ประเภทโครงการ

กรมทรัพยากรน�้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นดอย
“ ฟื้นฟูน�้ำหลงหนองตี
แก้วิกฤตน�้ำท่วม ภัยแล้ง
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้ำหนองตีนดอย
ต�ำบลยกกระบัตร ต�ำบลวังจันทร์และ ต�ำบลวังหมัน อ�ำเภอสามเงา จังหวัดตาก
หน่วยงาน ส�ำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน�้ำ

”

01

03

นโยบาย /
แผนแมบท - แผนปฏิบัติการ /
กำหนดหลักเกณฑ - มาตรการ

อนุรักษ ฟนฟู
แหลงน้ำสาธารณะ
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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

34

ดานที่ 2
ดานที่ 4

การจัดการ
คุณภาพน้ำ
และอนุรักษ
ทรัพยากรน้ำ

ดานที่ 3

การสรางความ
มั่นคงของน้ำ
ภาคการผลิต

การจัดการน้ำทวม
และอุทกภัย

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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แนวคิดในการแก้ไขปัญหา

ความเป็นมาและสภาพปัญหา
พ.ศ. 2557

• หนองตีนดอยเกิดปัญหาการตื้นเขิน
คุณภาพน�้ำเสื่อมโทรมและขาดการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ท�ำให้
ประชาชนในพื้นที่ได้รับความ
เดือดร้อน ไม่มีน�้ำเพียงพอในการ
อุปโภคบริโภคและท�ำการเกษตร
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• เดือนเมษายน โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู
แหล่งน�้ำหนองตีนดอย แล้วเสร็จ
กรมทรัพยากรน�้ำ ได้ส่งมอบให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
ดูแลรักษาต่อไป

พ.ศ. 2553

• กรมทรัพยากรน�้ำ เริ่มด�ำเนินงานโครงการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน�้ำหนองตีนดอย
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ล�ำน�ำ้ คือแหล่งน�ำ้ ผิวดินทีไ่ หลอยูใ่ นร่องน�ำ้ โดยส่วนใหญ่มคี วามโค้งและเปลีย่ นทิศทาง
การไหลของน�ำ้ ตลอดเวลา ขึน้ อยูก่ บั ความเร็วและความแรงของกระแสน�ำ้ ซึง่ สัมพันธ์กบั ความ
ลึกของล�ำน�ำ้ และระยะเวลาการกัดเซาะ ความเร็วของกระแสน�ำ้ จะกัดเซาะส่วนโค้งของล�ำน�ำ้
จนกระทั่งแนวตลิ่งส่วนโค้งพังทลายไป แล้วตะกอนจะถูกกระแสน�้ำพัดพาไปทับถมส่วนเว้า
ของล�ำน�้ำ เกิดพื้นดินงอกขึ้นมาแทน ส่วนทางน�้ำที่ถูกกัดเซาะได้เปลี่ยนทิศทางการไหลใหม่
เป็นทางที่ไหลสะดวกกว่า เรียกภาษาชาวบ้านว่า กุด ส่วนทางน�้ำเดิมที่น�้ำเคยไหลผ่าน
กลายเป็นพื้นที่ลุ่มต�่ำ เรียกว่า หลง น�้ำจะไหลกลับเข้าหลงเมื่อน�้ำในล�ำน�้ำหลักมีปริมาณ
มากพอ เช่น ในฤดูฝน
หนองตีนดอย เป็นหนองน�ำ้ ธรรมชาติบนทีร่ าบลุม่ ริมฝัง่ แม่นำ�้ วัง สภาพธรรมชาติเป็น
ที่ลุ่มต�่ำ ในอดีตเคยเป็นล�ำน�้ำมาก่อน เมื่อเวลาผ่านไปล�ำน�้ำเดิมเปลี่ยนทิศทางการไหล
หนองตีนดอยจึงกลายสภาพเป็นหลงหรือหนองน�้ำ ปัจจุบันหนองตีนดอยมีศักยภาพในการ
พัฒนาเพื่อเป็นพื้นที่กักเก็บน�้ำให้กับชุมชน
จากแนวคิดนี้ กรมทรัพยากรน�้ำ ได้น�ำมาปรับใช้ในการพัฒนาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
แหล่งน�้ำหนองตีนดอย โดยด�ำเนินการก่อสร้างคันดินรอบแหล่งน�้ำ พร้อมท�ำท่อลอดและท่อ
ระบายน�ำ้ ขุดลอกแหล่งน�ำ้ ปรับปรุงภูมทิ ศั น์และติดตัง้ สถานีสบู น�ำ้ เพือ่ เพิม่ ปริมาณการกักเก็บ
น�้ำให้เพียงพอตลอดทั้งปี นอกจากนี้การด�ำเนินการก่อสร้างฯ ยังต้องค�ำนึงถึงผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

