
วารสารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ปีที ่18 ฉบบัที ่3 กนัยายน – ธนัวาคม 2559 

60 
 

การเปล่ียนแปลงในพื้นท่ีโครงการพฒันาลุ่มน ้าปากพนังอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
จงัหวดันครศรีธรรมราช: มมุมองด้านทรพัยากรน ้า 

Changes in Water Resources due to the Royal Initiation of the Pak Phanang 
River Basin Development, Nakhon Sri Thammarat 

 

ปกรณ์ ดิษฐกิจ,* นวลวรรณ วิริยะนันทวงศ,์ สธีุระ ทองขาว, จนัทิรา รตันรตัน์ และ ศิวนาถ นันทพิชยั   
ส านกัวชิาวศิวกรรมศาสตรแ์ละทรพัยากร มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ จ.นครศรธีรรมราช 80160  

*Email: dpakorn@gmail.com 
 

บทคดัย่อ  
โครงการพฒันาพื้นทีลุ่่มน ้าปากพนังอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ จงัหวดันครศรธีรรมราช เป็นโครงการที่

สนองพระราชด ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั เพือ่แกไ้ขปญัหาการรุกตวัของน ้าเคม็ ปญัหาขาดแคลนน ้าจดื
ในการอุปโภค-บรโิภค น ้าใชใ้นภาคการเกษตร และปญัหาน ้าท่วม โดยการสรา้งประตูระบายน ้า (ปตร.) อุทกวภิาช
ประสิทธทิี่สามารถป้องกนัน ้าทะเลรุกล ้าเขา้ในล าน ้าปากพนังได้และสามารถเก็บกกัน ้าได้สูงสุด  +0.30 ม.รทก.              
ท าใหภ้าพรวมการระบายน ้าในพื้นทีลุ่่มน ้าปากพนงัเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ บทความนี้ไดน้ าเสนอ การตดิตามการ
เปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นจาการพฒันาต่างๆ ภายใต้บรบิทของทรพัยากรน ้าที่เปลี่ยนแปลงไป โดยใช้การรวบรวม
ฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งตัง้แต่ก่อนและหลงัการก่อสรา้ง ปตร.อุทกวภิาชประสทิธคิวบคู่กบัการสอบถามความคดิเหน็
โดยใชแ้บบสอบถามและการสมัภาษณ์กลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยีในพืน้ทีโ่ครงการฯ 

จากการศกึษา พบว่า ก่อนมกีารก่อสรา้ง ปตร. อุทกวภิาชประสทิธพิื้นทีช่ลประทานยงัได้รบัการพฒันา
ไม่เต็มศกัยภาพ ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปญัหาในพื้นที่ดงัที่ได้กล่าวมาขา้งต้นได้ แต่เมือ่พจิารณาในภาพรวม
ภายหลงัการก่อสรา้งจนถงึปจัจุบนั พบว่า สามารถเกบ็กกัน ้าจดืทีม่ปีรมิาณมากในช่วงฤดูฝน ไวใ้ชเ้ป็นปรมิาณน ้า
ส ารองในฤดูแลง้ และสรา้งความมัน่ใจกบัเกษตรกรในพื้นทีลุ่่มน ้าปากพนัง ว่ามปีรมิาณน ้าจดืส ารองไวใ้หท้ าการ
เพาะปลูกในฤดแูลง้ได ้อกีทัง้ยงัสามารถป้องกนัการรุกล ้าของน ้าเคม็เขา้มาในล าน ้าสายหลกัของพื้นทีโ่ครงการได้
อกีดว้ย ถงึแมก้ารด าเนินงานโครงการจะประสบความส าเรจ็แต่ยงัคงต้องมกีารตดิตาม ประเมนิผล และปรบัปรุง
การพฒันาต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของพืน้ที ่และการผนัแปรของสภาพภมูสิงัคมโดยรวมต่อไป 
 

ค าส าคญั : การเปลีย่นแปลง ทรพัยากรน ้า โครงการพฒันาพืน้ทีลุ่่มน ้าปากพนงัอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 
 

Abstract  
The royal initiation of Pak Phanang River Basin Development was a response to an initiative of 

His Majesty aiming to solve problems ranging from water shortage, flooding, and saline water, and to 
supply water for human consumption and agricultural activities in the basin. This was done by the 
creation of a watergate (“Uthok wiphat Prasid”) to prevent the intrusion of saline water into River Pak 
Phanang and to store fresh water up to +0.30 m above sea level. Ecological areas involving interlinked 
freshwater, saline-water, and brackish water are complex, and the introduction of the watergate had 
positive and negative effects on the ecosystem and community in the area. This study aimed to track the 
changes that took place in its development using a collection of related databases from before and after, 
questionnaires, and group interviews with stakeholders in the project area. The study found that before 
the construction of the irrigation area, it had not been fully developed. After construction, it was possible 
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to store a large volume of fresh water during the rainy season for use as a backup water supply during 
drought and the intrusion of saline into the river and farmland was stopped. Despite this success, there is 
still a need for further monitoring, evaluation, and improvement in accordance with the local area and the 
variation in geographic and social factors. 

 

Keywords: Water resources change; Royal-initiated Pak Phanang River Basin Project 
 

บทน า  
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน ้ าปากพนังอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จัด เ ป็ น โค ร ง ก า ร ที่ ส น อ งพ ร ะ ร า ช ด า ริ ข อ ง
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั เพื่อแก้ไขปญัหาความ
เดอืดรอ้นของราษฎร ซึ่งแต่เดมิประสบปญัหาการขาด
แคลนน ้ าจืดในการอุปโภค -บริโภคและการเกษตร 
ปญัหาการรุกตวัของน ้าทะเลเขา้ไปในแม่น ้าปากพนัง
ท าให้เกดิสภาพน ้าเค็มในแม่น ้าปากพนังประมาณ 9 
เดอืนในแต่ละปี ทัง้นี้ ได้มกีารสร้าง ปตร.อุทกวภิาช
ประสทิธ ิที่สามารถป้องกนัน ้าทะเลรุกล ้าเขา้ในล าน ้า
ป ากพ นั งได้ ส า เร็จ แล ะส าม ารถ เก็บ กัก น ้ า ได้
สูงสุด+0.30 ม.รทก. เปิดด าเนินการในปี พ.ศ. 2542 
และมีการสร้าง ปตร.ที่ส าคัญเพิ่มเติม คือ ปตร.ท่า
พญา ปตร.คลองปากพนัง (เสือหงึ) และ ปตร.แพรก
เมือง ฝายกัน้น ้ า การขุดลอกคลองต่างๆ ท าให้
ภาพรวมการระบายน ้ าในพื้ นที่ ลุ่มน ้ าปากพนัง
เปลีย่นแปลงไปจากเดมิ และเนื่องจากระบบนิเวศพืน้ที่
ลุ่มน ้ าปากพนังเป็นระบบที่มีความซับซ้อนและ
เชื่อมโยงกันทัง้ในน ้ าจืด น ้ าเค็ม น ้ าเปรี้ยว และน ้ า
กร่อย  เมื่อมีการเปิดด าเนินการของ ปตร.ต่างๆ 
ก่ อ ให้ เกิ ด ผ ลก ระท บ ต่ อ ระบบนิ เวศ  เกิด ก าร
เปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มทัง้ในทางทีด่ขี ึน้ กล่าวคอื 
ท าให้เกษตรกรมนี ้าจดืส าหรบัอุปโภค-บรโิภคและท า
เกษตรกรรมอย่างเพยีงพอและลดปญัหาการรุกล ้าของ
น ้ าเค็มเข้าสู่แม่น ้ าปากพนัง แต่ขณะเดียวกันยังคง
ก่อใหเ้กดิปญัหาในบางบรเิวณ เช่น ปญัหาน ้าเน่าเสยี 
ปญัหาน ้าทะเลหนุนสูงช่วงน ้าขึ้นด้านท้ายของ ปตร.
อุทกวภิาชประสทิธิ (เช่น ในพื้นที่เขตเทศบาลเมอืง
ปากพนั ง ) ป ัญ หาการกัด เซ าะชายฝ ัง่และการ
ตกตะกอน ปญัหาคุณภาพดิน ปญัหาแหล่งน ้าเสื่อม
โทรม สตัว์น ้าลดลง ซึ่งปญัหาดงักล่าวอาจมสีาเหตุมา

จากการเปลี่ยนแปลงของภูมนิิเวศและภูมสิงัคมของ
พืน้ที ่[1], [2] ดงันัน้ เพื่อใหโ้ครงการฯ ด าเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้
อย่างต่อเนื่ อง จึงมีความจ าเป็นต้องติดตามการ
เปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นจาการพฒันา โครงการพฒันา
พื้นทีลุ่่มน ้าปากพนังอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ โดย
ในการศึกษาครัง้นี้ มีว ัต ถุประสงค์เพื่อศึกษาการ
เปลีย่นแปลง1 ดา้นทรพัยากรน ้า ซึ่งพจิารณาช่วงก่อน
และหลังการก่อสร้าง ปตร.อุทกวิภาชประสิทธ2ิ 
รายละเอยีดการศกึษา มดีงันี้  

1. รวบรวมฐานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน ้ าปากพนัง ทัง้ในรูปแบบ
ส า ร ส น เท ศ เพื่ อ ก า ร จั ด ก า ร  (Management 
information system) แ ล ะร ะบ บ ส ารสน เท ศท าง
ภมูศิาสตร ์(geographic information system)  

