
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดําเนินงาน ป ๒๕๕๖ 

ภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมนํ้าปากพนัง ป ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

จัดทําโดย 

กรมควบคุมมลพิษ 

ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอม 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้าํปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

เมษายน ๒๕๕๗ 
 



รายงานผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

ภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมนํ้าปากพนังป ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

ก 

สารบญั  
 

 หนา  

๑. บทนํา ๑ 

๒. สถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง ๒ 

๓. ผลลัพธท่ีไดจากการดาํเนนิงานในบริบทของการแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ๖ 

    ในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง 

๔. ปญหาอุปสรรค ๑๐ 

๕. แนวทางแกไข ๑๑ 

๖. ผลการดําเนนิงานสะสม ป ๒๕๕๐ - ๒๕๕๖ ภายใตแผนบริหารจัดการ ๑๒ 

    และฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ สงวน อนุรักษ และฟนฟูสภาพนิเวศของลุมน้ําปากพนังใหคืน   ๑๒ 

ความอุดมสมบูรณ สมดุล อยางเปนระบบ  

ยุทธศาสตรท่ี ๒ สนบัสนุนวิถีการใชประโยชนทรัพยากรดินและน้ําในลุมน้ําอยางบูรณาการ ๑๔ 

อนุรักษ และยั่งยืน  

ยุทธศาสตรท่ี ๓ ควบคุม ปองกันมลพิษและเสริมสรางคุณภาพสิ่งแวดลอม ๑๕ 

เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนในลุมน้ํา 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ เสริมสรางความเขมแข็งในการมีสวนรวมของทุกภาคสวน   ๑๖ 

อยางเปนเอกภาพ เพ่ือบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 

๗. สรุปผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ ๒๕๕๖ ภายใตแผนบริหารจัดการ ๑๗ 

    และฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

 

ภาคผนวก 

  กรมเจาทา          ๒๒ 

 กรมควบคุมมลพิษ          ๒๔ 

 กรมชลประทาน          ๒๖ 

 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง        ๒๗ 

 กรมประมง          ๒๘ 

 กรมปาไม          ๒๙ 

 กรมพัฒนาท่ีดิน          ๓๓ 

 กรมอนามัย          ๓๗ 

 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช       ๓๙ 
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ข 

สารบญั 
 

 หนา 

๔. รายละเอียดผลการดําเนินงานโครงการป ๒๕๕๓ แยกตามโครงการ (ตอ) 

 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวดันครศรธีรรมราช    ๔๓ 

 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๑๔        ๔๔ 

 องคการจัดการน้ําเสยี         ๔๕ 

 องคการบริหารสวนจงัหวดันครศรีธรรมราช       ๔๗ 
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๑ 

รายงานผลการดําเนินงานรายงานผลการดําเนินงาน  ป ป ๒๕๕๒๕๕๖๖  

ภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมนํ้าปากพนังภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมนํ้าปากพนัง  

ป ป ๒๕๕๐๒๕๕๐  ––  ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุงฉบับปรับปรุง  

  

๑. บทนํา 

 ลุมน้ําปากพนัง มีพ้ืนท่ีรวม ๔,๕๒๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑,๙๘๙,๙๓๒ ไร ซ่ึงมีแมน้ําปากพนังเปน

แมน้ําสายหลักไหลผาน มีความยาวประมาณ ๑๔๗ กิโลเมตร แมน้ําปากพนังมีลําน้ําสาขาท่ีเปนแหลงน้ําตนทุน

ของแมน้ําปากพนังท่ีสําคัญ ไดแก คลองลาไม คลองถํ้าพระ คลองรากไม คลองฆอง คลองเชียรใหญ คลองเสาธง 

คลองชะเมา เปนตน ซ่ึงอยูทางแมน้ําปากพนังตอนบน สวนลําน้ําสาขาทางทิศตะวันออกของแมน้ําปากพนัง 

ไดแก คลองหัวไทร คลองทาพญา คลองพรุ คลองบางทราย คลองบางโค คลองบางไทรปก เปนตน ครอบคลุม

พ้ืนท่ี ๓ จังหวัด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช (รวมพ้ืนท่ีพรุควนเคร็ง) ในอําเภอปากพนัง หัวไทร เชียรใหญ ชะอวด 

เฉลิมพระเกียรติ รอนพิบูลย จุฬาภรณ พระพรหม ตําบลทาเรือและตําบลบางจาก อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

และอําเภอลานสกา จังหวัดสงขลา ตําบลบานขาว และตําบลคลองแดน อําเภอระโนด และจังหวัดพัทลุง ตําบล

แหลมโตนด อําเภอควนขนุน และตําบลลานขอย อําเภอปาพยอม  

  ในปจจุบันพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง ยังคงประสบปญหาความเสื่อมโทรมดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมหลายประการ เนื่องมาจากการพัฒนาและการขยายตัวของชุมชนและกิจกรรมดานตางๆ เชน 

ปญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีปาตนน้ําและปาพรุ ปญหาดานการกัดเซาะชายฝง ปญหาภัยธรรมชาติ ไดแก น้ําแลง  

น้ําทวมและดินถลม ปญหาการรุกตัวของน้ําเค็มเขามาเปนระยะเพ่ิมมากข้ึน ปญหาการระบายน้ําเสียของนากุง

สงผลกระทบตอนาขาว ปญหาดานทรัพยากรสัตวน้ําท่ีลดลง ตลอดจนปญหาดานน้ําเสียและขยะมูลฝอยจากชุมชน  

  จากสถานการณปญหาดังกลาว นําไปสูแนวทางในการแกไขปญหา คณะอนุกรรมการพัฒนา

สิ่งแวดลอมโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือ

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟนฟูลุมน้ําปากพนัง ดําเนินการจัดทําแผน

บริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ บูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ เพ่ือปองกัน 

แกไข และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังใหฟนคืนความอุดมสมบูรณ และ 

กรมควบคุมมลพิษในฐานะฝายเลขานุการคณะทํางานฯ จึงไดรวบรวมผลการดําเนินงานนํามาจัดทําเปนรายงาน

ผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรผลงานของหนวยงานตางๆ  

ท่ีดําเนินแผนงาน/โครงการภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนังตอสาธารณะ ตลอดจน

ประชาสัมพันธกิจกรรมและความสําเร็จในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของพ้ืนท่ีลุมน้ํา

ปากพนัง  
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๒ 

๒. สถานการณปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 จากการวิเคราะหสถานการณปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง พบวา 

ยังคงมีปญหาสะสมในแตละดานและสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน ไดแก 

๑) สถานการณดานปาไม จากขอมูลกรมปาไม ป พ.ศ.๒๕๕๒ พ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังประกอบดวยพ้ืนท่ีปาไม

ตามมติคณะรัฐมนตรี (เปนพ้ืนท่ีท่ีไดมีบัญญัติใหเปนกฎหมาย) ท้ังสิ้น ๗๐๘,๗๘๑ ไร (พ้ืนท่ีนี้ไมรวมพ้ืนท่ีการ

ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมท่ีราชพัสดุ ถนนและนิคมสรางตนเอง) โดยพ้ืนท่ีปานี้ประกอบดวย พ้ืนท่ีปาบก  

(ปาดิบชื้น ปาดิบเขาและปาผสมผลัดใบ) ๓๑๑,๒๓๐ ไร พ้ืนท่ีปาพรุ ๒๘๗,๒๓๗ ไร อยูในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติและ 

ปาถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และปาชายเลน ๑๑๐,๓๑๔  ไร  ปจจุบัน ป พ.ศ. ๒๕๕๗ พบวาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังมีสภาพ

พ้ืนท่ีปาไมท่ีถูกทําลายไป จํานวน ๙๔,๔๙๑ ไร โดยอยูในพ้ืนท่ีปาพรุ ๓๔,๕๘๕ ไร และปาชายเลน ๕๕,๐๙๘ ไร 

รวมพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพปาจริง จํานวน ๖๑๙,๐๙๘ ไร ปญหาการลดลงของปาไมนี้ มีหลายสาเหตุดังนี้ 

๑.๑) ไฟไหมปาพรุ พ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังควรมีสภาพพ้ืนท่ีปาไมอยางนอยรอยละ ๔๐ เพ่ือสรางความ

สมดุลใหระบบนิเวศ ปจจุบันสภาพพ้ืนท่ีปาไมลดลงเนื่องจากการบุกรุก และเกิดสภาวะน้ําแลง จึงทําใหเกิด 

ไฟไหมปาพรุอยางตอเนื่อง ซ่ึงการเกิดสภาวะไฟไหมปาพรุในแตละครั้งมีบริเวณกวางเพ่ิมมากข้ึน ท้ังนี้มีสาเหตุ 

มาจากการไมสามารถรักษาระดับน้ําในพ้ืนท่ีปาพรุเพ่ือปองกันการเกิดไฟปา และการใชน้ําในปาพรุเกินศักยภาพ

ตลอดจนเกิดปญหาการจัดการน้ํา จัดหาแหลงน้ําเพ่ือดับไฟปา จากปญหาดังกลาวทําใหปาพรุถูกทําลายไป

ท้ังสิ้น ๓๔,๕๘๕ ไร 

๑.๒) ระดับน้ําในพ้ืนท่ีปาพรุลดต่ํากวาระดับปกติมาก จากปญหาการทําการเกษตรและใชน้ําเกิน

ศักยภาพ โดยเฉพาะ ป พ.ศ. ๒๕๕๕ จากระดับควบคุมท่ี +30 เมตร (รทก.) ลดลง อยูในระดับ -0.30 เมตร 

(รทก.) เนื่องจากเปนชวงฤดูแลง ปริมาณฝนตกนอย และมีอัตราการระเหยมาก ทําใหเศษซากอินทรียวัตถุแหง 

ไฟปาลุกลามไดงาย  

๑.๓) การบุกรุกพ้ืนท่ีปาพรุและปาชายเลนเพ่ือเปลี่ยนเปนการปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะปจจุบัน 

ปาลมน้ํามันเปนพืชเศรษฐกิจท่ีมีการปลูกเพ่ิมมากข้ึน ทําใหเกิดการบุกรุกพ้ืนท่ีปาพรุหรือเขาไปจับจองถือครอง

ท่ีดินเกินขอบเขตจากกรรมสิทธิ์ สงผลใหปาพรุถูกแบงเปนแปลงท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ และการบุกรุก

พ้ืนท่ีปาชายเลนเพ่ือครอบครองเปนกรรมสิทธิ์สวนตัว และปลอยใหเชาทํานากุงและการแอบตัดตนไม รวมถึง

พ้ืนท่ีดนิเลนงอกใหม ซ่ึงเปนแหลงท่ีอยูอาศัยและแสวงหาอาหารของสัตวน้ํา มีการจับจองเปนแหลงท่ีอยูอาศัย

และการประมงดวยเครื่องมือท่ีผิดกฎหมาย เชน อวนรุน อวนลาก เปนตน สงผลใหเกิดความเสียหายตอตนกลา

ไมท่ีปลูกไวเปนจํานวนมาก 
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๓ 

๒) สถานการณดานการกัดเซาะชายฝง ปญหาการกัดเซาะชายฝงในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังเปนปญหาท่ีเกิด

ตอเนื่องและมีระยะทางยาวกวา ๖๕ กิโลเมตร โดยเริ่มตนจากปลายแหลมตะลุมพุกจนถึงประตูระบายน้ํา 

ชะอวด - แพรกเมือง ซ่ึงมีการกัดเซาะอยางรุนแรงบริเวณดานเหนือบานแหลมตะลุมพุก บานชายทะเล บานเกาะทัง 

ถึงบานเกาะฝาย มีอัตราการกัดเซาะ ๑๓.๖ เมตรตอป โดยมีสาเหตุเกิดจาก 

 ๒.๑ ลมมรสุมและคลื่นลมท่ีมีความรุนแรงในชวงฤดูมรสุม จากการติดตาม ตรวจสอบ พฤติกรรมการ

เปลี่ยนแปลงของชายหาดในแตละฤดูกาลในรอบหนึ่งป ใน ๓ ชวงเวลา คือ ชวงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ พบวา ในชวงเดือนมิถุนายน ซ่ึงเปนชวงท่ีลม

มรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดผานมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามันเขาสูประเทศไทย ชายฝงทะเลทางดาน

ตะวันออกของจังหวัดนครศรีธรรมราชไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมดังกลาวไมมากนัก เนื่องจากจังหวัด

นครศรีธรรมราชมีเทือกเขาท่ีสูงชันทางดานตะวันตกเปนแนวก้ันทิศทางลม คลื่นลมในทะเลจึงคอนขางสงบ  

เปนชวงเวลาท่ีตะกอนทรายถูกพัดพามาสะสมตัวบริเวณชายหาดตามธรรมชาติ ลักษณะชายหาดโดยท่ัวไปจึงกวาง 

และมีความลาดชันไมมากนัก แตในชวงเดือนมกราคม ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีลมมรสุมตะวันออก เฉียงเหนือพัดผาน

อาวไทยเขาสูภาคใตชายฝงของจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ีมีพ้ืนท่ีสวนใหญตั้งอยูในดานรับลม จึงไดรับผลกระทบ

จากคลื่นลมท่ีมีความรุนแรง ตะกอนทรายชายหาดจะถูกพัดพาออกไปสะสมตัวในทะเล ทําใหชายหาดโดยท่ัวไป

มีลักษณะแคบลง และหนาหาดมีความลาดชันเพ่ิมข้ึน 

๒.๒ การเปลี่ยนแปลงการสะสมตัวของทราย โดยชายหาดบริเวณปลายแหลมตะลุมพุก อําเภอปากพนัง 

ชายหาดดานในมีการเปลี่ยนแปลงระดับความสูง จากการประเมินปริมาณทรายชายหาด ภาพรวมพบวามีปริมาณ

ลดลงอยางตอเนื่อง โดยในชวงระยะเวลาหนึ่งปมีทรายชายหาดถูกพัดพาออกไปจากระบบปริมาณ ๓.๖ ลาน

