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 ส่วนที่ 1 

บทนํา 

 

๑. ความเป็นมา 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของจังหวัด

นครศรีธรรมราช ครอบคลุมพ้ืนที่ ๓ จังหวัด ๑๓ อําเภอ ๗๗ ตําบล ๖๖๕ หมู่บ้าน ๑๗๙,๔๗๖ ครัวเรือน 

ประชากร ๕๓๑,๕๒๔ คน ในช่วงกว่าสามทศวรรษที่ผ่านมา จากการใช้ที่ดินและทรัพยากรในพ้ืนท่ีอย่างรีดเค้น 

บุกรุกทําลาย ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ดิน น้ํา ป่า ในพ้ืนที่ลุ่มน้ํา

ปากพนังซ่ึงเคยเป็นอู่ข้าวอู่น้ําอันอุดมสมบูรณ์ที่สุดของภาคใต้อย่างรวดเร็ว ยังผลให้เกิดความล่มสลายใน

การประกอบอาชีพของราษฎรในพ้ืนท่ี ระบบนิเวศเสียสมดุลอย่างรุนแรง ราษฎรในพ้ืนท่ีได้รับความเดือดร้อน

ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ดังเดิม โยกย้ายถิ่นฐานออกไปทํามาหาเล้ียงชีพนอกพื้นที่ 

 ความทราบถึงพระเนตรพระกรรณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยพระมหา

กรุณาธิคุณ จึงทรงมีพระราชดําริอย่างต่อเนื่องถึง ๑๓ ครั้ง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการดําเนิน 

“โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนงัอันเนื่องมาจากพระราชดําร”ิ ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ ๒.๒๗๕๓ ล้านไร่ 

ข้ึนในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยให้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรครอบคลุมทุกด้าน  

โดยเฉพาะการบรรเทาปัญหา ๔ น้ํา ๓ รส (น้ําเค็ม-น้ําเปรี้ยว น้ําท่วม-น้ําแล้ง) ในพ้ืนท่ี โดยให้ก่อสร้างประตู

ระบายนํ้าอุทกวิภาชประสิทธิ ป้องกันไม่ให้น้ําเค็มรุกแพร่กระจายในพ้ืนท่ีเป็นจุดเร่ิมต้นเพื่อรักษาคุณภาพน้ํา

ที่มีให้ใช้การได้ ป้องกันน้ําเปรี้ยวจากพรุที่อยู่ตอนกลางลุ่มน้ํามีพ้ืนที่กว่า ๒ แสนไร่ ไม่ให้แพร่กระจาย

ออกมาสร้างความเสียหายกับระบบนิเวศในช่วงฤดูแล้ง การขุดคลองระบายน้ําขนาดใหญ่พร้อมประตู

ระบายน้ําเพื่อช่วยระบายน้ําในพื้นที่ลัดออกสู่ทะเลด้านตะวันออกในช่วงฤดูน้ําหลาก และกักเก็บน้ําไว้ใช้เพ่ือ

กิจกรรมต่างๆ ในช่วงฤดูแล้ง การพัฒนาระบบชลประทานตามศักยภาพของพ้ืนที่ การแยกพ้ืนที่ใช้

ประโยชน์น้ําจืด-น้ําเค็มให้ชัดเจน  การบริหารจัดการโครงการ การบริหารจัดการน้ํา และการจัดการใช้

ประโยชน์ที่ดิน การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ การสหกรณ์ 

และการตลาด   

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้ดําเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๔๗  

จากนั้นการพัฒนาพ้ืนที่ ได้ดําเนินการตามแผนแม่บทการพัฒนาโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนัง 

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยยึดแนวพระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีสองแผนงานหลัก 

คือ แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ําปากพนัง และแผนแม่บทการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มุ่งเน้นให้ครบวงจร และเกิดความมั่นคง 

ยั่งยืน เป้าหมายให้ราษฎรในพื้นที่อยู่ดีกินดี มีความสุข ตามพระราชประสงค์ 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมบูรณาการ สนองพระราชดําริครอบคลุมทุกด้านมาอย่างต่อเนื่อง ความ

อุดมสมบูรณ์กลับคืนมาโดยลําดับ ระบบนิเวศต่างๆ ปรับตัวเข้าสู่สมดุลใหม่โดยมีนิเวศแหล่งนํ้าเป็นหัวใจ

หลัก ราษฎรที่อพยพโยกย้ายถิ่นฐานออกไปหาเลี้ยงชีพนอกพ้ืนที่กลับสู่ถิ่นฐานมาประกอบอาชีพในพ้ืนท่ี มี

ความอยู่ดีกินดีข้ึนโดยลําดับ   

 ความต้องการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์จากที่ดินและทรัพยากรในพ้ืนที่ เพิ่มข้ึนเป็นทวีคูณ ความ

เส่ือมโทรมเปล่ียนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดข้ึนตลอดเวลา ตามการขยายตัวของ

ชุมชน การพัฒนาในพ้ืนที่ขนาดใหญ่ที่มีข้อจํากัดและมีความซับซ้อนเชิงนิเวศสูง การแก้ปัญหาหนึ่ง มัก

ก่อให้เกิดผลกระทบอ่ืนๆ ตามมา อีกทั้งที่ยังไม่สามารถพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ําขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ได้ตาม

เป้าหมายจากปัญหาเรื่องที่ดิน อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจําเป็นจะต้องบริหารจัดการน้ําเท่าที่มี 

ภายใต้ข้อจํากัดของการพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่สามารถใช้

ประโยชน์จากแหล่งน้ําที่เก็บกักรักษา เพ่ือการอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรมและกิจกรรมต่างๆ ตลอดจน

เพ่ือรักษาส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ได้อย่างเพียงพอ การบริหารดําเนินงานจําเป็นต้องใช้ความรู้

องค์รวมแบบสหวิชา ร่วมคิด ร่วมบูรณาการดําเนินงาน เกลี่ยทุกข์เกล่ียสุข เพ่ือให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อ

ราษฎรบางพ้ืนที่ให้น้อยที่สุด และจะต้องเร่งให้ความช่วยเหลือราษฎรส่วนน้อยที่ได้รับผลกระทบเชิงลบให้

สามารถดํารงชีพได้อย่างมั่นคง ยังยืน ต่อไป 

 การบริหารการดําเนินงาน มีคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่อง 

มาจากพระราชดําริ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการฯ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นกรรมการและ

เลขานุการ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ มาดําเนินงานในพ้ืนท่ี ตามความก้าวหน้าของโครงการล่าสุด 

ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพ (มีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน) คณะอนุกรรมการ

พัฒนาส่ิงแวดล้อม (มีรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นประธาน) คณะอนุกรรมการ

ประสานการดําเนินงาน (มีแม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธาน 

ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการฯ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ) และมีศูนย์อํานวยการและประสานการ

พัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เป็นองค์กรบูรณาการขับเคล่ือนการดําเนินงาน 

ในรูปแบบ One Stop Service 

 



แผนแมบ่ท โครงการพัฒนาพืน้ที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  หนา้ ๓ 

 

 
โครงการพ้ืนท่ีลุ่มน้าํปากพนงัฯ พื้นที ่๒,๒๗๕,๓๐๐ ไร่ รวมประชากรในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปากพนัง ๕๔๘,๐๔๕ คน 

 

๒. พระราชดําริสําคัญ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ และ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีพระราชดําริเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ

พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่สําคัญ ดังนี้ 

๑) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน

พระราชดําริ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฟื้นฟูและพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนังมาแล้ว จํานวน ๑๓ ครั้ง 

ซ่ึงสามารถสรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

๑.๑) ให้ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านปริมาณและคุณภาพน้ํา โดยก่อสร้าง

ประตูอุทกวิภาชประสิทธิเป็นจุดเริ่มต้น จากนั้นให้ก่อสร้างประตูระบายน้ํา และระบบส่งน้ํา ระบบระบายน้ํา 

จ.นครศรีธรรมราช 

จ.สงขลา 

จ.พัทลุง 

พรุควนเคร็ง อ่างเก็บน้ํา 

ห้วยน้ําใส 
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และระบบกักเก็บน้ําอ่ืนๆ เพ่ิมเติมเพ่ือความสมบูรณ์ตามศักยภาพของพ้ืนที่ และแบ่งเขตที่ดินที่ต้องการใช้

คุณภาพน้ําแตกต่างกัน (แยกน้ําจืด-น้ําเค็ม) 

๑.๒) การแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่ทํากินของราษฎร ดังนี้  

(๑) ขุดคลองระบายน้ําฉุกเฉิน พร้อมก่อสร้างอาคารควบคุมปากคลอง เพื่อการระบายน้ํา

จากแม่น้ําปากพนังออกทะเลที่บริเวณหน้าประตูน้ําปากพนัง กรณีเกิดอุทกภัย  

(๒) ขุดขยายคลองท่าพญา พร้อมก่อสร้างประตูระบายนํ้าบริเวณริมทะเลเพื่อการระบายนํ้า

ออกอีกทางหนึ่ง  

(๓) ขุดลอกคลองบ้านกลาง คลองปากพนัง คลองหน้าโกฏิ พร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ํา

คลองปากพนังและประตูระบายน้ําคลองหน้าโกฏิ เพื่อช่วยการระบายน้ําลงทะเลให้เร็วขึ้น  

(๔) ขุดคลองระบายน้ําชะอวด-แพรกเมือง พร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ํา 

๑.๓) ให้รักษาฟื้นฟูพัฒนาส่ิงแวดล้อม และพัฒนาอาชีพส่งเสริมรายได้ให้แก่ราษฎรในพ้ืนท่ีควบคู่

กันไปอย่างครบวงจร เพ่ือความอยู่ดีกินดีของราษฎรในพ้ืนที่ได้อย่างยั่งยืน บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดล้อมที่สมดุล 

๑.๔) กําหนดแนวเขตให้ชัดเจนและเหมาะสม เพ่ือแยกพ้ืนที่น้ําจืดและพ้ืนที่น้ําเค็มออกจากกัน 

โดยกําหนดให้ทิศตะวันออกของคลองปากพนัง (คลองหัวไทร) เป็นพ้ืนที่น้ําเค็ม โดยมอบให้กรมประมง

พัฒนาจัดระบบชลประทานน้ําเค็ม ทั้งน้ี กรมชลประทานกับกรมประมงตลอดจนผู้เกี่ยวข้องร่วมกัน

พิจารณาหาแนวเขตที่เหมาะสมที่สุด  

๑.๕) พ้ืนที่ทางทิศตะวันตกของลุ่มน้ําปากพนังเป็นเทือกเขาสูง ให้พิจารณาวางโครงการและ

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําหรือฝายทดน้ํา เพ่ือช่วยเหลือพ้ืนที่การเกษตรเพ่ือการอุปโภคบริโภค และช่วยบรรเทา

อุทกภัยในพื้นที่ตอนล่าง 

๑.๖) ให้รักษาระดับน้ําในพื้นที่พรุให้เหมาะสม เพื่อป้องกันไฟไหม้พรุ 

  ต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎรในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ และทรงมีพระราชดําริ เพิ่มเติม ดังนี้ 

๒) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระราชดําริ 

๒.๑) ให้เร่งพิจารณาโครงการและก่อสร้างระบบส่งน้ําเพ่ือจัดหาน้ําจืดไปช่วยเหลือราษฎรในเขต

พ้ืนที่บ้านเนินธัมมัง ให้ราษฎรสามารถทําการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๒) ให้พัฒนาที่ดินในเขตพ้ืนท่ีมีปัญหาดินเปรี้ยวจัด บริเวณบ้านเนินธัมมังและบริเวณบ้านค้อแดง 

เพื่อให้ราษฎรสามารถทําการเพาะปลูกได้ 
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๓) สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดําร ิ

๓.๑) จัดรูปที่ดินให้เหมาะสมและให้ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรเกี่ยวกับแร่ธาตุในดิน 

๓.๒) ส่งเสริมการทํานาในลักษณะบูรณาการให้ครบวงจร ทั้งในเรื่องพันธุ์ข้าว ลานตาก ยุ้งฉาง 

โรงสี และการตลาด 

๓.๓) ควรให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาศัตรูพืช โดยเฉพาะหอยเชอรี่ในนาข้าว รวมถึงปัญหา

การเติบโตของต้นกก 

๓.๔) ควรระมัดระวังการใช้ยากําจัดศัตรูพืชในพื้นที่นาข้าวและการปลูกไม้ผล 

๓.๕) ควรส่งเสริมการส่งออกส้มโอในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง 

๓.๖) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรหาทางแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ําโดยเฉพาะไม้ผล และ

พิจารณาว่าจะสามารถจัดตั้งโรงงานแปรรูปเพ่ิมมูลค่าผลผลิต เพื่อเสริมรายได้แก่เกษตรกร 

๓.๗) ส่งเสริมให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๓.๘) การผลิตสินค้าชุมชนจําหน่าย ควรมีเครื่องหมายที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 

๓.๙) ให้เพ่ิมพื้นที่ปลูกพืชอาหาร เช่น ข้าว ทดแทนพืชพลังงาน 

๓.๑๐) ให้ลดความถี่ในการปลูกข้าวนาปรัง 

๓.๑๑) ให้หาวิธีจัดสรรน้ําให้ครอบคลุมพื้นที่ทําการเกษตร 

๓.๑๒) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดําเนินการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาโรงสีข้าวชุมชนป่าระกํา 

อําเภอปากพนัง 

๓.๑๓) ให้กรมชลประทาน และสํานักงาน กปร. พิจารณาก่อสร้างระบบกระจายน้ําเพ่ือช่วยเหลือ

ราษฎรในพ้ืนที่ส่งเสริมการผลิตข้าว บ้านอ่าวเคียน ตําบลชะเมา ซ่ึงประสบปัญหาขาดแคลนน้ําเพ่ือ

การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 

๓.๑๔) ให้สนับสนุนการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเกษตร 

๓.๑๕) อยากให้ปรับปรุงปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ไม่อยากให้มีปุ๋ยเคมี 

๓.๑๖) ให้ดูแลระบบการจัดการน้ําเพื่อการเกษตรในพื้นที่นี้ให้เพียงพอตลอดฤดูกาล 

๓.๑๗) ให้สอนบัญชีแก่นักเรียน ให้เด็กทําจนเป็นนิสัย ให้อยู่ในสมองเด็ก 

๓.๑๘) ควรอนุรักษ์พื้นที่นาข้าว ป่าจากที่ตําบลขนาบนากไว้คู่ลุ่มน้ําปากพนังต่อไป 
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สภาพพื้นทีโ่ครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 

การสนองพระราชดําริ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้บูรณาการดําเนินงาน ๔ ด้านหลักๆ ได้แก่ 

 ๑) การบริหารจัดการโครงการ 

 ๒) การบริหารจัดการน้ํา 

 ๓) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ๔) การพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ 
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โครงการพ้ืนท่ีลุ่มน้าํปากพนงัฯ ตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง  
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๓. สภาพปัญหาหลักที่ยังมีอยู่ 

 พ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนังตอนบน (พ้ืนที่เทือกเขาต้นนํ้าและที่ลาดเชิงเขา) พ้ืนที่ ๗๙๕,๔๐๖ ไร่ ประชากรใน

พ้ืนที่ ๑๙๔,๓๐๑ คน 

ที่ สภาพปัญหา พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ 

๑ พ้ืนที่เทือกเขาต้นน้ําและที่ลาดเชิงเขามีความลาดเทของพื้นที่สูง  พ้ืนที ่ ๗๙๕,๔๐๖ ไร่ 

๒ พ้ืนทีป่่าต้นน้ําถูกบกุรกุทําลาย พ้ืนทีป่่าต้นน้ํา 

๑๘๖,๖๑๒ ไร่ 

๓ ขาดแคลนน้ําต้นทุนในช่วงฤดูแล้งและไม่มีระบบส่งกระจายน้ํา ๖๐,๘๘๐ ไร่ 

๔ สภาพดินเปน็ดินกรวดลูกรงัหน้าดินตื้น  ๑๔๗,๑๔๔ ไร่ 

๕ การผลิตด้านเกษตรกรรมทําได้เพียงฤดูกาลเดียวในรอบป ีส่วนใหญ่

ทําสวนยาง และสวนผลไม ้ราคาผลผลิตตกต่ํา 

๓๖๔,๓๖๒ ไร่ 

 

พ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนังตอนกลาง (พ้ืนที่ลุ่มท้องกระทะป่าพรุน้ําเปรี้ยว) พ้ืนที่ ๕๙๓,๙๓๑ ไร่ ประชากรใน

พ้ืนที่ ๑๑๑,๘๐๑ คน 

ที่ สภาพปัญหา พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ 

๑ พ้ืนที่เปน็แอ่งท้องกระทะ ๔๘๗,๕๐๐ ไร่ 

๒ สภาพดินขอบพรุเปน็ดินทรายจัด ในพรุดินมีอินทรียวัตถุสูงเปน็ 

ดินพรุเปรี้ยวจัด 

๔๒๐,๔๓๐ ไร ่

๓ ป่าพรุถกูบกุรกุเผาทําลาย พ้ืนทีป่่าพร ุ 

๒๔๗,๕๖๗ ไร่ 

๔ มีการจัดสรรที่ สปก. ล้อมป่าพรุเปน็หย่อมๆ ในแอ่งท้องกระทะ 

การเกษตรกรรมส่วนใหญ่ปลูกปาล์มน้ํามนั 

๗๙,๕๘๕ ไร่ 

๕ น้ําที่เคยท่วมขังในพรุเกือบตลอดป ีถกูเร่งระบายออกหลังฤดูฝน 

เพื่อทําการเกษตรกรรม ทําให้พรแุห้ง 

๔๘๗,๕๐๐ ไร่ 
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พ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนังตอนล่างในเขตน้ําจืด (พ้ืนที่ราบลุ่มเขตน้ําจืด) พ้ืนที่ ๖๔๙,๖๓๘ ไร่ ประชากรใน

พ้ืนที่ ๑๖๗,๒๓๒ คน 

ที่ สภาพปัญหา พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ 

๑ พ้ืนที่เปน็ทีร่าบลุ่มต่ําสลับลูกเนิน ๖๔๙,๖๓๘ ไร่ 

๒ บริเวณที่น้ําทะเลเคยขึ้นถึงมีสภาพเปน็ดินเค็ม ๔,๐๘๑ ไร่ 

๓ การผลิตด้านเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้งมีน้ําต้นทุนไม่เพียงพอ พื้นที่

ส่วนใหญ่ทํานาข้าว 

๔๑๖,๑๓๙ ไร่ 

๔ เกิดการแพร่ระบาดของวัชพืชติดที่และวัชพืชลอยน้ํา ๕๕๖ สาย ๑,๕๓๐ 

ก.ม. 

