๑

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๑. บทนํา
๑.๑ ความเปนมา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงทราบถึงความเดือดรอนของราษฎรในพื้นที่ ดวยพระเนตรพระกรรณ ทรง
มีพระราชดําริใหหนวยงานที่เกี่ยวของเขาชวยเหลือราษฎรในพื้นที่ อยางตอเนื่องยาวนาน มาโดยลําดับถึง ๑๓ ครั้ง
แนวพระราชดําริโดยสรุป คือ ทรงใหแกปญหาดานปริมาณและคุณภาพน้ํา ขจัดความขัดแยง โดยกอสราง “ประตู
ระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ” เปนจุดเริ่มตน จากนั้นใหกอสรางประตูระบายน้ําและระบบระบายน้ํา ระบบกักเก็บน้ํา
และระบบสงน้ําอื่นๆ เพิ่มเติมความสมบูรณตามศักยภาพของพื้นที่ ใหรักษาฟนฟูพัฒนาสิ่งแวดลอม และพัฒนาอาชีพ
สงเสริมรายไดใหแกราษฎรในพื้นที่ควบคูกันไปอยางครบวงจร เพื่อความอยูดีกินดีของราษฎรในพื้นที่ไดอยางยั่งยืน
บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สมดุล
ปจจุบันลุมน้ําปากพนังประสบปญหาความเสื่อมโทรมหลายประการ เชน การบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อการปลูก
ปาลมน้ํามันและยางพารา การครอบครองกรรมสิทธิในพื้นที่ปาพรุ การเกิดปญหาน้ําทวมในชวงฤดูฝน ขณะที่ในฤดูแลง
ปริมาณน้ํามีนอยจนเกิดปญหาการขาดแคลนน้ําจืดเพื่ออุปโภคบริโภค ความอุดมสมบูรณของปาที่ซึมซับน้ําไวในฤดูฝน
และปลอยน้ําออกมาผลักดันน้ําเค็มไมใหรุกล้ําแมน้ําปากพนังลดลง ทําใหเกิดการรุกตัวของน้ําเค็ม การกัดเซาะชายฝง
ทั้งที่เกิดจากการกอสรางโครงสรางตางๆ และโดยธรรมชาติ ปญหาพื้นที่นากุงรางที่ไมมีการใชประโยชน คุณภาพดินที่
เหมาะสมต อการเกษตรลดลง ป ญหานาร า ง ปญ หาน้ําเสียจากชุมชนและขยะมูล ฝอยที่ยังไมมีการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
กรมควบคุมมลพิษรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดจัดทําแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง
ป ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพื่อใหการพัฒนาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนไปอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและดํ า เนิ น การควบคู ไ ปกั บ การอนุ รั ก ษ เ พื่ อ การใช ป ระโยชน อ ย า งยั่ ง ยื น และนํ า เสนอต อ
คณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยพิจารณา
สภาพปญหาและสถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนแผนงาน/โครงการใน
ปจจุบันของแตละหนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมทั้งรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของในพื้นที่ เพื่อใหแผนบริหาร
จัดการดังกลาวมีความสมบูรณและนําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ

ดังนี้

๑.๒ วัตถุประสงค
การจัดทําแผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ มีวัตถุประสงค

๑.๒.๑ เพื่อแกปญหาดานทรัพยากรปาไม ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา และการกัดเซาะชายฝงทะเล
๑.๒.๒ เพื่อใหการดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเกิดการขับเคลื่อนอยางตอเนื่องและ
มีประสิทธิภาพโดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
๑.๒.๓ เพื่ อ อนุ รั ก ษ ร ะบบนิ เ วศและสร า งความสมดุ ล ระหว า งการพั ฒ นาและการใช ป ระโยชน จ าก
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละทรั พ ยากรน้ํ า ตามศั ก ยภาพลุ ม น้ํ า ปากพนั ง โดยการวิ เ คราะห ส ถานภาพป จ จุ บั น ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในแตละดาน
๑.๒.๔ เพื่ อป องกั น และแก ไ ขป ญ หามลพิษเพื่อเสริม สรา งคุณภาพสิ่ งแวดลอ มที่ดีใ หกับ ประชาชนโดย
กระบวนการและกลไกการสรางความตระหนักและปลูกจิตสํานึกในการมีสวนรวมลดปริมาณการเกิดมลพิษและมีการ
จัดการสิ่งแวดลอม

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๒

๑.๓ กรอบแนวคิดการดําเนินงาน
๑.๓.๑ การดําเนินงานตามพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ไดพระราชทานแกเลขาธิการมูลนิธิชัย
พัฒนา เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และอธิบดี
กรมชลประทาน ณ วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ ใหบริหารจัดการน้ํา
ภายใตโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหมีประสิทธิภาพ
๑.๓.๒ การดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสรางความสมดุลระหวางการพัฒนาและ
การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรน้ํา
๑.๔ ขอบเขตพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
ลุมน้ําปากพนังเปนลุมน้ําที่สําคัญตั้งอยูทางภาคใตของประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่ ๓ จังหวัด คือ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ไดแก อําเภอปากพนัง หัวไทร เชียรใหญ ชะอวด เฉลิมพระเกียรติ รอนพิบูลย จุฬาภรณ พระพรหม
ตําบลทาเรือ ตําบลทาไร ตําบลบางจาก อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอําเภอลานสกา (รวมพื้นที่พรุควนเคร็ง)
จังหวัดสงขลา ไดแก ตําบลบานขาว ตําบลคลองแดนของอําเภอระโนด และจังหวัดพัทลุง ไดแก ตําบลแหลมโตนด
อําเภอควนขนุน ตําบลลานขอย อําเภอปาพยอม พื้นที่รวม ๔,๕๒๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ไร
มีแมน้ําปากพนังเปนแมน้ําสายหลัก โดยตนน้ําเริ่มจากบริเวณตําบลวังอาง อําเภอชะอวด ไหลจากทิศตะวันตกเฉียงใต
ไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือ รวมความยาวประมาณ ๑๔๗ กิโลเมตร มีคลองสาขาสําคัญมากกวา ๒๐๐ คลอง เชน
คลองชะอวด คลองเชียรใหญ คลองหัวไทร เปนตน
๒. สถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒.๑ ดานทรัพยากรธรรมชาติ
๒.๑.๑ ทรัพยากรดินและการใชประโยชนที่ดิน
นครศรีธรรมราชมีเนื้อที่ประมาณ ๖.๒๔ ลานไร ดินมีลักษณะแตกตางกันไปตามเขตพื้นที่ ลักษณะดิน
สวนใหญเปนดินคละ ซึ่งสวนหนึ่งจะเปนพื้นที่เพาะปลูกไมยืนตน สวนใหญจะเปนพื้นที่ปลูกยางพารา โดยเฉพาะในเขต
อําเภอฉวาง ทุงใหญ ทุงสง และอําเภอทาศาลา รองลงมาเปนพื้นที่ดินเหมาะแกการทํานาทั่วไป ลักษณะของดินมีความ
อุดมสมบูรณจากธรรมชาติ โดยแบงทรัพยากรดิน (ตารางที่ ๑) และการใชประโยชน (ตารางที่ ๒) ไดดังนี้
ตารางที่ ๑ รายละเอียดทรัพยากรดิน
ลักษณะดิน
พื้นที่ (ไร) สัดสวนรอยละ
เขตพื้นที่/อําเภอ
๑. กลุมดินนา
๑,๙๙๒,๐๘๔ ๓๑.๑๖ ทุกอําเภอ ยกเวนลานสกา พิปูน ฉวาง ทุงใหญ นาบอน บางขัน
๒. ดินทราย
๑๑๒,๕๑๖
๑.๗๗ อําเภอเมือง ขนอม ทาศาลา ชะอวด
พื้นที่บางสวนของอําเภอฉวาง ทุงสง ถ้ําพรรณรา ทั่งใหญ บางขัน
๓. ดินตื้น
๑๗๓,๐๔๒
๒.๗๒
ทุงสง ชะอวด นาบอน และรอนพิบูลย
๔. กลุมดินคละ
๒,๓๐๓,๒๓๐ ๓๖.๔๒ ทุกอําเภอ ยกเวน ปากพนัง หัวไทร เชียรใหญ
๕. กลุ มดินมี
๑๐๔,๐๔๑
๒.๑๙ รอนพิบูลย หัวไทร เชียรใหญ ชะอวด ทาศาลา เฉลิมพระเกียรติ
สภาพเปนกรด
๖. กลุมดินพรุ
๑๕,๙๙๖
๑.๖๗ หัวไทร ชะอวด เชียรใหญ เฉลิมพระเกียรติ
ตารางที่ ๒ ลักษณะดินกับการใชสอย
แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๓

ลักษณะดิน
๑. ลาดชันเชิงซอน
๒. เหนียว
๓. ดินดี
๔. ปนทราย
๕. ทรายจัด
๖. รวนเหนียว
๗. อินทรีย
๘. เลนน ทะเลท ว ม
ถึง

สัดสวน
๓๖.๗๗
๒๘.๔๑
๒๕.๑๙
๓.๑๕
๒.๑๕
๑.๖๖
๑.๖๕
๐.๖๕

การใชสอย

ปา, ตนน้ํา
น้ําขังหนาฝน, ทํานาดํา
สวนตางๆ
สวนยางพารา
สวนมะพราว, ทุงหญา
ปาละเมาะ, เลี้ยงสัตว
ลุมต่ํา น้ําขัง ปาพรุ
ชายเลน ปาชายเลน

จากการสํารวจสภาพการใชที่ดินในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังโดยสวนวิเคราะหสภาพการใชท่ีดินที่ ๑
สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน (สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช, ๒๕๕๒) พบการใชที่ดินประเภทตางๆ
(รูปที่ ๑) ไดดังนี้
๑) พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ ๑,๑๖๖,๖๒๓.๕๙ ไร หรือรอยละ ๕๘.๖๓ ของพื้นที่ทั้งหมด
แบงแยกออกเปนพื้นที่เกษตรผสมผสาน ๑๙.๑๓ ไร นาราง ๔๙,๓๐๒.๒๗ ไร นา ๓๙๐,๗๙๖.๙๘ พืชไร (ออย
สับปะรด ถั่วเขียว มันเทศ แตงโม พริก) ๑,๖๑๕.๐๙ ไร ไมยืนตน (สัก สะเดา สนประดิพัทธ กระถิน) ๓๕๖๑๐.๖๕ ไร
ยางพารา ๓๙๐,๘๕๒.๔๑ ไร ปาลมน้ํามัน ๘๙,๒๘๗.๘๘ ไร ไมผล (เงาะ มะพราว กลวยมะนาว สมโอ มังคุด ฝรั่ง
กะทอน ลางสาด ลองกอง) ๗๔,๑๙๐.๓๙ ไร พืชสวน ๒,๑๕๒.๐๕ ไร พืชผัก ๒๐,๙๗๐.๙๖ ไร โรงเรือนเลี้ยงสัตว
๒,๔๕๐.๐๖ ไร และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ๑๐๙,๑๕๐.๒๘ ไร
๒) พื้นที่ปาไม (F) มีเนื้อที่ ๓๔๘,๙๖๘.๖๕ ไร หรือรอยละ ๑๗.๕๔ ของพื้นที่ทั้งหมด แบงแยก
ออกเปน ปาดิบรอสภาพพื้นฟู ๔,๕๙๓.๗๗ ไร ปาดิบสมบูรณ ๑๖๙,๘๒๗.๒๔ ไร ปาเลนรอสภาพฟนฟู ๑,๔๓๙.๘๑ ไร
ปาเลนสมบูรณ ๕๗,๓๙๒.๓๗ ไร ปาพรุรอสภาพฟนฟู ๑๐๒,๓๖๐.๐๗ ปาพรุสมบูรณ ๑๓,๓๕๕.๓๙ ไร
๓) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเนื้อที่ ๒๑,๘๖๗.๐๕ ไร หรือรอยละ ๑๐.๙๙ ของพื้นที่ทั้งหมด
๔) พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ ๒๑๐,๖๗๘.๔๓ ไร หรือรอยละ ๑๐.๕๙ ของพื้นที่ทั้งหมด
๕) แหลงน้ํา (W) มีเนื้อที่ ๔๕,๒๐๙.๐๔ ไร หรือรอยละ ๒.๒๗ ของพื้นที่ทั้งหมด
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๔

รูปที่ ๑ แผนที่สภาพการใชที่ดิน โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ป ๒๕๕๒
พื้นที่ลุมน้ําปากพนัง มีแนวโนมการใชประโยชนที่ดินเพื่อทํานาขาวลดลง และเกิดพื้นที่นาราง
รายละเอียดตามตารางที่ ๓
ตารางที่ ๓ ขอมูลพื้นที่นาขาวและนาราง ป ๒๕๕๐ - ๒๕๕๕
ป
พื้นที่นาขาว (ไร)
๒๕๕๐
เขตน้ําจืด
๓๙๗,๙๘๘.๐๔
เขตน้ําเค็ม
๗,๓๑๗.๓๘
รวม
๔๐๕,๓๐๕.๔๒
๒๕๕๕
เขตน้ําจืด
๓๖๕,๘๕๓.๗๘
เขตน้ําเค็ม
๙,๕๑๔.๐๑
รวม
๓๗๕,๓๖๗.๗๙
ที่มา : ขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร, กรมพัฒนาที่ดิน

พื้นที่นาราง (ไร)
๖๘,๘๑๐.๕๘
๒,๘๕๖.๖๒
๗๑,๖๖๗.๒๐
๓๓,๘๙๕.๗๗
๑,๒๓๗.๙๒
๓๕,๑๓๓.๖๙
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๕

รูปที่ ๒ แผนทีแ่ สดงพื้นที่ที่มีปญหาคุณภาพดินไมเหมาะสมตอการทําการเกษตร
สาเหตุที่ทําใหทรัพยากรที่ดินเสื่อมโทรม ประกอบดวยปจจัยหลักๆ ดังนี้
๑) เกิดจากสภาพธรรมชาติ เชน ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ที่เกิดจากการทับถมของพืชที่เนาเปอยผุพัง และ
อยูในพื้นที่ลุมที่มีน้ําทวมขังตลอดทั้งป ทําใหไมสามารถใชพื้นที่ประกอบอาชีพไดเต็มศักยภาพหรือไดผลผลิตไมคุมกับ
การลงทุน ป ๒๕๔๐ พื้นที่ดินเปรี้ยวจัดมีเนื้อที่ ๒๐๒,๗๓๑ ไร และป ๒๕๕๐ เนื้อที่ลดลงเหลือ ๑๗๘,๕๓๔ ไร พบมาก
ที่อําเภอชะอวด เชียรใหญ ปากพนัง เมืองนครศรีธรรมราช รอนพิบูลย และหัวไทร ดินอินทรียหรือดินพรุมีเนื้อที่
๙๙,๓๔๑ ไร ดินเค็มมีเนื้อที่ ๘๖,๕๓๑ ไร ดินกรวดลูกรังและดินตื้น มีเนื้อที่ ๑๔๗,๑๔๔ ไร ดินขาดความอุดมสมบูรณ
มีเนื้อที่ ๖๓,๙๐๒ ไร (สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช, ๒๕๔๐ และ ๒๕๔๙) นอกจากนี้ ยังมีปญหาพื้นที่ลุมที่มี
น้ําทวมขังตลอดทั้งปและปลอยทิ้งไวกลายเปนพื้นที่นาราง โดยป ๒๕๕๐ พบพื้นที่นาราง ๓๘,๐๖๖ ไร และป ๒๕๕๒
มีพื้นที่นารางลดลงเหลือ ๖,๙๖๖ ไร
๒) เกิดขึ้นจากการกระทําของคน เชน การเปลี่ยนจากพื้นที่ปาพรุเปนพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามัน การทํา
การเกษตรโดยเพาะปลูกพืชใดพืชหนึ่งซ้ําซากติดตอกันเปนเวลานานโดยไมมีการปรับปรุงบํารุงดิน การบุกรุกพื้นที่ปา
ตนน้ําเพื่อการประกอบอาชีพ หรือการทํานากุงในพื้นที่น้ําจืด โดยป ๒๕๔๙ มีการเลี้ยงกุงในพื้นที่น้ําจืด ๓๒,๘๒๔ ไร
(สํานักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช, ๒๕๔๙) และป ๒๕๕๐ ลดลงเหลือ ๑๒,๙๐๘ ไร (ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่
ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, ๒๕๕๒) จะเห็นไดวาการทํานากุงในพื้นที่น้ําจืดลดลงมาก เนื่องจากรัฐบาล
และกรมประมงสงเสริ มให มีการเลี้ ยงกุ งหลั งคั นกั้น น้ําเค็ม เพื่อจัดระเบีย บการใชป ระโยชนที่ดินภายใตโครงการ
ชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุงทะเล
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๖

๒.๑.๒ ทรัพยากรปาไม
พื้นที่ปาไมลุมน้ําปากพนังมีเนื้อที่ 898,790 ไร อยูในเขตอุทยานแหงชาติ 153,840 ไร และอยูใน
เขตหามลาสัตวปา 295,555 ไร
ตารางที่ 4 แสดงพื้นที่ปาอนุรักษ
ปาอนุรักษ
1. เขตอุทยานแหงชาติ
1.1 อุทยานแหงชาติน้ําตกโยง
153,840 ไร
1.2 อุทยานแหงชาติเขาหลวง
1.3 อุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา
2. เขตหามลาสัตวปา
2.1 เขตหามลาสัตวปาทะเลนอย
295,555 ไร
2.2 เขตหามลาสัตวปาบอลอ
2.3 เขตหามลาสัตวปาแหลมตะลุมพุก
รวมทั้งสิ้น

จํานวน (ไร)
54,101
75,818
23,921
197,500
62,599
35,456
898,790

ปญหาหลักที่เกิดขึ้น ไดแก
๑) การบุกรุกพื้นที่ปาไม
ปจจุบันพื้นที่ปาไมลดลงเหลือประมาณรอยละ ๑๘ ของพื้นที่ จากที่ควรจะมีอยางนอยรอยละ ๔๐
ของพื้นที่ เพื่อสรางความสมดุลใหระบบนิเวศ เนื่องจากประชากรมีจํานวนมากขึ้น และสภาพปญหาทางเศรษฐกิจและ
ความตองการพื้นที่ทํากินโดยเฉพาะความตองการพื้นที่เพื่อปลูกปาลมน้ํามัน ซึ่งไดรับการสงเสริมตามนโยบายของ
รัฐบาลเพื่อเปนพลังงานทดแทน ตลอดจนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การปลูกสวนยางพารา และการบุกรุกพื้นที่
ปาตนน้ํา ทําใหพื้นที่ปาไมลดลงอยางมาก
ปญหาที่พบ ไดแก การพิพาทเรื่องสิทธิที่ดินทํากินระหวางประชาชนกับเจาหนาที่รัฐและปญหา
เอกสารสิทธิ์ โดยเฉพาะพื้นที่ปาพรุที่ถูกกําหนดเปนเขตอนุรักษ คือ เขตพื้นที่หามลาสัตวปาทะเลนอย ซึ่งประกาศรวม
พื้นที่ปาพรุเสม็ด พรุกระจูด และครอบคลุมในสวนที่ประชาชนถือครองทํากินทั้งที่มีหนังสือแสดงสิทธิ์ ไดแก โฉนด นส.๓
หรือ สค.๑ และไมมีหนังสือแสดงสิทธิก์ ารถือครองที่ดิน กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการแกไข
ปญหาโดยสํารวจการถือครองตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ แตเนื่องจากพื้นที่มีจํานวนมาก
ตองใชระยะเวลาและงบประมาณจํานวนมากในการสํารวจ ขณะนี้ยังสํารวจการถือครองไมแลวเสร็จ จึงไมสามารถ
ดําเนินการตามขั้นตอนการตรวจพิสูจนสิทธิ์ได
จากนโยบายมอบปาสงวนแหงชาติใหแกสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ประชาชนไดเขาไป
จับจองถือครองที่ดินในปาทั้งในเขตปาพรุที่สมบูรณและปาพรุเสื่อมโทรม บางครั้งมีการกําหนดพื้นที่เกินขอบเขตที่
ตกลงไวเดิม สงผลใหปาถูกแบงออกเปนแปลงทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ การเกิดไฟไหมลุกลามซ้ําหลายครั้งโดยการ
ลักลอบเผา การบุกรุกทําลายเพื่อปรับสภาพเปนพื้นที่การเกษตร การเขาไปขุดคลองระบายน้ําในปาพรุ ทําใหปาพรุ
ประสบกับความเสี ยหายถึงขั้น วิกฤตอยางรุนแรง ปจ จุบันฤดูฝนน้ํ าทวมและฤดูรอนแหงแลงและเกิดไฟปาไดงาย
สภาพปาพรุดั้งเดิมถูกทําลายเกือบหมดกลายเปนปาพรุเสื่อมสภาพ พันธุไมสวนใหญจึงเหลือแตไมเสม็ดขาวและปาหญา
๒) ไฟปา
จากสถิติการเกิดไฟปาตั้งแตป ๒๕๕0 - ๒๕๕๘ พบวามีความรุนแรง ในป 2553 มีพื้นที่ปาพรุถูกไฟปา
จํานวน 19,095 ไร สาเหตุการเกิดไฟปา เนื่องจากไมสามารถรักษาระดับน้ําในพื้นที่ปาพรุใหเปนไปตามขอตกลงเพื่อ
ปองกันการเกิดไฟปาอันเนื่องมาจากปริมาณการใชน้ําในปาพรุที่เกินศักยภาพ ตลอดจนการจัดหาน้ําหรือแหลงน้ําเพื่อ
การดับไฟปา และสาเหตุการเกิดไฟปาสวนใหญมาจากการลักลอบจุดไฟเผาปา รายละเอียดตามตารางที่ ๕ และตาราง
ที่ ๖ และรูปที่ 3
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๗

ตารางที่ ๕ สถิติการเกิดไฟปา ในป 2550 – 2558
ป พ.ศ.
จํานวนพื้นที่ปาพรุที่ถูกไฟปา (ไร)
2550
471
2551
386
2552
2,407
2553
19,095
2554
3
2555
11,875
2556
0
2557
1,354
2558
881
255๙
๓,๒๐๐
(ม.ค. – พ.ค. ๕๙)
ตารางที่ ๖ สรุปการเกิดไฟปา ประจําปงบประมาณ ป 2558
พื้นที่

สาเหตุ

เขตหามลาสัตวปาทะเลนอย
จังหวัดนครศรีธรรมราช

เขตหามลาสัตวปาบอลอ
จังหวัดนครศรีธรรมราช

รวม

รวม

ลักลอบจุดไฟเผาปา
เลี้ยงสัตว
การลักลอบทําไม
แกลงจุด
บุกรุกแผวถางปา
บุกรุก
หาของปา
เผาไร
เลี้ยงสัตว
ลักลอบจุดไฟเผาปา

จํานวนครั้ง

9
1
1
1
1
13
3
3
1
2
1
10

เนื้อที่/ไร

400
15
2
44
64
525
56
22
30
153
95
356
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๘

รูปที่ 3 แผนที่แสดงจุดเกิดไฟปาป ๒๕๕๘ พื้นที่ปาพรุควนเคร็ง (สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๕)
สาเหตุของไฟปาเกิดขึ้นเนื่องจากการจุดไฟเพื่อเก็บหาของปา ลาสัตว แกลงจุด และอื่นๆ ปญหา
ไฟปาที่เกิดขึ้นนอกจากจะสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมโดยรอบทําใหพื้นที่ปาลดลงแลว ควันไฟที่เกิดจากไฟปายัง
สงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนในบริเวณใกลเคียง ดินและน้ํากลายเปนกรดจนไมสามารถทําการเกษตรหรือ
นํามาบริโภคได ปลาและสัตวน้ําตางๆ สูญหายอยางรวดเร็ว ตัวอยางเหตุการณไฟปาที่กอเกิดผลกระทบตอชุมชนและ
สังคมมากที่สุด คือ กรณีเกิดไฟปาในพื้นที่ปากระจูด
๓) การเสื่อมโทรมของปาชายเลนและปาจาก
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงไดสํารวจพื้นที่ปาชายเลนบริเวณอาวปากพนังฝงตะวันออกและ
ปาจากธรรมชาติอาวปากพนังฝงตะวันตก พบวาป ๒๕๕๑ มีปาชายเลนเหลืออยูประมาณ ๕๕,๒๑๖ ไร จากพื้นที่ปา
ชายเลนทั้งหมด ๑๑๐,๓๓๐ ไร และยังมีความหนาแนนลดลงอยางตอเนื่อง สาเหตุเกิดจากประชาชนบุกรุกพื้นที่ปาชายเลน
ครอบครองทําประโยชนเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและที่อยูอาศัย การระบายน้ําและดินเลนจากนากุงทําใหน้ําเสียและ
ตนไมยืนตนตายเปนจํานวนมาก
นอกจากนี้การแบงพื้นที่น้ําเค็ม - น้ํากรอยจากการกอสรางประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิทําให
ระบบการไหลเวียนของน้ํากรอยเปลี่ยนแปลงไป จากการสํารวจปาจาก พบวามีความยาวใบลดลง สงผลกระทบตอการ
ใชประโยชนใบจากในการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ การปลูกฟนฟูปาชายเลนที่ผานมาจะ
เนนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยเฉพาะโกงกางใบใหญ ตั้งแตป ๒๕๕๑ เปนตนมา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได
แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๙

เปลี่ยนแนวทางการฟนฟูปาชายเลนซึ่งเดิมมีเพียงการปลูกเฉพาะโกงกางใบใหญ เปนการปลูกตามความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่ และปลูกไมชายเลนพื้นถิ่นเดิม เชน แสม ลําพู ลําแพน และโกงกางใบเล็ก เปนตน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง มีแผนการดําเนินงานจัดที่ดินปาชายเลน จํานวน 27,000 ไร
โดยแบงใหประชาชนใชประโยชน จํานวน 11,000 ไร และฟนฟูใหกลับมาเปนปาชายเลนที่อึดมสมบูรณ จํานวน
16,000 ไร โดยดําเนินการแลวเสร็จในป 2558 จํานวน 4,000 ไร รายละเอียดตามรูปที่ 4

รูปที่ 4 แผนที่แสดงพื้นที่ปาชายเลนที่จะจัดเปนที่ทํากินใหชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล
บริเวณอําเภอเมืองและอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๑๐

๒.๑.๓ ทรัพยากรน้ําและการพัฒนาแหลงน้ํา
พื้นที่ลุมน้ําปากพนังมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยประมาณ ๒,๒๐๐ - ๒,๘๐๐ มม.ตอป ปริมาณน้ําทาประมาณ
๒,๗๙๔ ลาน ลบ.ม.ตอป โดยมีปริมาณน้ําทามากที่สุดในชวงเดือนพฤศจิกายน เฉลี่ยประมาณ ๘๔๐ ลาน ลบ.ม.ตอป โครงการ
พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการชลประทานครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๕๕๗,๐๐๐ ไร ประกอบดวยระบบ ๑) ระบบชลประทานลุมน้ํา
ปากพนังตอนลาง เปนระบบชลประทานสงน้ําดวยการสูบและสงไปตามทอสงน้ําของกรมชลประทานดวยเครื่องสูบน้ํา
ขนาดใหญ ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ๔๐,๙๐๐ ไร และพื้นที่สงน้ําไปตามคลองชักน้ําโดยการสูบน้ําของเกษตรกร
ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ๔๓๙,๑๐๐ ไร แยกเปนฝงซายของแมน้ําปากพนัง ๒๒๘,๒๐๐ ไร และฝงขวาของแมน้ํา
ปากพนัง ๒๑๐,๙๐๐ ไร และ ๒) ระบบชลประทานลุมน้ําปากพนังตอนบน ประกอบดวย อางเก็บน้ําหวยน้ําใส
ความจุรวม ๘๐ ลาน ลบ.ม. ครอบคลุมพื้นที่ชลประทานคลองไมเสียบสงน้ําไปตามคลองสงน้ํา ๕๙,๕๐๐ ไร และพื้นที่
ชลประทานนิคมควนขนุนสงน้ําโดยระบบทอ ๑๗,๕๐๐ ไร
ภายหลังจากการพัฒนาแหลงน้ําตางๆ ไดแก การกอสรางคลองระบายน้ําและประตูระบายน้ํา (ปตร.)
ซึ่งมีหนาที่ตางกันไป ตามตําแหนงที่ตั้งและการใชประโยชนประตูระบายน้ําที่ติดทะเล อยูในเขตน้ําขึ้นลง (ปองกัน
น้ําเค็ม) ไดแก
- ปตร. อุทกวิภาชประสิทธิ
- ปตร. แพรกเมือง
- ปตร. ฉุกเฉิน
- ปตร. คลองลัด
- ปตร. ทาพญา
- ปตร. บางจาก
- ปตร. หนาโกฏิ
- ปตร. สุขุม
- ปตร. เสือหึง (ปากพนัง)
ประตูระบายน้ําภายในพื้นที่ (ยกระดับและเก็บกักน้ําจืดในพื้นที่) ไดแก
- ปตร. บางไทร
- ปตร. คลองฆอง
- ปตร. เชียรใหญ
การบรรเทาอุทกภัย (ฤดูฝน) บริหารจัดการน้ําและควบคุมอาคารควบคุมน้ําตางๆ ไดแก
- ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ
การควบคุมน้ําเปรี้ยว (ตนฤดูฝน) บริหารจัดการน้ําและควบคุมอาคารควบคุมน้ําตางๆ ไดแก
- ปตร.แพรกเมือง
- ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ ปดตลอด
- ปตร.คลองฆอง
จากการดํ า เนิ น การดั งกล า วเพื่อช ว ยเหลือ พื้น ที่ การเกษตรและรักษาความสมดุล ของระบบนิเวศ
ซึ่งกอใหเ กิ ดประโยชน เ ปน อยา งมากในพื้ นที่ แลว ในอีกดานหนึ่งไดสงผลตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมในแมน้ํา
ปากพนัง ดังนี้
๑) ดานทรัพยากรสัตวน้ํา
เนื่องจากระบบนิเวศบริเวณอาวปากพนังเปนระบบนิเวศ ๔ น้ํา ไดแก น้ําจืด น้ํากรอย น้ําเค็มและ
น้ําเปรี้ยวจากปาพรุ โดยสัตวน้ํากรอยสามารถเดินทางขึ้นไปทั้งในแมน้ําและคลองสาขาที่เชื่อมตอเพื่อไปวางไขและ
ขยายพันธุเพิ่ม แตปจจุบันเนื่องจากมีประตูระบายน้ําในทุกคลองสาขา รวมทั้งแมน้ําสายหลัก ทําใหปดกั้นเสนทาง
อพยพย ายถิ่ น ของสั ตว น้ํ า ในแม น้ํ า ปากพนั ง ทํ าใหสัตวส องน้ํา เชน กุงกา มกรามและปลากระบอกลดจํานวนลง
โดยเฉพาะปลาดุกอุย และปลาซิวหนู มีแนวโนมใกลสูญพันธุ นอกจากนี้ยังคุกคามแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติของ
ปลากัดภาคใต (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕๔๘) บางลําน้ํามีการฟนฟูโดยการ
ขุดลอกและทําคันดินสูงเพื่อปองกันน้ําทวมพื้นที่เกษตรกรรม ทําใหกีดขวางการอพยพเขา - ออกของปลาระหวางพื้นที่
พรุกับลําน้ําในฤดูน้ําหลาก การทําประมงโดยเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย เชน การใชอวนรุน อวนลากแคระ
โพงพาง ยอปก เปนตน ทําใหปริมาณสัตวน้ําลดลงและสภาพแวดลอมในอาวปากพนังเสื่อมสภาพอยางตอเนื่อง
แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๑๑

