กรมทรัพยากรน�้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“วันก่อนนี้เราพูดถึงปัญหาว่า
เมืองไทยนี้อีกหน่อยจะแห้ง ไม่มีน�้ำเหลือ
จะต้องไปซือ
้ น�ำ้ จากต่างประเทศ ซึง
่ ก็อาจเป็นได้
แต่เชื่อว่าจะไม่เป็นอย่างนั้น เพราะว่าถ้า
ค�ำนวณดู น�้ำในประเทศไทยที่ไหลเวียนนั้น
ยังมีอยู่ เพียงแต่ต้องบริหารให้ดี ถ้าบริหาร
ให้ดีแล้ว มีเหลือเฟือ...”

พระราชด�ำรัส
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ
ถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๒

พระราชดํารัส

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

คำ�นำ�
ทรัพยากรน�้ำมีความส�ำคัญต่อการ
ด�ำรงชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นปัจจัย
ส� ำ คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาประเทศในด้ า นต่ า งๆ
ต้นทุนทรัพยากรน�้ำของประเทศไทยเกือบ
ทัง้ หมดมาจากปริมาณฝนและแหล่งกักเก็บน�ำ้
ต่างๆ ทั้งจากแหล่งน�้ำธรรมชาติและแหล่ง
กักเก็บน�้ำที่ก่อสร้างขึ้น ซึ่งน�้ำต้นทุนที่กักเก็บ
ได้ในแต่ละปีมคี วามผันผวนสูงอันเนือ่ งมาจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ ความ
แปรปรวนของสภาพฝน ทั้งในเชิงปริมาณ
ช่ ว งเวลาและพื้ น ที่ ท� ำ ให้ ป ระเทศไทยไม่
สามารถกักเก็บน�ำ้ ฝนเพือ่ น�ำมาใช้ประโยชน์ได้
อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงความต้องการใช้นำ�้ ที่
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่
ส�ำคัญต่อความมัน่ คงของน�ำ้ ด้านการผลิตและ
การบริหารจัดการภัยพิบัติ
ที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญ
ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ ซึ่งเป็น
สิง่ จ�ำเป็นเร่งด่วนทีต่ อ้ งปฏิรปู มาโดยตลอด อาทิ
การสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรเพื่อ
แก้ไขปัญหาพร้อมจัดหาแหล่งน�ำ้ เพิม่ เติม เพือ่
ให้การบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ ของประเทศ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลได้จัดท�ำ
ยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ำขึ้นพร้อมแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องร่วม

ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ แ ละบู ร ณาการ
การท�ำงานร่วมกัน เพื่อให้การบริหารและ
พั ฒ นาทรั พ ยากรน�้ ำ ของประเทศบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้อย่างยั่งยืน พร้อมก�ำหนดให้
ทุกหน่วยงานด�ำเนินการศึกษา ทบทวน และ
ถอดบทเรียนจากสิ่งที่ได้ด�ำเนินการในอดีต
ในลักษณะของโครงการต้นแบบเพื่อให้หน่วย
งานทีเ่ กีย่ วข้องใช้ประกอบการท�ำงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผลอย่างมีคุณภาพ อันเป็นที่มา
ของการจัดท�ำหนังสือฉบับนี้ ภายใต้ วิสยั ทัศน์
ขององค์กร
“ องค์กรหลักบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ พืน้ ที่
เกษตรน�้ำฝนอย่างพอเพียง สมดุล และยั่งยืน
โดยหลักประชารัฐภายในปี 2580”
กรมทรัพยากรน�้ำ หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่ า หนั ง สื อ โครงการต้ น แบบเล่ ม นี้ จ ะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ หน่วยงานและทุกท่านทีไ่ ด้ศกึ ษา
และเรียนรู้จากสิ่งที่เราได้ด�ำเนินการไว้

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์
อธิบดีกรมทรัพยากรน�้ำ

สารบัญ

หน้า

60
โครงการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟู
แหล่งน�้ำห้วยใหญ่

หน้า

ำ
08 บทน�
• พันธกิจ

• โครงสร้างองค์กร
• โครงการต้นแบบ

หน้า

22

หน้า

หน้า

34

หน้า

72
โครงการอ่างเก็บน�้ำ

โครงการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู
หนองตีนดอย โครงการอนุรักษ์
ฟื้นฟูหนอง
หน้า
โคกสะแบงพร้อม
โครงการอนุรักษ์
ระบบกระจายน�้ำ
ฟื้นฟูอ่างเก็บน�้ำ
ด้วยพลังงาน
ห้วยแก้ว
แสงอาทิตย์

แม่ร�ำพันพร้อม
ระบบกระจายน�้ำ

48

หน้า

หน้า

16

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอ่างเก็บน�้ำ
ห้วยเอี้ยงพร้อม
ระบบส่งน�้ำ

96

หน้า

หน้า

42

หน้า

28

โครงการ
แกนหมุน
ลุ่มน�้ำวัง

54

โครงการระบบ
ส่งน�้ำจากแม่น�้ำ
น่าน-บึงบอระเพ็ด

โครงการอนุรักษ์
ฟื้นฟูแหล่งน�้ำ 23 แห่ง
สนับสนุนการท�ำงานใน
พื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด
( จ.ฉะเชิงเทรา จ.จันทบุรี
จ.ระยอง จ.ชลบุรี และ
จ.สระแก้ว)
หน้า

112
โครงการอนุรักษ์

136
หน้า

124

ฟื้นฟูคลอง
ซังกะนาว

โครงการติดตั้งระบบ
เตือนภัยล่วงหน้า
(Early Warning) ส�ำหรับ
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม
ในพื้นที่ลาดชันและ
พื้นที่ราบเชิงเขา

โครงการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู
พรุบางกล�่ำ

หน้า

142

หน้า

โครงการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู
แหล่งน�้ำเริงไม้งาน

โครงการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู
แหล่งน�้ำ
อ่างเก็บน�้ำน�้ำพาน

84

หน้า

78

หน้า

66
โครงการ

อนุรักษ์ฟื้นฟู
แหล่งน�้ำบึงสีไฟ

โครงการ
ก่อสร้าง
อ่างเก็บน�้ำ
ห้วยน�้ำคูบ

หน้า

118

หน้า

90
โครงการ

อนุรักษ์ฟื้นฟู
บึงหัวบึง

หน้า

104

โครงการอนุรักษ์
ฟื้นฟูแหล่งน�้ำ
ควนเขาวัง

โครงการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟู
แหล่งน�้ำพร้อมระบบ
กระจายน�้ำสนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่
สูงแบบโครงการ
หลวงห้วยเขย่ง

หน้า

130

โครงการอนุรักษ์
ฟื้นฟูคลองพรุดินนา
และล�ำน�้ำสาขา
ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2

ก้าวต่อไป “จาก
ส�ำนักส่งเสริมและ
ประสานมวลชน
สู่ กองอนุรักษ์
ทรัพยากรน�้ำ
(Next Steps)”

บทนำ�

กรมทรัพยากรน�ำ้ จัดตัง้ ขึน้ จากการปฏิรปู ระบบราชการเมือ่ ปลายปี 2545 ในฐานะ
หน่วยงานภาครัฐทีม่ ภี ารกิจหลักด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ โดยบริหารราชการภายใต้
กรอบยุทธศาสตร์และทิศทางการด�ำเนินงาน ดังนี้

• ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างการ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – 2564
เติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ 20 ปี
(พ.ศ.2561 – 2580) การจัดท�ำแผนแม่บทนี้ เพื่อเป็นกรอบและ

แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำของประเทศอย่างเหมาะสม
มีการก�ำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี รวมถึงแผน อื่นๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
วิ สั ย ทั ศ น์ ก ารพั ฒ นา ตามแผนแม่ บ ทการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรน�ำ้ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) มีดงั นี้ “ทุกหมูบ่ า้ นมีนำ�้ สะอาด
อุปโภค บริโภค น�้ำเพื่อการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง
คุณภาพน�้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการน�้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้
การพัฒนาอย่างสมดุล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” และเพื่อ
ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ข้างต้น ได้มีการก�ำหนดแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้ำ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580 ) ไว้ 6 ด้าน คือ
1. การจัดการน�้ำอุปโภค บริโภค ครอบคลุมหมู่บ้านและชุมชนเมือง
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และแหล่งท่องเที่ยว
2. การสร้างความมั่นคงของน�้ำภาคผลิต บริหารความต้องการใช้น�้ำ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้ำ จัดหาน�้ำต้นทุนรองรับการเจริญเติบโต
3. การจัดการน�้ำท่วมและอุทกภัย ลดความเสียหายจากอุกทกภัย
น�้ำหลากดินโคลนถล่ม น�้ำท่วมฉับพลัน
4. การจัดการคุณภาพน�้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำ เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย ควบคุมความเค็มปากแม่น�้ำและอนุรักษ์แหล่งน�้ำ
สาธารณะ

• แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
ด้านที่ 6

สิ่งแวดล้อม

8

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

• พระราชบัญญัตท
ิ รัพยากรน�ำ้ พ.ศ.2561

กฎหมายว่ า ด้ ว ยทรั พ ยากรน�้ ำ เพื่ อ ให้ ก าร
บริ ห ารทรั พ ยากรน�้ ำ และสิ ท ธิ ใ นน�้ ำ
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล อันจะเป็น
ประโยชน์แก่การบริการสาธารณูปโภคและ
ประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น

5. การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน�้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพัง
ทลายของดิน ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน�้ำ ป้องกันการสูญเสียหน้าดินและ
พื้นดินถล่ม
6. การบริหารจัดการ กฎหมาย องค์กรด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ำ แผนแม่บท ระบบฐานข้อมูล การติดตามประเมินผล
ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้

9

ได้เชื่อมโยงแผนและนโยบายด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ำข้างต้นมากก�ำหนดเป็นพันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้
ทั้งนี้กรมทรัพยากรน�้ำ

จากการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กรมทรัพยากรน�้ำ เพื่อรองรับการ

ขับเคลื่อนพันธกิจ ในรูปแบบหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 117 ล้านไร่
สามารถแสดงร่างโครงสร้างกรมทรัพยากรน�้ำ ดังนี้

01 จัดท�ำแผน มาตรการ ข้อเสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน

กรมทรัพยากรน�ำ้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำแบบ
บูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนใน
พื้นที่นอกเขตชลประทาน

อธิบดี

02 ก�ำกับ ดูแล ควบคุม และบังคับ
ใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง

รองอธิบดี

อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา รักษาสมดุลทรัพยากรน�้ำโดยค�ำนึงถึง

03 ระบบนิเวศเป็นหลัก

รองอธิบดี

รองอธิบดี

ส�ำนักผู้ตรวจราชการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มนิติการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

สนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การน�้ ำ อุ ป โภคบริ โ ภค ด้ ว ย 04
เทคโนโลยี มาตรการ และข้อเสนอแนะอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องรวม
ทัง้ การปรับตัวเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ

05 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยด้านอุทกวิทยาและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ

กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน

ส�ำนักงาน
เลขานุการกรม

กองวิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์นำ�้

10

กองพัฒนาแหล่งน�ำ้

กองวิจย
ั
พัฒนาและอุทกวิทยา

06 ติดตาม เฝ้าระวัง คาดการณ์ แจ้งข้อมูล
เพื่อการเตือนภัย และจัดการสภาวะ
วิกฤต

กองบริหารโครงการ

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร

กองควบคุม
กิจการน�้ำ
กองอนุรักษ์
ทรัพยากรน�้ำ

กองส�ำรวจ
และออกแบบ

ส�ำนักงานทรัพยากรน�ำ้
ภาค 1-10
ส�ำนักงานทรัพยากรน�ำ้
ภาค 11
(จัดตัง
้ ขึน
้ เป็นการภายใน)

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้

11

ส�ำนักงานทรัพยากรน�ำ้ ทัง้ 11 ภาค ในฐานะหน่วยงานปฏิบตั กิ ารเพือ่ ด�ำเนินภารกิจ
ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน�้ำ และก่อสร้างระบบกระจายน�้ำ รวมถึงการควบคุม ก�ำกับ
ดูแลรักษาเพือ่ อนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรน�ำ้ สาธารณะในแต่ละพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ โดย
แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้

แมฮองสอน

พะเยา

เชียงใหม

จังหวัดเชียงราย เชียงใหม
ลำปาง ลำพูน พะเยา
แมฮองสอน ตาก กำแพงเพชร

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

จังหวัดชัยนาท เพชรบูรณ ลพบุรี
สระบุรี พระนครศรีอยุธยา
นครสวรรค สิงหบุรี อางทอง
อุทัยธานี ปทุมธานี นนทบุรี
สมุทรปราการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

จังหวัดเลย หนองบัวลำภู
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ
สกลนคร นครพนม

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4

จังหวัดขอนแกน กาฬสินธุ
ชัยภูมิ มหาสารคาม รอยเอ็ด

เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรน�้ำ

นาน

ลำพูน ลำปาง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

แผนที่แสดงพื้นที่รับผิดชอบของ
ส�ำนักงานทรัพยากรน�ำ้ ภาค 1-11

เชียงราย

แพร

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

หนองคาย

อุตรดิตถ

จังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม
สมุทรสาคร กาญจนบุรี ราชบุรี
สมุทรสงคราม เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ

สุโขทัย

ตาก

พิษณุโลก

กำแพงเพชร

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

จังหวัดตรัง สตูล พัทลุง
สงขลา นครศรีธรรมราช
ปตตานี ยะลา นราธิวาส

พิจิตร
นครสวรรค

อุทัยธานี

อุบลราชธานี

ลพบุรี
สิงหบุรี
สุพรรณบุรี อางทอง สระบุรี
ชัยนาท

อยุธยา

กาญจนบุรี

จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย
สุรินทร ศรีสะเกษ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

จังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี สระแกว ชลบุรี
ระยอง จันทบุรี ตราด

นครราชสีมา
บุรีรัมย

สุรินทร

ศรีสะเกษ

นครนายก

ปทุมธานี

ปราจีนบุรี
นครปฐม นนทบุรี
สระแกว
ฉะเชิงเทรา
ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทร
ปราการ
สมุทร
ชลบุรี
สงคราม

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9

จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร
แพร นาน สุโขทัย อุตรดิตถ

เพชรบุรี

ระยอง

จันทบุรี
ตราด

ประจวบคีรีขันธ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

จังหวัดชุมพร ระนอง
สุราษฎรธานี พังงา กระบี่ ภูเก็ต

ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการเผยแพร่แนวทางการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้ำอย่างพอเพียง สมดุลและยั่งยืน
กรมทรัพยากรน�้ำจึงได้คัดเลือกโครงการต้นแบบการ
บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน�้ ำ จ� ำ นวน 20 โครงการ
ทัว่ ประเทศ ซึง่ ประสบผลส�ำเร็จ สอดคล้องตามวิสยั ทัศน์
ขององค์กร คือ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11

จังหวัดอุบลราชธานี
อำนาจเจริญ มุกดาหาร
ยโสธร

ระนอง
สุราษฎรธานี
พังงา
ภูเก็ต

กระบี่

นครศรีธรรมราช
ตรัง

“องค์กรหลักบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
พื้นที่เกษตรน�้ำฝนอย่างพอเพียง สมดุล และยั่งยืน    
โดยหลักประชารัฐภายในปี 2580”

พัทลุง
สตูล

สงขลา

ปตตานี
ยะลา
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มุกดาหาร

มหา
สารคาม รอยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ

ชัยภูมิ

เพชรบูรณ

นครพนม
สกลนคร
กาฬสินธุ

ขอนแกน

ชุมพร

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

หนอง อุดรธานี
บัว
ลำภู

เลย

บึงกาฬ

นราธิวาส

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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ประเภทโครงการ

กรมทรัพยากรน�้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

01

03

แหล่งน�้ำ
“อนุรักษ์ ฟืเพื้น่อฟูลมหายใจของชุ
มชน

นโยบาย /
แผนแมบท - แผนปฏิบัติการ /
กำหนดหลักเกณฑ - มาตรการ

อนุรักษ ฟนฟู
แหลงน้ำสาธารณะ

04

การมีสวนรวมและ
การใชประโยชน

ความสอดคลองกับ ยุทธศาสตร

”

02

พัฒนาแหลงน้ำ

05

การพยากรณ
เตือนภัย

/ แผนแมบท 20 ปี

ดานที่ 6

ดานที่ 1

การบริหารจัดการ

การจัดการน้ำ
อุปโภคบริโภค

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน�ำ้ ห้วยเอีย
้ งพร้อมระบบส่งน�ำ้
บ้านใหม่น�้ำเย็น หมู่ที่ 9 ต�ำบลดอยลาน อ�ำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
หน่วยงาน ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำภาค 1

ดานที่ 5

การอนุรักษ
ฟนฟูสภาพ
ปาตนน้ำที่
เสื่อมโทรมและ
ปองกันการ
พังทลายของดิน

ที่มา : www.google.com/maps/place/อ่างเก็บน�้ำห้วยเอี้ยง
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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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แนวคิดในการแก้ไขปัญหา

ความเป็นมาและสภาพปัญหา

ปัจจุบัน

• เกษตรกรในพื้นที่อ่างเก็บน�้ำห้วยเอี้ยง
มีรายได้เพิ่มขึ้นจากล�ำไยปลอดสารพิษ
เกิดวิสาหกิจชุมชนคนเลีย้ งวัวอ่างห้วยเอีย้ ง
ชมรมตกปลาและสันทนาการ
พ.ศ.2551

• อ.ดอยลาน จ.เชียงราย
ประสบปัญหาน�้ำป่าไหลหลาก
และน�้ำท่วมฉับพลันเกิด
ตะกอนดินทรายและวัชพืชเริ่ม
ทับถมพื้นที่อ่างเก็บน�้ำทุกปี

02
01

พ.ศ.2560

05
04
03

• เกิดวิกฤตฝนทิ้งช่วงใน
จ.เชียงราย แต่ชุมชนรอบพื้นที่
อ่างเก็บน�้ำห้วยเอี้ยงไม่ได้รับ
ผลกระทบ เนื่องจากมีน�้ำเพียงพอ
ให้คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์
• มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมต่อยอด
พร้อมสร้างเครือข่ายเกษตรกร
ผู้ปลูกล�ำไยปลอดสารพิษ พื้นที่
อ่างเก็บน�้ำห้วยเอี้ยงอันเนื่องมา
จากพระราชด�ำริ

“ขอบคุ ณ กรมทรั พ ยากรน�้ ำ กระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ที่ ม าสนั บ สนุ น งบประมาณ ช่ ว ยเหลื อ และ
บริหารอ่างฯ เพือ่ ให้เกษตรกรในชุมชน ได้มนี ำ�้
ใช้ตลอดไปครับ”

นายสมศักดิ์ ปันหล้า
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 บ้านใหม่น�้ำเย็น

พ.ศ.2558

• กรมทรัพยากรน�้ำ
ด�ำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
อ่างเก็บน�้ำห้วยเอี้ยงที่มี
สภาพเสื่อมโทรมและตื้นเขิน
ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พ.ศ.2542

• กรมทรัพยากรน�้ำ (ส�ำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท เดิม)
ก่อสร้างอ่างเก็บน�้ำห้วยเอี้ยง สนองพระราชปณิธาน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยราษฎรที่
ขาดแคลนน�้ำ
18

ปรับปรุงและซ่อมแซมอ่างเก็บน�้ำเดิมที่ช�ำรุดเสื่อมโทรม พร้อมติดตั้งระบบส่งน�้ำ
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้น�้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างเต็มศักยภาพ
ในช่วงฤดูแล้ง พร้อมบรรเทาปัญหาน�้ำท่วมในฤดูฝน นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความมั่นคง
ของน�้ำภาคการผลิต เพราะเมื่อมีน�้ำใช้อย่างพอเพียง ประชาชนสามารถท�ำการเกษตรได้
ต่อเนื่องทั้งปี น�ำไปสู่การเพิ่มผลผลิต ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น พร้อมส่งเสริมและสร้าง
การมีส่วนร่วม เพื่อขยายผลและใช้ประโยชน์จากแหล่งน�้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การเปลี่ยนแปลง

อดีต

ปัจจุบัน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน�้ำห้วยเอี้ยงพร้อมระบบส่งน�้ำ

บ้านใหม่น�้ำเย็น หมู่ที่ 9 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ประเภท : เขื่อนดิน กักเก็บน�้ำระบายผ่าน SPILLWAY และระบบท่อส่งน�้ำสู่พื้นที่
			 เกษตรของประชาชน
ความจุ : 3,178,000 ลบ.ม. พืน
้ ทีไ่ ด้รบั ประโยชน์ 3,500 ไร่
ที่ตั้ง

:

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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ปัจจัยความส�ำเร็จ

