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โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด

จังหวัดนครสวรรค



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 ิ        กติติกรรมประกำศ 

 

                                                                      ก         รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟื้นฟบูึงบอระเพ็ด 

 

โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟื้นฟู 
บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 

 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 

ที่ปรึกษาและคณะท างาน ขอขอบพระคุณส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ ที่ได้มอบความไว้วางใจ
ให้ มหาวิทยาลัยนเรศวร ด าเนินงาน “โครงกำรศึกษำทบทวนแผนกำรพัฒนำและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด 
จังหวัดนครสวรรค์” ตลอดระยะเวลาการศึกษาที่ปรึกษาได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูล การอ านวยความ
สะดวกในการติดต่อประสานงาน ทั งกับหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานระดับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เป็นผล
ให้การศึกษาจัดท าโครงการฯ ส าเร็จลุล่วงด้วยดี รวมถึงคณะกรรมการก ากับดูแลงานที่ปรึกษาด้านวิชาการ
ที่ได้ใหั ทั งความอนุเคราะห์ และความร่วมมือด้านบุคลากร การอ านวยความสะดวก ตลอดทั งให้ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานโครงการฯ จนบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ  

นอกจากนี ในการด าเนินงานของโครงการฯ ยังได้รับความร่วมมือและสนับสนุนด้านข้อมูล เอกสาร 
ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันประกอบไปด้วย ส านักงานทรัพยากร
น  าแห่งชาติ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน  า กรมพัฒนาที่ดิน กรมธนารักษ์ กรมประมง กรมอุทยาน
แห่งชาติฯ หน่วยงานราชการระดับจังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ที่ว่าการ
อ าเภอ ในพื นที่ หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ และหน่วยงานอ่ืนๆ อีกหลายแห่งที่
ไม่ได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นี  

สุดท้ายในฐานะของผู้จัดการโครงการฯ ขอขอบคุณอย่างยิ่งต่อทั งองค์กรและบุคคลที่ได้กล่าวนาม
และมิได้กล่าวนามในที่นี  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ ที่ได้มอบโอกาสและเกียรติ
ให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการด าเนินงานในครั งนี  

 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.เดช  วัฒนชัยยิ่งเจริญ 
               ผู้จัดการโครงการฯ 
     มหาวิทยาลัยนเรศวร 

                       ตุลาคม 2561 



 
                     สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ  บัญชีรายชื่อคณะกรรมการดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวชิาการ 

 

                                                                      ข        รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

 

โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวิชาการ 

โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค  

 

1. นายปรีชา สุขกล่ํา    ที่ปรึกษาดานบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา   

สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ 

ประธานกรรมการ 

2. นายวชิระ กวางขวาง    ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด เขต 2 (นครสวรรค)  

ผูแทนกรมประมง 

กรรมการ 

3. นายณัฐชัย พลกลา    ผูเชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะดานวางแผนการพัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ํา 

ผูแทนกรมเจาทา 

กรรมการ 

4. นายวิศาล วสุนธาราพร   ผูอํานวยการโครงการชลประทานนครสวรรค  

สํานักงานชลประทานที่ 3 

          ผูแทนกรมชลประทาน  

กรรมการ 

5. นางนุชจรี ทีฆะ    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

ผูแทนกรมทรัพยากรนํ้า 

กรรมการ 

6. พันเอก ตวงทิพย ติณเวส  ผูอํานวยการกองการชาง  

ผูแทนหนวยบัญชาการทหารพัฒนา 

กรรมการ 

7. นายไกรรัตน เอี่ยมอําไพ  หัวหนาสถานีวิจัยสัตวปาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค  

ผูแทนกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  

กรรมการ 

8. นายวิศาล วสุนธาราพร   ผูอํานวยการโครงการชลประทานนครสวรรค  

สํานักงานชลประทานที่ 3  

ผูแทนผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค 

กรรมการ 

 

 

 



 
                     สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ  บัญชีรายชื่อคณะกรรมการดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวชิาการ 

 

                                                                      ค        รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

 

โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวิชาการ 

โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค (ตอ)  

 

9. นางสาววชิราภรณ กําเนิดเพ็ชร  ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหสิ่งแวดลอม  

สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ    

กรรมการ 

10. นายโอฬาร เวศอุไร   ผูอํานวยการกลุมศึกษาพ้ืนที่เฉพาะและโครงการสําคัญ  

สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ 

กรรมการ 

11. นางวิมลภัทร บําบัดสรรพโรค คํากันยา ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหเศรษฐกิจและสังคม  

สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ 

กรรมการ 

12. นายเมธัส ยืนประพันธ  วิศวกรชลประทานชํานาญการ  

ผูแทนกรมชลประทาน 

กรรมการ 

13. นายสถาพร รักชีพ   ผูอํานวยการกลุมบริหารจัดการลุมน้ํา 4  

สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ   

กรรมการและเลขานุการ 

14. นายภัทรพล เอี่ยมสะอาด  วิศวกรชลประทานฏิบัติการ  

สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ 

     ผูชวยเลขานุการ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                     สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ  บัญชีรายชื่อคณะกรรมการดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวชิาการ 

 

                                                                      ง        รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

 

โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพสัดุในงานจางที่ปรกึษา 

โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

 

1. นายปรีชา สุขกล่ํา    ที่ปรึกษาดานบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา   

สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ 

ประธานกรรมการ 

2. นายโอฬาร เวศอุไร   ผูอํานวยการกลุมศึกษาพ้ืนที่เฉพาะและโครงการสําคัญ  

สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ 

กรรมการ 

3. นายเมธัส ยืนประพันธ   วิศวกรชลประทานชํานาญการ  

ผูแทนกรมชลประทาน 

กรรมการ 

4. นายสถาพร รักชีพ   ผูอํานวยการกลุมบริหารจัดการลุมน้ํา 4  

สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ   

กรรมการและเลขานุการ 

5. นายภัทรพล เอ่ียมสะอาด  วิศวกรชลประทานฏิบัติการ  

สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ 

     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

6. นางณหทัย  จุลพัฒน  หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 

สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ 

  ผูชวยเลขานุการ 

 



                                                                      จ        รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟื้นฟบูึงบอระเพ็ด 
โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟื้นฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      ฉ        รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟื้นฟบูึงบอระเพ็ด 
โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟื้นฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      ช        รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟื้นฟบูึงบอระเพ็ด 
โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟื้นฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      ซ        รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟื้นฟบูึงบอระเพ็ด 
โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟื้นฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      ฌ        รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟื้นฟบูึงบอระเพ็ด 
โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟื้นฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      ญ        รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟื้นฟบูึงบอระเพ็ด 
โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟื้นฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                  สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ  บทคัดยอ 

 

 

 

     

ฎ               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 
โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

บทคัดยอ 
 ดวยสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติไดมอบใหมหาวิทยาลัยนเรศวร ดําเนินงานตามโครงการศึกษา

ทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะห 

สภาพปญหาของบึงบอระเพ็ดในดานทรัพยากรน้ํา มลพิษ ระบบนิเวศ และการใชประโยชน รวมทั้งปจจัย

อื่นๆ ที่มีผลกระทบตอการพัฒนาบึงบอระเพ็ด กําหนดเปาหมาย และแนวทางในการพัฒนาที่เหมาะสม  

จัดทําแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ดที่ครอบคลุมตามยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

และมีความยั่งยืนและบูรณาการกับผูเกี่ยวของทุกภาคสวน และจัดทําแผนปฏิบัติการแผนการลงทุนเปนราย

ปและหนวยงานรับผิดชอบในการพัฒนาโครงการ 

 ในการดําเนินงานจัดทําแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค ไดเตรียมการ

เพื่อใหเกิดความพรอมในพื้นที่โครงการ โดยดําเนินการประสานงานกับสวนราชการ/องคกรตาง ๆ ในพื้นที่

โครงการ หลังจากนั้นจึงดําเนินงานการมีสวนรวมของประชาชน โดยกําหนดที่จะจัดใหมีการประชุมกับกลุม

ผูมีสวนไดสวนเสียจํานวน 4 ครั้ง โดยแยกเปนการประชุมใหญ 2 ครั้ง ไดแก การปฐมนิเทศโครงการ ในชวง

แรกของการดําเนินโครงการเพื่อเปนการเปดตัวโครงการ และการประชุมปจฉิมนิเทศ ในชวงทายของการ

ดําเนินโครงการ เพื่อสรุปผลการดําเนินโครงการและปดโครงการ และในระหวางการดําเนินโครงการจะมี

การจัดการประชุมกลุมยอยอีก 2 ครั้ง เพื่อรายงานความกาวหนาโครงการและรับฟงความคิดเห็นจาก

กลุมเปาหมายเพิ่มเติม นอกจากนี้ตลอดระยะเวลาการดําเนินโครงการไดจัดใหมีกิจกรรมการประชุม

ประชาคมหมูบาน จํานวน 23 ครั้ง เพื่อนํา ปญหา ขอจํากัด และความตองการของประชาชนในพื้นที่มา

วิเคราะหใหสอดคลองกับการจัดทําแผนในลักษณะแบบ Bottom Up นอกเหนือจากกิจกรรมการมสีวน

รวมของประชาชน ไดดําเนินการสํารวจขอมูลภาคสนาม อาทิ ดานวิศวกรรม ดานคุณภาพน้ํา ดาน

นิเวศวิทยา ดานประมง สัตวปา ดานการใชที่ดิน ดานเศรษฐกิจสังคม ดานเกษตรกรรม ดานการทองเที่ยว

และประวัติศาสตร และดานอื่นๆที่เกี่ยวของ เปนตน  

 ผลที่ไดจากการดําเนินโครงการ คือ แผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด ซึ่งเปนแผนที่ไดมาจาก

กระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในจังหวัด มีความสอดคลองกับความตองการของ

ประชาชนในพื้นที่ ครอบคลุมสภาพปญหาน้ําทวมและน้ําแลง และลดความซ้ําซอนของแผนงาน/โครงการ 

ลดปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ในการจัดทําแผนจะพิจารณาภายใตกรอบยุทธศาสตรและกลยุทธที่

ใชเปนแนวทางดําเนินการ ไดแก ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม ยุทธศาสตรคณะกรรมการอนุรักษและฟนฟูบึงบอระเพ็ด และนโยบายรัฐบาล และไดทําการสรุป

วิเคราะหออกเปน 13 กลยุทธ ตามกรอบแนวคิด ให หาม หวง และจะจัดทําเปนแผนแมบทการพัฒนาและ

ฟนฟูบึงบอระเพ็ด 6 แผนหลัก ซึ่งผลที่คาดวาจะไดรับดานการพัฒนา มีเปาหมาย 4 ดาน คือ ไดน้ําเพิ่มขึ้น 

เกษตรกรรมดี สิ่งแวดลอมดี เกิดเมืองคุณภาพ ดานการสงเสริมสนับสนุน มีเปาหมาย 5 ดาน คือ เศรษฐกิจ



 
                  สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ  บทคัดยอ 

 

 

 

     

ฏ               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 
โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

ดี คุณภาพชีวิตที่ดี คุณภาพการใชประโยชนจากบึงที่ดี คุณภาพทางปจจัยทางชีวภาพที่ดี คุณภาพของ

สิ่งแวดลอมทางกายภาพที่ดี 

 แผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด แบงออกเปน 6 แผนงานหลัก ไดแก 1.แผนดานการ

บริหารจัดการและการเขาใชประโยชน จํานวน 17 โครงการ 2.แผนดานการแกปญหาภัยแลงและสราง

ความมั่นคงของน้ํา จํานวน 22 โครงการ 3.แผนดานคุณภาพน้ํา ตะกอน และรักษาระบบนิเวศ จํานวน 7 

โครงการ 4.แผนดานการจัดการน้ําทวมและบรรเทาอุทกภัย จํานวน 6 โครงการ 5.แผนดานการอนุรักษ

และฟนฟูพ้ืนที่ตนนํ้า จํานวน 3 โครงการ 6.แผนดานการจัดการนํ้าอุปโภค บริโภค จํานวน 1 โครงการ รวม

แผนงานตามแผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด จํานวน 56 โครงการ วงเงินรวม 5,701.5 ลานบาท 

แยกเปนแผนงานหลัก จํานวน 35 โครงการ วงเงิน 5,489.5 ลานบาท และแผนงานสนับสนุน จํานวน 21 

โครงการ วงเงิน 212 ลานบาท ซึ่งจาก 6 แผนหลัก มีการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึง

บอระเพ็ด หรือที่เรียกวา Roadmap โดยมีองคกรบริหารจัดการพื้นที่พิเศษบึงบอระเพ็ด ขับเคลื่อน 3 ดาน 

ไดแก 1 การสรางองคความรูในระดับตาง ๆ 2 จัดต้ังองคกรเพื่อการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 3 จัดทําเปน

วาระแหงชาติ เพื่อใหการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด สามารถขับเคลื่อนไดอยางมีแบบแผนตรงตาม

วัตถุประสงคและเกิดการพัฒนาอยางเปนรูปธรรมตอไป  



 
         สํานักงานทรพัยากรน้ําแหงชาต ิ  สัญลักษณและคํายอ 

 

    I               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึง

บอระเพ็ด 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 

 

    II               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึง

บอระเพ็ด 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 

 

    III               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึง

บอระเพ็ด 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 

 

 



 

 

 

 

 

สารบญั 

 

 

 

 

 

 



 
      สํานักงานทรพัยากรน้ําแหงชาต ิ        สารบัญ 
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1.1  ที่มาและความสําคัญของโครงการ 

 “บึงบอระเพ็ด” เปนบึงน้ําจืดขนาดใหญที่อุดมสมบูรณไปดวยสัตวน้ํานานาชนิด ปจจุบันมีเนื้อที่

ประมาณ 132,639 ไร 3 งาน 34 ตารางวา (ตามหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง หรือ นสล. เลขที่ 1476  

ลงวันที่ 6 กันยายน 2560) ครอบคลุมพื้นที่ 3 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง อําเภอทาตะโก และอําเภอชุมแสง 

พื้นที่บางสวน ประมาณ 66,250 ไร ไดประกาศเปนเขตหามลาสัตวปา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2518  

บึงบอระเพ็ดมีลักษณะเปนทองน้ําและบึงกวางใหญ มีเกาะเล็กๆ ประมาณ 10 เกาะ เปนเกาะที่เกิดจาก 

การทับถมตัวของพืชน้ํา มีพรรณไมน้ําหลากหลายชนิด จึงเหมาะเปนที่อยูอาศัย สรางรังวางไขของนกหลายชนิด  

มีทัศนียภาพสวยงาม ในอดีตบึงบอระเพ็ดไดชื่อวาเปน "ทะเลเหนือ" หรือ "จอมบึง" เพราะมีสัตวและพันธุ

พืชน้ําอยูมากมาย รูจักกันมานานวาเปนแหลงน้ําที่มีจระเขชุกชุม ปจจุบันจระเขในบึงเหลืออยูนอยมาก 

ศู น ย วิ จั ยและพัฒ นาประมงน้ํ าจื ดนครสวรรค  ซึ่ ง ได เพ าะพั น ธุ และ เลี้ ย งไว ให นั กท อ งเที่ ย ว                      

ชมเปนแหลงเพาะพันธุปลานํ้าจืดแหลงใหญที่สุดแหงหนึ่งของประเทศ มีพันธุปลาตางๆ ประมาณ 148 ชนิด 

พันธุพืชที่สํารวจพบประมาณ 100 ชนิด บึงบอระเพ็ดเปนแหลงอาศัยของฝูงนกหลากหลายชนิด             

มีนกประจําถิ่นและนกอพยพ ที่สําคัญ ไดแก นกยาง นกนางแอน นกจาบคาเล็ก นกเปดน้ํา นกเอี้ยง       

นกอัญชัน นกปากซอม นกกวัก นกกาบบัว นกเขา นกกระเรียน ฯลฯ นอกจากนี้ยังเปนที่อยูอาศัยของสัตว      

ที่พบนอย ไดแกนกเจาฟาหญิงสิรินธร ปลาเสือตอ โดยเฉพาะอยางยิ่ง นกเจาฟาหญิงสิรินธรเปนนกประจํา

ถิ่นที่พบเฉพาะในบึงบอระเพ็ดเพียงแหงเดียวในโลก ซึ่งถูกพบโดยคุณกิตติ ทองลงยา เมื่อป พ.ศ. 2511 

(สํานักงานประมงจังหวัดนครสวรรค, 2560)    

 ป พ.ศ. 2547 กรมชลประทาน กรมประมง และจังหวัดนครสวรรค ไดดําเนินการศึกษาโครงการ

พัฒนาบึงบอระเพ็ด เพื่อศึกษาหาแนวทางการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด และมีมติเห็นชอบในการกําหนด

ปริมาณน้ําเก็บกักที่ระดับเก็บกัก +25.00 ม.รทก. และระดับน้ําต่ําสุดที่ +24.00 ม.รทก. โดยกันเขตชุมชน

หนาแนนออก ซึ่งจะตองมีการปรับปรุงฝาย และแนวคันดินเพื่อยกระดับการเก็บกักน้ําที่ ระดับ +25.00 ม.

รทก. พื้นที่น้ําทวมที่ระดับเก็บกักปกติจํานวน 94,538 ไร และที่ระดับเก็บกักต่ําสุดจํานวน 82,846 ไร 

(ลดลงจาก97,213 ไร เนื่องจากกันชุมชนออก) แตในปจจุบันยังไมมีความกาวหนาในการดําเนินการ 

 ป พ.ศ.2552 กรมชลประทานไดดําเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่ลุมต่ําน้ําทวม 

เพื่อบรรเทาอุทกภัยในลุมน้ําเจาพระยา ไดกําหนดพื้นที่บึงบอระเพ็ดเปนพื้นที่ลุมต่ํารับน้ําใหมีระดับเก็บกักน้ํา 

ที่ระดับ +25.00 ม.รทก. ไดปริมาตรเก็บกัก 233 ลานลูกบาศกเมตร ซึ่งจําเปนตองมีการปรับปรุงแนวคัน

กั้นน้ํา การกอสรางสถานีสูบน้ําจํานวน 2 แหง ประตูระบายนํ้าจํานวน 1 แหง และทรบ. จํานวน 1 แหง 

 เมื่อป พ.ศ. 2559 ไดมีโครงการระบบสงน้ําจากแมน้ํานาน-บึงบอระเพ็ด ของกรมทรัพยากรน้ํา    

ซึ่งจะชวยเติมน้ําเขาสูบึงบอระเพ็ดเพื่อรักษาระบบนิเวศน้ํา นอกจากนี้ กรมประมงมีการขุดลอกตะกอน 

ในบึงบอระเพ็ดปละ 500,000 ลบ.ม. โดยเปนโครงการทบทวนการศึกษาโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ด 
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ของกรมชลประทาน ซึ่งไดริเริ่มไวตั้งแตป พ.ศ. 2547 อยางไรก็ตาม สภาพปญหาบึงบอระเพ็ดในปจจุบัน 

ยังคงมีอยู  ไดแก ปญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอม และทรัพยากรทางธรรมชาติของบึง            

ทําใหสัตวน้ําและพืชน้ําบางชนิดสูญพันธุ คุณภาพน้ําและระบบนิเวศทางน้ําเสื่อมโทรม การลักลอบจับสัตว

น้ํา/นกน้ํา และการตัดไมทําลายปา ทําใหสภาพแวดลอมเสียหาย ไมสามารถดึงดูดนักทองเที่ยว               

ไดการตื้นเขินของบึงบอระเพ็ด เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบลุม ทําใหตะกอนตกสะสมมาก      

ซึ่งปจจุบันคงเหลือพื้นที่ผิวน้ําเพียง 39,050 ไรในฤดูแลง อีกทั้งยังประสบปญหาน้ําทวมขังพื้นที่เพาะปลูก 

และชุมชนบริเวณโดยรอบบึงในชวงฤดูน้ําหลาก การขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 

รวมถึงปญหาดานการจัดการ ไดแก การบุกรุกพื้นที่ในเขตบึงบอระเพ็ด การขาดขอมูลที่จําเปนที่จะใช       

ในการบริหารจัดการ การขาดเอกภาพในการบริหารจัดการที่ชัดเจน และความไมสอดคลองระหวาง      

การฟนฟู อนุรักษ และพัฒนา รวมทั้งปญหาความขัดแยงที่เกิดจากการที่เจาหนาที่ภาครัฐบังคับใชกฎหมายตางๆ  

 จากสาเหตุและปญหาดังกลาวขางตน จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนา 

และฟนฟูบึงบอระเพ็ด เพื่อใหเปนไปตามยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และยุทธศาสตร 

การพัฒนาชาติ และสามารถตอบสนองตอการคืนสภาพของระบบนิเวศบึงบอระเพ็ด รวมถึงการดํารงชีพ

ของชุมชนในทองถิ่นอยางเหมาะสม ทั้งนี ้เพ่ือที่จะไดกรอบแนวทางในการพัฒนาและการฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

ที่มีความเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งจะชวยใหหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถนําผล

การศึกษาดังกลาว ไปใชเปนแนวทางการพัฒนาบึงบอระเพ็ดใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึง           

ยังเปนการสรางความรวมมือกับชุมชนทองถิ่น เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางมีสวนรวมสําหรับการใชประโยชน 

ในพื้นที่รวมกัน ซึ่งจะสามารถแกไขปญหาและพัฒนาบึงน้ําจืดที่ ใหญที่สุดของประเทศไทยแหงนี ้            

ใหสามารถเอื้อประโยชนตอการดํารงชีวิตของผูคนในพื้นที่  โดยไมสงผลกระทบตอระบบนิ เวศ              

และสภาพแวดลอมของบึงบอระเพ็ดไดอยางย่ังยืนตอไป  

 

1.2  วัตถุประสงคของโครงการ 

 1) เพื่อศึกษา วิเคราะห สภาพปญหาของบึงบอระเพ็ดในดานทรัพยากรน้ํา มลพิษ ระบบนิเวศ 

และการใชประโยชน รวมทั้งปจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอการพัฒนาบึงบอระเพ็ด 

 2) เพ่ือกําหนดเปาหมาย และแนวทางในการพัฒนาที่เหมาะสม 

 3) เพื่อจัดทําแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ดที่ครอบคลุมตามยุทธศาสตรการบริหาร

จดัการทรัพยากรน้ํา และมีความยั่งยืนและบูรณาการกับผูเกี่ยวของทุกภาคสวน  

 4) เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการแผนการลงทุนเปนรายปและหนวยงานรับผิดชอบในการพัฒนา

โครงการ 
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1.3  ขอบเขตของการศึกษา 

 ทําการทบทวนสถานการณและสถานภาพของปญหาในพื้นที่บึงบอระเพ็ด โดยครอบคลุมพื้นที่

เขตการปกครองของจังหวัดนครสวรรค 3 อําเภอ คือ อําเภอเมืองนครสวรรค อําเภอชุมแสง และอําเภอ 

ทาตะโก และพื้นที่ลุมน้ําของบึงบอระเพ็ด โดยทําการวิเคราะหประเด็นปญหาของระบบบริหารจัดการ 

ดานน้ํา การใชที่ดิน มลพิษ สิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ การใชประโยชนในดานตางๆ ระบบฐานขอมูล 

ที่เกี่ยวของ และการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ เพื่อวางแผนและกําหนดแนวทางในการฟนฟูแกไขปญหา 

และวางกลยุทธ รวมถึงการจัดทําแผนแมบทในการพัฒนาและการใชประโยชนจากพื้นที่บึงบอระเพ็ด  

  

1.4  แนวทางการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด จังหวดันครสวรรค  

 1.4.1 การทบทวนขอมูลที่เกี่ยวของ  

  จะทําการทบทวนขอมูลที่ เกี่ยวของจากการศึกษาที่ผานมา ในสวนที่ เกี่ยวของกับ 

การดําเนินการฟนฟูบึงบอระเพ็ด ดังนี ้

  1.4.1.1 การรวบรวมและสํารวจขอมูลที่เกี่ยวของ โดยใหไดขอมูลที่เปนปจจุบันที่สุด 

เพื่อนํามาใชสําหรับการศึกษาโครงการ เชน ประวัติความเปนมา ปริมาณน้ําฝน น้ําทา ประมง นิเวศวิทยา 

การทองเที่ยว ตะกอน ดินและการใชที่ดิน ดานการเกษตร ปฏิทินการปลูกพืช กิจกรรมการใชน้ํา พื้นที่น้ําทวม 

อาคารบังคับน้ํา พื้นที่รับประโยชน เปนตน บริเวณพื้นที่โครงการ และลุมน้ําที่เกี่ยวของ 

  1.4.1.2 สภาพแวดลอมโดยทั่วไป ประกอบดวย สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ 

สภาพทางธรณีวิทยา ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา สภาพเศรษฐกิจ สังคม ประชากร และการใชประโยชน 

ในบริเวณรอบๆ บึงบอระเพ็ด กฎและระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ และที่มีการประกาศใชในพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

เปนตน 

  1.4.1.3 สภ าพ แวดล อมท างก ายภ าพ  ชี วภ าพ  และสภ าพ แวดล อม เฉพ าะ                   

ที่มีอยูในปจจุบัน เชน การถือครองที่ดินในพื้นที่บึง ลักษณะอาคารและสิ่งปลูกสรางรอบๆ บึง ระบบการ

กําจัดขยะและน้ําเสีย สถานการณการตื้นเขิน สถานการณดานการเปนแหลงประมงน้ําจืด สถานการณ    

ดานการใชน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ระบบนิเวศทางน้ํา บนบก นก การเกษตร และอื่น ๆ สถานการณ  

ดานการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช เปนตน 

  1.4.1.4 การศึกษาและวิเคราะหถึงสาเหตุปจจัยที่ทําใหเกิดน้ําทวม และอุปสรรค 

ของการระบายน้ํา รวมถึงลําน้ําสายตาง ๆ ที่ไหลลงสูบึงบอระเพ็ด และบริเวณดานลางของบึงบอระเพ็ด  

ซึ่งไดรับผลกระทบจากการระบายน้ําของบึงบอระเพ็ด  

  1.4.1.5 การศึกษาและวิเคราะหถึงสาเหตุและปจจัยการเกิดการขาดแคลนน้ํ า           

ในบริเวณโดยรอบบึงบอระเพ็ด และในบริเวณใกลเคียงที่เกี่ยวของกับบึงบอระเพ็ด  
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 1.4.2 การวิเคราะหปญหาและแนวทางในการแกไขปญหาเบื้องตน 

  จะมีการประเมินสภาพปญหาตางๆ ที่ เกิดขึ้น วิเคราะหสาเหตุของปญหาเหลานั้น     

ศึกษาแนวทางเลือกตางๆ ในการแกไขปญหา เสนอแนะแนวทางเลือกตางๆ ที่เหมาะสม รวมทั้งจัดลําดับ

ความสําคญัของทางเลือกที่เสนอแนะเหลานั้น รายละเอียดดังนี ้

  1.4.2.1 การศึกษาเพื่อกําหนดแนวทางการแกไขปญหาน้ํ าทวมเนื่องจากน้ํ าฝน           

ที่ตกในพื้นที่โครงการ น้ําไหลบาจากลําน้ําตางๆ ที่ไหลลงสูพื้นที่ศึกษาโครงการ  

  1.4.2.2 การศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนดแผนในการแกไขปญหาน้ําทวมที่เกิดขึ้นใน

รูปแบบตางๆ อยางผสมผสาน การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย เชน การระบายน้ําออกจากบึงบอระเพ็ด

อยางเหมาะสม การขุดลอกเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ํา การเพิ่มระดับสันฝาย การลดระดับเก็บกักน้ํา

ต่ําสุดของบึงบอระเพ็ด การพิจารณาสถานีตรวจวัดปริมาณน้ําฝน และสถานีตรวจวัดปริมาณน้ําทา  

และระบบเตือนภัย การกําจัดวัชพืช เปนตน โดยพิจารณาใหรูปแบบเหมาะสม ทั้งทางดานวิศวกรรม 

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ทั้ งนี้จะพิจารณาแผนงานมาตรการของหนวยงานที่ เกี่ยวของ             

รวมดวยเพ่ือใหเกิดความสอดคลองกัน 

  1.4.2.3 การศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนดแผนในการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา 

ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษา ทั้งการขาดแคลนน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ในรูปแบบตางๆ ที่เหมาะสม  

  1.4.2.4 การศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนดแผนในการแกไขปญหาสภาวะน้ําเพ่ือการประมง 

รักษาระบบนิเวศที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม  

  1.4.2.5 การวิเคราะหเพื่อแกไขปญหาการใชกฎหมายทับซอน และการทําผิดกฎหมาย

ของประชาชนในพื้นที่ อาทิ แนวทางการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง การจัดหนวยลาดตระเวนในภาค

ประชาชน การมีคนกลางในการพูดคุยในการแกปญหาการจับปลาที่ผิดกฎหมายรวมกัน การดูแล อนุรักษ 

ตรวจตรา เฝาระวังอยางจริงจัง แนวทางการประกาศงดใชสารเคมีในการใชประโยชนจากบึงบอระเพ็ด  

การสงเสริมการเปลี่ยนวิถีการผลิตใหอยูบนฐานปลอดสารเคมี และการแกปญหาการใชกฎหมายทับซอน

ของแตละหนวยงาน อาทิ การยกรางกฎหมายใหม การยึดใชกฎหมายใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

  1.4.2.6 สํารวจภูมิประเทศเพื่อนํามาวิเคราะหการบริหารจัดการน้ํา และการเพิ่ม

ศักยภาพการเก็บกักนํ้า การระบายน้ํา หรือการปรับปรุงภูมิทัศน 

  1.4.2.7 ก า รศึ ก ษ าแ ล ะ วิ เค ร าะ ห จุ ด แ ข็ ง  จุ ด อ อ น  โอ ก าส  แ ล ะ อุ ป ส ร รค               

(SWOT Analysis) ของพื้นที่บึงบอระเพ็ด โดยเฉพาะประเด็นการเปลี่ยนแปลงทั้งดานสภาพกายภาพ 

สภาพอุตุ-อุทกวิทยา คุณภาพน้ําผิวดิน ระบบนิเวศทางน้ํา ระบบนิเวศบนบก การใชประโยชนพื้นที่      

สภาพเศรษฐกิจและสังคม การทองเที่ยว ฯลฯ เพื่อการพัฒนาบึงบอระเพ็ดอยางเปนระบบและยั่งยืน 
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 1.4.3 การวิเคราะหระบบบริหารจัดการน้ําในพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

  ดําเนินการศึกษา วิเคราะหระบบบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ เพื่อใหมีการบริหารจัดการ 

ที่มีเอกภาพทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ รายละเอียดดังนี ้

  1.4.3.1 การวิเคราะหดานอุตุ-อุทกวิทยาและความตองการใชนํ้าในพื้นที ่

   วิเคราะหและประเมินขอมูลดานอุตุ-อุทกวิทยา อุทกธรณีวิทยา และขอมูลอื่นๆ 

ที่เกี่ยวของกับแหลงน้ําตางๆ ในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกลเคียง และวิเคราะหปริมาณความตองการน้ํา 

ในดานตางๆ ของบึงบอระเพ็ดโดยความยาวของขอมูลที่ ใช ในการวิเคราะห ใชอยางนอย 30 ป              

หากมีขอมูลไมเพียงพอใหดําเนินงานตอขอมลูใหมีความสมบูรณครบถวนตามชวงเวลา 

  1.4.3.2 การจําลองสถานการณการบริหารจัดการน้ํา 

   พัฒนาระบบสนับสนุนตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ําของพื้นที่ โดยกําหนด  

ใหมีการจําลองสถานการณการบริหารน้ํากรณีปจจุบัน และกรณีอนาคตตางๆ อยางนอย 5 กรณี          

ทั้งนี้กําหนดขอมูลนําเขาในการวิเคราะหเปนรายเดือน และแบบจําลองที่ใชการจําลองสถานการณ        

ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจางที่ปรึกษา 

  1.4.3.3 การปรับเทียบความถูกตองของแบบจําลอง 

   แสดงการปรับเทียบผลการคํานวณจากแบบจําลองกับขอมูลที่ตรวจวัด         

ได และจัดทํารายงานการบริหารจัดการนํ้าในสภาวะตาง ๆ  

  1.4.3.4 สภาพเศรษฐกิจสังคมและทัศนคติ  

   เก็บตัวอยางแบบสอบถามไมนอยกวา 600 ตัวอยาง ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

บึงบอระเพ็ดและพื้นที่อิทธิพล โดยกลุมตัวอยางประกอบดวย กลุมผูมีสวนได-สวนเสีย กลุมผูนําชุมชน  

กลุมเจาหนาที่หนวยงานภาครัฐ และกลุมราษฎรในพื้นที่ โดยแบบสอบถามตองไดรับความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการตรวจการจางกอนนําออกไปเก็บขอมูล 

 1.4.4 การวิเคราะหคุณภาพน้ําและระบบนิเวศ 

  ดําเนินการวิเคราะหคุณภาพน้ําและระบบนิเวศ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ     

ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียที่เปนแหลงกําเนิดน้ําเสีย เพื่อลดและควบคุม รวมทั้งการกําจัดวัชพืช     

และขยะมูลฝอยในแหลงน้ํา 

  1.4.4.1 การศึกษาและวิเคราะหระบบนิเวศและคุณภาพน้ํา ในบริเวณพื้นที่ศึกษา

โครงการเพื่ อวิ เคราะห ถึ งสภาพป จจุบั นของระบบนิ เวศและคุณ ภาพน้ํ า  และสภาพปญ หา                       

ที่เกิดขึ้น ประกอบดวย 

   - การเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ 

   - ศึกษาวิเคราะหระบบนิเวศ และคุณภาพน้ํา 

   - การตรวจวัดองคประกอบตางๆ ภาคสนาม  
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   โดยทําการสํารวจและวิเคราะหคุณภาพน้ําของลําน้ําหลักทุกสาขาที่สําคัญ 

ของบึงบอระเพ็ดและในบึงบอระเพ็ดไมนอยกวา 20 สถานี จํานวน ไมนอยกวา 1 ครั้ง ครอบคลุม        

ดัชน ีเพ่ือการใชประโยชนดานตาง ๆ ตลอดจนสภาพความเปนมลพิษและมลภาวะ จํานวน 35 พารามิเตอร 

  1.4.4.2 ระบบนิเวศทางน้ํา เก็บตัวอยางและวิเคราะหระบบนิเวศทางน้ําในบึงบอระเพ็ด

และลําน้ําสาขาอยางนอย 20 สถานี (เปนสถานีเดียวกับคุณภาพน้ําผิวดิน) จํานวนไมนอยกวา 1 ครั้ง 

ครอบคลุมดัชนีระบบนิเวศทางน้ํา ไดแก แพลงกตอน สัตวหนาดิน และประชากรสัตวน้ํา (ปลา) กุง        

เปนการศึกษาวงจรอาหารที่ระดับตาง ๆ ตามความลึกของน้ํา คือ บริเวณทองน้ํา (สัตวหนาดิน)        

บริเวณกลางน้ํา (แพลงกตอน) และทุกระดับความลึก  

  1.4.4.3 การวิเคราะหเพื่อกําหนดแผนในการแกไขปญหาระบบนิเวศ และคุณภาพน้ํา 

ที่ขาดความเหมาะสม และมีคุณภาพที่ต่ํากวามาตรฐาน  

 1.4.5 การวิเคราะหการใชผังการใชที่ดิน 

  จัดทําโซนนิ่ง (Zoning) การใชประโยชนของบึงบอระเพ็ด เชน พื้นที่พัฒนาการเพิ่มการเก็บกัก 

พื้นที่ อนุรักษ เพ่ือรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่ทํ าการประมง และการใชประโยชนอื่น ๆ            

ตลอดจนเสนอแนะแนวทาง/ขั้นตอนการจัดการกรรมสิทธิ์และการใชประโยชนดังกลาว พรอมทั้งจัดทําผัง          

การใชประโยชนที่ดินเบื้องตนรอบบึงบอระเพ็ดเพื่อรองรับการวางแผนการพัฒนาในอนาคต โดยกําหนดเขต        

การใชที่ดิน การจัดแบงพื้นที่ ใชสอยตางๆ ใหเปนสัดสวน และศึกษาลักษณะการใชที่ดินและผังเมือง             

ในสภาพปจจุบัน เพื่อนําไปสูการกําหนดแผนและเสนอรูปแบบการใชที่ดินที่เหมาะสม ทําการศึกษา       

เพ่ือกําหนดแผนการใชที่ดินในอนาคตใหเหมาะสมกับแผนแมบทการพัฒนาบึงบอระเพ็ด ในดานตาง ๆ  

 1.4.6 การศึกษาดานสิ่งแวดลอม 

  ดําเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม หากมีการพัฒนาโครงการในพื้นที่บึงบอระเพ็ด  

เพ่ือใหแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค มีความยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 1.4.7 การมีสวนรวมของประชาชน 

  1.4.7.1 สื่อมวลชนสัญจร และการประชาสัมพันธโครงการ 

   1) ก ารจั ด กิ จก รรมสื่ อ ม วลชน สัญ จร มี ก ารจั ด สื่ อ ม วลชน ลงพื้ น ที่               

เพื่อดูงานที่ศึกษาความเหมาะสมของโครงการ และหรือดูงานในพื้นที่ที่เกี่ยวของและเชื่อมโยงกับหนาที่  

และอํานาจของสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจการจาง          

จํานวนไมนอยกวา 2 ครั้ง ตลอดอายุสัญญาจาง 

   2) การผลิตสื่อประชาสัมพันธ ดําเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบ

ตางๆ เพื่อสรางการรับรู และความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ และหรืออํานาจหนาที่ของสํานักงานทรัพยากร

น้ําแหงชาติ ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจงานจาง 

   3) จัดทํา Info graphic ภาพนิ่ง ที่ดําเนินการจัดทําขอมูล ออกแบบ Info 

graphic ภาพนิ่งเกี่ยวกับโครงการที่ศึกษา ในประเด็นสําคัญตางๆ ที่ตองสื่อสารกับกลุมเปาหมาย       
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จํานวนไมนอยกวา 3 ประเด็น ไดแก เหตุผลความจําเปนของโครงการ รูปแบบของโครงการ และประโยชน 

ที่จะเกิดขึ้น  

  1.4.7.2 การมีสวนรวมของประชาชน 

   จ ะดํ า เนิ น ก ารป ระช าสั ม พั น ธ แ ล ะจั ด ป ระชุ ม รั บ ฟ งค วาม คิ ด เห็ น                 

และขอเสนอแนะกับหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของและประชาชนในพื้นที่ ใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมาย 

ที่เกี่ยวของอยางนอย 2 ครั้ง โดยเมื่อเริ่มตนการศึกษาโครงการ ตองจัดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ 

จํานวน 1 ครั้ง และภายหลังไดผลการศึกษาของโครงการแลว จํานวน 1 ครั้ง ไดแก การจัดประชุมปจฉิม

นิ เทศโครงการ รวมทั้ งจัดใหมีการประชุมกลุมยอยในพื้นที่ โครงการ อีกอยางนอย 2 ครั้ง ทั้ งนี้            

รวมถึงการจัดทําประชาคมหมูบานในพื้นที่บึงบอระเพ็ดอีก จํานวน 20 ครั้ง  

   สําหรับรูปแบบกิจกรรมและเนื้อหาในการดําเนินงานดานมวลชนสัมพันธ 

ประชาสัมพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน ไดมีการออกแบบใหสอดคลองกับความคาดหวัง            

ความกังวลของผูมีสวนไดเสียหลัก โดยทําการวิเคราะหกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย มุงเนนไปที่การมีสวนรวม

ของทุ กภาคสวน  และในทุกขั้นตอน หรือในระดับที่ สํ าคัญมากของแตละกลุ มผู มี ส วนได เสี ย                    

ที่ไดมาจากการวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย การใชสื่อประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ อาทิ เอกสาร จดหมายขาว 

รวมทั้ง ขาว บทความ สารคดี เพื่อเผยแพรทางสื่อมวลชน (หอกระจายขาว วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ 

โทรทัศน) เปนตน 

 1.4.8 การวิเคราะหปญหาความขัดแยงทางดานสังคม 

  1.4.8.1 ศึกษาการบริหารความขัดแยงการใชน้ําในพื้นที่ เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการน้ํา

อยางมีประสิทธิภาพ โดยการจัดหาคนกลาง (Solution Provider) ในการทําหนาที่ดําเนินการระหวาง 

ผูมีสวนไดสวนเสียกับภาครัฐ การดูแลรักษาบึงบอระเพ็ด การประชาสัมพันธขาวสารใหกับประชาชน  

การสงเสริมใหทุกภาคสวนรวมมือกัน การจัดเวทีประชาคมในพื้นที่ เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดรับทราบ

ขอมูลขาวสาร ปญหาและความตองการ การทํางานของภาครัฐแบบบูรณาการ และการมีสวนรวมของ

ประชาชน 

  1.4.8.2 ศึกษาการประเมินผลกระทบดานสังคมเพื่อขจัดความขัดแยงทางสังคม           

ที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินโครงการใหสามารถขับเคลื่อนไปได อาทิ ปญหาความขัดแยงระหวางประชาชน 

กับประชาชน ประชาชนกับสวนราชการ สวนราชการกับสวนราชการดวยกันเอง เปนตน  

 1.4.9 การจัดทําระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ 

  ดําเนินการจัดทําขอมูลภูมิสารสนเทศ ใหครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการศึกษา 

และขอบเขตพื้นที่ศึกษา โดยสงมอบขอมูลดังกลาวในลักษณะ Shape file พรอมทั้งจัดทําบัญชีรายการ

ขอมูล และพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) ที่มีรายละเอียดเพียงพอสําหรับการนําไปใชงาน รวมถึง

จะตองนําขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรดังกลาว เขาสูระบบฐานขอมูลเชิงภูมิศาสตร รองรับระบบ Web 

Application ที่ ไดจัดเตรียมไว โดยสามารถนําเสนอไดครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการศึกษา         

และขอบเขตพื้นที่ศึกษาดวย 



 
         สํานักงานทรพัยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 1 บทนํา 

 

    1-8               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู          

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

 1.4.10 การจัดทําแผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค 

  จากขอมูลทั้งหมดที่ทําการรวบรวมจากแหลงตางๆ นํามาทําการวิเคราะหประเด็น

ปญหา และวางแนวทางในการจัดทําแผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

ประกอบดวย 

  1.4.10.1 ก ารบ ริห ารจั ดก ารพื้ น ที่  โดย เสน อขั้ น ตอน การดํ า เนิ น การต างๆ               

และการกําหนดพื้นที่ที่เหมาะสม  

  1.4.10.2 แนวทางในการอนุ รักษ และฟ นฟู บึ งบอระเพ็ ด  การสรางจิตสํ านึ ก            

ดานการอนุรักษรวมกัน ในรูปแบบกิจกรรมที่บูรณาการของทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน 

รวมทั้งการปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบ 

  1.4.10.3 การปรับปรุงคุณภาพน้ําในพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

  1.4.10.4 ศั ก ยภ าพ ใน ก ารรอ งรั บ ก ารพั ฒ น า  แล ะก าร เป ลี่ ย น แ ป ล งพื้ น ที่                 

ของแตละประเภทกิจกรรมที่สําคัญ เพื่อใหการพัฒนาและการบริหารจัดการ ในพื้นที่กอใหเกิดผลกระทบ

ตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนอยที่สุด 

  1.4.10.5 การจัดองคกรเพ่ือการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

   1) ศึกษาความเหมาะสมทางดานองคกรที่ รับผิดชอบบึงบอระเพ็ด          

การจัดองคกร รูปแบบหรือลักษณะองคกรที่เหมาะสม การบริหารจัดการ ภารกิจหนาที่ขององคกร 

แผนการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพองคกรโดยประชาชนมีสวนรวม 

   2) วางกรอบแนวทางการประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมเจาทา 

กรมประมง กรมปาไม การทองเที่ยวแหงประเทศไทย กรมชลประทาน กรมโยธาธิการ กรมสงเสริม

การเกษตร จังหวัดนครสวรรค ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อใหผลการศึกษาสอดคลองกับแผนงานของหนวยงานตางๆ  

ที่เกี่ยวของ และเปนประโยชนตอหนวยงานเหลานั้นดวย 

   1.4.10.6 การเสนอแผน/ทางเลือกที่เหมาะสมอยางผสมผสาน พรอมทั้งจัดลําดับ

ความสําคัญ เพื่อใหทราบถึงขีดความสามารถของวิธีการแกไขปญหาดานตางๆ ที่ใชในการพัฒนาพื้นที่

โครงการ  

  1.4.10.7 จัดทําแผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค  

โดยมีการกําหนดกรอบงบประมาณสําหรับดําเนินการ พรอมทั้งแผนงานในการดําเนินโครงการตางๆ  

อยางชัดเจน  

  1.4.10.8 จัดทํารายงานการศึกษาความเหมาะสม ตามแผนงานที่สําคัญและเรงดวน  

ในการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

  1.4.10.9 เสนอแนวทางในการติดตามและประเมินผล ตามแผนหลักการพัฒนา      

และฟนฟูบึงบอระเพ็ด  

1.5  ระยะเวลาของการศึกษา 

 ระยะเวลาดําเนินการ จํานวน 150 วัน (5 เดือน) 



 

 

 

 

บทที่ 2 

สถานภาพทัว่ไปของพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

และพื้นที่โดยรอบ 

 

 

 

 

 



 
         สํานักงานทรพัยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 2 สถานภาพทั่วไปของพื้นที่บงึบอระเพ็ดและพ้ืนทีโ่ดยรอบ 

 

    2-1               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

บทที่ 2   

สถานภาพทัว่ไปของพื้นที่บึงบอระเพ็ดและพื้นที่โดยรอบ 

 
2.1  ประวัติและความเปนมาของบึงบอระเพ็ด  

 “บึงบอระเพ็ด” เหตุที่เรียกชื่อนี้ เนื่องจากแตเดิมพื้นที่

แหงนี้มีตนบอระเพ็ดเปนจํานวนมาก แตปจจุบันไมคอยหลงเหลือ

ให เห็ นแล ว  บึ งแห งนี้ เป นบึ งน้ํ าจื ดที่ มี ขนาดใหญที่ สุ ด ใน       

ประเทศไทย ตั้งอยูในจังหวัดนครสวรรค หากมองจากยอดเขากบ

หรือเขาหลวงจะเห็นบึงน้ํากวางใหญทางดานทิศตะวันออกเฉียงใต

ของตัวเมือง มีอาณาเขตในระหวางรอยตอของสามอําเภอ         

คือ ตําบลหนองกรดและตําบลเกรียงไกรอําเภอเมือง ตําบล       

เขาพนมเศษ อําเภอทาตะโก และตําบลทับกฤช อําเภอชุมแสง 
 ในอดีตบึงบอระเพ็ดเปนเพียงคลองสายใหญซึ่งรับน้ํา

จากเขตอําเภอทาตะโก ตอเขตแดนเพชรบูรณ ในอดีตชาวบาน

รอบๆ เรียกวาคลองบอระเพ็ด และตั้งแตสถานีรถไฟปากน้ําโพไปทางทิศตะวันออกจนถึงอําเภอทาตะโก   

มีปามากมาย เปนปาที่มีหนองน้ําเปนพันๆ หนอง ในลําคลองบอระเพ็ดมีแตจระเข ตามลําคลองตามหนอง  

มีปลามากมาย พวกผูรายเวลาปลนจะมาเก็บตัวที่ในปาก็ตามจับไมได เปนแหลงที่เคยมีมหิงสาหรือควายปา

มากที่สุด และมีพวกละมั่งมากมีตนจิก ตนกระทุมทึบไปหมด  

 การสํารวจบึงบอระเพ็ดเกิดขึ้นครั้งแรกในป พ.ศ. 2466 โดย ดร.ฮิวจ เอ็ม สมิท ชาวอเมริกัน    

ซึ่งเปนที่ปรึกษาดานการประมง กระทรวงเกษตราธิการ ไดออกสํารวจบึงบอระเพ็ดและรายงานผล        

การสํารวจเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2466 วาบึงบอระเพ็ดเปนแหลงน้ําขนาดใหญและมีความสําคัญ

มากเกี่ยวกับเรื่องการประมง เพราะวาเปนแหลงพันธุปลา เปนทําเลที่อาศัยของปลา วางไข และแพรพันธุ 

ควรจะมีการบํารุงรักษาใหเปนแหลงที่อยูอาศัยของปลา ดังนั้น กระทรวงเกษตราธิการจึงไดนําเรื่องนี้   

กราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตสงวนบึงบอระเพ็ดไวเปนที่สงวนพันธุสัตวน้ํา โดยการสรางคันกั้นน้ํา

และประตูระบายน้ําเพื่อเก็บกักน้ําที่ระดับ +23.80 ม.รทก. ตลอดป และไดรับพระบรมราชานุญาต         

ใหดําเนินการเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2469 การกอสรางทํานบกั้นน้ําและประตูระบายน้ําเริ่มจากป พ.ศ. 2470 

และเสร็จในป พ.ศ. 2471 สามารถกักเก็บน้ําไดตลอดป (สํานักงานประมงจังหวัดนครสวรรค, 2560) 

 กระทรวงพระคลังมหาสมบัติในเวลานั้นไดประกาศกําหนดเขตบึงบอระเพ็ดไวเปนที่รักษาพืชพันธุ

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

ไวประมาณ 250,000 ไร และตอมารัฐบาลไดตราพระราชกฤษฎีกา ลงวันที่  4 สิงหาคม 2480               

ถอนการหวงหาม โดยในป 2490 กระทรวงเกษตราธิการไดกําหนดเขตรักษาพืชพันธุออกเปน 2 เขต      

คือ  (สํานักงานประมงจังหวัด,2560 )  

 

พระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัว 

 มีพระบรมราชานุญาตใหสร า งฝายและ
ประตูน้ําเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2469 
 พระราชทานทรัพย  403,000 บาท 
มีพระราชดําริใหบึงบอระเพ็ดเปนแหลงบํารุง
พันธุสัตวน้ํา 
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

 เขตที่ 1 เปนเขตหวงหามมิใหผูใดทําการประมง โดยเด็ดขาด มีเนื้อที่ 38,850 ไร 

 เขตที่2 เปนเขตหวงหามที่อนุญาตใหราษฎรทําการประมง โดยใชเครื่องมือบางชนิดที่กําหนด    

ใหใชได มีเนื้อที่ 93,887 ไร 56 ตารางวา  

 โดยมีอาณาเขตติดตอกัน 3 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองนครสวรรค อําเภอชุมแสง และอําเภอ    

ทาตะโก ซึ่งในปจจุบันไดมีการทํารังวัดพื้นที่บึงบอระเพ็ดใหม โดยสํานักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค      

ตามหนังสือสําคัญสําหรับพื้นที่หลวง (นสล.) เลขที่ 1476 ลงวันที่ 6 กันยายน 2560 บึงบอระเพ็ดมีพื้นที่

ทั้งหมด 132,639 3 งาน 34 ตารางวา ไรนอกจากนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกาศให              

บึงบอระเพ็ดเปนเขตหามลาสัตว ใน พ.ศ.2518 เขตหามลาสัตวปาบึงบอระเพ็ดหรืออุทยานนกน้ํา          

เปนสวนหนึ่งของบึงบอระเพ็ด ตั้งอยูทางดานทิศใตของบึง ตามเสนทางสายทาตะโก เปนที่ราบอยูริมบึง  

เปนที่ตั้งของสํานักงานซึ่งมีเรือนรับรอง มีการเชาเรือไปชมนกน้ํานานาชนิด โดยเฉพาะในชวงเดือน

พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ จะมีนกอพยพมามากที่สุด นกชนิดหนึ่งที่คนพบที่บึงบอระเพ็ดเปนแหงแรก

ในประเทศไทยคือ นกเจาฟาหญิงสิรินธร โดยนายกิตติ ทองลงยา เมื่อ พ.ศ.2511 เปนนกหายากมากจนไมมี

ผูพบเห็นมาหลายปแลว ปจจบุันไดรับการคุมครองใหเปนสัตวปาคุมครองประเภทที่ 1  
 ตอมาใน พ.ศ.2535 กรมประมงสรางเขื่อนและประตูระบายน้ําใหม ทําใหกักเก็บน้ําไวไดเพิ่มขึ้น

อีก 20 เซนติเมตร เปนโครงการบูรณะแหลงน้ําโดยปลอยน้ําออกจากบึงเพื่อซอมประตูระบายน้ํา           

สรางเขื่อนหรือคันกั้นน้ําใหม ขุดลอกบึง ทําลายวัชพืช จนทําใหบึงบอระเพ็ดแหงแตกระแหง กลายเปน       

ผืนดินกวางใหญกอนจะปลอยน้ําใหมีระดับสูงขึ้นกวาเดิม มีพื้นที่เหนือผิวน้ําประมาณ 132,639 ไร 3 งาน 

34 ตารางวา มีความลึกเฉลี่ยราว 2.62 เมตร บริเวณกลางบึงมีความลึกมากที่สุด 4.38 เมตร 

 บึงบอระเพ็ดกักเก็บน้ําฝนจากธรรมชาติ และน้ําที่ไหลลงจากที่สูงทางทิศตะวันออก ไหลลงสู    

บึงทางคลองทาตะโก คลองสายลําโพง คลองบอน คลองหวยหิน ในบึงบอระเพ็ดมีพันธุปลาประมาณ     

200 สายพันธุ โดยเฉพาะปลาเสือตอที่กําลังสูญพันธุ ทางกรมประมงกําลังเพาะเลี้ยงกันอยู นอกจากนี้ยังมี

พรรณไมน้ําทั้งสิ้น 29 วงศ 52 สกุล และมากกวา 73 ชนิด  ในบึงมีพรรณไมน้ําแบงออกตามลักษณะ     

การขึ้นตามธรรมชาติ เชน บริเวณพื้นนํ้า มีพืชจําพวกแนนหรือดีปลีน้ํา สาหรายขาวเหนียว สาหรายเสนดาย 

สาหรายหางกระรอก สาหรายฉัตร พืชลอยน้ํา เชน จอกหูหนู แหน ผักตบชวา ผักแพงพวย กระจับ        

พืชพนน้ํา เชน กกตางๆ ปรือ ธูปฤาษี บัวหลวง หญาแพรกน้ํา แหวทรงกระเทียม เอื้องเพ็กมา เทียนนา    

พืชที่อยูบนเกาะหรือชายฝงที่น้ําอาจทวมในฤดูน้ําหลาก เชน ลําเจียก ออ พงแขม หญาปลอง สนุน      

หญาชันกาด หญาไทร หญานกขาว และโสนกินดอก      

 มีการสํารวจความหลากหลายของนกที่อาศัยบึงบอระเพ็ดในเวลาหนึ่งปวามีราว 110 ชนิด         

78 สกุล 35 วงศ เปนนกประจําถิ่นราว 47 ชนิด เชน นกเปดผีเล็ก นกกาน้ําเล็ก นกอีโกง นกกวัก              

นกกระแตแตแวด เปนตน นกอพยพที่ยายถิ่นหนีหนาวลงใต ราว 42 ชนิด เชน นกยางดํา นกยางแดง        

นกปากหาง เปดลาย เปดหางแหลม เหยี่ยวทุง นกอินทรียปกลาย เปนตน และนกที่เปนทั้งนกประจําถิ่น

และนกอพยพราว 21 ชนิด เชน นกยางโทนใหญ นกยางกรอก เปดหงส เปดแดง นกอีล้ํา นกแซงแซวหาง

ปลาเปนตน ซึ่งนกทั้งหลายจะมีจํานวนมากที่สุดในเดือนพฤศจิกายน และยังมีการบันทึกไวกอน                
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การประกาศเปนเขตหวงหาม เลาถึงความชุกชุมของจระเขไววา ชาวบานรอบบึงจะไดยินเสียงจระเขหอน

เพ่ือหาคู พอจับคูไดก็เริ่มวางไข 

 

2.2  สถานภาพปจจุบันของพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

 2.2.1 ที่ตั้งและขอบเขตของพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

  บึงบอระเพ็ดอยูในเขตตําบลปากน้ําโพ ตําบลหนองปลิง ตําบลพระนอน ตําบลแควใหญ 

ตําบลเกรียงไกร ตําบลนครสวรรคออก อําเภอเมืองนครสวรรค ตําบลทับกฤช ตําบลไผสิงห อําเภอชุมแสง 

และ ตําบลวังมหากร ตําบลพนมเศษ ตําบลทาตะโก ตําบลพนมรอก ตําบลวังใหญ ตําบลสายลําโพง     

อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค ที่ดินเลขที่  106 ระวางที่  5040I 5040II และ 5040III มีพื้นที่       

132,639 ไร 3 งาน 34 ตารางวา ตามหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเลขที่ 1476 ลงวันที่ 6 กันยายน 2560 

ดังแสดงหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงและแนวเขตบึงบอระเพ็ดในรูปที่ 2.2.1-1 

  บึงบอระเพ็ดเปนระบบนิเวศพื้นที่ชุมน้ําบึงน้ําจืดที่ใหญที่สุดของภาคกลางตอนบน 

(ภาคเหนือตอนลาง) ตั้งอยูระหวางเสนรุงที่ 15 องศา 40 – 45 ลิบดาเหนือ และเสนแวงที่ 100 องศา        

10 – 23 ลิบดาตะวันออก  
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รูปที่ 2.2.1-1 หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงและแนวเขตบงึบอระเพ็ด 
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รูปที่ 2.2.1-1 หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงและแนวเขตบงึบอระเพ็ด (ตอ) 
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 2.2.2 สภาพภูมิประเทศ 

  บึงบอระเพ็ดมีพื้นที่ลุมน้ํา 4,391.36 ตร.กม.  โดยมีลักษณะภูมิประเทศลาดเอียงจาก    

ทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก โดยมีความลาดเอียงของพื้นที่เฉลี่ยประมาณ 1:1,000  ซึ่งมีจุดสูงสุดอยูที่

ยอดเขาทางทิศตะวันออกเฉียงใตของพื้นที่ลุมน้ําในเขต ต.วังขอย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค โดยมีความสูงที่ 

597 ม.รทก. 

  พื้นที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ดมีความยาวของพื้นที่จากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก

ประมาณ 90 กม. และจากทิศเหนือลงไปทางทิศใตประมาณ 80 กม. ดังแสดงขอบเขตพื้นที่ลุมน้ํา           

บึงบอระเพ็ดและลักษณะภูมิประเทศในรูปที่ 2.2.2-1 

  ลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ดดานทิศตะวันออกสวนใหญมีภูเขา

ขนาดเล็กไมสู งมากนักหลายลูกกระจายอยู โดยทั่ วไปโดยเฉพาะบริ เวณใกลกับแนวสันปนน้ํ า                   

ทางทิศตะวันออกเฉียงใตเขตติดตอระหวางจังหวัดนครสวรรค และจังหวัดลพบุรี  เขาที่สําคัญ ไดแก      

เขาโลมนาง เขาสอยดาว และเขาพระพุทธบาท 

  ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ดบริเวณตนน้ําทางทิศตะวันออกจะมี  

ความลาดเอียงคอนขางมาก เฉลี่ยประมาณ 1:500 แตสําหรับบริเวณพื้นที่กลางน้ํากอนไหลลงสู                 

บึงบอระเพ็ด มีความลาดเอียงไมมากนัก เฉลี่ยประมาณ 1:1,000 และสําหรับบริเวณพื้นที่บึงบอระเพ็ด   

และโดยรอบ มีความลาดเอียงนอย เฉลี่ยประมาณ 1:4,000 ซึ่งมีผลทําใหเกิดการตกตะกอนในบึงบอระเพ็ด

ในปริมาณที่คอนขางมาก 

  ลุมน้ําบึงบอระเพ็ดเปนลุมน้ําสาขาทางทิศตะวันออกของลุมน้ําเจาพระยา โดยมีลําน้ํา

หลายสายไหลลงสูบึงบอระเพ็ดทั้งดานทิศเหนือ ทิศตะวันออกและทิศใต มีลําน้ําสายสําคัญ ไดแก        

คลองบอน คลองสายลําโพง คลองธารทหาร คลองวังน้ําลัด คลองทาตะโก และคลองหวยตะโก ซึ่งสามารถ

แบงลุมน้ําสาขาของลุมน้ําบึงบอระเพ็ดได 6 ลุมน้ําสาขา แสดงดังตารางที่ 2.2.2-1 และรูปที่ 2.2.2-2 

 

ตารางที่ 2.2.2-1 ลุมน้ําสาขาของลุมน้ําบึงบอระเพ็ด 

ลุมน้ําสาขา พื้นที่รับน้ํา (ตร.กม.) 

คลองบอน 1,319.75 

คลองสายลําโพง 481.40 

หวยธารทหาร 359.04 

หวยวังน้ําลัด 495.47 

คลองทาตะโก 1,400.13 

หวยหิน 335.57 

รวม 4,391.36 
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รูปที่ 2.2.2-1 ลักษณะภูมิประเทศพื้นที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ด  
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รูปที่ 2.2.2-2 ระบบลุมน้ําและลํานํ้าของพื้นที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ด 
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 2.2.3 สภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา 

  การรวบรวมขอมูลภูมิอากาศจากสถานีตรวจวัดอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ตั้งอยู

บริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งพบวามี 1 สถานี คือ สถานีอากาศจังหวัดนครสวรรค โดยมีชวงปสถิติขอมูล

ระหวางป พ.ศ. 2531-2560 ดังแสดงสถิติขอมูลภูมิอากาศในคาบ 30 ป ไวในตารางที่  2.2.3-1              

และรายละเอียดสภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยาแสดงในภาคผนวก ก-1 

  2.2.3.1 สภาพภูมิอากาศทั่วไป พื้นที่โครงการไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมประจําฤดูกาล 

2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพาความเย็นและแหงจากประเทศจีนมาปกคลุมประเทศ

ไทยทําใหทางตอนบนของประเทศตั้งแตภาคกลางขึ้นไปมีอากาศหนาวเย็นและแหงแลง นอกจากนี้ยังมี   

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดผานมหาสมุทรอินเดียจึงพัดพาเอาไอน้ําและความชื้นมาสูประเทศไทย        

และลมพายุหมุนเขตรอนที่พัดผานมาเปนครั้งคราวทําใหฝนตกและมีสภาพอากาศแบบรอนชื้น ดังแสดง

ทิศทางของลมมรสุม พายุหมุนเขตรอน และรองความกดอากาศต่ํา ซึ่งสามารถแบงสภาพภูมิอากาศไดแก 

   1)  ฤดูฝนต้ังแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 

   2)  ฤดูหนาวต้ังแตเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ 

   3)  ฤดูรอนต้ังแตกลางเดือนกุมภาพันธจนถึงตนเดือนพฤษภาคม 

   จากขอมูลตัวแปรภูมิอากาศที่สําคัญ ซึ่งประกอบดวย อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ 

ความครึ้มเมฆ ความเร็วลม ปริมาณการระเหยจากถาด และปริมาณฝน ของสถานีตรวจอากาศดังกลาว   

โดยมีชวงพิสัยของคาเฉลี่ยรายเดือนและคาเฉลี่ยรายป สรุปไดดังน้ี 

 

ตารางที่ 2.2.3.1-1 ตัวแปรภูมิอากาศที่สําคัญ 
 

ตัวแปรภูมิอากาศ หนวย ชวงพิสัยคาเฉลี่ยรายเดือน คาเฉลี่ยรายป 

อุณหภูม ิ องศาเซลเซียส 24.9 (ธ.ค.) – 31.4 (เม.ย.) 28.3 

ความชื้นสัมพัทธ เปอรเซ็นต 63.0 (มี.ค.) – 83.0 (ก.ย.) 72.8 

ความครึ้มเมฆ 0 – 10 ออกตา 2.5 (ม.ค.) – 8.2 (ส.ค.) 5.2 

ความเร็วลม น็อต 0.8 (ก.ย. – ต.ค.) – 3.4 (มี.ค.) 1.8 

ปริมาณการระเหยจากถาด มิลลิเมตร 113.7 (พ.ย.) – 209.3 (เม.ย.) 1,780.4 

ปริมาณฝน มิลลิเมตร 4.3 (ม.ค.) – 250.5 (ก.ย.) 1,164.8 
 

   

  2.2.3.2 ปริมาณการคายระเหยของพืชอางอิง เปนขอมูลที่จะถูกนํามาใชในการศึกษา

ความตองการใชน้ําของพืช ซึ่งคํานวณดวยวิธี Penman Monteith โดยใชขอมูลภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ย

ของสถานีอากาศนครสวรรค ผลการคํานวณแสดงไดดังตารางตอไปนี้ ซึ่งพบวาปริมาณการคายระเหย      

ของพืชอางอิงมีคาต่ําสุดในเดือนธันวาคมเทากับ 96.8 มิลลิเมตร มีคาสูงสุดในเดือนเมษายนเทากับ        

169.4 มิลลิเมตร และมีคาเฉลี่ยรายปเทากับ 1,513.2 มิลลิเมตร 
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ตารางที่ 2.2.3.2-1 ปริมาณการคายระเหยของพืชอางอิงรายเดือนเฉลี่ย 
 

ปริมาณการคายระเหยของพืชอางอิงรายเดือนเฉลี่ย (มิลลิเมตร) 
รายป 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

106.0 123.4 161.8 169.4 151.4 129.3 124.2 119.4 111.7 115.6 104.2 96.8 1,513.2 
 

ที่มา: ที่ปรึกษา, 2561 

 

  2.2.3.3 ปริมาณการระเหยจากผิวน้ําเปดโลง เปนขอมูลที่จะถูกนํามาใชในการศึกษา

สมดุลของอางเก็บน้ํา โดยการใชแฟคเตอรปรับคาการระเหยจากถาด Class A-pan มาเปนการระเหย    

จากผิวน้ําเปดโลง สามารถคํานวณไดโดยใชคาอัตราสวนระหวางปริมาณน้ําทาที่ไหลเขาอางเก็บน้ํารายเดือน

เฉลี่ย (ในหนวยมิลลิเมตร) และปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ยที่บริเวณอางเก็บน้ําที่ศึกษาหรือสถานีใกลเคียง 

โดยในกรณีที่ผลการคํานวณปริมาณการระเหยสุทธิรายเดือนเฉลี่ยมีคานอยกวาศูนย จะกําหนดใหปริมาณ

การระเหยสุทธิในเดือนนั้นมีคาเปนศูนย ผลการคํานวณพบวาปริมาณการระเหยสุทธิจากบึงบอระเพ็ดรายป

เฉลี่ยมีคาเทากับ 650.34 มิลลิเมตร โดยมีคาสูงที่สุดในเดือนมีนาคมเทากับ 110.25 มิลลิเมตร ดังแสดง

ปริมาณการระเหยสุทธิจากอางเก็บน้ํารายเดือนเฉลี่ยไดดังตารางตอไปนี ้

 

ตารางที่ 2.2.3.3-1 ปริมาณการระเหยสุทธิรายเดือนเฉลี่ย 
 

ปริมาณการระเหยสุทธิรายเดือนเฉลี่ย (มิลลิเมตร) 
รายป 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

88.45 96.33 110.25 89.04 8.81 10.74 0.00 0.00 0.00 64.55 90.96 91.21 650.34 
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ตารางที่ 2.2.3-1 สถิติขอมูลภูมิอากาศในคาบ 30 ป (พ.ศ. 2531 - 2560) ของสถานีอากาศนครสวรรค

 
ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา, 2561 

 

สถานี นครสวรรค 33.91 เมตร

รหัส 48400 35.28 เมตร

ละติจูด 15° 40' 18.6" N 1.20 เมตร

ลองติจูด 100° 7' 56.5" E 14.00 เมตร

1.00 เมตร

ขอมูล ม.ค. ก.พ. มี .ค . เม.ย. พ.ค . มิ .ย. ก.ค . ส.ค . ก.ย. ต.ค . พ.ย. ธ .ค . ป

ความกดอากาศ (เฮกโตปาสคาล)

เฉลี่ย 1,012.7 1,011.1 1,009.3 1,007.8 1,006.5 1,005.7 1,005.7 1,006.1 1,007.6 1,010.1 1,012.0 1,013.6 1,009.0

รายวันเฉลี่ย 5.3 5.7 5.8 5.7 4.9 4.1 3.9 4.1 4.7 4.8 4.8 5.1 4.9

สูงสุด 1,025.4 1,022.8 1,025.8 1,018.7 1,014.2 1,012.8 1,012.6 1,012.8 1,014.8 1,019.1 1,022.4 1,025.0 1,025.8

ตํ่าสุด 1,004.3 1,002.5 1,000.5 999.7 999.1 998.2 997.9 998.2 998.9 1,000.4 1,003.0 1,002.0 997.9

อุณหภูมิ (องศาเซลเ ซียส)

เฉลี่ยสูงสุด 32.9 35.2 36.8 38.1 36.3 34.9 34.2 33.8 33.2 32.8 32.5 31.7 34.4

สูงท่ีสุด 37.8 39.7 41.8 43.4 43.7 41.0 41.0 38.6 36.2 36.1 37.5 36.3 43.7

เฉลี่ยตํ่าสุด 19.6 22.2 24.8 26.2 26.0 25.6 25.2 25.0 24.6 24.2 22.2 19.3 23.7

ตํ่าท่ีสุด 10.3 10.4 15.4 20.0 22.4 22.8 22.0 21.5 21.0 16.2 13.2 7.7 7.7

เฉลี่ย 25.6 28.1 30.1 31.4 30.2 29.5 29.0 28.6 28.1 27.8 26.8 24.9 28.3

จุดนํ้าค าง (องศาเซลเ ซียส)

เฉลี่ย 18.2 19.7 21.6 23.1 24.2 24.2 24.0 24.2 24.8 24.2 21.7 18.4 22.4

ความช้ืนสัมพัทธ  (%)

เฉลี่ย 67.0 64.0 63.0 64.0 73.0 75.0 77.0 79.0 83.0 82.0 76.0 70.0 72.8

เฉลี่ยสูงสุด 88.0 87.0 87.0 87.0 90.0 90.0 91.0 93.0 96.0 95.0 93.0 90.0 90.6

เฉลี่ยตํ่าสุด 42.0 39.0 40.0 42.0 52.0 57.0 59.0 61.0 65.0 63.0 54.0 46.0 51.7

ตํ่าท่ีสุด 21.0 10.0 11.0 17.0 24.0 32.0 33.0 38.0 46.0 37.0 33.0 25.0 10.0

ทัศนวิสัย (กม.)