๕ แหล่งน้ําเส่ือมโทรม เกิดการสะสมน้ําเสียจากแหล่งชุมชนและจาก

แปลงเกษตรกรรม 

คลองสายหลัก  

๒๐ สาย 

๖ เกิดปัญหาน้ําท่วมขังติดล็อคจากแนวถนนขวางก้ัน ฤดูน้ําหลาก ๑๗๒,๑๔๐ ไร่ 

๗ ได้รบัผลกระทบจากน้ําทะเลหนนุสูงข้ามคันแบ่งเขตน้ําจืด-น้ําเค็ม  

 

พ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนังตอนล่างในเขตน้ําเค็ม (พ้ืนที่ชายฝ่ังทะเลเขตน้ําเค็ม) พ้ืนที่ ๒๓๖,๓๒๕ ไร่ 

ประชากรในพื้นที่ ๗๔,๗๑๑ คน 

ที่ สภาพปัญหา พื้นที่/ขนาด/ปริมาณ 

๑ พ้ืนที่เปน็ทีร่าบลุ่มชายฝัง่ ดินมีสภาพเปน็ดินเค็ม ดินเค็มมีปัญหา 

๒๐,๖๘๑ ไร่ 

๒ ส่วนใหญ่เปน็บ่อเพาะเล้ียงกุ้งชายฝัง่ มีปญัหาโรคกุ้ง และราคากุ้ง

ตกต่ํา บ่อกุ้งจึงถูกทิ้งร้างเป็นจํานวนมาก 

พ้ืนทีน่ากุ้ง  

๖๒,๒๒๖ ไร ่

๓ ขาดแคลนน้ําจืดสําหรบัพื้นที่ที่ยงัคงทําเกษตรกรรม  พ้ืนทีก่สิกรรม  

๓๕,๑๕๒ ไร่ 

๔ ปัญหาการกดัเซาะชายฝั่งรุนแรงมากบริเวณที่ยงัไม่มีแนวป้องกัน

การกัดเซาะชายฝัง่ 

ชายฝัง่ที่ยงัมีปัญหา  

๓๕ ก.ม. 

๕ ขาดการส่งเสริมอาชีพจากภาครัฐ ๓,๕๐๐ ครอบครัว 

๖ ป่าจากเสื่อมโทรมจากคุณภาพน้ํากร่อยไม่เหมาะสม ไร่จาก ๗,๑๕๐ ไร ่

๗ ปากอ่าว/ปากแม่น้ําทีร่ะบายน้ําออกสู่ทะเลถูกทรายไหลมาปิดกัน้ ปากอ่าว ๑ แห่ง/  

ตะวันออก ๔ แห่ง 

๘ อ่าวปากพนงัตื้นเขิน (ตั้งแต่ปากอ่าว ถึง ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ) ระยะ ๓๗ ก.ม. 

๙ ป่าชายเลนถกูบุกรุกทําลาย พ้ืนทีป่่าชายเลน 

๗๑,๓๒๗ ไร ่
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๔. ผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาที่สําคัญที่ผ่านมา 

 ๔.๑ ด้านชลประทาน 

 ๑) มีแนวทางในการบริหารจัดการน้ําตามเกณฑ์ควบคุมที่ได้ตกลงร่วมกันระหว่างภาครัฐ 

นักวิชาการ และภาคประชาชน 

 ๒ ) มีคณะทํางาน JMC (Joint Manager Committee) และกลุ่มผู้ใช้น้ํา กลุ่มบริหารการใช้น้ํา

พิจารณาความเหมาะสมในการบริหารจัดการน้ํา และการจัดสรรน้ํา 

 ๓) สามารถสนับสนุนปริมาณน้ําในการปลูกข้าวในฤดูฝนได้เต็มพ้ืนที่ และในช่วงฤดูแล้ง (นาปรัง) ได้

เฉล่ียประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ไร่ต่อป ี

๓.๑) ปีฝนแล้ง สนับสนุนได้ประมาณ ๑๑๔,๐๐๐ ไร่ 

๓.๒) ปีฝนปกติ สนับสนุนได้ประมาณ ๑๗๕,๐๐๐ ไร่ 

 ๓.๓) ปีฝนตกชุก สนับสนุนได้ประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ ไร่  

 ๔) สามารถป้องกันน้ําเค็มไม่ให้ไหลเข้าสู่พ้ืนที่ได้อย่างเด็ดขาด หากมีความจําเป็นจะต้องเปิดบาน

ระบายน้ําเค็มเข้าจะดําเนินการภายใต้เกณฑ์ควบคุมที่กําหนด 

 ๕) สามารถบริหารจัดการน้ําต้นทุนตามสถานภาพที่เป็นอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (มีอ่างเก็บ

น้ํา ๑ แห่ง ความจุ ๘๐ ล้านลูกบาศก์เมตร) โดยกักเก็บน้ําเพ่ิมเติมในเครือข่ายคูคลองทั้งหมดได้ประมาณ 

๑๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

 ๖) สามารถลดระดับ ระยะเวลา ความเสี่ยง และความเสียหายจากอุทกภัย 

 ๖.๑) กรณีปริมาณน้ําฝนไม่เกินเกณฑ์ปกติจะสามารถระบายน้ําได้ทัน ไม่ทําให้เกิดอุทกภัย 

 ๖.๒) กรณีปริมาณน้ําฝนเกินเกณฑ์ปกติเกิดอุทกภัย สามารถระบายน้ําออกจากคลองสาย

หลักในพ้ืนที่ได้ภายใน ๒๐ วัน ส่วนปริมาณน้ําที่ติดล๊อคถนน ก็จะติดตั้งเครื่องสูบน้ํา และเครื่องผลักดันน้ํา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําออกจากพื้นที่ 

 ๗) เกษตรกรสามารถปรับตัวในการผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของฤดูกาล 

 ๘) การแบ่งเขตน้ําจืดน้ําเค็ม สามารถลดปัญหาความขัดแย้งการใช้คุณภาพน้ําที่แตกต่างกันของ

ราษฎรได้อย่างส้ินเชิง 

 ๙) มีการบริหารจัดการอาคารควบคุมน้ํา และทํานบช่ัวคราวเพ่ือลดผลกระทบจากน้ําเปรี้ยว-น้ํา

เสีย พร้อมทั้งได้สํารองน้ําในอ่างเก็บน้ําไว้เพื่อเจือจางน้ําเปรี้ยวและน้ําเสีย 

 ๔.๒ ด้านพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ภาคเกษตร 

 ๑) พ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรัง เพ่ิมขึ้น จาก ๔๘,๙๑๖ ไร่ ในปีเพาะปลูก ๒๕๓๘ เป็น ๒๖๔,๖๐๖ ไร่ ใน

ปีเพาะปลูก ๒๕๕๘ 

 ๒) ผลผลิตเฉล่ียข้าวนาปี เพ่ิมข้ึน จาก ๓๑๗ กิโลกรัมต่อไร่ ในปีเพาะปลูก ๒๕๓๗/๓๘ เป็น 

๕๘๘ กิโลกรัมต่อไร่ ในปีเพาะปลูก ๒๕๕๗/๕๘ 
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 ๓) ด้านภาวะเศรษฐกิจ สังคมของครัวเรือนเกษตรในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนัง 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จากการติดตามประเมินผลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 8 สุราษฎร์

ธานี สามารถสรุปผลการติดตามประเมินผลได้ดังนี้ 

 ๓.๑) รายได้เงินสดรวม เพ่ิมข้ึนจาก ๒๐๐,๖๔๙.๖๒ บาทต่อครัวเรือนต่อปี ในปี ๒๕๕๑/๕๒ เป็น 

๒๕๘,๗๓๗.๕๒ บาทต่อครัวเรือนต่อปีในป ี๒๕๕๘/๕๙ เพิ่มข้ึนร้อยละ ๒๘.๙๕ 

 ๓.๒) รายได้เงินสดทางการเกษตร เพ่ิมข้ึนจาก ๑๓๒,๘๕๘.๙๒ บาทต่อครัวเรือนต่อปี ในป ี

๒๕๕๑/๕๒ เป็น ๑๕๕,๙๓๘.๔๔ บาทต่อครัวเรือนต่อปีในป ี๒๕๕๘/๕๙ เพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๗.๓๗ 

 ๓.๓) รายได้เงินสดนอกการเกษตร เพ่ิมข้ึนจาก ๖๗,๗๙๐.๗๐ บาทต่อครัวเรือนต่อปี ในปี 

๒๕๕๑/๕๒ เป็น ๑๐๒,๗๙๙.๐๘ บาทต่อครัวเรือนต่อป ีในป ี๒๕๕๘/๕๙ เพิ่มข้ึนร้อยละ ๕๑.๖๔ 

 ๓.๔) รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร เพิ่มข้ึนจาก ๖๕,๐๖๒.๒๓ บาทต่อครัวเรือนต่อปี ในปี 

๒๕๕๑/๕๒ เป็น ๙๘,๕๘๔.๒๘ บาทต่อครัวเรือนต่อป ีในป ี๒๕๕๘/๕๙ เพิ่มข้ึนร้อยละ ๕๑.๕๒ 

 ๓.๕) รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน เพ่ิมข้ึนจาก ๑๓๒,๘๕๒.๙๓ บาทต่อครัวเรือนต่อปี ในป ี

๒๕๕๑/๕๒ เป็น ๒๐๑,๓๘๓.๓๖ บาทต่อครัวเรือนต่อป ีในป ี๒๕๕๗/๕๙ เพิ่มข้ึนร้อยละ ๕๑.๕๘ 

 ๓.๖) รายได้เงินสดสุทธิต่อคน เพ่ิมข้ึนจาก ๓๓,๒๙๖.๔๗ บาทต่อคนต่อป ีในปี ๒๕๕๑/๕๒ เป็น 

๕๕,๙๓๙.๘๒ บาทต่อคนต่อปี ในป ี๒๕๕๘/๕๙ เพิ่มข้ึนร้อยละ ๖๘.๐๑ 

 ๓.๗) เงินสดคงเหลือก่อนชําระหน้ี/เงินออมเพิ่มข้ึนจาก ๓๒,๐๔๖.๗๕ บาทต่อครัวเรือนต่อป ี

ในปี ๒๕๕๑/๕๒ เป็น ๔๓,๔๔๐.๙๗ บาทต่อครัวเรือนต่อปีในป ี๒๕๕๘/๕๙ เพิ่มข้ึนร้อยละ ๓๕.๕๕ 

 ๔) ด้านรายได้ของราษฎรในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากระราชดําริ 

จากข้อมูล จปฐ. ของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชพบว่า รายได้เฉล่ียต่อคนต่อปีของ

ประชาชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนังเพ่ิมข้ึนจาก ๒๐,๑๓๙ บาทต่อคนต่อปใีนปี ๒๕๔๕ เป็น ๓๖,๑๒๑ บาทต่อคน

ต่อปีในปี ๒๕๕๐ เพิ่มขึ้นเป็น ๕๙,๖๔๗ บาทต่อคนต่อปีในปี ๒๕๕๕ และเพ่ิมข้ึนเป็น ๖๐,๓๙๒ บาทต่อคน

ต่อปีในปี ๒๕๕๙ เพิ่มข้ึนร้อยละ ๑.๒๕ จากปี ๒๕๕๕ 

 ๕) ด้านดัชนีความผาสุกของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจาก 

พระราชดําริ จากการศึกษาของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๘ สุราษฎร์ธานี พบว่า เกษตรกรมีดัชนี

ความผาสุก ในป ี๒๕๕๕ เท่ากับ ๘๐.๒๐ เพิ่มข้ึนเป็น ๘๑.๙๓ ในป ี๒๕๕๙ ซ่ึงจัดอยู่ในระดับการพัฒนาดี 
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ส่วนที่ ๒  

กรอบแนวคิดหลักการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มนํ้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 

 การพัฒนาโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จะต้องดําเนินการ ตามกรอบแนวคิดหลัก ดังนี้ 

๑) แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับโครงการพัฒนาพ้ืนที่

ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  

 2) ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)ซ่ึงกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี

ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดย

ความมั่นคง แสดงถึง การมีความมั่นคงในมิติเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมและการเมือง ความมั่งค่ัง แสดง

ถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูง ความเหลื่อมลํ้าของการ

พัฒนาลดลง และความย่ังยืน แสดงถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนให้เพ่ิมข้ึนซ่ึงเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้าง

มลภาวะต่อส่ิงแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ เน้นการผลิตและ

การบริโภคเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ความอุดมสมบูรณ์ของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น มุ่งประโยชน์ส่วนร่วมอย่างยัง่ยืน ให้ความสําคัญกับการ

มีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน และประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  

 ๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้กําหนดยุทธศาสตร์

การพัฒนาประเทศ ที่นํามาใช้เป็นกรอบแนวคิดหลัก ได้ดังนี้  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม กําหนดเป้าหมายที่จะ

เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการ

ระดับชุมชน สนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการ

ร่วมกันพัฒนาความรู้ในเชิงทฤษฎีและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพ่ือสร้างศักยภาพให้กับชุมชน

ในการประกอบธุรกิจ รวมถึงการส่งเสริมการท่องเท่ียวท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนที่มี

แหล่งท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน กําหนดเป้าหมาย

ที่มุ่งให้เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มข้ึนเป็น ๕๙,๔๖๐ บาทต่อครัวเรือน ในปี ๒๕๖๔ 

และพ้ืนท่ีการทําเกษตรกรรมย่ังยืนเพิ่มข้ึนเป็น ๕,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ ในปี ๒๕๖๔ โดยเน้นการเสริมสร้างฐาน

การผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยพัฒนาและบํารุงรักษาแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร รวมทั้ง
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จัดระบบการปลูกพืชให้สอดคล้องปริมาณน้ําที่หาได้ โดยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การพัฒนาแหล่งเก็บน้ําในไร่นา รวมทั้งให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนที่ต้นน้ํา จัดทําแผนบริหารจัดการน้ําใน

ภาคเกษตรระดับลุ่มน้ํา และการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ําเพ่ือการเกษตร รวมไปถึงการขับเคล่ือนการผลิต

สินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง โดยการสร้างแรงจูงใจในการปรับเปล่ียนเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ผ่านมาตรการทางการเงินการคลัง ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการทําประมงให้สอดคล้อง

กับศักยภาพพื้นที่ รวมถึงการส่งเสริมระบบและการเล้ียงปศุสัตว์และการทําประมงอย่างย่ังยืน ส่งเสริมและ

เร่งขยายผลการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งในรูปแบบเกษตรทฤษฏีใหม่ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร 

เกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ รวมถึงการทําเกษตรกรรมตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี โดย

สนับสนุนบทบาทเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านในการขับเคล่ือน และควบคุมการใช้สารเคมีการเกษตรที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม กําหนดเป้าหมายที่จะรักษาและฟื้นฟูฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เป็นร้อยละ ๔๐ ของประเทศ เป็นพ้ืนที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ ร้อยละ ๒๕ 

และพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ ๑๕ พ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ิมจาก ๑.๕๓ ล้านไร่ เป็น ๑.๕๘ ล้านไร่  ปกป้อง

ทรัพยากรทางทะเลและแก้ไขปัญหาการกีดเซาะชายฝัง่ แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินทํากิน สร้างความม่ันคง

และบริหารจัดการทรัพยากรน้ําให้มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีระบบประปาครบทุกหมู่บ้าน ป้องกันและลด

ความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง สร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและลดผลกระทบต่อสุขภาพ

ของประชาชนและระบบนิเวศ โดยฟื้นฟูคุณภาพแหล่งนํ้าสายหลักให้อยู่ในเกณฑ์ดีเพ่ิมข้ึน จัดการขยะมูลฝอย

ชุมชนอย่างถูกต้องและนําไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 

 ๔) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) 

สหประชาชาติได้จัดทําเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภายในปี ๒๕๗๓ มี ๑๗ เป้าหมาย 

ซ่ึงเป้าหมายที่นํามาใช้เป็นกรอบแนวคิดหลัก ได้แก่  

เป้าหมายที่ ๒ ขจัดความหิวโหย มุ่งมั่นที่จะขจัดความหิวโหยและความอดอยากทุกรูปแบบ

เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและผู้ด้อยโอกาสจํานวนมาก ได้รับการเข้าถึงอาหารที่เพียงพอ

และมีคุณค่าโภชนาการตลอดทั้งปี เป้าหมายน้ียังเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตรอย่างย่ังยืน การ

ปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่และกําลังการผลิตของเกษตรเล็กๆ ที่ช่วยให้เข้าถึงแหล่งที่ดินทํากิน เทคโนโลยี

และการตลาดอย่างเท่าเทียม 

เป้าหมายที่ ๖ การจัดการนํ้าและสุขาภิบาล โดยให้มีน้ําด่ืมที่ปลอดภัยและราคาเหมาะสม มี

การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน โดยจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกด้านสุขอนามัย ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศ

ที่เกี่ยวข้องกับน้ํา เช่น ป่าไม้ ภูเขาและแม่น้ํา รวมทั้ง ส่งเสริมให้มีการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุน

เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย  

เป้าหมายที่ ๘ การจ้างงานท่ีมีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการเติบโตทาง

เศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานท่ีมีคุณค่า มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเจริญเติบโตทาง
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เศรษฐกิจที่ยั่งยืนโดยบรรลุเป้าหมายการผลิตในระดับสูงข้ึน และผลิตผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

สนับสนุนนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและการสร้างงาน กําจัดการบังคับใช้แรงงานทาสและการค้า

มนุษย์ ต้องให้เกิดการจ้างงานเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพ และการทํางานที่เหมาะสมสําหรับผู้หญิงและ

ผู้ชาย 

เป้าหมายที่ ๑๒ แผนการบริโภคและการผลิตที่ย่ังยืน มุ่งลดรอยเท้าทางนิเวศลงอย่างเร่งด่วน 

โดยการเปลี่ยนแปลงการผลิตและการบริโภคสินค้าและทรัพยากร การเกษตรกรรม ซ่ึงเป็นผู้ใช้น้ําร้อยละ 

๗๐ ของผู้ใช้น้ําทั้งหมด จัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและวิธีการกําจัดขยะที่เป็น

พิษและมลพิษด้านต่างๆ  

เป้าหมายท่ี ๑๓ การรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ยังคงเพ่ิมข้ึน ภาวะโลกร้อนเป็นสาเหตทีุ่ทาํให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันยาวนานกับระบบสภาพภูมิอากาศ ซ่ึง

ผลลัพธ์ที่ตามมาอาจไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ จึงต้องสร้างความตระหนักรู้ ความเข้มแข็ง ความยืดหยุ่น

และความสามารถในการปรับตัวของภูมิภาคที่มีความเส่ียง และบูรณาการมาตรการเข้าไปในนโยบายและ

กลยุทธ์ระดับชาติ  

เป้าหมายที่ ๑๔ การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล เพ่ือปกป้องระบบ

นิเวศทางชายฝ่ังและทางทะเลจากภาวะมลพิษจากแหล่งบนบก ตลอดจนจัดการปัญหาผลกระทบของการ

เป็นกรดของมหาสมุทร เสริมสร้างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรทะเลผ่านกฎหมาย

ระหว่างประเทศซ่ึงจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดข้ึนกับมหาสมุทร  

เป้าหมายที่ ๑๕ การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก มุ่งมั่นท่ีจะอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ

ทางบก อาทิ ป่าไม้ พ้ืนที่ชุ่มน้ํา พ้ืนที่กึ่งแห้งแล้งและภูเขา โดยส่งเสริมการจัดการป่าอย่างยั่งยืนและแก้ไข

การตัดไม้ทําลายป่า ซ่ึงควรต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะลดการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยตาม

ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 

 ๕) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา มียุทธศาสตร์ที่นํามาใช้เป็นกรอบแนวคิดหลัก ได้แก่  

 1. ยุทธศาสตร์การจัดการน้ําอุปโภคบริโภค มีเป้าหมาย คือ จัดหาน้ําสะอาดเพ่ืออุปโภคบริโภค

ให้แก่ชุมชนครอบคลุมทุกหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมท้ัง ในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ และแหล่งท่องเท่ียว

สําคัญ   

 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต มีเป้าหมาย คือ บริหารจัดการความ

ต้องการใช้น้ําในด้านการเกษตร อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ให้สมดุลกับน้ําต้นทุนโดย

