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แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมนํ้าปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๑. บทนํา  
๑.๑ ความเปนมา  

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงทราบถึงความเดือดรอนของราษฎรในพ้ืนท่ี ดวยพระเนตรพระกรรณ ทรง
มีพระราชดําริใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเขาชวยเหลือราษฎรในพ้ืนท่ี อยางตอเนื่องยาวนาน มาโดยลําดับถึง ๑๓ ครั้ง  
แนวพระราชดําริโดยสรุป คือ ทรงใหแกปญหาดานปริมาณและคุณภาพน้ํา ขจัดความขัดแยง โดยกอสราง “ประตู
ระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ” เปนจุดเริ่มตน จากนั้นใหกอสรางประตูระบายน้ําและระบบระบายน้ํา ระบบกักเก็บน้ํา 
และระบบสงน้ําอ่ืนๆ เพ่ิมเติมความสมบูรณตามศักยภาพของพ้ืนท่ี ใหรักษาฟนฟูพัฒนาสิ่งแวดลอม และพัฒนาอาชีพ
สงเสริมรายไดใหแกราษฎรในพ้ืนท่ีควบคูกันไปอยางครบวงจร เพ่ือความอยูดีกินดีของราษฎรในพ้ืนท่ีไดอยางยั่งยืน 
บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีสมดุล 

ปจจุบันลุมน้ําปากพนังประสบปญหาความเสื่อมโทรมหลายประการ เชน การบุกรุกพ้ืนท่ีปาเพ่ือการปลูก
ปาลมน้ํามันและยางพารา การครอบครองกรรมสิทธิในพ้ืนท่ีปาพรุ การเกิดปญหาน้ําทวมในชวงฤดูฝน ขณะท่ีในฤดูแลง
ปริมาณน้ํามีนอยจนเกิดปญหาการขาดแคลนน้ําจืดเพ่ืออุปโภคบริโภค ความอุดมสมบูรณของปาท่ีซึมซับน้ําไวในฤดูฝน
และปลอยน้ําออกมาผลักดันน้ําเค็มไมใหรุกล้ําแมน้ําปากพนังลดลง ทําใหเกิดการรุกตัวของน้ําเค็ม การกัดเซาะชายฝง
ท้ังท่ีเกิดจากการกอสรางโครงสรางตางๆ และโดยธรรมชาติ ปญหาพ้ืนท่ีนากุงรางท่ีไมมีการใชประโยชน คุณภาพดินท่ี
เหมาะสมตอการเกษตรลดลง ปญหานาราง ปญหาน้ําเสียจากชุมชนและขยะมูลฝอยท่ียังไมมีการจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

กรมควบคุมมลพิษรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของไดจัดทําแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง  
ป ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพ่ือใหการพัฒนาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและดําเนินการควบคู ไปกับการอนุรักษ เ พ่ือการใชประโยชนอยางยั่ งยืน และนําเสนอตอ
คณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอมโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยพิจารณา
สภาพปญหาและสถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนแผนงาน/โครงการใน
ปจจุบันของแตละหนวยงานท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนเก่ียวของในพ้ืนท่ี เพ่ือใหแผนบริหาร
จัดการดังกลาวมีความสมบูรณและนําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
๑.๒ วัตถุประสงค 

การจัดทําแผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ มีวัตถุประสงค
ดังนี้ 

๑.๒.๑ เพ่ือแกปญหาดานทรัพยากรปาไม ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา และการกัดเซาะชายฝงทะเล  
๑.๒.๒ เพ่ือใหการดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเกิดการขับเคลื่อนอยางตอเนื่องและ 

มีประสิทธิภาพโดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
๑.๒.๓ เพ่ืออนุรักษระบบนิเวศและสรางความสมดุลระหวางการพัฒนาและการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรน้ําตามศักยภาพลุมน้ําปากพนัง โดยการวิเคราะหสถานภาพปจจุบันของ
ทรัพยากรธรรมชาติและปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในแตละดาน 

๑.๒.๔ เพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษเพ่ือเสริมสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีใหกับประชาชนโดย
กระบวนการและกลไกการสรางความตระหนักและปลูกจิตสํานึกในการมีสวนรวมลดปริมาณการเกิดมลพิษและมีการ
จัดการสิ่งแวดลอม 

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 



๒ 

๑.๓ กรอบแนวคิดการดําเนินงาน 
๑.๓.๑ การดําเนินงานตามพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีไดพระราชทานแกเลขาธิการมูลนิธิชัย

พัฒนา เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และอธิบดี 
กรมชลประทาน ณ วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เม่ือวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ ใหบริหารจัดการน้ํา
ภายใตโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหมีประสิทธิภาพ 

๑.๓.๒ การดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือสรางความสมดุลระหวางการพัฒนาและ 
การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและทรพัยากรน้ํา 

 
๑.๔ ขอบเขตพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง 

ลุมน้ําปากพนังเปนลุมน้ําท่ีสําคัญตั้งอยูทางภาคใตของประเทศไทยครอบคลุมพ้ืนท่ี ๓ จังหวัด คือ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ไดแก อําเภอปากพนัง หัวไทร เชียรใหญ ชะอวด เฉลิมพระเกียรติ รอนพิบูลย จุฬาภรณ พระพรหม 
ตําบลทาเรือ ตําบลทาไร ตําบลบางจาก อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอําเภอลานสกา (รวมพ้ืนท่ีพรุควนเคร็ง)  
จังหวัดสงขลา ไดแก ตําบลบานขาว ตําบลคลองแดนของอําเภอระโนด และจังหวัดพัทลุง ไดแก ตําบลแหลมโตนด 
อําเภอควนขนุน ตําบลลานขอย อําเภอปาพยอม พ้ืนท่ีรวม 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. สถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
๒.๑ ดานทรัพยากรธรรมชาติ  

๒.๑.๑ ทรัพยากรดินและการใชประโยชนท่ีดิน 
นครศรีธรรมราชมีเนื้อท่ีประมาณ ๖.๒๔ ลานไร ดินมีลักษณะแตกตางกันไปตามเขตพ้ืนท่ี ลักษณะดิน 

สวนใหญเปนดินคละ ซ่ึงสวนหนึ่งจะเปนพ้ืนท่ีเพาะปลูกไมยืนตน สวนใหญจะเปนพ้ืนท่ีปลูกยางพารา โดยเฉพาะในเขต
อําเภอฉวาง ทุงใหญ ทุงสง และอําเภอทาศาลา รองลงมาเปนพ้ืนท่ีดินเหมาะแกการทํานาท่ัวไป ลักษณะของดินมีความ 
อุดมสมบูรณจากธรรมชาต ิโดยแบงทรัพยากรดิน (ตารางท่ี ๑) และการใชประโยชน (ตารางท่ี ๒) ไดดังนี ้

 ตารางท่ี ๑ รายละเอียดทรัพยากรดิน  

ลักษณะดิน พ้ืนท่ี (ไร) สัดสวนรอยละ เขตพ้ืนท่ี/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 

๓. ดินตื้น      ๑๗๓,๐๔๒ ๒.๗๒ 
พ้ืนท่ีบางสวนของอําเภอฉวาง ทุงสง ถํ้าพรรณรา ท่ังใหญ บางขัน 
ทุงสง ชะอวด นาบอน และรอนพิบูลย 

๔. กลุมดินคละ ๒,๓๐๓,๒๓๐ ๓๖.๔๒ ทุกอําเภอ ยกเวน ปากพนัง หัวไทร เชียรใหญ 

๕. กลุมดินมี     
    สภาพเปนกรด 

๑๐๔,๐๔๑ ๒.๑๙ รอนพิบูลย หัวไทร เชียรใหญ ชะอวด ทาศาลา เฉลิมพระเกียรติ 

๖. กลุมดินพร ุ  ๑๕,๙๙๖ ๑.๖๗ หัวไทร ชะอวด เชียรใหญ เฉลิมพระเกียรต ิ
 

  
ตารางท่ี ๒ ลักษณะดินกับการใชสอย 

 
 

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 



๓ 

 
 

 ลักษณะดิน สัดสวน การใชสอย 
๑. ลาดชันเชิงซอน ๓๖.๗๗ ปา, ตนน้ํา 
๒. เหนียว ๒๘.๔๑ น้ําขังหนาฝน, ทํานาดํา 
๓. ดินดี ๒๕.๑๙ สวนตางๆ 
๔. ปนทราย ๓.๑๕ สวนยางพารา 
๕. ทรายจัด ๒.๑๕ สวนมะพราว, ทุงหญา 
๖. รวนเหนียว ๑.๖๖ ปาละเมาะ, เลี้ยงสัตว 
๗. อินทรีย ๑.๖๕ ลุมต่ํา น้ําขัง ปาพร ุ
๘. เลนนทะเลทวม
ถึง 

๐.๖๕ ชายเลน ปาชายเลน 

 
 จากการสํารวจสภาพการใชท่ีดินในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังโดยสวนวิเคราะหสภาพการใชท่ีดินท่ี ๑ 
สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชท่ีดิน (สถานีพัฒนาท่ีดินนครศรีธรรมราช, ๒๕๕๒) พบการใชท่ีดินประเภทตางๆ 
(รูปท่ี ๑) ไดดังนี้ 

๑) พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี ๑,๑๖๖,๖๒๓.๕๙ ไร หรือรอยละ ๕๘.๖๓ ของพ้ืนท่ีท้ังหมด
แบงแยกออกเปนพ้ืนท่ีเกษตรผสมผสาน ๑๙.๑๓ ไร นาราง ๔๙,๓๐๒.๒๗ ไร นา ๓๙๐,๗๙๖.๙๘ พืชไร (ออย 
สับปะรด ถ่ัวเขียว 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 และสถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ๑๐๙,๑๕๐.๒๘ ไร 

๒) พ้ืนท่ีปาไม (F) มีเนื้อท่ี ๓๔๘,๙๖๘.๖๕ ไร หรือรอยละ ๑๗.๕๔ ของพ้ืนท่ีท้ังหมด แบงแยก
ออกเปน ปาดิบรอสภาพพ้ืนฟู 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) พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเนื้อท่ี ๒๑,๘๖๗.๐๕ ไร หรือรอยละ ๑๐.๙๙ ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 
๔) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี ๒๑๐,๖๗๘.๔๓ ไร หรือรอยละ ๑๐.๕๙ ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 
๕) แหลงน้ํา (W) มีเนื้อท่ี ๔๕,๒๐๙.๐๔ ไร หรือรอยละ ๒.๒๗ ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 
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รูปท่ี ๑ แผนท่ีสภาพการใชท่ีดิน โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ป ๒๕๕๒ 
 
  พ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง มีแนวโนมการใชประโยชนท่ีดินเพ่ือทํานาขาวลดลง และเกิดพ้ืนท่ีนาราง 
รายละเอียดตามตารางท่ี ๓ 
 
ตารางท่ี ๓ ขอมูลพ้ืนท่ีนาขาวและนาราง ป ๒๕๕๐ - ๒๕๕๕ 

ป พ้ืนท่ีนาขาว (ไร) พ้ืนท่ีนาราง (ไร) 
๒๕๕๐   
เขตน้ําจืด ๓๙๗,๙๘๘.๐๔ ๖๘,๘๑๐.๕๘ 
เขตน้ําเค็ม ๗,๓๑๗.๓๘ ๒,๘๕๖.๖๒ 
รวม ๔๐๕,๓๐๕.๔๒ ๗๑,๖๖๗.๒๐ 
๒๕๕๕   
เขตน้ําจืด ๓๖๕,๘๕๓.๗๘ ๓๓,๘๙๕.๗๗ 
เขตน้ําเค็ม ๙,๕๑๔.๐๑ ๑,๒๓๗.๙๒ 
รวม ๓๗๕,๓๖๗.๗๙ ๓๕,๑๓๓.๖๙ 

ท่ีมา : ขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร, กรมพัฒนาท่ีดิน 
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๕ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๒ แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีท่ีมีปญหาคุณภาพดินไมเหมาะสมตอการทําการเกษตร 
 

สาเหตุท่ีทําใหทรัพยากรท่ีดินเสื่อมโทรม ประกอบดวยปจจัยหลักๆ ดังนี้ 
๑) เกิดจากสภาพธรรมชาติ เชน ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ท่ีเกิดจากการทับถมของพืชท่ีเนาเปอยผุพัง และ

อยูในพ้ืนท่ีลุมท่ีมีน้ําทวมขังตลอดท้ังป ทําใหไมสามารถใชพ้ืนท่ีประกอบอาชีพไดเต็มศักยภาพหรือไดผลผลิตไมคุมกับ
การลงทุน ป ๒๕๔๐ พ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดมีเนื้อท่ี ๒๐๒,๗๓๑ ไร และป ๒๕๕๐ เนื้อท่ีลดลงเหลือ ๑๗๘,๕๓๔ ไร พบมาก
ท่ีอําเภอชะอวด เชียรใหญ ปากพนัง เมืองนครศรีธรรมราช รอนพิบูลย และหัวไทร ดินอินทรียหรือดินพรุมีเนื้อท่ี 
๙๙,๓๔๑ ไร ดินเค็มมีเนื้อท่ี ๘๖,๕๓๑ ไร ดินกรวดลูกรังและดินตื้น มีเนื้อท่ี ๑๔๗,๑๔๔ ไร ดินขาดความอุดมสมบูรณ 
มีเนื้อท่ี ๖๓,๙๐๒ ไร (สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช, ๒๕๔๐ และ ๒๕๔๙)  นอกจากนี้ ยังมีปญหาพื้นที่ลุมที่มี
น้ําทวมขังตลอดท้ังปและปลอยท้ิงไวกลายเปนพ้ืนท่ีนาราง โดยป ๒๕๕๐ พบพ้ืนท่ีนาราง ๓๘,๐๖๖ ไร และป ๒๕๕๒ 
มีพ้ืนท่ีนารางลดลงเหลือ ๖,๙๖๖ ไร 

๒) เกิดข้ึนจากการกระทําของคน เชน การเปลี่ยนจากพ้ืนท่ีปาพรุเปนพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน การทํา
การเกษตรโดยเพาะปลูกพืชใดพืชหนึ่งซํ้าซากติดตอกันเปนเวลานานโดยไมมีการปรับปรุงบํารุงดิน การบุกรุกพ้ืนท่ีปา
ตนน้ําเพ่ือการประกอบอาชีพ หรือการทํานากุงในพ้ืนท่ีน้ําจืด โดยป ๒๕๔๙ มีการเลี้ยงกุงในพ้ืนท่ีน้ําจืด ๓๒,๘๒๔ ไร 
(สํานักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช, ๒๕๔๙) และป ๒๕๕๐ ลดลงเหลือ ๑๒,๙๐๘ ไร (ศูนยพัฒนาประมงพ้ืนท่ี
ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, ๒๕๕๒) จะเห็นไดวาการทํานากุงในพ้ืนท่ีน้ําจืดลดลงมาก เนื่องจากรัฐบาล
และกรมประมงสงเสริมใหมีการเลี้ยงกุงหลังคันก้ันน้ําเค็ม เพ่ือจัดระเบียบการใชประโยชนท่ีดินภายใตโครงการ
ชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุงทะเล 
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๖ 

๒.๑.๒ ทรัพยากรปาไม 
พ้ืนท่ีปาไมลุมน้ําปากพนังมีเนื้อท่ี 898,790 ไร อยูในเขตอุทยานแหงชาติ 153,840 ไร และอยูใน

เขตหามลาสัตวปา 295,555 ไร  
   

ตารางท่ี 4 แสดงพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 
ปาอนุรักษ จํานวน (ไร) 

1. เขตอุทยานแหงชาติ 1.1 อุทยานแหงชาติน้ําตกโยง 54,101 
153,840 ไร 1.2 อุทยานแหงชาติเขาหลวง 75,818 
 1.3 อุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา 23,921 

2. เขตหามลาสัตวปา 2.1 เขตหามลาสัตวปาทะเลนอย 197,500 
295,555 ไร 2.2 เขตหามลาสัตวปาบอลอ 62,599 
 2.3 เขตหามลาสัตวปาแหลมตะลุมพุก 35,456 

 รวมท้ังส้ิน 898,790 
 

ปญหาหลักท่ีเกิดข้ึน ไดแก 
  ๑) การบุกรุกพ้ืนท่ีปาไม  

ปจจุบันพ้ืนท่ีปาไมลดลงเหลือประมาณรอยละ ๑๘ ของพ้ืนท่ี จากท่ีควรจะมีอยางนอยรอยละ ๔๐ 
ของพ้ืนท่ี เพ่ือสรางความสมดุลใหระบบนิเวศ เนื่องจากประชากรมีจํานวนมากข้ึน และสภาพปญหาทางเศรษฐกิจและ
ความตองการพ้ืนท่ีทํากินโดยเฉพาะความตองการพ้ืนท่ีเพ่ือปลูกปาลมน้ํามัน ซ่ึงไดรับการสงเสริมตามนโยบายของ
รัฐบาลเพ่ือเปนพลังงานทดแทน ตลอดจนการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม การปลูกสวนยางพารา และการบุกรุกพ้ืนท่ี
ปาตนน้ํา ทําใหพ้ืนท่ีปาไมลดลงอยางมาก  

ปญหาท่ีพบ ไดแก การพิพาทเรื่องสิทธิท่ีดินทํากินระหวางประชาชนกับเจาหนาท่ีรัฐและปญหา
เอกสารสิทธิ์ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีปาพรุท่ีถูกกําหนดเปนเขตอนุรักษ คือ เขตพ้ืนท่ีหามลาสัตวปาทะเลนอย ซ่ึงประกาศรวม
พ้ืนท่ีปาพรุเสม็ด พรุกระจูด และครอบคลุมในสวนท่ีประชาชนถือครองทํากินท้ังท่ีมีหนังสือแสดงสิทธิ์ ไดแก โฉนด นส.๓ 
หรือ สค.๑ และไมมีหนังสือแสดงสิทธิก์ารถือครองท่ีดิน กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการแกไข
ปญหาโดยสํารวจการถือครองตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ แตเนื่องจากพ้ืนท่ีมีจํานวนมาก  
ตองใชระยะเวลาและงบประมาณจํานวนมากในการสํารวจ ขณะนี้ยังสํารวจการถือครองไมแลวเสร็จ จึงไมสามารถ
ดําเนินการตามข้ันตอนการตรวจพิสูจนสิทธิ์ได  

จากนโยบายมอบปาสงวนแหงชาติใหแกสํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร ประชาชนไดเขาไป 
จับจองถือครองท่ีดินในปาท้ังในเขตปาพรุท่ีสมบูรณและปาพรุเสื่อมโทรม บางครั้งมีการกําหนดพ้ืนท่ีเกินขอบเขตท่ี 
ตกลงไวเดิม สงผลใหปาถูกแบงออกเปนแปลงท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ การเกิดไฟไหมลุกลามซํ้าหลายครั้งโดยการ
ลักลอบเผา การบุกรุกทําลายเพ่ือปรับสภาพเปนพ้ืนท่ีการเกษตร การเขาไปขุดคลองระบายน้ําในปาพรุ ทําใหปาพรุ
ประสบกับความเสียหายถึงข้ันวิกฤตอยางรุนแรง ปจจุบันฤดูฝนน้ําทวมและฤดูรอนแหงแลงและเกิดไฟปาไดงาย  
สภาพปาพรุดั้งเดิมถูกทําลายเกือบหมดกลายเปนปาพรุเสื่อมสภาพ พันธุไมสวนใหญจึงเหลือแตไมเสม็ดขาวและปาหญา  
 ๒) ไฟปา 

จากสถิติการเกิดไฟปาตั้งแตป ๒๕๕0 - ๒๕๕๘ พบวามีความรุนแรง ในป 2553 มีพ้ืนท่ีปาพรุถูกไฟปา 
จํานวน 19,095 ไร สาเหตุการเกิดไฟปา เนื่องจากไมสามารถรักษาระดับน้ําในพ้ืนท่ีปาพรุใหเปนไปตามขอตกลงเพ่ือ
ปองกันการเกิดไฟปาอันเนื่องมาจากปริมาณการใชน้ําในปาพรุท่ีเกินศักยภาพ ตลอดจนการจัดหาน้ําหรือแหลงน้ําเพ่ือ
การดับไฟปา และสาเหตุการเกิดไฟปาสวนใหญมาจากการลักลอบจุดไฟเผาปา รายละเอียดตามตารางท่ี ๕ และตาราง

ท่ี ๖ และรูปท่ี 3 
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๗ 

ตารางท่ี ๕ สถิติการเกิดไฟปา ในป 2550 – 2558 
ป พ.ศ. จํานวนพ้ืนท่ีปาพรุท่ีถูกไฟปา (ไร) 
2550 471 
2551 386 
2552 2,407 
2553 19,095 
2554 3 
2555 11,875 
2556 0 
2557 1,354 
2558 881 
255๙  

(ม.ค. – พ.ค. ๕๙) 
๓,๒๐๐ 

 
ตารางท่ี ๖ สรปุการเกิดไฟปา ประจําปงบประมาณ ป 2558 

พ้ืนท่ี สาเหตุ จํานวนครั้ง เน้ือท่ี/ไร 

เขตหามลาสัตวปาทะเลนอย 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลักลอบจุดไฟเผาปา 
เลี้ยงสัตว 
การลักลอบทําไม 
แกลงจุด 
บุกรุกแผวถางปา 

9 
1 
1 
1 
1 

400 
15 
2 

44 
64 

รวม 13 525 
เขตหามลาสัตวปาบอลอ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

บุกรุก 
หาของปา 
เผาไร 
เลี้ยงสัตว 
ลักลอบจุดไฟเผาปา 

3 
3 
1 
2 
1 

56 
22 
30 

153 
95 

รวม 10 356 
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รูปท่ี 3 แผนท่ีแสดงจุดเกิดไฟปาป ๒๕๕๘ พ้ืนท่ีปาพรุควนเคร็ง (สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๕) 
 

สาเหตุของไฟปาเกิดข้ึนเนื่องจากการจุดไฟเพ่ือเก็บหาของปา ลาสัตว แกลงจุด และอ่ืนๆ ปญหา 
ไฟปาท่ีเกิดข้ึนนอกจากจะสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมโดยรอบทําใหพ้ืนท่ีปาลดลงแลว ควันไฟท่ีเกิดจากไฟปายัง
สงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนในบริเวณใกลเคียง ดินและน้ํากลายเปนกรดจนไมสามารถทําการเกษตรหรือ
นํามาบริโภคได ปลาและสัตวน้ําตางๆ สูญหายอยางรวดเร็ว ตัวอยางเหตุการณไฟปาท่ีกอเกิดผลกระทบตอชุมชนและ
สังคมมากท่ีสุด คือ กรณีเกิดไฟปาในพ้ืนท่ีปากระจูด  
 ๓) การเสื่อมโทรมของปาชายเลนและปาจาก 
 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงไดสํารวจพ้ืนท่ีปาชายเลนบริเวณอาวปากพนังฝงตะวันออกและ 
ปาจากธรรมชาติอาวปากพนังฝงตะวันตก พบวาป ๒๕๕๑ มีปาชายเลนเหลืออยูประมาณ ๕๕,๒๑๖ ไร จากพ้ืนท่ีปา
ชายเลนท้ังหมด ๑๑๐,๓๓๐ ไร และยังมีความหนาแนนลดลงอยางตอเนื่อง สาเหตุเกิดจากประชาชนบุกรุกพ้ืนท่ีปาชายเลน
ครอบครองทําประโยชนเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและท่ีอยูอาศัย การระบายน้ําและดินเลนจากนากุงทําใหน้ําเสียและ
ตนไมยืนตนตายเปนจํานวนมาก  
 นอกจากนี้การแบงพ้ืนท่ีน้ําเค็ม - น้ํากรอยจากการกอสรางประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิทําให
ระบบการไหลเวียนของน้ํากรอยเปลี่ยนแปลงไป จากการสํารวจปาจาก พบวามีความยาวใบลดลง สงผลกระทบตอการ
ใชประโยชนใบจากในการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตของประชาชน ท้ังนี้ การปลูกฟนฟูปาชายเลนท่ีผานมาจะ
เนนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยเฉพาะโกงกางใบใหญ ตั้งแตป ๒๕๕๑ เปนตนมา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได
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เปลี่ยนแนวทางการฟนฟูปาชายเลนซ่ึงเดิมมีเพียงการปลูกเฉพาะโกงกางใบใหญ เปนการปลูกตามความตองการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี และปลูกไมชายเลนพ้ืนถ่ินเดิม เชน แสม ลําพู ลําแพน และโกงกางใบเล็ก เปนตน 
 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง มีแผนการดําเนินงานจัดท่ีดินปาชายเลน จํานวน 27,000 ไร 
โดยแบงใหประชาชนใชประโยชน จํานวน 11,000 ไร และฟนฟูใหกลับมาเปนปาชายเลนท่ีอึดมสมบูรณ จํานวน 
16,000 ไร โดยดําเนินการแลวเสร็จในป 2558 จํานวน 4,000 ไร รายละเอียดตามรูปท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีปาชายเลนท่ีจะจัดเปนท่ีทํากินใหชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล  
บริเวณอําเภอเมืองและอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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๒.๑.๓ ทรัพยากรน้ําและการพัฒนาแหลงน้ํา 
 พ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยประมาณ ๒,๒๐๐ - ๒,๘๐๐ มม.ตอป ปริมาณน้ําทาประมาณ 
๒,๗๙๔ ลาน ลบ.ม.ตอป โดยมีปริมาณน้ําทามากท่ีสุดในชวงเดือนพฤศจิกายน เฉลี่ยประมาณ ๘๔๐ ลาน ลบ.ม.ตอป  โครงการ
พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการชลประทานครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ ๕๕๗,๐๐๐ ไร ประกอบดวยระบบ  ๑) ระบบชลประทานลุมน้ํา
ปากพนังตอนลาง เปนระบบชลประทานสงน้ําดวยการสูบและสงไปตามทอสงน้ําของกรมชลประทานดวยเครื่องสูบน้ํา
ขนาดใหญ ครอบคลุมพ้ืนท่ีการเกษตร ๔๐,๙๐๐ ไร และพ้ืนท่ีสงน้ําไปตามคลองชักน้ําโดยการสูบน้ําของเกษตรกร  
ครอบคลุมพ้ืนท่ีการเกษตร ๔๓๙,๑๐๐ ไร แยกเปนฝงซายของแมน้ําปากพนัง ๒๒๘,๒๐๐ ไร และฝงขวาของแมน้ํา
ปากพนัง ๒๑๐,๙๐๐ ไร และ ๒) ระบบชลประทานลุมน้ําปากพนังตอนบน ประกอบดวย อางเก็บน้ําหวยน้ําใส  
ความจุรวม ๘๐ ลาน ลบ.ม. ครอบคลุมพ้ืนท่ีชลประทานคลองไมเสียบสงน้ําไปตามคลองสงน้ํา ๕๙,๕๐๐ ไร และพ้ืนท่ี
ชลประทานนิคมควนขนนุสงน้ําโดยระบบทอ ๑๗,๕๐๐ ไร  
 ภายหลังจากการพัฒนาแหลงน้ําตางๆ ไดแก การกอสรางคลองระบายน้ําและประตูระบายน้ํา (ปตร.) 
ซ่ึงมีหนาท่ีตางกันไป ตามตําแหนงท่ีตั้งและการใชประโยชนประตูระบายน้ําท่ีติดทะเล อยูในเขตน้ําข้ึนลง (ปองกัน
น้ําเค็ม) ไดแก 

- ปตร. อุทกวิภาชประสิทธิ    - ปตร. แพรกเมือง 
- ปตร. ฉุกเฉิน     - ปตร. คลองลดั 
- ปตร. ทาพญา     - ปตร. บางจาก 
- ปตร. หนาโกฏิ     - ปตร. สุขุม 
- ปตร. เสือหึง (ปากพนัง) 
ประตูระบายน้ําภายในพ้ืนท่ี (ยกระดับและเก็บกักน้ําจืดในพ้ืนท่ี) ไดแก 
- ปตร. บางไทร     - ปตร. คลองฆอง 
- ปตร. เชียรใหญ 
การบรรเทาอุทกภัย (ฤดูฝน) บริหารจัดการน้ําและควบคุมอาคารควบคุมน้ําตางๆ ไดแก 
- ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ 
การควบคุมน้ําเปรี้ยว (ตนฤดูฝน) บริหารจัดการน้ําและควบคุมอาคารควบคุมน้ําตางๆ ไดแก 
- ปตร.แพรกเมือง     - ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ ปดตลอด 
- ปตร.คลองฆอง 
จากการดําเนินการดังกลาวเพ่ือชวยเหลือพ้ืนท่ีการเกษตรและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ 

ซ่ึงกอใหเกิดประโยชนเปนอยางมากในพ้ืนท่ีแลว ในอีกดานหนึ่งไดสงผลตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมในแมน้ํา 
ปากพนัง ดังนี้  

๑) ดานทรัพยากรสัตวน้ํา 
เนื่องจากระบบนิเวศบริเวณอาวปากพนังเปนระบบนิเวศ ๔ น้ํา ไดแก น้ําจืด น้ํากรอย น้ําเค็มและ

