
กรมทรัพยากรน�้า  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



“วันก่อนนี้เราพูดถึงปัญหาว่า 
เมืองไทยนี้อีกหน่อยจะแห้ง ไม่มีน�้าเหลือ 

จะต้องไปซือ้น�า้จากต่างประเทศ ซึง่กอ็าจเป็นได้ 
แต่เชื่อว่าจะไม่เป็นอย่างนั้น เพราะว่าถ้า

ค�านวณดู น�้าในประเทศไทยที่ไหลเวียนนั้น 
ยังมีอยู่ เพียงแต่ต้องบริหารให้ดี  ถ้าบริหาร

ให้ดีแล้ว มีเหลือเฟือ...”

พระราชด�ารัส    
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ 

ถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต   

วันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๒

พระราชด�ารัส
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร



คำ�นำ�
 ทรัพยากรน�้ามีความส�าคัญต่อการ
ด�ารงชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นปัจจัย
ส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  
ต้นทุนทรัพยากรน�้าของประเทศไทยเกือบ
ทัง้หมดมาจากปริมาณฝนและแหล่งกกัเกบ็น�า้
ต่างๆ ทั้งจากแหล่งน�้าธรรมชาติและแหล่ง    
กักเก็บน�้าที่ก่อสร้างขึ้น ซึ่งน�้าต้นทุนที่กักเก็บ
ได้ในแต่ละปีมคีวามผันผวนสงูอันเนือ่งมาจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ ความ
แปรปรวนของสภาพฝน ทั้งในเชิงปริมาณ  
ช่วงเวลาและพื้นที่ ท�าให้ประเทศไทยไม่
สามารถกกัเกบ็น�า้ฝนเพือ่น�ามาใช้ประโยชน์ได้
อย่างเตม็รปูแบบ รวมถงึความต้องการใช้น�า้ที่
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงท่ี
ส�าคญัต่อความมัน่คงของน�า้ด้านการผลติและ
การบริหารจัดการภัยพิบัติ 
 ที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความส�าคัญ
ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า ซ่ึงเป็น    
สิง่จ�าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องปฏิรปูมาโดยตลอด อาทิ 
การสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรเพื่อ
แก้ไขปัญหาพร้อมจดัหาแหล่งน�า้เพิม่เตมิ เพือ่
ให้การบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ของประเทศ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลได้จัดท�า
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้าขึ้นพร้อมแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องร่วม

ขับ เคลื่ อนยุทธศาสตร ์ และบู รณาการ              
การท�างานร่วมกัน เพื่อให้การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรน�้ าของประเทศบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้อย่างยั่งยืน พร้อมก�าหนดให้
ทุกหน่วยงานด�าเนินการศึกษา ทบทวน และ
ถอดบทเรียนจากสิ่งที่ได้ด�าเนินการในอดีต   
ในลักษณะของโครงการต้นแบบเพื่อให้หน่วย
งานท่ีเกีย่วข้องใช้ประกอบการท�างานให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ 
เกิดประสิทธิผลอย่างมีคุณภาพ อันเป็นท่ีมา
ของการจดัท�าหนงัสอืฉบบันี ้ภายใต้ วสิยัทศัน์
ขององค์กร
“ องค์กรหลกับรหิารจดัการทรพัยากรน�า้พืน้ท่ี
เกษตรน�้าฝนอย่างพอเพียง สมดุล และยั่งยืน 
โดยหลักประชารัฐภายในปี 2580”
 กรมทรัพยากรน�้า หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว ่าหนังสือโครงการต้นแบบเล่มนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานและทกุท่านทีไ่ด้ศกึษา
และเรียนรู้จากสิ่งที่เราได้ด�าเนินการไว้

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์
อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า   
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โครงกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมอ่างเก็บน�้า
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โครงกำร
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โครงกำรอนุรักษ์
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พื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด 
( จ.ฉะเชิงเทรา จ.จันทบุรี 
จ.ระยอง จ.ชลบุรี และ 
จ.สระแก้ว)

โครงกำรติดตั้งระบบ
เตือนภัยล่วงหน้า
 (Early Warning) ส�าหรับ
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม 
ในพื้นที่ลาดชันและ
พื้นที่ราบเชิงเขา
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โครงกำร
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ก้ำวต่อไป “จาก 
ส�านักส่งเสริมและ
ประสานมวลชน          
สู่ กองอนุรักษ์
ทรัพยากรน�้า 
(Next Steps)”

โครงกำร
อนุรักษ์ฟื้นฟู
แหล่งน�้าเริงไม้งาน
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บทนำ�
 กรมทรัพยากรน�า้ จดัตัง้ข้ึนจากการปฏริปูระบบราชการเมือ่ปลายปี 2545 ในฐานะ
หน่วยงานภาครฐัทีม่ภีารกจิหลกัด้านการบรหิารจดัการทรัพยากรน�า้ โดยบรหิารราชการภายใต้
กรอบยุทธศาสตร์และทิศทางการด�าเนินงาน ดังนี้

แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 20 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2580) การจัดท�าแผนแม่บทนี้ เพื่อเป็นกรอบและ
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าของประเทศอย่างเหมาะสม       
มีการก�าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดท่ีชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี รวมถึงแผน อื่นๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
 วิสัยทัศน์การพัฒนา ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรพัยากรน�า้ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) มดัีงนี ้“ทุกหมูบ้่านมนี�า้สะอาด
อุปโภค บริโภค น�้าเพื่อการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง 
คุณภาพน�้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืน ภายใต้
การพัฒนาอย่างสมดุล  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” และเพื่อ
ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ข้างต้น ได้มีการก�าหนดแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้า 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580 ) ไว้ 6 ด้าน คือ

•  ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
ยทุธศาสตร์ที ่5 ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – 2564 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับ      
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
ด้านที่ 6  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ   
สิ่งแวดล้อม 

•  พระราชบญัญติัทรพัยากรน�า้ พ.ศ.2561
กฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน�้า เพื่อให้การ
บริ ห ารทรัพยากรน�้ า  และ สิท ธิ ในน�้ า                        
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล อันจะเป็น
ประโยชน์แก่การบริการสาธารณูปโภคและ
ประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น

1. การจัดการน�้าอุปโภค บริโภค ครอบคลุมหมู่บ้านและชุมชนเมือง
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และแหล่งท่องเที่ยว

2. การสร้างความมั่นคงของน�้าภาคผลิต บริหารความต้องการใช้น�้า 
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้า จัดหาน�้าต้นทุนรองรับการเจริญเติบโต

3. การจัดการน�้าท่วมและอุทกภัย ลดความเสียหายจากอุกทกภัย     
น�้าหลากดินโคลนถล่ม น�้าท่วมฉับพลัน

4. การจัดการคุณภาพน�้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน�้า เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบ�าบัดน�้าเสีย ควบคุมความเค็มปากแม่น�้าและอนุรักษ์แหล่งน�้า
สาธารณะ

5. การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน�้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพัง
ทลายของดิน ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน�้า ป้องกันการสูญเสียหน้าดินและ    
พื้นดินถล่ม

6. การบริหารจัดการ กฎหมาย องค์กรด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้า แผนแม่บท ระบบฐานข้อมูล การติดตามประเมินผล
ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม

โครงการต้นแบบการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ 98



 ทั้งนี้กรมทรัพยากรน�้า ได้เชื่อมโยงแผนและนโยบายด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน�้าข้างต้นมากก�าหนดเป็นพันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้   

01

02

03

04

05

06

จัดท�าแผน มาตรการ ข้อเสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน         
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าแบบ      
บูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนใน
พื้นที่นอกเขตชลประทาน

ก�ากบั ดแูล ควบคุม และบงัคับ
ใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง

อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา รักษาสมดุลทรัพยากรน�้าโดยค�านึงถึง
ระบบนิเวศเป็นหลัก

สนับสนุนการบริหารจัดการน�้าอุปโภคบริโภค ด้วย
เทคโนโลย ีมาตรการ และข้อเสนอแนะอืน่ๆทีเ่ก่ียวข้องรวม
ทัง้การปรบัตวัเพ่ือรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยด้านอุทกวิทยาและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน�้า

ติดตาม เฝ้าระวัง คาดการณ์ แจ้งข้อมูล
เพื่อการเตือนภัย และจัดการสภาวะ
วิกฤต

 จากการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กรมทรัพยากรน�้า เพื่อรองรับการ
ขับเคลื่อนพันธกิจ ในรูปแบบหน่วยงานปฏิบัติในพื้นท่ีนอกเขตชลประทาน 117 ล้านไร่ 
สามารถแสดงร่างโครงสร้างกรมทรัพยากรน�้า ดังนี้

อธิบดี

รองอธิบดี

ส�านักผู้ตรวจราชการ

กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน

กองบริหารโครงการ

กองพฒันาแหล่งน�า้

กองส�ารวจ
และออกแบบ

ส�านกังานทรพัยากรน�า้
ภาค 1-10

ส�านกังานทรพัยากรน�า้
ภาค 11 

(จดัตัง้ข้ึนเป็นการภายใน)

กองวิเคราะห์และ
ประเมนิสถานการณ์น�า้

กองวจิยั
พฒันาและอทุกวทิยา

กองควบคุม
กิจการน�้า

กองอนุรักษ์
ทรัพยากรน�้า

กรมทรพัยากรน�า้

ส�านักงาน
เลขานุการกรม

ศนูย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มนิติการ กลุ่มตรวจสอบภายใน

รองอธิบดี รองอธิบดี
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สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1  
จังหวัดเชียงราย เชียงใหม  
ลำปาง ลำพูน พะเยา 
แมฮองสอน ตาก กำแพงเพชร

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2  
จังหวัดชัยนาท เพชรบูรณ ลพบุรี 
สระบุรี  พระนครศรีอยุธยา 
นครสวรรค  สิงหบุรี  อางทอง 
อุทัยธานี ปทุมธานี นนทบุรี 
สมุทรปราการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3  
จังหวัดเลย หนองบัวลำภู 
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ  
สกลนคร  นครพนม

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4  
จังหวัดขอนแกน กาฬสินธุ 
ชัยภูมิ มหาสารคาม รอยเอ็ด

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5  
จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย 
สุรินทร ศรีสะเกษ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6  
จังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรี สระแกว ชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี ตราด

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7  
จังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม 
สมุทรสาคร กาญจนบุรี ราชบุรี 
สมุทรสงคราม เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8  
จังหวัดตรัง สตูล พัทลุง 
สงขลา นครศรีธรรมราช 
ปตตานี ยะลา  นราธิวาส

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9  
จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร 
แพร นาน สุโขทัย อุตรดิตถ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10  
จังหวัดชุมพร ระนอง 
สุราษฎรธานี พังงา กระบี่ ภูเก็ต

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11  
จังหวัดอุบลราชธานี 
อำนาจเจริญ มุกดาหาร 
ยโสธร

เชียงราย

เชียงใหม

ลำปางลำพูน

พะเยา
แมฮองสอน

กำแพงเพชร

ตาก

ชัยนาท

เพชรบูรณ

ลพบุรี

สระบุรี

อยุธยา

นครสวรรค

สิงหบุรี

อางทอง

อุทัยธานี

ปทุมธานี
นนทบุรี

สมุทร
ปราการ

เลย หนอง
บัว
ลำภู

อุดรธานี

หนองคาย
บึงกาฬ

สกลนคร

นครพนม

ขอนแกน กาฬสินธุ

ชัยภูมิ มหา
สารคาม รอยเอ็ด

นครราชสีมา 

บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ

นครนายก

ฉะเชิงเทรา

ปราจีนบุรี
สระแกว

ชลบุรี

ระยอง จันทบุรี

ตราดประจวบคีรีขันธ

เพชรบุรี

สมุทร
สงคราม

ราชบุรี

กาญจนบุรี

สมุทรสาคร

นครปฐม

สุพรรณบุรี 

นราธิวาส
ยะลา

ปตตานี

นครศรีธรรมราช

สงขลา

พัทลุง

สตูล

ตรัง

พิษณุโลก

พิจิตร

แพร

นาน

สุโขทัย

อุตรดิตถ

ชุมพร

ระนอง

สุราษฎรธานี

พังงา

กระบี่
ภูเก็ต

อุบลราชธานี 

อำนาจเจริญ

มุกดาหาร

ยโสธร

 ส�านกังานทรพัยากรน�า้ทัง้ 11 ภาค ในฐานะหน่วยงานปฏิบตักิารเพือ่ด�าเนนิภารกิจ
ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน�้า และก่อสร้างระบบกระจายน�้า รวมถึงการควบคุม ก�ากับ 
ดแูลรกัษาเพือ่อนรุกัษ์และใช้ประโยชน์ทรพัยากรน�า้สาธารณะในแต่ละพ้ืนทีท่ัว่ประเทศ  โดย
แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้

 ทัง้นี ้เพือ่เป็นการเผยแพร่แนวทางการบรหิาร
จัดการทรัพยากรน�้าอย่างพอเพียง สมดุลและยั่งยืน         
กรมทรัพยากรน�้าจึงได้คัดเลือกโครงการต้นแบบการ
บริหารจัดการทรัพยากรน�้า จ�านวน 20 โครงการ          
ทัว่ประเทศ ซึง่ประสบผลส�าเรจ็ สอดคล้องตามวสิยัทศัน์
ขององค์กร คือ

	 “องค์กรหลักบริหารจัดการทรัพยากรน�้า
พื้นท่ีเกษตรน�้าฝนอย่างพอเพียง	 สมดุล	 และยั่งยืน				
โดยหลักประชารัฐภายในปี	2580”

แผนท่ีแสดงพื้นท่ีรับผิดชอบของ
ส�ำนกังำนทรพัยำกรน�ำ้ภำค 1-11
เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรน�้า
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อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน�้ำ 
เพื่อลมหำยใจของชุมชน 

“
”

บ้านใหม่น�้าเย็น  หมู่ที่ 9  ต�าบลดอยลาน อ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมอ่างเกบ็น�า้ห้วยเอีย้งพร้อมระบบส่งน�า้ 

หน่วยงำน  ส�ำนักงำนทรัพยำกรน�้ำภำค 1

การมีสวนรวมและ
การใชประโยชน

การพยากรณ 
เตือนภัย

นโยบาย / 
แผนแมบท - แผนปฏิบัติการ / 
กำหนดหลักเกณฑ - มาตรการ

พัฒนาแหลงน้ำ

อนุรักษ ฟนฟู 
แหลงน้ำสาธารณะ

ดานที่ 1  
การจัดการน้ำ
อุปโภคบริโภค

ดานที่ 2
การสรางความ
มั่นคงของน้ำ
ภาคการผลิต

ดานที่ 6
การบริหารจัดการ

ดานที่ 5 
การอนุรักษ
ฟนฟูสภาพ
ปาตนน้ำที่
เสื่อมโทรมและ
ปองกันการ
พังทลายของดิน

ประเภทโครงการ

01 02

04 0503

ยุทธศาสตร / แผนแมบท 20 ปีความสอดคลองกับ

ดานที่ 3  
การจัดการน้ำทวม
และอุทกภัย

ดานที่ 4  
การจัดการ
คุณภาพน้ำ 
และอนุรักษ
ทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน�้า  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่มำ : www.google.com/maps/place/อ่างเก็บน�้าห้วยเอี้ยง
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 ปรับปรุงและซ่อมแซมอ่างเก็บน�้าเดิมที่ช�ารุดเสื่อมโทรม พร้อมติดต้ังระบบส่งน�้า       

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้น�้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างเต็มศักยภาพ  

ในช่วงฤดูแล้ง พร้อมบรรเทาปัญหาน�้าท่วมในฤดูฝน นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความมั่นคง  

ของน�้าภาคการผลิต เพราะเมื่อมีน�้าใช้อย่างพอเพียง ประชาชนสามารถท�าการเกษตรได้      

ต่อเนื่องทั้งปี น�าไปสู่การเพิ่มผลผลิต ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น พร้อมส่งเสริมและสร้าง

การมีส่วนร่วม เพื่อขยายผลและใช้ประโยชน์จากแหล่งน�้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

แนวคิดในก�รแก้ไขปัญห�

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน�้าห้วยเอี้ยงพร้อมระบบส่งน�้า  
ที่ตั้ง  :  บ้านใหม่น�้าเย็น  หมู่ที่ 9 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ประเภท  :  เขื่อนดิน กักเก็บน�้าระบายผ่าน SPILLWAY และระบบท่อส่งน�้าสู่พื้นที่
   เกษตรของประชาชน 
ความจุ  : 3,178,000 ลบ.ม. พืน้ทีไ่ด้รบัประโยชน์ 3,500 ไร่   

อดีต ปัจจุบัน

พ.ศ.2542

พ.ศ.2551

พ.ศ.2558 

พ.ศ.2560 

ปัจจุบัน

• กรมทรัพยากรน�้า (ส�านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท เดิม) 
ก่อสร้างอ่างเก็บน�้าห้วยเอี้ยง  สนองพระราชปณิธาน
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมิูพลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยราษฎรที่
ขาดแคลนน�้า

• อ.ดอยลาน จ.เชียงราย 
ประสบปัญหาน�้าป่าไหลหลาก

และน�้าท่วมฉับพลันเกิด
ตะกอนดินทรายและวัชพืชเริ่ม

ทับถมพื้นที่อ่างเก็บน�้าทุกปี

• กรมทรัพยากรน�้า
ด�าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
อ่างเก็บน�้าห้วยเอี้ยงที่มี
สภาพเสื่อมโทรมและตื้นเขิน
ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• เกิดวิกฤตฝนทิ้งช่วงใน 
จ.เชียงราย แต่ชุมชนรอบพื้นที่
อ่างเก็บน�้าห้วยเอี้ยงไม่ได้รับ
ผลกระทบ เนื่องจากมีน�้าเพียงพอ
ให้คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์

• มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมต่อยอด
พร้อมสร้างเครือข่ายเกษตรกร   
ผู้ปลูกล�าไยปลอดสารพิษ พื้นที่
อ่างเก็บน�้าห้วยเอี้ยงอันเนื่องมา
จากพระราชด�าริ

• เกษตรกรในพื้นที่อ่างเก็บน�้าห้วยเอี้ยง 
มีรายได้เพิ่มขึ้นจากล�าไยปลอดสารพิษ  

เกดิวสิาหกจิชมุชนคนเลีย้งวัวอ่างห้วยเอีย้ง  
ชมรมตกปลาและสันทนาการ

ความเป็นมาและสภาพปัญหา

01

02 03

04

05

ก�รเปลี่ยนแปลง

นำยสมศักดิ์ ปันหล้ำ
ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 9 บ้ำนใหม่น�้ำเย็น

 “ขอบคุณกรมทรัพยากรน�้า กระทรวง
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล ้ อม                
ที่มาสนับสนุนงบประมาณ ช่วยเหลือและ
บรหิารอ่างฯ เพ่ือให้เกษตรกรในชมุชน ได้มนี�า้
ใช้ตลอดไปครับ”         

โครงการต้นแบบการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ 1918



ปัจจัยคว�มสำ�เร็จ
 • ชุมชนตระหนักรู ้ถึง
คณุค่ำของทรพัยำกรน�ำ้ เดมิที
ห้วยเอี้ยงมีน�้าไหลผ่านแต่กัก
เก็บน�้าไม่ได้เลย โดยเฉพาะ
หน้าแล้ง ท�าให้ประชาชนใน
พื้นที่ ได ้รับความเดือดร ้อน 
ท�าการเกษตรไม่ได้ผล ฐานะยากจน เม่ือภาครฐั
เข ้ามาอนุรักษ ์ ฟ ื ้นฟูและพัฒนาแหล่งน�้า        
สนองพระราชด�าริ ท�าให้ประชาชนมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น และต่างตระหนักรู้ถึงคุณค่าและ
ความส�าคัญของทรัพยากรน�้า
 • ควำมเสียสละและเป็นน�้ำหน่ึงใจ
เดียวกัน “ผมเองก็เป็นคนในพื้นที่ อยู่กับพื้นที่
นี้มานาน ได้สละพื้นที่บางส่วนเพื่อการก่อสร้าง
อ่างเก็บน�้าแห่งนี้ด้วย ก็ช่วยได้เยอะนะครับ      
ในเรือ่งของน�า้ทีจ่�าเป็นต้องใช้” นายเสาร์ กลูณะ 
ประธานกลุม่ผูใ้ช้น�า้อ่างเกบ็น�า้ห้วยเอีย้งกล่าวไว้  
นอกจากนายเสาร์แล้ว ยังมีชาวบ้านในพื้นที่ที่
เสียสละพื้นที่สร้างอ่างเก็บน�า้ เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของชุมชน ท�าให้คนในชุมชน
รู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์และ
ดูแลรักษาอ่างเก็บน�้าร่วมกัน
 • น�ำกฎ กติกำในกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน�้ำมำปฏิบัติเพ่ือควำมเท่ำเทียม
กรมทรพัยากรน�า้และผูใ้ช้น�า้ ได้ก�าหนดระเบยีบ
ของกลุ่มผู้ใช้น�้าและติดตั้งมิเตอร์น�้าหรือมาตร
วดัน�า้ให้กับสมาชกิทกุราย หากสมาชกิรายใดใช้
น�้ามาก ต้องจ่ายค่าน�้ามาก เพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้าอย่างเท่าเทียมและเกิดประโยชน์
สูงสุด
 • เ พ่ิมประสิท ธิภำพแหล ่งน�้ ำ เดิม          
ให้สำมำรถใช้ประโยชน์ได ้เต็มศักยภำพ     
นอกจากปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน�้าเดิมแล้ว                        
กรมทรัพยากรน�้ายังสนับสนุนการแก้ไขปัญหา  

ดอยหวยโปง

ดอยน้ำพุ

หวยเอี้ยง
อางเก็บน้ำหวยเอี้ยง

เขื่อนดิน

บานโละปาตุม

วัดปงออ

โรงเรียนบานโละปาตุม

วัดน้ำเย็น

สถานนีอนามัยบานโละปาตุม

บานใหมน้ำเย็น
กอสรางอาคารบังคังน้ำ จุดที่ 5

กอสรางอาคารบังคังน้ำ จุดที่ 2

กอสรางอาคารบังคังน้ำ จุดที่ 3

กอสรางอาคารบังคังน้ำ จุดที่ 4

กอสรางอาคารบังคังน้ำ จุดที่ 1

แผนที่โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยเอี้ยง

ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
และการกระท�าของมนุษย์ให้กับชุมชนอีกด้วย

คว�มสำ�เร็จ
 • ประชาชน 1,200 ครัวเรือน มีน�้า      
เพื่อการอุปโภค บริโภคตลอดทั้งปี
 • เกษตรกรในพื้นที่ท�าการเกษตรและ
ปศุสัตว์ได้หลากหลายมากขึ้น ทั้งปลูกข้าว 
ข ้าวโพด ล�าไย พืชผักสวนครัว เลี้ยงวัว             
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า เพื่อเป็นอาหารและรายได้
เสริมให้ชุมชน
 • บรรเทาอุทกภัย น�้าหลากดินถล่ม        
ในพื้นที่โครงการและพื้นที่ตอนล่าง
 • ป่าไม้รอบๆ อ่างเก็บน�้าเจริญงอกงาม 
จากน�้าซับใต้ดิน ท�าให้ระบบนิเวศบริเวณ        
อ่างเก็บน�้าอุดมสมบูรณ์
 • ชุมชนจดัตัง้เครอืข่ายเพ่ือประสานงาน
และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการ 
อาทิ เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม 
วิสาหกจิชุมชนคนเลีย้งววัอ่างห้วยเอีย้ง เป็นต้น
 • มูลนิธิชัยพัฒนา เลือกเกษตรกรพื้นที่
อ ่างเก็บน�้ าห ้วยเ อ้ียงเข ้าอบรมเครือข ่าย
เกษตรกรผู้ปลูกล�าไยปลอดสารพิษ ปี 2560 
และโครงการส่งเสริมการผลิตล�าไยคุณภาพ         
ปี 2561- 2562
 • คนในชุมชนมีทางเลือกและโอกาส      
ในการประกอบอาชีพมากขึ้น ท�าให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อน 

ที่มำ : www.google.com/maps/place/อ่างเก็บน�้าห้วยเอี้ยง
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โครงกำรตัวอย่ำงกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ
ควำมส�ำเร็จของชุมชน แม่แฝก“ ”

บ้านร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ 11  ต�าบลแม่แฝก อ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน�้าห้วยแก้วพร้อมระบบส่งน�้า

หน่วยงำน  ส�ำนักงำนทรัพยำกรน�้ำภำค 1

การมีสวนรวมและ
การใชประโยชน

การพยากรณ 
เตือนภัย

นโยบาย / 
แผนแมบท - แผนปฏิบัติการ / 
กำหนดหลักเกณฑ - มาตรการ

พัฒนาแหลงน้ำ

อนุรักษ ฟนฟู 
แหลงน้ำสาธารณะ

ดานที่ 1  
การจัดการน้ำ
อุปโภคบริโภค

ดานที่ 2
การสรางความ
มั่นคงของน้ำ
ภาคการผลิต

ดานที่ 6
การบริหารจัดการ

ดานที่ 5 
การอนุรักษ
ฟนฟูสภาพ
ปาตนน้ำที่
เสื่อมโทรมและ
ปองกันการ
พังทลายของดิน

ประเภทโครงการ

01 02

04 0503

ยุทธศาสตร / แผนแมบท 20 ปีความสอดคลองกับ

ดานที่ 3  
การจัดการน้ำทวม
และอุทกภัย

ดานที่ 4  
การจัดการ
คุณภาพน้ำ 
และอนุรักษ
ทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน�้า  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“การบริหารจัดการที่ดี	การเสียสละ	และการมีส่วนร่วม
อย่างเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น�้า	เป็นปัจจัยส�าคัญที่น�าไปสู่
ความส�าเร็จของโครงการ”

นายเสน่ห์ สาธุธรรม
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้า
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  กรมทรัพยากรน�า้ ได้ด�าเนนิงานโครงการพฒันาและแก้ปัญหาเร่งด่วนให้กบัประชาชน
ในพืน้ทีต่ามล�าดบั เริม่จากการสร้างอ่างเกบ็น�า้ เพือ่เพิม่พืน้ทีก่กัเกบ็น�า้ ซึง่ล�าห้วยเดมิมสีภาพ
ตื้นเขิน ต่อมาจัดท�าระบบส่งน�้าผ่านท่อไปยังแปลงเกษตรของเกษตรกร โดยด�าเนินการ       
อย่างต่อเนื่องเพื่อขยายพื้นที่รับประโยชน์ให้ทั่วถึงครบทุกหมู่บ้าน 

แนวคิดในก�รแก้ไขปัญห�

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน�้าห้วยแก้วพร้อมระบบส่งน�้า

ที่ตั้ง  :  บ้านร่มโพธิ์ทอง ม.11  ต.แม่แฝก อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่

พื้นที่ได้รับประโยชน์   : บ้านห้วยแก้ว ม.3 บ้านร่มโพธิ์ทอง ม.11  บ้านร่มหลวง ม.6    

  บ้านพระธาตุ ม.9  ต.แม่แฝก อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่

ประเภท  : เขื่อนดินและระบบส่งน�้าด้วยท่อ HDPE 

ความจุ  : 2,180,000  ลบ.ม.