                                                 
1 การเปลี่ยนแปลง (Change) คือ กระบวนการหรอืการ
กระท าทีต่่างไปจากเดิม (เป็นไปได้ทัง้ด้านบวกและลบ) 
อนัเป็นผลมาจากกระบวนการเปลี่ยนผ่านที่กระท าโดย
ปจัจยัแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ือง จนสิ่งเก่าไม่
สามารถคงสภาพเดิมอยู่ได้ ซึ่งกระบวนการหรือการ
กระท าทีต่่างไปเกดิจากการปรบัตวัเพื่อการด ารงอยู่ อาท ิ
สิง่แวดล้อมใหม่ทีเ่กิดขึน้ในองค์กร ความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม วฒันธรรมขององค์กร ปรมิาณการผลติ ตลอดจน
การเขา้สู่ยุคขอ้มลูขา่วสาร การเปลีย่นแปลงสามารถแบ่ง
ปจัจัยของแรงกระตุ้นที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ออกเป็นปจัจยัภายนอก และปจัจยัภายใน [3], [4]  

2  ปี พ.ศ. 2542 ถอืเป็นปีทีป่ระตูอทุกวภิาชประสทิธเิปิดใช้
งานอย่างเป็นทางการ โดยในปีนัน้ พระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยู่หวัไดพ้ระราชทานนามประตูระบายน ้าปากพนงัว่า 
“อุทกวิภาชประสิทธิ” หมายถึง ประตูระบายน ้ าที่ให้
ประสบความส าเร็จในการแยกน ้ าและเริ่มเปิดใช้งาน
ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2542 เป็นตน้มา [1] 
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2. เก็บขอ้มูลจากพื้นที่ ท าการเก็บขอ้มูลจาก
ประชาชนผู้มสี่วนได้เสยีในพื้นตามกลุ่มอาชพีรวมถึง
สอบถามเจา้หน้าที่ทีเ่กีย่วขอ้งครอบคลุมประเดน็ด้าน
ทรพัยากรน ้า โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) 
จ านวน 495 ชุด สุ่มตวัอย่างตามสดัส่วนประชากรกบั
กลุ่มอาชีพในพื้นที่ โดยใช้หลักการค านวณขนาด
ตวัอย่างของทาโร่ ยามาเน่ และการสุ่มตัวอย่างเป็น
สดัส่วนกบัจ านวนลกัษณะการประกอบอาชพีของคน
ในพื้นที ่(Proportion Allocation) ซึ่งในทีน่ี้ก าหนดเป็น
กลุ่มที่ประกอบอาชพีเกษตรกรรมและกลุ่มประกอบ
อาชพีนอกภาคเกษตรกรรมกระจายตามอ าเภอ และ
ตามล าดบัผลกระทบทีไ่ดร้บัในแต่ละพืน้ที ่โดยการถ่วง
น ้ าหนักจากผู้เชี่ยวชาญโครงการฯ และคัดเลือก
ตวัอย่างโดยใช้วธิกีารคดัเลอืกแบบมจีุดประสงค์ หรอื
เฉพาะเจาะจง (Purposive Selection)  

3. การสมัภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) จาก
ตัวแทนกลุ่มอาชีพ  (เกษตรกรรมและนอกภาค
เกษตรกรรม) กลุ่มเครือข่ายผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที ่
และตวัแทนจากหน่วยงานผู้รบัผดิชอบโครงการ ครัง้
ละ 20-25 คน ในพื้นทีศ่กึษา (อ าเภอปากพนัง อ าเภอ
เฉลมิพระเกยีรต ิอ าเภอเชยีรใหญ่ อ าเภอชะอวดและ
อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช)  

4. สังเคราะห์ข้อมูลที่ ได้จากการวบรวม
เอกสาร ข้อมูลจากระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ การ
จดัท าแบบสอบถามและการสมัภาษณ์กลุ่ม ในรูปแบบ
ของการบรรยาย การน าเสนอค่าเฉลีย่และรอ้ยละ การ
อภิปรายผลเปรียบเทียบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นก่อนและหลัง รวมทัง้เสนอแนะแนวทางการ
แกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ 

5. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่ อ
รายงานผลการศกึษาและการรบัฟงัขอ้เสนอแนะ โดย
เชญิผู้มสี่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวในพื้นที่เข้า
ร่วม 

6. สรุปผลการศกึษา 
โดยบทความฉบับนี้  ได้น าเสนอกระบวนการ

ด าเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน ้ าปากพนังอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิจงัหวดันครศรธีรรมราช ใน
มมุมองดา้นชลประทานและการบรหิารจดัการน ้า การ

เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ทัง้ดา้นบวกและดา้นลบ ทัง้ในแง่
ปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรน ้ าในพื้ นที ่
ตลอดจนขอ้เสนอแนะในการพฒันาและปรบัปรุงการ
ด าเนินงาน ต่างๆ เพื่ อ ให้ เกิดประสิทธิภาพและ
สอดคลอ้งกบัสภาพภมูสิงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป  
 

การด าเนินงานโครงการพฒันาพื้นท่ีลุ่มน ้าปาก
พ นั งอัน เน่ื อ งม าจากพ ระราชด า ริ  จ ังห วัด
นครศรีธรรมราช 
1. ดา้นชลประทานและการบรหิารจดัการน ้า  
 1.1 ดา้นชลประทาน (รปูที ่1) 

กรมชลประทานได้ด าเนินการก่อสร้างระบบ
ชลประทาน และโครงสรา้งพื้นฐานต่างๆ [5], [6], [7], 
[8], [9], [10] เพือ่แกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน ้า ปญัหา
น ้าเคม็รุกเขา้พืน้ทีเ่พาะปลกู ปญัหาอุทกภยัและปญัหา
น ้าประปา โดยแบ่งการด าเนินงาน ดงันี้  

1) ปตร.อุทกวภิาชประสทิธ ิสามารถระบายน ้า
ได้ 1,430 ลบ.ม.ต่อวนิาท ีอยู่ทีบ่า้นบางป้ี ต.หูล่อง อ.
ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ช่วยในการป้องกัน
น ้าเคม็รุกตวัเขา้มาในแมน่ ้าปากพนงัเป็นหลกั 

2) ระบบระบายน ้าสายหลกัและอาคารประกอบ 
2.1) ปตร.ฉุกเฉินและคลองระบายน ้าฉุกเฉิน 

สามารถระบายน ้าได้ 210 ลบ.ม./วินาที ช่วยในการ
ระบายน ้าส่วนเกนิในฤดฝูนหรอืในกรณทีีไ่มต่อ้งการให้
น ้าไหลผ่าน ปตร.อุทกวภิาชประสทิธ ิ

2.2) ปตร.แพรกเมอืง และคลองระบายน ้าชะ
อวดแพรกเมือง สามารถระบายน ้ าได้ 540 ลบ.ม./
วนิาท ีช่วยระบายน ้าจากคลองชะอวด แม่น ้าปากพนัง
ออกสู่ทะเลโดยตรงและระบายน ้ าหลากส่วนเกิน
ออกไป ไมใ่หไ้หลไปท่วมพืน้ทีลุ่่มน ้าปากพนงัตอนล่าง 

2.3) ปตร.หน้าโกฏ ิและคลองระบายน ้าหน้า
โกฏิพร้อม ปตร. สามารถระบายน ้าได้ 350 ลบ.ม./
วนิาท ีเป็นคลองขดุใหมเ่พือ่เชือ่มต่อกบัคลองปากพนงั
และคลองหวัไทร ช่วยระบายน ้าออกสู่ทะเล นอกจากนี้ 
ยงัช่วยบงัคบัน ้าจดืจากแม่น ้าปากพนังให้ไหลขบัน ้า
เสียจากคลองหัวไทรออกสู่ทะเลทางคลองชะอวด -
แพรกเมอืงได ้

2.4) ปตร.คลองปากพนัง (เสอืหงึ) และคลอง
ปากพนงั สรา้งปิดกัน้คลองปากพนงัก่อนทีจ่ะเชื่อมต่อ
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กบัคลองหวัไทร และแยกระหว่างน ้าในคลองหวัไทรซึง่
เป็นน ้าเคม็และน ้าในคลองปากพนงัซึง่เป็นน ้าจดื 

2.5) ขดุลอกคลองธรรมชาต ิ4 สาย คอื คลอง
บางโด ท่าพญา บา้นเพงิและคลองบางไทรปก ระบาย
น ้าได ้130 ลบ.ม./วนิาท ี

2.6) ขุดลอกคลองระบายน ้าหวัไทร มคีวาม
กวา้ง 30 เมตร ลกึ 4 เมตรและยาว 48.60 กโิลเมตร 

3) ก่อสรา้งคนัแบ่งน ้าจดื-น ้าเคม็ ระยะทาง 91.5 
กิโลเมตร โดยใช้แนวถนนเดิมของกรมการเร่งร ัด
พฒันาชนบท กรมทางหลวงและกรมโยธาธกิาร ท า
หน้าทีแ่บ่งแยกระหว่างพื้นทีท่ีม่กีจิกรรมใชน้ ้าเคม็และ
พืน้ทีท่ีม่กีจิกรรมใชน้ ้าจดื 

