
ป่ำมีน�้ำ สัตว์ป่ำมีสุข 
ชุมชนปลอดภัย

“
”

จงัหวัดฉะเชงิเทรา จังหวดัจนัทบรุ ีจงัหวดัระยอง จงัหวัดชลบรุแีละจงัหวดัสระแก้ว

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้า 23 แห่ง สนับสนุนการท�างาน   
ในพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก

หน่วยงำน  ส�ำนักงำนทรัพยำกรน�้ำภำค 6

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

“เป็นความภาคภูมิใจของกรมทรัพยากรน�้า	ที่ได้
ท�างานสนองพระเดชพระคุณ	เป็นสิ่งที่ดีที่สุด...
เพื่อให้ช้างอยู่ได้	คนอยู่ได้	หมดปัญหา	
สังคมเกิดสมดุล”

นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา   
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้า
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 จากปัญหาช้างป่าออกหากนิ
นอกพืน้ทีป่่าเนือ่งจากในป่ามแีหล่งน�า้
และอาหารไม่เพียงพอ ท�าให้เกิด
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและ
ช้างป่ารุนแรง มีการสูญเสียทั้งชีวิต
คน ช้างป่า และพชืผลทางการเกษตร 
ซึ่งสาเหตุของปัญหาช้างป่า ได้แก่

แนวคิดในก�รแก้ไขปัญห�
ความเป็นมาและสภาพปัญหา

พ.ศ. 2547 – 2548 

พ.ศ. 2561 

พ.ศ. 2563 
พ.ศ. 2556 – 2560 

• เกิดวิกฤตภัยแล้ง ในพ้ืนที่ 5 จังหวัดภาค
ตะวันออก ท�าให้พ้ืนที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด    
ได้รับผลกระทบเช่นกัน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่ง     
ท่ีท�าให้เกิดปัญหาช้างป่าออกหากินนอกเขต
พื้นที่ป่าอนุรักษ์

• กรมทรัพยากรน�า้ ได้ด�าเนนิโครงการพัฒนาแหล่งน�า้
สนับสนุนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ส�าหรับเป็นที่อาศัยของ
ช้างป่า จากการบูรณาการการท�างานร่วมกับ      
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชและ    
กรมป่าไม้ ได้วางแผนด�าเนนิงานทัง้หมด 60 โครงการ 
ในไตรมาสนี้มีแหล่งน�้าที่มีความเหมาะสมและ
สามารถใช้ประโยชน์ได้ 23 โครงการ เริ่มด�าเนิน
งานก่อสร้างในปีนี้ 2 โครงการ ในพื้นท่ีป่าสงวน 
แห ่งชาติป ่าแควระบม-สียัด ต.ท ่ากระดาน 
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

• กรมทรัพยากรน�้า ด�าเนินการก่อสร้าง 
3 โครงการ ด�าเนินการออกแบบ           
13 โครงการและด�าเนินการส�ารวจอีก   
7 โครงการ ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา 
จ.จันทบุรี  จ.ชลบุรีและ จ.ระยอง         
โดย จ.สระแก้วไม่มีพ้ืนที่ด�าเนินการ       
ที่มีศักยภาพ

• สถานการณ์ช้างป่าในพืน้ทีร่อยต่อ 5 จงัหวดั ภาคตะวนัออก 
บุกรุกพื้นที่การเกษตรของชาวบ ้านเพื่อหาอาหาร                
ทวคีวามรนุแรงขึน้ เกดิความเสยีหายทัง้ชวีติและทรพัย์สนิ            
แก่ประชาชนในพื้นที่
• วันพุธที่ 23 สิงหาคม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า          
พชัรกติยิาภา นเรนทริาเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร 
มหาวชัรราชธดิา เมือ่ครัง้ทรงด�ารงต�าแหน่งอยัการจงัหวัด
คุม้ครองสทิธแิละช่วยเหลอืทางกฎหมายและการบงัคบัคดี
จงัหวัดระยอง ทรงเข้าร่วมกจิกรรมโครงการ “หน่วยบ�าบดัทกุข์ 
บ�ารุงสุข สร ้างรอยยิ้ม คืนความสุขให ้ประชาชน”         
จังหวัดระยอง คร้ังท่ี 11 มีประชาชนอ�าเภอเขาชะเมา 
จังหวัดระยอง ขอเข้ามาปรึกษาปัญหาและขอความ       
ช่วยเหลือกรณีช้างป่าออกหากินนอกพื้นที่ป่า ท�าลายพืช
ผลทางการเกษตร และทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ 
ทั้งนี้ ทรงรับพิจารณาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดัง
กล่าวให้ประชาชน