ลูกบาศกเมตร ซ่ึงหากการเปลี่ยนแปลงยังคงดําเนินไปในทิศทางดังกลาว ชายหาดบริเวณปลายแหลมตะลุมพุกอาจ

ประสบปญหาการกัดเซาะชายฝงได ชายหาดบริเวณบานแหลมตะลุมพุกถึงบานเกาะทัง อําเภอปากพนัง มีการ

เปลี่ยนแปลงท้ังการกัดเซาะและสะสมตัว ปริมาณทรายท่ีกลับมาทับถมมีนอยกวาปริมาณทรายท่ีถูกพัดพาออกไป 

แสดงถึงชายหาดโดยรวมไมสามารถฟนคืนสภาพได ความกวางของชายหาดลดลงประมาณ ๑๐ – ๒๐ เมตร และ

ความสูงของชายหาดลดลง และชายหาดตั้งแตบานบอคณฑี ลงมาถึงเข่ือนกันทรายประตูระบายน้ําชะอวด-แพรกเมือง

อําเภอหัวไทร ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงสะสมตัวเพ่ิมข้ึนของชายหาดเหนือะดับน้ําทะเล แตชายหาด 

ใตระดับน้ําทะเลยังคงมีการกัดเซาะเกิดข้ึน จากประเมินปริมาณทรายชายหาด พบวาปริมาณทรายชายหาดในเดือน

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีนอยกวาปริมาณทรายชายหาดในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประมาณ ๐.๐๗ ลาน

ลูกบาศกเมตร แสดงถึงวาชายฝงบริเวณนี้ยังคงมีการกัดเซาะชายฝงเกิดข้ึนอยู 
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๔ 

๓) สถานการณการใชประโยชนท่ีดิน พ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริสวนใหญเปนพ้ืนท่ี

การเกษตรถึง รอยละ ๙๔.๕๔ รองลงมาเปนพ้ืนท่ีอยูอาศัยและบอน้ําและพ้ืนท่ีวางเปลารอยละ ๔.๗๐ และ 

๐.๗๖ ตามลําดับ ดังนั้น การใชประโยชนท่ีดินจึงเก่ียวของกับดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการ

พัฒนาอาชีพดานการเกษตร โดยจากเอกสารการพัฒนาระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กรมพัฒนาท่ีดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ ๒๕๕๓:๔ - ๒๔) ไดใหความหมาย

เขตพัฒนาอาชีพดานการเกษตร หมายถึง ขอบเขตของพ้ืนท่ีซ่ึงไดจัดแบงไว เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนา

และการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

เนนดานการเกษตร ไดแก ขาว ปาลมน้ํามัน ไมผล ยางพารา สัตวน้ําชายฝง และปาไม โดยเขตพัฒนาอาชีพ

ดานการเกษตรไดถูกจัดแบงพ้ืนท่ี ตามศักยภาพการใชประโยชนท่ีดินตามเสนทางคมนาคมแบงออกเปน 

เขตตางๆ ได ๖ เขต ดังนี้ ๑) เขตปลูกขาวเพ่ือการคา ลักษณะดินเปนดินนา เนื้อดินเปนดินเหนียว ความอุดม

สมบูรณปานกลางถึงสูง ๒) เขตปลูกขาวเพ่ือบริโภค ลักษณะดินเปนดินนา แตเปนดินกรด สวนใหญพบใน 

ท่ีลุม เนื้อดินเปนดินเหนียวถึงรวนปนทรายความอุดมสมบูรณต่ําตองปรับปรุงดวยวัสดุปูนทางการเกษตร ๓) เขต

ปลูกปาลมน้ํามัน ลักษณะดินเปนดินเปรี้ยวจัด รอบขอบพ้ืนท่ีปาพรุ เนื้อดินเปนดินเหนียว ความอุดมสมบูรณต่ํา

ไมเหมาะท่ีจะทํานา ตองปรับปรุงดินเปรี้ยวเพ่ือขยายเปนพ้ืนท่ีปลูกปาลม ๔) เขตปลูกไมผล – ยางพารา 

ลักษณะดินเปนดินกรด เนื้อดินเปนดินเหนียวถึงดินรวน ความอุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลางตองปรับปรุงดวย

วัสดุปูนทางการเกษตร เชน โดไลไมท เปนตน พบวา รอยละ ๖๐ ของเขตปลูกไมผล- ยางพารา เปนไมยืนตน 

ท่ีปลูกในพ้ืนท่ีอยูแลว แผนการพัฒนาคือการเพ่ิมผลผลิตใหไดมากข้ึน ๕) เขตเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เปนพ้ืนท่ี

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา รอยละ ๖๗ ของเขตเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง และยังมีการเกษตรอ่ืน ๆ เชน นาขาว และไมผล  

เปนตน และปนอยูดวย และ ๖) เขตปาไม มีการทําการเกษตรอ่ืนๆ ไดแก นาขาว ยางพารา ไมผล ประมาณรอยละ ๑๑ 

เขตดังกลาวเปนพ้ืนท่ีท่ีไมสามารถดําเนินการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดภาคเกษตรได พ้ืนท่ีปาไม

จําเปนตองไดรับการอนุรักษ ฟนฟูปาไมใหมีสภาพสมบูรณเพ่ือเปนแหลงตนน้ํา แหลงท่ีอยูอาศัยของสัตว

ประเภทตาง ๆ รวมท้ังแหลงวางไขของสัตวน้ําในพ้ืนท่ีปาชายเลน 

๔. สถานการณดานคุณภาพสิ่งแวดลอม 

  พ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง คุณภาพน้ําโดยรวมของแมน้ําปากพนังในป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ เปนไปตามมาตรฐาน

คุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทท่ี ๓ ซ่ึงบริเวณท่ีเปนปญหา ไดแก บริเวณทาแพขามฟาก บานปากพนัง 

อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีคาความสกปรกในรูปบีโอดีสูง และบริเวณใตเขตสุขาภิบาลชะอวด 

ตําบลทาเสม็ด อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการปนเปอนแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรมสูง  
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๕ 

  การแพรระบาดของวัชพืชในน้ํา โดยเฉพาะตนกระฉูดและวัชพืชลอยน้ํา เกิดการสะสมของตะกอน

อินทรียและมีสารอาหารในลําน้ําเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเปนปจจัยท่ีชวยกระตุนการเจริญเติบโตของสาหรายและวัชพืชน้ํา 

ทําใหการระบายไหลเวียนของน้ําไมดี ไมสามารถสัญจรทางน้ําไดและคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมลง 

  ขยะมูลฝอย จังหวัดนครศรีธรรมราช มีขยะมูลฝอย ๑,๒๙๖ ตัน/วัน โดยเปนขยะในเขตเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช จํานวน ๑๒๓.๑๔ ตัน/วัน บอขยะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชรับขยะจาก อปท. อ่ืน 

๙๐.๓๙ ตัน/วัน รวมปริมาณขยะท่ีนํามาท้ิงท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ๒๑๓.๕๓ ตัน/วัน เทศบาลเมือง

ปากพนัง ๒๐.๘ ตัน/วัน และเทศบาลเมืองทุงสง ๒๙.๗๐ ตัน/วัน ซ่ึงปจจุบันการจัดการขยะมูลฝอยในเขต

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซ่ึงเปนบอฝงกลบจํานวน ๔ บอใกลเต็ม และบอกลับฝงมีความสูงจากระนาบเดิม 

๖ เมตร ดําเนินการกลับฝงเปนครั้งคราว รวมท้ัง อปท. อ่ืน มีปญหาในลักษณะเดียวกัน คือ การกําจัดและการ

จัดการขยะมูลฝอย 

๕. สถานการณดานการบริหารจัดการน้ํา 

ปญหาอุทกภัย ในชวงฤดูฝนของทุกป (ต.ค. - ธ.ค.) และในชวงน้ําทะเลหนุนสูง เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ี

ของลุมน้ําปากพนังเปนท่ีราบทองกะทะ มีระดับใกลเคียงกับระดับน้ําทะเล ชองทางระบายน้ําออกมีนอยและ 

มีสิ่งกอสรางกีดขวางทางน้ําเพ่ิมข้ึนทุกป ทําใหการระบายน้ําเปนไปไดชามาก 

ปญหาการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลง เนื่องจากความตองการน้ําจืดมีปริมาณเพ่ิมสูงข้ึนทุกปตามอัตรา

การเพ่ิมข้ึนของประชากรในพ้ืนท่ี รวมท้ังขาดแคลนน้ําจืดท่ีจะใชผลักดันน้ําทะเลเพ่ือลดปญหาน้ําเค็มรุกตัว 

มีปริมาณนอยลงทุกปเนื่องจากการใชน้ําบริเวณพ้ืนท่ีตนน้ําเพ่ิมมากข้ึน 

 ปญหาน้ําเปรี้ยว เนื่องจากเปนดินพรุ มีสารประกอบไพไรทตกตะกอนอยู เม่ือระดับน้ําลดลงจนชั้น 

ไพไรทและสัมผัสกับอากาศจะกอใหเกิดปฏิกิริยาเคมี ทําใหดินมีสภาพเปนกรดและน้ําเปรี้ยว กอใหเกิดความ

เสียหายตอสิ่งมีชีวิตท่ีอยูในลําน้ํา ไมสามารถใชประโยชนเพ่ือการเกษตรกรรมได 
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๖ 

๓.  ผลลัพธท่ีไดจากการดําเนินงานในบริบทของการแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ี   

ลุมน้ําปากพนังภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง 

๓.๑ ดานปาไม 

๓.๑.๑ พ้ืนท่ีปาตนน้ํา ผลจากการดําเนินโครงการพบวา ปาไมมีความอุดมสมบูรณเพ่ิมมากข้ึน สงผลให

เกิดการเก็บกักน้ําไวใชในชวงฤดูแลง กลาวคือ ประชาชนไมเกิดปญหาการขาดแคลนน้ํา ซ่ึงเปนผลมาจากการ

ดําเนินงานตามภารกิจหลักของหนวยงานท่ีดําเนินโครงการในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

เชน กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดําเนินโครงการปลูกปาตนน้ํา เพ่ือฟนฟูระบบนิเวศตนน้ํา การ

บํารุงแปลงปลูกของระบบนิเวศตนน้ํา เพ่ือใหมีอัตราการรอดตาย เปนตน การดําเนินโครงการตาง ๆ หนวยงาน 

ทําใหเปนการเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพ ในขณะเดียวกันมีโครงการการปลูกหญาแฝก ท่ีชวยลดการ 

ชะลางการพังทลายของดิน มีการกอสรางฝายถาวรในพ้ืนท่ีตนน้ํา ดังนั้น การดําเนินโครงการตาง ๆ เหลานี้ 

สงผลตอการพัฒนาฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีปาตนน้ําของพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง 

๓.๑.๒ พ้ืนท่ีปาพรุ ผลจากการดําเนินโครงการดานการขยายพันธุปลาดุกลําพัน และมีการปลอย 

ปลาดุกลําพันท่ีไดรับการขยายพันธุแลวลงสูแหลงน้ําในพ้ืนท่ีปาพรุ โดยโครงการขยายพันธุปลาดุกลําพันนี้ ได

ดําเนินการขยายพันธุ เม่ือป พ.ศ ๒๕๕๒ โดยความมุงหวังของโครงการ ไดกําหนดเปาหมายไววา หากปลาดุก

ลําพันท่ีปลอยลงในแหลงน้ําปาพรุมีอัตราการรอดสูง จะสะทอนถึงปาพรุมีความอุดมสมบูรณและมีความ

หลากหลายทางชีวภาพเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงเปนผลมาจากการดําเนินโครงการตางๆ ไดแก การปลูกฟนฟูระบบนิเวศ

ปาพรุ บํารุงแปลงปลูกของระบบนิเวศปาพรุ และการกอสรางฝายชะลอการไหลของน้ําในพ้ืนท่ีปาพรุ เกิด

ประสิทธิผลสูงสุด 

๓.๑.๓ พ้ืนท่ีปาชายเลน ผลจากการดําเนินโครงการ พบวา พ้ืนท่ีปาชายเลน เปนพ้ืนท่ีมีความสําคัญตอ

การอนุบ าลสั ตว น้ํ า  แต ป จจุ บั น พ้ืน ท่ีป าช าย เลน เป น พ้ืน ท่ี ท่ี มี การบุ กรุ ก ทํ าล ายมาก ข้ึน ทุกวั น 

อยางตอเนื่อง ดังนั้น กิจกรรมท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งก็คือ การลาดตระเวณเพ่ือปองกันการบุกรุก แพวถางปา

ชายเลน นอกจากนี้ และเพ่ือเปนการรักษาพ้ืนท่ีปาชายเลน หนวยงานยังไดมีโครงการท่ีมีกิจกรรมการกอสราง

และทําความสะอาดปะการังเทียมตลอดแนวชายฝง เพ่ือเปนการรักษาระบบนิเวศชายฝงและรักษาพ้ืนท่ี 

ปาชายเลน 

ดังนั้น ผลการดําเนินโครงการของหนวยงานตาง ๆ ตามแผนบริหารจัดการและฟนฟูลุมน้ําปากพนัง ดาน

ปาไมในพ้ืนท่ีปาตนน้ํา พ้ืนท่ีปาพรุ และพ้ืนท่ีปาชายเลนมีแนวโนมดีข้ึน โดยเฉพาะปาตนน้ํามีความอุดมสมบูรณ

เพ่ิมมากข้ึนซ่ึงเกิดจากการปลูกฟนฟูปาตนน้ํา การสรางความหลากหลายทางชีวภาพ การปองกันการพังทลาย

ของดินดวยการปลูกหญาแฝก การเก็บกักน้ําในพ้ืนท่ีปาตนน้ําดวยการสรางฝายถาวร นอกจากนี้ยังมีการ

