ประเภทโครงการ

กรมทรัพยากรน�้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“แหล่งน�้ำคือหัวใจ

ของการพัฒนาโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองโคกสะแบงพร้อมระบบกระจายน�้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านก�ำพี้ ต�ำบลก�ำพี้ อ�ำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
หน่วยงาน ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำภาค 4

”
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นโยบาย /
แผนแมบท - แผนปฏิบัติการ /
กำหนดหลักเกณฑ - มาตรการ

อนุรักษ ฟนฟู
แหลงน้ำสาธารณะ
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02

การมีสวนรวมและ
การใชประโยชน

ความสอดคลองกับ ยุทธศาสตร

พัฒนาแหลงน้ำ

05

การพยากรณ
เตือนภัย

/ แผนแมบท 20 ปี

ดานที่ 6

ดานที่ 1

การบริหารจัดการ

การจัดการน้ำ
อุปโภคบริโภค

ดานที่ 5

การอนุรักษ
ฟนฟูสภาพ
ปาตนน้ำที่
เสื่อมโทรมและ
ปองกันการ
พังทลายของดิน
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ดานที่ 2
ดานที่ 4

การจัดการ
คุณภาพน้ำ
และอนุรักษ
ทรัพยากรน้ำ

ดานที่ 3

การสรางความ
มั่นคงของน้ำ
ภาคการผลิต

การจัดการน้ำทวม
และอุทกภัย

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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ความเป็นมาและสภาพปัญหา

01
พ.ศ. 2548

• สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง
ได้เสด็จเยี่ยมเยือนสมาชิก
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านก�ำพี้
ทรงมีพระราชเสาวนีย์
ที่จะให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่าง
ตามพระราชด�ำริขึ้นใน
พื้นที่บ้านก�ำพี้ และบริเวณ
ใกล้เคียง

05
พ.ศ. 2562

• โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองโคกสะแบง พร้อมระบบ
กระจายน�้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
กรมทรัพยากรน�้ำได้ส่งมอบโครงการฯ ให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการฟาร์มตัวอย่าง
ตามพระราชด�ำริ บริหารจัดการต่อไป

แนวคิดในการแก้ไขปัญหา

กรมทรัพยากรน�้ำ ลงพื้นที่ส�ำรวจ ออกแบบและด�ำเนินโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
หนองโคกสะแบง พร้อมระบบกระจายน�ำ้ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จากการร้องขอจากเกษตรกร
ในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�ำริ เนือ่ งจากแหล่งน�ำ้ มีสภาพตืน้ เขิน ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้นำ�้ ของประชาชน โดยมีผนู้ ำ� ชุมชน ผูจ้ ดั การและเกษตรกรโครงการฯ ร่วมวางแผนและ
ให้ขอ้ เสนอแนะตลอดระยะเวลาด�ำเนินโครงการฯ เพือ่ ให้การพัฒนาแหล่งกักเก็บน�ำ้ และระบบ
กระจายน�ำ้ มีประสิทธิภาพสูงสุด
คุ ณ ปรี ย าพั ต ร ทองสุ ก ผจก.ฟาร์ ม ตั ว อย่ า ง
ตามพระราชด�ำริฯ บ้านก�ำพี้ กล่าวถึงความส�ำคัญของน�ำ้ ว่า
“การทีจ่ ะท�ำการเกษตรได้ ปัจจัยส�ำคัญคือเรือ่ งของน�ำ้
เป็นหลัก ถ้าปลูกผักมีดนิ ดี แต่ขาดน�ำ้ พืชก็ขาดการเจริญ
เติบโต”

04

คุณปรียาพัตร ทองสุก
ผจก.ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�ำริฯ

พ.ศ. 2561

• ประชาชนในพื้นที่ได้ร้องขอ
ให้กรมทรัพยากรน�้ำท�ำการ
ปรับปรุงแหล่งน�้ำเพื่อเพิ่ม
ปริมาณความจุน�้ำ พร้อม
ก่อสร้างระบบกระจายน�้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อเป็นแหล่งน�้ำสนับสนุนใน
โครงการฯ

