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ปี ปี ๒๕๕๐๒๕๕๐  ––   ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุงฉบับปรับปรุง  
  

๑. บทน า 
ลุ่มน้ าปากพนังเป็นลุ่มน้ าที่ส าคัญตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย มีพ้ืนที่รวม ๔,๕๒๒ ตาราง

กิโลเมตร หรือประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ ๓ จังหวัด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ อ าเภอ
ปากพนัง หัวไทร เชียรใหญ่ ชะอวด เฉลิมพระเกียรติ ร่อนพิบูลย์ จุฬาภรณ์ พระพรหม ต าบลท่าเรือ ต าบลท่าไร่ 
ต าบลบางจาก อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอ าเภอลานสกา (รวมพ้ืนที่พรุควนเคร็ง) จังหวัดสงขลา ได้แก่ 
ต าบลบ้านขาว ต าบลคลองแดนของอ าเภอระโนด และจังหวัดพัทลุง ได้แก่ ต าบลแหลมโตนด อ าเภอควนขนุน 
ต าบลลานข่อย อ าเภอปุาพยอม ลุ่มน้ าปากพนังมีแม่น้ าปากพนังซึ่งเป็นแม่น้ าที่มีความยาวประมาณ ๑๔๗ 
กิโลเมตรไหลผ่าน  

นับแต่อดีต การประกอบอาชีพของประชาชนในบริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ท านา ท าสวน และประมง เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณนี้มีแม่น้ าปากพนังและคลองสาขามากกว่า ๔๐ สายไหลผ่าน  
ประกอบกับเป็นพ้ืนที่ลุ่มปากแม่น้ าขนาดใหญ่ มีฝนตกอย่างเพียงพอ จึงเหมาะแก่การปลูกข้าว และท าสวน
ผลไม้ ดังนั้น จึงนับว่าเป็นแหล่งปลูกข้าว และไม้ผลที่ส าคัญของทางภาคใต้ แต่จากการพัฒนาของประเทศและ
ของโลกตั้งแต่ช่วงทศวรรตที่ ๒๕๓๐ เป็นต้นมา ความต้องการน้ ามันปาล์มเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร
และเป็นแหล่งพลังงานทดแทนเพ่ือการส่งออก ได้ส่งผลให้การเกษตรบริเวณลุ่มน้ าปากพนังซึ่งแต่เดิมปลูกข้าว
ได้ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนที่มีราคาดี เช่น ปาล์มน้ ามันและยางพารา รวมถึงการเปิดพ้ืนที่
ชายฝั่งทะเลเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งเพ่ือการส่งออก จากการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าว เป็นผลให้พ้ืนที่
ลุ่มน้ าปากพนังมีการขยายตัวของชุมชนและกิจกรรมต่างๆ เกิดผลกระทบและปัญหาความต้องการการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติน ามาซึ่งความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลายประการ เช่น ปัญหา
การบุกรุกท าลายพ้ืนที่ปุาต้นน้ าและปุาพรุ เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามันและยางพารา ปัญหาน้ าท่วมดิน
ถล่มในช่วงฤดูฝนและการขาดแคลนน้ าจืดเพ่ืออุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง เนื่องจากพืชปาล์มน้ ามันมีแขนงของ 
รากยึดดินเพ่ืออุ้มน้ าไว้ในดินได้น้อยกว่ารากของต้นไม้ของผืนปุาตามธรรมชาติ ปัญหาการรุกตัวของน้ าทะเลเข้ามาใน
แม่น้ าปากพนังเป็นระยะทางยาวมากขึ้น ปัญหาการระบายน้ าเสียจากบ่อเลี้ยงกุ้งสู่พ้ืนที่ข้างเคียงท าให้ดินเค็มมี
คุณสมบัติไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก ปัญหาการลดลงของสัตว์น้ าในธรรมชาติโดยเฉพาะสัตว์น้ าพันธุ์ท้องถิ่น 
ตลอดจนปัญหาการเพ่ิมขึ้นของปริมาณน้ าเสียและขยะมูลฝอยจากชุมชน และกิจกรรมการค้าและบริการ เป็นต้น 
ปัญหาเหล่านี้ได้น าไปสู่ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังซึ่ง
นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นล าดับ 

เพ่ือให้การพัฒนา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและด าเนินการควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูเพ่ือให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ได้
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๒ 

อย่างยั่งยืน คณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโครงการพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จึงได้
มอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง 
ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง ขึ้น โดยมีโครงการภายใต้แผนดังกล่าวที่ด าเนินการเพ่ือปูองกัน แก้ไข และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กลับสู่ความสมดุล กรมควบคุมมลพิษในฐานะฝุายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และได้รับ
มอบหมายให้เป็นคณะท างานเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานแผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูลุ่มน้ าปากพนังได้
ติดตามผลการด าเนินโครงการของหน่วยงานต่างๆ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ และจัดท าเป็นรายงานฉบับนี้ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ด าเนินงานภายใต้แผนบริหารจัดการฯ ประจ าปี 
๒๕๕๔ ต่อสาธารณะ ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการฯ  ตลอดจนประชาสัมพันธ์
กิจกรรมและความส าเร็จในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง  
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๓ 

๒. สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  

๑. การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน 

พ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังมีการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรมมากที่สุด ประมาณ ๑,๑๑๓,๑๒๕ ไร่  
(ร้อยละ ๕๖ ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า) ส่วนใหญ่ปลูกสวนยางพาราและนาข้าว รองลงมาเป็นพ้ืนที่ปุาไม้ ๓๔๘,๗๕๐ ไร่ 
(ร้อยละ ๑๘) พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด ได้แก่ ที่ลุ่มชุ่มน้ า ทุ่งหญ้า ไม้ละเมาะ เหมืองแร่และบ่อขุด ๒๑๐,๐๐๐ ไร่  
(ร้อยละ ๑๑) แหล่งชุมชน ๑๕๙,๓๗๕ ไร่ (ร้อยละ ๘) โรงเรือน ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และสถานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
๑๑๑,๘๗๕ ไร่ (ร้อยละ ๕) ที่เหลือเป็นพ้ืนที่แหล่งน้ า ๔๕,๖๒๕ ไร่ (ร้อยละ ๒) (สถานีพัฒนาที่ดิน
นครศรีธรรมราช : ๒๕๕๒) ปัญหาหลักที่พบ คือ การใช้ประโยชน์ที่ดินไม่มีระเบียบและไม่เหมาะสม ปัญหาด้าน
ทรัพยากรดินที่พบในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง แบ่งเป็น ๒ ประเด็น ดังนี้  

๑) เกิดจากสภาพธรรมชาติ เช่น ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ที่เกิดจากการทับถมของพืชที่เน่าเปื่อย  
ผุพัง และอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มที่มีน้ าท่วมขังตลอดทั้งปี ท าให้ไม่สามารถใช้พ้ืนที่ประกอบอาชีพได้เต็มศักยภาพหรือได้
ผลผลิตไม่คุ้มกับการลงทุน ปี ๒๕๔๐ พ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดมีเนื้อที่ ๒๐๒,๗๓๑ ไร่ และปี ๒๕๕๐ เนื้อที่ลดลงเหลือ 
๑๗๘,๕๓๔ ไร่ พบมากที่ อ.ชะอวด อ.เชียรใหญ่ อ.ปากพนัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช อ.ร่อนพิบูลย์ และ  
อ.หัวไทร(สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช : ๒๕๔๐, ๒๕๔๙) ดินเค็มมีเนื้อที่ ๕๘,๒๐๙ ไร่ ดินทรายจัด 
และดินทรายจัดที่มีชั้นดาน มีเนื้อที่ ๒๐๑,๘๖๙ ไร่ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่ลุ่มที่มีน้ าท่วมขังตลอดทั้งปีและ
ปล่อยทิ้งไว้กลายเป็นพื้นที่นาร้าง โดยปี ๒๕๕๐ พบพื้นท่ีนาร้าง ๓๘,๐๖๖ ไร่ ในเขตปลูกข้าวเพ่ือการค้า โดยใน
ปี ๒๕๔๙ –  ๒๕๕๐ กรมพัฒนาที่ดินได้เข้าปรับพื้นที่แล้ว จ านวน ๑๑,๑๐๐ ไร่ และในปี ๒๕๕๑ ได้ด าเนินการ
อีกจ านวน ๒๐,๐๐๐ ไร่ และปี ๒๕๕๒ มีพ้ืนที่นาร้างลดลงเหลือ ๖,๙๖๖ ไร่ และมีพ้ืนที่นาร้างในเขตปลูกข้าว
เพ่ือการบริโภค จ านวน ๕,๓๕๗ ไร่ และพ้ืนที่นาร้างในเขตปลูกปาล์มน้ ามัน จ านวน ๒๗,๒๕๖ ไร่ กรมพัฒนา
ที่ดินได้เข้าไปปรับสภาพพ้ืนดินเพ่ือปลูกปาล์มแล้ว ๑๓,๐๐๐ ไร่ ยังคงเหลือพ้ืนที่นากุ้งร้างในเขตปลูกปาล์ม
น้ ามัน อีก ๑๔,๒๕๖ ไร่ รวมเป็นพ้ืนที่นาร้างที่ยังเหลือ ทั้งหมด ๒๖,๕๗๙ ไร่ 

๒) เกิดขึ้นจากการกระท าของคน เช่น การเปลี่ยนจากพ้ืนที่ปุาพรุเป็นพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามัน 
การท าการเกษตรโดยเพาะปลูกพืชใดพืชหนึ่งซ้ าซากติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่มีการปรับปรุงบ ารุงดิน   
การบุกรุกพ้ืนที่ปุาต้นน้ าเพ่ือการประกอบอาชีพ หรือการท านากุ้งในพ้ืนที่น้ าจืด โดยปี ๒๕๔๙ มีการเลี้ยงกุ้งใน
พ้ืนที่น้ าจืด ๓๒,๘๒๔ ไร่ (ส านักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช : ๒๕๔๙) และปี ๒๕๕๐ ลดลงเหลือ 
๑๒,๙๐๘ ไร่ (ศูนย์พัฒนาประมงพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  : ๒๕๕๒) จะเห็นได้ว่าการ 
ท านากุ้งในพ้ืนที่น้ าจืดลดลงมาก เนื่องจากรัฐบาลและกรมประมงส่งเสริมให้มีการเลี้ยงกุ้งหลังคันกั้นน้ าเค็ม  
เพ่ือจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินภายใต้โครงการชลประทานน้ าเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ้งทะเล 
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๒. ป่าไม้ 

พ้ืนที่ปุาไม้ลุ่มน้ าปากพนังทั้งหมด ๗๐๘,๗๘๑ ไร่ (ไม่รวมพ้ืนที่การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
ที่ราชพัสดุ ถนน และนิคมสร้างตนเอง) ประกอบด้วยพ้ืนที่ปุาบก (ปุาดิบชื้น ปุาดิบเขาและปุาผสมผลัดใบ) 
๓๑๑,๒๓๐ ไร่ พ้ืนที่ปุาพรุ ๒๘๗,๒๓๗ ไร่ อยู่ในพ้ืนที่ปุาสงวนแห่งชาติและปุาถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และ
ปุาชายเลน ๑๑๐,๓๑๔ ไร่ ปัญหาหลักที่เกิดขึ้น ได้แก่ 

  ๑) การบุกรุกพ้ืนที่ปุาไม้  

ปัจจุบันพ้ืนที่ปุาไม้ลดลงเหลือประมาณร้อยละ ๑๘ ของพ้ืนที่ จากที่ควรจะมีพ้ืนที่ปุาไม้ 
อย่างน้อย ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ เพ่ือสร้างความสมดุลให้ระบบนิเวศ เนื่องจากประชากรมีจ านวนมากขึ้น และ
สภาพปัญหาทางเศรษฐกิจและความต้องการพ้ืนที่ท ากิน โดยเฉพาะความต้องการพ้ืนที่เพ่ือปลูกปาล์มน้ ามัน  
ซึ่งได้รับการส่งเสริมตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเป็นพลังงานทดแทน ตลอดจนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
ปัจจุบันมีพ้ืนที่ด าเนินการของ สปก. จ านวน ๙,๕๔๓ ไร่ และจัดให้ราษฎรไปแล้ว ๗,๒๐๙ ไร่ การปลูก 
สวนยางพารา และการบุกรุกพ้ืนที่ปุาต้นน้ า ท าให้พื้นที่ปุาไม้ลดลงอย่างมาก  

 ๒) ไฟปุา 

ปี ๒๕๕๑ เกิดไฟปุาจ านวน ๒๘ ครั้ง พ้ืนที่ปุาเสียหายรวม ๓๘๖ ไร่ ปี ๒๕๕๒ มีจ านวน
เพ่ิมข้ึนเป็น ๑๑๕ ครั้ง พื้นท่ีปุาเสียหาย ๒,๔๐๗ ไร่  จากสถิติตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ –  ๒๕๕๒ เกิดไฟปุาในพ้ืนที่ปุาพรุ 
รวม ๓๐๖ ครั้ง พ้ืนที่ปุาพรุเสียหาย ๘,๓๔๓ ไร่ ในปี ๒๕๕๓ เกิดไฟปุาในพ้ืนที่ปุาพรุไปแล้ว ๓๓๐ ครั้ง พ้ืนที่ปุาพรุ
เสียหาย ๑๙,๐๙๕ ไร่ และในปี ๒๕๕๕ เกิดไฟปุา จ านวน ๖๙ ครั้ง พ้ืนที่ปุาพรุเสียหาย จ านวน ๔,๑๖๕ ไร่  
จะเห็นว่า ไฟปุาที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งมีบริเวณกว้างเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากปัญหาการไม่สามารถรักษาระดับน้ าใน
พ้ืนที่ปุาพรุให้เป็นไปตามข้อตกลงเพ่ือปูองกันการเกิดไฟปุาอันเนื่องมาจากปริมาณการใช้น้ าในปุาพรุที่เกิน
ศักยภาพ ตลอดจนการจัดหาน้ าหรือแหล่งน้ าเพ่ือการดับไฟปุา มีสาเหตุของไฟปุาเกิดขึ้นเนื่องจาก ลักลอบ  
เผาปุา มีการเผาวัชพืชเพ่ือเตรียมพ้ืนที่การเกษตรที่อยู่รอบและคาบเกี่ยวปุาพรุ มีการท าการเกษตรในพ้ืนที่ 
ลุ่มน้ าปากพนัง  สภาพภูมิอากาศลมแรง ท าให้ระดับน้ าเหนือผิวดินพรุที่ลดลงจนมีน้ าเหนือผิวดินพรุต่ ากว่า ๑๐ 
เซนติเมตร และพ้ืนที่พรุที่ดอนระดับน้ าแห้งเป็นระดับน้ าใต้ผิวดินมากขึ้น ปัญหาไฟปุาที่เกิ ดขึ้นนอกจากจะ
ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบท าให้พ้ืนที่ปุาลดลงแล้ว ควันไฟที่เกิดจากไฟปุายังส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ดินและน้ ากลายเป็นกรดจนไม่สามารถท าการเกษตรหรือน ามาบริโภค
ได้ ปลาและสัตว์น้ าต่างๆ สูญหายอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเหตุการณ์ ไฟปุาที่ก่อเกิดผลกระทบต่อชุมชนและสังคม
มากที่สุด คือ กรณีเกิดไฟปุาในพ้ืนที่ปุากระจูด  
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 ๓) การเสื่อมโทรมของปุาชายเลนและปุาจาก 

 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ส ารวจพ้ืนที่ปุาชายเลนบริเวณอ่าวปากพนัง 
ฝั่งตะวันออกและปุาจากธรรมชาติอ่าวปากพนังฝั่งตะวันตก พบว่า ปี ๒๕๕๑ มีปุาชายเลนเหลืออยู่ประมาณ 
๕๕,๒๑๖ ไร่ จากพ้ืนที่ปุาชายเลนทั้งหมด ๑๑๐,๓๓๐ ไร่ และยังมีความหนาแน่นลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๐ 
สาเหตุเกิดจากประชาชนบุกรุกพ้ืนที่ปุาชายเลนครอบครองท าประโยชน์เพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและที่อยู่
อาศัย การระบายน้ าและดินเลนจากนากุ้งท าให้น้ าเสียและต้นไม้ยืนต้นตายเป็นจ านวนมาก  

 นอกจากนี้การแบ่งพ้ืนที่น้ าเค็ม –  น้ ากร่อยจากการก่อสร้างประตูระบายน้ าอุทกวิภาช 
ประสิทธิท าให้ระบบการไหลเวียนของน้ ากร่อยเปลี่ยนแปลงไป จากการส ารวจปุาจาก พบว่า มีความยาวใบ
ลดลง ส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ใบจากในการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ 
การปลูกฟ้ืนฟูปุาชายเลนที่ผ่านมาจะเน้นการปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยเฉพาะโกงกางใบใหญ่ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ เป็น
ต้นมา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้เปลี่ยนแนวทางการฟ้ืนฟูปุาชายเลนซึ่งเดิมมีเพียงการปลูกเฉพาะ
โกงกางใบใหญ่ เป็นการปลูกตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ และปลูกไม้ชายเลนพ้ืนถิ่นเดิม เช่น แสม 
ล าพู ล าแพน และโกงกางใบเล็ก  

๓. น้ าผิวดินและการพัฒนาแหล่งน้ า 

 พ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังมีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยประมาณ ๒,๒๐๐ –  ๒,๘๐๐ มม.ต่อปี ปริมาณน้ าท่า
ประมาณ ๒,๗๙๔ ล้าน ลบ.ม.ต่อปี โดยมีปริมาณน้ าท่ามากที่สุดในช่วงเดือนพฤศจิกายน เฉลี่ยประมาณ ๘๔๐ 
ล้านลบ.ม.ต่อปี โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการชลประทานครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ ๕๕๗,๐๐๐ ไร่ 
ประกอบด้วย 

 ๑) ระบบชลประทานลุ่มน้ าปากพนังตอนล่าง เป็นระบบชลประทานส่งน้ าด้วยการสูบและส่งไป
ตามท่อส่งน้ าของกรมชลประทานด้วยเครื่องสูบน้ าขนาดใหญ่ ครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตร ๔๐,๙๐๐ ไร่ และ
พ้ืนที่ส่งน้ าไปตามคลองชักน้ าโดยการสูบน้ าของเกษตรกร ครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตร ๔๓๙,๑๐๐ ไร่ แยกเป็น
ฝั่งซ้ายของแม่น้ าปากพนัง ๒๒๘,๒๐๐ ไร่ และฝั่งขวาของแม่น้ าปากพนัง ๒๑๐,๙๐๐ ไร่  

 ๒) ระบบชลประทานลุ่มน้ าปากพนังตอนบน ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ าห้วยน้ าใส ความจุรวม 
๘๐ ล้าน ลบ.ม. ครอบคลุมพ้ืนที่ชลประทานคลองไม้เสียบส่งน้ าไปตามคลองส่งน้ า ๕๙,๕๐๐ ไร่ และพ้ืนที่
ชลประทานนิคมควนขนุนส่งน้ าโดยระบบท่อ ๑๗,๕๐๐ ไร่  

 ภายหลังจากการพัฒนาแหล่งน้ าต่างๆ ได้แก่ การก่อสร้างคลองระบายน้ าและประตูระบายน้ า 
(ปตร.) อาทิเช่น ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิเพ่ือกักเก็บน้ าจืดและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่ท ากิน คลองระบบ
ระบายน้ าสายหลักและอาคารบังคับน้ า คลองระบายน้ าฉุกเฉินและประตูระบายน้ า คลองระบายน้ าท่าพญา
และประตูระบายน้ า คลองระบายน้ าหน้าโกฏิและประตูระบายน้ าคลองปากพนัง (เสือหึง) คลองระบายน้ า  
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ชะอวด-แพรกเมือง และประตูระบายน้ าแพรกเมือง คันแบ่งเขตน้ าจืด - น้ าเค็ม ความยาว ๙๑.๕ กิโลเมตร และ
อาคารบังคับน้ าตามแนวคัน จ านวน ๒๓ แห่ง และคลองลัดท้ายน้ าเชื่อมคลองฉุกเฉินและอาคารบังคับน้ า 
เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าทะเลหนุนล้นตลิ่ง จากการพัฒนาแหล่งน้ าดังกล่าวเพ่ือช่วยเหลือพ้ืนที่การเกษตร
และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมากในพ้ืนที่แล้ว ในอีกด้านหนึ่งได้ส่งผล
ต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในแม่น้ าปากพนัง ดังนี้  

- ด้านทรัพยากรสัตว์น้ า 

เนื่องจากระบบนิเวศบริเวณอ่าวปากพนังเป็นระบบนิเวศ ๔ น้ า ได้แก่ น้ าจืด น้ ากร่อย 
น้ าเค็มและน้ าเปรี้ยวจากปุาพรุ โดยสัตว์น้ ากร่อยสามารถเดินทางขึ้นไปทั้งในแม่น้ าและคลองสาขาที่เชื่อมต่อ
เพ่ือไปวางไข่และขยายพันธุ์เพ่ิม แต่ปัจจุบันเนื่องจากมีประตูระบายน้ าในทุกคลองสาขา รวมทั้งแม่น้ าสายหลัก 
ท าให้ปิดกั้นเส้นทางอพยพย้ายถิ่นของสัตว์น้ าในแม่น้ าปากพนัง ท าให้สัตว์สองน้ า เช่น กุ้งก้ามกรามและ
ปลากระบอก ลดจ านวนลง โดยเฉพาะปลา ๒ ชนิด มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ คือ ปลาดุกอุย และปลาซิวหนู 
คุกคามแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของปลากัดภาคใต้ (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, ๒๕๔๘) บางล าน้ ามีการฟ้ืนฟูโดยการขุดลอกและท าคันดินสูงเพ่ือปูองกันน้ าท่วมพ้ืนที่เกษตรกรรม 
ท าให้กีดขวางการอพยพเข้า - ออกของปลาระหว่างพ้ืนที่พรุกับล าน้ าในฤดูน้ าหลาก การท าประมงโดยเครื่องมือ
ประมงที่ผิดกฎหมาย เช่น การใช้อวนรุน อวนลากแคระ โพงพาง ยอปีก เป็นต้น ท าให้ปริมาณสัตว์น้ าลดลง
และสภาพแวดล้อมในอ่าวปากพนังเสื่อมสภาพอย่างต่อเนื่อง  

- การแพร่ระบาดของวัชพืชในน้ า 

 วัชพืชจะเติบโตในแหล่งน้ าโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นน้ านิ่งท าให้การระบายไหลเวียนของน้ า 
ไม่ด ีเกิดการสะสมของตะกอนอินทรีย์และมีสารอาหารในล าน้ าเพ่ิมขึ้น การไม่มีการก าจัดวัชพืชอย่างสม่ าเสมอ 
ท าให้เกิดการแพร่กระจายของวัชพืชในน้ าและจ านวนชนิดของวัชพืชน้ าเพิ่มมากขึ้นจนส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ า 
เช่น ไม่สามารถระบายน้ าได้สะดวก ไม่สามารถสัญจรทางน้ าได้และความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ า  

