ประเภทโครงการ

กรมทรัพยากรน�้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งน�้ำ
“พัฒนาแหล่
เพื่อความยั่งยืนของชุมชน
โครงการอ่างเก็บน�ำ้ แม่รำ� พันพร้อมระบบกระจายน�ำ้
ต�ำบลตลิ่งชัน อ�ำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
หน่วยงาน ส�ำนักพัฒนาแหล่งน�้ำ

”
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นโยบาย /
แผนแมบท - แผนปฏิบัติการ /
กำหนดหลักเกณฑ - มาตรการ

อนุรักษ ฟนฟู
แหลงน้ำสาธารณะ

04

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

ที่มา : www.youtube.com/watch?v=hFHoymVATiQ&pbjreload=10
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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
พ.ศ.2555

ตั้งแต พ.ศ. 2506

(กอนการกอสรางโครงการ)

• กระทรวงมหาดไทยจัดตั้ง
อำเภอบานดานลานหอย เปนอำเภอใหมของ
จ.สุโขทัย ประชาชนในพื้นที่ประสบปญหา
ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและ
การเกษตรกรรมทุกป

• จ.สุโขทัย เผชิญวิกฤตแลงหนัก
เปน 1 ใน 50 จังหวัดที่มีการประกาศ
เขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน (ภัยแลง)
• กรมทรัพยากรน้ำ ดำเนินการกอสราง
อางเก็บน้ำแมรำพันพรอมระบบ
กระจายน้ำ

01

02

03

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

04

05

พ.ศ.2557

06

พ.ศ.2563

• อางเก็บน้ำแมรำพัน
ตอนลางความจุ 1.133 ลบ.ม.
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
รองรับการใชน้ำของ
ประชาชนมากขึ้น
พ.ศ.2558

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

พัฒนาแหล่งน�ำ้ ใหม่ แหล่งน�ำ้ สาธารณะ
หรือพื้นที่ชุ่มน�้ำ เพื่อจัดหาน�้ำต้นทุน โดยการ
เพิม่ ประสิทธิภาพการกักเก็บและการระบายน�ำ้
พร้อมส่งเสริมและก�ำหนดรูปแบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�ำ้ แบบบูรณาการ ตามกรอบ
ประชารัฐ ที่มุ่งเน้นการด�ำเนินงานร่วมกัน
ระหว่ า งภาครั ฐ เอกชน องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและประชาชน
ซึ่งนายอันตา พรหมไชย เกษตรกร
ในพืน้ ที่ ทีไ่ ด้ใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน�ำ้ ฯ เล่าว่า
“เดิมทีพื้นที่บ้านวังหาดของเราแห้งแล้งมาก
ไม่คอ่ ยจะมีนำ�้ ใช้ พอสร้างอ่างเก็บน�ำ้ แม่รำ� พัน
ขึน้ มา ชีวติ ความเป็นอยูข่ องพวกเราดีขนึ้ มาก”

ย
นายอันตา พรหมไช

นางสไี ม กติ สิ อ
น

การเปลี่ยนแปลง

พ.ศ.2562

• อางเก็บน้ำแมรำพันตอนบนความจุ
5.625 ลบ.ม เพียงพอใหเกษตรกร
อ.บานดานลานหอย ทำการเกษตรได
และรอดพนจากสถานการณภัยแลง

นางสีไม กิตสิ อน เกษตรกร อ.บ้านด่าน
ลานหอย ที่ได้ใช้น�้ำจากอ่างเก็บน�้ำฯ บอกว่า
“ดีใจมากที่มีอ่างเก็บน�้ำ เพราะที่นี่ชาวบ้าน
มีปญ
ั หาขาดแคลนน�ำ้ แต่ก่อนปลูกได้แต่ไร่มัน
ส�ำปะหลัง เดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาปลูกข้าวได้แล้ว
ครอบครัวก็มีรายได้เพิ่มขึ้น เกี่ยวข้าวเสร็จก็
ปลูกพืชผักสวนครัวได้อีกด้วย”

อดีต

ปัจจุบัน

โครงการอ่างเก็บน�้ำแม่ร�ำพันพร้อมระบบกระจายน�้ำ
ที่ตั้ง

:

ประเภท :
ความจุ :

