ประเภทโครงการ

กรมทรัพยากรน�้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งน�้ำเชิงเขา
“ พัฒหล่นาแหล่
อเลี้ยงชุมชนหนองกะท้าว
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�้ำห้วยน�้ำคูบ
บ้านป่าสัก หมูท่ ี่ 15 ต�ำบลหนองกะท้าว อ�ำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงาน ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำภาค 9
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อนุรักษ ฟนฟู
แหลงน้ำสาธารณะ
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การมีสวนรวมและ
การใชประโยชน

ความสอดคลองกับ ยุทธศาสตร

พัฒนาแหลงน้ำ
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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
พ.ศ. 2535

• อ�ำเภอนครไทยและหลายอ�ำเภอของจังหวัดพิษณุโลก ประสบปัญหา
น�้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่เกษตรในวงกว้างมากกว่าทุกปี
ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก
พ.ศ. 2550

• กรมทรัพยากรน�ำ้ เริม่ ด�ำเนินงานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�ำ้
ห้วยน�้ำคูบ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้ำในการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร รวมถึงบรรเทาปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน

แนวคิดในการแก้ไขปัญหา

พ.ศ. 2551

กรมทรัพยากรน�้ำ ด�ำเนินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�้ำห้วยน�้ำคูบ ด้วยการก่อสร้าง
เขือ่ นดิน อาคารระบายน�ำ้ และอาคารบังคับน�ำ้ กัน้ ล�ำห้วยน�ำ้ คูบ ซึง่ เป็นแหล่งต้นน�ำ้ ของชุมชน
ที่โอบล้อมภูเขา จากสภาพภูมิประเทศดังกล่าว ท�ำให้กรมทรัพยากรน�้ำ ต้องวางนโยบาย
ในการพัฒนาแหล่งน�้ำอย่างรัดกุมและเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด นอกจากนี้
กรมทรัพยากรน�้ำได้ด�ำเนินการวางท่อระบบส่งน�้ำ จ�ำนวน 2 สาย ความยาวท่อมากกว่า
20 กิโลเมตร กระจายไปยังพื้นที่ทางการเกษตรอย่างทั่วถึง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการ
บรรเทาปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนและแก้ปัญหาการขาดแคลนน�้ำอุปโภค บริโภคและท�ำ
การเกษตรในฤดูแล้ง

พ.ศ. 2552

การเปลี่ยนแปลง

• วันที่ 30 พฤษภาคม โครงการฯ ก่อสร้างแล้วเสร็จ
กรมทรัพยากรน�ำ้ ได้สง่ มอบโครงการให้แก่องค์การบริหารส่วน
ต�ำบลหนองกะท้าวและประชาชนร่วมดูแลรักษา
• กรมทรัพยากรน�้ำ ด�ำเนินการก่อสร้างระบบส่งน�้ำ
ให้กระจายไปยังพื้นที่การเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีน�้ำใช้
อย่างทั่วถึงและพอเพียงตลอดทั้งปี
พ.ศ. 2562

• กรมทรัพยากรน�้ำ และคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น�้ำอ่างเก็บน�้ำ
ห้วยน�้ำคูบ ให้ความเห็นชอบโครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านเพื่อการเกษตร โครงการวางท่อส่งน�้ำจากอ่างเก็บน�้ำ
ห้วยน�้ำคูบ และการขอใช้พื้นที่อ่างเก็บน�้ำฯ เพื่อส่งเสริม
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน
พ.ศ. 2563

• องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ด�ำเนินการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนอ�ำเภอนครไทย ทีป่ ระสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก
โดยผันน�้ำจากอ่างเก็บน�้ำห้วยน�้ำคูบไปยังพื้นที่การเกษตร และ
ให้การประปาส่วนภูมิภาคน�ำน�้ำไปใช้ผลิตน�้ำประปาทดแทนน�้ำ
จากแม่น�้ำแควน้อยซึ่งเริ่มแห้งขอดแล้ว
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อดีต