พ.ศ. 2554 – 2556

การเปลี่ยนแปลง

• เกิดอุทกภัยน�้ำท่วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ และพื้นที่ อ.สามเงา จ.ตาก ทุกปี
ท�ำให้ตอ้ งหยุดงานก่อสร้างโครงการเป็นระยะๆ

02

พ.ศ. 2551

• กรมทรัพยากรน�้ำ ได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาเข้ามา
ส�ำรวจ ศึกษาและออกแบบพร้อมรับฟังความคิด
เห็นของประชาชนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาและฟื้นฟู
แหล่งน�ำ้ หนองตีนดอยให้ชมุ ชนได้ใช้ประโยชน์สงู สุด
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06

• กรมทรัพยากรน�้ำ ได้จัด
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น�้ำ
หนองตีนดอยมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการแหล่งน�ำ้ และสร้าง
จิตส�ำนึกในการดูแลรักษา
ทรัพยากรน�้ำร่วมกันอย่างยั่งยืน

อดีต

ปัจจุบัน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้ำหนองตีนดอย
ที่ตั้ง

:

ความจุ :

ต.ยกกระบัตร ต.วังจันทร์ และ ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก
5,500,000 ลบ.ม. พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 5,000 ไร่
โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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แผนที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้ำหนองตี
นดอย
ถนนสาย
3042

ถนนสาย 4041

หนองตีนดอย
แมน้ำวัง

ปัจจัยความส�ำเร็จ

• โครงการมีศักยภาพในการพัฒนา เนื่องจากแหล่งน�้ำเป็นพื้นที่สาธารณะขนาดใหญ่
ครอบคลุ ม 3 ต� ำ บลในอ� ำ เภอสามเงา เป็ น พื้ น ที่ ชุ ่ ม น�้ ำ ส� ำ หรั บ รองรั บ น�้ ำ ในช่ ว งฤดู ฝ น
ซึง่ กรมทรัพยากรน�ำ้ เล็งเห็นศักยภาพในการพัฒนาแหล่งน�ำ้ จึงได้ดำ� เนินโครงการนีข้ นึ้ เพือ่ เป็นต้น
แบบการพัฒนาพื้นที่ประเภท กุด-หลง ของล�ำน�้ำเดิม
• โครงการสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จากการประชุมเพื่อรับฟัง
ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะจากผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ในพื้ น ที่ ก ่ อ นเริ่ ม โครงการ ท� ำ ให้
กรมทรัพยากรน�้ำ ได้น�ำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์และวางแผนการด�ำเนินงาน เพื่อให้โครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ใช้น�้ำมากที่สุด

สำนักสงฆบานวังพระยาจันทร

วัดวังโพธิ์มหานิกาย

โรงเรียนบานวังโพ

สถานนีอนามัยวังจันทร

หนองคลองแม

ความส�ำเร็จ

•
•
•
•
•
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ประชาชน จ�ำนวน 4,862 ครัวเรือน มีน�้ำพอเพียงต่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
บรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ประเภท แก้มลิงรับน�้ำในช่วงฤดูน�้ำหลาก
ประชาชนมีรายได้เสริมจากการท�ำประมง
ปรับปรุงคุณภาพน�้ำและฟื้นฟูระบบนิเวศให้คืนสู่ความสมดุล
ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ถนนสาย 3042

แมน้ำวัง

คำอธิบายสัญลักษณ
ทอลอดถนนแบบทอเหลี่ยม 8 แถว
ทอระบายน้ำ ค.ส.ล.
คันดินถมบดอัด
พื้นที่ขุดลอก
อาคารบันไดลงสระ

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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