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๑. บทน า 
  ลุ่มน้ าปากพนัง มีพ้ืนที่รวม ๔,๕๒๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑,๙๘๙,๙๓๒ ไร่ ซึ่งมีแม่น้ าปากพนังเป็น
แม่น้ าสายหลักไหลผ่าน มีความยาวประมาณ ๑๔๗ กิโลเมตร แม่น้ าปากพนังมีล าน้ าสาขาที่เป็นแหล่งน้ าต้นทุนที่
ส าคัญได้แก่ คลองลาไม คลองถ้ าพระ คลองรากไม้ คลอง้้อง คลองเชียรใหญ่ คลองเสาธง คลองชะเมา เป็นต้น     
ซึ่งอยู่ทางแม่น้ าปากพนังตอนบนส่วนล าน้ าสาขาทางทิศตะวันออกของแม่น้ าปากพนัง ได้แก่ คลองหัวไทร คลอง
ท่าพญา คลองพรุ คลองบางทราย คลองบางโค คลองบางไทรปก เป็นต้น ครอบคลุมพ้ืนที่ ๓ จังหวัด คือ จังหวัด
นครศรีธรรมราช (รวมพ้ืนที่พรุควนเคร็ง) ในอ าเภอปากพนัง หัวไทร เชียรใหญ่ ชะอวด เฉลิมพระเกียรติ  
ร่อนพิบูลย์ จุฬาภรณ์ พระพรหม ต าบลท่าเรือ และต าบลบางจาก อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอ าเภอ  
ลานสกา จังหวัดสงขลา ต าบลบ้านขาว และต าบลคลองแดน อ าเภอระโนด และจังหวัดพัทลุง ต าบลแหลมโตนด 
อ าเภอควนขนุน และต าบลลานข่อย อ าเภอป่าพยอม 
  ในปัจจุบันพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง ยังคงประสบปัญหาความเสื่อมโทรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหลายประการ เนื่องมาจากการพัฒนาและการขยายตัวของชุมชนและกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น ปัญหา
การบุกรุกพ้ืนที่ปา่ต้นน้ าและป่าพรุ ปัญหาด้านการกัดเซาะชายฝั่ง ปัญหาภัยธรรมชาติ ได้แก่ น้ าแล้ง น้ าท่วมและ
ดินถล่ม ปัญหาการรุกตัวของน้ าเค็ม ปัญหาการระบายน้ าเสียของนากุ้งส่งผลกระทบต่อนาข้าว ปัญหาด้าน
ทรัพยากรสัตว์น้ าที่ลดลง ตลอดจนปัญหาด้านน้ าเสียและขยะมูลฝอยจากชุมชน  
  คณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ได้
แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูลุ่มน้ าปากพนัง 
ด าเนินการจัดท าแผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืนๆ เพื่อป้องกัน แก้ไข และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังให้ฟ้ืนคืนความอุดม
สมบูรณ์ โดยกรมควบคุมมลพิษได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เผยแพร่ผลงานภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ต่อสาธารณะตลอดจนประชาสัมพันธ์
กิจกรรมและความส าเร็จในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง 
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รูปที่ ๑ ขอบเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง 

ที่มา : http://www.pncenter.com/2554/Featured_Articles/PPN_Basin_59_2.jpg 
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๒. สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง 
  จากการด าเนินงานวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
ในแต่ละด้าน พบว่ามีรายละเอียดดังนี้ 
 ๒.๑ สถานการณ์ด้านป่าไม้ 
  พื้นที่ป่าอนุรักษ์ในพื้นที่ลุ ่มน้ าปากพนังประกอบด้วยพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติ ๓ แห่ง
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติน้ าตกโยง อุทยานแห่งชาติเขาหลวง และอุทยานแห่งชาติเขาปู่  - เขาย่า และเขตห้ามล่า
สัตว์ป่า ๓ แห่ง ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
แหลมตะลุมพุก จากข้อมูลกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในปี ๒๕๕๙ มีพ้ืนที่ป่าไม้จ านวน ๔๔๙,๓๙๕ ไร่ 
ลักษณะป่าที่พบ ได้แก่ ป่าดงดิบชื้น ป่าดิบเขา ป่าพรุ ป่าชายเลน  

 
รปูที่ ๒ พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง 

ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
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ตารางที่ 1 พ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ 
 

ป่าอนุรักษ์ จ านวน (ไร่) 

1. เขตอุทยานแห่งชาติ 1.1 อุทยานแห่งชาติน้้าตกโยง 54,101 
153,840 ไร ่ 1.2 อุทยานแห่งชาติเขาหลวง 75,818 
 1.3 อุทยานแห่งชาติเขาปู ุ– เขาย่า 

 23,921 
2. เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 2.1 เขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อย 197,500 

295,555 ไร ่ 2.2 เขตห้ามล่าสัตว์ปุาบ่อล้อ 62,599 
 2.3 เขตห้ามล่าสัตว์ปุาแหลมตะลุมพุก 

 35,456 
  

รวมทั้งสิ้น 
 

 

449,395 
 

  ซึ่งปัญหาการลดลงของป่าไม้ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังมีหลายสาเหตุ ได้แก่ การบุกรุกพ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ือ 
ปลูกพืชเศรษฐกิจและท านากุ้ง การบุกรุกพ้ืนที่ป่าพรุเพ่ือท าการเกษตร ซึ่งส่งผลให้ระดับน้ าเหนือผิวดินในป่าพรุ
ลดลงต่ ากว่า ๑๐ เซนติเมตร ส่งผลท าให้เกิดไฟป่า ประกอบกับมีการเผาวัชพืชเพ่ือเตรียมพื้นที่การเกษตร ปัญหา
ไฟป่าที่เกิดขึ้นนอกจากจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบท าให้พ้ืนที่ป่าลดลงแล้วควันไฟที่เกิดจากไฟป่า
ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ดินและน้ ากลายเป็นกรดจนไม่สามารถท าการเกษตร
หรือน ามาบริโภคได้ ตลอดจนท าให้ปลาและสัตว์น้ าต่างๆสูญหายอย่างรวดเร็ว 
 
 ๒.๒ สถานการณ์ด้านการกัดเซาะชายฝั่ง 
  ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องและมีระยะทางยาว
ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร โดยเริ่มจากปลายแหลมตะลุมพุกจนถึงประตูระบายน้ าชะอวด แพรกเมือง ซึ่งมีการกัดเซาะ
อย่างรุนแรง โดยมีสาเหตุดังนี้ 
 ๒.๒.๑ ลมมรสุมและคลื่นลมที่มีความรุนแรงในช่วงฤดูมรสุม ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม
เป็นช่วงเวลาที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านอ่าวไทยเข้าสู่ชายฝั่งภาคใต้ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ท าให้ตะกอนทรายชายหาดถูกพัดพาไปสะสมตัวในทะเลท าให้ชายฝั่งทั่วไปแคบลง และหน้าหาดมีความลาดชัน
เพ่ิมมากข้ึน 
  ๒.๒.๒ การเปลี่ยนแปลงการสะสมตัวของทราย โดยชายหาดบริเวณปลายแหลมตะลุมพุก อ าเภอปากพนัง 
บริเวณชายหาดด้านในมีการเปลี่ยนแปลงระดับความสูง จากการประเมินปริมาณชายหาดภาพรวมพบว่ามี
ปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 ๒.๓ สถานการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
  การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งลักษณะพ้ืนที่การใช้
ประโยชน์ที่ดินเป็น ๙ ประเภท คือ พ้ืนที่เกษตรกรรม ป่าไม้ สันทรายหรือชายหาด ทุ่งหญ้า พ้ืนที่ลุ่มหรือน้ าขัง
เหมือง/บ่อดิน/บ่อทราย อุตสาหกรรม แหล่งน้ าหรือทางน้ า พื้นที่ชุมชน และพื้นที่อื่นๆ พื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง
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ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่การเกษตรถึงร้อยละ ๙๔.๕๔ รองลงมาเป็นที่อยู่อาศัยและบ่อน้ าและพ้ืนที่ว่างเปล่าร้อยละ
๔.๗๐ และ ๐.๗๖ ตามล าดับ ดังนั้น การใช้ประโยชน์ที่ดินจึงเก่ียวข้องกับด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร จากเอกสารการพัฒนาระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒๕๕๓ : ๔ - ๒๔) ได้ให้ความหมาย
เขตพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร หมายถึง ขอบเขตของพื้นที่ซึ่งได้จัดแบ่งไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
และการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
เน้นด้านการเกษตร ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ ามัน ไม้ผล ยางพารา สัตว์น้ าชายฝั่งและป่าไม้ โดยเขตพัฒนาอาชีพ
ด้านการเกษตรได้ถูกจัดแบ่งพ้ืนที่ตามศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินตามเส้นทางคมนาคม แบ่งออกเป็นเขตต่างๆ
ได้ ๖ เขต ดังนี้ ๑) เขตปลูกข้าวเพื่อการค้า ลักษณะดินเป็นดินนา เนื้อดินเป็นดินเหนียว  ความอุดมสมบูรณ์
ปานกลางถึงสูง ๒) เขตปลูกข้าวเพ่ือบริโภค ลักษณะดินเป็นดินนา แต่เป็นดินกรด ส่วนใหญ่พบในที่ลุ่มเนื้อดิน
เป็นดินเหนียวถึงร่วนปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ าต้องปรับปรุงด้วยวัสดุปูนทางการเกษตร ๓) เขตปลูกปาล์ม
น้ ามัน ลักษณะดิน เป็นดินเปรี้ยวจัด รอบขอบพ้ืนที่ป่าพรุ เนื้อดินเป็นดินเหนียว ความอุดมสมบูรณ์ต่ าไม่เหมาะ
ที่จะท านา ต้องปรับปรุงดินเปรี้ยวเพื่อขยายเป็นพื้นที่ปลูกปาล์ม ๔) เขตปลูกไม้ผล - ยางพารา ลักษณะดิน
เป็นดินกรด เนื้อดินเป็นดินเหนียวถึงร่วน ความอุดมสมบูรณ์ต่ าถึงปานกลางต้องปรับปรุงด้วยวัสดุปูนทางการเกษตร
เช่น โดไลไมท์ เป็นต้น พบว่า ร้อยละ ๖๐ ของเขตปลูกไม้ผล - ยางพาราเป็นไม้ยืนต้นที่ปลูกในพ้ืนที่อยู่แล้ว
แผนการพัฒนาคือการเพิ่มผลผลิตให้ได้มากขึ้น ๕) เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง เป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ร้อยละ ๖๗ ของเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง และยังมีการเกษตรอ่ืนๆ เช่น นาข้าว และไม้ผล เป็นต้น ๖) เขตป่าไม้ 
มีการท าการเกษตรอ่ืนๆ ได้แก่ นาข้าว ยางพารา ไม้ผล ประมาณร้อยละ ๑๑ เขตดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ที่ไม่สามารถ
ด าเนินการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ภาคเกษตรได้ พื้นที่ป่าไม้จ าเป็นต้องได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าไม้
ให้มีสภาพสมบูรณ์เพ่ือเป็นแหล่งต้นน้ า แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ประเภทต่างๆ รวมทั้งแหล่งวางไข่ของสัตว์น้ า
ในพ้ืนที่ป่าชายเลน 
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รูปที่ ๓ สภาพการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ าปากพนัง  

