ประเภทโครงการ

กรมทรัพยากรน�้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มลิง
“ โครงการแก้
ชุบชีวิตชุมชนบ้านโคกล่าม
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้ำเริงไม้งาน (แก้มลิง)
บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 7 ต�ำบลทุ่งสว่าง อ�ำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงาน ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำภาค 5

”
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นโยบาย /
แผนแมบท - แผนปฏิบัติการ /
กำหนดหลักเกณฑ - มาตรการ

อนุรักษ ฟนฟู
แหลงน้ำสาธารณะ
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การมีสวนรวมและ
การใชประโยชน

ความสอดคลองกับ ยุทธศาสตร

พัฒนาแหลงน้ำ

05

/ แผนแมบท 20 ปี

ดานที่ 6

ดานที่ 1

การบริหารจัดการ

“พื้นที่ตรงนี้ท่วมซ�้ำซาก แล้งซ�้ำซาก ฤดูฝนน�้ำท่วม
จนท�ำกินไม่ได้ ฤดูแล้งน�้ำไหลลงล�ำสะแทดออกไปหมด  
กรมทรัพยากรน�้ำได้เข้าไปขุดแหล่งน�้ำท�ำแก้มลิง น้อมน�ำ
เอาโครงการพระราชด�ำริมาใช้ ถือเป็นความส�ำเร็จอีก
โครงการหนึ่ง”

นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้ำ
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การพยากรณ
เตือนภัย

การจัดการน้ำ
อุปโภคบริโภค

ดานที่ 5

การอนุรักษ
ฟนฟูสภาพ
ปาตนน้ำที่
เสื่อมโทรมและ
ปองกันการ
พังทลายของดิน

ดานที่ 2
ดานที่ 4

การจัดการ
คุณภาพน้ำ
และอนุรักษ
ทรัพยากรน้ำ

ดานที่ 3

การสรางความ
มั่นคงของน้ำ
ภาคการผลิต

การจัดการน้ำทวม
และอุทกภัย

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้

55

ความเป็นมาและสภาพปัญหา

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2556

• กรมทรัพยากรน�้ำ และองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลทุง่ สว่าง ประสานความร่วมมือ
แก้ปัญหาภัยแล้ง โดยการเติมน�้ำ
ในแหล่งน�้ำเริงไม้งาน เพื่อให้เพียงพอ
ต่อการใช้ประโยชน์ของชุมชน

• วันที่ 19 กุมภาพันธ์ โครงการแล้วเสร็จ
กรมทรัพยากรน�้ำ ได้ส่งมอบโครงการ
ให้แก่องค์การบริหารส่วนต�ำบลทุ่งสว่าง
และประชาชนร่วมดูแล

04

05

02
03
01

แนวคิดในการแก้ไขปัญหา

กรมทรัพยากรน�้ำ ด�ำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้ำธรรมชาติที่ตื้นเขินด้วยการ
ขุดลอกแหล่งน�้ำเดิม เป็นแก้มลิง เพื่อเป็นแหล่งน�้ำต้นทุนในการอุปโภค บริโภคและท�ำการ
เกษตร รวมถึงเป็นแหล่งน�้ำส�ำรองในฤดูแล้ง นอกจากนี้ชุมชนได้น�ำดินจากการขุดลอกไปถม
และปรับพื้นที่สาธารณะบริเวณโดยรอบแหล่งน�้ำ เพื่อให้ประชาชนท�ำการเกษตรได้อีก
ประมาณ 20 ไร่ ต่อมา กรมทรัพยากรน�ำ้ ได้ตดิ ตัง้ ระบบกระจายน�ำ้ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อกระจายน�้ำจากถังพักน�้ำไปตามท่อที่เชื่อมต่อกับพื้นที่เกษตรกรรม ให้ประชาชนเข้าถึง
แหล่งน�้ำได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงด้าน
ทรัพยากรน�้ำของประเทศ
การเปลี่ยนแปลง

