ประเภทโครงการ

กรมทรัพยากรน�้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สีไฟ
“ ชุบชีวิตบึง...มอบให้
ชาวพิจิตร

”

01

นโยบาย /
แผนแมบท - แผนปฏิบัติการ /
กำหนดหลักเกณฑ - มาตรการ

02

พัฒนาแหลงน้ำ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้ำบึงสีไฟ
ต�ำบลท่าหลวง ต�ำบลคลองคะเชนทร์ ต�ำบลโรงช้างและต�ำบลเมืองเก่า อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิจติ ร
หน่วยงาน ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำภาค 9

03

อนุรักษ ฟนฟู
แหลงน้ำสาธารณะ

04

การมีสวนรวมและ
การใชประโยชน

ความสอดคลองกับ ยุทธศาสตร

05

การพยากรณ
เตือนภัย

/ แผนแมบท 20 ปี

ดานที่ 6

ดานที่ 1

การบริหารจัดการ

การจัดการน้ำ
อุปโภคบริโภค

ดานที่ 5

การอนุรักษ
ฟนฟูสภาพ
ปาตนน้ำที่
เสื่อมโทรมและ
ปองกันการ
พังทลายของดิน

ที่มา : https://www.77kaoded.com/phichit
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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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แนวคิดในการแก้ไขปัญหา

ความเป็นมาและสภาพปัญหา

04
พ.ศ. 2558

03
พ.ศ. 2556

• วันที่ 24 เมษายน
กรมทรัพยากรน�้ำ เริ่ม
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู
บึงสีไฟ โดยการขุดลอก
ฟื้นระบบนิเวศ ท�ำเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติและ
ปรับปรุงสภาพพื้นที่
ในส่วนของพื้นที่ที่
กรมทรัพยากรน�ำ้ รับผิดชอบ

• วันที่ 10 กันยายน โครงการฯ
แล้วเสร็จ กรมทรัพยากรน�้ำ
ได้ส่งมอบโครงการให้
จังหวัดพิจิตร รับหน้าที่บริหาร
จัดการบึงสีไฟต่อไป

05
ปัจจุบัน

• จังหวัดพิจติ รและทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องยังต้องประสาน
ความร่วมมือในการอนุรักษ์
ฟื้นฟูแหล่งน�้ำบึงสีไฟ เพื่อให้
ผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆ สู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

กรมทรัพยากรน�ำ้ เป็นหน่วยงานหนึง่ ทีม่ สี ว่ นส�ำคัญในการด�ำเนินงานโครงการบริหาร
จัดการและพัฒนาพื้นที่ชุ่มน�้ำบึงสีไฟ ประจ�ำปีงบประมาณ 2552-2556 ของจังหวัดพิจิตร
ซึ่งกรมทรัพยากรน�้ำรับผิดชอบด�ำเนินการ ดังนี้
1. ขุดลอกพร้อมจัดท�ำระบบ ไบโอ-สเวล หรือร่องรับน�้ำที่ท�ำขึ้นขนานไปตามถนนริม
แหล่งน�้ำเพื่อเป็น ที่ส�ำหรับดักตะกอน โดยมีการปลูกพืชปกคลุมแนวตลิ่ง ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่น
สามารถขึ้นได้ง่ายและไม่รบกวนสภาพนิเวศของพื้นที่ แบ่งเป็น ไม้น�้ำ ได้แก่ บัวสาย บัวแดง
สันตะวาใบพาย และไม้ชายน�้ำ ได้แก่ กกธูป กกสามเหลี่ยม แห้วทรงกระเทียม พืชเหล่านี้จะ
ดูดซับสารต่างๆ ช่วยลดมลภาวะในน�้ำได้ก่อนที่น�้ำจะไหลลงไปยังบึงสีไฟ และป้องกันการ
รบกวนสิ่งมีชีวิตในบึงอีกด้วย
2. ขุดลอกร่องน�้ำลึกแนวขนานสะพานและก่อสร้างสะพานไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ
กักเก็บน�ำ้ เป็นร่องน�ำ้ ส�ำหรับพายเรือและเดินศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยาของแหล่งน�ำ้
3. ก่อสร้างประตูระบายน�้ำ เพื่อควบคุมการไหลของน�้ำ การด�ำเนินงานทั้งหมดนี้
สอดคล้องกับบทบาท หน้าทีใ่ นการอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟูแหล่งน�ำ้ โดยอ้างอิงผลการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก และได้ผ่านการท�ำประชามติจากทุกภาคส่วน รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
การเปลี่ยนแปลง

อดีต

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้ำบึงสีไฟ
ทีต
่ ง
ั้
: มีอาณาเขตติดต่อ 4 ต�ำบลคือ ต�ำบลท่าหลวง ต�ำบลคลองคะเชนทร์ ต�ำบลโรงช้าง