เฉลี่ย 4.9 4.9 5.5 7.2 10.0 11.2 10.8 10.6 9.6 7.6 6.6 5.7 7.9

เวลา 0700 2.8 3.1 4.1 5.8 8.7 10.2 9.9 9.3 7.8 5.4 4.2 3.5 6.2

ความคร้ึมเมฆ (0-10)

เฉลี่ย 2.5 2.7 3.5 4.2 6.3 7.3 7.9 8.2 7.7 5.6 3.7 2.7 5.2

ความเ ร็วลม (น็อต)

ทิศทาง NE S S S S S S S S NE NE NE -

ความเร็วลมเฉล่ีย 1.3 2.4 3.4 3.1 2.0 2.0 1.9 1.5 0.8 0.8 0.9 1.0 1.8

ความเร็วลมสูงสุด 19.0 27.0 33.0 50.0 40.0 32.0 32.0 27.0 30.0 24.0 20.0 25.0 50.0

ปริมาณการระเหย (มม.)

เฉลี่ย-ถาด 127.9 152.5 200.0 209.3 180.2 158.3 147.3 134.2 122.4 116.5 113.7 118.1 1,780.4

ปริมาณฝน (มม.)

เฉลี่ย 4.3 12.8 40.4 67.2 152.2 132.6 140.3 173.8 250.5 161.4 24.6 4.7 1,164.8

จํานวนวันท่ีฝนตก 1.5 1.4 3.8 5.8 14.1 15.0 17.0 18.4 19.0 13.4 3.3 1.0 113.7

ฝนสูงท่ีสุดใน 24 ชม. 26.4 56.3 112.3 87.3 150.1 99.5 97.7 133.9 102.9 136.4 52.5 23.7 150.1

ช่ัวโมงท่ีมีแ สงแดด

เฉลี่ย (ช่ัวโมง) 250.2 240.1 254.7 260.0 230.9 180.1 161.2 153.8 160.1 206.3 233.9 244.3 2,575.6

จํานวนวันท่ีเ กิด

หมอก 1.8 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 0.9 0.8 5.5

เมฆหมอก 29.3 27.2 27.4 22.0 3.9 0.1 0.4 0.2 1.1 10.2 18.5 26.1 166.4

ลูกเห็บ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ฟาคะนอง 0.2 0.6 2.3 5.7 11.2 8.8 7.6 8.5 11.7 7.3 1.1 0.2 65.2

พายุฝน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ระดับของสถานีเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง

ความสูงของบาโรมิเตอรเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง

ความสูงของเทอรโมมิเตอรเหนือพ้ืนดิน

ความสูงของเคร่ืองวัดลมเหนือพ้ืนดิน

ความสูงของท่ีวัดนํ้าฝน
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 2.2.4 สภาพฝน 

  การวิเคราะหปริมาณฝน ประกอบดวย การรวบรวมขอมูลปริมาณฝน การตรวจสอบ

ขอมูลปริมาณฝน การวิเคราะหปริมาณฝนรายเดือน รายป และการผันแปรตามฤดูกาลของสถานีวัดน้ําฝน

ตางๆ และการวิเคราะหปริมาณฝนของพ้ืนที่โครงการ โดยมีรายละเอียดของการศึกษาในภาคผนวก ก-2 

  ปริมาณฝนรายปเฉลี่ยมีคาเทากับ 1,098.98 มิลลิเมตร ปริมาณฝนสวนใหญตกในชวง  

ฤดูฝนตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม คิดเปนปริมาณฝนในชวงฤดูฝนประมาณรอยละ 88             

ของปริมาณฝนรายปเฉลี่ย ปริมาณฝนในชวงฤดูแลง (เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน) ประมาณรอยละ    

12 ของปริมาณฝนรายปเฉลี่ย โดยเดือนที่มีปริมาณฝนนอยที่สุดคือเดือนธันวาคมและมกราคม มีปริมาณ     

ฝนเฉลี่ยประมาณ 1.94 และ 2.99 มิลลิเมตร ตามลําดับ เดือนที่มีปริมาณฝนมากที่สุดคือเดือนกันยายน       

มีปริมาณฝนเทากับ 235.24 มิลลิเมตร (รูปที่ 2.2.4-1)  

 

 
 

รูปที่ 2.2.4-1 ปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ยบริเวณพ้ืนที่โครงการ 
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 2.2.5 ปริมาณน้ําทา 

  การวิเคราะหปริมาณน้ําทา ประกอบดวย การรวบรวมขอมูลปริมาณน้ําทารายเดือน   

และรายป การตรวจสอบความนาเชื่อถือไดของขอมูล การวิเคราะหขอมูลปริมาณน้ําทารายเดือนและรายป 

และปริมาณน้ําทารายปเฉลี่ยตอหนวยพื้นที่รับน้ําฝน การตอขยายขอมูลน้ําทา การวิเคราะหความสัมพันธ

ระหวางปริมาณน้ําทารายปเฉลี่ยและพื้นที่รับน้ําฝน และการประเมินปริมาณน้ําทาของบึงบอระเพ็ด     

และลุมน้ําสาขา โดยมีรายละเอียดการศึกษาแสดงในภาคผนวก ก-3 

  ในการประเมินปริมาณน้ําทาของลุมน้ําบึงบอระเพ็ดนั้น ไดทําการคัดเลือกสถานีวัดน้ําทา

แมน้ําปงที่คลองสวนหมาก (P.26A) ซึ่งมีพื้นที่รับน้ํา 969 ตารางกิโลเมตร เปนสถานีดัชนี เนื่องจากเปน

สถานีที่มีขอมูลตรวจวัดคอนขางสมบูรณและเปนปจจุบัน และเปนสถานีที่ไมไดตั้งอยูในลุมน้ําหลักปง      

ยม และนาน แตอยูในลุมน้ําสาขาขางเคียงที่มีสภาพการเกิดน้ําทาใกลเคียงกัน โดยไดทําการการตอเติม   

และตอขยายขอมูลปริมาณน้ําทารายเดือนของสถานีวัดน้ําทาดังกลาวใหมีสถิติขอมูล 30 ป (พ.ศ. 2531 – 

2560) โดยใชแบบจําลอง HEC-4 ผลการตอเติมและตอขยายขอมูลของสถานีวัดน้ํ าทา P.26A                

และเมื่อนํามาคูณดวยแฟคเตอรปรับคาปริมาณน้ําทาทําใหไดปริมาณน้ําทาของลุมน้ําบึงบอระเพ็ดซึ่งมีพื้นที่

รับน้ํา 4,391.36 ตารางกิโลเมตร แสดงปริมาณน้ําทารายเดือนเฉลี่ยในรูปที่ 2.2.5-1 ซึ่งจะเห็นไดวา          

ลุมน้ําบึงบอระเพ็ดมีปริมาณน้ําทารายปเฉลี่ยเทากับ 1,428.50 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนปริมาณน้ําทาราย

ปเฉลี่ยตอหนวยพื้นที่รับน้ําเทากับ 10.24 ลิตรตอวินาทีตอตารางกิโลเมตร สําหรับการประเมินปริมาณ

น้ําทาของลุมน้ําสาขา 6 ลุมน้ํา ของลุมน้ําบึงบอระเพ็ดน้ัน แสดงไดดังตารางที่ 2.2.5-1 

 

 
 

รูปที่ 2.2.5-1 ปริมาณนํ้าทารายเดือนเฉลี่ยของลุมน้ําบึงบอระเพ็ด  
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 2.2.6 ปริมาณน้ํานองสูงสุด 

  การศึกษาวิเคราะหปริมาณน้ํานองสูงสุด ประกอบดวย การรวบรวมขอมูลปริมาณน้ํานอง

สูงสุดรายป และการวิเคราะหปริมาณน้ํานองสูงสุดสําหรับการออกแบบอาคารระบายน้ําลนดวยวิธีการ

วิเคราะหแจกแจงความถี่ปริมาณน้ํานองสูงสุดแบบลุมน้ํารวม (Regional Flood Frequency Analysis)   

ดังมีผลการศึกษาในภาคผนวก ก-4 

  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางอัตราสวนปริมาณน้ํานองสูงสุดสําหรับคาบความถี่  

การเกิดตางๆ ตอปริมาณน้ํานองสูงสุดรายปเฉลี่ย (QT/QF) และคาบความถี่ของการเกิด (T) โดยใชขอมูล

ปริมาณนํ้านองสูงสุดรายปของสถานีตาง ๆ ที่คัดเลือกไวในลุมน้ํายอยของพื้นที่โครงการ สําหรับคาบความถี่

ของการเกิด 2 ป ถึง 1,000 ป โดยใชวิธีกัมเบล (Gumbel’s Probability Distribution) ซึ่งจากการ

วิเคราะหแจกแจงความถี่ปริมาณน้ํานองสูงสุดรายปที่รอบปการเกิดซ้ําตางๆ ผลการวิเคราะหไดแสดง      

ในตารางที่ 2.2.6-1 โดยไดวิเคราะหหาอัตราสวนปริมาณน้ํานองสูงสุดที่รอบปการเกิดซ้ําตางๆ ตอปริมาณ

น้ํานองสูงสุดรายปเฉลี่ย (QT/QF) ดังแสดงผลการวิเคราะหในตารางที่ 2.2.6-2 

  ผลการวิเคราะหปริมาณน้ํานองสูงสุดที่รอบปการเกิดซ้ําตางๆ ดวยการวิเคราะหแจกแจง

ความถี่ปริมาณน้ํานองสูงสุดแบบลุมน้ํารวมสําหรับพื้นที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ดและลุมน้ําสาขา 6 ลุมน้ํา     

แสดงไดดังตารางที่ 2.2.6-3 
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 2.2.7 ปริมาณตะกอน 

  การรวบรวมขอมูลปริมาณตะกอนแขวนลอยรายเดือนและรายปจากสถานีวัดตะกอน 

ที่ตั้งอยู ในพื้นที่ลุมน้ําและใกลเคียง เพื่อนํามาใชในการศึกษาวิเคราะหปริมาณตะกอนตกสะสม              

และอัตราการกัดเซาะหนาดินของพื้นที่ศึกษา ซึ่งจากการรวบรวมขอมูลพบวามีสถานวีัดตะกอนที่อยูในพื้นที่

ลุมน้ําจํานวน 8 สถานี ซึ่งเปนสถานีของกรมชลประทาน มีพื้นที่รับน้ําตั้งแต 521 - 45,851 ตารางกิโลเมตร 

รายละเอียดสถานีและปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปเฉลี่ยแสดงในภาคผนวก ก-5 

  ในการประเมินปริมาณปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปเฉลี่ยที่คาดวาจะไหลเขา           

บึงบอระเพ็ดและลุมน้ําสาขาตางๆ นั้น ไดประยุกตความสัมพันธระหวางปริมาณตะกอนแขวนลอยรายป

เฉลี่ยกับพื้นที่รับน้ําฝนขางตน ไปใชคํานวณแฟคเตอรการปรับคาปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปเฉลี่ย     

จากสถานีดัชนีไปเปนปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปเฉลี่ยของโครงการ และเมื่อกําหนดใหปริมาณตะกอน

ทองน้ําประมาณ 30% ของปริมาณตะกอนแขวนลอย จะสามารถประเมินปริมาณตะกอนรวมรายปเฉลี่ยได 

โดยเมื่อกําหนดใหคาความหนาแนนของตะกอนหรือน้ําหนักตอหนึ่งหนวยปริมาตรของตะกอนมีคาเทากับ 

1.3 ตันตอลูกบาศกเมตร จะสามารถประเมินอัตราการกัดเซาะไดเชนเดียวกัน ดังแสดงผลการประเมิน

ปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปเฉลี่ย ปริมาณตะกอนรวมรายปเฉลี่ย และอัตราการกัดเซาะตอปไดดังตาราง

ที่ 2.2.7-1 

 

ตารางที่ 2.2.7-1  ปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปเฉลี่ย ปริมาณตะกอนรวมรายปเฉลี่ยและอัตราการ     

กัดเซาะตอป ของลุมน้ําบึงบอระเพ็ดและลุมน้ําสาขา 

ลุมน้ํา 
พื้นที่รับน้ํา 

ปริมาณตะกอน

แขวนลอย 

ปริมาณตะกอน

รวม 

ปริมาณ 

ตะกอนรวม 

อัตรา 

การกัดเซาะ 

(ตร.กม.) (ตัน/ป) (ตัน/ป) (ตัน/ป/ตร.กม.) (มม./ป) 

คลองบอน 1,319.75 62,880.06 81,744.08 61.94 0.05 

คลองสายลําโพง 481.40 24,134.90 31,375.36 65.18 0.05 

หวยธารทหาร 359.04 18,268.97 23,749.66 66.15 0.05 

หวยวังน้ําลัด 495.47 24,804.36 32,245.67 65.08 0.05 

คลองทาตะโก 1,400.13 66,511.00 86,464.30 61.75 0.05 

หวยหิน 335.57 17,133.16 22,273.11 66.37 0.05 

บึงบอระเพ็ด 4,391.36 196,903.93 255,975.11 58.29 0.05 

 

  

 2.2.8 การประเมินความตองการน้ําของพืช 

  การประเมินความตองการน้ําของพืช จะพิจารณาเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกในเขตสงน้ํา     

ของโครงการชลประทานและพ้ืนที่เพาะปลูกที่สามารถรับน้ําจากโครงการได สามารถคํานวณไดจากสมการ 
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ปริมาณความตองการนํ้าชลประทาน = ปริมาณการใชน้ําของพืช+การรั่วซึมในแปลงเพาะปลูก-ฝนใชการ 

              ประสิทธิภาพชลประทาน 

 

  ปริมาณความตองการน้ําเพื่อการเพาะปลูกขาวนาปและขาวนาปรัง ในเขตพื้นที่            

บึงบอระเพ็ด ตามผลการศึกษาดานการเกษตร แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ก-6 สามารถสรุปปริมาณ

ความตองการน้ําของพืชในพื้นที่บึงบอระเพ็ดไดในตารางที่ 2.2.8-1 

 

ตารางที่ 2.2.8-1 สรุปความตองการน้ําของพืช 

ที ่ พื้นที่ ชื่อพืช 
พื้นที่ หนวย:ลานลบ.ม. 

(ไร) ฤดูฝน ฤดูแลง รายป 

1 พื้นที่ที ่1 ขาวนาปรัง 50,722.33 30.96 85.55 116.50 

2 พื้นที่ที ่2 ขาวนาป 30,358.58 66.11 - 66.11 

3  ขาวนาปรังครั้งที ่1 30,358.58 - 130.85 130.85 

4  ขาวนาปรังครั้งที ่2 30,358.58 42.81 61.88 104.68 

รวมพื้นที่ที่ 1 และ 2 81,080.91 139.88 278.28 418.15 

ที่มา : ที่ปรึกษา, 2561 

 

 2.2.9 ขอพิจารณาในการกําหนดรปูแบบการบรหิารจัดการบึงบอระเพ็ด 

  การกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดนั้น จะตองสามารถตอบโจทย        

ความตองการที่จะทําใหบึงบอระเพ็ด สามารถทําหนาที่ดานการอนุรักษและเพาะพันธุสัตวน้ําดังเดิมได 

นอกจากนั้น ยังจะตองทําหนาที่ในการรองรับน้ําจากแหลงน้ําตางๆ ในพื้นที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ด เพื่อเปน   

การหนวงน้ําใหอยูในพื้นที่ใหมากและนานที่สุด โดยจะเปนการตัดยอดน้ําที่จะไหลลงสูลุมน้ําเจาพระยา   

และในขณะเดียวกัน จะตองไมใหเกิดผลกระทบกับประชาชน ที่อาศัยประโยชนจากฐานทรัพยากรธรรมชาติ 

ในบึงบอระเพ็ดมากจนเกินไป จนไมสามารถดําเนินวิถีชีวิตตามปกติ ดังที่เปนอยูในปจจุบัน 

  ทั้งนี้ รูปแบบการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดในแตละป ยังตั้งอยูบนความไมมีความชัดเจน 

แนนอน และแปรผันไปตามสถานะภาพของฤดูกาล ที่เกิดความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางเห็นไดชัด     

เชน การเปลี่ยนกําหนดเวลาของฤดูกาลในแตละป ก็ไมเปนไปตามที่เคยเปนมาแตอดีต ดังเห็นไดจากฝน    

ที่ไมตกตองตามฤดูกาล การคลาดเคลื่อนของชวงเวลาในฤดูตางๆ  ซึ่งลวนแลวแตจะตองนํามาพิจารณา

วิเคราะห เพื่อกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการบึงอยางครอบคลุม และสามารถตอบสนองตอวัตถุประสงค

ในการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดได จึงขอเสนอรูปแบบการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด เปน 3 กรณี ดังนี้ 
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  2.2.9.1 กรณีน้ําจากแมน้ํานานมามาก 

   หากในปใดที่มีปริมาณน้ําจากแมน้ํานานมาก จะทําการเปดประตูระบายน้ํา

คลองบอระเพ็ด หรือชองทางเขาของน้ําอื่นใดที่สามารถไหลลงสูบึงบอระเพ็ด เชน คลองปลากด เปนตน 

โดยเริ่มนําน้ําเขาประมาณเดือนมิถุนายน โดยกําหนดระดับเก็บกักน้ําภายในบึงอยูที่  +23 เมตร           

เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง (ม.รทก.) ซึ่ งเปนระดับน้ําในบึงที่ทางกรมประมงมีความเห็นวา                   

มีความเหมาะสมกับสภาพการอนุรักษและเพาะพันธุสัตวน้ําที่สุด และรักษาระดับน้ํานี้ไวจนกระทั่งประมาณ

กลางเดือนกันยายน หลังจากนั้น จึงคอยๆเพิ่มระดับเก็บกักน้ําจาก +23 ม.รทก. ไปจนถึงระดับ              

+25 ม.รทก. แลวรักษาระดับนี้ไวจนถึงประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน (ประมาณ 2 เดือน) เพื่อเปน      

การคงระดับน้ําไวสําหรับระบบนิเวศประมง เชน การเพาะพันธุสัตวน้ําและการอนุบาลสัตวน้ํา                 

ใหพรอมที่จะปลอยสัตวน้ําในบึงลงสูลําน้ําสายหลักตางๆ และในขณะเดียวกัน ก็เปนการรองรับน้ํา            

ที่หลากลงมาจากทางตอนบนของลุมน้ําในชวงฤดูน้ําหลาก และยังเปนการเก็บกักน้ําสวนนี้เพื่อเตรียมน้ําไว

ใชในกิจกรรมตางๆตอนชวงฤดูแลงไดอีกดวย ซึ่งในระหวางชวงเวลาที่เก็บกักน้ําอยูที่ระดับ +25 ม.รทก. 

แลวยังมีน้ําสวนเกินเขามาในพื้นที่บึง ก็จะทําการระบายน้ําสวนเกิดนั้นออกจากบึงทางประตูระบายน้ํา/  

ฝายน้ําลนบริเวณคลองบางปอง โดยใชระบบการระบายน้ําที่มีอยูในพื้นที่หลังจากนี้ จึงเริ่มลดระดับน้ําที่ 

+25 ม.รทก. ในเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนธันวาคม โดยรักษาระดับเก็บกักไวที่ +24 ม.รทก. ซึ่งชวงเวลา

นี้น้ําที่ถูกเก็บกักไวจะถูกประชาชนในพื้นที่ นําไปใชในกิจกรรมตางๆ เชน การเกษตรกรรม การประมง    

การทองเที่ยว เปนตน จนกระทั่งไปจนถึงชวงฤดูแลงประมาณเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม โดยกําหนด

ระดับเก็บกักไมใหต่ํากวา +22.50 ม.รทก. ซึ่งเปนคาระดับน้ําที่กรมประมงกําหนดไว ไมใหระดับน้ํา          

ในบึงบอระเพ็ดต่ําไปกวานี้เพื่อรักษาระบบนิเวศบึง แลวจึงเขาสูชวงเวลารับน้ําในปตอไป ดังแสดงรูปที่ 

2.2.9-1 

 
รูปที่ 2.2.9-1 แนวทางการบริหารจัดการในปที่น้ําจากแมน้ํานานมาก 
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ตารางที่ 2.2.9-1 การกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการนํ้าบึงบอระเพ็ด กรณีน้ําแมน้ํานานมาก 

 
 

  2.2.9.2 กรณีน้ําจากพื้นที่ลุมน้ําตอนบนมาก 

   ในกรณีนี้ ชวงเดือนมิถุนายนจะเปนการรับน้ําจากแมน้ํานาน เพื่อเปนการปลอย

ใหปลาและสัตวน้ําตางๆ เขาสูบึง โดยกําหนดระดับเก็บกักไวที่ +23 ม.รทก.ซึ่งในชวงนี้น้ําจากตอนบน    

ของลุมน้ํายังลงมาไมถึงพื้นที่บึงบอระเพ็ด เพราะมีระบบการหนวงน้ําจากอาคารบังคับน้ําตางๆ ที่กระจาย

อยูในพื้นที่ตอนบน เชน อางเก็บน้ํา ฝาย และแกมลิง เปนตน และหากวาน้ําจากตอนบนลุมน้ํามากกวา

ระดับเก็บกักที่ +25 ม.รทก. ที่กําหนดไวในชวงเดือนพฤศจิกายน ก็จะตองใชระบบระบายน้ําในพื้นที่       

เพื่อนําน้ําสวนเกินออกจากบึงบอระเพ็ดตามชองทางตางๆ เชน ประตูระบายน้ําคลองบอระเพ็ด           

คลองปลากด และฝายคลองบางปอง หลังจากนั้น ก็จะเริ่มมีการใชน้ําที่เก็บกักในกิจกรรมตางๆในพื้นที่   

โดยเริ่มการปลอยใหใชน้ําไดตั้งแตเดือนธันวาคมเปนตนไป จนกระทั่งถึงเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 

แตตองไมต่ํากวาระดับ +22.50 ม.รทก. ที่กรมประมงกําหนดไว แลวจึงเขาสูชวงเวลารับน้ําในปตอไป 
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รูปที่ 2.2.9-2 แนวทางการบริหารจัดการในปที่น้ําจากพ้ืนที่ลุมน้ําตอนบนมาก 

 

ตารางที่ 2.2.9-2 การกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการนํ้าบึงบอระเพ็ด กรณีน้ําจากพ้ืนที่ลุมน้ํามาก 
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  2.2.9.3 กรณีปน้าํนอย 

   ในกรณีดังกลาว เปนสถานการณน้ําแลง ซึ่งจะมีปริมาณน้ําในแหลงน้ําตางๆ   

ไมเพียงพอ ตอกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการใชน้ํา ดังนั้น ในชวงเดือนมิถุนายนจะทําการสูบน้ําจากแมน้ํานาน

เขาสูบึงบอระเพ็ด ทางสถานีสูบน้ําของกรมทรัพยากรน้ําดานคลองวังนา และดานประตูระบายน้ํา       

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

จะพิจารณาปริมาณการสูบน้ําเขามาเติมบึงใหไดในระดับในระดับ +25 ม.รทก. ซึ่งจะตองพิจารณารวมกับ

ปริมาณน้ําที่ไหลเขาสูบึงจากแมน้ํานานและลุมน้ําตอนบนประกอบดวย เพื่อใหเพียงพอและเปนไปตาม  

แนวทางการอนุรักษระบบนิเวศ การเก็บกักน้ําไวใชในฤดูแลงในปตอไป ซึ่งเมื่อถึงประมาณเดือนเมษายน-

เดือนพฤษภาคม ก็จะเริ่ม 

 
 

รูปที่ 2.2.9-3 แนวทางการบริหารจัดการในปที่น้ําแลง 

 

ตารางที่ 2.2.9-3 การกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการนํ้าบึงบอระเพ็ด กรณีปที่น้ําแลง 
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  2.2.9.4 หนวยงานรับผิดชอบการบริหารจัดการน้ําในระดับตางๆ 

   เนื่องจากบึงบอระเพ็ดมีหนวยงานที่ เกี่ยวของกับการบริหารจัดการน้ํา          

ของบึงบอระเพ็ด อยู 3 หนวยงานหลักไดแก กรมประมง กรมทรัพยากรน้ํา และกรมชลประทาน ซึ่งแตละ

หนวยงานมีภารกิจการดําเนินงานแตกตางกัน จึงขอเสนอการแบงมอบความรับผิดชอบในการบริหาร  

จัดการน้ําบึงบอระเพ็ดเพื่อใหสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน ดังนี ้

   1) ระดับน้ํากนบึง +18.00 ม.รทก.ถึง +23.00 ม.รทก.เปนการบริหาร     

จัดการของกรมประมง เพราะตองรักษาระบบนิเวศของบึงบอระเพ็ด 

   2) ระดับน้ําที่ +23.00 ม.รทก.ขึ้นไป กรมชลประทานเปนผูบริหารจัดการน้ํา 

และควบคุมระบบ เนื่องจากมีมวลน้ําเปนจํานวนมาก 

   3) กรมทรัพยากรน้ํา สนับสนุนตามที่หนวยงานตางๆ รองขอ เนื่องจากมีระบบ

โรงสูบน้ําพลังงานไฟฟาเพ่ือรักษาระบบนิเวศบึงบอระเพ็ด 

  2.2.9.5 ปริมาณความจุของน้ําในบึงบอระเพ็ดตามระดับเก็บกักในชวงเวลาตางๆ 

ตามหลักการบริหารน้ําพื้นที่น้ําทวมในระดับตางๆ  

 

ตารางที่ 2.2.9-5  แสดงพื้นที่เกษตรคงเหลือที่ระดับน้ําตางๆ ในพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

ที่ 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 

 

   1) ตั้งแตเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม ( 2 เดือน ) ระดับน้ํา +22.50     ม.

รทก. เปนระดับน้ําต่ําสุด เพื่อรักษาระบบนิเวศในบึงบอระเพ็ด มีความจุน้ํา 44.18 ลาน ลบ.ม. พื้นที่ผิวน้ํา 

30.988 ไร เปนฤดูน้ําแลง มีพื้นที่เกษตรคงเหลือพื้นที่ที่ 1 จํานวน 51,938 ไร พื้นที่เกษตรคงเหลือพื้นที่ที่   

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

   2) ตั้งแตเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน ( 4 เดือน) ระดับน้ําเพ่ิมจาก +22.50 

ม.รทก.เปน +23.00 ม.รทก. มีความจุ 72.66 ลาน ลบ.ม.และมีพื้นที่ผิวน้ํา 40,428 ไร พื้นที่เกษตรคงเหลือ
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พื้นที่ที่ 1 จํานวน 45,959 ไร พื้นที่เกษตรคงเหลือพื้นที่ที่ 2 จํานวน 32,562 ไร  รวมพื้นที่เกษตรคงเหลือ

พื้นที่ที่ 1และพ้ืนที่ที่ 2 รวม 78,521 ไร   

   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 

   4) ตั้งแตเดือนธันวาคม ถึงเดือนมกราคม ( 2 เดือน ) ลดลงจากระดับ +25.00 

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

คงเหลือ 32,562 ไร 

   5) ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนมีนาคม ( 2 เดือน) ลดระดับเปน +23.00   

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

45,959 ไร พื้นที่เกษตรคงเหลือพ้ืนที่ที่ 2 จํานวน 32,562 ไร  รวมพ้ืนที่เกษตรคงเหลือพื้นที่ที่ 1 และพ้ืนทีท่ี่ 

2 รวม 78,521 ไร   

 2.2.10 การศึกษาและประเมินศักยภาพแหลงน้ํา 

  การศึกษาวิเคราะหระบบแหลงน้ํามีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเพียงพอของปริมาณน้ํา

ตนทุนเมื่อมีการพัฒนาโครงการวาจะสามารถตอบสนองตอความตองการใชน้ําของกิจกรรมการใชน้ําตางๆ 

บริเวณพื้นที่โครงการไดมากนอยเพียงใด โดยการศึกษาวิเคราะหระบบแหลงน้ําหรือสมดุลน้ําไดใชหลัก

วิเคราะหความสมดุลของปริมาณน้ําทากับปริมาณความตองการน้ําของกิจกรรมการใชน้ําตางๆ ในเขตพื้นที่

ศักยภาพของโครงการ โดยจะมีการจัดการใหเหมาะสมกับปริมาณน้ําทาที่ไหลเขาอางเก็บน้ํา ปริมาณน้ํา    

ที่สูญเสียจากอาง และปริมาณน้ําที่ปลอยจากอางเก็บน้ําตามวัตถุประสงคตางๆ แสดงรายละเอียดใน

ภาคผนวก ก-7 

  การวิเคราะหระบบแหลงน้ําไดพิจารณากรณีศึกษาเปน 6 กรณี ซึ่งมีผลการศึกษาสรุปได

ดังนี ้

  2.2.10.1 กรณีที่ 1 กรณีปน้ํานอยที่สุด และไมมีการใชน้ําเพื่อการเกษตร พบวามี

ปริมาณน้ําไหลเขาบึงบอระเพ็ด 310.13 ลานลูกบาศกเมตรตอป และเมื่อไมมีการใชน้ําเพื่อการเกษตร      

จึงไมเกิดการขาดแคลนน้ํา โดยมีปริมาณน้ําเก็บกักในบึงเฉลี่ยรายป 162.62 ลานลูกบาศกเมตร 

  2.2.10.2 กรณีที่ 2 กรณีปน้ํานอยที่สุด และมีการใชน้ําเพื่อการเกษตรเต็มศักยภาพ 

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

ลานลูกบาศกเมตรตอป และเมื่อมีการใชน้ําเพื่อการเกษตรแบบเต็มศักยภาพจึงเกิดการขาดแคลนน้ําเฉลี่ย 

121.66 ลานลูกบาศกเมตรตอป หรือคิดเปน 38.07 เปอรเซ็นตของความตองการน้ําเฉลี่ยรายป โดยเดือนที่

มีเปอรเซ็นตการขาดแคลนน้ํามากที่สุดคือเดือนเมษายน และมีปริมาณน้ําเก็บกักในบึงเฉลี่ยรายป 89.49 

ลานลูกบาศกเมตร 

  2.2.10.3 กรณีที่ 3 กรณีปน้ํานอยที่สุด และมีการใชน้ําเพื่อการเกษตร โดยเกิดการ

ขาดแคลนน้ําที่อยูในเกณฑยอมรับได (ฤดูฝน 30,358.58 ไร ฤดูแลง 81,080.91 ไร) พบวามีปริมาณน้ํา
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ไหลเขาบึงบอระเพ็ด 310.13 ลานลูกบาศกเมตรตอป และตองมีการใชน้ําเพื่อการเกษตรลดลงเหลือ        

54 เปอรเซ็นตของการใชน้ําเพื่อการเกษตรแบบเต็มศักยภาพ เพื่อใหเกิดการขาดแคลนน้ําอยูในเกณฑ        

ที่ยอมรับไดคือไมเกิน 20 เปอรเซ็นตของความตองการน้ํา โดยยังเกิดการขาดแคลนน้ําในมิถุนายน 15.12 

เปอรเซ็นตของความตองการนํ้า และมีปริมาณน้ําเก็บกักในบึงเฉลี่ยรายป 108.17 ลานลูกบาศกเมตร 

  2.2.10.4 กรณีที่ 4 กรณีปน้ํานอย และมีการใชน้ําเพื่อการเกษตรเต็มศักยภาพ  

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

ลานลูกบาศกเมตรตอป และเมื่อมีการใชน้ําเพื่อการเกษตรแบบเต็มศักยภาพจึงเกิดการขาดแคลนน้ําเฉลี่ย 

91.68 ลานลูกบาศกเมตรตอป หรือคิดเปน 28.69 เปอรเซ็นตของความตองการน้ําเฉลี่ยรายป โดยเดือนที่มี

เปอรเซ็นตการขาดแคลนน้ํามากที่สุดคือเดือนมีนาคม และมีปริมาณน้ําเก็บกักในบึงเฉลี่ยรายป 112.10   

ลานลูกบาศกเมตร 

  2.2.10.5 กรณีที่ 5 กรณีปน้ํานอย และมีการใชน้ําเพื่อการเกษตร โดยเกิดการ     

ขาดแคลนน้ําที่อยูในเกณฑยอมรับได (ฤดูฝน 30,358.58 ไร ฤดูแลง 81,080.91 ไร) พบวามีปริมาณน้ํา

ไหลเขาบึงบอระเพ็ด 650.25 ลานลูกบาศกเมตรตอป และตองมีการใชน้ําเพื่อการเกษตรลดลงเหลือ 58 

เปอรเซ็นตของการใชน้ําเพื่อการเกษตรแบบเต็มศักยภาพ เพื่อใหเกิดการขาดแคลนน้ําอยูในเกณฑที่ยอมรับ

ไดคือไมเกิน 20 เปอรเซ็นตของความตองการน้ํา โดยยังเกิดการขาดแคลนน้ําในมีนาคม 16.97 เปอรเซ็นต

ของความตองการน้ํา และมีปริมาณน้ําเก็บกักในบึงเฉลี่ยรายป 124.09 ลานลูกบาศกเมตร   

  2.2.10.6 กรณีที่ 6 กรณีปน้ําปานกลาง และมีการใชน้ําเพื่อการเกษตรเต็มศักยภาพ 

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

ลานลูกบาศกเมตรตอป และเมื่อมีการใชน้ําเพื่อการเกษตรแบบเต็มศักยภาพ พบวาเกิดการขาดแคลนน้ําใน

มีนาคม 50.24 เปอรเซ็นตของความตองการน้ํา และมีปริมาณน้ําเก็บกักในบึงเฉลี่ยรายป 138.29          

ลานลูกบาศกเมตร  

  ทั้งนี้ จากการประเมินศักยภาพแหลงน้ําทั้ง 6 กรณี จะเห็นไดวากรณีที่ใชเปนตัวแทน

ของการขาดแคลนน้ําในบึงบอระเพ็ด จะเปนกรณีที่ 2 คือ กรณีมีน้ํานอยที่สุด และมีการใชน้ําเพ่ือการเกษตร

เต็มศักยภาพ (พื้นที่การเกษตรในฤดูฝน 30,358.58 ไร และและพื้นที่การเกษตรในฤดูแลง จํานวน 

81,080.91 ไร ทําใหเกิดการขาดแคลนน้ําเฉลี่ย 121.66 ลานลูกบาศกเมตรตอไป ซึ่งจากรูปแบบการบริหาร

จัดการน้ํา 3 รูปแบบที่ไดกลาวมาแลว โดยในแตละรูปแบบ บึงบอระเพ็ดทําการเก็บกักน้ําไวนาน 2 เดือน

เพื่อรักษาระบบนิเวศของบึงบอระเพ็ด ที่ระดับเก็บกัก +25 ม.รทก.ในเดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน   

โดยสามารถเก็บกักน้ําไดปริมาณ 332  ลานลูกบาศกเมตร และหลังจากเดือนธันวาคมเปนตนไป จึงปลอย

น้ําลงไปในระบบการกระจายน้ําที่มีอยูรอบบึงบอระเพ็ด และสามารถนํานํ้าไปใชประโยชนดานการเกษตรได 

ในชวงตนฤดูแลง ซึ่งจะเปนการบรรเทาและลดทอนปญหาภัยแลงรอบบึงได โดยสังเกตจากปริมาณการ   

ขาดแคลนน้ําจํานวน 121.66 ลาน ลบ.ม. กับปริมาณน้ําที่เก็บกักระดับ +25 ม.รทก. ที่เพิ่มจากระดับ +23 

ม.รทก.ซึ่งเปนระดับที่กําหนดกักเก็บไวเพื่อรักษาระบบนิเวศบึงฯ จํานวน 259.34 ลาน ลบ.ม.สามารถ

สนับสนุนกิจกรรมดานการเกษตรไดโดยไมตองดึงนํ้าจากบึงบอระเพ็ดออกไปดังเชนที่ผานมา 
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 2.2.11 การศึกษาและประเมนิสถานการณน้าํทวมและน้าํแลง 

  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. 

โดยจะไปสอดคลองเช่ือมโยงกับอัตราการใชนํ้าใน 6 กรณีดังกลาวมาแลว 

  การบริหารจัดการน้ํา ในกรณีเก็บกักน้ําไวที่ระดับ +25 ม.รทก.นานเปนเวลา 2 เดือน 

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

ที่เกิดจากการขุดคลองดักตะกอนตามแนวถนนหมายเลข 3475 ตามที่กรมชลประทานเสนอ โดยนําดนิที่ขุด

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

เพื่อปองกันไมใหน้ําในระดับเก็บกักนี้ไปทวมนอกพื้นที่คันกั้น และเปนไปตามความตองการของประชาชน   

ที่ไมตองการใหน้ําทวมที่ระดับ +25 ม.รทก.ทั้งพื้นที่บึงบอระเพ็ด ซึ่งเมื่อระดับน้ําในพื้นที่ที่ 1 ไดตามกําหนด

ที่ +25 ม.รทก.แลว ใหปดเสนทางน้ําออกจากบึง เพื่อรักษาระดับน้ํานี้ไวตามกําหนดเวลา โดยน้ําสวนเกิน  

ที่ไหลเขาบึงให Bypass ออกตามแนวคลองดักตะกอนออกไปทางคลองบางปอง เพื่อลงแมน้ําเจาพระยา

ตอไป 

  2.2.11.1 สถานการณน้ําทวม 

   1) การรวบรวมขอมูล/เหตุการณอุทกภัยในอดีต 

    ที่ปรึกษาไดทําการรวบรวมขอมูลพื้นที่ที่เคยเกิดน้ําทวมในอดีตตั้งแตป 

พ.ศ. 2548-2559 ของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ตั้งแตป พ.ศ. 2548-

2559 ลุมน้ําบึงบอระเพ็ดมีพื้นที่ที่เคยเกิดน้ําทวมมากที่สุดคือในป พ.ศ. 2554, 2553 และ 2549 เปนพื้นที่

ประมาณ 1,110, 972 และ 823 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 25.29, 22.13 และ 18.74 ตามลําดับ 

ของพื้นที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ด โดยลุมน้ําสาขาที่เคยเกิดน้ําทวมมากที่สุดคือลุมน้ําสาขาคลองบอน สวนปที่ไม

มีเหตุการณน้ําทวมหรือเกิดนอยมากที่สุดคือป พ.ศ. 2558 และ 2548 

   2) การประเมินสถานการณน้ําทวม 

    การประเมินสถานการณน้ําทวมไดพิจารณาจากพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําทวม

ระดับสูง ปานกลาง และต่ํา โดยพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําทวมสูงหมายถึงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดน้ําทวมบอยครั้ง       

หรือมีโอกาสการเกิด 8-10 ครั้ง ในรอบ 10 ป สวนพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําทวมปานกลางหมายถึงพื้นที่ที่มีโอกาส

เกิดน้ําทวมไมบอยครั้ง หรือมีโอกาสการเกิด 4-7 ครั้ง ในรอบ 10 ป และพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําทวมต่ําหมายถึง

พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดน้ําทวมนอยมาก หรือมีโอกาสการเกิดไมเกิน 3 ครั้ง ในรอบ 10 ป จะเห็นไดวาลุมน้ํา   

บึงบอระเพ็ดมีพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ําทวมทั้งสิน้ประมาณ 4,095 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 94 ของพื้นที่

ลุมน้ําบึงบอระเพ็ด โดยแยกเปนพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําทวมสูง ปานกลาง และต่ํา ประมาณรอยละ 20.50, 41.68 

และ 31.03 ของพื้นที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ด ตามลําดับ พื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้ําทวมสูงโดยสวนใหญอยูในลุมน้ํา

สาขาคลองบอน ซึ่งเปนลุมน้ําที่ไดรับอิทธิพลจากแมน้ํานานในฤดูน้ําหลากเปนประจํา สวนลุมน้ําที่มีพื้นที่ที่



 
         สํานักงานทรพัยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 2 สถานภาพทั่วไปของพื้นที่บงึบอระเพ็ดและพ้ืนทีโ่ดยรอบ 

 

    2-28               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

ไดรับความเสี่ยงปานกลางและต่ําโดยสวนใหญอยูในลุมน้ําคลองทาตะโก หรือคิดเปนพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําทวม

ทั้งสิ้นรอยละ 28.75 ของพื้นที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ด แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ก-8 

  2.2.11.2 สถานการณน้ําแลง 

   1) การรวบรวมขอมูล/เหตุการณภัยแลงในอดีต 

    จากการรวบรวมขอมูลสถานการณภัยแลงของกรมปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยในพื้นที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ดซึ่งประกอบดวย บางตําบลของ 3 อําเภอ คือ อําเภอเมืองนครสวรรค 

อําเภอชุมแสง และ อําเภอทาตะโก พบวา โดยสวนใหญประสบปญหาภัยแลงและฝนทิ้งชวงในชวงฤดูแลง

ระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมิถุนายนเกือบทุกป  แตถือวาอยู ในระดับไมรุนแรงมากนัก                    

หากเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นๆ ปที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ดประสบภัยแลงในระดับคอนขางรุนแรงคือในชวงฤดู

แลงป พ.ศ. 2553 (พฤศจิกายน 2552 – สิงหาคม 2553) โดยอําเภอเมืองนครสวรรคเปนพื้นที่ที่ประสบภัย

แลงเปนบริเวณกวางกวาพื้นที่อื่น คือมีพื้นที่การเกษตรเสียหายกวา 96,000 ไร ใน 91 หมูบาน จาก 171 

หมูบาน ของ 11 ตําบล มีครัวเรือนไดรับความเดือดรอนประมาณ 5,900 ครัวเรือน จาก 74,000 ครัวเรือน 

สวนอําเภอทาตะโกและอําเภอชุมแสงไมมีพื้นที่การเกษตรไดรับความเสียหายจากภัยแลง แตมีครัวเรือน

ไดรับความเดือดรอนประมาณ 7,300 และ 12,000 ครัวเรือน จาก 20,000 และ 17,000 ครัวเรือน 

ตามลําดับ สําหรับปอ่ืนๆ นั้น สวนใหญประสบปญหาภัยแลงในระดับไมรุนแรงมากนัก 

   2) การประเมินสถานการณภัยแลง 

    การประเมินสถานการณภัยแลงไดพิจารณาจากพื้นที่ เสี่ยงภัยแลง

ระดับสูง ปานกลาง และต่ํา โดยพื้นที่เสี่ยงภัยแลงสูงหมายถึงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดภัยแลงบอยครั้ง หรือมี

โอกาสการเกิด 8-10 ครั้ง ในรอบ 10 ป สวนพื้นที่เสี่ยงภัยแลงปานกลางหมายถึงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดน้ําทวม

ไมบอยครั้ง หรือมีโอกาสการเกิด 4-7 ครั้ง ในรอบ 10 ป และพื้นที่เสี่ยงภัยแลงต่ําหมายถึงพื้นที่ที่มีโอกาส

เกิดภัยแลงนอยมาก หรือมีโอกาสการเกิดไมเกิน 3 ครั้ง ในรอบ 10 ป โดยสวนใหญมีพื้นที่เสี่ยงภัยแลง    

ในระดับปานกลางคือประมาณรอยละ 67.54 ของลุมน้ําบึงบอระเพ็ด และมีพื้นที่เสี่ยงภัยแลงในระดับต่ํา

ประมาณรอยละ 30.32 ของลุมน้ําบึงบอระเพ็ด สวนพื้นที่เสี่ยงภัยแลงสูงมีพื้นที่ไมมากนักคือประมาณ    

รอยละ 1.29 ของลุมน้ําบึงบอระเพ็ด โดยลุมน้ําคลองทาตะโกและลุมน้ําคลองบอนมีพื้นที่เสี่ยงภัยแลง    

มากที่สุดคอืรอยละ 31.61 และ 29.80 ของลุมน้ําบึงบอระเพ็ด ตามลําดับ 

    นอกจากนี้ ไดทําการรวบรวมขอมูลหมูบานเสี่ยงภัยแลงซึ่งเปนขอมูล

ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ด ซึ่งจะเห็นไดวาในลุมน้ําบึงบอระเพ็ด    

มีพื้นที่เสี่ยงภัยแลงระดับมากจํานวน 9 หมูบาน ใน 4 ตําบล ของอําเภอเมืองนครสวรรค อําเภอชุมแสง 

และอําเภอทาตะโก และมีพื้นที่เสี่ยงภัยแลงระดับนอยมากจํานวน 89 หมูบาน ใน 16 ตําบล โดยหมูบาน

เสี่ยงภัยแลงมากสวนใหญอยูในอําเภอเมืองนครสวรรค รวม 5 หมูบาน รองลงมาคือ อําเภอชุมแสง       

สวนอําเภอทาตะโกมีหมูบานที่อยูในระดับเสี่ยงภัยนอยมากจํานวนมากที่สุด คือ 43 หมูบาน ถัดมาคือ

อําเภอเมืองนครสวรรคที่มีหมูบานที่อยูในระดับเสี่ยงภัยนอยมากจํานวน 30 หมูบาน และอําเภอชุมแสง

จํานวน 16 หมูบาน แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ก-8 
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 2.2.12 คุณภาพน้ําผิวดิน 

  การเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําผิวดินในพื้นที่บึงบอระเพ็ด ดําเนินการเก็บตัวอยางเพียง     

1 ฤดูกาล: ดังนั้น เพื่อสามารถนําขอมูลการวิเคราะหคุณภาพน้ํามาประเมินสภาพในอดีตและปจจุบัน      

ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดจุดเก็บตัวอยางจํานวน 20 สถานี ดังตารางที่ 2.2.11-1 และตําแหนง      

ดังรูปที่ 2.2.11-1 โดยเปนตําแหนงเดิมของการศึกษาของศูนยวิจัยและฝกอบรมดานการจัดการพื้นที่ชุมน้ํา 

มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 10 สถานี  ซึ่งวิธีการเก็บตัวอยางและวิเคราะหคุณภาพน้ํา ใชวิธีการ           

ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8   

(พ.ศ. 2537) และวิธีการตามมาตรฐานของ Standard Method for the Examination of Water and 

Wastewater ซึ่งระบุใน APHA และ WER  ดัชนีคุณภาพน้ําที่วิเคราะหทั้งหมด 35 ดัชนี ดังแสดงในตารางที่ 

2.2.11-2 ซึ่ งครอบคลุมตามความเหมาะสมการใชน้ํ าแตละประเภท ทั้ งทางดานการชลประทาน            

อุปโภค-บริโภค และการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา  

 

ตารางที่ 2.2.12-1 สถานีเก็บตัวอยางนํ้าผิวดิน 
สถานี สถานที่อางอิงกับโครงการ พิกัด 

1 หนองกุม 628699.00 m E 1737237.00 m N 

2 รางจิก 628820.00 m E 1736212.00 m N 

3 แหลมตาล 631728.00 m E 1737798.00 m N 

4 แหลมตาเส็ง 632580.00 m E  1737223.00 m N 

5 ประมงพาณิชย 636178.88 m E 1736118.88 m N 

6 แหลมกระทุม 634921.69 m E 1735456.02 m N 

7 ลานบัว 633565.94 m E 1735366.26 m N 

8 เนินระฆัง 630760.85 m E 1735899.82 m N 

9 บริเวณหนาฝายทดน้ํา 1 625593.74 m E 1736447.41 m N 

10 บริเวณหนาฝายทดน้ํา 2 625263.38 m E 1736416.19 m N 

11 หวยหินลาด 1 628297.63 m E 1734776.04 m N 

12 หวยหินลาด 2 628533.00 m E 1735007.00 m N 

13 บานหวยหิน 636511.23 m E 1730978.47 m N 

14 คลองขุด 641839.00 m E 1732119.00 m N 

15 คลองทาตะโก 645604.00 m E  1731657.00 m N 

16 คลองเจ็ดดง 645632.87 m E 1731619.10 m N 

17 คลองบอน 643415.60 m E 1741842.81 m N 

18 คลองบอระเพ็ด 626889.85 m E 1739117.67 m N 

19 แมน้ํานาน 626839.00 m E 1739129.00 m N 

20 คลองบางปอง 624178.53 m E 1736357.07 m N 
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ตารางที่ 2.2.12-2 ดัชนีคุณภาพน้ําผิวดินที่ทําการศึกษาวิเคราะห 
ดัชนีคุณภาพน้ําผิวดิน หนวย วิธีการวิเคราะห 

1) อุณหภูมิ (Temperature) องศาเซลเซียส เครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometer) วัดขณะทําการเก็บตัวอยาง 

2) ความโปรงแสง (Transparency) เซ็นติเมตร วัดในสนามโดยใช Secchi Disc 

3) ความขุน (Turbidity) เอ็นทีย ู Naphelometric Method 

4) ของแข็งแขวนลอย (SS) มก./ล. Total Suspended Solids Dried at 103-105oC 

5) ของแข็งละลายน้ํา (TDS) มก./ล. Total Dissolved Solids Dried at 180oC 

6) ความนําไฟฟา (Conductivity) µS/cm วัดในสนามโดยใช Conductivity Meter 

7) ความเปนกรดและดาง (pH) - เครื่องวัดความเปนกรดและดางของน้ํา (pH meter) ตามวิธีหาคาแบบ 

Electrometric 

8) ความเค็ม (Salinity) ppt Tritration 

9) ความเปนดาง (Alkalinity) มก./ล. as 

CaCO3 

Tritration Method 

10) ความกระดาง (Total Hardness) มก./ล. EDTA Titrimetric pH Meter 

11) ออกซิเจนละลาย (DO) มก./ล. Membrane Electrode 

12) บีโอดี (BOD) มก./ล. 5 days BOD test, Membrane Electrode 

13) ไนเตรต (Nitrate) มก./ล. Cadmium Reduction 

14) ฟอสเฟต (Phosphate) มก./ล. Ascorbic Acid 

15) โปตัสเซียม (Potassium) มก./ล. Nitric Acid Digestion, Direct Ait-Acetylene Flame 

16) โซเดียม (Na) มก./ล. Nitric Acid Digestion, Direct Ait-Acetylene Flame 

17) แคลเซียม (Ca) มก./ล. Nitric Acid Digestion, Direct Ait-Acetylene Flame 

18) แมกนีเซียม (Magnesium) มก./ล. Nitric Acid Digestion, Direct Ait-Acetylene Flame 

19) คลอไรด (Cl) มก./ล. Agentometric 

20) ซัลเฟต (Sulfte) มก./ล. Tubidimetric  

21) Sodium Absorption Ratio (SAR) - คํานวณ 

22) Residual Sodium Carbonate (RSC) มก./ล. คํานวณ 

23) เหล็กทั้งหมด (Iron) มก./ล. Nitric Acid Digestion, Direct Ait-Acetylene Flame 

24) แมงกานีส (Maganese) มก./ล. Nitric Acid Digestion, Direct Ait-Acetylene Flame 

25) ตะกั่ว (Lead) มก./ล. Nitric Acid Digestion, Direct Ait-Acetylene Flame 

26) ปรอท (Mecury) มก./ล. Cold Vapour AAS 

27) สังกะสี (Zinc) มก./ล. Nitric Acid Digestion, Direct Ait-Acetylene Flame 

28) ทองแดง (Copper) มก./ล. Nitric Acid Digestion, Direct Ait-Acetylene Flame 

29) แคดเมียม (Cadmium) มก./ล. Nitric Acid Digestion, Direct Ait-Acetylene Flame 

30) โครเมียม (Chromium) มก./ล. Nitric Acid Digestion, Direct Ait-Acetylene Flame 

31) สารหนู (Arsenic) มก./ล. Hybride Generation AAS 

32) แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม  (Fecal 

Coliform Bateria)  

เอ็ม.พี.เอ็น/

100 มล. 

Multiple Tube Fermentation Technique 

33) แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total 

Coliform Bacteria) 

เอ็ม.พี.เอ็น/

100 มล. 

Multiple Tube Fermentation Technique 

34) สารกําจัดศัตรูพืช กลุม Organoclorien มก./ล. Gas Chromatography 

35) สารกําจัดศัตรูพืช กลุม Organophosphate มก./ล. Gas Chromatography 
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  2.2.12.1  ผลการศึกษา 

   1) การทบทวนขอมูลทุติยภูมิ 

    จาการทบทวนขอมูลจากรายงานการวิจัยแบบมีสวนรวมเพื่อการจัดการ

อนุรักษและใชประโยชนพื้นที่ชุมน้ําบึงบอระเพ็ดอยางยั่งยืน (ศูนยวิจัยและฝกอบรวมดานการจัดการพื้นที่

ชุมน้ํา, มหาวิทยาลัยมหิดล, มีนาคม 2557) ซึ่งทําการสํารวจการเก็บน้ําตัวอยาง 10 สถานี ในชวงเดือน

เมษายน 2554 – 2555 ผลการศึกษาดังนี้ 

    1.1) ผลการเปรียบเทียบคุณภาพน้ําของบึงบอระเพ็ด เฉลี่ยแยกตาม

ฤดูกาล ป 2554 – 2555 สรุปดังนี ้

     1.1.1) อุ ณ ห ภู มิ  ( Temperature)  ซึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ล โ ด ย ต ร ง          

และโดยออมตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา และมีตอการเปลี่ยนแปลงคาดัชนีคุณภาพน้ําอื่น ๆ เชน     

ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา การนําไฟฟา เปนตน ผลการศึกษาพบวา อุณหภูมิของน้ําในบึงมีคาใกลเคียง

กันทุกจุดเก็บตัวอยาง เพราะบึงเปนที่เปดโลงมีพื้นที่รับแสงใกลเคียงกันทุกจุด คาอุณหภูมิของน้ําในบึง     

อยูในเกณฑมาตรฐาน คือ อยูระหวาง 28 – 32 องศาเซลเซียส ไมเกิน 33 องศาเซลเซียส อุณหภูมิของน้ํา

ในบึงเปลี่ยนแปลงไปในแตละเดือนและชวงเวลาที่ตรวจวัด โดยเฉพาะฤดูหนาวมีอุณหภูมิเฉลี่ย 28      

องศาเซลเซียส สวนในฤดูฝนและฤดูรอน มีคาเฉลี่ยใกลกัน คือ 32 องศาเซลเซียส 

     1.1.2) ความ เปนกรด -ด า ง  (pH)  แหล งน้ํ าที่ ดี ค วรมี ค า           

ความเปนกรด-ดางใกลเคียง 7 ซึ่งไมเปนอุปสรรคตอการอุปโภคบริโภค การดํารงงชีวิตของสัตวน้ํา 

การเกษตรและอุตสาหกรรม มาตรฐานแหลงน้ําผิวดิน กําหนดใหคาความเปนกรด-ดาง ของน้ําใน              

บึงบอระเพ็ด อยูระหวาง 7-8 ไมเกินคามาตรฐานที่กําหนด 

     1.1.3) ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved Oxygen : DO) 

ซึ่งจําเปนตอการหายใจตอพืชและสัตวน้ํา แหลงนํ้าที่เหมาะแกการดํารงชีวิต การขยายพันธและการอนุรักษ

สัตวน้ํา ควรมีคา DO ไมต่ํากวา 3 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําต่ํากวา 2 มิลลิกรัม/ลิตร     

ไมเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา  แหลงนําโดยเฉพาะอางเก็บน้ําบางแหงมีคา DO สูงมากกวา      

10 มิลลิกรัม/ลิตร ในเวลากลางวัน แสดงวาอาจมีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของสาหรายในแหลงน้ํา (Algae 

Bloom) จึงเกิดการผลิตออกซิเจนมากกวาปกติ ซึ่งเปนอันตรายตอสัตวน้ําได มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน

ประเภทที่ 2 กําหนดใหปริมาณออกซิเจนละลายน้ําต่ํากวา 6 มิลลิกรัม/ลิตร บึงบอระเพ็ดมีปริมาณ

ออกซิเจนละลายน้ําเฉลี่ย 6-8 มิลลิกรัม/ลิตร ตําสุดในฤดูฝน 6 มิลลิกรัม/ลิตร และสูงสุดในฤดูหนาว           

8 มิลลิกรัม/ลิตร ในฤดูฝนอาจมีปริมาณออกซิ เจนละลายน้ํ าต่ํ ากวามาตรฐานได ในบางพื้นที่                       

และในบางชวงเวลา เนื่องจากปริมาณสารอินทรียถูกชะลางและพัดพาลงสูบึงจํานวนมาก จุลินทรีย           

ยอยสลายสารอินทรียมากขึ้นและใชออกซิเจนมากขึ้น ทําใหออกซิเจนในน้ําลดลง และเมื่อจุลินทรีย          

ถูกยอยสลายหรือหมดหรือลดลง ปริมาณออกซิเจนในน้ําจะเพิ่มมากขึ้นจากการละลายและการผลิต

ออกซิเจนโดยพืชในบึง บริเวณใกลกับจุดที่น้ําไหลเขาบึง เชน แหลมนา คลองยายผุด มีปริมาณออกซิเจน

ละลายน้ําต่ํากวาจุดอื่นๆ ในฤดูเดียวกัน เนื่องจากน้ําที่ไหลลงสูบึงผานการใชประโยชน เชน การเกษตร        
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จึงมีปริมาณสารอินทรียปนเปอนสูง ปริมาณออกซิเจนในน้ําลดลง แตหลังจากน้ําที่ไหลลงสูบึงผสมกับน้ํา   

ในบึงเกิดการเจือจาง คุณภาพน้ําดีขึ้น ไมกอใหเกิด ปญหาคุณภาพน้ําในระยะยาวมากนัก การยอยสลาย

ของพืชน้ําในบึงก็มีสวนทําใหปริมาณออกซิเจนในน้ําลดลง โดยเฉพาะในบริเวณที่ตื้นและมีพันธไมน้ําขึ้น

หนาแนน นอกจากนั้นปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ําจะผันแปรตามอุณหภูมิของน้ําดวย หากมีอุณหภูมิ

สูงขึ้น ปริมาณออกซิเจนในน้ําจะลดนอยลง 

     1.1.4) ปริมาณของแข็งละลายน้ําทั้งหมด (Total Dissolved 

Solid : TDS) ประกอบดวยอนุภาคของสารอินทรียและสารอนินทรียที่ละลายน้ํา บงบอกวาน้ําปนเปอน  

สารตางๆ มากนอยเพียงใด บึงบอระเพ็ดมีปริมาณของแข็งละลายน้ําทั้งหมด 110-146 มิลลิกรัม/ลิตร     

ซึ่งไมสูงมากนัก ในฤดูหนาวมีปริมาณของแข็งละลายนํ้าทั้งหมดตํ่าสุด น้ําคอนขางน่ิงและใสกวาในฤดูอื่นๆ 

     1.1.5) การนําไฟฟาของน้ํา (Conductivity) มีผลโดยตรงตอ

การใชประโยชนน้ําเพื่อการบริโภคอุปโภคและการเพาะปลูก แหลงน้ําปกติมีคาการนําไฟฟา 0.15-0.30 

มิลลิซีเมนต/เซนติเมตร (mS/cm) การนําไฟฟาของน้ําเกินกวา 1.0 มิลลิซีเมนต/เซนติเมตร (mS/cm)    

ไมเหมาะสมตอการผลิตน้ําประปา อาจมีความเค็มสูงหรือปนเปอน และสงผลตอการเจริญเติบโต              

และผลผลิตของพืช บึงบอระเพ็ดมีคาการนําไฟฟา 158-181 ไมโครซีเมนต/เซนติเมตร (µS/cm) ซึ่งอยูใน

เกณฑปกติ ในฤดูหนาวน้ํามีคาการนําไฟฟาต่ําสุด เชนเดียวกับของแข็งละลายน้ําทั้งหมด และมีคา              

ไมแตกตางกันมากนักในแตละจุดเก็บตัวอยาง 

     1.1.6) ความโปรงใสของน้ํา (Transparency) เนื่องจากในชวงป

ที่ศึกษา มีการขุดลอกบางจุดในบึงบอระเพ็ด จึงมีปริมาณสารแขวนลอยในน้ํามาก เดือนมีนาคม 2555     

วัดความโปรงใสของน้ําบริเวณที่น้ําไหลเขาออกบึงซึ่งใกลกับจุดที่มีการขุดลอกไดเพียง 11 เซนติเมตร       

ในฤดูหนาวน้ํามีคาความโปรงใสมากกวาฤดูอื่นๆ เพราะมีน้ําไหลเขาบึงนอยและมีการตกตะกอน ในฤดูฝน  

มีน้ําไหลเขาบึง มีการละชางตะกอนลงสูบึงทําใหมีคาความโปรงใสต่ํากวาฤดูหนาว และในฤดูรอน         

ขณะระดับน้ําต่ําสุดมีคาความโปรงใสเฉลี่ยตํ่าสุดเพราะเปนชวงเวลาที่มีการขุดลอกบึง 

     1.1.7) ปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย-บีโอดี(Biological 

Oxygen Demand-BOD) แหลงน้ําผิวดินเพื่อการดําเนินชีวิตของสัตวน้ําและการผลิตน้ําประปาขั้นพื้นฐาน 

ไมควรมีคาบีโอดีเกินกวา 1.5 มิลลิกรัม/ลิตร เพื่อการเกษตรไมควรเกิน 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร และเพื่อ

อุตสาหกรรม ไมควรเกิน 4.0 มิลลิกรัม/ลิตร บึงบอระเพ็ดมีคาบีโอดี 2-4 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งเปนคาที่สูง   

หากเปรียบเทียบกับมาตรฐาน แหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 2 ที่กําหนดไวไมเกิน 1.5 มิลลิกรัม/ลิตร ทั้งนี้    

อาจเปนเพราะการยอยสลายสารอินทรียจากการเกษตรที่ไหลปะปนมากับน้ําที่ไหลลงสูบึง และพืชน้ําที่มี

ความหนาแนนสูง ทําใหออกซิเจนถูกใชไปมาก คา BOD จึงสูง อยางไรก็ตามคา BOD ในแตละจุดเก็บ

ตัวอยางและแตละชวงเวลาใกลเคียงกับคามาตรฐาน ยกเวนบางจุดและบางชวงเวลา เชน บริเวณแหลมนา 

ในฤดูฝนมีคาสูงที่สุด และในฤดูรอนมีคา BOD สูงที่สุด เนื่องจากอุณหภูมิสูงเปนปจจัยกระตุนการทํางาน

ของจุลินทรียใหทํางานไดดียิ่งขึ้น ประกอบกับมีการขุดลอกทําใหสารอินทรียบางสวนฟุงขึ้นมาในมวลน้ํา  

แลวเกิดการยอยสลาย จึงทําใหคา BOD สูงขึ้น 
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     1.1.8) ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended 

Solid : TSS) บึงบอระเพ็ดมีปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด 15-20 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งเปนคาที่ตํ่ามาก ไม

มีผลกระทบตอพืชนํ้า ปลา และสัตวน้ํา และการอุปโภคบริโภคมากนัก 

     1.1.9) ปริมาณแบคที เรี ยกลุ ม โคลิฟอรมทั้ งหมด (Total 

Coliform Bacteria : TCB) ซึ่งแสดงถึงความเสี่ยงตอการปนเปอนหรือการแพรกระจายของเชื้อโรค        

ในแหลงน้ํา ที่ทําใหเกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร เชน อหิวาต บิด ไทฟอยด ทองรวง เปนตน มาตรฐาน

น้ําผิวดินที่จะนํามาผลิตน้ําประปาและเลนกีฬาทางน้ํา ไมควรมีปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด  

เกินกวา 5,000 หนวย (เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร) แหลงน้ําที่จะอนุรักษไวใชเพื่อการเกษตร ควรมีปริมาณ

แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดเกินกวา 20,000 หนวย บึงบอระเพ็ดมีปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม

ทั้งหมดต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดคือ ไมเกิน 5,000 หนวย ยกเวนบริเวณจุดเก็บตัวอยางที่ 2       

(ใกลสถานีวิจัยสัตวปาบึงบอระเพ็ด) ในเดือนมีนาคม 2555 มีปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด

ประมาณ 5,000 หนวย ซึ่งคอนขางสูงกวาทุกจุดและทุกชวงเวลา อาจเปนเพราะมีน้ําทิ้งที่ปนเปอนไหลเขาสู

บึงในปริมาณมาก 

     1.1.10) ปริมาณแบคที เรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal 

Coliform Bacteria : FCB) ซึ่งบงชี้หรือยืนยันผลการตรวจพบปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด    

และโอกาสที่น้ําในแหลงน้ําจะปนเปอนหรือมีเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สวนใหญจะพบแบคทีเรีย

กลุมฟคอลโคลิฟอรมในแหลงน้ําที่ไหลผานชุมชนที่ระบายน้ําทิ้งลงสูแหลงน้ําโดยตรง มาตรฐานแหลงน้ําผิว

ดินกําหนดใหแหลงนํ้าที่จะนํามาใชผลิตน้ําประปาและเลนกีฬาทางนํ้า ไมควรมีปริมาณแบคทีเรียกลุมฟคอล

โคลิฟอรมเกิน 1,000 หนวย (เอ็มพีเอ็น/100มิลลิลิตร) แหลงน้ําที่จะอนุรักษไวใชเพื่อการเกษตรไมควรมี

ปริมาณแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรมเกิน 4,000 หนวย บึงบอระเพ็ดมีปริมาณแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิ

ฟอรมต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว คือ ไมเกิน 1,000 หนวย ยกเวนบางจุดและบางชวงเวลาที่มี

ปริมาณสูงเกินมาตรฐาน เชน บริเวณแหลมนาในชวงฤดูหนาว (ธันวาคม 2554) มีปริมาณ 2,400 หนวย 

และบริเวณใกลสถานีวิจัยสัตวปาบึงบอระเพ็ดในเดือนมีนาคม 2555 มีปริมาณ 1,300 หนวย 

    1.2) ผลการเปรียบเทียบคุณภาพน้ําของบึงบอระเพ็ด ป 2547 – 

2555 สรุปดังนี ้

     เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาคุณภาพน้ําชวงป 2554 – 2555 

กับผลการศึกษาในอดีตพบวาใกลเคียงกับคุณภาพน้ําในชวง 3-4 ปกอนหนานี้ (2550-2552) แตต่ํากวา

คุณภาพน้ําในชวงป 2547-2549 อาจเปนเพราะในชวงระยะหลังถึงปจจุบัน เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน

และโดยรอบบึงบอระเพ็ดเปนอยางมาก มีการใชพื้นที่โดยรอบบึงเพื่อทํากิจกรรมตางๆ เพิ่มมากขึ้น        

เชน การทํานาขาว การปลูกพืชไร เชน ออย แตงโม พริก การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และอุตสาหกรรม กิจกรรม

ตางๆ เหลานี้ตองใชน้ําจากบึงเปนจํานวนมาก สงผลกระทบตอปริมาณน้ําและระดับน้ําในบึง นอกจากนั้น

ยังมีปริมาณน้ําทิ้งไหลกลับสูบึง ซึ่งรวมทั้งปุยและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชดวย ทําใหคุณภาพน้ําในบึงลดต่ําลง 

สงผลกระทบตอสังคมพืชและสัตวในบึง และระบบนิเวศโดยรวมของบึงดวย ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ําที่สําคัญ 
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เชน ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํามีแนวโนมลดลง ในขณะที่ปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรียหรือบีโอดี 

ปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด และปริมาณแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม รวมทั้งปริมาณ

แอมโมเนีย มีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นมาก ดังตารางที่ 2.2.11-3 

 

ตารางที่ 2.2.12-3 การเปรียบเทียบคุณภาพน้ําในบึงบอระเพ็ด ป พ.ศ. 2547-2555  

ป พ.ศ. 

