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โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวดันครสวรรค ์

รายงานฉบับสมบูรณ ์

 

1. รายงานศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 

เล่มที่ 1 รายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร (ฉบับภาษาไทย) 

เล่มที่ 2 รายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร (ฉบับภาษาอังกฤษ) 

เล่มที่ 3 รายงานศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟ้ืนฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 

เล่มที่ 4 รายงานภาคผนวก  

 2. รายงานศึกษาความเหมาะสม (FS) โครงการปรับปรุงประตูระบายน ้าปากคลองบอระเพ็ด 

  เล่มที่ 1 รายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร (ฉบับภาษาไทย) 

  เล่มที่ 2 รายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร (ฉบับภาษาอังกฤษ) 

  เล่มที่ 3 รายงานศึกษาความเหมาะสม (FS) โครงการปรับปรุงประตูระบายน  า                           
                               ปากคลองบอระเพ็ด (รายงานฉบับหลัก) 

 3. รายงานศึกษาความเหมาะสม (FS) โครงการปรับปรุงประตูระบายน ้าคลองบางปอง 

  เล่มที่ 1 รายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร (ฉบับภาษาไทย)  

  เล่มที่ 2 รายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร (ฉบับภาษาอังกฤษ) 

  เล่มที่ 3 รายงานศึกษาความเหมาะสม (FS) โครงการปรับปรุงประตูระบายน  าคลองบางปอง   

                                (รายงานฉบับหลัก) 

 4. รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 





 
                 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ  บัญชีรำยชื่อคณะกรรมกำรดูแลก้ำกับงำนที่ปรึกษำด้ำนวิชำกำร 
 

                                                             ข                                     รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

 

โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟื้นฟู 
บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 

บัญชีรำยชื่อคณะกรรมกำรดูแลก้ำกับงำนที่ปรึกษำด้ำนวิชำกำร 
โครงกำรศึกษำทบทวนแผนกำรพัฒนำและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ์ 

 
1. นายปรีชา สุขกล ่า    ที ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน ่า   

ส่านักงานทรัพยากรน ่าแห่งชาต ิ
ประธานกรรมการ 

2. นายวชิระ กว้างขวาง    ผู้อ่านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน ่าจืด เขต 2 (นครสวรรค์)  
ผู้แทนกรมประมง 
กรรมการ 

3. นายณัฐชัย พลกล้า    ผู้เชี ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวางแผนการพัฒนาและบ่ารุงรักษาทางน า่ 
ผู้แทนกรมเจ้าท่า 
กรรมการ 

4. นายวิศาล วสุนธาราพร   ผู้อ่านวยการโครงการชลประทานนครสวรรค ์ 
ส่านักงานชลประทานที  3 

          ผู้แทนกรมชลประทาน  
กรรมการ 

5. นางนุชจรี ทีฆะ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช่านาญการพิเศษ 
ผู้แทนกรมทรัพยากรน ่า 
กรรมการ 

6. พันเอก ตวงทิพย์ ติณเวส  ผู้อ่านวยการกองการช่าง  
ผู้แทนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กรรมการ 

7. นายไกรรัตน์ เอี ยมอ่าไพ  หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ์ 
ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กรรมการ 

8. นายวิศาล วสุนธาราพร   ผู้อ่านวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์  
ส่านักงานชลประทานที  3  
ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค ์
กรรมการ 
 
 
 



 
                 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ  บัญชีรำยชื่อคณะกรรมกำรดูแลก้ำกับงำนที่ปรึกษำด้ำนวิชำกำร 
 

                                                             ค                                     รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

 

โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟื้นฟู 
บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 

บัญชีรำยชื่อคณะกรรมกำรดูแลก้ำกับงำนที่ปรึกษำด้ำนวิชำกำร 
โครงกำรศึกษำทบทวนแผนกำรพัฒนำและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ์(ต่อ)  

 
9. นางสาววชิราภรณ์ ก่าเนิดเพ็ชร  ผู้อ่านวยการกลุ่มวิเคราะห์สิ งแวดล้อม  

ส่านักงานทรัพยากรน ่าแห่งชาต ิ    
กรรมการ 

10. นายโอฬาร เวศอุไร   ผู้อ่านวยการกลุ่มศึกษาพื นที เฉพาะและโครงการส่าคัญ  
ส่านักงานทรัพยากรน ่าแห่งชาต ิ
กรรมการ 

11. นางวิมลภัทร บ่าบัดสรรพโรค ค่ากันยา ผู้อ่านวยการกลุ่มวิเคราะห์เศรษฐกิจและสังคม  
ส่านักงานทรัพยากรน ่าแห่งชาต ิ
กรรมการ 

12. นายเมธัส ยืนประพันธ ์  วิศวกรชลประทานช่านาญการ  
ผู้แทนกรมชลประทาน 
กรรมการ 

13. นายสถาพร รักชีพ   ผู้อ่านวยการกลุ่มบริหารจัดการลุ่มน ่า 4  
ส่านักงานทรัพยากรน ่าแห่งชาต ิ   
กรรมการและเลขานุการ 

14. นายภัทรพล เอี ยมสะอาด  วิศวกรชลประทานฏิบัติการ  
ส่านักงานทรัพยากรน ่าแห่งชาต ิ

     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ  บัญชีรำยชื่อคณะกรรมกำรดูแลก้ำกับงำนที่ปรึกษำด้ำนวิชำกำร 
 

                                                             ง                                     รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

 

โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟื้นฟู 
บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 

บัญชีรำยชื่อคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุในงำนจ้ำงที่ปรกึษำ 

โครงกำรศึกษำทบทวนแผนกำรพัฒนำและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ์

 
1. นายปรีชา สุขกล ่า    ที ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน ่า   

ส่านักงานทรัพยากรน ่าแห่งชาต ิ
ประธานกรรมการ 

2. นายโอฬาร เวศอุไร   ผู้อ่านวยการกลุ่มศึกษาพื นที เฉพาะและโครงการส่าคัญ  
ส่านักงานทรัพยากรน ่าแห่งชาต ิ
กรรมการ 

3. นายเมธัส ยืนประพันธ์   วิศวกรชลประทานช่านาญการ  
ผู้แทนกรมชลประทาน 
กรรมการ 

4. นายสถาพร รักชีพ   ผู้อ่านวยการกลุ่มบริหารจัดการลุ่มน ่า 4  
ส่านักงานทรัพยากรน ่าแห่งชาต ิ   
กรรมการและเลขานุการ 

5. นายภัทรพล เอี ยมสะอาด  วิศวกรชลประทานฏิบัติการ  
ส่านักงานทรัพยากรน ่าแห่งชาต ิ

     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
6. นางณหทัย  จุลพัฒน์  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั วไป 

ส่านักงานทรัพยากรน ่าแห่งชาต ิ
  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 



 
                 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ  บัญชรีำยชื่อและคุณวุฒขิองผู้เชี่ยวชำญที่ดำ้เนินกำรศึกษำ 
 

 
 

จ โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟื้นฟู 
บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ์ รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

 
 
 



 
                 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ  บัญชรีำยชื่อและคุณวุฒขิองผู้เชี่ยวชำญที่ดำ้เนินกำรศึกษำ 
 

 
 

ฉ โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟื้นฟู 
บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ์ รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

 
  



 
                 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ  บัญชรีำยชื่อและคุณวุฒขิองผู้เชี่ยวชำญที่ดำ้เนินกำรศึกษำ 
 

 
 

ช โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟื้นฟู 
บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ์ รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

  



 
                 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ  บัญชรีำยชื่อและคุณวุฒขิองผู้เชี่ยวชำญที่ดำ้เนินกำรศึกษำ 
 

 
 

ซ โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟื้นฟู 
บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ์ รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

 

  



 
                 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ  บัญชรีำยชื่อและคุณวุฒขิองผู้เชี่ยวชำญที่ดำ้เนินกำรศึกษำ 
 

 
 

ฌ โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟื้นฟู 
บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ์ รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

 

  



 
                 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ  บัญชรีำยชื่อและคุณวุฒขิองผู้เชี่ยวชำญที่ดำ้เนินกำรศึกษำ 
 

 
 

ญ โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟื้นฟู 
บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ์ รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

 

 



 
                สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ  บทคัดยอ 

 

 

 

     

 ฎ                รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 
โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

บทคัดยอ 
 ดวยสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติไดมอบใหมหาวิทยาลัยนเรศวร ดําเนินงานตามโครงการ     

ศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

วิเคราะห สภาพปญหาของบึงบอระเพ็ดในดานทรัพยากรน้ํา มลพิษ ระบบนิเวศ และการใชประโยชน 

รวมทั้งปจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอการพัฒนาบึงบอระเพ็ด กําหนดเปาหมาย และแนวทางในการพัฒนา        

ที่เหมาะสม  จัดทําแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ดที่ครอบคลุมตามยุทธศาสตรการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา และมีความยั่งยืนและบูรณาการกับผูเกี่ยวของทุกภาคสวน และจัดทําแผนปฏิบัติการ      

แผนการลงทุนเปนรายปและหนวยงานรับผิดชอบในการพัฒนาโครงการ 

 ในการดําเนินงานจัดทําแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค ไดเตรียมการ

เพื่อใหเกิดความพรอมในพื้นที่โครงการ โดยดําเนินการประสานงานกับสวนราชการ/องคกรตาง ๆ ในพื้นที่

โครงการ หลังจากนั้นจึงดําเนินงานการมีสวนรวมของประชาชน โดยกําหนดที่จะจัดใหมีการประชุม        

กับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียจํานวน 4 ครั้ง โดยแยกเปนการประชุมใหญ 2 ครั้ง ไดแก การปฐมนิเทศโครงการ 

ในชวงแรกของการดําเนินโครงการเพื่อเปนการเปดตัวโครงการ และการประชุมปจฉิมนิเทศ ในชวงทาย 

ของการดํา เนินโครงการ เพื่ อสรุปผลการดํา เนินโครงการและปดโครงการ และในระหวาง                            

การดําเนินโครงการจะมีการจัดการประชุมกลุมยอยอีก 2 ครั้ง เพื่อรายงานความกาวหนาโครงการ          

และรับฟงความคิดเห็นจากกลุมเปาหมายเพิ่มเติม นอกจากนี้ตลอดระยะเวลาการดําเนินโครงการไดจัดใหมี

กิจกรรมการประชุมประชาคมหมูบาน จํานวน 23 ครั้ง เพื่อนํา ปญหา ขอจํากัด และความตองการ         

ของประชาชนในพื้นที่มาวิ เคราะหใหสอดคลองกับการจัดทําแผนในลักษณะแบบ Bottom Up 

นอกเหนือจากกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชน ไดดําเนินการสํารวจขอมูลภาคสนาม อาทิ            

ดานวิศวกรรม ดานคุณภาพน้ํา ดานนิเวศวิทยา ดานประมง สัตวปา ดานการใชที่ดิน ดานเศรษฐกิจสังคม 

ดานเกษตรกรรม ดานการทองเที่ยวและประวัติศาสตร และดานอื่นๆที่เกี่ยวของ เปนตน  

 ผลที่ไดจากการดําเนินโครงการ คือ แผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด ซึ่งเปนแผนทีไ่ดมาจาก

กระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนที่ เกี่ยวของในจังหวัด มีความสอดคลองกับความตองการ               

ของประชาชนในพื้นที่  ครอบคลุมสภาพปญหาน้ํ าทวมและน้ํ าแล ง  และลดความซ้ํ าซอนของ                    

แผนงาน/โครงการ ลดปญหาความขัดแยงที่ เกิดขึ้นในพื้นที่  ในการจัดทําแผนจะพิจารณาภายใต                

กรอบยุทธศาสตรและกลยุทธที่ใชเปนแนวทางดําเนินการ ไดแก ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตรคณะกรรมการอนุรักษและฟนฟูบึงบอระเพ็ด และนโยบาย

รัฐบาล และไดทําการสรุปวิเคราะหออกเปน 13 กลยุทธ ตามกรอบแนวคิด ให หาม หวง และจะจัดทําเปน

แผนแมบทการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 6 แผนหลัก ซึ่งผลที่คาดวาจะไดรับดานการพัฒนา               

มีเปาหมาย 4 ดาน คือ ไดน้ําเพิ่มขึ้น เกษตรกรรมดี สิ่งแวดลอมดี เกิดเมืองคุณภาพ ดานการสงเสริม



 
                สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ  บทคัดยอ 

 

 

 

     

 ฏ                รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 
โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

สนับสนุน มีเปาหมาย 5 ดาน คือ เศรษฐกิจดี คุณภาพชีวิตที่ดี คุณภาพการใชประโยชนจากบึงที่ดี           

คุณภาพทางปจจัยทางชีวภาพที่ดี คุณภาพของสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่ดี 

 แผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด แบงออกเปน 6 แผนงานหลัก ไดแก แผนงานแกปญหา     

น้ําทวม มีโครงการในแผนงาน 8 โครงการ แผนงานการจัดหาน้ําเพื่อเกษตรกรรมอุปโภค-บริโภค                    

21 โครงการ แผนงานขุดลอกตะกอนดินบึงบอระเพ็ด 3 โครงการ แผนงานการปรับปรุงคุณภาพน้ํา              

5 โครงการ แผนงานการฟนฟูปาตนน้ําและการปองกันการพังทลายของดิน 4 โครงการ แผนงานการบริหาร

จัดการบึงบอระเพ็ด 6 โครงการ  แผนงานการพัฒนาศักยภาพบึงบอระเพ็ดเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต            

และรักษาระบบนิเวศ 11 โครงการ รวมทั้งสิ้น 58 โครงการ ซึ่งจาก 6 แผนหลัก มีการขับเคลื่อนแผนพัฒนา

บึงบอระเพ็ด หรือที่เรียกวา Roadmap โดยมีองคกรบริหารจัดการพื้นที่พิเศษบึงบอระเพ็ด ขับเคลื่อน              

3 ดาน ไดแก 1 การสรางองคความรูในระดับตางๆ 2 จัดตั้งองคกรเพื่อการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด           

3 จัดทําเปนวาระแหงชาติ เพื่อใหการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด สามารถขับเคลื่อนไดอยางมีแบบแผน

ตรงตามวัตถุประสงคและเกิดการพัฒนาอยางเปนรูปธรรมตอไป  



 
         สํานักงานทรพัยากรน้ําแหงชาต ิ  สัญลักษณและคํายอ 

 

                  ฐ                                         รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู   

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

สัญลักษณและคํายอ 
 

 /   = อัตราสวนหรือตอ 

 :   = อัตราสวนหรือตอ 

 %   = เปอรเซ็นต 

    = Slope Vapour Pressure Curve 

    = Latent Heat of Vaporization 

 *   = Modified Psychrometric Constant 

    = Psychrometric Constant 

 a และ b   = สัมประสิทธิ์ถดถอย 

 A   = พื้นที่ลุมน้ํา หรือ พื้นที่รับน้ํา 

 am   = ปริมาณความตองการนํ้าในแปลงนาสําหรับเดือนที่ ปลูก m 

 A, Ai   = พื้นที่รับน้ําฝนของลุมน้ํายอยหรือจุดพิจารณาตางๆ  

     และสถานีดัชนี 

 C   = สัมประสิทธิ์น้ําทา 

 ea   = ความดันไออิ่มตัวที่อุณหภูมิเฉลี่ย 

 ed   = ความดันไอจริง 

 Ei   =   ปริมาตรน้ําที่สูญเสียเนื่องจากการระเหยสุทธิ 

     และรั่วซึมระหวางคาบเวลา i 

 Epan   = ปริมาณการระเหยรายเดือนเฉลี่ยจากถาด 

 ET   = ปริมาณการใชน้ําของพืช 

 ETp   = ปริมาณการใชน้ําของพืชอางอิง  

 F   = แฟคเตอรการปรับคาปริมาณน้ําทา หรือ น้ํานองสูงสุด 

 G   = Soil Heat Flux 

 GISTDA   = สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

 Ii    =   ปริมาตรน้ําทาที่ไหลเขาอางเก็บน้ําระหวางคาบเวลา i 

 Kc   = สัมประสิทธิ์การใชน้ําของพืช  

 N   = จํานวนวันในเดือนที่ m 

 OR   = ปริมาณน้ําที่ใชในการเตรียมแปลงและปริมาณน้ําที่รั่วซึมในเดือนที่ m   

 Q   = ปริมาณนํ้าทารายปเฉลี่ย 

 QF   = ปริมาณนํ้านองสูงสุดเฉลี่ยรายป 

 Qi    =   ปริมาตรน้ําทาที่ไหลเขาอางเก็บน้ําระหวางคาบเวลา i 



 
         สํานักงานทรพัยากรน้ําแหงชาต ิ  สัญลักษณและคํายอ 

 

                  ฑ                                         รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู   

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

 QS   =  ปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปเฉลี่ย 

 QT   = ปริมาณนํ้านองสูงสูดที่รอบปการเกิดตางๆ 

 R   = ปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ย 

 R2   = สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 

 Re   = ปริมาณฝนใชการได 

 Rn   = รังสีอาทิตยสุทธิที่ผิวโลกไดรับ  

 Rn   = ปริมาณฝนที่ตกในวันที่ n 

 Si   =   ปริมาตรน้ําเก็บกักในอางเก็บน้ําที่ปลายคาบเวลาปจจุบัน 

 Si-1   =   ปริมาตรน้ําเก็บกักในอางเก็บน้ําที่ปลายคาบเวลาที่ผานมา i-1 

 STMIN   = ระดับความลึกของน้ําต่ําสุด อาจใชเพ่ือกําจัดวัชพืช  

     และเปนระดับที่เริ่มใหน้ําชลประทาน 

 STMAX   = ระดับความลึกของน้ําสูงสุดกอนเกิดน้ําลนออก 

 STO   = ระดับความลึกของน้ํา หลังจากมีการใหน้ําชลประทาน 

 Stn-1   = ระดับน้ําที่สิ้นสุดในวันกอน 

 Stn   = ระดับน้ําที่สิ้นสุดในวันที่พิจารณา 

 T   = คาบความถี่ของการเกิด 

 T   = อุณหภูมิเฉลี่ย 

 U2   = ความเร็วของลมที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน 

 กชช.2ค.   = ขอมูลระดับหมูบานที่แสดงสภาพทั่วไปของหมูบาน 

 ก.ค.   = กรกฎาคม 

 ก.พ.   = กุมภาพันธ 

 ก.ย.   = กันยายน 

 กม.   = กิโลเมตร 

 จ.   = จังหวัด 

 ชป.   = กรมชลประทาน 

 ชม.   = ชั่วโมง 

 ต.   = ตําบล 

 ตร.กม.   = ตารางกิโลเมตร 

 ตัน/ป   = ตนัตอป 

 ตัน/ป/ตร.กม.  = ตนัตอปตอตารางกิโลเมตร 

 ทน.   = กรมทรัพยากรน้ํา 

 ทรบ.   = ทอระบายนํ้า 

 ธ.ค.   = ธันวาคม 



 
         สํานักงานทรพัยากรน้ําแหงชาต ิ  สัญลักษณและคํายอ 

 

                  ฒ                                         รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู   

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

 พ.ค.   = พฤษภาคม 

 พ.ย.   = พฤศจิกายน 

 พ.ศ.   = พุทธศักราช 

 พรบ.   = พระราชบัญญัต ิ

 ม.   = เมตร  

 ม.ค.   = มกราคม 

 มม.   = มิลลิเมตร 

 มม./ป   = มิลลิเมตรตอป 

 ม.รทก.   = (เมตร) ระดับน้ําทะเลปานกลาง 

 มิ.ย.   = มิถุนายน 

 มี.ค.   = มีนาคม 

 เม.ย.   = เมษายน 

 ลบ.ม.   = ลูกบาศกเมตร 

 ลบ.ม./วัน   = ลูกบาศกเมตรตอวัน 

 ลบ.ม./ป   = ลูกบาศกเมตรตอป 

 ลบ.ม./ไร   = ลูกบาศกเมตรตอไร 

 ลบ.ม./วินาที  = ลูกบาศกเมตรตอวินาที 

 ลบ.ม./วินาที/เครื่อง  = ลูกบาศกเมตรตอวินาทีตอเครื่อง 

 ลูกบาศกเมตร/วินาที = ลูกบาศกเมตรตอวินาที 

 ลาน ลบ.ม.  = ลานลูกบาศกเมตร 

 ลาน ลบ.ม./ป  = ลานลูกบาศกเมตรตอป 

 ลิตร/วินาที/ตร.กม.  = ลิตรตอวินาทตีอตารางกิโลเมตร 

 ส.ค.   = สิงหาคม 

 หจก.   = หางหุนสวนจํากัด 

 อ.   = อําเภอ 

 อบจ.   = องคการบริหารสวนจังหวัด 

 อปท.   = องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1  ความเปนมา 

 “บึงบอระเพ็ด” เปนบึงน้ําจืดขนาดใหญอุดมสมบูรณไปดวยสัตวน้ํานานาชนิด มีเนื้อที่ประมาณ 

132,639 ไร  3 งาน 34 ตารางวา ครอบคลุมพื้ นที่  3 อําเภอ ไดแก  อํ าเภอเมือง อําเภอท าตะโก                         

และอําเภอชุมแสง มีพื้นที่บางสวน ประมาณ 66,250 ไร ไดถูกประกาศเปนเขตหามลาสัตวปา เมื่อวันที ่         

19 กุมภาพันธ 2518 บึงบอระเพ็ดมีลักษณะเปนทองน้ําและบึงกวางใหญ มีเกาะเล็ก ๆ ที่เกิดจากการทับถม       

ตัวของพืชน้ํ า อยู ในบึงประมาณ 10 เกาะ มีพรรณไมน้ํ าหลากหลายชนิด จึงเหมาะเปนที่อยูอาศัย              

สรางรัง วางไข ของนกหลายชนิด มีทัศนียภาพสวยงาม ในอดีตบึงบอระเพ็ดไดชื่อวาเปน "ทะเลเหนือ" หรือ 

"จอมบึง" เพราะมีสัตวและพันธุพืชน้ําอยูมากมาย รูจักกันมานานวาเปนแหลงนํ้าที่มีจระเขชุกชุม ปจจุบันจระเข

ในบึงเหลืออยูนอยมาก ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ํ าจืดนครสวรรค  จึงได เพาะพันธุและเลี้ ยงไว                 

ใหนักทองเที่ยวชม เปนแหลงเพาะพันธุปลาน้ําจืดแหลงใหญที่สุดแหงหนึ่งของประเทศ มีพันธุปลาตาง ๆ 

ประมาณ 148 ชนิด รวมทั้งกุงกามกรามและตะพาบน้ํา พันธุพืชที่สํารวจพบขณะนี้ประมาณ 100 ชนิด 

นอกจากนี้บึงบอระเพ็ด ยังเปนสถานที่ที่มีชื่อเสียงในดานแหลงอาศัยของฝูงนก ทั้งนกประจําถิ่นและนกอพยพ 

รวมนับรอยชนิดที่สําคัญ ไดแก นกยาง นกนางแอน นกจาบคาเล็ก นกเปดน้ํา นกเอี้ยง นกอัญชัน นกปากซอม 

นกกวัก นกกาบบัว นกเขา นกกระเรียน ฯลฯ เปนแหลงที่พบสัตวหายากคือ นกเจาฟาหญิงสิรินธร ปลาเสือตอ 

โดยเฉพาะนกเจาฟาหญิงสิรินธร เปนนกที่พบที่บึงบอระเพ็ดนี้แหงเดียวในโลก ซึ่งพบโดยคุณกิตติ ทองลงยา 

เมื่อป พ.ศ. 2511 (สํานักงานประมงจังหวัดนครสวรรค, 2560) 

 เมื่อป พ.ศ. 2466 ดร.ฮิวจ เอ็ม สมิท ชาวอเมริกันซึ่งเปนที่ปรึกษาดานการประมง ของกระทรวง         

เกษตราธิการ ไดออกสํารวจบึงบอระเพ็ดและไดรายงานผลการสํารวจเมื่อวัน ที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2466           

วาบึงบอระเพ็ดเปนแหลงน้ําขนาดใหญและมีความสําคัญมากเกี่ยวกับเรื่องการ ประมง เพราะวาเปนแหลง   

พันธุปลา เปนทําเลที่ปลาอาศัยเลี้ยงตัว วางไข และแพรพันธุ ควรจะมีการบํารุงรักษาใหเปนแหลงที่อยูอาศัย          

ของปลา ดังนั้น กระทรวงเกษตราธิการจึงไดนําเรื่องนี้กราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตสงวนบึงบอระเพ็ด

ไวเปนที่สงวนพันธุสัตวน้ํา โดยการสรางคันกั้นน้ําและประตูระบายน้ํา เพื่อเก็บกักน้ําที่ระดับ +23.80 ม.รทก. 

ตลอดป และไดรับพระบรมราชานุญาตใหดําเนินการเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2469 การกอสรางทํานบกั้นน้ํา           

และประตูระบายน้ําเริ่มจากป  พ.ศ. 2470 และเสร็จในป  พ.ศ. 2471 สามารถกักเก็บน้ํ าไดตลอดป              

(สํานักงานประมงจังหวัดนครสวรรค, 2560) 

 กระทรวงพระคลังมหาสมบัติในเวลานั้นไดประกาศกําหนดเขตบึงบอระเพ็ดไวเปนที่รักษาพืชพันธุ

ปลาน้ําจืด ในป พ.ศ. 2471 และพิจารณาแกไข ในป พ.ศ. 2473 โดยกําหนดเนื้อที่ประกาศเปนเขตหวงหาม       

ไวประมาณ 250,000 ไร และตอมารัฐบาลไดตราพระราชกฤษฎีกา ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2480 ถอนการหวงหาม

เหลืออยูจนถึงปจจุบัน 132,639 ไร  3 งาน 34 ตารางวา โดยมีอาณาเขตติดตอกัน 3 อําเภอ คือ             
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อําเภอเมืองนครสวรรค อําเภอชุมแสง และอําเภอทาตะโก และในป พ.ศ. 2490 กระทรวงเกษตราธิการไดแบง

เขตรักษา พืชพันธุออกเปน 2 เขต คือ (สํานักงานประมงจังหวัดนครสวรรค, 2560) 

 เขตพื้นทีท่ี่ 1 เปนเขตหวงหามมิใหผูใดทําการประมง โดยเด็ดขาด มีเนื้อที่ 38,850 ไร 

 เขตพื้นที่ที่ 2 เปนเขตหวงหามที่อนุญาตใหราษฎรทําการประมง โดยใชเครื่องมือบางชนิดที่กําหนด 

ใหใชได มีเนื้อที่ 93,887 ไร 56 ตารางวา 

 สภาพปญหาบึงบอระเพ็ดในปจจุบัน ไดแก ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอมและทรัพยากร            

ทางธรรมชาติของบึง ทําใหสัตวน้ํา พืชน้ํา บางชนิดสูญพันธุ คุณภาพน้ําและระบบนิเวศทางน้ําเสื่อมโทรม        

การลักลอบจับสัตวน้ํา/นกน้ํา และการตัดไมทําลายปา ทําใหไมสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวได การตื้นเขินของ 

บึงบอระเพ็ด เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบลุมทําใหตะกอนตกสะสมมาก ซึ่งปจจุบันคงเหลือพื้นที่        

ผิวน้ํา 39,050 ไร ในฤดูแลง อีกทั้งยังประสบปญหาน้ําทวมขังพื้นที่เพาะปลูกและชุมชนบริเวณโดยรอบบึง           

การขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร รวมถึงปญหาดานการจัดการ ไดแก การบุกรุกพื้นที่         

ในเขตบึงบอระเพ็ด การขาดขอมูลที่จําเปนที่จะใชในการบริหารจัดการ การขาดเอกภาพในการบริหารจัดการ       

ที่ชัดเจน และความไมสอดคลองระหวางการฟนฟู อนุรักษ และพัฒนา 

 ป พ.ศ. 2547 กรมชลประทาน กรมประมง และจังหวัดนครสวรรค ไดดําเนินการศึกษาโครงการ

พัฒนาบึงบอระเพ็ด เพื่อศึกษาหาแนวทางการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด มีมติเห็นชอบกับการกําหนดปริมาณ

น้ําเก็บกัก ที่ระดับเก็บกัก +25.00 ม.รทก. และระดับน้ําต่ําสุดที่ +24.00 ม.รทก. โดยกันชุมชนหนาแนนออก 

ซึ่งจะตองปรับปรุงฝายและแนวคันดินเพื่อยกระดับการเก็บกักน้ําที่ ระดับ +25.00 ม.รทก. พื้นที่น้ําทวมที่ระดับ

เก็บกักปกติจํานวน 94,538 ไร และที่ระดับเก็บกักต่ําสุดจํานวน 82,846 ไร (ลดลงจาก97,213 ไร เนื่องจาก        

กันชุมชนออก) แตในปจจุบันยังไมมีความกาวหนาในการดําเนินการ 

 ป พ.ศ.2552 กรมชลประทานไดดําเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่ลุมต่ําน้ําทวม

เพื่อบรรเทาอุทกภัยในลุมน้ําเจาพระยา ไดกําหนดพื้นที่บึงบอระเพ็ดเปนพื้นที่ลุมต่ํารับน้ํา ไดกําหนดระดับ        

เก็บกักน้ําที่ระดับ +25.00 ม.รทก. ไดปริมาตรเก็บกัก 233 ลานลูกบาศกเมตร ซึ่งจําเปนตองมีการปรับปรุง 

แนวคันกั้นน้ํา การกอสรางสถานีสูบน้ําจํานวน 2 แหง ประตูระบายน้ําจํานวน 1 แหง และ ทรบ. จํานวน        

1 แหง 

 จากสาเหตุและปญหาดังกลาวขางตน กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ไดนําผลการประชุม                  

ของคณะอนุกรรมการฟนฟู อนุรักษและพัฒนาบึงบอระเพ็ด ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เรื่องการแกไข

ปญหาการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค เสนอตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตร ี       

ไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ลงมติวา 

  1.1.1  รับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ ทั้งนี้  ใหกระทรวงเกษตร        

และสหกรณและหนวยงานที่เกี่ยวของรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
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สําหรับวงเงินงบประมาณที่จะดําเนินการใหหนวยงานที่รับผิดชอบ เชน กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตร    

และสหกรณ กระทรวงมหาดไทย เปนตน ดําเนินการตามความเห็นชอบของสํานักงบประมาณ 

  1.1.2  มอบหมายใหสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติเปนหนวยงานกลางในการบูรณาการ

การแกไขปญหาการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด โดยใหประสานงานกับคณะกรรมการฟนฟู อนุรักษและพัฒนา

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค และหนวยงานที่เกี่ยวของ เชนกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม (กรมเจาทา)              

เพื่อดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่บึงบอระเพ็ดใหแลวเสร็จโดยเร็ว โดยใหเรง

ดําเนินการเกี่ยวกับปญหาการบุกรุก การใชประโยชนเปนที่ดินทํากิน และการเพิ่มพื้นที่เปนแหลงกักเก็บน้ํา         

ของบึงบอระเพ็ด ตามลําดับ 

  1.1.3  ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

สรางการรับรูใหประชาชนไดทราบอยางถูกตอง และทั่วถึงเกี่ยวกับการดําเนินการแกไขปญหาตางๆ ของสวน

ราชการทั้งที่ไดดําเนินการแลว อยูระหวางดําเนินการ และที่จะดําเนินการตอไป รวมทั้งประโยชนที่ประชาชน

จะไดรับดวย 

 จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ผูไดรับมอบหมาย

ให เปนหนวยงานกลางในการบูรณาการการแกไขปญหาการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด ไดวาจาง                         

ให มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เปนที่ปรึกษาโครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟ ู       

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค โดยมีระยะเวลาดําเนินการ 150 วัน 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะที่ปรึกษาโครงการตองศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟ ู         

บึงบอระเพ็ดเพื่อใหเปนไปตามยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ทั้งนี้เพื่อจะไดกรอบแนวทาง         

ในการพัฒนาและการฟนฟูบึงบอระเพ็ดที่มีความเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งจะชวยใหหนวยงาน     

ทั้งภาครัฐและเอกชนนําผลการศึกษาดังกลาวไปใชเปนแนวทางการพัฒนาบึงบอระเพ็ดในแนวทางเดียวกัน 

สอดคลองและสงเสริมซึ่งกันและกัน สามารถแกไขปญหาและพัฒนาบึงน้ําจืดที่ใหญที่สุดของประเทศไทยแหงนี้

ใหอยูคูชาวจังหวัดนครสวรรคตลอดไป 

 

1.2  การดําเนินการตามกรอบยุทธศาสตร 

 ในเบื้องตน ที่ปรึกษาโครงการไดกําหนดแนวทางการบริหารจัดการในบึงบอระเพ็ด ใหเปนการ

ดําเนินการภายใตกรอบยุทธศาสตร 

  1.2.1  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 6 ยุทธศาสตร คือ 1) ยุทธศาสตร          

การจัดการน้ําอุปโภคบริโภค 2) ยุทธศาสตรการสรางความมั่นคงของนํ้าภาคการผลิต(เกษตรและอุตสาหกรรม) 

3) ยุทธศาสตรการจัดการน้ําทวมและอุทกภัย 4) ยุทธศาสตรการจัดการคุณภาพน้ํา 5) ยุทธศาสตรการอนุรักษ

ฟนฟูสภาพปาตนน้ําที่เสื่อมโทรมและปองกันการพังทลายของดนิ 6) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ 
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  1.2.2  ยุทธศาสตรคณะกรรมการฟนฟู อนุรักษและพัฒนาบึงบอระเพ็ด 4 ยุทธศาสตร                      

คือ 1) ยุทธศาสตรการแกไขปญหาการบุกรุกและการใชประโยชนในบึงบอระเพ็ด 2) ยุทธศาสตรบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ํา และ4) ยุทธศาสตรการบริหาร 

ขับเคลื่อนแบบบูรณาการ และ 3.ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ขอสั่งการเพื่อดําเนินการ

แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่บึงบอระเพ็ดใหเสร็จโดยเร็ว 3 ขอ คือ 1) ใหเรงดําเนินการ

เกี่ยวกับปญหาการบุกรุก 2) การใชประโยชนเปนที่ดินทํากิน และ 3) การเพิ่มพื้นที่เปนแหลงกักเก็บน้ําของ          

บึงบอระเพ็ด ตามลําดับ 

 

1.3  สภาพปญหาบึงบอระเพ็ด 

 เมื่อที่ปรึกษาไดเริ่มดําเนินการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ดจากขอมูลทุติยภูมิ          

และจากปฐมภูมิดวยการลงพื้นที่โครงการศึกษา เพื่อรับฟงปญหา ขอจํากัด และแนวทางแกไข จากประชาชน

และหนวยงานตางๆ ในพื้นที่บึงบอระเพ็ด พบวาปญหาของบึงบอระเพ็ด มีดังนี ้

  1.3.1  ปญหาน้ําทวม สาเหตุของการเกิดน้ําทวมในลุมน้ําบึงบอระเพ็ด สามารถสรุป          

ไดดังนี้  1) ระดับน้ําในบึงบอระเพ็ดสูง 2) ทางระบายน้ํารวมทั้งสะพานและทอลอดดานทายน้ําของบึง             

มีขนาดหนาตัดไมเพียงพอ 3) น้ําในแมน้ําเจาพระยามีระดับสูง และ 4) น้ําในแมน้ํานานมีระดับสูงและไหลยอน

ผานคลองตางๆ เขาสูบึง 

  1.3.2  ปญหาน้ําแลง ปญหาการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ดมีสาเหตุหลัก 

ดังนี้ 1) ปริมาณน้ําตนทุนที่เก็บกักไวใชในฤดูแลงมีไมเพียงพอ 2) ปญหาฝนทิ้งชวงในฤดูฝน เมื่อเกิดสภาพ       

ฝน ทิ้งชวงเปนระยะเวลานานๆ จึงมีผลกระทบตอการเพาะปลูกและทําใหผลผลิตตกต่ํา และ 3) ปญหา

ชวงเวลาการเพาะปลูกไมสอดคลองกับฤดูฝน เพราะเกษตรกรจะหลีกเลี่ยงปญหาน้ําทวมขังในชวงเดือน

กันยายน ถึงเดือนตุลาคม 

  1.3.3  ปญหาระบบนิ เวศของบึ ง สาเหตุสํ าคัญที่ ส งผลกระทบตอระบบนิ เวศ               

ทางน้ํา และทรัพยากรประมงของบึงบอระเพ็ด ประกอบไปดวย 1) การปดกั้นและกีดขวางทางน้ํา ทําใหน้ํา      

ไมสามารถหลากเขามาในบึงและเออลนออกจากบึงไดตามธรรมชาติ 2) การบุกรุกเขามาทําการเกษตร         

เชิงพาณิชย ซึ่งมีการใชสารเคมีเพื่อใหไดผลผลิตในปริมาณมาก ๆ 3) ปริมาณของตะกอนดินที่มาจากการเปด

หนาดิน ทําการเกษตรของพื้นที่ตนน้ําและพื้นที่โดยรอบบึงบอระเพ็ด และ 4) กิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใน              

บึงบอระเพ็ด เชน การทําการประมงโดยเครื่องมือและในพื้นที่ที่ไมไดรับอนุญาต เปนตน 

   1.3.3.1 ปญหาการกําจัดวัชพืชในพื้นที่บึงบอระเพ็ด ปญหาสําคัญอีกปญหา

หนึ่งที่เกิดขึ้นมาเปนเวลานานและมีแนวโนมรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ คือ ปญหาการแพรกระจายและขยายตัวอยาง

รวดเร็วของพืชน้ําในพื้นที่บึงบอระเพ็ด ที่เกิดจากการระบายน้ําเสียที่มีสารอาหารเหมาะตอการแพรกระจาย 

ของพืชน้ํา ซึ่งเมื่อพืชน้ําจํานวนมากเหลานี้ตายก็จะจมลง สวนที่ไมยอยสลายกลายเปนตะกอนเพิ่มขึ้น            
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จากตะกอนดินทับถมในบึงเปนชั้นๆ ทําใหตื้นเขินเฉลี่ยปละ 14 .1 มิลลิเมตร ถึง 1 นิ้วทําใหบึงตื้นเขิน             

ปริมาณนํ้าที่เก็บกักไดลดลง 

   1.3.3.2  ปญหาที่สงผลกระทบตอระบบนิเวศทางน้ํา ปญหาดานการประมง

และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํานั้น พบวาปญหาสวนใหญเกิดขึ้นมาจากการที่ชาวบานสวนใหญไมมีความเขาใจ             

ในดานสมดุลและหวงโซอาหารในระบบนิเวศ ทําใหเกิดการใชประโยชนทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในน้ําโดยไมคํานึงถึง

ผลกระทบที่จะเกิดตามมา เชนการจับปลาขนาดเล็ดจํานวนมากมาใชในการเลี้ยงปลากินเนื้อเพียงไมกี่ชนิด           

ซึ่งสงผลตอความหลากชนิดและกําลังผลิตของบึงในอนาคต 

  1.3.4  ปญหาดานน้ําเสียและขยะ  

   1.3.4 .1   ด านการบํ าบั ดน้ํ า เสี ย  การบํ าบั ดน้ํ า เสี ยของบึ งบอระเพ็ ด              

จะเกี่ยวเนื่องกับองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก ซึ่งมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเปนเรื่องของการทําการเกษตร

และเลี้ยงสัตว ประชากรอาศัยอยูอยางไมหนาแนน การระบายน้ําเสียมักปลอยลงสูพื้นดิน ไมมีงบประมาณ    

และบุคลากร ในการจัดการนํ้าเสีย ซึ่งสวนใหญพบวา เปนการบําบัดนํ้าเสีย ณ แหลงกําเนิด 

   1.3.4.2  ดานการจัดการขยะมูลฝอย  สาเหตุของขยะมูลฝอยของบึงบอระเพ็ด

มีสาเหตุจาก 1) ปญหาการจัดการขยะมูลฝอยของโครงการ เกิดจากการขาดแคลนสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย       

ที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ยังไมมีการจัดการแบบรวมกลุมพื้นที่ (Cluster) 2) ขยะที่เกิดขึ้นไมไดรับการเก็บขน

ไปกําจัด มีสถานีขนถายและคัดแยกขยะไมเพียงพอทําใหขยะตกคาง กําจัดไดไมหมด 3) มีมูลฝอยสะสมตกคาง

ในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ดําเนินการไมถูกตองใหหมดไป 4) ระบบการกําจัดขยะไมสามารถเดินระบบ       

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ระบบการจัดการเดิมที่มีอยูเดิมยังขาดบุคลากรที่มีความรู และเครื่องจักรชํารุดบอย 

และ 5) ประชาชนยังขาดการตระหนักถึงปญหาขยะที่จะมีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้น 

  1.3.5  ปญหาการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชในการเกษตร เกิดจากเกษตรกรสวนใหญ         

ทํ าการเกษตรตามแบบแผนป จจุบั น (Conventional agriculture)หรือการเกษตรตามกระแสหลัก

(Mainstream agriculture) ห รื อ เก ษ ต ร เค มี (Chemical agriculture)โ ด ย กิ จ ก ร ร ม ก า ร เก ษ ต ร                              

ทําให 1) เกษตรกรใชสารเคมีทางการเกษตรจํานวนมากถึง 20.28 กิโลกรัมตอคนตอป  2) เกษตรกรมีตนทุนใน

การทํานาสูง เนื่องจากตองใชสารเคมีและปุยในการทํานามากขึ้น โดยเฉพาะชวงที่มีการระบาดของศัตรูพืช             

3) สารเคมีจากพื้นที่เกษตรกรรมทั้งนาขาว พืชสวน และพืชไร ไหลลงสูบึงบอระเพ็ดโดยปนเปอนในดิน          

น้ําและสิ่งแวดลอม และ 4) การชะลางพังทลายของดิน การสูญเสียดินบริเวณพื้นที่รับน้ําลุมน้ําบึงบอระเพ็ด     

ซึ่งเกิดจากการใชที่ดินเพื่อกิจกรรมตาง ๆ บริเวณพื้นที่ตนน้ําที่มีความลาดชันโดยขาดมาตรการอนุรักษดิน            

และน้ําที่เหมาะสม  

  1.3.6  ปญหาดานเศรษฐกิจและสั งคม  มีปญหา คือ 1) ประชากรมีรายไดต่ํ า                 

เนื่องจากประชากรในพื้นที่โครงการมีการปลูกขาวเปนพืชหลักในชวงฤดูฝนที่มีน้ําหลากเปนประจําทุกป            

จึงทําใหผลผลิตเสียหายเพราะน้ําทวมเปนประจําทุกปเชนเดียวกัน และทําใหผลผลิตมีความชื้นสูงจนทําใหราคา            

ที่พอคารับซื้อมีราคาต่ํา 2) ประชากรมีการวางงานสูง เนื่องจากประชากรสวนใหญจะทําการเกษตรโดยการ    
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ปลูกขาวเปนหลัก ในชวงฤดูฝนยังมีการทําการประมงเปนอาชีพเสริมไดทําใหการวางงานลดลง แตในชวง      

ฤดูแลง ซึ่งไมมีน้ําเพียงพอในการปลูกขาวและปริมาณปลาที่ลดลงทําใหประชากรไมมีงานทํา และ 3) ขาดการ

พัฒนาแบบบูรณาการ ปจจุบันการพัฒนาในพื้นที่โครงการยังขาดการประสารงานในแตละหนวยงาน ทั้งในสวน

ของภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การคาและการทองเที่ยว โดยสวนใหญจะตางคนตางทํางานทําใหการแกไข

ปญหาดานการยกระดับรายไดและการเพ่ิมการจางงานไมบรรลุผล 

  1.3.7  ปญหาโบราณสถานและการทองเที่ยว ปญหาที่พบในปจจุบัน คือ 1) ปญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของบึงบอระเพ็ดถูกทําลาย เชน ปญหาน้ําแลง ปญหาการใชสารเคมีใน          

บึงบอระเพ็ด 2) กิจกรรมการทองเที่ยวไมหลากหลาย 3) ความความหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยว 

ตอแหลงทองเที่ยว สถานที่จริงไมสวยงามเหมือนรูปจากสื่อออนไลน 4) ขอมูลของแหลงทองเที่ยวไมครบ         

และชัดเจน ขอมูลหรือรายละเอียดของแหลงทองเที่ยว นับไดวาเปนสิ่งจําเปนของนักทองเที่ยวที่จะสามารถ

นําเสนอตอนักทองเที่ยวไดอยางเปนรูปธรรม และ 5) ขาดการสํารวจแหลงโบราณคดีและประวัติศาสตร          

ขอมูลประวัติชุมชน ซึ่ งขอมูลเหลานี้สามารถนําไปพิจารณากําหนดแผนพัฒนาดานการทองเที่ ยว               

และการปองกันแหลงโบราณคดีและประวัติศาสตรจากการพัฒนาตาง ๆ ในพื้นที่บึงบอระเพ็ด  

  1.3.8  ปญหาดานสุขภาพอนามัยและบริการสาธารณสุข ปญหาสุขภาพของประชาชน

ในพื้นที่บึงบอระเพ็ดที่พบ มาจาก 1) การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 2) การระบาดของโรคที่มาจากสัตวปก          

และ 3) การระบาดของสัตวแมลงนําโรคโดยยุง  

  1.3.9  ปญหาการบุกรุกพื้นที่ ปญหาการบุกรุกพื้นที่เปนปญหาที่ยาวนาน สาเหตุมาจาก

ประชาชนเขาใชประโยชนที่ดินในบึงบอระเพ็ดมาเปนเวลานาน เปนสาเหตุหลักที่ทําใหประชาชนและหนวยงาน

ของรัฐที่ดูแลพื้นที่เกิดความขัดแยง โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตหามลาสัตวปา สวนการบุกรุกพื้นที่นอกเหนือ         

เขตหามลาดูจะเปนปญหาที่นอยกวา เพราะในสภาพความเปนจริงชาวบานไดเขาจับจองพ้ืนที่ทั้งหมดไวแลว 

  1.3.10  ปญหาการขัดแยง จากผลการการศึกษาของศูนยวิจัยและฝกอบรมบึงบอระเพ็ด 

มหาวิทยาลัยมหิดล ในป พ.ศ. 2558 ไดแสดงใหเห็นถึงประเด็นปญหาที่สงผลตอความขัดแยง ดังนี้ 1) ปริมาณ

น้ําที่ไหลเขาบึงในระบบธรรมชาตินอยลง 2) การขาดแคลนน้ําในฤดูแลง และสถานการณภัยแลง ทําใหปริมาณ

น้ําในบึงบอระเพ็ดแหงลง 3) ความตื้นเขิน ขนาดของบึงลดลง พื้นที่ผิวนํ้าลดลงมาก สงผลตอเนื่องถึงปริมาณน้ํา

ที่นําไปใชเพื่อกิจกรรมตางๆ 4) การบุกรุกเขาครอบครอง อยูอาศัย ทําการเพาะปลูก และทํานาบัว              

ในพื้นที่บึง และบริเวณโดยรอบบึงบอระเพ็ด ในพื้นที่ที่น้ําลดลงในชวงฤดูแลง และในพื้นที่ตื้นเขินมีมากขึ้นทุกป                      

5) สถานการณการลาสัตวในเขตบึงบอระเพ็ด ยังคงเกิดขึ้นและเปนที่นาวิตกอยางยิ่ง โดยเฉพาะ นกและปลา   

6) ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับผูละเมิดกฎหมาย ที่ยังคง

พบเห็นการกระทําที่ละเมิดกฎหมายของประชาชนอยูเสมอ และ 7) ความไมชัดเจนของขอบเขตบึงบอระเพ็ด  

ที่ทุกภาคสวนทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ไมทราบวาอาณาบริเวณที่แทจริงอยูตําแหนงใด 

  1.3.11  ปญหาระบบฐานขอมูล สภาพปญหาที่เกี่ยวของกับการจัดการระบบฐานขอมูล                 

มีดังตอไปน้ี 1) บุคลากรในแตละหนวยงานที่เกี่ยวของตางมีการจัดการและการใชประโยชนในพื้นที่บึงบอระเพ็ด
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โดยอิงตามแผนแมบทและยุทธศาสตรของหนวยงานของตน ขาดการเชื่อมโยงในภาพรวมอยางเปนระบบ             

2) ขาดการประยุกตใชและพัฒนาอุปกรณฮารดแวร ซอฟตแวร ตลอดจนระบบเครือขายและอุปกรณตางๆ             

ที่เกี่ยวของกับการจัดทําฐานขอมูลของแตละหนวยงาน 3) การดําเนินงานจัดทําฐานขอมูลยังไมมีการกําหนด

มาตรฐาน และกรรมวิธีการดําเนินการ และ 4) การดําเนินงานดานการจัดทําฐานขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ         

ที่เกี่ยวของกับบึงบอระเพ็ดของแตละหนวยงานยังขาดแผนงานในการดําเนินการ 

  1.3.12  ปญหาการบริหารจัดการ สภาพปญหาและขอจํากัดในการบริหารจัดการ          

บึงบอระเพ็ด สามารถสรุปได ดังนี้ 1) รูปแบบการบริหารจัดการในพื้นที่บึงบอระเพ็ดที่มีอยูในปจจุบัน           

ไมสามารถดําเนินการบริหารจัดการ และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่บึงบอระเพ็ดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

แมวาจะมีหนวยงานที่ เขามาทําหนาที่ ในการบริหารจัดการ ดูแล อนุรักษ  ฟนฟูบึงบอระเพ็ดก็ตาม                       

ทั้งนี้  เนื่องจากการดําเนินงานของหนวยงานที่ เกี่ยวของ ยังมีลักษณะการดําเนินงานอยางเปนเอกเทศ           

ขาดการบูรณาการรวมกัน 2) การดําเนินการสนับสนุนของหนวยงานที่เกี่ยวของขาดความตอเนื่องในการ

ดําเนินงาน ซึ่งเปนเหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหการบริหารจัดการภายในพื้นที่บึงบอระเพ็ดไมสามารถ

ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากนโยบายการดําเนินงานของแตละหนวยงาน จะมีการอางอิงกับการ

ใหความสําคัญทางดานยุทธศาสตรในแตละดาน 3) ขาดการเผยแพรองคความรูเพื่อใหประชาชนในพื้นที่               

บึงบอระเพ็ดมีความรูสึกรวมในการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรภายในบึง แมวาจะมีการเผยแพร

และประชาสัมพันธขอมูลขาวสารโดยหนวยงานของภาครัฐ แตก็ยังไมสามารถทําใหประชาชนที่อาศัยอยู

โดยรอบพื้นที่บึงบอระเพ็ดเกิดความรูสึกมีสวนรวมในการบริหารจัดการ และอนุรักษทรัพยากรภายในพื้นที่บึงได 

และ 4) นโยบายบางนโยบายของรัฐบาลขัดแยงกับการบริหารจัดการและฟนฟูอนุรักษบึงบอระเพ็ด กลาวคือ 

แมวาจะมีนโยบายและมาตรการในการสนับสนุนใหเกิดการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรในพื้นที่        

บึงบอระเพ็ด แตนโยบายบางนโยบายที่ภาครัฐตั้งขึ้นมากลับกลายเปนการขัดหรือแยงกับนโยบายหรือมาตรการ

ในการอนุรักษเหลานั้น  

  1.3.13  ปญหาแผนและการพัฒนา สาเหตุเนื่องจาก บึงบอระเพ็ดมีหลายภาคสวนที่

เกี่ยวของโดยเฉพาะหนวยงานราชการมีภาระหนาที่ที่เกี่ยวของกับบึงบอระเพ็ดไดดําเนินการตามภาระงาน    

ตามขอบเขตของแตละภาคสวน แตเนื่องดวยปญหาของบึงบอระเพ็ดมีความซับซอนจนเกิดปญหาที่ในหลาย

หน วยงาน ไม ส ามารถดํ า เนิ น งานแก ไขปญ หาตามภารกิ จที่ รับผิ ดชอบ ได จึ ง เกิ ดความ ไม เข าใจ                     

และความไมไววางใจกันระหวางภาคประชาชนตอภาครัฐ 

  1.3.14  ปญหาการใชประโยชนที่ดิน สภาพปญหาในปจจุบันของการใชที่ดินในพื้นที่         

บึงบอระเพ็ด คือ 1) ปญหาการบุกรุกและการถือครองที่ดินในพื้นที่หวงหามบึงบอระเพ็ด (เขตพื้นที่ที ่1 และเขต

พื้นที่ที่ 2) ซึ่งมีมาตั้งแตกอนประกาศเขตหามลาสัตวปาบึงบอระเพ็ด โดยมีการถือครองที่ดินและใชที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม 2) การใชที่ดินผิดประเภทในพื้นที่บึงบอระเพ็ดและพื้นที่โดยรอบ มีการเปลี่ยนพ้ืนที่ปาริมน้ําไปเปน

พื้นที่เกษตรกรรมและเปลี่ยนพื้นที่ปาหญาริมน้ําที่มีบัวไปเปนพื้นที่นาขาว นอกจากนี้ ยังพบการขยายตัวของ

แหลงชุมชนและพื้นที่เมืองเพิ่มมากขึ้น โดยรุกเขาไปในเขตพื้นที่เหมาะสมสําหรับเกษตรกรรม (ปญหาเมืองกิน
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นา) โดยเฉพาะพื้นที่ โซน 2 และ 3) ปญหาดานคุณภาพของดิน และความเสื่อมโทรมสภาพแวดลอม          

และทรัพยากรธรรมชาติ อันเนื่องมาจากผลกระทบของการใชที่ดิน ผิดประเภทและผลกระทบของการใชที่ดิน

ในปจจุบัน โดยเฉพาะการใชสารเคมีการเกษตรอยางเขมขน รวมถึงการมีตะกอนดินสะสมจํานวนมากจากลําน้ํา

ที่ไหลลงบึงบอระเพ็ด 

  1.3.15  ปญหาดานการบังคับใชกฎหมาย สภาพปญหาของการบังคับใชกฎหมาย ไดแก 

1) นโยบายดานการบังคับใชกฎหมายของรัฐ กับความตองการใชประโยชนของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจน

ความตองการในการใชประโยชนในพื้นที่บึงซึ่งยังไมชัดเจน สงผลใหหนวยงานตางๆ ยังคงยึดถืออํานาจตาม

กฎหมายของตนทั้งในเชิงเนื้อหา และเชิงพื้นที่ 2) ในดานความสับสนของการบังคับใชกฎหมายนั้นจะพบมาก       

ในสวนของประชาชนในพื้นที่ ที่ขาดความเขาใจในกฎหมายที่เกี่ยวของ และสับสนในการติดตอประสาน              

กับหนวยงานราชการ ซึ่งเปนปญหาที่พบมากกวาความสับสนในหนวยงานของรัฐ และ 3) ในขณะที่ปญหาจาก

การบังคับใชกฎหมายของภาครัฐจะเปนเรื่องความบูรณาการหรือการทํางานรวมกันของหนวยงานตาง ๆ             

ที่เกี่ยวของ 

 

1.4  สภาพปญหา ขอจํากัด และแนวทางแกไข จากประชาชน 

 และจากที่ปรึกษาโครงการไดลงพื้นที่เพื่อรับฟงปญหา ขอจํากัด และขอเสนอแนะ จากประชาชน    

และหนวยงานในพื้นที่ ไดขอสรุป ดังนี ้

 

ตารางที่ 1.4-1  สภาพปญหา ขอจํากัด และแนวทางแกไข จากประชาชนในพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

สภาพปญหา สาเหต ุ แนวทางแกไข 

บึงบอระเพ็ดมีน้าํทวมเกิดการขงั

เปนเวลานาน ทัง้ที่มีคลองชวยใน

การระบาย แตไมมีประสิทธิภาพ 

ขาดการวางแผนการบริหารจัดการ

น้ําอยางเปนระบบ 

ขอใหมีการบูรณาการคูคลอง คือ

การวางแผนการบริหารจัดการทั้ง

ระบบเพื่อใหเกดิประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการน้ํา 

น้ําทวมจากปรมิาณน้ําจากพื้นที่ลุม

น้ํามาก 

คลองในพื้นที่ลุมน้ํา ตื้นเขิน  ขุดลอกคลองในพื้นที่ลุมน้ํา เพื่อ

จัดเปนแหลงกักเก็บน้ํา และชะลอ

น้ําหลากจากพืน้ที่ลุมน้ํา 

บริหารจัดการน้าํแลง ไมมีแหลงกักเกบ็น้ํา ขอใหมีการจัดทาํแหลงกักเก็บน้าํไว

ใชในฤดูแลง 

ที่ดินทํากิน ใน นสล. ไมมีสิทธิ์ในการถือครองทีด่ิน ขอใหมีแนวทางการดําเนินการให

ประชาชนมีความมั่นคงในทีด่ินทํา

กิน เชน ใหมีการเชาทีด่ินเปนระยะ

ยาว 
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ตารางที่ 1.4-1 สภาพปญหา ขอจํากัด และแนวทางแกไข จากประชาชนในพื้นที่บึงบอระเพ็ด (ตอ) 

สภาพปญหา สาเหต ุ แนวทางแกไข 

ไมมีบานเลขที่อยูอาศัยใหม ไมสามารถออกบานเลขทีใ่หมได ขอใหมีการดําเนินการออก

บานเลขทีใ่หมได 

น้ําเสียจากการใชสารเคมีใน

การเกษตร 

ประชาชนใชสารเคมีในการเกษตร

เปนจํานวนมาก 

ตองการใหมีการดําเนินงานในเรื่อง

เกษตรอินทรยี การผสมผสาน และ

การสงเสริม สนบัสนุนในดานนี ้

น้ําเสียจากวัชพชืและขาวเนา 

 

 

น้ําทวมชะลางวชัพืชจากนาขาว

และขาวเนาจากทุงนา 

 

ขอใหมีการทําความเขาใจในการ

กําจัดวัชพืชในนาขาวอยางถกูตอง 

น้ําทวมจากทอระบายน้ําไมทัน ทอระบายน้ําเล็ก ขยายทอระบายน้ําใหใหญขึ้น 

ขาดแหลงทองเที่ยวในชุมชน ไมมีแหลงทองเที่ยว พัฒนาแหลงทองเทีย่วในชุมชน 

ปญหาการขาดน้ํากินน้ําใช 

เนื่องจากไมมีระบบประปา 

ใชแหลงน้ําจากธรรมชาติ ซึ่งขาด

สุขลักษณะที่ด ี

พัฒนาระบบน้ําประปา และ 

น้ําบาดาลในชุมชน 

ปลาแมน้ํานานไมสามารถกลับเขา

มาในบึงบอระเพ็ดได ทําใหขาด

ความอุดมสมบูรณ 

ระดับธรณีประตูอาคารบังคับน้าํ 

สูงกวาระดับน้ําปกต ิ

ปรับปรงุอาคารบังคับน้ําใหน้ําจาก

แมน้ํานานเขาบงึไดตามปกต ิ

การจดัขอบเขตบึงไมชัดเจน ไมมีเครื่องหมายใหเห็นชัดเจน จัดทําเครื่องหมายขอบเขตบงึให

ชัดเจน 

ประชาชนขาดอาชีพเสริม และขาด

ตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 

ไมมีอาชีพอื่นนอกจากการทํานา สงเสริมอาชีพอืน่ที่นอกเหนือจาก

อาชีพเกษตร เชนการทองเที่ยว

ชุมชน 

 

1.5  การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) การพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

 ที่ปรึกษาโครงการ ไดนําขอมูลดังกลาวขางตนมาวิเคราะหถอดความใหเห็นภาพของการดํารง          

ซึ่ งจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคในอันที่ จะปฏิบัติงานโดยอาศัยเทคนิค SWOT Analysis                

การน้ีสามารถแสดงรายละเอียดได ดังนี ้
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ตารางที่ 1.5-1 จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) การพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

จุดแข็ง จุดออน 

1. เปนพื้ นที่ ชุมน้ํ าขนาดใหญที่ อุดมไปดวย

ท รั พ ย าก รชี ว ภ าพ  แ ล ะ มี ร ะ บ บ นิ เว ศ ที่

หลากหลาย 

 

1.ขาดการบริหารจัดการน้ําที่เปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

2. ขาดการเก็บรวบรวมฐานขอมูลทรัพยากรกายภาพ และ

ชีวภาพในพื้นที่บึงบอระเพ็ดอยางบูรณาการทั้งระบบ 

3. ปญหาดินตะกอนที่ทับถมทําใหพื้นที่บึงบอระเพ็ดตื้นเขิน 

2. มีหนวยงานหลายหนวยงานที่ทําหนาที่ดูแล

การใชประโยชนภายในพื้นที่ 

3. มีงบประมาณในการสนับสนุนการดําเนินการ

เพื่อพัฒนาบึงบอระเพ็ด 

4 . มี ก ารรณ รงค สนั บสนุ นและส ง เสริม ให

ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษ

ทรัพยากรบึงบอระเพ็ด 

5. เปนสถานที่ทองเที่ยวและพักผอนหยอนใจ

ทางธรรมชาติที่มีศักยภาพ 

6. เปนสถานที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร 

เนื่องจากเปนสถานที่ เสด็จประพาสตนของ

รัชกาลที่ 7 

7 . ชุมชนโดยรอบบึ งบอระเพ็ ดมี วิถี ชี วิตที่

ยาวนาน และเปนเอกลักษณ 

8.  มีคณะกรรมการในการบริหารจัดการและ

อนุรักษฟนฟูบึงบอระเพ็ดทั้งจากสวนกลาง และ

ระดับจังหวัด 

9.  เปนพื้นที่ที่ เหมาะสมในการใชเปนแหลง

เพาะพันธุ และอนุบาลสัตวน้ําจืดที่ใหญที่สุดใน

ประเทศ 

4. ปญหาคุณภาพน้ําในบึงที่ไดรับผลกระทบจากการใช

สารเคมีทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

5. ประชาชนเขามารุกใชประโยชนในพื้นที่บึงบอระเพ็ด

โดยรอบ เนื่องจากการกําหนดขอบเขตพื้นที่ของบึงไมมี

ความชัดเจน 

6. ขาดการเชื่อมโยงและบูรณาการในการบริหารจัดการ

อยางเปนระบบของหนวยงานที่มีหนาที่ดูแลและบริหาร

จัดการบึงบอระเพ็ด 

7. การดําเนินงานสนับสนุนของหนวยงานที่เกี่ยวของขาด

ความตอเนื่องในการดําเนินงานและไมมีเอกภาพ 

8. ความสมบูรณและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่

บึงบอระเพ็ดมีจํานวนลดนอยลง 

9. รูปแบบการดําเนินงานของหนวยงานที่ทําหนาที่บรหิาร

จัดการบึงบอระเพ็ดไมสามารถดําเนินการแกไขปญหาใน

พื้นที่บึงบอระเพ็ดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

10. ประชาชนสวนใหญมกีารประกอบอาชพีหลักที่ใช

ประโยชนเพียงอาชีพเดียว เมื่อประสบปญหาภัยธรรมชาติ

ทําใหสงผลกระทบตอรายได 

11. ขาดการเผยแพรองคความรูเพื่อใหประชาชนในพื้นที่บงึ

บอระเพ็ดมีความรูสึกรวมในการอนุรกัษทรพัยากรภายใน

บึงบอระเพ็ด 

12. กิจกรรมของประชาชนในพื้นที่บึงสงผลตอทรัพยากร

ชีวภาพภายในบึง เชน การใช เครื่องมือจับปลาที่ ผิด

กฎหมาย หรือการใชสารเคมีทางการเกษตร 
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ตารางที่ 1.5-1  จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) การพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด (ตอ) 

โอกาส อุปสรรค 

1 . ภาครัฐและหน วยงานส วนกลางเล็ ง เห็ นถึ ง

ความสําคัญ และใหการสนับสนุนสงเสริมใหเกิดการ

พัฒนาพื้นที่บึงบอระเพ็ดอยางเปนระบบ 

2. การพัฒนาบึงบอระเพ็ดมีความสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรค และมีความสอดคลอง

กับยุทธศาสตรการดํ าเนินงานของหน วยงานที่

เกี่ยวของ 

3 . ก ระแสก ารตื่ น ตั ว ใน เรื่ อ งขอ งก ารอนุ รั ก ษ

ทรัพยากรธรรมชาติ และการทองเที่ยวเชิงระบบ

นิเวศนที่มีมากขึ้น 

4. รัฐบาลมีนโยบายใหการสนับสนุนใหคนและ

ธรรมชาติสามารถอยูรวมกันไดอยางมีผาสุก 

1. ความขัดแยงและไมมีรูปแบบทางออกจากปญหา

การเขามาถือครองใชประโยชนที่ดินทับที่ดิน นสล. 