เกิดประโยชน์สูงสุด ลดความสูญเสียน้ํา และเพ่ิมมูลค่าน้ําชลประทาน จัดหาน้ําต้นทุนเพ่ือรักษาระบบนิเวศ

เพ่ือการพัฒนาด้านการเกษตรตามศักยภาพ และเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมส่งออก และ

อุตสาหกรรมเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ 

 3. ยุทธศาสตร์การจัดการน้ําท่วมและอุทกภัย มีเป้าหมาย คือ ลดความเสียหายจากอุทกภัยของ

ชุมชนเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจสําคัญที่มีผลกระทบรุนแรงและความเสียหายสูง ลดความเสียหายในพ้ืนที่
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เกษตร และสนับสนุนการปรับตัวในพ้ืนที่เส่ียงอุทกภัยซํ้าซาก รวมท้ัง ลดความเสียหายจากน้ําหลาก ดิน

โคลนถล่ม น้ําท่วมฉับพลันในหมู่บ้านเส่ียงภัย 

 4. ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้ํา มีเป้าหมาย คือ แหล่งน้ําทั่วประเทศมีคุณภาพน้ําอยู่ใน

ระดับพอใช้ข้ึนไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยให้มีการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียและ

ลดมลพิษจากแหล่งกําเนิด และแหล่งน้ําเส่ือมโทรมได้รับการแก้ไขฟื้นฟูยกระดับให้ดีข้ึน และควบคุมความ

เค็มปากแม่น้ํา ณ จุดควบคุม ไม่ให้เกินมาตรฐานของการเกษตรและการประปา 

 5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้าที่เส่ือมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน มี

เป้าหมาย คือ ฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ําที่เส่ือมโทรม เพื่อให้ได้พ้ืนที่ป่าไม้อย่างน้อยร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ 

โดยฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ํา จํานวน 4.770 ล้านไร่ และลดความเร็วน้ําหลากในพ้ืนที่ต้นน้ํา ป้องกันการ

สูญเสียหน้าดิน จํานวน 9.475 ล้านไร่ ลดการกัดเซาะในพ้ืนท่ีต้นน้ํา ป้องกันพ้ืนที่ดินถล่มในพ้ืนที่เกษตร

ลาดชัน ชะลอการไหลของน้ําในลุ่มน้ําสาขาที่เส่ียงภัยน้ําท่วม 

 6) ยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื ่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ยุทธศาสตร์จังหวัด

นครศรีธรรมราช และยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และนโยบาย

รัฐบาล 

 ๗) พ้ืนที่ หน้าที่ และกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งเกษตรกร ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคท้องถ่ิน 

และภาคราชการเป็นหลัก โดยมุ่งสู่การพัฒนาคนในพื้นท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ เป็นสําคัญ 

 ๘) การบริหารจัดการแบบองค์รวม บูรณาการ และการพัฒนาคน และทรัพยากรในพื้นที่ลุ่มน้ํา

ปากพนังให้เกิดประสิทธิภาพ 

 ๙) การบูรณาการการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถ

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนที่มีลักษณะเป็นองค์รวม และสามารถแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การ

ปฏิบัติระดับแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย 

 ๙.1) สนับสนุนบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกระดับ ทั้งภาครัฐ (ส่วนกลาง 

ส่วนภมูิภาค และท้องถิ่น) ภาคประชาชน และภาคเอกชน ให้ดําเนินงานแบบบูรณาการและผ่านกลไกการมี

ส่วนร่วม ตลอดจนส่งเสริมการแบ่งบทบาทการดําเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถดําเนินภารกิจของ

ตนเองในขณะเดียวกันก็สามารถสนับสนุนซ่ึงกันและกันได้อย่างเหมาะสม ดังนี้ 

 ๙.1.1) ราชการส่วนกลาง 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน ช้ีแจงสาระสําคัญ

พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจ และให้คําแนะนําแก่ส่วนราชการอื่นๆ สนับสนุนเชิงนโยบาย การ

จัดสรรงบประมาณ และสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนแม่บท โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ. 2560 – 2564 ส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินงานตามมาตรการและ

แผนงาน โดยจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีที่สอดคล้องตามแผนแม่บท โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ํา



แผนแมบ่ท โครงการพัฒนาพืน้ที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  หนา้ ๑๖ 

 

ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ. 2560 – 2564 และผลักดันการดําเนินงานตามแผนในระดับ

หน่วยงาน 

๙.1.2) ราชการส่วนภูมิภาค  

ส่วนราชการส่วนกลางในภูมิภาค มีบทบาทในการนําแผนแม่บท โครงการพัฒนาพ้ืนที่

ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ. 2560 – 2564 ไปใช้ในการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับ

พ้ืนที่ โดยให้ความสําคัญในประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอาชีพและส่งเสริม

รายได้ และให้การสนับสนุนการดําเนินงานภายใต้แผนแม่บทฯ ผ่านกลไกแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม

จังหวัดและจังหวัด และคณะกรรมการต่างๆ ระดับภาคและจังหวัด 

๙.1.3) ราชการส่วนท้องถิ่น 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทในการจัดทําฐานข้อมูลระดับท้องถ่ินเกี่ยวกับ

ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้หรือใช้กลไกการจัดตั้ง

คณะทํางานระดับท้องถ่ิน เพ่ือทําหน้าที่จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนัง

ระดับท้องถิ่น และติดตามผลการดําเนินงาน โดยคณะทํางานชุดดังกล่าวควรมีผู้แทนจากองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด สํานักงานจังหวัด และผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทํางานด้วย 

ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน องค์กรเอกชน ชุมชนและประชาชน มีส่วนร่วมในการ

ดําเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 

  ๙.1.4) ภาคเอกชน 

สนับสนุนและดําเนินการตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมเก่ียวกับการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมของผู้ประกอบการในทุกระดับ โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ผู้รับบริการ มีการ

จัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม และมีบทบาทร่วมกับภาครัฐ นอกจากน้ี หน่วยงานด้านสื่อมวลชนควรมีบทบาท

ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และการดําเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ให้กับประชาชน

และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสะท้อนข้อมูลจากประชาชน และชุมชนให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับ

ทราบ เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 ๙.1.5) ภาคสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยและพัฒนา 

  สถาบันการศึกษาทุกระดับมีบทบาทสําคัญในการปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมรวมทั้ง 

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ให้ความสําคัญกับการเรียนการสอนด้านส่ิงแวดล้อม การพัฒนาอาชีพทั้งใน

ภาคเกษตรกรรม และนอกภาคเกษตรกรรม รวมทั้ง มีบทบาทเป็นแหล่งพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ 

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน 

 ๙.1.6) ภาคประชาชน 

 มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านทรัพยากรป่าไม้ 

การบริหารทรัพยากรน้าํ การฟื้นฟูคุณภาพดิน ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมและ

อาชีพนอกภาคเกษตรกรรม พร้อมท้ังสะท้อนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านส่ิงแวดล้อม และ



แผนแมบ่ท โครงการพัฒนาพืน้ที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  หนา้ ๑๗ 

 

การพัฒนาอาชีพ ตลอดจนแสวงหาความรู้จากส่ือช่องทางต่างๆ เพ่ือให้รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง และ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้อยู่ในส่ิงแวดล้อมที่เอ้ือต่อการดําเนินชีวิต 

 ๙.2) บูรณาการการดําเนินงานตามแผนแม่บท โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปากพนังอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ พ.ศ. 2560 – 2564 โดยใช้กลไกการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปีของส่วนราชการ เพ่ือขับเคล่ือนและบูรณาการการดําเนินงานเข้ากับภารกิจงานตามอํานาจหน้าที่

ปกติของกระทรวง ทบวง กรม และพ้ืนที่ในระดับกลุ่มจังหวัด และจังหวัด ตลอดจนตามระเบียบวาระงาน

พิเศษ หรือวาระแห่งชาติที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานมาร่วมดําเนินการอย่างบูรณาการ 

เพื่อให้สามารถบริหารจัดการให้เกิดความสอดคล้องเช่ือมโยงกันได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งจะไม่เป็นภาระแก่

หน่วยงานที่รับผิดชอบจนเกินควร 

๙.3) บูรณาการและเชื่อมโยงการดําเนินงานในระดับท้องถิ่นและชุมชนโดยใช้กลไกการจัดทํา

แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนชุมชน เนื่องจากกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนจะเป็น

เครื่องมือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้รู้จักตนเองและทุนทางสังคม ตลอดจนทรัพยากรท่ีมีอยู่ สามารถ

จัดการตนเองให้บรรลุเป้าหมายที่พึงปรารถนา ส่งผลให้ชุมชน ครอบครัว และบุคคลอยู่ในส่ิงแวดล้อมที่ดี

และมีสุขภาพแข็งแรง ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งจะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของภาคี

พัฒนาในพื้นที่ในกระบวนการจัดทําแผนชุมชน และเช่ือมโยงไปสู่แผนท้องถิ่นและแผนในลําดับที่สูงกว่า เช่น 

แผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค เป็นต้น 

๑๐) สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับภาคีการพัฒนา โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สังคมในวงกว้างและจัดให้มีกระบวนการเผยแพร่ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในสาระสําคัญของแผนแม่บท โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนัง

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พ.ศ. 2560 – 2564 โดยเฉพาะภารกิจและบทบาทท่ีภาคส่วนต่างๆ สามารถ

สนับสนุนการปฏิบัติการตามแผนบริหารจัดการฯ ได้ ให้แก่ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้นําไปกําหนดเป็นกรอบแผนงานและโครงการ วางแผนด้านงบประมาณและกําหนดเป็น

แผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับระยะเวลาตามแผนแม่บท โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ พ.ศ. 2560 – 2564 

๑๑) เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการดําเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้บุคลากรที่มีหน้าที่

ดําเนินงานภายใต้แผนแม่บท โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ. 

2560 – 2564 มีขีดความสามารถในการดําเนินงานเพิ่มข้ึนและทันต่อสถานการณ์ โดยดําเนินการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ

แปลงแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ และมีความสามารถในการจัดเตรียม วิเคราะห์ และบริหารจัดการโครงการ

ด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคประชาชน เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ ตั้งแต่ระดับ

จังหวัด อําเภอ และท้องถิ่น โดยเฉพาะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ให้ข้อคิดเห็นต่อการดําเนินนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา รวมทั้งการติดตามประเมินผล ที่สามารถ
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สะท้อนความพึงพอใจของประชาชน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการดําเนินงานภาคราชการและภาค

ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการและประโยชน์โดยรวมต่อประชาชนได้อย่างแท้จริง 
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ส่วนที่ 3 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มนํ้าปากพนัง 

 

๑. วิสัยทัศน์ 

 “พ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนังเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ ส่ิงแวดล้อมสมดุล ประชาชนมีความผาสุก ตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

๒. พันธกิจ 

 ๑) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ 

 ๒) เพิ่มปริมาณและประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรน้ํา ตลอดจนฟื้นฟูคุณภาพน้ํา 

 ๓) เพิ่มความอุดมสมบูรณ์และประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดิน 

 ๔) ส่งเสริมพัฒนาการผลิตอย่างเป็นระบบครบวงจร โดยเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าและบริการ 

 ๕) ขับเคล่ือนการบริหารดําเนินงานแบบองค์รวมอย่างบูรณาการให้เกิดเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 

 ๖) เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน 

 

๓. เป้าประสงค์ 

๑) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริมีความสมดุลและเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ของประชาชน 

๒) ความผาสุกของประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

เพิ่มข้ึน 

๓) รายได้ของครัวเรือนเกษตรและรายได้ของประชาชนในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนัง

อันเนื่องมาจากพระราชดําริเพิ่มข้ึน 

๔) ประชาชนในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริมีอาชีพที่มั่นคง

และรายได้ที่แน่นอนตลอดจนอยู่ในส่ิงแวดล้อมที่สมดุล 
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๔. ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลปีฐาน 

(ป ี๒๕59) 

เป้าหมายสะสม 
รวม 

2560 2561 2562 2563 2564 

 ๑) พ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการดูแลรักษา

และฟื้นฟูให้มีสภาพสมบูรณ์ ร้อยละ 

๒๕ ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา 

๔๔๙,๓๙๕ ไร ่

ร้อยละ ๒๓.๖๕ 

พ้ืนที่ทั้งหมด 

ร้อยละ ๒๕ ร้อยละ

๒๕ 

 ๒) คุณภาพดินได้รับการฟื้นฟูให้

สามารถใช้ประโยชน์ได้เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ ๓๐  

พ้ืนทีที่่มีปัญหา 

121,244 ไร่ 

ร้อยละ 

6 

ร้อยละ 

12 

ร้อยละ 

18 

ร้อยละ 

24 

ร้อยละ 

30 

ร้อยละ

30 

 ๓ ) ประชาชนมีน้ํ า อุ ป โภคและ

บริโภคอย่างเพียงพอ 

ขาดแคลนน้ํา ๒๘ 

หมู่บ้าน 

 ๒๐ 

หมู่บ้าน 

  ๒๘ 

หมู่บ้าน 

๒๘ 

หมู่บ้าน 

 ๔) แม่น้าํปากพนังมีคุณภาพน้ําอยู่

ในเกณฑ์พอใช้ข้ึนไป ร้อยละ ๗๐ 

ร้อยละ ๖๖ (ค่าเฉล่ีย

ป ี๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

ร้อยละ 

66 

ร้อยละ

67 

ร้อยละ

68 

ร้อยละ

69 

ร้อยละ

๗๐ 

ร้อยละ

๗๐ 

 ๕) ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร

เพ่ิมข้ึนเปน็ร้อยละ ๘๖ 

ร้อยละ 81.93 ร้อยละ  

8๒ 

- ร้อยละ 

84 

- ร้อยละ

8๖ 

ร้อยละ

8๖ 

 ๖) รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร

ของครัวเรือนเกษตรกรเพ่ิมข้ึน  

ร้อยละ ๒๐ 

98,584.28 

บาท/ครัวเรือน 

ร้อยละ 

4 

- ร้อยละ 

12 

- ร้อยละ 

20 

ร้อยละ 

20 

๗) ประชาชนมีรายได้เฉล่ียต่อคน

เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๒๐ 

60,392 บาท/คน/ป ี ร้อยละ 

4 

ร้อยละ 

8 

ร้อยละ 

12 

ร้อยละ 

16 

ร้อยละ 

20 

ร้อยละ 

20 

 ๘) ครัวเรือนยากจนทีต่กเกณฑ์ จปฐ. 

ของประชาชนลดลง ร้อยละ ๒๐ 

2,130 ครัวเรือน ร้อยละ 

4 

ร้อยละ 

8 

ร้อยละ 

12 

ร้อยละ 

16 

ร้อยละ 

20 

ร้อยละ 

20 

 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ และแนวทางดําเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สงวน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ 

สงวน คุ้มครอง อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ ซ่ึงเป็นต้นน้ําลําธาร พ้ืนที่ชุ่มน้ํา พ้ืนที่ป่าพรุ พ้ืนที่ 

ป่าชายเลนและชายฝั่ง เพ่ือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของการดํารงชีวิต รวมทั้งแก้ไขปัญหาการเกิดไฟป่าในพ้ืนที่ป่าพรุ

และกัดเซาะชายฝัง่ ซ่ึงมีกลยุทธ์และแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
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กลยุทธ์ที่ ๑: สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นนํ้า 

ให้พ้ืนที่ป่าเป็นแหล่งอํานวยน้ําเข้าสู่ลุ่มน้ําให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยฟื้นฟูทรัพยากรป่าต้นน้ํา 

ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกป่าและล่าสัตว์ ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมี 

ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซ่ึงมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้  

 ๑) ปลูกฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ําที่มีสภาพป่าเสื่อมโทรมจากการถูกบุกรุกและไฟป่า 

 ๒) ก่อสร้างฝายชะลอน้ําและฝายต้นน้ําลําธารแบบถาวร 

 ๓) ปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ํา 

 ๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ และลักลอบฆ่าสัตว์ป่า 

กลยุทธ์ที่ ๒ : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาระดับนํ้าในพื้นที่ป่าพรุ 

ดูแลรักษาพ้ืนที่ป่าพรุและพ้ืนที่ชุ่มน้ํา โดยการปลูกฟื้นฟูทดแทน รวมท้ังรักษาระดับน้ําป่าพรุให้

เพียงพอเพ่ือลดโอกาสในการเกิดไฟป่า โดยต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ัง

ส่งเสริมการเกษตรกรรมทีไ่ม่ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ป่าพรุ ซ่ึงมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

๑) ปลูกฟื้นฟูระบบนิเวศป่าพรุให้มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ 

๒) ทวงคืนพ้ืนที่ป่าพรุจากผู้บุกรุกและจัดทําแนวเขตพื้นที่ป่าพรุให้ชัดเจน 

๓) ป้องกันการลักลอบตัดไม้เสม็ดในพ้ืนที่ป่าพรุ รวมทั้งการจับปลาโดยวิธีที่ผิดกฎหมาย และ

ดําเนินการกับผู้กระทําผิดและลงโทษอย่างจริงจัง 

๔) ลดพื้นที่การปลูกปาล์มน้ํามันในพื้นที่ป่าพรุ 

๕) รักษาระดับน้ําให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันไฟไหม้และรักษาความสมบูรณ์ของระบบ

นิเวศป่าพรุ 

๖) ก่อสร้างและซ่อมแซมทํานบช่ัวคราวเพื่อรักษาระดับน้ําในพื้นที่ป่าพรุ 

๗) จัดหาแหล่งกักเก็บน้ําเพ่ิมเติมเพ่ือรักษาระดับน้ําในพ้ืนที่ป่าพรุ  

๘) จัดทําแนวกันไฟและขุดแพรกเพื่อทําแนวกันไฟป่า 

๙) เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและควบคุมไฟป่า  

กลยุทธ์ที่ ๓ : ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

ฟื้นฟูและดูแลป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลแหล่งอาศัยของสัตว์น้ํา และเป็นพื้นที่กรองของเสียและ

ดักตะกอนที่ถูกพัดพาจากแผ่นดินลงสู่ทะเล ป้องกันการตัดไม้ในพ้ืนท่ีป่าชายเลน ขุดลอกร่องน้ําและตะกอน

ทรายทับถม เพ่ิมบทบาทของชุมชนในการร่วมดูแล รักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรชายฝั่งที่เหมาะสม 

ตลอดจนฟื้นฟูแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ ซ่ึงมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

๑) ฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยใช้วิธีคืนระบบนิเวศให้ป่าชายเลน 

๒) บังคับใช้กฎหมายหรือเพิ่มบทลงโทษผู้ตัดไม้ในป่าชายเลน 

๓) สร้างและฟื้นฟูแหล่งปะการังเทียม  
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๔) ขุดลอกพ้ืนที่ที่มีการทับถมของตะกอนดินและทรายหรือพ้ืนท่ีที่ลําน้ํามีความตื้นเขินโดยพิจารณา

วิธีการขุดลอกที่เหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อมในบริเวณที่มีการขุดลอก 
 

กลยุทธ์ที่ ๔ : แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 

แก้ไขและลดปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังโดยการสร้างเข่ือนป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง และการใช้

โครงสร้างอ่อนเพ่ือช่วยลดความรุนแรงของคลื่น ซ่ึงมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

๑) สร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝัง่ 

๒) ใช้โครงสร้างอ่อนเพ่ือช่วยลดความรุนแรงของคลื่น  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ควบคุม ป้องกันมลพิษและเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