- ตะกอนท้องน้ า 

 สภาพตะกอนท้องน้ าที่เกิดขึ้นในลุ่มน้ าปากพนังมี ๒ รูปแบบ ดังนี้ 

 ๑) เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ จากอิทธิพลของลงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท าให้คลื่นพัดพา
ตะกอนทรายตามชายฝั่งออกไปนอกชายฝั่งไปทับถมกันเป็นแนวสันดอนนอกชายฝั่ง ท าให้ตะกอนทรายบริเวณ
ริมชายฝั่งสูญหายไป และไปตกทับถมบริเวณนอกชายฝั่งปริมาณมาก และจากการชะล้างพังทลายของดิน
เนื่องจากพืชคลุมดินถูกท าลาย 

 ๒) เกิดข้ึนจากทับถมของซากวัชพืช ดินเลนจากนากุ้งเดิม และจากปุาพรุ บริเวณฝั่งซ้ายและ
ฝั่งขวาของแม่น้ าปากพนัง ซึ่งเป็นตะกอนเลนเหนียวอยู่ในท้องน้ าของแม่น้ าสายหลักและคลองสาขาจ านวนมาก 
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ท าให้การระบายน้ าไม่ดีและส่งผลต่อคุณภาพน้ า รวมทั้งไม่สามารถน าน้ ามาใช้เพ่ือการอุปโภคได้ในบางพ้ืนที่
นอกจากเพ่ือการปลูกพืช ท านาและเลี้ยงกุ้ง 

- ปริมาณน้ าจืดไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

ผลจากการท าลายพ้ืนที่ปุาต้นน้ าท าให้เกิดการชะล้างพังทลายของดิน เมื่อฝนตกดินถูกชะ
ล้างลงสู่คลองสาขาและแม่น้ าสายหลักท าให้ตื้นเขิน รวมทั้งการท าลายปุาพรุและปล่อยน้ าออกจากพรุเพ่ือใช้
ประโยชน์อื่น ท าให้ความสามารถในการรองรับปริมาณน้ าฝนลดน้อยลง เกิดอุทกภัยในฤดูฝน และขาดแคลนน้ า
ในฤดูแล้ง ต่อมากรมชลประทานได้ด าเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ าอุทกวิภาชประสิทธิตามพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพ่ือกักเก็บน้ าจืด และผลักดันน้ าเค็ม-น้ าเสีย และมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยน้ า
ใสส าหรับพ้ืนที่ตอนบนของลุ่มน้ าปากพนัง แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากประชาชนมีความ
ต้องการใช้น้ าที่เพ่ิมมากขึ้นทั้งเพ่ือการอุปโภคบริโภคในบ้านเรือน น้ าส าหรับภาคเกษตรกรรม และน้ าส าหรับ
ภาคอุตสาหกรรม  

 การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการชลประทานทั้งลุ่มน้ าปากพนังตอนบนและตอนล่าง ท าให้เกิดการ
ขยายพ้ืนที่ท าการเกษตรในช่วงฤดูแล้งเพ่ิมขึ้น การมีปฏิทินการเพาะปลูกที่แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่  ท าให้การ
ใช้น้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังไม่สมดุลกับปริมาณน้ าท่า ก่อให้เกิดปัญหาปริมาณน้ าจืดไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ   

 ส าหรับน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภคของประชาชนในบางพ้ืนที่ยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน 
ตัวอย่างเช่น องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจ้าอยู่หัว อ าเภอเชียรใหญ่ และองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
อ าเภอปากพนัง ปัญหา คือ ไม่มีงบประมาณเพ่ือลงทุนขยายพ้ืนที่ให้บริการและการปรับปรุงระบบการผลิต
น้ าประปา ซึ่งมีปัญหาด้านคุณภาพน้ า คือ น้ าเป็นสีสนิม มีสภาพเป็นด่าง (รสกร่อย) มีหินปูน มีฝุุนใสและฝุุน
แดงผสม ท าให้ประชาชนไม่สามารถใช้เพื่อการบริโภคได้  

๔. สมุทรศาสตร์และการกัดเซาะชายฝั่ง  

ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมุทรศาสตร์ของอ่าวปากพนัง คือ น้ าขึ้นน้ าลง ลม คลื่น 
สิ่งก่อสร้างที่ยื่นลงไปในทะเล การขุดลอกคลอง การเปิด - ปิดประตูระบายน้ าฉุกเฉิน และน้ าท่าที่ระบายมาจาก
แม่น้ าปากพนังและคลองสายต่างๆ  ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพ้ืนที่นี้ค่อนข้างรุนแรงทั้งจากปัจจัยธรรมชาติ
และกิจกรรมของมนุษย์ ตั้งแต่ปลายแหลมตะลุมพุกจนถึงปากคลองระวะ อัตราการกัดเซาะชายฝั่งแตกต่างกัน
ตามลักษณะของพ้ืนที่ บางพ้ืนที่พบอัตราการกัดเซาะมากกว่า ๑๐ เมตรต่อปี (กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง, ๒๕๕๒) เช่น พ้ืนที่บ้านริมเขื่อน ต.ท่าพญา อ.ปากพนัง มีอัตราการกัดเซาะสูงสุด คือ ๑๖.๐๗ เมตรต่อปี และ
บ้านปลายทราย ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง มีระยะทางการกัดเซาะตามแนวชายฝั่งยาวที่สุด คือ ๑๒.๓๖๕ 
กิโลเมตร 

จากการจัดล าดับความรุนแรงของพ้ืนที่ที่ประสบปัญหา พบว่า บริเวณที่มีการกัดเซาะอย่าง
รุนแรง ได้แก่ พ้ืนที่ ต.แหลมตะลุมพุก ต.ท่าพญา อ.ปากพนัง และ ต.หน้าสตน  อ.หัวไทร สร้างความเสียหาย
กับถนนหลวงหมายเลข ๔๐๓ ที่เลียบชายฝั่งทะเล และบ้านเรือนราษฎร และขยายวงกว้างมากขึ้นเมื่อถึงฤดู
มรสุม แม้ว่ามีการก่อสร้างคันดักทราย (Groin) หลายแห่ง แต่พบว่าบางช่วงคลื่นสามารถพัดข้ามแนวชายฝั่ง 
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๘ 

เนื่องจากแนวชายฝั่งทะเลอยู่ระดับต่ า ท าให้ชายฝั่งถูกกัดเซาะอย่างมาก นอกจากนี้ น้ าที่ไหลออกไปสู่ทะเลก็น า
ทรายชายหาดออกไปด้วย  

ด้านสิ่งแวดล้อม 

๑. คุณภาพน้ า  

กรมควบคุมมลพิษมีการก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าแม่น้ าปากพนังเป็นแหล่งน้ าประเภทที่ ๓ 
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าในปี ๒๕๕๑ –  ๒๕๕๔ สรุปได้ดังนี้ 

๑) ค่าออกซิเจนละลายน้ า (DO) 

ปี ๒๕๕๑ มีค่าระหว่าง ๐.๔ –  ๘.๔ มก./ล. โดยค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๒๐ เท่ากับ ๒.๓ มก./ล. 
จากการตรวจวัดทั้งหมด ๕.๖ ครั้ง พบว่า ๒๔ ครั้ง หรือร้อยละ ๔๓ เทียบได้กับมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ า 
ผิวดินประเภทที่ ๓ (ออกซิเจนละลายน้ ามีค่าไม่น้อยกว่า ๔.๐ มก./ล.) และร้อยละ ๕๗ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ ๓ บริเวณท่ีควรเฝูาระวังปัญหาคุณภาพน้ า ได้แก่ บริเวณใต้ปุาพรุควนเคร็ง 
ต.การะเกตุ อ.เชียรใหญ่ และบริเวณปุาพรุควนเคร็ง ต.เคร็ง อ.ชะอวด 

ปี ๒๕๕๒  มีค่าระหว่าง ๑.๐ –  ๖.๗ มก./ล. โดยค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๒๐ เท่ากับ ๒.๙ มก./ล. 
จากการตรวจวัดทั้งหมด ๕๖ ครั้ง พบว่า ๒๖ ครั้ง หรือร้อยละ ๔๖ เทียบได้กับมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิว
ดินประเภทที่ ๓ และร้อยละ ๕๔ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ ๓ บริเวณที่ควร
เฝูาระวังปัญหาคุณภาพน้ า ได้แก่ บริเวณปากแม่น้ า อ.ปากพนัง บริเวณเทศบาลต าบลเชียรใหญ่ และบริเวณวัด
ปากแพรก ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง 

ปี ๒๕๕๓ มีค่าอยู่ในช่วง ๓.๔ –  ๘.๒ มก./ล. โดยค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๒๐ เท่ากับ ๔.๒ มก./ล. 
จากการตรวจวัดทั้งหมด ๒๘ ครั้ง พบว่า ๒๕ ครั้ง หรือร้อยละ ๘๙ เทียบได้กับมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิว
ดินประเภทที่ ๓ และร้อยละ ๑๑ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ ๓ 

ปี ๒๕๕๔ มีค่าอยู่ในช่วง ๓.๕ –  ๘.๐ มก./ล. โดยค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๒๐ เท่ากับ ๔.๔ มก./ล. 
จากการตรวจวัดทั้งหมด ๒๘ ครั้ง พบว่า ๒๕ ครั้ง หรือร้อยละ ๘๙ เทียบได้กับมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิว
ดินประเภทที่ ๓ และร้อยละ ๑๑ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ ๓ 

๒) ความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) 

ปี ๒๕๕๑ มีค่าระหว่าง ๐.๖ –  ๔.๘ มก./ล. โดยค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๘๐ เท่ากับ ๑.๗ มก./ล. 
จากการตรวจวัดทั้งหมด ๕๖ ครั้ง พบว่า ๕๒ ครั้ง หรือร้อยละ ๙๓ เทียบได้กับมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ า 
ผิวดินประเภทที่ ๓ (ความสกปรกในรูปบีโอดีมีค่าไม่เกินกว่า ๒.๐ มก./ล.) บริเวณที่ควรเฝูาระวังปัญหาคุณภาพ
น้ า ได้แก่ บริเวณปากแม่น้ า อ.ปากพนัง 

ปี ๒๕๕๒ มีค่าระหว่าง ๐.๒ –  ๓.๔ มก./ล. โดยค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๘๐ เท่ากับ ๑.๘ มก./ล. 
จากการตรวจวัดทั้งหมด ๕๖ ครั้ง พบว่า ๕๐ ครั้ง หรือร้อยละ ๘๙ เทียบได้กับมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ า 
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๙ 

ผิวดินประเภทที่ ๓ บริเวณท่ีควรเฝูาระวังปัญหาคุณภาพน้ า ได้แก่ บริเวณปากแม่น้ า อ.ปากพนัง เทศบาลเมือง
ปากพนัง พื้นที่ปุาพรุควนเคร็ง ต.เคร็ง อ.ชะอวด และด้านใต้เทศบาลต าบลชะอวด 

ปี ๒๕๕๓ มีค่าอยู่ในช่วง ๐.๘ - ๗.๗ มก./ล. โดยค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๐ เท่ากับ ๓.๕ มก./ล. 
จากการตรวจวัดทั้งหมด ๒๘ ครั้ง พบว่า ๑๗ ครั้ง หรือร้อยละ ๖๑ เทียบได้กับมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ า 
ผิวดินประเภทที่ ๓ บริเวณที่ควรเฝูาระวังปัญหาคุณภาพน้ าเป็นพิเศษ คือ บริเวณท่าแพข้ามฟาก บ.ปากพนัง  
ต.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 

ปี ๒๕๕๔ มีค่าอยู่ในช่วง ๐.๒ –  ๙.๒ มก./ล. โดยค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๘๐ เท่ากับ ๒.๔ มก./ล. 
จากการตรวจวัดทั้งหมด ๒๘ ครั้ง พบว่า ๒๒ ครั้ง หรือร้อยละ ๗๙ เทียบได้กับมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิว
ดินประเภทที่ ๓ บริเวณที่ควรเฝูาระวังปัญหาคุณภาพน้ าเป็นพิเศษ คือ บริเวณท่าแพข้ามฟาก บ.ปากพนัง ต.
ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 

๓) การปนเปื้อนแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB)  

ปี ๒๕๕๑ มีค่าระหว่าง ๒๓ –  ๒๔๐,๐๐๐ หน่วย โดยค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๘๐ เท่ากับ ๔,๓๐๐ 
หน่วย จากการตรวจวัดทั้งหมด ๕๖ ครั้ง พบว่า ๔๑ ครั้ง หรือร้อยละ ๗๓ เทียบได้กับมาตรฐานคุณภาพน้ า
แหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ ๓ (แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม มีค่าไม่เกินกว่า ๔,๐๐๐ หน่วย) บริเวณที่ควรเฝูา
ระวังปัญหาคุณภาพน้ า ได้แก่ บริเวณปากแม่น้ า อ.ปากพนัง เหนือปุาพรุควนเคร็ง ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด และใต้
เขตเทศบาลต าบลชะอวด  

ปี ๒๕๕๒ มีค่าระหว่าง ๒๓ –  ๒๔๐,๐๐๐ หน่วย โดยค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๘๐ เท่ากับ ๒,๓๐๐ 
หน่วย จากการตรวจวัดทั้งหมด ๕๖ ครั้ง พบว่า ๔๘ ครั้ง หรือร้อยละ ๘๕ เทียบได้กับมาตรฐานคุณภาพน้ า
แหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ ๓ บริเวณที่ควรเฝูาระวังปัญหาคุณภาพน้ า ได้แก่ บริเวณปากแม่น้ า อ .ปากพนัง 
เทศบาลเมืองปากพนัง ด้านเหนือและใต้เขตเทศบาลต าบลชะอวด 

ปี ๒๕๕๓ มีค่าอยู่ในช่วง ๒๐ - > ๑๖,๐๐๐ หน่วย โดยค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๘๐ เท่ากับ 
๒,๒๔๐ หน่วย จากการตรวจวัดทั้งหมด ๒๘ ครั้ง พบว่า ๒๔ ครั้ง หรือร้อยละ ๘๖ เทียบได้กับมาตรฐาน
คุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ ๓ บริเวณที่ควรเฝูาระวังปัญหาคุณภาพน้ าเป็นพิเศษ คือ บริเวณใต้เขต
สุขาภิบาลชะอวด ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 

ปี ๒๕๕๔ มีค่าอยู่ในช่วง ๒๐ –  ๒๒,๐๐๐หน่วย โดยค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๘๐ เท่ากับ ๓,๕๐๐ 
หน่วย จากการตรวจวัดทั้งหมด ๒๘ ครั้ง พบว่า ๒๓ ครั้ง หรือร้อยละ ๘๒ เทียบได้กับมาตรฐานคุณภาพน้ า
แหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ ๓ บริเวณที่ควรเฝูาระวังปัญหาคุณภาพน้ าเป็นพิเศษ ได้แก่ บริเวณใต้เขตสุขาภิบาล
ชะอวด ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช และบริเวณท่าแพข้ามฟาก บ.ปากพนัง ต.ปากพนัง  
จ.นครศรีธรรมราช 

สรุปได้ว่า คุณภาพน้ าโดยรวมของแม่น้ าปากพนังในปี ๒๕๕๑ –  ๒๕๕๔ เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ ๓  
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๑๐ 

๒. แหล่งก าเนิดน้ าเสีย  

๑) น้ าเสียชุมชน 

   มีชุมชนระดับเทศบาล ๑๓ แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล ๗๒ แห่ง จากการประเมิน
ปริมาณน้ าเสียที่เกิดข้ึนพบว่าเกิดขึ้นรวม ๑๑๘,๙๐๗ ลบ.ม./วัน โดยมีปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดี เท่ากับ 
๒๑,๖๔๑ กก.บีโอดี/วัน โดยในพื้นท่ีลุ่มน้ าปากพนังมีการด าเนินการจัดการน้ าเสีย ดังนี้ 

 ๑.๑) องค์การจัดการน้ าเสียมีการจัดสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียเฉพาะจุด จ านวน ๔ แห่ง ดังนี้ 
 ก) บริเวณหลังเรือนจ า เทศบาลเมืองปากพนัง เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียแบบไร้อากาศ 
(Anaerobic) ต่อด้วยบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) ความสามารถในการรองรับน้ าเสีย ๔๐ ลบ.ม./วัน 
วงเงินก่อสร้าง ๓.๕ ล้านบาท เดินระบบมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐ 

ข) บริเวณโรงเรียนวัดนาควารี เทศบาลเมืองปากพนัง เป็นถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป
แบบเติมอากาศ (Aerobic) ความสามารถในการรองรับน้ าเสีย ๖๐๐ ลบ.ม./วัน วงเงินก่อสร้าง ๙.๖ ล้านบาท 
เดินระบบมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐  

ค) บริเวณถนนสุขาภิบาล ๑ เทศบาลต าบลหัวไทร เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อ
กรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter) ต่อด้วยบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) ความสามารถในการ
รองรับน้ าเสีย ๒๐๐ ลบ.ม./วัน วงเงินก่อสร้าง ๖.๙ ล้านบาท เดินระบบมาตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๐  

ง) บริเวณตลาดสด เทศบาลต าบลหัวไทร เป็นถังบ าบัดส าเร็จรูปแบบเติมอากาศ 
(Aerobic) เดินระบบมาตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๒ 

จ) บริเวณตลาดสด เทศบาลต าบลชะอวด เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อปรับเสถียร 

  ๑.๒) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีการจัดสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย เป็นระบบบ าบัดน้ าเสีย
แบบบ่อปรับเสถียร และแบบบึงประดิษฐ์ จ านวน ๑ แห่ง ความสามารถในการรองรับน้ าเสีย ๓๓,๗๐๐ ลบ.ม./วัน 

 ๒) น้ าเสียอุตสาหกรรม 

    ปี ๒๕๕๒ มีโรงงานอุตสาหกรรมจ านวน ๑,๓๐๗ โรงงาน (ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
นครศรีธรรมราช: ๒๕๕๒) เป็นโรงงานที่ท าให้เกิดน้ าเสีย จ านวน ๘๓ โรงงาน ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม
ประเภทการผลิตอาหารและอาหารสัตว์ โรงงานยางหรือผลิตภัณฑ์ยางพารา จากการส ารวจพบว่ามีปัญหา
คุณภาพน้ าทิ้งจากโรงงานปลาปุนและท ากุ้งแห้ง รวมทั้งกลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง 

๓) ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา 

    เป็นสถานที่ที่จัดไว้ให้ผู้ค้าจ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ า ขนถ่าย คัดแยกขนาดและล้างท าความ
สะอาด มลพิษท่ีเกิดจากกิจกรรมดังกล่าว อาทิเช่น การหกและรั่วไหลของเศษสัตว์น้ า เลือด เมือกและน้ าแข็งที่
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๑๑ 

ใช้รักษาสภาพสัตว์น้ า จากการส ารวจคุณภาพน้ าทิ้งจากกิจกรรมท่าเทียบเรือประมงฯ จ านวน ๒๕ แห่ง เมื่อปี 
๒๕๕๐ พบว่าเกือบทั้งหมดไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสียและน้ าทิ้งมีค่าเกินมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งที่ก าหนด 

๔) น้ าทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

    ข้อมูลกรมประมงปี ๒๕๔๙ –  ๒๕๕๐ มีฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ๕,๖๖๐ ฟาร์ม แยกเป็นบ่อ
เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล จ านวน ๕,๓๒๙ ฟาร์ม บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ากร่อย จ านวน ๑๔๗ ฟาร์ม และบ่อเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจืด จ านวน ๑๘๖ ฟาร์ม สาเหตุส าคัญที่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ าเกิดจากการเลี้ยงสัตว์น้ าในอัตราความ
หนาแน่นมาก ท าให้เกิดของเสียจากการขับถ่ายเป็นปริมาณมาก การให้อาหารไม่พอดีกับสัตว์น้ า ท าให้เศษ
อาหารเหลือตกค้างในบ่อเพาะเลี้ยง เมื่อระบายน้ าทิ้งและฉีดเลนจากบ่อ ท าให้ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ า
สาธารณะและเกิดการตื้นเขิน จากการส ารวจคุณภาพน้ าทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าพบว่าส่วนใหญ่มีค่าเกิน
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งที่ก าหนดโดยเฉพาะค่าของแข็งแขวนลอย (TSS) ปริมาณไนโตรเจนรวม (TN)  
และปริมาณฟอสฟอรัสรวม (TP)  

๕) น้ าเสียฟาร์มสุกร 

ส่วนใหญ่เป็นฟาร์มสุกรขนาดกลางและขนาดเล็ก มีจ านวนสุกรประมาณ ๔๙,๐๐๐ ตัว ท าให้
เกิดน้ าเสียประมาณ ๐.๓๕ ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี คิดเป็นปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีที่ เกิดขึ้นประมาณ 
๖๖๐ ตันบีโอดี/ปี ฟาร์มสุกรส่วนใหญ่จะมีบ่อพักน้ าทิ้งภายในฟาร์มและจะระบายลงในพ้ืนที่สวน เช่น 
ยางพารา ปาล์ม หรือแปลงหญ้า ท าให้ลดปริมาณของเสียที่จะระบายลงแหล่งน้ า แต่จะเกิดปัญหาการชะล้าง
ออกสู่สิ่งแวดล้อมในช่วงฤดูฝนในลักษณะแหล่งก าเนิดมลพิษที่ไม่มีจุดแน่นอนหากไม่มีการปูองกันที่เหมาะสม
โดยเฉพาะพ้ืนที่ฟาร์มที่อยู่ใกล้แหล่งน้ าธรรมชาติ 

๖) น้ าเสียจากปุาพรุและภาคเกษตรกรรม  

เนื่องจากดินในปุาพรุเป็นดินอินทรีย์ ท าให้น้ าที่ไหลหรือท่วมขังในพรุมีสีน้ าตาลปนด าหรือสีน้ าชา 
เนื่องจากมีสารอินทรีย์ปนอยู่ค่อนข้างมาก โดยเฉาพะสารพวกกรดฮิวมิก กรดฟลูวิค และสารประกอบพวกฟีนอล ส่งผล
ท าให้น้ าในปุาพรุมีค่า pH อยู่ระหว่าง ๓.๒ –  ๕.๕ ในขณะที่ปัญหาน้ าเสียจากภาคเกษตรกรรมที่ส่งผลกระทบต่อแหล่ง
น้ ามากที่สุดจะเกิดจากการท านาเป็นหลัก เนื่องจากมีการใช้น้ า ยา ปุ๋ย และสารเคมีจ านวนมาก ทั้งนี้ลักษณะการ
แพร่กระจายมลพิษจะเกิดมากในช่วงที่ต้องมีการระบายน้ าออกจากนาภายหลังการเพาะปลูก และก่อนการเก็บเกี่ยว
หรือจากน้ าฝนที่ไหลชะในพ้ืนที่ (www.pcd.go.th/info_serve/water_Agricultural.htm) 
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๑๒ 