คาดัชนีคุณภาพน้ําที่สําคัญ 
คุณภาพน้ําที่

มีปญหา 
DO 

(mg/l) 

BOD 

(mg/l) 

TCB 

(MPN/100ml) 

FCB 

(MPN/100ml) 

NH3 

(mg/l) 

2547 7.2 2.0 100 20 0.06 - 

2548 6.3 3.5 80 20 0.04 - 

2549 6.8 2.6 160 60 0.05 - 

2550 2.4-8.5 1.9-4.8 13-1,600 2-240 0.00-0.5 - 

2551 3.5-7.0 0.6-3.5 20-1,600 0-900 0.01-0.17 - 

2552 2.4-8.0 1.0-2.4 4-300 2-170 0.01-0.48 - 

2554-55* 6.2-8.0 2.0-3.8 542-1,052 216-509 - - 

หมายเหตุ :  DO = คาออกซิเจนละลายน้ํา BOD = ความสกปรกในรูปสารอินทรีย  

                      TCB = แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด FCB = แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม  

                      NH3 = แอมโมเนีย 

 

   2) การสํารวจขอมูลภาคสนาม 

    ที่ปรึกษาไดดําเนินกาเก็บตัวอยางน้ําผิวดิน จํานวน 20 สถานี เมื่อวันที่ 

17, 18 และ 25 สิงหาคม 2561 ซึ่งไดรับความรวมมือกับเขตหามลาสัตวบึงบอระเพ็ด ศูนยวิจัยและพัฒนา

ประมงน้ําจืดเขต 2 (นครสวรรค) ผลการเปรียบเทียบคุณภาพน้ําดานกายภาพระหวางพื้นที่ ณ จุดเก็บ

ตัวอยางทั้ง 20 สถานี แสดงผลดังตารางที่ 2.2.11-4 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข) มีรายละเอียดดังนี้ 

    2.1) อุณหภูมิของน้ํา ผลการศึกษาอุณหภูมิของน้ําในบึงบอระเพ็ด

โดยรวม พบวา ทุกจุดเก็บตัวอยางมีอุณหภูมิเฉลี่ยใกลเคียงกัน 29.45oC โดยพิสัยอยูระหวาง 28.5 –     

31.3 oC ซึ่งตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินกําหนดใหอุณหภูมิของน้ําจะตองไมสูงไปกวาอุณหภูมิ  

ตามธรรมชาติเกิน 3oC  

    2.2) ความเปนกรด-ดางของน้ํา น้ําในบึงบอระเพ็ดโดยรวมมีคา    

ความเปนกรด-ดางเฉลี่ย 7.76 ซึ่งใกลเคียงกันทุกจุดเก็บตัวอยาง โดยมีพิสัยอยูระหวาง 7.2-8.2 บงบอกวา

ทุกจุดเก็บตัวอยางมีสภาพเปนกลางถึงดางออนๆ อาจเปนเพราะวัตถุตนกําเนิดดินในบึงบอระเพ็ด         

เปนหินปูนซึ่งมีสภาพเปนดาง และเมื่อพิจารณาตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ที่กําหนดใหคา   

ความเปนกรด-ดางของน้ําอยูระหวาง 5-9 น้ําในบึงบอระเพ็ดมีคาความเปนกรด-ดางเฉลี่ย 7.76 จึงถือวาอยู

ในเกณฑมาตรฐาน 
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    2.3) คาการนําไฟฟาของน้ํา น้ําในบึงบอระเพ็ดโดยรวมมีคาการนํา

ไฟฟาเฉลี่ย 310.71 โดยมีพิสัยอยูระหวาง 219 - 500.1 คาการนําไฟฟา ณ จุดเก็บตัวอยางทั้ง 20 สถานี 

สวนใหญมีคาใกลเคียงกัน ยกเวนจุดที่ 5 มีคาการนําไฟฟาสูงกวาจุดอื่นๆ แตก็ยังถือวาอยูในชวงที่สามารถ

พบไดในแหลงน้ําจืด คาการนําไฟฟาของน้ําบงบอกถึงความสามารถของน้ําที่ใหกระแสไฟฟาไหลผาน      

ซึ่งขึ้นอยูกับความเขมขน ชนิดของอิออนที่มีอยูในน้ํา และอุณหภูมิที่ทําการวัด โดยน้ําที่มีอิออนของสาร

ตางๆ อยูสามารถนําไฟฟาไดทั้งนั้น คาการนําไฟฟาไมไดเปนคาเฉพาะอิออนของสารตัวใดตัวหนึ่ง แตเปนคา

รวมของอิออนที่ละลายในน้ําเทานั้น ผลการศึกษาในป 2554 พบวาคาการนําไฟฟาเฉลี่ยบริเวณริมบึง      

สูงกวากลางบึง แสดงใหเห็นบริเวณริมบึงมีปริมาณอิออนที่แตกตัวในน้ํามากกวากลางบึง อาจเปนเพราะ

บริเวณรอบๆ บึงมีการใชสารเคมีเพื่อการเกษตร เมื่อถูกชะลงสูแหลงน้ําสามารถแตกตัวให อิออน สงผลให

น้ําบริเวณรึงบึงมีคาการนําไฟฟาสูง นอกจากนี้ในชวงฤดูรอน อุณหภูมิน้ําที่สูงขึ้นจะทําใหสารอนินทรีย   

แตกตัวไดเพิ่มขึ้น 

    2.4) ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ํา ปริมาณของแข็งทั้งหมด     

ที่ละลายน้ําโดยรวม มีความสอดคลองกับคาการนําไฟฟาของน้ําในบึงบอระเพ็ดมีปริมาณของแข็งทั้งหมด  

ที่ละลายน้ําเฉลี่ย 187.7 mg/l โดยมีพิสัยอยูระหวาง 150-302 mg/l บริเวณริมบึง มีปริมาณของแข็ง

ทั้งหมดที่ละลายน้ํามากที่สุดเทากับ 302 mg/l ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ํา หมายถึง ปริมาณ

ของแข็งที่ละลายน้ําได  

    2.5) ความโปรงแสงของนํ้า น้ําในบึงบอระเพ็ดโดยรวม มีคาความโปรง

แสงเฉลี่ย 0.325  เมตร โดยมีพิสัยอยูระหวาง 0.20-0.45 เมตร บริเวณที่มีคาความโปรงแสงเฉลี่ยต่ําสุด 

ไดแก บริเวณริมบึง คาความโปรงแสงที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตของสัตวน้ําในแหลงน้ําควรจะอยูในชวง 

นอกจากนั้นยังพบวาความโปรงแสงบริเวณริมบึงต่ํากวาบริเวณกลางบึง เพราะริมบึงเปนพื้นที่รับน้ํา      

กอนที่จะไหลเขาสูกลางบึง  

    2.6) ปริมาณออกซิ เจนละลายน้ํ า  น้ํ า ในบึงบอระเพ็ดโดยรวม            

มีปริมาณออกซิเจนละลายน้ําเฉลี่ย 7.41 mg/L โดยมีพิสัยอยูระหวาง 3.2 – 11.65 mg/l ผลการศึกษา

พบวาบริเวณกลางบึงมีปริมาณออกซิเจนละลายน้ํามากกวาบริเวณริมบึง ซึ่งกรมควบคุมมลพิษกําหนดให

เกณฑมาตรฐานน้ําผิวดินมีปริมาณออกซิเจนละลายน้ําอยางนอยที่สุด 2 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งปริมาณ

ออกซิเจนละลายน้ําเฉลี่ยของบึงบอระเพ็ดคือ 7.4 มิลลิกรัม/ลิตร จึงถือวาอยูในเกณฑมาตรฐาน 

    2.7) คาบีโอดี น้ําในบึงบอระเพ็ดโดยรวม มีคาบีโอดีเฉลี่ย 2.97 mg/L 

โดยมีพิสัยอยูระหวาง 1.2 – 3.8 mg/l ผลการศึกษาพบวาคาบีโอดีสวนใหญมีปริมาณสูงมาก เนื่องจากมี

ปริมาณสารอินทรียในน้ําสูงอาจเกิดจากการทับถมของเศษซากใบไม หญา สาหรายทับถมในน้ําปริมาณมาก  

    2.8) ไนเตรต-ไนโตรเจน  การศึกษาปริมาณการศึกษาปริมาณไนเตรต-

ไนโตรเจน พบวา มีคาเฉลี่ย 0.67 mg/Lโดยมีพิสัยอยูระหวาง 0.518 – 0.777 mg/L โดยไนเตรต-

ไนโตรเจนมีปริมาณใกลเคียงกันเกือบทุกจุด ซึ่งตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินกําหนดใหปริมาณ    
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ไนเตรต-ไนโตรเจนไมเกิน 5 มิลลิกรัม/ลิตร (mg/L) ซึ่งบึงบอระเพ็ดมีปริมาณไนเตรต-ไนโตรเจนเฉลี่ยเกิน

กวาคามาตรฐาน 

    2.9) ฟอสเฟต ในสวนของปริมาณฟอสเฟตในบึงบอระเพ็ด พบวามี

ปริมาณเฉลี่ย 0.13 mg/L โดยมีพิสัยอยูระหวาง 0.023 – 0.516 mg/L ปริมาณฟอสเฟตถือวามีปริมาณต่ํา 

อาจเปนเพราะ ถูกพืชใตน้ํานําไปใช เพราะในบึงบอระเพ็ดมีพืชใตน้ํากลุมสาหรายตางๆ เปนจํานวนมาก 

หรืออาจเกิดจากปริมาณสารประกอบฟอสฟอรัสที่ลงสูแหลงนํ้ามีปริมาณนอย 

    2.10) คลอไรด ในสวนของปริมาณคลอไรดในบึงบอระเพ็ด พบวามี

ปริมาณเฉลี่ย 14.75 mg/L โดยมีพิสัยอยูระหวาง 3 - 92 mg/L  ซึ่งบริเวณที่มีคลอไรดสูงที่สุดอยูที่สถานีที่ 

19 คลองบอระเพ็ด  

    2.11) เหล็กทั้งหมด ในสวนของปริมาณเหล็กทั้งหมดในบึงบอระเพ็ด 

พบวามีปริมาณเฉลี่ย 1.99 mg/L โดยมีพิสัยอยูระหวาง 0.442 -3.738 mg/L ซึ่งบริเวณที่มีเหล็กสูงที่สุด  

อยูที่สถานีที่ 2 รางจิก 

    2.12) สารหนู แคดเมียม ตะกั่ว และปรอท ในสวนของปริมาณ        

สารหนูแคดเมียม ตะกั่ว และปรอทในบึงบอระเพ็ด พบวามีปริมาณเฉลี่ย 0.004 mg/L โดยมีพิสัย          

อยูระหวาง <0.001 – 0.016 mg/L ปริมาณสารหนู แคดเมียม ตะกั่ว และปรอทในบึงบอระเพ็ด           

และแหลงน้ําบริเวณใกลเคียงบึงบอระเพ็ดถือวามีปริมาณต่ํา อาจเนื่องจากชวงที่เก็บขอมูลเปนฤดูฝน      

ทําใหมีปริมาณสารชนิดดังกลาวเจือจาง 

    2.13) แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด ในสวนของแบคทีเรียกลุม     

โคลิฟอรมทั้งหมดใน บึงบอระเพ็ด พบวามีปริมาณเฉลี่ย 398.9 mg/L โดยมีพิสัยอยูระหวาง ND – 1,600 

mg/L ซึ่งบริเวณที่มีแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดสูงที่สุดอยูที่สถานีที่ 8 สถานีที่ 15, 16 และ19 

เนื่องจากอยูใกลแหลงชุมชนที่ประชาชนอาศัยอยูอาจทําใหมีการปนเปอนกลุมโคลิฟอรมสูง 

    2.14) แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม ในสวนของแบคทีเรียกลุมฟคอล

โคลิฟอรมในบึงบอระเพ็ด พบวามีปริมาณเฉลี่ย 8.51 mg/L โดยมีพิสัยอยูระหวาง ND - 63 mg/L          

ซึ่งบริเวณที่มีแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรมสูงที่สุดอยูที่สถานีที่ 8 และ18 เนื่องจากอยูใกลแหลงชุมชน     

ที่ประชาชนอาศัยอยูอาจทําใหมีการปนเปอนกลุมฟคอลโคลิฟอรมสูง  

    2.15) ส า ร กํ า จั ด ศั ต รู พื ช ก ลุ ม  Organochlorine แ ล ะ ก ลุ ม 

Organophosphate ใ น ส ว น ข อ ง ป ริ ม า ณ ส า ร กํ า จั ด ศั ต รู พื ช ก ลุ ม  Organochlorine แ ล ะ ก ลุ ม 

Organophosphate ในบึงบอระเพ็ด พบวาไมสามารถตรวจพบสารกําจัดศัตรูพืชดังกลาวกลาวในน้ําผิวดิน

เนื่องจากมีปริมาณนอยมาก  

    ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําผิวดินทั้งหมด 20 สถานี พบวา แหลงน้ํา

สวนใหญจัดอยูในแหลงน้ําประเภทที่ 4 ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยตอง

ผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําเปนพิเศษกอน รวมทั้งเพื่อใชในการ

อุตสาหกรรม สวนแหลงน้ําที่จัดอยูในแหลงน้ําประเภทที่ 2 มีทั้งหมด 2 สถานี ไดแกสถานที่ 9 และ 19      
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ซึ่งสามารถเปนประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผาน

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน, การอนุรักษสัตวน้ํา, การประมง รวมทั้งเพื่อใชในการวายน้ํา

และกีฬาทางน้ํา และแหลงน้ําที่จัดอยูในแหลงน้ําประเภทที่ 3 ไดแก สถานีที่ 10 ซึ่งสามารถเปนประโยชน

เพื่อ การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา

ทั่วไปกอน และการเกษตรได ผลการเปรียบเทียบคุณภาพน้ําระหวางชวงป 2547 -2561 ดังตารางที่ 

2.2.11-4 

 

ตารางที่ 2.2.12-4 การเปรียบเทียบคุณภาพน้ําในบึงบอระเพ็ด ป พ.ศ. 2547-2561 

ป พ.ศ. 

คาดัชนีคุณภาพน้ําที่สําคัญ 
คุณภาพน้ําที่

มีปญหา 
DO 

(mg/l) 

BOD 

(mg/l) 

TCB 

(MPN/100ml) 

FCB 

(MPN/100ml) 

NH3 

(mg/l) 

2547 7.2 2.0 100 20 0.06 - 

2548 6.3 3.5 80 20 0.04 - 

2549 6.8 2.6 160 60 0.05 - 

2550 2.4-8.5 1.9-4.8 13-1,600 2-240 0.00-0.5 - 

2551 3.5-7.0 0.6-3.5 20-1,600 0-900 0.01-0.17 - 

2552 2.4-8.0 1.0-2.4 4-300 2-170 0.01-0.48 - 

2554-55* 6.2-8.0 2.0-3.8 542-1,052 216-509 - - 

2561** 3.2-11.65 1.2-3.8 ND-1,600 ND-63 - - 

หมายเหตุ :  DO = คาออกซิเจนละลายน้ํา   BOD = ความสกปรกในรูปสารอินทรีย  

  TCB = แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด FCB = แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม  

  NH3 = แอมโมเนีย 

* ศันสนีย ชูแวว และคณะ, 2557.  

** การสํารวจภาคสนามของที่ปรึกษา, ป 2561 

 

 

 

  



 
         สํานักงานทรพัยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 2 สถานภาพทั่วไปของพื้นที่บงึบอระเพ็ดและพ้ืนทีโ่ดยรอบ 

 

    2-39               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

ตารางที่ 2.2.12-5 ผลการวิเคราะหน้ําผิวดิน 

ลําดับ ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห หนวย 
ผลการตรวจวิเคราะห 

สถานีที่ 1 สถานีที่ 2 สถานีที่ 3 สถานีที่ 4 สถานีที่ 5 สถานีที่ 6 สถานีที่ 7 สถานีที่ 8 สถานีที่ 9 สถานีที่ 10 

1 อุณหภูมิ oC 29.4 29.1 29.3 29.2 29.2 29.8 30.0 29.4 29.4 29.5 

2 pH - 7.8 8.0 7.9 8.0 8.1 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 

3 ความโปรงใส cm 25 20 30 40 40 40 40 30 30 30 

4 ความขุน NTU 82.1 78.1 48.8 42.4 27.6 29.6 27.1 58.7 12.7 70.3 

5 ความนําไฟฟา µS/cm 309.0 315.0 293.1 260.4 277.6 276.9 292.9 286.8 272.9 273.8 

6 ความเค็ม psu 0.15 0.15 0.14 0.12 0.13 0.13 0.14 0.14 0.13 0.13 

7 ออกซิเจนละลาย (DO) mg/l 9.60 8.50 9.25 9.75 10.75 11.45 11.65 8.85 10.20 9.70 

8 บีโอดี BOD mg/l 3.5 3.2 3.0 3.6 3.0 3.6 3.8 3.4 1.4 1.9 

9 ของแข็งแขวนลอย (SS) mg/l 50.5 34.7 22.0 22.3 21.2 25.0 29.0 38.8 7.1 51.1 

10 ของแข็งละลายน้ํา (TDS) mg/l 211 108 207 198 186 167 170 188 153 150 

11 ความเปนดาง mg/l 98 90 86 86 82 78 82 94 101 102 

12 ความกระดาง 
mg/l as 

CaCO3 
73 74 68 70 67 66 63 73 78 75 

13 คลอไรด (Cl-) mg/l 9 10 11 8 7 9 9 25 3 10 

14 ซัลเฟต (SO4) mg/l 33 31 27 27 16 23 19 28 14 17 

15 
ไนเตรต-ไนโตรเจน (NO3-

N) 
mg/l 0.664 0.712 0.759 0.698 0.777 0.690 0.626 0.538 0.608 0.518 

16 ฟอสเฟต (PO4) mg/l 0.317 0.068 0.068 0.068 0.045 0.068 0.023 0.516 0.023 0.023 

17 เหล็กท้ังหมด (Fe) mg/l 2.269 3.738 2.858 2.354 2.551 2.358 2.209 2.052 0.701 0.865 

18 แมงกานีส (Mn) mg/l 0.100 0.110 0.018 0.081 0.156 0.121 0.175 0.106 0.050 0.066 

19 สังกะสี (Zn) mg/l 0.026 0.005 0.010 0.010 0.016 0.008 0.017 <0.001 0.023 0.016 

20 ทองแดง (Cu) mg/l <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.006 <0.002 0.002 

21 โครเมียม (Cr) mg/l 0.007 0.004 0.004 0.002 <0.001 0.002 0.002 0.004 0.001 0.001 

22 สารหน ู(As) mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 <0.001 <0.001 

23 แคดเมียม (Cd) mg/l <0.001 <0.001 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 0.001 0.004 

24 ตะกั่ว (Pb) mg/l 0.008 <0.004 <0.004 0.018 0.016 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.016 

25 ปรอท (Hg) mg/l <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0008 <0.0001 <0.0001 

26 โซเดียม (Na) mg/l 19.271 19.300 18.516 18.119 17.066 17.528 18.226 15.439 13.534 13.248 

27 แมกนีเซียม (Mg) mg/l 5.355 5.250 5.155 4.814 4.423 4.418 4.370 5.323 5.52 5.575 

28 แคลเซียม (Ca) mg/l 20.360 19.494 18.744 18.406 18.506 18.685 19.094 20.598 21.102 20.181 

29 โพแทสเซียม (K) mg/l 2.907 2.757 2.926 2.714 2.715 2.658 2.474 2.532 2.493 2.887 

30 
Sodium Adsorption 

Ratio (SAR) 
meq/l 0.98 1.00 0.97 0.97 0.92 0.94 0.98 0.78 0.68 0.67 

31 
Residual Sodium 

Carbonate (RSC) 
meq/l 0.35 0.07 0.12 0.17 0.15 0.05 0.27 0.10 0.31 0.40 

32 
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม

ท้ังหมด 
MPN/100 ml 13 4.0 ND 13 33 13 13 1,600 23 46 

33 
แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิ

ฟอรม 
MPN/100 ml ND ND ND ND ND 2.0 2.0 48 2.0 2.0 

34 
สารกําจัดศัตรูพืช กลุม 

Organochlorine  
mg/l 

N.D 

(<7.0) 

N.D 

(<7.0) 

N.D 

(<7.0) 

N.D 

(<7.0) 

N.D 

(<7.0) 

N.D 

(<7.0) 

N.D 

(<7.0) 

N.D 

(<7.0) 

N.D 

(<7.0) 

N.D 

(<7.0) 

35 
สารกําจัดศัตรูพืช กลุม 

Organophosphate  
mg/l 

N.D 

(<0.26) 

N.D 

(<0.26) 

N.D 

(<0.26) 

N.D 

(<0.26) 

N.D 

(<0.26) 

N.D 

(<0.26) 

N.D 

(<0.26) 

N.D 

(<0.26) 

N.D 

(<0.26) 

N.D 

(<0.26) 

หมายเหตุ   
                  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน 
                   n = naturally                  N.D (Not Detectable) = ตรวจไมพบ  



 
         สํานักงานทรพัยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 2 สถานภาพทั่วไปของพื้นที่บงึบอระเพ็ดและพ้ืนทีโ่ดยรอบ 

 

    2-40               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

ตารางที่ 2.2.12-5 ผลการวิเคราะหน้ําผิวดิน (ตอ) 

ลําดับ ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห หนวย 

ผลการตรวจวิเคราะห 

สถานี

ที่ 11 

ส ถ า นี

ที่ 12 

ส ถ า นี

ที่ 13 

สถานี

ที่ 14 

สถานี

ที่ 15 

สถานี

ที่ 16 

ส ถ า นี

ที่ 17 

สถานี

ที่ 18 

สถานี

ที่ 19 

สถานีที่ 

20 

1 อุณหภูม ิ oC 28.6 28.7 28.8 28.5 29.8 30.4 30.8 28.7 29.0 31.3 

2 pH - 7.3 7.2 7.3 7.6 7.6 7.5 7.4 7.5 7.5 7.8 

3 ความโปรงใส Cm 45 20 40 30 40 30 20 40 40 20 

4 ความขุน NTU 21.0 17.6 34.4 50 421 19.6 48.0 6.4 92.4 32.8 

5 ความนําไฟฟา µS/cm 320.1 318.5 274.4 299.3 270.9 279.3 500.1 467.4 219.0 406.8 

6 ความเค็ม Psu 0.15 0.15 0.13 0.14 0.13 0.13 0.24 0.22 0.10 0.19 

7 ออกซิเจนละลาย (DO) mg/l 2.95 3.85 4.30 4.85 6.60 7.05 3.20 2.45 6.85 6.45 

8 บีโอดี BOD mg/l 3.5 2.2 3.4 3.8 3.6 2.6 3.8 2.4 1.2 2.6 

9 ของแข็งแขวนลอย (SS) mg/l 28.0 19.2 36.8 44.4 229 10.9 44.3 12.0 91 31.5 

10 ของแข็งละลายน้ํา (TDS) mg/l 180 197 192 205 177 180 302 246 137 200 

11 ความเปนดาง mg/l 96 95 85 92 86 78 105 18 82 147 

12 ความกระดาง 
mg/l as 

CaCO3 
74 74 68 76 69 60 97 105 72 130 

13 คลอไรด (Cl-) mg/l 5 3 13 7 6 7 32 92 10 19 

14 ซัลเฟต (SO4) mg/l 19 18 19 21 21 21 26 5 22 21 

15 ไนเตรต-ไนโตรเจน (NO3-N) mg/l 0.720 0.760 0.636 0.718 0.721 0.679 0.609 0.548 0.725 0.723 

16 ฟอสเฟต (PO4) mg/l 0.045 0.045 0.023 0.023 0.023 0.023 0.068 0.399 0.290 0.435 

17 เหล็กทั้งหมด (Fe) mg/l 1.157 1.392 1.638 2.972 1.932 1.677 2.951 0.442 2.770 1.065 

18 แมงกานีส (Mn) mg/l 0.453 0.425 0.290 0.190 0.169 0.134 0.367 0.382 0.193 0.108 

19 สังกะสี (Zn) mg/l 0.008 <0.001 0.005 0.018 0.006 0.012 <0.001 <0.001 <0.001 0.012 

20 ทองแดง (Cu) mg/l <0.002 <0.002 0.004 <0.002 0.022 0.007 0.009 0.006 <0.002 0.012 

21 โครเมียม (Cr) mg/l 0.004 <0.001 <0.001 0.001 0.003 0.001 0.003 <0.001 0.004 0.002 

22 สารหน ู(As) mg/l 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0.001 <0.001 0.002 0.001 <0.001 

23 แคดเมียม (Cd) mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

24 ตะกั่ว (Pb) mg/l <0.004 0.005 0.006 0.016 0.009 0.024 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 

25 ปรอท (Hg) mg/l <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0004 0.0001 

26 โซเดียม (Na) mg/l 19.586 19.144 15.532 16.949 15.004 17.133 34.052 21.657 5.534 13.581 

27 แมกนีเซียม (Mg) mg/l 5.328 5.469 4.162 4.283 4.387 4.076 6.223 8.338 5.260 13.239 

28 แคลเซียม (Ca) mg/l 19.770 20.105 19.220 22.940 19.969 19.246 27.790 25.636 20.584 27.800 

29 โพแทสเซียม (K) mg/l 2.378 2.641 2.222 3.783 3.496 3.119 2.758 4.229 3.195 1.186 

30 
Sodium Adsorption 

Ratio (SAR) 

meq/l 
1.01 0.99 0.84 0.85 0.79 0.92 1.52 0.95 0.28 0.55 

31 
Residual Sodium 

Carbonate (RSC) 
meq/l 0.14 0.10 0.09 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 

32 
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม

ทั้งหมด 
MPN/100 ml 280 920 110 350 1,600 1,600 920 220 1 ,600 220 

33 
แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิ

ฟอรม 
MPN/100 ml 6.8 1.8 ND 4.0 6.8 9.3 3.7 63 12 6.8 

34 
ส า รกํ า จั ดศั ต รู พื ช  กลุ ม 

Organochlorine  
mg/l 

N.D 

(<7.0) 

N.D 

(<7.0) 

N.D 

(<7.0) 

N.D 

(<7.0) 

N.D 

(<7.0) 

N.D 

(<7.0) 

N.D 

(<7.0) 

N.D 

(<7.0) 

N.D 

(<7.0) 

N.D 

(<7.0) 

35 
ส า รกํ า จั ดศั ต รู พื ช  กลุ ม 

Organophosphate  
mg/l 

N.D 

(<0.26) 

N.D 

(<0.26) 

N.D 

(<0.26) 

N.D 

(<0.26) 

N.D 

(<0.26) 

N.D 

(<0.26) 

N.D 

(<0.26) 

N.D 

(<0.26) 

N.D 

(<0.26) 

N.D 

(<0.26) 

หมายเหตุ   
                  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน 
                   n = naturally 
                  N.D (Not Detectable) = ตรวจไมพบ 
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    2-41               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

 2.2.13 ระบบนิเวศของบึงบอระเพ็ด 

  2.2.13.1 รวบรวมขอมูลทุติยภูมิระบบนิเวศทางน้ําของบึงบอระเพ็ด ไดแก พันธุไมน้ํา

และสัตวน้ําที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ สายพันธุ ความชุกชุม แหลงอาหารและแหลงอนุบาลตัวออน    

การอพยพในชวงตาง ๆ ของลําน้ํา เปนตน จากหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อประเมินสภาพของระบบนิเวศ  

ทางน้ําในอดีตที่ผานมา (รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ค-1 สิ่งมีชีวิตในน้ํา) 

  2.2.13.2 ทําการสํารวจและเก็บตัวอยางสิ่งมีชีวิตในน้ําเพื่อประเมินสภาพของระบบ

นิเวศทางน้ําในปจจุบัน โดยทําการเก็บตัวอยางพรรณไมน้ํา แพลงกตอน สัตวหนาดิน ประชากรสัตวน้ํา 

(ปลา กุง) เพื่อศึกษาวงจรอาหารที่ระดับตางๆ ตามความลึกของน้ํา คือ บริเวณทองน้ํา (สัตวหนาดิน) 

บริเวณกลางน้ํา (แพลงกตอน) และทุกระดับความลึก (ปลา) รายละเอียดดังนี ้

   1) ทําการเก็บตัวอยาง พรรณไมน้ํา แพลงกตอน สัตวหนาดิน ประชากร

สัตวน้ํา (ปลา กุง) ทั้งหมด 20 สถานี ซึ่งเปนสถานีเดียวกันกับสถานีเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําผิวดิน  

   2) ทําการเก็บตัวอยาง 1 ครั้ง สอดคลองกับการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ํา   

ผิวดิน โดยมีเครื่องมือเก็บตัวอยางตามมาตรฐานกรมประมง ดังนี ้

    2.1) ถุงเก็บแพลงกตอนพืชและสัตว ขนาดชองตาขาย 20 และ 60 

ไมครอน 

    2.2) อุปกรณเก็บตัวอยางสัตวพื้นทองน้ํา (Ekman Dredge) พื้นที่ 

0.25 ตร.ฟ. หรือขนาดกวาง 15 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร 

    2.3) อวนลากปลา ยาว 20 เมตร สูงที่ทองอวน 4 เมตร ขนาดชองตา

ขายไมเกิน 1.5 เซนติเมตร หรือเครื่องมือประมงอื่นๆ ที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่ที่แตกตางกัน เชน แห ขาย 

เบ็ด เปนตน รวมกับขอมูลที่ไดจากประชาชนในทองถิ่น 

    2.4) กรอบสุมตัวอยางสําหรับการสํารวจขอมูลชนิด และความ

หนาแนนของพรรณไมน้ํา ขนาดกวาง 1 เมตร ยาว 1 เมตร รวมกับการถายภาพในพื้นที่ที่ทําการสํารวจ 

   3) ทําการวิเคราะหขอมูลทรัพยากรนิเวศทางน้ํา ตามวิธีการมาตรฐาน 

ดังนี้คือ 

    3.1) วิเคราะหขอมูลจํานวนชนิด ปริมาณ และดัชนีความหลากหลาย

ของสิ่งมีชีวิตในน้ําแตละสถานี โดยแพลงกตอน และสัตวพื้นทองน้ําจะถูกเก็บรักษาดวยฟอรมาลิน       

ความเขมขน 7% หรือน้ํายาลูกอล (Lugol’s solution) สําหรับตัวอยางปลาจะเก็บรักษาดวยฟอรมาลิน 

ความเขมขน 10% 

    3.2) วิเคราะหขอมูลพรรณไมน้ํา โดยการจดบันทึกพันธุไมน้ําที่ปรากฏ

ในพื้นที่บึงบอระเพ็ด เพ่ือศึกษาชนิด ความหนาแนน และการแพรกระจายของพืชน้ําในแหลงน้ํา 
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ตารางที่ 2.2.13-1 สถานีเก็บตัวอยางน้ําผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ํา 
สถานี สถานที่อางอิงกับโครงการ พิกัด 

S1 หนองกุม 628699.00 m E 1737237.00 m N 

S2 รางจิก 628820.00 m E 1736212.00 m N 

S3 แหลมตาล 631728.00 m E 1737798.00 m N 

S4 แหลมตาเส็ง 632580.00 m E  1737223.00 m N 

S5 ประมงพาณิชย 636178.88 m E 1736118.88 m N 

S6 แหลมกระทุม 634921.69 m E 1735456.02 m N 

S7 ลานบัว 633565.94 m E 1735366.26 m N 

S8 เนินระฆัง 630760.85 m E 1735899.82 m N 

S9 บริเวณหนาฝายทดน้ํา 1 625593.74 m E 1736447.41 m N 

S10 บริเวณหนาฝายทดน้ํา 2 625263.38 m E 1736416.19 m N 

S11 หวยหินลาด 1 628297.63 m E 1734776.04 m N 

S12 หวยหินลาด 2 628533.00 m E 1735007.00 m N 

S13 บานหวยหิน 636511.23 m E 1730978.47 m N 

S14 คลองขุด 641839.00 m E 1732119.00 m N 

S15 คลองทาตะโก 645604.00 m E  1731657.00 m N 

S16 คลองเจ็ดดง 645632.87 m E 1731619.10 m N 

S17 คลองบอน 643415.60 m E 1741842.81 m N 

S18 คลองบอระเพ็ด 626889.85 m E 1739117.67 m N 

S19 แมน้ํานาน 626839.00 m E 1739129.00 m N 

S20 คลองบางปอง 624178.53 m E 1736357.07 m N 

 

   ผลจากการสํารวจสิ่งมีชีวิตในน้ําของสถานีเก็บตัวอยางระบบนิเวศวิทยาทาง

น้ํา ทั้ง 20 สถานี เพื่อประเมินสภาพของระบบนิเวศทางน้ําในปจจุบัน มีรายละเอียดดังนี้คือ 

   1) แพลงกตอนพืช (phytoplankton)  

    จากการสํารวจแพลงกตอนพืชในบริเวณพื้นที่บึงบอระเพ็ด จังหวัด

นครสวรรค พบแพลงกตอนพืชทั้งหมด 4 ดิวิชั่น (Division) 32 สกุล (Genus) มีปริมาณแพลงกตอนพืช

เฉลี่ยเทากับ 28.1×106 เซลลตอลิตร โดยกลุมแพลงกตอนพืชที่พบมากสุด คือ กลุมสาหรายสีเขียว 

(Chlorophyta) จํานวน 87.6% รองลงมา คือ กลุมสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน (Cyanophyta) จํานวน 

11.2% กลุมสาหรายไดโนแฟลกเจลเลต (Dinoflagellates) จํานวน 0.7% และกลุมสาหรายยูกลีนอยด 

(Euglenophyta) จํานวน 0.5% ตามลําดับ ซึ่งบริเวณที่พบแพลงกตอนพืชมากสุด คือ พื้นที่ภายในบึง

บอระเพ็ด บริเวณที่อยูใกลกับเขตประมงเชิงพาณิชย(สถานี S5) ที่มีปริมาณความหนาแนนเทากับ 

46.0x107 เซลลตอลิตร ขณะที่บริเวณที่พบแพลงกตอนพืชนอยสุดคือ แมน้ํานานบริเวณปากคลอง

บอระเพ็ด (สถานี S19) ที่มีปริมาณเทากับ 900 เซลลตอลิตร (ภาคผนวก ค-1 ตารางที่ 2.2.12-2) แพลงก
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ตอนพืชชนิดเดนเชิงปริมาณที่พบมากสุด คือ Dictyosphaerium spp. รองลงมา คือ Coelomoron spp. 

และ Microcystis spp. ในปริมาณรอยละ 78.8, 6.8 และ 2.8 ตามลําดับ  

    คาดัชนีความหลากหลายของแพลงกตอนพืชที่สํารวจพบในบริเวณพื้น

ภายในบึงบอระเพ็ด (สถานี S1 ถึง S10) และพื้นรอบนอกบึงบอระเพ็ด (สถานี S11 ถึง S20) ที่เปนทางน้ํา

เขาบึงบอระเพ็ด  มีคาอยูระหวาง 0.33–1.83 โดยพบวาบริเวณที่มีคาดัชนีความหลากหลายสูงที่สุดคือ 

บริเวณคลองที่บานหวยหินลาด 2 (สถานี S12) ในขณะที่บริเวณคลองบอน (สถานี S17) เปนสถานีที่มีคา

ดัชนีความหลากหลายต่ําที่สุด  

   2) แพลงกตอนสัตว (zooplankton) 

    จากการสํารวจแพลงกตอนสัตวในบริเวณพื้นที่บึงบอระเพ็ด จังหวัด

นครสวรรค พบแพลงกตอนสัตวจํานวนทั้งหมด 3 ไฟลัม (Phylum) 16 สกุล (Genus) มีปริมาณแพลงก

ตอนสัตวเฉลี่ยเทากับ 8.8×103 เซลลตอลิตร โดยกลุมแพลงกตอนสัตวที่พบมากสุด คือ กลุมโรติเฟอร 

(Rotifera) จํานวน 52.9% รองลงมาคือ กลุมอารโทรโพดา (Arthropoda) จํานวน 45.7% และกลุมโปรโต

ซัว (Protozoa) จํานวน 1.4%  

    พื้นที่ที่มีปริมาณของแพลงกตอนสัตวมากสุด คือ พื้นที่ภายในบึง

บอระเพ็ด บริเวณแหลมตาล (สถานี S3) ที่มีปริมาณเทากับ 19.3x103 เซลลตอลิตร ขณะที่พื้นที่แมน้ํานาน

บริเวณปากคลองบอระเพ็ด (สถานี S19) เปนพื้นที่ที่มีปริมาณแพลงกตอนสัตวนอยที่สุด คือมีปริมาณ

เทากับ 1.1x103 เซลลตอลิตร (ภาคผนวก ค-1 ตารางที่ 2.2.12-3) โดยพบวาแพลงกตอนสัตวชนิดเดนเชิง

ปริมาณ คือกลุมของ Copepod nauplii รองลงมาคือชนิด Keratella cochoearis และ Polyarthra 

valgaris ที่พบรอยละ 24.3, 13.3 และ 12.6 ตามลําดับ  

    คาดัชนีความหลากหลายของแพลงกตอนสัตวที่สํารวจพบในบริเวณพื้น

ภายในบึงบอระเพ็ด (สถานี S1 ถึง S10) และพื้นรอบนอกบึงบอระเพ็ด (สถานี S11 ถึง S20) ที่เปนทางน้ํา

เขาบึงบอระเพ็ด  มีคาอยูระหวาง 0.54-2.23 โดยพบวาบริเวณที่มีคาดัชนีความหลากหลายสูงที่สุด คือ

บริเวณหนาฝายทดน้ํา 1 (สถานี S9) ที่มีระดับพื้นทองน้ําเดิมซึ่งไมลึกมาก ในขณะที่แมน้ํานานบริเวณปาก

คลองบอระเพ็ด (สถานี S19) ดานหนาของประตูน้ําปากคลองบอระเพ็ด เปนสถานีที่มีคาดัชนีความ

หลากหลายตํ่าที่สุด  

   3) สัตวหนาดิน (benthic fauna) 

    จากการสํารวจสัตวหนาดินในบริเวณพื้นที่บึงบอระเพ็ด จังหวัด

นครสวรรค พบสัตวหนาดินจํานวนทั้งหมด 3 ไฟลัม (Phylum) 4 อันดับ (Order) 14 ครอบครัว (Family) 

มีปริมาณสัตวหนาดินเฉลี่ยทั้งหมด 1.8x103 ตัวตอตารางเมตร โดยสัตวหนาดินกลุมที่พบมากสุด คือ กลุม

หอย (Phylum Mollusca) จํานวน 83.9% รองลงมาคือ กลุมของสัตวขาปลอง (Phylum Arthropoda) 

จํานวน 8.6% และ กลุมของไสเดือนนํ้า (Phylum Annelida) จํานวน 7.6% ตามลําดับ  

    พื้นที่ที่มีปริมาณของสัตวหนาดินมากสุด คือ พื้นที่ภายในบึงบอระเพ็ด 

บริเวณหนาฝายทดน้ํา 1 (สถานี S9) ที่มีระดับพื้นทองน้ําเดิมซึ่งไมลึกมาก ที่มีปริมาณเทากับ 10.6x103 ตัว
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ตอตารางเมตร พื้นที่บริเวณหนองกุม (สถานี S1) เปนพื้นที่ที่มีปริมาณแพลงกตอนสัตวนอยที่สุด คือมี

ปริมาณเทากับ 0.1x103 ตัวตอตารางเมตร ในขณะที่พื้นที่บริเวณรางจิก (สถานีที่ S2) และบริเวณคลอง

บอน (สถานี S17) สํารวจไมพบสัตวหนาดินเลย (ภาคผนวก ค-1 ตารางที่ 2.2.12-4) สัตวหนาดินชนิดเดน

เชิงปริมาณที่สํารวจพบ คือสัตวหนาดินในวงศหอยทราย (Cyrenidae) รองลงมาคือวงศหอยขม 

(Viviparidae) และวงศหอยเจดีย (Thiaridae) ที่พบรอยละ 26.5, 22.6 และ12.7 ตามลําดับ 

    คาดัชนีความหลากหลายของสัตวหนาดินที่สํารวจพบในบริเวณพื้น

ภายในบึงบอระเพ็ด (สถานี S1 ถึง S10) และพื้นรอบนอกบึงบอระเพ็ด (สถานี S11 ถึง S20) ที่เปนทางน้ํา

เขาบึงบอระเพ็ด  มีคาอยูระหวาง 0.33–1.42 โดยพบวาบริเวณที่มีคาดัชนีความหลากหลายสูงที่สุดคือ 

บริเวณคลองบางปอง (สถานี S20) ในขณะที่บริเวณแหลมกระทุม (สถานี S6) เปนสถานีที่มีคาดัชนีความ

หลากหลายตํ่าที่สุด  

   4) ปลานํ้าจืด (freshwater fish)   

    จากการสํารวจชนิดของปลาน้ําจืดในบริเวณพื้นที่บึงบอระเพ็ด จังหวัด

นครสวรรค พบปลาน้ําจืดทั้งหมดจํานวน 18 วงศ (Family) 63 ชนิด (Species) โดยกลุมปลาที่พบมากสุด

ไดแก ปลาในวงศปลาตะเพียน (Cyprinidae) พบจํานวน 29 ชนิด รองลงมาคือ วงศปลากด (Bagridae) 

พบจํานวน 5 ชนิด ขณะที่ปลาในวงศปลากระดี่  (Osphronemidae) พบจํานวน 4 ชนิด สําหรับในวงศ

ปลาแปนแกว (Ambassidae) วงศปลาหมอสี (Cichlidae) วงศปลาหมู (Cobitidae) และวงศปลาปลา

กระทิง (Mastacembelidae) พบจํานวนวงศละ 3 ชนิด 

    นอกจากนี้ ใ นว งศปลาช อน  (Channidae)  ว งศ ปลาหลั ง เขี ยว 

(Clupeidae) วงศปลากราย (Notopteridae) และวงศปลาเนื้อออน (Siluridae) พบจํานวนวงศละ 2 ชนิด 

สวนวงศปลาหมอ (Anabantidae) วงศปลากระทุงเหว (Belonidae) วงศปลาบู (Gobiidae) วงศปลาซัก

เกอร (Loricariidae) วงศปลาสวาย (Pangasiidae) วงศปลาหมอชางเหยียบ (Pristolepididae) และวงศ

ปลาเสือพนน้ํา (Toxotidae) พบจํานวนวงศละ 1 ชนิด เทานั้น (ภาคผนวก ค-1 ตารางที่ 2.2.12-5) 

    พื้นที่ที่สํารวจพบชนิดของปลามากสุด คือ พื้นที่ภายในบึงบอระเพ็ด 

บริเวณรางจิก (สถานี S2) พบปลาทั้งหมดจํานวน 30 ชนิด พื้นที่ภายนอกบึงบอระเพ็ด บริเวณคลองบริเวณ

หวยหินลาด 1 (สถานี S11) เปนพื้นที่ที่พบชนิดของปลานอยที่สุด คือ 2 ชนิด (ภาคผนวก ค-1 ตารางที่ 

2.2.12-5) นอกจากนี้ในบริเวณคลองเจ็ดดง (สถานี S16) สํารวจไมพบปลา เนื่องจากบริเวณดังกลาวมีการ

ขุดลอกบึงในชวงที่ผานมา ทําใหพื้นที่มีระดับความลาดชันและความลึกมาก จึงไมสามารถสํารวจและเก็บ

ตัวอยางปลาได สําหรับปลาชนิดเดนดานจํานวนที่สํารวจพบ โดยพิจารณาจากจํานวนของปลาที่พบสูงสุด 3 

อันดับแรก คือ ปลาซิว (Clupeichthys aesarnensis) ปลาไสตันตาขาว (Cyclocheilichthys armatus) 

และปลาตะเพียนทราย (Puntius brevis) ที่พบรอยละ 28.1, 20.4  และ 17.3 ตามลําดับ 

    คาดัชนีความหลากหลายของปลาที่สํารวจพบในบริเวณพื้นภายในบึง

บอระเพ็ด (สถานี S1 ถึง S10) และพื้นรอบนอกบึงบอระเพ็ด (สถานี S11 ถึง S20) ที่เปนทางน้ําเขาบึง

บอระเพ็ด  มีคาอยูระหวาง 0.47–2.12 โดยพบวาบริเวณที่มีคาดัชนีความหลากหลายสูงที่สุดคือ บริเวณ
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ลานบัว (สถานี S7) ในขณะที่บริเวณคลองบอน (สถานี S17) เปนบริเวณที่มีคาดัชนีความหลากหลายต่ํา

ที่สุด 

    คาผลผลิตปลาตอพื้นที่  (Standing Crop) ในบริเวณพื้นภายในบึง

บอระเพ็ด (สถานี S1 ถึง S10) และพื้นรอบนอกบึงบอระเพ็ด (สถานี S11 ถึง S20) ที่เปนทางน้ําเขาบึง

บอระเพ็ด  ในการสํารวจครั้งนี้มีคาอยูระหวาง 0.5-207 กิโลกรัมตอไร โดยพบวาพื้นที่ภายในบึงบริเวณ

หนองกุม (สถานี S1) เปนพื้นที่ที่มีคผลผลิตปลาตอพื้นที่สูงที่สุด ขณะที่ในแมน้ํานานบริเวณปากคลอง

บอระเพ็ด (สถานี S19) ดานหนาของประตูนํ้าปากคลองบอระเพ็ด มีคาผลผลิตปลาตอพื้นที่ตํ่าที่สุด 

   5) พรรณไมน้ํา (aquatic plant)  

    จากการสํารวจชนิดของพรรณไมน้ําในบริเวณพื้นที่บึงบอระเพ็ด จังหวัด

นครสวรรค พบพรรณไมน้ําจํานวนทั้งหมด 19 วงศ (Family) 38 ชนิด (Species) โดยมีชนิดของพรรณไม

น้ําที่พบในแตละสถานีอยูระหวาง 2-10 ชนิด บริเวณที่พบชนิดของพรรณไมมากที่สุด คือ บริเวณหนองกุม 

(สถานี S1) ซึ่งเปนพื้นที่ที่อยูภายในบึง ขณะที่บริเวณแหลมตาล (สถานี S3) และเนินระฆัง (สถานี S8) ซึ่ง

เปนพื้นที่ที่อยูภายในบึงเชนกัน กลับพบชนิดของพรรณไมน้ํานอยสุด คือ สถานีละ 2 ชนิด อาจเนื่องมาจาก

บริเวณนี้เปนบริเวณที่มีบัวขึ้นอยูอยางหนาแนนและกระจายครอบคลุมพืน้ที่เปนบริเวณกวาง (ภาคผนวก ค-

1 ตารางที่ 2.2.12-6) พรรณไมน้ําชนิดเดนที่สํารวจพบเกือบทุกสถานี ไดแก โสน (Sesbania javanica) 

ไมยราบยักษ (Mimosa pigra) และออ (Phragmites australis) ตามลําดับ 
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 2.2.14 พื้นที่ชุมน้ํา  

  2.2.14.1 ทรัพยากรกายภาพ 

   1) สภาพภูมิประเทศ 

    พื้นที่ชุมน้ําบึงบอระเพ็ด เปนพื้นที่ชุมน้ําประเภทหนองบึง อยูในลุมน้ําแมน้ํา

เจาพระยา ลุมน้ําสาขาบึงบอระเพ็ด พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุมน้ําทวมถึง (Flood Plain) มีเนื้อที่ตามทะเบียน

พื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติของประเทศไทย 132,639 ไร 3 งาน 34 ตารางวา โดยทางดานเหนือ

ของบึงบอระเพ็ด มีแมน้ํานานไหลผาน ทางดานใตมีลําหวยเล็ก ๆ ไหลสูบึง คือ คลองวังมหากร และคลองขุด 

ทางดานตะวันออกของบึงมีพื้นที่น้ํา จดเขาพนม น้ําไหลเขาทางคลองใยไหม และคลองตะโก น้ําไหลออกจากบึง

ทางคลอง บอระเพ็ด ผานประตูระบายน้ําภายในศูนยพัฒนาประมงน้ําจืด ลงสูแมน้ํานาน และมีฝายกั้นน้ําทาง 

ทิศตะวันตกของบึง  

    2) ลักษณะธรณีสัณฐาน 

    บึงบอระเพ็ดและบริเวณโดยรอบ มีลักษณะทางธรณีวิทยาที่ เกิดจาก

ตะกอนนน้ําพัดพามาทับถมเปนสวนใหญ โครงสรางทางธรณีสัณฐานประกอบดวย ที่ราบนํ้าทวมถึง เนินตะกอน

น้ําพัดพารูปพัด วัตถุตนกําเนิดของดินในบึงบอระเพ็ดเปนหินปูนและหินอัคน ี(ศันสนีย ชูแวว และคณะ, 2557) 

    3) ทรัพยากรดิน 

    จากขอมูลกลุมชุดดินจากกรมพัฒนาที่ดิน ป 2559 พบวา กลุมชุดดินที่พบ

บริเวณพื้นที่ชุมน้ํา     บึงบอระเพ็ด ไดแก ชุดดินราชบุรี (Rb) ชุดดินปากทอ (Pth) ชุดดินสูงเนิน (Sn) ชุดดิน

ชัยนาท (Cn) ชุดดินชุมแสง (Cs) ชุดดินตาคลี (Tk) หนวยผสมของดินตะกอนลําน้ําใหม (AC) และหนวยผสม

ของดินที่เกิดบริเวณ   สันดินริมแมน้ํา (Lc) แสดงดังตารางที่ 2.2.14-1 และรูปที่ 2.2.14-1 

 

ตารางที่ 2.2.14-1 ชุดดิน (Soil series) ในพื้นที่บึงบอระเพ็ด 
ชุดดิน (Soil series) พื้นที่ (ไร) พื้นที่ (รอยละ) 

1. ชุดดินราชบุรี (Petchaburi series: Rb) 32,900.75 51.63 

2. ชุดดินปากทอ (Pak Tho Series: Pth) 173.80 0.27 

3. ชุดดินสูงเนิน (Sung Noen series: Sn) 77.20 0.12 

4. หนวยผสมของดินตะกอนลําน้ําใหม (AC : Alluvial Complex) 866.15 1.36 

5. ชุดดินชัยนาท (Chai Nat series: Cn) 311.98 0.49 

6. ชุดดินชุมแสง (Chum Saeng series: Cs) 29,263.45 45.92 

7. ชุดดินตาคลี (Takhli series: Tk) 10.09 0.20 

8. หนวยผสมของดินที่เกิดบริเวณสันดินริมแมน้ํา (Lavee Complex: Lc) 124.90 0.02 

รวม 63,728.31 100.00 

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน, 2559  
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    4) การใชที่ดิน 

    จากขอมูลการสํารวจสถานภาพพื้นที่ชุมน้ําประเภทหนองบึงน้ําจืดของ

ประเทศไทย (2554) พบวา บึงบอระเพ็ดมกีารเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินระหวางป พ.ศ. 2544 และป พ.ศ. 2552 

โดยขนาดพื้นที่ลุมลดลงและพื้นที่บึง (น้ํา) ขนาดพื้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากการขุดลอกพื้นที่ลุม โดยพื้นที่บึง

บอระเพ็ดตามเอกสารที่ดิน มีพื้นที่ 132,639 ไร 3 งาน 34 ตารางวา ในป 2544 มีพื้นที่ 79,451 ไร เปนพื้นที่

บึง 33,013 ไร พื้นที่ลุม 33,918 ไร และอื่น ๆ 14,520 ไร สวนในป พ.ศ. 2552 มีพื้นที่ลดลง 38,613 ไร ดัง

ตารางที่ 2.2.14-2  

 

ตารางที่ 2.2.14-2 สภาพการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินของบึงบอระเพ็ดป พ.ศ. 2544 เปรียบเทียบกับป พ.ศ. 

2552  

ป พ.ศ. 2544 (ไร) ป พ.ศ. 2552 (ไร) การเปลี่ยนแปลง (ไร) พื้นท่ีตามเอกสารที่ดิน 

(ไร) พื้นที่บึง ที่ลุม อื่นๆ  รวม พื้นที่บึง ที่ลุม อื่นๆ รวม พื้นที่บึง ที่ลุม อื่นๆ รวม 

31,013 33,918 14,520 79,451 40,560 22 256 40,838 9,547 -33,896 -14,264 -38,613 132,639.835 

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว) (2554) 

   จากขอมูลการใชที่ดินพื้นที่บึงบอระเพ็ด (กรมพัฒนาที่ดิน, 2559) พบวาพื้นที่บึง 

38,266.0 ไร หรือรอยละ 59.58 พื้นที่ลุมและนาขาว มีเนื้อที่ 19,835.64 ไร หรือรอยละ 30.89 จากการสํารวจ

ภาคสนามในป 2561 พบวา พื้นที่บึงลดลงเหลือ 36,240.33 ไร หรือรอยละ 56.34 พื้นที่ลุมและนาขาวเพิ่มขึ้น

เปน 21,247.64 ไร หรือรอยละ 33.03 รายละเอียดดังตารางที่ 2.2.14-3 และรูปที่ 2.2.14-2 และรูปที่    

2.2.14-3 

ตารางที่ 2.2.14-3 สภาพการใชที่ดินในบริเวณพื้นที่ชุมน้ําบึงบอระเพ็ด  
การใชประโยชนที่ดิน กรมพัฒนที่ดิน ป 2559 มหาวิทยาลัยนเรศวรสํารวจภาคสนาม ป 2561 

พื้นที่ (ไร) พื้นที่ (รอยละ) พื้นที่ (ไร) พื้นที่ (รอยละ) 

นาขาว 105.47 0.16 105.47 0.16 

ไรราง 11.30 0.02 11.30 0.02 

ขาวโพด 59.68 0.09 59.68 0.09 

ออย 34.22 0.05 34.22 0.05 

งา 408.49 0.63 408.49 0.64 

ทุงหญาเลี้ยงสัตว 11.47 0.02 11.47 0.02 

สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 372.16 0.58 430.56 0.67 

ปาผลัดใบสมบูรณ 263.32 0.41 263.32 0.41 

ทุงหญาธรรมชาต ิ 95.81 0.15 95.81 0.15 

ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ 65.18 0.10 65.18 0.10 

พื้นที่ลุม 513.87 0.80 751.22 1.17 

พื้นที่ลุม+นาขาว 19,835.64 30.89 21,247.64 33.03 

หมูบานพ้ืนราบ 542.49 0.84 542.48 0.84 
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ตารางที่ 2.2.14-3 สภาพการใชที่ดินในบริเวณพ้ืนที่ชุมน้ําบึงบอระเพ็ด (ตอ)  
การใชประโยชนที่ดิน กรมพัฒนที่ดิน ป 2559 มหาวิทยาลัยนเรศวรสํารวจภาคสนาม ป 2561 

พื้นที่ (ไร) พื้นที่ (รอยละ) พื้นที่ (ไร) พื้นที่ (รอยละ) 

สถานที่ราชการและสถาบันตางๆ 2561.86 3.99 2572.90 4.00 

สถานที่พักผอนหยอนใจ 312.48 0.49 337.40 0.52 

แมน้ํา/ลําหวย/ลําคลอง 725.62 1.13 706.41 1.10 

หนอง/บึง/ทะเลสาบ (บึงบอระเพ็ด) 38,266.20 59.58 36,240.33 56.34 

บอน้ําในไรนา 17.93 0.03 17.93 0.03 

คลองชลประทาน 19.43 0.03 19.43 0.03 

เกาะในบึงบอระเพ็ด 2561 - - 327.92 0.51 

คันดินขุดลอกคลองบึงบอระเพ็ด  - - 79.25 0.12 

รวม 64,485.69 100.00 64,328.40 100.00 
 

  2.2.14.2 ทรัพยากรชีวภาพ 

   1) พืช จากการศึกษาทบทวนขอมูลปาไม จากรายงานการศึกษาความ

เหมาะสมและสํารวจออกแบบระบบเครือขายน้ํา บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ของกรมทรัพยากรน้ํา ป 

พ.ศ. 2550 พบวา พื้นที่ปาบางสวนริมบึงบอระเพ็ดเปนปาธรรมชาติในพื้นที่น้ําขังเปนระยะเวลานาน เปนไมพุม

หรือไมขนาดเล็ก มีความหนาแนนมาก สําหรับพื้นที่ฝงขวาของบึงมีสภาพเปนปาจากการปลูกเสริมเพิ่มเติม 

ไดแก จามจุรี กระถินณรงค ตะขบปา เปนตน จากขอมูลพรรณไมในป 2553 พบพรรณพืช รวม 235 ชนิด 177 

สกุล 77 วงศ แยกเปนพรรณไมน้ํา 188 ชนิด พรรณไมทั่วไป 47 ชนิด และมีไมตนที่นําเขาไปปลูกอีก 13 ชนิด 

(สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 2554) ในพื้นที่เขตหามลาสัตวปาบึงบอระเพ็ดมีเนื้อ

ที่ 66,250 ไร ซึ่งอยูในขอบเขตพื้นที่ชุมน้ํา ในป พ.ศ. 2557 ไมพบพื้นที่ที่มีสภาพปาไม สวนใหญเปนพื้นที่

เกษตรกรรม (ที่มา: http://www.dnp.go.th/wildlife_it/n_web/menu_map/page_BBRP.php) 

   2) ทรัพยากรสัตวปา 

    2.1) สัตวเลื้อยคลาน  

       จากการทบทวนขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่บึง

บอระเพ็ด พ.ศ.2546 ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พบวา                   

มีสัตวเลื้อยคลาน 51 ชนิด มีสัตวเลื้อยคลาน 3 ชนิด ที่อยูในสถานภาพหายากและใกลสูญพันธุ ไดแก จระเข 

(Crocodylus Siamensis) งูไซ (Enhydris bocourti) และงูสายรุงดํา (Enhydris Smithi) ตอมาในป พ.ศ.

2545 จากรายงานของกรมชลประทาน พบวา มีจํานวนสัตวเลื้อยคลานลดลงเหลือ 39 ชนิด หรือรอยละ 65 

ของทั้งหมดที่เคยพบในพื้นที่ และเมื่อมีการสํารวจชนิดสัตวเลื้อยคลานระหวางเดือนมีนาคม 2544 ถึงเดือน

พฤษภาคม 2545 ในเขตหามลาสัตวปาบึงบอระเพ็ด ในทองที่ตําบลเกรียงไกร ตําบลหนองกรด ตําบลหนอง

ปลิง ตําบลพระนอน อําเภอเมือง ตําบลทับกฤช อําเภอชุมแสง ตําบลวังมหากร ตําบลเขาพนมเศษ อําเภอ 

ทาตะโก จังหวัดนครสวรรค พบ 
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สัตวเลื้อยคลาน จํานวน 47 ชนิด 2 อันดับ 14 วงศ 35 สกุล สัตวเลื้อยคลานที่พบมากที่สุด ไดแก วงศ 

Colubridae (วงศงูพิษออน) พบ 16 ชนิด จํานวนชนิดสัตวเลื้อยคลานที่พบนอยที่สุด ไดแก วงศ Lacertidae 

(วงศกิ้งกานอยหางยาว) วงศ Varanidae (วงศตะกวด) วงศ Typhlopodae (วงศงูดิน) วงศ Xenopeltidae 

(วงศงูแสงอาทิตย) และวงศ Uropeltidae (วงศงูกนขบ) พบเพียงวงศละ 1 ชนิด (ไกรรัตน เอี่ยมอําไพ, 2545) 

และเมื่อสํารวจในป 2561 พบสัตวเลื้อยคลาน จํานวน 44 ชนิด 3 อันดับ 15 วงศ ดังนั้น เมื่อรวมจํานวนของ

สัตวเลื้อยคลานที่สํารวจพบในพื้นที่บึงบอระเพ็ดในชวงป พ.ศ. 2535-2561 มีทั้งสิ้น 51 ชนิด ดังตารางที่ 

2.2.14-4) (ภาคผนวก ค-2 ตารางที่ ค1)  

    อยางไรก็ตาม จากขอมูลการติดตามจํานวนชนิดของสัตวเลื้อยคลานที่

สํารวจพบในพื้นที่บึงบอระเพ็ดตั้งแตป พ.ศ. 2535-2561 มีจํานวนชนิดของสัตวเลื้อยคลานที่ไมพบในการ

สํารวจหรือหายไปจากพื้นที่รวม 14 ชนิด (ตารางที่ 2.2.14-4) และสัตวเลื้อยคลานที่อยูในสภาพใกลสูญพันธุ

อยางยิ่ง (Critically endangered) คือ จระเขน้ําจืด (Crocodylus siamensis) ซึ่งเคยมีชุกชุมในบึงบอระเพ็ด 

และเปนที่สังเกตคือ ชนิดของสัตวเลื้อยคลานที่พบเพิ่มขึ้นในการสํารวจป พ.ศ. 2561 คือ ตะพาบไตหวัน ซึ่ง

เปนสัตวที่นําเขามาจากตางประเทศเพื่อเปนสัตวเศรษฐกิจ มีการเลี้ยงตามฟารมอยางแพรหลาย มีนิสัยคอนขาง

ดุรายและเปนผูลา จนกระทั่งปจจุบันตะพาบไตหวันถูกบรรจุไวเปนชนิดพันธุตางถิ่น (alien species)  

 

ตารางที่ 2.2.14-4 สรุปจํานวนชนิดของสัตวเลื้อยคลานที่สํารวจพบในพื้นที่บึงบอระเพ็ด ระหวางป  

                       พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2561 

อันดับ วงศ ชนิด 

อันดับเตา Order Testudines 2 วงศ  

1.วงศเตานา Family Bataguridae 2 ชนิด 

2.วงศตะพาบ Family Trionychidae 2 ชนิด 

อันดับ Crocodylia 1 วงศ  

วงศจระเข Family Crocodylidae 1 ชนิด 

อันดับกิ้งกา/งู Order Squamate 13 วงศ  

1.วงศกิ้งกา Family Agarmidae 5 ชนิด 

2.วงศจิ้งจกและตุกแก Family Gekkonidae 5 ชนิด 

3.วงศกิ้งกานอยหางยาว Family Lacertidae 1 ชนิด 

4.วงศเหลนนอย Family Scincidae 5 ชนิด 

5. วงศเหี้ย Family Vamidae 2 ชนิด 

6.วงศงูดิน Family Typhlopidae 1 ชนิด 

7.วงศงูกนขบ Family Cylindrophiidae 1 ชนิด 

8.วงศงูเหลือม Family Pythonidae 2 ชนิด 

9.วงศงูแสงอาทิตย Family Xenopeltidae 1 ชนิด 

10.วงศงูพิษเขี้ยวหลัง Family Colubridae 11 ชนิด 

11.วงศงูน้ํา Family Homalopsidae 6 ชนิด 

12.วงศงูแมวเซา Family Viperidae 3 ชนิด 

13.วงศงูพิษเขี้ยวหนา Family Elapidae 3 ชนิด 
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ตารางที่ 2.2.14-5 สรุปการเปลี่ยนแปลงชนิดของสัตวเลื้อยคลานที่สํารวจพบในพื้นที่บึงบอระเพ็ด  

                        ระหวางป พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2561 
 พ.ศ. 

2535 

พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2561 

ชนิดที่หายไป ชนิดที่พบใหม ชนิดที่หายไป ชนิดที่พบใหม 

สัตวเลื้อยคลาน 39 10 ชนิดที่หายไป ไดแก เตา

นาหัวใหญ   จระเขน้ํ าจืด 

ตะกวด งูดินบาน งูเหลือม งู

เ ขี ย ว ป า ก แ ห น บ  งู ห า ง

ม ะ พ ร า ว ล า ย ขี ด  งู ห า ง

มะพราวธรรมดา งูเขียวหาง

ไหมทองเหลือง งูเขียวหาง

ไหมตาโต 

4 ชนิดที่พบใหม ไดแก งู

ทับสมิงคลา งูลายสอใหญ 

งูหลาม งูเหาดางพนพิษ/

งูเหาพนพิษสยาม 

 4 ชนิดที่หายไป ไดแก  

จิ้งเหลนเรียวทองเหลือง 

จิ้งเหลนหางยาว จิ้งจกดิน

ลายจุด และ จิ้งเหลนนอย

หางยาว/งูคา 

4 ชนิดที่พบใหม ซึ่งไมพบ

ในป 2535 และ ป 2545 

ไ ด แก  ต ะพาบ ไต หวั น 

กิ้งกาแกว แย และงูงอด

ไทย/งูงอดหลังลาย 

 

    2.2) สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก  

     ในป 2535 สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกที่ไดสํารวจพบ 13 ชนิด ซึ่งมี

สถานภาพหายากและใกลสูญพันธุ 1 ชนิด คือ กบน้ําเค็มหรือกบน้ํากรอย (Rama Cancrivora) ตอมาพบวามี

จํานวน 12 ชนิด ซึ่งลดลงเหลือรอยละ 70.59 ของทั้งหมดที่เคยพบในพื้นที่ (สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2546) และในป 2544 - 2545 ไดทําการสํารวจชนิดสัตวสะเทินน้ําสะเทิน

บกในเขตหามลาสัตวปาบึงบอระเพ็ด  พบสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 1 อันดับ (Order) 4 วงศ (Families) 8 

สกุล (Genus) 12 ชนิด (Species) จํานวนชนิดของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกที่พบมากที่สุด ไดแก วงศ Ranidae 

(วงศกบเขียด) จํานวน 6 ชนิด จํานวนชนิดของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกที่พบนอยที่สุด คือ วงศ Bufonidae 

(วงศคางคก) และวงศ Rhacophoridae (วงศปาดโลกเกา) พบเพียงวงศละ 1 ชนิด (ไกรรัตน เอี่ยมอําไพ, 

2545) และจากการสํารวจในป 2561 พบสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก จํานวน 11 ชนิด 1 อันดับ 5 วงศ เมื่อรวม

จํานวนของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกที่สํารวจพบในพื้นที่บึงบอระเพ็ดในชวงป พ.ศ. 2535-2561 มีทั้งสิ้น 13 

ชนิด (ตารางที่ 2.2.14-6) (ภาคผนวก ค-2 ตารางที่ ค2) การติดตามจํานวนชนิดของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกที่

สํารวจพบในพื้นที่บึงบอระเพ็ดตั้งแตป พ.ศ. 2535-2561 มีจํานวนชนิดของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกที่ไมพบใน

การสํารวจหรือหายไปจากพื้นที่รวม 3 ชนิด (ตารางที่ 2.2.14-7) และพบชนิดใหมจํานวน 4 ชนิด 
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ตารางที่ 2.2.14-6 สรุปจํานวนชนิดของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกที่สํารวจพบในพื้นที่บึงบอระเพ็ด  

   ระหวางป พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2561 

 

ตารางที่ 2.2.14-7 สรุปการเปลี่ยนแปลงชนิดของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกที่สํารวจพบในพื้นที่บึงบอระเพ็ด  

ระหวางป พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2561 
 พ.ศ. 