4) ก่อสรา้งระบบชลประทาน พืน้ที ่556,600 ไร่ 
และระบบโทรมาตร เพื่อช่วยในการบรหิารจดัการน ้า
ในพื้นที่ 17 สถานี รวมทัง้พัฒนาแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ (ROM: River Operation Model) เพื่อ
การวางแผนบริหารจัดการน ้ าให้เกิดประสิทธิภาพ
สงูสุด และก่อใหเ้กดิผลกระทบน้อยทีสุ่ด 

1.2 ดา้นการบรหิารจดัการ 
1) มแีนวทางในการบริหารจดัการน ้าตามเกณฑ์

ควบคุมที่ได้ตกลงร่วมกนัระหว่างภาครฐั นักวชิาการ
และภาคประชาชน 

2)  มี ค ณ ะ ท า ง า น JMC (Joint Manager 
Committee) และกลุ่มผู้ใช้น ้ า กลุ่มบริหารการใช้น ้ า
พจิารณาความเหมาะสมในการบรหิารจดัการน ้า และ
การจดัสรรน ้า 

3) สามารถสนบัสนุนปรมิาณน ้าในการปลูกขา้วใน
ฤดูฝนไดเ้ตม็พื้นที่และในช่วงฤดูแลง้ไดเ้ฉลีย่ประมาณ 
200,000 ไร่ต่อปี  

4) สามารถป้องกนัน ้าเค็มไม่ให้ไหลเขา้สู่พื้นทีไ่ด้
อย่างเด็ดขาด หากมีความจ าเป็นจะต้องเปิดบาน
ระบายน ้าเคม็ ต้องด าเนินการภายใต้เกณฑ์ควบคุมที่
ก าหนด 

5) สามารถบรหิารจดัการน ้าตน้ทุนตามสถานภาพ
ทีเ่ป็นอยู่ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด (อ่างเกบ็น ้า 1 แห่ง
ความจุ 80 ลา้น ลบ.ม.) โดยการกกัเกบ็น ้าเพิม่เตมิใน
เครอืขา่ยคคูลองทัง้หมดไดป้ระมาณ 100 ลา้น ลบ.ม. 

6) สามารถลดระดบั ระยะเวลา ความเสี่ยง และ
ความเสยีหายจากอุทกภยั 

6.1) กรณีปรมิาณน ้าฝนไม่เกนิเกณฑ์ปกตจิะ
สามารถระบายน ้าไดท้นั ไมท่ าใหเ้กดิอุทกภยั 

6.2) กรณีปรมิาณน ้าฝนเกินเกณฑ์ปกติเกิด
อุทกภยั สามารถระบายน ้าออกจากคลองสายหลกัใน
พื้นทีไ่ด้ภายใน 20 วนั ส่วนปรมิาณน ้าที่ตดิลอ็ค กจ็ะ
ติดตัง้เครื่องสูบน ้ า และเครื่องผลักดันน ้ าเพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพการระบายน ้าออกจากพืน้ที ่

7) เกษตรกรสามารถปรับตัวในการผลิตให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ของฤดกูาล 

8) การแบ่งเขตน ้าจดืน ้าเคม็ สามารถลดปญัหา
ความขดัแย้งการใช้น ้ าที่แตกต่างกันของราษฎรได้
อย่างสิน้เชงิ 

9) มีการบริหารจดัการอาคารควบคุมน ้า และ
ท านบชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากน ้าเปรีย้ว น ้าเสยี 
พร้อมทัง้ได้ส ารองน ้าในอ่างเก็บน ้าไว้เพื่อเจอืจางน ้า
เปรีย้วและน ้าเสยี 
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รปูท่ี 1 ระบบชลประทานทีม่กีารพฒันาในพืน้ทีลุ่่มน ้าปากพนงั [11] 

2. ด้านการพฒันาอาชีพ  
การพัฒนาอาชีพในพื้นที่ลุ่มน ้ าปากพนัง

มุ่งเน้นให้มีการด าเนินงานเชิงรุก จึงได้จัดท าแผน
แม่บทเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงาน ก าหนด
วสิยัทศัน์ “มุง่พฒันาพืน้ทีลุ่่มน ้าปากพนงัอย่างเป็นองค์

รวมแบบบูรณาการ มรีะบบการพฒันาทีย่ ัง่ยนืเป็นมติร
กบัสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความมัน่คงราษฎรอยู่ดีมี
สุข” มเีป้าหมายการด าเนินงาน 3 ดา้น คอื ดา้นดชันีชี้
ว ัดความผาสุขของเกษตรกร ด้านภาวะเศรษฐกิจ 
สงัคมครวัเรอืนเกษตรกร และดา้นรายไดข้องราษฎรที่
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เพิ่ มขึ้น  การด าเนิ น งานมีการเชื่ อมโยงภารกิจ
หน่วยงานอย่างเป็นระบบโดยมองเกษตรกรหรอืชุมชน
เป็นศูนย์กลางของการส่งเสริมพัฒนา มีผลการ
ด าเนินงานทีผ่่านมา [12] ดงันี้ 

2.1 ดา้นผลผลติ 
 1) พื้นที่ปลูกขา้วนาปรงัเพิ่มขึน้จาก 48,916 

ไร่ ในปีเพาะปลูก 2538/39 เป็น 264,605.50 ไร่ ในปี
เพาะปลูก 2553/54 และพื้นที่ปลูกข้าวเพิ่มขึ้นจาก 
420,901 ไร่ ในปี 2550 เป็น 440,152 ไร่ ในปี 2552 
[13]  

2) ผลผลิตเฉลี่ยข้าวนาปีเพิ่มขึ้นจาก 317 
กก./ไร่ ในปีเพาะปลกู 2537/38 มาเป็น 588.049 กก./
ไร่ ในปีเพาะปลกู 2553/54 

3) พืน้ทีป่ลูกปาล์มน ้ามนัเพิม่ขึน้จาก 80,321
ไร่ ในปี 2550 เป็น 167,909 ไร่ ในปี 2553 

   4) พื้นที่ปลูกยางพาราเพิ่มขึ้นจาก 218,810 
ไร่ ในปี 2550 เป็น 244,725 ไร่ ในปี 2553 

2.2 ด้านภาวะเศรษฐกิจ สงัคม พบว่า ผลการ
ด าเนินงานในด้านเศรษฐกิจ สังคมของครัวเรือน
เกษตรในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาพื้นทีลุ่่มน ้าปากพนังอนั
เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ [14] สามารถสรุปผล
การศกึษาได ้ดงันี้ 

1) รายไดเ้งนิสดสุทธทิางการเกษตร เพิม่ขึน้จาก 
65,062.23 บาทต่อครัวเรือนต่อปีในปี 2552 เป็น 
110,508.34 บาทต่อครวัเรอืนต่อปีในปี 2555 

2) รายได้ เงินสดสุทธิครัว เรือนเพิ่มขึ้นจาก 
132,852.93 บาทต่อครวัเรือนต่อปีในปี 2552 เป็น 
248,207.99 บาทต่อครวัเรอืนต่อปีในปี 2555 

3) ร าย ได้ เงิน สด สุ ท ธิ ต่ อ คน เพิ่ ม ขึ้ น จาก 
33,296.47 บาทต่อคนต่อปีในปี 2552 เป็น 65,146.45 
บาทต่อคนต่อปีในปี 2555 

4) เงนิสดคงเหลอืก่อนช าระหนี้ /เงนิออมเพิม่ขึน้
จาก 32,046.75 บาทต่อครวัเรอืนต่อปีในปี 2552 เป็น 
123,249.43 บาทต่อครวัเรอืนต่อปีในปี 2555 

5) ด้านรายได้ของราษฎรในพื้นที่โครงการ
พฒันาพืน้ทีลุ่่มน ้าปากพนงัอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
จากข้อมูล  จปฐ . ขอ งส านั ก งานพัฒ น าชุ มชน
นครศรธีรรมราช พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของ

ประชาชน ในพื้ น ที่ ลุ่ มน ้ าป ากพนั งเพิ่ มขึ้น จาก 
20 ,1 38 .6 0  บ าท ต่ อ คน ต่ อ ปี ใน ปี  25 45  เป็ น 
36,1120.50 บาทต่อคนต่อปีในปี 2550 เพิ่มขึ้นเป็น 
43,160.42 บาทต่อคนต่อปีในปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็น 
48,451 บาทต่อคนต่อปีในปี 2554 และเพิ่มขึ้นเป็น 
59,647.40 บาทต่อคนต่อปีในปี 2555 

6) ด้านดชันีความผาสุกของเกษตรกรในพื้นที่
โครงการฯ พบว่า จากการศึกษาของส านักงาน
เศรษฐกจิการเกษตรเขต 8 สุราษฎร์ธานี ในปี 2555 
เกษตรกรมดีชันีความผาสุกในระดบั 80.20 จดัอยู่ใน
ระดบัการพฒันาด ี
 

3. ด้านการพฒันาส่ิงแวดล้อม [15] 
ปจัจุบนัพื้นทีลุ่่มน ้าปากพนังยงัคงประสบปญัหา

ความเสื่อม โทรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมหลายประการ สบืเนื่องมาจากการพฒันา
และการขยายตัวของชุมชนและกิจกรรมด้านต่างๆ 
คณะอนุกรรมการพฒันาสิง่แวดล้อม โครงการพฒันา
พื้นที่ลุ่มน ้ าปากพนังอันเนื่ องมาจากพระราชด าริ                
ได้แต่งตัง้คณะท างานเพื่อติดตาม และประเมินผล              
การด าเนินงานตามแผนบรหิารจดัการและฟ้ืนฟูลุ่มน ้า
ปากพนัง และจดัท าแผนบรหิารจดัการและฟ้ืนฟูนิเวศ
ลุ่มน ้ าปากพนัง ปี 2550 –2559 บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันแก้ไขและฟ้ืนฟู
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในพื้นทีลุ่่มน ้าปาก
พนัง  ให้ ฟ้ื นคืนความอุดมสมบูรณ์  ซึ่ งมีผลการ
ด าเนินงานโดยสรุปดงันี้ 

