดเป็นร้อยละ 

๔๔.๗ ของเปูาหมายสะสมปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ซึ่งประมาณการได้ว่า ในปี ๒๕๕๔ ที่เป็นปีสุดท้ายของการ

ด าเนินการระยะที่ ๑ ผลการด าเนินการจะต่ ากว่าเปูาหมายที่ก าหนด 

๓.๓ การควบคุม ปูองกันมลพิษ ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการที่ประชาชนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (ยุทธศาสตร์ที่ ๓) ได้ด าเนินการควบคุม ปูองกัน และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ต่ ากว่าเปูาหมาย 

ที่ก าหนด หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘ ของเปูาหมายสะสมปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔  

๓.๔ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาค (ยุทธศาสตร์ที่ ๔) เป็นปัจจัยเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างความ

ร่วมมือ ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่ในการด าเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนและเครือข่ายในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจและความ

เข้มแข็งในการปูองกัน และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้สามารถเป็นต้นทุนส าหรับการ

ประกอบอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ได้ด าเนินการก้าวหน้าเกินกว่าแผนงานที่ก าหนด หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

เมื่อเทียบกับเปูาหมายสะสมของแผน ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔  

ดังนั้น เมื่อรวมผลการด าเนินงานทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ๒  ๓  และ ๔  ด าเนินการ

ได้ร้อยละ ๗.๘  ๑๑.๒  ๑๑.๒  และ ๒๕.๐ ตามล าดับ (โดยเทียบแต่ละยุทธศาสตร์ เป็นร้อยละ ๒๕) ซึ่งคิดเป็น

กิจกรรมของแผนบริหารจัดการและฟื้นฟูลุ่มน้ าปากพนังที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามที่ก าหนดเป็นเปูาหมายระยะที่ ๑ 

อีก รอ้ยละ ๔๔.๘ 



รายงานผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๓ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนังปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ ฉบับปรบัปรุง 

 ๑๓ 

 

 

 

 
 

๔. ปัญหาและอุปสรรค 

 จากบทสรุปความก้าวหน้าการด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ประจ าปี ๒๕๕๓ ภายใต้แผนบริหารจัดการและ

ฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง ที่กล่าวมาแล้ว ปรากฎว่า ๓ ใน ๔ ยุทธศาสตร์  

มีการด าเนินการล่าช้ากว่าแผนบริหารฯ ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ เนื่องมาจาก 

 ๔.๑ แผนงาน/โครงการไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศ

ลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง ที่ก าหนดไว้  จึงเป็นผลให้กิจกรรมที่ไม่ได้รับงบประมาณไม่มี

การด าเนินการอย่างต่อเนื่องตามเปูาหมายของแผนฯ เช่น การก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนรวม เป็นต้น 

นอกจากนี้ บางกิจกรรมได้รับการจัดสรรงบประมาณจ ากัด เช่น กิจกรรมการปรับปรุงพ้ืนที่นาร้างเพื่อการปลูกพืช

เศรษฐกิจและการปลูกปุาจากในพื้นที่นากุ้งร้าง และพื้นที่รกร้างว่างเปล่า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ประชาชนให้ความสนใจ

เข้าร่วมโครงการ แต่ด้วยงบประมาณและบุคลากรด าเนินงานที่จ ากัด จึงไม่สามารถขยายจ านวนประชาชนที่สนใจเข้า

ร่วมโครงการในแต่ละปใีห้มากกว่า ๑๐๐ ไร่ ได ้

 ๔.๒ หน่วยงานไม่บรรจุกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนังฯ ไว้ในแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี (แผนงบประมาณ)  และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป ีของหนว่ยงาน จึงเป็นผลให้การด าเนนิกิจกรรมไม่

ต่อเนื่อง 

๔.๓ การประชาสัมพันธ์กิจกรรม ความร่วมมือ ตลอดจนกฎระเบียบ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการ

ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังด าเนินการไม่ทั่วถึง ขาดความร่วมมือจาก

ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนักลงทุนและประชาชน เป็นผลใหบ้างกิจกรรมประชาชนให้ความร่วมมือน้อย เช่น การบุกรุกท าลายปุา 



รายงานผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๓ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนังปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ ฉบับปรบัปรุง 

 ๑๔ 

การใช้ทรัพยากรน้ าเกินขีดความสามารถของธรรมชาติ ท าให้ไม่สามารถรักษาระดับน้ าในพื้นที่ปุาพรุและเป็นเหตุ

ให้เกิดไฟปุาในพื้นที่ปาพรุเพิ่มมาก เป็นต้น 

๔.๔ การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจปัญหาความเสื่อมโทรมและการถูกท าลายของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ถึงแม้ว่าการด าเนินกิจกรรมในยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วม (ยุทธศาสตร์ที่ ๔)  

มีความก้าวหน้า ร้อยละ ๑๐๐ แล้วก็ตาม แตย่ังด าเนนิการไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่และกลุ่มเปูาหมาย 

๔.๕ การบูรณาการเปูาหมายและโครงการการด าเนินการไม่สอดคล้องกัน แต่ละหน่วยงานต่างด าเนินการ

ให้บรรลุเปูาหมายตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น การด าเนินการรักษาระดับน้ าในพื้นที่ปุาพรุให้เพียงพอที่จะลด

การเกิดไฟปุา แต่ในขณะเดียวกันต้องด าเนินการจัดหาแหล่งน้ าและจัดสรรปริมาณน้ าเพ่ือการเพาะปลูกที่มีความ

ต้องการเพิ่มมากขึ้น เช่นกัน  และการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปลูกพืชเชิงเดียว ในขณะที่

บางหน่วยงานส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสาน เป็นต้น 

๔.๖ ด้านกฏระเบียบต่างๆ ที่จ ากัดการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง  

ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง เช่น การก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียในท้องถิ่นเปูาหมายที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้ตามก าหนดเวลาของแผนฯ เนื่องจากขาดความชัดเจนในข้อกฎหมาย/มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับพื้นที่ที่หน่วยงาน

จะสามารถก่อสร้างระบบบ าบัดฯ 

๔.๗ ภัยธรรมชาติ ในระยะ ๓ ปีที่ผ่านมา พื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังประสบภัยพิบัติ ได้แก่ น้ าท่วมและดินโคลน

ถล่มเป็นประจ า เป็นผลให้ผลจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การปลูกปุาต้นน้ า การจัดรูปที่ดิน การขุดลอกคลอง 

การก่อสร้างกีดขวางทางน้ า การปูองกันการพังทลายหน้าดิน การฟื้นฟูแหล่งน้ าส าหรับผลิตน้ าประปาดื่มได้ และการ

ติดตั้งโทรมาตร เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ ได้รับผลกระทบและในบางพื้นที่จ าเป็นต้องด าเนินการซ้ าใน 

ขั้นเริ่มต้นใหม่ 

 ๔.๘ การบังคับใช้กฎหมายยังด้วยประสิทธิภาพ มีขั้นตอนด าเนินการล่าช้า เช่น การด าเนินการกับผู้บุกรุก

แผ้วถางและเผาปุา เพื่อปรับเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามัน ซึ่งท าให้แม้จะมีกิจกรรมอบรมอาสาสมัครปูองกันปุา  

แต่ยังไม่สามารถลดพื้นที่ปุาพรุถูกเผาท าลายให้น้อยลงได้ แต่ในทางตรงข้ามพื้นที่ปุาพรุถูกเผาท าลายกลับเพิ่ม

มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ ปี ๒๕๕๒ แม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจับกุมผู้เข้าบุกรุกเผาปุาและยึดทรัพย์สิน

เครื่องจักรกลแผ้วถางปุาได้บ้างก็ตาม แต่ในการด าเนินคดีมีหลายขั้นตอน บทลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ 

ยังไม่เป็นปัจจัยยังยั้งการท าลายปุา ซึ่งผู้ฝุาฝืนจะได้ผลประโยชน์มากกว่า นอกจากนี้ การพิสูจน์กรรมสิทธิ์ที่ดิน 

ยังไม่สามารถพิสูจน์ด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกัน 
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 ๑๕ 

๕. แนวทางการด าเนินการ 

 เพื่อให้การด าเนินการภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ ฉบับ

ปรับปรุง ด าเนินการให้บรรลุหรือใกล้กับค่าเปูาหมายที่ก าหนดไว้ จึงควรปรับแนวทางการด าเนินการเพื่อลด/

บรรเทาปัญหาและอุปสรรค ดังนี ้

 ๕.๑ หน่วยงานหลักที่ด าเนินกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้ นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง  

ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง ต้องบรรจุและขอจัดสรรงบประมาณของกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการ

และฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนังฯ ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการ ๔ ปี  

ของหน่วยงาน 

๕.๒ ในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้หน่วยงานหลักของกิจกรรมภายใต้แผนบริหารฯ ปรับ

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของหน่วยงานและจัดสรรให้กิจกรรมที่ส าคัญภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศ

ลุ่มน้ าปากพนังฯ ตามความเหมาะสม 

 ๕.๓ เพิ่มการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่องผ่านทางการประชุมระดับผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่ม

ต่างๆ สื่อท้องถิ่น งานประเพณีส าคัญของท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมอย่าง

ทั่วถึง เพื่อให้ผู้น าเหล่านี้ได้เผยแพร่ข่าวสารความเคลื่อนไหวของโครงการ/กิจกรรม และได้เข้ามามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมที่จัดขึ้น  

๕.๔ เสริมสร้างศักยภาพและสร้างเครือข่าย กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ประกอบการ ผู้น าชุมชน กลุ่มแม่บ้าน

กลุ่มเยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการด ารงชีพและการประกอบอาชีพ และสามารถเผยแพร่

ความรู้ความเข้าใจดังกล่าวแก่สมาชิกกลุ่มและบุคคลอื่นในพื้นที่ เพื่อช่วยกันลดสาเหตุจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ และ

รายไดข้องประชาชนโดยตรง 

 ๕.๕ ประสานระหว่างหน่วยงานให้เกิดการบูรณาการการด าเนินการ เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมกัน

ก าหนดเปูาหมายและแผนการด าเนินงานที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันและก าหนดแนวทางการด าเนินการ

ร่วมกันได้  และยังสามารถด าเนินการบรรลุเปูาหมายตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน  เช่น การก าหนดพื้นที่ส่งเสริม

การเกษตร  ทั้งนี้ โดยการประสานผ่านช่องทางการประชุมหารือของคณะอนุกรรมการ  และคณะท างานชุดต่างๆ  

 ๕.๖ เร่งรัดการปรับปรุงและข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานที่

ได้รับผลกระทบจากข้อกฎหมายและกฎระเบียบที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมได้ เมื่อพบปัญหาต้องเร่ง

ด าเนินการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาผ่านช่องทางคณะอนุกรรมการและคณะท างานชุดต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่

ชัดเจนที่สามารถด าเนินการตามแผนบริหารจัดการฯ ได้ต่อไป 
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 ๑๖ 

 ๕.๗ จัดท าคู่มือการเตรียมการรับสถานการณ์ภัยธรรมชาติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รวมทั้งด าเนินการ 

แจ้งเตือนภัยเพื่อเตรียมการรับภัยล่วงหน้า ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เครือข่าย ผู้น ากลุ่ม เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น สื่อท้องถิ่น 

เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจสาเหตุ ช่วงเวลาการเกิดภัยธรรมชาติ และเตรียมการปูองกันและ

เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์จากภัยธรรมชาติที่อาจท าลายทรัพย์สิน พื้นที่ท ากิน สาธารณูปโภคของท้องถิ่น

และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ รวมถึงการบูรณาการแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ า 
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 ๑๗ 

๖. ผลการด าเนินงานรายกิจกรรม ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ เปรียบเทียบกบัตัวชี้วัดระยะ ๕ ปีของแผนบรหิาร 

      จัดการและฟื้นฟนูิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ ฉบบัปรับปรุง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพนิเวศของลุ่มน้ าปากพนังให้คืนความอุดมสมบูรณ์ สมดุล

อย่างเป็นระบบ 

 ตัวชี้วัดตามแผนบริหารฯ ระยะกลาง ๓ – ๕ ปี  

 ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ปุาต้นน้ า ปุาพรุและปุาชายเลนในพื้นที่เดิมเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๑๐                          

 จ านวนพื้นที่ปุาพรุที่ถูกไฟปุาลดน้อยลง 

 จ านวนพื้นที่ที่ถูกจับกุมในพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติลดลง 

 มีระดับน้ าในพื้นที่ปุาพรุอย่างน้อย ๑๐ เซนติเมตร ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายนของทุกปี 

 จ านวนพื้นที่ ๑๒,๖๐๐ ไร่ ที่ได้รับการอนุรักษ์และปูองกันการชะล้างพังลายของดิน 

 ความยาวของพื้นที่ชายฝั่ง ๕๖ กิโลเมตร ได้รับการปูองกันและฟื้นฟูจากการกัดเซาะชายฝั่ง 

 จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการแก้ไขปัญหาการทับถมของตะกอนทุกปี 

 ปริมาณสัตว์น้ าที่ชาวประมงจับได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓                
 ผลการด าเนินงาน 

  จากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ซึ่งประกอบด้วย (๑) การฟื้นฟูความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพ้ืนที่ (๒) จ านวนพื้นที่ปุาพรุที่ถูกไฟปุาลดน้อยลง (๓) ระดับน้ าในพ้ืนที่ปุาพรุ (๔) พื้นที่ที่ได้รับการ
อนุรักษ์และปูองกันการชะล้างพังทลายของดิน (๕) การปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง (๖) การขุดลอกร่องน้ า  (๗) ปริมาณ
การจับสัตว์น้ า นั้น ผลของการด าเนินกิจกรรมย่อยในโครงการที่ ๑ ซึ่งเป็นการปลูกปุาต้นน้ า  ฟื้นฟูปุาพรุ และบ ารุง 
รักษาปุาชายเลน ด าเนินการได้เพยีง ร้อยละ๐.๔๕  ๑๐.๖๒  และ ๗๔.๒๗ ของเปูาหมายในภาพรวมของแต่ละประเภทปุา 
ตามล าดับ ยังสามารถที่จะตอบสนองให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มพื้นที่ปุาต้นน้ า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๓ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนังปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ ฉบับปรบัปรุง 

 ๑๘ 

  
 

       

 
 

 
สาระส าคัญ 

 
 
เปูาหมาย แผน 
ปี๒๕๕๐-๒๕๕๔ 

ผลการด าเนินงาน(สะสม) 

ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ 

เทียบกับเปูาหมายสะสม ๕ ปี 
ตามแผน ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

 
ผลการ

ด าเนินงาน
ปี ๒๕๕๓
(หน่วย) 

 
ร้อยละผล
ด าเนินการ

รวมใน
กิจกรรม 

 
สัดส่วน
กิจกรรม

หลักเทียบ
กับ 

 
ร้อยละ          

ผลด าเนินการ 
เทียบกับกิจกรรม

ทั้งหมด 

 
 
 
หมายเหต ุ

  (หน่วย) (ร้อยละ)  เดียวกัน ยุทธศาสตร์ 
เดียวกัน 

ในยุทธศาสตร์
เดียวกัน 

 

๑. ฟื้นฟูความหลากหลายทาง  

    ชีวภาพในพื้นที่ 

 ๑.๑ ปุาต้นน้ า 

    - บ ารุงรักษาระบบนิเวศต้นน้ า  

 ๑.๒ ปุาพรุ 

    - เพิ่มพื้นที่ปุาพรุ  

    - บ ารุงรักษาปุาพร ุ

 ๑.๓ ปุาชายเลน 

    - บ ารุงรักษาปุาชายเลน  

 

 

 

๓๑,๑๒๓ ไร ่

 

๒๘,๗๒๓ ไร ่

 

๕,๕๒๑ ไร ่

 

 

 

๑,๔๐๐ ไร ่

 

๑,๑๐๐ ไร ่

๑,๙๕๐ ไร ่

๔,๑๐๐ ไร ่

 

 

 

๐.๔๕ 

 

๑๐.๖๒ 

 

๗๔.๒๗ 

 

 

 

๒๐๐ ไร ่

 

๒๐๐ ไร ่

๗๕๐ ไร ่

๑,๐๐๐ ไร ่

๑๓.๐๘ ๒๐ ๒.๖๑  

๒. จ านวนพื้นที่ปุาพรุที่ถูกไฟปุา 

     ลดน้อยลง 

 

  ๒.๑  เกิดไฟปุา 

 

 
    

๒.๒  พื้นที่ที่ได้รับการปูองกันและ 

          ควบคุม ไฟปุา 

 ๒.๓  แนวกันไฟ 

จ านวนพื้นที่ปุา

พรุที่ถูกไฟปุาลด

น้อยลง 

 

 

 

 

ปี ๕๒ เกิดไฟปุา 

๒,๔๐๗ ไร ่

ปี ๕๓ เกิดไฟปุา 

๑๙,๙๐๕ ไร ่

๒๕๘,๘๔๑ ไร ่

 
๑๕๐ กิโลเมตร 

เพิ่มขึ้นจากปี 

๕๒ คิดเป็น 

๖๙๓% 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๕๘,๘๔๑ 

ไร ่

๑๕ กิโลเมตร 

๕.๐๐ ๒๐ ๑.๐๐  

๓. ระดับน้ าในพื้นที่ปุาพรุ 

  ๓.๑                        

  ๓.๒ ฝายชะลอน้ าไหลแบบ 

        ผสมผสาน 

 