2535 

พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2561 

ชนิดที่หายไป ชนิดที่พบใหม ชนิดที่หายไป ชนิดที่พบใหม 

สัตวสะ เทินน้ํ า

สะเทินบก 

9 1 ชนิดที่หายไป ไดแก กบ

หลังขีด/เขียดหลังขีด/เขียด

จิกน้ําตาล 

2 ชนิดที่พบใหม ไดแก อึ่ง

ขาคํา และ คางคกแคระ/

คางคกแดง 

2 ชนิดที่หายไป ไดแก อึ่ง

ขาคํา และ คางคกแคระ/

คางคกแดง 

2 ชนิดที่พบใหม ซึ่งไมพบ

ในป 2535 และ ป 2545 

ไดแก อ่ึงขางดํา และเขียด

ทราย 

   

    2.3) สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม 

     ในการสํารวจสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม ในป 2535 และป 2545 พบ

สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม จํานวน 55 ชนิด มีชนิดใกลสูญพันธุ 3 ชนิด คือ ชะมดเช็ด (Viverricula lndica) เสือ

ปลา (Felis Viverrina) และชนิดที่ถูกคุกคาม 2 ชนิด คือ ชะมดแผงสันหางดํา (Viverra Megaspila) และแมว

ปลาหรือเสือกระตาย (Felis Chaus) ตอมาพบวามีจํานวนลดลงเหลือ 10 ชนิด ซึ่งคิดเปนรอยละ 17.86 ของ

ทั้งหมด และจากการสํารวจในป 2561 พบสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม จํานวน 19 ชนิด  5 อันดับ 9 วงศ จํานวน

ของสัตวเลี้ยงลูกดวน้ํานมที่สํารวจพบในพื้นที่บึงบอระเพ็ดในชวงป พ.ศ. 2535-2561 มีทั้งสิ้น 52 ชนิด (ตาราง

ที่ 2.2.14-8) (ภาคผนวก ค-2 ตารางที่ ค3) การติดตามจํานวนชนิดของสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมที่สํารวจพบใน

พื้นที่บึงบอระเพ็ดตั้งแตป พ.ศ. 2535-2561 มีจํานวนชนิดของสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมที่ไมพบในการสํารวจหรือ

หายไปจากพื้นที่รวม 31 ชนิด (ตารางที่ 2.2.14-9) และพบชนิดใหมจํานวน 1 ชนิด 

 

 

 

 

 

 

อันดับ วงศ ชนิด 

อันดับกบ Order Anura 1.วงศคางคก Family Bufonidae 2 ชนิด 

2.วงศอึ่ง Family Microhylidae 4 ชนิด 

3.วงศกบ Family Ranidae 2 ชนิด 

4.วงศกบทูด Family Dicroglossidae 4 ชนิด 

5.วงศปาดบาน Family Rhacophoridae 1 ชนิด 
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ตารางที่ 2.2.14-8 สรุปจํานวนชนิดของสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมที่สํารวจพบในพื้นที่บึงบอระเพ็ด  

                        ระหวางป พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2561 

 

ตารางที่ 2.2.14-9 สรุปการเปลี่ยนแปลงชนิดของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกที่สํารวจพบในพื้นที่บึงบอระเพ็ด  

ระหวางป พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2561 

 พ.ศ. 

2535 

พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2561 

ชนิดที่หายไป ชนิดที่พบใหม ชนิดที่หายไป ชนิดที่พบใหม 

สัตว เลี้ ยงลูก

ดวยน้ํานม 

49  1 ชนิดที่พบใหม ไดแก 

หนูเหม็น 

31 ชนิดที่หายไป  1 ชนิดที่พบใหม ซึ่งไม

พบในป 2535 และ ป 

2545 ไดแก กระรอก

หลากสี 

 

    2.4) นก (Birds) 

     จากการศึกษาและสํารวจนกในบึงบอระเพ็ดของสํานักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2546) ระหวางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 ถึงเมษายน พ.ศ. 

2536 และการสํารวจเดือนธันวาคม พ.ศ. 2544 กุมภาพันธ พฤษภาคม มิถุนายน และสิงหาคม พ.ศ. 2545 

ตลอดการรายงานของบุคคลอื่น ๆ เชน โอภาส และศิริพร (2525) โอภาส (2534) Thonglongya (1968) และ 

Ogle (1986) และการสํารวจของชมรมดูนกนครสวรรค (2537) พบนกทั้งสิ้นไมต่ํากวา 238 ชนิด (Species) 

แยกตามหลักอนุกรมวิธานได 13 อันดับ (Orders) 48 วงศ (Families) และ 130 สกุล (Genera) นกในอันดับ

นกจบัคอน (Passerifomes) พบมากที่สุด คือ 11 วงศ 46 สกุล และ 94 ชนิด รองลงมาตามลําดับไดแก อันดับ

นกกระสา (Ciconiifomes) พบ 16 วงศ 51 สกุล และ 77 ชนิด ขณะที่อันดับนกนกกะรางหัวขวาน 

อันดับ วงศ ชนิด 
Order Insectivora 1.Family Erinaceidae 1 ชนิด 

2.Family Soricidae 1 ชนิด 

Order Chiroptera 1. Family Ptropodidae 6 ชนิด 

2. Family Embllonuridae 2 ชนิด 

3. Family Megadermatidae 2 ชนิด 

4. Family Rhinolopidae 4 ชนิด 

5. Family  Hipposideridae 5 ชนิด 

6. Family Vespertilionidae 12 ชนิด 

7. Family Molossidae 1 ชนิด 

Order Primates 1.Family Loridae 1 ชนิด 

Order Carnivora 1.Family Herpestidae 3 ชนิด 

2.Family Felidae 2 ชนิด 

Order Rodentia 1. Family Sciuridae 3 ชนิด 

2. Family Muridae 9 ชนิด 
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(Upupiformes) อันดับนกแกว (Psittacidae) และอันดับนกนางแอน (Apodiformes) พบนอยที่สุด โดยพบ

อันดับละ 1 วงศ 1 สกุล และ 1 ชนิด จากอันดับนกเมืองไทย (โอภาส, 2541) ทั้งสิ้น 16 อันดับ ไมพบนก         

3 อันดับ ไดแก  อันดับไก  (Gallriformes) อันดับนกเงือก (Bucerotiformes) และอันดับนกขุนแผน 

(Trogonifoemes)  

     ไกรรัตน เอี่ยมอําไพ และคณะ (2552) ไดทําการศึกษาความหลาก

ชนิดของนกในบึงบอระเพ็ดหลังไดรับผลกระทบจากน้ําทวมในป พ.ศ. 2549 โดยทําการศึกษาชวงเดือน

มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2550  พบนกทั้งหมด 8 อันดับ (Orders) 35 วงศ (Families) 81 สกุล (Genus) 

108 ชนิด (Species) เปนนกประจําถิ่น (R) 48 ชนิด เปนนกอพยพ (M) 40 ชนิด เปนทั้งนกประจําถิ่นและนก

อพยพ (R, M) 20 ชนิด เมื่อเปรียบเทียบชนิดและสถานภาพจากผลการสํารวจของสถานีวิจัยสัตวปา               

บึงบอระเพ็ด ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2549 (กอนน้ําทวมป พ.ศ. 2549) ซึ่งสํารวจพบนกทั้งสิ้น 

94 ชนิด เปนนกประจําถิ่น (R) 36 ชนิด เปนนกอพยพ (M) 35 ชนิด เปนทั้งนกประจําถิ่นและนกอพยพ (R, M) 

18 ชนิด และไมทราบสถานภาพ 5 ชนิด จากการวิเคราะหคาความชุกชุม สามารถจัดระดับความชุกชุมไดเปน 

5 ระดับ ไดแก 

     1) นกที่พบนอยมาก (Rare= R) จํานวน 26 ชนิด เชน นกกระติด๊

สีอิฐนกกิ้งโครงแกลบหัวเทา เปดปากสั้น นกกระเตนหัวดํา นกทะเลขาแดงลายจุด นกหัวโตทรายเล็ก เปนตน 

จากการสํารวจของสถานีวิจัยสัตวปาบึงบอระเพ็ด ในป พ.ศ.2549 พบ 18 ชนิด เชน นกกระติ๊ดขี้หมู             

นกอุมบาตร นกกิ้งโครงแกลบหัวเทา เปดดําหัวสีน้ําตาล นกกระเต็นหัวดํา นกหัวโตทรายเล็ก นกยางดํา      

เปนตน 

     2) นกที่พบนอย (Uncommon = UC) จํานวน 18 ชนิด เชน นก

หนูแดง นกอัญชันคิ้วขาว นกอีวาบตั๊กแตน เปดหางแหลม นกนางนวลธรรมดา นกกระจาบทอง นกโปงวิด 

นกเขาใหญ เปนตน จากผลการสํารวจของสถานีวิจัยสัตวปาบึงบอระเพ็ด ในป พ.ศ.2549 พบ 22 ชนิด เชน 

เปดหางแหลม นกกระเต็นอกขาว นกกระเต็นปกหลัก นกยางไฟธรรมดา นกชอนหอยขาว นกกระสาปาก

เหลือง นกตะกรุม เปนตน 

     3) นกที่พบปานกลาง (Moderate= M) จํานวน 25 ชนิด เชน     

นกกระเต็นอกขาว นกกระเต็นนอยธรรมดา นกกะปูดใหญ นกกวัก นกปากซอมหางพัด นกปากแอนหางดํา   

นกกระแตหัวเทา นกหัวโตเล็กขาเหลือง นกกระทุง นกเดาลมเหลือง นกเดาดินทุง เปนตน จากผลการสํารวจ

ของสถานีวิจัยสัตวปาบึงบอระเพ็ด ในป พ.ศ.2549 พบ 20 ชนิด เชน นกเปดลาย นกอีวาบตั๊กแตน              

นกปากแอนหางดํา นกกระจาบธรรมดา นกกระทุง นกชายเลนน้ําจืด นกโปงวิด เปนตน 

     4) นกที่ พบบ อย  ( Common =  C)  จํ านวน  15 ชนิ ด  เ ช น               

นกหางนาค นกพงใหญพันธุญี่ปุน นกชอนหอยดําเหลือบ นกยางไฟหัวดํา นกยางกรอกพันธุจีน นกยางควาย           

นกคูต เปดลาย เปนตน จากผลการสํารวจของสถานีวิจัยสัตวปาบึงบอระเพ็ด ในป พ.ศ.2549 พบ 18 ชนิด เชน 

นกหางนาค นกปรอดสวน นกแซงแซวหางปลา นกยางกรอกพันธุจีน นกยางไฟหัวดํา เปนตน  
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     5) นกที่พบบอยมาก (Very Common = VC) จํานวน 24 ชนิด 

เปดแดง เปดคับแค นกเขาขวา นกอีโกง นกอีแจว นกพริก นกตีนเทียน นกปากหาง เปดผีเล็ก นกอายงั่ว      

นกกระสาแดง นกอีเสือหัวดํา เปนตน จากผลการสํารวจของสถานีวิจัยสัตวปาบึงบอระเพ็ด ในป พ.ศ.2549 พบ 

16 ชนิด เชน นกอีเสือหัวดํา นกปากหาง เปดผีเล็ก นกยางเปย นกกระสาแดง เปดแดง เปดคับแค นกอีโกง 

เปนตน 

    ในการสํารวจความหลากหลายของชนิดนกที่พบในบึ งบอระเพ็ด            

ชวงพฤษภาคม 2554 -  เมษายน 2555 ของศูนยวิจัยและฝกอบรมดานการจัดการพื้นที่ ชุ มน้ํ า  

มหาวิทยาลัยมหิดล (2557) พบนกทั้งสิ้น 9 อันดับ 41 วงศ 83 สกุล 106 ชนิด จํานวนรวม 24,934 ตัว จําแนก

เปนนกประจําถิ่น 63 ชนิด นกอพยพ 32 ชนิด นกที่มีสถานภาพเปนนกอพยพและอพยพเพื่อสรางรังวางไข     

2 ชนิด และนกที่มีการอพยพบางสวน 9 ชนิด เปรียบเทียบขอมูลนกในอดีต จํานวนชนิดนกที่พบมีแนวโนม

ลดลง เพราะสถานีวิจัยสัตวปาบึงบอระเพ็ดสํารวจนกตั้งแตเดือนตุลาคม 2551 - กันยายน 2553 พบนกทั้งสิ้น 

184 ชนิด อุรา บุปผาชาติ และคณะ (2548) สํารวจนกในบึงบอระเพ็ด ตั้งแตมีนาคม 2542 - กรกฎาคม 2543 

พบนกประจําถิ่น 41 ชนิด นกอพยพ 69 ชนิด และนกที่มีการอพยพบางสวน 22 ชนิด และพบนกวางไขในบึง

บอระเพ็ด 17 ชนิด  

    มหาวิทยาลัยนเรศวร (2557) ไดทําการสํารวจชนิดของนกบริเวณบึง

บอระเพ็ด (เฉพาะในสวนพื้นที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค) ในเดือนสิงหาคม 2557              

พบนกจํานวน 38 สกุล 36 ชนิด โดยเปนนกประจําถิ่น จํานวน 35 ชนิด นกอพยพยายถิ่นนอกฤดูผสมพันธุ 

จํานวน 7 ชนิด คือ นกกินปลีอกเหลือง นกจาบคาหัวเขียว นกตีนเทียน นกเปดแดง นกยางไฟหัวดํา นกยางเปย 

และนกอีแจว ดังตารางที่ 2.2.14-10 

ตารางที่ 2.2.14-10 รายชื่อนกที่สํารวจพบในบริเวณบึงบอระเพ็ด (เฉพาะในสวนพื้นที่ขององคการบริหาร   

สวนจังหวัดนครสวรรค) 
ที่ ชื่อนก ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร สถานภาพ 

ฤดูกาล พรบ. IUCN 

1 นกกระจอกตาล Plain-backed Sparrow Passer flaveolus R - LC 

2 นกกระจอกบาน Eurasian Tree Sparrow Passer montanus R ค LC 

3 นกกระจอกใหญ House Sparrow  Passer domesticus R - - 

4 นกกระจาบธรรมดา Baya Weaver Ploceus philippinus - - LC 

5 นกกระจิบธรรมดา Common Tailorbird Orthotomus sutorius    

6 นกกระจิบหญาสีเรียบ Plain Prinia Prinia inornata R ค LC 

7 นกกระต๊ิดขี้หม ู Scaly-breasted Munia Lonchura punctulata  R - - 

8 นกกระแตแตแวด Red-wattled Lapwing Vanellus indicus R - - 

9 นกกระปูดใหญ Greater Coucal Centropus sinensis R ค LC 

10 นกกระเต็นอกขาว White-throated Kingfisher  Halcyon smyrnensis R ค LC 

11 นกกางเขนบาน Oriental Magpie Robin Copsychus saularis R ค LC 
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

ตารางที่ 2.2.14-10 รายชื่อนกที่สํารวจพบในบริเวณบึงบอระเพ็ด (เฉพาะในสวนพื้นที่ขององคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค) (ตอ) 
ที่ ชื่อนก ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร สถานภาพ 

ฤดูกาล พรบ. IUCN 

12 นกกาเหวา Asian Koel  Eudynamys scolopacea R ค LC 

13 นกกินปลีอกเหลือง Olive-backed Sunbird  Cinnyris jugularis N ค LC 

14 นกขมิ้นนอยธรรมดา Common Iora Aegithina tiphia - - - 

15 นกเขาชวา Zebra Dove Geopelia striata R - LC 

16 นกเขาไฟ Red Collared Dove Streptopelia tranquebarica R ค LC 

17 นกเขาใหญ Spotted Dove  Streptopelia chinensis R - LC 

18 นกจาบคาหัวเขียว Blue-tailed Bee-eater Merops philippinus R,N ค LC 

19 นกแซงแซวหางปลา Black Drongo Dicrurus macrocercus R ค LC 

20 นกตีนเทียน Black-winged Stilt  Himantopus himantopus R,N ค LC 

21 นกปรอดสวน Streak-eared Bulbul Pycnonotus blanfordi R ค LC 

22 นกปรอดหนานวล Yellow-vented Bulbul  Pycnonotus goiavier R ค LC 

23 นกปรอดหัวสีเขมา Sooty-headed Bulbul  Pycnonotus aurigaster R ค LC 

24 นกเปดแดง Lesser Whistling-duck  Dendrocygna javanica R,N ค LC 

25 นกเปลาคอสีมวง Pink-necked Pigeon Treron vernans R - LC 

26 นกพิราบปา Rock Pigeon  Columba livia  R ค LC 

27 นกยางเปย Little Egret  Egretta garzetta  R,N - - 

28 นกยางไฟหัวดํา Yellow Bittern Ixobrychus sinensis R,N - - 

29 นกสีชมพูสวน Scarlet-backed Flowerpecker Dicaeum cruentatum R - LC 

30 นกอีแจว Pheasant-tailed Jacana Hydrophasianus chirurgus R,N ค LC 

31 นกอีแพรดแถบอกดํา Pied Fantail  Rhipidura javanica R ค LC 

32 นกอีวาบตั๊กแตน Plaintive Cuckoo  Cacomantis merulinus R ค LC 

33 นกเอี้ยงดาง Asian Pied Myna Sturnus contra R ค LC 

34 นกเอี้ยงสาลิกา Common Myna  Acridotheres tristis R ค LC 

35 นกเอี้ยงหงอน White-vented Myna Acridotheres grandis R ค LC 

หมายเหตุ: สถานภาพตามฤดูกาล;  R= Resident นกประจําถิ่น  

                                           N= Non-breeding or Winter Visitor นกอพยพยายถิ่นนอกฤดูผสมพันธุ 

   สถานภาพตาม IUCN; LC = Least concern มีความเสี่ยงต่ําตอการสูญพันธุ 

 

   ผลการเปรียบเทียบชนิดนกที่สํารวจพบ ในอดีต – ปจจุบัน (ป 2561) การศึกษา

จํานวนชนิดนกในบึงบอระเพ็ดตั้งแตป 2535 จนถึงปจจุบัน พบวา ในป 2551-2553 มีจํานวนชนิดของนกมาก

ที่สุด คือ พบนก 184 ชนิด 47 วงศ 12 อันดับ ในป 2554 – 2555 พบนก 106 ชนิด 41 วงศ 9 อันดับ        

และมีแนวโนมลดลงในปตอมา แตไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ดังตารางที่ 2.2.14-11  
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ตารางที่ 2.2.14-11  ความหลากชนิดของนกในบึงบอระเพ็ด  

จํานวน ป 25351 ป 25412 ป 2542-

25433 

ป 25454 ป 2551-

25535 

ป 2554-

25556 

ป 25597 ป 25607 ป 25617 

(ม.ค. -

พ.ค.) 

ชนิด 26 121 97 100 184 106 177 168 152 

วงศ 14 47 38 42 47 41 55 57 51 

อันดับ 9 16 11 16 12 9 16 18 17 

ที่มา : 
1 รุงจรัส หุตะเจริญ. รายงานฉบับสุดทาย การจัดทําแผนการจัดการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค. 
   คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล. 2537 
2 โอภาส ขอบเขตต. สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม.นกในบึงบอระเพ็ด. 2541 
3 อุรา บุปผาชาติ และคณะ. รายงานฉบับสมบูรณ โครงการการสรางสื่อการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมระดับมัธยมศึกษา  
  เรื่อง ระบบนิเวศพ้ืนที่ชุมน้ํา: กรณีศึกษาบึงบอระเพ็ด. 2548 
4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ. สรุปผลการสํารวจทรัพยากรปาไม/สัตวปา การศึกษาโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวักนครสวรรค.  
  พฤศจิกายน 2545 

5 สถานีวิจัยสัตวปาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

6 ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานการจัดการพื้นที่ชุมน้ํา.  การวิจัยแบบมีสวนรวมเพื่อการยจัดการอนุรักษและใชประโยชนพื้นที่ชุมน้ําบึงบอระเพ็ดอยางยั่งยืน. 
  คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล. 2557   

7 สถานีวิจัยสัตวปาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 
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   3) ปลา พบความหลากหลายชนิดของทรัพยากรปลา จํานวน 27 ครอบครัว 

(families) 76 ชนิด ปลาที่พบมีความหลากชนิดมากที่สุดในครอบครัว Cyprinidae จํานวน 25 ชนิด คิดเปน 

รอยละ 32.89 รองลงมา ไดแก ครอบครัว Bagridae จํานวน 7 ชนิด คิดเปนรอยละ 9.21 รองลงมาไดแก

ครอบครัว Beiontiidae จํานวน 6 ชนิด คิดเปนรอยละ 7.89 ครอบครัว Cobitidae และ Siluriidae จํานวน

ครอบครัวละ 4 ชนิด แตละครอบครัวคิดเปนรอยละ 5.26 (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศ

ไทย (วว), 2554) จากการสํารวจภาคสนามพบปลาน้ําจืดทั้งหมดจํานวน 18 วงศ (Family) 63 ชนิด (Species) 

โดยกลุมปลาที่พบมากสุดไดแก ปลาในวงศปลาตะเพียน (Cyprinidae) พบจํานวน 29 ชนิด รองลงมาคือ วงศ

ปลากด (Bagridae) พบจํานวน   5 ชนิด ขณะที่ปลาในวงศปลากระดี่ (Osphronemidae) พบจํานวน 4 ชนิด 

สําหรับในวงศปลาแปนแกว (Ambassidae) วงศปลาหมอสี (Cichlidae) วงศปลาหมู (Cobitidae) และวงศ

ปลาปลากระทิง (Mastacembelidae) พบจํานวนวงศละ 3 ชนิด  

  2.2.14.3 คุณคาการใชประโยชน 

   บึงบอระเพ็ดเปนแหลงทองเที่ยว แหลงน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค ใชทําการประมง 

โดยในพื้นที่โครงการจะมีการทําการประมงเปนอาชีพหลัก รอยละ 3.54 เปนอาชีพเสริม รอยละ 21.43 มีการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อขาย รอยละ 0.82 เพื่อเปนอาชีพรองและอาชีพเสริม รอยละ 2.28 และ 2.86 ตามลําดับ 

โดยเปนการเลี้ยงปลาทับทิม ปลาดุก กดคัง เปนตน ทั้งนี้จะใชแรงงานในครัวเรือนเปนผูเลี้ยงเปนหลัก           

ทําการเกษตรในพื้นที่ชุมน้ํา เชน ทํานา 105 ไร ปลูกบัวเศรษฐกิจ และทําการเลี้ยงสัตวควบคูไปกับการทํา

เกษตรอื่น ๆ   

  2.2.14.4 คุณคาในระบบนิเวศ 

   เปนพื้นที่กักเก็บน้ํา เปนที่อยูอาศัยและแหลงอาหารของนกประจําถิ่นและ

นกเปดน้ําที่อพยพมาในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม รวมถึงเปนแหลงน้ําขนาดใหญและมีความสําคัญ

มากเก่ียวกับเรื่องการประมง เนื่องจากเปนแหลงพันธุปลา แหลงวางไข และแพรพันธุ 

  2.2.13.5 ภาวะคุกคามพื้นทีชุ่มน้ํา 

   มีการบุกรุกที่ดินจํานวนมาก  โดยปจจุบันมีการบุกรุกจํานวน 1,272 แปลง    

เพื่อเปนที่ทํากินและที่อยูอาศัย ประมาณ  9,304 ไร (กรมธนารักษ, 2561 และเขตาหามลาบึงบอระเพ็ด, 

2561) นอกจากนี้ยังพบวามีการเผานาในชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน สงผลกระทบตอความ

หลากหลายทางชีวภาพ และมีการใชสารเคมีในการเกษตร เชน ยาฆาหอย ซึ่งเปนอันตรายตอปลาในแหลงน้ํา 

เนื่องจากสภาพแวดลอมในบึงเสื่อมสภาพลง เชนมีวัชพืชมากมาย บางสวนของวัชพืชเนาตาย และจมลง ทําให

บึงบอระเพ็ดตื้นเขิน ทําใหเสียสภาพเหมาะสมแกสัตวน้ํา จึงทําใหพันธุปลาน้ําจืดมีจํานวนลดลงทั้งชนิดและ

ปริมาณ 

  



 
                สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ               บทที่ 2 สถานภาพทั่วไปของพื้นที่บึงบอระเพด็และพื้นที่โดยรอบ 

 

    2-61               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

  2.2.14.6 กฎหมาย ระเบียบตาง ๆ และ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับพื้นที่ชุมน้ํา 

   กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารพื้นที่ชุมน้ํา มีทั้งสิ้น 14 ฉบับ (รายละเอียดดัง

ภาคผนวก ค-3) ในจํานวนนี้มี 4 ฉบับ ที่กําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการอนุรักษพื้นที่ ระบบนิเวศซึ่งรวมถึงพื้นที่

ชุมน้ําและสิ่งมีชีวิตไวโดยตรง ไดแก พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติปาสงวน

แหงชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 และพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ดังนี ้

1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 2485 

2. พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 (แกไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2532) 

3. พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร 

4. พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 และแกไขเพ่ิมเติมในพระราชบัญญตัิ

การประมง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 

5. พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาต ิพ.ศ. 2504 

6. พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 

7. พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511 

8. พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2520 

9. พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2522 

10. พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 

11. พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535 

12. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

13. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 

14. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2537 

 2.2.15 สภาพธรณีวิทยาและแผนดินไหว 

  2.2.15.1 สภาพธรณีวิทยาทั่วไป 

   ลักษณะภูมิประเทศของที่ราบลุมเจาพระยาตอนบนบริเวณโดยรอบบึงบอระเพ็ด 

เปนที่ราบลุมน้ําทวมถึง ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือเปนลอนลาดทางตอนปลายของเนินตะกอน

รูปพัดที่ทอดยาวลงมาจากกทางทิศตะวันตก ทางทิศใตและทิศตะวันตกเปนเนินลอนลาดของเนินตะกอนรูปพัด

ตอนปลายแนวภูเขากวางประมาณ 2 ถึง 5 กิโลเมตร มีความยาวระหวาง 15 ถึง 20 กิโลเมตร ทอดยาวตาม

แนวเหนือใต นอกจากนี้ยังมีกลุมภูเขาหินปูนและภูเขาไฟชนิดไรโอไลต กระจายอยูทางทิศตะวันออกและทิศ

ตะวันออกเฉียงใตของบึงบอระเพ็ด 

   สภาพธรณีวิทยาทั่วไป (รูปที่ 2.2.15-1) ของพื้นที่ประกอบดวยหิน 3 ประเภท 

ไดแก หินอัคนีหินตะกอน และหินแปร นอกจากนี้ยังมีตะกอนประเภทตางๆ ไดแก กรวด ทรายแปง และดิน

เหนียว การเรียงลําดับชั้นหินและตะกอนมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
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   1) หินยุคดีโวเนียน – ไซลูเรียน : หินยุคนี้ที่ปรากฏในพื้นที่ คือ หินในหมวดหิน

บานไร (Bam Rai Formation) ซึ่งประกอบดวยหินควอรตไซต ฟลไลต เกรยแวคก เชิรต และหินกรวดมน 

วางตัวเปนแนวยาวตามแนวเหนือใต ระหวางอําเภอสวางอารมณ และอําเภอโกรกพระ และวางตัวตามแนว

เหนือใตแตเปนภูเขาไมตอเนื่องตั้งแตอําเภอพยุหคีรี ถึงจังหวัดนครสวรรค ขนาบทางหลวงสายเอเชีย กรุงเทพ-

นครสวรรค นอกจากหมวดหินบานไรแลวยังมีหินเชิรตชั้นหนาที่แทรกสลับดวยหินทัฟฟและหินดินดานช้ันบางๆ 

ของหมวดหินเขากบ หินหมวดนี้ที่ปรากฏที่เขากบของจังหวัดนครสวรรค เรียกโดยทั่วไปวา หินเชิรตเขากบ  

   2) หินยุคเพอรเมียน : หินยุคเพอรเมียนของกลุมหินราชบุรีที่ปรากกฎในบริเวณ

นี้นี้เปนหินปูนสีเทาจาง มีชั้นหินหนามาก มีซากบรรพชีวินคือ Fusulinids มีชั้นหินดินดาน หินเชิรต และหิน

กรวดมนชั้นบางๆ แทรกสลับอยูพบกระจายอยูทางทิศใตของบึงบอระเพ็ด 

   3) หินตะกอนในชวงไฟลโตซีน : ประกอบดวย กรวด ทราย ทรายแปง และศิลา

แลง ชั้นทรายและชั้นกรวดอาจมีดินเหนียวปะปนอยูบาง ตะกอนดังกลาวเปนสวนปลายของเนินตะกอนรูปพัดที่

ถูกน้ําพัดพามาจากทางทิศเหนือและทิศตะวันตก 

   4) ตะกอนยุคปจจุบัน : ประกอบดวย ทราย ทรายแปง และดินเหนียว สลับชั้น

กัน ตะกอนดังกลาวสะสมอยูในที่ราบลุมน้ําทวมถึง 

   5) หินอัคนี : หินอัคนีในพื้นที่ศึกษากระจายอยูทางตอนลาง ซึ่งประกอบน้ํา

หินแกรนิตและหินไรโอไลต หินอัคนีดังกลาวมีอายุอยูในยุคไตรแอสซิก หินแกรนิตพบเปนกลุมภูเขารวมที่วางตัว

ในแนวเหนือใตเชนเดียวกับหินไรโอไลต แตหินไรโอไลตยังปรากฏกระจายเปนกลุมทางทิศตะวันออกและทิศ

ตะวันออกเฉียงใตของบึงบอระเพ็ด 
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รูปที่ 2.2.15-1 แผนที่ธรณีวิทยาทั่วไปบริเวณจังหวัดนครสวรรค 

  

บึงบอระเพด็ 
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  2.2.15.2 แผนดินไหว 

   แผนดินไหว เปนภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดิน อัน

เนื่องมาจากการปลดปลอยพลังงาน เพื่อลดความเครียดที่สะสมไวภายในโลกออกมาและเพื่อปรับสมดุลของ

เปลือกโลก การเกิดแผนดินไหวมี 2 สาเหตุ คือ เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก และเกิดจากการ

กระทําของมนุษย ไดแก การทดลองระเบิดปรมาณู การกักเก็บน้ําในเขื่อน และจากการทําเหมืองแรใตดินถลม 

   แผนดินไหวขนาดใหญของโลก พบเกิดในแนวภูเขาไฟรอบมหาสมุทรแปซิฟก 

(หรือ ที่เรียกวา วงแหวนไฟ) แผนดินไหวที่มีขนาด 7 ริกเตอรหรือมากกวาในประเทศไทยสวนใหญพบวามี

ศูนยกลางอยูในรอยเลื่อนขนาดใหญในเขตพรมแดนจีน-พมา ประเทศพมา ตอนใตของประเทศจีนในทะเลอันดา

มัน และหมูเกาะสุมาตรา สวนภายในประเทศไทยพบวาเกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนสําคัญ ไดแก กลุม

รอยเลื่อนในเขตภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันตก และภาคใตฝงตะวันตกของประเทศไทยตอเนื่องไปถึงทาง

ตะวันออกของประเทศพมา 

   แผนดินไหวที่พบในจังหวัดนครสวรรค พื้นที่จังหวัดนครสวรรคสวนใหญเปนที่

ราบ ไมพบรอยเลื่อนมีพลังพาดผาน และพื้นที่อยูในเขตเสี่ยงภัยแผนดินไหวของประเทศไทย เขต 1 (รูปที่ 

2.2.15-2) มีความเสียหายบาง ซึ่งความรุนแรงขนาด 3-4 เมอรคัลลี่ ผูที่อยูบนอาคารสูงถึงจะรูสึกวามีแผนดิน

ไหว 
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รูปที่ 2.2.15-2  แผนที่บริเวณเสี่ยงภัยแผนดินไหวของประเทศไทย 
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 2.2.16 แหลงแรและแหลงวัสดุกอสราง 

  2.2.16.1 แหลงแร 

   จังหวัดนครสวรรคมีทรัพยากรแรที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจหลายชนิด 

ปจจุบันมีประทานบัตรทําเหมืองแรจํานวน 6 ชนิด คือ แรเหล็ก แรยิปซัม หินปูน (หินปูนเพื่ออุตสาหกรรม

ปูนซีเมนต หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง) หินประดับชนิดหินออน และหินประดับชนิดหินแกรนิต นอกจากน้ี

ยังมีทรัพยากรธรณีอีกประเภทหนึ่ง คือ ทรายกอสราง (ตารางที่ 2.2.16-1)  

 

ตารางที่ 2.2.16-1 ประทานบัตรผลิตชนิดแรตางๆ และแหลงทรายกอสรางในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค 

ชนิดแร จํานวนประทานบัตร 

(แปลง) 

จํานวนเหมือง 

เปดการ 

ปริมาณสํารอง 

(เมตริกตัน) 

เหล็ก 1 1 - 

ยิปซ่ัม 34 11 89,935,000 

หินประดับชนิดแกรนิต 10 4 1,500,000 

หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง 11 9 55,970,000 

หินประดับชนิดหินออน 2 2 23,815,000 

หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต 4 1 345,727,000 

ทรายกอสราง 13 8 - 

ที่มา : การจําแนกเขตเพื่อการจัดการดานธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี จังหวัดนครสวรรค 2550 

 

  2.2.16.2 แหลงวัสดุกอสราง 

   วัสดุกอสรางที่ ใชในโครงการ ไดแก วัสดุกอสรางที่ ใชงานคอนกรีต เชน 

ปูนซีเมนต เหล็กเสนเสริมคอนกรีต เปนวัสดุกอสรางที่นํามาจากโรงงานผูผลิตโดยตรง หรือจากรานคาปลีกใน

อําเภอ หรือในตัวจังหวัดซึ่งคุณภาพของวัสดุเหลานี้จะเปนไปตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม สวน

ทรายและหินที่ใชผสมคอนกรีต รวมถึงหินขนาดใหญเพื่อใชในการทําหินเรียงจะนํามาจากแหลงที่อยูใกลพื้นที่

โครงการ นอกจากนี้แลว วัสดุกอสรางยังรวมถึงดินและลูกรังดวย ดังนั้น เพื่อเปนแนวทางในการคัดเลือกใช

แหลงวัสดุ หิน ทราย และลูกรังทองถิ่นใหเหมาะสม รวดเร็ว และประหยัด ทั้งในงานกอสรางและบํารุงรักษา 

แหลงวัสดุกอสรางในเขตพ้ืนที่โครงการ สรุปไดดังนี ้

   1) แหลงหินปูน อยูในทองที่อําเภอพยุหะคีรี อําเภอตาคลี และอําเภอตากฟา 

ครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 45 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณแรสํารองที่มีศักยภาพเปนไปไดประมาณ 10,000 ลาน

เมตริกตัน ลักษณะของหินปูนมีสีเทาถึงเทาดํา มีการแผกระจายปรากฏเปนแนวเทือกเขา และแนวภูเขาลูกเล็กๆ 

โดดๆ วางตัวในแนวเกือบเหนือ-ใต จนถึงแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต ปจจุบันมีประทานบัตรทํา

เหมืองแร จํานวน 9 แปลง (ตารางที่ 2.2.16-2) ผลผลิตของหินปูนสวนใหญใชประโยชนในการกอสรางภายใน

จังหวัดและบางสวนสงไปจําหนายจังหวัดใกลเคียง 
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ตารางที่ 2.2.16-2  ประทานบัตรผลิตหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมกอสรางในจังหวัดนครสวรรค 

รายชื่อผูประกอบการ หมายเลข 

ประทานบัตร 

ตําบล อําเภอ ปริมาณสํารอง 

(ตัน) 

1. หจก. วังเจาหินออนและแกรนิต 25459/14435 ต.นากลาง อ.โกรกพระ 5,000,000 

2. นายวรวิทย จันทรวงษ 29566/15579 ต.นิคมเขาบอแกว อ.พยุหะคีรี 3,970,000 

3. หจก. ชัยพฤกษ คอนสตรักชั่น 29557/15485 ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี 25,200,000 

4. หจก. อุทัย เมืองทอง 32225/15359 ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี 3,127,000 

5. หจก. ศิลานครสวรรค 32224/15417 ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี 11,400,000 

6. นายวีระศักดิ์ ปญจนันทศิลา 29586/15183 ต.สุขสําราญ อ.ตากฟา 7,000,000 

7. นายวีระศักดิ์ ปญจนันทศิลา 32220/15380 ต.เขาชายธง อ.ตากฟา 8,200,000 

8. หจก. หินกอสรางแหลงน้ํา 32223/15629 ต.หวยหอม อ.ตาคลี 774,790 

9. นางนิภา สุพิชญางกูล 16835/13740 ต.หนองกระโดน อ.เมือง 8,127,000 

ที่มา : การจําแนกเขตเพื่อการจัดการดานธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี จังหวัดนครสวรรค 2550 
 

   2) แหลงทราย ในจังหวัดนครสวรรคทั้งหมดเปนแหลงทรายสําหรับใชเปนวัสดุ

กอสราง มีการผลิตตามลําน้ําแมปง โดยเริ่มตั้งแตเขตติดตอกับจังหวัดกําแพงเพชรในทองที่อําเภอบรรพตพิสัย 

ผานอําเภอเกาเลี้ยวจนถึงเขตอําเภอเมือง ปจจุบันมีการผลิตอยู จํานวน 8 แหลง (ตารางที่ 2.2.16-3) 

 

ตารางที่ 2.2.16-3  แหลงทรายกอสรางในจังหวัดนครสวรรค 

รายชื่อผูประกอบการ ชนิดทราย ตําบล อําเภอ การผลิต 

(ลบ.ม./ป) 

1. วิมลสมบัติ น้ําแมปง ต.ตาขีด อ.บรรพตพิสัย 140,000 

2. ชายหงส น้ําแมปง ต.ตาขีด อ.บรรพตพิสัย 3,600 

3. สหชัยนครสวรรค น้ําแมปง ต.บานแกง อ.เมืองนครสวรรค 135,000 

4. สิงหไพศาล น้ําแมปง ต.บานแกง อ.เมืองนครสวรรค 72,000 

5. ทรายทองนครสวรรค น้ําแมปง ต.บานแกง อ.เมืองนครสวรรค 36,000 

6. ทองสิงหบุร ี น้ําแมปง ต.บานแกง อ.เมืองนครสวรรค 36,000 

7. ยินดี 2 น้ําแมปง ต.บานแกง อ.เมืองนครสวรรค 40,000 

8. ยืนยง 2 น้ําแมปง ต.บานแกง อ.เมืองนครสวรรค 50,000 

 

ที่มา : การจําแนกเขตเพื่อการจัดการดานธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี จังหวัดนครสวรรค 2550 
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 2.2.17 ทรัพยากรดิน  

 จากการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวของกับทรัพยากรดิน ไดแก แผนที่ชุดดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน 

ป 2559 พบวา พื้นที่บึงบอระเพ็ด ประกอบดวยชุดดิน 9 ชุดดิน แสดงดังรูปที่ 2.2.17-1 และตารางที่ 2.2.17-1 

รายละเอียดดังนี ้

 

ตารางที่ 2.2.17-1 ชุดดิน (Soil series) ในพื้นที่บึงบอระเพ็ด 
ชุดดิน (Soil series) พื้นที่ (ตร.กม.) พื้นที่ (ไร) พื้นที่ (รอยละ) 

1. ชุดดินราชบุรี (Ratchaburi series: Rb) 63.68 39,802.20 30.00 

2. ชุดดินพิมาย (Phimai series: Pm) 1.84 1149.35 0.87 

3. ชุดดินปากทอ (Pak Tho Series: Pth) 0.39 244.84 0.18 

4. ชุดดินสูงเนิน (Sung Noen series: Sn) 0.44 272.52 0.20 

5. หนวยผสมของดินตะกอนลําน้ําใหม (AC : Alluvial 

Complex) 1.47 
917.04 0.69 

6. ชุดดินชัยนาท (Chai Nat series: Cn) 0.60 374.30 0.28 

7. ชุดดินชุมแสง (Chum Saeng series: Cs) 141.38 88,360.17 66.63 

8. ชุดดินตาคลี (Takhli series: Tk) 0.16 103.02 0.08 

9. หนวยผสมของดินที่เกิดบริเวณสันดินริมแมน้ํา 

(Lavee Complex: Lc) 2.27 
1416.42 1.07 

รวม 212.22 132,639.86 100 

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน ป 2559 

 

  2.2.17.1 ชุดดินราชบุรี  (Ratchaburi series: Rb) ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึก 

ดินบนเนื้อดินเปนดินเหนียวปนทรายแปงตลอด สี น้ําตาลปนเทาเขม มีจุดประสีน้ําตาลแกและสีน้ําตาลปน

เหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินบนตอนลางเปนดินเหนียว สีน้ําตาลปนเทาเขม

หรือสีน้ําตาลเขม มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง สีน้ําตาลและสีน้ําตาลปนเหลืองในดินชั้นลาง อาจพบรอยถูไถ

และจุดประสีแดงปนเหลืองปฏิกิริยาดินเปนดางปานกลาง (pH 8.0) ดินลางตอนลางอาจพบเกล็ดแรไมกา กอน

เหล็ก และแมงกานีสสะสมตลอดหนาตัดดิน การใชประโยชน ใชปลูกขาวและควรปรับปรุงบํารุงดิน โดยใช

ปุยเคมี ปุยคอก หรือปุยหมัก เพ่ือเพิม่แรธาตุที่จําเปนแกพืชใหกับดิน และทําใหคุณสมบัติทางกายภาพของดินดี

ขึ้น ปรับปรุงการระบายน้ําของดิน และปองกันน้ําขังโดยทําทางระบายนํ้าผิวดิน 

  2.2.17.2 ชุดดินพิมาย (Phimai series: Pm) ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึก เนื้อดิน

เปนดินเหนียวตลอด หนาดินมีสีเทาเขมหรือสีน้ําตาล ปนเทาเขม ดินลางมีสีเทาหรือสีเทาออน มักพบจุดประสี

น้ําตาลแก สีน้ําตาลปนเหลือง น้ําตาลปนแดงหรือแดงปนเหลืองตลอดหนาตัดดิน ฤดูแลงหนาดินจะแตกระแหง

กวางและลึกพบรอยไถลชัดเจนและอาจพบกอนเหล็กหรือแมงกานีสสะสมปะปนอยูในดินชั้นลาง ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) ตลอด ขอจํากัดการใชประโยชน เปนดินเหนียวจัด สมบัติทางกายภาพ
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ของดินไมดี มีน้ําทวมขังในฤดูฝน ในการใชประโยชนทํานา ควรไถพรวนในชวงที่ดินมีความชื้นเหมาะสม ควรใส

ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสดและปุยเคมี เพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินใหดีขึ้น ถามี

โครงการชลประทานที่สมบูรณแบบ จะเปนแหลงผลิตขาวที่สําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  2.2.17.3 ชุดดินปากทอ (Pak Tho Series: Pth) ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึก ดิน

บนเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายแปง สีเทาออน มีจุดประสีเหลืองปนน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรด

ปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินบนตอนลาง สีน้ําตาลออน มีจุดประสีน้ําตาลแกหรือสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยา

ดินเปนกรดจัดมาก (pH 5.0) ดินลางตอนลางดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลออนหรือสีเทาออน มีจุดประสี

แดงปนเหลืองหรือสีแดง มีลักษณะเปนศิลาแลงออนมีปริมาณมากกวา 5-50 % ภายในความลึก 150 ซม. จาก

ผิวดิน อาจพบมวลกอนกลม (nodules) ของแมงกานีส ขอจํากัดการใชประโยชน ความอุดมสมบูรณต่ํา 

คุณสมบัติทางกายภาพไมดี น้ําทวมขังในฤดูฝนลึก 30 ซม. นาน 4-5 เดือน ในการใชประโยชนทํานา ควรใชปุย

อินทรียและปุยเคมี ในอัตราและระยะเวลาที่เหมาะสม เพ่ือเพิ่มผลผลิตและบํารุงรักษาดิน 

  2.2.17.4 ชุดดินสูงเนิน (Sung Noen series: Sn) ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึก

มาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปงหรือดินรวน สีน้ําตาลปนเทา ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปงหรือ

ดินรวนปนดินเหนียวและเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปงในดินลางลึกลงไป สีน้ําตาลปนแดงหรือสี

แดงปนเหลือง จะเห็นคราบดินเหนียวบนผิวเม็ดดินอยางชัดเจน จะพบจุดประสีเทาในดินลางลึกลงไป ปฏิกิริยา

ดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) ในดินบนและเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินลาง 

ขอจํากัดการใชประโยชน เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูเพาะปลูก ในการใชประโยชนปลูกพืชไร ไมยืนตน 

ควรใสปุยเคมีและปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมัก และปุยพืชสด เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินและเพิ่ม

แรธาตุใหกับดิน 

  2.2.17.5 หนวยผสมของดินตะกอนลําน้ําใหม (AC : Alluvial Complex) ลักษณะ

ของดินเปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําคอนขางเลวหรือเลว มีเนื้อดินเปนดินเหนียว ดินเหนียวปนทรายแปง ดิน

รวนปนดินเหนียว หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีของดินบนสวนใหญเปนสีน้ําตาลปนเทา ดินชั้นลางสวน

ใหญมีสีน้ําตาล น้ําตาลเขม เปนตน ปฏิกิริยาของดินสวนใหญจะเปนกรดแก ถึงกรดเล็กนอย มีคาความเปน

กรด-ดาง ประมาณ 5.5-6.5 ดินบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณปานกลาง บางแหงที่มีน้ําทวมไมลึกนัก จะใชทํา

นา แตมักจะประสบความเสียหายเนื่องจากนํ้าทวมอยูเสมอ สวนใหญแลวพ้ืนที่บริเวณนี้ไมไดใชทําประโยชน  

  2.2.17.6 ชุดดินชัยนาท (Chai Nat series:Cn) ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ํา

คอนขางเลว มีความสามารถใหน้ําซึมผานไดในอัตราปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ดินบนรวนซุยดี 

ดินอุมน้ําไดสูง ดินบนลึกไมเกิน 20 เซนติเมตร เนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทราย

แปง สีพื้นเปนสีดน้ําตาลจนถึงสีเขมของน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดแกจนถึงเปนกรดเล็กนอย คาความ

เปนกรด-ดาง ประมาณ 5.5-6.5 สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนทรายแปง สีเขมของน้ําตาลปนเทา 

ปฏิกิริยาของดินเปนกรดปานกลางจนถึงเปนกลาง มีความความเปนกรด-ดาง ประมาณ 6.0-7.0 ดินชุดนี้มี

ความเหมาะสมอยางดีในการทํานา  
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  2.2.17.7 ชุดดินชุมแสง (Chum Saeng: Cs) ลักษณะและสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก 

ดินบนเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปงหรือดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียว สีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) ดินบนตอนลางเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง สี

น้ําตาลเขม สีเทาปนชมพู หรือสีเทาปนน้ําตาล มีจุดประสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรด

จัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) ดินลางตอนลางเปนดินเหนียวสีน้ําตาลปนเทามีจุดประสีแดงปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ขอจํากัดการใชประโยชน พื้นที่มีน้ําทวมไดในบางป ทําให

พืชไดรับความเสียหายได ในการใชประโยชนทํานา ควรใสปุยอินทรียเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินและทํา

ใหโครงสรางของดินดีขึ้น 

  2.2.17.8 ชุดดินตาคลี (Takhli series: Tk) ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินตื้นถึงชั้นปูน

มารลที่พบภายใน 50 ซม.จากผิวดิน ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง สีดํา สีเทาเขม

มาก สีน้ําตาลปนเทาเขมมาก หรือสีน้ําตาลเขมมาก ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 7.0-8.0) 

ดินลางเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง และมีเม็ดปูนปน สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลเขม 

และมีสีขาวของผงปูนทุติยภูมิหรือปูนมารล ปฏิกิริยาดินเปนดางปานกลาง (pH 8.0) ใตชั้นดินลงไปเปนชั้นปูน

มารลสีขาวทั้งที่เปนเม็ดและที่เชื่อมตอกันหนาแนน พรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดินที่เหมาะสมของ

ชุดดินตาคลี ไดแก ปาเบญจพรรณ พืชไร เชน ขาวโพด ขาวฟาง ถั่ว ทานตะวัน หรือไมผล เชน นอยหนา ขนุน 

มะมวง ขอจํากัดการใชประโยชน ดินตื้นถึงชั้นปูนมารลซึ่งจะมีผลกระทบทางกายภาพและทางเคมีตอพืช ดิน

อาจขาดสมดุลธาตุอาหารโดยเฉพาะการขาดฟอสฟอรัสและจุลธาตุบางชนิด ในการใชประโยชนเพาะปลูกพืชที่

มีระบบรากสั้น ไดแก พืชไร และพืชผัก ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินในเบื้องตนโดยการ

คลุกเคลาดวยอินทรียวัตถุ ใชปุยเคมีโดยเฉพาะฟอสฟอรัสในรูปที่ละลายชา และใหจุลธาตุเพิ่มเติมสําหรับพืช

บางชนิดเมื่อพืชเริ่มแสดงอาการขาด 

  2.2.17.9 หนวยผสมของดินที่เกิดบริเวณสันดินริมแมน้ํา (Lavee Complex: Lc) เปน

ดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ําใหมในบริเวณสันดินริมแมน้ํา ลักษณะของดินมีความแตกตางกันและ

จําแนกออกไดหลายชนิด ดินสวนใหญมีการระบายน้ําดีหรือดีปานกลาง แตมีบางแหงในบริเวณที่ต่ําและพื้นที่

ราบจะมีการระบายน้ําคอนขางเลว เนื้อดินเปนดินรวน ดินรวนปนทรายแปง ดินรวนปนทราย ดินรวนปนดิน

เหนียว หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง ปฏิกิริยาของดินเปนกรดปานกลางจนถึงปานกลาง มีคาความเปนกรด-

ดาง ประมาณ 6.0-7.0 ชุดดินนี้มีความสมบูรณปานกลาง ดินรวนซุยดีในปจจุบันใชทําสวนผลไม ปลูกพืชไร ทํา

สวนผัก และใชเปนที่สรางบานเรือนอยูอาศัย  
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 2.2.18 การใชที่ดิน 

  2.2.18.1 สถานการณของการใชที่ดินป 2561 ของพื้นที่โครงการ  

   สถานการณของการใชที่ดินในป 2561 บริเวณพื้นที่โครงการ ทั้งการใชประโยชน

ทรัพยากรที่ดินของราษฎร หนวยงานภาครัฐ และองคกรอื่นๆ โดยแบงตามขอบเขตเชิงพื้นที่ของการศึกษา     

มีดังนี ้

   เขตพื้นที่ที่ 1  

   เขตพื้นที่ที่ 1 เปนบริเวณพื้นที่ที่อยูในระดับ 24 ม. รทก. และพื้นที่เขตหามลาที่

อยูทับซอนในขอบเขตบึงบอระเพ็ด ซึ่งรวมพื้นที่บางสวนของเขตหามลาสัตวปาบึงบอระเพ็ด โดยเขตพื้นที่ที่ 1 

มีเนื้อที่รวม 97,462.59 ไร (หรือ 155.940 ตารางกิโลเมตร) และพ้ืนที่ทั้งหมดอยูในเขตจังหวัดนครสวรรค พื้นที่

สวนใหญของเขตพื้นที่   ที่ 1 มีสภาพเปนพื้นที่ราบน้ําทวมถึง หรือ พื้นที่ลุมต่ํา (Lowland floodplain) โดย

เปนพื้นที่ลุมที่มีการทํานาขาวมีเนื้อที่ประมาณ 50,722.33 ไร (รอยละ 52.04 ของเขตพื้นที่ที่ 1) พบเปนบริเวณ

กวางทางตอนบนของ    บึงบอระเพ็ดในเขตพ้ืนที่ตําบลทับกฤช อําเภอชุมแสง ตําบลพนมเศษและตําบลวังมหา

กร อําเภอทาตะโก และยังพบไดทั่วไปทางทิศใตของบึงบอระเพ็ดในเขตตําบลพระนอน อําเภอเมืองนครสวรรค 

สําหรับพ้ืนที่แหลงนํ้าผิวดิน (Surface water bodies) ประกอบดวยบริเวณที่เปนผิวน้ําเปดโลง หรือ พื้นน้ําเปด

ถาวร (Permanent open water bodies) ที่ไมมีพืชลอยปกคลุมผิวน้ํา และพื้นที่แหลงน้ําที่มีพืชลอยปกคลุม

หรือมีกลุมพืชขึ้นปะปน โดยเปนพื้นที่น้ําขังที่มีลักษณะเปนบึง หนองนํ้า ลําคลอง ลําหวยตางๆ และรวมพื้นที่บึง

บอระเพ็ด มีเนื้อที่ประมาณ 38,155.71 ไร (รอยละ 39.15 ของเขตพื้นที่ที่ 1) ทั้งนี้ พื้นที่แหลงน้ําที่อยูในสวน

ของบึงบอระเพ็ด อยูในเขตตําบลพระนอน ตําบลเกรียงไกร อําเภอเมืองนครสวรรค ตําบลทับกฤช อําเภอ

ชุมแสง ตําบลพนมเศษ อําเภอทาตะโก โดยพื้นที่แหลงน้ําบางบริเวณมีกลุมพืชลอยน้ําและดงบังหลวงขึ้นปก

คลุมผิวน้ํา พืชน้ําดังกลาวเกาะกลุมใหญจนมองดูคลายเกาะลอย มีทุงบัวหลายชนิดพันธุขึ้นปนกัน เชน บัวหลวง 

บัวสาย บัวแดง แตสวนใหญเปนบัวหลวง พบมากทางดานทิศตะวันออก ดานทิศใต และดานทิศตะวันตกเฉียง

ใตของบึงบอระเพ็ด ทั้งนี้ มีเกาะหรือเนินดินขนาดเล็กใหญแตกตางกัน (ขึ้นอยูกับความสูงของระดับน้ําแตละ

ฤดูกาลในรอบป) ประมาณ 10 กวาแหงกระจายอยูบริเวณกลางพื้นน้ํา เชน เกาะวัด-เกาะ ดร.สมิธ หรือพบใกล

ฝงของบึงบอระเพ็ด โดยเกาะหรือเนินดินดังกลาวปกคลุมดวยกอพืชลมลุก ไมพุม และไมยืนตนขนาดใหญหลาย

ชนิด บางแหงมีลักษณะคลายปาละเมาะ นอกจากนี้ พื้นที่แหลงน้ําดังกลาว อาจรวมที่ลุมชื้นแฉะ ปาพรุและที่

ราบริมบึง ซึ่งเปนพื้นที่รอยตอระหวางระบบนิเวศน้ําและระบบนิเวศบนบกที่มีน้ําทวมเฉพาะในชวงฤดูน้ํามาก 

การใชที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประเภทอื่นที่พบในเขตพื้นที่ที่ 1 ไดแก พื้นที่นาขาว ไรขาวโพด ไรออย สวนผัก ทุง

หญาเลี้ยงสัตว และพืชไรอื่นๆ (ถั่วเขียว,ขาวฟาง,งา,แตงโม,พริก) มีเนื้อที่ 621.92, 50.84, 36.34, 60.75, 4.08 

และ 308.81 ไรตามลําดับ ขณะที่สถานที่เพาะเลี้ยงปลาและบอปลามีเน้ือที่ 808.80 ไร (รอยละ 0.83)  

   แหลงชุมชน หมูบานบนพื้นที่ราบ แหลงพาณิชยกรรม สถานที่ราชการ รวมถึง

สถานที่พักผอนหยอนใจ มีเนื้อที่รวม 5,151.03 ไร (รอยละ 5.29) โดยกระจายรอบบึงบอระเพ็ด เชน ศูนยวิจัย

และพัฒนาประมงน้ําจืดนครสวรรค พิพิธภัณฑแสดงพันธุสัตวน้ําเฉลิมพระเกียรติ บึงบอระเพ็ดในศูนยสงเสริม
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

การทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด สถานีวิจัยสัตวปาบึงบอระเพ็ด อุทยานนกน้ํา พระตําหนักแพ และพื้นที่โครงการ

พัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืดเชิงพาณิชยบริเวณบึงบอระเพ็ด เปนตน สําหรับพื้นที่อุตสาหกรรมประเภทลาน

ตากและแหลงรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร เนื้อที่ 26.91 ไร โดยพบในเขตตําบลพนมเศษ อําเภอทาตะโก 

ขณะที่ผืนปาเบญจพรรณสมบูรณพบในพื้นที่สํานักงานเขตหามลาสัตวปาบึงบอระเพ็ด ซึ่งอยูในเขตตําบลพระ

นอน อําเภอเมืองนครสวรรค โดยมีเนื้อที่ 264.19 ไร (รอยละ 0.27) โดยรายละเอียดของการใชที่ดินป 2561 

ในเขตพื้นที่ที่ 1 แสดงในตารางที่ 2.2.17-1 และประเภทของการใชที่ดินจําแนกตามรายตําบลแสดงใน 

ภาคผนวก ง3-1 และรูปที่ 2.2.17-1 ทั้งนี้ เขตพื้นที่ที่ 1 ที่อยูในเขตหามลาสัตวปาบึงบอระเพ็ดมีเนื้อที่ 

59,938.61 ไร (รอยละ 61.50 ของเขตพื้นที่ที่ 1) โดยอยูในเขตตําบลพระนอน ตําบลเกรียงไกร อําเภอเมือง

นครสวรรค ตําบลทับกฤช อําเภอชุมแสง ตําบลวังมหากร และตําบลพนมเศษ อําเภอทาตะโก ขณะที่ เขตพื้นที่

ที่ 1 อีกประมาณ 37,523.98 ไร (รอยละ 38.50 ของเขตพื้นที่ที่ 1) อยูในเขตรักษาพืชพันธุ อันเปนที่ดินราช

พัสดุหมายเลขทะเบียน นว 339 ซึ่งกรมประมงขอใชประโยชนในปจจุบัน (รูปที่ 2.2.18-1)  

 

ตารางที่ 2.2.18-1  ประเภทการใชที่ดินในป 2561 ของเขตพ้ืนที่ที่ 1 ของโครงการ 

ประเภทการใชที่ดิน รหัส* เนื้อที่ รอยละ 

นาขาว A100 621.92 0.638 

ไรราง A200 5.42 0.006 

ไรขาวโพด A202 50.84 0.052 

ไรออย A203 36.34 0.037 

พืชไรอื่น ๆ (ถั่วเขียว,ขาวฟาง,งา,แตงโม,พริก) A299 308.81 0.317 

สวนผัก A500 60.75 0.062 

ทุงหญาเลี้ยงสัตว A701 4.08 0.004 

สถานที่เพาะเลี้ยงปลา A902 808.80 0.830 

ปาไม  F100 264.19 0.271 

ทุงหญาธรรมชาต ิ M101 77.61 0.080 

ทุงหญาสลับไมพุม/ปาละเมาะ M102 91.35 0.094 

พื้นที่ลุม M2 1,076.51 1.105 

พื้นที่ลุม+นาขาว M2+A101 50,722.33 52.043 

แหลงชุมชน แหลงพาณิชยกรรม สถานที่ราชการ U100 5,151.03 5.285 

โรงงานอุตสาหกรรม (ประเภทลานตากและแหลงรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร) U500 26.91 0.028 

บึง หนอง แมน้ํา ลําหวย ลําคลอง W100 38,155.71 39.149 

รวม  97,462.59 100.000 

หมายเหตุ : *รหัสประเภทการใชที่ดินของขอมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS data) ไดจากการแปล

ตีความจําแนกประเภทการใชที่ดินดวยสายตาของขอมูลภาพถายดาวเทียมไทยโชต บันทึกภาพเมื่อวันที่ 17 

มีนาคม 2561 
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รูปที่ 2.2.18-1 ประเภทการใชที่ดินในระหวางป 2561 ของเขตพ้ืนที่ที่ 1 และเขตพ้ืนที่ที่ 2 ของพื้นที่โครงการ 
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

 
 

รูปที่ 2.2.18-2 แผนที่แสดงตําแหนงและแนวเขตหามลาสัตวปาบึงบอระเพ็ดในเขตพื้นที่ที่ 1 และเขตพื้นที่ที่ 2 
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                                                                            2-76                รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

   เขตพื้นที่ที่ 2  

   เขตพื้นที่ที่ 2 เปนพื้นที่สวนถัดจากเขตพื้นที่ที่ 1 ถึงขอบเขตบึงบอระเพ็ด โดย

เขตพื้นที่ที่ 2 แบงออกเปน 2 สวน ประกอบดวย 1) บริเวณที่อยูดานทิศเหนือของเขตพื้นที่ที่ 1 ในเขตตําบล  

ทับกฤช อําเภอชุมแสง มีเนื้อที ่15,944.54 ไร (รอยละ 45.28 ของเขตพื้นที่ที่ 2) บริเวณที่อยูดานทิศตะวันออก

ของเขตพื้นที่ที่ 1 ในเขตตําบลพนมเศษ และตําบลวังมหากร อําเภอทาตะโก มีเนื้อที่ 19,232.73 ไร (รอยละ 

54.72 ของเขตพื้นที่ที่ 2) สําหรับเขตพื้นที่ที่ 2 มีเนื้อที่รวม 35,177.72 ไร (หรือ 56.28 ตารางกิโลเมตร)       

ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดของเขตพื้นที่ที่ 2 เปนสวนหนึ่งของที่ดินราชพัสดุหมายเลขทะเบียน นว. 339 (โดยในป 2528 

กรมประมงไดขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลง นว. 339 มีพื้นที่จํานวน 132,639 ไร 3 งาน 34 ตารางวา) ขณะที่ 

พื้นที่บางสวนที่อยูบริเวณดานทิศตะวันออกอยูในเขตหามลาสัตวปาบึงบอระเพ็ด (ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เลม 9 ตอนที่ 132 วันที่ 15 กรกฎาคม 2518) มีเนื้อที่ประมาณ 3,355.92 ไร โดยพื้นที่ดังกลาวเกือบ

ทั้งหมดมีสภาพเปนพื้นที่ราบลุมใชประโยชนในการทํานาขาว  

   เขตพื้นที่ที่ 2 สวนใหญมีสภาพเปนพื้นที่ลุมที่มีการทํานาขาว พบเปนผืนบริเวณ

กวางทั้งในเขตตําบลทับกฤช อําเภอชุมแสง และเขตตําบลพนมเศษ ตําบลวังมหากร อําเภอทาตะโก โดยมี    

เนื้อที่ 30,358.18 ไร (รอยละ 86.17 ของเขตพื้นที่ที่ 2) รองลงมาเปนพื้นที่นาขาว 2,196.23 ไร (รอยละ 6.24) 

ขณะที่ แหลงน้ํา (บึง หนองน้ํา และลําคลอง) และพื้นที่ลุมที่มีสภาพรกราง มีเนื้อที่ 928.90 และ 325.18 ไร 

ตามลําดับ (รอยละ 2.64 และ 0.92 ตามลําดับ) สําหรับพื้นที่เกษตรกรรมประเภทสวนไมยืนตน สวนไมผล

เศรษฐกิจ และสถานที่เพาะเลี้ยงปลา มีเนื้อที่ 6.36, 0.94, และ 111.64 ไร ตามลําดับ ผืนปาเบญจพรรณที่อุดม

สมบูรณพบปกคลุมทั่วพื้นที่เขาพนมเศษ ในเขตอําเภอทาตะโก มีเนื้อที่ 275.73 ไร (รอยละ 0.78) และทุงหญา

ธรรมชาติที่พบในเขตพื้นที่ที่ 2 มีเนื้อที่รวมประมาณ 14.43 ไร (รอยละ 0.04)  

   นอกจากนี้ พบแหลงชุมชน พื้นที่หมูบาน ยานการคา และสถานที่ราชการ     

รวมเน้ือที่ 938.01 ไร (รอยละ 2.666) พื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมพบอยูในเขตตําบลพนมเศษมีเนื้อรวม 0.53 ไร 

(รอยละ 0.002) โดยรายละเอียดของการใชที่ดินป 2561 ในเขตพื้นที่ที่ 2 แสดงในตารางที่ 2.2.18-2 และรูปที่ 

2.2.18-1 และประเภทของการใชที่ดินจําแนกตามรายตําบลแสดงในภาคผนวก ง3-2 
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

ตารางที่ 2.2.18-2 ประเภทการใชที่ดินในป 2561 ของเขตพ้ืนที่ที่ 2 ของโครงการ 

ประเภทการใชที่ดิน รหัส* เนื้อที่ รอยละ 

นาขาว A100 2,196.23 6.243 

สวนไมยืนตนอื่นๆ (สะเดา ประดู กระถิน สนประติพัทธ) A399 6.36 0.018 

สวนไมผล (มะพราว มะมวง มะขาม นอยหนา กลวย) A400 0.94 0.003 

สถานที่เพาะเลี้ยงปลา A902 111.64 0.317 

ปาไม F100 275.73 0.784 

ทุงหญาธรรมชาต ิ M101 14.43 0.041 

ทุงหญาสลับไมพุม/ปาละเมาะ M102 21.19 0.060 

พื้นที่ลุม M2 325.18 0.924 

พื้นที่ลุม+นาขาว M2+A101 30,358.58 86.301 

แหลงชุมชน พาณิชย สถานราชการ U100 938.01 2.666 

โรงงานอุตสาหกรรม U500 0.53 0.002 

บึง หนอง แมน้ํา ลําหวย ลําคลอง W100 928.90 2.641 

รวม 35,177.72 100.00 
 

หมายเหตุ : *รหัสประเภทการใชที่ดินของขอมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS data) ไดจากการแปล

ตีความจําแนกประเภทการใชที่ดินดวยสายตาของขอมูลภาพถายดาวเทียมไทยโชต บันทึกภาพเมื่อวันที่ 17 

มีนาคม 2561 

   เขตพื้นที่ที่ 3  

   เขตพื้นที่ที่ 3 เปนพื้นที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ด ซึ่งเปนเสนทางน้ําที่ไหลเขาบึง

บอระเพ็ด ซึ่งเขตพื้นที่ที่ 3 เปนพื้นที่รับน้ําฝน (Watershed area) ของบึงบอระเพ็ด มีเนื้อที่รวม 2,612,168.88 

ไร พื้นที่สวนใหญใชประโยชนเปนนาขาว (นาปรัง) พบในเขตอําเภอทาตะโก อําเภอชุมแสง อําเภอไพศาลี 

จังหวัดนครสวรรค และอําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยมีเนื้อที่ 1,107,451. ไร (รอยละ 42.40 เขตพื้นที่ที่ 

3) รองลงมาเปนพื้นที่ปาไม พบมากในเขตอําเภอไพศาลี อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค อําเภอชนแดน 

อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ และอําเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี รวมเนื้อที่ 205,095.10 ไร (รอยละ 

7.85) สําหรับพืชไรเศรษฐกิจหลัก ไดแก ออย มันสําปะหลัง และ ขาวโพด มีเนื้อที่ 438,471.36 285,860.00 

และ 152,081.04 ไร หรือ รอยละ 16.77 10.94 และ 5.82 ของเขตพื้นที่ที่ 3 ตามลําดับ โดยพื้นที่ปลูกออยพบ

มากในเขตอําเภอบึงสามพัน อําเภอวิเชียรบุรี อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ อําเภอพยุหะคีรี อําเภอไพศาลี 

อําเภอเมือง อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค และอําเภอโคกเจริญ อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี พื้นที่ปลูก

มันสําปะหลังพบมากในเขตอําเภอไพศาลี อําเภอหนองบัว อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค อําเภอบึงสาม

พัน อําเภอชนแดน อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ และอําเภอโคกเจริญ อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 

ขณะที่ พื้นที่ไรขาวโพดพบมากในเขตอําเภอชนแดน อําเภอบึงสามพัน อําเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ 
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อําเภอไพศาลี อําเภอเมือง อําเภอพยุหะคีรี อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค และอําเภอดงเจริญ จังหวัด

พิจิตร 

   การใชที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประเภทพืชไรชนิดอื่น (เชน ขาวฟาง ถั่วเขียว ขาว

ฟาง งา แตงโม พริก) สวนสัก สวนยูคาลิปตัส สวนไมผลเศรษฐกิจ สวนยางพารา สวนไมยืนตน ทุงหญาเลี้ยง

สัตว โรงเรือนเลี้ยงสัตว สถานที่เพาะเลี้ยงปลา และพื้นที่ปลูกบัว มีเนื้อที่ 9,327.17 25,670.72 22,399.82 

21,635. 7,169.04 2,718.65 12,842.28 5,621.33 4,295.84 และ 7.50 ไร ตามลําดับ นอกจากน้ี ยังพบพื้นที่

เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม สวนปาลมน้ํามัน และสวนไผปลูกเพื่อการคา จํานวน 4,187.0 1,587.41 และ 

345.41 ไร หรือ รอยละ 0.16 0.061 และ 0.013 ตามลําดับ 

   สําหรับพื้นที่ปาธรรมชาติมีเนื้อที่รวม 205,095.10 ไร หรือ รอยละ 7.85 โดยปา

ธรรมชาติสวนใหญปกคลุมบริเวณภูเขาที่เปนแหลงตนน้ําในเขตอําเภอไพศาลี อําเภอหนองบัว อําเภอทาตะโก 

จังหวัดนครสวรรค อําเภอชนแดน อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ และอําเภอโคกเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ 

พื้นที่เหมืองแร/บอลูกรัง/บอขุด และพื้นที่อุตสาหกรรม มีเนื้อที่ 12,239.01 และ 8,270.77 ไร ตามลําดับ 

