
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
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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 
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