3.1 ดา้นปา่ไม ้ 
มกีารด าเนินโครงการปลูกป่าต้นน ้ าเพื่อฟ้ืนฟู

ระบบนิเวศต้นน ้า การบ ารุงแปลงปลูกของระบบนิเวศ
ต้นน ้ า เพื่ อ ให้มีอัต ราการรอดตายของพันธุ์ ไม้ 
โครงการปลกูหญา้แฝกช่วยลดการชะลา้งพงัทลายของ
ดิน มีการก่อสร้างฝายชะลอน ้ าถาวรในพื้นที่ต้นน ้ า 
ส่วนพื้นที่ป่าพรุได้ด าเนินโครงการต่างๆ ได้แก่ การ
ปลูกฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าพรุ การบ ารุงแปลงปลูกของ
ระบบนิเวศป่าพรุ การก่อสร้างฝายชะลอการไหลของ
น ้ า นอกจากนี้ย ังมีการด าเนินโครงการขยายพันธุ์  
ปลาดุกล าพัน เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน ้าในพื้นที่ป่าพรุ 
ซึ่งอัตราการรอดตายของปลาดุกล าพันเป็นตัวชี้ว ัด
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ความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชวีภาพ
ของป่าพรุได ้ส าหรบัพื้นทีป่่าชายเลนมกีารด าเนินการ
ลาดตระเวน เพื่อป้องกนัการบุกรุกแผว้ถางปา่ชายเลน
และยงัมโีครงการ/กิจกรรมการก่อสร้างและท าความ
สะอาดปะการงัเทียมตลอดแนวชายฝ ัง่ เพื่อเป็นการ
รกัษาระบบนิเวศชายฝ ัง่และรกัษาพื้นที่ป่าชายเลน
ดว้ย 

การด าเนินตามแผนดงักล่าวส่งผลต่อการพฒันา
ฟ้ืนฟูและอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม
ในพื้นที่ลุ่มน ้าปากพนังเป็นรูปธรรม ก่อให้เกดิความ
อุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและมมีาตรการป้องกนั
การท าลายทรพัยากรทีด่ขี ึน้ 

3.2 ดา้นการกดัเซาะชายฝ ัง่  
การก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝ ัง่โดย

เริ่มต้นจากบ้านหน้าโกฏิถึงบ้านหน้าสตน  แบ่งการ
ด าเนินงานออกเป็น  3 ระยะ นอกจากนี้ ย ังมีการ
จัดสร้างแนวก าแพงถุงทรายป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝ ัง่บรเิวณบา้นเกาะเพช็ร จ านวน 7 ตวั ส่วนพื้นที่
อื่นๆ ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ ัง่ ยงัอยู่
ระหว่างการศกึษาผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม ทัง้นี้การ
สรา้งเขือ่นเพือ่ป้องกนัการกดัเซาะชายฝ ัง่และการสรา้ง
แนวก าแพงถุงทรายป้องกนัการกดัเซาะชายฝ ัง่นี้ เป็น
การชะลอการสูญเสยีของพื้นที่ชายฝ ัง่ทะเล พื้นทีข่อง
รฐั พื้นที่ของประชาชน รวมถึงสิง่ปลูกสร้างต่าง ๆ ที่
อยู่บรเิวณชายฝ ัง่ทะเล เป็นก าแพงบงัคลื่นลมที่เป็น
การชะลอความรุนแรงของคลืน่  

3.3 ดา้นการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ  
การด าเนินโครงการการแกป้ญัหาสภาพดนิเค็ม 

ดนิเปรี้ยว และการปรบัเปลี่ยนพื้นที่นากุ้งร้างและนา
รา้งกลบัมาท าการเกษตร มกีารปรบัเปลีย่นพืน้ทีน่ากุง้
รา้งให้กลายเป็นพื้นที่ป่าจากท าให้มกีารใช้ประโยชน์
ในที่ดินเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผลจากการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องในการแกป้ญัหาดา้นทรพัยากรดนิ เพือ่การท า
ให้เกษตรกรมพีื้นที่ส าหรบัการเพาะปลูกเพิ่มมากขึ้น 
ส าหรบัการแปรสภาพที่ดินจากนาข้าวเพื่อไปปลูก
ปาล์มน ้ ามนัยังคงเป็นปญัหาใหญ่ แต่ทัง้นี้ เป็นการ
ด าเนินการของเอกชน หน่วยงานภาครฐัไม่ได้เขา้ไป
ส่งเสรมิ 

3.4 ดา้นคุณภาพสิง่แวดลอ้ม  
คุณภาพน ้ าในพื้นที่ลุ่มน ้ าปากพนังได้มีการ

ด าเนินโครงการเพื่อรกัษาคุณภาพน ้า ปจัจุบนัลุ่มน ้า
ปากพนังเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน ้าแหล่งน ้าผวิ
ดนิประเภทที ่3 หมายถงึเป็นแหล่งน ้าทีส่ามารถน ามา
ผลติเป็นน ้าประปาได้ เนื่องจากลุ่มน ้าปากพนังมแีมน่ ้า
ปากพนังที่เป็นแหล่งน ้าดิบขนาดใหญ่ที่น ามาใช้เพื่อ
การอุปโภค-บรโิภคและผลติน ้าประปา จ าเป็นต้องมี
การควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน ้าแหล่ง
น ้ าผิวดินประเภทที่ 3 โดยมีแผนงาน /โครงการที่
สอดคลอ้งใหม้กีารควบคุม ไดแ้ก่ มรีะบบบ าบดัน ้าเสยี
เฉพาะจุดจ านวน 5 แห่ง ในพื้นที่อ าเภอปากพนัง 2 
แห่ง ได้แก่ 1) บริเวณโรงเรียนวัดนาควารี และ 2) 
บรเิวณด้านหลงัเรอืนจ า อ าเภอหวัไทร 2 แห่ง ได้แก่ 
1) บริเวณถนนสุขาภิบาล  1 ใกล้โรงฆ่าสัตว์ของ
เทศบาล และ 2) บรเิวณหลงัตลาดสดเทศบาล ถนน
บางแค  และอ าเภอชะอวด  1 แห่ ง คือ  วัดศรีมา
ประสิทธิ ์(ใกล้โรงฆ่าสัตว์) รวมทัง้ให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน ้าในแม่น ้าปากพนัง 4 ครัง้/ปี และ
การด าเนินการตามขอ้ร้องเรยีนเพื่อพฒันาระบบการ
ท าฟารม์ปศุสตัวใ์หเ้ป็นไปตามมาตรฐานฟารม์ทีด่ ี 

การควบคุมการแพร่ระบาดวชัพชืโดยวธิกีารขุด
ลอกและก าจัดวัชพืชในคูคลองเพื่อช่วยให้คุณภาพ
น ้ าดีขึ้นและสามารถน ามาใช้เพื่อการอุปโภคได้แต่
ปจัจุบันโครงการดังกล่าวยังขาดความร่วมมือกัน
ระหว่างทุกภาคส่วน ทัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคประชาชนเพื่อดูแลพื้นที่ของตนเองให้เกิด
ความยัง่ยนืในการอนุรกัษ์คคูลอง  

การแกป้ญัหาขยะ มกีารจดัระบบการจดัการขยะ 
โดยวธิกีารฝงักลบ แต่เนื่องจากขยะในพื้นทีลุ่่มน ้าปาก
พนงัมปีรมิาณขยะจ านวนมาก และบ่อส าหรบัการกลบ
ฝงัขยะเริม่เต็มความจุในหลายพื้นที่ ส่งผลให้มีขยะ
ตกค้างในแต่ละวันค่อนข้างมากซึ่งจ าเป็นต้องหา
แนวท างใน การจัดก ารขยะอย่ างยั ง่ยืน ต่ อ ไป 
นอกเหนือจากการรณรงคเ์กบ็ขยะและการฝึกอบรมให้
ความรูก้บัเครอืขา่ยต่างๆ 
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การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นหลงัการก่อสร้าง ปตร.
อทุกวิภาชประสิทธิ  
 ในอดตีที่ผ่านมาเมื่อถงึฤดูแล้ง น ้าเคม็รุกตวัขึ้น
ไปตามแม่น ้ าปากพนังจนถึงอ าเภอชะอวด การท า
การเกษตรในช่วงฤดูแล้งบริเวณสองฝ ัง่แม่น ้า จงึไม่
สามารถท าได้ น ้าประปาจะมรีสกร่อยในช่วงฤดูแล้ง 
แต่ เมื่อมีการพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานด้านการ
ชลประทานตามโครงการพฒันาพืน้ทีลุ่่มน ้าปากพนงั มี
แหล่งเกบ็กกัน ้าจดืเพิม่มากขึน้ สามารถท าการเกษตร
ในฤดูแลง้ไดม้ากขึน้ รวมถงึมแีหล่งน ้าดบิเพื่อการผลติ
น ้าประปา รายละเอยีดดงันี้ 
 

1. ปริมาณน ้า 
1) อ่างเกบ็น ้าหว้ยน ้าใส ความจุที่ระดบัเก็บ

กกั 80 ลา้น ลบ.ม. 
2) แม่น ้ าปากพนังมีความจุที่ระดับเก็บกัก 

67 ล้าน ลบ.ม. (สามารถสูบไปใช้เพื่อการเกษตรโดย
ไมเ่กดิผลกระทบดา้นอื่น ๆ ประมาณ 16 ลา้น ลบ.ม.) 