๓. สรุปผลการด าเนนิงานปี ๒๕๕๔ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนังปี ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ 
ฉบับปรับปรุง 

 จากผลการด าเนินงานโครงการภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ 
ฉบับปรับปรุง ในปี ๒๕๕๔ ซึ่งตามแผนฯ มีกิจกรรม/โครงการที่ต้องด าเนินการ ทั้งสิ้น ๖๒ โครงการ วงเงิน
งบประมาณ ๖๑๒.๒๐ ล้านบาท แต่มีกิจกรรม/โครงการ จ านวน ๕๑ โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ในวงเงิน ๑๘๕.๘๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓๖ ของวงเงินงบประมาณตามแผนบริหารจัดการฯ โดย
การด าเนินงานประกอบไปด้วยกิจกรรมภายใต้ ๔ ยุทธศาสตร์หลัก ซึ่งมีผลการด าเนินงานสรุปได้ ดังนี้ 
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๑๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพนิเวศของลุ่มน้ าปากพนังให้คืนความอุดมสมบูรณ์ สมดุล 
อย่างเป็นระบบ  

การด าเนินงานในปี ๒๕๕๔ ได้แก่  

๑.๑ ด้านการสงวน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาต้นน้ าล าธาร พ้ืนที่ชุ่มน้ าและปุาพรุ มีการด าเนินการ คือ  
      (๑) ด้านการอนุรักษ์น้ าและปูองกันการพังทลายและการถูกชะพาของหน้าดิน  ได้จัดสร้าง 

ฝายต้นน้ าทั้งแบบผสมผสาน แบบกึ่งถาวร และแบบถาวร ในพ้ืนที่ปุา จ านวน ๑๘ แห่ง เพ่ือเพ่ิมความชุ่มชื้น 
ในดินได้มากขึ้น ก่อสร้างฝายน้ าล้นพร้อมระบบส่งน้ า และสะพาน ค.ส.ล. ได้ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ในปี ๒๕๕๐ ถึง 
๒๕๕๔ จ านวน ๒ แห่ง คือ ฝายน้ าล้นพร้อมระบบส่งน้ าและสะพาน ค.ส.ล. บริเวณคลองแพรกนาว อ าเภอจุฬาภรณ์ และ
คลองโห อ าเภอชะอวด ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในพ้ืนที่ ๑,๒๕๐ ไร่ เพ่ือปูองกันการชะล้างพังทลายของดิน ซึ่งเมื่อ
รวมกับผลด าเนินงาน ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๓  ปลูกได้รวม ๕,๐๐๐ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๐.๔๘  ของผลการ
ด าเนินงานสะสมตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๔  โดยหญ้าแฝกได้ช่วยชะลอปัญหาการชะล้างพังทลายของดินและการ
สูญเสียหน้าดินบริเวณแปลงนา สวนผลไม้ ท าให้สามารถรักษาอินทรียสารในดินที่ช่วยลดปัญหาดินเสื่อมโทรม 
หน้าดินตื้น และธาตุอาหารในดินไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก   

(๒) ด้านการบ ารุงและรักษาผืนปุาต้นน้ าและปุาพรุ ได้ด าเนินการปลูกปุา จัดเตรียมอุปกรณ์  
ดับไฟปุา เช่น สายดับเพลิง จ านวน ๑๐๐ เส้น ซึ่งจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของผลการด าเนินงานเพ่ือลดความเสียหายอัน
เกิดจากการเกิดไฟไหม้ปุาพรุ คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๕๑ สร้างแนวกันไฟปุา เป็นระยะทาง ๗๐ กิโลเมตร จัดเตรียม
แหล่งน้ าส าหรับใช้ดับไฟปุาในพ้ืนที่เขตห้ามล่าสัตว์ทะเลน้อย ๕ จุด และเขตปุาบ่อล้อ ๕ จุด จัดตั้งศูนย์ปูองกันไฟ
ปุาและออกลาดตระเวนปูองกันไฟและปราบปรามผู้บุกรุกปุาในเขตปุาสงวนแห่งชาติบ้านกุมแป ปุาบ้านในลุ่ม ปุาพรุ
ควนเคร็ง ปุาดอนทราย ปุากลอง ปุาคลองค็อง และปุาท่าช้างข้าม ฝึกซ้อมชุมชนให้มีส่วนร่วมในการปูองกันการเกิด
ไฟปุา รวมทั้งขยายผลการพัฒนาปุาไม้ประเภทพืชและสัตว์ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด าริให้แก่ชุมชน    

     ส าหรับในพื้นที่ปุาพรุ ได้ด าเนินการยกคันดินล้อมรอบปุาพรุเป็นระยะทางรวม ๒๐ กิโลเมตร
สร้างฝายชะลอการไหลของน้ า จ านวน ๕๐ ฝาย เพ่ือกักเก็บน้ าให้ได้ระดับที่จะช่วยลดการเกิดไฟไหม้ปุาพรุ 
ตามธรรมชาติ ซึ่งการสร้างฝายชะลอน้ าไหลเพ่ือรักษาระดับน้ าในพ้ืนที่ปุาพรุเป็นแนวทางหนึ่งที่น ามาแก้ไข
ปัญหาการเกิดไฟไหม้ปุาพรุโดยธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าไม่สามารถรักษาระดับน้ าในระดับที่ก าหนดได้
เพียงพอต่อการลดการเกิดไฟปุา นอกจากนี้ ได้จัดท าข้อก าหนดโครงการส ารวจและออกแบบการบริหารจัดการ
ปุาพรุบนพื้นที่ ๕,๗๐๐ ไร่  

       ๑.๒ ด้านการฟ้ืนฟู ดูแลรักษาปุาชายเลน ปุาชายหาด ชายฝั่ง และทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล  
ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังให้มีความอุดมสมบูรณ์  ได้ด าเนินการควบคุม เฝูาระวัง การใช้ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง การขุดลอกร่องน้ าปากพนัง ช่วงกิโลเมตรที่ +๒.๖๐๐ ถึง –  ๒๖.๐๐๐ เป็นจ านวน ๑,๒๐๐,๐๐๐  
ลูกบากศ์เมตร การจัดสร้างแนวก าแพงถุงทรายปูองกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบ้านเกาะเพ็ชร จ านวน ๗ ตัว 
จากเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในปี ๒๕๕๔ จ านวน ๑๒ ตัว คิดเป็นผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๕๘.๓๓ ของปี ๒๕๕๔   
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๑๔ 

การด าเนินการดังกล่าว นอกจากเป็นการช่วยลดการสูญเสียของพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล  พ้ืนที่ของรัฐและประชาชน  
รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่อยู่บริเวณริมชายฝั่งแล้ว ยังช่วยเป็นก าแพงบังคลื่นลมและชะลอความรุนแรงของคลื่น  
การจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือขออนุญาตก่อสร้างแนวเขื่อนหินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้
ปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งด าเนินการล่วงหน้าก่อนแผนการก่อสร้าง และท าความสะอาดปะการั ง โดยการ
ด าเนินงานในด้านการฟ้ืนฟู ดูแลรักษาปุาชายเลน ปุาชายหาด ชายฝั่ง และทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล    
รวมด าเนินการได้ร้อยละ ๒๒.๙๑ ของเปูาหมายปี ๒๕๕๔         

๑.๓ ด้านการฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ าในเขตพ้ืนที่ชายฝั่งและพ้ืนที่น้ าจืด ได้ด าเนินการเพาะพันธุ์ปลาดุก
ล าพนัซึ่งเป็นปลาท้องถิ่น   

ในภาพรวม การด าเนินกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ในปี ๒๕๕๔ ด าเนินการได้เพียง ร้อยละ ๕๑.๕๕ 
ของเปู าหมายปี  ๒๕๕๔  เป็นผลให้ ระบบนิ เวศพ้ืนที่ ปุ าไม้  รวมถึ งปุ าต้นน้ าและปุ าพรุ  จะมีความ 
อุดมสมบูรณ์เพ่ิมขึ้นเพียงในระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นผลสะท้อนว่า การสงวน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูสภาพนิเวศของลุ่มน้ าปาก
พนั งให้คืนความอุดมสมบูรณ์  สมดุลอย่ างเป็นระบบ นั้น ยั งจะไม่สามารถด าเนินการให้ปรากฏผล 
อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมได้  เนื่องจากหลายกิจกรรมยังด าเนินการไม่บรรลุเปูาหมายที่ก าหนด และอีกหลายกิจกรรม
ยังไม่ได้ถูกด าเนินการ เช่น โครงการศึกษาทบทวนการก าหนดขอบเขต สปก.๔-๐๑ ในพ้ืนที่ปุาสงวนแห่งชาติและปุา
พรุ และโครงการปลูกปุาในที่ดินที่มีการเพิกถอนหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (นส.๓ ก) เป็นต้น ซึ่งปัญหาส าคัญ
ที่การด าเนินการต่ ากว่าเปูาหมายเนื่องจาก หลายโครงการไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ การประชาสัมพันธ์
โครงการให้ประชาชนเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการรวมทั้งการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมยังด าเนินการไม่ทั่วถึง 
ดังนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ที่ ๑ จึงควรเร่งปรับแนวทางการด าเนินการ เพ่ือเร่ง
ให้โครงการต่างๆ สามารถด าเนินการบรรลุได้ตามเปูาหมายเพ่ือปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
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          ผลการด าเนินการตามมาตรการในยุทธศาสตร์ที ่1 ปี2554



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนังปี ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

๑๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สนับสนนุวิถีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน้ าในลุ่มน้ าอย่างบูรณาการอนุรักษ์และยั่งยืน  

การด าเนินงานในปี ๒๕๕๔ ได้แก่  

๒.๑ การฟ้ืนฟูคุณภาพดินและพัฒนาพ้ืนที่ดินเปรี้ยว พ้ืนที่ดินเค็ม และพ้ืนที่นากุ้งร้าง ด าเนินการ

ปรับปรุงนากุ้งร้าง เนื้อที่ประมาณ ๗๒,๖๘๑ ไร่ เพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศ และให้ดินกลับมีความอุดมสมบูรณ์

สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๙.๘๒ เทียบกับค่าเปูาหมายสะสม ปี ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๔ 

(๖๖,๑๗๙ ไร่) ปรับปรุงพื้นท่ีดินเปรี้ยว ๑๓,๕๐๒ ไร่ เพ่ือให้สามารถเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา และ

ปาล์มน้ ามัน ได้ทดลองปลูกปุาจากในพ้ืนที่ที่ให้ผลผลิตต่ า จ านวน ๑๐๐ ไร่ ท าให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นจาก

การเก็บผลผลิตปุาจากและท าผลิตภัณฑ์จากภายในครัวเรือน สาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในพ้ืนที่ ๗๐๐ ไร่และ

ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ในพื้นที่ ๖,๖๐๐ ไร่ เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ปรับปรุงลักษณะของดินและลดต้นทุน

การผลิตของเกษตรกรในการซื้อปุ๋ยเคมี จัดระบบโครงสร้างการพัฒนาดิน โดยปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่ ๑  

๒ และ ๓ จ านวนรวม ๕,๖๙๓ ไร่ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของเกษตรกรในการเพาะปลูกจากที่เคยปลูกพืช

เชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสาน และเพ่ือลดการพังทลายของหน้าดินในช่วงฤดูฝน เก็บกักน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

และยังช่วยเก็บธาตุอาหารไว้หน้าดินจากการพัดพาไปในช่วงฤดูฝน  น าข้อมูลอุทกวิทยาจากจากระบบโทรมาตร 

๑๖ สถานีมาใช้คาดการณ์และบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง และฟ้ืนฟูคลองแพรกนาว อ าเภอจุฬาภรณ์  

อ าเภอชะอวดให้สามารถเป็นแหล่งรองรับในฤดูแล้งและระบายน้ าในช่วงฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

๒.๒ ด้านคุณภาพและปริมาณน้ า ด าเนินการเฝูาระวังคุณภาพน้ าบริโภคในชุมชนและครัวเรือน รวม 

๔๑ ตัวอย่าง  โดยเก็บตัวอย่างจากน้ าประปาหมู่บ้าน ๗ ตัวอย่าง พบว่าผ่านเกณฑ์ก าหนดคุณภาพน้ าดื่มของ

กรมอนามัย ๑ ตัวอย่าง หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓ และแหล่งน้ าบริโภคของครัวเรือน ๓๔ ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์

ก าหนดคุณภาพน้ าดื่มของกรมอนามัย ๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘ ปรับปรุงคุณภาพน้ าตามโครงการประปา

ดื่มได้  ๘ แห่ง ผ่านเกณฑ์ก าหนดคุณภาพน้ าดื่มของกรมอนามัย ๒ แห่ง  ขุดเจาะน้ าบาดาลเพ่ือการอุปโภคและ

บริโภค ๑ บ่อในเขตองค์กรปกครองส่วนต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด เฝูาระวังคุณภาพน้ าแม่น้ าปากพนัง ๔ ครั้ง

ต่อปี  ซึ่งผลคุณภาพแหล่งน้ าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ จัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝูาระวังคุณภาพน้ า ในการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าในแม่น้ าปากพนัง ล าน้ าสาขาและน้ าทะเลอย่างต่อเนื่อง 

ในภาพรวม การด าเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เป็นผลให้พ้ืนที่ดินเพ่ือท าการเกษตรเพ่ิมขึ้น

จากที่ดินเสื่อมโทรม และหน้าดินถูกชะล้างพังทลาย กลับเป็นพ้ืนที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมขึ้น ผลผลิต 

ที่ได้จากการเพาะปลูกเพ่ิมขึ้น มีแหล่งน้ าเพ่ือการบริโภคและอุปโภค ให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ตาม

วัตถุประสงค์ และเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการเกษตร การด าเนินงานดังที่กล่าวนี้คาดว่าสามารถส่งผลให้ประชาชน

นอกจากมีรายได้จากการเพาะปลูกเพ่ิมข้ึนแล้วยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากการซื้อปุ๋ยที่ใช้บ ารุงดิน และมี



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนังปี ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

๑๖ 

อาหารและรายได้เสริมจากปลาที่เลี้ยงไว้ในคูน้ าจากการปรับปรุงโครงสร้างการพัฒนาดินและจากการท า

ผลผลิตจากการปลูกปุาจาก   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนังปี ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

๑๗ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ควบคุม ป้องกันมลพิษและเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในลุ่มน้ า 

การด าเนินงานในปี ๒๕๕๔ ได้แก่ 

๓.๑ ผลักดันกลไกและองค์ความรู้การจัดการคุณภาพน้ าและน้ าเสียเพ่ือถ่ายทอดให้กลุ่มเปูาหมายร่วมกัน
แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า ได้ด าเนินการ พัฒนาระบบการท าปศุสัตว์ตามมาตรฐานฟาร์มท่ีดี  

๓.๒ การจัดสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียรวม ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ก่อสร้างระบบบ าบัด 
น้ าเสียเฉพาะจุด ๑ แห่ง ที่ เทศบาลเมืองชะอวด อ าแภอชะอวด  ซึ่งจะด าเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
และบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียเฉพาะจุดที่มีอยู่ ๔ แห่ง จัดการมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด และเสริมสร้างศักยภาพ
ให้แก่เทศบาลนครศรีธรรมราช และเทศบาลเมืองปากพนัง   

๓.๓ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการมลพิษ
และคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ด าเนินการควบคุมวัชพืช  โดยขุดลอกคลองด้วยเครื่องจักร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า จ านวน ๑๓ คลอง ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง รวมเป็นวัชพืชที่ขุดลอก ๑๗๓,๕๘๕ ลูกบากศ์เมตร ติดตามเฝูา
ระวังคุณภาพน้ าแบบอัตโนมัติแบบ real time ตั้งเครือข่ายเฝูาระวังคุณภาพน้ าใน ๓ อ าเภอ และการส ารวจ เก็บ
ตัวอย่าง วิเคราะห์องค์ประกอบตะกอนดินแม่น้ าปากพนัง ๑ ครั้ง เพ่ือหาแนวโน้มและพ้ืนที่ที่มีแนวโน้มการปนเปื้อน
ของตะกอนดินท้องน้ าของแม่น้ าปากพนังและคลองสาขา ๔ คลอง คือ คลองหัวไทร คลองเชียรใหญ่ คลองฆ้อง และ
คลองสุขุม ซึ่งผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า แนวโน้มการปนเปื้อนของตะกอนดินท้องน้ าจากโลหะหนักพบบริเวณ
บริเวณต้นล าน้ าปากพนัง หรือคลองสาขาที่อยู่ในบริเวณต้นน้ า  ณ ที่ระดับความลึกท้องน้ าที่ ๑๐ ถึง ๕๐ เซนติเมตร  
ซึ่งสันนิษฐานในเบื้องต้นว่า อาจเกิดจากการพังทลายของหน้าดิน  หรือ การชะพาหน้าดินจากบริเวณที่เป็นเขา หรือ 
เนินเขา ที่เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพภาพแร่ และมีการท าเหมืองในอดีต แต่ไม่มีจุดเก็บตัวอย่างใดมีค่า Bio-available 
หรือ ค่าโลหะหนักที่ถูกปลดปล่อยในรูปที่สิ่งมีชีวิตสามารถรับเข้าสู่ร่างกายได้ มีค่าเกินค่า (ร่าง) มาตรฐานตะกอนดิน
ของแหล่งน้ า (ร่างมาตรฐานโดยกรมควบคุมมลพิษ)  

ในภาพรวม การด าเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ควบคุม ปูองกันมลพิษและเสริมสร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในลุ่มน้ า ซึ่งการด าเนินโครงการส่วนใหญ่เป็นการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  โดยมีจะมีการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียรวมส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมเพียง ๑ แห่ง 
ซ่ึงต่ ากวา่เปูาหมาย ๑๓ แห่งเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๔   
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ร้อยละผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์ที ่3 ปี 2554



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนังปี ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

๑๘ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพเพื่อบริหารจัดการ        
                    แบบบูรณาการเชิงรุก 

การด าเนินงานในปี ๒๕๕๔ ได้แก่ 

  ๔.๑ เสริมสร้างความรู้ความตระหนักและจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม ด าเนินการพัฒนาเครือข่ายองค์กรลุ่มน้ าโดยจัดกิจกรรมฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของพ้ืนที่ปุาพรุควนเคร็ง ต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ าปากพนังแบบมีส่วนร่วม  ตลอดจนจัดเวทีสาธารณะในการระดมความคิดเห็นใน
การก าหนดแนวทางการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ าปากพนังด้วยพลังชุมชนเพ่ือพัฒนา
แผนงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์และตอบสนองความต้องการของชุมชน 

 ๔.๒ พัฒนาและประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ าที่มี 
ประสิทธิภาพ  ด าเนินการ พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศปริมาณน้ าฝนโดยการประเมินค่าทางพ้ืนที่ในระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์  และระบบเรียกใช้และแสดงผลข้อมูลเชิงพ้ืนที่ในระบบข้อมูลสนับสนุนการบริหาร
จัดการลุ่มน้ า 

 ๔.๓ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด าเนินการ การสร้างกฎเกณฑ์ของชุมชนร่วมกันในการเปิด-ปิดประตูระบายน้ าให้เหมาะสมต่อฤดูกาลโดยจัด
ประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างภาครัฐ ชุมชนและประชาชนในการร่วมกันพิจารณาเปิด –  ปิดประตูระบาย
น้ าอุทกวิภาชประสิทธิ์ จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทาน จ านวน ๗๗๖ กลุ่ม เพ่ือร่วมกันจัดท าข้อตกลงการใช้น้ า
ระหว่างชุมชน และยกระดับองค์กรผู้ใช้น้ า จ านวน ๒๖ กลุ่ม นอกจากนี้ ได้จักิจกรรมเสริมสร้างความพร้อมและ
ความเข้มแข็งให้กับทุกภาคส่วน  

ในภาพรวม การด าเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ าปากพนังแบบบูรณา
การเชิงรุกอย่างมีส่วนร่วม  เพ่ือเสริมสร้างภาคส่วนต่างๆ ให้เข้ามีส่วนร่วมดูแลจัดการคุณภาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและใช้ประโยชน์และดูแลรักษาทรัพยากรร่วมกันอย่างเสมอ ลดความ
ขัดแย้ง เป็นที่ยอมรับของทุกฝุาย  และเกิดความคล่องตัวในการด าเนินงานต่อไป  
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๔. ปัญหาและอุปสรรค 

 จากบทสรุปความก้าวหน้าการด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ประจ าปี ๒๕๕๔ ภายใต้แผนบริหารจัดการและ
ฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง ที่กล่าวมาแล้ว ปรากฎว่ายุทธศาสตร์ทั้ง ๔ 
ยุทธศาสตร์ ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเปูาหมายของแผนที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาได้ว่าการที่กิจกรรม
โครงการมีการด าเนินการล่าช้ากว่าแผนบริหารฯ เนื่องมาจาก 

 ๔.๑ แผนงาน/โครงการไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามเปูาหมายของ
แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุงที่ก าหนดไว้ เช่น การก่อสร้าง
ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนรวม โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ าในเขตพ้ืนที่ชายฝั่ งและพ้ืนที่น้ าจืด โครงการ
ควบคุมและก ากับดูแลการใช้น้ าบาดาล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดิน  เป็นต้น นอกจากนี้บาง
กิจกรรมได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างจ ากัด  เช่น กิจกรรมการปรับปรุงพ้ืนที่นาร้างเพ่ือการปลูกพืช 
เศรษฐกิจ และการปลูกปุาจากในพ้ืนที่นากุ้งร้างและพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ประชาชนให้ความสนใจ
เข้าร่วมโครงการจ านวนมาก จึงไม่สามารถขยายพ้ืนที่นาร้าง นากุ้งร้างและพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่าให้ประชาชนสามารถ
ประกอบอาชีพในแต่ละปีให้มากกว่า ๑๐๐ ไร่ ได้ เป็นต้น 

 ๔.๒ หน่วยงานไม่บรรจุกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนังฯ ไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี (แผนงบประมาณ)  และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของหน่วยงาน จึงเป็นผลให้การด าเนินกิจกรรม
ไม่ต่อเนื่อง 

 ๔.๓ การประชาสัมพันธ์กิจกรรม ความร่วมมือ ตลอดจนกฎระเบียบ รวมทั้งการส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความเสื่อมโทรมและการถูกท าลายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น เพ่ือให้
เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังด าเนินการ   
ไม่ทั่วถึงทุกพ้ืนที่และกลุ่มเปูาหมาย และขาดความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนักลงทุนและประชาชน เป็นผลให้เกิด
การบุกรุกเผาท าลายพ้ืนที่ปุาพรุเพ่ิมขึ้น และ ไม่สามารถรักษาระดับน้ าในพ้ืนที่ปุาพรุเนื่องจากการใช้ทรัพยากรน้ า
เกินขีดความสามารถของธรรมชาติ 