เพื่อควบคุมจัดการมลพิษจากแหล่งกําเนิด โดยส่งเสริมการบําบัดและกําจัดของเสียที่ต้นทาง

จัดสร้างระบบบําบัดน้ําเสียให้ครอบคลุมพื้นที่ชุมชน รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกัน กํากับ ดูแลและ

บังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย และมาตรการสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือแก้ไข

ปัญหาคุณภาพน้ําในแม่น้ําปากพนัง ตลอดจนเสริมสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยและมลพิษน้ํา เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ซ่ึงมีกลยุทธ์และ 

แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ 1 : ลดและควบคุมการระบายมลพิษจากแหล่งกําเนิดลงสู่แหล่งนํ้า 

 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการน้ําเสียและของเสีย ทั้งจากภาคชุมชน ภาคเกษตรกรรม

และภาคอุตสาหกรรม โดยสนับสนุนให้มีการจัดการน้ําเสีย เร่งรัดการจัดสร้างระบบบําบัดน้ําเสียและ

สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเดินระบบบําบัดน้ําเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง

กํากับ ดูแล และบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย และติดตามตรวจสอบเพ่ือเฝ้าระวังคุณภาพน้ํา ซ่ึงมี 

แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

 ๑) จัดสร้างและบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียเฉพาะจุดในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย 

และพื้นที่อ่ืนๆ 

 ๒) กํากับ ดูแล และบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายกับแหล่งกําเนิดมลพิษ 

 ๓) สนับสนุนให้แหล่งกําเนิดมลพิษมีการจัดการน้ําเสียและของเสียอย่างถูกวิธี 

 ๔) ส่งเสริมให้ประชาชนติดตั้งถังดักไขมันและระบบบําบัดน้ําเสียในครัวเรือนและมีการกําหนดเป็น

ข้อบัญญัติท้องถิ่น 

 ๕) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กมีระบบการบําบัดน้ําเสียเบื้องต้นอย่างง่าย เพ่ือช่วยลด 

ความสกปรกก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ํา 

 ๖) ติดตามตรวจสอบเพ่ือเฝ้าระวังคุณภาพน้ําในแม่น้ําปากพนังและน้ําทะเลชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง 

 ๗) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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 กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ 

สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอยและของเสีย

อันตรายอย่างถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะ เพ่ือลดปริมาณขยะที่

จะนําไปกําจัดที่หลุมฝังกลบ ซ่ึงมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

1) สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอย่าง

ถูกหลักสุขาภิบาล ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2564 

รวมทั้งกําหนดพ้ืนที่ตามลําดับความสําคัญในการจัดการขยะมูลฝอยป ี2560 ในพ้ืนที่เทศบาลเมืองปากพนัง 

และปี 2561 ในพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 ๒) ส่งเสริมการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ในชุมชนและสถานศึกษา เช่น ธนาคารขยะ เป็นต้น 

 ๓) จัดทําแผนการจัดการขยะโดยบูรณาการร่วมกันในพ้ืนที่ที่ใกล้เคียง เช่น จัดตั้งศูนย์กําจัดขยะ 

มูลฝอยแบบครบวงจร โดยรวมกลุ่มพ้ืนที่ขนาดใหญ่ (Model L) ขนาดมากกว่า 300 ตัน/วัน กลุ่มพ้ืนที่

ขนาดกลาง (Model M) ขนาด 50 – 300 ตัน/วัน และกลุ่มพ้ืนที่ขนาดเล็ก (Model S) น้อยกว่า 50 ตันวัน 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรดินและนํ้า  

 เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งดินและนํ้า ในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนา

พ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ให้เกิดความม่ันคงด้านฐานทรัพยากรเพ่ือการผลิตภายใต้

ข้อจํากัดของทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคํานึงถึง

ความเหมาะสมรอบด้าน และการอนุรักษ์ที่สมดุล โดยมีกลยุทธ์และแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดิน 

 โดยการพัฒนา ปรับปรุง ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรดินท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับการทํา

การเกษตร พร้อมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ซ่ึงมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

 1) ก่อสร้างระบบการจัดรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม 

 2) สํารวจและวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนัง ภายใต้แผนการบริหารจัดการ

พ้ืนที่เกษตรกรรม และข้อมูลแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri Map) 

 3) จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ําโดยการปรับรูปแปลงนา 

 4) สนับสนุนการปรับพื้นที่เพื่อการทํานา 

 5) พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว ดินกรด หรือดินที่เป็นปัญหาในการทําเกษตรกรรม 

 6) ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาดินขาดอินทรียวัตถุ 

 7) สาธิต สนับสนุน และรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา รวมทั้งลดการชะล้าง

พังทลายของดิน 
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 8) ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานหมอดินอาสาในทุกระดับ 

 ๙) ปรับปรุงพื้นที่บ่อกุ้งร้างในเขตพ้ืนที่น้ําเค็มให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ 

 กลยุทธ์ที่ 2 : เพิ่มปริมาณ คุณภาพ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

 โดยการก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บํารุงรักษา ฟื้นฟูแหล่งน้ํา และบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือแก้ไขปัญหา 4 น้ํา 3 รส พร้อมท้ังจัดตั้งและสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้ํา 

ซ่ึงมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

 ๑) ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ําผิวดินและน้ําใต้ดิน ตามความจําเป็นและเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ 

 ๒) ปรับปรุง บํารุงรักษา ซ่อมแซมระบบชลประทาน 

  ๓) ศึกษา/ปรับปรุงคลองลัดและคลองระบายน้ําฉุกเฉิน  

 ๔) ขยายพ้ืนที่รับประโยชน์จากระบบชลประทาน โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายน้ําอย่าง

ทั่วถึงและเป็นธรรม พร้อมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งน้ําในไร่นา 

 ๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ําของภาคเกษตรกรรม โดยจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําให้สอดคล้องกับ

แผนการทําการเกษตรกรรม 

 ๖) พัฒนาแหล่งน้ําผิวดินและน้ําใต้ดินเพ่ือการอุปโภคและบริโภคของประชาชน รวมทั้งเฝ้าระวัง

ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพน้ําใช้ 

 ๗) ควบคุมวัชพืชน้ําและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวัชพืชน้ํา พร้อมทั้งสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

ในการกําจัดวัชพืช โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดําเนินการอย่างจริงจัง  

 ๘) พัฒนากลไกการบริหารจัดการน้ําที่ดีและมีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาอาชีพให้เกิดความมั่นคง 

เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มุ่ งเน้นการดําเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ ลุ่มน้ํ าปากพนัง 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ให้เกิดความมั่นคงด้านอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร เป็นการพัฒนาและ

ส่งเสริมอาชีพที่ต้องคํานึงถึงความเหมาะสมรอบด้าน พร้อมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การเพ่ิมมูลค่า

ผลผลิต การแปรรูป การตลาด และการบริหารจัดการเน้นการพัฒนาแบบครบวงจร สร้างความมั่นคง

ทางด้านอาชีพและรายได้ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมี 

กลยุทธ์และแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาและส่งเสริมอาชีพภาคเกษตร 

โดยการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพภาคเกษตรในพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนังให้เกิดความมั่นคง เป็นการ

ส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรแบบครบวงจรตั้งแต่การผลิต การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต การแปรรูปการตลาด 

และการบริหารจัดการที่ต้องคํานึงถึงความเหมาะสมของพ้ืนที่และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมให้มีความพออยู่
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พอกินและนําไปสู่การเหลือกินเหลือใช้อย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับจุดยืนยุทธศาสตร์จังหวัด

นครศรีธรรมราช “เมืองเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรนวัตกรรม” ซ่ึงมีแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 

1) พัฒนาและส่งเสริมการปลูกข้าวแบบครบวงจร ทั้งเรื่องพันธุ์ข้าว เทคโนโลยี ยุ้งฉาง โรงสี ลานตาก 

และการตลาด พร้อมทั้งการอนุรักษ์และรักษาพันธุ์ข้าวพื้นเมือง 

2) ส่งเสริม สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้นและพืชเศรษฐกิจอื่น 

(พืชทางเลือก/พืชสร้างรายได้) ที่เหมาะสมกับพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง 

3) ส่งเสริมการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามเพ่ือส่งออก 

4) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนการผลิต แหล่งรองรับผลผลิต และการตลาด 

5) ส่งเสริม สนับสนุน และขยายผลการทําเกษตรกรรมยั่งยืนรูปแบบต่างๆ เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่

เกษตรผสมผสาน วนเกษตร เกษตรอินทรีย์ และเกษตรธรรมชาติ เพื่อการพึ่งตนเองลดการใช้สารเคมีรักษา

ความสมดุลของธรรมชาติและความยั่งยืนของระบบนิเวศน์ 

 6) สนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคและศัตรูพืชต่างๆ เช่น โรคใบไหม้ โรคราต่างๆ หอยเชอรี่ในนาข้าว

ปัญหาต้นกกในพื้นที่ทําการเกษตร เป็นต้น 

 7) พัฒนาและส่งเสริมการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําชายฝั่ง ให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และพร้อมรับการ

เปล่ียนแปลงด้านต่างๆ 

8) พัฒนาและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด เช่น ปลานิล ปลาหมอ เป็นต้น 

9) ส่งเสริม สนับสนุน และขยายผลโครงการชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ้งทะเล 

10) สนับสนุนการผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ําและสร้าง

ความมั่นคงด้านอาหาร 

11) พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพการเล้ียงปศุสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง 

12) พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบครบวงจร เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มโอกาสการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร 

13) ส่งเสริมและสนับสนุนการทําการเกษตรตามระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

14) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน เช่น การรับรองคุณภาพพืช 

(Good Agricultural Practice; GAP) การรับรองคุณภาพสินค้าประมง (Code of Conduct; CoC) มาตรฐานฟาร์ม

ปศุสัตว์ เป็นต้น 

15) ศึกษา ทดลอง และทดสอบการปลูกพืช การเล้ียงปศุสัตว์ และการเล้ียงสัตว์น้ําที่เหมาะสมกับ

สภาพพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนัง 

16) ศึกษาและพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์บก และสัตว์น้ําที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง 

17) ศึกษา ทดลอง และทดสอบการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับ

สภาพพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนัง 
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กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาและส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตร 

โดยการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตร ในพ้ืนที่ ลุ่มน้ําปากพนังให้เกิดความมั่นคง 

เป็นการส่งเสริมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความรู้ ช่องทางอาชีพ

และรายได้ที่เหมาะสมกับพื้นที่และคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน ซ่ึงมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

1) สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและการมีงานทําให้กับประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง 

2) สนับสนุนการให้ความรู้และทักษะเพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ 

3) พัฒนาเทคโนโลยีการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตและการแปรรูป 

4) ส่งเสริมด้านการตลาดและเชื่อมโยงเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า 

5) สนับสนุนการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 

6) สนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และความต้องการของชุมชน 

โดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างภูมิคุ้มกันในการดํารงชีวิตและสังคม 

เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จะสร้างภูมิคุ้มกันในการดํารงชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

ประชาชน และสังคม ตลอดจนเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและสถาบันเกษตรกร  

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาที่ใช้ความรู้ทุกสาขามากที่สุด และเกื้อหนุนการพัฒนาสาขาอ่ืนๆ เป็นการพัฒนาแบบ

เบ็ดเสร็จ เพ่ือให้ประชาชนสามารถดํารงชีพอยู่ได้อย่างมั่นคง เป็นรากฐานนําไปสู่การพ่ึงตนเองได้ใน 

ระยะยาวและยั่งยืน ตลอดจนสร้างและพัฒนาตัวแบบความสําเร็จในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติท่ีมีชีวิต 

เป็นตัวอย่างของความสําเร็จในการขยายผลสู่ชุมชนอ่ืน และการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการพัฒนาด้าน 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เพ่ือสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยมีกลยุทธ์และแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี  

 กลยุทธ์ที่ 1 : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการดํารงชีวิตและสังคม 

โดยเน้นการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในอาชีพ และการดํารงชีวิต 

พร้อมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันเกษตรกร ซ่ึงมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันเกษตรกร เช่น กลุ่มเกษตรกรสหกรณ์ วิสาหกิจ

ชุมชน ยุวเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ เป็นต้น 

 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพเพ่ือผลิตสินค้าชุมชน 

 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการฝกึอบรมอาชีพแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปากพนัง 

 4) สอนแนะการจัดทําบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกนั 

 5) สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจแก่เยาวชนหรือเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม 

 6) เสริมสร้างการนําศักยภาพพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์ 

 7) สนับสนุนการสร้างและพัฒนานวัตกรรมมาใช้เพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ 
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 8) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแบรนด์หรืออัตลักษณ์จากผลผลิตสินค้าของชุมชนให้เป็น 

ตราสินค้าของพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนัง เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชน 

 กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 

 โดยเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการ

ดําเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ซ่ึงมีแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 

 1) สนับสนุนให้เกษตรกร ประชาชน ชุมชน อาสาสมัครเกษตร ปราชญ์เกษตร ปราชญ์ชาวบ้าน 

องค์กรเกษตรกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันเกษตรกร สภาเกษตรกร องค์กรเอกชน  

และสถาบันการศึกษา เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการดําเนินงานให้มากข้ึน 

 2) เสริมสร้างขบวนการในการพัฒนาให้สังคมชุมชนเข้มแข็งและชุมชนวิถีพอเพียง 

 3) สร้างช่องทางและเครือข่ายในการแลกเปล่ียนความรู้และร่วมดําเนินการ เช่น ส่งเสริม

สถาบันการศึกษาร่วมศึกษาวิจัย เป็นต้น 

 ๔) สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรน้ําและป่าไม้อย่างยั่งยืน 

 กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาตัวแบบความสําเร็จ 

 โดยเน้นการสร้างและพัฒนาตัวแบบความสําเร็จในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เพื่อเป็น

ตัวอย่างของความสําเร็จในการขยายผลสู่ชุมชนอ่ืน ซ่ึงมีแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 

 1) สํารวจ ค้นหา และพัฒนาตัวแบบความสําเร็จแต่ละอาชีพ เพ่ือสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 

สําหรับเป็นตัวอย่างของความสําเร็จในการขยายผลสู่ชุมชนอ่ืน 

 2) จัดตั้ง พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการดําเนินการศูนย์เรียนรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์เรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง โรงเรียนเกษตรกร ศูนย์ข้าวชุมชน เป็นต้น 

 ๓) ส่งเสริมชุมชนตัวอย่างความสําเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่น 

การดูแลรักษาป่าต้นน้ํา แหล่งน้ํา การจัดการขยะ เป็นต้น 

 กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

 โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เพ่ือสร้างโอกาสในการ

ประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรและชุมชน ซ่ึงมีแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 

 ๑) สํารวจ ค้นหา พัฒนา และสนับสนุนพื้นทีที่่มีศักยภาพเปน็แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงนิเวศน์หรือเชิง

เกษตร พร้อมทั้งสร้างเอกลักษณ์ชุมชนท้องถิ่นของตนเอง 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เกิดเอกภาพ มุ่งเน้นการปรับ

กระบวนทัศน์ใหม่ โดยขับเคล่ือนการดําเนินงานของศูนย์บริการร่วมเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนัง 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือให้มีสถานที่ปฏิบัติงานร่วมกันของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เป็นไป
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อย่างบูรณาการที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

พร้อมท้ังพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน

ตลอดจนนําไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โดยมีกลยุทธ์และแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ 1 : อํานวยการและประสานงาน 

 โดยการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการให้เกิดเอกภาพ มุ่งเน้นการปรับกระบวนทัศน์ใหม่ใน

การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร ซ่ึงมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

 1) อํานวยการและประสานการดําเนินการ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการ

ดําเนินงานตามแผนแม่บท โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ. ๒๕๖๐ – 

๒๕๖๔ 

 2) ดําเนินการในลักษณะองค์รวมอย่างบูรณาการ พัฒนาพร้อมกันทั้งคนและพ้ืนที่ โดยกระบวนการ

มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและใช้แผนเป็นเครื่องมือ ซ่ึงมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

 กลยุทธ์ที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 

 โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ํา 

ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซ่ึงมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

 1) ขับเคล่ือนการดําเนินงานของศูนย์บริการร่วมเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ เพ่ือให้มีสถานที่ปฏิบัติงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เป็นไปอย่างบูรณาการที่

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง 

 2) ปรับปรุงองค์กรบริหารงานให้มีเอกภาพและกําหนดหน้าที่ปฏิบัติให้ชัดเจน 

 3) พัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานให้เป็นมืออาชีพ พัฒนาระบบข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็น

ปัจจุบัน นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดําเนินงาน และปรับปรุงเครื่องมือและกลไก 

การดําเนินงานให้สามารถสนองพระราชดําริได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4) จัดทํารายงานประจําปีสรุปผลการดําเนินงานตามแผนแม่บท โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนัง

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 กลยุทธ์ที่ 3 : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 โดยการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดําเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ ลุ่มน้ําปากพนัง 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซ่ึงมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

 1) จัดทําข้อมูลสารสนเทศสรุปผลการดําเนินงานตามแผนแม่บท โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปากพนัง

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านส่ือต่างๆ  
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๖. งบประมาณ 

 งบประมาณการดําเนินการตามแผนแม่บท โครงการพัฒนาพ้ืนที่ ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ พ .ศ . 2560 - 2564 จํานวน 3,941,411,027 บาท แยกตามยุทธศาสตร์การ

ดําเนินงาน ดังนี้ 

 ๑) ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สงวน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ 961,897,600 บาท 

 ๒) ยุทธศาสตร์ที่  2 : ควบคุม ป้องกันมลพิษและเสริมสร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อม 157,770,000 บาท 

 ๓) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : บริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ํา 2,160,634,323 บาท 

 4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาอาชีพให้เกิดความมั่นคง 344,236,716 บาท 

 ๕) ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างภูมิคุ้มกันในการดํารงชีวิตและสังคม 280,655,668 บาท 

 ๖) ยุทธศาสตร์ที่ 6 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 36,206,720 บาท 
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ส่วนที่ ๔ 

การบริหารจัดการแผนแม่บทสู่การปฏิบัติ 

 

1. หลักการ 

การบริหารจัดการแผนแม่บท โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ. 