น้ําเปรี้ยวจากปาพรุ โดยสัตวน้ํากรอยสามารถเดินทางข้ึนไปท้ังในแมน้ําและคลองสาขาท่ีเชื่อมตอเพ่ือไปวางไขและ
ขยายพันธุเพ่ิม แตปจจุบันเนื่องจากมีประตูระบายน้ําในทุกคลองสาขา รวมท้ังแมน้ําสายหลัก ทําใหปดก้ันเสนทาง
อพยพยายถ่ินของสัตวน้ําในแมน้ําปากพนัง ทําใหสัตวสองน้ํา เชน กุงกามกรามและปลากระบอกลดจํานวนลง 
โดยเฉพาะปลาดุกอุย และปลาซิวหนู มีแนวโนมใกลสูญพันธุ นอกจากนี้ยังคุกคามแหลงท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติของ
ปลากัดภาคใต (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕๔๘) บางลําน้ํามีการฟนฟูโดยการ
ขุดลอกและทําคันดินสูงเพ่ือปองกันน้ําทวมพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ทําใหกีดขวางการอพยพเขา - ออกของปลาระหวางพ้ืนท่ี
พรุกับลําน้ําในฤดูน้ําหลาก การทําประมงโดยเครื่องมือประมงท่ีผิดกฎหมาย เชน การใชอวนรุน อวนลากแคระ 
โพงพาง ยอปก เปนตน ทําใหปริมาณสัตวน้ําลดลงและสภาพแวดลอมในอาวปากพนังเสื่อมสภาพอยางตอเนื่อง  
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 ๒) ตะกอนทองน้ํา 
 สภาพตะกอนทองน้ําท่ีเกิดข้ึนในลุมน้ําปากพนังมี ๒ รูปแบบ ดังนี ้
 ๒.๑ เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ จากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทําใหคลื่นพัดพา
ตะกอนทรายตามชายฝงออกไปนอกชายฝงไปทับถมกันเปนแนวสันดอนนอกชายฝง ทําใหตะกอนทรายบริเวณ 
ริมชายฝงสูญหายไป และไปตกทับถมบริเวณนอกชายฝงปริมาณมาก และจากการชะลางพังทลายของดินเนื่องจาก 
พืชคลุมดินถูกทําลาย 
 ๒.๒ เกิดข้ึนจากการทับถมของซากวัชพืช ดินเลนจากนากุงเดิม และจากปาพรุ บริเวณฝงซายและ
ฝงขวาของแมน้ําปากพนัง ซ่ึงเปนตะกอนเลนเหนียวอยูในทองน้ําของแมน้ําสายหลักและคลองสาขาจํานวนมาก ทําให
การระบายน้ําไมดีและสงผลตอคุณภาพน้ํา รวมท้ัง ไมสามารถนําน้ํามาใชเพ่ือการอุปโภคไดในบางพ้ืนท่ีนอกจากเพ่ือ
การปลูกพืช ทํานาและเลี้ยงกุง 
 ภายหลังจากกอสรางประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ ยังทําใหปริมาณตะกอนในแมน้ําปากพนัง
เพ่ิมมากข้ึน และการตกตะกอนบริเวณชายฝงของลุมน้ําปากพนังลดนอยลง ท้ังนี้ กอนมีประตูระบายน้ํามีปริมาณ 
น้ําระบายออกสูปากแมน้ําปากพนัง ๒,๕๕๖ ลาน ลบ.ม.ตอป เม่ือประตูระบายน้ําเปดใชงาน ปริมาณน้ําท่ีระบายออก
ลดลงเหลือประมาณรอยละ ๖๘ จากการท่ีปริมาณน้ําท่ีระบายลดลง ทําใหปริมาณตะกอนท่ีระบายออกสูอาวปากพนัง
ลดลงตามไปดวย โดยปริมาณตะกอนท่ีระบายออกสูปากอาวกอนมีประตูระบายน้ํามีปริมาณ ๓๕๑,๐๕๐ ตันตอป 
ลดลงเหลือ ๒๓๓,๙๓๐ ตันตอป เทากับลดลง ๑๑๗,๑๒๐ ตันตอป หรือลดลงรอยละ ๓๓  
 ๓) การกัดเซาะตลิ่งในคลองชะอวด - แพรกเมือง  
 เนื่องจากความกวางของคลองท่ีออกแบบไวไมสอดคลองกับอัตราการระบายน้ํา ประกอบกับ 
มีเรือประมงขนาดตางๆ มาใชปากคลองชะอวด - แพรกเมือง เปนท่ีจอดเรือ ทําใหพ้ืนท่ีหนาตัดในการระบายน้ําลดลง
เปนอุปสรรคตอการระบายน้ํา สงผลใหความเร็วของกระแสน้ําเพ่ิมข้ึน เกิดการกัดเซาะตลิ่งทางฝงขวาของคลอง 

๔) ปริมาณน้ําจืดไมเพียงพอตอความตองการ 
ผลจากการทําลายพ้ืนท่ีปาตนน้ําทําใหเกิดการชะลางพังทลายของดิน เม่ือฝนตกดินถูกชะลางลงสู

คลองสาขาและแมน้ําสายหลักทําใหตื้นเขิน รวมท้ังการทําลายปาพรุและปลอยน้ําออกจากพรุเพ่ือใชประโยชนอ่ืน  
ทําใหความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําฝนลดนอยลง เกิดอุทกภัยในฤดูฝน และขาดแคลนน้ําในฤดูแลง ตอมา 
กรมชลประทานไดดําเนินการกอสรางประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวเพ่ือกักเก็บน้ําจืด และผลักดันน้ําเค็ม-น้ําเสีย และมีการกอสรางอางเก็บน้ําหวยน้ําใสสําหรับพ้ืนท่ีตอนบน
ของลุมน้ําปากพนัง แตก็ยังไมเพียงพอตอความตองการ เนื่องจากประชาชนมีความตองการใชน้ําท่ีเพ่ิมมากข้ึนท้ังเพ่ือ
การอุปโภคบริโภคในบานเรือน น้ําสําหรับภาคเกษตรกรรม และน้ําสําหรับภาคอุตสาหกรรม  
 การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการชลประทานท้ังลุมน้ําปากพนังตอนบนและตอนลาง ทําใหเกิดการขยาย
พ้ืนท่ีทําการเกษตรในชวงฤดูแลงเพ่ิมข้ึน การมีปฏิทินการเพาะปลูกท่ีแตกตางกันในแตละพ้ืนท่ี ทําใหการใชน้ําในพ้ืนท่ี
ลุมน้ําปากพนังไมสมดุลกับปริมาณน้ําทา กอใหเกิดปญหาปริมาณน้ําจืดไมเพียงพอตอความตองการ   
 สําหรับน้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภคของประชาชนในบางพ้ืนท่ียังไมครอบคลุมทุกครัวเรือน 
ตัวอยางเชน องคการบริหารสวนตําบลแมเจาอยูหัว อําเภอเชียรใหญ และองคการบริหารสวนตําบลขนาบนาก  
อําเภอปากพนัง ปญหา คือ ไมมีงบประมาณเพ่ือลงทุนขยายพ้ืนท่ีใหบริการและการปรับปรุงระบบการผลิตน้ําประปา 
ซ่ึงมีปญหาดานคุณภาพน้ํา คือ น้ําเปนสีสนิม มีสภาพเปนดาง (รสกรอย) มีหินปูน มีฝุนใสและฝุนแดงผสม  
ทําใหประชาชนไมสามารถใชเพ่ือการบริโภคได  
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๒.๑.๔ สมุทรศาสตรและการกัดเซาะชายฝง  
ปจจัยท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสมุทรศาสตรของอาวปากพนัง คือ น้ําข้ึนน้ําลง ลม คลื่น สิ่งกอสรางท่ี

ยื่นลงไปในทะเล การขุดลอกคลอง การเปด - ปดประตูระบายน้ําฉุกเฉิน และน้ําทาท่ีระบายมาจากแมน้ําปากพนังและ
คลองสายตางๆ  ปญหาการกัดเซาะชายฝงในพ้ืนท่ีคอนขางรุนแรงท้ังจากปจจัยธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย 
ตั้งแตปลายแหลมตะลุมพุกจนถึงปากคลองระวะ อัตราการกัดเซาะชายฝงแตกตางกันตามลักษณะของพ้ืนท่ี บางพ้ืนท่ี
พบอัตราการกัดเซาะมากกวา ๑๐ เมตรตอป (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, ๒๕๕๒) เชน พ้ืนท่ีบานริมเข่ือน 
ตําบลทาพญา อําเภอปากพนัง มีอัตราการกัดเซาะสูงสุด คือ ๑๖.๐๗ เมตรตอป และบานปลายทราย ตําบลแหลม
ตะลุมพุก อําเภอปากพนัง มีระยะทางการกัดเซาะตามแนวชายฝงยาวท่ีสุด คือ ๑๒.๓๖๕ กิโลเมตร 

จากการจัดลําดับความรุนแรงของพ้ืนท่ีท่ีประสบปญหา พบวา บริเวณท่ีมีการกัดเซาะอยางรุนแรง 
ไดแก พ้ืนท่ีตําบลแหลมตะลุมพุก ตําบลทาพญา อําเภอปากพนัง และตําบลหนาสตน อําเภอหัวไทร สรางความ
เสียหายตอถนนหลวงหมายเลข ๔๐๓ ท่ีเลียบชายฝงทะเล และบานเรือนประชาชน และขยายวงกวางมากข้ึนเม่ือถึง 
ฤดูมรสุม แมวามีการกอสรางคันดักทราย (Groin) หลายแหง แตพบวาบางชวงคลื่นสามารถพัดขามแนว 
ชายฝง เนื่องจากแนวชายฝงทะเลอยูระดับต่ําทําใหชายฝงถูกกัดเซาะอยางมาก นอกจากนี้น้ําท่ีไหลออกไปสูทะเล 
ก็นําทรายชายหาดออกไปดวย  

 
๒.๒ ดานส่ิงแวดลอม 

๒.๒.๑ คุณภาพน้ําในแมน้ําปากพนัง 
 จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแมน้ําปากพนัง (รูปท่ี 5) พบวา ในป ๒๕๕๐ - ๒๕๕๘ 
คุณภาพน้ําอยูในเกณฑประเภทท่ี ๓ และ ๔ หรือ พอใชและเสื่อมโทรม (รูปท่ี 6) ตามมาตรฐานคุณภาพแหลงน้ํา 
ผิวดินกําหนดใหแมน้ําปากพนังเปนประเภทท่ี ๓ หรือคุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช พารามิเตอรสําคัญท่ีบงชี้ปญหา
คุณภาพน้ํา คือ คาความสกปรกในรูปบีโอดีสูง คาออกซิเจนละลายต่ํา พบการปนเปอนของแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม
ท้ังหมด (TCB) และแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (FCB) ท่ีบริเวณทาแพขามฟาก  บานปากพนัง ตําบลปากพนัง 

อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (PN02)  และบริเวณคลองชะอวด เขตเทศบาลตําบลชะอวด อําเภอชะอวด 

จังหวัดนครศรีธรรมราช (PN11) นอกจากนี้ยังพบปญหาคุณภาพน้ําในชวงท่ีมีการเปดประตูระบายน้ําตางๆ ในชวงตน

ฤดูฝน เพ่ือระบายน้ําลงสูทะเล สงผลใหเกิดเหตุการณปลาลอยหัว บริเวณประตูฉุกเฉินเชียรใหญ และประตูระบายน้ํา
อุทกวิภาชประสิทธิ  
 

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 



๑๓ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5 แผนท่ีแสดงจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําในแมน้ําปากพนัง 
 

 
รูปท่ี 6 คุณภาพน้ําแมน้ําปากพนัง ป ๒๕๕๐ - ๒๕๕๘ 

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 



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 ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการระบายน้ําท้ิงจากแหลง
ชุมชน นอกจากนี้ยังพบการปนเปอนของโลหะหนักบางชนิด ไดแก เหล็ก และแมงกานีส ซ่ึงเปนโลหะหนักท่ีพบมากใน
ธรรมชาติ   
 แหลงกําเนิดน้ําเสียท่ีสงผลกระทบตอคุณภาพน้ํามีดังนี้  

 ๑) น้ําเสียชุมชน 
มีชุมชนระดับเทศบาล ๒๘ แหง และองคการบริหารสวนตําบล ๖๘ แหง จากการประเมิน

ปริมาณน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนในป ๒๕๕๘ พบวาเกิดข้ึนรวม ๑๑๐,๒๐๙.๓๕ ลูกบาศกเมตรตอวัน โดยมีปริมาณความสกปรก

ในรูปบีโอดี เทากับ ๑๓,๒๒๕.๑๒ กิโลกรัมบีโอดีตอวัน จากการประเมินปริมาณน้ําเสียและปริมาณความสกปรกในรูป

บีโอดีของชุมชนระดับเทศบาล โดยประเมินจากชวงการเกิดน้ําเสียในเขตท่ีพักอาศัย พบวาชุมชนขนาดใหญ เชน 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และเทศบาลเมืองปากพนัง มีปริมาณน้ําเสียประมาณ ๑๕,๗๐๗ ลูกบาศกเมตรตอวัน 

และ ๔๔๔ ลูกบาศกเมตรตอวัน ตามลําดับ 

โดยในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังมีการดําเนินการจัดการน้ําเสีย 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 

ซ่ึงระบบบําบัดน้ําเสียดังกลาวยังไมครอบคลุมพ้ืนท่ีชุมชน และยังขาดการดําเนินงานควบคุมการ

ระบายน้ําท้ิงจากสถานประกอบการชุมชนดวย 

 ๒) น้ําเสียอุตสาหกรรม 
    ป ๒๕๕8 มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีน้ําเสียจากกระบวนการผลิต จํานวน 499 โรงงาน โดยสวน
ใหญเปนอุตสาหกรรมประเภทการผลิตอาหารและอาหารสัตว โรงงานยางหรือผลิตภัณฑยางพารา พบวามีปริมาณน้ํา
เสียเกิดข้ึน 9,936 ลบ.ม./วัน คิดเปนปริมาณบีโอดีท่ีระบายลงสูสิ่งแวดลอม จํานวน 467  กิโลกรัม/วัน 

๓) ทาเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา 
    ในป 2558 มีทาเทียบเรือประมงและสะพานปลา จํานวน 32 แหง ซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีจัดไวใหผูคา

จําหนายสินคาสัตวน้ํา ขนถาย คัดแยกขนาดและลางทําความสะอาด มลพิษท่ีเกิดจากกิจกรรมดังกลาว อาทิเชน การ
หกและรั่วไหลของเศษสัตวน้ํา เลือด เมือกและน้ําแข็งท่ีใชรักษาสภาพสัตวน้ํา โดยสวนใหญไมมีระบบบําบัดน้ําเสียและ
น้ําท้ิงมีคาเกินมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงท่ีกําหนด 

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 



๑๕ 

๔) น้ําท้ิงจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
    ขอมูลกรมประมงป 2556 มีฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 29,492 ฟารม แยกเปนบอเพาะเลี้ยงกุง

ทะเล จํานวน 11,700 ฟารม บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอยจํานวน 557 ฟารม และบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด จํานวน 
17,235 ฟารม สาเหตุสําคัญท่ีกอใหเกิดมลพิษจากการเลี้ยงสัตวน้ําในอัตราความหนาแนนมากทําใหเกิด 
ของเสียจากการขับถายเปนปริมาณมาก การใหอาหารไมพอดีกับสัตวน้ําทําใหเศษอาหารเหลือตกคางใน 
บอเพาะเลี้ยง เม่ือระบายน้ําท้ิงและฉีดเลนจากบอ ทําใหสงผลกระทบตอแหลงน้ําสาธารณะและเกิดการตื้นเขิน จาก
การประเมินปริมาณมลพิษจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา พบวามีปริมาณน้ําท้ิงท่ีระบายออกสูสิ่งแวดลอม 18.39 ลาน
ลูกบาศกเมตรตอป มีปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีท่ีระบายออกสูสิ่งแวดลอม 44.66 ตันตอป และมีปริมาณสาร
แขวนลอยท่ีระบายออกสูสิ่งแวดลอม 4,332.3 ตันตอป  

๕) น้ําเสียฟารมสุกร 
   จากขอมูลของกรมปศุสัตวป 2557 พบวา มีการเลี้ยงสุกรจํานวน 77,363 ตัว จํานวนเกษตรกร 

2,394 ครัวเรือน โดยสวนใหญเปนฟารมสุกรขนาดเล็ก (เทียบเทาจํานวนสุกรขุน 5 - 50 ตัว) และรายยอย 
(เทียบเทาจํานวนสุกรขุนตํ่ากวา 5 ตัว) ทําใหเกิดปริมาณน้ําเสียประมาณ 0.76 ลานลูกบาศกเมตรตอป คิดเปน
ปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีท่ีเกิดข้ึนประมาณ 415 ตันบีโอดีตอป และคิดเปนปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีท่ี
คาดวาจะระบายออกสูสิ่งแวดลอมประมาณ 90 ตันบีโอดีตอป ท้ังนี้ฟารมสุกรสวนใหญจะมีบอพักน้ําท้ิงภายในฟารม
และมีการระบายน้ําท้ิงบางบางสวนลงในพ้ืนท่ีสวน เชน ยางพารา ปาลม หรือแปลงหญา ซ่ึงอาจกอใหเกิดปญหาการ
ชะลางออกสูสิ่งแวดลอมในชวงฤดูฝน ในลักษณะแหลงกําเนิดมลพิษท่ีไมมีจุดแนนอนโดยเฉพาะพ้ืนท่ีฟารมท่ีอยูใกล
แหลงน้ําธรรมชาติ  
 นอกจากนี้ สภาพแมน้ําในปากพนังมีลักษณะเปนน้ําเปรี้ยวจากปาพรุ น้ําจืด น้ําเค็ม และน้ํากรอย  
ซ่ึงการบริหารจัดการประตูระบายน้ําก็มีอิทธิพลตอคุณภาพน้ําในแมน้ําปากพนัง  
 

๒.๒.๒ คุณภาพน้ําใตดิน 
พบวามีปญหาการปนเปอนฟลูออไรดและสารหนูในน้ําใตดินบริเวณพ้ืนท่ีอําเภอรอนพิบูลย จังหวัด

นครศรีธรรมราช ซ่ึงสงผลกระทบตอประชาชนท่ีมีการใชประโยชนน้ําใตดินในการอุปโภคและบริโภค ท้ังนี้  
กรมทรัพยากรน้ําบาดาลไดมีโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ําใตดินใหกับโรงเรียนในพ้ืนท่ีดังกลาว  

อําเภอรอนพิบูลย เคยมีเหมืองแรดีบุกจํานวนมาก สายแรดีบุกบริเวณนี้มีสารหนูในปริมาณสูง  
การเปดหนาดินและขุดภูเขาเพ่ือทําเหมืองเปนเวลาเกือบ ๕๐ ป ทําใหสารหนูท่ีสะสมอยูในดินและชั้นหินถูกปลอยออก
สูสิ่งแวดลอมและปนเปอนในแหลงน้ํา แมวาปจจุบันหยุดทําเหมืองดีบุกแลว แตยังพบการแพรกระจายของสารหนูและ
ในแหลงน้ําบริเวณเหมืองเกา เม่ือป ๒๕๔๙ พบความเขมขนสูงสุด ๑๗๗ ไมโครกรัม/ลิตร ในลําหวยหัวเหมืองหมู ๒ 
และแหลงน้ําใกลเคียงบนหัวเหมืองพบความเขมขนของสารหนูอยูในชวง ๗๗ - ๑๗๗ ไมโครกรัม/ลิตร ป ๒๕๕๐ - 
๒๕๕๑ พบความเขมขนของสารหนูอยูในชวง ๑๒๐ - ๑๗๐ ไมโครกรัม/ลิตร 

ป ๒๕๕๑ ตรวจพบการปนเปอนของสารหนูในน้ําประปาท่ีมาจากภูเขามีความเขมขนสูงเกิน
มาตรฐานน้ําด่ืมขององคการอนามัยโลก เชน แหลงน้ําทํานบ ๓ พบความเขมขนของสารหนูอยูในชวง ๘๕ - ๒๒๔ 
ไมโครกรัม/ลิตร ชาวบานยังคงใชน้ําประปาท่ีมาจากภูเขาเพ่ือซักเสื้อผาและลางภาชนะ และใชน้ําฝนเปนน้ําดื่มและ
ปรุงอาหาร จากการติดตามตรวจสอบการปนเปอนของสารหนูในแหลงน้ําดิบ จํานวน ๑๖ สถานี ไดแก บริเวณทํานบ ๓ 
บานหินลับ บอน้ําใกลระบบบําบัดสารหนู เทศบาลตําบลรอนพิบูลย ลําหวยหัวเหมือง หวยใกลบานหัวเหมือง (ฝงซาย
และฝงขวา) หวยรอนนา และสถานีสูบน้ําบานบน ซ่ึงเปนหวยท่ีไหลลงแมน้ําปากพนัง พบวา ความเขมขนของสารหนู
อยูในชวง ๐.๒ - ๔.๘ ไมโครกรัมตอลิตร ซ่ึงไมเกินคามาตรฐานน้ําดื่มขององคการอนามัยโลกท่ีกําหนดไวไมเกิน ๑๐ 
ไมโครกรัม/ลิตร 
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๑๖ 

๒.๒.๓ การจัดการขยะมูลฝอย 
 จากการสํารวจขอมูลปริมาณขยะมูลฝอยในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๑๔ 
ในป ๒๕๕๗ พบวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดนครศรีธรรมราช ๑๐๕ แหง มีบริการเก็บขนขยะ โดยมีปริมาณ
ขยะท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด ๕๗๐.๘๖ ตัน/วัน และถูกสงไปกําจัดจํานวน ๕๑๖.๔๘  ตัน/วัน คิดเปนรอยละ ๙๐.๔๗  
ถูกคัดแยกและนําไปใชประโยชน จํานวน ๕๔.๓๘ ตัน/วัน คิดเปนรอยละ ๙.๕๓  
 จังหวัดนครศรีธรรมราชมีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน ๓๒ แหง แตมีเพียง ๑ แหง ท่ีดําเนินการ
แบบถูกตองตามสุขาภิบาล คือ ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปากพนัง ซ่ึงเปนการฝงกลบเชิงวิศวกรรม (Engineer 
Landfill) มีพ้ืนท่ี ๒๘ ไร ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการถายโอนภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ตั้งแตป ๒๕๔๔ - ๒๕๔๖ รวมวงเงินท้ังสิ้น ๕๙,๗๐๐,๐๐๐ บาท เปดดําเนินการ
จัดการขยะมูลฝอย เม่ือวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ระบบการจัดขยะมูลฝอยมีบอฝงกลบ ๕ บอ ใชงานไปแลว ๔ บอ คิดเปน
รอยละ ๘๐ ของพ้ืนท่ี การใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยจะครอบคลุมพ้ืนท่ี ๗.๓๕ ตร.กม. ปริมาณขยะในเขตเทศบาล 
ประมาณ ๑๕ ตัน/วัน และรับขยะมูลฝอยจากหนวยงานราชการ/เอกชนอ่ืนๆ ประมาณ ๘ ตัน/วัน เทศบาลไดนําขยะ
มูลฝอยมาจัดการดวยวิธีการฝงกลบท่ีถูกหลักสุขาภิบาล มีการบดอัดขยะมูลฝอยทุกวัน และกลบทับดวยดินเปนครั้งคราว 
สําหรับบอเกาท่ีเต็มแลวทางเทศบาลจะนําขยะเกามารอนดวยเครื่องจักร คัดแยกถุงพลาสติกและขยะรีไซเคิลออก  
สวนดินท่ีไดนําไปเปนปุยใชในงานของเทศบาลและพ้ืนท่ีใกลเคียง    
 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีสําคัญอีกแหงหนึ่ง คือ ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
มีเนื้อท่ี ๒๐๐ ไร ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการถายโอน ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ตั้งแตป ๒๕๔๓ - ๒๕๔๕ รวมวงเงินท้ังสิ้น ๑๓๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงดําเนินการรวมกับการ
จัดจางเอกชนในการเก็บขนขยะมูลฝอย สามารถใหบริการครอบคลุมพ้ืนท่ี ๒๒.๕๖ ตารางกิโลเมตร โดยเทศบาลไดนําขยะ
มูลฝอย มาจัดการดวยวิธีการฝงกลบ แตในการดําเนินการเปนลักษณะเทกองและดันขยะปรับพ้ืนท่ี ไมไดมีการนําดินมา 
ปดทับหนาตามหลักการฝงกลบท่ีถูกหลักสุขาภิบาล และจากผลการศึกษาพบวา สามารถใชงานไดถึงป ๒๕๖๓ ปจจุบันใช
พ้ืนท่ีในการกําจัดไปแลวประมาณ ๖๐ ไร (พ้ืนท่ีบอฝงกลบท้ังหมด ๑๖๐ ไร) คิดเปนรอยละ ๓๗.๕ ปจจุบันรับปริมาณขยะ
มูลฝอยประมาณ ๒๕๐ ตัน/วัน แบงเปนขยะมูลฝอยท่ีมาจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประมาณ ๑๑๕ ตัน/วัน และ
หนวยงานราชการ/เอกชนอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกลเคียงกวา ๕๐ หนวยงาน รวมประมาณ 
๑๓๕ ตัน/วัน 
 ปญหาในการจัดการขยะมูลฝอย คือ เรื่องการบริหารจัดการ เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู
ความเชี่ยวชาญในการเดินระบบ ขาดงบประมาณสนับสนุนในการดูแลและบํารุงรักษา สงผลใหระบบกําจัดขยะท่ีกอสราง
ไวขาดประสิทธิภาพ  
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๑๗ 

๒.๒.๔ การจัดการวัชพืช 
 ลําคลองสาขาในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังประสบปญหาการแพรกระจายของวัชพืชและการตื้นเขินของลําน้ํา 
จํานวน ๕๘๐ คลอง ท่ีผานมาหนวยงานตางๆ ไดมีการดําเนินการกําจัดวัชพืชอยางตอเนื่อง แตวัชพืชมีการแพรกระจาย
อยางรวดเร็ว เม่ือกําจัดไปแลวก็เกิดข้ึนอีก ประกอบกับงบประมาณท่ีไดรับไมเพียงพอ และวัชพืชท่ีพบเปนผักกระฉูดซ่ึงมี
รากลึกถึงทองคลอง เกินกําลังความสามารถขององคกรบริหารสวนตําบลจะดําเนินการได สงผลใหปจจุบันยังพบปญหา
การแพรกระจายของวัชพืชในคลองสาขา  
 จังหวัดนครศรีธรรมราชไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในเขต
ลุมน้ําปากพนัง ซ่ึงมีการกําหนดยุทธศาสตรสําหรับการจัดการวัชพืชน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง ๔ ยุทธศาสตร ไดแก  
๑) การจัดการความรูเพ่ือการบริหารจัดการ ๒) การกําจัดวัชพืชและการดูแลรักษา ๓) การใชประโยชนจากวัชพืชน้ํา และ 
๔) การสรางจิตสํานึก 
 การกําจัดวัชพืชและการดูแลรักษาแบงพ้ืนท่ีออกเปน ๔ โซน (รูปท่ี ๕) และกําหนดวัชพืชหลัก ๒ ชนิด 
คือ ผักกระฉูด และผักตบชวา โดยโซนท่ี ๑ และ ๒ ดําเนินการ ป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ จํานวน ๒๙๗ คลอง ความยาว 
๘๗๔.๑๔ กิโลเมตร โซนท่ี ๓ ดําเนินการ ป ๒๕๕๓ จํานวน ๔๐ คลอง ความยาว ๑๑๒.๒๐ กิโลเมตร และโซนท่ี ๔ 
ดําเนินการ ป ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ จํานวน ๒๔๓ คลอง ความยาว ๖๒๖.๐๑ กิโลเมตร ท่ีผานมามีการดําเนินงานดังนี้ 
 ๑) มีการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือในระดับนโยบายระหวางจังหวัดนครศรีธรรมราช องคการ
บริหารสวนจังหวัด กรมชลประทาน และทองถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมอบหมายการดําเนินงานใหแตละหนวยงาน ดังนี้ 
 ๑.๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช กํากับ  ติดตาม จัดสรรงบประมาณตามสมควร ประสานงานให
หนวยงานตางๆ ขับเคลื่อนโครงการใหเปนไปตามยุทธศาสตร 
          ๑.๒ กรมชลประทาน สนับสนุนเครื่องจักรและงบประมาณ เพ่ือดําเนินการกําจัดผักตบชวาและ
วัชพืชตามความเหมาะสมกับพ้ืนท่ี  
 ๑.๓ องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดทําแผนพัฒนาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและ
พิจารณาดําเนินการใหเกิดผลเปนรูปธรรม 
 ๑.๔ สํานักงานทองถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช สงเสริม / สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
มีสวนรวมในการดําเนินการตามยุทธศาสตรอยางตอเนื่อง 
 ๒) มีการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือในระดับปฏิบัติ ระหวางโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี
รับผิดชอบในพ้ืนท่ี กับองคการบริหารสวนตําบลในพ้ืนท่ี 
 ๓) กําจัดวัชพืชโดยวิธีเก็บ ขุด ใชสารเคมี ใหตายสงมอบคลองท่ีดําเนินการแลวเสร็จใหองคการบริหาร
สวนตําบลรับไวบํารุงรักษา 
 ท้ังนี้ ในป ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ ไมมีการขับเคลื่อนดําเนินการตามยุทธศาสตรอยางตอเนื่อง ปจจุบันวัชพืช
น้ําท้ังประเภทลอยน้ํา (ผักตบชวา) และประเภทติดท่ี (ผักกระฉูด) จึงเกิดการแพรระบาด 
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๑๘ 

 
รูปท่ี 7 การแบงโซนพ้ืนท่ีกําจัดวัชพืชและการดูแลรักษา 
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๑๙ 

๓. สรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมา  
ภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ตั้งแตป 2550 – 255๙ มีการกําหนดยุทธศาสตร

ในการดําเนินงานจํานวน 4 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ สงวน อนุรักษ และฟนฟูสภาพนิเวศของลุมน้ําปากพนังใหคืนความอุดมสมบูรณ สมดุลอยางเปนระบบ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ สนับสนุนวิธีการใชประโยชนทรัพยากรดินและน้ําในลุมน้ําอยางบูรณาการ อนุรักษและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ ควบคุม ปองกันมลพิษและเสริมสรางคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนในลุมน้ํา 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ เสริมสรางความเขมแข็งในการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางเปนเอกภาพเพ่ือบริหาร
จัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 

 สรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมาไดดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ สงวน อนุรักษ และฟนฟูสภาพนิเวศของลุมน้ําปากพนังใหคืนความอุดมสมบูรณ สมดุลอยางเปนระบบ 
 

สาระสําคัญ เปาหมายแผน 
ป ๒๕๕๐-๒๕๕๙ 

ผลการดําเนินงาน
แผน/ผล 

ป ๒๕๕๙ (หนวย) 

รอยละ 
ผลดําเนินงาน 

ป ๒๕๕๙ 

ผลการดําเนินงาน (สะสม) 
ป ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ 

เทียบกับเปาหมายแผน 

หมายเหตุ 

   (หนวย) (รอยละ)  
๑. มาตรการสงวน อนุรักษ และฟนฟูพ้ืนที่ปาตนนํ้าลําธาร พ้ืนที่ชุมนํ้าและปาพรุ  

1.1 แผนงานการเพิ่มพื้นท่ีปา
และการอนุรักษดินและน้ํา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

๑) ปลูกฟนฟูระบบนิเวศปา
ตนน้ํา จัดทําแนวกันไฟ 

๓๑,๑๒๓ ไร 
 

- - 200 ไร ๐.๖ หนวยจัดการตน
น้ําปากพนัง อส. 

2)  สงเสริมการปลูกหญา
แฝกเพื่อปองกันการชะลาง
พังทลายของดิน     

๑๒,๓๕๐ ไร ๑,๒๕๐ ไร ๑๐๐ 11,10๐ ไร 89.๙ กรมพัฒนาที่ดิน  
 

3) กิจกรรมงานสงวนและ
คุมครองสัตวปา 

285,625 ไร 285,625 ไร 100 285,625 ไร ๑๐๐ เขตหามลาสัตว
ปาทะเลนอยฯ  
อส. 

 62,599 ไร 62,599 ไร 100 62,599 ไร ๑๐๐ เขตหามลาสัตว
ปาบอลอ อส. 

4) จัดต้ังจุดสกัดเพื่อ
คุมครองพื้นที่ปาไมและสัตวปา 

285,625 ไร 285,625 ไร 100 285,625 ไร ๑๐๐ เขตหามลาสัตว
ปาทะเลนอยฯ  
อส. 

5) โครงการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมแบบมีสวนรวม
จากทุกภาคสวน 

62,599 ไร 62,599 ไร 100 62,599 ไร ๑๐๐ เขตหามลาสัตว
ปาบอลอ อส. 

๑.2  แผนงานการบ ริหา ร
จัดการพื้นที่ปาพรุ 

      

เพิ่มพื้นที่ปาพรุ       
1) ฟนฟูพื้นที่ปาพรุ ๒๘,๗๒๓ ไร - - 3,950 ไร 13.8 อส. 
2) บํารุงปาพรุ ๒ – ๖ ป ๒,๓๐๐ ไร ๒,๓๐๐ ไร 100 ๒,๓๐๐ ไร  อส. 
3) บํารุงปาพรุ ๗ – ๑๐ ป ๘๐๐ ไร ๘๐๐ ไร 100 ๘๐๐ ไร ๑๐๐ อส. 
4) จัดทําแนวกันไฟ       
     4.1 สถานีไฟปาลุมน้ํา

ปากพนัง 
๙๐ กม. ๑๕ กม. 100 ๙๐ กม. ๑๐๐ สถานีไฟปาลุมน้าํ

ปากพนัง และ อส. 
     4.2 สถานีไฟปาพรุ 

ครวนเคร็ง  
 

๖๐ กม. ๒๐ กม. 100 ๖๐ กม. ๑๐๐ สถานีควบคุมไฟ
ปาพรุครวนเคร็ง  

อส. 
 
 

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 



๒๐ 

สาระสําคัญ เปาหมายแผน 
ป ๒๕๕๐-๒๕๕๙ 

ผลการดําเนินงาน
แผน/ผล 

ป ๒๕๕๙ (หนวย) 

รอยละ 
ผลดําเนินงาน 

ป ๒๕๕๙ 

ผลการดําเนินงาน (สะสม) 
ป ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ 

เทียบกับเปาหมายแผน 

หมายเหตุ 

   (หนวย) (รอยละ)  
5) กิจกรรมเสริมสราง

ความรวมมือการแกไขปญหา
ไฟปาและหมอกควันตามกรอบ  
ขอตกลงประชาคมอาเซียน 

      

         5.1 สถานีควบคุมไฟ
ปาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง 

21 เครือขาย 21 เครือขาย 100 21 เครือขาย 100 สถานีควบคุมไฟ
ปาพื้นที่ลุมน้ํา  
ปากพนัง อส. 

       5.2 สถานีไฟปาพรุควน
เคร็ง  

 

21 เครือขาย 21 เครือขาย 100 21 เครือขาย 100 สถานีควบคุมไฟ
ปาพรุควนเคร็ง 

อส. 
6) งานควบคุมไฟปา

(แผนงานปกติหนวยงาน) 
      

        6.1) สถานีควบคุมไฟ
ปาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง      

187,500 ไร 187,500 ไร 100 187,500 ไร 100 สถานีควบคุมไฟ
ปาพื้นที่ลุมน้ํา  
  ปากพนัง อส. 

         6.2) สถานีไฟปาพรุ 
ควนเคร็ง 

 

187,500 ไร 187,500 ไร 100 187,500 ไร 100 สถานีควบคุมไฟ
ปาพรุควนเคร็ง 

อส. 
7) กิจกรรมงานควบคุมไฟ

ปา (งบเพิ่มเติม) 
354,330 ไร 354,330 ไร 100 354,330 ไร 100 สวนควบคุมและ

ปฏิบัติการไฟปา 
อส. 

 8) งานเพิ่มประสิทธิภาพ
ปองกันการบกุรุกพื้นที่และ
ควบคุมไฟปาพรุควนเคร็ง 

62,599 ไร 62,599 ไร 100 62,599 ไร 100 เขตหามลาสัตว
ปาบอลอ 

อส. 
 9) งานขุดแพรกเพื่อทํา

แนวปองกันไฟปาในเขตหาม
ลาสัตวปาบอลอ  

2๑0 กม. 14.๑4 กม. ๑๐๐ ๑๓๕.๔ 64.๕ เขตหามลาสัตว
ปาบอลอ 

อส.  
 

10) จัดซ้ือสายดับเพลิงเพื่อ

สนับสนุนการดับไฟไหมปาพรุ 

300 เสน - - 300 เสน ๑๐๐ สวนควบคุมและ
ปฏิบัติการไฟปา 

อส. 
11)  โครงการสรางแหลง

สํารองน้ําเพื่อการดับไฟปา โดยใช
แรงงานคนในการขุด 

๗0 จุด - - ๗0 จุด ๑๐๐ สถานีควบคุมไฟ
ปาพื้นที่ลุมน้ํา  
ปากพนัง อส. 

๑ 2 )  โ ค ร ง ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพลาดตระเวนปองกัน
รักษาปาและควบคุมไฟปา 

๒๘๕,๖๒๕ ไร ๒๘๕,๖๒๕ ไร 100 ๒๘๕,๖๒๕ ไร 100 เขตหามลาสัตวปา
ทะเลนอย อส. 

๑3) ฝายตนน้ําแบบถาวร ๘๐ แหง ๒๐ แหง ๑๐๐ ๗๐ แหง ๘๗.๕ โครงการพัฒนา
พื้นที่ลุมน้ําปาก
พนัง ฯ อส. 

14) ฝายชะลอการไหล
ของน้ําชั่วคราว 

 

รักษาระดับน้ําใน
พื้นที่ปาพรุ +๑๐ 
เซนติเมตร ชวง
เดือนสิงหาคม-
กันยายนของทุกป 
 
 
 

- - ๖๓ แหง 
ซอมที่มีอยูเดิม 50 (ป 57) 

สรางใหม 13 (ป 57) 
 

- 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 

หมายเหตุ 

   (หนวย) (รอยละ)  
1 5 )  ซ อ ม แ ซม ทํ า น บ

ชั่วคราวในเขตพื้นท่ีปาพรุควน
เคร็ง เพื่อรักษาระดับน้ํา 

9 แหง 9 แหง ๑๐๐ 9 แหง ๑๐๐ โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาลุมน้ํา
ปากพนังตอนบน 

     1 ๖ )  ซ อ ม แ ซ ม ทํ า น บ
ชั่วคราวในเขตพื้นท่ีปาพรุควน
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
เนินธั งมั ง  อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ 

๘ แหง ๘ แหง ๑๐๐ ๘ แหง ๑๐๐ โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาลุมน้ํา
ปากพนังตอนลาง 

๒. มาตรการฟนฟูและดูแลรักษาปาชายเลน ปาชายหาด และชายฝงในพ้ืนทีลุ่มนํ้าปากพนังใหมีความอุดมสมบูรณ 
2.1 แผนงานการเพิ่มพื้นท่ีปา
และความอุดมสมบูรณของ
ชายฝง 

      

๑) ฟนฟูและดูแลรักษาปา

ชายเลน ปาชายหาด และชายฝง

พื้นที่ ลุมน้ําปากพนังใหมีความ

อุดมสมบูรณ 

๑๖,๐๐๐ ไร 

 

- 
 

- ๔,๐๐๐ ไร 
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๒) การสรางบานปลาภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

๕ แหง 2 แหง ๑๐๐ ๘ แหง 100 สบทช.๕ 
 

2.2 แผนงานการปองกันการ
กัดเซาะชายฝงและฟนฟูชายฝง 

      

1) การปองกันการกัดเซาะ
ชายฝง 

ความยาวของพื้นที ่
๖0 กิโลเมตรไดรับ

การปองกัน 

โครงสรางปองกัน
การกัดเซาะชายฝง
บริเวณบาน
ชายทะเล ม.1 ต.
ปากพนังฝง
ตะวันออก อ.ปาก
พนัง จ.
นครศรีธรรมราช
(ระยะทาง 800 
เมตร) 

อยูระหวาง
แกไขแบบ

กอสราง (ยัง
ไมได

ดําเนินการ
กอสราง) 

แลวเสร็จ 21 กม. 
ป ๕๑ - ๕๙ ดําเนินการที่
บานหนาโกฏ-ิหัวไทร 
ป ๕๕ – ๕๙ ศึกษา
ผลกระทบส่ิงแวดลอม
แหลมตะลุมพุกระยะที ่๓ 
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๒) การขุดลอกและบํารุงรักษา
รองน้ําชายฝงทะเล เพื่อการ
ระบายน้ํ า และ เป ดทางน้ํ า
สําหรับการคมนาคมทางน้ํา  

จํานวนแหลงน้ําที่
ไดรับการแกไข  

๕ แหง 

ขุดลอกรองน้ําปาก
นคร อ.เมือง จ.
นครศรีธรรมราช 
ปริมาณเนื้อดิน 

600,000 ลบ.ม. 

100 5 แหง 100  

3) คันปองกันน้ําเค็ม ๓๙ แหง ซอมแซมอาคาร
ปองกันการกัดเซาะ 
ทํานบชั่วคราว และ
เคร่ืองกวาน รวม 
20 แหง กอสราง
ทํานบชั่วคราว 19 

แหง 

100 ซอมแซมอาคารปองกันการ
กัดเซาะ ทํานบชัว่คราว 

และเคร่ืองกวาน รวม 20 
แหง กอสรางทํานบ
ชั่วคราว 19 แหง 

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) 

รอยละ 
ผลดําเนินงาน 

ป ๒๕๕๙ 

ผลการดําเนินงาน (สะสม) 
ป ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ 

เทียบกับเปาหมายแผน 

หมายเหตุ 

   (หนวย) (รอยละ)  
๓. มาตรการฟนฟูทรัพยากรสัตวนํ้าเพ่ือการใชประโยชนไดอยางยั่งยืน 
๓.๑ ปริมาณการจับสัตวน้ํา ปริมาณสัตวน้ําที่

ชาวประมงจับได
เพิ่มขึ้นรอยละ ๓  

- - - -  

3.2 ผลิตพันธุปลานํ้าจืดปลอย
ลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ 

ปลอยสัตวน้าํจืด  
5 ลานตัว/ป 

ปลอยสัตวน้าํจืด  
1.253 ลานตัว 

25 ปลอยสัตวน้าํจืด 
5 ลานตัว/ป 
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 จากการดําเนินงานภายใตแผนบริหารจัดการฯ ยุทธศาสตรท่ี ๑ สงวน อนุรักษ และฟนฟูสภาพนิเวศของลุมน้ํา
ปากพนังใหคืนความอุดมสมบูรณ สมดุลอยางเปนระบบ พบวามีขอดี/ประโยชน และปญหา/อุปสรรค ดังนี้ 
 

ขอดี/ประโยชน 
๑. สถิติการเกิดไฟปาลดลง 
๒. มีการประชาสัมพันธเก่ียวกับการปองกันไฟปามากข้ึน 
๓. โครงการเก่ียวกับการอนุรักษสัตวน้ําจืด/น้ําเค็มไดรับการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  
๔. การเฝาระวังการใชทรัพยากรชายฝงอยางตอเนื่อง 

 

ปญหา/อุปสรรค 
๑. การฟนฟูพ้ืนท่ีปาตนน้ํา ปาพรุ ปาชายเลน ยังไมเปนไปตามเปาหมาย 
๒. ประสบปญหาภัยพิบัติตามธรรมชาติ เชน ภัยแลง ไฟปา  
๓. การดับไฟปาในพ้ืนท่ีปาพรุดําเนินการไดยาก ขาดแหลงน้ําสํารองในการดับไฟ  
๔. ยังไมสามารถชี้ชัดแนวเขตพ้ืนท่ีปาและพ้ืนท่ีทํากินไดท้ังหมด  
๕. ไดรับงบสนับสนุนเพียงบางสวนทําใหการดําเนินการยังไมครบทุกพ้ืนท่ี โดยเฉพาะงานเก่ียวกับพ้ืนท่ีปาพรุ 
๖. ประชาชนในพ้ืนท่ีบางสวนยังขาดจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
๗. การแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงใชเวลานาน นอกจากนี้การสรางเข่ือนเพ่ือปองกันการกัดเซาะชายฝง

บริเวณหนึ่งอาจกอใหเกิดการกัดเซาะชายฝงบริเวณอ่ืน 
๘. หนวยงานขาดการบูรณาการ มีความลาชาในการแกไขปญหา รวมท้ังขาดการบังคับใชกฎหมาย 

 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ สนับสนุนวิถีการใชประโยชนทรัพยากรดินและน้ําในลุมน้ําอยางบูรณาการ อนุรักษและย่ังยืน 

สาระสําคัญ เปาหมายแผน 
ป ๒๕๕๐-๒๕๕๙ 

ผลการดําเนินงาน
แผน/ผล 

ป ๒๕๕๙ (หนวย) 

รอยละ 
ผลดําเนินงาน 

ป ๒๕๕๙ 

ผลการดําเนินงาน (สะสม) 
ป ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ 

เทียบกับเปาหมายแผน 

หมายเหตุ 

   (หนวย) (รอยละ)  
๑. มาตรการฟนฟูคุณภาพดิน ปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนที่ดินเปรี้ยว พ้ืนที่ดินเค็ม และพ้ืนที่นากุงราง 
๑.ปรับปรุงนาขาว นากุงราง 
และพื้นท่ีรกราง เพื่อปลูกพืช 
อาหารและพืชเศรษฐกิจ  

      

    - ปรับปรุงพื้นที่นาเพื่อปลูก

ขาว 

47,000 ไร 5,701 ไร 100 46,381.427 ไร 98.7 กรมพัฒนาที่ดิน 

    - ปรับปรุงพื้นท่ีบอกุงราง

ในเขตน้ําเค็มเพื่อฟนฟูระบบ

นิเวศและส่ิงแวดลอม 

200 ไร - - 72.681 ไร 36.3 กรมพัฒนาที่ดิน 

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 



๒๓ 

สาระสําคัญ เปาหมายแผน 
ป ๒๕๕๐-๒๕๕๙ 

ผลการดําเนินงาน
แผน/ผล 

ป ๒๕๕๙ (หนวย) 

รอยละ 
ผลดําเนินงาน 

ป ๒๕๕๙ 

ผลการดําเนินงาน (สะสม) 
ป ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ 

เทียบกับเปาหมายแผน 

หมายเหตุ 

   (หนวย) (รอยละ)  
๒. การปรับปรุงและพัฒนาพื้น
ที่ดินเปร้ียว-ดินกรดเพื่อปลูก
พืชเศรษฐกิจ 

      

    - ปรับปรุงและพัฒนาพื้น
ที่ดินเปร้ียวเพื่อปลูกขาว 

7,000 ไร ๒,๐๐1 ไร 100 10,327.9 ไร 100 กรมพัฒนาที่ดิน 

    - ปรับปรุงดินกรดในพื้นท่ี

ปลูกปาลมน้ํามัน 

38,110 ไร - - 18,880 ไร 49.5 กรมพัฒนาที่ดิน 

    - ปรับปรุงดินกรดในพื้นท่ี

ปลูกไมผลและยางพารา 

55,660 ไร - - 17,743 ไร 31.9 กรมพัฒนาที่ดิน 

3. ปรับปรุงพื้นที่ ดินเปร้ียว 
เพื่อปลูกปาลมน้ํามัน 

๔๘,๙๙๗ ไร 256.5 ไร ๑๐๐ 
 

๓4,536.1 ไร 70.5 กรมพัฒนาที่ดิน 

4. สาธิตการใชปุยพืชสด  ๖,๔๔๖ ไร ๑,๕๐๐ ไร ๑๐๐ 8,096 ไร 100 กรมพัฒนาที่ดิน 
5. สงเสริมการใชปุยพืชสด 36,000 ไร - - 6,600 ไร 18.33 กรมพัฒนาที่ดิน 

6. การทดลองปลูกปาจากเพื่อ
ฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง  

๙๐๐ ไร 150 ไร ๑๐๐ 850 ไร 94.4 โครงการพัฒนา
พื้นที่ลุมน้ําปาก

พนัง ฯ อส. 
มาตรการที่ 2 การวางแผนและสงเสรมิการใชประโยชนที่ดินที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ และการพัฒนาระบบชลประทานเพ่ือการเกษตรกรรมอยาง
ยั่งยืน 
2.1 แผนงานการวางแผนการ
ใชประโยชนที่ดิน 

      

1) จัดระบบอนุรักษดินและน้าํ       
   - ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ ๑ 24,115 ไร 2,621.8 ไร 100 33,292.4 ไร 100 กรมพัฒนาที่ดิน 

   - ปรับรูปแปลงนาลักษณะท่ี ๒ 2,800 ไร 242.8 ไร 100 2,829.4 ไร 100 กรมพัฒนาที่ดิน  
   - ปรับรูปแปลงนาลักษณะท่ี ๓ 600 ไร 264 ไร 100 1,335.3 ไร 100 กรมพัฒนาที่ดิน  

2.2 แผนงานการจัดการน้ํา
เพื่อการชลประทานและการ
รักษาระบบนิเวศ 

      

1) โครงการพัฒนาแหลง
น้ําบาดาลเพื่อการเกษตรใน
พื้นที่ประสบภยัแลง รูปแบบที่ 
1 และ 2  

101 แหง 4๐ แหง 97.5 139 แหง 100  ทบ. 

2) โครงการอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงน้ํา  

- ชวง 4 บานหัวดอน 100 1.คลองคอกควาย 
2.บานโคกแซะ 
3.คลองราชดําริ-
เหมืองนายทั่ง 
4.คลองทาดี 

- กรมทรัพยากรน้ํา 

3) โครงการปรับปรุง
ซอมแซมฝายน้ําลน 

- - - 1.คลองวังฆอง - กรมทรัพยากรน้ํา 

มาตรการที่ ๓ มาตรการบริหารจัดการนํ้าอยางสมดุล ทั้งอุปสงคและอุปทาน โดยการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน 
3.1 แผนงานการจัดการน้ําเพื่อ
การอุปโภคและบริโภค 

      

๑) โครงการเฝาระวังคุณภาพ
น้ําบริโภคในชุมชนและครัวเรือน 

พื้นที่ ลุมน้ํ าปากพนัง 
รอยละ ๑๐๐ มีน้ํ า
เพื่อการบริโภคอยูใน
เ กณฑ ม าตรฐาน
อยางพอเพียง 

จัดทําโครงการเฝา
ระวังคุณภาพน้ํา ๓ 
อําเภอ (อําเภอ
เมือง และ อาํเภอ
ปากพนัง จํานวน 
๑๖ ตัวอยาง และ 

๑๐๐ คุณภาพน้ําไมผาน
เกณฑมาตรฐาน
น้ําประปาด่ืมได  

รอยละ 88 เนื่องจาก 
มีการปนเปอน

แบคทีเรีย 

- กรมอนามยั 
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๒๔ 

สาระสําคัญ เปาหมายแผน 
ป ๒๕๕๐-๒๕๕๙ 

ผลการดําเนินงาน
แผน/ผล 

ป ๒๕๕๙ (หนวย) 

รอยละ 
ผลดําเนินงาน 

ป ๒๕๕๙ 

ผลการดําเนินงาน (สะสม) 
ป ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ 

เทียบกับเปาหมายแผน 

หมายเหตุ 

   (หนวย) (รอยละ)  
อําเภอระโนด จ.
สงขลา ๒๖ 
ตัวอยาง) 

๒) โครงการนํ้าประปาด่ืมได - - - - -  
๓) โครงการพัฒนาแหลง

น้ําบาดาลเพื่อสนบัสนุนน้ําด่ืม
สะอาดใหกับโรงเรียนทั่ว
ประเทศ รูปแบบที่ 1 และ 2 

69 แหง 21 แหง ๑๐๐ 69 แหง ๑๐๐ ทบ. 
 

๔) โครงการพัฒนาแหลง
น้ําบาดาลเพื่อแกไขปญหาการ
ขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค 

58 แหง 34 แหง 26.5  27 แหง 46.6 ทบ. 
 

 
 จากการดําเนินงานภายใตแผนบริหารจัดการฯ ยุทธศาสตรท่ี ๒ สนับสนุนการใชประโยชนทรัพยากรดินและน้ํา
อยางบูรณาการ พบวามีขอดี/ประโยชน และปญหา/อุปสรรค ดังนี้ 
 

 ขอดี/ประโยชน 
 ๑. การดําเนินงานฟนฟูสภาพดินท่ีมีปญหาใหใชประโยชนได เชน ในพ้ืนท่ีนาขาว นากุงราง เห็นผลเปนรูปธรรม 
  ๒. มีแผนการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาฟนฟูพ้ืนท่ีนารางและการปลูกปาจากในพ้ืนท่ีนากุงราง ซ่ึงชวยเพ่ิมรายไดใหประชาชน 
  ๓. ประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิชวยใหบางพ้ืนท่ีมีน้ําในการทํานามากข้ึน 
  ๔. สงเสริมการทําการเกษตรแบบผสมผสานตามทฤษฎีในหลวง เนื่องจากราคาสินคาเกษตรมีความผันผวน  
  

ปญหา/อุปสรรค 
  ๑. ปรับปรุงและพัฒนาดินเปรี้ยวเพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจการดําเนินงานยังไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
  ๒. การบุกรุกพ้ืนท่ีปาชายเลนเพ่ือทํานากุง สงผลกระทบโดยตรงตอระบบนิเวศของอาวปากพนัง ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีชุมน้ํา 
  ๓. การบุกรุกปาเพ่ือปลูกยางพารา ทําใหเกิดการชะลางพังทลายของดิน 
 ๔. การเปลี่ยนพ้ืนท่ีนาขาว พ้ืนท่ีปาพรุมาปลูกปาลมน้ํามันสงผลใหมีการใชน้ํามากข้ึน ทําใหเกิดความขัดแยง
กับเกษตรกรท่ีทํานาในพ้ืนท่ี 
  ๕. การขยายพ้ืนท่ีของนากุงมีผลตอการแพรกระจายความเค็มเขาสูพ้ืนท่ีนาขาวและแหลงน้ํา ทําใหเกิดความ
ขัดแยงในพ้ืนท่ี 
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๒๕ 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ ควบคุม ปองกันมลพิษและเสริมสรางคุณภาพส่ิงแวดลอม เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนในลุมน้ํา 
สาระสําคัญ เปาหมายแผน 

ป ๒๕๕๐-๒๕๕๙ 
ผลการดําเนินงาน

แผน/ผล 
ป ๒๕๕๙ (หนวย) 

รอยละ 
ผลดําเนินงาน 

ป ๒๕๕๙ 

ผลการดําเนินงาน (สะสม) 
ป ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ 

เทียบกับเปาหมายแผน 

หมายเหตุ 

    (หนวย) (รอยละ)  
๑. มาตรการผลักดันกลไกและองคความรูการจัดการคุณภาพนํ้า และนํ้าเสยีเพ่ือถายทอดใหกลุมเปาหมายรวมกันแกไขปญหาคุณภาพนํ้า 
    ๑.๑ พัฒนาระบบการทํา 
ปศุสัตวตามมาตรฐานฟารมท่ี
ดี 

ดําเนินงานตามขอ
รองเรียน 

ตรวจตออายุฟารม
สุกรมาตรฐาน 

จํานวน 19 ฟารม 
และตรวจติดตาม
ฟารมสุกร จาํนวน 
45 ฟารม รวม 64 

ฟารม 

๑๐๐ 64 ฟารม 100  

๑.๒ พัฒนาส่ิงแวดลอมดาน
ปศุสัตว 

 แก ไขปญหาด าน
ส่ิงแวดลอมในฟารม
ปศุสัตว 1 ฟารม 

100 1 ฟารม 100  

๒. มาตรการเรงรัดให อปท.  และหนวยงานที่เก่ียวของในลุมนํ้ามีการบริหารจัดการแหลงกําเนิดมลพิษที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
๒.๑ การกอสรางและบริหาร

จัดการระบบบาํบัดน้ําเสีย
เฉพาะจุด 

๘ แหง เดินระบบ 6 แหง 75% เดินระบบ 6 แหง
คุณภาพน้ําผานเกณฑ
มาตรฐาน รอยละ ๙๙.2% 

75% อจน. 

  ยังไมกอสราง ๒ 
แหง 

 ยังไมกอสราง ๒ แหง
๑. ทต.เชียรใหญ ยังไม
พรอม 
๒. ทต.ชะอวด (ตลาด
ลาง) ประชาชน
บางสวนยังไมเห็นดวย 
และเทศบาลไม
สามารถจัดหาพื้นที่
ใหมได จึงชะลอ
โครงการออกไปกอน 

 อจน. 

๓. มาตรการควบคุม ปองกัน และเฝาระวังดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม       
3.1 แผนงานการควบคุมและ
กําจัดวัชพืชในลําน้ํา 

      

1) การบริหารจัดการเพื่อ
ควบคุมวัชพืชน้ํา 

 

      

    - ขุดลอกคลองดวยรถ
ขุด และเรือขุด 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ลบ.
ม. 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีกัก

เก็บนํ้า 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 

    - การบริหารจัดการ
เพื่อควบคุมวัชพืชน้ํา  

556 สาย 1. กําจัดวัชพืชใน
คลองระบายน้ําสาย
หลัก 39 สาย รวม 
62,154 ตัน 

100 กําจัดวัชพืชในคลอง
ระบายน้าํสายหลัก 

39 สาย 

7 โครงการสงน้ํา
และบํารุงรักษา
ลุมน้ําปากพนัง

ตอนลาง 
  2. กําจัดวัชพืชใน

คลองสงน้ําพื้นที่ 3 
แหง 

100   โครงการสงน้ํา
และบํารุงรักษา
นครศรีธรรมราช 
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๒๖ 

สาระสําคัญ เปาหมายแผน 
ป ๒๕๕๐-๒๕๕๙ 

ผลการดําเนินงาน
แผน/ผล 

ป ๒๕๕๙ (หนวย) 

รอยละ 
ผลดําเนินงาน 

ป ๒๕๕๙ 

ผลการดําเนินงาน (สะสม) 
ป ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ 

เทียบกับเปาหมายแผน 

หมายเหตุ 

    (หนวย) (รอยละ)  
  3. กําจัดวัชพืช

คลองระบายน้ํา 
และเขตฝายสงน้ํา
จํานวน 5 แหง 

100   โครงการสงน้ํา
และบํารุงรักษา
ลุมน้ําปากพนัง

ตอนบน 
๓.๒ แผนงานการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

      

๑) การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําแมน้าํปากพนัง         

 

สํารวจเก็บตัวอยาง
น้ํา แมน้ําปากพนัง 
7 สถานี จํานวน 4 

คร้ัง/ป 

๔ คร้ัง/ป ๑๐๐ คุณภาพน้ําโดยรวมจัด

อยูในเกณฑคุณภาพ

น้ําประเภทที่ 3 คือ 
พอใช 

๑๐๐ สสภ.14 
คพ. 

2) การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําทะเลชายฝง อ.
ปากพนัง  อ.หวัไทร 

สํารวจตัวอยางน้ํา
ทะเลชายฝงในพื้นที่
ลุมน้ําปากพนัง 2 
สถานี จาํนวน 2 

คร้ัง/ป 

2 คร้ัง/ป 100 สํารวจตัวอยางน้ํา
ทะเลชายฝงในพื้นที่
ลุมน้ําปากพนัง 2 
สถานี พบวา ในฤดู

แลง บริเวณปากคลอง
หัวไทร คุณภาพน้าํ
ทะเลอยูในเกณฑดี 
สวนปากแมน้ําปาก

พนัง อยูในเกณฑพอใช 

100 สสภ.14 
คพ. 

3) การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําใตดินรอบๆ แหลง
ฝงกลบขยะ และการทําเหมือง
แร 

๒ คร้ัง/ป - - ดําเนินการทุกป 
(เร่ิมดําเนินการป๕๖) 

สําหรับบอ
สังเกตการณน้ําบาดาล 

- ทบ. 

4) การติดตามการรุกลํ้า
น้ําเค็มเขาสูชั้นบาดาลชายฝง 

๒ คร้ัง/ป - - ดําเนินการทุกป 
(เร่ิมดําเนินการป๕๖) 

สําหรับบอ
สังเกตการณน้ําบาดาล 

- ทบ. 

5) การเฝาระวังคุณภาพ
น้ําบาดาลบริเวณพื้นที่เส่ียงตอ
การปนเปอนน้ําบาดาลเพื่อ
การอุปโภคบริโภค 

๒ คร้ัง/ป - - ดําเนินการทุกป 
(เร่ิมดําเนินการป๕๖) 

สําหรับบอ
สังเกตการณน้ําบาดาล 

- ทบ. 

 
 จากการดําเนินงานภายใตแผนบริหารจัดการฯ ยุทธศาสตรท่ี ๓ ควบคุม ปองกันมลพิษและเสริมสราง
คุณภาพสิ่งแวดลอมเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนในลุมน้ํา พบวามีขอดี/ประโยชน และปญหา/อุปสรรค ดังนี้ 
 
 ขอดี/ประโยชน 
 ๑. การดําเนินงานสรางระบบบําบัดน้ําเสียเฉพาะจุดชวยใหมีการบําบัดน้ําเสียกอนระบายออกสูสิ่งแวดลอม 
 ๒. มีการสงเสริมการทําการเกษตรอินทรียเพ่ือลดการใชสารเคมี 
 
 ปญหา/อุปสรรค  
 ๑. การกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียในบางพ้ืนท่ียังประสบปญหาการยอมรับของประชาชนและความไมพรอม
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ๒. การจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชยังไมถูกหลักสุขาภิบาล 

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 



๒๗ 

 ๓. การควบคุมและกําจัดวัชพืชโดยเฉพาะผักกระฉูดซ่ึงมีการแพรกระจายอยางรวดเร็ว เกินศักยภาพขององคการ
บริหารสวนตําบลท่ีจะดําเนินการ และการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงรวมในการกําจัดวัชพืชยังไมประสบผลสําเร็จ 
 ๔. อุตสาหกรรมชุมชนยังขาดความรูในการบําบัดน้ําเสียและของเสียกอนระบายลงสูแหลงน้ํา 
 ๕. การปนเปอนสารหนูและฟลูออไรดน้ําใตดินซ่ึงประชาชนใชในการอุปโภคบริโภค 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๔ : เสริมสรางความเขมแข็งในการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางเปนเอกภาพเพ่ือบริหารจัดการ
แบบบูรณาการเชิงรุก 
 

สาระสําคัญ เปาหมายแผน 
ป ๒๕๕๐-๒๕๕๙ 

ผลการดําเนินงาน
แผน/ผล 

ป ๒๕๕9 (หนวย) 

รอยละ 
ผลดําเนินงาน 

ป ๒๕๕9 

ผลการดําเนินงาน (สะสม) 
ป ๒๕๕๐ – ๒๕๕9 

เทียบกับเปาหมายแผน 

หมายเหตุ 

   (หนวย) (รอยละ)  
๑. มาตรการเสริมสรางความรู ความตระหนักและจิตสํานึกในการอนุรกัษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม  

๑.๑ การพัฒนาเครือขาย
องคกรในพื้นที่ลุมน้ํา 

- มีกิจกรรม
เสริมสรางความ
พรอมและความ
เขมแข็งใหแกทุก
ภาคสวน 

1.ใหความรู
เครือขายโรงเรียน
ชะอวดวิทยาคาร, 
โรงเรียนเชียรใหญ  
2.สนับสนุนการ
ดําเนินงานของ
องคกรภาค
ประชาชนในการ
บริหารจัดการลุม
น้ําบานลาไม 

100 1.ใหความรูเครือขาย
โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬา
ภรณ, โรงเรียนบานเกาะ
ขันธ, โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติโรงเรียนชะอวด
วิทยาคาร, โรงเรียนเชียร
ใหญ 
2.สนับสนุนการ
ดําเนินงานขององคกร
ภาคประชาชนในการ
บริหารจัดการลุมน้าํบาน
ลาไม 

100 สนง.ทรัพยากรน้าํ
ภาค 8 

๑.๒ กิจกรรมพัฒนาเครือขาย 
และกิจกรรมเฝาระวังปองกัน
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมเครือขาย 
ทสม. นครศรีธรรมราช 
 

ดําเนินการใน ๒๓ 
อําเภอ 
 

จัดกิจกรรมสงเสริม
การมีสวนรวมของ 
ทสม. ในการเฝา
ระวังส่ิงแวดลอม 5 
อําเภอ 

๑๐๐ - ดําเนินการจัดอบรม 
๒๓ อําเภอ 
- จัดประชุมคณะ 
กรรมการเครือขาย ทสม. 
๒ คร้ัง  
- จัดกจิกรรมสงเสริมการ
มีสวนรวมของ ทสม. ใน
การเฝาระวังส่ิงแวดลอม  
๕ อําเภอ 
- จัดอบรม ทสม. ใหม 
อยางนอย ๗๐ คน 
-จัดทําฐานขอมูล ทสม. 
คัดเลือก ทสม. ดีเดน ๑ 
คร้ัง 

๑๐๐ 
 
 

- ทสจ. 
นครศรีธรรมราช 

- สส. 

