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(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

๑. ความเป็นมา และสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ๑.๑ ความเป็นมา 

ลุ่มน้้าปากพนังเป็นลุ่มน้้าที่ส้าคัญตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย มีพ้ืนที่รวม ๔,๕๒๒ ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ ๓ จังหวัด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ อ้าเภอปากพนัง  
อ้าเภอหัวไทร อ้าเภอเชียรใหญ่ อ้าเภอชะอวด อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ้าเภอร่อนพิบูลย์ อ้าเภอจุฬาภรณ์ อ้าเภอ
พระพรหม ต้าบลท่าเรือ ต้าบลท่าไร่ ต้าบลบางจาก อ้าเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอ้าเภอลานสกา (รวมพ้ืนที่ 
พรุควนเคร็ง) จังหวัดสงขลา ได้แก่ ต้าบลบ้านขาว ต้าบลคลองแดนของอ้าเภอระโนด และจังหวัดพัทลุง ได้แก่ 
ต้าบลแหลมโตนด อ้าเภอควนขนุน ต้าบลลานข่อย อ้าเภอปุาพยอม ลุ่มน้้าปากพนังมีแม่น้้าปากพนังซึ่งเป็นแม่น้้าที่
มีความยาวประมาณ ๑๔๗ กิโลเมตรไหลผ่าน  

นับแต่อดีต การประกอบอาชีพของประชาชนในบริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนัง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท้านา  
ท้าสวน และประมง เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณนี้มีแม่น้้าปากพนังและคลองสาขามากกว่า ๔๐ สายไหลผ่าน ประกอบกับ
เป็นพ้ืนที่ลุ่มปากแม่น้้าขนาดใหญ่ มีฝนตกอย่างเพียงพอ จึงเหมาะแก่การปลู กข้าวและท้าสวนผลไม้ ดังนั้น  
จึงนับว่าเป็นแหล่งปลูกข้าวและไม้ผลที่ส้าคัญของทางภาคใต้ แต่จากการพัฒนาของประเทศและของโลกตั้งแต่  
ช่วงทศวรรตที่ ๒๕๓๐ เป็นต้นมา ความต้องการน้้ามันปาล์มเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตอาหารและเป็นแหล่ง
พลังงานทดแทนเพ่ือการส่งออก ได้ส่งผลให้การเกษตรบริเวณลุ่มน้้าปากพนังซึ่งแต่เดิมปลูกข้าวได้เปลี่ยนไปปลูก
พืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนที่มีราคาดี เช่น ปาล์มน้้ามันและยางพารา รวมถึงการเปิดพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลเป็นบ่อเลี้ยงกุ้ง  
เพ่ือการส่งออก จากการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าว เป็นผลให้พื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังมีการขยายตัวของ
ชุมชนและกิจกรรมต่างๆ เกิดผลกระทบและปัญหาความต้องการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้ามาซึ่งความ  
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลายประการ เช่น ปัญหาการบุกรุกท้าลายพ้ืนที่ปุาต้นน้้าและ
ปุาพรุ เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันและยางพารา ปัญหาน้้าท่วมดินถล่มในช่วงฤดูฝนและการขาดแคลนน้้าจืด
เพ่ืออุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง เนื่องจากพืชปาล์มน้้ามันมีแขนงของรากยึดดินเพ่ืออุ้มน้้าไว้ในดินได้น้อยกว่ารากของ
ต้นไม้ของผืนปุาตามธรรมชาติ ปัญหาการรุกตัวของน้้าทะเลเข้ามาในแม่น้้าปากพนังเป็นระยะทางยาวมากขึ้ น 
ปัญหาการระบายน้้าเสียจากบ่อเลี้ยงกุ้งสู่พ้ืนที่ข้างเคียง ท้าให้ดินเค็มมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก 
ปัญหาการลดลงของสัตว์น้้าในธรรมชาติโดยเฉพาะสัตว์น้้าพันธุ์ท้องถิ่น ตลอดจนปัญหาการเพ่ิมขึ้นของปริมาณน้้าเสีย
และขยะมูลฝอยจากชุมชน และกิจกรรมการค้าและบริการ เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ได้น้าไปสู่ความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนังซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นล้าดับ 

ดังนั้น กรมควบคุมมลพิษจึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ – ส่วนเสียในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนัง 
ด้าเนินการทบทวนแผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ เพ่ือให้แผนบริหารจัดการฯ 
ดังกล่าว มีความสมบูรณ์และน้าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  



๒ 

 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

  ๑.๒ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง 

๑.๒.๑ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  

๑.๒.๑.๑ การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน 
 พ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนังมีการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรมมากที่สุด ประมาณ ๑,๑๑๓,๑๒๕ ไร่ 
(ร้อยละ ๕๖ ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า) ส่วนใหญ่ปลูกสวนยางพาราและนาข้าว รองลงมาเป็นพ้ืนที่ปุาไม้ ๓๔๘,๗๕๐ ไร่(ร้อยละ ๑๘) 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด ได้แก่ ที่ลุ่มชุ่มน้้า ทุ่งหญ้า ไม้ละเมาะ เหมืองแร่และบ่อขุด ๒๑๐,๐๐๐ ไร่ (ร้อยละ ๑๑) แหล่งชุมชน 
๑๕๙,๓๗๕ ไร่ (ร้อยละ ๘) โรงเรือน ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และสถานเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ๑๑๑,๘๗๕ ไร่ (ร้อยละ ๕) ที่เหลือ
เป็นพ้ืนที่แหล่งน้้า ๔๕,๖๒๕ ไร่ (ร้อยละ ๒) (สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช : ๒๕๕๒) ปัญหาหลักที่พบ คือ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินไม่มีระเบียบและไม่เหมาะสม ปัญหาด้านทรัพยากรดินที่พบในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนัง แบ่งเป็น 
๒ ประเด็น ดังนี้  

๑) เกิดจากสภาพธรรมชาติ  
เช่น ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ที่เกิดจากการทับถมของพืชที่เน่าเปื่อยผุพัง และอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มที่มี

น้้าท่วมขังตลอดทั้งปี ท้าให้ไม่สามารถใช้พ้ืนที่ประกอบอาชีพได้เต็มศักยภาพหรือได้ผลผลิตไม่ คุ้มกับการลงทุน  
ปี ๒๕๔๐ พ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดมีเนื้อที่ ๒๐๒,๗๓๑ ไร่ และปี ๒๕๕๐ เนื้อที่ลดลงเหลือ ๑๗๘,๕๓๔ ไร่ พบมากที่ อ้าเภอ
ชะอวด อ้าเภอเชียรใหญ่ อ้าเภอปากพนัง อ้าเภอเมืองนครศรีธรรมราช อ้าเภอร่อนพิบูลย์ และอ้าเภอหัวไทร 
(สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช : ๒๕๔๐, ๒๕๔๙) ดินเค็มมีเนื้อที่ ๕๘,๒๐๙ ไร่ ดินทรายจัดและดินทรายจัดที่มี
ชั้นดาน มีเนื้อที่ ๒๐๑,๘๖๙ ไร่ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่ลุ่มที่มีน้้าท่วมขังตลอดทั้งปีและปล่อยทิ้งไว้กลายเป็นพ้ืนที่นาร้าง 
โดยปี ๒๕๕๐ พบพ้ืนที่นาร้าง ๓๘,๐๖๖ ไร่ ในเขตปลูกข้าวเพ่ือการค้า โดยในปี ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐ กรมพัฒนาที่ดินได้ 
เข้าปรับพ้ืนที่แล้ว จ้านวน ๑๑,๑๐๐ ไร่ และในปี ๒๕๕๑ ได้ด้าเนินการอีกจ้านวน ๒๐,๐๐๐ ไร่  และปี ๒๕๕๒ มีพ้ืนที ่
นาร้างลดลงเหลือ ๖,๙๖๖ ไร่ และมีพ้ืนที่นาร้างในเขตปลูกข้าวเพ่ือการบริโภค จ้านวน ๕,๓๕๗ ไร่ และพ้ืนที่นาร้าง
ในเขตปลูกปาล์มน้้ามัน จ้านวน ๒๗,๒๕๖ ไร่ กรมพัฒนาที่ดินได้เข้าไปปรับสภาพพ้ืนดินเพ่ือปลูกปาล์มแล้ว 
๑๓,๐๐๐ ไร่ ยังคงเหลือพ้ืนที่นากุ้งร้างในเขตปลูกปาล์มน้้ามัน อีก ๑๔,๒๕๖ ไร่ รวมเป็นพ้ืนที่นาร้างที่ยังเหลือ 
ทั้งหมด ๒๖,๕๗๙ ไร่ 

๒) เกิดข้ึนจากการกระท้าของคน  
เช่น การเปลี่ยนจากพ้ืนที่ปุาพรุเป็นพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามัน การท้าการเกษตรโดย

เพาะปลูกพืชใดพืชหนึ่งซ้้าซากติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่มีการปรับปรุงบ้ารุงดิน  การบุกรุกพ้ืนที่ปุาต้นน้้าเพ่ือ
การประกอบอาชีพ หรือการท้านากุ้งในพ้ืนที่น้้าจืด โดยปี ๒๕๔๙ มีการเลี้ยงกุ้งในพ้ืนที่น้้าจืด ๓๒,๘๒๔ ไร่ 
(ส้านักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช : ๒๕๔๙) และปี ๒๕๕๐ ลดลงเหลือ ๑๒,๙๐๘ ไร่ (ศูนย์พัฒนาประมง
พ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ : ๒๕๕๒) จะเห็นได้ว่าการท้านากุ้งในพ้ืนที่น้้าจืดลดลงมาก เนื่องจาก
รัฐบาลและกรมประมงส่งเสริมให้มีการเลี้ยงกุ้งหลังคันกั้นน้้า เค็ม เพ่ือจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินภายใต้
โครงการชลประทานน้้าเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ้งทะเล 

 

๑.๒.๑.๒ ทรัพยากรปุาไม ้
พ้ืนที่ปุาไม้ลุ่มน้้าปากพนังทั้งหมด ๗๐๘,๗๘๑ ไร่ (ไม่รวมพ้ืนที่การปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม ที่ราชพัสดุ ถนน และนิคมสร้างตนเอง) ประกอบด้วยพ้ืนที่ปุาบก (ปุาดิบชื้น ปุาดิบเขาและปุาผสมผลัดใบ) 
๓๑๑,๒๓๐ ไร่ พ้ืนที่ปุาพรุ ๒๘๗,๒๓๗ ไร่ อยู่ในพ้ืนที่ปุาสงวนแห่งชาติและปุาถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และปุาชายเลน 
๑๑๐,๓๑๔ ไร่ ปัญหาหลักที่เกิดขึ้น ได้แก่ 



๓ 

 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

๑) การบุกรุกพ้ืนที่ปุาไม้  
ปัจจุบันพ้ืนที่ปุาไม้ลดลงเหลือประมาณร้อยละ ๑๘ ของพ้ืนที่ จากที่ควรจะมีพ้ืนที่ปุาไม้

อย่างน้อย ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ เพ่ือสร้างความสมดุลให้ระบบนิเวศ เนื่องจากประชากรมีจ้านวนมากขึ้น และ
สภาพปัญหาทางเศรษฐกิจและความต้องการพ้ืนที่ท้ากินโดยเฉพาะความต้องการพ้ืนที่เพ่ือปลูกปาล์มน้้ามัน ซึ่ง
ได้รับการส่งเสริมตามนโยบายของรัฐบาลเพ่ือเป็นพลังงานทดแทน ตลอดจนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
ปัจจุบันมีพ้ืนที่ด้าเนินการของ สปก. จ้านวน ๙,๕๔๓ ไร่ และจัดให้ราษฎรไปแล้ว ๗,๒๐๙ ไร่ การปลูกสวน
ยางพารา และการบุกรุกพ้ืนที่ปุาต้นน้้า ท้าให้พื้นที่ปุาไม้ลดลงอย่างมาก  

๒) การเกิดไฟปุา  
ปี ๒๕๕๑ เกิดไฟปุาจ้านวน ๒๘ ครั้ง พ้ืนที่ปุาเสียหายรวม ๓๘๖ ไร่ ปี ๒๕๕๒ มีจ้านวน

เพ่ิมขึ้นเป็น ๑๑๕ ครั้ง พ้ืนที่ปุาเสียหาย 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 จ้านวน ๖๙ ครั้ง พ้ืนที่ปุาพรุเสียหาย จ้านวน ๔,๑๖๕ ไร่ จะเห็นว่า 
ไฟปุาที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งมีบริเวณกว้างเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากปัญหาการไม่สามารถรักษาระดับน้้าในพ้ืนที่ปุาพรุให้
เป็นไปตามข้อตกลงเพ่ือปูองกันการเกิดไฟปุา อันเนื่องมาจากปริมาณการใช้น้้าในปุาพรุที่เกินศักยภาพ ตลอดจน
การจัดหาน้้าหรือแหล่งน้้าเพ่ือการดับไฟปุา มีสาเหตุของไฟปุาเกิดขึ้นเนื่องจาก ลักลอบเผาปุา มีการเผาวัชพืชเพ่ือ
เตรียมพ้ืนที่การเกษตรที่อยู่รอบและคาบเกี่ยวปุาพรุ มีการท้าการเกษตรในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนัง สภาพภูมิอากาศ
ลมแรง ท้าให้ระดับน้้าเหนือผิวดินพรุที่ลดลงจนมีน้้าเหนือผิวดินพรุต่้ากว่า ๑๐ เซนติเมตร และพ้ืนที่พรุที่ดอนระดับ
น้้าแห้งเป็นระดับน้้าใต้ผิวดินมากขึ้น ปัญหาไฟปุาที่เกิดขึ้นนอกจากจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบท้าให้
พ้ืนที่ปุาลดลงแล้ว ควันไฟที่เกิดจากไฟปุายังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ดินและน้้า
กลายเป็นกรดจนไม่สามารถท้าการเกษตรหรือน้ามาบริโภคได้ ปลาและสัตว์น้้าต่างๆ สูญหายอย่างรวดเร็ว ตัวอย่าง
เหตุการณไ์ฟปุาที่ก่อเกิดผลกระทบต่อชุมชนและสังคมมากที่สุด คือ กรณีเกิดไฟปุาในพ้ืนที่ปุากระจูด  

๓) การเสื่อมโทรมของปุาชายเลนและปุาจาก  
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ส้ารวจพ้ืนที่ปุาชายเลนบริเวณอ่าวปากพนัง

ฝั่งตะวันออกและปุาจากธรรมชาติอ่าวปากพนังฝั่งตะวันตก พบว่า  ปี ๒๕๕๑ มีปุาชายเลนเหลืออยู่ประมาณ 
๕๕,๒๑๖ ไร่ จากพ้ืนที่ปุาชายเลนทั้งหมด ๑๑๐,๓๓๐ ไร่ และยังมีความหนาแน่นลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๐ 
สาเหตุเกิดจากประชาชนบุกรุกพ้ืนที่ปุาชายเลนครอบครองท้าประโยชน์เพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและที่อยู่อาศัย 
การระบายน้้าและดินเลนจากนากุ้งท้าให้น้้าเสียและต้นไม้ยืนต้นตายเป็นจ้านวนมาก นอกจากนี้การแบ่งพ้ืนที่
น้้าเค็ม - น้้ากร่อยจากการก่อสร้างประตูระบายน้้าอุทกวิภาชประสิทธิท้าให้ระบบการไหลเวียนของน้้ากร่อย
เปลี่ยนแปลงไป จากการส้ารวจปุาจาก พบว่า มีความยาวใบลดลง ส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ใบจากในการ
ประกอบอาชีพและการด้าเนินชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ การปลูกฟ้ืนฟูปุาชายเลนที่ผ่านมาจะเน้นการปลูกพืช
เชิงเดี่ยว โดยเฉพาะโกงกางใบใหญ่ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ เป็นต้นมา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เปลี่ยนแนวทางการ
ฟ้ืนฟูปุาชายเลนซึ่งเดิมมีเพียงการปลูกเฉพาะโกงกางใบใหญ่ เป็นการปลูกตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
และปลูกไม้ชายเลนพื้นถ่ินเดิม เช่น แสม ล้าพู ล้าแพน และโกงกางใบเล็ก  

๑.๒.๑.๓ น้้าผิวดินและการพัฒนาแหล่งน้้า 



๔ 

 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

พ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนังมีปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยประมาณ ๒,๒๐๐ – ๒,๘๐๐ มม.ต่อปี ปริมาณน้้าท่า
ประมาณ ๒,๗๙๔ ล้าน ลบ.ม.ต่อปี โดยมีปริมาณน้้าท่ามากที่สุดในช่วงเดือนพฤศจิกายน เฉลี่ยประมาณ ๘๔๐ ล้าน ลบ.ม.
ต่อปี โครงการพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการชลประทานครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ ๕๕๗,๐๐๐ ไร่ ประกอบด้วย 

๑) ระบบชลประทานลุ่มน้้าปากพนังตอนล่าง  
เป็นระบบชลประทานส่งน้้าด้วยการสูบและส่งไปตามท่อส่งน้้าของกรมชลประทาน

ด้วยเครื่องสูบน้้าขนาดใหญ่ ครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตร ๔๐,๙๐๐ ไร่ และพ้ืนที่ส่งน้้าไปตามคลองชักน้้าโดยการสูบน้้า
ของเกษตรกร ครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตร ๔๓๙,๑๐๐ ไร่ แยกเป็นฝั่งซ้ายของแม่น้้าปากพนัง ๒๒๘,๒๐๐ ไร่ และฝั่งขวา
ของแม่น้้าปากพนัง ๒๑๐,๙๐๐ ไร่  

๒) ระบบชลประทานลุ่มน้้าปากพนังตอนบน  
ประกอบด้วย อ่างเก็บน้้าห้วยน้้าใส ความจุรวม ๘๐ ล้าน ลบ.ม. ครอบคลุมพ้ืนที่

ชลประทานคลองไม้เสียบส่งน้้าไปตามคลองส่งน้้า ๕๙,๕๐๐ ไร่ และพ้ืนที่ชลประทานนิคมควนขนุนส่งน้้าโดยระบบท่อ ๑๗,๕๐๐ ไร่  
ภายหลังจากการพัฒนาแหล่งน้้าต่างๆ ได้แก่ การก่อสร้างคลองระบายน้้าและประตู