มีระดับน้ าในพืน้ที่
ปุาพร ุอย่างน้อย 
๑๐ เซนติเมตร 
ช่วงเดือนสิงหาคม 
– กันยายนของทุก
ปี 
 

 

๒๐๐ แห่ง 

๔๕๐ ฝาย 
 

ก่อสร้างฝายเพื่อ
รักษาระดับน้ า
ในพืน้ที่ปุาพรุ 
และอยู่ระหว่าง
ประเมนิผล
ข้อมูล 

ไม่ได้

ด าเนินการ 

๒๐๐ ฝาย 

 

๖๙.๒๓ ๑๐ ๑๐.๔  

๔. พื้นที่ที่ไดร้ับการอนุรักษ์และ 
    ปูองกัน 
    การชะล้างพังทลายของดิน 
    - ปลูกหญ้าแฝก 
 

จ านวนพื้นที ่
๑๒,๖๐๐ ไร่ ที่
ได้รับการอนุรักษ์
และปูองกันการชะ
ล้างพังทลายของ
ดิน 

 

 

๕,๑๐๐ ไร ่
 

 

 
 

๔๐.๔๘ 

๒๙.๔๖ 

 

 

 

๑,๓๕๐ ไร ่
 

๒๖.๔๗ ๒๐ ๑.๖๐  



รายงานผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๓ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนังปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ ฉบับปรบัปรุง 

 ๑๙ 

  
 

       

 
 

 
สาระส าคัญ 

 
 
เปูาหมาย แผน 
ปี๒๕๕๐-๒๕๕๔ 

ผลการด าเนินงาน(สะสม) 

ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ 

เทียบกับเปูาหมายสะสม ๕ ปี 
ตามแผน ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

 
ผลการ

ด าเนินงาน
ปี ๒๕๕๓
(หน่วย) 

 
ร้อยละผล
ด าเนินการ

รวมใน
กิจกรรม 

 
สัดส่วน
กิจกรรม

หลักเทียบ
กับ 

 
ร้อยละ          

ผลด าเนินการ 
เทียบกับกิจกรรม

ทั้งหมด 

 
 
 
หมายเหต ุ

  (หน่วย) (ร้อยละ)  เดียวกัน ยุทธศาสตร์ 
เดียวกัน 

ในยุทธศาสตร์
เดียวกัน 

 

๕. การปอูงกนัการกัดเซาะชายฝั่ง 
 

ความยาวของ
พื้นที่ชายฝั่ง ๕๖ 
กิโลเมตร ได้รับ
การปูองกันและ
ฟื้นฟูจากการกัด
เซาะชายฝัง่ 
 

ได้รับการปูองกัน
การกัดเซาะชายฝัง่ 
๑๖ กม. และอยู่
ระหว่างศึกษาอีก 
๔๐ กม. 

 

๑๐๐ 
 

ส ารวจและ
ออกแบบ
โครงสร้าง
การปูองกัน
การกัดเซาะ
ชายฝั่ง หมู่ที่ 
๒ ๓ ๗ และ 
๘ ต าบลหนา้
สตน อ าเภอ
หัวไทร 

 

๒๘.๕๗ ๒๐ ๕.๗๐  

๖. การขุดลอกร่องน้ า 
 

จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการแก้ไข
ปัญหาการทบัถม
ของตะกอนทุกป ี
 

๖  ร่องน้ าได้รับ

การขุดลอก 

 

- จัดท า TOR 

 ละ   รวจ 

ร        

ปากพนัง

และร่อง

น้ าท่าพญา

เพื่อ

ด าเนินการ

ขุดลอก เริ่ม

ด าเนินการปี 

๕๓ 

๑๐๐.๐๐ ๑๐ ๑๐.๐๐  

๗. ปริมาณการจับสตัว์น้ า 
 

ปริมาณสัตว์น้ าที่
ชาวประมงจบัได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ 
               

เริ่มด าเนนิการปี 

๕๓ ยงัไม่สามารถ

น ามาเปรียบเทียบ

กับเปูาหมายได ้

   ไม่รวมกบั
ผลการ

ด าเนินงาน 
เนือ่งจาก

เป็น
ผลสัมฤทธิ์
ของการ

ด าเนินงาน 

 วัดค่า

เปูาหมาย 

ปี ๒๕๕๙ 

ตามแผน

ระยะ 

๑๐ ป ี
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 ๒๐ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สนับสนุนวิถีการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรดนิและน้ าในลุ่มน้ าอยา่งบูรณาการ อนุรักษ์และยั่งยนื 

 ตัวชี้วัด ระยะกลาง ๓ – ๕ ปี 

 ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ  

 ร้อยละของครวัเรือนที่ปรับเปลี่ยนมาใช้การผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม่ตาม

แนวพระราชด าริ 

 มีข้อตกลงเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินและการใช้น้ าของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
         
 
 

 
สาระส าคัญ 

 
 
เปูาหมายแผน

ปี๒๕๕๐-
๒๕๕๔ 

ผลการด าเนินงาน(สะสม) 

ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ 

เทียบกับเปูาหมายสะสม ๕ 
ปี ตามแผน 

ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

 
ผลการ

ด าเนินงานปี 

๒๕๕๓ 

ร้อยละผล

ด าเนนิการ

รวมใน

กิจกรรมใน 

 
สัดส่วน

กิจกรรมหลัก

เทียบกับ 

 
ร้อยละผล
ด าเนินการ 
เทียบกับ

กิจกรรมทั้งหมด 

 

 

หมายเหต ุ

  
(หน่วย) (ร้อยละ) 

ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์
เดียวกนั 

ในยุทธศาสตร์
เดียวกัน 

ในยทุธศาสตร์
เดียวกนั 

 

๑. ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ า 

    ใช้อย่างเพียงพอ 

  ๑.๑  ระ           

  ๑.๒ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่ง 

          น้ า 

  ๑.๓ โครงการระบบคาดการณ์น้ า 

             หลาก 

 

 

 

 

 

 

 

เปูาหมาย ๙๗ 

แห่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ แห่ง 

๘ แห่ง 

 

๑๑ แห่ง 

 

 

 

๒.๐๖ 

ต้องสามารถ

ใช้งานได้

อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

แต่ปัจจุบัน

ไม่สามารถ 

ใช้งานได้ 

๑๐๐% 

 

 

 

๒ แห่ง 

 

 

จัดซื้ออุปกรณ์

เพื่อด าเนินการ

ซ่อมสถานี 

โทรมาตร 

ด าเนินการ 

แล้ว ๕๐  

จะ  ร จ 

         

  . .๕๔ 

๑๐.๓ ๓๐ 

 

๓.๑  

๒. การปรับเปลี่ยนมาใช้การ 

    ผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ และ 

    เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนว 

    พระราชด าริ 

 

 

 

เปูาหมาย ดิน

เปรี้ยว 

๑๗๘,๕๓๔ ไร ่

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

๘.๓ 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๒๗.๕ 
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 ๒๑ 

         
 
 

 
สาระส าคัญ 

 
 
เปูาหมายแผน

ปี๒๕๕๐-
๒๕๕๔ 

ผลการด าเนินงาน(สะสม) 

ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ 

เทียบกับเปูาหมายสะสม ๕ 
ปี ตามแผน 

ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

 
ผลการ

ด าเนินงานปี 

๒๕๕๓ 

ร้อยละผล

ด าเนนิการ

รวมใน

กิจกรรมใน 

 
สัดส่วน

กิจกรรมหลัก

เทียบกับ 

 
ร้อยละผล
ด าเนินการ 
เทียบกับ

กิจกรรมทั้งหมด 

 

 

หมายเหต ุ

  
(หน่วย) (ร้อยละ) 

ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์
เดียวกนั 

ในยุทธศาสตร์
เดียวกัน 

ในยทุธศาสตร์
เดียวกนั 

 

 ๒.๑  การปรับปรุงและพัฒนาดิน 

         เปรี้ยว -  ดินกรดเพื่อปลูกพืช 

       เศรษฐกิจ 

 ๒.๒ การปรับปรุงพืน้ที่ดินเปรี้ยว 

        เพื่อปลูกปาล์มน้ ามัน 

 ๒.๓ การสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด 

 

 

 

 

๒๔,๙๓๒ ไร ่

 

๒๑,๙๖๐ ไร ่

 

๒,๒๔๖ ไร ่

 

 

 

  ๒๗.๕๓ 

 

 

๑๖,๓๘๒ ไร ่

 

๕,๔๙๗ ไร ่

 

๖๒๓ ไร ่

 
 

๒๗.๕ 

 
 

๓๐ 

 
 

๘.๓ 

๒.๔ การจัดท าระบบโครงสร้าง 

       การ พัฒนาที่ดิน ลักษณะที่  

        ๑ และ ๒ 

 

กักเก็บน้ าไว้ใช้

เพื่อการ

เกษตรกรรม 

 

๑๒,๘๗๐ ไร ่

 
 ๔,๙๗๐ ไร ่

 
๗๕.๐ ๒๐ ๑๕.๐  

๒.๕ การปรับปรุงพื้นที่นาร้าง 

       เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ  

       และการปลูกปุาจากใน 

        พื้นที่นากุ้งร้าง  และพื้นที่ 

        รก ร้างว่างเปล่า 

 

เปูาหมาย นา

ร้าง  ๖๖,๑๗๙ 

ไร ่

๖๐,๘๘๕ ไร ่

 
๙๒.๑๖ ๑๐๐ ไร ่ ๙๒.๐ ๒๐ ๑๘.๔  
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 ๒๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ควบคุม ปูองกันมลพิษและเสริมสรา้งคณุภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ 

                    คนในลุ่มน้ า 

  ตัวชี้วัด ระยะกลาง ๓ – ๕ ปี 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปูาหมายมีการจัดสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียรวมและบริหาร
จัดการระบบบ าบัดน้ าเสียรวมที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ 

 มีการติดตามตรวจสอบและเฝูาระวังคุณภาพน้ าในแม่น้ าและน้ าทะเลเป็นประจ าอย่าง
ต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ ์

 คุณภาพน้ าแม่น้ าปากพนังและล าน้ าสาขาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ า 
ผิวดินประเภทที่ ๓ ตลอดปี และมีเครือข่ายภาคประชาชนเฝูาระวังคุณภาพน้ าและการระบายน้ าเสียอย่าง
ต่อเนื่องคุณภาพน้ าแม่น้ าปากพนงั 

 
         

 

 

สาระส าคัญ 

 
 

เปูาหมาย แผน
ระยะกลาง 
๓ – ๕ ปี 

 

ผลการด าเนินงาน(สะสม) 

ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ 

เทียบกับเปูาหมายสะสม ๕ ปี 
ตามแผน ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

 
ผลการ

ด าเนินงานปี 
๒๕๕๓ 

ร้อยละผล

ด าเนนิการ

รวมใน

กิจกรรมใน

เทียบใน 

 
สัดส่วน

กิจกรรม

หลักเทียบ

กับใน 

ร้อยละผล
ด าเนินการ 
เทียบกับ

กิจกรรม

ทั้งหมดใน 

 

 

หมายเหตุ 

 (หน่วย) (ร้อยละ) (หน่วย) 
ยุทธศาสตร์
เดียวกนั 

ยุทธศาสตร์
เดียวกัน 

ยุทธศาสตร์
เดียวกนั  

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    เปูาหมายมีการจัดสร้าง

ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมและ

บริหารจัดการระบบบ าบัดน้ า

เสียรวมที่มีอยู่อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

๑๓ แห่ง* 

 

๑ แห่ง 

(และระบบ

บ าบัดน้ าเสีย

ขนาดเล็กสาธิต

น าร่อง ๔ จุด) 

๗.๗ ไม่ได้

ด าเนินการ 

๗.๗ ๓๕ ๒.๗ ติดขัดข้อ

กฎหมาย

เกี่ยวกับ

พื้นที่

ด าเนินการ 

๒. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า มีการติดตาม

ตรวจสอบและเฝูา

ระวังคุณภาพน้ า

ในแม่น้ าและน้ า

ทะเลเป็นประจ า

อย่างต่อเนื่องและ

ทันต่อเหตุการณ์ 

 

 

๓๒ ครั้ง ๑๐๐ ๔ ครั้ง ๑๐๐ ๑๐ ๑๐  
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 ๒๓ 

         

 

 

สาระส าคัญ 

 
 

เปูาหมาย แผน
ระยะกลาง 
๓ – ๕ ปี 

 

ผลการด าเนินงาน(สะสม) 

ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ 

เทียบกับเปูาหมายสะสม ๕ ปี 
ตามแผน ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

 
ผลการ

ด าเนินงานปี 
๒๕๕๓ 

ร้อยละผล

ด าเนนิการ

รวมใน

กิจกรรมใน

เทียบใน 

 
สัดส่วน

กิจกรรม

หลักเทียบ

กับใน 

ร้อยละผล
ด าเนินการ 
เทียบกับ

กิจกรรม

ทั้งหมดใน 

 

 

หมายเหตุ 

 (หน่วย) (ร้อยละ) (หน่วย) 
ยุทธศาสตร์
เดียวกนั 

ยุทธศาสตร์
เดียวกัน 

ยุทธศาสตร์
เดียวกนั  

๓. คุณภาพน้ าแม่น้ าปากพนัง

และคลองสาขา  

 

 

 

 

 

 

 

คุณภาพน้ าแม่น้ า

ปากพนังและล าน้ า

สาขาอยู่ในเกณฑ ์

ตลอดปีและมี

เครือข่ายภาค

ประชาชนเฝูาระวัง

คุณภาพน้ าและ

การระบายน้ าเสีย

อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณภาพน้ า

อยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน

คุณภาพน้ า

แหล่งน้ าผิว

ดินประเภทที่ 

๓ 

 

 

คุณภาพน้ า

อยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน

คุณภาพน้ า

แหล่งน้ าผิวดิน

ประเภทที่ ๓** 

  

 

๑๐๐ ๑๐ ๑๐  

-   ร   ล   ล  เพ่ือการ 

   ระบายน้ า 

- การก าจัดวัชพืชในคลองระบาย 

  น้ าใน เขตลุ่มน้ าปากพนังด้วย 

  เครื่องจักร 

๖๕๑ สาย ๑๒๑ สาย 

 

๔๐๘ สาย 

๑๙ 

 

๖๒.๖๘ 

 

๑๒๑ คลอง 

 

๑๐๔ คลอง 

๘๑.๓ ๑๐ ๘.๑  

๔. การผลักดันใหอ้งค์กรปกครอง 

      ส่วนท้องถิ่นเปูาหมายมีการ 

      จัดการขยะมูลฝอยและของ 

    เสียอันตรายจากชุมชนอย่าง 

    ถูกหลักสุขาภิบาล 

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเปูาหมายมี

การจัดการขยะมูล

ฝอยและของเสีย

อันตรายจาก

ชุมชนอย่างถูก

หลักสุขาภิบาลไม่

น้อยกว่าร้อยละ 

๔๐ และ ๓๐ 

ตามล าดับ  

๒ แห่ง ๔๐ ด าเนินการ

เพิ่ม

สมรรถนะใน

การบริหาร

จัดการขยะ

มูลฝอย ๒ 

แห่ง คือ ทน

นครศรฯี และ

ทม.ปากพนัง 

๔๐ ๓๕ ๑๔  

หมายเหตุ *   ทน.นครศรีฯ ทต.ปากนคร ทม.ปากพนัง ทต.เชียรใหญ่ ทต.ชะอวด ทต.บางจาก ทต.ลานสกา ทต.หินตก ทต.ร่อนพิบูลย์  

                           ทต.เขาชุมทอง ทต.หัวไทร ทต.เกาะเพชร และทต.ทางพูน 

                  ** - ค่าออกซิเจนละลายน้ า (DO) ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๒๐  เท่ากับ ๔.๒ มก./ล. 

                        - ความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๘๐ เท่ากับ ๓.๕ มก./ล. 