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 
 
 ๒.๔ สถานการณ์ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

๒.๔.๑ แม่น้ าปากพนังถูกก าหนดให้มีคุณภาพน้ าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ าผิวดินประเภท
ที่ ๓ หรือคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าแม่น้ าปากพนัง พบว่าในปี ๒๕๕๐ –๒๕๕๙ 
คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ประเภทที่ ๓ และ ๔ หรือพอใช้และเสื่อมโทรม (รูปที่ ๔ และรูปที่ ๕) พารามิเตอร์ส าคัญที่
บ่งชี้ปัญหาคุณภาพน้ า คือ ค่าความสกปรกในรูปบีโอดีสูง ค่าออกซิเจนละลายต่ า พบการปนเปื้อนของ
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) บริเวณท่าแพ ต าบลปากพนัง 
อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (PN๐๒) และบริเวณคลองชะอวด ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช (PN๑๑) นอกจากนี้ยังพบปัญหาคุณภาพน้ าในช่วงที่มีการเปิดประตูระบายน้ าต่างๆ
ในช่วงต้นฤดูฝน เพื่อระบายน้ าลงสู่ทะเล ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ปลาลอยหัว บริเวณประตูฉุกเฉินเชียรใหญ่
และประตูระบายน้ าอุทกวิภาชประสิทธิ แต่ในปี ๒๕๕๙ ได้มีการน าสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ าอัตโนมัติมาใช้
เฝ้าระวังคุณภาพน้ าในช่วงที่มีการเปิดประตูระบายน้ า ท าให้ไม่เกิดผลกระทบต่อสัตว์น้ า  
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รูปที่ ๔ จุดตรวจวัดคุณภาพน้้าในแม่น้้าปากพนัง 

 

รูปที่ ๕ คุณภาพน้้าแม่น้้าปากพนัง ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ 
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  ๒.๔.๒ การแพร่ระบาดของวัชพืชในน้ า โดยเฉพาะต้นกระฉูดและวัชพืชลอยน้ าเกิดการสะสมของ
ตะกอนอินทรีย์และมีสารอาหารในล าน้ ามากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้สาหร่ายและวัชพืชน้ าเติบโตขัดขวางการ
ไหลเวียนของน้ าและการสัญจรทางน้ า 

  ๒.๔.3 คุณภาพน้้าทะเลบริเวณลุ่มน้้าปากพนัง 
 จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าทะเลบริเวณปากแม่น้้าปากพนังและบ้านปากคลอง
อ้าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ในปี ๒๕๕๐–๒๕๕๙ คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงเสื่อมโทรม
พารามิเตอร์ส้าคัญที่บ่งชี้ปัญหาคุณภาพน้้า คือ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอล 
โคลิฟอร์ม (FCB) และสารอาหารได้แก่ ไนเตรท ฟอสเฟต ซึ่งมีสาเหตุมาจากการระบายน้้าทิ้งจากแหล่งชุมชน 
นอกจากนี้ยังพบการปนเปื้อนของโลหะหนักบางชนิด ได้แก่ เหล็กและแมงกานีส ซึ่งเป็นโลหะหนักที่พบมากใน
ธรรมชาติ  

๒.4.4 การจัดการขยะมูลฝอย 
 จากการส้ารวจข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่
๑๔ ในปี ๒๕๕๘ พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช ๑๐๕ แห่ง มีบริการเก็บขนขยะ
โดยมีปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด 581.53 ตัน/วัน และถูกส่งไปก้าจัดจ้านวน ๕๑7.๔6 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ
88.98 ถูกคัดแยกและน้าไปใช้ประโยชน์ จ้านวน 6๔.07 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 11.02 
 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย จ้านวน ๓๒ แห่ง แต่มีเพียง ๑ แห่ง
ที่ด้าเนินการแบบถูกต้องตามสุขาภิบาล คือ ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปากพนัง ซึ่งเป็นการฝังกลบ
เชิงวิศวกรรม (Engineer Landfill) มีพ้ืนที่ ๒๘ ไร่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการถ่ายโอนภายใต้
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ - ๒๕๔๖ รวมวงเงินทั้งสิ้น
๕๙,๗๐๐,๐๐๐ บาท เปิดด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ระบบการจัดขยะมูลฝอยมีบ่อ
ฝังกลบ ๕ บ่อ ใช้งานไปแล้ว ๔ บ่อ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของพ้ืนที่ การให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยจะครอบคลุม
พ้ืนที่ ๗.๓๕ ตร.กม. ปริมาณขยะในเขตเทศบาล ประมาณ ๑๕ ตัน/วัน และรับขยะมูลฝอยจากหน่วยงานราชการ/
เอกชนอื่นๆ ประมาณ ๘ ตัน/วัน เทศบาลได้น้าขยะมูลฝอยมาจัดการด้วยวิธีการฝังกลบที่ถูกหลักสุขาภิบาล มีการ
บดอัดขยะมูลฝอยทุกวัน และกลบทับด้วยดินเป็นครั้งคราว ส้าหรับบ่อเก่าที่เต็มแล้วทางเทศบาลจะน้าขยะเก่ามา
ร่อนด้วยเครื่องจักร คัดแยกถุงพลาสติกและขยะรีไซเคิลออกส่วนดินที่ได้น้าไปเป็นปุ๋ยใช้ในงานของเทศบาลและ
พ้ืนที่ใกล้เคียง 
 ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยที่ส้าคัญอีกแห่งหนึ่ ง คือ ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ ๒๐๐ ไร่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการถ่ายโอน ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ - ๒๕๔๕ รวมวงเงินทั้งสิ้น ๑๓๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท
ซึ่งด้าเนินการร่วมกับการจัดจ้างเอกชนในการเก็บขนขยะมูลฝอย สามารถให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ ๒๒.๕๖ ตาราง
กิโลเมตร โดยเทศบาลได้น้าขยะมูลฝอยมาจัดการด้วยวิธีการฝังกลบ แต่ในการด้าเนินการเป็นลักษณะเทกองและดัน
ขยะปรับพื้นที่ ไม่ได้มีการน้าดินมาปิดทับหน้าตามหลักการฝังกลบที่ถูกหลักสุขาภิบาล และจากผลการศึกษาพบว่า
สามารถใช้งานได้ถึงปี ๒๕๖๓ ปัจจุบันใช้พ้ืนที่ในการก้าจัดไปแล้วประมาณ ๖๐ ไร่ (พ้ืนที่บ่อฝังกลบทั้งหมด ๑๖๐ ไร่)
คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕ ปัจจุบันรับปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ ๒๕๐ ตัน/วัน แบ่งเป็นขยะมูลฝอยที่มาจากเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช ประมาณ ๑๑๕ ตัน/วัน และหน่วยงานราชการ/เอกชนอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
และจังหวัดใกล้เคียงกว่า ๕๐ หน่วยงาน รวมประมาณ ๑๓๕ ตัน/วัน 



๙ 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) 

 ปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอย คือ เรื่องการบริหารจัดการ เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในการเดินระบบ ขาดงบประมาณสนับสนุนในการดูแลและบ้ารุงรักษา ส่งผลให้ระบบก้าจัด
ขยะที่ก่อสร้างไว้ขาดประสิทธิภาพ  
 
๒.๕ สถานการณ์ด้านการบริหารจัดการน้ า 
  ๒.๕.๑ ปัญหาการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากความต้องการน้ าจืดมีปริมาณสูงขึ้น ปัญหาการ
รุกตัวของน้ าเค็มท าให้คุณภาพของน้ าดิบที่จะใช้เพ่ือการผลิตน้ าประปามีคุณภาพต่ ากว่ามาตรฐาน ขาดแคลน
แหล่งกักเก็บน้ าดิบบริเวณพ้ืนที่ต้นน้ า 
  ๒.๕.๒ ปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ลุ่มน้ าปากพนังประสบปัญหาอุทกภัย
ในพื้นที่ และน้ าทะเลหนุนสูง เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่ราบท้องกระทะ มีสิ่งก่อสร้างขวางทางน้ าเพิ่มขึ้น
การระบายน้ าเป็นไปได้ช้ามาก 
  ๒.๕.๓ ปัญหาน้ าเปรี้ยวจากป่าพรุ เนื่องจากพ้ืนที่ป่าพรุมีสารประกอบไพไรท์ตกตะกอน เมื่อน้ าลด
ระดับลงจนถึงชั้นไพไรท์สัมผัสกับอากาศจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมี ท าให้ดินมีสภาพเป็นกรดและน้ าเปรี้ยว  

๓. ผลการด าเนินงานสะสม ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง 
ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพนิเวศของลุ่มน้ าปากพนังให้คืนความอุดมสมบูรณ์ สมดุลอยา่งเปน็ระบบ 
สาระส าคัญ เป้าหมายแผน 

ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๙ 
ผลการด าเนินงานแผน/

ผล 
ปี ๒๕๕๙ (หน่วย) 

ร้อยละ 
ผลด าเนินงาน 

ปี ๒๕๕๙ 

ผลการด าเนินงาน (สะสม) 
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ 

เทียบกับเป้าหมายแผน 

หมายเหตุ 

   (หน่วย) (ร้อยละ)  
๑. มาตรการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ าล าธาร พื้นที่ชุ่มน้ าและป่าพรุ  
1.1 แผนงานการเพิ่มพื้นที่ปุาและ
การอนุรักษ์ดินและน้้า 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

๑) ปลูกฟื้นฟูระบบนิเวศปุา
ต้นน้้าจัดท้าแนวกันไฟ 

200 ไร่ 
 

- - 200 ไร่ 0.6 หน่วยจัดการต้น
น้้าปากพนัง อส. 

2)  ส่งเสริมการปลูกหญ้า
แฝกเพื่ อปู อ งกั นการชะล้ า ง
พังทลายของดิน  

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

3) กิจกรรมงานสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ปุา 

285,625 ไร่ 285,625 ไร่ 100 285,625 ไร่ ๑๐๐ เขตห้ามล่าสัตว์
ปุาทะเลน้อยฯ 
อส. 

 62,599 ไร่ 62,599 ไร่ 100 62,599 ไร่ ๑๐๐ เขตห้ามล่าสัตว์
ปุาบ่อล้อ อส. 

4) จัดตั้งจุดสกัดเพื่อคุ้มครอง
พื้นที่ปุาไม้และสัตว์ปุา 

285,625 ไร่ 285,625 ไร่ 100 285,625 ไร่ ๑๐๐ เขตห้ามล่าสัตว์
ปุาทะเลน้อยฯ 
อส. 

5) โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
ปุาไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน 

62,599 ไร่ 62,599 ไร่ 100 62,599 ไร่ ๑๐๐ เขตห้ามล่าสัตว์
ปุาบ่อล้อ อส. 