 ๔.๔ การบูรณาการเปูาหมายและโครงการการด าเนินการไม่สอดคล้องกัน แต่ละหน่วยงานต่างด าเนินการ
ให้บรรลุเปูาหมายตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น การด าเนินการรักษาระดับน้ าในพ้ืนที่ปุาพรุให้เพียงพอที่จะลดการ
เกิดไฟปุา แต่ในขณะเดียวกันต้องด าเนินการจัดหาแหล่งน้ าและจัดสรรปริมาณน้ าเพ่ือการเพาะปลูกที่มีความ
ต้องการเพ่ิมมากขึ้นเช่นกัน การส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ในขณะที่บางหน่วยงาน
ส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสาน เป็นต้น 

 ๔.๕ ความล่าช้าในการด าเนินการของหน่วยงาน โดยเฉพาะในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ท าให้บางกิจกรรม
เมื่อสิ้นปีงบประมาณแล้ว แต่ปรากฏว่ายังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ หรือยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ จึงท าให้ต้องขอ      
กันงบประมาณเหลื่อมปี  
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 ๔.๖ บางหน่วยงานในท้องถิ่น ไม่ตะหนักถึงปัญหา ความส าคัญ และยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของการ
บรรจุโครงการในแผนบริหารจัดการฯ และการขอจัดสรรงบประมาณด าเนินการ  ส่งผลให้การตอบรับเข้าร่วม
การด าเนินการน้อย เช่น ขาดการเข้าร่วมประชุม 

 ๔.๗ ภัยธรรมชาติ ในระยะ ๔ ปีที่ผ่านมา พ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังประสบภัยพิบัติ ได้แก่ น้ าท่วมและดินโคลน
ถล่มเป็นประจ า เป็นผลให้ผลจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การปลูกปุาต้นน้ า การจัดรูปที่ดิน การขุดลอก
คลอง การปูองกันการพังทลายหน้าดิน ได้รับผลกระทบและในบางพ้ืนที่จ าเป็นต้องด าเนินการซ้ าในขั้นเริ่มต้นใหม่ 

 ๔.๘ การบังคับใช้กฎหมายยังด้อยประสิทธิภาพ มีขั้นตอนด าเนินการล่าช้า เช่น การด าเนินการกับผู้บุกรุก
แผ้วถางและเผาปุาที่เข้าปรับเป็นพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามัน แม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจับกุมผู้เข้าบุกรุกเผาปุา
และยึดทรัพย์สินเครื่องจักรกลแผ้วถางปุาได้บ้างก็ตาม แต่ในการด าเนินคดีมีหลายขั้นตอน บทลงโทษและการ
เปรียบเทียบปรับยังไม่สามารถยับยั้งการท าลายปุา เนื่องจากผู้ฝุาฝืนยังคงได้รับผลประโยชน์มากกว่า  นอกจากนี้ 
การพิสูจน์กรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่สามารถพิสูจน์ด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกัน   
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๕. แนวทางการแก้ไขปัญหา 

 เพ่ือให้การด าเนินการภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙  
ฉบับปรับปรุง ด าเนินการให้บรรลุหรือใกล้กับค่าเปูาหมายที่ก าหนดไว้ จึงควรปรับแนวทางการด าเนินการเพ่ื อ
ลด/บรรเทาปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 

 ๕.๑ หน่วยงานหลักที่ด าเนินกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง 
ปี ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง ต้องบรรจุและขอจัดสรรงบประมาณของกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการและ
ฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนังฯ ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการ ๔ ปี ของหน่วยงาน 
นอกเหนือจากขอจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 ๕.๒ ในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้หน่วยงานหลักของกิจกรรมภายใต้แผนบริหารฯ ปรับ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในภาพรวมของหน่วยงานและจัดสรรให้แก่กิจกรรมที่ส าคัญภายใต้แผนบริหารจัดการ
และฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนังฯ ตามความเหมาะสม    

๕.๓ การท าความเข้าใจถึงความส าคัญของปัญหาและเผยแพร่โครงการสู่ อปท. และประชาชนในพ้ืนที่ 
เพ่ือให้รับทราบข้อมูล และเกิดการยอมรับในการเข้าร่วมด าเนินโครงการ 

 ๕.๔ เพ่ิมการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่องผ่านผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่มต่างๆ  สื่อท้องถิ่น 
กลุ่มเครือข่าย กลุ่มเยาวชน และกลุ่มแม่บ้าน ผ่านทางการประชุม งานประเพณีส าคัญของท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชน
ทราบการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมอย่างทั่วถึง รวมถึงความเคลื่อนไหวของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
และได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการเพ่ิมมากขึ้น   

 ๕.๕ เสริมสร้างศักยภาพและสร้างเครือข่าย กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ประกอบการ ผู้น าชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม
เยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการด ารงชีพและการประกอบอาชีพ ผลเสียที่เกิดจากการท าลาย
หรือใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และสามารถน าความรู้ที ่ได้รับเผยแพร่แก่
สมาชิกกลุ่มและบุคคลอ่ืนในพ้ืนที่   

 ๕.๖ ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เกิดการบูรณาการในการด าเนินกิจกรรม/
โครงการ เพื ่อให้ทุกหน่วยงานได้ร ่วมกันก าหนดเปูาหมายและแผนการด าเนินงานที่สอดคล้องเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกันและก าหนดแนวทางการด าเนินการร่วมกันได้ และยังสามารถด าเนินการบรรลุเปูาหมายตาม
ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ โดยการประสานผ่านช่องทางการประชุมหารือของคณะอนุกรรมการ และ
คณะท างานชุดต่างๆ เช่น ก าหนดพ้ืนที่ส่งเสริมการเกษตร โดยการไม่สนับสนุนการปลูกปาล์มน้ ามันและส่งเสริม
นโยบายการปลูกข้าวในอ าเภอปากพนัง เป็นต้น   
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๒๒ 

 ๕.๗ เร่งรัดการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างและด าเนินงาน
เบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่ก าหนดภายในปีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

 ๕.๘ จัดท าคู่มือการเตรียมการรับสถานการณ์ภัยธรรมชาติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รวมทั้งด าเนินการ
แจ้งเตือนภัยเพ่ือเตรียมการรับภัยล่วงหน้า ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เครือข่าย ผู้น ากลุ่ม เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
สื่อท้องถิ่น เป็นต้น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจสาเหตุ ช่วงเวลาการเกิดภัยธรรมชาติ และเตรียมการ
ปูองกันและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์จากภัยธรรมชาติที่อาจท าลายทรัพย์สิน พ้ืนที่ท ากิน สาธารณูปโภค
ของท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่   

 ๕.๙ ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีอ านาจหน้าที่ด้านการบังคับใช้กฎหมายให้สามารถ
ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เป็นธรรม  และเป็นตัวอย่างการลงโทษผู้ละเมิดกฎหมาย 

 ๕.๑๐ ส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้าใจการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันของ
ชุมชน  โดยจัดกิจกรรมสัมพันธ์ การประชุมร่วมกันเพ่ือหารือและแบ่งปันการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกันโดยเป็นธรรมอย่างสันติ เช่น การแบ่งปันการใช้ทรัพยากรน้ า และการใช้ประโยชน์บริเวณพ้ืนที่ชายฝั่ง  เป็นต้น 

 ๕.๑๑  ผลักดันประเด็นลุ่มน้ าปากพนังเข้าสู่วาระการประชุมของจังหวัด เพ่ือให้แผนงาน/โครงการบรรจุใน
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด และเพ่ือที่จะสามารถขอรับงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติมจากทางจังหวัดได้ 

 ๕.๑๒  ด าเนินการเชิญเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ทุกชุดของพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังเข้าร่วมการประชุม 
เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องของแผนการด าเนินงานและเข้าใจในแผนงบประมาณตรงกัน และแลกเปลี่ยนแนวทางใน
การด าเนินโครงการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ๕.๑๓ เสนอให้มีการทบทวนแผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ 
ฉบับปรับปรุง เพ่ือปรับแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น กรณีไฟไหม้ปุาพรุควรมีการปรับแผนการ
ด าเนินงานและให้ความส าคัญกับประเด็นนี้มากขึ้น  การให้ชุมชนมีส่วนร่วมวิเคราะห์สภาพปัญหาในพ้ืนที่และแนว
ทางการแก้ไขเพ่ือให้น าไปบรรจุในแผนของหน่วยงานท้องถิ่นด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การจัดท าโครงการต้นแบบในลักษณะน าร่องพ้ืนที่เพ่ือให้เห็นภาพได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
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๒๓ 

๖. ผลการด าเนินงานรายกิจกรรม ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดระยะ ๕ ปีของแผนบริหาร
จัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สงวน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูสภาพนิเวศของลุ่มน้ าปากพนังให้คืนความอุดมสมบูรณ์ สมดุล
อย่างเป็นระบบ 
 ตัวชี้วัดตามแผนบริหารฯ ระยะกลาง ๓ –  ๕ ปี  

 ฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ปุาต้นน้ า ปุาพรุและปุาชายเลนในพ้ืนที่เดิมเพ่ิมขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของพ้ืนที่ที่มีอยู่ต่อปี 

 จ านวนพ้ืนที่ปุาพรุที่ถูกไฟปุาลดน้อยลง 
 จ านวนพื้นที่ท่ีถูกจับกุมในพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติลดลง 
 มีระดับน้ าในพ้ืนที่ปุาพรุอย่างน้อย ๑๐ เซนติเมตร ในช่วงเดือนสิงหาคม –  กันยายนของทุกป ี
 จ านวนพ้ืนที่ ๑๒,๖๐๐ ไร่ ที่ได้รับการอนุรักษ์และปูองกันการชะล้างพังลายของดิน 
 ความยาวของพ้ืนที่ชายฝั่ง ๕๖ กิโลเมตรได้รับการปูองกันและฟ้ืนฟูจากการกัดเซาะชายฝั่ง 
 จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการแก้ไขปัญหาการทับถมของตะกอนทุกปี 
 ปริมาณสัตว์น้ าที่ชาวประมงจับได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓ ของปีที่ผ่านมา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพนิเวศของลุ่มน้ าปากพนังให้คืนความอุดมสมบูรณ์ สมดุล อย่างเป็นระบบ 

 
 

 
สาระส าคัญ 

 
 
เป้าหมาย แผน 
ปี๒๕๕๐-๒๕๕๔ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปี ๒๕๕๔ 
(หน่วย) 

ร้อยละ 
ผลด าเนิน 

งาน  
ปี ๒๕๕๔ 

ผลการด าเนินงาน(สะสม) 
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

เทียบกับเป้าหมายสะสม  
๕ ปี (๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) 

ร้อยละผล
ด าเนนิการ

รวมใน
มาตรการ
เดียวกัน 

สัดส่วน
กจิกรรม

หลกัเทียบ
กบั

ยุทธศาสตร ์

ร้อยละผล
ด าเนินการ 

เทยีบกบักจิกรรม
ทั้งหมด 

ในยทุธศาสตร ์

 
 
หมายเหตุ 

       (หน่วย) (ร้อยละ)   เดยีวกนั  
๑. สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟ ู
    พื้นที่  ป่าต้นน้ าล าธาร  
    พื้นที่ชุ่มน้ า  และป่าพรุ  
๑.๑ การจัดท าข้อก าหนด 
      โครงการศึกษา 
      ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
      ส ารวจและออกแบบ 
      การบริหารจัดการ 
      ปุาพรุบนพื้นที่  
      ๕,๗๐๐ ไร ่
 

 
 

 
๒๘,๗๒๓ ไร่ 

 
 

 
 
 

จัดท า
ข้อก าหนด
โครงการฯ 
(ร้อยละ 

๑.๙๘ ของ
เปูาหมายปี 

๒๕๕๔) 

 
 
 

๕๐ 

 
 
 

๑,๔๐๐ ไร ่
 
 

 
 
 

๙.๘๗ 
 
 

๔๕.๐๔ ร้อยละ
๑๓ 

๖.๐๓  

๑.๒ ส่งเสริมการปลูก 
      หญ้าแฝก เพื่อปูองกัน 
      การชะล้างพงัทลาย 
      ของดิน  
 

๑๒,๖๐๐ ไร่ ๑,๒๕๐ ไร ่ ๑๐๐ ๖,๓๕๐ ไร ่ ๕๐.๔๐       
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๒๔ 
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สาระส าคัญ 

 
 
เป้าหมาย แผน 
ปี๒๕๕๐-๒๕๕๔ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปี ๒๕๕๔ 
(หน่วย) 

ร้อยละ 
ผลด าเนิน 

งาน  
ปี ๒๕๕๔ 

ผลการด าเนินงาน(สะสม) 
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

เทียบกับเป้าหมายสะสม  
๕ ปี (๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) 

ร้อยละผล
ด าเนนิการ

รวมใน
มาตรการ
เดียวกัน 

สัดส่วน
กจิกรรม

หลกัเทียบ
กบั

ยุทธศาสตร ์

ร้อยละผล
ด าเนินการ 

เทยีบกบักจิกรรม
ทั้งหมด 

ในยทุธศาสตร ์

 
 
หมายเหตุ 

       (หน่วย) (ร้อยละ)   เดยีวกนั  
๑.๓ สร้างฝายชะลอน้ าไหล 
         เพื่อรักษาระดับน้ าใน 
         พื้นที่ปุาพรุซ่ึงเป็น 
          แนวทางหนึ่งที่น ามา 
          แก้ไขปัญหาการเกิดไฟ 
         ไหม้ปุาพรโุดยธรรมชาติ  
 

๑,๐๐๐ แห่ง ๕๐ แห่ง ๑๐๐ ๕๐๐ แห่ง ๕๐     

๑.๔ จัดซ้ือสายดับเพลิง  
         เพื่อสนับสนุนการดับไฟ 
         ไหม้ปุาพร ุ
 

๑๐๐ เส้น ๑๐๐ เส้น ๑๐๐ ๑๐๐ เส้น ๑๐๐     

๒. ฟื้นฟูและดูแลรักษาป่า
ชายเลน ป่าชายหาด และ
ชายฝ่ังพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง
ให้มีความอุดมสมบูรณ์  
 
 ๒.๑ การศึกษาทบทวนการ 
       ปอูงกันการกดัเซาะ 
       ชายฝั่ง  
      - จัดท ารายงานวิเคราะห์ 
      ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
       (EIA)  เพื่อประเมินผล 
       กระทบจากการจะ 
       กอ่สร้างเขือ่นหินหรือ 
       สิ่งปลูกสร้างที่ใช้ปูองกนั 
       การกดัเซาะชายฝั่ง 
       บริเวณบ้านเกาะเพชร  
       ต าบลเกาะเพชร  
       อ าเภอปากพนัง  
 

 
๕,๕๒๑ ไร ่

 
 
 
 

เขื่อนกันคลื่น 
บริเวณชายฝั่ง
เป็นระยะ ทาง
รวม ๕๖ กิโลเมตร  
เพื่อปูองกนัและ
ฟื้นฟูจากการกัด
เซาะชายฝั่ง (เป็น
ค่าเปูาหมายพ.ศ.
๒๕๕๐ – ๒๕๕๙) 

 
๒,๓๒๙ ไร ่

 
 

 
รายงาน
วิเคราะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
(EIA) 
ได้ รบัความ
เห็นชอบ จาก
คณะกรรมการ
ผู้ช านาญการ
แล้ว และจะ
ก่อสร้างป ี
๒๕๕๕ 

 
๔๒.๑๘ 

 
 
 

๕.๐๐ 

 
๒,๓๒๙ ไร ่

 
 
 

ก่อสร้างเขือ่น
กันคลื่นแลว้
เสร็จ ๑๖ 
กิโลเมตร  

 
๔๒.๑๘ 

 
 
 
 
 

๒๘.๕๗ 

 
๒๔.๗๓๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ร้อยละ ๘๗ 

 
๒๑.๔๒ 

บ ารุงและ
ปลูกเสริม
ในพื้นที่ 
เดิมเป็น
ระยะเวลา 
๖ ปี 

๒.๒ ก่อสร้างก าแพงถุงทราย  
      บริเวณบ้านเกาะเพชร  
      ต าบลเกาะเพชร  
      อ าเภอปากพนัง  
 
 
 

๑๒ ตวั ๗ ตัว ๕๘.๓๓       



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนังปี ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

๒๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพนิเวศของลุ่มน้ าปากพนังให้คืนความอุดมสมบูรณ์ สมดุล อย่างเป็นระบบ 

 
 

 
สาระส าคัญ 

 
 
เป้าหมาย แผน 
ปี๒๕๕๐-๒๕๕๔ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปี ๒๕๕๔ 
(หน่วย) 

ร้อยละ 
ผลด าเนิน 

งาน  
ปี ๒๕๕๔ 

ผลการด าเนินงาน(สะสม) 
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

เทียบกับเป้าหมายสะสม  
๕ ปี (๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) 

ร้อยละผล
ด าเนนิการ

รวมใน
มาตรการ
เดียวกัน 

สัดส่วน
กจิกรรม

หลกัเทียบ
กบั

ยุทธศาสตร ์

ร้อยละผล
ด าเนินการ 

เทยีบกบักจิกรรม
ทั้งหมด 

ในยทุธศาสตร ์

 
 
หมายเหตุ 

       (หน่วย) (ร้อยละ)   เดยีวกนั  
๒.๓ การขุดลอกร่องน้ าเพื่อ 
      การระบายน้ าและ 
      เปิดทางน้ าส าหรับการ 
      คมนาคมทางน้ า  
      บริเวณแม่น้ าปากพนัง  

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
ลูกบากศ์เมตร
ช่วงกิโลเมตรที่ 
+๒.๖๐๐ ถึง             
– ๒๖.๐๐๐ 
รวมระยะทาง 
๒๘.๖๐๐ 
กิโลเมตร 

๘๔๑,๑๘๘.๙๒ 
ลูกบาศก์เมตร  

๘๙.๔๕       

๓. ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ า 
เพื่อการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 

สัตว์น้ าที่จับได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 

๓ 

ยังไม่มีการ
วัดผล 

- - - - ๐.๐ ๐.๐ แผน
บริหาร
จัดการไม่
ก าหนด
กรอบงบ 
ประมาณ 

รวม       ๑๐๐ ๒๗.๔๕  

 
  



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนังปี ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

๒๖ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สนับสนุนวิถีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน้ าในลุ่มน้ าอย่างบูรณาการ อนุรักษ์และยั่งยืน 
 ตัวชี้วัด ระยะกลาง ๓ –  ๕ ปี  

 ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ  

 ร้อยละของครัวเรือนที่ปรับเปลี่ยนมาใช้การผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม่
ตามแนวพระราชด าริ 

 มีข้อตกลงเพ่ือการใช้ประโยชน์ที่ดินและการใช้น้ าของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
 

 
 

สาระส าคัญ 

 
เป้าหมาย แผน 

ปี 
๒๕๕๐-๒๕๕๔ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปี ๒๕๕๔ 
(หน่วย) 

ร้อยละ 
ผลด าเนิน 

งาน  
ปี ๒๕๕๔ 

ผลการด าเนินงาน(สะสม) 
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

เทียบกับเป้าหมายสะสม  
๕ ปี (๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) 

ร้อยละผล
ด าเนนิการ

รวมใน
มาตรการ
เดียวกัน 

สัดส่วน
กจิกรรม

หลกัเทียบ
กบั

ยุทธศาสตร ์

ร้อยละผล
ด าเนินการ 
เทยีบกบั

กจิกรรมทั้งหมด 
ในยทุธศาสตร ์

 
 

 
หมายเหตุ 

       (หน่วย) (ร้อยละ)   เดยีวกนั  
๑. ฟื้นฟูคุณภาพดิน 
    ปรับปรุงและพัฒนา 
    พื้นที่ดินเปรี้ยว พื้นที่   
    ดินเค็มและพื้นที่นาร้าง 
๑.๑ ปรับปรุงนาข้าว นากุ้ง 
       ร้าง และพื้นที่รกร้าง 
        เพื่อปลูกพืช อาหาร 
        และพืชเศรษฐกิจ (ไร่) 

 
 
 
 

๖๖,๑๗๙ ไร่ 
 
 
 

 
 
 
 

๑๐๐ ไร ่
 
 
 

 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 

 
 
 
 

๖๐,๙๘๕ ไร ่

 
 
 
 

๙๒.๑๕ 

๒๗.๙๒ ๘๐.๗ ๓๒.๗  

๑.๒ ปรับปรุงและพัฒนา 
      ดินเปรี้ยว เพือ่ปลูก 
      ปาล์มน้ ามัน 
 

 ๔,๕๐๐ ไร ่ ๑๐๐ 
 

๒๖,๔๖๐ ไร ่
 

     

๑.๓ ปรับปรุงและพัฒนา 
      ดินเปรี้ยว เพือ่ปลูก 
      ไม้ผลและยางพารา 
 

 ๘,๐๐๐ ไร ่ ๑๐๐ ๓๒,๙๓๒ ไร ่      

๑.๔ สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด  
       (ไร)่ 
 

 ๖,๖๐๐ ไร ่ ๑๐๐       

๑.๕ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ย 
      พืชสด (ไร)่ 
 

 ๗๐๐ ไร ่ ๑๐๐ ๒,๙๔๖ ไร ่      

๑.๖ การจัดระบบโครงสร้าง 
       การพัฒนาดิน 
 
 
 

กักเก็บน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร 

๕,๖๙๓ ไร่  ๑๐๐ ๒๘,๕๖๓ ไร ่      



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนังปี ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

๒๗ 

 
 

สาระส าคัญ 

 
เป้าหมาย แผน 

ปี 
๒๕๕๐-๒๕๕๔ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปี ๒๕๕๔ 
(หน่วย) 

ร้อยละ 
ผลด าเนิน 

งาน  
ปี ๒๕๕๔ 

ผลการด าเนินงาน(สะสม) 
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

เทียบกับเป้าหมายสะสม  
๕ ปี (๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) 

ร้อยละผล
ด าเนนิการ

รวมใน
มาตรการ
เดียวกัน 

สัดส่วน
กจิกรรม

หลกัเทียบ
กบั

ยุทธศาสตร ์

ร้อยละผล
ด าเนินการ 
เทยีบกบั

กจิกรรมทั้งหมด 
ในยทุธศาสตร ์

 
 

 
หมายเหตุ 

       (หน่วย) (ร้อยละ)   เดยีวกนั  
๒. การวางแผนและใช ้
    ประโยชน์ที่ดินที่ 
    เหมาะสมกับศักยภาพ 
    ของพื้นที่และพัฒนา 
    ระบบชลประทานเพื่อ 
    การเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 

     ๓๓.๕๗ ๑๘.๘ ๖.๓๔๔  

  ๒.๑ โครงการระบบ 
        คาดการณ์น้ าใน 
        พื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง 