๒) ตะกอนทองน้ํา
สภาพตะกอนทองน้ําที่เกิดขึ้นในลุมน้ําปากพนังมี ๒ รูปแบบ ดังนี้
๒.๑ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทําใหคลื่นพัดพา
ตะกอนทรายตามชายฝ งออกไปนอกชายฝ งไปทับ ถมกัน เปน แนวสัน ดอนนอกชายฝง ทําใหตะกอนทรายบริเวณ
ริมชายฝงสูญหายไป และไปตกทับถมบริเวณนอกชายฝงปริมาณมาก และจากการชะลางพังทลายของดินเนื่องจาก
พืชคลุมดินถูกทําลาย
๒.๒ เกิดขึ้นจากการทับถมของซากวัชพืช ดินเลนจากนากุงเดิม และจากปาพรุ บริเวณฝงซายและ
ฝงขวาของแมน้ําปากพนัง ซึ่งเปนตะกอนเลนเหนียวอยูในทองน้ําของแมน้ําสายหลักและคลองสาขาจํานวนมาก ทําให
การระบายน้ําไมดีและสงผลตอคุณภาพน้ํา รวมทั้ง ไมสามารถนําน้ํามาใชเพื่อการอุปโภคไดในบางพื้นที่นอกจากเพื่อ
การปลูกพืช ทํานาและเลี้ยงกุง
ภายหลังจากกอสรางประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ ยังทําใหปริมาณตะกอนในแมน้ําปากพนัง
เพิ่มมากขึ้น และการตกตะกอนบริเวณชายฝงของลุมน้ําปากพนังลดนอยลง ทั้งนี้ กอนมีประตูระบายน้ํามีปริมาณ
น้ําระบายออกสูปากแมน้ําปากพนัง ๒,๕๕๖ ลาน ลบ.ม.ตอป เมื่อประตูระบายน้ําเปดใชงาน ปริมาณน้ําที่ระบายออก
ลดลงเหลือประมาณรอยละ ๖๘ จากการที่ปริมาณน้ําที่ระบายลดลง ทําใหปริมาณตะกอนที่ระบายออกสูอาวปากพนัง
ลดลงตามไปดวย โดยปริมาณตะกอนที่ระบายออกสูปากอาวกอนมีประตูระบายน้ํามีปริมาณ ๓๕๑,๐๕๐ ตันตอป
ลดลงเหลือ ๒๓๓,๙๓๐ ตันตอป เทากับลดลง ๑๑๗,๑๒๐ ตันตอป หรือลดลงรอยละ ๓๓
๓) การกัดเซาะตลิ่งในคลองชะอวด - แพรกเมือง
เนื่ องจากความกว า งของคลองที่ออกแบบไวไมส อดคลองกับ อัตราการระบายน้ํ า ประกอบกั บ
มีเรือประมงขนาดตางๆ มาใชปากคลองชะอวด - แพรกเมือง เปนที่จอดเรือ ทําใหพื้นที่หนาตัดในการระบายน้ําลดลง
เปนอุปสรรคตอการระบายน้ํา สงผลใหความเร็วของกระแสน้ําเพิ่มขึ้น เกิดการกัดเซาะตลิ่งทางฝงขวาของคลอง
๔) ปริมาณน้ําจืดไมเพียงพอตอความตองการ
ผลจากการทําลายพื้นที่ปาตนน้ําทําใหเกิดการชะลางพังทลายของดิน เมื่อฝนตกดินถูกชะลางลงสู
คลองสาขาและแมน้ําสายหลักทําใหตื้นเขิน รวมทั้งการทําลายปาพรุและปลอยน้ําออกจากพรุเพื่อใชประโยชนอื่น
ทําใหความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําฝนลดนอยลง เกิดอุทกภัยในฤดูฝน และขาดแคลนน้ําในฤดูแลง ตอมา
กรมชลประทานได ดํา เนิ น การก อสร า งประตูร ะบายน้ําอุทกวิภ าชประสิทธิตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวเพื่อกักเก็บน้ําจืด และผลักดันน้ําเค็ม-น้ําเสีย และมีการกอสรางอางเก็บน้ําหวยน้ําใสสําหรับพื้นที่ตอนบน
ของลุมน้ําปากพนัง แตก็ยังไมเพียงพอตอความตองการ เนื่องจากประชาชนมีความตองการใชน้ําที่เพิ่มมากขึ้นทั้งเพื่อ
การอุปโภคบริโภคในบานเรือน น้ําสําหรับภาคเกษตรกรรม และน้ําสําหรับภาคอุตสาหกรรม
การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการชลประทานทั้งลุมน้ําปากพนังตอนบนและตอนลาง ทําใหเกิดการขยาย
พื้นที่ทําการเกษตรในชวงฤดูแลงเพิ่มขึ้น การมีปฏิทินการเพาะปลูกที่แตกตางกันในแตละพื้นที่ ทําใหการใชน้ําในพื้นที่
ลุมน้ําปากพนังไมสมดุลกับปริมาณน้ําทา กอใหเกิดปญหาปริมาณน้ําจืดไมเพียงพอตอความตองการ
สํ า หรั บ น้ํ า เพื่ อการอุ ป โภคและบริโ ภคของประชาชนในบางพื้ น ที่ยังไมครอบคลุม ทุกครั ว เรือ น
ตัว อย า งเช น องค การบริห ารส ว นตํ า บลแม เ จา อยูหัว อําเภอเชีย รใหญ และองคการบริห ารสวนตํ าบลขนาบนาก
อําเภอปากพนัง ปญหา คือ ไมมีงบประมาณเพื่อลงทุนขยายพื้นที่ใหบริการและการปรับปรุงระบบการผลิตน้ําประปา
ซึ่ ง มี ป ญ หาด า นคุ ณ ภาพน้ํ า คื อ น้ํ า เป น สี ส นิ ม มี ส ภาพเป น ด า ง (รสกร อ ย) มี หิ น ปู น มี ฝุ น ใสและฝุ น แดงผสม
ทําใหประชาชนไมสามารถใชเพื่อการบริโภคได

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๑๒

๒.๑.๔ สมุทรศาสตรและการกัดเซาะชายฝง
ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงสมุทรศาสตรของอาวปากพนัง คือ น้ําขึ้นน้ําลง ลม คลื่น สิ่งกอสรางที่
ยื่นลงไปในทะเล การขุดลอกคลอง การเปด - ปดประตูระบายน้ําฉุกเฉิน และน้ําทาที่ระบายมาจากแมน้ําปากพนังและ
คลองสายตางๆ ปญหาการกัดเซาะชายฝงในพื้นที่คอนขางรุนแรงทั้งจากปจจัยธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย
ตั้งแตปลายแหลมตะลุมพุกจนถึงปากคลองระวะ อัตราการกัดเซาะชายฝงแตกตางกันตามลักษณะของพื้นที่ บางพื้นที่
พบอัตราการกัดเซาะมากกวา ๑๐ เมตรตอป (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, ๒๕๕๒) เชน พื้นที่บานริมเขื่อน
ตําบลทาพญา อําเภอปากพนัง มีอัตราการกัดเซาะสูงสุด คือ ๑๖.๐๗ เมตรตอป และบานปลายทราย ตําบลแหลม
ตะลุมพุก อําเภอปากพนัง มีระยะทางการกัดเซาะตามแนวชายฝงยาวที่สุด คือ ๑๒.๓๖๕ กิโลเมตร
จากการจัดลําดับความรุนแรงของพื้นที่ที่ประสบปญหา พบวา บริ เวณที่มีการกัดเซาะอยางรุนแรง
ไดแก พื้นที่ ตําบลแหลมตะลุมพุก ตําบลทาพญา อํ าเภอปากพนัง และตํ าบลหนาสตน อําเภอหัวไทร สรางความ
เสียหายตอถนนหลวงหมายเลข ๔๐๓ ที่เลียบชายฝงทะเล และบานเรือนประชาชน และขยายวงกวางมากขึ้นเมื่อถึง
ฤดู มรสุ ม แม ว า มี การก อสร า งคั น ดั กทราย (Groin) หลายแห ง แตพบว าบางชว งคลื่น สามารถพัดขามแนว
ชายฝง เนื่องจากแนวชายฝงทะเลอยูระดับต่ําทําใหชายฝงถูกกัดเซาะอยางมาก นอกจากนี้น้ําที่ไหลออกไปสูทะเล
ก็นําทรายชายหาดออกไปดวย
๒.๒ ดานสิ่งแวดลอม
๒.๒.๑ คุณภาพน้ําในแมน้ําปากพนัง
จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแมน้ําปากพนัง (รูปที่ 5) พบวา ในป ๒๕๕๐ - ๒๕๕๘
คุณภาพน้ําอยูในเกณฑประเภทที่ ๓ และ ๔ หรือ พอใชและเสื่อมโทรม (รูปที่ 6) ตามมาตรฐานคุณภาพแหลงน้ํา
ผิวดินกําหนดใหแมน้ําปากพนังเปนประเภทที่ ๓ หรือคุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช พารามิเตอรสําคัญที่บงชี้ปญหา
คุณภาพน้ํา คือ คาความสกปรกในรูปบีโอดีสูง คาออกซิเจนละลายต่ํา พบการปนเปอนของแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม
ทั้งหมด (TCB) และแบคที เรี ยกลุมฟคอลโคลิ ฟอรม (FCB) ที่บริ เวณทาแพข ามฟาก บานปากพนัง ตําบลปากพนั ง
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (PN02) และบริเวณคลองชะอวด เขตเทศบาลตําบลชะอวด อําเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช (PN11) นอกจากนี้ยังพบปญหาคุณภาพน้ําในชวงที่มีการเปดประตูระบายน้ําตางๆ ในชวงตน
ฤดูฝน เพื่อระบายน้ําลงสูทะเล สงผลใหเกิดเหตุการณปลาลอยหัว บริเวณประตูฉุกเฉินเชียรใหญ และประตูระบายน้ํา
อุทกวิภาชประสิทธิ
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๑๓

รูปที่ 5 แผนที่แสดงจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําในแมน้ําปากพนัง

รูปที่ 6 คุณภาพน้ําแมน้ําปากพนัง ป ๒๕๕๐ - ๒๕๕๘
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๑๔

๒.๒.๒ คุณภาพน้ําทะเลบริเวณลุมน้ําปากพนัง
จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทะเลบริเวณปากแมน้ําปากพนังและบานปากคลอง อําเภอ
หัวไทร โดยวิเคราะหตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล พบวา ในป ๒๕๕๐ - ๒๕๕๘ คุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใชถึง
เสื่อมโทรม พารามิเตอรสําคัญที่บงชี้ปญหาคุณภาพน้ํา คือ แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (TCB) และแบคทีเรีย
กลุมฟคอลโคลิฟอรม (FCB) และสารอาหารไดแก ไนเตรท ฟอสเฟต ซึ่งมีสาเหตุมาจากการระบายน้ําทิ้งจากแหลง
ชุมชน นอกจากนี้ยังพบการปนเปอนของโลหะหนักบางชนิด ไดแก เหล็ก และแมงกานีส ซึ่งเปนโลหะหนักที่พบมากใน
ธรรมชาติ
แหลงกําเนิดน้ําเสียที่สงผลกระทบตอคุณภาพน้ํามีดังนี้
๑) น้ําเสียชุมชน
มี ชุ มชนระดั บ เทศบาล ๒๘ แหง และองคก ารบริ ห ารส ว นตํ าบล ๖๘ แหง จากการประเมิ น
ปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นในป ๒๕๕๘ พบวาเกิดขึ้นรวม ๑๑๐,๒๐๙.๓๕ ลูกบาศกเมตรตอวัน โดยมีปริมาณความสกปรก
ในรูปบีโอดี เทากับ ๑๓,๒๒๕.๑๒ กิโลกรัมบีโอดีตอวัน จากการประเมินปริมาณน้ําเสียและปริมาณความสกปรกในรูป
บีโอดีของชุมชนระดับเทศบาล โดยประเมินจากชวงการเกิดน้ําเสียในเขตที่พักอาศัย พบวาชุมชนขนาดใหญ เชน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และเทศบาลเมืองปากพนัง มีปริมาณน้ําเสียประมาณ ๑๕,๗๐๗ ลูกบาศกเมตรตอวัน
และ ๔๔๔ ลูกบาศกเมตรตอวัน ตามลําดับ
โดยในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังมีการดําเนินการจัดการน้ําเสีย ไดแก การดําเนินงานระบบบําบัดน้ํา
เสียของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน ๑ แหง และมีการดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสียเฉพาะจุด จํานวน ๖
แหง ไดแก
• ระบบบัดน้ําเสียบริเวณชุมชนหอยราก – ศรีสมบูรณ องคการบริหารสวนตําบลหูลอง
• ระบบบัดน้ําเสียบริเวณโรงเรียนวัดนาควารี เทศบาลเมืองปากพนัง
• ระบบบัดน้ําเสียบริเวณหลังเรือนจํา เทศบาลเมืองปากพนัง
• ระบบบัดน้ําเสียบริเวณเลียบถนนสุขาภิบาล ๑ เทศบาลตําบลหัวไทร
• ระบบบัดน้ําเสียบริเวณหลังตลาดสด ถนนบางแค เทศบาลตําบลหัวไทร
• ระบบบัดน้ําเสียบริเวณวัดศรีมาประสิทธิ เทศบาลตําบลชะอวด
ซึ่งระบบบําบัดน้ําเสียดังกลาวยังไมครอบคลุมพื้นที่ชุมชน และยังขาดการดําเนินงานควบคุมการ
ระบายน้ําทิ้งจากสถานประกอบการชุมชนดวย
๒) น้ําเสียอุตสาหกรรม
ป ๒๕๕8 มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีน้ําเสียจากกระบวนการผลิต จํานวน 499 โรงงาน โดยสวน
ใหญเปนอุตสาหกรรมประเภทการผลิตอาหารและอาหารสัตว โรงงานยางหรือผลิตภัณฑยางพารา พบวามีปริมาณน้ํา
เสียเกิดขึ้น 9,936 ลบ.ม./วัน คิดเปนปริมาณบีโอดีที่ระบายลงสูสิ่งแวดลอม จํานวน 467 กิโลกรัม/วัน
๓) ทาเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา
ในป 2558 มีทาเทียบเรือประมงและสะพานปลา จํานวน 32 แหง ซึ่งเปนสถานที่ที่จัดไวใหผูคา
จําหนายสินคาสัตวน้ํา ขนถาย คัดแยกขนาดและลางทําความสะอาด มลพิษที่เกิดจากกิจกรรมดังกลาว อาทิเชน การ
หกและรั่วไหลของเศษสัตวน้ํา เลือด เมือกและน้ําแข็งที่ใชรักษาสภาพสัตวน้ํา โดยสวนใหญไมมีระบบบําบัดน้ําเสียและ
น้ําทิ้งมีคาเกินมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งที่กําหนด
แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๑๕

๔) น้ําทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ขอมูลกรมประมงป 2556 มีฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 29,492 ฟารม แยกเปนบอเพาะเลี้ยงกุง
ทะเล จํานวน 11,700 ฟารม บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอยจํานวน 557 ฟารม และบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด จํานวน
17,235 ฟาร ม สาเหตุ สํ า คั ญ ที่ ก อ ให เ กิ ด มลพิ ษ จากการเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า ในอั ต ราความหนาแน น มากทํ า ให เ กิ ด
ของเสี ย จากการขั บ ถ า ยเป น ปริ ม าณมาก การให อ าหารไม พ อดี กั บ สั ต ว น้ํ า ทํ า ให เ ศษอาหารเหลื อ ตกค า งใน
บอเพาะเลี้ยง เมื่อระบายน้ําทิ้งและฉีดเลนจากบอ ทําใหสงผลกระทบตอแหลงน้ําสาธารณะและเกิดการตื้นเขิน จาก
การประเมินปริมาณมลพิษจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา พบวามีปริมาณน้ําทิ้งที่ระบายออกสูสิ่งแวดลอม 18.39 ลาน
ลูกบาศกเมตรตอป มีปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีท่ีระบายออกสูสิ่งแวดลอม 44.66 ตันตอป และมีปริมาณสาร
แขวนลอยที่ระบายออกสูสิ่งแวดลอม 4,332.3 ตันตอป
๕) น้ําเสียฟารมสุกร
จากขอมูลของกรมปศุสัตวป 2557 พบวา มีการเลี้ยงสุกรจํานวน 77,363 ตัว จํานวนเกษตรกร
2,394 ครั ว เรื อน โดยส ว นใหญ เ ป น ฟาร ม สุ ก รขนาดเล็ ก (เที ย บเทา จํานวนสุกรขุน 5 - 50 ตัว ) และรายยอ ย
(เทียบเทาจํานวนสุกรขุนต่ํากวา 5 ตัว) ทําใหเกิดปริมาณน้ําเสียประมาณ 0.76 ลานลูกบาศกเมตรตอป คิดเปน
ปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีที่เกิดขึ้นประมาณ 415 ตันบีโอดีตอป และคิดเปนปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีที่
คาดวาจะระบายออกสูสิ่งแวดลอมประมาณ 90 ตันบีโอดีตอป ทั้งนี้ฟารมสุกรสวนใหญจะมีบอพักน้ําทิ้งภายในฟารม
และมีการระบายน้ําทิ้งบางบางสวนลงในพื้นที่สวน เชน ยางพารา ปาลม หรือแปลงหญา ซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาการ
ชะลางออกสูสิ่งแวดลอมในชวงฤดูฝน ในลักษณะแหลงกําเนิดมลพิษที่ไมมีจุดแนนอนโดยเฉพาะพื้นที่ฟารมที่อยูใกล
แหลงน้ําธรรมชาติ
นอกจากนี้ สภาพแมน้ําในปากพนังมีลักษณะเปนน้ําเปรี้ยวจากปาพรุ น้ําจืด น้ําเค็ม และน้ํากรอย
ซึ่งการบริหารจัดการประตูระบายน้ําก็มีอิทธิพลตอคุณภาพน้ําในแมน้ําปากพนัง
๒.๒.๒ คุณภาพน้ําใตดิน
พบวามีปญหาการปนเปอนฟลูออไรดและสารหนูในน้ําใตดินบริเวณพื้นที่อําเภอรอนพิบูลย จังหวัด
นครศรี ธ รรมราช ซึ่ ง ส ง ผลกระทบต อ ประชาชนที่ มี ก ารใช ป ระโยชน น้ํ า ใต ดิ น ในการอุ ป โภคและบริ โ ภค ทั้ ง นี้
กรมทรัพยากรน้ําบาดาลไดมีโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ําใตดินใหกับโรงเรียนในพื้นที่ดังกลาว
อํา เภอร อนพิ บู ล ย เคยมี เ หมืองแรดีบุกจํานวนมาก สายแรดีบุกบริเวณนี้มีสารหนูในปริมาณสูง
การเปดหนาดินและขุดภูเขาเพื่อทําเหมืองเปนเวลาเกือบ ๕๐ ป ทําใหสารหนูที่สะสมอยูในดินและชั้นหินถูกปลอยออก
สูสิ่งแวดลอมและปนเปอนในแหลงน้ํา แมวาปจจุบันหยุดทําเหมืองดีบุกแลว แตยังพบการแพรกระจายของสารหนูและ
ในแหลงน้ําบริเวณเหมืองเกา เมื่อป ๒๕๔๙ พบความเขมขนสูงสุด ๑๗๗ ไมโครกรัม/ลิตร ในลําหวยหัวเหมืองหมู ๒
และแหลงน้ําใกลเคียงบนหัวเหมืองพบความเขมขนของสารหนูอยูในชวง ๗๗ - ๑๗๗ ไมโครกรัม/ลิตร ป ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ พบความเขมขนของสารหนูอยูในชวง ๑๒๐ - ๑๗๐ ไมโครกรัม/ลิตร
ป ๒๕๕๑ ตรวจพบการปนเป อ นของสารหนู ใ นน้ํ า ประปาที่ ม าจากภู เ ขามี ค วามเข ม ข น สู ง เกิ น
มาตรฐานน้ําดื่มขององคการอนามัยโลก เชน แหลงน้ําทํานบ ๓ พบความเขมขนของสารหนูอยูในชวง ๘๕ - ๒๒๔
ไมโครกรัม/ลิตร ชาวบานยังคงใชน้ําประปาที่มาจากภูเขาเพื่อซักเสื้อผาและลางภาชนะ และใชน้ําฝนเปนน้ําดื่มและ
ปรุงอาหาร จากการติดตามตรวจสอบการปนเปอนของสารหนูในแหลงน้ําดิบ จํานวน ๑๖ สถานี ไดแก บริเวณทํานบ ๓
บานหินลับ บอน้ําใกลระบบบําบัดสารหนู เทศบาลตําบลรอนพิบูลย ลําหวยหัวเหมือง หวยใกลบานหัวเหมือง (ฝงซาย
และฝงขวา) หวยรอนนา และสถานีสูบน้ําบานบน ซึ่งเปนหวยที่ไหลลงแมน้ําปากพนัง พบวา ความเขมขนของสารหนู
อยูในชวง ๐.๒ - ๔.๘ ไมโครกรัมตอลิตร ซึ่งไมเกินคามาตรฐานน้ําดื่มขององคการอนามัยโลกที่กําหนดไวไมเกิน ๑๐
ไมโครกรัม/ลิตร
แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๑๖

๒.๒.๓ การจัดการขยะมูลฝอย
จากการสํารวจขอมูลปริมาณขยะมูลฝอยในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๔
ในป ๒๕๕๗ พบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช ๑๐๕ แหง มีบริการเก็บขนขยะ โดยมีปริมาณ
ขยะที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ งหมด ๕๗๐.๘๖ ตั น /วั น และถู กส งไปกํ าจั ด จํ านวน ๕๑๖.๔๘ ตั น /วั น คิ ดเป น ร อยละ ๙๐.๔๗
ถูกคัดแยกและนําไปใชประโยชน จํานวน ๕๔.๓๘ ตัน/วัน คิดเปนรอยละ ๙.๕๓
จังหวัดนครศรีธรรมราชมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย จํานวน ๓๒ แหง แตมีเพียง ๑ แหง ที่ดําเนินการ
แบบถูกตองตามสุขาภิบาล คือ ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปากพนัง ซึ่งเปนการฝงกลบเชิงวิศวกรรม (Engineer
Landfill) มีพื้นที่ ๒๘ ไร ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการถายโอนภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ตั้งแตป ๒๕๔๔ - ๒๕๔๖ รวมวงเงินทั้งสิ้น ๕๙,๗๐๐,๐๐๐ บาท เปดดําเนินการ
จัดการขยะมูลฝอย เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ระบบการจัดขยะมูลฝอยมีบอฝงกลบ ๕ บอ ใชงานไปแลว ๔ บอ คิดเปน
รอยละ ๘๐ ของพื้นที่ การใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยจะครอบคลุมพื้นที่ ๗.๓๕ ตร.กม. ปริมาณขยะในเขตเทศบาล
ประมาณ ๑๕ ตัน/วัน และรับขยะมูลฝอยจากหนวยงานราชการ/เอกชนอื่นๆ ประมาณ ๘ ตัน/วัน เทศบาลไดนําขยะ
มูลฝอยมาจัดการดวยวิธีการฝงกลบที่ถูกหลักสุขาภิบาล มีการบดอัดขยะมูลฝอยทุกวัน และกลบทับดวยดินเปนครั้งคราว
สําหรั บบ อเก าที่ เต็มแล วทางเทศบาลจะนํ าขยะเก ามาร อนด วยเครื่ องจักร คัดแยกถุ งพลาสติ กและขยะรี ไซเคิ ลออก
สวนดินที่ไดนําไปเปนปุยใชในงานของเทศบาลและพื้นที่ใกลเคียง
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่สําคัญอีกแหงหนึ่ง คือ ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
มีเนื้อที่ ๒๐๐ ไร ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการถายโอน ภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ตั้งแตป ๒๕๔๓ - ๒๕๔๕ รวมวงเงินทั้งสิ้น ๑๓๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งดําเนินการรวมกับการ
จัดจางเอกชนในการเก็บขนขยะมูลฝอย สามารถใหบริการครอบคลุมพื้นที่ ๒๒.๕๖ ตารางกิโลเมตร โดยเทศบาลไดนําขยะ
มูลฝอย มาจัดการดวยวิธีการฝงกลบ แตในการดําเนินการเปนลักษณะเทกองและดันขยะปรับพื้นที่ ไมไดมีการนําดินมา
ปดทับหนาตามหลักการฝงกลบที่ถูกหลักสุขาภิบาล และจากผลการศึกษาพบวา สามารถใชงานไดถึงป ๒๕๖๓ ปจจุบันใช
พื้นที่ในการกําจัดไปแลวประมาณ ๖๐ ไร (พื้นที่บอฝงกลบทั้งหมด ๑๖๐ ไร) คิดเปนรอยละ ๓๗.๕ ปจจุบันรับปริมาณขยะ
มูลฝอยประมาณ ๒๕๐ ตัน/วัน แบงเปนขยะมูลฝอยที่มาจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประมาณ ๑๑๕ ตัน/วัน และ
หนวยงานราชการ/เอกชนอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกลเคียงกวา ๕๐ หนวยงาน รวมประมาณ
๑๓๕ ตัน/วัน
ปญหาในการจัดการขยะมูลฝอย คือ เรื่องการบริหารจัดการ เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญในการเดินระบบ ขาดงบประมาณสนับสนุนในการดูแลและบํารุงรักษา สงผลใหระบบกําจัดขยะที่กอสราง
ไวขาดประสิทธิภาพ
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๑๗

๒.๒.๔ การจัดการวัชพืช
ลําคลองสาขาในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังประสบปญหาการแพรกระจายของวัชพืชและการตื้นเขินของลําน้ํา
จํานวน ๕๘๐ คลอง ที่ผานมาหนวยงานตางๆ ไดมีการดําเนินการกําจัดวัชพืชอยางตอเนื่อง แตวัชพืชมีการแพรกระจาย
อยางรวดเร็ว เมื่อกําจัดไปแลวก็เกิดขึ้นอีก ประกอบกับงบประมาณที่ไดรับไมเพียงพอ และวัชพืชที่พบเปนผักกระฉูดซึ่งมี
รากลึกถึงทองคลอง เกินกําลังความสามารถขององคกรบริหารสวนตําบลจะดําเนินการได สงผลใหปจจุบันยังพบปญหา
การแพรกระจายของวัชพืชในคลองสาขา
จังหวัดนครศรีธรรมราชไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในเขต
ลุมน้ําปากพนัง ซึ่งมีการกําหนดยุทธศาสตรสําหรับการจัดการวัชพืชน้ําในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง ๔ ยุทธศาสตร ไดแก
๑) การจัดการความรูเพื่อการบริหารจัดการ ๒) การกําจัดวัชพืชและการดูแลรักษา ๓) การใชประโยชนจากวัชพืชน้ํา และ
๔) การสรางจิตสํานึก
การกําจัดวัชพืชและการดูแลรักษาแบงพื้นที่ออกเปน ๔ โซน (รูปที่ ๕) และกําหนดวัชพืชหลัก ๒ ชนิด
คือ ผักกระฉูด และผักตบชวา โดยโซนที่ ๑ และ ๒ ดําเนินการ ป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ จํานวน ๒๙๗ คลอง ความยาว
๘๗๔.๑๔ กิโลเมตร โซนที่ ๓ ดําเนินการ ป ๒๕๕๓ จํานวน ๔๐ คลอง ความยาว ๑๑๒.๒๐ กิโลเมตร และโซนที่ ๔
ดําเนินการ ป ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ จํานวน ๒๔๓ คลอง ความยาว ๖๒๖.๐๑ กิโลเมตร ที่ผานมามีการดําเนินงานดังนี้
๑) มีการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือในระดับนโยบายระหวางจังหวัดนครศรีธรรมราช องคการ
บริหารสวนจังหวัด กรมชลประทาน และทองถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมอบหมายการดําเนินงานใหแตละหนวยงาน ดังนี้
๑.๑ จั งหวั ดนครศรี ธรรมราช กํากั บ ติ ดตาม จั ดสรรงบประมาณตามสมควร ประสานงานให
หนวยงานตางๆ ขับเคลื่อนโครงการใหเปนไปตามยุทธศาสตร
๑.๒ กรมชลประทาน สนับสนุนเครื่องจักรและงบประมาณ เพื่ อดําเนินการกําจัดผักตบชวาและ
วัชพืชตามความเหมาะสมกับพื้นที่
๑.๓ องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดทําแผนพัฒนาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและ
พิจารณาดําเนินการใหเกิดผลเปนรูปธรรม
๑.๔ สํานักงานทองถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช สงเสริม / สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีสวนรวมในการดําเนินการตามยุทธศาสตรอยางตอเนื่อง
๒) มีการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือในระดับปฏิบัติ ระหวางโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาที่
รับผิดชอบในพื้นที่ กับองคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่
๓) กําจัดวัชพืชโดยวิธีเก็บ ขุด ใชสารเคมี ใหตายสงมอบคลองที่ดําเนินการแลวเสร็จใหองคการบริหาร
สวนตําบลรับไวบํารุงรักษา
ทั้งนี้ ในป ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ ไมมีการขับเคลื่อนดําเนินการตามยุทธศาสตรอยางตอเนื่อง ปจจุบันวัชพืช
น้ําทั้งประเภทลอยน้ํา (ผักตบชวา) และประเภทติดที่ (ผักกระฉูด) จึงเกิดการแพรระบาด
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๑๘

รูปที่ 7 การแบงโซนพื้นที่กําจัดวัชพืชและการดูแลรักษา
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๑๙

๓. สรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา
ภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ตั้งแตป 2550 – 255๙ มีการกําหนดยุทธศาสตร
ในการดําเนินงานจํานวน 4 ยุทธศาสตร ประกอบดวย
ยุทธศาสตรที่ ๑ สงวน อนุรักษ และฟนฟูสภาพนิเวศของลุมน้ําปากพนังใหคืนความอุดมสมบูรณ สมดุลอยางเปนระบบ
ยุทธศาสตรที่ ๒ สนับสนุนวิธีการใชประโยชนทรัพยากรดินและน้ําในลุมน้ําอยางบูรณาการ อนุรักษและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๓ ควบคุม ปองกันมลพิษและเสริมสรางคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในลุมน้ํา
ยุทธศาสตรที่ ๔ เสริมสรางความเขมแข็งในการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางเปน เอกภาพเพื่อบริหาร
จัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
สรุปผลการดําเนินงานที่ผานมาไดดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ สงวน อนุรักษ และฟนฟูสภาพนิเวศของลุมน้ําปากพนังใหคืนความอุดมสมบูรณ สมดุลอยางเปนระบบ
สาระสําคัญ

เปาหมายแผน
ป ๒๕๕๐-๒๕๕๙

ผลการดําเนินงาน
แผน/ผล
ป ๒๕๕๙ (หนวย)

รอยละ
ผลดําเนินงาน
ป ๒๕๕๙

๑. มาตรการสงวน อนุรักษ และฟนฟูพื้นที่ปาตนน้ําลําธาร พื้นที่ชุมน้ําและปาพรุ
1.1 แผนงานการเพิ่มพื้นที่ปา
และการอนุรักษดินและน้ํา
๑) ปลูกฟนฟูระบบนิเวศปา
๓๑,๑๒๓ ไร
ตนน้ํา จัดทําแนวกันไฟ
2) ส งเสริ มการปลู กหญ า
๑๒,๓๕๐ ไร
๑,๒๕๐ ไร
๑๐๐
แฝกเพื่ อ ป อ งกั น การชะล า ง
พังทลายของดิน
3) กิจกรรมงานสงวนและ
285,625 ไร
285,625 ไร
100
คุมครองสัตวปา

ผลการดําเนินงาน (สะสม)
ป ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙
เทียบกับเปาหมายแผน

หมายเหตุ

(หนวย)

(รอยละ)

200 ไร

๐.๖

11,10๐ ไร

89.๙

285,625 ไร

๑๐๐

62,599 ไร

62,599 ไร

100

62,599 ไร

๑๐๐

4) จัดตั้งจุดสกัดเพื่อ
คุมครองพื้นที่ปาไมและสัตวปา

285,625 ไร

285,625 ไร

100

285,625 ไร

๑๐๐

5) โครงการอนุรกั ษ
ทรัพยากรปาไมแบบมีสวนรวม
จากทุกภาคสวน
๑.2 แ ผน งา นก ารบริ ห า ร
จัดการพื้นที่ปาพรุ
เพิ่มพื้นที่ปาพรุ
1) ฟนฟูพื้นที่ปาพรุ
2) บํารุงปาพรุ ๒ – ๖ ป
3) บํารุงปาพรุ ๗ – ๑๐ ป
4) จัดทําแนวกันไฟ
4.1 สถานีไฟปาลุมน้ํา
ปากพนัง
4.2 สถานีไฟปาพรุ
ครวนเคร็ง

62,599 ไร

62,599 ไร

100

62,599 ไร

๑๐๐

๒๘,๗๒๓ ไร
๒,๓๐๐ ไร
๘๐๐ ไร

๒,๓๐๐ ไร
๘๐๐ ไร

100
100

3,950 ไร
๒,๓๐๐ ไร
๘๐๐ ไร

13.8

๙๐ กม.