• ชุ ม ชนตระหนั ก รู ้ ถึ ง
คุณค่าของทรัพยากรน�ำ้ เดิมที
ห้วยเอี้ยงมีน�้ำไหลผ่านแต่กัก
เก็ บ น�้ ำ ไม่ ไ ด้ เ ลย โดยเฉพาะ
หน้าแล้ง ท�ำให้ประชาชนใน
ที่มา : www.google.com/maps/place/อ่างเก็บน�้ำห้วยเอี้ยง
พื้ น ที่ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ น
ท�ำการเกษตรไม่ได้ผล ฐานะยากจน เมือ่ ภาครัฐ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
เข้ า มาอนุ รั ก ษ์ ฟื ้ น ฟู แ ละพั ฒ นาแหล่ ง น�้ ำ และการกระท�ำของมนุษย์ให้กับชุมชนอีกด้วย
สนองพระราชด�ำริ ท�ำให้ประชาชนมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น และต่างตระหนักรู้ถึงคุณค่าและ ความส�ำเร็จ
ความส�ำคัญของทรัพยากรน�้ำ
• ประชาชน 1,200 ครั ว เรื อ น มี น�้ ำ
• ความเสี ย สละและเป็ น น�้ ำ หนึ่ ง ใจ เพื่อการอุปโภค บริโภคตลอดทั้งปี
เดียวกัน “ผมเองก็เป็นคนในพื้นที่ อยู่กับพื้นที่
• เกษตรกรในพื้นที่ท�ำการเกษตรและ
นี้มานาน ได้สละพื้นที่บางส่วนเพื่อการก่อสร้าง ปศุ สั ต ว์ ไ ด้ ห ลากหลายมากขึ้ น ทั้ ง ปลู ก ข้ า ว
อ่างเก็บน�้ำแห่งนี้ด้วย ก็ช่วยได้เยอะนะครับ ข้ า วโพด ล� ำ ไย พื ช ผั ก สวนครั ว เลี้ ย งวั ว
ในเรือ่ งของน�ำ้ ทีจ่ ำ� เป็นต้องใช้” นายเสาร์ กูลณะ เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ เพื่อเป็นอาหารและรายได้
ประธานกลุม่ ผูใ้ ช้นำ�้ อ่างเก็บน�ำ้ ห้วยเอีย้ งกล่าวไว้ เสริมให้ชุมชน
นอกจากนายเสาร์แล้ว ยังมีชาวบ้านในพื้นที่ที่
• บรรเทาอุ ท กภั ย น�้ ำ หลากดิ น ถล่ ม
เสียสละพื้นที่สร้างอ่างเก็บน�ำ้ เพื่อแก้ไขปัญหา ในพื้นที่โครงการและพื้นที่ตอนล่าง
ความเดือดร้อนของชุมชน ท�ำให้คนในชุมชน
• ป่าไม้รอบๆ อ่างเก็บน�้ำเจริญงอกงาม
รู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์และ จากน�้ ำ ซั บ ใต้ ดิ น ท� ำ ให้ ร ะบบนิ เวศบริ เวณ
ดูแลรักษาอ่างเก็บน�้ำร่วมกัน
อ่างเก็บน�้ำอุดมสมบูรณ์
• น� ำ กฎ กติ ก าในการบริ ห ารจั ด การ
• ชุมชนจัดตัง้ เครือข่ายเพือ่ ประสานงาน
ทรัพยากรน�้ำมาปฏิบัติเพื่อความเท่าเทียม และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการ
กรมทรัพยากรน�ำ้ และผูใ้ ช้นำ�้ ได้กำ� หนดระเบียบ อาทิ เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม
ของกลุ่มผู้ใช้น�้ำและติดตั้งมิเตอร์น�้ำหรือมาตร วิสาหกิจชุมชนคนเลีย้ งวัวอ่างห้วยเอีย้ ง เป็นต้น
วัดน�ำ้ ให้กบั สมาชิกทุกราย หากสมาชิกรายใดใช้
• มูลนิธิชัยพัฒนา เลือกเกษตรกรพื้นที่
น�้ำมาก ต้องจ่ายค่าน�้ำมาก เพื่อบริหารจัดการ อ่ า งเก็ บ น�้ ำ ห้ ว ยเอี้ ย งเข้ า อบรมเครื อ ข่ า ย
ทรัพยากรน�้ำอย่างเท่าเทียมและเกิดประโยชน์ เกษตรกรผู้ปลูกล�ำไยปลอดสารพิษ ปี 2560
สูงสุด
และโครงการส่งเสริมการผลิตล�ำไยคุณภาพ
• เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพแหล่ ง น�้ ำ เดิ ม ปี 2561- 2562
ให้ ส ามารถใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ เ ต็ ม ศั ก ยภาพ
• คนในชุ ม ชนมี ท างเลื อ กและโอกาส
นอกจากปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน�้ำเดิมแล้ว ในการประกอบอาชีพมากขึ้น ท�ำให้มีคุณภาพ
กรมทรัพยากรน�้ำยังสนับสนุนการแก้ไขปัญหา ชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อน
20

แผนที่โครงการอ่างเก็บน�้ำห้วยเอี้ยง

หวยเอี้ยง

อางเก็บน้ำหวยเอี้ยง
เขื่อนดิน

ดอยหวยโปง

กอสรางอาคารบังคังน้ำ จุดที่ 1

ดอยน้ำพุ

กอสรางอาคารบังคังน้ำ จุดที่ 2

กอสรางอาคารบังคังน้ำ จุดที่ 3

บานใหมน้ำเย็น

กอสรางอาคารบังคังน้ำ จุดที่ 5
วัดน้ำเย็น

กอสรางอาคารบังคังน้ำ จุดที่ 4

วัดปงออ

บานโละปาตุม

โรงเรียนบานโละปาตุม
สถานนีอนามัยบานโละปาตุม

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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ประเภทโครงการ

กรมทรัพยากรน�้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“

โครงการตัวอย่างการบริหารจัดการน�้ำ

ความส�ำเร็จของชุมชน แม่แฝก

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน�้ำห้วยแก้วพร้อมระบบส่งน�้ำ
บ้านร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ 11 ต�ำบลแม่แฝก อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำภาค 1

”

01

03

นโยบาย /
แผนแมบท - แผนปฏิบัติการ /
กำหนดหลักเกณฑ - มาตรการ

อนุรักษ ฟนฟู
แหลงน้ำสาธารณะ

04

การมีสวนรวมและ
การใชประโยชน

ความสอดคลองกับ ยุทธศาสตร

“การบริหารจัดการที่ดี การเสียสละ และการมีส่วนร่วม
อย่างเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น�้ำ เป็นปัจจัยส�ำคัญที่น�ำไปสู่
ความส�ำเร็จของโครงการ”

02

พัฒนาแหลงน้ำ

05

การพยากรณ
เตือนภัย

/ แผนแมบท 20 ปี

ดานที่ 6

ดานที่ 1

การบริหารจัดการ

การจัดการน้ำ
อุปโภคบริโภค

นายเสน่ห์ สาธุธรรม
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้ำ

ดานที่ 5

การอนุรักษ
ฟนฟูสภาพ
ปาตนน้ำที่
เสื่อมโทรมและ
ปองกันการ
พังทลายของดิน

22

ดานที่ 2
ดานที่ 4

การจัดการ
คุณภาพน้ำ
และอนุรักษ
ทรัพยากรน้ำ

ดานที่ 3

การสรางความ
มั่นคงของน้ำ
ภาคการผลิต

การจัดการน้ำทวม
และอุทกภัย

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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บทสัมภาษณ์ นายเสน่ห์ สาธุธรรม
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้ำ

ความเป็นมาและสภาพปัญหา
ปัจจุบัน

พ.ศ. 2551

• โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�้ำฯ และระบบส่งน�้ำด้วยท่อ
HDPE แล้วเสร็จ ประชาชน 4 หมู่บ้านของต�ำบลแม่แฝก
มีนำ�้ ใช้ในการอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง

02

• ปัจจุบัน กรมทรัพยากรน�้ำ
เริ่มด�ำเนินการเพิ่มท่อส่งน�้ำ
ให้กับหมู่บ้านอื่นๆ ในต�ำบล
แม่แฝก เพื่อให้สามารถใช้น�้ำ
ได้อย่างเสมอภาค
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2555

01

• เกิดวิกฤตการ
ขาดแคลนน�้ำในพื้นที่
เนื่องจากเกษตรกร
แต่ละรายต่างคนต่าง
ใช้น�้ำ ไม่มีการบริหาร
จัดการน�้ำร่วมกัน

03

• วันที่ 27 เมษายน
รัฐบาลโดย
กรมทรัพยากรน�้ำ
ได้ส่งมอบโครงการ
อ่างเก็บน�้ำห้วยแก้ว
พร้อมระบบส่งน�้ำให้
กับประชาชนและ
ท้องถิ่นได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

06

แนวคิดในการแก้ไขปัญหา

กรมทรัพยากรน�ำ้ ได้ดำ� เนินงานโครงการพัฒนาและแก้ปญ
ั หาเร่งด่วนให้กบั ประชาชน
ในพืน้ ทีต่ ามล�ำดับ เริม่ จากการสร้างอ่างเก็บน�ำ้ เพือ่ เพิม่ พืน้ ทีก่ กั เก็บน�ำ้ ซึง่ ล�ำห้วยเดิมมีสภาพ
ตื้นเขิน ต่อมาจัดท�ำระบบส่งน�้ำผ่านท่อไปยังแปลงเกษตรของเกษตรกร โดยด�ำเนินการ
อย่างต่อเนื่องเพื่อขยายพื้นที่รับประโยชน์ให้ทั่วถึงครบทุกหมู่บ้าน
“เราสร้างอ่างเก็บน�ำ้ เสร็จในปี 2551
ต่ อ จากนั้ น ก็ เริ่ ม ก่ อ สร้ า งท่ อ เพื่ อ
กระจายน�ำ้ ไปยังพืน้ ทีก่ ารเกษตรด้าน
ล่างของอ่างฯ รวมแล้วตัง้ แต่ ปี 2551
- 2563 เราสร้างท่อส่งน�้ำไปแล้ว
12-13 กม.ปัจจุบนั เราก็ยงั มีโครงการ
ก่อสร้างท่ออยู่ โครงการนี้เกษตรกร
ในพืน้ ทีไ่ ด้รบั ประโยชน์มาก สามารถ
ปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ล�ำไย มะม่วง
น�้ำดอกไม้ส่งออกได้ นอกจากนี้เรา
ยั ง ท� ำ ฝายเสริ ม ระบบนิ เ วศและ
กั ก เ ก็ บ น�้ ำ จ ากล� ำ น�้ ำ ที่ ไ ห ล มา
จากอ่างฯ ด้วย”

บทสัมภาษณ์ นายเสน่ห์ สาธุธรรม
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้ำ

การเปลี่ยนแปลง

04
พ.ศ. 2549

• กรมทรัพยากรน�้ำ ด�ำเนิน
โครงการฟื้นฟูและก่อสร้าง
อ่างเก็บน�ำ้ ห้วยแก้ว ตามค�ำร้องขอ
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
แม่แฝก อ�ำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ปัญหา
การขาดแคลนแหล่งน�้ำเพื่ออุปโภค
บริโภคและการเกษตร
24

อดีต

05
พ.ศ. 2556

• วันที่ 10 พฤษภาคม กรมทรัพยากรน�ำ้ ได้ประชุมร่วมกับ
กลุ่มผู้ใช้น�้ำเพื่อแก้ปัญหาและทบทวนกติกาการใช้น�้ำจาก
อ่างเก็บน�้ำฯ ด้วยการให้เกษตรกรทุกรายติดตั้งมิเตอร์น�้ำ
และจ่ายค่าน�้ำ 1 บาท/หน่วย ลบ.ม.
เพือ่ ควบคุมปริมาณน�ำ้ ในอ่างเก็บน�ำ้

ปัจจุบัน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน�้ำห้วยแก้วพร้อมระบบส่งน�้ำ

บ้านร่มโพธิ์ทอง ม.11 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : บ้านห้วยแก้ว ม.3 บ้านร่มโพธิ์ทอง ม.11 บ้านร่มหลวง ม.6 		
		 บ้านพระธาตุ ม.9 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ประเภท
: เขื่อนดินและระบบส่งน�้ำด้วยท่อ HDPE
ความจุ
: 2,180,000 ลบ.ม.
ที่ตั้ง

:

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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แผนที่โครงการอ่างเก็บน�้ำห้วยแก้ว

ระบบสงน้ำ ชวงที่ 1
ความยาว 850 เมตร กอสรางป 2551

ปัจจัยความส�ำเร็จ

• การบริหารจัดการทีด่ ี โครงการนี้เป็นโครงการน�ำร่องของกระทรวงทรัพยากรฯ ตาม
ความร่วมมือกันตามแนวทางประชารัฐในการบริหารการใช้นำ�้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยติดตัง้
มิเตอร์วัดน�้ำที่ส่งให้กับพื้นที่การเกษตร เพื่อควบคุมปริมาณน�้ำได้อย่างเหมาะสม ท�ำให้พื้นที่
มีน�้ำพอใช้ ไม่ขาดแคลนน�้ำ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โครงการนี้เป็นตัวอย่างของความ
ส�ำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจแบบประชารัฐ
• กระบวนการมีสว่ นร่วมทีเ่ ข้มแข็ง ทัง้ จากผูน้ ำ� กลุม่ ทีม่ คี วามเสียสละ จริงจังและมีความ
เป็นธรรม รวมถึงกลุม่ ผูใ้ ช้นำ�้ ทัง้ 4 หมูบ่ า้ นทีเ่ คารพกฎ กติกาการใช้นำ�้ รูค้ ณ
ุ ค่าของทรัพยากรน�ำ้
ร่วมกันสร้างส�ำนึกในการใช้นำ�้ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดและช่วยกันดูแลรักษา ช่วยกันดูแลป่าไม้
และปลูกป่าเสริม เพื่อสร้างสมดุลให้ระบบนิเวศ
• หลักการ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ภาครัฐ ภาคเอกชนและกลุ่มผู้ใช้น�้ำได้ประสานความ
ร่วมมือในการบริหารจัดการอ่างเก็บน�้ำอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ชุมชนมีการพัฒนาอย่างเป็น
รูปธรรมและยั่งยืน และเป็นต้นแบบการบริหารจัดการน�้ำให้อ่างเก็บน�้ำอื่นๆ ในภูมิภาคได้
ศึกษาเรียนรู้ต่อไป
ความส�ำเร็จ

• ประชาชน จ�ำนวน 953 ครัวเรือน
ได้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค
• พืน้ ทีก่ ารเกษตรได้รบั ประโยชน์ 4,500 ไร่
• เพือ่ แก้ปญ
ั หาขาดแคลนน�ำ้ ในฤดูแล้ง
• ประชาชนมีอาชีพทีม่ นั่ คง ฐานะดีขนึ้
ยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชน
• ประชาชนสามัคคีกนั มากขึน้ ลดความ
ขัดแย้งในชุมชน
• ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิม
ของชุมชน ด้วยการน�ำค่าใช้นำ�้ ส่วนหนึง่ มาจัด
กิจกรรม
26

อางเก็บน้ำหวยแกว
ระบบสงน้ำ ชวงที่ 2
ความยาว 1640 เมตร กอสรางป 2553
คลองแกว
ระบบสงน้ำ ชวงที่ 3
ความยาว 3112 เมตร กอสรางป 2554

วัดปาพุทธอุทยานโพธินิมิต

ระบบสงน้ำ ชวงที่ 4
ความยาว 2997เมตร
กอสรางป 2554

พระธาตุดอยจอมกิตติ

ถนนสาย 4034

ระบบสงน้ำ ชวงที่ 4
ความยาว 3620 เมตร กอสรางป 2554

โรงเรียนบานหวยแกว

วัดหวยแกว

ถนนสาย 1001

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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ประเภทโครงการ

กรมทรัพยากรน�้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

น�้ำวัง
“แกนหมุนพลัลุ่มงเครื
อข่ายเข้มแข็ง
โครงการแกนหมุนลุ่มน�้ำวัง
ลุ่มน�้ำสาขา 7 ลุ่มน�้ำ จังหวัดล�ำปาง และ จังหวัดตาก
หน่วยงาน ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำภาค 1

”

01

03

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
จุดเริม
่ ต้น ลุม่ น�ำ้ สาขาของลุม่ น�ำ้ วังมีปญ
ั หาการบริหารจัดการน�ำ้

ที่ไม่ชัดเจน เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถบูรณาการ
ท�ำงานร่วมกันได้ ขาดกลไกการสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากผู้น�ำ
ในพืน้ ทีแ่ ละโครงการไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพืน้ ที่
พ.ศ. 2555

กรมทรัพยากรน�้ำ ได้ด�ำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น�้ำใน 7 ลุ่มน�้ำสาขา
ของลุม่ น�ำ้ วังเพือ่ เชือ่ มโยงเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
ให้ครอบคลุมทัง้ ระบบลุม่ น�ำ้ ภายใต้ชอื่ โครงการแกนหมุนลุม่ น�ำ้ วัง
มีการคัดเลือกประธานและตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการน�้ำ
พ.ศ. 2556 – 2557

กรมทรัพยากรน�้ำ ด�ำเนินการอบรม ให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพ
ของกลุ่มผู้ใช้น�้ำอย่างต่อเนื่อง โดยถอดบทเรียนการด�ำเนินงานที่
บ้านสามขา ต�ำบลหัวเสือ อ�ำเภอแม่ทะ จังหวัดล�ำปาง ซึง่ เคยประสบ
ภาวะแห้งแล้งมาก่อน เป็นเครือข่ายแกนหมุนต้นแบบ

พ.ศ. 2558

กรมทรัพยากรน�้ำ เน้นการสร้างจิตส�ำนึกให้กับเครือข่ายและ
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการ
บริหารจัดการน�้ำลุ่มน�้ำวังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้คัดเลือก
โครงการน�ำร่องสร้างรูปแบบการบริหารจัดการน�้ำอย่างยั่งยืน
ที่บ้านแม่โป่ง ม.4 ต.วังใต้ อ.วังเหนือ จ.ล�ำปาง

พ.ศ. 2559

กรมทรัพยากรน�้ำ ได้รับรางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมี
ส่ ว นร่ ว ม ระดั บ ดี เ ยี่ ย ม เรื่ อ งกระบวนการแกนหมุ น ลุ ่ ม น�้ ำ วั ง
ของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

ปัจจุบัน

กรมทรัพยากรน�้ำ ได้น�ำนวัตกรรมแกนหมุนเพื่อการถ่ายทอด ไปใช้
ในพื้ น ที่ ลุ ่ ม น�้ ำ ที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กและก� ำ หนด Benchmarking
ลุ่มน�้ำวัง
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แนวคิดในการแก้ไขปัญหา

กรมทรัพยากรน�้ำ น้อมน�ำหลักการพัฒนาตามแนวพระราชด�ำริในพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือและสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำในพื้นที่ เสริมสร้างแนวคิด/หลักการบูรณาการ
ทุกภาคส่วน ทุกระดับในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างสอดคล้องและ
ผสมผสานกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพพืน้ ที่ และสนับสนุนการน�ำภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการน�้ำในแต่ละลุ่มน�้ำ โดยมีการก�ำหนดแนวคิด
ในการด�ำเนินงานร่วมกัน ร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุ ร่วมวางแผน ร่วมด�ำเนินการ และร่วม
ติดตามประเมินผล น�ำไปสู่การก�ำหนดเป็นแนวคิด “แกนหมุน” ซึ่งเปรียบเสมือนฟันเฟือง
หรื อ พวงมาลั ย ของรถยนต์
ขั้นตอนการสรางเครือขาย
ซึ่งเป็นกลไกกลางที่จะหมุน
เตรียมการและแสวงหา
เอากลุม่ ผูใ้ ช้นำ�้ 7 ลุม่ น�ำ้ สาขา
รวมกิจกรรม (ประชาชน /
01 ผูราชการ
/ เอกชน / NGO)
มาเชื่อมโยงให้ท�ำงานแบบ
มีสว่ นร่วม ทัง้ ต้นน�ำ้ กลางน�ำ้
ทบทวนผลการดำเนินงาน
สรางขอตกลงและ
04 หาแนวทางแกไข
02 รวมวางแผนวิธีดำเนินการ
และปลายน�ำ้ เกิด “โครงการ
แกนหมุนลุ่มน�้ำวัง” เพื่อเป็น
รวมดำเนินการและ
03 กำกับติดตามประเมินผล
กลไกการขั บ เคลื่ อ นการ
บริหารจัดการน�้ำในลักษณะ
การทำงานแบบบูรณาการ
เครือข่ายและระดมพลังจาก
ภาคี เ ครื อ ข่ า ยทุ ก ภาคส่ ว น
02
03
สรางเครือขาย 44 กลุม
เครื่องขายๆ ละ 1 คน
ทั้ ง หน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาค
• แลกเปลี่ยนเรียนรู
• สรางกระบวนการเรียนรู
• ถายทอดประสบการณ
จัดทำแผนน้ำ
ประชาสังคมและภาคเอกชน
• สงเสริมการมีสวนรวมในชุมชน • หาแนวทางแกไขปญหา
• จัดกิจกรรมอนุรักษ
01
นอกจากนี้การแก้ไขปัญหา
1 ลุมน้ำสาขา
จะต้องครอบคลุมถึงดิน ป่า
ผลลัพธในป 2558
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
เพื่อแก้ปัญหาทั้งระบบอย่าง
เปนผูนำ/เปนแกนนำกลุม/ดำเนินงานบริหารจัดการลุมน้ำ
04 • ใหความรู หลักคิดแนวทางเครื่องมือ กลไกการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
ยั่งยืน
• สำรวจพื้นที่/วิเคราะหขอมูลทรัพยากรน้ำ จัดทำแผนแกไขปญหา

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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การเปลี่ยนแปลง

อดีต

ปัจจุบัน

โครงการแกนหมุนลุ่มน�้ำวัง
ที่ตั้ง
: พื้นที่ลุ่มน�้ำวังใน จ.ล�ำปาง และ จ.ตาก
ประเภท : พื้นที่ 10,793.57 ตร.กม. ความยาวของแม่น�้ำวังประมาณ

			
			
			
			
			
			
			
			

ลุ่มน�้ำสาขา 7 ลุ่มน�้ำ ได้แก่
ลุ่มน�้ำแม่วังตอนบน
ความยาว
ลุ่มน�้ำแม่สอย
ความยาว
ลุ่มน�้ำแม่ตุ๋ย
ความยาว
ลุ่มน�้ำแม่วังตอนกลาง ความยาว
ลุ่มน�้ำแม่จาง
ความยาว
ลุ่มน�้ำแม่ต�๋ำ
ความยาว
ลุ่มน�้ำแม่วังตอนล่าง ความยาว

ปัจจัยความส�ำเร็จ

1,639.10
733.27
810.15
2,072.00
1,634.83
754.83
3,149.34

460 กม.

ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.