ขยายพันธุปลาดุกลําพัน เพ่ือปลอยลงสูแหลงน้ําในพ้ืนท่ีปาพรุ เพ่ือดูอัตราการรอดตายซ่ึงเปนสิ่งบงชี้ถึงความ
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อุดมสมบูรณของระบบนิเวศปาพรุ รวมถึงการสรางฝายเพ่ือชะลออันเปนการกักเก็บน้ําใหคงอยูในพ้ืนท่ีปาพรุ 

สําหรับพ้ืนท่ีปาชายเลนซ่ึงเปนพ้ืนท่ีสําคัญตอการอนุบาลสัตวน้ํานั้น มีกิจกรรมท่ีสําคัญ คือ การปองกันการ

ทําลายปาชายเลนดวยการลาดตระเวณ รวมถึงมีกิจกรรมการกอสรางและการทําความสะอาดปะการังเทียม

ตลอดแนวชายฝง ซ่ึงจะเห็นไดวาดังกลาวขางตนเปนเพียงสวนหนึ่งของหนวยงานท่ีไดรับงบประมาณดําเนิน

โครงการตางๆ ท่ีเห็นไดวากอใหเกิดผลใหพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังมีความอุดมสมบูรณ ระบบนิเวศดีข้ึน และมีระบบ

ปองกันการทําลายทรัพยากรท่ีดีข้ึน 

๓.๒ ดานการปองกันการกัดเซาะชายฝง 

พ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังประสบปญหาการกัดเซาะชายฝงเปนระยะทางยาว หนวยงานท่ีมีภารกิจหลัก 

ในการดําเนินโครงการปองกันการกัดเซาะชายฝง คือ กรมเจาทา ซ่ึงมีกิจกรรมการกอสรางเข่ือนปองกัน 

การกัดเซาะชายฝงโดยเริ่มตนจากบานหนาโกฏิถึงบานหนาสตน แบงการดําเนินงานออกเปน ๓ ระยะ ไดแก 

ระยะท่ี ๑ เปนระยะทาง ๗.๕ กิโลเมตร ระยะท่ี ๒ เปนระยะทาง ๖.๕ กิโลเมตร และระยะท่ี ๓ เปนระยะทาง 

๒ กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังมีการจัดสรางแนวกําแพงถุงทรายปองกันการกัดเซาะชายฝงบริเวณบานเกาะเพ็ชร 

จํานวน ๗ ตัว สวนพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝง ยังอยูระหวางการศึกษาผลกระทบทาง

สิ่งแวดลอม ท้ังนี้ การสรางเข่ือนเพ่ือปองกันการกัดเซาะชายฝงและการสรางแนวกําแพงถุงทรายปองกันการ 

กัดเซาะชายฝงนี้เปนการชะลอการสูญเสียของพ้ืนท่ีชายฝงทะเล พ้ืนท่ีของรัฐ พ้ืนท่ีของประชาชน รวมถึงสิ่ง 

ปลูกสรางตางๆ ท่ีอยูบริเวณชายฝงทะเล เปนกําแพงบังคลื่นลมท่ีเปนการชะลอความรุนแรงของคลื่น 

๓.๓ ดานการใชประโยชนท่ีดิน 

พ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังโดยสวนใหญมากกวารอยละ ๙๐ ประชาชนประกอบอาชีพและมีรายไดในภาค

เกษตรกรรม ซ่ึงผลจากการดําเนินโครงการของหนวยงานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกรมพัฒนาท่ีดิน ซ่ึงได

ดําเนินโครงการการแกปญหาสภาพดินเค็ม ดินเปรี้ยว และการเปลี่ยนพ้ืนท่ีนากุงราง และนาขาว ใหเปนพ้ืนท่ี

ทางการเกษตร และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดเปลี่ยนพ้ืนท่ีนารางและนากุงรางใหกลายเปน

พ้ืนท่ีปาจาก ซ่ึงการดําเนินกิจกรรมในโครงการตาง ๆ ของหนวยงานนั้น พบวา ประชาชนในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง

สามารถประกอบอาชีพและมีรายไดดานเกษตรกรรมเพ่ิมมากข้ึนคิดเปน รอยละ ๓๐.๘๕ โดยครัวเรือนภาค

การเกษตรท่ีมีพ้ืนท่ีอยูในโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง มีรายไดเงินสดสูงทางการเกษตร รวมเฉลี่ย

ครัวเรือนละ ๑๕๐,๕๓๗.๗๖ บาทตอครัวเรือน ซ่ึงเปนผลจากการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของอยาง

ตอเนื่องในการแกปญหาดานทรัพยากรดิน รวมถึงการทําใหเกษตรกรมีพ้ืนท่ีและคุณภาพดินท่ีเหมาะสมสําหรับ

การเพาะปลูกเพ่ิมมากข้ึน และขณะเดียวกันทําใหเกษตรกรสามารถประหยัดคาใชจายในการซ้ือปุยเคมีมาใช 

ในการเกษตรดวย 
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๓.๔ ดานคุณภาพสิ่งแวดลอม 

๓.๔.๑ ดานคุณภาพน้ํา พ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังไดมีการดําเนินโครงการเพ่ือรักษาคุณภาพน้ํา ปจจุบันลุมน้ํา

ปากพนังเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินประเภทท่ี ๓ ซ่ึงเปนแหลงน้ําท่ีสามารถนํามาผลิตเปน

น้ําประปาได เนื่องจากลุมน้ําปากพนัง มีแมน้ําปากพนังท่ีเปนแหลงน้ําดิบขนาดใหญท่ีนํามาใชเพ่ือการอุปโภคและ

บริโภค และผลิตน้ําประปา จึงจําเปนตองมีการควบคุมใหเปนไปตามมาตรฐานคุภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินประเภทท่ี ๓ 

โดยมีแผนงาน/โครงการท่ีสอดคลองใหมีการควบคุม ไดแก มีระบบบําบัดน้ําเสียเฉพาะจุด ๕ แหง ในพ้ืนท่ีอําเภอ

ปากพนัง ๒ แหง ไดแก ๑) บริเวณโรงเรียนวัดนาควารี และ ๒) บริเวณดานหลังเรือนจํา อําเภอหัวไทร ๒ แหง 

ไดแก ๑) บริเวณถนนสุขาภิบาล ๑ ใกลโรงฆาสัตวของเทศบาล และ ๒) บริเวณหลังตลาดสดเทศบาล ถนนบางแค 

และอําเภอชะอวด ๑ แหง คือ วัดศรีมาประสิทธิ์ (ใกลโรงฆาสัตว) รวมท้ังใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา

ในแมน้ําปากพนัง ปละ ๔ ครั้ง และการดําเนินการตามขอรองเรียนเพ่ือพัฒนาระบบการทําฟารมปศุสัตวให

เปนไปตามมาตรฐานฟารมท่ีด ี

๓.๔.๒ การควบคุมการแพรระบาดวัชพืช โดยวิธีการขุดลอกและกําจัดวัชพืชในคูคลอง เพ่ือชวยให

คุณภาพน้ําดีข้ึนและสามารถนํามาใชเพ่ือการอุปโภคได แตปจจุบันโครงการดังกลาวยังขาดความรวมมือกัน

ระหวางภาคสวน ท้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคประชาชนเพ่ือดูแลพ้ืนท่ีของตนเองใหเกิดความยั่งยืน

ในการอนุรักษคูคลอง 

๓.๔.๓ การแกปญหาขยะ มีการจัดระบบการจัดการขยะ โดยวิธีการฝงกลบ แตเนื่องจากขยะในพ้ืนท่ี

ลุมน้ําปากพนังมีปริมาณขยะจํานวนมาก และบอสําหรับการกลบฝงขยะเริ่มเต็มความจุในหลายพ้ืนท่ี สงผลใหมี

ขยะตกคางในแตละวันคอนขางมาก ซ่ึงจําเปนตองหาแนวทางในการจัดการขยะอยางยั่ งยืนตอไป 

นอกเหนือจากการรณรงคเก็บขยะและการฝกอบรมใหความรูกับเครือขายตางๆ  

๓.๕ ดานการบริหารจัดการน้ํา  

การบริหารจัดการน้ําเปนสิ่งสําคัญตอการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังอยางองครวมและพอเพียงโดย ได

มีการดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 

๓.๕.๑ มีการกอสรางประตูระบายน้ําตาง ๆ ไดแก  

การกอสรางประตูระบายน้ําเพ่ือจัดระบบนิเวศน้ําเพ่ือใหเกิดการใชประโยชนสอดคลองกัน

กับสถานการณใชพ้ืนท่ีในลุมน้ําปากพนัง ดังนี้ 

๑) ประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ์ เพ่ือปองกันไมใหน้ําเค็มรุกตัว 

๒) ประตูระบายน้ําแพรกเมือง และคลองระบายน้ําชะอวด - แพรกเมือง เพ่ือชวยระบาย 

น้ําหลากไมใหทวมพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังตอนลาง 
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๙ 

๓) ประตูระบายน้ําหนาโกฏิ และคลองระบายน้ําหนาโกฏิ เพ่ือชวยระบายน้ําออกทะเล และชวย

บังคับน้ําจากแมน้ําปากพนังมาขับไลน้ําเสียจากคลองหัวไทรเพ่ือไหลลงคลองชะอวด - แพรกเมือง 

๔) ประตูระบายน้ําคลองปากพนัง เพ่ือแบงแยกน้ําในคลองหัวไทรซ่ึงเปนน้ําเค็ม และน้ํา 

ในคลองปากพนังซ่ึงเปนน้ําจืด 

๓.๕.๒ มีการกอสรางระบบชลประทาน เพ่ือชวยเหลือพ้ืนท่ีเกษตรกรรมรวม ๕๕๖,๖๐๐ ไร 

๓.๕.๓ มีคณะทํางาน JMC และกลุมผูใชน้ํา เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการบริหารจัดการน้ํา 

และการจัดสรรน้ํา โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

ถึงแมการดําเนินงานภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนังภายใตยุทธศาสตรตาง ๆ เพ่ือ

แกไขปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังคงมีหลายโครงการท่ียังไมไดดําเนินการ และหนวยงาน

ยังคงถือปฏิบัติตามภารกิจหลัก และยังไมอยูในข้ันตอนการบูรณการอยางชัดเจน แตผลการดําเนินงานท่ีผานมา

และผลลัพธท่ีผานมาสามารถตอบสนองตอยุทธศาสตรในการแกไขปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในทิศทางท่ีดีข้ึน  
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๑๐ 

๔. ปญหาอุปสรรค 

 ๔.๑ แผนงาน/โครงการไมไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องตามเปาหมายของ

แผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุงท่ีกําหนดไว นอกจากนี้บาง

กิจกรรมไดรับการจัดสรรงบประมาณอยางจํากัด   

 ๔.๒ บางหนวยงานไมบรรจุกิจกรรมภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนังฯ ไวใน

แผนปฏิบัติราชการประจําป (แผนงบประมาณ)  และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป ของหนวยงาน จึงเปนผลใหการ

ดําเนินกิจกรรมไมตอเนื่อง 

 ๔.๓ การประชาสัมพันธกิจกรรม ความรวมมือ ตลอดจนกฎระเบียบ รวมท้ังการสงเสริมความรูความ

เขาใจเก่ียวกับปญหาความเสื่อมโทรมและการถูกทําลายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึน เพ่ือให

เกิดความรวมมือในการสงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยังดําเนินการ   

ไมท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ีและกลุมเปาหมาย ขาดความรวมมือจากผูเก่ียวของ ท้ังนักลงทุนและประชาชน  

 ๔.๔ การบูรณาการเปาหมายและโครงการการดําเนินการไมสอดคลองกัน แตละหนวยงานตางดําเนินการ

ใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจของหนวยงาน  

 ๔.๕ หนวยงานทองถ่ินบางแหง ยังไมเขาใจวัตถุประสงคของการบรรจุโครงการในแผนบริหารจัดการฯ 

และการขอจัดสรรงบประมาณดําเนินการ สงผลใหการตอบรับเขารวมการดําเนินการนอย เชน ขาดการเขารวม

ประชุม 

 ๔.๖ ภัยธรรมชาติ ในระยะท่ีผานมาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังประสบภัยพิบัติ ไดแก น้ําทวมและดินโคลนถลม

เปนประจํา เปนผลใหผลจากการดําเนินกิจกรรมตางๆ เชน การปลูกปาตนน้ํา การจัดรูปท่ีดิน การขุดลอกคลอง 

การปองกันการพังทลายหนาดิน ไดรับผลกระทบและในบางพ้ืนท่ีจําเปนตองดําเนินการซํ้าในข้ันเริ่มตนใหม 

 ๔.๗ การบังคับใชกฎหมายยังดอยประสิทธิภาพ มีข้ันตอนดําเนินการลาชา เชน การดําเนินการกับผูบุกรุก

แผวถางและเผาปาท่ีเขาปรับเปนพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน แมหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถจับกุมผูเขาบุกรุกเผาปา

และยึดทรัพยสินเครื่องจักรกลแผวถางปาไดบางก็ตาม แตในการดําเนินคดีมีหลายข้ันตอน บทลงโทษและการ

เปรียบเทียบปรับยังไมสามารถยับยั้งการทําลายปา เนื่องจากผูฝาฝนยังคงไดรับผลประโยชนมากกวา  นอกจากนี้ 

การพิสูจนกรรมสิทธิ์ท่ีดินยังไมสามารถพิสูจนดําเนินการไดอยางรวดเร็ว เชนเดียวกัน   
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๑๑ 

๕. แนวทางการแกไข  

 เพ่ือใหการดําเนินการภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙  

ฉบับปรับปรุง ดําเนินการใหบรรลุหรือใกลกับคาเปาหมายท่ีกําหนดไว จึงควรปรับแนวทางการดําเนินการเพ่ือ

ลด/บรรเทาปญหาและอุปสรรค ดังนี้ 

 ๕.๑ หนวยงานหลักท่ีดําเนินกิจกรรมภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง 

ป ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง ตองบรรจุและขอจัดสรรงบประมาณของกิจกรรมภายใตแผนบริหารจัดการและ

ฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนังฯ ในแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน และแผนปฏิบัติการ ๔ ป ของหนวยงาน 

นอกเหนือจากขอจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 ๕.๒ ในกรณีท่ีไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ ใหหนวยงานหลักของกิจกรรมภายใตแผนบริหารฯ ปรับ

งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรในภาพรวมของหนวยงานและจัดสรรใหแกกิจกรรมท่ีสําคัญภายใตแผนบริหารจัดการ

และฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนังฯ ตามความเหมาะสม    

 ๕.๓ เพ่ิมการประชาสัมพันธโครงการ/กิจกรรมอยางตอเนื่องผานผูนําชุมชน ผูนํากลุมตางๆ  สื่อทองถ่ิน 

กลุมเครือขาย กลุมเยาวชน และกลุมแมบาน ผานทางการประชุม งานประเพณีสําคัญของทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชน

ทราบการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมอยางท่ัวถึง รวมถึงความเคลื่อนไหวของการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

และไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรม/โครงการเพ่ิมมากข้ึน   

 ๕.๔ เสริมสรางศักยภาพและสรางเครือขาย กลุมเกษตรกร กลุมผูประกอบการ ผูนําชุมชน กลุมแมบาน กลุม

เยาวชน ใหมีความรูความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบโดยตรงตอการดํารงชีพและการประกอบอาชีพ ผลเสียท่ีเกิดจากการทําลาย

หรือใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางไมมีประสิทธิภาพ และสามารถนําความรูที่ไดรับเผยแพรแก

สมาชิกกลุมและบุคคลอ่ืนในพ้ืนท่ี   

 ๕.๕ ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานเพ่ือใหเกิดการบูรณาการในการดําเนินกิจกรรม/โครงการ 

เพ่ือใหทุกหนวยงานไดรวมกันกําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินงานท่ีสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกันและ

กําหนดแนวทางการดําเนินการรวมกันได และยังสามารถดําเนินการบรรลุเปาหมายตามภารกิจของแตละหนวยงาน 

ท้ังนี้ โดยการประสานผานชองทางการประชุมหารือของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานชุดตางๆ เชน กําหนด

พ้ืนท่ีสงเสริมการเกษตร โดยการไมสนับสนุนการปลูกปาลมน้ํามันและสงเสริมนโยบายการปลูกขาวในอําเภอ

ปากพนัง และเกษตรอินทรีย เปนตน   

๕.๖ การทําความเขาใจถึงความสําคัญของปญหาและเผยแพรโครงการสู อปท. และประชาชนในพ้ืนท่ี 

เพ่ือใหรับทราบขอมูล และเกิดการยอมรับในการเขารวมดําเนินโครงการ 

 ๕.๗ ประสานความรวมมือหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีมีอํานาจหนาท่ีดานการบังคับใชกฎหมายใหสามารถ

ดําเนินการบังคับใชกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เปนธรรม  และเปนตัวอยางการลงโทษผูละเมิดกฎหมาย 

 ๕.๘  เสนอใหมีการจัดทําโครงการตนแบบในลักษณะนํารองพ้ืนท่ีเพ่ือใหเห็นภาพไดชัดเจนและเปน

รูปธรรมมากยิ่งข้ึน 
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๖. ผลการดําเนินงานสะสม ป ๒๕๕๐ - ๒๕๕๖ ภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง  

ป ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ สงวน อนุรักษ และฟนฟูสภาพนิเวศของลุมน้ําปากพนังใหคืนความอุดมสมบูรณ สมดุล อยาง

เปนระบบ 

 

 

 

สาระสําคัญ 

 

 

เปาหมาย แผน 

ป๒๕๕๐-๒๕๕๙ 

ผลการ

ดําเนินงาน 

ป ๒๕๕๖ 

(หนวย) 

รอยละ 

ผลดําเนิน 

งาน  

ป ๒๕๕๖ 

ผลการดําเนินงาน(สะสม) 

ป ๒๕๕๐ – ๒๕๕๖ 

เทียบกับเปาหมายแผน 

 

 

หมายเหต ุ

       (หนวย) (รอยละ)  
๑. ฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ี  

๑.๑ ปาตนน้ํา 

      - ปลูกฟนฟูระบบนิเวศตนน้ํา 

๑.๒ ปาพร ุ

      - เพ่ิมพ้ืนที่ปาพรุ  

 

๓๑,๑๒๓ ไร 

 

๒๘,๗๒๓ ไร 

 

๑,๔๕๐ ไร 

 

๑๐๐ ไร 

 

๑๐๐ 

 

๑๐๐ 

 

๑,๔๕๐ ไร 

 

๑,๒๐๐ ไร 

 

๔.๖๗ 

 

๔.๑๘ 

 

๒. จํานวนพ้ืนที่ปาพรุที่ถูกไฟปา

ลดนอยลง 

 

    - เกิดไฟปา 

จํานวนพ้ืนที่ปาพรุ

ที่ถกูไฟปาลด

นอยลง 

 

 

 

 

 

๓๔๘ ไร 

 ป ๕๐    ๔๗๑ ไร 

ป ๕๑     ๓๘๖ ไร 

ป ๕๒ ๒,๔๐๗ ไร 

ป ๕๓ ๑๙,๐๙๕ ไร 

ป ๕๔          ๓ ไร 

ป ๕๕ ๑๑,๘๗๕ ไร 

 

 

ลดลง 

รอยละ 

๙๗ 

 

๓. รักษาระดับน้ําในพ้ืนที่ปา 

ตนน้ําและปาพรุ 

 

 

 

 

 

 

    - ฝายตนน้ําแบบถาวร 

    - ฝายชะลอการไหลของน้ํา 

มีระดับน้ําในพ้ืนที่

ปาพรุเพ่ิมขึน้ ๑๐ 

เซนตเิมตรชวงเดอืน

สิงหาคม-กันยายน

ของทกุป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐ แหง 

๕๐ แหง 

๑๐๐ - พ้ืนทีต่นน้ํา

ประชาชนสามารถ

เก็บน้ําไวใชไดตลอด

ทั้งป 

- พ้ืนที่ปาพรุ

สามารถรักษาระดับ

น้ําใหอยูในพ้ืนที่ได

ระยะเวลานานขึ้น 

๕๗๒ แหง 

๕๐๐ แหง 

 

 

 

 

 

 

 

๔. พ้ืนที่ไดรับการอนุรักษและ

ปองกัน 

    - สงเสริมการปลูก 

      หญาแฝก เพ่ือปองกัน 

      การชะลางพังทลาย 

      ของดิน  

 

 

๑๒,๖๐๐ ไร ๑,๒๕๐ ไร ๑๐๐ ๘,๖๐๐ ไร ๖๘.๒๕  
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๑๓ 

 

 

 

สาระสําคัญ 

 

 

เปาหมาย แผน 

ป๒๕๕๐-๒๕๕๙ 

ผลการ

ดําเนินงาน 

ป ๒๕๕๖ 

(หนวย) 

รอยละ 

ผลดําเนิน 

งาน  

ป ๒๕๕๖ 

ผลการดําเนินงาน(สะสม) 

ป ๒๕๕๐ – ๒๕๕๖ 

เทียบกับเปาหมายแผน 

 

 

หมายเหต ุ

       (หนวย) (รอยละ)  
๕. การปองกันการกัดเซาะชายฝง ความยาวของพ้ืนที ่

๕๖ กิโลเมตรไดรับ

การปองกนั 

อยูระหวางรอผล

การศึกษา

ผลกระทบทาง

ส่ิงแวดลอม 

 ป ๕๑ ๗.๕ กม. 

ป ๕๒ ๙.๕ กม. 

และบานหนาโกฏิ-

บานทาพระยา แต

ยังไมไดกอสราง

เนื่องจากรอผล

การศึกษา 

ป ๕๕ รอผล

การศึกษา

ผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมแหลม

ตะลุมพุกระยะที่ ๑ 

และ ๒ 

๓๐.๓๖  

๖. การขุดลอกรองน้ําเพ่ือ 

      การระบายน้ําและ 

      เปดทางน้ําสําหรับการ 

      คมนาคมทางน้ํา  

 

จํานวนแหลงน้ําที่

ไดรับการแกไข 

๕  รองน้ํา  ๑๐๐ ดําเนนิการปเวนป

ในทกุรองน้ํา 

๑๐๐  

๗. ปริมาณการจับสัตวน้ํา ปริมาณสัตวน้ําที่

ชาวประมงจับได

เพ่ิมขึน้รอยละ ๓  

ปลอยสัตวน้ําจดื

และสัตวน้ําชายฝง  

๑๐๐ ๑๑.๙๗๙ ลานตัว  วัดคาเปาหมายป 

๒๕๕๙ ตามแผน

ระยะ ๑๐ ป 

 



รายงานผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

ภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมนํ้าปากพนังป ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

๑๔ 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ สนับสนุนวิถีการใชประโยชนทรัพยากรดินและน้ําในลุมน้ําอยางบูรณาการ อนุรักษและย่ังยืน 
 

 

สาระสําคัญ 

 

เปาหมาย แผน 

ป 

๒๕๕๐-๒๕๕๙ 

ผลการ

ดําเนินงาน 

ป ๒๕๕๖ 

(หนวย) 

รอยละ 

ผลดําเนิน 

งาน  

ป ๒๕๕๖ 

ผลการดําเนินงาน(สะสม) 

ป ๒๕๕๐ – ๒๕๕๖ 

เทียบกับเปาหมายแผน 

 

 

หมายเหต ุ

       (หนวย) (รอยละ)  
๑. ฟนฟูคุณภาพดิน 

    ใหสามารถใช 

    ประโยชนได 

    -  ปรับปรุงนาขาว นากุง 

       ราง และพื้นที่รกราง 

        เพื่อปลูกพืช อาหาร 

        และพืชเศรษฐกิจ (ไร) 

๑๐๐,๐๐๐ ไร 

 

 

 

๖๖,๑๗๙ ไร 

 

 

 

 

 

 

๖,๒๖๐ ไร 

 

 

 

 

 

 

๑๐๐ 

 

 

๑๗๔,๖๐๕ ไร 

 

 

 

๖๗,๒๔๕ ไร 

๑๐๐ 

 

 

 

๑๐๐ 

เพ่ิมขึน้รอยละ ๔๒.๗๓ 

    - ปรับปรุงพื้นที ่

      ดินเปร้ียว เพือ่ปลูก 

      ปาลมน้ํามัน 

 ๒,๐๐๐ ไร ๑๐๐ 

 

๓๑,๙๓๖.๗๕ ไร 

 

  

    - ปรับปรุงและพัฒนา 

      ดินเปร้ียว เพือ่ปลูก 

      พืชเศรษฐกิจ 

 ๕,๐๐๐ ไร ๑๐๐ ๓๗,๙๓๒ ไร   

    - สาธิตการใชปุยพืชสด   ๖๕๐ ไร ๑๐๐ ๖๕๐ ไร   

    - สงเสริมการใชปุย 

      พืชสด  

 ๐ ไร ๐ ๒,๙๔๖ ไร   

    - การจัดระบบโครงสราง 

       การพัฒนาดิน 

กักเก็บน้ําไวใช

เพื่อการเกษตร 

๕,๐๘๒.๒๕ ไร  ๑๐๐ ๓๓,๖๔๕.๒๕ ไร   

   - การทดลองปลูกปาจาก 

     เพื่อฟนฟูนิเวศลุมน้ํา 

     ปากพนัง 

 ๑๐๐ ไร ๑๐๐ ๒๕๐ ไร   

๒. บริหารจัดการน้ําอยางสมดุลทั้งอุปสงคและอุปทาน โดยการมสีวนรวมของชุมชนทองถิ่น 

    - โครงการเฝาระวัง 

       คุณภาพน้าํบริโภคใน                

       ชุมชนและครัวเรือน 

พื้นที่ลุมน้ําปาก

พนัง รอยละ 

๑๐๐ มีน้ําเพื่อ

การบริโภคอยูใน

เกณฑมาตรฐาน

อยางพอเพยีง 

จัดทํา

โครงการเฝา

ระวังคุณภาพ

น้ํา ๓ อําเภอ 

๑๐๐ สวนใหญยังไม

ผานเกณฑทั้งทาง

กายภาพและ

แบคทีเรีย  

  

     - โครงการน้ําประปา 

       ด่ืมได 

๑๓ แหง ๑๕.๔   

 

 



รายงานผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

ภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมนํ้าปากพนังป ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

๑๕ 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ ควบคุม ปองกันมลพิษและเสริมสรางคุณภาพส่ิงแวดลอมเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนในลุมน้ํา 

 

 

 

สาระสําคัญ 

 

เปาหมาย แผน 

ป 

๒๕๕๐-๒๕๕๙ 

ผลการ

ดําเนินงาน 

ป ๒๕๕๖ 

(หนวย) 

รอยละ 

ผลดําเนิน 

งาน  

ป ๒๕๕๖ 

ผลการดําเนินงาน(สะสม) 

ป ๒๕๕๐ – ๒๕๕๖ 

เทียบกับเปาหมายแผน 

 

 

 

หมายเหต ุ

       (หนวย) (รอยละ)  
๑. ผลักดันกลไกและองคความรูการจัดการคุณภาพน้ํา และน้ําเสียเพื่อถายทอดใหกลุม เปาหมายรวมกันแกไขปญหาคุณภาพน้ํา  

    - พัฒนาระบบการทํา 

         ปศุสัตวตามมาตรฐาน             

         ฟารมที่ดี 

 ฟารมไดรับรอง

มาตรฐาน ๑๐ 

ฟารม 

๑๐๐ ๓๐ ฟารม  ดําเนินการตามขอรองเรียน 

ไมไดมีการต้ังงบประมาณ

ประจํา 

๒. เรงรัดให อปท.  และหนวยงานที่เกี่ยวของในลุมน้ํามีการบริหารจัดการแหลงกําเนิด 

  - บริหารจัดการระบบ 

     บําบัดน้ําเสียเฉพาะจุด 

๕ แหง ๕ แหง ๑๐๐ คุณภาพน้ํา

ผานเกณฑ

มาตรฐาน 

รอยละ 

๙๙.๗๘ 

๑๐๐  

 ๒.๒ กอสรางระบบําบัด 

       น้ําเสียรวม(แหง)  