2. หนวยงานที่ดูแลบึงบอระเพ็ดตางถือกฎหมายของ

ตัวเอง ทําใหการใชกฎหมายมีความซ้ําซอน สราง

ความสับสนใหแกประชาชนในพื้นที่บึง 

3. นโยบายของภาครัฐบางนโยบายขัดแยงกับการ

บริหารจัดการและฟนฟูอนุรักษบึงบอระเพ็ด 

4. ประตูระบายน้ําที่ผันน้ําเขาสูบึงเปนอุปสรรคตอ

การเคลื่อนตัวของประชากรปลาจากแมน้ําสายหลักที่

ไหลเขาสูบึงบอระเพ็ด สงผลตอปริมาณปลาในพื้นที่ 

5. พื้นที่ของบึงบอระเพ็ดลดลงเพราะการตื้นเขินที่เกิด

จากการทั บถมของดินตะกอน และการเข าใช

ประโยชนของประชาชน 

6. การใชทรัพยากรธรรมชาติจากบึงปริมาณน้ําที่ไหล

เขาสูบึงบอระเพ็ดมีปริมาณลดลงเนื่องจากถูกผันไปใช

เพื่อการเกษตรของประชาชนโดยรอบ 

7. ปริมาณขยะที่ เกิดจากชุมชนโดยรอบพื้นที่บึ ง

บอระเพ็ด สงผลกระทบตอจํานวนของประชากรนก

ภายในบึง 

 

1.6  กรอบการคิดการแกไขปญหาและการพัฒนาบึงบอระเพ็ดของที่ปรึกษา 

 จากการศึกษาทบทวนของที่ปรึกษา ไดกําหนดกรอบการแกไขปญหาและพัฒนา จําแนกออก         

เปน 2 แนวทางตามขั้นตอน ดังนี ้

 1.6.1  แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาที่เปนการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรตางๆ  

  หลังจากที่กลุมผูเช่ียวชาญไดนําเสนอขอมูลในพื้นที่ตามประเด็นที่ตนเองรับผิดชอบแลว 

คณะทํางานดานนโยบายและแผนไดนํามาขอมูลดังกลาวมาทําการวิเคราะหซ้ําอีกครั้งหนึ่งเพื่อแจกแจง         

ใหเห็นภาพของสถานการณของบึงบอระเพ็ดในปจจุบันวา มีสภาพ ปญหาและความตองการของคนในพื้นที่

เปนประการใด ปรากฏนโยบายของรัฐ/ทองถิ่นในลักษณะใด 

  จากนั้น คณะที่ปรึกษา ไดนําขอมูลดังกลาวมาถอดความใหเห็นภาพของการดํารง              

ซึ่งจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคในอันที่จะปฏิบัติงานโดยอาศัยเทคนิค SWOT Analysis และกําหนด

ทิศทางเชิงกลยุทธภายใตกรอบคิดของ BSG (Business Strategy Game) คือการกําหนดวิธีการทํางาน         

ในแตละกลยุทธที่อาศัยเกมสเปนตัวกําหนด อันทําใหเห็นภาพของการดําเนินการตามแนวคิดของ SWOT 
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Matrix วา แนวทางในการฟนฟูและพัฒนาบึงบอระเพ็ดมีโอกาสที่จะกระทําไดทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ 

หากแตตองกําหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับศักยภาพของบึงบอระเพ็ดที่ไดมาจากขอมูลขางตน   

ซึ่งการน้ีทําใหเห็นภาพของผลการวิเคราะหขอมูลไดเปาหมายเปน 2 ดาน ดังนี ้

  1.6.1.1 การพัฒนา มีเปาหมาย 4 ดาน คือ 

   1) ไดน้ําเพ่ิมขึ้น 

   2) เกษตรกรรมดี 

   3) สิ่งแวดลอมด ี

   4) เกิดเมืองคุณภาพ 

  1.6.1.2 การสงเสริมสนับสนุน มีเปาหมาย 5 ดาน คือ 

   1) เศรษฐกิจด ี

   2) คุณภาพชีวิตที่ดี 

   3) คุณภาพการใชประโยชนจากบึงที่ด ี

   4) คุณภาพทางปจจัยทางชีวภาพที่ดี 

   5) คุณภาพของสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่ดี 

 1.6.2  เมื่อดําเนินกลยุทธทางดานการพัฒนา และดานการสงเสริมสนับสนุนแลว บึงบอระเพ็ด 

จะไดรับการพัฒนาใหเกิดคุณภาพ 4 ดาน คือ 

  1.6.2.1 คุณภาพชีวิตที่ด ี

  1.6.2.2 คุณภาพการใชประโยชนจากบึงที่ด ี

  1.6.2.3 คุณภาพของปจจัยทางชีวภาพที่ดี 

  1.6.2.4 คุณภาพของสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่ดี 

 

1.7  กรอบคิดและเกณฑในการเลือกโครงการเพื่อพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

 เนื่องจากวัตถุประสงคในการกอสรางบึงบอระเพ็ดตั้งแตเริ่มแรก คือ เปนแหลงอนุรักษเพาะพันธุ 

และขยายพันธุสัตวน้ํา เพ่ือเพิ่มปริมาณสัตวน้ําใหกับแมน้ํานาน และแมน้ําเจาพระยา แตเหตุเพราะกาลเวลา

ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับการเพิ่มจํานวนของประชาชน ที่อาศัยประโยชนจากทรัพยากรภายใน         

บึงบอระเพ็ด อยางไมมีระบบบริหารจัดการที่เหมาะสม สงผลใหบึงบอระเพ็ดเกิดสภาวะความเสื่อมโทรมลง

อยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน ซึ่ งมีความจําเปนตองหาแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว                   

เพ่ือใหบึงบอระเพ็ดกับคืนสภาพเดิมใหมากที่สุดโดยเร็ว 

 ดังนั้น หากจะฟนฟูสภาพของบึงบอระเพ็ดใหกลับสูสภาวะเดิมมากที่สุด จําเปนจะตองกําหนด

เงื่อนไขในการทําหนาที่ตามบริเวณเดิมของบึง ผนวกกับแนวทางการใชประโยชนของประชาชน               

ที่ใชชีวิตผูกพันอยูกับบึงบอระเพ็ดมาหลายชั่วอายุคน โดยแนวทางที่จะถูกกําหนดขึ้น จะตองมีความเปน         

ไปไดในทางปฏิบัติ และไมขัดแยงกับกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติตางๆ ที่มีอยูในปจจุบัน 
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 1.7.1  การกําหนดกิจกรรมในบึงบอระเพ็ดในปจจุบัน 

  นอกจากยุทธศาสตรและนโยบายจากทางรัฐบาลแลวที่ปรึกษาไดกําหนดกรอบคิด        

ในการดําเนินการแกไขปญหาตามหลักการ “ให – หวง – หาม” ซึ่งใชมิติของกฎหมาย และการจัดการ          

พื้นที่มาเปนประเด็นในการพิจารณา ดังนี ้

  1.7.1.1  หาม หมายถึง เขตพื้นที่ที่หามไมใหมีการดําเนินกิจกรรมใด ๆ เลยอยาง

เด็ดขาด ซึ่งไดแก พื้นที่ประมงเขตที่ 1 และพ้ืนที่ของเขตหามลาสัตวปาบึงบอระเพ็ด 

  1.7.1.2  หวง หมายถึง พื้ นที่ ที่ ยอมใหดํ าเนินกิจกรรมไดบางอย างตามขอกําหนด              

ไดแก พื้นที่ประมงเขตที่ 2  

  1.7.1.3   ให  หมายถึง พื้ นที่ นอกเหนือจากที่ กลาวมาแลวจนถึงขอบเขตของ            

บึงบอระเพ็ด ตามหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.) 

1.7.2  ขอกําหนดในการพิจารณาการดําเนินกิจกรรมในพื้นที่บึง 

  หากจะพิจารณาทําใหบึงบอระเพ็ดสามารถกลับมาทําหนาที่เดิมไดนั้น จําเปนตอง

กําหนดเกณฑการพิจารณากิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดในพื้นที่ ประกอบกับกิจกรรมที่ไดผานเกณฑ 

การพิจารณา จะตองใหเกิดมีความเหมาะสมกับการใชประโยชนและไมขัดกับกฎหมาย จึงกําหนด              

ใหมีองคประกอบของการพิจารณา ดังนี ้

  1.7.2.1  ดานการอนุรักษ 

   เหตุเพราะบึงบอระเพ็ดในอดีตทําหนาที่เปนแหลงอนุรักษพันธสัตวนํ้า ดังนั้น 

มาตรการและกรอบการพิจารณากิจกรรมตองใหน้ําหนักขอกําหนดดานการอนุรักษเปนหลัก จึงจะทํา         

ใหสามารถจําแนกกิจกรรมตางๆ ได 

  1.7.2.2  ดานการใชประโยชน 

   เนื่องจากการใชประโยชนจากบึงบอระเพ็ดของประชาชนรายรอบบึง              

ซึ่งในปจจุบันในพื้นที่ของชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค พื้นที่การเกษตร และสถานราชการมากมาย             

โดยการใชประโยชนตามวัตถุประสงคตางๆ ที่กลาวมาแลวนั้น มีความจําเปนตอการดําเนินชีวิต                 

ของผูเกี่ยวของ แตในเชิงบริบทดานกฎหมายยังไมมีความถูกตองและชัดเจน 

  1.7.2.3  การมีสวนรวมของผูที่มีสวนไดสวนเสีย 

   ในปจจุบันหลักเกณฑในการดําเนินการตางๆ ในทุกขั้นตอน ตั้งแตการ

กําหนดนโยบายไปจนถึงการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ จะตองมีกระบวนการสรางการมีสวนรวมจากทุก

ภาคสวนในทุกขั้นตอน เพื่อใหเกิดการยอมรับของผูมีสวนไดสวนเสีย และนําไปสูการปฏิบัติที่มีความโปรงใส  

  1.7.2.4  ความจําเปนดานการพัฒนา 

   ในทุ กพื้ นที่ ข อ งป ระ เทศจํ า เป นต อ งมี ก ารพัฒ นาที่ มี ค วามสมดุ ล                     

และเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นั้นๆ บึงบอระเพ็ดก็จําเปนตองมีการพัฒนา ที่จะตองมีความสอดคลองกับ

สภาวะแวดลอมในระบบนิเวศของบึง ในขณะที่การพัฒนาจะตองไมกระทบตอสถานภาพการอนุรักษเชนกัน 
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   จากขอกําหนดทั้ง 4 ดานขางตน หากจะตองมีการพิจารณากิจกรรมตาง ๆ  

ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่บึงบอระเพ็ด ประเด็นแรกที่จะตองใชเปนกรอบหลักในการพิจารณา คือ กิจกรรมนั้น

จะตองไมขัดตอขอกําหนดดานการอนุรักษ ซึ่งถาหากไมเขากับขอกําหนดนี้แลว กิจกรรมดังกลาว                

จะไมสามารถดําเนินการไดในพื้นที่บึง ซึ่งรวมไปถึงขอกําหนดอีก 3 ขอเชนกัน ถึงแมวากิจกรรมตาง ๆ            

จะมีความจําเปนในดานการใชประโยชน รวมทั้งไดมีกระบวนการการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย

ครบถวนแลว หรือแมกระทั่งกิจกรรมนั้นมีความจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนาก็ตาม หากไมผานเกณฑ

ขอกําหนดดานการอนุรักษแลวก็ไมสามารถพิจารณาดําเนินการในพื้นที่ของบึงบอระเพ็ดไดโดยเด็ดขาด 

   การที่บึงบอระเพ็ดทําหนาที่ในเชิงอนุรักษมาในอดีต แตในปจจุบันไดสูญเสีย

ศักยภาพในการทําหนาที่นี้ไปเปนอยางมาก ซึ่งหากตองการใหบึงบอระเพ็ดสามารถกลับมาทําหนาที่             

เดิมแลว จึงจําเปนที่จะตองระบุกรอบแนวทางการพิจารณาการดําเนินกิจกรรม ในการแกไขปญหา       

ความทรุดโทรมของบึง โดยอาศัยขอกําหนดดานการอนุรักษเปนเกณฑพิจารณาหลัก และเพื่อใหเหมาะสม             

กับบริบทของสภาวะแวดลอมในปจจุบัน รวมทั้งตองนําขอกําหนดดานการใชประโยชนพื้นที่ การมีสวนรวม

ของผูเกี่ยวของ และความจําเปนดานการพัฒนามาพิจารณาประกอบรวมดวย ซึ่งกิจกรรมใน 3 ประเด็น 

หลังจะตองไมขัดแยงกับขอกําหนดดานการอนุรักษ ซึ่งจะพิจารณาใหสามารถดําเนินกิจกรรมนั้น ๆ ในพื้นที่

บึงบอระเพ็ดได 

 1.7.3  เกณฑการใหคะแนน 

  การจัดลําดับความสําคัญของโครงการจากขอมูลขางตน ไดกําหนดเกณฑในการ

จัดลําดับความสําคัญของโครงการประกอบดวยปจจัยการพิจารณา 4 ดาน แสดงดังตารางที่ 1.7.3-1 ไดแก 

 

ตารางที่ 1.7.3-1  เกณฑการพิจารณาโครงการแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

ลําดับ

ที่ 
รายการ 

คะแนนความสําคัญ 

1 ดานการอนุรักษ 40 

2 ดานการใชประโยชน 20 

3 การมีสวนรวมของผูที่มีสวนไดสวนเสีย 20 

4 ความจําเปนดานการพัฒนา 20 

 

 1.7.4  แผนงานการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 6 แผนงาน 

  หลังจากที่ปรึกษาไดศึกษาปญหาและแนวทางการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด              

ในเบื้องตนแลว ไดพบวา ปญหาหลายดาน สามารถแกปญหาและพัฒนาอยูในแผนงานเดียวกันได             

ซึ่งไดจากใชเกณฑสรุปเปนแผนงาน 6 แผนงาน ดังนี ้

  1.7.4.1  แผนดานการบริหารจัดการและการเขาใชประโยชน  มีโครงการในแผนงาน 

จํานวน 17 โครงการ ใชงบประมาณ 175 ลานบาท แสดงดังตารางที่ 1.7.4-1 



โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟนฟู 
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ตารางที่ 1.7.4-1  แผนดานการบริหารจัดการและการเขาใชประโยชน 

โครงการ 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ/

ลานบาท 

หนวยงาน 

หลัก รอง 

1.1 ติดต้ังเครื่องวัดปริมาณน้ําทา 3 สถาน ี 1 ป 3 ชป. - 

1.2 กําหนดเขตการใชประโยชนที่ดินที่เหมาะสมเพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 
5 ป 15 พด. - 

1.3 สํานักงานบริหารจัดการพื้นที่พิเศษบึงบอระเพ็ด 

1 ป ไมของบประมาณ 

คณะอนุกรรมการฟนฟู

อนุรักษและพัฒนา 

บึงบอระเพ็ด 

- 

1.4 ตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินของประชาชนในเขตพ้ืนที่

บึงบอระเพ็ด ในพื้นที่” ให หาม หวง” 
1 ป 15 กรมที่ดิน ธนารักษ 

1.5 การบริหารจัดการดินตะกอนเพื่อนําไปใชประโยชนตอการ

อนุรักษบึงบอระเพ็ด 1 ป ไมของบประมาณ 

คณะอนุกรรมการฟนฟู

อนุรักษและพัฒนา 

บึงบอระเพ็ด 

- 

1.6 กลุมชุมชนดูแลพื้นที่ชุมน้ํา 3 ป 6 อส. ประมง 

1.7 อนุรักษสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวปา

ในพ้ืนที่รอบบึงบอระเพ็ด 
1 ป 2 อส. - 

1.8 ศูนยเรียนรูแหลงทองเที่ยวและพิพิธภัณฑธรรมชาติ 

บึงบอระเพ็ด 
3 ป 30 อส. - 

1.9 พัฒนาเสนทางทองเที่ยวเชิงนิเวศวฒันธรรมแบบมีสวนรวม 1 ป 1 อบจ.นครสวรรค - 

1.10 หอชมบึงบอระเพ็ด 3 ป 60  อบจ.นครสวรรค - 

1.11 ศูนยบริการนักทองเที่ยวในพ้ืนที่เขตหามลาสัตวปา 

บึงบอระเพ็ด 
1 ป 3 อส. - 

1.12 ศูนยอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑและจัดหาสถานที่

จําหนายสินคาเกษตร 
1 ป 15 อบจ.นครสวรรค - 

1.13 เฝาระวังปญหาดานสุขภาพประชาชนจากสัมผัสสารเคมี 

แมลงและสัตวปก 
3 ป 3 สสจ.นครสวรรค - 

1.14 ผลิตเกษตรอินทรียเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 5 ป 5 อปท. กสก. 

1.15 กลุมเกษตรปลอดภัยพ้ืนที่ตนน้ําบึงบอระเพ็ด 5 ป 5 อปท. กสก. 

1.16 เครือขายผูผลิตขาวอินทรียในพื้นที่รอบบึงบอระเพ็ด 5 ป 5 อปท. กสก. 

1.17 พิทักษรักษาบึงบอระเพ็ดเพื่อควบคุมการทําการประมง 3 ป 7 ประมง อส. 

งบประมาณรวม 175 ลานบาท 

 

  1.7.4.2  แผนดานการแกปญหาภัยแลงและสรางความมั่นคงของน้ํา มีโครงการในแผนงาน 

จํานวน 22 โครงการ ใชงบประมาณ 2,923.5 ลานบาท แสดงดังตารางที่ 1.7.4-2 
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ตารางที่ 1.7.4-2 แผนดานการแกปญหาภัยแลงและสรางความมั่นคงของน้ํา 

โครงการ 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ/

ลานบาท 

หนวยงาน 

หลัก รอง 

2.1 ประตูระบายน้ําคลองปลากด ตําบลทับกฤช อําเภอชุมแสง  

จังหวัดนครสวรรค 
2 ป 60 ชป. - 

2.2 ฝายบานทาลอบ ตําบลนาขอม อําเภอไพศาลี  

จังหวัดนครสวรรค 
2 ป 30 อปท. ชป. 

2.3 ขุดลอกคลองหวยเขวา ตําบลทาตะโก อําเภอทาตะโก  

จังหวัดนครสวรรค 
2 ป 35 ชป. - 

2.4 ขุดลอกคลองบอน ตําบลวังใหญ อําเภอทาตะโก จังหวัด

นครสวรรค 
2 ป 60 อปท. ชป. 

2.5 ขุดลอกคลองน้ําสาด ตําบลหนองบัว และตําบลธารทหาร 

อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค 
2 ป 30 ชป. - 

2.6 ขุดลอกคลองธารทหาร ตําบลธารทหาร อําเภอหนองบัว               

จังหวัดนครสวรรค  
2 ป 30 ชป. - 

2.7 ขุดลอกคลองตะโกลาด ตําบลสายลําโพง อําเภอทาตะโก                  

จังหวัดนครสวรรค 
2 ป 40 อปท. ชป. 

2.8 ขุดลอกคลองหวยใหญวังน้ําลัด ตําบลวังน้ําลัด 

อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค  
2 ป 25 อปท. ชป. 

2.9 ขุดลอกคลองพนมรอก-ลําเจ็ดดง ตําบลพนมรอก              

อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค 
2 ป 20 อปท. ชป. 

2.10 ขุดลอกคลองแยกวัดเนินสําราญ-ประตูวังรอ  

ตําบลวังมหากร อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค 
2 ป 20 อปท. ชป. 

2.11 ขุดลอกคลองปากงาม-ประตูวังรอ ตําบลวังมหากร                 

อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค 
2 ป 30 อปท. ชป. 

2.12 ขุดลอกคลองวังแรง ตําบลทํานบ อําเภอทาตะโก                 

จังหวัดนครสวรรค 
2 ป 40 ชป. - 

2.13 ขุดลอกคลองเตาขนมจีน ตําบลทํานบ  อําเภอทาตะโก               

จังหวัดนครสวรรค    
2 ป 25 ชป. - 

2.14 ขุดลอกคลองวังนา ตําบลทับกฤช อําเภอชุมแสง                

จังหวัดนครสวรรค   
2 ป 8.5 ทน. ประมง 

2.15 ประตูระบายน้ําคลองลําเจ็ดดง ตําบลวังมหากรและ 

ตําบลพนมรอก อําเภอทาตะโก จังหวัดครสวรรค  
2 ป 20 อปท. ชป. 

2.16 ขุดลอกคลองหวยตะโก ตําบลไพศาลี ตําบลโคกเดื่อ                  

ตําบลวังน้ําลัด อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค  
2 ป 40 ชป. - 

2.17 ประตูระบายน้ําคลองวังเตียน ตําบลสําโรงชัย                     

อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค  
2 ป 35 ชป. - 

2.18 ประตูระบายน้ําคลองสําโรงชัย ตําบลสําโรงชัย  

อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค 
2 ป 35 ชป. - 

2.19 อาคารบังคับน้ําในแมน้ํานาน (วังหมาเนา) อําเภอชุมแสง 

จังหวัดนครสวรรค  
7 ป 1,260 ชป. จท. 
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ตารางที่ 1.7.4-2 แผนดานการแกปญหาภัยแลงและสรางความมั่นคงของน้ํา (ตอ) 

โครงการ 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ/

ลานบาท 

หนวยงาน 

หลัก รอง 

2.20 อางเก็บน้ําหวยโสกซับแดง ตําบลตลาดแค อําเภอชนแดน 

จังหวัดเพชรบูรณ  
4 ป 180 ชป. - 

2.21 อางเก็บน้ําคลองกําปาง ตําบลซับพุทรา อําเภอชนแดน           

จังหวัดเพชรบูรณ 
4 ป 

300 ชป. - 

2.22 ขุดลอกตะกอนดินบึงบอระเพ็ด ตําบลแควใหญ 

ตําบลปากน้ําโพ ตําบลเกรียงไกร ตําบลพระนอน             อําเภอ

เมือง จังหวัดนครสวรรค 

4 ป 
600 ชป. 

ประมง / บก.  

กองทัพไทย /

กองทัพบก 

งบประมาณรวม 2,923.5 ลานบาท 

 

  1.7.4.3  แผนดานคุณภาพน้ํา ตะกอน และรักษาระบบนิเวศ มีโครงการในแผนงาน 

จํานวน 7 โครงการ ใชงบประมาณ 1,768 ลานบาท แสดงดังตารางที่ 1.7.4-3 

ตารางที่  1.7.4-3 แผนดานคุณภาพน้ํา ตะกอน และรักษาระบบนิเวศ 

โครงการ 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 
งบประมาณ/

ลานบาท 

หนวยงาน 

หลัก รอง 

3.1 ขุดคลองดักตะกอนตามแนวขอบบึงบอระเพ็ด  

ตําบลทาตะโก  อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 4 ป 930 ชป. 

ประมง / บก.  

กองทัพไทย /

กองทัพบก 

3.2 ขุดบึงบอระเพ็ด ลักษณะเปน Deep Pool 
4 ป 600 ชป. 

ประมง / บก.  

กองทัพไทย /

กองทัพบก 

3.3 กําจัดวัชพืชและขุดลอกตะกอนวัชพืชดวยเรือขุด 7 ป 210 ประมง - 

3.4 สรางสมดุลการทําประมงในบึงบอระเพ็ด 5 ป 15 ประมง - 

3.5 วิเคราะหโครงขายอาหารและผลกระทบตอระบบนิเวศใน

บริเวณที่ทําการขุดลอกและกําจัดวัชพืชในบึงบอระเพ็ด 
7 ป 7 ประมง - 

3.6 สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะ

ชุมชนรอบบึงบอระเพ็ด 
1 ป 1 คพ. อปท. 

3.7 ศึกษาแนวทางการกอสรางศูนยกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนใน

พื้นที่บึงบอระเพ็ด 1 สถานี 
1 ป 5 คพ. อปท. 

งบประมาณรวม 1,768 ลานบาท 

 

  1.7.4.4  แผนดานการจัดการน้ําทวมและบรรเทาอุทกภัย มีโครงการในแผนงาน 

จํานวน 6 โครงการ ใชงบประมาณ 770 ลานบาท แสดงดังตารางที่ 1.7.4-4 
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ตารางที่ 1.7.4-4  แผนดานการจัดการนํ้าทวมและบรรเทาอุทกภัย 

โครงการ 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ/

ลานบาท 

หนวยงาน 

หลัก รอง 

4.1 แกมลิงบานตะกุดภิบาล ตําบลวังน้ําลัด อําเภอไพศาลี  

จังหวัดนครสวรรค 
2 ป 40 อปท. ชป. 

4.2 แกมลิง บานหนองโพธิ์ศรี ตําบลวังน้ําลัด อําเภอไพศาลี  

จังหวัดนครสวรรค 
2 ป 25 อปท. ชป. 

4.3 แกมลิงหวยถั่วเหนือ ตําบลบานถั่วเหนือ อําเภอหนองบัว 

จังหวัดนครสวรรค 
2 ป 25 อปท. ชป. 

4.4 ขุดลอกคลองทาตะโก ตําบลวังมหากร อําเภอทาตะโก                

จังหวัดนครสวรรค 
3 ป 200 ชป. - 

4.5 ปรับปรุงประตูระบายน้ําคลองบางปอง ตําบลแควใหญ  

อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 3 ป 400 ชป. 

ประมง / บก.  

กองทัพไทย /

กองทัพบก 

4.6 ปรับปรุงประตูระบายน้ําปากคลองบอระเพ็ด              

ตําบลแควใหญ  อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 
3 ป 80 ชป. 

ประมง / อบจ.

นครสวรรค 

งบประมาณรวม 770 ลานบาท 

 

  1.7.4-5  แผนดานการอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ตนน้ํา มีโครงการในแผนงาน จํานวน      

3 โครงการ ใชงบประมาณ 62 ลานบาท แสดงดังตารางที่ 1.7.4-5 

ตารางที่  1.7.4-5  แผนดานการอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ตนน้ํา 

โครงการ 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ/

ลานบาท 

หนวยงาน 

หลัก รอง 

5.1 ฟนฟูปาเพื่อการอนุรักษพื้นที่ปาตนน้ํา 7 ป 35 ปาไม อส. 

5.2 สงเสริมการเกษตรแบบผสมผสานในพ้ืนที่ตนน้ํา 5 ป 15 อปท. กสก. 

5.3 ฟนฟูคุณภาพดินและส่ิงแวดลอมในพื้นที่ตอนบนของลุมน้ํา

บึงบอระเพ็ด 
3 ป 12 พด. - 

งบประมาณรวม 62 ลานบาท 

  1.7.4.6  แผนดานการจัดการน้ําอุปโภค บริโภค มีโครงการในแผนงาน จํานวน         

1 โครงการ ใชงบประมาณ 3 ลานบาท แสดงดังตารางที่ 1.7.4-6 

ตารางที่  1.7.4.-6  แผนดานการจัดการนํ้าอุปโภค บริโภค 

โครงการ 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ/

ลานบาท 

หนวยงาน 

หลัก รอง 

6.1 กอสรางสระเก็บน้ํา เพื่อเพิ่มปริมาณน้ําตนทุน ในพื้นที่ 

ตําบลพนมเศษ อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค 
1 ป 3 อปท. ชป. 

งบประมาณรวม 3 ลานบาท 
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 1.7.5  ผลการวิเคราะห 

  แผนการพัฒนาบึงบอระเพ็ดสามารถจําแนกได 6 ดาน ประกอบดวย 1) ดานการ

แกปญหาน้ําทวม 2) ดานการจัดหาน้ําเพื่อการเกษตร (แกปญหาภัยแลง) 3) ดานการปรับปรุงคุณภาพน้ํา   

4) ดานการฟนฟูตนน้ําและการปองกันการพังทลายของดิน (5) ดานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด             

และ  (6) ดานการพัฒนาศักยภาพบึงบอระเพ็ดเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวนโครงการและ

งบประมาณของแผนพัฒนาแตละดาน แสดงดังตารางที่ 1.7.5-1 

 

ตารางที่ 1.7.5-1 จํานวนโครงการและงบประมาณของแผนพัฒนาบึงบอระเพ็ด 
แผนงาน จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

รอยละ 

1. แผนดานการบริหารจัดการและการเขาใชประโยชน 17 175 3.06 

2. แผนดานการแกปญหาภัยแลงและสรางความมั่นคงของน้ํา 22 2,923.50 51.27 

3. แผนดานคุณภาพน้ํา ตะกอน และรักษาระบบนิเวศ 7 1,768 31.00 

4. แผนดานการจัดการน้ําทวมและบรรเทาอุทกภัย 6 770 13.50 

5. แผนดานการอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ตนน้ํา 3 62 1.08 

6. แผนดานการจัดการน้ําอุปโภค บริโภค 1 3 0.06 

รวม 56 5,701.5  

 

  ตารางที่ 1.7.5-1  แสดงจํานวนโครงการและงบประมาณของแผนพัฒนาแตละดาน 

โครงการพัฒนาที่ผานการประเมินจากผู เชี่ยวชาญทุกดานมีทั้งหมด 56 โครงการ งบประมาณรวม              

5,701.5 ลานบาท เมื่อพิจารณาสัดสวนการใชงบประมาณ พบวา แผนดานการแกปญหาภัยแลง           

และสรางความมั่นคงของน้ํามีการใชงบประมาณมากที่สุด ประมาณรอยละ 51.27 ของงบประมาณรวม 

ในขณะที่แผนดานการจัดการน้ําอุปโภค บริโภค มีสัดสวนการใชงบประมาณนอยสุดเพียงรอยละ 0.06                         

ของงบประมาณรวม นอกจากนั้น แตละโครงการมีรายละเอียดแตกตางกันพอสมควร เปนตน                         

วาบางโครงการเปนการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม ในขณะที่บางโครงการเปนการกอสราง หรือการสรางเครือขาย

ความรวมมือของทุกภาคสวน อยางไรก็ดี อาศัยหลักเกณฑการประเมินโครงการ 4 ดาน และน้ําหนัก             

การใหคะแนนตามที่ไดกลาวไปขางตน 

  1.7.5.1  ดานการอนุรักษ 

   การใหคะแนนดานการอนุรักษ เกณฑดานอนุรักษมีน้ําหนักคะแนนมากสุด

คือรอยละ 40 เนื่องจากบึงบอระเพ็ดเปนแหลงอนุรักษสัตวน้ําที่สําคัญระดับประเทศ ควรมีการรักษาไวให

เปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา รวมทั้งการพัฒนาความหลากหลายของระบบนิเวศ เริ่มจากการประเมิน

รายละเอียดของแตละโครงการ วัตถุประสงค การใชประโยชน งบประมาณ ระยะเวลา ความเหมาะสม

ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม พบวา มี 4 โครงการที่ไดรับคะแนนเต็ม 40 คะแนน คือ  
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   (1)  โครงการวิเคราะหโครงขายอาหารและผลกระทบตอระบบนิเวศใน

แผนงานที่ 3 

(2)  โครงการติดต้ังเครื่องวัดปริมาณนํ้าทาในแผนงานที่ 1 

   (3)  โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูในแผนงานที่ 1 

   (4)  โครงการเกษตรอินทรียในแผนงานที่ 1 

   ประเมินวากิจกรรมของทั้ง 4 โครงการสามารถตอบโจทยดานการอนุรักษได

ครบถวน สวนใหญสามารถดําเนินการไดทันทีและเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการผลักดันการพัฒนาพื้นที่   

บึงบอระเพ็ดดานอื่นๆ ตอไป และที่สําคัญงบประมาณแตละโครงการไมสูงมากนัก ดังนั้น ภาครัฐอาจ

พิจารณาใหทั้ง 4 โครงการเปนโครงการนํารอง 

   สําหรับการประเมินโครงการอื่นๆ ที่เหลือ จะคอยๆ ตัดคะแนนรอยละ 10 

(4 คะแนน) หากโครงการนั้นยังไมมีการดําเนินกิจกรรมดานการอนุรักษอยางเปนรูปธรรม การดําเนิน

โครงการใชระยะเวลาหลายปหรือยังไมสามารถเริ่มตนไดทันที เปนตนวา บางโครงการตองรอใหกิจกรรม

อื่นๆ แลวเสร็จกอนจึงสามารถเริ่มตนในปที่ 3 หรือ 5 รวมทั้งการพิจารณางบประมาณกับผลประโยชนของ

โครงการประมวลจากพื้นที่รับผลประโยชน ขนาดความจุ และความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม              

หากมีจํานวนโครงการที่ถูกตัดคะแนนเทากันหลายโครงการ จะนํารายละเอียดโครงการเหลานี้มาพิจารณา

อีกครั้งและตัดคะแนนอีกรอยละ 5 (2 คะแนน) ดังนั้น ชวงคะแนนของการอนุรักษสําหรับโครงการที่ไมได

คะแนนเต็มมีคาระหวาง 26-38 คะแนน โครงการที่ไดรับคะแนนนอยสุดมี 4 โครงการ ประกอบดวย      

การขุดลอกคลองหวยขวา ขุดลอกคลองหวยตะโก การปรับปรุงประตูระบายน้ํ าคลองวังเตียน              

และการปรับปรุงประตูระบายน้ําคลองสําโรงชัย รายละเอียดคะแนนของแตละโครงการจําแนกตามลักษณะ

แผนงานพัฒนาแสดงในตารางที่ 1.7.5-2 

  1.7.5.2  ดานการใชประโยชน 

   บริเวณรอบบึงบอระเพ็ดมีประชาชนอาศัยอยูจํานวนมากและสวนใหญไดรับ

ประโยชนจากการใชสอยและโครงการพัฒนาของหนวยงานราชการตางๆ จากการเก็บขอมูลภาคสนาม 

พบวา ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมง ดังนั้น โครงการพัฒนาบางอยางเปนการ

ยกระดับรายไดใหกับประชาชน อาทิ การสงเสริมการเกษตร การชลประทาน เปนตน แตอีกดานหนึ่ง     

บางโครงการอาจสรางผลกระทบตอชุมชนและความไมลงรอยระหวางการอาศัยของชุมชนกับบริบท     

ดานกฎหมาย การประเมินโครงการตามแผนพัฒนาที่ไดนําเสนอไป กําหนดน้ําหนักคะแนนของการใช

ประโยชนเทากับ 20 คะแนน พิจารณารายละเอียดของแตละโครงการ ที่ตั้งของโครงการหรือการจัด

กิจกรรม งบประมาณและการคาดการณผลประโยชนที่ไดรับ ความชัดเจนของระบบกฎหมาย และความ

เปนไปไดในการปฏิบัติและการสรางความยั่งยืน ผลการศึกษา พบวา มี 9 โครงการที่ไดรับคะแนนเต็ม      

20 คะแนน ประกอบดวย 

 



โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค 

 
                สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ     บทที่ 1 บทนํา 

 

                                  รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

1-21 

   1)  โครงการแกมลิงบานตะกุดภิบาลในแผนงานที่ 1 

   2)  โครงการแกมลิงบานหนองโพธ์ิศรีในแผนงานที่ 1 

   3)  โครงการแกมลิงหวยถั่วเหนือในแผนงานที่ 1 

   4)  โครงการประตูระบายนํ้าปากคลองบอระเพ็ดในแผนงานที่ 1 

   5)  โครงการประตูระบายนํ้าคลองปลากดในแผนงานที่ 1 

   6)  โครงการติดต้ังเครื่องวัดปริมาณนํ้าทาในแผนงานที่ 1 

   7)  โครงการจัดตั้งสํานักงานบริหารจัดการพื้นที่บึงฯในแผนงานที่ 1 

   8)  โครงการตรวจสอบการเขาใชประโยชนที่ดินในแผนงานที่ 1 

   9)  โครงการพิทักษรักษาเพ่ือควบคุมการทําประมงในแผนงานที่ 1 

   เห็นไดวา โครงการสวนใหญมาจากแผนดานการจัดการน้ําทวมและบรรเทา

อุทกภัย อาทิ การขุดลอกแกมลิงเพื่อทําใหน้ําไหลมานอยและชา และโครงการสรางประตูระบายน้ํา 

โครงการเหลานี้ เกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรมตอประชาชนที่อาศัยบริเวณนั้น โดยเฉพาะปญหา          

การขาดแคลนน้ําในภาคเกษตร และการปองกันปญหาน้ําทวมเมื่อพิจารณาจากสถิติความเสียหาย         

จากอุทกภัยตั้งแตป 2532-2558 ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พบวา คาเฉลี่ยความเสียหายใน

ระดับจังหวัด อยูที่ 90.1 ลานบาทตอป โดยมูลคาความเสียหายมากสุดในป 2554 ที่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ  

อยูที่ 322.2 ลานบาท อยางไรก็ตาม จังหวัดนครสวรรคมีพื้นที่ริมแมน้ําเจาพระยา และพื้นที่การเกษตร  

สวนใหญเปนที่ลุมต่ํา มีความเปนไปไดสูงวามูลคาความเสียหายบริเวณบึงบอระเพ็ดนาจะมากกวาคาเฉลี่ย 

2-3 เทา เมื่อพิจารณาสถิติจากชลประทานจังหวัดนครสวรรค ป 2560 พบวา พื้นที่การเกษตรที่ไดรับ

ผลกระทบจากน้ําทวมมากถึง 385,507 ไร มูลคาความเสียหายประมาณ 431.1 ลานบาท ดังนั้น         

มูลคาความเสียหายจากปญหาน้ําทวมไมนาจะต่ํากวา 200 -300 ลานบาทตอป การทําโครงการแกมลิง 

และประตูระบายนํ้าจงึเปนสิ่งที่ตอบโจทยดานการใชประโยชนอยางแทจริง 

   โครงการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ําทาในแผนงานที่ 3 เกิดประโยชนตอ     

ทุกฝายทั้งชาวบานและหนวยงานภาครัฐในการเฝาระวังปญหาน้ําทวมและปญหาขาดแคลนน้ําในฤดูแลง 

เครื่องมือทางวิทยาศาสตรสามารถใหผลประมาณคาที่ แมนยําทําใหทุกฝายที่ เกี่ยวของปรับตัว              

และหาแนวทางการแกสถานการณไดอยางทันทวงที และใชงบประมาณ 20 ลานบาท ซึ่งถือวาคอนขางนอย           

เมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาความเสียหายจากการเกิดอุทกภัย ในทํานองเดียวกัน โครงการจัดตั้งสํานักงาน

บริหารจัดการพื้นที่บึงบอระเพ็ด โครงการตรวจสอบการเขาใชประโยชนที่ดิน และโครงการพิทักษรักษา     

บึงบอระเพ็ด เพื่อควบคุมการทําประมง เปนโครงการที่สามารถดําเนินการไดทันทีและนําไปสูการใช

ประโยชนอยางยั่งยืนทั้งดานการบริหารจัดการ ความชัดเจนของการถือครองที่ดิน และการควบคุม         

การทําประมงเพราะบึงบอระเพ็ดเปนแหลงเพาะพันธุปลาสําคัญ การปรึกษาหารือเพื่อกําหนดมาตรการ   

ดานการประมงที่เหมาะสมจะกอใหเกิดการไดประโยชนรวมกันทั้งความจําเปนทางเศรษฐกิจเนื่องจาก
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ชาวบานสวนใหญมีรายไดจากประมง แตการจับปลาที่มากไปหรือไมถูกวิธีจะทําใหระบบนิเวศไดรับ      

ความเสียหายและชาวบานเองก็จะมีรายไดจากประมงลดลงซึ่งเปนความเสียหายตอทุกฝาย 

   การวิ เค ราะห โค รงการอื่ น  ๆ  ตั ดคะแนนรอยละ 10 (2 คะแนน )             

หากการดําเนินโครงการยังไมแสดงถึงการใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม การนําเสนอวิธีการปฏิบัต ิ     

อยางเปนขั้นตอน เมื่อตัดคะแนนรอยละ 10 ยังมีหลายโครงการไดรับคะแนนเทากัน จะทบทวนรายละเอียด

แตละโครงการอีกครั้งเพื่อประเมินความคุมคาของทรัพยากร งบประมาณ กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ทําเลที่ตั้ง

ของโครงการและการจัดกิจกรรม คะแนนดานการใชประโยชนของแตละกิจกรรมแสดงในตารางที่ 2 

โครงการอื่น ๆ ไดรับคะแนนระหวาง 12-19 คะแนน โครงการที่ไดรับคะแนนดานการใชประโยชนนอยสุด 

คือ โครงการขุดลอกตะกอนดินตําบลแควใหญ ตําบลปากน้ําโพ ตําบลเกรียงไกร และตําบลพระนอน 

จังหวัดนครสวรรคในแผนงาน ที่  2 เนื่องจากเปนโครงการขนาดใหญใชงบประมาณตอเนื่อง 4 ป        

วงเงิน 600 ลานบาท ในขณะที่การระบุผลประโยชนยังไมมีความชัดเจนมากนัก 

  1.7.5.3  ดานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 

   เปนที่ทราบกันดีวาโครงการพัฒนาตาง ๆ ของภาครัฐตองคํานึงถึงผูมีสวนได

สวนเสียทุกระดับใหมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตั้งแตกอนทําโครงการเพื่อประเมินผลกระทบ            

และหาวิธีปองกันไดอยางทันสถานการณ และหาหนทางเจรจาตอรองใหไดขอสรุปที่ทุกฝายยอมรับรวมกัน 

การประเมินโครงการดานการมีสวนรวม ซึ่ งมีน้ํ าหนักคะแนน 20 คะแนน ผลการศึกษา พบวา                 

มี 2 โครงการที่ไดรับคะแนนเต็มดานการมีสวนรวม คือ 

   1)  โครงการประตูระบายนํ้าปากคลองบอระเพ็ดในแผนงานที่ 1 

   2)  โครงการประตูระบายนํ้าคลองปลากดในแผนงานที่ 1 

   โครงการประตูระบายน้ําเปนโครงการกอสรางที่ตองไดรับความเห็นชอบจาก

ทุกฝายที่ เกี่ยวของกอนเริ่มโครงการ และมีพื้นที่ที่ ไดรับประโยชนคอนขางมาก 3,000-5,000 ไร            

การออกแบบโครงการมีการคํานึงถึงหลายฝายที่เกี่ยวของ เชน การขุดลอกคลองเพิ่มเติม การสรางบันได

ปลา และสถานีสูบน้ํา ที่สามารถใชประโยชนไดทั้งฤดูน้ําหลากและฤดูแลง และมีมาตรการรักษาฟนฟ ู   

ระบบนิเวศของบึงบอระเพ็ด สํารับโครงการอื่น ๆ สวนใหญมีวัตถุประสงคเฉพาะดานไมไดพิจารณาองครวม

มากนัก จึงตัดคะแนนทีละรอยละ 10 ( 2 คะแนน) และรอยละ 5 (1 คะแนน) โครงการอื่น ๆ ไดรับคะแนน

ระหวาง 13-19 คะแนน ปรากฏในตารางที่ 1.7.5-2 เชนกัน โครงการที่ไดรับคะแนนนอยสุด คือ โครงการ

ปรับปรุงอาคารศูนยบริการนักทองเที่ยวและโครงการเฝาระวังปญหาสุขภาพของประชาชน เห็นวา       

การจัดทําโครงการทั้งสองมาจากมุมมองของหนวยงานราชการเปนหลัก ยังไมเปดโอกาสใหประชาชนใน

ฐานะผูรับบริการมีสวนรวมในการพัฒนาโครงการตั้งแตตน อยางไรก็ตาม ไมไดหมายความวาทั้ง 2 โครงการ

นี้ไมมีประโยชน เพียงแตขาดการมีสวนรวมของภาคประชาชนเทาน้ัน 
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  1.7.5.4  ดานความจําเปนการพัฒนา 

   แตละโครงการที่นําเสนอในแผนงานเปนโครงการสําคัญสําหรับการพัฒนา 

บึงบอระเพ็ด อยางไรก็ดี ไดจัดลําดับความสําคัญของโครงการประมวลจากสภาพปญหาที่พบ ขอมูลจากการ

สํารวจภาคสนาม และการปรึกษาหารือกับประชาชนและหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ คะแนนดานความ

จําเปนของการพัฒนามีน้ําหนัก 20 คะแนน เห็นวาความจําเปนเรงดวนคือ การแกปญหาน้ําทวม           

การหนวงน้ําและผันน้ําเปนมาตรการระยะสั้นเทานั้นเพราะหากเกิดน้ําทวมในปริมาณมากการหนวงน้ําอาจ

มีประสิทธิภาพจํากัด ในขณะที่การผันน้ําอาจสรางผลกระทบใหกับประชาชนพื้นที่อื่น ๆ ที่ ไมใช            

บึงบอระเพ็ด หากพื้นที่นั้นมีประชาชนอาศัยอยูไมมากการชวยเหลือชดเชยสามารถกระทําได อยางไรก็ดี 

หากประชาชนบริเวณนั้นมีการอาศัยอยางหนาแนนอาจนําไปสูปญหาความขัดแยงได ดังนั้น เห็นวาแผนเรง

ระบายน้ํา นาจะมีความจําเปนตอการพัฒนามากที่สุด เมื่อเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา      

ในระดับประเทศนาจะเปนประโยชนตอประชาชนบริเวณบึงบอระเพ็ดมากที่สุด ดังนั้น ใหคะแนนเต็ม

สําหรับทุกโครงการในแผนงานที่ 4 ที่เกี่ยวของกับการระบายน้ํา และอีก 5 โครงการในแผนงานอื่นที่ไดรับ

คะแนนเต็ม กลาวโดยสรุป มี 7 โครงการที่ไดรับคะแนนเต็ม 20 คะแนน คือ 

   1)  โครงการประตูระบายนํ้าคลองบางปองในแผนงานที่ 4 

   2)  โครงการประตูระบายนํ้าปากคลองบอระเพ็ดในแผนงานที่ 4 

   3)  โครงการประตูระบายนํ้าคลองปลากดในแผนงานที่ 2 

   4)  โครงการติดต้ังเครื่องวัดปริมาณนํ้าทาในแผนงานที่ 1 

   5)  โครงการตรวจสอบการเขาใชประโยชนที่ดินในแผนงานที่ 1 

   6)  โครงการอนุรักษสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพในแผนงานที่ 1 

   7)  โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูในแผนงานที่ 1 

   หลังจากนั้น จึงตัดคะแนนทีละรอยละ 10 ( 2 คะแนน) และรอยละ 5        

(1 คะแนน) โครงการอื่นๆ ไดรับคะแนนระหวาง 13-19 คะแนน  โครงการที่ ไดรับคะแนนนอยสุด                  

คือ โครงการปลูกปาอนุรักษ และโครงการกอสรางหอชมบึง รายละเอียดของคะแนนแตละโครงการ          

แสดงในตารางที ่1.7.5-2  

  1.7.5.5  การประเมินโครงการในภาพรวม 

   รวมคะแนนตามเกณฑทั้ง 4 ดานของแตละโครงการ พบวา แผนดาน        

การจัดการน้ําทวมและบรรเทาอุทกภัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 85.16 คะแนนซึ่งมากที่สุดเมื่อเทียบกับคาเฉลี่ย

ของแผนงานอื่น รองลงมาคือ แผนงานที่ 1 ดานการบริหารจัดการและการเขาใชประโยชน (84.52 คะแนน) 

และแผนงานที่ 3 ดานคุณภาพน้ํา ตะกอน และรักษาระบบนิเวศ (83 คะแนน)  ตามลําดับ  โดยที่แผนงาน 

ที่ 6 ดานการจัดการน้ําอุปโภค บริโภคไดรับคะแนนรวมนอยสุดเทากับ 76 คะแนน  อยางไรก็ดี ในคอลัมน

สุดทายของตารางที่ 1.7.5-2  แสดงลําดับของทุกโครงการ  หากเทากับ 1 แสดงวาไดรับคะแนนมากที่สุด 
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ในที่นี้ คือ โครงการประตูระบายน้ําปากคลองบอระเพ็ดและโครงการประตูระบายน้ําคลองปลากดเทากับ 

96 คะแนน โครงการที่ไดรับคะแนนนอยสุดเทากับ 72 คะแนน คือ โครงการขุดลอกคลองหวยตะโก 

   กลาวโดยสรุป หนวยงานภาครัฐสามารถใชผลการวิเคราะหที่แสดงในตาราง

ที่ 1.7.5-2 เพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาบึงบอระเพ็ด ในทางปฏิบัติ อาจเลือก

โครงการที่ไดรับคะแนนสูงสุดแตละดานเพ่ือพัฒนาเปนโครงการนํารองสําหรับการพัฒนาพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

หลังจากเลือกโครงการที่เหมาะสมแลวจําเปนตองมีการวิเคราะหเชิงลึกของแตละโครงการอีกขั้นหนึ่ง 

 

ตารางที่ 1.7.5-2 ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการจําแนกตามแผนงานการพัฒนาบึงบอระเพ็ด 
 

รายการ 

 

อนุรักษ 

(40) 

 ใช

ประโยชน 

(20) 

สวน

รวม 

(20) 

พัฒนา 

(20) 

รวม 

(100) อันดับ 

แผนงานที่ 1 ดานการบริหารจดัการและการเขาใชประโยชน         84.52   

1.1 โครงการติดตัง้เครื่องวดัปริมาณน้ําทา 40 20 15 20 95 3 

1.2 โครงการกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดิน 32 16 15 15 78 35 

1.3 โครงการจัดตัง้สํานกังานบรหิารจัดการพื้นที ่ 28 20 19 17 84 14 

1.4 โครงการตรวจสอบการเขาใชประโยชนที่ดิน 28 20 19 20 87 11 

1.5 โครงการการบริหารจดัการดินตะกอนเพื่อนําไปใชประโยชนตอ

การอนรุักษบงึบอระเพ็ด 
36 16 14 16 82 20 

1.6 โครงการกลุมชุมชนดูแลพื้นที่ชุมน้ํา 36 14 16 14 80 28 

1.7 โครงการอนุรกัษสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพ 32 16 15 20 83 18 

1.8 โครงการศูนยเรียนรูแหลงทองเที่ยวและพิพิธภัณฑธรรมชาติบึง

บอระเพ็ด 
40 18 15 20 93 4 

1.9 โครงการพัฒนาเสนทางทองเทีย่วเชิงนิเวศวัฒนธรรมแบบมี

สวนรวม 
32 15 16 19 82 20 

1.10 โครงการหอชมบึงบอระเพ็ด 36 16 14 13 79 32 

1.11 โครงการศูนยบริการนกัทองเทีย่วในพื้นที่เขตหามลาสัตวปา

บึงบอระเพ็ด 
32 18 13 14 77 39 

1.12 โครงการศูนยอบรมการแปรรปูผลิตภณัฑและจดัหาที่

จําหนายสินคาเกษตร 
32 18 17 15 82 20 

1.13 โครงการเผาระวังปญหาดานสขุภาพประชาชนจากสมัผสั

สารเคม ีแมลงและสัตวปก 
28 18 13 16 75 53 

1.14 โครงการผลติเกษตรอินทรียเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 40 19 16 17 92 5 

1.15 โครงการกลุมเกษตรปลอดภัยพื้นที่ตนนํ้าบึงบอระเพ็ด 36 18 19 17 90 6 

1.16 โครงการเครอืขายผูผลิตขาวอนิทรียในพื้นที่รอบบึงบอระเพ็ด 36 18 19 15 88 8 

1.17 โครงการพิทกัษรักษาบึงบอระเพ็ดเพื่อควบคมุการทําการ

ประมง 
38 20 18 14 90 6 
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บึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค 
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ตารางที ่1.7.5-2  ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการจําแนกตามแผนงานการพัฒนาบึงบอระเพ็ด 

(ตอ) 

รายการ 

อนุรักษ 

(40) 

ใช

ประโยชน 

(20) 

สวน

รวม 

(20) 

พัฒนา 

(20) 

รวม 

(100) อันดับ 

แผนงานที่ 2 ดานการแกปญหาภยัแลงและสรางความมั่นคงของ

น้ํา 
    77.63  

2.1 โครงการประตูระบายน้ําคลองปลากด 36 20 20 20 96 1 

2.2 ฝายบานทาลอบ 30 18 16 15 79 32 

2.5 ขุดลอกคลองน้ําสาด 28 18 18 14 78 35 

2.6 ขุดลอกคลองธารทหาร 28 18 18 14 78 35 

2.7 ขุดลอกคลองตะโกลาด 28 18 18 14 78 35 

2.8 ขุดลอกคลองหวยใหญวังน้าํลัด 28 18 16 14 76 41 

2.9 ขุดลอกคลองพนมรอก 28 18 16 14 76 41 

2.10 ขุดลอกคลองแยกวัดเนินสําราญ 28 18 16 14 76 41 

2.11 ขุดลอกคลองปากงาม 28 18 16 14 76 41 

2.12 ขุดลอกคลองวังแรง 28 16 16 14 74 55 

2.13 ขุดลอกคลองเตาขนมจีน 28 18 17 14 77 39 

2.14 ขุดลอกคลองวังนา 28 16 16 14 74 55 

2.15 ประตูระบายนํ้าคลองลําเจ็ดดง 28 18 18 15 79 32 

2.16 ขุดลอกคลองหวยตะโก 26 16 15 15 72 58 

2.17 ประตูระบายนํ้าคลองวงัเตียน 26 18 16 16 76 41 

2.18 ประตูระบายนํ้าคลองสําโรงชยั 26 18 16 16 76 41 

2.19 อาคารบงัคบัน้ําในแมน้าํนาน (วังหมาเนา)  36 16 14 16 82 20 

2.20 อางเก็บน้าํหวยโสกซับแดง 32 16 14 14 76 41 

2.21 อางเก็บน้าํคลองกาํปาง 36 16 16 15 83 18 

2.22 ขุดลอกตะกอนดินบึงบอระเพด็ 32 12 16 16 76 41 

แผนงานที่ 3 ดานคุณภาพน้ํา ตะกอน และรักษาระบบนิเวศ 
    

83 
 

3.1 ขุดลอกตะกอนดินตามแนวขอบบึงบอระเพ็ด 36 14 15 17 82 20 

3.2 ขุดบึงบอระเพ็ดลักษณะเปน Deep Pool 36 14 14 17 81 26 

3.3 โครงการกําจดัวัชพืชและขุดลอกตะกอนวัชพืชดวยเรือขุด 36 14 18 18 86 12 

3.4 โครงการสรางสมดลุการทําประมงในบงึบอระเพด็ 30 14 16 16 76 41 

3.5 โครงการวิเคราะหโครงขายอาหารและผลกระทบตอระบบ

นิเวศ 
40 18 14 14 86 12 

3.6 โครงการสงเสริมการมสีวนรวมของชุมชนในการบรหิารจัดการ

ขยะ 
32 16 18 16 82 20 

3.7 โครงการศกึษาแนวทางการกอสรางศูนยกาํจัดขยะมูลฝอย

ชุมชน 
34 18 18 18 88 8 

แผนงานที่ 4 ดานการจัดการน้ําทวมและบรรเทาอุทกภัย     85.16  
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บึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค 
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ตารางที ่1.7.5-2  ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการจําแนกตามแผนงานการพัฒนาบึงบอระเพ็ด 