๑๕ กม.

100

๙๐ กม.

๑๐๐

๖๐ กม.

๒๐ กม.

100

๖๐ กม.

๑๐๐

๑๐๐

หนวยจัดการตน
น้ําปากพนัง อส.
กรมพัฒนาที่ดิน
เขตหามลาสัตว
ปาทะเลนอยฯ
อส.
เขตหามลาสัตว
ปาบอลอ อส.
เขตหามลาสัตว
ปาทะเลนอยฯ
อส.
เขตหามลาสัตว
ปาบอลอ อส.

อส.
อส.
อส.
สถานีไฟปาลุมน้าํ
ปากพนัง และ อส.
สถานีควบคุมไฟ
ปาพรุครวนเคร็ง
อส.

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๒๐
สาระสําคัญ

5) กิจกรรมเสริมสราง
ความรวมมือการแกไขปญหา
ไฟปาและหมอกควันตามกรอบ
ขอตกลงประชาคมอาเซียน
5.1 สถานีควบคุมไฟ
ปาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง

เปาหมายแผน
ป ๒๕๕๐-๒๕๕๙

ผลการดําเนินงาน
แผน/ผล
ป ๒๕๕๙ (หนวย)

รอยละ
ผลดําเนินงาน
ป ๒๕๕๙

ผลการดําเนินงาน (สะสม)
ป ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙
เทียบกับเปาหมายแผน

หมายเหตุ

(หนวย)

(รอยละ)

21 เครือขาย

21 เครือขาย

100

21 เครือขาย

100

21 เครือขาย

21 เครือขาย

100

21 เครือขาย

100

187,500 ไร

187,500 ไร

100

187,500 ไร

100

6.2) สถานีไฟปาพรุ
ควนเคร็ง

187,500 ไร

187,500 ไร

100

187,500 ไร

100

7) กิจกรรมงานควบคุมไฟ
ปา (งบเพิ่มเติม)

354,330 ไร

354,330 ไร

100

354,330 ไร

100

8) งานเพิ่มประสิทธิภาพ
ปองกันการบุกรุกพื้นที่และ
ควบคุมไฟปาพรุควนเคร็ง
9) งานขุดแพรกเพื่อทํา
แนวปองกันไฟปาในเขตหาม
ลาสัตวปาบอลอ

62,599 ไร

62,599 ไร

100

62,599 ไร

100

2๑0 กม.

14.๑4 กม.

๑๐๐

๑๓๕.๔

64.๕

10) จัดซื้อสายดับเพลิงเพื่อ
สนับสนุนการดับไฟไหมปาพรุ

300 เสน

-

-

300 เสน

๑๐๐

11) โครงการสรางแหลง
สํารองน้ําเพื่อการดับไฟปา โดยใช
แรงงานคนในการขุด
๑ 2 ) โ ค ร ง ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพลาดตระเวนปองกัน
รักษาปาและควบคุมไฟปา
๑3) ฝายตนน้ําแบบถาวร

๗0 จุด

-

-

๗0 จุด

๑๐๐

๒๘๕,๖๒๕ ไร

๒๘๕,๖๒๕ ไร

100

๒๘๕,๖๒๕ ไร

100

๘๐ แหง

๒๐ แหง

๑๐๐

๗๐ แหง

๘๗.๕

-

-

๖๓ แหง
ซอมที่มีอยูเดิม 50 (ป 57)
สรางใหม 13 (ป 57)

-

5.2 สถานีไฟปาพรุควน
เคร็ง
6) งานควบคุมไฟปา
(แผนงานปกติหนวยงาน)
6.1) สถานีควบคุมไฟ
ปาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง

14) ฝายชะลอการไหล รักษาระดับน้ําใน
ของน้ําชั่วคราว
พืน้ ที่ปาพรุ +๑๐
เซนติเมตร ชวง
เดือนสิงหาคมกันยายนของทุกป

สถานีควบคุมไฟ
ปาพื้นที่ลุมน้ํา
ปากพนัง อส.
สถานีควบคุมไฟ
ปาพรุควนเคร็ง
อส.
สถานีควบคุมไฟ
ปาพื้นที่ลุมน้ํา
ปากพนัง อส.
สถานีควบคุมไฟ
ปาพรุควนเคร็ง
อส.
สวนควบคุมและ
ปฏิบัติการไฟปา
อส.
เขตหามลาสัตว
ปาบอลอ
อส.
เขตหามลาสัตว
ปาบอลอ
อส.
สวนควบคุมและ
ปฏิบัติการไฟปา
อส.
สถานีควบคุมไฟ
ปาพื้นที่ลุมน้ํา
ปากพนัง อส.
เขตหามลาสัตวปา
ทะเลนอย อส.
โครงการพัฒนา
พื้นที่ลุมน้ําปาก
พนัง ฯ อส.
สถานีควบคุมไฟ
ปาพื้นที่ลุมน้ํา
ปากพนัง อส.

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๒๑
สาระสําคัญ

เปาหมายแผน
ป ๒๕๕๐-๒๕๕๙

ผลการดําเนินงาน
แผน/ผล
ป ๒๕๕๙ (หนวย)

รอยละ
ผลดําเนินงาน
ป ๒๕๕๙

ผลการดําเนินงาน (สะสม)
ป ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙
เทียบกับเปาหมายแผน

(หนวย)
1 5 ) ซ อ ม แ ซ ม ทํ า น บ
9 แหง
9 แหง
๑๐๐
9 แหง
ชั่วคราวในเขตพื้นที่ปาพรุควน
เคร็ง เพื่อรักษาระดับน้ํา
1 ๖ ) ซ อ ม แ ซ ม ทํ า น บ
๘ แหง
๘ แหง
๑๐๐
๘ แหง
ชั่วคราวในเขตพื้นที่ปาพรุควน
เคร็ง เพื่อรักษาระดับน้ํา และ
ส นั บ ส นุ น พื้ น ที่ เ พ า ะ ป ลู ก
โ ค ร ง ก า ร จั ด ห า น้ํ า บ า น
เนิ น ธั ง มั ง อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ
๒. มาตรการฟนฟูและดูแลรักษาปาชายเลน ปาชายหาด และชายฝงในพื้นทีล่ ุมน้ําปากพนังใหมีความอุดมสมบูรณ
2.1 แผนงานการเพิ่มพื้นที่ปา
และความอุ ด มสมบู ร ณ ข อง
ชายฝง
๑) ฟ นฟูและดู แลรั กษาป า
๑๖,๐๐๐ ไร
๔,๐๐๐ ไร
ชายเลน ปาชายหาด และชายฝง
พื้ นที่ ลุ มน้ํ าปากพนั งให มี ความ
อุดมสมบูรณ
๒) การสร างบ านปลาภู มิ
๕ แหง
2 แหง
๑๐๐
๘ แหง
ปญญาทองถิ่น
2.2 แผนงานการปอ งกัน การ
กัดเซาะชายฝงและฟนฟูชายฝง
1) การป อ งกั น การกั ด เซาะ ความยาวของพื้นที่ โครงสรางปองกัน
อยูระหวาง แลวเสร็จ 21 กม.
ชายฝง
๖0 กิโลเมตรไดรับ การกัดเซาะชายฝง
แกไขแบบ
ป ๕๑ - ๕๙ ดําเนินการที่
การปองกัน
บริเวณบาน
กอสราง (ยัง บานหนาโกฏิ-หัวไทร
ชายทะเล ม.1 ต.
ไมได
ป ๕๕ – ๕๙ ศึกษา
ปากพนังฝง
ดําเนินการ ผลกระทบสิ่งแวดลอม
ตะวันออก อ.ปาก
กอสราง)
แหลมตะลุมพุกระยะที่ ๓
พนัง จ.
นครศรีธรรมราช
(ระยะทาง 800
เมตร)
๒) การขุดลอกและบํารุงรักษา จํานวนแหลงน้ําที่
ขุดลอกรองน้ําปาก
100
5 แหง
ร อ งน้ํ า ชายฝ ง ทะเล เพื่ อ การ
ไดรับการแกไข
นคร อ.เมือง จ.
ระบายน้ํ าและเป ดทางน้ํ า
๕ แหง
นครศรีธรรมราช
สําหรับการคมนาคมทางน้ํา
ปริมาณเนื้อดิน
600,000 ลบ.ม.
3) คันปองกันน้ําเค็ม
๓๙ แหง
ซอมแซมอาคาร
100
ซอมแซมอาคารปองกันการ
ปองกันการกัดเซาะ
กัดเซาะ ทํานบชัว่ คราว
ทํานบชั่วคราว และ
และเครื่องกวาน รวม 20
เครื่องกวาน รวม
แหง กอสรางทํานบ
20 แหง กอสราง
ชั่วคราว 19 แหง
ทํานบชั่วคราว 19
แหง

หมายเหตุ

(รอยละ)
๑๐๐
๑๐๐

โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาลุมน้ํา
ปากพนังตอนบน
โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาลุมน้ํา
ปากพนังตอนลาง

25

100

สบทช.๕

35

100

100

โครงการสงน้ํา
และบํารุงรักษา
ลุมน้ําปากพนัง
ตอนบนและ
ตอนลาง,
โครงการ
ชลประทาน
นศ., โครงการสง
น้ําและ
บํารุงรักษา นศ.

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๒๒
สาระสําคัญ

เปาหมายแผน
ป ๒๕๕๐-๒๕๕๙

ผลการดําเนินงาน
แผน/ผล
ป ๒๕๕๙ (หนวย)

๓. มาตรการฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ําเพื่อการใชประโยชนไดอยางยั่งยืน
๓.๑ ปริมาณการจับสัตวน้ํา
ปริมาณสัตวน้ําที่
ชาวประมงจับได
เพิ่มขึ้นรอยละ ๓
3.2 ผลิตพันธุปลาน้ําจืดปลอย ปลอยสัตวนา้ํ จืด
ปลอยสัตวนา้ํ จืด
ลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ
5 ลานตัว/ป
1.253 ลานตัว

รอยละ
ผลดําเนินงาน
ป ๒๕๕๙

ผลการดําเนินงาน (สะสม)
ป ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙
เทียบกับเปาหมายแผน

หมายเหตุ

(หนวย)

(รอยละ)

-

-

-

25

ปลอยสัตวนา้ํ จืด
5 ลานตัว/ป

25

จากการดําเนินงานภายใตแผนบริหารจัดการฯ ยุทธศาสตรที่ ๑ สงวน อนุรักษ และฟนฟูสภาพนิเวศของลุมน้ํา
ปากพนังใหคืนความอุดมสมบูรณ สมดุลอยางเปนระบบ พบวามีขอดี/ประโยชน และปญหา/อุปสรรค ดังนี้
ขอดี/ประโยชน
๑. สถิติการเกิดไฟปาลดลง
๒. มีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการปองกันไฟปามากขึ้น
๓. โครงการเกี่ยวกับการอนุรักษสัตวน้ําจืด/น้ําเค็มไดรับการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
๔. การเฝาระวังการใชทรัพยากรชายฝงอยางตอเนื่อง
ปญหา/อุปสรรค
๑. การฟนฟูพื้นที่ปาตนน้ํา ปาพรุ ปาชายเลน ยังไมเปนไปตามเปาหมาย
๒. ประสบปญหาภัยพิบัติตามธรรมชาติ เชน ภัยแลง ไฟปา
๓. การดับไฟปาในพื้นที่ปาพรุดําเนินการไดยาก ขาดแหลงน้ําสํารองในการดับไฟ
๔. ยังไมสามารถชี้ชัดแนวเขตพื้นที่ปาและพื้นที่ทํากินไดทั้งหมด
๕. ไดรับงบสนับสนุนเพียงบางสวนทําใหการดําเนินการยังไมครบทุกพื้นที่ โดยเฉพาะงานเกี่ยวกับพื้นที่ปาพรุ
๖. ประชาชนในพื้นที่บางสวนยังขาดจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
๗. การแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงใชเวลานาน นอกจากนี้การสรางเขื่อนเพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝง
บริเวณหนึ่งอาจกอใหเกิดการกัดเซาะชายฝงบริเวณอื่น
๘. หนวยงานขาดการบูรณาการ มีความลาชาในการแกไขปญหา รวมทั้งขาดการบังคับใชกฎหมาย
ยุทธศาสตรที่ ๒ สนับสนุนวิถีการใชประโยชนทรัพยากรดินและน้ําในลุมน้ําอยางบูรณาการ อนุรักษและยั่งยืน
สาระสําคัญ

เปาหมายแผน
ป ๒๕๕๐-๒๕๕๙

ผลการดําเนินงาน
แผน/ผล
ป ๒๕๕๙ (หนวย)

รอยละ
ผลดําเนินงาน
ป ๒๕๕๙

ผลการดําเนินงาน (สะสม)
ป ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙
เทียบกับเปาหมายแผน
(หนวย)
(รอยละ)

๑. มาตรการฟนฟูคุณภาพดิน ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว พื้นที่ดินเค็ม และพื้นที่นากุงราง
๑.ปรั บ ปรุ งนาขา ว นากุ งร า ง
และพื้นที่รกรา ง เพื่อปลู กพื ช
อาหารและพืชเศรษฐกิจ
- ปรับปรุงพื้นที่นาเพื่อปลูก
47,000 ไร
5,701 ไร
100
46,381.427 ไร
ขาว
- ปรับปรุงพื้นที่บอกุงราง
200 ไร
72.681 ไร
ในเขตน้ําเค็มเพื่อฟนฟู ระบบ
นิเวศและสิ่งแวดลอม

หมายเหตุ

98.7

กรมพัฒนาที่ดิน

36.3

กรมพัฒนาที่ดิน

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๒๓
สาระสําคัญ

๒. การปรับปรุงและพัฒนาพื้น
ที่ดินเปรี้ย ว-ดินกรดเพื่ อ ปลู ก
พืชเศรษฐกิจ
- ปรับปรุงและพัฒนาพื้น
ที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกขาว
- ปรับปรุงดินกรดในพื้น ที่
ปลูกปาลมน้ํามัน
- ปรับปรุงดินกรดในพื้น ที่
ปลูกไมผลและยางพารา
3. ปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ ดิ น เปรี้ ย ว
เพื่อปลูกปาลมน้ํามัน
4. สาธิตการใชปุยพืชสด
5. สงเสริมการใชปุยพืชสด
6. การทดลองปลูกปาจากเพื่อ
ฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง

เปาหมายแผน
ป ๒๕๕๐-๒๕๕๙

ผลการดําเนินงาน
แผน/ผล
ป ๒๕๕๙ (หนวย)

รอยละ
ผลดําเนินงาน
ป ๒๕๕๙

ผลการดําเนินงาน (สะสม)
ป ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙
เทียบกับเปาหมายแผน
(หนวย)
(รอยละ)

หมายเหตุ

7,000 ไร

๒,๐๐1 ไร

100

10,327.9 ไร

100

กรมพัฒนาที่ดิน

38,110 ไร

-

-

18,880 ไร

49.5

กรมพัฒนาที่ดิน

55,660 ไร

-

-

17,743 ไร

31.9

กรมพัฒนาที่ดิน

๔๘,๙๙๗ ไร

256.5 ไร

๑๐๐

๓4,536.1 ไร

70.5

กรมพัฒนาที่ดิน

๖,๔๔๖ ไร
36,000 ไร
๙๐๐ ไร

๑,๕๐๐ ไร
150 ไร

๑๐๐
๑๐๐

8,096 ไร
6,600 ไร
850 ไร

100
18.33
94.4

101 แหง

4๐ แหง

97.5

139 แหง

100

ทบ.

-

ชวง 4 บานหัวดอน

100

-

กรมทรัพยากรน้ํา

-

กรมทรัพยากรน้ํา

-

กรมอนามัย

กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
โครงการพัฒนา
พื้นที่ลุมน้ําปาก
พนัง ฯ อส.
มาตรการที่ 2 การวางแผนและสงเสริมการใชประโยชนที่ดินที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ และการพัฒนาระบบชลประทานเพื่อการเกษตรกรรมอยาง
ยั่งยืน
2.1 แผนงานการวางแผนการ
ใชประโยชนที่ดิน
1) จัดระบบอนุรกั ษดินและน้าํ
- ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ ๑
24,115 ไร
2,621.8 ไร
100
33,292.4 ไร
100
กรมพัฒนาที่ดิน
- ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ ๒
2,800 ไร
242.8 ไร
100
2,829.4 ไร
100
กรมพัฒนาที่ดิน
- ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ ๓
600 ไร
264 ไร
100
1,335.3 ไร
100
กรมพัฒนาที่ดิน
2.2 แผนงานการจั ด การน้ํ า
เพื่อ การชลประทานและการ
รักษาระบบนิเวศ
1) โครงการพัฒนาแหลง
น้ําบาดาลเพื่อการเกษตรใน
พื้นที่ประสบภัยแลง รูปแบบที่
1 และ 2
2) โครงการอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงน้ํา

1.คลองคอกควาย
2.บานโคกแซะ
3.คลองราชดําริเหมืองนายทั่ง
4.คลองทาดี
1.คลองวังฆอง

3) โครงการปรับปรุง
ซอมแซมฝายน้ําลน
มาตรการที่ ๓ มาตรการบริหารจัดการน้ําอยางสมดุล ทั้งอุปสงคและอุปทาน โดยการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น
3.1 แผนงานการจัดการน้ําเพื่อ
การอุปโภคและบริโภค
๑) โครงการเฝาระวังคุณภาพ พื้ นที่ ลุ มน้ํ าปากพนั ง จัดทําโครงการเฝา
๑๐๐
คุณภาพน้ําไมผาน
น้ําบริโภคในชุมชนและครัวเรือน ร อยละ ๑๐๐ มี น้ํ า ระวังคุณภาพน้ํา ๓
เกณฑมาตรฐาน
เพื่อการบริโภคอยูใน อําเภอ (อําเภอ
น้ําประปาดื่มได
เก ณฑ มา ตรฐา น เมือง และ อําเภอ
รอยละ 88 เนื่องจาก
อยางพอเพียง
ปากพนัง จํานวน
มีการปนเปอน
๑๖ ตัวอยาง และ
แบคทีเรีย

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๒๔
สาระสําคัญ

๒) โครงการน้ําประปาดื่มได
๓) โครงการพัฒนาแหลง
น้ําบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ําดื่ม
สะอาดใหกับโรงเรียนทั่ว
ประเทศ รูปแบบที่ 1 และ 2
๔) โครงการพัฒนาแหลง
น้ําบาดาลเพื่อแกไขปญหาการ
ขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค

เปาหมายแผน
ป ๒๕๕๐-๒๕๕๙

69 แหง

58 แหง

ผลการดําเนินงาน
แผน/ผล
ป ๒๕๕๙ (หนวย)
อําเภอระโนด จ.
สงขลา ๒๖
ตัวอยาง)
21 แหง

34 แหง

รอยละ
ผลดําเนินงาน
ป ๒๕๕๙

ผลการดําเนินงาน (สะสม)
ป ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙
เทียบกับเปาหมายแผน
(หนวย)
(รอยละ)

หมายเหตุ

๑๐๐

69 แหง

๑๐๐

ทบ.

26.5

27 แหง

46.6

ทบ.

จากการดําเนินงานภายใตแผนบริหารจัดการฯ ยุทธศาสตรที่ ๒ สนับสนุนการใชประโยชนทรัพยากรดินและน้ํา
อยางบูรณาการ พบวามีขอดี/ประโยชน และปญหา/อุปสรรค ดังนี้
ขอดี/ประโยชน
๑. การดําเนินงานฟนฟูสภาพดินที่มีปญหาใหใชประโยชนได เชน ในพื้นที่นาขาว นากุงราง เห็นผลเปนรูปธรรม
๒. มีแผนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาฟนฟูพื้นที่นารางและการปลูกปาจากในพื้นที่นากุงราง ซึ่งชวยเพิ่มรายไดใหประชาชน
๓. ประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิชวยใหบางพื้นที่มีน้ําในการทํานามากขึ้น
๔. สงเสริมการทําการเกษตรแบบผสมผสานตามทฤษฎีในหลวง เนื่องจากราคาสินคาเกษตรมีความผันผวน
ปญหา/อุปสรรค
๑. ปรับปรุงและพัฒนาดินเปรี้ยวเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจการดําเนินงานยังไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
๒. การบุกรุกพื้นที่ปาชายเลนเพื่อทํานากุง สงผลกระทบโดยตรงตอระบบนิเวศของอาวปากพนัง ซึ่งเปนพื้นที่ชุมน้ํา
๓. การบุกรุกปาเพื่อปลูกยางพารา ทําใหเกิดการชะลางพังทลายของดิน
๔. การเปลี่ยนพื้นที่นาขาว พื้นที่ปาพรุมาปลูกปาลมน้ํามันสงผลใหมีการใชน้ํามากขึ้น ทําใหเกิดความขัดแยง
กับเกษตรกรที่ทํานาในพื้นที่
๕. การขยายพื้นที่ของนากุงมีผลตอการแพรกระจายความเค็มเขาสูพื้นที่นาขาวและแหลงน้ํา ทําใหเกิดความ
ขัดแยงในพื้นที่

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๒๕

ยุทธศาสตรที่ ๓ ควบคุม ปองกันมลพิษและเสริมสรางคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในลุมน้ํา
สาระสําคัญ

ผลการดําเนินงาน (สะสม)
ป ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙
เทียบกับเปาหมายแผน
(หนวย)
(รอยละ)
๑. มาตรการผลักดันกลไกและองคความรูการจัดการคุณภาพน้ํา และน้ําเสียเพื่อถายทอดใหกลุมเปาหมายรวมกันแกไขปญหาคุณภาพน้ํา
๑.๑ พัฒนาระบบการทํา
ดําเนินงานตามขอ ตรวจตออายุฟารม
๑๐๐
64 ฟารม
100
ปศุสัตวตามมาตรฐานฟารมที่
รองเรียน
สุกรมาตรฐาน
ดี
จํานวน 19 ฟารม
และตรวจติดตาม
ฟารมสุกร จํานวน
45 ฟารม รวม 64
ฟารม
๑.๒ พัฒนาสิ่งแวดลอมดาน
แก ไ ขป ญ หาด า น
100
1 ฟารม
100
ปศุสัตว
สิ่งแวดลอมในฟารม
ปศุสัตว 1 ฟารม
๒. มาตรการเรงรัดให อปท. และหนวยงานที่เกี่ยวของในลุมน้ํามีการบริหารจัดการแหลงกําเนิดมลพิษที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
๒.๑ การกอสรางและบริหาร
๘ แหง
เดินระบบ 6 แหง
75%
เดินระบบ 6 แหง
75%
จัดการระบบบําบัดน้ําเสีย
คุณภาพน้ําผานเกณฑ
เฉพาะจุด
มาตรฐาน รอยละ ๙๙.2%
ยังไมกอสราง ๒
ยังไมกอสราง ๒ แหง
แหง
๑. ทต.เชียรใหญ ยังไม
พรอม
๒. ทต.ชะอวด (ตลาด
ลาง) ประชาชน
บางสวนยังไมเห็นดวย
และเทศบาลไม
สามารถจัดหาพื้นที่
ใหมได จึงชะลอ
โครงการออกไปกอน
๓. มาตรการควบคุม ปองกัน และเฝาระวังดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.1 แผนงานการควบคุมและ
กําจัดวัชพืชในลําน้ํา
1) การบริหารจัดการเพื่อ
ควบคุมวัชพืชน้ํา
- ขุดลอกคลองดวยรถ
ขุด และเรือขุด

- การบริหารจัดการ
เพื่อควบคุมวัชพืชน้ํา

เปาหมายแผน
ป ๒๕๕๐-๒๕๕๙

ผลการดําเนินงาน
แผน/ผล
ป ๒๕๕๙ (หนวย)

รอยละ
ผลดําเนินงาน
ป ๒๕๕๙

หมายเหตุ

อจน.
อจน.

๑,๐๐๐,๐๐๐ ลบ.
ม.

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก
เก็บน้ํา โดยขุด
ลอกคลอง 22
สาย รวมปริมาณ
1,214,189
ลบ.ม.

100

38 คลอง
รวมปริมาณ
2,465,293 ลบม.

๑๐๐%

โครงการสงน้ํา
และบํารุงรักษา
ลุมน้ําปากพนัง
ตอนบนและ
ตอนลาง,
โครงการ
ชลประทาน
นครศรีธรรมราช

556 สาย

1. กําจัดวัชพืชใน
คลองระบายน้ําสาย
หลัก 39 สาย รวม
62,154 ตัน
2. กําจัดวัชพืชใน
คลองสงน้ําพื้นที่ 3
แหง

100

กําจัดวัชพืชในคลอง
ระบายน้าํ สายหลัก
39 สาย

7

โครงการสงน้ํา
และบํารุงรักษา
ลุมน้ําปากพนัง
ตอนลาง
โครงการสงน้ํา
และบํารุงรักษา
นครศรีธรรมราช

100

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๒๖
สาระสําคัญ

ผลการดําเนินงาน
แผน/ผล
ป ๒๕๕๙ (หนวย)

รอยละ
ผลดําเนินงาน
ป ๒๕๕๙

3. กําจัดวัชพืช
คลองระบายน้ํา
และเขตฝายสงน้ํา
จํานวน 5 แหง

100

สํารวจเก็บตัวอยาง
น้ํา แมน้ําปากพนัง
7 สถานี จํานวน 4
ครั้ง/ป

๔ ครั้ง/ป

๑๐๐

2) การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําทะเลชายฝง อ.
ปากพนัง อ.หัวไทร

สํารวจตัวอยางน้ํา
ทะเลชายฝงในพื้นที่
ลุมน้ําปากพนัง 2
สถานี จํานวน 2
ครั้ง/ป

2 ครั้ง/ป

100

3) การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําใตดินรอบๆ แหลง
ฝงกลบขยะ และการทําเหมือง
แร
4) การติดตามการรุกล้ํา
น้ําเค็มเขาสูชั้นบาดาลชายฝง

๒ ครั้ง/ป

-

-

๒ ครั้ง/ป

-

-

5) การเฝาระวังคุณภาพ
น้ําบาดาลบริเวณพื้นที่เสี่ยงตอ
การปนเปอนน้ําบาดาลเพื่อ
การอุปโภคบริโภค

๒ ครั้ง/ป

-

-

๓.๒ แผนงานการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
๑) การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําแมนา้ํ ปากพนัง

เปาหมายแผน
ป ๒๕๕๐-๒๕๕๙

ผลการดําเนินงาน (สะสม)
ป ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙
เทียบกับเปาหมายแผน
(หนวย)
(รอยละ)

คุณภาพน้ําโดยรวมจัด
อยูในเกณฑคุณภาพ
น้ําประเภทที่ 3 คือ
พอใช
สํารวจตัวอยางน้ํา
ทะเลชายฝงในพื้นที่
ลุมน้ําปากพนัง 2
สถานี พบวา ในฤดู
แลง บริเวณปากคลอง
หัวไทร คุณภาพน้าํ
ทะเลอยูในเกณฑดี
สวนปากแมน้ําปาก
พนัง อยูในเกณฑพอใช
ดําเนินการทุกป
(เริ่มดําเนินการป๕๖)
สําหรับบอ
สังเกตการณน้ําบาดาล
ดําเนินการทุกป
(เริ่มดําเนินการป๕๖)
สําหรับบอ
สังเกตการณน้ําบาดาล
ดําเนินการทุกป
(เริ่มดําเนินการป๕๖)
สําหรับบอ
สังเกตการณน้ําบาดาล

หมายเหตุ

โครงการสงน้ํา
และบํารุงรักษา
ลุมน้ําปากพนัง
ตอนบน

๑๐๐

สสภ.14
คพ.

100

สสภ.14
คพ.

-

ทบ.

-

ทบ.

-

ทบ.