๑๓ แหง 

 

๐ ๐ ๑ แหง 

 

๑๐.๐  

๓. รณรงคประชาสัมพันธ  สรางความตระหนัก และสรางเครือขายความรวมมือในการจดัการมลพิษและคุณภาพส่ิงแวดลอม           

      -  การบริหารจัดการเพื่อ 

          ควบคุมวัชพืชน้ําขุด 

          ลอกคลองดวย 

        เคร่ืองจักร บริเวณ 

           แมน้ํา ปากพนัง  

๖๖๖ คลอง ๑๐๙ คลอง 

 

๑๐๐ ๖๖๖ คลอง ๑๐๐ อปท. ในพื้นที่เปนผูดูแลควบคุมวัชพืช

ในคู-คลองสายยอยในแตละพื้นที่เอง 

       - การติดตามตรวจสอบ 

         คุณภาพส่ิงแวดลอม           

๔ คร้ัง/ป ๔ คร้ัง/ป ๑๐๐ ดําเนินการทุก

ป 

๑๐๐  



รายงานผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

ภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมนํ้าปากพนังป ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

๑๖ 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ เสริมสรางความเขมแข็งในการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางเปนเอกภาพเพ่ือบริหาร

จัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 

 

 

 

สาระสําคัญ 

 

 

เปาหมาย แผน 

ป 

๒๕๕๐-๒๕๕๙ 

 

 

ผลการ

ดําเนินงานป 

๒๕๕๖ 

รอยละ 

ผลดําเนิน 

งาน  

ป ๒๕๕๖ 

 

ผลการดําเนินงาน(สะสม) ป 

๒๕๕๐ – ๒๕๕๕ 

เทียบกับเปาหมายแผน 

 

 

 

หมายเหต ุ

       (หนวย) (รอยละ)  
๑. เสริมสรางความรูความตระหนัก และจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอม        
    - การพัฒนาเครือขาย 

     องคกรในพื้นที่ลุมน้ํา 

มีกิจกรรม

เสริมสราง

ความพรอม

และความ

เขมแข็งใหแก

ทุกภาคสวน 

-  -  - เครือขายคน

รักษปากพนัง 

- เครือขาย อบต. 

ในพื้นที่ลุมน้าํ

ปากพนัง 

- เครือขาย

เยาวชนและ

สถาบันการ 

ศึกษา 

  

   -  การพัฒนาเครือขาย ทสม.  

      นครศรีธรรมราช 

๒๓ อําเภอ   ดําเนินการจัด

อบรม ๒๓ 

อําเภอ 

๑๐๐  

๒. สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของชมุชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

    - บริหารจัดการการเปด- 

       ปดประตูระบายน้าํ 

       อุทกวิภาชประสิทธ ิ 

       ตามฤดูกาลวางไขและ 

       การอพยพเคล่ือนยาย 

       ของสัตวน้าํจืดและ 

       สัตวน้ําเค็ม 

สรางกฎเกณฑ

ของชุมชน

รวมกันในเร่ือง

เปด– ปดประตู

ระบายน้าํ 

เปนการ

ดําเนินงาน

ตามปกติในแ 

ตละชวงเวลา/

ฤดูกาลให

เหมาะสม 

 - จัดประชุมคณะ 

กรรมการเปด- 

ปดประตูระบาย

น้ําอุทกวิภาช

ประสิทธิ์

(คณะกรรมการ 

JMC)ทุกปเพ่ือ

กําหนดการ

เปด-ปดประตู

ระบายน้ําให

เหมาะสม 

  

    -   คณะกรรมการบริหาร 

        จัดการน้ําในลุมน้ําที่ม ี

        สวนรวมโดยทกุภาค 

        สวน 

 เปนการ

ดําเนินงานปกติ

ในการใชน้ําใน

พื้นที่

ชลประทาน 

 - จัดต้ังกลุมผูใชน้ํา

ชลประทาน ๗๖

กลุม เพ่ือทํา

ความตกลงการใช

น้ําระหวางชุมชน 

-  ยกระดับองคกร

ผูใชน้ํา ๗ กลุม 
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๑๗ 

๗. สรุปผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ํา 

ปากพนัง ป ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ สงวน อนุรักษ และฟนฟูสภาพนิเวศของลุมน้ําปากพนังใหคืนความอุดมสมบูรณ สมดุล

อยางเปนระบบ 

การดําเนินงานในป ๒๕๕๖ ไดแก  

๑.๑ ดานการสงวน อนุรักษ และฟนฟูพ้ืนท่ีปาตนน้ําลําธาร ปาพรุ และปาชายเลน มีการดําเนินการ คือ  

      (๑) พ้ืนท่ีปาตนน้ํา ไดจัดสรางฝายตนน้ําแบบถาวร จํานวน ๒๐ แหง เพ่ือเพ่ิมความชุมชื้นในดินและ

เก็บรักษาระดับน้ําไวใชในชวงฤดูแลงไดเพ่ิมมากข้ึน มีการจัดสรางแนวกันไฟปาตนน้ํา จํานวน ๓๐ กิโลเมตร เพ่ือ

ปองกันการลุกลามกรณีเกิดไฟปาและเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา รวมท้ังมีการออกลาดตระเวนเพ่ือปองกันการ

ปราบปรามการบุกรุก ในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกโยง อุทยานแหงชาติเขาหลวง และเขตหามลาสัตวปาแหลม

ตะลุมพุก มีการปลูกฟนฟูระบบนิเวศตนน้ํา พ้ืนท่ีรวม ๑,๔๕๐ ไร เพ่ือใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ และมีการ

สงเสริมการปลูกหญาแฝกในพ้ืนท่ี ๑,๒๕๐ ไร เพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของดิน โดยหญาแฝกไดชวยชะลอ

ปญหาการชะลางพังทลายของดินและการสูญเสียหนาดินบริเวณแปลงนา สวนผลไม ทําใหสามารถรักษาอินทรียสาร

ในดินท่ีชวยลดปญหาดินเสื่อมโทรมหนาดินตื้น และธาตุอาหารในดินไมเหมาะแกการเพาะปลูก 

(๒) พ้ืนท่ีปาพรุ ไดดําเนินการปลูกเพ่ือฟนฟูระบบนิเวศปาพรุ ๑๐๐ ไร เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายทาง

ชีวภาพ เปนแหลงอาหารใหกับสัตวปา มีการกอสรางฝายชะลอการไหลของน้ําในพ้ืนท่ีปาพรุ จํานวน ๕๐ แหง เพ่ือ

กักเก็บน้ําไวในชวงฤดูแลง และเพ่ือรักษาระบบสมดุลของปาพรุ มีการจัดเตรียมอุปกรณดับไฟปา เชน สายสงน้ําเพ่ือ

ดับไฟปา จํานวน ๑๐๐ เสน จัดซ้ือรถจักรยานยนตเคลื่อนท่ีเร็วในการเขาดับไฟปาและลาดตระเวน เพ่ือลดความ

เสียหายอันเกิดจากการเกิดไฟไหมปาพรุ มีสรางแนวกันไฟปา เปนระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร มีการจัดเตรียมแหลงน้ํา

สํารองเพ่ือการดับไฟปา จํานวน ๒๐ แหง และเก็บตัวอยางนกธรรมชาติในเขตหามลาสัตวปาบอลอ เพ่ือสุมหา

ไขหวัดนก จํานวน ๓๐ ตัวอยาง  

     สําหรับในพ้ืนท่ีปาพรุ ไดดําเนินการขุดคูคลองและขุดแนวดินในพ้ืนท่ีโครงการ รวมท้ังขุด

แพรกเพ่ือเปนแนวปองกันรักษาปาในเขตหามลาสัตวปาบอลอ และเขตปาสงวนแหงชาติ ๔ ปา เพ่ือกักเก็บน้ํา

ใหไดระดับท่ีจะชวยลดการเกิดไฟไหมปาพรุตามธรรมชาติ ซ่ึงเปนแนวทางหนึ่งท่ีนํามาแกไขปญหาการเกิด 

ไฟไหมปาพรุ อยางไรก็ตาม ยังพบวาไมสามารถรักษาระดับน้ําในระดับท่ีกําหนดไดเพียงพอตอการลดการเกิด

ไฟปา  
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๑๘ 

(๓) พ้ืนท่ีปาชายเลน ปาชายหาดและทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  ไมไดดําเนินการปลูกปาชายเลน

เพ่ิมเติม แตมีการลาดตระเวนเพ่ือปองกันการบุกรุก มีการทําความสะอาดปะการังเทียมริมแนวชายหาด และ

กอสรางปะการังเทียม จํานวน ๖๒๐ แทง เพ่ือใหเปนแหลงอนุบาลและวางไขของทรัพยากรสัตวน้ํา มีการควบคุม 

เฝาระวัง การใชทรัพยากรทางทะเลและชายฝง โดยการออกลาดตระเวน ๑๕ ครั้งตอป 

       ๑.๒ ดานปองกันการกัดเซาะชายฝง มีการดําเนินการ คือ 

 (๑) การปองกันการกัดเซาะชายฝง อยูระหวางดําเนินการศึกษาผลกระทบและสํารวจ

ออกแบบโครงสรางตั้งแตบานหนาโกฏิถึงปลายแหลมตะลุมพุก ในระยะท่ี ๒ เพ่ือลดการสูญเสียของพ้ืนท่ีชายฝง

ทะเล  พ้ืนท่ีของรัฐและประชาชน  รวมท้ังสิ่งปลูกสรางตางๆ ท่ีอยูบริเวณริมชายฝง 

 (๒) ดําเนินการขุดลอกรองน้ําและตะกอนทรายทับถามในรองน้ําปากพูน ปากพยิง แพรกเมือง 

คลองบางจาก และปากพญา ท้ังนี้ไดนําทรายดังกลาวท้ิงในทะเลหางจากชายฝงไมมาก ท้ังนี้ เพ่ือใหลมมรสุมไดพัด

ทรายดังกลาวมาเติมเพ่ือปองกันการกัดเซาะชายฝงในชวงฤดูมรสุม  

๑.๓ ดานการฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ําในเขตพ้ืนท่ีชายฝงและพ้ืนท่ีน้ําจืด ไดดําเนินการผลิตพันธุ

สัตวน้ําและปลอยพันธุสัตวน้ําจืด จํานวน ๕,๒๗๗,๐๐๐ ตัว และเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา (ชายฝง) จํานวน 

๖,๗๐๒,๐๐๐ ตัว  

ยุทธศาสตรท่ี ๒ สนับสนนุวิถีการใชประโยชนทรัพยากรดินและน้าํในลุมน้ําอยางบูรณาการอนุรักษและย่ังยืน  

การดําเนินงานในป ๒๕๕๖ ไดแก  

๒.๑ การฟนฟูคุณภาพดินและพัฒนาพ้ืนท่ีดินเปรี้ยว พ้ืนท่ีดินเค็ม และพ้ืนท่ีนากุงราง ดําเนินการ

ปรับปรุงนากุงราง เนื้อท่ีประมาณ ๖,๒๖๐ ไร เพ่ือฟนฟูระบบนิเวศ และใหดินกลับมีความอุดมสมบูรณสามารถ

กลับมาใชประโยชนได ปรับปรุงดินเปรี้ยวเพ่ือปลูกปาลมน้ํามันและปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีดินเปรี้ยว ๗,๐๐๐ ไร 

เพ่ือใหสามารถเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ไดแก ขาว ยางพารา และปาลมน้ํามัน ไดทดลองปลูกปาจากในพ้ืนท่ี 

นากุงรางและนาราง จํานวน ๑๕๐ ไร ทําใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการเก็บผลผลิตปาจากและทําผลิตภัณฑจาก

ภายในครัวเรือน สาธิตการใชปุยพืชสดในพ้ืนท่ี ๖๕๐ ไร เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณปรับปรุงลักษณะของดิน

และลดตนทุนการผลิตของเกษตรกรในการซ้ือปุยเคมี จัดระบบโครงสรางการพัฒนาดิน โดยปรับปรุงแปลงนา 

ลักษณะท่ี ๑  ๒ และ ๓ จํานวนรวม ๕,๐๘๒.๒๕ ไร ซ่ึงชวยลดความเสี่ยงของเกษตรกรในการเพาะปลูกจาก 
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๑๙ 

ท่ีเคยปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเปนเกษตรผสมผสาน และเพ่ือลดการพังทลายของหนาดินในชวงฤดูฝน เก็บกักน้ําไว

ใชในฤดูแลง  

๒.๒ ดานคุณภาพและปริมาณน้ํา ดําเนินการเฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภคในชุมชนและครัวเรือน โดย

น้ําประปาเก็บตัวอยางรวม ๑๗ ตัวอยาง โดยผานเกณฑมาตรฐานเพียงรอยละ ๑๑.๘ ซ่ึงสวนใหญไมผาน

มาตรฐานทางกายภาพ และแบคทีเรีย โดยเฉพาะโคลิฟอรมแบคทีเรีย และฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย และน้ํา

เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน จํานวน ๒๖ ตัวอยาง ผานเกณฑมาตรฐานเพียงรอยละ ๓.๘ ซ่ึงสวนใหญไมผาน

มาตรฐานทางกายภาพ และแบคทีเรีย โดยเฉพาะโคลิฟอรมแบคทีเรีย และฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย  

ยุทธศาสตรท่ี ๓ ควบคุม ปองกันมลพิษและเสริมสรางคุณภาพส่ิงแวดลอมเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนในลุมน้ํา 

การดําเนินงานในป ๒๕๕๖ ไดแก 

๓.๑ ผลักดันกลไกและองคความรูการจัดการคุณภาพน้ําและน้ําเสียเพ่ือถายทอดใหกลุมเปาหมายรวมกัน