(ตอ) 

รายการ 

อนุรักษ 

(40) 

ใช

ประโยชน 

(20) 

สวน

รวม 

(20) 

พัฒนา 

(20) 

รวม 

(100) อันดับ 

4.2 โครงการแกมลิงบานหนองโพธิศ์ร ี 30 20 17 17 84 14 

4.3 โครงการแกมลิงหวยถั่วเหนอื 30 20 17 17 84 14 

4.4 โครงการขุดลอกคลองทาตะโก 28 16 15 16 75 53 

4.5 โครงการปรับปรุงประตรูะบายน้ําคลองบางปอง 36 16 16 20 88 8 

4.6 โครงการปรับปรุงประตรูะบายน้ําปากคลองบอระเพ็ด 36 20 20 20 96 1 

แผนงานที่ 5  ดานการอนุรักษและฟนฟพูื้นทีป่าตนน้ํา 
    

79 
 

5.1 โครงการฟนฟปูาเพื่อการอนรุักษพื้นที่ปาตนน้าํ 36 14 17 13 80 28 

5.2 โครงการสงเสริมการเกษตรแบบผสมผสานในพื้นทีต่นน้ํา 36 14 15 16 81 26 

5.3 โครงการฟนฟคูุณภาพดินและสิง่แวดลอมในพื้นท่ีตอนบนของ

ลุมน้ําบึงบอระเพ็ด 
32 16 14 14 76 41 

แผนงานที่ 6 ดานการจัดการน้ําอุปโภค บริโภค         76   

6.1 กอสรางสระเก็บน้ํา เพื่อเพิ่มประมาณน้ําตนทุน อบต.พนมเศษ 32 14 14 16 76 41 
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

บทที่ 2 
การบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

 

  การบริหารจัดการน้ํ าในบึ งบอระเพ็ด เปนส วนหนึ่ งของการบริหารจัดการบึ ง                   

ซึ่งการบริหารจัดการบึง นอกจากบริหารจัดการน้ําแลว ยังมีการบริหารจัดการดานอื่น ๆ อีก เชน          

การบริการการใชประโยชนที่ดิน การบริหารจัดการระบบนิเวศในบึง การบริหารจัดการขยะ การบริหาร

จัดการ เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของตาง ๆ เปนตน ซึ่งการบริหารจัดการน้ําในบึงหลัก ๆ               

แลวจะเกี่ยวของกับน้ําทวมและน้ําแลงเปนสําคัญ 

2.1  สภาพปญหาและแนวทางแกไข 

 2.1.1  ปญหาน้ําทวม  

  จากรายงานสภาพน้ําทวมในจังหวัดนครสวรรค โดยเฉพาะในพื้นที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ด 

พบวามีหลายชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมหลายบริเวณของพื้นที่จังหวัดนครสวรรคที่ประสบปญหาน้ําทวม

เปนประจํา ไดแก ชุมชน ตําบลทับกฤช ตําบลทับกฤชใต ในเขตอําเภอชุมแสง ชุมชน ตําบลแควใหญ          

ตําบลเกรียงไกร ในเขตอําเภอเมืองนครสวรรค ชุมชน ตําบลหัวถนน ตําบลพนมเศษ ตําบลพนมรอก         

ตําบลวังมหากร ในเขตอําเภอทาตะโก ชุมชน ตําบลหวยรวม ตําบลหวยใหญ  ตําบลหวยถั่วเหนือ         

ตําบลหวยถั่วใต ตําบลหนองบัว ตําบลหนองกลับ และตําบลธารทหาร ในเขตอําเภอหนองบัว โดยพื้นที่

ประสบปญหาสวนใหญจะเปนที่ราบลุมรอบ ๆ บึงบอระเพ็ด ที่มีระดับพื้นที่ดินต่ําและบริเวณพื้นที่            

ริมฝงแมน้ํานาน 

  ในอดีตเคยเกิดเหตุการณน้ําทวมบริเวณพื้นที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ดอยูหลายครั้งทั้งนํ้าทวม

เล็กนอยไปจนถึงน้ําทวมใหญ ไดแกป 2518, 2521, 2523, 2526, 2531, 2538, 2539, 2543, 2553, 

2554, 2555, 2559, และ 2560 

  เหตุการณน้ําทวม ป 2559  สรุปไดดังนี้ จังหวัดนครสวรรค ไดประกาศเขตใหความ

ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเนื่องจากอุทกภัย จํานวน 12 อําเภอ เหตุการณนี้ในพื้นที่รอบ         

บึงบอระเพ็ดไดรับผลกระทบอยางมาก เนื่องจาก ระดับน้ําในบึงบอระเพ็ด อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 

เกินความจุที่ 180 ลาน ลบ.ม. ทําใหมีมวลน้ําจากบึงบอระเพ็ดไหลลนสันฝายเปนจํานวนมาก โดยมวลน้ํา 

จะไหลเขาไปยังคลองบางปอง ตําบลปากน้ําโพ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค และจะไหลลงสูตนแมน้ํา

เจาพระยาตอไป อยางไรก็ตามพบวา มีบานเรือนประชาชนบางสวน ในบริเวณพื้นที่ทางน้ําผานดังกลาว 

ไดรับผลกระทบจากน้ําเขาทวมบานเรือนในครั้งนี้ดวยเชนกัน สําหรับปริมาณน้ําในบึงบอระเพ็ดยังคงเกิน

ความจุ เนื่องจากยังคงมีมวลน้ําจากเทือกเขาเพชรบูรณ ที่ไหลผานอําเภอไพศาลี และอําเภอทาตะโก 

จังหวัดนครสวรรค เขาสูบึงบอระเพ็ดอยางตอเนื่อง 

  เหตุการณน้ําทวม ป 2560 สรุปไดดังนี้ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ที่จังหวัดนครสวรรค 

น้ําจากบึงบอระเพ็ด หลากลนฝายเขาทวมบานเรือนในพื้นที่ทายบึงบอระเพ็ด ตําบลนครสวรรคออก          

อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค มีบานเรือนไดรับผลกระทบเปนจํานวนมาก โดยระดับน้ําสูง    
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

40-60 เซนติเมตร ขณะที่ ชาวบานตองใชเรือในการเดินทางเขา-ออกบานเรือนเทาน้ัน โดยทางชาวบานเผย

วาเดิมทีน้ําจากบึงบอระเพ็ดลนฝายมานานนับเดือนแลว แตชวงที่ผานมามีฝนตกอยางหนัก ทําใหน้ํา      

จากบึงบอระเพ็ดเพิ่มสูงขึ้นมาก และไดไหลเขาทวมบานเรือนอยางรวดเร็ว ลาสุดระดับน้ําก็ยังคงเพิ่มขึ้น

อยางตอเนื่อง คาดวาจะตองอยูกับน้ําทวมไปอีกนาน เนื่องจากน้ําในบึงบอระเพ็ดยังคงมีมาก โดยมวลน้ํา

กอนนี้จะไหลลงสูแมน้ําเจาพระยาตอไป 

 2.1.2  สาเหตุของน้ําทวม 

  สาเหตุโดยทั่วไปของการเกิดนํ้าทวมในลุมน้ําบึงบอระเพ็ด สามารถสรุปไดดังนี้  

   2.1.2.1  ระดับน้ําในบึงบอระเพ็ดมีระดับสูง นับตั้งแตป 2536 ที่กรมประมง

ไดปรับปรุงฝายน้ําลนและประตูระบายน้ํา ซึ่งเปนทางระบายน้ําหลักของบึงบอระเพด็ออกสูแมน้ําเจาพระยา

เปนตนมาปรากฏวา ระดับน้ําในบึงบอระเพ็ดมักจะอยูสูงกวาระดับสันฝายน้ําลนเกือบทุกป (ยกเวนป 2540) 

น้ําในบึงบอระเพ็ดจะเริ่มลนสันฝายในชวงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ซี่งเปนชวงเวลาเดียวกับ 

พื้นที่รอบ ๆ บึงประสบปญหาน้ําทวม สาเหตุที่ระดับน้ําในบึงสูงขึ้นเปนเพราะฝายและประตูระบายน้ํา        

มีขนาดไมเพียงพอที่จะระบายนํ้าไดทัน 

   2.1.2.2  ทางระบายน้ํารวมทั้งสะพานและทอลอดดานทายน้ําของบึงมี

ขนาดหนาตัดไมเพียงพอ สาเหตุนี้ทําใหน้ําระบายออกสูแมน้ําเจาพระยาไมทันและเกิดสภาพน้ําเออยอนขึ้น

ไปถึงฝายน้ําลน จึงเปนผลตอเนื่องทําใหระดับน้ําในบึงสูงขึ้น 

   2.1.2.3  น้ํ าในแมน้ํ าเจาพระยามีระดับสูง แมน้ํ าเจาพระยาที่บริเวณ         

จุดบรรจบกับแมน้ําปงและแมน้ํานาน อยูหางจากบึงบอระเพ็ดไปทางดานทายน้ําประมาณ 4-5 กม.เทานั้น 

ดังนั้นเมื่อน้ําในแมน้ําเจาพระยาบริเวณดังกลาวมีระดับสูงก็จะทําใหเกิดสภาพน้ําเออตอเนื่องขึ้นไปถึงบึงได

และเปนผลใหระดับน้ําในบึงสูงขึ้นเชนกัน 

   2.1.2.4  น้ําในแมน้ํานานมีระดับสูงและไหลยอนผานคลองตาง ๆ เขาสูบึง 

แมน้ํานานอยูทางดานทิศตะวันตกของบึงบอระเพ็ด การไหลของน้ําจากแมน้ํานานเขาสูบึงสามารถเขาได          

2 ทาง คือไหลเขาทางดานทิศตะวันตกและทิศเหนือของบึง 

    1)  การไหลเขาทางดานทิศเหนือของบึง ในเขตอําเภอชุมแสง

ทางดานทิศเหนือของบึงมีแนวทุงนาที่ราบลุมขนานไปกับแมน้ํานาน ในปที่น้ําในแมน้ํานานลนตลิ่ง             

ทุงนาเหลานี้จะกลายเปนพื้นที่ทุงน้ําทวม(Flood Plain) ซึ่งนําน้ําหลากเขาสูบึง อยางไรก็ตามเนื่องจากมี

การตัดถนนผานทุงนาซึ่งเปนทุงน้ําทวมหลายสาย และมีการกอสรางทอลอดและสะพานไว ถนนและอาคาร

ระบายเหลานี้เปนสิ่งชะลอน้ําจากแมน้ํานานใหไหลเขาสูบึงไดชากวาปกติ และทําใหเกิดสภาพน้ําเออสูง 

และทวมขังในพื้นที่ดานเหนือน้ําของถนนเหลาน้ันโดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ตอนเหนอืของอําเภอชุมแสง 

    2)  การไหลเขาทางทิศตะวันตกของบึง ดานทิศตะวันตกมีถนน

และทางรถไฟเปนแนวขนานไปกับแมน้ํานาน มีคลองบอระเพ็ดตอเชื่อมน้ํานานเขากับบึง และมีประตู

ระบายน้ําในบริเวณศูนยพัฒนาประมงน้ําจืดนครสวรรค ซึ่งเปนอาคารควบคุมระบายน้ําออกจากบึง        

ดานเหนือคลองบอระเพ็ดขึ้นไปมีอาคารระบายน้ําบริเวณสะพานรถไฟ ซึ่งเชื่อมการไหลของน้ําระหวาง
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แมน้ํานานกับบึงเชนกัน ในอดีตกอนการปรับปรุงอาคารระบายน้ําในบึงบอระเพ็ด (พ.ศ.2536) นั้น        

กรมประมงไดออกแบบอาคารระบายน้ําที่บริเวณสะพานรถไฟแหงน้ีใหสามารถรับน้ําจากแมน้ํานานเพ่ือเขา

มาเก็บกักไวในบึงบอระเพ็ดในชวงน้ํ าหลากได  ปจจุบันกรมประมงไดสรางอาคารเปดทางรับน้ํ า              

เขาบึงบอระเพ็ดดังกลาวแลว ดังนั้นปน้ําทวมปกติน้ําจากแมน้ํานานจะไมสามารถระบายน้ําเขามา           

ในบึงบอระเพ็ดได ยกเวนในบางปที่ระดับน้ําในแมน้ํานานสูงมากจนลนตลิ่งและลนถนน จึงจะไหลทวมเขาสู

บึงได เชน เหตุการณนํ้าทวมในป 2538 เปนตน 

   2.1.2.5  ฝนตกในลุมบึงบอระเพ็ด ปริมาณฝนที่ตกในลุมน้ําบึงบอระเพ็ด      

ก็เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดน้ําทวมในลุมน้ําได และถาเกิดฝนตกหนักในลุมน้ํานี้ในชวงที่ระดับน้ําในแมน้ํา

เจาพระยาและแมน้ํานานขึ้นสูงแลว ปญหาน้ําทวมในลุมน้ําบึงบอระเพ็ดจะยิ่งรุนแรงมากขึ้น 

   2.1.2.6  อาคารสิ่งปลูกสรางตาง ๆ ในลุมน้ําบึงบอระเพ็ดกีดขวางทางน้ํา           

สิ่งปลูกสรางตาง ๆ เชนถนนสายตาง ๆ รอบ ๆ บึงเปนเครื่องกีดขวางทางระบายน้ําจากลําน้ําสาขากอนที่จะ

ระบายลงสูบึงบอระเพ็ด ทั้งนี้เนื่องจากสะพานและทอลอดถนนตาง ๆ ตามแนวที่ตัดผานทางน้ํามีจํานวน 

และขนาดไมเพียงพอสําหรับการระบายนํ้า จึงเกิดการทวมขังในพื้นที่รอบ ๆ บึงดานนอกถนนดังกลาว 

   2.1.2.7 คลองระบายน้ําตื้นเขินและ/หรือคลองระบายน้ํามีขนาดหนาตัด            

ไมเพียงพอ  สภาพดังกลาวเปนปจจัยในลุมน้ําบึงบอระเพ็ดเอง ทั้งนี้เนื่องจากไดเกิดสภาพความตื้นเขิน          

ของคลองระบายน้ําหรือขนาดของหนาตัดคลองไมเพียงพอสําหรับการระบายน้ําลงสูบึงบอระเพ็ด ดังนั้น         

ทุกครั้งที่มีน้ําหลากถึงระดับที่คลองเหลานี้ระบายน้ําไดไมทัน ก็จะเกิดนํ้าทวมขังในพื้นที่ขางเคียง 

 

2.2  ปญหาน้ําแลง 

 2.2.1  สถานการณของปญหาภัยแลงในพื้นที่จังหวัดนครสวรรคและในลุมน้ําบึงบอระเพ็ด          

โดยพื้นที่จังหวัดนครสวรรคมีปญหาการขาดแคลนน้ําทุกอําเภอ โดยเฉพาะชุมชนที่หางไกลจากแหลงน้ําที่

สําคัญ คือ แมน้ําเจาพระยา แมน้ําปง แมน้ํายม และแมน้ํานาน สําหรับพื้นที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ดซึ่งเปนพื้นที่

สวนหนึ่งของจังหวัดนครสวรรคนั้น เปนอีกบริเวณหนึ่งที่ปญหาการขาดแคลนน้ํามีความรุนแรง โดยเฉพาะ

อยางยิ่งปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคในชวงฤดูแลง จากการรวบรวมขอมูล

สภาพภัยแลงบริเวณบึงบอระเพ็ดและใกลเคียงพบวา มีปญหาภัยแลงเปนประจํา จากขอมูลภัยแลง          

ครั้งสําคัญที่ผานมาสรุปไดดังน้ี  

  - เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 บึงบอระเพ็ด ประมงจังหวัดนครสวรรค เปดเผยวาน้ําใน

บึงบอระเพ็ดจะรับน้ําจากปริมาณน้ําฝนที่ตก และแมน้ํานาน แตปใดน้ําในแมน้ํานานนอยจึงไมมีน้ําที่จะไหล

เขาบึงบอระเพ็ดนั้นไมสามารถไหลเขาได จึงสงผลตอระบบนิเวศตางๆ ในบึงบอระเพ็ด เชน ปลาที่จะไดรับ

น้ําใหมเขาบึงจะเริ่มผสมพันธุกันแตปน้ําไมมีน้ําใหมเขาบึง คาดวาปลาที่รอน้ําใหมนั้นจะผสมพันธุกันนอย

มาก จึงทําใหปลาในบึงบอระเพ็ดนั้นนอยลง และนกจากไซบีเรียที่ เคยอพยพหนีหนาวมาอาศัยที่                   

บึงบอระเพ็ดก็ไมคอยมี เพราะวาระบบนิเวศไมสมบูรณนกจึงหาที่หนีหนาวใหม ในชวงนี้ระดับน้ําใน               

บึงบอระเพ็ดอยูที่ 19.90 ม.รทก. (ระดับน้ําทะเลปานกลาง) ซึ่งจากเมื่อปที่ผานมาระดับน้ําในบึงบอระเพ็ด
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นั้นสูงกวาวันนี้มากที่ 23.50 ม.รทก. และมีสวนที่ลึกที่สุดของบึงบอระเพ็ดอยูที่ระดับ 17.16 ม.รทก.             

และขอรองชาวนารอบบึงบอระเพ็ดใหหยุดสูบน้ําออกไปทํานา จะทําใหระบบนิเวศในบึงบอระเพ็ด         

เสียหายไปมากกวาน้ี 

 2 .2 .2   สาเหตุของปญหาการขาดแคลนน้ํ า โดยทั่ วไปแลวสาเหตุการขาดแคลนน้ํ า                     

ทั้งเพื่อการเกษตรหรือเพื่อการอุปโภคบริโภคก็คือไมมีน้ําตนทุนเก็บกักไวในชวงฤดูแลงและในชวงฤดูฝน      

ตอนที่เกิดสภาพฝนทิ้งชวง ดังนั้นการอาศัยนํ้าฝนเพียงอยางเดียวทําใหไมสามารถทําการเพาะปลูกในฤดูแลง

ได สวนในฤดูฝนก็มีความเสี่ยงตอการเกิดสภาพฝนทิ้งชวง 

  สําหรับในพื้นที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ดปญหาการขาดแคลนน้ํามีสาเหตุหลัก 3 ประการ 

ดังนี ้

   2.2.2.1  ปริมาณตนทุนที่เก็บกักไวใชในฤดูแลงมีไมเพียงพอ เนื่องจาก

โครงการพัฒนาแหลงน้ําที่มีอยูในปจจุบันเกือบทั้งหมดเปนโครงการขนาดเล็กประเภทเหมืองฝาย ซึ่งมี     

ความจุเก็บกักนอยมาก น้ําที่เก็บกักไวสวนใหญนํามาใชประโยชนไดเฉพาะในฤดูฝนเทานั้น 

   2.2.2.2  ปญหาฝนทิ้ งชวงในฤดูฝน การเพาะปลูกพืชในพื้นที่ลุมน้ํ า                

บึงบอระเพ็ดจําเปนตองพึ่งพาน้ําฝนเปนหลักเนื่องจากขาดแคลนแหลงเก็บกักน้ําตนทุนดังไดกลาวแลว 

ดังนั้นเมื่อเกิดสภาพฝนทิ้งชวงเปนระยะเวลานาน ๆ จึงมีผลกระทบตอการเพาะปลูกและทําใหผลผลิตตกต่ํา 

   2.2.2.3  ปญหาชวงเวลาการเพาะปลูกไมสอดคลองกับฤดูฝน การขาดแคลน

น้ําเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะอยางย่ิงในพื้นที่ลุมน้ํารอบ ๆ บึง มีสาเหตุที่สําคัญประการหนึ่งจากสภาพบังคับ

ที่ทําใหชวงของการเพาะปลูกไมสอดคลองกับฤดูฝน ทั้งนี้ เพราะเกษตรกรจะหลีกเลี่ยงปญหาน้ําทวม         

ขังในชวงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม 

  จากลักษณะภูมิประเทศและสภาพปญหาการเกิดน้ําทวมในลุมน้ําบึงบอระเพ็ด            

ทําใหลักษณะการเพาะปลูกพืชในลุมน้ําแบงออกตามพื้นที่ไดเปน 2 สวน คือ 

  สวนที่ 1 พื้นที่บริเวณที่ลุมรอบๆ บึง ซึ่งมักจะเกิดปญหาน้ําทวมเปนประจําทุกป             

ในบริเวณนี้เกษตรกรจะเริ่มปลูกขาวในเดือนเมษายน ซึ่งเปนชวงกอนฤดูฝน เพื่อใหทันกับการเก็บเกี่ยว

ในชวงเดือนสิงหาคม เนื่องจากบริเวณนี้จะเกิดสภาพน้ําทวมในชวงเดือนกันยายน และตุลาคมเปนประจํา

ทุกป บางปก็ทวมมากแตบางปก็นอย การเริ่มปลูกขาวในเดือนเมษายนซึ่งยังอยูในชวงฤดูแลง และยังมีฝน

ตกนอยทําใหตองใชน้ําจากบึงมาก ประกอบกับเดือนเมษายนปริมาณน้ําในบึงมีนอย จึงทําใหเกิดปญหา       

การขาดแคลนน้ําตั้งแตระยะเริ่มของการเพาะปลูก ปใดมีน้ําในบึงมากในเดือนเมษายนก็สามารถ             

ทําการเพาะปลูกไดดีมาก แตถาปใดน้ําในบึงมีนอยในเดือนดังกลาว การเพาะปลูกก็จะทําไดนอย 

  ในพื้นที่ลุมรอบบึงนี้จะเริ่มปลูกขาวนาปรังในเดือนพฤศจิกายนซึ่งเปนชวงปลายฤดูฝน 

และเก็บเกี่ยวในเดือนกุมภาพันธถึงเดือนมีนาคม การปลูกชวงนี้จะใชน้ําที่มีเก็บกักไวในบึงอยางเดียว           

มีฝนตกนอยเพราะเปนชวงฤดูแลง เปนการเพาะปลูกที่ใชนํ้ามากกวาปกติ และเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหา

การขาดแคลนน้ําเชนกัน 
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  สวนที่ 2 ในพื้นที่ดอนที่มีระดับสูงขึ้น ปกติจะใชน้ําฝนเปนหลัก การเพาะปลูกจะเริ่ม

ตรงกับชวงฤดูฝนนั้นคือ ขาวนาปจะเริ่มปลูกเดือนมิถุนายนและเก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคม สวนขาวนาปรัง

หรือพืชไรจะมีปลูกกันบางในบริเวณที่อยูใกลกับแหลงน้ําธรรมชาติ โดยจะเริ่มปลูกในเดือนมกราคม              

และเก็บเกี่ยวในเดือนพฤษภาคม 

  จากที่กลาวขางตนจะเห็นวาในปจจุบันเกษตรกรอยูในสภาพที่ถูกบังคับใหตองทําการ

เพาะปลูกใหสอดคลองกับสภาพพื้นที่และสภาพธรรมชาติของการเกิดน้ําทวมในพื้นที่ลุมรอบบึง                    

การปลูกขาวนาปเริ่มกอนฤดูฝน ทําใหตองใชน้ําจากบึงซึ่งมีอยูนอย และทําใหเกิดการขาดแคลนน้ําสําหรับ

ขาวนาป สวนการเพาะปลูกขาวนาปรังตองใชน้ําที่เก็บกักไวในบึง ดังนั้นหากมีการปลูกมากก็จะเกิด         

การขาดแคลนน้ําระหวางการเพาะปลูกและมีผลตอเนื่องไปถึงปริมาณน้ําที่จะใชในการปลูกขาวนาปในฤดู

ตอไปดวย 

 2.2.3 การวิเคราะหระบบแหลงน้ําไดพิจารณากรณีศึกษาเปน 6 กรณี ซึ่งมีผลการศึกษาสรุปได

ดังนี ้

  2.2.3.1  กรณีที่ 1 กรณีปน้ํานอยที่สุด และไมมีการใชน้ําเพื่อการเกษตร พบวา             

มีปริมาณน้ําไหลเขาบึงบอระเพ็ด 310.13 ลานลูกบาศกเมตรตอป และเมื่อไมมีการใชน้ําเพื่อการเกษตร            

จึงไมเกิดการขาดแคลนน้ํา โดยมีปริมาณน้ําเก็บกักในบึงเฉลี่ยรายป 162.62 ลานลูกบาศกเมตร 

  2.2.3.2  กรณีที่ 2 กรณีปน้ํานอยที่สุด และมีการใชน้ําเพื่อการเกษตรเต็มศักยภาพ 

(ฤดูฝน 30,358.58 ไร ฤดูแลง 81,080.91 ไร) พบวามีปริมาณน้ําไหลเขาบึงบอระเพ็ด 310.13 ลาน

ลูกบาศกเมตรตอป และเมื่อมีการใชน้ําเพื่อการเกษตรแบบเต็มศักยภาพจึงเกิดการขาดแคลนน้ําเฉลี่ย 

121.66 ลานลูกบาศกเมตรตอป หรือคิดเปน 38.07 เปอรเซ็นตของความตองการน้ําเฉลี่ยรายป โดยเดือน        

ที่มี เปอร เซ็นตการขาดแคลนน้ํ ามากที่ สุดคือเดือนเมษายน และมีปริมาณน้ํ าเก็บกักในบึงเฉลี่ย                        

รายป 89.49 ลานลูกบาศกเมตร 

  2.2.3.3  กรณีที่ 3 กรณีปน้ํานอยที่สุด และมีการใชน้ําเพื่อการเกษตร โดยเกิด      

การขาดแคลนน้ําที่อยูในเกณฑยอมรับได (ฤดูฝน 30,358.58 ไร ฤดูแลง 81,080.91 ไร) พบวามีปริมาณ

น้ําไหลเขาบึงบอระเพ็ด 310.13 ลานลูกบาศกเมตรตอป และตองมีการใชน้ําเพื่อการเกษตรลดลงเหลือ               

54 เปอรเซ็นตของการใชน้ําเพื่อการเกษตรแบบเต็มศักยภาพ เพื่อใหเกิดการขาดแคลนน้ําอยูในเกณฑที่

ยอมรับไดคือไมเกิน 20 เปอรเซ็นตของความตองการน้ํา โดยยังเกิดการขาดแคลนน้ําในมิถุนายน               

15.12 เปอรเซ็นตของความตองการนํ้า และมีปริมาณน้ําเก็บกักในบึงเฉลี่ยรายป 108.17 ลานลูกบาศกเมตร 

  2.2.3.4  กรณีที่ 4 กรณีปน้ํานอย และมีการใชน้ําเพื่อการเกษตรเต็มศักยภาพ  

(ฤดูฝน 30,358.58 ไร ฤดูแลง 81,080.91 ไร) พบวามีปริมาณน้ําไหลเขาบึงบอระเพ็ด 650.25 ลาน

ลูกบาศกเมตรตอป และเมื่อมีการใชน้ําเพื่อการเกษตรแบบเต็มศักยภาพจึงเกิดการขาดแคลนน้ําเฉลี่ย       

91.68 ลานลูกบาศกเมตรตอป หรือคิดเปน 28.69 เปอรเซ็นตของความตองการน้ําเฉลี่ยรายป โดยเดือนที่มี

เปอรเซ็นตการขาดแคลนน้ํามากที่สุดคือเดือนมีนาคม และมีปริมาณน้ําเก็บกักในบึงเฉลี่ยรายป 112.10  

ลานลูกบาศกเมตร 
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  2.2.3.5  กรณีที่  5 กรณีปน้ํ านอย และมีการใชน้ํ าเพื่ อการเกษตร โดยเกิด           

การขาดแคลนน้ําที่อยูในเกณฑยอมรับได (ฤดูฝน 30,358.58 ไร ฤดูแลง 81,080.91 ไร) พบวามีปริมาณ

น้ําไหลเขาบึงบอระเพ็ด 650.25 ลานลูกบาศกเมตรตอป และตองมีการใชน้ําเพื่อการเกษตรลดลงเหลือ      

58 เปอรเซ็นตของการใชน้ําเพื่อการเกษตรแบบเต็มศักยภาพ เพื่อใหเกิดการขาดแคลนน้ําอยูในเกณฑที่

ยอมรับได คือไมเกิน 20 เปอรเซ็นตของความตองการน้ํา โดยยังเกิดการขาดแคลนน้ําในมีนาคม 16.97 

เปอรเซ็นต ของความตองการน้ํา และมีปริมาณน้ําเก็บกักในบึงเฉลี่ยรายป 124.09 ลานลูกบาศกเมตร  

  2.2.3.6  กรณีที่ 6 กรณีปน้ําปานกลาง และมีการใชน้ําเพื่อการเกษตรเต็มศักยภาพ 

(ฤดูฝน 30,358.58 ไร ฤดูแลง 81,080.91 ไร) พบวามีปริมาณน้ําไหลเขาบึงบอระเพ็ด 1,418.50           

ลานลูกบาศกเมตรตอป และเมื่อมีการใชน้ําเพื่อการเกษตรแบบเต็มศักยภาพ พบวาเกิดการขาดแคลนน้ํา         

ในมีนาคม 50.24 เปอรเซ็นตของความตองการน้ํา และมีปริมาณน้ําเก็บกักในบึงเฉลี่ยรายป 138.29       

ลานลูกบาศกเมตร 

  ทั้งนี้ จากการประเมินศักยภาพแหลงน้ําทั้ง 6 กรณี จะเห็นไดวากรณีที่ใชเปนตัวแทน

ของการขาดแคลนน้ํ าในบึงบอระเพ็ด จะเปนกรณีที่  2 คือ กรณีมีน้ํ านอยที่ สุด และมีการใชน้ํ า              

เพื่อการเกษตรเต็มศักยภาพ (พื้นที่การเกษตรในฤดูฝน 30,358.58 ไร และพื้นที่การเกษตรในฤดูแลง                        

จํานวน 81,080.91 ไร ทําใหเกิดการขาดแคลนน้ําเฉลี่ย 121.66 ลานลูกบาศกเมตรตอไป ซึ่งจากรูปแบบ

การบริหารจัดการน้ํา 3 รูปแบบที่ไดกลาวมาแลว โดยในแตละรูปแบบ บึงบอระเพ็ดทําการเก็บกักน้ําไวนาน 

2 เดือนเพื่อรักษาระบบนิเวศของบึงบอระเพ็ด ที่ระดับเก็บกัก +25 ม.รทก.ในเดือนตุลาคม – เดือน

พฤศจิกายน โดยสามารถเก็บกักน้ําไดปริมาณ 332  ลานลูกบาศกเมตร และหลังจากเดือนธันวาคม        

เปนตนไป จึงปลอยน้ําลงไปในระบบการกระจายน้ําที่มีอยูรอบบึงบอระเพ็ด และสามารถนําน้ําไปใช

ประโยชนดานการเกษตรได ในชวงตนฤดูแลง ซึ่งจะเปนการบรรเทาและลดทอนปญหาภัยแลงรอบบึงได 

โดยสังเกตจากปริมาณการขาดแคลนน้ําจํานวน 121.66 ลาน ลบ.ม. กับปริมาณน้ําที่ เก็บกักระดับ           

+25 ม.รทก. ที่เพิ่มจากระดับ +23 ม.รทก.ซึ่งเปนระดับที่กําหนดกักเก็บไวเพ่ือรักษาระบบนิเวศบึงบอระเพ็ด 

จํานวน 259.34 ลาน ลบ.ม.สามารถสนับสนุนกิจกรรมดานการเกษตรไดโดยไมตองดึงน้ําจากบึงบอระเพ็ด

ออกไปดังเชนที่ผานมา 

 

2.3  องคประกอบของการบริหารจดัการน้ํา 

 การบริหารจัดการนํ้าโดยทั่วไปตองมีองคประกอบหลักอยู 2 อยาง ไดแก องคกร และ เครื่องมือ 

 องคกร คือ บุคลากรที่มีภารกิจในการบริหารจัดการน้ํา โดยอาศัยเครื่องมือตาง ๆ ที่มีอยูชวยใน

การบริหารจัดการน้ํา ถาเครื่องมือไมเพียงพอตองจัดหาเพิ่มเติมเพื่อใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ

สูงสุดสามารถแกไขปญหาหาตางๆ ไดตามตองการ สําหรับเครื่องมือมี 2 ประเภท คือ  

    1)  เครื่องมือไมใชสิ่งกอสราง 

   2)   เครื่องมือใชสิ่งกอสราง 

 ดังแสดงผังองคประกอบของการบริหารจัดการนํ้าในรูปที่ 2.3-1 
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รูปที่ 2.3-1 ผังองคประกอบการบริหารจัดการน้ํา 

 

 2.3.1  องคกรบริหารจัดการน้ํา 

          สิ่งสําคัญประการแรกของการบริหารจัดการน้ําก็คือ ตองมีองคกรบริหารจัดการน้ํา        

ที่มีเอกภาพและมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ ซึ่งก็คือตองมี Single Command Authority 

เพื่อทําใหการสั่งการในการบริหารจัดการที่ไมเกิดความซ้ําซอนหรือขัดแยงกัน ซึ่งปจจุบันไดมีหนวยงาน

หลายหนวยงานดวยกัน ที่มีภารกิจในการบริหารจัดการ ไมวาจะเปน กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา           

กรมขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี และอื่นๆ อีกหลายหนวยงานดวยกัน ซึ่งแตละหนวยงานก็อยูกันตาง

กระทรวง ตางผูสั่งการ หรือถึงแมจะอยูกระทรวงเดียวกันก็เกิดความขัดแยงใหประชาชนไดเห็นอยูบอยครั้ง 

          ดังนั้นถาจะใหการบริหารจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางแทจริง       

ควรจะตองมี Single Command Authority เพื่อเปนหนึ่งเดียวในการบริหารจัดการ ทั้งในชวงวิกฤตการณ

ขณะเกิดภัยและภาวะปกติ ซึ่งการบริหารจัดการน้ําไมควรบริหารจัดการแบบครั้งคราว ควรเปนการบริหาร

จัดการอยางตอเนื่องตลอดทั้งปและตอเนื่องในปตอ ๆ ไป ซึ่งควรมีการวางแผนที่ดีสอดคลองกับสภาพ     

ปลายน้ํา 

- เครื่องสูบน้ํา 

- เครื่องดันน้ํา 

- คลองระบายน้ํา 

- ผันน้ําขามลุมน้ํา 

- คันกั้นน้ํา 

- กระสอบทราย 

- ฯลฯ 

 

 

ตนนํ้า 

- อางเก็บน้ํา 

- เขื่อน 

- ฝาย 

- ฝายแมว 

- ปาตนน้ํา 

- แกมลิง 

- ผันน้ําขามลุมน้ํา 

- ฯลฯ 

กลางน้ํา 

- ประตูน้ํา 

- คลองผันน้ํา 

- คลองระบายน้ํา 

- ฝาย 

- แกมลิง 

- คันกั้นน้ํา 

- กระสอบทราย 

- เครื่องสูบน้ํา  

- ผันน้ําขามลุมน้ํา 

- ฯลฯ 

ขอมูล/แบบจําลอง 

- ขอมูลที่เกี่ยวของ 

- แบบจําลอง 

- คอมพิวเตอร 

- ฯลฯ 

 

 

กฎหมายและ

กฎระเบียบ 

- รัฐธรรมนูญ 

- พรบ. ตางๆ 

- กฎกระทรวงตางๆ 

- ประกาศกระทรวง 

- ฯลฯ 

ไมใชสิ่งกอสราง ใชสิ่งกอสราง 

เครื่องมือในการบริหารจัดการ 

องคกรบริหารจัดการน้ํา 
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การเกิดความเสียหายต่ําสุดหรือไมเกิดเลยจึงจะถือไดวาการบริหารจัดการน้ําที่เกิดประประสิทธิภาพ      

และประสิทธิผลอยางแทจริง 

 2.3.2  เครื่องมือในการบริหารจัดการน้ํา 

          สําหรับเครื่องมือในการบริหารจัดการมีทั้งเครื่องมือที่ใชสิ่งกอสรางและไมใชสิ่งกอสราง           

ซึ่งเครื่องมือแตละชนิด แตละประเภทเหมาะสมในแตละสถานการณและเวลาที่แตกตางกัน 

          2.3.2.1  เครื่องมือที่ใชสิ่งกอสราง 

          เครื่องมือที่ใชสิ่งกอสรางเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาก สําหรับใชใน      

การบริหารจัดการนํ้า ซึ่งสามารถแยกออกไดเปน 3 ลักษณะของลุมน้ําดวย 

         1)  พื้นที่ ตนน้ํ า เครื่องมือที่ เหมาะสมกับบริเวณพื้นที่ ตนน้ํ า ซึ่ งมีสภาพ          

ภูมิประเทศเปนภูเขามีความลาดชันสูง เครื่องมือที่เหมาะกับพื้นที่ตนน้ํา เชน เขื่อน อางเก็บน้ํา ฝายตนน้ํา 

ปาตนน้ํา แกมลิง (ถามี) ระบบผันน้ําขามลุมน้ํา เปนตน ซึ่งเครื่องมือแตละประเภท เหมาะสมกับสภาพ    

ภูมิประเทศ วัตถุประสงคของการใชงานและชวงเวลาที่แตกตางกัน 

         2)  พื้นที่กลางน้ํา เครื่องมือที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศของพื้นที่บริเวณ

กลางน้ํา ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศคอนขางเปนที่ราบเชิงเขา มีความความชันของพื้นที่ไมมากนัก เครื่องมือที่

เหมาะสมกับบริเวณพื้นที่กลางน้ํา เชน ประตูน้ํา ทางผันน้ํา คลองระบายน้ํา ฝาย แกมลิง คันกั้นน้ํา     

เครื่องสูบน้ํา กระสอบทราย ทางผันน้ํา (Flood Way) ระบบผันน้ําขามลุมน้ํา เปนตน ซึ่งเครื่องมือตาง ๆ 

ดังกลาว มีทั้งใชงานอยางถาวร เชน ประตูน้ํา ทางผันน้ํา เปนตน และที่ใชงานชั่วคราว เชน กระสอบทราย             

ทางผันน้ํา (ชั่วคราว) เปนตน 

         3)  พื้นที่ปลายน้ํา บริเวณพื้นที่ปลายน้ําซึ่งมีภูมิประเทศเปนพื้นที่ราบลุมติดตอ

กับทะเล สวนใหญมีปญหาดานการระบายน้ํา ดังนั้นเครื่องมือที่ใชสวนใหญใชเพื่อการระบายน้ําลงทะเล    

ใหเร็วที่สุด เครื่องมือที่เหมาะสม เชน เครื่องสูบน้ํา เครื่องดันน้ํา ทางน้ําผัน (Flood way) คลองระบายน้ํา 

อุโมงคผันน้ํา ระบบผันน้ําขามลุมน้ํา คันกั้นน้ํา และกระสอบทราย เปนตน เครื่องมือตาง ๆ ดังกลาวมีทั้งใช

งานอยางถาวร เชน ประตูน้ํา ทางผันน้ํา เปนตน และที่ใชงานชั่วคราว เชน กระสอบทราย ทางผันน้ํา 

(ชั่วคราว) เปนตน 

          2.3.2.2 เครื่องมือที่ไมใชสิ่งกอสราง 

         เครื่องมือในการบริหารจัดการน้ําที่ไมใชสิ่งกอสราง เชน ฐานขอมูลที่เกี่ยวของ               

แผนแมบทการบริหารจัดการน้ํา โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการประเมินผลประกอบการตัดสินใจ 

(Mathematical Model) กฎหมายที่เกี่ยวของตาง ๆ เชน รัฐธรรมนูญ พรบ. ตางๆ กฎกระทรวง ประกาศ

กระทรวง เปนตน 

         โดยสรุปองคกรบริหารจัดการน้ําเปนผูใชเครื่องมือตาง ๆ ในการบริหารจัดการน้ํา             

ซึ่งการจะใชเครื่องมือชนิดใด ในเวลาใด ขึ้นอยูกับสถานการณขณะนั้นเปนสําคัญ โดยจะตองคํานึงถึง

ผลประโยชนสูงสุดของประชาชนเปนเปาหมายสําคัญ 
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2.4  หลักการบริหารจดัการน้ํา 

 แนวทางการแกไขปญหาน้ําทวมสามารถดําเนินการไดทั้งการไมใชสิ่งกอสรางและการใช

สิ่งกอสราง 

 การไมสิ่ งกอสราง เชน การบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง สําหรับราษฎรที่บุกรุกพื้นที่           

ทางน้ําสาธารณะ ทําใหเกิดการกีดขวางทางน้ํา น้ําไหลไดไมเต็มศักยภาพของสภาพลํานํ้าเดิม เมื่อมีปริมาณ

น้ําไหลมาปริมาณมากทําใหน้ําไหลลนตลิ่งทวมพ้ืนที่สองฝงลําน้ํา เปนตน 

 สําหรับแนวทางการแกไขปญหาน้ําทวมโดยใชสิ่งกอสราง ซึ่งสิ่งกอสรางมีหลายแบบ หลายอยาง 

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับบริบทของสภาพทางกายภาพเปนสําคัญ เชน การกอสรางอางเก็บน้ํา เหมาะสําหรับ           

ภูมิประเทศที่มีสภาพเปนเนินเขาสองฝงลําน้ําเพ่ือที่จะสามารถกอสรางตัวเขื่อนใหไปยึดติดกับเขาทั้งสองฝง         

ลําน้ํ าได  ซึ่ งอางเก็บน้ํ านั้นเปนเครื่องมือที่ ใชไดสําหรับแนวทางแกไข ปญหาน้ํ าทวมและน้ํ าแลง               

อีกทั้งยังสามารถรักษาระบบนิเวศดานทายน้ําไดอีกดวย 

 แนวทางการแกไขปญหาน้ําทวมที่ใชสิ่งกอสราง นอกจากอางเก็บน้ําแลงยังมีเครื่องมือ อีกหลาย

อยางเพื่อแกไขปญหาน้ําทวมดังกลาว เชน ทางผันน้ํา อุโมงคผันน้ํา ฝายชะลอน้ํา แกมลิง เปนตน             

ซึ่งเครื่องมือแตละชนิดดังกลาวตองพิจารณาสภาพภูมิประเทศของแตละพื้นที่ไป ดังไดกลาวแลว 

 หลักการบริหารจัดการน้ําในสถานการณตางๆ แสดงในรูปที่ 2.4-1 

 2.4.1 หลักการบริหารจัดการน้ําทวม 

         การบริหารจัดการน้ําเพื่อการบรรเทาอุทกภัยนั้นมีความแตกตางกันอยางชัดเจน          

กับการบริหารจัดการน้ําเพื่อการบรรเทาภัยแลง (ขาดแคลนน้ํา) โดยตนเหตุของปญหาน้ําทวมนั้นเกิดจาก

ปริมาณน้ํา ณ เวลาหนึ่งเวลาใด มีปริมาณมากเกินกวาขีดความสามารถในการเก็บกักและการระบายน้ํา   

ของแหลงเก็บกักน้ําและระบบระบายน้ําที่มีอยูในลุมน้ําทั้งตามธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น หลักการ

บริหารจัดการน้ําเพื่อการปองกัน/บรรเทาอุทกภัย คือทําอยางไรก็ไดที่จะควบคุมปริมาณน้ํา ณ เวลานั้นให

สมดุลกับแหลงเก็บกักน้ําและระบบระบายน้ําที่มีอยูในลุมน้ํา  ที่เกิดปญหาดังกลาว ถาแหลงเก็บกักน้ํา       

มีไมเพียงพอก็จะตองจัดหาพัฒนาเพิ่มขึ้นอีก และถาระบบระบายน้ําไมเพียงพอก็จะตองจัดหาพัฒนาระบบ

ระบายน้ําใหสามารถที่จะระบายน้ําไดอยางเพียงพอจนไมเกิดน้ําทวมหรืออาจจะจัดหาพัฒนาทั้งแหลง    

เก็บกักน้ําและระบบระบายน้ําเพิ่มขึ้นไปพรอม ๆ กันทั้งสองแนวทาง เพื่อที่จะสามารถเก็บกักน้ําไดอยาง

เพียงพอและระบายน้ําในสภาวะน้ําทวมไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

         หลักการบริหารจัดการน้ําเพื่อการบรรเทาอุทกภัย มีหลักสําคัญอยู 3 แนวทางดังนี ้

         (1)  การทําใหน้ําไหลมานอยและมาชา (หนวงน้ํา) 

         (2)  การทําใหน้ําไหลไปทางอ่ืน (ผันน้ํา) 

         (3)  การทําใหน้ําไหลไปมากขึ้นและเร็วขึ้น (เรงระบาย) 
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         2.4.1.1 การทําใหน้ําไหลมานอยและมาชา (หนวงน้ํา) 

        สวนใหญเปนการบริหารจัดการในสวนของพื้นที่ตนน้ํา หลักการคือ เมื่อฝนตก   

ลงมาบริเวณพื้นที่ตนน้ํา ก็จะมีน้ําบางสวนกลายเปนน้ําทาไหลลงสูลําน้ํา ยิ่งถาฝนตกลงมามีปริมาณมากขึ้น          

ก็จะกลายเปนปริมาณน้ําทามากยิ่งขึ้น จนถึงจุดหนึ่งปริมาณน้ําทาดังกลาวมีปริมาณมากกวาความสามารถ

ในการระบายน้ําของลําน้ํา ก็จะกลายเปนน้ําหลากไหลลนตลิ่งสองฝงลําน้ํา สรางความเสียหายใหกับ

ทรัพยสิน บานเรือนราษฎร ไรนาของเกษตรกร ตลอดจนสาธารณูปโภคตาง ๆ ทั้งในบริเวณพื้นที่ตนน้ํา 

รวมถึงบริเวณพื้นที่กลางน้ํา และปลายน้ําดวย 

        แนวทางการบริหารจัดการดานการบรรเทาอุทกภัยแนวทางหนึ่ง คือการทําให    

น้ําไหลมานอยและมาชา และเครื่องมือที่ใชในการบริหารจัดการแนวทางนี้มีดวยกันหลายชนิด เชน เขื่อน/

อางเก็บน้ํา แกมลิง ฝายตนน้ํา เปนตน และเครื่องมือที่ดีที่สุดในการทําใหน้ํามานอยและมาชา ไดแก      

การกอสรางเขื่อนหรืออางเก็บน้ําบริเวณตนน้ํา เขื่อนหรืออางเก็บน้ํายิ่งมีขนาดใหญมากเทาใด การบริหาร

จัดการอุทกภัยก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปดวย หลักการทํางานของเขื่อนหรืออางเก็บน้ําก็คือ     

ตัวอางเก็บน้ําจะทําหนาที่ในการเก็บกักปริมาณน้ําหลากบางสวนเอาไวในอางเก็บน้ํา แลวปลอยใหปริมาณ

น้ําบางสวนไหลลงไปดานทายน้ําโดยไมเกินขีดความสามารถของลําน้ําดานทายน้ําที่จะรองรับปริมาณน้ํา

ดังกลาวไวได ซึ่งก็จะไมมีผลทําใหเกิดอุทกภัยแตอยางใด ถาเขื่อนหรืออางเก็บน้ํามีขนาดใหญมากเพียง

พอที่จะสามารถเก็บกักปริมาณน้ําหลากไวไดทั้งหมด ก็จะเปนการชวยบรรเทาอุทกภัยดานทายน้ําไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด 

        นอกจากอางเก็บน้ําแลวยังมีเครื่องมือและแนวทางอีกหลายอยางที่สามารถทําให

น้ําไหลมานอยและมาชา เชน การปลูกปาตนน้ําเพื่อชวยชะลอน้ํา การกอสรางฝายตนน้ํา (ฝายแมว)           

เพื่อชวยใชในการชะลอน้ําบริเวณตนน้ํา การกอสรางแกมลิงบริเวณพื้นที่ตนน้ํา (ถามีสภาพภูมิประเทศ         

ที่เหมาะสม) เปนตน 

         2.4.1.2 การทําใหน้ําไหลไปทางอื่น (ผันน้ํา) 

        การบริหารจัดการน้ํา โดยการทําใหน้ําไหลไปทางอื่นใชในกรณีถาปริมาณน้ํา

หลากจากบริเวณตนน้ําไหลลงมาในลําน้ําในปริมาณที่มากกวา ขีดความสามารถของลําน้ําที่จะสามารถ

รองรับปริมาณน้ําทั้งหมดไวได ถึงแมวาจะมีอางเก็บน้ําในบริเวณตนน้ําหรือไมก็ตาม ซึ่งก็จะทําใหปริมาณน้ํา

ดังกลาวไหลลนตลิ่งสองฝงลําน้ํา หลักการบริหารจัดการน้ําโดยการทําใหน้ําไหลไปทางอื่น ซึ่งเปน          

การแบงน้ําโดยยอม ใหน้ําไหลผานพื้นที่เปาหมายการปองกันอุทกภัยบางสวนและทําใหน้ําไหลไปทางอื่น

บางสวน หรืออาจจะใหไหลไปทางอื่นทั้งหมด โดยไมใหไหลผานพื้นที่เปาหมายการปองกันอุทกภัยเลยก็ได 

แตการบริหารจัดการวิธีนี้ บริเวณพื้นที่จะผันน้ําผานไปนั้น  ตองไมไดรับผลกระทบจากการเกิดปญหา

อุทกภัยแตอยางใด ไมใชวาการผันน้ําจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งแลวปรากฏวาน้ําไมทวมพื้นที่หนึ่งแตกลับไป

ทวมอีกพื้นที่หนึ่งแทน ซึ่งเปนการยายปญหาจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เปนการไมเหมาะสมและไมยุติธรรม

อยางย่ิง ดังนั้นจึงควรพิจารณาอยางรอบครอบ ถาใชการบริหารจัดการน้ําโดยวิธีนี ้
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        สําหรับเครื่องมือหรือแนวทางที่ทําใหน้ําไหลไปทางอื่นมีดวยกันหลายอยางหลาย

ชนิด เชน อุโมงคผันน้ํา ทางผันน้ํา (Flood Diversion Channel) ทางน้ําหลาก (Floodway) การผันน้ํา

ขามลุมน้ํา (Trans basin) ทางน้ําผาน (Bypass) การผันน้ําเขาทุงหรือที่พักน้ํา หรือแกมลิง เปนตน 

        2.4.1.3 การทําใหน้ําไหลไปมากขึ้นและเร็วขึ้น (เรงระบายน้ํา) 

        เปนวิธีการบริหารจัดการน้ําในกรณีแนวทางในขอ 2.4.1.1 และ ขอ 2.4.1.2                   

ไมสามารถควบคุมปริมาณน้ําหลากเอาไวไดทั้งหมด เนื่องจากมีปริมาณน้ํามากเกินขีดความสามารถของ          

ลําน้ํา ก็ตองยอมใหน้ําเขาทวมในเขตพื้นที่เปาหมายการปองกันอุทกภัยไดบาง แตทําอยางไรใหเกิดน้ําทวม

เปนเวลานอยที่สุดเทาที่จะสามารถทําได ซึ่งก็คือ การบริหารจัดการน้ําใหปริมาณน้ําดังกลาวไหลผาน

ออกไปในปริมาณที่มากขึ้น และเร็วขึ้นกวาสภาพการไหลตามปกติ หลักการก็คือทําอยางไรใหปริมาณน้ํา

ดังกลาวไหลไปใหมากที่สุดและเร็วที่สุดเทาที่จะทําได โดยไมไปกอใหเกิดผลกระทบกับพ้ืนที่ทางดานทายน้ํา

ที่ปริมาณน้ําดังกลาวจะไหลผานไป 

        สําหรับเครื่องมือหรือแนวทางที่ใชในการทําใหน้ําไหลไปมากขึ้นและเร็วขึ้น        

มีดวยกันหลายอยางหลายชนิด เชน  เครื่องสูบน้ํ า เครื่องดันน้ํ า การขยายชองทางระบายน้ํ า                

การรื้อสิ่งกอสรางที่กีดขวางทางนํ้า การกําจัดวัชพืชทีก่ีดขวางการไหลของนํ้า เปนตน 

       แนวทางการแกไขหรือบรรเทาปญหาดานอุทกภัย บางลุมน้ําอาจจะใชแนวทางใด

แนวทางหนึ่ง ก็สามารถแกไขปญหาได บางลุมน้ําอาจจะใช 2 แนวทาง แตบางลุมน้ําอาจตองใช                    

ทั้ง 3 แนวทางรวมกันเพื่อชวยปองกัน บรรเทาและแกไขปญหาดังกลาว จึงจะไดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 

 2.4.2  หลักการบริหารจัดการน้ําแลง 

          การบริหารจัดการน้ําเพื่อการบรรเทาภัยแลง เปนการบริหารจัดการความสมดุลระหวาง

ความตองการใชนํ้า (Demand Side) และปริมาณน้ําตนทุนที่มีอยู (Supply Side) ปญหาที่เกิดจากภัยแลง

เนื่องจากปริมาณน้ําตนทุนที่มีอยูไมเพียงพอตอปริมาณความตองการใชน้ําของกิจกรรมการตางๆ ในลุมน้ํา

ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งยาวนานแตกตางกันไปในแตละป ถาปใดเกิดการขาดแคลนน้ําเปนเวลานานมาก

ถือวาเปนปญหาภัยแลงที่รุนแรง แตถาปใดมีการขาดแคลนไมมากนักถือวาเปนปญหาภัยแลงไมรุนแรง 

หลักการบริหารจัดการน้ําเพื่อการบรรเทาภัยแลงที่สําคัญคือถาปริมาณน้ําตนทุนไมเพียงพอจะตองบริหาร

จัดการโดยใชเครื่องมืออยางใดอยางหนึ่งเพิ่มเติมเพื่อชวยในการจัดหาปริมาณน้ําตนทุนใหเพียงพอตอ  

ความตองการน้ํา เชน สรางอางเก็บน้ํา ผันน้ําขามลุมน้ํา เปนตน 

 2.4.3  หลักการบริหารจัดการน้ําในสภาวะปกต ิ

          การบริหารจัดการน้ําในสภาวะปกติเปนการบริหารจัดการน้ําในภาพรวม โดยคํานึงถึง     

ทั้งการบรรเทาอุทกภัยและภัยแลงควบคูกันไป และตองวางแผนการบริหารในระยะเวลาตอเนื่องกันไปทั้งป

นี้ ปหนา และปตอๆ ไป และคํานึงถึงประโยชนของประชาชนสวนใหญเปนหลัก โดยการพิจารณาตัดสินใจ

ใดๆ ควรมีขอมูลที่เพียงพอประกอบการตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูล สภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ําเก็บกัก         

ในแหลงเก็บกักนํ้าตางๆ ระดับน้ําในลํานํ้าตาง ๆ ฯลฯ 
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2.5  การบริหารจัดการน้ําในบึงบอระเพ็ดในสภาพปจจุบัน    

 กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ (ในเวลานั้น) ไดประกาศกําหนดเขตบึงบอระเพ็ดไวเปนที่รักษาพันธุ

ปลาน้ําจืด เมื่อป 2473 โดยใหกรมประมงดูแล ซึ่งการบริหารจัดการน้ําในบึงบอระเพ็ดในสภาพปจจุบัน    

กรมประมงเปนหนวยงานหลักในการบริหารจัดการน้ําในบึงบอระเพ็ด โดยไดมีการประสานขอความรวมมือ

กับหนวยงานตาง ๆ เพื่อเขามาชวยในภารกิจบางอยาง เชน ประสานขอความสนับสนุนจากกรมทรัพยากร

น้ํา เพื่อชวยในการสูบน้ําเขาสูบึงบอระเพ็ด ที่สถานีสูบน้ําทับกฤช ในกรณีที่ระดับน้ําในบึงอยูต่ํากวา        

+22.50 ม.รทก. ประสานขอความสนับสนุนจากกรมชลประทานในการขุดคลองตะกอนในบึง เปนตน 

 การบริหารการจัดการน้ําในบึงบอระเพ็ดในสภาพปจจุบันไดอาศัยสิ่งกอสรางหลักทั้งหมด 4 แหง 

ไดแก ฝายบอระเพ็ด (คลองบางปอง) ประตูระบายน้ําคลองบอระเพ็ด (ประตูดํา) ประตูระบายน้ําปากคลอง

บอระเพ็ด (อบจ.นครสวรรค) และสถานีสูบนํ้าทับกฤช (กรมทรัพยากรน้ํา) ซึ่งปจจุบัน ประตูระบายนํ้าคลอง

บอระเพ็ด ที่ อบจ.นครสวรรคไดกอสรางเมื่อป พ.ศ.2551 ไดสรางปญหาใหมขึ้นมาใหกับบึงบอระเพ็ด 

เนื่องจากธรณีประตูมีระดับที่ +21.639 ม.รทก. ซึ่งสูงกวาประตูระบายน้ําคลองบอระเพ็ด (ประตูดํา)             

ซึ่งมีระดับที่ +18.00 ม.รทก. ถึง 3.639 ม. ทําใหถาระดับน้ําในแมน้ํานานต่ํากวา +21.639 ม.รทก.            

น้ําจากแมน้ํานานไมสามารถไหลเขาสูบึงบอระเพ็ดได จึงเปนที่มาของแนวทางแกปญหาที่น้ําจากแมน้ํานาน

ไหลเขาสูบึงบอระเพ็ดไดนอยลง โดยการกอสรางสถานีสูบน้ําทับกฤช  ซึ่งกรมทรัพยากรน้ําไดกอสราง          

เมื่อป 2559 เพ่ือสูบน้ําเขาสูบึงบอระเพ็ด กรณีระดับน้ําในบึงบอระเพ็ดอยูตํ่ากวาระดับ +22.50 ม.รทก. 

  2.5.1  การบริหารจัดการน้ําในบึงบอระเพ็ดโดยใชสิ่งกอสราง 

         บึงบอระเพ็ดเปนบึงประดิษฐ ในอดีตไมไดเปนบึงเชนปจจุบัน แตเมื่อกรมประมงไดทําการ

กอสรางฝายบอระเพ็ด (คลองบางปอง) และประตูระบายน้ําศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครสวรรค 

(ประตูดํา) ขึ้น เมื่อป พ.ศ.2471 จึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพเปนบึงบอระเพ็ดในปจจุบัน ทั้งนี้            

ไดมีการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด ดวยการพัฒนาเครื่องมือที่ใชสิ่งกอสราง เพื่อชวยในการบริหารการ

จัดการน้ําในบึง ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันดวยกันหลายโครงการและหลายหนวยงาน ดังแสดงที่ตั้งโครงการ

ในรูปที่ 2.5.1-1 ถึง รูปที่ 2.5.1-3 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

  2.5.1.1  โครงการกอสรางประตูระบายน้ําศูนยประมง (ประตูดํา) และฝายน้ําลน  

กรมประมงไดทําการกอสรางประตูระบายน้ําศูนยประมง (ประตูดํา) ขนาดความกวาง 12.50 ม. สูง 6 ม. 