02
พ.ศ. 2553 - พ.ศ.2555

• วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2553 - วันที่ 17
มกราคม พ.ศ. 2555 กรมทรัพยากรน�ำ้ ได้วา่ จ้าง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษาในการ
ด�ำเนินการจัดท�ำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม โครงการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูแหล่งน�ำ้
บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตรต�ำบลทุ่งสว่างและ
ประชาชนร่วมดูแล
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ปัจจุบัน

01
พ.ศ. 2552

• วันที่ 3 พฤศจิกายน คณะรัฐมนตรีมีมติให้
ก�ำหนดมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน�้ำระดับ
นานาชาติและระดับชาติ ซึ่งบึงสีไฟ ได้รับการ
ลงทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน�้ำที่มีความส�ำคัญ
ระดับนานาชาติ เข้าข่ายการอนุรักษ์

			
			
			
			
			

และต�ำบลเมืองเก่า อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
เป็นแหล่งน�ำ้ ขนาดใหญ่ของประเทศไทย และเป็นพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ ทีม่ คี วามส�ำคัญระดับ
นานาชาติตามเกณฑ์ของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ ทีม่ คี วามส�ำคัญระดับประเทศ
โดยเฉพาะเป็นแหล่งอาศัยและแพร่พันธุ์ของนกน�้ำและสัตว์น�้ำจ�ำนวนมาก
มีพื้นที่ 5,390.6 ไร่
พื้นที่รับผิดชอบก่อสร้าง : ประมาณ 700 ไร่ ติดริมถนนรอบบึง อยู่ทางทิศใต้ของบึง
ความจุ : ความจุเก็บกักน�ำ้ เพิม
่ ขึน้ 558,500 ลบ.ม.
โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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ปัจจัยความส�ำเร็จ

• เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา สอดคล้องกับ
สภาพภูมิประเทศ ภูมิสังคม การน�ำหลักการ
เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนามาปรับใช้ให้สอดคล้อง
กับสภาพภูมปิ ระเทศ ภูมสิ งั คมและหลักวิชาการ
โดยไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้นแบบการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
• กรอบการด�ำเนินงานที่ชัดเจน การที่
กรมทรั พ ยากรน�้ ำ ได้ ว ่ า จ้ า งมหาวิ ท ยาลั ย
เชียงใหม่ เป็นผู้จัดท�ำรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการอนุรักษ์
และฟื้นฟูแหล่งน�้ำบึงสีไฟ รวมทั้งส�ำรวจและ
ออกแบบรายละเอียดของโครงการ ท�ำให้การ
ด�ำเนินโครงการมีขั้นตอนที่รวดเร็วมากขึ้น
• การมีส่วนร่วมของคนพิจิตร เนื่องจาก
มีการประชาสัมพันธ์โครงการและเปิดช่องทาง
ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะต่างๆ โครงการนีจ้ งึ ได้รบั ความสนใจทัง้ จาก
หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
ได้รับเสียงสนับสนุนเป็นอย่างมาก

ความส�ำเร็จ

• ต้นแบบการพัฒนาแหล่งน�ำ้ ตามหลักเกณฑ์
และมาตรการเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่ง
น�้ ำ ธรรมชาติ ข นาดใหญ่ (พื้ น ที่ ชุ ่ ม น�้ ำ ระดั บ
นานาชาติ)
• ประชาชนได้รับผลประโยชน์ในการ
อุปโภค บริโภคและการเกษตร 250 ครัวเรือน
• เพือ่ ปรับปรุงฟืน้ ฟูบงึ และเพิม่ ศักยภาพ
ในการเก็บกักน�้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง
• คื น ความสมบู ร ณ์ ต ามธรรมชาติ
สร้างสมดุลให้ระบบนิเวศ
• เป็นแหล่งศึกษาเรียนรูด้ า้ นระบบนิเวศ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็นสถานที่ท่อ งเที่ยวตาม
ธรรมชาติ
• ชาวพิจติ รก่อตัง้ เพจ “คนพิจติ รคืนชีวติ
ให้บงึ สีไฟ” เพือ่ กระตุน้ จิตส�ำนึกของคนในพืน้ ที่
และร่วมกันพัฒนาแหล่งน�้ำให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

แผนที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้ำบึงสีไฟ

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร พิจิตร

โรงพยาบาลพิจต
ิ ร
ถนนสาย 4014

โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร

สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดพิจิตร

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ำจืดเขต 3 พิจิตร

ที่มา : www.thisismick.com
พื้นที่โครงการที่ดำเนินการกอสราง

วัดบึงสีไฟ

ถนนราษฎรวิถี

คลองสงน้ำชลประทาน
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