ข้อมูล
คาดการณ์น้ า
ส าหรับระบบ

เตือนภัย 

ข้อมูลจาก
ระบบโทร
มาตร ๑๗ 

สถานี 
 

๑๐๐       

๒.๒ การอนุรักษ์ฟื้นฟูคลอง 
 

๒ คลอง ๑ คลอง ๑๐๐ ๒ คลอง ๑๐๐     

๓. บริหารจัดการน้ า        
    อย่างสมดุลทั้งอุปสงค์ 
    และอุปทานโดยการมี 
    ส่วนร่วมของชุมชน  
    ท้องถิ่น 
 

     ๐.๖๑ ๐.๕๐ ๐.๔๐๒  

 ๓.๑ โครงการเฝูาระวัง 
       คุณภาพน้ าบริโภคใน                
       ชุมชนและครัวเรือน 

 ตรวจสอบ
คุณภาพน้ า 
ประปา ๗ 
ตัวอย่างพบว่า  
อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานฯ ๒ 
ตัวอยา่ง 
คุณภาพน้ า
บริโภคครัว 
เรือน ๓๔ 
ตัวอยา่ง อยู่
ในเกณฑ์
มาตรฐานฯ ๔ 
ตัวอยา่ง 
 

๑๐๐       

 ๓.๒ โครงการน้ าประปา 
       ดื่มได ้

 ปรับปรุง
ระบบประปา 

๒ แห่ง 
 

๒๐       



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนังปี ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

๒๘ 

 
 

สาระส าคัญ 

 
เป้าหมาย แผน 

ปี 
๒๕๕๐-๒๕๕๔ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปี ๒๕๕๔ 
(หน่วย) 

ร้อยละ 
ผลด าเนิน 

งาน  
ปี ๒๕๕๔ 

ผลการด าเนินงาน(สะสม) 
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

เทียบกับเป้าหมายสะสม  
๕ ปี (๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) 

ร้อยละผล
ด าเนนิการ

รวมใน
มาตรการ
เดียวกัน 

สัดส่วน
กจิกรรม

หลกัเทียบ
กบั

ยุทธศาสตร ์

ร้อยละผล
ด าเนินการ 
เทยีบกบั

กจิกรรมทั้งหมด 
ในยทุธศาสตร ์

 
 

 
หมายเหตุ 

       (หน่วย) (ร้อยละ)   เดยีวกนั  
 ๓.๓ ก่อสรา้งระบบ 
       ประปาหมู่บา้น  
 

 ก่อสรา้งระบบ 
 ประปา
หมู่บ้าน 
(อบต.วังอ่าง          
อ.ชะอวด) 

       

รวม       ๑๐๐ ๓๙.๔๕  
 
  



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนังปี ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

๒๙ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ควบคุม ป้องกันมลพิษและเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในลุ่มน้ า 
  ตัวช้ีวัด ระยะกลาง ๓ –  ๕ ปี 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปูาหมายมีการจัดสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียรวมและบริหาร
จัดการระบบบ าบัดน้ าเสียรวมที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ 

 มีการติดตามตรวจสอบและเฝูาระวังคุณภาพน้ าในแม่น้ าและน้ าทะเลเป็นประจ าอย่าง
ต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์ 

 คุณภาพน้ าแม่น้ าปากพนังและล าน้ าสาขาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ า 
ผิวดินประเภทที่ ๓ ตลอดปีและมีเครือข่ายภาคประชาชนเฝูาระวังคุณภาพน้ าและการระบายน้ าเสียอย่าง
ต่อเนื่องคุณภาพน้ าแม่น้ าปากพนัง 

         
 

 
สาระส าคัญ 

 
เป้าหมาย แผน 

ปี 
๒๕๕๐-๒๕๕๔ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปี ๒๕๕๔ 
(หน่วย) 

ร้อยละ 
ผลด าเนิน 

งาน  
ปี ๒๕๕๔ 

ผลการด าเนินงาน(สะสม) 
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

เทียบกับเป้าหมายสะสม  
๕ ปี (๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) 

ร้อยละผล
ด าเนนิการ

รวมใน
มาตรการ
เดียวกัน 

สัดส่วน
กจิกรรม

หลกัเทียบ
กบั

ยุทธศาสตร ์

ร้อยละผล
ด าเนินการ 
เทยีบกบั

กจิกรรมทั้งหมด 
ในยทุธศาสตร ์

 
 

 
หมายเหตุ 

       (หน่วย) (ร้อยละ)   เดยีวกนั  
๑. ผลักดันกลไกและองค์

ความรู้การจัดการ
คุณภาพน้ า และน้ า
เสียเพื่อถ่ายทอดให้
กลุ่ม เป้าหมายร่วมกัน
แก้ไขปัญหาคุณภาพ
น้ า  
 

     ๗.๗๔ ๐.๒ ๐.๑  

  ๑.๑ พัฒนาระบบการท า 
         ปศุสัตว์ตามมาตรฐาน             
         ฟาร์มที่ดี 
 

 วิเคราะห์น้ า
เสียจากฟาร์ม

สุกร โรงฆ่าสัตว ์

       

๒. เร่งรัดให้ อปท.  และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในลุ่มน้ ามีการบริหาร             
จัดการแหล่งก าเนิด 

 

     ๒.๙๖ ๗๓ ๒๘.๔  

๒.๑ บริหารจัดการระบบ 
     บ าบัดน้ าเสยีเฉพาะจุด 

๔ แห่ง ๔ แห่ง ๑๐๐ ๔ แห่ง ๑๐๐     

 ๒.๒ ก่อสรา้งระบบ าบัด 
       น้ าเสียรวม(แห่ง)  
 

๑๓ แห่ง* 
 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

๗.๗ ๑ แห่ง 
 

๗.๗     



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนังปี ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

๓๐ 

 
หมายเหตุ  *   ทน.นครศรีฯ ทต.ปากนคร ทม.ปากพนัง ทต.เชียรใหญ่ ทต.ชะอวด ทต.บางจาก ทต.ลานสกา ทต.หนิตก ทต.ร่อนพิบูลย ์ 

                             ทต.เขาชุมทอง ทต.หัวไทร ทต.เกาะเพชร และทต.ทางพูน 
                  ** - ค่าออกซิเจนละลายน้ า (DO) ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที ่๒๐  เท่ากับ ๔.๒ มก./ล. 
                        - ความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๘๐ เทา่กบั ๓.๕ มก./ล. 
                        - การปนเปื้อนแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม(FCB) ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๘๐ เท่ากับ ๒,๒๔๐ หน่วย   

  

 
 

สาระส าคัญ 

 
เป้าหมาย แผน 

ปี 
๒๕๕๐-๒๕๕๔ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปี ๒๕๕๔ 
(หน่วย) 

ร้อยละ 
ผลด าเนิน 

งาน  
ปี ๒๕๕๔ 

ผลการด าเนินงาน(สะสม) 
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

เทียบกับเป้าหมายสะสม  
๕ ปี (๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) 

ร้อยละผล
ด าเนนิการ

รวมใน
มาตรการ
เดียวกัน 

สัดส่วน
กจิกรรม

หลกัเทียบ
กบั

ยุทธศาสตร ์

ร้อยละผล
ด าเนินการ 
เทยีบกบั

กจิกรรมทั้งหมด 
ในยทุธศาสตร ์

 
 

 
หมายเหตุ 

       (หน่วย) (ร้อยละ)   เดยีวกนั  
๒.๓ เสริมสร้างสมรรถนะการ 
       จัดการของเสียและน้ า 
       เสีย  (แห่ง) 

๒ แห่ง ๒ แห่ง ๑๐๐ ๒ แห่ง ๑๐๐    ด าเนินการ
ใน ๒
อปท.เดิม 

๓. รณรงค์ประชาสัมพันธ ์
    สร้างความตระหนักและ             
    สร้างเครือขา่ยความ 
    รว่มมือในการจัดการ 
    จัดการมลพิษและ 
    คุณภาพสิ่งแวดล้อม           

     ๒๐.๖๐ ๒๖.๕ ๑๙.๓  

  ๓.๑  การบริหารจัดการเพื่อ 
          ควบคุมวัชพืชน้ าขุด 
          ลอกคลองด้วย 
        เครื่องจักร บริเวณ 
           แม่น้ า ปากพนัง  

๖๕๑ คลอง ๑๓ คลอง 
(คลอง

ชลประทาน
สายหลัก) 

๑๐๐ ๕๔๒ คลอง ๘๓.๒๕    อปท. ในพื้นที่
เป็นผู้ดูแล
ควบคุมวัชพืช
ในคู-คลองสาย
ย่อยในแต่ละ
พื้นที่เอง 

  ๓.๒ การติดตามตรวจสอบ 
         คุณภาพ สวล.           

๔ ครั้ง/ปี ๔ ครั้ง/ป ี ๑๐๐ ด าเนินการทุก
ปี 

๑๐๐     

  ๓.๓ การส ารวจ เก็บ
ตัวอยา่ง  
         วิเคราะหอ์งค์ประกอบ 
         ตะกอนดินแม่น้ า 
         ปากพนังและคลอง
สาขา  

วิเคราะห์
องค์ประกอบ 

ตะกอนดินแม่น้ า 
ปากพนังและคลอง

สาขา 

๑ ครั้ง ๑๐๐ ๑ ครั้ง ๑๐๐     

รวม       ๑๐๐ ๔๗.๘  
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๓๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพเพื่อบริหาร
จัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 

 ตัวช้ีวัด ระยะกลาง ๓ –  ๕ ปี 

 สร้างกฎเกณฑ์ของชุมชนร่วมกันในเรื่องเปิด –  ปิดประตูระบายน้ า 
 มีกิจกรรมเสริมสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งให้กับทุกภาคส่วน  
 มีกิจกรรมที่ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 
 มีฐานข้อมูลประเภทองค์ความรู้และระบบความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ 

ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่สะดวกต่อการเรียกใช้ สอดคล้อง ครอบคลุมจากทุกภาคส่วน 
 

 
 
 

สาระส าคัญ 

 
 

เป้าหมาย แผน
ระยะกลาง 
๓ –  ๕ ปี 

 
ผลการด าเนินงาน(สะสม) ปี 

๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 
เทียบกับเป้าหมายสะสม ๔ ปี 
ตามแผนปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

 
 

ผลการ
ด าเนินงานปี 

๒๕๕๔ 

 
ร้อยละผล
ด าเนนิการ

รวมใน
มาตรการ 

 
 

สัดส่วน
กจิกรรมหลกั

เทยีบกบั 

ร้อยละผล
ด าเนินการ 
เทยีบกบั 
กจิกรรม
ทั้งหมด 

 

 
 
 

หมายเหตุ 

       (หน่วย) (ร้อยละ)  เดียวกัน ยุทธศาสตร ์ ในยทุธศาสตร ์  
๑. เสริมสร้างความรู้ความ 
    ตระหนักและจิตส านึกใน          
     การอนุรักษ์ทรัพยากร  
     ธรรมชาติและคุณภาพ 
     สิ่งแวดล้อม        
 

  ๑๐๐  ๗.๔๙๑ ๗๒.๓ ๑๒.๙  

  ๑.๑ การพัฒนาเครือข่าย 
       องค์กรในพื้นที่ลุ่มน้ า 

มีกิจกรรม
เสริมสร้างความ
พร้อมและความ
เข้มแข็งให้แก่ทุก
ภาคส่วน 

- มีกิจกรรมการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
พื้นที่ปุาพรุควน
เคร็ง ณ พื้นที่หมู่ ๑ 
ต.เคร็ง อ.ชะอวด 

- จัดเวทอีงค์ความรู้
และพัฒนาเครือข่าย
แบบมีส่วนร่วมเพือ่
ระดมความคิดเห็น
การฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมลุม่น้ า
ปากพนังตามความ
ต้องการของชุมชน 

 

๗.๔๙๑      

๒. พัฒนาและประยุกต์ใช ้               
    ฐานข้อมูลทรัพยากร                  
     ธรรมชาติและคุณภาพ                    
     สิ่งแวดล้อมในลุม่น้ าทีม่ี                    
     ประสิทธิภาพ 

    ๒.๒๔๗ ๑๙.๓ ๓.๙  
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๓๒ 

 
 
 

สาระส าคัญ 

 
 

เป้าหมาย แผน
ระยะกลาง 
๓ –  ๕ ปี 

 
ผลการด าเนินงาน(สะสม) ปี 

๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 
เทียบกับเป้าหมายสะสม ๔ ปี 
ตามแผนปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

 
 

ผลการ
ด าเนินงานปี 

๒๕๕๔ 

 
ร้อยละผล
ด าเนนิการ

รวมใน
มาตรการ 

 
 

สัดส่วน
กจิกรรมหลกั

เทยีบกบั 

ร้อยละผล
ด าเนินการ 
เทยีบกบั 
กจิกรรม
ทั้งหมด 

 

 
 
 

หมายเหตุ 

       (หน่วย) (ร้อยละ)  เดียวกัน ยุทธศาสตร ์ ในยทุธศาสตร ์  
 ๒.๑ การจัดการฐานขอ้มูลและ 
       องค์ความรู้เพื่อสนับสนุน 
       การวางแผนบริหารจัดการ 
       ทรัพยากรธรรมชาตแิละ 
       สิ่งแวดล้อมลุ่มน้ าปากพนัง   

 ปรัปบปรุงฐานขอ้มูล
การด าเนนิงานตาม
แผนบริหารจดัการฯ 
เพื่อใช้ในการติดตาม
ประเมนิผลและช่วย
ตัดสินใจ 

๒.๒๔๗      

๓. ส่งเสรมิกระบวนการมีส่วน  
    ร่วมของชุมชนในการจัดการ 
    ทรัพยากรธรรมชาติและ             
    สิ่งแวดล้อม 

    ๐.๒ ๘.๔ ๑๙.๔  

  ๓.๑ บริหารจัดการการเปิด- 
        ปิดประตูระบายน้ าอุทก 
        วิภาคประสิทธิ์ ตาม                       
        ฤดกูาลวางไข่และการ 
        อพยพเคลื่อนย้ายของ 
        สัตว์น้ าจืดและสัตว์น้ าเค็ม 

สร้างกฎเกณฑ์
ของชุมชนร่วมกัน
ในเรื่องเปิด–  ปิด
ประตูระบายน้ า 

- จัดประชุมคณะ 
กรรมการเปิด- 

ปิดประตูระบายน้ า
อุทกวิภาชประสิทธิ์
(คณะกรรมการ 
JMC)ทุกปีเพื่อ
ก าหนดการเปิด-
ปิดประตูระบาย
น้ าให้เหมาะสม 

     เป็นการ
ด าเนินงาน
ตามปกติใน
แต่ละ
ช่วงเวลา/
ฤดูกาลให้
เหมาะสม 

  ๓.๒ คณะกรรมการบริหาร 
        จัดการน้ าในลุ่มน้ าที่ม ี
        สว่นร่วมโดยทุกภาคส่วน 

 - จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ า
ชลประทาน ๗๗๖ 
กลุ่ม เพือ่ท าความ
ตกลงการใช้น้ า
ระหวา่งชุมชน 

-  ยกระดับองค์กร
ผู้ใช้น้ า ๒๖ กลุ่ม 

     เป็นการ
ด าเนินงาน
ปกติในการ
ใช้น้ าใน
พื้นที่
ชลประทาน 

รวม      ๑๐๐ ๒๔.๗  
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๓๓ 

๗. มิติเชิงเศรษฐศาสตร์ 
  จากพระราชด าริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “ให้ช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพ
ให้กับราษฎรที่อาศัยในพ้ืนที่พรุ (บ้านเนินธัมมัง)” และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
“ให้ส่งเสริมการพัฒนาข้าวครบวงจร ทั้งโครงสร้างพ้ืนฐาน กลุ่มเครือข่าย กระบวนการผลิต ธุรกิจ” หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจึงได้ก าหนดกรอบนโยบายเพ่ือด าเนินงาน ได้แก่ เกษตรเพ่ือเกษตร เพ่ือลดต้นทุน รายจ่าย ควบคุม
ปัจจัยการผลิต เกษตรเพ่ือประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมีอาหารเพียงพอปลอดภัย และเกษตรเพ่ือเศรษฐกิจ 
เพ่ือให้การผลิตทางการเกษตรเป็นฐานรายได้ของประเทศ และส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานทดแทน ซึ่งเมื่อน ามา
ก าหนดเป็นตัวชี้วัด ได้แก่ พ้ืนที่การผลิตเพ่ิม ๒๐%  ผลผลิตต่อหน่วยเพ่ิม ๒๐ % และเกษตรกร ๗๐ %มีรายได้เพ่ิม 
จากการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม ของครัวเรือนเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง พบว่าครัวเรือนเกษตรกรในพ้ืนที่
ลุ่มน้ าปากพนัง ในป ี๒๕๕๓ มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๖๗ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๒ 

 

อ้างอิงจาก : การประชุมคณะอนุกรรมการประสานการด าเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  
                  เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
 
 แต่เมื่อพิจารณาจากผลการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม ของครัวเรือนเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังในปี 
๒๕๕๒ พบว่าครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง มีรายได้เงินสดต่อครัวเรือนเกษตรกรในพ้ืนที่ฯ เพิ่มข้ึน
จากปี ๒๕๔๗ ร้อยละ ๑๔.๖๖ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๒ ในขณะที่รายจ่ายเงินสดรวมต่อครัวเรือน เพ่ิมขึ้นเช่นกัน แต่
เป็นการเพ่ิมในร้อยละที่น้อยกว่า คือ เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๗ ร้อยละ ๑๒.๔๗ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๒ 

 ส่วนทางด้านเงินออมของครัวเรือนเกษตรในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังหรือรายได้เฉลี่ยของเกษตรกร เพิ่มข้ึน
เป็นอย่างมาก โดยเพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๗ ถึงร้อยละ ๒๗.๗๔ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๒   

 ทางด้านมูลค่าทรัพย์สินของครัวเรือนเกษตรในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง เพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเพ่ิมขึ้นจาก
ปี ๒๕๔๗ ถึงร้อยละ ๕๘.๙๐ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๒ โดยส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมขึ้นของมูลค่าทรัพย์สินทาง
การเกษตร 
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๓๔ 

 ในขณะที่ หนี้สินครัวเรือนเกษตรฯ ลดลง ถึงร้อยละ ๒๖.๘๐ ในปี ๒๕๕๒ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๗  
 ทั้งนี้ ภาวะเศรษฐกิจ สังคม ของครัวเรือนเกษตรในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง พิจารณาจากรายได้ต่อ
ครัวเรือน การออม ทรัพย์สิน เพ่ิมสูงขึ้น ส่วนหนี้สินครัวเรือนลดลง เนื่องจากหลายปัจจัย แต่ประการส าคัญ คือ 
การส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้จากหน่วยงานภาครัฐที่เป็นการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ อย่างบูรณาการ 
ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ และด าเนินการต่อเนื่องเป็นต้นมา รวมทั้ง ภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ทั้ง ๒ ปัจจัย เป็นส่วนช่วยให้
รายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพ้ืนที่ฯ ดีขึ้น  
 

รายการ ปี ๒๕๔๗ ปี ๒๕๕๒ ร้อยละการเปลี่ยนแปลง 
รายได้เงินสดรวมต่อครัวเรือน ๑๗๔,๙๙๑.๐๓ ๒๐๐,๖๔๙.๖๒ + ๑๔.๖๖ 
รายจ่ายเงินสดรวมต่อครัวเรือน ๑๔๙,๙๐๓.๒๒ ๑๖๘,๖๐๒.๘๗ + ๑๒.๔๗ 
เงินสดคงเหลือก่อนช าระหนี้/เงินออม ๒๕,๐๘๗.๘๑ ๓๒,๐๔๖.๗๕ + ๒๗.๗๔ 
    
มูลค่าทรัพย์สิน ๘๔๐,๘๖๘.๖๐ ๑,๓๓๖,๑๙๐.๖๖ + ๕๘.๙๐ 
   ทรัพย์สินทางการเกษตร ๔๗๘,๓๕๗.๙๓ ๙๔๑,๖๗๑.๐๖ + ๙๖.๘๕ 
   ทรัพย์สินนอกการเกษตร ๓๖๒,๕๑๐.๖๗ ๓๙๔,๕๑๙.๖๐ + ๘.๘๓ 
    
หนี้สินปลายปี ๕๒,๔๙๘.๓๔ ๓๘,๔๓๐.๒๒ - ๒๖.๘๐ 
อ้างอิงจาก : การประชุมคณะอนุกรรมการประสานการด าเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  
               ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
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๓๕ 

๘. มิติเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม 

  การประเมินผลเมื่อมีการด าเนินการกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง 
ปี ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินกิจกรรมในช่วงแผนระยะที่ ๑ (ปี ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๔) 
ดังนั้น การประเมินผลการด าเนินการตามแผนบริหารฯ ประจ าปี ๒๕๕๔ จึงเป็นการน าเสนอผลที่ได้จากการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ (Formative Evaluation) ซึ่งอยู่ระหว่างช่วงด าเนินการ เปรียบเทียบกับค่าเปูาหมายสะสม 
ที่ก าหนดของแผนบริหารฯ ระยะที่๑ (ปี ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๔) ส่วนการประเมินผลการด าเนินการกิจกรรมภายใต้
แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง ระยะที่๑ (Formative 
Evaluation Phase I) จะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมิติสังคมและสิ่งแวดล้อมในปี ๒๕๕๕ และน ามา
ประเมินผลโครงการด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 
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๓๖ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ 

ฉบับปรับปรุง 
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๓๗ 

โครงการพัฒนาป่าไม้และระบบนิเวศน์ป่าพรุในพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ พื้นที่ที่ ๒ 
กรมป่าไม้ 

 
โครงการพัฒนาปุาไม้และระบบนิเวศน์ปุาพรุในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  เป็น

โครงการตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้ 
รวมถึงการปูองกันไฟปุาและฟ้ืนฟูระบบนิเวศปุาพรุในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 
 
ผลการด าเนินงานและพื้นที่ด าเนินงาน แยกรายกิจกรรม 
กิจกรรมประสานงานควบคุมไฟป่า ด าเนินการ 
เตรียมความพร้อมพนักงานเจ้าหน้าทีแ่ละอุปกรณ์ดับไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมควบคุมไฟป่า   

จัดท าแนวกันไฟ เป็นระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร ในพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ 
ปุาบ้านกุมแป ปุาบ้านในลุ่ม และปุาพรุควนเคร็ง ปุาสงวนแห่งชาติ ปุา
ดอนทรายและปุากลอง ปุาสงวนแห่งชาติ ปุาคลองค็อง และปุาสงวน
แห่งชาติ ปุาท่าช้างข้าม 
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๓๘ 

กิจกรรมพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชด าริ : ส่งเสริมและขยายพันธุ์
ปลาดุกล าพันในป่าพรุ 
การผสมเทียม : โดยคัดเลือกพ่อพันธุ์ ต้องมีน้ าหนักประมาณ ๒๓๐ กรัม 
เพ่ือผสมเทียม ลูกปลาดุกล าพันจะฟักออกจากไข่ในเวลาประมาณ ๓๖ 
ชั่วโมง  