๑.๓ ชุมชนพรอมใจรวมใจ
รักษาปาชายเลน 

จัดอบรมจํานวน 
๓๐๐ คน 

- - จัดอบรมจํานวน ๓๐๐ 
คน 

๑๐๐ -ทสจ. 
นครศรีธรรมราช 

๑.4 พัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
สนองตอการทองเที่ยว 
กิจกรรม สรางเครือขายแกไข
ปญหาไฟปา และหมอกควัน 

จัดอบรมให
ความรู/สาธิต
เกี่ยวกบัไฟปาและ
หมอกควัน ๑ คร้ัง 
จํานวน ๒๐๐ คน 
มีการ
ประชาสัมพันธ 
รณรงคปองกันไฟ
ปาในพื้นที่

- - จัดอบรมใหความรู/สาธิต
เกี่ยวกบัไฟปาและหมอก
ควัน  
๑ คร้ัง จํานวน  
๒๐๐ คน มีการ
ประชาสัมพันธ รณรงค
ปองกันไฟปาในพื้นที่
ดําเนินการ ดําเนินการที่
ตําบลการะเกด  

๑๐๐ -ทสจ. 
นครศรีธรรมราช 

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 



๒๘ 

สาระสําคัญ เปาหมายแผน 
ป ๒๕๕๐-๒๕๕๙ 

ผลการดําเนินงาน
แผน/ผล 

ป ๒๕๕9 (หนวย) 

รอยละ 
ผลดําเนินงาน 

ป ๒๕๕9 

ผลการดําเนินงาน (สะสม) 
ป ๒๕๕๐ – ๒๕๕9 

เทียบกับเปาหมายแผน 

หมายเหตุ 

   (หนวย) (รอยละ)  
ดําเนินการ 
ดําเนินการที่ตําบล
การะเกด อําเภอ 
เชียรใหญ 

อําเภอ เชียรใหญ 

๑.5 โครงการ "เสวนา ประชา
เขาใจ ฝายมีชีวิต ผูกจิตชุมชน" 

ผูเขารวมโครงการ 
600 คน 

จัด 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

สัมพันธ ซ่ึงกันและ

กั น  ใ น จั ง ห วั ด

นครศรีธรรมราช 

จํานวน 15 รุนๆ 

ละ 1 วัน 

100 ผูเขารวมโครงการ 60๐ 
คน 

๑๐๐ อบจ. 
นครศรีธรรมราช 

๑.6 โครงการสงเสริมการคัด

แยกขยะในโรงเรียน 

ผูเขารวม 10๐ คน ใหความรูความ

เขาใจในการคัด

แยกขยะ และนํา

ขยะไปใชประโยชน

พัฒนาตอยอดผลิต

กาซชีวภาพสําหรับ

ใชในโรงเรียนและ

ครัวเรือนได 

100 ผูเขารวม 10๐ คน ๑๐๐ อบจ. 
นครศรีธรรมราช 

1.๗ โครงการอนุรักษและฟนฟู

หญาทะเล 

ผูเขารวม 100 คน เพิ่มปริมาณและ

พื้นที่แหลงหญา

ทะเล 

100 ผูเขารวม 100 คน 100 อบจ. 

นครศรีธรรมราช 

1.๘ โครงการพัฒนาและสง

เสิรมศักยภาพเครือขายรักษ

ส่ิงแวดลอม (ชายฝงทะเล) 

ผูเขารวม 200 คน สงเสริมใหองคกร

ชุมชนในทองถิ่นเขา

มามีสวนรวมในการ

บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

จํานวน 2 รุนๆ ละ 

100 คน 

100 ผูเขารวม 200 คน 100 อบจ. 

นครศรีธรรมราช 

๒. มาตรการพัฒนาและประยุกตใชฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมในลุมนํ้าที่มีประสิทธิภาพ 
2.1 ปรับปรุงการใชประโยชน

ที่ดินในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง 

 

1 ระบบ ปรับปรุงแผนที่การ

ใชประโยชนที่ดินให

เปนปจจุบัน พื้นที่ 

2 ลานไร 

 
 

10 ปรับปรุงแผนที่การใช

ประโยชนที่ดินใหเปน

ปจจุบัน พื้นที่ 2 ลานไร 

 

10 ศูนยอํานวยการฯ 

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 

หมายเหตุ 

   (หนวย) (รอยละ)  
๓. มาตรการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๓.๑ บริหารจัดการการเปด-
ปด ประตูระบายน้ําอุทกวิภาช
ประสิทธ ตามฤดูการวางไข 
และการอพยพเคล่ือนยายของ
สัตวน้ําจืดและสัตวน้ําเค็ม 

สรางกฎเกณฑของ
ชุมชนร วมกั นใน
เ ร่ื อ ง เ ป ด  – ป ด 
ประตูระบายน้ํา 

เปนการดําเนินงาน
ตามปกติในแตละ
ชวงเวลา/ฤดูกาลให
เหมาะสม 

๑๐๐ จัดประชุมคณะกรรมการ 
JMC ทุกปเพื่อ
กําหนดการเปด – ปด 
ประตูระบายนํ้าให
เหมาะสมกับแตละชวง
ฤดูกาล 

๑๐๐ โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาลุมน้ํา
ปากพนังตอนลาง 

ชป. 

๓.๒ คณะกรรมการบริหาร
จัดการน้ําในลุมน้ําที่มีสวนรวม
โดยทุกภาคสวน 

ทุกภาคสวนให
ความรวมมือใน
การบริหารจัดการ
น้ํา 

     

๑ )  จั ด ต้ั ง ก ลุ ม ผู ใ ช น้ํ า
ชลประทาน (กลุมพื้นฐาน) 

ขอตกลงในการใช

น้ําระหวางชุมชน 

123 กลุม 

ขอตกลงในการใช

น้ําระหวางชุมชน 

103 กลุม 

100 ขอตกลงในการใชน้ํา

ระหวางชุมชน 123 

กลุม 

100 โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษา

นครศรีธรรมราช, 
โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาลุมน้ํา
ปากพนังตอนบน

และตอนลาง 
 
 

๒ )  จั ด ต้ั ง ก ลุ ม ผู ใ ช น้ํ า
ชลประทาน (กลุมบริหาร) 

ขอตกลงในการใช

น้ําระหวางชุมชน 

9 กลุม 

ขอตกลงในการใช

น้ําระหวางชุมชน 8 

กลุม 

100 ขอตกลงในการใชน้ํา

ระหวางชุมชน 9 กลุม 

100 โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษา

นครศรีธรรมราช, 
โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาลุมน้ํา
ปากพนังตอนบน

และตอนลาง 
๓.๓  การอนุรักษและฟนฟูพื้นที่
ปาตนน้ํา โดยการมีสวนรวมของ
ชุมชน 

ความรวมมือของ
ทุกภาคสวน 

การดําเนินกิจกรรม
อยางตอเนื่อง
รวมกัน 

๑๐๐ ฝายตนน้ําลําธาร อนุรักษ
ขยายพันธุไมทองถิ่น 
ปลูกเสริมไมชายหวยริม
คลองหัวสวน แผนที่
ชุมชน ชุมชนบานเขาวัง 
ต.หินตก อ.รอนพิบูลย   

๑๐๐ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ 

๓.๔  การเฝาระวังภัยพิบัติพื้นท่ี
ชุมชนตนน้ําปากพนัง 

การเตรียมความ
พรอมชุมชน 

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

๑๐๐ เครือขายวิทยุเคร่ืองแดง
เฝาระวังภัยพบิัติชุมชน 
และแผนเตรียมพรอม
รับมือภัยพิบัติชุมชน 3 
พื้นที่ชุมชนตนน้ํา 

๑๐๐ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ 

 
 จากการดําเนินงานภายใตแผนบริหารจัดการฯ ยุทธศาสตรท่ี ๔ : เสริมสรางความเขมแข็งในการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนอยางเปนเอกภาพเพ่ือบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก พบวามีขอดี/ประโยชน และปญหา/
อุปสรรค ดังนี้ 

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
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 ขอดี/ประโยชน 
 ๑. การพัฒนาเครือขายองคกรในพ้ืนท่ีลุมน้ํา เปนการสรางความรวมมือรวมใจในการชวยรักษาสิ่งแวดลอม 
 ๒. ประชาชนมีจิตสํานึกในการปองกัน และฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมในบริเวณบานตนเองและพ้ืนท่ีใกลเคียงมากข้ึน 
 

 ปญหา/อุปสรรค  
 ๑. การไดรับงบประมาณไมเพียงพอในการจัดฝกอบรมและพัฒนาเครือขายและบุคลากรในพ้ืนท่ี ทําใหการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมยังไมสามารถทําไดอยางเต็มท่ี  
 ๒. การประชาสัมพันธยังไมเพียงพอทําใหประชาชนยังไมใสใจเรื่องผลกระทบของสิ่งแวดลอมตอสุขอนามัย
ของคนในทองถ่ิน 
 
๔. ปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินงานตามยุทธศาสตรภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง 

ป ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙ 
๔.๑ แผนงาน/โครงการ ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องตามเปาหมายของ

แผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙ ท่ีกําหนดไว บางกิจกรรมไดรับงบประมาณท่ี
จํากัด 

๔.๒ บางหนวยงานไมบรรจุกิจกรรมตามท่ีกําหนดไวภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง 
ป ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙ ไวในแผนปฏิบัติราชการประจําป สงผลใหการดําเนินกิจกรรมไมตอเนื่อง 

๔.๓ การเปลี่ยนแปลงคณะผูบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงทําใหตองมีการทําความเขาใจความเปนมา
ของโครงการใหม สงผลใหการดําเนินงานขาดความตอเนื่อง และหนวยงานทองถ่ินบางแหงไมเขาใจวัตถุประสงคของ
โครงการและการขอจัดสรรงบประมาณ สงผลใหขาดความรวมมือในการดําเนินการแกไขปญหา 

๔.๔ การประชาสัมพันธกิจกรรม ความรวมมือ ตลอดจนกฎระเบียบ รวมท้ังการสงเสริมความรูความเขาใจ
เก่ียวกับปญหาความเสื่อมโทรมและการถูกทําลายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง 
เพ่ือใหเกิดความรวมมือในการอนุรักษ ฟนฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยังดําเนินการไมครอบคลุม
ทุกพ้ืนท่ีและกลุมเปาหมาย 

๔.๕ การบูรณาการเปาหมายและโครงการการดําเนินงานไมสอดคลองกัน แตละหนวยงานตางดําเนินงานให
บรรลุเปาหมายตามภารกิจของหนวยงาน 

๔.๖ พ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังประสบภัยทางธรรมชาติ ไดแก น้ําทวมและดินโคลนถลมเปนประจํา สงผลใหการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดรับผลกระทบ บางกิจกรรมตองดําเนินการเริ่มตนใหม 

๔.๗ การบังคับใชกฎหมายยังดอยประสิทธิภาพ มีข้ันตอนการดําเนินการลาชา เชน การดําเนินการกับผูบุกรุกปา 
แมหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถจับกุมผูกระทําความผิดได แตการดําเนินคดีหลายข้ันตอน บทลงโทษและการ
เปรียบเทียบปรับยังไมสามารถยับยั้งการทําลายปาได เนื่องจากผูฝาฝนยังไดรับประโยชนมากกวา นอกจากนี้การ
พิสูจนกรรมสิทธิ์ในท่ีดินยังใชเวลาในการดําเนินการนาน 
 
๕. แนวทางการแกไข 

เพ่ือใหการดําเนินงานภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  
ดําเนินการไดบรรลุตามเปาหมายหรือใกลเคียงกับเปาหมายท่ีกําหนดไว จึงควรปรับแนวทางการดําเนินงานเพ่ือลด/
บรรเทาปญหาและอุปสรรค ดังนี้ 

๕.๑ หนวยงานหลักท่ีดําเนินกิจกรรมภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔ ตองบรรจุและขอจัดสรรงบประมาณของกิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน นอกเหนือจาก
การขอจัดสรรงบประมาณจากคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 



๓๑ 

๕.๒ ในกรณีท่ีไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ หนวยงานหลักควรปรับงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรในภาพรวม
ของหนวยงานและจัดสรรใหกับกิจกรรมท่ีสําคัญภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนังฯ ตามความ
เหมาะสมเพ่ือใหการดําเนินงานมีความตอเนื่อง 

๕.๓ เพ่ิมการประชาสัมพันธโครงการ/กิจกรรมอยางตอเนื่องผานผูนําชุมชน ผูนํากลุมตางๆ สื่อทองถ่ิน  
กลุมเครือขาย กลุมเยาวชน และกลุมแมบาน ผานทางการประชุม งานประเพณีสําคัญของทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชน
ทราบการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมอยางท่ัวถึง รวมถึงความเคลื่อนไหวของการดําเนินโครงการ/กิจกรรม และ
ไดเขามามีสวนรวมมากยิ่งข้ึน 

๕.๔ เสริมสรางศักยภาพและสรางเครือขาย กลุมเกษตรกร กลุมผูประกอบการ ผูนําชุมชน กลุมแมบาน กลุม
เยาวชน ใหมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีมีผลกระทบโดยตรงตอการดํารงชีพและการประกอบอาชีพ ผลเสียท่ีเกิดจากการ
ทําลายหรือใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางไมมีประสิทธิภาพ และสามารถนําความรูท่ีไดรับเผยแพรแก
สมาชิกกลุมและบุคคลอ่ืนในพ้ืนท่ี 

๕.๕ ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานเพ่ือใหเกิดการบูรณาการในการดําเนินกิจกรรม/โครงการ 
เพ่ือใหทุกหนวยงานไดรวมกันกําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินงานท่ีสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกันและ
กําหนดแนวทางการดําเนินการรวมกันได และยังสามารถดําเนินการบรรลุเปาหมายตามภารกิจของแตละหนวยงาน 
ท้ังนี้ โดยการประสานผานชองทางการประชุมหารือของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานชุดตางๆ เชน กําหนดพ้ืนท่ี
เพ่ือสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี เปนตน 

๕.๖ การทําความเขาใจถึงความสําคัญของปญหาและเผยแพรโครงการสูองคการปกครองสวนทองถ่ิน และ
ประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือใหรับทราบขอมูล และเกิดการยอมรับในการเขารวมดําเนินโครงการ 

๕.๗ ประสานความรวมมือหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีมีอํานาจหนาท่ีดานการบังคับใชกฎหมายใหสามารถ
ดําเนินการบังคับใชกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เปนธรรม และเปนตัวอยางการลงโทษผูละเมิดกฎหมาย 

๕.๘ เสนอใหมีการจัดทําโครงการตนแบบในลักษณะพ้ืนท่ีนํารองเพ่ือใหเห็นภาพไดชัดเจนและเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 
 ๕.๙ ควรสรางความเขาใจใหกับประชาชนในการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย และควรสํารวจพ้ืนท่ีจําเปนตอง
สรางระบบบําบัดน้ําเสียใหครอบคลุมพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง 
 ๕.๑๐ ควรสนับสนุนดานเทคนิควิชาการในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใหแกเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
และสงเสริมการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับไปใชใหมตั้งแตตนทาง เพ่ือลดปริมาณขยะท่ีจะนําไปฝงกลบ 
 ๕.๑๑ ผลักดันการดําเนินงานภายใตบันทึกขอตกลงรวมในการกําจัดวัชพืชรวมท้ังการขุดลอกตะกอนดินทองน้ํา
เพ่ือชวยใหแหลงน้ํามีศักยภาพในการกักเก็บน้ํา และระบายน้ําไดดีข้ึน โดยใหกรมชลประทานเปนเจาภาพ และสราง
ความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรมเจาทา และกองทัพภาคท่ี ๔ ในการรวมกันดําเนินงาน 
 ๕.๑๒ เสริมสรางความรูใหแกอุตสาหกรรมชุมชนในการบําบัดน้ําเสียและของเสียกอนระบายลงสูแหลงน้ํา 
 ๕.๑๓ สงเสริมการทําเกษตรอินทรีย การสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการปศุสัตวภายใตโครงการ 
Smart Farmer และ Smart Officer และระบบการผลิตท่ีดีและเหมาะสม (GAP) 
 ๕.๑๔ ดําเนินการแกไขปญหาการปนเปอนสารหนูและฟลูออไรดน้ําใตดินซ่ึงประชาชนใชในการอุปโภคบริโภค 
 
 

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
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6. การวิเคราะหปจจัยแวดลอมภายใน/ภายนอก (SWOT) เพ่ือประกอบการจัดทํา (ราง) แผนแมบทการบริหาร
จัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป 2560 – 2564 

1. การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินงาน (SWOT)  
การวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอกท่ีเก่ียวของกับแผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ํา

ปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ จะนําไปใชประกอบการประชุมรับฟงความคิดเห็นผูมีสวนได-สวนเสียในพ้ืนท่ี  
ซ่ึงไดแก หนวยงานภาครัฐและเครือขายจากภาคประชาชน ขอมูลจากแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปาก
พนัง แผนปฏิบัติการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ แผนพัฒนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช และแผนปฏิบัติราชการหนวยงาน ซ่ึงสรุปผลการวิเคราะห มีดังนี้ 

1.1 การวิเคราะหปจจัยไดแบงการวิเคราะหออกเปนประเด็นยุทธศาสตรดานตาง ๆ ดังนี้ 
1.1.1 ยุทธศาสตรท่ี 1 สงวน อนุรักษ ฟนฟูสภาพนิเวศของลุมน้ําปากพนังใหคืนความอุดม

สมบูรณ สมดุลอยางเปนระบบ ประกอบกิจกรรมยอย 
 - สงวน อนุรักษและฟนฟูพ้ืนท่ี ปาตนน้ําลําธาร พ้ืนท่ีชุมน้ํา และปาพรุ 
 - ฟนฟูและดูแลรักษาปาชายเลน ปาชายหาด และชายฝงพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังใหมีความอุดม

สมบูรณ 
 - ฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ําเพ่ือการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

ขอมูลดานทรัพยากรปาไม 
   การดําเนินงานดานการอนุรักษและฟนฟูสภาพนิ เวศปาไม  เปนแผนงานภายใตยุทธศาสตร ท่ี  1  
สงวน อนุรักษ  และฟนฟูสภาพนิ เวศของลุมน้ํ าปากพนังให คืนความอุดมสมบูรณ สมดุลอยางเปนระบบ  
ของแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป 2557 – 2559 ฉบับปรับปรุง โดยไดกําหนดตัวชี้วัด/
เปาหมายท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

๑. มีการอนุรักษ คุมครอง และฟนฟูความอุดมสมบูรณของพ้ืนท่ีปาตนน้ํา ปาพรุ และปาชายเลน   
๒. พ้ืนท่ีท่ีถูกไฟปาลดลงไมนอยกวารอยละ 50 ของพ้ืนท่ีท่ีถูกไฟปาในปท่ีผานมา 
๓. ฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีปาตนน้ํา ปาพรุ และปาชายเลนในพ้ืนท่ีเดิมเพ่ิมข้ึนและมี

อัตราการรอดตายไมนอยกวารอยละ 20 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดท่ีมีการปลูกฟนฟู  
 จากขอมูลกรมปาไมพบวาในป 2552 มีพ้ืนท่ีปาไม 708,781 ไร และลดลงเหลือ 619,098 ไร  
ในป 2557 รายละเอียดตามตารางท่ี 1 และขอมูลพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากการเกิดไฟปา รายละเอียดตามตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 1 พ้ืนท่ีปาไมในลุมน้ําปากพนัง 

ประเภทปาไม พ้ืนท่ีป 2552  
(ไร) 

พ้ืนท่ีป 2557  
(ไร) 

พ้ืนท่ีลดลง  
(ไร) 

1. ปาตนน้ํา : ปาดิบชื้น ปาดิบ
เขา ปาผสมผลัดใบ 

311,230 311,230 - 

2. ปาพร ุ 287,237 252,652 34,585 
3. ปาชายเลน 110,314 55,216 55,098 
รวมท้ังสิ้น 708,781 619,098 89,683 
ที่มา :  1. รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสํานักงานคณะกรรมการพิเศษ

เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พฤษภาคม, 2558) 
 2. รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2557 ภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป 2557 – 2559 ฉบับปรับปรุง 

โดยกรมควบคุมมลพิษ (กรกฎาคม, 2558) 
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ตารางท่ี 2 สถิติการเกิดไฟปา 
ป พ้ืนท่ีเสียหาย  

(ไร) 
พ้ืนท่ีเสียหายเทียบกับปกอน

(รอยละ) 
2550 471  - 
2551 386 82 
2552 2,407 > 100 
2553 19,095 > 100 
2554 3 0.02 
2555 11,875 > 100 
2556 0 0 
2557 1,354 > 100 

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

 
ตารางท่ี 3 วิเคราะหปจจัยแวดลอมภายในและภายนอกในการดําเนินงานปองกันและฟนฟูทรัพยากรปาไม 

จุดแข็ง จุดออน 
1. หนวยงานมีแผนการดําเนินงานปองกันและดูแล
รักษาพ้ืนท่ีปาไม ไดแก  

- ลาดตระเวนการบุกรุกพ้ืนท่ีปาพรุและปาชายเลน 
- เพาะชํากลาไมและปลูกปา 
- ขยายพันธุสัตวน้ําทะเล 
- สรางจิตสํานึกใหกับประชาชนในการอนุรักษปา  
- เปลี่ยนนากุงรางใหกลับมาเปนปาจาก 

2. มีการศึกษาระดับน้ําท่ีเหมาะสมในการปองกันไฟ
ไหมปาพรุและรักษาระบบนิเวศ  
3. หนวยงานท่ีเ ก่ียวของ เชน กรมปาไม  กรม
อุทยานฯ กรมชลประทาน เปนตน มีการดําเนินงาน
ในลักษณะบูรณาการความรวมมือในการควบคุม
ปริมาณน้ําในปาพรุ  

1. การดําเนินงานของหนวยงานยังไมบรรลุเปาหมายท่ี
กําหนด เชน  
- เพ่ิมพ้ืนท่ีปาพรุ เปาหมาย 28,723 ไร แลวเสร็จ 2,300 ไร 
- เพ่ิมพ้ืนท่ีปาตนน้ํา เปาหมาย 31,123 ไร แลวเสร็จ 1,650 ไร  
- การรักษาระดับน้ําในพ้ืนท่ีปาพรุ โดยสรางฝายชะลอน้ํา

ชั่วคราว เปาหมาย 1,000 แหง ทําได 563 แหง 
- มีการสรางฝายตนน้ําแบบถาวร เปาหมาย 80 แหง 

แลวเสร็จ 40 แหง 
- มีการทําแนวกันไฟ 25 กิโลเมตร 
-  มีการปลูกหญาแฝกปองกันการชะลางพังทลายของดิน 

เปาหมาย 12,350 ไร แลวเสร็จ 9,850 ไร 
2. ปาชายเลนไมไดกําหนดเปาหมายในการฟนฟู 
3. ประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ ทําใหระบบการ
ไหลเวียนของน้ํากรอยเปลี่ยนแปลงกระทบตอระบบนิเวศ 
เชน ปาจาก เปนตน 
4. เจาหนาท่ีลาดตระเวนตรวจตราการบุกรุกพ้ืนท่ีปา และ
การดับไฟปามีไมเพียงพอ 
5. การจัดทําแนวเขตระหวางพ้ืนท่ีอนุรักษและพ้ืนท่ีทํากิน
ของชาวบานยังไมชัดเจน  
6. การบังคับใชกฎหมายกับผูบุกรุกพ้ืนท่ีปายังไมมี
ประสิทธิภาพ 
7. การขุดแพรกเพ่ือทําแนวปองกันไฟและปองกันการบุกรุก
ปายังดําเนินการไมครอบคลุม 
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โอกาส อุปสรรค 
1. เปนโครงการพระราชดําริทําใหไดรับความ
รวมมือในการดําเนินกิจกรรมจากหนวยงานในพ้ืนท่ี 
2. ศึกษาแลกเปลี่ยนการดําเนินงานแกไขปญหา
ตางๆ จากศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง และอ่ืนๆ 
3. พัฒนาการใชประโยชนจากทรัพยากรใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เชน ไมเสม็ด 

1. นโยบายรฐับาลสงเสริมการปลูกปาลมน้ํามันเปนพลังงาน
ทดแทนทําใหเกิดการบุกรุกปา 
2. มีการบุกรุกปาเพ่ือปลูกยางพารา, บุกรุกพ้ืนท่ีปาพรุเพ่ือปลูก
พืชเศรษฐกิจและทํานากุง และบุกรุกปาชายเลนเพ่ือทํานากุง 
3. การเผาวัชพืชในพ้ืนท่ีเกษตรทําใหเกิดไฟลามเขาปาพรุ 
4. การระบายน้ําเสียและดินเลนจากนากุงลงสูปาชายเลนทํา
ใหสงผลกระทบตอระบบนิเวศ 
5.  ได รับการจัดสรรงบประมาณจํ า กัดส งผลใหการ
ดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
6. ประชาชนมีสวนรวมในการฟนฟูและจัดการทรัพยากรปาพรุนอย 

ขอมูลการกัดเซาะชายฝง 
พ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังเกิดการกัดเซาะชายฝงรุนแรงบริเวณปลายแหลมตะลุมพุกถึงประตูระบายน้ําชะอวดแพรก

เมือง ระยะทางประมาณ 65 กิโลเมตร การปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงเปนแผนงานภายใตยุทธศาสตรท่ี 
1 สงวน อนุรักษ และฟนฟูสภาพนิเวศของลุมน้ําปากพนังใหคืนความอุดมสมบูรณ สมดุลอยางเปนระบบ ของแผน
บริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป 2557 – 2559 ฉบับปรับปรุง โดยไดกําหนดตัวชี้วัด/เปาหมาย คือ 
“ไมนอยกวารอยละ 50 ของพ้ืนท่ีท่ีอยูอาศัยของประชาชน บริเวณแนวชายฝงไดรับผลกระทบจากคล่ืนในชวงฤดู
มรสุมลดลง” 
  กรมเจาทาไดดําเนินการกอสรางเข่ือนปองกันการกัดเซาะชายฝง แบงออกเปน 4 ระยะ คือ  
 1. ระยะท่ี 1 ปลายแหลมตะลุมพุกถึงวัดตะลุมพุก ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร มีความกาวหนา รอยละ 90 
 2. ระยะท่ี 2 ปลายแหลมตะลุมพุกถึงบานเนินน้ําหัก ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร มีความกาวหนา รอยละ 80 
 3. ระยะท่ี 3 บานหนาโกฏิถึงปลายแหลมตะลุมพุกตอเนื่องกับระยะท่ี 2 ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร มี
ความกาวหนารอยละ 10 (อยูระหวางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม) 
 4. ระยะท่ี 4 บานหนาโกฏิ ตําบลขนาบนาก มีความกาวหนารอยละ 60สําหรับการกอสรางเข่ือนปองกัน
ชายฝงบริเวณหมู 2, 3, 7 และ 8 ตําบลหนาสตน มีความกาวหนารอยละ 49 
 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ไดมีการกอสรางโครงสรางออนเพ่ือปองกันชายฝง และติดตามปญหาการ
กัดเซาะชายฝง พบวามีการกัดเซาะชายฝงบริเวณหมู 1 และหมู 4 บานปลายทราย แหลมตะลุมพุก 
 
ตารางท่ี 4 วิเคราะหปจจัยแวดลอมภายในและภายนอกในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง 

จุดแข็ง จุดออน 
1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงและกรมเจา
ทาเปนหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ดานการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง  

1. การพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงโดยเฉพาะการสรางโครงสราง
ตางๆ บริเวณชายฝงทะเลและปากแมน้ําทําใหเกิดการ
เปลี่ยนทิศทางของกระแสน้ําทะเล และเกิดการกัดเซาะ
ชายฝงลุกลามไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 
2. การดําเนินงานแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงใช
เวลานานเนื่องจากตองศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
จากการสรางเข่ือนปองกันการกัดเซาะชายฝง ซ่ึงอาจมีผล
ทําใหการกัดเซาะชายฝงในบริเวณพ้ืนท่ีขางเคียงมีความ
รุนแรงมากข้ึน 
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จุดแข็ง จุดออน 
3. เนนการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงโดยใชโครงสราง
คอนกรีตมากกวาใชเครื่องมือตามธรรมชาติ เชน ปาชาย
เลน การปกไมไผ/ไมไผรวก เพ่ือลดพลังงานคลื่น 
4. การพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงท่ีไมเหมาะสมตอสภาพธรรมชาติ
ของพ้ืนท่ี เชน การสรางโครงสรางออนและแข็งบริเวณชายฝง
ทะเลและปากแมน้ํา เปนตน ทําใหเกิดการเปลี่ยนทิศทางของ
กระแสน้ํา และเกิดการกัดเซาะชายฝงลุกลามไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 
5. การแกไขปญหากัดเซาะชายฝงเกินขีดความสามารถ
ของหนวยงานทองถ่ิน 

โอกาส อุปสรรค 
1. การประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ี
เ ก่ียวของในการดํ าเนินงานแก ไขปญหา เชน 
องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช กรม
ทางหลวงชนบท เพ่ือรวมกันดําเนินงานแกไขปญหา
ไปในทิศทางเดียวกัน 
2. ชายหาดตะลุมพุกมีความสวยงาม สามารถ
สงเสริมดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