จํานวน 1 ชอง พรอมทั้ งกอสรางคั้นดินกั้นน้ํ าคลองบางปอง ซึ่ งเปนคันดินที่ ระดับหลั งคันดิน            

+23.80 ม.รทก. เพื่อควบคุมระดับน้ําในบึงบอระเพ็ดใหอยูที่ระดับ +23.80 ม.รทก. ซึ่งจํานวนเงินที่ใชใน

การกอสรางโครงการทั้งหมดไดรับพระราชทาน พระราชทรัพยจากพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 

(รัชกาลที่ 7) เปนพระราชทรัพย จํานวน 403,000 บาท ปจจุบันบริหารจัดการโดยกรมประมง  
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 
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  2.5.1.2  โครงการกอสรางฝายน้ําลนกรมประมง (คลองบางปอง) ตอมาในป      

พ.ศ. 2537 กรมประมงไดทําการกอสรางฝายน้ําลนกรมประมง (คลองบางปอง) ซึ่งอยูทางดานทายน้ํา    

ของคันดินกั้นน้ําที่กอสรางไวเดิม (ที่ระดับ +23.80 ม.รทก.) ลงไปทางดานทายน้ําหางจากคันดินเดิม

ประมาณ 1 กม. โดยฝายคอนกรีตดังกลาวมีระดับสันฝายอยูที่  +24.00 ม.รทก. ความยาวสันฝาย         

350 เมตร สูง 5 เมตร พรอมประตูระบายน้ําขนาดกวาง 6 เมตร สูง 4 เมตร จํานวน 2 ชอง พรอมทางผาน

ปลา 1 แหง ปจจุบันบริหารจัดการโดยกรมประมง  

  2.5.1.3  โครงการผันน้ําบึงบอระเพ็ดปากคลองบอระเพ็ด ในป พ.ศ. 2549 องคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดจัดทําโครงการผันน้ําบึงบอระเพ็ด ปากคลองบอระเพ็ด ตําบลแควใหญ 

อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค  ดวยเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น เบิกจายจาก

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2549,2550, และ 2551 รวมเปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 24.50 ลานบาท 

โครงการกอสรางแลวเสร็จป พ.ศ.2551 ปจจุบันบริหารจัดการโดย อบจ.นครสวรรค  

  ลักษณะโครงการ เปนการกอสรางประตูระบายน้ําปากคลองบอระเพ็ด ขนาดประตู

กวาง 2.90 เมตร สูง 3.00 เมตร จํานวน 4 ชอง โดยมีระดับธรณีประตูอยูที่   +21.639 ม.รทก.                   

โดยออกแบบใหเก็บกักน้ําไดสูงสุดที่ระดับ +24.00 ม.รทก. พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ําจํานวน 2 เครื่อง  

สามารถสูบน้ําไดเครื่องละ 3 ลบ.ม./วินาที โดยไดออกแบบไดทําการสูบน้ําทีละเครื่องสลับกันไป          

เฉลี่ยเครื่องละ 4 ชั่วโมงตอวัน  ซึ่งจะสามารถสูบน้ําเขาบึงไดวันละ 86,400 ลบ.ม. (ชวงปกติ) แตถาเกิด

สภาวะแหงแลงจะทําการสูบน้ําพรอมกันทั้ง 2 เครื่อง ซึ่งจะไดปริมาณน้ําเขาสูบึงบอระเพ็ด 172,800 ลบ.ม./วัน 

  สภาพปจจุบันของประตูระบายน้ําปากคลองบอระเพ็ด เมื่อกอสรางแลวเสร็จไดเกิด

ปญหาตามมา เนื่องจากระดับธรณีประตูระบายน้ําอยูสูงกวาระดับธรณีประตูของประตูระบายน้ําคลอง

บอระเพ็ด (ประตูดํา) ถึง 3.639 ม. (ธรณีประตูระบายน้ําคลองบอระเพ็ดอยูที่ +18.00 ม.รทก. ธรณีประตู

ระบายน้ําปากคลองบอระเพ็ดอยูที่ +21.639 ม.รทก.) เปนเหตุใหน้ําในแมน้ํานานที่ระดับต่ํากวา +21.639 

ม.รทก. ไมสามารถไหลเขาสูบึงบอระเพ็ดโดยแรงโนมถวงของโลกได จะตองทําการสูบน้ําเพียงอยางเดียว   

ในขณะเดียวกันปลาในแมน้ํานานก็ไมสามารถเขาสูบึงบอระเพ็ดไดเนื่องจากไมมีทางผานปลา ซึ่งเปนปญหา

ดานการประมงเชนกัน ดังนั้นจึงควรพิจารณาหาแนวทางการแกไขปญหาของโครงการนี้ตอไป 

  2.5.1.4  โครงการระบบสงน้ําจากแมน้ํานาน – บึงบอระเพ็ด ตามมติคณะรัฐมนตรี

สัญจรจังหวัดนครสวรรค ระหวางวันที่ 31 ตุลาคม 2548  ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 ไดมอบหมาย           

ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ไปดําเนินการจัดทําแผนจัดการทรัพยากรน้ําที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือแกไขปญหาขาด

แคลนน้ําในภาพรวม กรมทรัพยากรน้ําซึ่งมีภารกิจในการเสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา จึงไดดําเนินการศึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบโครงการระบบ

เครือขายบึงบอระเพ็ด และไดดําเนินการกอสรางระบบสงน้ําจากแมน้ํานาน – บึงบอระเพ็ด แลวเสร็จเมื่อ

เดือนตุลาคม 2559 มูลคากอสราง 311 ลานบาท ปจจุบันบริหารจัดการโดยกรมทรัพยากรน้ํา 

  วัตถุประสงคของโครงการเพื่อเพิ่มปริมาณน้ําตนทุนใหกับบึงบอระเพ็ด เก็บกักน้ําและ

คงระดับน้ําในบึงบอระเพ็ดไมใหต่ํากวาระดับน้ํา เพื่อรักษาสภาพนิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอมโดยรอบ        



 
               สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ  บทที่ 2 การบริหารจัดการบึงบอระเพด็ 

  

 รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

2-18 
โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

บึงบอระเพ็ด ที่ระดับไมต่ํากวา +22.50 ม.รทก. เพื่อสนับสนุนสงเสริมดานการประมง และแหลงเพาะพันธุ

ปลานํ้าจืด และสงเสริมใหเกิดการทองเที่ยวในพื้นที่บึงบอระเพ็ดอยางยังยืน 

  ลักษณะโครงการ ไดทําการกอสรางสถานีสูบน้ํา 1 แหง ประกอบดวย  เครื่องสูบน้ํา

จํานวน 6 เครื่อง โดยการออกแบบไวใหเดินเครื่องสูบน้ําไดเต็มที่ 5 เครื่องสํารองไว 1 เครื่อง เครื่องสูบน้ํา

เปนแบบ Vertical Turbine อัตราการสูบแตละเครื่อง 3.00 ลบ.ม./วินาที  โดยจะเริ่มสูบน้ําชวงเดือน

มกราคม – มิถุนายน ตามแผนการสูบน้ําประจําป ซึ่งศักยภาพในการสูบน้ําสูงสุด ประมาณ 800,000 ลบ.

ม./วัน (สูบ 5 เครื่อง เครื่องละ 16 ชั่วโมง) 

  2.5.1.5    โครงการสถานีสูบน้ําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นไดทําการกอสรางสถานีสูบน้ําบริเวณพื้นที่บึงบอระเพ็ด จํานวน 7 แหง ดังแสดงตําแหนงที่ตั้ง

โครงการในรูปที่ 2.5.1-2 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2.5.1-1 ปจจุบันบริหารจัดการโดย อบต.พนมเศษ 

  2.5.1.6  โครงการของกรมชลประทาน กรมชลประทานไดใหการสนับสนุนกรม

ประมงในการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จนถึงปจจุบันไดทําการกอสรางโครงการตาง ๆ ในพื้นที่ลุมน้ํา          

บึงบอระเพ็ดไปแลวจํานวนทั้งสิ้น 18 โครงการ ซึ่งเปนอางเก็บน้ํา 2 แหง ไดแก อางเก็บน้ําหวยใหญ อาง

เก็บน้ําหวยน้ําลาด และโครงการทอระบายน้ํา (ทรบ.) ตาง ๆ มีจํานวน 16 แหง ดังแสดงตําแหนงที่ตั้ง

โครงการในรูปที่ 2.5.1-3 และรายละเอียดของโครงการแสดงในตารางที่ 2.5.1-2 ปจจุบันบริหารจัดการ                

โดยกรมชลประทาน 

 2.5.2  การบริหารจัดการน้ําทวมโดยไมใชสิ่งกอสราง 

          การบริหารจัดการแกไขปญหาโดยไมใชสิ่งกอสรางโดยจังหวัดนครสวรรคไดจัดทําแผน

ปองกัน และแกไขปญหาอุทกภัย ขณะเกิดภัยและการฟนฟูบูรณะภายหลังเกิดภัยดังนี ้

  2.5.2.1  การเตรียมการ (กอนเกิดภัย) 

             (1)  ประสานงานกับสถานีตรวจอากาศและหนวยงานชลประทานในพื้นที่

ตรวจสอบและติดตามสภาวะอากาศ ปริมาณน้ําไหลผาน ระดับน้ําในลุมน้ําสําคัญ เพื่อใหอําเภอแจงเตือน

ประชาชน ใหทราบเปนการลวงหนา 

            (2)  จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจชวยเหลือผูประสบอุทกภัย โดยมีฝาย

อํานวยการฝายแจงเตือนภัย ฝายบรรเทาทุกข ฝายรับบริจาค ฝายฟนฟูบูรณะ ฝายติดตามผล และฝาย     

รับเงินบริจาค เพื่อประสานการชวยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยใหเปนไปอยางรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ โดยการปฏิบัติใหตรงกับแผนปองกันภัยฝายพลเรือนของอําเภอ 

            (3) ใหอําเภอเตรียมการชวยเหลือประชาชน โดยซักซอมการปฏิบัติตามแผน

ปองกันภัยฝายพลเรือนของอําเภอที่กําหนดไว รวมถึงการเตรียมวัสดุอุปกรณชวยชีวิต เครื่องใชจําเปนตอ

การยังชีพ การสํารองอาหาร น้ํา เวชภัณฑ การเตรียมสถานที่รักษาพยาบาล และสถานที่รองรับการอพยพ                 

ของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย 
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ตารางที่ 2.5.1-1 รายละเอียดของสถานีสูบน้ําขององคกรปกครองสวนทองถิ่นบริเวณพ้ืนที่บึงบอระเพ็ด 

อําเภอ ตําบล หมูบาน รายละเอยีด พิกัด 

ทาตะโก พนมเศษ ม.1 เครื่องสูบ 3 ตัว ขนาดทอ 10 นิ้ว ใชมอเตอรไฟฟา 

ขนาด 30 แรง สูบตลอดในชวงเดือนเมษายน-

มิถุนายน ของทุกป (สูบ 2 เครื่องสํารอง 1 เครื่อง) 

642394 E 

1735800 N 

ม.5 เครื่องสูบ 10 ตัว ขนาดทอ 8 นิ้ว ใชเครื่องคูโบตา 

สูบตลอดในชวงเดือนเมษายน-มิถุนายน ของทุกป 

(สูบ 8 เครื่องสํารอง 2 เครื่อง) 

639907 E 

1740402 N 

ม.6 เครื่องสูบ 3 ตัว ขนาดทอ 10 นิ้ว ใชมอเตอรไฟฟา 

ขนาด 30 แรง สูบตลอดในชวงเดือนเมษายน-

มิถุนายน ของทุกป (สูบ 2 เครื่องสํารอง 1 เครื่อง) 

644128 E 

1738418 N 

ม.6 เครื่องสูบ 10 ตัว ขนาดทอ 8 นิ้ว ใชเครื่องคูโบตา 

สูบตลอดในชวงเดือนเมษายน-มิถุนายน ของทุกป 

(สูบ 8 เครื่องสํารอง 2 เครื่อง) 

644130 E 

1738420 N 

ม.7 เครื่องสูบ 3 ตัว ขนาดทอ 10 นิ้ว ใชมอเตอรไฟฟา 

ขนาด 30 แรง สูบตลอดในชวงเดือนเมษายน-

มิถุนายน ของทุกป (สูบ 2 เครื่องสํารอง 1 เครื่อง) 

644062 E 

1743906 N 

ม.8 เครื่องสูบ 10 ตัว ขนาดทอ 8 นิ้ว ใชเครื่องคูโบตา 

สูบตลอดในชวงเดือนเมษายน-มิถุนายน ของทุกป 

(สูบ 8 เครื่องสํารอง 2 เครื่อง) 

640184 E 

1736801 N 

ม.9 เครื่องสูบ 3 ตัว ขนาดทอ 10 นิ้ว ใชมอเตอรไฟฟา 

ขนาด 30 แรง สูบตลอดในชวงเดือนเมษายน-

มิถุนายน ของทุกป (สูบ 2 เครื่องสํารอง 1 เครื่อง) 

642378 E 

1735775 N 

หมายเหตุ : คาบริการสูบน้ําใหประชาชนในพื้นที่อัตราการคิดไรละ 150 บาท ซึ่งปจจุบันในพื้นที่ตําบลพนมเศษมีการใหบริการประมาณทั้งสิ้น 

1 หมื่นไร ซึ่งเริ่มดําเนินการมาได 1-2 ป โดยภาพรวมผูนําทองถิ่นใหความเห็นวาถือวาประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเพราะแกปญหาน้ําแลง

ใหกับประชาชนในพื้นที่ได 
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ตารางที่ 2.5.1-2 โครงการที่กอสรางแลวเสร็จของกรมชลประทานในบริเวณพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

 
 

            (4)  จัดใหมีขายงานที่สามารถรับขาวและแจงเตือนภัยใหกับประชาชนทราบ

ลวงหนาใหครอบคลุมถึงระดับตําบล หมูบาน โดยใชขายวิทยุสื่อสารของกรมการปกครอง 

            (5)  เตรียมการปองกันและบรรเทาอุทกภัยลวงหนา โดยใหอําเภอสํารวจพื้นที่

เสี่ ย งภั ยแล วกํ าหนดมาตรการป องกัน เฉพาะของแตละพื้ นที่  จั ดสรางทํ านบป องกันน้ํ าท วม                   

ขจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําธรรมชาติและทางระบายน้ําในเขตเมืองเพื่อปองกันการทวมขัง  

  2.5.2.2  แผนการชวยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย (ขณะเกิดภัย)  

             (1)  อําเภอและหนวยงานราชการทองถิ่น เขาชวยเหลือผูประสบอุทกภัย

โดยเร็ว ทั้งนี้ใหดูและอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัย และใหความชวยเหลือสิ่งจําเปนเบื้องตน         

ในการดํารงชีพ เชน ขาวสาร อาหารแหง ใหแลวเสร็จภายใน 72 ชั่วโมง 
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             (2)  ระหวางการเกิดสถานการณใหอําเภอติดตามสถานการณอยางใกลชิด                  

รวมทั้งออกเยี่ยมราษฎร และแจกสิ่งของเครื่องใชที่จําเปน 

             (3)  ใหอําเภอและหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่น เตรียมแผนการ

ชวยเหลือดานเครื่องอุปโภคบริโภคสําหรับประชาชนไวเพียงพอที่จะใชไดในระยะ 30 วัน และใหชวยเหลือ

อยางนอยทุก ๆ 7 วัน ของ 30 วันแรก 

  2.5.2.3  การดําเนินการหลังจากภัยยุติ (การฟนฟูบูรณะ) 

             (1)  หลังจากน้ําลดใหอําเภอเรงสํารวจความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยระเอียด

ครอบคลุมทุกดาน ทั้งดานความเปนอยู การประกอบอาชีพ สิ่งสาธารณะประโยชนที่ชํารุดเสียหายเพื่อให

ความชวยเหลือวัสดุซอมแซมบานเรือนที่เสียหาย และความชวยเหลือดานเกษตรตลอดจนเรงฟนฟูบูรณะ   

สิ่งสาธารณะประโยชนที่รับความเสียหายใหกลับคืนสูสภาพเดิมโดยเร็ว ทั้งนี้ใหจายเงินทดรองราชการ     

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง เปนอันดับแรก 

             (2)  สําหรับการฟนฟูบูรณะสิ่งสาธารณะประโยชนที่เสียหายจากอุทกภัย 

จะตองดําเนินการใหใชการไดภายใน 7-15 วัน ภายหลังน้ําลด โดยใชจายจากเงินทดรองราชการ           

งบ 1 แสนบาท ใหอํานาจของนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําอําเภอหากสิ่งสาธารณะ

ประโยชนที่ชํารุดเสียหายมีจํานวนมากเกินความสามารถของอําเภอ ใหเสนอขอรับการสนับสนุน

งบประมาณไปยังผูวาราชการจังหวัดและสํานักงานเลขาธิการปองกันภัยฝายพลเรือน กรมการปกครอง    

โดยจัดทําโครงการขอความชวยเหลือผานความเห็นของ ก.ช.ภ.อ./และ ก.ช.ภ.จ. ตามลําดับ 

             (3)  ในกรณีที่ราษฎรในพื้นที่ไดรับความเดือนรอนเนื่องจากอุทกภัยใหอาศัย

อํานาจตามกฎหมายวาดวยการปองกันการค้ํากําไรเกินควร เขาควบคุมสินคาที่จําเปน และปองกัน       

การกักตุน ตลอดจนยกเวนหรือลดภาษีบํารุงทองที่ใหราษฎรในพื้นที่ประสบอุทกภัย   

 2.5.3  การบริหารจัดการน้ําแลงโดยใชสิ่งกอสราง 

  2.5.3.1  โครงการสูบน้ําชวยเหลือพื้นที่เพาะปลูก กรมชลประทานจะสนับสนุน

เครื่องสูบน้ําตามที่ราษฎรรองขอเปนประจําทุกป เพื่อชวยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในบริเวณที่ประสบปญหา

การขาดแคลนน้ําทั้งในฤดูเพาะปลูกขาวนาปและขาวนาปรัง โดยเฉพาะพ้ืนที่เพาะปลูกรอบ ๆ บึงบอระเพ็ด 

แหลงนํ้าตนทุนที่สูบชวยไดแก แมน้ํานาน บึงบอระเพ็ด หนองนํ้า และคลองตางๆ เปนตน 

  2.5.3.2  โครงการสูบน้ําเพื่อผลิตน้ําประปาของการประปาอําเภอทาตะโก            

อําเภอทาตะโกประสบปญหาการขาดแคลนน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปาในชวงฤดูแลง และไดทําการแกไข

ปญหาโดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ําพรอมวางทอสงน้ําเพื่อสูบน้ําจากบึงบอระเพ็ดผานคลองลําเจ็ด             

ดงที่บานหนองไผกอเดียวไปยังสระเก็บน้ําของสํานักงานประปาอําเภอทาตะโก โครงการนี้ดําเนิน                  

โดยสํานักงานประปาทาตะโก 

  2.5.3.3  โครงการสถานีสูบน้ําทับกฤช ไดทําการกอสรางสถานีสูบน้ํา 1 แหง 

ประกอบดวย  เครื่องสูบน้ําจํานวน 6 เครื่อง โดยการออกแบบไวใหเดินเครื่องสูบน้ําไดเต็มที่ 5 เครื่อง

สํารองไว 1 เครื่อง เครื่องสูบน้ําเปนแบบ Vertical Turbine อัตราการสูบแตละเครื่อง 3.00 ลบ.ม./วินาที            
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โดยจะเริ่มสูบน้ําชวงเดือนมกราคม – มิถุนายน ตามแผนการสูบน้ําประจําป ซึ่งศักยภาพในการสูบน้ําสูงสุด 

ประมาณ 800,000 ลบ.ม./วัน (สูบ 5 เครื่อง เครื่องละ 16 ชั่วโมง) 

 

2.6  ขอเสนอแนะในการบรหิารจัดการน้ําในบึงบอระเพด็ 

 จากการศึกษาสภาพน้ําทวมน้ําแลงของพื้นที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ดที่ผานมา ทําใหทราบถึงสภาพ

ปญหา สาเหตุ  และการบริหารจัดการแก ไขปญหาในปจจุบัน ซึ่ งใชทั้ งวิธีการไม ใชสิ่ งกอสราง                    

และใชสิ่งกอสราง แตปญหาดังกลาวก็ยังคงไมไดหมดสิ้นไป และจากการศึกษาแผนแมบทการพัฒนาและ

ฟนฟูบึงบอระเพ็ด ไดเสนอแผนการแกไขปญหาในพื้นที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ด ทั้งการไมใชสิ่งกอสราง             

และใชสิ่งกอสรางจํานวนหลายโครงการ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดตอไป             

และเมื่อไดดําเนินการใชสิ่งกอสรางตามแผนแมบทฯ แลวสิ่งสําคัญอีกอยางหนึ่งคือ การบริหารจัดการ            

บึงบอระเพ็ดโดยใชเครื่องมือตางๆ ที่ไดกําหนดไวตามแผนแมบทฯ โดยที่ปรึกษาเสนอใหมีการบริหาร

จัดการน้ําในบึงบอระเพ็ด โดยใชเครื่องมือทั้งไมใชสิ่งกอสรางและใชสิ่งกอสราง ดังนี ้

 2.6.1  การไมใชสิ่งกอสราง 

          1)  เสนอใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําในบึงบอระเพ็ดโดยเฉพาะ อาจจะ

ตั้ ง ใน รูป ของคณ ะอนุ ก รรมการฯ  ภ าย ใต คณ ะกรรมการบริห ารจั ดการน้ํ า ในบึ งบอระ เพ็ ด                     

โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน หรือรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการฯ ชุดนี้มี

หนาที่ในการกําหนดกฎเกณฑตางๆ ในการบริหารจัดการน้ํา เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมน้ําแลงภายในพื้นที่         

ลุมน้ําบึงบอระเพ็ด เชน การกําหนดการเปด-ปดประตูระบายน้ํา การเดินเครื่องสูบน้ํา เปนตน 

          2)  เสนอใหมีการบังคับใชกฎหมายตามความเหมาะสมในสถานการณตาง ๆ 

 2.6.2  การใชสิ่งกอสราง 

          เมื่อไดดําเนินการปรับปรุงโครงการและกอสรางโครงการใหมตาง ๆ ตามแผนแมบทแลว               

จะทําใหมีเครื่องมือที่ใชสิ่งกอสราง ชวยในการบริหารจัดการน้ําในบึงไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งกอสราง

ตาง ๆ ที่สําคัญและมีศักยภาพสูงในการชวยบริหารจัดการน้ําในบึงบอระเพ็ดไดอยางมีนัยสําคัญ มีดังนี ้

          1)  ฝายบางปอง (ฝายพับได)  

          2)  ปตร.คลองบางปองเดิม (กรมประมง) 

          3)  ปตร.คลองบางปอง (ใหม) 

          4)  ปตร.ปากคลองบอระเพ็ด 

          5)  สถานีสูบน้ําปากคลองบอระเพ็ด 

          6)  สถานีสูบน้ําทับกฤช 

          การบริหารจัดการน้ําในบึงบอระเพ็ด เสนอใหบริหารจัดการโดยใชสิ่งกอสรางตาง ๆ 

ดังกลาวขางตน เปนเครื่องมือชวยในการบริหารจัดการ ดังแสดงผังตําแหนงที่ตั้งของสิ่งกอสรางตาง ๆ ในรูปที่ 

2.6.2-1 

 



 
               สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ  บทที่ 2 การบริหารจัดการบึงบอระเพด็ 

  

 รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

2-23 
โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

          การปฏิบัติการในการบริหารจัดการน้ําในบึงบอระเพ็ดที่เสนอแนะ ไดแสดงแผนการ

ปฏิบัติการในรูปที่ 2.6.2-1 ซึ่งสามารถอธิบายไดดังน้ี 

 
 

รูปที่ 2.6.2-1  ผังตําแหนงที่ตั้งของสิ่งกอสรางตางๆ ที่ใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

          1)  กรณีระดับน้ําในบึงมีคามากกวา +25.00 ม.รทก. เสนอใหยุบฝายพับไดอยูที่ระดับ 

+24.00 ม.รทก. แลวเปดบานประตูน้ํา ปตร.คลองบางปองเดิม (กรมประมง) ปตร.คลองบางปอง ที่กอสราง

ใหม แตในกรณีถาระดับน้ําในบึงบอระเพ็ดสูงกวาระดับน้ําในแมน้ํานานก็ใหทําการเปดบานประตูระบายน้ํา 

ปตร.ปากคลองบอระเพ็ด เพื่อชวยเรงระบายน้ําในบึงบอระเพ็ดลงสูแมน้ํานานไดอีกทางหนึ่ง เพื่อชวยเรง

ระบายน้ําเพื่อลดระดับน้ําในบึงใหลดลงไดเร็วขึ้น แตถากรณีที่ระดับน้ําในแมน้ํานานสูงกวาระดับน้ําในบึง  

ก็ใหปดบานประตูน้ําปากคลองบอระเพ็ด และใหเดินเครื่องสูบน้ําสูบน้ําภายในบึงลงสูแมน้ํานาน เพื่อชวย

เรงระบายนํ้าในบึงใหลดลงไดเร็วขึ้น สําหรับสถานีสูบน้ําทับกฤชก็ยังคงไมไดเดินเครื่องสูบน้ําแตอยางใด 

          2)  กรณีระดับน้ําในบึงอยูในชวงระดับ +24.50 ถึง +25.00 ม.รทก. ใหดําเนินการ

เชนเดียวกับกรณีที่ระดับน้ําในบึงมากกวา +25.00 ม.รทก.  

          3)  กรณีระดับน้ําในบึงอยูในชวงระดับ +24.00 ถึง +24.50 ม.รทก. ใหทําการยุบฝายพับ

ไดอยูที่ระดับ +24.00 ม.รทก. หรืออาจจะยกฝายพับไดใหอยูที่ระดับ +24.50 หรือ +25.00 ม.รทก.           

ก็ได และบานประตูน้ํา ปตร.คลองบางปองเดิม (กรมประมง) ปตร.คลองบางปองที่กอสรางใหม อาจจะเปด
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บานประตูบางสวน เพ่ือชวยในการบริหารจัดการน้ําในบึงใหอยูในชวงระดับที่ +24.00 ถึง +24.50 ม.รทก. 

โดยใชการบริการจัดการตามสถานการณ ไมใหระดับน้ําลดลงเร็วมากนัก และไมใหชามากนักดวย            

การพับบานของฝายพับไดเพ่ือรักษาระดับน้ําใหอยูที่ระดับ +24.00 ม.รทก. ในเดือนธันวาคม สําหรับ ปตร.

ปากคลองบอระเพ็ดเสนอใหปดบานทั้งหมดและสถานีสูบนํ้าทับกฤชจะไมมีการสูบน้ําแตอยางใด 

          4)  กรณีระดับน้ําในบึงอยูในชวงระดับ +23.50 ถึง +24.00 ม.รทก. ใหดําเนินการยุบ    

ฝายพับไดอยูที่ระดับ +24.00 ม.รทก. บานประตูน้ําของ ปตร ทุกแหงปดทั้งหมด และเครื่องสูบน้ํา         

ทุกเครื่องไมมีการเปดใชงานแตอยางใด 

          5)  กรณีระดับน้ําในบึงอยูในชวงระดับ +23.00 ถึง +23.50 ม.รทก. ใหดําเนินการ

เชนเดียวกับกรณีระดับน้ําในบึงอยูในชวงระดับ +23.50 ถึง +24.00 ม.รทก. 

          6)  กรณีระดับน้ําในบึงอยูในชวงระดับ +22.50 ถึง +23.00 ม.รทก. ใหดําเนินการ

เชนเดียวกับกรณีระดับน้ําในบึงอยูในชวงระดับ +23.00 ถึง +23.50 ม.รทก. 

          7)  กรณีระดับน้ําในบึงมีคานอยกวา +22.50 ม.รทก. ใหดําเนินการปดบานประตูน้ํา    

ทุกแหง และใหเดินเครื่องสูบน้ําทั้งสถานีปากคลองบอระเพ็ดและสถานีทับกฤชในการสูบน้ําจากแมน้ํานาน

เขาสูบึงบอระเพ็ด ตามความจําเปน ถาระดับน้ําลดลงเร็วมาก ก็ใหสูบน้ําในปริมาณที่มากทั้ง 2 สถาน ี     

ถาระดับน้ําลดลงนอยกวาคาระดับ +22.50 ม.รทก. ไมมากนัก ก็อาจจะทําการสูบน้ําที่สถานีสูบน้ํา       

ปากคลองบอระเพ็ดเพียงสถานีเดียว หรือสูบน้ําที่สถานีทับกฤชเพียงสถานีเดียวก็ได ทั้งนี้ใหปฏิบัติการ

ตามแตละสถานการณไป  

          การบริหารจัดการน้ําเพื่อควบคุมระดับน้ําในบึงบอระเพ็ดในกรณีตาง ๆ ดังกลาวขางตน

นั้น ในกรณีที่มีการเปดบานประตูระบายน้ําเพียงบางสวน หรือการสูบน้ําที่สถานีสูบน้ําปากคลองบอระเพ็ด

และสถานีสูบน้ําทับกฤช นั้นตองใหคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําในบึงเปนคณะผูตัดสินใจ เพื่อควบคุม

ระดับน้ําในบึงใหอยูที่ระดับตางๆ ในแตละเดือน ซึ่งการบริหารจัดการดังกลาวขึ้นอยูกับสถานการณน้ํา      

ในแตละปวาน้ําแลงมากหรือนอยเพียงใด 

          อนึ่งสําหรับ ปตร.ศูนยประมง (ประตูดํา) ภายหลังการกอสราง ปตร.ปากคลองบอระเพ็ด

แลว ก็จะไมมีความสําคัญอีกแลว เนื่องจากจุดควบคุมระดับน้ําในบึงบอระเพ็ดจะไปอยูที่ ปตร.ปากคลอง

บอระเพ็ดที่ไดทําการกอสรางใหมแทน ดังนั้นในการปฏิบัติการตามแผนนั้น ใหดําเนินการเปดบานประตู 

ปตร.ศูนยประมง (ประตูดํา) ไวตลอดเวลา ซึ่ง ปตร.ศูนยประมง (ประตูดํา) นี้อาจมีความจําเปนตองใชงาน

ในกรณีมีการซอมแซมบาน ปตร.ปากคลองบอระเพ็ด ซึ่งก็จะใช ปตร.ศูนยประมง (ประตูดํา) ทําหนาที่แทน 

ปตร.ปากคลองบอระเพ็ดช่ัวคราวขณะทําการซอมแซม ปตร.ปากคลองบอระเพ็ด 
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2.7  แนวคิดในการบริหารจัดการน้ํา 

 กรอบแนวคิดการบริหารจัดการนํ้า 3 กรณี  

 2.7.1  น้ําฝนทวมมากที่สุด 

  2.7.1.1  เปด-ปด ประตูระบายนํ้าทุกแหงที่ไหลลงสูบึงบอระเพ็ดในระดับที่เหมาะสม 

  2.7.1.2  ทําการหนวงน้ําในพื้นที่รับน้ําเปนขั้นๆ ดวยอาคารบังคับน้ําตาง ๆ ที่มีอยูใน

พื้นที ่

  2.7.1.3  ทําการระบายน้ําในบึงบอระเพ็ด และพื้นที่โดยรอบดวยระบบการระบายน้ําที่

มีอยูทั้งหมดนี้จะมีความสัมพันธกัน ทั้งปริมาณน้ําที่ถูกชะลอไวในพื้นที่รับน้ํา ในขณะที่น้ําจากแมน้ํา              

ถูกกําหนดใหเขาสูบึงบอระเพ็ด (ดวยเหตุผลทางนิเวศ) ตามเกณฑที่กําหนด และประสิทธิภาพระบบ     

ระบายนํ้าที่มีอยู สามารถทําการระบายนํ้าไดตามที่ถูกออกแบบไว  

 2.7.2  กรณีน้ําปานกลาง 

  ยังคงดําเนินการบริหารจัดการน้ํา เชนเดิมกับกรณีน้ําฝนมากที่สุด แตปริมาณน้ํา

ตลอดจนขอกําหนดในการบริหารจัดการน้ําจะไมวิกฤติเชนกรณีฝนมาก 

 2.7.3  กรณีน้ําแลง 

  2.7.3.1  ในระบบการหนวงน้ําในพื้นที่รับน้ํา เมื่อหมดฤดูฝนอาคารบังคับน้ํา/       

ฝาย เสนทางน้ําในพื้นที่ที่ไหลลงสูบึงบอระเพ็ด ซึ่งปกติจะไมมีน้ําอยูเลย เนื่องจากเปนพื้นที่ลาดชัน และไมมี

ระบบเก็บกักน้ํ า จะมีน้ํ าสวนหนึ่ งยั งคงอยู ในพื้ นที่  ประชาชนสามารถนํ าไปใช เพื่ อการเกษตร                          

การอุปโภค-บริโภคได 

  2.7.3.2  น้ําที่ยังคงอยูในพื้นที่ ทําใหปญหาการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลงลดนอยลง 

สงผลใหการนําน้ําจากบึงบอระเพ็ดไปใชเชนในปจจุบันหมดไปหรือลดลง ซึ่งหากมีความจําเปนอยางยิ่งใน

เรื่องนํ้าอุปโภค-บริโภค ก็สามารถใชศักยภาพของบึงฯ และเครื่องมือบริหารจัดการน้ําในบึงฯ สนับสนุนได 

 

2.8  การแกไขปญหาบึงบอระเพ็ดโดยการบริหารจัดการน้ําในบึงบอระเพ็ดในกรณีตางๆ 

 2.8.1  กรณีน้ําทวมจากแมน้ํานาน 

  2.8.1.1  กอสรางประตูระบายน้ําบริเวณชองทางน้ําเขาสูบึงบอระเพ็ดทุกชองทาง เชน 

คลองบอระเพ็ด คลองปลากด 

  2.8.1.2  เมื่อปริมาณน้ําในบึงฯเกินระดับที่กําหนด ใหทําการปดประตูระบายน้ํา          

ที่รับน้ําจากแมน้ํานาน 

 2.8.2  กรณีน้ําที่หลากมาจาก Watershed  

  2.8.2.1  กอสรางอาคารบังคับน้ําในเสนทางน้ําในพื้นที่  Watershed เปนชวง ๆ            

พรอมปรับปรุงขนาดคูคลอง เพ่ือทําหนาที่ดังนี ้

   1)  ทําหนาที่เปนฝายชะลอนํ้าที่จะลงสูบึงบอระเพ็ด (หนวงน้ํา) 

   2)  ทําหนาที่ดักตะกอนที่มาจากการชะลางในพื้นที ่
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   3)  ทําหนาที่เปนฝายเก็บน้ําในพื้นที่สามารถใชไดในฤดูแลง 

  2.8.2.2  อาคารบังคับน้ําในเสนทางน้ําที่จะไหลลงสูบึงฯ จะชวยทําใหการชะลอน้ํา

ไมใหไหลลงสูบึงบอระเพ็ดเร็วเกินไป ทั้งนี้  ทําใหการระบายน้ําภายในบึงฯ ออกสูแมน้ําเจาพระยา           

สามารถดําเนินการไดทัน 

  2.8.2.3  คูคลองตางๆ ภายในบึงฯ และบริเวณรอบบึงฯ เมื่อทําการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการไหลของน้ําแลว จะสามารถระบายนํ้าที่มีมากในบึงฯ ออกสูแมน้ําเจาพระยาไดทัน 

  2.8.2.4  การปรับปรุงฝายน้ําลนบึงบอระเพ็ดและคลองบางปองจะเพิ่มประสิทธิภาพ

การรองรับการระบายน้ําในบึงใหออกสูแมน้ําเจาพระยาไดทัน 
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รูปที่  2.8-1 โครงการชะลอนํ้าที่จะไหลลงบึงบอระเพ็ด และกักเก็บน้ํา 
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 2.8.3  กรณีน้ําแลง 

  2.8.3.1  ฝาย/อาคารบังคับน้ําที่กระจายอยูทั่วพื้นที่ลุมน้ํา หลังจากฤดูฝนแลว             

จะทําหนาที่เปนฝายเก็บน้ําที่กระจายอยูทั่วพื้นที่ลุมน้ํา ซึ่งสามารถทําใหเกษตรกรมีน้ําในการเพาะปลูกพืช

ไดในชวงฤดูแลง 

  2.8.3.2  การที่มีน้ําเก็บกักในพื้นที่ทําใหการนําน้ําจากบึงไปใชหมดไปหรือลดลง         

ซึ่งทําใหการรักษาปริมาณน้ําในบึงฯ ใหอยูในระดับที่ตองการทําไดงายขึ้น และใชงบประมาณในการรักษา

ระบบนิเวศบึงฯ ลดลง 

  2.8.3.3  น้ําที่เก็บในพื้นที่บึงฯ หากจําเปนสามารถผันขึ้นไปชวยสภาวะการขาดแคลน

น้ําอุปโภค-บริโภคของพื้นที่ดานบนซึ่งประสบปญหาการขาดแคลนน้ําทุกป โดยไมเสียทรัพยากรใน         

บึงฯ มากเชนปจจุบัน 

  ซึ่งแนวคิดการบริหารจัดการนํ้าทั้ง 3 กรณ ีแสดงในรูปที่ 2.8-2 
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รูปที่ 2.8-2 แนวคิดการบริหารจัดการนํ้าบึงบอระเพ็ด
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2.9  การบริหารจัดการบงึบอระเพ็ด 

 2.9.1  ประเดน็ในการพิจารณาการทาํหนาที่ของบงึบอระเพ็ด 

          การพิจารณาประเด็นการทําหนาที่ของบึงบอระเพ็ด ที่ปรึกษาไดกําหนดขึ้นจากเปาหมาย

การทําหนาที่ของบึงบอระเพ็ด ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ประกอบดวย 

          2.9.1.1  การทําหนาที่ดานการอนุรักษและเพาะพันธุสัตวน้ํา ในประเด็นนี้  ในปจจุบัน

การเพาะพันธุสัตวน้ําในระบบเดิมไมสามารถดําเนินการไดดังเดิม เพราะไมมีการถายเทของน้ํา ระหวาง     

ลําน้ําสายหลักและบึงบอระเพ็ด รวมถึงชวงเวลาของการคงอยูของน้ําในบึง ซึ่ งไม เอื้ออํานวยตอ            

การขยายพันธุสัตวน้ํา ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองกําหนดแนวทางใหบึงสามารถทําหนาที่เดิมได ในขณะที่ 

จะตองดําเนินการปรับปรุง และแกไขปญหาที่เปนสาเหตุของความเสื่อมถอยในการทําหนาที่ของบึง และใน

เวลาเดียวกัน ก็จะตองมีแนวทางในการฟนฟูและพัฒนาสภาพแวดลอมของบึง ใหสามารถกลับมาทําหนาที่

ในเชิงอนุรักษไดดังเดิม 

          2.9.1.2  การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ เหตุเพราะบึงบอระเพ็ดเปนบึงน้ําจืดขนาดใหญ

ของประเทศ จึงมีศักยภาพในการเปนเครื่องมือการบริหารจัดการน้ําในภาพรวมของประเทศ โดยในปจจุบัน 

ศักยภาพในการกักเก็บน้ําของบึงลดลงอยางมาก เนื่องจากสาเหตุการตื้นเขิน ที่เกิดจากการชะลางดิน       

จากพ้ืนที่ลุมน้ําตอนบนลงสูบึง และดวยความสูงของระดับสันฝายเดิมที่ +24 ม.รทก.ทําใหศักยภาพของการ

เก็บกักน้ําจากพื้นที่ลุมน้ํา ไดปริมาณที่นอย สงผลใหปริมาณสวนเกินจากการเก็บกักไหลลงไปสูลุมน้ํา

เจาพระยา ซึ่งเมื่อรวมกับน้ําจากลุมน้ําตาง ๆ ที่ไหลลงสูอาวไทยแลว จะสงผลกระทบตอพื้นที่ดานลาง     

ในทุกป ซึ่งหากสามารถเพิ่มศักยภาพของการเก็บกักน้ําขึ้นจากเดิม โดยไมมีผลกระทบตอสภาพการดําเนิน

ชีวิตของประชาชนมากจนเกินไป ก็จะเปนประโยชนในดานการบริหารจัดการน้ํา ซึ่งจากการประมาณคา

ระดับของการเก็บกักไวที่ + 25 ม.รทก. จะมีความเหมาะสมมากที่สุด เพราะสามารถจะเพิ่มศักยภาพ     

ของการรองรับน้ําไดถึง 332 ลาน ลบ.ม. 

          2.9.1.3  การใชประโยชนของประชาชนในพื้นที่บึงบอระเพ็ด ซึ่งในปจจุบันไมสามารถ

ปฏิเสธไดวา มีประชาชนสวนหนึ่งในพื้นที่ไดเขาไปอยูอาศัย และอาศัยทรัพยากรในบึงบอระเพ็ดทํามาหากิน 

ถึงแมวา ในดานกฎหมายแลว ไมสามารถรับรองสิทธิตางๆ ของประชาชนเหลานี้ได โดยในประเด็นนี้ก็เปน

ปญหาหลักปญหาหนึ่ง ที่ทําใหเกิดปญหาอื่น ๆ ตามมา จนเปนเหตุใหบึงบอระเพ็ด ไมสามารถทําการฟนฟู 

และพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งถึงแมวา จะมีหนวยงานตางๆ เขามาดําเนินการตามภาระ          

ความรับผิดชอบแลวก็ตาม และในประเด็นดังกลาว หากจะตองมีการบริหารจัดการบึง ใหสามารถ         

ตอบทุกโจทยในการฟนฟูและพัฒนาไดอยางเหมาะสมแลว จะตองสรางความสมดุล และสรางการยอมรับ

จากประชาชนกลุมนี้ ใหได ในระดับที่สามารถเขาไปดําเนินการพัฒนาไดอยางเหมาะสมกับบริบท          

ของสภาพความเปนจริงในปจจุบัน 
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 2.9.2  ขอเท็จจริงของบริบทในปจจุบัน  

          2.9.2.1 จากสภาพการทําหนาที่ของบึงบอระเพ็ดในปจจุบัน มีพื้นที่  132,639 ไร            

3 งาน 34 ตารางวา แตมีสภาพเปนแหลงน้ําอยูเพียง 39,050 ไร ในสวนที่เหลือจะเปนพื้นที่ดานการ

เกษตรกรรม การประมง และที่อยูอาศัย /ชุมชน โดยในปจจุบันมีพื้นที่ที่อยูในเขตทับซอนของกฎหมาย              

ที่ไมสามารถดําเนินการใดๆ ได เพราะขัดตอขอกําหนดจํานวน 65,409 ไร 3 งาน 92 ตารางวา (เขตหามลา

สัตวปา+เขตประมง เขต 1) จึงทําใหพื้นที่ที่สามารถใชทําหนาที่ เดิมในเชิงอนุรักษของบึงบอระเพ็ด                

มีเหลืออยูนอย ซึ่งเมื่อเทียบกับในอดีต การทําหนาที่ของบึงนั้นลดลงจนเกือบจะไมเปนไปตามวัตถุประสงค

เดิมที่วางไว และที่สําคัญ น้ําจากแมน้ํานานไมสามารถไหลเขาสูบึงบอระเพ็ดไดมาเปนระยะเวลานาน          

ซึ่งทําใหเกิดผลกระทบดานระยะเวลาการคงอยูของน้ําในพื้นที่ไมเปนไปตามกําหนด ทําใหการขยายพันธุ

ปลาในระบบนิเวศบึงไมสามารถทําได 

          2.9.2.2  ในการบริหารจัดการน้ํา ในอดีตที่ผานมา จากขอมูลของกรมชลประทาน          

ป 47 ระบุวา ศักยภาพการเก็บกักน้ําของบึงอยูที่  180 ลาน ลบ.ม.และมีตะกอนดินสะสมประมาณ          

2 ลาน ลบ.ม./ป ซึ่งทําใหในปจจุบันหากคิดตามขอมูลดังกลาวตะกอนปริมาณ 30 ลาน ลบ.ม. ไดลงไปอยูใน

บึ ง ซึ่ งจากขอมูลชุดสํ ารวจของที่ ปรึกษา ปจจุบันความจุของบึ ง ณ  ระดับ +24 ม.รทก. อยูที่            

177.05 ลาน ลบ.ม.เมื่อเทียบกับขอมูลป 47 แลวจะเห็นวา บึงบอระเพ็ด สูญเสียศักยภาพการกักเก็บน้ําไป

ถึง 3 ลาน ลบ.ม. ซึ่งถาหากตองการใหบึงเปนหนวยหนึ่งของการบริหารจัดการน้ําในลุมน้ําเจาพระยาแลว    

มีความจําเปนจะตองเพิ่มศักยภาพ การรองรับน้ําในบึงบอระเพ็ดในชวงฤดูน้ําหลาก ดวยการเพิ่มระดับ    

เก็บกักใหมากกวาที่เปนอยูในปจจุบันที่ระดับ +24 ม.รทก.ใหเหมาะสม โดยไมสงผลกระทบใหเกิดกับ

ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่บึงมากจนเกินไป จากการศึกษาและวิเคราะหสถานการณและบริบทตาง ๆ 

ของบึงบอระเพ็ด ระดับที่ เหมาะสมนาจะอยูที่  +25 ม.รทก. สามารถเก็บกักน้ําเพิ่มขึ้นถึงประมาณ         

332 ลาน ลบ.ม. ในขณะที่ตองเสริมคันกั้นน้ําในปริมณฑลในพื้นที่ที่ 1 เพื่อไมใหน้ําไหลเขาทวมพื้นที่ที่ 2 

และที่อยูอาศัยของประชาชนและยังสามารถอาศัยอยูในพื้นที่เดิมได 

          การบริหารจัดการน้ําในระดับ +24 ม.รทก. และ+25 ม.รทก.เปนการคิดระดับน้ํา        

และความจุในคันดินกั้นหรือถนนในปจจุบัน ถาคิด +25 ม.รทก.จริงจะทวมหมด จากเหตุตรงนี้จึงไดยอดน้ํา

ในระดับ +24 ม.รทก. มีความจุ 177.05 ลาน ลบ.ม. สวนระดับ +25 ม.รทก. มีความจุ 332 ลาน ลบ.ม.      

โดยจะไปสอดคลองเชื่อมโยงกับอัตราการใชนํ้าใน 6 กรณีดังกลาวมาแลว 

          การบริหารจัดการน้ํา ในกรณีเก็บกักน้ําไวที่ระดับ +25 ม.รทก.นานเปนเวลา 2 เดือน 

(เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน ) ใหทําการเก็บกักที่ระดับ +25 ม.รทก ในพื้นที่ที่ 1 หลังแนวคันกั้นน้ํา         

ที่เกิดจากการขุดคลองดักตะกอนตามแนวถนนหมายเลข 3475 ตามที่กรมชลประทานเสนอ โดยนําดินที่ขุด

ขึ้นมาปรับระดับถนนจากเดิมที่ +24 ม.รทก.ใหเปน +25 ม.รทก.หรือมากกวาความเหมาะสม ทั้งนี ้            

เพื่อปองกันไมใหน้ําในระดับเก็บกักนี้ไปทวมนอกพื้นที่คันกั้น และเปนไปตามความตองการของประชาชน         

ที่ไมตองการใหน้ําทวมที่ระดับ +25 ม.รทก.ทั้งพื้นที่บึงบอระเพ็ด ซึ่งเมื่อระดับน้ําในพื้นที่ที่ 1 ไดตามกําหนด
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ที่ +25 ม.รทก.แลว ใหปดเสนทางน้ําออกจากบึง เพื่อรักษาระดับน้ํานี้ไวตามกําหนดเวลา โดยน้ําสวนเกินที่

ไหลเขาบึงให Bypass ออกตามแนวคลองดักตะกอนออกไปทางคลองบางปอง เพ่ือลงแมน้ําเจาพระยาตอไป 

          2.9.2.3  การใชประโยชนในพื้นที่บึงบอระเพ็ด ขอมูลจากการศึกษาพบวากิจกรรมในบึง

ของประชาชนที่เขามาใชประโยชนเกือบทั้งหมดจะเปนเกษตรกรรม (ทํานาขาว ทํานาบัว ปลูกพืชไร)      

และการทองเที่ยวเปนหลัก นอกจากนั้น ยังมีพื้นที่บางสวนเปนชุมชน และมีสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความ

สะดวก โครงสรางพื้นฐานกระจายอยูในพื้นที่บึงอีกดวย ดังนั้นการประกอบอาชีพดานการเกษตรจึงจะมี

ชวงเวลาของการดําเนินกิจกรรม ซึ่งขึ้นอยูกับฤดูกาล และชวงเวลาน้ําจะหลากเขามาในบึง โดยปกติแลว    

ในพื้นที่ที่ 1 จะสามารถทํานาไดเพียงครั้งเดียว หากวาครั้งที่ 2 จะมโีอกาสสูญเสียสูง กับความเสียหายที่เกิด

จากน้ําทวม แตสําหรับพื้นที่ที่ 2 ประชาชนสามารถทํานาได 2-3 ครั้งตอป ซึ่งชวงเวลาการทํานาจะเริ่ม

ประมาณเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ของทุกป ทั้งนี้ อางระยะเวลาขางตนเปนเพียงการรายงาน         

จากแหลงขอมูลตางๆ เทานั้น เนื่องจากในความเปนจริงแลว แตละประยะเวลาของฤดูกาลจะเปลี่ยนแปลง

เสมอ และชวงการหลากของน้ําก็ไมแนนอน จึงพิจารณาดําเนินกิจกรรมเปนรายปไป 

 

 2.9.3  ขอพิจารณาในการกําหนดรปูแบบการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

          การกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดนั้น จะตองสามารถตอบโจทย       

ความตองการที่จะทําใหบึงบอระเพ็ด สามารถทําหนาที่ดานการอนุรักษและเพาะพันธุสัตวน้ําดังเดิมได 

นอกจากนั้น ยังจะตองทําหนาที่ในการรองรับน้ําจากแหลงน้ําตางๆ ในพื้นที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ด เพื่อเปนการ

หนวงน้ําใหอยูในพื้นที่ใหมากและนานที่สุด โดยจะเปนการตัดยอดน้ําที่จะไหลลงสูลุมน้ําเจาพระยา          

และในขณ ะเดี ยวกั น  จะต อ งไม ให เกิ ดผลกระทบกับประชาชน  ที่ อ าศั ยประโยชน จากฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ ในบึงบอระเพ็ดมากจนเกินไป จนไมสามารถดําเนินวิถีชีวิตตามปกติ ดังที่เปนอยูใน

ปจจุบัน  

          ทั้งนี้ รูปแบบการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดในแตละป ยังต้ังอยูบนความไมมีความชัดเจน 

แนนอน และแปรผันไปตามสถานภาพของฤดูกาล ที่เกิดความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางเห็นไดชัด เชน 

การเปลี่ยนกําหนดเวลาของฤดูกาลในแตละป ก็ไมเปนไปตามที่เคยเปนมาแตอดีต ดังเห็นไดจากฝนที่ไมตก

ตองตามฤดูกาล การคลาดเคลื่อนของชวงเวลาในฤดูตางๆ  ซึ่งลวนแลวแตจะตองนํามาพิจารณาวิเคราะห 

เพื่อกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการบึงอยางครอบคลุม และสามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคในการ

บริหารจัดการบึงบอระเพ็ดได จึงขอเสนอรูปแบบการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด เปน 3 กรณี ดังนี ้

          2.9.3.1  กรณีน้ําจากแมน้ํานานมามาก 

          หากในปใดที่มีปริมาณน้ําจากแมน้ํานานมาก จะทําการเปดประตูระบายน้ํา

คลองบอระเพ็ด หรือชองทางเขาของน้ําอื่นใดที่สามารถไหลลงสูบึงบอระเพ็ด เชน คลองปลากด เปนตน 

โดยเริ่มนําน้ําเขาประมาณเดือนมิถุนายน โดยกําหนดระดับเก็บกักน้ําภายในบึงอยูที่ +23 เมตรเหนือ

ระดับน้ําทะเลปานกลาง (ม.รทก.) ซึ่งเปนระดับน้ําในบึงที่ทางกรมประมงมีความเห็นวา มีความเหมาะสม

กับสภาพการอนุรักษและเพาะพันธุสัตวน้ําที่สุด และรักษาระดับน้ํานี้ไวจนกระทั่งประมาณกลางเดือน
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กันยายน หลังจากนั้น จึงคอยๆเพิ่มระดับเก็บกักน้ําจาก +23 ม.รทก. ไปจนถึงระดับ +25 ม.รทก.           

แลวรักษาระดับนี้ไวจนถึงประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน (ประมาณ 2 เดือน) เพื่อเปนการคงระดับน้ําไว

สําหรับระบบนิเวศประมง เชน การเพาะพันธุสัตวน้ําและการอนุบาลสัตวน้ํา ใหพรอมที่จะปลอยสัตวน้ําใน

บึงลงสูลําน้ําสายหลักตาง ๆ และในขณะเดียวกัน ก็เปนการรองรับน้ําที่หลากลงมาจากทางตอนบนของ          

ลุมน้ําในชวงฤดูน้ําหลาก และยังเปนการเก็บกักน้ําสวนนี้เพื่อเตรียมน้ําไวใชในกิจกรรมตาง ๆ ตอนชวง      

ฤดูแลงไดอีกดวย ซึ่งในระหวางชวงเวลาที่เก็บกักน้ําอยูที่ระดับ +25 ม.รทก. แลวยังมีน้ําสวนเกินเขามาใน

พื้นที่บึง ก็จะทําการระบายน้ําสวนเกิดนั้นออกจากบึงทางประตูระบายน้ํา/ฝายน้ําลนบริเวณคลองบางปอง             

โดยใชระบบการระบายนํ้าที่มีอยูในพ้ืน 

          ที่ หลั งจากนี้  จึ งเริ่มลดระดับน้ํ าที่  +25 ม .รทก. ใน เดือนพฤศจิกายน              

จนถึงเดือนธันวาคม โดยรักษาระดับเก็บกักไวที่  +24 ม.รทก. ซึ่งชวงเวลานี้น้ําที่ถูกเก็บกักไวจะถูก

ประชาชนในพื้นที่ นําไปใชในกิจกรรมตาง ๆ เชน การเกษตรกรรม การประมง การทองเที่ยว เปนตน 

จนกระทั่ง ไปจนถึงชวงฤดูแลงประมาณเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม โดยกําหนดระดับเก็บกักไมใหต่ํา

กวา +22.50 ม.รทก. ซึ่งเปนคาระดับน้ําที่กรมประมงกําหนดไว ไมใหระดับน้ําในบึงบอระเพ็ดต่ําไปกวานี ้             

เพ่ือรักษาระบบนิเวศบึง แลวจึงเขาสูชวงเวลารับน้ําในปตอไป ดังแสดงรูปที ่2.9.3-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.9.3-1 แนวทางการบริหารจัดการในปที่น้ํานานมาก 
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 รูปที่ 2.9.3-2 การบริหารจัดการน้ําในปที่น้ํานานมาก 

          2.9.3.2   กรณีน้ําจากพ้ืนที่ลุมน้ําตอนบนมาก 

           ใน ก รณี นี้  ช ว ง เดื อ น มิ ถุ น า ย น จ ะ เป น ก า ร รั บ น้ํ า จ าก แ ม น้ํ า น า น                  

เพ่ือเปนการปลอยใหปลาและสัตวน้ําตาง ๆ เขาสูบึง โดยกําหนดระดับเก็บกักไวที่ +23 ม.รทก.ซึ่งในชวงนี้

น้ําจากตอนบนของลุมน้ํายังลงมาไมถึงพื้นที่บึงบอระเพ็ด เพราะมีระบบการหนวงน้ําจากอาคารบังคับ         

น้ําตาง ๆ ที่กระจายอยูในพื้นที่ตอนบน เชน อางเก็บน้ํา ฝาย และแกมลิง เปนตน และหากวาน้ําจาก

ตอนบนลุมน้ํามากกวาระดับเก็บกักที่ +25 ม.รทก. ที่กําหนดไวในชวงเดือนพฤศจิกายน ก็จะตองใชระบบ

ระบายน้ําในพื้นที่ เพื่อนําน้ําสวนเกินออกจากบึงบอระเพ็ดตามชองทางตาง ๆ เชน ประตูระบายน้ํา      

คลองบอระเพ็ด คลองปลากด และฝายคลองบางปอง หลังจากนั้น ก็จะเริ่มมีการใชน้ําที่เก็บกักในกิจกรรม

ตาง ๆ ในพื้นที่  โดยเริ่มการปลอยใหใชน้ําไดตั้งแตเดือนธันวาคมเปนตนไป จนกระทั่งถึงเดือนเมษายน – 

เดือนพฤษภาคม แตตองไมต่ํากวาระดับ +22.50 ม.รทก. ที่กรมประมงกําหนดไว แลวจึงเขาสูชวงเวลารับ

น้ําในปตอไป ดังแสดงรูปที่ 2.9.3-3 
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รูปที่ 2.9.3-3  แนวทางการบริหารจัดการในปที่น้ําจากพ้ืนที่ลุมน้ําตอนบนมาก 

 

 
 

รูปที่ 2.9.3-4  การบริหารจัดการในปที่น้ําจากพ้ืนที่ลุมน้ําตอนบนมาก 
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          2.9.3.3  กรณีปน้ํานอย 

           ในกรณีดังกลาว เปนสถานการณน้ําแลง ซึ่งจะมีปริมาณน้ําในแหลงน้ําตาง ๆ 

ไมเพียงพอ ตอกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการใชน้ํา ดังนั้น ในชวงเดือนมิถุนายนจะทําการสูบน้ําจากแมน้ํานาน

เขาสูบึงบอระเพ็ด ทางสถานีสูบน้ําของกรมทรัพยากรน้ําดานคลองวังนา และดานประตูระบายน้ํา        

คลองบอระเพ็ด โดยจะรักษาระดับน้ําในบึงไวที่ +22.50 - +23.00 ม.รทก. และหลังจากเดือนกันยายน           

จะพิจารณาปริมาณการสูบน้ําเขามาเติมบึงใหไดในระดับในระดับ +25 ม.รทก. ซึ่งจะตองพิจารณารวมกับ

ปริมาณน้ําที่ไหลเขาสูบึงจากแมน้ํานานและลุมน้ําตอนบนประกอบดวย เพื่อใหเพียงพอและเปนไปตามแนว

ทางการอนุ รักษ ระบบนิ เวศ การเก็บกักน้ํ าไว ใช ในฤดูแล งในปตอไป ซึ่ งเมื่ อถึ งประมาณ เดือน                     

เมษายน-เดือนพฤษภาคม ก็จะเริ่มเขาสูชวงเวลาของการบริหารจัดการน้ําในชวงตอไป ดังแสดงรูปที่ 

2.9.3-5  

 
รูปที่ 2.9.3-5 แนวทางการบริหารจัดการในปที่น้ําแลง 

 
รูปที่ 2.9.3-6 การบริหารจัดการในปที่น้ําแลง 

 

+ 
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2.9.4 หนวยงานรับผิดชอบการบริหารจัดการน้ําในระดับตาง ๆ 

           เนื่องจากบึงบอระเพ็ดมีหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการน้ําของบึงบอระเพ็ด 

อยู 3 หนวยงานหลักไดแก กรมประมง กรมทรัพยากรน้ํา และกรมชลประทาน ซึ่งแตละหนวยงานมีภารกิจ

การดําเนินงานแตกตางกัน จึงขอเสนอการแบงมอบความรับผิดชอบในการบริหารจัดการน้ําบึงบอระเพ็ด

เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน ดังนี ้

  2.9.4.1  ระดับน้ํากนบึง +18.00 เมตร ถึง +23.00 ม.รทก.เปนการบริหารจัดการของ

กรมประมง เพราะตองรักษาระบบนิเวศของบึงบอระเพ็ด 

  2.9.4.2  ระดับน้ําที่ +23.00 ม.รทก.ขึ้นไป กรมชลประทานเปนผูบริหารจัดการน้ํา 

และควบคุมระบบ เนื่องจากมีมวลน้ําเปนจํานวนมาก 

  2.9.4.3  กรมทรัพยากรน้ํา สนับสนุนตามที่หนวยงานตาง ๆ รองขอ เนื่องจากมีระบบ

โรงสูบน้ําพลังงานไฟฟาเพ่ือรักษาระบบนิเวศบึงบอระเพ็ด 

 

 2.9.5  ปริมาณความจุของน้ําในบงึบอระเพด็ตามระดับเก็บกักในชวงเวลาตางๆ ตามหลักการ

บริหารจัดการน้ําพื�นที�นํ�าท่วมในระดบัต่างๆ  

ตารางที่ 2.9.5-1  แสดงพื้นที่เกษตรคงเหลือที่ระดับน้ําตางๆ ในพื้นที่บึงบอระเพ็ด  

ที ่ ระดับน้าํ พื้นที่การเกษตรคงเหลือ (ไร) รวม 

โซน 1 โซน 2 

1 ระดับน้ํา 22.5 ม.รทก. 51,938 32,562 84,500 

2 ระดับน้ํา 23.0 ม.รทก. 45,959 32,562 78,521 

3 ระดับน้ํา 23.5 ม.รทก. 28,390 32,562 60,952 

4 ระดับน้ํา 24.0 ม.รทก. 0 32,562 32,562 

5 ระดับน้ํา 24.5 ม.รทก. 0 32,562 32,562 

6 ระดับน้ํา 25.0 ม.รทก. 0 32,562 32,562 

7 ระดับน้ํา 25.5 ม.รทก. 0 0 0 

8 ระดับน้ํา 26.0 ม.รทก. 0 0 0 

 

  2 .9 .5 .1   ตั้ งแต เดื อน เมษายน  ถึ ง เดื อนพฤษภาคม  ( 2 เดื อน  ) ระดั บน้ํ า            

+22.50 ม.รทก. เปนระดับน้ําต่ําสุด เพื่อรักษาระบบนิเวศในบึงบอระเพ็ด มีความจุน้ํา 44.18 ลาน ลบ.ม. 