๑๐ 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) 

สาระส าคัญ เป้าหมายแผน 
ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๙ 

ผลการด าเนินงานแผน/
ผล 

ปี ๒๕๕๙ (หน่วย) 

ร้อยละ 
ผลด าเนินงาน 

ปี ๒๕๕๙ 

ผลการด าเนินงาน (สะสม) 
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ 

เทียบกับเป้าหมายแผน 

หมายเหตุ 

   (หน่วย) (ร้อยละ)  
๑.2 แผนงานการบริหารจัดการ
พื้นที่ปุาพรุ 

      

เพิ่มพื้นที่ปุาพรุ       
1) ฟื้นฟูพื้นที่ปุาพรุ ๒๘,๗๒๓ ไร่ - - 28,723 ไร่ 13.8 อส. 
2) บ้ารุงปุาพรุ ๒ – ๖ ป ี ๒,๓๐๐ ไร่ ๒,๓๐๐ ไร่ 100 ๒,๓๐๐ ไร่ 100 อส. 
3) บ้ารุงปุาพรุ ๗ – ๑๐ ปี ๘๐๐ ไร่ ๘๐๐ ไร่ 100 ๘๐๐ ไร่ ๑๐๐ อส. 
4) จัดท้าแนวกันไฟ       
4.1 สถานี ไฟปุ าลุ่ มน้้ า 

ปากพนัง 
๙๐ กม. ๑๕ กม. 100 ๙๐ กม. ๑๐๐ สถานีไฟปุาลุ่ม

น้้ า ป า ก พ นั ง 
และ อส. 

4.2 สถานีไฟปุาพร ุ
ควนเคร็ง 

๖๐ กม. ๒๐ กม. 100 ๖๐ กม. ๑๐๐ สถานีควบคุมไฟ
ปุาพรุครวนเคร็ง 
อส. 

5) กิจกรรมเสริมสร้างความ
ร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟปุาและ
หมอกควันตามกรอบข้อตกลง
ประชาคมอาเซียน 

      

5.1 สถานีควบคุมไฟปุา
พื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง 

21 เครือข่าย 21 เครือข่าย 100 21 เครือข่าย 100 สถานีควบคุมไฟ
ปุ าพื้ นที่ ลุ่ มน้้ า
ปากพนัง อส. 

5.2 สถานี ไฟปุาพรุควน
เคร็ง 

 

21 เครือข่าย 21 เครือข่าย 100 21 เครือข่าย 100 สถานีควบคุมไฟ
ปุาพรุควนเคร็ง 
อส. 

6 )  ง า น ค ว บ คุ ม ไ ฟ ปุ า
(แผนงานปกติหน่วยงาน) 

      

6.1 สถานีควบคุมไฟปุา
พื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง      

187,500 ไร่ 187,500 ไร่ 100 187,500 ไร่ 100 สถานีควบคุมไฟ
ปุ าพื้ นที่ ลุ่ มน้้ า
ปากพนัง อส. 

6.2.สถานีไฟปุาพรุควนเคร็ง 187,500 ไร่ 187,500 ไร่ 100 187,500 ไร่ 100 สถานีควบคุมไฟ
ปุาพรุควนเคร็ง 
อส. 

7) กิจกรรมงานควบคุมไฟปุา 
(งบเพิ่มเติม) 

354,330 ไร่ 354,330 ไร่ 100 354,330 ไร่ 100 ส่ ว น ค ว บ คุ ม
ปฏิบัติการไฟปุา 
อส. 

8) งานเพิ่มประสิทธิภาพ
ปู องกั นการบุ กรุ กพื้ นที่ และ
ควบคุมไฟปุาพรุควนเคร็ง 

62,599 ไร่ 62,599 ไร่ 100 62,599 ไร่ 100 เขตห้ามล่าสัตว์
ปุาบ่อล้อ อส. 
 

9) งานขุดแพรกเพื่อท้าแนว
ปูองกันไฟปุาในเขตห้ามล่าสัตว์ปุา
บ่อล้อ  

2๑0 กม. 14.๑4 กม. ๑๐๐ 210 กม. 100 เขตห้ามล่าสัตว์
ปุาบ่อล้อ อส. 
 

10) จัดซ้ือสายดับเพลิงเพื่อ
สนับสนุนการดับไฟไหม้ปุาพร ุ

300 เส้น - - 300 เส้น ๑๐๐ ส่วนควบคุมและ
ปฏิบัติการไฟปุา 
อส. 

11) โครงการสร้างแหล่ง
ส้ารองน้้าเพื่อการดับไฟปุา โดยใช้
แรงงานคนในการขุด 

๗0 จุด - - ๗0 จุด ๑๐๐ สถานีควบคุมไฟ
ปุ าพื้ นที่ ลุ่ มน้้ า 
ปากพนัง อส. 



๑๑ 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) 

สาระส าคัญ เป้าหมายแผน 
ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๙ 

ผลการด าเนินงานแผน/
ผล 

ปี ๒๕๕๙ (หน่วย) 

ร้อยละ 
ผลด าเนินงาน 

ปี ๒๕๕๙ 

ผลการด าเนินงาน (สะสม) 
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ 

เทียบกับเป้าหมายแผน 

หมายเหตุ 

   (หน่วย) (ร้อยละ)  
๑2) โครงการเพิ่มประสิทธิ 

ภาพลาดตระเวนปูองกันรักษาปุา
และควบคุมไฟปุา 

๒๘๕,๖๒๕ ไร่ ๒๘๕,๖๒๕ ไร่ 100 ๒๘๕,๖๒๕ ไร่ 100 เขตห้ามล่าสัตว์
ปุ า ทะ เลน้ อ ย 
อส. 

๑3) ฝายต้นน้้าแบบถาวร ๘๐ แห่ง ๒๐ แห่ง ๑๐๐ 8๐ แห่ง 100 โครงการพัฒนา
พื้ น ที่ ลุ่ ม น้้ า   
ปากพนัง อส. 

14) ฝายชะลอการไหลของ
น้้าชั่วคราว 

รักษาระดับน้้าใน
พื้ นที่ ปุ าพรุ +๑๐ 
เซนติ เมตร ช่ ว ง
เดื อน สิ งหาคม -
กันยายน ของทุกปี 

- - รักษาระดับน้้าในพื้นที่ปุาพรุ 
+ ๑๐ เซนติเมตร ช่วงเดือน 
สิงหาคม-กันยายนของทุกปี 

- สถานีควบคุมไฟ
ปุ าพื้ นที่ ลุ่ มน้้ า 
ปากพนัง อส. 

15) ซ่อมแซมท้านบชั่วคราว
ในเขตพื้นที่ปุาพรุควนเคร็ง เพื่อ
รักษาระดับน้้า 

9 แห่ง 9 แห่ง ๑๐๐ 9 แห่ง ๑๐๐ โครงการส่งน้้ า
และบ้ารุงรักษา
ลุ่มน้้าปากพนัง
ตอนบน 

1๖) ซ่อมแซมท้านบชั่วคราว
ในเขตพื้นที่ปุาพรุควนเคร็ง เพื่อ
รักษาระดับน้้าและสนับสนุนพื้นที่
เพาะปลูกโครงการจัดหาน้้า บ้านเนิน 
ธังมัง อันเนื่องมาจากพระราชด้าร ิ

๘ แห่ง 
 
 
 
 

๘ แห่ง ๑๐๐ ๘ แห่ง ๑๐๐ โครงการส่งน้้ า
และบ้ารุงรักษา
ลุ่มน้้าปากพนัง
ตอนล่าง 

๑๗ )  ก า รส า รว จคว าม
หลากหลายของพันธุ์ไม้ท้องถิ่นใน
ชุมชนต้นน้ าบ้านเขาวัง ต าบลหิน
ตก อ าเภอร่อนพิบูลย์  จั งหวัด
นครศรีธรรมราช 

๑.ส ารวจรวบรวม
พั น ธุ์ ไ ม้ ท้ อ ง ถิ่ น
บ้านเขาวัง 
๒ . อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ
ข ย า ย พั น ธุ์ ไ ม้
ท้องถิ่น 

๑) ข้ อมู ลพันธุ์ ไม้ ร่ วม    
๑๐๓ ชนิดพันธุ์ไม้ในเส้น 
ทางศึกษาธรรมชาติป่ า
ชุมชน ๕๓ ชนิด 
๒) การใช้ประโยชน์พันธุ์
ไม้ท้องถิ่น 
๓) การมีส่ วนร่ วมของ
ชุมชนเพาะขยายพันธุ์ไม้
ท้องถิ่น เรียนรู้พันธุ์ ไม้
ท้องถิ่น และการส ารวจ 
เสน้ทางศึกษาธรรมชาติ  
๔) โปสเตอร์ เผยแพร่
ข้อมูล 

๑๐๐ ๑) ข้อมูลพันธุ์ ไม้ ร่วม ๑๐3
ชนิด พันธุ์ไม้ในเส้นทางศึกษา 
ธรรมชาติป่าชุมชน ๕๓ ชนิด 
๒) การใช้ประโยชน์พันธุ์ ไม้
ท้องถิ่น 
๓) การมีส่วนร่วมของชุมชน
เพาะขยายพันธุ์ ไม้ท้องถิ่ น 
เรียนรู้พันธุ์ ไม้ท้องถิ่น และ 
การส ารวจเส้ นทางศึกษา
ธรรมชาติ  
๔) โปสเตอร์เผยแพร่ข้อมูล 

๑๐๐ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  
ม.วลัยลักษณ ์

๒. มาตรการฟื้นฟูและดูแลรักษาป่าชายเลน ป่าชายหาด และชายฝ่ังในพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
2.1 แผนงานการเพิ่มพื้นที่ปุาและ
ความอุดมสมบูรณ์ของชายฝั่ง 

      

๑) ฟื้นฟูและดูแลรักษาปุา
ชายเลน ปุาชายหาด และชายฝั่ง
พื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังให้มีความ
อุดมสมบูรณ ์

๑๖,๐๐๐ ไร่ 
 

- 
 

- ๔,๐๐๐ ไร่ 
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๒) การสร้างบ้านปลาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๕ แห่ง 2 แห่ง ๑๐๐ ๘ แห่ง 100 สบทช.๕ 
 



๑๒ 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) 

สาระส าคัญ เป้าหมายแผน 
ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๙ 

ผลการด าเนินงานแผน/
ผล 

ปี ๒๕๕๙ (หน่วย) 

ร้อยละ 
ผลด าเนินงาน 

ปี ๒๕๕๙ 

ผลการด าเนินงาน (สะสม) 
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ 

เทียบกับเป้าหมายแผน 

หมายเหตุ 

   (หน่วย) (ร้อยละ)  
2.2 แผนงานการปูองกันการกัด
เซาะชายฝั่งและฟื้นฟูชายฝั่ง 

      

1) การปูองกันการกัดเซาะ
ชายฝั่ง 
 

ความยาวของพื้นที่ 
๖ 0  กิ โ ล เ ม ต ร 
ได้รับการปูองกัน 

โครงสร้างปูองกันการกัด
เซาะชายฝั่งบริ เวณบ้าน
ชายทะเล ม.1  
ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก  
อ.ปากพนัง  
จ.นครศรีธรรมราช
(ระยะทาง 800 เมตร) 

อยู่ระหว่างแก้ไข 
แบบก่อสร้าง (ยัง
ไม่ได้ด้าเนินการ
ก่อสร้าง) 

แล้วเสร็จ 21 กม. ปี ๕๑ -  
๕๙ ด้าเนินการที่บ้านหน้าโกฏิ 
– หัวไทร ปี ๕๕ – ๕๙  
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
แหลมตะลุมพุกระยะที่ ๓ 
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๒ )  ก า ร ขุ ด ล อ ก แ ล ะ
บ้ารุงรักษาร่องน้้าชายฝั่งทะเล 
เพื่อการระบายน้้าและเปิดทางน้้า
ส้าหรับการคมนาคมทางน้้า  

 

 จ้านวนแหล่งน้้าที่
ได้รับการแก้ไข  
 5 แห่ง 

 

ขุดลอกร่องน้้าปากนคร  
อ. เมือง  
จ. นครศรีธรรมราช 
ปริมาณเนื้อดิน 
600,000 ลบ.ม. 