ระบายน้้า (ปตร.) อาทิเช่น ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิเพ่ือกักเก็บน้้าจืดและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมในพ้ืนที่ท้ากิน คลองระบบ
ระบายน้้าสายหลักและอาคารบังคับน้้า คลองระบายน้้าฉุกเฉินและประตูระบายน้้า คลองระบายน้้าท่าพญาและประตู
ระบายน้้า คลองระบายน้้าหน้าโกฏิและประตูระบายน้้าคลองปากพนัง (เสือหึง) คลองระบายน้้า ชะอวด-แพรกเมือง 
และประตูระบายน้้าแพรกเมือง คันแบ่งเขตน้้าจืด - น้้าเค็ม ความยาว ๙๑.๕ กิโลเมตร และอาคารบังคับน้้าตาม
แนวคัน จ้านวน ๒๓ แห่ง และคลองลัดท้ายน้้าเชื่อมคลองฉุกเฉินและอาคารบังคับน้้า เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วมและ
น้้าทะเลหนุนล้นตลิ่ง จากการพัฒนาแหล่งน้้าดังกล่าวเพ่ือช่วยเหลือพ้ืนที่การเกษตรและรักษาความสมดุลของ
ระบบนิเวศซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมากในพ้ืนที่แล้ว ในอีกด้านหนึ่งได้ส่งผลต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
ในแม่น้้าปากพนัง ดังนี้  

๑.๒.๑.๔ ด้านทรัพยากรสัตว์น้้า 
เนื่องจากระบบนิเวศบริเวณอ่าวปากพนังเป็นระบบนิเวศ ๔ น้้า ได้แก่ น้้าจืด น้้ากร่อย 

น้้าเค็มและน้้าเปรี้ยวจากปุาพรุ โดยสัตว์น้้ากร่อยสามารถเดินทางข้ึนไปท้ังในแม่น้้าและคลองสาขาที่เชื่อมต่อเพ่ือไป
วางไข่และขยายพันธุ์เพ่ิม แต่ปัจจุบันเนื่องจากมีประตูระบายน้้าในทุกคลองสาขา รวมทั้งแม่น้้าสายหลั ก ท้าให้ปิด
กั้นเส้นทางอพยพย้ายถิ่นของสัตว์น้้าในแม่น้้าปากพนัง ท้าให้สัตว์สองน้้า เช่น กุ้งก้ามกรามและปลากระบอก ลด
จ้านวนลง โดยเฉพาะปลา ๒ ชนิด มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ คือ ปลาดุกอุย และปลาซิวหนู คุกคามแหล่งที่อยู่อาศัย
ตามธรรมชาติของปลากัดภาคใต้ (ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๔๘) บางล้าน้้า 
มีการฟ้ืนฟูโดยการขุดลอกและท้าคันดินสูงเพ่ือปูองกันน้้าท่วมพ้ืนที่เกษตรกรรม ท้าให้กีดขวางการอพยพเข้า – ออก 
ของปลาระหว่างพ้ืนที่พรุกับล้าน้้าในฤดูน้้าหลาก การท้าประมงโดยเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย เช่น การใช้อวนรุน 
อวนลากแคระ โพงพาง ยอปีก เป็นต้น ท้าให้ปริมาณสัตว์น้้าลดลงและสภาพแวดล้อมในอ่าวปากพนังเสื่อมสภาพ
อย่างต่อเนื่อง  

๑) การแพร่ระบาดของวัชพืชในน้้า  
วัชพืชจะเติบโตในแหล่งน้้าโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นน้้านิ่งท้าให้การระบายไหลเวียนของ

น้้าไม่ดี เกิดการสะสมของตะกอนอินทรีย์และมีสารอาหารในล้าน้้าเพ่ิมขึ้น การไม่มีการก้าจัดวัชพืชอย่างสม่้าเสมอ 
ท้าให้เกิดการแพร่กระจายของวัชพืชในน้้าและจ้านวนชนิดของวัชพืชน้้าเพ่ิมมากขึ้นจนส่งผลกระทบต่อแหล่งน้้า 
เช่น ไม่สามารถระบายน้้าได้สะดวก ไม่สามารถสัญจรทางน้้าได้และความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้้า  



๕ 

 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

๒) ตะกอนทอ้งน้้า 
สภาพตะกอนท้องน้้าที่เกิดขึ้นในลุ่มน้้าปากพนังมี ๒ รูปแบบ ดังนี้ 
(๑) เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จากอิทธิพลของลงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท้าให้

คลื่นพัดพาตะกอนทรายตามชายฝั่งออกไปนอกชายฝั่งไปทับถมกันเป็นแนวสันดอนนอกชายฝั่ง ท้าให้ตะกอนทรายบริเวณ
ริมชายฝั่งสูญหายไป และไปตกทับถมบริเวณนอกชายฝั่งปริมาณมาก และจากการชะล้างพังทลายของดินเนื่องจาก 
พืชคลุมดินถูกท้าลาย 

(๒) เกิดข้ึนจากทับถมของซากวัชพืช ดินเลนจากนากุ้งเดิม และจากปุาพรุ บริเวณฝั่งซ้าย
และฝั่งขวาของแม่น้้าปากพนัง ซึ่งเป็นตะกอนเลนเหนียวอยู่ในท้องน้้าของแม่น้้าสายหลักและคลองสาขาจ้านวนมาก  
ท้าให้การระบายน้้าไม่ดีและส่งผลต่อคุณภาพน้้า รวมทั้งไม่สามารถน้าน้้ามาใช้เพ่ือการอุปโภคได้ในบางพ้ืนที่
นอกจากเพ่ือการปลูกพืช ท้านาและเลี้ยงกุ้ง 

๓) ปริมาณน้้าจืดไม่เพียงพอต่อความต้องการ  
ผลจากการท้าลายพ้ืนที่ปุาต้นน้้าและการเปิดหน้าดินเพ่ือใช้ประโยชน์ท้าให้เกิดการ

ชะล้างพังทลายของดิน เมื่อฝนตกดินถูกชะล้างลงสู่คลองสาขาและแม่น้้าสายหลักท้าให้ตื้นเขิน รวมทั้งการท้าลาย
ปุาพรุและปล่อยน้้าออกจากพรุเพ่ือใช้ประโยชน์อื่น ท้าให้ความสามารถในการรองรับปริมาณน้้าฝนลดน้อยลง เกิดอุทกภัยใน
ฤดูฝน และขาดแคลนน้้าในฤดูแล้ง ต่อมากรมชลประทานได้ด้าเนินการก่อสร้างประตูระบายน้้าอุทกวิภาชประสิทธิ
ตามพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพ่ือกักเก็บน้้าจืด และผลักดันน้้าเค็ม-น้้าเสีย และมีการก่อสร้าง
อ่างเก็บน้้าห้วยน้้าใสส้าหรับพ้ืนที่ตอนบนของลุ่มน้้าปากพนัง แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากไม่
สามารถก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้้าขนาดใหญ่ตามแผนงานเดิมได้ อีกทั้งบริเวณปุาพรุซึ่งเป็นแก้มลิงธรรมชาติในอดีดถูก
ปรับเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่การเพาะปลูกและที่อยู่อาศัยแทรกอยู่ในปุาพรุเป็นจ้านวนมาก ท้าให้ไม่สามารถเก็บน้้าไว้หล่อเลี้ยง
พ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนล่างได้ดังเช่นในอดีต ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนังจึงยังคงมีความเสี่ยงในเรื่องน้้าแล้งและน้้าท่วมอยู่บ้าง หาก
สภาพฝนอยู่ในเกณฑ์ไม่ปกติประกอบกับประชาชนมีความต้องการใช้น้้าที่เพ่ิมมากขึ้นทั้งเพ่ือการอุปโภคบริโภคในบ้านเรือน 
น้้าส้าหรับภาคเกษตรกรรม และน้้าส้าหรับภาคอุตสาหกรรม  
 การพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการชลประทานทั้งลุ่มน้้าปากพนังตอนบนและตอนล่าง ท้าให้
เกิดการขยายพื้นท่ีท้าการเกษตรในช่วงฤดูแล้งเพ่ิมขึ้น การมีปฏิทินการเพาะปลูกที่แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ ท้าให้
การใช้น้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนังไม่สมดุลกับปริมาณน้้าท่า ก่อให้เกิดปัญหาปริมาณน้้าจืดไม่เพียงพอต่อความต้องการ   
 ส้าหรับน้้าเพ่ือการอุปโภคและบริโภคของประชาชนในบางพ้ืนที่ยังไม่ครอบคลุมทุก
ครัวเรือน ตัวอย่างเช่น องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่เจ้าอยู่หัว อ้าเภอเชียรใหญ่ และองค์การบริหารส่วนต้าบล
ขนาบนาก อ้าเภอปากพนัง ปัญหา คือ ไม่มีงบประมาณเพ่ือลงทุนขยายพ้ืนที่ให้บริการและการปรับปรุงระบบการ
ผลิตน้้าประปา ซึ่งมีปัญหาด้านคุณภาพน้้า คือ น้้าเป็นสีสนิม มีสภาพเป็นด่าง (รสกร่อย) มีหินปูน มีฝุุนใสและ  
ฝุุนแดงผสม ท้าให้ประชาชนไม่สามารถใช้เพื่อการบริโภคได้  

๑.๒.๑.๕ สมุทรศาสตร์และการกัดเซาะชายฝั่ง  
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมุทรศาสตร์ของอ่าวปากพนัง คือ น้้าขึ้นน้้าลง ลม คลื่น 

สิ่งก่อสร้างที่ยื่นลงไปในทะเล การขุดลอกคลอง การเปิด - ปิดประตูระบายน้้าฉุกเฉิน และน้้าท่าที่ระบายมาจาก
แม่น้้าปากพนังและคลองสายต่างๆ ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพ้ืนที่นี้ค่อนข้างรุนแรงทั้งจากปัจจัยธรรมชาติและ
กิจกรรมของมนุษย์ ตั้งแต่ปลายแหลมตะลุมพุกจนถึงปากคลองระวะ อัตราการกัดเซาะชายฝั่งแตกต่างกันตาม
ลักษณะของพ้ืนที่ บางพ้ืนที่พบอัตราการกัดเซาะมากกว่า ๑๐ เมตรต่อปี (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ๒๕๕๒) 
เช่น พ้ืนที่บ้านริมเขื่อน ต.ท่าพญา อ.ปากพนัง มีอัตราการกัดเซาะสูงสุด คือ ๑๖.๐๗ เมตรต่อปี และบ้านปลายทราย  
ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง มีระยะทางการกัดเซาะตามแนวชายฝั่งยาวที่สุด คือ ๑๒.๓๖๕ กิโลเมตร 

จากการจัดล้าดับความรุนแรงของพ้ืนที่ที่ประสบปัญหา พบว่า บริเวณที่มีการกัดเซาะ
อย่างรุนแรง ได้แก่ พื้นที่ ต.แหลมตะลุมพุก ต.ท่าพญา อ.ปากพนัง และ ต.หน้าสตน  อ.หัวไทร สร้างความเสียหาย
กับถนนหลวงหมายเลข ๔๐๓ ที่เลียบชายฝั่งทะเล และบ้านเรือนราษฎร และขยายวงกว้างมากขึ้นเมื่อถึงฤดูมรสุม 
แม้ว่ามีการก่อสร้างคันดักทราย (Groin) หลายแห่ง แต่พบว่าบางช่วงคลื่นสามารถพัดข้ามแนวชายฝั่ง เนื่องจาก



๖ 

 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

แนวชายฝั่งทะเลอยู่ระดับต่้า ท้าให้ชายฝั่งถูกกัดเซาะอย่างมาก นอกจากนี้ น้้าที่ไหลออกไปสู่ทะเลก็น้าทราย
ชายหาดออกไปด้วย  

๑.๒.๒ ด้านสิ่งแวดล้อม 

๑.๒.๒.๑ คุณภาพน้้า  
กรมควบคุมมลพิษมีการก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้้าแม่น้้าปากพนังเป็นแหล่งน้้า

ประเภทที่ ๓ ผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าในปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ สรุปได้ดังนี้ 
๑) ค่าออกซิเจนละลายน้้า (DO) 

ปี ๒๕๕๑ มีค่าระหว่าง ๐.๔ – ๘.๔ มก./ล. โดยค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๒๐ เท่ากับ ๒.๓ มก./ล. 
จากการตรวจวัดทั้งหมด ๕๖ ครั้ง พบว่า ๒๔ ครั้ง หรือร้อยละ ๔๓ เทียบได้กับมาตรฐานคุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดิน
ประเภทที่ ๓ (ออกซิเจนละลายน้้ามีค่าไม่น้อยกว่า ๔.๐ มก./ล.) และร้อยละ ๕๗ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้้า
แหล่งน้้าผิวดินประเภทที่  ๓ บริเวณที่ควรเฝูาระวังปัญหาคุณภาพน้้า 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 เทียบได้กับมาตรฐานคุณภาพน้้าแหล่งน้้า 
ผิวดินประเภทที่ ๓ และร้อยละ ๕๔ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ ๓ บริเวณที่ควรเฝูาระวัง
ปัญหาคุณภาพน้้า ได้แก่ บริเวณปากแม่น้้า อ.ปากพนัง บริเวณเทศบาลต้าบลเชียรใหญ่ และบริเวณวัดปากแพรก  
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 เทียบได้กับมาตรฐานคุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดิน
ประเภทที่ ๓ และร้อยละ ๑๑ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ 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 เทียบได้กับมาตรฐานคุณภาพน้้า
แหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ ๓ และร้อยละ ๑๑ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ ๓ 

ปี ๒๕๕๕ มีค่าอยู่ในช่วง ๓.๓ – ๖.๘ มก./ล. โดยค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๒๐ เท่ากับ ๔.๕ มก./ล. 
จากการตรวจวัดทั้งหมด ๒๘ ครั้ง พบว่า ๒๕ ครั้ง หรือร้อยละ ๘๙ เทียบได้กับมาตรฐานคุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดิน
ประเภทที่ ๓ และร้อยละ ๑๑ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ 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 เทียบได้กับมาตรฐานคุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดิน
ประเภทที่ ๓ (ความสกปรกในรูปบีโอดีมีค่าไม่เกินกว่า ๒.๐ มก./ล.) บริเวณที่ควรเฝูาระวังปัญหาคุณภาพน้้า ได้แก่ 
บริเวณปากแม่น้้า 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 เทียบได้กับมาตรฐานคุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดิน
ประเภทที่ ๓ บริเวณที่ควรเฝูาระวังปัญหาคุณภาพน้้า ได้แก่ บริเวณปากแม่น้้า อ.ปากพนัง เทศบาลเมืองปากพนัง พ้ืนที่
ปุาพรุควนเคร็ง ต.เคร็ง อ.ชะอวด และด้านใต้เทศบาลต้าบลชะอวด 

ปี ๒๕๕๓ มีค่าอยู่ในช่วง ๐.๘ - ๗.๗ มก./ล. โดยค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๐ เท่ากับ ๓.๕ มก./ล. 
จากการตรวจวัดทั้งหมด ๒๘ ครั้ง พบว่า ๑๗ ครั้ง หรือร้อยละ ๖๑ เทียบได้กับมาตรฐานคุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดิน
ประเภทที่ ๓ บริเวณท่ีควรเฝูาระวังปัญหาคุณภาพน้้าเป็นพิเศษ คือ บริเวณท่าแพข้ามฟาก บ.ปากพนัง  ต.ปากพนัง  



๗ 

 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

ปี ๒๕๕๔ มีค่าอยู่ในช่วง ๐.๒ – ๙.๒ มก./ล. โดยค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๘๐ เท่ากับ 
๒.๔ มก./ล. จากการตรวจวัดทั้งหมด ๒๘ ครั้ง พบว่า ๒๒ ครั้ง หรือร้อยละ ๗๙ เทียบได้กับมาตรฐานคุณภาพน้้า
แหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ ๓ บริเวณที่ควรเฝูาระวังปัญหาคุณภาพน้้าเป็นพิเศษ คือ บริเวณท่าแพข้ามฟาก บ.ปากพนัง  
ต.ปากพนัง  

ปี ๒๕๕๕ มีค่าอยู่ในช่วง ๐.๑ – ๗.๒ มก./ล. โดยค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๘๐ เท่ากับ 
๒.๙ มก./ล. จากการตรวจวัดทั้งหมด ๒๘ ครั้ง พบว่า ๑๕ ครั้ง หรือร้อยละ ๕๔ เทียบได้กับมาตรฐานคุณภาพน้้า
แหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ ๓ บริเวณที่ควรเฝูาระวังปัญหาคุณภาพน้้าเป็นพิเศษ คือ บริเวณท่าแพข้ามฟาก บ.ปากพนัง  
ต.ปากพนัง  

๓) การปนเปื้อนแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB)  
ปี ๒๕๕๑ มีค่าระหว่าง ๒๓ – ๒๔๐,๐๐๐ หน่วย โดยค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๘๐ เท่ากับ 

๔,๓๐๐ หน่วย จากการตรวจวัดทั้งหมด ๕๖ ครั้ง พบว่า ๔๑ ครั้ง หรือร้อยละ ๗๓ เทียบได้กับมาตรฐานคุณภาพน้้า 
แหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ ๓ (แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม มีค่าไม่เกินกว่า ๔,๐๐๐ หน่วย) บริเวณที่ควรเฝูาระวัง
ปัญหาคุณภาพน้้า ได้แก่ บริเวณปากแม่น้้า อ.ปากพนัง เหนือปุาพรุควนเคร็ง ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด และใต้เขต
เทศบาลต้าบลชะอวด  

ปี ๒๕๕๒ มีค่าระหว่าง ๒๓ – ๒๔๐,๐๐๐ หน่วย โดยค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๘๐ เท่ากับ 
๒,๓๐๐ หน่วย จากการตรวจวัดทั้งหมด ๕๖ ครั้ง พบว่า ๔๘ ครั้ง หรือร้อยละ ๘๕ เทียบได้กับมาตรฐานคุณภาพ
น้้าแหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ ๓ บริเวณที่ควรเฝูาระวังปัญหาคุณภาพน้้า ได้แก่ บริเวณปากแม่น้้า อ.ปากพนัง 
เทศบาลเมืองปากพนัง ด้านเหนือและใต้เขตเทศบาลต้าบลชะอวด 