พื้นที่ผิวน้ํา 30.988 ไร เปนฤดูน้ําแลง มีพื้นที่เกษตรคงเหลือพื้นที่ที่ 1 จํานวน 51,938 ไร พื้นที่เกษตร

คงเหลือพื้นที่ที่  2 จํานวน 32,562 ไร  รวมพ้ืนที่เกษตรคงเหลือพื้นที่ที่ 1และพื้นที่ที่ 2 รวม 84,500 ไร 

  2.9.5.2  ตั้งแตเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน ( 4 เดือน) ระดับน้ําเพิ่มจาก     

+22.50 ม.รทก.เปน +23.00 ม.รทก. มีความจุ 72.66 ลาน ลบ.ม.และมีพื้นที่ผิวน้ํา 40,428 ไร พื้นที่เกษตร
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คงเหลือพื้นที่ที่ 1 จํานวน 45,959 ไร พื้นที่เกษตรคงเหลือพื้นที่ที่ 2 จํานวน 32,562 ไร รวมพื้นที่เกษตร              

คงเหลือพื้นที่ที่ 1และพื้นที่ที่ 2 รวม 78,521 ไร   

  2.9.5.3  ตั้งแตเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน ( 2 เดือน ) กําหนดใหทวมสูงสุด          

ที่ระดับ +25.00 ม.รทก.มีความจุ  332 ลาน ลบ.ม. และมีพื้นที่ผิวน้ํา 97,463  ไร หากกักเก็บน้ําไวในเขต

พื้นที่ +24 ม.รทก.แลวกักเก็บน้ําไวที่ระดับ+25 ม.รทก.จะมีพ้ืนที่เกษตรคงเหลือ 32,562 ไร  

  2.9.5.4  ตั้ งแต เดือนธันวาคม ถึงเดือนมกราคม ( 2 เดือน ) ลดลงจากระดับ               

+25.00 ม.รทก. เปน +24.00 ม.รทก. มีความจุ 177.05 ลาน ลบ.ม. ม. และมีพื้นที่ผิวน้ํา 97,463  ไร       

มีพื้นที่เกษตรคงเหลือ 32,562 ไร 

  2 .9 .5 .5   ตั้ งแต เดือนกุมภาพันธ  ถึ งเดือนมีนาคม ( 2 เดือน) ลดระดับ เปน         

+23.00 ม.รทก. มีความจุ 72.66 ลาน ลบ.ม.และมีพื้นที่ผิวน้ํา 40,428 ไร พื้นที่เกษตรคงเหลือพื้นที่ที่ 1                    

จํานวน 45,959 ไร พื้นที่เกษตรคงเหลือพื้นที่ที่ 2 จํานวน 32,562 ไร  รวมพื้นที่เกษตรคงเหลือพื้นที่ที่ 1

และพ้ืนที่ที่ 2 รวม 78,521 ไร 

  การบริหารจัดการน้ําในระดับ +24 ม.รทก. และ+25 ม.รทก.เปนการคิดระดับน้ําและ

ความจุในคันดินกั้นหรือถนนในปจจุบัน ถาคิด +25 ม.รทก.จริงจะทวมหมด จากเหตุตรงนี้จึงไดยอดน้ําใน

ระดับ +24 ม.รทก. มีความจุ 177.05 ลาน ลบ.ม. สวนระดับ +25 ม.รทก. มีความจุ 332 ลาน ลบ.ม.    

โดยจะไปสอดคลองเชื่อมโยงกับอัตราการขาดแคลนน้ํา เพื่อการเกษตรสูงสุดใน 6 กรณีวาจะเพียงพอ

หรือไมอยางไร  

  การบริหารจัดการน้ํา ในกรณีเก็บกักน้ําไวที่ระดับ +25 ม.รทก.นานเปนเวลา 2 เดือน               

(เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน ) ใหทําการเก็บกักที่ระดับ +25 ม.รทก ในพื้นที่ที่ 1 หลังแนวคันกั้นน้ํา         

ที่เกิดจากการขุดคลองดักตะกอนตามแนวถนนหมายเลข 3475 ตามที่กรมชลประทานเสนอ โดยนําดินที่ขุด

ขึ้นมาปรับระดับถนนจากเดิมที่ +24 ม.รทก.ใหเปน +25 ม.รทก.หรือมากกวาความเหมาะสม ทั้งนี้               

เพ่ือปองกันไมใหน้ําในระดับเก็บกักนี้ไปทวมนอกพื้นที่คันกั้น และเปนไปตามความตองการของประชาชนที่

ไมตองการใหน้ําทวมที่ระดับ +25 ม.รทก.ทั้งพื้นที่บึงบอระเพ็ด ซึ่งเมื่อระดับน้ําในพื้นที่ที่ 1ไดตามกําหนดที่ 

+25 ม.รทก.แลว ใหปดเสนทางน้ําออกจากบึง เพื่อรักษาระดับน้ํานี้ไวตามกําหนดเวลา โดยน้ําสวนเกินที่

ไหลเขาบึงให Bypass ออกตามแนวคลองดักตะกอนออกไปทางคลองบางปอง เพื่อลงแมน้ําเจาพระยา

ตอไป ซึ่งระดับน้ําทวมพื้นที่ตางๆ ในบึงบอระเพ็ด ดังแสดงตารางที่ 2.9.5-2 
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ตารางที่ 2.9.5-2 แสดงระดับน้ําที่ทวมพื้นที่บึงบอระเพ็ดในระดับตาง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ  พื้นที ่
ปริมาตร

สะสม 
พื้นที ่ พื้นที ่ ระดับ  พื้นที ่ พื้นที่เฉลี่ย (ตร.ม.) 

(ม.รทก) (ตร.กม.)  (ลบ.ม.) (ไร) (ไร) (ม.รทก) (ตร.กม.) 
A=(1/3)*(A1+A2+(SQ

RT(A1*A2))) 

+18 0 0 0 0 +18 0 0 

+19 0.6340 0.21 396 396 +19 0.6340 0.21 

+20 2.4660 1.66 1,541 1,145 +20 2.4660 1.45 

+21 10.7230 7.77 6,702 5,161 +21 10.7230 6.11 

+22 26.0290 25.59 16,268 9,566 +22 26.0290 17.82 

+22.5 49.5808 44.18 30,988 14,720 +22.5 49.5808 37.18 

+23 64.6848 72.66 40,428 9,440 +23.0 64.6848 56.97 

+23.5 100.1376 113.55 62,586 22,158 +23.5 100.1376 81.77 

+24 155.9408 177.05 97,463 34,877 +24.0 155.9408 127.01 

+24.5 155.9408 255.02 97,463 0 +24.5 155.9408 155.94 

+25 155.9408 332.99 97,463 0 +25.0 155.9408 155.94 

+25.5 338.7536 453.75 211,721 114,258 +25.5 338.7536 241.51 

+26 430.0544 645.50 268,784 57,063 +26.0 430.0544 383.50 
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 2.9.6 ขอบเขตพื้นทีน่้ําทวมในระดบัตาง ๆ ตามสภาพจริง 

 
รูปที่ 2.9.6-1 แผนทีแ่สดงขอบเขตพื้นที่น้ําทวมในระดับตางๆ 
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 2.9.7  ปฏิทินการปลูกพืชที่สอดคลองกับการบริหารจัดการน้ําในบึงบอระเพ็ด 

          2.9.7.1  การผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ที่ 1 เปนพื้นที่นาทั้งในที่ลุม 50,722.33 ไร 

(รอยละ 52.04 ของเขตพื้นที่ที่ 1) โดยปลูกขาวนาปรังปละสองครั้ง นอกจากนั้นเปนพื้นที่นาขาว ไรขาวโพด 

ไรออย สวนผัก ทุงหญาเลี้ยงสัตว และพืชไรอื่นๆ ขณะที่สถานที่ เพาะเลี้ยงปลาและบอปลามีเนื้อที่             

808.80 ไร (รอยละ 0.83) ตามลําดับ ดังตารางที่ 2.9.7-1 

ตารางที่ 2.9.7-1  แสดงปฏิทินการปลูกพืชในปจจุบัน เขตพื้นที่ที่ 1  

 
 

            สําหรับแนวทางการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ มีเปาหมายที่จะลดละเลิก     

การใชสารเคมีโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตดังกลาวไปเปนการผลิตในระบบเกษตรปลอดภัย GAP             

สูระบบเกษตรอินทรีย  การผลิตขาวตามมาตรฐาน GAP สูการผลิตขาวอินทรีย โดยปรกติเกษตรกรปลูก

ขาวนาปรังไดปละสองครั้ง ครั้งที่  1 เริ่มปลูกในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ และครั้งที่  2              

จะเริ่มประมาณเดือนมีนาคม ถึงเดือนกรกฎาคม อยางไรก็ตามจากการบริหารจัดการน้ําของโครงการ         

ทําใหเกิดความสุมเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากน้ําทวมนาขาว กลาวคือน้ําอาจจะทวมนาขาวในที่ลุมกอน

การเก็บเกี่ยวขาวนาปรังครั้งที่ 2 จากสภาพน้ําดังกลาว และการผลิตขาวอินทรีย(เปาหมายของการผลิตขาว

ในพื้นที่) ควรปลูกปละครั้ง ที่ปรึกษาโครงการจึงสงเสริมใหเกษตรกรปลูกขาวเพียงปละครั้ง แตเนื่องจาก

เกษตรกรในพื้นที่นี้ใชสารเคมีในการทํานาเปนจํานวนมาก เพ่ือใหเกษตรกรมีความพรอมในการปรับเปลี่ยน

การผลิตแบบใชสารเคมีอยางอิสระไปสูการผลิตขาวอินทรียที่ ไมใชสารเคมี ในระยะแรกจึงสงเสริม           

ใหเกษตรกรคอยๆ ปรับตัวโดยผลิตขาวตามมาตรฐาน GAP ซึ่งใชสารเคมีทางการเกษตรไดแตใหใชตาม

คําแนะนําของกรมการขาวหรือกรมวิชาการเกษตรและคําแนะนําในฉลากที่ขึ้นทะเบียนอยางถูกตองกับกรม

วิชาการเกษตร และหามใชสารเคมีที่ระบุในทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่หามใช เปนตน                   

ตารางที่ 2.9.7-2 แสดงปฏิทินการปลูกพืชในอนาคต เขตพื้นที่ที่ 1 

 
 

พ้ืนที่ 1 ปจจุบัน

ลําดับที่ ช่ือพืช ฤดูฝน (ไร) รอยละ ฤดูแลง (ไร) รอยละ ทั้งป (ไร) รอยละ เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

1 ข าวนาป (ฤดูฝน) 51,344.00 99.90

2 ข าวนาปรัง (ฤดูแล ง) 35,940.00 100.00

3 ข าวโพดเล้ียงสัตว (ฤดูฝน) 51.00 0.10

5 อ อย 37.00 3.04         

6 พืชไรอ่ืน ๆ (ถ่ัวเขียว,พริก,แตงโม,ข าวฟาง) 309.00      25.41        

7 พืชผัก (ท้ังป) 61.00        5.02         

8 การเพาะเล้ียงปลา (ปลาสวาย ดุก นิล) 809.00      66.53        

51,395.00 100.00 35,940 100.00 1,216.00 100.00รวม

พ้ืนที่ 1 อนาคต

ลําดับที่ ช่ือพืช ฤดูฝน (ไร) รอยละ ฤดูแลง (ไร) รอยละ ทั้งป (ไร) รอยละ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 ขาวนาปรัง 1 (ฤดูแลง) 27,500.00 100.00

2 ขาวนาปรัง 2 (ฤดูฝน) 45,000.00 99.45

3 สวนผักอินทรีย 250.00 0.55

4 เพาะเลี้ยงปลา 458.00 100.00

45,250.00 100.00 27,500.00 100.00 458.00 100.00รวม
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            สําหรับการดําเนินการในพื้นที่ที่  1 มีปฏิทินการปลูกพืชที่ สอดคลอง              

กับการบริหารจัดการน้ําในบึงบอระเพ็ด แสดงดังรูปที่ 2.9.7-1 คือ 

            1)  เดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนพฤษภาคม (ระยะเวลา 4 เดือน) ระดับน้ํา

ลดลงจาก +23.00 ม.รทก. จนถึงระดับ +22.5 ม.รทก. มีความจุ 44.18 ลาน ลบ.ม.และมีพื้นที่ผิวน้ํา 

30,988 ไร พื้นที่ที่ระดับน้ําทวมถึง ตําบลกลางแดด, ตําบลเกรียงไกร, ตําบลแควใหญ, ตําบลทับกฤช, 

ตําบลปากน้ําโพ, ตําบลพนมเศษ, ตําบลพระนอน,ตําบลวังมหากร, ตําบลหนองปลิง  พื้นที่ที่ 1 มีพื้นที่

การเกษตรนอกเหนือจากพื้นที่ถูกน้ําทวม จํานวน 51,938 ไร  จึงสามารถทํานาปรัง ครั้งที่ 1 ดวยการใชน้ํา

ที่กักเก็บไวในบึงบอระเพ็ด  

            2)  เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน (ระยะเวลา 4 เดือน) ระดับน้ําจะอยู

ในชวง +22.5 ม.รทก. ถึง +23.00 ม.รทก เปนระดับน้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศในบึงบอระเพ็ด มีความจุน้ํา 

72.66 ลาน ลบ.ม. พื้นที่ผิวน้ํา 40,428 ไร  พื้นที่ที่ระดับน้ําทวมถึง ตําบลกลางแดด, ตําบลเกรียงไกร,     

ตําบลแควใหญ, ตําบลทับกฤช, ตําบลปากน้ําโพ, ตําบลพนมเศษ, ตําบลพระนอน, ตําบลวังมหากร,      

ตําบลหนองปลิง พื้นที่ที่ 1 มีพื้นที่การเกษตรนอกเหนือจากพื้นที่ถูกน้ําทวม จํานวน 45,959 ไร สามารถทํา

นาปรังครั้ง ที่ 2 หรือทําการปลูกผักอินทรียอายุสั้นได ซึ่งอยูในระดับเก็บกักน้ําในแตละป ดวยการใชน้ําที่

แหลงกักเก็บไวในพื้นที่ และน้ําฝน 

            3)  เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม (ระยะเวลา 4 เดือน)  ระดับน้ําเพิ่มจาก 

+23.00 ม.รทก.ถึง +25.00 ม.รทก. มีความจุ  332.99 ลาน ลบ.ม. และมีพื้นที่ผิวน้ํา 97,463  ไรพื้นที่ที่

ระดับน้ําทวมถึง ตําบลทับกฤช, ตําบลพนมเศษ, ตําบลพนมรอก, ตําบลวังมหากร, ตําบลวังใหญ ,        

ตําบลกลางแดด, ตําบลหนองปลิง, ตําบลแควใหญ, ตําบลปากน้ําโพ พื้นที่ที่ 1 นอกเหนือจากพื้นที่ถูกน้ํา

ทวมจะมีพื้นที่เกษตรคงเหลือ 32,562 ไร ใหดําเนินการ ปลูกพืชอายุสั้น เชน ผักบุง คะนา หากมีปญหา

เรื่องน้ําทวมขัง อาจปลูกในกระบะที่ทําดวยไมแผน ไมไผสาน ตาขาย อิฐบล็อก หรือกระบะปลูกขั้นบันได 

หรือปลูกในกระสอบ ถุงดํา กระถาง เขง หรือปลูกผักยกรานสูงระดับเอว ปลูกผักดวยดินขึ้นแครในโรงเรือน                

หรือทําแปลงเกษตรลอยน้ํา (Floating Garden)ทั้งนี้ตองจัดใหเหมาะสมกับพืชที่ปลูก และประกอบอาชีพ

อื่นๆ ในพื้นที่น้ําทวม เชน การปลูกบวั หาปลา   
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รูปที่ 2.9.7-1 แสดงปฏิทินการปลูกพืชและการเกษตรกรรมที่สอดคลองกับการบริหารจัดการน้ําใน 

 เขตพื้นที่ที่ 1 

   

          2.9.7.2  การผลิตทางการเกษตรในเขตพื้นที่ที่ 2 เกือบทั้งหมดเปนการปลูกขาว โดยมี

เนื้อที่ จํานวน 30,358.58 ไร (รอยละ 86.17 ของเขตพื้นที่ที่ 2) ซึ่งเกษตรกรสามารถปลูกขาวไดปละ           

2- 3 ครั้งคือ ขาวนาป และขาวนาปรัง แตเกษตรกรสวนมากจะปลูกขาวตอเนื่องกันไปถึงปละ 3 ครั้ง ไดแก 

ครั้งที่ 1 เริ่มเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือน กุมภาพันธุ เปนขาวนาปรัง ครั้งที่สอง เริ่มตนเดือนมีนาคม        

ถึงเดือนมิถุนายน เปนขาวนาปรัง และครั้งที่สาม เริ่มเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนตุลาคม เปนขาวนาป 

กอใหเกิดปญหาการบริการจัดการน้ําไมเพียงพอ ตองสูบน้ําจากเขตพื้นที่ที่ 1 มาใชในบางชวง ยิ่งกวานั้น

การที่ปลูกขาโดยไมมีการพักดิน ทําใหเกิดการระบาดของวัชพืช โรคและแมลง ผลผลิตขาวลดลง                 

(50-60 ถัง/ไร) และคุณภาพต่ํา เนื่องจากตองปลูกขาวอายุสั้น (75 วัน) และการปลูกขาวอยางตอเนื่อง             

ทําใหทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ตองใสปุยและสารเคมีมากขึ้นจนเกิดผลเสียหายตอระบบนิเวศในระยะยาว 

ดังแสดงตารางที่ 2.5-5 

 

ตารางที่ 2.9.7-3 แสดงปฎิทินการปลูกพืชในปจจุบัน เขตพื้นที่ที่2  

 
 

พ้ืนที่ 2 ปจจุบัน

ลําดับที่ ช่ือพืช ฤดูฝน (ไร) รอยละ ฤดูแลง (ไร) รอยละ ทั้งป (ไร) รอยละ เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

1 ข าวนาป (ฤดูฝน) 32,556.00 100.00

2 ข าวนาปรัง (ฤดูแล ง) 22,790.00 100.00

3 ไมยืนต น/ไมผล (ท้ังป) 8.00         6.67         

4 การเพาะเล้ียงปลา (ปลาสวาย ดุก นิล) 112.00      93.33        

32,556.00 100.00 22,790.00 100.00 120.00 100.00รวม
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          การจัดระบบการปลูกขาว สํานักสงเสริมการผลิตขาว กรมการขาว ไดกําหนดชวงเวลา

ของการปลูกขาวใหสอดคลองกับการจัดสรรน้ําชลประทาน รวมทั้งใหมีชวงเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม 

ตลอดจนมีชวงเวลาที่เปนไปไดสําหรับการปลูกพืชหลังนาโดยกําหนดใหมีระบบการปลูกขาวใหมเปน          

4  ระบบ ไดแก  1 ) ข าวนาป  –ข าวนาปรัง -พื ชหลั งนา  2 ) ข าวนาป  –ข าวนาปรัง –เวนปลูก                    

3) ขาวนาป –พืชหลังนา –ขาวนาปรัง และ 4) ขาวนาป –เวนปลูก – ขาวนาปรัง   ดังนั้น ระบบการปลูก

ขาวที่ เหมาะสมสําหรับพื้นที่นาในจังหวัดนครสวรรคตามการแนะนําของกรมการขาวคือระบบที่ 2         

และระบบที่ 4 ซึ่งสอดคลองกับการแนะนําของกรมชลประทานคือใหมีการปลูกขาวโดยมีการพักดิน        

หรือเวนปลูก อยางไรก็ตามเกษตรกรสามารถเลือกรูปแบบการผลิตไดทั้งรูปแบบเดิมที่ไมมีการพักดิน       

แตจากปญหาเรื่องน้ํา การระบาดของวัชพืช โรคและแมลง คุณภาพผลผลิต และการใชสารเคมีในการผลิต

ขาวอยางตอเนื่อง รวมทั้งคําแนะนําของกรมการขาวและกรมชลประทาน ที่ปรึกษาโครงการมีความเห็นวา

การผลิตขาวในพื้นที่ที่ 2 ควรพักดินโดยลดการผลิตใหเหลือปละสองครั้ง แตใหการผลิตทั้งสองรูปแบบเปน

การผลิตในรูปแบบเกษตรที่ดีเหมาะสม (Good Agricultural Practices) กลาวคือผลิตโดยคํานึงถึงความ

ปลอดภัยของบุคคลที่เกี่ยวของทั้งเกษตรกรผูผลิต ผูบริโภค รวมทั้งผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามที่กระทรวง

เกษตรและสหกรณกําหนด 

ตารางที่ 2.9.7-4 แสดงปฏิทินการปลูกพืชในอนาคต เขตพื้นที่ที่ 2 

 
 

          สําหรับการดําเนินการในพื้นที่ที่ 2  แสดงดังรูปที่ 2.9.7-2  คือ 

          1)  เดือนธันวาคม ถึงเดือนมีนาคม (ระยะเวลา 4 เดือน) ระดับน้ําจะอยูในชวง +24.00 

ม.รทก. ถึง+23.00 ม.รทก. มีความจุ 72.66 ลาน ลบ.ม.และมีพื้นที่ผิวน้ํา 40,428 ไร พื้นที่ที่ระดับน้ําทวม

ถึง ตําบลกลางแดด, ตําบลเกรียงไกร, ตําบลแควใหญ, ตําบลทับกฤช, ตําบลปากน้ําโพ, ตําบลพนมเศษ, 

ตําบลพระนอน,ตําบลวังมหากร, ตําบลหนองปลิง พื้นที่ที่ 2 นอกเหนือจากพื้นที่น้ําทวม มีพื้นที่เกษตร

คงเหลือพื้นที่ที่ 2 จํานวน 32,562 ไร จึงสามารถทํานาปรังครั้งที่ 1 ดวยการใชปริมาณน้ําที่กักเก็บไวจาก

แหลงนํ้าในพื้นที่ 

          2)  เดือนเมษายน ถึงเดือนกรกฎาคม (ระยะเวลา 4 เดือน) ระดับน้ําจะอยูในชวง     

+23.00 ม.รทก. ถึง +22.5 ม.รทก. เปนระดับน้ําต่ําสุด เพื่อรักษาระบบนิเวศในบึงบอระเพ็ด มีความจุน้ํา 

44.18 ลาน ลบ.ม. พื้นที่ผิวน้ํา 30.988 ไร เปนฤดูน้ําแลง พื้นที่ที่ระดับน้ําทวมถึง ตําบลกลางแดด,        

ตําบลเกรียงไกร, ตําบลแควใหญ, ตําบลทับกฤช, ตําบลปากน้ําโพ, ตําบลพนมเศษ, ตําบลพระนอน,      

พ้ืนที่ 2 อนาคต

ลําดับที่ ช่ือพืช ฤดูฝน (ไร) รอยละ ฤดูแลง (ไร) รอยละ ทั้งป (ไร) รอยละ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 นาปรัง 1 32,200.00 100.00

2 นาปรัง 2 32,200.00 100.00

4 ผักอินทรีย 200.00      64.10        

5 การเพาะเลี้ยงปลา 112.00      35.90        

32,200.00 100.00 32,200.00 100.00 312.00 100.00รวม
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ตําบลวังมหากร, ตําบลหนองปลิง พื้นที่ที่ 2  นอกเหนือจากพื้นที่น้ําทวม มีพื้นที่เกษตรคงเหลือพื้นที่ที่ 2 

จํานวน 32,562 ไร สามารถทํานาปรังครั้งที่ 2  ดวยการใชน้ําจากแหลงน้ําที่กักเก็บไวและน้ําฝน  

          3)  เดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน (ระยะเวลา 2 เดือน) ระดับน้ํา +23.00 ม.รทก.ถึง 

+24.00 ม.รทก.  มีความจุ  177.05 ลาน ลบ.ม. และมีพื้นที่ผิวน้ํา 97,463  ไร พื้นที่ที่ระดับน้ําทวมถึง 

ตําบลทับกฤช, ตําบลพนมเศษ, ตําบลพนมรอก, ตําบลวังมหากร, ตําบลวังใหญ , ตําบลกลางแดด,       

ตําบลหนองปลิง, ตําบลแควใหญ, ตําบลปากน้ําโพ พื้นที่ที่ 2 นอกเหนือจากพื้นที่ที่ถูกน้ําทวม มีพื้นที่เกษตร

คงเหลือ 32,562 ไร ใหดําเนินการ ปลูกพืชอินทรีย อายุสั้น  

          4) เดื อนตุ ล าคม  ถึ ง เดื อนพฤศจิก ายน  (ระยะเวลา 2  เดื อน ) ระดั บน้ํ าอยู ที่                

+24 ม.รทก. ถึง +25 ม.รทก. มีความจุ  332 ลาน ลบ.ม. และมีพื้นที่ผิวน้ํา 97,463  ไร หากกักเก็บน้ําไวใน

เขตพื้นที่ +24 ม.รทก.แลวกักเก็บน้ําไวที่ระดับ+25 ม.รทก.จะมีพื้นที่เกษตรคงเหลือ 32,562 ไร เกษตรกร

สามารถประกอบอาชีพหาปลาหรือทํานาบัวได และประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ในพื้นที่น้ําทวม เชน การเลี้ยงปลา

แบบผสมผสาน เปนการผสมผสานระหวางการเลี้ยงปลารวมกับการปลูกพืช เชน การเลี้ยงปลาในนาขาว

หรือการเลี้ยงปศุสัตว เชน สุกร เปด ไก และการเลี้ยงปลารวมกับกุง ซึ่งสามารถดําเนินการไดตามวิธีการ

ของการเลี้ยงปลาผสมผสานทฤษฎีใหมตามศาสตรพระราชา หรือตามวิธีการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานของ

กรมประมง (กรมประมง, 2553) เพ่ือรอระดับน้ําลดลงเพื่อทําการเพาะปลูกขาวตอไป 

รูปที่ 2.9.7-2 แสดงระบบการปลูกพืชและการเกษตรกรรมที่สอดคลองกับการบริหารจัดการน้ํา 

 ในเขตพื้นที่ที่ 2  

 

 

 

+ 
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          2.9.7.3  การผลิตทางการเกษตรในเขตพื้นที่ที่ 3 การทําเกษตรกรรมและการใช

ประโยชนที่ดิน ควรเนนการอนุรักษดินและน้ํา  ที่ปรึกษาโครงการนําเสนอแนวทางการสงเสริมการทํา 

เกษตรกรรม และการใชประโยชนที่ดินในเขตพื้นที่ที่ 3 ดังนี ้

           เกษตรกรสวนใหญของบึงบอระเพ็ด จัดอยูในกลุมที่เรียกวาเกษตรกรรายยอย

ซึ่งเกษตรกรเหลานี้ทําเกษตรกรรมแบบผสมผสาน โดยมีทั้งการปลูกพืช การเลี้ยงสัตวและการประมง

ผสมผสานเขาดวยกันอยูบางแลว การสงเสริมใหเกษตรกรรายยอยเลี้ยงสัตวในระบบเกษตรแบบผสมผสาน

จึงมีความเหมาะสมเพราะเปนการตอยอดและขยายผลงานที่เกษตรกรปฏิบัติอยูกอนบางแลว ซึ่งการเลี้ยง

สัตวในระบบเกษตรผสมผสานมีหลายรูปแบบดังนี ้

           1)  การเลี้ยงสัตวในระบบเกษตรผสมผสานแบบไรนาปาผสมหรือวนเกษตรเปน

ระบบที่มีการจัดการปาไมเปนหลักรวมกับการเกษตร ทุกแขนง อาจประกอบดวยการปลูกพืชเกษตรในสวน

ปา การปลูกพืชเกษตรรวมกับการเลี้ยงสัตวในสวนปา ระบบนี้มุงหวังที่จะใหเปนตัวกลางเพื่อผอนคลาย

ความตองการที่ดินเพ่ือการเกษตรกับความตองการปาไม เพื่อควบคุมสิ่งแวดลอมใหสามารถดําเนินควบคูกัน

ไปโดยคํานึงถึงสภาพทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมประเพณี  รวมทั้งชวยพัฒนาความเปนอยูของ

ราษฎรที่เกี่ยวของ ระบบวนเกษตรที่ดีควรสามารถเพิ่มการซึมซับน้ํา รักษาน้ําใตดิน ลดการสูญเสียดิน 

ลักษณะพันธุพืชที่ใชควรมีทรงพุมเพื่อลดความรุนแรงของเม็ดฝนที่ตกกระทบผิวดินสามารถรักษาสภาพดุล

ของสภาวะแวดลอมใหเหมาะสมกับพืชที่ปลูกรวม เชน บังรมเงา พายุ ฝน อีกทั้งควบคุมสภาพความชุมชื้น

และอุณหภูมิไดด ี

           2)  ปศุสัตว มีการเลี้ยงสัตวพรอมทั้งการปลูกปาเพื่อใชสวนตางๆของตนไมเพ่ือ

การเลี้ยงสัตว หรือปลูกปาเพื่อหวังประโยชนจากไมโดยตรง มีการปลูกหญาเสริมเพื่อเปนอาหารสัตว หรือ

การเลี้ยงสัตวในสวนปาเพ่ือใหสัตวชวยกําจัดหญาอันจะเปนเช้ือเพลิงของไฟปาในแตละป 2)ระบบเลี้ยงสัตว 

ปลูกปานาไร หรือระบบเกษตร – ปาไม – ปศุสัตว เปนการใชประโยชนที่ดินรวมกันระหวางการเลี้ยงสัตว 

ปลูกตนไมและพืชเกษตรควบคูไปพรอมๆกัน เชนเลี้ยงสัตวในระบบพืชที่มีการปลูกพืชสลับเปนแถบระหวาง

ป าปลูกกับพืชเกษตร หรือเลี้ ยงสัตว ในระบบพืชที่ มีการปลูกป าเปนสลับ เปนแถบระหวางป า                

ปลูกพืชเกษตร และทุงหญาเลี้ยงสัตว 

           3)  การเลี้ยงสัตวในระบบเกษตรผสมผสานที่มีขาวเปนพืชหลัก พื้นที่สวนใหญ

จะเปนที่นาทําการปลูกขาวนาปเปนพืชหลัก การผสมผสานกิจกรรมการผลิตเขาไปในนาขาวอาจทําไดทั้งใน

รูปแบบของพืช-พืชเชนการปลูกพืชตระกูลถั่ว พืชผัก พืชเศรษฐกิจอื่น ๆ กอนหรือหลังฤดูกาลทํานา      

ระบบเกษตรแบบผสมผสานอีกระบบหนึ่งที่มีความสัมพันธกับวิถีชีวิตของเกษตรกรในชวงเวลาที่ผานมา

คอนขางมากและมีใหเห็นอยูทั่ว ๆ ไป 

           4 )  ก ารเลี้ ย งสั ต ว ใน ระบบ เกษ ตรผสมผสานที่ มี พื ช ไร เป นพื ชหลั ก              

การผสมผสานกิจกรรม พืช-พืช เชน การปลูกพืชตระกูลถั่วหรือพืชอาหารสัตว แซมในแถวหรือระหวางแถว

พืชหลัก เชน ขาวโพด มันสําปะหลัง ฝาย เปนตน สําหรับรูปแบบของกิจกรรม พืช-สัตว เชน ปลูกพืช

อาหารสัตวตาง ๆในแถวหรือระหวางแถวพืชหลัก ควบคูกับการเลี้ยงโค การปลูกหมอนเลี้ยงไหม เปนตน 



 
                สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 2 การบริหารจัดการบึงบอระเพด็ 

  

 รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

2-47 
โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

           5)  การเลี้ยงสัตวในระบบเกษตรผสมผสานที่มีไมผล ไมยืนตน เปนพืชหลัก 

การผสมผสานกิจกรรม พืช-พืช เชน การใชไมผลตางชนิด ปลูกแซม เชน การปลูกพืชตระกูลถั่วในแถวหรือ

ระหวางแถวไมผลยืนตน การปลูกพืชตางระดับ เปนตน รูปแบบกิจกรรม พืช-สัตว ไดแกการเลี้ยงสัตว เชน 

โคในสวนไมผล สวนยางพารา การปลูกพืชอาหารสัตวในแถวหรือระหวางแถวไมผล ไมยืนตน แลวเลี้ยงโค

ควบคูกันไป จะมีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันเชน 1) มูลสัตวทุกชนิดใชเปนปุย 2) ไก เปด หาน แพะ วัว ควาย 

ชวยกําจัดวัชพืช 3) พืชยืนตน ชวยบังลม บังแดด บังฝนใหกับสัตว 4) พืชสมุนไพร เปนยารักษาโรคสัตว 

เปนตน 

           6)  การเลี้ยงสัตวในระบบเกษตรผสมผสานในพื้นที่ดอน โดยทั่วไปในพื้นที่ดอน

จะมีการปลูกพืชไรเศรษฐกิจตาง ๆ เชิงเดี่ยวเปนหลัก ลักษณะของการทําการเกษตรผสมผสานอาจทําได

หลายรูปแบบ เชน การปลูกพืชสลับเปนแถบ โดยใชแถบพืชตระกูลถั่วสลับกับพืชหลักตาง ๆ เชน ขาวโพด 

ฝาย มันสําปะหลัง ฯลฯ หรือการเปลี่ยนพื้นที่เปนสวนไมผล ไมยืนตน ไมใชสอยผสมผสาน อาจจะมีแถบพืช

ตระกูลถั่วสลับในแถวพืชหลักในระยะแรกๆ และอีกแนวทางหนึ่งไดแก การใชพื้นที่มาดําเนินการเลี้ยง      

ปศุสัตว เชน โค และปลูกพืชอาหารสัตวควบคูกัน เปนตน 

           การเลี้ยงสัตวในระบบเกษตรผสมผสาน เปนระบบการผลิตที่ใหประโยชนแก

เกษตรกรในดานตางๆ เชน มีอาหารเพียงพอแกการบริโภค  การเพิ่มการมีงานทํา การมีรายไดอยาง

ตอเนื่อง ลดความเสี่ยงจากการดําเนินกิจกรรมกระแสหลัก ลดการเคลื่อนยายแรงงาน สามารถใชทรัพยากร

ภายในฟารมไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งยังชวยฟนฟูสภาพแวดลอมและรักษาสมดุลของธรรมชาติ           

แตอยางไรก็ตามระบบการทําเกษตรผสมผสานในแตละสภาพของทองถิ่นจะมี ความแตกตางกันในดาน

กิจกรรมที่จะมาดําเนินการ การวางแผนการจัดการใหประสบความสําเร็จ จะตองดําเนินการใหสอดคลอง

กับสภาพ ทางดานกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม ของเกษตรกรแตละรายซึ่งจะมีความแตกตางกัน 

 

   



 

 

 

 

บทที่ 3 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 

 

 

 

 

 

 



 
                สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 3 การดําเนนิการตามแผนแมบท 

 

 รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

3-1 
โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค 

บทที่ 3 
การดําเนินการตามแผนแมบท 

  
 เนื่องจากแผนแมบทการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด เปนการบูรณาการแผนงาน/โครงการ

ตางๆ ที่หนวยงานที่มีความรับผิดชอบในพื้นที่บึงบอระเพ็ด รวมกับการศึกษาทบทวนขอมูลทั้งทุติยภูมิ

และปฐมภูมิ แลวนํามาวิเคราะห/สังเคราะหตามกระบวนการ เพื่อบังคับวิถีการพัฒนาอันเปนผล          

ในการขจัดหรือลดทอนปญหาที่สะสมอยูในบึงบอระเพ็ด ใหมีสภาพกลับสูการทําหนาที่เปนแหลงอนุรักษ

ทรัพยากร  สัตวน้ํา ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ ดังตอไปน้ี 

 

3.1  วิสัยทัศน บึงบอระเพ็ดเปนแหลงอนุรักษพันธุสัตวน้ํา และระบบนิเวศพื้นที่ชุมน้ําตลอดจน         

เปนแหลงเก็บกักนํ้าที่มีระบบการบริหารจัดการน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 

 

3.2  พันธกิจ  

 3.2.1  เปนแหลงในการอนุรักษพันธุสัตวน้ํา และระบบนิเวศของพ้ืนที่ชุมน้ํา 

 3.2.2  เปนพื้นที่บริหารจัดการนํ้าจากลุมน้ําและน้ําทาอยางเหมาะสม 

 3.2.3  เปนพื้นที่เก็บกักนํ้าและหนวงนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร 

 

3.3  แผนงานพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด  

 จากการศึกษาปญหาและแนวทางการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด ที่ปรึกษาจึงไดสรุป         

เปนแผนงาน 6 แผนงาน ดังนี ้

 3.3.1 แผนดานการบริหารจัดการและการเขาใชประโยชน มีเปาหมายเพื่อจัดระเบียบพื้นที่      

บึงบอระเพ็ด ใหสามารถดําเนินการฟนฟูและพัฒนาได โดยไมขัดตอระเบียบ ขอบังคับของกฎหมาย 

ภายใตการบริหารจัดการที่มีรูปแบบเฉพาะที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ มีโครงการในแผนงาน จํานวน 

17 โครงการ 

 3.3.2 แผนดานการแกปญหาภัยแลงและสรางความมั่นคงของน้ํา มีเปาหมาย เพื่อการเก็บกัก

น้ําเพื่อการเกษตรและการอุปโภค-บริโภค ในพื้นที่ตอนบนของลุมน้ําและในบึงบอระเพ็ด มีโครงการ        

ในแผนงาน จํานวน 22 โครงการ 

 3.3.3 แผนดานคุณภาพน้ํา ตะกอน และรักษาระบบนิเวศ มีเปาหมายเพื่อทําใหน้ําใน          

บึงบอระเพ็ดที่เกิดการเนาเสีย โดยมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสลายของวัชพืชในพื้นที่ใหมีคุณภาพดีขึ้น      

มีโครงการในแผนงาน จํานวน 7 โครงการ  

 3.3.4 แผนดานการจัดการน้ําทวมและบรรเทาอุทกภัย มีเปาหมาย หนวงน้ํา ตัดยอดน้ํา        

ในพื้นที่ตอนบนของลุมน้ําบึงบอระเพ็ด มีโครงการในแผนงาน จํานวน 6 โครงการ 

 



 
                สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 3 การดําเนนิการตามแผนแมบท 

 

 รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

3-2 
โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค 

 3.3.5 แผนดานการอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ตนน้ํา มีเปาหมาย เพื่อลดการชะลางและพังทลาย

ของดินในพื้นที่ตอนบนของลุมน้ําบึงบอระเพ็ดและสงเสริมใหมีการทําการเกษตรที่ ไมทําลาย

สภาพแวดลอมทางกายภาพ มีโครงการในแผนงาน จํานวน 3 โครงการ  

 3.3.6 แผนดานการจัดการน้ําอุปโภค บริโภค มีเปาหมายเพื่อเก็บน้ําไวอุปโภค-บริโภค          

ในฤดูแลงได 6 เดือน ใหกับประชาชน ประมาณ 500 ครัวเรือน มีโครงการในแผนงานจํานวน               

1 โครงการ  

 

3.4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ แผนพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

 3.4.1 แผนดานการบริหารจัดการและการเขาใชประโยชน  

  มีเปาหมายเพื่อจัดระเบียบพ้ืนที่บึงบอระเพ็ด ใหสามารถดําเนินการฟนฟูและพัฒนา

ได โดยไมขัดตอระเบียบ ขอบังคับของกฎหมาย ภายใตการบริหารจัดการที่มีรูปแบบเฉพาะที่เหมาะสม

กับบริบทของพื้นที่ มีโครงการในแผนงาน จํานวน 17 โครงการ  

  โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ เปาหมาย ผลประโยชน รวมถึงงบประมาณ 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ และหนวยงานรับผิดชอบ ดังแสดงในตารางที่ 3-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 3 การดําเนนิการตามแผนแมบท 

 

 รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

3-3 
โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค 

ตารางที่ 3-1 แผนดานการบริหารจัดการและการเขาใชประโยชน  

โครงการ ลักษณะโครงการ 
เปาหมาย / 

ผลประโยชนที่ไดรับ 

ระยะเวลาปที่ดําเนินการ (ป) งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบ 

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 หลัก รอง 

1.1 ติดต้ังเครื่องวัดปริมาณ

น้ําทา 3 สถานี 

- สถานีที่ 1 คลองบอน 

ตําบลพนมเศษ            

อําเภอทาตะโก 

- สถานีที่ 2 คลองลําเจ็ดดง 

ตําบลพนมรอก                   

อําเภอทาตะโก 

- สถานีที่ 3 คลองทาตะโก

ตําบลวังมหากร                 

อําเภอทาตะโก  

- ไดขอมูลปริมาณน้ําทาที่

ไหลจากพื้นที่ลุมน้ํา เพื่อ

นําไปใชในการบริหาร

จัดการน้ําบึงบอระเพ็ด

อยางมีประสิทธิภาพ 

                   
 

 

ชป. 

 

 

    3       3 - 

  1.2 กําหนดเขตการใช

ประโยชนที่ดินที่เหมาะสม

เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

- กําหนดเขตการใช

ประโยชนที่ดินที่เหมาะสมกับ

ศักยภาพของที่ดินและ

สมรรถนะของดิน เพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอสังคม 

เศรษฐกิจ 

ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอมตามหลักการ

พัฒนาอยางยั่งยืน 

- ที่ดินในพ้ืนที่บึง

บอระเพ็ดมีการใช

ประโยชนที่เหมาะสมกับ

ศักยภาพและสมรรถนะ

ของที่ดิน  

(รอยละ 70 ของพื้นที่) 

- พื้นที่เกษตรกรรมในเขต

บึงบอระเพ็ดมีการทํา

การเกษตรตามแนวทาง

เกษตรอินทรีย 

   

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

   

(งบปกติ) 

15 

 

พด. 

 

- 

 

 

 

  

  



 
                สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 3 การดําเนนิการตามแผนแมบท 

 

 รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

3-4 
โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค 

ตารางที่ 3-1 แผนดานการบริหารจัดการและการเขาใชประโยชน (ตอ) 

โครงการ ลักษณะโครงการ 
เปาหมาย / 

ผลประโยชนที่ไดรับ 

ระยะเวลาปที่ดําเนินการ (ป) งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบ 

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 หลัก รอง 

1.3 สํานักงานบริหาร

จัดการพื้นที่พิเศษบึง

บอระเพ็ด 

- จัดตั้งสํานักงานบริหาร

จัดการพื้นที่พิเศษบึง

บอระเพ็ด และมีบุคลากร

รับผิดชอบ 

- มีสํานักงานบริหาร

จัดการพื้นที่พิเศษบึง

บอระเพ็ด บุคลากรและ

สถานที่สํานักงาน 

                 
 ไมขอ

งบประมาณ 

คณะอนุกรรมการ

ฟนฟูอนุรักษ 

และพัฒนา 

บึงบอระเพ็ด 

 

            - 

1.4 ตรวจสอบการใช

ประโยชนที่ดินของ

ประชาชนในเขตพื้นที่บึง

บอระเพ็ด ในพ้ืนที”่ ให 

หวง หาม” 

- สํารวจรังวัดตรวจสอบการ

เขาใชประโยชนที่ดินของ

ประชาชนในเขตพื้นที่บึง

บอระเพ็ด ในพ้ืนที่ “ให 

หวง หาม” 

- มีการบริหารจัดการ

ทรัพยากรที่ดินอยางเปน

ระบบ เนนการควบคุม

พื้นที่สงวนหวงหามใหมี

การใชประโยชนอยาง

เหมาะสม (รอยละ 80 

ของพื้นที่โครงการ)          

- ลดการบุกรุกพ้ืนที่หวง

หามและลดขอพิพาท

โตแยงเกี่ยวกับแนวเขต

ที่ดินของราษฎรหรือของ

เอกชนกับที่ดินของรัฐ 

(รอยละ 70 ของพื้นที่

โครงการ) 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

        

 

15 

 

กรมที่ดิน 

 

ธนารักษ 

  
   
 

  

  



 
                สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 3 การดําเนนิการตามแผนแมบท 

 

 รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

3-5 
โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค 

ตารางที่ 3-1 แผนดานการบริหารจัดการและการเขาใชประโยชน (ตอ) 

โครงการ ลักษณะโครงการ 
เปาหมาย / 

ผลประโยชนที่ไดรับ 

ระยะเวลาปที่ดําเนินการ (ป) งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบ 

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 หลัก รอง 

1.5 การบริหารจัดการดิน

ตะกอนเพื่อนําไปใช

ประโยชนตอการอนุรักษ

บึงบอระเพ็ด 

จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร

จัดการ และแกไขปญหาที่

เกิดจากการขุดลอกดิน

ตะกอนในพ้ืนที่บึงบอระเพ็ด 

- จัดตั้งคณะกรรมการใน

การบริหารจัดการดิน

ตะกอนในพ้ืนที่บึง

บอระเพ็ด 

- สรางแนวทางและ

มาตรการในการจัดการใช

ประโยชนดินตะกอนที่ถูก

ขุดขึ้นมา 

- เกิดแนวทางในการนํา

ดินตะกอนมาพัฒนาและ

สรางประโยชนในการ

พัฒนาชุมชน 

                 
 ไมขอ

งบประมาณ 

คณะอนุกรรมการ

ฟนฟูอนุรักษ 

และพัฒนา 

บึงบอระเพ็ด 

 

            - 

1.6 กลุมชุมชนดูแลพื้นที่

ชุมน้ํา 

จัดตั้งกลุมชุมชนดูแลพ้ืนที่ชุม

น้ําเพิ่มศักยภาพและ

ความสามารถของชุมชนใน

การจัดการพื้นที่ชุมน้ําใหเกิด

ความยั่งยืนในพื้นที่บึง

บอระเพ็ด 

- อํานวยความสะดวกดาน

ขอมูล และความปลอดภัย 

ใหกับนักทองเที่ยว 

- เพิ่มประสิทธิภาพของ

เจาหนาทีใ่นการดูแล

รักษาพื้นที่ชุมน้ํา 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

     

(งบปกติ) 

6 

 

อส. 

 

ประมง 

  
 

 

  

  



 
                สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 3 การดําเนนิการตามแผนแมบท 

 

 รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

3-6 
โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค 

ตารางที่ 3-1 แผนดานการบริหารจัดการและการเขาใชประโยชน (ตอ) 

โครงการ ลักษณะโครงการ 
เปาหมาย / 

ผลประโยชนที่ไดรับ 

ระยะเวลาปที่ดําเนินการ (ป) งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบ 

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 หลัก รอง 

1.7 อนุรักษสถานภาพ

ความหลากหลายทาง

ชีวภาพของสัตวปาใน

พื้นที่รอบบึงบอระเพ็ด 

กําหนดพ้ืนที่บึงบอระเพ็ด

เปนแหลงอนุรักษ

ทรัพยากรความ

หลากหลายทางชีวภาพที่

ชุมชนสามารถเขาถึงและ

ใชประโยชนไดอยางยั่งยืน 

- รักษาสถานภาพความหลาก

ชนิดของสัตวปาในพื้นที ่

- ใชประโยชนจากทรัพยากรได

อยางยั่งยืน 

- สรางจิตสํานึกการอนุรักษ

ทรัพยากรใหกับชุมชนและ

เยาวชน 

- การบังคับใชกฎหมายของเขต

หามลามีประสิทธิภาพ 

     
 

 
           (งบปกติ) 

 

 

อส. 

 

    2       2 - 

1.8 ศูนยเรียนรูแหลง

ทองเที่ยวและพิพิธภัณฑ

ธรรมชาติบึงบอระเพ็ด 

- สรางแหลงศึกษาเรียนรู

ทางธรรมชาติวิทยาและวิถี

ชุมชนเพื่อการอนุรักษบึง

บอระเพ็ดอยางยั่งยืน 

- มีอาคารสําหรับใชเปน

ศูนยกลางในการศึกษาและ

เรียนรูเรื่องราวตางของบึง

บอระเพ็ด เพื่อใหทุกคนได

ตระหนักถึงความสําคัญของบึง

บอระเพ็ดและเกิดจิตสํานึกใน

การรวมอนุรักษบึงบอระเพ็ด

อยางยั่งยืน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

15 

     

(งบปกติ) 

30 

 

อส. 

 

- 

1.9 พัฒนาเสนทาง

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ

วัฒนธรรมแบบมีสวน

รวม 

- จัดตั้งองคกรชุมชนทํา

หนาที่บริหารจัดการการ

ทองเที่ยวในพ้ืนที่อยางครบ

วงจร 

- มีชุมชนหรือหมูบานรอบ

บริเวณบึงบอระเพ็ดสามารถ

พัฒนาใหเปนชุมชนที่สามารถ

บริหารจัดการการทองเที่ยวได

ดวยตัวเองอยางนอย 5 ชุมชน 

     

 

1 

 

           

 

(งบปกติ) 

1 

 

อบจ.นครสวรรค - 

  

   

  

   



 
                สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 3 การดําเนนิการตามแผนแมบท 

 

 รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

3-7 
โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค 

ตารางที่ 3-1 แผนดานการบริหารจัดการและการเขาใชประโยชน (ตอ) 

โครงการ ลักษณะโครงการ 
เปาหมาย / 

ผลประโยชนที่ไดรับ 

ระยะเวลาปที่ดําเนินการ (ป) 
งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 หลัก รอง 
1.10 หอชมบึงบอระเพ็ด - กอสรางหอชมทัศนียภาพ

อันสวยงามของบึง

บอระเพ็ด 

- มีหอชมทัศนียภาพอัน

สวยงามของบึงบอระเพ็ด

สูง 35 เมตร ที่

นักทองเที่ยวสามารถ

มองเห็นไดดวยระยะใกล 

สามารถชมทัศนียภาพได 

360 องศา 

  

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

20 

     

(งบปกติ) 

60 

 

อบจ.

นครสวรรค 

 

- 

1.11 ศูนยบริการ

นักทองเที่ยวในพ้ืนที่เขต

หามลาสัตวปาบึง

บอระเพ็ด 

- ปรับปรุงศูนยบริการ

นักทองเที่ยวเพื่อการ

ใหบริการดานขอมูล

ขาวสารใหมีคุณภาพ 

- ประสิทธิภาพการ

ใหบริการดานขอมูล

ขาวสารและการจําหนาย

ผลิตภัณฑสินคาชุมชนของ

บึงบอระเพ็ด ใหมีคุณภาพ

ทัดเทียมกับแหลง

ทองเที่ยวทางธรรมชาติใน

ที่อื่น ๆ 

     

 

3 

       

(งบปกติ) 

3 

 

อส. 

 

- 

1.12 ศูนยอบรมการแปร

รูปผลิตภัณฑและจัดหา

สถานที่จําหนายสินคา

เกษตร 

- จัดตั้งศูนยอบรมการแปร

รูปผลิตภัณฑจากผลิตผล

การเกษตรเพื่อยกระดับ

รายไดของประชาชนให

สูงขึ้น 

- ยกระดับรายไดเฉลี่ยตอ

เดือนของประชาชนในชุน

ชนรอบบึงบอระเพ็ดให

สูงขึ้น 

     
15 

 
           

 

(งบปกติ) 

15 

 

อบจ.

นครสวรรค 

 

  
 

  

   



 
                สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 3 การดําเนนิการตามแผนแมบท 

 

 รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

3-8 
โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค 

ตารางที่ 3-1 แผนดานการบริหารจัดการและการเขาใชประโยชน (ตอ) 

โครงการ ลักษณะโครงการ 
เปาหมาย / 

ผลประโยชนที่ไดรับ 

ระยะเวลาปที่ดําเนินการ (ป) งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบ 

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 หลัก รอง 

1.13 เฝาระวังปญหาดาน

สุขภาพประชาชนจาก

สัมผัสสารเคมี แมลงและ

สัตวปก 

- กําหนดแนวทางการ

ปฏิบัติสําหรับประชาชนใน

พื้นที่โครงการใหมีดวาม

เขาใจในการเฝาระวังโรค

และดูแลสุขภาพดวยตนเอง 

- เกษตรกรในพื้นที่โครงการ ลด

การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

และโรคที่เกิดจากการสัมผัส

สารเคมี แมลงและสัตวปก 

  

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

   

(งบปกติ) 

3 

 

สสจ.นครสวรรค 

 

 

- 

1.14 ผลิตเกษตรอินทรีย

เพื่อคุณภาพชีวิตและ

สิ่งแวดลอม  

- กําหนดการผลิตและสราง

เครือขายผลิตภัณฑเกษตร

อินทรียคุณภาพ นํา

ผลิตภัณฑอินทรียของ

ทองถิ่นออกสูตลาดอยาง

เหมาะสมและบูรณาการ 

- พื้นที่และจํานวนกลุมเกษตร

ผูผลิตเกษตรอินทรียที่มีผลผลิต

หลากหลายเพิ่มมากขึ้น  

- สินคาเกษตรอินทรีย

หลากหลายมีคุณภาพ และมี

ชองทางจําหนายมากขึ้น  

- สภาพดินและระบบนิเวศบึง

บอระเพ็ดดีขึ้น 

    

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

   

(งบปกติ) 

5 

 

อปท. 

 

กสก. 

1.15 กลุมเกษตร

ปลอดภัยพ้ืนที่ตนน้ําบึง

บอระเพ็ด 

- จัดตั้งกลุมลดการใช

สารเคมีในภาคการเกษตร

พื้นที่ตนน้ําบึงบอระเพ็ด 

- เกิดกลุมเกษตรปลอดภัยใน

พื้นที่ตนน้ําบึงบอระเพ็ด และใช

ทรัพยากรอยางรูคุณคา 
     

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 
    

 

(งบปกติ) 

5 

 

อปท. 

 

กสก. 

1.16 เครือขายผูผลิตขาว

อินทรียในพื้นที่รอบบึง

บอระเพ็ด 

- จัดตั้งเครือขายผูผลิตขาว

อินทรียในภาคการเกษตร

พื้นที่รอบบึงบอระเพ็ด 

- เกิดกลุมชาวนาอินทรียในพื้นที่

บึงบอระเพ็ด และใชทรัพยากร

อยางรูคุณคา  ลดการเกิด

มลภาวะและสารเคมีตกคาง

สะสม 

  

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

   

(งบปกติ) 

5 อปท. กสก. 

  



 
                สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 3 การดําเนนิการตามแผนแมบท 

 

 รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

3-9 
โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค 

ตารางที่ 3-1 แผนดานการบริหารจัดการและการเขาใชประโยชน (ตอ) 

โครงการ ลักษณะโครงการ 
เปาหมาย / 

ผลประโยชนที่ไดรับ 

ระยะเวลาปที่ดําเนินการ (ป) งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบ 

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 หลัก รอง 

1.17 พิทักษรักษาบึง

บอระเพ็ดเพื่อควบคุมการ

ทําการประมง 

- กําหนดแนวทางการ

ปฏิบัติงานรวมกับ

ประชาชนเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพของเจาหนาที่

ในการดูแลรักษาพื้นที่ชุมน้ํา 

- สามารถควบคุมไมใหมีการทํา

ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะ การใช

กระแสไฟฟา/เขตรักษาพันธุสัตว

น้ํา 

- เกิดงานมวลชนกับชุมชนใน

พื้นที ่

    

 

3 

 

 

2 

 

 

2 

  

 

 

   

(งบปกติ) 

7 

 

ประมง 

 

อส. 