แกไขปญหาคุณภาพน้ํา ไดดําเนินการ พัฒนาระบบการทําปศุสัตวตามมาตรฐานฟารมท่ีดี โดยการดําเนินการ 

จะเนนกรณีมีขอรองเรียนของการปลอยน้ําเสียและของเสีย 

๓.๒ ดานการดูแลและปองกันคุณภาพสิ่งแวดลอมมีการบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียเฉพาะจุด 

จํานวน ๕ แหง ในพ้ืนท่ีอําเภอปากพนัง ๒ แหง ไดแก ๑) บริเวณโรงเรียนวัดนาควารี และ ๒) บริเวณดานหลัง

เรือนจํา อําเภอหัวไทร ๒ แหง ไดแก ๑) บริเวณถนนสุขาภิบาล ๑ ใกลโรงฆาสัตวของเทศบาล และ ๒) บริเวณ

หลังตลาดสดเทศบาล ถนนบางแค และอําเภอชะอวด ๑ แหง คือ วัดศรีมาประสิทธิ์ (ใกลโรงฆาสัตว) มีการ

ดําเนินการควบคุมวัชพืช โดยวิธีการขุดลอกดวยเครื่องจักร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําและคุณภาพน้ํา 

ซ่ึงสามารถกําจัดวัชพืชไดจํานวน ๑๓๕ ตัน และมีการเฝาระวังคุณภาพน้ําแมน้ําปากพนังและคลองสาขาจํานวน 

๔ ครั้งตอป โดยคุณภาพน้ําโดยรวมเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทท่ี ๓ โดยบริเวณ 

ท่ีเปนปญหามีคาความสกปรกละลายในน้ําสูง ไดแก บริเวณปากแมน้ํา และทาแพขามฟากบานปากพนัง ตําบลปากพนัง 

อําเภอปากพนัง คาการปนเปอนแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรมสูง ไดแก ทาแพขามฟากบานปากพนัง ตําบลปากพนัง 

อําเภอปากพนัง และบริเวณใตเขตสุขาภิบาลชะอวด ตําบลทาเสม็ด อําเภอชะอวด 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ เสริมสรางความเขมแข็งในการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางเปนเอกภาพเพ่ือบริหารจัดการ        

                    แบบบูรณาการเชิงรุก 

การดําเนินงานในป ๒๕๕๖ ไดแก 

  ๔.๑ พัฒนาศักยภาพของเครือขาย เยาวชน โดยจัดใหมีการฝกอบรมอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมหมูบานในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง จัดคายเยาวชนเพ่ือใหเยาวชนรูจักคิดวิเคราะห โดยใหขอมูลขาวสาร
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๒๐ 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสงเสริมศักยภาพเครือขายรักษสิ่งแวดลอม เพ่ือเสริมสรางความรู

ความตระหนัก จิตสํานึก และการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมลุมน้ํา

ปากพนัง  

 ๔.๒ สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย

ดําเนินการ ฝกอบรมคนไทยอาสารวมพัฒนาชายหาด โดยมีกิจกรรมเก็บขยะบริเวณหาดแพรกเมือง จัดประชุม

คณะกรรมการรวมระหวางภาครัฐ ชุมชนและประชาชนในการรวมกันพิจารณาเปด – ปดประตูระบายน้ําอุทก

วิภาชประสิทธิ์ เพ่ือปองกันอุทกภัย และควบคุมความเค็มไมใหสงผลกระทบตอระบบนิเวศน้ําจืด มีการจัดทํา

ขอตกลงการใชน้ํารวมกัน จํานวน ๓๔ กลุม เพ่ือรวมกันจัดทําขอตกลงการใชน้ําระหวางชุมชน และยกระดับ

องคกรผูใชน้ํา จํานวน ๔ กลุม  
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๒๑ 
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ภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมนํ้าปากพนังป ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

๒๒ 

กรมเจาทา 
 

ผลการดําเนินงาน 

ปงบประมาณ ๒๕๕๖ กรมเจาทา ไดดําเนินโครงการท้ังสิ้น ๒ โครงการ ภายใตยุทธศาสตรท่ี ๑ สงวน 
อนุรักษ และฟนฟูสภาพนิเวศของลุมน้ําปากพนังใหคืนความอุดมสมบูรณ สมดุล อยางเปนระบบ มาตรการท่ี ๒ 
ฟนฟูและดูแลรักษาปาชายเลน ปาชายหาด และชายฝง พ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังใหมีความอุดมสมบูรณ  
มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. โครงการศึกษาทบทวนการปองกันการกัดเซาะชายฝง มีแผนดําเนินการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดลอมและสํารวจอออกแบบโครงสรางการปองกันการกัดเซาะชายฝง ตั้งแตบริเวณหนาบานโกฏิ ไปจนถึง

ปลายแหลมตะลุมพุก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนการดําเนินการในระยะท่ี ๒ โดยในปนี้

ดําเนินการไป คิดเปนรอยละ ๑๐ 

 



รายงานผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

ภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมนํ้าปากพนังป ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

๒๓ 

๒. โครงการขุดลอกรองน้ําและตะกอนทรายทับถมบริเวณลุมน้ําปากพนัง โดยกรมเจาทามีแผนงาน

ขุดลองท้ังหมด ๕ พ้ืนท่ี และดําเนินการแลวเสร็จ รอยละ ๑๐๐ ไดแก  

- รองน้ําปากพูน ระยะทาง ๐.๒๓๘ ลานลูกบาศกเมตร 

   
- รองน้ําปากพยิง ระยะทาง ๐.๓๓๙ ลานลูกบาศกเมตร 

  
- รองน้ําแพรกเมือง ระยะทาง ๐.๑๓๕ ลานลูกบาศกเมตร 

  
- รองน้ําคลองบางจาก ระยะทาง ๐.๓๔๕ ลานลูกบาศกเมตร 

 
- รองน้ําปากพญา ระยะทาง ๐.๒๗๖ ลานลูกบาศกเมตร 

 



รายงานผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

ภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมนํ้าปากพนังป ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

๒๔ 

ผลการดําเนินงาน  

ปงบประมาณ ๒๕๕๖ กรมควบคุมมลพิษไดดําเนินงานท่ีเก่ียวของภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟู

นิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

๑. การประชุมคณะทํางานเพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการ 

และฟนฟูลุมน้ําปากพนัง ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เม่ือวันศุกรท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุม ๒ ศูนยอํานวยการ

และประสานการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โดยมี นางสุณี ปยะพันธุพงศ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปนประธานการประชุม 

 

๒. การประชุมคณะทํางานเพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการ 

และฟนฟูลุมน้ําปากพนัง ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันศุกรท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ หองประชุม ๒ ศูนยอํานวยการ

และประสานการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ํ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยมี นางสุณี ปยะพันธุพงศ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปนประธานการประชุม 

 

   
 

๓. การประชุมหารือแนวทางการแกไขปญหาผลกระทบสารหนุในพ้ืนท่ีตําบลรอนพิบูลย อําเภอ

รอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช เม่ือวันอังคารท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ หองประชุม ๒ ศูนยอํานวยการ

และประสานการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ํ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

กรมควบคุมมลพิษ 

 



รายงานผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

ภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมนํ้าปากพนังป ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

๒๕ 

๔ . การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาส่ิงแวดลอมโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ หองประชุม 

ศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายสุพจน โตวิจักษณชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เปนประธานการประชุม 

 

   
 

 
 

 



รายงานผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

ภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมนํ้าปากพนังป ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

๒๖ 

 

ผลการดําเนินงาน 

ปงบประมาณ ๒๕๕๖ กรมชลประทานไดดําเนินโครงการท้ังสิ้น ๙ โครงการ เปนโครงการภายใตแผน

บริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนังป ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง จํานวน ๗ โครงการ และ

เพ่ิมเติมจากแผนบริหารจัดการฯ จํานวน ๒ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้  

๑. การทบทวนปฏิทินเพาะปลูกในพ้ืนท่ีชลประทานในฤดูแลง เปนการดําเนินงานตามปกติ  

๒. โครงการศึกษาและทบทวนอาคารควบคุมน้ํา (ปรับระดับน้ํา) เปนการดําเนินงานตามปกติ 

๓. โครงการระบบคาดการณน้ําหลากในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง เปนการดําเนินงานตามปกติ จํานวน 

๑๗ สถานี   

๔. การจัดทําเวทีประชาคมเพ่ือการใชประโยชนดินและน้ํารวมกัน ซ่ึงโครงการนี้ดําเนินการโดย

องคกรปกครองสวนทองถ่ินและคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC)   

๕. โครงการจัดทําขอตกลงในการใชทรัพยากรน้ําของชุมชน เปนการดําเนินงานตามปกติ ลักษณะ

การดําเนินงานเปนการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) อยางตอเนื่องตามความจําเปน  

๖. การบริหารจัดการเพ่ือควบคุมวัชพืชน้ํา กรมชลประทานไดดําเนินกําจัดวัชพืชในลําคลองท้ัง ๑๓๕ ตัน 

โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน ๔.๐๖๑ ลานบาท 

๗. บริหารจัดการเปด-ปด ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิตามฤดูกาลวางไขและอพยพเคล่ือนยายของ

สัตวน้ําจืดและสัตวน้ําเค็ม เปนการดําเนินงานตามปกติ ชวงประมาณเดือนธันวาคม –  มกราคม ของทุกป ไมมี

การตั้งงบประมาณ 

และเพ่ิมเติมจากแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนังป ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

จํานวน ๒ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. แผนงานการจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทาน เปนการดําเนินงานตามปกติ ผลการดําเนินงานเกิด

ขอตกลงการใชน้ํา ๓๔ กลุม 

๒. ยกระดับองคกรผูใชน้ํา เปนการดําเนินงานตามปกติ ดําเนินการ ๔ กลุม 

 

กรมชลประทาน 

 



รายงานผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

ภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมนํ้าปากพนังป ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

๒๗ 

ผลการดําเนินงาน 

ปงบประมาณ ๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงไดดําเนินโครงการท้ังสิ้น ๓ โครงการ เปน

โครงการภายใตยุทธศาสตรท่ี ๑ สงวน อนุรักษ และฟนฟูสภาพนิเวศของลุมน้ําปากพนังใหคืนความอุดม

สมบูรณ สมดุล อยางเปนระบบ มาตรการท่ี ๒ ฟนฟูและดูแลรักษาปาชายเลน ปาชายหาดและชายฝงพ้ืนท่ี 

ลุมน้ําปากพนังใหมีความอุดมสมบูรณ มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. โครงการทําความสะอาดปะการังเทียม มีการดําเนินการ ๒ ครั้ง 

   
๒. โครงการควบคุม เฝาระวัง การใชทรัพยากรทางทะเลและชายฝง มีการดําเนินการ ๑๕ ครั้ง 

   
๓. โครงการจัดทําทุนผูกเรือ จํานวน ๕ ชุด 

   
 

 
 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

 



รายงานผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

ภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมนํ้าปากพนังป ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

๒๘ 

 

ผลการดําเนินงาน  

ปงบประมาณ ๒๕๕๖ กรมประมงไดดําเนินโครงการท้ังสิ้น ๑ โครงการ เปนโครงการภายใต

ยุทธศาสตรท่ี ๑ สงวน อนุรักษ และฟนฟูสภาพนิเวศของลุมน้ําปากพนังใหคืนความอุดมสมบูรณ สมดุล อยาง

เปนระบบ มาตรการท่ี ๓ ฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ําเพ่ือการใชประโยชนไดอยางยั่งยืน มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

๑. โครงการฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ําในเขตพ้ืนท่ีชายฝง/น้ําเค็มและพ้ืนท่ีน้ําจืด ดําเนินการผลิตพันธุ

สัตวน้ํา/ปลอยพันธุสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ (น้ําจืด) จํานวน ๕,๒๗๗,๐๐๐ ตัว และเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา 

(ชายฝง) จํานวน ๖,๗๐๒,๐๐๐ ตัว โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบปกติกรมเปนจํานวนเงิน 

๕,๐๑๕,๔๓๐ บาท 

 

     
 

         

 

กรมประมง 

 



รายงานผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

ภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมนํ้าปากพนังป ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

๒๙ 

 
 
โครงการพัฒนาปาไมและระบบนิเวศนปาพรุในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปน

โครงการตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวสําหรับการบริหารจัดการทรัพยากรปาไม 
รวมถึงการปองกันไฟปาและฟนฟูระบบนิเวศปาพรุในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง โดยอาศัยกระบวนการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน 
 

ผลการดําเนินงาน  

๑. โครงการออกตรวจลาดตระเวณปองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายปาพรุในพ้ืนท่ีพัฒนาลุมน้ํา
ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

๒. จัดตั้งศูนยประสานงานควบคุมไฟปา ปาสงวนแหงชาติ ปาบานกุมแป ปาบานในลุม และปาพรุควนเคร็ง 

 
 

    
 
๓. กิจกรรมสงเสริมและขยายผลการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริ 
๔. กิจกรรมอํานวยการและประสานงานการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

กรมปาไม 



รายงานผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

ภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมนํ้าปากพนังป ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

๓๐ 

๕. เพาะชํากลาไมมีคา 

     
 

   
 
๖. จัดทําแนวกันไฟ 

   
 
๗. บํารุงปาไมใชสอย 

    
 

    



รายงานผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

ภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมนํ้าปากพนังป ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

๓๑ 

๘. งานฝกอบรมราษฎร 

    
 

    
 
๙. งานประชาสัมพันธปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา 

    
 

    
 



รายงานผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

ภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมนํ้าปากพนังป ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

๓๒ 

๑๐. ขุดลอกคูคลองเดิมหนาสํานักงาน ๘ กม. 
 

    
 

    
 
๑๑. ขุดแนวคันดินในพ้ืนท่ีโครงการ ๑๔ กม. 