3) คลองชะอวด-แพรกเมอืง ความจุที่ระดบั
เก็บกัก  20 ล้าน  ลบ .ม . (สามารถสูบ ไป ใช้ เพื่ อ
การเกษตรโดยไมเ่กดิผลกระทบดา้นอื่น ๆ ประมาณ 5 
ลา้น ลบ.ม.) 

4) เครอืข่ายคลองระบายน ้าสายต่าง ๆ ใน
พื้นที่ MD1-MD8 จ านวน 846.2 สาย ความยาวรวม 
1,698 กม. รวมความจุประมาณ 22 ลา้น ลบ.ม. 

5) น ้าฝนใช้การช่วงฤดูแล้ง (ก.พ.-ส.ค.) ปี
ฝนตกชุกประมาณ 846.2 มม. ปีฝนปกติประมาณ 
616.9 มม. ปีฝนแลง้ประมาณ 412.7 มม. 
 ปรมิาณน ้าที่สามารถใช้สนับสนุนการท านาปรงั
ในพื้นที่ลุ่มน ้าปากพนัง ในปีฝนแล้ง สามารถสนับสนุน
ได้ประมาณ 115,000 ไร่ ในปีฝนปกติสนับสนุนได้
ประมาณ 175,000 ไร่และใน ปีฝนตกชุกสามารถ
สนับสนุนไดป้ระมาณ 220,000 ไร่ โดยไม่เกดิการขาด
แคลนและกระทบกบัสิง่แวดล้อมน้อยที่สุด [16], [17], 
[18] 

1.1 การจดัสรรน ้าเพื่อการเกษตร โดย
ปรมิาณน ้าจดืดงัที่กล่าวมาขา้งต้น สามารถสนับสนุน
การท าการเกษตรในเขตพื้นที่ชลประทานในพื้นที่ลุ่ม
น ้าปากพนงัไดด้งันี้ 

1) พื้ นที่ ชลประทานนิ คมควนขนุน 
17,500 ไร่ สามารถปลกูพชืฤดแูลง้ได ้5,000 ไร่ 

2) พื้นที่ชลประทานฝายไม้เสียบเดิม 
35,500 ไร่ สามารถปลกูพชืฤดแูลง้ได ้15,000 ไร่ 

3) พื้นที่ชลประทานฝายไม้เสียบส่วน
ขยาย 24,000 ไร่ สามารถปลูกพืชฤดูแล้งได้ 10,000 
ไร่ 

4) พื้นที่ชลประทานสูบน ้ าด้วยระบบ
ไฟฟ้าขนาดใหญ่ MC1 28,580 ไร่ สามารถปลกูพชืฤดู
แลง้ได ้28,580 ไร่ 

5) พื้นที่ชลประทานสูบน ้ าด้วยระบบ
ไฟฟ้าขนาดใหญ่ MC2 12,320 ไร่ สามารถปลกูพชืฤดู
แลง้ได ้12,320 ไร่ 

6) พืน้ทีช่ลประทานสบูน ้าดว้ยเครื่องสูบ
น ้ าขนาดเล็กของราษฎร MD1-MD8 439,100 ไร่ 
สามารถปลกูพชืฤดแูลง้ได ้208,000 ไร่ 

1.2 การสนับสนุนน ้ าเพื่อการอุปโภค
บรโิภค  

โดยแหล่งน ้ าจืด ตามข้อ 1.1 ยังเป็น
แหล่งน ้าดบิส าหรบัผลติน ้าประปาในเขตอ าเภอชะอวด 
อ าเภอหวัไทร อ าเภอเช ียรใหญ่ และอ าเภอปาก
พนัง โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง เห็นได้จากในช่วงปี 
พ.ศ.2555 ที่ผ่านมาเขตเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
ขาดน ้าดบิเพื่อผลติน ้าประปา แต่อ าเภอรอบนอกในเขต
ลุ่มน ้ าปากพนังยังคงมีน ้าดิบผลิตน ้ าประปาได้อย่าง
เพยีงพอ  

1.3 ศกัยภาพทรพัยากรน ้าเพื่อการบรรเทา
ปญัหาอุทกภยั [19] 

1) คลองระบายน ้า เมือ่เปรยีบเทยีบกรณีการ
เกิดน ้ าท่วมในปี  พ.ศ. 2539 กับสภาพในปจัจุบัน 
พบว่าปจัจุบนัสามารถลดระดบัน ้าท่วมดา้นเหนือ ปตร.
อุทกวภิาชประสทิธจิากเดมิ+1.42 ม.รทก. ลงประมาณ 
20 ซ.ม. และระยะเวลาน ้ าท่วมจากเดิมนาน  25 วัน 
เหลือมีผลกระทบเพียง 16 วัน และเมื่อด าเนินการ
พฒันาเต็มศกัยภาพของโครงการพฒันาพื้นที่ลุ่มน ้า
ปากพนังแล้วจะท าให้ปญัหาน ้ าท่วมลดลง โดย
สามารถลดระดบัน ้าท่วมด้านเหนือ ปตร.อุทกวภิาช
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ประสทิธไิด ้43 ซ.ม.ลดระยะเวลาน ้าท่วมใหเ้หลอืเพยีง 
10 วนัเท่านัน้ 

2) การพร่องน ้า เพื่อรองรบัน ้าท่วมตอนต้น
ฤดูฝน โดยการระบายน ้าออกล่วงหน้าเพื่อใหป้รมิาตร
ความจุในแม่น ้าปากพนังด้านเหนือ ปตร.อุทกวิภาช
ประสทิธ ิที่จะรองรบัน ้าหลากได้ จากการศกึษาของ
กรมชลประทานในปี พ.ศ. 2547 พบว่า หากมีการ
พร่องระดบัน ้าจากระดบัต ่าสุด -0.30 ม.รทก. ลงมาที ่-
1.0 ม.รทก. จะมีปริมาตรในร่องน ้ าปากพนังรับน ้ า
หลากได้  14.81 ล้าน  ลบ.ม.ซึ่ งจะสามารถชะลอ
ระยะเวลาเกดิน ้าท่วมช้าลงไปประมาณ 4 วนั ที่อตัรา
น ้าหลากไม่มากกว่า 290 ลบ.ม./วนิาที แต่การพร่อง
น ้ าในระดับมากกว่าเกณฑ์ดังกล่าว  อาจจะเกิดการ
พงัทลายของดนิบรเิวณลาดตลิง่ได ้
 3) การปิดและเปิด ปตร. ให้สอดคล้องกับ
การขึน้ลงของระดบัน ้าทะเล โดยหากระดบัน ้าทะเลต ่า
จะเพิม่ปรมิาณการระบายน ้าออกสู่อ่าวปากพนัง โดย
จะเปิดบานคู่ เพื่อระบายน ้ าหน้า ปตร.อุทกวิภาช            
ประสิทธิ แต่ในช่วงน ้ าทะเลหนุนสูงกว่าระดับน ้าใน
แม่น ้าปากพนังจะปิดบาน ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ
เพื่อป้องกนัน ้าทะเลไหลย้อนเขา้ โดยการศกึษาของ
กรมชลประทาน พบว่า หากอตัราน ้าหลากไม่มากกว่า 
320 ลบ.ม./วินาที วิธีปิด - เปิดบานดังกล่าว  จะ
สามารถลดระดบัน ้ าท่วมได้ 10 เซนติเมตร แต่หาก
อตัราน ้าหลากมากกว่า 320 ลบ.ม./วนิาท ีควรจะเปิด
บาน ปตร.ตลอดเวลา โดยสรุป ศกัยภาพทรพัยากรน ้า
เพื่อการบรรเทาปญัหาอุทกภยัพื้นที่ลุ่มน ้ าปากพนัง 
ประกอบดว้ย 
- การขุดลอกคลองและก าจัดวัชพืช เพื่อ เพิ่ม

ประสทิธภิาพการรบัน ้าและการระบายน ้า 
- การตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอาคาร

ชลประทานต่างๆ โดยประสานกบัส่วนงานทีเ่กีย่วขอ้ง
เพือ่ความพรอ้มรบัสถานการณ์ 
- จดัตัง้ศูนย์ประสานงานและติดตามสถานการณ์

น ้าระดบัในพื้นที่โครงการฯ เพื่อติดตามสถานการณ์
และแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนและหน่วยงานใน
พืน้ทีท่ราบ 

- การบริหารจัดการน ้ า โดยการพร่องระดับน ้ า
แหล่งเก็บกกัน ้าทางตอนบน คอือ่างเก็บน ้าห้วยน ้าใส
ตามเกณฑ์เก็บกักน ้ าในอ่างที่ก าหนดไว้ในแต่ละ
ช่วงเวลา ในพื้นที่ตอนล่างกด็ าเนินการพร่องระดบัน ้า
ในแม่น ้ าปากพนังและล าน ้ าสาขา โดยการควบคุม
ระดบัน ้าเหนือ ปตร.อุทกวภิาชประสทิธทิีร่ะดบัเกบ็กกั
ต ่าสุด-0.30 ม.รทก.หรอืต ่ากว่านี้ตามสถานการณ์ 