พื้นที่ ได้แก่ ผู้บริหารส่วนราชการในจังหวัด
ผู ้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ให้การสนับสนุน
และความร่ ว มมื อ รวมทั้ ง สนั บ สนุ น
งบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการลุ่มน�้ำ
• ต้นแบบทีด่ ใี นการรักษาทรัพยากรน�ำ้
และป่ า ไม้ บ้ า นสามขา ต� ำ บลหั ว เสื อ
อ�ำเภอแม่ทะ จังหวัดล�ำปาง ได้นำ� ผลส�ำเร็จและ
องค์ ค วามรู ้ จ ากการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมการ
อนุ รั ก ษ์ ป ่ า และน�้ ำ เพื่ อ แก้ ป ั ญ หาภั ย แล้ ง
ของชุ ม ชนที่ ผ ่ า นมา ท� ำ ให้ ชุ ม ชนมี ค วามรู ้
ความเข้าใจในการร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม
พั ฒ นาและฟื ้ น ฟู ป ่ า เขตต้ น น�้ ำ เป็ น อย่ า งดี
เกิดเป็นเครือข่ายเพื่อน�ำไปใช้เป็นต้นแบบ
ให้กับชุมชนอื่นๆ ต่อไป

• ความเข้มแข็งของเครือข่ายแกนหมุน
เครือข่ายแกนหมุนมีการบริหารจัดการเชื่อม
โยงกลุม่ ผูใ้ ช้นำ�้ /กลุม่ เครือข่าย จ�ำนวน 44 กลุม่
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งลุ่มน�้ำวัง อย่างเป็นระบบ
โดยยึ ด ชุ ม ชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง นอกจากนี้
กลุ่มผู้ใช้น�้ำต่างก็มีความรู้ ความเข้าใจและ
จิตส�ำนึกในการร่วมอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟูทรัพยากรน�ำ้
ส่งผลให้กลุ่มเครือข่ายเกิดความเข้มแข็ง
• การบู ร ณาการการท� ำ งานร่ ว มกั น
ระหว่ า งภาคส่ ว นต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กรมทรัพยากรน�้ ำ มี บ ทบาทในการส่ ง เสริ ม
และมี ส ่ ว นร่ ว มบู ร ณาการกั บ หน่ ว ยงาน
ราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
ภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้องใน 7 ลุม่ น�ำ้ สาขาของ
ลุม่ น�ำ้ วัง เพือ่ ขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานในพืน้ ที่
ความส�ำเร็จ
ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
• มีการสร้างฝายชะลอน�้ำที่เหมาะสม
• ได้รับการสนับสนุนจากผู้น�ำในพื้นที่
และการสนับสนุนด้านงบประมาณ ผู้น�ำใน กับสภาพพื้นที่ใน 7 ลุ่มน�้ำสาขา และอนุรักษ์
32

ฟื้นฟูอ่างเก็บน�้ำที่ตื้นเขิน ให้สามารถกักเก็บ
น�้ำได้เพิ่มขึ้น ท�ำให้ประชาชนมีน�้ำเพียงพอ
ในการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
• เกิดระบบประปาภูเขาเพือ่ สร้างความ
ชุม่ ชืน้ และเพิม่ น�ำ้ ต้นทุนในพืน้ ที่ 7 ลุม่ น�ำ้ สาขา
• มีพื้นที่ป่าชุมชนเพิ่มขึ้น ช่วยบรรเทา
อุทกภัยในฤดูฝน
• มีการท�ำแนวป้องกันไฟป่า ช่วยลด
ปัญหาด้านมลพิษทางอากาศจากหมอกควัน
ไฟป่า ท�ำให้สภาพอากาศดีขึ้น
• ใช้กลไกการมีส่วนร่วมในการด�ำเนิน
งานบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน�้ ำ ป่ า ดิ น
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยมีแกนน�ำจาก 7 ลุ่มน�้ำ
สาขาเข้ า มาเป็ น แกนหมุ น ขั บ เคลื่ อ นการ

บริหารจัดการ เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายการ
ท�ำงานกับทางราชการ เอกชน (แบบประชารัฐ)
• เกิดการพัฒ นาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
มีที่พักนักท่องเที่ยวในชุมชน (Home stay)
เพิ่มมากขึ้น
• ประชาชนในพื้ น ที่ 7 ลุ ่ ม น�้ ำ สาขา
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น

แผนที่โครงการแกนหมุนลุ่มน�้ำวัง
ลุมแมน้ำสอย 733.27 ตร.กม.
อ.วังเหนือ

ลุมแมน้ำแมตุย 810.15 ตร.กม.

ลุมแมน้ำวังตอนบน
1,639.10 ตร.กม.
อ. เมืองปาน

ที่ตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค1
ลุมน้ำวัง
พื้นที่ 10,793.57 ตร.กม.
ความยาวของแมน้ำวัง
ประมาณ 460 กม.
ลุมน้ำ สาขา 7 ลุมน้ำ

อ. หางฉัตร
อ. เกาะคา

อ. เมือง

อ.เสริมงาม

อ. แมเมาะ

อ. แมทะ

อ.สบปราบ

ลุมน้ำแมต๋ำ 754.83 ตร.กม.

ลุมแมน้ำวังตอนกลาง
2,072.00 ตร.กม.

ลุมน้ำแมจาง 1,634.83 ตร.กม.

อ.เถิน

ลุมแมน้ำวังตอนลาง 3,149.34 ตร.กม.

อ.แมพริก
อ.สามเงา
อ.บานตาก

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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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

04

02

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
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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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แนวคิดในการแก้ไขปัญหา

ความเป็นมาและสภาพปัญหา
พ.ศ. 2557

• หนองตีนดอยเกิดปัญหาการตื้นเขิน
คุณภาพน�้ำเสื่อมโทรมและขาดการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ท�ำให้
ประชาชนในพื้นที่ได้รับความ
เดือดร้อน ไม่มีน�้ำเพียงพอในการ
อุปโภคบริโภคและท�ำการเกษตร

01

03

05

• เดือนเมษายน โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู
แหล่งน�้ำหนองตีนดอย แล้วเสร็จ
กรมทรัพยากรน�้ำ ได้ส่งมอบให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
ดูแลรักษาต่อไป

พ.ศ. 2553

• กรมทรัพยากรน�้ำ เริ่มด�ำเนินงานโครงการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน�้ำหนองตีนดอย

04

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
36

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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ประเภทโครงการ

กรมทรัพยากรน�้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

01

03

นโยบาย /
แผนแมบท - แผนปฏิบัติการ /
กำหนดหลักเกณฑ - มาตรการ

อนุรักษ ฟนฟู
แหลงน้ำสาธารณะ

04

02

การมีสวนรวมและ
การใชประโยชน

ความสอดคลองกับ ยุทธศาสตร

พัฒนาแหลงน้ำ

05

/ แผนแมบท 20 ปี

ดานที่ 6

ยเข้มแข็ง
“ภาคีเครือข่อ่าางน�
้ำพานยั่งยืน
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน�้ำอ่างเก็บน�้ำน�้ำพาน
ต�ำบลสร้างคอม ต�ำบลเชียงดาและ ต�ำบลนาสะอาด อ�ำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงาน ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำภาค 3

ที่มา : www.facebook.com/naampan
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ดานที่ 1

การบริหารจัดการ

”

การพยากรณ
เตือนภัย

การจัดการน้ำ
อุปโภคบริโภคtะ

ดานที่ 5

การอนุรักษ
ฟนฟูสภาพ
ปาตนน้ำที่
เสื่อมโทรมและ
ปองกันการ
พังทลายของดิน

ดานที่ 2
ดานที่ 4

การจัดการ
คุณภาพน้ำ
และอนุรักษ
ทรัพยากรน้ำ

ดานที่ 3

การสรางความ
มั่นคงของน้ำ
ภาคการผลิต

การจัดการน้ำทวม
และอุทกภัย

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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ความเป็นมาและสภาพปัญหา
พ.ศ.2519

• กรมทรัพยากรน�้ำ (ส�ำนักงานเร่งรัด
พัฒนาชนบทเดิม) ได้พัฒนาพื้นที่ชุ่มน�้ำ
ในเขตลุ่มน�้ำห้วยหลวงตอนล่าง
พร้อมก่อสร้างอ่างเก็บน�้ำน�้ำพาน

พ.ศ.2545

01

พ.ศ.2555

• ผู้น�ำชุมชนและประชาชน
อ.สร้างคอม ท�ำเรื่องขอ
ปรับปรุงฟื้นฟูอ่างเก็บน�้ำ
น�้ำพาน เพื่อแก้ปัญหา
อุทกภัยและเก็บน�้ำ
ไว้ใช้ในหน้าแล้ง

• ประชาชนต�ำบล
สร้างคอม ต�ำบล
เชียงดาและต�ำบล
นาสะอาด ร่วมกัน
จัดตั้งศูนย์ประสาน
การพัฒนาอ่าง
น�้ำพานขึ้น

02

03

04

05

พ.ศ.2558

06
พ.ศ.2559

• กรมทรัพยากรน�้ำ ด�ำเนิน
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
แหล่งน�้ำอ่างเก็บน�้ำ
น�้ำพาน พื้นที่ 44 ไร่
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การกักเก็บน�้ำ

07

• องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลและ
ประชาชนได้จัดตั้ง
กลุ่มแพ เพื่อให้
บริการนักท่องเที่ยว
ที่มาเที่ยวอ่างเก็บน�้ำ
ซึ่งจุดเริ่มต้นของ
แหล่งท่องเที่ยวที่
โด่งดังภายใต้ชื่อ
“ล่องแพอ่างน�ำ้ พาน”

พ.ศ.2562
ปัจจุบัน

• อ่างเก็บน�้ำน�้ำพาน มีภาคีเครือข่ายหลัก
จาก 3 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลสร้างคอม ต�ำบลเชียงดา
และต�ำบลนาสะอาด จังหวัดอุดรธานีและจากภาค
ประชาคมเพื่อประสานความร่วมมือกันในการ
บริหารและจัดการเพื่อพัฒนาแหล่งน�้ำอย่างยั่งยืน
44

• อ�ำเภอสร้างคอม คัดเลือก
อ่างเก็บน�ำ้ น�ำ้ พาน เป็นหนึง่ ใน
แหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถีของดี
อ.สร้างคอม

ที่มา : www.facebook.com/naampan
แนวคิดในการแก้ไขปัญหา

การอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟูอา่ งเก็บน�ำ้ ทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวติ ของคนในพืน้ ที่ เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากแหล่งน�้ำเดิม ในการอุปโภค บริโภคและ
ประกอบอาชีพของประชาชน ถือเป็นยุทธศาสตร์หลักในการสร้างความมั่นคงของน�้ำภาค
การผลิต ทีก่ รมทรัพยากรน�ำ้ เร่งด�ำเนินการ เพือ่ แก้ไขปัญหาขาดแคลนน�ำ้ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง
นอกจากนี้ กรมทรัพยากรน�้ำ ได้แนะน�ำและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกผัก เลี้ยงสัตว์
และท�ำประมงเป็นรายได้เสริม นอกจากการปลูกข้าวซึ่งเป็นอาชีพหลักของชุมชน
การเปลี่ยนแปลง

อดีต

ปัจจุบัน

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน�้ำอ่างเก็บน�้ำน�้ำพาน

ต�ำบลสร้างคอม ต�ำบลเชียงดาและต�ำบลนาสะอาด อ�ำเภอสร้างคอม
			 จังหวัดอุดรธานี
ประเภท : อ่างเก็บน�้ำขนาดใหญ่ ประกอบด้วยคลองส่งน�้ำชนิดคอนกรีต มีพื้นที่รวมกว่า
			 4,300 ไร่ ตั้งอยู่ในอ�ำเภอสร้างคอม ครอบคลุมพื้นที่มากถึง 3 ต�ำบล ได้แก่ 		
			 ต�ำบลสร้างคอม ต�ำบลเชียงดาและต�ำบลนาสะอาด
ความจุ : 224,500 ลบ.ม. พืน
้ ทีไ่ ด้รบั ประโยชน์ 350 ไร่
ที่ตั้ง

:

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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ปัจจัยความส�ำเร็จ

• ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายและผู้น�ำชุมชน อ่างเก็บน�้ำน�้ำพานมีขนาดใหญ่
ครอบคลุม 3 ต�ำบลในอ�ำเภอสร้างคอม ผู้น�ำชุมชนจึงเป็นแกนหลักในการประสานความ
ร่วมมือของแต่ละชุมชนเข้าด้วยกัน และเมื่อทั้ง 3 ชุมชนมีเป้าหมายการด�ำเนินงานในทิศทาง
เดียวกัน การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของภาคี 3 ต�ำบลจึงเกิดขึ้น
• การบูรณาการภาครัฐ เอกชน ชุมชน นอกจากการพัฒนาแหล่งน�ำ้ จากภาคีเครือข่าย
3 ต�ำบลแล้ว หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดอุดรธานีต่างก็ให้การสนับสนุน รวมทั้งภาคเอกชน
อีกด้วย ได้แก่ โครงการเร่งก�ำจัดจอกหูหนูยักษ์ในอ่างเก็บน�้ำน�้ำพาน ซึ่งระบาดขยายพันธุ์
ปิดผิวน�ำ้ สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ป็นจ�ำนวนมาก ทางจังหวัดได้ระดมสรรพ
ก�ำลังจัดการปัญหาอย่างเร่งด่วน
• จิตส�ำนึกทีม่ ตี อ่ ท้องถิน่ อ่างเก็บน�ำ้ น�ำ้ พานเป็นสัญลักษณ์ (Landmark) ทีส่ ำ� คัญของ
อ�ำเภอสร้างคอม คนในชุมชนเองได้ใช้ประโยชน์และสร้างรายได้เพือ่ เลีย้ งครอบครัว พวกเขา
ต่างผูกพันและหวงแหนแหล่งท�ำกิน เมื่อมีโครงการใดเกิดขึ้นก็ตาม คนในพื้นที่ก็อยากเข้ามา
มีส่วนร่วมวางแผน ด�ำเนินการ และหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับชุมชน

แผนที่โครงการอ่างเก็บน�้ำน�้ำพาน

อางเก็บน้ำกุดซวย

คลองหลวงหนองคาย อุดรธานี

หนองปากโพง

วัดปาสงบจิต

คลองหลวงหนองคาย อุดรธานี
โรงเรียนบานแมดวิทยาคม

วัดอุดมวิทยาราม

วัดโพธิ์ศรีสวาง

วัดหายโศก นาสะอาด

ถนนสาย 2329

โรงเรียนบานนาสะอาด

ที่มา : www.matichon.co.th
ความส�ำเร็จ

• ประชาชน 119 ครัวเรือน มีน�้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค
• เกษตรกรในพื้นที่มีน�้ำเสริมเพื่อการเกษตร สามารถเพาะปลูกนอกฤดูกาลได้
• เป็นแหล่งประมงที่ส�ำคัญของชุมชน ในปี 2561 จ.อุดรธานี สนับสนุนให้ปรับปรุง
ตลาดเมืองใหม่สร้างคอม เป็น ตลาดประชารัฐตลาดต้องชม เพื่อจ�ำหน่ายสินค้าจากปลาสด
ปลาแปรรูป สัตว์น�้ำ สินค้าเกษตรจากชุมชม เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชน
• ปรับปรุงระบบนิเวศให้เกิดสมดุลกลับคืนความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
• คนในชุมชนร่วมสร้างแหล่งท่องเที่ยว “ล่องแพอ่างน�้ำพาน” จนได้รับความนิยมจาก
นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก สร้างรายได้ให้ชุมชนปีละหลายล้านบาท
• คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดการโยกย้ายถิ่นฐานออกนอกพื้นที่
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โรงพยาบาลสรางคอม

โรงเรียนบานนาหวา
วัดโพธิ์ศรีสมพร

วัดโพธิ์ศรีโพนฆอง
โรงเรียนบานดงผักเทียม
วัดสามัคคีนิยม
ถนนสาย 5027

โรงเรียนสรางคอมวิทยา

วัดสวางบำเพ็ญผล

วัดสามัคคีบําเพ็ญผล
ถนนสาย 2329

โรงเรียน บาน. โคกสะเเกเเจง

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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ประเภทโครงการ

กรมทรัพยากรน�้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“แหล่งน�้ำคือหัวใจ

ของการพัฒนาโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองโคกสะแบงพร้อมระบบกระจายน�้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านก�ำพี้ ต�ำบลก�ำพี้ อ�ำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
หน่วยงาน ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำภาค 4

”

01

03

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
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

01
พ.ศ. 2548

• สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง
ได้เสด็จเยี่ยมเยือนสมาชิก
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านก�ำพี้
ทรงมีพระราชเสาวนีย์
ที่จะให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่าง
ตามพระราชด�ำริขึ้นใน
พื้นที่บ้านก�ำพี้ และบริเวณ
ใกล้เคียง

05
พ.ศ. 2562

• โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองโคกสะแบง พร้อมระบบ
กระจายน�้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
กรมทรัพยากรน�้ำได้ส่งมอบโครงการฯ ให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการฟาร์มตัวอย่าง
ตามพระราชด�ำริ บริหารจัดการต่อไป

แนวคิดในการแก้ไขปัญหา

กรมทรัพยากรน�้ำ ลงพื้นที่ส�ำรวจ ออกแบบและด�ำเนินโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
หนองโคกสะแบง พร้อมระบบกระจายน�ำ้ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จากการร้องขอจากเกษตรกร
ในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�ำริ เนือ่ งจากแหล่งน�ำ้ มีสภาพตืน้ เขิน ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้นำ�้ ของประชาชน โดยมีผนู้ ำ� ชุมชน ผูจ้ ดั การและเกษตรกรโครงการฯ ร่วมวางแผนและ
ให้ขอ้ เสนอแนะตลอดระยะเวลาด�ำเนินโครงการฯ เพือ่ ให้การพัฒนาแหล่งกักเก็บน�ำ้ และระบบ
กระจายน�ำ้ มีประสิทธิภาพสูงสุด
คุ ณ ปรี ย าพั ต ร ทองสุ ก ผจก.ฟาร์ ม ตั ว อย่ า ง
ตามพระราชด�ำริฯ บ้านก�ำพี้ กล่าวถึงความส�ำคัญของน�ำ้ ว่า
“การทีจ่ ะท�ำการเกษตรได้ ปัจจัยส�ำคัญคือเรือ่ งของน�ำ้
เป็นหลัก ถ้าปลูกผักมีดนิ ดี แต่ขาดน�ำ้ พืชก็ขาดการเจริญ
เติบโต”

04

คุณปรียาพัตร ทองสุก
ผจก.ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�ำริฯ

พ.ศ. 2561

• ประชาชนในพื้นที่ได้ร้องขอ
ให้กรมทรัพยากรน�้ำท�ำการ
ปรับปรุงแหล่งน�้ำเพื่อเพิ่ม
ปริมาณความจุน�้ำ พร้อม
ก่อสร้างระบบกระจายน�้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อเป็นแหล่งน�้ำสนับสนุนใน
โครงการฯ

การเปลี่ยนแปลง

02
พ.ศ. 2549

• เริ่มด�ำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่าง
ตามพระราชด�ำริ โดยกรมทรัพยากรน�้ำได้รับ
มอบหมายให้ปรับปรุงและฟื้นฟูหนองโคก
สะแบง ซึ่งเป็นแหล่งน�้ำเดิมในพื้นที่โคกสะแบง
ที่มีความตื้นเขิน พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการ
กักเก็บน�้ำให้โครงการฯ
50

อดีต

03
พ.ศ. 2550

• โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน�้ำ
แล้วเสร็จ ท�ำให้หนองโคกสะแบง
กลายเป็นแหล่งน�้ำหลักภายในโครงการ
ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�ำริ
บ้านก�ำพี้

ปัจจุบัน

โครงการอนุรก
ั ษ์ฟน
้ื ฟูหนองโคกสะแบงพร้อมระบบกระจายน�ำ้ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

บ้านก�ำพี้ ต.ก�ำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ประเภท : ใช้พื้นที่ป่าโคกสะแบง ต�ำบลก�ำพี้ อ�ำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จ�ำนวน 		
			 157 ไร่ 2 งาน เป็นพื้นที่จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�ำริ ใช้น�้ำ		
			 จากหนองโคกสะแบง เนือ้ ทีป่ ระมาณ 21.49 ไร่ เป็นแหล่งน�ำ้ สนับสนุนในโครงการฯ
			 พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 157 ไร่
ที่ตั้ง

:

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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แผนที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองโคกสะแบงพร้อมระบบกระจายน�้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

วัดบานเหลากา

บานกำพี้
ถนนสาย 4007

ปัจจัยความส�ำเร็จ

• ความเข้ ม แข็ ง ของผู ้ น� ำ และคณะ
กรรมการโครงการ ผูน้ ำ� ทีม่ คี วามเข้มแข็ง ทุม่ เท
ในการบริ ห ารจั ด การและมี จิ ต สาธารณะ
ที่พร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนการด�ำเนินการ
ของกลุ่มเกษตรกร และสามารถประสานงาน
กับภาครัฐและเอกชนได้เป็นอย่างดี รวมถึง
คณะกรรมการทีร่ ว่ มผลักดันโครงการให้สำ� เร็จ
ลุล่วง
• จัดการปัญหาได้ตรงเป้าหมาย จาก
การที่กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น�้ำ ซึ่งเป็นผู้ที่ทราบ
สภาพปัญหาในพื้นที่เป็นอย่างดี ต่างให้ข้อมูล
และค�ำชีแ้ นะทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การแก้ปญ
ั หา
ช่วยให้หน่วยงานทีเ่ ข้ามาจัดการปัญหาด�ำเนิน
การได้ ร วดเร็ ว และตรงวั ต ถุ ป ระสงค์ อ ย่ า ง
แท้จริง
• สมาชิกกลุม่ รับรู้ เข้าใจและมีสว่ นร่วม
ในการแก้ปญ
ั หา จากการประชุม อบรมและ
ศึ ก ษาดู ง านของกลุ ่ ม เกษตรกรผู ้ ใช้ น�้ ำ ของ
โครงการฯ อย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้สมาชิกกลุม่ รับรู้
52

และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน�้ำ และ
พร้อมที่จะร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน�้ำอย่าง
ยั่งยืนต่อไป