04
02

01

03

1. ถิ่นที่อยู่อาศัยเปลี่ยนสภาพ 
เกิดการบุกรุกขยายพื้นที่ท�ากิน 
ท�าให้ถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ของช้างป่าลดลด

2. การเพิ่มขึ้นของประชากรช้างป่าในพื้นที่ 
มีอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 ต่อปี ซึ่งเป็น
อัตราการเพิ่มค่อนข้างสูง

3.  แหล่งน�้าและแหล่งอาหารดึงดูดช้างเข้า
มาในพื้นที่ ช้างป่าออกหาแหล่งน�้าในพื้นที่
เกษตรและติดใจรสชาติของพืชผลทางการ
เกษตร

4.  ชนิดของพืชเอื้อให้ช้างป่ามาอยู่อาศัย 
ประชาชนส่วนใหญ่นิยมปลูกยางพาราและ
ผลไม้ ซึ่งพืชพันธุ์ดังกล่าว มีสภาพเหมือนป่า
ที่เอื้อต่อการหลบซ่อนตัวชองช้างป่าในชุมชน

5. การเคลื่อนย้ายถิ่นของช้างป่า ช้างป่า
เจ้าถิ่นจะผลักดันให้ช้างหนุ่มออกจากพื้นที่
และกลับเข้าโขลงเฉพาะช่วงฤดูผสมพันธุ์

6. สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ เมื่อป่า
ขาดน�้า ช้างป่าจึงออกหาแหล่งน�้าและ
แหล่งอาหารนอกพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่อง
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โครงการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟแูหล่งน�า้ 23 แห่ง สนับสนนุการท�างานในพืน้ทีร่อยต่อ 5 จงัหวดั 
ในภาคตะวนัออก 
 ทีต่ัง้  :  พ้ืนทีป่่ารอยต่อ 5 จงัหวดัภาคตะวนัออก เป็นป่าขนาดใหญ่มพีืน้ทีร่วม 1,644,531 ไร่   
   หรือประมาณ 2,631 ตารางกโิลเมตร ครอบคลุม จงัหวัดฉะเชงิเทรา 
   จงัหวัดจนัทบรีุ จงัหวัดระยอง จังหวดัชลบรุ ีและจังหวดัสระแก้ว

ก�รเปลี่ยนแปลง

ก�รเปลี่ยนแปลง

 ดังนั้น กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่ ง แวดล ้ อมจึ ง เร ่ ง รั ด  
ด� า เ นิ นการพร ้ อมวา ง
โครงการเพื่อแก้ไขปัญหา
ดั ง ก ล ่ า ว ทั้ ง ร ะ ย ะ สั้ น     
ระยะกลางและระยะยาว 
โดยบู รณาการร ่ วมกับ
หลายหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
ได้แก่ กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่าและพนัธุพ์ชื กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรน�้าบาดาล หน่วยงาน
ต่างๆ ใน 5 จังหวัดภาคตะวันออก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่
 ในส่วนความรับผิดชอบของ กรมทรัพยากรน�้า ได้ด�าเนินแผนงานโครงการอนุรักษ์
ฟื้นฟูแหล่งน�้า เพื่อการแก้ไขปัญหาในระยะยาว รวม 60 โครงการ ทั้งในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า ป่าสงวนแห่งชาติและหมู่บ้านคชานุรักษ์
 จากไตรมาสนี้ (พ.ศ.2563 – 2565) พบว่า แหล่งน�้าที่มีความเหมาะสมและสามารถ
ใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนาเป็นแหล่งน�้าสนับสนุนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ส�าหรับเป็นที่อาศัยของ
ช้างป่า จ�านวน 23 โครงการ
 โครงการทีเ่หลอือกี จ�านวน 37 โครงการ อยูร่ะหว่างเตรยีมลงพืน้ทีร่่วมกบัหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

นำยสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนำ   
รองอธิบดีกรมทรัพยำกรน�้ำ 

“ถ้าโครงการส�าเรจ็ทัง้ 60 โครงการ 
การแก้ปัญหาช้างป่าออกหากิน
น อ ก พื้ น ที่ จ ะ เ ห็ น ผ ล ชั ด เ จ น 
เป ็ นการแก ้ ป ัญหาที่ ถู กทา ง 
สนับสนุนโครงการพระราชด�าริ         
แต ่ การท� า งานค ่ อนข ้ า งยาก               
การขนย้ายเครื่องมือค ่อนข้าง
ล�าบาก เพราะพ้ืนทีโ่ครงการอยูใ่นป่า”