จากการดําเนินงานภายใตแผนบริหารจัดการฯ ยุทธศาสตรที่ ๓ ควบคุม ปองกันมลพิษและเสริมสราง
คุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในลุมน้ํา พบวามีขอดี/ประโยชน และปญหา/อุปสรรค ดังนี้
ขอดี/ประโยชน
๑. การดําเนินงานสรางระบบบําบัดน้ําเสียเฉพาะจุดชวยใหมีการบําบัดน้ําเสียกอนระบายออกสูสิ่งแวดลอม
๒. มีการสงเสริมการทําการเกษตรอินทรียเพื่อลดการใชสารเคมี
ปญหา/อุปสรรค
๑. การกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียในบางพื้นที่ยังประสบปญหาการยอมรับของประชาชนและความไมพรอม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒. การจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชยังไมถูกหลักสุขาภิบาล
แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๒๗

๓. การควบคุมและกําจัดวัชพืชโดยเฉพาะผักกระฉูดซึ่งมีการแพรกระจายอยางรวดเร็ว เกินศักยภาพขององคการ
บริหารสวนตําบลที่จะดําเนินการ และการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงรวมในการกําจัดวัชพืชยังไมประสบผลสําเร็จ
๔. อุตสาหกรรมชุมชนยังขาดความรูในการบําบัดน้ําเสียและของเสียกอนระบายลงสูแหลงน้ํา
๕. การปนเปอนสารหนูและฟลูออไรดน้ําใตดินซึ่งประชาชนใชในการอุปโภคบริโภค
ยุทธศาสตรที่ ๔ : เสริมสรางความเขมแข็งในการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางเปนเอกภาพเพื่อบริหารจัดการ
แบบบูรณาการเชิงรุก
สาระสําคัญ

เปาหมายแผน
ป ๒๕๕๐-๒๕๕๙

ผลการดําเนินงาน
แผน/ผล
ป ๒๕๕9 (หนวย)

รอยละ
ผลดําเนินงาน
ป ๒๕๕9

ผลการดําเนินงาน (สะสม)
ป ๒๕๕๐ – ๒๕๕9
เทียบกับเปาหมายแผน
(หนวย)
(รอยละ)
๑. มาตรการเสริมสรางความรู ความตระหนักและจิตสํานึกในการอนุรกั ษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม
๑.๑ การพัฒนาเครือขาย
- มีกิจกรรม
1.ใหความรู
100
1.ใหความรูเครือขาย
100
องคกรในพื้นที่ลุมน้ํา
เสริมสรางความ
เครือขายโรงเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬา
พรอมและความ
ชะอวดวิทยาคาร,
ภรณ, โรงเรียนบานเกาะ
เขมแข็งใหแกทุก
โรงเรียนเชียรใหญ
ขันธ, โรงเรียนเฉลิมพระ
ภาคสวน
2.สนับสนุนการ
เกียรติโรงเรียนชะอวด
ดําเนินงานของ
วิทยาคาร, โรงเรียนเชียร
องคกรภาค
ใหญ
2.สนับสนุนการ
ประชาชนในการ
ดําเนินงานขององคกร
บริหารจัดการลุม
ภาคประชาชนในการ
น้ําบานลาไม
บริหารจัดการลุมน้าํ บาน
ลาไม
๑.๒ กิจกรรมพัฒนาเครือขาย ดําเนินการใน ๒๓ จัดกิจกรรมสงเสริม
๑๐๐
- ดําเนินการจัดอบรม
๑๐๐
และกิจกรรมเฝาระวังปองกัน อําเภอ
การมีสวนรวมของ
๒๓ อําเภอ
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ทสม. ในการเฝา
- จัดประชุมคณะ
และสิ่งแวดลอมเครือขาย
ระวังสิ่งแวดลอม 5
กรรมการเครือขาย ทสม.
ทสม. นครศรีธรรมราช
อําเภอ
๒ ครั้ง
- จัดกิจกรรมสงเสริมการ
มีสวนรวมของ ทสม. ใน
การเฝาระวังสิ่งแวดลอม
๕ อําเภอ
- จัดอบรม ทสม. ใหม
อยางนอย ๗๐ คน
-จัดทําฐานขอมูล ทสม.
คัดเลือก ทสม. ดีเดน ๑
ครั้ง
๑.๓ ชุ ม ชนพร อ มใจร ว มใจ จัดอบรมจํานวน
จัดอบรมจํานวน ๓๐๐
๑๐๐
รักษาปาชายเลน
๓๐๐ คน
คน
๑.4 พัฒนาทรัพยากร
จัดอบรมให
จัดอบรมใหความรู/สาธิต
๑๐๐
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ความรู/สาธิต
เกี่ยวกับไฟปาและหมอก
สนองตอการทองเที่ยว
เกี่ยวกับไฟปาและ
ควัน
กิจกรรม สรางเครือขายแกไข หมอกควัน ๑ ครั้ง
๑ ครั้ง จํานวน
ปญหาไฟปา และหมอกควัน
จํานวน ๒๐๐ คน
๒๐๐ คน มีการ
มีการ
ประชาสัมพันธ รณรงค
ประชาสัมพันธ
ปองกันไฟปาในพื้นที่
รณรงคปองกันไฟ
ดําเนินการ ดําเนินการที่
ปาในพื้นที่
ตําบลการะเกด

หมายเหตุ

สนง.ทรัพยากรน้าํ
ภาค 8

- ทสจ.
นครศรีธรรมราช
- สส.

-ทสจ.
นครศรีธรรมราช
-ทสจ.
นครศรีธรรมราช

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๒๘
สาระสําคัญ

ผลการดําเนินงาน
แผน/ผล
ป ๒๕๕9 (หนวย)

รอยละ
ผลดําเนินงาน
ป ๒๕๕9

จั ด เวที เ สวนาทํ า
ค ว า ม เ ข า ใ จ กั บ
ประชาชนในชุมชน
ตนน้ํา ลุมน้ํา ลํา
น้ํ า ที่ เ อื้ อ อํ า น ว ย
สั ม พั น ธ ซึ่ ง กั น และ
กั น ใ น จั ง ห วั ด
นครศรี ธ รรมราช
จํา นวน 15 รุน ๆ
ละ 1 วัน

100

ผูเขารวมโครงการ 60๐
คน

๑๐๐

อบจ.
นครศรีธรรมราช

ผูเขารวม 10๐ คน ใหความรูความ
เขาใจในการคัด
แยกขยะ และนํา
ขยะไปใชประโยชน
พัฒนาตอยอดผลิต
กาซชีวภาพสําหรับ
ใชในโรงเรียนและ
ครัวเรือนได

100

ผูเขารวม 10๐ คน

๑๐๐

อบจ.
นครศรีธรรมราช

1.๗ โครงการอนุรักษและฟนฟู ผูเขารวม 100 คน เพิ่มปริมาณและ
พื้นที่แหลงหญา
หญาทะเล
ทะเล

100

ผูเขารวม 100 คน

100

อบจ.
นครศรีธรรมราช

1.๘ โครงการพัฒนาและสง
เสิรมศักยภาพเครือขายรักษ
สิ่งแวดลอม (ชายฝงทะเล)

100

ผูเขารวม 200 คน

100

อบจ.
นครศรีธรรมราช

10

ศูนยอํานวยการฯ

๑.5 โครงการ "เสวนา ประชา
เขาใจ ฝายมีชีวิต ผูกจิตชุมชน"

๑.6 โครงการสงเสริมการคัด
แยกขยะในโรงเรียน

เปาหมายแผน
ป ๒๕๕๐-๒๕๕๙
ดําเนินการ
ดําเนินการที่ตําบล
การะเกด อําเภอ
เชียรใหญ
ผูเขารวมโครงการ
600 คน

ผูเขารวม 200 คน สงเสริมใหองคกร
ชุมชนในทองถิ่นเขา
มามีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
จํานวน 2 รุนๆ ละ
100 คน

ผลการดําเนินงาน (สะสม)
ป ๒๕๕๐ – ๒๕๕9
เทียบกับเปาหมายแผน
(หนวย)
(รอยละ)
อําเภอ เชียรใหญ

๒. มาตรการพัฒนาและประยุกตใชฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมในลุมน้ําที่มีประสิทธิภาพ
2.1 ปรับปรุงการใชประโยชน
ปรับปรุงแผนที่การ
ปรับปรุงแผนที่การใช
1 ระบบ
10
ใช
ป
ระโยชน
ท
ด
่
ี
น
ิ
ให
ประโยชนที่ดินใหเปน
ที่ดินในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
เปนปจจุบัน พื้นที่
ปจจุบัน พื้นที่ 2 ลานไร
2 ลานไร

หมายเหตุ

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๒๙
สาระสําคัญ

เปาหมายแผน
ป ๒๕๕๐-๒๕๕๙

ผลการดําเนินงาน
แผน/ผล
ป ๒๕๕9 (หนวย)

รอยละ
ผลดําเนินงาน
ป ๒๕๕9

ผลการดําเนินงาน (สะสม)
ป ๒๕๕๐ – ๒๕๕9
เทียบกับเปาหมายแผน
(หนวย)
(รอยละ)

๓. มาตรการสงเสริมกระบวนการมีสว นรวมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๓.๑ บริ ห ารจั ดการการเป ด - สรางกฎเกณฑของ เปนการดําเนินงาน
๑๐๐
จัดประชุมคณะกรรมการ
ปด ประตูระบายน้ําอุทกวิภาช ชุ ม ชนร ว มกั น ใน ตามปกติ ใ นแต ล ะ
JMC ทุกปเพื่อ
ประสิ ท ธ ตามฤดู ก ารวางไข เ รื่ อ ง เ ป ด – ป ด ชวงเวลา/ฤดูกาลให
กําหนดการเปด – ปด
และการอพยพเคลื่อนยายของ ประตูระบายน้ํา
เหมาะสม
ประตูระบายน้าํ ให
สัตวน้ําจืดและสัตวน้ําเค็ม
เหมาะสมกับแตละชวง
ฤดูกาล
๓.๒ คณะกรรมการบริ ห าร ทุกภาคสวนให
จัดการน้ําในลุมน้ําที่มีสวนรวม ความรวมมือใน
โดยทุกภาคสวน
การบริหารจัดการ
น้ํา
ขอตกลงในการใชน้ํา
๑ ) จั ด ตั้ ง ก ลุ ม ผู ใ ช น้ํ า ขอตกลงในการใช ขอตกลงในการใช
100
ชลประทาน (กลุมพื้นฐาน)
น้ําระหวางชุมชน น้ําระหวางชุมชน
ระหวางชุมชน 123
123 กลุม
103 กลุม
กลุม

หมายเหตุ

๑๐๐

โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาลุมน้ํา
ปากพนังตอนลาง
ชป.

100

โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษา
นครศรีธรรมราช,
โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาลุมน้ํา
ปากพนังตอนบน
และตอนลาง
โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษา
นครศรีธรรมราช,
โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาลุมน้ํา
ปากพนังตอนบน
และตอนลาง
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ

๒ ) จั ด ตั้ ง ก ลุ ม ผู ใ ช น้ํ า ขอตกลงในการใช
ชลประทาน (กลุมบริหาร)
น้าํ ระหวางชุมชน
9 กลุม

ขอตกลงในการใช
น้ําระหวางชุมชน 8
กลุม

100

ขอตกลงในการใชน้ํา
ระหวางชุมชน 9 กลุม

100

๓.๓ การอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ ความรวมมือของ
ปาตนน้ํา โดยการมีสวนรวมของ ทุกภาคสวน
ชุมชน

การดําเนินกิจกรรม
อยางตอเนื่อง
รวมกัน

๑๐๐

๑๐๐

๓.๔ การเฝาระวังภัยพิบัติพื้นที่ การเตรียมความ
ชุมชนตนน้ําปากพนัง
พรอมชุมชน

ชุมชนตนน้ําปาก
พนัง
-บานวังหอน ต.วัง
อาง อ.ชะอวด
-บานขุนพัง ต.หิน
ตก อ.รอนพิบูลย
-บานเขาวัง ต.หิน
ตก อ.รอนพิบูลย

๑๐๐

ฝายตนน้ําลําธาร อนุรักษ
ขยายพันธุไมทองถิ่น
ปลูกเสริมไมชายหวยริม
คลองหัวสวน แผนที่
ชุมชน ชุมชนบานเขาวัง
ต.หินตก อ.รอนพิบูลย
เครือขายวิทยุเครื่องแดง
เฝาระวังภัยพิบัติชุมชน
และแผนเตรียมพรอม
รับมือภัยพิบัติชุมชน 3
พื้นที่ชุมชนตนน้ํา

๑๐๐

มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ

จากการดําเนินงานภายใตแผนบริหารจัดการฯ ยุทธศาสตรที่ ๔ : เสริมสรางความเขมแข็งในการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนอยางเปนเอกภาพเพื่อบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก พบวามีขอดี/ประโยชน และปญหา/
อุปสรรค ดังนี้
แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
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ขอดี/ประโยชน
๑. การพัฒนาเครือขายองคกรในพื้นที่ลุมน้ํา เปนการสรางความรวมมือรวมใจในการชวยรักษาสิ่งแวดลอม
๒. ประชาชนมีจิตสํานึกในการปองกัน และฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมในบริเวณบานตนเองและพื้นที่ใกลเคียงมากขึ้น
ปญหา/อุปสรรค
๑. การไดรับงบประมาณไมเพียงพอในการจัดฝกอบรมและพัฒนาเครือขายและบุคลากรในพื้นที่ ทําใหการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมยังไมสามารถทําไดอยางเต็มที่
๒. การประชาสัมพันธยังไมเพียงพอทําใหประชาชนยังไมใสใจเรื่องผลกระทบของสิ่งแวดลอมตอสุขอนามัย
ของคนในทองถิ่น
๔. ปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินงานตามยุทธศาสตรภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง
ป ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙
๔.๑ แผนงาน/โครงการ ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องตามเปาหมายของ
แผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙ ที่กําหนดไว บางกิจกรรมไดรับงบประมาณที่
จํากัด
๔.๒ บางหนวยงานไมบรรจุกิจกรรมตามที่กําหนดไวภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง
ป ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙ ไวในแผนปฏิบัติราชการประจําป สงผลใหการดําเนินกิจกรรมไมตอเนื่อง
๔.๓ การเปลี่ยนแปลงคณะผูบริหารองคการปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งทําใหตองมีการทําความเขาใจความเปนมา
ของโครงการใหม สงผลใหการดําเนินงานขาดความตอเนื่อง และหนวยงานทองถิ่นบางแหงไมเขาใจวัตถุประสงคของ
โครงการและการขอจัดสรรงบประมาณ สงผลใหขาดความรวมมือในการดําเนินการแกไขปญหา
๔.๔ การประชาสัมพันธกิจกรรม ความรวมมือ ตลอดจนกฎระเบียบ รวมทั้งการสงเสริมความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับปญหาความเสื่อมโทรมและการถูกทําลายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
เพื่อใหเกิดความรวมมือในการอนุรักษ ฟนฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยังดําเนินการไมครอบคลุม
ทุกพื้นที่และกลุมเปาหมาย
๔.๕ การบูรณาการเปาหมายและโครงการการดําเนินงานไมสอดคลองกัน แตละหนวยงานตางดําเนินงานให
บรรลุเปาหมายตามภารกิจของหนวยงาน
๔.๖ พื้นที่ลุมน้ําปากพนังประสบภัยทางธรรมชาติ ไดแก น้ําทวมและดินโคลนถลมเปนประจํา สงผลใหการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดรับผลกระทบ บางกิจกรรมตองดําเนินการเริ่มตนใหม
๔.๗ การบังคับใชกฎหมายยังดอยประสิทธิภาพ มีขั้นตอนการดําเนินการลาชา เชน การดําเนินการกับผูบุกรุกปา
แม ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข องสามารถจั บ กุ มผูกระทําความผิดได แตการดําเนิน คดีห ลายขั้น ตอน บทลงโทษและการ
เปรียบเทียบปรับยังไมสามารถยับยั้งการทําลายปาได เนื่องจากผูฝาฝนยังไดรับประโยชนมากกวา นอกจากนี้การ
พิสูจนกรรมสิทธิ์ในที่ดินยังใชเวลาในการดําเนินการนาน
๕. แนวทางการแกไข
เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานภายใต แ ผนบริ ห ารจั ด การและฟ น ฟู นิ เ วศลุ ม น้ํ า ปากพนั ง ป ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ดําเนินการไดบรรลุตามเปาหมายหรือใกลเคียงกับเปาหมายที่กําหนดไว จึงควรปรับแนวทางการดําเนินงานเพื่อลด/
บรรเทาปญหาและอุปสรรค ดังนี้
๕.๑ หนวยงานหลักที่ดําเนินกิจกรรมภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ ๒๕๖๔ ตองบรรจุและขอจัดสรรงบประมาณของกิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน นอกเหนือจาก
การขอจัดสรรงบประมาณจากคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
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๕.๒ ในกรณีที่ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ หนวยงานหลักควรปรับงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรในภาพรวม
ของหนวยงานและจัดสรรใหกับกิจกรรมที่สําคัญภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนังฯ ตามความ
เหมาะสมเพื่อใหการดําเนินงานมีความตอเนื่อง
๕.๓ เพิ่ มการประชาสั มพั นธ โครงการ/กิ จกรรมอย างต อเนื่ องผ านผู นํ าชุ มชน ผู นํากลุ มต างๆ สื่ อท องถิ่ น
กลุมเครือขาย กลุมเยาวชน และกลุมแมบาน ผานทางการประชุม งานประเพณีสําคัญของทองถิ่น เพื่อใหประชาชน
ทราบการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมอยางทั่วถึง รวมถึงความเคลื่อนไหวของการดําเนินโครงการ/กิจกรรม และ
ไดเขามามีสวนรวมมากยิ่งขึ้น
๕.๔ เสริมสรางศักยภาพและสรางเครือขาย กลุมเกษตรกร กลุมผูประกอบการ ผูนําชุมชน กลุมแมบาน กลุม
เยาวชน ใหมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบโดยตรงตอการดํารงชีพและการประกอบอาชีพ ผลเสียที่เกิดจากการ
ทําลายหรือใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางไมมีประสิทธิภาพ และสามารถนําความรูที่ไดรับเผยแพรแก
สมาชิกกลุมและบุคคลอื่นในพื้นที่
๕.๕ ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานเพื่อใหเกิดการบูรณาการในการดําเนินกิจกรรม/โครงการ
เพื่อใหทุกหนวยงานไดรวมกันกําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินงานที่สอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกันและ
กําหนดแนวทางการดําเนินการรวมกันได และยังสามารถดําเนินการบรรลุเปาหมายตามภารกิจของแตละหนวยงาน
ทั้งนี้ โดยการประสานผานชองทางการประชุมหารือของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานชุดตางๆ เชน กําหนดพื้นที่
เพื่อสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เปนตน
๕.๖ การทําความเขาใจถึงความสําคัญของปญหาและเผยแพรโครงการสูองคการปกครองสวนทองถิ่น และ
ประชาชนในพื้นที่เพื่อใหรับทราบขอมูล และเกิดการยอมรับในการเขารวมดําเนินโครงการ
๕.๗ ประสานความรวมมือหนวยงานที่ เกี่ย วของที่มีอํานาจหนาที่ดานการบังคั บใช กฎหมายใหสามารถ
ดําเนินการบังคับใชกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เปนธรรม และเปนตัวอยางการลงโทษผูละเมิดกฎหมาย
๕.๘ เสนอใหมีการจัดทําโครงการตนแบบในลักษณะพื้นที่นํารองเพื่อใหเห็นภาพไดชัดเจนและเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
๕.๙ ควรสรางความเขาใจใหกับประชาชนในการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย และควรสํารวจพื้นที่จําเปนตอง
สรางระบบบําบัดน้ําเสียใหครอบคลุมพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
๕.๑๐ ควรสนับสนุนดานเทคนิควิชาการในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใหแกเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
และสงเสริมการคัดแยกขยะเพื่อนํากลับไปใชใหมตั้งแตตนทาง เพื่อลดปริมาณขยะที่จะนําไปฝงกลบ
๕.๑๑ ผลักดันการดําเนินงานภายใตบันทึกขอตกลงรวมในการกําจัดวัชพืชรวมทั้งการขุดลอกตะกอนดินทองน้ํา
เพื่อชวยใหแหลงน้ํามีศักยภาพในการกักเก็บน้ํา และระบายน้ําไดดีขึ้น โดยใหกรมชลประทานเปนเจาภาพ และสราง
ความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรมเจาทา และกองทัพภาคที่ ๔ ในการรวมกันดําเนินงาน
๕.๑๒ เสริมสรางความรูใหแกอุตสาหกรรมชุมชนในการบําบัดน้ําเสียและของเสียกอนระบายลงสูแหลงน้ํา
๕.๑๓ สงเสริมการทําเกษตรอินทรีย การสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการปศุสัตวภายใตโครงการ
Smart Farmer และ Smart Officer และระบบการผลิตที่ดีและเหมาะสม (GAP)
๕.๑๔ ดําเนินการแกไขปญหาการปนเปอนสารหนูและฟลูออไรดน้ําใตดินซึ่งประชาชนใชในการอุปโภคบริโภค
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6. การวิเคราะหปจจัยแวดลอมภายใน/ภายนอก (SWOT) เพื่อประกอบการจัดทํา (ราง) แผนแมบทการบริหาร
จัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป 2560 – 2564
1. การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงาน (SWOT)
การวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่เกี่ยวของกับแผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ํา
ปากพนั ง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ จะนํ า ไปใช ป ระกอบการประชุ มรั บ ฟ งความคิ ด เห็ น ผู มีส ว นได -ส ว นเสีย ในพื้ น ที่
ซึ่งไดแก หนวยงานภาครัฐและเครือขายจากภาคประชาชน ขอมูลจากแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปาก
พนัง แผนปฏิบัติการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ แผนพัฒนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช และแผนปฏิบัติราชการหนวยงาน ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห มีดังนี้
1.1 การวิเคราะหปจจัยไดแบงการวิเคราะหออกเปนประเด็นยุทธศาสตรดานตาง ๆ ดังนี้
1.1.1 ยุทธศาสตรที่ 1 สงวน อนุรักษ ฟนฟูสภาพนิเวศของลุมน้ําปากพนังใหคืนความอุดม
สมบูรณ สมดุลอยางเปนระบบ ประกอบกิจกรรมยอย
- สงวน อนุรักษและฟนฟูพื้นที่ ปาตนน้ําลําธาร พื้นที่ชุมน้ํา และปาพรุ
- ฟนฟูและดูแลรักษาปาชายเลน ปาชายหาด และชายฝงพื้นที่ลุมน้ําปากพนังใหมีความอุดม
สมบูรณ
- ฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ําเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
ขอมูลดานทรัพยากรปาไม
การดํ า เนิ น งานด า นการอนุ รั ก ษ แ ละฟ น ฟู ส ภาพนิ เ วศป า ไม เป น แผนงานภายใต ยุ ท ธศาสตร ที่ 1
สงวน อนุ รั ก ษ และฟ น ฟู ส ภาพนิ เ วศของลุ ม น้ํ า ปากพนั ง ให คื น ความอุ ด มสมบู ร ณ สมดุ ล อย า งเป น ระบบ
ของแผนบริ หารจัดการและฟ นฟู นิเวศลุ มน้ํา ปากพนัง ป 2557 – 2559 ฉบับปรับ ปรุง โดยไดกําหนดตั วชี้ วัด/
เปาหมายที่เกี่ยวของ ดังนี้
๑. มีการอนุรักษ คุมครอง และฟนฟูความอุดมสมบูรณของพื้นที่ปาตนน้ํา ปาพรุ และปาชายเลน
๒. พื้นที่ที่ถูกไฟปาลดลงไมนอยกวารอยละ 50 ของพื้นที่ที่ถูกไฟปาในปที่ผานมา
๓. ฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ปาตนน้ํา ปาพรุ และปาชายเลนในพื้นที่เดิมเพิ่มขึ้นและมี
อัตราการรอดตายไมนอยกวารอยละ 20 ของพื้นที่ทั้งหมดที่มีการปลูกฟนฟู
จากข อ มู ล กรมป า ไม พ บว า ในป 2552 มี พื้ น ที่ ป า ไม 708,781 ไร และลดลงเหลื อ 619,098 ไร
ในป 2557 รายละเอียดตามตารางที่ 1 และขอมูลพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากการเกิดไฟปา รายละเอียดตามตารางที่ 2
ตารางที่ 1 พื้นที่ปาไมในลุมน้ําปากพนัง
ประเภทปาไม
พื้นที่ป 2552
(ไร)
1. ปาตนน้ํา : ปาดิบชื้น ปาดิบ
311,230
เขา ปาผสมผลัดใบ
2. ปาพรุ
287,237
3. ปาชายเลน
110,314
รวมทั้งสิ้น
708,781

พื้นที่ป 2557
(ไร)
311,230

พื้นที่ลดลง
(ไร)
-

252,652
55,216
619,098

34,585
55,098
89,683

ที่มา : 1. รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสํานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พฤษภาคม, 2558)
2. รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2557 ภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป 2557 – 2559 ฉบับปรับปรุง
โดยกรมควบคุมมลพิษ (กรกฎาคม, 2558)

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๓๓

ตารางที่ 2 สถิติการเกิดไฟปา

ป

2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557

พื้นที่เสียหาย
(ไร)
471
386
2,407
19,095
3
11,875
0
1,354

พื้นที่เสียหายเทียบกับปกอน
(รอยละ)
82
> 100
> 100
0.02
> 100
0
> 100

ที่มา : รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2557 ภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป 2557 – 2559 ฉบับปรับปรุง โดย
กรมควบคุมมลพิษ (กรกฎาคม, 2558)

ตารางที่ 3 วิเคราะหปจจัยแวดลอมภายในและภายนอกในการดําเนินงานปองกันและฟนฟูทรัพยากรปาไม
จุดแข็ง
จุดออน
1. หนวยงานมีแผนการดําเนินงานปองกันและดูแล 1. การดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานยั ง ไม บ รรลุ เ ป า หมายที่
รักษาพื้นที่ปาไม ไดแก
กําหนด เชน
- ลาดตระเวนการบุกรุกพื้นที่ปาพรุและปาชายเลน
- เพิ่มพื้นที่ปาพรุ เปาหมาย 28,723 ไร แลวเสร็จ 2,300 ไร
- เพาะชํากลาไมและปลูกปา
- เพิ่มพื้นที่ปาตนน้ํา เปาหมาย 31,123 ไร แลวเสร็จ 1,650 ไร
- ขยายพันธุสัตวน้ําทะเล
- การรักษาระดับน้ําในพื้นที่ปาพรุ โดยสรางฝายชะลอน้ํา
- สรางจิตสํานึกใหกับประชาชนในการอนุรักษปา ชั่วคราว เปาหมาย 1,000 แหง ทําได 563 แหง
- เปลี่ยนนากุงรางใหกลับมาเปนปาจาก
- มีการสร างฝายต น น้ํา แบบถาวร เปาหมาย 80 แห ง
2. มีการศึกษาระดับน้ําที่เหมาะสมในการปองกันไฟ แลวเสร็จ 40 แหง
ไหมปาพรุและรักษาระบบนิเวศ
- มีการทําแนวกันไฟ 25 กิโลเมตร
3. หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น กรมป า ไม กรม - มีการปลูกหญาแฝกปองกันการชะลางพังทลายของดิน
อุทยานฯ กรมชลประทาน เปนตน มีการดําเนินงาน เปาหมาย 12,350 ไร แลวเสร็จ 9,850 ไร
ในลักษณะบู ร ณาการความร ว มมื อในการควบคุ ม 2. ปาชายเลนไมไดกําหนดเปาหมายในการฟนฟู
ปริมาณน้ําในปาพรุ
3. ประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ ทําใหระบบการ
ไหลเวี ยนของน้ํากรอยเปลี่ย นแปลงกระทบตอระบบนิเวศ
เชน ปาจาก เปนตน
4. เจาหนาที่ลาดตระเวนตรวจตราการบุกรุกพื้นที่ปา และ
การดับไฟปามีไมเพียงพอ
5. การจัดทําแนวเขตระหวางพื้นที่อนุรักษและพื้นที่ทํากิน
ของชาวบานยังไมชัดเจน
6. การบั ง คั บ ใช ก ฎหมายกั บ ผู บุ ก รุ ก พื้ น ที่ ป า ยั ง ไม มี
ประสิทธิภาพ
7. การขุดแพรกเพื่อทําแนวปองกันไฟและปองกันการบุกรุก
ปายังดําเนินการไมครอบคลุม
แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๓๔

โอกาส
1. เป น โครงการพระราชดํ า ริ ทํ า ให ไ ด รั บ ความ
รวมมือในการดําเนินกิจกรรมจากหนวยงานในพื้นที่
2. ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นการดํ า เนิ น งานแก ไ ขป ญหา
ตางๆ จากศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง และอื่นๆ
3. พั ฒ นาการใช ป ระโยชน จ ากทรั พยากรให มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชน ไมเสม็ด

อุปสรรค
1. นโยบายรัฐบาลสงเสริมการปลูกปาลมน้ํามันเปนพลังงาน
ทดแทนทําใหเกิดการบุกรุกปา
2. มีการบุกรุกปาเพื่อปลูกยางพารา, บุกรุกพื้นที่ปาพรุเพื่อปลูก
พืชเศรษฐกิจและทํานากุง และบุกรุกปาชายเลนเพื่อทํานากุง
3. การเผาวัชพืชในพื้นที่เกษตรทําใหเกิดไฟลามเขาปาพรุ
4. การระบายน้ําเสียและดินเลนจากนากุงลงสูปาชายเลนทํา
ใหสงผลกระทบตอระบบนิเวศ
5. ได รั บ การจั ด สรรงบประมาณจํ า กั ด ส ง ผลให ก าร
ดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
6. ประชาชนมีสวนรวมในการฟนฟูและจัดการทรัพยากรปาพรุนอย