1. ปญหาการกัดเซาะชายฝงเกิดข้ึนทุกปเนื่องจากอิทธิพล
ของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทําใหคลื่นพัดพาตะกอน
ทรายตามชายฝงออกไปนอกชายฝงทับถมกันเปนแนวสัน
ดอนนอกชายฝง ทําใหไมสามารถจัดการแกไขปญหาได
อยางมีประสิทธิภาพ 
2. การใชพ้ืนท่ีเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนทิศทางของกระแสน้ํา และเกิดการกัดเซาะชายฝง
มากข้ึน 

 
1.1.2 ยุทธศาสตรท่ี 2 สนับสนุนวิธีการใชประโยชนทรัพยากรดินและน้ําในลุมน้ําอยางบูรณา

การ อนุรักษและย่ังยืน ประกอบกิจกรรมยอย 
 - ฟนฟูคุณภาพดินปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีดินเปรี้ยว พ้ืนท่ีดินเค็มและพ้ืนท่ีนาราง 
 - การวางแผนและใชประโยชนท่ีดินเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและพัฒนาระบบ

ชลประทานเพ่ือการเกษตรกรรมอยางยั่งยืน 
 - บริหารจัดการน้ําอยางสมดุลท้ังอุปสงคและอุปทานโดยการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน 
 

ขอมูลทรัพยากรดินและการใชประโยชนท่ีดิน 
  การดําเนินงานดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรดิน เปนแผนงานภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 สนับสนุนวิถีการ
ใชประโยชนทรัพยากรดินและน้ําในลุมน้ําอยางบูรณาการ อนุรักษและยั่งยืน ของแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุม
น้ําปากพนัง ป 2557 – 2559 ฉบับปรับปรุง โดยไดกําหนดตัวชี้วัด/เปาหมาย ท่ีเก่ียวของ คือ “ไมนอยกวารอยละ 
80 สามารถฟนฟูสภาพดินท่ีมีปญหาใหฟนคืนและใชประโยชนได” 
  พ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง มีแนวโนมการใชประโยชนท่ีดินเพ่ือทํานาขาวลดลง และเกิดพ้ืนท่ีนาราง รายละเอียด
ตามตารางท่ี 5 
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๓๖ 

ตารางท่ี 5 ขอมูลพ้ืนท่ีนาขาวและนาราง ป 2550 - 2555 
ป พ้ืนท่ีนาขาว (ไร) พ้ืนท่ีนาราง (ไร) 

2550   
เขตน้ําจืด 397,988.04 68,810.58 
เขตน้ําเค็ม 7,317.38 2,856.62 
รวม 405,305.42 71,667.20 
2555   
เขตน้ําจืด 365,853.78 33,895.77 
เขตน้ําเค็ม 9,514.01 1,237.92 
รวม 375,367.79 35,133.69 

ท่ีมา : ขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร, กรมพัฒนาท่ีดิน 
 

 กรมพัฒนาท่ีดินมีการดําเนินงานปรับปรุงพ้ืนท่ีท้ิงรางเพ่ือฟนฟูและใชประโยชนภายใตแผนบริหารจัดการและ
ฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป 2557 – 2559 ฉบับปรับปรุง รายละเอียดตามตารางท่ี 6 
 

ตารางท่ี 6 การดําเนินงานฟนฟูพ้ืนท่ีนารางและการปรับปรุงดิน 
พ้ืนท่ีท้ิงราง พ้ืนท่ีเปาหมายตามแผนฯ 

ป 2550-2559 (ไร) 
ดําเนินการแลวเสร็จ  

ป 2557 (ไร) 
รอยละ 

1. ปรับปรุงพ้ืนท่ีนาขาว นากุงราง 
และพ้ืนท่ีรกราง เพ่ือปลูกพืช
อาหารและพืชเศรษฐกิจ  

47,200 35,157 74 

2. ปรับปรุงพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวเพ่ือ
ปลูกปาลมน้ํามัน 

48,997 33,811 69 

3. ปรับปรงุและพัฒนาดนิเปรี้ยว
เพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจ 

124,445 64,572 52 

4. จัดระบบโครงสรางการพัฒนา
ดิน/ปรับรูปแปลงนา 

32,927 35,602 >100 

5. ทดลองปลูกปาจาก 900 600 67 
 
ตารางท่ี 7 วิเคราะหปจจัยแวดลอมภายในและภายนอกในการดําเนินงานฟนฟูทรัพยากรดิน 

จุดแข็ง จุดออน 
1. การดํา เนินงานฟนฟูสภาพดิน ท่ี มีปญหาให ใช
ประโยชนได เชน ในพ้ืนท่ีนาขาว นากุงราง เห็นผลเปน
รูปธรรม 
2. มีแผนการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาฟนฟูพ้ืนท่ีนาราง
และการปลูกปาจากในพ้ืนท่ีนากุงราง ซ่ึงชวยเพ่ิมรายได
ใหประชาชน 
 
 

1. ปรับปรุงและพัฒนาดินเปรี้ยวเพ่ือปลูกพืช
เศรษฐกิจการดําเนินงานยังไมเปนไปตามเปาหมาย
ท่ีกําหนด 
2. การบุกรุกพ้ืนท่ีปาชายเลนเพ่ือทํานากุง สงผล
กระทบโดยตรงตอระบบนิเวศของอาวปากพนัง ซ่ึง
เปนพ้ืนท่ีชุมน้ํา 
3. การบุกรุกปาเพ่ือปลูกยางพารา ทําใหเกิดการชะ
ลางพังทลายของดิน  
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โอกาส อุปสรรค 
1. ประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิชวยใหบางพ้ืนท่ีมี
น้ําในการทํานามากข้ึน 
2. สงเสริมการทําการเกษตรแบบผสมผสานตามทฤษฎี
ในหลวง เนื่องจากราคาสินคาเกษตรมีความผันผวน  
 

1. การเปลี่ยนพ้ืนท่ีนาขาว พ้ืนท่ีปาพรุมาปลูกปาลม
น้ํามันสงผลใหมีการใชน้ํามากข้ึน ทําใหเกิดความ
ขัดแยงกับเกษตรกรท่ีทํานาในพ้ืนท่ี 
2. การขยายพ้ืนท่ีของนากุงมีผลตอการแพรกระจาย
ความเค็มเขาสูพ้ืนท่ีนาขาวและแหลงน้ํา ทําใหเกิด
ความขัดแยงในพ้ืนท่ี 

 
1.1.3 ยุทธศาสตรท่ี 3 ควบคุม ปองกันมลพิษและเสริมสรางคุณภาพส่ิงแวดลอมเพ่ือคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีของคนในลุมน้ํา ประกอบกิจกรรมยอย 
 - ผลักดันกลไกและองคความรูการจัดการคุณภาพน้ํา และน้ําเสียเ พ่ือถายทอดให

กลุมเปาหมายรวมกันแกไขปญหาคุณภาพน้ํา 
 - เรงรัดให อปท. และหนวยงานท่ีเก่ียวของในลุมน้ํามีการบริหารจัดแหลงกําเนิด 
 - รณรงคประชาสัมพันธสรางความตระหนักและสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการ

มลพิษและคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 

ขอมูลคุณภาพส่ิงแวดลอม 
   การดําเนินงานดานการแกไขปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนแผนงานภายใตยุทธศาสตรท่ี 3 ควบคุม ปองกัน
มลพิษ และเสริมสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนในลุมน้ํา ของแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศ
ลุมน้ําปากพนัง ป 2557 – 2559 ฉบับปรับปรุง โดยไดกําหนดตัวชี้วัด/เปาหมาย ท่ีเก่ียวของ คือ  

1. อนุรักษและฟนฟูคุณภาพน้ําแมน้ําปากพนังและลําน้ําสาขาใหอยูในมาตรฐานคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิว
ดินประเภทท่ี 3 

2. รอยละ 100 ของครัวเรือนในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง มีน้ําบริโภคท่ีมีคุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐานและ
เพียงพอ 
 

 กรมควบคุมมลพิษไดรวมกับสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 14 ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในแมน้ํา
ปากพนัง พบวาในป 2557 คุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรม ไมเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน
ประเภทท่ี 3 หรือคุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช เนื่องจากมีคาความสกปรกในรูปบีโอดีสูง ปจจุบันเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชไดเดินระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชนแลว เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2558 สามารถรองรับน้ําเสียได 
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 
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ตารางท่ี 8 วิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกในการดําเนินงานดานคุณภาพสิ่งแวดลอม 
จุดแข็ง จุดออน 

1. มีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ 
    - แหลงกําเนิดน้ําเสียมีการจัดการสิ่งแวดลอมและ/

หรือมีการบําบัดน้ําเสียไดตามมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ําท้ิงท่ีกําหนด ไมนอยกวารอยละ 70 

    - องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปาหมายและ
องคการจัดการน้ําเสียมีการจัดสรางระบบบําบัด
น้ําเสียรวมและบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย
รวมท่ีมีอยูอยางมีประสิทธิภาพ 

    - มีการติดตามตรวจสอบและเฝาระวังคุณภาพน้ํา
ในแมน้ําและน้ําทะเลเปนประจําอยางตอเนื่อง 

    - องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปาหมายมีการ
จัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายจาก
ชุมชนอยางถูกหลักสุขาภิบาล ไมนอยกวารอยละ 
40 และ 30 ตามลําดับ 

2. มีโครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและการจัดการ
ขยะมูลฝอยจากแหลง กําเนิด รวมท้ังติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินรอบๆ หลุมฝงกลบขยะ
และการทําเหมืองแร 

3. มีการเสริมสรางศักยภาพใหกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและผูประกอบการในการกํากับดูแลการ
ประกอบกิจการและการจัดการของเสียและน้ําเสีย 

4. มีการปลูกสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหนักเรียนและ
เยาวชนในพ้ืนท่ี โดยเนนการใชทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมในทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากร
ปาพร ุ

5. มีการบรรจุแผนงานกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย
ชุมชนระยะท่ี ๒ ในแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

1. โครงการหลายโครงการยังดําเนินการไมเปนไปตาม
เปาหมาย เนื่องจากไดรับการจัดสรรงบประมาณนอย
กวาแผนงาน หรือไมไดรับงบประมาณ เชน การขยาย
พ้ืนท่ีใหบริการและการปรับปรุงระบบการผลิต
น้ําประปาใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

2. โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียพ้ืนท่ีเทศบาล
ตําบลเชียรใหญ และโครงการกอสรางระบบบําบัด
น้ําเสียพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเชียรใหญเยื้องเทศบาล 
ท่ียังติดปญหาเรื่องการลงนามใน MOU  

3. การจัดการปญหาขยะในพ้ืนท่ียังไมถูกหลักวิชาการ 
4. การควบคุมวัชพืชน้ําโดยเฉพาะผักกระฉูดเกินศักยภาพ

ขององคการบริหารสวนตําบลท่ีจะดําเนินการ 
5. การบังคับใชกฎหมายยังไมมีประสิทธิภาพ เชน 

การลักลอบท้ิงน้ําเสียลงสูลําคลอง เปนตน 
 
 

 
 
 

โอกาส อุปสรรค 
1. เปนโครงการพระราชดําริทําใหไดรับความรวมมือ
ในการดําเนินกิจกรรมจากหนวยงานในพ้ืนท่ี 
2. มีเครือขายภาคประชาชนเฝาระวังคุณภาพน้ําและ
การระบายน้ําเสีย รวมท้ัง สังเกตการณน้ําบาดาล
บริเวณพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการปนเปอนน้ําบาดาลเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค 

1. มีการปนเปอนสารหนูในน้ําบาดาลและฟลูออไรด
ในน้ําประปาในบางพ้ืนท่ี 

2. มีการแพรกระจายของวัชพืชในน้ําครอบคลุมคลอง
สายหลักและสายยอย 

3. ประชาชนในพ้ืนท่ียังไมยอมรับการกอสรางระบบ
กําจัดขยะในพ้ืนท่ี 

4. ไมสามารถกอสรางแหลงกักเก็บน้ําขนาดใหญตาม
แผนงานเดิมได 
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จุดแข็ง จุดออน 
5. มีการขยายพ้ืนท่ีทําการเกษตรในชวงฤดูแลงทําใหมี

ความตองการใชน้ําในปริมาณมาก 
6. ปริมาณน้ําจืดไมเพียงพอตอความตองการ 

 
1.1.4 ยุทธศาสตรท่ี 4 เสริมสรางความเขมแข็งในการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางเปน

เอกภาพเพ่ือบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก ประกอบกิจกรรมยอย 
   - เสริมสรางความรูความตระหนักและจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่งแวดลอม 
   - พัฒนาและประยุกตใชฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีลุม
น้ําท่ีมีประสิทธิภาพ 
   - สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 

ขอมูลการบริหารจัดการ 
   การดําเนินงานดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก เปนแผนงานภายใตยุทธศาสตรท่ี 4 เสริมสราง
ความเขมแข็งในการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางเปนเอกภาพเพ่ือบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุกของแผน
บริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป 2557 – 2559 ฉบับปรับปรุง โดยไดกําหนดตัวชี้วัด/เปาหมาย ท่ี
เก่ียวของ คือ “มีกิจกรรม/โครงการท่ีสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังไมนอยกวารอยละ 20 ของแผนงาน/กิจกรรมแตละปงบประมาณ”  
 จากขอมูลป 2557 มีการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. มีการพัฒนาเครือขาย ทสม. นครศรีธรรมราช ในพ้ืนท่ี 23 อําเภอ  
2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการรวมเพ่ือบริหารจัดการน้ํา (JMC) เพ่ือกําหนดการเปด-ปดประตูระบายน้ําให

เหมาะสม 
 3. มีการจัดตั้งกลุมใชน้ําชลประทาน 76 กลุม เพ่ือทําความตกลงการใชน้ําระหวางชุมชนและยกระดับกลุม
ผูใชน้ํา 7 กลุม 
 
ตารางท่ี 9 วิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกในการดําเนินงานดานการบริหารจัดการ 

จุดแข็ง จุดออน 
1. มีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ 
    - สรางกฎเกณฑของชุมชนรวมกัน ในเรื่องเปด – 

ปดประตูระบายน้ํา 
    - มี กิจกรรมเสริมสรางความพรอมและความ

เขมแข็งใหกับทุกภาคสวน 
2. มีโครงการเสริมสรางความรู และประชาสัมพันธ

เพ่ือสรางความเขาใจ และความตระหนักในการ
อนุ รั กษ และฟ น ฟูทรัพย ากรธร รมชาติ และ
สิ่งแวดลอม 

3. มีโครงการพัฒนาเครือขายองคกรในพ้ืนท่ีลุมน้ํา 
4. มีการพัฒนาฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) และ

องคความรูเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจวางแผนบริหาร

1. มีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารของทองถ่ินทําใหการ
ดําเนินงานไมตอเนื่อง 

2. การจัดลําดับความสําคัญของการจัดสรรน้ําในแต
ละพ้ืนท่ีมีความแตกตางกัน 

3. บางหนวยงานไมสามารถดําเนินการกําจัดวัชพืชใน
คลองสายหลักตามท่ีไดมีการลงนาม (MOU)  
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จุดแข็ง จุดออน 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีลุม
น้ําปากพนัง 

5. มีการบริหารจัดการเปด – ปดประตูระบายน้ําอุทก
วิภาคฯ ตามฤดูการวางไขและการอพยพเคลื่อนยาย
ของสัตวน้ําจืดและสัตวน้ําเค็ม 

6. มีการจัดลําดับความสําคัญของการจัดสรรน้ําใน
พ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง 

7. มีระบบการเปด – ปด ประตูระบายน้ําอุทกวิภาช
ประสิทธิ เพ่ือกักเก็บน้ําจืด และผลักดันน้ําเค็ม-น้ํา
เสีย 

8. มีอางเก็บน้ําหวยน้ําใสสําหรับพ้ืนท่ีตอนบนของลุมน้ํา
ปากพนัง 

โอกาส อุปสรรค 
1. มีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและคณะกรรมการ

รวมเพ่ือบริหารจัดการน้ํา (Joint Management 
Committee for Irrigation: JMC) เพ่ือรวมกัน
บริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ี 

2. มีการจัดทําบันทึกความรวมมือการดําเนินงาน 
(MOU) รวมกันเพ่ือดําเนินการกําจัดวัชพืชในคลอง
สายหลัก 

 

1. ปญหาอุทกภัย ในฤดูฝน ระหวางเดือนตุลาคม – 
ธันวาคม 

2. มีการรุกล้ําของความเค็มเนื่องจากน้ําทะเลหนุนสูง
ในชวงฤดูแลง ทําใหขาดแคลนน้ําจืดสําหรับภาค
เกษตรกรรม 

3. ขาดแคลนแหลงกักเก็บน้ําดิบบริเวณพ้ืนท่ีตนน้ํา 
4. เกิดความขัดแยงของประชาชนท่ีอยูในบริเวณหนา

ประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธ ิ
5. เครือขายภาคประชาชนในทองถ่ินยังไมมีสามารถ

ดําเนินงานบริหารจัดการไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
 

2. การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis) 
 จากขอมูลในปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินงาน (SWOT) ไดนํามาใชในการวิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายในและสภาพแวดลอมภายนอก สรุปไดดังนี้ 
2.1 สภาพแวดลอมภายใน 
 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในเปนการวิเคราะหหาจุดแข็งและจุดออนของคณะทํางานเพ่ือ

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟนฟูลุมน้ําปากพนังซ่ึงเปนสภาพความเปนจริงท่ี
องคกรเปนอยูในปจจุบันและเปนปจจัยท่ีสามารถควบคุมได 

จุดแข็ง (Strengths) 
ดานพัฒนาองคกร 
 มีการบูรณาการความรวมมือของหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาคซ่ึง

แตละหนวยงานมีแผนการดําเนินงานในการแกไขปญหาตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงานอยางชัดเจน 
 มีแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป 2557 – 2559 และมีงบประมาณใน

การสนับสนุนการดําเนินงานในแตละกิจกรรมของหนวยงาน 
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 ดานเทคโนโลยี  
 มีการนําระบบเทคโนโลยีตางๆ มาใชในการปฏิบัติงาน เชน เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี

การจัดการน้ําเสียและของเสีย เทคโนโลยีในการบริหารจัดการน้ํา เทคโนโลยีการแกไขการกัดเซาะชายฝง ทฤษฎี
การเกษตรแบบผสมผสานของในหลวง 

ดานบุคลากร 
 ผูบริหารระดับสูงของหนวยงานมีความเขาใจปญหาและงานเปนอยางดี โดยมีการทํางานเชิงรุก  
 เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบของแตละหนวยงานมีความรู ความสามารถในการดําเนินงาน ทําใหการ

ปฏิบัติงานตามแผนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 มีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและคณะกรรมการรวมเพ่ือบริหารจัดการน้ํา (Joint 

Management Committee for Irrigation: JMC) เพ่ือรวมกันบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ี มีการจัดทําบันทึกความ
รวมมือการดําเนินงาน (MOU) รวมกันเพ่ือดําเนินการกําจัดวัชพืชในคลองสายหลัก 

จุดออน (Weaknesses) 
ดานพัฒนาองคกร 
 แผนการดําเนินงานในการแกไขปญหาของหนวยงานยังไมครอบคลุมความตองการของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังและการบูรณาการระหวางหนวยงานยังไมมีประสิทธิภาพเนื่องจากขาดการวางแผน
เพ่ือใหไดผลลัพธในแนวทางเดียวกันท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค 

 ไดรับการจัดสรรงบประมาณจํากัดสงผลใหการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
 การดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนังป 2557 – 2559 ยังไม

เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดในบางกิจกรรมและขาดกลไกท่ีทําใหผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น
และการสื่อสารไมครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 

ดานเทคโนโลย ี
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีเสถียรภาพไมเพียงพอและการใชเทคโนโลยีบางอยางไม

เหมาะสมตอสภาพธรรมชาติของพ้ืนท่ีทําใหสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีเปลี่ยนแปลง เชน การสรางโครงสรางตางๆ บริเวณ
ชายฝงทะเลและปากแมน้ําทําใหเกิดการเปลี่ยนทิศทางของกระแสน้ําทะเล และเกิดการกัดเซาะชายฝงลุกลามไปยัง
พ้ืนท่ีอ่ืนๆ 
  ดานบุคลากร 

 การจัดการองคความรูในองคกรยังไมมีประสิทธิภาพ 
 เจาหนาท่ีในการดําเนินงานมีไมเพียงพอตอการปฏิบัติหนาท่ี เชน เจาหนาท่ีลาดตระเวนตรวจ

ตราการบุกรุกพ้ืนท่ีปา 
2.2 สภาพแวดลอมภายนอก 
 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกเปนการวิเคราะหหาโอกาสและอุปสรรคท่ีสงผลตอองคกร  

เปนปจจัยท่ีควบคุมไมได โดยท่ัวไปจะพิจารณาตามหลัก PEST Analysis ซ่ึงไดแก 
 ดานการเมือง (P : Politics) 
 ดานเศรษฐกิจ (E : Economic) 
 ดานสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม (S : Social) 
 ดานเทคโนโลยี (T : Technology) 

โอกาส (Opportunities) 
การเมือง 
 ไมมี 
 

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 



๔๒ 

ดานเศรษฐกิจ 
 มีการสงเสริมการทําการเกษตรแบบผสมผสานตามทฤษฎีในหลวง เนื่องจากราคาสินคาเกษตร

มีความผันผวน 
ดานสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 
 ความตองการและความคาดหวังของประชาชนตอแกไขปญหาในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง 
 เปนโครงการพระราชดําริทําใหไดรับความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมจากหนวยงานในพ้ืนท่ี 
 มีการศึกษาแลกเปลี่ยนการดําเนินงานแกไขปญหาตางๆ จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน จาก

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง และอ่ืนๆ 
 บางพ้ืนท่ีมีความสวยงาม สามารถสงเสริมดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศ เชน ชายหาดตะลุมพุก 
 การมีสวนรวมในพ้ืนท่ี เชน มีเครือขายภาคประชาชนเฝาระวังคุณภาพน้ําและการระบายน้ําเสีย 

รวมท้ัง สังเกตการณน้ําบาดาลบริเวณพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการปนเปอนน้ําบาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
 ดานเทคโนโลย ี

 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันมีความกาวหนามาก ทําใหสามารถนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเหลานี้มาประยุกตใชในการพัฒนาบริหารจัดการในพ้ืนท่ีได เชน พัฒนาฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) และ
องคความรูเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง 

 มีระบบการเปด – ปด ประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ เพ่ือกักเก็บน้ําจืด และผลักดัน
น้ําเค็ม-น้ําเสีย 

อุปสรรค (Threats) 
ดานการเมือง 
 การแทรกแซงจากการเมืองทองถ่ินในการดําเนินงาน รวมถึงการบังคับใชกฎหมายยังไมมี

ประสิทธิภาพ เชน การลักลอบท้ิงน้ําเสียลงสูลําคลอง เปนตน 
 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนสงเสริมการปลูกปาลมน้ํามันเปนพลังงานทดแทนทําใหเกิดการบุกรุกปา 

ดานเศรษฐกิจ 
 ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 

ดานสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 
 ขาดการบูรณาการระหวางหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของในการรวมกันแกไขปญหาตาง ๆ 
 ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานนอย ประชาชนไมยอมรับการดําเนินงานในพ้ืนท่ีบาง

กิจกรรม เชน การกอสรางระบบกําจัดขยะในพ้ืนท่ี 
 มีการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน บุกรุกปาเพ่ือปลูกยางพารา,  

บุกรุกพ้ืนท่ีปาพรุเพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจและทํานากุง และบุกรุกปาชายเลนเพ่ือทํานากุง มีการเผาวัชพืชในพ้ืนท่ีเกษตร
ทําใหเกิดไฟลามเขาปาพรุ มีการระบายน้ําเสียและดินเลนจากนากุงลงสูปาชายเลนทําใหสงผลกระทบตอระบบนิเวศ 

 อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทําใหเกิดปญหาการกัดเซาะชายฝงเกิดข้ึนเนื่องจาก
คลื่นพัดพาตะกอนทรายตามชายฝงออกไปนอกชายฝงทับถมกันเปนแนวสันดอนนอกชายฝง ทําใหไมสามารถจัดการ
แกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 



๔๓ 

3. การวิเคราะหสถานะขององคกร (SWOT Matrix) 
การวิเคราะหสถานะของภาพรวมของคณะทํางานเพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร

จัดการและฟนฟูลุมน้ําปากพนัง เพ่ือวิเคราะหหาจุดแข็งหรือจุดออน และการดําเนินงานมีโอกาสหรืออุปสรรคมาก
นอยเพียงใด ซ่ึงวิธีการวิเคราะหสถานะขององคกรจะพิจารณาจาก 2 สวน คือ 

 1)  การใหน้ําหนักความชัดเจนท่ีสัมพันธกับปจจัยในดานเดียวกัน 
 2)  การใหคะแนนระดับความสําคัญ  
 
1) การใหน้ําหนักความชัดเจนท่ีสัมพันธกับปจจัยในดานเดียวกัน 
 การวิเคราะหสถานะของประเด็นยุทธศาสตรในสวนของการใหน้ําหนักความชัดเจนท่ีสัมพันธกับ

ปจจัยในดานเดียวกัน จะกําหนดคะแนนของสภาวะแวดลอมภายใน (ดานจุดแข็งและจุดออน) เทากับ 1.00 คะแนน 
และสภาวะแวดลอมภายนอก (ดานโอกาสและอุปสรรค) เทากับ 1.000 คะแนน  

 
สภาวะแวดลอมภายใน (1.000) สภาวะแวดลอมภายนอก (1.000) 
จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค 
0.500 0.500 0.500 0.500 

 
การพิจารณาความชัดเจนท่ีสัมพันธกับปจจัยในดานเดียวกัน  ใหเริ่มจากการจัดลําดับของแตละ

ปจจัย และใหคาน้ําหนักกับปจจัยท่ีมีความสําคัญเรียงจากมากไปนอยตามลําดับ (โดยใหคะแนนรวมเทากับ 0.500 
คะแนน อาจกําหนดน้ําหนักของแตละปจจัยเปนรอยละกอนแลวจึงเทียบกลับเปนคะแนนเพ่ือความสะดวกในการ
คํานวณ) โดยพิจารณาคะแนนน้ําหนักความสัมพันธท้ังดานจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค  

 
2) การใหคาคะแนน  
 คาคะแนน ใหพิจารณาในแตละปจจัยของจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรควา องคกรให

ความสําคัญตอปจจัยนั้น ๆ ในระดับใด  โดยกําหนดเกณฑดังนี้ 
 

5   คือ  องคกรใหระดับความสําคัญมากท่ีสุด  
4    คือ  องคกรใหระดับความสําคัญมาก 
3 คือ  องคกรใหระดับความสําคัญปานกลาง 
2 คือ  องคกรใหระดับความสําคัญนอย 
1 คือ  องคกรใหระดับความสําคัญนอยท่ีสุด 

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 



๔๔ 

ตารางท่ี 10 แสดงการวิเคราะหสถานะของแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป 2557 -2559 ดาน
จุดแข็ง 

ปจจัยภายใน 
(1) 

จัดลําดับ
ความสําคัญ 

(2) 
นํ้าหนัก

กจิกรรม (%) 

(3) 
ถวงนํ้าหนัก
(%) x 0.005 

(4) 
คา

คะแนน 

(5) 
ถวงนํ้าหนัก(3)  

x (4) 

จุดแข็ง (Strenghs)       

มีการบูรณาการความรวมมือของหนวยงานท่ี
เ ก่ียวของใน พ้ืนท่ี ท้ั งส วนกลางและสวน
ภู มิ ภ าค ซ่ึ ง แต ล ะหน ว ย ง าน มีแผนกา ร
ดําเนินงานในการแกไขปญหาตามอํานาจ
หนาท่ีของหนวยงานอยางชัดเจน 

5 10 % 0.050 5 0.250 

มีแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปาก
พนัง ป 2557 – 2559 และมีงบประมาณ
ในการสนับสนุนการดําเนินงานในแตละ
กิจกรรมของหนวยงาน 

1 30 % 0.150 5 0.750 

มีการนําระบบเทคโนโลยีตางๆ มาใชในการ
ปฏิบัติงาน เชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีการจัดการน้ําเสียและของเสีย 
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการน้ํา เทคโนโลยี
ก า ร แก ไ ข ก า ร กั ด เ ซ า ะช ายฝ ง  ทฤษฎี
การเกษตรแบบผสมผสานของในหลวง 

3 15 % 0.075 4 0.300 

ผูบริหารระดับสูงของหนวยงานมีความเขาใจ
ปญหาและงานเปนอยางดี โดยทํางานเชิงรุก 

2 25 % 0.125 5 0.625 

เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบของแตละหนวยงานมี
ความรู ความสามารถในการดําเนินงานของ
แตละหนวยงาน ทําใหการปฏิบัติงานตาม
แผนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

6 5 % 0.025 5 0.125 

มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น แ ล ะ
คณะกรรมการรวมเพ่ือบริหารจัดการน้ํา 
(Joint Management Committee for 
Irrigation: JMC) เพ่ือรวมกันบริหารจัดการน้ํา
ในพ้ืนท่ี มีการจัดทําบันทึกความรวมมือการ
ดําเนินงาน (MOU) รวมกันเพ่ือดําเนินการ
กําจัดวัชพืชในคลองสายหลัก 

4 15 % 0.075 5 0.375 

รวม   100 % 0.5000 2 2.425 
 
 
 
 
 

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 



๔๕ 

ตารางท่ี 11 แสดงการวิเคราะหสถานะของแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป 2557 -2559 ดาน
จุดออน 
 

ปจจัยภายใน 
(1) 

จัดลําดับ
ความสําคัญ 

(2) 
นํ้าหนัก

กจิกรรม (%) 

(3) 
ถวงนํ้าหนัก
(%) x 0.005 

(4) 
คา

คะแนน 

(5) 
ถวงนํ้าหนัก(3)  

x (4) 

จุดออน (Weaknesses)        

แผนการดําเนินงานในการแกไขปญหาของหนวยงาน
ยังไมครอบคลุมความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี
ลุมน้ําปากพนังและการบูรณาการระหวางหนวยงาน
ยังไมมีประสิทธิภาพเนื่องจากขาดการวางแผนเพ่ือให
ไดผลลัพธในแนวทางเดียวกันท้ังสวนกลางและสวน
ภูมิภาค 

1 30 % 0.150 5 0.750 

ไดรับการจัดสรรงบประมาณจํากัดสงผลใหการ
ดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

2 25 % 0.125 5 0.625 

การดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศ
ลุมน้ําปากพนังป 2557 – 2559 ยังไมเปนไปตาม
เปาหมายท่ีกําหนดในบางกิจกรรมขาดกลไกท่ีทําใหผู
มีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและ
การสื่อสารไมครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 