ปี ๒๕๕๓ มีค่าอยู่ในช่วง ๒๐ - > ๑๖,๐๐๐ หน่วย โดยค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๘๐ 
เท่ากับ ๒,๒๔๐ หน่วย จากการตรวจวัดทั้งหมด ๒๘ ครั้ง พบว่า ๒๔ ครั้ง หรือร้อยละ ๘๖ เทียบได้กับมาตรฐาน
คุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ ๓ บริเวณที่ควรเฝูาระวังปัญหาคุณภาพน้้าเป็นพิเศษ 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 เทียบได้กับมาตรฐานคุณภาพ
น้้าแหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ ๓ บริเวณที่ควรเฝูาระวังปัญหาคุณภาพน้้าเป็นพิเศษ ได้แก่ บริเวณใต้เขตสุขาภิบาลชะอวด  
ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด และบริเวณท่าแพข้ามฟาก บ.ปากพนัง ต.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 

ปี ๒๕๕๕ มีค่าอยู่ในช่วง <๑.๘ – ๓๕,๐๐๐หน่วย โดยค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๘๐ 
เท่ากับ ๗๙๐ หน่วย จากการตรวจวัดทั้งหมด ๒๘ ครั้ง พบว่า ๒๔ ครั้ง หรือร้อยละ ๘๖ เทียบได้กับมาตรฐาน
คุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ ๓ บริเวณที่ควรเฝูาระวังปัญหาคุณภาพน้้าเป็นพิเศษ ได้แก่ บริเวณใต้เขตสุขาภิบาล
ชะอวด ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด และบริเวณท่าแพข้ามฟาก บ.ปากพนัง ต.ปากพนัง  

สรุปได้ว่า คุณภาพน้้าโดยรวมของแม่น้้าปากพนังในปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ ๓ บริเวณที่เป็นปัญหา ได้แก่ บริเวณท่าแพข้ามฟาก บ.ปากพนัง 
ต.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช มีค่าความสกปรกในรูปบีโอดี สูง คาดว่าเป็นการสะสมของน้้าเสียจากแหล่งก้าเนิด
ต่างๆ จากด้านบน รวมทั้งน้้าเสียในพ้ืนที่ร่วมด้วย และ บริเวณใต้เขตสุขาภิบาลชะอวด ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด มีการ
ปนเปื้อนแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม สูง คาดว่ามาจากน้้าเสียชุมชน  

 
 
 

๑.๒.๒.๒ แหล่งก้าเนิดน้้าเสีย  
๑) น้้าเสียชุมชน 



๘ 

 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

มีชุมชนระดับเทศบาล ๑๓ แห่ง และองค์การบริหารส่วนต้าบล ๗๒ แห่ง จากการ
ประเมินปริมาณน้้าเสียที่เกิดขึ้นพบว่าเกิดขึ้นรวม ๑๑๘,๙๐๗ ลบ.ม./วัน โดยมีปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดี 
เท่ากับ ๒๑,๖๔๑ กก.บีโอดี/วัน โดยในพื้นท่ีลุ่มน้้าปากพนังมีการด้าเนินการจัดการน้้าเสีย ดังนี้ 

(๑) องค์การจัดการน้้าเสียมีการจัดสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียเฉพาะจุด จ้านวน 
 ๕ แห่ง ดังนี้ 

ก) บริเวณหลังเรือนจ้า เทศบาลเมืองปากพนัง เป็นระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบ 
ไร้อากาศ (Anaerobic) ต่อด้วยบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) ความสามารถในการรองรับน้้าเสีย  
๔๐ ลบ.ม./วัน วงเงินก่อสร้าง ๓.๕ ล้านบาท เดินระบบมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐ 

ข) บริเวณโรงเรียนวัดนาควารี เทศบาลเมืองปากพนัง เป็นถังบ้าบัดน้้าเสีย
ส้าเร็จรูปแบบเติมอากาศ (Aerobic) ความสามารถในการรองรับน้้าเสีย ๖๐๐ ลบ.ม./วัน วงเงินก่อสร้าง ๙.๖ ล้านบาท 
เดินระบบมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐  

ค) บริเวณถนนสุขาภิบาล ๑ เทศบาลต้าบลหัวไทร เป็นระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบ
บ่อกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter) ต่อด้วยบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) ความสามารถในการรองรับ
น้้าเสีย ๒๐๐ ลบ.ม./วัน วงเงินก่อสร้าง ๖.๙ ล้านบาท เดินระบบมาตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๐  

ง) บริเวณตลาดสด เทศบาลต้าบลหัวไทร เป็นถังบ้าบัดส้าเร็จรูปแบบเติมอากาศ 
(Aerobic) ความสามารถในการรองรับน้้าเสีย ๒๐๐ ลบ.ม./วัน วงเงินก่อสร้าง ๒.๗๙๙ ล้านบาท เดินระบบมาตั้งแต่
เดือนธันวาคม ๒๕๕๒ 

จ) บริเวณวัดศรีมาประสิทธิ์ เทศบาลต้าบลชะอวด เป็นระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบ
ตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ความสามารถในการรองรับน้้าเสีย ๒๐๐ ลบ.ม./วัน วงเงินก่อสร้าง ๕.๓ ล้านบาท 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย ความคืบหน้าของงานก่อสร้างประมาณร้อยละ ๕๕ และคาดว่างาน
ก่อสร้างทั้งหมดจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ 

(๒) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีการจัดสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย เป็นระบบ
บ้าบัดน้้าเสียแบบบ่อปรับเสถียร และแบบบึงประดิษฐ์ จ้านวน ๑ แห่ง ความสามารถในการรองรับน้้าเสีย 
๓๓,๗๐๐ ลบ.ม./วัน 

๒) น้้าเสียอุตสาหกรรม 
ปี ๒๕๕๒ มีโรงงานอุตสาหกรรมจ้านวน ๑,๓๐๗ โรงงาน (ส้านักงานอุตสาหกรรม

จังหวัดนครศรีธรรมราช: ๒๕๕๒) เป็นโรงงานที่ท้าให้เกิดน้้าเสีย จ้านวน ๘๓ โรงงาน ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม
ประเภทการผลิตอาหารและอาหารสัตว์ โรงงานยางหรือผลิตภัณฑ์ยางพารา จากการส้ารวจพบว่ามีปัญหาคุณภาพน้้าทิ้ง
จากโรงงานปลาปุนและท้ากุ้งแห้ง รวมทั้งกลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง 

๓) ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา 
เป็นสถานที่ที่จัดไว้ให้ผู้ค้าจ้าหน่ายสินค้าสัตว์น้้า ขนถ่าย คัดแยกขนาดและล้าง 

ท้าความสะอาด มลพิษที่เกิดจากกิจกรรมดังกล่าว อาทิเช่น การหกและรั่วไหลของเศษสัตว์น้้า เลือด เมือกและ
น้้าแข็งที่ใช้รักษาสภาพสัตว์น้้า จากการส้ารวจคุณภาพน้้าทิ้งจากกิจกรรมท่าเทียบเรือประมงฯ จ้านวน  ๒๕ แห่ง 
เมื่อปี ๒๕๕๐ พบว่าเกือบทั้งหมดไม่มีระบบบ้าบัดน้้าเสียและน้้าทิ้งมีค่าเกินมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งที่ก้าหนด 

๔) น้้าทิง้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 



๙ 

 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

ข้อมูลกรมประมงปี ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐ มีฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ๕,๖๖๐ ฟาร์ม  
แยกเป็นบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล จ้านวน ๕,๓๒๙ ฟาร์ม บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ากร่อย จ้านวน ๑๔๗ ฟาร์ม และบ่อ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด จ้านวน ๑๘๖ ฟาร์ม สาเหตุส้าคัญที่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้้าเกิดจากการเลี้ยงสัตว์น้้าในอัตรา
ความหนาแน่นมาก ท้าให้เกิดของเสียจากการขับถ่ายเป็นปริมาณมาก การให้อาหารไม่พอดีกับสัตว์น้้า ท้าให้เศษอาหาร
เหลือตกค้างในบ่อเพาะเลี้ยง เมื่อระบายน้้าทิ้งและฉีดเลนจากบ่อ ท้าให้ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้้าสาธารณะและเกิด
การตื้นเขิน จากการส้ารวจคุณภาพน้้าทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าพบว่าส่วนใหญ่มีค่าเกินมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้้าทิ้งที่ก้าหนดโดยเฉพาะค่าของแข็งแขวนลอย (TSS) ปริมาณไนโตรเจนรวม (TN) และปริมาณฟอสฟอรัสรวม (TP)  

๕) น้้าเสียฟาร์มสุกร 
ส่วนใหญ่เป็นฟาร์มสุกรขนาดกลางและขนาดเล็ก มีจ้านวนสุกรประมาณ ๔๙,๐๐๐ ตัว 

ท้าให้เกิดน้้าเสียประมาณ ๐.๓๕ ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี คิดเป็นปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีที่เกิดขึ้นประมาณ 
๖๖๐ ตันบีโอดี/ปี ฟาร์มสุกรส่วนใหญ่จะมีบ่อพักน้้าทิ้งภายในฟาร์มและจะระบายลงในพ้ืนที่สวน เช่น ยางพารา 
ปาล์ม หรือแปลงหญ้า ท้าให้ลดปริมาณของเสียที่จะระบายลงแหล่งน้้า แต่จะเกิดปัญหาการชะล้างออกสู่
สิ่งแวดล้อมในช่วงฤดูฝนในลักษณะแหล่งก้าเนิดมลพิษที่ไม่มีจุดแน่นอนหากไม่มีการปูองกันที่เหมาะสม โดยเฉพาะ
พ้ืนที่ฟาร์มที่อยู่ใกล้แหล่งน้้าธรรมชาติ 

๖) น้้าเสียจากปุาพรุและภาคเกษตรกรรม  
เนื่องจากดินในปุาพรุเป็นดินอินทรีย์ ท้าให้น้้าที่ไหลหรือท่วมขังในพรุมีสีน้้าตาลปนด้า

หรือสีน้้าชา เนื่องจากมีสารอินทรีย์ปนอยู่ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะสารพวกกรดฮิวมิก กรดฟลูวิค และสารประกอบ
พวกฟีนอล ส่งผลท้าให้น้้าในปุาพรุมีค่า pH อยู่ระหว่าง ๓.๒ – ๕.๕ ในขณะที่ปัญหาน้้าเสียจากภาคเกษตรกรรมที่
ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้้ามากที่สุดจะเกิดจากการท้านาเป็นหลัก เนื่องจากมีการใช้น้้า ยา ปุ๋ย และสารเคมีจ้านวนมาก 
ทั้งนี้ลักษณะการแพร่กระจายมลพิษจะเกิดมากในช่วงที่ต้องมีการระบายน้้าออกจากนาภายหลังการเพาะปลูก และ
ก่อนการเก็บเก่ียวหรือจากน้้าฝนที่ไหลชะในพ้ืนที่ (www.pcd.go.th/info_serve/water_Agricultural.htm)   



๑๐ 

 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

๒. สรุปผลการด้าเนินงานที่ผ่านมา (ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) 

ผลการด้าเนินงานรายกิจกรรม ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดระยะ ๕ ปีของแผนบริหาร
จัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนัง ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สงวน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูสภาพนิเวศของลุ่มน้้าปากพนังให้คืนความอุดมสมบูรณ ์สมดุลอย่างเป็นระบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพนิเวศของลุ่มน้้าปากพนังให้คืนความอุดมสมบูรณ์ สมดุล อย่างเป็นระบบ 

สาระส้าคัญ 
เปา้หมายแผน 

ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๔ 

ผลการ
ด้าเนินงาน 
ปี ๒๕๕๔ 
(หน่วย) 

ร้อยละ 
ผลด้าเนิน 

งาน 
ปี ๒๕๕๔ 

ผลการด้าเนินงาน(สะสม) 
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

เทียบกบัเปา้หมายสะสม 
๕ ป ี(๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) 

ร้อยละ
ผล

ด้าเนินการ
รวมใน

มาตรการ
เดียวกัน 

สัดส่วน
กิจกรรม

หลักเทยีบ
กับ

ยุทธศาสตร ์

ร้อยละผล
ด้าเนินการ 
เทียบกับ
กิจกรรม
ทั้งหมด 

ในยุทธศาสตร ์
เดียวกัน 

หมายเหต ุ

 (หน่วย) (ร้อยละ) 
๑. สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟ ู
    พื้นที่  ป่าต้นน้้าล้าธาร  
    พื้นที่ชุ่มน้้า  และป่าพรุ  
๑.๑ การจัดท้าข้อก้าหนด 
      โครงการศึกษา 
      ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
      ส้ารวจและออกแบบ 
      การบริหารจัดการ 
      ปุาพรุบนพื้นที่  
      ๕,๗๐๐ ไร ่

 
 

 
๒๘,๗๒๓ ไร ่

 
 

 
 
 

จัดท้า
ข้อก้าหนด
โครงการฯ 
(ร้อยละ 

๑.๙๘ ของ
เปูาหมายปี 

๒๕๕๔) 
 

 
 
 

๕๐ 

 
 
 

๑,๔๐๐ ไร ่
 
 

 
 
 

๙.๘๗ 
 
 

๔๕.๐๔ ร้อยละ๑๓ ๖.๐๓  

๑.๒ ส่งเสริมการปลูก 
     หญ้าแฝก เพื่อปูองกัน 
     การชะล้างพังทลาย 
     ของดิน  

๑๒,๖๐๐ ไร ่ ๑,๒๕๐ ไร ่ ๑๐๐ ๖,๓๕๐ ไร ่ ๕๐.๔๐       

๑.๓ สร้างฝายชะลอน้้าไหล 
      เพื่อรักษาระดับน้้าใน 
      พื้นที่ปุาพรุซ่ึงเป็น 
      แนวทางหนึ่งที่น้ามา 
      แก้ไขปัญหาการเกิดไฟ 
      ไหม้ปุาพรุโดยธรรมชาติ  

๑,๐๐๐ แห่ง ๕๐ แห่ง ๑๐๐ ๕๐๐ แห่ง ๕๐     

๑.๔ จัดซ้ือสายดับเพลิง  
      เพื่อสนับสนุนการดับ 
      ไฟไหม้ปุาพร ุ
 

๑๐๐ เส้น ๑๐๐ เส้น ๑๐๐ ๑๐๐ เส้น ๑๐๐     

๒. ฟื้นฟูและดูแลรักษาป่า
ชายเลน ป่าชายหาด และ
ชายฝ่ังพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง
ให้มีความอุดมสมบูรณ์  
 
 
 ๒.๑ การศึกษาทบทวนการ 

 
๕,๕๒๑ ไร่ 

 
 
 
 
 

เขื่อนกันคลื่น 

 
๒,๓๒๙ ไร ่

 
 

 
 
 

 
๔๒.๑๘ 

 
 
 
 

๕.๐๐ 

 
๒,๓๒๙ ไร ่

 
 
 
 

ก่อสร้างเขือ่น

 
๔๒.๑๘ 

 
 
 
 
 
 
 

๒๘.๕๗ 

 
๒๔.๗๓๒ 

 
 
 
 
 
 

 
ร้อยละ ๘๗ 

 
๒๑.๔๒ 

บ้ารุงและ
ปลูกเสริม
ในพื้นที่ 
เดิมเป็น
ระยะเวลา 
๖ ปี 



๑๑ 

 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพนิเวศของลุ่มน้้าปากพนังให้คืนความอุดมสมบูรณ์ สมดุล อย่างเป็นระบบ 

สาระส้าคัญ 
เปา้หมายแผน 

ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๔ 

ผลการ
ด้าเนินงาน 
ปี ๒๕๕๔ 
(หน่วย) 

ร้อยละ 
ผลด้าเนิน 

งาน 
ปี ๒๕๕๔ 

ผลการด้าเนินงาน(สะสม) 
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

เทียบกบัเปา้หมายสะสม 
๕ ป ี(๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) 

ร้อยละ
ผล

ด้าเนินการ
รวมใน

มาตรการ
เดียวกัน 

สัดส่วน
กิจกรรม

หลักเทยีบ
กับ

ยุทธศาสตร ์

ร้อยละผล
ด้าเนินการ 
เทียบกับ
กิจกรรม
ทั้งหมด 

ในยุทธศาสตร ์
เดียวกัน 

หมายเหต ุ

 (หน่วย) (ร้อยละ) 
       ปอูงกันการกดัเซาะ 
       ชายฝั่ง  
      - จัดท้ารายงานวิเคราะห์ 
      ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
       (EIA)  เพื่อประเมินผล 
       กระทบจากการจะ 
       กอ่สร้างเขือ่นหินหรือ 
       สิ่งปลูกสร้างที่ใช้ปูองกนั 
       การกดัเซาะชายฝั่ง 
       บริเวณบ้านเกาะเพชร  
       ต้าบลเกาะเพชร  
       อา้เภอปากพนัง  

บริเวณชายฝั่งเป็น
ระยะ ทางรวม ๕๖ 

กิโลเมตร  เพื่อ
ปูองกันและฟื้นฟู
จากการกัดเซาะ
ชายฝั่ง (เป็นค่า
เปูาหมายพ.ศ.