อดีต ปัจจุบัน

ก�รเปลี่ยนแปลง

ปัจจุบัน

พ.ศ. 2559 

พ.ศ. 2555 

พ.ศ. 2551 

พ.ศ. 2556 

•  ปัจจุบัน กรมทรัพยากรน�้า 
เริ่มด�าเนินการเพิ่มท่อส่งน�้า
ให้กับหมู่บ้านอื่นๆ ในต�าบล
แม่แฝก เพื่อให้สามารถใช้น�้า
ได้อย่างเสมอภาค

• วันที่ 27 เมษายน 
รัฐบาลโดย 
กรมทรัพยากรน�้า
 ได้ส่งมอบโครงการ
อ่างเก็บน�้าห้วยแก้ว 
พร้อมระบบส่งน�้าให้
กับประชาชนและ
ท้องถิ่นได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

• เกิดวิกฤตการ
ขาดแคลนน�้าในพื้นที่ 
เนื่องจากเกษตรกร
แต่ละรายต่างคนต่าง
ใช้น�้า ไม่มีการบริหาร
จัดการน�้าร่วมกัน

• โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�้าฯ และระบบส่งน�้าด้วยท่อ 
HDPE แล้วเสร็จ ประชาชน 4 หมู่บ้านของต�าบลแม่แฝก 
มีน�้าใช้ในการอปุโภค บรโิภคและการเกษตรอย่างพอเพยีง

• วันที ่10 พฤษภาคม กรมทรพัยากรน�า้ ได้ประชมุร่วมกบั
กลุ่มผู้ใช้น�้าเพื่อแก้ปัญหาและทบทวนกติกาการใช้น�้าจาก
อ่างเก็บน�้าฯ ด้วยการให้เกษตรกรทุกรายติดตั้งมิเตอร์น�้า
และจ่ายค่าน�้า 1 บาท/หน่วย ลบ.ม.
เพือ่ควบคมุปริมาณน�า้ในอ่างเกบ็น�า้

01

02

03

04

05

06

พ.ศ. 2549 
• กรมทรัพยากรน�้า ด�าเนิน
โครงการฟื้นฟูและก่อสร้าง
อ่างเกบ็น�า้ห้วยแก้ว ตามค�าร้องขอ
ขององค์การบริหารส่วนต�าบล
แม่แฝก อ�าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ปัญหา
การขาดแคลนแหล่งน�้าเพื่ออุปโภค 
บริโภคและการเกษตร

ความเป็นมาและสภาพปัญหา

บทสัมภำษณ์ นำยเสน่ห์ สำธุธรรม
รองอธิบดีกรมทรัพยำกรน�้ำ

บทสัมภำษณ์ นำยเสน่ห์ สำธุธรรม
รองอธิบดีกรมทรัพยำกรน�้ำ

“เราสร้างอ่างเกบ็น�า้เสร็จในปี 2551 
ต่อจากน้ันก็เริ่มก่อสร้างท่อ เพื่อ
กระจายน�า้ไปยงัพืน้ทีก่ารเกษตรด้าน
ล่างของอ่างฯ รวมแล้วตัง้แต่ ปี 2551 
- 2563 เราสร้างท่อส่งน�้าไปแล้ว       
12-13 กม.ปัจจุบนัเรากย็งัมโีครงการ
ก่อสร้างท่ออยู่ โครงการนี้เกษตรกร
ในพืน้ทีไ่ด้รบัประโยชน์มาก สามารถ
ปลกูพชืเศรษฐกจิ ได้แก่ ล�าไย มะม่วง
น�้าดอกไม้ส่งออกได้ นอกจากนี้เรา 
ยังท�าฝายเสริมระบบนิ เวศและ      
กั ก เ ก็ บน�้ า จ ากล� าน�้ า ท่ี ไ หลมา             
จากอ่างฯ ด้วย”
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ปัจจัยคว�มสำ�เร็จ
 • การบรหิารจดัการทีด่ ี โครงการนี้เป็นโครงการน�าร่องของกระทรวงทรัพยากรฯ ตาม
ความร่วมมอืกันตามแนวทางประชารฐัในการบรหิารการใช้น�า้อย่างมปีระสิทธิภาพ โดยตดิตัง้
มิเตอร์วัดน�้าที่ส่งให้กับพื้นที่การเกษตร เพื่อควบคุมปริมาณน�้าได้อย่างเหมาะสม ท�าให้พื้นที่
มีน�้าพอใช้ ไม่ขาดแคลนน�้า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โครงการนี้เป็นตัวอย่างของความ
ส�าเร็จที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจแบบประชารัฐ
 • กระบวนการมส่ีวนร่วมทีเ่ข้มแขง็ ท้ังจากผูน้�ากลุม่ทีม่คีวามเสยีสละ จรงิจงัและมคีวาม
เป็นธรรม รวมถงึกลุม่ผูใ้ช้น�า้ ทัง้ 4 หมูบ้่านทีเ่คารพกฎ กตกิาการใช้น�า้ รูคุ้ณค่าของทรพัยากรน�า้ 
ร่วมกนัสร้างส�านกึในการใช้น�า้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุและช่วยกนัดแูลรกัษา ช่วยกันดแูลป่าไม้
และปลูกป่าเสริม เพื่อสร้างสมดุลให้ระบบนิเวศ 
 • หลกัการ เข้าใจ เข้าถึง พฒันา ภาครัฐ ภาคเอกชนและกลุ่มผู้ใช้น�้าได้ประสานความ
ร่วมมือในการบริหารจัดการอ่างเก็บน�้าอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ชุมชนมีการพัฒนาอย่างเป็น   
รูปธรรมและยั่งยืน และเป็นต้นแบบการบริหารจัดการน�้าให้อ่างเก็บน�้าอื่นๆ ในภูมิภาคได้
ศึกษาเรียนรู้ต่อไป

พระธาตุดอยจอมกิตติ

ถนนสาย 4034

คลองแกว

อางเก็บน้ำหวยแกว

วัดปาพุทธอุทยานโพธินิมิต

โรงเรียนบานหวยแกว

ถนนสาย 1001วัดหวยแกว

ระบบสงน้ำ ชวงที่ 2 
ความยาว 1640 เมตร กอสรางป 2553

ระบบสงน้ำ ชวงที่ 3 
ความยาว 3112 เมตร กอสรางป 2554

ระบบสงน้ำ ชวงที่ 1 
ความยาว 850 เมตร กอสรางป 2551

ระบบสงน้ำ ชวงที่ 4 
ความยาว 3620 เมตร กอสรางป 2554

ระบบสงน้ำ ชวงที่ 4 
ความยาว 2997เมตร 
กอสรางป 2554

แผนที่โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยแก้ว

คว�มสำ�เร็จ
 • ประชาชน จ�านวน 953 ครัวเรือน         
ได้ใช้ประโยชน์ในการอปุโภค บรโิภค
 • พืน้ทีก่ารเกษตรได้รบัประโยชน์ 4,500 ไร่
 • เพือ่แก้ปัญหาขาดแคลนน�า้ในฤดแูล้ง
 • ประชาชนมอีาชพีทีม่ัน่คง ฐานะดขีึน้ 
ยกระดบัคณุภาพชีวติของคนในชมุชน
 • ประชาชนสามคัคีกนัมากข้ึน ลดความ
ขัดแย้งในชุมชน
 • ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิม    
ของชมุชน ด้วยการน�าค่าใช้น�า้ส่วนหนึง่มาจดั
กจิกรรม
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การมีสวนรวมและ
การใชประโยชน

การพยากรณ 
เตือนภัย

นโยบาย / 
แผนแมบท - แผนปฏิบัติการ / 
กำหนดหลักเกณฑ - มาตรการ

พัฒนาแหลงน้ำ

อนุรักษ ฟนฟู 
แหลงน้ำสาธารณะ

ดานที่ 3  
การจัดการน้ำทวม
และอุทกภัย

ดานที่ 4  
การจัดการ
คุณภาพน้ำ 
และอนุรักษ
ทรัพยากรน้ำ

ดานที่ 1  
การจัดการน้ำ
อุปโภคบริโภคtะ

ดานที่ 2
การสรางความ
มั่นคงของน้ำ
ภาคการผลิต

ดานที่ 6
การบริหารจัดการ

ดานที่ 5 
การอนุรักษ
ฟนฟูสภาพ
ปาตนน้ำที่
เสื่อมโทรมและ
ปองกันการ
พังทลายของดิน

ประเภทโครงการ

01 02

04 0503

ยุทธศาสตร / แผนแมบท 20 ปีความสอดคลองกับ

กรมทรัพยากรน�้า  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกนหมุนลุ่มน�้ำวัง    
พลังเครือข่ำยเข้มแข็ง

“
”

ลุ่มน�้าสาขา 7 ลุ่มน�้า  จังหวัดล�าปาง และ จังหวัดตาก
โครงการแกนหมุนลุ่มน�้าวัง

หน่วยงำน  ส�ำนักงำนทรัพยำกรน�้ำภำค 1
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 กรมทรัพยากรน�้า น้อมน�าหลักการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร คอื เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา 

โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือและสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าในพื้นท่ี เสริมสร้างแนวคิด/หลักการบูรณาการ   

ทุกภาคส่วน ทุกระดับในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างสอดคล้องและ     

ผสมผสานกบัสภาพเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม  สภาพพืน้ที ่ และสนบัสนุนการน�าภมูปัิญญา

ท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการน�้าในแต่ละลุ่มน�้า โดยมีการก�าหนดแนวคิด     

ในการด�าเนนิงานร่วมกนั ร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุ ร่วมวางแผน ร่วมด�าเนนิการ และร่วม

ติดตามประเมินผล น�าไปสู่การก�าหนดเป็นแนวคิด “แกนหมุน” ซึ่งเปรียบเสมือนฟันเฟือง

หรือพวงมาลัยของรถยนต์ 

ซึ่งเป็นกลไกกลางที่จะหมุน

เอากลุม่ผูใ้ช้น�า้ 7 ลุม่น�า้สาขา 

มาเชื่อมโยงให้ท�างานแบบ    

มส่ีวนร่วม ท้ังต้นน�า้  กลางน�า้ 

และปลายน�า้ เกดิ “โครงการ

แกนหมุนลุ่มน�้าวัง” เพื่อเป็น

กลไกการขับเคลื่ อนการ

บริหารจัดการน�้าในลักษณะ

เครือข่ายและระดมพลังจาก

ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 

ท้ังหน่วยงานภาครัฐ ภาค

ประชาสงัคมและภาคเอกชน 

นอกจากนี้การแก้ไขปัญหา

จะต้องครอบคลุมถึงดิน ป่า 

สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ 

เพื่อแก้ปัญหาทั้งระบบอย่าง

ยั่งยืน

แนวคิดในก�รแก้ไขปัญห�

พ.ศ. 2555 

พ.ศ. 2556 – 2557  

พ.ศ. 2558 

พ.ศ. 2559 

ปัจจุบัน

จดุเริม่ต้น ลุม่น�า้สาขาของลุม่น�า้วงัมปัีญหาการบรหิารจดัการน�า้
ที่ไม่ชัดเจน เน่ืองจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไม่สามารถบูรณาการ
ท�างานร่วมกันได้ ขาดกลไกการสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากผู้น�า    
ในพืน้ทีแ่ละโครงการไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่

กรมทรัพยากรน�้า ได้ด�าเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น�้าใน 7 ลุ่มน�้าสาขา
ของลุม่น�า้วงัเพือ่เชือ่มโยงเครือข่ายการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้
ให้ครอบคลมุทัง้ระบบลุม่น�า้ ภายใต้ชือ่ โครงการแกนหมนุลุม่น�า้วงั 
มีการคัดเลือกประธานและตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการน�้า

กรมทรัพยากรน�้า ด�าเนินการอบรม ให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพ
ของกลุ่มผู้ใช้น�้าอย่างต่อเน่ือง โดยถอดบทเรียนการด�าเนินงานที่
บ้านสามขา ต�าบลหวัเสอื อ�าเภอแม่ทะ จงัหวดัล�าปาง ซึง่เคยประสบ
ภาวะแห้งแล้งมาก่อน เป็นเครือข่ายแกนหมุนต้นแบบ        

กรมทรัพยากรน�้า เน้นการสร้างจิตส�านึกให้กับเครือข่ายและ
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการ
บริหารจัดการน�้าลุ่มน�้าวังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้คัดเลือก
โครงการน�าร่องสร้างรูปแบบการบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืน          
ที่บ้านแม่โป่ง ม.4 ต.วังใต้ อ.วังเหนือ จ.ล�าปาง

กรมทรัพยากรน�้า ได้รับรางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมี   
ส่วนร่วม ระดับดีเย่ียม เรื่องกระบวนการแกนหมุนลุ่มน�้าวัง          
ของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

กรมทรัพยากรน�้า ได้น�านวัตกรรมแกนหมุนเพื่อการถ่ายทอด ไปใช้
ในพื้นท่ีลุ ่มน�้าท่ีได้รับคัดเลือกและก�าหนด Benchmarking           
ลุ่มน�้าวัง

ความเป็นมาและสภาพปัญหา

การทำงานแบบบูรณาการ

ผลลัพธในป 2558

1 ลุมน้ำสาขา
01

02 03

04

สรางเครือขาย 44 กลุม
• แลกเปลี่ยนเรียนรู
• ถายทอดประสบการณ
• สงเสริมการมีสวนรวมในชุมชน

เครื่องขายๆ ละ 1 คน
• สรางกระบวนการเรียนรู 
  จัดทำแผนน้ำ
• หาแนวทางแกไขปญหา
• จัดกิจกรรมอนุรักษ

เปนผูนำ/เปนแกนนำกลุม/ดำเนินงานบริหารจัดการลุมน้ำ
• ใหความรู หลักคิดแนวทางเครื่องมือ กลไกการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
• สำรวจพื้นที่/วิเคราะหขอมูลทรัพยากรน้ำ จัดทำแผนแกไขปญหา

ขั้นตอนการสรางเครือขาย

04

01
เตรียมการและแสวงหา
ผูรวมกิจกรรม (ประชาชน / 
ราชการ / เอกชน / NGO)

02 สรางขอตกลงและ
รวมวางแผนวิธีดำเนินการ

03 รวมดำเนินการและ
กำกับติดตามประเมินผล

ทบทวนผลการดำเนินงาน 
หาแนวทางแกไข
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แผนที่โครงการแกนหมุนลุ่มน�้าวัง

ฟื้นฟูอ่างเก็บน�้าที่ตื้นเขิน ให้สามารถกักเก็บ
น�้าได้เพิ่มขึ้น ท�าให้ประชาชนมีน�้าเพียงพอ    
ในการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
 • เกดิระบบประปาภเูขาเพือ่สร้างความ
ชุม่ชืน้และเพิม่น�า้ต้นทุนในพืน้ท่ี 7 ลุม่น�า้สาขา
 • มีพื้นที่ป่าชุมชนเพิ่มขึ้น ช่วยบรรเทา
อุทกภัยในฤดูฝน 
 • มีการท�าแนวป้องกันไฟป่า ช่วยลด
ปัญหาด้านมลพิษทางอากาศจากหมอกควัน
ไฟป่า ท�าให้สภาพอากาศดีขึ้น
 • ใช้กลไกการมีส่วนร่วมในการด�าเนิน
งานบริหารจัดการทรัพยากรน�้า ป่า ดิน         
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยมีแกนน�าจาก 7 ลุ่มน�้า
สาขาเข้ามาเป็นแกนหมุนขับเคลื่อนการ

บริหารจัดการ เกิดการเช่ือมโยงเครือข่ายการ
ท�างานกบัทางราชการ เอกชน (แบบประชารฐั)
 • เกิดการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว      
มีที่พักนักท่องเที่ยวในชุมชน (Home stay) 
เพิ่มมากขึ้น
 • ประชาชนในพื้นที่ 7 ลุ ่มน�้าสาขา          
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น

อ.สามเงา
อ.บานตาก

อ.แมพริก

อ.เถิน

อ.สบปราบ

อ.เสริมงาม อ. แมทะ

อ. แมเมาะ
อ. หางฉัตร

อ. เกาะคา
อ. เมือง

อ. เมืองปาน

อ.วังเหนือ

ลุมน้ำแมต๋ำ 754.83 ตร.กม.

ลุมน้ำวัง 
พื้นที่ 10,793.57 ตร.กม.
ความยาวของแมน้ำวัง 

ประมาณ 460 กม. 
ลุมน้ำ สาขา 7 ลุมน้ำ

ลุมแมน้ำแมตุย 810.15 ตร.กม.

ที่ตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค1 

ลุมแมน้ำวังตอนลาง 3,149.34 ตร.กม.

ลุมน้ำแมจาง 1,634.83 ตร.กม.

ลุมแมน้ำวังตอนกลาง 
2,072.00 ตร.กม.

ลุมแมน้ำสอย 733.27 ตร.กม.

ลุมแมน้ำวังตอนบน 
1,639.10 ตร.กม.

อดีต ปัจจุบัน

ก�รเปลี่ยนแปลง

โครงการแกนหมุนลุ่มน�้าวัง
ที่ตั้ง  :  พื้นที่ลุ่มน�้าวังใน จ.ล�าปาง และ จ.ตาก
ประเภท  :  พื้นที่ 10,793.57 ตร.กม. ความยาวของแม่น�้าวังประมาณ 460 กม.
   ลุ่มน�้าสาขา 7 ลุ่มน�้า  ได้แก่       
   ลุ่มน�้าแม่วังตอนบน    ความยาว  1,639.10   ตร.กม.
   ลุ่มน�้าแม่สอย           ความยาว      733.27   ตร.กม.
   ลุ่มน�้าแม่ตุ๋ย             ความยาว      810.15 ตร.กม.
   ลุ่มน�้าแม่วังตอนกลาง  ความยาว   2,072.00 ตร.กม.
   ลุ่มน�้าแม่จาง             ความยาว   1,634.83 ตร.กม. 
   ลุ่มน�้าแม่ต�๋า              ความยาว      754.83 ตร.กม.
   ลุ่มน�้าแม่วังตอนล่าง    ความยาว 3,149.34 ตร.กม.

ปัจจัยคว�มสำ�เร็จ
 • ความเข้มแขง็ของเครอืข่ายแกนหมนุ 
เครือข่ายแกนหมุนมีการบริหารจัดการเช่ือม
โยงกลุม่ผูใ้ช้น�า้/กลุม่เครอืข่าย จ�านวน 44 กลุ่ม 
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งลุ่มน�้าวัง อย่างเป็นระบบ
โดยยึดชุมชนเป็นศูนย ์กลาง นอกจากน้ี       
กลุ่มผู้ใช้น�้าต่างก็มีความรู้ ความเข้าใจและ
จติส�านกึในการร่วมอนรัุกษ์ ฟ้ืนฟทูรพัยากรน�า้ 
ส่งผลให้กลุ่มเครือข่ายเกิดความเข้มแข็ง 
 • การบูรณาการการท�างานร่วมกัน
ระหว ่ า งภาคส ่ วนต ่ า งๆ  ที่ เ กี่ ย วข ้ อ ง                         
กรมทรัพยากรน�้ามีบทบาทในการส่งเสริม   
และมีส ่วนร ่วมบูรณาการกับหน่วยงาน
ราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
ภาคเีครือข่ายท่ีเกีย่วข้องใน 7 ลุม่น�า้สาขาของ
ลุม่น�า้วงั เพือ่ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานในพืน้ที่
ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
 • ได้รับการสนับสนุนจากผู้น�าในพื้นท่ี
และการสนับสนุนด้านงบประมาณ ผู้น�าใน

พื้นท่ี ได้แก่ ผู้บริหารส่วนราชการในจังหวัด  
ผู ้ บริหารองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่ น            
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ให้การสนบัสนนุ
และความร ่ วมมื อ  ร วมทั้ ง สนั บส นุน                     
งบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการลุ่มน�้า
 • ต้นแบบทีด่ใีนการรักษาทรพัยากรน�า้
และป ่าไม ้  บ ้านสามขา ต�าบลหัวเ สือ          
อ�าเภอแม่ทะ จงัหวดัล�าปาง ได้น�าผลส�าเรจ็และ
องค์ความรู ้จากการด�าเนินกิจกรรมการ
อนุรักษ์ป ่าและน�้าเพื่อแก้ป ัญหาภัยแล้ง       
ของชุมชนท่ีผ่านมา ท�าให้ชุมชนมีความรู ้ 
ความเข้าใจในการร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม 
พัฒนาและฟื ้นฟูป่าเขตต้นน�้าเป็นอย่างดี     
เกิดเป็นเครือข่ายเพื่อน�าไปใช้เป็นต้นแบบ     
ให้กับชุมชนอื่นๆ ต่อไป       

คว�มสำ�เร็จ
 • มีการสร้างฝายชะลอน�้าที่เหมาะสม
กับสภาพพื้นที่ใน 7 ลุ่มน�้าสาขา และอนุรักษ์
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ฟื้นฟูน�้ำหลงหนองตีนดอย 
แก้วิกฤตน�้ำท่วม ภัยแล้ง

“
”

ต�าบลยกกระบัตร  ต�าบลวังจันทร์และ ต�าบลวังหมัน  อ�าเภอสามเงา จังหวัดตาก
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าหนองตีนดอย

หน่วยงำน ส�ำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน�้ำ

การมีสวนรวมและ
การใชประโยชน

การพยากรณ 
เตือนภัย

นโยบาย / 
แผนแมบท - แผนปฏิบัติการ / 
กำหนดหลักเกณฑ - มาตรการ

พัฒนาแหลงน้ำ

อนุรักษ ฟนฟู 
แหลงน้ำสาธารณะ

ดานที่ 1  
การจัดการน้ำ
อุปโภคบริโภค

ดานที่ 2
การสรางความ
มั่นคงของน้ำ
ภาคการผลิต

ดานที่ 6
การบริหารจัดการ

ดานที่ 5 
การอนุรักษ
ฟนฟูสภาพ
ปาตนน้ำที่
เสื่อมโทรมและ
ปองกันการ
พังทลายของดิน

ประเภทโครงการ

01 02

04 0503

ยุทธศาสตร / แผนแมบท 20 ปีความสอดคลองกับ

ดานที่ 3  
การจัดการน้ำทวม
และอุทกภัย

ดานที่ 4  
การจัดการ
คุณภาพน้ำ 
และอนุรักษ
ทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน�้า  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการต้นแบบการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ 3534



 ล�าน�า้ คอืแหล่งน�า้ผวิดนิทีไ่หลอยูใ่นร่องน�า้ โดยส่วนใหญ่มีความโค้งและเปลีย่นทิศทาง
การไหลของน�า้ตลอดเวลา ขึน้อยูก่บัความเรว็และความแรงของกระแสน�า้ซึง่สมัพนัธ์กบัความ
ลกึของล�าน�า้และระยะเวลาการกดัเซาะ ความเรว็ของกระแสน�า้จะกดัเซาะส่วนโค้งของล�าน�า้ 
จนกระทั่งแนวตล่ิงส่วนโค้งพังทลายไป แล้วตะกอนจะถูกกระแสน�้าพัดพาไปทับถมส่วนเว้า
ของล�าน�้า เกิดพ้ืนดินงอกขึ้นมาแทน ส่วนทางน�้าท่ีถูกกัดเซาะได้เปลี่ยนทิศทางการไหลใหม่
เป็นทางที่ไหลสะดวกกว่า เรียกภาษาชาวบ้านว่า กุด ส่วนทางน�้าเดิมที่น�้าเคยไหลผ่าน        
กลายเป็นพื้นที่ลุ่มต�่า เรียกว่า หลง น�้าจะไหลกลับเข้าหลงเมื่อน�้าในล�าน�้าหลักมีปริมาณ         
มากพอ เช่น ในฤดูฝน 
 หนองตนีดอย เป็นหนองน�า้ธรรมชาตบินท่ีราบลุม่รมิฝ่ังแม่น�า้วัง สภาพธรรมชาตเิป็น
ที่ลุ่มต�่า ในอดีตเคยเป็นล�าน�้ามาก่อน เมื่อเวลาผ่านไปล�าน�้าเดิมเปลี่ยนทิศทางการไหล        
หนองตีนดอยจึงกลายสภาพเป็นหลงหรือหนองน�้า ปัจจุบันหนองตีนดอยมีศักยภาพในการ
พัฒนาเพื่อเป็นพื้นที่กักเก็บน�้าให้กับชุมชน
 จากแนวคิดนี้ กรมทรัพยากรน�้า ได้น�ามาปรับใช้ในการพัฒนาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
แหล่งน�้าหนองตีนดอย โดยด�าเนินการก่อสร้างคันดินรอบแหล่งน�้า พร้อมท�าท่อลอดและท่อ
ระบายน�า้ ขดุลอกแหล่งน�า้ ปรับปรงุภมิูทศัน์และติดตัง้สถานสูีบน�า้ เพือ่เพิม่ปรมิาณการกกัเกบ็
น�้าให้เพียงพอตลอดทั้งปี นอกจากนี้การด�าเนินการก่อสร้างฯ ยังต้องค�านึงถึงผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

แนวคิดในก�รแก้ไขปัญห�

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าหนองตีนดอย
ที่ตั้ง  :  ต.ยกกระบัตร  ต.วังจันทร์ และ ต.วังหมัน  อ.สามเงา จ.ตาก
ความจุ  : 5,500,000 ลบ.ม. พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์  5,000 ไร่
  

อดีต ปัจจุบัน

พ.ศ. 2557  

พ.ศ. 2554 – 2556 

• หนองตีนดอยเกิดปัญหาการตื้นเขิน 
คุณภาพน�้าเสื่อมโทรมและขาดการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ท�าให้
ประชาชนในพื้นที่ได้รับความ      
เดือดร้อน ไม่มีน�้าเพียงพอในการ
อุปโภคบริโภคและท�าการเกษตร

• กรมทรัพยากรน�้า เริ่มด�าเนินงานโครงการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน�้าหนองตีนดอย        

• เดือนเมษายน โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู
แหล่งน�้าหนองตีนดอย แล้วเสร็จ          

กรมทรัพยากรน�้า ได้ส่งมอบให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน

ดูแลรักษาต่อไป

• เกิดอุทกภัยน�้าท่วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ และพื้นที่ อ.สามเงา จ.ตาก ทุกปี 
ท�าให้ต้องหยดุงานก่อสร้างโครงการเป็นระยะๆ 

• กรมทรัพยากรน�้า ได้จัด
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น�้า
หนองตีนดอยมีส่วนร่วมในการ
บรหิารจดัการแหล่งน�า้ และสร้าง
จิตส�านึกในการดูแลรักษา
ทรัพยากรน�้าร่วมกันอย่างยั่งยืน

• กรมทรัพยากรน�้า ได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาเข้ามา
ส�ารวจ ศึกษาและออกแบบพร้อมรับฟังความคิด
เห็นของประชาชนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาและฟื้นฟู
แหล่งน�า้หนองตีนดอยให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์สูงสดุ

ความเป็นมาและสภาพปัญหา

ก�รเปลี่ยนแปลง

01

พ.ศ. 2551 02

พ.ศ. 2553 03

04

05

06
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ปัจจัยคว�มสำ�เร็จ
 • โครงการมีศักยภาพในการพัฒนา เนื่องจากแหล่งน�้าเป็นพื้นที่สาธารณะขนาดใหญ่ 
ครอบคลุม 3 ต�าบลในอ�าเภอสามเงา เป็นพื้นที่ชุ ่มน�้า ส�าหรับรองรับน�้าในช่วงฤดูฝน                      
ซึง่กรมทรพัยากรน�า้ เลง็เหน็ศักยภาพในการพฒันาแหล่งน�า้ จึงได้ด�าเนนิโครงการนีข้ึน้เพ่ือเป็นต้น
แบบการพัฒนาพื้นที่ประเภท กุด-หลง ของล�าน�้าเดิม
 • โครงการสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จากการประชุมเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ก ่อนเริ่มโครงการ ท�าให้                  
กรมทรัพยากรน�้า ได้น�าข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์และวางแผนการด�าเนินงาน เพื่อให้โครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ใช้น�้ามากที่สุด

แมน้ำวัง

แมน้ำวัง

หนองตีนดอย

หนองคลองแม

ทอลอดถนนแบบทอเหลี่ยม 8 แถว

ทอระบายน้ำ ค.ส.ล.