ขอมูลการกัดเซาะชายฝง
พื้นที่ลุมน้ําปากพนังเกิดการกัดเซาะชายฝงรุนแรงบริเวณปลายแหลมตะลุมพุกถึงประตูระบายน้ําชะอวดแพรก
เมือง ระยะทางประมาณ 65 กิโลเมตร การปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงเปนแผนงานภายใตยุทธศาสตรที่
1 สงวน อนุรักษ และฟนฟูสภาพนิเวศของลุมน้ําปากพนังใหคืนความอุดมสมบูรณ สมดุลอยางเปนระบบ ของแผน
บริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป 2557 – 2559 ฉบับปรับปรุง โดยไดกําหนดตัวชี้วัด/เปาหมาย คือ
“ไมนอยกวารอยละ 50 ของพื้นที่ที่อยูอาศัยของประชาชน บริเวณแนวชายฝงไดรับผลกระทบจากคลื่นในชวงฤดู
มรสุมลดลง”
กรมเจาทาไดดําเนินการกอสรางเขื่อนปองกันการกัดเซาะชายฝง แบงออกเปน 4 ระยะ คือ
1. ระยะที่ 1 ปลายแหลมตะลุมพุกถึงวัดตะลุมพุก ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร มีความกาวหนา รอยละ 90
2. ระยะที่ 2 ปลายแหลมตะลุมพุกถึงบานเนินน้ําหัก ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร มีความกาวหนา รอยละ 80
3. ระยะที่ 3 บานหนาโกฏิถึงปลายแหลมตะลุมพุกตอเนื่องกับระยะที่ 2 ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร มี
ความกาวหนารอยละ 10 (อยูระหวางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม)
4. ระยะที่ 4 บานหนาโกฏิ ตําบลขนาบนาก มีความกาวหนารอยละ 60สําหรับการกอสรางเขื่อนปองกัน
ชายฝงบริเวณหมู 2, 3, 7 และ 8 ตําบลหนาสตน มีความกาวหนารอยละ 49
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ไดมีการกอสรางโครงสรางออนเพื่อปองกันชายฝง และติดตามปญหาการ
กัดเซาะชายฝง พบวามีการกัดเซาะชายฝงบริเวณหมู 1 และหมู 4 บานปลายทราย แหลมตะลุมพุก
ตารางที่ 4 วิเคราะหปจจัยแวดลอมภายในและภายนอกในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
จุดแข็ง
จุดออน
1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงและกรมเจา 1. การพัฒนาพื้นที่ชายฝงโดยเฉพาะการสรางโครงสราง
ทาเปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบในการดําเนินงาน ตางๆ บริ เวณชายฝง ทะเลและปากแมน้ํ าทํ าใหเ กิด การ
เปลี่ ยนทิศทางของกระแสน้ําทะเล และเกิดการกัดเซาะ
ดานการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
ชายฝงลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆ
2. การดําเนิน งานแกไขปญ หาการกัดเซาะชายฝงใช
เวลานานเนื่องจากตองศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
จากการสรางเขื่อนปองกันการกัดเซาะชายฝง ซึ่งอาจมีผล
ทําใหการกั ดเซาะชายฝงในบริเวณพื้นที่ขางเคียงมีความ
รุนแรงมากขึ้น
แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๓๕

จุดแข็ง

โอกาส
1. การประสานความร ว มมื อ กั บ หน ว ยงานที่
เกี่ ย วข อ งในการดํ า เนิ น งานแก ไ ขป ญ หา เช น
องคการบริ หารส วนจังหวัด นครศรีธรรมราช กรม
ทางหลวงชนบท เพื่อรวมกันดําเนินงานแกไขปญหา
ไปในทิศทางเดียวกัน
2. ชายหาดตะลุ มพุ กมีความสวยงาม สามารถ
สงเสริมดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

จุดออน
3. เนนการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงโดยใชโครงสราง
คอนกรีตมากกวาใชเครื่องมือตามธรรมชาติ เชน ปาชาย
เลน การปกไมไผ/ไมไผรวก เพื่อลดพลังงานคลื่น
4. การพัฒนาพื้นที่ชายฝงที่ไมเหมาะสมตอสภาพธรรมชาติ
ของพื้นที่ เชน การสรางโครงสรางออนและแข็งบริเวณชายฝง
ทะเลและปากแมน้ํา เปนตน ทําใหเกิดการเปลี่ยนทิศทางของ
กระแสน้ํา และเกิดการกัดเซาะชายฝงลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆ
5. การแกไขปญหากัดเซาะชายฝงเกินขีดความสามารถ
ของหนวยงานทองถิ่น
อุปสรรค
1. ปญหาการกัดเซาะชายฝงเกิดขึ้นทุกปเนื่องจากอิทธิพล
ของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทําใหคลื่นพัดพาตะกอน
ทรายตามชายฝงออกไปนอกชายฝงทับถมกันเปนแนวสัน
ดอนนอกชายฝง ทําใหไมส ามารถจัดการแกไขปญ หาได
อยางมีประสิทธิภาพ
2. การใชพื้นที่เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนทิศทางของกระแสน้ํา และเกิดการกัดเซาะชายฝง
มากขึ้น

1.1.2 ยุทธศาสตรที่ 2 สนับสนุนวิธีการใชประโยชนทรัพยากรดินและน้ําในลุมน้ําอยางบูรณา
การ อนุรักษและยั่งยืน ประกอบกิจกรรมยอย
- ฟนฟูคุณภาพดินปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว พื้นที่ดินเค็มและพื้นที่นาราง
- การวางแผนและใช ป ระโยชน ที่ ดิ น เหมาะสมกั บ ศั ก ยภาพของพื้ น ที่ แ ละพั ฒ นาระบบ
ชลประทานเพื่อการเกษตรกรรมอยางยั่งยืน
- บริหารจัดการน้ําอยางสมดุลทั้งอุปสงคและอุปทานโดยการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น
ขอมูลทรัพยากรดินและการใชประโยชนที่ดิน
การดําเนินงานดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรดิน เปนแผนงานภายใตยุทธศาสตรที่ 2 สนับสนุนวิถีการ
ใชประโยชนทรัพยากรดินและน้ําในลุมน้ําอยางบูรณาการ อนุรักษและยั่งยืน ของแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุม
น้ําปากพนัง ป 2557 – 2559 ฉบับปรับปรุง โดยไดกําหนดตัวชี้วัด/เปาหมาย ที่เกี่ยวของ คือ “ไมนอยกวารอยละ
80 สามารถฟนฟูสภาพดินที่มีปญหาใหฟนคืนและใชประโยชนได”
พื้นที่ลุมน้ําปากพนัง มีแนวโนมการใชประโยชนที่ดินเพื่อทํานาขาวลดลง และเกิดพื้นที่นาราง รายละเอียด
ตามตารางที่ 5

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๓๖

ตารางที่ 5 ขอมูลพื้นที่นาขาวและนาราง ป 2550 - 2555
ป
พื้นที่นาขาว (ไร)
2550
เขตน้ําจืด
397,988.04
เขตน้ําเค็ม
7,317.38
รวม
405,305.42
2555
เขตน้ําจืด
365,853.78
เขตน้ําเค็ม
9,514.01
รวม
375,367.79
ที่มา : ขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร, กรมพัฒนาที่ดิน

พื้นที่นาราง (ไร)
68,810.58
2,856.62
71,667.20
33,895.77
1,237.92
35,133.69

กรมพัฒนาที่ดินมีการดําเนินงานปรับปรุงพื้นที่ทิ้งรางเพื่อฟนฟูและใชประโยชนภายใตแผนบริหารจัดการและ
ฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป 2557 – 2559 ฉบับปรับปรุง รายละเอียดตามตารางที่ 6
ตารางที่ 6 การดําเนินงานฟนฟูพื้นที่นารางและการปรับปรุงดิน
พื้นที่ทิ้งราง
พื้นที่เปาหมายตามแผนฯ
ป 2550-2559 (ไร)
1. ปรับปรุงพื้นที่นาขาว นากุงราง
47,200
และพื้นที่รกราง เพื่อปลูกพืช
อาหารและพืชเศรษฐกิจ
2. ปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อ
48,997
ปลูกปาลมน้ํามัน
3. ปรับปรุงและพัฒนาดินเปรี้ยว
124,445
เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ
4. จัดระบบโครงสรางการพัฒนา
32,927
ดิน/ปรับรูปแปลงนา
5. ทดลองปลูกปาจาก
900

ดําเนินการแลวเสร็จ
ป 2557 (ไร)
35,157

รอยละ

33,811

69

64,572

52

35,602

>100

600

67

74

ตารางที่ 7 วิเคราะหปจจัยแวดลอมภายในและภายนอกในการดําเนินงานฟนฟูทรัพยากรดิน
จุดแข็ง
จุดออน
1. การดํ า เนิ น งานฟ น ฟู ส ภาพดิ น ที่ มี ป ญ หาให ใ ช 1. ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาดิ น เปรี้ ย วเพื่ อ ปลู กพื ช
ประโยชนได เชน ในพื้นที่นาขาว นากุงราง เห็นผลเปน เศรษฐกิจการดําเนินงานยังไมเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนด
รูปธรรม
2. มีแผนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาฟนฟูพื้นที่นาราง 2. การบุกรุกพื้นที่ปาชายเลนเพื่อทํานากุง สงผล
และการปลูกปาจากในพื้นที่นากุงราง ซึ่งชวยเพิ่มรายได กระทบโดยตรงตอระบบนิเวศของอาวปากพนัง ซึ่ง
เปนพื้นที่ชุมน้ํา
ใหประชาชน
3. การบุกรุกปาเพื่อปลูกยางพารา ทําใหเกิดการชะ
ลางพังทลายของดิน
แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
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โอกาส
1. ประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิชวยใหบางพื้นที่มี
น้ําในการทํานามากขึ้น
2. สงเสริมการทําการเกษตรแบบผสมผสานตามทฤษฎี
ในหลวง เนื่องจากราคาสินคาเกษตรมีความผันผวน

อุปสรรค
1. การเปลี่ยนพื้นที่นาขาว พื้นที่ปาพรุมาปลูกปาลม
น้ํามันสงผลใหมีการใชน้ํามากขึ้น ทําใหเกิดความ
ขัดแยงกับเกษตรกรที่ทํานาในพื้นที่
2. การขยายพื้นที่ของนากุงมีผลตอการแพรกระจาย
ความเค็มเขาสูพื้นที่นาขาวและแหลงน้ํา ทําใหเกิ ด
ความขัดแยงในพื้นที่

1.1.3 ยุทธศาสตรที่ 3 ควบคุม ปองกันมลพิษและเสริมสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของคนในลุมน้ํา ประกอบกิจกรรมยอย
- ผลั ก ดั น กลไกและองค ค วามรู ก ารจั ด การคุ ณ ภาพน้ํ า และน้ํ า เสี ย เพื่ อ ถ า ยทอดให
กลุมเปาหมายรวมกันแกไขปญหาคุณภาพน้ํา
- เรงรัดให อปท. และหนวยงานที่เกี่ยวของในลุมน้ํามีการบริหารจัดแหลงกําเนิด
- รณรงคประชาสัมพันธสรางความตระหนักและสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการ
มลพิษและคุณภาพสิ่งแวดลอม
ขอมูลคุณภาพสิ่งแวดลอม
การดําเนินงานดานการแกไขปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนแผนงานภายใตยุทธศาสตรที่ 3 ควบคุม ปองกัน
มลพิษ และเสริมสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในลุมน้ํา ของแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศ
ลุมน้ําปากพนัง ป 2557 – 2559 ฉบับปรับปรุง โดยไดกําหนดตัวชี้วัด/เปาหมาย ที่เกี่ยวของ คือ
1. อนุรักษและฟนฟูคุณภาพน้ําแมน้ําปากพนังและลําน้ําสาขาใหอยูในมาตรฐานคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิว
ดินประเภทที่ 3
2. รอยละ 100 ของครัวเรือนในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง มีน้ําบริโภคที่มีคุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐานและ
เพียงพอ
กรมควบคุมมลพิษไดรวมกับสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 14 ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในแมน้ํา
ปากพนั ง พบว าในป 2557 คุณภาพน้ํา อยู ในเกณฑเสื่อมโทรม ไมเปน ไปตามมาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําผิว ดิน
ประเภทที่ 3 หรื อคุ ณภาพน้ํ า อยูในเกณฑ พอใช เนื่องจากมีคาความสกปรกในรูปบีโ อดีสูง ปจ จุบัน เทศบาลนคร
นครศรี ธรรมราชได เ ดิน ระบบบํ าบั ดน้ํา เสี ย รวมชุมชนแลว เมื่อวันที่ 1 มีน าคม 2558 สามารถรองรับ น้ําเสีย ได
33,000 ลบ.ม. นอกจากนี้ ยังมีการกอสรางและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียโดยองคการจัดการน้ําเสีย จํานวน 7 แหง
ไดแก
1. ระบบบัดน้ําเสียบริเวณชุมชนหอยราก – ศรีสมบูรณ องคการบริหารสวนตําบลหูลอง
2. ระบบบัดน้ําเสียบริเวณตลาดลาง เทศบาลตําบลชะอวด
3. ระบบบัดน้ําเสียบริเวณโรงเรียนวัดนาควารี เทศบาลเมืองปากพนัง
4. ระบบบัดน้ําเสียบริเวณหลังเรือนจํา เทศบาลเมืองปากพนัง
5. ระบบบัดน้ําเสียบริเวณเลียบถนนสุขาภิบาล 1 เทศบาลตําบลหัวไทร
6. ระบบบัดน้ําเสียบริเวณหลังตลาดสด ถนนบางแค เทศบาลตําบลหัวไทร
7. ระบบบัดน้ําเสียบริเวณวัดศรีมาประสิทธิ เทศบาลตําบลชะอวด
แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
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ตารางที่ 8 วิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกในการดําเนินงานดานคุณภาพสิ่งแวดลอม
จุดแข็ง
จุดออน
1. มีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่ชัดเจน คือ 1. โครงการหลายโครงการยังดํ าเนินการไมเป นไปตาม
- แหลงกําเนิดน้ําเสียมีการจัดการสิ่งแวดลอมและ/
เปาหมาย เนื่องจากไดรับการจัดสรรงบประมาณนอย
กวาแผนงาน หรือไมไดรับงบประมาณ เชน การขยาย
หรือมีการบําบัดน้ําเสียไดตามมาตรฐานควบคุมการ
พื้ น ที่ ใ ห บ ริ ก ารและการปรั บ ปรุ ง ระบบการผลิ ต
ระบายน้ําทิ้งที่กําหนด ไมนอยกวารอยละ 70
น้ําประปาใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
- องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เป า หมายและ
องคการจัดการน้ําเสียมีการจัดสรางระบบบําบัด 2. โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียพื้นที่เทศบาล
น้ําเสียรวมและบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย
ตําบลเชียรใหญ และโครงการกอสรางระบบบําบัด
รวมที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ
น้ําเสียพื้นที่เทศบาลตําบลเชียรใหญเยื้องเทศบาล
- มีการติดตามตรวจสอบและเฝาระวังคุณภาพน้ํา
ที่ยังติดปญหาเรื่องการลงนามใน MOU
ในแมน้ําและน้ําทะเลเปนประจําอยางตอเนื่อง
3. การจัดการปญหาขยะในพื้นที่ยังไมถูกหลักวิชาการ
- องค กรปกครองส ว นท องถิ่ น เป า หมายมีการ 4. การควบคุมวัชพืชน้ําโดยเฉพาะผักกระฉูดเกินศักยภาพ
จั ด การขยะมู ล ฝอย และของเสี ย อั น ตรายจาก
ขององคการบริหารสวนตําบลที่จะดําเนินการ
ชุมชนอยางถูกหลักสุขาภิบาล ไมนอยกวารอยละ 5. การบังคับใชกฎหมายยังไมมีประสิทธิภาพ เชน
การลักลอบทิ้งน้ําเสียลงสูลําคลอง เปนตน
40 และ 30 ตามลําดับ
2. มีโครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและการจัดการ
ขยะมู ล ฝอยจากแหล ง กํ า เนิ ด รวมทั้ ง ติ ด ตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินรอบๆ หลุมฝงกลบขยะ
และการทําเหมืองแร
3. มีการเสริมสรางศักยภาพใหกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และผูป ระกอบการในการกํ ากั บดู แลการ
ประกอบกิจการและการจัดการของเสียและน้ําเสีย
มี ก ารปลู ก สร า งจิ ต สํ า นึ ก ด า นการอนุ รั ก ษ
4.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหนักเรียนและ
เยาวชนในพื้ น ที่ โดยเน น การใช ท รั พ ยากรและ
สิ่งแวดลอมในทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากร
ปาพรุ
5. มี ก ารบรรจุ แ ผนงานก อสร า งระบบบํ า บั ด น้ํ าเสี ย
ชุมชนระยะที่ ๒ ในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
โอกาส
อุปสรรค
1. เปนโครงการพระราชดําริทําใหไดรับความรวมมือ 1. มีการปนเปอนสารหนูในน้ําบาดาลและฟลูออไรด
ในน้ําประปาในบางพื้นที่
ในการดําเนินกิจกรรมจากหนวยงานในพื้นที่
2. มีเครือขายภาคประชาชนเฝาระวังคุณภาพน้ําและ 2. มีการแพรกระจายของวัชพืชในน้ําครอบคลุมคลอง
การระบายน้ํ า เสี ย รวมทั้ ง สั ง เกตการณ น้ํ า บาดาล สายหลักและสายยอย
บริเ วณพื้ นที่เ สี่ย งตอการปนเปอนน้ําบาดาลเพื่อการ 3. ประชาชนในพื้นที่ยังไมยอมรับการกอสรางระบบ
กําจัดขยะในพื้นที่
อุปโภคบริโภค
4. ไมสามารถกอสรางแหลงกักเก็บน้ําขนาดใหญตาม
แผนงานเดิมได
แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
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จุดแข็ง

จุดออน
5. มีการขยายพื้นที่ทําการเกษตรในชวงฤดูแลงทําใหมี
ความตองการใชน้ําในปริมาณมาก
6. ปริมาณน้ําจืดไมเพียงพอตอความตองการ

1.1.4 ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางความเขมแข็งในการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางเปน
เอกภาพเพื่อบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก ประกอบกิจกรรมยอย
- เสริ มสร า งความรูความตระหนักและจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
- พัฒนาและประยุกตใชฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุม
น้ําที่มีประสิทธิภาพ
- ส ง เสริ ม กระบวนการมี ส ว นร ว มของชุ ม ชนในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม
ขอมูลการบริหารจัดการ
การดําเนินงานดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก เปนแผนงานภายใตยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสราง
ความเขมแข็งในการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางเปนเอกภาพเพื่อบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุกของแผน
บริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป 2557 – 2559 ฉบับปรับปรุง โดยไดกําหนดตัวชี้วัด/เปาหมาย ที่
เกี่ยวของ คือ “มีกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังไมนอยกวารอยละ 20 ของแผนงาน/กิจกรรมแตละปงบประมาณ”
จากขอมูลป 2557 มีการดําเนินงาน ดังนี้
1. มีการพัฒนาเครือขาย ทสม. นครศรีธรรมราช ในพื้นที่ 23 อําเภอ
2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการรวมเพื่อบริหารจัดการน้ํา (JMC) เพื่อกําหนดการเปด-ปดประตูระบายน้ําให
เหมาะสม
3. มีการจัดตั้งกลุมใชน้ําชลประทาน 76 กลุม เพื่อทําความตกลงการใชนํ้าระหวางชุมชนและยกระดับกลุม
ผูใชน้ํา 7 กลุม
ตารางที่ 9 วิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกในการดําเนินงานดานการบริหารจัดการ
จุดแข็ง
จุดออน
1. มีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่ชัดเจน คือ 1. มีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารของทองถิ่นทําใหการ
- สรางกฎเกณฑของชุมชนรวมกัน ในเรื่องเปด –
ดําเนินงานไมตอเนื่อง
ปดประตูระบายน้ํา
2. การจัดลําดับความสําคัญของการจัดสรรน้ําในแต
- มี กิ จ กรรมเสริ ม สร า งความพร อ มและความ ละพื้นที่มีความแตกตางกัน
เขมแข็งใหกับทุกภาคสวน
3. บางหนวยงานไมสามารถดําเนินการกําจัดวัชพืชใน
2. มีโ ครงการเสริ มสรา งความรู และประชาสัมพัน ธ คลองสายหลักตามที่ไดมีการลงนาม (MOU)
เพื่ อสร า งความเข าใจ และความตระหนั กในการ
อนุ รั ก ษ แ ละฟ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดลอม
3. มีโครงการพัฒนาเครือขายองคกรในพื้นที่ลุมน้ํา
4. มีการพัฒ นาฐานข อมู ล ภูมิสารสนเทศ (GIS) และ
องคความรูเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจวางแผนบริหาร
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จุดแข็ง
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุม
น้ําปากพนัง
5. มีการบริหารจัดการเปด – ปดประตูระบายน้ําอุทก
วิภาคฯ ตามฤดูการวางไขและการอพยพเคลื่อนยาย
ของสัตวน้ําจืดและสัตวน้ําเค็ม
6. มี การจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของการจั ดสรรน้ํ าใน
พื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
7. มีระบบการเปด – ปด ประตูระบายน้ําอุทกวิภาช
ประสิทธิ เพื่อกักเก็บน้ําจืด และผลักดันน้ําเค็ม-น้ํา
เสีย
8. มีอางเก็บน้ําหวยน้ําใสสําหรับพื้นที่ตอนบนของลุมน้ํา
ปากพนัง
โอกาส
1. มีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและคณะกรรมการ
รวมเพื่อบริหารจัดการน้ํา (Joint Management
Committee for Irrigation: JMC) เพื่อรวมกัน
บริหารจัดการน้ําในพื้นที่
2. มี ก ารจั ด ทํ า บั น ทึ ก ความร ว มมื อ การดํ า เนิ น งาน
(MOU) รวมกันเพื่อดําเนินการกําจัดวัชพืชในคลอง
สายหลัก

จุดออน

อุปสรรค
1. ปญ หาอุทกภัย ในฤดูฝน ระหวางเดือนตุลาคม –
ธันวาคม
2. มีการรุกล้ําของความเค็มเนื่องจากน้ําทะเลหนุนสูง
ในชวงฤดูแลง ทําใหขาดแคลนน้ําจืดสําหรับภาค
เกษตรกรรม
3. ขาดแคลนแหลงกักเก็บน้ําดิบบริเวณพื้นที่ตนน้ํา
4. เกิดความขัดแยงของประชาชนที่อยูในบริเวณหนา
ประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ
5. เครือขายภาคประชาชนในทองถิ่นยังไมมีสามารถ
ดําเนินงานบริหารจัดการไดอยางเต็มประสิทธิภาพ

2. การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis)
จากขอมูลในปจจัยที่มีผ ลตอการดํ าเนิน งาน (SWOT) ไดนํ ามาใชในการวิ เคราะหสภาพแวดลอม
ภายในและสภาพแวดลอมภายนอก สรุปไดดังนี้
2.1 สภาพแวดลอมภายใน
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในเปนการวิเ คราะหหาจุดแข็งและจุดออนของคณะทํางานเพื่อ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟนฟูลุมน้ําปากพนังซึ่งเปนสภาพความเปนจริงที่
องคกรเปนอยูในปจจุบันและเปนปจจัยที่สามารถควบคุมได
จุดแข็ง (Strengths)
ดานพัฒนาองคกร
 มีการบูรณาการความรวมมือของหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคซึ่ง
แตละหนวยงานมีแผนการดําเนินงานในการแกไขปญหาตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานอยางชัดเจน
 มีแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป 2557 – 2559 และมีงบประมาณใน
การสนับสนุนการดําเนินงานในแตละกิจกรรมของหนวยงาน
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ดานเทคโนโลยี
 มีการนําระบบเทคโนโลยีตางๆ มาใชในการปฏิบัติงาน เชน เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
การจัดการน้ําเสียและของเสีย เทคโนโลยีในการบริหารจัดการน้ํา เทคโนโลยีการแกไขการกัดเซาะชายฝง ทฤษฎี
การเกษตรแบบผสมผสานของในหลวง
ดานบุคลากร
 ผูบริหารระดับสูงของหนวยงานมีความเขาใจปญหาและงานเปนอยางดี โดยมีการทํางานเชิงรุก
 เจาหนาที่ที่รับผิดชอบของแตละหนวยงานมีความรู ความสามารถในการดําเนินงาน ทําใหการ
ปฏิบัติงานตามแผนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
 มี ค ณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและคณะกรรมการร ว มเพื่ อ บริ ห ารจั ด การน้ํ า (Joint
Management Committee for Irrigation: JMC) เพื่อรวมกันบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ มีการจัดทําบันทึกความ
รวมมือการดําเนินงาน (MOU) รวมกันเพื่อดําเนินการกําจัดวัชพืชในคลองสายหลัก
จุดออน (Weaknesses)
ดานพัฒนาองคกร
 แผนการดํ า เนิ น งานในการแก ไขป ญ หาของหนว ยงานยังไมค รอบคลุ มความตอ งการของ
ประชาชนในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังและการบูรณาการระหวางหนวยงานยังไมมีประสิทธิภาพเนื่องจากขาดการวางแผน
เพื่อใหไดผลลัพธในแนวทางเดียวกันทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
 ไดรับการจัดสรรงบประมาณจํากัดสงผลใหการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
 การดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนังป 2557 – 2559 ยังไม
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดในบางกิจกรรมและขาดกลไกที่ทําใหผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น
และการสื่อสารไมครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย
ดานเทคโนโลยี
 ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศมี เ สถี ย รภาพไม เ พี ย งพอและการใช เ ทคโนโลยี บ างอย า งไม
เหมาะสมตอสภาพธรรมชาติของพื้นที่ทําใหสิ่งแวดลอมในพื้นที่เปลี่ยนแปลง เชน การสรางโครงสรางตางๆ บริเวณ
ชายฝงทะเลและปากแมน้ําทําใหเกิดการเปลี่ยนทิศทางของกระแสน้ําทะเล และเกิดการกัดเซาะชายฝงลุกลามไปยัง
พื้นที่อื่นๆ
ดานบุคลากร
 การจัดการองคความรูในองคกรยังไมมีประสิทธิภาพ
 เจาหนาที่ในการดําเนินงานมีไมเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่ เชน เจาหนาที่ลาดตระเวนตรวจ
ตราการบุกรุกพื้นที่ปา
2.2 สภาพแวดลอมภายนอก
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกเปนการวิเคราะหหาโอกาสและอุปสรรคที่สงผลตอองคกร
เปนปจจัยที่ควบคุมไมได โดยทั่วไปจะพิจารณาตามหลัก PEST Analysis ซึ่งไดแก
 ดานการเมือง (P : Politics)
 ดานเศรษฐกิจ (E : Economic)
 ดานสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม (S : Social)
 ดานเทคโนโลยี (T : Technology)
โอกาส (Opportunities)
การเมือง
 ไมมี
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มีความผันผวน

ดานเศรษฐกิจ
 มีการสงเสริมการทําการเกษตรแบบผสมผสานตามทฤษฎีในหลวง เนื่องจากราคาสินคาเกษตร

ดานสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
 ความตองการและความคาดหวังของประชาชนตอแกไขปญหาในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
 เปนโครงการพระราชดําริทําใหไดรับความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมจากหนวยงานในพื้นที่
 มีการศึกษาแลกเปลี่ยนการดําเนินงานแกไขปญหาตางๆ จากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน จาก
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง และอื่นๆ
 บางพื้นที่มีความสวยงาม สามารถสงเสริมดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เชน ชายหาดตะลุมพุก
 การมีสวนรวมในพื้นที่ เชน มีเครือขายภาคประชาชนเฝาระวังคุณภาพน้ําและการระบายน้ําเสีย
รวมทั้ง สังเกตการณน้ําบาดาลบริเวณพื้นที่เสี่ยงตอการปนเปอนน้ําบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค
ดานเทคโนโลยี
 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันมีความกาวหนามาก ทําใหสามารถนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเหลานี้มาประยุกตใชในการพัฒนาบริหารจัดการในพื้นที่ได เชน พัฒนาฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) และ
องคความรูเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
 มีระบบการเปด – ปด ประตูร ะบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ เพื่อกักเก็บน้ําจืด และผลักดัน
น้ําเค็ม-น้ําเสีย
อุปสรรค (Threats)
ดานการเมือง
 การแทรกแซงจากการเมืองทองถิ่ นในการดําเนินงาน รวมถึงการบังคับใชกฎหมายยังไม มี
ประสิทธิภาพ เชน การลักลอบทิ้งน้ําเสียลงสูลําคลอง เปนตน
 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนสงเสริมการปลูกปาลมน้ํามันเปนพลังงานทดแทนทําใหเกิดการบุกรุกปา
ดานเศรษฐกิจ
 ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา
ดานสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
 ขาดการบูรณาการระหวางหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของในการรวมกันแกไขปญหาตาง ๆ
 ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานนอย ประชาชนไมยอมรับการดําเนินงานในพื้นที่บาง
กิจกรรม เชน การกอสรางระบบกําจัดขยะในพื้นที่
 มี ก ารทํ า ลายทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม เช น บุ ก รุ ก ป า เพื่ อ ปลู ก ยางพารา,
บุกรุกพื้นที่ปาพรุเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจและทํานากุง และบุกรุกปาชายเลนเพื่อทํานากุง มีการเผาวัชพืชในพื้นที่เกษตร
ทําใหเกิดไฟลามเขาปาพรุ มีการระบายน้ําเสียและดินเลนจากนากุงลงสูปาชายเลนทําใหสงผลกระทบตอระบบนิเวศ
 อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทําใหเกิดปญหาการกัดเซาะชายฝงเกิดขึ้นเนื่องจาก
คลื่นพัดพาตะกอนทรายตามชายฝงออกไปนอกชายฝงทับถมกันเปนแนวสันดอนนอกชายฝง ทําใหไมสามารถจัดการ
แกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๔๓

3. การวิเคราะหสถานะขององคกร (SWOT Matrix)
การวิเคราะหสถานะของภาพรวมของคณะทํางานเพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
จัดการและฟนฟูลุมน้ําปากพนัง เพื่อวิเคราะหหาจุดแข็งหรือจุดออน และการดําเนินงานมีโอกาสหรืออุปสรรคมาก
นอยเพียงใด ซึ่งวิธีการวิเคราะหสถานะขององคกรจะพิจารณาจาก 2 สวน คือ
1) การใหน้ําหนักความชัดเจนที่สัมพันธกับปจจัยในดานเดียวกัน
2) การใหคะแนนระดับความสําคัญ
1) การใหน้ําหนักความชัดเจนที่สัมพันธกับปจจัยในดานเดียวกัน
การวิเคราะหสถานะของประเด็นยุทธศาสตรในสวนของการใหน้ําหนักความชัดเจนที่สัมพันธกับ
ปจจัยในดานเดียวกัน จะกําหนดคะแนนของสภาวะแวดลอมภายใน (ดานจุดแข็งและจุดออน) เทากับ 1.00 คะแนน
และสภาวะแวดลอมภายนอก (ดานโอกาสและอุปสรรค) เทากับ 1.000 คะแนน
สภาวะแวดลอมภายใน (1.000)
จุดแข็ง
จุดออน
0.500
0.500

สภาวะแวดลอมภายนอก (1.000)
โอกาส
อุปสรรค
0.500
0.500

การพิจารณาความชัดเจนที่สัมพันธกับ ปจจัยในดานเดียวกัน ใหเ ริ่มจากการจัด ลําดับของแตล ะ
ปจจัย และใหคาน้ําหนักกับปจจัยที่มีความสําคัญเรียงจากมากไปนอยตามลําดับ (โดยใหคะแนนรวมเทากับ 0.500
คะแนน อาจกําหนดน้ําหนักของแตละปจจัยเปนรอยละกอนแลวจึงเทียบกลับเปนคะแนนเพื่อความสะดวกในการ
คํานวณ) โดยพิจารณาคะแนนน้ําหนักความสัมพันธทั้งดานจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
2) การใหคาคะแนน
คาคะแนน ใหพิจารณาในแตละปจจัยของจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรควา องคกรให
ความสําคัญตอปจจัยนั้น ๆ ในระดับใด โดยกําหนดเกณฑดังนี้
5
4
3
2
1