3 20 % 0.100 5 0.500 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีเสถียรภาพไมเพียงพอ
ทําใหการใชเทคโนโลยีบางอยางไมเหมาะสมตอสภาพ
ธรรมชาติของพ้ืนท่ี ทํ าให สิ่ งแวดลอมในพ้ืนท่ี
เปลี่ยนแปลง เชน การสรางโครงสรางตางๆ บริเวณ
ชายฝงทะเลและปากแมน้ําทําใหเกิดการเปลี่ยน
ทิศทางของกระแสน้ําทะเล และเกิดการกัดเซาะ
ชายฝงลุกลามไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

4 15 % 0.075 4 0.300 

ขาดการจัดการความรูในองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ 5 5 % 0.025 4 0.100 

เจาหนาท่ีในการดําเนินงานมีไมเพียงพอตอการ
ปฏิบัติหนาท่ี เชน เจาหนาท่ีลาดตระเวนตรวจตรา
การบุกรุกพ้ืนท่ีปา 

6 5 % 0.025 4 0.100 

รวม   100 % 0.5000 2 2.375 
 
 
 
 
 
 

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 



๔๖ 

ตารางท่ี 12 แสดงการวิเคราะหสถานะของแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป 2557 -2559 ดาน
โอกาส 
 

ปจจัยภายนอก 
(1) 

จัดลําดับ
ความสําคัญ 

(2) 
นํ้าหนัก

กจิกรรม (%) 

(3) 
ถวงนํ้าหนัก 
(%) x 0.005 

(4) 
คา

คะแนน 

(5) 
ถวงนํ้าหนัก
(3) x (4) 

โอกาส (Opportunities)         

มีการสงเสริมการทําการเกษตรแบบผสมผสานตาม
ทฤษฎีในหลวง เนื่องจากราคาสินคาเกษตรมีความ
ผันผวน 

5 10 % 0.050 3 0.150 

ความตองการและความคาดหวังของประชาชนตอ
แกไขปญหาในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง 

2 25 % 0.125 5 0.625 

เปนโครงการพระราชดําริทําใหไดรับความรวมมือ
ในการดําเนินกิจกรรมจากหนวยงานในพ้ืนท่ี 

1 30 % 0.150 5 0.750 

การมีสวนรวมในพ้ืนท่ี เชน มีเครือขายมีเครือขาย
ภาคประชาชนเฝาระวังคุณภาพน้ําและการระบายน้ํา
เสีย รวมท้ัง สังเกตการณน้ําบาดาลบริเวณพ้ืนท่ีเสี่ยง
ตอการปนเปอนน้ําบาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภค  

3 15 % 0.075 4 0.300 

บางพ้ืนท่ีมีความสวยงาม สามารถสงเสริมดานการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ เชน ชายหาดตะลุมพุก 

6 2.5 % 0.0125 2 0.025 

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันมี
ความกาวหนามาก ทําใหสามารถนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเหลานี้มาประยุกตใชในการพัฒนา
บริหารจัดการในพ้ืนท่ีได เชน พัฒนาฐานขอมูลภูมิ
สารสนเทศ (GIS) และองคความรูเพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง 

4 15 % 0.075 3 0.225 

มีระบบการเปด – ปด ประตูระบายน้ําอุทกวิภาช
ประสิทธิ เพ่ือกักเก็บน้ําจืด และผลักดันน้ําเค็ม-น้ํา
เสีย 

7 2.5 % 0.0125 4 0.050 

รวม   100 % 0.5000 2 2.125 
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ตารางท่ี 13 แสดงการวิเคราะหสถานะของแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป 2557 -2559 ดาน
อุปสรรค 

ปจจัยภายนอก 
(1) 

จัดลําดับ
ความสําคัญ 

(2) 
นํ้าหนัก

กจิกรรม (%) 

(3) 
ถวงนํ้าหนัก
(%) x 0.005 

(4) 
คา

คะแนน 

(5) 
ถวงนํ้าหนัก(3)  

x (4) 

อุปสรรค (Threats)          

การแทรกแซงจากการเมืองทองถ่ินในการ
ดําเนินงาน รวมถึงการบังคับใชกฎหมายยังไม
มีประสิทธิภาพ เชน การลักลอบท้ิงน้ําเสียลง
สูลําคลอง เปนตน 

2 20 % 0.100 5 0.500 

รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนสงเสริมการปลูก
ปาลมน้ํามันเปนพลังงานทดแทนทําใหเกิด
การบุกรุกปา 

1 25 % 0.125 4 0.500 

ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 7 5 % 0.025 3 0.075 
ขาดการบูรณาการระหวางหนวยงานภายนอก
ท่ีเก่ียวของในการรวมกันแกไขปญหาตาง ๆ 

3 15 % 0.075 4 0.300 

ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานนอย 
ประชาชนไมยอมรับการดําเนินงานในพ้ืนท่ี
บางกิจกรรม เชน การกอสรางระบบกําจัด
ขยะในพ้ืนท่ี 

4 15 % 0.075 4 0.300 

มี การ ทํ าลายทรัพยากรธ รรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม เชน บุกรุกปาเพ่ือปลูกยางพารา,  
บุกรุกพ้ืนท่ีปาพรุเพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจและ
ทํานากุง และบุกรุกปาชายเลนเพ่ือทํานากุง มี
การเผาวัชพืชในพ้ืนท่ีเกษตรทําใหเกิดไฟลาม
เขาปาพรุ มีการระบายน้ําเสียและดินเลนจาก
นากุงลงสูปาชายเลนทําใหสงผลกระทบตอ
ระบบนิเวศ 

5 10 % 0.050 4 0.200 

อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทํา
ให เ กิดปญหาการกัดเซาะชายฝ ง เ กิด ข้ึน
เนื่องจากคลื่นพัดพาตะกอนทรายตามชายฝง
ออกไปนอกชายฝงทับถมกันเปนแนวสันดอน
นอกชายฝง ทําใหไมสามารถจัดการแกไข
ปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6 10 % 0.050 4 0.200 

รวม   100 % 0.5000 2 2.075 
 จากผลการวิเคราะหคะแนนตามตารางท่ี 10 -12 แสดงใหเห็นวาคณะทํางานเพ่ือติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟนฟูลุมน้ําปากพนังมีสภาพแวดลอมภายในดานจุดแข็ง (S) มากกวาจุดออน 
(W) (S = 2.425 > W = 2.375) และสภาพแวดลอมภายนอกในดานโอกาส (O) มากกวาอุปสรรค (T) (O = 
2.125 > T = 2.075)  เม่ือนําคาคะแนนรวมของการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกมาใสในแกน 
SWOT Matrix จะไดกราฟการวิเคราะหสถานะองคกรดังรูปท่ี 1 
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โอกาส 
(Opportunities) 

 3 
กลยุทธเรงพัฒนา 
2 
 
1 
      2.375 

 
กลยุทธเพ่ิมศักยภาพ 
2.125 
  
 
                                                              
2.225              2.425 

 

จุดออน 
(Weaknesses) 
 
 
 
 

3             2             1 
1 
 
2 
กลยุทธแกวิกฤติ 
3 

             1             2             
3 
 
 
2.075 กลยุทธสรางภูมิคุมกัน 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

อุปสรรค 
(Threats) 

 
รูปท่ี 1  กราฟ SWOT Matrix 

 
 จากกราฟ จะเห็นไดวาสถานะของคณะทํางานเพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
จัดการและฟนฟูลุมน้ําปากพนัง อยูในชองกลยุทธเพ่ิมศักยภาพ คือ คณะทํางานเพ่ือติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟนฟูลุมน้ําปากพนังมีสมรรถนะภายในท่ีเขมแข็งและสภาพแวดลอมภายนอกท่ี
เอ้ือตอการดําเนินการ ดังนั้น ควรกําหนดกลยุทธเพ่ือขยายงานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานฟนฟูนิเวศและ
สิ่งแวดลอมลุมน้ําปากพนัง 
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 ๗. แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 ๗.๑ วิสัยทัศน 
 “ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมคงอยูอยางสมดุลและเปนไปตามมาตรฐาน เพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ํา
ปากพนังอยางยั่งยืน และเอ้ือตอการใชประโยชนของประชาชน” 
 ๗.๒ วัตถุประสงคของแผน 
  ๗.๒.๑ เพ่ืออนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศทรัพยากรปาไม ปาพรุ และปาชายเลน ใหคงความสมดุล 
  ๗.๒.๒ เพ่ืออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรดินใหมีการใชประโยชนอยางยั่งยืน 
  ๗.๒.๓ เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรน้ําใหมีความเหมาะสมและเปนธรรม รวมท้ังแกไขปญหาคุณภาพน้ํา
และมลพิษทางสิ่งแวดลอม 
  ๗.๒.๔ เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ๗.3 ยุทธศาสตร 
  เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน และวัตถุประสงคของแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ํา
ปากพนัง ป 2560 – 2564 จึงกําหนดยุทธศาสตรในการดําเนินงาน จํานวน ๔ ยุทธศาสตร ดังนี้ 

• ยุทธศาสตรท่ี ๑ สงวน อนุรักษ และฟนฟูสภาพนิเวศของลุมน้ําปากพนังใหคืนความอุดมสมบูรณ  
สมดุลอยางเปนระบบ 

• ยุทธศาสตรท่ี ๒ สนับสนุนวิถีการใชประโยชนทรัพยากรดินและน้ําในลุมน้ําอยางบูรณาการอนุรักษ
และยั่งยืน 

• ยุทธศาสตรท่ี ๓ ควบคุม ปองกันมลพิษและเสริมสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
คนในลุมน้ํา 

• ยุทธศาสตรท่ี ๔ เสริมสรางความเขมแข็งในการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางเปนเอกภาพเพ่ือ
บริหารจัดการแผนบูรณาการเชิงรุก 
 
 ๗.3.1 ยุทธศาสตรท่ี ๑ สงวน อนุรักษ และฟนฟูสภาพนิเวศของลุมน้ําปากพนังใหคืนความอุดม
สมบูรณ  สมดุลอยางเปนระบบ 
 

๑) วัตถุประสงค สงวน คุมครอง อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติท้ังการเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไม  
ซ่ึงเปนตนน้ําลําธาร พ้ืนท่ีชุมน้ํา พ้ืนท่ีปาพรุ พ้ืนท่ีปาชายเลนและชายฝง เพ่ือเปนปจจัยพ้ืนฐานของการดํารงชีวิต 
รวมท้ัง แกไขปญหาการเกิดไฟปาในพ้ืนท่ีปาพรุ และกัดเซาะชายฝง  

 
๒) เปาหมาย  

2.1) มีการอนุรักษ คุมครองและฟนฟูความอุดมสมบูรณของพ้ืนท่ีปาตนน้ํา ปาพร ุและปาชายเลน 
2.2) ควบคุมและปองกันการเกิดไฟปาพรุ 
2.3) ลดการกัดเซาะชายฝงและการทับถมของตะกอน 
2.4) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการดูแลรักษาพ้ืนท่ีปาไม 

 
 ๓) มาตรการ  
 ๓.1) มาตรการท่ี ๑ สงวน อนุรักษ และฟนฟูพ้ืนท่ีปาตนน้ํา  
  ใหพ้ืนท่ีปาเปนแหลงอํานวยน้ําเขาสูลุมน้ําใหมีความอุดมสมบูรณ โดยฟนฟูทรัพยากรปา
ตนน้ํา ปองกันและปราบปรามการบุกรุกปาและลาสัตว ตลอดจน สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรปาไมอยางมีสวนรวม
จากทุกภาคสวน   
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เปาหมายและตัวช้ีวัด 
 

 ตัวชี้วัด Baseline ผลการดําเนนิงาน 
สะสมถึงป ๒๕๕9  

เปาหมายสะสม
ป ๒๕๖4 

เปาหมายสะสม
ป ๒๕๖๙ 

ระยะเรงดวน 
ป 60 - 61 

ระยะกลาง 
ป 62 - 64 

ระยะยาว 
ป 65- 69 

1 .  ดู แ ล รั ก ษ า
พ้ืนท่ีปาตนนํ้า 

พ้ืนท่ีปา
153,840 ไร 

พ้ืนท่ีปา  
153,840 ไร 

พ้ืนท่ีปา
153,840 ไร 

พ้ืนท่ีปา
153,840 ไร 

พ้ืนท่ีปา
153,840 ไร 

พ้ืนท่ีปา
153,840 ไร 

พ้ืนท่ีปา
153,840 ไร 

๒. สรางฝายตนนํ้า - ฝายตนนํ้าแบบ
ถาวร 70 แหง 

170 แหง 270 แหง 40 แหง 60 แหง 100 แหง 

 

 แผนงานการเพ่ิมพ้ืนท่ีปาและการอนุรักษดินและน้ํา 

• ปลูกฟนฟูพ้ืนท่ีปาตนน้ําท่ีมีสภาพปาเสื่อมโทรมจากการถูกบุกรุกและไฟปา 

• กอสรางฝายตนน้ําลําธารแบบถาวร ฝายชะลอน้ํา 

• ปลูกหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา 

• สงเสริมการขยายพันธุและปลูกตนไมริมฝงแมน้ําและคลอง  
 

 แผนงานปองกันการบุกรุกพ้ืนท่ีปาไมและลาสัตว 

• ลาดตระเวนปองกันปราบปรามการบุกรุกพ้ืนท่ีปาไม และลักลอบฆาสัตวปา  

• สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการอนุรักษทรัพยากรปาไม 

• เพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม เชน ทวงคืนผืนปา 
ดําเนินการทางกฎหมายกับผูบุกรุก 

 

 
แผนท่ีปาอนุรักษในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาลุมน้ําปากพนัง 
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 ๓.2) มาตรการท่ี 2 อนุรักษ ฟนฟู และรักษาระดับน้ําในพ้ืนท่ีปาพรุ 
 ดูแลรักษาพ้ืนท่ีปาพรุ และพ้ืนท่ีชุมน้ํา โดยการปลูกฟนฟูทดแทน รวมท้ัง รักษาระดับ
น้ําปาพรุใหเพียงพอเพ่ือลดโอกาสในการเกิดไฟปา โดยตองอาศัยความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ัง 
สงเสริมการเกษตรกรรมท่ีไมสงผลกระทบตอพ้ืนท่ีปาพรุ 
 
 เปาหมายและตัวช้ีวัด 
 

ตัวชี้วัด Baseline ผลการดําเนนิงาน 
สะสมถึงป ๒๕๕๙  

เปาหมาย
สะสมป ๒๕๖4 

เปาหมาย
สะสมป ๒๕๖๙ 

ระยะเรงดวน 
ป 60 - 61 

ระยะกลาง 
ป 62 - 64 

ระยะยาว 
ป 65- 69 

๑. ฟนฟูพ้ืนท่ีปาพรุใหมี

ความอุดมสมบูรณเพ่ิม

มากขึ้น  

พ้ืนท่ีท่ีรอ
ฟนฟู 
102,360 ไร  

ฟนฟู 
3,950 ไร 

ฟนฟู 
7,450 ไร 

ฟนฟู 
9,450 ไร 

ฟนฟู 
1,400 ไร 

ฟนฟู 
2,100 ไร 

ฟนฟู 
2,000 ไร 

๒. พ้ืนท่ีปาพรุถูกไฟปา

ลดนอยลง 

คาเฉล่ียพ้ืนท่ี

ปาพรุถูกไฟ

ไหม ป 49-58 

เทากับ 

3,000 ไร/ป 

ป 57 : 1,354 ไร 

ป 58 : 881 ไร 

ป ๕๙ : 3,200 ไร 

นอยกวา 

1,5๐๐ ไร/ป 

นอยกวา 

1,0๐๐ ไร/ป 

นอยกวา 

๒,๐๐0  

ไร/ป 

นอยกวา 

1,๕๐๐  

ไร/ป 

นอยกวา 

1,0๐๐ 

ไร/ป 

 
 แผนงานอนุรักษและฟนฟูพ้ืนท่ีปาพรุ 

• ปลูกฟนฟูระบบนิเวศปาพรุใหมีความหลากหลายของชนิดพันธุ  

• ทวงคืนพ้ืนท่ีปาพรุจากผูบุกรุกและจัดทําหลักเขตพ้ืนท่ีพรุใหชัดเจน 

• ปองกันการลักลอบตัดไมเสม็ดในพ้ืนท่ีปาพรุ รวมท้ังการจับปลาโดยวิธี ท่ีผิด
กฎหมาย และดําเนินการกับผูกระทําผิดและลงโทษอยางจริงจัง 

• ลดพ้ืนท่ีการปลูกปาลมน้ํามันในพ้ืนท่ีปาพรุ  
 

 แผนงานรักษาระดับน้ําในพ้ืนท่ีปาพรุ 

• ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการสํารวจและออกแบบเพ่ือ
รักษาระดับน้ําท่ีเหมาะสมในการปองกันไฟไหมและรักษาความสมบูรณของระบบนิเวศและความหลากหลายทาง
ชีวภาพของปาพรุควนเคร็ง 

• กอสราง/ซอมแซมทํานบชั่วคราวเพ่ือรักษาระดับน้ําในพ้ืนท่ีปาพรุ 

• จัดหาแหลงกักเก็บน้ําเพ่ิมเติมเพ่ือรักษาระดับน้ําในพ้ืนท่ีปาพรุ เชน ขุดอางเก็บน้ํา
บริเวณทุงทับใน ตําบลแหลม อําเภอหัวไทร รวมท้ังขุดลอกคลองท่ีแยกยอยมาจากคลองชะอวด – แพรกเมือง 
 
 แผนงานปองกันการเกิดไฟปาในพ้ืนท่ีปาพรุ 

• จัดทําแนวกันไฟ/ ขุดแพรกเพ่ือทําแนวกันไฟปา 

• จัดทําแนวเขตโดยการยกคันดินลอมรอบพ้ืนท่ีปาพรุแตละแปลง 

• เพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันและควบคุมไฟปา เชน จัดตั้งสถานีควบคุมไฟปา หอ
ตรวจหาไฟปา สรางแหลงสํารองน้ําเพ่ือดับไฟปา 

• สรางการมีสวนรวมในการปองกันไฟปาอยางยั่งยืน  

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 



๕๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนท่ีโครงการปลูกเสริมและปรับปรุงนิเวศปาพรุ 

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 



๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนท่ีโครงการปลูกฟนฟูสภาพปาอนุรักษท่ีเส่ือมโทรมจากการถูกบุกรุกและไฟไหมในเขตหามลาสัตวปาบอลอ 

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 



๕๔ 

 

 
 

แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีปาพรุท่ีเส่ียงตอการเกิดไฟปา 
 

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 



๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนท่ีแสดงท่ีตั้งทํานบช่ัวคราวเพ่ือรักษาระดับน้ําในพ้ืนท่ีปาพรุ 

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 



๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนท่ีโครงการขุดแพรกเพ่ือทําแนวปองกันรักษาปาและปองกันไฟปา ในเขตหามลาสัตวปาบอลอ 

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 



๕๗ 

 ๓.3) มาตรการท่ี 3 ฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝงใหมีความอุดมสมบูรณ 
  ฟนฟูและดูแลปาชายเลนเพ่ือเปนแหลงอนุบาลและแหลงอาศัยของสัตวน้ํา เปนพ้ืนท่ี
กรองของเสียและดักตะกอนท่ีถูกพัดพาจากแผนดินลงสูทะเล ปองกันการตัดไมในพ้ืนท่ีปาชายเลน ขุดลอกรองน้ําและ
ตะกอนทรายทับถม เพ่ิมบทบาทของชุมชนในการรวมดูแล รักษาและใชประโยชนทรัพยากรชายฝงท่ีเหมาะสม ฟนฟู
แหลงอาศัยสัตวทะเลใหมีความอุดมสมบูรณ รวมท้ัง ดําเนินการประกาศพ้ืนท่ีคุมครองบริเวณพ้ืนท่ีปากแมน้ําปากพนัง  
 
 เปาหมายและตัวช้ีวัด 
 

 ตัวชี้วัด Baseline ผลการดําเนนิงาน 
สะสมถึงป ๒๕๕9  

เปาหมาย
สะสมป ๒๕๖4 

เปาหมาย
สะสมป ๒๕๖๙ 

ระยะเรงดวน 
ป 60 - 61 

ระยะกลาง 
ป 62 - 64 

ระยะยาว 
ป 65- 69 

ฟนฟู พ้ืน ท่ีปาชายเลน 

ใหมีความอุดมสมบูรณ  

ฟนฟู 

ปาชายเลน 

16,000 ไร 

ฟนฟู 

ปาชายเลน  

๔,000 ไร 

ฟนฟู 

ปาชายเลน  

14,000 ไร 

ฟนฟู 

ปาชายเลน  

16,000 ไร 

ฟนฟู 

ปาชายเลน  

4,000 ไร 

ฟนฟู 

ปาชายเลน  

6,000 ไร 

ฟนฟู 

ปาชายเลน  

2,000 ไร 

 
 แผนงานการเพ่ิมพ้ืนท่ีปาชายเลน 

• ฟนฟูพ้ืนท่ีปาชายเลนใหอุดมสมบูรณ โดยใชวิธีคืนระบบนิเวศใหปาชายเลน  

• บังคับใชกฎหมายกับผูตัดไมในปาชายเลน และเขมงวดกับวิธีการและเครื่องมือใน
การจบัปลา 
 แผนงานฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ํา 

• ฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ําในเขตพ้ืนท่ีชายฝงและพ้ืนท่ีน้ําจืด โดยผลิตและปลอยพันธุ
สัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ 

• สงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และการแปรรูปใหแก
เกษตรกร 

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 



๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเปาหมายในการฟนฟูปาชายเลน  

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 



๕๙ 

 ๓.๔) มาตรการท่ี ๔ แกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง 
  แกไขและลดปญหาการกัดเซาะชายฝงโดยการสรางเข่ือนปองกันการกัดเซาะชายฝง 
และการใชโครงสรางออนเพ่ือชวยลดความรุนแรงของคลื่น รวมท้ัง การขุดลอกพ้ืนท่ีท่ีมีการทับถมของตะกอนดินและ
ทรายหรือพ้ืนท่ีท่ีลําน้ํามีความตื้นเขิน โดยพิจารณาวิธีการขุดลอกท่ีเหมาะสม และไมสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดลอมในบริเวณท่ีมีการขุดลอก 
 
 เปาหมายและตัวช้ีวัด 
 

ตัวชี้วัด Baseline ผลการดําเนนิงาน 
สะสมถึงป ๒๕๕9  

เปาหมาย
สะสมป ๒๕๖4 

เปาหมาย
สะสมป ๒๕๖๙ 

ระยะเรงดวน 
ป 60 - 61 

ระยะกลาง 
ป 62 - 64 

ระยะยาว 
ป 65- 69 

๑. พ้ืน ท่ีชายฝ ง ได รั บ

การปองกันและฟนฟู

จากการกัดเซาะชายฝง 

ชายฝงท่ีมี

ปญหากัดเซาะ 

๖๐ กม. 

ปองกันและฟนฟู

21 กม. 

แลวเสร็จ ๑๔ กม. 

กําลังสราง 7 กม.  

ปองกันและ

ฟนฟู 3๙ กม. 

ปองกันและ

ฟนฟู 6๐ กม. 

ปองกันและ

ฟนฟู ๗ กม. 

ปองกันและ

ฟนฟู ๑๑ 

กม. 

ปองกัน

และฟนฟู 

2๑ กม. 

 
 แผนงานแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง 

• กอสรางเข่ือน/กําแพงหิน เพ่ือปองกันการกัดเซาะชายฝง 

• สงเสริมการปลูกปาชายเลน เพ่ือชวยยึดเกาะตลิ่ง ปองกันการกัดเซาะชายฝง เชน 

บริเวณปากคลองทาซักและบริเวณอาวปากพนังไปจนถึงอําเภอหัวไทร 

• ขุดลอกและบํารุงรองน้ําชายฝงทะเล รองน้ําปากพนัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนท่ีเสดงบริเวณท่ีมีปญหาการกัดเซาะชายฝงและแนวทางการแกไขปญหา  

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 



๖๐ 

 ๗.3.2 ยุทธศาสตรท่ี ๒ สนับสนุนวิถีการใชประโยชนทรัพยากรดินและน้ําในลุมน้ําอยางบูรณาการ
อนุรักษและย่ังยืน 

๑) วัตถุประสงค ควบคุมการใชประโยชนของทรัพยากรดินและท่ีดิน และทรัพยากรน้ําให
เหมาะสม ไมเกินขีดความสามารถของธรรมชาติและระบบนิเวศ จัดระบบการจัดสรรน้ําชลประทานเพ่ือการเกษตร
และเพ่ิมแหลงน้ําตนทุนเพ่ือการอุปโภคและบริโภค 

 
๒) เปาหมาย  

2.1) ฟนฟูและพัฒนาคุณภาพดินท่ีมีปญหาและเสื่อมโทรมใหมีความเหมาะสม  
2.2) สงเสริมการใชประโยชนของทรัพยากรดินใหเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ี 
2.3) สงเสริมการผลิตแบบเกษตรอินทรีย และเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ 
2.4) จัดระบบการจัดการสรรน้ําชลประทานเพ่ือการใชประโยชน ดานเกษตรกรรม 
2.5) พัฒนาแหลงน้ําตนทุนเพ่ือการเกษตรและการอุปโภค บริโภค 
2.6) คุณภาพน้ําใชของประชาชนมีคุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 

 
 ๓) มาตรการ  
 ๓.1) มาตรการท่ี ๑ ฟนฟูคุณภาพดิน และสงเสริมการใชประโยชนท่ีดินท่ีเหมาะสมกับ
ศักยภาพของพ้ืนท่ี 
  ฟนฟูคุณภาพดินท่ีมีปญหาและเสื่อมโทรมในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง เชน  พ้ืนท่ีดินเปรี้ยว 
พ้ืนท่ีดินเค็ม พ้ืนท่ีนากุงรางในพ้ืนท่ีน้ําจืด พ้ืนท่ีนาขาว และสงเสริมการใชประโยชนท่ีดินใหเหมาะสมกับศักยภาพของ
พ้ืนท่ี สงเสริมและผลักดันการผลิตแบบเกษตรอินทรีย เกษตรแบบผสมผสาน วนเกษตร และเกษตรทฤษฎีใหมตาม
แนวพระราชดําริ เพ่ือลดปญหาสารเคมีและสารมลพิษจากการเกษตรใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด 
สงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการปศุสัตวตามโครงการ Smart Farmer และ Smart Officer และระบบการผลิตท่ีดี
และเหมาะสม (GAP) เพ่ือเปนการใชทรัพยากรท่ีดินอยางยั่งยืน ตลอดจนสงเสริมใหมีการปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืช
เชิงเดี่ยวเปนพ้ืนท่ีปา ๓ อยาง ไดประโยชน ๔ อยาง  
 
 เปาหมายและตัวช้ีวัด 
 

ตัวชี้วัด Baseline ผลการดําเนนิงาน 
สะสมถึงป ๒๕๕9  

เปาหมายสะสม 
ป ๒๕๖4 

เปาหมายสะสม
ป ๒๕๖๙ 

ระยะเรงดวน 
ป 60 - 61 

ระยะกลาง 
ป 62 - 64 

ระยะยาว 
ป 65- 69 

1. พ้ืนท่ีดินเปรี้ยว-ดิน

กรด  ได รั บการฟ น ฟู

สภาพดินและสามารถนํา

กลับมาใชประโยชนได 

202,731 

ไร 

81,487 ไร 117,737 ไร 142,737 ไร 14,5๐๐ ไร 21,75๐ ไร 25,000 ไร 

๒. พ้ืนท่ีนาขาวไดรับการ

ฟ น ฟู ส ภ า พ ดิ น แ ล ะ

สามารถนํากลับมาใช

ประโยชนได 

375,367 

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 

• ปรับปรุงพ้ืนท่ีนาขาว พ้ืนท่ีรกรางเพ่ือการปลูกพืชอาหารและพืชเศรษฐกิจ 

• ปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีดินเปรี้ยว-ดินกรดเพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจ  

• จัดระบบโครงสรางการพัฒนาท่ีดิน โดยปรับรูปแปลงนา 

• ปรับปรุงพ้ืนท่ีบอกุงรางในเขตน้ําเค็มเพ่ือฟนฟูระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม 
 

 แผนงานสงเสริมการทําเกษตรเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

• สงเสริมการทําเกษตรอินทรีย การเกษตรแบบพอเพียง เชื่อมโยงกับการทองเท่ียวเชิง
นิเวศ สงเสริมการปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเปนการปลูกปา ๓ อยาง ประโยชน ๔ อยาง 

• สงเสริมการดําเนินโครงการ Smart Farmer  และ Smart Officer 

• สงเสริมการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดี (GAP และ CoC) 

• สงเสริมการปศุสัตวตามระบบการผลิตท่ีดีและเหมาะสม (GAP) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนท่ีเสดงบริเวณท่ีมีปญหาคุณภาพดิน  
 

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 



๖๒ 

 ๓.2) มาตรการท่ี ๒ การพัฒนาระบบชลประทานเพ่ือการเกษตรกรรมอยางย่ังยืน 
  พัฒนาระบบชลประทานและโครงสรางพ้ืนฐานสนับสนุนการประกอบกิจการภาคเกษตร 
กรรมและการอุปโภคและบริโภคของประชาชน เชน อางเก็บน้ํา แกมลิง รวมถึงการพัฒนาแหลงน้ําบาดาล ตลอดจนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําดื่ม น้ําใชและน้ําบาดาลใหมีคุณภาพน้ําท่ีเหมาะสมตอการใชประโยชน    
 
 เปาหมายและตัวช้ีวัด 
 

ตัวชี้วัด Baseline ผลการดําเนนิงาน 
สะสมถึงป ๒๕๕9  

เปาหมายสะสม 
ป ๒๕๖4 

เปาหมายสะสม
ป ๒๕๖๙ 

ระยะเรงดวน 
ป 60 - 61 

ระยะกลาง 
ป 62 - 64 

ระยะยาว 
ป 65- 69 

๑. เพ่ิมแหลงนํ้าตนทุน
เพ่ือการเกษตรกรรม  

ขาดแคลนนํ้า 
200-300 
ลาน ลบ.ม. 

- - 3 แหง 
63 ลาน ลบ.ม. 

- - 3 แหง 
63 ลาน 
ลบ.ม. 