คันดินถมบดอัด

พื้นที่ขุดลอก

อาคารบันไดลงสระ

คำอธิบายสัญลักษณ

สถานนีอนามัยวังจันทร

วัดวังโพธิ์มหานิกายสำนักสงฆบานวังพระยาจันทร

โรงเรียนบานวังโพ

ถนนสาย 4041

ถนนสาย 3042

ถนนสาย 3042แผนที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าหนองตีนดอย

คว�มสำ�เร็จ
 • ประชาชน จ�านวน 4,862 ครัวเรือน มีน�้าพอเพียงต่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
 • บรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ประเภท แก้มลิงรับน�้าในช่วงฤดูน�้าหลาก
 • ประชาชนมีรายได้เสริมจากการท�าประมง
 • ปรับปรุงคุณภาพน�้าและฟื้นฟูระบบนิเวศให้คืนสู่ความสมดุล
 • ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

โครงการต้นแบบการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้38 39





การมีสวนรวมและ
การใชประโยชน

การพยากรณ 
เตือนภัย

นโยบาย / 
แผนแมบท - แผนปฏิบัติการ / 
กำหนดหลักเกณฑ - มาตรการ

พัฒนาแหลงน้ำ

อนุรักษ ฟนฟู 
แหลงน้ำสาธารณะ

ดานที่ 3  
การจัดการน้ำทวม
และอุทกภัย

ดานที่ 4  
การจัดการ
คุณภาพน้ำ 
และอนุรักษ
ทรัพยากรน้ำ

ดานที่ 1  
การจัดการน้ำ
อุปโภคบริโภคtะ

ดานที่ 2
การสรางความ
มั่นคงของน้ำ
ภาคการผลิต

ดานที่ 6
การบริหารจัดการ

ดานที่ 5 
การอนุรักษ
ฟนฟูสภาพ
ปาตนน้ำที่
เสื่อมโทรมและ
ปองกันการ
พังทลายของดิน

ประเภทโครงการ

01 02

04 0503

ยุทธศาสตร / แผนแมบท 20 ปีความสอดคลองกับ

กรมทรัพยากรน�้า  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่มำ : www.facebook.com/naampan

ภำคีเครือข่ำยเข้มแข็ง   
อ่ำงน�้ำพำนยั่งยืน

“
”

ต�าบลสร้างคอม ต�าบลเชียงดาและ ต�าบลนาสะอาด อ�าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน�้าอ่างเก็บน�้าน�้าพาน 

หน่วยงำน  ส�ำนักงำนทรัพยำกรน�้ำภำค 3

โครงการต้นแบบการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้42 43



 การอนรุกัษ์ ฟ้ืนฟอู่างเกบ็น�า้ทีม่คีวามส�าคัญต่อการด�ารงชวีติของคนในพืน้ท่ี เพือ่เพิม่

ประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากแหล่งน�้าเดิม ในการอุปโภค บริโภคและ

ประกอบอาชีพของประชาชน ถือเป็นยุทธศาสตร์หลักในการสร้างความมั่นคงของน�้าภาค     

การผลิต ทีก่รมทรพัยากรน�า้เร่งด�าเนนิการ เพือ่แก้ไขปัญหาขาดแคลนน�า้โดยเฉพาะในฤดแูล้ง

 นอกจากนี้ กรมทรัพยากรน�้า ได้แนะน�าและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกผัก เลี้ยงสัตว์

และท�าประมงเป็นรายได้เสริม นอกจากการปลูกข้าวซึ่งเป็นอาชีพหลักของชุมชน

แนวคิดในก�รแก้ไขปัญห�

อดีต ปัจจุบัน

พ.ศ.2559  

พ.ศ.2555  

พ.ศ.2519  

พ.ศ.2558 

พ.ศ.2545 

พ.ศ.2562  

ปัจจุบัน

• กรมทรัพยากรน�้า ด�าเนิน
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู

แหล่งน�้าอ่างเก็บน�้า
น�้าพาน พื้นที่ 44 ไร่

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ   
การกักเก็บน�้า

• ผู้น�าชุมชนและประชาชน 
อ.สร้างคอม ท�าเรื่องขอ

ปรับปรุงฟื้นฟูอ่างเก็บน�้า
น�้าพาน เพื่อแก้ปัญหา

อุทกภัยและเก็บน�้า
ไว้ใช้ในหน้าแล้ง

• กรมทรัพยากรน�้า (ส�านักงานเร่งรัด
พัฒนาชนบทเดิม) ได้พัฒนาพื้นที่ชุ่มน�้า

ในเขตลุ่มน�้าห้วยหลวงตอนล่าง
พร้อมก่อสร้างอ่างเก็บน�้าน�้าพาน 

• องค์การบริหาร
ส่วนต�าบลและ
ประชาชนได้จัดตั้ง
กลุ่มแพ เพื่อให้
บริการนักท่องเที่ยว
ที่มาเที่ยวอ่างเก็บน�้า 
ซึ่งจุดเริ่มต้นของ
แหล่งท่องเที่ยวที่
โด่งดังภายใต้ชื่อ 
“ล่องแพอ่างน�า้พาน”

• ประชาชนต�าบล
สร้างคอม ต�าบล
เชียงดาและต�าบล
นาสะอาด ร่วมกัน
จัดตั้งศูนย์ประสาน
การพัฒนาอ่าง
น�้าพานขึ้น 

• อ�าเภอสร้างคอม คัดเลือก
อ่างเกบ็น�า้น�า้พาน เป็นหนึง่ใน
แหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถีของดี 
อ.สร้างคอม• อ่างเก็บน�้าน�้าพาน มีภาคีเครือข่ายหลัก           

จาก 3 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลสร้างคอม ต�าบลเชียงดา
และต�าบลนาสะอาด จังหวัดอุดรธานีและจากภาค
ประชาคมเพื่อประสานความร่วมมือกันในการ
บริหารและจัดการเพื่อพัฒนาแหล่งน�้าอย่างยั่งยืน

ความเป็นมาและสภาพปัญหา

ก�รเปลี่ยนแปลง

01 02

03

04

05

06

07

ที่มำ : www.facebook.com/naampan

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน�้าอ่างเก็บน�้าน�้าพาน  
ที่ตั้ง  :  ต�าบลสร้างคอม ต�าบลเชียงดาและต�าบลนาสะอาด  อ�าเภอสร้างคอม 

   จังหวัดอุดรธานี

ประเภท  :  อ่างเก็บน�้าขนาดใหญ่ ประกอบด้วยคลองส่งน�้าชนิดคอนกรีต  มีพื้นที่รวมกว่า  

   4,300 ไร่  ตั้งอยู่ในอ�าเภอสร้างคอม ครอบคลุมพื้นที่มากถึง 3 ต�าบล ได้แก่   

   ต�าบลสร้างคอม ต�าบลเชียงดาและต�าบลนาสะอาด  

ความจุ  : 224,500  ลบ.ม. พืน้ทีไ่ด้รบัประโยชน์  350 ไร่   
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ปัจจัยคว�มสำ�เร็จ
 • ควำมร่วมมือของภำคีเครือข่ำยและผู้น�ำชุมชน อ่างเก็บน�้าน�้าพานมีขนาดใหญ่ 
ครอบคลุม 3 ต�าบลในอ�าเภอสร้างคอม ผู้น�าชุมชนจึงเป็นแกนหลักในการประสานความ      
ร่วมมือของแต่ละชุมชนเข้าด้วยกัน และเมื่อทั้ง 3 ชุมชนมีเป้าหมายการด�าเนินงานในทิศทาง
เดียวกัน การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของภาคี 3 ต�าบลจึงเกิดขึ้น
 • กำรบรูณำกำรภำครฐั เอกชน ชมุชน นอกจากการพัฒนาแหล่งน�า้จากภาคเีครอืข่าย 
3 ต�าบลแล้ว หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดอุดรธานีต่างก็ให้การสนับสนุน รวมทั้งภาคเอกชน  
อีกด้วย ได้แก่ โครงการเร่งก�าจัดจอกหูหนูยักษ์ในอ่างเก็บน�้าน�้าพาน ซ่ึงระบาดขยายพันธุ์      
ปิดผวิน�า้ สร้างความเดอืดร้อนให้ประชาชนในพืน้ทีเ่ป็นจ�านวนมาก ทางจงัหวดัได้ระดมสรรพ
ก�าลงัจัดการปัญหาอย่างเร่งด่วน
 • จติส�ำนกึท่ีมต่ีอท้องถิน่ อ่างเกบ็น�า้น�า้พานเป็นสญัลกัษณ์ (Landmark) ทีส่�าคัญของ
อ�าเภอสร้างคอม คนในชมุชนเองได้ใช้ประโยชน์และสร้างรายได้เพือ่เลีย้งครอบครวั  พวกเขา
ต่างผูกพันและหวงแหนแหล่งท�ากิน เมื่อมีโครงการใดเกิดขึ้นก็ตาม  คนในพื้นที่ก็อยากเข้ามา
มีส่วนร่วมวางแผน ด�าเนินการ และหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับชุมชน

คว�มสำ�เร็จ
 • ประชาชน 119 ครัวเรือน มีน�้าใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค
 • เกษตรกรในพื้นที่มีน�้าเสริมเพื่อการเกษตร สามารถเพาะปลูกนอกฤดูกาลได้
 • เป็นแหล่งประมงท่ีส�าคัญของชุมชน ในปี 2561 จ.อุดรธานี สนับสนุนให้ปรับปรุง
ตลาดเมืองใหม่สร้างคอม เป็น ตลาดประชารัฐตลาดต้องชม เพื่อจ�าหน่ายสินค้าจากปลาสด 
ปลาแปรรูป สัตว์น�้า สินค้าเกษตรจากชุมชม เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชน
 • ปรับปรุงระบบนิเวศให้เกิดสมดุลกลับคืนความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
 • คนในชุมชนร่วมสร้างแหล่งท่องเที่ยว “ล่องแพอ่างน�้าพาน” จนได้รับความนิยมจาก
นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก สร้างรายได้ให้ชุมชนปีละหลายล้านบาท
 • คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดการโยกย้ายถิ่นฐานออกนอกพื้นที่

วัดโพธิ์ศรีโพนฆอง

วัดสวางบำเพ็ญผล

โรงพยาบาลสรางคอม

ถนนสาย 2329

ถนนสาย 2329

ถนนสาย 5027

วัดสามัคคีบําเพ็ญผล

โรงเรียนสรางคอมวิทยา

โรงเรียน บาน. โคกสะเเกเเจง

วัดสามัคคีนิยม

โรงเรียนบานดงผักเทียม

วัดอุดมวิทยาราม

โรงเรียนบานแมดวิทยาคม

โรงเรียนบานนาหวา

โรงเรียนบานนาสะอาด

วัดหายโศก นาสะอาด

อางเก็บน้ำกุดซวย

หนองปากโพง

คลองหลวงหนองคาย อุดรธานี

คลองหลวงหนองคาย อุดรธานี

วัดปาสงบจิต

วัดโพธิ์ศรีสมพร 

วัดโพธิ์ศรีสวาง

แผนที่โครงการอ่างเก็บน�้าน�้าพาน

ที่มำ  : www.matichon.co.th
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แหล่งน�้ำคือหัวใจ
ของกำรพัฒนำโครงกำรฟำร์มตัวอย่ำงฯ

“ ”
บ้านก�าพี้ ต�าบลก�าพี้  อ�าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองโคกสะแบงพร้อมระบบกระจายน�้า  
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

หน่วยงำน  ส�ำนักงำนทรัพยำกรน�้ำภำค 4

การมีสวนรวมและ
การใชประโยชน

การพยากรณ 
เตือนภัย

นโยบาย / 
แผนแมบท - แผนปฏิบัติการ / 
กำหนดหลักเกณฑ - มาตรการ

พัฒนาแหลงน้ำ

อนุรักษ ฟนฟู 
แหลงน้ำสาธารณะ

ดานที่ 1  
การจัดการน้ำ
อุปโภคบริโภค

ดานที่ 2
การสรางความ
มั่นคงของน้ำ
ภาคการผลิต

ดานที่ 6
การบริหารจัดการ

ดานที่ 5 
การอนุรักษ
ฟนฟูสภาพ
ปาตนน้ำที่
เสื่อมโทรมและ
ปองกันการ
พังทลายของดิน

ประเภทโครงการ

01 02

04 0503

ยุทธศาสตร / แผนแมบท 20 ปีความสอดคลองกับ

ดานที่ 3  
การจัดการน้ำทวม
และอุทกภัย

ดานที่ 4  
การจัดการ
คุณภาพน้ำ 
และอนุรักษ
ทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน�้า  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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 กรมทรัพยากรน�้า ลงพื้นที่ส�ารวจ ออกแบบและด�าเนินโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู              
หนองโคกสะแบง พร้อมระบบกระจายน�า้ด้วยพลงังานแสงอาทิตย์ จากการร้องขอจากเกษตรกร
ในโครงการฟาร์มตวัอย่างตามพระราชด�าร ิเนือ่งจากแหล่งน�า้มสีภาพตืน้เขนิ ไม่เพยีงพอต่อความ
ต้องการใช้น�า้ของประชาชน โดยมผู้ีน�าชมุชน ผูจ้ดัการและเกษตรกรโครงการฯ ร่วมวางแผนและ
ให้ข้อเสนอแนะตลอดระยะเวลาด�าเนนิโครงการฯ เพือ่ให้การพฒันาแหล่งกักเกบ็น�า้และระบบ
กระจายน�า้มปีระสทิธภิาพสูงสดุ 
 คุณปรียาพัตร ทองสุก ผจก.ฟาร์มตัวอย่าง         
ตามพระราชด�ารฯิ บ้านก�าพี ้กล่าวถงึความส�าคญัของน�า้ว่า     
   “การทีจ่ะท�าการเกษตรได้ ปัจจยัส�าคญัคือเรือ่งของน�า้
เป็นหลกั ถ้าปลูกผกัมดิีนด ีแต่ขาดน�า้ พชืก็ขาดการเจรญิ
เตบิโต”

แนวคิดในก�รแก้ไขปัญห�

โครงการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟหูนองโคกสะแบงพร้อมระบบกระจายน�า้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ที่ตั้ง  :  บ้านก�าพี้ ต.ก�าพี้  อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ประเภท  :  ใช้พื้นที่ป่าโคกสะแบง ต�าบลก�าพี้ อ�าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จ�านวน   

   157 ไร่ 2 งาน เป็นพื้นที่จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�าริ  ใช้น�้า  

   จากหนองโคกสะแบง เนือ้ทีป่ระมาณ 21.49 ไร่ เป็นแหล่งน�า้สนบัสนนุในโครงการฯ

   พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 157 ไร่

 

อดีต ปัจจุบัน

ความเป็นมาและสภาพปัญหา

ก�รเปลี่ยนแปลง

คณุปรียำพตัร ทองสกุ 
ผจก.ฟำร์มตวัอย่ำงตำมพระรำชด�ำรฯิ

พ.ศ. 2548 

พ.ศ. 2549 

พ.ศ. 2562 

พ.ศ. 2561 

พ.ศ. 2550 

• สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนพัีนปีหลวง 
ได้เสด็จเยี่ยมเยือนสมาชิก
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านก�าพี้ 
ทรงมีพระราชเสาวนีย์     
ที่จะให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่าง
ตามพระราชด�าริขึ้นใน
พื้นที่บ้านก�าพี้ และบริเวณ
ใกล้เคียง 

• เริ่มด�าเนินโครงการฟาร์มตัวอย่าง
ตามพระราชด�าริ  โดยกรมทรัพยากรน�้าได้รับ
มอบหมายให้ปรับปรุงและฟื้นฟูหนองโคก
สะแบง ซึ่งเป็นแหล่งน�้าเดิมในพื้นที่โคกสะแบง 
ที่มีความตื้นเขิน พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการ
กักเก็บน�้าให้โครงการฯ

• โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองโคกสะแบง พร้อมระบบ
กระจายน�้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ด�าเนินการแล้วเสร็จ 
กรมทรัพยากรน�้าได้ส่งมอบโครงการฯ ให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการฟาร์มตัวอย่าง
ตามพระราชด�าริ บริหารจัดการต่อไป

• ประชาชนในพื้นที่ได้ร้องขอ
ให้กรมทรัพยากรน�้าท�าการ
ปรับปรุงแหล่งน�้าเพื่อเพิ่ม
ปริมาณความจุน�้า พร้อม
ก่อสร้างระบบกระจายน�้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์   
เพื่อเป็นแหล่งน�้าสนับสนุนใน    
โครงการฯ

• โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน�้า
แล้วเสร็จ ท�าให้หนองโคกสะแบง    
กลายเป็นแหล่งน�้าหลักภายในโครงการ
ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�าริ 
บ้านก�าพี้

01
05

04

02

03
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ปัจจัยคว�มสำ�เร็จ
 • ความเข ้มแข็งของผู ้น�าและคณะ
กรรมการโครงการ ผูน้�าท่ีมคีวามเข้มแขง็ ทุ่มเท
ในการบริหารจัดการและมีจิตสาธารณะ          
ที่พร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนการด�าเนินการ
ของกลุ่มเกษตรกร และสามารถประสานงาน
กับภาครัฐและเอกชนได้เป็นอย่างดี รวมถึง
คณะกรรมการทีร่่วมผลกัดันโครงการให้ส�าเรจ็
ลุล่วง
 • จัดการปัญหาได้ตรงเป้าหมาย จาก
การที่กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น�้า ซ่ึงเป็นผู้ท่ีทราบ
สภาพปัญหาในพื้นที่เป็นอย่างดี ต่างให้ข้อมูล
และค�าชีแ้นะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหา  
ช่วยให้หน่วยงานท่ีเข้ามาจดัการปัญหาด�าเนนิ
การได้รวดเร็วและตรงวัตถุประสงค์อย่าง
แท้จริง
 • สมาชกิกลุม่รับรู ้เข้าใจและมส่ีวนร่วม
ในการแก้ปัญหา จากการประชุม อบรมและ
ศึกษาดูงานของกลุ ่มเกษตรกรผู้ใช้น�้าของ       
โครงการฯ อย่างต่อเนือ่ง ท�าให้สมาชกิกลุม่รบัรู้

และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน�้า และ
พร้อมที่จะร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน�้าอย่าง
ยั่งยืนต่อไป

คว�มสำ�เร็จ
 • ประชาชนได้รบัประโยชน์จากแหล่งน�า้
มากกว่า 124 ครวัเรอืน เพือ่อปุโภค บรโิภคและ
ท�าการเกษตร   
 • สนบัสนนุการด�าเนนิงานของโครงการ
ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�ารฯิ หลายกจิกรรม 
อาทิ กิจกรรมพัฒนา อนุรักษ์ดินและน�้า  
กิจกรรมปศุสัตว์ กิจกรรมผลิตและจ�าหน่าย    
พชืผกั กิจกรรมหม่อนไหม  และกจิกรรมประมง
 • โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ เป็นแหล่ง
จ้างงานให้คนในชุมชนมีงานท�า มีรายได้        
รวมถงึเป็นแหล่งศึกษาดงูานและฝึกอบรมให้กบั
หน่วยงานที่สนใจ อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยว  
เชงิเกษตร 
 • ประชาชนในพืน้ทีม่คีณุภาพชวีติดขีึน้  
เศรษฐกจิของชมุชนเกิดการเติบโต 

หนองโคกสะแบง

โรงเรียนบานกำพี้เหลากาเจริญศิลป

บานกำพี้

วัดบานเหลากา

ถนนสาย 4007

ถนนสาย 4007

แผนที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองโคกสะแบงพร้อมระบบกระจายน�้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
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โครงกำรแก้มลิง 
ชุบชีวิตชุมชนบ้ำนโคกล่ำม

“
”

บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 7 ต�าบลทุ่งสว่าง  อ�าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าเริงไม้งาน (แก้มลิง)

หน่วยงำน  ส�ำนักงำนทรัพยำกรน�้ำภำค 5

การมีสวนรวมและ
การใชประโยชน

การพยากรณ 
เตือนภัย

นโยบาย / 
แผนแมบท - แผนปฏิบัติการ / 
กำหนดหลักเกณฑ - มาตรการ

พัฒนาแหลงน้ำ

อนุรักษ ฟนฟู 
แหลงน้ำสาธารณะ

ดานที่ 1  
การจัดการน้ำ
อุปโภคบริโภค

ดานที่ 2
การสรางความ
มั่นคงของน้ำ
ภาคการผลิต

ดานที่ 6
การบริหารจัดการ

ดานที่ 5 
การอนุรักษ
ฟนฟูสภาพ
ปาตนน้ำที่
เสื่อมโทรมและ
ปองกันการ
พังทลายของดิน

ประเภทโครงการ

01 02

04 0503

ยุทธศาสตร / แผนแมบท 20 ปีความสอดคลองกับ

ดานที่ 3  
การจัดการน้ำทวม
และอุทกภัย

ดานที่ 4  
การจัดการ
คุณภาพน้ำ 
และอนุรักษ
ทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน�้า  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“พื้นที่ตรงนี้ท่วมซ�้าซาก	แล้งซ�้าซาก	ฤดูฝนน�้าท่วม
จนท�ากินไม่ได้	ฤดูแล้งน�้าไหลลงล�าสะแทดออกไปหมด		
กรมทรัพยากรน�้าได้เข้าไปขุดแหล่งน�้าท�าแก้มลิง	น้อมน�า
เอาโครงการพระราชด�าริมาใช้	ถือเป็นความส�าเร็จอีก
โครงการหนึ่ง”

นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้า
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  กรมทรัพยากรน�้า  ด�าเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าธรรมชาติท่ีตื้นเขินด้วยการ         

ขุดลอกแหล่งน�้าเดิม เป็นแก้มลิง เพื่อเป็นแหล่งน�้าต้นทุนในการอุปโภค บริโภคและท�าการ

เกษตร รวมถึงเป็นแหล่งน�้าส�ารองในฤดูแล้ง นอกจากนี้ชุมชนได้น�าดินจากการขุดลอกไปถม

และปรับพื้นที่สาธารณะบริเวณโดยรอบแหล่งน�้า เพื่อให้ประชาชนท�าการเกษตรได้อีก

ประมาณ 20 ไร่ ต่อมา กรมทรพัยากรน�า้ได้ตดิตัง้ระบบกระจายน�า้โดยใช้พลงังานแสงอาทิตย์ 

เพื่อกระจายน�้าจากถังพักน�้าไปตามท่อที่เชื่อมต่อกับพื้นที่เกษตรกรรม ให้ประชาชนเข้าถึง

แหล่งน�้าได้อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงด้าน

ทรัพยากรน�้าของประเทศ

แนวคิดในก�รแก้ไขปัญห�

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าเริงไม้งาน (แก้มลิง)
ที่ตั้ง  :  บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 7 ต�าบลทุ่งสว่าง  อ�าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ประเภท :  แก้มลิง พร้อมระบบกระจายน�้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ความจุ  : 597,473  ลบ.ม. พืน้ทีเ่กษตรใช้น�า้น้อยได้รับประโยชน์  50  ไร่
  

อดีต ปัจจุบัน

ความเป็นมาและสภาพปัญหา

ก�รเปลี่ยนแปลง

พ.ศ. 2555 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2562 

พ.ศ. 2560 ปัจจุบัน
• กรมทรัพยากรน�้า ด�าเนิน
การก่อสร้างโครงการอนรุกัษ์
ฟื้นฟูแหล่งน�้าเริงไม้งาน  
(แก้มลิง) ซึ่งมีสภาพตื้นเขิน 
เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน�้า
อุปโภค บริโภคและท�า
การเกษตรให้กับประชาชน
ในพื้นที่ 

• วันที ่19 กุมภาพันธ์ โครงการแล้วเสรจ็ 
กรมทรัพยากรน�้า ได้ส่งมอบโครงการ
ให้แก่องค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งสว่าง
และประชาชนร่วมดูแล

• กรมทรัพยากรน�้า และองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลทุง่สว่าง ประสานความร่วมมอื
แก้ปัญหาภัยแล้ง โดยการเติมน�้า
ในแหล่งน�้าเริงไม้งาน เพื่อให้เพียงพอ
ต่อการใช้ประโยชน์ของชุมชน

• กรมทรัพยากรน�้า พัฒนา
ระบบกระจายน�้าโดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย์  
ตามโครงการพัฒนาระบบ
กระจายน�้าทั่วประเทศ 
เพื่อขยายผลจากการพัฒนา
แหล่งน�้าเริงไม้งาน ที่ได้
ด�าเนินการไปแล้ว

• แหล่งน�้าเริงไม้งาน เป็น
แก้มลิงที่สามารถกักเก็บน�้า
ไว้ใช้ยามวกิฤตได้อย่างพอเพยีง 
เกษตรกรต�าบลทุ่งสว่าง
ประกอบอาชีพปลูกผักและ
พืชใช้น�้าน้อยได้ตลอดทั้งปี