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

องคกรใหระดับความสําคัญมากที่สุด
องคกรใหระดับความสําคัญมาก
องคกรใหระดับความสําคัญปานกลาง
องคกรใหระดับความสําคัญนอย
องคกรใหระดับความสําคัญนอยที่สุด

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๔๔

ตารางที่ 10 แสดงการวิเคราะหสถานะของแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป 2557 -2559 ดาน
จุดแข็ง
ปจจัยภายใน

จุดแข็ง (Strenghs)
มีการบูรณาการความรวมมือของหนวยงานที่
เกี่ ย วข อ งในพื้ น ที่ ทั้ ง ส ว นกลางและส ว น
ภู มิ ภ าค ซึ่ ง แต ล ะหน ว ย งานมี แ ผ นกา ร
ดํ า เนิ น งานในการแก ไ ขป ญ หาตามอํ า นาจ
หนาที่ของหนวยงานอยางชัดเจน
มีแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปาก
พนัง ป 2557 – 2559 และมีงบประมาณ
ในการสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานในแต ล ะ
กิจกรรมของหนวยงาน
มีการนําระบบเทคโนโลยีตางๆ มาใชในการ
ปฏิ บั ติ ง าน เช น เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เทคโนโลยี ก ารจั ด การน้ํ า เสี ย และของเสี ย
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการน้ํา เทคโนโลยี
ก า ร แ ก ไ ข ก า ร กั ด เ ซ า ะ ช า ย ฝ ง ท ฤ ษ ฎี
การเกษตรแบบผสมผสานของในหลวง
ผูบริ หารระดั บสู งของหน วยงานมี ความเข าใจ
ปญหาและงานเปนอยางดี โดยทํางานเชิงรุก
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบของแตละหนวยงานมี
ความรู ความสามารถในการดําเนินงานของ
แต ล ะหน ว ยงาน ทํ า ให ก ารปฏิ บั ติ ง านตาม
แผนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น แ ล ะ
คณะกรรมการร ว มเพื่ อ บริ ห ารจั ด การน้ํ า
(Joint Management Committee for
Irrigation: JMC) เพื่อรวมกันบริหารจัดการน้ํา
ในพื้ นที่ มี การจั ดทํ าบั นทึ กความร วมมื อการ
ดําเนิ นงาน (MOU) ร วมกั นเพื่ อดํ าเนิ นการ
กําจัดวัชพืชในคลองสายหลัก
รวม

(1)
จัดลําดับ
ความสําคัญ

(2)
(3)
(4)
น้ําหนัก
ถวงน้ําหนัก
คา
กิจกรรม (%) (%) x 0.005 คะแนน

(5)
ถวงน้ําหนัก(3)
x (4)

5

10 %

0.050

5

0.250

1

30 %

0.150

5

0.750

3

15 %

0.075

4

0.300

2

25 %

0.125

5

0.625

6

5%

0.025

5

0.125

4

15 %

0.075

5

0.375

100 %

0.5000

2 2.425

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๔๕

ตารางที่ 11 แสดงการวิเคราะหสถานะของแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป 2557 -2559 ดาน
จุดออน
ปจจัยภายใน

จุดออน (Weaknesses)
แผนการดําเนินงานในการแกไขปญหาของหนวยงาน
ยังไมครอบคลุมความตองการของประชาชนในพื้นที่
ลุมน้ําปากพนังและการบูรณาการระหวางหนวยงาน
ยังไมมีประสิทธิภาพเนื่องจากขาดการวางแผนเพื่อให
ไดผลลัพธในแนวทางเดียวกันทั้งสวนกลางและสวน
ภูมิภาค
ได รั บ การจั ด สรรงบประมาณจํ า กั ด ส งผลให ก าร
ดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
การดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศ
ลุมน้ําปากพนังป 2557 – 2559 ยังไมเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนดในบางกิจกรรมขาดกลไกที่ทําใหผู
มีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและ
การสื่อสารไมครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีเสถียรภาพไมเพียงพอ
ทําใหการใชเทคโนโลยีบางอยางไมเหมาะสมตอสภาพ
ธรรมชาติ ข องพื้ น ที่ ทํ า ให สิ่ ง แวดล อ มในพื้ น ที่
เปลี่ยนแปลง เชน การสรางโครงสรางตางๆ บริเวณ
ชายฝ งทะเลและปากแม น้ํ าทํ าให เ กิ ดการเปลี่ ย น
ทิ ศทางของกระแสน้ํ าทะเล และเกิ ดการกั ด เซาะ
ชายฝงลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆ
ขาดการจัดการความรูในองคกรที่มีประสิทธิภาพ
เจ าหน าที่ ในการดํ าเนิ น งานมี ไม เ พี ย งพอต อการ
ปฏิ บัติ หนาที่ เชน เจ าหนาที่ ลาดตระเวนตรวจตรา
การบุกรุกพื้นที่ปา
รวม

(1)
จัดลําดับ
ความสําคัญ

(2)
(3)
(4)
น้ําหนัก
ถวงน้ําหนัก
คา
กิจกรรม (%) (%) x 0.005 คะแนน

(5)
ถวงน้ําหนัก(3)
x (4)

1

30 %

0.150

5

0.750

2

25 %

0.125

5

0.625

3

20 %

0.100

5

0.500

4

15 %

0.075

4

0.300

5

5%

0.025

4

0.100

6

5%

0.025

4

0.100

100 %

0.5000

2 2.375

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๔๖

ตารางที่ 12 แสดงการวิเคราะหสถานะของแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป 2557 -2559 ดาน
โอกาส
ปจจัยภายนอก

โอกาส (Opportunities)
มีการสงเสริมการทําการเกษตรแบบผสมผสานตาม
ทฤษฎีในหลวง เนื่องจากราคาสินคาเกษตรมีความ
ผันผวน
ความต องการและความคาดหวั งของประชาชนต อ
แกไขปญหาในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
เปนโครงการพระราชดําริทําใหไดรับความรวมมือ
ในการดําเนินกิจกรรมจากหนวยงานในพื้นที่
การมี ส วนร วมในพื้ นที่ เช น มี เครื อข ายมี เครื อขาย
ภาคประชาชนเฝาระวังคุณภาพน้ําและการระบายน้ํา
เสีย รวมทั้ง สังเกตการณน้ําบาดาลบริเวณพื้นที่เสี่ยง
ตอการปนเปอนน้ําบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค
บางพื้ นที่ มีความสวยงาม สามารถส งเสริ มด านการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ เชน ชายหาดตะลุมพุก
การพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศในป จ จุ บั น มี
ความก า วหน า มาก ทํ า ให ส ามารถนํ า เทคโนโลยี
สารสนเทศเหล า นี้ ม าประยุ ก ต ใ ช ใ นการพั ฒ นา
บริหารจัดการในพื้นที่ได เชน พัฒนาฐานขอมูลภูมิ
สารสนเทศ (GIS) และองคความรูเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
มีระบบการเปด – ปด ประตูระบายน้ําอุทกวิภาช
ประสิทธิ เพื่อกักเก็บน้ําจืด และผลักดันน้ําเค็ม-น้ํา
เสีย
รวม

(1)
จัดลําดับ
ความสําคัญ

(2)
น้ําหนัก
กิจกรรม (%)

(3)
ถวงน้ําหนัก
(%) x 0.005

(4)
คา
คะแนน

(5)
ถวงน้ําหนัก
(3) x (4)

5

10 %

0.050

3

0.150

2

25 %

0.125

5

0.625

1

30 %

0.150

5

0.750

3

15 %

0.075

4

0.300

6

2.5 %

0.0125

2

0.025

4

15 %

0.075

3

0.225

7

2.5 %

0.0125

4

0.050

100 %

0.5000

2

2.125

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๔๗

ตารางที่ 13 แสดงการวิเคราะหสถานะของแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป 2557 -2559 ดาน
อุปสรรค
ปจจัยภายนอก

(1)
จัดลําดับ
ความสําคัญ

(2)
(3)
น้ําหนัก
ถวงน้ําหนัก
กิจกรรม (%) (%) x 0.005

(4)
คา
คะแนน

(5)
ถวงน้ําหนัก(3)
x (4)

อุปสรรค (Threats)
การแทรกแซงจากการเมื อ งท อ งถิ่ น ในการ
2
20 %
0.100
5
0.500
ดําเนินงาน รวมถึงการบังคับใชกฎหมายยังไม
มีประสิทธิภาพ เชน การลักลอบทิ้งน้ําเสียลง
สูลําคลอง เปนตน
รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุ นสงเสริมการปลู ก
1
25 %
0.125
4
0.500
ปาล ม น้ํ า มั น เป น พลั ง งานทดแทนทํ า ให เ กิ ด
การบุกรุกปา
ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา
7
5%
0.025
3
0.075
ขาดการบูรณาการระหวางหนวยงานภายนอก
3
15 %
0.075
4
0.300
ที่เกี่ยวของในการรวมกันแกไขปญหาตาง ๆ
ประชาชนมี ส ว นร ว มในการดํ า เนิ น งานน อย
4
15 %
0.075
4
0.300
ประชาชนไม ยอมรับ การดํ า เนิ น งานในพื้ น ที่
บางกิ จ กรรม เช น การก อ สร า งระบบกํ า จั ด
ขยะในพื้นที่
มี ก ารทํ า ลายทรั พ ยากรธ รรมช าติ แ ล ะ
5
10 %
0.050
4
0.200
สิ่งแวดลอม เชน บุกรุกปาเพื่อปลูกยางพารา,
บุกรุ กพื้ น ที่ปา พรุเ พื่ อปลู กพืช เศรษฐกิจ และ
ทํานากุง และบุกรุกปาชายเลนเพื่อทํานากุง มี
การเผาวัชพืชในพื้นที่เกษตรทําใหเกิดไฟลาม
เขาปาพรุ มีการระบายน้ําเสียและดินเลนจาก
นากุ งลงสู ป า ชายเลนทํ า ให ส งผลกระทบต อ
ระบบนิเวศ
อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทํา
6
10 %
0.050
4
0.200
ให เ กิ ด ป ญ หาการกั ด เซาะชายฝ ง เกิ ด ขึ้ น
เนื่องจากคลื่นพัดพาตะกอนทรายตามชายฝง
ออกไปนอกชายฝงทับถมกันเปนแนวสันดอน
นอกชายฝ ง ทํ า ให ไ ม ส ามารถจั ด การแก ไ ข
ปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ
รวม
100 % 0.5000
2
2.075
จากผลการวิเคราะหคะแนนตามตารางที่ 10 -12 แสดงใหเห็นวาคณะทํางานเพื่อติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟนฟูลุมน้ําปากพนังมีสภาพแวดลอมภายในดานจุดแข็ง (S) มากกวาจุดออน
(W) (S = 2.425 > W = 2.375) และสภาพแวดลอมภายนอกในดานโอกาส (O) มากกวาอุปสรรค (T) (O =
2.125 > T = 2.075) เมื่อนําคาคะแนนรวมของการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกมาใสในแกน
SWOT Matrix จะไดกราฟการวิเคราะหสถานะองคกรดังรูปที่ 1
แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๔๘

3
กลยุทธเรงพัฒนา
2
1
จุดออน
3
(Weaknesses) 1

โอกาส
(Opportunities)
กลยุทธเพิ่มศักยภาพ
2.125

2.375
2

2
กลยุทธแกวิกฤติ
3

1

2.225
3

1

2.425

2 จุดแข็ง
(Strengths)

2.075 กลยุทธสรางภูมิคุมกัน
อุปสรรค
(Threats)
รูปที่ 1 กราฟ SWOT Matrix

จากกราฟ จะเห็นไดวาสถานะของคณะทํางานเพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
จัดการและฟนฟูลุมน้ําปากพนัง อยูในชองกลยุทธเพิ่มศักยภาพ คือ คณะทํางานเพื่อติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟนฟูลุมน้ําปากพนังมีสมรรถนะภายในที่เขมแข็งและสภาพแวดลอมภายนอกที่
เอื้อตอการดําเนินการ ดังนั้น ควรกําหนดกลยุทธเพื่อขยายงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานฟนฟูนิเวศและ
สิ่งแวดลอมลุมน้ําปากพนัง

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๔๙

๗. แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๗.๑ วิสัยทัศน
“ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมคงอยูอยางสมดุลและเปนไปตามมาตรฐาน เพื่อการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ํา
ปากพนังอยางยั่งยืน และเอื้อตอการใชประโยชนของประชาชน”
๗.๒ วัตถุประสงคของแผน
๗.๒.๑ เพื่ออนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศทรัพยากรปาไม ปาพรุ และปาชายเลน ใหคงความสมดุล
๗.๒.๒ เพื่ออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรดินใหมีการใชประโยชนอยางยั่งยืน
๗.๒.๓ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ําใหมีความเหมาะสมและเปนธรรม รวมทั้งแกไขปญหาคุณภาพน้ํา
และมลพิษทางสิ่งแวดลอม
๗.๒.๔ เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๗.3 ยุทธศาสตร
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน และวัตถุประสงคของแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ํา
ปากพนัง ป 2560 – 2564 จึงกําหนดยุทธศาสตรในการดําเนินงาน จํานวน ๔ ยุทธศาสตร ดังนี้
• ยุทธศาสตรที่ ๑ สงวน อนุรักษ และฟนฟูสภาพนิเวศของลุมน้ําปากพนังใหคืนความอุดมสมบูรณ
สมดุลอยางเปนระบบ
• ยุทธศาสตรที่ ๒ สนับสนุนวิถีการใชประโยชนทรัพยากรดินและน้ําในลุมน้ําอยางบูรณาการอนุรักษ
และยั่งยืน
• ยุทธศาสตรที่ ๓ ควบคุม ปองกันมลพิษและเสริมสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
คนในลุมน้ํา
• ยุทธศาสตรที่ ๔ เสริมสรางความเขมแข็งในการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางเปนเอกภาพเพื่อ
บริหารจัดการแผนบูรณาการเชิงรุก
๗.3.1 ยุทธศาสตร ที่ ๑ สงวน อนุรักษ และฟนฟูสภาพนิเ วศของลุมน้ําปากพนังใหคืนความอุด ม
สมบูรณ สมดุลอยางเปนระบบ
๑) วั ต ถุ ประสงค สงวน คุมครอง อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติทั้งการเพิ่มพื้นที่ปาไม
ซึ่งเปนตนน้ําลําธาร พื้นที่ชุมน้ํา พื้นที่ปาพรุ พื้นที่ปาชายเลนและชายฝง เพื่อเปนปจจัยพื้นฐานของการดํารงชีวิต
รวมทั้ง แกไขปญหาการเกิดไฟปาในพื้นที่ปาพรุ และกัดเซาะชายฝง
๒) เปาหมาย
2.1) มีการอนุรักษ คุมครองและฟนฟูความอุดมสมบูรณของพื้นที่ปาตนน้ํา ปาพรุ และปาชายเลน
2.2) ควบคุมและปองกันการเกิดไฟปาพรุ
2.3) ลดการกัดเซาะชายฝงและการทับถมของตะกอน
2.4) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการดูแลรักษาพื้นที่ปาไม
๓) มาตรการ
๓.1) มาตรการที่ ๑ สงวน อนุรักษ และฟนฟูพื้นที่ปาตนน้ํา
ใหพื้นที่ปาเปนแหลงอํานวยน้ําเขาสูลุมน้ําใหมีความอุดมสมบูรณ โดยฟนฟูทรัพยากรปา
ตนน้ํา ปองกันและปราบปรามการบุกรุกปาและลาสัตว ตลอดจน สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรปาไมอยางมีสวนรวม
จากทุกภาคสวน
แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๕๐

เปาหมายและตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

Baseline

1 . ดู แ ล รั ก ษ า
พื้นที่ปา
พื้นที่ปาตนน้ํา
153,840 ไร
๒. สรางฝายตนน้ํา
-

ผลการดําเนินงาน เปาหมายสะสม เปาหมายสะสม ระยะเรงดวน
สะสมถึงป ๒๕๕9
ป ๒๕๖4
ป ๒๕๖๙
ป 60 - 61
พื้นที่ปา
พืน้ ที่ปา
พืน้ ที่ปา
พื้นที่ปา
153,840 ไร
153,840 ไร 153,840 ไร 153,840 ไร
ฝายตนน้ําแบบ
170 แหง
270 แหง
40 แหง
ถาวร 70 แหง

ระยะกลาง
ระยะยาว
ป 62 - 64
ป 65- 69
พื้นที่ปา
พื้นที่ปา
153,840 ไร 153,840 ไร
60 แหง
100 แหง

แผนงานการเพิ่มพื้นที่ปาและการอนุรักษดินและน้ํา
• ปลูกฟนฟูพื้นที่ปาตนน้ําที่มีสภาพปาเสื่อมโทรมจากการถูกบุกรุกและไฟปา
• กอสรางฝายตนน้ําลําธารแบบถาวร ฝายชะลอน้ํา
• ปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา
• สงเสริมการขยายพันธุและปลูกตนไมริมฝงแมน้ําและคลอง
แผนงานปองกันการบุกรุกพื้นที่ปาไมและลาสัตว
• ลาดตระเวนปองกันปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ปาไม และลักลอบฆาสัตวปา
• สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการอนุรักษทรัพยากรปาไม
• เพิ่มประสิทธิภาพการปองกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม เชน ทวงคืนผืนปา
ดําเนินการทางกฎหมายกับผูบุกรุก

แผนที่ปาอนุรักษในพื้นที่โครงการพัฒนาลุมน้ําปากพนัง
แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๕๑

๓.2) มาตรการที่ 2 อนุรักษ ฟนฟู และรักษาระดับน้ําในพื้นที่ปาพรุ
ดูแลรักษาพื้นที่ปาพรุ และพื้นที่ชุมน้ํา โดยการปลูกฟนฟูทดแทน รวมทั้ง รักษาระดับ
น้ําปาพรุใหเพียงพอเพื่อลดโอกาสในการเกิดไฟปา โดยตองอาศัยความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
สงเสริมการเกษตรกรรมที่ไมสงผลกระทบตอพื้นที่ปาพรุ
เปาหมายและตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

Baseline

๑. ฟนฟูพื้นที่ปาพรุใหมี
ความอุดมสมบูรณเพิ่ม
มากขึ้น
๒. พื้น ที่ปา พรุ ถูก ไฟป า
ลดนอยลง

พื้นที่ที่รอ
ฟนฟู
102,360 ไร

ผลการดําเนินงาน
สะสมถึงป ๒๕๕๙
ฟนฟู
3,950 ไร

คาเฉลี่ยพื้นที่ ป 57 : 1,354 ไร
ปาพรุถูกไฟ ป 58 : 881 ไร
ไหม ป 49-58 ป ๕๙ : 3,200 ไร
เทากับ
3,000 ไร/ป

เปาหมาย
เปาหมาย
สะสมป ๒๕๖4 สะสมป ๒๕๖๙
ฟนฟู
ฟนฟู
7,450 ไร
9,450 ไร
นอยกวา
1,5๐๐ ไร/ป

นอยกวา
1,0๐๐ ไร/ป

ระยะเรงดวน
ป 60 - 61
ฟนฟู
1,400 ไร
นอยกวา
๒,๐๐0
ไร/ป

ระยะกลาง ระยะยาว
ป 62 - 64 ป 65- 69
ฟนฟู
ฟนฟู
2,100 ไร 2,000 ไร
นอยกวา
1,๕๐๐
ไร/ป

นอยกวา
1,0๐๐
ไร/ป

แผนงานอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ปาพรุ
• ปลูกฟนฟูระบบนิเวศปาพรุใหมีความหลากหลายของชนิดพันธุ
• ทวงคืนพื้นที่ปาพรุจากผูบุกรุกและจัดทําหลักเขตพื้นที่พรุใหชัดเจน
• ป อ งกั น การลั ก ลอบตั ด ไม เ สม็ ด ในพื้ น ที่ ป า พรุ รวมทั้ ง การจั บ ปลาโดยวิ ธี ที่ ผิ ด
กฎหมาย และดําเนินการกับผูกระทําผิดและลงโทษอยางจริงจัง
• ลดพื้นที่การปลูกปาลมน้ํามันในพื้นที่ปาพรุ
แผนงานรักษาระดับน้ําในพื้นที่ปาพรุ
• ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการสํารวจและออกแบบเพื่อ
รักษาระดับน้ําที่เหมาะสมในการปองกันไฟไหมและรักษาความสมบูรณของระบบนิเวศและความหลากหลายทาง
ชีวภาพของปาพรุควนเคร็ง
• กอสราง/ซอมแซมทํานบชั่วคราวเพื่อรักษาระดับน้ําในพื้นที่ปาพรุ
• จัดหาแหลงกักเก็บน้ําเพิ่มเติมเพื่อรักษาระดับน้ําในพื้นที่ปาพรุ เชน ขุดอางเก็บน้ํา
บริเวณทุงทับใน ตําบลแหลม อําเภอหัวไทร รวมทั้งขุดลอกคลองที่แยกยอยมาจากคลองชะอวด – แพรกเมือง
แผนงานปองกันการเกิดไฟปาในพื้นที่ปาพรุ
• จัดทําแนวกันไฟ/ ขุดแพรกเพื่อทําแนวกันไฟปา
• จัดทําแนวเขตโดยการยกคันดินลอมรอบพื้นที่ปาพรุแตละแปลง
• เพิ่มประสิทธิภาพการปองกันและควบคุมไฟปา เชน จัดตั้งสถานีควบคุมไฟปา หอ
ตรวจหาไฟปา สรางแหลงสํารองน้ําเพื่อดับไฟปา
• สรางการมีสวนรวมในการปองกันไฟปาอยางยั่งยืน
แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๕๒

แผนที่โครงการปลูกเสริมและปรับปรุงนิเวศปาพรุ

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๕๓

แผนที่โครงการปลูกฟนฟูสภาพปาอนุรักษที่เสื่อมโทรมจากการถูกบุกรุกและไฟไหมในเขตหามลาสัตวปาบอลอ

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๕๔

แผนที่แสดงพื้นที่ปาพรุที่เสี่ยงตอการเกิดไฟปา

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๕๕

แผนที่แสดงที่ตั้งทํานบชั่วคราวเพื่อรักษาระดับน้ําในพื้นที่ปาพรุ

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๕๖

แผนที่โครงการขุดแพรกเพื่อทําแนวปองกันรักษาปาและปองกันไฟปา ในเขตหามลาสัตวปาบอลอ

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๕๗

๓.3) มาตรการที่ 3 ฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝงใหมีความอุดมสมบูรณ
ฟนฟูและดูแลปาชายเลนเพื่อเปนแหลงอนุบาลและแหลงอาศัยของสัตวน้ํา เปนพื้นที่
กรองของเสียและดักตะกอนที่ถูกพัดพาจากแผนดินลงสูทะเล ปองกันการตัดไมในพื้นที่ปาชายเลน ขุดลอกรองน้ําและ
ตะกอนทรายทับถม เพิ่มบทบาทของชุมชนในการรวมดูแล รักษาและใชประโยชนทรัพยากรชายฝงที่เหมาะสม ฟนฟู
แหลงอาศัยสัตวทะเลใหมีความอุดมสมบูรณ รวมทั้ง ดําเนินการประกาศพื้นที่คุมครองบริเวณพื้นที่ปากแมน้ําปากพนัง
เปาหมายและตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

Baseline

ฟ น ฟู พื้ น ที่ ป า ชายเลน
ใหมีความอุดมสมบูรณ

ฟนฟู
ปาชายเลน
16,000 ไร

การจับปลา
สัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ
เกษตรกร

ผลการดําเนินงาน
สะสมถึงป ๒๕๕9
ฟนฟู
ปาชายเลน
๔,000 ไร

เปาหมาย
เปาหมาย
สะสมป ๒๕๖4 สะสมป ๒๕๖๙
ฟนฟู
ฟนฟู
ปาชายเลน
ปาชายเลน
14,000 ไร
16,000 ไร

ระยะเรงดวน
ป 60 - 61
ฟนฟู
ปาชายเลน
4,000 ไร

ระยะกลาง ระยะยาว
ป 62 - 64 ป 65- 69
ฟนฟู
ฟนฟู
ปาชายเลน ปาชายเลน
6,000 ไร 2,000 ไร

แผนงานการเพิ่มพื้นที่ปาชายเลน
• ฟนฟูพื้นที่ปาชายเลนใหอุดมสมบูรณ โดยใชวิธีคืนระบบนิเวศใหปาชายเลน
• บังคับใชกฎหมายกับผูตัดไมในปาชายเลน และเขมงวดกับวิธีการและเครื่องมือใน
แผนงานฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ํา
• ฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ําในเขตพื้นที่ชายฝงและพื้นที่น้ําจืด โดยผลิตและปลอยพันธุ
• สงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และการแปรรูปใหแก

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๕๘

แผนที่แสดงพื้นที่เปาหมายในการฟนฟูปาชายเลน

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๕๙

๓.๔) มาตรการที่ ๔ แกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
แกไขและลดปญหาการกัดเซาะชายฝงโดยการสรางเขื่อนปองกันการกัดเซาะชายฝง
และการใชโครงสรางออนเพื่อชวยลดความรุนแรงของคลื่น รวมทั้ง การขุดลอกพื้นที่ที่มีการทับถมของตะกอนดินและ
ทรายหรือพื้นที่ท่ีลําน้ํามีความตื้นเขิน โดยพิจารณาวิธีการขุดลอกที่เหมาะสม และไมสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดลอมในบริเวณที่มีการขุดลอก
เปาหมายและตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

Baseline

๑. พื้ น ที่ ช ายฝ ง ได รั บ ชายฝงที่มี
การป อ งกั น และฟ น ฟู ปญหากัดเซาะ
จากการกัดเซาะชายฝง
๖๐ กม.

ผลการดําเนินงาน
สะสมถึงป ๒๕๕9
ปองกันและฟนฟู
21 กม.
แลวเสร็จ ๑๔ กม.
กําลังสราง 7 กม.

เปาหมาย
เปาหมาย
สะสมป ๒๕๖4 สะสมป ๒๕๖๙
ปองกันและ
ปองกันและ
ฟนฟู 3๙ กม. ฟนฟู 6๐ กม.

ระยะเรงดวน
ป 60 - 61
ปองกันและ
ฟนฟู ๗ กม.

ระยะกลาง ระยะยาว
ป 62 - 64 ป 65- 69
ปองกันและ ปองกัน
ฟนฟู ๑๑
และฟนฟู
กม.
2๑ กม.

แผนงานแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
• กอสรางเขื่อน/กําแพงหิน เพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝง
• สงเสริมการปลูกปาชายเลน เพื่อชวยยึดเกาะตลิ่ง ปองกันการกัดเซาะชายฝง เชน
บริเวณปากคลองทาซักและบริเวณอาวปากพนังไปจนถึงอําเภอหัวไทร
• ขุดลอกและบํารุงรองน้ําชายฝงทะเล รองน้ําปากพนัง

แผนที่เสดงบริเวณที่มีปญหาการกัดเซาะชายฝงและแนวทางการแกไขปญหา

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐

๗.3.2 ยุทธศาสตรที่ ๒ สนับสนุนวิถีการใชประโยชนทรัพยากรดินและน้ําในลุมน้ําอยางบูรณาการ
อนุรักษและยั่งยืน
๑) วั ต ถุ ป ระสงค ควบคุ ม การใช ป ระโยชน ข องทรั พ ยากรดิ น และที่ ดิ น และทรั พ ยากรน้ํ า ให
เหมาะสม ไมเกินขีดความสามารถของธรรมชาติและระบบนิเวศ จัดระบบการจัดสรรน้ําชลประทานเพื่อการเกษตร
และเพิ่มแหลงน้ําตนทุนเพื่อการอุปโภคและบริโภค
๒) เปาหมาย
2.1) ฟนฟูและพัฒนาคุณภาพดินที่มีปญหาและเสื่อมโทรมใหมีความเหมาะสม
2.2) สงเสริมการใชประโยชนของทรัพยากรดินใหเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
2.3) สงเสริมการผลิตแบบเกษตรอินทรีย และเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ
2.4) จัดระบบการจัดการสรรน้ําชลประทานเพื่อการใชประโยชน ดานเกษตรกรรม
2.5) พัฒนาแหลงน้ําตนทุนเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค
2.6) คุณภาพน้ําใชของประชาชนมีคุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนด

ศักยภาพของพื้นที่

๓) มาตรการ
๓.1) มาตรการที่ ๑ ฟนฟูคุณภาพดิน และสงเสริมการใชประโยชนที่ดินที่เหมาะสมกับ

ฟนฟูคุณภาพดินที่มีปญหาและเสื่อมโทรมในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง เชน พื้นที่ดินเปรี้ยว
พื้นที่ดินเค็ม พื้นที่นากุงรางในพื้นที่น้ําจืด พื้นที่นาขาว และสงเสริมการใชประโยชนที่ดินใหเหมาะสมกับศักยภาพของ
พื้นที่ สงเสริมและผลักดันการผลิตแบบเกษตรอินทรีย เกษตรแบบผสมผสาน วนเกษตร และเกษตรทฤษฎีใหมตาม
แนวพระราชดําริ เพื่ อลดปญ หาสารเคมีและสารมลพิษจากการเกษตรใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
สงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการปศุสัตวตามโครงการ Smart Farmer และ Smart Officer และระบบการผลิตที่ดี
และเหมาะสม (GAP) เพื่อเปนการใชทรัพยากรที่ดินอยางยั่งยืน ตลอดจนสงเสริมใหมีการปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืช
เชิงเดี่ยวเปนพื้นที่ปา ๓ อยาง ไดประโยชน ๔ อยาง
เปาหมายและตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

Baseline

1. พื้ น ที่ ดิ น เปรี้ ย ว-ดิ น 202,731
กรด ได รั บการฟ นฟู
ไร
สภาพดินและสามารถนํา
กลับมาใชประโยชนได
๒. พื้นที่นาขาวไดรับการ 375,367
ฟ น ฟู ส ภ า พ ดิ น แ ล ะ
ไร
สามารถนํ า กลั บ มาใช
ประโยชนได

ผลการดําเนินงาน เปาหมายสะสม เปาหมายสะสม ระยะเรงดวน ระยะกลาง ระยะยาว
สะสมถึงป ๒๕๕9
ป ๒๕๖4
ป ๒๕๖๙
ป 60 - 61 ป 62 - 64 ป 65- 69
81,487 ไร
117,737 ไร
142,737 ไร 14,5๐๐ ไร 21,75๐ ไร 25,000 ไร

83,911 ไร

108,911 ไร

133,911 ไร

10,000 ไร

15,000 ไร 25,000 ไร

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๑

แผนงานฟนฟู ปรับปรุงคุณภาพดิน
• ปรับปรุงพื้นที่นาขาว พื้นที่รกรางเพื่อการปลูกพืชอาหารและพืชเศรษฐกิจ
• ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว-ดินกรดเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ
• จัดระบบโครงสรางการพัฒนาที่ดิน โดยปรับรูปแปลงนา
• ปรับปรุงพื้นที่บอกุงรางในเขตน้ําเค็มเพื่อฟนฟูระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม
แผนงานสงเสริมการทําเกษตรเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
• สงเสริมการทําเกษตรอินทรีย การเกษตรแบบพอเพียง เชื่อมโยงกับการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ สงเสริมการปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเปนการปลูกปา ๓ อยาง ประโยชน ๔ อยาง
• สงเสริมการดําเนินโครงการ Smart Farmer และ Smart Officer
• สงเสริมการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ดี (GAP และ CoC)
• สงเสริมการปศุสัตวตามระบบการผลิตที่ดีและเหมาะสม (GAP)