โรงเรียนบานกำพี้เหลากาเจริญศิลป

ความส�ำเร็จ

• ประชาชนได้รบั ประโยชน์จากแหล่งน�ำ้
มากกว่า 124 ครัวเรือน เพือ่ อุปโภค บริโภคและ
ท�ำการเกษตร
• สนับสนุนการด�ำเนินงานของโครงการ
ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�ำริฯ หลายกิจกรรม
อาทิ กิ จ กรรมพั ฒ นา อนุ รั ก ษ์ ดิ น และน�้ ำ
กิจกรรมปศุสัตว์ กิจกรรมผลิตและจ�ำหน่าย
พืชผัก กิจกรรมหม่อนไหม และกิจกรรมประมง
• โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ เป็นแหล่ง
จ้ า งงานให้ ค นในชุ ม ชนมี ง านท� ำ มี ร ายได้
รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาดูงานและฝึกอบรมให้กบั
หน่วยงานที่สนใจ อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร
• ประชาชนในพืน้ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพชีวติ ดีขนึ้
เศรษฐกิจของชุมชนเกิดการเติบโต

หนองโคกสะแบง

ถนนสาย 4007

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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ประเภทโครงการ

กรมทรัพยากรน�้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มลิง
“ โครงการแก้
ชุบชีวิตชุมชนบ้านโคกล่าม
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้ำเริงไม้งาน (แก้มลิง)
บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 7 ต�ำบลทุ่งสว่าง อ�ำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงาน ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำภาค 5

”

01

03

นโยบาย /
แผนแมบท - แผนปฏิบัติการ /
กำหนดหลักเกณฑ - มาตรการ

อนุรักษ ฟนฟู
แหลงน้ำสาธารณะ

04

02

การมีสวนรวมและ
การใชประโยชน

ความสอดคลองกับ ยุทธศาสตร

พัฒนาแหลงน้ำ

05

/ แผนแมบท 20 ปี

ดานที่ 6

ดานที่ 1

การบริหารจัดการ

“พื้นที่ตรงนี้ท่วมซ�้ำซาก แล้งซ�้ำซาก ฤดูฝนน�้ำท่วม
จนท�ำกินไม่ได้ ฤดูแล้งน�้ำไหลลงล�ำสะแทดออกไปหมด  
กรมทรัพยากรน�้ำได้เข้าไปขุดแหล่งน�้ำท�ำแก้มลิง น้อมน�ำ
เอาโครงการพระราชด�ำริมาใช้ ถือเป็นความส�ำเร็จอีก
โครงการหนึ่ง”

นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้ำ
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การพยากรณ
เตือนภัย

การจัดการน้ำ
อุปโภคบริโภค

ดานที่ 5

การอนุรักษ
ฟนฟูสภาพ
ปาตนน้ำที่
เสื่อมโทรมและ
ปองกันการ
พังทลายของดิน

ดานที่ 2
ดานที่ 4

การจัดการ
คุณภาพน้ำ
และอนุรักษ
ทรัพยากรน้ำ

ดานที่ 3

การสรางความ
มั่นคงของน้ำ
ภาคการผลิต

การจัดการน้ำทวม
และอุทกภัย

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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ความเป็นมาและสภาพปัญหา

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2556

• กรมทรัพยากรน�้ำ และองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลทุง่ สว่าง ประสานความร่วมมือ
แก้ปัญหาภัยแล้ง โดยการเติมน�้ำ
ในแหล่งน�้ำเริงไม้งาน เพื่อให้เพียงพอ
ต่อการใช้ประโยชน์ของชุมชน

• วันที่ 19 กุมภาพันธ์ โครงการแล้วเสร็จ
กรมทรัพยากรน�้ำ ได้ส่งมอบโครงการ
ให้แก่องค์การบริหารส่วนต�ำบลทุ่งสว่าง
และประชาชนร่วมดูแล

04

05

02
03
01

แนวคิดในการแก้ไขปัญหา

กรมทรัพยากรน�้ำ ด�ำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้ำธรรมชาติที่ตื้นเขินด้วยการ
ขุดลอกแหล่งน�้ำเดิม เป็นแก้มลิง เพื่อเป็นแหล่งน�้ำต้นทุนในการอุปโภค บริโภคและท�ำการ
เกษตร รวมถึงเป็นแหล่งน�้ำส�ำรองในฤดูแล้ง นอกจากนี้ชุมชนได้น�ำดินจากการขุดลอกไปถม
และปรับพื้นที่สาธารณะบริเวณโดยรอบแหล่งน�้ำ เพื่อให้ประชาชนท�ำการเกษตรได้อีก
ประมาณ 20 ไร่ ต่อมา กรมทรัพยากรน�ำ้ ได้ตดิ ตัง้ ระบบกระจายน�ำ้ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อกระจายน�้ำจากถังพักน�้ำไปตามท่อที่เชื่อมต่อกับพื้นที่เกษตรกรรม ให้ประชาชนเข้าถึง
แหล่งน�้ำได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงด้าน
ทรัพยากรน�้ำของประเทศ
การเปลี่ยนแปลง

พ.ศ. 2555

• กรมทรัพยากรน�้ำ ด�ำเนิน
การก่อสร้างโครงการอนุรกั ษ์
ฟื้นฟูแหล่งน�้ำเริงไม้งาน
(แก้มลิง) ซึ่งมีสภาพตื้นเขิน
เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน�้ำ
อุปโภค บริโภคและท�ำ
การเกษตรให้กับประชาชน
ในพื้นที่
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พ.ศ. 2560

• กรมทรัพยากรน�้ำ พัฒนา
ระบบกระจายน�้ำโดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย์
ตามโครงการพัฒนาระบบ
กระจายน�้ำทั่วประเทศ
เพื่อขยายผลจากการพัฒนา
แหล่งน�้ำเริงไม้งาน ที่ได้
ด�ำเนินการไปแล้ว

ปัจจุบัน

• แหล่งน�้ำเริงไม้งาน เป็น
แก้มลิงที่สามารถกักเก็บน�้ำ
ไว้ใช้ยามวิกฤตได้อย่างพอเพียง
เกษตรกรต�ำบลทุ่งสว่าง
ประกอบอาชีพปลูกผักและ
พืชใช้น�้ำน้อยได้ตลอดทั้งปี

อดีต

ปัจจุบัน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้ำเริงไม้งาน (แก้มลิง)
ที่ตั้ง

:

ประเภท :
ความจุ :

บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 7 ต�ำบลทุ่งสว่าง อ�ำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
แก้มลิง พร้อมระบบกระจายน�้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
597,473 ลบ.ม. พืน้ ทีเ่ กษตรใช้นำ�้ น้อยได้รบั ประโยชน์ 50 ไร่
โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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แผนที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้ำเริงไม้งาน (แก้มลิง)

ความส�ำเร็จ

ปัจจัยความส�ำเร็จ

• โครงการสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน เนื่องจากแหล่งน�้ำหลักของชุมชน
ไม่ ส ามารถกั ก เก็ บ น�้ ำ ได้ เ พี ย งพอกั บ ความ
ต้องการของประชาชนในพืน้ ที่ การอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟู
และพัฒนาแหล่งน�ำ้ ต้นทุน รวมทัง้ การกระจายน�ำ้
ไปยังพื้นที่การเกษตรอย่างทั่วถึงถือเป็นการ
แก้ปัญหาอย่างตรงจุดและเป็นรูปธรรม
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และชุมชน
เข้มแข็ง องค์การบริหารส่วนต�ำบลทุ่งสว่างเป็น
ก�ำลังส�ำคัญในการให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำและ
บริ ห ารจั ด การแก่ ชุ ม ชนเรื่ อ งทรั พ ยากรน�้ ำ
การเกษตรและการรวมกลุ ่ ม ประกอบอาชี พ
ท�ำให้ชมุ ชนเข้มแข็งขึน้ ซึง่ เป็นจุดเริม่ ต้นของการ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
58

• ครัวเรือนได้รบั ประโยชน์ในการอุปโภค
บริโภคและท�ำการเกษตร จ�ำนวน 146 ครัวเรือน
• แหล่งน�้ำเริงไม้งานเป็นแก้มลิงที่ส�ำคัญ
ของชุมชน
• ชุมชนมีรายได้จากการปลูกผัก อาทิ
ต้นหอม ผักชี ผักบุ้ง แมงลัก คะน้า ผัดกาด
กวางตุ้ง พริก โหระพา กะเพรา ดอกดาวเรือง
เมล่อน ตลอดทั้งปี
• ชุ ม ชนได้ จั ด ตั้ ง วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนด้ า น
ผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ “วิสาหกิจปลูกผัก
ปลอดสารพิษบ้านโคกล่าม” “วิสาหกิจชุมชน
โคกล่ามฟาร์มเกษตร” เพือ่ บริหารจัดการธุรกิจ
ของชุมชน
• ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามัคคี
• คนในชุมชนมีรายได้เพิม่ ขึน้ ครอบครัว
อบอุ่น ลดการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้าเมืองใหญ่

คลองสะแทด

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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ประเภทโครงการ

กรมทรัพยากรน�้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

01

03

นโยบาย /
แผนแมบท - แผนปฏิบัติการ /
กำหนดหลักเกณฑ - มาตรการ

อนุรักษ ฟนฟู
แหลงน้ำสาธารณะ

04

02

การมีสวนรวมและ
การใชประโยชน

ความสอดคลองกับ ยุทธศาสตร

พัฒนาแหลงน้ำ

05

/ แผนแมบท 20 ปี

ดานที่ 6

ดานที่ 1

การบริหารจัดการ

ยใหญ่
“แหล่สร้งาน�งชี้ำวห้ิตวใหม่
ให้ชาวโนนแก้ง
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้ำห้วยใหญ่
บ้านโนนแก้ง หมู่ที่ 5 ต�ำบลตบหู อ�ำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงาน ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำภาค 11
60

”

การพยากรณ
เตือนภัย

การจัดการน้ำ
อุปโภคบริโภคtะ

ดานที่ 5

การอนุรักษ
ฟนฟูสภาพ
ปาตนน้ำที่
เสื่อมโทรมและ
ปองกันการ
พังทลายของดิน

ดานที่ 2
ดานที่ 4

การจัดการ
คุณภาพน้ำ
และอนุรักษ
ทรัพยากรน้ำ

ดานที่ 3

การสรางความ
มั่นคงของน้ำ
ภาคการผลิต

การจัดการน้ำทวม
และอุทกภัย

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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ความเป็นมาและสภาพปัญหา

ปัจจุบัน

04

• ประชาชนในพื้นที่จัดตั้ง “กลุ่มเกษตรรุ่งเรืองบ้านโนนแก้ง”
เครือข่ายทางการเกษตรที่ปลูกพืชอายุสั้น ใช้น�้ำน้อย เพิ่มรายได้
ให้กับประชาชนในพื้นที่ตลอดทั้งปี โดย กรมทรัพยากรน�้ำ
ให้การสนับสนุนด้านน�้ำเพื่อการเกษตรอย่างต่อเนื่อง

03
พ.ศ. 2560 – 2561

• กรมทรัพยากรน�้ำ ได้ด�ำเนินการ
ก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน�้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้
แหล่งน�ำ้ ห้วยใหญ่เป็นแหล่งน�ำ้ ต้นทุน
เพื่อต่อยอดให้ประชาชนในพื้นที่ได้
ใช้น�้ำอย่างทั่วถึง รวมทั้งให้ความรู้
กลุม่ ผูใ้ ช้นำ�้ เรือ่ งการบริหารจัดการน�ำ้
และการปลูกพืชใช้น�้ำน้อย

“กลุ ่ ม ผู ้ ใช้ น� ำ้ บ ้ า นโนนแก้ ง ได้ จั ด ตั้ ง และ
บริ ห ารเครื อ ข่ า ยทางการเกษตรกั น เองจน
ประสบความส�ำเร็จและเป็นโครงการต้นแบบ
ให้กับโครงการอื่นๆ ได้เข้ามาศึกษาดูงานและ
น�ำเสนอโครงการในลักษณะใกล้เคียงกัน”
นายวิเวช สุทธิประภา

“เมื่อมีโครงการนี้เกิดขึ้น ชุมชนมีน�ำ้ใช้อย่าง
พอเพี ย ง ชาวบ้ า นลดต้ น ทุ น ในการผลิ ต
เนื่ อ งจากมี ร ะบบกระจายน� ำ้ พ ลั ง งานแสง
อาทิตย์เข้ามาส่งเสริมในการเพาะปลูก ท�ำให้
มีรายได้ต่อเดือนเพิ่มขึ้น”

นายนิธิพันธ์ ถมนาม
ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนแก้ง ม.5
การเปลี่ยนแปลง

พ.ศ. 2559
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การอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟูแหล่งน�ำ้ สาธารณะ ซึง่ เป็นแหล่งน�ำ้ ส�ำคัญของชุมชน เป็นภารกิจหลัก
ทีก่ รมทรัพยากรน�ำ้ เร่งด�ำเนินงาน เพือ่ แก้ไขปัญหาขาดแคลนน�ำ้ อุปโภค บริโภคและท�ำการเกษตร
รวมทั้งบรรเทาปัญหาอุทกภัยของประชาชนในพื้นที่ เพราะน�้ำคือปัจจัยที่ส�ำคัญที่สุดในการ
ด�ำรงชีวิต ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน�้ำ ได้ด�ำเนินการขุดลอกและขยายแหล่งน�้ำ รวมถึงก่อสร้างท่อ
น�้ำเข้าเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก จ�ำนวน 8 จุด เพื่อเก็บกักน�้ำในปริมาณที่มากขึ้น เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้นำ�้ ของชุมชน ต่อมาด�ำเนินการก่อสร้างโครงการระบบกระจายน�ำ้ ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ เพื่อต่อยอดการบริหารจัดการน�้ำให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ในชุมชน

ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานทรัพยากรน�ำ้ ภาค 11

02
• กรมทรัพยากรน�้ำ ได้รับการประสาน
จากองค์การบริหารส่วนต�ำบลตบหูและ
ผู้น�ำหมู่บ้าน ขอรับการสนับสนุน
โครงการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูแหล่งน�ำ้ ห้วยใหญ่
ที่มีสภาพตื้นเขิน ไม่สามารถเก็บกักน�้ำ
ได้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ และก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัย
ในฤดูนำ�้ หลาก เมือ่ โครงการฯ แล้วเสร็จ
กรมทรัพยากรน�้ำ ได้ส่งมอบโครงการ
ให้องค์การบริหารส่วนต�ำบลตบหูและ
ประชาชนในพื้นที่ดูแลต่อไป

แนวคิดในการแก้ไขปัญหา

01
• ประชาชนบ้านโนนแก้ง ต.ตบหู อ.เดชอุดม
จ.อุบลราชธานี ได้รับความเดือดร้อนจาก
ปัญหาน�้ำท่วมบ้านเรือน และพื้นที่การเกษตร
ในฤดูฝน และขาดแคลนน�้ำอุปโภค บริโภค
และท�ำการเกษตรในฤดูแล้งทุกปี

อดีต

ปัจจุบัน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้ำห้วยใหญ่
ที่ตั้ง

:

ประเภท :
ความจุ :

บ้านโนนแก้ง หมู่ที่ 5 ต�ำบลตบหู อ�ำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ขุดลอกและขยายแหล่งน�้ำ ระบบกระจายน�้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 1 แห่ง
336,483 ลบ.ม.
โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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ปัจจัยความส�ำเร็จ

แผนที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้ำห้วยใหญ่

• น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริ เศรษฐกิจ
พอเพี ย ง มาปรั บ ใช้ ใ นการด� ำ เนิ น ชี วิ ต
ประชาชนในพื้ น ที่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ เรื่ อ งการ
บริหารจัดการน�ำ้ อย่างเหมาะสมและการปลูกพืช
ใช้นำ�้ น้อย ในฤดูแล้งเพือ่ ความพออยูพ่ อกินใน
ชีวิตตามศาสตร์พระราชา
• ผู้น�ำชุมชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ เข้มแข็ง ผูน้ ำ� ชุมชนมีสว่ นส�ำคัญในการ
ประสานงานและสร้างการมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เพื่อให้ภาครัฐเข้ามาด�ำเนินการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้ประชาชน
• เพิม่ ประสิทธิภาพแหล่งน�ำ้ เดิมให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด กรมทรัพยากรน�ำ้ ด�ำเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน�ำ้ ห้วยใหญ่ รวมทัง้
ระบบกระจายน�ำ้ ไปยังพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมอย่าง
ต่อเนื่องหลายโครงการ เพื่อให้ชุมชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน�้ำเต็มศักยภาพ

หนองหวยไผ
คลองซอม

ความส�ำเร็จ

• ประชาชน จ�ำนวน 149 ครัวเรือน ได้
ใช้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค
• เกษตรกรมีนำ�้ ใช้เพือ่ การเกษตรหลาก
หลายรูปแบบตลอดปี
• เพือ่ แก้ปญ
ั หาขาดแคลนน�ำ้ ในฤดูแล้ง
และบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝน
• เพื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่ ชุ ่ ม น�้ ำ และอนุ รั ก ษ์
แหล่งน�้ำตามธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมดุล
• เกิดการรวมกลุ่มผู้ใช้น�้ำและกลุ่มพืช
ผลการเกษตร สร้างความสามัคคีในชุมชน
• ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้
เพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น
64

หนองหวยใหญ

โรงเรียนบานโนนแกง

วัดบานโนนแกง

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้

65

ประเภทโครงการ

กรมทรัพยากรน�้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สีไฟ
“ ชุบชีวิตบึง...มอบให้
ชาวพิจิตร

”

01

นโยบาย /
แผนแมบท - แผนปฏิบัติการ /
กำหนดหลักเกณฑ - มาตรการ

02

พัฒนาแหลงน้ำ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้ำบึงสีไฟ
ต�ำบลท่าหลวง ต�ำบลคลองคะเชนทร์ ต�ำบลโรงช้างและต�ำบลเมืองเก่า อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิจติ ร
หน่วยงาน ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำภาค 9

03

อนุรักษ ฟนฟู
แหลงน้ำสาธารณะ

04

การมีสวนรวมและ
การใชประโยชน

ความสอดคลองกับ ยุทธศาสตร

05

การพยากรณ
เตือนภัย

/ แผนแมบท 20 ปี

ดานที่ 6

ดานที่ 1

การบริหารจัดการ

การจัดการน้ำ
อุปโภคบริโภค

ดานที่ 5

การอนุรักษ
ฟนฟูสภาพ
ปาตนน้ำที่
เสื่อมโทรมและ
ปองกันการ
พังทลายของดิน

ที่มา : https://www.77kaoded.com/phichit
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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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แนวคิดในการแก้ไขปัญหา

ความเป็นมาและสภาพปัญหา

04
พ.ศ. 2558

03
พ.ศ. 2556

• วันที่ 24 เมษายน
กรมทรัพยากรน�้ำ เริ่ม
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู
บึงสีไฟ โดยการขุดลอก
ฟื้นระบบนิเวศ ท�ำเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติและ
ปรับปรุงสภาพพื้นที่
ในส่วนของพื้นที่ที่
กรมทรัพยากรน�ำ้ รับผิดชอบ

• วันที่ 10 กันยายน โครงการฯ
แล้วเสร็จ กรมทรัพยากรน�้ำ
ได้ส่งมอบโครงการให้
จังหวัดพิจิตร รับหน้าที่บริหาร
จัดการบึงสีไฟต่อไป

05
ปัจจุบัน

• จังหวัดพิจติ รและทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องยังต้องประสาน
ความร่วมมือในการอนุรักษ์
ฟื้นฟูแหล่งน�้ำบึงสีไฟ เพื่อให้
ผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆ สู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

กรมทรัพยากรน�ำ้ เป็นหน่วยงานหนึง่ ทีม่ สี ว่ นส�ำคัญในการด�ำเนินงานโครงการบริหาร
จัดการและพัฒนาพื้นที่ชุ่มน�้ำบึงสีไฟ ประจ�ำปีงบประมาณ 2552-2556 ของจังหวัดพิจิตร
ซึ่งกรมทรัพยากรน�้ำรับผิดชอบด�ำเนินการ ดังนี้
1. ขุดลอกพร้อมจัดท�ำระบบ ไบโอ-สเวล หรือร่องรับน�้ำที่ท�ำขึ้นขนานไปตามถนนริม
แหล่งน�้ำเพื่อเป็น ที่ส�ำหรับดักตะกอน โดยมีการปลูกพืชปกคลุมแนวตลิ่ง ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่น
สามารถขึ้นได้ง่ายและไม่รบกวนสภาพนิเวศของพื้นที่ แบ่งเป็น ไม้น�้ำ ได้แก่ บัวสาย บัวแดง
สันตะวาใบพาย และไม้ชายน�้ำ ได้แก่ กกธูป กกสามเหลี่ยม แห้วทรงกระเทียม พืชเหล่านี้จะ
ดูดซับสารต่างๆ ช่วยลดมลภาวะในน�้ำได้ก่อนที่น�้ำจะไหลลงไปยังบึงสีไฟ และป้องกันการ
รบกวนสิ่งมีชีวิตในบึงอีกด้วย
2. ขุดลอกร่องน�้ำลึกแนวขนานสะพานและก่อสร้างสะพานไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ
กักเก็บน�ำ้ เป็นร่องน�ำ้ ส�ำหรับพายเรือและเดินศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยาของแหล่งน�ำ้
3. ก่อสร้างประตูระบายน�้ำ เพื่อควบคุมการไหลของน�้ำ การด�ำเนินงานทั้งหมดนี้
สอดคล้องกับบทบาท หน้าทีใ่ นการอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟูแหล่งน�ำ้ โดยอ้างอิงผลการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก และได้ผ่านการท�ำประชามติจากทุกภาคส่วน รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
การเปลี่ยนแปลง

อดีต

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้ำบึงสีไฟ
ทีต
่ ง
ั้
: มีอาณาเขตติดต่อ 4 ต�ำบลคือ ต�ำบลท่าหลวง ต�ำบลคลองคะเชนทร์ ต�ำบลโรงช้าง

02
พ.ศ. 2553 - พ.ศ.2555

• วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2553 - วันที่ 17
มกราคม พ.ศ. 2555 กรมทรัพยากรน�ำ้ ได้วา่ จ้าง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษาในการ
ด�ำเนินการจัดท�ำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม โครงการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูแหล่งน�ำ้
บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตรต�ำบลทุ่งสว่างและ
ประชาชนร่วมดูแล
68