01

02

03

04
05
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คลองสะแทด

แผนที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าเริงไม้งาน (แก้มลิง)

ปัจจัยคว�มสำ�เร็จ
 • โครงการสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน เนื่องจากแหล่งน�้าหลักของชุมชน   
ไม ่สามารถกักเก็บน�้าได ้เพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที ่การอนรุกัษ์ฟ้ืนฟู
และพฒันาแหล่งน�า้ต้นทุน รวมทัง้การกระจายน�า้
ไปยังพื้นที่การเกษตรอย่างทั่วถึงถือเป็นการ   
แก้ปัญหาอย่างตรงจุดและเป็นรูปธรรม
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และชุมชน
เข้มแข็ง องค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งสว่างเป็น
ก�าลังส�าคัญในการให้ความรู้ ค�าแนะน�าและ
บริหารจัดการแก่ชุมชนเรื่องทรัพยากรน�้า 
การเกษตรและการรวมกลุ ่มประกอบอาชีพ 
ท�าให้ชมุชนเข้มแข็งขึน้ ซึง่เป็นจดุเริม่ต้นของการ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

คว�มสำ�เร็จ
 • ครวัเรอืนได้รบัประโยชน์ในการอุปโภค 
บรโิภคและท�าการเกษตร จ�านวน 146 ครวัเรือน
 • แหล่งน�้าเริงไม้งานเป็นแก้มลิงที่ส�าคัญ
ของชุมชน
 • ชุมชนมีรายได้จากการปลูกผัก อาทิ  
ต้นหอม ผักชี ผักบุ้ง แมงลัก คะน้า ผัดกาด 
กวางตุ้ง พริก โหระพา กะเพรา ดอกดาวเรือง 
เมล่อน ตลอดทั้งปี
 • ชุมชนได้จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนด้าน
ผลผลติทางการเกษตร ได้แก่ “วสิาหกิจปลกูผกั
ปลอดสารพิษบ้านโคกล่าม” “วิสาหกิจชุมชน
โคกล่ามฟาร์มเกษตร” เพ่ือบรหิารจดัการธรุกิจ
ของชุมชน 
 • ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามัคคี
 • คนในชุมชนมรีายได้เพ่ิมขึน้ ครอบครวั
อบอุ่น ลดการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้าเมืองใหญ่
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การมีสวนรวมและ
การใชประโยชน

การพยากรณ 
เตือนภัย

นโยบาย / 
แผนแมบท - แผนปฏิบัติการ / 
กำหนดหลักเกณฑ - มาตรการ

พัฒนาแหลงน้ำ

อนุรักษ ฟนฟู 
แหลงน้ำสาธารณะ

ดานที่ 3  
การจัดการน้ำทวม
และอุทกภัย

ดานที่ 4  
การจัดการ
คุณภาพน้ำ 
และอนุรักษ
ทรัพยากรน้ำ

ดานที่ 1  
การจัดการน้ำ
อุปโภคบริโภคtะ

ดานที่ 2
การสรางความ
มั่นคงของน้ำ
ภาคการผลิต

ดานที่ 6
การบริหารจัดการ

ดานที่ 5 
การอนุรักษ
ฟนฟูสภาพ
ปาตนน้ำที่
เสื่อมโทรมและ
ปองกันการ
พังทลายของดิน

ประเภทโครงการ

01 02

04 0503

ยุทธศาสตร / แผนแมบท 20 ปีความสอดคลองกับ

กรมทรัพยากรน�้า  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แหล่งน�้ำห้วยใหญ่   
สร้ำงชีวิตใหม่ให้ชำวโนนแก้ง

“
”

บ้านโนนแก้ง  หมู่ที่ 5  ต�าบลตบหู  อ�าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าห้วยใหญ่

หน่วยงำน  ส�ำนักงำนทรัพยำกรน�้ำภำค 11
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 การอนรุกัษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งน�า้สาธารณะ ซึง่เป็นแหล่งน�า้ส�าคญัของชมุชน เป็นภารกจิหลัก
ทีก่รมทรพัยากรน�า้เร่งด�าเนนิงาน เพือ่แก้ไขปัญหาขาดแคลนน�า้อุปโภค บรโิภคและท�าการเกษตร 
รวมทั้งบรรเทาปัญหาอุทกภัยของประชาชนในพ้ืนที่ เพราะน�้าคือปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดในการ
ด�ารงชีวิต ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน�้า ได้ด�าเนินการขุดลอกและขยายแหล่งน�้า รวมถึงก่อสร้างท่อ
น�้าเข้าเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก จ�านวน 8 จุด เพื่อเก็บกักน�้าในปริมาณที่มากขึ้น เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้น�า้ของชุมชน ต่อมาด�าเนนิการก่อสร้างโครงการระบบกระจายน�า้ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ เพื่อต่อยอดการบริหารจัดการน�้าให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ในชุมชน

แนวคิดในก�รแก้ไขปัญห�

อดีต ปัจจุบัน

พ.ศ. 2559 

พ.ศ. 2560 – 2561 

ปัจจุบัน 

• ประชาชนบ้านโนนแก้ง ต.ตบหู อ.เดชอุดม 
จ.อุบลราชธานี ได้รับความเดือดร้อนจาก
ปัญหาน�้าท่วมบ้านเรือน และพื้นที่การเกษตร
ในฤดูฝน และขาดแคลนน�้าอุปโภค บริโภค
และท�าการเกษตรในฤดูแล้งทุกปี

• กรมทรัพยากรน�้า ได้รับการประสาน
จากองค์การบริหารส่วนต�าบลตบหูและ
ผู้น�าหมู่บ้าน ขอรับการสนับสนุน 
โครงการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟแูหล่งน�า้ห้วยใหญ่ 
ที่มีสภาพตื้นเขิน ไม่สามารถเก็บกักน�้า
ได้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ และก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัย
ในฤดนู�า้หลาก  เมือ่โครงการฯ แล้วเสร็จ 
กรมทรัพยากรน�้า ได้ส่งมอบโครงการ
ให้องค์การบริหารส่วนต�าบลตบหูและ
ประชาชนในพื้นที่ดูแลต่อไป

• กรมทรัพยากรน�้า ได้ด�าเนินการ
ก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน�้า

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้
แหล่งน�า้ห้วยใหญ่เป็นแหล่งน�า้ต้นทนุ 
เพื่อต่อยอดให้ประชาชนในพื้นที่ได้
ใช้น�้าอย่างทั่วถึง รวมทั้งให้ความรู้

กลุม่ผูใ้ช้น�า้เร่ืองการบริหารจดัการน�า้
และการปลูกพืชใช้น�้าน้อย

• ประชาชนในพื้นที่จัดตั้ง “กลุ่มเกษตรรุ่งเรืองบ้านโนนแก้ง”
 เครือข่ายทางการเกษตรที่ปลูกพืชอายุสั้น ใช้น�้าน้อย เพิ่มรายได้

ให้กับประชาชนในพื้นที่ตลอดทั้งปี โดย กรมทรัพยากรน�้า
 ให้การสนับสนุนด้านน�้าเพื่อการเกษตรอย่างต่อเนื่อง

ความเป็นมาและสภาพปัญหา

ก�รเปลี่ยนแปลง

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าห้วยใหญ่

ที่ตั้ง  :  บ้านโนนแก้ง  หมู่ที่ 5  ต�าบลตบหู  อ�าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภท  :  ขุดลอกและขยายแหล่งน�้า ระบบกระจายน�้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 1 แห่ง

ความจุ  : 336,483  ลบ.ม.

01
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04

นำยนิธิพันธ์ ถมนำม  
ผู้ใหญ่บ้ำนบ้ำนโนนแก้ง ม.5

นำยวิเวช สุทธิประภำ   
ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนทรพัยำกรน�ำ้ภำค 11

 “เมื่อมีโครงการน้ีเกิดขึ้น ชุมชนมีน�า้ใช้อย่าง
พอเพียง ชาวบ้านลดต้นทุนในการผลิต
เนื่องจากมีระบบกระจายน�า้พลังงานแสง
อาทิตย์เข้ามาส่งเสริมในการเพาะปลูก ท�าให้
มีรายได้ต่อเดือนเพิ่มขึ้น”

 “กลุ ่มผู ้ใช้น�า้บ้านโนนแก้ง ได้จัดตั้งและ
บริหารเครือข่ายทางการเกษตรกันเองจน
ประสบความส�าเร็จและเป็นโครงการต้นแบบ
ให้กับโครงการอื่นๆ ได้เข้ามาศึกษาดูงานและ
น�าเสนอโครงการในลักษณะใกล้เคียงกัน”
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ปัจจัยคว�มสำ�เร็จ
 • น้อมน�าแนวพระราชด�าริ เศรษฐกิจ
พอเพียง มาปรับใช ้ ในการด�า เ นินชีวิต 
ประชาชนในพื้นที่ให้ความส�าคัญเรื่องการ
บรหิารจดัการน�า้อย่างเหมาะสมและการปลกูพชื
ใช้น�า้น้อย ในฤดแูล้งเพ่ือความพออยูพ่อกนิใน
ชีวิตตามศาสตร์พระราชา 
 • ผู้น�าชุมชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่เข้มแขง็ ผูน้�าชมุชนมส่ีวนส�าคญัในการ
ประสานงานและสร้างการมีส่วนร่วมของคน  
ในชมุชน ร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
เพื่อให้ภาครัฐเข้ามาด�าเนินการแก้ไขปัญหา
ความเดอืดร้อนให้ประชาชน
 • เพิม่ประสทิธภิาพแหล่งน�า้เดมิให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ กรมทรพัยากรน�า้ ด�าเนนิการ
ปรบัปรุงและพัฒนาแหล่งน�า้ห้วยใหญ่ รวมทัง้
ระบบกระจายน�า้ไปยงัพ้ืนทีเ่กษตรกรรมอย่าง
ต่อเนื่องหลายโครงการ เพ่ือให้ชุมชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน�้าเต็มศักยภาพ

โรงเรียนบานโนนแกง วัดบานโนนแกง

หนองหวยไผ

คลองซอม

หนองหวยใหญ

แผนที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าห้วยใหญ่

คว�มสำ�เร็จ
 • ประชาชน จ�านวน 149 ครัวเรือน ได้
ใช้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค
 • เกษตรกรมนี�า้ใช้เพือ่การเกษตรหลาก
หลายรูปแบบตลอดปี 
 • เพือ่แก้ปัญหาขาดแคลนน�า้ในฤดแูล้ง
และบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝน
 • เพื่อเพิ่มพ้ืนที่ชุ ่มน�้าและอนุรักษ ์ 
แหล่งน�้าตามธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมดุล
 • เกิดการรวมกลุ่มผู้ใช้น�้าและกลุ่มพืช
ผลการเกษตร  สร้างความสามัคคีในชุมชน
 • ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้
เพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น
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ชุบชีวิตบึงสีไฟ 
...มอบให้ชำวพิจิตร

“
”

ต�าบลท่าหลวง ต�าบลคลองคะเชนทร์ ต�าบลโรงช้างและต�าบลเมอืงเก่า  อ�าเภอเมอืง  จงัหวดัพจิติร
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าบึงสีไฟ 

หน่วยงำน  ส�ำนักงำนทรัพยำกรน�้ำภำค 9

การมีสวนรวมและ
การใชประโยชน

การพยากรณ 
เตือนภัย

นโยบาย / 
แผนแมบท - แผนปฏิบัติการ / 
กำหนดหลักเกณฑ - มาตรการ

พัฒนาแหลงน้ำ

อนุรักษ ฟนฟู 
แหลงน้ำสาธารณะ

ดานที่ 1  
การจัดการน้ำ
อุปโภคบริโภค

ดานที่ 2
การสรางความ
มั่นคงของน้ำ
ภาคการผลิต

ดานที่ 6
การบริหารจัดการ

ดานที่ 5 
การอนุรักษ
ฟนฟูสภาพ
ปาตนน้ำที่
เสื่อมโทรมและ
ปองกันการ
พังทลายของดิน

ประเภทโครงการ

01 02

04 0503

ยุทธศาสตร / แผนแมบท 20 ปีความสอดคลองกับ

ดานที่ 3  
การจัดการน้ำทวม
และอุทกภัย

ดานที่ 4  
การจัดการ
คุณภาพน้ำ 
และอนุรักษ
ทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน�้า  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่มำ : https://www.77kaoded.com/phichit 
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 กรมทรพัยากรน�า้ เป็นหน่วยงานหนึง่ท่ีมส่ีวนส�าคญัในการด�าเนนิงานโครงการบรหิาร
จัดการและพัฒนาพื้นท่ีชุ่มน�้าบึงสีไฟ ประจ�าปีงบประมาณ 2552-2556 ของจังหวัดพิจิตร   
ซึ่งกรมทรัพยากรน�้ารับผิดชอบด�าเนินการ ดังนี้
 1. ขุดลอกพร้อมจัดท�าระบบ ไบโอ-สเวล หรือร่องรับน�้าที่ท�าขึ้นขนานไปตามถนนริม
แหล่งน�้าเพื่อเป็น ที่ส�าหรับดักตะกอน โดยมีการปลูกพืชปกคลุมแนวตลิ่ง ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่น 
สามารถขึ้นได้ง่ายและไม่รบกวนสภาพนิเวศของพื้นที่ แบ่งเป็น ไม้น�้า ได้แก่ บัวสาย บัวแดง 
สันตะวาใบพาย  และไม้ชายน�้า ได้แก่ กกธูป กกสามเหลี่ยม แห้วทรงกระเทียม พืชเหล่านี้จะ
ดูดซับสารต่างๆ ช่วยลดมลภาวะในน�้าได้ก่อนที่น�้าจะไหลลงไปยังบึงสีไฟ และป้องกันการ
รบกวนสิ่งมีชีวิตในบึงอีกด้วย 
 2.  ขุดลอกร่องน�้าลึกแนวขนานสะพานและก่อสร้างสะพานไม้ เพ่ือเพิ่มพื้นท่ีในการ
กกัเกบ็น�า้ เป็นร่องน�า้ส�าหรบัพายเรอืและเดนิศกึษาธรรมชาตแิละระบบนเิวศวทิยาของแหล่งน�า้
 3. ก่อสร้างประตูระบายน�้า เพื่อควบคุมการไหลของน�้า การด�าเนินงานทั้งหมดนี้
สอดคล้องกบับทบาท หน้าทีใ่นการอนรุกัษ์ ฟ้ืนฟแูหล่งน�า้ โดยอ้างองิผลการวเิคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมเป็นหลัก  และได้ผ่านการท�าประชามติจากทุกภาคส่วน รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ

แนวคิดในก�รแก้ไขปัญห�

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าบึงสีไฟ
 ทีต่ัง้  :  มอีาณาเขตตดิต่อ 4 ต�าบลคอื ต�าบลท่าหลวง ต�าบลคลองคะเชนทร์ ต�าบลโรงช้าง
   และต�าบลเมืองเก่า  อ�าเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร
   เป็นแหล่งน�า้ขนาดใหญ่ของประเทศไทย และเป็นพืน้ทีชุ่ม่น�า้ทีม่คีวามส�าคญัระดบั 
   นานาชาตติามเกณฑ์ของอนสัุญญาว่าด้วยพ้ืนทีชุ่ม่น�า้ทีม่คีวามส�าคญัระดับประเทศ
    โดยเฉพาะเป็นแหล่งอาศัยและแพร่พันธุ์ของนกน�้าและสัตว์น�้าจ�านวนมาก 
   มีพื้นที่ 5,390.6 ไร่
พื้นที่รับผิดชอบก่อสร้าง : ประมาณ 700 ไร่ ติดริมถนนรอบบึง อยู่ทางทิศใต้ของบึง
ความจุ  : ความจเุกบ็กกัน�า้เพิม่ขึน้ 558,500 ลบ.ม.   

อดีต ปัจจุบัน

ความเป็นมาและสภาพปัญหา

ก�รเปลี่ยนแปลง

พ.ศ. 2552 

ปัจจุบัน

พ.ศ. 2553 - พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556 

พ.ศ. 2558 

• วันที่ 3 พฤศจิกายน คณะรัฐมนตรีมีมติให้
ก�าหนดมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน�้าระดับ

นานาชาติและระดับชาติ ซึ่งบึงสีไฟ ได้รับการ
ลงทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน�้าที่มีความส�าคัญ

ระดับนานาชาติ เข้าข่ายการอนุรักษ์

• จงัหวดัพจิติรและทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องยังต้องประสาน
ความร่วมมือในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูแหล่งน�้าบึงสีไฟ เพื่อให้
ผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆ สู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

• วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2553 - วันที่ 17 
มกราคม พ.ศ. 2555 กรมทรัพยากรน�า้ ได้ว่าจ้าง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษาในการ
ด�าเนินการจัดท�ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดล้อม โครงการอนรัุกษ์และฟ้ืนฟแูหล่งน�า้
บึงสีไฟ  จังหวัดพิจิตรต�าบลทุ่งสว่างและ
ประชาชนร่วมดูแล

• วันที่ 24 เมษายน      
กรมทรัพยากรน�้า เริ่ม

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู
บึงสีไฟ โดยการขุดลอก

ฟื้นระบบนิเวศ ท�าเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติและ
ปรับปรุงสภาพพื้นที่ 

ในส่วนของพื้นที่ที่
กรมทรัพยากรน�า้รับผดิชอบ

• วนัที ่10 กันยายน โครงการฯ 
แล้วเสร็จ กรมทรัพยากรน�้า

ได้ส่งมอบโครงการให้
จังหวัดพิจิตร รับหน้าที่บริหาร

จัดการบึงสีไฟต่อไป

01

02

03

04
05
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สวนสมเด็จพระศรีนครินทร พิจิตร

โรงพยาบาลพิจิตร

วัดบึงสีไฟ

โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร

พื้นที่โครงการที่ดำเนินการกอสราง

สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดพิจิตร

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ำจืดเขต 3 พิจิตร

ถนนสาย 4014

ถนนราษฎรวิถี

คลองสงน้ำชลประทาน

แผนที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าบึงสีไฟ ปัจจัยคว�มสำ�เร็จ
 • เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา สอดคล้องกับ
สภาพภูมิประเทศ ภูมิสังคม การน�าหลักการ 
เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนามาปรับใช้ให้สอดคล้อง
กบัสภาพภูมปิระเทศ ภูมสิงัคมและหลกัวชิาการ
โดยไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้นแบบการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 • กรอบการด�าเนินงานที่ชัดเจน การที่
กรมทรัพยากรน�้า ได ้ว ่าจ ้างมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นผู ้จัดท�ารายงานการวิเคราะห์   
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการอนุรักษ์
และฟื้นฟูแหล่งน�้าบึงสีไฟ รวมทั้งส�ารวจและ
ออกแบบรายละเอียดของโครงการ ท�าให้การ
ด�าเนินโครงการมีขั้นตอนที่รวดเร็วมากขึ้น
 • การมีส่วนร่วมของคนพิจิตร เนื่องจาก
มีการประชาสัมพันธ์โครงการและเปิดช่องทาง
ให้ประชาชนได้แสดงความคดิเหน็และข้อเสนอ
แนะต่างๆ โครงการนีจ้งึได้รบัความสนใจทัง้จาก
หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
ได้รับเสียงสนับสนุนเป็นอย่างมาก

คว�มสำ�เร็จ
 • ต้นแบบการพัฒนาแหล่งน�า้ตามหลักเกณฑ์
และมาตรการเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่ง
น�้าธรรมชาติขนาดใหญ่ (พื้นที่ชุ ่มน�้าระดับ
นานาชาติ)
 • ประชาชนได้รับผลประโยชน์ในการ
อุปโภค บริโภคและการเกษตร  250 ครัวเรือน
 • เพือ่ปรบัปรงุฟ้ืนฟบึูงและเพ่ิมศักยภาพ
ในการเก็บกักน�้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง
 • คืนความสมบูรณ ์ตามธรรมชา ติ       
สร้างสมดุลให้ระบบนิเวศ
 • เป็นแหล่งศึกษาเรยีนรูด้้านระบบนิเวศ
และสิ่งแวดล้อม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตาม
ธรรมชาติ
 • ชาวพิจติรก่อตัง้เพจ “คนพิจติรคืนชวิีต
ให้บงึสไีฟ” เพือ่กระตุ้นจติส�านึกของคนในพ้ืนที่
และร่วมกันพัฒนาแหล่งน�้าให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

ที่มำ : www.thisismick.com 

โครงการต้นแบบการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้70 71



พัฒนำแหล่งน�้ำ
เพื่อควำมยั่งยืนของชุมชน

“
”

ต�าบลตลิ่งชัน อ�าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
โครงการอ่างเกบ็น�า้แม่ร�าพนัพร้อมระบบกระจายน�า้ 

หน่วยงำน  ส�ำนักพัฒนำแหล่งน�้ำ

การมีสวนรวมและ
การใชประโยชน

การพยากรณ 
เตือนภัย

นโยบาย / 
แผนแมบท - แผนปฏิบัติการ / 
กำหนดหลักเกณฑ - มาตรการ

พัฒนาแหลงน้ำ

อนุรักษ ฟนฟู 
แหลงน้ำสาธารณะ

ดานที่ 1  
การจัดการน้ำ
อุปโภคบริโภค

ดานที่ 2
การสรางความ
มั่นคงของน้ำ
ภาคการผลิต

ดานที่ 6
การบริหารจัดการ

ดานที่ 5 
การอนุรักษ
ฟนฟูสภาพ
ปาตนน้ำที่
เสื่อมโทรมและ
ปองกันการ
พังทลายของดิน

ประเภทโครงการ

01 02

04 0503

ยุทธศาสตร / แผนแมบท 20 ปีความสอดคลองกับ

ดานที่ 3  
การจัดการน้ำทวม
และอุทกภัย

ดานที่ 4  
การจัดการ
คุณภาพน้ำ 
และอนุรักษ
ทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน�้า  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่มำ : www.youtube.com/watch?v=hFHoymVATiQ&pbjreload=10
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 พฒันาแหล่งน�า้ใหม่ แหล่งน�า้สาธารณะ
หรือพื้นที่ชุ่มน�้า เพื่อจัดหาน�้าต้นทุน โดยการ
เพิม่ประสิทธภิาพการกกัเกบ็และการระบายน�า้ 
พร้อมส่งเสริมและก�าหนดรูปแบบการบริหาร
จดัการทรพัยากรน�า้แบบบรูณาการ ตามกรอบ
ประชารัฐ ที่มุ ่งเน้นการด�าเนินงานร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่นและประชาชน 
 ซึ่งนายอันตา พรหมไชย เกษตรกร   
ในพืน้ที ่ทีไ่ด้ใช้ประโยชน์จากอ่างเกบ็น�า้ฯ เล่าว่า 
“เดิมทีพื้นท่ีบ้านวังหาดของเราแห้งแล้งมาก 
ไม่ค่อยจะมนี�า้ใช้ พอสร้างอ่างเกบ็น�า้แม่ร�าพนั
ขึน้มา ชวีติความเป็นอยูข่องพวกเราดขีึน้มาก”

 นางสไีม กติสิอน เกษตรกร อ.บ้านด่าน
ลานหอย ที่ได้ใช้น�้าจากอ่างเก็บน�้าฯ บอกว่า 
“ดีใจมากท่ีมีอ่างเก็บน�้า เพราะท่ีนี่ชาวบ้าน      
มปัีญหาขาดแคลนน�า้ แต่ก่อนปลูกได้แต่ไร่มัน
ส�าปะหลัง เดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาปลูกข้าวได้แล้ว 
ครอบครัวก็มีรายได้เพิ่มขึ้น เกี่ยวข้าวเสร็จก็
ปลูกพืชผักสวนครัวได้อีกด้วย”

แนวคิดในก�รแก้ไขปัญห�

โครงการอ่างเก็บน�้าแม่ร�าพันพร้อมระบบกระจายน�้า 
ที่ตั้ง  :  บ้านวังหาด ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

ประเภท  :  เป็นเขื่อนดิน  และระบบส่งน�้าแบบท่อส่งน�้าไปยังพื้นที่เกษตรกรรม 

ความจุ  : 5,625,000 ลบ.ม. มพีืน้ทีไ่ด้รบัประโยชน์ 3,500 ไร่ (ฤดฝูน) 1,700 ไร่ (ฤดแูล้ง)  

อดีต ปัจจุบัน

นำงสไีม กติสิอนนำยอนัตำ พรหมไชย

ความเป็นมาและสภาพปัญหา

ตั้งแต พ.ศ. 2506
• กระทรวงมหาดไทยจัดตั้ง 
อำเภอบานดานลานหอย เปนอำเภอใหมของ 
จ.สุโขทัย ประชาชนในพื้นที่ประสบปญหา
ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและ
การเกษตรกรรมทุกป

พ.ศ.2555 
(กอนการกอสรางโครงการ) 

• กรมทรัพยากรน้ำ ดำเนินการกอสราง
อางเก็บน้ำแมรำพันพรอมระบบ
กระจายน้ำ

พ.ศ.2557
 • ระหวางการกอสราง 
จ.สุโขทัยประสบปญหา
ภัยแลงหนักที่สุดในรอบ 
20 ป ประชาชนเดือดรอน
เกือบ 200,000 คน 
กระทบ 8 อำเภอ รวมทั้ง
อำเภอบานดานลานหอย

พ.ศ.2558
• กอนโครงการสำเร็จ เกิดเหตุการณ
ฝนทิ้งชวง เกษตรกร อ.บานดานลานหอย
และ อ.เมือง ขาดแคลนน้ำทำนานับแสนไร
• เดือนพฤศจิกายน โครงการกอสราง
อางเก็บน้ำแมรำพันแลวเสร็จ กรมทรัพยากรน้ำ 
ไดสงมอบใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ต.ตลิ่งชัน อ.บานดานลานหอย จ.สุโขทัย

พ.ศ.2562 
• อางเก็บน้ำแมรำพันตอนบนความจุ 
5.625 ลบ.ม เพียงพอใหเกษตรกร 
อ.บานดานลานหอย ทำการเกษตรได
และรอดพนจากสถานการณภัยแลง

พ.ศ.2563 
• อางเก็บน้ำแมรำพัน
ตอนลางความจุ 1.133 ลบ.ม. 
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
รองรับการใชน้ำของ
ประชาชนมากขึ้น

• จ.สุโขทัย เผชิญวิกฤตแลงหนัก 
เปน 1 ใน 50 จังหวัดที่มีการประกาศ
เขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน (ภัยแลง)