งบประมาณรายป 15   56 46 46 6 6   175   

งบประมาณรวม 175 ลานบาท 

  

 

 



 
                สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 3 การดําเนนิการตามแผนแมบท 

 

 

3-10 
โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค 

 3.4.2. แผนดานการแกปญหาภัยแลงและสรางความมั่นคงของน้ํา  

  มีเปาหมาย เพื่อการเก็บกักน้ําเพื่อการเกษตรและการอุปโภค-บริโภค ในพื้นที่ตอนบน      

ของลุมน้ําและในบึงบอระเพ็ด มีโครงการในแผนงาน จํานวน 22 โครงการ 

  โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ เปาหมาย ผลประโยชน รวมถึงงบประมาณ ระยะเวลา

ในการดําเนินโครงการ และหนวยงานรับผิดชอบ ดังแสดงในตารางที่ 3-2 

 



 
                สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 3 การดําเนนิการตามแผนแมบท 

 

 รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

3-11 
โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค 

ตารางที่ 3-2 แผนดานการแกปญหาภัยแลงและสรางความมั่นคงของน้ํา 

โครงการ ลักษณะโครงการ 
เปาหมาย / 

ผลประโยชนที่ไดรับ 

ระยะเวลาปที่ดําเนินการ (ป) 
งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 หลัก รอง 
2.1 ประตูระบายน้ํา 

คลองปลากด  

ตําบลทับกฤช  

อําเภอชุมแสง  

จังหวัดนครสวรรค 

- กอสราง ปตร. 1 แหง ขนาด

ประตู 6x6 ม. จํานวน 2 ชอง  

- ขุดลอกคลองปลากด  

ยาว 5 กม. กวาง 15 ม.ลึก 5 ม.   

- ทางผานปลา 1 แหง  

กวาง 3 ม. ยาว 60 ม. 

- สถานีสูบน้ํา 1 แหง อัตราสูบ

เครื่องละ 3 ลบ.ม./วินาท ี 

จํานวน 2 เครื่อง 

- ปริมาณน้ําผานคลองสูงสุด 80  

ลบ.ม./วินาที 

- สามารถระบายน้ําไดสูงสุด 80  

ลบ.ม./วินาที 

- พื้นที่รับประโยชน 5,000 ไร 

                   
 

 

ชป. 

 

 

      60             60 - 

2.2 ฝายบานทาลอบ 

ตําบลนาขอม  

อําเภอไพศาลี  

จังหวัดนครสวรรค 

- กอสรางฝายคอนกรีตทดน้ํา 1 

แหง ในหวยวังน้ําลัด สูง 2.50 ม.          

ยาว 30 ม.  

- ขุดลอกหนาฝาย ยาวประมาณ 

1 กม. กนคลองกวาง 20 ม.  

ลึก 5 ม.  

- สามารถระบายน้ําไดสูงสุด 60  

ลบ.ม./วินาที  

- ปริมาตรดินขุดประมาณ 0.10  

ลาน ลบ.ม.  

- พื้นที่รับประโยชน 1,000 ไร 

    

 

30 

       

 

30 

 

 

อปท. 

 

 

ชป. 

2.3 ขุดลอกคลองหวยเข

วา ตําบลทาตะโก  

อําเภอทาตะโก  

จังหวัดนครสวรรค 

- ขุดลอกคลองหวยเขวา ยาว 

14.80 กม. กนคลองกวาง 10 ม. 

ลึก 5 ม.  

- สามารถระบายน้ําไดสูงสุด 40 ลบ.

ม./วินาที  

- ปริมาตรดินขุดประมาณ 0.50 ลาน 

ลบ.ม.  

- พื้นที่รับประโยชน 3,000 ไร 

     

 

 

35            

 

 

35 

 

 

ชป. 

 

 

 

- 

  

 

 

 



 
                สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 3 การดําเนนิการตามแผนแมบท 

 

 รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

3-12 
โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค 

  

 

 

 

 

ตารางที่ 3-2 แผนดานการแกปญหาภัยแลงและสรางความมั่นคงของน้ํา (ตอ) 

โครงการ ลักษณะโครงการ 
เปาหมาย / 

ผลประโยชนที่ไดรับ 

ระยะเวลาปที่ดําเนินการ (ป) งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 หลัก รอง 
2.4 ขุดลอกคลองบอน ตําบล

วังใหญ อําเภอทาตะโก 

จังหวัดนครสวรรค 

- ขุดลอกคลองบอน ยาว

ประมาณ 7 กม. กนคลอง

กวาง 15 ม. ลึก 5 ม.   

- สามารถระบายน้ําไดสูงสุด 60 ลบ.

ม./วินาที - ปริมาตรดินขุดประมาณ 

0.35 ลาน ลบ.ม. - พื้นที่รับประโยชน 

1,500 ไร 

    

 

60 

       

 

60 

 

 

อปท. 

 

 

ชป. 

2.5 ขุดลอกคลองน้ําสาด 

ตําบลหนองบัว และตําบลธาร

ทหาร อําเภอหนองบัว จังหวัด

นครสวรรค 

- ขุดลอกคลองน้ําสาด ยาว

ประมาณ 12 กม.  กนคลอง

กวาง 15 ม.      ลึก 5 ม.   

- สามารถระบายน้ําไดสูงสุด          

40 ลบ.ม./วินาที                              

- ปริมาตรดินที่ขุดประมาณ   0.50 

ลาน ลบ.ม.                 - พื้นที่รับ

ประโยชน 2,000 ไร 

    

 

30 

       

 

30 

 

 

ชป. 

 

 

- 

2.6 ขุดลอกคลองธารทหาร 

ตําบลธารทหาร                 

อําเภอหนองบัว               

จังหวัดนครสวรรค  

   

- ขุดลอกคลองธารทหาร 

ยาว 9 กม. กนคลองกวาง 

15 ม. ลึก 5 ม.  

- สามารถระบายน้ําไดสูงสุด 60 ลบ.

ม./วินาที                                        

- ปริมาตรดินที่ขุดประมาณ 0.50 

ลาน ลบ.ม.                                         

- พื้นที่รับประโยชน 2,000 ไร 

    

 

30 

       

 

30 

 

 

ชป. 

 

 

- 

2.7 ขุดลอกคลองตะโกลาด 
ตําบลสายลําโพง               
อําเภอทาตะโก                  
จังหวัดนครสวรรค 

- ขุดลอกคลองหวยตะโก 
ยาว 5 กม. กนคลองกวาง 
10 ม. ลึก 5 ม. 

- สามารถระบายน้ําไดสูงสุด            
40 ลบ.ม./วินาท ี                                   
- ปริมาตรดินที่ขุดประมาณ 0.20 
ลาน ลบ.ม.                                     
- พื้นที่รับประโยชน 1,000 ไร 

    
 

40 

       
 

40 

 
 

อปท. 

 
 
ชป. 

 



 
                สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 3 การดําเนนิการตามแผนแมบท 

 

 รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

3-13 
โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค 

  

 

 

ตารางที่ 3-2 แผนดานการแกปญหาภัยแลงและสรางความมั่นคงของน้ํา (ตอ) 

โครงการ ลักษณะโครงการ 
เปาหมาย / 

ผลประโยชนที่ไดรับ 

ระยะเวลาปที่ดําเนินการ (ป) งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 หลัก รอง 

2.8 ขุดลอกคลอง                

หวยใหญวังน้ําลัด               

ตําบลวังน้ําลัด                     

อําเภอไพศาลี                

จังหวัดนครสวรรค  

- ขุดลอกคลองหวยใหญวัง

น้ําลัด ยาว 9 กม.      

กนคลองกวาง 10 ม.     

ลึก 5 ม.   

- สามารถระบายน้ําไดสูงสุด 40 ลบ.

ม./วินาที   

- ปริมาตรดินที่ขุดประมาณ 0.35 

ลาน ลบ.ม.  

- พื้นที่รับประโยชน 1,000 ไร 

    

 

25 

       

 

25 

 

 

อปท. 

 

 

ชป. 

2.9 ขุดลอกคลอง 

พนมรอก-ลําเจ็ดดง            

ตําบลพนมรอก              

อําเภอทาตะโก                

จังหวัดนครสวรรค 

- ขุดลอกคลองพนมรอก-ลํา

เจ็ดดง ยาว 6 กม. กนคลอง

กวาง 10 ม. ลึก 5 ม. 

- สามารถระบายน้ําไดสูงสุด 40  

ลบ.ม./วินาที                          

- ปริมาตรดินขุดประมาณ 0.25  

ลาน ลบ.ม.                                  

- พื้นที่รับประโยชน 1,200 ไร 

    

 

20 

       

 

20 

 

 

อปท. 

 

 

ชป. 

2.10 ขุดลอกคลองแยกวัดเนิน

สําราญ-ประตูวังรอ  

ตําบลวังมหากร                

อําเภอทาตะโก                

จังหวัดนครสวรรค 

- ขุดลอกคลองแยกวัดเนิน

สําราญ-ประตูวังรอ ยาว 6 

กม. กนคลองกวาง 10 ม. ลึก 

5 ม.  

 

- สามารถระบายน้ําไดสูงสุด 40 ลบ.

ม./วินาที                                - 

ปริมาตรดินขุดประมาณ 0.20 ลาน 

ลบ.ม.                                       

- พื้นที่รับประโยชน 1,000 ไร 

    

 

20 

       

 

20 

 

 

อปท. 

 

 

ชป. 

2.11 ขุดลอกคลอง              

ปากงาม-ประตูวังรอ            

ตําบลวังมหากร                 

อําเภอทาตะโก                

จังหวัดนครสวรรค 

- ขุดลอกคลองปากงาม           

-ประตูวังรอยาว 6.60กม. 

กนคลองกวาง 15 ม.          

ลึก 5 ม. 

- สามารถระบายน้ําไดสูงสุด 60 ลบ.

ม./วินาที                                  

- ปริมาตรดินขุดประมาณ  0.40 ลาน 

ลบ.ม.                            - พื้นที่

รับประโยชน 1,000 ไร 

    

 

30 

       

 

30 

 

 

อปท. 

 

 

ชป. 



 
                สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 3 การดําเนนิการตามแผนแมบท 

 

 รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

3-14 
โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค 

 

  

 

 

ตารางที่ 3-2 แผนดานการแกปญหาภัยแลงและสรางความมั่นคงของน้ํา (ตอ) 

โครงการ ลักษณะโครงการ 
เปาหมาย / 

ผลประโยชนที่ไดรับ 

ระยะเวลาปที่ดําเนินการ (ป) งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 หลัก รอง 

2.12 ขุดลอกคลองวังแรง 

ตําบลทํานบ                       

อําเภอทาตะโก                 

จังหวัดนครสวรรค 

   

- ขุดลอกคลองคลองวังแรง 

ยาว 9 กม.  

กนคลองกวาง 15 ม. ลึก 5 ม. 

- สามารถระบายน้ําไดสูงสุด 60  

ลบ.ม./วินาที                                 

- ปริมาตรดินขุดประมาณ 0.60  

ลาน ลบ.ม.                               

- พื้นที่รับประโยชน 2,500 ไร 

    

 

40 

       

 

40 

 

 

ชป. 

 

 

- 

2.13 ขุดลอกคลองเตา

ขนมจีน ตําบลทํานบ  

อําเภอทาตะโก               

จังหวัดนครสวรรค 

   

- ขุดลอกคลองเตาขนมจีน  

ยาว 10 กม.  

กนคลองกวาง 10 ม. ลึก 5 ม. 

- สามารถระบายน้ําไดสูงสุด 40  

ลบ.ม./วินาที                                  

- ปริมาตรดินขุดประมาณ 0.40  

ลาน ลบ.ม.                              

- พื้นที่รับประโยชน 2,000 ไร 

                   
 

 

ชป. 

 

      25              25  

2.14 ขุดลอกคลองวังนา 

ตําบลทับกฤช                  

อําเภอชุมแสง                

จังหวัดนครสวรรค 

  

- ขุดลอกคลองวังนา รองรับ

ปริมาณน้ํา อัตรา 15 ลบ.ม./

วินาที จากสถานีสูบน้ําตําบล

ทับกฤชถึงบึงบอระเพ็ด ความ

ยาวประมาณ 5 กม. พรอม

กอสรางอาคารบังคับน้ํา 

- กอสรางคันดินบํารุงรักษา

คลอง กวาง 3.5 ม. 

- ปริมาณเก็บกัก 250,320 ลบ.ม.  

 

4.5 

 

 

4 

  

 

 

       

 

8.5 

 

 

ทน. 

 

 

ประมง 

 

   



 
                สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 3 การดําเนนิการตามแผนแมบท 

 

 รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

3-15 
โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค 

  

 

ตารางที่ 3-2 แผนดานการแกปญหาภัยแลงและสรางความมั่นคงของน้ํา (ตอ) 

โครงการ ลักษณะโครงการ 
เปาหมาย / 

ผลประโยชนที่ไดรับ 

ระยะเวลาปที่ดําเนินการ (ป) งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 หลัก รอง 

2.15 ประตูระบายน้ําคลองลํา

เจ็ดดง ตําบลวังมหากรและ

ตําบลพนมรอก อําเภอทาตะโก 

จังหวัดครสวรรค  

   

- ประตูระบายน้ํา ขนาด 4X4 

เมตร จํานวน 2 ชอง  

- ปริมาณน้ําผานคลองสูงสุด 

30 ลบ.ม./วินาที    

- ขุดลอกคลองลําเจ็ดดง ยาว 

3 กม. กนคลองกวาง 10 ม. 

ลึก 4 ม.  

- สามารถระบายน้ําไดสูงสุด 30  

ลบ.ม./วินาที                        

 - ปริมาตรดินขุดประมาณ 0.10  

ลาน ลบ.ม.                                  

- พื้นที่รับประโยชน  800 ไร 

                   
 

 

อปท. 

 

      20             20 ชป. 

 

2.16 ขุดลอกคลองหวยตะโก 

ตําบลไพศาลี ตําบลโคกเดื่อ                  

ตําบลวังน้ําลัด                  

อําเภอทาตะโก                     

จ.นครสวรรค  

- ขุดลอกคลองหวยตะโก ยาว 

18.30 กม. กนคลองกวาง 10 

ม. ลึก 5 ม. 

- สามารถระบายน้ําไดสูงสุด 40  

ลบ.ม./วินาที                           

- ปริมาตรดินขุดประมาณ 0.70  

ลาน ลบ.ม.                                  

- พื้นที่รับประโยชน 3,000 ไร 

    

 

40 

       

 

40 

 

 

ชป. 

 

 

- 

2.17 ประตูระบายน้ํา 

คลองวังเตียน                  

ตําบลสําโรงชัย                     

อําเภอไพศาลี                  

จังหวัดนครสวรรค  

- ประตูระบายน้ํา ขนาด 6X6 

เมตร จํานวน 1 ชอง        

- ปริมาณน้ําผานคลองสูงสุด 

40 ลบ.ม./วินาที    

- ขุดลอกคลองวังเตียน ยาว 

3 กม. กนคลองกวาง 10 ม. 

ลึก 5 ม. 

- สามารถระบายน้ําไดสูงสุด 40  

ลบ.ม./วินาที  

- ปริมาตรดินขุดประมาณ 0.12  

ลาน ลบ.ม.  

- พื้นที่รับประโยชน 2,000 ไร 

    

 

35 

       

 

35 

 

 

ชป. 

 

 

- 

 



 
                สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 3 การดําเนนิการตามแผนแมบท 

 

 รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

3-16 
โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค 

    

 

 

 

 

ตารางที่ 3-2 แผนดานการแกปญหาภัยแลงและสรางความมั่นคงของน้ํา (ตอ) 

โครงการ ลักษณะโครงการ 
เปาหมาย / 

ผลประโยชนที่ไดรบั 

ระยะเวลาปที่ดําเนนิการ (ป) งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 หลัก รอง 

2.18 ประตูระบายน้ําคลอง

สําโรงชัย ตําบลสําโรงชัย 

อําเภอไพศาลี                

จังหวัดนครสวรรค 

- ประตูระบายน้ํา ขนาด 6X6 

เมตร จํานวน 1 ชอง     

- ปริมาณน้ําผานคลองสูงสุด 

40 ลบ.ม./วินาที     

- ขุดลอกคลองสําโรงชัย ยาว 

3.20 กม. กนคลองกวาง10 ม. 

ลึก 4 ม. 

- สามารถระบายน้ําไดสูงสุด 40  

ลบ.ม./วินาที                          

- ปริมาตรดินขุดประมาณ 0.10 ลาน 

ลบ.ม.                                     

- พื้นที่รับประโยชน 2,000 ไร 

 

                   
 

 

ชป. 

 

      35             35 - 

 

2.19 อาคารบังคับน้ําใน

แมน้ํานาน (วังหมาเนา)    

 อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค

  

  

- ศึกษาความเหมาะสม             

- ประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม (EIA)               

- กอสรางอาคารบังคับน้ําใน

แมน้ํานานเขาบึงบอระเพ็ด  

(วังหมาเนา) 

- ผลประโยชน ประมาณ 100,000 ไร                         

- เปนแหลงน้ําตนทุนในการผลิต

ประปา 10 หมูบาน                   

2,700 ครัวเรือน 

    

 

30 

 

 

25 

 

 

30 

 

 

300 

 

 

300 

 

 

300 

 

 

275 

 

 

1,260 

 

 

ชป. 

 

 

จท. 

2.20 อางเก็บน้ํา 

หวยโสกซับแดง                   

ตําบลตลาดแค             

อําเภอชนแดน               

จังหวัดเพชรบูรณ   

- ทํานบดิน ยาว 1,500 ม.

กวาง 8.00 ม.                        

สูง 12.00 ม.  

 

- ความจุเก็บกัก 4.36 ลาน ลบ.ม.  

- สามารถระบายน้ําได 70 ลบ.ม./

วินาที                       

- พื้นที่รับประโยชน 3,000 ไร 

    

 

10 

 

 

6 

 

 

82 

 

 

82 

    

 

180 

 

 

ชป. 

 

 

- 

 

        

     



 
                สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 3 การดําเนนิการตามแผนแมบท 

 

 รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

3-17 
โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค 

  

ตารางที่ 3-2 แผนดานการแกปญหาภัยแลงและสรางความมั่นคงของน้ํา (ตอ) 

โครงการ ลักษณะโครงการ 
เปาหมาย / 

ผลประโยชนที่ไดรับ 

ระยะเวลาปที่ดําเนินการ (ป) งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 หลัก รอง 

2.21 อางเก็บน้ําคลอง

กําปาง ตําบลซับพุทรา

อําเภอชนแดน           

จังหวัดเพชรบูรณ 

- ทํานบดิน ยาว 2,030 ม. 

กวาง 8.00 ม.สูง 13.00 ม. 

 

- ความจุเก็บกัก 18.81              

ลาน ลบ.ม.                              

- สามารถระบายน้ําได 100  

ลบ.ม./วินาที                              

- พื้นที่รับประโยชน 20,000 ไร 

    

 

20 

 

 

10 

 

 

140 

 

 

130 

    

 

300 

 

 

ชป. 

 

 

- 

2.22 ขุดลอกตะกอนดิน

บึงบอระเพ็ด                

ตําบลแควใหญ              

ตําบลปากน้ําโพ             

ตําบลเกรียงไกร          

ตําบลพระนอน             

อําเภอเมือง       

จังหวัดนครสวรรค 

- ขุดลอกตะกอนดิน ระดับ 

+18.00 ม.รทก. พื้นที่ 

2,500 ไร                              

- ปริมาตรดินขุด 12.00 

ลาน ลบ.ม. 

- เพิ่มความจุเก็บกักน้ําในบึง 

12.00 ลาน ลบ.ม. 
  

  

 
               

 

 

ชป. 

 

  150  150 150 150           600 ประมง / บก.  

กองทัพไทย /

กองทัพบก 

งบประมาณรายป 4.5 154 150 785 191 252 512 300 300 275 2,923.5   

งบประมาณรวม 2,923.5 ลานบาท 

     

 



 
                สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 3 การดําเนนิการตามแผนแมบท 

 

 

3-18 
โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค 

 3.4.3. แผนดานคุณภาพน้ํา ตะกอน และรักษาระบบนิเวศ  

  มีเปาหมายเพื่อทําใหน้ําในบึงบอระเพ็ดที่เกิดการเนาเสีย โดยมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสลาย

ของวัชพืชในพื้นที่ใหมีคุณภาพดีขึ้น มีโครงการในแผนงาน จํานวน 7 โครงการ  

  โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ เปาหมาย ผลประโยชน รวมถึงงบประมาณ ระยะเวลา

ในการดําเนินโครงการ และหนวยงานรับผิดชอบ ดังแสดงในตารางที่ 3-3 ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 3 การดําเนนิการตามแผนแมบท 

 

 รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

3-19 
โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค 

ตารางที่ 3-3 แผนดานคุณภาพน้ํา ตะกอน และรักษาระบบนิเวศ  

โครงการ ลักษณะโครงการ 
เปาหมาย / 

ผลประโยชนที่ไดรับ 

ระยะเวลาปที่ดําเนินการ (ป) งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบ 

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 หลัก รอง 

3.1 ขุดคลองดักตะกอน

ตามแนวขอบ 

บึงบอระเพ็ด  

ตําบลทาตะโก            

อําเภอเมือง  

จังหวัดนครสวรรค 

-ขุดคลองดักตะกอนตามแนว

ขอบบึง ยาว 56 กม. ปาก

คลองกวาง 10 ม. ลึก 6 ม. 

หลังคันคลองกวาง 6 เมตร 

(สําหรับสัญจร) 

- ความจุ 19 ลาน ลบ.ม.  

- ชวยดักตะกอนไมใหไหลลงสู

บึงบอระเพ็ด 

                   
 

 

ชป. 

 

 

   230 230 235 235           930 ประมง / บก. 

กองทัพไทย / 

กองทัพบก 

3.2 ขุดบึงบอระเพ็ด 

ลักษณะเปน               

Deep Pool  

- ขุดบึง ลักษณะเปน Deep 

Pool จํานวน 4 แหง                  

ตําบลแควใหญ ตําบลพระ

นอน ตําบลทับกฤช อําเภอ

เมือง อําเภอชุมแสง จังหวัด

นครสวรรค 

- ความจุ 12 ลาน ลบ.ม.  

-รักษาระบบนิเวศดานการ

ประมง 

  

 

150 

 

 

150 

 

 

150 

 

 

150 

      

 

600 

 

 

ชป. 

 

 

ประมง / บก. 

กองทัพไทย / 

กองทัพบก 

3.3 กําจัดวัชพืชและขุด

ลอกตะกอนวัชพืชดวย

เรือขุด 

- กําจัดวัชพืชในบึงบอระเพ็ด

และขุดลอกตะกอนที่เกิดจาก

วัชพืชเนาสะสมในบึง

บอระเพ็ดดวยเรือขุด 

- ปริมาณวัชพืชที่ถูกกําจัด  

ปละ 100,000 ตัน  

    

 

30 

 

 

30 

 

 

30 

 

 

30 

 

 

30 

 

 

30 

 

 

30 

 

 

210 

 

 

ประมง 

 

  

  

  

    



 
                สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 3 การดําเนนิการตามแผนแมบท 

 

 รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

3-20 
โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค 

ตารางที่ 3-3 แผนดานคุณภาพน้ํา ตะกอน และรักษาระบบนิเวศ (ตอ) 

โครงการ ลักษณะโครงการ 
เปาหมาย / 

ผลประโยชนที่ไดรับ 

ระยะเวลาปที่ดําเนินการ (ป) งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบ 

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 หลัก รอง 

3.4 สรางสมดุลการทํา

ประมงในบึงบอระเพ็ด 

- เปนแผนงานวิจัยการ

ดูแลสมดุลระบบนิเวศของ

บึง เพื่อทราบความ

เปลี่ยนแปลงของระบบ

นิเวศภายในบึง 

- ไดขอมูลสมดุลระบบนิเวศของ

บึงบอบอระเพ็ด เพื่อใชในการ

บริหารจัดการบึงบอระเพ็ดให

เปนที่บํารุงพันธุสัตวน้ําอยาง

ยั่งยืน 

                 
(งบปกติ) 

 

 

ประมง 

 

 

    3 3 3 3 3     15 - 

3.5 วิเคราะหโครงขาย

อาหารและผลกระทบตอ

ระบบนิเวศในบริเวณที่ทํา

การขุดลอกและกําจัดวัชพืช

ในบึงบอระเพ็ด 

- เปนการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบจาก

การขุดลอกและกําจัด

วัชพืชตอทรัพยากรประมง 

- กําหนดมาตรการลด

ผลกระทบดานนิเวศแหลงน้ํา

จากการขุดลอก และการกําจัด

วัชพืชใหสอดคลองกับสภาพ

ความเปนจริง 

    

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

(งบปกติ) 

7 

 

 

ประมง 

 

 

 

- 

3.6 สงเสริมการ  มีสวนรวม

ของชุมชนในการบริหาร

จัดการขยะชุมชนรอบ       

บึงบอระเพ็ด 

- การเพิ่มศักยภาพองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นใน

การรักษาสิ่งแวดลอมรอบึง

บอระเพ็ดโดยการสงเสริม

การมีสวนรวมของชุมชน

ในการบริหารจัดการขยะ

มูลฝอยชุมชน                             

-  อบต.พระนอน                     

-  อบต.ทับกฤช                      

-  อบต.พนมเศษ 

- ประชาชนกลุมเปาหมายรับรู 

ตระหนัก และสามารถคัดแยก

ขยะในครัวเรือนกอนทิ้งได                                     

- ชุมชนรอบบึงบอระเพ็ดมี

ระบบการจัดการขยะชุมชนที่มี

ประสิทธิภาพ                        

- สิ่งแวดลอมรอบบึงบอระเพ็ดมี

ความยั่งยืน 

    

 

1 

       

(งบปกติ) 

1 

 

คพ. 

 

อปท. 

  

 
 

  

  

  



 
                สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 3 การดําเนนิการตามแผนแมบท 

 

 รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

3-21 
โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค 

ตารางที่ 3-3 แผนดานคุณภาพน้ํา ตะกอน และรักษาระบบนิเวศ (ตอ) 

โครงการ ลักษณะโครงการ 
เปาหมาย / 

ผลประโยชนที่ไดรับ 

ระยะเวลาปที่ดําเนินการ (ป) งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 หลัก รอง 

3.7 ศึกษาแนวทาง

การกอสรางศูนย

กําจัดขยะมูลฝอย

ชุมชนในพ้ืนที่            

บึงบอระเพ็ด             

1 สถานี 

- การเพิ่มศักยภาพองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในการจัดเก็บและกําจัด

ขยะมูลฝอยดวยการศึกษาแนว

ทางการกอสรางศูนยกําจัดขยะมูล

ฝอยชุมชน อบต.พระนอน 

- สามารถจัดการขยะมูลฝอย

ชุมชนภายในบึงบอระเพ็ดได

อยางนอยประมาณ 14 ตัน/

วัน  

    

 

5 

      (งบปกติ)             

5 

 

คพ. 

 

อปท. 

งบประมาณรายป  380 380 425 419 34 34 34 31 31 1,768   

งบประมาณรวม 1,768 ลานบาท 

  

 



 
                สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 3 การดําเนนิการตามแผนแมบท 

 

 

3-22 
โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค 

 3.4.4 แผนดานการจัดการน้ําทวมและบรรเทาอุทกภัย  

  มีเปาหมาย หนวงน้ํา ตัดยอดน้ํา ในพื้นที่ตอนบนของลุมน้ําบึงบอระเพ็ด มีโครงการ         

ในแผนงาน จํานวน 6 โครงการ 

  โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ เปาหมาย  ผลประโยชน รวมถึงงบประมาณ ระยะเวลา

ในการดําเนินโครงการ และหนวยงานรับผิดชอบ ดังแสดงในตารางที่ 3-4 ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 3 การดําเนนิการตามแผนแมบท 

 

 รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

3-23 
โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค 

ตารางที่ 3-4 แผนดานการจัดการนํ้าทวมและบรรเทาอุทกภัย  

โครงการ ลักษณะโครงการ 
เปาหมาย / 

ผลประโยชนที่ไดรับ 

ระยะเวลาปที่ดําเนินการ (ป) งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 หลัก รอง 

4.1 แกมลิงบานตะกุดภิบาล  

ตําบลวังน้ําลัด อําเภอไพศาลี  

จังหวัดนครสวรรค 

- ขุดแกมลิงพื้นที่ 100 ไร ลึก 

5 ม. และอาคารประกอบ 2 

แหง   

- ความจุ 0.60 ลาน ลบ.ม.  

- พื้นที่รับประโยชน 800 ไร 
                   

 

 

อปท. 

 

      40             40 ชป. 

4.2 แกมลิง                       

บานหนองโพธิ์ศรี  

ตําบลวังน้ําลัด               

อําเภอไพศาลี  

จังหวัดนครสวรรค 

- ขุดแกมลิงพื้นที่ 60 ไร ลึก 5 

ม.และอาคารประกอบ 2 แหง  

- ความจุ 0.35 ลาน ลบ.ม.  

- พื้นที่รับประโยชน 500 ไร 

    

 

25 

       

 

25 

 

 

อปท. 

 

 

ชป. 

4.3 แกมลิงหวยถั่วเหนือ ตําบล

บานถั่วเหนือ อําเภอหนองบัว 

จังหวัดนครสวรรค 

- ขุดแกมลิงพื้นที่ 60 ไร ลึก 5 

ม.และอาคารประกอบ 2 แหง  

- ความจุ 0.35 ลาน ลบ.ม.  

- พื้นที่รับประโยชน 500 ไร 

    

 

25 

       

 

25 

 

 

อปท. 

 

 

ชป. 

4.4 ขุดลอกคลองทาตะโก  

ตําบลวังมหากร                  

อําเภอทาตะโก                

จังหวัดนครสวรรค 

- ขุดลอกคลองทาตะโก 

ยาว 21.50 กม. กวาง 50 ม. 

ลึก 5 ม.  

- ระบายน้ําไดสูงสุด 200 ลบ.

ม./วินาที 

- ชวยบรรเทาอุทกภัยบริเวณ 

ดานเหนือคลองทาตะโก 

    

  

 

100 

 

 

100           

 

 

200 

 

 

ชป. - 

 

  



 
                สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 3 การดําเนนิการตามแผนแมบท 

 

 รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

3-24 
โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค 

ตารางที่ 3-4 แผนดานการจัดการนํ้าทวมและบรรเทาอุทกภัย (ตอ) 

โครงการ ลักษณะโครงการ 
เปาหมาย / 

ผลประโยชนที่ไดรับ 

ระยะเวลาปที่ดําเนินการ (ป) งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบ 

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 หลัก รอง 
4.5 ปรับปรุง                 

ประตูระบายน้ํา 

คลองบางปอง                     

ตําบลแควใหญ  

อําเภอเมืองนครสวรรค  

จังหวัดนครสวรรค  

- กอสราง ปตร. 1 แหง ขนาด

ประตู 6x6 ม. จํานวน 2 ชอง  

-ปรับปรุง ปตร.เดิม 2 ชอง 

- ขุดลอกคลองบางปองยาว  

5 กม. กวาง 100 ม. ลึก 5 ม.  

- ฝายพับได ยาว350ม. สูง1ม. 

- ทางผานปลา จํานวน 1 แหง 

กวาง 3 ม. ยาว 60 ม. 

- สามารถระบายน้ํา

สูงสุด 800 ลบ.ม./

วินาท ี 

- ชวยบรรเทาอุทกภัย

พื้นที่ประมาณ 21,000 

ไร 

  

 

200 

 

 

150 

 

 

50 

 

 

 

      

 

400 

 

 

ชป. 

 

 

ประมง/ 

บก.  

กองทัพไทย / 

กองทัพบก 

4.6 ปรับปรุงประตู

ระบายน้ําปากคลอง

บอระเพ็ด                       

ตําบลแควใหญ              

อําเภอเมือง               

จังหวัดนครสวรรค  

- กอสราง ปตร. 1 แหง ขนาด

ประตู 6x7 ม.จํานวน 2 ชอง                                

- ขุดลอกคลองบอระเพ็ด 

ยาว 2.70 กม. กนคลองกวาง 

15 ม. ลึก 5 ม.                        

- ทางผานปลา 1 แหง  

กวาง 3 ม. ยาว 60 ม.               

- สถานีสูบน้ํา 1 แหง  อัตราสูบ

น้ําเครื่องละ 3 ลบ.ม./วินาที 

จํานวน 2 เครื่อง 

- สามารถระบายน้ําได

สูงสุด 80 ลบ.ม./วินาที                   

- พื้นที่รับประโยชน 

3,000 ไร 

  

 

50 

 

 

30 

 

 

 

       

 

80 

 

 

ชป. 

 

 

ประมง/อบจ.

นครสวรรค 

งบประมาณรายป  250 180 240 100      770   

งบประมาณรวม 770 ลานบาท 

  

 



 
                สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 3 การดําเนนิการตามแผนแมบท 

 

 

3-25 
โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค 

 3.4.5 แผนดานการอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ตนน้ํา  

  มีเปาหมาย เพื่อลดการชะลางและพังทลายของดินในพื้นที่ตอนบนของลุมน้ําบึงบอระเพ็ด

และสงเสริมใหมีการทําการเกษตรที่ ไมทําลายสภาพแวดลอมทางกายภาพ มี โครงการในแผนงาน                 

จํานวน 3 โครงการ  

  โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ เปาหมาย ผลประโยชน รวมถึงงบประมาณ    

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ และหนวยงานรับผิดชอบ ดังแสดงในตารางที่ 3-5  ดังนี้ 

 

 

 

 



 
                สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 3 การดําเนนิการตามแผนแมบท 

 

 รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

3-26 
โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค 

ตารางที่ 3-5 แผนดานการอนุรักษและฟนฟูพ้ืนที่ตนนํ้า 

โครงการ ลักษณะโครงการ 
เปาหมาย / 

ผลประโยชนที่ไดรับ 

ระยะเวลาปที่ดําเนินการ (ป) งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 หลัก รอง 

5.1 ฟนฟูปาเพื่อการอนุรักษ

พื้นที่ปาตนน้ํา 

- การสงเสริมใหประชาชน

นําพันธุไมตามธรรมชาติไป

ปลูกในพ้ืนที่ตนน้ํา 

- พื้นที่ปลูกปาเพื่อการอนุรักษ

พื้นที่ปาตนน้ํา 

- ฟนฟูสภาพปา 

                   
 

 

ปาไม 

 

 

    5 5 5 5 5 5 5 35 อส. 

5.2 สงเสริมการเกษตรแบบ

ผสมผสานในพื้นที่ตนน้ํา  

- การสงเสริมใหประชาชน

ไดปลูกพืชผสมผสานหลาย

ชนิดในพื้นที่แปลงเดียวกัน 

พื้นที่ไดรับการสงเสริมปลูกพืช

แบบผสมผสานประมาณ 

14,748 ไร 

   

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

   

(งบปกติ) 

15 
อปท. กสก. 

5.3 ฟนฟูคุณภาพดินและ

สิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ตอนบนของ

ลุมน้ําบึงบอระเพ็ด 

- การอนุรักษและฟนฟู

คุณภาพของทรัพยากรดิน

และส่ิงแวดลอมของพื้นที่บึง

บอระเพ็ด 

- พื้นที่บึงบอระเพ็ดมีการ

พัฒนาและฟนฟูทรัพยากรดิน

และส่ิงแวดลอมทั้งในเชิง

คุณภาพและเชิงพื้นที ่          

(รอยละ 70 ของพื้นที่) 

    

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

     

(งบปกติ) 

12 

 

 

พด. 

 

 

- 

งบประมาณรายป    12 12 12 8 8 5 5 62   

งบประมาณรวม 62 ลานบาท 

 

 

 

  

  

  



 
                สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 3 การดําเนนิการตามแผนแมบท 

 

 

3-27 
โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค 

 3.4.6 แผนดานการจัดการน้ําอุปโภค บริโภค  

  มี เป าหมายเพื่ อ เก็บน้ํ า ไวอุปโภค-บริ โภค ในฤดูแล ง ได  6  เดือน ใหกับประชาชน                 

ประมาณ 500 ครัวเรือน มีโครงการในแผนงานจํานวน 1 โครงการ  

  โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ เปาหมาย ผลประโยชน รวมถึงงบประมาณ ระยะเวลาใน

การดําเนินโครงการ และหนวยงานรับผิดชอบ ดังแสดงในตารางที่ 3-6 ดังนี ้

 

 

 

 

 



 
                สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 3 การดําเนนิการตามแผนแมบท 

 

 รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

3-28 
โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค 

ตารางที่ 3-6 แผนดานการจัดการนํ้าอุปโภค บริโภค 

โครงการ ลักษณะโครงการ 
เปาหมาย / 

ผลประโยชนที่ไดรับ 

ระยะเวลาปที่ดําเนินการ (ป) งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 หลัก รอง 

6.1 กอสรางสระเก็บน้ํา เพื่อ

เพิ่มปริมาณน้ําตนทุน ในพ้ืนที่ 

ตําบลพนมเศษ  

อําเภอทาตะโก  

จังหวัดนครสวรรค 

- สระเก็บน้ํา กวาง 80 ม. 

ยาว 800 ม. ลึก 5 ม. 

- สามารถเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค-

บริโภค ในฤดูแลงได 6 เดือน ใหกับ

ประชาชน  

ประมาณ 500 ครัวเรือน 

                     
 

อปท. 

 

ชป. 

      3             3 

  

งบประมาณรายป       3             3     

งบประมาณรวม 3 ลานบาท  

 

 



 
                สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 3 การดําเนนิการตามแผนแมบท 

 

 รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

3-29 
โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค 

 3.4.7  สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณของแผนแมบทการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด ตามตารางที่ 3-7 

 ตารางที่ 3-7 จํานวนโครงการและงบประมาณของแผนพัฒนาบึงบอระเพ็ด 

แผนแมบท ผลประโยชน 
จํานวน

โครงการ 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

(ป) 

งบประมาณ  

(ลานบาท) หนวยงานรับผิดชอบ 

หลัก สนับสนนุ 

1. แผนดานการบริหารจัดการและการ

เขาใชประโยชน 

-สถานีวัดปริมาณน้ําทาในคลองสาขาของลุมน้ําบึงบอระเพ็ด 

-ที่ดินในพื้นที่บึงบอระเพ็ดมีการใชประโยชนที่เหมาะสมกับ

ศักยภาพและสมรรถนะของที่ดิน (รอยละ 70 ของพื้นที่) 

-ชุมชนสามารถบริหารจัดการการทองเที่ยวไดดวยตัวเอง 

-สามารถแปรรูปผลิตภัณฑยกระดับรายไดของประชาชนใหสูงขึ้น 

-รักษาสถานภาพความหลากชนิดของสัตวปาในพ้ืนที่ 

-ใชประโยชนจากทรัพยากรไดอยางยั่งยืน 

-สรางจิตสํานึกการอนุรักษทรัพยากรใหกับชุมชนและเยาวชน 

17 1-7 18 157 

กรมชลประทาน/กรมพัฒนาที่ดิน/ 

กรมที่ดิน/คณะอนุกรรมการฟนฟูและ

พัฒนาบึงบอระเพ็ด/กรมอุทยานฯ/ 

อบจ.นครสวรรค/สสจ.นครสวรรค/ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น/กรม

ประมง/กรมธนารักษ/กรมสงเสริม

การเกษตร 

2. แผนดานการแกปญหาภัยแลงและ

สรางความมั่นคงของน้ํา 

- พื้นที่รับประโยชน 84,700 ไร 

22 1-10 2,923.50  

กรมชลประทาน/กรมทรัพยากรน้ํา/ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น/กรม

ประมง/บก. กองทัพไทย/ กองทัพบก 

3. แผนดานคุณภาพน้ํา ตะกอน และ

รักษาระบบนิเวศ 

- รักษาระบบนิเวศดานการประมงของบึงบอระเพ็ด 

-ประชาชนมีสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอมดวยการจัดการขยะ 

-สามารถจัดการขยะไดอยางนอยประมาณ 14 ตันตอวัน 

-ชวยปรับปรุงคุณภาพน้ําอยางยั่งยืน 

- ดักตะกอนไมใหไหลลงสูบึงบอระเพ็ด 

- ปริมาณวัชพืชที่ถูกกําจัด ปละ 100,000 ตัน  

- เกิดกลุมชาวนาอินทรียในพื้นที่บึงบอระเพ็ด และใชทรัพยากร

อยางรูคุณคา  ลดการเกิดมลภาวะและสารเคมีตกคางสะสม 

7 1-9 1,740 28.00 

กรมชลประทาน/กรมประมง/ 

กรมควบคุมมลพิษ/กองบัญชาการ

กองทัพไทย/กองทัพบก/ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  



 
                สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 3 การดําเนนิการตามแผนแมบท 

 

 รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

3-30 
โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค 

 ตารางที่ 3-7 จํานวนโครงการและงบประมาณของแผนพัฒนาบึงบอระเพ็ด (ตอ) 

แผนแมบท ผลประโยชน 
จํานวน

โครงการ 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

(ป) 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 
หนวยงานรับผิดชอบ 

หลัก 
สนับสนุ

น 
4. แผนดานการจัดการน้ําทวม
และบรรเทาอทุกภัย 

- ความจุของพืน้ที่แกมลิง 1.3 ลาน ลบ.ม. 
- พื้นที่รับประโยชน 4,800 ไร 
- สามารถระบายน้ําสูงสุดได 880 ลบ.ม./วินาท ี
- ชวยบรรเทาอทุกภัยพื้นที่ประมาณ 21,000 ไร 

6 1-5 770.00   

กรมชลประทาน/องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น/ 
กรมประมง/ 
อบจ.นครสวรรค/บก. 
กองทัพไทย/กองทัพบก 

5. แผนดานการอนุรักษและฟนฟู
พื้นที่ตนน้ํา 

- เพิ่มพื้นที่ปลกูปาเพื่อการอนรุกัษพื้นที่ปาตนน้ํา 
- พื้นที่ไดรับการสงเสริมปลกูพชืแบบผสมผสานประมาณ 
14,748 ไร 
- พื้นที่บึงบอระเพ็ดมีการพัฒนาและฟนฟูทรัพยากรดิน
และสิ่งแวดลอมทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงพื้นที ่ 
(รอยละ 70 ของพื้นที)่ 
- ฟนฟูสภาพปา 

3 1-7 35.00 27 

กรมปาไม/องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น/กรมพัฒนา
ที่ดิน/กรมอุทยานฯ/           
กรมสงเสริมการเกษตร 

6. แผนดานการจัดการน้ําอุปโภค 
บริโภค 

- สามารถเก็บน้าํเพื่อการอุปโภค-บริโภค ในฤดแูลงได 6 
เดือน ใหกับประชาชน ประมาณ 500 ครัวเรอืน 1 1 3.00   

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น/กรมชลประทาน 

รวม 56 1-10 5,489.5 212   

 

 



 
                สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 3 การดําเนนิการตามแผนแมบท 

 

 รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

3-31 
โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค 

 3.4.8 แผนปฏิบัติการเรงดวนในแผนดานการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด (Quick win) ในแผนงานระยะสั้น (ป2563 - ป2567) ที่เลือกโดยเรียง     

ความสําคัญของโครงการ ตามตารางที่ 3-8 

 
  

ตารางที ่3-8 แผนปฏิบัติการเรงดวนในแผนดานการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

โครงการ ลักษณะโครงการ 
เปาหมาย / 

ผลประโยชนที่ไดรับ 

ระยะเวลาปที่ดําเนินการ (ป) งบประมาณ  

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบ 

63 64 65 66 67 หลัก รอง 

1. ตรวจสอบการใชประโยชน

ที่ดินของประชาชนในเขตพื้นที่

บึงบอระเพ็ด ในพื้นที่ “ ให 

หวง หาม ” 

- สํารวจรังวัดตรวจสอบการเขาใช

ประโยชนที่ดินของประชาชนในเขตพื้นที่

บึงบอระเพ็ด ในพ้ืนที่ “ให หวง หาม” 

- มีการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินอยางเปน

ระบบ เนนการควบคุมพื้นทีส่งวนหวงหามใหมี

การใชประโยชนอยางเหมาะสม (รอยละ 80 

ของพื้นที่โครงการ) 

- ลดการบุกรุกพ้ืนที่หวงหามและลดขอพิพาท

โตแยงเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินของราษฎรหรือของ

เอกชนกับที่ดินของรัฐ  

(รอยละ 70 ของพื้นที่โครงการ) 

 

 

15 

 

 

 

 

    

15 

กรมที่ดิน

  

ธนารักษ 

2. การบริหารจัดการน้ําในบึง

บอระเพ็ด 

การบริหารจัดการน้ําในระดับตางๆ ให

สอดคลองกับภาวะน้ําทวมน้ําแลง 

-ลดความเสียหายจากการเกิดน้ําทวม น้ําแลงใน

พื้นที่การเกษตรในเขตพ้ืนที่ที่1 และเขตพ้ืนที่ที่2  

     
- 

ชป. ทน./ประมง 

3. การปรับปฏิทินปลูกพืช การกําหนดพื้นที่และเวลาในการปลูกพืช

ใหสอดคลองกับการบริหารจัดการน้ํา 

-ลดความเสียหายจากการเกิดน้ําทวม น้ําแลงใน

พื้นที่การเกษตรในเขตพ้ืนที่ที่1และเขตพ้ืนที่ที่2  

     
- 

กสก. พด. 

4. ขุดลอกตะกอนดิน 

บึงบอระเพ็ด ต.แควใหญ  

ต.ปากน้ําโพ ต.เกรียงไกร  

ต.พระนอน อ.เมือง 

จ.นครสวรรค 

- ขุดลอกตะกอนดิน ระดับ  

+18.00 ม.รทก. พื้นที่ 2,500 ไร    

- ปริมาตรดินขุด 12.00 ลานลบ.ม. 

- เพิ่มความจุเก็บกักน้ําในบึง 12.00 ลาน ลบ.ม.   

 

150 

 

 

150 

 

 

150 

 

 

150 

 

 

600 

ชป. 

 

ประมง / บก. 

กองทัพไทย / 

กองทัพบก 



 
                สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 3 การดําเนนิการตามแผนแมบท 

 

 รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

3-32 
โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค 

 
  
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่3-8 แผนปฏิบัติการเรงดวนในแผนดานการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด (ตอ) 

โครงการ ลักษณะโครงการ 
เปาหมาย / 

ผลประโยชนที่ไดรับ 

ระยะเวลาปที่ดําเนินการ (ป) งบประมาณ  

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบ 

63 64 65 66 67 หลัก รอง 

5. ขุดคลองดักตะกอนตามแนว

ขอบบึงบอระเพ็ด  

ตําบลทาตะโก อําเภอเมือง  

จังหวัดนครสวรรค 

- ขุดคลองดักตะกอนตามแนวขอบบึง  

ยาว 56 กม. ปากคลองกวาง 50 ม. ลึก 6 ม. 

หลังคันคลองกวาง 6 เมตร (สําหรับสัญจร) 

- ความจุ 19 ลาน ลบ.ม.  

- ชวยดักตะกอนไมใหไหลลงสู 

บึงบอระเพ็ด 

  

230 

 

230 

 

235 

 

235 

 

930 

ชป. 

 

ประมง / บก. 

กองทัพไทย /

กองทัพบก 

6. ขุดบึงบอระเพ็ด ลักษณะเปน

Deep Pool ตําบลแควใหญ  

ตําบลพระนอน ตําบลทับกฤช  

อําเภอเมือง อําเภอชุมแสง  

จังหวัดนครสวรรค 

- ขุดบึง ลักษณะเปน Deep Pool  

จํานวน 4 แหง 

- ความจุ 12 ลาน ลบ.ม.  

- รักษาระบบนิเวศดานการประมง 

  

150 

 

150 

 

150 

 

150 

 

600 

ชป. 

 

ประมง / บก. 

กองทัพไทย / 

กองทัพบก 

7. ปรับปรุงประตูระบายน้ํา 

ปากคลองบอระเพ็ด  

ตําบลแควใหญ              

อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค  

- กอสราง ปตร. 1 แหง ขนาดประตู 6x7 ม. 

จํานวน 2 ชอง  

- ขุดลอกคลองบอระเพ็ดยาว 2.70 กม.  

กนคลองกวาง 15 ม. ลึก 5 ม.   

- ทางผานปลา 1 แหง กวาง 3 ม. ยาว 60 ม. 

- สถานีสูบน้ํา 1 แหง  อัตราสูบน้ําเครื่องละ 3 

ลบ.ม./วินาที จํานวน 2 เครื่อง 

- สามารถระบายน้ําไดสูงสุด 80 

ลบ.ม./วินาที 

- พื้นที่รับประโยชน 3,000 ไร 

 

 

 

50 

 

 

30 

    

 

80 

ชป. ประมง/อบจ.

นครสวรรค 



 
                สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 3 การดําเนนิการตามแผนแมบท 

 

 รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

3-33 
โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค 

 
  
 
 
 
 
 

 

ตารางที ่3-8 แผนปฏิบัติการเรงดวนในแผนดานการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด (ตอ) 

โครงการ ลักษณะโครงการ 
เปาหมาย / 

ผลประโยชนที่ไดรับ 

ระยะเวลาปที่ดําเนินการ (ป) งบประมาณ  

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบ 

63 64 65 66 67 หลัก รอง 

8. ขุดลอกคลองวังนา  

ตําบลทับกฤช           

อําเภอชุมแสง  

จังหวัดนครสวรรค 

- ขุดลอกคลองวังนา รองรับปริมาณน้ํา อัตรา 

15 ลบ.ม./วินาที จากสถานีสูบน้ําตําบลทับ

กฤชถึงบึงบอระเพ็ด ความยาวประมาณ 5 

กม. พรอมกอสรางอาคารบังคับน้ํา 

-กอสรางคันดินบํารุงรักษาคลองกวาง 3.5 ม.  

- ปริมาณเก็บกัก 250,320 ลบ.ม.  

 

4.5 

 

 

 

4       

 

8.5 

ทน. ประมง 

 9. ปรับปรุงประตู

ระบายน้ํา                

คลองบางปอง            

ตําบลแควใหญ  

อําเภอเมือง  

จังหวัดนครสวรรค  

- กอสราง ปตร. 1 แหง ขนาดประตู 6x6 ม. 

จํานวน 2 ชอง 

-ปรับปรุงประตู ปตร.เดิม 2 ชอง 

- ขุดลอกคลองบางปองยาว 5 กม. 

กวาง 100 ม. ลึก 5 ม.  

- ฝายพับได ยาว 350 ม. สูง 1 ม. 

- ทางผานปลา จํานวน 1 แหง กวาง 3 ม. 

ยาว 60 ม. 

- สามารถระบายน้ําสูงสุด 800 ลบ.

ม./วินาที  

- ชวยบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ประมาณ 

21,000 ไร 

  

 

200 

 

 

150 

 

 

50 

  

400 

ชป. ประมง / บก. 

กองทัพไทย / 

กองทัพบก 

รวม 19.5 784 710 585 535 2,633.5   

รวมงบประมาณ ป 2563 – 2567 2,633.5 ลานบาท 



 

 

 

 

บทที่ 4 

แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บท 

 

 

 

 

 

 



 
               สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 4 แนวทางการขับเคลื่อนแผนแมบท 
 

 รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

4-1 

โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค 

บทที่ 4  
แนวทางการขบัเคลื่อนแผนแมบท 

 

4.1  การขับเคลื่อนแผนแมบท แนวทางที่ 1 

 แผนแมบทการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด จะสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปแบบ

และสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน ตามตัวชี้วัดและเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จําเปนตองมีกระบวนการประสานการปฏิบัติ เพ่ือแปลงแผนไปสูการปฏิบัติในระดับพื้นที่ ซึ่งประกอบดวย 

 4.1.1  การสรางความรู ความเขาใจในแผนแมบทการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ดระดับ

ตางๆ ดังนี ้

          4.1.1.1  ระดับนโยบาย คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ (กนช.) คณะกรรมการ

ฟนฟู อนุรักษ และพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค และหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงาน

ทรัพยากรน้ําแหงชาติ (สทนช.) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม เปนตน              

ควรกําหนดแผนการดําเนินงานรวมกันแบบบูรณาการ โดยมี สทนช. เปนหนวยงานประสานดานการปฏิบัติ  

โดยนําแผนแมบทการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค กําหนดเปนแผนแมบทของ

หนวยงาน หรือเปนภารกิจ และจัดทําเปนแผนปฏิบัติการของแตละหนวยงาน เพื่อเสนอของบประมาณ        

เพื่อดําเนินการตอไป รวมทั้งประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน องคกรเอกชนที่เกี่ยวของ เพื่อนําแผนงาน        

ที่เกี่ยวของ แปลงลงสูการปฏิบัติเชนกัน 

          4.1.1.2  ระดับภูมิภาค  เนื่องจากแผนแมบทนี้ มีการดําเนินการในพื้นที่ตอเนื่องกับ       

3 จังหวัด ไดแก นครสวรรค พิจิตร เพชรบูรณ และลพบุรี ดังนั้น หนวยงานในพื้นที่ดังกลาว ควรนํา

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวของในแผนแมบทนี้ ไปปรับปรุงใหสอดคลองกับบริบทและปญหาของแตละพื้นที่ 

          4.1.1.3  ระดับจังหวัด แผนแมบทนี้ เปนการดําเนินการในพื้นที่ 3 อําเภอของจังหวัด

นครสวรรค ไดแก อําเภอเมือง อําเภอทาตะโก และอําเภอชุมแสงเปนหลัก รวมถึงพื้นที่ตอเนื่องในจังหวัด

นครสวรรคดวย ดังนั้น จังหวัดตองจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด  ภายใตการประสานงานของคณะอนุกรรมการ

ฟนฟู อนุรักษ และพัฒนาบึงบอระเพ็ด โดยการบรรจุ แผนงาน/โครงการ ของแผนแมบทนี้ ลงในแผนปฏิบัติ

ก ารของจั งห วัด  ภ าย ใต ก ารป ระสาน งานกั บ องค ก รบ ริห ารจั ดการพิ เศษ ของบึ งบอระ เพ็ ด                         

และคณะอนุกรรมการฟนฟู อนุรักษและพัฒนาบึงบอระเพ็ด เพื่อใหเปนสวนหนึ่งของแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนากลุมจังหวัด/จังหวัด 

          4.1.1.4  ระดับทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนดประเด็นและแนวทางแกไข

ปญหา เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ในพื้นที่บึงบอระเพ็ดและพื้นที่ตอเนื่อง รวมทั้งจัดทํา

ขอเสนอ/โครงการ เพ่ือการพิจารณาเขาสูแผนการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด โดยประสานงานกับหนวยงาน

และองคกรบริหารจัดการพ้ืนที่บึงบอระเพ็ด 
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 4.1.2  การจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ 

          การดําเนินการตามแผนแมบทจําเปนตองการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงค และเปนการแปลงแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ซึ่งแผนดังกลาวเปนการบูรณาการแผนงาน 

ของหนวยงานที่มีสวนรับผิดชอบในพื้นที่บึงบอระเพ็ด โดยดําเนินการดังนี ้

          4.1.2.1  คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ (กนช.) พิจารณาอนุมัติกรอบแผนงาน/

โครงการ และงบประมาณ  แผนแมบทการพัฒ นาและฟ นฟู บึ งบอระเพ็ ด  โดยการนํ า เสนอ                    

ของ สทนช. เพื่อกําหนดเปาหมาย ลําดับความสําคัญ และพื้นที่เปาหมาย ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ          

ของหนวยงานในระดับตางๆ  

          4.1.2.2  สํานักงบประมาณ หารือกับหนวยงาน/องคกร ที่เปนหนวยงานรับผิดชอบ

หลักในการบูรณาการสาระสําคัญของแผนแมบท สําหรับการจัดสรรงบประมาณที่สอดคลองกับความจําเปน

และบรรลุวัตถุประสงคของแผน รวมทั้งการปรับแผนงาน/โครงการ ในภาพรวมเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลสูงสุดในการใชงบประมาณดําเนินการ 

          4.1.2.3  สํานักงบประมาณ หนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของ รวมกันกําหนดแนวทาง

สนับสนุน แผนพัฒนาในระดับภูมิภาค จังหวัด และทองถิ่น โดยการสรางความเขาใจและเชื่อมโยงแผนงาน

ตางๆ ในพื้นที่ เพ่ือการจัดสรรงบประมาณที่สอดคลองกันต้ังแตระดับลางสูระดับบน 

 4.1.3  กลไกการขับเคลื่อนแผนแมบทการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

          4.1.3.1  ระดับชาติ คือ สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ (สทนช.) ภายใตการกํากับของ

คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ และคณะกรรมการฟนฟู อนุรักษ และพัฒนาบึงบอระเพ็ด ทําหนาที่

กําหนดนโยบายการบริหารจัดการนํ้า ในพื้นที่บึงบอระเพ็ดเพื่อใหเกิดการแปลงแผนแมบทสูการปฏิบัติ 

          4 .1 .3 .2  ระดั บพื้ น ที่  ได แก  อ งค ก รบ ริห ารจั ดการพื้ นที่ พิ เศษ บึ งบอระ เพ็ ด 

คณะอนุกรรมการฟนฟู อนุรักษและพัฒนาบึงบอระเพ็ด ตองทําความเขาใจแผนแมบทนี้ และแปลงสูการ

ปฏิบัติ ในพื้นที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความตอเนื่องตามระยะเวลาที่ระบุไวในแผน

แมบท โดยนําไปจัดทําแผนตางๆ ของแตละหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหสอดคลองกับแผนแมบทดังกลาว 

รวมถึ งหน วยงาน/องค กรในพื้ นที่ ต อ งทํ าความ เข าใจแผนแมบท  และแปลงลงสู ก ารปฏิ บั ต ิ                             

ของแตละหนวยงานใหไดตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

 4.1.4  การเตรียมความพรอมการดําเนินงานตามแผนแมบทการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด

เพื่อใหการปฏิบัติตามแผนแมบทการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด สามารถขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัต ิ      

จึงตองพิจารณาดําเนินการดังนี ้

          4.1.4.1  การสรางความรู ความเขาใจ ใหกับผู ไดรับผลกระทบจากแผนแมบท           

ทั้งในเชิงมิติทางสังคม กฎหมาย การปกครอง จารีต ประเพณี โดยการสรางการมีสวนรวมอยางแทจริง           

ในการดําเนินการในทุกขั้นตอน และขอความคิดเห็นในการดําเนินการตางๆ เพื่อใหเกิดการรับรู และยอมรับ

ในการปฏิบัติตามแผนงานตางๆ  
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          4.1.4.2  การสรางความเขาใจในสาระสําคัญของแผนแมบท ใหกับผูปฏิบัติงานใน

ระดับพื้นที่ ไดเขาใจอยางชัดเจน และลึกซึ้ง เพื่อการประสานแผนการปฏิบัติและแปลงแผนแมบทลงสูการ

ปฏิบัติในแตละหนวยงานอยางสอดคลองและเหมาะสม 

          4.1.4.3  การเตรียมขอมูลดานตางๆ  ที่ เกี่ยวของของหนวยงาน/องคกรตาง ๆ            

เพื่อสนับสนุนใหกับหนวยงาน/องคกร ที่จะตองดําเนินการประสานงานการปฏิบัติตางๆ ตามแผนแมบท 

โดยจะตองเปนขอมูลที่ชัดเจนและเปนไปในแนวทางเดียวกันที่เปนมาตรฐาน 

 4.1.5  การติดตามประเมินผล 

          การปฏิบัติงานตามแผนแมบทการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด จําเปนตองประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น จึงจําเปนตองทําการติดตาม ประเมินผล โดยมีการดําเนินการ ดังนี้ 