ปล่อยปลาดุกล าพันคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพ 
และให้ประชาชนโดยรอบปุาพรุมีรายได้เสริม 

 
 

กิจกรรมปลูกป่าเสริมเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ 
ร่วมกันปลูกปุาพรุ ๑,๕๐๐ ไร่  
และดายวัชพืช 
 
 

 
กิจกรรม มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ เพ่ือปูองกันการบุกรุกพ้ืนที่และ
ควบคุมไฟปุา  
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๓๙ 

โครงการจัดท าฝายต้นน้ า 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

 

ปัจจุบันพ้ืนที่ปุาต้นน้ าของลุ่มน้ าปากพนังใน
บางพ้ืนที่ขาดความชุ่มชื้น ท าให้ความสมดุลทาง
ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพปุา 
ระบบนิเวศปุาไม้และถิ่นที่อยู่ของสัตว์ปุา การจัดท า
ฝายต้นน้ า (Check Dam) ซึ่งเป็นแนวพระราชด าริ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาและฟ้ืนฟูปุาไม้ โดยการใช้ทรัพยากรที่
เอ้ืออ านวยและสัมพันธ์ซึ่งกันและกันให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ซึ่งตัวแปรความอยู่รอดของปุาไม้ที่ส าคัญ คือ น้ า 

ฉะนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูปุาไม้ที่ได้ผลดี จึงจ าเป็นต้องใช้ฝายกั้นน้ าหรือฝายชะลอความชุ่มชื้นให้สามารถ
กักตะกอนได้ในพื้นที่ลาดชันและในช่วงที่น้ าไหลแรงก็สามารถชะลอการไหลของน้ าให้ช้าลง เพ่ือกักเก็บตะกอน
ไม่ให้ไหลลงไปทับถมล าน้ าตอนล่าง และกักเก็บความชุ่มชื้นให้ยาวนานขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือช่วยลดความรุนแรงและอัตราเร่งของกระแสน้ าในล าธาร ท าให้ระยะเวลาการไหลของน้ าเพ่ิม
มากขึ้น สามารถบรรเทาความรุนแรงอันเกิดจากการกัดเซาะพังทลายของดิน บริเวณสองฝั่งล าธารบนพ้ืนที่ต้นน้ า 

๒. เพ่ือช่วยกักเก็บตะกอนที่ไหลลงมากับน้ าในล าธารบนพ้ืนที่ต้นน้ า ท าให้ช่วยยืดอายุของแหล่งน้ า
ทางตอนล่างให้ตื้นเขินช้าลง และคุณภาพของน้ าดีขึ้น 

๓. เพ่ือช่วยเพิ่มความหลากหลายทางด้านชีวภาพ )Biodiversity) ของระบบนิเวศน์ของปุาให้แก่ พื้นที่
ต้นน้ า ซึ่งเมื่อความชุ่มชื้นเพ่ิมมากขึ้นจะท าให้ความหนาแน่นของชนิดพันธุ์พืชต่างๆ มีมากข้ึนด้วย 

๔. เพ่ือช่วยกักเก็บน้ าไว้ เป็นแหล่งน้ าส าหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคของมนุษย์และสัตว์ปุา ตลอดจน
การเลี้ยงสัตว์และในการเกษตรกรรม 
 
พื้นที่ด าเนินการ  
ด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช  

๑. ฝายต้นน้ าแบบถาวร ๓ แห่ง  
๒. ฝายต้นน้ ากึ่งถาวร ๑๕ แห่ง  
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๔๐ 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
๑. มีพ้ืนที่ปุาไม้ได้รับประโยชน์โดยตรง จ านวน 75,000 ไร่ โดยสภาพปุาต้นน้ าล าธารได้รับการ

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูระบบนิเวศมีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมขึ้น ได้แก่ หมู่ ๓, ๑๐ และ ๑๑ ต าบลร่อนพิบูลย์ อ าเภอร่อนพิบูลย์ 
และหมู่ ๓-๗ ต าบลลานสกา อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๒. ราษฎรในพ้ืนที่มีน้ าใช้เพ่ือการเกษตร และน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภคในครัวเรือนเพ่ิมขึ้น ท าให้
ความเป็นอยู่ดีข้ึน 

๓. ดิน น้ าและสัตว์ปุาได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและดูแลเพ่ิมข้ึน 
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๔๑ 

โครงการทดลองปลูกป่าจากเพื่อฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

 
 ในอดีตพ้ืนที่ต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นพ้ืนที่ที่มีปุาจากมากถึงหนึ่งหมื่นไร่ แต่
ปัจจุบันได้ลดปริมาณลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากปรับเปลี่ยน
พ้ืนที่ไปเป็นบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาด า ซึ่งในปัจจุบันราคาของกุ้ง
กุลาด าไม่ดีและเกษตรกรเลิกเลี้ยงไปเป็นจ านวนมาก พ้ืนที่จึงถูก
ทิ้งร้างไร้ประโยชน์ โดยเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ไม่น้อยกว่า 
๒,๐๐๐ ไร่ จากสถานการณ์ดังกล่าว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ปุา และพันธุ์พืชจึงได้ด าเนินการโครงการทดลองปลูกปุาจากเพ่ือฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนังในพ้ืนที่บ่อกุ้งร้างให้
ประชาชนสามารถประกอบอาชีพจากการเก็บผลผลิตจากได้ 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่เคยผ่านการเพาะเลี้ยงกุ้งและพ้ืนที่รก
ร้างว่างเปล่าใหส้ามารถใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและยั่งยืน
ตลอดไป 
 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ปุาจากให้กลับสู่สภาพดั้งเดิม และเพ่ิม
ความอุดมสมบูรณ์ ความสมดุลทางธรรมชาติและความ
หลากหลายทางธรรมชาติของปุาจากในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง 
 สร้างการมีส่วนร่วมของราษฎรในพื้นที่เพ่ือการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
 
พื้นที่ด าเนินการ :  
จ านวน ๑๐๐ ไร่ ในหมู่ ๖ ต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ  
๑. เป็นพื้นที่นากุ้งทิ้งร้าง 
๒. เป็นพื้นที่เคยท าการเกษตรมาก่อนแต่ได้รับผลกระทบจากการแบ่งพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่น้ าเค็ม 
๓. ถูกทิ้งร้างไม่ได้ท าประโยชน์
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๔๒ 

ผลการด าเนินงาน 
๑. ด าเนินการ เนื้อที่ ๑๐๐ ไร่ จ านวน ๒๒ แปลง โดยมีการปรับพ้ืนที่ เพ่ือ
ท าลายคันดินนากุ้งร้าง พื้นที่รกร้างว่างเปล่า และคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ต้นจากที่
ให้ปริมาณน้ าตาลสูง  
 

๒. ปลูกต้นไม้เสริมรอบคันดินในพ้ืนที่ปลูกจาก เช่น พริก 
กล้วย ตะไคร้ เป็นต้น เพ่ือเสริมรายได้ระหว่างรอผลผลิตจาก
ต้นจากในช่วงระยะเวลา ๕ ปี (เริ่มด าเนินการในแปลงปี 
๒๕๕๓)  

๓. สนับสนุนให้เกษตรกรเลี้ยงปลานิลจิตรลดาบริเวณคูรอบแปลงปลูกต้นจาก จ านวน ๘๐,๐๐๐ ตัว ซึ่งได้รับ
การสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาประมงพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (เริ่มด าเนินการในแปลง 
ปี ๒๕๕๓)  
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๔๓ 

โครงการจัดท าฝายชะลอน้ า (แบบผสมผสาน) ในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

 
ปุาพรุควนเคร็งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีอาณาเขตครอบคลุมพ้ืนที่ ๕ อ าเภอ ของจังหวัด

นครศรีธรรมราช ประกอบด้วย อ าเภอเชียรใหญ่ อ าเภอชะอวด อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอร่อนพิบูลย์ และ
อ าเภอหัวไทร ครอบคลุมเนื้อท่ีรวมประมาณ ๒๘๗,๒๓๗ ไร่ ที่ผ่านมา เกิดสภาพความแห้งแล้งท าให้เกิดปัญหา
ไฟปุารุนแรงซึ่งยากต่อการควบคุม ท าให้ปุาพรุถูกท าลายลงเป็น
จ านวนมากกลายเป็นปุาพรุเสื่อมโทรม ดังนั้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
แห้งแล้งและสภาพน้ าแห้งในพ้ืนที่ปุาพรุ จึงได้จัดท าโครงการฝาย
ชะลอน้ า (แบบผสมผสาน) เพ่ือฟ้ืนคืนด้านความหลากหลายของพืช
และสัตว์ และคืนความสมดุลให้กับพ้ืนที่ปุาพรุ  
 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือสนองพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการบริหารจัดการควบคุมระดับน้ า  
ในปุาพรุควนเคร็งและพรุต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพ่ือไม่ให้เกิดไฟไหม้ในพ้ืนที่ปุาพรุ 
 ๒. เพ่ือลดความเร็วและความแรงของน้ า รักษาระดับน้ า และขยายระยะเวลาให้สามารถกักเก็บน้ า 
ในพ้ืนที่ปุาพรุตลอดในช่วงฤดูแล้ง  
 
พื้นที่ด าเนินการ 
 อ าเภอชะอวด ได้แก่ ต าบลเคร็ง ต าบลชะอวดและอ าเภอเชียรใหญ่ ได้แก่ ต าบลการะเกดและต าบล
แม่เจ้าอยู่หัว อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้แก่ ต าบลสวนหลวง จ านวนรวม ๕๐ จุด 
 
วิธีด าเนินการ 

- ส ารวจบริเวณพ้ืนที่ปุาที่ถูกไฟปุาท าลาย 
- ประสานกับผู้น าชุมชนและราษฎรรอบพื้นที่ปุาพรุ เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และตั้ง

คณะท างานเพ่ือก าหนดพ้ืนที่ที่จะจัดสร้างฝายชะลอการไหลระบายของน้ า(แบบผสมผสาน) เพ่ือรักษาระดับน้ า
ในพ้ืนที่ปุาพรุ 

- ให้ประชาชนในพ้ืนที่ร่วมกันสร้าง เพ่ือกักขังน้ าท าให้มีน้ าหล่อเลี้ยงและเพ่ิมระดับน้ าในผืนปุาพรุ
ควนเคร็งให้มากขึ้น  
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๔๔ 

ผลคาดว่าจะได้รับ 

 ๑. สามารถฟ้ืนฟูสภาพปุาพรุที่ถูกไฟไหม้ ให้กลับฟ้ืนคือสภาพปุาที่มีความอุดมสมบูรณ์และก่อให้เกิด
ความสมดุลทางนิเวศวิทยาของปุาพรุได้ ซึ่งประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดตามระบบปุาพรุดั้งเดิม (Primary 
peat swamp forest)  

๒. สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคม โดยมีการกลับมาของสัตว์น้ าและพืชกระจูด ซ่ึงเป็นรายได้หลัก
ของชุมชนควนเคร็งอย่างยั่งยืน 

๓. สามารถแก้ไขปัญหาการเกิดไฟปุาเพราะปริมาณน้ าปุาพรุมีเพ่ิมมากขึ้นท าให้การติดไฟเป็นได้ยาก
ขึ้น และสามารถปูองกันการบุกรุกพ้ืนที่ปุาพรุ 

๔. การหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบพ้ืนที่ปุาพรุ  
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๔๕ 

โครงการสร้างแหล่งส ารองน้ าเพื่อใช้ในการควบคุมไฟป่า 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
 

ปุาพรุในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ครอบคลุมเนื้อที่รวมประมาณ 
๒๘๗,๒๓๗ ไร่ จากสถิติไฟปุาพบว่า ปี ๒๕๕๓ ได้เกิดความ
รุนแรงเนื่องจากปัญหาน้ าในพ้ืนที่ปุาพรุแห้งมากเป็นระยะ
เวลานาน เมื่อเกิดไฟปุาและลุกลามขยายกว้างไปอย่าง
รวดเร็วกลายเป็นไฟใต้ดินซึ่งยากต่อการดับไฟ ประกอบกับ
พ้ืนที่เกิดเหตุอยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ ามากและแหล่งน้ า
รวมถึงปริมาณน้ ามีจ านวนไม่เพียงพอ จึงท าให้เกิดการลุกลามขยายวงกว้าง ดังนั้น เพ่ือให้การควบคุมไฟปุา
สามารถด าเนินการได้ทันต่อเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพจึงจ าเป็นต้องมีแหล่งส ารองน้ า จุดกักเก็บน้ าในพ้ืนที่
ปุาพรุเพ่ิมมากข้ึน  

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือขุดสร้างแหล่งส ารองน้ า จุดกักเก็บน้ า โดยแรงงานคน ในพ้ืนที่ปุาพรุ    
๒. เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการควบคุมไฟปุา  ในพ้ืนที่ปุาพรุ  
 
การด าเนินโครงการ 
 ส ารวจจุด พ้ืนที่ที่มีเกิดไฟปุา และมีปัญหาอุปสรรค ห่างไกลจาก

แหล่งน้ า  
 จ้างแรงงานราษฎรในพ้ืนที่ปุาพรุ ขุดแหล่งส ารองน้ า ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ลึก ๒ เมตร 
จ านวน ๑๐ จุด ดังนี้  

- ต าบลการะเกด อ าเภอเชียรใหญ่ หมู่ที่ ๑๑ จ านวน ๒ จุด และหมู่ ๑2 จ านวน ๑ จุด  
- อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ต าบลสวนหลวง หมู่ 6 จ านวน ๑ จุด และหมู่ ๑๐ จ านวน ๑ จดุ 
- ต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด หมู่ ๔ จ านวน ๓ จุด และหมู่ ๑๑ จ านวน ๒ จุด 
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๔๖ 

โครงการควบคุม และเฝ้าระวังการใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 
พื้นที่ด าเนินการ 

แนวเขตอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ๓,๐๐๐ เมตร และ ๕,๔๐๐ เมตร รวมทั้งพ้ืนที่วางไข่เต่าทะเล 
และแหล่งปะการัง หมู่เกาะกระ จ านวน ๔๔๒ ไร่ และชายฝั่งทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลา
ยาวประมาณ ๔๕๐ กิโลเมตร 
 
ยานพาหนะ 
เรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๘๐๒ และ ๒๑๒  
 
วิธีด าเนินการ 

๑ ประสานงาน กลุ่มชาวประมง ชุมชน เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
องค์กรส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา เพ่ือ เป็นเครือข่ายใน
การคุ้มครองและปูองกันการบุกรุกท าลายทรัพยากรทางทะเลในท้องถิ่นของตน 

๒ ประสานงาน หน่วยปูองกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง ด้านท าการประมงที่เสี่ยงต่อการ
กระท าผิดกฎหมาย เนื่องจากในช่วงเวลานี้ อยู่ในช่วงมาตรการปิดอ่าว ระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ –  ๑๕
พฤษภาคม ของทุกปี ท าให้เรือประมง อวนลาก อวนล้อม อวนปั่นไฟ เข้ามาท าการประมงในพ้ืนที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช และบริเวณเกาะกระมากขึ้น จึงต้องเฝูาระวังให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น เพ่ือปูองกันการบุกรุกเข้า
ท าลายแหล่งทรัพยากรที่ส าคัญ และประสานงานกลุ่มเครือข่ายในพ้ืนที่ให้ช่วยสอดส่อง และแจ้งข่าวแก่
เจ้าหน้าที่หากมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการท าการประมงท่ีผิดกฎหมาย 
 ๓ ประสานกับกลุ่มเรือประมงที่ท าการประมงบริเวณเกาะกระ ให้ช่วยกันแจ้งข่าวสารการลักลอบเข้า
มาท าการประมงของเรือประมงเวียดนามที่ลักลอบเข้ามาท าการประมงบริเวณเกาะกระ และร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเล และระบบนิเวศ บริเวณหมู่เกาะกระ ให้คงความสมบูรณ์ตลอดไป 
 ๔ บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือท าการประมง การท าการประมงที่ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อการท าลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพ้ืนที่ด าเนินการ อย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
 ๕ ส ารวจและรวบรวมข้อมูลทรัพยากร ปะการัง หญ้าทะเล สัตว์ทะเลหายาก รวมถึงประมวลผลด้าน
สังคมและเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดเป็นพ้ืนที่คุ้มครองทางทะเลต่อไป
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๔๗ 

ด้านการคุ้มครองและป้องกัน 
๑ ใช้ยานพาหนะเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๘๐๒ เข้าปฏิบัติงานคุ้มครอง เฝูาระวัง การบุก

รุกท าลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณเกาะกระ และระยะห่างจากฝั่ง ๓,๐๐๐ เมตร ในเขตพ้ืนที่ 
ชายฝั่งทะเล จงัหวัดนครศรีธรรมราชถึงจังหวัดสงขลา ระยะทางรวม ๔๕๐ กิโลเมตร 

 
ผลการด าเนินงาน 

 ๑. คุ้มครอง ปูองกัน พ้ืนที่ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง 
บริเวณเกาะกระ จ านวน ๓๔๗ ไร่ ได้มากกว่าร้อยละ ๙๐ 

 ๒. คุ้มครองและเฝูาระวังการบุกรุกท าลายทรัพยากรบริเวณ
เกาะกระ พบว่าในเดือนเมษายน ๒๕๕๔ มีแม่เต่าตนุขึ้นวางไข่
จ านวน ๓ ตัว และรวบรวมไข่มาเพาะฟักที่ศูนย์ฯจ านวน ๓ รัง รวม 
๒๗๐ ฟอง  

๓. อนุบาลลูกเต่าตนุ จ านวน ๓๐๓ ตัว ที่ได้จากการเพาะ
ฟักจากเกาะกระ  
 
สภาพปัญหาในพื้นที่ 

๑. การย้ายแหล่งท าการประมง ของเรือประมงพาณิชย์ จากพ้ืนที่ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ลงมาเขต
พ้ืนที่อ่าวไทยตอนล่าง หลังจาก การประกาศปิดอ่าวในเขต พ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถึงประจวบคีรีขันธ์ ท าให้
เกิดความเสี่ยงต่อการการการประมงที่ผิดกฎหมาย และแย่งชิงทรัพยากรกันระหว่างเรือประในท้องถิ่นกับ
เรือประมงท่ีย้ายแหล่งท าการประมง 

๒. กลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยน้ าท่วมและ
ดินถล่ม  

๓. พ้ืนที่วางไข่ของเต่าทะเลบริเวณเกาะกระมีน้อยท าให้มีการว่างไข่ทับซ้อนกับรังไข่ที่วางไว้ก่อนแล้ว 
ซึ่งจะท าให้ไข่เก่าได้รับความเสียหาย 

๔. การลักลอบเข้ามาท าการประมงในเขตน่านน้ าไทย บริเวณเกาะกระของเรือประมงเวียดนาม  
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๔๘ 

โครงการท าความสะอาดปะการังเทียม 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 
พื้นที่ด าเนินการ 

บริเวณเกาะกระ อ าเภอปากพนัง จ านวน ๔๔๒ ไร่ และชายหาดบ้านแพรกเมือง อ าเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. ลดปริมาณขยะ 

๒. สร้างการมีส่วนร่วม 
 

วิธีด าเนินการ 
 เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ฯ ที่ ๔ (จ.สงขลา) 
ร่วมกับ นักด าน้ าอาสาสมัคร ลงเรือไปด าน้ าเพ่ือเก็บ
ขยะ 
พ้ืนที่บริเวณแนวปะการังเทียม และรอบๆ แนวปะการังเทียม 
 เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ฯ ที่ ๔ (จ.สงขลา) ร่วมกันคัดแยกขยะ และชั่งน้ าหนักปริมาณขยะ 
พร้อมทั้งส่งมอบขยะให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องน าไปก าจัดต่อไป 
 

ผลการด าเนินงาน 
๑. กิจกรรมด าน้ าเก็บขยะแนวปะการัง ณ บริเวณเกาะ

กระ ได้ปริมาณขยะรวม ๓๒๑ กิโลกรัม แบ่งเป็นขยะที่เกิด
จากกิจกรรมชายฝั่งและการพักผ่อน (ขยะบรรจุภัณฑ์
อาหาร, นักท่องเที่ยวชายหาด,กีฬา/เกมส์, เทศกาล, ขยะ
จากถนน,/ท่อระบายน้ า เป็นต้น) จ านวน ๗๐ ชิ้น น้ าหนัก
รวม ๕๐ กิโลกรัม ขยะที่เกิดจากกิจกรรมทางน้ า (ขยะจาก
การตกปลาเพ่ือการพักผ่อน/การประมง และกิจกรรม
เกี่ยวกับเรื่ออ่ืนๆ) จ านวน ๑๒๐ ชิ้น น้ าหนัก ๒๐๐ กิโลกรัม

ขยะที่เกิดจากกิจกรรมการสูบ (บุหรี่, ไฟแช๊ก, ซองบุหรี่) จ านวน ๑๗ ชิ้น น้ าหนัก ๐  .๕  กิโลกรัม ขยะขนาดใหญ่
(แบตเตอรี่, ยางรถยนต์, วัสดุก่อสร้าง) จ านวน ๑๕ ชิ้น น้ าหนัก 
๗๐ .๕๐  กิโลกรัม  

 

๒. เก็บขยะชายหาดบ้านแพรกเมือง อ าเภอหัวไทร มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑,๐๐๐ คน ได้ปริมาณขยะรวม ๘๐๐ กิโลกรัม  
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๔๙ 

โครงการขุดลอกและบ ารุงรักษาร่องน้ าชายฝ่ังทะเล 

กรมเจ้าท่า 
 

วัตถุประสงค์การด าเนินงาน 
๑. เพ่ือบ ารุงรักษาร่องน้ า และให้การเดินเรือต่างๆ  สามารถแล่นผ่าน เข้า -ออก ร่องน้ าได้โดยสะดวกตลอดปี 
๒. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ า 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
ร่องน้ าชายฝั่งทะเลร่องน้ าปากพนัง อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ผลการด าเนินงาน 

ร่องน้ า/จังหวัด ปริมาณเนื้อดินที่
ขุดลอก (ลบ.ม.) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(วัน) 

บริเวณที่ขุดลอก ขนาดของการขุดลอก 

ร่องน้ าชายฝั่งทะเล
ร่องน้ าปากพนัง 

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๒๗๐ เริ่มกม.+๒.๖๐๐ ถึง กม. 
-๒๖.๐๐๐ ความยาวตลอด
ร่องน้ า ๒๘.๖๐๐ กิโลเมตร 

- ความกว้างของ 
  ร่องน้ า ๖๐ เมตร  

- ลึก ๔.๐๐ เมตรจาก  
  ระดับน้ าลงต่ าสุด  

- ความลาดเอียงของ 
  ร่องน้ า ๑:๖ 

 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
๑. เครื่องมือประมงที่กีดขวางร่องน้ าทางเดินเรือ เช่น โพงพาง  
๒. การทับถมของตะกอนดินที่เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว  
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๕๐ 

 

แผนที่แสดงแนวร่องน้ าปากพนัง 

 