 

100 
 

5 แห่ง 
 

100  

3) คันปูองกันน้้าเค็ม ๓๙ แห่ง ซ่อมแซมอาคารปูองกัน
ก า ร กั ด เ ซ า ะ  ท้ า น บ
ชั่วคราว และเครื่องกว้าน 
รวม 20 แห่ง ก่อสร้าง
ท้านบชั่วคราว 19 แห่ง 

100 ซ่อมแซมอาคารปูองกันการกัด
เซาะ ท้ านบชั่ วคราว และ
เครื่องกว้าน รวม 20 แห่ง 
ก่อสร้างท้านบชั่วคราว 19 
แห่ง 

100 โครงการส่ งน้้ า
และบ้ารุงรักษา
ลุ่มน้้ าปากพนั ง
ตอนบน และ 
ตอนล่าง โครงการ
ชลประทาน นศ., 
โครงการส่ งน้้ า
และบ้ารุงรักษา 
นศ. 

๓. มาตรการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ าเพื่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 
๓.๑ ปริมาณการจับสัตว์น้้า 
 
 

ปริมาณสัตว์น้้ าที่
ชาวประมงจับได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓  

- - - -  

3.2 ผลิตพันธุ์ปลาน้้าจืดปล่อยลง
สู่แหล่งน้้าธรรมชาติ 

ปล่อยสัตว์น้้าจืด 
5 ล้านตัว/ปี 

ปล่อยสัตว์น้้าจืด 2 ล้านตัว 25 ปล่อยสัตว์น้้าจืด 5 ล้านตัว/ป ี 25  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สนับสนุนวิถีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน้ าในลุ่มน้ าอย่างบูรณาการ อนุรักษ์และยั่งยืน 
สาระส าคัญ เป้าหมายแผน 

ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๙ 
ผลการด าเนินงาน

แผน/ผล 
ปี ๒๕๕๙ (หน่วย) 

ร้อยละ 
ผลด าเนินงาน 

ปี ๒๕๕๙ 

ผลการด าเนินงาน (สะสม) 
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ 

เทียบกับเป้าหมายแผน 

หมายเหตุ 

   (หน่วย) (ร้อยละ)  
๑. มาตรการฟื้นฟูคุณภาพดิน ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว พื้นที่ดินเค็ม และพื้นที่นากุ้งร้าง 
๑.ปรับปรุงนาข้าว นากุ้งร้าง และ
พื้นที่รกร้าง เพื่อปลูกพืช อาหาร
และพืชเศรษฐกิจ  

      

- ปรับปรุงพื้นที่นาเพื่อปลูกข้าว 47,000 ไร่ 5,701 ไร ่ 100 46,381.427 ไร ่ 98.7 กรมพัฒนาที่ดิน 

- ปรับปรุงพื้นที่บ่อกุ้งร้างใน
เขตน้้าเค็มเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ
และสิ่งแวดล้อม 

200 ไร่ - - 72.681 ไร ่ 36.3 กรมพัฒนาที่ดิน 

๒. การปรับปรุงและพัฒนาพื้น
ที่ดินเปรี้ยว-ดินกรดเพื่อปลูกพืช
เศรษฐกิจ 

      

- ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ดิน
เปรี้ยวเพื่อปลูกข้าว 

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

- ปรับปรุงดินกรดในพื้นที่ปลูก
ปาล์มน้้ามัน 

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

- ปรับปรุงดินกรดในพื้นที่ปลูก
ไม้ผลและยางพารา 
 

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

3. ปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อ
ปลูกปาล์มน้้ามัน 

๔๘,๙๙๗ ไร ่ 256.5 ไร ่ ๑๐๐ 
 

๓4,536.1 ไร ่ 70.5 กรมพัฒนาที่ดิน 

4. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด  ๖,๔๔๖ ไร ่ ๑,๕๐๐ ไร ่ ๑๐๐ 8,096 ไร ่ 100 กรมพัฒนาที่ดิน 
5. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด 36,000 ไร่ - - 6,600 ไร ่ 18.33 กรมพัฒนาที่ดิน 
6. การทดลองปลูกปุาจากเพื่อ
ฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนัง  

๙๐๐ ไร ่ 150 ไร ่ ๑๐๐ 900 ไร ่ 100 โครงการพัฒนาพื้นที ่
ลุ่มน้้าปากพนัง อส. 

มาตรการที่ 2 การวางแผนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ และการพัฒนาระบบชลประทานเพื่อการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 
2.1 แผนงานการวางแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 

      

    1) จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้้า       

- ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ ๑ 24,115 ไร่ 2,621.8 ไร ่ 100 33,292.4 ไร ่ 100 กรมพัฒนาที่ดิน 

- ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ ๒ 2,800 ไร่ 242.8 ไร ่ 100 2,829.4ไร่ 100 กรมพัฒนาที่ดิน  

- ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ ๓ 600 ไร่ 264 ไร ่ 100 1,335.3ไร่ 100 กรมพัฒนาที่ดิน  

2.2 แผนงานการจัดการน้้าเพื่อ
การชลประทานและการรักษา
ระบบนิเวศ 

      

1) โครงการพัฒนาแหล่งน้้า
บาดาลเพื่ อการเกษตรในพื้ นที่
ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 1 และ 2 

 

101 แห่ง 4๐ แห่ง 97.5 139 แห่ง 100 ทบ. 



๑๔ 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) 

สาระส าคัญ เป้าหมายแผน 
ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๙ 

ผลการด าเนินงาน
แผน/ผล 

ปี ๒๕๕๙ (หน่วย) 

ร้อยละ 
ผลด าเนินงาน 

ปี ๒๕๕๙ 

ผลการด าเนินงาน (สะสม) 
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ 

เทียบกับเป้าหมายแผน 

หมายเหตุ 

   (หน่วย) (ร้อยละ)  
2) โครงการอนุรักษ์และ

ฟื้นฟูแหล่งน้้า  
- ช่วง 4 บา้นหัวดอน 100 1. คลองคอกควาย 

2. บ้านโคกแซะ 
3. คลองราชด้าริ -
เหมืองนายทั่ง 
4. คลองท่าดี 

- กรมทรัพยากรน้้า 

3 )  โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ซ่อมแซมฝายน้้าล้น 

- - - คลองวังฆ้อง - กรมทรัพยากรน้้า 

๔) โครงการศึกษาระบบการ
จัดการน้ าที่เหมาะสมในพื้นที่ท านา
ข้าวแบบอาศัยน้ าฝน กรณีศึกษา 
ต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนัง 

 อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
และสรุปผลการวิจัย 

- อยู่ระหว่างด าเนินงาน
และสรุปผลการวิจัย 

- ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์
และทรัพยากร 
ม. วลยัลักษณ ์

มาตรการที่ ๓ มาตรการบริหารจัดการน้ าอย่างสมดุล ทั้งอุปสงค์และอุปทาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 
3.1 แผนงานการจัดการน้้าเพื่อการ
อุปโภคและบริโภค 

      

๑) โครงการเฝูาระวังคุณภาพน้้า
บริโภคในชุมชนและครัวเรือน 

พื้นที่ลุ่มน้้ าปากพนัง 
ร้อยละ ๑๐๐ มีน้้ า
เพื่อการบริโภคอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานอย่าง
พอเพียง 

ตรวจสอบคุณภาพ
น้้าบริโภค 
รวม 4 ต้าบล 
1. ต้าบลบางจาก 
2. ต้าบลชะเมา
(นครศรีธรรมราช)
3. ต้าบลตะเครี๊ยะ
4. ต้าบลบ้านใหม ่
(สงขลา) 

๑๐๐ ๑) ส้ารวจคุณภาพน้้ า
บริ โ ภคทั้ ง หมด  24 
ตั วอย่ า ง  ในจั งหวั ด 
นครศรีธรรมราช พบว่า
ผ่านเกณฑ์ 9 ตัวอย่าง 
คิดเป็นร้อยละ 37.5   
ไ ม่ ผ่ า น เ ก ณ ฑ์  1 5 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
62.5 ค่าพารามิเตอร ์
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ส่วนใหญ่ 
คือแบคทีเรีย 
๒) ส้ารวจคุณภาพน้้ า
บ ริ โ ภ คทั้ ง ห ม ด  30 
ตั วอย่ า งในจ.สงขลา 
พบว่ า ไม่ ผ่ า น เกณฑ์
ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 
100 ค่าพารามิ เตอร์
ส่วนใหญ่ที่ไม่ผ่านเกณฑ์
คือ แบคทีเรีย 

- กรมอนามยั 

๒) โครงการน้้าประปาดื่มได ้ - - - - -  
๓) โครงการพัฒนาแหล่งน้้า

บ าดา ล เพื่ อ สนั บ สนุ น น้้ า ดื่ ม
สะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ 
รูปแบบที่ 1 และ 2 

69 แห่ง 21 แห่ง ๑๐๐ 69 แห่ง ๑๐๐ ทบ. 
 

๔) โครงการพัฒนาแหล่งน้้า
บาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าอุปโภค - บริโภค 

58 แห่ง 34 แห่ง 26.5 27 แห่ง 46.6 ทบ. 
 

 
 
 
 



๑๕ 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ควบคุม ป้องกันมลพิษและเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในลุ่มน้ า 
สาระส าคัญ เป้าหมายแผน 

ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๙ 
ผลการด าเนินงาน

แผน/ผล 
ปี ๒๕๕๙ (หน่วย) 

ร้อยละผล
ด าเนินงาน 
ปี ๒๕๕๙ 

ผลการด าเนินงาน (สะสม) 
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ 

เทียบกับเป้าหมายแผน 

หมายเหตุ 

    (หน่วย) (ร้อยละ)  
๑. มาตรการผลักดันกลไกและองค์ความรู้การจัดการคุณภาพน้ า และน้ าเสียเพื่อถ่ายทอดให้กลุ่มเป้าหมายร่วมกันแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า 
๑.๑ พัฒนาระบบการท้าปศุสัตว์ 
ตามมาตรฐานฟาร์มที่ดี 

ด้าเนินงานตามข้อ
ร้องเรียน 

ตรวจต่ออายุฟาร์ม
สุ ก ร ม า ต ร ฐ า น 
จ้านวน 19 ฟาร์ม 
และตรวจติดตาม
ฟาร์มสุกร จ้านวน 
45 ฟาร์ม รวม 64 
ฟาร์ม 
 

๑๐๐ 64 ฟาร์ม 100  

๑.๒  พั ฒนาสิ่ งแวดล้ อมด้ าน 
ปศุสัตว์ 

 แก้ ไ ขปัญหาด้ า น
สิ่งแวดล้อมในฟาร์ม
ปศุสัตว์ 1 ฟาร์ม 

100 1 ฟาร์ม 100  

๒. มาตรการเร่งรัดให้ อปท.  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลุ่มน้ ามีการบริหารจัดการแหล่งก าเนิดมลพิษที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
๒.๑ การก่อสร้างและบริหารจัดการ
ระบบบ้าบัดน้้าเสียเฉพาะจุด 

๘ แห่ง เดินระบบ 6 แห่ง 75 เดินระบบ 6 แห่งคุณภาพ 
น้้าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ร้อยละ ๙๙.2  

75 อจน. 