พ.ศ. 2555

• กรมทรัพยากรน�้ำ ด�ำเนิน
การก่อสร้างโครงการอนุรกั ษ์
ฟื้นฟูแหล่งน�้ำเริงไม้งาน
(แก้มลิง) ซึ่งมีสภาพตื้นเขิน
เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน�้ำ
อุปโภค บริโภคและท�ำ
การเกษตรให้กับประชาชน
ในพื้นที่
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พ.ศ. 2560

• กรมทรัพยากรน�้ำ พัฒนา
ระบบกระจายน�้ำโดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย์
ตามโครงการพัฒนาระบบ
กระจายน�้ำทั่วประเทศ
เพื่อขยายผลจากการพัฒนา
แหล่งน�้ำเริงไม้งาน ที่ได้
ด�ำเนินการไปแล้ว

ปัจจุบัน

• แหล่งน�้ำเริงไม้งาน เป็น
แก้มลิงที่สามารถกักเก็บน�้ำ
ไว้ใช้ยามวิกฤตได้อย่างพอเพียง
เกษตรกรต�ำบลทุ่งสว่าง
ประกอบอาชีพปลูกผักและ
พืชใช้น�้ำน้อยได้ตลอดทั้งปี

อดีต

ปัจจุบัน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้ำเริงไม้งาน (แก้มลิง)
ที่ตั้ง

:

ประเภท :
ความจุ :

บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 7 ต�ำบลทุ่งสว่าง อ�ำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
แก้มลิง พร้อมระบบกระจายน�้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
597,473 ลบ.ม. พืน้ ทีเ่ กษตรใช้นำ�้ น้อยได้รบั ประโยชน์ 50 ไร่
โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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แผนที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้ำเริงไม้งาน (แก้มลิง)

ความส�ำเร็จ

ปัจจัยความส�ำเร็จ

• โครงการสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน เนื่องจากแหล่งน�้ำหลักของชุมชน
ไม่ ส ามารถกั ก เก็ บ น�้ ำ ได้ เ พี ย งพอกั บ ความ
ต้องการของประชาชนในพืน้ ที่ การอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟู
และพัฒนาแหล่งน�ำ้ ต้นทุน รวมทัง้ การกระจายน�ำ้
ไปยังพื้นที่การเกษตรอย่างทั่วถึงถือเป็นการ
แก้ปัญหาอย่างตรงจุดและเป็นรูปธรรม
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และชุมชน
เข้มแข็ง องค์การบริหารส่วนต�ำบลทุ่งสว่างเป็น
ก�ำลังส�ำคัญในการให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำและ
บริ ห ารจั ด การแก่ ชุ ม ชนเรื่ อ งทรั พ ยากรน�้ ำ
การเกษตรและการรวมกลุ ่ ม ประกอบอาชี พ
ท�ำให้ชมุ ชนเข้มแข็งขึน้ ซึง่ เป็นจุดเริม่ ต้นของการ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
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• ครัวเรือนได้รบั ประโยชน์ในการอุปโภค
บริโภคและท�ำการเกษตร จ�ำนวน 146 ครัวเรือน
• แหล่งน�้ำเริงไม้งานเป็นแก้มลิงที่ส�ำคัญ
ของชุมชน
• ชุมชนมีรายได้จากการปลูกผัก อาทิ
ต้นหอม ผักชี ผักบุ้ง แมงลัก คะน้า ผัดกาด
กวางตุ้ง พริก โหระพา กะเพรา ดอกดาวเรือง
เมล่อน ตลอดทั้งปี
• ชุ ม ชนได้ จั ด ตั้ ง วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนด้ า น
ผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ “วิสาหกิจปลูกผัก
ปลอดสารพิษบ้านโคกล่าม” “วิสาหกิจชุมชน
โคกล่ามฟาร์มเกษตร” เพือ่ บริหารจัดการธุรกิจ
ของชุมชน
• ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามัคคี
• คนในชุมชนมีรายได้เพิม่ ขึน้ ครอบครัว
อบอุ่น ลดการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้าเมืองใหญ่

คลองสะแทด

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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