2560 – 2564 ไปสู่การปฏิบัติ เป็นการขับเคล่ือนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนังอย่างเป็นข้ันตอน สร้าง

การยอมรับและการมีส่วนร่วม มุ่งให้เกิดการบูรณาการเช่ือมโยงแผนแม่บท โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ํา

ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริกับแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน และแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ ดังนี้ 

1) กรอบทิศทางหลักในการขับเคล่ือนแผนแม่บท โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม 

2) กระจายการพัฒนาลงสู่พ้ืนที่ โดยยึดหลัก พ้ืนที่-ภารกิจ-การมีส่วนร่วม (AFP) โดยกําหนดให้มี

หน่วยงานหลักเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบในการขับเคล่ือนการพัฒนา 

3) ใช้กลไกและเครื่องมือขับเคล่ือนอย่างบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพ โดยกระบวนการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน โดยมีการเตรียมชุมชน และแผนพัฒนาชุมชนที่ชัดเจน 

 

๒. แนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินการสู่การปฏิบัติ 

1) การสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสําคัญ และพร้อมเข้าร่วมในการ

ผลักดันแผนแม่บท โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สู่การปฏิบัติ 

2) จัดทําแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนแม่บท โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่อง 

มาจากพระราชดําริ 

3) หน่วยงานหลักที่ดําเนินกิจกรรมภายใต้แผนแม่บท โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่อง 

มาจากพระราชดําริ ต้องบรรจุและขอจัดสรรงบประมาณของกิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ

หน่วยงาน นอกเหนือจากการขอจัดสรรงบประมาณจากคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 

4) ในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานหลักควรปรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

ในภาพรวมของหน่วยงานและจัดสรรให้กับกิจกรรมที่สําคัญภายใต้แผนแม่บท โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ํา

ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามความเหมาะสมเพ่ือให้การดําเนินงานมีความต่อเนื่อง 

5) การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการขับเคล่ือนแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการของภาคีพัฒนา

ต่างๆ 

6) การเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการขับเคล่ือนแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน 
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7) การเสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ และแผนปฏิบัติการได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

8) เสริมสร้างศักยภาพและสร้างเครือข่าย กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ประกอบการ ผู้นําชุมชน กลุ่มแม่บ้าน 

กลุ่มเยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อการดํารงชีพและการประกอบอาชีพ 

ผลเสียที่เกิดจากการทําลายหรือใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และสามารถ

นําความรู้ที่ได้รับเผยแพร่แก่สมาชิกกลุ่มและบุคคลอ่ืนในพ้ืนท่ี 

9) ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เกิดการบูรณาการในการดําเนินกิจกรรม/โครงการ 

เพ่ือให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันกําหนดเป้าหมายและแผนการดําเนินงานท่ีสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

และกําหนดแนวทางการดําเนินการร่วมกันได้ และยังสามารถดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของแต่ละ

หน่วยงาน ทั้งนี้ โดยการประสานผ่านช่องทางการประชุมหารือของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานชุด

ต่างๆ เช่น กําหนดพ้ืนท่ีเพ่ือส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี เป็นต้น 

10) ทบทวนแผนแม่บท โครงการพัฒนาพ้ืนที่ ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ให้

เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

11) เพ่ิมการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่องผ่านผู้นําชุมชน ผู้นํากลุ่มต่างๆ ส่ือ

ท้องถิ่น กลุ่มเครือข่าย กลุ่มเยาวชน และกลุ่มแม่บ้าน ผ่านทางการประชุม งานประเพณีสําคัญของท้องถ่ิน 

เพ่ือให้ประชาชนทราบการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมอย่างทั่วถึง รวมถึงความเคล่ือนไหวของการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม และได้เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน 

12) การทําความเข้าใจถึงความสําคัญของปัญหาและเผยแพร่โครงการสู่องค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เพื่อให้รับทราบข้อมูล และเกิดการยอมรับในการเข้าร่วมดําเนินโครงการ 

13) ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีอํานาจหน้าที่ด้านการบังคับใช้กฎหมายให้

สามารถดําเนินการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เป็นธรรม และเป็นตัวอย่างการ

ลงโทษผู้ละเมิดกฎหมาย 

14) เสนอให้มีการจัดทําโครงการต้นแบบในลักษณะพ้ืนท่ีนําร่องเพ่ือให้เห็นภาพได้ชัดเจนและเป็น

รูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

15) สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย และควรสํารวจพ้ืนที่

จําเป็นต้องสร้างระบบบําบัดน้ําเสียให้ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง 

16) สนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้แก่ เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช และส่งเสริมการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับไปใช้ใหม่ตั้งแต่ต้นทาง เพ่ือลดปริมาณขยะที่จะ

นําไปฝังกลบ 

17) ผลักดันการดําเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงร่วมในการกําจัดวัชพืชรวมทั้งการขุดลอกตะกอน

ดินท้องน้ําเพื่อช่วยให้แหล่งน้ํามีศักยภาพในการกักเก็บน้ํา และระบายน้ําได้ดีข้ึน โดยให้กรมชลประทานเป็น
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เจ้าภาพ และสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรมเจ้าท่า และกองทัพภาคที่ ๔ ในการ

ร่วมกันดําเนินงาน 

18) เสริมสร้างความรู้ให้แก่อุตสาหกรรมชุมชนในการบําบัดน้ําเสียและของเสียก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ํา 

19) ส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําและการปศุสัตว์ภายใต้โครงการ 

Smart Farmer และ Smart Officer และระบบการผลิตที่ดีและเหมาะสม (GAP) 

20) ดําเนินการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารหนูและฟลูออไรด์น้ําใต้ดินซึ่งประชาชนใช้ในการ

อุปโภคบริโภค 

 

๓. กลไกการขับเคลื่อนการดําเนินงาน 

1) องค์กรการบริหารในปัจจุบัน 

1.1) คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ และอธิบดีกรมชลประทาน เป็นกรรมการและ

เลขานุการ 

1.2) คณะอนุกรรมการพัฒนาส่ิงแวดล้อมโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นประธานอนุกรรมการ 

และเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

1.3) คณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพโครงการพัฒนาพ้ืนที่ ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานอนุกรรมการ และ

ผู้อํานวยการสํานักแผนงานและโครงการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นอนุกรรมการ

และเลขานุการ 

1.4) คณะอนุกรรมการประสานการดําเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ ลุ่มน้ําปากพนังอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ ประกอบด้วย แม่ทัพภาพที่ ๔ เป็นที่ปรึกษา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เป็นประธานอนุกรรมการ และผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการและประสานการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนังอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

1.5) ศูนย์อํานวยการและประสานการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนอํานวยการดําเนินงานในรูปแบบ One Stop Service โดยมีกรมชลประทาน

เป็นหน่วยงานแกนกลางในการขับเคล่ือนดําเนินงาน 
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2) องค์กรการบริหารที่จะแต่งตั้งเพ่ิมเติม 

แต่งตั้งคณะทํางานพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนังอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือขับเคล่ือนการดําเนินงานการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ในพ้ืนที่จังหวัด

นครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา โดยมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น

หัวหน้าคณะทํางาน หัวหน้าส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นําเกษตรกร 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด เป็นคณะทํางาน และหัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรและโครงการพิเศษ 

สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นคณะทํางานและเลขานุการ ทั้งนี้ คณะทํางาน

พัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จะแต่งตั้ง

โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่มี

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน 
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๔. การบริหาร ติดตาม และการประเมินผล 

๑) การกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายใต้แผนแม่บท โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่อง 

มาจากพระราชดําริ พ.ศ. 2560-2564 มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑.๑) คณะอนุกรรมการพัฒนาส่ิงแวดล้อมรับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 1 สงวน อนุรักษ์และฟื้นฟู

ทรัพยากรป่าไม้ และยุทธศาสตร์ที่ 2 ควบคุม ป้องกันมลพิษและเสริมสร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อม   

๑.๒) คณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพรับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรดินและ

น้ํา ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาอาชีพให้เกิดความมั่นคง และยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างภูมิคุ้มกันในการดํารงชีวิต

และสังคม  

 ๑.๓) คณะอนุประสานการดําเนินงานรับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการ  

 ๑.๔) ศูนย์อํานวยการและประสานการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชดําริเป็น

ผู้รับผิดชอบในภาพรวมนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปากพนังอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.) และส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีหน้าที่รับผิดชอบการดําเนินงาน ดังนี้ 

 ๑.๔.๑) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ี(operation plan)  

 ๑.๔.๒) ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ี 

 ๑.๔.๓) จัดทํารายงานประจําปี  

 ๑.๔.๔) ประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตามแผนแม่บท โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนัง

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  
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 ๒) รายงานภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําปาก

พนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 สุราษฎร์ธานี 

 ๓) รายงานดัชนีความผาสุกของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 สุราษฎร์ธานี 

 ๔) จัดทําข้อมูล จปฐ. เพ่ือวิเคราะห์รายได้เฉล่ียต่อตนต่อปี และครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.ของ

ประชาชนในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยสํานักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา 
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ส่วนที่ 5 

ภาคผนวก 

 

1. พระราชดําริที่เกี่ยวกับพื้นที่ลุ่มนํ้าปากพนัง 

 1. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานพระราชดําริในการฟื้นฟูและ

พัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนังแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ นั้น มีอยู่ด้วยกันหลายครั้งในหลายโอกาส 

ดังนี้ 

  ครั้ครั้งท่ี 1งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 13 กันยายน พ.ศ.2521 ขณะประทับแรม ณ โรงปูนซีเมนต์ทุ่งสง อําเภอทุ่งสง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ผู้อํานวยการสํานักชลประทานท่ี 11 ในขณะนั้นเข้า

เฝ้าฯ และทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับโครงการในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช สรุป ความว่า 

 ...ให้พัฒนาลุ่มน้าํคลองชะอวด โดยการก่อสรา้งอ่างเกบ็น้าํห้วยน้ําใส เพ่ือป้องกันและบรรเทาปัญหา

อุทกภัยในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปากพนัง ในเขตอําเภอชะอวด และป้องกันบรรเทาปัญหาน้ําเค็มในฤดูแล้ง และเป็น

แหล่งน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคในพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ําฯ แต่เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาก่อสร้างไม่น้อยกว่า 

5 ปี จึงให้พิจารณาฝายทดน้ําคลองไม้เสียบ ที่ตําบลเกาะขันธ์ในเขตอําเภอชะอวด พร้อมระบบส่งน้ําโดย

เร่งด่วนเพื่อใช้ประโยชน์ก่อนต่อไปเมื่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําใสข้ึนแล้วก็ช่วยพัฒนาโครงการชลประทาน 

ดังกล่าวให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน... 

  คครั้งที่ 2 รั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2531 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าหน้าที่กรม

ชลประทานเข้าเฝ้าฯ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ได้พระราชดําริ สรุปความว่า 

 ...ให้กรมชลประทานดําเนินการแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เพาะปลูกบริเวณลุ่มน้ําปากพนัง 

โดยเร่งด่วน ตามที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยฝนตกหนักติดต่อกันระหว่างวันที่ 19–22 

พฤศจิกายน 2531 เพื่อมิให้เกิดข้ึนอีก โดยพิจารณาการวางแผนดําเนินงานเป็น 2 ระยะ คือ 
 

  ระยะที ่1 การขุดคลองธรรมชาติและปรับปรงุคลองระบายน้ําต่างๆ ดังน้ี 

  1) ขยายคลองระบายน้ําท่าพญาและคลองสาขา 

  2) ขุดคลองระบายน้ําบ่อคณฑี 

  3) ขุดคลองระบายน้ําหน้าโกฏิ 

  4) ขุดคลองแพรกเมือง – ชะอวด 
 

  ระยะที่ 2 พิจารณาขุดคลองใหม่เป็นช่วงแนวลัด เพ่ือระบายน้ําในแม่น้ําปากพนังลงสู่ทะเลให้เร็ว

ข้ึน โดยก่อสร้างประตูระบายน้ําและคันกั้นน้ําเพื่อกักน้ําจืดในลุ่มน้ําปากพนังทั้งหมดสําหรับใช้ในการเกษตร

และป้องกันน้ําเค็ม 
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  ครั้งที่ 3ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2535 เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระตําหนัก ทักษิณราชนิเวศน์ และเสด็จพระราชดําเนินไป

ทอดพระเนตรสถานีสูบน้ําบ้านโคกกูแว และพ้ืนที่ทํานาบ้านโคกกูแว ที่บริเวณบ้านโคกอิฐ โคกใน และ

ทอดพระเนตรอาคารระบายน้ําเปรี้ยวปลายคลองแยกคลองลาน ตําบลพร่อน อําเภอตากใบ จังหวัด

นราธิวาส ระหว่างการเสด็จพระราชดําเนิน ได้พระราชทานพระราชดํารัสกับพลอากาศตรี กําธน สินธุวานนท์ 

องคมนตรี นายจ ุลนภ  สนิทวงศ ์ ณ  อยุธยา องคมนตรี และนายส ุเมธ ต ันต ิเวชก ุล  เลขาธิการ

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ตําแหน่งขณะนั้น) นายสวัสด์ิ 

วัฒนายากร อธิบดีกรมชลประทาน (ตําแหน่งขณะน้ัน) เจ้าหน้าที่กรมชลประทานและข้าราชการที่เฝ้าฯ ทูล

ละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ความว่า 

 ...ควรก่อสร้างประตูระบายน้ําพร้อมอาคารประกอบที่บริเวณปากแม่นํ้าปากพนัง ห่างจากอําเภอ

ปากพนังไปทางทิศใต้ประมาณ 3 กิโลเมตร เพ่ือป้องกันน้ําทะเลมิให้ไหลเข้าแม่น้ําปากพนัง และกักเก็บน้ํา

จืดไว้ในแม่น้ําและตามลําน้ําต่างๆ สําหรับการบรรเทาน้ําท่วม ควรขุดคลองระบายน้ําแยกจากปากแม่น้ํา

ปากพนังเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม... 

  ครั้งที่ 4ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2535 ในคราวเสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรสภาพ

โครงการพัฒนาลุ่มน้ําบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยทางเรือตามลําน้ําบางนรา และ

ทอดพระเนตรสถานีสูบน้ําบ้านตอหลัง ตําบลไพรวัน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความตอนหนึ่งว่า 

 ...ควรก่อสร้างเข่ือนทดน้ําในแม่น้ําปากพนัง ณ จุดห่างจากอําเภอปากพนังไปทางทิศใต้ประมาณ 

5 กิโลเมตร เพ่ือป้องกันน้ําเค็มบุกรุกและเก็บกักน้ําจืดไว้ในลําน้ําให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

และอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งก่อสร้างระบบระบายน้ําออกจากพื้นที่น้ําท่วมลงทะเลให้เร็วที่สุด... 

  ครั้งที่ 5ครั้งที่ 5  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ได้พระราชทานพระราชดําริเกี่ยวกับการเลือกที่จะสร้างประตูระบายน้ําปากพนัง ณ พระตําหนักจิตรลดา

รโหฐาน สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ความตอนหนึ่งว่า 

 ...การทําเข่ือนหรือประตูบังคับน้ํา ห่างจากอําเภอปากพนังประมาณ 3–5 กิโลเมตรนี้ จะต้องทํา

อาคารบังคับน้ําขนาดใหญ่ 1 ตัว และขนาดเล็ก 2 ตัว รวมทั้งขุดคลองเชื่อมและทําคลองน้ําแบ่งเหมือน

โครงการบางนรา ถ้าทําแล้วนากุ้งจะอยู่ส่วนนากุ้ง นาข้าวจะอยู่ส่วนนาข้าว... 

  ครั้งที่ 6ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2536 พระราชทานพระราชดํารัสกับคณะกรรมการบริหาร

โครงการฯ ณ พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน์ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซ่ึงมีใจความสําคัญดังนี้ 

  1) ควรเร่งดําเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ําปากพนังให้เสร็จโดยเร็ว เพราะงานน้ีจะเป็น

จุดเริ่มต้นของโครงการฯ และเป็นศูนย์รวมในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําจืดสําหรับใช้ในการเกษตร การ

อุปโภคฤดูแล้ง ปัญหาน้ําทะเลบุกรุกในฤดูแล้ง และปัญหาน้ําท่วมพ้ืนที่ทํากินของราษฎรเป็นบริเวณกว้างใน

ฤดูฝน 
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  2) ควรพิจารณาการขุดคลองระบายน้ําพร้อมอาคาร เพ่ือระบายน้ําจากแม่นํ้าปากพนังออกทะเล

อีกทางหนึ่ง โดยขุดบริเวณหน้าประตูระบายน้ําปากพนัง จะช่วยระบายนํ้าออกจากพ้ืนท่ีได้เร็วข้ึน จึงจะ

สามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วมพื้นที่ทํากินของราษฎรได้ 

  3) เร่งขุดลอกคลองท่าพญา พร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ําท่าพญา เพ่ือช่วยระบายน้ําออกจาก

พ้ืนที่ได้เร็วขึ้น  

  4) เร่งขุดลอกขยายคลองบ้านกลาง คลองปากพนัง และคลองหน้าโกฏิ พร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ํา 

เพราะประตูระบายน้ําที่บ้านเสือร้องและหน้าโกฏิจะช่วยระบายน้ําจากคลองบ้านกลางและคลองปากพนัง

จากพื้นที่โครงการฯ ลงสู่ทะเลได้เร็วขึ้น 

  5) ในลําดับต่อไปควรพิจารณาขุดคลองระบายน้ําสายชะอวด-แพรกเมือง พร้อมก่อสร้างอาคาร

ประตูระบายน้ํา จะช่วยเป็นการระบายน้ําออกจากพื้นที่โครงการฯ ได้อีกทางหนึ่ง 

  6) จะต้องพิจารณากําหนดแนวเขตท่ีแน่นอน เพ่ือแยกพ้ืนที่น้ําจืดและพ้ืนที่น้ําเค็ม โดยพิจารณา

บริเวณด้านทิศตะวันออกของคลองหรือแม่น้ําปากพนังให้เป็นพื้นที่น้ําเค็ม 

  7) ควรจัดตั้งศูนย์ศึกษาเฉพาะกิจที่บริเวณประตูระบายน้ําหน้าโกฏิ ในพ้ืนที่ของกรมประมง เพ่ือ

ทําการทดลองศึกษา และวิจัยด้านการประมงแบบครบวงจร 

   8) เนื่องจากด้านทิศตะวันตกของลุ่มน้ําปากพนังเป็นเทือกเขา สภาพภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่สูง มี

ปัญหาการขาดแคลนน้ําใช้ทําการเกษตร และอุปโภคบริโภคของราษฎรท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว ควร

พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ําหรือฝายกั้นน้ํา 

  9) ควรพิจารณาเกี่ยวกับระบบการระบายน้ําเสียจากนากุ้ง และน้ําเปรี้ยวจากพรุ รวมท้ังระบบ

บําบัดน้ําเสียจากชุมชน เช่น เขตชุมชนอําเภอเชียรใหญ่ และอําเภอชะอวด เพ่ือให้น้ําจืดที่กักเก็บไว้ในลําน้ํา

ลําคลองต่างๆ ในเขตลุ่มน้ําสามารถนํามาใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อย่างสมบูรณ์ข้ึน 

  ครั้งที่ 7ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2536 คราวเสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรพ้ืนที่

โครงการพัฒนาลุ่มน้ําคลองน้ําจืด คลองแฆแฆอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บ้านทุ่งเค็จ ตําบลปะเสยะวอ 

อําเภอสายบุรี และบ้านแฆแฆ ตําบลน้ําบ่อ อําเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ได้มีพระกระแสพระราชดํารัส 

สรุปความว่า 

 ...ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างระบบแยกน้ําสามารถออกจากกัน ได้แก่ การก่อสร้าง

ระบบป้องกันน้ําเปรี้ยวจากพรุที่ทําให้พ้ืนที่เพาะปลูกเป็นดินกรด ระบบป้องกันน้ําเค็มบุกรุก และระบบส่งนํ้าจืด

ช่วยเหลือการเพาะปลูก และการอุปโภคบริโภคของราษฎรเนินธัมมัง ตําบลแม่เจ้าอยู่หัว อําเภอเชียรใหญ่ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช… 

  ครั้งที่ 8ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2536 ในคราวพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล

ต่างๆ เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

พระราชวังดุสิต ได้พระราชทานพระราชดํารัส ความตอนหนึ่งว่า 
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  1) ส่วนหนึ่งจะแจ้งให้ทราบได้ว่ากําลังทําอยู่ คือ โครงการปากพนัง เมื่อ 2–3 ปีนี้ทางราชการทั้ง