 ปัจจบุนั กรมทรพัยากรน�า้ ด�าเนนิงานโครงการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟแูหล่งน�า้ เพือ่ลดปัญหาช้างป่า
ออกหากินนอกพื้นที่อนุรักษ์ กรอบระยะเวลาการด�าเนินงาน 3 ปี (พ.ศ.2563-65)        
จ�านวน 23 โครงการ ในพื้นที่ 4 จังหวัด ดังนี้ 

โครงกำรที่ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จ 2 โครงกำร คือ       
 1. โครงการอนุรักษ ์ฟ ื ้นฟูแหล ่ งน�้ าช ้ างป ่า         
บ้านคลองเตย ปริมาณความจุ 153,000 ลบ.ม. พื้นที่ 
ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
  2. โครงการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟแูหล่งน�า้ช้างป่าบ้านนายาว  
ปริมาณความจุ 170,000 ลบ.ม. พื้นที่ ต.ท่ากระดาน 
อ. สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
 
โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง 1 โครงกำร คือ
 1. โครงการอนุรักษ ์ฟ ื ้นฟูแหล ่ งน�้ าช ้ างป ่า         
หลังต้นน�้าภูไท ปริมาณความจุ 210,000 ลบ.ม. พื้นที่ 
ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

โครงกำรที่ เต รียมเสนอเข ้ำแผนงำนโครงกำร            
งบประมำณปี 2564  3 โครงกำร คือ
 1. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าช้างป่าซับขนุน 
ปริมาณความจุ 370,000 ลบ.ม. พื้นที่ ต.คลองตะเกรา 
อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
 2. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าช้างป่าทุ่งกระทิง ปริมาณความจุ 440,000 ลบ.ม. 
พื้นที่ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
 3. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าช้างป่าทับกระบก ปริมาณความจุ 280,000 ลบ.ม. 
พื้นที่ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

จังหวัด	 แล้วเสร็จ	 ระหว่�งก่อสร้�ง	 ออกแบบ	 สำ�รวจ	 รวม

จันทบุรี   2 1 3

ฉะเชิงเทรา 2 1 10 4 17

ชลบุรี    2 2

ระยอง   1  1
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แผนที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้า 23 แห่ง สนับสนุน
การท�างานในพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก

ปัจจัยคว�มสำ�เร็จ
 • เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา สอดคล้องกับ
ความต้องการของทกุภาคส่วน หลายหน่วยงาน
ร่วมด�าเนินการแก้ปัญหา เพื่อไม่ให้ช้างป่า
รบกวนชมุชน และให้ความรูป้ระชาชนเกีย่วกบั
พฤติกรรมของช้างป่า และสร้างความเข้าใจ      
ไม่ให้ท�าร้ายช้างป่า คนกับช้างจะได้มีปัญหากัน
น้อยที่สุดและอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล
 • การบรูณาการร่วมกนัของทกุภาคส่วน
อย่างเป็นระบบ โครงการนี้อาศัยความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของทั้ งคนและช ้าง ทั้ งหน ่วยงานภาครัฐ      
จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนในพืน้ท่ี โดยเฉพาะการแก้ปัญหาแบบ
บูรณาการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม เนือ่งจากโครงการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟู
แหล่งน�้าฯ ที่กรมทรัพยากรน�้าดูแล ใช้พื้นที่ของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และ 
กรมป่าไม้ จึงต้องประสานความร่วมมือในการ
ด�าเนินงาน

คว�มสำ�เร็จ
 • สร้างแหล่งน�้าท่ีมีศักยภาพสนับสนุน

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ส�าหรับเป็นที่อาศัยของช้างป่า 
จ�านวน 22 แห่ง กรอบระยะเวลาการด�าเนินงาน 
3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565)
 • ช ้างป่าและสัตว ์ป ่าอื่นๆ สามารถ          
ใช้ประโยชน์จากแหล่งน�้า
 • สร้างแหล่งน�้าสนับสนุนชุมชน จ�านวน 
1 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร ่                            
20 ครวัเรือน  กรอบระยะเวลาการด�าเนินงาน  
3 ปี  (พ.ศ.2563 – 2565)
 • สร้างความมั่นคงด้านน�้าให้กับชุมชน 
เพื่อแก้ไขภัยแล้ง
 • ลดป ัญหาการเผชิญหน ้าระหว ่าง        
คนและสัตว์ป่า (ช้างป่า)
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