บ้านวังหาด ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
เป็นเขื่อนดิน และระบบส่งน�้ำแบบท่อส่งน�้ำไปยังพื้นที่เกษตรกรรม
5,625,000 ลบ.ม. มีพนื้ ทีไ่ ด้รบั ประโยชน์ 3,500 ไร่ (ฤดูฝน) 1,700 ไร่ (ฤดูแล้ง)
โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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แผนที่โครงการอ่างเก็บน�้ำแม่ร�ำพัน

แผนที่โครงการอางเก็บน้ำแมรำพัน

หวยแมรำพัน
แนวเขตปาอนุรักษฯ

ปาเบญจพรรณ
ปาเบญจพรรณ

ที่มา : www.youtube.com/watch?v=hFHoymVATiQ&pbjreload=10
ปัจจัยความส�ำเร็จ

คิดเพือ่ เข้าถึงปัญหา และร่วมกันพัฒนาแหล่งน�ำ้
• พัฒนาแหล่งน�ำ้ ตรงตามความต้องการ ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
ของพืน้ ที่ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ประสบ
วิกฤตขาดแคลนน�้ำต่อเนื่องทุกปี มาเป็นเวลา ความส�ำเร็จ
• ประชาชน 2,500 ครัวเรือนใช้ประโยชน์
ยาวนาน กรมทรัพยากรน�้ำจึงเร่งด�ำเนินการ
ก่อสร้างอ่างเก็บน�้ำและระบบส่งน�้ำเพื่อแก้ไข ในการอุปโภค บริโภค การเกษตรและการ
เลี้ยงสัตว์
ปัญหาดังกล่าว
• การประสานความร่ ว มมื อ จาก
• เป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ ร้างความภาคภูมใิ จ
ทุกภาคส่วน ในช่วงเริม่ ต้นโครงการฯ มีชาวบ้าน ให้ชมุ ชนบ้านวังหาด จนได้รบั เลือกให้เป็นหนึง่
บางส่วนทีเ่ สียผลประโยชน์ได้ประท้วงต่อต้าน ในแหล่งท่องเที่ยว “โครงการชุมชนท่องเที่ยว
โครงการฯ แต่ เ มื่ อ ทางภาครั ฐ และองค์ ก ร OTOP นวัต วิ ถี อ� ำ เภอบ้ า นด่ า นลานหอย
ปกครองส่วนท้องถิน่ ได้มาพูดคุยถึงปัญหาและ จ.สุโขทัย” ภายใต้ “โครงการไทยนิยม ยัง่ ยืน”
ปรับทัศนคติร่วมกัน จนในที่สุดชาวบ้านต่างก็ พ.ศ. 2562
ให้ความร่วมมือ ท�ำให้โครงการลุลว่ งไปได้ดว้ ยดี
• เป็นสถานที่จัดกิจกรรมมากมายของ
• การสร้างความเข้าใจ เข้าถึง น�ำไปสู่ คนในชุมชน ได้แก่ กิจกรรมตกปลา ปิกนิก
การพัฒนา ภาครัฐได้นอ้ มน�ำเอาหลักการทรงงาน ล่องแพ พายเรือ
ตามแนวพระราชด� ำ ริ ข องพระบาทสมเด็ จ
• คนในชุมชนมีรายได้สงู ขึน้ คุณภาพชีวติ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช ดีขึ้น ลดการย้ายถิ่นฐาน ท�ำให้ชุมชนมั่นคง
มหาราช บรมนาถบพิตร มาใช้เพื่อสร้างความ น�ำไปสู่การพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ แลกเปลี่ยนความ
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ทอน้ำทิ้ง

จุดสิ้นสุดเขื่อน

อาคารบังคับน้ำ
สิ้นสุดแนวรั้วลวดหนาม

จุดเริ่มตนเขื่อน
อาคารระบายน้ำลน

จุดเริ่มตนแนวรั้วลวดหนาม
ทอน้ำทิ้ง

หวยแมรำพัน

ทอลอดถนน
ถนนบำรุงรักษาเขื่อนและ
ถนนเขาหัวงาน

ทำนบดิน

อาคารบังคับน้ำ

ทางระบายน้ำลน

แนวขอบเขตพื้นที่
ที่ขออนุญาติใชพื้นที่เขตปาสงวน

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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