แผนที่เสดงบริเวณที่มีปญหาคุณภาพดิน

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๒

๓.2) มาตรการที่ ๒ การพัฒนาระบบชลประทานเพื่อการเกษตรกรรมอยางยั่งยืน
พัฒนาระบบชลประทานและโครงสรางพื้นฐานสนับสนุนการประกอบกิจการภาคเกษตร
กรรมและการอุปโภคและบริโภคของประชาชน เชน อางเก็บน้ํา แกมลิง รวมถึงการพัฒนาแหลงน้ําบาดาล ตลอดจนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําดื่ม น้ําใชและน้ําบาดาลใหมีคุณภาพน้ําที่เหมาะสมตอการใชประโยชน
เปาหมายและตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
๑. เพิ่มแหลงน้ําตนทุน
เพื่อการเกษตรกรรม
๒. พัฒนาแหลงน้ํา
บาดาลเพื่อการเกษตร

Baseline

ผลการดําเนินงาน เปาหมายสะสม เปาหมายสะสม ระยะเรงดวน ระยะกลาง ระยะยาว
สะสมถึงป ๒๕๕9
ป ๒๕๖4
ป ๒๕๖๙
ป 60 - 61 ป 62 - 64 ป 65- 69
ขาดแคลนน้ํา
3 แหง
3 แหง
200-300
63 ลาน ลบ.ม.
63 ลาน
ลาน ลบ.ม.
ลบ.ม.
139 แหง
205 แหง
66 แหง
-

แผนงานพัฒนาระบบชลประทานเพื่อการเกษตรกรรม
• กอสรางแหลงกักเก็บน้ําเพิ่มเติม เชน อางเก็บน้ําคลองลาไม พัฒนาแกมลิงในพื้นที่พรุ
ควนเคร็ง และในพื้นที่อําเภอหัวไทร
• พัฒนาแหลงน้ําบาดาลเพื่อการเกษตร
• อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ใหสามารถกักเก็บน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๓

แผนที่แสดงพื้นที่ขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๔

แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการพัฒนาแหลงน้ําอางเก็บน้ําคลองลาไม

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๕

แผนที่แสดงพื้นที่โครงการพัฒนาแกมลิงในพื้นที่พรุควนเคร็ง

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๖

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๗

๓.3) มาตรการที่ 3 จัดหาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภค
พั ฒ นาแหล ง น้ํ า ใต ดิน และแหลง น้ํา อื่น ๆ เพื่อ เป น แหล งน้ํ าใชข องประชาชนในการ
อุปโภคและบริโภค รวมทั้ง แกไขปญหาการปนเปอนสารหนูในน้ําใตดิน ติดตามตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพน้ําให
เป น ไปตามมาตรฐานที่ กํา หนด เพื่ อ ไม ให ส งผลกระทบต อประชาชน รวมทั้ง ใหความรูความเขาใจแกป ระชาชน
ตลอดจนสุมตรวจการปนเปอนสารหนูในรางกายของประชาชน
เปาหมายและตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1. รอยละของครัวเรือน
ที่มีน้ําใชอยางเพียงพอ
2. น้ําบริโภคผานเกณฑ
มาตรฐานคุ ณ ภาพน้ํ า
ป ร ะ ป า ดื่ ม ไ ด ด า น
แบคทีเรีย

และโรงเรียน

Baseline

ผลการดําเนินงาน เปาหมายสะสม เปาหมายสะสม ระยะเรงดวน ระยะกลาง ระยะยาว
สะสมถึงป ๒๕๕9
ป ๒๕๖4
ป ๒๕๖๙
ป 60 - 61 ป 62 - 64 ป 65- 69
ขาดแคลนน้ํา
28 หมูบาน
20 หมูบา น 8 หมูบาน
28 หมูบาน
ระบบการผลิต
การเฝาระวัง
เฝาระวัง
เฝาระวัง
เฝาระวัง
เฝาระวัง
เฝาระวัง
น้ําประปา คุณภาพน้ําประปา
5 แหง
5 แหง
5 แหง
5 แหง
5 แหง
ของ กปภ. ของ กปภ. 5 แหง
5 แหง

แผนงานจัดหาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภค
• พัฒนาแหลงน้ําบาดาลเพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค ในชุมชน
• กอสรางระบบประปาหมูบาน
• เฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภคในชุมชน และครัวเรือน

แผนงานปรับปรุงคุณภาพน้ําใตดิน
• เฝาระวังติดตามตรวจสอบการปนเปอนสารหนูและโลหะหนักในน้ําใตดิน
• จัดทําโครงการนํารองการบําบัดสารหนูในชั้นดินและชั้นน้ําบาดาลระดับตื้นบริเวณ
พื้นที่ ตําบลรอนพิบูลยอําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช ดวยวิธี SAR (Subterranean Arsenic Removal)
และ วิธี Vyredox
• แกไขปญหาการปนเปอนสารฟลูออไรดและสารปนเปอนอื่นๆ ในน้ําใตดินที่ประชาชน
ใชในการอุปโภคและบริโภค

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๘

๗.3.3 ยุทธศาสตรที่ 3 ควบคุม ปองกันมลพิษและเสริมสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ของคนในลุมน้ํา
๑) วัตถุประสงค เพื่อควบคุมจัด การมลพิษจากแหลงกําเนิด โดยสงเสริมการบําบัดและกําจัด
ของเสียที่ตนทาง จัดสรางระบบบําบัดน้ําเสียใหครอบคลุมพื้นที่ชุมชน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกัน กํากับ
ดูแล และบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย และมาตรการสรางแรงจูงใจในการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ตลอดจน
แกไขปญหาคุณภาพน้ําในแมน้ําปากพนัง การกําจัดวัชพืชและขุดลอกตะกอนดิน รวมไปถึงเสริมสรางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และมลพิษน้ํา เพื่อเสริมสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดี
ของคนในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
๒) เปาหมาย
2.1) แหลงกําเนิดมลพิษมีการบําบัดและกําจัดของเสียเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
2.2) มีระบบบําบัดน้ําเสียครอบคลุมพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีการระบายน้ําเสียลงสูแหลงน้ํา
2.3) แมน้ําปากพนังมีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช
2.4) แมน้ําปากพนังและคลองสาขาไดรับการกําจัดวัชพืชและขุดลอกตะกอนดินเนาเสีย
2.5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการดําเนินงานระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล
๓) มาตรการ
๓.1) มาตรการที่ ๑ ลดและควบคุมการระบายมลพิษจากแหลงกําเนิดลงสูแหลงน้ํา
เสริมสรางความรูความเขาใจในการจัดการน้ําเสียและของเสียใหแกแหลงกําเนิดมลพิษ
ทั้งจากภาคชุมชน ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม โดยสนับสนุนใหอุตสาหกรรมชุมชนใหมีการจัดการน้ําเสีย
เรงรัดการจัดสรางระบบําบัดน้ําเสียและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถเดินระบบบําบัดน้ําเสียได
อยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง กํากับ ดูแล และบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย และติดตามตรวจสอบเพื่อเฝาระวัง
คุณภาพน้ํา
เปาหมายและตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

Baseline

ผลการดําเนินงาน
สะสมถึงป ๒๕๕9
แ ม น้ํ า ป า ก พ นั ง มี ป 2555- 2559
คุ ณ ภ า พ น้ํ า อ ยู ใ น แมน้ําปากพนังมี
เกณฑพอใช
คุณภาพน้ําอยูใน
เกณฑพอใชขึ้นไป
เฉลี่ยรอยละ 66

เปาหมายสะสม
ป ๒๕๖4
แมน้ําปากพนังมี
คุณภาพน้ําอยูใน
เกณฑพอใชขึ้นไป
รอยละ 70

เปาหมายสะสมป
๒๕๖๙
แมน้ําปากพนังมี
คุณภาพน้ําอยูใน
เกณฑพอใชขึ้นไป
รอยละ 80

ระยะเรงดวน
ป 60 - 61
แมน้ําปากพนัง
มีคุณภาพน้ํา
อยูในเกณฑ
พอใชขึ้นไป
รอยละ 70

ระยะกลาง
ป 62 - 64
แมน้ําปากพนัง
มีคุณภาพน้ํา
อยูในเกณฑ
พอใชขึ้นไป
รอยละ 70

ระยะยาว
ป 65- 69
แมน้ํา
ปากพนังมี
คุณภาพน้ํา
อยูในเกณฑ
พอใชขึ้นไป
รอยละ 80

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๙

แผนงานควบคุมการระบายมลพิษจากแหลงกําเนิด
• จัดสรางและบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียเฉพาะจุดในพื้นที่ อปท. เปาหมาย และ
พื้นที่อื่นๆ เชน เรือนจําจังหวัดนครศรีธรรมราช วัด เปนตน
• กํากับ ดูแล และบังคับใชมาตรการทางกฎหมายกับแหลงกําเนิดมลพิษ
• สนับสนุนใหแหลงกําเนิดมลพิษใหมีการจัดการน้ําเสียและของเสียอยางถูกวิธี
• สงเสริมใหประชาชนติดตั้งถังดักไขมันและระบบบําบัดน้ําเสียในครัวเรือน และมีการ
กําหนดเปนขอบัญญัติทองถิ่น
• สนับสนุนใหผูประกอบการหรือเกษตรกรมีระบบการบําบัดน้ําเสียเบื้องตนอยางงาย
เพื่อชวยลดความสกปรกกอนระบายลงสูระบบบัดน้ําเสียที่จัดสรางขึ้นหรือกอนลงสูแหลงน้ํา เชน การผลิตยาง เปนตน
• ติดตามตรวจสอบเพื่อเฝาระวังคุณภาพน้ําในแมน้ําปากพนังและน้ําทะเลชายฝง

อ.ปากพนัง

อ.ชะอวด

แผนที่แสดงคุณภาพน้ําในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๗๐

๓.2) มาตรการที่ ๒ แกไขปญหาการแพรกระจายของวัชพืชและการตื้นเขินของแหลงน้ํา
กําจัดวัชพืชและขุดลอกตะกอนดินในแมน้ําปากพนังและคลอง ๕56 สาย โดยใชรถขุด
และเรือขุด รวมทั้ง สรางความรวมมือระหวางหนวยงานสวนกลางและหนวยงานทองถิ่น เพื่อใหการแกไขปญหาวัชพืช
เกิดความยั่งยืน
เปาหมายและตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

Baseline

๑. แหลงน้ําที่ไดรับการแกไข
ปญหาการทับถมของตะกอน
และกําจัดวัชพืช

556 สาย

๒. องค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่นตนแบบในการกําจัด
วัชพืช

-

ผลิตปุยหมัก

ผลการดําเนินงาน
สะสมถึงป ๒๕๕9
556 สาย
(การดําเนินงานไม
ตอเนื่อง/ยังพบ
ปญหาวัชพืช)
-

เปาหมายสะสม เปาหมายสะสม ระยะเรงดวน ระยะกลาง ระยะยาว
ป ๒๕๖4
ป ๒๕๖๙
ป 60 - 61 ป 62 - 64 ป 65- 69
300 สาย
556 สาย
100 สาย 200 สาย 256 สาย

อปท. เปาหมาย
๒๖ แหง

อปท. เปาหมาย
๕๒ แหง

๑๐ แหง

๑๖ แหง

๒๖ แหง

แผนงานกําจัดวัชพืชและขุดลอกคลอง
• ขุดลอกและดูดเลนกนคลอง
• บริหารจัดการเพื่อควบคุมวัชพืชน้ํา
• ขุดลอกอางเก็บน้ํา
• สงเสริมการใชประโยชนจากวัชพืชน้ํา เชน นําผักตบชวามาทําปุยอินทรีย สรางโรง

• สรางกระบวนการมีสวนรวมในการกําจัดวัชพืชในคลอง โดยใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรวมรับผิดชอบและรวมดําเนินการอยางจริงจัง และขยายผลไปยังทองถิ่นอื่นๆ

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๗๑

แผนที่แสดงพื้นที่เปาหมายในการกําจัดวัชพืช

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๗๒

๓.๓) มาตรการที่ ๓ สงเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใหมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอยและ
ขอลเสียอันตรายอยางถูกสุขลักษณะ สรางจิตสํานึกใหประชาชนมีการคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะที่จะนําไปกําจัด
ที่หลุมฝงกลบ
แผนงานสงเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
• สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายอยางถูกหลักสุขาภิบาล ภายใตแผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2564
กําหนดพื้นที่ตามลําดับความสําคัญในการจัดการขยะมูลฝอยป 2560 ในพื้นที่เทศบาลเมืองปากพนัง และป 2561
ในพื้นที่เศบาลนครนครศรีธรรมราช
• สงเสริมการคัดแยกขยะเพื่อนํากลับมาใชใหมในชุมชนและสถานศึกษา เชน ธนาคารขยะ
• จัดทําแผนการจัดการขยะโดยบูรณาการรวมกันในพื้นที่ที่ใกลเคียง จัดตั้งศูนยกําจัด
ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เชน รวมกลุมพื้นที่ขนาดใหญ (Model L) ขนาดมากกวา 300 ตัว/วัน กลุมพื้นที่ขนาด
กลาง (Model M) ขนาด 50 – 300 ตัน/วัน และกลุมพื้นที่ขนาดเล็ก (Model S) นอยกวา 50 ตันวัน
๗.3.4 ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางความเขมแข็งในการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางเปนเอกภาพ
เพื่อบริหารจัดการแผนบูรณาการเชิงรุก
๑) วัตถุประสงค เสริมสรางความพรอมและความเขมแข็งของทุกภาคสวนในลุมน้ําทั้งองคความรู
กระบวนการ และกลไกในการมีสวนรวม รวมทั้งสรางขอตกลงรวมกันระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหมีการ
เขาถึงการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนธรรมและเทาเทียม พัฒนาการบริหารจัดการแบบบูรณาเชิงรุกเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานทั้งในระดับภาพรวมและในเชิงลึกระดับพื้นที่ แตงตั้งคณะทํางานเกี่ยวกับการเปด ปดประตูระบายน้ํา โดยเปดโอกาสใหภาคประชาชนมีสวนรวม
๒) เป า หมาย การมี ส ว นร ว มของภาคส ว นในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
๓) มาตรการ
๓.1) มาตรการที่ ๑ เสริมสรางความรู จิตสํานึกและการมีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม
ส ง เสริ ม ให ป ระชาชนมี จิ ต สํ า นึ ก ความรู ความเข า ใจในสิ ท ธิ และหน า ที่ ในการสงวน
อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม สงเสริมการศึกษาและวิจัยในการนําองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตใช และมุงเนนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนทั้งตนน้ํา กลางน้ํา ทายน้ํา ใหมีการ
ใชน้ําโดยตระหนักถึงความเหมาะสมของอุปสงคและอุปทาน ดานเทคนิค ดานเศรษฐศาสตร ดานระบบนิเวศ ตลอดจน
ความเสมอภาคและเปนธรรมในสังคม โดยแตงตั้งคณะทํางานเกี่ยวกับการเปด – ปด ประตูระบายน้ํา พัฒนาขอตกลง
การใชน้ําของชุมชนและทองถิ่นอยางมีสวนรวม และเสริมสรางศักยภาพและการมีสวนรวมของชุมชน โดยจัดตั้งชุมชน
ตัวอยางความสําเร็จในการในการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ตนน้ํา กลางน้ํา และทายน้ํา สงเสริมใหชุมชนเขามา
มีสวนรวมตั้งแตตน เชน การแกไขปญหาคุณภาพน้ํา
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เปาหมายและตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

Baseline

ผลการดําเนินงาน
สะสมถึงป ๒๕๕9

เปาหมายสะสม
เปาหมาย
ระยะเรงดวน ระยะกลาง
ระยะยาว
ป ๒๕๖4
สะสมป ๒๕๖๙ ป 60 - 61 ป 62 - 64 ป 65- 69
20 กิจกรรม
40 กิจกรรม 4 กิจกรรม/ป 4 กิจกรรม/ป 4 กิจกรรม/ป

๑. มี กิ จ กรรมส ง เสริ ม ให
ป ร ะ ช า ช น /เ ย า ว ช น มี
จิต สํ า นึ ก และมี ส ว นร ว มใน
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
สิ่งแวดลอม
๒ . ชุ ม ช น ตั ว อ ย า ง
ความสํ า เร็ จ ในการบริ ห าร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (ดูแลรักษา
ป า ต น น้ํ า แหล ง น้ํ า กํ า จั ด
วัชพืช การลดคัดแยกขยะ)

-

-

-

1๐ ชุมชน
ตัวอยางในพื้นที่
ตนน้ํา กลางน้ํา
และทายน้ํา

๒๐ ชุมชน
ตัวอยางในพื้นที่
ตนน้ํา กลางน้ํา
และทายน้ํา

๓. ทุ ก ภาคส ว นมี ส ว นร ว ม
เปด – ปดประตูระบายน้ํา
ภายใต ค ณะกรรมการร ว ม
เพื่อบริหารจัดการน้ํา (JMC)

-

- มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการ JMC
อยางตอเนื่อง
- จั ดตั้ งกลุ มผู ใช น้ํ า
ชลประทาน กลุ ม
พื้นฐาน 1๒๓ กลุม

จั ด ตั้ ง กลุ ม ผู ใ ช
น้ํ า ชลประทาน
173
กลุ ม
พื้นฐาน

จัดตั้งกลุมผูใช
น้ําชลประทาน
223 กลุม
พื้นฐาน

๔ ชุมชน
ตัวอยางใน
พื้นที่ตนน้ํา

๖ ชุมชน
ตัวอยางใน
พื้นที่กลางน้ํา
และทายน้ํา

๑๐ ชุมชน
ตัวอยางใน
พื้นที่ตนน้ํา
กลางน้ําและ
ทายน้ํา

- มีการประชุม ปละ 4 ครั้ง และใหความรูแก
กลุมผูใชน้ําและเกษตรกร
- จั ด ตั้ง กลุ มผู ใ ชน้ํ า ชลประทาน 10 กลุ ม
พื้นฐานตอป ครอบคลุมทุก พื้นที่ชลประทาน
556,000 ไร และมี ก ารจั ด ทํ า ข อ ตกลง
รวมกัน

แผนงานเสริ ม สร า งจิ ต สํ า นึ ก และส ง เสริ ม กระบวนการมี ส ว นร ว มในการอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
• เสริ ม สร า งความรู รณรงค และประชาสั ม พั น ธ เ พื่ อ สร า งความเข า ใจ และความ
ตระหนักในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
• พัฒนาเครือขายองคกรในการบริหารจัดการทรัพยากรธะรมชาติและสิ่งแวดลอม
• จัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทานเพื่อสรางการมีสวนรวมในการบริหารการเปด – ปด
ประตูระบายน้ํา
• จัดตั้งชุมชนตัวอยางความสําเร็จในการในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เชน การดูแลรักษาปาตนน้ํา แหลงน้ํา การอนุรักษดินและน้ํา การกําจัดวัชพืช การลดคัดแยกขยะ
๓.๒) มาตรการที่ ๒ พั ฒนาและประยุ กต ใช ฐานข อมู ลทรั พยากรธรรมชาติ และคุ ณภาพ
สิ่งแวดลอมในลุมน้ําที่มีประสิทธิภาพ
ใชร ะบบภู มิสารสนเทศที่มีความละเอี ยดถูกตอง และมีการปรับ ปรุ งใหทัน สมั ยอยาง
ตอเนื่อง และมีการพัฒนาเพื่อใชในการสนับสนุนการตัดสินใจและการติดตามประเมินผล
แผนงานพัฒนาและประยุกตใชฐานขอมูล
• พั ฒ น าแ ล ะป ร ะยุ ก ต ใ ช ระ บ บส า รส น เท ศ เพื่ อ ใช ใ นก า รบ ริ หา ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
• ประยุกตใชระบบโทรมาตรลุมน้ําปากพนัง เพื่อชวยในการบริหารจัดการน้ํา
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๓.๓) มาตรการที่ ๓ การบริหารจัดการและบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ
อํานวยการและขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะทํางานเพื่อติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟนฟูลุมน้ําปากพนัง และคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอมโครงการพัฒนา
พื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
แผนงานบริหารจัดการและบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ
• จัดประชุมคณะทํางานเพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
จัดการและฟนฟูลุมน้ําปากพนัง และจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปาก
พนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
• ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําแผนการดําเนินงาน จัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานประจําป รวมทั้งประเมินผลสําเร็จและความพึงพอใจของประชาชนในการดําเนินงาน
๘. แผนงาน/โครงการ และเปาหมายการดําเนินงาน ในป 2560 – 256๔
กํา หนดแผนงาน/โครงการที่ ควรดํ าเนิน การในแตล ะประเด็น ยุทธศาสตรและมาตรการ ประกอบด วย ๔
ยุทธศาสตร 13 มาตรการ โครงการ 80 วงเงินรวม 2,134.3 ลานบาท ระยะเวลา 5 ป
ยุทธศาสตร
๑. สงวน อนุรักษ และฟนฟูสภาพนิเวศของลุมน้ําปากพนังให
คืนความอุดมสมบูรณ สมดุลอยางเปนระบบ
๒. สนั บสนุ นวิ ถี การใช ประโยชน ทรั พยากรดิ นและน้ํ าใน
ลุมน้ําอยางบูรณาการ อนุรักษ และยั่งยืน
๓. ควบคุม ปองกันมลพิษและเสริมสรางคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีของคนในลุมน้ํา
๔. เสริมสรางความเขมแข็งในการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยาง
เปนเอกภาพเพื่อบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
มาตรการ
4

จํานวน
โครงการ
39

วงเงิน
(ลานบาท)
819.103

3

2๒

453.266

3

10

851.441

3

9

10.510

13

80

2,134.3

รายละเอียดแผนงาน/โครงการดังแสดงตามตาราง ดังนี้
หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2. กรมควบคุมมลพิษ
3. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
4. ศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
5. กรมพัฒนาที่ดิน
6. กรมชลประทาน
7. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
8. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
9. ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๗๕

10. กรมเจาทา
11. กรมโยธาธิการและผังเมือง
12. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
13. กรมทรัพยากรน้ํา
14. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
15. องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช
16. กรมสงเสริมการเกษตร
17. กรมอนามัย
18. องคการจัดการน้ําเสีย
19. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 14
20. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครศรีธรรมราช
21. สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช
22. เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
23. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
24. องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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๗๖

ตารางแผนงาน/โครงการ และเปาหมายการดําเนินงาน ในป 2560 – 256๔
แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 1 สงวน อนุรกั ษ และฟน ฟูสภาพ
นิเวศของลุมน้ําปากพนังใหคนื ความอุดมสมบูรณ
สมดุลอยางเปนระบบ
๑. มาตรการที่ ๑ สงวน อนุรักษ และฟนฟูพื้นที่ปาตน
น้ํา
แผนงานการเพิ่มพืน้ ทีป่ าและการอนุรกั ษดนิ และน้ํา
1) โครงการปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรกั ษดินและน้ํา
2) โครงการกอสรางฝายตนน้ําลําธารแบบถาวร (ปา
ตนน้ํา)
3) โครงการกอสรางฝายตนน้ําลําธารแบบถาวร
4) กิจกรรมสงเสริมและขยายผลการพัฒนาปาไมตาม
แนวพระราชดําริ
แผนงานปองกันการบุกรุกพืน้ ทีป่ าไมและลาสัตว
๑) ลาดตระเวนปองกันปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ปา
ไม และลักลอบฆาสัตวปาเขตหามลาสัตวปาแหลม
ตะลุมพุก
๒) แผนงานอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ กิจกรรมงานสงวนและคุมครองสัตวปา
๓) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันการบุกรุก
ทําลายทรัพยากรปาไม
๔) โครงการอนุรักษทรัพยากรปาไมแบบมีสวนรวม
จากทุกภาคสวน
๕) จัดตั้งจุดสกัดเพื่อคุมครองพื้นที่ปาไมและสัตวปา

2560

2561

เปาหมาย
2562 2563

2564

รวม

2560

2561

0.5
ลานกลา
20
แหง

0.5
ลานกลา
20
แหง

0.5
ลานกลา
20
แหง

0.5
ลานกลา
20
แหง

2.5
ลานกลา
100
แหง

0.600

0.600

0.600

0.600

๒.๖๖0

๒.๖๖0

๒.๖๖0

1.630
1.580

1.630
1.580

0.150

0.5
ลานกลา
20
แหง

งบประมาณ (ลานบาท)
2562 2563 2564

รวม

หนวยงาน
หลัก

0.600

3.000

พด.

๒.๖๖0

๒.๖๖0

13.300

อส.

1.630
1.580

1.630
1.580

1.630
1.580

8.150
7.900

อส.
อส.

0.150

0.150

0.150

0.150

0.750

อส.

8.880

8.880

8.880

8.880

8.880

44.400

อส.

๐.๔00

๐.๔00

๐.๔00

๐.๔00

๐.๔00

2.000

อส.

๐.๒๒0

๐.๒๒0

๐.๒๒0

๐.๒๒0

๐.๒๒0

1.100

อส.

๐.๙๘0

๐.๙๘0

๐.๙๘0

๐.๙๘0

๐.๙๘0

4.900

อส.

หนวยงาน
สนับสนุน

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

อส./กปร.

อส./กปร.

อส./กปร.

๗๗
แผนงาน/โครงการ
๒. มาตรการที่ ๒ อนุรกั ษ ฟน ฟู และรักษาระดับน้ํา
ในพืน้ ทีป่ าพรุ
แผนงานอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ปาพรุ
๑) โครงการปลูกฟนฟูระบบนิเวศปาพรุ
๒) โครงการปลูกฟนฟูพื้นที่ปาอนุรักษที่มีสภาพปา
เสื่อมโทรมจากการถูกบุกรุกและไฟปา
๓) โครงการปลูกเสริมและปรับปรุงนิเวศปาพรุ
๔) โครงการบํารุงแปลงปาพรุอายุ ๒-๖ ป
๕) โครงการขอคืนผืนปาชุมน้ําทะเลนอยถวายแมของ
แผนดิน
แผนงานรักษาระดับน้ําในพื้นที่ปาพรุ
1) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบ
สิ่งแวดลอม โครงการสํารวจและออกแบบเพื่อรักษา
ระดับน้ําที่เหมาะสมในการปองกันไฟไหมและรักษา
ความสมบูรณของระบบนิเวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพของปาพรุควนเคร็ง
2) ซอมแซมทํานบชั่วคราวในเขตพื้นที่ปาพรุลุมน้ํา
ปากพนังบน จํานวน 9 แหง
3) งานซอมแซมทํานบชั่วคราวรักษาระดับน้ําปาพรุ
ควนเคร็งสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกโครงการจัดหาน้ํา
บานเนินธัมมังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
แผนงานปองกันการเกิดไฟปาในพื้นที่ปา พรุ
๑) โครงการจัดทําแนวกันไฟ
2) โครงการขุดแพรกเพื่อทําแนวกันไฟปาในเขตหาม
ลาสัตวปาบอลอ
3) โครงการสรางแหลงสํารองน้ําเพื่อการดับไฟปา
4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันและควบคุม
ไฟปาพื้นที่ปาพรุ

2560

2561

เปาหมาย
2562 2563

700 ไร
150 ไร

700 ไร
150 ไร

700 ไร
150 ไร

700 ไร
150 ไร

700 ไร 3,500 ไร ๕.000
150 ไร 750 ไร 1.500

๕.000
1.500

๕.000
1.500

๕.000
1.500

๕.000
1.500

25.000
7.500

อส.
อส.

อส./กปร.
อส./กปร.

500 ไร

500 ไร

500 ไร

500 ไร

500 ไร 2,500 ไร 1.375
๐.๖00

1.375
๒.๒00
๐.๖00

1.375
๒.๒00
๐.๖00

1.375
๓.๓00
๐.๖00

1.375
๔.๔00
๐.๖00

6.875
12.100
3.000

อส.
อส.
อส.

อส./กปร.

-

15.000

-

-

-

15.000

อส.

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

6.000

ชป.

2.040

2.040

2.040

2.040

2.040

10.200

ชป.

๐.๒๙๖
3.000

๐.๒๙๖
3.000

๐.๒๙๖
3.000

๐.๒๙๖
3.000

๐.๒๙๖
3.000

1.480
15.000

อส.
อส.

0.300
๒.๗๙0

0.300
๒.๗๙0

0.300
๒.๗๙0

0.300
๒.๗๙0

0.300
๒.๗๙0

1.500
13.950

อส.
อส.

2564

รวม

2560

งบประมาณ (ลานบาท)
2561 2562 2563 2564

รวม

หนวยงาน
หลัก

หนวยงาน
สนับสนุน

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

อส./กปร.

อส./กปร.
อส./กปร.

๗๘
แผนงาน/โครงการ

2560

5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลาดตระเวนปองกัน
ไฟปา
6) แผนงานอนุรักษและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมงานควบคุมไฟปา
7) โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกอง
อํานวยการควบคุมไฟปาพรุควนเคร็ง
8) โครงการนํารองหมูบานปาพรุเพื่อพัฒนาการมีสวน
รวมปองกันไฟปาอยางยั่งยืน
9) โครงการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน
๑0) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเชื้อเพลิง
๑1) โครงการฝกซอมแผนระดมพลดับไฟปาใน
สถานการณรุนแรง
๓. มาตรการที่ ๓ ฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงใหมีความอุดมสมบูรณ
แผนงานการเพิ่มพื้นที่ปาชายเลน
๑) บํารุงรักษา ฟนฟูพื้นที่ปาชายเลน
225 ไร
๒) กิจกรรมฟนฟูและรักษาปาชายเลน โดยใชวิธีการ
คืนระบบนิเวศใหปาชายเลน
๓) กิจกรรม สงวน อนุรักษ และ ฟนฟูพื้นที่ปาจากใน
พื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
แผนงานฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ํา
๕
1) โครงการผลิตและปลอยพันธุสัตวน้ําจืดพื้นที่ลุมน้ํา
ปากพนัง
ลานตัว

2561

เปาหมาย
2562 2563

2564

รวม

งบประมาณ (ลานบาท)
2560 2561 2562 2563 2564
๐.๒40 ๐.๒40 ๐.๒40 ๐.๒40 ๐.๒40

รวม
1.200

หนวยงาน
หลัก
อส.

3.090

3.090

3.090

3.090

3.090

15.450

อส.

๒.๕00

๒.๕00

๒.๕00

๒.๕00

๒.๕00

12.500

อส.

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

3.000

อส.