                        - การปนเปื้อนแบคทเีรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๘๐ เท่ากับ ๒,๒๔๐ หน่วย   
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 ๒๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอยา่งเป็นเอกภาพเพื่อ              

                    บริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 

 ตัวชี้วัด ระยะกลาง ๓ - ๕ ปี 

 สร้างกฎเกณฑ์ของชุมชนร่วมกันในเรื่องเปิด - ปิดประตูระบายน้ า 

 มีกิจกรรมเสริมสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งให้กับทุกภาคส่วน  

 มีกิจกรรมที่ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 

 มีฐานข้อมูลประเภทองค์ความรู้และระบบความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ 
ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่สะดวกต่อการเรียกใช้ สอดคล้อง ครอบคลุมจากทุกภาคส่วน 

         
 
 
 

สาระส าคัญ 

 
 

เปูาหมาย แผน
ระยะกลาง 
๓ – ๕ ปี 

 

ผลการด าเนินงาน(สะสม) ปี 

๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ 

เทียบกับเปูาหมายสะสม ๕ ปี 
ตามแผนปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

 
 

ผลการ
ด าเนินงานปี 

๒๕๕๓ 

ร้อยละผล

ด าเนนิการ

รวมใน

กิจกรรมใน

เทียบใน 

 
สัดส่วน

กิจกรรมหลัก

เทียบกับใน 

ร้อยละผล
ด าเนินการ 
เทียบกับ

กิจกรรม

ทั้งหมดใน 

 
 
 

หมายเหตุ 

  
(หน่วย) (ร้อยละ) 

(หน่วย) ยุทธศาสตร์
เดียวกนั 

ยุทธศาสตร์
เดียวกัน 

ยุทธศาสตร์
เดียวกนั 

 

๑. สร้างกฎเกณฑ์ของชุมชน
ร่วมกันในเรื่องเปิด – ปิดประตู
ระบายน้ า 
 

สร้างกฎเกณฑ์

ของชุมชนร่วมกัน

ในเรื่องเปิด– ปิด

ประตูระบายน้ า 

มีการประชุม

คณะกรรมการเปิด- 

ปิดประตูระบายน้ า

อุทกวิภาชประสิทธิ์

ทุกเดือน 

๑๐๐ ประชุมคณะ 

กรรมการเปิด- 

ปิดประตู

ระบายน้ าอทุก

วิภาชประสิทธิ์ 

ม.ค. ๕๓ 

๑๐๐ ๔๐ ๔๐  

๒. มีกิจกรรมเสริมสร้างความ
พร้อมและความเข้มแข็งให้กับ
ทุกภาคส่วน และกิจกรรมที่ภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 
- เสริมสร้างศักยภาพให้กับ
อุตสาหกรรมชุมชน ทสม. และ
อปท.ในการก ากับ ดูแล 
ประกอบกิจการและการจัดการ
ของเสียและน้ าเสีย 
- จัดตัง้องค์การอาสาสมัครปูองกัน 

   ไฟปุาประจ าหมู่บ้าน 

-  ฝึกอบรมราษฎรหลักสูตร 

    อาสาสมัครปูองกันไฟปุาชุมชน 

   คนรักษ์ปุาพรุ  

- จัดเวทีเสวนาการจัดการปุาไม้และการ 

มีกิจกรรม

เสริมสร้างความ

พร้อมและความ

เข้มแข็งให้กับทุก

ภาคส่วน 

๑๘ กิจกรรม ๑๐๐ -เสริมสร้าง

ศักยภาพการ

เฝูาระวังและ

ดูแลรักษา

คุณภาพ

สิ่งแวดล้อม

ให้กับ

อาสาสมัคร

พิทักษ์

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

หมูบ่้าน 

๑๐๐ ๓๐ ๓๐  
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 ๒๕ 

         
 
 
 

สาระส าคัญ 

 
 

เปูาหมาย แผน
ระยะกลาง 
๓ – ๕ ปี 

 

ผลการด าเนินงาน(สะสม) ปี 

๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ 

เทียบกับเปูาหมายสะสม ๕ ปี 
ตามแผนปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

 
 

ผลการ
ด าเนินงานปี 

๒๕๕๓ 

ร้อยละผล

ด าเนนิการ

รวมใน

กิจกรรมใน

เทียบใน 

 
สัดส่วน

กิจกรรมหลัก

เทียบกับใน 

ร้อยละผล
ด าเนินการ 
เทียบกับ

กิจกรรม

ทั้งหมดใน 

 
 
 

หมายเหตุ 

  
(หน่วย) (ร้อยละ) 

(หน่วย) ยุทธศาสตร์
เดียวกนั 

ยุทธศาสตร์
เดียวกัน 

ยุทธศาสตร์
เดียวกนั 

 

   สร้างเครือข่าย  

- ฝึกอบรมหลักสูตร "ชุมชนคนรักษ์ปุา 

  พร”ุ  

- จัดตั้งหมู่บ้าน "ชุมชนคนรักษ์ปุา 

   พร”ุ  

- โครงการการมีส่วนร่วมของ 
  ชุมชนในการจัดการพื้นที่ปุาต้นน้ า 
   ปากพนังอย่างยั่งยืน 
- การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิต 
  จากเกษตรเคมีสู่เกษตร 
  ธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ 
  ของชุมชนต้นน้ าปากพนัง  
  กรณีศึกษา กลุ่มอนุรักษ์บ้าน 
  เขาวัง ต าบลหินตก อ าเภอร่อน 
   พิบูลย์  
- โครงการพัฒนานโยบาย 
  สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมี 
  ส่วนร่วม กรณี สมัชชาสุขภาพ  
   จังหวัดนครศรีธรรมราช: ประเด็น 
  การมีส่วนร่วมของชุมชนใน 
  การจัดการพื้นที่ปุาต้นน้ า 

(ทสม.) ๔๒ คน 

- ประชุม

องค์กรผู้น า

ชุมชนปูองกัน

ไฟปุา เพื่อ

พัฒนาความ

แข็งแกร่ง

องค์กรผู้น า

ชุมชนในการ

ปูองกันไฟปุา 

๔ ครั้ง รวม 

๑๒๐ คน 

- ฝึกอบรมการ

ดูแล รักษาปุา

ต้นน้ าเขต

อ าเภอร่อน

พิบูลย์และลาน

สกาให้กับผู้น า

ชุมชน องค์กร

ชุมชน และ

สมาชิก อบต. 

จ านวน ๘๑ 

คน 

- โครงการพัฒนารูปแบบการ 
  จัดการพื้นที่ปุาต้นน้ าปากพนัง 
  อย่างยั่งยืน กรณี ปุาชุมชนบ้านวัง 
   หอน ต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด  
- เสริมสร้างการเรียนรู้ของเครือข่าย 

   ลุ่มน้ าปากพนังในการบริหาร 
   จัดการ “ธนาคารปู” 
- ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ 
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 ๒๖ 

         
 
 
 

สาระส าคัญ 

 
 

เปูาหมาย แผน
ระยะกลาง 
๓ – ๕ ปี 

 

ผลการด าเนินงาน(สะสม) ปี 

๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ 

เทียบกับเปูาหมายสะสม ๕ ปี 
ตามแผนปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

 
 

ผลการ
ด าเนินงานปี 

๒๕๕๓ 

ร้อยละผล

ด าเนนิการ

รวมใน

กิจกรรมใน

เทียบใน 

 
สัดส่วน

กิจกรรมหลัก

เทียบกับใน 

ร้อยละผล
ด าเนินการ 
เทียบกับ

กิจกรรม

ทั้งหมดใน 

 
 
 

หมายเหตุ 

  
(หน่วย) (ร้อยละ) 

(หน่วย) ยุทธศาสตร์
เดียวกนั 

ยุทธศาสตร์
เดียวกัน 

ยุทธศาสตร์
เดียวกนั 

 

  ในการลดปริมาณขยะให้กับ 

  โรงเรียนวัดส านักขันโรงเรียนบ้าน 

   ส านักไม้เรียบ อ.จุฬาภรณ์ 

- โครงการนักสบืสายน้ าลุ่มน้ าปาก 

  พนัง (คลองท่าด-ีปากนคร) 
-  ประ        ร            

                         ความ 

   แข็งแกร่งของผู้น าชุมชนใน 

   การปูองกันไฟปุา 

- อบรมเสริมทักษะการปูองกันไฟ 

  ปุาให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ 

- จัดค่ายเยาวชน ต้นกล้า ต้นใหม่ แห่งผืน 

    ปุาพรุ 

- จัดโครงการเยาวชนปิดเทอม 

  รณรงค์ปูองกันไฟปุา 

-      ร   ร   ลร       

                      ร       ล    

   ละล      

๓.  มีฐานข้อมูลประเภทองค์ความรู ้
      และระบบความก้าวหน้าการ 
      ด าเนินงานโครงการพัฒนา 
      พื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังอัน 
      เนื่องมาจากพระราชด าริที ่
      สะดวกต่อการเรียกใช้  
      สอดคล้อง ครอบคลุมจากทุก 
      ภาคส่วน 

ฐานข้อมูลประเภท
องค์ความรู้และ
ระบบความ 
ก้าวหน้าการ
ด าเนินงาน
โครงการพัฒนา
พื้นที่ลุ่มน้ าปาก
พนังอันเนื่อง มา
จากพระราชด าริที่
สะดวกต่อการ
เรียกใช้ สอดคล้อง 
ครอบคลุมจากทุก
ภาคส่วน 

๑ ระบบฐานข้อมูล ๑๐๐  ๑๐๐ ๓๐ ๓๐  
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 ๒๗ 

๗. มิติเชิงเศรษฐศาสตร์ 

 จากการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม ของครัวเรือนเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง พบว่าครัวเรือน

เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง มีรายได้เงินสดต่อครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่ฯ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๔๗ ร้อยละ 

๑๔.๖๖                 ๒๕๕๒ ในขณะที่รายจ่ายเงินสดรวมต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่เป็นการเพิ่มในร้อยละ 

ที่น้อยกว่า คือ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๔๗ ร้อยละ ๑๒.๔๗ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๒ 

 ส่วนทางด้านเงินออมของครัวเรือนเกษตรในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเพิ่มขึ้นจากปี 

๒๕๔๗ ถึงร้อยละ ๒๗.๗๔ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๒  

 ทางด้านมูลค่าทรัพย์สินของครัวเรือนเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเพิ่มขึ้นจากปี 

๒๕๔๗ ถึงร้อยละ ๕๘.๙๐ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๒ โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทรัพย์สินทางการเกษตร 

 ในขณะที่ หนี้สินครัวเรือนเกษตรฯ ลดลง ถึงร้อยละ ๒๖.๘๐ ในป ี๒๕๕๒ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๗  

 ทั้งนี้ ภาวะเศรษฐกิจ สังคม ของครัวเรือนเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง พิจารณาจากรายได้ต่อครัวเรือน 

การออม ทรัพย์สิน เพิ่มสูงขึ้น ส่วนหนี้สินครัวเรือนลดลง เนื่องจากหลายปัจจัย แต่ประการส าคัญ คือ การส่งเสริม

อาชีพเพื่อเพิ่มรายได้จากหน่วยงานภาครัฐที่เป็นการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ อย่างบูรณาการ ตั้งแต่ปี 

๒๕๓๗ และด าเนินการต่อเนื่องเป็นต้นมา รวมทั้ง ภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ทั้ง ๒ ปัจจัย เป็นส่วนช่วยให้รายได้และ

ความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่ฯ ดีขึ้น  
 

รายการ ปี ๒๕๔๗ ปี ๒๕๕๒ ร้อยละการเปลี่ยนแปลง 

รายได้เงินสดรวมต่อครัวเรือน ๑๗๔,๙๙๑.๐๓ ๒๐๐,๖๔๙.๖๒ + ๑๔.๖๖ 

รายจ่ายเงินสดรวมต่อครัวเรือน ๑๔๙,๙๐๓.๒๒ ๑๖๘,๖๐๒.๘๗ + ๑๒.๔๗ 

เงินสดคงเหลือก่อนช าระหนี้/เงินออม ๒๕,๐๘๗.๘๑ ๓๒,๐๔๖.๗๕ + ๒๗.๗๔ 

    

มูลค่าทรัพย์สิน ๘๔๐,๘๖๘.๖๐ ๑,๓๓๖,๑๙๐.๖๖ + ๕๘.๙๐ 

   ทรัพย์สินทางการเกษตร ๔๗๘,๓๕๗.๙๓ ๙๔๑,๖๗๑.๐๖ + ๙๖.๘๕ 

   ทรัพย์สินนอกการเกษตร ๓๖๒,๕๑๐.๖๗ ๓๙๔,๕๑๙.๖๐ + ๘.๘๓ 

    

หนี้สินปลายปี ๕๒,๔๙๘.๓๔ ๓๘,๔๓๐.๒๒ - ๒๖.๘๐ 
อ้างอิงจาก : การประชุมคณะอนุกรรมการประสานการด าเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  

                  เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ 
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 ๒๘ 

๘. มิติเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม 

  การประเมินผลเมื่อมีการด าเนินการกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง  

ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินกิจกรรมในช่วงแผนระยะที่ ๑ (ปี ๒๕๕๐ – 

๒๕๕๔) ดังนั้น การประเมินผลการด าเนินการตามแผนบริหารฯ ประจ าปี ๒๕๕๓ จึงเป็นการน าเสนอผลที่ได้จาก

การด าเนินกิจกรรมต่างๆ (Formative Evaluation) ซึ่งอยู่ระหว่างช่วงด าเนินการ  เปรียบเทียบกับค่าเปูาหมาย

สะสมที่ก าหนดของแผนบริหารฯ ระยะที่๑ (ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) ส่วนการประเมินผลการด าเนินการกิจกรรม

ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง ระยะที่  ๑ 

(Formative Evaluation Phase I) จะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมิติสังคมและสิ่งแวดล้อมในปี ๒๕๕๕ และ

น ามาประเมินผลโครงการด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 
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 ๒๙ 

 

 

 

 

 

 

๖. รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
โครงการปี ๒๕๕๓ แยกตามโครงการ 
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 ๓๐ 

โครงการพัฒนาปุาไม้และระบบนิเวศน์ปุาพรุในพืน้ที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

พื้นที่ที่ ๒ จังหวัดนครศรธีรรมราช 

กรมป่าไม ้
 

โครงการพัฒนาปุาไม้และระบบนิเวศปุาพรุในพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นโครงการตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่บริหารจัดการ

ทรัพยากรปุาไม้รวมถึงการปูองกันไฟปุาและฟื้นฟูระบบนิเวศปุาพรุในพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง โดยอาศัยกระบวนการ

การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

กรมปุาไม้ จึงได้ด าเนินการบริหารจัดการปุาไม้ในเชิงบูรณาการ   ได้แก่ การมีส่วนร่วมของคนและ

ชุมชนในการปูองกันไฟปุาในรูปแบบอาสาสมัครปูองกันไฟปุาโดยรัฐเป็นผู้สนับสนุนความรู้ทางวิชาการและ

อุปกรณ์ในการด าเนินงาน  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาชีพด้านปุาไม้ตามแนวพระราชด าริ เพื่อให้ราษฎรมีรายได้

และมีการใช้ประโยชน์จากไม้ การฝึกอบรมราษฎรและเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปุาไม้ การปูองกัน

ไฟปุา และท าแปลงทดลองปลูกพันธุ์ไม้เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ  

ผลการด าเนินงานและพื้นที่ด าเนินงาน แยกรายกิจกรรม 

กิจกรรมควบคุมและปูองกนัไฟปุา 
 

จัดตั้งศูนย์ประสานงานควบคุมไฟปุา ๑ ศูนย์ หมู่ที่ ๑๐ (ถนนสาย

ล าทับ – บ่อล้อ) ต าบลสวนหลวง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

ปฏิบัติการปูองกันและควบคุมไฟปุา  

จ านวน ๓๒๓ ครั้ง  /๑๘ ,๘๓๙ ไร่ ครอบคลุม

พื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ ปุาบ้านกุมแป ปุาบ้านในลุ่ม 

และปุ าพรุ ควนเคร็ ง   ปุ าสงวนแห่ งชาติ  

ปุาดอนทรายและปุากลอง  ปุาสงวนแห่งชาติ 

ปุาคลองค็อง ปุาสงวนแห่งชาติ ปุาท่าช้างข้าม 

ปุาไม้ถาวรตามมติ ครม. ๑๔ พฤศจิกายน 

๒๕๐๔ และ ๒๓ มกราคม ๒๕๑๖ 
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 ๓๑ 

จัดท าแนวกันไฟ ระยะทาง ๑๕ กม.  