ส าหรบัปญัหาน ้าท่วมด้านท้ายน ้า ปตร.อุทก
วภิาชประสทิธิ บรเิวณชุมชนเทศบาลเมอืงปากพนัง
เนื่องจากอิทธิพลน ้ าทะเลหนุน (ปญัหาการสะท้อน
กลบัของคลืน่น ้าขึน้ลงหรอื Resonance) ไดม้ขีอ้ตกลง
ร่วมกบัเทศบาลเมอืงปากพนัง หากระดบัน ้าดา้นทา้ย 
ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ สูงกว่า +0.900 ม.รทก.จะ
เปิดบาน ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ เพื่อให้น ้ าทะเล
สามารถไหลเข้าไปในแม่น ้าปากพนัง โดยจะมกีาร
ควบค ุม ร ะด บั ค วาม เค ็ม ไม ่ให ้เก ิน  2  Part per 
thousand (ppt) ณ บา้นปากแพรก (ระยะทาง 10 กม.
จาก ปตร.อุทกวภิาชประสทิธ)ิ ซึ่งที่ผ่านมาวธิปีฏบิตัิ
ดงักล่าว เป็นทีพ่งึพอใจของชุมชนในเขตเทศบาลเมอืง
ปากพนัง นอกจากนี้ มกีารด าเนินงานขุดลอกร่องน ้า
ปากพนัง โดยกรมการขนส่งทางน ้าและพาณิชยนาวี 
ในปี พ .ศ. 2545-2546 ซึ่งมีการด าเนินงานขุดลอก
ตะกอนทรายบรเิวณปากคลองระบายน ้ าที่ส าคญั  5 
แห่ง คอื ร่องน ้าฉุกเฉนิ ร่องน ้าแพรกเมอืง ร่องน ้าหน้า
โกฏ ิร่องน ้าท่าพญาและร่องน ้าปากระวะ เนื่องจากการ
ทบัถมของตะกอนในบรเิวณปากคลองระบายน ้าฯ จะ
เป็นอุปสรรคต่อการระบายน ้า ท าใหต้้องมกีารขุดลอก
ร่องน ้าในคลองระบายน ้าออกสู่ทะเลเป็นประจ าทุกปี 
เพื่อการใช้งานในฤดูฝน ซึ่งได้ด าเนินการบรรลุตาม
เป้าหมาย [20]  

2. คณุภาพน ้า 
จากขอ้มูลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้า

ของกรมควบคุมมลพิษ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2546-2548 ทัง้ 
14 สถานี พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) ของน ้าใน
แม่น ้าปากพนังทัง้ช่วงปิด-เปิด ปตร.มคี่าใกลเ้คยีงกนั
โดยมคี่า pH ระหว่าง 6.0-8.0 ซึ่งอยู่ในช่วงมาตรฐาน
คุณภาพในแหล่งน ้ าผิวดิน (ค่ามาตรฐานน ้ าผิวดิน
ก าหนดค่า pH อยู่ระหว่าง 5-9) และเมื่อพิจารณา
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ปรมิาณออกซเิจนละลาย (DO) และค่าความสกปรกใน
รูปของบีโอดี (BOD) ส่วนที่ไหลผ่านอ าเภอชะอวดมี
คุณภาพค่อนข้างดีมาก มปีรมิาณ DO และค่า BOD 
เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน ้าผวิดนิประเภทที่ 2 ซึ่ง
สามารถใช้ประโยชน์ส าหรบัการอุปโภค-บรโิภคโดย
ต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ เป็นแหล่งอนุรกัษ์
และขยายพนัธุข์องสิง่มชีวีติในระบบนิเวศของแหล่งน ้า 
ส าหรบัน ้าส่วนทีไ่หลผ่านอ าเภอปากพนงั อ าเภอเชยีร
ใหญ่และอ าเภอชะอวดบางส่วน น ้ามคีุณภาพน ้าต ่า
กว่าบรเิวณต้นน ้า กล่าวคอื มคี่า DO ส่วนใหญ่เฉลี่ย
อยู่ในมาตรฐานน ้าผิวดินประเภท 3 และ 4 คือ เป็น
แหล่งน ้าส าหรบัการอุปโภค บรโิภคโดยต้องผ่านการ
ฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรบัปรุง
คุณภาพน ้าเป็นพเิศษก่อน [21], [22] 

นอกจากนี้ น ้าในแม่น ้าปากพนงัมคี่าบโีอดอียู่
ในช่วง 0.9-3.2 มลิลกิรมั/ลติร และช่วงเปิดประตูจะมี
ค่า BOD อยู่ในช่วง 0.30-2.0 มล./ล. ส าหรบัค่าความ
เคม็ เมือ่ปิดประตูบรเิวณทา้ย ปตร.อุทกวภิาชประสทิธิ
น ้ามสีภาพเป็นน ้ าเค็ม โดยมคี่าความเค็มอยู่ในช่วง 
18-27 ppt แต่บรเิวณเหนือ ปตร.ไมม่กีารบุกรุกล ้าของ
น ้าเค็ม มคี่าความเค็มอยู่ในช่วง 0.1-0.6 ppt ส าหรบั
ช่วงเปิด ปตร.กล่าวไดว้่าน ้าในแม่น ้าปากพนงัมสีภาพ
เป็นน ้าจดื โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงฤดูฝนการส ารวจ
สภาพคุณภาพน ้าในแม่น ้าปากพนังของกรมควบคุม
มลพิษในเดือนมีนาคมและพฤษภาคม 2548 พบว่า 
คุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้ าผิวดิน

ประเภทที่ 3 โดยค่า DO มีค่าอยู่ในช่วง 6-9 มล./ล. 
ซึ่งสูงกว่าปี พ .ศ. 2545-2547 ในช่วงเดือนเดียวกัน 
แต่พบว่าค่ า  TCB มีค่ าสู งกว่ าเกณฑ์ มาตรฐาน
โดยเฉพาะในสถานที่ที่ผ่านแหล่งชุมชน ได้แก่ เหนือ
เทศบาลชะอวด (79,000 และ 35,000 MPN/100 ml 
ต าม ล าดั บ ) ใต้ เท ศ บ าล ช ะอ ว ด  (54,000 แ ล ะ 
2,400MPN/100 ml ตามล าดับ ) ในปีพ .ศ. 2551  – 
2555 คุณภาพน ้ าโดยรวมเป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผวิดนิประเภทที่ 3 ซึ่งบรเิวณที่
เป็นปญัหา ไดแ้ก่ บรเิวณท่าแพขา้มฟากบา้นปากพนัง 
อ .ป ากพ นั ง  ซึ่ ง มีค่ า  BOD สู ง  แล ะบ ริ เวณ ใต้                 
เข ต สุ ข าภิ บ าลช ะอ วด  ต .ท่ า เสม็ด  อ .ช ะอ วด                         
จ.นครศรีธรรมราช  มีการปนเป้ือนแบคทีเรียกลุ่ม               
ฟีคอลโคลฟิอรม์สงู 

ปจัจุบนั โครงการส่งน ้าและบ ารุงรกัษาลุ่มน ้า   
ปากพนงัตอนล่าง ไดม้กีารตดิตามตรวจวดัคุณภาพน ้า
(pH ค่า DO และค่าความเค็ม) บริเวณเหนือ ปตร.
อุทกวิภาชประสิทธิทุกวนัอย่างต่อเนื่อง และปรากฏ
คุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์ควบคุมทุกค่า ยกเวน้ในปีที่มี
ภาวะแห้งแล้งนาน ประกอบกับมีการใช้น ้ าจืดมาก 
อาจท าให้น ้ าเค็มสามารถแทรกตัวผ่าน  ปตร.อุทก
วภิาชประสทิธแิละ ปตร.ชายทะเลไดม้ากขึน้ เนื่องจาก
ความแตกต่างของระดับน ้ าเหนือน ้าท้ายน ้ ามากขึ้น 
[23], [24] ดงัแสดงในรปูที ่2 ถงึ 4   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 2 ค่าความเคม็เฉลีย่รายเดอืนทีส่ถานีตรวจวดัหน้า ปตร.อุภาชประสทิธ ิ
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รปูท่ี 3 ค่า pH เฉลีย่รายเดอืนทีส่ถานตีรวจวดัหน้า ปตร.อุทกวภิาชประสทิธ ิ
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

รปูท่ี 4 ค่า DO เฉลีย่รายเดอืนทีส่ถานีตรวจวดัหน้าปตร.อุทกวภิาชประสทิธ ิ
 
 นอกจากนี้ คณะผู้วจิยัได้ท าการจดัประชุมกลุ่มย่อย 
ตามพื้นที่รายอ าเภอ ระหว่างวนัที่ 16 - 24 ตุลาคม 2557 
ป ระกอบด้ วย  อ า เภอป ากพนั ง  อ า เภ อ เฉลิม -         
พระเกียรติ อ าเภอชะอวด อ าเภอเชียรใหญ่ และ
อ าเภอหวัไทร เพื่อรวบรวมขอ้มลูในพื้นทีเ่พิม่เตมิจาก
กลุ่มประชากรในพื้นที่โครงการพฒันาลุ่มน ้าปากพนัง
อันเนื่ องมาจากพระราชด าริ และเก็บข้อมูลความ
คิดเห็นเพิ่มเติมโดยใช้แบบสอบถามสุ่มเก็บข้อมูล
ความคดิเหน็ 