๒. พัฒนาแหลงนํ้า
บาดาลเพ่ือการเกษตร 

 139 แหง 205 แหง - 66 แหง - - 

 
 แผนงานพัฒนาระบบชลประทานเพ่ือการเกษตรกรรม 

• กอสรางแหลงกักเก็บน้ําเพ่ิมเติม เชน อางเก็บน้ําคลองลาไม พัฒนาแกมลิงในพ้ืนท่ีพรุ
ควนเคร็ง และในพ้ืนท่ีอําเภอหัวไทร 

• พัฒนาแหลงน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตร  

• อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ใหสามารถกักเก็บน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 



๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร 

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 



๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนท่ีแสดงท่ีตั้งโครงการพัฒนาแหลงน้ําอางเก็บน้ําคลองลาไม 

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 



๖๕ 

 
 

แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาแกมลิงในพ้ืนท่ีพรุควนเคร็ง 

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 



๖๖ 

 

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 



๖๗ 

 ๓.3) มาตรการท่ี 3 จัดหาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภค 
  พัฒนาแหลงน้ําใตดิน และแหลงน้ําอ่ืนๆ เพ่ือเปนแหลงน้ําใชของประชาชนในการ
อุปโภคและบริโภค รวมท้ัง แกไขปญหาการปนเปอนสารหนูในน้ําใตดิน ติดตามตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพน้ําให
เปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด เพ่ือไมใหสงผลกระทบตอประชาชน รวมท้ังใหความรูความเขาใจแกประชาชน 
ตลอดจนสุมตรวจการปนเปอนสารหนูในรางกายของประชาชน 
 

 เปาหมายและตัวช้ีวัด 
 

ตัวชี้วัด Baseline ผลการดําเนนิงาน 
สะสมถึงป ๒๕๕9  

เปาหมายสะสม 
ป ๒๕๖4 

เปาหมายสะสม
ป ๒๕๖๙ 

ระยะเรงดวน 
ป 60 - 61 

ระยะกลาง 
ป 62 - 64 

ระยะยาว 
ป 65- 69 

1. รอยละของครัวเรือน
ท่ีมีนํ้าใชอยางเพียงพอ  

ขาดแคลนนํ้า 

28 หมูบาน 

- 28 หมูบาน - 20 หมูบาน 8 หมูบาน - 

2. นํ้าบริโภคผานเกณฑ

มาตรฐานคุณภาพนํ้า 

ป ร ะ ป า ด่ื ม ไ ด  ด า น

แบคทีเรีย 

ระบบการผลิต

นํ้าประปา

ของ กปภ. 

5 แหง 

การเฝาระวัง

คุณภาพนํ้าประปา

ของ กปภ. 5 แหง 

เฝาระวัง  

5 แหง 

เฝาระวัง  

5 แหง 

เฝาระวัง  

5 แหง 

เฝาระวัง  

5 แหง 

เฝาระวัง  

5 แหง 

 

 แผนงานจัดหาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภค 

• พัฒนาแหลงน้ําบาดาลเพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค ในชุมชน
และโรงเรียน 

• กอสรางระบบประปาหมูบาน  

• เฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภคในชุมชน และครัวเรือน 
 
 แผนงานปรับปรุงคุณภาพน้ําใตดิน 

• เฝาระวังติดตามตรวจสอบการปนเปอนสารหนแูละโลหะหนักในน้ําใตดิน 

• จัดทําโครงการนํารองการบําบัดสารหนูในชั้นดินและชั้นน้ําบาดาลระดับตื้นบริเวณ
พ้ืนท่ี ตําบลรอนพิบูลยอําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช ดวยวิธี SAR (Subterranean Arsenic Removal) 
และ วิธี Vyredox 

• แกไขปญหาการปนเปอนสารฟลูออไรดและสารปนเปอนอ่ืนๆ ในน้ําใตดินท่ีประชาชน
ใชในการอุปโภคและบริโภค 
 

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 



๖๘ 

 ๗.3.3 ยุทธศาสตรท่ี 3 ควบคุม ปองกันมลพิษและเสริมสรางคุณภาพส่ิงแวดลอมเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี
ของคนในลุมน้ํา 

๑) วัตถุประสงค เพื่อควบคุมจัดการมลพิษจากแหลงกําเนิด โดยสงเสริมการบําบัดและกําจัด
ของเสียท่ีตนทาง จัดสรางระบบบําบัดน้ําเสียใหครอบคลุมพ้ืนท่ีชุมชน รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกัน กํากับ 
ดูแล และบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย และมาตรการสรางแรงจูงใจในการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ตลอดจน
แกไขปญหาคุณภาพน้ําในแมน้ําปากพนัง การกําจัดวัชพืชและขุดลอกตะกอนดิน รวมไปถึงเสริมสรางองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และมลพิษน้ํา เพ่ือเสริมสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีและคุณภาพชีวิตท่ีดี
ของคนในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง 

 
๒) เปาหมาย  

2.1) แหลงกําเนิดมลพิษมีการบําบัดและกําจัดของเสียเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
2.2) มีระบบบําบัดน้ําเสียครอบคลุมพ้ืนท่ีชุมชนเมืองท่ีมีการระบายน้ําเสียลงสูแหลงน้ํา 
2.3) แมน้ําปากพนังมีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช 
2.4) แมน้ําปากพนังและคลองสาขาไดรับการกําจัดวัชพืชและขุดลอกตะกอนดินเนาเสีย 
2.5) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการดําเนินงานระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกหลักสุขาภิบาล  

 
 ๓) มาตรการ  
 ๓.1) มาตรการท่ี ๑ ลดและควบคุมการระบายมลพิษจากแหลงกําเนิดลงสูแหลงน้ํา 
  เสริมสรางความรูความเขาใจในการจัดการน้ําเสียและของเสียใหแกแหลงกําเนิดมลพิษ 
ท้ังจากภาคชุมชน ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม โดยสนับสนุนใหอุตสาหกรรมชุมชนใหมีการจัดการน้ําเสีย 
เรงรัดการจัดสรางระบบําบัดน้ําเสียและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถเดินระบบบําบัดน้ําเสียได
อยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง กํากับ ดูแล และบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย และติดตามตรวจสอบเพ่ือเฝาระวัง
คุณภาพน้ํา 
 
 เปาหมายและตัวช้ีวัด 
 

ตัวชี้วัด Baseline ผลการดําเนนิงาน 
สะสมถึงป ๒๕๕9  

เปาหมายสะสม 
ป ๒๕๖4 

เปาหมายสะสมป 
๒๕๖๙ 

ระยะเรงดวน 
ป 60 - 61 

ระยะกลาง 
ป 62 - 64 

ระยะยาว 
ป 65- 69 

แ ม นํ้ า ป า ก พ นั ง มี
คุณ ภ า พ นํ้ า อ ยู ใ น
เกณฑพอใช 

ป 2555- 2559 

แมนํ้าปากพนังมี

คุณภาพนํ้าอยูใน

เกณฑพอใชขึ้นไป 

เฉล่ียรอยละ 66 

- แมนํ้าปากพนังมี
คุณภาพนํ้าอยูใน
เกณฑพอใชขึ้นไป 

รอยละ 70 

แมนํ้าปากพนังมี
คุณภาพนํ้าอยูใน
เกณฑพอใชขึ้นไป 

รอยละ 80 

แมนํ้าปากพนัง

มีคุณภาพนํ้า

อยูในเกณฑ

พอใชขึ้นไป 

รอยละ 70 

แมนํ้าปากพนัง

มีคุณภาพนํ้า

อยูในเกณฑ

พอใชขึ้นไป 

รอยละ 70 

แมนํ้า 
ปากพนังมี
คุณภาพนํ้า
อยูในเกณฑ
พอใชขึ้นไป 
รอยละ 80 

 

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 



๖๙ 

 แผนงานควบคุมการระบายมลพิษจากแหลงกําเนิด 

• จัดสรางและบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียเฉพาะจุดในพ้ืนท่ี อปท. เปาหมาย และ
พ้ืนท่ีอ่ืนๆ เชน เรือนจําจังหวัดนครศรีธรรมราช วัด เปนตน 

• กํากับ ดูแล และบังคับใชมาตรการทางกฎหมายกับแหลงกําเนิดมลพิษ  

• สนับสนุนใหแหลงกําเนิดมลพิษใหมีการจัดการน้ําเสียและของเสียอยางถูกวิธี 

• สงเสริมใหประชาชนติดตั้งถังดักไขมันและระบบบําบัดน้ําเสียในครัวเรือน และมีการ

กําหนดเปนขอบัญญัติทองถ่ิน 

• สนับสนุนใหผูประกอบการหรือเกษตรกรมีระบบการบําบัดน้ําเสียเบื้องตนอยางงาย 
เพ่ือชวยลดความสกปรกกอนระบายลงสูระบบบัดน้ําเสียท่ีจัดสรางข้ึนหรือกอนลงสูแหลงน้ํา เชน การผลิตยาง เปนตน 

• ติดตามตรวจสอบเพ่ือเฝาระวังคุณภาพน้ําในแมน้ําปากพนังและน้ําทะเลชายฝง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนท่ีแสดงคุณภาพน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง 

อ.ปากพนัง 

อ.ชะอวด 

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 



๗๐ 

 ๓.2) มาตรการท่ี ๒ แกไขปญหาการแพรกระจายของวัชพืชและการตื้นเขินของแหลงน้ํา 
  กําจัดวัชพืชและขุดลอกตะกอนดินในแมน้ําปากพนังและคลอง ๕56 สาย โดยใชรถขุด
และเรือขุด รวมท้ัง สรางความรวมมือระหวางหนวยงานสวนกลางและหนวยงานทองถ่ิน เพ่ือใหการแกไขปญหาวัชพืช
เกิดความยั่งยืน  
 
 เปาหมายและตัวช้ีวัด 
 

ตัวชี้วัด Baseline ผลการดําเนนิงาน 
สะสมถึงป ๒๕๕9  

เปาหมายสะสม 
ป ๒๕๖4 

เปาหมายสะสม
ป ๒๕๖๙ 

ระยะเรงดวน 
ป 60 - 61 

ระยะกลาง 
ป 62 - 64 

ระยะยาว 
ป 65- 69 

๑. แหลงนํ้าท่ีไดรับการแกไข

ปญหาการทับถมของตะกอน

และกําจัดวัชพืช 

556 สาย 556 สาย 
(การดําเนินงานไม
ตอเน่ือง/ยังพบ
ปญหาวัชพืช) 

300 สาย 556 สาย 100 สาย 200 สาย 256 สาย 

๒.  องคกรปกครองส วน
ทองถิ่นตนแบบในการกําจัด
วัชพืช  

- - อปท. เปาหมาย  
๒๖ แหง  

อปท. เปาหมาย  
๕๒ แหง 

๑๐ แหง ๑๖ แหง ๒๖ แหง 

 
 แผนงานกําจัดวัชพืชและขุดลอกคลอง 

• ขุดลอกและดูดเลนกนคลอง 

• บริหารจัดการเพ่ือควบคุมวัชพืชน้ํา  

• ขุดลอกอางเก็บน้ํา 

• สงเสริมการใชประโยชนจากวัชพืชน้ํา เชน นําผักตบชวามาทําปุยอินทรีย สรางโรง
ผลิตปุยหมัก 

• สรางกระบวนการมีสวนรวมในการกําจัดวัชพืชในคลอง โดยใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินรวมรับผิดชอบและรวมดําเนินการอยางจริงจัง และขยายผลไปยังทองถ่ินอ่ืนๆ 
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แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเปาหมายในการกําจัดวัชพืช 
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 ๓.๓) มาตรการท่ี ๓ สงเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใหมีประสิทธิภาพ 
  สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอยและ
ขอลเสียอันตรายอยางถูกสุขลักษณะ สรางจิตสํานึกใหประชาชนมีการคัดแยกขยะ เพ่ือลดปริมาณขยะท่ีจะนําไปกําจัด
ท่ีหลุมฝงกลบ  
 แผนงานสงเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

• สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายอยางถูกหลักสุขาภิบาล ภายใตแผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2564 
กําหนดพ้ืนท่ีตามลําดับความสําคัญในการจัดการขยะมูลฝอยป 2560 ในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองปากพนัง และป 2561 
ในพ้ืนท่ีเศบาลนครนครศรีธรรมราช 

• สงเสริมการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใชใหมในชุมชนและสถานศึกษา เชน ธนาคารขยะ 

• จัดทําแผนการจัดการขยะโดยบูรณาการรวมกันในพ้ืนท่ีท่ีใกลเคียง จัดตั้งศูนยกําจัด
ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เชน รวมกลุมพ้ืนท่ีขนาดใหญ (Model L) ขนาดมากกวา 300 ตัว/วัน กลุมพ้ืนท่ีขนาด
กลาง (Model M) ขนาด 50 – 300 ตัน/วัน และกลุมพ้ืนท่ีขนาดเล็ก (Model S) นอยกวา 50 ตันวัน 
 
 ๗.3.4 ยุทธศาสตรท่ี 4 เสริมสรางความเขมแข็งในการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางเปนเอกภาพ
เพ่ือบริหารจัดการแผนบูรณาการเชิงรุก 

๑) วัตถุประสงค เสริมสรางความพรอมและความเขมแข็งของทุกภาคสวนในลุมน้ําท้ังองคความรู 
กระบวนการ และกลไกในการมีสวนรวม รวมท้ังสรางขอตกลงรวมกันระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือใหมีการ
เขาถึงการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนธรรมและเทาเทียม พัฒนาการบริหารจัดการแบบบูรณาเชิงรุกเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานท้ังในระดับภาพรวมและในเชิงลึกระดับพ้ืนท่ี แตงต้ังคณะทํางานเก่ียวกับการเปด - 
ปดประตูระบายน้ํา โดยเปดโอกาสใหภาคประชาชนมีสวนรวม  

 
๒) เปาหมาย การมีสวนรวมของภาคสวนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง 
 
 ๓) มาตรการ  
 ๓.1) มาตรการท่ี ๑ เสริมสรางความรู จิตสํานึกและการมีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอม 
  สงเสริมใหประชาชนมีจิตสํานึก ความรูความเขาใจในสิทธิและหนาท่ีในการสงวน 
อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม สงเสริมการศึกษาและวิจัยในการนําองคความรู
ภูมิปญญาทองถ่ินมาประยุกตใช และมุงเนนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนท้ังตนน้ํา กลางน้ํา ทายน้ํา ใหมีการ
ใชน้ําโดยตระหนักถึงความเหมาะสมของอุปสงคและอุปทาน ดานเทคนิค ดานเศรษฐศาสตร ดานระบบนิเวศ ตลอดจน
ความเสมอภาคและเปนธรรมในสังคม โดยแตงตั้งคณะทํางานเก่ียวกับการเปด – ปด ประตูระบายน้ํา พัฒนาขอตกลง
การใชน้ําของชุมชนและทองถ่ินอยางมีสวนรวม และเสริมสรางศักยภาพและการมีสวนรวมของชุมชน โดยจัดตั้งชุมชน
ตัวอยางความสําเร็จในการในการบริหารจัดการทรัพยากรในพ้ืนท่ีตนน้ํา กลางน้ํา และทายน้ํา สงเสริมใหชุมชนเขามา
มีสวนรวมตั้งแตตน เชน การแกไขปญหาคุณภาพน้ํา  
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 เปาหมายและตัวช้ีวัด 
 

ตัวชี้วัด Baseline ผลการดําเนนิงาน 
สะสมถึงป ๒๕๕9  

เปาหมายสะสม 
ป ๒๕๖4 

เปาหมาย
สะสมป ๒๕๖๙ 

ระยะเรงดวน 
ป 60 - 61 

ระยะกลาง 
ป 62 - 64 

ระยะยาว 
ป 65- 69 

๑. มีกิจกรรมสง เสริมให
ป ร ะ ช า ช น /เ ย า ว ช น มี
จิตสํานึกและมีสวนรวมใน
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ส่ิงแวดลอม  

-  20 กิจกรรม 40 กิจกรรม 4 กิจกรรม/ป  
 

4 กิจกรรม/ป  4 กิจกรรม/ป  

๒ .  ชุ ม ช น ตั ว อ ย า ง
ความสําเร็จในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม (ดูแลรักษา
ปาตนนํ้า แหลง นํ้า กําจัด
วัชพืช การลดคัดแยกขยะ) 

- - 1๐ ชุมชน
ตัวอยางในพ้ืนท่ี
ตนนํ้า กลางนํ้า
และทายนํ้า 

๒๐ ชุมชน
ตัวอยางในพ้ืนท่ี
ตนนํ้า กลางนํ้า

และทายนํ้า 

๔ ชุมชน
ตัวอยางใน
พ้ืนท่ีตนนํ้า 

๖ ชุมชน

ตัวอยางใน

พ้ืนท่ีกลางนํ้า

และทายนํ้า 

๑๐ ชุมชน

ตัวอยางใน

พ้ืนท่ีตนนํ้า 

กลางนํ้าและ

ทายนํ้า 

๓. ทุกภาคสวนมีสวนรวม
เปด – ปดประตูระบายนํ้า 
ภายใตคณะกรรมการรวม
เพ่ือบริหารจัดการนํ้า (JMC) 

- - มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการ JMC 
อยางตอเน่ือง 
- จัดต้ังกลุมผูใชนํ้า
ชลประทาน กลุ ม
พ้ืนฐาน 1๒๓ กลุม  

จัด ต้ังกลุมผู ใช
นํ้าชลประทาน 
173 กลุม
พ้ืนฐาน 

จัดต้ังกลุมผูใช
นํ้าชลประทาน 
223 กลุม
พ้ืนฐาน 

- มีการประชุม ปละ 4 ครั้ง และใหความรูแก
กลุมผูใชนํ้าและเกษตรกร  
- จัดต้ังกลุมผูใชนํ้าชลประทาน 10 กลุม
พ้ืนฐานตอป ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีชลประทาน 
556,000 ไร และมีการจัดทําขอตกลง
รวมกัน  

 

 แผนงานเสริมสรางจิตสํานึกและสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

• เสริมสรางความรู รณรงค และประชาสัมพันธเพ่ือสรางความเขาใจ และความ
ตระหนักในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

• พัฒนาเครือขายองคกรในการบริหารจัดการทรัพยากรธะรมชาติและสิ่งแวดลอม  

• จัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทานเพ่ือสรางการมีสวนรวมในการบริหารการเปด – ปด 
ประตูระบายน้ํา  

• จัดตั้งชุมชนตัวอยางความสําเร็จในการในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เชน การดูแลรักษาปาตนน้ํา แหลงน้ํา การอนุรักษดินและน้ํา การกําจัดวัชพืช การลดคัดแยกขยะ 
 
 ๓.๒) มาตรการท่ี ๒ พัฒนาและประยุกตใชฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมในลุมน้ําท่ีมีประสิทธิภาพ 

  ใชระบบภูมิสารสนเทศท่ีมีความละเอียดถูกตอง และมีการปรับปรุงใหทันสมัยอยาง
ตอเนื่อง และมีการพัฒนาเพ่ือใชในการสนับสนุนการตัดสินใจและการติดตามประเมินผล 

 

 แผนงานพัฒนาและประยุกตใชฐานขอมูล 

• พัฒนาและประยุ ก ต ใ ช ร ะบบส า รสน เทศ เ พ่ื อ ใช ใ นก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

• ประยุกตใชระบบโทรมาตรลุมน้ําปากพนัง เพ่ือชวยในการบริหารจัดการน้ํา 
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 ๓.๓) มาตรการท่ี ๓ การบริหารจดัการและบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ 
  อํานวยการและขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะทํางานเพ่ือติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟนฟูลุมน้ําปากพนัง และคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอมโครงการพัฒนา
พ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 
  แผนงานบริหารจัดการและบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ 

• จัดประชุมคณะทํางานเพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
จัดการและฟนฟูลุมน้ําปากพนัง และจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอมโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปาก
พนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

• ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทําแผนการดําเนินงาน จัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานประจําป รวมท้ังประเมินผลสําเร็จและความพึงพอใจของประชาชนในการดําเนินงาน 
 
 ๘. แผนงาน/โครงการ และเปาหมายการดําเนินงาน ในป 2560 – 256๔ 
 กําหนดแผนงาน/โครงการท่ีควรดําเนินการในแตละประเด็นยุทธศาสตรและมาตรการ ประกอบดวย ๔ 
ยุทธศาสตร 13 มาตรการ  โครงการ 80 วงเงินรวม 2,134.3 ลานบาท ระยะเวลา 5 ป 
 

ยุทธศาสตร จํานวน
มาตรการ 

จํานวน
โครงการ 

วงเงิน  
(ลานบาท) 

๑. สงวน อนุรักษ และฟนฟูสภาพนิเวศของลุมน้ําปากพนังให
คืนความอุดมสมบูรณ สมดุลอยางเปนระบบ 

4 39 819.103 

๒. สนับสนุนวิถีการใชประโยชนทรัพยากรดินและน้ําใน 
ลุมน้ําอยางบูรณาการ อนุรักษ และยั่งยืน 

3 2๒ 453.266 

๓. ควบคุม ปองกันมลพิษและเสริมสรางคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือ
คุณภาพชีวิตท่ีดีของคนในลุมน้ํา 

3 10 851.441 

๔. เสริมสรางความเขมแข็งในการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยาง
เปนเอกภาพเพ่ือบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 

3 9 10.510 

รวมท้ังส้ิน 13 80 2,134.3 
 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการดังแสดงตามตาราง ดังนี้ 
 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 1. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 2. กรมควบคุมมลพิษ 
 3. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
 4. ศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 5. กรมพัฒนาท่ีดิน 
 6. กรมชลประทาน 
 7. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 8. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 9. ศูนยพัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 



๗๕ 

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

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 



๗๖ 

ตารางแผนงาน/โครงการ และเปาหมายการดําเนินงาน ในป 2560 – 256๔ 
 

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย งบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน
หลัก 

หนวยงาน
สนบัสนนุ 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

ยุทธศาสตรที่ 1 สงวน อนุรกัษ และฟนฟูสภาพ
นิเวศของลุมน้ําปากพนังใหคนืความอุดมสมบรูณ  
สมดุลอยางเปนระบบ 

              

๑. มาตรการที่ ๑ สงวน อนุรักษ และฟนฟูพ้ืนท่ีปาตน
นํ้า  

              

แผนงานการเพิ่มพืน้ทีป่าและการอนุรกัษดนิและน้ํา               

1) โครงการปลูกหญาแฝกเพ่ือการอนุรกัษดินและนํ้า 0.5 
ลานกลา 

0.5 
ลานกลา 

0.5 
ลานกลา 

0.5 
ลานกลา 

0.5 
ลานกลา 

2.5 
ลานกลา 

0.600 0.600 0.600 0.600 0.600 3.000 พด.  

2) โครงการกอสรางฝายตนนํ้าลําธารแบบถาวร (ปา
ตนนํ้า) 

20  
แหง 

20  
แหง 

20  
แหง 

20  
แหง 

20  
แหง 

100 
แหง 

๒.๖๖0 ๒.๖๖0 ๒.๖๖0 ๒.๖๖0 ๒.๖๖0 13.300 อส. อส./กปร. 

3) โครงการกอสรางฝายตนนํ้าลําธารแบบถาวร       1.630 1.630 1.630 1.630 1.630 8.150 อส.  

4) กิจกรรมสงเสริมและขยายผลการพัฒนาปาไมตาม
แนวพระราชดําริ 

      1.580 1.580 1.580 1.580 1.580 7.900 อส.  

แผนงานปองกนัการบกุรกุพืน้ทีป่าไมและลาสัตว               

๑) ลาดตระเวนปองกันปราบปรามการบุกรุกพ้ืนท่ีปา
ไม และลักลอบฆาสัตวปาเขตหามลาสัตวปาแหลม
ตะลุมพุก  

      0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.750 อส. อส./กปร. 

๒) แผนงานอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติ กิจกรรมงานสงวนและคุมครองสัตวปา 

      8.880 8.880 8.880 8.880 8.880 44.400 อส.  

๓) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันการบุกรุก

ทําลายทรัพยากรปาไม 

      ๐.๔00 ๐.๔00 ๐.๔00 ๐.๔00 ๐.๔00 2.000 อส. อส./กปร. 

๔) โครงการอนุรักษทรัพยากรปาไมแบบมีสวนรวม

จากทุกภาคสวน 

      ๐.๒๒0 ๐.๒๒0 ๐.๒๒0 ๐.๒๒0 ๐.๒๒0 1.100 อส.  

๕) จัดต้ังจุดสกัดเพ่ือคุมครองพ้ืนท่ีปาไมและสัตวปา 

 

      ๐.๙๘0 ๐.๙๘0 ๐.๙๘0 ๐.๙๘0 ๐.๙๘0 4.900 อส.  

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 



๗๗ 
แผนงาน/โครงการ เปาหมาย งบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน

หลัก 
หนวยงาน
สนบัสนนุ 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

๒. มาตรการที่ ๒ อนุรกัษ ฟนฟู และรักษาระดบัน้ํา
ในพืน้ทีป่าพร ุ 

              

แผนงานอนุรักษและฟนฟูพ้ืนท่ีปาพร ุ               

๑) โครงการปลูกฟนฟูระบบนิเวศปาพรุ 700 ไร 700 ไร 700 ไร 700 ไร 700 ไร 3,500 ไร ๕.000 ๕.000 ๕.000 ๕.000 ๕.000 25.000 อส. อส./กปร. 
๒) โครงการปลูกฟนฟูพ้ืนท่ีปาอนุรักษท่ีมีสภาพปา

เส่ือมโทรมจากการถูกบุกรุกและไฟปา 

150 ไร 150 ไร 150 ไร 150 ไร 150 ไร 750 ไร 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 7.500 อส. อส./กปร. 

๓) โครงการปลูกเสริมและปรับปรุงนิเวศปาพรุ 500 ไร 500 ไร 500 ไร 500 ไร 500 ไร 2,500 ไร 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 6.875 อส. อส./กปร. 

๔) โครงการบํารุงแปลงปาพรุอายุ ๒-๖ ป       - ๒.๒00 ๒.๒00 ๓.๓00 ๔.๔00 12.100 อส.  

๕) โครงการขอคืนผืนปาชุมนํ้าทะเลนอยถวายแมของ

แผนดิน 

      ๐.๖00 ๐.๖00 ๐.๖00 ๐.๖00 ๐.๖00 3.000 อส. อส./กปร. 

แผนงานรักษาระดับน้ําในพ้ืนท่ีปาพร ุ               

1) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม โครงการสํารวจและออกแบบเพ่ือรักษา
ระดับนํ้าท่ีเหมาะสมในการปองกันไฟไหมและรักษา
ความสมบูรณของระบบนิเวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพของปาพรุควนเคร็ง 

      - 15.000 - - - 15.000 อส.  

2)  ซอมแซมทํานบชั่วคราวในเขตพ้ืนท่ีปาพรุลุมนํ้า
ปากพนังบน จํานวน 9 แหง 

      1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 6.000 ชป.  

3) งานซอมแซมทํานบชั่วคราวรักษาระดับนํ้าปาพรุ
ควนเคร็งสนับสนุนพ้ืนท่ีเพาะปลูกโครงการจัดหานํ้า
บานเนินธัมมังอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

      2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 10.200 ชป.  

แผนงานปองกันการเกิดไฟปาในพ้ืนท่ีปาพรุ               

๑) โครงการจัดทําแนวกันไฟ       ๐.๒๙๖ ๐.๒๙๖ ๐.๒๙๖ ๐.๒๙๖ ๐.๒๙๖ 1.480 อส.  

2) โครงการขุดแพรกเพ่ือทําแนวกันไฟปาในเขตหาม
ลาสัตวปาบอลอ 

      3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 15.000 อส. อส./กปร. 

3) โครงการสรางแหลงสํารองนํ้าเพ่ือการดับไฟปา       0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 1.500 อส. อส./กปร. 

4) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันและควบคุม
ไฟปาพ้ืนท่ีปาพรุ 

      ๒.๗๙0 ๒.๗๙0 ๒.๗๙0 ๒.๗๙0 ๒.๗๙0 13.950 อส.  

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 



๗๘ 
แผนงาน/โครงการ เปาหมาย งบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน

หลัก 
หนวยงาน
สนบัสนนุ 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

5) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการลาดตระเวนปองกัน
ไฟปา 

      ๐.๒40 ๐.๒40 ๐.๒40 ๐.๒40 ๐.๒40 1.200 อส. อส./กปร. 

6) แผนงานอนุรักษและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมงานควบคุมไฟปา 

      3.090 3.090 3.090 3.090 3.090 15.450 อส.  

7) โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกอง
อํานวยการควบคุมไฟปาพรุควนเคร็ง 

      ๒.๕00 ๒.๕00 ๒.๕00 ๒.๕00 ๒.๕00 12.500 อส. อส./กปร. 

8) โครงการนํารองหมูบานปาพรุเพ่ือพัฒนาการมีสวน
รวมปองกันไฟปาอยางยั่งยืน 

      0.600 0.600 0.600 0.600 0.600 3.000 อส.  

9) โครงการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน       ๐.๘00 ๐.๘00 ๐.๘00 ๐.๘00 ๐.๘00 4.000 อส.  

๑0) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเชื้อเพลิง       ๐.๒๒0 ๐.๒๒0 ๐.๒๒0 ๐.๒๒0 ๐.๒๒0 1.100 อส. อส./กปร. 

๑1) โครงการฝกซอมแผนระดมพลดับไฟปาใน
สถานการณรุนแรง 

      0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 1.000 อส.  

๓. มาตรการท่ี ๓ ฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝงใหมีความอุดมสมบูรณ 

              

แผนงานการเพ่ิมพ้ืนท่ีปาชายเลน               

๑) บํารุงรักษา ฟนฟูพ้ืนท่ีปาชายเลน 225 ไร     225 ไร 0.2475     0.2475 ทช.  

๒) กิจกรรมฟนฟูและรักษาปาชายเลน โดยใชวิธีการ

คืนระบบนิเวศใหปาชายเลน 

            มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

 

๓) กิจกรรม สงวน อนุรักษ และ ฟนฟูพ้ืนท่ีปาจากใน

พ้ืนท่ีลุมนํ้าปากพนัง 

            มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

สวทช. 

แผนงานฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ํา               

1) โครงการผลิตและปลอยพันธุสัตวนํ้าจืดพ้ืนท่ีลุมนํ้า
ปากพนัง   

๕  

ลานตัว 

๕  

ลานตัว 

๕  

ลานตัว 

๕  

ลานตัว 

๕  

ลานตัว 

๒๕  

ลานตัว 

0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 2.500 ศูนยพัฒนา

ประมงฯ 

 

 
 
 
 
 

              

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 



๗๙ 
แผนงาน/โครงการ เปาหมาย งบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน

หลัก 
หนวยงาน
สนบัสนนุ 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

๔. มาตรการท่ี ๔ แกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง               

แผนงานแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง               

๑) โครงการกอสรางเขื่อนปองกันการกัดเซาะชายฝง               

 - โครงการจางเหมากอสรางกําแพงหินปองกันการกัด

เซาะชายฝง ม.7 และ ม.10ต.ขนาบนาก 

3 กม.      22.400 89.600    112.00 กรมเจาทา  

- โครงการจางเหมากอสรางกําแพงหินปองกันการกัด

เซาะชายฝง ม.6 ต.ปากพนังฝง ตอ. 