บริเวณปุาสงวนแห่งชาติปุาบ้านกุมแป ปุาบ้านในลุม่ และปุาพรุควนเคร็ง 

 

กิจกรรมฟื้นฟรูะบบนิเวศปาุพร ุ
 

ปุาพรุ เป็นปุาประเภทไม่ผลัดใบที่

เกิดจากน้ าจืดท่วมขังติดต่อกันเป็น

เวลานานมีความหลากหลายทาง

ชีวภาพในด้านพันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์ 

แ ล ะ สั ต ว์ ค รึ่ ง บ ก ค รึ่ ง น้ า จึ ง

เ อื้ อ อ า น ว ย ใ ห้ ชุ ม ช น ไ ด้ ใ ช้

ประโยชน์มาตั้งแต่โบราณกาล 

ปุาพรุ ในพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง

จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อในอดีตระบบนิเวศน์อุดมสมบูรณ์ แต่

เนื่องจากภัยธรรมชาติและการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรรวมทั้ง

สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้พื้นที่โดยรอบปุากลายเป็นพื้นที่

เกษตรกรรม ที่ตั้งบ้านเรือน ท าให้พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่ส าคัญค่อยๆ หมด

ไปกลับกลายเป็นปุาพรุที่เสื่อมโทรมระบบนิเวศน์อยู่ในขั้นวิกฤต 

 

ปลูกปุา ๓ อย่าง ได้ประโยชน์ ๔ อย่าง ๑๐๐ ไร ่บริเวณปุาสงวนแห่งชาติ 

ปุาบ้านกุมแป ปุาบ้านในลุ่ม และปุาพรุควนเคร็ง 

 

 

เพาะช ากล้าไม้ ๓๐,๐๐๐ ไร ่

๓๐,๐๐๐ กล้า  แปลงเพาะช าตั้งอยู่ที่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๑๐ ราษฎรทั่วไป  

(นายช่ืน มิ่งวัน) และแจกจ่ายในพื้นที่รอบปุาพร ุ
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 ๓๒ 

กิจกรรมอ านวยการและประสานการด าเนนิงาน 

 

ตรวจสอบพื้นที่ที่บุกรุกพืน้ที่ปุาพร ุ

และด าเนินการจับกุม 

 

 

 

 

ร่วมประชุมหารือ “การมีสว่นร่วม 

ของชุมชนในการจัดการทรพัยากร 

ปุาพรคุลองคอ็ง” 

 

 

ประชุมหารือการบริหารจัดการปุาพรุในพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังอย่างยั่งยนื 

 

กิจกรรมอ านวยการและประสานการด าเนนิงานตามโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ 

 

 
  

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ๕๓ ครั้ง 
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 ๓๓ 

ผลที่ไดร้ับ 

๑. จัดตั้งศูนย์ประสานงานควบคุมไฟปุา ๑ ศูนย์ ตัง้อยู่ที่หมู่ ๑๐ ต าบลสวนหลวง (ถนนสายล าทับ – บ่อล้อ) 

อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิ

๒. อบรมพัฒนาสร้างจิตส านึกแก่ประชาชนในหมู่บ้านรอบพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติปุาบ้านกุมแป ปุาบ้าน 

ในลุ่ม และปุาพรุควนเคร็ง ปุาสงวนแห่งชาติ ปุาดอนทรายและปุากลอง  ปุาสงวนแห่งชาติ ปุาคลองค็อง  ปุาสงวน

แห่งชาติ ปุาท่าช้างข้ามให้มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้  

๓. รวมรวมขยายพันธุ์ไม้และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาอาชีพปุาไม้ตามแนวพระราชด าริ 

โดยเพาะช ากล้ไม้ ๓๐,๐๐๐ กล้า แปล้งเพาะช าตั้งอยู่ที่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ (นายชื่น มิ่งวัน) และ

แจกจ่ายราษฎรทั่วไปในพื้นที่รอบปุาพรุ และส่งเสริมการปลูกปุา ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ๑๐๐ ไร่ บริเวณปุา

สงวนแห่งชาติ ปุาบ้านกุมแป ปุาบ้านในลุ่ม และปุาพรุควนเคร็ง 
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 ๓๔ 

โครงการศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมและขยายพันธ์ปลาดุกล าพันในปุาพรุ 

กรมปา่ไม้ร่วมกับทางมหาวิทยาลยัทักษิณ (วิทยาพตตเัทลิง)  

 

 ในอดีตที่ผ่านมาระบบนิเวศปุาพรุมีความ

หลากหลายทางชีวภาพ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลาย

ชนิดและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ าจืดตามธรรมชาติ

ที่ส าคัญ ปัจจุบันระบบนิเวศปุาพรุได้รับผลกระทบจาก

การบุกรุก ท าให้สัตว์น้ าบางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์ ได้แก่ 

ปลาดุกล าพัน  

 

 

 

 

 

เปูาหมาย 

 เป็นแหล่งเรียนรู้การเพาะเลี้ยง และขยายพันธุ์ปลาดุกล าพันในพื้นที่ปุาพรุตามธรรมชาติ เพื่อสร้าง

จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า  ให้แก่ประชาชนและเยาวชนในท้องถิ่น และเพิ่มจ านวนปลาดุกล าพัน

ในปุาพร ุ๑๐๐,๐๐๐ ตัว จะแจกจ่ายให้ประชาชนหมู่บ้านละ ๕๐ ตัว รอบพ้ืนที่ปุาพรุ 

 

พื้นที่ด าเนินการ 

 บ้านหัวไทร หมู่ที่  ๑๑ ต าบลหัวไทร อ าเภอหัวไทร บ้านทุ่งเฟื้อง หมู่ที่ ๕ ต าบลสวนหลวง อ าเภอ

เฉลิมพระเกียรติ และบ้านคงคาล้อม หมู่ที่ ๑ ต าบลแม่เจ้าอยู่หัว อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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 ๓๕ 

กิจกรรมด าเนินการ 
๑. ประชุมชี้แจงกลุ่มพื้นที่เปูาหมาย  
๒. จัดเตรียมการอนุบาลลูกปลาดุกล าพัน ๖ – ๗ กระชัง 
๓. เตรียมบ่อดินธรรมชาติขนาดใหญ ่๒ - ๓  บ่อ   
๔. จัดซื้อลูกปลาดุกล าพัน  
๕. ก าหนดให้มีผู้รบัผิดชอบดูแล และให้อาหารตลอดจนปลาดุกล าพันเจริญเติบโต  
๖. เมื่อขนาดโตเหมาะสมน าไปปล่อยในปุาพร ุ

 
 
 
 
 
 
 

ผลที่ไดร้ับ 

๑. การบริหารจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและราษฎรในพ้ืนที่ 
๒. เพิ่มรายได้ให้กับราษฎรที่หาเลี้ยงชีพในปุาพรุ 
๓. ขยายพันธุ์ปลาดุกล าพันที่ใกล้จะสูญพันธ์ุได ้
๔. ประชาชนและเยาวชนรู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ า 
๕. ระบบนิเวศปุาพรุอุดมสมบูรณ์ดังเดิม 
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 ๓๖ 

โครงการน าร่องหมู่บ้านปุาพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมปูองกันไฟปุาอย่างยั่งยืน 

กรมอิทยานแห่งชาติ สัตวป์า่ และเันธิ์เชื 
 

ด้วยปุาพรุในพื้นที่ของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัด

นครศรีธรรมราช ซึ่งครอบคลุมในท้องที่ ๕ อ าเภอ ๑๒ ต าบล ๔๔ หมู่บ้าน ของอ าเภอชะอวด หัวไทร เชียรใหญ่  

ร่อนพิบูลย์ และเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งนอกจากเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลายและส าคัญทาง

ชีวภาพ ที่ได้รับการก าหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อย และพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ปุา

บ่อล้อ แล้ว ยังคงมีความส าคัญต่อชุมชนในด้านเศรษฐกิจ คือเป็นแหล่ง

เก็บเก่ียวกระจูด ที่น าไปสานเสื่อ หรือผลิตภัณฑ์กระจูด อันเป็นรายได้หลัก

ของชุมชน และเป็นแหล่งหาปลาตามล าคลองในพื้นที่ปุาพรุ ซึ่งเป็นวิถีชีวิต

ที่ส าคัญของชุมชนอีกด้วย แต่สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับปุาพรุในปัจจุบัน  

มีการเปลี่ยนสภาพปุาพรุ การบุกรุกตัดไม้ท าลายปุาพรุ โดยลักลอบเผาปุา

พรุเพื่อหวังผลให้เสื่อมโทรม ซื้อขายและครอบครองพื้นที่ปุาพรุ เพื่อท า

การเกษตรกรรม โดยสถานการณ์การไฟปุาในพื้นที่ปุาพรุ ยังคงปรากฏเกิดไฟปุารุนแรง มากน้อยมาโดยตลอด 

 ดังนั้นการปูองกัน ควบคุมไฟปุา และดูแลรักษาทรัพยากรในพื้นที่ปุาพรุ ควรจักต้องเป็นไปใน

รูปแบบของความร่วมมือกันของภาครัฐและภาคประชาชน  ด้วยเหตุนี้  การ

ด าเนินการโครงการหมู่บ้านปุาพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วน

ร่วมปูองกันไฟปุาอย่างยั่งยืน จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง

ความตระหนักให้ภาคประชาชนเห็นถึงความส าคัญของปุา

พรุ ผลเสียของไฟปุาที่เกิดกับปุาพรุ และมีจิตส านึกในการ

ดูแลรักษา ปกปูองทรัพยากรปุาพรุ สร้างเสริมแนวร่วม

และเครือข่ายในการปูองกัน ควบคุมไฟปุา และ และดูแลรักษา เพื่อให้คงไว้ซึ่งทรัพยากรปุาพรุที่มีความส าคัญต่อ

ชุมชนทั้งทางสังคม และเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืนสืบไป 
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 ๓๗ 

ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมประชุมองค์กรผู้น าชุมชนปูองกันไฟปุา

เพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งองค์กรผู้น าชุมชนใน

การปูองกันไฟปุา จ านวน ๔ ครั้งๆ ละ ๓๐ คน 

เป็นเจ้าหน้าที่ ๘ คน และผู้น าชุมชนปูองกันไฟ 

                                      ปุา ๒๒ คน  (หมู่บ้านละ ๑๑ คน) รวมจ านวน  

     ๑๒๐ คน 

 

    ศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการรักษา

ทรัพยากรปุาไม้ของชุมชนบ้านวังพา หมู่ ๙ ต าบลทุ่งต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ และ

ปุาชุมชนดีเด่นบ้านนิคม อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ด้านการเสริมสร้างองค์

ความรู้ใหม่ ที่ฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชด าริ จังหวัดพัทลุง และด้านเศรษฐกิจ

พอเพียงที่สวนไผ่ลุงเอื้อน อ าเภอปุาพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมอบรมฝึกทบทวนอาสาสมัคร

ปูองกันไฟปุา  
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 ๓๘ 

กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการมีส่วนร่วมอนุรกัษ์ทรัพยากรปุาพรุหรือ
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน ได้แก่ การเจาะบาดาลให้กับชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ 

กิจกรรมค่ายเยาวชน “ต้นกล้า ต้นใหม่ แห่งผืนปุาพรุ ” ๓ ครั้งๆ ละ ๔๕ คน แบ่งเป็น ครั้งที่ ๑ ระดับชั้น
ประธมศึกษาปีที่ ๕ – ๖  ครั้งที่ ๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และครั้งที่ ๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รวมจ านวน ๑๓๕ คน 

 

กิจกรรมโครงการเยาวชนปิดเทอมรณรงค์ปูองกันไฟปุา            

โดยจ้างนักเรียนในชุมชนซึ่งศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน  

๒๒ คน ท างานรณรงค์ปูองกันไฟปุาในช่วงปิดเทอม จัดท าสื่อ ประชาสัมพันธ์ 

พูดคุยผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน เดินแจกสื่อใบปลิว 

 

การอบรมเสริมทักษะการปูองกันไฟปุาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ให้กับสถานีควบคุมไฟปุาต่าง ๆ ที่เข้ามาสนับสนุน การควบคุมไฟ
ปุาในพื้นที่ปุาพรุ และเตรียมพร้อมเครื่องมือการปฏิบัติงาน
ควบคุมไฟปุาในช่วงสถานการณ์วิกฤต ๔ ครั้งๆ ละ ๔๐ คน รวม
จ านวน ๑๖๐  คน และสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ดับไฟปุา ๔ ชุด เพื่อเตรียมพร้อม

การควบคุมไฟปุาในช่วงสถานการณ์วิกฤต 

ผลที่ไดร้ับ 

๑. ชุมชนเกิดจิตส านึกและความเข้มแข็งขององค์กรภายในชุมชนในการอนุรักษ์ปุาพรุ 
๒. ชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรปุาพรุ เพื่อลดปัญหา ความขัดแย้ง รวมถึงข้อพิพาท  

ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ปุาพรุ 
๓.  ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น ในการพึ่งพาตนเองและปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้

ดีขึ้น 
๔. พื้นที่ปุาพรุ ได้รับการดูแลรักษา ปูองกันไฟปุา อนุรักษ์และฟื้นฟูให้คืนความอุดมสมบูรณ์ สามารถที่

จะเอ้ืออ านวยประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 
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 ๓๙ 

โครงการปลูกฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ า (๗ – ๑๐ ปี) 

กรมอิทยานแห่งชาติ สัตวป์า่ และเันธิ์เชื 

 

พื้นที่ที่สภาพเดิมเป็นเป็นปุาดิบเขาและปุาเต็งรัง จะมีพรรณไม้

ดั้งเดิมประจ าถิ่นของชนิดปุานั้นๆ เหลือน้อยและยากที่จะฟื้นตัว

กลับเป็นปุาธรรมชาติที่สมบรูณ์ดังเดิมได้ หรือต้องใช้เวลานานมาก 

โดยเฉลี่ยแล้ว ต้องการเวลา ๕๐ และ ๖๐ ปี ในการฟื้นตัวและใช้

เวลา ๕๐ และ ๖๒ ปีในการพัฒนาการเจริญเติบโต และสุดท้าย

ต้องการเวลา ๑๐๐ และ ๑๒๒ ปี ในการเจริญเติบโตและพัฒนา 

  เป็นปุาที่สมบูรณ์ 

วิธีการด าเนินการ 

๑. จัดท าแนวกันไฟรอบพื้นที่แปลงเปูาหมาย 
๒. จัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนปูองกันไฟปุา ดูแลรักษาปุา 
๓. ปลูกเสรมิพันธุ์ไม้หลักยืนต้นประจ าถิ่น ทีม่ีระบบรากหลาย
ระดับความลึก และเรือนยอด ระดับชั้นฝายต้นน้ าล าธารและปลูก
หญ้าแฝกในพืน้ที่ที่เหมาะสม 

๔. ด าเนินการมาตรการเสริมในด้านอนุรักษ์ดินและน้ า และ
กระจายความชุ่มชื้นแก่พื้นที่ด้วยการจัดสร้างฝายต้นน้ าล าธารและ
ปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ที่เหมาะสม 
๕. ด าเนินการในแต่ละแปลงเปูาหมายอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา ๑๐ ปี 
เพื่อเร่งบ ารุงรักษาระบบนิเวศอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

ผลการด าเนนิงาน 

บ ารุงรักษาพันธุ์ไม้ที่ปลูกเสริมปุาเพื่อการปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ า แปลงปลูกปี ๒๕๔๒ เนื้อที่ ๒๐๐ ไร่ ปี 

๒๕๔๓ เนื้อที่ ๒๐๐ ไร่  ปี ๒๕๔๔ เนื้อที่ ๒๐๐ ไร่ รวมเนื้อที่ ๖๐๐ ไร่ โดยในปี ๒๕๕๔ ปลูกที่ ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ 

โดยชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูก ได้แก่ หลุมพอ  ,ตะเคียนทองประ ,จ าปาปุา ,ยางนา  และมีอัตราการรอดตาย ๙๕% ดาย

วัชพืช ๒ ครั้ง ถางวัชพืชรอบโคน ๑ ครั้ง ใส่ปุ๋ย ๑ ครั้ง ซ่อมปรับปรุงแนวกันไฟ และปลูกซ่อม ๑ ครั้ง 
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 ๔๐ 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการการจัดการพื้นที่ปุาต้นน้ ารว่มกับชุมชนคนต้นน้ า 

กรมอิทยานแห่งชาติ สัตวป์า่ และเันธิ์เชื 

ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ า 

ยังถูกบุกรุกอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งผลกระทบต่อระบบนิเวศและชีวิต 

ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่โดยรวม ดังนั้น การเสริมสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จึงมีความจ าเป็น

และส าคัญยิ่ง เพื่อให้ประชาชนมีความพร้อมและความรู้ ความเข้าใจใน

การบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ าอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างจิตส านึกในการ

อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื อีกด้วย 

พื้นที่ด าเนินการ 

 ชุมชนพื้นที ่ต.ลานสกา อ.รอ่นพิบูลย์   

ผลการด าเนนิงาน 

บรรยายให้ความรู้ในการดูแล รักษาปุาต้นน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้

สื่อเอกสารประกอบ วีดีทัศน์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ 

เสนอแนวคิดมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อย่างยั่งยืนราษฎร ผู้เข้าร่วม ได้แก่ ผู้น าชุมชนท้องถิ่น องค์การบริหาร 

ส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรชุมชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ 

ตระหนักและเกิดจิตส านึกมีส่วนร่วมด าเนินการบริหารจัดการปุาต้นน้ า 

เพิ่มขึ้น จ านวน ๘๑ คน เกินเปูาหมายที่ตั้งไว ้๓๕%  

 

ผลได้รบั 

๑. ชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ าได้มากขึ้น 

๒. เพิ่มศักยภาพผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและราษฎรให้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

๓. ราษฎรในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ปุาต้นน้ าได้อย่างยั่งยืน  
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 ๔๑ 

โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า 

กรมเัฒนาที่ดนิ 

 นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชด าริเรื่องหญ้าแฝกครั้งแรก เมื่อวันที่  
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๓๔ โดยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันยาวไกลในการศึกษาเรื่ องการใช้ 
หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ า จากข้อมูลซึ่งเผยแพร่โดยธนาคารโลก ซึ่งมีเครือข่ายที่กว้างขวาง  
ในประเทศต่างๆ พระองค์ได้พระราชทานพระราชด าริเกี่ยวกับหญ้าแฝกหลายวาระในที่ต่างๆ ดังเช่น 

 หญ้าแฝกเป็นพืชที่มีระบบรากลึกแผ่กระจายลงไปในดินตรงๆ เป็นแผงเหมือนก าแพ ง 
ช่วยกรองตะกอนดินและรักษาหน้าดินได้ดี จึงควรน ามาศึกษาและทดลองปลูก 

 การปลูกหญ้าแฝก ควรปลูกเป็นแถวเดี่ยวระยะปลูก ๕ - ๑๐  เซนติเมตร ท าให้ไม่เปลืองพื้นที่  
การดูแลรักษาง่าย 

 ควรท าการทดลองปลูกในร่องน้ าและบนพื้นที่ลาดชันให้มาก เพื่อช่วยปูองกันการชะล้างพังทลายของดนิ 

 การปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวความคิดใหม่ ควรปลูกโดยไม่ต้องหวังผลอะไรมากนัก แต่ผลที่ได้จะดีมาก เป็นต้น 
  
 
 
 
 
 

กิจกรรมและพื้นที่ด าเนินงาน 
 

 ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ าจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ กล้า 