๐.๘00
๐.๒๒0
0.200

๐.๘00
๐.๒๒0
0.200

๐.๘00
๐.๒๒0
0.200

๐.๘00
๐.๒๒0
0.200

๐.๘00
๐.๒๒0
0.200

4.000
1.100
1.000

อส.
อส.
อส.

0.2475

ทช.
มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ
มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ

225 ไร 0.2475

๕
ลานตัว

๕
ลานตัว

๕
ลานตัว

๕
ลานตัว

๒๕
ลานตัว

0.500

0.500

0.500

0.500

0.500

2.500

หนวยงาน
สนับสนุน
อส./กปร.

ศูนยพัฒนา
ประมงฯ

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

อส./กปร.

อส./กปร.

สวทช.

๗๙
แผนงาน/โครงการ

2560 2561
๔. มาตรการที่ ๔ แกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
แผนงานแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
๑) โครงการกอสรางเขื่อนปองกันการกัดเซาะชายฝง
- โครงการจางเหมากอสรางกําแพงหินปองกันการกัด
3 กม.
เซาะชายฝง ม.7 และ ม.10ต.ขนาบนาก
- โครงการจางเหมากอสรางกําแพงหินปองกันการกัด
1 กม.
เซาะชายฝง ม.6 ต.ปากพนังฝง ตอ.
- โครงการจางเหมากอสรางเขื่อนปองกันการกัดเซาะ
1.8 กม.
ชายฝง ระยะที่ ๑ บานหนาโกฏิ ต.ทาพญา
๒) โครงการจางเหมาขุดลอกและบํารุงรองน้ําชายฝง
27 กม.
ทะเล รองน้ําปากพนัง
๓) โครงการกอสรางเขื่อนปองกันการกัดเซาะชายฝง 0.625
กม.
บริเวณตําบลขนาบนาก
4) โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวลดอม
เขื่อนปองกันการกัดเซาะชายฝง บริเวณตําบลปาก
พนังฝงตะวันออกถึงบานหนาโกฏิ
5) โครงการกอสรางเขื่อนปองกันการกัดเซาะชายฝง
22 กม.
บริเวณตําบลปากพนังฝงตะวันออกถึงบานหนาโกฏิ
6) ใชโครงสรางออนในการปองกันการกัดเซาะชายฝง
รวมยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตรที่ ๒ สนับสนุนวิถกี ารใชประโยชน
ทรัพยากรดินและน้ําในลุมน้ําอยางบูรณาการอนุรักษ
และยังยืน
1. มาตรการที่ 1 ฟนฟูคณ
ุ ภาพดิน และสงเสริมการ
ใชประโยชนทดี่ นิ ที่เหมาะสมกับศักยภาพของพืน้ ที่
แผนงานฟน ฟู ปรับปรุงคุณภาพดิน
๑) ศึกษาทดลองปลูกปาจากในพื้นที่นารางนากุงราง 150 ไร 150 ไร

เปาหมาย
2562 2563

2564

รวม

รวม

หนวยงาน
หลัก

22.400 89.600

112.00

กรมเจาทา

8.800

35.200

44.000

กรมเจาทา

14.600 58.400

73.000

กรมเจาทา

240.00

240.00

กรมเจาทา

106.00

ยธ.

2560

งบประมาณ (ลานบาท)
2561 2562 2563 2564

106.00

หนวยงาน
สนับสนุน

ยธ.
ยธ.
195.399 483.751 45.551 46.651 47.751 819.103

150 ไร

150 ไร

150 ไร

750 ไร

2.092

2.092

2.092

2.092

2.092

10.460

ทช. อบจ.

อปท.

อส.

อส./กปร.

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๘๐
แผนงาน/โครงการ

2560

2561

เปาหมาย
2562 2563

5,๐๐๐
ไร
1๐๐
ไร

5,๐๐๐
ไร
1๐๐
ไร

5,๐๐๐
ไร
1๐๐
ไร

5,๐๐๐
ไร
1๐๐
ไร

5,๐๐๐
ไร
1๐๐
ไร

๒5,๐๐๐ 12.100 13.310 14.641 ๑6.105 17.716 73.872
ไร
5๐๐
2.420 2.662 2.928 3.221 3.543 14.774
ไร

พด.

2,๐๐๐
ไร
3,๐๐๐
ไร
2,๐๐๐
ไร
25๐
ไร

2,๐๐๐
ไร
3,๐๐๐
ไร
2,๐๐๐
ไร
25๐
ไร

2,๐๐๐
ไร
3,๐๐๐
ไร
2,๐๐๐
ไร
25๐
ไร

2,๐๐๐
ไร
3,๐๐๐
ไร
2,๐๐๐
ไร
25๐
ไร

2,๐๐๐
ไร
3,๐๐๐
ไร
2,๐๐๐
ไร
25๐
ไร

10,๐๐๐ 4.400 4.840 5.324 5.856 6.442 26.862
ไร
15,๐๐๐ 2.595 2.595 2.595 2.595 2.595 12.975
ไร
10,๐๐๐ 1.730 1.730 1.730 1.730 1.730 8.650
ไร
1,25๐ 2.9625 3.2375 3.5400 3.8728 4.2388 17.852
ไร

พด.

2,๐๐๐
ไร
2๐๐
ไร
2๐๐
ไร

2,๐๐๐
ไร
2๐๐
ไร
2๐๐
ไร

2,๐๐๐
ไร
2๐๐
ไร
2๐๐
ไร

2,๐๐๐
ไร
2๐๐
ไร
2๐๐
ไร

2,๐๐๐
ไร
2๐๐
ไร
2๐๐
ไร

10,๐๐๐
ไร
1,๐๐๐
ไร
1,๐๐๐
ไร

2.860

3.146

3.461

3.807

4.187

17.461

พด.

1.540

1.694

1.863

2.050

2.255

9.402

พด.

1.760

1.936

2.130

2.343

2.577

10.745

พด.

1,5๐๐
ไร
๒) โครงการสงเสริมการใชปุยพืชสด
7,๐๐๐
ไร
๓) โครงการสาธิตการใชปุยอินทรียคุณภาพสูงเพื่อการ 1,๐๐๐
ปลูกพืช
ไร

1,5๐๐
ไร
7,๐๐๐
ไร
1,๐๐๐
ไร

1,5๐๐
ไร
7,๐๐๐
ไร
1,๐๐๐
ไร

1,5๐๐
ไร
7,๐๐๐
ไร
1,๐๐๐
ไร

1,5๐๐
ไร
7,๐๐๐
ไร
1,๐๐๐
ไร

7,5๐๐
ไร
35,๐๐๐
ไร
5,๐๐๐
ไร

0.975

0.975

0.975

0.975

0.975

4.875

พด.

1.260

1.260

1.260

1.260

1.260

6.300

พด.

4.265

4.265

4.265

4.265

4.265

21.325

พด.

๒) โครงการปรับปรุงนาขาว นาราง นากุงรางและ
พื้นที่รกรางเพื่อการปลูกพืชอาหารและพืชเศรษฐกิจ
- ปรับปรุงพื้นที่นาเพื่อปลูกขาว
- ปรับปรุงพื้นที่บอกุงรางในเขตน้ําเค็มเพื่อฟนฟู
ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม
๓) โครงการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว-ดิน
กรดเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ
- ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกขาว
- ปรับปรุงดินกรดในพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามัน
- ปรับปรุงดินกรดในพื้นที่ปลูกไมผลและยางพารา
๔) โครงการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกปาลม
น้ํามัน
๕) โครงการการจัดระบบโครงสรางการพัฒนาที่ดิน
- ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1
- ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ ๒
- ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ ๓
แผนงานสงเสริมการทําเกษตรเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๑) โครงการสาธิตการใชปุยพืชสด

2564

รวม

2560

งบประมาณ (ลานบาท)
2561 2562 2563 2564

รวม

หนวยงาน
หลัก

หนวยงาน
สนับสนุน

พด.

พด.
พด.
พด.

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๘๑
แผนงาน/โครงการ
๔) โครงการสาธิตการใชปุยหมักสูตรพระราชทานเพื่อ
การปลูกพืช
5) โครงการสงเสริมการลดการใชสารเคมีในการ
เพาะปลูก สงเสริมการเรียนรูกระบวนการโรงเรียน
เกษตรกรในกลุมการผลิต
๖) โครงการสงเสริมการทําเกษตรอินทรียใหแก
เกษตรกร
๗) โครงการสรางผูประกอบการทางดานการเกษตร
และแปรรูปผลผลิต
2. มาตรการที่ 2 การพัฒนาระบบชลประทานเพื่อ
การเกษตรกรรมอยางยั่งยืน
แผนงานพัฒนาระบบชลประทานเพื่อการ
เกษตรกรรม
1) โครงการพัฒนาแหลงน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรใน
พื้นที่ประสบภัยแลง รูปแบบ 1
2) โครงการพัฒนาแหลงน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรใน
พื้นที่ประสบภัยแลง รูปแบบ 2
3) โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา
4) โครงการจัดหาแหลงน้ําตนทุนเพื่อสนับสนุนการ
อุปโภค บริโภค
๓. มาตรการที่ ๓ จัดหาแหลงน้ําเพือ่ การอุปโภคและ
บริโภค
แผนงานจัดหาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภค
1) โครงการพัฒนาแหลงน้ําบาดาลเพื่อแกไขปญหา
การขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค (งบปกติ)
2) โครงการพัฒนาแหลงน้ําบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ําดื่ม
สะอาดใหกับโรงเรียนทั่วประเทศ รูปแบบ 1

2560
2,๐๐๐
ไร
600
คน

2561
2,๐๐๐
ไร
600
คน

เปาหมาย
2562 2563
2,๐๐๐ 2,๐๐๐
ไร
ไร
600
600
คน
คน

2564
2,๐๐๐
ไร
600
คน

รวม
10,๐๐๐
ไร
3,000
คน

2560
7.030

งบประมาณ (ลานบาท)
2561 2562 2563 2564
7.030 7.030 7.030 7.030

1.252 1.252

1.252

0.2000 0.2000 0.2000

-

-

66
แหง
1
แหลงน้ํา

22.130

41
แหง
3
แหง

๒
แหลงน้ํา

๒
แหลงน้ํา

๒
แหลงน้ํา

๒
แหลงน้ํา

1.252

1.252

รวม
35.150

หนวยงาน
หลัก
พด.

6.260 เกษตรจังหวัด
สถานีพัฒนา
ที่ดิน
เกษตรจังหวัด
สถานีพัฒนา
ที่ดิน
0.6000 มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ

หนวยงาน
สนับสนุน
กรมสงเสริม
การเกษตร
กรมสงเสริม
การเกษตร

ทบ.
22.130

ทบ.

9
20.000 22.000 15.000 20.000 22.000 99.000
แหลงน้ํา

ทน.
ทน.

9.840

9.840

ทบ.

4.155

4.155

ทบ.

รอผล
การศึกษา

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๘๒
แผนงาน/โครงการ

2560
3) โครงการพัฒนาแหลงน้ําบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ําดื่ม
9
สะอาดใหกับโรงเรียนทั่วประเทศ รูปแบบ 2
แหง
๔) โครงการเฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภคในชุมชน และ
50
ครัวเรือน
ตัวอยาง
5) โครงการสงเสริมการจัดการและบริโภคน้ําฝน
แผนงานปรับปรุงคุณภาพน้ําใตดนิ
1) เฝาระวังติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดิน
2) โครงการนํารองการบําบัดสารหนูในชั้นดินและชั้น
น้ําบาดาลระดับตืน้ บริเวณพื้นที่ ตําบลรอนพิบูลย
อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช ดวยวิธี
SAR (Subterranean Arsenic Removal) และ วิธี
Vyredox
รวมยุทธศาสตรที่ ๒
ยุทธศาสตรที่ ๓ ควบคุม ปองกันมลพิษและ
เสริมสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ของคนในลุมน้ํา
1. มาตรการที่ ๑ ลดและควบคุมการระบายมลพิษ
จากแหลงกําเนิดลงสูแหลงน้ํา
แผนงานควบคุมการระบายมลพิษจากแหลงกําเนิด
1) โครงการจัดสรางและบริหารจัดการระบบบําบัดน้ํา 6 แหง
เสียเฉพาะจุด
2) กํากับ ดูแล และบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย
๓) สนับสนุนใหแหลงกําเนิดมลพิษมีการจัดการน้ําเสีย
และของเสียอยางถูกวิธี
๔) สงเสริมใหประชาชนติดตั้งถังดักไขมันและระบบ
บําบัดน้ําเสียในครัวเรือน และมีการกําหนดเปน
ขอบัญญัติทองถิ่น

2561

เปาหมาย
2562 2563

2564

รวม

2560
8.577

50
ตัวอยาง

50
ตัวอยาง

50
ตัวอยาง

๒50
ตัวอยาง

0.300

0.300

0.300

0.300

0.150

0.150

0.150

0.100
30.000

0.100

0.100

50
ตัวอยาง

งบประมาณ (ลานบาท)
2561 2562 2563 2564

144.544 74.625

6 แหง

7 แหง

7 แหง

7 แหง

7 แหง

30.00

30.00

รวม
8.577

หนวยงาน
หลัก
ทบ.

0.300

1.500

กรมอนามัย

0.150

0.150

0.750

กรมอนามัย

0.100

0.100

0.500
30.000

ทบ.
ทบ.

หนวยงาน
สนับสนุน

70.686 78.854 84.558 453.266

31.50

31.50

33.00

327.60

อจน.

อปท.

ทสจ.
สสภ.14
ทสจ.
สสภ.14

คพ.

ทสจ.
สสภ.14

คพ.

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

คพ.

๘๓
แผนงาน/โครงการ
๕) สนับสนุนใหผูประกอบการหรือเกษตรกรมีระบบ
การบําบัดน้ําเสียเบื้องตนอยางงาย เชน การผลิตยาง
๖) ติดตามตรวจสอบเพื่อเฝาระวังคุณภาพน้ําในแมน้ํา
ปากพนังและน้ําทะเลชายฝง
2. มาตรการที่ ๒ แกไขปญหาการแพรกระจายของ
วัชพืชและการตืน้ เขินของแหลงน้ํา
แผนงานกําจัดวัชพืชและขุดลอกคลอง
1) การขุดลอกคลองโดยรถขุด
2) การขุดลอกคลองโดยเรือขุด
3) การขุดลอกอางเก็บน้ํา
4) การกําจัดวัชพืช
5) สนับสนุนองคกรปกครองทองถิ่นตนแบบในการ
กําจัดวัชพืช
๓. มาตรการที่ ๓ สงเสริมการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยใหมปี ระสิทธิภาพ
๑) โครงการสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
อยางถูกหลักสุขาภิบาล
๒) โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะเพื่อนํากลับมาใช
ใหมในชุมชนและสถานศึกษา
รวมยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางความเขมแข็งในการมี
สวนรวมของทุกภาคสวนอยางเปนเอกภาพเพื่อ
บริหารจัดการแผนบูรณาการเชิงรุก
1. มาตรการที่ 1 เสริมสรางความรู จิตสํานึกและ
การมีสวนรวมในการอนุรักษและฟน ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม
แผนงานเสริมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2560

2561

เปาหมาย
2562 2563
คุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช

2564

รวม

2560

งบประมาณ (ลานบาท)
2561 2562 2563 2564

0.088

0.088

0.088

0.088

0.088

รวม
0.440

23.877 74.362 11.491 13.790 16.547 140.067
19.534 88.190 58.500 70.200 84.2400 320.664
8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 42.500
1.630 3.785 4.054 4.864 5.837 20.170

หนวยงาน
หลัก
คพ. ทสจ.
สสภ.14
สสภ.14

หนวยงาน
สนับสนุน
คพ.

ชป.
ชป.
ชป.
ชป.
ชป. อปท.

คพ.

ทสจ.
สสภ.14

คพ.

ทสจ.
สสภ.14

83.629 204.925 114.133 128.942 148.212 851.441

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๘๔
แผนงาน/โครงการ

2560

2561

เปาหมาย
2562 2563

2564

รวม

๑) โครงการ การจัดกิจกรรมเวทีเสวนาเครือขายการ
แกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน
๒) โครงการ สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน
ในการ ปองกันไฟปา โดยใหเงินอุดหนุนเครือขายการ
แกไขปญหาไฟปา และหมอกควัน
3) โครงการสนับสนุนองคกร/เครือขายในการบริหาร
3
3
3
4
4
17
จัดการทรัพยากรน้ํา
เครือขาย เครือขาย เครือขาย เครือขาย เครือขาย เครือขาย
4) โครงการพัฒนาเครือขายองคกรในพื้นที่ลุมน้ํา
5) การบริหารจัดการการเปด-ปดประตูระบายน้ําอุทก
วิภาชประสิทธิ ตามฤดูกาลวางไขและการอพยพ
เคลื่อนยายของสัตวน้ําจืดและสัตวน้ําเค็ม
6) แผนการจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทาน (กลุม
10 กลุม 10 กลุม 10 กลุม 10 กลุม 10 กลุม 10 กลุม
พื้นฐาน)
7) แผนการจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทาน (กลุม
9 กลุม 9 กลุม 9 กลุม 9 กลุม 9 กลุม 9 กลุม
บริหาร)
8) กิจกรรมการเรียนการสอนดานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน ระบบนิเวศสามน้ํา
การใชและการอนุรักษแหลงทองเที่ยวทางทะเล
ชีววิทยาปลาและประมง การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ
การเตรียมน้ําดื่มน้ําใช สาธารณสุขชุมชนพื้นฐาน และ
สาธารณสุขศาสตร
มาตรการที่ 2 พัฒนาและประยุกตใชฐานขอมูล
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมในลุม
น้ําที่มปี ระสิทธิภาพ
แผนงานพัฒนาและประยุกตใชฐานขอมูล
1. การใชฐานขอมูล Map Database เพื่อใชในการ
ทํางานรวมกันระหวางหนวยงานในเชิงบูรณาการ

2560
0.300

งบประมาณ (ลานบาท)
2561 2562 2563 2564
0.300 0.300 0.300 0.300

รวม
1.500

หนวยงาน
หลัก
อส.

หนวยงาน
สนับสนุน
อส./กปร.

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

3.000

อส.

อส./กปร.

0.090

0.090

0.090

0.120

0.120

0.510

ทน.

-

1.000
-

1.000
-

1.000
-

1.000
-

4.000

สส.
ชป.

ศูนย
อํานวยการฯ

ชป.
ชป.
ม.วลัยลักษณ

ศูนย
อํานวยการฯ

ทุก
หนวยงาน
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แผนงาน/โครงการ
๓. มาตรการที่ ๓ การบริหารจัดการและบูรณาการ
เชิงรุกอยางมีประสิทธิภาพ
แผนงานบริหารจัดการและบูรณาการอยางมี
ประสิทธิภาพ
๑) อํานวยการและขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
คณะทํางานเพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารจัดการและฟนฟูลุมน้ําปากพนัง และ
คณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอมโครงการพัฒนา
พื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
รวมยุทธศาสตรที่ 4
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

2560

2561

เปาหมาย
2562 2563

รายงานผลการดําเนินงานประจําป

กปร. : สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
คพ. : กรมควบคุมมลพิษ
อส. : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
ศูนยอํานวยการฯ ปากพนัง : ศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
พด. : กรมพัฒนาที่ดิน
ชป. : กรมชลประทาน
สผ. : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ม. วลัยลักษณ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
ศูนยพัฒนาประมงฯ : ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
กรมเจาทา : กรมเจาทา
ยธ. : กรมโยธาธิการและผังเมือง
ทบ. : กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

2564

รวม

2560

5 ฉบับ

งบประมาณ (ลานบาท)
2561 2562 2563 2564

0.300 0.300

1.290

2.290

0.300

2.290

0.300

2.320

0.300

รวม

หนวยงาน
หลัก

หนวยงาน
สนับสนุน

1.500

คพ.

ทุก
หนวยงาน

2.320 10.510

424.861 765.591 232.660 256.767 282.841 2,134.3

ทน. : กรมทรัพยากรน้ํา
ทช. : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
อบจ. : องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมสงเสริมการเกษตร : กรมสงเสริมการเกษตร
กรมอนามัย : กรมอนามัย
อจน. : องคการจัดการน้ําเสีย
สสภ. 14 : สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 14
ทสจ. : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานีพัฒนาที่ดิน : สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช
เกษตรจังหวัด : เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
สวทช. : สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
อปท. : องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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9. การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติและการติดตามและประเมินผล
9.1 การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ
แผนบริหารจัดการและฟนฟูลุมน้ําปากพนัง ป พ.ศ. 2560 – 2564 จะสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยาง
เปนรูปธรรม และเกิดประสิทธิภาพได จําเปนตองมีกระบวนการประสานเพื่อการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติโดยหนวยงานทุก
ระดับทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น สามารถนํามาตรการการดําเนินงานที่กําหนดไวในแผนบริหารจัดการและ
ฟนฟูลุมน้ําปากพนัง ป พ.ศ. 2560 – 2564 ไปพิจารณา วิเคราะห จัดลําดับความสําคัญของปญหา และจัดทําแผนปฏิบัติ
การที่สอดคลองกับบริบทของตนเองได ดังนี้
9.1.1 บูรณาการการดําเนินงานรวมกับหนวยงานภาครัฐและองคกรที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนที่มีลักษณะเปนองครวม และสามารถแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติระดับแผนงานและ
โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
1) สนับสนุนบทบาทและการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกระดับ ทั้งภาครัฐ (สวนกลาง สวน
ภูมิภาค และทองถิ่น) ภาคประชาชน และภาคเอกชน ใหดําเนินงานแบบบูรณาการและผานกลไกการมีสวนรวม ตลอดจน
สงเสริมการแบงบทบาทการดําเนินงานที่ชัดเจน เพื่อใหสามารถดําเนินภารกิจของตนเอง ในขณะเดียวกันก็สามารถสนับสนุน
ซึ่งกันและกันไดอยางเหมาะสม ดังนี้
(1) ราชการสวนกลาง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร
และสหกรณ และกระทรวงสาธารณสุข เปนหนวยงานหลักในการประสานงาน ชี้แจงสาระสําคัญพรอมสนับสนุนองคความรู
สรางความเขาใจ และใหคําแนะนําแกสวนราชการอื่นๆ สนับสนุนเชิงนโยบาย การจัดสรรงบประมาณ และสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟนฟูลุมน้ําปากพนัง ป พ.ศ. 2560 – 2564 สวนหนวยงานที่เกี่ยวของตามมาตรการ
และแผนงานภายใตแผนฯ ใหจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ที่สอดคลองตามแผนบริหารจัดการและฟนฟูลุมน้ําปากพนัง
ป พ.ศ. 2560 – 2564 และผลักดันการดําเนินงานตามแผนในระดับหนวยงาน
(2) ราชการสวนภูมิภาค
สวนราชการสวนกลางในภูมิภาค มีบทบาทในการนําแผนบริหารจัดการและฟนฟูลุม
น้ําปากพนัง ป พ.ศ. 2560 – 2564 ไปใชในการจัดทําแผนปฏิบั ติการระดับ พื้น ที่ โดยใหความสําคัญในประเด็น ดาน
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อม และให การสนั บ สนุ น การดํ าเนิ น งานภายใต แผนบริ ห ารจั ด การฯ ผา นกลไกแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด และคณะกรรมการตางๆ ระดับภาคและจังหวัด
(3) ราชการสวนทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีบทบาทในการจัดทําฐานขอมูลระดับทองถิ่นเกี่ยวกับ
ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา และการกัดเซาะชายฝงทะเล
การกําจัดวัชพืช) หรือใชกลไกการจัดตั้งคณะทํางานระดับทองถิ่น เพื่อทําหนาที่จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการ
และฟนฟูลุมน้ําปากพนังระดับทองถิ่น และติดตามผลการดําเนินงาน โดยคณะทํางานชุดดังกลาวควรมีผูแทนจากองคการ
บริหารสวนจังหวัด สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด และผูแทนหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของรวมเปน
คณะทํางานดวย ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชน อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน
(ทสม.) องค กรเอกชนด า นสิ่ งแวดล อม ชุ มชนและประชาชน มีสว นรว มในการดําเนิน งานเพื่อปองกัน และแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมในพื้นที่
(4) ภาคเอกชน
สนับสนุนและดําเนินการตามหลักการความรับผิดชอบตอสังคมเกี่ยวกับการจัดการ
สิ่งแวดลอมของผูประกอบการในทุกระดับ โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน ผูรับบริการ มีการจัดการที่โปรงใส
เปนธรรม และมีบทบาทรวมกับภาครัฐ นอกจากนี้ หนวยงานดานสื่อมวลชนควรมีบทบาทในการเผยแพรประชาสัมพันธ
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ขอมูลขาวสาร และการดําเนินงานภายใตแผนยุทธศาสตรฯ ใหกับประชาชนและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ และสะทอน
ขอมูลจากประชาชน และชุมชนใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบ เพื่อใชประกอบการปรับปรุงดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
(5) ภาคสถาบันการศึกษา หนวยงานวิจัยและพัฒนา
สถาบันการศึกษาทุกระดับมีบทบาทสําคัญในการปลูกฝงทัศนคติและคานิยมรักษา
สิ่งแวดลอม พัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ใหความสําคัญกับการเรียนการสอนดานสิ่งแวดลอมและมีบทบาทเปนแหลงพัฒนา
และเผยแพรความรูใหมๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
(6) ภาคประชาชน
มีสวนรวมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ลดการระบายมลพิษ แสดงความคิดเห็น
และสนับสนุนการดําเนินการที่เกี่ยวของทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ และติดตามตรวจสอบ พรอมทั้งสะทอนขอมูลที่
เปนประโยชนตอการพัฒนางานดานสิ่งแวดลอม ตลอดจนแสวงหาความรูดานสิ่งแวดลอมจากสื่อชองทางตางๆ เพื่อใหรูเทา
ทันการเปลี่ยนแปลง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหอยูในสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการดําเนินชีวิต
2) บู ร ณาการการดํ า เนิ น งานตามแผนบริ ห ารจั ด การและฟ น ฟู ลุ ม น้ํ า ปากพนั ง ป
พ.ศ. 2560 – 2564 โดยใชกลไกการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการ เพื่อ
ขับเคลื่อนและบูรณาการการดําเนินงานเขากับภารกิจงานตามอํานาจหนาที่ปกติของกระทรวง ทบวง กรม และพื้นที่ในระดับ
กลุมจั งหวั ด และจั งหวั ด ตลอดจนตามระเบี ย บวาระงานพิเศษ หรือวาระแหงชาติที่ตองอาศัย ความรว มมือ จากหลาย
หนวยงานมารวมดําเนินการอยางบูรณาการ เพื่อใหสามารถบริหารจัดการใหเกิดความสอดคลองเชื่อมโยงกันไดอยางเปน
ระบบ อีกทั้งจะไมเปนภาระแกหนวยงานที่รับผิดชอบจนเกินควร
3) บูรณาการและเชื่อมโยงการดําเนินงานในระดับทองถิ่นและชุมชนโดยใชกลไกการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น และแผนชุมชน เนื่องจากกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและแผนชุมชนจะเปนเครื่องมือสราง
ความแขมแข็งของชุมชน ใหรูจักตนเองและทุนทางสังคม ตลอดจนทรัพยากรที่มีอยู สามารถจัดการตนเองใหบรรลุเปาหมาย
ที่พึงปรารถนา สงผลใหชุมชน ครอบครัว และบุคคลอยูในสิ่งแวดลอมที่ดีและมีสุขภาพแข็งแรง ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้งจะชวยสรางการมีสวนรวมของภาคีพัฒนาในพื้นที่ในกระบวนการจัดทําแผนชุมชน และเชื่อมโยงไปสูแผน
ทองถิ่นและแผนในลําดับที่สูงกวา เชน แผนจังหวัดและกลุมจังหวัด และแผนพัฒนาภาค เปนตน
9.1.2 สรางความรู ความเขาใจใหกับภาคีการพัฒนา โดยเนนการประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ เพื่อ
เผยแพรขอมูลขาวสารใหสังคมในวงกวางและจัดใหมีกระบวนการเผยแพรความรูและสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
เพื่อใหเกิดความเขาใจในสาระสําคัญของแผนบริหารจัดการและฟนฟูลุมน้ําปากพนัง ป พ.ศ. 2560 – 2564 โดยเฉพาะ
ภารกิ จ และบทบาทที่ภ าคส ว นต า งๆ สามารถสนั บ สนุน การปฏิบัติการตามแผนบริห ารจัดการฯ ได ใหแกผูบ ริห ารของ
หนวยงานภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจะไดนําไปกําหนดเปนกรอบแผนงานและโครงการ วางแผนดานงบประมาณ
และกําหนดเปนแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับระยะเวลาตามแผนบริหารจัดการและฟนฟูลุมน้ําปากพนัง ป พ.ศ. 2560 –
2564
9.1.3 เสริ ม สร า งศั ก ยภาพบุ ค ลากรในการดํ า เนิ น งานด า นสิ่ ง แวดล อ ม เพื่ อ ให บุ ค ลากรที่ มี ห น า ที่
ดําเนินงานภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูลุมน้ําปากพนัง ป พ.ศ 2560 – 2564 มีขีดความสามารถในการดําเนินงาน
เพิ่มขึ้นและทันตอสถานการณ โดยดําเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น
ใหมีความรู ความเขาใจในการแปลงแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ และมีความสามารถในการจัดเตรียม วิเคราะห และบริหารจัดการ
โครงการดานสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ
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9.1.4 เสริมสรางความเขมแข็งใหภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่ ตั้งแตระดับ
จังหวัด อําเภอ และทองถิ่น โดยเฉพาะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน เพื่อใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น
ตอการดําเนินนโยบาย ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา รวมทั้งการติดตามประเมินผล ที่สามารถสะทอนความพึงพอใจของ
ประชาชน เพื่อเปนประโยชนตอการปรับปรุงการดําเนินงานภาคราชการและภาคทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพตอบสนองความ
ตองการและประโยชนโดยรวมตอประชาชนไดอยางแทจริง
9.1.5 ผลักดันการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.
2535 และพระราชบัญญัติการสาธาณสุข พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 เปนกฎหมายที่
สนับสนุนการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม โดยใหอํานาจกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการสิ่งแวดลอมในดานตาง ๆ
เชน การจัดการขยะมูลฝอย และการควบคุมกิจการที่เ ปนอั นตรายต อสุขภาพประเภทตาง ๆ เป นตน โดยสามารถออก
ขอบัญญัติทองถิ่นเพื่อบังคับใชในการแกไขปญหาไดในระดับพื้นที่ และทําไดรวดเร็ว ทันการณ ซึ่งจะชวยสนับสนุนใหการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติดานสิ่งแวดลอมในระดับทองถิ่นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
9.2 การติดตามและประเมินผล
9.2.1 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง
ป ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ปละครั้ง โดยคณะทํางานเพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟนฟูลุมน้ํา
ปากพนัง ซึ่งมีรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปนประธาน
9.2.๒ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ปละครั้ง โดย
คณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งมีรองปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนประธาน
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