๒๕๕๐ – ๒๕๕๙) 

รายงาน
วิเคราะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

(EIA) 
ได้ รับความ

เห็นชอบ จาก
คณะกรรมการ
ผู้ช้านาญการ
แล้ว และจะ
ก่อสร้างป ี
๒๕๕๕ 

กันคลื่นแลว้
เสร็จ ๑๖ 
กิโลเมตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒.๒ ก่อสร้างก้าแพงถุงทราย  
     บริเวณบ้านเกาะเพชร  
     ต้าบลเกาะเพชร  
     อ้าเภอปากพนัง  

๑๒ ตวั ๗ ตัว ๕๘.๓๓       

๒.๓ การขุดลอกร่องน้้าเพื่อ 
     การระบายน้้าและ 
     เปิดทางน้้าส้าหรับการ 
     คมนาคมทางน้้า  
     บริเวณแม่น้้าปากพนัง  

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

๘๔๑,๑๘๘.๙๒ 
ลูกบาศก์เมตร  

๘๙.๔๕       

๓. ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้า้ 
เพื่อการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 

สัตว์น้้าที่จับได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ 

ยังไม่มีการ
วัดผล 

- - - - ๐.๐ ๐.๐ แผน
บริหาร
จัดการไม่
ก้าหนด
กรอบงบ 
ประมาณ 

รวม       ๑๐๐ ๒๗.๔๕  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สนับสนุนวิถีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน้้าในลุ่มน้้าอย่างบูรณาการ อนุรักษ์และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สนับสนุนวิถีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน้้าในลุ่มน้้าอย่างบรูณาการ อนุรักษ์และยัง่ยืน 

สาระส้าคัญ 
เป้าหมายแผน 

ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ 

ผลการ
ด้าเนินงาน 
ปี ๒๕๕๔ 
(หน่วย) 

ร้อยละ 
ผลด้าเนิน 

งาน 
ปี ๒๕๕๔ 

ผลการด้าเนินงาน(สะสม) 
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

เทียบกบัเปา้หมายสะสม 
๕ ป ี(๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) 

ร้อยละผล
ด้าเนินการ
รวมใน

มาตรการ
เดียวกัน 

สัดส่วน
กิจกรรม

หลักเทยีบ
กับ

ยุทธศาสตร ์

ร้อยละผล
ด้าเนินการ 
เทียบกับ
กิจกรรม
ทั้งหมด 

ในยุทธศาสตร ์
เดียวกัน 

หมายเหต ุ

    (หน่วย) (ร้อยละ) 



๑๒ 

 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สนับสนุนวิถีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน้้าในลุ่มน้้าอย่างบรูณาการ อนุรักษ์และยัง่ยืน 

สาระส้าคัญ 
เป้าหมายแผน 

ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ 

ผลการ
ด้าเนินงาน 
ปี ๒๕๕๔ 
(หน่วย) 

ร้อยละ 
ผลด้าเนิน 

งาน 
ปี ๒๕๕๔ 

ผลการด้าเนินงาน(สะสม) 
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

เทียบกบัเปา้หมายสะสม 
๕ ป ี(๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) 

ร้อยละผล
ด้าเนินการ
รวมใน

มาตรการ
เดียวกัน 

สัดส่วน
กิจกรรม

หลักเทยีบ
กับ

ยุทธศาสตร ์

ร้อยละผล
ด้าเนินการ 
เทียบกับ
กิจกรรม
ทั้งหมด 

ในยุทธศาสตร ์
เดียวกัน 

หมายเหต ุ

    (หน่วย) (ร้อยละ) 

๑. ฟื้นฟูคุณภาพดิน 
    ปรบัปรุงและพัฒนา 
    พื้นที่ดินเปรีย้ว พื้นที่   
    ดินเค็มและพื้นที่นาร้าง 
๑.๑ ปรับปรุงนาข้าว นากุ้ง 
       ร้าง และพื้นที่รกร้าง 
       เพื่อปลูกพืช อาหาร 
       และพืชเศรษฐกิจ (ไร่) 

 
 
 
 

๖๖,๑๗๙ ไร ่
 
 
 

 
 
 
 

๑๐๐ ไร ่
 
 
 

 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 

 
 
 
 

๖๐,๙๘๕ ไร ่

 
 
 
 

๙๒.๑๕ 

๒๗.๙๒ ๘๐.๗ ๓๒.๗  

๑.๒ ปรับปรุงและพัฒนา 
      ดินเปรี้ยว เพือ่ปลูก 
      ปาล์มน้้ามัน 

 ๔,๕๐๐ ไร ่ ๑๐๐ 
 

๒๖,๔๖๐ ไร ่
 

     

๑.๓ ปรับปรุงและพัฒนา 
      ดินเปรี้ยว เพือ่ปลูก 
      ไม้ผลและยางพารา 

 ๘,๐๐๐ ไร ่ ๑๐๐ ๓๒,๙๓๒ ไร ่      

๑.๔ สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด  
       (ไร่) 

 ๖,๖๐๐ ไร ่ ๑๐๐       

๑.๕ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ย 
      พืชสด (ไร่) 

 ๗๐๐ ไร ่ ๑๐๐ ๒,๙๔๖ ไร ่      

๑.๖ การจัดระบบโครงสร้าง 
       การพัฒนาดิน 

กักเก็บน้้าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร 

๕,๖๙๓ ไร่  ๑๐๐ ๒๘,๕๖๓ ไร ่      

๒. การวางแผนและใช ้
    ประโยชน์ที่ดินที ่
    เหมาะสมกับศักยภาพ 
    ของพื้นที่และพัฒนา 
    ระบบชลประทานเพื่อ 
    การเกษตรกรรมอย่าง    
    ยั่งยืน 

     ๓๓.๕๗ ๑๘.๘ ๖.๓๔๔  

  ๒.๑ โครงการระบบ 
        คาดการณ์น้้าใน 
        พื้นที่ลุ่มน้า้ปากพนัง 

ข้อมูลคาดการณ์
น้้าส้าหรับระบบ

เตือนภัย 

ข้อมูลจากระบบ
โทรมาตร ๑๗ 

สถาน ี

๑๐๐       

๒.๒ การอนุรักษ์ฟื้นฟูคลอง ๒ คลอง ๑ คลอง ๑๐๐ ๒ คลอง ๑๐๐     
๓. บริหารจัดการน้้าอย่าง 
    สมดลุทั้งอุปสงค ์
    และอุปทานโดยการม ี
    ส่วนร่วมของชุมชน  
    ท้องถิ่น 

     ๐.๖๑ ๐.๕๐ ๐.๔๐๒  



๑๓ 

 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สนับสนุนวิถีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน้้าในลุ่มน้้าอย่างบรูณาการ อนุรักษ์และยัง่ยืน 

สาระส้าคัญ 
เป้าหมายแผน 

ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ 

ผลการ
ด้าเนินงาน 
ปี ๒๕๕๔ 
(หน่วย) 

ร้อยละ 
ผลด้าเนิน 

งาน 
ปี ๒๕๕๔ 

ผลการด้าเนินงาน(สะสม) 
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

เทียบกบัเปา้หมายสะสม 
๕ ป ี(๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) 

ร้อยละผล
ด้าเนินการ
รวมใน

มาตรการ
เดียวกัน 

สัดส่วน
กิจกรรม

หลักเทยีบ
กับ

ยุทธศาสตร ์

ร้อยละผล
ด้าเนินการ 
เทียบกับ
กิจกรรม
ทั้งหมด 

ในยุทธศาสตร ์
เดียวกัน 

หมายเหต ุ

    (หน่วย) (ร้อยละ) 

 ๓.๑ โครงการเฝูาระวัง 
       คุณภาพน้า้บริโภคใน                
       ชุมชนและครัวเรือน 

 ตรวจสอบ
คุณภาพน้า้ 
ประปา ๗ 

ตัวอยา่ง พบวา่
อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานฯ ๒ 

ตัวอยา่ง 
คุณภาพน้า้
บริโภคครัว 
เรือน ๓๔ 

ตัวอยา่ง อยูใ่น
เกณฑ์

มาตรฐานฯ ๔ 
ตัวอยา่ง 

๑๐๐       

 ๓.๒ โครงการน้้าประปา 
       ดื่มได้ 

 ปรับปรุงระบบ
ประปา ๒ แห่ง 

๒๐       

 ๓.๓ ก่อสรา้งระบบ 
       ประปาหมู่บา้น  
 

 ก่อสร้างระบบ 
ประปาหมู่บา้น 
(อบต.วังอ่าง          
อ.ชะอวด) 

       

รวม       ๑๐๐ ๓๙.๔๕  
 
 
 
  



๑๔ 

 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ควบคุม ป้องกันมลพิษและเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนในลุ่มน้้า 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ควบคุม ป้องกันมลพษิและเสริมสรา้งคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตทีด่ีของคนในลุ่มน้้า 

สาระส้าคัญ 
เป้าหมายแผน 

ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๔ 

ผลการ
ด้าเนินงาน 
ปี ๒๕๕๔ 
(หน่วย) 

ร้อยละ 
ผลด้าเนิน 

งาน 
ปี ๒๕๕๔ 

ผลการด้าเนินงาน(สะสม) 
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

เทียบกบัเปา้หมายสะสม 
๕ ป ี(๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) 

ร้อยละผล
ด้าเนินการ
รวมใน

มาตรการ
เดียวกัน 

สัดส่วน
กิจกรรม

หลักเทยีบ
กับ

ยุทธศาสตร ์

ร้อยละผล
ด้าเนินการ 
เทียบกับ
กิจกรรม
ทั้งหมด 

ในยุทธศาสตร ์
เดียวกัน 

หมายเหต ุ

    (หน่วย) (ร้อยละ) 

๑. ผลักดันกลไกและองค์
ความรู้ ก า รจั ด กา ร
คุณภาพน้้า และน้้าเสีย
เพื่ อถ่ ายทอดให้ กลุ่ ม 
เป้าหมายร่วมกันแก้ไข
ปัญหาคุณภาพน้้า  

     ๗.๗๔ ๐.๒ ๐.๑  

  ๑.๑ พัฒนาระบบการท้า 
         ปศุสัตว์ตามมาตรฐาน             
         ฟาร์มที่ดี 

 วิเคราะห์น้้า
เสียจากฟาร์ม
สุกร โรงฆ่า

สัตว์ 

       

๒. เร่ งรัดให้  อปท. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ลุ่ ม น้้ ามี การบริ หาร
จัดการแหล่งก้าเนิด 

     ๒.๙๖ ๗๓ ๒๘.๔  

๒.๑ บริหารจัดการระบบ 
     บ้าบัดน้้าเสยีเฉพาะจุด 

๔ แห่ง ๔ แห่ง ๑๐๐ ๔ แห่ง ๑๐๐     

 ๒.๒ ก่อสรา้งระบบ้าบัด 
       น้้าเสียรวม(แห่ง)  

๑๓ แห่ง* 
 

ไม่ได้
ด้าเนินการ 

๗.๗ ๑ แห่ง 
 

๗.๗     

๒.๓ เสริมสร้างสมรรถนะการ 
       จัดการของเสียและ 
       น้้าเสีย  (แห่ง) 

๒ แห่ง ๒ แห่ง ๑๐๐ ๒ แห่ง ๑๐๐    ด้าเนินการ
ใน ๒ อปท.

เดิม 
๓. รณรงค์ประชาสัมพันธ ์
    สร้างความตระหนักและ 
   สรา้งเครือข่ายความ 
    รว่มมือในการจดัการ 
    จดัการมลพิษและ 
    คณุภาพสิ่งแวดล้อม        
 
 
 

     ๒๐.๖๐ ๒๖.๕ ๑๙.๓  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ควบคุม ป้องกันมลพษิและเสริมสรา้งคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตทีด่ีของคนในลุ่มน้้า 

สาระส้าคัญ 
เป้าหมายแผน 

ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๔ 

ผลการ
ด้าเนินงาน 
ปี ๒๕๕๔ 
(หน่วย) 

ร้อยละ 
ผลด้าเนิน 

งาน 
ปี ๒๕๕๔ 

ผลการด้าเนินงาน(สะสม) 
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

เทียบกบัเปา้หมายสะสม 
๕ ป ี(๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) 

ร้อยละผล
ด้าเนินการ
รวมใน

มาตรการ
เดียวกัน 

สัดส่วน
กิจกรรม

หลักเทยีบ
กับ

ยุทธศาสตร ์

ร้อยละผล
ด้าเนินการ 
เทียบกับ
กิจกรรม
ทั้งหมด 

ในยุทธศาสตร ์
เดียวกัน 

หมายเหต ุ

    (หน่วย) (ร้อยละ) 



๑๕ 

 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

 

  

๓.๑ การบริหารจัดการเพือ่ 
      ควบคุมวัชพืชน้า้ขุด 
      ลอกคลองด้วย 
    เครื่องจักร บริเวณ 
     แม่น้า้ ปากพนัง  

๖๕๑ คลอง ๑๓ คลอง 
(คลอง

ชลประทาน
สายหลัก) 

๑๐๐ ๕๔๒ คลอง ๘๓.๒๕    อปท. ใน 
พื้นที่ 

เป็นผู้ดูแล
ควบคุม 
วัชพืชใน 
คู-คลอง 

สายยอ่ยใน 
แต่ละ 

พื้นที่เอง 
๓.๒ การติดตามตรวจสอบ 
      คุณภาพ สวล. 

๔ ครั้ง/ปี ๔ ครั้ง/ปี ๑๐๐ ด้าเนินการทุก
ปี 

๑๐๐     

๓.๓ การส้ารวจ เกบ็ตัวอย่าง  
         วิเคราะหอ์งค์ประกอบ 
         ตะกอนดินแม่น้้า 
         ปากพนังและคลองสาขา  

วิเคราะห์
องค์ประกอบ 

ตะกอนดินแม่น้้า 
ปากพนังและคลอง

สาขา 

๑ ครั้ง ๑๐๐ ๑ ครั้ง ๑๐๐     

รวม       ๑๐๐ ๔๗.๘  



๑๖ 

 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพเพื่อบริหาร
จัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสรมิสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพเพื่อบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 

สาระส้าคัญ 
เปา้หมายแผน

ระยะกลาง 
๓ – ๕ ป ี

ผลการด้าเนินงาน(สะสม) ปี 
๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

เทียบกบัเปา้หมายสะสม ๔ ป ี
ตามแผนปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

ผลการ
ด้าเนินงานป ี

๒๕๕๔ 

ร้อยละผล
ด้าเนินการ

รวมใน
มาตรการ
เดียวกัน 

สัดส่วน
กิจกรรมหลัก

เทียบกับ
ยุทธศาสตร์ 

ร้อยละผล
ด้าเนินการ 
เทียบกับ 
กิจกรรม
ทั้งหมดใน
ยุทธศาสตร ์

หมายเหต ุ

(หน่วย) (ร้อยละ) 
๑. เสริมสร้างความรู้ความ 
    ตระหนักและจิตสา้นึกใน 
    การอนุรักษ์ทรัพยากร  
    ธรรมชาติและคุณภาพ 
    สิ่งแวดล้อม        

  ๑๐๐  ๗.๔๙๑ ๗๒.๓ ๑๒.๙  

๑.๑ การพัฒนาเครือข่าย 
     องค์กรในพื้นที่ลุ่มน้้า 

มีกิจกรรม
เสริมสร้างความ
พร้อมและความ
เข้มแข็งให้แก่ทุก

ภาคส่วน 

- มีกิจกรรมการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม
พื้นที่ปุาพรุควน

เคร็ง ณ พื้นที่หมู่ ๑ 
ต.เคร็ง อ.ชะอวด 

- จัดเวทอีงค์ความรู้
และพัฒนาเครือข่าย
แบบมีส่วนร่วมเพือ่
ระดมความคิดเห็น
การฟื้นฟูทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมลุม่น้้า
ปากพนังตามความ
ต้องการของชุมชน 

๗.๔๙๑      

๒. พัฒนาและประยุกต์ใช้  
    ฐานข้อมูลทรัพยากร 
    ธรรมชาติและคุณภาพ  
    สิ่งแวดล้อมในลุ่มน้้าทีม่ี 
    ประสิทธิภาพ 

    ๒.๒๔๗ ๑๙.๓ ๓.๙  

 ๒.๑ การจัดการฐานขอ้มูลและ 
       องค์ความรู้เพื่อสนับสนุน 
       การวางแผนบริหารจัดการ 
       ทรัพยากรธรรมชาตแิละ 
       สิ่งแวดล้อมลุ่มน้้าปากพนัง   

 ปรัปบปรุงฐานขอ้มูล
การด้าเนนิงานตาม
แผนบริหารจดัการฯ 
เพื่อใช้ในการติดตาม
ประเมนิผลและช่วย

ตัดสินใจ 

๒.๒๔๗      

๓. ส่งเสรมิกระบวนการมีส่วน  
    ร่วมของชุมชนในการจัดการ 
    ทรัพยากรธรรมชาติและ  
    สิ่งแวดล้อม 
 

    ๐.๒ ๘.๔ ๑๙.๔  

๓.๑ บริหารจัดการการเปิด- 
      ปิดประตูระบายน้้าอุทก 

สร้างกฎเกณฑ์
ของชุมชนร่วมกัน

- จั ดประชุ มคณะ 
กรรมการเปิด- ปิด

     เ ป็ น ก า ร
ด้าเนินงาน



๑๗ 

 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสรมิสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพเพื่อบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 

สาระส้าคัญ 
เปา้หมายแผน

ระยะกลาง 
๓ – ๕ ป ี

ผลการด้าเนินงาน(สะสม) ปี 
๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

เทียบกบัเปา้หมายสะสม ๔ ป ี
ตามแผนปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

ผลการ
ด้าเนินงานป ี

๒๕๕๔ 

ร้อยละผล
ด้าเนินการ

รวมใน
มาตรการ
เดียวกัน 

สัดส่วน
กิจกรรมหลัก

เทียบกับ
ยุทธศาสตร์ 

ร้อยละผล
ด้าเนินการ 
เทียบกับ 
กิจกรรม
ทั้งหมดใน
ยุทธศาสตร ์

หมายเหต ุ

(หน่วย) (ร้อยละ) 
      วิภาคประสิทธิ ์ตาม  
      ฤดูกาลวางไข่และการ 
      อพยพเคลื่อนย้ายของ 
      สัตว์น้้าจืดและสัตว์น้้าเค็ม 

ในเรื่องเปิด– ปิด
ประตูระบายน้า้ 

ประตู ระบายน้้ า
อุทกวิภาชประสิทธิ์
(คณะกรรมการ 
JMC)  ทุ กปี เ พื่ อ
ก้าหนดการเปิด-
ปิดประตูระบายน้้า
ให้เหมาะสม 

ตามปกติ
ใ น แ ต่ ล ะ
ช่วงเวลา/
ฤดูกาลให้
เหมาะสม 

๓.๒ คณะกรรมการบริหาร 
      จัดการน้า้ในลุ่มน้้าที่ม ี
      สว่นร่วมโดยทุกภาคส่วน 

 - จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้า้
ชลประทาน ๗๗๖ 
กลุ่ม เพือ่ท้าความ
ตกลงการใช้น้า้
ระหวา่งชุมชน 

-  ยกระดับองค์กร
ผู้ใช้น้้า ๒๖ กลุ่ม 

     เป็นการ
ด้าเนินงาน
ปกติในการ
ใช้น้้าใน
พื้นที่

ชลประทาน 

รวม      ๑๐๐ ๒๔.๗  

  



๑๘ 

 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

๓. ปัญหาและอุปสรรคจากการด้าเนินงาน 

ความก้าวหน้าการด้าเนินการกิจกรรมต่างๆ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนัง  
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง ที่กล่าวมาแล้ว ปรากฏว่ายุทธศาสตร์ทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์ ไม่สามารถด้าเนินการได้
ตามเปูาหมายของแผนที่ก้าหนดไว้ โดยพิจารณาได้ว่าการที่กิจกรรมโครงการมีการด้าเนินการล่าช้ากว่าแผนบริหารฯ 
เนื่องมาจาก 

๓.๑ แผนงาน/โครงการไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือด้าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามเปูาหมายของ
แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนัง ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุงที่ก้าหนดไว้ เช่น การก่อสร้าง
ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนรวม โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้้าในเขตพ้ืนที่ชายฝั่งและพ้ืนที่น้้าจืด โครงการควบคุม
และก้ากับดูแลการใช้น้้าบาดาล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดิน เป็นต้น นอกจากนี้บางกิจกรรมได้รับ
การจัดสรรงบประมาณอย่างจ้ากัด  เช่น กิจกรรมการปรับปรุงพ้ืนที่นาร้างเพ่ือการปลูกพืช เศรษฐกิจ และการ 
ปลูกปุาจากในพ้ืนที่นากุ้งร้างและพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจ้านวน
มาก จึงไม่สามารถขยายพ้ืนที่นาร้าง นากุ้งร้างและพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่าให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพในแต่ละปี 
ให้มากกว่า ๑๐๐ ไร่ ได้ เป็นต้น 

๓.๒ หน่วยงานไม่บรรจุกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังฯ ไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ้าปี (แผนงบประมาณ) และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของหน่วยงาน จึงเป็นผลให้การด้าเนินกิจกรรม 
ไม่ต่อเนื่อง 

๓.๓ การประชาสัมพันธ์กิจกรรม ความร่วมมือ ตลอดจนกฎระเบียบ รวมทั้งการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปัญหาความเสื่อมโทรมและการถูกท้าลายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้ น เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือในการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังด้าเนินการไม่ทั่วถึง
ทุกพ้ืนที่และกลุ่มเปูาหมาย และขาดความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนักลงทุนและประชาชน เป็นผลให้เกิดการ  
บุกรุกเผาท้าลายพ้ืนที่ปุาพรุเพ่ิมขึ้น และ ไม่สามารถรักษาระดับน้้าในพ้ืนที่ปุาพรุเนื่องจากการใช้ทรัพยากรน้้าเกิน
ขีดความสามารถของธรรมชาติ 

๓.๔ การบูรณาการเปูาหมายและโครงการการด้าเนินการไม่สอดคล้องกัน แต่ละหน่วยงานต่างด้าเนินการ
ให้บรรลุเปูาหมายตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น การด้าเนินการรักษาระดับน้้าในพ้ืนที่ ปุาพรุให้เพียงพอที่จะลด
การเกิดไฟปุา แต่ในขณะเดียวกันต้องด้าเนินการจัดหาแหล่งน้้าและจัดสรรปริมาณน้้าเพ่ือการเพาะปลูกที่มีความ
ต้องการเพ่ิมมากขึ้นเช่นกัน การส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ในขณะที่บาง
หน่วยงานส่งเสริมการท้าเกษตรผสมผสาน เป็นต้น 

๓.๕ ความล่าช้าในการด้าเนินการของหน่วยงาน โดยเฉพาะในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ท้าให้บางกิจกรรม 
เมื่อสิ้นปีงบประมาณแล้ว แต่ปรากฏว่ายังด้าเนินการไม่แล้วเสร็จ หรือยังไม่ได้เริ่มด้าเนินการ จึงท้าให้ต้องขอกัน
งบประมาณเหลื่อมปี  

๓.๖ บางหน่วยงานในท้องถิ่น ไม่ตะหนักถึงปัญหา ความส้าคัญ และยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของการบรรจุ
โครงการในแผนบริหารจัดการฯ และการขอจัดสรรงบประมาณด้าเนินการ  ส่งผลให้การตอบรับเข้าร่วมการ
ด้าเนินการน้อย เช่น ขาดการเข้าร่วมประชุม 



๑๙ 

 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

๓.๗ ภัยธรรมชาติ ในระยะ ๔ ปีที่ผ่านมา พ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนังประสบภัยพิบัติ ได้แก่ น้้าท่วมและดินโคลนถล่ม
เป็นประจ้า เป็นผลให้ผลจากการด้าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การปลูกปุาต้นน้้า การจัดรูปที่ดิน การขุดลอกคลอง 
การปูองกันการพังทลายหน้าดิน ได้รับผลกระทบและในบางพ้ืนที่จ้าเป็นต้องด้าเนินการซ้้าในขั้นเริ่มต้นใหม่ 

๓.๘ การบังคับใช้กฎหมายยังด้อยประสิทธิภาพ มีขั้นตอนด้าเนินการล่าช้า เช่น การด้าเนินการกับผู้บุกรุก 
แผ้วถางและเผาปุาที่เข้าปรับเป็นพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามัน แม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจับกุมผู้เข้าบุกรุกเผาปุา
และยึดทรัพย์สินเครื ่องจักรกลแผ้วถางปุาได้บ้างก็ตาม แต่ในการด้าเนินคดีมีหลายขั้นตอน บทลงโทษและการ
เปรียบเทียบปรับยังไม่สามารถยับยั้งการท้าลายปุา เนื่องจากผู้ฝุาฝืนยังคงได้รับผลประโยชน์มากกว่า นอกจากนี้การ
พิสูจน์กรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่สามารถพิสูจน์ด้าเนินการได้อย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกัน 
  



๒๐ 

 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

๔. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการด้าเนินงาน (SWOT) 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับแผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนัง 
จะน้าข้อมูลที่ได้จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ -ส่วนเสียในพ้ืนที่มาวิเคราะห์โดยใช้วิธี SWOT 
Analysis ซึ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายจากภาคประชาชน ข้อมูลจากแผน
บริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนัง แผนปฏิบัติการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้พ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนัง 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และแผนปฏิบัติราชการหน่วยงาน ซึ่งสรุปผล 
การวิเคราะห์ มีดังนี้ 

๔.๑ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร 

๔.๑.๑ โอกาส 
เป็นการพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น/คาดว่าจะเกิดขึ้นมีผลกระทบต่อหน่วยงาน/องค์กร 

ในเชิงโอกาสอะไรบ้าง และโอกาสแต่ละข้อ/ประเด็นมีศักยภาพส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน/องค์กร (Potential impact) 
เพียงใด และมีความเป็นไปได้ของความส้าเร็จ (Probability of success) อย่างไร 

โอกาส 
มีศักยภาพส่งผลกระทบต่อ

องค์กร 
มีความเป็นไปได้ของ

ความส้าเร็จ รวม 
+๕ +๔ +๓ +๒ +๑ +๕ +๔ +๓ +๒ +๑ 

แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังฯ  √      √   ๗ 
แผนพัฒนาจังหวัด  √     √    ๘ 
แผนปฏิบัติการการพัฒนาอาชีพและส่งเสริม
รายได้พ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนังฯ ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ 

 √      √   ๗ 

เครือข่ายภาคประชาชน  √      √   ๗ 
คณะกรรมการเพ่ือผลักดันแนวทางการปฏิบัติ    √     √  ๔ 

 
 หมายเหตุ : ล้าดับความส้าคัญมากท่ีสุด = +๕  ล้าดับความส้าคญัมาก = +๔  ล้าดับความส้าคญัปานกลาง = +๓ 

  ล้าดับความส้าคญัน้อย      = +๒   ล้าดับความส้าคญัน้อยที่สดุ = +๑ 

 ๔.๑.๒ อุปสรรคหรือข้อจ้ากัด 
เป็นการพิจารณาว่าอุปสรรคที่หน่วยงาน/องค์กรได้วิเคราะห์/ว่าอุปสรรคแต่ละข้อ/

ประเด็นมีศักยภาพรุนแรงต่อหน่วยงาน/องค์กร (Potential severity) เพียงใด และมีความเป็นไปได้ของการ
เกิดข้ึน (Probability of occurrence) อย่างไร 

 

 

อุปสรรค 
มีศักยภาพส่งผลกระทบต่อ

องค์กร 
มีความเป็นไปได้ของ

ความส้าเร็จ 
รวม 



๒๑ 

 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

-๕ -๔ -๓ -๒ -๑ -๕ -๔ -๓ -๒ -๑ 
งบประมาณสนับสนุนโครงการของแต่ละ
หน่วยงานมีไม่เพียงพอ 

√      √    -๙ 

ภาวะภัยธรรมชาติ  √     √    -๘ 
การบังคับใช้กฎหมาย  √     √    -๘ 
การบูรณาการเปูาหมายและโครงการ 
การด้าเนินงานไม่สอดคล้องกัน 

  √     √   -๖ 

การประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้-ส่วนได้รับทราบ    √     √  -๔ 
ภาวะการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ    √     √  -๔ 

 
 หมายเหตุ : ล้าดับความส้าคัญมากท่ีสุด = -๕  ล้าดับความส้าคญัมาก = -๔  ล้าดับความส้าคญัปานกลาง = -๓ 

  ล้าดับความส้าคญัน้อย      = -๒   ล้าดับความส้าคญัน้อยที่สดุ = -๑ 

๔.๒ การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร 

๔.๒.๑ จุดแข็ง 
เป็นการพิจารณาว่าจุดแข็งที่หน่วยงาน/องค์กรได้วิเคราะห์/ด้าเนินการ ว่าจุดแข็งต่อละ

ข้อ/ประเด็นมีศักยภาพมีผลกระทบต่อหน่วยงาน/องค์กร (Potential impact) เพียงใด และมีความส้าคัญเชิง
เปรียบเทียบ (Relative important) อย่างไร 

จุดแข็ง มีศักยภาพส่งผลกระทบต่อ
องค์กร 

มีความเป็นไปได้ของ
ความส้าเร็จ 

รวม 

+๕ +๔ +๓ +๒ +๑ +๕ +๔ +๓ +๒ +๑ 
การประสานงาน ติดตามผล และรายงานผลการ
ด้าเนินงาน 

 √     √    ๘ 

งบประมาณ/บุคลากร   √     √   ๖ 
การบังคับใช้กฎหมาย   √    √    ๗ 

 
 หมายเหตุ : ล้าดับความส้าคัญมากท่ีสุด = +๕  ล้าดับความส้าคญัมาก = +๔  ล้าดับความส้าคญัปานกลาง = +๓ 

  ล้าดับความส้าคญัน้อย      = +๒   ล้าดับความส้าคญัน้อยที่สดุ = +๑ 

๔.๒.๒ จุดอ่อน 
เป็นการพิจารณาว่าจุดอ่อนที่หน่วยงาน/องค์กรได้วิเคราะห์/ด้าเนินการว่าจุดอ่อนแต่ละ

ข้อ/ประเมินมีศักยภาพส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน/องค์กร (Potential impact) เพียงใดและมีความส้าคัญเชิง
เปรียบเทียบ (Relative important) อย่างไร 

จุดอ่อน มีศักยภาพส่งผลกระทบต่อ
องค์กร 

มีความเป็นไปได้ของ
ความส้าเร็จ 

รวม 

-๕ -๔ -๓ -๒ -๑ -๕ -๔ -๓ -๒ -๑ 



๒๒ 

 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

การให้การสนับสนุนจากผู้บริหาร  √    √     -๙ 
การขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญ    √     √  -๔ 
แผนงาน/โครงการขาดความต่อเนื่อง √     √     -๑๐ 
ความล่าช้าในการด้าเนินงาน  √    √     -๙ 
หน่วยงานท้องถิ่นยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ที่ต้อง
ด้าเนินงานภายใต้แผน 

 √    √     -๙ 

 
 หมายเหตุ : ล้าดับความส้าคัญมากท่ีสุด = -๕  ล้าดับความส้าคญัมาก = -๔  ล้าดับความส้าคญัปานกลาง = -๓ 

  ล้าดับความส้าคญัน้อย      = -๒   ล้าดับความส้าคญัน้อยที่สดุ = -๑ 

สรุปได้ว่า หากดา้เนินการตามแผนบริหารจดักรและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้า้ปากพนังต่อเนื่องไป จะต้องใช้ความระมัดระวังมาก
ที่สุด เนื่องจากเป็นแผนบริหารฯ ที่จะต้องด้าเนินการเพื่อแก้ไขจดุอ่อนขององค์กรและหลีกเลี่ยงอุปสรรคจากปัจจยัภายนอก 

  



๒๓ 

 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

๕. การก้าหนด วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ของแผน 

๕.๑ วิสัยทัศน์ 
“บริหารจัดการพ้ืนที่อย่างสมดุล คืนความสมบูรณ์ผืนปุา ฟ้ืนฟูที่ดินเกษตรกรรม อนุรักษ์ทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่ง สิ่งแวดล้อมดี เพ่ือพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังอย่างยั่งยืน” 

๕.๒ วัตถุประสงค์ของแผน 
๕.๒.๑ อนุรักษ์ระบบนิเวศลุ่มน้้าปากพนังให้มีความสมดุลตามธรรมชาติ 
๕.๒.๒ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในลุ่มน้้าให้สอดคล้องกับศักยภาพโดยการ  มี 

ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและใช้แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๕.๒.๓ ปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพสิ่ งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนโดย

กระบวนการและกลไกการสร้างความตระหนักและปลูกจิตส้านึกในการมีส่วนร่วมลดปริมาณการเกิดมลพิษและมี
การจัดการสิ่งแวดล้อม 
  



๒๔ 

 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

๖. การก้าหนดเป้าหมายภาพรวมของแผน 

เพ่ือให้การพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และด้าเนินการควบคู่ไปกับการอนุรักษ์เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน มีผลสัมฤทธิ์ของแผนเป็นระยะ ดังนี้ 

๖.๑ ฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ปุาต้นน้้า ปุาพรุและปุาชายเลนในพ้ืนที่เดิมเพ่ิมขึ้น 
และมีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของพ้ืนที่ทั้งหมดที่มกีารปลูกฟ้ืนฟ ู

๖.๒ พ้ืนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ได้รับการอนุรักษ์และปูองกันการชะล้างพังลายของดิน  
๖.๓ ความยาวของพ้ืนที่ชายฝั่ง ๕๖ กิโลเมตรได้รับการปูองกันและฟ้ืนฟูจากการกัดเซาะชายฝั่ง 
๖.๔ พ้ืนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ได้รับการฟื้นฟูสภาพดินและสามารถน้ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ 
๖.๕ ร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนัง มีน้้าบริโภคที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่าง

เพียงพอ 
๖.๖ แหล่งก้าเนิดน้้าเสียที่มีระบบบ้าบัดน้้าเสีย สามารถบ้าบัดน้้าเสียได้ตามมาตรฐานควบคุมการ

ระบายน้้าทิ้งท่ีก้าหนด ร้อยละ ๑๐๐  
  



๒๕ 

 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

๗. การก้าหนดยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพนิเวศของลุ่มน้้าปากพนังให้คืนความอุดมสมบูรณ์สมดุลอย่าง
เป็นระบบ 

วัตถุประสงค์ : 
สงวน คุ้มครอง อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติทั้งการเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ ซึ่งเป็นต้นน้้าล้าธาร 

พ้ืนที่ปุาชายเลน พ้ืนที่ชุ่มน้้า พื้นที่พรุ และพ้ืนที่ชายฝั่งเพ่ือเป็นปัจจัยพื้นฐานของการด้ารงชีวิตอย่างพอเพียง แหล่ง
อนุบาลสัตว์น้้า ลดการชะล้างพังทลาย และปริมาณตะกอนในล้าน้้า การกัดเซาะชายฝั่ง ทบทวนการก้าหนด
ขอบเขตพ้ืนที่ปุาไม้และพ้ืนที่พัฒนาของส้านักงานการปฏิรูปที่ดินให้ชัดเจนโดยมีส่วนร่วม มีกลไกก้ากับบังคับใช้
กฎระเบียบในการปูองกันและปราบปรามการบุกรุกพ้ืนที่ปุาไม้ ควบคุมปริมาณน้้าในพ้ืนที่ปุาพรุให้ได้ประโยชน์แบบ
ผสมผสานทั้งการดับไฟปุา การส่งเสริมระบบนิเวศปุาพรุ และการใช้ประโยชน์เพ่ือการประกอบอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สนับสนุนวิถีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน้้าในลุ่มน้้าอย่างบูรณาการ อนุรักษ์และยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ : 
ควบคุมการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรดินและที่ดิน และทรัพยากรน้้าให้เหมาะสมไม่เกินขีด

ความสามารถของธรรมชาติและระบบนิเวศ จัดระบบการจัดสรรน้้าชลประทานเพ่ือการใช้ประโยชน์ เพ่ือปูองกันความ
เสื่อมโทรมและสูญสิ้นของทรัพยากร ลดการเกิดภัยธรรมชาติและให้ทรัพยากรเป็นฐานการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ควบคุม ป้องกันมลพิษและเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในลุ่มน้้า 
วัตถุประสงค์ : 
เพ่ือควบคุมดูแลมลพิษทั้งจากชุมชน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม การบ้าบัดและก้าจัดของเสีย

ที่มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีในการเกษตรกรรม สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิต
ที่สะอาดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ตลอดจนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองกัน ก้ากับ ดูแล และบังคับ
ใช้มาตรการทั้งทางกฎหมายและมาตรการสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในลุ่มน้้าปากพนัง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพเพื่อบริหาร
จัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 
วัตถุประสงค์ : 
เสริมสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วนในลุ่มน้้าทั้งองค์ความรู้ กระบวนการ และ