1 กม.     8.800 35.200    44.000 กรมเจาทา  

- โครงการจางเหมากอสรางเขื่อนปองกันการกัดเซาะ

ชายฝง ระยะท่ี ๑ บานหนาโกฏ ิต.ทาพญา 

1.8 กม.     14.600 58.400    73.000 กรมเจาทา  

๒) โครงการจางเหมาขุดลอกและบํารุงรองนํ้าชายฝง

ทะเล รองนํ้าปากพนัง 

 27 กม.      240.00    240.00 กรมเจาทา  

๓) โครงการกอสรางเขื่อนปองกันการกัดเซาะชายฝง 

บริเวณตําบลขนาบนาก 

0.625 
กม. 

     106.00 
 

    106.00 ยธ.  

4) โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบส่ิงแวลดอม
เขื่อนปองกันการกัดเซาะชายฝง บริเวณตําบลปาก
พนังฝงตะวันออกถึงบานหนาโกฏิ  

            ยธ.  

5) โครงการกอสรางเขื่อนปองกันการกัดเซาะชายฝง 
บริเวณตําบลปากพนังฝงตะวันออกถึงบานหนาโกฏ ิ

 22 กม.           ยธ.  

6) ใชโครงสรางออนในการปองกันการกัดเซาะชายฝง             ทช. อบจ. อปท. 

รวมยุทธศาสตรที่ 1       195.399 483.751 45.551 46.651 47.751 819.103   

ยุทธศาสตรที่ ๒ สนบัสนนุวิถีการใชประโยชน
ทรพัยากรดนิและน้ําในลุมน้ําอยางบูรณาการอนรุักษ
และยังยืน 

              

1. มาตรการที่ 1 ฟนฟูคณุภาพดนิ และสงเสริมการ
ใชประโยชนทีด่นิที่เหมาะสมกับศกัยภาพของพืน้ที ่

              

แผนงานฟนฟู ปรบัปรุงคุณภาพดนิ               

๑) ศึกษาทดลองปลูกปาจากในพ้ืนท่ีนารางนากุงราง 150 ไร 150 ไร 150 ไร 150 ไร 150 ไร 750 ไร 2.092 2.092 2.092 2.092 2.092 10.460 อส. อส./กปร. 

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 



๘๐ 
แผนงาน/โครงการ เปาหมาย งบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน

หลัก 
หนวยงาน
สนบัสนนุ 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

๒) โครงการปรับปรุงนาขาว นาราง นากุงรางและ
พ้ืนท่ีรกรางเพ่ือการปลูกพืชอาหารและพืชเศรษฐกิจ 

              

    - ปรับปรุงพ้ืนท่ีนาเพ่ือปลูกขาว 5,๐๐๐ 
ไร 

5,๐๐๐ 
ไร 

5,๐๐๐ 
ไร 

5,๐๐๐ 
ไร 

5,๐๐๐ 
ไร 

๒5,๐๐๐ 
ไร 

12.100 13.310 14.641 ๑6.105 17.716 73.872 พด.  

    - ปรับปรุงพ้ืนท่ีบอกุงรางในเขตนํ้าเค็มเพ่ือฟนฟู
ระบบนิเวศและส่ิงแวดลอม 

1๐๐ 
ไร 

1๐๐ 
ไร 

1๐๐ 
ไร 

1๐๐ 
ไร 

1๐๐ 
ไร 

5๐๐ 
ไร 

2.420 2.662 2.928 3.221 3.543 14.774 พด.  

๓) โครงการปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีดินเปรี้ยว-ดิน
กรดเพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจ 

              

- ปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวเพ่ือปลูกขาว 2,๐๐๐ 
ไร 

2,๐๐๐ 
ไร 

2,๐๐๐ 
ไร 

2,๐๐๐ 
ไร 

2,๐๐๐ 
ไร 

10,๐๐๐ 
ไร 

4.400 4.840 5.324 5.856 6.442 26.862 พด.  

- ปรับปรุงดินกรดในพ้ืนท่ีปลูกปาลมนํ้ามัน 3,๐๐๐ 
ไร 

3,๐๐๐ 
ไร 

3,๐๐๐ 
ไร 

3,๐๐๐ 
ไร 

3,๐๐๐ 
ไร 

15,๐๐๐ 
ไร 

2.595 2.595 2.595 2.595 2.595 12.975 พด.  

- ปรับปรุงดินกรดในพ้ืนท่ีปลูกไมผลและยางพารา 2,๐๐๐ 
ไร 

2,๐๐๐ 
ไร 

2,๐๐๐ 
ไร 

2,๐๐๐ 
ไร 

2,๐๐๐ 
ไร 

10,๐๐๐ 
ไร 

1.730 1.730 1.730 1.730 1.730 8.650 พด.  

๔) โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวเพ่ือปลูกปาลม
นํ้ามัน 

25๐ 
ไร 

25๐ 
ไร 

25๐ 
ไร 

25๐ 
ไร 

25๐ 
ไร 

1,25๐ 
ไร 

2.9625 3.2375 3.5400 3.8728 4.2388 17.852 พด.  

๕) โครงการการจัดระบบโครงสรางการพัฒนาท่ีดิน               

    - ปรับรูปแปลงนาลักษณะท่ี 1 2,๐๐๐ 
ไร 

2,๐๐๐ 
ไร 

2,๐๐๐ 
ไร 

2,๐๐๐ 
ไร 

2,๐๐๐ 
ไร 

10,๐๐๐ 
ไร 

2.860 3.146 3.461 3.807 4.187 17.461 พด.  

    - ปรับรูปแปลงนาลักษณะท่ี ๒ 2๐๐ 
ไร 

2๐๐ 
ไร 

2๐๐ 
ไร 

2๐๐ 
ไร 

2๐๐ 
ไร 

1,๐๐๐ 
ไร 

1.540 1.694 1.863 2.050 2.255 9.402 พด.  

    - ปรับรูปแปลงนาลักษณะท่ี ๓ 2๐๐ 
ไร 

2๐๐ 
ไร 

2๐๐ 
ไร 

2๐๐ 
ไร 

2๐๐ 
ไร 

1,๐๐๐ 
ไร 

1.760 1.936 2.130 2.343 2.577 10.745 พด.  

แผนงานสงเสริมการทําเกษตรเปนมิตรกบัส่ิงแวดลอม               

๑) โครงการสาธิตการใชปุยพืชสด 
 

1,5๐๐ 
ไร 

1,5๐๐ 
ไร 

1,5๐๐ 
ไร 

1,5๐๐ 
ไร 

1,5๐๐ 
ไร 

7,5๐๐ 
ไร 

0.975 0.975 0.975 0.975 0.975 4.875 พด.  

๒) โครงการสงเสริมการใชปุยพืชสด 
 

7,๐๐๐ 
ไร 

7,๐๐๐ 
ไร 

7,๐๐๐ 
ไร 

7,๐๐๐ 
ไร 

7,๐๐๐ 
ไร 

35,๐๐๐ 
ไร 

1.260 1.260 1.260 1.260 1.260 6.300 พด.  

๓) โครงการสาธิตการใชปุยอินทรียคุณภาพสูงเพ่ือการ
ปลูกพืช 

1,๐๐๐ 
ไร 

1,๐๐๐ 
ไร 

1,๐๐๐ 
ไร 

1,๐๐๐ 
ไร 

1,๐๐๐ 
ไร 

5,๐๐๐ 
ไร 

4.265 4.265 4.265 4.265 4.265 21.325 พด.  

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 



๘๑ 
แผนงาน/โครงการ เปาหมาย งบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน

หลัก 
หนวยงาน
สนบัสนนุ 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

๔) โครงการสาธิตการใชปุยหมักสูตรพระราชทานเพ่ือ
การปลูกพืช 

2,๐๐๐ 
ไร 

2,๐๐๐ 
ไร 

2,๐๐๐ 
ไร 

2,๐๐๐ 
ไร 

2,๐๐๐ 
ไร 

10,๐๐๐ 
ไร 

7.030 7.030 7.030 7.030 7.030 35.150 พด.  

5) โครงการสงเสริมการลดการใชสารเคมีในการ
เพาะปลูก สงเสริมการเรียนรูกระบวนการโรงเรียน
เกษตรกรในกลุมการผลิต 

600 
คน 

600 
คน 

600 
คน 

600 
คน 

600 
คน 

3,000 
คน 

1.252 1.252 1.252 1.252 1.252 6.260 เกษตรจังหวัด
สถานีพัฒนา

ท่ีดิน 

กรมสงเสริม
การเกษตร 

๖) โครงการสงเสริมการทําเกษตรอินทรียใหแก
เกษตรกร 

            เกษตรจังหวัด
สถานีพัฒนา

ท่ีดิน 

กรมสงเสริม
การเกษตร 

๗) โครงการสรางผูประกอบการทางดานการเกษตร
และแปรรูปผลผลิต  

      0.2000 0.2000 0.2000   0.6000 มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ 

 

2. มาตรการที่ 2 การพัฒนาระบบชลประทานเพื่อ
การเกษตรกรรมอยางยั่งยืน 

              

แผนงานพฒันาระบบชลประทานเพื่อการ
เกษตรกรรม 

              

1) โครงการพัฒนาแหลงนํ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรใน
พ้ืนท่ีประสบภัยแลง รูปแบบ 1 

-      -      ทบ.  

2) โครงการพัฒนาแหลงนํ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรใน
พ้ืนท่ีประสบภัยแลง รูปแบบ 2 

66 
แหง 

     22.130     22.130 ทบ.  

3) โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงนํ้า 1  
แหลงนํ้า 

๒  
แหลงนํ้า 

๒  
แหลงนํ้า 

๒  
แหลงนํ้า 

๒  
แหลงนํ้า 

9 
แหลงนํ้า 

20.000 22.000 15.000 20.000 22.000 99.000 ทน.  

4) โครงการจัดหาแหลงนํ้าตนทุนเพ่ือสนับสนุนการ
อุปโภค บริโภค 

            ทน. 
 

รอผล
การศึกษา 

๓. มาตรการที่ ๓ จัดหาแหลงน้ําเพือ่การอปุโภคและ
บริโภค 

              

แผนงานจัดหาแหลงน้ําเพื่อการอปุโภคและบริโภค               

1) โครงการพัฒนาแหลงนํ้าบาดาลเพ่ือแกไขปญหา
การขาดแคลนนํ้าอุปโภค-บริโภค (งบปกติ) 

41 
แหง 

     9.840     9.840 ทบ.  

2) โครงการพัฒนาแหลงนํ้าบาดาลเพ่ือสนับสนุนนํ้าด่ืม
สะอาดใหกับโรงเรียนท่ัวประเทศ รูปแบบ 1 
 

3 
แหง 

     4.155     4.155 ทบ.  

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 



๘๒ 
แผนงาน/โครงการ เปาหมาย งบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน

หลัก 
หนวยงาน
สนบัสนนุ 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

3) โครงการพัฒนาแหลงนํ้าบาดาลเพ่ือสนับสนุนนํ้าด่ืม
สะอาดใหกับโรงเรียนท่ัวประเทศ รูปแบบ 2 

9 
แหง 

     8.577     8.577 ทบ.  

๔) โครงการเฝาระวังคุณภาพนํ้าบริโภคในชุมชน และ
ครัวเรือน 

50 
ตัวอยาง 

50 
ตัวอยาง 

50 
ตัวอยาง 

50 
ตัวอยาง 

50 
ตัวอยาง 

๒50 
ตัวอยาง 

0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 1.500 กรมอนามัย  

5) โครงการสงเสริมการจัดการและบริโภคนํ้าฝน       0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.750 กรมอนามัย  

แผนงานปรบัปรุงคุณภาพน้ําใตดนิ               

1) เฝาระวังติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าใตดิน       0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.500 ทบ.  
2) โครงการนํารองการบําบัดสารหนูในชั้นดินและชั้น
นํ้าบาดาลระดับต้ืนบริเวณพ้ืนท่ี ตําบลรอนพิบูลย
อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช ดวยวิธี 
SAR (Subterranean Arsenic Removal) และ วิธี 
Vyredox 

      30.000     30.000 ทบ.  

รวมยุทธศาสตรที่ ๒       144.544 74.625 70.686 78.854 84.558 453.266   

ยุทธศาสตรที่ ๓ ควบคุม ปองกนัมลพษิและ
เสริมสรางคุณภาพส่ิงแวดลอมเพื่อคุณภาพชีวติทีด่ี
ของคนในลุมน้ํา 

              

1. มาตรการที่ ๑ ลดและควบคุมการระบายมลพษิ
จากแหลงกําเนดิลงสูแหลงน้ํา 

              

แผนงานควบคุมการระบายมลพษิจากแหลงกําเนดิ               
1) โครงการจัดสรางและบริหารจัดการระบบบําบัดนํ้า
เสียเฉพาะจุด 

6 แหง 6 แหง 7 แหง 7 แหง 7 แหง 7 แหง 30.00 30.00 31.50 31.50 33.00 327.60 อจน. อปท. 

2) กํากับ ดูแล และบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย             ทสจ. 
สสภ.14 

คพ. 

๓) สนับสนุนใหแหลงกําเนิดมลพิษมีการจัดการนํ้าเสีย
และของเสียอยางถูกวิธี 
 

            ทสจ. 
สสภ.14 

คพ. 

๔) สงเสริมใหประชาชนติดต้ังถังดักไขมันและระบบ
บําบัดนํ้าเสียในครัวเรือน และมีการกําหนดเปน
ขอบัญญัติทองถิ่น 

            ทสจ. 
สสภ.14 

คพ. 

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 



๘๓ 
แผนงาน/โครงการ เปาหมาย งบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน

หลัก 
หนวยงาน
สนบัสนนุ 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

๕) สนับสนุนใหผูประกอบการหรือเกษตรกรมีระบบ
การบําบัดนํ้าเสียเบ้ืองตนอยางงาย เชน การผลิตยาง 

            คพ. ทสจ. 
สสภ.14 

 

๖) ติดตามตรวจสอบเพ่ือเฝาระวังคุณภาพนํ้าในแมนํ้า
ปากพนังและนํ้าทะเลชายฝง 

คุณภาพนํ้าอยูในเกณฑพอใช 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088 0.440 สสภ.14 คพ. 

2. มาตรการที่ ๒ แกไขปญหาการแพรกระจายของ
วัชพืชและการตืน้เขินของแหลงน้ํา 

              

แผนงานกําจัดวัชพืชและขดุลอกคลอง               
1) การขุดลอกคลองโดยรถขุด       23.877 74.362 11.491 13.790 16.547 140.067 ชป.  

2) การขุดลอกคลองโดยเรือขุด       19.534 88.190 58.500 70.200 84.2400 320.664 ชป.  

3) การขุดลอกอางเก็บนํ้า       8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 42.500 ชป.  

4) การกําจัดวัชพืช       1.630 3.785 4.054 4.864 5.837 20.170 ชป.  

5) สนับสนุนองคกรปกครองทองถิ่นตนแบบในการ
กําจัดวัชพืช 

            ชป. อปท.  

๓. มาตรการที่ ๓ สงเสริมการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยใหมีประสิทธภิาพ 

              

๑) โครงการสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
อยางถูกหลักสุขาภิบาล 

            คพ. ทสจ.  
สสภ.14 

๒) โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใช
ใหมในชุมชนและสถานศึกษา 

            คพ. ทสจ.  
สสภ.14 

รวมยทุธศาสตรที่ 3       83.629 204.925 114.133 128.942 148.212 851.441   
ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางความเขมแข็งในการมี
สวนรวมของทกุภาคสวนอยางเปนเอกภาพเพื่อ
บรหิารจัดการแผนบรูณาการเชิงรุก 

              

1. มาตรการที่ 1 เสริมสรางความรู จิตสํานึกและ
การมีสวนรวมในการอนรุักษและฟนฟู
ทรพัยากรธรรมชาติและคณุภาพส่ิงแวดลอม 

              

แผนงานเสริมสรางจิตสํานึกในการอนรุักษ
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

              

แผนแมบทการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 



๘๔ 
แผนงาน/โครงการ เปาหมาย งบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน

หลัก 
หนวยงาน
สนบัสนนุ 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

๑) โครงการ การจัดกิจกรรมเวทีเสวนาเครือขายการ
แกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน 

      0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 1.500 อส. อส./กปร. 

๒) โครงการ สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน
ในการ ปองกันไฟปา โดยใหเงินอุดหนุนเครือขายการ
แกไขปญหาไฟปา และหมอกควัน 

      0.600 0.600 0.600 0.600 0.600 3.000 อส. อส./กปร. 

3) โครงการสนับสนุนองคกร/เครือขายในการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า 

3 
เครือขาย 

3 
เครือขาย 

3 
เครือขาย 

4 
เครือขาย 

4 
เครือขาย 

17 
เครือขาย 

0.090 0.090 0.090 0.120 0.120 0.510 ทน.  

4) โครงการพัฒนาเครือขายองคกรในพ้ืนท่ีลุมนํ้า       - 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 สส.  

5) การบริหารจัดการการเปด-ปดประตูระบายนํ้าอุทก
วิภาชประสิทธิ ตามฤดูกาลวางไขและการอพยพ
เคล่ือนยายของสัตวนํ้าจืดและสัตวนํ้าเค็ม 

      - - - - -  ชป. ศูนย
อํานวยการฯ  

6) แผนการจัดต้ังกลุมผูใชนํ้าชลประทาน (กลุม
พ้ืนฐาน) 

10 กลุม 10 กลุม 10 กลุม 10 กลุม 10 กลุม 10 กลุม       ชป.  

7) แผนการจัดต้ังกลุมผูใชนํ้าชลประทาน (กลุม
บริหาร) 

9 กลุม 9 กลุม 9 กลุม 9 กลุม 9 กลุม 9 กลุม       ชป.  

8)  กิจกรรมการเรียนการสอนดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เชน ระบบนิเวศสามนํ้า 
การใชและการอนุรักษแหลงทองเท่ียวทางทะเล 
ชีววิทยาปลาและประมง การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแบบบูรณาการ  
การเตรียมนํ้าด่ืมนํ้าใช สาธารณสุขชุมชนพ้ืนฐาน และ
สาธารณสุขศาสตร   

            ม.วลัยลักษณ  

มาตรการที่ 2 พฒันาและประยกุตใชฐานขอมูล
ทรพัยากรธรรมชาติและคณุภาพส่ิงแวดลอมในลุม
น้ําที่มปีระสิทธภิาพ 

              

แผนงานพฒันาและประยกุตใชฐานขอมูล               

1. การใชฐานขอมูล Map Database เพ่ือใชในการ
ทํางานรวมกันระหวางหนวยงานในเชิงบูรณาการ 

            ศูนย
อํานวยการฯ 

ทุก
หนวยงาน 
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แผนงาน/โครงการ เปาหมาย งบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน

หลัก 
หนวยงาน
สนบัสนนุ 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

๓. มาตรการที่ ๓ การบริหารจัดการและบรูณาการ
เชิงรุกอยางมีประสิทธภิาพ 

              

แผนงานบริหารจัดการและบูรณาการอยางมี
ประสิทธภิาพ 

              

๑) อํานวยการและขับเคล่ือนการดําเนินงานของ
คณะทํางานเพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารจัดการและฟนฟูลุมนํ้าปากพนัง และ
คณะอนุกรรมการพัฒนาส่ิงแวดลอมโครงการพัฒนา
พ้ืนท่ีลุมนํ้าปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

รายงานผลการดําเนินงานประจําป 5 ฉบับ 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 1.500 คพ. ทุก
หนวยงาน 

รวมยุทธศาสตรที่ 4       1.290 2.290 2.290 2.320 2.320 10.510   

รวมทั้งส้ิน       424.861 765.591 232.660 256.767 282.841 2,134.3   
 

หมายเหตุ 
กปร. : สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
คพ.  : กรมควบคุมมลพิษ 
อส. : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
ศูนยอํานวยการฯ ปากพนัง : ศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมนํ้าปากพนัง 

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
พด. : กรมพัฒนาท่ีดิน  
ชป. : กรมชลประทาน 
สผ. : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ม. วลัยลักษณ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
ศูนยพัฒนาประมงฯ : ศูนยพัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุมนํ้าปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
กรมเจาทา : กรมเจาทา 
ยธ. : กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ทบ. : กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 

 

ทน. : กรมทรัพยากรนํ้า 
ทช. : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
อบจ. : องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กรมสงเสริมการเกษตร : กรมสงเสริมการเกษตร 
กรมอนามัย : กรมอนามัย 
อจน. : องคการจัดการนํ้าเสีย 
สสภ. 14 : สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคท่ี 14 
ทสจ. :  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
สถานีพัฒนาท่ีดิน : สถานีพัฒนาท่ีดิน 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 จําเปนตองมีกระบวนการประสานเพ่ือการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติโดยหนวยงานทุก
ระดับท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน สามารถนํามาตรการการดําเนินงานท่ีกําหนดไวในแผนบริหารจัดการและ
ฟนฟูลุมน้ําปากพนัง ป พ.ศ. 2560 – 2564 ไปพิจารณา วิเคราะห จัดลําดับความสําคัญของปญหา และจัดทําแผนปฏิบัติ
การท่ีสอดคลองกับบริบทของตนเองได ดังนี้ 
  9.1.1 บูรณาการการดําเนินงานรวมกับหนวยงานภาครัฐและองคกรท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนท่ีมีลักษณะเปนองครวม และสามารถแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติระดับแผนงานและ
โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย 
 1) สนับสนุนบทบาทและการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกระดับ ท้ังภาครัฐ (สวนกลาง สวน
ภูมิภาค และทองถ่ิน) ภาคประชาชน และภาคเอกชน ใหดําเนินงานแบบบูรณาการและผานกลไกการมีสวนรวม ตลอดจน
สงเสริมการแบงบทบาทการดําเนินงานท่ีชัดเจน เพ่ือใหสามารถดําเนินภารกิจของตนเอง ในขณะเดียวกันก็สามารถสนับสนุน
ซ่ึงกันและกันไดอยางเหมาะสม ดังนี้ 
  (1) ราชการสวนกลาง 
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร
และสหกรณ และกระทรวงสาธารณสุข เปนหนวยงานหลักในการประสานงาน ชี้แจงสาระสําคัญพรอมสนับสนุนองคความรู 
สรางความเขาใจ และใหคําแนะนําแกสวนราชการอ่ืนๆ สนับสนุนเชิงนโยบาย การจัดสรรงบประมาณ และสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟนฟูลุมน้ําปากพนัง ป พ.ศ. 2560 – 2564 สวนหนวยงานท่ีเก่ียวของตามมาตรการ 
และแผนงานภายใตแผนฯ ใหจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ท่ีสอดคลองตามแผนบริหารจัดการและฟนฟูลุมน้ําปากพนัง 
ป พ.ศ. 2560 – 2564 และผลักดันการดําเนินงานตามแผนในระดับหนวยงาน 
  (2) ราชการสวนภูมิภาค  
   สวนราชการสวนกลางในภูมิภาค มีบทบาทในการนําแผนบริหารจัดการและฟนฟูลุม
น้ําปากพนัง ป พ.ศ. 2560 – 2564 ไปใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับพ้ืนท่ี โดยใหความสําคัญในประเด็นดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และใหการสนับสนุนการดําเนินงานภายใตแผนบริหารจัดการฯ ผานกลไกแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด และคณะกรรมการตางๆ ระดับภาคและจังหวัด 
  (3) ราชการสวนทองถ่ิน 
   องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีบทบาทในการจัดทําฐานขอมูลระดับทองถ่ินเก่ียวกับ
ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา และการกัดเซาะชายฝงทะเล 
การกําจัดวัชพืช) หรือใชกลไกการจัดตั้งคณะทํางานระดับทองถ่ิน เพ่ือทําหนาท่ีจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการบริหารจัดการ
และฟนฟูลุมน้ําปากพนังระดับทองถ่ิน และติดตามผลการดําเนินงาน โดยคณะทํางานชุดดังกลาวควรมีผูแทนจากองคการ
บริหารสวนจังหวัด สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด และผูแทนหนวยงานหรือองคกรท่ีเก่ียวของรวมเปน
คณะทํางานดวย ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชน อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน 
(ทสม.) องคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอม ชุมชนและประชาชน มีสวนรวมในการดําเนินงานเพ่ือปองกันและแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี 
  (4) ภาคเอกชน 
   สนับสนุนและดําเนินการตามหลักการความรับผิดชอบตอสังคมเก่ียวกับการจัดการ
สิ่งแวดลอมของผูประกอบการในทุกระดับ โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน ผูรับบริการ มีการจัดการท่ีโปรงใส
เปนธรรม และมีบทบาทรวมกับภาครัฐ นอกจากนี้ หนวยงานดานสื่อมวลชนควรมีบทบาทในการเผยแพรประชาสัมพันธ
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ขอมูลขาวสาร และการดําเนินงานภายใตแผนยุทธศาสตรฯ ใหกับประชาชนและหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ และสะทอน
ขอมูลจากประชาชน และชุมชนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของไดรับทราบ เพ่ือใชประกอบการปรับปรุงดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
  (5) ภาคสถาบันการศึกษา หนวยงานวิจัยและพัฒนา 
   สถาบันการศึกษาทุกระดับมีบทบาทสําคัญในการปลูกฝงทัศนคติและคานิยมรักษา
สิ่งแวดลอม พัฒนาหลักสูตรการศึกษาท่ีใหความสําคัญกับการเรียนการสอนดานสิ่งแวดลอมและมีบทบาทเปนแหลงพัฒนา
และเผยแพรความรูใหมๆ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน 
  (6) ภาคประชาชน 
   มีสวนรวมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ลดการระบายมลพิษ แสดงความคิดเห็น
และสนับสนุนการดําเนินการท่ีเก่ียวของท้ังในระดับพ้ืนท่ีและระดับประเทศ และติดตามตรวจสอบ พรอมท้ังสะทอนขอมูลท่ี
เปนประโยชนตอการพัฒนางานดานสิ่งแวดลอม ตลอดจนแสวงหาความรูดานสิ่งแวดลอมจากสื่อชองทางตางๆ เพ่ือใหรูเทา
ทันการเปลี่ยนแปลง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหอยูในสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการดําเนินชีวิต 
 2) บูรณาการการดํ า เนินงานตามแผนบริหารจั ดการและฟ น ฟู ลุ มน้ํ าปากพนั ง  ป  
พ.ศ. 2560 – 2564 โดยใชกลไกการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการ เพ่ือ
ขับเคลื่อนและบูรณาการการดําเนินงานเขากับภารกิจงานตามอํานาจหนาท่ีปกติของกระทรวง ทบวง กรม และพ้ืนท่ีในระดับ
กลุมจังหวัด และจังหวัด ตลอดจนตามระเบียบวาระงานพิเศษ หรือวาระแหงชาติท่ีตองอาศัยความรวมมือจากหลาย
หนวยงานมารวมดําเนินการอยางบูรณาการ เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการใหเกิดความสอดคลองเชื่อมโยงกันไดอยางเปน
ระบบ อีกท้ังจะไมเปนภาระแกหนวยงานท่ีรับผิดชอบจนเกินควร 
 3) บูรณาการและเช่ือมโยงการดําเนินงานในระดับทองถิ่นและชุมชนโดยใชกลไกการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น และแผนชุมชน เนื่องจากกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและแผนชุมชนจะเปนเครื่องมือสราง
ความแขมแข็งของชุมชน ใหรูจักตนเองและทุนทางสังคม ตลอดจนทรัพยากรท่ีมีอยู สามารถจัดการตนเองใหบรรลุเปาหมาย
ท่ีพึงปรารถนา สงผลใหชุมชน ครอบครัว และบุคคลอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดีและมีสุขภาพแข็งแรง ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมท้ังจะชวยสรางการมีสวนรวมของภาคีพัฒนาในพ้ืนท่ีในกระบวนการจัดทําแผนชุมชน และเชื่อมโยงไปสูแผน
ทองถ่ินและแผนในลําดับท่ีสูงกวา เชน แผนจังหวัดและกลุมจังหวัด และแผนพัฒนาภาค เปนตน 
 9.1.2 สรางความรู ความเขาใจใหกับภาคีการพัฒนา โดยเนนการประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ เพ่ือ
เผยแพรขอมูลขาวสารใหสังคมในวงกวางและจัดใหมีกระบวนการเผยแพรความรูและสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
เพ่ือใหเกิดความเขาใจในสาระสําคัญของแผนบริหารจัดการและฟนฟูลุมน้ําปากพนัง ป พ.ศ. 2560 – 2564 โดยเฉพาะ
ภารกิจและบทบาทท่ีภาคสวนตางๆ สามารถสนับสนุนการปฏิบัติการตามแผนบริหารจัดการฯ ได ใหแกผูบริหารของ
หนวยงานภาครัฐและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจะไดนําไปกําหนดเปนกรอบแผนงานและโครงการ วางแผนดานงบประมาณ
และกําหนดเปนแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับระยะเวลาตามแผนบริหารจัดการและฟนฟูลุมน้ําปากพนัง ป พ.ศ. 2560 – 
2564 
 9.1.3 เสริมสรางศักยภาพบุคลากรในการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม เพ่ือใหบุคลากรท่ีมีหนาท่ี
ดําเนินงานภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูลุมน้ําปากพนัง ป พ.ศ 2560 – 2564 มีขีดความสามารถในการดําเนินงาน
เพ่ิมข้ึนและทันตอสถานการณ โดยดําเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน 
ใหมีความรู ความเขาใจในการแปลงแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ และมีความสามารถในการจัดเตรียม วิเคราะห และบริหารจัดการ
โครงการดานสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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๘๘ 

 9.1.4 เสริมสรางความเขมแข็งใหภาคประชาชน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพ้ืนท่ี ตั้งแตระดับ
จังหวัด อําเภอ และทองถ่ิน โดยเฉพาะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น
ตอการดําเนินนโยบาย ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา รวมท้ังการติดตามประเมินผล ท่ีสามารถสะทอนความพึงพอใจของ
ประชาชน เพ่ือเปนประโยชนตอการปรับปรุงการดําเนินงานภาคราชการและภาคทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพตอบสนองความ
ตองการและประโยชนโดยรวมตอประชาชนไดอยางแทจริง 
 9.1.5 ผลักดันการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 
2535 และพระราชบัญญัติการสาธาณสุข พ.ศ. 2535 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 เปนกฎหมายท่ี
สนับสนุนการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม โดยใหอํานาจกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการสิ่งแวดลอมในดานตาง ๆ 
เชน การจัดการขยะมูลฝอย และการควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภทตาง ๆ เปนตน โดยสามารถออก
ขอบัญญัติทองถ่ินเพ่ือบังคับใชในการแกไขปญหาไดในระดับพ้ืนท่ี และทําไดรวดเร็ว ทันการณ ซ่ึงจะชวยสนับสนุนใหการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติดานสิ่งแวดลอมในระดับทองถ่ินมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
 9.2 การติดตามและประเมินผล 
  9.2.1 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง 
ป ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ปละครั้ง โดยคณะทํางานเพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟนฟูลุมน้ํา
ปากพนัง ซ่ึงมีรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปนประธาน 
 9.2.๒ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง ป ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ปละครั้ง โดย
คณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอมโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซ่ึงมีรองปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนประธาน 
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