          4.1.5.1  ใหความสําคัญกับการติดตามความกาวหนา การประเมินผลสําเร็จ              

และประเมินผลกระทบของการดําเนินงาน ภายใตประเด็นสําคัญของแผนแมบทเพื่อจัดทํารายงาน           

เสนอฝายบริหารทราบ 

          4.1.5.2  จัดตั้งคณะกรรมการติดตามผล เพื่อติดตามความกาวหนาการดําเนินงานและ

ผลสัมฤทธิ์งานตามแผนงานโครงการ โดยมีผูแทนจากสวนกลางและหนวยงานที่เกี่ยวของและองคเอกชน 

รวมถึงตัวแทนผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่  เขามามีสวนรวมในการติดตามประเมินผลแผนแมบท             

และแผนปฏิบัติการ 

 

4.2  การขับเคลื่อนแผนแมบท แนวทางที่ 2 

 เนื่องจากการแกไขปญหาสภาพความเสื่อมโทรมของบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค จําเปนตอง

เรงดําเนินการอยางเปนรูปธรรมโดยเร็วที่สุด ดังนั้น การจัดตั้งองคกรบริหารจัดการพื้นที่พิเศษบึงบอระเพ็ด    

จึงเปนอีกหนึ่งทางเลือกของการขับเคลื่อนแผนแมบทนี้ โดยเมื่อจัดตั้งองคกรดังกลาวขึ้นแลว องคกรนี้จะมี

อํานาจในการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดแบบเบ็ดเสร็จ ภายใตการกํากับดานนโยบายของคณะกรรมการ

ฟนฟู อนุรักษ และพัฒนาบึงบอระเพ็ด โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

 4.2.1  หลักการ  

          การจัดตั้งองคกรบริหารพื้นที่พิเศษบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค เปนการจัดตั้งองคกร

ขึ้นเพ่ือพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด ที่มีสภาพเสื่อมโทรมมาอยางตอเนื่อง รวมถึงการดําเนินการจัดระเบียบ             

การใชประโยชนของประชาชน ที่เขาไปแสวงหาประโยชนจากฐานทรัพยากรของบึงบอระเพ็ด ใหเกิดความ

ชัดเจน และสามารถขับเคลื่อนไดภายใตกรอบและครรลองของกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งน้ี องคกรดังกลาวถูก

คาดหวังวา จะสามารถทําใหบึงบอระเพ็ดสามารถกลับสูสภาพเดิม ในการทําหนาที่อนุรักษพันธุสัตวน้ํา   

ตามวัตถุประสงคเดิมได 
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 4.2.2  การบริหารจัดการ 

          การบริหารจัดการพื้นที่บริหารจัดการพิเศษบึงบอระเพ็ด ประกอบดวย คณะอนุกรรมการ

ฟนฟู อนุรักษ และพัฒนาบึงบอระเพ็ด ทําหนาที่เปนคณะกรรมการนโยบายพื้นที่บริหารจัดการพิเศษฯ    

และคณะกรรมการบริหารจัดการพ้ืนที่พิเศษบึงบอระเพ็ด ทําหนาที่บริหารจัดการบึงบอระเพ็ด ดังนี้ 

          4.2.2.1  คณะกรรมการนโยบายพื้นที่บริหารจัดการบึงบอระเพ็ด มีหนาที่กํากับดูแล

การดําเนินงาน ให เปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการฟนฟู  อนุรักษและพัฒนาบึงบอระเพ็ด              

และทําหนาที่กํากับดูแลการดําเนินการ และจัดตั้งสํานักงานบริหารจัดการพื้นที่พิเศษบึงบอระเพ็ดดวย 

(โครงสรางองคกรและอํานาจหนาที่ ตามแผนการจัดตั้งองคกร) 

          4.2.2.2  คณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่พิเศษบึงบอระเพ็ด ทําหนาที่กําหนด

นโยบาย และแนวทางการดําเนินการขององคกร เพื่อบริหารจัดการพื้นที่บึงบอระเพ็ด ใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคขององคกร (โครงสรางกรตามแผนการจัดการต้ังองคกร) 

 4.2.3  อํานาจหนาที่ขององคกรบริหารจัดการพื้นที่พิเศษบึงบอระเพ็ด 

          4.2.3.1  มีอํานาจในกําหนดวิธีการพัฒนาพื้นที่บึ งบอระเพ็ดในดานตาง ๆ เชน           

การกําหนดการเขาใชประโยชน การกําหนดกฎ ระเบียบ เพ่ือบังคับใชตามสภาพความเปนจริงในพื้นที่ 

          4.2.3.2  ดําเนินการจัดการผลประโยชนจากฐานทรัพยากรในพื้นที่ ภายใตกฎ ระเบียบ   

ที่กําหนดขึ้น โดยไมขัดตอกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล 

          4.2.3.3  จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อนุรักษ และฟนฟูบึงบอระเพ็ดอยางตอเนื่อง 

          4.2.3.4  บริหารจัดการงบประมาณรายรับ – รายจาย เพื่อการอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนา

บึงบอระเพ็ดใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

          4.2.3.5  พิจารณาอนุญาตเขาทํากิจกรรมตางๆ ในพื้นที่บึงบอระเพ็ดภายใตกฎเกณฑที่ได

กําหนดขึ้น 

 4.2.4  อํานาจหนาที่การใหบริการผูอยูอาศัย และผูที่เขาไปใชประโยชนในบึงบอระเพ็ด 

          4.2.4.1  มีอํานาจในการอนุญาต อนุมัติ ใหดําเนินการในกิจกรรมตาง ๆ ตามกฎหมาย     

แตตองปฏิบัติตามหลักการของกฎหมาย และอยูในอํานาจการตรวจสอบของสวนราชการเจาของอํานาจ 

          4.2.4.2  มีอํานาจในการเรียกเก็บคาธรรมเนียม คาเชา และอื่นๆ ตามอัตรากําหนด     

จากผูประกอบกิจกรรมตาง ๆ ภายในบึงบอระเพ็ด 

          4.2.4.3  พิจารณางบประมาณตามแผนงานพัฒนาพื้นที่  เพื่อดูแลความเปนอยู           

และสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนตอประชาชนในพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

 4.2.5  จัดตั้งคณะกรรมการติดตามผล เพื่อติดตามความกาวหนาการดําเนินงานและผลสัมฤทธิ์

งานตามแผนงานโครงการ โดยมีผูแทนจากสวนกลางและหนวยงานที่เกี่ยวของและองคเอกชน รวมถึง

ตัวแทนผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ เขามามีสวนรวมในการติดตามประเมินผลแผนแมบทและแผนปฏิบัติการ 
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4.3  การขับเคลื่อนแผนแมบท แนวทางที่ 3 

 4.3.1  การกําหนดใหเปน “วาระแหงชาต”ิ 

          เนื่องจากบึงบอระเพ็ด เปนพระราชประสงคของ ในหลวงรัชกาลที่ 7 ที่ตองการใหมีแหลง

อนุรักษและเพาะพันธุสัตวน้ํ า เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตวน้ํ าใหประชาชนในลุมน้ําเจาพระยาไดบริโภค              

แตเมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป บึงบอระเพ็ดจึงทําหนาที่มากกวาการเปนแหลงอนุรักษและเพาะพันธุสัตวน้ํา       

มีหลายๆ กิจกรรมที่ทําใหสภาพเดิมของบึงบอระเพ็ดเปลี่ยนไป และเกิดความเสื่อมโทรมลงจากการใช

ประโยชนที่ไมตระหนักถึงผลกระทบที่ตามมาของผูเขาไปใชประโยชนในพืน้ที่ ประกอบกับการควบคุมกํากับ

ดูแล ในอดีตยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอในการลดทอนปญหาตางๆได 

          ในปจจุบันสภาพบึงบอระเพ็ดจําเปนจะตองมีการแกไขปญหาที่สะสมมาเปนระยะ

เวลานาน ไมวาจะเปนปญหาเชิงโครงสราง หรือเชิงการปฏิบัติ ซึ่งในสถานการณปจจุบันยังไมสามารถ          

ที่จะแกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่ เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากตองการใหสภาพของ           

บึงบอระเพ็ด ไดรับการเยียวยาและฟนฟูสภาพโดยเร็วแลว ทางออกหนึ่ง คือ การกําหนดใหการแกไขปญหา

บึงบอระเพ็ดเปน “วาระแหงชาติ” ในเรื่อง”การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุล

ระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืนในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค” โดยกําหนดเปน

ขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี ้

          4.3.1.1  ในระยะเรงดวน 

           1)  เรงออกกฎหมายเฉพาะในการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด โดยเนนไปใน

เรื่องความชัดเจนดานกฎหมาย การกําหนดพื้นที่ การแกไขปญหาการบุกรุก การกําหนดหลักเกณฑในการ

เขาไปใชประโยชนจากฐานทรัพยากรอยางย่ังยืน 

           2)  เรงดําเนินการแกปญหาดานการบริหารจัดการน้ํ า ที่ เปนอุปสรรค            

ที่ขัดขวางไมใหบึงบอระเพ็ด สามารถทําหนาที่เชิงอนุรักษไดดังเดิม รวมถึงการทําใหกิจกรรมตางๆในพื้นที่

บึง ตองเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

           3)  เรงจัดตั้งองคกรบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด ใหมีอํานาจบริหารจัดการ          

บึงบอระเพ็ดอยางเบ็ดเสร็จ เพ่ือการขับเคลื่อนและการแกไขปญหาอยางเปนเอกภาพ 

           4)  เรงสรางการรับรู รับทราบ ในขอมูล ขาวสารที่จําเปนและสนองกับ ความ

ตองการใหเกิดกับประชาชนในพื้นที ่

          4.3.1.2  ในระยะตอไป 

           1)  ใหสวนราชการที่มีความรับผิดชอบในพื้นที่บึงบอระเพ็ด สวนราชการ

ภายนอกที่มีสวนเกี่ยวของ รวมทั้งภาคประชาสังคม องคกรเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนในพื้นที่ 

เขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย และทิศทางการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด ภายใตกลไกที่กําหนด 

(องคกรบริหารจัดการพื้นที่พิเศษที่จะจัดตั้งขึ้น) โดยดําเนินการใหครบทุกขั้นตอนจนถึงการแปลงนโยบาย 

ลงสูการปฏิบัติ ภายใตการกํากับดูแลเชิงนโยบายของคณะอนุกรรมการฟนฟู อนุรักษ และพัฒนา            

บึงบอระเพ็ด  
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          2)  จัดทําแผนบริหารจัดการพื้นที่บึงบอระเพ็ดอยางเปนเอกภาพในทุกมิต ิ      

ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อไมใหเกิดการซ้ําซอน และเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ เพื่อทําให      

เกิดความยั่งยืนในการพัฒนา 

          3)  เนนจัดทําแผนพัฒนาที่ตอบสนองดานการอนุรักษเปนหลัก โดยมุงสูการเปน

พื้นที่เชิงอนุรักษดานทรัพยากรน้ําและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ 

 4.3.2  การขับเคลื่อนวาระแหงชาต ิ

          กลไกและโครงสรางการบริหาร 

          4.3.2.1  ระดับนโยบาย 

          1)  คณะกรรมการอนุรักษ ฟนฟูและพัฒนาบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค โดย

มีรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ 

          2)  รัฐบาลจะตองใหการสนับสนุนหนวยงานตาง ๆ ใหดําเนินตามแผนงาน          

ที่กําหนดไว 

          4.3.2.2  ระดับยุทธศาสตรการพัฒนา 

           คณะอนุกรรมการอนุรักษ ฟนฟูและพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

เปนองคกรกํากับดานนโยบายในพื้นที่ โดยมีผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค เปนผูรับผิดชอบ 

          4.3.2.3  ระดับภารกิจ 

           1)  องคกรบริหารจัดการพื้นที่พิ เศษบึงบอระเพ็ด เปนผูบริหารจัดการ       

กํากับดูแล และดําเนินการ ตามแผนงานที่เกี่ยวของ 

           2)  ทุกภาคสวนในพื้นที่มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย แนวทางการพัฒนา 

การจัดทําแผนแมบทการพัฒนาและการแปลงนโยบายสูการปฏิบัต ิ

          4.3.2.4  จัดตั้งคณะกรรมการติดตามผล เพื่อติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน       

และผลสัมฤทธิ์งานตามแผนงานโครงการ โดยมีผูแทนจากสวนกลางและหนวยงานที่ เกี่ยวของ               

และองคเอกชน รวมถึงตัวแทนผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ เขามามีสวนรวมในการติดตามประเมินผล       

แผนแมบท และแผนปฏิบัติการ 
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Roadmap การขับเคลื่อนแผนพัฒนาบึงบอระเพ็ด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4-1 Roadmap การขับเคลื่อนแผนพฒันาบึงบอระเพ็ด  

องคกรบริหารจัดการพื้นทีพ่ิเศษบึงบอระเพด็ 

แนวทางที่ 1. กําหนดกลไกการขับเคลื่อน

แตละระดับ 

1.1 การสรางการรับรูในระดับตรง 

- ระดับนโยบาย -ระดับภูมิภาค 

-ระดับจังหวัด -ระดับทองถิ่น 

1.2 การจัดสรรงบประมาณ 

-อนุมัติกรอบงบประมาณ 

-บูรณาการสาระสําคัญแผนแมบท 

-กําหนดแนวทางรวมกันระหวางหนวยงาน

รับผิดชอบ 

1.3 การขับเคลื่อน 

-ระดับชาต ิ-ระดับพื้นที ่

1.4 การเตรียมความพรอม 

1.5 การประเมินผล 

 

แนวทางที่ 2.  ดําเนินการบริหารโดย

องคกรเพื่อบรหิารจัดการบึงบอระเพด็ 

  -  อํานาจหนาที ่

     -  กําหนดแนวทางพัฒนาบึงบอระเพ็ด

ในดานตางๆ 

     -  จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

อนุรักษ ฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

     -  จัดการผลประโยชนจากฐาน

ทรัพยากรในพื้นที่ 

    -  อนุญาต อนุมัติการดําเนินกิจกรรมใน

พื้นที่ตามกฎหมาย 

    -  พิจารณางบประมาณตามแผนงาน

พัฒนาพ้ืนที่ 

 

แน วท างที่ 3 . กํ าห น ด เป น ว าระ

แหงชาติ “การรักษาความมั่นคงของ

ทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวาง

การอนุรักษกับการใชประโยชนอยาง

ยั่ ง ยื น ใน บึ ง บ อ ร ะ เพ็ ด  จั ง ห วั ด

นครสวรรค” 

ระยะเรงดวน  – เรงออกกฎหมาย

เฉพาะในการบริหารจัดการบึง แกไข

ปญหาการบุกรุก 

ระยะตอไป - สวนราชการและทุกภาค

สวนเขามามีสวนรวมในการกําหนด

นโยบาย การพัฒนาบึง ภายใตองคกร

บริหารจัดการพิเศษ 

แนวทางการขบัเคลื�อนแผนแมบ่ท 



 

 

 

 

บทที่ 5 

การจัดตั้งองค์กรเพื่อการบริหารจัดการ 

บึงบอระเพ็ด 
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บทที่ 5 
กำรจัดตั งองค์กรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรบึงบอระเพ็ด 

 
5.1  สถำนภำพปัญหำกำรบริหำรจัดกำรพื นที่บึงบอระเพ็ด 
 สืบ เนื่ อ งจากสภาพปัญ หาการบริหารจัดการบึ งบอระเพ็ ด  อัน เนื่ องมาจากการขาด                
ความเป็นเอกภาพในการด าเนินการ และการบริหารจัดการ ประกอบกับการที่หน่วยงานแต่ละหน่วยงานที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่บึงบอระเพ็ดต่างยึดถือระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานของตน ก่อให้เกิดปัญหา        
ความซ้ าซ้อนในด้านของกฎหมาย และระเบียบวิธีปฏิบัติในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่บึงบอระเพ็ดในมิติต่าง ๆ                
ตลอดจนความสับสนของผู้ที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบในการบริหารจัดการพื้นที่บึงบอระเพ็ด เป็นเหตุให้      
การบริหารจัดการพื้นที่บึงบอระเพ็ด การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศภายในบึง        
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน จึงได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสม      
ของการจัดตั้งองค์กรเพื่อการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการภายในพื้นที่           
บึงบอระเพ็ดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน และลดความซ้ าซ้อน       
ด้ านกฎหมาย และระเบี ยบต่ าง  ๆ  ที่ แต่ละหน่ วยงานต่ างยึดถือใน การด าเนินงาน  โดยมุ่ งให้                 
เกิดการด าเนินงานบริหารจัดการพื้นที่บึงบอระเพ็ดอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งด้านการศึกษาความเหมาะสม
ทางด้านองค์กรที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในพื้นที่บึงบอระเพ็ด ตลอดจนแนวทางการจัดตั้งองค์กร และแนวทาง
ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 
ทั้งในด้านการบริหารจัดการน้ าและการอนุรักษ ์
 
5.2  เหตุผลและควำมจ้ำเป็นในกำรจัดตั งองค์กรกำรบรหิำรจัดกำรพื นที่บึงบอระเพ็ด 
 การบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดอย่างมีประสิทธิภาพ มีมิติที่จ าเป็นต้องพิจา รณาจ านวน                   
5 องค์ประกอบ กล่าวคือ เส้นทางน้ า ปริมาณน้ า (น้ าท่วม น้ าแล้ง) คุณภาพน้ า ทรัพยากรธรรมชาติ 
(กายภาพ ชีวภาพ) และการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการบริหารจัดการน้ า ซึ่งสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ได้มีการก าหนดเป้าหมายในการสร้าง    
ความมั่นคงด้านน้ า และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งน้ าผิวดิน และน้ าใต้ดินให้มีประสิทธิภาพ โดยบริหาร
จัดการน้ าในระดับลุ่มน้ าให้มีความสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ าทุกกิจกรรม กับปริมาณน้ าต้นทุน              
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า และลดจ านวนประชาชนที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า ควบคู่กับ      
การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ าทั้งจากภาคการผลิตและการบริโภค ซึ่งที่ปรึกษาพบว่า การด าเนิ นงาน
บริหารจัดการพื้นที่บึงบอระเพ็ดที่ผ่านมายังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจาก 
 5.2.1  หน่วยงำนที่มีภำรกิจเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำร  และการใช้ประโยชน์จาก                 
บึงบอระเพ็ดมีหลายหน่วยงาน กระจายอยู่ตามกระทรวงต่างๆ รวมทั้งกลไกในการบริหารจัดการ             
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 

ตลอดจนการดูแลและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่บึงขาดความคล่องตัวในการด าเนินงาน          
และขาดประสิทธิภาพในการเช่ือมโยงการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน 
 5.2.2  กฎหมำยและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำร และการใช้ประโยชน์           
จากทรัพยากรในพื้นที่บึงบอระเพ็ดมีจ านวนหลายฉบับ และต่างก็มีวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้ที่แตกต่าง
กัน เพื่อควบคุมดูแลการบริหารจัดการเฉพาะเรื่อง หรือเพื่อแก้ไขในบางประเด็น ท าให้ข้อก าหนด          
ของกฎหมายบางส่วนมีความซ้ าซ้อน ขัดแย้ง และไม่เชื่อมโยงกัน อีกทั้งกฎหมาย ระเบียบ และข้อก าหนด
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ยังคงมีช่องว่างและไม่ครอบคลุมการปฏิบัติงานที่จ าเป็นทั้งหมดในการบริหารจัดการ           
บึงบอระเพ็ด รวมทั้งขาดการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  จากสถานการณ์ ด้ านกลไกองค์กร กฎหมายและระเบียบดั งกล่ า ว ส่ งผลให้             
การด าเนินการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดที่ผ่านมา ขาดเอกภาพและทิศทางในการด าเนินการที่ชัดเจน           
อันเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่บึงบอระเพ็ดไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร ดังนั้น            
จึงจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
พื้นที่บึงบอระเพ็ด เพื่อให้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากประเด็น
ปัญหาดังกล่าว ที่ปรึกษาจึงได้ก าหนดแนวทางในการจัดตั้งองค์กรเพื่อท าหน้าที่ในการบริหารจัดการ        
บึงบอระเพ็ดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานอย่างเป็นเอกภาพและมีทิศทางที่ชัดเจน          
ทั้งในเชิงนโยบายและการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด ทั้งยังเป็นการลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน
ระหว่างหน่วยงานภายในพื้นที่ โดยมีหน่วยงานก ากับดูแลและกระบวนการสั่ งการที่ชัดเจน เพื่อให้         
การบริหารจัดการภายในพื้นที่บึ งบอระเพ็ดมีการบูรณาการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ตลอดจน              
เป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร             
ในบึงบอระเพ็ด รวมถึงก่อให้เกิดการติดตามประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรภายใน    
บึงบอระเพ็ด เพื่อก าหนดมาตรการในการป้องกันผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5.3 รำยละเอียดและขั นตอนกำรด้ำเนินงำนจัดตั งองค์กรกำรบริหำรจดักำรพื นที่บึงบอระเพ็ด 
 เพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่บึงบอระเพ็ดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ งในด้านของ 
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่บึงบอระเพ็ด ตลอดจนการจัดสรรและการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
เพื่ อให้สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของบึ งบอระเพ็ดในการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ า  
และเป็นแหล่งเก็บกักน้ า ที่ปรึกษาจึงได้ท าการศึกษาเพื่อก าหนดรูปแบบ โครงสร้าง ตลอดจนกระบวนการ
ในการด าเนินงานเบื้องต้น ขององค์กรที่จะท าหน้าที่ในการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 โดยได้ก าหนดแนวทางการศึกษาจัดตั้งองค์กรเพื่อท าหน้าที่ในการบริหารจัดการและฟื้นฟู 
บึงบอระเพ็ด โดยใช้กลยุทธ์ขึ้นภูเขา 3 ทาง เพื่อให้การจัดตั้งองค์กรที่ท าหน้าที่บริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 
สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เนื่องจากปัญหาในพื้นที่บึงบอระเพ็ดที่มีการสะสม          
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มาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ 
ร่วมขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหา โดยแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 3 ส่วน ได้แก ่
 5.3.1  กำรก้ำหนดโครงสร้ำงองค์กร เพื่อศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสม และก าหนดโครงสร้าง
ขององค์กร ตลอดจน Form และ Function ในการด าเนินงานขององค์กรที่จะท าหน้าที่ในการบริหาร
จัดการพื้นที่บึงบอระเพ็ดอย่างบูรณาการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน  
และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของบึงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 5.3.2  กำรก้ำหนดมำตรกำรทำงกฎหมำย เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ข้อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ          
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในบึง โดยพิจารณาความเหมาะสม    
และความครบถ้วนในมิติต่างๆ ทั้ งในด้านของกายภาพ ชีวภาพ และการใช้ประโยช น์ของมนุษย์  
ตลอดจนลดความซ้ าซ้อนของกฎหมายที่แต่ละหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการในพื้นที่บึง  
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานอย่างสูงสุด 
 5.3.3  กำรก้ำหนดแนวทำงและนโยบำยในกำรพัฒนำ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และก าหนด
แนวทางและนโยบายขององค์กรที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทในการบริหารจัดการพื้นที่      
บึงบอระเพ็ดอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนแม่บทของการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดตลอดจน
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ า และนโยบายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ  
บึงบอระเพ็ดที่สอดคล้องกับแนวทางและนโยบายในการด าเนินงานของรัฐบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 5.3-1 แนวคิดในการด าเนินงานด้านกฎหมายและองค์กร 
 
          นอกจากนี้ที่ปรึกษาได้ก าหนดกระบวนการในการรวบรวมและศึกษาข้อมูลเพื่อก าหนด
มาตรการในการจัดตั้งองค์กรและการแก้ไขปัญหาด้านกฎหมาย โดยใช้กระบวนการในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทั้งแบบ Top Down โดยการเข้าพบกับส่วนราชการ เพื่อรับทราบแนวทาง และความต้องการ 
ของหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหา ร่วมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ Bottom Up โดยการรับฟัง
ความต้องการและความคิดเห็นของประชาชน ตลอดจนปัญหาและข้อจ ากัดในพื้นที่ และความต้องการ  

กำรก้ำหนดโครงสร้ำงองค์กร 

กำรก้ำหนดมำตรกำรทำง
กฎหมำย 

กำรก้ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำ 

บึงบอระเพ็ด 
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ในการแก้ไขปัญหาบึงบอระเพ็ดของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการ โดยมีการก าหนดกรอบโครงสร้าง 
และรูปแบบขององค์กรตลอดจนมาตรการทางกฎหมายในการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการพื้นที่
บึงบอระเพ็ดอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 5.3-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 5.3-2 กรอบแนวคิดในการแก้ไขปัญหาด้านกฎหมายและองค์กร 
 
          ซึ่งได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการแก้ไขปัญหาด้านกฎหมายและองค์กรที่ท าหน้าที่ 
ในการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด โดยศึกษาสภาพปัญหา ข้อจ ากัดของการด าเนินงานภายในพื้นที่  
บึงบอระเพ็ด ทั้งการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่มีการด าเนินงาน และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ที่ ใช้ประโยชน์ จากพื้ นที่ บึ งบอระเพ็ ดในปั จจุบัน  รวมถึ งข้อกฎหมายและระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้อง 
กับการด าเนินงานในพื้นที่บึงบอระเพ็ด ตลอดจนระเบียบอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดแนวทาง  
และมาตรการในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่บึงบอระเพ็ดด้านข้อกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ด้วยการสร้าง
ความเข้าใจเพื่อให้ประชาชน และหน่วยงานที่ จะต้อ งเป็นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เกิดความชัดเจน 
ในการด าเนินงาน ทั้งในด้านของนโยบาย ระบบงาน และกระบวนการท างานในพื้นที่บึง ขณะเดียวกัน  
ก็เป็นการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่เกิดความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ
ต่างๆ ตลอดจนสร้างชุดความรู้ให้แก่ประชาชนและเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ทั้งการจัดท าคู่มือกฎหมาย
ส าหรับประชาชน และคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
และการดูแลรักษาบึงบอระเพ็ด รวมถึงการจัดตั้งองค์กรเพื่อท าหน้าที่ในการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด   
โดยมีการก าหนด Form และ Function ในการด าเนินงานที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ 
ในการด าเนินงาน ทั้งในเชิงนโยบาย และในการปฏิบัติงาน โดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพื้นที่บึง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน 
อย่างสูงสุด รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 5.3-3 
 
 
 

กรอบแนวคิดกำรแก้ปัญหำกฎหมำยและองค์กร 

ปัจจุบัน อนำคต 

ป ัญหำและอุปสรรค

ของกำรบริหำร
จัดกำรบึงบอระเพด็ 
ทั งด้ำนกฎหมำยและ
ด้ำนองค์กรใน
ปัจจุบัน 

รำยละเอียด
มำตรกำรและ
แผนกำรในกำร
แก้ไขปัญหำ 

กระบวนกำร
น้ำไปสู่กำรแก้ไข
ปัญหำในอนำคต 

รำยละเอียดควำม
ต้องกำรในกำร
แก้ไขปัญหำของ
กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในพื นที่ 
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รูปที่ 5.3-3 กรอบแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านกฎหมายและองค์กร 
 
5.4  กำรก้ำหนดลักษณะและรูปแบบขององค์กรกำรบริหำรจัดกำรพื นที่บึงบอระเพ็ด 
 เพื่อให้องค์กรในการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด มีการด าเนินงานได้อย่างเกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลสูงสุดในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นหน่วยงานกลางที่สามารถบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
อื่นๆ ในการบริหารจัดการ พัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด ที่ปรึกษาจึงได้ท าการศึกษาความเหมาะสม  
ของการก าหนดลักษณะของรูปแบบและโครงสร้างองค์กรที่จะจัดตั้งขึ้น เพื่อให้สามารถด าเนินงานบริหาร
จัดการพัฒนาบึงบอระเพ็ด ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
 5.4.1  ลักษณะขององค์กร 
          สภำพแวดล้อมขององค์กร 
          5.4.1.1  วิสัยทัศน์ (Vision) 
           เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่บริหารจัดการพื้นที่บึงบอระเพ็ดอย่างบู รณาการ      
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดในการบริหารจัดการ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่
บึงบอระเพ็ด 

กระบวนกำร 
จัดตั งองค์กร 

สร้ำงควำมชัดเจน 
บูรณำกำร 

ควำมสับสน 
ควำมทับซ้อน 

สร้ำงขอบเขตที่ชัดเจน 
  - เชิงพื นที่ 
  - เชิงเนื อหำ 

ชุดควำมรู้ 
  - คู่มือกฎหมำย 
  - คู่มือกำรปฏิบัติงำน 

เป้ำหมำย 
  - ประชำชนในพื นที่ 
  - หน่วยงำนในพื นที่ สร้ำงกำรด้ำเนินงำนที่

ชัดเจน 
  - นโยบำย 
  - ระบบงำน 
  - กระบวนกำรท้ำงำน 

องค์กรใหม่ 
  - เอกภำพเชิงนโยบำย 
  - เอกภำพในกำร 
ปฏิบัติงำน 
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          5.4.1.2  พันธกิจ (Mission) 
          1)  เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่บริหารจัดการบึงบอระเพ็ดอย่างบูรณาการ 
          2)  เป็นหน่วยงานกลางในการจัดท าฐานข้อมูลทางกายภาพ และชีวภาพของ   
บึงบอระเพ็ด 
          3)  เป็ นหน่ วยงานกลางในการดู แลการใช้ป ระโยชน์ จากทรัพยากร                  
บึงบอระเพ็ดในด้านต่างๆ 
          5.4.1.3  เป้ำประสงค์ระยะยำวขององค์กร (Objective) 
          1)  เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่บริหารจัดการ และดูแลบึงบอระเพ็ดอย่าง          
มีประสิทธิภาพ และเป็นแหล่งน้ าที่ส าคัญของประเทศ 
          2)  เป็นหน่วยงานที่จัดท าและเก็บรวบรวมฐานข้อมูลในพื้นที่บึงบอระเพ็ด      
ทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ และการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
          3)  เป็นหน่วยงานที่ ดูแลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรภายในพื้ นที่             
บึงบอระเพ็ด 
          4)  เป็นหน่วยงานที่พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบึงบอระเพ็ด ในการเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ า 
          5.4.1.4 แนวทำงในกำรด้ำเนินงำนขององค์กร  โดยที่ปรึกษาได้ก าหนดแนวทาง         
ในการด าเนินงานขององค์กร เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรที่จะจัดตั้งขึ้นมา สามารถบรรลุพันธกิจ 
วิสัยทัศน์ ตลอดจนกรอบของเป้าประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการพื้นที่บึงบอระเพ็ด 
ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด            
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
          1)  การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดในการบริหารจัดการ
บึงบอระเพ็ด 
          2)  สามารถแก้ไขปัญหาภายในพื้นที่บึงบอระเพ็ดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          3)  ใช้ทรัพยากรและองค์กรที่มีอยู่เดิมในการด าเนินงาน 
          4)  ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน และการสั่งการจากส่วนกลาง 
 5.4.2  กำรก้ำหนดรูปแบบโครงสร้ำงองค์กร 
          จากการเข้าพบส่วนราชการ และการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนร่วมกับ   
การประชาคมหมู่บ้าน ที่ปรึกษาจึงได้ก าหนดรูปแบบของโครงสร้างการด าเนินงานขององค์กร ในกรณีที่มี
การจัดตั้งองค์กรเพื่อท าหน้าที่บริหารจัดการบึงบอระเพ็ด ทั้งนี้ได้ก าหนดให้องค์กรที่จะด าเนินการจัดตั้งขึ้น 
มีลักษณะเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถด าเนินการตามภารกิจของการจัดตั้งได้อย่างรวดเร็ว โดยได้รับ
งบประมาณและอ านาจสั่งการจากส่วนกลาง เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ โดยใช้ทรัพยากรและบุคลากร
จากองค์กรท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมภายในพื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบึงบอระเพ็ดในการแก้ไขปัญหา
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และพัฒนาพื้นที่บึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนา
และบริหารจัดการตามแผนแม่บท และแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด          
อย่างบูรณาการทั้งระบบโดยได้มีการก าหนดรูปแบบความเหมาะสมในการจัดตั้งองค์กรไว้ 3 รูปแบบ 
ดังต่อไปนี ้
         5.4.2.1  กำรจัดตั งในรูปแบบของคณะอนุกรรมกำร 
         5.4.2.2  กำรจัดตั งในรูปแบบของหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ 
         5.4.2.3  กำรจัดตั งในรูปแบบขององค์กำรมหำชน 
 5.4.3 กำรก้ำหนดโครงสร้ำงองค์กร 
         ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับปรุงกลไกก ากับดูแลการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด เพื่อให้เกิด
องค์กรหลักในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการพัฒนา และสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
เอกภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้กรอบแนวคิดในการพัฒนาและบริหารจัดการที่มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอื่น  ๆ         
ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ทั้งในภาวะ
ปกติ และภาวะวิกฤติ ที่ปรึกษาจึงได้ก าหนดโครงสร้างองค์กรโดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
         5.4.3.1  โครงสร้ำงกำรด้ำเนินงำนในระดับนโยบำย ประกอบด้วยหน่วยงานที่ท าหน้าที่
ในการก าหนดนโยบายจากส่วนกลาง ได้แก่ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ กระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น 
         5.4.3.2  โครงสร้ำงกำรด้ำเนินงำนในระดับจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด 
และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ าบึงบอระเพ็ด 
         5.4.3.3  โครงสร้ำงระดับท้องถิ่น ประกอบด้วย กลุ่มผู้น าชุมชนในพื้นที่บึงบอระเพ็ด 
อาทิ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลภายในพื้นที่ เป็นต้น 
 
5.5  ควำมสอดคล้องของหลักกำรเหตุผลและควำมจ้ำเป็นในกำรจัดตั งองค์กร 
 เนื่องจากการจัดตั้งองค์กรเพื่อท าหน้าที่บริหารจัดการบึงบอระเพ็ด เป็นการด าเนินการ        
จัดตั้งองค์กรเพื่อแก้ไขปัญหาภายในพื้นที่บึงที่มีการสะสมมาอย่างยาวนาน ตลอดจนมีวัตถุประสงค์  
เพื่อเป็นการก าหนดระเบียบและวิธีการในการใช้ประโยชน์จากบึงบอระเพ็ดในมิติต่าง ๆ ทั้งในด้านกายภาพ 
ชีวภาพ และการใช้พื้นที่บึงท ากิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ซึ่งในบางเขตพื้นที่ของบึงมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่
ดูแลการใช้ประโยชน์ของบึง เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เป็นต้น ดังนี้จึงจ าเป็นต้องมี
การตรวจสอบหลักการ เหตุผล และความจ าเป็นของการจัดตั้งองค์กรเพื่อท าหน้าที่ในการบริหารจัดการ
และฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด เพื่อไม่ให้ เกิดการด าเนินงานที่มีลักษณะเป็นการซ้ าซ้อนกับหน่วยงานที่มี 
การด าเนินงานอยู่ไยในพื้นที่ในปัจจุบัน อันจะก่อให้เกิดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน  
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ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ปรึกษาได้ท าการศึกษาความสอดคล้องของหลักการ เหตุผล และความจ าเป็นในการจัดตั้ง
องค์กรเพื่อท าหน้าที่ในการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด ดังต่อไปนี้ 
 
 5.5.1  ควำมสอดคล้องของหลักกำร เหตุผล ควำมจ้ำเป็น ตำมมติคณะรัฐมนตรี 
          อ้างอิงตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เรื่องการแก้ไขปัญหา
การบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (ผลการประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูอนุรักษ์และพัฒนา
บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2560) โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบตามที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการ โดยมีสาระส าคัญของนโยบาย 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร ์ดังนี ้
          5.5.1.1 วัตถุประสงค์ 
          1)  เพื่อให้บึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ า เป็นท าเลที่ปลาอาศัย     
เลี้ยงตัว วางไข่ และสืบพันธ์ุ 
         2)  เพื่อให้บึงบอระเพ็ดเป็นพื้นที่ชุ่มน้ าที่รวมความหลากลายทางชีวภาพ       
ของสัตว์น้ าและสิ่งมีชีวิตอื่น  ๆ โดยมีการบริหารจัดการเรื่องความหลากหลาย และความเสี่ยงต่อ           
การสูญพันธุ ์
         3)  เพื่อให้บึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สมบูรณ์ในเขตภาคกลาง 
         4)  เพื่อให้บึงบอระเพ็ดเป็นศูนย์การเรียนรู้ การบริหารจัดการที่เกิดความสมดุล
ระหว่างการใช้น้ า การเก็บกักน้ า การสงวนและคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ าและสัตว์ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก
ที่สุดในภูมิภาค 
         5)  เพื่อให้บึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งเก็บกักน้ าเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ         
เมื่อเกิดภาวะภัยแล้ง รวมทั้งเป็นแหล่งรับน้ าเมื่อเกิดฤดูน้ าหลาก 
         6)  เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากบึงบอระเพ็ดเกิดความสมดุล รวมทั้งการอนุรักษ์
และการพัฒนา 
          5.5.1.2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบึงบอระเพ็ด 
         ยุทธศาสตร์การพัฒนาประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ  
         1) ด้านการแก้ไขปัญหาการบุกรุก และการใช้ประโยชน์ในบึงบอระเพ็ด  
         2) ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
         3) ด้านการบริหารจัดการน้ า  
         และ 4) ด้านการบริหารขับเคลื่อนแบบบูรณาการ 
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          5.5.1.3 กำรจัดตั งองค์กรตอบสนองต่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบึงบอระเพ็ด 
         โดยจากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว พบว่าในกรณีที่มีการจัดตั้งองค์กรเพื่อท า
หน้าที่บริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จะสามารถตอบสนองต่อยุ ทธศาสตร์ของการบริหารจัดการ              
และการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ดังต่อไปน้ี 
         1)  ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาการบุกรุก และการใช้ประโยชน์ใน         
บึงบอระเพ็ด การด าเนินการจัดตั้งองค์กรเพื่อการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จะมีการจัดท าฐานข้ อมูล       
การถือครองที่ดินของประชาชน ตลอดจนมีการจัดสรรพื้นที่ท ากินของประชาชนอย่างเป็นระบบ และจะมี
การก าหนดมาตรการในการเรียกคืนพื้นที่บางส่วนตามหลักการ ให้ ห้าม หวง ตลอดจนจัด zoning พื้นที่      
อยู่อาศัย และพื้นที่ท ากินของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาการบุกรุก และการใช้ประโยชน์        
ในพื้นที่บึงบอระเพ็ดได ้
         2)  ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม          
โดยองค์กรที่จัดตั้งขึ้นใหม่ จะท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ          
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่บึง ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่มีการด าเนินงานอยู่เดิม
ภายในพื้นที่ ก่อให้เกิดการบริหารงานและบูรณาการในภาพรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมภายในบึง และเกิดระบบในการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 
         3)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการน้ า เนื่องจากองค์กรที่จัดตั้งขึ้น จะเป็น
หน่วยงานที่ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ าภายในพื้นที่บึงบอระเพ็ด โดยจะมีการด าเนินการ       
ตามแผนแม่บทและแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ า โดยมีส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ            
เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินงาน ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่          
บึงบอระเพ็ดอย่างเป็นระบบทั้งลุ่มน้ า เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ าเพื่อลดปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้ง
อย่างยั่งยืน 
         4)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารขับเคลื่อนแบบบูรณาการ ในกรณีที่มีการจัดตั้ง
องค์กรเพื่อท าหน้าที่ในการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด องค์กรที่จัดตั้งขึ้นจะมีหน้าที่เป็นหน่วยงานที่รับ
นโยบายและการสั่งการจากส่วนกลางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด          
โดยมีส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติในการท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ตลอดจนก าหนดแผนแม่บทในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาบึงบอระเพ็ด โดยบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใน
พื้นที่ 
         จากกรณีดังกล่าว จะเห็นได้ว่าหากมีการจัดตั้งองค์กรเพื่อท าหน้าที่ในการบริหาร
จัดการและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จะสามารถตอบสนองต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
และฟื้นฟูบึงบอระเพ็ดตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เรื่องการแก้ไขปัญหาการบริหาร
จัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุมในทุกยุทธศาสตร์ 
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5.5.2  ควำมสอดคล้องตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564) 
           จากการศึกษาและตรวจสอบความสอดคล้องของหลักการ เหตุผล และความจ าเป็น      
ในการจัดตั้งองค์กรเพื่อบริหารจัดการและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด เพื่อให้เกิดการด าเนินการที่สอดคล้อง        
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564) พบว่า ในกรณีที่มีการจัดตั้งองค์กรเพื่อท า
หน้าที่บริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จะก่อให้เกิดการด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
และมีการใช้ประโยชน์อย่างยังยืนและเป็นธรรม ตลอดจนเป็นการสร้างความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ  
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น ดังรายละเอียดดังนี้ 
           5.5.2.1  กำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนน ้ำ และบริหารจัดการทรัพยากรทั้งน้ าผิวดิน        
และน้ าใต้ดินให้มีประสิทธิภาพ โดยองค์กรที่จัดตั้งขึ้นจะท าหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ าในระดับภาพรวม
ทั้งลุ่มน้ าให้มีความสมดุล ระหว่างความต้องการใช้น้ าทุกกิจกรรม กับปริมาณน้ าต้นทุน เพื่อแก้ไขปัญหา 
การขาดแคลนน้ า และลดจ านวนประชากรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า ควบคู่กับการเพิ่ม  
ประสิทธิภาพการใช้น้ าทั้งในภาคการผลิตและบริโภค ตลอดจนเป็นการป้องกันและลดความเสียหาย  
จากอุทกภัยและภัยแล้งภายในพื้นที่บึงบอระเพ็ด 
           5.5.2.2  กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ดินและแก้ไขกำรบุกรุกที่ดินของรัฐ         
โดยองค์กรที่จัดตั้งขึ้นนั้น จะมีการจัดท าระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ตลอดจนมีการจัดท าหลักฐานการถือครองที่ดินของรัฐทุกประเภทให้ครบถ้วนและชัดเจน ตลอดจน        
การจัดระบบการรับรองสิทธิการถือครองและการเช่าที่ดินที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการใช้
ประโยชน์ที่ดินให้กับประชาชน รวมทั้งก าหนดมาตรการการรุกที่ดินเพ่ิมเติม 
          5.5.2.3  เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำเพื่อให้เกิดควำมมั่นคง 
สมดุล และยั่งยืน โดยองค์กรที่จัดตั้งจะท าหน้าที่ในการบูรณาการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่บึงร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งลุ่มน้ า ทั้งในมิติเชิงปริมาณและคุณภาพ ด้วยการบวนการมีส่วนร่วม           
ของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ เพื่อก าหนดทิศทางการบริหารจัดการ
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ า ทั้งน้ าผิวดินและน้ าใต้ดินในทุกมิติ โดยมีการค านึงถึงศักยภาพ     
และข้อจ ากัดด้านสิ่งแวดล้อม และมิติเชิงสังคมของพ้ืนที่ 
 
 5.5.3  ควำมสอดคล้องตำมแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรน ้ำแห่งชำติ 
          จากการศึกษาความสอดคล้องและความเหมาะสมของการจัดตั้งองค์กรเพื่อท าหน้าที่
บริหารจัดการและพัฒนาบึงบอระเพ็ด เพื่อพิจารณาความสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
น้ าแห่งชาติ พบว่า ในกรณีที่มีการด าเนินการจัดตั้งองค์กรที่ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการ ดังรายละเอียด
ดังนี้ 
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          5.5.3.1  แก้ไขปัญหำกำรท้ำงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่ยังไม่เป็นระบบและมีเอกภำพ  
โดยหน่วยงำนที่จัดตั งขึ น จะมีหน้าที่ในการประสานงานและการบูรณาการการท างานตามภารกิจ          
อาทิ การเตือนภัย การพัฒนาแหล่งน้ า การบริหารจัดการน้ า การจัดระบบป้องกันน้ าท่วม การจัดการน้ า
อุปโภคบริโภค และระบบข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น 
          5.5.3.2  เป็นกลไกในกำรผลักดันนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ     
โดยท าหน้าที่เป็นหน่วยงานในการน านโยบายของคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (กนช.) ไปสู่การ
ปฏิบัติผ่านทางส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.) ในการท าหน้าที่พิจารณาอนุมัติแผนงาน โครงการ 
งบประมาณ อย่ างบู รณ าการ และก่อ ให้ เกิ ดการผลักดันแผนนโยบายการบริห ารจัดการน้ า                         
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          5.5.3.3  เป็นกลไกในกำรผลักดันให้เกิดแผนงำน/โครงกำรในกำรบริหำรจัดกำรน ้ำ  
ทั งในเชิงพื นที่และท้องถิ่น โดยท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมประสานระหว่างความต้องการ 
ของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของแผนงานและโครงการในการบริหารจัดการน้ า และนโยบาย
ในการบริหารจัดการน้ าของประเทศ เพื่อลดช่องว่างในเรื่องของอ านาจหน้าที่ ในการจัดท าแผน  
และงบประมาณที่จ ากัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
5.6  แนวทำงในกำรก้ำหนดรูปแบบเบื องต้นในกำรจัดตั งองค์กรกำรบริหำรจัดกำรพื นที่บึงบอระเพ็ด 
 ที่ปรึกษาได้ท าการก าหนดรูปแบบทางเลือกเบื้องต้นในการจัดตั้งองค์กรเพื่อบริหารจัดการ  
บึงบอระเพ็ด จากการรวบรวมและทบทวนข้อมูลด้านข้อกฏหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการบึงบอระเพ็ด และแนวทางในการจัดตั้งองค์กรตามกฎหมาย โดยได้ท าการก าหนดรูปแบบในการ
ด าเนินงานขององค์กรที่จะท าหน้าที่ในการบริหารจัดการพื้นที่บึงบอระเพ็ดไว้เป็นการเบ้ืองต้น ดังนี้ 
 5.6.1  กำรจัดตั งองค์กรในรูปแบบของประกำศหรือค้ำสั่งคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำร         
การจัดตั้งในรูปแบบนี้ จะเป็นการตั้งองค์กรขึ้นในรูปแบบของคณะท างานตามประกาศ หรือค าสั่งแต่งตั้ง
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าหน้าที่ในการบริหารจัดการพื้นที่บึงบอระเพ็ด ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่าการ
ด าเนินการจัดตั้งองค์กรในรูปแบบนี้ เป็นรูปแบบที่มีความยุ่งยากน้อยที่สุดในกระบวนการจัดตั้งตาม
กฎหมาย เนื่องจากสามารถแต่งตั้งได้โดยการออกเป็นประกาศ หรือค าสั่งเพื่อแต่งตั้งคณะท างาน          
หรือคณะกรรมการ 
 5.6.2  กำรจัดตั งเขตพื นที่บริหำรจัดกำรพิเศษด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยการจัดตั้งในรูปแบบนี้         
จะเป็นการด าเนินการประกาศเป็นกฎกระทรวง โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติมาตรา 43 ถึงมาตรา          
45 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อคุ้มครองพื้นที่ต้นน้ าล าธา ร                 
หรือมีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่อาจถูกท าลาย หรืออาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน                    
ได้โดยง่าย หรือเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ 
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 5.6.3  กำรจัดตั งองค์กรในรูปแบบขององค์กำรมหำชนตำมกฎหมำย การจัดตั้งในรูปแบบนี้  
จะเป็นการจัดตั้งองค์มหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 เพื่อท าหน้าที่ในการบริหาร
จัดการบึงบอระเพ็ด ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่าการจัดตั้งองค์กรในรูปแบบนี้จะต้องด าเนินการจัดท าเป็นพระราช
กฤษฎีกาเพื่อจัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 
 5.6.4  กำรประกำศเขตพื นที่บริหำรจัดกำรพิเศษ โดยเป็นการออกกฎหมายเฉพาะเพื่อประกาศ
ให้พื้นที่บึงบอระเพ็ดเป็นเขตพื้นที่ในการบริหารจัดการพิเศษ และก าหนดให้มีการบูรณาการการท างานของ
หน่วยงานจากทุกภาคส่วน ทั้งในระดับชุมชน ระดับภูมิภาค และจากส่วนกลาง เพื่อก าหนดขอบเขต
ข้อตกลงร่วมในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่บึงบอระเพ็ด และเป็นการลดข้อจ ากัดจากการ
ด าเนินการตามกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานที่มีความทับซ้อนกันในพื้นที่ 
 5.6.5  กำรรับรองสถำนะให้บึงบอระเพ็ดเป็นนิติบุคคล และองค์กรที่จัดตั งเป็นผู้แทนนิติ
บุคคล โดยเป็นการออกกฎหมายเฉพาะเพื่อรับรองสิทธิและสถานการณ์เป็นนิติบุคคลของบึงบอระเพ็ด  
และมีการจัดตั้งองค์กรที่ท าหน้าที่ เป็นผู้แทนนิติบุคคลในการบริหารจัดการและรักษาผลประโยชน์  
ให้แก่บึ งบอระเพ็ดในฐานะทรัพยากรธรรมชาติที่ ควรค่ ายิ่ งแก่การอนุรักษ์และสงวนรักษาไว้  
โดยประกอบด้วยการบูรณาการคณะท างานร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งในระดับชุมชน ระดับภูมิภาค  
และจากส่วนกลาง เพื่อก าหนดขอบเขตและข้อตกลงร่วมในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่บึงบอระเพ็ด  
รวมถึงสามารถเป็นผู้แทนในการใช้สิทธิเรียกร้องให้แก่ผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ 
สภาพแวดล้อม และระบบนิเวศในพื้นที่บึงบอระเพด็ชดเชยเยียวยาความเสียหายให้แก่บึงบอระเพ็ดได้ 
          โดยที่ปรึกษาได้ด าเนินการเปรียบเทียบรายละเอียดของรูปแบบการด าเนินการจัดตั้ง
องค์กรในแต่ละด้าน ดังรายละเอียดดังตำรำงที่ 5.6-1 
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ตำรำงที่ 5.6-1  รายละเอียดการเปรียบเทียบรูปแบบในการจัดต้ังองค์กรเพื่อท าหน้าที่บริหารจัดการบึงบอระเพ็ดเบื้องต้น 

ปัจจัยในกำรพิจำรณำ กำรจัดตั งองค์กรในรูปแบบ
ของประกำศหรือค้ำสั่งคณะ

กรรมกำรบริหำรจัดกำร 

กำรจัดตั งเขตพื นที่บริหำร
จัดกำรพิเศษด้ำน

สิ่งแวดล้อม 

กำรจัดตั งองค์กรในรูปแบบ
ขององค์กำรมหำชนตำม

กฎหมำย 

กำรประกำศเขตพื นที่บริหำร
จัดกำรพิเศษ 

กำรรับรองสถำนะให้บึง
บอระเพ็ดเป็นนิติบุคคล และ
องค์กรที่จัดตั งเป็นผู้แทนนิติ

บุคคล 

รูปแบบกำรด้ำเนินกำรจัดตั ง จัดท าเป็นประกาศ หรือค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ 

จัดท าเป็นกฎกระทรวงออก
ตามความในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 

จัดท าเป็นพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองค์การมหาชน ออก
ตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 

จัดท าเป็นกฎหมายเฉพาะ 
(ร่างพระราชบัญญัติ) 

จัดท าเป็นกฎหมายเฉพาะ 
(ร่างพระราชบัญญัติ) 

สถำนะตำมกฎหมำย ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล องค์กรที่จัดตั้งขึ้นมีสถานะ
เป็นนิติบุคคลภายใต้
พระราชบัญญัติองค์การ
มหาชน พ.ศ. 2542 

องค์กรที่จัดตั้งขึ้นมีสถานะ
เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
เฉพาะ (ร่างพระราชบัญญัติ) 

บึงบอระเพ็ดมีสถานะเป็นนิติ
บุคคล โดยมีองค์กรที่จัดตั้ง
ขึ้นท าหน้าที่เป็นผู้แทนนิติ
บุคคล 

สิทธิและอ้ำนำจหน้ำที่ตำม
กฎหมำย 

การด าเนินงานมีอ านาจจ ากัด
เท่าที่มีการให้อ านาจไว้ใน
ประกาศ หรือค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

มีอ านาจในการก าหนด
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ตามความในมาตรา 44 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริม
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 

มีอ านาจตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้ง ตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องค์กรมหาชน 

มีอ านาจตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายเฉพาะ (ร่าง
พระราชบัญญัติ) และมี
อ านาจในการออกกฎ 
ประกาศ หรือระเบียบอื่นๆ 
ตามความเหมาะสม 

มีอ านาจตามที่ก าหนดไว้ใน

กฎหมายเฉพาะ (ร่าง
พระราชบัญญัติ) และมีอ านาจใน
การออกกฎ ประกาศ หรือระเบียบ
อื่นๆ ตามความเหมาะสม และ
องค์กรที่จัดตัง้ขึ้นสามารถใช้สิทธิ
ในการเรียกร้องความเสียหายจาก
ผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่
บึง 
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 

ตำรำงที่ 5.6-1  รายละเอียดการเปรียบเทียบรูปแบบในการจัดต้ังองค์กรเพื่อท าหน้าที่บริหารจัดการบึงบอระเพ็ดเบื้องต้น (ต่อ) 
ปัจจัยในกำรพิจำรณำ กำรจัดตั งองค์กรในรูปแบบ

ของประกำศหรือค้ำสั่งคณะ
กรรมกำรบริหำรจัดกำร 

กำรจัดตั งเขตพื นที่บริหำร
จัดกำรพิเศษด้ำน

สิ่งแวดล้อม 

กำรจัดตั งองค์กรในรูปแบบ
ขององค์กำรมหำชนตำม

กฎหมำย 

กำรประกำศเขตพื นที่บริหำร
จัดกำรพิเศษ 

กำรรับรองสถำนะให้บึง
บอระเพ็ดเป็นนิติบุคคล และ
องค์กรที่จัดตั งเป็นผู้แทนนิติ

บุคคล 

ควำมสำมำรถในกำรท้ำนิติ
กรรม 

มีข้อจ ากัดในการท านิติกรรม 
เนื่องจากเป็นเพียง
คณะกรรมการตามประกาศ
แต่งตั้ง 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎกระทรวง 
สามารถท านิติกรรมได้ภายใต้
การปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดในกฎกระทรวง 

ผู้แทนนิติบุคคลสามารถท า
นิติกรรมได้ตามขอบเขต
หน้าที่ที่กฎหมายก าหนด 

ผู้แทนนิติบุคคลสามารถท า
นิติกรรมได้ตามขอบเขต
หน้าที่ที่กฎหมายก าหนด 

ผู้แทนนิติบุคคลสามารถท า
นิติกรรมได้ตามขอบเขต
หน้าที่ที่กฎหมายก าหนด 

ที่มำของรำยได้ในกำร
ด้ำเนินกำร 

รายได้ด าเนินการผ่านทาง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

รายได้ด าเนินการจากการตั้ง
เงินงบประมาณแผ่นดิน 
งบประมาณจากหน่วยงาน
ราชกากรส่วนท้องถิ่น และ
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 

รายได้ตามพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน เช่น เงินหรือ
ทรัพย์สินที่ได้รับโอน เงินทุน
ประเดิมจากรัฐบาล เงิน
อุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรร 
รายได้จากการด าเนินการ 
เป็นต้น 

รายได้ตามกฎหมายเฉพาะที่
จัดตั้งเช่น เงินหรือทรัพย์สินที่
ได้รับโอน เงินทุนประเดิมจาก
รัฐบาล เงินอุดหนุนที่รัฐบาล
จัดสรร รายได้จากการ
ด าเนินการ เป็นต้น 

รายได้ตามกฎหมายเฉพาะที่
จัดตั้งเช่น เงินหรือทรัพย์สินที่
ได้รับโอน เงินทุนประเดิมจาก
รัฐบาล เงินอุดหนุนที่รัฐบาล
จัดสรร รายได้จากการ
ด าเนินการ เป็นต้น 
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โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟื้นฟู 
บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 

5.7  รูปแบบกำรจัดตั งองค์กรเบื องต้นเพื่อกำรบริหำรจัดกำรพื นที่บึงบอระเพ็ด 
 ที่ปรึกษาได้ก าหนดรูปแบบการบริหารและขับเคลื่อนองค์กรเบื้องต้นในการบริหารจัดการ      
และพัฒนาบึงบอระเพ็ด รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพื้นที่
บึงบอระเพ็ด ดังต่อไปนี ้
 5.7.1  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครสวรรค์เป็นผู้บริหำรจัดกำร  
          โดยรับอ านาจในการด าเนินงานและสั่งการเพื่อบริหารและพัฒนาบึงบอระเพ็ดเพิ่มจาก
กระทรวงที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 5.7.-1 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
รูปที่ 5.7-1 โครงสร้างเบื้องต้นของรูปแบบบริหารและขับเคลื่อนองค์กรโดยผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจสั่งการ 
 
 5.7.2  จัดตั งคณะท้ำงำนร่วมขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรบึงบอระเพ็ด  
          โดยมีผู้ว่าราชการนครสวรรค์เป็นประธานในการด าเนินงาน ร่วมกับคณะกรรมการฟื้นฟู 
อนุรักษ์ และพัฒนาบึงบอระเพ็ด ในการด าเนินงานบริหารจัดการ และฟื้นฟูบึงบอระเพ็ดรายละเอียดแสดง
ดังรูปที่ 5.7-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

กระทรวง 

ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครสวรรค์ 

บึงบอระเพ็ด 

คณะอนุกรรมการฟื้นฟูอนุรักษ์ 
และพัฒนาบึงบอระเพ็ด 

ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครสวรรค์ 

บึงบอระเพ็ด 

กระทรวง 

คณะอนุกรรมการฟื้นฟูอนุรักษ์ 
 และพัฒนาบึงบอระเพ็ด 

คณะกรรมการฟื้นฟู อนุรักษ์ 
และพัฒนาบึงบอระเพ็ด 

รูปที่ 5.7-2 โครงสร้างเบื้องต้นของรูปแบบบริหารและขับเคลื่อนองค์กรโดยท างานร่วมกับคณะกรรมการฟื้นฟู อนุรักษ์  
 
 
 
และพัฒนาบึงบอระเพ็ด 
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โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟื้นฟู 
บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 

          ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่ากรณีรูปแบบที่ 1) และ 2) คือรูปแบบการด าเนินงานในปัจจุบัน          
ที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังคงมีปัญหา
ในด้านของความซ้ าซ้อนของกฎหมาย และอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการ
บริหารจัดการบึงบอระเพ็ด เนื่องจากแต่ละหน่วยงานต่างใช้กฎหมายของตนในการด าเนินงาน              
เป็นเหตุให้การด าเนินงานในพืน้ที่ขาดความคล่องตัว และความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  
 5.7.3  จัดตั งคณะท้ำงำนร่วมขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบึงบอระเพ็ด  
          จัดตั้ งคณ ะท างานร่วมขับ เคลื่ อนการบริห ารจั ดการทรัพยากรบึ งบอระเพ็ ด                
โดยประสานงานบูรณาการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ าของบึงบอระเพ็ด เพื่อขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการบึงบอระเพ็ดในเชิงพื้นที่ (Area Base) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 5.7-3 โครงสร้างเบื้องต้นของรูปแบบบริหารและขับเคลื่อนองค์กรร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ 
ลุ่มน้ าของบึงบอระเพ็ด 
 
          ทั้ งนี้มีข้อสังเกตว่าการด าเนินงานในรูปแบบที่มีการด าเนินงานโดยผู้ว่าราชการ        
จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ าของบึงบอระเพ็ดควรมีการด าเนินงานโดยให้
คณะกรรมการฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาบึงบอระเพ็ดเป็นประธานในการด าเนินงาน โดยมีการมอบหมายให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ละจังหวัด มีหน้าที่ในการด าเนินงานดังต่อไปน้ี 
          -  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มีหน้าที่ด าเนินการบริหารจัดการพื้นที่บึงบอระเพ็ด 
          -  ผู้ว่าราชการจังหวัดอื่นๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ าของบึงบอระเพ็ดมีหน้าที่ด า เนินการบริหาร
จัดการพื้นที่ทั้งลุ่มน้ าและการดูแลรักษาป่าต้นน้ าที่ไหลลงสู่บึงบอระเพ็ดในจังหวัดของตน 

ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครสวรรค์ 

บึงบอระเพ็ด 

กระทรวง 

ฝ่ายปฏิบัติการขับเคลื่อนเพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาบึงบอระเพ็ด 

คณะกรรมการฟื้นฟู อนุรักษ์ 
และพัฒนาบึงบอระเพ็ด 

ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ 
ลุ่มน้ าของบึงบอระเพ็ด 

คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูอนุรักษ์ และ
พัฒนาบึงบอระเพ็ด 
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 

 5.7.4  จัดตั งคณะท้ำงำนร่วมขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบึงบอระเพ็ด  
          โดยประสานงานบูรณาการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ าของบึงบอระเพ็ด            
และมีส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สนทช.) เป็นที่ปรึกษาในการบูรณาการแผนการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 5.7-4 โครงสร้างเบื้องต้นของรูปแบบบริหารและขับเคลื่อนองค์กรโดยมีส านักงานทรัพยากรน้ า 
      แห่งชาติ (สทนช.) เป็นที่ปรึกษาในการบูรณาการแผนการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ 
 
 5.7.5  จัดตั งคณะท้ำงำนร่วมขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบึงบอระเพ็ด  
          โดยประสานงานบูรณาการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ าของบึงบอระเพ็ด   
และส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สนทช.) ในการบูรณาการแผนงาน Master Plan และ Action Plan 
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่บึงบอระเพ็ด รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 5.7-5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครสวรรค์ 

กระทรวง คณะกรรมการฟื้นฟู อนุรักษ์ 
และพัฒนาบึงบอระเพ็ด 

ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ 
ลุ่มน้ าของบึงบอระเพ็ด 

 

ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ (สทนช.) 