การเปลี่ยนแปลง

02
พ.ศ. 2549

• เริ่มด�ำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่าง
ตามพระราชด�ำริ โดยกรมทรัพยากรน�้ำได้รับ
มอบหมายให้ปรับปรุงและฟื้นฟูหนองโคก
สะแบง ซึ่งเป็นแหล่งน�้ำเดิมในพื้นที่โคกสะแบง
ที่มีความตื้นเขิน พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการ
กักเก็บน�้ำให้โครงการฯ
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อดีต

03
พ.ศ. 2550

• โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน�้ำ
แล้วเสร็จ ท�ำให้หนองโคกสะแบง
กลายเป็นแหล่งน�้ำหลักภายในโครงการ
ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�ำริ
บ้านก�ำพี้

ปัจจุบัน

โครงการอนุรก
ั ษ์ฟน
้ื ฟูหนองโคกสะแบงพร้อมระบบกระจายน�ำ้ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

บ้านก�ำพี้ ต.ก�ำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ประเภท : ใช้พื้นที่ป่าโคกสะแบง ต�ำบลก�ำพี้ อ�ำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จ�ำนวน 		
			 157 ไร่ 2 งาน เป็นพื้นที่จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�ำริ ใช้น�้ำ		
			 จากหนองโคกสะแบง เนือ้ ทีป่ ระมาณ 21.49 ไร่ เป็นแหล่งน�ำ้ สนับสนุนในโครงการฯ
			 พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 157 ไร่
ที่ตั้ง

:
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แผนที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองโคกสะแบงพร้อมระบบกระจายน�้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

วัดบานเหลากา

บานกำพี้
ถนนสาย 4007

ปัจจัยความส�ำเร็จ

• ความเข้ ม แข็ ง ของผู ้ น� ำ และคณะ
กรรมการโครงการ ผูน้ ำ� ทีม่ คี วามเข้มแข็ง ทุม่ เท
ในการบริ ห ารจั ด การและมี จิ ต สาธารณะ
ที่พร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนการด�ำเนินการ
ของกลุ่มเกษตรกร และสามารถประสานงาน
กับภาครัฐและเอกชนได้เป็นอย่างดี รวมถึง
คณะกรรมการทีร่ ว่ มผลักดันโครงการให้สำ� เร็จ
ลุล่วง
• จัดการปัญหาได้ตรงเป้าหมาย จาก
การที่กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น�้ำ ซึ่งเป็นผู้ที่ทราบ
สภาพปัญหาในพื้นที่เป็นอย่างดี ต่างให้ข้อมูล
และค�ำชีแ้ นะทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การแก้ปญ
ั หา
ช่วยให้หน่วยงานทีเ่ ข้ามาจัดการปัญหาด�ำเนิน
การได้ ร วดเร็ ว และตรงวั ต ถุ ป ระสงค์ อ ย่ า ง
แท้จริง
• สมาชิกกลุม่ รับรู้ เข้าใจและมีสว่ นร่วม
ในการแก้ปญ
ั หา จากการประชุม อบรมและ
ศึ ก ษาดู ง านของกลุ ่ ม เกษตรกรผู ้ ใช้ น�้ ำ ของ
โครงการฯ อย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้สมาชิกกลุม่ รับรู้
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และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน�้ำ และ
พร้อมที่จะร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน�้ำอย่าง
ยั่งยืนต่อไป

โรงเรียนบานกำพี้เหลากาเจริญศิลป

ความส�ำเร็จ

• ประชาชนได้รบั ประโยชน์จากแหล่งน�ำ้
มากกว่า 124 ครัวเรือน เพือ่ อุปโภค บริโภคและ
ท�ำการเกษตร
• สนับสนุนการด�ำเนินงานของโครงการ
ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�ำริฯ หลายกิจกรรม
อาทิ กิ จ กรรมพั ฒ นา อนุ รั ก ษ์ ดิ น และน�้ ำ
กิจกรรมปศุสัตว์ กิจกรรมผลิตและจ�ำหน่าย
พืชผัก กิจกรรมหม่อนไหม และกิจกรรมประมง
• โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ เป็นแหล่ง
จ้ า งงานให้ ค นในชุ ม ชนมี ง านท� ำ มี ร ายได้
รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาดูงานและฝึกอบรมให้กบั
หน่วยงานที่สนใจ อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร
• ประชาชนในพืน้ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพชีวติ ดีขนึ้
เศรษฐกิจของชุมชนเกิดการเติบโต

หนองโคกสะแบง

ถนนสาย 4007

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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