ประเภทโครงการ

กรมทรัพยากรน�้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ำคัญ
“ฟื้นฟูคลองสายส�
สร้างสัมพันธ์ให้ชุมชน
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองซังกะนาว
บ้านเขาเลี้ยว หมู่ที่ 1 ต�ำบลเขาไชยราช อ�ำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
หน่วยงาน ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำภาค 10

”
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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
อุปโภคบริโภคtะ

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

ปัจจุบัน

• โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลอง
ซังกะนาว มีปริมาณน�้ำพอ
เพียงตลอดปี กรมทรัพยากรน�้ำ
ได้สนับสนุนให้การประปา
ส่วนภูมิภาคขยายเขตการใช้น�้ำ
โดยน�ำน�ำ้ ส่วนหนึง่ จากโครงการฯ
ไปผลิตน�้ำประปาให้กับชุมชน
ใน ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว
เพือ่ แก้ปญั หาแหล่งน�ำ้ ขาดแคลน

พ.ศ. 2562

• โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองซังกะนาวแล้วเสร็จ
กรมทรัพยากรน�้ำ ได้มอบโครงการฯ ให้ประชาชน
ต.เขาไชยราช ใช้ประโยชน์และดูแลรักษา
• กรมทรัพยากรน�้ำ จัดอบรมโครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ำ ให้กับเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น�้ำ เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเครือข่าย
พ.ศ. 2561

03
04

• กรมทรัพยากรน�้ำ จัดประชุมเพื่อ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียและผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
จากโครงการฯ ก่อนเริม่ ด�ำเนินโครงการฯ

02

01
จุดเริ่มต้น

• องค์การบริหารส่วนต�ำบลเขาไชยราช ยืน่ เรือ่ งถึงกรมทรัพยากรน�ำ้
ขอรับการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองซังกะนาว ซึ่งมี
สภาพตื้นเขินและวัชพืชขึ้นปกคลุม ประชาชนในพืน้ ทีไ่ ด้รบั
ความเดือดร้อน
114

แนวคิดในการแก้ไขปัญหา

จากภารกิจหลักของกรมทรัพยากรน�ำ้ ด้านการฟืน้ ฟู พัฒนา ก่อสร้าง บริหารโครงการ
แหล่งน�้ำและระบบกระจายน�้ำ เพื่อให้มีแหล่งน�้ำที่สามารถกักเก็บน�้ำได้เพิ่มขึ้น และระบบ
กระจายน�ำ้ ส่งถึงประชาชนได้อย่างครอบคลุมทุกพืน้ ที่ เมือ่ มีการร้องเรียนจากชุมชนทีป่ ระสบ
ปัญหาขาดแคลนน�้ำอุปโภค บริโภคและท�ำการเกษตร กรมทรัพยากรน�้ำจึงได้ด�ำเนินงาน
โครงการเพือ่ แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ส�ำหรับคลองซังกะนาวทีม่ สี ภาพตืน้ เขิน ท�ำให้
ในช่วงฤดูฝนน�้ำไม่สามารถไหลผ่านได้สะดวก เกิดน�้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือน พื้นที่
การเกษตร ส่วนในฤดูแล้งไม่สามารถเก็บกักน�้ำไว้ได้ กรมทรัพยากรน�้ำ ได้ด�ำเนินการขุดลอก
เส้นทางน�้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน�้ำให้พอเพียงกับการใช้ประโยชน์หลายหมู่บ้านที่เส้น
ทางน�้ำไหลผ่านและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงาม เหมาะกับการเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ
  “โครงการนี้ เ กิ ด ขึ้ น ได้ จ ากความร่ ว มมื อ
ร่วมใจของพี่น้องประชาชน การรู้คุณค่าและ
หวงแหนแหล่งน�ำ้ท�ำให้โครงการนี้ประสบผล
ส�ำเร็จ”

นายชัชวาลย์ จิตภิรมย์

นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลเขาไชยราช

“ ชาวบ้านภูมิใจที่โครงการนี้ท�ำให้น�ำ้ใน
คลองไม่เคยแห้ง เป็นคลองสวยน�ำ้ใส ต่อมา
ทาง อบต.เขาไชยราชและก�ำนันได้รว่ มต่อยอด
พื้นที่เป็นสวนสาธารณะของอ�ำเภอปะทิว”

นายสฤษติ์ ปิ่นเกตุ
ก�ำนันต�ำบลเขาไชยราช
การเปลี่ยนแปลง

อดีต

ปัจจุบัน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองซังกะนาว
ที่ตั้ง
: บ้านเขาเลี้ยว หมู่ที่ 1 ต�ำบลเขาไชยราช อ�ำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ประเภท : ก่อสร้างฝายน�้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จ�ำนวน 18 แห่ง

			 ความยาวเส้นทางน�้ำที่ขุดลอก 170 เมตร (ความจุเพิ่มขึ้น 22,000 ลบ.ม.)
ความจุ : ปริมาณน�้ำต้นทุนที่สนับสนุนระบบประปา 27,000 ลบ.ม.
			 พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 300 ไร่
โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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ความส�ำเร็จ

ปัจจัยความส�ำเร็จ

• โครงการสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน ประชาชนหลายหมู่บ้านประสบ
ปัญหาขาดแคลนน�้ำต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี
ท�ำให้ชีวิตความเป็นอยู่ค่อนข้างล�ำบาก เมื่อ
กรมทรั พ ยากรน�้ ำ เข้ า มาพั ฒ นาแหล่ ง น�้ ำ
ในพื้นที่ ท�ำให้ชุมชนมีน�้ำใช้อย่างพอเพียง
เป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุด
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาค
ประชาชนประสานความร่วมมือ ทั้งองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลเขาไชยราชและประชาชน
ผูใ้ ช้นำ�้ ในพืน้ ทีต่ า่ งรับรูแ้ ละเข้าใจถึงประโยชน์
ที่จะได้รับจากโครงการฯนี้ จึงให้ความส�ำคัญ
แ ล ะ มี ส ่ ว น ร ่ ว ม กั บ ทุ ก กิ จ ก ร ร ม ข อ ง
โครงการฯ ท�ำให้โครงการฯด�ำเนินงานได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้

• ประชาชนในพืน้ ที่ จ�ำนวน 410 ครัวเรือน
มีนำ�้ พอเพียงในการอุปโภค บริโภคและท�ำการ
เกษตร
• เกษตรกรสามารถประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมได้ตลอดทั้งปี
• เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
ได้อย่างยั่งยืน
• จัดท�ำเป็นสวนสาธารณะและสถานที่
จัดกิจกรรมตามประเพณี ของชุมชน
• เกิดเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น�้ำ เพื่อสร้าง
จิตส�ำนึกในการหวงแหนทรัพยากรน�้ำและ
สร้างความสามัคคีในชุมชน
• ประชาชนในพื้ น ที่ มี อ าชี พ ที่ มั่ น คง
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

แผนที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองซังกะนาว

คลองพละ

ถนนเพชรเกษม

คลองซังกะนาว

โรงเรียนบานเขาเลี้ยว
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