  ยังไม่ก่อสร้าง ๒ แห่ง 
  

 ยังไม่ก่อสร้าง ๒ แห่ง  
๑. ทต.เชียรใหญ่ ยังไม่
พร้อม 
๒. ทต.ชะอวด (ตลาดล่าง) 
ประชาชน บางส่วนยังไม่ 
เห็นด้วย และเทศบาลไม่
สามารถจัดหาพื้นที่ใหม่ได้ 
จึงต้องชะลอโครงการ 

 อจน. 

๓. มาตรการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
3.1 แผนงานการควบคุมและ
ก้าจัดวัชพืชในล้าน้้า 

      

1) การบริหารจัดการเพื่อ
ควบคุมวัชพืชน้้า 

      

-  ขุดลอกคลองด้วยรถขุดและ
เรือขุด 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บ
น้้าโดยขุดลอกคลอง  
22 สาย รวม 
1,214,189 ลบ.ม. 
 

100 38 คลองรวมปริมาณ  
2,465,293 ลบ.ม. 

๑๐๐ โครงการส่งน้้าและบ้ารุง 
รักษาลุ่มน้้าปากพนัง
ตอนบนและตอนล่าง
โครงการชลประทาน
นครศรีธรรมราช 

- การบริ หารจั ดการเพื่ อ
ควบคุมวัชพืชน้้า 

556 สาย 1. ก้าจัดวัชพืชใน
คลองระบายน้้าสาย
หลัก 39 สาย รวม 
62,154 ตัน 

100 ก้าจัดวัชพืชในคลอง
ระบายน้้าสายหลัก 39 
สาย 

7 โครงการส่งน้้าและบ้ารุง 
รักษาลุ่ มน้้ าปากพนั ง
ตอนล่าง 

  2. ก้าจัดวัชพืชใน
คลองส่งน้้าพื้นที่  
3 แห่ง 

100   โครงการส่งน้้าบ้ารุง 
รักษานครศรีธรรมราช 



๑๖ 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) 

สาระส าคัญ เป้าหมายแผน 
ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๙ 

ผลการด าเนินงาน
แผน/ผล 

ปี ๒๕๕๙ (หน่วย) 

ร้อยละผล
ด าเนินงาน 
ปี ๒๕๕๙ 

ผลการด าเนินงาน (สะสม) 
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ 

เทียบกับเป้าหมายแผน 

หมายเหตุ 

    (หน่วย) (ร้อยละ)  
  3 .  ก้ า จั ด วั ช พื ช

คล อ ง ร ะ บ า ย น้้ า 
และเขตฝุายส่งน้้า
จ้านวน 5 แห่ง 

100   โครงการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาลุ่มน้้าปาก
พนังตอนบน 

๓.๒ แผนงานการติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

      

๑) การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้้าแม่น้้าปากพนัง 

ส้ารวจเก็บตัวอย่าง
น้้า แม่น้้าปากพนัง 
7 สถานี จ้านวน 4 
ครั้ง/ปี 
 
 

๔ ครั้ง/ปี ๑๐๐ คุณภาพน้ าโดยรวมจัด
อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้้า
ประเภทที่ 3 คือ พอใช้ 

๑๐๐ สสภ.14 คพ. 

2) การติดตามตรวจสอบ
คุ ณ ภ า พ น้้ า ท ะ เ ล ช า ย ฝั่ ง          
อ.ปากพนัง  อ.หัวไทร 

ส้ารวจตัวอย่างน้้าทะเล
ชายฝั่งในพื้นที่ลุ่มน้้า
ปากพนั ง  2 สถานี 
จ้านวน 2 ครั้ง/ปี 

2 ครั้ง/ปี 100 คุณภาพน้้าบริเวณปาก
คล อ ง หั ว ไ ท ร อ ยู่ ใ น
เกณฑ์ดี ส่วนปากแม่น้้า
ปากพนัง อยู่ในเกณฑ์
พอใช้ 

100 สสภ. 14 คพ. 

3) การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้้าใต้ดินรอบๆ แหล่งฝัง
กลบขยะ และการท้าเหมืองแร่ 

๒ ครั้ง/ปี - - ด้าเนินการทุกปี 
(เริ่มด้าเนินการปี๕๖) 
ส้าหรับบ่อสังเกตการณ์
น้้าบาดาล 

- ทบ. 

4) การติดตามการรุกล้้ า
น้้าเค็มเข้าสู่ชั้นบาดาลชายฝั่ง 

๒ ครั้ง/ปี - - ด้าเนินการทุกปี 
(เริ่มด้าเนินการปี๕๖) 
ส้าหรับบ่อสังเกตการณ์
น้้าบาดาล 

- ทบ. 

5) การเฝูาระวังคุณภาพน้้า
บาดาลบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการ
ปนเปื้ อ นน้้ าบ าดาล เพื่ อกา ร
อุปโภคบริโภค 

๒ ครั้ง/ปี - - ด้าเนินการทุกปี 
(เริ่มด้าเนินการปี๕๖) 
ส้าหรับบ่อสังเกตการณ์
น้้าบาดาล 

- ทบ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพเพื่อบริหารจัดการ
แบบบูรณาการเชิงรุก 

สาระส าคัญ เป้าหมายแผน 
ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๙ 

ผลการด าเนินงาน
แผน/ผล 

ปี ๒๕๕9 (หน่วย) 

ร้อยละ 
ผลด าเนินงาน 

ปี ๒๕๕9 

ผลการด าเนินงาน (สะสม) 
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕9 

เทียบกับเป้าหมายแผน 

หมายเหตุ 

   (หน่วย) (ร้อยละ)  
๑. มาตรการเสริมสร้างความรู้ ความตระหนักและจิตส านึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
๑.๑  กา รพัฒนา เครื อข่ า ย
องค์กรในพื้นที่ลุ่มน้้า 

กิจกรรมเสริมสร้าง 
ความพร้ อมและ
ความเข้มแข็งให้แก่
ทุกภาคส่วน 

1. ให้ความรู้เครือข่าย
โรงเรียนชะอวดวิทยา
คาร, โรงเรียนเชียรใหญ่  
2. สนับสนุนด้าเนิน 
งานขององค์กรภาค
ประชาชนในการบริหาร
จัดการลุ่มน้้า บ. ลาไม 

100 1. ให้ความรู้เครือขา่ย   
รร. มธัยมศึกษาจุฬาภรณ ์
รร. เฉลิมพระเกยีรต ิ
รร. บา้นเกาะขันธ ์
รร. เชยีรใหญ ่
รร. ชะอวดวทิยาคา  
2. สนับสนุนด้าเนินงานของ
องค์กรภาคประชาชนในการ
บริหารจัดการลุ่มน้้า บ. ลาไม 

100 สนง.ทรัพยากรน้้า
ภาค 8 

๑.๒ กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย 
และกิจกรรมเฝูาระวังปูองกัน
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเครือข่าย ทสม. 
นครศรีธรรมราช 
 

ด้ า เนิ นการใน ๒๓ 
อ้าเภอ 
 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
การมี ส่ วนร่ วมของ 
ทสม. ในการเฝูาระวัง
สิ่งแวดล้อม 5 อ้าเภอ 

๑๐๐ - ด้าเนินการจัดอบรม ๒๓ 
อ้าเภอ 
- จัดประชุมคณะกรรมการ
เครือข่าย ทสม. ๒ ครั้ง  
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ ทสม. ในการ
เฝูาระวั งสิ่ งแวดล้อม  ๕ 
อ้าเภอ 
- จัดอบรม ทสม. ใหม่ อย่าง
น้อย ๗๐ คน 
-จัดท้ าฐานข้อมูล ทสม. 
คัดเลือก ทสม. ดี เด่น ๑ 
ครั้ง 

๑๐๐ 
 
 

- ทสจ. 
นครศรีธรรมราช 
- สส. 

๑.๓ ชุมชนพร้อมใจร่วมใจ
รักษาปุาชายเลน 

จัดอบรมจ้ านวน 
๓๐๐ คน 

- - จัดอบรมจ้านวน ๓๐๐ 
คน 

๑๐๐ -ทสจ. 
นครศรีธรรมราช 

 ๑.4 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมสนองต่ อการ
ท่องเที่ยว กิจกรรม สร้างเครือข่าย 
แก้ไขปัญหาไฟปุา และหมอกควัน 

จัดอบรมให้ความรู้ /
สาธิตเกี่ยวกับไฟปุา
และหมอกควัน ๑ ครั้ง
จ้านวน ๒๐๐ คน  
มีการประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์ปูองกันไฟปุา
ในพื้นที่ด้าเนินการที่
ต้าบลการะเกด 
อ้าเภอเชียรใหญ่ 

- - จัดอบรมให้ความรู้ /สาธิต
เกี่ยวกับไฟปุาและหมอกควัน 
๑ ครั้ง จ้านวน ๒๐๐ คน 
 มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ 
ปูองกันไฟปุาในพื้นที่ 
ด้าเนินการที่ ต้าบลการะเกด  
อ้าเภอเชียรใหญ่ 

๑๐๐ -ทสจ. 
นครศรีธรรมราช 

๑.5 โครงการ "เสวนา ประชา
เข้าใจ ฝายมีชีวิต ผูกจิตชุมชน" 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
600 คน 

จัดเวทีเสวนา ท้าความ
เข้าใจ กับประชาชน 
ในชุมชน ต้นน้้า/ลุ่มน้้า 
/ล้าน้้า ที่ เอื้ออ้านวย
สัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน
ใน จ. นครศรีธรรมราช 
จ้านวน 15 รุ่นๆ ละ 1 
วัน 

100 ผู้เข้าร่วมโครงการ 60๐ 
คน 

๑๐๐ อบจ. 
นครศรีธรรมราช 



๑๘ 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) 

สาระส าคัญ เป้าหมายแผน 
ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๙ 

ผลการด าเนินงาน
แผน/ผล 

ปี ๒๕๕9 (หน่วย) 

ร้อยละ 
ผลด าเนินงาน 

ปี ๒๕๕9 

ผลการด าเนินงาน (สะสม) 
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕9 

เทียบกับเป้าหมายแผน 

หมายเหตุ 

   (หน่วย) (ร้อยละ)  
๑.6 โครงการส่งเสริมการคัด
แยกขยะในโรงเรียน 

ผู้เข้าร่วม 10๐คน ใ ห้ ค ว า ม รู้ ค ว า ม
เข้าใจในการคัดแยก
ขยะและน้าขยะไป
ใช้ประโยชน์พัฒนา
ต่ อ ยอดผลิ ตก๊ า ซ
ชีวภาพส้าหรับใช้ใน
โ ร ง เ รี ย น แ ล ะ
ครัวเรือนได ้