01

02

03

04

05
06

ก�รเปลี่ยนแปลง
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ปัจจัยคว�มสำ�เร็จ
 • พัฒนาแหล่งน�า้ตรงตามความต้องการ
ของพ้ืนที ่เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ประสบ
วิกฤตขาดแคลนน�้าต่อเนื่องทุกปี มาเป็นเวลา
ยาวนาน กรมทรัพยากรน�้าจึงเร่งด�าเนินการ
ก่อสร้างอ่างเก็บน�้าและระบบส่งน�้าเพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว
 •  การประสานความร ่วมมือจาก                     
ทกุภาคส่วน ในช่วงเร่ิมต้นโครงการฯ มชีาวบ้าน
บางส่วนทีเ่สยีผลประโยชน์ได้ประท้วงต่อต้าน      
โครงการฯ แต่เมื่อทางภาครัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ได้มาพดูคยุถงึปัญหาและ
ปรับทัศนคติร่วมกัน จนในที่สุดชาวบ้านต่างก็
ให้ความร่วมมอื ท�าให้โครงการลลุ่วงไปได้ด้วยดี
 • การสร้างความเข้าใจ เข้าถึง น�าไปสู่ 
การพฒันา ภาครัฐได้น้อมน�าเอาหลกัการทรงงาน
ตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร มาใช้เพื่อสร้างความ
เข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ แลกเปลี่ยนความ

คดิเพือ่เข้าถึงปัญหา และร่วมกันพฒันาแหล่งน�า้
ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

คว�มสำ�เร็จ
 •  ประชาชน 2,500 ครัวเรอืนใช้ประโยชน์
ในการอุปโภค บริโภค การเกษตรและการ
เลี้ยงสัตว์
 • เป็นแหล่งท่องเท่ียวทีส่ร้างความภาคภมูใิจ
ให้ชมุชนบ้านวงัหาด จนได้รบัเลือกให้เป็นหนึง่
ในแหล่งท่องเที่ยว “โครงการชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี อ�าเภอบ้านด่านลานหอย 
จ.สโุขทยั” ภายใต้ “โครงการไทยนยิม ยัง่ยนื” 
พ.ศ. 2562
 • เป็นสถานที่จัดกิจกรรมมากมายของ
คนในชุมชน ได้แก่ กิจกรรมตกปลา ปิกนิก 
ล่องแพ พายเรือ 
 •  คนในชมุชนมรีายได้สูงขึน้ คุณภาพชีวติ
ดีข้ึน ลดการย้ายถิ่นฐาน ท�าให้ชุมชนมั่นคง  
น�าไปสู่การพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

จุดเริ่มตนเขื่อน

จุดเริ่มตนแนวรั้วลวดหนาม

ปาเบญจพรรณ

หวยแมรำพัน

แนวขอบเขตพื้นที่ 
ที่ขออนุญาติใชพื้นที่เขตปาสงวน

ทางระบายน้ำลน

ทอลอดถนน

ถนนบำรุงรักษาเขื่อนและ
ถนนเขาหัวงาน

อาคารระบายน้ำลน

ทำนบดิน
อาคารบังคับน้ำ

อาคารบังคับน้ำ

ทอน้ำทิ้ง

ปาเบญจพรรณ

หวยแมรำพัน
แนวเขตปาอนุรักษฯ

สิ้นสุดแนวรั้วลวดหนาม

แผนที่โครงการอางเก็บน้ำแมรำพัน

จุดสิ้นสุดเขื่อน

ทอน้ำทิ้ง

แผนที่โครงการอ่างเก็บน�้าแม่ร�าพัน

ที่มำ : www.youtube.com/watch?v=hFHoymVATiQ&pbjreload=10
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พัฒนำแหล่งน�้ำเชิงเขำ 
หล่อเลี้ยงชุมชนหนองกะท้ำว

“
”

บ้านป่าสกั หมูท่ี ่15 ต�าบลหนองกะท้าว  อ�าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณโุลก
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�้าห้วยน�้าคูบ 

หน่วยงำน  ส�ำนักงำนทรัพยำกรน�้ำภำค 9

การมีสวนรวมและ
การใชประโยชน

การพยากรณ 
เตือนภัย

นโยบาย / 
แผนแมบท - แผนปฏิบัติการ / 
กำหนดหลักเกณฑ - มาตรการ

พัฒนาแหลงน้ำ

อนุรักษ ฟนฟู 
แหลงน้ำสาธารณะ

ดานที่ 1  
การจัดการน้ำ
อุปโภคบริโภค

ดานที่ 2
การสรางความ
มั่นคงของน้ำ
ภาคการผลิต

ดานที่ 6
การบริหารจัดการ

ดานที่ 5 
การอนุรักษ
ฟนฟูสภาพ
ปาตนน้ำที่
เสื่อมโทรมและ
ปองกันการ
พังทลายของดิน

ประเภทโครงการ

01 02

04 0503

ยุทธศาสตร / แผนแมบท 20 ปีความสอดคลองกับ

ดานที่ 3  
การจัดการน้ำทวม
และอุทกภัย

ดานที่ 4  
การจัดการ
คุณภาพน้ำ 
และอนุรักษ
ทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน�้า  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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 กรมทรัพยากรน�้า ด�าเนินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�้าห้วยน�้าคูบ ด้วยการก่อสร้าง
เขือ่นดนิ อาคารระบายน�า้และอาคารบงัคบัน�า้ กัน้ล�าห้วยน�า้คบู ซึง่เป็นแหล่งต้นน�า้ของชุมชน
ที่โอบล้อมภูเขา จากสภาพภูมิประเทศดังกล่าว ท�าให้กรมทรัพยากรน�้า ต้องวางนโยบาย       
ในการพัฒนาแหล่งน�้าอย่างรัดกุมและเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด นอกจากนี้     
กรมทรัพยากรน�้าได้ด�าเนินการวางท่อระบบส่งน�้า จ�านวน 2 สาย ความยาวท่อมากกว่า        
20  กิโลเมตร กระจายไปยังพื้นที่ทางการเกษตรอย่างทั่วถึง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการ
บรรเทาปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนและแก้ปัญหาการขาดแคลนน�้าอุปโภค บริโภคและท�า 
การเกษตรในฤดูแล้ง

แนวคิดในก�รแก้ไขปัญห�

โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�า้ห้วยน�า้คูบ 
 ทีต่ัง้  :  บ้านป่าสกั หมูท่ี ่15 ต�าบลหนองกะท้าว  อ�าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณโุลก
ประเภท  :  เขื่อนดินแบบแบ่งส่วน ความยาว 137 เมตร ความสูง 17 เมตร มีแนวยาวลึก  
   เข้าไปกว่า 5 กม.ยื่นโอบล้อมภูเขา อาคารระบายน�้าชนิดไหลด้านข้าง
   ความกว้าง 20 เมตร  ความยาว  148 เมตร  ความสูง 15.50 เมตร อาคารบงัคบัน�า้  
   ชนิดท่อเหล็กเหนียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ x จ�านวนท่อ  0.60 x 66 เมตร
ความจุ  : 8,193,439 ลบ.ม. แหล่งน�้ามีความสามารถในการตัดยอดน�้าได้ จ�านวน   
   8,193,439 ลบ.ม. พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 2,000 ไร่

อดีต ปัจจุบัน

ความเป็นมาและสภาพปัญหา

ก�รเปลี่ยนแปลง

พ.ศ. 2535 

พ.ศ. 2550 

พ.ศ. 2552 

พ.ศ. 2563 

พ.ศ. 2551 

พ.ศ. 2562 

• อ�าเภอนครไทยและหลายอ�าเภอของจงัหวดัพษิณโุลก ประสบปัญหา
น�้าท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่เกษตรในวงกว้างมากกว่าทุกปี 
ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก

• กรมทรพัยากรน�า้ เร่ิมด�าเนนิงานโครงการก่อสร้างอ่างเกบ็น�า้
ห้วยน�้าคูบ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้าในการอุปโภค 
บรโิภคและการเกษตร รวมถงึบรรเทาปัญหาอุทกภยัในฤดฝูน

• กรมทรัพยากรน�้า ด�าเนินการก่อสร้างระบบส่งน�้า       
ให้กระจายไปยังพื้นที่การเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีน�้าใช้
อย่างทั่วถึงและพอเพียงตลอดทั้งปี

• องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ด�าเนินการให้ความ       
ช่วยเหลอืประชาชนอ�าเภอนครไทย ทีป่ระสบปัญหาภยัแล้งอย่างหนกั 
โดยผันน�้าจากอ่างเก็บน�้าห้วยน�้าคูบไปยังพื้นที่การเกษตร และ
ให้การประปาส่วนภูมิภาคน�าน�้าไปใช้ผลิตน�้าประปาทดแทนน�้า 
จากแม่น�้าแควน้อยซึ่งเริ่มแห้งขอดแล้ว

• วันที่ 30 พฤษภาคม โครงการฯ ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
กรมทรพัยากรน�า้ ได้ส่งมอบโครงการให้แก่องค์การบรหิารส่วน
ต�าบลหนองกะท้าวและประชาชนร่วมดูแลรักษา

• กรมทรัพยากรน�้า และคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น�้าอ่างเก็บน�้า
ห้วยน�้าคูบ ให้ความเห็นชอบโครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านเพื่อการเกษตร โครงการวางท่อส่งน�้าจากอ่างเก็บน�้า
ห้วยน�้าคูบ และการขอใช้พื้นที่อ่างเก็บน�้าฯ เพื่อส่งเสริม 
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน
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จุดที่ตั้งโครงการ

แผนที่โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�้าห้วยน�้าคูบ  ปัจจัยคว�มสำ�เร็จ
 • เข้าใจสภาพปัญหา เข้าถงึความต้องการ
ของพื้นที่ การศึกษา วางแผนและด�าเนินงาน
โครงการด้วยความเข้าใจสภาพปัญหา เข้าถึง
ความต้องการที่สอดคล้องกับภูมิประเทศและ
ภูมิสังคมของพื้นที่ อันน�าไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
 • การร ่วมแรงร ่วมใจและเสียสละ        
ของชุมชน ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
พืน้ท่ีต่างรูค้ณุค่าและเหน็ประโยชน์ของทรพัยากรน�า้ 
จึงได้ร่วมแรงร่วมใจและเสียสละที่ดินท�ากิน  
ของตนเพื่อก่อสร้างโครงการฯนี้ และเป็นส่วน
หน่ึงในการร่วมกันดูแลรักษาอ่างเก็บน�้าแห่งนี้
เพื่อประโยชน์ของชุมชนอย่างยั่งยืน
 • เป็นชุมชนที่ด�าเนินตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ท�าให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ฟุ ้งเฟ้อ 
ฟุม่เฟือย  รวมถงึการใช้น�า้ในการอปุโภค บรโิภค
และการเกษตรอย่างรู้คุณค่า ท�าให้มีน�้าต้นทุน
เหลือพอแบ่งปันให้ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง

คว�มสำ�เร็จ
 • ครวัเรอืนได้รบัประโยชน์ในการอุปโภค 
บริโภค 1,120 ครัวเรือน 

 • เป็นแหล่งกกัเกบ็น�า้เพือ่ผลติน�า้ประปา
ให้กับประชาชนในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียง
 • เกษตรกรสามารถประกอบอาชพีท�านา 
ปลกูข้าวโพด เลีย้งสตัว์และประมงน�า้จดืได้ทัง้ปี 
 •  บรรเทาปัญหาน�า้ท่วมในฤดูฝนและแก้
ปัญหาขาดแคลนน�า้ในฤดแูล้งให้กบัเกษตรกรได้
 • สร้างความชุ ่มชื้นให้กับพ้ืนที่ต ้นน�้า 
รกัษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตขิองแหล่งน�า้
ให้เกิดความสมดุล   
 • คนในชุมชนมีความสามัคคี เสียสละ
และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน
 • ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพที่มั่นคง         
มีรายได้เพิ่มขึ้น  ลดการย้ายถิ่นฐานไปท�างาน 
ในเมืองใหญ่
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ผันน�้ำข้ำมลุ่มสู่บึงบอระเพ็ด 
บรรเทำน�้ำท่วมเจ้ำพระยำ

“
”

ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ 3 อ�าเภอ คือ อ�าเภอเมือง อ�าเภอชุมแสง  
และอ�าเภอท่าตะโก   จังหวัดนครสวรรค์

โครงการระบบส่งน�้าจากแม่น�้าน่าน-บึงบอระเพ็ด

หน่วยงำน  ส�ำนักพัฒนำแหล่งน�้ำ
การมีสวนรวมและ
การใชประโยชน

การพยากรณ 
เตือนภัย

นโยบาย / 
แผนแมบท - แผนปฏิบัติการ / 
กำหนดหลักเกณฑ - มาตรการ

พัฒนาแหลงน้ำ

อนุรักษ ฟนฟู 
แหลงน้ำสาธารณะ

ดานที่ 1  
การจัดการน้ำ
อุปโภคบริโภค

ดานที่ 2
การสรางความ
มั่นคงของน้ำ
ภาคการผลิต

ดานที่ 6
การบริหารจัดการ

ดานที่ 5 
การอนุรักษ
ฟนฟูสภาพ
ปาตนน้ำที่
เสื่อมโทรมและ
ปองกันการ
พังทลายของดิน

ประเภทโครงการ

01 02

04 0503

ยุทธศาสตร / แผนแมบท 20 ปีความสอดคลองกับ

ดานที่ 3  
การจัดการน้ำทวม
และอุทกภัย

ดานที่ 4  
การจัดการ
คุณภาพน้ำ 
และอนุรักษ
ทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน�้า  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แก้ปัญหำน�้ำแล้งนครสวรรค์
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 การผันน�้าข้ามลุ่มจากแม่น�้าน่าน ซึ่งมีปริมาณน�้ามาก ไปยังบึงบอระเพ็ด โดยการ      
สบูน�า้ส่วนเกนิจากแม่น�า้น่านผ่านท่อส่งน�า้เข้าสู่อาคารรับน�า้ปลายท่อ และส่งน�า้ผ่านคลองเข้าสู่
บงึบอระเพด็ เพือ่เพิม่ปรมิาณน�า้ในบงึให้เป็นแหล่งน�า้ต้นทนุในการอปุโภค บรโิภคและท�าการ
เกษตรส�าหรับประชาชนใน จ.นครสวรรค์ อีกทั้งเพื่อรักษาสภาพนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม
โดยรอบ เนื่องจากบึงบอระเพ็ดเป็นพื้นท่ีชุ่มน�้าระดับนานาชาติท่ีมีความส�าคัญของประเทศ 
และโครงการนี้ยังช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยจากแม่น�้าน่านและแม่น�้าเจ้าพระยา ในพื้นท่ี    
ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
 โครงการระบบส่งน�้าจากแม่น�้าน่าน - บึงบอระเพ็ด ด�าเนินการโดยหลายหน่วยงาน 
ดงันัน้แนวทางการท�างานเน้นการรบัฟังความต้องการของท้ังภาครฐัและภาคประชาชนในพืน้ท่ี 
เพื่อให้โครงการมีความสอดคล้องระหว่างความต้องการและศักยภาพของปริมาณน�้าที่มี        
อีกปัจจัยหนึ่งบึงบอระเพ็ดเป็นบึงน�้าจืดขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศและเป็นพื้นที่ชุ่มน�้าที่มี
ความส�าคญัระดบันานาชาต ิจงึจ�าเป็นต้องมผีลการศกึษาและวางแผนโครงการทีมี่ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

แนวคิดในก�รแก้ไขปัญห�

โครงการระบบส่งน�้าจากแม่น�้าน่าน-บึงบอระเพ็ด

ที่ตั้ง  :  บ้านทับกฤช  หมู่ที่ 3  ต�าบลทับกฤช  อ�าเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์

ประเภท  :  ระบบกระจายน�้า บึงบอระเพ็ด เป็นบึงน�้าจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน   

   ประเทศไทย ตั้งอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่ประมาณ 132,737  ไร่    

   ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ 3 อ�าเภอ คือ อ�าเภอเมือง อ�าเภอชุมแสง

    และอ�าเภอท่าตะโก

ความจุ  :  37,928,000 ลบ.ม.

ความเป็นมาและสภาพปัญหา

ก�รเปลี่ยนแปลง

พ.ศ. 2466   พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่6 
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สงวนบึงบอระเพ็ดไว้เป็นที่สงวน
พันธุ์สัตว์น�้า ต่อมา พ.ศ.2469 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 7  พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สงวนบึงบอระเพ็ด
ไว้เป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์น�้า โดยสร้างคันกั้นน�้าและประตูระบายน�้า 
เพื่อกักเก็บน�้าให้ได้ตลอดปี

พ.ศ. 2534  กรมประมงได้ด�าเนินการปรับปรุงบึงบอระเพ็ด   
โดยการขุดลอกตะกอนและบูรณะปรับปรุงฝายกั้นน�้า 

พ.ศ. 2548 คณะรัฐมนตรีสัญจร จ.นครสวรรค์ มีมติให้         
กรมทรัพยากรน�้า ด�าเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้าใน
พื้นที่บึงบอระเพ็ดและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางและ
กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2549 กรมทรัพยากรน�า้ ได้ด�าเนนิการโครงการศกึษาความเหมาะสม
และส�ารวจออกแบบโครงการระบบเครือข่ายน�้าบึงบอระเพ็ด เพื่อแก้
ปัญหาอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ก่อนด�าเนินการก่อสร้าง

พ.ศ. 2554 กรมทรัพยากรน�้า เริ่มด�าเนินการก่อสร้างโครงการ
ระบบส่งน�้าจากแม่น�้าน่าน-บึงบอระเพ็ด

พ.ศ. 2559  โครงการฯแล้วเสร็จ จังหวัดนครสวรรค์ แต่งตั้งคณะ
ท�างานบรหิารงานโครงการฯขึน้ จากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 14 หน่วยงาน 
กรมทรัพยากรน�้า เป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะท�างานโครงการนี้

ปัจจุบัน กรมทรัพยากรน�้าและภาคส่วนต่างๆ ยังติดตามการด�าเนิน
งานโครงการฯ เพื่อเพิ่มปริมาณน�้าต้นทุนและคงระดับน�้าใน
บึงบอระเพ็ดเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บรรเทาอุทกภัย รักษาสภาพนิเวศ 
สนับสนุนแหล่งประมง รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่
อย่างยั่งยืนต่อไป
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ปัจจัยคว�มสำ�เร็จ
 • สอดคล้องกบัสภาพภมูปิระเทศ ภมิูสังคมและหลกัวิชาการตามกรอบ “เข้าใจ เข้าถงึ
และพฒันา” บงึบอระเพด็เป็นแหล่งน�า้ท่ีสร้างประโยชน์ให้กับชมุชนอย่างยาวนาน เมือ่ภาครัฐ
ด�าเนินโครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน�้า เริ่มจากสร้างความรู้ ความเข้าใจ ท�าประชามติและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้น�าและประชาชนในพื้นที่  เม่ือคนในพื้นที่รับรู้เป้าหมายและ
ทิศทางการแก้ปัญหาแล้ว ต่างก็ให้ความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 • การบรูณาการการท�างานร่วมกนั ภาครฐัและภาคประชาชนต่างเหน็ความส�าคญัและ
ต้องการพัฒนาบึงบอระเพ็ดอย่างยั่งยืน จึงด�าเนินการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขวิกฤตที่เกิดขึ้น
นี้ร่วมกัน โดยตั้งหน่วยงานกลางในการบูรณาการ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติตามแนวทางเดียวกัน
 • การก�าหนดรปูแบบ แนวทางการอนรัุกษ์ พัฒนาทีส่อดคล้องกับกฎหมาย ระเบยีบและ
ข้อจ�ากดัต่างๆ ผลจากการศึกษาผลกระทบของโครงการที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ภาครัฐ
จงึได้ก�าหนดรปูแบบ แนวทางในการอนรุกัษ์และพฒันาทีเ่หมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวม เพื่อใช้ในการด�าเนินงานโครงการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

คว�มสำ�เร็จ
 • ประชาชน 13,420 ครวัเรือน ในอ�าเภอท่าตะโก มีน�้าต้นทุนเพื่อผลิตน�้าประปา
 • เกษตรกรรอบบึงบอระเพ็ดมีน�้าใช้เพื่อการเกษตร
 • บรรเทาปัญหาอุทกภัยจากแม่น�้าน่านและแม่น�้าเจ้าพระยา
 • ฟื้นฟูระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน�้าที่มีความส�าคัญระดับนานาชาติ หรือแรมซาร์ไซต์ 
 • แหล่งประมงน�า้จดืทีส่�าคญัของประเทศ ท่ีอดุมไปด้วยสัตว์น�า้นานาชนิด ทัง้พนัธุป์ลา
ชนิดต่างๆ จระเข้ กุ้งก้ามกรามและตะพาบน�้า นอกจากนี้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น�้าวัยอ่อน
ให้กับแม่น�้าเจ้าพระยา
 • เป็นพืน้ทีท่ี่มนีกอาศยัอยูม่ากมายหลายชนดิ ทัง้นกประจ�าถิน่และนกอพยพหนหีนาว
มาจากตอนเหนือของโลก ปัจจุบันบึงบอระเพ็ดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและชมนกที่ได้รับความ
นิยมอย่างมาก
 • เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจที่ส�าคัญของจังหวัด

ระบบผันน้ำ

แมน้ำนาน

สถานีรถไฟทับกฤช

อาคารสลายพลังงาน

แนวคลองผันน้ำ

แนวคลองผันน้ำ

ถนนสาย 225
สถานนีสงน้ำบึงบอระเพ็ด 

แผนที่โครงการระบบส่งน�้าจากแม่น�้าน่าน-บึงบอระเพ็ด
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การมีสวนรวมและ
การใชประโยชน

การพยากรณ 
เตือนภัย

นโยบาย / 
แผนแมบท - แผนปฏิบัติการ / 
กำหนดหลักเกณฑ - มาตรการ

พัฒนาแหลงน้ำ

อนุรักษ ฟนฟู 
แหลงน้ำสาธารณะ

ดานที่ 3  
การจัดการน้ำทวม
และอุทกภัย

ดานที่ 4  
การจัดการ
คุณภาพน้ำ 
และอนุรักษ
ทรัพยากรน้ำ

ดานที่ 1  
การจัดการน้ำ
อุปโภคบริโภคtะ

ดานที่ 2
การสรางความ
มั่นคงของน้ำ
ภาคการผลิต

ดานที่ 6
การบริหารจัดการ

ดานที่ 5 
การอนุรักษ
ฟนฟูสภาพ
ปาตนน้ำที่
เสื่อมโทรมและ
ปองกันการ
พังทลายของดิน

ประเภทโครงการ

01 02

04 0503

ยุทธศาสตร / แผนแมบท 20 ปีความสอดคลองกับ

กรมทรัพยากรน�้า  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ร่วมพัฒนำบึงหัวบึง 
ศูนย์รวมใจชุมชนย่ำนรี

“ ”
บ้านท่าทองด�า หมู่ที่ 2 ต�าบลย่านรี อ�าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงหัวบึง

หน่วยงำน  ส�ำนักงำนทรัพยำกรน�้ำภำค 6
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 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาและจัดหาแหล่งน�้าต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ 
รวมถึงระบบการกระจายน�้าไปยังทุกพื้นท่ีในชุมชนอย่างเท่าเทียม คือยุทธศาสตร์หลักท่ี       
กรมทรัพยากรน�้าน�ามาพัฒนาแหล่งน�้าบึงหัวบึง อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ น�าไปสู่การใช้
ประโยชน์จากแหล่งน�้าอย่างเต็มศักยภาพในระยะยาว

แนวคิดในก�รแก้ไขปัญห�

อดีต ปัจจุบัน

ความเป็นมาและสภาพปัญหา

ก�รเปลี่ยนแปลง

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงหัวบึง

ที่ตั้ง  :  บ้านท่าทองด�า หมู่ที่ 2 ต�าบลย่านรี อ�าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประเภท  :  ขุดลอกแหล่งน�้าและก่อสร้างระบบกระจายน�้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์   

   จ�านวน 1 แห่ง

ความจุ  : 651,000 ลบ.ม. ปรมิาณน�า้ต้นทนุทีส่นบัสนนุระบบประปา 36,000 ลบ.ม.ต่อปี

   พืน้ทีเ่กษตรได้รบัประโยชน์   1,590  ไร่

พ.ศ. 2552 
กรมทรัพยากรน�้า ด�าเนิน
โครงการพัฒนาบึงหัวบึง 
แหล่งน�า้ธรรมชาตขิองต�าบลย่านรี 
ที่มีสภาพตื้นเขิน ด้วยการ
ปรับปรุงและขุดลอกแหล่งน�้า

พ.ศ. 2558  
กรมทรัพยากรน�้า เพิ่มประสิทธิภาพ
โครงการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟบึูงหวับงึ ระยะ 2 
เพ่ือแก้ปัญหาแหล่งน�า้ต้นทนุไม่เพยีงพอ
กับความต้องการใช้น�้าของประชาชน
ในพื้นที่

พ.ศ. 2561
กรมทรัพยากรน�้า ก่อสร้างระบบ
กระจายน�า้ด้วยพลังงานแสงอาทติย์ 
ให้กับโครงการฯ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการกระจายน�้าและ
บริหารจัดการน�้าได้อย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม

ปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
ผู้น�าหมู่บ้านและกลุ่มผู้ใช้น�้าร่วมกัน
บริหารจัดการและบ�ารุงรักษาแหล่งน�้า
ให้คงความสมบรูณ์ โดยมกีรมทรพัยากรน�า้ 
เป็นที่ปรึกษาโครงการ 

01

02

04

03

 นำยสมบูรณ์ มิ่งพำ
ผู้ใหญ่บ้ำนบ้ำนท่ำทองด�ำ

นำยปกรณ์ สมบัติมำก   
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลย่ำนรี 

  “ทุกวันนี้เกษตรกรได้รับประโยชน์จาก       
โครงการฯ ท�าให้มีน�า้กินน�า้ใช้และท�าการ
เกษตรอย่างพอเพยีงตลอดปี ชาวบ้านมอีาชพีที่
มัน่คงขึน้ ฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นมาก”

  “ขอขอบคณุกรมทรพัยากรน�า้ทีไ่ด้มาส�ารวจ
และก่อสร้างโครงการฯนี้เพื่อประชาชนต�าบล
ย่านรี ท�าให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ
ปลูกพืชผักสวนครัว มีความเป็นอยู่ดีขึ้นมาก”
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ปัจจัยคว�มสำ�เร็จ
 • แกนน� าชุมชนและกลุ ่ มผู ้ ใช ้น�้ า             
ให้ความร่วมมือ แกนน�าชุมชน อาทิ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เจ ้าอาวาสวัดวาปี
รตันาราม ผูน้�าหมู่บ้าน และกลุม่ผูใ้ช้น�า้ ซ่ึงเป็น
ผู ้ ได ้ รั บผลกระทบโดยตรงจากป ัญหา
ขาดแคลนน�้าอุปโภค บริโภค ต่างก็ร่วมแรง 
ร่วมใจ ร่วมเสนอความเห็นและค�าชี้แนะ เพื่อ
ให้โครงการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
 • พื้นที่มีความพร้อมในการด�าเนิน
โครงการบึงหัวบึงเป็นแหล่งน�้าสาธารณะที่มี
พื้นที่กว้างขวาง มีวัดวาปีรัตนารามตั้งอยู่ใกล้
เคียง ท�าให้สะดวกในการด�าเนินการปรับปรุง 
ฟื้นฟูและก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา

คว�มสำ�เร็จ
  • ประชาชนจ�านวน 227 ครัวเรือน ได้ใช้
ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค
 • เกษตรกรประกอบอาชีพท�านาและ
ปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้ตลอดปี
 • ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งในฤดูแล้ง 
และบรรเทาปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนโดยสร้าง
พื้นที่แก้มลิงรองรับน�้าหลากในช่วงฤดูฝน
 • เพิ่มพื้นที่ชุ่มน�้าและอนุรักษ์แหล่งน�้า
ตามธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมดุล
 • เป็นพื้นที่สาธารณะรองรับกิจกรรม
ต่างๆของชุมชน เช่น ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา       
ลอยกระทง  สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
และสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน

วัดโนนหัวบึง

บานหัวบึง

วัดวาปรัตนาราม

โรงเรียนบานโนนหัวบึง

บึงหัวบึง  

แผนที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงหัวบึง
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ป่ำมีน�้ำ สัตว์ป่ำมีสุข 
ชุมชนปลอดภัย

“
”

จงัหวัดฉะเชงิเทรา จังหวดัจนัทบรุ ีจงัหวดัระยอง จงัหวัดชลบรุแีละจงัหวดัสระแก้ว

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้า 23 แห่ง สนับสนุนการท�างาน   
ในพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก

หน่วยงำน  ส�ำนักงำนทรัพยำกรน�้ำภำค 6

การมีสวนรวมและ
การใชประโยชน

การพยากรณ 
เตือนภัย

นโยบาย / 
แผนแมบท - แผนปฏิบัติการ / 
กำหนดหลักเกณฑ - มาตรการ

พัฒนาแหลงน้ำ

อนุรักษ ฟนฟู 
แหลงน้ำสาธารณะ

ดานที่ 1  
การจัดการน้ำ
อุปโภคบริโภค

ดานที่ 2
การสรางความ
มั่นคงของน้ำ
ภาคการผลิต

ดานที่ 6
การบริหารจัดการ

ดานที่ 5 
การอนุรักษ
ฟนฟูสภาพ
ปาตนน้ำที่
เสื่อมโทรมและ
ปองกันการ
พังทลายของดิน

ประเภทโครงการ

01 02

04 0503

ยุทธศาสตร / แผนแมบท 20 ปีความสอดคลองกับ

ดานที่ 3  
การจัดการน้ำทวม
และอุทกภัย

ดานที่ 4  
การจัดการ
คุณภาพน้ำ 
และอนุรักษ
ทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน�้า  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“เป็นความภาคภูมิใจของกรมทรัพยากรน�้า	ที่ได้
ท�างานสนองพระเดชพระคุณ	เป็นสิ่งที่ดีที่สุด...
เพื่อให้ช้างอยู่ได้	คนอยู่ได้	หมดปัญหา	
สังคมเกิดสมดุล”

นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา   
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้า
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 จากปัญหาช้างป่าออกหากนิ
นอกพืน้ทีป่่าเนือ่งจากในป่ามแีหล่งน�า้
และอาหารไม่เพียงพอ ท�าให้เกิด
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและ
ช้างป่ารุนแรง มีการสูญเสียทั้งชีวิต
คน ช้างป่า และพชืผลทางการเกษตร 
ซึ่งสาเหตุของปัญหาช้างป่า ได้แก่

แนวคิดในก�รแก้ไขปัญห�
ความเป็นมาและสภาพปัญหา

พ.ศ. 2547 – 2548 

พ.ศ. 2561 

พ.ศ. 2563 
พ.ศ. 2556 – 2560 

• เกิดวิกฤตภัยแล้ง ในพ้ืนที่ 5 จังหวัดภาค
ตะวันออก ท�าให้พ้ืนที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด    
ได้รับผลกระทบเช่นกัน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่ง     
ท่ีท�าให้เกิดปัญหาช้างป่าออกหากินนอกเขต
พื้นที่ป่าอนุรักษ์

• กรมทรัพยากรน�า้ ได้ด�าเนนิโครงการพัฒนาแหล่งน�า้
สนับสนุนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ส�าหรับเป็นที่อาศัยของ
ช้างป่า จากการบูรณาการการท�างานร่วมกับ      
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชและ    
กรมป่าไม้ ได้วางแผนด�าเนนิงานทัง้หมด 60 โครงการ 
ในไตรมาสนี้มีแหล่งน�้าที่มีความเหมาะสมและ
สามารถใช้ประโยชน์ได้ 23 โครงการ เริ่มด�าเนิน
งานก่อสร้างในปีนี้ 2 โครงการ ในพื้นท่ีป่าสงวน 
แห ่งชาติป ่าแควระบม-สียัด ต.ท ่ากระดาน 
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

• กรมทรัพยากรน�้า ด�าเนินการก่อสร้าง 
3 โครงการ ด�าเนินการออกแบบ           
13 โครงการและด�าเนินการส�ารวจอีก   
7 โครงการ ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา 
จ.จันทบุรี  จ.ชลบุรีและ จ.ระยอง         
โดย จ.สระแก้วไม่มีพ้ืนที่ด�าเนินการ       
ที่มีศักยภาพ

• สถานการณ์ช้างป่าในพืน้ทีร่อยต่อ 5 จงัหวดั ภาคตะวนัออก 
บุกรุกพื้นที่การเกษตรของชาวบ ้านเพื่อหาอาหาร                
ทวคีวามรนุแรงขึน้ เกดิความเสยีหายทัง้ชวีติและทรพัย์สนิ            
แก่ประชาชนในพื้นที่
• วันพุธที่ 23 สิงหาคม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า          
พชัรกติยิาภา นเรนทริาเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร 
มหาวชัรราชธดิา เมือ่ครัง้ทรงด�ารงต�าแหน่งอยัการจงัหวัด
คุม้ครองสทิธแิละช่วยเหลอืทางกฎหมายและการบงัคบัคดี
จงัหวัดระยอง ทรงเข้าร่วมกจิกรรมโครงการ “หน่วยบ�าบดัทกุข์ 
บ�ารุงสุข สร ้างรอยยิ้ม คืนความสุขให ้ประชาชน”         
จังหวัดระยอง คร้ังท่ี 11 มีประชาชนอ�าเภอเขาชะเมา 
จังหวัดระยอง ขอเข้ามาปรึกษาปัญหาและขอความ       
ช่วยเหลือกรณีช้างป่าออกหากินนอกพื้นที่ป่า ท�าลายพืช
ผลทางการเกษตร และทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ 
ทั้งนี้ ทรงรับพิจารณาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดัง
กล่าวให้ประชาชน

04
02

01

03

1. ถิ่นที่อยู่อาศัยเปลี่ยนสภาพ 
เกิดการบุกรุกขยายพื้นที่ท�ากิน 
ท�าให้ถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ของช้างป่าลดลด

2. การเพิ่มขึ้นของประชากรช้างป่าในพื้นที่ 
มีอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 ต่อปี ซึ่งเป็น
อัตราการเพิ่มค่อนข้างสูง

3.  แหล่งน�้าและแหล่งอาหารดึงดูดช้างเข้า
มาในพื้นที่ ช้างป่าออกหาแหล่งน�้าในพื้นที่
เกษตรและติดใจรสชาติของพืชผลทางการ
เกษตร

4.  ชนิดของพืชเอื้อให้ช้างป่ามาอยู่อาศัย 
ประชาชนส่วนใหญ่นิยมปลูกยางพาราและ
ผลไม้ ซึ่งพืชพันธุ์ดังกล่าว มีสภาพเหมือนป่า
ที่เอื้อต่อการหลบซ่อนตัวชองช้างป่าในชุมชน

5. การเคลื่อนย้ายถิ่นของช้างป่า ช้างป่า
เจ้าถิ่นจะผลักดันให้ช้างหนุ่มออกจากพื้นที่
และกลับเข้าโขลงเฉพาะช่วงฤดูผสมพันธุ์

6. สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ เมื่อป่า
ขาดน�้า ช้างป่าจึงออกหาแหล่งน�้าและ
แหล่งอาหารนอกพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่อง
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โครงการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟแูหล่งน�า้ 23 แห่ง สนับสนนุการท�างานในพืน้ทีร่อยต่อ 5 จงัหวดั 
ในภาคตะวนัออก 
 ทีต่ัง้  :  พ้ืนทีป่่ารอยต่อ 5 จงัหวดัภาคตะวนัออก เป็นป่าขนาดใหญ่มพีืน้ทีร่วม 1,644,531 ไร่   
   หรือประมาณ 2,631 ตารางกโิลเมตร ครอบคลุม จงัหวัดฉะเชงิเทรา 
   จงัหวัดจนัทบรีุ จงัหวัดระยอง จังหวดัชลบรุ ีและจังหวดัสระแก้ว

ก�รเปลี่ยนแปลง

ก�รเปลี่ยนแปลง

 ดังนั้น กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่ ง แวดล ้ อมจึ ง เร ่ ง รั ด  
ด� า เ นิ นการพร ้ อมวา ง
โครงการเพื่อแก้ไขปัญหา
ดั ง ก ล ่ า ว ทั้ ง ร ะ ย ะ สั้ น     
ระยะกลางและระยะยาว 
โดยบู รณาการร ่ วมกับ
หลายหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
ได้แก่ กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่าและพนัธุพ์ชื กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรน�้าบาดาล หน่วยงาน
ต่างๆ ใน 5 จังหวัดภาคตะวันออก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่
 ในส่วนความรับผิดชอบของ กรมทรัพยากรน�้า ได้ด�าเนินแผนงานโครงการอนุรักษ์
ฟื้นฟูแหล่งน�้า เพื่อการแก้ไขปัญหาในระยะยาว รวม 60 โครงการ ทั้งในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า ป่าสงวนแห่งชาติและหมู่บ้านคชานุรักษ์
 จากไตรมาสนี้ (พ.ศ.2563 – 2565) พบว่า แหล่งน�้าที่มีความเหมาะสมและสามารถ
ใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนาเป็นแหล่งน�้าสนับสนุนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ส�าหรับเป็นที่อาศัยของ
ช้างป่า จ�านวน 23 โครงการ
 โครงการทีเ่หลอือกี จ�านวน 37 โครงการ อยูร่ะหว่างเตรยีมลงพืน้ทีร่่วมกบัหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

นำยสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนำ   
รองอธิบดีกรมทรัพยำกรน�้ำ 

“ถ้าโครงการส�าเรจ็ทัง้ 60 โครงการ 
การแก้ปัญหาช้างป่าออกหากิน
น อ ก พื้ น ที่ จ ะ เ ห็ น ผ ล ชั ด เ จ น 
เป ็ นการแก ้ ป ัญหาที่ ถู กทา ง 
สนับสนุนโครงการพระราชด�าริ         
แต ่ การท� า งานค ่ อนข ้ า งยาก               
การขนย้ายเครื่องมือค ่อนข้าง
ล�าบาก เพราะพ้ืนทีโ่ครงการอยูใ่นป่า”

 ปัจจบุนั กรมทรพัยากรน�า้ ด�าเนนิงานโครงการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟแูหล่งน�า้ เพือ่ลดปัญหาช้างป่า
ออกหากินนอกพื้นที่อนุรักษ์ กรอบระยะเวลาการด�าเนินงาน 3 ปี (พ.ศ.2563-65)        
จ�านวน 23 โครงการ ในพื้นที่ 4 จังหวัด ดังนี้ 

โครงกำรที่ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จ 2 โครงกำร คือ       
 1. โครงการอนุรักษ ์ฟ ื ้นฟูแหล ่ งน�้ าช ้ างป ่า         
บ้านคลองเตย ปริมาณความจุ 153,000 ลบ.ม. พื้นที่ 
ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
  2. โครงการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟแูหล่งน�า้ช้างป่าบ้านนายาว  
ปริมาณความจุ 170,000 ลบ.ม. พื้นที่ ต.ท่ากระดาน 
อ. สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
 
โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง 1 โครงกำร คือ
 1. โครงการอนุรักษ ์ฟ ื ้นฟูแหล ่ งน�้ าช ้ างป ่า         
หลังต้นน�้าภูไท ปริมาณความจุ 210,000 ลบ.ม. พื้นที่ 
ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

โครงกำรที่ เต รียมเสนอเข ้ำแผนงำนโครงกำร            
งบประมำณปี 2564  3 โครงกำร คือ
 1. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าช้างป่าซับขนุน 
ปริมาณความจุ 370,000 ลบ.ม. พื้นที่ ต.คลองตะเกรา 
อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
 2. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าช้างป่าทุ่งกระทิง ปริมาณความจุ 440,000 ลบ.ม. 
พื้นที่ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
 3. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าช้างป่าทับกระบก ปริมาณความจุ 280,000 ลบ.ม. 
พื้นที่ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

จังหวัด	 แล้วเสร็จ	 ระหว่�งก่อสร้�ง	 ออกแบบ	 สำ�รวจ	 รวม

จันทบุรี   2 1 3

ฉะเชิงเทรา 2 1 10 4 17

ชลบุรี    2 2

ระยอง   1  1
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แผนที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้า 23 แห่ง สนับสนุน
การท�างานในพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก

ปัจจัยคว�มสำ�เร็จ
 • เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา สอดคล้องกับ
ความต้องการของทกุภาคส่วน หลายหน่วยงาน
ร่วมด�าเนินการแก้ปัญหา เพื่อไม่ให้ช้างป่า
รบกวนชมุชน และให้ความรูป้ระชาชนเกีย่วกบั
พฤติกรรมของช้างป่า และสร้างความเข้าใจ      
ไม่ให้ท�าร้ายช้างป่า คนกับช้างจะได้มีปัญหากัน
น้อยที่สุดและอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล
 • การบรูณาการร่วมกนัของทกุภาคส่วน
อย่างเป็นระบบ โครงการนี้อาศัยความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของทั้ งคนและช ้าง ทั้ งหน ่วยงานภาครัฐ      
จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนในพืน้ท่ี โดยเฉพาะการแก้ปัญหาแบบ
บูรณาการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม เนือ่งจากโครงการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟู
แหล่งน�้าฯ ที่กรมทรัพยากรน�้าดูแล ใช้พื้นที่ของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และ 
กรมป่าไม้ จึงต้องประสานความร่วมมือในการ
ด�าเนินงาน

คว�มสำ�เร็จ
 • สร้างแหล่งน�้าท่ีมีศักยภาพสนับสนุน

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ส�าหรับเป็นที่อาศัยของช้างป่า 
จ�านวน 22 แห่ง กรอบระยะเวลาการด�าเนินงาน 
3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565)
 • ช ้างป่าและสัตว ์ป ่าอื่นๆ สามารถ          
ใช้ประโยชน์จากแหล่งน�้า
 • สร้างแหล่งน�้าสนับสนุนชุมชน จ�านวน 
1 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร ่                            
20 ครวัเรือน  กรอบระยะเวลาการด�าเนินงาน  
3 ปี  (พ.ศ.2563 – 2565)
 • สร้างความมั่นคงด้านน�้าให้กับชุมชน 
เพื่อแก้ไขภัยแล้ง
 • ลดป ัญหาการเผชิญหน ้าระหว ่าง        
คนและสัตว์ป่า (ช้างป่า)
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ห้วยเขย่งไม่ยำกจน 
ชุมชนมีสุข

“ ”
หมู่ที่ 1,2,3,4,5 ต�าบลห้วยเขย่ง อ�าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าพร้อมระบบกระจายน�้าสนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง

หน่วยงำน  ส�ำนักงำนทรัพยำกรน�้ำภำค 7

การมีสวนรวมและ
การใชประโยชน

การพยากรณ 
เตือนภัย

นโยบาย / 
แผนแมบท - แผนปฏิบัติการ / 
กำหนดหลักเกณฑ - มาตรการ

พัฒนาแหลงน้ำ

อนุรักษ ฟนฟู 
แหลงน้ำสาธารณะ

ดานที่ 1  
การจัดการน้ำ
อุปโภคบริโภค

ดานที่ 2
การสรางความ
มั่นคงของน้ำ
ภาคการผลิต

ดานที่ 6
การบริหารจัดการ

ดานที่ 5 
การอนุรักษ
ฟนฟูสภาพ
ปาตนน้ำที่
เสื่อมโทรมและ
ปองกันการ
พังทลายของดิน

ประเภทโครงการ

01 02

04 0503

ยุทธศาสตร / แผนแมบท 20 ปีความสอดคลองกับ

ดานที่ 3  
การจัดการน้ำทวม
และอุทกภัย

ดานที่ 4  
การจัดการ
คุณภาพน้ำ 
และอนุรักษ
ทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน�้า  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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 จากการท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องค์การมหาชน) ได้น้อมน�าพระราชด�าริ
ของพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรีสนิทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยูหั่ว 
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาคนและชุมชนบนพื้นที่สูง โดยยึดหลักการด�าเนินงานส�าคัญ       
คือ ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความอยู่ดีมีสุข ด้วยการวิจัยและพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอดงาน
โครงการหลวงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
 ทัง้นี ้กรมทรัพยากรน�า้ หน่วยงานหลกัด้านการบรหิารจดัการน�า้ในพืน้ทีเ่กษตรน�า้ฝน 
ได้ด�าเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน�้า โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน�้าพร้อม
ระบบกระจายน�า้ด้วยพลงังานแสงอาทติย์ เพือ่จัดส่งน�า้ต้นทนุให้กบัประชาชนในพืน้ทีห่่างไกล
ได้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร รวมทั้งโครงการระบบเตือนภัยน�้าหลากดินถล่ม 
หรอื Early Warning ตามภารกจิสนับสนนุโครงการพัฒนาพืน้ท่ีสงูแบบโครงการหลวงในพืน้ที่
ต่างๆ

แนวคิดในก�รแก้ไขปัญห�

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าพร้อมระบบกระจายน�้าสนับสนุน

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง  ห้วยเขย่ง 
ที่ตั้ง  :  หมู่ที่ 1,2,3,4,5 ต�าบลห้วยเขย่ง อ�าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

ประเภท  :  ก่อสร้างถังเก็บน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จ�านวน 2 แห่ง พร้อมระบบกระจายน�้า  

   ด้วยท่อ ก่อสร้างฝายชะลอน�า้ จ�านวน 1 แห่ง ขดุลอกล�าน�า้ และโครงสร้างป้องกนั  

   การกัดเซาะริมตลิ่งด้วยเกเบียนแมทเทรส จ�านวน 1 แห่ง ก่อสร้างระบบสูบน�้า

   ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมถังกักเก็บน�้า จ�านวน 1 แห่ง พร้อมระบบ    

   กระจายน�้าด้วยท่อ

 ความจุ  : 13,650 ลบ.ม.

อดีต ปัจจุบัน

ความเป็นมาและสภาพปัญหา

ก�รเปลี่ยนแปลง

พ.ศ. 2541 

พ.ศ. 2548 

พ.ศ. 2549 

พ.ศ. 2550  

พ.ศ. 2557 - 2558 

พ.ศ. 2561 - 2562 

ปัจจุบัน

• บริษทั ปตท.จ�ากดั (มหาชน) ด�าเนนิงานพฒันาคณุภาพชวีติและสิง่แวดล้อม
ให้แก่ชุมชนห้วยเขย่ง ซึ่งเป็นพื้นที่ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทย-สหภาพพม่า

• ปตท. ได้ขอความร่วมมือจากมูลนิธิโครงการหลวงเข้าไปด�าเนินการ     
ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในต�าบลห้วยเขย่ง

• มูลนิธิโครงการหลวงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องค์การมหาชน) จัดตัง้โครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงห้วยเขย่งขึน้ 
โดยมีหน่วยราชการในจังหวัดกาญจนบุรีและกรมทรัพยากรน�้าร่วม
สนับสนุนโครงการ

• สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้เริ่มพัฒนาชุมชน
ห้วยเขย่งให้มีการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ  
พอเพียง ควบคู่กับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ          
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน�้าให้การสนับสนุนทุกแผนงาน

• กรมทรัพยากรน�้า ด�าเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าพร้อมระบบ
กระจายน�้าโครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเขย่ง

• กรมทรัพยากรน�้า ด�าเนินโครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน�้าพร้อมระบบ
กระจายน�้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่สูง      
แบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง (แปลง 70 ไร่)  หมู่ที่ 3

• กรมทรัพยากรน�้าได้ให้การสนับสนุนและติดตามผลการด�าเนินงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง รวมทั้งให้ความรู้
และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น�้าอย่างต่อเนื่อง
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โรงเรียนบานหวยเขยง

จุดที่ตั้งโครงการ

วัดหวยเขยง

ถนนสาย 6101

คลองเขยง

บานหวยเขยง

แผนที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าพร้อมระบบกระจายน�้าสนับสนุน

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง  ห้วยเขย่ง
ปัจจัยคว�มสำ�เร็จ
 • น้อมน�าแนวพระราชด�าร ิ“หลกัปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อใช้พัฒนาชุมชน 
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ห้วยเขย่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุมชนให้
อยูด่มีีสขุ เป็นชมุชนทีเ่ข้มแขง็และพ่ึงพาตนเอง
ได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ทัง้ในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม ต้องการให้
เกษตรกรในพืน้ท่ีเข้าใจถงึลกัษณะภมูปิระเทศ
และภมูอิากาศเป็นอย่างด ีสามารถปรบัปรงุและ
พัฒนาการเกษตรแบบใช้น�้าน้อยในพื้นท่ีได้
อย่างเป็นรูปธรรม
 • การบรูณาการร่วมกนัของทกุภาคส่วน 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องค์การ
มหาชน) ร่วมแก้ไขปัญหาความยากจนของ
ประชาชนในพืน้ทีต่ามยทุธศาสตร์ของจงัหวดั
และประเทศ และกระตุน้ให้เกดิกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชมุชนกบัหน่วยงาน องค์กรต่างๆ 
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน            
ซึ่งทุกภาคส่วน รวมท้ังกรมทรัพยากรน�้า      
ต่างประสานความร่วมมอืในการด�าเนนิงานเพือ่
ให้ชุมชนสามารถพึง่พาตนเองได้อย่างยัง่ยนื

คว�มสำ�เร็จ
 • ชุมชนในต�าบลห ้วยเขย ่ง ได ้ ใช ้
ประโยชน์จากแหล่งน�า้เพือ่การอปุโภค บรโิภค
และท�าการเกษตร
 • เกษตรกรในพื้นท่ีสามารถท�าการ
เกษตรบนพื้นท่ีลาดเชิงเขาด้วยการปลูกไม้ผล 
ไม้ยืนต้น ผักสวนครัวและพืชใช ้น�้าน ้อย     
ปลอดสารพิษ ยาฆ่าแมลงและเป็นมิตรกับ    
สิ่งแวดล้อม

 • พื ช ผั ก อิ น ท รี ย ์ ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ฯ                   
ได ้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์                                    
จากกรมวิชาการเกษตร สามารถพัฒนาและ
ต ่อยอดองค ์ความรู ้ และเทคโนโลยีการ              
ปลูกผักอินทรีย์ให้กับผู้ที่สนใจ ภายใต้กิจกรรม 
“เกษตรอินทรีย์ สู่วิถีที่ยั่งยืน”
 • บรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กบัประชาชน
ในพื้นที่
 • ประชาชนในพื้นที่จัดตั้ง “กลุ่มผู้ใช้น�้า
โครงการหลวงห้วยเขย่ง” เพื่อให้สมาชิกได้
บริหารจัดการการใช้น�้า มีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาแหล่งน�้าของชุมชน และกระตุ้นจิตส�านึก
ให้รู้คุณค่าของทรัพยากรน�้า
 • เกษตรกรมีการรวมกลุ ่มทางด ้าน
เ กษตรก ร รม  เ พื่ อ แ ลก เป ล่ี ยนข ้ อ มู ล 
ประสบการณ์และช่วยเหลือกัน รวมทั้งสร้าง
ความสามัคคีให้กับชุมชน
 • ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น         
มีอาชีพมั่นคง คุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดการย้าย
ถิ่นฐานเข้าเมือง
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การมีสวนรวมและ
การใชประโยชน

การพยากรณ 
เตือนภัย

นโยบาย / 
แผนแมบท - แผนปฏิบัติการ / 
กำหนดหลักเกณฑ - มาตรการ

พัฒนาแหลงน้ำ

อนุรักษ ฟนฟู 
แหลงน้ำสาธารณะ

ดานที่ 3  
การจัดการน้ำทวม
และอุทกภัย

ดานที่ 4  
การจัดการ
คุณภาพน้ำ 
และอนุรักษ
ทรัพยากรน้ำ

ดานที่ 1  
การจัดการน้ำ
อุปโภคบริโภคtะ

ดานที่ 2
การสรางความ
มั่นคงของน้ำ
ภาคการผลิต

ดานที่ 6
การบริหารจัดการ

ดานที่ 5 
การอนุรักษ
ฟนฟูสภาพ
ปาตนน้ำที่
เสื่อมโทรมและ
ปองกันการ
พังทลายของดิน

ประเภทโครงการ

01 02

04 0503

ยุทธศาสตร / แผนแมบท 20 ปีความสอดคลองกับ

กรมทรัพยากรน�้า  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฟื้นฟูคลองสำยส�ำคัญ 
สร้ำงสัมพันธ์ให้ชุมชน

“ ”
บ้านเขาเลี้ยว หมู่ที่ 1 ต�าบลเขาไชยราช อ�าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองซังกะนาว

หน่วยงำน  ส�ำนักงำนทรัพยำกรน�้ำภำค 10
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 จากภารกจิหลกัของกรมทรพัยากรน�า้ ด้านการฟ้ืนฟ ูพฒันา ก่อสร้าง บริหารโครงการ
แหล่งน�้าและระบบกระจายน�้า เพื่อให้มีแหล่งน�้าท่ีสามารถกักเก็บน�้าได้เพิ่มขึ้น และระบบ
กระจายน�า้ส่งถงึประชาชนได้อย่างครอบคลมุทกุพืน้ที ่ เมือ่มกีารร้องเรยีนจากชมุชนทีป่ระสบ
ปัญหาขาดแคลนน�้าอุปโภค บริโภคและท�าการเกษตร กรมทรัพยากรน�้าจึงได้ด�าเนินงาน
โครงการเพือ่แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ส�าหรบัคลองซงักะนาวทีม่สีภาพตืน้เขิน ท�าให้
ในช่วงฤดูฝนน�้าไม่สามารถไหลผ่านได้สะดวก เกิดน�้าล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือน พื้นที่
การเกษตร ส่วนในฤดูแล้งไม่สามารถเก็บกักน�้าไว้ได้  กรมทรัพยากรน�้า ได้ด�าเนินการขุดลอก
เส้นทางน�้า เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน�้าให้พอเพียงกับการใช้ประโยชน์หลายหมู่บ้านที่เส้น
ทางน�้าไหลผ่านและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงาม เหมาะกับการเป็นสถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ

แนวคิดในก�รแก้ไขปัญห�

อดีต ปัจจุบัน

ความเป็นมาและสภาพปัญหา

ก�รเปลี่ยนแปลง

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองซังกะนาว
ที่ตั้ง  :  บ้านเขาเลี้ยว หมู่ที่ 1 ต�าบลเขาไชยราช  อ�าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร
ประเภท  :  ก่อสร้างฝายน�้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จ�านวน 18 แห่ง
   ความยาวเส้นทางน�้าที่ขุดลอก 170 เมตร (ความจุเพิ่มขึ้น 22,000 ลบ.ม.)
ความจุ  : ปริมาณน�้าต้นทุนที่สนับสนุนระบบประปา 27,000 ลบ.ม. 
   พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 300 ไร่

พ.ศ. 2561 

พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน 

จุดเริ่มต้น
• องค์การบรหิารส่วนต�าบลเขาไชยราช ยืน่เรือ่งถงึกรมทรพัยากรน�า้ 
ขอรับการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองซังกะนาว ซึ่งมี
สภาพตื้นเขินและวัชพืชขึ้นปกคลุม ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้รบั
ความเดอืดร้อน

• กรมทรัพยากรน�้า จัดประชุมเพื่อ  
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียและผู้ได้รบัผลกระทบ
จากโครงการฯ ก่อนเริม่ด�าเนนิโครงการฯ

• โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองซังกะนาวแล้วเสร็จ  
กรมทรัพยากรน�้า ได้มอบโครงการฯ ให้ประชาชน 
ต.เขาไชยราช ใช้ประโยชน์และดูแลรักษา
• กรมทรัพยากรน�้า จัดอบรมโครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้า ให้กับเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น�้า เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเครือข่าย

• โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลอง
ซังกะนาว มีปริมาณน�้าพอ
เพียงตลอดปี กรมทรัพยากรน�้า 
ได้สนับสนุนให้การประปา  
ส่วนภูมิภาคขยายเขตการใช้น�้า 
โดยน�าน�า้ส่วนหนึง่จากโครงการฯ 
ไปผลิตน�้าประปาให้กับชุมชน
ใน ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว  
เพือ่แก้ปัญหาแหล่งน�า้ขาดแคลน

04

03

02

01

   นำยสฤษติ์ ปิ่นเกตุ
ก�ำนันต�ำบลเขำไชยรำช

นำยชัชวำลย์ จิตภิรมย์    
นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลเขำไชยรำช

  “ ชาวบ้านภูมิใจที่โครงการนี้ท�าให้น�า้ใน
คลองไม่เคยแห้ง เป็นคลองสวยน�า้ใส  ต่อมา
ทาง อบต.เขาไชยราชและก�านนัได้ร่วมต่อยอด
พื้นที่เป็นสวนสาธารณะของอ�าเภอปะทิว”

  “โครงการนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือ
ร่วมใจของพี่น้องประชาชน การรู้คุณค่าและ
หวงแหนแหล่งน�า้ท�าให้โครงการนี้ประสบผล
ส�าเร็จ”
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ปัจจัยคว�มสำ�เร็จ
 • โครงการสอดคลอ้งกบัความต้องการ
ของชุมชน ประชาชนหลายหมู่บ้านประสบ
ปัญหาขาดแคลนน�้าต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี 
ท�าให้ชีวิตความเป็นอยู่ค่อนข้างล�าบาก เมื่อ
กรมทรัพยากรน�้า เข้ามาพัฒนาแหล่งน�้า        
ในพื้นที่ ท�าให้ชุมชนมีน�้าใช้อย่างพอเพียง 
เป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุด
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภาค
ประชาชนประสานความร่วมมือ ทั้งองค์การ
บริหารส่วนต�าบลเขาไชยราชและประชาชน   
ผูใ้ช้น�า้ในพืน้ทีต่่างรบัรูแ้ละเข้าใจถึงประโยชน์
ที่จะได้รับจากโครงการฯน้ี จึงให้ความส�าคัญ
แ ล ะ มี ส ่ ว น ร ่ ว ม กั บ ทุ ก กิ จ ก ร ร ม ข อ ง                           
โครงการฯ ท�าให้โครงการฯด�าเนินงานได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้

โรงเรียนบานเขาเลี้ยว

คลองพละ

คลองซังกะนาว

ถนนเพชรเกษม

แผนที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองซังกะนาวคว�มสำ�เร็จ
 • ประชาชนในพืน้ที ่จ�านวน 410 ครวัเรอืน 
มนี�า้พอเพยีงในการอปุโภค บรโิภคและท�าการ
เกษตร
 • เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมได้ตลอดทั้งปี 
 • เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ได้อย่างยั่งยืน
 • จดัท�าเป็นสวนสาธารณะและสถานที่
จัดกิจกรรมตามประเพณี  ของชุมชน
 • เกิดเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น�้า เพื่อสร้าง
จิตส�านึกในการหวงแหนทรัพยากรน�้าและ
สร้างความสามัคคีในชุมชน
 • ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพที่ ม่ันคง     
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
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เมื่อมีน�้ำ ทุกภำคส่วนมีสุข  “ ”
บ้านห้วยหาด-สวนหลวง  หมูท่ี ่1  ต�าบลฉลุง  อ�าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าควนเขาวัง 

หน่วยงำน  ส�ำนักงำนทรัพยำกรน�้ำภำค 8

การมีสวนรวมและ
การใชประโยชน

การพยากรณ 
เตือนภัย

นโยบาย / 
แผนแมบท - แผนปฏิบัติการ / 
กำหนดหลักเกณฑ - มาตรการ

พัฒนาแหลงน้ำ

อนุรักษ ฟนฟู 
แหลงน้ำสาธารณะ

ดานที่ 1  
การจัดการน้ำ
อุปโภคบริโภค

ดานที่ 2
การสรางความ
มั่นคงของน้ำ
ภาคการผลิต

ดานที่ 6
การบริหารจัดการ

ดานที่ 5 
การอนุรักษ
ฟนฟูสภาพ
ปาตนน้ำที่
เสื่อมโทรมและ
ปองกันการ
พังทลายของดิน

ประเภทโครงการ

01 02

04 0503

ยุทธศาสตร / แผนแมบท 20 ปีความสอดคลองกับ

ดานที่ 3  
การจัดการน้ำทวม
และอุทกภัย

ดานที่ 4  
การจัดการ
คุณภาพน้ำ 
และอนุรักษ
ทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน�้า  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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v

 โครงการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟแูหล่งน�า้ควนเขาวงั เป็นโครงการต้นแบบของการท�างานในพืน้ที่
ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน�้าให้กับหน่วยงานราชการและชุมชนในพื้นที่ 
โดยด�าเนนิการตามมาตรา 19 แห่งพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาต ิพ.ศ. 2507 ทัง้นีเ้ป็นการ 
บูรณาการร่วมกันระหว่างส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) กรมป่าไม้  องค์การ
บริหารส่วนต�าบลฉลุงและกรมทรัพยากรน�้า ด้วยการขุดลอกแหล่งน�้าและสร้างเป็นอ่างพ่วง 
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน�้าอุปโภค บริโภค ท�าการเกษตรและสนับสนุนงานของกรมป่าไม้  
นอกจากนี้ยังเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าต้นน�้าให้เกิดสมดุลอีกด้วย

แนวคิดในก�รแก้ไขปัญห�

โครงการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟแูหล่งน�า้ควนเขาวัง 
 ทีต่ัง้  :  บ้านห้วยหาด-สวนหลวง  หมูท่ี ่1  ต�าบลฉลงุ  อ�าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา
ประเภท  :  ฝาย / อ่างพ่วง
ความจุ  : 68,900  ลบ.ม.

อดีต ปัจจุบัน

ความเป็นมาและสภาพปัญหา

ก�รเปลี่ยนแปลง

พ.ศ. 2558 

พ.ศ. 2559 

พ.ศ. 2561 

พ.ศ. 2562 

พ.ศ. 2563 

• เกิดวิกฤตภัยแล้งในพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา แหล่งน�้าต่างๆ 
รวมทั้งแหล่งน�้าควนเขาวัง มีปริมาณน�้าเหลือน้อย ไม่เพียงพอกับ
ความต้องการใช้น�้าในพื้นที่ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

• แหล่งน�้าควนเขาวังตื้นเขินและแห้งขอด จากปัญหาภัยแล้ง 
หน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน
อย่างหนัก

• กรมทรัพยากรน�้าบูรณาการร่วมกับกรมป่าไม้
และองค์การบริหารส่วนต�าบลฉลุง เริ่มด�าเนิน
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าควนเขาวัง    
เพือ่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของหน่วยราชการ
และประชาชนในพื้นที่

• ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เดือน
พฤษภาคม ผู้บริหารจาก           
กรมทรัพยากรน�้า ลงพื้นที่ติดตาม
ผลการปฏิบัติงานโดยตลอด
• วันที่ 18 มิถุนายน โครงการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถเพิ่ม
ศักยภาพในการกักเก็บน�้าต้นทุนให้
เพยีงพอต่อการใช้งานของทกุภาคส่วน 

• ผู้บริหารกรมทรัพยากรน�้า ลงพื้นที่ติดตามการ
ใช้ประโยชน์ของโครงการ และรับฟังปัญหาเพื่อน�า
ไปปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการบูรณาการร่วมกัน   
น�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

01
02

03

04

05
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มัสยิดบานหนาสวนหลวง

ศูนยเรียนรูเพื่อการ
อนุรักษทรัพยากรปาไม
ตามแนวพระราชดำริ 

จังหวัดสงขลา

ถนนสาย 4287

มัสยิดนูรุลฮูดาบานหวยหาด

หนวยปองกันรักษาปาที่สข. 5 (ควนเขาวัง)

สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 13 (สงขลา)

คลองตอ

กอสรางอาคารทอเหลี่ยม ค.ส.ล. ระบายน้ำ

กอสรางอาคารบังคับน้ำ

กอสรางอาคารทอกลม ค.ส.ล. ระบายน้ำ

กอสรางอาคารทอเหลี่ยม ค.ส.ล. ระบายน้ำ

จุดเริ่มตนแนวขุดลอก

จุดสิ้นสุดแนวขุดลอก

แผนที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าควนเขาวัง  

ปัจจัยคว�มสำ�เร็จ
 • การบูรณาการร ่วมกันของหลาย    
หน่วยงาน เนื่องจากพื้นที่แหล่งน�้าอยู่ในความ
รบัผดิชอบของกรมป่าไม้ ในส่วนของชุมชนทีไ่ด้รบั
ผลกระทบอยู่ในความดูแลขององค์การบริหาร
ส่วนต�าบลฉลงุ และกรมทรพัยากรน�า้เป็นหน่วยงาน
สนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟู เมื่อทุกหน่วยงาน
ประสานความร่วมมอืกนั โครงการนีจ้งึส�าเร็จได้
ด้วยดี
 • กระบวนการมีส ่วนร ่วมของภาค
ประชาชน ประชาชนในพื้นที่และหน่วยงาน

ราชการเคยขัดแย้งเรื่องการจัดการน�้ามาก่อน 
เมื่อมีการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน�้า ทุกภาคส่วน
ต่างเห็นชอบและให้การสนับสนุนโครงการ

คว�มสำ�เร็จ
 • ประชาชนบ้านห้วยหาด-สวนหลวง  
200 ครัวเรือน ได้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภค 
บริโภค และท�าการเกษตร
 • สร้างรปูแบบการท�างานร่วมกันในพืน้ที่
ป่าไม้ (พื้นที่สงวนรักษา) เพื่อสนับสนุนกิจการ
ต่างๆ ของหน่วยงานในกรมป่าไม้ อาท ิการเพาะ
ช�ากล้าไม้เพ่ือแจกจ่ายให้ประชาชน และ
สนับสนุนการดับ ไฟป่า
 • สนับสนุนการใช ้น�้าในศูนย ์เรียนรู ้     
เพื่อการอนุรักษ ์ทรัพยากรป่าไม ้ตามแนว       
พระราชด�าริ จ.สงขลา
 • เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล 
รั กษาและบ� า รุ ง พ้ืนที่ ป ่ าสงวนแห ่ งชาติ                 
ป่าควนเขาวงั ป่าคลองต่อ และป่าเทอืกเขาแก้ว
 • สร้างความสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศ
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ฟื้นฟูป่ำพรุ
เพื่อสร้ำงสมดุลให้ระบบนิเวศ

“
”

บ้านบางกล�่าใต้ หมู่ที่ 2-4 และ 6 ต�าบลบางกล�่า  อ�าเภอบางกล�่า  จังหวัดสงขลา

โครงการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟพูรุบางกล�า่ 

หน่วยงำน  ส�ำนักงำนทรัพยำกรน�้ำภำค 8

การมีสวนรวมและ
การใชประโยชน

การพยากรณ 
เตือนภัย

นโยบาย / 
แผนแมบท - แผนปฏิบัติการ / 
กำหนดหลักเกณฑ - มาตรการ

พัฒนาแหลงน้ำ

อนุรักษ ฟนฟู 
แหลงน้ำสาธารณะ

ดานที่ 1  
การจัดการน้ำ
อุปโภคบริโภค

ดานที่ 2
การสรางความ
มั่นคงของน้ำ
ภาคการผลิต

ดานที่ 6
การบริหารจัดการ

ดานที่ 5 
การอนุรักษ
ฟนฟูสภาพ
ปาตนน้ำที่
เสื่อมโทรมและ
ปองกันการ
พังทลายของดิน

ประเภทโครงการ

01 02

04 0503

ยุทธศาสตร / แผนแมบท 20 ปีความสอดคลองกับ

ดานที่ 3  
การจัดการน้ำทวม
และอุทกภัย

ดานที่ 4  
การจัดการ
คุณภาพน้ำ 
และอนุรักษ
ทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน�้า  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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 ป ่าพรุเป ็นป ่าที่มีสภาพเปราะบาง       
ต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางธรรมชาติและจาก
ฝีมือมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการบุกรุก รุกล�้าพื้นท่ี
ของประชาชน การจุดไฟเผาวัชพืชเพื่อหาของ
ป่า การขุดคลองระบายน�้าท�าให้น�้าในพื้นที่ป่า
พรุแห้ง เป็นเหตุที่ท�าให้ป่าพรุได้รับความ
เสื่อมโทรมหลายด้าน ได้แก่
 - ดินแปรสภาพเป ็นดินเปรี้ยวจัด 
เน่ืองจากดินพรุเป็นดินอินทรีย์ เมื่อพื้นที่ถูก
ระบายน�า้ออกไป ดนิเริม่แห้ง สารประกอบไพไรท์
จะท�าปฏิกิริยากับอากาศเกิดกรดก�ามะถัน 
ท�าให้ดินเปรี้ยว
 -  น�้าในพ้ืนที่ป่าพรุแห้ง ท�าให้ดินพรุ
แห้ง ติดไฟได้ง่าย เกิดปัญหาไฟไหม้ป่าพรุทุกปี
 -  น�้าเค็มรุกล�้าเข้ามาในพ้ืนที่ เป็นผล
จากการขุดคลองระบายน�้า ท�าให้กระแสน�้า
เปลี่ยนทิศทางการไหล ท�าให้น�้าเค็มจากทะเล
ไหลผ่านสนัทรายเข้ามาในแผ่นดนิ เป็นอนัตราย
ต่อพืชที่ไม่สามารถทนต่อสภาพดินเค็มได้

แนวคิดในก�รแก้ไขปัญห�

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพรุบางกล�่า 

ที่ตั้ง  :  บ้านบางกล�า่ใต้ หมูท่ี ่2-4 และ 6 ต�าบลบางกล�า่ อ�าเภอบางกล�า่ จงัหวดัสงขลา 

ประเภท  :  ขุดคลองรอบป่าพรุพร้อมถนนคันคลองอาคารระบายน�้าล้นพร้อมบาน

   ระบายน�้า/ อาคารบังคับน�้า/ อาคารระบายน�้าเข้า-ออกป่าพรุ/ อาคาร

   รับน�้าเข้าคลอง

 ความจุ  : 1,000,000  ลบ.ม. พืน้ทีเ่กษตรได้รบัประโยชน์   1,500  ไร่

อดีต ปัจจุบัน

ความเป็นมาและสภาพปัญหา

ก�รเปลี่ยนแปลง

 ระบบนิเวศของป่าถูกท�าลาย จากการ
ระบายน�้าออกจากพื้นที่ป่าโดยไม่มีการควบคุม
ระดับน�า้ และจากการบุกรกุแผ้วถางป่า เผาวัชพชื 
ท�าให้พืชแห้งตาย สัตว์น�้าต่างๆ สูญหายไป  
อย่างรวดเร็ว 
 กรมทรัพยากรน�้ า  จึ ง เร ่ งด� า เนิน
โครงการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟพูืน้ทีพ่รบุางกล�า่ ด้วยการ
ขุดคลองรอบป่าพรุและขุดคลองขนาดเล็ก    
ตามธรรมชาติ สร้างอาคารระบายน�า้ล้นพร้อมบาน
ระบายน�้า อาคารบังคับน�้า อาคารระบายน�้า
เข้า-ออก และอาคารรับน�้า เพื่อรักษาระดับน�้า
ในป่าพรุและเป็นแก้มลิงรองรับน�้า ป้องกัน
ปัญหาไฟไหม้ป่าพรุ  ป้องกันน�้าเค็มรุกล�้าพื้นที่
ป่าพรุ รวมถึงยับยั้งการบุกรุกที่ดินท�ากิน มุ่งสู่
การอนรุกัษ์ฟ้ืนฟพูืน้ทีป่่าพรใุห้กลบัมาอดุมสมบูรณ์
อกีครัง้ และเป็นการพฒันาแหล่งกกัเกบ็น�า้ของ
ชุมชนอย่างยั่งยืนในอนาคต 

พ.ศ. 2557 

พ.ศ. 2558 

ปัจจุบัน

• ประชาชนในพื้นที่ต�าบล 
บางกล�่าได้รับความเดือดร้อน
จากปัญหาน�า้ท่วมขงัป่าพรแุละ
ไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร
และบ้านเรือนประชาชน    
ในฤดฝูน ส่วนฤดแูล้งเกิดไฟไหม้
ป่าพรุทกุปี รวมถงึน�า้เคม็ลกุล�า้
พื้นที่ป่าพรุ ท�าให้ระบบนิเวศ
เสื่อมโทรม

• องค์การบริหารส่วนต�าบล
บางกล�่า ขอค�าแนะน�าและรับ
การสนบัสนนุ จากกรมทรพัยากรน�า้ 
ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูพรุบางกล�่า 
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในพื้นที่

• โครงการแล้วเสร็จ  
กรมทรัพยากรน�้า ได้ส่งมอบ
โครงการให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต�าบลบางกล�่าและ
ประชาชนในพื้นที่ดูแลรักษา
ต่อไป

• กรมทรัพยากรน�้า  ลงพื้นที่
ติดตามการใช้ประโยชน์ของ
โครงการฯ อย่างต่อเนื่อง 
พบว่าโครงการฯ สามารถ 
กักเก็บน�้าได้ตลอดทั้งปี  
ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศ และ
เป็นต้นแบบให้กับพืน้ทีป่่าพรุ
แห่งอื่นได้

01 02

จุดเริ่มต้น

03 04
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ปัจจัยคว�มสำ�เร็จ
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้มแข็ง 
องค์การบรหิารส่วนต�าบลบางกล�า่ เป็นแกนน�า
ส�าคัญในการประสานความร่วมมือกับภาครัฐ 
รวมถึงสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาและบริหารจดัการทรพัยากรน�า้
กับภาคประชาชน 
 • หลักการ เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา 
กรมทรัพยากรน�้า น�าหลักการ เข้าใจ เข้าถึง 
และพัฒนา รวมถึงความสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาภมูปิระเทศและภมูสิงัคม มาใช้ด�าเนนิงาน
โครงการฯ นี ้ก่อให้เกดิผลส�าเรจ็เป็นทีน่่าพอใจ 
น�าไปสูก่ารพัฒนาระบบนเิวศป่าพรอุย่างยัง่ยนื

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตำบลบางกล่ำ

โรงเรียนวัดบางทีง

วัดบางหยี

วัดบางทีง

โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก

อาคารระบายน้ำลน

อาคารบังคับน้ำ

ถนนสาย 4065

ถนนสาย 2010

ถนนสาย2010

คลองบางกล่ำ

คลองเกาะน้ำรอบ

ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ดานอารักขาพืชจังหวัดสงขลา

แผนที่โครงการโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพรุบางกล�่า 

คว�มสำ�เร็จ
 • แก้ไขไฟไหม้ป่าพรุซ�้าซาก 965 ไร่
 • ป้องกนัน�า้เคม็รกุล�า้เข้าถงึพืน้ทีป่่าพรุ
 • เป ็ นแหล ่ งน�้ า ต ้ นทุ น ให ้ ชุ มชน             
500 ครัวเรือน ใช ้อุปโภค บริโภคและ
เกษตรกรรม  
 • เป็นพืน้ทีแ่ก้มลงิรองรบัน�า้ของอ�าเภอ
บางกล�่าช่วงฤดูน�้าหลาก
 • ป้องกันการบุกรุกป่าพรุเพื่อขยาย
ที่ดินท�ากิน
 • เป็นแหล่งอาหารและสร้างอาชีพเสรมิ
ให้กับคนในชุมชน
 • เ ป ็ นสถานที่ พั ก ผ ่ อนหย ่ อน ใจ                 
ที่สวยงามของชุมชน
 • ฟื้นฟูป่าพรุและสร้างความสมดุลให้
ระบบนิเวศ
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การมีสวนรวมและ
การใชประโยชน

การพยากรณ 
เตือนภัย

นโยบาย / 
แผนแมบท - แผนปฏิบัติการ / 
กำหนดหลักเกณฑ - มาตรการ

พัฒนาแหลงน้ำ

อนุรักษ ฟนฟู 
แหลงน้ำสาธารณะ

ดานที่ 3  
การจัดการน้ำทวม
และอุทกภัย

ดานที่ 4  
การจัดการ
คุณภาพน้ำ 
และอนุรักษ
ทรัพยากรน้ำ

ดานที่ 1  
การจัดการน้ำ
อุปโภคบริโภคtะ

ดานที่ 2
การสรางความ
มั่นคงของน้ำ
ภาคการผลิต

ดานที่ 6
การบริหารจัดการ

ดานที่ 5 
การอนุรักษ
ฟนฟูสภาพ
ปาตนน้ำที่
เสื่อมโทรมและ
ปองกันการ
พังทลายของดิน

ประเภทโครงการ

01 02

04 0503

ยุทธศาสตร / แผนแมบท 20 ปีความสอดคลองกับ

กรมทรัพยากรน�้า  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชุมชนร่วมใจรักษ์
พิทักษ์แหล่งน�้ำ

“
”

พื้นที่ 8 หมู่บ้าน ดังนี้ 
1.หมู่ที่ 1 บ้านบางบอน / 2.หมู่ที่ 2 บ้านพรุดินนา / 3.หมู่ที่ 3 บ้านเขาสามหน่วย
4.หมู่ที่ 5 บ้านด่าน / 5.หมู่ที่ 6 บ้านไสใน / 6.หมู่ที่ 8 บ้านคลองชะมวง  
7.หมู่ที่ 9 บ้านควนหวายแดง / 8.หมู่ที่ 11 บ้านช่องเสียด   
ต�าบลพรุดินนา   อ�าเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่

โครงการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟคูลองพรดุนินาและล�าน�า้สาขา ช่วงท่ี 1 และช่วงที ่2

หน่วยงำน  ส�ำนักงำนทรัพยำกรน�้ำภำค 10
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 เนือ่งจากคลองพรดุนินา และล�าน�า้สาขามคีวามตืน้เขนิ ท้องคลองมคีวามลาดชนัและ
สองข้างล�าคลองยังปกคลุมไปด้วยวัชพืชหนาแน่น ท�าให้ไม่สามารถเก็บกักน�้าได้เต็ม
ประสิทธิภาพ กรมทรัพยากรน�้า เร่งด�าเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้าให้กับประชาชน
ในพื้นที่ ด้วยการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเล็ก (Check Dam) แบบขั้นบันได     
ในล�าน�า้ กระจายอยูใ่นทุกพืน้ท่ีเพือ่ชะลอน�า้
เป็นระยะ และก่อสร้างทางน�้าผ ่าน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (Wet Crossing)  
ด�าเนินการก่อสร้าง เป็น 2 ช่วง จ�านวน 
39 แห่ง เพื่อให้ประชาชนมีน�้าใช้อย่าง 
พอเพียงในฤดูแล้ง ชะลอน�้าไหลหลาก
ชะล้างหน้าดนิอย่างรนุแรงในฤดฝูน เพือ่
ความม่ันคงในการบริหารจัดการน�้า      
ในระยะยาวต่อไป

แนวคิดในก�รแก้ไขปัญห�

อดีต ปัจจุบัน

ความเป็นมาและสภาพปัญหา

ก�รเปลี่ยนแปลง

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองพรุดินนาและล�าน�้าสาขา ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2
ทีต่ัง้  :  อยูใ่นพืน้ที ่8 หมูบ้่าน ดังนี ้1.หมูท่ี ่1 บ้านบางบอน / 2.หมู่ที ่2 บ้านพรดุนินา /  
   3.หมู่ที่ 3 บ้านเขาสามหน่วย / 4.หมู่ที่ 5 บ้านด่าน / 5.หมู่ที่ 6 บ้านไสใน / 
   6.หมู่ที่ 8 บ้านคลองชะมวง / 7.หมู่ที่ 9 บ้านควนหวายแดง / 
   8.หมู่ที่ 11 บ้านช่องเสียด ต�าบลพรุดินนา อ�าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ประเภท  :  ฝายคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเล็ก (Check Dam) จ�านวน 35 แห่ง
           และทางน�้าผ่านคอนกรีตเสริมเหล็ก (Wet Crossing) จ�านวน 4 แห่ง 
ความจุ  : 71,000  ลบ.ม. โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงโครงการ ดังนี้
   ช่วงที่ 1  สามารถเก็บกักน�้าได้  51,000  ลูกบาศก์เมตร
   ช่วงที่ 2  สามารถเก็บกักน�้าได้  20,000  ลูกบาศก์เมตร
   พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์   1,560  ไร่