จากการรวบรวมข้อมูลข้างต้น พบว่า ใน
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรน ้ า กลุ่ม
ตัวอย่ างทั ้ง  5 อ า เภ อมีค ว ามคิด เห็ น ใน ความ
เปลีย่นแปลงด้านทรพัยากรน ้าที่เกดิขึน้โดยส่วนใหญ่
เห็นพ้องว่า เมื่อมีโครงการฯ หรือ ปตร.อุทกวิภาช 

ประสทิธเิกดิขึ้น พื้นทีใ่นเขตลุ่มน ้าปากพนังมปีรมิาณ
น ้าเก็บกกัมากขึ้น มีการแบ่งโซนพื้นที่น ้ าจืดน ้ าเค็ม
อย่างชดัเจนลดการขยายตวัของน ้าเคม็ในพื้นที่น ้าจดื
ได ้ปญัหาความขดัแย้งในการใชน้ ้าลดลงสามารถการ
ระบายน ้าและลดระยะเวลาการท่วมขงัของน ้าในพื้นที่
ได้  ส่ งผ ลดี ต่ อพื้ นที่ ก าร เกษตรของประชาชน
โดยเฉพาะพื้นที่นาข้าว แต่เนื่ องด้วยสภาพพื้นที่
เปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมการผลิต/บริโภคในพื้นที่
เปลี่ยนแปลงตามระบบเศรษฐกิจโดยรวม ชุมชน
ขยายตัว ความต้องการน ้ าจึงมเีพิ่มขึ้นจากเดิม การ
จดัสรรน ้าให้พื้นที่ห่างไกลยงัไม่สามารถท าได้ทัว่ถึง 
ประกอบกบัประสทิธภิาพการบรหิารทรพัยากรน ้าท า
ไดด้แีค่ในบางพื้นที ่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่างๆ ตามมา
ทัง้ทางตรง เช่น ปรมิาณน ้าไมเ่พยีงพอต่อพืน้ทีก่ารท า
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นาปรงัทีเ่พิม่ขึน้ ระบบการจดัสรรน ้าหรอืส่งน ้ายงัคงไม่
ครอบคลุมทุกพืน้ที ่ระบบน ้าเปลีย่นแปลงไปจากเดมิม ี
3 น ้าปจัจุบนัเหลอื 2 น ้า ปญัหาคุณภาพน ้าเสือ่มโทรม 
อันมสีาเหตุจากการปล่อยน ้าทิ้งจากชุมชนและภาค
เกษตรลงสู่แม่น ้ าปากพนังโดยตรง และผลกระทบ
ทางอ้อมที่เกิดขึ้น เช่น การสูบน ้ าขึ้นมาใช้มากเกิน
ความสามารถในการคืนกลับและรักษาสมดุลตาม
ธรรมชาตไิด ้ท าใหใ้นบางพื้นทีย่งัคงมนี ้าเคม็รุกเขา้ใน
พื้นที่โดยเฉพาะในฤดูแล้งจดั ปญัหาดินเปรี้ยว การ
แย่งน ้าและการลกัสบูน ้าเขา้พื้นทีต่น เป็นตน้ 

โดยภาพรวมของการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้
ในดา้นทรพัยากรน ้าเป็นไปในดา้นบวก คดิเป็นรอ้ยละ 

90 ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด และเมื่อ
เปรยีบเทยีบการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นในทุกประเด็น
ก ารศึ ก ษ า  พ บ ว่ า  ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า งคิ ด ว่ ามี ก า ร
เปลีย่นแปลงดา้นทรพัยากรน ้าเกดิขึน้ในพืน้ทีม่ากทีสุ่ด 
คดิเป็นรอ้ยละ 29.50 ซึ่งหากพจิารณาในแต่ละอ าเภอ
ในพื้นที่ศึกษาจะก็เป็นไปในทิศทางเดียวกนั นัน่คือ 
การเปลี่ยนแปลงด้านทรพัยากรน ้าที่เกิดขึ้นในแต่ละ
พื้นที่โดยรวมหลงัมโีครงการฯ มคีะแนนสูงกว่าก่อนมี
โครงการฯ ซึง่หมายความว่าทศิทางการเปลีย่นแปลงที่
เกิดขึ้นในด้านทรพัยากรน ้ าเป็นไปในทิศทางที่ดีข ึ้น
นัน่เอง (รปูที ่5 และ ตารางที ่1) 

 

 
 

รปูท่ี 5 ภาพรวมคะแนนเฉลีย่ความเปลีย่นแปลงดา้นทรพัยากรน ้า จ าแนกรายพืน้ทีศ่กึษา
 

ตารางท่ี 1 คะแนนเฉลีย่การเปลีย่นแปลงดา้นทรพัยากรน ้าก่อนและหลงัมโีครงการฯ [8] 
 

ท่ี ประเดน็การเปล่ียนแปลง 
คะแนนเฉล่ีย (10 คะแนน) ทิศทางการ

เปล่ียนแปลง ก่อน หลงั 
1. ความเพยีงพอของปรมิาณน ้าเพื่อการเกษตร  4.14 6.57 + 
2. ความเพยีงพอของปรมิาณน ้าเพื่อการอปุโภค-บรโิภค  4.20 6.82 + 
3. ความพยีงพอของระบบส่งน ้าชลประทาน  3.91 6.60 + 
4. ระบบการระบายน ้าในพืน้ที ่ 3.68 6.55 + 
5. ประสทิธภิาพการระบายน ้าในพืน้ที ่ 3.63 6.46 + 
6. น ้าทะเลหนุนสูง สรา้งปญัหาต่อการระบายน ้าออกสู่ทะเล  4.54 5.55 - 
7. คุณภาพน ้าดา้นกายภาพ กลิน่/ส/ีรสเปลีย่นไป  4.20 5.99 - 
8. น ้าทิง้จากการเลีย้งกุง้ในพืน้ที ่ 4.31 4.52 - 
หมายเหต ุ ก าหนดใหก้ารเปลีย่นแปลงระดบั น้อย (คะแนนเฉลีย่ 1-3) ปานกลาง (คะแนนเฉลีย่ 4-7) สูง (คะแนนเฉลีย่ 8-10)  
  ทศิทางการเปลีย่นแปลง ก าหนด (+) คอื กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็ว่าการพฒันาสามารถปญัหา 
        (-) คอื กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็ว่าการพฒันายงัไม่สามารถปญัหาได ้
ท่ีมา : จากการส ารวจความคดิเหน็ของประชาชน จ านวน 495 ราย (25 ธนัวาคม 2557) 
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บทสรปุ  
โดยสรุป จากการรวบรวมเอกสาร งานวจิยัที่

เกี่ยวข้องในพื้นที่ ประกอบกับการสอบถามความ
คิด เห็ น จากป ระช าชน ผู้ มีส่ ว น ได้ เสี ย ถึ งก าร
เปลีย่นแปลงในบรบิทของทรพัยากรน ้า ทัง้ในแง่ของ
ปรมิาณและคุณภาพน ้าก่อนทีจ่ะมโีครงการฯ หรอืการ
ก่อสรา้ง ปตร.อุทกวภิาชประสทิธ ิพบว่า ในกรณีของ
การใช้น ้ าด้านการชลประทานช่วงก่อนปีพ.ศ.2548 
การวเิคราะห์ดงักล่าวยงักระท าไดย้าก เนื่องจากพื้นที่
ชลประทานยงัได้รบัการพฒันาไม่เต็มศกัยภาพ ท า
ให้ไม่มีข้อมูลที่สมบูรณ์มาใช้ในการวิเคราะห์ และ
บรหิารจดัการทรพัยากรน ้าได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็
ตามการพิจารณาการบริหารจัดการน ้ าทัง้ในเชิง
ปริมาณโดยรวม มีความชัดเจนว่าหลังจากการ
ด าเนินการ ปตร.อุทกวภิาชประสทิธแิลว้ สามารถเกบ็
กักน ้ าจืดที่มีปริมาณมากในช่วงฤดูฝนไว้ใช้เป็น
ปรมิาณน ้าส ารองในฤดูแล้ง รวมทัง้สามารถกกัน ้าจดื
ในฤดูแล้งที่ไหลเข้ามาสะสมในปรมิาตรเก็บกกัของ
ปตร.อุทกวิภาชประสทิธิไว้ใช้ได้อย่างเต็มที่ โดยไม่
ไหลออกปากอ่าวไปโดยเปล่าประโยชน์ สร้างความ
มัน่ใจให้กับเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน ้ าปากพนัง ว่ามี
ปรมิาณน ้าจดืส ารองไว้ให้ท าการเพาะปลูกในฤดูแล้ง
ได ้อกีทัง้ ยงัสามารถป้องกนัการรุกล ้าของน ้าเคม็เขา้
มาในล าน ้ าสายหลกัของพื้นที่โครงการ (แม่น ้ าปาก
พนัง) ได้อีกด้วย ซึ่งไม่เพียงแต่ภาคเกษตรกรรม
เท่านัน้ ภาคชุมชนและภาคอุตสาหกรรมรวมถึงการ
ท่องเที่ยว ก็ยงัสามารถน าน ้าจดืที่เก็บกกัไว้ในแม่น ้า   
ปากพนังไปใช้เพื่อการอุปโภค-บรโิภคได้ด้วย ถึงแม้
การด าเนินงานด้านการชลประทาน การจัดการ
ทรพัยากรน ้าของโครงการฯ จะประสบความส าเรจ็ แต่
ยงัคงต้องมกีารตดิตาม ประเมนิผล และปรบัปรุงการ
การพฒันาต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของพืน้ที ่และ
การผนัแปรของระบบภมูสิงัคมโดยรวมต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ  
  ในส่วนข้อเสนอแนะด้านทรพัยากรน ้ า ได้มี