สภาพที่เปนตัวเมือง ยานการคา รวมถึงแหลงชุมชนและพื้นที่หมูบานในเขตพื้นที่ที่ 3 มีเนื้อที่รวมทั้งหมด 

113,841.24 ไร หรือ รอยละ 4.38 นอกจากนี้ พื้นที่แหลงน้ําและพื้นที่ราบน้ําทวมถึงที่ใชทํานาขาว มีเนื้อที่ 

33,697.63 และ 94,685.72 ไร หรือ รอยละ 1.290 และ 3.625 ตามลําดับ โดยรายละเอียดของการใชที่ดินป 

2561 ในเขตพ้ืนที่ที่ 3 แสดงในตารางที่ 2.2.18-3 และ รูปที่ 2.2.18-3 ขณะที่ ประเภทการใชที่ดินป 2561 ของ

เขตพื้นที่ที่ 3 จําแนกตามรายอําเภอแสดงในภาคผนวก ง3-3 

   นอกจากน้ี ยังพบวาขนาดของพ้ืนที่บึงและขนาดของพื้นที่น้ําเปดในฤดูแลงลดลง 

เนื่องจากมีการพัฒนาเสนทางคมนาคมเพิ่มมากขึ้น ถนนที่สรางขึ้นทําหนาที่เปนคันหรือพนังกั้นน้ําไว สิ่งปลูก

สรางประเภทอื่นสงผลตอการกีดขวางทางไหลของลําน้ําธรรมชาติเขาสูบึงเชนกัน จึงทําใหน้ําไหลสูบึงไดนอยลง 

รวมถึงลําหวยตางๆ ที่ไหลลงสูบึงถูกเก็บกักเอาไวใชบางสวนเพื่อการใชประโยชนดานชลประทาน สําหรับ

รายละเอียดเนื้อที่การใชที่ดินแตละประเภทและแผนที่การจําแนกประเภทของการใชที่ดินป 2561 ในแตละเขต

พื้นที่ของพ้ืนที่โครงการแสดงในตารางที่ 2.2.18-4  

 

ตารางที่ 2.2.18-3 ประเภทการใชที่ดินในป 2561 ของเขตพ้ืนที่ที่ 3  

การใชประโยชนที่ดิน  รหัสการใชที่ดิน เนื้อที่ (ไร) รอยละ 

เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม A000 4,187.00 0.160 

นาขาว A100 1,107,451.88 42.396 

ไรราง A200 743.53 0.028 

ไรขาวโพด A202 152,081.04 5.822 

ไรออย A203 438,471.36 16.786 

ไรมันสําปะหลัง A204 285,860.00 10.943 
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

ตารางที่ 2.2.18-3 ประเภทการใชที่ดินในป 2561 ของเขตพ้ืนที่ที่ 3 (ตอ) 

การใชประโยชนที่ดิน  รหัสการใชที่ดิน เนื้อที่ (ไร) รอยละ 

พืชไรอื่นๆ (ถั่วเขียว,ขาวฟาง,งา,แตงโม,พริก) A299 9,327.17 0.357 

สวนไมยืนตนผสม A301 998.11 0.038 

สวนยางพารา A302 7,169.04 0.274 

สวนปาลมน้ํามัน A303 1,587.41 0.061 

สวนยูคาลิปตัส A304 22,399.82 0.858 

สวนสัก A305 25,670.72 0.983 

สวนไผปลูกเพื่อการคา A315 345.41 0.013 

สวนไมยืนตนอื่นๆ (สะเดา,ประดู,กระถิน,สนประติพัทธ) A399 2,718.65 0.104 

สวนไมผล (มะพราว,มะมวง,มะขาม,นอยหนา,กลวย) A400 21,635.64 0.828 

พืชผัก A500 1,319.01 0.050 

โรงเรือนเลี้ยงสัตว A700 5,621.33 0.215 

ทุงหญาเลี้ยงสัตว A701 12,842.28 0.492 

บัว A803 7.50 0.000 

สถานที่เพาะเลี้ยงปลา A902 4,295.84 0.164 

ปาไม F100 205,095.10 7.852 

ทุงหญาธรรมชาต ิ M101 3,742.93 0.143 

ทุงหญาสลับไมพุม/ปาละเมาะ M102 28,953.73 1.108 

ไผปา/ไผหนาม M103 230.64 0.000 

พื้นที่ลุม M2 4,456.91 0.171 

พื้นที่ลุม+นาขาว M2+A101 94,685.72 3.625 

เหมืองแร บอขุด พื้นที่ถม บอลูกลัง M300 12,239.01 0.469 

แหลงชุมชน พาณิชย สถานราชการ U100 113,841.24 4.375 

สนามบิน U401 662.49 0.025 

ถนน U405 1,351.23 0.052 

โรงงานอุตสาหกรรม U500 8,270.77 0.317 

แมน้ํา ลําหวย ลําคลอง W100 33,697.63 1.290 

รวม   2,611,960.14 100.00 
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

 
 

รูปที่ 2.2.18-3 ประเภทการใชที่ดินในป 2561 ของเขตพ้ืนที่ที่ 3 และพ้ืนที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ด 
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โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

ตารางที่ 2.2.18-4  การจําแนกประเภทของการใชที่ดินในป 2561 ของพ้ืนที่โครงการ 
ประเภทการใชที่ดิน รหัส* เนื้อที่ (ไร) รอยละ 

เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม A000 4,187.00 0.153 

นาขาว A100 1,110,141.59 40.448 

ไรราง A200 748.95 0.027 

ไรขาวโพด A202 113,779.72 4.146 

ไรออย A203 438,500.96 15.977 

ไรมันสําปะหลัง A204 285,940.42 10.418 

พืชไรอื่นๆ (ถั่วเขียว ขาวฟาง งา แตงโม พริก) A299 9,635.27 0.351 

สวนไมยืนตนผสม A301 998.11 0.036 

สวนยางพารา A302 7,158.48 0.261 

สวนปาลมน้ํามัน A303 1,587.41 0.058 

สวนยูคาลิปตัส A304 22,526.20 0.821 

สวนสัก A305 17,551.31 0.639 

สวนไผปลูกเพื่อการคา A315 345.41 0.013 

สวนไมยืนตนอื่นๆ (สะเดา ประดู กระถิน สนประติพัทธ) A399 2,725.01 0.099 

สวนไมผล (มะพราว มะมวง มะขาม นอยหนา กลวย) A400 21,663.67 0.789 

พืชผัก A500 1,377.98 0.050 

โรงเรือนเลี้ยงสัตว A700 5,621.28 0.205 

ทุงหญาเลี้ยงสัตว A701 12,846.36 0.468 

นาบัว/บึงบัว A803 7.50 0.000 

สถานที่เพาะเลี้ยงปลา A902 5,216.28 0.190 

ปาไม F100 251,697.89 9.171 

ทุงหญาธรรมชาติ M101 3,834.97 0.140 

ทุงหญาสลับไมพุม/ปาละเมาะ M102 28,902.16 1.053 

ไผปา/ไผหนาม M103 0.20 0.000 

พื้นที่ลุม M2 6,172.68 0.225 

พื้นที่ลุม+นาขาว M2+A101 175,756.42 6.404 

เหมืองแร บอขุด พื้นที่ถม บอลูกลัง M300 12,256.77 0.447 

แหลงชุมชน พาณิชย สถานราชการ U100 120,232.29 4.381 

สนามบิน U401 662.49 0.024 

ถนน U405 1,351.23 0.049 

โรงงานอุตสาหกรรม U500 8,458.01 0.308 

แมน้ํา ลําหวย ลําคลอง W100 72,715.98 2.649 

รวม 2,744,600.00 100.00 

หมายเหตุ : *รหัสประเภทการใชที่ดินของขอมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS data) ไดจากการแปล

ตีความจําแนกประเภทการใชที่ดินดวยสายตาของขอมูลภาพถายดาวเทียมไทยโชต บันทึกภาพเมื่อวันที่ 17 

มีนาคม 2561  
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  2.2.18.2 ลักษณะการใชที่ดินในปจจุบันของพื้นที่โครงการจากการสํารวจภาคสนาม 

   ดําเนินการเขาพื้นที่สํารวจการใชที่ดินแตละประเภทในปจจุบันของพื้นที่          

บึงบอระเพ็ดและพื้นที่โดยรอบระหวางวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2561 วันที่ 13 สิงหาคม 2561 โดยเสนทาง

รถยนต และ วันที่ 17 สิงหาคม 2561 โดยการลงเรือของสถานีวิจัยสัตวปาบึงบอระเพ็ดเพื่อตรวจสภาพการใช

ที่ดินในบึงบอระเพ็ด ซึ่งเนนการสํารวจในเขตพื้นที่ที่ 1 และ เขตพื้นที่ที่ 2 ซึ่งเสนทางการสํารวจการใชที่ดิน

แสดงในรูปที่ 2.2.17-4 จากการสํารวจพบวาเขตพื้นที่ที่ 1 สวนใหญเปนพื้นที่แหลงน้ํา หรือพื้นที่น้ําเปด โดยมี

บางสวนเปนผืนน้ําที่มีพืชลอยน้ําปกคลุมและพื้นที่ปาบึงน้ําจืด ขณะที่บริเวณที่ดินดานตะวันตกของเขตพื้นที ่

ที่ 1 ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 225 ในเขตตําบลเกรียงไกร ตําบลแควใหญ อําเภอเมืองนครสวรรค 

และตําบลทับกฤช อําเภอชุมแสง มีสภาพเปนแหลงชุมชนเมืองและตึกพาณิชยกรรม โดยมีพื้นที่อยูอาศัย พื้นที่

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และพ้ืนที่ลุมมีพืชพรรณปกคลุม กระจายปะปนอยูตามเสนทางถนน ขณะที่พื้นที่ทางทิศเหนือ

ในเขตตําบลทับกฤช สําหรับดานทิศเหนือของบึงบอระเพ็ดในเขตพื้นที่ที่ 2 ในเขตพื้นที่ตําบลทับกฤช อําเภอ

ชุมแสง และตําบลพนมเศษ อําเภอทาตะโก มีราษฎรเขามาครอบครองพื้นที่สภาพพื้นที่สวนใหญมีความตื้นเขิน

เปนพื้นที่ลุมสลับกับพื้นที่นาขาว ทั้งนี้ ระหวางการสํารวจพบการเผานาขาวเปนบริเวณกวางเพื่อเตรียมพื้นที่

เพาะปลูกทั้งในเขตตําบลพนมเศษและตําบลทับกฤช ขณะที่ บริเวณเขตพื้นที่ที่ 2 ในเขตตําบลทับกฤช อําเภอ

ชุมแสง และตําบลพนมเศษ อําเภอทาตะโกสามารถพบเห็นการสูบน้ําเขาพื้นที่นาดวยทอสูบน้ําพญานาคติด 

รถไถเดินตาม พบเห็นไดทั่วไป โดยภาคผนวก ง3-4 ถึง ภาคผนวก ง3-7 แสดงสภาพการใชที่ดินในปจจุบันของ

พื้นที่โครงการระหวางการสํารวจภาคสนาม  
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รูปที่ 2.2.18-4  แผนที่เสนทางการสํารวจการใชที่ดินภาคสนามระหวางวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2561 วันที่ 13 และ 17 สิงหาคม 2561 บริเวณเขตพื้นที่ที่ 1 เขตพ้ืนที่ที่ 2 และบึงบอระเพ็ด 
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  2.2.18.3 การครองครอบที่ดินของราษฎรในพื้นที่เขตหามลาสัตวปาบึงบอระเพ็ด 

   กระทรวงเกษตรและสหกรณไดประกาศเรื่อง การกําหนดเขตหามลาสัตวปา

ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2518 และประกาศเปนเขต

หามลาสัตวปาบึงบอระเพ็ด ในราชกิจจานุเบกษา เลม 9 ตอนที่ 132 วันที่ 15 กรกฎาคม 2518 เปนเนื้อที่

จํานวน 66,250 ไร หรือ 106 ตารางกิโลเมตร มีความยาวรอบพื้นที่ 72.53 กิโลเมตร การจัดตั้งเขตหามลาสัตว

ปาบึงบอระเพ็ดมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันการลาและคุมครองสัตวใหอยูอาศัยและขยายพันธุไดอยางปลอดภัย 

โดยพื้นที่บึงบอระเพ็ดตั้งอยูในทองที่ตําบลทับกฤช อําเภอชุมแสง ตําบลเขาพนมเศษ ตําบลวังมหากร อําเภอ

ทาตะโก และตําบลแควใหญ ตําบลเกรียงไกร ตําบลพระนอน อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 

(ภาคผนวก ง3-8) ซึ่งสภาพทั่วไปเปนบึงน้ําจืดขนาดใหญ บางบริเวณเปนพื้นที่ชุมน้ําและปาบึงน้ําจืด ขณะที่

บริเวณทางดานทิศตะวันออกและทิศใตของเขตหามลาฯ มีการเขาครอบครองที่ดินเพื่อการเกษตรและที่อยู

อาศัย โดยในระหวางป 2557-2559 สํานักบรหิารพ้ืนที่อนุรักษที่ 12 (นครสวรรค) ไดมีการรังวัดแปลงที่ดินของ

ราษฎรในเขตหามลาสัตวปาบึงบอระเพ็ด พบวามีการครอบครองที่ดิน 1,703 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 

21,931.43 ไร ดังแสดงตําแหนงและขอบเขตของการครองครองที่ดินระดับรายแปลงในภาคผนวก ง3-9 ทั้งนี้ 

การใชที่ดินของราษฎรที่ไดเขามาครอบครองสวนใหญอยูในพื้นที่มีสภาพเปนที่ราบลุมใชทํานาขาว โดยพบเปน

บริเวณกวางในเขตตําบลทับกฤช อําเภอชุมแสง ตําบลเขาพนมเศษ ตําบลวังมหากร อําเภอทาตะโก นอกจากน้ี 

ยังพบวาพื้นที่บางสวนของโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืดเชิงพาณิชยบริเวณบึงบอระเพ็ดทับซอนกับ

พื้นที่เขตหามลาสัตวปาบึงบอระเพ็ด ซึ่งพื้นที่โครงการดังกลาวตั้งอยูบริเวณดานทิศเหนือของบึงบอระเพ็ดใน

เขตตําบลทับกฤช อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค (ภาคผนวก ง3-10)  

   การแกไขปญหาการครอบครองที่ดินราษฎรในพื้นที่เขตหามลาสัตวปาบึง

บอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ดําเนินการโดยสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 12 (นครสวรรค) ซึ่งไดดําเนินการ

รังวัดแปลงครอบครองที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยของราษฎร พรอมทั้งไดดําเนินการตรวจพิสูจนการครอบครอง

ที่ดินในพื้นที่เขตหามลาสัตวปาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 

2541 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เปนจํานวน 2 แปลงสํารวจ ไดแก แปลงสํารวจ CWS1 และแปลงสํารวจ 

CWS2 มีราษฎรครอบครองทั้งสิ้นจํานวน 501 ราย 706 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 9,452 ไร 1 งาน 49 ตาราง

วา ทั้งนี้ ผลการแปลตีความภาพถายทางอากาศ เพื่อประกอบการตรวจพิสูจนการครอบครองที่ดินในพื้นที่เขต

หามลาสัตวปาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค พบวา แปลงสํารวจ CWS1 จํานวน 178 ราย 238 แปลง เนื้อที่

รวม 1,536 ไร 1 งาน 42 ตารางวา โดยมีแปลงสํารวจที่มาอยูกอนประกาศเขตหามลาสัตวปาฯ จํานวน 130 

ราย 164 แปลง เนื้อที่ 1,046 ไร 2 งาน 14 ตารางวา ขณะที่แปลงสํารวจที่มาอยูหลังการประกาศเขตหามลา

สัตวปาฯ มีจํานวน 115 ราย 137 แปลง เนื้อที่ 489 ไร 3 งาน 288 ตารางวา สําหรับแปลงสํารวจ CWS2 มีผู

ครอบครองที่ดินจํานวน 323 ราย 468 แปลง เนื้อที่ 7,916 ไร 7 ตารางวา โดยมีแปลงสํารวจอยูกอนประกาศ

เขตหามลาสัตวปาฯ จํานวน 269 ราย 366 แปลง เนื้อที่ 3.754 ไร 2 งาน 22 ตารางวา ขณะที่แปลงที่มาอยู

หลังการประกาศเขตหามลาสัตวปาฯ มีจํานวน 222 ราย 273 แปลง เนื้อที่ 4,161 ไร 1 งาน 85 ตารางวา 
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  2.2.18.4 ผังเมืองรวมจังหวัดในพื้นที่โครงการ 

   พื้นที่โครงการรวมเนื้อที่ 2,744,600 ไร ไดถูกจําแนกประเภทการใชประโยชน

ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามผังเมืองรวมจังหวัดนครสวรรค ผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ 

ผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตร และผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี โดยพบวา พื้นที่สวนใหญถูกกําหนดใหเปนการใช

ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 1,816,959.24 ไร หรือ รอยละ 66.21 ซึ่งพบบริเวณตอนกลาง

ของพื้นที่โครงการในเขตอําเภอชุมแสง อําเภอหนองบัว อําเภอทาตะโก อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค และ

บางสวนของอําเภอโคกเจริญ อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี การใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 

มีเนื้อที่ 383,969.92 ไร (รอยละ 13.99) โดยสวนใหญอยูในเขตอําเภอชนแดน อําเภอบึงสามพัน และอําเภอ

วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ และยังพบในพื้นที่อําเภอโคกเจริญ อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี  

   การใชประโยชนที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีเนื้อที่รวม 

256,086.19 ไร (รอยละ 9.33 ของพื้นที่โครงการ) โดยพบเปนพื้นที่ขนาดใหญในเขตอําเภอหนองบัวและ

อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรครวมเนื้อที่ 242,713.41 ไร และพบเปนบริเวณขนาดเล็กในเขตอําเภอพยุหะ

คีรีและอําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค รวมเนื้อที่ 12,929.7108 ไร ซึ่งผังการใชประโยชนที่ดินประเภท

ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมทั้งหมดอยูในเขตพ้ืนที่ที่ 3 ของพื้นที่โครงการ 

   การใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชนมีเนื้อที่รวม 248,047.39 ไร (รอยละ 9.04 

ของพื้นที่โครงการ) โดยสวนใหญพบเปนพื้นที่ขนาดใหญอยูในเขตพื้นที่ที่ 1 และเขตพื้นที่ที่ 3 ดานทิศใตของ

อําเภอชุมแสงและทิศตะวันออกของอําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค การใชประโยชนที่ดินประเภท

อุตสาหกรรมและคลังสินคามีเนื้อที่รวม 33,932.96 ไร หรือ รอยละ 1.24 ของพื้นที่โครงการ โดยที่ดินประเภท

อุตสาหกรรมและคลังสินคาอยูในเขตพื้นที่ที่ 3 ในเขตตําบลเขากะลา อําเภอพยุหะคีรี ตําบลพระนอน อําเภอ

เมืองนครสวรรค ตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก และตําบลโคกเดื่อ ตําบลวังน้ําลัด อําเภอไพศาลี จังหวัด

นครสวรรค สําหรับเขตทหารตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตหวงหาม มีเนื้อที่ 5,604.30 ไร (รอยละ 0.20 

ของพื้นที่โครงการ) โดยอยูในเขตตําบลเขาทอง อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค สําหรับเนื้อที่ของการใช

ประโยชนที่ดินแตละประเภทตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามผังเมืองรวมจังหวัดแสดงใน 

ภาคผนวก ง3-11  และรายละเอียดของแผนที่แสดงผังเมืองรวมจังหวัดในทั้ง 3 พื้นที่ ของพื้นที่โครงการแสดง

ในภาคผนวก ง3-12   

  



 
    สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 2 สถานภาพทั่วไปของพื้นที่บงึบอระเพ็ดและพ้ืนทีโ่ดยรอบ 

 

2-86               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 
โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู   

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

  2.2.18.5 การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินระหวางป 2555 - 2561 ของพื้นที่โครงการ 

   ผลการศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินแตละประเภทระหวางป 2555 

- 2561 พบการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งในสวนของการใชที่ดินประเภทเกษตรกรรม พื้นที่ปาไม พื้นที่ประเภทที่

อยูอาศัย/แหลงชุมชน/สิ่งปลูกสราง/ถนน และพื้นที่แหลงน้ําผิวดิน ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2.2.17-8 

พื้นที่ไรออยและไรมันสําปะหลังเปนการใชที่ดินประเภทเกษตรกรรมที่มีเนื้อที่เพิ่มขึ้นอยางชัดเจน โดยมีเนื้อที่

เพิ่มขึ้น 101,295.88 และ 26,758.68 ไร ตามลําดับ สวนยางพารา พืชไรอื่นๆ (ถั่วเขียว ขาวฟาง งา แตงโม 

พริก) นาขาว และ สวนปาลมน้ํามันมีเนื้อที่เพิ่มขึ้นเพียง 1,654.35 1,341.25 และ 323.92 และ 48.74 ไร 

ตามลําดับ สําหรับพื้นที่ไรขาวโพด พื้นที่ปลูกพืชไรผสม สวนยูคาลิปตัส สวนไมผล สวนสัก พื้นที่เกษตรแบบ

ผสมผสาน/ไรนาสวนผสม และ สวนไผปลูกเพื่อการคามีเนื้อที่ลดลง 57,824.24 12,549.76 7,698.60 

5,575.82 1,602.63 และ 135.44 ไร ตามลําดับ ในสวนของพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสัตว สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 

และ ทุงหญาเลี้ยงสัตว มีเนื้อที่ลดลง 1,180.61 484.55 และ 136.94 ไร ตามลําดับ นอกจากนี้ ยังพบพื้นที่นา

ขาวในที่ลุม พ้ืนที่ลุมที่มีสภาพรกราง ทุงหญาสลับไมพุม/ปาละเมาะ และพื้นที่ปาไมมีเนื้อที่ลดลงถึง 33,394.57 

10,553.81 7,171.23 และ 5,399.66 ไร ตามลําดับ  

   การใชที่ดินประเภทสิ่งปลูกสรางหรือที่อยูอาศัยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยาง

รวดเร็วระหวางป 2555-2561 โดยพื้นที่ประเภทที่อยูอาศัย/แหลงชุมชน/สิ่งปลูกสราง/ถนน มีเนื้อที่เพิ่มขึ้นถึง 

10,650.78 ไร นอกจากนี้ ยังพบพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่เหมืองแร บอขุด พื้นที่ถม บอดินลูกรัง 

มีเนื้อที่เพิ่มขึ้น 4,543.75 ไร สําหรับแหลงน้ําผิวดินมีเนื้อที่เพิ่มขึ้น 1,898.51 ไร โดยรายละเอียดของการ

เปลี่ยนแปลงการใชที่ดินแตละประเภทระหวางป 2555 -2561 ของพื้นที่โครงการแสดงในตารางที่ 2.2.17-5 

   สําหรับรูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินแตละประเภทระหวางป 2555 - 

2561 ในพื้นที่บึงบอระเพ็ด โดยแบงตามขอบเขตเชิงพื้นที่ของการศึกษา แสดงรายละเอียดใน ภาคผนวก       

ง3-13   

 

  



 
    สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 2 สถานภาพทั่วไปของพื้นที่บงึบอระเพ็ดและพ้ืนทีโ่ดยรอบ 

 

2-87               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 
โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู   

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

ตารางที่ 2.2.18-5  การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินแตละประเภทระหวางป 2555 - 2561 ของพ้ืนที่โครงการ 

ประเภทการใชที่ดิน รหัส 
ป 2555 ป 2561 การเปลี่ยนแปลง 

เนื้อที่ (ไร) เนื้อที่ (ไร) เนื้อที่ (ไร) รอยละ (%) 

พื้นที่เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม A000 5,206.10 4,187.00 - 1,019.10 -19.58 

นาขาว A100 1,109,951.46 1,110,275.38 323.92 0.03 

ไรราง A200 2,680.82 748.95 - 1,931.87 -72.06 

พื้นที่ปลูกพืชไรผสม A201 12,549.76 0 - 12,549.76 -100.00 

ไรขาวโพด A202 209,956.12 152,131.88 - 57,824.24 -27.54 

ไรออย A203 337,211.82 438,507.70 101,295.88 30.04 

ไรมันสําปะหลัง A204 259,101.32 285,860.00 26,758.68 10.33 

พืชไรอื่นๆ (ถั่วเขียว ขาวฟาง งา แตงโม พริก) A299 8,294.73 9,635.98 1,341.25 16.17 

ไมยืนตนผสม A301 1,255.19 998.11 - 257.08 -20.48 

สวนยางพารา A302 5,514.70 7,169.04 1,654.35 30.00 

สวนปาลมน้ํามัน A303 1,538.67 1,587.41 48.74 3.17 

สวนยูคาลิปตัส A304 30,098.41 22,399.82 - 7,698.60 -25.58 

สวนสัก A305 27,273.35 25,670.72 - 1,602.63 -5.88 

สวนไผปลูกเพื่อการคา A315 480.85 345.41 - 135.44 -28.17 

สวนไมยืนตน (สะเดา ประดู กระถิน สนประติพัทธ) A399 2,933.89 2,725.00 - 208.88 -7.12 

สวนไมผล (มะพราว มะมวง มะขาม นอยหนา กลวย) A400 27,212.40 21,636.58 - 5,575.82 -20.49 

สวนพืชผัก A500 1,557.49 1,379.76 - 177.73 -11.41 

โรงเรือนเลี้ยงสัตว A700 6,801.95 5,621.33 - 1,180.61 -17.36 

ทุงหญาเลี้ยงสัตว A701 12,983.30 12,846.36 - 136.94 -1.05 

บัว A803 7.50 7.50 - 0.00 0.00 

สถานที่เพาะเลี้ยงปลา A902 5,642.56 5,158.01 - 484.55 -8.59 

ปาไม F100 210,979.27 205,579.60 - 5,399.66 -2.56 

ทุงหญาธรรมชาต ิ M101 5,041.82 3,834.97 - 1,206.85 -23.94 

ทุงหญาสลับไมพุม/ปาละเมาะ M102 36,237.51 29,066.27 - 7,171.23 -19.79 

ไผปา ไผหนาม M103 5.33 230.64 225.31 4,225.21 

พื้นที่ลุม M2 16,126.54 5,572.73 - 10,553.81 -65.44 

พื้นที่ลุม+นาขาว M2+A101 207,328.43 173,933.86 - 33,394.57 -16.11 

พื้นที่เหมืองแร บอขุด พื้นที่ถม บอดินลูกรัง M300 9,403.55 12,239.01 2,835.47 30.15 

แหลงชุมชน สถานราชการ สิ่งปลูกสราง ถนน U100/U405 111,530.52 122,181.30 10,650.78 9.53 

พื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม U500 6,589.94 8,298.22 1,708.28 25.92 

แหลงน้ําผิวดิน แมน้ํา ลําหวย ลําคลอง W100 73,103.38 75,001.89 1,898.51 2.60 

รวม  2,744,600.00 2,744,600.00   

  



 
    สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 2 สถานภาพทั่วไปของพื้นที่บงึบอระเพ็ดและพ้ืนทีโ่ดยรอบ 

 

2-88               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 
โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู   

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

 2.2.19 การเกษตรและการเลี้ยงสัตว 

  2.2.19.1 ดานการผลิตและแนวทางพัฒนาการผลิตพืช 

   การผลิตพืชของบึงบอระเพ็ด เปนภาคการผลิตที่สําคัญของจังหวัดนครสวรรค  

เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรสิ่งแวดลอม และภูมิอากาศที่เอื้ออํานวยตอการทําการเกษตร          

บึงบอระเพ็ดจึงสามารถผลิตพืชไดหลากหลายตามสภาพภูมินิเวศ โดยปลูกขาวมากที่สุด มีพื้นที่ปลูกถึง 

1,189,522.65 ไร รองลงมาเปนออยโรงงาน มันสําปะหลังโรงงาน และขาวโพดเลี้ยงสัตว มีพื้นที่ปลูก 

438,507.70  285,860.00 และ 152,131.88 ไรตามลําดับ นอกจากนั้นเปนพื้นที่ปลูกพืชไรอื่นๆ สวนผัก     

บัว เกษตรผสมผสาน สวนยางพารา สวนปาลมน้ํามัน สวนไมยืนตน สวนไผ สวนสัก สวนยูคาลิปตัส ปาไม     

ทุงหญา และสถานที่เพาะเลี้ยงปลา/บอปลา   

 

ตารางที่ 2.2.19-1  พื้นที่การทําเกษตรของบึงบอระเพ็ด สรุปจากรายงานการใชประโยชนที่ดินบึงบอระเพ็ด 

(จรัณธร, 2561) 

ประเภทการใชที่ดิน 

พื้นที่เพาะปลูก 

พื้นที่ที่  1  (ไร) 

พื้นที่เพาะปลูก 

พื้นที่ที่  2  (ไร) 

พื้นที่เพาะปลูก 

พื้นที่ที่  3  (ไร) 

เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม - - 4,187.00 

นาขาว 621.92 2,196.23 1,107,451.88 

ไรราง 5.42 - 743.53 

ไรขาวโพด 50.84 - 152,081.04 

ไรออย 36.34 - 438,471.36 

พืชไรอื่น ๆ (ถั่วเขียว,ขาวฟาง,งา,แตงโม,พริก) 308.81 - 9,327.17 

สวนผัก 60.75 - 1,319.01 

ทุงหญาเลี้ยงสัตว 4.08 - 12842.28 

สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 808.80 111.64 4,295.84 

ปาไม  264.19 275.73 205,095.10 

ทุงหญาธรรมชาต ิ 77.61 14.43 3,742.93 

ทุงหญาสลับไมพุม/ปาละเมาะ 91.35 21.19 28,953.73 

พื้นที่ลุม 1,076.51 325.18 4,456.91 

พื้นที่ลุม+นาขาว 50,722.33 30,358.58 94,685.72 

แหลงชุมชน แหลงพาณิชยกรรม สถานที่ราชการ 5,151.03 993.37 114,280.39 

โรงงานอุตสาหกรรม (ประเภทลานตากและแหลงรับ

ซื้อผลผลิตทางการเกษตร) 26.91 0.53 8,270.77 

เหมืองแร บอขุด พื้นที่ถม บอลูกลัง - - 12,239.01 

บึง หนอง แมน้ํา ลําหวย ลําคลอง 38,155.71 928.90 33,697.63 

สวนยางพารา - - 7,169.04 



 
    สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 2 สถานภาพทั่วไปของพื้นที่บงึบอระเพ็ดและพ้ืนทีโ่ดยรอบ 

 

2-89               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 
โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู   

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

ตารางที่ 2.2.19-1  พื้นที่การทําเกษตรของบึงบอระเพ็ด  สรุปจากรายงานการใชประโยชนที่ดินบึงบอระเพ็ด 

(จรัณธร, 2561) (ตอ) 

ประเภทการใชที่ดิน 

พื้นที่เพาะปลูก 

พื้นที่ที่  1  (ไร) 

พื้นที่เพาะปลูก 

พื้นที่ที่  2  (ไร) 

พื้นที่เพาะปลูก 

พื้นที่ที่  3  (ไร) 

สวนปาลมน้ํามัน - - 1,587.41 

สวนยูคาลิปตัส - - 22,399.82 

สวนสัก - - 25,670.72 

สวนไผปลูกเพื่อการคา - - 345.41 

สวนไมยืนตนอื่นๆ (สะเดา,ประดู,กระถิน,สนประติ

พัทธ) - - 2,718.65 

สวนไมผล (มะพราว,มะมวง,มะขาม,นอยหนา,กลวย) - - 21,635.64 

โรงเรือนเลี้ยงสัตว - - 5,621.33 

บัว - - 7.50 
 

   การขายผลผลิต ปกติจะมีตลาดรองรับผลผลิตที่สําคัญเชนขาว ขาวโพดเลี้ยง

สัตว ออยโรงงาน และมันสําปะหลังโรงงาน อยางไรก็ตาม เกษตรกรมักประสบปญหาเรื่องตลาดแปรปรวน 

และราคาสินคาขึ้น ๆ ลง ๆ อยางมาก โดยทั่วไปเกษตรกรผูผลิตจะอยูปลายแถวและเสียเปรียบอยูตลอดเวลา  

กลาวคือ  การผลิตทางการเกษตรเห็นผลชา ลงทุนมาก แตไดกําไรนอย หรือบางครั้งขาดทุน การตลาดเปน

ปจจัยที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่งของการผลิตทางการเกษตร และการตลาดเกษตรเมืองไทย เปนเรื่องที่

สลับซับซอนมาก ลําพังเกษตรกรฝายเดียวจะไมสามารถแกปญหาไดเลย แตจะตองอาศัยความรวมมือจาก

หลายๆ ฝาย เชน ผูผลิต ผูบริโภค  พอคาคนกลาง องคกรธุรกิจ กฎหมาย ขอบังคับ สวนราชการตางๆ รัฐบาล 

และตางประเทศ สําหรับวิถีการตลาดผลผลิตการเกษตรที่สําคัญซึ่งรายงานโดยสํานักงานพาณิชยจังหวัด

นครสวรรค (30 มีนาคม 2557)  มีดังนี้ 
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

 
 

รูปที่ 2.2.19-1  วิถีการตลาดขาว 

 

 
 

รูปที่ 2.2.19-2 วิถีการตลาดขาวโพดเลี้ยงสัตว   
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

 
 

 

 

รูปที่ 2.2.19-3  วิถีการตลาดมันสําปะหลัง 
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

 
 

รูปที่ 2.2.19-4  วิถีการตลาดออยและน้ําตาล 

 

   เนื่องจากปญหาการตลาดเปนปญหาระดับชาติที่แกไขไดยาก แตในสวนของ

เกษตรเองสามารถจะปรับปรุงการตลาดของตนเองได โดยวิธีการตาง ๆ เชน 1) กําหนดการปลูกพืชหรือเลือก

จังหวะการผลิตใหเหมาะกับความตองการของตลาด 2) เลือกพื้นที่ผลิตที่เหมาะสมกับการผลิต ใชพันธุดี       

ใชปจจัยการผลิตที่มีราคาต่ําแตคุณภาพดี 3) พยายามผลิตของแปลก ๆ ใหม ๆ ออกสูตลาด 4) ติดตอหาตลาด

กอนผลิตหรือโฆษณาสินคาใหคนรูจักอยางแพรหลาย 5) จัดบริการขายแบบตาง ๆ เชน จัดสงผลิตภัณฑไปขาย

ถึงบาน  จัดขายริมทางหรือจุดเดน ๆหรือขายออนไลน 6) จัดตั้งเปนกลุมเกษตรกร หรือรวมตัวกันเปนสหกรณ

ใหมากขึ้น เปนตน 

   1) การสงเสริมและพัฒนาการผลิตพืช พืชเศรษฐกิจสําคัญที่ปลูกกันมากใน   

บึงบอระเพ็ดทั้ง ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว  ออยโรงงาน และมันสําปะหลังโรงงาน เปนพืชที่อยูในแผนการพัฒนา



 
    สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 2 สถานภาพทั่วไปของพื้นที่บงึบอระเพ็ดและพ้ืนทีโ่ดยรอบ 

 

2-93               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

และสงเสริมของจังหวัดนครสวรรค ซึ่งทางจังหวัดมีแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมดังนี้ (ขอมูลสถิติที่สําคัญ

เชิงพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค, 2560) 

    1.1) ดานการเพาะปลูกขาว มีการสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกร

ชาวนารวมกลุมจัดตั้งเปนศูนยขาวชุมชนในระดับพื้นที่  เพื่อใหเกิดกลุมเครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน

การเพาะปลูกและปจจัยการผลิต โดยมีศูนยขาวชุมชนในระดับจังหวัด  รวมทั้งสิ้น 227 ศูนย สมาชิกรวม  

5,000 คน ในพื้นที่ 15 อําเภอ มีการสนับสนุนใหศูนยขาวชุมชนผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดีกระจายสูสมาชิกเพ่ือ

แกไขปญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุขาว ทั้งนี้โดยการสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการ  โดยเฉพาะ

งบประมาณพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด  ในดานปจจัยการผลิต และการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก

เกษตรกร เพื่อเปนการพัฒนาเกษตรกรใหเปนผูผลิตและดําเนินธุรกิจดานเมล็ดพันธุขาวเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม

ใหแกผลผลิต รวมทั้งพัฒนาคุณภาพผลผลิตขาวใหไดมาตรฐานตามระบบ GAP เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน  

(AEC) ในอนาคตตอไป 

    1.2) ดานการเพาะปลูกมันสําปะหลังโรงงาน  สงเสริมและสนับสนุนให

เกษตรกรเพาะปลูกมันสําปะหลังในเขตพื้นที่ที่มีศักยภาพ เพ่ือเปนพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนในอนาคต 

มีการรวมกลุมเกษตรกรเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการใชพันธุดีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การปองกันกําจัด

ศัตรูมันสําปะหลังโดยเฉพาะเพลี้ยแปง การถายทอดเทคโนโลยีการจัดการระบบน้ําเพื่อเพิ่มผลผลิตตอไร     

และสงเสริมใหเกษตรกรปรับปรุงดิน ทั้งนี้โดยการไดรับการสงเสริมและสนับสนุนปจจัยการผลิตและถายทอด

เทคโนโลยีจากงบพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด 

    1.3) ดานการเพาะปลูกออยโรงงาน สงเสริมใหเกษตรกรปลูกออยโรงงาน

เชิงปริมาณ  และคุณภาพ เพื่อแปรรูปเปนน้ําตาลทรายและวัสดุอื่น รวมทั้งเปนการสงเสริมเพื่อใหเปนพืช

พลังงานทดแทนในอนาคต ทั้งนี้โดยการสนับสนุนจากทางราชการและภาคเอกชน (โรงงาน) มีการสงเสริมให

เกษตรกรผูปลูกออยโรงงานใชพันธุดี การปองกันกําจัดแมลงศัตรูออย และการรวมกลุมเพื่อถายทอดเทคโนโลยี 

โดยงบประมาณพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด  เพื่อมุงเนนในการเพิ่มผลผลิตตอไร และคุณภาพ  โดยเฉพาะ

เปอรเซ็นตความหวาน  (CCS)  และรณรงคในการรักษาสิ่งแวดลอม 

    นอกจากน้ียังมีโครงการพัฒนาการเกษตรของรัฐบาลในพื้นที่หลายโครงการ 

(โครงการสําคัญปงบประมาณ  2561 รอบที่ 2 ในจังหวัดนครสวรรค) 1) โครงการเกษตรแปลงใหญ เปนการ

พัฒนากลุมเกษตรกร พัฒนาเกษตรกรผูนํา พัฒนาเกษตรกรสูการเปน Smart Famer  2) โครงการการพัฒนา

สินคาสูการรับรองมาตรฐานและการเชื่อมโยงตลาด  3)โครงการพัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)  และศูนยเครือขายแหลงเรียนรูการผลิตสินคาเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และ

เหมาะสมกับชุมชนและทําแปลงเรียนรูเพื่อถายทอดความรูใหกับสมาชิก เกษตรกรผูนํา  และเกษตรแปลงใหญ 

4) โครงการเชื่อมโยงเครือขายการผลิตสินคาเกษตรและการตลาดของเกษตรกรในพื้นที่ ศพก. และสราง

เครือขายกับภาคเอกชนและตลาดประชารัฐ  5) โครงการZoning by Agri-Map  เพื่อปรับเปลี่ยนการผลิต

สินคาเกษตรที่เหมาะสม 6) โครงการเกษตรอินทรีย  เนนการสงเสริม การวิจัย การเผยแพรความรูและนวตั- 
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

กรรมเกษตรอินทรีย การคัดเลือกและการกําหนดพื้นที่ที่เหมาะสม การพัฒนาการผลิต การรับรองคุณภาพ

ผลผลิต และการตลาด 7) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม รับสมัครเกษตรกรที่สนใจเขารวมโครงการ จัดทํา

แผนปฏิบัติแบบบูรณการ 5 ประสาน  จัดทําผังฟารม วางแผนการผลิตและใหความรูการจัดทําบัญชีครัวเรือน  

8) โครงการธนาคารสินคาเกษตร ไดแก ธนาคารโค – กระบือ ธนาคารปุยอินทรีย ธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชน 

และธนาคารผลผลิตสัตวน้ํา 9) โครงการการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐานทั้งดานพืช สัตว และสัตว

น้ํา 10) โครงการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร มีการกําหนดและประกาศพื้นที่เปาหมาย ชนิดขาวราย

อําเภอ/จังหวัด ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาว 11) โครงการเชื่อมโยงตลาดขาวอินทรียและขาว GAP        

12) โครงการสงเสริมการปลูกพืชหลากหลายและพืชปุยสดฤดูนาปรัง 13) โครงการตลาดเกษตรและ          

14) โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน  เปนตน 

   2) การพัฒนาการเกษตรในเขตพื้นที่ที่ 1 : การผลิตในระบบเกษตรปลอดภัย 

GAP สูระบบเกษตรอินทรีย 

    การผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ที่ 1 เปนพื้นที่นาทั้งในที่ลุม 50,722.33 ไร 

(รอยละ 52.04 ของเขตพื้นที่ที่ 1)โดยปลูกขาวนาปรังปละสองครั้ง นอกจากนั้นเปนพื้นที่นาขาว ไรขาวโพด ไร

ออย สวนผัก ทุงหญาเลี้ยงสัตว และพืชไรอื่นๆ (ถั่วเขียว,ขาวฟาง,งา,แตงโม,พริก) มีเนื้อที่ 621.92 50.84 

36.34 60.75 4.08 และ 308.81 ไรตามลําดับ ขณะที่สถานที่เพาะเลี้ยงปลาและบอปลามีเนื้อที่ 808.80 ไร 

(รอยละ 0.83) ตามลําดับ สําหรับแนวทางการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่มีเปาหมายที่จะลดละเลิก การใช

สารเคมีโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตดังกลาวไปเปนการผลิตในระบบเกษตรปลอดภัย GAP สูและระบบ

เกษตรอินทรีย ดังนี ้

    2.1) การผลิตขาวตามมาตรฐาน GAP สูการผลิตขาวอินทรีย โดยปกติ

เกษตรกรปลูกขาวนาปรังไดปละสองครั้ง ครั้งที่ 1 เริ่มปลูกในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ  และครั้งที่ 

2 จะเริ่มประมาณเดือนมีนาคม ถึงเดือนกรกฎาคม อยางไรก็ตามจากการบริหารจัดการน้ําของโครงการ ทําให

เกิดความสุมเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากน้ําทวมนาขาว กลาวคือน้ําอาจจะทวมนาขาวในที่ลุมกอนการเก็บ

เกี่ยวขาวนาปรังครั้งที่ 2 จากสภาพน้ําดังกลาว และการผลิตขาวอินทรีย (เปาหมายของการผลิตขาวในพื้นที่)

ควรปลูกปละครั้ง (สุดสวาสดิ์  ดวงศรีไสย , 2525 ไดเสนอแนะในนโยบายสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย : ขาว

ปลอดภัย ตนทุนต่ํา) ทางโครงการจึงสงเสริมใหเกษตรกรปลูกขาวเพียงปละครั้ง แตเนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่

นี้ใชสารเคมีในการทํานาเปนจํานวนมาก เพื่อใหเกษตรมีความพรอมในการปรับเปลี่ยนการผลิตแบบใชสารเคมี

อยางอิสระไปสูการผลิตขาวอินทรียที่ไมใชสารเคมี ในระยะแรกจึงสงเสริมใหเกษตรกรคอยๆปรับตัวโดยผลิต

ขาวตามมาตรฐาน GAP ซึ่งใชสารเคมีทางการเกษตรไดแตใหใชตามคําแนะนําของกรมการขาว หรือกรม

วิชาการเกษตรและคําแนะนําในฉลากที่ขึ้นทะเบียนอยางถูกตองกับกรมวิชาการเกษตร และหามใชสารเคมีที่

ระบุในทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่หามใช เปนตน  

     เนื่องจากพื้นที่ที่ 1 ถูกกําหนดใหมีการเก็บกักน้ํา เพื่อรักษาระบบ

นิเวศประมงเปนเวลาไมนอยกวา 2 เดือน ประมาณเดือนตุลาคม- พฤศจิกายน ระดับน้ําจะอยูที่ + 25 มรทก. 
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และชวงเดือนธันวาคม – มกราคม ระดับน้ํานาจะอยูที่ + 24 มรทก. ทําใหบึงไมสามารถทํานาไดในชวงเวลา

ดังกลาว ดังนั้น จึงเห็นควรเริ่มทํานาปรังครั้งที่ 1 ไดตั้งแตเดือนกุมภาพันธ – เดือนพฤษภาคม และชวงเดือน

มิถุนายน เปนตนไปถึงเดือนกันยายน หากระดับน้ําบึงขึ้นไมถึง +24 มรทก. ก็สามารถทํานาปรังครั้งที่ 2 ได   

แตหากระดับน้ําขึ้นถึงระดับ +24 มรทก. เร็วกวาปกติก็สามารถปรับเปนการปลูกผักอินทรียอายุสั้นได และชวง

ระหวางเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ที่ตองเก็บกักน้ําไดที่ระดับ +25 มรทก. การเกษตรก็สามารถปรับเปลี่ยน

เปนการทําอาชีพอื่นได เชน การหาปลา หรือทํานาบัวเปนตน 

     การผลิตขาวตามมาตรฐาน GAP เปนระบบการผลิตขาวที่มี

วัตถุประสงคเพื่อการผลิตขาวที่มีคุณภาพ ปลอดภัยตอการบริโภค ตรงตามพันธุ และมีเปอรเซ็นตตนขาวสูง   

ซึ่งเกษตรกรตองปฎิบัติตามขอกําหนดการปลูกขาว และการบริหารจัดการขาว เพื่อใหไดผลผลิตขาวที่มี

คุณภาพ เปนไปตามเกณฑที่กําหนด ซึ่งในการดําเนินงานจะตองมีการประสานงานกับผูเกี่ยวของ เพื่อพัฒนา

และสงเสริมใหเกษตรกรมีความรู ความเขาใจ และปฎิบัติตามหลักเกณฑ และมาตรฐานของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ (มกษ. 4400 – 2552 และ มกษ. 4401 – 2551) นอกจากนี้เกษตรกรและเจาหนาที่สงเสริมยัง

สามารถศึกษารายละเอียดการผลิตขาว GAP ไดจาก คูมือปฎิบัติงานกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการผลิตขาว 

ดวยการปฎิบัติเกษตรที่ดี (GAP) ปงบประมาณ 2560 ภายใตโครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน 

ของกองพัฒนาผลิตภัณฑขาว กรมการขาว  

            เมื่อเกษตรกรผลิตขาวตามมาตรฐาน GAP ไประยะหนึ่ง และมีความ

พรอมที่จะปรับเปลี่ยนการผลิตไปสูการผลิตขาวอินทรียก็ใหดําเนินการสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย อาจใหการ

สนับสนุนหรือสรางแรงจูงใจในลักษณะตางๆตามความเหมาะสม  

              การผลิตขาวแบบอินทรียเปนระบบการผลิตขาวที่ไมใชสารเคมีทาง

การเกษตร เปนตนวาปุยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต และสารควบคุม กําจัดวัชพืช สารปองกันกําจัดโรค

พืช แมลงและศัตรูขาว ตลอดจนสารเคมีที่ใชรมเพื่อปองกันกําจัดแมลงศัตรูขาวในโรงเก็บ การผลิตขาวอินทรีย

นอกจากจะทําใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพสูงปลอดภัยจากสารพิษแลว ยังเปนการอนุรักษสภาวะแวดลอมและเปน

การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนดวย เกษตรกรสามารถผลิตขาวอินทรียตามวิธีของสํานักวิจัยและพัฒนาขาว 

กรมการขาว (www.ricethailand.go.th) หรือตามวิธีการของกลุมงานสงเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย กรม 

สงเสริมการเกษตร ( prp.trf.or.th/trf-policy-brief ) 

    2.2) การจับปลาเมื่อน้ําทวมนา เพื่อใหเกษตรกรมีรายไดและมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น สามารถปรับตัวตามวิถีชีวิตที่อยูกับน้ํา โดยจับสัตวน้ํา ทําการประมงในฤดูน้ําหลาก โดยการ

สนับสนุนพันธุปลากุง ปลอยลงทุงนา จากกรมประมง ตามวิธีของบางระกําโมเดล จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจะ

สอดคลองกับการบริหารจัดการน้ําในบึงบอระเพ็ด ดังแสดงในตารางที่ 2.2.18-2 

 

 

 



 
    สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 2 สถานภาพทั่วไปของพื้นที่บงึบอระเพ็ดและพ้ืนทีโ่ดยรอบ 

 

2-96               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 
โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู   

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

ตารางที่ 2.2.19-2 แสดงระบบการปลูกพืชและการเกษตรกรรมที่สอดคลองกับการบริหารจัดการน้ํา 

 ในเขตพ้ืนที่ที่ 1 

 
 

    2.3) การปลูกผักอินทรีย  ผักอินทรียกําลังเปนที่ยอมรับและมีความ

ตองการสูงทั้งในและตางประเทศ การปลูกผักอินทรียปลูกไดทั้งแนวตั้งและแนวนอน พืชผักที่ปลูกในแนวตั้ง

หรือพืชที่ขึ้นคางไดแก ถั่วฝกยาว มะระจีน บวบ น้ําเตา ฯลฯ และแนวนอนคือผักตาง ๆเชน ผักบุง คะนา 

กระหล่ําปลี  ปวยเลง ตังโอ ฯลฯ ปกติการปลูกผักตองใหน้ําบอย แตไมควรใหมีน้ําขัง และตองระบายนํ้าดี หาก

มีปญหาเรื่องนํ้าทวมขัง หรือพ้ืนดินช้ืนแฉะอาจปลูกในกระบะที่ทําดวยไมแผน ไมไผสาน ตาขาย อิฐบล็อก หรือ

ทํากระบะปลูกขั้นบันได หรือปลูกในกระสอบ ถุงดํา กระถาง เขง หรือปลูกผักยกรานสูงระดับเอว ปลูกผักดวย

ดินขึ้นแครในโรงเรือน หรือทําแปลงเกษตรลอยน้ํา (Floating Garden) เปนตน ทั้งนี้ตองจัดใหเหมาะสมกับพืช

ที่ปลูก โดยปกติพืชผักมีระบบรากไมลึก เลน ผักบุงจีน คะนา ผักกาดกวางตุง (เขียวและขาว) ผักกาดฮองเต 

ผักกาดหอม ตังโอ สาระแหน กระเทียมใบ ผักชีฝรั่ง ผักกาดขาวชนิดไมหอ (ขาวเล็ก ขาวใหญ)  ปวยเลง ระบบ

รากลึกไมเกิน 10 ซม. การปลูกผักอินทรียมีรายละเอียด มีขึ้นตอนในการปฏิบัติ ซึ่งเกษตรกรสามารถเรียนรูได

จากเกษตรกรที่ทําไดสําเร็จ ซึ่งมีอยูทั่วไป หรือศึกษาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ เชน ศูนยศึกษาการ

พัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งมีหลักสูตรฝกอบรมอาชีพทางการเกษตรหลายหลักสูตรให

เกษตรกรทั้งการปลูกพืช การเลี้ยงสัตวและอาชีพอ่ืน ๆซึ่งเกษตรกรสามารถเขาฝกอบรมและนําไปเปนอาชีพได  

เชน การเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบอซีเมนตกลม การเลี้ยงปลากดหลวงในบอ

ซีเมนตกลมระบบน้ําไหลผาน การเลี้ยงกบบูลฟร็อกโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ การเลี้ยงกบนาโดยวิธีเกษตร

ธรรมชาติ เห็ดเศรษฐกิจทํางายรายไดดี (นางฟา หอม หลินจือ หูหนู เปาฮื้อ) การเลี้ยงไกพื้นเมืองพันธุประดู

หางดํา การเลี้ยงสุกรลูกผสม 3 สายพันธุ การเลี้ยงแพะนม ชาแนล-แองโกล การปลูกผักปลอดสารพิษ การ
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ปลูกสมโอพันธุขาวใหญ และพันธุขาวทองดี การเพาะเห็ดฟางในตะกรา การฟนฟูดินดวยปุยหมักใบไม และน้ํา

หมักชีวภาพ การผลิตขาวคุณภาพดี การผลิตไมดอกเปนการคา การปลูกพืชไรดิน เปนตน 

    2.4) การใชพื้นที่ในบริเวณบานใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน ใหมีไมผลหลัง

บาน (Home Garden) เพื่อการบริโภค ปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร นําเศษวัสดุเหลือใชมาทําปุยหมัก 

เพาะเห็ดฟาง การเลี้ยงสัตวเพ่ือสรางคุณคาอาหารและโภชนาการตลอดจนเสริมรายได นอกจากน้ีมูลสัตวนํามา

ทําปุยคอกในลักษณะเกษตรผสมผสาน มีการหมุนเวียนทรัพยากรในไรนาอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัย

แรงงานในครัวเรือนเปนสําคัญ พื้นที่เกษตรรูปแบบนี้มักมีขนาดเล็กอยูในวิสัยที่แรงงานในครัวเรือนจะจัดการได

อยางมีประสิทธิภาพ    

    2.5) ระบบเกษตรผสมผสานในพื้นที่ราบลุม พื้นที่สวนใหญจะเปนนาขาว 

แบบแผนการปลูกพืชอาจจะเปนขาวอยางเดียว ขาว-ขาวหรือปลูกขาวรวมกับพืชชนิดอื่น เชน ขาว-พืชไร

เศรษฐกิจ, ขาว-พืชผักเศรษฐกิจ, พืชผัก-ขาว-พืชไร, พืชไร-ขาว-พืชไร เปนตน กรมวิชาการเกษตร (2558) 

รายงานในชุดโครงการวิจัย วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอยางยั่งยืนวา ระบบการปลูก ขาว -  ขาวโพดฝก

สด และ ขาว – ถั่วลิสง ที่มีแหลงน้ําเสริมในจังหวัดนครสวรรค ใหผลตอบแทนสูงกวาปลูกขาวอยางเดียวรอย

ละ 600 และ 207 ตามลําดับ และ ระบบการปลูก ขาว – ถั่วเหลืองฝกสด และระบบ ขาว – ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

ในพื้นที่เกษตรชลประทานจังหวัดนครสวรรค ใหผลตอบแทนเฉลี่ยทั้งระบบ 17,533 และ 10,512 บาท/ไร 

ตามลําดับ มากกวาระบบขาว – ขาวนาปรัง รอยละ 107.90 และ 29.51 ตามลําดับ การจะปลูกพืชไดมากครั้ง

ในรอบปขึ้นอยูกับระบบการชลประทานเปนหลัก 

    2.6) เกษตรยั่งยืนรูปแบบอื่น ๆ เชน เกษตรทฤษฎีใหม (ตามคูมือ

ปฏิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตุลาคม 2559)  ก็สามารถนํามาสงเสริมให

เกษตรกรที่มีความสนใจและมีความพรอมปฏิบัติได 

    2.7) การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน เปนการผสมผสานระหวางการเลี้ยง

ปลารวมกับการปลูกพืช เชนการเลี้ยงปลาในนาขาวหรือการเลี้ยงปศุสัตวเชน สุกร เปด ไก และการเลี้ยงปลา

รวมกับปลา ซึ่งสามารถดําเนินการไดตามวิธีการของการเลี้ยงปลาผสมผสานทฤษฎีใหมตามศาสตรพระราชา 

(www.fat.surin.muti.ac.th )  หรือตามวิธีการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานของกรมประมง (กรมประมง , 2553) 

   3) การพัฒนาการเกษตรในเขตพื้นที่ที่  2 : การผลิตในระบบเกษตรที่ดี

เหมาะสม (GAP) 

    การผลิตทางการเกษตรในเขตพื้นที่ที่ 2 เกือบทั้งหมดเปนการปลูกขาว โดย

มีเนื้อที่ 30,358.58 ไร (รอยละ 86.17 ของเขตพื้นที่ที่ 2)  ซึ่งเกษตรกรสามารถปลูกขาวไดปละ 2 – 3 ครั้งคือ

ขาวนาป และขาวนาปรัง แตเกษตรกรสวนมากจะปลูกขาวตอเนื่องกันไปถึงปละ 3 ครั้ง ไดแก ครั้งที่ 1 เริ่ม

เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธุ เปนขาวนาปรัง ครั้งที่สอง เริ่มตนเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน เปน

ขาวนาปรัง และครั้งที่สามเริ่มเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนตุลาคม เปนขาวนาป กอใหเกิดปญหาการบริการ

จัดการน้ํา (ไมเพียงพอ) ตองสูบน้ําจากเขตพื้นที่ที่ 1 มาใชในบางชวง ยิ่งกวานั้นการที่ปลูกขาวโดยไมมีการพัก
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ดิน ทําใหเกิดการระบาดของวัชพืช โรคและแมลง ผลผลิตขาวลดลง (50-60 ถัง/ไร) และคุณภาพต่ํา เนื่องจาก

ตองปลูกขาวอายุสั้น (75วัน) และการปลูกขาวอยางตอเนื่อง ทําใหทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ตองใสปุยและ

สารเคมีมากขึ้นจนเกิดผลเสียหายตอระบบนิเวศในนาขาวในระยะยาว ตัวอยางของความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก

การปลูกขาวอยางตอเนื่องที่ปรากฎใหเห็นชัดเจนคือ การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล โรคเขียวเตี้ย    

และโรคใบหงิก ในพื้นที่ภาคเหนือตอนลางและภาคกลางอยางรุนแรงในป พ.ศ. 2552  ตอเนื่องถึงป 2553 

สรางความเสียหายตอผลผลิตขาวไทยเปนอยางมาก 

   โครงการจัดระบบการปลูกขาว สํานักสงเสริมการผลิตขาว กรมการขาว ได

กําหนดชวงเวลาของการปลูกขาวใหสอดคลองกับการจัดสรรน้ําชลประทาน รวมทั้งใหมีชวงเวลาเก็บเกี่ยวที่

เหมาะสม ตลอดจนมีชวงเวลาที่เปนไปไดสําหรับการปลูกพืชหลังนาโดยกําหนดใหมีระบบการปลูกขาวใหมเปน  

4 ระบบ ไดแก 1) ขาวนาป-ขาวนาปรัง-พืชหลังนา 2) ขาวนาป - ขาวนาปรัง - เวนปลูก  3) ขาวนาป – พืช

หลังนา – ขาวนาปรัง  และ 4)  ขาวนาป - เวนปลูก – ขาวนาปรัง ระบบการปลูกขาวที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่

นาในจังหวัดนครสวรรคตามการแนะนําของกรมการขาวคือระบบที่ 2 และระบบที่ 4 ซึ่งสอดคลองกับการ

แนะนําของกรมชลประทานคือใหมีการปลูกขาวโดยมีการพักดิน หรือเวนปลูก  แตจากปญหาเรื่องน้ํา การ

ระบาดของวัชพืช โรคและแมลง คุณภาพผลผลิต และการใชสารเคมีในการผลิตขาวแบบตอเนื่อง เปนการผลิต

ในรูปแบบเกษตรที่ดีเหมาะสม (Good Agricultural Practices)  กลาวคือผลิตโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของ

บุคคลที่เกี่ยวของ ทั้งเกษตรกรผูผลิต ผูบริโภค รวมทั้งผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามที่กระทรวงเกษตรและ

สหกรณกําหนด ดังแสดงในตารางที่ 2.2.18-3 

 

ตารางที่ 2.2.19-3 แสดงระบบการปลูกขาวในเขตพื้นที่ที่ 2 ตามการแนะนําของกรมการขาวและกรม

ชลประทาน 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

            

            

            

            

    

   กิจกรรมทางการเกษตรในเขตพื้นที่ที่ 2 ตองมีความสอดคลองกับการบริหาร

จัดการน้ํา จึงควรดําเนินการทํานาปรังครั้งที่1 ในชวงเดือนธันวาคม –เดือนมีนาคม และทํานาปรังครั้งที่ 2 ชวง

เดือนเมษายน –เดือนกรกฎาคม เดิอนสิงหาคม- เดือนกันยายน ใหเกษตรกรปลูกผักอินทรียอายุสั้นกอนที่พื้นที่

จะถูกใชเปนที่เก็บกักน้ําที่ระดับ +25 มรทก.เปนเวลา 2 เดือน ในชวงเดือนตุลาคม- เดือนพฤศจิกายน โดย

ในชวงน้ําทวมพื้นที่นี้ เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนเปนการหาปลาหรือทํานาปรังก็ได ทั้งนี้ การผลิตในพื้นที่นี้

ควรเปนแบบเกษตรที่ดีเหมาะสม (Good Agricultere Pructices : GAP) ดังแสดงในตารางที่ 2.2.18-4  

  
  ขาวนาปรัง 1 

 
ขาวนาปรัง 2 เวนปลูก  

 การเลี้ยงปศุสัตวผสมผสาน 

 
ขาวนาปรัง  ขาวนาปรัง 

 ปลูกผักอินทรีย 
 

หาปลา 

 ประกอบอาชีพหลากหลาย : ปลูกผักอินทรีย , เพาะเห็ด , เลี้ยงปลา , เลี้ยงเปด ฯลฯ 
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ตารางที่ 2.2.19-4 แสดงระบบการปลูกขาวในเขตพ้ืนที่ที่ 2 ภายหลังการบริหารจัดการน้ํา 

 

    
 

    กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพัฒนาและกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับเกษตร 

GAP ดังนี้ 1) การเลือกพื้นที่ ที่เหมาะสมกับพืช 2) มีการจัดการดินอยางถูกตองเหมาะสม เชน ไถพรวนใน

ขณะที่มีความชื้นพอเหมาะ มีการเตรียมการปลูกที่ถูกตอง 3) เลือกใชพันธุดี สอดคลองกับสภาพภูมิประเทศ

และสภาพแวดลอม 4) มีการปลูกถูกตอง ตรงตามฤดูกาล ระยะการปลูกหรือจํานวนตนตอไร เปนไปตาม

คําแนะนํา 5) การดูแลรักษาเปนไปตามคําแนะนํา กําจัดวัชพืชตามความเหมาะสม ใสปุยถูกตองตามอัตราและ

จํานวนที่เหมาะสม เวลาที่พืชตองการ พื้นที่หรือบริเวณที่ใสถูกตอง การใชสารเคมีถูกตองตามคําแนะนํา ไมใช

สารเคมีตองหาม ไมใชสารเคมีในชวงหามใช เชน กอนเก็บเกี่ยว เปนตน 6) เก็บเกี่ยว เมื่อแก หรือไดอายุตาม

มาตรฐานเพื่อใหผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ 7) มีสถานที่เก็บผลิตผลที่ไดมาตรฐาน ไมมีการปนเปอน รวมทั้งระบบ

การขนสงผลผลิตที่ไดมาตรฐาน ปราศจากการปนเปอน 8)จากขั้นตอนการปฏิบัติที่กําหนดเปนแนวทาง เพื่อ

การตรวจรับรองมาตรฐานการผลิต และมาตรฐานผลผลิต กลาวไดวาถามีการสงเสริมใหเกษตรกรดําเนินการ

ตามมาตรฐาน GAP แลว เชื่อแนวาผลิตภาพการผลิตจะสูงขึ้น ซึ่งก็เทากับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุน

การผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับเพื่อนบานได สามารถรองรับหรือแกไขปญหาการมาถึงของ 

AEC  ไดทางหนึ่ง “ที่สําคัญเราไดอาหารปลอดภัยที่ยั่งยืน” 

   สวนในเขตพื้นที่ที่ 3 การทําเกษตรกรรมและการใชประโยชนที่ดิน ควรเนน

การอนุรักษดินและน้ํา  ดังแสดงในหัวขอการใชประโยชนที่ดิน 
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  2.2.19.2 การเลี้ยงสัตว 

   การเลี้ยงสัตวของเกษตรกรในสภาพแวดลอมของบึงบอระเพ็ดสี่อําเภอ  ไดแก  

อําเภอเมือง  อําเภอชุมแสง อําเภอทาตะโก และอําเภอไพศาลี มีเกษตรผูเลี้ยงสัตว/ปลูกพืชอาหารสัตว 

13,081  ราย  เลี้ยงโคเนื้อรวม  17,152  ตัว  โคนม  18  ตัว  กระบือ  1,026  ตัว  สุกร  55,512  ตัว  ไก  

3,551,708  ตัว  เปด  189,157  ตัว  แพะ  3,817  ตัว  แกะ  561  ตัว  และสัตวอื่น ๆ รวม  2,275  ตัว

(สํานักงานปศสุัตวจังหวัดนครสวรรค ,2561) สําหรับการเลี้ยงสัตวในบึงบอระเพ็ด (จากการสัมภาษณเกษตรกร 

เกษตรอําเภอชุมแสงและเกษตรอําเภอทาตะโก) ไดแกการเลี้ยงเปดไลทุงที่ตําบลวังมหากร ฟารมโคเนื้อ ฟารม

ไกเนื้อที่ตําบลสายลําโพงอําเภอทาตะโก ฟารมสุกรที่อําเภอชุมแสงและอําเภอทาตะโก ฟารมเลี้ยงเปดที่อําเภอ

ชุมแสง นอกจากนี้มีโครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวของปศุสัตวอําเภอทาตะโกและปศุสัตวอําเภอชุมแสงเชน 

การเลี้ยงสัตวปกเสริมรายไดในฤดูแลง  การเลี้ยงสัตวในโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม และการ

เลี้ยงไกในโครงการอนุรักษและพัฒนาไกพื้นเมือง เปนตน 

   กลาวไดวาการเลี้ยงสัตวในบึงบอระเพ็ด สวนใหญเปนการเลี้ยงสัตวรายยอยที่

เลี้ยงสัตวควบคูไปกับการทําเกษตรอื่น ๆ ซึ่งใชปจจัยการผลิตในพื้นที่  มีการใชปจจัยการผลิตจากภายนอก

นอยมาก  เปนรูปแบบการผลิตที่ไมแยกกิจกรรมการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตวออกจากกัน  สวนการผลิตสัตว

เชิงเดี่ยวที่เลี้ยงสัตวเพียงชนิดเดียวจํานวนมาก  เปนการเลี้ยงสัตวเชิงอุตสาหกรรม  หรือการเลี้ยงสัตวเพื่อ

การคา มีไมมากนัก ซึ่งอาจเปนเพราะเกษตรกรสวนใหญยังไมมีความพรอมเพราะการเลี้ยงสัตวเพื่อการคามี มี

การใชปจจัยการผลิตและเทคโนโลยีที่ตองซื้อหาจากภายนอก  โดยปจจัยการผลิตจํานวนมากตองนําเขาจาก

ตางประเทศ  เชน  พันธุสัตว  สารเคมีเรงการเจริญเติบโตและรักษาโรค  ทําใหตองใชเงินทุนจํานวนมาก  และ

ตองมีการเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตเพื่อใหสามารถแขงขันไดในตลาดผูบริโภค  ซึ่งเกษตรกรตอง

มีการพัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการอยูตลอดเวลาเพื่อปองกันและลดความเสี่ยงทั้งดานการตลาดและการ

ผลิต   
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ตารางที่ 2.2.19-5 รายงานจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและปศุสัตวในสภาพแวดลอมบึงบอระเพ็ด  ณ  วันที่  31  สิงหาคม  2561 (สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครสวรรค) 

สถานที่เลี้ยงสัตว 

เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว/ 

ปลูกพืชอาหารสัตว 

(ราย) 

โคเนื้อ 

(ตัว) 

โคนม 

(ตัว) 

กระบือ 

(ตัว) 

สุกร 

(ตัว) 

ไก 

(ตัว) 

เปด 

(ตัว) 

แพะ 

(ตัว) 

แกะ 

(ตัว) 

รวมสัตวเลี้ยงอื่น ๆ 

(ตัว) 

เมือง 2,550 3,098 18 278 14,493 992,127 18,587 1,094 58 117 

ชุมแสง 3,013 1,011 - 45 5,395 223,224 147,043 23 - 1,742 

ทาตะโก 3,911 4,274 - 46 28,235 1,044,585 16,962 755 243 110 

ไพศาลี 3,607 8,769 - 657 7,389 1,251,772 6,565 1,945 260 306 

รวม 13,081 17,152 18 1,026 55,512 3,551,708 189,157 3,817 561 2,275 

 

 

 

 

 

 

 



 
              สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ                   บทที่ 2 สถานภาพทั่วไปของพื้นที่บึงบอระเพ็ดและพื้นที่โดยรอบ 

 