    

 

    
 

 



รายงานผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

ภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมนํ้าปากพนังป ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

๓๓ 

ผลการดําเนินงาน 

ปงบประมาณ ๒๕๕๖ กรมพัฒนาท่ีดินไดดําเนินโครงการท้ังสิ้น ๖ โครงการ เปนโครงการภายใต

ยุทธศาสตรท่ี ๑ สงวน อนุรักษ และฟนฟูสภาพนิเวศของลุมน้ําปากพนังใหคืนความอุดมสมบูรณ สมดุล อยาง

เปนระบบ มาตรการท่ี ๑ สงวน อนุรักษและฟนฟูพ้ืนท่ีปาตนน้ําลําธาร พ้ืนท่ีชุมน้ําและปาพรุ จํานวน ๑ 

โครงการ และโครงการภายใตยุทธศาสตรท่ี ๒ สนับสนุนวิถีการใชประโยชนทรัพยากรดินและน้ําในลุมน้ําอยาง

บูรณาการ อนุรักษและยั่งยืน มาตรการท่ี ๑ ฟนฟูคุณภาพดินปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีดินเปรี้ยว พ้ืนท่ีดินเค็ม

และพ้ืนท่ีนาราง จํานวน ๔ โครงการ และมาตรการท่ี ๒ การวางแผนและใชประโยชนท่ีดินท่ีเหมาะสมกับ

ศักยภาพของพ้ืนท่ีและพัฒนาระบบชลประทานเพ่ือการเกษตรกรรมอยางยั่งยืน จํานวน ๑ โครงการ 

มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. โครงการปลูกหญาแฝกเพ่ืออนุรักษดินและน้ํา 

จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ กลา จํานวน ๑,๒๕๐ ไร 

๒. โครงการปรับปรุงนาขาว นาราง นากุงราง และพ้ืนท่ีรกรางเพ่ือการปลูกอาหารและพืช

เศรษฐกิจ 

พ้ืนท่ีดําเนินการ ม.1-4 ต.ปากพนังฝงตะวันตก ม.1-8 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง และ ม.1-8  

ต.บานราม อ.หัวไทร เนื้อท่ี 6,260 ไร 

    
 

๓. โครงการปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีดินเปรี้ยว –  ดินกรด เพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจ 

- ปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวเ พ่ือปลูกขาว เนื้อ ท่ี  2,000 ไร  พ้ืน ท่ีดํา เนินการ  

ม.2,3,4,5,6 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร 

 

    

กรมพัฒนาที่ดิน 

 



รายงานผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

ภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมนํ้าปากพนังป ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

๓๔ 

- ปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีดินกรดเพ่ือปลูกปาลมน้ํามัน เนื้อท่ี 2,000 ไร บริเวณพ้ืนท่ีดําเนินการ  

ม.6 ต.ควนชะลิก ม.2,4,6 ต.แหลม อ.หัวไทร ม.2 ต.เคร็ง อ.ชะอวด และ ม.8,9 ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ 

 

 

 

 

- ปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีดินกรดเพ่ือปลูกยางพารา เนื้อท่ี ๑,000 ไร บริเวณพ้ืนท่ีดําเนินการ  

ม.3,5,6,10 ต.เคร็ง ม.1,2,5,9 ต.ชะอวด ม.10 ต.เกาะขันธ ม.5 ต.ทาเสม็ด ม.3 ต.ทาประจะ และ ม.2,8 

ต.ขอนหาด อ.ชะอวด 

 

 

 

 

 

๔. โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวเพ่ือปลูกปาลมน้ํามัน 

ปรับปรุงพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวเพ่ือปลูกปาลมน้ํามัน เนื้อท่ี 2,000 ไร บริเวณพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีดําเนินการ ม.2, 5 

ต.ควนชะลิก ม.3,5,6,7,8,9,10 ม.แหลม อ.หัวไทร ม.8,9 ต.เขาพระบาท ม.11 ต.การะเกด อ.เชียรใหญ  

ม.2 ต.เคร็ง อ.ชะอวด ม.2,3,4,6,7 ต.สวนหลวง ม.1,2 ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ  

 

    
 

 



รายงานผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

ภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมนํ้าปากพนังป ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

๓๕ 

๕. โครงการสาธิตการใชปุยพืชสด 

สาธิตการใชปุยพืชสด เนื้อท่ี 650 ไร พ้ืนท่ีดําเนินการ ม.2,6 ต.ทุงโพธิ์ ม.2,3 ต.นาหมอบุญ ม.4 

ต.สามตําบล อ.จุฬาภรณ และ ม.4 ต.หัวไทร อ.หัวไทร 

 
 

๖. โครงการจัดระบบโครงสรางการพัฒนาท่ีดิน 

- ปรับรูปแปลงนาลักษณะท่ี 1 (ขุดคันนา)  เนื้อท่ี 4,604 ไร พ้ืนท่ีดําเนินการ ม.1-8 ต.บานเพิง  

อ.ปากพนัง ม.2,3,4 ต.ทาพญา อ.ปากพนัง และ ม. 1,2,3,5,8 ต.ทาซอม อ.หัวไทร 

 

     

 

 

 

- ปรับรูปแปลงนาลักษณะท่ี 2  (ขุดคูรอบแปลงนา) เนื้อท่ี 256.75 ไร พ้ืนท่ีดําเนินการ ม.4 ต.คลองนอย 

อ.ปากพนัง และ ม.5 ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ  

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

ภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมนํ้าปากพนังป ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

๓๖ 

- ปรับรูปแปลงนาลักษณะท่ี 3  (ขุดคูยกรอง) เนื้อท่ี 221.50 ไร  พ้ืนท่ีดําเนินการ ม.1 ต.เสือหึง  

อ.เชียรใหญ  และ ม.1,2,4 ต.ปากพนังฝงตะวันตก อ.ปากพนัง และม.1,3,5,7,8,10,15,17 ต.คลองนอย  

อ.ปากพนัง 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

ภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมนํ้าปากพนังป ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

๓๗ 

 

ผลการดําเนินงาน  

โครงการเฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภคในชุมชนและครัวเรือน   

เปาหมายการดําเนินการ 

ดําเนินการในพ้ืนท่ีเขตอําเภอของพ้ืนท่ี

ลุมน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ

สงขลา รอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายท่ีกําหนด 

ผลการดําเนินงาน 

๑ .  เ ฝ า ร ะ วั ง คุ ณภ าพ น้ํ า บ ริ โ ภ ค 

คุณภาพน้ําประปา จํานวน ๑๗ ตัวอยาง พบวา 

คุณภาพน้ําอยูในเกณฑมาตรฐาน รอยละ ๑๑.๘ 

ไมอยูในเกณฑมาตรฐาน รอยละ ๘๘.๒ โดยพบไมผานมาตรฐานทางกายภาพ รอยละ ๑๓.๓ ไดแก ความขุน 

และความเปนกรด-ดาง ดานเคมี รอยละ ๑๓.๓ ไดแก สารละลายท้ังหมดท่ีเหลือจากการระเหย และคลอไรด 

สวนดานแบคทีเรีย และฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย สวนคุณภาพน้ําบริโภคในครัวเรือน จํานวน ๒๖ ตัวอยาง 

พบวา คุณภาพน้ําอยูในเกณฑมาตรฐาน รอยละ ๓.๘ ไมอยูในเกณฑมาตรฐาน รอยละ ๙๖.๒ โดยพบไมผาน

มาตรฐานทางกายภาพ รอยละ ๔๔ ไดแก ความเปนกรด-ดาง และดานแบคทีเรีย รอยละ ๙๖ ไดแก โคลิฟอรม

แบคทีเรีย และฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย 

๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ

พัฒนาศักยภาพเครือขายและอาสาสมัครเฝา

ระวังคุณภาพน้ําบริโภคในชุมชนและครัวเรือน มี

การเสวนาเจาหนาท่ี สมาชิกองคการบริหารสวน

ตําบล ผูนําชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข 

เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องปญหาคุณภาพ

น้ําบริโภคในชุมชนและครัวเรือน เพ่ือใหความรู

เรื่องการพัฒนาคุณภาพน้ําบริโภคและการแกไข

ปญหา ณ อําเภอควนขนุน จังหวัดหวัดพัทลุง 

จํานวน ๗๓ คน เม่ือวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา จํานวน ๔๐ คน เม่ือวันท่ี ๒๕ 

กรกฎาคม ๒๕๕๖ และจังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอชะอวด จํานวน ๖๕ คน เม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖   

กรมอนามัย 

 



รายงานผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

ภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมนํ้าปากพนังป ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

๓๘ 

๓. นิเทศติดตามเครือขายและอาสาสมัครผูผาน

การประชุมเฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภคในครัวเรือนและ

ชุมชน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง เพ่ือ

รับทราบขอมูลและกระตุนใหมีการปฏิบัติงานท่ีตอเนื่อง 

 

ปญหาอุปสรรค 

 ครัวเรือนยังขาดความรูในการเก็บกักน้ําบริโภค

และสุขอนามัยท่ีถูกตอง 

 

 
 

 



รายงานผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

ภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมนํ้าปากพนังป ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

๓๙ 

 

ผลการดําเนินงาน 

ปงบประมาณ ๒๕๕๖ กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืชไดดําเนินโครงการท้ังสิ้น ๑๓ โครงการ 

เปนโครงการภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนังป ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง จํานวน 

๗ โครงการ และเพ่ิมเติมจากแผนบริหารจัดการฯ จํานวน ๖ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. โครงการปลูกฟนฟูระบบนิเวศปาพรุ ดําเนินการในป ๒๕๕๖ จํานวนพ้ืนท่ี ๑๐๐ ไร ของโครงการ

พัฒนาลุมน้ําปากพนังฯ โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจํานวน ๐.๕๓ ลานบาท จากสํานักงาน

คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) 

    
 

๒. โครงการปลูกฟนฟูระบบนิเวศตนน้ํา ดําเนินการในพ้ืนท่ีหนวยจัดการตนน้ําปากพนัง จํานวน 

๑,๔๕๐ ไร งบประมาณจํานวน ๐.๗๒ ลานบาท 

๓. โครงการกอสรางฝายชะลอการไหลของน้ําในพ้ืนท่ีปาพรุ (แบบผสมผสาน) ดําเนินการในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบของสถานีควบคุมไฟปาลุมน้ําปากพนังฯ เปนการกอสรางฝายท้ังหมด ๕๐ แหง โดยไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณจํานวน ๐.๒๐ ลานบาท จากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) 

    
 

กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช 



รายงานผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

ภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมนํ้าปากพนังป ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

๔๐ 

๔. โครงการจัดซ้ืออุปกรณสนับสนุนการดับไฟปา ดําเนินการในพ้ืนท่ีจํานวน ๓ แหง โดยไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(กปร.) จํานวน ๑.๑๖๑ ลานบาท และจากงบปกติกรม จํานวน ๑.๖๔ ลานบาท 

๔.๑  สถานีควบคุมไฟปาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง 

- จัดซ้ือรถจักรยานยนต ๒๕๐ ซีซี จํานวน ๖ คัน 

 -  จัดซ้ือสายสงน้ําดับไฟปา จํานวน ๑๐๐ เสน 

 

๔.๒ เขตหามลาสัตวปาบอลอ 

 

- จัดซ้ือรถจักรยานยนต ๒๕๐ ซีซี จํานวน ๒ คัน 

- จัดซ้ือรถจักรยานยนต ๑๕๐ ซีซี จํานวน ๒ คัน 

- จัดซ้ือเรือไมพาดหางพรอมเครื่องยนต จํานวน ๔ ลํา 

- จัดซื อน้ํามันเบนซิน จํานวน ๑,๐๐๐ ลิตร 

- จัดซ้ือน้ํามันดีเซล จํานวน ๑,๐๐๐ ลิตร 

 

 

๔.๓ เขตหามลาสัตวปาทะเลนอย 

- จัดซ้ือรถจักรยานยนต ๒๕๐ ซีซี จํานวน ๘ คัน 

- จัดซ้ือเรือไมพาดหางพรอมเครื่องยนต จํานวน ๔ ลํา 

- จัดซ้ืออุปกรณดับไฟปา จํานวน ๘ ชุด 

 -  จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

 



รายงานผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

ภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมนํ้าปากพนังป ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

๔๑ 

๕. โครงการออกตรวจลาดตระเวนปองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายปาพรุในพ้ืนท่ีโครงการ

พัฒนาลุมน้ําปากพังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สนับสนุนกองอํานวยการควบคุมไฟปา สนธิกําลังสถานี

ควบคุมไฟปา ๖ สถานี ในพ้ืนท่ี อ.ชะอวด, อ.หัวไทร, อ.เชียรใหญ, อ.รอนพิบูลย, อ.เฉลิมพระเกียรติ ซ่ึง

ดําเนินการควบคุมไฟปา ๑๗ ครั้ง พ้ืนท่ีเสียหาย ๓๔๘ไร ในการตรวจลาดตระเวนประชาสัมพันธและควบคุม

การดับไฟปา  

     

     

๖. จัดทําแหลงน้ําสํารองเพ่ือการดับไฟปา ดําเนินการในพ้ืนท่ีจํานวน ๒๐ แหง โดยไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(กปร.) จํานวน ๐.๑ ลานบาท 
 

     
 



รายงานผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

ภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมนํ้าปากพนังป ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

๔๒ 

๗. โครงการศึกษาทดลองปลูกปาจากเพ่ือฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ดําเนินการในพ้ืนท่ีโครงการ

พัฒนาลุมน้ําปากพนังฯ จํานวน ๑๕๐ ไร โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษ

เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) จํานวน ๒.๐๙ ลานบาท 

 

และเพ่ิมเติมจากแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนังป ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

จํานวน ๖ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. โครงการกอสรางฝายตนน้ําแบบถาวร ดําเนินการในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาลุมน้ําปากพนังฯ จํานวน 