ปัจจุบัน

01
พ.ศ. 2552

• วันที่ 3 พฤศจิกายน คณะรัฐมนตรีมีมติให้
ก�ำหนดมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน�้ำระดับ
นานาชาติและระดับชาติ ซึ่งบึงสีไฟ ได้รับการ
ลงทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน�้ำที่มีความส�ำคัญ
ระดับนานาชาติ เข้าข่ายการอนุรักษ์

			
			
			
			
			

และต�ำบลเมืองเก่า อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
เป็นแหล่งน�ำ้ ขนาดใหญ่ของประเทศไทย และเป็นพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ ทีม่ คี วามส�ำคัญระดับ
นานาชาติตามเกณฑ์ของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ ทีม่ คี วามส�ำคัญระดับประเทศ
โดยเฉพาะเป็นแหล่งอาศัยและแพร่พันธุ์ของนกน�้ำและสัตว์น�้ำจ�ำนวนมาก
มีพื้นที่ 5,390.6 ไร่
พื้นที่รับผิดชอบก่อสร้าง : ประมาณ 700 ไร่ ติดริมถนนรอบบึง อยู่ทางทิศใต้ของบึง
ความจุ : ความจุเก็บกักน�ำ้ เพิม
่ ขึน้ 558,500 ลบ.ม.
โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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ปัจจัยความส�ำเร็จ

• เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา สอดคล้องกับ
สภาพภูมิประเทศ ภูมิสังคม การน�ำหลักการ
เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนามาปรับใช้ให้สอดคล้อง
กับสภาพภูมปิ ระเทศ ภูมสิ งั คมและหลักวิชาการ
โดยไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้นแบบการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
• กรอบการด�ำเนินงานที่ชัดเจน การที่
กรมทรั พ ยากรน�้ ำ ได้ ว ่ า จ้ า งมหาวิ ท ยาลั ย
เชียงใหม่ เป็นผู้จัดท�ำรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการอนุรักษ์
และฟื้นฟูแหล่งน�้ำบึงสีไฟ รวมทั้งส�ำรวจและ
ออกแบบรายละเอียดของโครงการ ท�ำให้การ
ด�ำเนินโครงการมีขั้นตอนที่รวดเร็วมากขึ้น
• การมีส่วนร่วมของคนพิจิตร เนื่องจาก
มีการประชาสัมพันธ์โครงการและเปิดช่องทาง
ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะต่างๆ โครงการนีจ้ งึ ได้รบั ความสนใจทัง้ จาก
หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
ได้รับเสียงสนับสนุนเป็นอย่างมาก

ความส�ำเร็จ

• ต้นแบบการพัฒนาแหล่งน�ำ้ ตามหลักเกณฑ์
และมาตรการเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่ง
น�้ ำ ธรรมชาติ ข นาดใหญ่ (พื้ น ที่ ชุ ่ ม น�้ ำ ระดั บ
นานาชาติ)
• ประชาชนได้รับผลประโยชน์ในการ
อุปโภค บริโภคและการเกษตร 250 ครัวเรือน
• เพือ่ ปรับปรุงฟืน้ ฟูบงึ และเพิม่ ศักยภาพ
ในการเก็บกักน�้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง
• คื น ความสมบู ร ณ์ ต ามธรรมชาติ
สร้างสมดุลให้ระบบนิเวศ
• เป็นแหล่งศึกษาเรียนรูด้ า้ นระบบนิเวศ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็นสถานที่ท่อ งเที่ยวตาม
ธรรมชาติ
• ชาวพิจติ รก่อตัง้ เพจ “คนพิจติ รคืนชีวติ
ให้บงึ สีไฟ” เพือ่ กระตุน้ จิตส�ำนึกของคนในพืน้ ที่
และร่วมกันพัฒนาแหล่งน�้ำให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

แผนที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้ำบึงสีไฟ

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร พิจิตร

โรงพยาบาลพิจต
ิ ร
ถนนสาย 4014

โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร

สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดพิจิตร

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ำจืดเขต 3 พิจิตร

ที่มา : www.thisismick.com
พื้นที่โครงการที่ดำเนินการกอสราง

วัดบึงสีไฟ

ถนนราษฎรวิถี

คลองสงน้ำชลประทาน
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โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้

71

ประเภทโครงการ

กรมทรัพยากรน�้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งน�้ำ
“พัฒนาแหล่
เพื่อความยั่งยืนของชุมชน
โครงการอ่างเก็บน�ำ้ แม่รำ� พันพร้อมระบบกระจายน�ำ้
ต�ำบลตลิ่งชัน อ�ำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
หน่วยงาน ส�ำนักพัฒนาแหล่งน�้ำ

”

01

03

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
อุปโภคบริโภค

ดานที่ 5

การอนุรักษ
ฟนฟูสภาพ
ปาตนน้ำที่
เสื่อมโทรมและ
ปองกันการ
พังทลายของดิน

ที่มา : www.youtube.com/watch?v=hFHoymVATiQ&pbjreload=10
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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.2555

ตั้งแต พ.ศ. 2506

(กอนการกอสรางโครงการ)

• กระทรวงมหาดไทยจัดตั้ง
อำเภอบานดานลานหอย เปนอำเภอใหมของ
จ.สุโขทัย ประชาชนในพื้นที่ประสบปญหา
ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและ
การเกษตรกรรมทุกป

• จ.สุโขทัย เผชิญวิกฤตแลงหนัก
เปน 1 ใน 50 จังหวัดที่มีการประกาศ
เขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน (ภัยแลง)
• กรมทรัพยากรน้ำ ดำเนินการกอสราง
อางเก็บน้ำแมรำพันพรอมระบบ
กระจายน้ำ

01

02

03

• ระหวางการกอสราง
จ.สุโขทัยประสบปญหา
ภัยแลงหนักที่สุดในรอบ
20 ป ประชาชนเดือดรอน
เกือบ 200,000 คน
กระทบ 8 อำเภอ รวมทั้ง
อำเภอบานดานลานหอย

04

05

พ.ศ.2557

06

พ.ศ.2563

• อางเก็บน้ำแมรำพัน
ตอนลางความจุ 1.133 ลบ.ม.
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
รองรับการใชน้ำของ
ประชาชนมากขึ้น
พ.ศ.2558

• กอนโครงการสำเร็จ เกิดเหตุการณ
ฝนทิ้งชวง เกษตรกร อ.บานดานลานหอย
และ อ.เมือง ขาดแคลนน้ำทำนานับแสนไร
• เดือนพฤศจิกายน โครงการกอสราง
อางเก็บน้ำแมรำพันแลวเสร็จ กรมทรัพยากรน้ำ
ไดสงมอบใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ต.ตลิ่งชัน อ.บานดานลานหอย จ.สุโขทัย
74

แนวคิดในการแก้ไขปัญหา

พัฒนาแหล่งน�ำ้ ใหม่ แหล่งน�ำ้ สาธารณะ
หรือพื้นที่ชุ่มน�้ำ เพื่อจัดหาน�้ำต้นทุน โดยการ
เพิม่ ประสิทธิภาพการกักเก็บและการระบายน�ำ้
พร้อมส่งเสริมและก�ำหนดรูปแบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�ำ้ แบบบูรณาการ ตามกรอบ
ประชารัฐ ที่มุ่งเน้นการด�ำเนินงานร่วมกัน
ระหว่ า งภาครั ฐ เอกชน องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและประชาชน
ซึ่งนายอันตา พรหมไชย เกษตรกร
ในพืน้ ที่ ทีไ่ ด้ใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน�ำ้ ฯ เล่าว่า
“เดิมทีพื้นที่บ้านวังหาดของเราแห้งแล้งมาก
ไม่คอ่ ยจะมีนำ�้ ใช้ พอสร้างอ่างเก็บน�ำ้ แม่รำ� พัน
ขึน้ มา ชีวติ ความเป็นอยูข่ องพวกเราดีขนึ้ มาก”

ย
นายอันตา พรหมไช

นางสไี ม กติ สิ อ
น

การเปลี่ยนแปลง

พ.ศ.2562

• อางเก็บน้ำแมรำพันตอนบนความจุ
5.625 ลบ.ม เพียงพอใหเกษตรกร
อ.บานดานลานหอย ทำการเกษตรได
และรอดพนจากสถานการณภัยแลง

นางสีไม กิตสิ อน เกษตรกร อ.บ้านด่าน
ลานหอย ที่ได้ใช้น�้ำจากอ่างเก็บน�้ำฯ บอกว่า
“ดีใจมากที่มีอ่างเก็บน�้ำ เพราะที่นี่ชาวบ้าน
มีปญ
ั หาขาดแคลนน�ำ้ แต่ก่อนปลูกได้แต่ไร่มัน
ส�ำปะหลัง เดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาปลูกข้าวได้แล้ว
ครอบครัวก็มีรายได้เพิ่มขึ้น เกี่ยวข้าวเสร็จก็
ปลูกพืชผักสวนครัวได้อีกด้วย”

อดีต

ปัจจุบัน

โครงการอ่างเก็บน�้ำแม่ร�ำพันพร้อมระบบกระจายน�้ำ
ที่ตั้ง

:

ประเภท :
ความจุ :

บ้านวังหาด ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
เป็นเขื่อนดิน และระบบส่งน�้ำแบบท่อส่งน�้ำไปยังพื้นที่เกษตรกรรม
5,625,000 ลบ.ม. มีพนื้ ทีไ่ ด้รบั ประโยชน์ 3,500 ไร่ (ฤดูฝน) 1,700 ไร่ (ฤดูแล้ง)
โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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แผนที่โครงการอ่างเก็บน�้ำแม่ร�ำพัน

แผนที่โครงการอางเก็บน้ำแมรำพัน

หวยแมรำพัน
แนวเขตปาอนุรักษฯ

ปาเบญจพรรณ
ปาเบญจพรรณ

ที่มา : www.youtube.com/watch?v=hFHoymVATiQ&pbjreload=10
ปัจจัยความส�ำเร็จ

คิดเพือ่ เข้าถึงปัญหา และร่วมกันพัฒนาแหล่งน�ำ้
• พัฒนาแหล่งน�ำ้ ตรงตามความต้องการ ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
ของพืน้ ที่ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ประสบ
วิกฤตขาดแคลนน�้ำต่อเนื่องทุกปี มาเป็นเวลา ความส�ำเร็จ
• ประชาชน 2,500 ครัวเรือนใช้ประโยชน์
ยาวนาน กรมทรัพยากรน�้ำจึงเร่งด�ำเนินการ
ก่อสร้างอ่างเก็บน�้ำและระบบส่งน�้ำเพื่อแก้ไข ในการอุปโภค บริโภค การเกษตรและการ
เลี้ยงสัตว์
ปัญหาดังกล่าว
• การประสานความร่ ว มมื อ จาก
• เป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ ร้างความภาคภูมใิ จ
ทุกภาคส่วน ในช่วงเริม่ ต้นโครงการฯ มีชาวบ้าน ให้ชมุ ชนบ้านวังหาด จนได้รบั เลือกให้เป็นหนึง่
บางส่วนทีเ่ สียผลประโยชน์ได้ประท้วงต่อต้าน ในแหล่งท่องเที่ยว “โครงการชุมชนท่องเที่ยว
โครงการฯ แต่ เ มื่ อ ทางภาครั ฐ และองค์ ก ร OTOP นวัต วิ ถี อ� ำ เภอบ้ า นด่ า นลานหอย
ปกครองส่วนท้องถิน่ ได้มาพูดคุยถึงปัญหาและ จ.สุโขทัย” ภายใต้ “โครงการไทยนิยม ยัง่ ยืน”
ปรับทัศนคติร่วมกัน จนในที่สุดชาวบ้านต่างก็ พ.ศ. 2562
ให้ความร่วมมือ ท�ำให้โครงการลุลว่ งไปได้ดว้ ยดี
• เป็นสถานที่จัดกิจกรรมมากมายของ
• การสร้างความเข้าใจ เข้าถึง น�ำไปสู่ คนในชุมชน ได้แก่ กิจกรรมตกปลา ปิกนิก
การพัฒนา ภาครัฐได้นอ้ มน�ำเอาหลักการทรงงาน ล่องแพ พายเรือ
ตามแนวพระราชด� ำ ริ ข องพระบาทสมเด็ จ
• คนในชุมชนมีรายได้สงู ขึน้ คุณภาพชีวติ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช ดีขึ้น ลดการย้ายถิ่นฐาน ท�ำให้ชุมชนมั่นคง
มหาราช บรมนาถบพิตร มาใช้เพื่อสร้างความ น�ำไปสู่การพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ แลกเปลี่ยนความ
76

ทอน้ำทิ้ง

จุดสิ้นสุดเขื่อน

อาคารบังคับน้ำ
สิ้นสุดแนวรั้วลวดหนาม

จุดเริ่มตนเขื่อน
อาคารระบายน้ำลน

จุดเริ่มตนแนวรั้วลวดหนาม
ทอน้ำทิ้ง

หวยแมรำพัน

ทอลอดถนน
ถนนบำรุงรักษาเขื่อนและ
ถนนเขาหัวงาน

ทำนบดิน

อาคารบังคับน้ำ

ทางระบายน้ำลน

แนวขอบเขตพื้นที่
ที่ขออนุญาติใชพื้นที่เขตปาสงวน

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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ประเภทโครงการ

กรมทรัพยากรน�้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

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

”

01

03

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
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
80

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

81

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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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

”

01

03

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
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. 2466 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6

01

พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สงวนบึงบอระเพ็ดไว้เป็นที่สงวน
พันธุ์สัตว์น�้ำ ต่อมา พ.ศ.2469 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 7 พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สงวนบึงบอระเพ็ด
ไว้เป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์น�้ำ โดยสร้างคันกั้นน�้ำและประตูระบายน�้ำ
เพื่อกักเก็บน�้ำให้ได้ตลอดปี

02

พ.ศ. 2534 กรมประมงได้ด�ำเนินการปรับปรุงบึงบอระเพ็ด

03
04
05
06

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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กรมทรัพยากรน�้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

01

03

งหัวบึง
“ร่วมพัฒศูนนาบึ
ย์รวมใจชุมชนย่านรี
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงหัวบึง
บ้านท่าทองด�ำ หมู่ที่ 2 ต�ำบลย่านรี อ�ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
หน่วยงาน ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำภาค 6

”

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
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ความเป็นมาและสภาพปัญหา

01
พ.ศ. 2552

กรมทรัพยากรน�้ำ ด�ำเนิน
โครงการพัฒนาบึงหัวบึง
แหล่งน�ำ้ ธรรมชาติของต�ำบลย่านรี
ที่มีสภาพตื้นเขิน ด้วยการ
ปรับปรุงและขุดลอกแหล่งน�้ำ

04
ปัจจุบัน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้น�ำหมู่บ้านและกลุ่มผู้ใช้น�้ำร่วมกัน
บริหารจัดการและบ�ำรุงรักษาแหล่งน�้ำ
ให้คงความสมบูรณ์ โดยมีกรมทรัพยากรน�ำ้
เป็นที่ปรึกษาโครงการ

แนวคิดในการแก้ไขปัญหา

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาและจัดหาแหล่งน�้ำต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ
รวมถึงระบบการกระจายน�้ำไปยังทุกพื้นที่ในชุมชนอย่างเท่าเทียม คือยุทธศาสตร์หลักที่
กรมทรัพยากรน�้ำน�ำมาพัฒนาแหล่งน�้ำบึงหัวบึง อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ น�ำไปสู่การใช้
ประโยชน์จากแหล่งน�้ำอย่างเต็มศักยภาพในระยะยาว
  “ขอขอบคุณกรมทรัพยากรน�ำท้ ไี่ ด้มาส�ำรวจ
และก่อสร้างโครงการฯนี้เพื่อประชาชนต�ำบล
ย่านรี ท�ำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ
ปลูกพืชผักสวนครัว มีความเป็นอยู่ดีขึ้นมาก”
นายปกรณ์ สมบัติมาก

นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลย่านรี

“ทุ ก วั น นี้ เ กษตรกรได้ รั บ ประโยชน์ จ าก
โครงการฯ ท�ำให้มีน�ำ้กินน�ำ้ใช้และท�ำการ
เกษตรอย่างพอเพียงตลอดปี ชาวบ้านมีอาชีพที่
มัน่ คงขึน้ ฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นมาก”

นายสมบูรณ์ มิ่งพา
ผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าทองด�ำ
การเปลี่ยนแปลง

02
พ.ศ. 2558

กรมทรัพยากรน�้ำ เพิ่มประสิทธิภาพ
โครงการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูบงึ หัวบึง ระยะ 2
เพือ่ แก้ปญ
ั หาแหล่งน�ำ้ ต้นทุนไม่เพียงพอ
กับความต้องการใช้น�้ำของประชาชน
ในพื้นที่
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อดีต

03
พ.ศ. 2561

กรมทรัพยากรน�้ำ ก่อสร้างระบบ
กระจายน�ำ้ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ให้กับโครงการฯ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการกระจายน�้ำและ
บริหารจัดการน�้ำได้อย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม

ปัจจุบัน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงหัวบึง

บ้านท่าทองด�ำ หมู่ที่ 2 ต�ำบลย่านรี อ�ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ประเภท : ขุดลอกแหล่งน�้ำและก่อสร้างระบบกระจายน�้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 		
			 จ�ำนวน 1 แห่ง
ความจุ : 651,000 ลบ.ม. ปริมาณน�ำ้ ต้นทุนทีส
่ นับสนุนระบบประปา 36,000 ลบ.ม.ต่อปี
			 พืน้ ทีเ่ กษตรได้รบั ประโยชน์ 1,590 ไร่
ที่ตั้ง

:
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แผนที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงหัวบึง

ปัจจัยความส�ำเร็จ

• แกนน� ำ ชุ ม ชนและกลุ ่ ม ผู ้ ใ ช้ น�้ ำ
ให้ความร่วมมือ แกนน�ำชุมชน อาทิ องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เจ้ า อาวาสวั ด วาปี
รัตนาราม ผูน้ ำ� หมูบ่ า้ น และกลุม่ ผูใ้ ช้นำ�้ ซึง่ เป็น
ผู ้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบโดยตรงจากปั ญ หา
ขาดแคลนน�้ำอุปโภค บริโภค ต่างก็ร่วมแรง
ร่วมใจ ร่วมเสนอความเห็นและค�ำชี้แนะ เพื่อ
ให้โครงการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
• พื้ น ที่ มี ค วามพร้ อ มในการด� ำ เนิ น
โครงการบึงหัวบึงเป็นแหล่งน�้ำสาธารณะที่มี
พื้นที่กว้างขวาง มีวัดวาปีรัตนารามตั้งอยู่ใกล้
เคียง ท�ำให้สะดวกในการด�ำเนินการปรับปรุง
ฟื้นฟูและก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา

บึงหัวบึง

วัดวาปรัตนาราม

วัดโนนหัวบึง

ความส�ำเร็จ

• ประชาชนจ�ำนวน 227 ครัวเรือน ได้ใช้
ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค
• เกษตรกรประกอบอาชีพท�ำนาและ
ปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้ตลอดปี
• ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งในฤดูแล้ง
และบรรเทาปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนโดยสร้าง
พื้นที่แก้มลิงรองรับน�้ำหลากในช่วงฤดูฝน
• เพิ่มพื้นที่ชุ่มน�้ำและอนุรักษ์แหล่งน�้ำ
ตามธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมดุล
• เป็นพื้นที่สาธารณะรองรับกิจกรรม
ต่างๆของชุมชน เช่น ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา
ลอยกระทง สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
และสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน
94

โรงเรียนบานโนนหัวบึง

บานหัวบึง
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กรมทรัพยากรน�้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“เป็นความภาคภูมิใจของกรมทรัพยากรน�้ำ ที่ได้
ท�ำงานสนองพระเดชพระคุณ เป็นสิ่งที่ดีที่สุด...
เพื่อให้ช้างอยู่ได้ คนอยู่ได้ หมดปัญหา
สังคมเกิดสมดุล”

นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้ำ

01

03

นโยบาย /
แผนแมบท - แผนปฏิบัติการ /
กำหนดหลักเกณฑ - มาตรการ

อนุรักษ ฟนฟู
แหลงน้ำสาธารณะ

04

02

การมีสวนรวมและ
การใชประโยชน

ความสอดคลองกับ ยุทธศาสตร

พัฒนาแหลงน้ำ

05

/ แผนแมบท 20 ปี

ดานที่ 6

ดานที่ 1

การบริหารจัดการ

สุข
“ ป่ามีน�้ำ สัตว์ปชุม่ามีชนปลอดภั
ย
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้ำ 23 แห่ง สนับสนุนการท�ำงาน
ในพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรแี ละจังหวัดสระแก้ว
หน่วยงาน ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำภาค 6
96

”

การพยากรณ
เตือนภัย

การจัดการน้ำ
อุปโภคบริโภค

ดานที่ 5

การอนุรักษ
ฟนฟูสภาพ
ปาตนน้ำที่
เสื่อมโทรมและ
ปองกันการ
พังทลายของดิน

ดานที่ 2
ดานที่ 4

การจัดการ
คุณภาพน้ำ
และอนุรักษ
ทรัพยากรน้ำ

ดานที่ 3

การสรางความ
มั่นคงของน้ำ
ภาคการผลิต

การจัดการน้ำทวม
และอุทกภัย

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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ความเป็นมาและสภาพปัญหา

02

พ.ศ. 2556 – 2560

04

• สถานการณ์ชา้ งป่าในพืน้ ทีร่ อยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก
บุ ก รุ ก พื้ น ที่ ก ารเกษตรของชาวบ้ า นเพื่ อ หาอาหาร
ทวีความรุนแรงขึน้ เกิดความเสียหายทัง้ ชีวติ และทรัพย์สนิ
แก่ประชาชนในพื้นที่
• วันพุธที่ 23 สิงหาคม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
พัชรกิตยิ าภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณสี ริ พิ ชั ร
มหาวัชรราชธิดา เมือ่ ครัง้ ทรงด�ำรงต�ำแหน่งอัยการจังหวัด
คุม้ ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดระยอง ทรงเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “หน่วยบ�ำบัดทุกข์
บ� ำ รุ ง สุ ข สร้ า งรอยยิ้ ม คื น ความสุ ข ให้ ป ระชาชน”
จังหวัดระยอง ครั้งที่ 11 มีประชาชนอ�ำเภอเขาชะเมา
จั ง หวั ด ระยอง ขอเข้ า มาปรึ ก ษาปั ญ หาและขอความ
ช่วยเหลือกรณีช้างป่าออกหากินนอกพื้นที่ป่า ท�ำลายพืช
ผลทางการเกษตร และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้ ทรงรับพิจารณาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดัง
กล่าวให้ประชาชน

พ.ศ. 2563

• กรมทรัพยากรน�้ำ ด�ำเนินการก่อสร้าง
3 โครงการ ด� ำ เนิ น การออกแบบ
13 โครงการและด�ำเนินการส�ำรวจอีก
7 โครงการ ในพื้ น ที่ จ.ฉะเชิ ง เทรา
จ.จั น ทบุ รี จ.ชลบุ รี แ ละ จ.ระยอง
โดย จ.สระแก้วไม่มีพื้นที่ด�ำเนินการ
ที่มีศักยภาพ

แนวคิดในการแก้ไขปัญหา

จากปัญหาช้างป่าออกหากิน
นอกพืน้ ทีป่ า่ เนือ่ งจากในป่ามีแหล่งน�ำ้
และอาหารไม่ เ พี ย งพอ ท�ำ ให้ เ กิ ด
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและ
ช้างป่ารุนแรง มีการสูญเสียทั้งชีวิต
คน ช้างป่า และพืชผลทางการเกษตร
ซึ่งสาเหตุของปัญหาช้างป่า ได้แก่

1. ถิ่นที่อยู่อาศัยเปลี่ยนสภาพ

เกิดการบุกรุกขยายพื้นที่ท�ำกิน
ท�ำให้ถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ของช้างป่าลดลด

2. การเพิ่มขึ้นของประชากรช้างป่าในพื้นที่
มีอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 ต่อปี ซึ่งเป็น
อัตราการเพิ่มค่อนข้างสูง
3.