เนื้อที่ ๑,๓๕๐ ไร่ ในพื้นที่อ าเภอชะอวด หมู่ที่ ๒ และ ๓ ต.นาหลง หมู่ ๔  

ต.เกาะขันธ์ หมู่ ๖ ๗ และ ๒๐ ต.วังอ่าง หมู่ ๒ และ ๓ ต.บ้านตูล อ.ปากพนัง 

หมู่ ๑๐ ต.คลองน้อย หมู่ ๖ ต.เกาะทวด หมู่ ๑ และ ๓ ต.ท่าพญา หมู่ ๑  

ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก หมู่ ๔ ต.ชะเมา ต.บางตะพงและ ต. ขนาบนาก 

อ าเภอหัวไทร หมู่  ๒ และ ๑๐ ต.หัวไทร อ าเภอเชียรใหญ่ หมู่  ๗  

ต.แม่เจ้าอยู่หัว หมู่ ๘ ต.เขาพระบาท อ าเภอเมือง หมู่ ๓ ต.ท่าไร่ หมู่ ๘ ต.ปากพูน หมู่ ๕ และ ๘ ต.ท่าเรือ 

อ าเภอลานสกา หมู่ ๑ และ ๕ ต.ขุนทะเล หมู่ ๔ ต.ลานสกา หมู่ ๗ ต.ท่าดี อ าเภอพระพรหม หมู่ ๑๑ ต.ท้ายส าเภา 

หมู่ ๔ ต.นาพรุ อ าเภอร่อนพิบูลย์ หมู่ ๘ และ ๑๐ ต.รอ่นพิบูลย์ หมู่ ๑๔ ต.หินตก หมู่ ๓ และ ๔ ต.เสาธง อ าเภอ

เฉลิมพระเกียรติ หมู่ ๕ ต.ดอนตรอ อ าเภอจุฬาภรณ์ หมู่ ๒ ต.ควนหนองคว้า หมู่ ๓ และ ๔ ต.สามต าบล หมู่ ๑  

ต.ทุ่งโพธิ์ หมู่ ๔ ต.นาหมอบุญ 
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 ๔๒ 

ผลทีไ่ดร้ับ 

 ๑.ทรัพยากรดินได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้เพิ่มผลผลิตภาคเกษตรกรรมและมีการใช้
ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน  
 ๒.เกษตรกรได้รับการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา

ที่ดินแบบมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทรัพยากร

ที่ดิน 
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 ๔๓ 

โครงการก่อสร้างฝายชะลอการไหลของน้ าในพื้นที่ปุาพรุ 

กรมอิทยานแห่งชาติ สัตวป์า่ และเันธิ์เชื 
 

ปัจจุบันน้ าในล าคลองจ านวนหลายสายซึ่งอยู่ในพื้นที่ปุาพรุได้ไหลลดลงอย่างรวดเร็ว ไม่มีน้ ามาหล่อ
เลี้ยงในพื้นที่ปุาพรุท าให้ระบบนิเวศน์เปลี่ยนไป และก่อให้เกิดปัญหาไฟไหม้ปุาพรุในหลายพื้นที่ ปลาหลายชนิด
ในพื้นที่ปุาพรุซึ่งเป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ลดจ านวนลง และมีผลกระทบต่อสัตว์ปุาหลาย
ชนิดที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ปุาพรุ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืชจึง
ด าเนินการก่อสร้างฝายชะลอการไหลของน้ าในพื้นที่ปุาพร ุ 
 

เปูาหมาย 
        สร้างฝายชะลอการไหลของน้ าในพื้นที่ปุาพรุ ตามล าคลอง ในพื้นที่ปุา
สงวนแห่งชาติ ๔ ปุา ได้แก่ ปุาสงวนแห่งชาติปุาดอนทรายปุากลอง ปุาสงวน
แห่งชาติปุาบ้านกุมแป ปุาบ้านในลุ่มและปุาพรุควรเคร็ง ปุาสงวนแห่งชาติปุา
ท่าช้างข้ามและปุาสงวนแห่งชาติปุาคลองค็อง    
        สร้างฝายชะลอการไหลของน้ าในพื้นที่ปุาพรุ ตามล าคลองนอกเขต 

ปุาสงวนแห่งชาติหรือพื้นที่ที่คาบเกี่ยวกับปุาสงวนแห่งชาติ ที่ครอบคลุมเขตพื้นที่ลุ่มน้ าของปุาพรุ ๔ อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอเชียรใหญ่ อ าเภอร่อนพิบูลย์ และอ าเภอชะอวด  
 

กิจกรรมการด าเนนิงาน 
 ส ารวจรายชื่อชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการฯ  รายชื่อราษฎรที่ร่วม
โครงการก่อสร้างฝายชะลอการไหลของน้ าในพื้นที่ปุาพรุ    

ส ารวจล าคลองจุดพื้นที่ที่จะด าเนินการก่อสร้างฝาย ฯ ร่วมกับตัวแทนองค์กรภาคประชาชน ได้แก่ 
ตัวแทนองค์การบริหารส่วนต าบลและผู้น าชุมชน คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมจัดท าค่าพิกัด ลงในแผนที่ ๑:๕๐,๐๐๐ 
 ก่อสร้างฝายฯ ในพื้นที่ล าคลองที่ได้ส ารวจก าหนดจุดก่อสร้างไว้แล้ว ระยะประมาณ ๑๐๐ เมตร/ฝาย 
ประมาณ ๑๕๐ ฝาย เป็นฝายแบบผสมผสาน และจ้างแรงงานจากราษฎรในพื้นทีด่ าเนินการก่อสร้าง 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ท าให้สามารถแก้ปัญหาการเกิดไฟไหม้ปุาพรุ  และ การบุกรุกพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติทั้ง ๔ ปุาซึ่งเป็นปุา
พรุผืนสุดท้ายของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้อย่างเป็นรูปธรรม ลดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรภาคประชาชนจากการประสานการท างานของคณะท างาน องค์การบริหารส่วนต าบลท้องที่  ผู้น าชุมชน 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานภาครัฐ 
 ท าให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศน์ปุาพรุ สัตว์น้ าปลาชนิดต่าง ๆ มีแหล่งน้ าขยายพันธุ์เพ่ิมจ านวนขึ้น 
เป็นแหล่งโปรตีนและแหล่งรายได้เพื่อมาหล่อเลี้ยงชุมชนในพื้นที่ปุาพรุ 
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 ๔๔ 

ท าให้เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ปุาพรุ เมื่อมีความชุ่มชื้น สัตว์ปุา เช่น นกชนิดต่าง ๆ และ
สัตว์ปุาชนิดอ่ืนๆ ในพื้นที่ปุาพรุ มีแหล่งหากิน มีที่อยู่อาศัย ไม่สูญพันธุ์ไปจากพื้นที่หรือลดจ านวนลง 

ราษฎรที่อาศัยอยู่ในและโดยรอบพื้นที่ชุมชนที่ด าเนินการตามโครงการฯ มีรายได้จากการจ้างงาน มี
จิตส านึกเห็นคุณค่าประโยชน์ของปุาพรุซึ่งเป็นปุาผืนสุดท้ายของจังหวัดนครศรีธรรมราชและมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปุาพรุอย่างยั่งยืนโดยยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 

 

 

ภาพแสดงฝายชะลอการไหลของน้ าในพื้นที่ปุาพร ุ
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 ๔๕ 

โครงการควบคุม เฝูาระวัง การใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

กรมทรัเยากรทางทะพลและชายฝั่ง 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๑. พื้นทีแ่หล่งปะการัง พื้นที่รวมประมาณ ๓๔๗ ไร ่
๒. สัตว์สงวนและคุ้มครอง เต่าทะเล และโลมา 
๓. พื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล บังคับใช้กฎหมายฯ บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานระยะห่างฝั่ง 

๓ ,๐๐๐ เมตร และเกาะต่างๆ ตลอดแนวชายฝั่งอ าเภอปากพนัง ถึงอ าเภอหัวไทร จังหวัด 
นครศรีธรรมราช 

ยานพาหนะ เรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๒๑๒  
วิธีด าเนินการ  

๑. จัดส่งเรือพร้อมเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานคุ้มครองปูองกัน ดูแล อย่างต่อเนื่อง 
๒. ประสานองค์กรชุมชนท้องถิ่น ให้เข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ เต่าทะเล 
๓. รณรงค์ประชาสัมพันธ์กลุ่มเรือประมงที่จอดทอดสมอบริเวณเกาะกระขอความร่วมมื อ

โครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล และไม่เก็บไข่เต่า ไม่กินไข่เต่า 
๔. ประสานงานบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

อนรุักษ์เต่าทะเล เช่น กองทัพเรือ ต ารวจน้ า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๕. รวบรวมและเก็บข้อมูลเต่าทะเล เพื่อประโยชน์ทางวิชาการโดยประสานงานกับศูนย์วิจัย

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง อย่างใกล้ชิด (จ.สงขลา) 
ผลการด าเนินงาน 

๑. สามารถคุ้มครองดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คือ ปะการัง และระบบนิเวศทางทะเล 
บริเวณพืน้ที่ทางทะเลเกาะกระ จ านวนประมาณ ๓๔๗ ไร่ ได้มากกว่า ๙๐  %  

๒. คุ้มครองปูองกัน การรบกวนการวางไข่ ฟักตัวระยะวัยอ่อน ของสัตว์สงวนและคุ้มครองเต่า
ทะเลบริเวณพื้นที่เปูาหมายเกาะกระได้อย่างต่อเนื่อง ได้มากว่า ๙๐  %  

๓. ได้ลูกเต่าที่เพาะฟักโดยธรรมชาติบริเวณเกาะกระ ประมาณปีละ ๒ ,๐๐๐ ตัว เป็นการเพิ่ม
ประชากรเต่าทะเล 

๔. สร้างความพึงพอใจให้กับ นักท่องเที่ยวทางทะเล และประชาชนในพื้นที่จั งหวัด
นครศรีธรรมราช ได้มากกว่า ๘๐  %  

ผลที่ได้รับ 
  ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเปูาหมาย ได้แก่ ปะการัง เต่าทะเล และสัตว์สงวนและคุ้มครอง

ทางทะเล ตลอดจนพ้ืนที่อนรุักษ์ทางทะเลในความรับผิดชอบได้รับการคุ้มครอง ดูแลอย่างต่อเนื่อง ลดอัตราการถูก

ท าลายให้น้อยที่สุด 
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 ๔๖ 

โครงการขุดลอกร่องน้ า 

กรมพจ้าท่า 

 

วัตถุประสงค ์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ าในคลองธรรมชาติสายต่างๆ และเพื่อการเดินเรือ 

 

พื้นที่ด าเนินการ 

ร่องน้ าท่าพญา และร่องน้ าปากพนัง  

 

ผลที่ไดร้ับ 

๑. การระบายน้ าในคลองท่าพญา และแม่น้ าปากพนังดีขึ้น 

๒. ลดตะกอนบริเวณปากร่องน้ าคลองท่าพญา และปากร่องแม่น้ าปากพนัง 

 

ผลการด าเนนิงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ได้ด าเนินการขุดลอกร่องน้ า ดังนี้ 

ล าดับที ่ ร่องน้ า/จังหวดั 

ปริมาณเนื้อ

ดินที่ขุดลอก 

(ลบ.ม.) 

ระยะเวลา

ด าเนนิการ 

(วัน) 

บริเวณขุดลอก ที่ทิ้งตะกอนดนิ 

๑ ท่าพญา  

จ.นครศรีธรรมราช 

๑๘,๑๔๔ ๑๖ กม. +๐.๑๕๐ 

ถึง กม. +

๐.๐๕๖ 

บริเวณชายหาดปากร่องน้ า 

๒ ปากพนัง  

จ.นครศรีธรรมราช 

๓๖,๘๐๐ ๓๐ กม. -๒๔+๕๐๐ 

ถึง -๒๖+๐๐๐ 

แลต ๐๘ องศา ๔๐ ลิปดา

เหนือ ลอง ๑๐๐ องศา ๑๐ 

ลิปดาตะวันออก 

หมายเหต ุ ส าหรับร่องน้ าปากพนัง กรมเจ้าท่าจะด าเนินการส ารวจและขุดลอกเมื่อเกิดการต้ืนเขินของร่องน้ าที่

เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือทุกป ี
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 ๔๗ 

โครงการปูองกันการกัดเซาะชายฝั่งลุ่มน้ าปากพนัง 

กรมพจ้าท่า 

ผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกรมพจ้าท่ามี จ านวน ๒ โครงการ ประกอบดว้ย 

๑. งานจ้างที่ปรึกษา ส ารวจและออกแบบโครงสร้างปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหมู่ที่ ๒ ๓ ๗ และ ๘ 

ต าบลหน้าสตน อ าเภอหัวไทร และ 

๒. งานจ้างที่ปรึกษา จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงสร้างปูองการกัดเซาะชายฝั่ง 

บริเวณหมู่ที่ ๒ ๓ ๗ และ ๘ ต าบลหน้าสตน อ าเภอหัวไทร ซึ่งทั้ง ๒ โครงการเป็นงานที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน โดย

มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดที่มีแนวชายฝั่งยาวติดด้านอ่าวไทยทางตอนใต้ของประเทศ 
ชายฝั่งบางพื้นที่ประสบปัญหาถูกน้ าทะเลกัดเซาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๒  ๓  ๗ และ๘ ต าบล
หน้าสตน อ าเภอหัวไทร ซึ่งอยู่ติดพื้นที่ชายฝั่งทะเล ราษฎรได้รับผลกระทบจากภัยน้ าทะเลกัดเซาะเป็น
ประจ าทุกปี โดยคลื่นลมจากภัยธรรมชาติท าให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางรัฐและราษฎร รวมทั้ง
พื้นที่สาธารณะประโยชน์อื่นๆ ในฤดูมรสุมหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องน าหินขนาดใหญ่ มาทิ้งริม
ชายฝั่งเพื่อปูองกันคลื่น เพื่อบรรเทาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งพื้นที่ตั้งแต่บริเวณเขื่อนปูองกันการกัดเซาะ
ตัวที่ ๑  (BW๔๐-๐๐๑) บริเวณบ้านหน้าสตนถึงเขื่อนกันทรายและคลื่นปากคลองชะอวด – แพรกเมือง 
ของกรมชลประทาน ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ ๒ ๗ และ ๘ ต าบลหน้าสตน อ าเภอหัวไทร ระยะทางประมาณ 
๗ กิโลเมตร ยังเป็นพื้นที่ชายฝั่งที่เปิดรับคลื่นลมโดยตรง ไม่มีโครงสร้างใดๆปูองกัน ท าให้ประสบภัยจาก
คลื่นลมกัดเซาะอย่างรุนแรงอยู่ในปัจจุบัน 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๒  ๓  ๗ และ ๘  

ต าบลหน้าสตน อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และก าหนดแนวทาง วิธีการปูองกันและแก้ไขที่เหมาะสม 

ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่  รวมทั้งสอดคล้องกับสภาพการใช้งานของชายหาด อีกทั้งสอดคล้องกับ

ผลการศึกษาการปูองกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณข้างเคียง 

๒. เพื่อส ารวจออกแบบรายละเอียด โครงสร้างเพื่อปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๒ ๓ 

๗ และ๘ ต าบลหน้าสตน อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารประกอบการประกวดราคา

ก่อสร้างโครงสร้างดังกล่าว 
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 ๔๘ 

๓. เพื่อศึกษาวิเคราะห์และจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการปูองกันการกัดเซาะ

ชายฝั่งบริเวณพื้นที่หมู่ที่  ๒ ๓ ๗ และ ๘ ต าบลหน้าสตน อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแนวทางของ

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 

 

พื้นที่ด าเนินการ 

ด าเนินการในพื้นที่ชายฝั่ งบริเวณหมู่ที่  ๒  ๓  ๗ และ ๘ ต าบลหน้าสตน อ าเภอหัวไทร จังหวัด

นครศรีธรรมราช ตั้งแต่เขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่งตัวแรก ที่กรมเจ้าท่าได้ด าเนินการก่อสร้างไว้ จนถึงเขื่อนกันทราย

และคลื่นปากคลองชะอวด – แพรกเมืองของกรมชลประทาน ระยะทางประมาณ ๗ กิโลเมตร 

ผลการด าเนินงาน 
๑.งานจ้างที่ปรึกษา ส ารวจและออกแบบโครงสร้างปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหมู่ที่ ๒  ๓  ๗ 

และ ๘ ต าบลหน้าสตน อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ก าหนดแล้วเสร็จ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
ปัจจุบันตรวจรับรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ ๒ และจัดการประชาสัมพันธ์รับฟังความเห็นของประชาชนครั้งที่ ๑ 
แล้ว คิดเป็นความก้าวหน้าโครงการประมาณร้อยละ ๔๕ 

๒. งานจ้างที่ปรึกษา งานจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงสร้างปูองกัน
การกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหมู่ที่ ๒  ๓  ๗ และ ๘ ต าบลหน้าสตน อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ก าหนด
แล้วเสร็จ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ปัจจุบันตรวจรับรายงานแผนปฏิบัติงานแล้ว คิดเป็นความก้าวหน้าโครงการ
ประมาณร้อยละ ๑๕ 
 
ผลที่ได้รับ 
 ๑. แบบก่อสร้าง ราคากลาง และเอกสารประกวดราคา เพื่อใช้ประกอบการจ้างเหมาก่อสร้าง
โครงสร้างปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
 ๒. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบ
จากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๓. ด าเนินการก่อสร้างโครงสร้างปูองกันการกัดเซาะชายฝั่งเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการและราษฎรทั่วไป 
 ๔. ฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมชายหาด ให้กลับคืนมาใกล้เคียงของเดิมมากเท่าที่จะด าเนินการได ้