กลไกในการมีส่วนร่วม รวมทั้งสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้มีการเข้าถึงการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม พัฒนาการบริหารจัดการแบบบูรณาเชิงรุกเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด้าเนินงานทั้งในระดับภาพรวมและในเชิงลึกระดับพ้ืนที่  แต่งตั้งคณะท้างานเกี่ยวกับการเปิด - 
ปิดประตูระบายน้้าและประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยภาคประชาชนมีส่วนร่วม และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยภาคประชาชน  



๒๖ 

 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

๘. การก้าหนดตัวชี้วัด/เป้าหมายยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพนิเวศของลุ่มน้้าปากพนังให้คืนความอุดมสมบูรณ์ สมดุลอย่าง
เป็นระบบ 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมายของยุทธศาสตร์  

 มีการอนุรักษ์ คุ้มครองและฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ปุาต้นน้้า ปุาพรุ และปุาชายเลน 
 พ้ืนที่ที่ถูกไฟปุาลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ของพ้ืนที่ที่ถูกไฟปุาในปีที่ผ่านมา 
 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ของพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยของประชาชนบริเวณแนวชายฝั่งได้รับผลกระทบ

จากคลื่นในช่วงฤดูมรสุมลดลง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สนับสนุนวิถีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน้้าในลุ่มน้้าอย่างบูรณาการ อนุรักษ์และยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมายของยุทธศาสตร์  

 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ สามารถฟ้ืนฟูสภาพดินที่มีปัญหาให้ฟื้นคืนและใช้ประโยชน์ได้ 
 ร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนัง มีน้้าบริโภคที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานและเพียงพอ 
 ร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนัง มีปริมาณน้้าเพียงพอต่อการท้า

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครัวเรือน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ควบคุม ป้องกันมลพิษและเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในลุ่มน้้า 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมายของยุทธศาสตร์  
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูคุณภาพน้้าแม่น้้าปากพนังและล้าน้้าสาขาให้อยู่ในมาตรฐานคุณภาพน้้าแหล่งน้้า

ผิวดินประเภทที่ ๓  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพเพื่อบริหาร
จัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมายของยุทธศาสตร์  
มีกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนัง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ ของแผนงาน/กิจกรรมแต่ละปีงบประมาณ 
  



๒๗ 

 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

๙. การก้าหนดมาตรการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพนิเวศของลุ่มน้้าปากพนังให้คืนความอุดมสมบูรณ์ สมดุลอย่างเป็นระบบ 

มาตรการที่ ๑ สงวน อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้้าล้าธาร พื้นที่ชุ่มน้้าและป่าพรุ  
ให้พ้ืนที่ปุาเป็นแหล่งอ้านวยน้้าเข้าสู่ลุ่มน้้าให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างปริมาณ

น้้าท่าที่มีเสถียรภาพ การจัดท้าแนวเขตปุาสงวนและปุาอนุรักษ์เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้้าในเชิงรุก 
ฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ฟ้ืนที่ต้นน้้า พ้ืนที่ชุ่มน้้าและปุาพรุ ควบคุมและก้ากับการใช้ประโยชน์ให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด ทบทวนการก้าหนดขอบเขตพ้ืนที่ปุาไม้และพ้ืนที่พัฒนาของส้านักงานการ
ปฏิรูปที่ดินในการครอบครองกรรมสิทธิ์ในพ้ืนที่โดยการมีส่วนร่วม มีกลไกก้ากับและบังคับใช้กฎระเบียบในการ
ปูองกันและปราบปรามการบุกรุกพ้ืนที่ปุาพรุ และขีดความสามารถในการรองรับระบบนิเวศ เสริมสร้างจิตส้านึกให้
ประชาชน สงวน อนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ต้นน้้า พ้ืนที่ชุ่มน้้าและปุาพรุ  

มาตรการที่ ๒ ฟื้นฟูและดูแลรักษาป่าชายเลน ป่าชายหาดและชายฝั่งพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังให้มี
ความอุดมสมบูรณ์  
ฟ้ืนฟูและดูแลปุาชายเลนเพ่ือเป็นแหล่งอนุบาลและแหล่งอาศัยของสัตว์น้้า เป็น

พ้ืนที่กรองของเสียและดักตะกอนที่ถูกพัดพาจากแผ่นดินลงสู่ทะเล ปูองกันการกัดเซาะและฟ้ืนฟูชายฝั่งอย่างยั่งยืน ขุด
ลอกร่องน้้าและตะกอนทรายทับถม เพ่ิมบทบาทของชุมชนในการร่วมดูแล รักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรชายฝั่ง
ที่เหมาะสม ฟ้ืนฟูแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์  

มาตรการที่ ๓ ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้้าเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
ฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้้าเพ่ือการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เช่น กุ้งก้ามกราม ปลา

ช่อน ปลากดเหลือง ปลาสลิด ปลากระบอก ปลากะพง ปูม้า ปูทะเล และกุ้งแชบ๊วย เป็นต้น  ด้วยวิธีการที่เหมาะสมของแต่
ละชนิด เช่น การก้าหนดเขตอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งผสมพันธุ์ วางไข่ และอนุบาลสัตว์น้้า การขยายพันธุ์และปล่อย
สัตว์น้้าคืนสู่ธรรมชาติ การด้าเนินการโครงการบ้านปลาน้้าจืดเอ้ืออาทร โครงการธนาคารปลา -ปู เป็นต้น ภายใต้
ความร่วมมือและสนับสนุนของท้องถิ่น 

  



๒๘ 

 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สนับสนุนวิถีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน้้าในลุ่มน้้าอย่างบูรณาการ อนุรักษ์และยั่งยืน 

มาตรการที่ ๑ ฟื้นฟูคุณภาพดิน ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว ดินเค็ม และพื้นที่นากุ้งร้าง  
ฟ้ืนฟูบูรณะและพัฒนาที่ดินที่มีปัญหาและเสื่อมโทรมที่มีอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนัง 

เช่น พ้ืนที่ดินเปรี้ยว พ้ืนที่ดินเค็ม พ้ืนที่นากุ้งร้างในพ้ืนที่น้้าจืด พ้ืนที่นาข้าว การเพ่ิมความสมบูรณ์ของดินเพ่ือให้มี
คุณภาพดินเหมาะสมในการใช้ประโยชน์และเพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้ง ลุ่มน้้า ส่งเสริมและ
ผลักดันการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ เกษตรแบบธรรมชาติ เกษตรแบบผสมผสาน วนเกษตร และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนว
พระราชด้าริ เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืน ลดปัญหาสารเคมีและสารมลพิษจากการเกษตรกรรมให้เกิดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

มาตรการที่ ๒ การวางแผนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมกับศักยภาพของ
พื้นที่ และการพัฒนาระบบชลประทานเพื่อการเกษตรกรรมอย่างย่ังยืน 
การวางแผนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ 

พัฒนาระบบชลประทานและโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการประกอบกิจการภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการค้า
บริการอย่างมีประสิทธิภาพในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนัง พัฒนาระบบคาดการณ์น้้าหลากให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมใน
พ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนัง มีการจัดการและควบคุมการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ในคลองระบายน้้า เช่น ควบคุมจ้านวน
เรือประมงขนาดต่างๆ ในคลองชะอวด – แพรกเมืองเพ่ือลดการกัดเซาะตลิ่งในคลอง การจัดสรรน้้าอย่างเป็นระบบ
ในพ้ืนที่ชลประทานช่วงฤดูแล้ง และการจัดการและควบคุมการใช้ประโยชน์พื้นที่ในคลองระบายน้้า 

มาตรการที่ ๓ บริหารจัดการน้้าอย่างสมดุลทั้งอุปสงค์และอุปทานโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนท้องถิ่น  
เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งต้นน้้า กลางน้้า ท้ายน้้า ให้มีการใช้น้้า

โดยตระหนักถึงความเหมาะสมของอุปสงค์และอุปทาน ความเหมาะสมด้านเทคนิค ด้านเศรษฐศาสตร์ ตลอดจน
ความเสมอภาคและเป็นธรรมในสังคม สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่โดยการพัฒนาข้อตกลงการใช้น้้าของ
ชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม  

  



๒๙ 

 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ควบคุม ป้องกันมลพิษและเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในลุ่มน้้า 

มาตรการที่ ๑ ผลักดันกลไกและองค์ความรู้การจัดการคุณภาพน้้าและน้้าเสียเพื่อถ่ายทอดให้
กลุ่มเป้าหมายร่วมกันแก้ไขปัญหาคุณภาพน้้า 
พัฒนาระบบการเลี้ยงสุกรและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์มที่ดี 

ส่งเสริมการประยุกต์เทคโนโลยีสะอาดเพ่ือลดปริมาณน้้าเสียและของเสียจากกระบวนการผลิตและระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ การน้าน้้าทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ การลดการใช้น้้าเพ่ือลดปริมาณน้้าเสีย 
การจัดการน้้าเสียจากบ้านเรือน มีการติดตามตรวจสอบเพ่ือเฝูาระวังคุณภาพน้้าและการระบายน้้า เสียจาก
แหล่งก้าเนิดลงสู่แหล่งน้้าให้มีคุณภาพน้้าทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งท่ีก้าหนด  

มาตรการที่ ๒ เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลุ่มน้้ามีการ
บริหารจัดการแหล่งก้าเนิดมลพิษท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  
ให้ความส้าคัญกับชุมชนเมืองระดับเทศบาลหรือชุมชนที่มีประชากรหนาแน่นและ

ตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้้า ให้มีการจัดสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียหรือมีการจัดการน้้าเสียก่อนระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้้า และ
ก้ากับดูแลให้สถานประกอบการในชุมชน เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ของตนเองมีการจัดการน้้าเสีย จัดให้
มีระบบรวบรวมและก้าจัดขยะมูลฝอยของชุมชนและระบบก้าจัดของเสียอันตรายจากชุมชนอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

มาตรการที่ ๓ ควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การสร้างจิตส้านึกในการดูแลรักษาแหล่งน้้า ใช้น้้าอย่างประหยัด และมีการ

จัดการน้้าเสีย ลดปริมาณขยะมูลฝอยในหลัก 3 R (Reduce Reuse Recycle) ส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้ามา 
มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งก้าเนิด อนุรักษ์ล้าน้้าสาขา หนอง บึงและแหล่งน้้าธรรมชาติ รวมทั้ง
พ้ืนที่ชุ่มน้้าต่างๆ สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรและประชาชนในการบริหารจัดการลุ่มน้้า ต้นน้้า กลางน้้า
และปลายน้้า มีการควบคุมวัชพืชโดยเฉพาะผักตบชวาและผักกระฉูดและน้ามาแปรรูปเป็นอาหารสัตว์  

  



๓๐ 

 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพเพื่อบริหารจัดการ
แบบบูรณาการเชิงรุก 

มาตรการที่ ๑ เสริมสร้างความรู้ ความตระหนักและจิตส้านึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
การศึกษาตลอดชีวิต การอบรม สัมมนา การเสวนา การเผยแพร่  และ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยสื่อที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพในการเข้าถึงทุกกลุ่มเปูาหมายอย่างทั่วถึงจะท้าให้ 
ประชาชนมีจิตส้านึก ความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ในการสงวน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยทางวิชาการในการน้าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้และเพ่ิม
ขีดความสามารถในการบริหารจัดการนิเวศลุ่มน้้า พัฒนาแหล่งความรู้และน้าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่ามา
เผยแพร่ เพ่ือการปลูกจิตส้านึกและเพ่ิมความตระหนักให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหน่วยงานที่เกีย่วข้องในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

มาตรการที่ ๒ พัฒนาและประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ลุ่มน้้าที่มีประสิทธิภาพ 
ใช้ระบบภูมิสารสนเทศท่ีมีความละเอียดถูกต้องในช่วงเวลาต่างๆ มีการปรับปรุงให้

ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาเพื่อใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจและการติดตามประเมินผล  

มาตรการที่ ๓ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
แต่งตั้งคณะท้างานเกี่ยวกับการเปิด – ปิดประตูระบายน้้าและประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 

ครั้งโดยภาคประชาชนมีส่วนร่วม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยภาคประชาชน และเสริมสร้าง
ศักยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนัง 

มาตรการที่ ๔ ส่งเสริมให้ชุมชนเมืองมีการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  

ส่งเสริมและพัฒนาเมืองและชุมชนตามแนวทางชุมชนน่าอยู่และชุมชนยั่งยืน โดยขยายพ้ืนที่
ครอบคลุมอ้าเภอปากพนัง หัวไทรและเสาเภา เพ่ิมพ้ืนที่และการจัดการพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน 

  



๓๑ 

 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

๑๐. การก้าหนดแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และเวลาด้าเนินการในแต่ละมาตรการ 

แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนัง ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ครั้งที่ ๑ เมื่อัวนที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
ซึ่งต่อมาได้มีมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมฯ ขอให้ทบทวนแผนเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมฯ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๓ จากผลการด้าเนินงานโครงการภายใต้แผนบริหารจัดการและ
ฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน พบว่า ผลการด้าเนินงานเทียบกับเปูาหมายตัวชี้วัดด้าเนินการ ได้
อยู่ระหว่างร้อยละ ๓๐ – ๕๐ คณะท้างานเพ่ือติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานตามแผนบริหารจัดการและ
ฟ้ืนฟูลุ่มน้้าปากพนังที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมฯ จึงมีมติให้ฝุายเลขานุการ
ด้าเนินการทบทวนแผนบริหารจัดการฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ซึ่งประกอบไปด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๑๔ มาตรการ 
๑๑ แผนงาน ๙๔ โครงการ รายละเอียด มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 

 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตรข์องแผนบริหารจดัการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนัง ปี พ.ศ. 2550-2559 ฉบับปรับปรุง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สงวน อนุรักษ์ และฟืน้ฟูสภาพนิเวศของลุ่มน้้าปากพนังให้คืนความอุดมสมบูรณ์ สมดุลอย่างเป็นระบบ 

มาตรการ 1 สงวน อนุรักษ์และฟื้นฟพูื้นที่ปุาต้นน้้าล้าธาร พื้นที่ชุ่มน้้าและปุาพรุ 

       
แผนงาน/โครงการ  

 งบประมาณ (ล้านบาท) 
หน่วยงานหลัก หมายเหต ุ

2557 2558 2559 รวม 
แผนงานการเพิ่มพื้นที่ป่าและการอนุรกัษ์ดินและน้้า       

1.1 โครงการเพาะช้ากลา้ไม้ทั่วไป 1.0000 1.0000 1.0000 3.0000 กรมปุาไม้  

1.2 โครงการ ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้้า/บ้ารุงรักษาสวนเดิม 0.7320 0.7320 0.7320 2.1960 อส.  

1.3 โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรกัษ์ดินและน้้า 0.5000 0.5000 0.5000 1.5000 พด.  

1.4 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้้าลา้ธารแบบถาวร (ปุาต้นน้า้) 1.6300 1.6300 1.6300 4.8900 อส.  

1.5 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้้าลา้ธารแบบผสมผสาน (ปุาต้นน้า้) 1.0000 0.5000 0.5000 2.0000 อส.  

1.6 โครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ  2.0000 2.0000 2.0000 6.0000 ทน.  

1.7 ท้าแนวกันไฟ 0.0750 0.0750 0.0750 0.2250 อส.  

1.8 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นพร้อมระบบส่งน้้าและกอ่สร้างสะพาน คสล. 25.6000 - - 25.6000 ทน.  

1.9 ลาดตระเวนปูองกันปราบปรามการบุกรุก (น้า้ตกโยง, เขาหลวง) 1.1920 1.1920 1.1920 3.5760 อส.  

1.10 ลาดตระเวนปูองกันปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ปุาไม้ และลักลอบฆ่าสัตว์ปาุเขตห้ามล่าสัตวป์ุา
แหลมตะลุมพุก  

1.3800 1.3800 1.3800 4.1400 อส.  

1.11 โครงการปลูกปุาในพื้นที่ที่มีการบกุรุก 1.0000 0.5000 0.5000 2.0000 อส.  

1.12 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการพื้นที่ปาุต้นน้้าร่วมกับชุมชนคนต้นน้้า 0.1500 0.1500 0.1500 0.4500 อส.  

แผนงานการบริหารจัดการพื้นที่ป่าพร ุ       

1.13 โครงการปลูกฟื้นฟูระบบนิเวศปาุพรุ/โครงการปลูกฟื้นฟูพื้นทีปุ่าอนุรกัษท์ี่มีสภาพปาุเส่ือมโทรม
จากการถูกบกุรุกและไฟปุา/ปลกูฟื้นฟูระบบนิเวศเขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อย 

3.7000 3.7000 3.7000 11.1000 กรมปุาไม้/อส.  

1.14 โครงการบ้ารุงแปลงปุาพรุอาย ุ2-6 ปี 1.6320 2.1760 2.7200 6.5280 กรมปุาไม้  

1.15 โครงการศึกษาและจัดการควบคุมน้้าเพื่อรักษาระบบนิเวศพรุ 15.0000 - - 15.0000 ทน.  

แผนงาน/โครงการ   งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานหลัก หมายเหต ุ



๓๓ 

 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

2557 2558 2559 รวม 
1.16 โครงการจัดท้าแนวกันไฟ 0.4760 0.4760 0.4760 1.4280 กรมปุาไม้  

1.17 โครงการจัดท้าแนวเขตโดยการยกคันดินล้อมรอบพื้นที่ปุาพรุแต่ละแปลง 4.5000 4.5000 4.5000 13.5000 อส. 
 

1.18 โครงการสร้างแหล่งส้ารองน้้าเพื่อการดับไฟปุา 0.2000 0.2000 0.2000 0.6000 กรมปุาไม้/อส.  

1.19 โครงการก่อสร้างฝายชะลอการไหลระบายน้้าในพื้นที่ปุาพรุ 0.5000 0.5000 0.5000 1.5000 อส. 
 

1.20 โครงการขุดแพรกเพื่อท้าแนวกันไฟปุาในเขตห้ามล่าสัตว์ปุาบ่อล้อ 2.2000 2.2000 2.2000 6.6000 อส. 
 