03

01
พ.ศ. 2547 – 2548

• เกิดวิกฤตภัยแล้ง ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาค
ตะวันออก ท�ำให้พื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
ได้รับผลกระทบเช่นกัน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่ท�ำให้เกิดปัญหาช้างป่าออกหากินนอกเขต
พื้นที่ป่าอนุรักษ์
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พ.ศ. 2561

• กรมทรัพยากรน�ำ้ ได้ดำ� เนินโครงการพัฒนาแหล่งน�ำ้
สนับสนุนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ส�ำหรับเป็นที่อาศัยของ
ช้ า งป่ า จากการบู ร ณาการการท� ำ งานร่ ว มกั บ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชและ
กรมป่าไม้ ได้วางแผนด�ำเนินงานทัง้ หมด 60 โครงการ
ในไตรมาสนี้ มี แ หล่ ง น�้ ำ ที่ มี ค วามเหมาะสมและ
สามารถใช้ประโยชน์ได้ 23 โครงการ เริ่มด�ำเนิน
งานก่อสร้างในปีนี้ 2 โครงการ ในพื้นที่ป่าสงวน
แห่ ง ชาติ ป ่ า แควระบม-สี ยั ด ต.ท่ า กระดาน
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

แหล่งน�้ำและแหล่งอาหารดึงดูดช้างเข้า
มาในพื้นที่ ช้างป่าออกหาแหล่งน�้ำในพื้นที่
เกษตรและติดใจรสชาติของพืชผลทางการ
เกษตร

5. การเคลื่อนย้ายถิ่นของช้างป่า ช้างป่า
เจ้าถิ่นจะผลักดันให้ช้างหนุ่มออกจากพื้นที่
และกลับเข้าโขลงเฉพาะช่วงฤดูผสมพันธุ์

4.

ชนิดของพืชเอื้อให้ช้างป่ามาอยู่อาศัย
ประชาชนส่วนใหญ่นิยมปลูกยางพาราและ
ผลไม้ ซึ่งพืชพันธุ์ดังกล่าว มีสภาพเหมือนป่า
ที่เอื้อต่อการหลบซ่อนตัวชองช้างป่าในชุมชน

6. สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ เมื่อป่า
ขาดน�้ำ ช้างป่าจึงออกหาแหล่งน�้ำและ
แหล่งอาหารนอกพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่อง
โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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ดั ง นั้ น กระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แว ด ล ้ อ ม จึ ง เร ่ ง รั ด
ด� ำ เนิ น การพร้ อ มวาง
โครงการเพื่อแก้ไขปัญหา
ดั ง ก ล ่ า ว ทั้ ง ร ะ ย ะ สั้ น
ระยะกลางและระยะยาว
โดยบู ร ณาการร่ ว มกั บ
หลายหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล หน่วยงาน
ต่างๆ ใน 5 จังหวัดภาคตะวันออก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่
ในส่วนความรับผิดชอบของ กรมทรัพยากรน�้ำ ได้ด�ำเนินแผนงานโครงการอนุรักษ์
ฟื้นฟูแหล่งน�้ำ เพื่อการแก้ไขปัญหาในระยะยาว รวม 60 โครงการ ทั้งในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า ป่าสงวนแห่งชาติและหมู่บ้านคชานุรักษ์
จากไตรมาสนี้ (พ.ศ.2563 – 2565) พบว่า แหล่งน�้ำที่มีความเหมาะสมและสามารถ
ใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนาเป็นแหล่งน�้ำสนับสนุนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ส�ำหรับเป็นที่อาศัยของ
ช้างป่า จ�ำนวน 23 โครงการ
โครงการทีเ่ หลืออีก จ�ำนวน 37 โครงการ อยูร่ ะหว่างเตรียมลงพืน้ ทีร่ ว่ มกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
“ถ้าโครงการส�ำเร็จทัง้ 60 โครงการ
การแก้ ป ั ญ หาช้ า งป่ า ออกหากิ น
น อ ก พื้ น ที่ จ ะ เ ห็ น ผ ล ชั ด เจ น
เป็ น การแก้ ป ั ญ หาที่ ถู ก ทาง
สนั บ สนุ น โครงการพระราชด� ำ ริ
แต่ ก ารท� ำ งานค่ อ นข้ า งยาก
การขนย้ า ยเครื่ อ งมื อ ค่ อ นข้ า ง
ล�ำบาก เพราะพืน้ ทีโ่ ครงการอยูใ่ นป่า”

นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้ำ

โครงการอนุรก
ั ษ์ฟน
้ื ฟูแหล่งน�ำ้ 23 แห่ง สนับสนุนการท�ำงานในพืน
้ ทีร่ อยต่อ 5 จังหวัด
ในภาคตะวันออก

พืน้ ทีป่ า่ รอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก เป็นป่าขนาดใหญ่มพี นื้ ทีร่ วม 1,644,531 ไร่ 		
			 หรือประมาณ 2,631 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม จังหวัดฉะเชิงเทรา
			 จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสระแก้ว
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:

จังหวัด

แล้วเสร็จ

ระหว่างก่อสร้าง ออกแบบ

สำ�รวจ

รวม

จันทบุรี			

2

1

3

ฉะเชิงเทรา

10

4

17

2

2

1		

1

2

1

ชลบุรี				
ระยอง			

ปัจจุบนั กรมทรัพยากรน�ำ้ ด�ำเนินงานโครงการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูแหล่งน�ำ้ เพือ่ ลดปัญหาช้างป่า
ออกหากิ น นอกพื้นที่อนุรักษ์ กรอบระยะเวลาการด�ำเนินงาน 3 ปี (พ.ศ.2563-65)
จ�ำนวน 23 โครงการ ในพื้นที่ 4 จังหวัด ดังนี้
โครงการที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ คือ
1. โครงการอนุ รั ก ษ์ ฟ ื ้ น ฟู แ หล่ ง น�้ ำ ช้ า งป่ า
บ้านคลองเตย ปริมาณความจุ 153,000 ลบ.ม. พื้นที่
ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
2. โครงการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูแหล่งน�ำ้ ช้างป่าบ้านนายาว
ปริมาณความจุ 170,000 ลบ.ม. พื้นที่ ต.ท่ากระดาน
อ. สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 1 โครงการ คือ
1. โครงการอนุ รั ก ษ์ ฟ ื ้ น ฟู แ หล่ ง น�้ ำ ช้ า งป่ า
หลังต้นน�้ำภูไท ปริมาณความจุ 210,000 ลบ.ม. พื้นที่
ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

การเปลี่ยนแปลง

ทีต
่ ง
ั้

การเปลี่ยนแปลง

โครงการที่ เ ตรี ย มเสนอเข้ า แผนงานโครงการ
งบประมาณปี 2564 3 โครงการ คือ
1. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้ำช้างป่าซับขนุน
ปริมาณความจุ 370,000 ลบ.ม. พื้นที่ ต.คลองตะเกรา
อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
2. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้ำช้างป่าทุ่งกระทิง ปริมาณความจุ 440,000 ลบ.ม.
พื้นที่ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
3. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้ำช้างป่าทับกระบก ปริมาณความจุ 280,000 ลบ.ม.
พื้นที่ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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แผนที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้ำ 23 แห่ง สนับสนุน

การท�ำงานในพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก

ปัจจัยความส�ำเร็จ

• เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา สอดคล้องกับ
ความต้องการของทุกภาคส่วน หลายหน่วยงาน
ร่ ว มด� ำ เนิ น การแก้ ป ั ญ หา เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ช ้ า งป่ า
รบกวนชุมชน และให้ความรูป้ ระชาชนเกีย่ วกับ
พฤติกรรมของช้างป่า และสร้างความเข้าใจ
ไม่ให้ท�ำร้ายช้างป่า คนกับช้างจะได้มีปัญหากัน
น้อยที่สุดและอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล
• การบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน
อย่างเป็นระบบ โครงการนี้อาศัยความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนในการแก้ปญ
ั หาความเดือดร้อน
ของทั้ ง คนและช้ า ง ทั้ ง หน่ ว ยงานภาครั ฐ
จั ง หวั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
ประชาชนในพืน้ ที่ โดยเฉพาะการแก้ปญ
ั หาแบบ
บูรณาการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม เนือ่ งจากโครงการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟู
แหล่งน�้ำฯ ที่กรมทรัพยากรน�้ำดูแล ใช้พื้นที่ของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และ
กรมป่าไม้ จึงต้องประสานความร่วมมือในการ
ด�ำเนินงาน

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ส�ำหรับเป็นที่อาศัยของช้างป่า
จ�ำนวน 22 แห่ง กรอบระยะเวลาการด�ำเนินงาน
3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565)
• ช้ า งป่ า และสั ต ว์ ป ่ า อื่ น ๆ สามารถ
ใช้ประโยชน์จากแหล่งน�้ำ
• สร้างแหล่งน�้ำสนับสนุนชุมชน จ�ำนวน
1 โครงการ พื้ น ที่ รั บ ประโยชน์ 200 ไร่
20 ครัวเรือน กรอบระยะเวลาการด�ำเนินงาน
3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565)
• สร้างความมั่นคงด้านน�้ำให้กับชุมชน
เพื่อแก้ไขภัยแล้ง
• ลดปั ญ หาการเผชิ ญ หน้ า ระหว่ า ง
คนและสัตว์ป่า (ช้างป่า)

ความส�ำเร็จ

• สร้างแหล่งน�้ำที่มีศักยภาพสนับสนุน
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โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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ประเภทโครงการ

กรมทรัพยากรน�้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

01

03

นโยบาย /
แผนแมบท - แผนปฏิบัติการ /
กำหนดหลักเกณฑ - มาตรการ

อนุรักษ ฟนฟู
แหลงน้ำสาธารณะ

04

02

การมีสวนรวมและ
การใชประโยชน

ความสอดคลองกับ ยุทธศาสตร

พัฒนาแหลงน้ำ

05

/ แผนแมบท 20 ปี

ดานที่ 6

ดานที่ 1

การบริหารจัดการ

“ห้วยเขย่งไม่ยากจน
ชุมชนมีสุข
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้ำพร้อมระบบกระจายน�้ำสนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง
หมู่ที่ 1,2,3,4,5 ต�ำบลห้วยเขย่ง อ�ำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
หน่วยงาน ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำภาค 7

104

”

การพยากรณ
เตือนภัย

การจัดการน้ำ
อุปโภคบริโภค

ดานที่ 5

การอนุรักษ
ฟนฟูสภาพ
ปาตนน้ำที่
เสื่อมโทรมและ
ปองกันการ
พังทลายของดิน

ดานที่ 2
ดานที่ 4

การจัดการ
คุณภาพน้ำ
และอนุรักษ
ทรัพยากรน้ำ

ดานที่ 3

การสรางความ
มั่นคงของน้ำ
ภาคการผลิต

การจัดการน้ำทวม
และอุทกภัย

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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ความเป็นมาและสภาพปัญหา

01
02
03
04
05
06
07
106

พ.ศ. 2541

• บริษทั ปตท.จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวติ และสิง่ แวดล้อม
ให้แก่ชุมชนห้วยเขย่ง ซึ่งเป็นพื้นที่ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทย-สหภาพพม่า
พ.ศ. 2548

• ปตท. ได้ขอความร่วมมือจากมูลนิธิโครงการหลวงเข้าไปด�ำเนินการ
ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในต�ำบลห้วยเขย่ง
พ.ศ. 2549

• มูลนิธิโครงการหลวงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน) จัดตัง้ โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงห้วยเขย่งขึน้
โดยมีหน่วยราชการในจังหวัดกาญจนบุรีและกรมทรัพยากรน�้ำร่วม
สนับสนุนโครงการ
พ.ศ. 2550

แนวคิดในการแก้ไขปัญหา

จากการที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้น้อมน�ำพระราชด�ำริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาคนและชุมชนบนพื้นที่สูง โดยยึดหลักการด�ำเนินงานส�ำคัญ
คือ ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความอยู่ดีมีสุข ด้วยการวิจัยและพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอดงาน
โครงการหลวงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทัง้ นี้ กรมทรัพยากรน�ำ้ หน่วยงานหลักด้านการบริหารจัดการน�ำ้ ในพืน้ ทีเ่ กษตรน�ำ้ ฝน
ได้ด�ำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน�้ำ โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน�้ำพร้อม
ระบบกระจายน�ำ้ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพือ่ จัดส่งน�ำ้ ต้นทุนให้กบั ประชาชนในพืน้ ทีห่ า่ งไกล
ได้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร รวมทั้งโครงการระบบเตือนภัยน�้ำหลากดินถล่ม
หรือ Early Warning ตามภารกิจสนับสนุนโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงในพืน้ ที่
ต่างๆ

การเปลี่ยนแปลง

• สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้เริ่มพัฒนาชุมชน
ห้วยเขย่งให้มีการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ควบคู่กับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน�้ำให้การสนับสนุนทุกแผนงาน
พ.ศ. 2557 - 2558

• กรมทรัพยากรน�้ำ ด�ำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้ำพร้อมระบบ
กระจายน�้ำโครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเขย่ง
พ.ศ. 2561 - 2562

• กรมทรัพยากรน�้ำ ด�ำเนินโครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน�้ำพร้อมระบบ
กระจายน�้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง (แปลง 70 ไร่) หมู่ที่ 3
ปัจจุบัน

• กรมทรัพยากรน�้ำได้ให้การสนับสนุนและติดตามผลการด�ำเนินงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง รวมทั้งให้ความรู้
และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น�้ำอย่างต่อเนื่อง

อดีต

ปัจจุบัน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้ำพร้อมระบบกระจายน�้ำสนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ห้วยเขย่ง
ที่ตั้ง

:

ประเภท :

			
			
			
			
ความจุ :

หมู่ที่ 1,2,3,4,5 ต�ำบลห้วยเขย่ง อ�ำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ก่อสร้างถังเก็บน�้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จ�ำนวน 2 แห่ง พร้อมระบบกระจายน�้ำ		
ด้วยท่อ ก่อสร้างฝายชะลอน�ำ้ จ�ำนวน 1 แห่ง ขุดลอกล�ำน�ำ้ และโครงสร้างป้องกัน
การกัดเซาะริมตลิ่งด้วยเกเบียนแมทเทรส จ�ำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างระบบสูบน�้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมถังกักเก็บน�้ำ จ�ำนวน 1 แห่ง พร้อมระบบ 		
กระจายน�้ำด้วยท่อ
13,650 ลบ.ม.
โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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ปัจจัยความส�ำเร็จ

• น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริ “หลักปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” เพื่ อ ใช้ พั ฒ นาชุ ม ชน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ห้วยเขย่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุมชนให้
อยูด่ มี สี ขุ เป็นชุมชนทีเ่ ข้มแข็งและพึง่ พาตนเอง
ได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทัง้ ในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ต้องการให้
เกษตรกรในพืน้ ทีเ่ ข้าใจถึงลักษณะภูมปิ ระเทศ
และภูมอิ ากาศเป็นอย่างดี สามารถปรับปรุงและ
พัฒนาการเกษตรแบบใช้น�้ำน้อยในพื้นที่ได้
อย่างเป็นรูปธรรม
• การบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค์ ก าร
มหาชน) ร่วมแก้ไขปัญหาความยากจนของ
ประชาชนในพืน้ ทีต่ ามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
และประเทศ และกระตุน้ ให้เกิดกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ
เพื่ อ พั ฒ นาขี ด ความสามารถของชุ ม ชน
ซึ่ ง ทุ ก ภาคส่ ว น รวมทั้ ง กรมทรั พ ยากรน�้ ำ
ต่างประสานความร่วมมือในการด�ำเนินงานเพือ่
ให้ชมุ ชนสามารถพึง่ พาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน
ความส�ำเร็จ

• ชุ ม ชนในต� ำ บลห้ ว ยเขย่ ง ได้ ใ ช้
ประโยชน์จากแหล่งน�ำ้ เพือ่ การอุปโภค บริโภค
และท�ำการเกษตร
• เกษตรกรในพื้ น ที่ ส ามารถท� ำ การ
เกษตรบนพื้นที่ลาดเชิงเขาด้วยการปลูกไม้ผล
ไม้ ยื น ต้ น ผั ก สวนครั ว และพื ช ใช้ น�้ ำ น้ อ ย
ปลอดสารพิษ ยาฆ่าแมลงและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
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แผนที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้ำพร้อมระบบกระจายน�้ำสนับสนุน

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ห้วยเขย่ง

บานหวยเขยง

โรงเรียนบานหวยเขยง

• พื ช ผั ก อิ น ท รี ย ์ ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ฯ
ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย ์
จากกรมวิชาการเกษตร สามารถพัฒนาและ
ต่ อ ยอดองค์ ค วามรู ้ แ ละเทคโนโลยี ก าร
ปลูกผักอินทรีย์ให้กับผู้ที่สนใจ ภายใต้กิจกรรม
“เกษตรอินทรีย์ สู่วิถีที่ยั่งยืน”
• บรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กบั ประชาชน
ในพื้นที่
• ประชาชนในพื้นที่จัดตั้ง “กลุ่มผู้ใช้น�้ำ
โครงการหลวงห้วยเขย่ง” เพื่อให้สมาชิกได้
บริหารจัดการการใช้น�้ำ มีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาแหล่งน�้ำของชุมชน และกระตุ้นจิตส�ำนึก
ให้รู้คุณค่าของทรัพยากรน�้ำ
• เกษตรกรมี ก ารรวมกลุ ่ ม ทางด้ า น
เ ก ษ ต ร ก ร ร ม เ พื่ อ แ ล ก เ ป ลี่ ย น ข ้ อ มู ล
ประสบการณ์และช่วยเหลือกัน รวมทั้งสร้าง
ความสามัคคีให้กับชุมชน
• ประชาชนในพื้ น ที่ มี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น
มีอาชีพมั่นคง คุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดการย้าย
ถิ่นฐานเข้าเมือง

วัดหวยเขยง
ถนนสาย 6101

คลองเขยง

จุดที่ตั้งโครงการ

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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ประเภทโครงการ

กรมทรัพยากรน�้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

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

”

01

03

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

113

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
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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

115

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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โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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ประเภทโครงการ

กรมทรัพยากรน�้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“ เมื่อมีน�้ำ ทุกภาคส่วนมีสุข ”
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้ำควนเขาวัง
บ้านห้วยหาด-สวนหลวง หมูท่ ี่ 1 ต�ำบลฉลุง อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
หน่วยงาน ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำภาค 8

01

03

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
อุปโภคบริโภค

ดานที่ 5

การอนุรักษ
ฟนฟูสภาพ
ปาตนน้ำที่
เสื่อมโทรมและ
ปองกันการ
พังทลายของดิน

118

ดานที่ 2
ดานที่ 4

การจัดการ
คุณภาพน้ำ
และอนุรักษ
ทรัพยากรน้ำ

ดานที่ 3

การสรางความ
มั่นคงของน้ำ
ภาคการผลิต

การจัดการน้ำทวม
และอุทกภัย

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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ความเป็นมาและสภาพปัญหา
พ.ศ. 2558

• เกิดวิกฤตภัยแล้งในพื้นที่อ�ำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา แหล่งน�้ำต่างๆ
รวมทั้งแหล่งน�้ำควนเขาวัง มีปริมาณน�้ำเหลือน้อย ไม่เพียงพอกับ
ความต้องการใช้น�้ำในพื้นที่ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
พ.ศ. 2559

01

02

• แหล่งน�้ำควนเขาวังตื้นเขินและแห้งขอด จากปัญหาภัยแล้ง
หน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน
อย่างหนัก
พ.ศ. 2561

• กรมทรัพยากรน�้ำบูรณาการร่วมกับกรมป่าไม้
และองค์การบริหารส่วนต�ำบลฉลุง เริ่มด�ำเนิน
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้ำควนเขาวัง
เพือ่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของหน่วยราชการ
และประชาชนในพื้นที่