2-102     รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

           1) แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตวรายยอย  

           เกษตรกรสวนใหญของบึงบอระเพ็ด จัดอยูในกลุมที่เรียกวาเกษตรกร

รายยอยซึ่งเกษตรกรเหลานี้ทําเกษตรกรรมแบบผสมผสาน โดยมีทั้งการปลูกพืช การเลี้ยงสัตวและการ

ประมงผสมผสานเขาดวยกันอยูบางแลว การสงเสริมใหเกษตรกรรายยอยเลี้ยงสัตวในระบบเกษตรแบบ

ผสมผสานจึงมีความเหมาะสมเพราะเปนการตอยอดและขยายผลงานที่เกษตรกรปฎิบัติอยูกอนบางแลว  

              ระบบเกษตรผสมผสานเปนระบบการเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืชหรือ

การเลี้ยงสัตวตางชนิดอยูในพื้นที่เดียวกัน ภายใตการเกื้อกูลประโยชนตอกันและกันอยางมีประสิทธิภาพ

สูงสุด โดยอาศัยหลักการอยูรวมกันระหวางพืช สัตวและสิ่งแวดลอม การอยูรวมกันอาจจะอยูในรูป

ความสัมพันธระหวางพืชกับพืช พืชกับสัตว หรือสัตวกับสัตวก็ได ระบบเกษตรผสมผสานจะประสบ

ผลสําเร็จได จะตองมีการวางรูปแบบและดําเนินการโดยใหความสําคัญตอกิจกรรมแตละชนิดอยาง

เหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม มีการใชแรงงาน เงินทุน ที่ดิน ปจจัยการผลิต 

และทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรูจักนําวัสดุเหลือใชจากการผลิตชนิดหนึ่งมา

หมุนเวียนใชประโยชนกับการผลิตอีกชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดภายในไรนาแบบครบวงจร ตัวอยางกิจกรรม

ดังกลาวเชน การเลี้ยงไกหรือสุกรบนบอปลา การเลี้ยงปลาในนาขาว การเลี้ยงผึ้งในสวนผลไม เปนตน  การ

เลี้ยงสัตวในระบบเกษตรผสมผสานมีหลายรูปแบบดังนี ้

             1.1) การเลี้ยงสัตวในระบบเกษตรผสมผสานแบบไรนาปาผสมหรือวน

เกษตรเปนระบบที่มีการจัดการปาไมเปนหลักรวมกับการเกษตรทุกแขนง อาจประกอบดวยการปลูกพืช

เกษตรในสวนปา การปลูกพืชเกษตรรวมกับการเลี้ยงสัตวในสวนปา ระบบนี้มุงหวังที่จะใหเปนตัวกลางเพื่อ

ผอนคลายความตองการที่ดินเพื่อการเกษตรกับความตองการปาไม เพื่อควบคุมสิ่งแวดลอมใหสามารถ

ดําเนินควบคูกันไปโดยคํานึงถึงสภาพทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมประเพณี  รวมทั้งชวยพัฒนาความ

เปนอยูของราษฎรที่เกี่ยวของ ระบบวนเกษตรที่ดีควรสามารถเพิ่มการซึมซับน้ํา รักษาน้ําใตดิน ลดการ

สูญเสียดิน ลักษณะพันธุพืชที่ใชควรมีทรงพุมเพื่อลดความรุนแรงของเม็ดฝนที่ตกกระทบผิวดินสามารถ

รักษาสภาพดุลของสภาวะแวดลอมใหเหมาะสมกับพืชที่ปลูกรวม เชน บังรมเงา พายุ ฝน อีกทั้งควบคุม

สภาพความชุมชื้นและอุณหภูมิไดดี พันธุไมที่ปลูกควรมีรากลึกพอที่สามารถหมุนเวยีนธาตุอาหารในระดับที่

ลึกขึ้นมาสูบริเวณผิวดิน เปนประโยชนตอพืชรากตื้นที่ปลูกรวม โดยรวม ทั้งระบบ ควรใหผลตอบแทนแก

เกษตรกรหลายดาน เชน ผลผลิตในรูปอาหาร ยารักษา โรค ไมฟน ไมสรางบานและรายได สิ่งสําคัญที่สุด

ควรเปนระบบที่อนุรักษดินและน้ําไดดีปลูกไดหลายสภาพแวดลอม และงายตอการปฏิบัติในสภาพของ

เกษตรกร วนเกษตรที่ประยุกตใชไดดีมีอยู 2ระบบคือ1)ระบบปลูกปา หญาเลี้ยงสัตว (Sylvopastoral 

system)หรือระบบปาไม  

    1.2) ปศุสัตว มีการเลี้ยงสัตวพรอมทั้งการปลูกปาเพื่อใชสวนตางๆของ

ตนไมเพื่อการเลี้ยงสัตว หรือปลูกปาเพื่อหวังประโยชนจากไมโดยตรง มีการปลูกหญาเสริมเพื่อเปนอาหาร

สัตว หรือการเลี้ยงสัตวในสวนปาเพ่ือใหสัตวชวยกําจัดหญาอันจะเปนเชื้อเพลิงของไฟปาในแตละป 2)ระบบ



 
              สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ                   บทที่ 2 สถานภาพทั่วไปของพื้นที่บึงบอระเพ็ดและพื้นที่โดยรอบ 

 

2-103     รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

เลี้ยงสัตว ปลูกปานาไร (Agrosylvopastoral system)หรือระบบเกษตร – ปาไม – ปศุสัตว เปนการใช

ประโยชนที่ดินรวมกันระหวางการเลี้ยงสัตว ปลูกตนไมและพืชเกษตรควบคูไปพรอมๆกัน เชนเลี้ยงสัตวใน

ระบบพืชที่มีการปลูกพืชสลับเปนแถบระหวางปาปลูกกับพืชเกษตร หรือเลี้ยงสัตวในระบบพืชที่มีการปลูก

ปาเปนสลับเปนแถบระหวางปาปลูก พืชเกษตร และทุงหญาเลี้ยงสัตว 

     1.3) การเลี้ยงสัตวในระบบเกษตรผสมผสานที่มีขาวเปนพืชหลัก พื้นที่

สวนใหญจะเปนที่นาทําการปลูกขาวนาปเปนพืชหลัก การผสมผสานกิจกรรมการผลิตเขาไปในนาขาวอาจ

ทําไดทั้งในรูปแบบของพืช-พชืเชนการปลูกพืชตระกูลถั่ว พืชผัก พืชเศรษฐกิจอื่น ๆ กอนหรือหลังฤดูกาลทํา

นา ระบบเกษตรแบบผสมผสานอีกระบบหนึ่งที่มีความสัมพันธกับวิถีชีวิตของเกษตรกรในชวงเวลาที่ผานมา

คอนขางมากและมีใหเห็นอยูทั่ว ๆ ไป ไดแก การนําปลา สัตวเขามารวมระบบ ซึ่งทําไดทั้งในลักษณะการ

เลี้ยงปลาในนาขาวเพื่อใหปลากําจัดแมลงและวัชพืช หรือการปลอยสัตวเลี้ยงลงในนาขาวเชนเปด เพื่อ

กําจัดศัตรูพืช หรือการผสมผสาน พืช-สัตว-ปลา โดยการเปลี่ยนพื้นที่นาบางสวนเปนรองสวนปลูกไมผลและ

เลี้ยงปลาในรองสวน หรือเลี้ยงสัตวปก โค กระบือหรือสัตวเศรษฐกิจอื่นๆ โดยใชเศษพืชตาง ๆในฟารมเปน

อาหารสัตวไดดวย 

              1.4) การเลี้ยงสัตวในระบบเกษตรผสมผสานที่มีพืชไรเปนพืชหลัก 

การผสมผสานกิจกรรม พืช-พืช เชน การปลูกพืชตระกูลถั่วหรือพืชอาหารสัตว แซมในแถวหรือระหวางแถว

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

อาหารสัตวตาง ๆในแถวหรือระหวางแถวพืชหลัก ควบคูกับการเลี้ยงโค การปลูกหมอนเลี้ยงไหม เปนตน 

                1.5) การเลี้ยงสัตวในระบบเกษตรผสมผสานที่มีไมผล ไมยืนตน เปน

พืชหลัก การผสมผสานกิจกรรม พืช-พืช เชน การใชไมผลตางชนิด ปลูกแซม เชน ในกรณีโกโกแซมในสวน

มะพราว การปลูกพืชตระกูลถั่วในแถวหรือระหวางแถวไมผลยืนตน การปลูกพืชตางระดับ เปนตน รูปแบบ

กิจกรรม พืช-สัตว ไดแกการเลี้ยงสัตว เชน โคในสวนไมผล สวนยางพารา การปลูกพืชอาหารสัตวในแถว

หรือระหวางแถวไมผล ไมยืนตน แลวเลี้ยงโคควบคูกันไป จะมีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันเชน 1) มูลสัตวทุก

ชนิดใชเปนปุย 2) ไก เปด หาน แพะ วัว ควาย ชวยกําจัดวัชพืช 3) พืชยืนตน ชวยบังลม บังแดด บังฝน

ใหกับสัตว 4) พืชสมุนไพร เปนยารักษาโรคสัตว เปนตน 

              1.6) การเลี้ยงสัตวในระบบเกษตรผสมผสานในพื้นที่ดอน โดยทั่วไปใน

พื้นที่ดอนจะมีการปลูกพืชไรเศรษฐกิจตาง ๆ เชิงเดี่ยวเปนหลัก ลักษณะของการทําการเกษตรผสมผสาน

อาจทําไดหลายรูปแบบ เชน การปลูกพืชสลับเปนแถบ โดยใชแถบพืชตระกูลถั่วสลับกับพืชหลักตาง ๆ เชน 

ขาวโพด ฝาย มันสําปะหลัง ฯลฯ หรือการเปลี่ยนพ้ืนที่เปนสวนไมผล ไมยืนตน ไมใชสอยผสมผสาน อาจจะ

มีแถบพืชตระกูลถั่วสลับในแถวพืชหลักในระยะแรกๆ  และอีกแนวทางหนึ่งไดแก การใชพื้นที่มาดําเนินการ

เลี้ยง ปศุสัตว เชน โค และปลูกพืชอาหารสัตวควบคูกัน เปนตน     

    การเลี้ยงสัตวในระบบเกษตรผสมผสาน เปนระบบการผลิตที่ ให

ประโยชนแกเกษตรกรในดานตางๆ เชน มีอาหารเพียงพอแกการบริโภค  การเพ่ิมการมีงานทํา การมีรายได



 
              สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ                   บทที่ 2 สถานภาพทั่วไปของพื้นที่บึงบอระเพ็ดและพื้นที่โดยรอบ 

 

2-104     รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

อยางตอเนื่อง ลดความเสี่ยงจากการดําเนินกิจกรรมกระแสหลัก ลดการเคลื่อนยายแรงงาน สามารถใช

ทรัพยากรภายในฟารมไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งยังชวยฟนฟูสภาพแวดลอมและรักษาสมดลุของธรรมชาติ 

แตอยางไรก็ตามระบบการทําเกษตรผสมผสานในแตละสภาพของทองถิ่นจะมี ความแตกตางกันในดาน

กิจกรรมที่จะมาดําเนินการ การวางแผนการจัดการใหประสบความสําเร็จ จะตองดําเนินการใหสอดคลอง

กับสภาพ ทางดานกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม ของเกษตรกรแตละรายซึ่งจะมีความแตกตางกัน 

   2) แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตวเพื่อการคา 

    การเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจเพื่อการคาสามารถทําไดตามความเหมาะสม แต

เนื่องจากการเลี้ยงสัตวเพื่อการคาตองใชปจจัยการผลิต เทคโนโลยีและเงินทุนสูง มีความเสี่ยงทั้งดานการ

ผลิตและการตลาด เกษตรกรจึงตองศึกษาหาความรูในการเลี้ยงสัตวแตละชนิดในแงมุมตางๆ รวมทั้งปญหา

ที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงสัตวชนิดน้ันๆใหรูซึ้งและแนใจกอนจึงตัดสินใจลงทุนเลี้ยงสัตว 

    เนื่องจากลักษณะทางนิเวศวิทยาของบึงบอระเพ็ดเปนระบบนิเวศพื้นที่

ชุมน้ํา ประกอบไปดวยพื้นที่น้ําขัง พื้นที่ลุมชื้นและเปนแหลงของความหลากหลายทางชีวะภาพ  สมควร

ไดรับการคุมครองทางสิ่งแวดลอมหรือควบคุมมลพิษ  กิจกรรมที่สุมเสี่ยงตอการกอปญหาทางสิ่งแวดลอม  

เชน  การเลี้ยงปศุสัตวเชิงอุตสาหกรรมจึงไมเหมาะที่จะสงเสริมในสภาพแวดลอมของบึงบอระเพ็ด

โดยเฉพาะบริเวณรอบๆบึงหรือใกลแหลงน้ํา หากจําเปนตองใชพื้นที่รอบบึงเปนฟารมปศุสัตว ก็ตองจัดการ

ฟารมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน โดยมีการบริหารจัดการสภาพแวดลอมในฟารมใหดี มีระบบ

บําบัดน้ําเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตไมใหเปนมลภาวะกระทบสิ่งแวดลอมและชุมชนที่อยูใกลเคียง เชน

การทําบอแกสชีวภาพ นําแกสไปใชปนไฟฟา ลดการใชพลังงาน กากที่ผานการบําบัดแลว นํามาใชเปนปุย

และอาจพัฒนาทําเกษตรแบบผสมผสานเชน ฟารมหมูปลูกมันสําปะหลังที่ใชเปนอาหารสัตวเปนตน 

 2.2.20 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

  ในการวิเคราะหระบบบริหารจัดการน้ําในพื้นที่บึงบอระเพ็ด ที่ปรึกษาจะไดทําการเก็บ

แบบสอบถามอยางนอย 600 ตัวอยาง กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ของบึงบอระเพ็ดและพื้นที่ที่คาดวาจะมี

อิทธิพลตอการบริหารจัดการนํ้า (แผนที่การกระจายตัวอยางรูปที่ 2.2.20-1) โดยกลุมตัวอยางประกอบดวย  

  2.2.20.1 ขอบเขตที่ศึกษา พื้นที่ที่ทําการศึกษาจะครอบคลุมพื้นที่เปาหมายที่อยูใน

เขตพื้นที่บึงบอระเพ็ด จํานวน 31 หมูบาน 7 ตําบล 3 อําเภอ ของจังหวัดนครสวรรค  

  2.2.20.2 การกําหนดกลุมตัวอยาง 

   1) การกําหนดขนาดกลุมครัวเรือนตัวอยาง ไดใชการคํานวณตามหลักการ

ของ Taro Yamane (1973:725, Yamane, Taro.Statistics:  An Introductory Analysis.  3 rd Cd. 

Tokyo. Harper International Edition, 1973) ดังสมการ 
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     n = N / 1+ (Ne2) 

 

    โดยที่ n  =  ขนาดตัวอยางที่ตองการ 

     N =  จํานวนครัวเรือนในพ้ืนที่ศึกษา 

     E = คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดในการสุมตัวอยาง  

    ผลจากการคํานวณที่ความเชื่อมั่น รอยละ 95 พบวาจากจํานวน

ครัวเรือนในพื้นที่โครงการทั้งหมด 5,088 ครัวเรือน จะตองเก็บจํานวนตัวอยางอยางนอยที่สุด จํานวน 

370.95 ตัวอยาง อยางไรก็ตามเพื่อใหจํานวนตัวอยางครอบคลุมผูที่มีสวนไดสวนเสียมากที่สุด ดังนั้นจึงมี

การจัดเก็บตัวอยางทั้งหมด จํานวน 600 ตัวอยาง 

   2) การกําหนดกลุมตัวอยาง ภายหลังจากการคัดเลือกสุมหมูบานที่จะทํา

การเขาไปสํารวจจัดเก็บขอมูลแลว ไดทําการแบงกลุมตัวอยางที่จะเขาไปศึกษาเปน 3 กลุม มีขั้นตอนการ

ดําเนินการ ดังนี้  

2.1) วิธีการสุมตัวอยาง โดยวิธี แบงเปนพวกหรือชั้น (Stratified 

Random Sample) 

2.2) เนื่องจากกลุมแตกตางกัน สมาชิกในแตละกลุมมีความเหมือนกัน 

2.3) มีจํานวนกลุมทั้งหมด 3 กลุม ไดแก กลุมผูไดรับผลกระทบหรือผู

ที่อยูในเขตพื้นที่องคประกอบของโครงการที่จะมีการกอสรางหรือพัฒนา กลุมผูนําชุมชน/ผูนํากลุมองคกร

ชุมชน และกลุมผูไดรับประโยชน 

2.4) ทําการสุมจากทุกกลุม 

2.5) กรณีประชาชนผูไดรับประโยชนทําการสุมแบบแบงเปนพวกหรือ

ชั้น(Stratified Random Sample) เชนเดียวกัน 

2.6) โดยแบงเปน 3 กลุม ไดแก กลุมผูอาศัยอยูในพื้นทีต่ํากวา +24  

ม.รทก. กลุมผูอาศัยอยูในพื้นทีร่ะดับ +24 - +25  ม.รทก. และกลุมผูอาศัยอยูในพื้นทีลุมน้ําบึงบอระเพ็ด 

2.7) สุมเลือกครัวเรือนประชาชนจากทั้ง 3 กลุม ตามสัดสวนครัวเรือน

โดย 

2.7.1) สุมเลือกหมูบานแลวสุมเลือกครัวเรือนตามสัดสวน

ครัวเรือนแตละหมูบาน จํานวน 400 ตัวอยาง 

2.7.2) กลุมผูนําชุมชนเก็บทุกหมูบานๆละ 2-3 ตัวอยาง (อบต.

ผูใหญบาน ประธานกลุมฯ) จํานวน 73 ตัวอยาง 

2.7.3) กลุมผูไดรับผลกระทบ(พื้นที่องคประกอบโครงการ) เก็บ

จํานวนทั้ง 3 พื้นที ่จํานวน 127 ตัวอยาง 
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  2.2.20.3 สถิติที่ใชในการวิเคราะห ในการวัดคาทางสถิติใชคาสถิติไดแก การวัดการ

กระจายตัวของขอมูลเปนรอยละ การวัดแนวโนมเขาสูศูนยกลาง เชน คาเฉลี่ย เปนตน ซึ่งการนําเสนอได

นําเสนอทั้งในรูปของตารางและการบรรยาย 

  2.2.20.4 เครื่องมือในการจัดเก็บขอมูล การจัดเก็บขอมูลในระดับครัวเรือนในพื้นที่

โครงการนั้นไดใชแบบสอบถามที่ถูกสรางโดยผูเชี่ยวชาญของบริษัทที่ปรึกษา เปนเครื่องมือในการจัดเก็บ

ขอมูล โดยจะประกอบดวย ขอมูลดานเศรษฐกิจ สถานะทางสังคมและสภาพการดํารงชีวิต ทัศนคติตอการ

มีโครงการ การจัดตั้งองคกร การชดเชยทรัพยสินและการบริหารจัดการการใชประโยชนที่ผานมา เปนตน 

โดยกอนที่จะมีการนําออกไปใชสัมภาษณประชาชนในพื้นที่จริงไดทําการทดสอบความสมบูรณ (Pretest) 

เรียบรอยแลว (ภาพประกอบการลงพ้ืนที่แสดงไวในภาคผนวก จ เศรษฐกิจสังคม)  

  2.2.20.5 การวิเคราะหขอมูลและสรุปผล การวิเคราะหขอมูลไดใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูปดานสถิติ SPSS เปนเครื่องมือในการวิเคราะหขอมูลและสรุปผล (ตารางที่ 2.2.20-1 

และ ตารางที่ 2.2.20-2) 

 

ตารางที่ 2.2.20-1 กลุมตัวอยางที่จัดเก็บในพื้นที่ที่ 1-2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูไดรับ

ประโยชน

กลุมผูนํา

ชุมชน/องคกร

ผูไดรับ

ผลกระทบ

รวมจํานวน

ตัวอยาง

ท้ังหมด
เมืองนครสวรรค เกรียงไกร 1 หมู 03  บานทาดินแดง 274 274 20 3 23 3.83

2 หมู 06  บาน ปากคลองเกรียงไกร(ฝาย 1) 135 135 10 10 1.67

3 หมู 07  บานคลองบอระเพ็ด(ฝาย 1) 69 69 3 30 33 5.50

แควใหญ 4 หมู 01  บานบอระเพ็ด 151 151 18 3 21 3.50

5 หมู 03  บานหนองดุก 182

พระนอน 6 หมู 01  บานหินดาด 144 144 9 3 12 2.00

7 หมู 03  บานไร 138 138 10 3 13 2.17

8 หมู 04  บานไร/ปลวกสูง 125 125 26 4 30 5.00

9 หมู 05  บานหัวดง(บานหวยหิน) 292 292 19 3 22 3.67

10 หมู 09  บานหัวคลัก 269 269 17 2 19 3.17

หนองปลิง 11 หมู 08  บานปารังพัฒนา 744 744 53 2 55 9.17

(นอกเขตพ้ืนท่ีโครงการ) หมู 1  บานคลองปลากดนอก  (ฝาย 3) 24 24 4.00

ชุมแสง ทับกฤช 12 หมู 02  บานหนองแมพังงา 99 99 10 3 13 2.17

13 หมู 04  บานยานสวาย 149

14 หมู 06  บานหนองไกร  (ฝาย 2) 305 305 75 3 63 141 23.50

15 หมู 10  บานหนองยาว 86 86 13 3 16 2.67

16 หมู 11  บานแหลมจันทร 80 3 3 0.50

17 หมู 12  บานคลองปลากดใน 157 157 26 3 29 4.83

18 หมู 13  บานทุงแวน 68

19 หมู 14  ชุมชนบานทับกฤช 1 69

สัดสวน 

(รอยละ)
อําเภอ ตําบล หมูบาน

จํานวน

ครัวเรือน

ท้ังหมด1/

กลุมตัวอยาง

จํานวนตัวอยาง พ้ืนท่ีเขตโครงการ
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ตารางที่ 2.2.20-1 กลุมตัวอยางที่จัดเก็บในพื้นที่ที่ 1-2 (ตอ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: กชช2ค ป 2560 

หมายเหตุ: จํานวนผูไดรับผลกระทบอางอิงจากผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ตารางที่ 2.2.20-2 กลุมตัวอยางที่จัดเก็บในพื้นที่ที่ 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: กชช2ค ป 2560 

 

 

 

ผูได รับ

ประโยชน

กลุมชุมชน/

องคกร

ผูได รับ

ผลกระทบ

รวมจํานวน

ตัวอยางท้ังหมด

1. คลองบอน 

หนองบัว คังกาหาร 1 หมู 5 บานโคกกระถิน 74 25 24 1 25 25.00

2. คลองสายลําโพง 

หนองบัว ธารทหาร 2 หมู 6 บานหวยวารีใต 141 25 24 1 25 25.00

3. คลองธารทหาร 

หนองบัว ธารทหาร 3 หมู 3 บานหวยธารทหาร 96 25 24 1 25 25.00

4. คลองทาตะโก 

ทาตะโก หัวถนน 4 หมู  3 บานไดตามุ ย 285 25 24 1 25 25.00

2 4 4 4 596 100.00 96.00 4.00 0.00 100.00 100.00

สัดสวน 

(รอยละ)
อําเภอ ตําบล หมู บาน

จํานวน

ครัวเรือน

ท้ังหมด

กลุม

ตัวอยาง

จํานวนตัวอยาง

ผูไดรับ

ประโยชน

กลุมผูนํา

ชุมชน/องคกร

ผูไดรับ

ผลกระทบ

รวมจํานวน

ตัวอยาง

ทั้งหมด

สัดสวน 

(รอยละ)
อําเภอ ตําบล หมูบาน

จํานวน

ครัวเรือน

ทั้งหมด1/

กลุมตัวอยาง

จํานวนตัวอยาง พ้ืนที่เขตโครงการ

19 หมู 14  ชุมชนบานทับกฤช 1 69

ทาตะโก วังมหากร 20 หมู 04  บานปากงามเหนือ 153 3 3 0.50

21 หมู 05  บานปากงามใต 161 161 21 3 24 4.00

22 หมู 06  บานวังมหากร 158 158 20 2 22 3.67

พนมเศษ 23 หมู 01  บานพนมเศษใต 242 242 12 6 18 3.00

24 หมู 02  บานหนองจิกโคง 13

25 หมู 03  บานกระทุมเจา 61

26 หมู 06  บานพนมเศษเหนือ 339 339 24 3 27 4.50

27 หมู 07  บานหัวปริก 166 166 9 3 12 2.00

28 หมู 08  บานแหลมกระทุม 22 22 5 3 8 1.33

29 หมู 09  บานคลองขุด 57 57 8 3 11 1.83

30 หมู 10  บานแหลมประดา 81 81 5 3 8 1.33

31 หมู 11  บานรางบัวพัฒนา 99 3 3 0.50

3 7 32 23 5,088 4,214 400 73 127 600 100.00

71.88 100.00 82.82 66.67 12.17 21.17 100.00 14.24สัดสวนกลุมตัวอยาง(รอยละ)
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รูปที่ 2.2.20-1 แผนที่การกระจายตัวอยางในการจัดเก็บแบบสอบถามเศรษฐกิจสังคม จํานวน 527 ตัวอยาง 
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  2.2.20.6 ผลการศึกษา 

   1) ขอมูลผูใหสัมภาษณ  

    ประชากรผูใหขอมูลสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 63.10 เพศชายรอย

ละ 36.90 สวนใหญเปนหัวหนาครัวเรือน รอยละ 52.55 มีอาชีพหลักดานการเกษตร รอยละ 34.98 รับจาง

ในภาคเกษตร รอยละ 16.44 คาขาย รอยละ 15.97 จบการศึกษาระดับประถม รอยละ 50.43 ไมไดเขา

เรียน รอยละ 10.39 และมัธยมศึกษาตอนปลายและตอนตน รอยละ 9.09 และ 7.79 ตามลําดับ สวนใหญ

จะเกิดในพื้นที่ รอยละ 82.01 ยายมาจากที่อื่น รอยละ 17.99 จากจังหวัดอื่นในภาคเหนือเปนสวนใหญ

เนื่องจากการแตงงาน สวนผูนําชุมชนที่ใหขอมูลสวนใหญเปนเพศชาย มีสถานภาพเปนหัวหนาครัวเรือน มี

อาชีพหลักดานการเกษตรกรรม จบการศึกษาระดับประถมและมัธยม สวนใหญเปนคนเกิดในพื้นที่ 

(ภาคผนวก จ ตารางที่ 3.4.1.3-1)         

   2) สภาพการใชประโยชนจากบึงบอระเพ็ด 

    ครัวเรือนสวนใหญที่ตอบแบบสอบถามเปนผูไดรับประโยชนรอยละ 

65.51 เปนผูที่อาจถูกเวณคืนที่ดิน รอยละ 18.17 เปนผูมีความสนใจในโครงการ รอยละ 13.32 ที่เหลือเปน

บุคคลอื่นๆ ทั้งนี้สวนใหญจะไมไดใชประโยชนเฉลี่ย รอยละ 65.55 มีความจําเปนตองใชประโยชนมากทีสุ่ด

เฉลี่ย รอยละ 14.22  จําเปนตองใชประโยชนมากเฉลี่ย รอยละ 7.41 จําเปนตองใชประโยชนนอยที่สุด

เฉลี่ย รอยละ 5.01 โดยเห็นวามีความจําเปนมากที่สุด ไดแก ใชน้ําเพื่อการปลูกพืช รอยละ 32.74 ใชที่ดิน

เพื่อการปลูกพืช รอยละ 31.10 ใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค รอยละ 18.11 ใชเปนแหลงประมง รอยละ 

13.71 และใชเปนแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา รอยละ 10.21 ในขณะที่กลุมผูนําชุมชนเห็นวามีความจําเปนใน

การใชประโยชนจากบึงบอระเพ็ดมากที่สุดเฉลี่ย รอยละ 35.35 ใชประโยชนมากเฉลี่ย รอยละ 20.59 โดย

เห็นวามีความจําเปนมากที่สุด ไดแก ใชน้ําเพื่อการปลูกพืช รอยละ 66.18 ใชที่ดินเพื่อการปลูกพืช รอยละ 

61.54 ใชประโยชนอื่นๆ เชน ที่อยูอาศัย พักผอน หาของปา เปนตน รอยละ 57.14 และใชเปนแหลงสราง

ความภูมิใจของคนในชุมชน รอยละ 53.27 ทั้งนี้จะเปนการใชประโยชนทั้งในชวงฤดูฝนและฤดูแลงและเปน

การใชพื้นที่ภายในเขตน้ําทวมถึงของบึงบอระเพ็ดเปนสวนใหญ  (ภาคผนวก จ ตารางที่ 3.4.1.3-2 และ 

3.4.1.3-3)  

   3) มูลคาประโยชนที่ไดรับ 

    ครัวเรือนสวนใหญมีความเห็นวาไดรับประโยชนจากการใชบึงบอระเพ็ด

ที่สามารถประเมินมูลคาไดเฉลี่ยทุกประเภทการใช มีมูลคาเฉลี่ยครัวเรือนละ 53,310 บาท/ป โดยเปน

มูลคาการไดประโยชนจากการใชที่ดินครัวเรือนละ 135,152 บาท/ป คิดเปนรอยละ 27.81 ของมูลคา

ผลประโยชนทั้งหมด ประโยชนจากการใชที่ดินครัวเรือนละ 135,152 บาท/ป คิดเปนรอยละ 27.81 

ประโยชนจากการใชเปนรานคาครัวเรือนละ 86,865 บาท/ป คิดเปนรอยละ 17.88 ประโยชนจากการใช

เปนแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําครัวเรือนละ 83,126 บาท/ป คิดเปนรอยละ 17.11 ประโยชนจากการใชเปนที่

เลี้ยงสัตวครัวเรือนละ 42,286 บาท/ป คิดเปนรอยละ 8.70 และประโยชนจากการใชเปนแหลงประมง
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ครัวเรือนละ 32,221 บาท/ป คิดเปนรอยละ 6.63 ในขณะที่กลุมผูนําชุมชนเห็นวาไดรับประโยชนจากการ

ใชบึงบอระเพ็ดที่สามารถประเมินมูลคาไดเฉลี่ยทุกประเภทการใช มีมูลคาเฉลี่ยครัวเรือนละ 75,179 บาท/

ป โดยเปนมูลคาการไดประโยชนจากการใชที่ดินครัวเรือนละ 261,667 บาท/ป คิดเปนรอยละ 48.02 ของ

มูลคาผลประโยชนทั้งหมด เปนประโยชนจากการใชเปนแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําครัวเรือนละ 56,133 บาท/

ป คิดเปนรอยละ 10.30 ประโยชนจากการใชเปนแหลงทําการประมงครัวเรือนละ 48,704 บาท/ป คิดเปน

รอยละ 8.94 ประโยชนจากการใชน้ําเพื่อการปลูกพืชครัวเรือนละ 29,536 บาท/ป คิดเปนรอยละ 5.42 

และประโยชนจากการใชเปนรานคาครัวเรือนละ 27,000 บาท/ป คิดเปนรอยละ 4.95 (ภาคผนวก จ 

ตารางที่ 3.4.1.3-4)     

   4) ปญหาของการใชประโยชน 

    ครัวเรือนมีความเห็นวาการใชประโยชนจากบึงบอระเพ็ดสวนใหญจะไม

มีปญหาเฉลี่ย รอยละ 71.23 มีปญหารุนแรงนอยเฉลี่ย รอยละ 8.37 รุนแรงปานกลางเฉลี่ย รอยละ 7.71 

รุนแรงมากและมากที่สุดเฉลี่ย รอยละ 4.04 และ 5.11 ตามลําดับ โดยเปนปญหารุนแรงที่สุดในการขาด

การประสานงานของหนวยงานราชการในการใชประโยชนจากบึง รอยละ 9.57 ปญหาการขาดองคกรใน

การบริหารจัดการ รอยละ 9.52 ปญหาปริมาณน้ําที่จะใชในการเพาะปลูกไมเพียงพอ รอยละ 7.92 ปญหา

สภาพแวดลอมของบึงเลวลงเลยทําใหทานไปเที่ยวลดนอยลง รอยละ 7.41 และปญหาสภาพแวดลอมของ

บึงเลวลงทําใหมีนักทองเที่ยวลดนอยลง รอยละ 6.95 ในขณะที่ผูนําชุมชนเห็นวาการใชประโยชนจากบึง

บอระเพ็ดสวนใหญจะมีปญหามากเฉลี่ย รอยละ 23.85 มีปญหารุนแรงปานกลางเฉลี่ย รอยละ 21.68 ไมมี

ปญหาเฉลี่ย รอยละ 20.62 และมีปญหารุนแรงมากที่สุดเฉลี่ย รอยละ 15.14 โดยเปนปญหารุนแรงที่สุดใน

ปญหาปริมาณน้ําเพื่อการเพาะปลูกไมเพียงพอ รอยละ 27.27 ปญหาการขาดองคกรในการบริหารจัดการ 

รอยละ 25.00 ปญหาสภาพแวดลอมของบึงเลวลงเลยทําใหทานไปเที่ยวลดนอยลง รอยละ 25.00 และ

ปญหาขาดการประสานงานของหนวยงานราชการในการใชประโยชนจากบึง รอยละ 24.56 (ภาคผนวก จ 

ตารางที่ 3.4.1.3-5 และ 3.4.1.3-6) 

   5) ความเรงดวนของปญหาและประเภทของปญหาที่ควรแกไข 

    จากสภาพปญหาดังกลาวขางตนครัวเรือนมีความเห็นวาเปนปญหาไม

เรงดวนที่ตองแกไข รอยละ 42.36 เรงดวนมากที่สุด รอยละ 20.57 เรงดวนปานกลาง รอยละ 17.33 และ

เรงดวนมาก รอยละ 10.17 ทั้งนี้ปญหาเรงดวนมากที่สุดที่ควรแกไข ไดแก การขุดลอกบึงใหลึกขึ้น รอยละ 

35.59 กําหนดพื้นที่เขาใชประโยชนไดใหชัดเจน รอยละ 25.70 กําหนดชวงเวลาที่สามารถเขาใชประโยชน

ไดบริเวณบึง รอยละ 50.81 กําจัดวัชพืชที่กอใหเกิดการตื้นเขิน รอยละ 24.17 และสนับสนุนการจัดตั้งกลุม

หรือองคของชุมชนเขามารวมบริหารจัดการบึง รอยละ 22.04 ในขณะที่ผูนําชุมชนมีความเห็นวาเปนปญหา

เรงดวนที่สุดที่ตองแกไข รอยละ 39.46 เรงดวนมาก รอยละ 34.07 เรงดวนปานกลาง รอยละ 15.18 และ

เรงดวนนอย รอยละ 8.86 ทั้งนี้ปญหาเรงดวนมากที่สุดที่ควรแกไข ไดแก การขุดลอกบึงใหลึกขึ้น รอยละ 

55.22 สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมบริหารจัดการ รอยละ 50.81 จัดตั้งองคกรขึ้นมาทําหนาที่ใน
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การบริหารจัดการทั้งหมด รอยละ 46.77 กําหนดพื้นที่เขาใชประโยชนไดใหชัดเจน รอยละ 45.45 และ

จัดตั้งองคกรขึ้นมาทําหนาที่ในการบริหารจัดการทั้งหมด รอยละ 40.68 (ภาคผนวก จ ตารางที่ 3.4.1.3-7 

และ 3.4.1.3-8) 

   6) ความคาดหวังตอการพัฒนาบึงบอระเพ็ด 

    ครัวเรือนมีความคาดหวังตอการพัฒนาบึงบอระเพ็ดมากที่สุด รอยละ 

66.59 คาดหวังมาก รอยละ 20.61 ปานกลาง รอยละ 8.07 และนอย รอยละ 2.14 โดยคาดหวังใหบึง

บอระเพ็ดเปนแหลงสรางรายไดที่สําคัญของจังหวัด รอยละ 73.62 เปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญแหงหนึ่งใน

ภาคเหนือ รอยละ 69.46  เปนแหลงกักเก็บน้ําจืดที่สําคัญของภาคเหนือ รอยละ 67.05 และเปนแหลง

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่สําคัญของจังหวัด รอยละ 66.29 ในขณะที่ผูนําชุมชนมีความคาดหวังตอการพัฒนาบึง

บอระเพ็ดมากที่สุด รอยละ 72.16 คาดหวังมาก รอยละ 20.61 ปานกลาง รอยละ 6.81 และนอย รอยละ 

0.22 โดยคาดหวังใหบึงบอระเพ็ดเปนแหลงประมงที่สําคัญของจังหวัด รอยละ 77.94 เปนแหลงสราง

รายไดที่สําคัญของจังหวัด รอยละ 77.61 เปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญแหงหนึ่งในภาคเหนือ รอยละ 

73.53  เปนแหลงกักเก็บน้ําจืดที่สําคัญของภาคเหนือ รอยละ 67.05 และเปนแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่

สําคัญของจังหวัด รอยละ 73.13 (ภาคผนวก จ ตารางที่ 3.4.1.3-9 และ 3.4.1.3-10) 

   7) การบริหารจัดการ 

    ครัวเรือนสวนใหญเห็นวาปจจุบันไมมีหนวยงานหรือองคกรเขามา

บริหารจัดการการใชประโยชนบึงบอระเพ็ดโดยตรง รอยละ 80.29 ดังนั้นจึงเห็นดวยใหมีการจัดตั้งองคกร

กลางขึ้นมาบริหารจัดการ รอยละ 88.89 โดยสวนใหญใหขึ้นกับการดําเนินการของหนวยงานกลางในการ

มอบหมายใหหนวยงานมารับผิดชอบและควรมีหนาที่ในการประสานการเขาใชประโยชนในบึงบอระเพ็ด 

ทั้งนี้เนื่องจากจะทําใหมีผูรับผิดชอบการบริหารจัดการชัดเจน ในขณะที่ผูนําชุมชนสวนใหญเห็นวาปจจุบัน

ไมมีหนวยงานหรือองคกรเขามาบริหารจัดการการใชประโยชนบึงบอระเพ็ดโดยตรง รอยละ 70.97 ดังนั้น

จึงเห็นดวยใหมีการจัดตั้งองคกรกลางขึ้นมาบริหารจัดการ รอยละ 93.75 โดยสวนใหญใหขึ้นกับการ

ดําเนินการของหนวยงานกลางในการมอบหมายใหหนวยงานมารับผิดชอบและควรมีหนาที่ในการจัดหา

งบประมาณมาพัฒนาบึงบอระเพ็ดและประสานการเขาใชประโยชนในบึงบอระเพ็ด ทั้งนี้เนื่องจากจะทําให

มีแผนงานในการดําเนินงานที่ชัดเจน (ภาคผนวก จ ตารางที่ 3.4.1.3-11 ถึง 3.4.1.3-13) 

   8) สภาพทางเศรษฐกิจ 

    การศึกษาในสวนนี้จะนําเสนอขอมูลสภาพทางเศรษฐกิจในระดับ

ครัวเรือนตามกลุมตัวอยางที่สุมเลือก โดยมีผลการศึกษา ดังนี ้

    8.1) การประกอบอาชีพ 

     พื้นที่โครงการสวนใหญครัวเรือนจะประกอบอาชีพอันดับหนึ่ง

ดานการเกษตรรวมกัน รอยละ 40.60 เปนการปลูกขาว รอยละ 32.97 ประมง รอยละ 3.54 ปลูกพืชผัก 

พืชไร รอยละ 1.63 และ 1.36 ตามลําดับ อาชีพดานอื่นๆ รองลงไป ไดแก ประกอบธุรกิจตนเอง รอยละ 
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14.99 รับจางนอกภาคเกษตร รอยละ 12.26 รับจางภาคการเกษตร รอยละ 10.90 อาชีพอันดับสองสวน

ใหญเปนภาคการเกษตรและรับจางใกลเคียงกัน สวนอาชีพอันดับสามหรืออาชีพเสริมสวนใหญจะเปนภาค

การเกษตร โดยเฉพาะการปลูกผัก รอยละ 22.86 และการประมง รอยละ 21.43  (ภาคผนวก จ ตารางที่ 

3.4.1.3-14) 

    8.2) การเกษตรกรรม  

     อาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลักที่สําคัญอาชีพหนึ่งในเขตพื้นที่

โครงการ โดยสวนใหญเปนครัวเรือนที่ทําการเพาะปลูก รอยละ 35.97 ของครัวเรือนทั้งหมด เลี้ยงสัตว 

รอยละ 0.27 ประมง รอยละ 3.54 และเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา รอยละ 0.27 มีรายละเอียดดานการเกษตรกรรม

ที่สําคัญ ดังนี ้ 

8.2.1) การปลูกพืช ครัวเรือนในพื้นที่มีอาชีพในการเพาะปลูก 

รอยละ 35.97 ของครัวเรือนทั้งหมด เปนครัวเรือนปลูกขาว รอยละ 32.97 ครัวเรือนปลูกพืชไร เชน 

ขาวโพด ถั่ว รอยละ 1.36 ครัวเรือนที่ปลูกพืชผัก เชน มะเขือ พริก รอยละ 1.63  มีพื้นที่ปลูกขาว รอยละ 

60.73 พื้นที่ปลูกพืชไร รอยละ 18.94 พื้นที่ปลูกพืชผัก รอยละ 2.69 และพื้นที่ปลูกไมดอก รอยละ 7.72 ที่

เหลือเปนพื้นที่ปลูกพืชอ่ืนๆ สวนใหญจะเปนการปลูกในพื้นที่เขตบึงบอระเพ็ด รอยละ 91.25 (ภาคผนวก จ 

ตารางที่ 3.4.1.3-15)  

8.2.2) การเลี้ยงสัตว มีครัวเรือนที่เลี้ยงสัตวทั้งเพื่อเปนอาชีพ

หลักและอาชีพรองดวย โดยมีวัตถุประสงคหลักเลี้ยงไวเพื่อขาย รอยละ 0.27 สัตวที่เลี้ยงโดยสวนใหญ 

ไดแก สัตวปก วัวเนื้อ เปนตน  (ภาคผนวก จ ตารางที่ 3.4.1.3-14)  

8.2.3) การประมง ครัวเรือนในพื้นที่โครงการจะมีการทําการ

ประมงเปนอาชีพหลัก รอยละ 3.54 เปนอาชีพเสริม รอยละ 21.43 มีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพ่ือขาย รอยละ 

0.82 เพื่อเปนอาชีพรองและอาชีพเสริม รอยละ 2.28 และ 2.86 ตามลําดับโดยเปนการเลี้ยงปลาทับทิม 

ปลาดุก กดคัง เปนตน ทั้งนี้จะใชแรงงานในครัวเรือนเปนผูเลี้ยงเปนหลัก (ภาคผนวก จ ตารางที่ 3.4.1.3-

14) 

8.2.4) การปลูกพืชในฤดูแลง ครัวเรือนในพื้นที่โครงการมีพื้นที่

ปลูกพืชในฤดูแลงเฉลี่ย รอยละ 23.51 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด โดยปลูกทั้งขาว รอยละ 29.85 พืชไร 

รอยละ 36.36และพืชผัก รอยละ 20.00 (ภาคผนวก จ ตารางที่ 3.4.1.3-15)  

8.2.5) รายไดรายจายภาคการเกษตร ครัวเรือนภาคการเกษตร

มีรายไดในรอบปที่ผานมาเฉลี่ยครัวเรือนละ 201,801 บาท มีรายจายเฉลี่ยครัวเรือนละ 105,329 บาท มี

รายไดสุทธิเฉลี่ยครัวเรือนละ 96,472 บาท โดยสวนใหญจะเปนครัวเรือนที่ปลูกขาว เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา พืช

ไร ประมง และไมดอก (ภาคผนวก จ ตารางที่ 3.4.1.3-16) 

8.2.6) ปญหาการเกษตรและแนวทางแกไข ครัวเรือนที่

ประกอบอาชีพดานการเกษตรในพื้นที่โครงการเห็นวาปจจุบันมีปญหาดานการเกษตร ดานการไมมีที่ดินทํา
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กินเปนของตนเอง รอยละ 27.75 ผลิตผลมีราคาต่ํา รอยละ 19.14 การขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร รอย

ละ 18.18 การไมมีเอกสารสิทธิ์ในที่ทํากิน รอยละ 10.05 และผลผลิตตํ่า รอยละ 9.09 ดังนั้น จึงตองการให

มีการแกไขในเรื่องของการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํากิน การเพิ่มการกักเก็บน้ําในบึงบอระเพ็ดใหมากขึ้น

และการยกระดับราคาผลิตผลทางการเกษตรใหสูงขึ้น  

    8.3) การประกอบธุรกิจตัวเอง  

     ครัวเรือนในพื้นที่โครงการมีผูประกอบการคาและธุรกิจตนเอง 

รอยละ 14.99 ของครัวเรือนทั้งหมด สวนใหญเปนการคาขาย รานอาหาร มีรายไดเฉลี่ยปละ 95,238 บาท 

(ภาคผนวก จ ตารางที่ 3.4.1.3-17) 

    8.4) การรับจาง  

      ครัวเรือนในพื้นที่โครงการมีการประกอบอาชีพรับจางในภาค

การเกษตร รอยละ 10.90 มีรายไดเฉลี่ยครัวเรือนละ 59,576 บาท ประกอบอาชีพรับจางนอกภาค

การเกษตร รอยละ 12.26 มีรายไดเฉลี่ยครัวเรือนละ 80,763 บาท บริษัทเอกชน รายไดเฉลี่ย 129,840 

บาท เปนตน (ภาคผนวก จ ตารางที่ 3.4.1.3-17)  

    8.5) การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน     

     ครัวเรือนในพื้นที่โครงการมีการประกอบกิจกรรมในลักษณะที่

เปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน รอยละ 1.91 สวนใหญจะเปนการทําขาวเกรียบ ปลาแหง เปนตน มีรายได

เฉลี่ยครัวเรือนละ 130,286 บาท (ภาคผนวก จ ตารางที่ 3.4.1.3-17)  

    8.6) รายไดรายจายครัวเรือน  

     ครัวเรือนในเขตพื้นที่โครงการทุกกลุมอาชีพมีรายไดในรอบปที่

ผานมาเฉลี่ยครัวเรือนละ 154,204 บาท เปนรายไดสุทธิภาคการเกษตรเฉลี่ยครัวละ 96,472 บาท รายได

สุทธิภาคนอกการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 75,632 บาท รายไดอื่นๆอีกเฉลี่ยครัวเรือนละ 24,107 บาท มี

รายจายเฉลี่ยครัวเรือนละ 117,689 บาท ซึ่งสวนใหญจะเปนคาอาหาร คาเชา ดอกเบี้ย ชําระหนี้ และ

การศึกษาบุตรธิดา ทําใหมีรายไดมากกวารายจายเฉลี่ยครัวเรือนละ 36,515  บาท ทั้งนี้ครัวเรือนที่ประกอบ

อาชีพดานการเกษตรจะมีรายไดสูงกวาผูไมไดประกอบอาชีพดานการเกษตรเฉลี่ย 1.28 เทา (ภาคผนวก จ 

ตารางที่ 3.4.1.3-18)  

   9) สภาพทางสังคม 

    9.1) โครงสรางประชากรและการจางงาน 

     พื้นที่โครงการมีสมาชิกทั้งหมดในครัวเรือนเฉลี่ย 4.07 คน เปนผู

มีอายุในวัยกําลังแรงงานที่มีอายุ 15-60 ป รอยละ 64.97 เปนเด็ก รอยละ 17.77 เปนผูสูงอายุ รอยละ 

17.26 ทั้งนี้เปนผูมีงานทํา รอยละ 78.57 เปนผูไมมีงานทํา รอยละ21.43 สวนใหญเปนการทํางานในเขต

พื้นทีตําบลที่อาศัยอยู รอยละ 76.71 (ภาคผนวก จ ตารางที่ 3.4.1.3-19)  
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    9.2) การศึกษา  

     พื้นที่โครงการมีประชากรที่จบการการศึกษาภาคบังคับระดับ

ประถมศึกษาเปนสวนใหญ รอยละ 57.13 มัธยมศึกษา รอยละ 21.99 อาชีวะศึกษาหรืออนุปริญญา 

รอยละ 12.15 และระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา รอยละ 8.73 ทั้งนี้คิดเปนจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยในพื้นที่

โครงการ 8.44 ป (ภาคผนวก จ ตารางที่ 3.4.1.3-19) 

    9.3) การถือครองและการใชประโยชนที่ดิน 

     พื้นที่โครงการมีครัวเรือนที่มีการถือครองบานหรือที่อยูอาศัยเปน

ของตนเอง รอยละ 85.93 มีการถือครองที่ดินที่เปนของตนเองในเขตบึง รอยละ 65.97 อยูนอกเขตบึง รอย

ละ 34.03 มีพื้นที่ทั้งหมดเฉลี่ยครัวเรือนละ 10.55 ไร โดยเปนผูมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน รอยละ 46.96 ไม

มี รอยละ 53.04 มีพื้นที่ที่จับจองเขาทําประโยชน รอยละ 100.00 มีพื้นที่เฉลี่ยครัวเรือนละ 10.87 ไร รวม

มีพื้นที่ทั้งหมดเฉลี่ยครัวเรือนละ 15.19 ไร สวนใหญเปนพื้นที่ทํานาในฤดูฝนเฉลี่ยครัวเรือนละ 23.95 ไร 

คิดเปน รอยละ 54.83 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด สวนในฤดูแลงเปนพื้นที่ทํานาเฉลี่ยครัวเรือนละ 25.15 

ไร คิดเปน รอยละ 40.28 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด (ภาคผนวก จ ตารางที่ 3.4.1.3-20)                                       

    9.4) สุขภาพอนามัย  

     พื้นที่ โครงการมีผูปวยดวยโรคตางๆ ที่ตองพักรักษาตัวที่

โรงพยาบาลในปที่ผานมาเฉลี่ยครัวเรือนละ 1.49 คน คิดเปนรอยละ 5.86 ของประชากรทั้งหมด เสีย

คาใชจายเฉลี่ยครัวเรือนละ 16,694 บาท (ภาคผนวก จ ตารางที่ 3.4.1.3-21)                                       

    9.5) องคกรและการมีสวนรวม  

     พื้นที่โครงการมีครัวเรือนที่เปนสมาชิกกลุมสหกรณหรือกองทุน

ตางๆ รอยละ 45.63 ของครัวเรือนทั้งหมด สวนใหญจะเปนสมาชิกลูกคา ธ.ก.ส. รอยละ 57.92 และ

กองทุนหมูบาน รอยละ 25.42 เปนตน (ภาคผนวก จ ตารางที่ 3.4.1.3-25)                                       

    9.6) ภัยธรรมชาติ  

     พื้นที่โครงการมีครัวเรือนที่ประสบกับภาวะอุทกภัย รอยละ 

70.31 มีมูลคาผลิตผลทางการเกษตรเสียหายเฉลี่ย 95,313 บาท และประสบภัยแลง รอยละ 30.05 คิด

เปนมูลคาเกษตรเสียหายเฉลี่ย 90,540 บาท (ภาคผนวก จ ตารางที่ 3.4.1.3-22)  

   10) สภาพทางการดํารงชีวิต 

    10.1) การคมนาคม  

     หมูบานในพื้นที่โครงการมีถนนสายหลักที่สามารถใชในการ

คมนาคมไดตลอดปถึง รอยละ 93.59 ของหมูบานทั้งหมดในพื้นที่โครงการ (ภาคผนวก จ ตารางที่ 3.4.1.3-

22) 
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    10.2) การสื่อสาร  

     พื้นที่โครงการมีครัวเรือนที่มีโทรศัพทเคลื่อนที่ใชเฉลี่ยครัวเรือน

ละ 2.68 เครื่อง คิดเปนผูมีโทรศัพทใชรอยละ 65.87 ของประชากรทั้งหมด (ภาคผนวก จ ตารางที่ 3.4.1.3-

22) 

    10.3) น้ําอุปโคบริโภค  

     พื้นที่โครงการมีครัวเรือนที่มีการใชน้ําดื่มเปนอันดับหนึ่ง ไดแก 

น้ําประปาหมูบาน รอยละ 31.37 ประปาภูมิภาค รอยละ 17.30 และน้ําขวดรอยละ 10.08 ดันดับสอง 

ไดแก น้ําถัง รอยละ 24.52 ประปาภูมิภาค รอยละ 23.87 และน้ําขวดรอยละ 21.29 สวนน้ําใชอันดับหนึ่ง 

ไดแก น้ําประปาหมูบาน 68.65 ประปาภูมิภาครอยละ 25.91 อันดับสอง ไดแก ประปาภูมิภาค แหลงน้ํา

ธรรมชาติและน้ําฝน (ภาคผนวก จ ตารางที่ 3.4.1.3-21)  

    10.4) น้ําเพ่ือการเกษตร  

     พื้นที่โครงการมีหมูบานที่มีน้ําเพื่อการเกษตรในในชวงฤดูฝน

อันดับหนึ่งใชน้ําจากบึงบอระเพ็ด รอยละ 42.65 น้ําฝน รอยละ 29.90 และน้ําจากแมน้ํา คลอง รอยละ 

10.78 อันดับสองใชน้ําจากน้ําฝนรอยละ 41.73 น้ําบึงบอระเพ็ด น้ําชลประทานและน้ําประปา สวนในฤดู

แลงมีการใชน้ําจากอันดับหนึ่งจากบึงบอระเพ็ดรอยละ 50.67 น้ําคลองรอยละ 15.33 และน้ําประปา รอย

ละ 11.33 สวนอันดับสองใชน้ําจากน้ําคลองรอยละ 23.81 น้ําฝนรอยละ 21.43 และน้ําบึงบอระเพ็ดรอย

ละ 14.29 (ภาคผนวก จ ตารางที่ 3.4.1.3-21)  

    10.5) การใชพลังงาน  

     พื้นที่โครงการมีครัวเรือนที่มีไฟฟาใช รอยละ 91.33 ที่เหลือใช

พลังงานอื่นๆ เชน แกสหุงตม ถานและน้ํามัน (ภาคผนวก จ ตารางที่ 3.4.1.3-22) 

   11) ทัศนคติตอการมีโครงการ 

    ครัวเรือนในพื้นที่โครงการสวนใหญไมทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

โครงการ รอยละ 76.41 สวนผูที่ทราบจะไดรับขอมูลจากผูใหญบานเปนหลัก แตเมื่อมีการอธิบายเกี่ยวกับ

โครงการใหฟงสวนใหญเห็นดวยกับโครงการ รอยละ 94.12 เนื่องจากเห็นวาจะชวยใหการทองเที่ยวเพิ่ม

สูงขึ้น มีแหลงกักเก็บน้ําที่สามารถกักเก็บไดเพิ่มขึ้น ชวยใหปลูกพืชในฤดูแลงไดและชวยใหประชากรใน

พื้นที่มีรายไดเพิ่มขึ้น และยินดีใหความรวมมือสนับสนุนโครงการตามที่เสียงสวนใหญเห็นสมควรและหาก

ตองมีการชดเชยที่ดินหรือทรัพยสินใหจายตามราคาประเมิน ทั้งนี้หากโครงการมีการพัฒนาสมบูรณแลวมีผู

ที่ตองการจะประกอบกิจกรรมเพิ่ม รอยละ 37.35 ที่เหลือไมทํากิจกรรมเพิ่มเนื่องจากชราภาพและไมมี

ความรู (ภาคผนวก จ ตารางที่ 3.4.1.3-23 ถึง 24) 

   12) ทัศนคติตอการจัดต้ังกลุมผูใชประโยชนบึงบอระเพ็ด 

    ครัวเรือนในพื้นที่โครงการจะเปนสมาชิกองคหรือกลุมในชุมชนอยูแลว

ในปจจุบัน รอยละ 74.22 โดยสวนใหญจะเปนสมาชิกกลุม ธ.ก.ส. รอยละ 57.92 กองทุนหมูบาน รอยละ 
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25.42 มีผูเปนสมาชิกกลุมที่เกี่ยวกับบึงบอระเพ็ดรวมกันรอยละ 4.17 เชน กลุมประมงบึงบอระเพ็ด กลุม

อนุรักษบึงบอระเพ็ดและอื่นๆ สวนใหญจะใชเปนแหลงกูยืมเงิน ทั้งนี้เห็นดวยหากจะมีการจัดตั้งกลุมที่เปน

ทางการเพื่อรวมมือกันแกไขปญหาบึงบอระเพ็ด รอยละ 87.97 และจะเขาเปนสมาชิกรอยละ 27.57 และ

เต็มใจจายคาสมาชิกเฉลี่ยครัวเรือนละ 722 บาท/ป (ภาคผนวก จ ตารางที่ 3.4.1.3-25) 

   13) ความคิดเห็นตอการชดเชยทรัพยสิน 

    ครัวเรือนในพื้นที่โครงการสวนใหญไมทราบวาพื้นที่เปนพื้นที่ที่อยูใน

แผนงานพัฒนาของโครงการ รอยละ 70.54 สวนผูที่ทราบจะทราบจากผูนําชุมชน และสวนใหญไมทราบ

เปนโครงการของหนวยงานใด ทั้งนี้ครัวเรือนสวนใหญในพื้นที่โครงการจะมีการถือครองพ้ืนที่เฉลี่ยครัวเรือน

ละ 1.23 แปลง พื้นที่เฉลี่ยครัวเรือนละ 17.88 ไร เปนพื้นที่ในเขตบึงบอระเพ็ดเฉลี่ยครัวเรือนละ 21.29 ไร 

นอกพื้นที่บึงบอระเพ็ดเฉลี่ยครัวเรือนละ 10.34 ไร สวนใหญใชประโยชนในการปลูกพืช และหากมีการใช

เพื่อพัฒนาโครงการพื้นที่ที่เหลืออยูไมเพียงพอในการทํากินก็จะใหทางรัฐบาลชวยเหลือ ทั้งนี้สวนใหญจะไม

ยินยอมใหใชพื้นที่ตนเอง แตถาตองใชที่ดินตองการใหจายคาชดเชยตามราคาประเมินของกรมที่ดิน โดย

เห็นวากรณีที่มีเอกสารสิทธิ์ควรมีราคาเฉลี่ยไรละ 675,000 บาท กรณีไมมีเอกสารสิทธิ์ควรมีราคาไรละ 

132,354 บาท (ภาคผนวก จ ตารางที่ 3.4.1.3-27) 

   14) การประเมินสถานะภาพดานเศรษฐกิจสังคมในปจจุบัน 

    14.1) ดานสภาพการใชประโยชนจากบึงบอระเพ็ด  

     ตามความคิดเห็นของครัวเรือนการใชประโยชนจากบึงบอระเพ็ด 

จะเปนการใชประโยชนดานการใชที่ดินในการเพาะปลูกและเปนแหลงน้ําเพื่อการเพาะปลูกเปนหลัก 

เนื่องจากมีผูที่เห็นวาไมมีความจําเปนตองใชประโยชนจากบึงบอระเพ็ดมีสัดสวนต่ํากวาครึ่งหรือมีผูไมใช

ประโยชนเพียงรอยละ 42.81 และ 40.93 เทานั้น สวนในดานอื่นๆมีผูเห็นวาไมจําเปนตองใชประโยชนจาก

บึงบอระเพ็ดมีสัดสวนเกินกวาครึ่งทั้งหมด ดังนั้นบึงบอระเพ็ดจึงมีความจําเปนและสําคัญในฐานะที่ผูอาศัย

ในพื้นที่ใชที่ดินและน้ําเพื่อการประกอบอาชีพดานการเกษตรเปนหลัก ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของ

ผูนําชุมชนที่เห็นวาบึงบอระเพ็ดมีความจําเปนและสําคัญในฐานะที่ใชที่ดินและน้ําเพื่อการประกอบอาชีพ

ดานการเกษตรเปนหลัก แตผูนําชุมชนมีความคิดเห็นการใชประโยชนดานการเปนที่พักอาศัยมีสัดสวน

คอนขางสูง หรืออีกนัยหนึ่งหมายถึงความมั่นคงในที่ดินทํากินและการอยูอาศัย  

     สวนปญหาที่พบจะเปนเรื่องของการขาดองคกรและการบริหาร

จัดการที่เปนเอกภาพและปญหาดานน้ําเพื่อการเกษตรและสภาพแวดลอมดานการทองเที่ยวที่เลวลง ดังนั้น

จึงควรมีการแกไขอยางเรงดวนในดานการขุดลอกบึงใหเก็บน้ําไดเพิ่มมากขึ้น การกําจัดวัชพืช การกําหนด

พื้นที่ที่เขาใชประโยชนไดและการจัดตั้งองคกรขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดโดยตรง เพื่อเปนแหลง

สรางรายไดของทองถิ่นดานการทองเที่ยวและประมงในอนาคต 
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    14.2) ดานสภาพทางเศรษฐกิจ 

     สภาพทางดานเศรษฐกิจของครัวเรือนในพื้นที่โครงการพบวามี

รายไดเฉลี่ยปละ 154,204 บาท หรือเฉลี่ยเดือนละ 12,850 บาท ซึ่งหากเทียบกับรายไดเฉลี่ยของจังหวัด

นครสวรรคที่มีรายไดครัวเรือนเฉลี่ยเดือนละ 21,952 บาท จะเห็นไดวารายไดของครัวเรือนในพื้นที่จะต่ํา

กวาของจังหวัด รอยละ 41.46 ซึ่งมีสาเหตุหลัก ไดแก 

     14.2.1) ผลผลิตและราคาทางการเกษตรต่ํ า  เนื่ องจาก

ครัวเรือนในพื้นที่จะทําการปลูกขาวเปนอาชีพหลักแตในชวงฤดูฝนในพื้นที่จะมีน้ําหลากทําใหผลิตผล

เสียหายจึงทําใหผลผลิตต่ํา อีกทั้งหากเก็บเกี่ยวไมทันจะทําใหขาวมีความชื้นสูงทําใหขายไดในราคาต่ํา 

ในขณะที่การเพาะปลูกในฤดูแลงหลังน้ําหลาก จะขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูกทําใหผลผลิตเสียหาย  

     14.2.2) การมีกิจกรรมทางการเกษตรนอย กลาวคือครัวเรือนมี

กิจกรรมเฉลี่ยเพียง 1.21 เทานั้น ซึ่งหมายความวาครัวเรือนพึ่งพาอาศัยรายไดทางการเกษตรจากกิจกรรม

เพียง 1-2 ชนิดเทานั้น ทําใหมีความเสี่ยงทางดานรายไดสูง เพราะหากเกิดผลิตผลทางการเกษตรเสียหาย

หรือราคาตํ่าจะสงผลใหมีรายไดต่ําตามไปดวย    

     14.2.3) ขาดการส ง เสริ การแปรรูปผลิตผลการ เกษตร 

เนื่องจากในพื้นที่บริเวณใกลเคียงโครงการยังขาดอุตสาหกรรมหรือแหลงแปรรูปผลิตผลเกษตรทําใหตอง

ขายในรูปผลิตผลเกษตรที่มีราคาต่ํา เชน พืชผัก ปลา เปนตน หากมีการแปรรูปผลิตผลดังกลาวจะทําใหมี

รายไดเพิ่มสูงขึ้นอีก                           

    14.3) ดานสถานะภาพทางสังคม เนื่องจากครัวเรือนในพื้นที่โครงการมี

การประกอบอาชีพเกษตรเปนสวนใหญ แตการทําเกษตรมีขอจํากัด เพราะในชวงฤดูฝนมีน้ําหลากสวนชวง

ฤดูแลงขาดแคลนน้ํา ทําใหเกษตรกรไมสามารถมีกิจกรรมในไรนาสม่ําเสมอ จึงทําใหครัวเรือนมีการวางงาน

สูงถึง รอยละ 21.43 เมื่อเทียบกับจังหวัดที่มีอัตราการวางงานเพียง รอยละ 0.88 เทานั้น ซึ่งอัตราการ

วางงานดังกลาวสวนใหญจะเปนการวางงานจากภาคการเกษตรเปนหลัก จึงทําใหแรงงานไดรับคาจางต่ํา 

สงผลใหรายไดภาคแรงงานต่ําตามไปดวย โดยเฉพาะในชวงน้ําหลากและในชวงฤดูแลง ที่พื้นที่โครงการมี

ครัวเรือนที่ประสบกับภัยแลง รอยละ 30.05 ซึ่งมากกวาคาเฉลี่ยของจังหวัดที่ รอยละ 4.66 หรือสูงกวา

คาเฉลี่ยของจังหวัด รอยละ 25.39ทําใหพื้นที่ขาดโอกาสในการใชทรัพยากรในพื้นที่ดานการใชที่ดินและ

แรงงานไป 

    14.4) ดานสภาพการดํารงชีวิต ครัวเรือนในพื้นที่โครงการมีสภาพการ

ดํารงชีวิตดานการเดินทางที่ดีกวาคาเฉลี่ยของจังหวัด แตในดานการสื่อสารมีผูมีโทรศัพทมือถือ รอยละ 

65.87 ซึ่งต่ํากวาของจังหวัดที่ รอยละ 80.42 อยู รอยละ 14.55 ขณะเดียวกันก็มีครัวเรือนที่เปนสมาชิก

กลุมหรือองคกร รอยละ 45.63 ซึ่งต่ํากวาคาเฉลี่ยของจังหวัดที่ รอยละ 76.60 อยู รอยละ 30.97   
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   15) ปญหาและแนวทางแกไขดานเศรษฐกิจและสังคม 

    สภาพปญหาและแนวทางแกไขจะใชปญหาดานเศรษฐกิจและสังคม

เปนกรอบในการพิจารณา ดังนี ้

    15.1) ประชากรมีรายไดต่ํา เนื่องจากประชากรในพื้นที่โครงการมีการ

ปลูกขาวเปนพืชหลักในชวงฤดูฝนที่มีน้ําหลากเปนประจําทุกป จึงทําใหผลผลิตเสียหายเพราะน้ําทวมเปน

ประจําทุกปเชนเดียวกัน และทําใหผลผลิตมีความชื้นสูงจนทําใหราคาที่พอคารับซื้อมีราคาต่ํา ซึ่งการปลูก

ขาวหรือพืชไรโดยทั่วไปจะใหผลตอบแทนตอพื้นที่เพาะปลูกต่ําที่สุดในการทําการเกษตร โดยจะให

ผลตอบแทนประมาณ 3,000 – 5,000 บาท/ไร พืชผักใหผลตอบแทน 20,000 – 30,000 บาท/ไร ไมผลให

ผลตอบแทน 20,00 – 30,000 บาท/ไร เพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหผลตอบแทน 30,000 – 100,000 บาท/ไร การ

เลี้ยงสัตวผลตอบแทน 30,000 - 100,000 บาท/ไร และการทําไรนาสวนผสม จะมีผลตอบแทน 50,000 – 

150,000 บาท/ไร ดังนั้นจึงเห็นไดชัดเจนวาสาเหตุหลักที่ทําใหประชากรในพื้นที่โครงการมีรายไดต่ําเพราะ

มีการปลูกขาวเปนพืชหลักนั้นเอง อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงคงทําไดไมงายนัก แตสามารถที่จะบรรเทา

ปญหาดังกลาวไดเพ่ือยกระดับรายไดของประชากรในพื้นที่โครงการใหสูงขึ้นได  

     จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน ดังนั้นจึงควรมีการแกไขและ

พัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม ดังนี ้

    15.2) การลดการสูญเสียผลผลิต เพื่อเปนการบรรเทาการสูญเสียหรือ

ความเสียหายของผลผลิตขาวจากปญหาน้ําทวม ควรมีหนวยงานในการติดตามและวิเคราะหขอมูลดาน

ปริมาณฝนเพ่ือใหคําแนะนําแกเกษตรกรในการเริ่มการเพาะปลูก ซึ่งจะทําใหขาวมีอายุเหมาะสมในการเก็บ

เกี่ยวกอนน้ําหลาก ดวยวิธีนี้จะชวยบรรเทาการสูญเสียผลิตผลไดก็จะทําใหประชากรในพื้นที่โครงการมี

รายไดเพิ่มสูงขึ้น 

    15.3) การเพิ่มราคาใหสูงขึ้น เนื่องจากผลผลิตขาวมีการเก็บในชวงฤดู

น้ําหลากหรือฤดูฝนทําใหผลผลิตที่ไดมีความชื้นสูง ซึ่งจะถูกกดราคาในการรับซื้อทําใหเกษตรกรสามารถ

ขายขาวไดในราคาที่ต่ํากวาปกติ ดังนั้นจึงควรมีขบวนการในการปรับสภาพขาวใหมีความชื้นตามขอกําหนด

กอนที่จะนําไปขาย ซึ่งในการนี้อาจจําเปนตองมีการประเมินความคุมทุนกอนดําเนินการดวย อยางไรก็ตาม