1.21 โครงการก่อสร้างหอตรวจหาไฟปุา 1.0000 0.5000 - 1.5000 อส.  

1.22 โครงการจัดตั้งสถานีควบคุมไฟปุาพรุควนเคร็ง 3.4000 - - 3.4000 อส.  

1.23 โครงการขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์การดับไฟปุา 0.0500 0.0500 0.0500 0.1500 อส. 
 

1.24 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปอูงกันและควบคุมไฟปุาพื้นทีปุ่าพรุ 1.4400 1.4400 1.4400 4.3200  อส. 
 

1.25 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปอูงกันออกตรวจลาดตระเวนและปราบปรามการบกุรุกท้าลาย
ทรัพยากรปาุไม้ 

1.2500 1.2500 1.2500 3.7500 อส.  

1.26 แผนงานอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตกิิจกรรมงานควบคมุไฟปุา 3.3100 3.3100 3.3100 9.9300 อส. 
งบปกติ (สถานีควบคุมไฟปุา) 

1.27 แผนงานอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตกิิจกรรมงานสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา 2.5800 2.5800 2.5800 7.7400 อส. งบปกติ (เขตห้ามล่าฯ บ่อล้อ) 

1.28 โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองอ้านวยการควบคุมไฟปุาพรุควนเคร็ง 1.2000 1.2000 1.2000 3.6000 อส. 
 

1.29 โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ปุาพรุ 0.2700 0.2700 0.2700 0.8100 อส. 
 

1.30 โครงการอบรมอาสาสมัครปูองกันไฟปุา 0.2500 0.2500 0.2500 0.7500 อส. 
 

1.31 โครงการส่งเสริมและสร้างจิตส้านึกให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ปาุพรุ 0.3600 0.3600 0.3600 1.0800 อส.  

1.32 โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการส้ารวจและออกแบบเพื่อ
รักษาระดับน้้าที่เหมาะสมในการปูองกันไฟไหม้และรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชวีภาพของปุาพรุควนเคร็ง 

20.000 - - 20.000 อส.  

1.33 โครงการพัฒนาฟื้นฟูปุาไม้พื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดา้ริ พื้นที่ 2 2.8000 2.8000 2.8000 8.4000 กรมปุาไม้  

       
     

แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตรข์องแผนบริหารจดัการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนัง ปี พ.ศ. 2550-2559 ฉบับปรับปรุง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สงวน อนุรักษ์ และฟืน้ฟูสภาพนิเวศของลุ่มน้้าปากพนังให้คืนความอุดมสมบูรณ์ สมดุลอย่างเป็นระบบ 



๓๔ 

 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

มาตรการ 1 สงวน อนุรักษ์และฟื้นฟพูื้นที่ปุาต้นน้้าล้าธาร พื้นที่ชุ่มน้้าและปุาพรุ 
    

  
 

แผนงาน/โครงการ  
 งบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วยงานหลัก หมายเหต ุ
2557 2558 2559 รวม 

1.34 กิจกรรมส่งเสริมและขยายผลการพัฒนาปุาไม้ตามแนวพระราชดา้ริ 1.6000 1.6000 - 3.2000 กรมปุาไม้  

1.35 โครงการน้าร่องหมู่บ้านปุาพรุเพือ่พัฒนาการมีส่วนรว่มปูองกันไฟปาุอย่างยั่งยืน 
3.0600 3.0600 3.0600 9.1800 อส. 

 

1.36 กิจกรรมอ้านวยการและประสานงานการด้าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 0.1000 0.1000 0.1000 0.3000 กรมปุาไม้  
  



๓๕ 

 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตรข์องแผนบริหารจดัการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนัง ปี พ.ศ. 2550-2559 ฉบับปรับปรุง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สงวน อนุรักษ์ และฟืน้ฟูสภาพนิเวศของลุ่มน้้าปากพนังให้คืนความอุดมสมบูรณ์ สมดุลอย่างเป็นระบบ 

มาตรการ 2 ฟื้นฟูและดแูลรักษาปาุชายเลน ปุาชายหาด และชายฝั่งในพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

แผนงาน/โครงการ  
 งบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วยงานหลัก หมายเหต ุ
2557 2558 2559 รวม 

แผนงานการเพิ่มพื้นที่ป่าและความอดุมสมบูรณ์ของชายฝ่ัง             
1.37 โครงการท้าความสะอาดปะการังเทียม  - 1.0000 - 1.0000 ทช.   
1.38 โครงการเสริมสร้างเครือข่าย อาสาสมัครในการเผยแพร่องค์ความรู้ 1.0000 1.0000 1.0000 3.0000 ทช.   
       ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง              
1.39 โครงการควบคุม เฝูาระวัง การใชท้รัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1.5000 1.5000 1.5000 4.5000 ทช.   

แผนงานการป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ังและฟื้นฟูชายฝ่ัง       

1.40 โครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง 470.0000 470.0000 กรมเจ้าท่า 
บริเวณ หมู ่๒,๓,๗ และ ๘  

ต.หน้าสตน 
1.41 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและส้ารวจออกแบบโครงการปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง 15.0000 - - 15.0000 กรมเจ้าท่า บ้านหน้าโกฏถิึงปลายแหลม

ตะลุมพุก 
1.42 โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารงุร่องน้้าชายฝั่งทะเล ร่องน้้าปากพนัง 72.0000 - - 72.0000 กรมเจ้าท่า ขุดลอก 1.2 ล้าน ลบ.ม. 

1.43 โครงการขุดลอกคลองหัวไทร  - ปากพนัง  2.0000 2.0000 2.0000 6.0000 ทต.หัวไทร บริเวณเขตเทศบาลต้าบลหัวไทร 

1.44 โครงการก่อสร้างแนวปะการังเทียมชายฝั่งทะเล 4.5000 4.5000 4.5000 13.5000 อบจ.นครศรีฯ ตามแนวชายฝั่งทะเล จ้านวน 
620 แท่ง 

  



๓๖ 

 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตรข์องแผนบริหารจดัการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนัง ปี พ.ศ. 2550-2559 ฉบับปรับปรุง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สงวน อนุรักษ์ และฟืน้ฟูสภาพนิเวศของลุ่มน้้าปากพนังให้คืนความอุดมสมบูรณ์ สมดุลอย่างเป็นระบบ 

มาตรการ 3 ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้า้เพื่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 

       
แผนงาน/โครงการ  

 งบประมาณ (ล้านบาท) 
หน่วยงานหลัก หมายเหต ุ

2557 2558 2559 รวม 
1.45 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้้าในเขตพื้นที่ชายฝั่งและพื้นที่น้า้จืด 5.5870 5.5870 5.5870 16.7610 กรมประมง  

1.46 ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้้าในแหล่งน้้าธรรมชาติ  1.0000 1.0000 1.0000 3.0000 ศูนย์พัฒนาประมง
พื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง

อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าร ิ

ขอตั้งงบในคณะอนุกรรมการ
พัฒนาอาชีพฯ 

  

     

1.47 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในอ่าว 1.2000 1.2000 1.2000 3.6000 ศูนย์พัฒนาประมง
พื้นที่ลุ่มน้้า 
ปากพนังอัน
เนื่องมาจาก 
พระราชด้าร ิ

ขอตั้งงบในคณะอนุกรรมการ
พัฒนาอาชีพฯ 

       

       

1.48 ส่งเสริมการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง 0.2927 0.2927 0.2927 0.8781 สนง.ประมงจังหวัด
นครศรีฯ 

ขอตั้งงบในคณะอนุกรรมการ
พัฒนาอาชีพฯ 

 

  



๓๗ 

 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตรข์องแผนบริหารจดัการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนัง ปี พ.ศ. 2550-2559 ฉบับปรับปรุง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สนับสนุนวิถกีารใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน้้าในลุ่มน้้าอยา่งบูรณาการ อนุรักษ์และยั่งยืน 

มาตรการ 1 ฟื้นฟูคุณภาพดิน ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว พื้นที่ดินเค็มและพื้นที่นากุ้งร้าง 

       
แผนงาน/โครงการ  

 งบประมาณ (ล้านบาท) 
หน่วยงานหลัก หมายเหต ุ

2557 2558 2559 รวม 
2.1 การปรับปรุงนาข้าว นารา้ง นากุ้งรา้ง และพื้นที่รกรา้งเพื่อการปลกูพืชอาหารและพืชเศรษฐกิจ     กรมพัฒนาที่ดิน  

     - ปรับปรุงพื้นที่นาเพือ่ปลูกขา้ว 
     - ปรับปรุงพื้นที่บ่อกุ้งร้างในเขตน้้าเค็มเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ 
2.2 การปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว-ดินกรดเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ 

11.0000 
2.2000 

12.1000 
2.4200 

13.3100 
2.6620 

36.4100 
7.2820 

 
 

กรมพัฒนาที่ดิน 

 

     2.2.1 ปรับปรุงและพัฒนาดินเปรี้ยวเพื่อปลูกข้าว  4.0000 4.4000 4.8400 13.2400  

     2.2.2 ปรับปรุงดินกรดในพื้นที่ปลูกปาล์มน้้ามัน  2.5950 2.5950 2.5950 7.7850  

     2.2.3 ปรับปรุงดินกรดในพื้นที่ปลูกไม้ผลและยางพารา  2.5950 2.5950 2.5950 7.7850   

2.3 โครงการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกปาล์มน้า้มัน 20.0000 21.8300 23.8440 65.6740 กรมพัฒนาที่ดิน  

2.4 โครงการศึกษาทดลองปลูกปุาจากเพื่อฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนัง 2.0900 2.0900 2.0900 6.2700 อส.  

2.5 การสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด 0.9750 0.9750 0.9750 2.9250 กรมพัฒนาที่ดิน  

2.6 การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด 1.2600 1.2600 1.2600 3.7800 กรมพัฒนาที่ดิน  

2.7 โครงการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการปลูกพืช 7.7700 7.7700 7.7700 23.3100 กรมพัฒนาที่ดิน  

2.8 การปรับปรุงคุณภาพดิน (ดินกรด) 0.0340 0.0340 0.0340 0.1020 กรมพัฒนาที่ดิน ขอตั้งงบในคณะอนุกรรมการ
พัฒนาอาชีพฯ 

 
 
 
 

แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตรข์องแผนบริหารจดัการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนัง ปี พ.ศ. 2550-2559 ฉบับปรับปรุง (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สนับสนุนวิถกีารใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน้้าในลุ่มน้้าอยา่งบูรณาการ อนุรักษ์และยั่งยืน 



๓๘ 

 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

มาตรการ 1 ฟื้นฟูคุณภาพดิน ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว พื้นที่ดินเค็มและพื้นที่นากุ้งร้าง 

       
แผนงาน/โครงการ  

 งบประมาณ (ล้านบาท) 
หน่วยงานหลัก หมายเหต ุ

2557 2558 2559 รวม 
2.9 การส่งเสริมปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต้ (หินปูนฝุุน) 0.1250 0.1250 - 0.2500 กรมพัฒนาที่ดิน ขอตั้งงบในคณะอนุกรรมการ

พัฒนาอาชีพฯ 
2.10 การส่งเสริมปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) 0.0865 0.0865 0.0865 0.2595 กรมพัฒนาที่ดิน ขอตั้งงบในคณะอนุกรรมการ

พัฒนาอาชีพฯ 
 

 

 

 

  



๓๙ 

 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตรข์องแผนบริหารจดัการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนัง ปี พ.ศ. 2550-2559 ฉบับปรับปรุง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สนับสนุนวิถกีารใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน้้าในลุ่มน้้าอยา่งบูรณาการ อนุรักษ์และยั่งยืน 
มาตรการ 2 การวางแผนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ และการพัฒนาระบบชลประทานเพื่อการเกษตรกรรมอยา่งยั่งยืน 

แผนงาน/โครงการ  
 งบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วยงานหลัก หมายเหต ุ
2557 2558 2559 รวม 

แผนงานการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน      
 2.11 จัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน้้า      กรมพัฒนาที่ดิน  

       2.11.1 การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 6.5000 7.1500 7.8650 21.5150  
       2.11.2 การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 2 3.5000 3.8500 4.2350 11.5850  
       2.11.3 การปรับปรุงแปลงนาลักษณะที่ 3 0.8000 0.8800 0.9680 2.6480   
2.12 โครงการวางนโยบายการใช้ประโยช์ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่  
       (วางและจัดท้าผังนโยบายโครงการและมาตรการลุ่มน้้าปากพนัง) 

25.0000 - - 25.0000 ยผ.  

2.13 วางผังโครงการฟื้นฟูและพัฒนาพืน้ที่ 9 แห่ง (งานต่อเนื่อง)     ยผ.  
       2.13.1 อ้าเภอลานสะกา  10.0000 - - 10.0000   
       2.13.2 อ้าเภอพระพรหม 10.0000 - - 10.0000   
       2.13.3 อ้าเภอปากพนัง - 10.0000 - 10.0000   
       2.13.4 อ้าเภอร่อนพิบูลย ์ - 10.0000 - 10.0000   
       2.13.5 อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ - 10.0000 - 10.0000   
       2.13.6 อ้าเภอเชียรใหญ ่ - 10.0000 - 10.0000   
       2.13.7 อ้าเภอจุฬาภรณ์    10.0000 10.0000   
       2.13.8 อ้าเภอชะอวด - - 10.0000 10.0000   
       2.13.9 อ้าเภอหวัไทร - - 10.0000 10.0000   
แผนงานการจัดการน้้าเพื่อการชลประทานและการรักษาระบบนิเวศ       
2.14 ทบทวนปฏิทินการเพาะปลกูในพืน้ที่ชลประทานในฤดูแล้ง     ชป./อส./กรมปุาไม ้ งานปกติ 
2.15 การศึกษาและทบทวนอาคารควบคุมน้้า (ปรับระดับน้้าในพื้นทีปุ่าพรุ)     ชป./อส. รอผลการศึกษา EIA จาก อส. 
แผนงานการพัฒนาแหล่งน้้า       
2.16 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองปรับปรุงฝายคลองแกระอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ  
ต.ขอนหาด อ.ชะอวด 

- - 6.0000 6.0000 ทน. (โครงการส่งน้้า
และบ้ารุงรักษาลุ่มน้้า

ปากพนังตอนบน) 

ขอตั้งงบในคณะอนุกรรมการ
พัฒนาอาชีพฯ 

แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตรข์องแผนบริหารจดัการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนัง ปี พ.ศ. 2550-2559 ฉบับปรับปรุง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สนับสนุนวิถกีารใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน้้าในลุ่มน้้าอยา่งบูรณาการ อนุรักษ์และยั่งยืน 



๔๐ 

 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

มาตรการ 3 บริหารจัดการน้้าอย่างสมดลุ ทั้งอุปสงค์และอุปทาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 

       
แผนงาน/โครงการ  

 งบประมาณ (ล้านบาท) 
หน่วยงานหลัก หมายเหต ุ

2557 2558 2559 รวม 
แผนงานการจัดการน้้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค       

2.17 โครงการเฝูาระวังคุณภาพน้้าบริโภคในชุมชน และครัวเรือน 0.3000 0.3000 0.3000 0.9000 กรมอนามัย  

2.18 โครงการน้้าประปาดื่มได้  0.3000 0.3000 0.3000 0.9000 กรมอนามัย  
2.19 โครงการดูแลรักษาน้้าบาดาลระดบัตื้นที่มีการใช้น้้าของประชาชนจ้านวนมากและชั้นน้า้ง่ายต่อ          
       การปนเปื้อน 

    ทบ.  