๒๐ แหง โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) จํานวน ๑.๖๓๐ ลานบาท 

๒. ทําแนวกันไฟปาตนน้ํา ดําเนินการในพ้ืนท่ีหนวยจัดการตนน้ําปากพนัง ระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร 

โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบปกติกรม จํานวน ๐.๐๗๕ ลานบาท 

๓. ลาดตระเวนปองกันปราบปรามการบุกรุก มีพ้ืนท่ีดําเนินการ ๓ แหง โดยไดรับการสนับสนุน

งบประมาณจากงบปกติกรม จํานวน ๒.๕๓ ลานบาท 

๓.๑ อุทยานแหงชาติน้ําตกโยง ๑๒๘,๑๒๕ ไร 

๓.๒ อุทยานแหงชาติเขาหลวง ๓๕๖,๒๕๐ ไร 

๓.๓ เขตหามลาสัตวปาแหลมตะลุมพุก ๓๕,๔๕๖ ไร 

๔. โครงการฟนฟูพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา ดําเนินการในพ้ืนท่ีหนวยจัดการตนน้ําปากพนัง 

เปนการบริหารงานและอํานวยการ จํานวน ๑ หนวย โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบปกติกรม 

จํานวน ๐.๐๑ ลานบาท 

๕. โครงการขุดแพรกเพ่ือทําแนวปองกันรักษาปา ดําเนินการในพ้ืนท่ีเขตหามลาสัตวปาบอลอ 

ระยะทาง ๑๓ กิโลเมตร ซ่ึงอยูระหวางการดําเนินการ เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีมีน้ําทวมขัง สงผลใหการขุดแนวเขต

ทําไดชาและมีความยากลําบาก โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ

ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) จํานวน ๒.๗๙ ลานบาท 

     

๖. เก็บตัวอยางนกธรรมชาติเพ่ือคนหาโรคไขหวัดนก ดําเนินการในพ้ืนท่ีเขตหามลาสัตวปาบอลอ 

โดยดําเนินการเก็บตัวอยาง ๓๐ ตัวอยาง ๙๐ ตัว ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบปกติ จํานวน ๐.๐๖ 

ลานบาท 



รายงานผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

ภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมนํ้าปากพนังป ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

๔๓ 

 

ผลการดําเนินงาน 

ปงบประมาณ ๒๕๕๖ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครศรีธรรมราชไดดําเนิน

โครงการท้ังสิ้น ๑ โครงการ เปนโครงการภายใตยุทธศาสตรท่ี ๔ เสริมสรางความเขมแข็งในการมีสวนรวมของ

ทุกภาคสวนอยางเปนเอกภาพเพ่ือบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก มาตรการท่ี ๑ เสริมสรางความรู ความ

ตระหนัก และจิตสํานึกในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม มีการดําเนินงาน

โครงการพัฒนาและขยายเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยจัดการอบรมให

ความรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพและขยายเครือขาย ทสม.จํานวน ๒๓ อําเภอ ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ระหวางวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม –  ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

      
 

    
 

    

 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 



รายงานผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

ภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมนํ้าปากพนังป ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

๔๔ 

 

ผลการดําเนินงาน  

ปงบประมาณ ๒๕๕๖ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๑๔ ไดดําเนินโครงการภายใตแผนบริหารจัดการ

และฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนังป ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง ท้ังสิ้น ๑ โครงการ เปนโครงการภายใต

ยุทธศาสตรท่ี ๓ ควบคุม ปองกันมลพิษและเสริมสรางคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนในลุมน้ํา 

มาตรการท่ี ๓ รณรงคประชาสัมพันธสรางความตระหนักและสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการมลพิษ

และคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 
 สสภ.๑๔ ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแมน้ําปากพนัง ๗ สถานี โดยไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกรมควบคุมมลพิษ จํานวน ๐.๐๘๔ ลานบาท 
 

     
 

     
 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๔ 

 



รายงานผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

ภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมนํ้าปากพนังป ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

๔๕ 

ผลการดําเนินงาน 

ปงบประมาณ ๒๕๕๖ องคการจัดการน้ําสียไดดําเนินโครงการท้ังสิ้น ๑ โครงการ เปนโครงการภายใต

ยุทธศาสตรท่ี ๓ ควบคุม ปองกันมลพิษและเสริมสรางคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนในลุมน้ํา 

มาตรการท่ี ๒ เรงรัดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานท่ีเก่ียวของในลุมน้ํามีการบริหารจัดการ

แหลงกําเนิดมลพิษท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม มีแผนการดําเนินงานบริหารจัดการและบํารุงรักษาระบบ

บําบัดน้ําเสีย ๕ แหง สามารถบําบัดน้ําเสียได ๑๔๕,๘๑๑ ลูกบาศกเมตรตอป คุณภาพน้ําหลังจากการบําบัด

ผานเกณฑมาตรฐาน รอยละ ๙๙.๗๘ มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. เทศบาลเมืองปากพนัง บริเวณหลังเรือนจํา  

 

      
 

ปญหาและอุปสรรค เนื่องจากบริเวณหลังเรือนจํา ความสามารถของระบบบําบัดน้ําเสียท่ีออกแบบไว

คือ ๔๐ ลูกบาศกเมตรตอวัน แตปจจุบันมีน้ําเสียเขามาในระบบมากกวา ๖๐ ลูกบาศกเมตรตอวัน ทําใหมีน้ํา

เสียเกินอยูในระบบบําบัด จึงตองมีการดําเนินงานขยายและปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียเพ่ิมเติม 
 

๒. เทศบาลเมืองปากพนัง บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี 

      
ปญหาและอุปสรรค ระบบทอรวบรวมน้ําเสียบริเวณวัดนาคาวารียังไมครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมดทําใหมี

น้ําเสียเขาสูระบบบําบัดนอยกวาความสามารถในการรองรับน้ําเสีย  

 

องคการจัดการนํ้าเสีย 

 



รายงานผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

ภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมนํ้าปากพนังป ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

๔๖ 

๓. เทศบาลตําบลหัวไทร บริเวณเลียบถนนสุขาภิบาล ๑ 

      

๔. เทศบาลตําบลหัวไทร บริเวณหลังตลาดสด บางแค 

      

๕. เทศบาลตําบลชะอวด บริเวณโรงฆาสัตว – วัดศรีมาประสิทธิ์ 

      

 



รายงานผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

ภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมนํ้าปากพนังป ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

๔๗ 

 

ผลการดําเนินงาน 

ปงบประมาณ ๒๕๕๖ องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราชไดดําเนินโครงการท้ังสิ้น ๕ 

โครงการ เปนโครงการภายใตยุทธศาสตรท่ี ๑ สงวน อนุรักษ และฟนฟูสภาพนิเวศของลุมน้ําปากพนังใหคืน

ความอุดมสมบูรณ สมดุลอยางเปนระบบ มาตรการท่ี ๒ ฟนฟูและดูแลรักษาปาชายเลน ปาชายหาดและชายฝง

พ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังใหมีความอุดมสมบูรณ จํานวน ๑ โครงการ และอีก ๔ โครงการ เปนการดําเนินงาน

เพ่ิมเติมจากแผนบริหารจัดการฯ แตสอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี ๔ เสริมสรางความเขมแข็งในการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวนอยางเปนเอกภาพเพ่ือบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก มาตรการท่ี ๑ เสริมสรางความรู 

ความตระหนัก และจิตสํานึกในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม มี

รายละเอียดดังนี้ 

๑. โครงการกอสรางปะการังเทียม มีการดําเนินการวางปะการังเทียมจํานวน ๖๒๐ แทง 

บริเวณชายฝงทะเล ตําบลปาดนคร อําเภอเมือง และตําบลปากพนังฝงตะวันออก อําเภอปากพนัง จังหวัด

นครสรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ ๔.๕ ลานบาท เปนเงินรายได ซ่ึงอยูในข้ันตอนการขออนุญาต  

๒. โครงการคายเยาวชน เปน+ อยู+ รู+ คิด = จิตอาสา ณ หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติ

เขาหลวง น้ําตกเหนือฟา ต.ยางคอม อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช วันท่ี ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ วงเงิน

งบประมาณ ๓๘,๔๐๐บาท เปนเงินรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงองคการบริหาร

สวนจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดตระหนักถึงบทบาทและหนาท่ีขององคการ ฯ ท่ีจะวางแนวทางในการใหความรู 

การสรางจิตสํานึกใหกับกลุมเยาวชนคนรุนใหม ซ่ึงจะเปนพลังสําคัญของประเทศชาติในอนาคต มาเปนแนวรวม

ในการดําเนินงาน เพ่ือเฝาระวังคุณภาพของสิ่งแวดลอม และตระหนักถึงหนาท่ี ท่ีจะตองรวมกันดูแลรักษา

ทรัพยากรของทองถ่ินโดยรวมมือกับเครือขายเยาวชนในสวนประชาคม งดเหลา จ.นครศรีธรรมราชกลุมเด็ก

รักษละอาย  และอุทยานแหงชาติเขาหลวงจัดโครงการคายเยาวน เปน + อยู + รู + คิด = จิตอาสา เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพเครือขายเยาวชน 

     

๓. โครงการฝกอบรมคนไทยอาสารวมพัฒนาชายหาดสะอาน บานปลาสะอาด  

คืนธรรมชาติสูเกาะกระ ครั้งท่ี ๗ วงเงินงบประมาณ ๐.๑๒ ลานบาท เปนเงินรายไดขององคการบริหารสวน

องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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๔๘ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีประชาชน นักเรียน นักศึกษา จํานวน ๑,๒๐๐ คน เขารวมกิจกรรมเก็บขยะ

ชายหาดบริเวณหาดแพรกเมือง อ.หัวไทร  

 
นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม  รองผูวาราชการจังหวัด

นครศรีธรรมราช  ใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปดโครงการ  

 

 

นายสนธยา  ประไพทรัพย  ผูอํานวยการ 

ศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท่ี 4  

กลาวรายงาน รายละเอียดและวัตถุประสงคในการจัดโครงการ 
 

 

 

 

 
เจาหนาท่ีกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมการปลูกตนไมไวเปนท่ีระลึก 
 

 

 

 

 

ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และเจาหนาท่ี รวมกันปลอยพันธุปลา และเก็บขยะบริเวณชายหาด 
 

๔. โครงการส่ิงแวดลอมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน วงเงินงบประมาณ ๑๒๓,๓๖๐ บาท 

เปนเงินรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช เปนการศึกอบรมโดยบรรยายทางวิชาการและ

กิจกรรมแจกพันธุกลาไม และน้ําหมักชีวภาพ ณ โรงเรียนบานสวนอาย ตําบลละอาย อําเภอฉวาง จังหวัด

นครสรีธรรมราช 

๕. โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพเครือขายรักษส่ิงแวดลอม วงเงินงบประมาณ  

๖๖,๗๔๐ บาท เปนเงินรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช ดําเนินการชี้แจงรายละเอียดการ

วางปะการังเทียมและเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงในการดําเนินการตาม
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๔๙ 

ขอบัญญัติดังกลาวจะตองจัดเวทีอภิปรายเพ่ือรับทราบขอมูลปญหาตางๆจากประชาชน ผูนําชุมชนท่ีอาศัย 

ในพ้ืนท่ี เพ่ือกําหนดจุดพิกัดและรูปแบบในการวางปะการังเทียม ท้ังนี้เพ่ือสงเสริมองคกรชุมชนในทองถ่ินไดมี

สวนรวมในการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพเครือขายรักษสิ่งแวดลอม โดยกําหนดจัดกิจกรรมในชุมชนชายฝง

ทะเล จํานวน ๒ แหง  ดังนี้  

๑.๑ วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ศาลาริมน้ําเทศบาลปากนคร ตําบลปากนคร อําเภอเมือง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คณะวิทยาการจากจาก 

๑.สํานักงานการขนสงทางน้ําท่ี ๔ สาขานครศรีธรรมราช 

๒.ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง สงขลา 

๓.ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

นายปรีชา  แกว

กระจาง นายกเทศมนตรีตําบลปากนคร ไดกลาวตอนรับผูเขารวม

โครงการ พรอมขอบคุณนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสําหรับ

ปะการังเทียมท่ีจะวางในตําบลปากนคร   

 

 

 

 

 สรุป 

๑. ท่ีประชุมเห็นดวยท่ีจะใหมีการวางปะการังเทียมในพ้ืนท่ี 
๒. ท่ีประชุมเลือกรูปแบบการวางปะการังเทียม เปนรูปแบบกลุม 
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๕๐ 

๑.๒ วันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๕๖ ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันออก 

ตําบลปากพนังฝงตะวันออก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นายบุญโชค ขําปรางนายกองคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝง

ตะวันออกกลาวตอนรับผูเขารวมโครงการ 

 

 

ผูเขารวมโครงการรวมรับ

ฟงการชี้แจงจากเจาหนาท่ีของกรมประมง กรมเจาทา  

ขอเสนอของกลุมชาวประมง:  เสนอใหวางแนวเดิมในเขตหางจากฝง 

๓,๐๐๐ เมตร และหาสัตวน้ํามาปลอยบริเวณนั้น 

ขอถกเถียงในท่ีประชุม:   ถาวางในเขตน้ําลึก 10 เมตร ประมงพ้ืนบานจะใชประโยชนไมเต็มท่ี เนื่องจากเปนเรือ

ขนาดเล็ก ไมสามารถออกไปไกลได จะเห็นไดวากฎหมายออกมาเพ่ือเอ้ือประโยชนใหกับประมงพาณิชย ทําให

กลุมประมงพ้ืนบานเดือดรอน 

 

ประชาชนในพ้ืนท่ีเห็นดวยกับการวางปะการังเทียม 

สรุป 

๑. ท่ีประชุมเห็นดวยท่ีจะใหมีการวางปะการังเทียมในพ้ืนท่ี 
๒. ท่ีประชุมเลือกรูปแบบการวางปะการังเทียมเปนรูปแบบกลุม 
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