100 ผู้เข้าร่วม 10๐คน ๑๐๐ อบจ. 
นครศรีธรรมราช 

1.๗ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู
หญ้าทะเล 

ผู้เข้าร่วม 100 คน เพิ่ มป ริ ม าณและ
พื้ น ที่ แ ห ล่ ง ห ญ้ า
ทะเล 

100 ผู้เข้าร่วม 100 คน 100 อบจ. 
นครศรีธรรมราช 

1.๘ โครงการพัฒนาและส่ง
เสิรมศักยภาพเครือข่ายรักษ์
สิ่งแวดล้อม (ชายฝั่งทะเล) 

ผู้เข้าร่วม 200 คน ส่งเสริมให้องค์กร
ชุมชนในท้องถิ่นเข้า
มามีส่วนร่วมในการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ
แ ล ะ สิ่ ง แ ว ดล้ อ ม
จ้านวน 2 รุ่นๆ ละ 
100 คน 

100 ผู้เข้าร่วม 200 คน 100 อบจ. 
นครศรีธรรมราช 

๑.๙ กิจกรรมการเรียนการสอน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 กิจกรรมการเรียน

การสอน 

๑๐๐ ๑. การฟื้นฟูและรักษาป่า

ชายเลน โดยใช้วิธีการคืน

ระบบนิเวศให้ป่าชายเลน 

๑๐๐ ศูนย์ความรู้ เฉพาะ
ด้ า น นิ เ ว ศ วิ ท ย า
พยากรณ์และการ
จัดการ ม.วลัยลักษณ ์

    ๒. การสงวน อนุรักษ์ และ
ฟื้นฟูพื้นที่ป่าจากในพื้นที่
ลุ่มน้ าปากพนัง 
๓. การฟื้นฟูแนวปะการังน้ า
ตื้นเพื่อแก้ปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่ง 
๔. การส่งเสริมการปลูกข้าว
ส า ย พั น ธุ์ พื้ น เ มื อ ง ใ ห้
เหมาะสมพับพื้นที่ปากพนัง 
โดยใช้ เทคโนโลยี  Smart 
Farming 
๕. ระบบนิเวศสามน้ า การ
ใ ช้ แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์ แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยวทางทะเล 
๖ .  ชี ว วิ ท ย า ป ล า แ ล ะ
ชีววิทยาประมง  
๗. การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบบูรณาการ  

  



๑๙ 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) 

สาระส าคัญ เป้าหมายแผน 
ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๙ 

ผลการด าเนินงาน
แผน/ผล 

ปี ๒๕๕9 (หน่วย) 

ร้อยละ 
ผลด าเนินงาน 

ปี ๒๕๕9 

ผลการด าเนินงาน (สะสม) 
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕9 

เทียบกับเป้าหมายแผน 

หมายเหตุ 

   (หน่วย) (ร้อยละ)  
๘. การวิ เคราะห์น้ าและ 
น้ าเสีย เทคโนโลยีการบ าบัด
น้ าเสีย  
๙. การเตรียมน้ าดื่มน้ าใช้ 
อ น า มั ย สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 
สาธารณสุขชุมชนพื้นฐาน 
และสาธารณสุขศาสตร ์

๒. มาตรการพัฒนาและประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ าที่มีประสิทธิภาพ 
2.1 ปรับปรุงการใช้ประโยชน์
ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง 

1 ระบบ ปรับปรุงแผนที่การใช้
ประโยชน์ที่ดินให้เป็น
ปัจจุบันพื้นที่ 2 ล้านไร ่

10 ปรั บปรุ ง แผนที่ ก า ร ใช้
ประ โ ยชน์ ที่ ดิ น ให้ เ ป็ น
ปัจจุบันพื้นที่ 2 ล้านไร ่

10 ศูนย์อ้านวยการฯ 

๒.๒ โครงการจัดท าฐานข้อมูล

การใช้ที ่ด ินพื ้นที ่ต าบลท่าซอม 

อ.หัวไทร /ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ 

 ฐานข้อมูลการใช้ที่ดิน
พื้นที่ ต าบลท่าซอม 
อ.หัวไทร และพื้นที่ 
ต าบลเสือหึง  
อ.เชียรใหญ่ 

10๐ ฐานข้อมูลการใช้ที่ดินพื้นที่
ต าบลท่าซอม อ.หัวไทร  
และพื้นที่ ต าบลเสือหึง 
 อ.เชียรใหญ่ 

10๐ สถาบั น วิ จั ยแล ะ
พัฒนา ม.วลัยลักษณ ์

๓. มาตรการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.๑ บริหารจัดการการเปิด-ปิด 
ประตูระบายน้้าอุทกวิภาชประสิทธ์ 
ตามฤดูการวางไข่ และการอพยพ
เคลื่อนย้ายของสัตว์น้้ าจืดและ
สัตว์น้้าเค็ม 

สร้างกฎเกณฑ์ของ
ชุมชนร่วมกันในเรื่อง
เปิ ด  – ปิ ด  ประตู
ระบายน้้า 

เป็นการด้าเนินงาน
ตามปกติ ใ นแต่ ล ะ
ช่วงเวลา/ฤดูกาลให้
เหมาะสม 

๑๐๐ จัดประชุมคณะกรรมการ 
JMC ทุกปีเพื่อก้าหนดการ 
เปิด –ปิด ประตูระบายน้้า
ให้เหมาะสมกับแต่ละช่วง
ฤดูกาล 

๑๐๐ โครงการส่งน้้าและ
บ้ ารุ งรั กษาลุ่ มน้้ า
ปากพนัง ตอนล่าง 
ชป. 

๓.๒ คณะกรรมการบริหารจัดการ
น้้าในลุ่มน้้าที่มีส่วนร่วมโดยทุก
ภาคส่วน 

ทุกภาคส่วนให้ความ
ร่วมมือในการบริหาร
จัดการน้้า 

     

๑ )  จั ด ตั้ ง ก ลุ่ ม ผู้ ใ ช้ น้้ า
ชลประทาน (กลุ่มพื้นฐาน) 

ข้อตกลงในการใช้น้้า
ระหว่างชุมชน 123 
กลุ่ม 

ข้อตกลงในการใช้น้้า
ระหว่างชุมชน 103 
กลุ่ม 

100 ข้ อ ตก ล ง ใ น ก า ร ใ ช้ น้้ า
ระหว่างชุมชน 123 กลุ่ม 

100 โครงการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษา จังหวัด
นครศรี ธรรมราช, 
โครงการส่งน้้าและ
บ้ ารุ งรักษาลุ่ มน้้ า
ปากพนั งตอนบน
และตอนล่าง 

๒ )  จั ด ตั้ ง ก ลุ่ ม ผู้ ใ ช้ น้้ า
ชลประทาน (กลุ่มบริหาร) 

ข้อตกลงในการใช้น้้า
ระหว่างชุมชน 9 กลุ่ม 

ข้อตกลงในการใช้น้้า
ระหว่างชุมชน 8 กลุ่ม 

100 ข้อตกลงในการใช้น้้าระหว่าง
ชุมชน 9 กลุ่ม 

100 โครงการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษา จังหวัด
นครศรี ธรรมราช, 
โครงการส่งน้้าและ
บ้ ารุ งรั กษาลุ่ มน้้ า
ปากพนั งตอนบน
และตอนล่าง 

๓.๓  การอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่
ปุาต้นน้้า โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

ความร่วมมือของทุก
ภาคส่วน 

การด้าเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องร่วมกัน 

๑๐๐ ฝายต้นน้้าล้าธาร อนุรักษ์
ขยายพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ปลูก
เสริมไม้ชายห้วยริมคลองหัว
สวน แผนที่ชุมชน ชุมชน
บ้านเขาวัง ต.หินตก อ.ร่อน
พิบูลย์ 

๑๐๐ มหาวิทยาลั ยวลั ย
ลักษณ ์



๒๐ 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) 

สาระส าคัญ เป้าหมายแผน 
ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๙ 

ผลการด าเนินงาน
แผน/ผล 

ปี ๒๕๕9 (หน่วย) 

ร้อยละ 
ผลด าเนินงาน 

ปี ๒๕๕9 

ผลการด าเนินงาน (สะสม) 
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕9 

เทียบกับเป้าหมายแผน 

หมายเหตุ 

   (หน่วย) (ร้อยละ)  
๓.๔  การเฝูาระวังภัยพิบัติพื้นที่
ชุมชนต้นน้้าปากพนัง 

ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม
พร้อมชุมชน 

ชุมชนต้นน้้าปากพนัง  
- บ้านวังหอน  
ต.วังอ่าง อ.ชะอวด 
- บ้านขุนพัง  
ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ 
-บ้านเขาวัง 
 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ 

๑๐๐ เครือข่ายวิทยุเครื่องแดงเฝูา
ระวังภัยพิบัติชุมชน และ
แผนเตรียมพร้อมรับมือภัย
พิบัติชุมชน 3 พื้นที่ชุมชน
ต้นน้้า 

๑๐๐ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ ์

 

  



๒๑ 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) 

๔. สรุปผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง  
ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) 
 ๔.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพนิเวศของลุ่มน้ าปากพนังให้คืนความอุดมสมบูรณ์ 
สมดุลอย่างเป็นระบบ 

การด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้แก่ 
  ๔.๑.๑ มาตรการสงวน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ าล าธาร พ้ืนที่ชุ่มน้ าและป่าพรุ 
  (๑) พ้ืนที่ป่าต้นน้ ามีการปลูกฟ้ืนฟูป่าต้นน้ า พ้ืนที่ ๒๐๐ ไร่ ปลูกหญ้าแฝกเพ่ือป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน ๑๑,๑๐๐ ไร่ สร้างฝายต้นน้ าล าธารแบบถาวร  ๒๐ แห่ง เพ่ือเพ่ิมความชุ่มชื้นในดินและเก็บ
รักษาระดับน้ าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้มากขึ้นเพ่ือป้องกันการลุกลามกรณีการเกิดไฟป่าและเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 
ตลอดจนมีการตั้งจุดสกัดเพ่ือคุ้มครองพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า  
  (๒) พ้ืนที่ป่าพรุปลูกฟ้ืนฟูป่าพรุ ๓,๙๕๐ ไร่ เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่ง
อาหารให้กับสัตว์ป่า และป้องกันไฟไหม้ป่าพรุ โดยจัดท าแนวกันไฟ ๑๕๐ กิโลเมตร และขุดแพรกเพ่ือท าแนว
ป้องกันไฟป่า ๑๓๕.๔ กิโลเมตร ซ่อมแซมฝายชะลอการไหลของน้ า ๖๓ แห่ง และซ่อมแซมท านบชั่วคราว ๑๗ แห่ง 
เพ่ือรักษาระดับน้ าในพ้ืนที่ป่าพรุ การสร้างแหล่งส ารองน้ าเพ่ือการดับไฟป่า ๗๐ จุด มีการลาดตระเวนและตรวจ
ปราบปรามในพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือควบคุมและป้องกันการประท าผิดเกี่ยวกับการบุกรุก พ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดจน
เสริมสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตามกรอบข้อตกลงประชาคมอาเซียน 
จ านวน ๒๑ เครือข่าย 
 ๔.๑.๒ มาตรการฟ้ืนฟูและดูแลรักษาป่าชายเลน ป่าชายหาด และชายฝั่งในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังให้มี
ความอุดมสมบูรณ ์