ปัจจุบัน

โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�ำ้ ห้วยน�ำ้ คูบ
ทีต
่ ง
ั้

:

ประเภท :

			
			
			
ความจุ :

			

บ้านป่าสัก หมูท่ ี่ 15 ต�ำบลหนองกะท้าว อ�ำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
เขื่อนดินแบบแบ่งส่วน ความยาว 137 เมตร ความสูง 17 เมตร มีแนวยาวลึก		
เข้าไปกว่า 5 กม.ยื่นโอบล้อมภูเขา อาคารระบายน�้ำชนิดไหลด้านข้าง
ความกว้าง 20 เมตร ความยาว 148 เมตร ความสูง 15.50 เมตร อาคารบังคับน�ำ้
ชนิดท่อเหล็กเหนียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ x จ�ำนวนท่อ 0.60 x 66 เมตร
8,193,439 ลบ.ม. แหล่งน�้ำมีความสามารถในการตัดยอดน�้ำได้ จ�ำนวน 		
8,193,439 ลบ.ม. พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 2,000 ไร่
โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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ปัจจัยความส�ำเร็จ

• เข้าใจสภาพปัญหา เข้าถึงความต้องการ
ของพื้นที่ การศึกษา วางแผนและด�ำเนินงาน
โครงการด้วยความเข้าใจสภาพปัญหา เข้าถึง
ความต้องการที่สอดคล้องกับภูมิประเทศและ
ภูมิสังคมของพื้นที่ อันน�ำไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
• การร่ ว มแรงร่ ว มใจและเสี ย สละ
ของชุมชน ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
พืน้ ทีต่ า่ งรูค้ ณ
ุ ค่าและเห็นประโยชน์ของทรัพยากรน�ำ้
จึงได้ร่วมแรงร่วมใจและเสียสละที่ดินท�ำกิน
ของตนเพื่อก่อสร้างโครงการฯนี้ และเป็นส่วน
หนึ่งในการร่วมกันดูแลรักษาอ่างเก็บน�้ำแห่งนี้
เพื่อประโยชน์ของชุมชนอย่างยั่งยืน
• เป็นชุมชนที่ด�ำเนินตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง ท� ำ ให้ ประชาชนในพื้ น ที่ ไ ม่ ฟุ ้ ง เฟ้ อ
ฟุม่ เฟือย รวมถึงการใช้นำ�้ ในการอุปโภค บริโภค
และการเกษตรอย่างรู้คุณค่า ท�ำให้มีน�้ำต้นทุน
เหลือพอแบ่งปันให้ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง

• เป็นแหล่งกักเก็บน�ำ้ เพือ่ ผลิตน�ำ้ ประปา
ให้กับประชาชนในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียง
• เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพท�ำนา
ปลูกข้าวโพด เลีย้ งสัตว์และประมงน�ำ้ จืดได้ทงั้ ปี
• บรรเทาปัญหาน�ำ้ ท่วมในฤดูฝนและแก้
ปัญหาขาดแคลนน�ำ้ ในฤดูแล้งให้กบั เกษตรกรได้
• สร้ า งความชุ ่ ม ชื้ น ให้ กั บ พื้ น ที่ ต ้ น น�้ ำ
รักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของแหล่งน�ำ้
ให้เกิดความสมดุล
• คนในชุมชนมีความสามัคคี เสียสละ
ความส�ำเร็จ
และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน
• ครัวเรือนได้รบั ประโยชน์ในการอุปโภค
• ประชาชนในพื้ น ที่ มี อ าชี พ ที่ มั่ น คง
บริโภค 1,120 ครัวเรือน
มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดการย้ายถิ่นฐานไปท�ำงาน
ในเมืองใหญ่
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แผนที่โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�้ำห้วยน�้ำคูบ

จุดที่ตั้งโครงการ

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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