03

04

05

พ.ศ. 2562

• ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เดือน
พฤษภาคม ผู้บริหารจาก
กรมทรัพยากรน�้ำ ลงพื้นที่ติดตาม
ผลการปฏิบัติงานโดยตลอด
• วันที่ 18 มิถุนายน โครงการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถเพิ่ม
ศักยภาพในการกักเก็บน�้ำต้นทุนให้
เพียงพอต่อการใช้งานของทุกภาคส่วน

พ.ศ. 2563

• ผู้บริหารกรมทรัพยากรน�้ำ ลงพื้นที่ติดตามการ
ใช้ประโยชน์ของโครงการ และรับฟังปัญหาเพื่อน�ำ
ไปปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการบูรณาการร่วมกัน
น�ำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
120
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โครงการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูแหล่งน�ำ้ ควนเขาวัง เป็นโครงการต้นแบบของการท�ำงานในพืน้ ที่
ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน�้ำให้กับหน่วยงานราชการและชุมชนในพื้นที่
โดยด�ำเนินการตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ทัง้ นีเ้ ป็นการ
บูรณาการร่วมกันระหว่างส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) กรมป่าไม้ องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลฉลุงและกรมทรัพยากรน�้ำ ด้วยการขุดลอกแหล่งน�้ำและสร้างเป็นอ่างพ่วง
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน�้ำอุปโภค บริโภค ท�ำการเกษตรและสนับสนุนงานของกรมป่าไม้
นอกจากนี้ยังเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าต้นน�้ำให้เกิดสมดุลอีกด้วย
การเปลี่ยนแปลง

อดีต

ปัจจุบัน

โครงการอนุรก
ั ษ์ฟน
้ื ฟูแหล่งน�ำ้ ควนเขาวัง
ทีต
่ ง
ั้

:

ประเภท :
ความจุ :

บ้านห้วยหาด-สวนหลวง หมูท่ ี่ 1 ต�ำบลฉลุง อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ฝาย / อ่างพ่วง
68,900 ลบ.ม.
โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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แผนที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้ำควนเขาวัง

ราชการเคยขัดแย้งเรื่องการจัดการน�้ำมาก่อน
เมื่อมีการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน�้ำ ทุกภาคส่วน
ต่างเห็นชอบและให้การสนับสนุนโครงการ

กอสรางอาคารบังคับน้ำ

ความส�ำเร็จ

ปัจจัยความส�ำเร็จ

• การบู ร ณาการร่ ว มกั น ของหลาย
หน่วยงาน เนื่องจากพื้นที่แหล่งน�้ำอยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมป่าไม้ ในส่วนของชุมชนทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบอยู่ในความดูแลขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลฉลุง และกรมทรัพยากรน�ำ้ เป็นหน่วยงาน
สนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟู เมื่อทุกหน่วยงาน
ประสานความร่วมมือกัน โครงการนีจ้ งึ ส�ำเร็จได้
ด้วยดี
• กระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว มของภาค
ประชาชน ประชาชนในพื้นที่และหน่วยงาน

• ประชาชนบ้ า นห้ ว ยหาด-สวนหลวง
200 ครัวเรือน ได้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภค
บริโภค และท�ำการเกษตร
• สร้างรูปแบบการท�ำงานร่วมกันในพืน้ ที่
ป่าไม้ (พื้นที่สงวนรักษา) เพื่อสนับสนุนกิจการ
ต่างๆ ของหน่วยงานในกรมป่าไม้ อาทิ การเพาะ
ช� ำ กล้ า ไม้ เ พื่ อ แจกจ่ า ยให้ ป ระชาชน และ
สนับสนุนการดับ ไฟป่า
• สนั บ สนุ น การใช้ น�้ ำ ในศู น ย์ เรี ย นรู ้
เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรป่ า ไม้ ต ามแนว
พระราชด�ำริ จ.สงขลา
• เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการควบคุ ม ดู แ ล
รั ก ษาและบ� ำ รุ ง พื้ น ที่ ป ่ า สงวนแห่ ง ชาติ
ป่าควนเขาวัง ป่าคลองต่อ และป่าเทือกเขาแก้ว
• สร้างความสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศ

กอสรางอาคารทอเหลี่ยม ค.ส.ล. ระบายน้ำ

กอสรางอาคารทอกลม ค.ส.ล. ระบายน้ำ
จุดเริ่มตนแนวขุดลอก

ศูนยเรียนรูเพื่อการ
อนุรักษทรัพยากรปาไม
ตามแนวพระราชดำริ
จังหวัดสงขลา

กอสรางอาคารทอเหลี่ยม ค.ส.ล. ระบายน้ำ

จุดสิ้นสุดแนวขุดลอก

คลองตอ

หนวยปองกันรักษาปาที่สข. 5 (ควนเขาวัง)

สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 13 (สงขลา)

ถนนสาย 4287

มัสยิดบานหนาสวนหลวง

มัสยิดนูรุลฮูดาบานหวยหาด
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โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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ประเภทโครงการ

กรมทรัพยากรน�้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

01

“ฟื้นฟูปเพื่า่อพรุ
สร้างสมดุลให้ระบบนิเวศ
โครงการอนุรก
ั ษ์ฟน
้ื ฟูพรุบางกล�ำ่
บ้านบางกล�่ำใต้ หมู่ที่ 2-4 และ 6 ต�ำบลบางกล�่ำ อ�ำเภอบางกล�่ำ จังหวัดสงขลา
หน่วยงาน ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำภาค 8

”

03

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
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

จุดเริ่มต้น

• ประชาชนในพื้นที่ต�ำบล
บางกล�่ำได้รับความเดือดร้อน
จากปัญหาน�ำ้ ท่วมขังป่าพรุและ
ไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร
และบ้านเรือนประชาชน
ในฤดูฝน ส่วนฤดูแล้งเกิดไฟไหม้
ป่าพรุทกุ ปี รวมถึงน�ำ้ เค็มลุกล�ำ้
พื้นที่ป่าพรุ ท�ำให้ระบบนิเวศ
เสื่อมโทรม

01

02

พ.ศ. 2557

• องค์การบริหารส่วนต�ำบล
บางกล�่ำ ขอค�ำแนะน�ำและรับ
การสนับสนุน จากกรมทรัพยากรน�ำ้
ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูพรุบางกล�่ำ
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในพื้นที่
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พ.ศ. 2558

• โครงการแล้วเสร็จ
กรมทรัพยากรน�้ำ ได้ส่งมอบ
โครงการให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลบางกล�่ำและ
ประชาชนในพื้นที่ดูแลรักษา
ต่อไป

03

04

แนวคิดในการแก้ไขปัญหา

ป่ า พรุ เ ป็ น ป่ า ที่ มี ส ภาพเปราะบาง
ต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางธรรมชาติและจาก
ฝีมือมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการบุกรุก รุกล�้ำพื้นที่
ของประชาชน การจุดไฟเผาวัชพืชเพื่อหาของ
ป่า การขุดคลองระบายน�้ำท�ำให้น�้ำในพื้นที่ป่า
พรุ แ ห้ ง เป็ น เหตุ ที่ ท� ำ ให้ ป ่ า พรุ ไ ด้ รั บ ความ
เสื่อมโทรมหลายด้าน ได้แก่
- ดิ น แปรสภาพเป็ น ดิ น เปรี้ ย วจั ด
เนื่องจากดินพรุเป็นดินอินทรีย์ เมื่อพื้นที่ถูก
ระบายน�ำ้ ออกไป ดินเริม่ แห้ง สารประกอบไพไรท์
จะท� ำ ปฏิ กิ ริ ย ากั บ อากาศเกิ ด กรดก� ำ มะถั น
ท�ำให้ดินเปรี้ยว
- น�้ำในพื้นที่ป่าพรุแห้ง ท�ำให้ดินพรุ
แห้ง ติดไฟได้ง่าย เกิดปัญหาไฟไหม้ป่าพรุทุกปี
- น�้ำเค็มรุกล�้ำเข้ามาในพื้นที่ เป็นผล
จากการขุดคลองระบายน�้ำ ท�ำให้กระแสน�้ำ
เปลี่ยนทิศทางการไหล ท�ำให้น�้ำเค็มจากทะเล
ไหลผ่านสันทรายเข้ามาในแผ่นดิน เป็นอันตราย
ต่อพืชที่ไม่สามารถทนต่อสภาพดินเค็มได้
การเปลี่ยนแปลง

ปัจจุบัน

• กรมทรัพยากรน�้ำ ลงพื้นที่
ติดตามการใช้ประโยชน์ของ
โครงการฯ อย่างต่อเนื่อง
พบว่าโครงการฯ สามารถ
กักเก็บน�้ำได้ตลอดทั้งปี
ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศ และ
เป็นต้นแบบให้กบั พืน้ ทีป่ า่ พรุ
แห่งอื่นได้

ระบบนิเวศของป่าถูกท�ำลาย จากการ
ระบายน�้ำออกจากพื้นที่ป่าโดยไม่มีการควบคุม
ระดับน�ำ้ และจากการบุกรุกแผ้วถางป่า เผาวัชพืช
ท�ำให้พืชแห้งตาย สัตว์น�้ำต่างๆ สูญหายไป
อย่างรวดเร็ว
กรมทรั พ ยากรน�้ ำ จึ ง เร่ ง ด� ำ เนิ น
โครงการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูพนื้ ทีพ่ รุบางกล�ำ่ ด้วยการ
ขุ ด คลองรอบป่ า พรุ แ ละขุ ด คลองขนาดเล็ ก
ตามธรรมชาติ สร้างอาคารระบายน�ำ้ ล้นพร้อมบาน
ระบายน�้ำ อาคารบังคับน�้ำ อาคารระบายน�้ำ
เข้า-ออก และอาคารรับน�้ำ เพื่อรักษาระดับน�้ำ
ในป่าพรุและเป็นแก้มลิงรองรับน�้ำ ป้องกัน
ปัญหาไฟไหม้ป่าพรุ ป้องกันน�้ำเค็มรุกล�้ำพื้นที่
ป่าพรุ รวมถึงยับยั้งการบุกรุกที่ดินท�ำกิน มุ่งสู่
การอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูพนื้ ทีป่ า่ พรุให้กลับมาอุดมสมบูรณ์
อีกครัง้ และเป็นการพัฒนาแหล่งกักเก็บน�ำ้ ของ
ชุมชนอย่างยั่งยืนในอนาคต

อดีต

ปัจจุบัน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพรุบางกล�่ำ

บ้านบางกล�ำ่ ใต้ หมูท่ ี่ 2-4 และ 6 ต�ำบลบางกล�ำ่ อ�ำเภอบางกล�ำ่ จังหวัดสงขลา
ประเภท : ขุดคลองรอบป่าพรุพร้อมถนนคันคลองอาคารระบายน�้ำล้นพร้อมบาน
			 ระบายน�้ำ/ อาคารบังคับน�้ำ/ อาคารระบายน�้ำเข้า-ออกป่าพรุ/ อาคาร
			 รับน�้ำเข้าคลอง
ความจุ : 1,000,000 ลบ.ม. พืน
้ ทีเ่ กษตรได้รบั ประโยชน์ 1,500 ไร่
ที่ตั้ง

:

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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แผนที่โครงการโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพรุบางกล�่ำ

ถนนสาย 2010
วัดบางหยี
วัดบางทีง

โรงเรียนวัดบางทีง

อาคารระบายน้ำลน

ปัจจัยความส�ำเร็จ

• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง
องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางกล�ำ่ เป็นแกนน�ำ
ส�ำคัญในการประสานความร่วมมือกับภาครัฐ
รวมถึงสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
ความส�ำเร็จ
กับภาคประชาชน
• แก้ไขไฟไหม้ป่าพรุซ�้ำซาก 965 ไร่
• หลักการ เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา
• ป้องกันน�ำ้ เค็มรุกล�ำ้ เข้าถึงพืน้ ทีป่ า่ พรุ
กรมทรัพยากรน�้ำ น�ำหลักการ เข้าใจ เข้าถึง
• เป็ น แหล่ ง น�้ ำ ต้ น ทุ น ให้ ชุ ม ชน
และพัฒนา รวมถึงความสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาภูมปิ ระเทศและภูมสิ งั คม มาใช้ดำ� เนินงาน 500 ครั ว เรื อ น ใช้ อุ ป โภค บริ โ ภคและ
โครงการฯ นี้ ก่อให้เกิดผลส�ำเร็จเป็นทีน่ า่ พอใจ เกษตรกรรม
• เป็นพืน้ ทีแ่ ก้มลิงรองรับน�ำ้ ของอ�ำเภอ
น�ำไปสูก่ ารพัฒนาระบบนิเวศป่าพรุอย่างยัง่ ยืน
บางกล�่ำช่วงฤดูน�้ำหลาก
• ป้ อ งกั น การบุ ก รุ ก ป่ า พรุ เ พื่ อ ขยาย
ที่ดินท�ำกิน
• เป็นแหล่งอาหารและสร้างอาชีพเสริม
ให้กับคนในชุมชน
• เป็ น สถานที่ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ
ที่สวยงามของชุมชน
• ฟื้นฟูป่าพรุและสร้างความสมดุลให้
ระบบนิเวศ
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โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตำบลบางกล่ำ
ถนนสาย 4065

ถนนสาย2010

ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ดานอารักขาพืชจังหวัดสงขลา

คลองเกาะน้ำรอบ

อาคารบังคับน้ำ

โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก

คลองบางกล่ำ

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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ประเภทโครงการ

กรมทรัพยากรน�้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กษ์
“ ชุมชนร่วมใจรั
พิทักษ์แหล่งน�้ำ

”

01

นโยบาย /
แผนแมบท - แผนปฏิบัติการ /
กำหนดหลักเกณฑ - มาตรการ

02

พัฒนาแหลงน้ำ

โครงการอนุรก
ั ษ์ฟน
้ื ฟูคลองพรุดน
ิ นาและล�ำน�ำ้ สาขา ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2

พื้นที่ 8 หมู่บ้าน ดังนี้
1.หมู่ที่ 1 บ้านบางบอน / 2.หมู่ที่ 2 บ้านพรุดินนา / 3.หมู่ที่ 3 บ้านเขาสามหน่วย
4.หมู่ที่ 5 บ้านด่าน / 5.หมู่ที่ 6 บ้านไสใน / 6.หมู่ที่ 8 บ้านคลองชะมวง
7.หมู่ที่ 9 บ้านควนหวายแดง / 8.หมู่ที่ 11 บ้านช่องเสียด
ต�ำบลพรุดินนา อ�ำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
หน่วยงาน ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำภาค 10

03

อนุรักษ ฟนฟู
แหลงน้ำสาธารณะ

04

การมีสวนรวมและ
การใชประโยชน

ความสอดคลองกับ ยุทธศาสตร

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
พ.ศ. 2561

• องค์การบริหารส่วนต�ำบลพรุดินนา
มีหนังสือแจ้งขอให้ กรมทรัพยากรน�้ำ
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
แหล่งน�้ำในพื้นที่ต�ำบลพรุดินนา
เพือ่ การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�ำ้
ในช่วงฤดูแล้ง
• กรมทรัพยากรน�้ำ เสนอโครงการฯ
เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน�้ำอย่าง
เร่งด่วน และเริ่มด�ำเนินการก่อสร้าง
โครงการฯ

01

พ.ศ. 2562

• กรมทรัพยากรน�้ำ ด�ำเนินการแล้วเสร็จและ
ได้ส่งมอบโครงการให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลพรุดินนาบริหารจัดการและ
ใช้ประโยชน์ให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้
• ผู้บริหารกรมทรัพยากรน�้ำ ลงพื้นที่ตรวจ
เยีย่ มโครงการและพบปะกลุม่ ผูใ้ ช้นำ�้ เครือข่าย
ของชุมชน เพื่อติดตามผลการด�ำเนินงาน
พร้อมทั้งร่วมหารือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับ
เครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น�้ำ และรับฟังปัญหา
การบริหารจัดการน�้ำแบบบูรณาการ

แนวคิดในการแก้ไขปัญหา

เนือ่ งจากคลองพรุดนิ นา และล�ำน�ำ้ สาขามีความตืน้ เขิน ท้องคลองมีความลาดชันและ
สองข้ า งล� ำ คลองยั ง ปกคลุ ม ไปด้ ว ยวั ช พื ช หนาแน่ น ท� ำ ให้ ไ ม่ ส ามารถเก็ บ กั ก น�้ ำ ได้ เ ต็ ม
ประสิทธิภาพ กรมทรัพยากรน�้ำ เร่งด�ำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้ำให้กับประชาชน
ในพื้นที่ ด้วยการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเล็ก (Check Dam) แบบขั้นบันได
ในล�ำน�ำ้ กระจายอยูใ่ นทุกพืน้ ทีเ่ พือ่ ชะลอน�ำ้
เป็ น ระยะ และก่ อ สร้ า งทางน�้ ำ ผ่ า น
คอนกรีตเสริมเหล็ก (Wet Crossing)
ด�ำเนินการก่อสร้าง เป็น 2 ช่วง จ�ำนวน
39 แห่ง เพื่อให้ประชาชนมีน�้ำใช้อย่าง
พอเพียงในฤดูแล้ง ชะลอน�้ำไหลหลาก
ชะล้างหน้าดินอย่างรุนแรงในฤดูฝน เพือ่
ความมั่ น คงในการบริ ห ารจั ด การน�้ ำ
ในระยะยาวต่อไป
การเปลี่ยนแปลง

02

03

อดีต

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองพรุดินนาและล�ำน�้ำสาขา ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2
ทีต
่ ง
ั้

:

			
			
			
ประเภท :

ปัจจุบัน

• กรมทรัพยากรน�้ำ ยังติดตามและให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรน�้ำ
แก่โครงการฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน�้ำอุปโภค
บริโภคและท�ำการเกษตรอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
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ปัจจุบัน

		

ความจุ :

			
			
			

อยูใ่ นพืน้ ที่ 8 หมูบ่ า้ น ดังนี้ 1.หมูท่ ี่ 1 บ้านบางบอน / 2.หมูท่ ี่ 2 บ้านพรุดนิ นา /
3.หมู่ที่ 3 บ้านเขาสามหน่วย / 4.หมู่ที่ 5 บ้านด่าน / 5.หมู่ที่ 6 บ้านไสใน /
6.หมู่ที่ 8 บ้านคลองชะมวง / 7.หมู่ที่ 9 บ้านควนหวายแดง /
8.หมู่ที่ 11 บ้านช่องเสียด ต�ำบลพรุดินนา อ�ำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ฝายคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเล็ก (Check Dam) จ�ำนวน 35 แห่ง
และทางน�้ำผ่านคอนกรีตเสริมเหล็ก (Wet Crossing) จ�ำนวน 4 แห่ง
71,000 ลบ.ม. โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงโครงการ ดังนี้
ช่วงที่ 1 สามารถเก็บกักน�้ำได้ 51,000 ลูกบาศก์เมตร
ช่วงที่ 2 สามารถเก็บกักน�้ำได้ 20,000 ลูกบาศก์เมตร
พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 1,560 ไร่
โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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แผนที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองพรุดินนาและล�ำน�้ำ
สาขา ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2

ปัจจัยความส�ำเร็จ

• ความเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น�้ำ กลุ่มผู้ใช้น�้ำทุกหมู่บ้านได้ด�ำเนินการจัดตั้ง
กลุม่ ผูใ้ ช้นำ�้ ก�ำหนดกฎระเบียบการใช้นำ�้ ร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ รวมทัง้ ดูแลรักษาแหล่งน�ำ้
ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ เสริมสร้างความสามัคคีของกลุ่มผู้ใช้น�้ำ
• รูปแบบโครงการสอดคล้องกับความต้องการของพืน้ ที่ คลองพรุดนิ นาและล�ำน�ำ้ สาขา
ไหลผ่านหลายหมูบ่ า้ น แต่ละช่วงของล�ำน�ำ้ มีสภาพแตกต่างกัน
การด�ำเนินงานโครงการต้องวางแผน จัดประชุมและท�ำ
ประชามติจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการรับรู้และเข้าใจ
สภาพปัญหาอย่างแท้จริง น�ำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ความส�ำเร็จ

• ประชาชน จ�ำนวน 392 ครัวเรือน ในต�ำบลพรุดินนา
มีน�้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรตลอดทั้งปี
• สร้างความชุม่ ชืน้ ในพืน้ ทีบ่ ริเวณสองข้างล�ำน�ำ้ สามารถ
กักเก็บน�ำ้ หน้าฝายไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
• ช่วยชะลอการไหลหลากของน�้ำในฤดูฝน บรรเทา
ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่
• เกษตรกรมีอาชีพเสริมในการปลูกพืชผักสวนครัวและ
ผลไม้ ในแปลงสวนยางพาราหรือปาล์มน�้ำมัน
• ช่วยอนุรักษ์พื้นที่ป่า พันธุ์พืชน�้ำในท้องถิ่นและเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น�้ำ ช่วยรักษาระบบนิเวศให้คงความ
สมดุล
• มีการตั้งกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น�้ำและกลุ่มเกษตรกร
ในพื้นที่ เพื่อวางแผนและบริหารจัดการโครงการ
• คนในชุ ม ชนมี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น คุ ณ ภาพชี วิ ต ดี ขึ้ น
ครอบครัวอบอุ่น
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ก่อสร้างฝาย คสล.ขนาดเล็ก
ช่วงที่ 1 (ปงม. 2561)
จํานวน 34 แห่ง
ก่อสร้างทางน�้ำผ่าน
คสล.(Wet crossing)

ช่วงที่ 2 (ปงม. 2561 เหลือจ่าย)
จํานวน 5 แห่ง

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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ประเภทโครงการ

กรมทรัพยากรน�้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อทุกชีวิต
“ระบบเตือนภัยปลอดภั
ยและมีสุข
โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)

”

01

นโยบาย /
แผนแมบท - แผนปฏิบัติการ /
กำหนดหลักเกณฑ - มาตรการ

02

พัฒนาแหลงน้ำ

ส�ำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและ พื้นที่ราบเชิงเขา

จ�ำนวน 1,546 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ 4,911 หมู่บ้านเสี่ยงภัยน�้ำหลากดินถล่ม น�้ำท่วมฉับพลัน
หน่วยงาน ส�ำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา

03

อนุรักษ ฟนฟู
แหลงน้ำสาธารณะ

04

การมีสวนรวมและ
การใชประโยชน

ความสอดคลองกับ ยุทธศาสตร

05

การพยากรณ
เตือนภัย

/ แผนแมบท 20 ปี

ดานที่ 6

ดานที่ 1

การบริหารจัดการ

การจัดการน้ำ
อุปโภคบริโภค

ดานที่ 5

“ระบบ Early Warning จะปันสุข ลดความเสี่ยง
เลี่ยงปัญหา พาชีวิตมีสุข”

นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้ำ
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การอนุรักษ
ฟนฟูสภาพ
ปาตนน้ำที่
เสื่อมโทรมและ
ปองกันการ
พังทลายของดิน

ดานที่ 2
ดานที่ 4

การจัดการ
คุณภาพน้ำ
และอนุรักษ
ทรัพยากรน้ำ

ดานที่ 3

การสรางความ
มั่นคงของน้ำ
ภาคการผลิต

การจัดการน้ำทวม
และอุทกภัย

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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ความเป็นมาและสภาพปัญหา

ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเกิดภัยพิบัติน�้ำท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม
ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขาต่อเนื่องหลายครั้งจากปัจจัยสภาพภูมิประเทศ คุณสมบัติ
ด้านธรณีวิทยา สภาพการใช้ที่ดิน ลักษณะทางกายภาพของลุ่มน�้ำและอิทธิพลของพายุฝน
เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจ�ำนวนมาก

01

พ.ศ. 2531 เกิดภัยพิบัติโคลนถล่มที่ ต.กะทูน อ.พิปูน

พ.ศ. 2544 น�้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยไหลทะลัก
เข้าถล่มใส่หมู่บ้านหลายต�ำบลของ อ.วังชิ้น จ.แพร่ มีผู้เสียชีวิตและ
สูญหายถึง 47 คน สูญเสียทรัพย์สินถึง 100 ล้านบาท

03

พ.ศ. 2547 กรมทรัพยากรน�้ำ ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี ให้ดำ� เนินการติดตัง้ ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)
ส�ำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา

04

พ.ศ. 2548 – 2554 ด�ำเนินการจัดท�ำระบบเตือนภัย
ล่วงหน้า (Early Warning) จ�ำนวน 853 สถานี ครอบคลุมหมูบ่ า้ นเสีย่ งภัย
จ�ำนวน 2,374 หมู่บ้าน

06
07
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กรมทรัพยากรน�้ำ ด�ำเนินการออกแบบและติดตั้งสถานีตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
และอุทกวิทยาทีเ่ หมาะสมในหมูบ่ า้ นเป้าหมายพืน้ ทีเ่ สีย่ งอุทกภัย-ดินถล่ม โดยวิธกี ารตรวจวัด
ข้อมูลปริมาณน�้ำฝนและ/หรือระดับน�้ำในพื้นที่หมู่บ้านที่อยู่ในข่ายเสี่ยงภัยสูงจากการเกิดน�้ำ
ท่วมฉับพลัน และจัดสร้างมาตรฐานการเฝ้าระวังและการเตือนภัยในรูปแบบต่างๆ ที่พัฒนา
ขึน้ ด้วยการน�ำนวัตกรรมทีท่ นั สมัยมาใช้ เพือ่ ความแม่นย�ำและสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ พร้อมทัง้ ฝึกอบรม
อาสาสมัคร (ผูร้ )ู้ ประจ�ำหมูบ่ า้ น ให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการเฝ้าระวังสถานการณ์นำ�้ พร้อม
ทั้งแจ้งข้อมูลการเตือนภัยให้กับประชาชนในพื้นที่และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้รับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

จ.นครศรีธรรมราช ทะเลโคลนและท่อนไม้ทับถม ต.กะทูนทั้งตำ�บล
มีผู้เสียชีวิตถึง 230 คน สูญเสียทรัพย์สินถึง 1,000 ล้านบาท

02

05

แนวคิดในการแก้ไขปัญหา

พ.ศ. 2554 ประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัยครั้งรุนแรง
ที่สุดเป็นประวัติการณ์ กรมทรัพยากรน�้ำ เร่งศึกษา ทบทวนและ
จัดท�ำระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพิ่มเติม ให้ครอบคลุมหมู่บ้านเสี่ยงภัย
ทั้ง 25 ลุ่มน�้ำหลัก จ�ำนวน 693 สถานี ครอบคลุมหมู่บ้านเสี่ยงภัย
จ�ำนวน 2,537 หมู่บ้าน
พ.ศ. 2558 กรมทรัพยากรน�ำ้ ได้ตดิ ตัง้ ระบบเตือนภัยล่วงหน้า
(Early Warning) แล้วเสร็จ จ�ำนวน 1,546 สถานี ครอบคลุม
หมู่บ้านเตือนภัยเป้าหมายทั้งหมด 4,911 หมู่บ้าน
พ.ศ. 2563 กรมทรัพยากรน�้ำ มีเป้าหมายขยายผลการ
ด�ำเนินการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)
เน้นด�ำเนินการในจังหวัดภาคใต้ เพื่อให้ครอบคลุมหมู่บ้านเสี่ยงภัย
ทั้งหมดของประเทศ

นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้ำ

“ทางกรมทรั พ ยากรน�้ ำ ยั ง ต้ อ งศึ ก ษาและ
ส�ำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยน�้ำหลาก-ดินถล่มร่วมกับ
กรมทรั พ ยากรธรณี แ ละมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ เพือ่ ให้
ประชาชนในพื้นที่ใช้ชีวิตได้อย่างปกติ มีความ
สุขดี ที่ผ่านมา โครงการฯ ประสบผลส�ำเร็จ
จากตัวชี้วัด 100:100 ไม่มีการเสียชีวิตจาก
สถานการณ์นี้”

ระดับการเตือนภัยและขั้นตอนการเตือนภัย

• การตรวจวัด ตรวจวัดข้อมูลปริมาณน�้ำฝน/ระดับน�้ำ ใกล้เคียงเวลาจริง ส�ำหรับ
การเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น�้ำและการแจ้งข้อมูลการเตือนภัยล่วงหน้า
• การเฝ้าระวัง ก�ำหนดเกณฑ์ปริมาณน�ำ้ ฝนวิกฤติ และเกณฑ์การเตือนภัยแบ่งเป็น 3 ระดับ
			 เฝ้าระวัง (สีเขียว)
			 เตรียมพร้อม (สีเหลือง)
			 อพยพ (สีแดง)
• การแจ้งเตือน
		 - แจ ้ ง เ ตื อ น ภั ย โ ด ย ใช ้
สัญญาณไฟและเสียงที่สถานี
		 - ผูร้ /้ ู อาสาสมัครประจ�ำสถานี
		 - Application EWS4THAI
และทางเว็บไซต์

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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ความส�ำเร็จ

ปัจจัยความส�ำเร็จ

• น วั ต ก ร ร ม ที่ ทั น ส มั ย ป ั จ จุ บั น
กรมทรัพยากรน�้ำได้น�ำ Application มาใช้แจ้ง
ข้อมูลเตือนภัยล่วงหน้า เครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่
เสี่ยงภัยสามารถเช็คข้อมูลได้ตลอดเวลาอย่าง
ทันท่วงที นอกจากนี้การเข้าสู่ยุค 5G ท�ำให้
สัญญาณการสื่อสารสามารถครอบคลุมได้ครบ
ทุกพื้นที่ในประเทศ
• ผูร้ มู้ คี วามใส่ใจและชุมชนให้ความร่วมมือ
จากการฝึกอบรมและซักซ้อมความเข้าใจเรื่อง
สัญญาณเตือนภัยให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
ภัย เพือ่ ให้ไม่ตนื่ ตระหนกเมือ่ เกิดเหตุการณ์จริง
พร้อมทั้งฝึกอาสาสมัคร หรือ ผู้รู้ประจ�ำหมู่บ้าน
เป็ น ผู ้ ดู แ ลสถานี เ ตื อ นภั ย ในเบื้ อ งต้ น ซึ่ ง ผู ้ รู ้
ให้ความใส่ใจในการตรวจสอบปริมาณน�้ำฝน
เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ และประสาน
งานไปยังเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• การบู ร ณาการการท� ำ งานร่ ว มกั น
โครงการนีเ้ ป็นการประสมประสานความร่วมมือ
ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และภาคประชาชนเพื่อบริหารจัดการ บรรเทา
และลดความสู ญ เสี ย ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น
ของประชาชนจากสถานการณ์นำ�้ หลาก ดินถล่ม
อย่างยั่งยืน
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แผนที่โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)

• ตั้งแต่ด�ำเนินโครงการฯ
ประชาชนในหมู่บ้านเสี่ยงภัย
น�้ ำ หลาก-ดิ น ถล่ ม ที่ จั ด ท� ำ
ร ะ บ บ เ ตื อ น ภั ย ล ่ ว ง ห น ้ า
ทุกหมู่บ้านปลอดภัย ไม่มีการ
เสียชีวิต ทรัพย์สินไม่เสียหาย
• หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถน�ำข้อมูลจากการตรวจวัด ไปใช้ในการ
ติดตามสถานการณ์น�้ำ การเฝ้าระวัง เตือนภัย
และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
• ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทุกภูมิภาค
ของประเทศไทย มีความมัน่ ใจ มีความสุขในการ
อยู ่ อ าศั ย และการประกอบอาชี พ ในถิ่ น ฐาน
ของตนเอง โดยมีความปลอดภัยในชีวิตจากภัย
น�้ำหลาก-ดินถล่ม
• เกิ ด การรวมกลุ ่ ม ขึ้ น ในชุ ม ชนเพื่ อ
ประสานข้อมูลเตือนภัยและช่วยเหลือในยาม
คับขัน โดยมีผู้น�ำชุมชนและผู้รู้เป็นตัวกลาง
ให้กับชุมชน
• ผลการเตือนภัยจากโครงการฯ ตั้งแต่
พ.ศ. 2549 – 2562 ทั้ง 3 ระดับการเตือนภัย
(เขียว เหลือง แดง) เป็นจ�ำนวน 7,440 ครั้ง

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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กองอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำ (Next Steps)

เป้าหมายของเรา คือ

“สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ        
ใช้ประโยชน์ จากแหล่งน�้ำธรรมชาติและ
แหล่งน�้ำสาธารณะ ให้เกิดความมัน่ คง มัง่ คัง่
ยัง่ ยืน พร้อมขับเคลือ่ นด้วย กลไกประชารัฐ”

นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมและประสานมวลชน

ความเป็นมา ปัญหาและข้อจ�ำกัด
จากปัญหาที่เราพบเห็นบ่อยจนชินตา ซึ่งบางครั้งท�ำให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติ เช่น
การบุกรุก รุกล�้ำแหล่งน�้ำและทางน�้ำ ปัญหาการใช้ประโยชน์จากแหล่งน�้ำหรือการพัฒนา
แหล่งน�ำ้ โดยไม่คำ� นึงถึงผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม ไม่ถกู ต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงข้อจ�ำกัด
ด้านงบประมาณเพื่อการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู จ�ำนวนบุคลากรภาครัฐเพื่อการควบคุมก�ำกับ
หรือที่มีแนวโน้มลดลงและอีกทั้งประชาชนส่วนหนึ่งขาดจิตส�ำนึก ขาดความตะหนัก ท�ำให้
แหล่งน�้ำหรือแม่น�้ำ ล�ำคลองเสื่อมสภาพ อันน�ำไปสู่ ปัญหาน�้ำท่วม น�้ำแล้งซ�้ำซาก และปัญหา
ด้านคุณภาพน�้ำ

เพือ่ แก้ไขปัญหาดังกล่าว รัฐบาลในยุคนัน้ (พ.ศ. 2560) ด�ำเนินการวางกรอบและก�ำหนด
ประเด็นส�ำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการแก้ไขปัญหา สรุปได้ดังนี้
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1. ก�ำหนด ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป้าหมายหลักคือ การก�ำหนดทิศทางเพื่อให้
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม
ฐานทรัพยากรยั่งยืน” สาระส�ำคัญที่เกี่ยวข้องคือ ประเทศไทยต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะและทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รู้เท่าทัน และ
ปรับตัวให้สามารถด�ำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพมั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลง กฎ กติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น
2. ก�ำหนด แผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องคือ ข้อย่อยที่ 1.4
เป้าหมายส�ำคัญคือ ข้อ (4) “มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มี
ประสิทธิภาพ บนพืน้ ฐานการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน ตามแนวทางประชารัฐ เพือ่ ลดความ
เหลื่ อ มล�้ ำ สร้ า งความเป็ น ธรรม สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
และข้อตกลงระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศ”
3. พระราชบัญญัติทรัพยากรน�้ำ พ.ศ. 2561 น�ำเสนอเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำ สาระส�ำคัญคือ “การก�ำหนดทิศทาง หลักเกณฑ์ มาตรการที่เกี่ยว
กั บ การคุ ้ ม ครอง ป้ อ งกั น ระงั บ การกระท� ำ ความเสี ย หายต่ อ ทรั พ ยากรน�้ ำ สาธารณะ
โดยจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรอง อาทิ กฎกระทรวง ประกาศ ค�ำสัง่ กรมฯ เพือ่ ให้การบริหารจัดการ
บ�ำรุงรักษา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรน�้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล”
โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องคือ
		 หมวด 4 การจัดสรรน�้ำและการใช้น�้ำ มาตรา 41 เฉพาะผู้ใช้น�้ำประเภทที่ 1 อาทิ
การด�ำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนข้อมูลและข้อระเบียบ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
		 หมวด 6 การอนุรกั ษ์และพัฒนาทรัพยากรน�ำ้ สาธารณะ ประเด็นหลักคือ มาตรา 78
การก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำสาธารณะ การด�ำเนินการ
เกีย่ วกับงานก�ำหนดการใช้ประโยชน์ ก�ำหนดหลักเกณฑ์/มาตรการคุม้ ครอง และการห้ามการด�ำเนิน
การใดๆ ที่มีผลเป็นการเสื่อมสภาพและเสื่อมประโยชน์ต่อการใช้น�้ำหรือก่อให้เกิดมลพิษ การ
สนั บสนุ น ข้ อ มู ลรองรับ การท�ำงานตาม หมวด 8 ความรั บ ผิ ด ทางแพ่ ง อาญา และ
งานคดีที่เกี่ยวข้อง กรณีที่ท�ำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรน�้ำสาธารณะ ตามมาตรา 83
และ 84
โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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กองอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำ (Next Steps)
แนวทางการแก้ไข
จากปัญหาและข้อก�ำหนดตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและพระราชบัญญัติ
ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
กรมทรัพยากรน�้ำ โดยต้องปรับปรุง บทบาท
หน้าที่ และโครงสร้างเพื่อรองรับการท�ำงาน
โดยบทบาทและภารกิจส�ำคัญทีต่ อ้ งเร่งด�ำเนิน
การคือ
• พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม รูปแบบ
รวมถึ ง การให้ ค� ำ ปรึ ก ษาและข้ อ เสนอแนะ
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น�้ำ การส่งเสริมความ
เข้มแข็ง พัฒนาองค์ความรู้ เพือ่ การบริหารจัดการ
การใช้ประโยชน์ การควบคุม ก�ำกับ ที่ส่งผล
กระทบต่อทรัพยากรน�ำ้ สาธารณะและเป็นไป
ตามข้อก�ำหนดและกฎหมายอื่น ๆ อาทิ
• จัดตั้ง พัฒนา ส่งเสริมสร้างความ
เข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น�้ำและเครือข่าย
• ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละมาตรการ
พร้อมพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี รองรับ
การก�ำหนดเขตพืน้ ทีค่ มุ้ ครองสิง่ แวดล้อม และ
การประเมินผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม แหล่งน�ำ้
อันน�ำไปสู่การอนุรักษ์ ปรับปรุง/ฟื้นฟู และ
พัฒนาแหล่งน�้ำสาธารณะนั้น ๆ ให้เกิดความ
ยั่งยืน
• เฝ้ า ระวั ง ควบคุ ม ก� ำ กั บ ดู แ ล
ทรัพยากรน�้ำสาธารณะ รวมถึงสนับสนุนและ
ให้คำ� ปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ แก่หน่วยงาน
ของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชน เพื่อการใช้ประโยชน์จากแหล่งน�้ำ
สาธารณะและพื้ น ที่ ชุ ่ ม น�้ำธรรมชาติที่มีอยู่
ตามหลักวิชาการ ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
และสิ่งแวดล้อม อันน�ำไปสู่การใช้ประโยชน์
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อย่างชาญฉลาดและเกิดความยัง่ ยืน ตามกรอบ
การมีส่วนร่วม
และเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานตาม
บทบาทและภารกิ จ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากเดิ ม
กรมทรัพยากรน�้ำ จึงมอบหมายให้ ส�ำนัก
ส่งเสริมและประสานมวลชน พิจารณาศึกษา
ทบทวน พร้อมปรับปรุงภารกิจ ให้สามารถ
รองรับบทบาทและหน้าที่ตามข้อจ�ำกัดและ
ข้ อ ก� ำ หนดดั ง กล่ า วข้ า งต้ น โดยเบื้ อ งต้ น
ด� ำ เนิ น การแล้ ว เสร็ จ ปี 2563 ภายใต้ ชื่ อ
“กองอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำ (กอน.)”
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
1. แหล่งน�้ำสาธารณะหรือพื้นที่ชุ่มน�้ำ
มีขอบเขตพืน้ ทีท่ ชี่ ดั เจน พร้อมก�ำหนดรูปแบบ
การใช้ประโยชน์จากแหล่งน�ำ้ นัน้ ๆ เช่น แหล่ง
น�้ำสาธารณะประเภทอนุรักษ์ ปรับปรุงฟื้นฟู
หรือพัฒนา โดยพิจารณาจากคุณภาพน�้ำและ
ปริมาณการใช้น�้ำ เพื่อใช้ประโยชน์อย่างชาญ
ฉลาดและยั่งยืน
2. แหล่งน�้ำสาธารณะหรือพื้นที่ชุ่มน�้ำ
มีรูปแบบ หลักเกณฑ์ มาตรการ(ใช้และไม่ใช้
สิ่งก่อสร้าง) พร้อมสร้างข้อก�ำหนดที่ชัดเจน
ตามหลั ก วิ ช าการและไม่ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ
สิง่ แวดล้อม รองรับการท�ำงานด้านการอนุรกั ษ์
ฟืน้ ฟู บ�ำรุงรักษา เพิม่ ประสิทธิภาพการกักเก็บ
น�้ำ และปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างเพื่อการ
ควบคุมปริมาณน�ำ้ ของแหล่งน�ำ้ สาธารณะทัง้ ที่
สร้างใหม่หรือทีม่ อี ยู่ ให้สามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
3. หน่ ว ยงานรั ฐ และประชาชนผู ้ รั บ
ประโยชน์จากแหล่งน�้ำสาธารณะหรือพื้นที่

ชุ่มน�้ำนั้นๆ ร่วมกันเฝ้าระวัง ควบคุม ดูแล
ติดตัง้ อุปกรณ์ควบคุมคุณภาพและปริมาณการ
ใช้ประโยชน์ ตามกรอบการมีส่วนร่วมแบบ
ประชารัฐ
4. ก า ร ส นั บ ส นุ น ใ ห ้ ค� ำ ป รึ ก ษ า
ด้านเทคนิค วิชาการ พร้อมสร้างการสร้างรับรู้
แก่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการท�ำงานตาม
กรอบการอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู และบ�ำรุงรักษาแหล่งน�ำ้

5. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรน�้ำ โดยการส่งเสริมการรวมกลุ่ม
การมี ส ่ ว นร่ ว ม และการสร้ า งเครื อ ข่ า ย
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ ส่งเสริมและ
สนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน�้ ำ
การพัฒนาให้ความรู้ รวมทั้งรณรงค์ท�ำความ
เข้าใจให้แก่บคุ ลากรของหน่วยงานของรัฐและ
ประชาชนทั่วไป

สรุปคุณค่า (values) ที่จะเกิดขึ้น

1. การบุกรุก รุกล�้ำ
แหล่งน�้ำสาธารณะ

2. คุณภาพน�้ำ
3. ขยะแม่น�้ำ/ทะเล

4. ภาวะท่วม-แล้ง

5. ภาระด้านงบประมาณ
และบุคลากร ในการฟื้นฟู
แหล่งน�้ำ ควบคุม ก�ำกับ

6.

มีรูปแบบการพัฒนา
แหล่งน�้ำที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ

7.

ใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน�้ำที่ไม่ส่งผล
กระทบกับสิ่งแวดล้อม

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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“…เคยพูดมาหลายปีแล้ว ในวิธีที่จะปฏิบัติเพื่อ
ที่จะให้มีทรัพยากรน�้ำพอเพียงและเหมาะสม
ค�ำว่า “พอเพียง” ก็หมายความว่าให้มีพอ
ในการบริโภค ในการใช้ ทั้งในด้านการใช้บริโภค
ในบ้าน ทั้งในการใช้เพื่อการเกษตรกรรม
อุตสาหกรรมต้องมีพอ ถ้าไม่มพ
ี อ ทุกสิง
่ ทุกอย่าง
ก็ชะงักลง แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราภูมิใจว่า
ประเทศเราก้าวหน้า เจริญก็ชะงัก ไม่มีทางที่จะ
มีความเจริญถ้าไม่มีน�้ำ…”

พระราชด�ำรัส
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ
ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันเสาร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๖

พระราชดํารัส

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิมพ์ครั้งแรก		 กรกฎาคม 2563
ที่ปรึกษา		
		
		
		
		
		
		
		

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์
อธิบดีกรมทรัพยากรน�้ำ
นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้ำ
นายเสน่ห์ สาธุธรรม
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้ำ
นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้ำ

บรรณาธิการ		 นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร
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