การดําเนินการดังกลาวอาจรวมการดําเนินการพืชเกษตรหลายชนิดหรือมีวัตถุประสงคที่หลากหลายเพิ่ม

มากขึ้น เชน การอบ การแปรรูป เปนตน โดยเฉพาะกับพืชผัก เชน พริก อาจมีการอบใหแหง การแปรรูป

เปนพริกผง การอบแหงปลา การแปรรูปเปนปลารา น้ําพริกปลาแหง เปนตน ดวยวิธีดังกลาวจะชวยให

ผลผลิตเกษตรมีราคาเพิ่มสูงขึ้นและมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้นได อันจะสงผลใหเกษตรกรในพื้นที่มีรายไดเพ่ิมสูงขึ้น 

    15.4) การปรับโครงสรางการผลิต ตามที่กลาวไวในตอนตนวา

ผลตอบแทนจากการปลูกพืชไรจะใหผลตอบแทนต่ํากวาการทําเกษตรอื่นๆ ประมาณ 5-10 เทา ดังนั้นหาก

ตองการยกระดับรายไดของเกษตรกรในพื้นที่ใหสูงขึ้นจําเปนตองมีการปรับโครงสรางทางการผลิต โดย

ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเปนการปลูกพืชที่มีความหลากหลายชนิดเพิ่มมากขึ้น หรือทํากิจกรรม



 
              สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ                   บทที่ 2 สถานภาพทั่วไปของพื้นที่บึงบอระเพ็ดและพื้นที่โดยรอบ 

 

2-119     รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

ทางการเกษตรที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นในรูปของเกษตรผสมผสาน ซึ่งจะใหผลตอบแทนที่สูงกวา 

อีกทั้งยังเปนการชวยลดความเสี่ยงดานรายไดของเกษตรกรไดดวย ดวยเหตุนี้นอกจากจะชวยเพิ่มรายได

แลวยังทําใหเกษตรกรในพื้นที่มีความมั่นคงทางรายไดดวย อยางไรก็ตามในการนี้อาจจําเปนตองใชเวลาใน

การวิจัยพัฒนาดานเกษตรที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ดวย   

    15.5) ประชากรมีการวางงานสูง ปจจุบันประชากรในพื้นที่โครงการมี

การวางงานคอนขางสูง ทั้งนี้เนื่องจากประชากรสวนใหญจะทําการเกษตรโดยการปลูกขาวเปนหลัก ในชวง

ฤดูฝนยังมีการทําการประมงเปนอาชีพเสริมไดทําใหการวางงานลดลง แตในชวงฤดูแลงซึ่งไมมีน้ําเพียงพอ

ในการปลูกขาวและปริมาณปลาที่ลดลงทําใหประชากรไมมีงานทํา ดังนั้น จึงเปนสาเหตุหลักทีผ่ลการศึกษา

พบวามีผูไมมีงานทํามีอัตราคอนขางสูงเมื่อเทียบกับจํานวนประชากรตัวอยางทั้งหมด การที่จะเพิ่มอัตรา

การจางงานใหสูงขึ้นจึงจําเปนตองมีการสรางงานในพื้นที่ใหสูงขึ้นดวยการสรางงานในไรนาใหเพิ่มสูงขึ้น

นั้นเอง ดังน้ี 

     15.5.1) การจัดหาน้ําเพื่อการเกษตรในฤดูแลงเพิ่มมากขึ้น 

เนื่องจากการวางงานจะเกิดในชวงฤดูแลงที่ไมมีงานในไรนาเปนหลัก ดังนั้นการแกไขปญหาตองเพิ่มการจาง

งานในไรนาใหมากขึ้นโดยเฉพาะในชวงฤดูแลง แตเนื่องจากการเพิ่มน้ําใหมากขึ้นเพื่อใหมีปลาจับมากขึ้นทํา

ไดยาก ดังนั้นจึงควรมีการเพิ่มปริมาณน้ําเพื่อการเพาะปลูกใหมากขึ้นโดยการทําฝายกักเก็บน้ํา การขุดลอก

บึงใหลึกขึ้นเพื่อใหสามารถกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตรไดเพิ่มมากขึ้น การกําจัดวัชพืชเพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ํา 

เปนตน ดวยวิธีนี้จะทําใหเกษตรกรมีงานในไรนาเพิ่มมากขึ้นจะสงผลใหอัตราการวางงานในพื้นที่โครงการ

ลดตํ่าลง 

     15.5.2) การเพิ่ มกิจกรรมดานเกษตรใหสู งขึ้ น  ปจจุบัน

เกษตรกรในพื้นที่โครงการจะมีกิจกรรมดานการเกษตรเฉลี่ยเพียงครัวเรือนละ 1.21 เทานั้น นั้นหมายความ

วาหากเกษตรกรมีอาชีพหลักดานการปลูกขาว อาชีพเสริมดานการประมง ก็จะทําใหมีกิจกรรมถึง 2 

กิจกรรมแลว คาเฉลี่ยที่ 1.21 หมายความวามีการทํากิจกรรมดานการปลูกขาวเปนหลัก ดังนั้นการที่จะเพิ่ม

การจางงานใหสูงขึ้นนอกจากการจัดหาน้ําเพื่อการปลูกขาวเพิ่มขึ้นแลว ควรมีการสงเสริมใหมีการทํา

กิจกรรมในนาใหเพิ่มขึ้น โดยการสงเสริมการทําไรนาแบบผสมผสานเพราะจะชวยดึงแรงงงานใหมีงานทํา

ตลอดปได ซึ่งนอกจากจะชวยลดการวางงานลงแลวยังจะชวยสงเสริมใหเกษตรกรในพื้นที่โครงการมีรายได

เพ่ิมสูงขึ้นและรายไดดังกลาวมีความมั่นคงเพ่ิมสูงขึ้นดวย     

     15.5.3) การสงเสริมใหมีอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตเกษตรใน

พื้นที่ การสงเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตผลการเกษตรในพื้นที่นอกจากจะทําใหเกษตรกรมีตลาดที่

แนนอนแลว ยังจะทําใหผลิตผลเกษตรมีราคาเพิ่มสูงขึ้นและยังจะชวยใหมีการกระจายการผลิตไปสูกิจกรรม

เกษตรดานอื่นๆดวย และจะมีผลใหมีการจางงานในสวนอื่นๆเพ่ิมสูงขึ้นตามมาดวย 

    15.6) การขาดการพัฒนาแบบบูรณาการ ปจจุบันการพัฒนาในพื้นที่

โครงการยังขาดการประสารงานในแตละหนวยงาน ทั้งในสวนของภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การคาและ



 
              สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ                   บทที่ 2 สถานภาพทั่วไปของพื้นที่บึงบอระเพ็ดและพื้นที่โดยรอบ 

 

2-120     รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

การทองเที่ยว โดยสวนใหญจะตางคนตางทํางานทําใหการแกไขปญหาดานการยกระดับรายไดและการเพ่ิม

การจางงานไมบรรลุผล แตหากแตละหนวยงานมีการประสารกันทํางานโดยมีวัตถุประสงคเดียวกันคือการ

ยกระดับรายไดและการเพิ่มการจางงานในพื้นที่ ใหสูงขึ้น โดยใหภาคการเกษตรเปนผูผลิตตามที่

ภาคอุตสาหกรรมมีศักยภาพในการผลิตและใหภาคการพาณิชยหาสถานที่จําหนาย โดยเฉพาะภาคการ

ทองเที่ยวควรมีการพัฒนาแหลงทองใหรอบบึงเวนระยะหางตามสมควร โดยใหแตละสถานที่มีเปาหมายใน

การทองเที่ยวที่แตกตางกันออกไป เชน การดูนก การลองเรือ การชมบรรยากาศบึง การทํากิจกรรมรวมกัน

ของสมาชิกในครัวเรือน การทานอาหาร เปนตน ซึ่งในแตละสถานที่ควรมีการจัดสถานที่เพื่อการจําหนาย

ผลิตภัณฑทองถิ่นไวดวยและควรมีการสงเสริมและประชาสัมพันธใหเปนที่รูจักกันทั่วไป โดยเฉพาะการดึง

นักทองเที่ยวจากตางจังหวัดและกรุงเทพฯโดยจัดกิจกรรมพิเศษ เชน จัดขบวนรถไฟสายทองเที่ยวจังหวัดใน

ลักษณะไปทองเที่ยววันเดียวกลับและนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดดวย ในการนี้ควรมีการ

วิจัยพัฒนาดานความตองการของนักทองเที่ยวดวย โดยเฉพาะความตองการดานสินคาที่นักทองเที่ยว

ตองการเปนที่ระลึกในการมาเที่ยวจังหวัด เปนตน   

    หากมีการดําเนินการตามที่เสนอดังกลาวขางตนก็จะชวยในการ

ยกระดับรายไดและการจางงานในพื้นที่ใหสูงขึ้นได อีกทั้งยังจะชวยใหเกษตรกรและประชากรในพื้นที่ไดมี

รายไดที่มั่นคงยั่งยืนในอนาคตไดดวย 

   16) สรุปและเสนอแนะ 

    โครงการศึกษาทบทวนแผนการการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

จังหวัดนครสวรรค มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการพึ่งพิงการใชประโยชนจากบึงบอระเพ็ดในดานเศรษฐกิจ

สังคมของประชากรบริเวณรอบบึงบอระเพ็ดและเพื่อเปนขอมูลประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาเพื่อ

ยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตของประชากรในบริเวณรอบบึงบอระเพ็ดใหสูงขึ้น 

    การศึกษาในรายงานฉบับนี้เปนการศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคมในพื้นที่

ที่อยูโดยรอบบึงบอระเพ็ด ในระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลไมเกิน 25.00 มรทก. ที่อยูในพื้นที่ที่จะจัดทํา

แผนเพ่ือการพัฒนา โดยจะครอบคลุมพื้นที่ 31 หมูบาน 7 ตําบล 3 อําเภอ ของจังหวัดนครสวรรค มีจํานวน

ครัวเรือน 5,088 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 13,992 คน  

    ผลการสํารวจประชากรในพื้นที่พบวาสวนใหญจะเปนคนเกิดในพื้นที่มี

อาชีพหลักดานการเกษตรรวมกัน รอยละ 40.60 เปนการปลูกขาว รอยละ 32.97 ประมง รอยละ 3.54 

ปลูกพืชผัก พืชไร มีการประกอบธุรกิจตนเอง รอยละ 14.99 รับจางนอกภาคเกษตร รอยละ 12.26 และ

รับจางภาคการเกษตร รอยละ 10.90 ทั้งนี้มีอาชีพเสริมที่สําคัญ ไดแก การปลูกผัก รอยละ 22.86 และการ

ประมง รอยละ 21.43  

    การประกอบอาชีพดานการเกษตรสวนใหญจะเปนการปลูกขาวมีพื้นที่ 

รอยละ 60.73 ของพื้นที่เกษตรทั้งหมด มีพื้นที่ปลูกเฉลี่ยครัวเรือนละ 34.61 ไร พื้นที่ปลูกพืชไร รอยละ 

18.94 มีพื้นที่ปลูกเฉลี่ยครัวเรือนละ 10.79 ไร ที่เหลือเปนพ้ืนที่ปลูกไมดอก เลี้ยงสัตวและเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 



 
              สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ                   บทที่ 2 สถานภาพทั่วไปของพื้นที่บึงบอระเพ็ดและพื้นที่โดยรอบ 

 

2-121     รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

โดยมีการใชน้ําจากบึงบอระเพ็ดเปนสวนใหญ รอยละ 42.65 และมีครัวเรือนที่มีการปลูกพืชในฤดูแลงรอย

ละ 23.51 สวนใหญเปนการปลูกพืชไร รอยละ 36.36 และปลูกขาว รอยละ 29.85 โดยมีการใชน้ําจากบึง

บอระเพ็ด รอยละ 50.67 ทั้งนี้เกษตรกรในพื้นที่โครงการจะมีรายไดทางการเกษตรในรอบปที่ผานมาเฉลี่ย

ครัวเรือนละ 201,801 บาท มีรายจายเฉลี่ยครัวเรือนละ 105,329 บาท มีรายไดสุทธิทางการเกษตรเฉลี่ย

ครัวเรือนละ 96,472 บาท สําหรับปญหาหลักในการประกอบอาชีพดานการเกษตร ไดแก การไมมีที่ดินทํา

กินเปนของตนเอง รอยละ 27.75 ผลิตผลมีราคาต่ํา รอยละ 19.14 การขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร รอย

ละ 18.18 การไมมีเอกสารสิทธิ์ในที่ทํากิน รอยละ 10.05 และผลผลิตต่ํา รอยละ 9.09 ดังนั้นจึงตองการให

มีการแกไขในเรื่องของการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํากิน การเพิ่มการกักเก็บน้ําในบึงบอระเพ็ดใหมากขึ้น

และการยกระดับราคาผลิตผลทางการเกษตรใหสูงขึ้น สวนอาชีพนอกภาคการเกษตรสวนใหญจะเปนการ

รับจางภายในพื้นที่มีรายไดเฉลี่ย 60,000 – 80,000 บาท/ป โดยมีรายไดเฉลี่ยรวมทุกประเภทครัวเรือนละ 

75,638 บาท/ป และประชากรในพื้นที่มีรายไดอื่นๆอีกเฉลี่ยครัวเรือนละ 24,107 บาท/ป รวมประชากรใน

พื้นที่โครงการมีรายไดสุทธิเฉลี่ยรวมทั้งหมดครัวเรือนละ 154,204 บาท/ป หรือคิดเปนมีรายไดสุทธิเฉลี่ย

รวมทั้งหมดครัวเรือนละ 12,850 บาท/เดือน มีรายจายทั้งหมดเฉลี่ยครัวเรือนละ 117,683 บาท/ป หรือ

เฉลี่ยครัวเรือนละ 9,807 บาท/เดือน เหลือรายไดหลังหักคาใชจายในครัวเรือนแลวเฉลี่ยครัวเรือนละ 

36,515 บาท/ป หรือเฉลี่ยครัวเรือนละ 3,043 บาท/เดือน 

    สําหรับสภาพทางสังคมของประชากรในพื้นที่โครงการจะมีประชากรที่

อยูในวัยกําลังแรงงาน(อายุ 18-60 ป) รอยละ 56.27 เปนผูมีงานทํา รอยละ 78.57 เปนผูไมมีงานอยู รอย

ละ 21.43 มีแรงงานวัยเด็กอายุ 15-17 ปที่ตองทํางานในปจจุบัน รอยละ 0.52 มีครัวเรือนที่มีที่อยูอาศัย

และบานเปนของตนเอง รอยละ 85.93 มีการถือครองที่ดินในเขตบึงบอระเพ็ด รอยละ 65.97 มีเอกสาร

สิทธิ์ รอยละ 46.96 สําหรับผูที่มีการเขาไปจับจองที่ดินในเขตบึงบอระเพ็ดมีพื้นที่เฉลี่ยครัวเรือนละ 10.87 

ไร มีเอกสารสิทธิ์ รอยละ 28.57 มีประชากรที่ประสบกับภาวะภัยแลง รอยละ 30.05 มูลคาผลิตผลทาง

การเกษตรเสียหายเฉลี่ยครัวเรือนละ 90,540 บาท/ป ทั้งนี้ประชากรมีระดับการศึกษาเฉลี่ย 8.44 ป และมี

ผูเขารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ตองนอนพักรักษาเปนผูปวยใน รอยละ 5.86  

    สวนสภาพการดํารงชีวิตและสาธารณูปโภคพื้นฐานนั้นมีประชากรที่

อาศัยอยูในหมูบานที่มีถนนสายหลักใชการไดตลอดปและพอใชไดเพียง รอยละ 93.59 มีประชากรที่มี

โทรศัพทมือถือใช รอยละ 65.87 ครัวเรือนที่มีไฟฟาใช รอยละ 91.33 และมีครัวเรือนที่เปนสมาชิกของกลุม

หรืองคกร รอยละ 45.63 

    ทั้งนี้ประชากรในพื้นที่มีการรับทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการเพียง รอย

ละ 23.59 เทาน้ัน แตเมื่อมีการอธิบายถึงวัตถุประสงคของโครงการใหทราบมีผูเห็นดวยกับโครงการ รอยละ 

94.12 เนื่องจากเห็นวาจะชวยใหการทองเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น มีแหลงกักเก็บน้ําที่สามารถกักเก็บไดเพิ่มขึ้น ชวย

ใหปลูกพืชในฤดูแลงไดและชวยใหประชากรในพื้นที่มีรายไดเพิ่มขึ้น และยินดีใหความรวมมือสนับสนุน

โครงการตามที่เสียงสวนใหญเห็นสมควรและหากตองมีการชดเชยที่ดินหรือทรัพยสินใหจายตามราคา



 
              สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ                   บทที่ 2 สถานภาพทั่วไปของพื้นที่บึงบอระเพ็ดและพื้นที่โดยรอบ 

 

2-122     รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

ประเมิน ทั ้งนี ้หากโครงการมีการพัฒนาสมบูรณแลวมีผู ที ่ตองการจะประกอบกิจกรรมเพิ่ม รอยละ 

37.35 ที่เหลือไมทํากิจกรรมเพ่ิมเนื่องจากชราภาพและไมมีความรู                           

    สําหรับขอคิดเห็นตอการการจัดตั้งกลุมผูใชประโยชนบึงบอระเพ็ดสวน

ใหญเห็นดวยหากจะมีการจัดตั้งกลุมที่เปนทางการเพื่อรวมมือกันแกไขปญหาบึงบอระเพ็ด รอยละ 87.97 

และจะเขาเปนสมาชิกรอยละ 27.57 และเต็มใจจายคาสมาชิกเฉลี่ยครัวเรือนละ 722 บาท/ป 

    ป จจ ุบ ันประชากรในพื ้นที ่โครงการม ีการใช ประโยชน จากบ ึง

บอระเพ็ด รอยละ 34.45 สวนใหญเปนการใชน้ําและที่ดินเพ่ือการปลูกพืช และมีการใชประโยชนดานอื่นๆ 

เชน เปนที่อยูอาศัย พักผอน หาของปา เปนแหลงสรางความภูมิใจของคนในชุมชน เปนตน ทั้งนี้จะเปนการ

ใชประโยชนทั้งในชวงฤดูฝนและฤดูแลงและเปนการใชพื้นที่ภายในเขตน้ําทวมถึงของบึงบอระเพ็ดเปนสวน

ใหญ โดยคิดเปนมูลคาผลประโยชนที่ไดรับทั้งหมดเฉลี่ยครัวเรือนละ 53,310 บาท/ป ทั้งนี้การใชประโยชน

จากบึงบอระเพ็ดสวนใหญ รอยละ 71.23 จะไมมีปญหา สวนที่เปนปญหาเปนเรื่องการขาดน้ําในการ

เพาะปลูกและอุปโภคบริโภคและปริมาณปลาที่จับไดลดนอยลง ดังนั้นจึงควรเรงแกไขในเรื่อง การขุดลอก

บึงใหลึกขึ้น การกําหนดพื้นที่เขาใชประโยชนไดใหชัดเจน  การกําหนดชวงเวลาที่สามารถเขาใชประโยชน

ไดบริเวณบึง การกําจัดวัชพืชที่กอใหเกิดการตื้นเขิน การสนับสนุนการจัดตั้งกลุมหรือองคของชุมชนเขา

มารวมบริหารจัดการบึงและการปรับปรุงบริเวณโดยรอบบึงใหสวยงามเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว เปนตน 

ทั้งนี้ประชากรมีความคาดหวังที่จะเห็นบึงบอระเพ็ดเปนแหลงสรางรายไดที่สําคัญของจังหวัด เปนแหลง

ทองเที่ยวที่สําคัญแหงหนึ่งในภาคเหนือ เปนแหลงกักเก็บน้ําจืดที่สําคัญของภาคเหนือ และเปนแหลง

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่สําคัญของจังหวัด เปนตน และตองการใหมีการจัดตั้งองคกรกลางขึ้นมาทําหนาที่ในการ

บริหารจัดการการใชประโยชนจากบึงบอระเพ็ดโดยตรงดวย   

    จากสภาพที่เปนอยูดังกลาวในปจจุบันหากไมมีโครงการประชาชนที่อยู

ในพื้นที่ก็จะยังคงมีสภาพความเปนอยูไมแตกตางจากเดิมที่เปนอยู กลาวคือ เกษตรกรยังคงมีรายได

คอนขางต่ํา โดยมีรายไดเฉลี่ยปละ 154,204 บาท หรือเฉลี่ยเดือนละ 12,850 บาท ซึ่งหากเทียบกับรายได

เฉลี่ยของจังหวัดนครสวรรคที่มีรายไดครัวเรือนเฉลี่ยเดือนละ 21,952 บาท จะเห็นไดวารายไดของ

ครัวเรือนในพื้นที่จะต่ํากวาของจังหวัด รอยละ 41.46 เกษตรกรจะมีรายไดไมแนนอนเนื่องจากมีกิจกรรม

นอยเฉลี่ยเพียง 1.21 กิจกรรมเทานั้น   กอใหเกิดการวางงานในพื้นทีสู่งถึง รอยละ 21.43 มีการจางแรงงาน

วัยเด็ก รอยละ 0.52 ประสบภาวะภัยแลงทุกป รอยละ 30.05 ระดับการศึกษาต่ํา ประชากรมีสุขภาพไม

แข็งแรงมีการเจ็บปวยรุนแรง มีการสื่อสารผานโทรคมนาคมต่ํา ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค และการมีสวน

รวมกับชุมชนนอย เปนตน 

    การมีโครงการในชวงกอสรางอาจจะไดรับผลกระทบบาง เชน ครัวเรือน

บางรายอาจมีรายไดลดลงเนื่องจากไมสามารถประกอบธุรกิจในชวงกอสรางได การสูญเสียที่ดินทํากินและ

ทรัพยสิน ซึ่งอาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอาชีพและที่อยูอาศัย การไดรับผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เชน 

กลิ่นเหม็น เสียงดัง ฝุนละออง คาใชจายดานการกําจัดเพิ่มขึ้น การแยงกันใชถนน การแยงกันใชน้ําอุปโภค



 
              สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ                   บทที่ 2 สถานภาพทั่วไปของพื้นที่บึงบอระเพ็ดและพื้นที่โดยรอบ 

 

2-123     รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

บริโภค การแยงกันใชไฟฟาและ/หรือกอใหเกิดการชํารุดเสียหายจากการใชสาธารณูปโภคดังกลาว เปนตน 

แตก็จะทําใหเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่นดีขึ้น เกิดการจางงานในทองถิ่น ไมมีการจางแรงงานเด็ก เกิดการใช

ทรัพยากรในทองถิ่นเพ่ิมมากขึ้น เปนตน 

    สวนในระยะที่มีการดําเนินโครงการ ซึ่งจะมีการปรับปรุงประตูระบาย

น้ําคลองบอระเพ็ดและโครงการปรับปรุงขยายคลองปลากดก จะทําใหประชากรในพื้นที่มีรายไดเพิ่มสูงขึ้น 

ชวยในการยกระดับรายไดเกษตรกรใหมีความมั่นคงขึ้นจากการมีน้ําทําการเกษตรในฤดูแลงเพิ่มขึ้น การเพิ่ม

การจางงานในพื้นที่ การลดการจางแรงงานวัยเด็กลง การยกระดับการเปนเจาของที่ดินและที่อยูอาศัยให

สูงขึ้น การลดจํานวนผูประสบภาวะภัยแลงใหนอยลง การเพิ่มระดับการศึกษาใหสูงขึ้น การลดจํานวน

ประชากรที่เจ็บปวยที่เปนผูปวยในใหนอยลง การยกระดับการคมนาคมของหมูบานใหสูงขึ้นจากการสราง

ถนนเพื่อใชในการสงเสริมการทองเที่ยว การยกระดับการสื่อสารใหสูงขึ้นเนื่องจากการมีรายไดที่เพิ่มขึ้น 

การเพิ่มจํานวนน้ําอุปโภคบริโภคใหมากขึ้นจากการขุดลอก การสรางฝายและประตูกักเก็บน้ํา การยกระดับ

การมีสวนรวมกับชุมชนของครัวเรือนเนื่องจากโครงการจะมีการจัดต้ังองคกรผูใชประโยชนจากบึง เปนตน 

    อยางไรก็ตามการมีโครงการก็จะทําใหสงผลเสียไดเชน ตนทุนการผลิต

เพ่ิมสูงขึ้น อาจกอใหเกิดการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่ อาจกอใหเกิดการบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชนและ

พื้นที่ปาอนุรักษเพ่ิมขึ้น อาจกอใหเกิดความขัดแยงในกลุมผูใชน้ํา เปนตน ซึ่งผลกระทบเหลานี้ไดมีมาตรการ

แกไขไวเรียบรอยแลว 

    การมีโครงการโดยมีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิต

ของประชากรในพื้นที่ใหสูงขึ้น ดังนั้นจึงควรมีแผนงานในการรองรับการพัฒนา ไดแก การลดความสูญเสีย

ผลผลิตทั้งจากน้ําทวมและภัยแลงโดยการมีหนวยงานใหขอเสนอแนะในการเลือกชวงเวลาในการเพาะปลูก

ที่เหมาะสม การเพิ่มราคาผลิตผลโดยการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตใหสูงขึ้น การเพิ่มความมั่นคงทางรายได 

โดยการปรับโครงสรางการผลิตใหมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น การสงเสริมการแปรรูปผลิตผลเกษตร 

การสงเสริมการทองเที่ยวที่มีรูปแบบที่ชัดเจน การบูรณาการการพัฒนารวมกันทั้งในสวนของการผลิต การ

แปรรูป การอุตสาหกรรม การคาและทองเที่ยว ซึ่งทุกแนวทางจะตองมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อกําหนด

กรอบความรับผิดชอบหรือกรอบการดําเนินงานที่ชัดเจนของแตละหนวยงานตอไปในอนาคต หากมีการ

ดําเนินการตามที่เสนอดังกลาวขางตนก็จะชวยในการยกระดับรายไดและการจางงานในพื้นที่ใหสูงขึ้นได อีก

ทั้งยังจะชวยใหเกษตรกรและประชากรในพื้นที่ไดมีรายไดที่มั่นคงยั่งยืนในอนาคตไดดวย   

    การมีโครงการจะทําใหมีทั้งผูไดรับผลประโยชนและผูที่ไดรับผลกระทบ 

แตผูที่ไดรับผลประโยชนจะมีจํานวนมากกวาขณะเดียวกันผูที่ไดรับผลกระทบก็จะไดรับการชวยเหลือและ

บรรเทาอยางยุติธรรมเพื่อใหมีผลกระทบนอยที่สุดดวย ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาโครงการเพื่อยกระดับ

รายไดและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่โครงการใหสูงขึ้นในอนาคตตอไป 

 

 



 
              สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ                   บทที่ 2 สถานภาพทั่วไปของพื้นที่บึงบอระเพ็ดและพื้นที่โดยรอบ 

 

2-124     รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

 2.2.21 การสาธารณสขุ  

  รวบรวมขอมูลดานสาธารณสุข จากขอมูลยอนหลัง 3 - 5 ป จากหนวยงานของ

กระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ศึกษา ขอมูลประกอบดวยสถิติการปวยและปวยตาย การเฝาระวังโรคติดตอที่

และไมติดตอที่สําคัญ โรคระบาด โรคประจําถิ่นโรคที่เกี่ยวของสัมพันธกับแหลงน้ํา โรคที่มีสัตวรังโรคเปน

พาหะนําโรค สภาพปญหาดานสาธารณสุข ขอมูลที่เกี่ยวของกับสถานบริการสาธารณสุขเครื่องมือที่จําเปน

ตอการใหบริการทางการพยาบาลระดับปฐมภูม ิ

  2.2.21.1 ขอมูลจังหวัดนครสวรรค 

   จังหวัดนครสวรรค มีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ จําแนกระดับสถาน

บริการในจังหวัดนครสวรรค ไดแก โรงพยาบาลศูนย จํานวน 1 แหง โรงพยาบาลชุมชน จํานวน 12 แหง 

และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 189 แหง (สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัด

นครสวรรค, 2560) ในสวนของขอมูลสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ อื่นๆ จังหวัดนครสวรรค พบวา มี

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ(แมและเด็ก) โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรคราชนครินทร โรงพยาบาลคายจิร

ประวัติ(กรมการแพทยและทหารบก) โรงพยาบาลกองบิน 4 (กองพลบินที่ 3 กองบัญชาการยุทธทาง

อากาศ) ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล 4 แหง (สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค, 

2560) 

   สถานการณโรคที่สําคัญของจังหวัดนครสวรรค พบวา สาเหตุการปวยของ

ผูปวยนอก สวนใหญเกิดจากกลุมโรคเกี่ยวกับตอมไรทอ โภชนาการและเมตะบอลิซึม โรคระบบทางเดิน

หายใจ และโรคระบบไหลเวียนเลือด แนวโนมกลุมโรคที่พบเพิ่มขึ้น ไดแก โรคระบบยอยอาหาร รวมโรคใน

ชองปาก โรคระบบกลามเนื้อรวมโครงรางและเนื้อยึดเสริมและโรคติดเชื้อและปรสิต (กลุมงานพัฒนา

ยุทธศาสตรสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค,2560) 

   สาเหตุการปวยของผูปวยในจังหวัดนครสวรรค ในป 2554-2559 พบวา โรค

เกี่ยวกับตอมไรทอโภชนาการและเมตะบอลิซึมโรคเลือดและอวัยวะสรางเลือดและความผิดปกติของกลไก

ภูมิคุม กันและโรคเบาหวานเปนสาเหตุการปวยอันดับตนมาโดยตลอดและมีแนวโนมสูงขึ้นแนวโนมสาเหตุ

การปวยของผูปวยในพบวาโรคแทรกเกี่ยวกับการตั้งครรภโรคความดันโลหิตสูงและโรคตาและ

สวนประกอบของตามีอัตราปวยเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง (กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข สํานักงาน

สาธารณสุข จังหวัดนครสวรรค, 2560) 

   โรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครสวรรค ป พ.ศ. 2556-2559 

ไดแก อุจจาระรวง ไขไมทราบสาเหตุ ปอดบวม/อักเสบ มือเทาปาก อาหารเปนพิษ ตาแดง/ตาอักเสบ สุกใส 

ไขเลือดออก งสูวัด และวัณโรค แสดงดังตารางที่ 2.2.20-1 

 

 

 



 
              สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ                   บทที่ 2 สถานภาพทั่วไปของพื้นที่บึงบอระเพ็ดและพื้นที่โดยรอบ 

 

2-125     รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

ตารางที่ 2.2.21-1  แสดงโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครสวรรค ป 2556-2559 (อัตรา

ปวยตอประชากรแสนคน) 
 

ลําดับ 

โรคเฝาระวัง 

ระบาดวิทยา 

ป พ.ศ.2559 ปพ.ศ.2558 ปพ.ศ.2557 ปพ.ศ.2556 

จํานวน อัตราปวย จํานวน อัตราปวย จํานวน อัตรา 

ปวย 

จํานวน อัตราปวย 

1 อุจจาระรวง 23,856 2,302.86 26,128 2,521.64 25,975 2,421.33 23,438 2,225.86 

2 ไขไมทราบ 

สาเหตุ 

 

5,028 

 

425.36 

 

8,910 

 

859.91 

 

5,486 

 

511.39 

 

6,406 

 

608.37 

3 ปอดบวม/ 

อักเสบ 

 

3,014 

 

290.37 

 

2,712 

 

261.74 

 

2,843 

 

265.01 

 

2,391 

 

227.07 

4 มือเทาปาก 2,426 234.19 772 74.51 1,809 168.63 869 82.53 

5 อาหารเปน 

พิษ 

 

2,289 

 

220.96 

 

2,264 

 

218.50 

 

2,339 

 

218.04 

 

2,090 

 

198.48 

6 ตาแดง/ 

ตาอักเสบ 

 

2,024 

 

195.38 

 

2,366 

 

228.34 

 

2,354 

 

219.43 

 

1,147 

 

108.93 

7 สุกใส 895 86.40 757 73.06 2,088 194.64 1,035 98.29 

8 ไขเลือดออก 615 59.37 3,633 350.62 658 61.34 1,935 183.76 

9 งูสวัด 20 1.93 59 5.69 146 13.61 448 42.55 

10 วัณโรครวม 2 0.19 14 1.35 107 9.97 454 43.12 

กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดนครสวรรค (2560) 
 

   สาเหตุการตายที่สําคัญ จังหวัดนครสวรรค พบวา มะเร็งทุกชนิด การติดเชื้อ

โรคและปรสิต ปอดอักเสบ/ปอดบวม โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด อุบัติเหตุการขนสง ความ

ดันโลหิตสูง เบาหวาน ไตวายเรื้อรัง วัณโรคทุกชนิด ไตวายเฉียบพลัน ฆาตัวตาย และจมน้ําตาย ตามลําดับ

(กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค, 2560) 

  2.2.21.2 อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 

   สาเหตุการปวยของผูปวยนอกพบวาสวนใหญเกิดจากกลุมโรคระบบหายใจ 

โรคระบบกลามเนื้อ และระบบไหลเวียนเลือด แนวโนมกลุมโรคที่พบเพิ่มขึ้น ไดแก โรคระบบยอยอาหาร 

โรคเกี่ยวกับระบบตอมไรทอ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม ระบบประสาท ตามลําดับ (กลุมงานพัฒนา

ยุทธศาสตรสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค, 2558) 

   ในสวนของโรคเฝาระวังทางระบาดวิทยา แสดงโรคเฝาระวังทางระบาด

วิทยา 10 อันดับแรก อําเภอเมืองนครสวรรคปพ.ศ. 2556-2558 ไดแก อุจจาระรวง ไขหรือไขไมทราบ

สาเหตุ ไขเด็งกี่ อาหารเปนพิษ โรคปอดบวม/ปอดอักเสบ โรคตาแดง ตาอักเสบ ไขหวัดใหญ ไขเลือดออก 

มือเทาปาก สุกใส หนองใน ตามลําดับ แสดงดังตารางที่  2.2.21-2 



 
              สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ                   บทที่ 2 สถานภาพทั่วไปของพื้นที่บึงบอระเพ็ดและพื้นที่โดยรอบ 

 

2-126     รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

ตาราง 2.2.21-2 แสดงโรคเฝาระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก อําเภอเมืองนครสวรรคปพ.ศ. 2556-

2558 

ลําดับ 
สาเหตุการปวยดวยโรคที่ตอง

เฝาระวัง 

ป 2558 ป 2557 ป 2556 

จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา 

1 อุจจาระรวง 5,982 2,454.34(1) 5,642 2,320.47 5,866 2,479.52 

2 ไขหรือไขไมทราบสาเหต ุ 2,069 848.88(2) 1,492 613.64 1,830 773.53 

3 ไขเด็งกี่ 846 347.10(3) 124 51.00 375 158.51 

4 อาหารเปนพิษ 761 312.23(4) 851 350.00 706 298.42 

5 โรคปอดบวม/ปอดอักเสบ 714 292.94(5) 752 309.29 740 312.79 

6 โรคตาแดง ตาอักเสบ 579 237.56(6) 1,663 683.97 138 58.33 

7 ไขหวัดใหญ 367 150.58(7) 295 121.33 84 34.66  

7 ไขเลือดออก 367 150.58(7) 101 41.54 395 166.96 

8 มือ เทา ปาก  197 80.83(8) 435 178.91 122 51.57  

9 สุกใส 193 79.19(9) 663 272.68 367 155.13 

10 หนองใน 95 38.98(10) 85 34.96 114 48.19 

 

ที่มา :รายงานระบาดวิทยา สํานักงานสาธารสุขจังหวัดนครสวรรค (อัตราปวยตอประชากรแสนคน) 

 

   สาเหตุการตายที่สําคัญ 10 อันดับแรกอําเภอเมืองนครสวรรค ป พ.ศ. 

2556-2558 ไดแก โรคหัวใจ โรคมะเร็ง อุบัติเหตุจราจร โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน อุบัติเหตุอื่นๆ 

โรคความดันโลหิตสูง โรคปอด โรคสมองฝอ และโรคไต (งานทะเบียนราษฎร ที่วาการอําเภอเมือง

นครสวรรค, 2558) 

  2.2.21.3 อําเภอทาตะโก  จังหวัดนครสวรรค 

   จํานวนและอัตราปวย 10 อันดับแรกตามกลุมโรคผูปวยนอก อําเภอทาตะโก

ป 2557–2559 ไดแก ความผิดปกติเกี่ยวกับตอมไรทอ โภชนาการและเมตะบอลิสัมอื่นๆ โรคระบบ

ไหลเวียนเลือด โรคระบบยอยอาหารรวมโรคในชองปาก โรคระบบกลามเนื้อรวมโครงราง และเนื้อยึดเสริม 

อาการอาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบไดจากการตรวจทางคลินิกและหองปฏิบัติการที่มิไดระบุไวที่อื่นใด 

โรคระบบหายใจ โรคระบบสืบพันธุรวมปสสาวะ ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม โรคระบบประสาท 

และสาเหตุจากภายนอกอ่ืนๆที่ทําใหปวยหรือตาย (สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทาตะโก, 2559 

     จํานวนและอัตรา 10 อันดับแรกตามสาเหตุการปวยของผูปวยใน อ.ทาตะโก

ป 2557-2559 ไดแก ความผิดปกติเกี่ยวกับตอมไรทอ โภชนาการและเมตะบอลิสัมอื่น ๆโรคความดันโลหิต

สูงโรคเบาหวานโรคเลือดและอวัยวะสรางเลือดและความผิดปกติบางชนิดที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุมกันอาการ 

อาการแสดง และสิ่งผิดปกติที่พบไดจากการตรวจทางคลินิก และหองปฏิบัติการ ที่มิไดระบุไวที่อื่นใดโรค

อื่นของระบบยอยอาหารไตวายเรื้อรังโรคติดเชื้อและปรสิตอื่นๆโรคติดเชื้อออื่นๆ ของลําไสและโรคอื่นของ

ระบบสืบพันธุรวมปสสาวะ(สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทาตะโก, 2559) 



 
              สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ                   บทที่ 2 สถานภาพทั่วไปของพื้นที่บึงบอระเพ็ดและพื้นที่โดยรอบ 

 

2-127     รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

   โรคเฝาระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ อ.ทาตะโก ป พ.ศ. 2557 – 2559 

ไดแก  อุจาระรวง โรคปอดบวม อาหารเปนพิษ โรคตาแดง มือเทาปากเปอย ไขหวัดใหญ ไขเลือดออก 

สุกใส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และสเตปกโตคอคคัส ซูอิส แสดงดังตารางที่ 2.2.20-3 

 

ตารางที่ 2.2.21-3 แสดงโรคเฝาระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ อ.ทาตะโก ป พ.ศ. 2557 – 2559 

ลําดับ โรคที่เฝาระวังทางระบาดวิทยา 
ป 2559 ป 2558 ป 2557 

จํานวน อัตราปวยตอแสน อัตราปวยตอแสน 

1 อุจจาระรวง 1,257 1,880.75 1654 2,365.56 1,638 2,484.87 

2 โรคปอดบวม 130 194.51 198 283.18 172 260.93 

3 อาหารเปนพิษ 109 163.09 165 235.98 51 81.91 

4 โรคตาแดง 90 134.66 165 235.98 627 951.17 

5 มือเทาปากเปอย 88 131.67 32 51.49 104 157.77 

6 ไขหวัดใหญ 85 127.18 39 55.78 18 27.31 

7 ไขเลือดออก 32 47.88 103 147.31 36 54.61 

8 สุกใส 24 35.91 53 75.80 138 209.35 

9 โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 22 32.92 24 20.02 12 18.20 

10 สเตปกโตคอคคัส ซูอิส 2 2.99 3 4.29 2 3.03 

ที่มา :  รง. 506   
 

   จํานวนและอัตราผูเสียชีวิตจากโรคสําคัญ  ป 2559 ไดแก มะเร็งทุกชนิด 

ตายตามธรรมชาติไมทราบสาเหตุ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง อุบัติเหตุจราจร ติดเชื้อ

ในกระแสเลือด ปอดติดเช้ือ เบาหวาน ชราและ COPD (สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทาตะโก, 2559) 

  2.2.21.4 อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค 

   จํานวนและอัตราปวยตามกลุมโรคของผูปวยนอก (รง.504) ป 2556 – 

2560 ไดแก โรคเกี่ยวกับตอมไรทอ โภชนาการและเมตาบอลิซึม โรคระบบไหลเวียนเลือด โรคระบบ

กลามเนื้อ รวมโครงสรางและเนื้อยึดเสริม โรคระบบยอยอาหาร รวมโรคในชองปาก โรคระบบสืบพันธุรวม

ปสสาวะ ตามลําดับ (สํานักงานสาธารณสุขอําเภอชุมแสง, 2560) 

   จํานวนและอัตราปวย 10 อันดับแรก ของผูปวยในป 2556 – 2560 ไดแก 

Other endocrine nutritional and metabolic disordersHypertensive diseasesDisease of  the 

eye  and  adnexaDiabetes mellitus  และ  Other heart diseases and diseases of pulmonary 

circulation ตามลําดับ (สํานักงานสาธารณสุขอําเภอชุมแสง, 2560) 

   จํานวนผูปวยโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาที่มีความสําคัญสูง 10 

อันดับโรค ของพื้นที่อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค  แยกรายป 2556 – 2560ไดแก โรคอุจจาระรวง

ไขหวัดใหญโรคมือเทาปากไขไมทราบสาเหตุปอดบวม ไขเลือดออก ตามลําดับ แสดงดังตารางที่ 2.2.21-4 



 
              สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ                                                                                                                   บทที่ 2 สถานภาพทั่วไปของพื้นทีบ่ึงบอระเพ็ดและพ้ืนที่โดยรอบ 

 

2-128                                                           รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

ตารางที่ 2.2.21-4 แสดงจํานวนผูปวยโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาที่มีความสําคัญสูง 10 อันดับโรค ของพื้นที่อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค  แยกรายป 2556 - 

2560 

ลําดับ ชื่อโรค 

ป  2556 

(64,501 คน) 

ป 2557 

(65,033 คน) 

ป 2558 

(65,481 คน) 

ป 2559 

(65,476 คน) 

ป 2560 

(65,140 คน) 

จํ า น ว น 

(ราย) 
ตอแสน ปชก. 

จํ า น ว น 

(ราย) 
ตอแสน ปชก. 

จํ า น ว น 

(ราย) 

ต อ แ ส น 

ปชก. 

จํ า น ว น 

(ราย) 

ต อ แ ส น 

ปชก. 

จํ า น ว น 

(ราย) 
ตอแสน ปชก. 

1 โรคอุจจาระรวง 1,618 2,508.49 (1) 1,639 2,520.26 (1) 827 1,262. 96 

(1) 

750 1,147.16(1) 884 1,357. 08 

(1)(1) 2 ไขหวัดใหญ 7 10.85 (10) 18 27.68 (9) 23 35.12 (6) 25 38.24 (6) 117 179.61 (2) 

3 โรคมือเทาปาก 50 77.51 (5) 70 107.63 (5) 9 13.74 (9) 60 91.77(2) 113 173.47 (3) 

4 ไขไมทราบสาเหตุ 68 105.42 (4) 55 84.57 (7) 36 54.98 (2) 24 36.71 (7) 64 98.25 (4) 

5 ปอดบวม 43 66.67 (7) 68 104.56 (6) 29 44.29 (4) 28 42.83 (5) 53 81.36 (5) 

6 โรคอาหารเปนพิษ 88 136.43 (3) 71 109.18 (4) 34 51.92 (3) 54 82.60 (3) 49 75.22 (6) 

7 โรคสุกใส 48 74.42 (6) 101 155.31 (3) 16 24.43 (7) 21 32.12 (8) 34 52.20 (7) 

8 ไขเลือดออก 119 184.49 (2) 40 61.51 (8) 25 38.18 (5) 30 45.89(4) 34 52.20 (7) 

9 โรคตาแดง 38 58.91 (9) 619 951.82 (2) 15 22.91 (8) 7 10.71 (9) 16 24.56 (8) 

10 โรคติดตอทางเพศสัมพันธ NA NA NA NA 9 13.74 (10) 3 4.59 (10) 15 23.03 (9) 

11 งูสวัด 39 60.46 (8) 13 19.99 (10) 7 10.69 0 0 0 0.00 

ที่มา :รง.506  งานระบาดวิทยา  เครือขายบริการสุขภาพอําเภอชุมแสง 

 

   จํานวนและอัตราของสาเหตุการตายในโรงพยาบาลชุมแสง 10 อันดับแรกป 2556 – 2560ไดแก โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็งตางๆ 

ติดเช้ือในกระแสเลือด Renal  Failure อุบัติเหตุจากรถ ตามลําดับ (สํานักงานสาธารณสุขอําเภอชุมแสง, 2560)



 
              สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ                   บทที่ 2 สถานภาพทั่วไปของพื้นที่บึงบอระเพ็ดและพื้นที่โดยรอบ 

 

2-129     รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 
โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

   การดําเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย จากรายงานของ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค(2560) พบวา  

   1) การจัดการคุณภาพน้ําประปา กระทรวงสาธารณสุขไดมีแนวทางการ

พัฒนาการจัดการระบบประปาใหครอบคลุมทุกหนวยบริการ โดยไดดําเนินการใหโรงพยาบาลทุกแหง

ดําเนินการรายงานระบบการจัดการประปาเพื่อใชในการจัดทําแผนพัฒนา สนับสนุน ฟนฟูและแกไข

ปญหา ผลการดําเนินงาน พบวา โรงพยาบาลในอําเภอเมือง อําเภอทาตะโก อําเภอชุมแสง มีระบบ

ประปา และระบบสํารองนํ้า ทุกแหง 

   2) การจัดการน้ําเสีย ในปงบประมาณ 2560 กระทรวงสาธารณสุขได

รับทราบยุทธศาสตรการพัฒนาและแกไขระบบบําบัดน้ําเสียสําหรับหนวยงานในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขพ.ศ. 2560 – 2564 โดยไดดําเนินการใหโรงพยาบาลทุกแหง ดําเนินการรายงานการบริหาร

จัดการระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนงานกอสรางบํารุงรักษาและพัฒนา

บุคลากรผูควบคุม ผลการดําเนินงานของจังหวัดนครสวรรคพบวาโรงพยาบาลในอําเภอเมือง อําเภอทา

ตะโก อําเภอชุมแสงมีระบบบําบัดนํ้าเสียทุกแหง 

   3) GREEN and CLEAN Hospital ปงบประมาณ 2560 กรมอนามัย

กระทรวงสาธารณสุขไดเริ่มมีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลภายใตยุทธศาสตรความเปน

เลิศดานการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคกําหนดใหมีการดําเนินงานเพื่อดูแลสิ่งแวดลอมใน

โรงพยาบาลภายใตโครงการ GREEN and CLEAN Hospital เพื่อใหเกิดการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม

ในโรงพยาบาลไดอยางถูกตอง โรงพยาบาลในอําเภอเมือง อําเภอทาตะโก อําเภอชุมแสง ผานเกณฑ

มาตรฐานทุกแหง  

   4) การจัดการมูลฝอยทั่วไป ปงบประมาณ 2560 จังหวัดนครสวรรคได

มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” เพื่อ

ขยายผลสูการปฏิบัติในระดับอําเภอองคกรปกครองสวนทองถิ่นหมูบาน/ชุมชนและหนวยงานราชการใน

พื้นที่โดยใหมีการจัดกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยหรือการนําขยะมูลฝอยไปใชประโยชน ผล

การดําเนินงาน พบวา อําเภอเมือง มีปริมาณขยะทั่วไปเกิดขึ้น 23,455 กิโลกรัม สามารถลดและคัดแยก

แหลงกําเนิดตามหลัก 3R จํานวน 12,844 กิโลกรัม รอยละ 54.76 ที่ลดได อําเภอทาตะโก มีปริมาณ

ขยะทั่วไปเกิดขึ้น 2,190 กิโลกรัม สามารถลดและคัดแยก ณ แหลงกําเนิดตามหลัก 3R จํานวน 1,577 

กิโลกรัม รอยละ 26.35 ที่ลดได อําเภอชุมแสง มีปริมาณขยะทั่วไปเกิดขึ้น 6,900 กิโลกรัม สามารถลด

และคัดแยก ณ แหลงกําเนิดตามหลัก 3R จํานวน 5,745 กิโลกรัม รอยละ 13.12 ที่ลดได 

   5) การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ปงบประมาณ 2560 จังหวัดนครสวรรค

สรางระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของหนวยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใหไดมาตรฐาน

ตามกฎหมาย (พรบ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535) ผลการดําเนินงานพบวาโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อถูกตองโดยรูปแบบรวมศูนยมีโรงพยาบาลชุมชนเปนจุดรวบรวม

มูลฝอยจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเครือขายและมีการบันทึกมูลฝอยโดยใชโปรแกรมกํากับ



 
              สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ                   บทที่ 2 สถานภาพทั่วไปของพื้นที่บึงบอระเพ็ดและพื้นที่โดยรอบ 

 

2-130     รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 
โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

การขนสงมูลฝอยติดเชื้อทุกแหงปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นและถูกสงไปกําจัดอําเภอเมือง 213,489.10 

กิโลกรัม อําเภอทาตะโก 7,720 กิโลกรัม อําเภอชุมแสง จํานวน 20,785.50 กิโลกรัมโดยมีบริษัท

ใหบริการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อจํานวน3 รายประกอบดวยหจก. ไทยเอ็นไวรอนเมนทซีสเต็มหจก. ส.

เรืองโรจนสระบุรีและบริษัทโชติฐกรณพิบูลยสถานที่กําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่จางเอกชนเก็บขนและนําไป

กําจัดโดยการเผาในเตาเผา 2 แหงคือเตาเผาขยะบริษัทโชติฐกรณพิบูลยจํากัดเลขที่ 15/5 ม.1 ตําบล

หนองกรดอ.เมืองฯจ.นครสวรรคและเตาเผาขององคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรีจ.นนทบุรี (กลุมงาน

อนามัยสิ่งแวดลอมฯสสจ.นครสวรรค, 2560) 

   6) การเฝาระวังสขุาภิบาลอาหารในโรงพยาบาล 

    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรคไดประเมินการเฝาระวัง

สุขาภิบาลอาหารในโรงพยาบาลพบวาดานสถานที่ประกอบอาหารผูปวยของโรงพยาบาลสวนใหญผาน

ระดับดีมากคิดเปนรอยละ 100ดานโรงครัวโรงพยาบาลสวรรคประชารักษผานระดับดีมากดานแผงลอย

จําหนายอาหารผานClean Food Good Taste ทั้ งหมดคิดเปนรอยละ 100 (กลุมงานอนามัย

สิ่งแวดลอมฯสสจ.นครสวรรค,2560) 

   7) อาชีวอนามัยภาคเกษตรกรรมความเสี่ยงพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรคไดดําเนินงานอาชีวอนามัยภาคเกษตรกรรมอําเภอเมือง อําเภอ

ชุมแสง อําเภอทาตะโกโดยการเจาะเลือดตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

ดวยกระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรส จํานวน 5,532 คนพบวามีผลการตรวจเสี่ยง/ไมปลอดภัยจํานวน 

1,430 คนคิดเปนรอยละ 25.85 ปกติ/ปลอดภัย จํานวน 4,102 คิดเปนรอยละ 74.15 แสดงดังตารางที่

2.2.21-5 

 

ตารางที่ 2.2.21-5 รอยละผลการตรวจคัดกรองความเสี่ยงและไมปลอดภัยจากการใชสารเคมีกําจัด

ศัตรูพืช จังหวัดนครสวรรคปงบประมาณ 2560  

 

อําเภอ 

จํานวนประชากร 

วัยแรงงาน(คน) 

 

อาชีพ

เกษตรกรรม 

 

ตรวจคัด

กรอง 

 

เสี่ยง/ไมปลอดภัย 

 

ปกต/ิปลอดภัย 

1.เมืองฯ 34,516    20,766 4,000  528(13.20) 3,472(86.80) 

2.ชุมแสง 15,609    8,833 923   542(58.72) 381(41.28) 

3.ทาตะโก 10,042    6,461 609   360(59.11) 249(40.89) 

รวม 60,167    36,060 5,532    1,430(25.85) 4,102(74.15) 

กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค, 2560 

 

 

 



 
              สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ                   บทที่ 2 สถานภาพทั่วไปของพื้นที่บึงบอระเพ็ดและพื้นที่โดยรอบ 

 

2-131     รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 
โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

    สําหรับดวยโรคที่เกิดจากพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจังหวัดนครสวรรค

จากฐานขอมูล HDC ป 2560 พบวาจังหวัดนครสวรรคมีอัตราปวยเทากับ 14.2 ตอแสนประชากรต่ํากวา

คาเฉลี่ยของเขตสุขรูปที่ 3 (อัตราปวยเทากับ 31.15 ตอแสนประชากร) และต่ํากวาคาเฉลี่ยของ

ระดับประเทศ (อัตราปวยเทากับ 14.34 ตอแสนประชากร) แสดงดังตารางที่ 2.2.21-6 

 

ตารางที่2.2.21-6 แสดงอัตราปวยดวยโรคที่เกิดจากพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืชป 2558 – 2560 

อําเภอ ปงบประมาณ 
2558 2559 2560 

 จังหวัดนครสวรรค 19.41 33.23 14.20 
 เขตสุขรูปที3่ 26.68 39.48 31.15 
 คาเฉลี่ยระดับประเทศ 21.44 19.66 14.32 

 

กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค, 2560 

 

    รายงานสถานการณคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดิน สํานักงานสิ่งแวดลอม 

ภาค 4 จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ 2560 และ 2559 พบวา จากการเก็บตัวอยางน้ําเพื่อ

ตรวจวัดสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ไดแก ดีดีที บีเอชซีชนิดแอลฟา แกมมาและเดลตา อัลดริน ดีลดริน เอ็นด

ริน เฮปตาคลอร เฮปตาคลอรอีปอกไซต เอนโดซัลแฟนวัน เอนโดซัลแฟนทู เอนโดซัลแฟนซัลเฟต พีพี-ดี

ดีอี พีพี-ดีดีดี และพีพี-ดีดีที เปนตน ที่บึงบอระเพ็ด บานหนองดุก ตําบลแควใหญ อําเภอเมือง จังหวัด

นครสวรรค พบวา มีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว 

   8) อาชีวอนามัยภาคอุตสาหกรรม สถานประกอบการจําแนกประเภท

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพอําเภอเมือง อําเภอทาตะโก อําเภอชุมแสง ปงบประมาณ 2560 พบวา 

สถานประกอบที่ไดตรวจจํานวน 82 แหง จําแนกกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ไดแก โลหะแร หิน

ทรายซีเมนต อาหารเครื่องดื่มน้ําดื่ม ตามลําดับ แสดงดังตารางที่ 2.2.21-7 
 

ตารางที่2.2.21-7 แสดงสถานประกอบการจําแนกประเภทกิจการที่ เปนอันตรายตอสุขภาพ

ปงบประมาณ 2560 
 

 
อําเภอ 

 
จำนวน 

ตรวจ 

(แหง) 

ก ิจการท ี่เปนอน ั  ตรายตอส ุขภาพ(แหง) 

อาหาร

เคร ื่องด ื่ม 

น้ําด ื่ม 

โลหะ 

แร 

ยาน

ยนต 

ไม 

กระ 

ดาษ 

สิ่ง

กอ 

สราง 

ห ิน 

ทราย 

ซ ีเมนต 

ปโต

เคม ี

อ ื่นๆ 

1.เม ืองฯ     77     10 8     19 1 3      17 7 6 

2.ชุมแสง 3 1 0 0 0 0 1 0 1 

3.ทาตะโก 2 1 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 82 10 8 19 1 3 18 7 7 
 

กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค, 2560 

 
 



 
              สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ                   บทที่ 2 สถานภาพทั่วไปของพื้นที่บึงบอระเพ็ดและพื้นที่โดยรอบ 

 

2-132     รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 
โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

   9) สถานการณไขหวัดนก 

    ขอมูลจากกรมควบคุมโรครายงานในชวงเดือนตุลาคม 2546 มีขาว

ไกปวยตายจํานวนมากที่จังหวัดนครสวรรคและแพรระบาดไปประมาณ 24 จังหวัด ในเบื้องตนยังพิสูจน

ไมไดวาไกเปนโรค Avian Influenza ชนิด H5N1 หรือไมจนกระทั่งประมาณหลายสัปดาหตอมาจึงมี

การยืนยันผลการชันสูตรอยางเปนทางการวาไกเปนโรคตายเนื่องจากติดเชื้อไวรัส Avian influza ชนิด 

H5N1 ซึ่งถือวาเปนครั้งแรกของไทยที่พบโรคไขหวัดนก หลังจากนั้นเปนตนมาไมพบรายงานผูปวยยืนยัน

โรคไขหวัดนกตั้งแตป 2549  

    จนถึงปจจุบันขอมูลจากสํานักควบคุมและบําบัดโรคสัตวกรมปศุสัตว

ไมมีโรคไขหวัดนกเกิดขึ้นในประเทศไทยเปนเวลา 8 ป 10 เดือน 2 สัปดาห 4 วัน (นับจากทําลายสัตว

ปกรายสุดทายวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551) อยางไรก็ตาม จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงสําหรับโรคไขหวัดนก 

ในเขตความรับผิดชอบของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 3 ไดแก จังหวัดนครสวรรค โดยเฉพาะเขต

อําเภอเมือง บริเวณบึงบอระเพ็ด(ขอมูลจากสานักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคและกรมปศุสัตวณวันที่ 

29 กันยายน 2560) 

 2.2.22 การจํากัดขยะและน้ําเสีย 

  การศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค         ได

รวบรวมขอมูลดานการกําจัดขยะและน้ําเสีย ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี  

  2.2.22.1 การกําจัดขยะ 

   ภาพรวมการจัดการขยะของจังหวัดนครสวรรค มีดังตอไปน้ี  

   1) การรวบรวมการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดนครสวรรค ที่ผานมา  

    จังหวัดนครสวรรคมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้นทั้งหมด ในป 

2558 จํานวน 375,080.61 ตัน/ป สามารถนําไปกําจัดแบบถูกตองตามหลักสุขาภิบาลไดจํานวนทั้งสิ้น 

134,948.82 ตัน/ป คิดเปนรอยละ 35.98 จากปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นของจังหวัด ซึ่งนําไป

กําจัด ณ สถานที่กําจัดขยะมูลอยางถูกหลักวิชาการ จํานวน 4 แหง ไดแก [1] เทศบาลนครนครสวรรค 

[2] เทศบาลเมืองตาคลี [3] เทศบาลเมืองชุมแสง และ [4] เทศบาลตําบลทาตะโก ซึ่งมีการดําเนินการ

จัดการขยะมูลฝอยแบบฝงกลบอยาง  ถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ที่เหลือเปนการกําจัดใน

แหลงกําจัดแบบไมถูกหลักสุขาภิบาล และกําจัดเองภายในครัวเรือน ซึ่งสวนใหญใชวิธีการเทกองหรือเผา

กลางแจง และใชดินฝงกลบเปนครั้ง 

   2) การกําจัดขยะมูลฝอยในปจจุบัน 

    การกําจัดขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด

นครสวรรค มีทั้งแบบถูกหลักวิชาการและไมถูกหลักวิชาการ ดังนี ้

    2.1) ขนสงขยะมูลฝอยไปกําจัดแบบถูกหลักวิชาการ ณ สถานที่

กําจัดขยะมูลอยางถูกหลักวิชาการ จํานวน 4 แหง คือ [1] เทศบาลนครนครสวรรค [2] เทศบาลเมืองตา



 
              สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ                   บทที่ 2 สถานภาพทั่วไปของพื้นที่บึงบอระเพ็ดและพื้นที่โดยรอบ 

 

2-133     รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 
โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

คลี [3] เทศบาลเมืองชุมแสง และ [4] เทศบาลตําบลทาตะโก ซึ่งมีการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย

แบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ขยะมูลฝอยเขาระบบ 315 ตัน/วัน 

     ปจจุบันศูนยกําจัดขยะมูลฝอยฯ มีขยะเขามากําจัดประมาณ 

315 ตัน/วัน คิดเปนรอยละ 28.52 ของขยะที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดนครสวรรค ของเหลือใชจาก

กระบวนการผลิตและขยะมูลฝอยที่เหลือปลอยทิ้งตามที่ตาง ๆ กองทิ้ง หรือเผา สงผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมเปนวงกวาง แนวทางแกไข หากจังหวัดไดมีการจัดกระบวนการรณรงคและสงเสริมใหเกิด

กระบวนการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นและการคัดแยกขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนใหม       

จะสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะนําไปกําจัดอยางนอย รอยละ 20 เปนการลดคาใชจายในการ

กําจัดขยะมูลฝอยและชวยกันใชทรัพยากรอยางคุมคารวมทั้งเปนการรักษาสิ่งแวดลอมใหอยูในสภาพดี 

เนื่องจากหากมีการกําจัดขยะมูลฝอยไมถูกตอง มีการกองทิ้งและเผาในพื้นที่กําจัดขยะ จะทําใหเกิดกาซ

ที่สงผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสงผลทําใหเกิดภาวะโลกรอน 

    2.2) ขนสงไปกําจัดแบบไมถูกหลักสุขาภิบาล โดยองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเปนของตนเอง จํานวน 30 แหง มีขยะมูลฝอย 173.76 ตัน/วัน 

ซึ่งสวนใหญใชวิธีการเทกอง/เผากลางแจงและใชดินฝงกลบเปนครั้งคราว แนวโนมปญหาขยะมูลฝอย

ของเหลือจากกระบวนการผลิตมีปริมาณที่เกิดขึ้นมากและไมสามารถกําจัดไดถูกตองตามหลักวิชาการ 

หากไมดําเนินการจะมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต จึงมีความจําเปนเรงดวนใน

การลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นดวยการเพิ่มมูลคาและการรงณรงคปลุกจิตสํานึกและความตระหนัก  

โดยใชกระบวนการ การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชนในการนําขยะมูลฝอยกลับมา

ใชประโยชนใหมโดยมีการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ตนทางตลอดจนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา รวมทั้งลด

ปริมาณขยะมูลฝอยที่ตองฝงกลบและการเผาลง 

     จากการรวบรวมขอมูลของโครงการ พบวาปริมาณขยะมูล

ฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 1-3 ภายในบึงบอระเพ็ดสามารถคํานวณไดจาก อัตราการเกิดขยะมูลฝอย 

(กิโลกรัมตอคนตอวัน) คูณดวย จํานวนประชากรตามทะเบียนราฎรที่ในพื้นที่ที่ใหบริการ ซึ่งอัตราการ

เกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในเขตพื้นที่บึงบอระเพ็ดสวนใหญแลวอยูในเขต

องคการบริหารสวนตําบล ดังนั้น จึงคิดอัตราการเกิดขยะมูลฝอย เทากับ 0.91 กิโลกรัมตอคนตอวัน  

     พื้นที่ที่ 1 หมูบานที่อยูในระดับ 24 ม.รทกและพื้นที่เขต

หามลาที่อยูทับซอนในขอบเขตบึงบอระเพ็ด 

     จํานวนหมูบานในพื้นที่ที่ 1 มีจํานวน 21 หมูบาน 6 ตําบล    

มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด ประมาณ 12.91 ตันตอวัน โดยใน ตําบลเกรียงไกร ตําบลแควใหญ ใน

อําเภอเมืองนั้น มีการเก็บรวบรวมขยะไปกําจัดที่ศูนยกําจัดขยะแบบถูกสุขาภิบาลของเทศบาลนคร

นครสวรรค คิดเปนปริมาณขยะทั้งหมดที่นําไปกําจัด ประมาณ 3.26 ตันตอวัน คิดเปนรอยละ 25 ของ

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด  



 
              สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ                   บทที่ 2 สถานภาพทั่วไปของพื้นที่บึงบอระเพ็ดและพื้นที่โดยรอบ 

 

2-134     รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 
โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

     ในตําบลหนองปลิง มีอบต. หนองปลิงจัดการขยะเอง โดยเปน

ระบบเทกอง (open dump) ซึ่งมีขยะเกิดขึ้นประมาณ 2.68 ตันตอวัน คิดเปนรอยละ 21  

     สวนขยะที่เหลือ ปริมาณ 6.97 ตันตอวัน (รอยละ 54) ไมมี

ระบบการจัดการขยะที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล และไมมีองคการบริหารสวนทองถิน่นํากําจัด  

     พื้นที่ที่ 2 หมูบานที่อยูถัดจากพื้นที่ที่ 1 ถึงขอบเขต        บึง

บอระเพ็ด 

     จํานวนหมูบานในพื้นที่ที่ 2 ครอบคลุมพื้นที่ 3 อําเภอ          7 

ตําบล 10 หมูบาน มีประชากร 4,168 คนซึ่งพบวา มีปริมาณขยะเกิดขึ้น 3.79 ตันตอวัน จากการ

รวบรวมขอมูล รายงานสถานการณขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ป พ.ศ. 2559, สวนขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ, กุมภาพันธ 2560   

     พบวาตําบลทับกฤช อยูในเขตพื้นที่การใหบริการการจัดเก็บ

ขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองชุมแสง โดยรองรับขยะที่เกิดขึ้นปริมาณ 2.40 ตันตอวัน คิดเปนรอยละ 63 

ของขยะทั้งหมดในพื้นที่ที่ 2  

     พื้นที่ที่ 3 พื้นที่ลุมน้าํบึงบอระเพ็ด 

     ในพื้นที่นี้ ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด 11 อําเภอ และ 32 

ตําบล พบวา มีประชากรทั้งหมด 196,236 คน มีปริมาณขยะเกิดขึ้น 179 ตันตอวัน มีการจัดการองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) จํานวน 55.40 ตันตอวัน คิดเปนรอยละ 31 ดังแสดงรายละเอียดใน 

     ในพื้นที่บางสวนมีการเก็บรวบรวมและกําจัดขยะโดยองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) มี 

     จังหวัดนครสวรรค มีการจัดการโดยอปท. จํานวน 5 แหง    

นําขยะไปจัดการทั้งหมด 32.30 ตันตอวันจากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด 120 ตันตอวัน ประกอบดวย 

[1] เทศบาลตําบลดอนคา [2] ตําบลพนมรอก และ [3] ตําบลไพศาลี สงกําจัดณ. เทศบาลตําบลทาตะโก

, [4] ตําบลไผสิงห สงกําจัด ณ เทศบาลเมืองชุมแสง ซึ่งเปนการจัดการแบบถูกตองตามหลักสุขาภิบาล

ทั้งหมด [5] สวนตําบลหนองบัว สงกําจัด ณ. องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว ที่จัดการแบบแบบ 

open dump ไมถูกตองตามหลักสุขาภิบาล  

     จังหวัดพิจิตร ไมมีการจัดการโดยองคกรปกครอบสวนทองถิ่น

     จังหวัดเพชรบูรณ มีการจัดการโดยอปท. จํานวน 2 แหง      

มีปริมาณขยะที่จัดการไดรวม 13.01 ตันตอวัน จากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด 37.80 ตันตอวัน 

ประกอบดวย [1] ตําบลวังพิกุล กําจัดโดย อบต. วังพิกุล และ [2] ตําบลศรีมงคล กําจัดโดย อบต.       

ศรีมงคล ซึ่งการจัดการทั้งหมดเปนการกําจัดแบบ open dump ไมถูกตองตามหลักสุขาภิบาล  

     จั งหวัดลพบุรี  มีการจัดการโดยอปท. จํานวน 2 แหง             

มีปริมาณขยะที่จัดการรวม 10.09 ตันตอวัน จากประมาณที่ เกิดขึ้นทั้ งหมด 14.30 ตันตอวัน 



 
              สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ                   บทที่ 2 สถานภาพทั่วไปของพื้นที่บึงบอระเพ็ดและพื้นที่โดยรอบ 

 

2-135     รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 
โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

ประกอบดวย ตําบลหนองมะคา กําจัดโดย อบต. ตะครอ และ [2] ตําบลโคกเจริญ กําจัดโดย อบต.   