ทหารและพลเรือนต้องไปช่วยปากพนัง แม้น้ําบริโภคของอําเภอปากพนังนั้น ก็ต้องบรรทุกรถไปให้ การ

บรรทุกน้ําด้วยรถไปให้นี้ ท่านนักเศรษฐกิจต่างๆ ก็ย่อมทราบดีว่ามันขาดทุนแค่ไหน การสร้างเขื่อนหรือ

อ่างเก็บน้ําจะส้ินเงินเป็นสิบๆ หรือ ร้อยๆ ล้าน แต่ถ้าสร้างแล้วจะสามารถที่จะบริการประชาชนได้โดยไม่

ต้องใช้รถบรรทุก การบรรทุกด้วยรถจะต้องใช้เงินงบประมาณเป็นร้อย ๆ ล้าน ไม่มีใครได้คิด  

   2) ปีที่ 50 ในรัชกาลปัจจุบัน ซ่ึงใครต่อใครเริ่มคิดที่จะทําการฉลอง จะเริ่มในปี พ.ศ.2538 

พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา จะเขียนไว้ว่าให้ไว้ในวันที่เท่านั ้นๆ ปีที ่เท่านั ้นๆ ในรัชกาล

ปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2538 จะเป็นปทีี่ 50 ในรัชกาลปัจจุบัน ที่จริงครบ 50 ป ีจะต้องเป็นปี 

พ.ศ.2539 อยากให้โครงการปากพนังสําเร็จสําหรับเฉลิมฉลอง 50 ปี ของรัชกาลปัจจุบัน มีความหมายดี

แล้วก็ทําให้ครึกครื้นดี ทําให้ปลื้มใจได้ทั่วทั้งประเทศ  

   3) บางคนอาจจะเอะอะว่านากุ้งล่ะ นากุ้งก็ทําได้ เพราะว่าทางอําเภอหัวไทรอยู่ใกล้ทะเล และมี

คลองที่เรียกว่าคลองปากพนังขนานกับฝั่งทะเล คลองนั้นยอมให้เป็นน้ํากร่อยจะทํานากุ้งได้อย่างเป็นลํ่าเป็น

สัน ซ่ึงประเทศไทยสามารถจะส่งนอกเรื่องกุ้งนี่ส่งออกไปจํานวนมากที่สุดในโลก ขายไปประเทศญ่ีปุ่น และ

ถึงประเทศอเมริกา และนอกจากกุ้งก็มีปลาที่เล้ียงได้ในนากุ้งนั้น ก็จะสามารถเป็นรายได้เข้าประเทศอย่าง

มากมาย ประชาชนที่จะทํากิจการเหล่านั้นก็จะร่ํารวย ไม่เสียเพราะแยกน้ํากร่อยกับน้ําจืดได้ โครงการนี้เล็ง

เอาไว้ให้ได้ผลภายใน 3 ปี ทางกรมชลประทาน และทางเจ้าหน้าที่ทหาร และพลเรือนอ่ืนๆ ก็กําลังร่วมมือ

กันทําอยู่เด๋ียวน้ี ซ่ึงก็จะเป็นผล เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับน้ําเหมือนกัน การสู้ภัยแล้งนี่ เราดําเนินไปเรื่อย ต่อสู้ไป

เรื่อย และสําหรับโครงการ เช่น โครงการปากพนัง หรือโครงการนครนายก โครงการป่าสักเหล่านี้ กําไรนั้น

มาที่ประชาชน ประชาชนจะอยู่ดีกินดี เมื่อประชาชนอยู่ดีกินดีก็สามารถที่จะเสียภาษีให้กับรัฐบาล รัฐบาลก็

เก็บภาษีได้อย่างดี 

 ฉะนั้น ที่เล่าเรื่องโครงการเหล่าน้ีก็เพราะว่ามันเป็นส่ิงที่จะทําให้อนาคตมีความสุขได้ มีความเจริญได้ 

โครงการเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์ทันทีได้ด้วย แม้แต่ทุกวันนี้ ถ้าหากว่าเราลงมือทําก็จะเกิดมีงานทํา... 

  ครั้งที่ 9ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2537 ในคราวพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล

ต่างๆ เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

พระราชวังดุสิต ได้พระราชทานพระราชดํารัส ความตอนหนึ่งว่า 

 ...ยังมีโครงการที่ภาคใต้ที่ปากพนัง จะต้องทําความเข้าใจต่อไป โครงการปากพนังน้ีทางราชการ

และทางราชการทหารได้ช่วยเป็นกําลัง แต่จะต้องอธิบายอีกมาก เพราะว่ามีคนบอกว่า ถ้าทําโครงการปากพนัง 

ส่ิงแวดล้อมจะเสีย เขาบอกว่าน้ําในแม่น้ําชะอวด ในคลองชะอวดนั้นเป็นน้ํากร่อย มีประโยชน์สําหรับ

ส่ิงแวดล้อม ขอช้ีแจงว่า ไม่จริง สมัยก่อนนี้ คลองชะอวดเป็นน้ําจืด มาเป็นน้ํากร่อย 

 ตอนนี้ เพราะว่าเกี่ยวข้องกับน้ําตื้นเขิน และเกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมทั่วๆ ไปเปล่ียนแปลงไป 

จนกระทั่งทําให้ประชาชนในอําเภอเชียรใหญ่ ซ่ึงมีจํานวนมากต้องอพยพไปพัทลุงบ้าง ไปอําเภอทุ่งสง ทุ่งใหญ่ 
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ทําให้เกิดปัญหาอย่างมาก เพราะว่าคนเชียรใหญ่เท่ากับไปกินที่เขา แล้วก็เกิดทะเลาะกัน ยุ่งกัน ก็ไม่มี

ทางแก้ไข ส่วนผู้ที่เหลือที่เชียรใหญ่นั้น ในหน้าแล้งยังปลูกผักยังไม่ได้ เพราะน้ํากร่อยน้ําเค็ม 

 ฉะนั้น ถ้าทําโครงการปากพนังข้ึน น่าจะทําได้เร็วพอใช้ จะแก้ไขการมีความขาดแคลนของน้ําจืด

เพ่ือการเกษตรในท่ีลุ่มของแม่น้ําชะอวด และมีนํ้าใช้ในหน้าแล้งด้วย ตลอดจนมีน้ําเค็มน้ํากร่อย เพ่ือที่จะ

เล้ียงกุ้งกุลาดําเป็นลํ่าเป็นสัน ในเขตเชียรใหญ่ หัวไทร ปากพนัง จะเป็นที่ที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ํา และจะเป็นที่มี

ส่วนที่เป็นรายได้อย่างมหาศาลสําหรับคนไทย ถ้าไม่ทําแล้วก็อยู่อย่างนี้ ต้องเกิดปัญหาเรื่องโจรผู้ร้าย เรื่อง

ความไม่เรียบร้อยในอําเภอทุ่งใหญ่ เป็นต้น ฉะนั้น การแก้ไขปัญหาจะต้องแก้ไขโดยเบด็เสร็จ โดยถือหลักว่า

มีอะไรที่จะต้องทําก็ต้องทํา อย่าไปทะเลาะกันว่าอันน้ีจะทําอย่างนั้นอย่างน้ีไม่ได้ ต้องรวมทั้งหมด ฉะนั้นก็

ได้พูดถึงเรื่องโครงการปากพนังให้เข้าใจอย่างนี้... 

  ครั้งที่ 10ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2538 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ได้มีกระแสพระราชดํารัส ภายหลังจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ถวายรายงาน

สรุปสถานภาพการจัดทําและพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ สรุป

ความว่า 

 ...ควรทําโครงการชลประทานโดยด่วน เพราะโครงการน้ีจะช่วยให้มีน้ําได้ กล่าวคือ จะสามารถ

แยกพ้ืนท่ีเล้ียงกุ้ง (ซ่ึงต้องใช้น้ําเค็ม) กับพ้ืนที่เพาะปลูก (ซ่ึงต้องใช้น้ําจืด) ในบริเวณคลองชะอวด ทั้งยัง

แก้ปัญหาน้ําเสียจากพรุควนเคร็ง ทํานองเดียวกันกับการแก้ปัญหาที่พรุโต๊ะแดง ถ้ายังไม่ทําโครงการ

ชลประทาน จะไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องการเล้ียงกุ้ง หรือปัญหาอ่ืนๆ ได้ กรรมการสิ่งแวดล้อมดูจะเป็น

ห่วงผู้ที่ประกอบอาชีพการทํานากุ้ง แต่ในเวลาเดียวกันก็บอกว่าการทํานากุ้งทําลายส่ิงแวดล้อม น้ําเค็มจะ

ซึมลงน้ําบาดาล ทั้ง 2 ข้อนี้จะหมดปัญหาไป ถ้าทําโครงการเพราะกรมประมงสามารถช่วยให้ทําอาชีพนี้ได้

อย่างเป็นลํ่าเป็นสันโดยไม่ทําลายส่ิงแวดล้อม โครงการน้ีสามารถทําให้ฝ่ายนากุ้ง และการประมง (ปลาใน

กระชัง) ร่ํารวย ส่วนผู้ที่ทํานา(ข้าว)และสวน (ที่ต้องใช้น้ําจืด)จะสามารถประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี... 

  ครั้งที่ 11ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดํารัส

กับนายจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา องคมนตรี สรุปความว่า 

 ...คลองชะอวด – แพรกเมือง น้ําในคลองชะอวด ควรเป็นน้ําจืดให้มากที่สุด และพัฒนาประชาชน

ที่ทํากินอยู่สองฝั่งคลอง... 

  ครั้งที่ 12ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2543 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

พระราชทานพระราชดําริ ถึงแนวทางการพัฒนาลุ่มน้ําปากพนัง ณ วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ซ่ึงถือว่าเป็นหัวใจของการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง สรุปความว่า 

 ...ให้บริหารน้ําในลุ่มน้ําให้มีประสิทธิผลสูงสุด โดยเมื่อเกิดภาวะฝนตกหนักผนวกกับน้ําทะเลหนุน 

ให้พิจารณาหาวิธีการระบายน้ําตอนบนลุ่มน้ําออกสู่ทะเลด้านตะวันออกให้มากที่สุด โดยอาศัยหลักการ

ทางอุทกศาสตร์ ให้นํารูปแบบการเล้ียงกุ้งร่วมกับการทาํนาข้าว และเล้ียงปลา โดยใช้ระบบการถ่ายเทน้ําให้
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ได้ประโยชน์สูงสุด ที่ทดลองทําแล้วที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์บ้านบางแตน อําเภอบ้านสร้าง จังหวัด

ปราจีนบุรี ไปทดลองทําที่โครงการปากพนังด้วย.. 

  ครั้งที่ 13ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เสด็จพระราชดําเนินไปยังโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

บริเวณพ้ืนที่วนอุทยานปราณบุรี อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการน้ี ได้พระราชทาน

พระราชดําริเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สรุป

ความดังนี้ 

   1) ให้ดําเนินการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม และน้ําเน่าเสียในอําเภอปากพนัง โดยให้ระบายน้ําจากแม่น้ํา

ปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่ง 

  2) เร่งดําเนินการขุดคลองชะอวด – แพรกเมือง ให้แล้วเสร็จโดยเรว็ 

  3) ให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ํา เพ่ือควบคุมระดับน้ําในพรคุวนเคร็งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

เพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้พรุ 

 2. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดําริที่สําคัญ ดังนี้ 

  2.1) วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2536 

 ...ให้เร่งพิจารณาโครงการและก่อสร้างระบบส่งน้ําเพ่ือจัดหาน้ําจืดไปช่วยเหลือราษฎรใน

เขตพื้นที่บ้านเนินธัมมัง ให้ราษฎรสามารถทําการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ... 

 2.2) วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2537 

 ...ให้พัฒนาที่ดินในเขตพ้ืนที่มีปัญหาดินเปรี้ยวจัด บริเวณบ้านเนินธัมมัง และบริเวณบ้านค้อแดง 

เพื่อให้ราษฎรสามารถทําการเพาะปลูกได้... 

 3) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดําริที่สําคัญ ดังนี้ 

 3.1) วันที ่19 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

  1) ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ราษฎรทํานาข้าวในพ้ืนที่น้ําจืดของพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่

ลุ่มน้ําปากพนังฯ มากข้ึน เพราะเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่ดีให้แก่ราษฎร 

 2) ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมพันธุ์ข้าวที่สามารถให้ทั้งผลผลิตและรสชาติท่ีดี มี

การปรับปรุง และพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพดี โดยให้กันพ้ืนที่นาร้างบางส่วนทําการทดลองปลูกข้าวชนิด

ต่าง ๆ และจัดตั้งสถานีทดลองข้าวข้ึนเมื่อพัฒนาเมล็ดพันธุ์ได้เหมาะสม ให้กระจายพันธุ์ข้าวแก่ราษฎรเพื่อ

นําไปปลูกเพ่ิมผลผลิตและขายได้ราคาดี และนําข้าวบางส่วนแปรรูปเพ่ือเพ่ิมรายได้ กรณีที่เกษตรกรจะ

ปลูกข้าวเพ่ือการบริโภคควรใช้พันธุ์ข้าวพื้นเมือง 

  3) ทรงเห็นด้วยกับการปรับเปล่ียนอาชีพโดยเล้ียงปลาในบ่อกุ้งร้าง ซ่ึงจะช่วยเพิ่มรายได้แก่

เกษตรกร  

 4) ในส่วนของการทําเกษตรเพ่ือการอุตสาหกรรม เป็นส่ิงที่ไม่สามารถดําเนินการให้ประสบ

ความสําเร็จได้ง่ายนัก โดยเฉพาะในเรื่องของการตลาด และทรงเป็นห่วงเรื่องการปรับตัวของราษฎรเข้ากับ
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ระบบการผลิตเพ่ือการอุตสาหกรรม ทั้งน้ีหากจะดําเนินการอาจทําได้ โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามา

ช่วยดูแล ตั้งโรงงานเพ่ือรองรับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร 

 5) ในส่วนของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ขอให้ดําเนินการแก้ปัญหาในส่วนที่วิกฤตก่อน  

 3.2) วันที ่15 สิงหาคม พ.ศ. 2551  

 1) ด้านการพัฒนาอาชีพปลูกข้าว 

 1.1) จัดรูปที่ดินให้เหมาะสมและให้ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรเกี่ยวกับแร่ธาตุในดิน  

 1.2) จัดตั้งโรงสีข้าวในแต่ละชุมชนตามรูปแบบโรงสีข้าวต้นแบบที่ประสบผลสําเร็จ ทั้งนี้ผู้ที่

จะทําหน้าที่ควบคุมดูแลโรงสีควรศึกษาทําความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงสีด้วย 

 1.3) ส่งเสริมให้มีการจัดสร้างยุ้งฉางเพื่อใช้เก็บรักษาข้าวรอจําหน่ายในช่วงที่ข้าวราคาดี 

ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาเกี่ยวกับต้นทุนการก่อสร้างยุ้งฉาง และขนาดที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่

เพื่อเป็นข้อมูลแก่เกษตรกร รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาซ่ึงประสงค์จะร่วมสมทบทุนก่อสร้างยุ้งฉางให้แก่ราษฎรใน

โอกาสต่อไป 

 1.4) ระมัดระวังเรื่องหนูเข้ากัดกินข้าวในยุ้งฉาง 

2) ด้านการกาํจัดศัตรูพืช  

 2.1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาศัตรูพืช โดยเฉพาะหอย

เชอรี่ในนาข้าว รวมถึงปัญหาการเติบโตของต้นกก ซ่ึงอาจไถกลบนําไปทําปุ๋ยหมักเพ่ือลดจํานวนกกและนํา

พ้ืนที่ไปใช้ประโยชน์ได้ เป็นต้น 

 2.2) ควรระมัดระวังการใช้ยากําจัดศัตรูพืชในพ้ืนที่นาข้าวและการปลูกไม้ผล เพ่ือมิให้เกิด

การตกค้างในผลผลิต และอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ําที่เล้ียงไว้บริเวณใกล้เคียง 

 3) ด้านการขยายตลาดไม้ผล 

 3.1) ควรส่งเสริมการส่งออกส้มโอในพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนัง เช่น พันธุ์ทับทิมสยาม ซ่ึงมี

รสชาติดี ไปจําหน่ายยังต่างประเทศ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร 

  4) ด้านการเพิ่มมูลค่าผลผลิต 

 4.1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรหาทางแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ําโดยเฉพาะไม้ผล เช่น 

มังคุด เงาะ และมะนาว เป็นต้น และพิจารณาว่าจะสามารถจัดตั้งโรงงานแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 

เพื่อเสริมรายได้แก่เกษตรกร  

 3.3) วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2552 

 ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนังฯ ควรมีการส่งเสริมให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์

จากแหล่งน้ําที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะเรื่องการปลูกข้าวในพื้นที่นี้ยังมีอยู่น้อย 
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3.4) วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

 1) ให้กรมชลประทานพิจารณาช่วยเหลือพ้ืนที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 ตําบลแม่เจ้าอยู่หัว 

อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากราษฎรขาดแคลนน้ําใช้เพ่ือการเกษตร เนื่องจากไม่มี

คูส่งน้ําไปยังแปลงเกษตรกรของราษฎร 

 3.5) วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2552 

 1) ให้จัดทําแผนส่งเสริมการพัฒนาข้าวครบวงจร ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย 

 1.1) บรูณาการระบบบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ที่เกีย่วข้อง 

 1.1.1) บริหารจัดการน้ําให้เหมาะสม 

 1.1.2) ปรับปรุงบํารุงดินท่ีเส่ือมสภาพจากการเพิ่มความถ่ีในการปลูกข้าวในพ้ืนที่

เดียวกันในแต่ละปีโดยไม่มีโอกาสพักดิน 

 1.1.3) จัดตั้งกลุ่มและให้การสนับสนุนด้าน 

 - การผลิตและส่ิงสนับสนนุการผลิต ได้แก่ พันธุ์ข้าว ปุ๋ย ยุ้งฉาง โรงสี ลานตาก 

 - การตลาด 

 - องค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่จําเป็น เช่น ทางวิศวกรรมในการดูแลรักษา

โรงสี ทางวิทยาการจัดการ ทั้งในการผลิต และการตลาด ทางด้านการเกษตร เช่น การพัฒนาพันธุ์ข้าว

พันธุ์พื้นเมือง (พันธุ์เล็บนก พันธุ์สังข์หยด พันธุ์เฉี้ยงพัทลุง) การใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับพันธุ์ข้าวชนิดต่างๆ เป็นต้น 

 2) เพิ่มระบบบริหารจัดการด้านต่างๆ ทีจ่ําเปน็เข้าไป 

 3) อาจจะต้องมีการจัดรูปแปลงนาตามความจําเป็น 

 4) เพิ่มพื้นที่นาข้าวในพื้นทีน่าร้างที่มีอยู ่

 3.6) วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 

1) นิคมสร้างตนเองควนขนุน ตําบลลานข่อย อําเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

1.1) ขอให้อธิบดีกรมชลประทานเร่งรัดการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริต่าง ๆ 

(ในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง) ได้แก่ ระบบกระจายน้ําในการทํานาของราษฎรหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 ตําบล

แม่เจ้าอยู่หัว อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งพระราชทานพระราชดําริเพ่ิมเติม ให้ราษฎร