 



รายงานผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๓ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนังปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ ฉบับปรบัปรุง 

 ๔๙ 

กรมอิทยานแห่งชาติ สัตวป์า่ และเันธิ์เชื 

 

พื้นที่ต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในอดีตมีปุาจาก

ไม่น้อยกว่าหมื่นไร่ ซึ่งปุาจากให้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่  

เป็นแหล่งอาหาร เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า กุ้ง หอย ปู ปลา เป็นปัจจัยพื้นฐาน

ต่อการด ารงชีพของประชาชน ทั้งการจับสัตว์น้ า 

การท าน้ าตาลจาก น้ าส้มจาก ใบจากมวนบุหรี่ และเย็บจากมุงหลังคา ในขณะที่

ความเจริญทางวัตถุมากขึ้น ภูมิปัญญาเหล่านี้ก าลังจะสูญหายไปโดย ๒ – ๓  

ทศวรรษที่ผ่านมา การท าลายปุาจากปรับเปลี่ยนเป็นบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาด า 

เนื่องจากรายได้สูงกว่าการท าน้ าตาลจาก แต่ปัจจุบันการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาด าราคาไม่ดีและเกษตรเลิกเลี้ยงไปเป็น

จ านวนมาก ท าให้บ่อเลี้ยงกุ้งที่ทิ้งร้าง และพื้นที่ที่เคยท าการเกษตรมาก่อนและได้รับผลกระทบจากการแบ่งเป็น

พื้นที่น้ าเค็ม โดยเป็นที่ดินเอกสารสิทธิ์ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ไร่ ถูกทิ้งร้างไร้ประโยชน ์

พื้นที่เปูาหมาย : บ้านตะลุมพอ ต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนัง โดยมีเงื่อนไข ดังนี ้

๑. เป็นพ้ืนที่นากุ้งทิ้งร้าง 

๒. เป็นพ้ืนที่ที่เคยท าการเกษตรมาก่อนแต่

ได้รับผลกระทบจากการแบ่งพื้นที่เป็นพื้นที่น้ าเค็ม 

๓. ถูกทิ้งร้างไม่ได้ท าประโยชน์ 
 

ผลการด าเนนิงาน 

๑. ประชุมร่วมกันกับผู้น าชุมชน ประชาชน เพื่อท าข้อตกลงร่วมกัน 

๒. ส ารวจจ านวนพื้นที่ที่จะท าการปรับเป็นแปลงศึกษาทดลองปลูกปุาจาก  

๓. ด าเนินการ เนื้อที่ ๑๐๐ ไร ่แบ่งเป็นจ านวน ๒๑ แปลง 

๔. ปรับพื้นที่ และคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ต้นจากพันธุ์ดีที่ให้ปริมาณ  

    น้ าตาลสูงเพาะพันธุ์ให้ได้ขนาดตามต้องการ  

๕. ปลูกต้นจากในพื้นที่ที่เตรียมไว้ช่วงฤดูฝน เพื่อให้อัตราการรอดตายสูง 
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 ๕๐ 

โครงการปรับปรุงและพัฒนาดินเปรี้ยว – ดินกรดเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ 
กรมพัฒนาทีด่นิ 

 

 ดินกรดเป็นดินที่มีศักยภาพในการผลิตต่ า มีผลต่อการเจริญเติบโตและ
การให้ผลผลิตของพืช การจัดการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดินในพื้นที่ดังกล่าวจึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตต่อไร่และการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน  
จึงด าเนินการด้วยการใช้โดโลไมท์หว่านในพื้นที่ โดยด าเนินการในเขตปลูกปาล์ม
น้ ามัน เขตไม้ผลและยางพารา 

 

กิจกรรมและพื้นที่ด าเนินงาน 

 - ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกข้าว ๑,๒๕๙ ไร่ ด าเนินการ อ.เชียรใหญ่  

หมู่ ๕ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.ชะอวด หมู่ ๒ และ ๗ ต.เคร็ง อ.หัวไทร หมู่ ๒ และ ๕  

ต.ควนชะลิก 

 

- ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวดินกรดเพื่อปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น ๖,๗๔๓ ไร่ 

ด าเนินการ อ.ชะอวด ต.ชะอวด ต.ท่าประจะ ต.ท่าเสม็ด ต.ขอนหาด ต.วังอ่าง ต.เกาะ

ขันธ์ ต.ควนนางหงส์ ต.นางหลง ต.เขาพระทอง อ.จฬุาภรณ ์ต.นาหมอบุญ ต.ทุ่งโพธิ ์

ต.ควนหนองคว้า ต.บ้านควนมุด ต.บ้านชะอวด ต.สามต าบล อ.พระพรหม ต.นาพร ุ

                                     ต.ท้ายส าเภา อ.ลานสกา ต.เขาแก้ว ต.ลานสกา อ.ปากพนงั ต.เกาะทวด ต.คลองน้อย 

                                     อ.ร่อนพิบูลย์ ต.ร่อนพิบูลย์ ต.หินตก ต.เสาธง ต.ควนชุม 

    

- ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวดินกรดเพื่อปลูกปาล์มน้ ามัน ๘,๓๔๐ ไร่  

ด าเนินการ อ.ชะอวด ต.บ้านตูล ต.เคร็ง อ.ร่อนพิบูลย์ ต.ควนพัง อ.เชียรใหญ่  

ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เฉลิมพระเกียรต ิต.ทางพูน ต.สวนหลวง อ.พระพรหม ต.ช้างซ้าย 

 
ผลที่ได้รับ 
    ๑. ทรัพยากรดินได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้เพิ่มผลผลิตภาค
เกษตรกรรมและมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน  
    ๒. เกษตรกรได้รับการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินแบบ

บนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาและแก้ไขปญัหาทรัพยากรที่ดิน  
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 ๕๑ 

โครงการปรับปรุงพื้นที่ดนิเปรี้ยวเพื่อปลูกปาล์มน้ ามัน 
กรมเัฒนาที่ดนิ 

 

 ปาล์มน้ ามัน เป็นพืชชนิดหนึ่งที่ค่อนข้างทนต่อสภาพความเป็นกรดของ
ดินได้ดีและเป็นพืชน้ ามันที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อ
เกษตรกรท าการเกษตรโดยไม่ทราบถึงปัญหาดินของตนเอง หรือไม่สามารถจัดการ
ให้ใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชได้จะท าให้มีการปล่อยพื้นที่ทิ้งร้างไว้ กรมพัฒนาที่ดิน
โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช ได้ด าเนินงานโครงการปรับปรุงพื้นที่ดิน

เปรี้ยวเพื่อปลูกปาล์มน้ ามัน ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดย
ด าเนินการขุดยกร่องและปรับปรุงดินเปรี้ยวด้วยโดโลไมท์ จึงเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถใช้พื้นที่ท า
การเกษตรได้ และให้ความรู้แก่เกษตรกรในการจัดการดินเปรี้ยวให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งคุ้มค่าต่อการลงทุน 
 

กิจกรรมและพื้นที่ด าเนินงาน 

ปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกปาล์มน้ ามัน ๕,๔๙๗ ไร่ ด าเนินการ อ.ชะอวด  

หมู่ ๓ ต.บ้านตูล หมู่ ๘ ต.เคร็ง อ.หัวไทร หมู่ ๓ – ๑๐ ต.แหลม อ.เชียรใหญ่ หมู่ ๗ 

๑๑ และ ๑๒ ต.การะเกด หมู่ที่ ๑ ๒ ๕ และ ๖  

ต.แม่เจ้าอยู่หัว หมู่ ๔ ๖ และ ๘ ต.เขาพระบาท 

  

 

ผลที่ได้รับ 

 ๑. ทรัพยากรดินได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้เพิ่มผลผลิต 
ภาคเกษตรกรรมและมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน  
 ๒.  เกษตรกรได้รับการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินแบบ 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทรัพยากรที่ดิน 



รายงานผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๓ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนังปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ ฉบับปรบัปรุง 

 ๕๒ 

โครงการสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด 
กรมเัฒนาที่ดนิ 

 
 
ปุ๋ยพืชสด เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยยกระดับของอินทรี ยวัตถุในดินให้สูงขึ้น  
เพื่อปรับปรุงบ ารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ปูองกันการเสื่อมโทรมของดินและช่วย
อนุรักษ์ดินและน้ า หลังจากไถกลบส่วนหนึ่งของเศษพืชที่ตกค้างอยู่จะท า หน้าที่คลุมดิน 

                                        ปูองกันการระเหยของน้ าจากผิวดิน ขณะเดียวกันเศษพืชที่อยู่ในดิน เมื่อสลายตัวจะ 
                                        กลายเป็นอินทรียวัตถุช่วยให้สภาพทางกายภาพของดินดีขึ้น ดังนั้นการสาธิตการใช้ 
                                        ปุ๋ยพืชสดจะท าให้เกษตรกรเข้าใจและเห็นเป็นแบบอย่างเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
                                        อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

กิจกรรมและพื้นที่ด าเนินงาน 

 

จ านวน ๖๒๓ ไร่ ด าเนินการ อ.ปากพนัง หมู่ที่ ๑ และ ๒ ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก 

หมู่ ๕ ต.หูล่อง อ.เมือง หมู่ ๑๙ ต.ท่าเรือ อ.หัวไทร หมู่ ๒ ต.หัวไทร 

 
 
 

 ผลที่ได้รับ 

  
 ๑. ทรัพยากรดินได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้เพิ่มผลผลิต
ภาคเกษตรกรรมและมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน 
 ๒. เกษตรกรได้รับการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน

แบบมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทรพัยากรที่ดิน 



รายงานผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๓ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนังปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ ฉบับปรบัปรุง 

 ๕๓ 

โครงการจัดท าระบบโครงสร้างการพฒันาที่ดิน 
กรมเัฒนาที่ดนิ 

 การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ ๑   ก่อสร้างโดยให้ระดับของคันดินอยู่
ในระดับเดียวกัน วัตถุประสงค์เพื่อเก็บกักน้ าที่ไหลบ่ามาไว้เป็นช่วงๆ มีลักษณะ
เหมือนคันนา บนคันนาสามารถปลูกพืชต่างๆ ได้ วัตถุประสงค์หลักของพื้นที่
เพื่อใช้ท านา การพัฒนาพื้นที่นาร้างดังกล่าวเพื่อให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดิน
เกิดผลตอบแทนสูงสุดคุ้มค่าการลงทุน 

     การปรบัรปูแปลงนาลักษณะที่ ๒
ก่อสร้างโดยใหร้ะดับของคนัดินอยู่ในระดับเดยีวกันตลอดเช่นเดียวกับแบบที่ ๑ แต่
มีการขุดคูน้ าเพื่อเก็บกักน้ าและระบายน้ า โดยการขุดดนิท าเป็นคูแล้วเอาดินนั้น
ขึ้นมาทับถมเป็นคันดิน วัตถุประสงค์เพื่อเก็บกักน้ า ระบายน้ า และส่งน้ าในแปลง
ปลูกพืช บนคันดินยังสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจต่าง  ๆได้เช่นเดียวกับแบบที่ ๑ การใช้
ประโยชน์ส่วนใหญ่ของพ้ืนทีย่ังใช้ท านา และพื้นที่ส่วนหนึ่งปลูกพืชเศรษฐกิจ ร่องน้ า
สามารถเลี้ยงปลาได้ เป็นทางเลือกให้เกษตรกรสามารถใชท้ี่ดินลักษณะผสมผสาน ลดความเสี่ยงจากการท านา
เพียงอย่างเดียว 

 
 
 
 
 

 

กิจกรรมและพื้นที่ด าเนินงาน 

แปลงนาลักษณะที่ ๑ ด าเนินการในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ ๘ ๙ และ ๑๐ ต.คลองกระบือ หมู่ที่ ๒ ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก 
อ.ปากพนัง ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เนื้อที่ ๔,๙๗๐ ไร ่

แปลงนาลักษณะที่ ๒ ด าเนินการในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ๒ ๔ ๕ ๗ ๘ ๙ ๑๐ และ ๑๑ ต.บางจาก อ.เมือง  เนื้อที่ ๖๙๒ ไร่ 

ผลที่ได้รับ 

 ๑. ทรัพยากรดินได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้เพิ่มผลผลิตภาคเกษตรกรรมและมีการใช้
ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน  
 ๒. เกษตรกรได้รับการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินแบบมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาทรัพยากรที่ดิน 
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 ๕๔ 

โครงการก่อสร้างแหล่งน้ าและระบบควบคุมน้ า 
กรมเัฒนาที่ดนิ 

การท าการเกษตรส่วนใหญ่ต้องอาศัยพึ่งพาธรรมชาติและมีความเสี่ ยงต่อการ
แปรปรวนของดินฟูาอากาศ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าปัจจุบันได้มีการจัดท าโครงการ
ต่างๆ ขึ้นมาจ านวนมากเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือนร้อนของ
เกษตรกร แต่ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นยังคงปรากฏอยู่ตลอดเวลาทุกปี การพัฒนา
แหล่งน้ าขนาดเล็ก โดยการก่อสร้างแหล่งน้ าในรูปแบบต่างๆ เช่น อาคารกักเก็บ

ระบายน้ า คูระบายน้ า สระน้ า ระบบส่งน้ าในไร่นาและปรับปรุงแหล่งน้ าธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งผลิตของชุมชน  
เป็นต้น และในพื้นที่ส่วนบุคคล โดยการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นาในพื้นที่การเกษตรของเกษตรกร จะช่วยแก้ไข
ปัญหาและบรรเทาความเดือนร้อนของเกษตรกรให้มีน้ าเพ่ือประกอบอาชีพท าการเกษตรได้ 

พื้นที่ด าเนินการ 

หมู่ที่ ๑ - ๔ ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 
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 ๕๕ 

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลอง (คลองแพรกนาว ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์) 

กรมทรัเยากรน้้า 

 

ผลกระทบจากภัยแล้งในหลายพื้นที่ ท าให้ราษฎรต่างพยายามหาแหล่งน้ า

ต้นทุนเพ่ือส ารองน้ าไว้ใช้ยามขาดแคลนในช่วงหน้าแล้ง ต าบลนาหมอบุญก็

มีปัญหาไม่มีแหล่งน้ าต้นทุน คลองแพรกนาวที่ไหลผ่านพื้นที่เมื่อถึงหน้าแล้ง

น้ าแห้งขอด เนื่องจากไม่มีอาคารส าหรับบังคับน้ าเพื่อกักเก็บน้ าส ารองไว้ใช้

หน้าแล้ง ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าจึงมีการปรับปรุงล าคลอง

เดิมให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นมีศักยภาพในการกักเก็บน้ าเป็นแหล่งน้ าต้นทุนส ารอง 

                                             ไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งของราษฎรในพ้ืนที่ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของล าคลองเดิมให้สามารถกักเก็บน้ าได้เพิ่มขึ้น เป็นแหล่งน้ าต้นทุนใช้ในการ

อุปโภค – บริโภค ช่วงหน้าแล้งของราษฎรในพ้ืนที่ 

 

การด าเนินงาน 

๑. งานขุดดินด้วยเครื่องจักร ความกว้างของก้น (เฉลี่ย) ๕.๐๐ – ๔๕.๐๐ เมตร และยาว 

๑๗๕.๐๐ เมตร ปริมาตรเก็บกัก ๑๘,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร  

๒. อาคารระบายน้ าล้นท่อเหลี่ยม คสล ขนาด 3.20 × 3.50 เมตร 3 ช่อง จ านวน 1 ชุด และงาน

ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1 – ศก. 0.40 × 8.00 เมตร จ านวน 2 จุด  

 

ผลการด าเนนิงาน 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับสภาพพื้นที่ และงานโครงสร้าง ซึ่งด าเนินการไปแล้วร้อยละ ๒๐ 
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 ๕๖ 

โครงการเฝูาระวังคุณภาพน้ าบริโภคในชุมชนและครัวเรือน 

กรมอนามยั 

น้ า เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญในการด ารงชีวิต โดยเฉพาะน้ าเพื่อการบริโภคซึ่งต้องมีคุณภาพสะอาด

ปลอดภัยไม่มีสิ่งเจือปนเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด จึงมีความจ าเป็นในการเฝูาระวังคุณภาพน้ าบริโภคใน

ชุมชนและครัวเรือน เพื่อทราบสถานการณ์ ส่งเสริมชุมชนและครัวเรือนให้มีส่วนร่วมในการเฝูาระวังคุณภาพน้ า

บริโภคของชุมชนให้สะอาดปลอดภัย  ทั้งนี้เพื่อปูองกันการเจ็บปุวยจากโรคที่เกิดจากน้ าเป็นสื่อและส่งผลให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

พื้นที่ด าเนินการ  
ด าเนินการในพื้นที่เขตอ าเภอของพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา ร้อยละ ๗๐ 

ผลด าเนินงาน  

 ๑. การด าเนินการเฝูาระวังคุณภาพน้ าบริโภค  
การเฝูาระวังคุณภาพน้ าบริโภค แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ (๑) การเฝูาระวังคุณภาพน้ าประปา และ (๒) 

น้ าบริโภคของครัวเรือน ประเมินผลโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าบริโภคกรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๕๓ สรุปดังนี ้

๑.๑ คุณภาพน้ าประปาเขตชนบท 

 จาการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ าประปาในเขตชนบท จ านวน ๒๑ ตัวอย่าง พบว่า คุณภาพน้ าประปา