บึง
บอระเพ็ด 

ฝ่ายปฏิบัติการขับเคลื่อนเพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาบึงบอระเพ็ด 

คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูอนุรักษ์  
และพัฒนาบึงบอระเพ็ด 
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โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟื้นฟู 
บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 5.7-5 โครงสร้างเบื้องต้นของรูปแบบบริหารและขับเคลื่อนองค์กรโดยมีส านักงานทรัพยากรน้ า 
      แห่งชาติ (สนทช.) เป็นที่ปรึกษาในการบูรณาการแผนการ Master Plan และ Action Plan  
      เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ 
 
 5.7.6 วิเครำะห์ข้อดี ข้อเสีย ของแนวทำงเลือกกำรจัดตั งองค์กร 
         ตามทีท่ี่ปรึกษาได้น าเสนอแนวทางรูปแบบการจัดตั้งองค์กรทั้ง 5 รูปแบบ ประกอบด้วย 
          5.7.6.1  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นผู้บริหารจัดการ 
          5.7.6.2  จัดตั้งคณะท างานร่วมขับเคลื่อนการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 
          5.7.6.3  จัดตั้งคณะท างานร่วมขับเคลื่อน โดยประสานงานบูรณาการกับผู้ว่าราชการ
จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ าบึงบอระเพ็ด 
          5.7.6.4  จัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อนโดยมีส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.) เป็น
ที่ปรึกษา 
          5.7.6.5  จัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อนโดยมีส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.) เป็น
ที่ปรึกษาในการบูรณาการแผนแม่บทการบริหารจัดการซึ่ งรูปแบบแนวทางในการจัดตั้ งองค์กร               
ในแต่ละรูปแบบ มีข้อดีข้อเสียตามที่ที่ปรึกษาจะน าเสนอดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครสวรรค์ 

บึง
บอระเพ็ด 

กระทรวง 

ฝ่ายปฏิบัติการขับเคลื่อนเพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาบึงบอระเพ็ด 

คณะกรรมการฟื้นฟู อนุรักษ์ 
และพัฒนาบึงบอระเพ็ด 

ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ 
ลุ่มน้ าของบึงบอระเพ็ด 

 

ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ (สทนช.) 

Master 
Plan/Action Plan 

คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูอนุรักษ์ 
 และพัฒนาบึงบอระเพ็ด 
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5-19 
โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟื้นฟู 
บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 

ตำรำงที่ 5.7.6-1 การวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของแนวทางการจัดตั้งองค์กร 
แนวทำงกำรจัดตั งองค์กร ข้อดี ข้อเสีย 

1)  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็น
ผู้บริหารจัดการ 

- มีการด าเนินงานอยู่ในปัจจุบัน 
สามารถด าเนินการได้ทันที 
- รูปแบบในการด าเนินงานไม่ซับซ้อน 
และไม่ต้องลงทุนในด้านโครงสร้าง
ส านักงานและวัสดุอุปกรณ์ 

- การด าเนินงานมีลักษณะเป็น
คณะท างาน ท าให้ไม่มีความต่อเนื่อง 
- ขาดเอกภาพในการด าเนินการ
บริหารจัดการอย่างแท้จริง 
- ขาดงบประมาณในการด าเนินงาน
พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) จัดตั้งคณะท างานร่วมขับเคลื่อน
การบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

- มีการด าเนินงานในปัจจุบัน ซึ่งก ากับ
โดยรองนายกรัฐมนตรี 
- รูปแบบในการด าเนินงานไม่ซับซ้อน 
และไม่ต้องลงทุนในด้านโครงสร้าง
ส านักงานในด้านโครงสร้างส านักงาน
และวัสดุอุปกรณ์ 

- การด าเนินงานมีลักษณะเป็น
คณะท างาน ท าให้ไม่มีความต่อเนื่อง 
- ขาดเอกภาพในการด าเนินการ
บริหารจัดการอย่างแท้จริง 
- ขาดงบประมาณในการด าเนินงาน
พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) จัดตั้งคณะท างานร่วมขับเคลื่อน 
โดยประสานงานบูรณาการกับผู้ว่า
ราชการจังหวัดใพนื้นที่ลุ่มน้ าบึง
บอระเพ็ด 

- สามารถด าเนินการได้เชื่อมโยงอย่าง
เป็นระบบทั้งลุ่มน้ า 
- มีการด าเนินงานบูรณาการร่วมกันใน
ระดับจังหวัดภายในลุ่มน้ า 
- รูปแบบในการด าเนินงานไม่ซับซ้อน 
และไม่ต้องลงทุนในด้านโครงสร้าง
ส านักงานในด้านโครงสร้างส านักงาน
และวัสดุอุปกรณ์ 

- ขาดหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพในการ
ด าเนินงาน 
- ขาดงบประมาณในการด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากต้องใช้
งบประมาณของกลุ่มจังหวัดในการ
พัฒนา 
- การท างานมีลักษณะเป็นคณะท างาน
ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการ
ด าเนินงาน 
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5-20 
โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟื้นฟู 
บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 

ตำรำงที่ 5.7.6-1 การวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของแนวทางการจัดตั้งองค์กร (ต่อ) 
แนวทำงกำรจัดตั งองค์กร ข้อดี ข้อเสีย 

4) จัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อนโดยมี
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
(สทนช.) เป็นที่ปรึกษา 

- มีส านักงานทรัพยากรน้ าเป็นที่
ปรึกษาหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย
การบริหารจัดการที่เหมาะสม 
- สามารถด าเนินการบริหารจัดการได้
อย่างบูรณาการตลอดทั้งลุ่มน้ า 
- สามารถเสนอโครงการ/แผนการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการน้ าผ่านส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ 
- การด าเนินงานมีหน่วยงาน
รับผิดชอบในการติดตาม
ความก้าวหน้า ก่อให้เกิดการ
ด าเนินงานที่ต่อเนื่อง 

- ต้องมีการลงทุนด้านโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อจัดสร้างอาคารส านักงาน 
ตลอดจนซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินงาน 
- จ าเป็นต้องมีการจัดจ้างพนักงานฝ่าย
ปฏิบัติการและฝ่ายสนับสนุนในการ
ประสานงานและการด าเนินการ 

5)  จัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อนโดยมี
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
(สทนช.) เป็นที่ปรึกษาในการบูรณา
การแผนแม่บทการบริหารจัดการ 

- มีแผนแม่บทที่ชัดเจนในการด าเนนิการ
และขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าในพืน้ที่ 
- สามารถตั้งงบประมาณในการ
ด าเนินงานผา่นการเสนอแผนงาน/
โครงการการบริหารจัดการน้ าที่เสนอต่อ
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาต ิ
- มีส านักงานทรัพยากรน้ าเป็นที่ปรกึษา
หลักในการขับเคลือ่นนโยบายการบริหาร
จัดการที่เหมาะสม 
- สามารถด าเนินการบรหิารจัดการได้
อย่างบูรณาการตลอดทั้งลุ่มน้ า 
- สามารถเสนอโครงการ/แผนการพัฒนา
ที่เกี่ยวข้องกบัการบริหารจัดการน้ าผา่น
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาต ิ
- การด าเนินงานมหีน่วยงานรับผดิชอบใน
การตดิตามความก้าวหน้า ก่อให้เกดิการ
ด าเนินงานที่ต่อเนือ่ง 

- ต้องมีการลงทุนด้านโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อจัดสร้างอาคารส านักงาน 
ตลอดจนซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินงาน 
- จ าเป็นต้องมีการจัดจ้างพนักงานฝ่าย
ปฏิบัติการและฝ่ายสนับสนุนในการ
ประสานงานและการด าเนินการ 
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5-21 
โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟื้นฟู 
บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 

          ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่าการด าเนินงานในรูปแบบที่ 5) ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ                    
จะเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการก าหนดแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการในการบริหารจัดการและพัฒนา 
บึงบอระเพ็ด โดยมีคณะกรรมการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ และพัฒนาบึงบอระเพ็ด 
          นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตว่าในการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ            
บึงบอระเพ็ด ตลอดจนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่บึงบอระเพ็ด อาทิ ปัญหาการใช้
ประโยชน์จากพื้นที่ บึงบอระเพ็ด รวมถึงการเพิ่มพื้นที่เป็นแหล่งเก็บกักน้ าของบึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการทั้งในระดับท้องถิ่น เพื่อท าหน้าที่เป็นคณะท างานและฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมกับ
คณะกรรมการในระดับชาติโดยท าหน้าที่ก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ
และแก้ไขปัญหาบึงบอระเพ็ดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น รูปแบบการบริหารจัดการบึงในรูปแบบที่ 5                 
จึงเป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมมากที่สุด 

 
 5.7.7 แนวทำงและขั นตอนกำรด้ำเนินงำนจัดตั งองค์กรเพื่อบริหำรจัดกำรบึงบอระเพ็ด 
        ที่ปรึกษาได้ศึกษาและรวบรวมแนวทางการด าเนินงานจัดตั้งองค์กรเพื่อบริหารจัดการ      
บึงบอระเพ็ดในแต่ละรูปแบบ เพื่อเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาจัดตั้งองค์กรในการท าหน้าที่บริหาร
จัดการพื้นที่บึงบอระเพ็ด ประกอบด้วยแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
        5.7.7.1  กำรจัดตั งในรูปแบบคณะอนุกรรมกำร 
        ที่ปรึกษาได้ก าหนดรูปแบบแนวทางและขั้นตอนในการด าเนินงานจัดตั้งองค์กร
เพื่ อบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดในรูปของคณะอนุกรรมการ โดยมีสถานะเป็นคณะท างานร่วม               
และไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล โดยประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่ วน เพื่อให้เกิด
การบูรณาการร่วมกันจากทุกหน่วยงานในการด าเนินงาน โดยมีกระบวนการในการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด ดังต่อไปนี ้
        1)  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เสนอเรื่องการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ       
เพื่อบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดไปยงัส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาต ิ
        2)  ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการลุ่มน้ าไปยัง
คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
        3)  เมื่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติให้ความเห็นชอบ ประกาศ ค าสั่ง
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการลุ่มน้ า 
        5.7.7.2  กำรจัดตั งในรูปแบบหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ 
        ที่ปรึกษาได้ก าหนดรูปแบบแนวทางและขั้นตอนในการด าเนินงานจัดตั้งองค์กร
เพื่อบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดในรูปของหน่วยบริหารรูปแบบพิเศษ ซึ่งมีสถานะเป็นหน่วยงานให้บริการ
ภายในของระบบราชการที่มุ่งเน้นเรื่องของประสิทธิภาพและคุณภาพของการด าเนินงาน โดยที่หน่วยงานที่
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5-22 
โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟื้นฟู 
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จัดตั้งขึ้นมีลักษณะกึ่งอิสระ แต่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลที่แยกต่างหากจากหน่วยงานแม่ โดยถือว่าหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษที่จัดตั้งขึ้น ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงหรือกรม และยังคงอยู่ภายใต้การบังคับ
บัญชาของปลัดกระทรวง หรืออธิบดีแล้วแต่กรณี โดยกระบวนการในการจัดตั้งองค์การบริหารจัดการในรูป
ของหน่วยบริหารรูปแบบพิเศษ มีทั้งสิ้น 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
        1)  ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ วิเคราะห์ความจ าเป็นและความเหมาะสม
ของการจัดตั้งหน่วยบริหารรูปแบบพิเศษเพื่อการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาโครงสร้างระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อพิจารณาด าเนินการให้ความเห็นชอบ 
        2)  คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบ    
และน าเสนอปลัดกระทรวงเพื่อขอจัดตั้งหน่วยบริหารรูปแบบพิเศษเพื่อการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 
มายัง ก.พ.ร. พร้อมรายละเอียดแบบรายการค าชี้แจงประกอบค าขอจัดตั้ง 
        3 )  ส านั ก งาน ท รัพ ย าก รน้ าแห่ งช าติ  ใน ฐาน ะห น่ วย งาน ต้ น สั งกั ด                
เสนอผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมในด้านภารกิจ ศักยภาพของหน่วยงานด้านต่างๆ ตลอดจนระบบการ
บริหารจัดการ ระบบการก ากับดูแล และงบประมาณ ต่อ ก.พ.ร. เพื่อให้ความเห็นชอบ 
        4)  หลังจากที่ส านักงาน ก.พ.ร. ให้ความเห็นชอบ ให้ ก.พ.ร. น าเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
        5)  หลั งจากที่ คณะรัฐมนตรีมีมติพิ จารณาอนุมัติ  ให้ส านักงาน ก.พ .ร.            
แจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ให้ฐานะหน่วยงานต้นสังกัดทราบ 
        6)  ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดเป็นหน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษ 
        5.7.7.3  กำรจัดตั งในรูปแบบองค์กำรมหำชน (Public Organization: PO) 
        ที่ปรึกษาได้ก าหนดรูปแบบแนวทางและขั้นตอนในการด าเนินงานจัดตั้งองค์กร
เพื่อบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดในรูปแบบขององค์การมหาชน (Public Organization: PO) เนื่องจาก
องค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับภารกิจของรัฐในการบริหาร
สาธารณ ะรูปแบบอื่นที่ นอกเหนือไปจากส่ วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  ตลอดจนลดข้อจ ากัด                  
และอุปสรรคส าหรับงานบางประเภทที่ต้องการความคล่องตัวในการด าเนินงานสูง 
        โดยกระบวนการในการจัดตั้งองค์การมหาชนตามกฎหมาย เป็นเรื่องที่หน่วยงาน
ในระดับกระทรวงที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล จะต้ องเป็นผู้น าเรื่องเสนอขอจัดตั้งองค์การมหาชนต่อ
คณะรัฐมนตรีโดยตรง เว้นแต่คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง
ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งในปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) เป็นหน่วยงานในการพิจารณาการขอจัดตั้งองค์การมหาชนในเบื้องต้น ซึ่งกระทรวงที่ด าเนินการ  
ขอจัดตั้งองค์การมหาชน ต้องมีการด าเนินการตามขั้นตอนและรายการค าชี้แจง (Check List) ประกอบ      
ค าขอจัดตั้ง ตามที่ ก.พ.ร. ก าหนด ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป และเมื่อคณะรัฐมนตรี
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พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก็จะสามารถด าเนินการจัดตั้งองค์การมหาชน โดยการตราพระราชกฤษฎีกา     
ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อได้ด าเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
        ส าหรับกรณีของการจัดตั้งองค์กรเพื่อบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด สามารถกระท า
ได้โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ท าหนังสือเสนอไปยังส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.)     
ในฐานะหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลนโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เพื่อให้ส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เป็นผู้เสนอเรื่องการขอจัดตั้งองค์การบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดต่อคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการต่อไป 
        ซึ่งในการจัดตั้งองค์การมหาชน กระทรวงที่มีความประสงค์จะด าเนินการ          
ขอจัดตั้งองค์การมหาชน จะต้องมีการจัดท ารายละเอียด ตามแบบค าชี้แจงประกอบค าขอจัดตั้งองค์การ
มหาชน ตามมติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ครั้งที่ 4/2549 วันที่ 8 มิถุนายน 2549 
ดังต่อไปน้ี 
        1)  เหตผุลควำมจ้ำเปน็ในกำรขอจัดตั งองค์กำรมหำชน 
   กระทรวงที่มีความประสงค์ขอจัดตั้งองค์การมหาชนต้องมีการระบุเหตุผล
และความจ าเป็นของงานที่จะจัดต้ังองค์การมหาชนให้ชัดเจน ได้แก่ 
   1.1)  เมื่อจัดตั้งแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
หรือยุทธศาสตร์ของชาติในด้านใด 
   1.2)  เหตุใดจึงจ าเป็นต้องจัดตั้งเปน็หน่วยงานในรูปแบบขององค์การมหาชน 
   1.3)  เหตุผลของการที่องค์กรรูปแบบส่วนราชการไม่สามารถด าเนินภารกิจ
นั้น ๆ ได้ รวมทั้งเหตุผลของการที่ไม่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ตลอดจนเหตุผล
ที่ไม่สามารถถ่ายโอนให้เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้ภาคเอกชนเป็นผู้ด าเนินการ 
   1.4)  เหตุผลที่แสดงว่าการจัดตั้งเป็นองค์การมหาชนจะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการบริหารราชการ สามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการด าเนินงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และสามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างไร และประชาชนจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น
อย่างไร 
        2)  ภำรกิจที่จะด้ำเนินกำร บทบำทขององค์กำรมหำชน 
   ต้องระบุให้ชัดเจนว่า 
   2.1)  องค์การมหาชนที่จะจัดตั้งมีกรอบภารกิจอะไรบ้างที่จะด าเนินการ 
บทบาทขององค์การมหาชนนั้นคืออะไร มีอ านาจหน้าที่อย่างไร มีความแตกต่างจากการด าเนินกิจการ     
ของส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกันอย่างไร 
   2.2)  ต้องจ าแนกภารกิจขององค์การมหาชนที่จะจัดตั้งให้ชัดเจน ว่าภารกิจ
ใดเป็นภารกิจขององค์การมหาชน ภารกิจใดเป็นภารกิจของส่วนราชการ หรื อน่วยงานของรัฐ             
หรือหน่วยงานอื่นๆ 
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   2.3)  ต้องมีการก าหนดความสัมพันธ์ กรอบการด าเนินงาน ระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
          ทั้งนี้ ในกรณีที่จะจัดตั้งเป็นองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ต้องเป็นภารกิจที่สอดคล้องกับมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน 
พ.ศ. 2542 
          ส าห รั บ อ งค์ ก า รม ห าช น ที่ จ ะ จั ด ตั้ ง ต าม พ ระ ราช บั ญ ญั ติ            
เฉพาะจะต้องแสดงเหตุผลและความจ าเป็นของการที่จะต้องใช้อ านาจของรัฐซึ่งกระทบกับสิทธิ เสรีภาพ 
ของประชาชนในการด าเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจของหน่วยงาน 
        3)  รำ่งแผนกำรดำ้เนนิงำนขององค์กำรมหำชน 
   หมายถึงร่างแผนกลยุทธ์ และแผนธุรกิจขององค์กรมหาชน ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน จ าแนกเป็นรายปี ในช่วงระยะเวลาปีที่     
1 – 3 ของการจัดตั้งองค์การมหาชน เพื่อแสดงแผนที่ดินทาง (Road Map) ของการด าเนินภารกิจ        
ขององค์การมหาชน ซึ่งจะถูกก าหนดเป็นข้อตกลงระหว่างคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีรักษาการณ์ตาม           
พระราชกฤษฎีกา และองค์การมหาชน ทั้งนี้ เมื่อครบก าหนด 3 ปี ของการจัดตั้ง ก.พ.ร. จะเป็นหน่วยงาน   
ที่มีหน้าที่ในการประเมิน และรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาความคุ้มค่า และผลสัมฤทธิ์ของ       
การจัดตั้งองค์การมหาชนแห่งนั้น 
        4)  รำ่งแผนกำรเงิน (Financial Project) 
   4.1)  ต้องระบุถึงแผนรายรับว่าที่มาของเงินทุน และรายได้ ที่จะใช้สนับสนุน
การด าเนินงานขององค์การมหาชนในระยะ 4 ปีแรก โดยให้ระบุรายละเอียดของงบประมาณที่รัฐบาลจ่าย
ให้เป็นทุนประเดิม หรือเงินอุดหนุนรายปี เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอื่น ส าหรับค่าธรรมเนียม     
ที่จะเรียกเก็บ จะต้องระบุรายละเอียดด้วยว่าเรียกเก็บเป็นเงินเท่าใด รวมทั้งรายได้อื่น ๆ ขององค์การ
มหาชนจะมาจากทางใดได้บ้าง 
   4.2)  ต้องระบุถึงแผนรายจ่ายในรายละเอียดว่าจะใช้เงินปีละเท่าใด 
โดยเฉพาะในระยะ 4 ปีแรก ตลอดจนจะใช้จ่ายเงินในกิจกรรมใด และผลผลิตของแต่ละกิจกรรมได้แก่
อะไรบ้าง 
        5)  แผนกำรจัดตั งหรอืแผนกำรถ่ำยโอน (Transition Plan) 
   ให้ระบุแผนการจัดตั้งหน่วยงาน ได้แก่ โครงสร้างองค์กร ก าหนดกรอบ
อัตราก าลังที่ต้องการในชั้นต้น 
   ในกรณีที่เปลี่ยนสภาพมาจากหน่วยงานของรัฐเดิม ให้ระบุว่าจะมีการถ่าย
โอนบุคลากรจากส่วนราชการหรือหน่วยงานใด เมื่อจัดตั้งขึ้นแล้วจะมีการยุบเลิก หรือรวมหน่วยงานใดเข้า
กับองค์กรมหาชน จะมีการถ่ายโอนภารกิจ กิจการ อ านาจหน้าที่  ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้               
สิทธิ ภาระผูกพัน บุคลากรจากส่วนราชการ หรือหน่วยงานใดบ้าง 
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        6)  โครงสร้ำงกำรบรหิำรและกำรดำ้เนนิกิจกำร 
   6.1)  ต้องระบุโครงสร้างองค์กรบริหาร ประกอบด้วยคณะกรรมการ       
และผู้อ านวยการ โดยต้องระบุองค์ประกอบชองคณะกรรมการให้ชัด เจน ส าหรับผู้อ านวยการอาจจะ
เรียกช่ือต าแหน่งเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ แต่ต้องระบุรายละเอียดไว้ในกฎหมายจัดตั้ง 
   6.2)  ต้องระบุวิธีการท างาน และแนวทางการด าเนินกิจการ การบริหาร
ทรัพยากรขององค์การมหาชนที่จะจัดตั้งขึ้นใหม ่
        7)  ระบบก้ำกับและประเมินผล 
   ต้องระบุบทบาทของรัฐมนตรีในการก ากับดูแลกิจการขององค์การมหาชน 
และกรอบในการประเมินประสิทธิภาพการท างานขององค์การมหาชน 
        8)  รำ่งพระรำชกฤษฎีกำ หรือร่ำงพระรำชบญัญัติจัดตั ง 
   ให้หน่วยงานที่จะจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน จัดท าร่างกฎหมายจัดตั้ง
หน่วยงาน ซึ่งอาจเป็นพระราชกฤษฎีกาหรือพระราชบัญญัติ 
   ส าหรับกรณีองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 
ต้องจัดท าร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ งองค์การมหาชน โดยจะต้องมีรายละเอียดตามที่ปรากฏ                
ในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 
        9)  รำยละเอียดอื่น ๆ 
   ได้แก่ความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในภารกิจที่จะจัดตั้งเป็นองค์การ
มหาชน โดยเสนอหลักฐานของการส ารวจความคิดเห็น หรือการจัดประชุมสัมมนา หรือเอกสารอื่น ๆ       
ที่แสดงถึงความเห็นที่เป็นทางการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   นอกจากนี้ อาจจะมีการระบุรายละเอียดอื่นๆ ที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจ าเป็น
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา หรือที่เป็นประเด็นส าคัญที่นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น เช่น ความสอดคล้อง
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในโครงการ หรือแผนงานที่ส าคัญ 
การท าบันทึกข้อตกลงในโรงการ หรือแผนงานความร่วมมือระหว่างองค์การมหาชนกับหน่วยงานอื่น     
ข้ อ มู ล เชิ ง ส ถิ ติ แ ส ด ง ป ริ ม า ณ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง อ ง ค์ ก า ร ม ห า ช น  เป็ น ต้ น
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รูปที5่.7.7-1 กรอบขั้นตอนการจัดตั้งองค์การมหาชน 
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5.8  แนวทำงกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง 
 ในการก าหนดรูปแบบองค์กรที่ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด ทั้งในด้านของการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ในด้านต่าง  ๆ ได้อย่าง          
มีประสิทธิภาพ ที่ปรึกษาจึงได้ก าหนดแนวทางการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านการ
บริหารจัดการภายในพื้นที่ ได้แก่ กรมธนารักษ์ กรมประมง กรมชลประทาน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า
และพันธุ์พืช กรมที่ดิน โดยมีองค์กรที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ท าหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางการประสานงาน          
ตาม Form และ Function ในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่ท าหน้าที่อยู่เดิมในพื้นที่ เพื่อลดความ
ซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน ตลอดจนกระบวนการขั้นตอนในการขออนุญาตใช้ประโยชน์จากพื้นที่             
โดยที่หน่วยงานที่ด าเนินการอยู่เดิมในพื้นที่ ยังคงมีอ านาจตามเดิม โดยมีองค์กรที่จัดตั้งขึ้นใหม่ท าหน้าที่  
เป็นคนกลางในการประสานงาน ตลอดจนรับนโยบายในการบริหารจัดการ พัฒนา และฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด
จากส่วนกลางเพื่อส่งต่อภารกิจการบริหารจัดการในแต่ละด้านให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป 
รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 5.8-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ                        หมายถึง ความสัมพันธ์ตามบทบาท หน้าที่ และภารกิจ 

รูปที่ 5.8-1 การประสานงานระหว่างองค์กรที่จัดตั้ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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5.9  กำรบริหำรจดักำรดินตะกอน 
 แนวทางการบริหารจัดการดินตะกอนในพื้นที่บึงบอระเพ็ดนั้น ขอแยกพิจารณาออกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่  ส่วนที่  1 การขออนุญาตขุดลอกดินตะกอน และ ส่วนที่  2 การบริหารจัดการดินตะกอน                          
ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 5.9.1  กำรขออนุญำตขุดลอกดินตะกอน 
          ดังที่ ได้แสดงไว้ในรายงานถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการขุดลอกดินตะกอน                   
ในโครงการต่าง ๆ ทั้งการขุดลอกที่ท าเป็นรายโครงการ และโครงการขุดลอกที่ต้องด าเนินการเป็นประจ า 
          ส าหรับขั้นตอนในการขออนุญาตขุดลอกดินตะกอน มีดังนี ้
          5.9.1.1 กำรขออนุญำตผูใ้ช้ที่รำชพัสด ุ
          ในขั้นแรกนี้หากเจ้าของโครงการขุดลอกเป็นผู้ใช้ที่ราชพัสดุเอง ก็ไม่จ าเป็น     
ต้องขออนุญาตกับผู้ใดอีก แต่หากเจ้าของโครงการขุดลอกเป็นหน่วยงานอื่นแล้ว ก็จ าเป็นต้องขออนุญาต   
กับทางผู้ใช้ที่ราชพัสดุก่อนในเบื้องต้น ซึ่งในกรณีของบึงบอระเพ็ด ในเขตพื้นที่ นสล. คือ กรมประมง 
          5.9.1.2  กำรขออนุญำตเขตห้ำมล่ำฯ 
          ในขั้นนี้ ต้องพิจารณาว่าส่วนใดส่วนหนึ่ งของโครงการขุดลอกดังกล่าว             
ได้กระท าในเขตห้ามล่าฯ หรือไม่ หากมีส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของโครงการขุดลอกที่จะด าเนินการ          
นั้นได้กระท าในเขตห้ามล่าฯ แล้ว จ าเป็นต้องขออนุญาตด าเนินการเสียก่อน1 
          5.9.1.3  กำรขออนุญำตนำ้ดินตะกอนที่ได้จำกกำรขุดลอกไปตีรำคำเป็นค่ำจ้ำงในกำร
ขุดลอก 
          ส าหรับขั้นตอนนี้  เป็นกรณีที่ เจ้าของโครงการขุดลอกจะต้องพิจารณา          
วางแผนการบริหารจัดการดินตะกอนให้แน่ชัดตั้งแต่ก่อน เริ่มโครงการว่า โครงการขุดลอกดังกล่าว            
มีความประสงค์ที่จะน าดินตะกอนที่ได้จากการขุดลอกไปใช้ประโยชน์อย่างไร ซึ่งหากมีการวางแผนตั้งแต่เริ่ม
โครงการว่าประสงค์ที่จะน าดินตะกอนที่ได้จากการขุดลอกนั้น ไปตีราคาเป็นค่าจ้างในการขุดลอกแล้ว            
ก็จะต้องด าเนินการขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเสียก่อน (ในกรณีขุดลอกในเขตกรุงเทพมหานคร       
ให้ขออนุญาตต่ออธิบดีกรมธนารักษ์)2หรือก าหนดรูปแบบการเคลื่อนย้าย/น าตะกอนดินไปใช้ประโยชน์ต่อ
ทางราชการ หรือสาธารณสมบัติต่อไป โดยสอบถามความต้องการใช้ประโยชน์จากพื้นที่บึงบอระเพ็ ด               
และต้นน้ าเป็นล าดับแรก 
 
 

                                                           
1 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 มาตรา 42 
2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546 ข้อ 22 ทวิ และ ข้อ 

22 ตรี 
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          5.9.1.4  กำรขอให้มกีำรตรวจสอบอำณำเขตที่จะท้ำกำรขุดลอก 
          ก่อนที่จะด าเนินการขุดลอกหากเป็นที่ราชพัสดุที่ยังไม่ได้ด าเนินการรังวัด      
เพื่อตรวจสอบอาณาเขตที่ราชพัสดุให้ถูกต้อง ก็จะต้องด าเนินการรังวัดเพื่อตรวจสอบอาณาเขตที่ราชพัสดุ 
ให้มีความถูกต้องเสียก่อน และไม่ว่าจะต้องด าเนินการรังวัดหรือไม่จ าเป็นต้องด าเนินการรังวัดแล้วแต่กรณี            
ก็จ าเป็นต้องให้ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรวจแบบแปลน แผนผังการจัดสร้างแหล่งน้ า            
ให้ถูกต้องและปลอดภัยก่อน (ในกรณีขุดลอกในเขตกรุงเทพมหานครให้กรมธนารักษ์หรือกรมโยธาธิการ 
และผังเมืองเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและปลอดภัย) 
           5.9.1.5  กำรก้ำหนดให้มีเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบควบคุมกำรขุดลอกและก้ำหนดเงื่อนไข 
         การด าเนินการว่าจ้างขุดลอกทางน้ าชลประทานหรือขุ ดดินในที่ราชพัสดุ       
ผู้ใช้ที่ราชพัสดุจะต้องด าเนินการก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมการขุดลอกหรือขุดดินในที่       
ราชพัสดุและก าหนดเงื่อนไขให้ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหาย และวางหลักประกันความเสียหาย
ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอก จากการด าเนินการดังกล่าว เงื่อนไขดังกล่าวให้เป็นไป          
ตามระเบียบส านักนายกว่าด้วยการพัสดุโดยอนุโลม3 (ปัจจุบันใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ 
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) 
         จากขั้นตอนการด าเนินการที่กล่าวมาในส่วนที่ 1 การขออนุญาตขุดลอกดิน
ตะกอน สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

                                                           
3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546 ข้อ 22 เบญจ 
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รูปที่ 5.9-1 : แนวทางการขออนุญาตเพ่ือขุดลอกดินตะกอน 
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 5.9.2 กำรบริหำรจัดกำรดินตะกอน 
         เมื่ อ ได้ ด า เนิ นการขออนุญ าตเพื่ อขุ ดลอกดินตะกอนดั งที่ กล่ าวมาข้ างต้นแล้ ว                
ในส่วนของการด าเนินการขุดก็เป็นไปตามแผนของโครงการขุดแต่ละโครงการไป ซึ่งในระหว่างที่ด าเนินการ
ขุดลอกก็จะต้องมี เจ้าหน้าที่ ผู้ รับผิดชอบควบคุมการขุดลอกซึ่ งผู้ ใช้ที่ ราชพัสดุ เป็นผู้ก าหนดนั้น                       
เป็นผู้ควบคุมดูแลการขุดลอกไปจนเสร็จสิ้นโครงการ และเมื่อได้ด าเนินการขุดลอกตามโครงการก็จะท าให้
ได้ดินตะกอนมาในระหว่างการขุดไปจนถึงเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ในส่วนนี้ก็จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการ
ดินตะกอนที่ได้มาจากการขุดว่าจะน าดินตะกอนดังกล่าวไปท าอย่างไรต่อไป ซึ่งสามารถจ าแนกได้ออกเป็น  
2 กรณี หลั ก  ได้ แ ก่  กรณี น าดิ นตะกอนไป ใช้ป ระโยชน์  และกรณี น าดิ นตะกอน ไปจ าหน่ าย                            
ดังจะได้อธิบายต่อไป 
         อย่างไรก็ดีในระหว่างที่มีการขุดลอกดินตะกอนอยู่นั้น หากเป็นกรณีขุดได้แร่    ทรัพยากร
ไม้ หรือวัตถุโบราณจะต้องด าเนินการแจ้งกรมธนารักษ์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบโดยเร็ว เพื่อจะได้
ร่วมด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องต่อไป 
         5.9.2.1  กรณีน้ำดินตะกอนไปใช้ประโยชน์ 
         กรณี น าดินตะกอนไปใช้ประโยชน์นั้ นยั งอาจแบ่ งได้ออกเป็ น  2 กรณี                 
โดยพิจารณาจากการน าไปใช้ประโยชน์ ดังนี ้
         1)  กำรน้ำดินตะกอนไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ทำงรำชกำร 
   ก า ร น า ดิ น ต ะ ก อ น ไ ป ใ ช้ เ พื่ อ ป ร ะ โ ย ช น์ แ ก่ ท า ง ร า ช ก า ร                   
หมายถึง การน าดินตะกอนไปใช้ในกรณี ดังต่อไปน้ี4 
   1.1)  ก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจะต้องน าส่งขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 
   1.2)  จัดท าเป็นวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ เช่น 
โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น และวัสดุ อุปกรณ์นั้นจะต้องลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ปัจจุบันใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) 
   นอกจากทั้งสองกรณีที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว หากเป็นกรณีที่มีความจ าเป็น
จะต้องน าดินตะกอนที่ได้มาจากที่ราชพัสดุไปใช้เพ่ือประโยชน์แก่ราชการอย่างอ่ืน ให้อธิบดีกรมธนารักษ์เป็น
ผู้พิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสมเป็นรายกรณีไป ทั้งนี้โดยค านึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการ จะได้รับ
เป็นส าคัญ 
         2)  กำรน้ำดินตะกอนไปใช้เพื่อสำธำรณประโยชน์หรือสำธำรณกุศล 
   การน าดินตะกอนไปใช้ เพื่ อสาธารณ ประโยชน์หรือสาธารณ กุศล               
ก็สามารถท าได้ โดยผู้ใช้ที่ราชพัสดุเป็นผู้ขออนุญาตต่ออธิบดีกรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัด                         
แล้วแต่กรณีว่าเป็นดินตะกอนที่ขุดลอกได้ในเขตกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดอื่น โดยในการขออนุญาต 

                                                           
4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546 ข้อ 23 
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น าดินตะกอนไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสาธารณกุศลนี้  ผู้ ใช้ที่ ราชพัสดุซึ่งเป็นผู้ขออนุญาต             
จะต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็นและประโยชน์ที่สาธารณชนจะพึงได้รับส่งไปประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วย5 
         3)  กำรด้ำเนินกำร 
   ผู้ใช้ที่ราชพัสดุที่ได้รับอนุญาตให้ใช้วัสดุที่ได้มาจากที่ราชพัสดุ จะต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อตรวจนับและควบคุมการใช้วัสดุที่ได้มาจากที่ราชพัสดุ6 โดยใน
การตรวจนับและควบคุมการใช้วัสดุที่ได้มาจากที่ราชพัสดุ คณะกรรมการจะต้องจัดท าบัญชี  คุมยอดวัสดุ 
(ดินตะกอน) ว่ามีจ านวนเท่าใด น าไปใช้ประโยชน์เท่าใด และคงเหลือเท่าใด ทั้งนี้หากมี  วัสดุ (ดินตะกอน) 
คงเหลือจากการน าไปใช้ประโยชน์แล้ว ก็ให้ด าเนินการจ าหน่ายดินตะกอนนั้น ได้ตามวิธีที่จะกล่าวถึงต่อไป7 
   อย่างไรก็ดี ผู้ใช้ที่ราชพัสดุจะต้องน าดินตะกอนที่ได้มาจากการขุดลอกไปใช้
เฉพาะตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และจะต้องไม่น าไปสมทบกับงบประมาณที่ได้รับเป็นค่าก่อสร้างอาคาร
ใหม่ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากส านักงบประมาณแล้ว หากมิได้รับอนุมัติจากส านักงบประมาณ จะต้องน าดิน
ตะกอนดังกล่าวจ าหน่ายต่อไป8 
         5.9.2.2  กรณีน้ำดินตะกอนไปจ้ำหน่ำย 
         ส าหรับการน าดินตะกอนไปจ าน่ายนั้น ผู้ใช้ที่ราชพัสดุที่จะด าเนินการจ าหน่าย 
จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อประเมินราคาดิน ทั้งนี้กรรมการอย่างน้อย       
1 คน จะต้องเป็นผู้ช านาญการหรือมีความรู้เกี่ยวกับการประเมินราคาดินตะกอนที่ได้มาจากที่ราชพัสดุ 9 
ทั้งนี้โดยอาจพิจารณาการจ าหน่ายออกเป็น 2 กรณี ดังนี ้
         1)  กำรน้ำดินไปตีรำคำเป็นค่ำจ้ำงในกำรขุดลอก 
   ในการน าดินตะกอนไปตีราคาเป็นค่าจ้างในการขุดลอก คณะกรรมการ
จ าหน่ายดินตะกอนที่กล่าวไว้ข้างต้น จะต้องท าการประเมินราคาดินตะกอนที่ได้มาจากที่ราชพัสดุเสียก่อน
ว่าราคาประเมินดินตะกอนดังกล่าวคิดเป็นเท่าไหร่ หากได้มีการประเมินราคาไว้สูงกว่าค่าจ้างขุดลอก             
ผู้รับจ้างต้องจ่ายเงินค่าดินตะกอนส่วนที่เกินให้แก่ราชการ และให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุนั้นน าเงินส่วนที่เกินส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดินในนามของกรมธนารักษ1์0 
 
 

                                                           
5 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546 ข้อ 24 
6 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546 ข้อ 25 

7 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546 ข้อ 26 
8 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546 ข้อ 27 

9 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546 ข้อ 21 

10 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546 ข้อ 22 ทวิ และข้อ 

22 ตรี 
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         2)  กำรน้ำดินไปจ้ำหน่ำยตำมระเบียบว่ำด้วยกำรพัสดุ 
   ส าหรับกรณีที่ เป็นการจ าหน่ายดินตะกอนในกรณีที่ ไม่ ใช่การตีราคา          
เป็นค่าจ้างในการขุดลอก ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกว่าด้วยการพัสดุโดยอนุโลม (ปัจจุบันใช้
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) 
   ทั้งนี้ การจ าน่ายดินตะกอนเมื่อได้มีการตรวจสอบแล้ว ว่าหมดความจ าเป็น
หรือหากใช้ ในหน่ วยงานของรัฐต่อ ไปจะสิ้ น เปลืองค่ าใช้จ่ ายมาก ให้ เจ้ าหน้ าที่ เสนอรายงาน                             
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาสั่งให้ด าเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้11 
   2.1)  จ้ำหน่ำยโดยกำรขำย 
           ให้ด าเนินการขายโดยวิธีทอดตลอดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาด
แล้วไม่ได้ผลดีให้น าวิธีที่ก าหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่กรณี ดังต่อไปน้ี 
           (1) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 
500,000 บาท จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้ 
           (2) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศล
ตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร12 ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 
    การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ โดยให้ผู้ที่ได้รับ มอบหมายท าการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด  
กรณีที่ เป็นพัสดุที่มีการจ าหน่าย เป็นการทั่วไปให้พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด          
หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบัน ของพัสดุนั้น ณ เวลาที่จะท าการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคา
ตามความเหมาะสม กรณีที่ เป็นพัสดุ ที่ไม่มีการจ าหน่ายทั่วไป ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ ประเภท           
ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งาน รวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุด้วย ทั้งนี้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบ ราคาประเมินดังกล่าวโดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ              
ด้วย หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการที่ให้บริการขายทอดตลาดเป็นผู้ด าเนินการก็ได ้
   2.2)  จ้ำหน่ำยโดยกำรแลกเปลี่ยน 
           โดยหลักการแล้วการแลกเปลี่ยนจะกระท ามิได้ เว้นแต่ในกรณี         
ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจ าเป็นจะต้องแลกเปลี่ยน ให้กระท าได้เฉพาะการแลกเปลี่ยน
ครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์และการ แลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ ดังนั้นการน าดินตะกอนซึ่งเป็นวัสดุไปแลกเปลี่ยน          
กับวัสดุอื่นย่อมท าได้ ทั้งนี้ต้องไม่เป็นกรณีที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม จึงจะสามารถแลกเปลี่ยนได้13 
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12 ได้แก่ สถานพยาบาลและสถานศึกษาของทางราชการ และ องค์การหรือสถานสาธารณกุศล หรือ สถานพยาบาลและ

สถานศึกษาอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศก าหนดไว้ในราชกิจจานุเบกษา 
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5-34 
โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟื้นฟู 
บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 

           ในกรณีต้องมีการแลกเปลี่ยนดินตะกอนกับวัสดุอื่น ให้เจ้าหน้าที่
รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาสั่งการ โดยให้รายงานตามรายการ 
ดังต่อไปนี1้4 
           (1)  เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องแลกเปลี่ยน 
           (2)  รายละเอียดของพัสดุที่จะน าไปแลกเปลี่ยน 
           (3)  ราคาที่ซื้อหรือได้มาของพัสดุที่จะน าไปแลกเปลี่ยน และราคาที่
จะแลกเปลี่ยนได้โดยประมาณ 
           (4)  วัสดุที่ จะรับแลก เปลี่ ยน  และให้ ระบุ ว่ าจะแลก เปลี่ ยน                
กับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
           (5)  ข้อเสนออ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
           ในกรณีที่จะแลกเปลี่ยนกับเอกชน ให้ระบุวิธีที่จะแลกเปลี่ยนพร้อมทั้ง
เหตุผล โดยเสนอให้น าวิธีการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การแลกเปลี่ยนวัสดุที่จะน าไปแลกครั้งหนึ่งซึ่งมี
ราคาซื้อหรือได้มารวมกัน ไม่เกิน 500,000 บาท จะเสนอให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลง
แลกเปลี่ยนกันก็ได ้
           ส าหรับการแลกเปลี่ยนดินตะกอนกับวัสดุของเอกชน ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ ขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะตามความจ าเป็น โดยให้คณะกรรมการ
มีหน้าที่ดังนี้15 
           (1)  ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุที่ต้องการแลกเปลี่ยนตาม
สภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น 
           (2)  ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยน        
ว่าเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนเว้นแต่พัสดุเก่าที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนนั้นจะเป็นความจ าเป็น
ไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐต้องเสียประโยชน ์หรือเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ 
           (3)  เปรียบเทียบราคาพัสดุที่ จะแลกเปลี่ยนกัน โดยพิจารณา          
จากราคาที่ประเมินตาม (1) และราคาพัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยน ซึ่งถือตามราคากลางหรือราคา
มาตรฐาน หรือราคาในท้องตลาด โดยทั่วไป 
           (4)  ต่อรองกับผู้ เสนอราคารายที่ คณะกรรมการเห็นสมควร
แลกเปลี่ยน 
            (5)  เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ 
           (6)  ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบัติตามระเบียบ 
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5-35 
โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟื้นฟู 
บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 

           แต่ส าหรับกรณีแลกเปลี่ยนกับดินตะกอนกับวัสดุของหน่วยงานของ
รัฐให้อยู่ในอ านาจดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ที่จะตกลงกัน16 
   2.3)  จ้ำหน่ำยโดยกำรโอน 
           ดินตะกอนสามารถจ าหน่ายโดยการโอนแก่หน่วยงานของรัฐ          
หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา  47 (7) แห่งประมวลรัษฎากรได้ ทั้ งนี้  ให้มีหลักฐาน                     
การส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 
   2.4)  จ้ำหน่ำยโดยแปรสภำพหรือท้ำลำย 
           หากพิจารณาจากระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ         
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแล้ว จะเห็นได้ว่าดินตะกอนสามารถจ าหน่ายด้วยวิธีการแปรสภาพ      
หรือท าลายก็ย่อมได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐก าหนด 
           แต่อย่างไรก็ดีเนื่องจากโดยสภาพของดินตะกอนแล้วจึงอาจท าให้
เป็นไปได้ยากที่จะจ าหน่ายด้วยการแปรสภาพหรือท าลาย ซึ่งยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในเรื่องดังกล่าว 
   2.5)  จ้ำหน่ำยเป็นสูญ 
           นอกจากกรณี จ าหน่ ายทั้ ง 4 ประเภทที่ กล่ าวมาข้ างต้นแล้ ว             
หากเป็นกรณีที่ดินตะกอนสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้ ให้จ าหน่าย
ดินตะกอนน้ันเป็นสูญ ตามหลกัเกณฑ์ ดังต่อไปนี1้7 
           (1)  ถ้าดินนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท    
ให้หัวหน้าหนว่ยงานของรัฐ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
           (2)  ถ้าดินนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันเกิน 1,000,000 บาท      
ให้อยู่ในอ านาจของกระทรวงการคลังเป็นผู้อนุมัต ิ
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6-1 
โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค 

บทที่ 6 
ขอเสนอแนะ 

 
 บึงบอระเพ็ดถือเปนบึงน้ําจืดขนาดใหญที่สุดของประเทศ ตามวัตถุประสงคเดิมที่มีการทําพื้นที่

บริเวณนี้ใหเปนบึง เนื่องมาจากความตองการแหลงเพาะพันธุสัตวน้ํา เพื่อเปนการเพิ่มปริมาณสัตวน้ํา          

ในแมน้ําเจาพระยา แตเมื่อเวลาผานไป สภาพการใชประโยชนจากบึงบอระเพ็ดกลับมีความซับซอนมาก

ยิ่งขึ้น กลาวคือ บึงบอระเพ็ดไมเพียงแตเปนแหลงเพาะพันธุสัตวน้ําปลาอยางเดียว แตกลับมีการเขาไปทํา

ประโยชนของประชาชนในพื้นที่ในเรื่องเกษตรกรรม เชน นาขาว นาบัว การปลูกพืชสวนตาง ๆ รวมถึงมี

การถือครองที่ดินเพื่อการทํากิน จนถึงเกิดเปนชุมชนขนาดใหญกระจายอยูทั่วพื้นที่บึงบอระเพ็ด ที่สําคัญ

พื้นที่ทั้งหมดจํานวน 132,639 ไร 3 งาน 34 ตารางวาเปนที่ดินของทางราชการที่มีหลักฐานหนังสือสําคัญ

สําหรับที่หลวง (นสล.) แสดงขอบเขตไวอยางชัดเจน ทําใหเกิดปญหาดานการจัดการพื้นที่ขึ้นมาอีกในพื้นที่           

บึงบอระเพ็ด 

 ปจจุบันปญหาหลักที่ทําใหบึงบอระเพ็ด มีสภาพเสื่อมโทรมลงทุกขณะ ไดแก การเขาไปใช

ประโยชนจากทรัพยากรบึงบอระเพ็ดของประชาชน ที่ไมเกิดความสมดุลกับสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ

ขอ งบึ งบ อระ เพ็ ด  เช น  ก ารรุ ก ล้ํ าพื้ น ที่ เพื่ อ ทํ าก าร เกษ ตร  ก าร ใช ส าร เคมี ท างก าร เกษ ตร                                     

การทําลายสภาพแวดลอมทางธรรมชาติเดิมที่มีอยู รวมถึงการขาดความชัดเจนในเรื่องการบริหารจัดการ

พื้นที่ของสวนราชการและผูที่เกี่ยวของ ทําใหปญหาที่มีอยูเดิมแลว ยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น  

 สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ (สทนช.) ไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยนเรศวร เขามาศึกษา

ทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด เปนการแสวงหาแนวทางพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด            

อยางบูรณาการและสรางสรรค เพื่อจัดทําแผนแมบทที่ใชเปนเครื่องมือในการกําหนดทิศทางการพัฒนา          

ทําใหการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ดเปนรูปธรรมที่ชัดเจน และสามารถแกปญหาที่สะสมมาเปนระยะ

เวลานานใหดีขึ้นได ตางจากที่ผานมา หลายหนวยงานที่มีภาระความรับผิดชอบ ในการดูแลและกํากับแบบ

จํากัดของขอบเขตอํานาจหนาที่ของแตละหนวยงานที่มีอยู จึงทําใหทรัพยากรและเครื่องมือที่ใชเพ่ือภารกิจ

ดังกลาว อาจจะไมมีการประสานกันอยางสมดุล และยังขาดทิศทางที่จะสามารถแกไขปญหาที่ตนเหต ุ         

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 

ขอเสนอแนะ 

 

6.1  ใหเรงประกาศใชแผนแมบทการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค พรอมจัดทํา

งบประมาณสนับสนุน เนื่องจากความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียในบึงบอระเพ็ด โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ประชาชนผูเขาไปใชประโยชนจากฐานทรัพยากรในพื้นที่ ที่คาดหวังวา จากขอมูลที่ไดรับในระหวาง               

การดําเนินการตามกระบวนการของที่ปรึกษา จะสามารถเปนรูปธรรมไดในทันที และสามารถแกไขปญหา

การบริหารจัดการน้ําที่สะสมมาเปนระยะเวลานานได ซึ่งในทางปฏิบัติแลว หากลาชาและไมเปนไป              



 
                สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 6 ขอเสนอแนะ 

 

 รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

6-2 
โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค 

ตามความคาดหวังของประชาชน อาจจะเกิดความออนไหวดานสังคมได เหตุเพราะแผนแมบทนี้ อาจจะมี

การปรับแตงรายละเอียดไปจากเดิม เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับบริบทของหนวยงานรับผิดชอบถือปฏิบัติ 

อนึ่ง ควรกําหนดใหมีการชี้แจงความคืบหนาของการดําเนินการตามแผนแมบท หากไดรับความเห็นชอบ

จากผูที่มีอํานาจใหเรงดําเนินการเปนระยะ ๆ ตามความเหมาะสม พรอมการสรางการรับรูใหกับประชาชน 

และการสรางความเชื่อมั่น  และศรัทธาตอภาคราชการ ในความจริงใจที่จะแกไขปญหาใหกับประชาชนที่มี

ความเดือดรอน ซึ่งจะเปนการสรางบรรยากาศแหงความรวมมือ และการมีสวนรวมของประชาชน               

ใหเปนแบบอยางที่ดีตอไป 

 

6.2  การแกไขปญหาการรุกล้ําพื้นที่หวงหามตั้งแตอดีตที่ผานมา การใชกระบวนการบังคับใชกฎหมาย

ปกติที่มีอยู ในการนําประชาชนผูเขาไปใชประโยชนในพื้นที่บึงบอระเพ็ดออกจากพื้นที่แลว เกรงวาอาจจะ

เกิดเหตุการณดานความขัดแยงที่รุนแรงขึ้นกวาที่เปนอยู ดังน้ัน ควรกําหนดเปนลําดับความเรงดวนของการ

บริหารจัดการพื้นที่ภายใตแนวคิด “ให - หาม - หวง” และรูปแบบการแบงเขตการใชประโยชนที่ดิน  

เพื่อใหหนวยงานที่รับผิดชอบสามารถดําเนินการไดตามกฎหมายที่มีขอบเขตอํานาจอยู และใหเกิดผล

กระทบกับประชาชนผูเขาไปใชประโยชนใหนอยที่สุด โดยไมใหไดรับความเดือดรอนไปมากกวาที่เปนอยูใน

ปจจุบัน จึงควรกําหนดระดับของการใหความรวมมือในการเขารวมคืนพื้นที่ที่เคยครอบครองทํากินภาย          

ในบึงบอระเพ็ด และกําหนดการชวยเหลือ ดังนี้  

 6.2.1  หากประชาชนผู เขาไปใชประโยชนในพื้นที่บึงบอระเพ็ดสมัครใจออกจากพื้นที่              

ทางราชการควรมีการใหความชวยเหลือเยียวยา ในการรื้อถอน ลําเลียง และโยกยาย หรือจะจัดหาพื้นที่

รองรับที่เหมาะสม และใหเขาไปทําประโยชนในที่ดินของรัฐได เชน ในพื้นที่ปาเสื่อมโทรม พื้นที่ สทก.           

และ นสล.เปนตน ในลักษณะพื้นที่ เกษตรแปลงใหญ หรือแปลงรวม พื้นที่  สปก. หมูบานประชารัฐ               

หรือการเขาโครงการจัดที่ทํากินใหกับราษฎรผูยากไรในพื้นที่ปาสงวนเสื่อมโทรม (คจก.) โดยจะพิจารณา 

ใหไดสิทธิในการทํากินที่ถูกตองตามกฎหมาย และใหการสงเสริมในดานตาง ๆ เปนความเรงดวนลําดับแรก 

และยังเปนการสรางความมั่นคงและมั่นใจใหกับประชาชนดวย 

 6.2.2  หากประชาชนไมตองการยายออกจากที่อยู เดิม ก็จะตองปฏิบัติตามขอกําหนด          

และเงื่อนไขในการทํากิน ซึ่งจะไดเฉพาะสิทธิในการทํากินที่ถูกกําหนดชวงเวลาพรอมกํากับโดยทางราชการ 

เชน การขอเชาพ้ืนที่และการสืบทอดสูทายาทเทานั้น เปนตน  

 6.2.3  หากประชาชนมีความประสงคจะยายออกจากพื้นที่เฉพาะที่อยูอาศัย โดยพื้นที่ทํากิน

ยังคงอยูที่ เดิม ก็จะพิจารณาเหมือนกับกรณีแรก เชน การจัดหมูบานประชารัฐ หรือบานมั่นคง                     

ในพื้นทีท่ี่เหมาะสมตอไป 
 

6.3  เรงประกาศเปนพื้นที่บริหารจัดการพิ เศษ โดยในระหวางจัดตั้งองคกรบริหารจัดการพื้นที ่             

และจัดทํารายละเอียดของกฎหมายบริหารจัดการพื้นที่พิเศษบึงบอระเพ็ด เห็นควรนํากฎหมายหรืออํานาจ

พิเศษเขามาบริหารจัดการในสวนที่จําเปนเรงดวน (ตามคําแนะนําของผู เชี่ยวชาญดานกฎหมาย             



 
                สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 6 ขอเสนอแนะ 

 

 รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

6-3 
โครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค 

และดานองคกร) อาทิเชน กฎหมายเดิมที่บังคับใชอยู พระราชบัญญัติที่ เกี่ยวของ หรือแมแต ม.44             

ก อนการนํ ากฎหมายบริห ารจัดการพื้ นที่ พิ เศษบึ งบอระเพ็ ดฉบับสมบู รณ มาบั งคั บ ใช  ทั้ งนี้                     

เพ่ือเปนการเตรียมการบริหารจัดการพื้นที่ในเบื้องตน หยุดการบุกรุกเพ่ิมเติม รวมถึงการเขาไปใชประโยชน

ที่ผิดกฎหมายเพิ่มเติม และยังเปนการเริ่มใหประชาชนไดเรียนรู และปรับตัวใหเขากับระบบการบริหาร

จัดการพื้นที่พิเศษบึงบอระเพ็ดที่กําลังจะเกิดขึ้น โดยระดับของการบังคับใชในชวงตน ใหใชแนวคิด            

เชิงรัฐศาสตรผนวกกับแนวคิดเชิงนิติศาสตรในการบริหารจัดการพื้นที ่

 

6.4  ระดับนโยบายควรใหความสําคัญและเรงดําเนินการในเรื่อง 

 6.4.1  ผลักดันใหหนวยงานที่มีความรับผิดชอบในแผนแมบท นําแผนนี้แปลงสูการปฏิบัติตาม

อํานาจหนาที่ของแตละหนวยงาน 

 6.4.2  การดําเนินการตามแผนงานจะตองผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน                 

และผูมีสวนเกี่ยวของในพ้ืนที ่

 6.4.3  ใหความสําคัญกับงบประมาณในการเตรียมความพรอมของโครงการ เชน การศึกษา 

สํารวจ ออกแบบ และการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในพื้นที ่

 6.4.4  ควรมีการสนับสนุนงบประมาณอยางตอเนื่องตามความจําเปน และเหมาะสมตอโครงการ

ที่ดําเนินการแลวเสร็จ เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการแกไขปญหาทีย่ั่งยืน เชนงบประมาณในการ

ดูแล ซอมบํารุง เปนตน 

 6.4.5  ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาและแกไขปญหา             

ที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่บึงบอระเพ็ด 
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 
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