     

เครื่องจักรที่น าเข้ามาเพ่ือขุดลอกร่องน้ าด้านในช่วง กม.๒.๖๐๐ ถึง กม.-๒๖.๐๐๐ 
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๕๑ 

การจัดระบบโครงสร้างการพัฒนาที่ดิน 
กรมพัฒนาที่ดิน 

 

๑.๑ การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ ๑ (ขุดคันดิน) ก่อสร้างโดยให้ระดับของคันดินอยู่ในระดับ
เดียวกัน เพื่อเก็บกักน้ าท่ีไหลบ่ามาไว้เป็นช่วงๆ มีลักษณะเหมือนคันนา บนคันนาสามารถปลูกพืชต่างๆ ได้  
 

พื้นที่ด าเนินการ 
         หมู่ที่ ๖ ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง เนื้อที่ ๓๘๖.๑๑๐ ไร่   
         หมู่ที่ ๑-๖ ๘ ๑๑ ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง เนื้อที่ ๑,๖๙๐.๕๖๕ ไร่         
         หมู่ที่ ๑ ๒ ๔ ๕ ๖ ๘ ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง เนื้อที่ ๒,๒๑๔.๒๓๑ ไร่ 
         หมู่ที่ ๑ ๓ ๔ ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง เนื้อที่ ๗๓๕.๑๙๒ ไร่ 
 

ผลด าเนินงาน 
จ านวนเนื้อที่ ๕,๐๔๔.๐๙๘ ไร่ ด าเนินการในพ้ืนที่เขตปลูกข้าวเพื่อการค้า :  
 

 
 

๑.๒ การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ ๒ (ขุดคูรอบแปลงนา) ก่อสร้างโดยให้ระดับของคันดินอยู่ใน
ระดับเดียวกันตลอดเช่นเดียวกับแบบที่ ๑ แต่มีการขุดคูน้ าเพ่ือเก็บกักน้ าและระบายน้ า โดยการขุดดินท าเป็นคู
แล้วเอาดินนั้นขึ้นมาทับถมเป็นคันดินวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บกักน้ า ระบายน้ าและส่งน้ าในแปลงปลูกพืช บนคัน
ดินยังสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจต่างๆ ได้เช่นเดียวกับแบบที่ ๑  
 

พื้นที่ด าเนินการ 
         หมู่ที่ ๒ ๔ ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง เนื้อที่ ๑๓๗.๖๔๐ ไร่ 
         หมู่ที่ ๓ ๕ ๖ ต.หูล่อง อ.ปากพนัง เนื้อที่ ๒๑๖.๗๕๕ ไร่         
         หมู่ที่ ๔ ต.บางจาก อ.เมือง เนื้อที่ ๔๕.๖๙๕ ไร่ 
 
ผลการด าเนินงาน 
จ านวนเนื้อที่ ๔๐๐.๐๙๐ ไร่ ด าเนินการในพ้ืนที่เขตปลูกข้าวเพ่ือการค้า :  

 



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนังปี ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

๕๒ 

๑.๓ การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ ๓ (ขุดคูยกร่อง) ลักษณะคันดินที่สร้างข้ึนโดยให้ระดับของคันดิน
อยู่ในระดับเดียวกัน ท าโดยการขุดดินขึ้นให้เป็นคูน้ าทั้งสองด้านแล้วน าดินนั้นมาถมเป็นคันดิน วัตถุประสงค์เพ่ือ
เก็บกักน้ า และระบายน้ าในพ้ืนที่ราบและราบลุ่ม บนคันดินสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ไม้ผล/ไม้ยนืต้น 
ขนาดของร่องปลูกไม้ผลจะผันแปรไปตามลักษณะดิน  
 

พื้นที่ด าเนินการ 
         หมู่ที่ ๒ ๔ ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง เนื้อที่ ๑๗.๗๗๒ ไร่   
         หมู่ที่ ๓ ต.หูล่อง อ.ปากพนัง เนื้อที่ ๔๓.๖๔๘ ไร่  หมู่ที่ ๘ ต.บ้านใหม่  
         อ.ปากพนัง เนื้อที่ ๓๖.๑๑๘ ไร ่
 

ผลด าเนินงาน 
จ านวนเนื้อที่ ๑๐๙.๘๓๐ ไร่ ด าเนินการในพ้ืนที่เขตปลูกข้าวเพ่ือการค้า :  
 

 
โครงการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกปาล์มน้ ามัน 

กรมพัฒนาที่ดิน 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่เขตปลูกปาล์มน้ ามัน : หมู่ที่ ๒ ๔ ๕ ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร เนื้อที่ ๑,๗๗๐.๕๐ ไร่   
หมู่ที่ ๔ ๖ ๗ ๘ ๙ ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ เนื้อท่ี ๗๘๓.๗๕ ไร่   
หมู่ที่ ๔ ๖ ๗ ๘ ๑๒ ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ เนื้อที่ ๑,๔๘๙.๒๕ ไร่   
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๕๓ 

โครงการปรับปรุงพ้ืนที่บ่อกุ้งร้างในเขตน้ าเค็มเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 
กรมพัฒนาที่ดิน 

 

พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง : หมู่ที่ ๓ ๖ ต.ขนาบนาก อ.ปากพนังจ านวนเนื้อที่ ๗๒.๖๘๑ ไร่ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการปรับปรุงพ้ืนที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกข้าว 
กรมพัฒนาที่ดิน 

 

พื้นที่ด าเนินการ  
พ้ืนที่เขตปลูกปาล์มน้ ามัน : หมู่ที่ ๖ ๘ ๙ ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ เนื้อท่ี ๖๖๐.๔๓๒ ไร่  
                                 หมู่ที่ ๑๑ ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ เนื้อท่ี ๓๔๒.๕๐ ไร่ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนังปี ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

๕๔ 

โครงการปรับปรุงพ้ืนที่ดินกรดเพื่อปลูกปาล์มน้ ามัน 
กรมพัฒนาที่ดิน 

 

พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่เขตปลูกปาล์มน้ ามัน :  
หมู่ที่ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม ๑๐๐ ไร่   
หมู่ที่ ๑ ต.ขอนหาด อ.ชะอวด ๑๕๐ ไร่   
หมู่ที่ ๑ ต.ท่าประจะ   อ.ชะอวด ๓๐ ไร่   
หมู่ที่ ๑ ๓ ต.ชะอวด อ.ชะอวด ๑๘๐ ไร่   
หมู่ที่ ๒ ๓ ๕ ต.บ้านตูล อ.ชะอวด ๑๒๐ ไร่   
หมู่ที่ ๑-๔ ต.บ้านชะอวด อ.จุฬาภรณ์ ๑๒๐ ไร่   
หมู่ที่ ๑-๗ ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ ๒๘๐ ไร่   
หมู่ที่ ๑ ๒ ๖ ๗ ๑๓ ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ ๕๐๐ ไร่   
หมู่ที่ ๑-๓ ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ ๑๗๐ ไร่   
หมู่ที่ ๒ ๕ ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร ๑,๑๐๐ ไร่ 
 

 
 

โครงการปรับปรุงพ้ืนที่ดินกรดเพื่อปลูกไม้ผลและยางพารา 
กรมพัฒนาที่ดิน 

 

พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่เขตปลูกไม้ผลและยางพารา : หมู่ที่ ๓-๕ ๑๒ ๑๓ ต.ทา้ยส าเภา อ.พระพรหม ๒๗๐ ไร่   

หมู่ที่ ๑ ๔ ๕ ๗ ต.นาพรุ อ.พระพรหม ๒๓๕ ไร่   
หมู่ที่ ๗ ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา ๔๕ ไร่   
หมู่ที่ ๒-๓ ๔ ๗ ๙-๑๖ ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ ๕๗๐ ไร่     
หมู่ที่ ๑-๔ ๖ ๗ ๙-๑๒ ต.หินตก อ.รอ่นพิบูลย์ ๕๗๐ ไร่   
หมู่ที่ ๑-๕ ๗ ๘ ต.เสาธง อ.รอ่นพิบูลย์ ๓๑๐ ไร่          
 
หมู่ที่ ๑-๔ ต.ควนหนองคว้า อ.จุฬาภรณ์ ๓๐๐ ไร่   
หมู่ที่ ๑-๕ ต.สามต าบล อ.จุฬาภรณ์ ๔๕๐ ไร่   
หมู่ที่ ๑-๓ ๕ ๖ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จฬุาภรณ์ ๒๕๐ ไร่   
หมู่ที่ ๑-๖ ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ ๙๐๐ ไร่   
หมู่ที่ ๒ ๔ ต.วังอ่าง อ.จุฬาภรณ์ ๑๐๐ ไร่ 

           
 
  



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนังปี ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

๕๕ 

โครงการสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด 
กรมพัฒนาที่ดิน 

 

พื้นที่ด าเนินการ  
        เขตปลูกข้าวเพ่ือการค้า :  หมู่ที่ ๓ ๗ ต.หูล่อง อ.ปากพนัง ๒๐๐ ไร่  

หมู่ที่ ๒ ต.หัวไทร อ.หัวไทร ๒๐๐ ไร่ 
        เขตปลูกข้าวเพ่ือบริโภค :  หมู่ที่ ๕ ต.สามต าบล อ.จุฬาภรณ์ ๑๕๐ ไร่  

หมู่ที่ ๑ ๓ ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ ๑๕๐ ไร่ 
 

โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด 
กรมพัฒนาที่ดิน 

 

พื้นที่ด าเนินการ 
        เขตปลูกข้าวเพ่ือการค้า เนื้อท่ี ๔,๐๐๐ ไร่ : หมู่ที่ ๑ ๘ ๑๑ ต.ปุาระก า อ.ปากพนัง หมู่ที่ ๑-๙ ต.ท่าพญา   
อ.ปากพนัง หมู่ที่ ๙ ๑๐ ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ หมู่ที่ ๑ ๗ ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ หมู่ที่ ๑-๑๐ ต.เชียรใหญ่      
อ.เชียรใหญ่ หมู่ที่ ๑ ๓-๗ ๙ อ.เขาพังไกร อ.หัวไทร หมู่ที่ ๔ ๑๐ และ ๑๑ ต.ทรายขาว อ.หัวไทร หมู่ที่ ๓ ๕ ๘     
ต.หัวไทร อ.หัวไทร หมู่ที่ ๒ ๕ ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร หมู่ที่ ๑ ๓ ๖ ๘-๑๐ ๑๕-๑๗ ต.ท่าเรือ อ.เมือง 
 

        เขตปลูกข้าวเพ่ือบริโภค เนื้อท่ี ๑,๑๕๐ ไร่ : หมู่ที่ ๑ ๓ ต.สามต าบล อ.จุฬาภรณ์ หมู่ที่ ๓ ต.นาหมอบุญ    
อ.จุฬาภรณ์ หมู่ที่ ๑ ๕ ๖ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ หมู่ที่ ๒ ๔ ต.บ้านชะอวด อ.จุฬาภรณ์ หมู่ที่ ๓ ต.ควนหนอง
คว้า    อ.จุฬาภรณ์ 
        เขตปลูกปาล์มน้ ามัน เนื้อท่ี ๕๐๓ ไร่ : หมู่ที่ ๒ ๘ ต.ชะอวด อ.ชะอวด หมู่ที่ ๒ ต.เคร็ง อ.ชะอวด 
        เขตปลูกไม้ผลและยางพารา เนื้อที่ ๙๔๗ ไร่ : หมู่ที่ ๑ ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ หมู่ที่ ๑ ต.ควนเกย           
อ.ร่อนพิบูลย์ หมู่ที่ ๒ ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด หมู่ที่ ๕ ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด หมู่ที่ ๒ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด      
หมู่ที่ ๔ ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด หมู่ที่ ๑ ๕ ต.นางหลง อ.ชะอวด หมู่ที่ ๒ ต.บ้านตูล อ.ชะอวด หมู่ที่ ๓ ๗ ๙ ต.
ขอนหาด อ.ชะอวด 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนังปี ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

๕๖ 

โครงการบริหารจัดการเพื่อควบคุมวัชพืชน้ า 
กรมชลประทาน 

 

กรมชลประทาน ได้มีการด าเนินการก าจัดวัชพืช ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ า 
ปากพนังปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง ในระหว่างแผนฯ ได้มีการส่งมอบภาระหน้าที่ให้หน่วยงาน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับมอบไปด าเนินการ มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในระดับนโยบาย 
ระหว่างกรมชลประทานกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช / องค์การบริหารส่วนจังหวัด / กรมชลประทาน / ท้องถิ่น
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในปี ๒๕๕๒ พร้อมทั้งระดับปฏิบัติในปีนั้นด้วย  

ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง มีคลองธรรมชาติ รวม ๘๔๕ คลอง เกิดการแพร่ระบาดของผักตบชวาและ 
ผักกระฉูดในคลองธรรมชาติ จ านวน ๖๕๑ คลอง ครอบคลุมพ้ืนที่ ๖ อ าเภอ ๓๘ ต าบล กรมชลประทาน
ด าเนินการภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนังปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง ส าหรับ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ดังนี้ 
 

ผลการด าเนินงานและพื้นที่เป้าหมาย 
โครงการส่งน้ าลุ่มน้ าปากพนังตอนล่าง 

ด าเนินการก าจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร จ านวน ๑๐ คลอง ได้แก่ คลองระบายน้ า MD 6 (แม่น้ า 
ปากพนัง), MD5 (คลองเชียรใหญ่), MD4 (คลองบางไทร), 2L-MD5 และ 3R-MD4  (คลองแผ้ว-ปุาระก า) 
คลองท่าพญา คลองบางปี้, 3L-MD5 (คลองหัวปุาขลู่), 4R-MD4 (คลองบางบูชา), MD2 (คลองสุขุม) และ
คลองหัวไทร ก าจัดได้ ๕๓,๖๘๔ ตัน  
 

โครงการส่งน้ านครศรธีรรมราช 
ด าเนินการก าจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร จ านวน ๓ คลอง ในพ้ืนที่ ต. ท่าเรือ ได้แก่ คลองระบายน้ า 1R-3D1 

(คลองบางหล้า) คลองระบายน้ า 2R-3D1 (คลองบางหล้า) และคลองระบายน้ า 3R-3D1 (คลองบางหล้า) 
รวมก าจัดได้ ๑๑๙,๙๐๐ ลบ.ม. 

     
  



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนังปี ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

๕๗ 

โครงการน้ าประปาดื่มได้ 
กรมอนามัย 

 

การจัดหาน้ าสะอาดเพ่ือการบริโภคอุปโภคโดยการสร้างระบบ
ประปา เป็นรูปแบบหนึ่งที่รัฐได้ก าหนดเป็นนโยบายหลักโดยมี
เปูาหมายให้ประชาชนมีน้ าสะอาดบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ โดย
ต้องสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าน้ าประปาจะมีคุณภาพสะอาด
ปลอดภัยส าหรับการบริโภค ปราศจากเชื้อโรคและสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ  
 
เป้าหมายปี ๒๕๕๔ 
 ยกระดับเป็นน้ าประปาดื่มได้  ๒  แห่ง 
 
ผลการด าเนินงาน 

๑. ส ารวจระบบประปาเพ่ือจัดระดับการพัฒนาให้เป็น
น้ าประปาดื่มได้  

๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและดูแลระบบประปาใน
โครงการน้ าประปาดื่มได้ภายใต้
แผนการบริหารจัดการและฟ้ืนฟู
นิเวศลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ ณ ล าป า รีสอร์ท จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่  ๑๑ –  ๑๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๔ จ านวน ๖๔ คน ประกอบด้วย 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่างประปาและผู้ดูแลระบบประปา 
๑๗ แห่ง จ านวน ๔๒ คน นักวิชาการเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอและจังหวัด จ านวน ๖ คน ผู้สังเกตการณ์ จ านวน ๑๖ คน 

๓. ติดตามการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรค 
๔. ยกระดับเป็นน้ าประปาดื่มได้  ๒  แห่ง 

 
  



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนังปี ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

๕๘ 

ปัญหาอุปสรรค  
๑ พ้ืนที่หมู่บ้านในโครงการฯ และแหล่งน้ าดิบที่ใช้ในการผลิตน้ าประปา ส่วนใหญ่เป็นน้ ากร่อย

เนื่องจากน้ าทะเลหนุน ท าให้คุณภาพน้ าประปาด้านคลอไรด์มีปัญหา และบางแห่งมีปัญหาฟลูออไรด์ ได้แก่  
อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลาและบางส่วนของอ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง   

๒. ระบบประปามีโครงสร้างไม่สมบูรณ์  ช ารุด  และไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซม  ตลอดทั้งไม่มี
การดูแลบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สืบเนื่องจากการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยที่ยัง
ไม่พร้อม ทั้งด้านบุคลากร ความรู้และความเข้าใจในการดูแลบ ารุงรักษาให้มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง ด้านการควบคุมการผลิตและการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนังปี ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

๕๙ 

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าบริโภคในชุมชนและครัวเรือน 
กรมอนามัย 

 
น้ า  เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญในการด ารงชีวิต  โดยเฉพาะน้ าเพ่ือการบริโภคซึ่งต้องมีคุณภาพสะอาด

ปลอดภัย  ไม่มีสิ่งเจือปนเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานก าหนด  เพ่ือปูองกันการเจ็บปุวยจากโรคที่เกิดจากน้ าเป็นสื่อ
อันจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 
 

พื้นที่ด าเนินการ  
ด าเนินการในพ้ืนที่เขตอ าเภอของ จังหวัดนครศรีธรรมราช  พัทลุงและสงขลา ร้อยละ ๑๐๐       

 

ผลการด าเนินงาน 
๑ การด าเนินการเฝูาระวังคุณภาพน้ าบริโภค  

แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ การเฝูาระวังคุณภาพน้ าบริโภคในชุมชน ได้แก่ ประปาและน้ าบริโภคของ
ครัวเรือน ประกอบด้วย น้ าฝน น้ าบ่อตื้น น้ าบ่อบาดาลและน้ าบรรจุขวด ประเมินผลโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้ าบริโภคกรมอนามัย (พ.ศ.๒๕๕๓) สรุปดังนี้ 

๑.๑ คุณภาพน้ าประปา 
คุณภาพน้ าประปา  จ านวน  ๗ ตัวอย่าง พบว่า คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๑๔.๓ 

ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๘๕.๗ โดยพบไม่ผ่านมาตรฐานทางกายภาพ ร้อยละ ๑๔.๓ ได้แก่ ความขุ่น  
ด้านเคมี ร้อยละ ๕๗.๑  ได้แก่ สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย คลอไรด์ ฟลูออไรด์ แมงกานีส และ
เหล็ก ส่วนด้านแบคทีเรีย ร้อยละ ๗๑.๔  ได้แก่ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และฟิคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 

๑.๒ คุณภาพน้ าบริโภคในครัวเรือน 
คุณภาพน้ าบริโภคในครัวเรือน จ านวน ๓๔ ตัวอย่าง พบว่า คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ ๑๑.๘ ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๘๘.๒ โดยพบไม่ผ่านมาตรฐานทางกายภาพ ร้อยละ ๘.๘ ได้แก่ 
ความเป็นกรด-ด่าง ความขุ่น ด้านเคมี ร้อยละ๘.๘ ได้แก่ สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย คลอไรด์  
ฟลูออไรด์ แมงกานีส และด้านแบคทีเรีย ร้อยละ ๗๙.๔ ได้แก่ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และฟิคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 

๒ มีการเสวนาร่วมกันของเจ้าหน้าที่ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น าชุมชน และอาสมัคร
สาธารณสุข เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพน้ าบริโภคในชุมชนและครัวเรือน ตลอดทั้ง 
ให้ความรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพน้ าบริโภคและการแก้ไขปัญหา ณ จังหวัดพัทลุง วันที่ ๒๙ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ 
จ านวน ๘๐ คน และจังหวัดนครศรีธรรมราช อ าเภอปากพนังและอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ วันที่ ๒๘ - ๒๙ 
เมษายน ๒๕๕๔ จ านวน ๑๑๐ คน 

๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและองค์ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพน้ าบริโภค ผ่านช่องทางต่างๆ   ทั้งทาง
วิทยุมีดี เอฟเอ็ม ความถี่  ๙๓.๗๕ MHz ๑๐๓.๗๕ MHz ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ความถี่
๑๐๕.๒๐ MHz ครอบคลุมพ้ืนที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง โดยออกอากาศทุกวัน เวลา  
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๐๕.๓๐– ๐๖.๐๐ น., ๐๙.๓๐– ๑๐.๐๐ น., ๑๒.๐๐– ๑๓.๐๐ น., ๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. และ ๒๐.๐๐-๒๐.๓๐ น. 
เป็นเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่เดือน มีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๕๔ เคเบิ้ลทีวีท้องถ่ินและเอกสารเผยแพร่อื่นๆ  
 ๔. นิเทศติดตามเครือข่ายและอาสาสมัครผู้ผ่านการประชุมเฝูาระวังคุณภาพน้ าบริโภคในครัวเรือน
และชุมชน: ณ นครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง เพ่ือรับทราบข้อมูลและกระตุ้นให้มีการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่อง 
 

ปัญหาอุปสรรค   
ครัวเรือนยังขาดความรู้ในการเก็บกักน้ าบริโภคท่ีสะอาดปลอดภัย  และสุขอนามัยที่ถูกต้อง 
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โครงการส ารวจ เก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์องค์ประกอบของตะกอนดินในแม่น้ าปากพนังและคลองสาขา 
กรมควบคุมมลพิษ 

 
จากการประชุมคณะอนุกรรมการประสานการด าเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธาน ได้มอบหมายให้กรมควบคุม
มลพิษ .ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริศึกษาชนิดและปริมาณมลสารที่สะสมตัวในตะกอนดินในแม่น้ าปากพนังและคลอง
สาขา โดยด าเนินการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างตะกอนดินในแม่น้ าปากพนังและคลองสาขา เพ่ือเป็นข้อมูล
สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนด าเนินการแก้ไขปัญหาตะกอนในแม่น้ าปากพนั งและคลองสาขา 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
การด าเนินงาน 

 กรมควบคุมมลพิษ  โดยส านักจัดการคุณภาพน้ า ได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างตะกอนดินในแม่น้ าปาก
พนังและคลองสาขา ในระหว่างวันที่ ๒๖ มิถุนายน –  ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จ านวน ๑ ครั้ง ที่ระดับความลึกจากผิวหน้า
ดิน ดังนี้   

(๑) ระดับผิว (Surface) ที่ระดับความลึก ๑ –  ๑๐ เซนติเมตร 
(๒) ระดับใต้ผิว (Sub-Surface) ที่ความลึกระหว่าง ๑๐ –  ๕๐ เซนติเมตร 
โดยมีจุดเก็บเก็บตัวอย่างตะกอนดินของท้องน้ าทั้งสิ้น ๑๒ จุด บริเวณกลางแม่น้ าและคลอง ดังนี้ 