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ ๔.๘ และไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ ๙๕.๒ เมื่อจ าแนกตามข้อมูลส่วนใหญ่ไม่

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางแบคทีเรียถึงร้อยละ ๘๑ ส่วนปัญหาทางกายภาพส่วนใหญ่พบความเป็นกรดด่าง สี และ

ความขุ่น คุณภาพน้ าทางเคมีพบการปนเปื้อนสารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย ฟลูออไรด์ เหล็ก ความกระด้าง 

และคลอไรด์ 

       ๑.๒ คุณภาพน้ าบริโภคในครัวเรือน 
คุณภาพน้ าบริโภคในครัวเรือนในเขตชนบท ได้แก่ น้ าฝน จ านวน ๒๒ ตัวอย่าง พบว่า คุณภาพ

น้ าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๑๘ .๒ ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๘๑ .๘ โดยพบว่าทุกตัวอย่างไม่ผ่าน 

มาตรฐานทางแบคทีเรีย 

 ๒. ประชุมเครือข่ายและอาสาสมัครเฝูาระวังคุณภาพน้ าบริโภคในชุมชนและครัวเรือน เพื่อส่งเสริม

ความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก รับรู้ปัญหาและร่วมกันควบคุมคุณภาพน้ าบริโภคในชุมชนและครัวเรือนให้

สะอาดปลอดภัย และเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชนและครัวเรือน ๒ ครั้ง จ านวน 

๑๖๐ คน 
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 ๕๗ 

 ๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและองค์ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพน้ าบริโภค ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งทางวิทยุ

มีดีเอฟเอ็ม ความถี่ ๙๓.๗๕ MHz ๑๐๓.๗๕ MHz ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และความถี่ 

๑๐๕.๒๐ MHz ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง โดยออกอากาศทุกวัน เวลา (๑) 

 ๐๕.๓๐ – ๐๖.๐๐ น. (๒) ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. (๓) ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. (๔) ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. (๕)  

๒๐.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. เป็นเวลา ๔ เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๓ เคเบิ้ลท้องถิ่นและเอกสาร

เผยแพร่อื่นๆ 

 ๔. นิเทศติดตามเครือข่ายและอาสาสมัครผู้ผ่านการประชุมเฝูาระวังคุณภาพน้ าบริโภคในครัวเรือนและ

ชุมชน ณ จังหวัดสงขลา เพื่อรับทราบข้อมูลและกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติงาน 
 

ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  

๑. พื้นที่หมู่บ้านในโครงการส่วนใหญ่แหล่งน้ าดิบในการผลิตน้ าประปาเป็นน้ ากร่อยเนื่องจากน้ าทะเลหนุน
คุณภาพน้ าประปาจึงไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจ านวนมาก 

๒. ระบบประปามีโครงสร้างไม่สมบูรณ์ และไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซม ตลอดทั้งไม่ดูแล
บ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 

๓. ประชาชนยังขาดความรู้ในการเก็บกักน้ าบริโภคที่สะอาดปลอดภัย และสุขอนามัยที่ถูกต้อง 
 

การประชุมเครือข่ายและอาสาสมัครเฝูาระวังคุณภาพน้ าบริโภคในครวัเรือนและชุมชน 
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 ๕๘ 

โครงการน้ าประปาดื่มได้ 

กรมอนามัย 

 การจัดหาน้ าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยการสร้างระบบประปา เป็นรูปแบบหนึ่งที่รัฐได้ก าหนด

เป็นนโยบายหลักโดยมีเปูาหมายให้ประชาชนมีน้ าสะอาดบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ อย่างไรก็ตาม 

ประชาชนยังไม่มั่นใจว่าน้ าประปาจะมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยส าหรับการบริโภค ซึ่งต้องปราศจากเชื้อโรคและ

สิ่งปนเปื้อนต่างๆ จึงสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการพัฒนาระบบประปาให้ผลผลิตน้ าประปาที่มีคุณภาพ

น้ าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามข้อก าหนดเพื่อรับรองเป็นน้ าประปาดื่มได้ ทั้งนี้เพื่อปูองกันการเจ็บปุวยและตายจาก

โรคที่เกิดจากน้ าเป็นสื่อและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในลุ่มน้ าต่อไป 

เปูาหมาย : 

การประปาส่วนภูมิภาค และการประปาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ ๕๐      

พื้นที่ด าเนินการ  

รายช่ือระบบประปาที่เข้าร่วมโครงการประปาดื่มได้ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ชื่อระบบประปา 
ชนิด 

แหล่งน้ าดิบ 
ที่ตั้ง 

ความครอบคลุม 

)จ านวนครัวเรือน(  

ประปาผิวดินบ้านท่าน้ านอง ผิวดิน ม.๔ ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ ่ ๓๕๐ 

ประปาผิวดินปากบางตะพง ผิวดิน ม.๑๑ ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ ่ ๘๐๐ 

ประปาผิวดินบ้านน้ าบ่อ ผิวดิน ม.๓ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ ่ ๔๐๐ 

ประปาบาดาลการะเกด บาดาล ม.๖ ต.การะเกด อ.เชียรใหญ ่ ๓๕๒ 

ประปาผิวดินบ้านโคกแร่ ผิวดิน ม.๒ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ ๑๕๐ 

ประปาบ้านทรายขาว บาดาล สอ.ทรายขาว ต.ทรายขาว อ.หัวไทร ๒๐๐ 

ประปาผิวดินบ้านโคกพิกุล ผิวดิน ต.ทรายขาว อ.หัวไทร ๑๕๐ 

ประปาผิวดินบ้านท่าเตียน ผิวดิน ม.๘ ต.แหลม อ.หัวไทร ๓๕๐ 
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 ๕๙ 

ผลด าเนินงาน 

พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีจ านวนประปาสมัครเข้าร่วมโครงการ ๘ แห่ง และสงขลา ๓ แห่ง รวม

จ านวน ๑๑ แห่ง สามารถประกาศเป็นน้ าประปาดื่มได้ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน ๒ แห่ง โดยพบว่า 

ระบบประปาที่ไม่สามารถประกาศเป็นน้ าประปาดื่มได้เนื่องจากคุณภาพน้ าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งทาง

กายภาพ เคมีและแบคทีเรีย สภาพปัญหา ได้แก่ ความขุ่น สี ความเป็นกรด - ด่าง สารละลายทั้งหมดที่เหลือจาก

การระเหย คลอไรด์ ความกระด้าง เหล็ก ฟลูออไรด์และแบคทีเรีย ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้เป็นข้อมูล

ในการออกแบบปรับปรุงระบบให้เหมาะสมกับปัญหาของแต่ละพื้นที่และก าหนดเป็นพื้นที่เปูาหมายในการ

ด าเนินงานในปีต่อไป 

 อนึ่ง กรมอนามัยได้ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อส ารวจและจัดระดับระบบประปา

หมู่บ้านเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินการพัฒนาระบบประปาที่สามารถพัฒนาให้เป็นระบบประปาที่สามารถ

ผลิตน้ าประปาให้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามข้อก าหนดการรับรองน้ าประปาด่ืมได้ต่อไป 

ปัญหาอุปสรรค 

๑. ระบบประปามีโครงสร้างไม่สมบูรณ์ ช ารดุ  ไม่มีระบบเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคและไม่มีงบประมาณ 

ในการซ่อมแซม ตลอดทั้งไม่มีการดูแลบ ารุงรักษาต่อเนื่อง 

๒. พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแหล่งน้ าดิบมีปัญหาน้ ากร่อยเนื่องจากน้ าทะเลเข้าถึง และในพื้นที่ 

จังหวัดสงขลามีสายแร่ฟลูออไรด์จึงท าให้คุณภาพน้ าประปามีปัญหาฟลูออไรด์สูงกว่าค่ามาตรฐาน การบริหาร

กิจการระบบประปาและการปรับปรุงคุณภาพน้ าจึงต้องมีความเหมาะสมกับปัญหา ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาไม่ 

สามารถปรับปรุงได้ทันในปีนี้ 
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 ๖๐ 

โครงการก าจัดวัชพืชในพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง 

กรมชลประทาน 

 

โครงการก้าจัดวัชพืชในพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓ 

๔ 

๑ 

๒ 

โซน ๑ และ โซน ๒ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ 

โซน ๓ และ โซน ๔ ด าเนินการแล้วเสร็จ ใน

ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ บางส่วน 

โซน ๓ และ โซน ๔  

ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

ของบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

ต .อืรเา่ท  /

ช้รงซ้รย 

ต . วืเ่้รทย้ืเ่ม  /

อ้ทงเำรเ่อยท 

ต .เชอยารเีื  /

กาเวรท 
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 ๖๑ 

พื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง มีคลองธรรมชาติ รวม ๘๔๕ คลอง เกิดการแพร่ระบาดของผักตบชวาและผักกระฉูด 
ในคลองธรรมชาติ จ านวน ๖๕๑ คลอง ครอบคลุมพื้นที่ ๖ อ าเภอ ๓๘ ต าบล ดังนี ้

- อ าเภอเมือง ๔ ต าบล (ต าบลปากนคร / บางจาก / ท่าไร / ท่าเรือ) 
- อ าเภอพระพรหม ๑ ต าบล (ต าบลช้างซ้าย) 
- อ าเภอปากพนัง ๑๒ ต าบล (ต าบลคลองกระบือ / ปุาระก า / ชะเมา / เกาะทวด / บ้านเพิง / ปากแพรก / 

ท่าพญา / คลองน้อย / บ้านใหม่ / บางศาลา / บางตะพง / หูล่อง) 
- อ าเภอเชียรใหญ่ ๑๐ ต าบล (ต าบลบ้านกลาง / เขาพระบาท / บ้านเนิน / ท่าขนาน / การะเกด / เสือหึง / 

แม่เจ้าอยู่หัว / เชียรใหญ่ / ไสหมาก / ท้องล าเจียก) 
- อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ๒ ต าบล (ต าบลดอนตรอ / เชียรเขา) 
- อ าเภอหัวไทร ๙ ต าบล (ต าบลเขาพังไกร / บ้านราม / หัวไทร / ท่ามอซ / บางนบ / ทรายขาว / 

 ควนชะลิก / แหลม / รามแก้ว ) 
 

แผนด าเนินงาน แบ่งพื้นที่เป็น ๔ โซน ดังนี้ 
๑. พื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ าปากพนัง ๒ โซน จ านวน ๒๙๗ คลอง 

โซน ๑ กลุ่มคลองบ้านกลาง จ านวน ๑๔๕ คลอง ๓ อ าเภอ ๑๔ ต าบล 
- อ าเภอเชียรใหญ่ ๖ ต าบล (ต าบลท่าขนาน / เขาพระบาทบางส่วน / การะเกดบางส่วน) 
- อ าเภอหัวไทร ๖ ต าบล (ต าบลท่าซอม / บางนบ / หัวไทรบางส่วน / ทรายขาวบางส่วน / บ้านราม) 
โซน ๒ กลุ่มคลองชะอวดแพรกเมือง จ านวน ๑๕๒ คลอง ๒ อ าเภอ ๙ ต าบล 
- อ าเภอเชียรใหญ่ ๓ ต าบล (ต าบลแม่เจ้าอยู่หัว / เขาพระบาทบางส่วน / การะเกดบางส่วน) 
- อ าเภอหัวไทร ๖ ต าบล (ต าบลรามแก้ว / ควนชะลิก / แหลม / เขาพังไกร / หัวไทรบางส่วน / 

ทรายแก้วบางส่วน) 
๒. พื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ าปากพนัง ๒ โซน จ านวน ๓๕๔ คลอง 

โซน ๓ กลุ่มคลองท่าเรือ จ านวน ๗๔ คลอง ๒ อ าเภอ ๕ ต าบล 
- อ าเภอเมือง ๔ ต าบล (ต าบลปากนคร / บางจาก / ท่าไร่ / ท่าเรือ) 
- อ าเภอพระพรหม ๑ ต าบล (ต าบลช้างซ้าย) 
โซน ๔ กลุ่มคลองเชียรใหญ่ จ านวน ๒๘๐ คลอง ๓ อ าเภอ ๑๕ ต าบล 
- อ าเภอปากพนัง ๙ ต าบล (ต าบลคลองน้อย / คลองกระบือ / ปุาระก า / ชะเมา / เกาะทวด / 

บ้านใหม่ / บางศาลา / บางตะพง / หูล่อง) 
- อ าเภอเชียรใหญ่ ๖ ต าบล (ต าบลแม่เจ้าอยู่หัว / ไสหมาก / ท้องล าเจียก / เชียรใหญ่) 

อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ๒ ต าบล (ต าบลดอนตรอ / เชียรเขา) 



รายงานผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๓ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนังปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ ฉบับปรบัปรุง 

 ๖๒ 

ผลด าเนินงาน 
  ๑. ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ได้รับงบประมาณ ค่าก าจัดวัชพืช (งบปกติ) ๑๖,๖๘๗,๐๐๐ บาท ด าเนินการ
ในพื้นที่โซน ๑ และโซน ๒ ครบ ๑๐๐% รวมจ านวน ๒๙๗ คลอง ครอบคลุมพื้นที่ ๑๙ ต าบล จัดท า MOU และ
ส่งมอบพ้ืนที่ให้ อบต. เพื่อดูแลต่อเน่ือง ครบ ๑๐๐% รวม ๑๙ ต าบล ๓ อ าเภอ 

 -  อ าเภอเชียรใหญ่ ๗ ต าบล (ต าบลบ้านกลาง / บ้านเนิน / ท่าขนาน / เขาพระบาท / การะเกด / 
เสือหึง / แม่เจ้าอยู่หัว) 
 -  อ าเภอปากพนัง ๓ ต าบล (ต าบลบ้านเพิง / ปากแพรก / ท่าพญา) 
 -  อ าเภอหัวไทร ๙ ต าบล (ต าบลเขาพังไกร / บ้านราม / ท่าซอม / บางนบ / หัวไทร / ทรายขาว / 
รามแก้ว / ควนชะลิก / แหลม) 
 
 ๒. ปีงบประมาณ ๒๕๕๓  ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๙๐,๙๙๑,๓๐๐ บาท แยกเป็น ค่าก าจัดวัชพืช 
(งบปกติและงบ SP๒) ๘,๕๔๙,๔๐๐ บาท และค่าขุดลอกคลองโดยเรือขุดและรถขุด (งบ คชอ.) ๘๒,๔๔๑,๙๐๐ 
บาท ด าเนินการในพื้นที่โซน ๓ บางส่วน และโซน ๔ บางส่วน รวมจ านวน ๒๒๕ คลอง (โซน ๓ จ านวน ๔๘ คลอง 
และโซน ๔ จ านวน ๑๗๗ คลอง) ครอบคลุมพื้นที่ ๑๗ ต าบล จัดท า MOU และส่งมอบพื้นที่ให้ อบต. เพื่อดูแล
ต่อเนื่อง รวม ๑๒ ต าบล ๔ อ าเภอ 

- อ าเภอปากพนัง ๗ ต าบล (ต าบลบางศาลา / บางตะพง / คลองน้อย / คลองกระบือ / เกาะทวด / 

บ้านใหม่ / หูล่อง) 

- อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  ๒ ต าบล (ต าบลดอนตรอ / เชียรเขา) 

- อ าเภอเมือง  ๒ ต าบล (ต าบลปากนคร / ท่าไร)่ 

ยังไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ให้ อบต. เพื่อดูแลต่อเนื่อง รวม ๕ ต าบล ๓ อ าเภอ 

- อ าเภอปากพนัง ๒ ต าบล (ต าบลปุาระก า / ชะเมา) 

- อ าเภอเชียรใหญ่ ๑ ต าบล (ต าบลเชียรใหญ่) คาดว่าแล้วเสร็จ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

- อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ๒ ต าบล (ต าบลเชียรเขา / ดอนตรอ) 
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 ๖๓ 

การเสริมสรา้งศักยภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและผู้ประกอบการในการก ากับดูแล

การประกอบกิจการและการจัดการของเสียและน้ าเสีย 

กรมควบคิมมลเิษ 

เสริมสร้างศักยภาพการเฝูาระวังและดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับอาสาสมัครพิทกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 

 

๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน  ๔๗ คน  
 ๑.๑ ทสม. จ านวน ๔๒ คน และเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
นครศรีธรรมราช จ านวน ๑ คน 

๑.๒ นักข่าวท้องถิ่นและนักข่าวสถานีวิทยุกองทัพบก จ านวน ๔ คน  
 
๒. รูปแบบการฝึกอบรม ประกอบด้วย  

๒.๑ การบรรยาย และการฝึกปฏิบัติตรวจสอบคุณภาพน้ าอย่างง่ายโดยใช้ Test kit โดยแบ่งเป็นกลุ่ม
และมีเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษเป็นพี่เลี้ยง รวมทั้งมีการมอบชุดตรวจสอบคุณภาพน้ าอย่างง่ายให้กับผู้แทน 
ทสม. ๔ คน จ านวน ๔ ชุด 

๒.๒ ระยะเวลาในการบรรยายแต่ละหัวข้อการฝึกอบรม จะใช้เวลาบรรยายประมาณ ๑ ชั่วโมง และเปิด
ให้แสดงความคิดเห็นประมาณ ๑๕ – ๒๐ นาทีต่อหัวข้อการบรรยาย รวมทั้งเปิดให้มีการ ส่งค าถามและข้อสงสัย
ให้กับวิทยากรได้ตลอดเวลา 