(๑) ฟ้ืนฟูและดูแลรักษาป่าชายเลน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ พ้ืนที่ ๔,๐๐๐ ไร่ และสร้างบ้านปลา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน ๘ แห่ง  

(๒) การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ด าเนินการแล้วเสร็จ ๒๑ กิโลเมตร โดยในปี ๒๕๕๙ มีการ
สร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบ้านชายทะเล หมู่ที่ ๑ ต าบลปากพนังฝั่งตะวันออก อ าเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง ๘๐๐ เมตร และมีการขุดลอกและบ ารุงรักษาร่องน้ าชายฝั่งทะเล ๕ ร่องน้ า 
รวมทั้งจัดสร้างและซ่อมแซมท านบชั่วคราวเพื่อป้องกันน้ าเค็มรุกล้ า ๓๙ แห่ง 
  ๔.๑.๓ มาตรการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ าเพื่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 

ด าเนินการผลิตพันธุ์ปลาน้ าจืดปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติจ านวน ๑,๒๕๓,๐๐๐ ตัว 
 

 ๔.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สนับสนุนวิธีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน้ าในลุ่มน้ าอย่างบูรณาการ อนุรักษ์
และย่ังยืน 
 การด าเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้แก่ 
  ๔.๒.๑ มาตรการฟ้ืนฟูคุณภาพดินปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว พ้ืนที่ดินเค็มและพ้ืนที่นากุ้งร้าง 

ด าเนินการฟ้ืนฟูระบบนิเวศและให้ดินกลับมาอุดมสมบูรณ์สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้ โดยมี
การปรับปรุงพ้ืนที่นาข้าว ๕,๗๐๑ ไร่ปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนที่ดินเปรี้ยว - ดินกรดเพ่ือปลูกข้าว ๒,๐๐๑ ไร่



๒๒ 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) 

ปรับปรุงพ้ืนที่ดินเปรี้ยวเพ่ือปลูกปาล์มน้ ามัน ๒๕๗ ไร่ และทดลองปลูกป่าจากเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ๑๕๐ ไร่ 
ตลอดจนมีการส่งเสริมและสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๑,๖๕๐ ไร่  
  ๔.๒.๒ มาตรการวางแผนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ และการ
พัฒนาระบบชลประทานเพื่อการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 
   ด าเนินการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า โดยปรับรูปแปลงนาพ้ืนที่ ๓,๑๒๘ ไร่ พัฒนาแหล่งน้ า
บาดาลเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง จ านวน ๔๐ แห่ง และด าเนินการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ า บ้านหัวดอน 
  ๔.๒.๓ มาตรการบริหารจัดการน้ าอย่างสมดุลทั้งอุปสงค์และอุปทานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่น 

 เฝ้าระวังคุณภาพน้ าบริโภคในชุมชนและครัวเรือน ๔๒ ตัวอย่าง พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านแบคทีเรีย ร้อยละ ๘๘ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเฝ้าระวังคุณภาพน้ าบริโภคใน
ครัวเรือนและชุมชน จ านวน ๒ ครั้ง ติดตามเครือข่ายและอาสาสมัครเฝ้าระวังคุณภาพน้ าบริโภคในครัวเรือนและ
ชุมชนรวมทั้งมีการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพ่ือสนับสนุนน้ าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ จ านวน ๒๑ แห่ง
และพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค – บริโภค จ านวน ๓๔ แห่ง 

 
๔.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ควบคุม ป้องกันมลพิษและเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของ

คนในลุ่มน้ า 
การด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้แก่ 
๔.๓.๑ มาตรการผลักดันกลไกและองค์ความรู้การจัดการคุณภาพน้ าและน้ าเสียเพ่ือถ่ายทอดให้

กลุ่มเป้าหมายร่วมกันแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า 
พัฒนาระบบการท าปศุสัตว์ตามาตรฐานฟาร์มที่ดีโดยตรวจต่ออายุฟาร์มสุกรมาตรฐาน จ านวน 

๑๙ ฟาร์ม และตรวจติดตามฟาร์มสุกรมาตรฐาน จ านวน 64 ฟาร์ม และแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์ม 
ปศุสัตว์ ๑ ฟาร์ม 

๔.๓.๒ มาตรการเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลุ่มน้ ามีการบริหาร
จัดการแหล่งก าเนิดมลพิษที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

 บริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียเฉพาะจุดเดินระบบ ๖ แห่ง คุณภาพน้ าทิ้งจากระบบบ าบัด 
น้ าเสียเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสีย ร้อยละ ๙๙.๒ ทั้งนี้ ยังไม่สามารถ
สร้างระบบบ าบัดน้ าเสียที่เทศบาลต าบลเชียรใหญ่ และเทศบาลต าบลชะอวด บริเวณตลาดล่าง เนื่องจาก
ประชาชนบางส่วนยังไม่เห็นด้วย และยังจัดหาพื้นท่ีใหม่ไม่ได้ 

๔.๓.๓ มาตรการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๑) การควบคุมวัชพืชน้ ามีการขุดลอกคลองด้วยรถขุดและเรือขุด จ านวน ๒๒ คลอง รวม

ปริมาณตะกอน ๑,๒๑๔,๑๘๙ ลูกบาศ์กเมตร และมีการบริหารจัดการเพ่ือควมคุมวัชพืชน้ าในคลองระบายน้ า 
สายหลัก ๓๙ สาย รวม ๖๒,๑๕๔ ตัน รวมทั้ง ก าจัดวัชพืชในคลองส่งน้ า จ านวน ๓ แห่งคลองระบายน้ าและ 
เขตฝ่ายส่งน้ า จ านวน ๕ แห่ง 

(๒) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าแม่น้ าปากพนัง โดยเก็บตัวย่างน้ า ๔ ครั้ง คุณภาพน้ า
โดยรวมจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ าประเภทที่ ๓ คือ คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ สาเหตุเนื่องจากแม่น้ าปากพนัง



๒๓ 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) 

มีค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์  (BOD) สูง โดยเฉพาะในบริเวณอ าเภอชะอวด และอ าเภอเมือง            
จังหวัดนครศรีธรรมราช ส าหรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่ง โดยเก็บตัวย่างน้ า ๒ ครั้ง คุณภาพน้ า
โดยรวมจัดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 

 
 ๔.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพเพื่อ
บริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 
  การด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้แก่ 
  ๔.๔.๑ มาตรการเสริมสร้างความรู้ความตระหนักและจิตส านึกในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 (๑) พัฒนาเครือข่ายและกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เครือข่าย ทสม. นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ทสม. ในการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม ๕ อ าเภอ 

 (๒) พัฒนาเครือข่ายองค์กรในพ้ืนที่ลุ่มน้ าให้แก่โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร โรงเรียนเชียรใหญ่ 
และชุมชนบ้านลาไม 

  (๓) พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม (ชายฝั่งทะเล) มีการส่งเสริมให้
องค์กรชุมชนในท้องถื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม จ านวน ๒ รุ่น
รุ่นละ ๑๐๐ คน และจัดโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูหญ้าทะเล  

 (๔) จัดเสวนา ประชาเข้าใจ ฝายมีชีวิต ผูกจิตชุมชน ให้แก่ชุมชนต้นน้ า จ านวน ๑๕ รุ่น และ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะในโรงเรียน   

๔.๔.๒ มาตรการพัฒนาและประยุกต์ใช้ฐานข้อมุลทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้้า   
ที่มีประสิทธิภาพ 

ด าเนินการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง ปรับปรุงพ้ืนที่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ 
๔.๔.๓ มาตรการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
  (๑) การบริหารจัดการการเปิด-ปิด ประตูระบายน้ าอุทกวิภาชประสิทธิตามฤดูกาลการวางไข่

เหมาะสมกับช่วงฤดูกาลและการอพยพเคลื่อนย้ายของสัตว์น้ าจืดและสัตว์น้ าเค็ม  
(๒) จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทาน และจัดท าข้อตกลงในการใช้น้ าระหว่างชุมชน กลุ่มพ้ืนฐาน 

๑๐๓ กลุ่ม และกลุ่มผู้บริหาร ๘ กลุ่ม  
(๓) เฝ้าระวังภัยพิบัติในพื้นที่ชุมชนต้นน้ า ๓ แห่ง ได้แก่ บ้านวังหอน ต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด 

บ้านขุนพัง และบ้านเขาวัง ต าบลหินตก อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 



๒๔ 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) 
 

๕. ปัญหาและอุปสรรค 
๕.๑ แผนงาน/โครงการ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายของ

แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๗– ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) ที่ก าหนดไว้บางกิจกรรม
ได้รับงบประมาณที่จ ากัด 

๕.๒ บางหน่วยงานไม่บรรจุกิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง 
ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง 

๕.๓ การเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งต้องมีการท าความเข้าใจความเป็นมาของ
โครงการใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนชุดคณะบริหารส่งผลให้การด าเนินงานขาดความต่อเนื่องและหน่วยงานท้องถิ่น 
บางแห่งไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการและการขอจัดสรรงบประมาณ ส่งผลให้ ขาดความร่วมมือในการ 
เข้าร่วมประชุม ไม่รายงานผลการด าเนินงาน เป็นต้น 

 ๕.๔ การประชาสัมพันธ์กิจกรรม ความร่วมมือ ตลอดจนกฎระเบียบ รวมทั้งการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปัญหาความเสื่อมโทรมและการถูกท าลายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังด าเนินการไม่
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย 

 ๕.๕ การบูรณาการเป้าหมายและโครงการการด าเนินงานไม่สอดคล้องกันแต่ละหน่วยงานต่างด าเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายตามภารกิจของหน่วยงาน 

 ๕.๖ พ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังประสบภัยทางธรรมชาติ ได้แก่ น้ าท่วมและดินโคลนถล่มเป็นประจ าส่งผลให้การ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆได้รับผลกระทบบางกิจกรรมต้องด าเนินการเริ่มต้นใหม่ 

 ๕.๗ การบังคับใช้กฎหมายยังด้อยประสิทธิภาพมีข้ันตอนการด าเนินการล่าช้า เช่น การด าเนินการกับผู้บุกรุกป่า 
แม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจับกุมผู้กระท าความผิดได้แต่การด าเนินคดีหลายขั้นตอนบทลงโทษและการ
เปรียบเทียบปรับยังไม่สามารถยับยั้งการท าลายป่าได้ เนื่องจากผู้ฝ่าฝืนยังได้รับประโยชน์มากกว่า นอกจากนี้  
การพิสูจน์กรรมสิทธิ์ในที่ดินยังใช้เวลาในการด าเนินการนาน 

 
๖. แนวทางการแก้ไข 

เพ่ือให้การด าเนินงานภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) 
ด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายหรือใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงควรปรับแนวทางการด าเนินงานเพ่ือลด/
บรรเทาปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 

๖.๑ หน่วยงานหลักที่ด าเนินกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - 
๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) ต้องบรรจุและขอจัดสรรงบประมาณของกิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
หน่วยงาน นอกเหนือจากการขอจัดสรรงบประมาณจากคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานโครงการอันเนื่อง  
มาจากพระราชด าริ 



๒๕ 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) 