ก ารประมวลภ าพ รวมของโครงการฯ ผลการ
ด าเนินงาน ขอ้เทจ็จรงิบทเรยีนทีเ่กดิขึน้ เสยีงสะทอ้น
จากประชาชนในพื้นที่พื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน ้ า           

ปากพนั งอัน เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ จังหวัด
นครศรธีรรมราช โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลกัคอื ดา้นการ
บริหารจัดการน ้ า (น ้ าแล้งและน ้ าท่วม) และด้าน
คุณภาพน ้า โดยมรีายละเอยีด ดงันี้  

1. ด้านการบริหารจดัการน ้า 
1.1 ก า ร ห า น ้ า ต้ น ทุ น เพิ่ ม เ ติ ม ( Supply 

management) 
 1. ศกึษาศกัยภาพทรพัยากรน ้าในพื้นที่ (น ้า

ใต้ดิน น ้ าผิวดิน พื้นที่พรุ การพัฒนาแหล่งเก็บกัก
ขนาดเล็ก) เพื่อหาแหล่งน ้ าต้นทุนเพิ่มเติมจากเดิม 
เช่น  

1.1 ทบทวนโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้ าเดิม 
(อ่างเก็บน ้าลาไม อ่างเก็บน ้าถ ้าพระ และอ่างเก็บน ้า
โคกยาง) ซึ่งมกีารศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นไว้
แล้ว และบูรณาการร่วมกรมป่าไม้หรือผู้รบัผิดชอบ
ดแูล เพือ่ด าเนินการวางโครงการปฏริปูทีด่นิหรอืจดัรูป
ทีด่นิควบคู่กบัการก่อสรา้งอ่างเกบ็น ้า ซึ่งจะท าใหม้นี ้า
ตน้ทุนจากอ่างเกบ็น ้าทัง้สามแห่งอกี 80 ลา้นลกูบาศก์
เมตร ซึง่สามารถระบายน ้าเพื่อรกัษาสภาพล าน ้าลงมา
ช่วยพื้นที่ลุ่มน ้าปากพนังตอนล่างได้ 20 ถึง 30 ล้าน
ลกูบาศกเ์มตรเช่นเดยีวกบัอ่างเกบ็น ้าหว้ยน ้าใส 

1.2 ทบทวนโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าพรุควน
เคร็ง เป็นอ่างเก็บน ้าธรรมชาติ เนื่องจากพื้นที่ป่าพรุ
ทัง้หมด 351,339 ไร่ สามารถเก็บได้สูงสุดที่ระดบั + 
1.000 เมตร (ร.ท.ก.)  โดยไม่กระทบสิง่แวดลอ้มในป่า
พรุ ยกเวน้สวนปาล์มทีบุ่กรุกเขา้ไปในบรเิวณดงักล่าว 
หากสามารถท าได้ควบคู่กับการบริหารเชิงอนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อมป่าพรุ โดยใช้ระดับน ้ าในป่าพรุก่อนมี
โครงการเป็นเกณฑ์ ซึ่งจะท าให้มีน ้ าสนับสนุนเพื่อ
การเกษตรในพืน้ทีลุ่่มน ้าปากพนังเพิม่ขึน้อกี 500 ลา้น
ลูกบาศก์เมตรเพียงพอที่ท านาเต็มศักยภาพกว่า 
500,000 ไร่ 

1.3 การพฒันาพืน้ทีป่า่เสือ่มโทรม บรเิวณทีเ่ป็น
แกม้ลงิ เดมิฝ ัง่ซา้ยแมน่ ้าปากพนงัทางทศิเหนือของพรุ
ควนเคร็ง คือ พรุกุมแป พรุคลองฆ้อง พรุดอนทราย 
พรุในลุ่มและพรุช้างซ้าย เป็นที่เก็บน ้าควบคู่กบัการ
อนุรกัษ์ปา่พรุเช่นเดยีวกบัพรุควนเครง็  
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1.4 ศึกษาศักยภาพแหล่งน ้ าใต้ดิน เพื่ อใช้
ร่วมกบัแหล่งน ้าผวิดนิ 

1.5 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน ้ าขนาดเล็กใน
พื้นทีเ่กษตรกรรม โดยส่งเสรมิใหเ้กษตรกรท าทีเ่กบ็น ้า
ในพื้นทีข่องตวัเองเป็นแหล่งน ้าส ารอง กรณีฉุกเฉินตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคลหรือส่งเสริมให้เกษตรกร           
น้อมน าทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ปรบัใชต้ามความเหมาะสมของพืน้ที ่

2 . ก ารจัด ก ารความต้ อ งก ารน ้ า ในพื้ น ที ่
(Demand management) เป็นกระบวนการสรา้งความ
เขา้ใจในขอ้จ ากดัทรพัยากรน ้าในพื้นที่ โดยการสรา้ง
ความรู้ความเข้าใจผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น สื่อ
สาธารณะ การจัดท าหลักสูตรอบรมการจัดการน ้ า
ระดบัชุมชน การจดัประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยการ
ประสานและบูรณาการองค์ความรู้จากหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้อ ง  รวมถึ งก ารสร้างภ าคี เค รือ ข่ ายกับ
สถานศกึษาในพื้นทีเ่พื่อเป็นคนกลางในการสรา้งและ
เชือ่มโยงองค์ความรู ้เทคนิค วธิกีารต่างๆ ใหแ้ก่คนใน
พืน้ทีไ่ดต้ระหนกั และเขา้ใจในบรบิทของทรพัยากรน ้า
ในพืน้ทีแ่ละลุ่มน ้าต่อไป 

3. ทบทวนขอ้ก าหนด/เกณฑ์การใช้น ้า หรอื
การจดัสรรน ้ าตามบริบทของพื้นที่ทัง้ระบบลุ่มน ้ า 
และผ่านกระบวนการตดัสนิใจโดยใชฉ้นัทามตขิองผู้
มสี่วนไดส้่วนเสยีทุกภาคส่วน 

1.2 ดา้นการป้องกนัน ้าท่วม 
จากข้อมูลต่างๆ รวมทัง้ความคิดเห็นจาก

ประชาชนในพื้นที่สรุปไดว้่าการด าเนินการที่ผ่านมา
ดา้นการป้องกนัน ้าท่วม มกีารด าเนินการแกไ้ขปญัหา
น ้าท่วมในพื้นทีลุ่่มน ้าปากพนงัประสบผลสมัฤทธิท์ีน่่า
พอใจ ซึ่งขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิในประเดน็นี้จะมุ่งเน้น
ไปในส่วนของการปรบัปรุง/ฟ้ืนฟูระบบเดมิทีม่อียู่ดงันี้ 

1. การบ ารุงรกัษา/ซ่อมแซมระบบโทรมาตร 
ให้ ส าม ารถ ใช้ งาน ได้ ทุ ก ส ถ านี  เพื่ อ ติ ด ต าม
สถานการณ์ของน ้าในแม่น ้าปากพนังและล าน ้าสาขา 
ซึ่งจะใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัสรรการใชน้ ้าและบรรเทา
อุทกภยั 

2. การวางระบบเครอืข่ายเฝ้าระวงัตามจุดที่
ก าหนดและแจง้เตอืนราษฎรในพืน้ทีเ่สีย่งภยัล่วงหน้า 

ซึง่จะช่วยใหป้ระชาชนในพืน้ทีเ่สีย่งสามารถเตรยีมตวั
ลดผลกระทบและความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้ได ้

3. ในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆ ทีม่แีนวโน้มกดีขวางการไหลของน ้า ตอ้งมกีาร
หารอืร่วมกนักบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
ก่อนมกีารด าเนินการ เพื่อป้องกนัหรอืลดระดบัความ
รุนแรงของผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ได ้

2. คณุภาพน ้า 
2.1  เร่งรดัการเดนิเครื่องบ าบดัน ้าเสยีเฉพาะ

จุดทีก่ าลงัด าเนินการและตรวจสอบแหล่งผลติน ้าเสยี
จุดอื่นๆ ทีย่งัไม่มรีะบบบ าบดัน ้าเสยีเฉพาะจุด พรอ้ม
วางแผนแกไ้ขใหค้รบถว้น 

2.2  การสร้างเครือข่ายติดตามคุณภาพน ้ า
ระดบัชุมชน ซึ่งน ้าเสยีส่วนใหญ่เป็นสารอนิทรยี์ ทีม่า
จากชุมชนและภาคการเกษตร โดยใช้วิธีหรือ
เครื่องมอืตรวจสอบคุณภาพน ้าอย่างง่ายที่สามารถ
ใช้ได้ในระดบัชุมชน และประสานกบัเจ้าหน้าที่เฝ้า
ระวงัตรวจสอบปรมิาณสารอนิทรยี ์เพือ่เสนอวธิแีกไ้ข
ในการเร่งการท างานของแบคทเีรยีในน ้าใหย้่อยสลาย
เรว็ขึน้และช่วยกนัแกไ้ขปญัหาต่อไป 
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