ประเภทโครงการ

กรมทรัพยากรน�้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“ผันน�้ำข้ามลุ่มสู่บึงบอระเพ็ด
บรรเทาน�้ำท่วมเจ้าพระยา
แก้ปัญหาน�้ำแล้งนครสวรรค์

โครงการระบบส่งน�้ำจากแม่น�้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด
ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ 3 อ�ำเภอ คือ อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอชุมแสง
และอ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงาน ส�ำนักพัฒนาแหล่งน�้ำ

”
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นโยบาย /
แผนแมบท - แผนปฏิบัติการ /
กำหนดหลักเกณฑ - มาตรการ

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
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ความเป็นมาและสภาพปัญหา

พ.ศ. 2466 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6

01

พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สงวนบึงบอระเพ็ดไว้เป็นที่สงวน
พันธุ์สัตว์น�้ำ ต่อมา พ.ศ.2469 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 7 พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สงวนบึงบอระเพ็ด
ไว้เป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์น�้ำ โดยสร้างคันกั้นน�้ำและประตูระบายน�้ำ
เพื่อกักเก็บน�้ำให้ได้ตลอดปี
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พ.ศ. 2534 กรมประมงได้ด�ำเนินการปรับปรุงบึงบอระเพ็ด
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04
05
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โดยการขุดลอกตะกอนและบูรณะปรับปรุงฝายกั้นน�้ำ

พ.ศ. 2548 คณะรัฐมนตรีสัญจร จ.นครสวรรค์ มีมติให้

กรมทรัพยากรน�้ำ ด�ำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้ำใน
พื้นที่บึงบอระเพ็ดและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางและ
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2549 กรมทรัพยากรน�ำ้ ได้ดำ� เนินการโครงการศึกษาความเหมาะสม
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การผันน�้ำข้ามลุ่มจากแม่น�้ำน่าน ซึ่งมีปริมาณน�้ำมาก ไปยังบึงบอระเพ็ด โดยการ
สูบน�ำ้ ส่วนเกินจากแม่นำ�้ น่านผ่านท่อส่งน�ำ้ เข้าสูอ่ าคารรับน�ำ้ ปลายท่อ และส่งน�ำ้ ผ่านคลองเข้าสู่
บึงบอระเพ็ด เพือ่ เพิม่ ปริมาณน�ำ้ ในบึงให้เป็นแหล่งน�ำ้ ต้นทุนในการอุปโภค บริโภคและท�ำการ
เกษตรส�ำหรับประชาชนใน จ.นครสวรรค์ อีกทั้งเพื่อรักษาสภาพนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม
โดยรอบ เนื่องจากบึงบอระเพ็ดเป็นพื้นที่ชุ่มน�้ำระดับนานาชาติที่มีความส�ำคัญของประเทศ
และโครงการนี้ยังช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยจากแม่น�้ำน่านและแม่น�้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่
ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
โครงการระบบส่งน�้ำจากแม่น�้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด ด�ำเนินการโดยหลายหน่วยงาน
ดังนัน้ แนวทางการท�ำงานเน้นการรับฟังความต้องการของทัง้ ภาครัฐและภาคประชาชนในพืน้ ที่
เพื่อให้โครงการมีความสอดคล้องระหว่างความต้องการและศักยภาพของปริมาณน�้ำที่มี
อีกปัจจัยหนึ่งบึงบอระเพ็ดเป็นบึงน�้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศและเป็นพื้นที่ชุ่มน�้ำที่มี
ความส�ำคัญระดับนานาชาติ จึงจ�ำเป็นต้องมีผลการศึกษาและวางแผนโครงการทีม่ ผี ลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

การเปลี่ยนแปลง

และส�ำรวจออกแบบโครงการระบบเครือข่ายน�้ำบึงบอระเพ็ด เพื่อแก้
ปัญหาอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ก่อนด�ำเนินการก่อสร้าง

พ.ศ. 2554 กรมทรัพยากรน�้ำ เริ่มด�ำเนินการก่อสร้างโครงการ
ระบบส่งน�้ำจากแม่น�้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด
พ.ศ. 2559 โครงการฯแล้วเสร็จ จังหวัดนครสวรรค์ แต่งตั้งคณะ

ท�ำงานบริหารงานโครงการฯขึน้ จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง 14 หน่วยงาน
กรมทรัพยากรน�้ำ เป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะท�ำงานโครงการนี้
ปัจจุบัน กรมทรัพยากรน�้ำและภาคส่วนต่างๆ ยังติดตามการด�ำเนิน