2.20 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้านผิวดิน       

       2.20.1 อบต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง 1 แห่งขนาดใหญ่พิเศษ 28.5780 - - 28.5780 อบต.ขนาบนาก 
อ.ปากพนัง 

 

       2.20.2 อบต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ (เนินธัมมัง) 3 แห่ง ขนาดใหญพ่ิเศษ 1 แห่ง  
                ขนาดใหญ่มาก 2 แห่ง(สนง.ทน.ภาค 8 ให้ค้าแนะนา้ทางวิชาการ) 

    อบต.แม่เจ้าอยู่หัว 
อ.เชียรใหญ่ 

 

2.21 ก่อสร้างแหล่งน้้าในไร่นานอกเขตชลประทาน 0.1000 0.1000 0.1000 0.3000 สถานีพัฒนาที่ดิน
จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

ขอตั้งงบในคณะอนุกรรมการ
พัฒนาอาชีพฯ 

  



๔๑ 

 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตรข์องแผนบริหารจดัการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนัง ปี พ.ศ. 2550-2559 ฉบับปรับปรุง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ควบคุม ปูองกันมลพษิและเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในลุ่มน้้า 

มาตรการ 1 ผลักดันกลไกและองค์ความรู้การจัดการคุณภาพน้้าและน้้าเสียเพือ่ถ่ายทอดให้กลุ่มเปูาหมายรว่มกันแก้ไขปัญหาคุณภาพน้้า 

       
แผนงาน/โครงการ  

 งบประมาณ (ล้านบาท) 
หน่วยงานหลัก หมายเหต ุ

2557 2558 2559 รวม 
3.1 พัฒนาระบบการท้าปศุสัตว์ตามมาตรฐานฟาร์มที่ดี 0.0359 0.0359 0.2872 0.3600 ปศ.นครศรีฯ  

3.2 พัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านปศุสัตว ์ 0.0056 0.0056 0.0448 0.0600 ปศ.นครศรีฯ  

     3.2.1 โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย 0.3200 0.3200 0.3200 0.9600 สนง.เกษตร
จังหวัด 

ขอตั้งงบในคณะอนุกรรมการ
พัฒนาอาชีพฯ 

     3.2.2 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 0.1200 0.1200 0.1200 0.3600 สนง.เกษตร
จังหวัด 

ขอตั้งงบในคณะอนุกรรมการ
พัฒนาอาชีพฯ 

     3.2.3 การตรวจสอบและรับรองสินค้าประมง 0.8907 0.8907 0.8907 2.6721 ศูนย์พัฒนาประมง
ฯ 

ขอตั้งงบในคณะอนุกรรมการ
พัฒนาอาชีพฯ 

 

  



๔๒ 

 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตรข์องแผนบริหารจดัการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนัง ปี พ.ศ. 2550-2559 ฉบับปรับปรุง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ควบคุม ปูองกันมลพษิและเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในลุ่มน้้า 

มาตรการ 2 เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลุ่มน้้ามีการบริหารจัดการแหล่งก้าเนิดมลพิษที่มีประสิทธภิาพและเหมาะสม 

       
แผนงาน/โครงการ  

 งบประมาณ (ล้านบาท) 
หน่วยงานหลัก หมายเหต ุ

2557 2558 2559 รวม 
3.3 โครงการจัดสร้างและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน้า้เสียเฉพาะจุด     องค์การจัดการน้้าเสีย  
     3.3.1 ก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย พื้นที่เทศบาลต้าบลเชียรใหญ ่ - 20.0000 - 20.0000   

     3.3.2 เดินระบบบ้าบัดน้า้เสีย พื้นที่เทศบาลต้าบลเชียรใหญ ่ - -     
     3.3.3 ก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย พื้นที่ อบต.หูล่อง (บริเวณชุมชนหอยราก-ศรีสมบูรณ์) 41.0510 - - 41.0510   

     3.3.4 เดินระบบบ้าบัดน้า้เสีย พื้นที่ อบต.หูล่อง (บริเวณชุมชนหอยราก-ศรีสมบูรณ์) - 1.8000 1.9080 3.7080   
     3.3.5 ก่อสร้างระบบบา้บัดน้้าเสีย พื้นที่ ทต.ชะอวด (ตลาดล่าง) 7.0000 - - 7.0000   
     3.3.6 เดินระบบบ้าบัดน้า้เสีย พื้นที ่ทต.ชะอวด (ตลาดล่าง) - 0.9200 0.9700 1.8900   
     3.3.7 ก่อสร้างระบบบา้บัดน้้าเสีย พื้นที่ ทต.เชียรใหญ่ (เยื้องเทศบาล)  10.0000 - 10.0000   

     3.3.8 เดินระบบบ้าบัดน้า้เสีย พื้นที ่ทต.เชียรใหญ่ (เยื้องเทศบาล) - - 1.0300 1.0300   

     3.3.9 ค่าเดินระบบบ้าบัดน้า้เสีย ทม.ปากพนัง บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี 1.0300 1.6450 1.7437 4.4187   

     3.3.10 ค่าเดินระบบบ้าบัดน้้าเสีย ทม.ปากพนัง บริเวณหลังเรือนจ้า 0.3740 0.7060 0.7484 1.8284   
     3.3.11 ค่าเดินระบบบ้าบัดน้้าเสีย ทต.หัวไทร บริเวณเลียบถนนสุขาภิบาล 1 0.5090 1.4410 1.5275 3.4775   

     3.3.12 ค่าเดินระบบบ้าบัดน้้าเสีย ทต.หัวไทร บริเวณหลังตลาดสด ถนนบางแค 0.8050 1.0470 1.1098 2.9618   

     3.3.13 ค่าเดินระบบบ้าบัดน้้าเสีย ทต.ชะอวด บริเวณวัดศรีมาประสิทธิ ์ 0.4260 0.7800 0.8268 2.0328   

3.4 โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหาร     สสภ. 14 พื้นที่เปูาหมาย คือ 

     ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย      ทน.นครศรีฯ และทน.ปากพนัง 

3.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการระบบก้าจัดขยะมูลฝอยภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อ  
     การจัดการส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด 

    สสภ. 14 พื้นที่เปูาหมาย คือ ทน.นคร
ศรีฯ และทน.ปากพนัง 

  



๔๓ 

 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตรข์องแผนบริหารจดัการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนัง ปี พ.ศ. 2550-2559 ฉบับปรับปรุง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ควบคุม ปูองกันมลพษิและเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในลุ่มน้้า 

มาตรการ 2 เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลุ่มน้้ามีการบริหารจัดการแหล่งก้าเนิดมลพิษที่มีประสิทธภิาพและเหมาะสม 

    

แผนงาน/โครงการ  
 งบประมาณ (ล้านบาท) 

  หน่วยงานหลัก หมายเหต ุ
2557 2558 2559 รวม 

3.6 โครงการจัดการมูลฝอยจากแหล่งกา้เนิด     อบจ./สนง.ทสจ.นครศรีฯ  

3.7 การส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร (สนับสนุนใช้ปุ๋ยพืขสด) 0.0030 0.0030 0.0030 0.0090 สถานีพัฒนาทีดิน ขอตั้งงบในคณะอนุกรรมการ
พัฒนาอาชีพฯ 

3.8 การส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร (ส่งเสริมการผลิตและการใช้ 
     สารอินทรยี์) 

0.0030 0.0030 0.0030 0.0090 สถานีพัฒนาทีดิน ขอตั้งงบในคณะอนุกรรมการ
พัฒนาอาชีพฯ 

3.9 การส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร (ส่งเสริมน้้าหมักชีวภาพ) 0.0030 0.0030 0.0030 0.0090 สถานีพัฒนาทีดิน ขอตั้งงบในคณะอนุกรรมการ
พัฒนาอาชีพฯ 

 

  



๔๔ 

 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตรข์องแผนบริหารจดัการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนัง ปี พ.ศ. 2550-2559 ฉบับปรับปรุง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ควบคุม ปูองกันมลพษิและเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในลุ่มน้้า 

มาตรการ 3 ควบคุม ปูองกัน และเฝูาระวังด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

       
แผนงาน/โครงการ  

 งบประมาณ (ล้านบาท) 
หน่วยงานหลัก หมายเหต ุ

2557 2558 2559 รวม 

แผนงานเสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาสิ่งแวดล้อม       

แผนงานการควบคุมและกา้จัดวชัพืชในล้าน้้า       
3.10 โครงการบริหารจัดการเพื่อควบคุมวัชพืชน้้า  5.0000 1.9500 3.7200 10.6700 ชป./อปท.  

3.11 โครงการใช้ประโยชน์จากวัชพืชในการผลิตอาหารสัตว์ 11.8200 11.8200 11.8200 35.4700 กรมประมง  

แผนงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม       

3.12 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าแม่น้้าปากพนัง 0.0850 0.0850 0.0850 0.2550 สสภ.14  

3.13 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าใต้ดินรอบๆ แหล่งฝังกลบขยะและการท้าเหมืองแร่ 2.0000 2.0000 2.0000 6.0000 ทบ.  

3.14 โครงการติดตามการรุกล้้าน้้าเค็มเข้าสู่ชั้นบาดาลชายฝั่ง 2.0000 2.0000 2.0000 6.0000 ทบ.  

3.15 โครงการเครือข่ายสังเกตการณ์น้้าบาดาลบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนน้้าบาดาลเพื่อการ 
        อปุโภคบริโภค 

- - - 0.0000 ทบ.  

 

  



๔๕ 

 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตรข์องแผนบริหารจดัการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนัง ปี พ.ศ. 2550-2559 ฉบับปรับปรุง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอยา่งเป็นเอกภาพเพื่อบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 

มาตรการ 1 เสริมสร้างความรู้ ความตระหนัก และจิตส้านกึในการอนุรกัษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิง่แวดล้อม 

        
แผนงาน/โครงการ  

 งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานหลัก หมายเหต ุ

2557 2558 2559 รวม   
4.1 โครงการเสริมสร้างความรู้ รณรงค์ และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเขา้ใจ และความตระหนัก   
     ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

0.3000 0.3000 0.3000 1.2000 สนง.ทสจ.
นครศรีธรรมราช 

 

4.2 โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรในพื้นที่ลุ่มน้้า ๐.๓ ๐.๓ ๐.๓ 0.๙000 สส.  

4.3 โครงการพัฒนาและขยายเครือข่าย ทสม.นครศรีธรรมราช - - - - สนง.ทสจ.
นครศรีธรรมราช 

 

 

 

  



๔๖ 

 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตรข์องแผนบริหารจดัการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนัง ปี พ.ศ. 2550-2559 ฉบับปรับปรุง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอยา่งเป็นเอกภาพเพื่อบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 

มาตรการ 2 พัฒนาและประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิง่แวดล้อมในลุ่มน้้าที่มีประสิทธภิาพ 

       
แผนงาน/โครงการ  

 งบประมาณ (ล้านบาท) 
หน่วยงานหลัก หมายเหต ุ

2557 2558 2559 รวม 
4.4. ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านกายภาพการใช้ประโยชน์ทีด่ินและโครงสร้าง 
      พื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงการพัฒนาตามผังเมือง 

    ยผ. งบปกติ 

      4.4.1 ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ระดับลุ่มน้้า 1 แห่ง 15.0000 - - 15.0000   
      4.4.2 ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ระดับพื้นที่ 9 แห่ง - 45.0000 - 45.0000   
      4.4.3 ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ระดับชุมชน - - 40.0000 40.0000   

 

  



๔๗ 

 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตรข์องแผนบริหารจดัการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนัง ปี พ.ศ. 2550-2559 ฉบับปรับปรุง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอยา่งเป็นเอกภาพเพื่อบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 

มาตรการ 3 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

       
แผนงาน/โครงการ  

 งบประมาณ (ล้านบาท) 
หน่วยงานหลัก หมายเหต ุ

2557 2558 2559 รวม 

4.5 การบริหารจัดการการเปิด-ปิดประตูระบายน้้าอุทกวิภาชประสิทธิตามฤดูกาลวางไข่และการ 
     อพยพเคลื่อนยา้ยของสัตว์น้้าจืดและสัตว์น้้าเค็ม 

 

   ชป.  

4.6 คณะกรรมการบริหารจัดการน้้าในลุ่มน้้าที่มีส่วนร่วมโดยทุกภาคส่วน 
 

   ทน.  
4.7 โครงการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงการฟื้นฟูและพัฒนา 
     ตามผังเมือง 

6.0000 6.0000 6.0000 18.0000 ยผ.  

 

  



๔๘ 

 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตรข์องแผนบริหารจดัการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนัง ปี พ.ศ. 2550-2559 ฉบับปรับปรุง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอยา่งเป็นเอกภาพเพื่อบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 

มาตรการ 4 ส่งเสริมให้ชุมชนเมืองมีการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

       
แผนงาน/โครงการ  

 งบประมาณ (ล้านบาท) 
หน่วยงานหลัก หมายเหต ุ

2557 2558 2559 รวม 
4.8. โครงการวางผังฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง     ยผ.  

      4.8.1 ชุมชนลานสกา อ้าเภอลานสกา 8.0000 - - 8.0000   

      4.8.2 ชุมชนเชียรใหญ่ อ้าเภอเชียรใหญ่ 8.0000 - - 8.0000   

      4.8.3 ชุมชนปากพนัง อ้าเภอปากพนัง 8.0000 - - 8.0000   

      4.8.4 ชุมชนเขาชุมทอง อ้าเภอร่อนพิบูลย ์ - 8.0000 - 8.0000   

      4.8.5 ชุมชนร่อนพิบูลย์ อา้เภอร่อนพิบูลย ์ - 8.0000 - 8.0000   

      4.8.6 ชุมชนหินตก อ้าเภอร่อนพบิลูย์ - 8.0000 - 8.0000   

      4.8.7 ชุมชนหัวไทร อ้าเภอหัวไทร - 8.0000 - 8.0000   

      4.8.8 ชุมชนจุฬาภรณ์ อ้าเภอจุฬาภรณ์ - - 8.0000 8.0000   

      4.8.9 ชุมชนพระพรหม อ้าภอพระพรหม - - 8.0000 8.0000   

      4.8.10 ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ อ้าเภอเฉลิมพระเกยีรติ - - 8.0000 8.0000   

4.9. การส้ารวจกา้หนดเขตและออกแบบพื้นที่โล่งเพื่อคุ้มครอง       

      4.9.1 ชายฝั่งทะเล 25.0000 20.0000 20.0000 65.0000   

      4.9.2 แม่น้้าสายหลักและแหล่งน้้า 20.0000 15.0000 15.0000 50.0000   

      4.9.3 พื้นที่ชุ่มน้้า 20.0000 15.0000 15.0000 50.0000   

 

  



๔๙ 

 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตรข์องแผนบริหารจดัการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนัง ปี พ.ศ. 2550-2559 ฉบับปรับปรุง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอยา่งเป็นเอกภาพเพื่อบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 

มาตรการ 5 การบริหารจัดการและบูรณาการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ 

       
แผนงาน/โครงการ  

 งบประมาณ (ล้านบาท) 
หน่วยงานหลัก หมายเหต ุ

2557 2558 2559 รวม 
4.10 อ้านวยการและขับเคลื่อนการด้าเนินงานของคณะท้างานเพื่อดิดตามและประเมินผลการ 
       ด้าเนินงานตามแผนบรหิารจัดการและฟื้นฟูลุ่มน้้าปากพนัง และคณะอนุกรรมการพัฒนา 
       สิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุม่น้้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดา้ริ 

0.5000 0.5000 0.5000 1.5000 กรมควบคุมมลพิษ -ติดตามความกา้วหน้าการ
ด้าเนินงานของหน่วยงาน 

4.11 โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงการพัฒนา 6.0000 6.0000 6.0000 18.0000 ยผ.  

 
 หมายเหต ุ อส. ชื่อเต็ม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุพ์ืช 

พด. ชื่อเต็ม กรมพัฒนาที่ดิน 
ทน. ชื่อเต็ม กรมทรัพยากรน้้า 
ทช. ชื่อเต็ม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ทต. ชื่อเต็ม เทศบาลต้าบล 
อบจ. ชื่อเต็ม องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ยผ. ชื่อเต็ม กรมโยธาธกิารและผังเมือง 
ชป. ชื่อเต็ม กรมชลประทาน 
ทบ. ชื่อเต็ม กรมทรัพยากรน้้าบาดาล 
อบต. ชื่อเต็ม องค์การบริหารส่วนต้าบล 
สสภ.  ชื่อเต็ม ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 
สส. ชื่อเต็ม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทสจ. ชื่อเต็ม ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

  



๕๐ 

 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

๑๑. การขับเคลื่อนแผนบริหารไปสู่การปฏิบัติ 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนัง ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ บังเกิดผล 
ในการปฏิบัติให้บรรลุเปูาหมายตัวชี้วัดของแผนอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายภาค
ประชาชน และประชาชนในพื้นท่ีลุ่มน้้าปากพนังมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และมีเปูาหมายการด้าเนินงานในทิศทางเดียวกัน จึงเสนอกลไกการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติดังนี้ 

๑๑.๑ ระดับนโยบาย 

๑๑.๑.๑ ขับเคลื่อนโดยการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้า
ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริให้มีความถ่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือก้ากับและพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบจาก
การด้าเนินงาน และ/หรืองบประมาณ และแจ้งไปยังหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือขอให้พิจารณาบรรจุกิจกรรม/โครงการ 
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน โดยแยกไว้เป็นกิจกรรม/โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

๑๑.๑.๒ เชื่อมโยงและบูรณาการกับแผนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนปฏิบัติการการพัฒนาอาชีพและ
ส่งเสริมรายได้พ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ แผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน เป็นต้น 

๑๑.๑.๓ ผลักดันให้เป็นวาระการประชุมของจังหวัด เพ่ือให้เกิดการบูรณาการทุกภาคส่วนและลด
ความซับซ้อนของการด้าเนินโครงการ 

๑๑.๑.๔ ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาน้าแผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้้า
ปากพนัง ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงและ
บูรณาการร่วมกัน 

๑๑.๑.๕ ใช้กลไกคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาก้าหนดประเด็นปัญหา/กิจกรรมส้าคัญ 
๑ ประเด็น เป็นวาระการด้าเนินการเร่งด่วนประจ้าปี เพ่ือระดมหน่วยงานร่วมกันแก้ไขปัญหาให้การด้าเนินงานบรรลุ
เปูาหมายที่ตั้งไว้ 

 

 

 

๑๑.๒ การประสานความร่วมมือและการบูรณาการ 



๕๑ 

 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

๑๑.๒.๑ สื่อสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่โดยผ่านประชาสัมพันธ์จังหวัดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนัง ภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชน ให้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที ่

๑๑.๒.๒ การก้าหนดแผนงาน ตัวชี้วัด และเปูาหมายการท้างานให้มีความสอดคล้องกันและ
ร่วมกัน เพ่ือให้ทิศทางของแผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนังน้าไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง 

 ๑๑.๒.๓ ให้ผู้มีส่วนได้ – ส่วนเสีย รวมทั้งภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่การก้าหนดแผนงาน
จนถึงการปฏิบัติและติดตามประเมินผล และเน้นบทบาทภาคประชาชนในการดูแลด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๑.๒.๔ ก้าหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลักท่ีจะด้าเนินงานในแผนงาน/โครงการที่บูรณาการร่วมกัน 
๑๑.๒.๕ น้าเสนอสรุปค้าขอตั้งงบประมาณและผลการจัดสรรงบประมาณของกิจกรรม/โครงการ

ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนัง และรายงานผลการด้าเนินงานในแต่ละปีให้คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันติดตาม ปรับปรุง และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที 

๑๑.๓ การติดตามและประเมินผล 

๑๑.๓.๑ ให้มีการรายงานผลการด้าเนินงานตามแผนบริหารและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนัง ปี พ.ศ. 
๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ และปัญหาอุปสรรคต่อคณะท้างานเพ่ือติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานตามแผนบริหารจัดการ
และฟ้ืนฟูลุ่มน้้าปากพนัง คณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ คณะอนุกรรมการประสานการด้าเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
และเผยแพร่ต่อสาธารณชนทราบ 

๑๑.๓.๒ ก้าหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย หน่วยงานหลัก เอกสารและ
ข้อมูลที่ต้องการ ความถี่ในการประชุมและติดตามงาน ก้าหนดเกณฑ์ และค่าเปูาหมายที่เป็นตัวชี้วัดบ่งชี้ความส้าเร็จ 
การบรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพ่ือน้าไปสู่การทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศ  
ลุ่มน้้าปากพนัง 
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