๒.๓ ข้อซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากร คือ การคัดแยกขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนและ

การน าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งวิทยากรมีของรางวัลและของที่ระลึกมอบให้แก่ผู้ร่วมตอบค าถาม รองลงมา คือ แนวทางการ

จัดการมลพิษจากการเลี้ยงสุกร ทั้งนี้ วิทยากรมีค าถามส าหรับให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการคิดและ 

แสดงความคิดเห็นเป็นระยะๆ 
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เสริมสร้างศักยภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าศึกษาความเหมาะสม 

   (Feasibility Study) และการออกแบบรายละเอียดก่อสร้าง (Detail Design) 

 

๑. กลุ่มเปูาหมาย 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่การจัดล าดับความส าคัญ

ของพื้นที่ตามนโยบายและพื้นที่เปูาหมายการจัดการน้ าเสียชุมชน (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕) จ านวน ๑๗ แห่ง 
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังตะวันตก องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าสลน องค์การบริหารส่วนต าบล
แหลมตะลุมพุก องค์การบริหารส่วนต าบลวังอ่าง องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก องค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาบนาก องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนัง
ฝั่งตะวันออก องค์การบริหารส่วนต าบลท่าพญา เทศบาลต าบลเกาะเพชร เทศบาลต าบลหัวไทร เทศบาลต าบล
ปากนคร เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ เทศบาลเมืองปากพนัง เทศบาลต าบลเชียรใหญ่ และเทศบาลต าบลชะอวด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
๒. รูปแบบการฝึกอบรม  

 ใช้วิธีการบรรยาย ประกอบด้วยเรื่อง สถานการณ์การจัดการน้ าเสียในพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง  

การจัดท าโครงการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบบ าบัดน้ าเสีย และการจัดท าข้อเสนอ

โครงการ และแนวทางการก าหนดอัตราค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย 
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โครงการการอบรมเสริมสร้างศักยภาพการจัดการมลพิษจากอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

และอุตสาหกรรมชุมชนในพืน้ที่ลุ่มน้ าปากพนัง 

 

๑. กลุ่มเปูาหมาย 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตกระจูด ผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์น้ า ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตสุราพื้นบ้าน และผู้แทนหน่วยงานท้องถิ่นที่

เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง จ านวนรวมทั้งสิ้น ๕๒ คน 

 

๒. รูปแบบการฝึกอบรม 

  ใช้วิธีการบรรยาย ประกอบด้วยหัวข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษจากอุตสาหกรรม

ขนาดเล็กและอุตสาหกรรมชุมชนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมการผลิตกระจูด การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์น้ า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมการผลิต

สุราพื้นบ้าน การใช้ประโยชน์จากน้ าทิ้ง การเฝูาระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าอย่างง่าย และการร่วมดูแล

รักษาแหล่งน้ าในชุมชน  
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โครงการเพิม่สมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมลูฝอย 

กรมควบคิมมลเิษ ร่วมกับ ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๔ 

 

 มลพิษจากขยะมูลฝอย เป็นหนึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรง โดยเฉพาะในสังคมเมืองที่มีการ

ขยายตัวและประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยแต่ละปีหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการขยะมูลฝอยทั้งภาครัฐ 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมากในการจัดการขยะมูลฝอย และการด าเนินงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดความพร้อมทั้งด้านงบประมาณ บุคลากรที่ช านาญ ความพร้อมในการบริหาร

จัดการ เป็นผลท าให้การจัดการขยะมูลฝอยไม่มีประสิทธิภาพ 

 ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ เป็นต้นมา กรมควบคุมมลพิษ จึงมีโครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะ

มูลฝอยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับเทศบาลนครและเทศบาลเมือง โดยนครศรีธรรมราช มีจ านวน 

๒ เทศบาลได้แก่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชและเทศบาลเมืองปากพนัง โดยในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก คือ แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย กิจกรรมลด คัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูล

ฝอย/ของเสียอันตรายชุมชน ประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย การบริหารจัดการขยะมูลฝอย/ขยะติดเชื้อ

ในลักษณะรวมศูนย์ ประสิทธิภาพในการก าจัดขยะมูลฝอย และรายได้ในการจัดการขยะมูลฝอย โดยกรมควบคุม

มลพิษได้บูรณาการโครงการต่างๆ จ านวน ๔ โครงการภายใต้โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประกอบด้วย  

๑) โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

๙๓ พื้นที่ ๒) โครงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเตรียมระบบการจัดการของเสียอันตราย

จากชุมชน ๓) โครงการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวมที่มีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละกลุ่มพื้นที่ ปี ๒๕๕๓ ๔) โครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว 

 

วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของ

เสียอันตรายชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในล าดับความส าคัญ 

๒. จัดตั้งศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร แบบรวมกลุ่มพื้นที่และมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม 
 

พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราชและเทศบาลเมืองปากพนัง 
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ผลด าเนินงาน 

 ๑. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งสิ้น ๔ สมรรถนะ ได้แก่ ๑) การจัดท า

แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย ๒) การด าเนินกิจกรรมลด คัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย/ของเสีย

อันตรายจากชุมชน ๓) การเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย และ ๔) การเตรียมความพร้อมในการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอยในลักษณะรวมศูนย์  

 ๒. เทศบาลเมืองปากพนัง ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งสิ้น ๕ สมรรถนะ ได้แก่ ๑) การจัดท าแผนปฏิบัติ

การจัดการขยะมูลฝอย ๒) การด าเนินกิจกรรมลด คัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย/ของเสียอันตรายจาก

ชุมชน ๓) การเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย และ ๔) การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยในลักษณะรวมศูนย์ ๕) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการก าจัดขยะมูลฝอย 

 

ผลที่ไดร้ับ 

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลนครและเทศบาลเมือง มีแผนการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อ

รองรับการพัฒนาและขยายตัวของเทศบาลอย่างเหมาะสม 

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลนครและเทศบาลเมือง มีแนวทางการด าเนินงานจัดการ

ขยะมูลฝอยและมูลฝอยติดเช้ือร่วมกันในลักษณะศูนย์รวม 

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลนครและเทศบาลเมือง มีการจัดการของเสียอันตรายจาก

ชุมชนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปูาหมาย มีแผนปฏิบัติการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของแต่ละ

จังหวัด และ/หรือแผนงาน แนวทาง/รูปแบบ และแผนปฏิบัติการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวมใน

กลุ่มพื้นที่จังหวัด 
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โครงการ นักสืบสายน้ าลุ่มน้ าปากพนัง )คลองท่าดี  – ปากนคร(  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ร่วมกับ 

กรมส่งพสริมคณิภาเสิ่งแวดล้อม 

 

 ปัจจุบันสภาพพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังเป็นพื้นที่ที่มีความเสื่อมโทรม เปราะบางและอ่อนไหว และมีปัญหา  

ในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนซึ่งเป็นสถานศึกษาที่อยู่ใกล้ชิดกับชุมชนจ าเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม การเร่งสร้างกระบวนการเรียนรู้ จิตส านึก  

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนและชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งในส่วนของหลักสูตรทาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.  ๒๕๔๔  โดยก าหนดให้สถานศึกษาจัดท าสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชน สังคม และการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นถ่ายทอดความรู้ให้กับบุตรหลานในชุมชน 

เพื่อให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ เรื่องราวของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมที่ผู้ เรียนอาศัยอยู่ โดยเฉพาะการรู้จักใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรู้เท่าทัน  

 

วัตถุประสงค์  

 ๑.เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังเกิดการร่วมมือกันในการอนุรักษ์แหล่งน้ าและฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ๒. เพื่อส่งเสริมบทบาทของเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งน้ าและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ๓.เพื่อให้เยาวชนเกิดจิตส านึกในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ๔.เพื่อให้เยาวชนมีความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์คุณภาพน้ า 

  ๕.เพื่อเกิดกลุ่มแกนน าเยาชนในการเฝูาระวังคุณภาพแหล่งน้ า 

 

กิจกรรมด าเนนิงาน 

 

ให้ความรู้และสาธิตการใช้เครื่องมือ 

อุปกรณ์ การเก็บตัวอย่างและการ

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า

ภาคสนาม 
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 ๖๙ 

ศึกษาวิถีชีวิตและพฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชุมชนคีรีวง 

 

 

แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น 

 

 

      เข้าฐานกิจกรรม 

 

 

 

ฝกึปฏิบัติการตรวจวัดคุณภาพน้ าและการเปน็นักสืบสายน้้า 

 

 

ผลที่ไดร้ับ  

๑. เยาวชนมีบทบาทและส่วนร่วมในการอนุรักษแ์หล่งน้ าและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒. เยาวชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเกิดจิตส านึกในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 ๓. เยาวชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

  ๔. เยาวชนในท้องถิ่นที่มีศักยภาพและมีความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์คุณภาพน้ าในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู

แหล่งน้ า 

 ๕. เป็นการสร้างเสริมเครือข่ายของเยาวชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลุ่มน้ าปากพนัง 
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 ๗๐ 

การประชุมเชงิปฏิบัติการสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรท์้องถิ่นเพื่อการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมนิิเวศลุ่มน้ าท่าจีน บางปะกง และปากพนัง 

กรมส่งพสริมคณิภาเสิ่งแวดล้อมร่วมกับพครือต่ายองค์กรชิมชน 
ในเืน้ที่ลิ่มน้า้ท่าจีน บางปะกง และปากเนัง 

 

 จากการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายองค์กรในพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังของกรมส่งเสริมคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ าท่าจีน บางปะกง และปากพนัง ที่ผ่านมาพบว่า แต่ละพื้นที่มีภูมินิเวศลุ่มน้ าที่มีศักยภาพ
และความต้องการที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสัมฤทธิผล ต้องมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานระหว่างลุ่มน้ า  
เพื่อทบทวนบทเรียน ยกระดับและพัฒนากระบวนการท างานของเครือข่ายองค์กรชุมชน น าไปสู่การเรียนรู้ร่วมกัน
และเชื่อมโยงเครือข่ายในระดับลุ่มน้ า 

 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สรุปบทเรียนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมินิเวศลุ่มน้ าท่าจีน บางปะกง 
และปากพนัง” ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมมวกเล็ก พาราไดส์ รีสอร์ท อ าเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานระหว่างลุ่มน้ า เกิดแนวคิดและองค์
ความรู้ใหม่ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ท้องถิ่นฯ และสามารถน าประสบการณ์การท างานระหว่างลุ่มน้ าลุ่มอื่นมา
ประยุกต์ใช้กับพื้นที่ลุ่มน้ าของตนเองได้ อีกทั้งส่งผลให้เกิดแนวทางและกลไกการประสานความร่วมมือในระดับ
ลุ่มน้ าสืบต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้เครือข่ายองค์กรชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ าท่าจีน บางปะกง และปากพนัง  ได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ าและเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 

๒. เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายลุ่มน้ า หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง น าไปสู่การวางยุทธศาสตร์การด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ และศักยภาพ
ของทรัพยากรในท้องถิ่น 

๓. เพื่อการเช่ือมโยงการท างานระหว่างลุ่มน้ า ยกระดับและพัฒนากระบวนการท างานของเครือข่ายให้
เกิดแนวทางและกลไกการประสานความร่วมมือในระดับลุ่มน้ า 
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 ๗๑ 

กลุ่มเปูาหมาย 

 ๖๐ คน จากเครือข่ายองค์กรชุมชนลุ่มน้ าต่างๆ ได้แก่ เครือข่ายลุ่มน้ าท่าจีน เครือข่ายลุ่มน้ าบางปะกง 
เครือข่ายลุ่มน้ าปากพนัง เครือข่ายลุ่มน้ าปุาสัก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ผลการด าเนินงาน 

 เวทีสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมในภูมินิเวศลุ่มน้ าท่าจีน บางปะกง และปากพนัง มีข้อสรุปและเนื้อหาสาระส าคัญคือ 

(๑) การอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บทเรียนจัดการลุ่มน้ า 
จากเวทีการอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บทเรียนจัดการลุ่มน้ าน าเสนอแนวทางการ

ขับเคลื่อนงานของด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภาคีเครือข่ายลุ่มน้ าท่าจีน บางปะกงและปากพนัง 
พบว่า มีเปูาหมายของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ท้องถิ่นที่คล้ายคลึงกัน คือการพัฒนาให้เป็นลุ่มน้ าแห่งชีวิต โดยมี
แนวทางหลักในการท างานร่วมกันซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเรื่องสัมมาชีพ ชุมชนเข้มแข็ง ระบบนิเวศน์ยั่งยืน 
โดยมีการวางเปูาหมายร่วมกันใน การเัฒนาให้พป็นลิ่มน้้าแห่งชีวิต ภายใต้แนวคิด : สัมมาชีเ ชิมชนพต้มแต็ง 
ระบบนิพวศยั่งยืน  

 
แนวทางหลักในการขับเคลื่อน/กิจกรรมเครือข่ายลุ่มน้ า (ท่าจีน บางปะกง และปากพนัง) 

๑.สนับสนุนกลไกการมีส่วนร่วม
ระดับท้องถิ่น 

สนับสนุนให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมระดับท้องถิ่นในการจัดท า
ยุทธศาสตร์ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของภูมินิเวศ และเป็นไป
ตามแนวทางการพัฒนาแบบองค์รวมที่สอดคล้องเชื่อมโยงมิติเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และฐานทรัพยากรในพื้นที่ 

๒.ผลักดันให้เกิดกลไกการน าแผน
ยุทธศาสตร์ท้องถิ่นสู่การปฏิบัติการ 

ผลักดันให้เกิดกลไกการน าแผนยุทธศาสตร์ท้องถิ่นสู่การปฏิบัติควบคู่
กับการแสวงหาเครือข่ายหนุนเสริมการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

๓.ส่เสริมการจัดการความรุ้ท้องถิ่น
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ส่งเสริมการจัดการความรู้ท้องถิ่น เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดจนการ
จัดการผลชุดความรู้ที่ผ่านการปฏิบัติจริงสู่สังคมและสาธารณะ 

 

(๒)บันทึกความร่วมมือ ภาคีเครือข่ายลุ่มน้ าท่าจีน บางปะกง และปากพนัง ได้มีการแสดง

เจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน จึงได้จัดท าบันทึกความร่วมมือ โดยน าแนวทางหลักในการ

ด าเนินงาน ๓ ข้อดังกล่าว มาใช้ในการสนับสนุนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ท้องถิ่น และเป็นแนวทางในการ

ขับเคลื่อนในอนาคตคู่ขนานกันไปทั้งสามลุ่มน้ า และเสนอให้ทางภาครัฐ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
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 ๗๒ 

ส านักสิ่งแวดล้อมภาค และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สนับสนุนกิจกรรมและการท างานของเครือข่ายลุ่มน้ าอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนประสานงานหลักจัดให้มีเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่ายลุ่มน้ าต่างๆอีก และยกระดับสู่เวที ๒๕ ลุ่มน้ าทั่วประเทศ เพื่อให้การ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน้ าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะน าไปสู่การพัฒนาให้เป็นลุ่มน้ าแห่งชีวิตได้

อย่างแท้จริง 

การจัดการแนวทางการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๔ 

 การจัดการแนวทางการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายลุ่มน้ าปากพนัง อันประกอบด้วยเครือข่ายพื้นที่
ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ได้ท าข้อสรุปแนวทางการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายครอบคลุมทั้ง ๓ มิติ คือ  
ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

แนวทางความร่วมมือการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายลุม่น้ าปากพนัง ๓ พื้นที่ )คิดร่วม(  
มิต ิ ประเดน็ รายละเอียด 

๑. สังคม  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทั้งระบบ และสร้าง
การมีส่วนร่วมในทุกระดับทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ และภาค
ประชาสังคม เพื่อให้เกิดความเข้าจและความรู้เป็เจ้าของร่วม 

๒. สิ่งแวดล้อม  สร้างการเรียนรู้และส่งเสริมให้มีหลักสูตรท้องถิ่นในโรงเรียน  
ในระบบโรงเรียยน วัด มัสยิดและชุมชน 

 บริการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด
อย่างยั่งยืน  โดยทุกฝุายมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการท างาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาชน 

๓. เศรษฐกิจ  ส่งเสริมอาชีพที่มั่นคงและหลากหลาย บนพื้นฐานของการ
พึ่งตนเอง ไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
จัดหาตลาดรองรับสินค้า เช่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ เป็นต้น 

 

ผลที่ได้รับ 

๑. ภาคีเครือข่ายลุ่มน้ าได้ท าความรู้จักและเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างาน

ด้านบริหารจัดการลุ่มน้ า รวมถึงประโยชน์จากการน าแนวคิดและองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ๆจากพื้นที่ลุ่มน้ าอื่น

มาประยุกต์ใช้กับพื้นที่ลุ่มน้ าของตนเองได้ 



รายงานผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๓ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนังปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ ฉบับปรบัปรุง 

 ๗๓ 

๒. เกิดแนวทางและกลไกในการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมินิเวศลุ่มน้ า 

๓. เกิดการเชื่อมร้อยเครือข่ายและแนวทางความร่วมมือในการท างานระดับลุ่มน้ าและระหว่างลุ่มน้ า  

จากทุกภาคส่วน โดยมีหน่วยงาน องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องให้การหนุนเสริมการท างาน 
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