มีส่วนร่วมในการสูบน้ําด้วยไฟฟ้า 

1.2) โครงการใดมีปัญหาเรื่องพ้ืนที่ป่า อย่าเพ่ิงดําเนินการให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ

ระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อน และให้ดําเนินการโครงการที่ไม่มีปัญหาไปก่อน เนื่องจากงานพระราชดําริยังมีอีก

หลายโครงการ 

 2) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขอนหาด หมู่ที่ 1 ตําบลขอนหาด อําเภอชะอวด จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
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 2.1) ควรแนะนําและจัดการกับผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร โดยอาจจัดหาตลาดรองรับ 

หรือตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน 

 2.2) การผลิตสินค้าชุมชนจําหน่าย ควรมีเครื่องหมายที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 

 3) องค์การบริหารส่วนตําบลขอนหาด อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 3.1) จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สําคัญ แต่ปัจจุบันไม่เพียงพอ คนลุ่มน้ํา

ต้องซ้ือข้าวบริโภค ควรเร่งส่งเสริมการทํานามากขึ้น เพิ่มโรงสีข้าวให้เพียงพอ และส่งเสริมการตลาด 

 3.2) ให้ส่วนราชการต่าง ๆ บูรณาการเพ่ือส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในโครงการมากข้ึน 

 3.7) วันที ่17 กรกฎาคม 2557 

 1) พ้ืนที่โครงการศึกษาวิจัยการปลูกและการใช้ประโยชน์ไม้เสม็ดแบบครบวงจรของมูลนิธิ

ชัยพัฒนา ณ บริเวณป่าพรุเสม็ดขาว ตําบลการะเกด อําเภอเชียรใหญ่ 

  1.1) ให้ดําเนินการขุดแพรกเพิ่มเติมเพ่ือป้องกันการบุกรุกพื้นที่และป้องกันไฟป่า 

  1.2) ให้ปลูกฝังสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับ

เด็กนักเรียนและเยาวชนในพ้ืนท่ี โดยให้เน้นถึงทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ทรัพยากรป่าพรุ 

  1.3) ให้เพ่ิมเติมในเอกสารครูป่าไม้ ที่สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) 

ได้ถวาย โดยเน้นเสริมความรู้ทักษะ เพิ่มเติมบทถาม-ตอบ ในเอกสาร 

  1.4) ให้ศึกษา แลกเปล่ียน ดูตัวอย่างพรโุต๊ะแดง (ศนูย์ศึกษาพิกุลทองจังหวัด 

นราธิวาส) และตัวอย่างของอ่างเก็บ (โครงการอ่างเก็บจงัหวัดจนัทบรุี) 

  1.5) ทรงมีพระราชดํารัสให้กรมป่าไม้ และสถาบันการศึกษาร่วมบูรณาการดําเนินงาน

โครงการศึกษา วิจัย การปลูกและใช้ประโยชน์ไม้เสม็ดแบบครบวงจร โดยมีมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นหน่วยงาน

กลางในการประสานการปฏิบัติ เป็นการใช้ประโยชน์จากลําต้น ใบ กิ่ง ต้นเสม็ด และมอบให้ กรมป่าไม้

ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาปลูกต้นไม้ให้เต็มพื้นที่ที่มูลนิธิฯ ได้รับอนุญาต โดยใช้พันธุ์ไม้หลากหลายชนิด 

 2) ศาลหลวงต้นไทร ป่าพรุเสม็ดขาวมูลนิธิชัยพัฒนา หมู่ที่ 11 ตําบลการะเกด อําเภอ

เชียรใหญ่ 

  2.1) ให้เพิ่มพ้ืนทีป่ลูกพืชอาหาร เช่น ข้าว ทดแทน พืชพลังงาน  

  2.2) ให้ลดความถี่ในการปลูกข้าวนาปรงั 

  2.3) ให้หาวิธีจัดสรรน้ําให้ครอบคลุมพื้นที่ทําการเกษตร 

  2.4) ช่ืนชมภูมิทัศน์บริเวณศาลหลวงต้นไทร และความสมบรูณ์ของต้นไม้ 

  2.5) พ้ืนที่ศาลหลวงต้นไทรน่าจะมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงเพ่ือการบํารุงรักษาที่ดี 
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 3.8) วันที ่18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

 1) พ้ืนที่ส่งเสริมการผลิตข้าวบ้านอ่าวเคียน หมูที่่ 7 ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง  

 1.1) ทรงสอบถามและเป็นห่วงเก่ียวกับการดําเนินงานของโรงสีข้าวชุมชน ตําบลป่าระกํา 

อําเภอปากพนัง อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดําเนินการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาของโรงสีข้าว

ชุมชนตําบลป่าระกํา อําเภอปากพนัง 

 1.2) ให้กรมชลประทาน สํานักงาน กปร. พิจารณาก่อสร้างระบบกระจายนํ้าเพ่ือ

ช่วยเหลือราษฎรในพ้ืนที่ส่งเสริมการผลิตข้าว บ้านอ่าวเคียน ตําบลชะเมา ซ่ึงประสบปัญหาขาดแคลนน้ํา

เพื่อทําการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 

 1.3) ให้สนับสนุนการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเกษตร 

 1.4) อยากให้ปรบัปรงุปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานไม่อยากให้มีปุ๋ยเคมี 

 1.5) การฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการ “ส่ิงใดที่สามารถจัดหรือสนับสนุนให้ได้ ก็ให้

สนับสนุนไปตามที่เรามี โดยให้ประสานกับทางเทศบาลตําบลชะเมาได้เลย” ซ่ึงทางศูนย์ฟื้นฟูฯ ได้เสนอ

ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์การฟื้นฟูเด็กพิการ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของเด็กพิการ ของใช้ใน

ชีวิตประจําวันที่จําเป็น เช่น นม ผ้าอ้อมสําเร็จรูป เป็นต้น นอกจากน้ี ยังทรงกราบทูลเรื่องของสถานที่ของ

ศูนย์ฟื้นฟูฯ ยังไม่เอ้ืออํานวยต่อการฝึก ขาดห้องน้ํา และยังขาดในเรื่องของพาหนะในการรับ-ส่งเด็กพิการ 

เพื่อกิจกรรมฟื้นฟู กิจกรรมอบรม และการไปพบแพทย์ 

 1.6) ให้ดูแลระบบการจัดการน้ําเพื่อการเกษตรในพื้นที่นี้ให้เพียงพอตลอดฤดูกาล 

 1.7) ให้สอนบัญชีแก่นักเรียน ให้เด็กทําจนเป็นนิสัย ให้อยู่ในสมองเด็ก 

 2) พ้ืนที่สวนจากจนัทรังษี หมู่ที ่2 ตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง 

  2.1) ทรงมีพระราชดํารัสถาม เรื่องโครงการปลูกข้าว เพ่ือการเรียน การสอนว่าเป็น

อย่างไรบ้าง และกิจกรรมของฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

  2.2) ทรงมีพระราชดํารัสถาม  เรื่อง สิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล (บริเวณพื้นที่รอยต่อ

น้ําจืด-น้ําเค็มระหว่างอําเภอหัวไทรถึงอําเภอปากพนัง)  มีการดําเนินการอย่างไรบ้าง 

  2.3) ควรอนรุักษ์พื้นที่นาข้าว ป่าจาก ทีต่ําบลขนาบนากไว้คู่ลุ่มน้ําปากพนงัต่อไป 

 

2. นิยามศัพท์ 

 1. “ความผาสุก” มีความหมายครอบคลุมมิติของวิถีการดํารงชีวิตของคนไทยที่บูรณาการเช่ือมโยง

กันจนเกิดภาวะแห่งความสุข ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึกต่อประโยชน์ส่วนรวม คิดและทําอย่าง

ถูกต้องและมีเหตุผล รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบสัมมาชีพ ที่นํามาซ่ึงรายได้ที่พอเพียงกับการ

จัดหาปัจจัยสําหรับการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพ และความม่ันคงของตนเองและครอบครัว อยู่ในชุมชนที่

เข้มแข็ง สภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบนิเวศที่สมดุลเอ้ือต่อการดํารงชีวิต โดยปัจจัยพ้ืนฐานในการสร้าง

ความสุขของมนุษย์ มี 5 องค์ประกอบ 16 ตัวชี้วัด ดังนี้    
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  1) ด้านเศรษฐกิจ คนจะมีความสุขเมื่ออยู่ในประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและ

เข้มแข็ง คนในประเทศมีรายได้ที่เพียงพอซ่ึงเกิดจากการมีสัมมาชีพหรือการมีงานทําที่ดี มีความมั่นคงและ

ปลอดภัยในการทํางาน ภายใต้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ เสถียรภาพ และมีการกระจาย

รายได้ในกลุ่มต่างๆ ในสังคมอย่างเป็นธรรม ประกอบด้วย 6 ตัวช้ีวัด ได้แก่ (1) รายได้ครัวเรือนเกษตร (2) 

การมีสิทธิในที่ดินทํากิน (3) การมีงานทําของแรงงานเกษตร (4) รายจ่ายของครัวเรือนเกษตร (5) การออม

ของครัวเรือนเกษตร และ (6) สัดส่วนหนี้สินต่อทรัพย์สินของครัวเรือนเกษตร  

 2) ด้านสุขอนามัย  คนที่มีความผาสุก เป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วย มีอายุยืนยาว มี

สุขภาพจิตที่ดี มีพลานามัยที่สมบูรณ์ มีทักษะในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้ มีความเป็นเหตุผล รวมทั้ง

การมีท่ีอยู่อาศัยที่มั่นคง ประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัด ได้แก่ (1) ครัวเรือนได้กินอาหารมีคุณภาพได้มาตรฐาน 

และ (2) ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบถูกสุขลักษณะ 

 3) ด้านการศึกษา การศึกษาทําให้คนมีความรู้ มีสติปัญญา มีเหตุผลมีคุณธรรม และ

วัฒนธรรม มีทักษะในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้รวมทั้งสามารถอบรมเล้ียงดูสมาชิกในครอบครัวให้

เติบโตอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) ระดับการศึกษาของสมาชิกครัวเรือนเกษตร และ 

(2) ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรม 

  4) ด้านสังคม ความอบอุ่นในครัวเรือน และความภาคภูมิใจในอาชีพจะทําให้คนมีความสุข 

ครอบครัวอบอุ่น หมายถึง ครอบครัวที่สมาชิกมีความมุ่งมั่นในการดําเนินชีวิตร่วมกันอย่างมีจุดหมาย มี

ความรัก ความผูกพันต่อกันสามารถปฏิบัติบทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม คนในครอบครัวสามารถเลี้ยงดู

ผู้สูงอายุได้อย่างมีความสุข และรักษาสัมพันธภาพท่ีดีต่อกันเพ่ือให้สามารถดํารงความเป็นครอบครัวได้

อย่างมีคุณภาพที่ยั่งยืน รวมทั้ง ชุมชนเข้มแข็ง คือ ชุมชนที่สามารถบริหารจัดการ พัฒนาและแก้ไขปัญหาได้

ด้วยตนเองอย่างมีเหตุมีผลและมีการบริหารจัดการที่ดี ประชาชนและองค์กรในชุมชนสามารถร่วมมือ 

ช่วยเหลือเก้ือกูลและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข รวมทั้งมีภาคีการพัฒนาที่มีบทบาทเกื้อหนุนกันภายในชุมชน 

มีการส่ือสาร และกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง สามารถธํารงไว้ซ่ึงคุณค่าของประเพณี 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

ประกอบด้วย 4 ตัวช้ีวัด ได้แก่ (1) ความภูมิใจของเกษตรกร (2) ครัวเรือนมีความอบอุ่น (3) การเข้าร่วม

เป็นสมาชิกกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร และ (4) คนสูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่ 

  5) ด้านสิ่งแวดล้อมหมายถึงการมีระบบนิเวศที่สมดุลมีทรัพยากร ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เพ่ือ

สร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศ และคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัด ได้แก่ (1) สัดส่วนของพ้ืนที่ป่า

ไม้ต่อพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศ และ (2) ร้อยละของพ้ืนที่ที่ได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินของ

เกษตรกร 

 2. “รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตร” หมายถึง รายได้เงินสดทาง

การเกษตรหักด้วยรายจ่ายเงินสดทางการเกษตรของครัวเรือนในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนัง 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 



แผนแมบ่ท โครงการพัฒนาพืน้ที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ หนา้ 48 

 

 3. “รายได้เฉลี่ยต่อคนของประชาชน” หมายถึง รายได้เฉล่ียต่อคนต่อปีของประชาชนในพ้ืนที่

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่อง มาจากพระราชดําริ 

  4. “ครัวเรือนยากจนท่ีตกเกณฑ์ จปฐ. ของประชาชน” หมายถึง คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย

น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี ของครัวเรือนในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่ ลุ่มน้ําปากพนังอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 

  ๕. “คุณภาพนํ้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้” หมายถึง การประเมินคุณภาพน้ําตามดัชนีคุณภาพน้ําแหล่ง

น้ําผิวดิน ซ่ึงแสดงถึงสถานการณ์ของคุณภาพน้ําในภาพรวม โดยพิจารณาจากค่าคุณภาพน้ํา 5 

พารามิ เตอร์ ได้แก่  ออกซิเจนละลาย  (Dissolved Oxygen ; DO) ความสกปรกในรูปสารอินทรี ย์ 

(Biochemical Oxygen Demand ; BOD) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria ; TCB) 

แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria ; FCB) และแอมโมเนีย - ไนโตรเจน (NH3 - N)  

มีคะแนนอยู่ระหว่าง 0 – 100 โดยจัดเกณฑ์คุณภาพน้าํเป็นดีมาก (คะแนน 91 - 100) ดี (คะแนน 71 - 90) 

พอใช้ (คะแนน 61 - 70) เส่ือมโทรม (คะแนน 31 - 60) และเส่ือมโทรมมาก (คะแนน 0 – 30) 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
สงวนอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรป่าไม้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : 
พฒันาอาชีพให้เกดิความ
ม่ันคง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : 
สร้างภมูคุ้ิมกันในการ
ดาํรงชีวติและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : 
เพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ

กลยทุธ์ท่ี 1: สงวน อนรัุกษ์ 
และฟืน้ฟพืูน้ท่ีป่าต้นนํา้

กลยทุธ์ท่ี 2 : อนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ู
และรักษาระดบันํา้ในพืน้ท่ีป่าพรุ

กลยทุธ์ท่ี 3 : 
ฟืน้ฟทูรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังให้มีความอดุมสมบรูณ์

กลยทุธ์ท่ี 4 : 
แก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง

กลยทุธ์ท่ี 1 : 
พฒันาและสง่เสริมอาชีพ
ภาคเกษตร

กลยทุธ์ท่ี 2 : 
พฒันาและสง่เสริมอาชีพ
นอกภาคเกษตร

กลยทุธ์ท่ี 1 : 
เสริมสร้างภมิูคุ้มกนัในการ
ดํารงชีวิตและสงัคม

กลยทุธ์ท่ี 2 : 
เสริมสร้างกระบวนการมีสว่นร่วม

กลยทุธ์ท่ี 3 : 
พฒันาตวัแบบความสําเร็จ

กลยทุธ์ท่ี 4 : 
สร้างมลูคา่เพิ่มจากการพฒันา 
ด้านการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศน์

กลยทุธ์ท่ี 1 : 
อํานวยการและประสานงาน

กลยทุธ์ท่ี 2 : 
เพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจดั 
การและการติดตามประเมินผล

กลยทุธ์ท่ี 3 : 
เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์

+ปลกูฟ้ืนฟูพืน้ทีป่่าตน้น้ําทีม่สีภาพป่าเสือ่
มโทรมจากการถกูบุกรกุและไฟป่า
+ก่อสรา้งฝายชะลอน้ําและฝายตน้น้ําลาํธา
รแบบถาวร
+ปลกูหญา้แฝกเพือ่การอนุรกัษ์ดนิและน้ํา
+เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัการบุกรุก
ทาํลาย ทรพัยากรป่าไม ้
และลกัลอบฆา่สตัวป่์า
+สง่เสรมิการมสีว่นรว่มจากทุกภาคสว่นใน
การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้

+ปลกูฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าพรใุหม้คีวาม 
หลากหลายของชนิดพนัธุ์
+ทวงคนืพืน้ทีป่่าพรุจากผูบุ้กรกุและจดัทาํ 
แนวเขตพืน้ทีป่่าพรใุหช้ดัเจน
+ป้องกนัการลกัลอบตดัไมเ้สมด็ในพืน้ทีป่่า
พรรุวมทัง้การจบัปลาโดยวธิทีีผ่ดิกฎหมาย 
และดาํเนินการกบัผูก้ระทาํผดิและลงโทษอ
ยา่งจรงิจงั
+ลดพืน้ทีก่ารปลกูปาลม์น้ํามนัในพืน้ที ่
ป่าพรุ
+รกัษาระดบัน้ําใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม 
เพือ่ป้องกนัไฟไหม ้
และรกัษาความสมบรูณ์ของระบบนิเวศ 
ป่าพรุ
+ก่อสรา้งและซ่อมแซมทาํนบชัว่คราวเพือ่ 
รกัษาระดบัน้ําในพืน้ทีป่่าพรุ
+จดัหาแหล่งกกัเกบ็น้ําเพิม่เตมิเพือ่รกัษา 
ระดบัน้ําในพืน้ทีป่่าพรุ
+จดัทาํแนวกนัไฟและขดุแพรกเพือ่ทาํแนว
กนัไฟป่า 
+เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัและ 
ควบคมุไฟป่า
+สรา้งการมสีว่นรว่มในการป้องกนัไฟป่า 
อยา่งยัง่ยนื

+ฟ้ืนฟูพืน้ทีป่่าชายเลนใหม้คีวามอุดมสมบู
รณ์ โดยใชว้ธิคีนืระบบนิเวศใหป่้าชายเลน
+บงัคบัใชก้ฎหมายหรอืเพิม่บทลงโทษผูต้ ั
ดไมใ้นป่าชายเลน

แกไ้ขและลดปัญหาการกดัเซาะชายฝัง่โดย
การ สรา้งเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ 
และการใชโ้ครงสรา้งอ่อนเพือ่ชว่ยลดความ
รนุแรงของคลื่น 
รวมทัง้ทาํการขดุลอกพืน้ทีท่ีม่กีารทบัถมข
องตะกอนดนิและทราย 
หรอืพืน้ทีท่ีล่าํน้ํามคีวามตืน้เขนิโดย 
พจิารณาวธิกีารขดุลอกทีเ่หมาะสม 
และไมส่ง่ผลกระทบต่อสิง่มชีวีติและสิง่แวด
ลอ้มในบรเิวณทีม่กีารขดุลอก