แม่น้ าปากพนัง จ านวนจุดเก็บตัวอย่าง ๘ จุด ได้แก่ 
        R1 บริเวณท่าเรือข้ามฟาก บ้านปากพนัง อ าเภอปากพนัง 
        R2 บริเวณหน้าประตูระบายน้ าอุทกวิภาชประสิทธิ 
        R3 บริเวณหลังประตูระบายน้ าอุทกวิภาชประสิทธิ 
        R4 บริเวณบ้านปากแพรก อ าเภอเชียรใหญ่  
        R5 บริเวณบ้านอ่าวกาย อ าเภอเชียรใหญ่ 
        R6 บริเวณบ้านพูลถนน อ าเภอเชียรใหญ่ 
        R7 บริเวณสะพานแม่เจ้าอยู่หัว อ าเภอชะอวด 
        R8 บริเวณตลาดเทศบาล อ าเภอชะอวด 

คลองสาขา จ านวนจุดเก็บตัวอย่าง ๔ จุด ได้แก่ 
        C1 คลองหัวไทร บริเวณสะพานโรงเรียนวัดท่าเสริม อ าเภอหัวไทร 
        C2 คลองฆ้อง บริเวณบ้านทุ่งเฟ้ือ อ าเภอเชียรใหญ่ 
        C3 คลองเชียรใหญ่ บริเวณบ้านบางเลียบ อ าเภอเชียรใหญ่ 
        C4 คลองสุขุม บริเวณบ้านราษฎรสงวน 
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ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างตะกอนดิน 

พบว่า โลหะหนักส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามที่ก าหนดในร่างมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ าผิว
ดิน (กรมควบคุมมลพิษ)๑ แต่พบว่าบางจุดมีโลหะหนักเกินค่าที่ก าหนดในร่างมาตรฐานฯ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

๔.๑ ปรอททั้งหมด (Hg) มีค่าความเข้มข้นอยู่ในช่วง <0.10 –  0.27 mg/kg ซึ่งร่างมาตรฐานฯ ก าหนดไว้ไม่
เกิน 0.18 mg/kg โดยบริเวณท่ีตะกอนดินมีค่าเกินร่างมาตรฐานฯ ได้แก ่

๔.๑.๑ แม่น ้ำปำกพนัง บริเวณสะพานแม่เจ้าอยู่หัว อ.ชะอวด (R7) ที่ความลึกระหว่าง ๑๐ –  ๕๐ 
เซนติเมตร (Sub-Surface) มีค่าเท่ากับ 0.22 mg/kg  
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คลองสาขา (C1 –  C4) 

แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างตะกอนดินท้องน้ าของแม่น้ าปากพนังและคลองสาขา 
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๔.๑.๒ คลองสำขำ บริเวณคลองหัวไทร รร.วัดท่าเสริม (C1) ที่ระดับความลึก ๑ –  ๑๐ เซนติเมตร 
(Surface) มีค่าเท่ากับ 0.27 mg/kg  

ในส่วน Bio Available ของปรอท ซึ่งเป็นค่าแสดงปริมาณโลหะส่วนที่ถูกปล่อยออกมาอยู่ใน
รูปแบบที่สิ่งมีชีวิตสามารถรับเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย ก าหนดค่าความเข้มข้นของร่างมาตรฐานฯ อยู่ ในช่วง 
<0.01 - 0.02 mg/kg   แต่จากการตรวจวิเคราะห์ในตะกอนดินของแม่น้ าปากพนังและคลองสาขาไม่พบบริเวณที่มี
ค่าเกินร่างมาตรฐานฯ 

๔.๒ สารหนูทั้งหมด (As) มีค่าความเข้มข้นอยู่ในช่วง 2.84 –  23.98 mg/kg ซึ่งร่างมาตรฐานฯ 
ก าหนดไว้ไม่เกิน 9.79 mg/kg โดยบริเวณท่ีตะกอนดินมีค่าเกินร่างมาตรฐานฯ ได้แก่ 

๔.๒.๑ แม่น้ าปากพนัง 
- บริเวณบ้านอ่าวค่าย อ.เชียรใหญ่ (R5) ที่ระดับความลึก ๑ –  ๑๐ เซนติเมตร (Surface) มีค่า

เท่ากับ 18.53 mg/kg  
- บริเวณบ้านพูลถนน อ.เชียรใหญ่ (R6) ที่ระดับความลึก ๑ –  ๑๐ เซนติเมตร (Surface) และที่

ความลึกระหว่าง ๑๐ –  ๕๐ เซนติเมตร (Sub-Surface) มีค่าเท่ากับ 22.04 mg/kg และ 13.02 mg/kg 
ตามล าดับ  

- บริเวณสะพานแม่เจ้าอยู่หัว อ.ชะอวด (R7) ที่ความลึกระหว่าง ๑๐ –  ๕๐ เซนติเมตร (Sub- Surface) 
มีค่าเท่ากับ 10.81 mg/kg  

- บริเวณตลาดเทศบาล อ.ชะอวด (R8) ที่ความลึกระหว่าง ๑๐ –  ๕๐ เซนติเมตร (Sub-Surface) 
มีค่าเท่ากับ 12.82 mg/kg  

๔.๒.๒ คลองสาขา บริเวณคลองฆ้อง บ้านทุ่งเฟ้ือ (C2) ที่ระดับความลึก ๑ –  ๑๐ เซนติเมตร 
(Surface) และท่ีความลึกระหว่าง ๑๐ –  ๕๐ เซนติเมตร (Sub-Surface) มีค่าเท่ากับ 23.74 mg/kg และ 23.98 
mg/kg ตามล าดับ  

ในส่วน Bio Available ของสารหนู ซึ่งเป็นค่าแสดงปริมาณโลหะส่วนที่ถูกปล่อยออกมาอยู่ในรูปแบบ
ที่สิ่งมีชีวิตสามารถรับเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย ก าหนดค่าความเข้มข้นของร่างมาตรฐานฯ อยู่ในช่วง 0.01 - 0.06 mg/kg 
แต่จากการตรวจวิเคราะห์ในตะกอนดินของแม่น้ าปากพนังและคลองสาขาไม่พบบริเวณที่มีค่าเกินร่างมาตรฐานฯ  

๔.๓ ตะกั่ว (Pb) มีค่าความเข้มข้นอยู่ในช่วง 15.46 –  29.71 mg/kg ซึ่งค่าที่พบเป็นไปตาม 
ร่างมาตรฐานฯ ก าหนดไว้ไม่เกิน 35.8 mg/kg  

ในส่วน Bio Available ของตะกั่ว ซึ่งเป็นค่าแสดงปริมาณโลหะส่วนที่ถูกปล่อยออกมาอยู่ใน
รูปแบบที่สิ่ งมีชีวิตสามารถรับเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย ก าหนดค่าความเข้มข้นของร่างมาตรฐานฯ อยู่ ในช่วง 
0.01 –  13.21 mg/kg แต่จากการตรวจวิเคราะห์ในตะกอนดินของแม่น้ าปากพนังและคลองสาขาไม่พบบริเวณท่ีมี
ค่าเกินร่างมาตรฐานฯ  

๔.๔ แคดเมียม (Cd) มีค่าความเข้มข้นอยู่ในช่วง 0.02 –  0.32 mg/kg ซึ่งค่าที่พบเป็นไปตามร่าง
มาตรฐานฯ ก าหนดไว้ไม่เกิน 0.99 mg/kg  
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๖๔ 

ในส่วน Bio Available ของแคดเมียม ซึ่งเป็นค่าแสดงปริมาณโลหะส่วนที่ถูกปล่อยออกมาอยู่ใน
รูปแบบที่สิ่งมีชีวิตสามารถรับเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย ก าหนดค่าความเข้มข้นของร่างมาตรฐานฯ อยู่ในช่วง 0.01 –  
0.12 mg/kg แต่จากการตรวจวิเคราะห์ในตะกอนดินของแม่น้ าปากพนังและคลองสาขาไม่พบบริเวณที่มีค่าเกินร่าง
มาตรฐานฯ 

๔.๕ แมงกานีส (Mn) มีค่าความเข้มข้นอยู่ในช่วง 124 - 1658 mg/kg  
ในส่วน Bio Available มีค่าความเข้มข้นอยู่ในช่วง 29.74 –  4.4 mg/kg ทั้งนี้ ในร่าง

มาตรฐานฯ ไม่ได้ก าหนดค่าแมงกานีส (Mn) ไว้  

หมายเหตุ : ๑ คือ ร่างมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ าผิวดิน โดยกรมควบคุมมลพิษ  
                    ก าหนด ปรอท (Hg) ไม่เกิน 0.18 mg/kg       ค่า Bio Available   น้อยกว่า 0.18 mg/kg   
                              สารหนู (As) ไม่เกิน 9.79 mg/kg      ค่า Bio Available   น้อยกว่า 9.79  mg/kg   
                              ตะกั่ว (Pb) ไม่เกิน 35.8 mg/kg        ค่า Bio Available  น้อยกว่า 35.8 mg/kg   
                              แคดเมียม (Cd) ไม่เกิน 0.99 mg/kg  ค่า Bio Available  น้อยกว่า 0.99 mg/kg 

สรุปผลการวิเคราะห์   
 จากผลการวิเคราะห์โลหะหนัก ๕ ชนิด (ปรอท สารหนู ตะกั่ว แคดเมียม และ แมงกานีส)  พบว่า  
โดยส่วนใหญ่ มีค่าไม่เกิน ค่า (ร่าง) มาตรฐานโลหะหนักในตะกอนดินของแหล่งน้ าผิวดินที่กรมควบคุมมลพิษ ได้ศึกษา
และจัดท าเป็น (ร่าง) มาตรฐานไว้ โดยค่า (ร่าง) มาตรฐานฯ นี้ ก าหนดเป็นค่าที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขนาดเล็ก
ที่อาศัยอยู่ในตะกอนดิน และบริเวณที่พบค่าโลหะหนักเกินค่า (ร่าง) มาตรฐาน จะอยู่รวมกันในบริเวณต้นล าน้ าปาก
พนัง หรือคลองสาขาที่อยู่ในบริเวณต้นน้ า ประกอบกับพบในระดับความลึกท้องน้ าที่ ๑๐ ถึง ๕๐ เซนติเมตร  ดังนั้น 
จึงสันนิษฐานในเบื้องต้นว่า อาจเกิดจากการพังทลายของหน้าดิน หรือ การชะพาหน้าดินจากบริเวณที่เป็นเขา หรือ 
เนินเขา ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพภาพแร่ และมีการท าเหมืองในอดีต นอกจากนี้ ผลวิเคราะห์ Bio-available หรือ 
ค่าโลหะหนักที่ถูกปลดปล่อยในรูปที่สิ่งมีชีวิตสามารถรับเข้าสู่ร่างกายที่ได้ พบว่า ไม่มีจุดเก็บตัวอย่างใดมีค่าเกินค่า 
(ร่าง) มาตรฐานฯ  อย่างไรก็ตาม  ผลการวิเคราะห์ตะกอนดินในครั้งนี้ เป็นเพียงการวิเคราะห์เพียงครั้งเดียว จึงเป็น
การวิเคราะห์ในเบื้องต้นที่สามารถน าไปประกอบการพิจารณาพ้ืนที่ที่มีแนวโน้มการปนเปื้อนของโลหะหนักเท่านั้น 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิเคราะห์ในเบื้องต้น หากจะด าเนินกิจกรรมใดที่มีผลกระทบต่อท้องน้ าของแม่น้ าปากพนัง และ
คลองสาขา  หน่วยงานเจ้าของกิจกรรมควรมีการศึกษาปริมาณโลหะหนักเพ่ิมโดยละเอียดในบริเวณท่ีจะด าเนิน
กิจกรรมนั้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลประกอบการพิจารณาด าเนินกิจกรรมและก าหนดมาตรการปูองกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม
หากต้องด าเนินกิจกรรม และต้องปฏิบัติตามมาตรการปูองกันการลดผลกระทบอย่างเคร่งครัด เพ่ือลดแนวโน้มที่จะ
ก่อให้เกิดอันตรายจากการใช้ประโยชน์แหล่งน้ าเหล่านี้ 
 
 
 

 
โครงการศึกษา ส ารวจ ออกแบบ ก่อสร้าง เดินระบบและบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียเฉพาะจุด 
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๖๕ 

องค์การจัดการน้ าเสีย 
 
 พ้ืนที่เทศบาลเมืองปากพนัง ปัจจุบันมีปริมาณน้ าเสียรวมประมาณ ๘,๒๐๐ ลบ.ม.ต่อวัน มีค่าความ
สกปรกในรูปของ BOD ประมาณ ๗๒ มก.ต่อลิตร ส านักงาน กปร. ได้จัดสรรงบประมาณผ่านส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้องค์การจัดการน้ าเสียด าเนินการแก้ไขปัญหา โดย
ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียเฉพาะจุด (On-Site Treatment) รวม ๒ แห่ง สามารถบ าบัดน้ าเสียได้รวม ๖๔๐ 
ลบ.ม.ต่อวัน ดังนี้ 

๑. บริเวณด้านหลังเรือนจ า ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียประเภท
ชีววิทยาแบบไร้อากาศ (Anaerobic) และต่อด้วยระบบบึงประดิษฐ์ 
(Constructed Wetland) รับน้ าเสียจากฟาร์มสุกร ความสามารถในการ
รองรับน้ าเสีย ๔๐ ลบ.ต่อวัน งบประมาณในการก่อสร้าง ๓.๕ ล้านบาท 
เริ่มเดินระบบเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๔๙ ค่าความสกปรกในรูปของ BOD 
ก่อนเข้าสู่ระบบ มีค่าอยู่ระหว่าง ๙๖ –  ๑,๙๒๐ มก.ต่อลิตร น้ าทิ้งที่ผ่าน
ระบบบ าบัดน้ าเสีย มีค่าอยู่ระหว่าง ๑๖ -๙๒ มก.ต่อลิตร ซึ่งยังอยู่ใน
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากฟาร์มสุกร 

๒. บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี ก่อสร้างระบบบ าบัด 
น้ าเสียประเภทชีววิทยาแบบเติมอากาศ (Aerobic) เป็นถังส าเร็จรูปฝังดิน
ครึ่งใบ ความสามารถในการรองรับน้ าเสีย ๖๐๐ ลบ.ต่อวัน งบประมาณ ในการก่อสร้าง ๙.๖๐ ล้านบาท ก่อสร้าง
แล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐ ค่าความสกปรกในรูปของ BOD ก่อนเข้าสู่ระบบ มีค่า ๘๔ มก.ต่อลิตร น้ าทิ้ง
ที่ผ่านระบบบ าบัดน้ าเสีย มีค่า ๓ มก.ต่อลิตร ซึ่งไม่เกินมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ า
เสียรวมชุมชน  

   

พ้ืนที่เทศบาลต าบลหัวไทร มีคลองหัวไทรไหลผ่าน พ้ืนที่เทศบาลมีโครงข่ายของระบบระบายน้ าและ
ระบบรวบรวมน้ าเสีย ส่วนใหญ่ประชาชนจะปล่อยน้ าเสียชุมชนลงสู่คลองหัวไทรและคลองสาขาโดยตรง 
ปัจจุบันมีปริมาณน้ าเสียรวมประมาณ ๑,๕๐๐ ลบ.ม.ต่อวัน มีค่าความสกปรกในรูปของ BOD เฉลี่ย ๔๙ มก.ต่อลิตร 
ส านักงาน กปร. ได้จัดสรรงบประมาณผ่านส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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เพ่ือให้องค์การจัดการน้ าเสียด าเนินการแก้ไขปัญหา โดยก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียเฉพาะจุด (On-Site 
Treatment) รวม ๒ แห่ง สามารถบ าบัดน้ าเสียได้รวม ๔๐๐ ลบ.ม.ต่อวัน ดังนี้ 

๑. ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ า เสียเฉพาะจุด (On-Site 
Treatment) ประเภทชีววิทยาแบบบ่อกรองไร้อากาศ(Anaerobic 
Filter) และต่อด้วยระบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) 
จ านวน ๑ จุด บริเวณเลียบถนนสุขาภิบาล ๑ ใกล้โรงฆ่าสัตว์ของ
เทศบาล ซึ่ งสามารถบ าบัดน้ า เสี ยได้  ๒๐๐ ลบ .ม .ต่อวัน 
งบประมาณในการก่อสร้าง ๖.๙ ล้านบาท แล้วเสร็จเมื่อเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๐ ค่าความสกปรกในรูปของ BOD ก่อนเข้าสู่ระบบ 
มีค่าอยู่ระหว่าง ๓๐ –  ๑๘๐ มก.ต่อลิตร น้ าทิ้งที่ผ่านระบบบ าบัดน้ าเสีย มีค่าอยู่ระหว่าง ๓ -๑๕ มก.ต่อลิตร ซึ่ง
ไม่เกินมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน 

๒. ระบบบ าบัดน้ าเสียเฉพาะจุดบริเวณหลังตลาดสดเทศบาล ถนนบางแค เป็นระบบบ าบัดน้ าเสีย
ประเภทชีววิทยาแบบเติมอากาศ (Aerobic) เป็นถังส าเร็จรูปฝังดินครึ่งใบ ความสามารถในการรองรับน้ าเสีย 
๒๐ ลบ.ต่อวัน งบประมาณในการก่อสร้าง ๒.๗๙ ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อปี ๒๕๕๓ ค่าความสกปรกใน
รูปของ BOD ก่อนเข้าสู่ระบบ มีค่า ๑๒๐ มก.ต่อลิตร น้ าทิ้งท่ีผ่านระบบบ าบัดน้ าเสีย มีค่า ๓ –  ๑๒ มก.ต่อลิตร 
ซึ่งไม่เกินมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน 
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๖๗ 

โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรในพื้นที่ลุ่มน้ า 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
เวทีแลกเปลี่ยน: การพัฒนากรอบความ
ร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่ชุ่มน้ าป่าพรุควนเคร็ง ซึ่งผู้เข้าร่วมเวที
ได้สรุปปัญหาที่ส าคัญในพ้ืนที่ปุาพรุ ได้แก่ 
ความไม่ชัดเจนในแนวเขตระหว่างพ้ืนที่ปุาไม้และที่ท ากินของราษฎร ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่และ
การบุกรุก ซึ่งมีการเสนอแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหาปุาพรุอย่างยั่งยืน ได้แก่ การเคลื่อนไหวในภาคประชาสังคม 
สร้างการมีส่วนร่วม สร้างจิตส านึก การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ชุมชน และแผนการพัฒนาของตนเอง แล้วรวมกัน
เป็นแผนต าบล การแบ่งโซนให้ชัดเจน เช่น โซนพื้นท่ีในการอนุรักษ์ โซนที่ท ากิน รวมถึงการมองในมิติที่แตกต่าง
ออกไป เช่น การผลักดันให้พ้ืนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การเตรียมตัวรับมือของชุมชนต่อความเสี่ยง
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ  
 
เวทีการจัดการองค์ความรู้และการพัฒนาเครือข่ายการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ าปากพนัง เพ่ือเป็นเวทีสาธารณะ
ร ะ ด ม ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ ห้ เ กิ ด แ น ว ท า ง ก า ร ฟ้ื น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ าปากพนังด้วย
พลังชุมชน มีแผนงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และตอบสนองความต้องการของชุมชนมากยิ่งขึ้น  
 

ข้อเสนอจากเวที 
- เสนอให้สถาบันการศึกษา (เช่น มหาวิทยาลัยชีวิตปากพนัง) 
เป็นแม่ข่ายในพ้ืนที่ ท าหน้าที่ประสาน เชื่อมโยง ประเมิน การ
ปฏิบัติ 
 กิจกรรมฯ ส่วนหน่วยงานตามภารกิจท้องถิ่น ท้องที่ เอกชน ควรเป็น 
  องค์กรสนับสนุนการด าเนินงาน 
- การท างานต้องเป็นแบบกัลยานมิตร และทางส่วนกลาง ภาครัฐ  
 ต้องมีความศรัทธาต่อท้องถิ่น ชุมชน  

 - ฐานคิดปัจจุบันไม่ได้คิดจากฐานเดิมของชุมชน แต่คิดโดยใช้
งบประมาณเป็นตัวตั้งจากส่วนกลาง 
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๖๘ 

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนข้อมูล 
 

๑. นายโกวิทย์  เพ่งวาณิชย์ รองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

๒. นายพิชัย บุณยเกียรติ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๓. นายปริญญา  สัคคะนายก ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการและประสานการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ กรมชลประทาน 
๔. นางกาญจนา  เอ่ียมแสง ผู้อ านวยการส่วนงบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 2 
๕. นางหทัยรัตน์  ลิขิตอนุภาค รองผู้อ านวยการวิชาการและแผน องค์การจัดการน้ าเสีย 
๖. นายเทอดศักดิ์  ลักษณะหุต ศูนย์อ านวยการและประสานการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่อง 

มาจากพระราชด าริ กรมชลประทาน 
๗. นางสาววิไลวรรณ  โกยทอง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
๘. นางสาวปิยรัตน์  ปิติวัฒนกุล กรมเจ้าท่า 
๙. นายกิตติ  เพ็ญภาคกุล กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
๑๐. นายอดิศักดิ์  ศรีสมบัติ ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๘ กรมทรัพยากรน้ า 
๑๑. นายเศวตฉัตร บุญมิ่ง ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
๑๒. นายจ าเริญ  นาคคง สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมพัฒนาที่ดิน 
๑๓. นางสาวมาฑินี  จึงจะดี สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมพัฒนาที่ดิน 
๑๔. นายธรา  วรรณพฤกษ์ ศูนย์พัฒนาและบ ารุงรักษาทางน้ าที่ ๔ กรมเจ้าท่า 
๑๕. นายกมล  อาศิรเมธี ส านักงานทรัพยากรปุาไม้ที่ ๑๒ กรมปุาไม้ 
๑๖. นายวรรณ  ชาตรี ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๔ 
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๖๙ 

คณะผู้จัดท า 
 

คณะที่ปรึกษา 
๑. นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
๒. นายโกวิทย์  เพ่งวาณิชย์ รองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
๓. นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
๔. นางสุณี  ปิยะพันธุ์พงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
๕. นายรังสรรค ์ ปิ่นทอง ผู้อ านวยการส านักจัดการคุณภาพน้ า กรมควบคุมมลพิษ 

 
คณะท างาน 

๑. นางสาวจิระนันท์  เหมพูลเสริฐ ผู้อ านวยการส่วนน้ าเสียชุมชน กรมควบคุมมลพิษ 
๒. นางสาวทิพย์อาภา  ยลธรรม์ธรรม ผู้อ านวยการส่วนแผนงานและประมวลผล กรมควบคุมมลพิษ 
๓. นางสาวศศิวรุณ  นวกวงษ์ เจ้าหน้าที่ส่วนแผนงานและประมวลผล กรมควบคุมมลพิษ 
๔. นางสาวปรีดารัตน์  พลละเอียด เจ้าหน้าที่ส่วนแผนงานและประมวลผล กรมควบคุมมลพิษ 
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