๖.๒ ในกรณีท่ีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหน่วยงานหลักควรปรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในภาพรวมของ
หน่วยงานและจัดสรรให้กับกิจกรรมที่ส าคัญภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนังฯตามความ
เหมาะสมเพื่อให้การด าเนินงานมีความต่อเนื่อง 
 ๖.๓ เพ่ิมการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่องผ่านผู้ น าชุมชน ผู้น ากลุ่มต่างๆ สื่อท้องถิ่น         
กลุ่มเครือข่าย กลุ่มเยาวชน และกลุ่มแม่บ้าน ผ่านทางการประชุม งานประเพณีส าคัญของท้องถิ่นเพ่ือให้
ประชาชนทราบการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมอย่างทั่วถึง รวมถึงความเคลื่อนไหวของการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม และได้เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน 
 ๖.๔ เสริมสร้างศักยภาพและสร้างเครือข่าย กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ประกอบการ ผู้น าชุมชน กลุ่มแม่บ้าน      
กลุ่มเยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการด ารงชีพและการประกอบอาชีพ 
ผลเสียที่เกิดจากการท าลายหรือใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับเผยแพร่แก่สมาชิกกลุ่มและบุคคลอ่ืนในพ้ืนที่ 
 ๖.๕ ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการด าเนินกิจกรรม/โครงการ 
เพ่ือให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินงานที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันและ
ก าหนดแนวทางการด าเนินการร่วมกันได้และยังสามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของแต่ละ
หน่วยงาน ทั้งนี้ โดยการประสานผ่านช่องทางการประชุมหารือของคณะอนุกรรมการและคณะท างานชุดต่างๆ 
เช่น ก าหนดพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เป็นต้น 
 ๖.๖ การท าความเข้าใจถึงความส าคัญของปัญหาและเผยแพร่โครงการสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนในพื้นท่ีเพ่ือให้รับทราบข้อมูลและเกิดการยอมรับในการเข้าร่วมด าเนินโครงการ 
 ๖.๗ ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีอ านาจหน้าที่ด้านการบังคับใช้กฎหมายให้สามารถ
ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เป็นธรรม และเป็นตัวอย่างการลงโทษผู้ละเมิด
กฎหมาย 
 ๖.๘ เสนอให้มีการจัดท าโครงการต้นแบบในลักษณะพ้ืนที่น าร่องเพ่ือให้เห็นภาพได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมาก
ยิ่งขึ้น 
 
  



๒๖ 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



๒๗ 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) 

 

กรมควบคุมมลพิษ 
  

 

ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กรมควบคุมมลพิษ ได้ด าเนินการจัดท าโครงการภายใต้แผนบริหารจัดการและ

ฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) ในการอ านวยการและขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
คณะท างานเพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูลุ่มน้ าปากพนังและ
คณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโครงการพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. การประชุมคณะท างานเพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟู
ลุ่มน้ าปากพนัง 

เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙  (ฉบับปรับปรุง) 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและรายงานความก้าวหน้าต่อ
คณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริโดยด าเนินการ
จัดประชุมทั้งสิ้น ๔ ครั้ง ได้แก ่

ครั้งที่ 1/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 2๘ มกราคม ๒๕๕9 ณ ห้องประชุมศูนย์อ้านวยการและประสานการ
พัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีการ
พิจารณาแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศ
ลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) และพิจารณา (ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ า
ปากพนัง ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

  



๒๘ 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) 

 ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศูนย์อ านวยการและประสานการพัฒนา
พ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีการพิจารณา 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  

 
 ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศูนย์อ้านวยการและประสานการพัฒนา  
พ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีการรายงานผลการ
ด้าเนินงานภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนัง ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และพิจารณา 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 

 
 

 
  



๒๙ 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) 

ครั้งที่ 4/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศูนย์อ้านวยการและประสานการพัฒนา
พ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีการรายงานผลการ
ด้าเนินงานภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนัง ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และ
คณะท้างานฯ ได้พิจารณาเห็นชอบกับ (ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนัง ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 

 
๒. การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโครงการพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ ครั้งที่ 1/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม 201 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบกับ (ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนัง
ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 
 

  



๓๐ 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) 

๓. การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง  
ปี ๒๕๖๐ –๒๕๖๔ และ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ 
มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
๔. การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต้แผนบริหารจัดการ

และฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) และจัดท ารายงานสรุปรายงานผลการตรวจวัด
คุณภาพน้ าแม่น้ าปากพนังกรณีเกิดเหตุการณ์ปลาลอยหัว 

 
 

 
 

  



๓๑ 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) 

 

ผลการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กรมทรัพยากรน้ า ได้ด าเนินโครงการภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศ
ลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) ในการอ านวยการและขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
คณะท างานเพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูลุ่มน้ าปากพนังและ
คณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโครงการพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ รายละเอียดดังนี้ 

๑. การด้าเนินการฝึกอบรมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าให้ความรู้โรงเรียนในเครือข่าย 

 
๒. การฝึกอบรมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าให้ความรู้ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กรมทรัพยากรน้ า 
 

 



๓๒ 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) 

๓. การฝึกอบรมการจัดท้าแผนที่ชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๔. การอบรมและปฏิบัติการก่อสร้างฝายชะลอน้้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๕. หลังการด้าเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) 

 
ผลการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๔ ได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าผิวดิน
และคุณภาพน้้าทะเลชายฝั่งในบริเวณลุ่มน้้าปากพนังภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง
ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) 
 

๑. การเก็บตัวอย่างน้้าบริเวณลุ่มน้้าปากพนัง 
 
 

 

 

 

 

 

๒. การตรวจวัดคุณภาพน้้าลุ่มปากพนัง 

 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๔ 
 



๓๔ 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) 

กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
 

 

ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กรมทรัพยากรน้ าบาดาลได้ด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาแหล่งน้้าบาดาลเพ่ือ

การเกษตร ในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ 

(ฉบับปรับปรุง) โดยมรีายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ต้าแหน่งสถานที่โครงการพัฒนาแหล่งน้้าบาดาลเพื่อการเกษตร ในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง  



๓๕ 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

 

ผลการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้โครงการภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศ
ลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) โดยมรีายละเอียดดังนี้ 

โครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่งริมทะเลบริเวณบ้านปากระวะหมู่ 5 ต าบลหน้าสตน อ าเภอหัวไทร 

จงัหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว ๖25 เมตร 

 
         สภาพพ้ืนที่ที่เกิดการกัดเซาะ                                    ภาพโครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่ง 

            ต้าแหน่งก่อสร้างเข่ือนหินใหญ่                                รูปตัดทั่วไปแสดงการปูองกันตลิ่งริมทะเล 



๓๖ 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) 

แปลนและรูปตัดทั่วไป บันไดทางลงแปลนและรูปตัดทั่วไป ทางลาดส้าหรับเรือขึ้น - ลง 
 

 
      สภาพชายหาดปัจจุบันก่อนด้าเนินการ                        ภาพรวมโครงการเมื่อด้าเนินการแล้วเสร็จ 

 

  

 

 

 

 

ภาพรวมโครงการเมื่อด้าเนินการแล้วเสร็จ 

  



๓๗ 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) 

 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 

 

ผลการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ด้าเนินโครงการภายใต้แผนบริหารจัดการ
และฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนงั ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) โดยมรีายละเอียดดังนี้ 
 

 กิจกรรมวางทุ่นธงแนวเขตอนุรักษ์ฯ วางซั้งบ้านปลา          หลังวางทุ่นธงแนวเขตอนุรักษ์ฯ วางซั้งบ้านปลา 

 

  

 

 

 

  



๓๘ 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) 

 

ศูนย์พัฒนาประมงพื้นทีลุ่่มน้ าปากพนัง 
  

ผลการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ศูนย์พัฒนาประมงพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนัง ได้ด้าเนินโครงการภายใต้แผนบริหาร
จัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) โดยมรีายละเอียดดังนี้ 

 
    กิจกรรมปล่อยปลาลงสู่ลุ่มน้้าปากพนัง 

 

 



๓๙ 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) 

กรมอนามัย 
ผลการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กรมอนามัยได้ด้าเนินโครงการภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้้าปาก
พนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) โดยมรีายละเอียดดังนี้ 

๑. การจัดท้าโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบส่งเสริมการใช้น้้าฝนเพ่ือการบริโภคที่ปลอดภัยในพ้ืนที่ศูนย์
อนามัยที่ 11 - 12 ทั้งหมด 4 ชุมชนโดยมีการประสานงานพ้ืนที่/เตรียมชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
ภาครัฐได้แก่ ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นภาคีเครือข่ายส้าหรับด้าเนินการใน
พ้ืนที ่
 

 

 

 

 

 

๒. การส้ารวจข้อมูลทั่วไปสภาพแวดล้อม การจัดการน้้าฝนในครัวเรือนแต่ละพ้ืนที่ พร้อมเก็บตัวอย่าง
คุณภาพน้้า ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการกรมอนามัยรวบรวมและวิเคราะห์ผลคุณภาพน้้าของแต่ละพ้ืนที่  

 

 

 

 

 

 

  



๔๐ 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) 

๓. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครเฝูาระวังคุณภาพน้้าบริโภคใน
ครัวเรือนและชุมชน ตามแนวทางเศรษฐิกิจพอเพียงเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง
ประชุมศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช โดยคืนผลข้อมูล / ให้ความรู้เกี่ยวกับน้้าและผลกระทบต่อสุขภาพ
การเฝูาระวังคุณภาพน้้าในชุมชนและครัวเรือน โดยใช้กระบวนการวางแผนอย่างมีส่วนร่วม ให้ชุมชนมีการจัดการ
น้้าฝนและน้้าบริโภคครัวเรือนที่ถูกสุขอนามัย อย่างยั่งยืน  

กลุ่มเป้าหมาย: ชุมชนเทศบาลต้าบลบางจาก อ้าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และชุมเทศบาล
ต้าบลชะเมา อ้าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้เข้าร่วมประชุม 50 คน 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

๔. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครเฝูาระวังคุณภาพน้้าบริโภคใน
ครัวเรือนและชุมชน ตามแนวทางเศรษฐิกิจพอเพียง ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง
ประชุมโรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา 

กลุ่มเป้าหมาย : ชุมชนองค์การบริหารส่วนต้าบลตะเครี๊ยะ และชุมชนองค์การบริหารส่วนต้าลบ้านใหม่ 
อ้าเภอระโนด จังหวัดสงขลาผู้เข้าร่วมประชุม 80 คน  

 

 

 

 



๔๑ 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) 

กรมอทุยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ได้ด้าเนินโครงการภายใต้แผนบริหาร
จัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) โดยมรีายละเอียดดังนี้ 
 
๑. โครงการขุดแพรกเพ่ือท าแนวป้องกันรักษาป่าและป้องกันไฟป่าในเขตห้ามล่าสัตวป่าบ่อล้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๔๒ 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) 

๒. โครงการปลูกฟ้ืนฟูสภาพป่าอนุรักษ์ท่ีเสื่อมโทรมจากการถูกบุกรุกและไฟไหม้ในเขตห้ามล่าสัตวป่าบ่อล้อ 

 
 
 



๔๓ 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) 

๓. การเฝ้าระวังและดับไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง ปี ๒๕๕๙ 

 
 