+พฒันาและสง่เสรมิการปลกูขา้วแบบครบ
วงจร ทัง้เรือ่งพนัธุข์า้ว เทคโนโลย ียุง้ฉาง 
โรงส ีลานตาก และการตลาดพรอ้มทัง้การ 
อนุรกัษ์และรกัษาพนัธุข์า้วพืน้เมอืง
+สง่เสรมิสนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพ 
ปลกูพชืผกั ไมผ้ลไมย้นืตน้และพชื 
เศรษฐกจิอื่น(พชืทางเลอืกพชืสรา้งรายได)้
ทีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีลุ่่มน้ําปากพนงั
+สง่เสรมิการปลกูสม้โอพนัธุท์บัทมิสยามเ
พือ่สง่ออก
+สง่เสรมิสนบัสนุนการจดัทาํแผนการผลติ 
แหล่งรองรบัผลผลติ และการตลาด
+สง่เสรมิสนบัสนุนและขยายผลการทาํ 
เกษตรกรรมยัง่ยนืรปูแบบต่าง ๆ เชน่ 
เกษตรทฤษฎใีหม ่เกษตรผสมผสาน 
วนเกษตร เกษตรอนิทรยีแ์ละเกษตร 
ธรรมชาตเิพือ่การพึง่ตนเองลดการใชส้าร 
เคมรีกัษาความสมดุลของธรรมชาตแิละ 
ความยัง่ยนืของระบบนิเวศน์
+สนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาโรคและศตัรพูชื
ต่างๆ เชน่ โรคใบไหม ้โรคราต่างๆ 
หอยเชอรีใ่นนาขา้วปัญหาตน้กกในพืน้ที ่
ทาํการเกษตร เป็นตน้
+พฒันาและสง่เสรมิการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า
ชายฝัง่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพพืน้ทีแ่ละ 
พรอ้มรบัการเปลีย่นแปลงดา้นต่างๆ
+พฒันาและสง่เสรมิการเพาะเลีย้งสตัว ์
น้ําจดื เชน่ ปลานิล ปลาหมอ เป็นตน้
+สง่เสรมิ สนบัสนุนและขยายผลโครงการ 
ชลประทานน้ําเคม็เพือ่การเลีย้งกุง้ทะเล
+สนบัสนุนการผลติและปล่อยพนัธุส์ตัวน้ํ์า 
ในแหล่งน้ําธรรมชาตเิพือ่เพิม่ปรมิาณสตัว์
น้ําและสรา้งความมัน่คงดา้นอาหาร
+พฒันาสง่เสรมิและสนบัสนุนอาชพีการเลี้
ยงปศุสตัวท์ีเ่หมาะสมกบัสภาพพืน้ทีลุ่ม่น้ํา
ปากพนงั
+พฒันา สง่เสรมิและสนบัสนุนการบรหิาร 
จดัการสนิคา้เกษตรแบบครบวงจรเพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพการผลติเพิม่โอกาสการแขง่ 
ขนัและสรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัสนิคา้เกษตร
+สง่เสรมิและสนบัสนุนการทาํการเกษตร 
ตามระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่
+สง่เสรมิและสนบัสนุนการผลติสนิคา้ 
เกษตรปลอดภยัใหไ้ดม้าตรฐาน เชน่ GAP. 
CoC. เป็นตน้
+ศกึษา ทดลอง และทดสอบการปลกูพชื 
การเลีย้งปศุสตัวแ์ละการเลีย้งสตัวน้ํ์าที ่
เหมาะสมกบัสภาพพืน้ทีลุ่่มน้ําปากพนงั
+ศกึษาและพฒันาพนัธุพ์ชื พนัธุส์ตัวบ์ก 
และสตัวน้ํ์าทีเ่หมาะสมกบัสภาพพืน้ทีลุ่ม่น้ํา
ปากพนงั
+ศกึษาทดลองและทดสอบการวจิยัเทคโน 
โลยแีละนวตักรรมดา้นการเกษตรทีเ่หมาะ
สมกบัสภาพพืน้ทีลุ่่มน้ําปากพนงั

+สรา้งโอกาสในการประกอบอาชพีและการมงีาน
ทาํใหก้บัประชาชนในพืน้ทีลุ่่มน้ําปากพนงั
+สนบัสนุนการใหค้วามรูแ้ละทกัษะเพือ่พฒันาศกัย
ภาพการผลติสนิคา้และผลติภณัฑใ์หม้คีณุภาพ
+พฒันาเทคโนโลยกีารเพิม่มลูคา่ผลผลติและการ 
แปรรปู
+สง่เสรมิดา้นการตลาดและเชือ่มโยงเพือ่เพิม่ชอ่ง 
ทางการตลาดสนิคา้
+สนบัสนุนการประกอบอาชพีเสรมิเพือ่เพิม่รายได ้
ใหแ้ก่ประชาชน
+สนบัสนุนการพฒันาภาคอุตสาหกรรมทีเ่หมาะสม
กบัพืน้ทีแ่ละความตอ้งการของชุมชนโดยคาํนึงถงึ 
สิง่แวดลอ้มทีส่มดลุและยัง่ยนื

+สง่เสรมิและสนบัสนุนการดาํเนินงานของสถาบั
นเกษตรกร เชน่ กลุ่มเกษตรกรสหกรณ์ 
วสิาหกจิชมุชน ยวุเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม ่
เป็นตน้
+สง่เสรมิและสนบัสนุนการรวมกลุ่มอาชพีเพือ่ผลิ
ตสนิคา้ชุมชน
+สง่เสรมิและสนบัสนุน 
การฝึกอบรมอาชพีแก่ประชาชนในพืน้ทีลุ่่มน้ําปา
กพนงั
+สอนแนะการจดัทาํบญัชคีรวัเรอืนและบญัชตีน้ทุ
นอาชพีเพือ่สรา้งภมูคิุม้กนั
+สนบัสนุนและ 
สรา้งแรงจงูใจแก่เยาวชนหรอืเกษตรกรรุน่ใหมเ่ขา้
สูอ่าชพีเกษตรกรรม
+เสรมิสรา้งการนําศกัยภาพพลงังานหมนุเวยีนแ
ละพลงังานทดแทนมาใชป้ระโยชน์
+สนบัสนุนการสรา้งและพฒันานวตักรรมมาใชเ้พื่
อสรา้งมลูคา่เพิม่และสรา้งรายได้
+สง่เสรมิและสนบัสนุนการสรา้งแบรนดห์รอือตัลั
กษณ์จาก 
ผลผลติสนิคา้ของชุมชนใหเ้ป็นตราสนิคา้ของพืน้
ทีลุ่่มน้ําปากพนงั 
เพือ่สรา้งอาชพีและรายไดใ้หก้บัประชาชน

+สนบัสนุนใหเ้กษตรกร ประชาชน ชุมชน 
อาสาสมคัรเกษตร ปราชญเ์กษตร 
ปราชญช์าวบา้น 
องคก์รเกษตรกรองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่
น สถาบนัเกษตรกร สภาเกษตรกร 
องคก์รเอกชน และสถาบนัการศกึษา 
เขา้มามบีทบาทและสว่นรว่มในการดาํเนิน
งานใหม้ากขึน้
+เสรมิสรา้งขบวนการในการพฒันาใหส้งัค
มชุมชนเขม้แขง็และชมุชนวถิพีอเพยีง
+สรา้งชอ่งทางและเครอืขา่ยในการแลกเป
ลีย่นความรู ้และรว่มดาํเนินการ เชน่ 
สง่เสรมิสถาบนัการศกึษารว่มศกึษาวจิยั 
เป็นตน้

+จดัตัง้พฒันาสง่เสรมิและสนบัสนุนการดาํเนินการ 
ศนูยเ์รยีนรูศ้นูยถ์่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรศนูย์
เรยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร 
ศนูยเ์รยีนรูเ้ครอืขา่ยปราชญช์าวบา้นศนูยเ์รยีนรู ้
เศรษฐกจิพอเพยีงศนูยเ์รยีนรูด้า้นปศุสตัวศ์นูยเ์รยีน
รูด้า้นประมงโรงเรยีน เกษตรกรศนูยข์า้วชุมชน 
+สาํรวจคน้หาและพฒันาตวัแบบความสาํเรจ็แต่ละ 
อาชพีเพือ่สรา้งเป็นแหล่งเรยีนรูข้องชมุชนสาํหรบั 
เป็นตวัอยา่งของความสาํเรจ็ในการขยายผลสู ่
ชุมชนอื่น
+สง่เสรมิชุมชนตวัอยา่งความสาํเรจ็ในการบรหิารจั
ดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเชน่การดู
แลรกัษา ป่าตน้น้ํา แหล่งน้ํา การจดัการขยะ 

โดยการสาํรวจ คน้หาพฒันาและสนบัสนุนพืน้ทีท่ีม่ศีกัย 
ภาพเป็นแหลง่ท่องเทีย่วเชงินิเวศน์หรอืเชงิเกษตร 
พรอ้มทัง้สรา้งเอกลกัษณ์ชุมชนทอ้งถิน่ของตนเองเพือ่ 
สรา้งโอกาสในการประกอบอาชพีและสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ 
ราษฎรและชุมชน

+อาํนวยการและประสานการดาํเนินการ 
เพือ่ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้า 
หมายการดาํเนินงานตามแผนแมบ่ทโครง 
การพฒันาพืน้ทีลุ่่มน้ําปากพนงัอนัเน่ืองมา
จากพระราชดาํร ิปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
+ดาํเนินการในลกัษณะองคร์วมอยา่ง 
บรูณาการพฒันาพรอ้มกนัทัง้คนและพืน้ที ่
โดยกระบวนการมสีว่นรว่มของทุกภาคสว่น 
และใชแ้ผนเป็นเครือ่งมอืซึง่มปีระชาชน 
เป็นศนูยก์ลาง

+ขบัเคลื่อนการดาํเนินงานของศนูยบ์รกิาร
รว่มเพือ่การพฒันาพืน้ทีลุ่่มน้ําปากพนงัอนั 
เนื่องมาจากพระราชดาํรเิพือ่ใหม้สีถานที ่
ปฏบิตังิานรว่มกนัของเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตั ิ
งานในพืน้ทีเ่ป็นไปอยา่งบรูณาการทีทุ่ก 
ภาคสว่นมสีว่นรว่มในการพฒันาพืน้ทีลุ่่ม
น้ําปากพนงั
+ปรบัปรงุองคก์รบรหิารงานใหม้เีอกภาพ 
และกาํหนดหน้าทีป่ฏบิตัใิหช้ดัเจน
+พฒันาบุคลากรปฏบิตังิานใหเ้ป็นมอื 
อาชพีพฒันาระบบขอ้มลูใหค้รบถว้น 
สมบรูณ์และเป็นปัจจุบนันําระบบเทคโน 
โลยสีารสนเทศมาใชใ้นการดาํเนินงาน 
และปรบัปรงุเครือ่งมอืและกลไกการดาํเนิน
งานใหส้ามารถสนองพระราชดาํรไิดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ
+จดัทาํรายงานประจาํปีสรปุผลการดาํเนิน
งานโครงการพฒันาพืน้ทีลุ่่มน้ําปากพนงัอนั
เนื่องมาจากพระราชดาํริ

+จดัทาํขอ้มลูสารสนเทศสรุปผลการดาํเนินงา
นโครงการพฒันาพืน้ทีลุ่่มน้ําปากพนงั 
อนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ
+เผยแพรป่ระชาสมัพนัธเ์ชงิรุกผา่นสือ่ต่างๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
บริหารจัดการทรัพยากร
ดนิ และนํา้

กลยทุธ์ท่ี 1: 
เพิ่มประสทิธิภาพการบริหาร
จดัการทรัพยากรดิน

กลยทุธ์ท่ี 2: เพิ่มปริมาณ 
คณุภาพและประสทิธิภาพ 
การบริหาร จดัการทรัพยากรนํา้

+ก่อสรา้งระบบการจดัรปูทีด่นิเพือ่การ 
เกษตรกรรม
+สาํรวจและวางแผนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 
ในพืน้ทีลุ่่มน้ําปากพนงั 
ภายใตแ้ผนการบรหิารจดัการพืน้ทีเ่กษตร
กรรม 
และขอ้มลูแผนทีเ่กษตรเพือ่การบรหิารจดั 
การเชงิรกุ (Agri Map)
+จดัทาํระบบอนุรกัษ์ดนิและน้ําโดยการ 
ปรบัรปูแปลงนา
+สนบัสนุนการปรบัพืน้ทีเ่พือ่การทาํนา
+พฒันาปรบัปรงุพืน้ทีด่นิเปรีย้ว ดนิกรด 
หรอืดนิทีเ่ป็นปัญหาในการทาํเกษตรกรรม
+สง่เสรมิสนบัสนุนการผลติและการใชปุ้๋ ย 
อนิทรยีพ์รอ้มทัง้แกไ้ขปัญหาดนิขาด 
อนิทรยีวตัถุ
+สาธติ สนบัสนุนและรณรงคก์ารใชห้ญา้ 
แฝก เพือ่การอนุรกัษ์ดนิและน้ํา 
รวมทัง้ลดการชะลา้งพงัทลายของดนิ
+สง่เสรมิสนบัสนุนการดาํเนินงานหมอดนิ
อาสาในทุกระดบั
+ปรบัปรงุพืน้ทีบ่่อกุง้รา้งในเขตพืน้ทีน้ํ่า 
เคม็ ใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ได้

+ก่อสรา้ง พฒันา ปรบัปรงุ บาํรงุรกัษา 
ซ่อมแซมระบบชลประทานแหล่งน้ําผวิดนิ 
และน้ําใตด้นิ 
ตามความจาํเป็นและเหมาะสมในแต่ละ 
พืน้ที่
+ขยายพืน้ทีร่บัประโยชน์จากระบบ 
ชลประทานโดยการเพิม่ประสทิธภิาพการ 
กระจายน้ํา อยา่งทัว่ถงึและเป็นธรรม 
พรอ้มทัง้การเพิม่ประสทิธภิาพแหล่งน้ํา 
ในไรน่า
+เพิม่ประสทิธภิาพการใชน้ํ้าของภาค 
เกษตรกรรมโดยจดัทาํแผนบรหิารจดัการ
น้ําใหส้อดคลอ้งกบัแผนการทาํการ 
เกษตรกรรม
+พฒันาแหลง่น้ําผวิดนิและน้ําใตด้นิเพือ่ 
การอุปโภคและบรโิภคของประชาชน 
รวมทัง้เฝ้าระวงัตรวจสอบและปรบัปรงุ 
คณุภาพน้ําใช้
+ขดุลอกคลองและอ่างเกบ็น้ํา 
รวมทัง้กําจดัตะกอนเลนกน้คลอง
+ควบคมุวชัพชืน้ําและสง่เสรมิการใช ้
ประโยชน์จากวชัพชืน้ําพรอ้มทัง้สรา้ง 
กระบวนการมสีว่นรว่ม  ในการกาํจดัวชัพชื 
โดยใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รว่ม 
ดาํเนินการอยา่งจรงิจงั
+พฒันากลไกการบรหิารจดัการน้ําทีด่แีละ
มปีระสทิธภิาพโดยการมสีว่นรว่มของ 
ทุกภาคสว่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
ควบคุมป้องกันมลพษิ 
และ เสริมสร้างคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม

กลยทุธ์ท่ี 1: 
ลดและควบคมุการระบายมลพิษ
จากแหลง่กําเนิดลงสูแ่หลง่นํา้

กลยทุธ์ท่ี 2 : 
สง่เสริมการบริหารจดัการขยะ
มลูฝอยให้มีประสทิธิภาพ

+จดัสรา้งและบรหิารจดัการระบบบาํบดัน้ํา
เสยีเฉพาะจุดในพืน้ทีอ่งคก์รปกครองสว่น 
ทอ้งถิน่ เป้าหมายและพืน้ทีอ่ื่นๆ
+กาํกบัดแูลและบงัคบัใชม้าตรการทาง 
กฎหมายกบัแหล่งกาํเนิดมลพษิ
+สนบัสนุนใหแ้หล่งกาํเนิดมลพษิมกีารจดั
การน้ําเสยีและของเสยีอยา่งถูกวธิี
+สง่เสรมิใหป้ระชาชนตดิตัง้ถงัดกัไขมนั 
และระบบบาํบดัน้ําเสยี 
ในครวัเรอืนและมกีารกาํหนดเป็นขอ้ 
บญัญตัทิอ้งถิน่
+สนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบการขนาดเลก็ม ี
ระบบการบาํบดัน้ําเสยี 
เบือ้งตน้อยา่งงา่ยเพือ่ชว่ยลดความสกปรก
ก่อนระบายลงสูแ่หลง่น้ํา
+ตดิตามตรวจสอบเพือ่เฝ้าระวงัคณุภาพ
น้ํา 
ในแมน้ํ่าปากพนงัและน้ําทะเลชายฝัง่อยา่ง
ต่อเนื่อง
+เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในการ 
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

+สนบัสนนุองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินใน 
การบริหารจดัการขยะมลูฝอยและของเสีย 
อนัตรายอยา่งถกูหลกัสขุาภิบาลภายใต้แผน
แมบ่ทการบริหารจดัการขยะมลูฝอยของ 
ประเทศ พ.ศ. 2559 – 2564 
รวมทัง้กําหนดพืน้ท่ีตามลําดบัความสําคญั 
ในการจดัการขยะมลูฝอยปี 2560 
ในพืน้ท่ีเทศบาลเมืองปากพนงั และปี 2561 
ในพืน้ท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
+สง่เสริมการคดัแยกขยะเพื่อนํากลบัมาใช้ 
ใหม ่ในชมุชนและสถานศกึษา เช่น 
ธนาคารขยะ เป็นต้น
+จดัทําแผนการจดัการขยะโดยบรูณาการ 
ร่วมกนัในพืน้ที่ท่ีใกล้เคียง เช่น 
จดัตัง้ศนูย์กําจดัขยะมลูฝอยแบบครบวงจร 
โดยรวมกลุม่พืน้ท่ีขนาดใหญ่ (Model L) 
ขนาดมากกวา่ 300 ตวั/วนั 
กลุม่พืน้ท่ีขนาดกลาง (Model M) ขนาด 50 
– 300 ตนั/วนั และกลุม่พืน้ท่ีขนาดเลก็ 
(Model S) น้อยกว่า 50 ตนัวนั

ตัวชีวั้ด :       1) พืน้ที่ป่าไม้ได้รับการดูแลรักษาและฟ้ืนฟูให้มีสภาพคงเดมิ   2) คุณภาพดนิได้รับการฟ้ืนฟูให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึน้   3) ประชาชนมีนํา้อุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอร้อยละ 100  
   4) แม่นํา้ปากพนังมีคุณภาพนํา้อยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึน้ไปร้อยละ 70  5) ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 86   6) รายได้เงนิสดสุทธิทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึน้ร้อยละ 20   

7) ประชาชนมีรายได้เฉล่ียต่อคนเพิ่มขึน้ร้อยละ 20    8) ครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ของประชาชนลดลงร้อยละ 20

ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านอาชีพ ด้านการดาํเนินงาน

วสัิยทัศน์ “พืน้ที่ลุ่มนํา้ปากพนังเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ ส่ิงแวดล้อมสมดุล ประชาชนมีความผาสุก ตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง”

แผนแม่บทการพัฒนา โครงการพัฒนาพ้ืนทีลุ่่มน้ําปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ปี 2560-2564

งบประมาณ
  ปี พ.ศ. 2560 - 2564 จาํนวน 3,941,411,027 บาท
    1) ยทุธศาสตร์ที่ 1 : สงวน อนรัุกษ์และฟืน้ฟทูรัพยากรป่าไม้ 961,897,600 บาท
    2) ยทุธศาสตร์ที่ 2 : ควบคมุ ปอ้งกนัมลพิษและเสริมสร้างคณุภาพสิ่งแวดล้อม 157,770,000  บาท
      3) ยทุธศาสตร์ที ่3 : บริหารจดัการทรัพยากรดิน และนํา้ 2,160,634,323 บาท
    4) ยทุธศาสตร์ที่ 4 : พฒันาอาชีพให้เกิดความมัน่คง 344,276,716 บาท
    5) ยทุธศาสตร์ที่ 5 : สร้างภมิูคุ้มกนัในการดํารงชีวิตและสงัคม 280,665,668 บาท
    6) ยทุธศาสตร์ที่ 6 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 36,206,720 บาท
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