07

แนวคิดในการแก้ไขปัญหา

งานโครงการฯ เพื่อเพิ่มปริมาณน�้ำต้นทุนและคงระดับน�้ำใน
บึงบอระเพ็ดเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บรรเทาอุทกภัย รักษาสภาพนิเวศ
สนับสนุนแหล่งประมง รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่
อย่างยั่งยืนต่อไป

โครงการระบบส่งน�้ำจากแม่น�้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด

บ้านทับกฤช หมู่ที่ 3 ต�ำบลทับกฤช อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ประเภท : ระบบกระจายน�้ำ บึงบอระเพ็ด เป็นบึงน�้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน			
			 ประเทศไทย ตั้งอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่ประมาณ 132,737 ไร่ 		
			 ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ 3 อ�ำเภอ คือ อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอชุมแสง
		
และอ�ำเภอท่าตะโก
ความจุ : 37,928,000 ลบ.ม.
ที่ตั้ง

:
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ปัจจัยความส�ำเร็จ

• สอดคล้องกับสภาพภูมปิ ระเทศ ภูมสิ งั คมและหลักวิชาการตามกรอบ “เข้าใจ เข้าถึง
และพัฒนา” บึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งน�ำ้ ทีส่ ร้างประโยชน์ให้กบั ชุมชนอย่างยาวนาน เมือ่ ภาครัฐ
ด�ำเนินโครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน�้ำ เริ่มจากสร้างความรู้ ความเข้าใจ ท�ำประชามติและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้น�ำและประชาชนในพื้นที่ เมื่อคนในพื้นที่รับรู้เป้าหมายและ
ทิศทางการแก้ปัญหาแล้ว ต่างก็ให้ความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• การบูรณาการการท�ำงานร่วมกัน ภาครัฐและภาคประชาชนต่างเห็นความส�ำคัญและ
ต้องการพัฒนาบึงบอระเพ็ดอย่างยั่งยืน จึงด�ำเนินการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขวิกฤตที่เกิดขึ้น
นี้ร่วมกัน โดยตั้งหน่วยงานกลางในการบูรณาการ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติตามแนวทางเดียวกัน
• การก�ำหนดรูปแบบ แนวทางการอนุรกั ษ์ พัฒนาทีส่ อดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและ
ข้อจ�ำกัดต่างๆ ผลจากการศึกษาผลกระทบของโครงการที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ภาครัฐ
จึงได้กำ� หนดรูปแบบ แนวทางในการอนุรกั ษ์และพัฒนาทีเ่ หมาะสมและเป็นประโยชน์ตอ่ สังคม
ส่วนรวม เพื่อใช้ในการด�ำเนินงานโครงการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

แผนที่โครงการระบบส่งน�้ำจากแม่น�้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด

แนวคลองผันน้ำ

ความส�ำเร็จ

• ประชาชน 13,420 ครัวเรือน ในอ�ำเภอท่าตะโก มีน�้ำต้นทุนเพื่อผลิตน�้ำประปา
• เกษตรกรรอบบึงบอระเพ็ดมีน�้ำใช้เพื่อการเกษตร
• บรรเทาปัญหาอุทกภัยจากแม่น�้ำน่านและแม่น�้ำเจ้าพระยา
• ฟื้นฟูระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน�้ำที่มีความส�ำคัญระดับนานาชาติ หรือแรมซาร์ไซต์
• แหล่งประมงน�ำ้ จืดทีส่ ำ� คัญของประเทศ ทีอ่ ดุ มไปด้วยสัตว์นำ�้ นานาชนิด ทัง้ พันธุป์ ลา
ชนิดต่างๆ จระเข้ กุ้งก้ามกรามและตะพาบน�้ำ นอกจากนี้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น�้ำวัยอ่อน
ให้กับแม่น�้ำเจ้าพระยา
• เป็นพืน้ ทีท่ มี่ นี กอาศัยอยูม่ ากมายหลายชนิด ทัง้ นกประจ�ำถิน่ และนกอพยพหนีหนาว
มาจากตอนเหนือของโลก ปัจจุบันบึงบอระเพ็ดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและชมนกที่ได้รับความ
นิยมอย่างมาก
• เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจที่ส�ำคัญของจังหวัด

แนวคลองผันน้ำ

อาคารสลายพลังงาน

สถานีรถไฟทับกฤช
ระบบผันน้ำ

สถานนีสงน้ำบึงบอระเพ็ด

ถนนสาย 225

แมน้ำนาน
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