ปัจจุบัน 

พ.ศ. 2562  

พ.ศ. 2561 

• กรมทรัพยากรน�้า ยังติดตามและให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรน�้า 
แก่โครงการฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน�้าอุปโภค 
บริโภคและท�าการเกษตรอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

• กรมทรัพยากรน�้า ด�าเนินการแล้วเสร็จและ
ได้ส่งมอบโครงการให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต�าบลพรุดินนาบริหารจัดการและ
ใช้ประโยชน์ให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้
• ผู้บริหารกรมทรัพยากรน�้า  ลงพื้นที่ตรวจ
เยีย่มโครงการและพบปะกลุ่มผูใ้ช้น�า้เครอืข่าย
ของชุมชน เพื่อติดตามผลการด�าเนินงาน 
พร้อมทั้งร่วมหารือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับ
เครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น�้า และรับฟังปัญหา    
การบริหารจัดการน�้าแบบบูรณาการ

• องค์การบริหารส่วนต�าบลพรุดินนา 
มีหนังสือแจ้งขอให้ กรมทรัพยากรน�้า 
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
แหล่งน�้าในพื้นที่ต�าบลพรุดินนา   
เพือ่การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�า้
ในช่วงฤดูแล้ง
• กรมทรัพยากรน�้า เสนอโครงการฯ 
เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน�้าอย่าง
เร่งด่วน และเริ่มด�าเนินการก่อสร้าง
โครงการฯ

03

02

01
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ปัจจัยคว�มสำ�เร็จ
 • ความเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น�้า กลุ่มผู้ใช้น�้าทุกหมู่บ้านได้ด�าเนินการจัดตั้ง 
กลุม่ผูใ้ช้น�า้ ก�าหนดกฎระเบยีบการใช้น�า้ ร่วมบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ รวมทัง้ดแูลรกัษาแหล่งน�า้
ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ เสริมสร้างความสามัคคีของกลุ่มผู้ใช้น�้า
 • รูปแบบโครงการสอดคล้องกบัความต้องการของพืน้ที ่คลองพรดุนินาและล�าน�า้สาขา
ไหลผ่านหลายหมูบ้่าน แต่ละช่วงของล�าน�า้มสีภาพแตกต่างกนั 
การด�าเนินงานโครงการต้องวางแผน จัดประชุมและท�า
ประชามติจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการรับรู้และเข้าใจ
สภาพปัญหาอย่างแท้จริง น�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

คว�มสำ�เร็จ
 • ประชาชน จ�านวน 392 ครัวเรือน ในต�าบลพรุดินนา
มีน�้าใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรตลอดทั้งปี
 • สร้างความชุม่ชืน้ในพ้ืนทีบ่ริเวณสองข้างล�าน�า้ สามารถ 
กกัเก็บน�า้หน้าฝายไว้ใช้ในช่วงฤดแูล้ง
 • ช่วยชะลอการไหลหลากของน�้าในฤดูฝน บรรเทา
ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่
 • เกษตรกรมอีาชพีเสรมิในการปลกูพชืผกัสวนครัวและ
ผลไม้ ในแปลงสวนยางพาราหรือปาล์มน�้ามัน
 • ช่วยอนุรักษ์พ้ืนที่ป่า พันธุ์พืชน�้าในท้องถิ่นและเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น�้า ช่วยรักษาระบบนิเวศให้คงความ
สมดุล
 • มีการตั้งกลุ ่มเครือข่ายผู ้ใช้น�้าและกลุ่มเกษตรกร      
ในพื้นที่ เพื่อวางแผนและบริหารจัดการโครงการ
 • คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
ครอบครัวอบอุ่น

แผนที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองพรุดินนาและล�าน�้า
สาขา ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2

ก่อสร้ำงฝำย คสล.ขนำดเล็ก 

ช่วงที่ 1 (ปงม. 2561)

จ�านวน 34 แห่ง 
ก่อสร้ำงทำงน�้ำผ่ำน 

คสล.(Wet crossing) 
ช่วงท่ี 2 (ปงม. 2561 เหลอืจ่าย) 
จ�านวน 5 แห่ง 
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การมีสวนรวมและ
การใชประโยชน

การพยากรณ 
เตือนภัย

นโยบาย / 
แผนแมบท - แผนปฏิบัติการ / 
กำหนดหลักเกณฑ - มาตรการ

พัฒนาแหลงน้ำ

อนุรักษ ฟนฟู 
แหลงน้ำสาธารณะ

ดานที่ 1  
การจัดการน้ำ
อุปโภคบริโภค

ดานที่ 2
การสรางความ
มั่นคงของน้ำ
ภาคการผลิต

ดานที่ 6
การบริหารจัดการ

ดานที่ 5 
การอนุรักษ
ฟนฟูสภาพ
ปาตนน้ำที่
เสื่อมโทรมและ
ปองกันการ
พังทลายของดิน

ประเภทโครงการ

01 02

04 0503

ยุทธศาสตร / แผนแมบท 20 ปีความสอดคลองกับ

ดานที่ 3  
การจัดการน้ำทวม
และอุทกภัย

ดานที่ 4  
การจัดการ
คุณภาพน้ำ 
และอนุรักษ
ทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน�้า  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระบบเตือนภัยเพื่อทุกชีวิต
ปลอดภัยและมีสุข

“ ”
จ�านวน 1,546 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ 4,911 หมู่บ้านเสี่ยงภัยน�้าหลากดินถล่ม น�้าท่วมฉับพลัน

โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)
ส�าหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและ พื้นที่ราบเชิงเขา

หน่วยงำน  ส�ำนักวิจัย พัฒนำและอุทกวิทยำ

“ระบบ	Early	Warning	จะปันสุข	ลดความเสี่ยง	
เลี่ยงปัญหา	พาชีวิตมีสุข”

นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ 
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้า
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          กรมทรัพยากรน�้า ด�าเนินการออกแบบและติดตั้งสถานีตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 
และอทุกวทิยาทีเ่หมาะสมในหมูบ้่านเป้าหมายพืน้ทีเ่สีย่งอุทกภยั-ดนิถล่ม โดยวธิกีารตรวจวดั
ข้อมูลปริมาณน�้าฝนและ/หรือระดับน�้าในพ้ืนท่ีหมู่บ้านที่อยู่ในข่ายเสี่ยงภัยสูงจากการเกิดน�้า
ท่วมฉับพลัน และจัดสร้างมาตรฐานการเฝ้าระวังและการเตือนภัยในรูปแบบต่างๆ ที่พัฒนา
ขึน้ด้วยการน�านวตักรรมทีท่นัสมยัมาใช้ เพือ่ความแม่นย�าและสมบรูณ์ยิง่ขึน้ พร้อมทัง้ฝึกอบรม
อาสาสมคัร (ผูรู้)้ ประจ�าหมูบ้่าน ให้มคีวามรูค้วามสามารถในการเฝ้าระวงัสถานการณ์น�า้ พร้อม
ทั้งแจ้งข้อมูลการเตือนภัยให้กับประชาชนในพื้นที่และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้รับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

แนวคิดในก�รแก้ไขปัญห�ความเป็นมาและสภาพปัญหา

พ.ศ. 2531 เกิดภัยพิบัติโคลนถล่มที่ ต.กะทูน อ.พิปูน 
จ.นครศรีธรรมราช ทะเลโคลนและท่อนไม้ทับถม ต.กะทูนทั้งต�าบล 
มีผู้เสียชีวิตถึง 230 คน สูญเสียทรัพย์สินถึง 1,000 ล้านบาท

พ.ศ. 2544  น�้าป่าจากอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยไหลทะลัก
เข้าถล่มใส่หมู่บ้านหลายต�าบลของ อ.วังชิ้น จ.แพร่ มีผู้เสียชีวิตและ
สูญหายถึง 47 คน สูญเสียทรัพย์สินถึง 100 ล้านบาท

พ.ศ. 2547  กรมทรัพยากรน�้า ได้รับความเห็นชอบจาก  
คณะรฐัมนตร ีให้ด�าเนนิการตดิตัง้ระบบเตอืนภยัล่วงหน้า (Early Warning) 
ส�าหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา

พ.ศ. 2548 – 2554  ด�าเนินการจัดท�าระบบเตือนภัย 
ล่วงหน้า (Early Warning) จ�านวน 853 สถาน ีครอบคลมุหมูบ้่านเสีย่งภัย 
จ�านวน 2,374 หมู่บ้าน 

พ.ศ. 2554  ประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัยครั้งรุนแรง
ที่สุดเป็นประวัติการณ์ กรมทรัพยากรน�้า เร่งศึกษา ทบทวนและ  
จัดท�าระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพิ่มเติม ให้ครอบคลุมหมู่บ้านเสี่ยงภัย
ทั้ง 25 ลุ่มน�้าหลัก จ�านวน  693 สถานี ครอบคลุมหมู่บ้านเสี่ยงภัย 
จ�านวน 2,537 หมู่บ้าน

พ.ศ. 2558  กรมทรพัยากรน�า้ ได้ตดิตัง้ระบบเตอืนภัยล่วงหน้า 
(Early Warning) แล้วเสร็จ จ�านวน   1,546 สถานี ครอบคลุม
หมู่บ้านเตือนภัยเป้าหมายทั้งหมด 4,911 หมู่บ้าน

พ.ศ. 2563  กรมทรัพยากรน�้า มีเป้าหมายขยายผลการ
ด�าเนินการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)        
เน้นด�าเนินการในจังหวัดภาคใต้ เพื่อให้ครอบคลุมหมู่บ้านเสี่ยงภัย
ทั้งหมดของประเทศ

 ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเกิดภัยพิบัติน�้าท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม
ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขาต่อเนื่องหลายครั้งจากปัจจัยสภาพภูมิประเทศ คุณสมบัติ
ด้านธรณีวิทยา สภาพการใช้ที่ดิน ลักษณะทางกายภาพของลุ่มน�้าและอิทธิพลของพายุฝน        
เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจ�านวนมาก

นำยอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ    
รองอธิบดีกรมทรัพยำกรน�้ำ 

“ทางกรมทรัพยากรน�้า ยังต้องศึกษาและ
ส�ารวจพื้นที่เสี่ยงภัยน�้าหลาก-ดินถล่มร่วมกับ
กรมทรัพยากรธรณีและมหาวิทยาลั ย
เกษตรศาสตร์ให้ครอบคลมุท่ัวประเทศ เพ่ือให้
ประชาชนในพื้นที่ใช้ชีวิตได้อย่างปกติ มีความ
สุขดี ที่ผ่านมา โครงการฯ ประสบผลส�าเร็จ 
จากตัวช้ีวัด 100:100 ไม่มีการเสียชีวิตจาก
สถานการณ์นี้”

ระดับก�รเตือนภัยและขั้นตอนก�รเตือนภัย
 • การตรวจวัด ตรวจวัดข้อมูลปริมาณน�้าฝน/ระดับน�้า ใกล้เคียงเวลาจริง ส�าหรับ
การเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น�้าและการแจ้งข้อมูลการเตือนภัยล่วงหน้า
 • การเฝ้าระวงั ก�าหนดเกณฑ์ปริมาณน�า้ฝนวกิฤติ และเกณฑ์การเตอืนภยัแบ่งเป็น 3 ระดบั
   เฝ้าระวัง (สีเขียว)
   เตรียมพร้อม (สีเหลือง)
   อพยพ  (สีแดง)
 • การแจ้งเตือน  
  - แจ ้ ง เ ตื อ น ภั ย โ ด ย ใช ้
สัญญาณไฟและเสียงที่สถานี
  - ผู้รู/้ อาสาสมคัรประจ�าสถานี
  - Application EWS4THAI 
และทางเว็บไซต์

01

02

03

04

05

06

07
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แผนที่โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)  

ปัจจัยคว�มสำ�เร็จ
 • น วั ต ก ร ร ม ที่ ทั น ส มั ย  ป ั จ จุ บั น                
กรมทรัพยากรน�้าได้น�า Application มาใช้แจ้ง
ข้อมูลเตือนภัยล่วงหน้า เครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่
เสี่ยงภัยสามารถเช็คข้อมูลได้ตลอดเวลาอย่าง
ทันท่วงที นอกจากนี้การเข้าสู่ยุค 5G ท�าให้
สัญญาณการสื่อสารสามารถครอบคลุมได้ครบ
ทุกพื้นที่ในประเทศ
 • ผูรู้ม้คีวามใส่ใจและชมุชนให้ความร่วมมอื
จากการฝึกอบรมและซักซ้อมความเข้าใจเรื่อง
สัญญาณเตือนภัยให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
ภยั เพือ่ให้ไม่ต่ืนตระหนกเมือ่เกดิเหตกุารณ์จรงิ 
พร้อมทั้งฝึกอาสาสมัคร หรือ ผู้รู้ประจ�าหมู่บ้าน
เป็นผู ้ดูแลสถานีเตือนภัยในเบื้องต้น ซ่ึงผู ้รู ้       
ให้ความใส่ใจในการตรวจสอบปริมาณน�้าฝน  
เฝ้าตดิตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิและประสาน
งานไปยังเครือข่ายและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การบูรณาการการท�างานร ่วมกัน
โครงการนีเ้ป็นการประสมประสานความร่วมมอื
ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และภาคประชาชนเพื่อบริหารจัดการ บรรเทา 
และลดความสูญเสียชี วิตและทรัพย ์สิน             
ของประชาชนจากสถานการณ์น�า้หลาก ดนิถล่ม
อย่างยั่งยืน

คว�มสำ�เร็จ
 •  ตั้งแต่ด�าเนินโครงการฯ 
ประชาชนในหมู่บ้านเสี่ยงภัย
น�้าหลาก-ดินถล ่ม ที่จัดท�า
ร ะ บ บ เ ตื อ น ภั ย ล ่ ว ง ห น ้ า           
ทุกหมู่บ้านปลอดภัย ไม่มีการ
เสียชีวิต ทรัพย์สินไม่เสียหาย
 •  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สามารถน�าข้อมูลจากการตรวจวัด ไปใช้ในการ
ติดตามสถานการณ์น�้า การเฝ้าระวัง เตือนภัย 
และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย 
 • ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทุกภูมิภาค
ของประเทศไทย มคีวามมัน่ใจ มคีวามสขุในการ
อยู ่อาศัยและการประกอบอาชีพในถิ่นฐาน    
ของตนเอง โดยมีความปลอดภัยในชีวิตจากภัย
น�้าหลาก-ดินถล่ม
 • เกิดการรวมกลุ ่มขึ้นในชุมชนเพื่อ
ประสานข้อมูลเตือนภัยและช่วยเหลือในยาม
คับขัน โดยมีผู ้น�าชุมชนและผู้รู ้เป็นตัวกลาง      
ให้กับชุมชน
 • ผลการเตือนภัยจากโครงการฯ ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2549 – 2562 ทั้ง 3 ระดับการเตือนภัย 
(เขียว เหลือง แดง) เป็นจ�านวน 7,440  ครั้ง
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จำกส�ำนักส่งเสริมและประสำนมวลชนสู่ 

กองอนุรักษ์ทรัพย�กรนำ้�	(Next	Steps)

คว�มเป็นม�	ปัญห�และข้อจำ�กัด
 จากปัญหาที่เราพบเห็นบ่อยจนชินตา ซ่ึงบางครั้งท�าให้รู ้สึกว่าเป็นเรื่องปกติ เช่น           
การบุกรุก รุกล�้าแหล่งน�้าและทางน�้า ปัญหาการใช้ประโยชน์จากแหล่งน�้าหรือการพัฒนา 
แหล่งน�า้ โดยไม่ค�านงึถงึผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม ไม่ถกูต้องตามหลกัวิชาการ รวมถงึข้อจ�ากดั
ด้านงบประมาณเพื่อการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู จ�านวนบุคลากรภาครัฐเพื่อการควบคุมก�ากับ
หรือที่มีแนวโน้มลดลงและอีกทั้งประชาชนส่วนหนึ่งขาดจิตส�านึก ขาดความตะหนัก ท�าให้
แหล่งน�้าหรือแม่น�้า ล�าคลองเสื่อมสภาพ อันน�าไปสู่ ปัญหาน�้าท่วม น�้าแล้งซ�้าซาก และปัญหา
ด้านคุณภาพน�้า

 เพ่ือแก้ไขปัญหาดงักล่าว รฐับาลในยคุนัน้ (พ.ศ. 2560) ด�าเนนิการวางกรอบและก�าหนด
ประเดน็ส�าคญัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการแก้ไขปัญหา สรุปได้ดังนี้

 1. ก�ำหนด ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี เป้ำหมำยหลักคือ การก�าหนดทิศทางเพื่อให้ 
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม     
ฐานทรัพยากรยั่งยืน” สาระส�าคัญที่เกี่ยวข้องคือ ประเทศไทยต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะและทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รู้เท่าทัน และ
ปรับตัวให้สามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพมั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลง กฎ กติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น
 2. ก�ำหนด แผนกำรปฏิรูปประเทศ ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องคือ ข้อย่อยท่ี 1.4           
เป้าหมายส�าคัญคือ ข้อ (4) “มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มี
ประสทิธภิาพ บนพืน้ฐานการมส่ีวนร่วมของทุกภาคส่วน ตามแนวทางประชารฐั เพือ่ลดความ
เหล่ือมล�้า สร้างความเป็นธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง                
และข้อตกลงระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นภาคสีมาชิก โดยยดึถอืผลประโยชน์ของประเทศ”
 3. พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน�้ำ พ.ศ. 2561 น�ำเสนอเฉพำะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน�้ำ สาระส�าคัญคือ “การก�าหนดทิศทาง หลักเกณฑ์ มาตรการที่เกี่ยว
กับการคุ้มครอง ป้องกัน ระงับการกระท�าความเสียหายต่อทรัพยากรน�้าสาธารณะ                 
โดยจดัท�ากฎหมายล�าดบัรอง อาทิ กฎกระทรวง ประกาศ ค�าสัง่กรมฯ เพือ่ให้การบรหิารจัดการ 
บ�ารุงรักษา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรน�้า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล”        
โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องคือ
  หมวด 4 การจัดสรรน�้าและการใช้น�้า มาตรา 41 เฉพาะผู้ใช้น�้าประเภทที่ 1 อาทิ 
การด�าเนินการเก่ียวกับการสนับสนุนข้อมูลและข้อระเบียบ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
  หมวด 6 การอนุรกัษ์และพฒันาทรพัยากรน�า้สาธารณะ ประเด็นหลกัคอื มาตรา 78 
การก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าสาธารณะ การด�าเนินการ   
เกีย่วกบังานก�าหนดการใช้ประโยชน์ ก�าหนดหลกัเกณฑ์/มาตรการคุ้มครอง และการห้ามการด�าเนนิ
การใดๆ ที่มีผลเป็นการเสื่อมสภาพและเสื่อมประโยชน์ต่อการใช้น�้าหรือก่อให้เกิดมลพิษ การ
สนับสนุนข้อมูลรองรับการท�างานตาม หมวด 8 ควำมรับผิดทำงแพ่ง อำญำ และ               
งำนคดีที่เกี่ยวข้อง กรณีที่ท�าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรน�้าสาธารณะ ตามมาตรา 83 
และ 84 

เป้าหมายของเรา คือ
“สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ								

ใช้ประโยชน์	จากแหล่งน�้าธรรมชาติและ
แหล่งน�้าสาธารณะ	ให้เกิดความมัน่คง	มัง่คัง่	
ยัง่ยืน	พร้อมขับเคลือ่นด้วย	กลไกประชารัฐ”

นำยจิรวัฒน์ ระติสุนทร
ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและประสานมวลชน

โครงการต้นแบบการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้142 143



แนวท�งก�รแก้ไข 
 จากปัญหาและข้อก�าหนดตามกรอบ
ยทุธศาสตร์ชาต ินโยบายและพระราชบญัญตัิ
ที่เก่ียวข้อง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
กรมทรัพยากรน�้า โดยต้องปรับปรุง บทบาท 
หน้าที่ และโครงสร้างเพ่ือรองรับการท�างาน 
โดยบทบาทและภารกจิส�าคญัทีต้่องเร่งด�าเนนิ
การคือ
 • พฒันาเทคโนโลย ีนวตักรรม รปูแบบ 
รวมถึงการให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะ       
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น�้า การส่งเสริมความ   
เข้มแขง็ พัฒนาองค์ความรู ้เพือ่การบรหิารจดัการ 
การใช้ประโยชน์ การควบคุม ก�ากับ ที่ส่งผล 
กระทบต่อทรพัยากรน�า้สาธารณะและเป็นไป
ตามข้อก�าหนดและกฎหมายอื่น ๆ อาทิ
 • จัดตั้ง พัฒนา ส่งเสริมสร้างความ    
เข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น�้าและเครือข่าย
 • ก�าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการ 
พร้อมพัฒนานวตักรรม และเทคโนโลย ีรองรบั
การก�าหนดเขตพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดล้อม และ
การประเมนิผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม แหล่งน�า้ 
อันน�าไปสู่การอนุรักษ์ ปรับปรุง/ฟื้นฟู และ
พัฒนาแหล่งน�้าสาธารณะนั้น ๆ ให้เกิดความ
ยั่งยืน
 • เฝ ้าระวัง ควบคุม ก�ากับ ดูแล
ทรัพยากรน�้าสาธารณะ รวมถึงสนับสนุนและ
ให้ค�าปรกึษาด้านเทคนคิวชิาการ แก่หน่วยงาน
ของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชน เพื่อการใช้ประโยชน์จากแหล่งน�้า
สาธารณะและพื้นที่ชุ ่มน�้าธรรมชาติที่มีอยู ่ 
ตามหลักวิชาการ ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
และสิ่งแวดล้อม อันน�าไปสู่การใช้ประโยชน์

ชุ่มน�้านั้นๆ ร่วมกันเฝ้าระวัง ควบคุม ดูแล     
ตดิตัง้อปุกรณ์ควบคมุคณุภาพและปรมิาณการ
ใช้ประโยชน์ ตามกรอบการมีส่วนร่วมแบบ
ประชารัฐ
 4. ก า รสนั บ สนุ น  ใ ห ้ ค� า ป รึ กษ า              
ด้านเทคนคิ วิชาการ พร้อมสร้างการสร้างรบัรู้ 
แก่ผู ้เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการท�างานตาม
กรอบการอนรุกัษ์ ฟ้ืนฟ ูและบ�ารงุรกัษาแหล่งน�า้

 5. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรน�้า โดยการส่งเสริมการรวมกลุ่ม 
การมีส ่วนร ่วม และการสร ้างเครือข ่าย         
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า ส่งเสริมและ
สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า    
การพัฒนาให้ความรู้ รวมท้ังรณรงค์ท�าความ
เข้าใจให้แก่บคุลากรของหน่วยงานของรฐัและ
ประชาชนทั่วไป

1. การบุกรุก รุกล�้า 
แหล่งน�้าสาธารณะ 

3. ขยะแม่น�้า/ทะเล

5. ภาระด้านงบประมาณ
และบุคลากร ในการฟื้นฟู 
แหล่งน�้า ควบคุม ก�ากับ

2. คุณภาพน�้า

4. ภาวะท่วม-แล้ง

6. มีรูปแบบการพัฒนา
แหล่งน�้าที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ

7. ใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน�้าที่ไม่ส่งผล 
กระทบกับสิ่งแวดล้อม

อย่างชาญฉลาดและเกดิความยัง่ยนื ตามกรอบ
การมีส่วนร่วม 
 และเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานตาม
บทบาทและภารกิ จที่ เ พิ่ มขึ้ นจาก เดิ ม             
กรมทรัพยากรน�้า จึงมอบหมายให้ ส�านัก      
ส่งเสริมและประสานมวลชน พิจารณาศึกษา 
ทบทวน พร้อมปรับปรุงภารกิจ ให้สามารถ
รองรับบทบาทและหน้าที่ตามข้อจ�ากัดและ  
ข้อก�าหนดดังกล่าวข้างต้น โดยเบื้องต้น
ด�าเนินการแล้วเสร็จปี 2563 ภายใต้ชื่อ     
“กองอนุรักษ์ทรัพยำกรน�้ำ (กอน.)”

ก�รเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
 1. แหล่งน�้าสาธารณะหรือพื้นท่ีชุ่มน�้า    
มขีอบเขตพืน้ทีท่ีช่ดัเจน พร้อมก�าหนดรปูแบบ
การใช้ประโยชน์จากแหล่งน�า้นัน้ ๆ  เช่น แหล่ง
น�้าสาธารณะประเภทอนุรักษ์ ปรับปรุงฟื้นฟู 
หรือพัฒนา โดยพิจารณาจากคุณภาพน�้าและ
ปริมาณการใช้น�้า เพื่อใช้ประโยชน์อย่างชาญ
ฉลาดและยั่งยืน
 2. แหล่งน�้าสาธารณะหรือพื้นท่ีชุ่มน�้า   
มีรูปแบบ หลักเกณฑ์ มาตรการ(ใช้และไม่ใช้
สิ่งก่อสร้าง) พร้อมสร้างข้อก�าหนดที่ชัดเจน
ตามหลักวิชาการและไม่เกิดผลกระทบต่อ     
สิง่แวดล้อม รองรบัการท�างานด้านการอนรุกัษ์ 
ฟ้ืนฟ ูบ�ารงุรกัษา เพิม่ประสิทธภิาพการกกัเกบ็
น�้า และปรับปรุงอาคารส่ิงก่อสร้างเพื่อการ
ควบคมุปริมาณน�า้ของแหล่งน�า้สาธารณะทัง้ที่
สร้างใหม่หรอืทีม่อียู ่ให้สามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
 3. หน่วยงานรัฐและประชาชนผู ้ รับ
ประโยชน์จากแหล่งน�้าสาธารณะหรือพื้นที่       

สรุปคุณค่�	(values)	ที่จะเกิดขึ้น

จำกส�ำนักส่งเสริมและประสำนมวลชนสู่ 

กองอนุรักษ์ทรัพย�กรนำ้�	(Next	Steps)
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“…เคยพูดมาหลายปีแล้ว ในวิธีที่จะปฏิบัติเพื่อ 
ที่จะให้มีทรัพยากรน�้าพอเพียงและเหมาะสม    
ค�าว่า “พอเพียง” ก็หมายความว่าให้มีพอ      

ในการบริโภค ในการใช้ ทั้งในด้านการใช้บริโภค
ในบ้าน ทั้งในการใช้เพื่อการเกษตรกรรม 

อตุสาหกรรมต้องมพีอ ถ้าไม่มพีอ ทุกสิง่ทกุอย่าง
ก็ชะงักลง แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราภูมิใจว่า

ประเทศเราก้าวหน้า เจริญก็ชะงัก ไม่มีทางที่จะ
มีความเจริญถ้าไม่มีน�้า…”

พระราชด�ารัส    
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ 

ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 

วันเสาร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๖

พระราชด�ารัส
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
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