โคกเจริญ ซึ่งการจัดการทั้งหมดเปนการกําจัดแบบ open dump ไมถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 

  2.2.22.2 การจัดการน้าํเสีย  

   ปญหาและภัยคุกคามระบบนิเวศบึงบอระเพ็ดดานน้าํเสยี  

   การเกิดภาวะน้ําเนาเสีย สารเคมีและสารปราบศัตรูพืชจากพื้นที่

เกษตรกรรมรอบบึงไหลลงสูบึง ทําใหระบบนิเวศของบึงเสื่อมโทรม เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 

เคมี และชีวภาพ มีผลตอสังคมพืชที่เปนถิ่นที่อยูอาศัยของปลา สัตวน้ํา นกและสัตวปาตางๆ โดยเฉพาะ

สารกําจัดศัตรูพืชในกลุมออรกาโนคลอรีน (Organochlorine) ทั้งในการเกษตรกรรมและสาธารณสุข 

พบวามีการใชสารกําจัดแมลง หนู และศัตรูพืช ซึ่งมีพิษตกคางยาวนานอยูในระบบนิเวศ และสะสมอยู

ในสิ่งมีชีวิตตางๆ ตามระบบสายใยอาหาร (Food web) จากการวิเคราะหกลามเนื้ออกของนก 14 ชนิด 

พบสารพิษออรกาโนคลอรีน 13 ชนิด โดยพบดีลดริน (Dieldrin) มากที่สุด รองลงมาคือ พารา, พารา-ดี

ดีอี และ คลอรเดน (Chlordane) สารพิษเหลานี้มีผลทําใหประชากรนกลดจํานวนลง ตายไป หรือมีผล

ตอการแพรขยายพันธุ การพบสารพิษตกคางอยูในนกซึ่งเปนผูลาระดับสูงในสายใยอาหาร จึงมีความ

เปนไปไดอยางมากวา สารพิษเหลานี้จะตกคางอยูในสัตวนํ้าอ่ืนๆ เชน ปลา กุง หอย และพืชนํ้า ตลอดจน

ดินตะกอน และน้ําในบึงบอระเพ็ดดวย 

   การประมาณการณน้าํเสียทีเ่กิดขึ้นของแตละชุมชนในพืน้ที่เปาหมาย

ของบึงบอระเพ็ด  

   การประมาณการน้ําเสียที่เกิดขึ้นของแตละชุมชน โดยคํานวณจากอัตรา

การใชน้ําในพื้นที่นอกเขตเทศบาล ซึ่งกําหนดไววา อัตราการใชน้ําเทากับ 50  ลิตรตอคนตอวัน   : 

(อางอิงจาก กชช.2ค และมีอัตราการเกิดน้ําเสียเปนรอยละ 80 ของปริมาณน้ําที่ใชงาน, และคูมือการ

ปฏิบัติงาน ดานการจัดสรรน้ํา กรมชลประทาน) พบวา  

 เทศบาลนคร กําหนดอัตราการใชนํ้าเทากับ 250 ลิตรตอคนตอวัน 

 เทศบาลเมือง กําหนดอัตราการใชนํ้าเทากับ 200 ลิตรตอคนตอวัน 

 เทศบาลตําบล กําหนดอัตราการใชนํ้าเทากับ 120 ลิตรตอคนตอวัน 

 นอกเขตเทศบาล กําหนดอัตราการใชนํ้าเทากับ 50 ลิตรตอคนตอวัน 

   ระบบบําบัดน้าํเสียของพื้นทีท่ี่ 1-3 ของบึงบอระเพ็ด  

   พื้นที่ที่ 1  

   จากการรวบรวมขอมูลพบวา ในพื้นที่ที่ 1 ประกอบดวย  ตําบล 21 

หมูบาน มีประชากรทั้งหมด 14,186 คน จึงจากการคาดการณปริมาณน้ําเสียที่ใชนอกเขตพื้นที่เทศบาล 

พบวา จะมีน้ําเสียเกิดขึ้นทั้งหมด 567 ลูกบาศกเมตรตอวัน ซึ่งจากการรวบรวมขอมูลพบวา ระบบบําบัด

น้ําเสียของเทศบาลที่มีอยูทั้ง 3 แหง ไมมีการรับน้ําเสียจากชุมชนในพื้นที่ที่ 1 เนื่องจากชุมชนในพื้นที่   

บึงบอระเพ็ดต้ังอยูหางจากระบบบําบัดคอนขางมาก จึงยังไมมีการเดินทอรวบรวมน้ําเสียมาในพื้นที ่

 



 
              สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ                   บทที่ 2 สถานภาพทั่วไปของพื้นที่บึงบอระเพ็ดและพื้นที่โดยรอบ 

 

2-136     รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 
โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

   พื้นที่ที่ 2 

   ในพื้นที่ที่ 2 ประกอบดวยพื้นที่ 7 ตําบล 10 หมูบาน มีจํานวนประชากร 

4,168 คน คาดวาจะมีปริมาณน้ําเสียเกิดขึ้นประมาณ 167 ลูกบาศกเมตรตอวัน และพบวาไมมีระบบ

บําบัดน้ําเสียของเทศบาลที่รับน้ําเสียจากประชาชนในพื้นที่ที่ 2 ไปบําบัด  

   พื้นที่ 3  

   ในพื้นที่ที่  3 ประกอบดวยพื้นที่  4 จั งหวัดครอบคลุม 32 ตําบล              

มีประชากร จํานวน 196,236 คน คิดเปนปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้น 7,849 ลูกบาศกเมตรตอวัน พื้นที่สวน

ใหญไมมีระบบบําบัดน้ําเสียขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับกําจัดน้ําเสีย จากการรวบรวมขอมูล

พบวา มีเพียงเทศบาลตําทาตะโก ที่อยูในเขตพื้นที่ของระบบบําบัดน้ําเสีย ของเทศบาลตําบลทาตะโก

เทาน้ัน  

   ในพื้นที่บึงบอระเพ็ด พบวา สวนใหญแลวไมมีระบบบําบัดน้ําเสียที่ถูก

ตามหลักสุขาภิบาล นอกจากนี้ และรายงานสถานการณดานคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่จังหวัด

นครสวรรค กลาววา อบต. แควใหญ อบต เกรียงไกร ในอําเภอเมือง, อบต. ทับกฤช และอบต. ทับกฤช 

อําเภอชุมแสง ไมมีระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชน และไมมีทอระบายน้ําทิ้งลงสูแมน้ํานานที่ไหลผาน  

   ระบบบําบัดน้ําเสียที่ใชสําหรับชุมชนขนาดเล็ก ในพื้นที่บึงบอระเพ็ดสวน

ใหญแลว เปนระบบบําบัดแบบติดกับที่ (Septic tank) เนื่องจากเปนระบบที่ติดตั้งไดงายใชกันอยาง

แพรหลาย โดยบอเกรอะ เปนการบําบัดน้ําเสียขั้นตน โดยการแยกของแข็งออกจากของเหลว ตะกอน

สวนหนึ่งจะถูกยอยสลาย อีกสวนหนึ่งลอยขึ้นเปนคราบฝาเหนือน้ํา โดยจะตองมีขนาดความจุของบอ

เพ่ือเก็บกักนํ้าเสียไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง 

   ทั้งนี้  ประสิทธิภาพของบอเกรอะในการกําจัดความสกปรกในรูป

สารอินทรียได (BOD) ได ประมาณรอยละ 26-65 ตะกอนสารแขวนลอยรอยละ 40-80 ไขมันรอยละ 

70-80 

 2.2.23 การทองเที่ยวและประวัติศาสตร 

  2.2.23.1 การทองเที่ยว 

   จากการทบทวนยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวยอนหลัง 5 ป พบวา 

จังหวัดนครสวรรคมียุทธศาสตรและแผนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการทองเที่ยว โดยยุทธศาสตรที่ใชเปน

กลไกในการพัฒนาการทองเที่ยวนั้นไดยึดยุทธศาสตรของจังหวัดนครสวรรค คือ “ศูนยกลางการคาขาว

และสินคาทางการเกษตร มีแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ เมืองแหงการศึกษา สังคมมี

ความเขมแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พรอมรองรับการเขาประชาคมอาเซียน” นั่นหมายถึง

วา จังหวัดนครสวรรคมีแนวนโยบายในการพัฒนาการทองเที่ยวที่เนนดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

และธรรมชาติเปนหลัก จากการเนนการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ ทําใหจังหวัด

นครสวรรคมีรายละเอียดการพัฒนาการทองเที่ยวดังตอไปนี้   



 
              สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ                   บทที่ 2 สถานภาพทั่วไปของพื้นที่บึงบอระเพ็ดและพื้นที่โดยรอบ 

 

2-137     รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 
โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

   1) แผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค 4 ป (พ.ศ. 2557-2560) มียุทธศาสตร

การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ โดยยุทธศาสตรนี้มีจํานวนแหลงทองเที่ยว        

เชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาบุคลากรดานการ

ทองเที่ยวที่มีขีดความสามารถในการใหบริการดานการทองเที่ยว  

    จากแผนการพัฒนาจังหวัดนครสวรรคพบวา บึงบอระเพ็ดมีโครงการ

ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบึงบอระเพ็ดดังรายละเอียดตอไปนี ้

  

ตารางที่ 2.2.23-1 โครงการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบึงบอระเพ็ด 

โครงการ 
พ.ศ. 

2557 2558 2559 2560 

กรมการทองเท่ียว (รับผิดชอบ) 

โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด 60,000,000    

อบจ. นครสวรรค (รับผิดชอบ) 

โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด 220,500,000 15,200,000   

ที่มา งานวิเคราะหนโยบายและแผน เทศบาลนครสวรรค: 2557 

   2) แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค (สํานักงานสถิติ

แหงชาติ: 2557)  

    แผนพัฒนาฉบับนี้ มียุทธศาสตรที่ที่เกี่ยวของการทองเที่ยว คือ 

ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติโดยเลือกศึกษาผลิตภัณฑที่มี

ศักยภาพ คือ “การทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ”โดยในแผนฯ นี้ มีการกลาวถึงวาบึงบอระเพ็ดเปนแหลง

ทองเที่ยวทางธรรมชาติ อีกทั้ง แผนฉบับนี้ยังไดนํายุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรคมาเปนประเด็นสําคัญ

ในการพัฒนาจังหวัด อันมีแผนดานสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ (สํานักงานสถิติ

แหงชาติ, 2557 หนา 19) มีเปาประสงคในจังหวัดนครสวรรคเปนแหลงทองเที่ยวไดรับการฟนฟูและ

พัฒนาใหมีความพรอมจากการรองรับและเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยว เพื่อใหแผนนี้สําเร็จจึงไดพัฒนา

และยกระดับแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ อีกทั้งยังมีการสงเสริมกิจกรรมตามปฏิทินการ

ทองเที่ยวประจําปและงานประเพณีสําคัญ  และสงเสริมดานการตลาด การประชาสัมพันธและการ

บริการการทองเที่ยว  

   3) แผนยุทธศาสตรดานแรงงาน จังหวัดนครสวรรค พ.ศ. 2559-2563 

ไดเพิ่มยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพเขาไปดวย นอกจากนี้ ยุทศาสตรการ

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค (พ.ศ. 2560-2563) ยังมีอีก 2 ประเด็น

ที่สําคัญ คือ (1) การบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติและสุขภาพ เพื่อใหแหลง

ทองเที่ยวประเภทดังกลาวมีขีดความสามารถในการแขงขัน (2) การพัมนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

นิเวศอยางย่ังยืน  



 
              สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ                   บทที่ 2 สถานภาพทั่วไปของพื้นที่บึงบอระเพ็ดและพื้นที่โดยรอบ 

 

2-138     รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 
โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

   4) ยุทศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด

นครสวรรค (พ.ศ. 2560-2563) ไดกลาวถึงวิสัยทัศนกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 คือ “ศูนยกลาง

ธุรกิจขาว สินคาเกษตร การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ” โดยยุทธศาสตรนี้มียุทธศาสตรการ

พัฒนาแหลงทองเที่ยวและการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว ดังนี้  

4.1) พัฒนาองคความรูและฟนฟูแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและ

วัฒนธรรม 

4.2) พัฒนาดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการ

ทองเที่ยว 

4.3) พัฒนาสินคาและของที่ระลึกทางการทองเที่ยว  

4.4) พัฒนาเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนลาง 2 

4.5) สงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว  

   จากยุทธศาสตรดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาทุก ๆ ยุทธศาสตรในชวง

ระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา จังหวัดนครสวรรคไดนํายุทธศาสตรของจังหวัดและกลุมจังหวัดมาพัฒนาการ

ทองเที่ยวของจังหวัด โดยจังหวัดนครสวรรคนั้นไดใหความสําคัญกับแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติเปนหลัก ซึ่งสอดคลองกับทรัพยากรการทองเที่ยวของบึงบอระเพ็ด เนื่องจากบึงบอระเพ็ดน้ันมี

ทรัพยากรการทองเที่ยวหรือแหลงทองเที่ยวที่หลากหลาย อันประกอบไปดวย (1) แหลงทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติ เชน ทัศนียภาพของบึงบอระเพ็ด แหลงดูนก แหลงชมทุงบัวหลวง เปนตน (2) แหลงทองเที่ยว

ทางวัฒนธรรม เชน วิถีชีวิตคนทุงบัวหลวงบึงบอระเพ็ด วิถีชีวิตชาวประมง แหลงเรียนรูทาง

ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมรอบ ๆ บึงบอระเพ็ด เปนตน นอกจากน้ี บึงบอระเพ็ดยังมีแหลงทองเที่ยวที่

สรางมูลคาใหกับบึงอีกดวย เชน หาดทรายเทียมริมบึงบอระเพ็ด อาคารแสดงพันธุสัตวน้ําบึงบอระเพ็ด

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ และศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด เปนตน  

   นอกจากยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดนครสวรรคที่ให

ความสําคัญกับการทองเที่ยวแลว จังหวัดนครสวรรคยังมีโครงการที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวตั้งแตป 

พ.ศ. 2551 เปนตน ซึ่งสามารถแบงโครงการออกได 4 โครงการหลัก ดังรายละเอียดตอไปน้ี  

   1) โครงการกอสรางอาคาร สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกทางการ

ทองเที่ยว 

   2) โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณและครุภัณฑเพ่ือการทองเที่ยว 

   3) โครงการส ง เสริมการทองเที่ ยวและกิจกรรมการทอง เที่ ยว             

บึงบอระเพ็ด 

   4) โครงการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด 

 

 



 
              สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ                   บทที่ 2 สถานภาพทั่วไปของพื้นที่บึงบอระเพ็ดและพื้นที่โดยรอบ 

 

2-139     รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 
โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

ตารางที่ 2.2.23-2 สรุปแหลงทองเที่ยวรอบบึงบอระเพ็ด (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ฉ-1         

การทองเที่ยว)  
เขต

พื้นที่

ที่ 

แหลง

ทองเที่ยว

ทาง

ธรรมชาต ิ

แหลงทองเที่ยวทาง

ศิลปวัฒนธรรมและ

มนุษยสรางขึ้น 

แหลงทองเที่ยวทาง

ประวัติศาสตรและ

สถาปตยกรรม 

กิจกรรมการ

ทองเที่ยว 

สิ่งอํานวย

ความ

สะดวก 

1-2 4 แหลง 22 แหลง 20 แหลง 15   กิจกรรม 16 แหง 

3 2 แหลง 90 แหลง 3 แหลง 14 กิจกรรม 20 แหง 

รวม  6 แหลง 112 แหลง 23 แหลง 29 กิจกรรม 36 แหง 

  

   จากการรวบรวมขอมูลพื้นฐาน พบวา แหลงทองเที่ยวรอบบริเวณ        

บึงบอระเพ็ดสามารถมีทั้งแหลงทองเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและสิ่งที่

มนุษยสรางขึ้น และแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและสถาปตยกรรม โดยสวนใหญแหลงทองเที่ยว

รอบบริเวณบึงบอระเพ็ดเปนแหลงทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น ซึ่งมีแหลง

ทองเที่ยวประเภทนี้มากถึง 112 แหลง ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวประเภทวัดเปนสวนใหญ รองมา คือ 

แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและสถาปตยกรรม มีจํานวน 23 แหลง และแหลงทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติ จํานวน 6 แหลง ในขณะเดียวกัน กิจกรรมการสักการะพระพุทธรปูเปนกิจกรรมการทองเที่ยว

ที่สําคัญรอบบริเวณบึงบอระเพ็ด   

  2.2.23.2 โบราณคดีและประวัตศิาสตร 

   จากการที่ไดทบทวนแผนพัฒนาบึงบอระเพ็ด พบวา บึงบอระเพ็ดไดถูก

กําหนดใหเปนแหลงอนุรักษพันธุปลามาต้ังแตเริ่มแรก แตกอนหนานี้ บริเวณแหงนี้เปนที่อยูอาศัย หากนิ

หาอยูของราษฎรมานาน โดยแตเดิมอาศัยกันเปนเรือนแพ มีวิถีผูกพันอยูกับน้ํา ปลา และจระเข ซึ่งที่นี่

ไดเปนที่รูจักกันวา เคยเปนแหลงที่มีจระเขเปนจํานวนมาก และเมื่อบึงบอระเพ็ดถูกประกาศใหเปน

แหลงอนุรักษพันธุปลา ราษฎรที่เคยอาศัยในบึง ถูกบังคับใหโยกยายจากบึงและไปจับจองที่ดินบริเวณ

รอบบึง เพื่อทํามาหาเลี้ยงชีพ สวนใหญไปจับจองพื้นที่ทํานาขาว นาบัว และประมง และแผนพัฒนาที่

ผานมา จึงเนนเรื่องการพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศของบึงบอระเพ็ด ทั้งในเชิงชีวภาพและกายภาพ 

อีกทั้งไดมีโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ดใหเปนแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ เพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามา

ชมธรรมชาติและเรียนรูวิถีของบึงบอระเพ็ด ทั้งนี้ เพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับราษฎรที่อาศัยอยู

ในพื้นที่ จึงกลาวไดวา นับตั้งแตทศวรรษ 2470 เปนตนมา บึงบอระเพ็ดไดถูกพัฒนาใหกลายเปนแหลง

อนุรักษพันธุปลาและนกที่ใหญที่สุด และมีโครงการวิจัยตาง ๆ ที่เขามาศึกษาสภาพสิ่งแวดลอมและ

ระบบนิเวศของบึงบอระเพ็ดเปนจํานวนหลายรอยโครงการ แตทั้งหมดนี้ มีเพียงสวนนอยที่ยังตอบโจทย

เรื่องคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อาศัยในพื้นที่ แมคนเหลานี้ไมใชเจาของพื้นที่ แตก็เปนกลุมที่อาศัยและ

ผูกพันพ้ืนที่มาเปนระยะเวลาที่ยาวนาน แตกลับไมพบวา มีการศึกษาดานความเปนมาของกลุมคนตาง ๆ 

ที่เขามาอาศัยยังพ้ืนที่แหงนี ้
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   ขอจํากัดประการหนึ่งของการทําขอมูลดานประวัติศาสตร คือ ไมคนพบ

ขอมูลดานประวัติศาสตรที่เปนเอกสารทองถิ่น สวนใหญเปนเรื่องราวความทรงจําที่ถูกถายทอดจากคน

รุนพอแมสูรุนลูกหลาน ซึ่งในปจจุบันนับไดนอยลงไปอยางมาก ดังนั้นเอกสารสวนใหญที่ใชในการ

ทบทวนงานครั้งนี้ จึงเปนเอกสารในสวนจังหวัดนครสวรรคไดจัดทําขึ้น (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก 

ฉ -2 ประวัติศาสตร) 
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บทที่ 3 

ปญหา สาเหตุ และการกําหนดแนวทางแกไข 
 

3.1  การวิเคราะหปญหาและสาเหต ุ  

 3.1.1 การวิเคราะหสภาพปญหาน้ําทวม  

  3.1.1.1 เหตุการณน้ําทวมในอดีตที่ผานมา 

   จากรายงานสภาพน้ําทวมในจังหวัดนครสวรรค โดยเฉพาะในพื้นที่ลุมน้ํา 

บึงบอระเพ็ด พบวา มีหลายชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมหลายบริเวณของพื้นที่จังหวัดนครสวรรคที่ประสบ

ปญหาน้ําทวมเปนประจํา ไดแก ชุมชน ต.ทับกฤช ต.ทับกฤชใต ในเขตอําเภอชุมแสง ชุมชน ต.แควใหญ  

ต.เกรียงไกร ในเขตอําเภอเมืองนครสวรรค ชุมชน ต.หัวถนน ต.พนมเศษ ต.พนมรอก ต.วังมหากร ในเขต

อําเภอทาตะโก ชุมชน ต.หวยรวม ต.หวยใหญ ต.หวยถั่วเหนือ ต.หวยถั่วใต ต.หนองบัว ต.หนองกลับ และ 

ต.ธารทหาร ในเขตอําเภอหนองบัว โดยพื้นที่ประสบปญหาสวนใหญจะเปนที่ราบลุมรอบๆ บึงบอระเพ็ด  

ที่มีระดับพื้นที่ดินตํ่าและบริเวณพ้ืนที่ริมฝงแมน้ํานาน 

   ในอดีตที่ผานมาเคยเกิดเหตุการณน้ําทวมบริเวณพื้นที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ดอยู

หลายครั้งทั้งน้ําทวมเล็กนอยไปจนถึงน้ําทวมใหญ ไดแก ป 2518, 2521, 2523, 2526, 2531, 2538, 

2539, 2543, 2553, 2554, 2555, และ 2560 สําหรับเหตุการณนํ้าทวมที่สําคัญๆ สรุปไดดังนี้   

   1) เหตุการณอุทกภัย ป 2538 พอสรุปไดดังนี ้

    จังหวัดนครสวรรคไดประสบปญหาน้ําทวมตั้งแตเดือนกันยายนถึงเดือน

พฤศจิกายน 2538 ทําใหบานเรือนราษฎร ถนน ตรอก ซอย พื้นที่ทางการเกษตร ฯลฯ ไดรับความเสียหาย

และราษฎรไดรับความเดือดรอนอยางมาก จังหวัดไดจัดตั้งกองอํานวยการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม 

เพ่ือดําเนินการปองกัน แกไข ชวยเหลือ และบรรเทาความเดือดรอนราษฎรที่ประสบภัยน้ําทวมดังกลาวจาก

การสํารวจความเสียหายและมูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยกระทรวงมหาดไทยสรุปไดดังนี ้

    -  ราษฎรไดรับความเดือดรอนจํานวน 71,409 ครอบครัว คิดเปนจํานวน

ประชากร  260,061 คน เสียชีวิต 40 คน อพยพราษฎรไปอยูที่ปลอดภัย 2,421 คน 

    -  สิ่งสาธารณะประโยชนไดรับความเสียหายแยกเปนถนน 494 สาย 

สะพาน 1 แหง เหมืองฝาย 9 แหง โรงเรียน 44 แหง วัด 46 แหง สถานที่ราชการ 10 แหง และอ่ืนๆ 1 แหง 

คิดเปนมูลคาความเสียหาย 137.9 ลานบาท 

    -  พื้นที่การเกษตรไดรับความเสียหาย 1,138,169 ไร แยกเปนพื้นที่นาขาว 

1,036,987 ไร พื้นที่พืชไร 62,992 ไร และพื้นที่พืชสวน 38,190 ไร บอปลาเสียหาย 6,126 บอ และสัตว

เลี้ยงตาย 12,976 ตัว มูลคาความเสียหายดาน การเกษตร ประมง และปศุสัตว คิดเปนมูลคา 614.2, 102.5 

และ  0.2 ลานบาท ตามลําดับ 
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    -  รวมมูลคาความเสียหายทั้งสิ้น 854.8 ลานบาท เปนที่ 2 รองจากจังหวัด

พิจิตร ซึ่งยังไมนับรวมความเสียหายตอทรัพยสินของภาคเอกชน และคาเสียโอกาสดานการคาและการ

ลงทุน   

   2) เหตุการณอุทกภัย ป 2543 พอสรุปไดดังนี ้

    จังหวัดนครสวรรคไดรับผลกระทบตออิทธิพลของพายุ “แกมี่” และ  

“หวูคง” ทําใหเกิดฝนตกหนักตั้งแตวันที่ 22-23 สิงหาคม 2543 เปนตนมา ประกอบกับน้ําที่ไหลบามาจาก

จังหวัดพิจิตรตั้งแตวันที่ 28 สิงหาคม 2543 ไหลลงสูแมน้ํายม แมน้ํานาน ในเขตอําเภอชุมแสง และลงสู

คลองน้ําสาด ในอําเภอหนองบัว อําเภอทาตะโก ทําใหเกิดสถานการณอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค 

สํานักงานจังหวัดนครสวรรค ไดสรุปความเสียหาย แยกเปนรายอําเภอไวดังนี ้

    -  อําเภอชุมแสง มีรายงานความเสียหายใน 11 ตําบล 80 หมูบาน 

บานเรือนราษฎรไดรับความเสียหาย 4,266 หลัง ถนน 72 สาย พื้นที่การเกษตร 77,702 ไร แยกเปน 

นาขาว 76,260 ไร และพืชสวน 1,422 ไร บอปลา 1,220 บอ วัด 26 แหง โรงเรียน 10 แหง และมีราษฎร

เสียชีวิต 2 ราย 

    -  อําเภอหนองบัว มีรายงานความเสียหาย 7 ตําบล 33 หมูบาน ไมมี

บานเรือนราษฎรไดรับความเสียหาย ถนน 26 สาย พื้นที่การเกษตร 53,000 ไร เปนนาขาวทั้งหมด บอปลา 

429 บอ โรงเรียน 4 แหง ไมมีรายงานผูเสียชีวิต 

    -  อําเภอทาตะโกมีรายงานความเสียหายใน 4 ตําบล 14 หมูบาน บานเรือน

ไดรับความเสียหาย 1,623 หลัง ถนน 12 สาย พื้นที่เกษตร 44,320 ไร เปนนาขาวทั้งหมด ไมมีรายงาน

ผูเสียชีวิต 

    -  อําเภอเมือง มีรายงานความเสียหายใน 4 ตําบล 13 หมูบาน บานเรือน

ไดรับความเสียหาย 553 หลัง (ไมรวมในเขตเทศบาล) สําหรับในเขตเทศบาลน้ําทวมบานเรือนราษฎรที่ปลูก

อยูในที่ต่ํากวาตลิ่งแมน้ําเจาพระยาจํานวน 1,000 หลัง ไมมีรายงานผูเสียชีวิต 

    สําหรับการชวยเหลือผูประสบภัย จังหวัดนครสวรรคไดประสานงานกับ

สํานักงานประชาสงเคราะหจังหวัด และสํานักงานเหลากาชาดจังหวัด จัดเตรียมสิ่งของเพื่ออุปโภคบริโภค 

น้ําดื่มและเรือทองแบนเพื่อแจกและใหบริการ โดยไดแจกจายชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในพื้นที่ นอกจากนี้

ไดมอบเงินใหกับญาติของผูที่เสียชีวิต พรอมทั้งขอรับการสนับสนุนจากสํานักงาน รพช.จังหวัด เพื่อกอสราง

สะพานช่ัวคราวสําหรับคนเดิน       

   3) เหตุการณอุทกภัย ป 2553 พอสรุปไดดังนี ้

    จังหวัดนครสวรรค ไดประกาศพื้นที่ประสบอุทกภัยทั้งจังหวัด รวม 15 อําเภอ 

ซึ่งรวมไปถึงอําเภอชุมแสง อําเภอเมือง และอําเภอทาตะโก โดยราษฎรไดรับความเดือดรอน 29,148 

ครัวเรือน 74,196 คน ถนนเสียหาย 192 สาย ฝาย 12 แหง บอปลา 156 บอพื้นที่การเกษตรไดรับ

ผลกระทบ 163,083 ไร  โดยพื้นที่ถูกน้ําทวมหนักอยางอําเภอทาตะโก มีน้ําทวมขังในพื้นที่ 7 ตําบล ไดแก 
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ต.ทํานบ,  ต.หัวถนน, ต.ทาตะโก, ต.พนมเศษ, ต.วังมหาการ, ต.สายลําโพง และ ต.หนองหลวง ระดับน้ําสูง

เกือบ 1 เมตร และบางพื้นที่ระดับน้ําสูงกวา 1.5 เมตร 

   4) เหตุการณอุทกภัย ป 2554 พอสรุปไดดังนี ้

    เปนอุทกภัยรุนแรงที่ ส งผลกระทบตอบริ เวณลุมแมน้ํ า เจ าพระยา  

เกือบทั้งหมด เริ่มตั้งแตปลายเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 และสิ้นสุดในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555  

โดยจังหวัดนครสวรรค น้ําไดทวมนาขาวในตําบลบางพระหลวง หมู 2 อําเภอเมืองนครสวรรค น้ําในคลอง

บางพระหลวง คลองสาขาของแมน้ํ านาน เออลนเขาทวมบานเรือนพื้นที่หมู  2 อําเภอชุมแสง  

พื้นที่การเกษตรถูกน้ําทวมนับหมื่นไร ถนนหลายสายถูกตัดขาด ประชาชน ขาดแคลนน้ํา และเจ็บปวย 

ดวยโรคที่มากับน้ํา พื้นที่เลี้ยงสัตวถูกน้ําทวมทั้งหมด โดยเฉพาะที่ตําบลบางเคียน อําเภอชุมแสง 

   5) เหตุการณอุทกภัย ป 2555 พอสรุปไดดังนี ้

    จากสถานการณน้ําทวมจังหวัดนครสวรรค น้ําจากแมน้ํานานที่ไหลมาจาก

จังหวัดพิจิตร และพิษณุโลก เออลนตลิ่งไหลเขาทวมพื้นที่ขยายเปนวงกวางอยางตอเนื่อง ทําใหชาวบาน 

เจาสนุก หมูที่ 12 ตําบลเกรียงไกร อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ตองถูกตัดขาดจากโลกภายนอก 

เพราะถนนที่ใชเขาออกในหมูบานถูกนํ้าทวมสูงกวา 80 เซนติเมตร รถทุกชนิดไมสามารถผานได   

   6) เหตุการณอุทกภัย ป 2559 พอสรุปไดดังนี ้

    เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 59 จังหวัดนครสวรรค ไดประกาศเขตใหความชวยเหลือ

ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเนื่องจากอุทกภัย จํานวน 12 อําเภอ ไดแก อําเภอทาตะโก, อําเภอลาดยาว, 

อําเภอบรรพตพิสัย, อําเภอเกาเลี้ยว, อําเภอแมวงก, อําเภอโกรกพระ, อําเภอหนองบัว, อําเภอพยุหะคีร,ี 

อําเภอชุมแสง, อําเภอตาคลี, อําเภอเมืองนครสวรรค และอําเภอตากฟา รวมพ้ืนที่ประสบภัยทั้งสิ้น  

12 อําเภอ 6 เทศบาล 93 ตําบล 5 ชุมชน 849 หมูบาน ราษฎรไดรับความเดือดรอน จํานวน 26,168 

ครัวเรือน 78,397 คน ทีอ่ยูอาศัยเสียหายบางสวนประมาณ 4,254 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรไดรับ 

ความเสียหาย 248,380 ไร แยกเปนนาขาว 205,124 ไร พืชไร 33,319 ไร พืชสวน 9,937 ไร ถนนไดรับ

ความเสียหาย 534 สาย สะพานทรุด 1 แหง (ในพื้นที่อําเภอเกาเลี้ยว) ผูเสียชีวิต มี 2 ราย จากหมู 4 ตําบล

แมเลย อําเภอแมวงก และหมูที่ 9 ตําบลพนมรอก อําเภอทาตะโก ระดับน้ําในบึงบอระเพ็ด อําเภอเมือง 

จังหวัดนครสวรรค เกินความจุที่ 180 ลานลกูบาศกเมตร ทาํใหมีมวลน้ําจากบึงบอระเพ็ด ไหลลนสันฝายเปน

จํานวนมาก โดยมวลน้ําจะไหลเขาไปยังคลองบางปอง ตําบลปากน้ําโพ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค และ

จะไหลลงสูตนแมน้ําเจาพระยาตอไป อยางไรก็ตามพบวา มีบานเรือนประชาชนบางสวน ในบริเวณพืน้ที่ทาง

น้ําผานดังกลาว ไดรับผลกระทบจากน้ําเขาทวมบานเรือนในครั้งนี้ดวยเชนกัน สาํหรับปริมาณนํ้าในบึง

บอระเพ็ด ยังคงเกินความจุ เนื่องจากยังคงมีมวลน้ําจากเทือกเขาเพชรบูรณ ที่ไหลผานอําเภอไพศาลี และ

อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค เขาสูบึงบอระเพ็ดอยางตอเนื่อง สวนดานการแกไขปญหาเรงดวน 

ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค โดยที่ดําเนินการไปแลวบางสวน และไดรับผลเปนที่นาพอใจ ไดแก การปรับปรุง 

ขุดลอกตะกอนดินในบึงบอระเพ็ดเพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ํา โดยการขุดตะกอนดิน จํานวน 2 ลานลูกบาศกเมตร 

ตามแผนการฟนฟูบึงบอระเพ็ด ระยะที่ 1 ป 2559 และระยะที ่2 จะขดุตะกอนดินอีก 18 ลานลูกบาศกเมตร 
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

ในพื้นที ่1,600 ไร คาดวาจะตองใชเวลาประมาณ 5 ป เพ่ือเพิ่มปริมาณน้ําในบึงบอระเพ็ด ซึ่งในชวงฤดูแลง

ที่ผานมาบึงบอระเพ็ดมีปริมาณน้ําไมถึง 10 ลานลูกบาศกเมตร จากความจุประมาณ 100 ลานลูกบาศกเมตร  

ที่ระดับเก็บกัก +23.28 เมตร (ม.รทก.) 

     7) เหตุการณอุทกภัย ป 2560 พอสรุปไดดังนี ้

    เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 60 ที่จังหวัดนครสวรรค น้ําจากบึงบอระเพ็ด หลากลนฝาย

เขาทวมบานเรือนในพื้นที่ทายบึงบอระเพ็ด ตําบลนครสวรรคออก อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัด

นครสวรรค มีบานเรือนไดรับผลกระทบรวมมากกวา 20 หลังคาเรือน โดยระดับน้ําสูง 40-60 เซนติเมตร 

ขณะที่ชาวบานตองใชเรือในการเดินทางเขา-ออกบานเรือนเทานั้น โดยทางชาวบานเผยวา เดิมทีน้ําจาก 

บึงบอระเพ็ดลนฝายมานานนับเดือนแลว แตชวงที่ผานมามีฝนตกลงมาอยางหนัก ทําใหน้ําจากบึงบอระเพ็ด

เพิ่มสูงขึ้นมาก และไดไหลเขาทวมบานเรือนอยางรวดเร็ว ขาวของบางอยางขนหนีน้ําไมทัน จมน้ําไดรับ

ความเสียหาย ลาสุดระดับน้ําก็ยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง คาดวาจะตองอยูกับน้ําทวมไปอีกนาน เนื่องจาก

น้ําในบึงบอระเพ็ดยังคงมีมาก โดยมวลน้ํากอนนี้จะไหลลงสูแมน้ําเจาพระยาตอไป 

  3.1.1.2 สาเหตุของน้ําทวมโดยทั่วไป 

   สาเหตุของการเกิดน้ําทวมในพื้นที่หนึ่งๆ โดยทั่วไปแลวมีหลายปจจัยดวยกัน  

ในหัวขอนี้จะกลาวถึงสาเหตุโดยทั่วไปของการเกิดน้ําทวมในลุมน้ําบึงบอระเพ็ด จากการวิเคราะหเบื้องตน 

สามารถสรุปไดดังนี ้

    1) ระดับน้ําในบึงบอระเพ็ดมีระดับสูง นับตั้งแตป 2536 ที่กรมประมง 

ไดปรับปรุงฝายน้ําลนและประตูระบายนํ้า ซึ่งเปนทางระบายนํ้าหลักของบึงบอระเพ็ดออกสูแมน้ําเจาพระยา

เปนตนมา ปรากฏวาระดับน้ําในบึงบอระเพ็ดมักจะอยูสูงกวาระดับสันฝายน้ําลน (+24.00 ม.รทก.)  

เกือบทุกป น้ําในบึงบอระเพ็ดจะเริ่มลนสันฝายในชวงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเปนชวงเวลา

เดียวกับพื้นที่รอบๆ บึงประสบปญหาน้ําทวม การที่ระดับน้ําในบึงสูงขึ้นเปนเพราะฝายและประตูมีขนาด 

ไมเพียงพอที่จะระบายนํ้าไดทัน 

   2) ขนาดของทางระบายน้ํารวมทั้งสะพานและทอลอดดานทายน้ําของบึง 

มีขนาดหนาตัดไมเพียงพอ สาเหตุนี้ ทําใหน้ําระบายออกสูแมน้ํานานและเจาพระยาไมทันและเกิดสภาพ 

น้ําเออยอนขึ้นไปถึงฝายน้ําลน จึงเปนผลตอเนื่องทําใหระดับน้ําในบึงสูงขึ้น 

    3) น้ําในแมน้ําเจาพระยามีระดับสูง แมน้ําเจาพระยาที่บริเวณจุดบรรจบกับ

แมน้ําปงและแมน้ํานาน อยูหางจากบึงบอระเพ็ดไปทางดานทายน้ําประมาณ 4-5 กม. เทานั้น ดังนั้นเมื่อน้ํา

ในแมน้ําเจาพระยาบริเวณดังกลาว มีระดับสูงก็จะทําใหเกิดสภาพน้ําเออตอเนื่องขึ้นไปถึงบึงได และเปนผล

ใหระดับน้ําในบึงสูงขึ้นเชนกัน  

    4) น้ําในแมน้ํานานมีระดับสูงและไหลยอนผานคลองตางๆ เขาสูบึง แมน้ํานาน

อยูทางดานทิศตะวันตกของบึงบอระเพ็ด การไหลของน้ําจากแมน้ํานานเขาสูบึงสามารถเขาได 2 ทาง คือ

ไหลเขาทางดานทิศตะวันตกและทิศเหนือของบึง การไหลเขาทางดานทิศเหนือของบึง ในเขตอําเภอชุมแสง

ทางดานทิศเหนือของบึงมีแนวทุงนาที่ราบลุมขนานไปกับแมน้ํานาน ในปที่น้ําในแมน้ํานานลนตลิ่ง ทุงนา
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

เหลานี้จะกลายเปนพื้นที่ทุงน้ําทวม (Flood Plain) ซึ่งนําน้ําหลากเขาสูบึง อยางไรก็ตามเนื่องจากมีการตัด

ถนนผานทุงนาซึ่งเปนทุงน้ําทวมหลายสาย และมีการกอสรางทอลอดและสะพานไว ถนนและอาคารระบาย

เหลานี้มีขนาดชองใหน้ําไหลแคบเกินไปจึงเปนสิ่งที่ชะลอน้ําจากแมน้ํานานใหไหลเขาสูบึงไดชากวาปกติ 

และทําใหเกิดสภาพน้ําเออสูงและทวมขังในพื้นที่ดานเหนือน้ําของถนนเหลานั้นโดยเพราะอยางยิ่งในพื้นที่

ตอนเหนือของอําเภอชุมแสง  

   จากลักษณะภูมิประเทศและสภาพปญหาการเกิดน้ําทวมในลุมน้ําบึงบอระเพ็ด

ทําใหลักษณะการเพาะปลูกพืชในลุมน้ําแบงออกตามพื้นที่ไดเปน 2 สวน คือ 

   สวนที่ 1 พื้นที่บริเวณที่ลุมรอบๆ บึง ซึ่งมักจะเกิดปญหาน้ําทวมเปนประจําทุกป 

ในบริเวณนี้เกษตรกรจะเริ่มปลูกขาวในเดือนเมษายน ซึ่งเปนชวงกอนฤดูฝน เพื่อใหทันกับการเก็บเกี่ยว

ในชวงเดือนสิงหาคม เนื่องจากบริเวณนี้จะเกิดสภาพน้ําทวมในชวงเดือนกันยายน และตุลาคมเปนประจํา

ทุกป บางปก็ทวมมากแตบางปก็นอย การเริ่มปลูกขาวในเดือนเมษายนซึ่งยังอยูในชวงฤดูแลง และยังมีฝน

ตกนอยทําใหตองใชน้ําจากบึงมาก ประกอบกับเดือนเมษายนปริมาณน้ําในบึงมีนอย จึงทําใหเกิดปญหา 

การขาดแคลนน้ําตั้งแตระยะเริ่มของการเพาะปลูก ปใดมีน้ําในบึงมากในเดือนเมษายนก็สามารถทํา 

การเพาะปลูกไดดีมาก แตถาปใดน้ําในบึงมีนอยในเดือนดังกลาว การเพาะปลูกก็จะทําไดนอย 

   ในพื้นที่ลุมรอบบึงนี้จะเริ่มปลูกขาวนาปรังในเดือนพฤศจิกายนซึ่งเปนชวงปลาย

ฤดูฝน และเก็บเกี่ยวในเดือนกุมภาพันธถึงเดือนมีนาคม การปลูกชวงนี้จะใชน้ําที่มีเก็บกักไวในบึงอยางเดียว 

มีฝนตกนอยเพราะเปนชวงฤดูแลง เปนการเพาะปลูกที่ใชน้ํามากกวาปกติ และเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหา

การขาดแคลนน้ําเชนกัน 

   สวนที่ 2 ในพื้นที่ดอนที่มีระดับสูงขึ้น ปกติจะใชน้ําฝนเปนหลัก การเพาะปลูก

จะเริ่มตรงกับชวงฤดูฝนนั้นคือ ขาวนาปจะเริ่มปลูกเดือนมิถุนายนและเก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคม สวนขาว

นาปรังหรือพืชไรจะมีปลูกกันบางในบริเวณที่อยูใกลกับแหลงน้ําธรรมชาติ โดยจะเริ่มปลูกในเดือนมกราคม 

และเก็บเกี่ยวในเดือนพฤษภาคม 

   จากที่กลาวขางตนจะเห็นวาในปจจุบันเกษตรกรอยูในสภาพที่ถูกบังคับใหตอง

ทําการเพาะปลูกใหสอดคลองกับสภาพพื้นที่และสภาพธรรมชาติของการเกิดน้ําทวมในพื้นที่ลุมรอบบึง  

การปลูกขาวนาปเริ่มกอนฤดูฝน ทําใหตองใชน้ําจากบึงซึ่งมีอยูนอย และทําใหเกิดการขาดแคลนน้ําสําหรับ

ขาวนาป สวนการเพาะปลูกขาวนาปรังตองใชน้ําที่เก็บกักไวในบึง ดังนั้นหากมีการปลูกมากก็จะเกิดการขาด

แคลนน้ําระหวางการเพาะปลูกและมีผลตอเนื่องไปถึงปริมาณนํ้าที่จะใชในการปลูกขาวนาปในฤดูตอไปดวย 

  3.1.1.3 แนวทางการแกไขปญหาน้ําทวม 

   แนวทางการแกไขปญหาน้ําทวมสามารถดําเนินการไดทั้งการไมใชสิ่งกอสราง

และการใชสิ่งกอสรางการไมใชสิ่งกอสราง เชน การบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง สําหรับราษฎร 

ที่บุกรุก พื้นที่ทางน้ําสาธารณะ ทําใหเกิดการกีดขวางทางน้ํา น้ําไหลไดไมเต็มศักยภาพของสภาพลําน้ําเดิม 

เมื่อมีปริมาณน้ําไหลมาปริมาณมากทําใหน้ําไหลลนตลิ่งทวมพื้นที่สองฝงลําน้ํา โดยในพื้นที่โครงการมปีญหา



 
         สํานักงานทรพัยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 3 ปญหา สาเหตุ และการกําหนดแนวทางแกไข 

 

                                                            3-6              รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 
โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

สิ่งกีดขวางทางน้ํา ซึ่งประชาชนในพื้นที่ทําคันดินขวางทางน้ํา ทําใหเกิดปญหาน้ําทวม น้ําไมสามารถระบาย

น้ําได แนวทางการแกปญหาน้ี  คือ การบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง และมีบทลงโทษที่ชัดเจน  

   สําหรับแนวทางการแกไขปญหาน้ําทวมโดยใชสิ่งกอสราง ซึ่งสิ่งกอสราง 

มีหลายแบบ หลายอยาง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับบริบทของสภาพทางกายภาพเปนสําคัญ เชน การกอสรางอางเก็บน้ํา 

เหมาะสําหรับภูมิประเทศที่มีสภาพเปนเนินเขาสองฝงลํานํ้าเพื่อที่จะสามารถกอสรางตัวเขื่อนใหไปยึดติดกับ

เขาทั้งสองฝงลําน้ําได  ซึ่งอางเก็บน้ํานั้นเปนเครื่องมือที่ใชไดสําหรับแนวทางแกไข ปญหาน้ําทวมและน้ําแลง 

อีกทั้งยังสามารถรักษาระบบนิเวศดานทายน้ําไดอีกดวย 

   แนวทางการแกไขปญหาน้ําทวมที่ใชสิ่งกอสราง นอกจากอางเก็บน้ําแลวยังมี

เครื่องมืออีกหลายอยางเพื่อแกไขปญหาน้ําทวมดังกลาว เชน ทางผันน้ํา อุโมงคผันน้ํา ฝายชะลอน้ํา แกมลิง 

เปนตน ซึ่งเครื่องมือแตละชนิดดังกลาวตองพิจารณาสภาพภูมิประเทศของแตละพื้นที่ๆ ไป ดังไดกลาวแลว 

   การบริหารจัดการน้ําเพื่อการบรรเทาอุทกภัยนั้นมีความแตกตางกันอยางชัดเจน

กับการบริหารจัดการน้ําเพื่อการบรรเทาภัยแลง (ขาดแคลนน้ํา) โดยตนเหตุของปญหาน้ําทวมนั้นเกิดจาก

ปริมาณน้ํา ณ เวลาหนึ่งเวลาใด มีปริมาณมากเกินกวาขีดความสามารถในการเก็บกักและการระบายน้ํา 

ของแหลงเก็บกักน้ําและระบบระบายน้ําที่มีอยูในลุมน้ําทั้งตามธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น หลักการบริหาร 

จัดการน้ําเพื่อการปองกัน/บรรเทาอุทกภัย คือทําอยางไรก็ไดที่จะควบคุมปริมาณน้ํา ณ เวลานั้นใหสมดุล

กับแหลงเก็บกักนํ้าและระบบระบายน้ําที่มีอยูในลุมน้ํา ที่เกิดปญหาดังกลาว ถาแหลงเก็บกักนํ้ามีไมเพียงพอ

ก็จะตองจัดหาพัฒนาเพิ่มขึ้นอีก และถาระบบระบายน้ําไมเพียงพอก็จะตองจัดหาพัฒนาระบบระบายน้ําให

สามารถที่จะระบายน้ําไดอยางเพียงพอจนไมเกิดน้ําทวมหรืออาจจะจัดหาพัฒนาทั้งแหลงเก็บกักน้ําและ

ระบบระบายน้ําเพิ่มขึ้นไปพรอมๆ กันทั้งสองแนวทาง เพื่อที่จะสามารถเก็บกักน้ําไดอยางเพียงพอและ

ระบายน้ําในสภาวะน้ําทวมไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด หลักการบริหารจัดการน้ําเพื่อการบรรเทาอุทกภัย 

มีหลักสําคัญอยู 3 แนวทางดังนี ้

    (1)  การทําใหน้ําไหลมานอยและมาชา 

    (2)  การทําใหน้ําไหลไปทางอ่ืน 

    (3)  การทําใหน้ําไหลไปมากขึ้นและเร็วขึ้น 

   1) การทําใหน้ําไหลมานอยและมาชา (หนวงนํ้า) 

    สวนใหญเปนการบริหารจัดการในสวนของพื้นที่ตนน้ํา หลักการคือ เมื่อฝน

ตกลงมาบริเวณพื้นที่ตนน้ํา ก็จะมีน้ําบางสวนกลายเปนน้ําทาไหลลงสูลําน้ํา ยิ่งถาฝนตกลงมามีปริมาณ 

มากขึ้น ก็จะกลายเปนปริมาณน้ําทามากยิ่งขึ้น จนถึงจุดหนึ่งปริมาณน้ําทาดังกลาวมีปริมาณมากกวา

ความสามารถในการระบายน้ําของลําน้ํา ก็จะกลายเปนน้ําหลากไหลลนตลิ่งสองฝงลําน้ํา สรางความเสียหาย 

ใหกับทรัพยสิน บานเรือนราษฎร ไรนาของเกษตรกร ตลอดจนสาธารณูปโภคตางๆ ทั้งในบริเวณพื้นที่ตนน้ํา 

รวมถึงบริเวณพื้นที่กลางน้ํา และปลายน้ําดวย 

    แนวทางการบริหารจัดการดานการบรรเทาอุทกภัยแนวทางหนึ่ง คือ การทํา

ใหน้ําไหลมานอยและมาชา และเครื่องมือที่ใชในการบริหารจัดการแนวทางนี้มีดวยกันหลายชนิด เชน 
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

เขื่อน/อางเก็บน้ํา แกมลิง ฝายตนน้ํา เปนตน และเครื่องมือที่ดีที่สุดในการทําใหน้ํามานอยและมาชา ไดแก 

การกอสรางเขื่อนหรืออางเก็บน้ําบริเวณตนน้ํา เขื่อนหรืออางเก็บน้ํายิ่งมีขนาดใหญมากเทาใด การบริหาร

จัดการอุทกภัยก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปดวย หลักการทํางานของเขื่อนหรืออางเก็บน้ําก็คือ 

ตัวอางเก็บน้ําจะทําหนาที่ในการเก็บกักปริมาณน้ําหลากบางสวนเอาไวในอางเก็บน้ํา แลวปลอยใหปริมาณ

น้ําบางสวนไหลลงไปดานทายน้ําโดยไมเกินขีดความสามารถของลําน้ําดานทายน้ําที่จะรองรับปริมาณน้ํา

ดังกลาวไวได ซึ่งก็จะไมมีผลทําใหเกิดอุทกภัยแตอยางใด ถาเขื่อนหรืออางเก็บน้ํามีขนาดใหญมากเพียง

พอที่จะสามารถเก็บกักปริมาณน้ําหลากไวไดทั้งหมด ก็จะเปนการชวยบรรเทาอุทกภัยดานทายน้ําไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด 

    นอกจากอางเก็บน้ําแลวยังมีเครื่องมือและแนวทางอีกหลายอยางที่สามารถ

ทําใหน้ําไหลมานอยและมาชา เชน การปลูกปาตนน้ําเพื่อชวยชะลอน้ํา การกอสรางฝายตนน้ํา (ฝายแมว) 

เพื่อชวยใชในการชะลอน้ําบริเวณตนน้ํา การกอสรางแกมลิงบริเวณพื้นที่ตนน้ํา (ถามีสภาพภูมิประเทศ 

ที่เหมาะสม) เปนตน 

    โครงการประเภทนี้สวนใหญอยูบริเวณพื้นที่ตนน้ํา ที่ปรึกษาไดพิจารณา

โครงการจากแผนของหนวยงานตางๆ และไดพิจารณาเพิ่มเติมของที่ปรึกษา สรุปไดดังนี ้

    1.1)  โครงการอางเก็บน้ําคลองกําปาง 

    1.2)  โครงการอางเก็บน้ําหวยโสกซับแดง 

    1.3)  โครงการประตูระบายนํ้าคลองสําโรงชัย 

    1.4)  โครงการประตูระบายนํ้าคลองวังเตียน 

    1.5)  โครงการประตูระบายนํ้าคลองลําเจ็ดดง 

    1.6)  โครงการแกมลิงบานตะกุดภิบาล 

    1.7)  โครงการแกมลิงบานหนองโพธ์ิศรี 

    1.8)  โครงการแกมลิงหวยถั่วเหนือ 

   2) การทําใหน้ําไหลไปทางอ่ืน (ผันน้ํา) 

    การบริหารจัดการน้ํา โดยการทําใหน้ําไหลไปทางอื่นใชในกรณีถาปริมาณ

น้ําหลากจากบริเวณตนน้ําไหลลงมาในลําน้ําในปริมาณที่มากกวา ขีดความสามารถของลําน้ําที่จะสามารถ

รองรับปริมาณน้ําทั้งหมดไวได ถึงแมวาจะมีอางเก็บน้ําในบริเวณตนน้ําหรือไมก็ตาม ซึ่งก็จะทําใหปริมาณน้ํา

ดังกลาวไหลลนตลิ่งสองฝงลําน้ํา หลักการบริหารจัดการน้ําโดยการทําใหน้ําไหลไปทางอื่น ซึ่งเปนการแบงน้ํา 

โดยยอมใหน้ําไหลผานพื้นที่เปาหมายการปองกันอุทกภัยบางสวนและทําใหน้ําไหลไปทางอื่นบางสวน  

หรืออาจจะใหไหลไปทางอื่นทั้งหมด โดยไมใหไหลผานพื้นที่เปาหมายการปองกันอุทกภัยเลยก็ได  

แตการบริหารจัดการวิธีนี้ บริเวณพื้นที่จะผันน้ําผานไปนั้น  ตองไมไดรับผลกระทบจากการเกิดปญหา

อุทกภัยแตอยางใด ไมใชวาการผันน้ําจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งแลวปรากฏวาน้ําไมทวมพื้นที่หนึ่งแตกลับไป

ทวมอีกพื้นที่หนึ่งแทน ซึ่งเปนการยายปญหาจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เปนการไมเหมาะสมและไมยุติธรรม

อยางย่ิง ดังนั้นจึงควรพิจารณาอยางรอบครอบ ถาใชการบริหารจัดการน้ําโดยวิธีนี ้
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

    สําหรับเครื่องมือหรือแนวทางที่ทําใหน้ําไหลไปทางอื่นมีดวยกันหลายอยาง

หลายชนิด เชน อุโมงคผันน้ํา ทางผันน้ํา (Flood Diversion Channel) ทางน้ําหลาก (Floodway)  

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

    โครงการประเภทนี้สวนใหญอยูบริเวณพื้นที่กลางน้ํา ที่ปรึกษาไดพิจารณา

โครงการในการบรรเทาอุทกภัยโดยใหน้ําไหลไปทางอื่น โดยผันน้ําไปลงบึงบอระเพ็ด ทําใหพื้นที่ที่น้ําจะทวม

ไมเกิดเหตุการณนํ้าทวมแตอยางใด ไดแก โครงการขุดลอกคลองทาตะโก 

   3) การทําใหน้ําไหลไปมากขึ้นและเร็วขึ้น (เรงระบายนํ้า) 

    เปนวิธีการบริหารจัดการน้ําในกรณีไมสามารถควบคุมปริมาณน้ําหลาก

เอาไวไดทั้งหมด เนื่องจากมีปริมาณน้ํามากเกินขีดความสามารถของลําน้ํา ก็ตองยอมใหน้ําเขาทวม 

ในเขตพื้นที่เปาหมายการปองกันอุทกภัยไดบาง แตทําอยางไรใหเกิดน้ําทวมเปนเวลานอยที่สุดเทาที่จะ

สามารถทําได ซึ่งก็คือ การบริหารจัดการน้ําใหปริมาณน้ําดังกลาวไหลผานออกไปในปริมาณที่มากขึ้น และ

เร็วขึ้นกวาสภาพการไหลตามปกติ หลักการก็คือทําอยางไรใหปริมาณน้ําดังกลาวไหลไปใหมากที่สุดและเร็ว

ที่สุดเทาที่จะทําได โดยไมไปกอใหเกิดผลกระทบกับพื้นที่ทางดานทายนํ้าที่ปริมาณน้ําดังกลาวจะไหลผานไป 

    สําหรับเครื่องมือหรือแนวทางที่ใชในการทําใหน้ําไหลไปมากขึ้นและเร็วขึ้น 

มีดวยกันหลายอยางหลายชนิด เชน เครื่องสูบน้ํา เครื่องดันน้ํา  การขยายชองทางระบายน้ํา การรื้อ

สิ่งกอสรางที่กีดขวางทางน้ํา การกําจัดวัชพืชที่กีดขวางการไหลของนํ้า เปนตน 

    แนวทางการแกไขหรือบรรเทาปญหาดานอุทกภัย บางลุมน้ําอาจจะใช

แนวทางใดแนวทางหนึ่ง ก็สามารถแกไขปญหาได บางลุมน้ําอาจจะใช 2 แนวทาง แตบางลุมน้ําอาจตองใช

ทั้ง 3 แนวทางรวมกันเพื่อชวยปองกัน บรรเทาและแกไขปญหาดังกลาว  จึงจะไดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 

    โครงการประเภทนี้สวนใหญอยูบริเวณพื้นที่ปลายน้ํา ที่ปรึกษาไดพิจารณา

โครงการในการบรรเทาอุทกภัยโดยทําใหน้ําไหลไปมากและเร็วยิ่งขึ้น ชวยทําใหน้ําทวมลดระยะเวลาการ

ทวมลง ทําใหทวมไมนานความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงนอย และไมรุนแรง แตพื้นที่การทวมชวยลดไดนอยมาก 

มีดังนี ้

    3.1)  โครงการปรับปรุงประตูระบายนํ้าคลองบางปอง 

    3.2)  โครงการปรับปรุงประตูระบายนํ้าปากคลองบอระเพ็ด 

    3.3)  โครงการประตูระบายนํ้าคลองปลากด  
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

 3.1.2 การวิเคราะหสภาพปญหาน้ําแลง   

  3.1.2.1 สถานการณภัยแลงในอดีตที่ผานมา 

   สถานการณของปญหาภัยแลงในพื้นที่จังหวัดนครสวรรคและในลุมน้ํา 

บึงบอระเพ็ด จากการรวบรวมขอมูลรายงานเอกสารตางๆ สรุปไดวาอยูในเกณฑที่เปนปญหาทั้งดานน้ํา 

เพ่ือการเกษตร และน้ําใชสําหรับการอุปโภคบริโภค ปญหาเหลานี้มีแนวโนมที่จะรุนแรงมากย่ิงขึ้นในอนาคต 

ดังมีรายละเอียดดังนี ้

   1) รายงานแผนหลักงานพัฒนาแหลงน้ําจังหวัดนครสวรรค โดยมหาวิทยาลัย 

ขอนแกนและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งเสนอตอกรมชลประทานในป 2541 ไดวิเคราะหสถานการณ

การขาดแคลนน้ําในจังหวัดนครสวรรคในป 2539 และป 2548 ไดขอสรุปวา ทุกอําเภอในจังหวัดนครสวรรค

ลวนมีปญหาการขาดแคลนน้ํา ทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะในชวงฤดูแลง และ

ปญหาดังกลาวมีแนวโนมที่จะรุนแรงมากขึ้นในอนาคต 

   2) รายงานแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค 5 ป (พ.ศ.2545-2549) ไดกลาวถึง

ปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคในจังหวัดนครสวรรควา มีหลายชุมชนไมมีน้ําอุปโภคบริโภคที่สะอาด

เพียงพอเนื่องจากมีระบบประปาใหบริการไมทั่วถึง และมีภาชนะเก็บน้ําฝนไมเพียงพอ ตองอาศัยการสูบน้ํา

บาดาลและบอน้ําตื้นแตในหลายพื้นที่ปรากฏวาน้ําใตดินมีปริมาณไมเพียงพอหรือพื้นที่ใตดินเปนชั้นหินแข็ง

หรือหินดินดานยากแกการเจาะหาน้ําบาดาล เชน ในอําเภอตากฟา อําเภอไพศาลี และอําเภอทาตะโก 

สําหรับพื้นที่ที่มีปญหารุนแรง ไดแก ชุมชนในอําเภอแมวงก อําเภอไพศาลี อําเภอหนองบัว อําเภอเมือง

นครสวรรค และอําเภอตากฟา ตามลําดับ 

   3) จากการสํารวจขอมูล กชช.2ค. ในป 2546 ดานกลุมแหลงน้ําในจังหวัด

นครสวรรคไดขอสรุปวา ปญหาดานแหลงน้ําที่รุนแรงมากเรียงตามลําดับ ไดแก ปญหาการขาดแคลนน้ํา 

เพ่ือการเกษตร ปญหานํ้าสําหรับดื่มและบริโภค และปญหาดานน้ําใช  

   สถานการณการขาดแคลนน้ําในจังหวัดนครสวรรคในหัวขอที่ผานมาแสดงให

เห็นวา พื้นที่จังหวัดนครสวรรคมีปญหาการขาดแคลนน้ําทุกอําเภอ โดยเฉพาะชุมชนที่หางไกลจากแหลงน้ํา

ที่สําคัญ คือ แมน้ําเจาพระยา แมน้ําปง แมน้ํายม และแมน้ํานาน สําหรับพื้นที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ดซึ่งเปน

พื้นที่สวนหนึ่งของจังหวัดนครสวรรคนั้น เปนอีกบริเวณหนึ่งที่ปญหาการขาดแคลนน้ํามีความรุนแรง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคในชวงฤดูแลง 

   จากการรวบรวมขอมูลสภาพภัยแลงบริเวณบึงบอระเพ็ดและใกลเคียงพบวามี

ปญหาภัยแลงเปนประจํา จากขอมูลภัยแลงครั้งสําคัญที่ผานมาสรุปไดดังน้ี 

   -  เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.58 หลังจากในชวงฤดูฝนที่ผานมามีฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือ

และพื้นลุมแมน้ํา เจาพระยาจังหวัดนครสวรรค นอยมากสงผลใหระดับน้ําทาที่ไหลผานพื้นที่จังหวัด

นครสวรรค มีปริมาณนอยลงมาก โดยในชวงเชานี้ แมน้ําปง (P.17) บานทางิ้ว อ.บรรพตพิสัย มีปริมาณน้ํา

ไหลผาน 49 ลูกบากศกเมตร/วินาที แมน้ํานาน (N.67) บานเกยไชย อ.ชุมแสง มีปริมาณน้ําไหลผาน  

490 ลูกบาศกเมตร/วินาที แมน้ําเจาพระยา (C.2) คายจิระประวัติ อ.เมือง มีปริมาณน้ําไหลผาน  
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

750 ลูกบาศกเมตร/วินาที ดานบึงบอระเพ็ด ประมงจังหวัดนครสวรรค เปดเผยวาน้ําในบึงบอระเพ็ด 

จะรับน้ําจากปริมาณน้ําฝนที่ตก และแมน้ํานาน แตปนี้น้ําในแมน้ํานานนอยจึงไมมีน้ําที่จะไหลเขา 

บึงบอระเพ็ดนั้นไมสามารถไหลเขาได จึงสงผลระบบนิเวศตางๆ ในบึงบอระเพ็ด เชน ปลาที่จะไดรับน้ําใหม

เขาบึงจะเริ่มผสมพันธุกันแตปน้ําไมมีน้ําใหมเขาบึงคาดวาปลาที่รอน้ําใหมนั้นจะผสมพันธุกันนอยมาก  

จึงทําใหปลาในบึงบอระเพ็ดนั้นนอยลง และชวงนี้นกจากไซบีเรียที่ เคยอพยพหนีหนาวมาอาศัย 

ที่บึงบอระเพ็ดนอยลงมาก เพราะวาระบบนิเวศไมสมบูรณนกจึงหาที่หนีหนาวใหม ในชวงนี้ระดับน้ํา 

ในบึงบอระเพ็ดอยูที่  19.90 ม.รทก. (ระดับน้ําทะเลปานกลาง) ซึ่ งจากเมื่อปที่ผานมาระดับน้ํา 

ในบึงบอระเพ็ดนั้นสูงกวาวันนี้มากที่ 23.50 ม.รทก. และมีสวนที่ลึกที่สุดของบึงบอระเพ็ดอยูที่ระดับ  

17.16 ม.รทก. และขอรองชาวนารอบ  บึงบอระเพ็ดใหหยุดสูบน้ําออกไปทํานา จะทําใหระบบนิเวศ 

ในบึงบอระเพ็ดเสียหายไปมากกวาน้ี 

   -  เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2559 หัวหนาเขตหามลาสัตวปาบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค 

เปดเผยสถานการณความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศนในบึงบอระเพ็ด ซึ่งมีเนื้อที่กวา 130,000 ไร   

วาสถานการณหลังอยูในขั้นวิกฤต เนื่องจากมีการสูบน้ําไปใชนอกพื้นที่และการเขาบุกรุกตั้งชุมชนทําเกษตร

และการประมงผิดกฎหมาย โดยสถานการณรุนแรงมาตั้งแตป 2540 ระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมไดสงผล

กระทบตอสัตวและพืชทองถิ่น ทําใหพืช 44 ชนิด และปลา 148 สายพันธุ เริ่มสูญพันธุ เชน นกเจาฟาหญิง

สิรินธรที่สูญหายจากบึงบอระเพ็ดตั้งแตป 2521 จระเขสายพันธุบึงบอระเพ็ด และปลาเสือตอที่ไมพบมา

นานหลายปแลว ขณะที่นกอพยพหนีหนาวจากตางประเทศก็ลดจํานวนลงมาก เพราะไดรับผลกระทบจาก

สารเคมีตกคาง นอกจากนี้ ยังมีปญหาภัยแลง ขณะนี้บึงบอระเพ็ดมีน้ําเพียงรอยละ 30 ของพื้นที่ โดยไดผัน

น้ําเขาและเก็บน้ําไวในบึงใหมากที่สุด พรอมเตรียมควบคุมการใชประโยชนพื้นที่ ดวยการนําเอากฎหมาย

ประมงมาบังคับใช เพ่ือใหประชาชนใชประโยชนอยางระมัดระวัง และทราบวาบึงบอระเพ็ดจําเปนตองฟนฟู

อยางเรงดวน  

   - เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2559 ผูสื่อขาวรายงานวา บึงบอระเพ็ด ทะเลสาบน้ําจืด

ใหญที่สุดในประเทศ ขณะนี้กําลังประสบกับปญหาภัยแลวเขาขั้นวิกฤต ปริมาณน้ําลดลงอยางตอเนื่อง  

ทําใหมีเนินดินโผลขึ้นมาใหเห็นหลายจุด ลาสุดสามารถวัดปริมาณน้ําได 20.33 ม.รทก. 

   จากการสํารวจรอบๆ บริเวณของบึงบอระเพ็ดพบวาหลายพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง 

สิ่งที่เห็นไดชัดคือ ระบบนิเวศของบึงบอระเพ็ดเสียหายอยางหนัก สัตวปก สัตวบก และสัตวน้ํา ลวนไดรับ

ผลกระทบจากสภาพที่แหงแลง รวมไปถึงการทองเที่ยวในบึงบอระเพ็ดก็ไดรับผลกระทบเชนกัน เนื่องจาก

เรือนักทองเที่ยวมีขนาดใหญ ขณะที่ระดับน้ําในบึงบอระเพ็ดลดนอยลงจึงทําใหเรือไมสามารถนํา

นักทองเที่ยวออกมาในบึงบอระเพ็ดไดทั้งนี้ หากยังไมมีปริมาณน้ําเขามาเติมคาดการณวาภายใน 3 เดือน

อาจทําใหระบบนิเวศของบึงบอระเพ็ดเสียหายหนักแนนอน 
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

  3.1.2.2 สาเหตุของปญหาภัยแลง 

   โดยทั่วไปแลวสาเหตุของปญหาภัยแลงหรือการขาดแคลนน้ําทั้งเพื่อการเกษตร

หรือเพื่อการอุปโภคบริโภคก็คือ ไมมีน้ําตนทุนเก็บกักไวใชในชวงฤดูแลงและในชวงฤดูฝนตอนที่เกิดสภาพ

ฝนทิ้งชวง ดังนั้นการอาศัยน้ําฝนเพียงอยางเดียวทําใหไมสามารถทําการเพาะปลูกในฤดูแลงได สวนในฤดู

ฝนก็มีความเสี่ยงตอการเกิดสภาพฝนทิ้งชวง 

   สําหรับในพื้นที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ดปญหาการขาดแคลนน้ํามีสาเหตุหลัก  

3 ประการ ดังนี ้

   1) ปริมาณตนทุนที่เก็บกักไวใชในฤดูแลงมีไมเพียงพอ เนื่องจากโครงการ

พัฒนาแหลงน้ําที่มีอยูในปจจุบันเกือบทั้งหมดเปนโครงการขนาดเล็กประเภทเหมืองฝาย ซึ่งมีความจุเก็บกัก

นอยมาก น้ําที่เก็บกักไวสวนใหญนํามาใชประโยชนไดเฉพาะในฤดูฝนเทานั้น 

   2) ปญหาฝนทิ้งชวงในฤดูฝน การเพาะปลูกพืชในพ้ืนที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ดเกือบ

ทุกปจําเปนตองพึ่งพาน้ําฝนเปนหลักเนื่องจากขาดแคลนแหลงเก็บกักน้ําตนทุนดังไดกลาวแลว ดังนั้นเมื่อ

เกิดสภาพฝนทิ้งชวงเปนระยะเวลานานๆ จึงมีผลกระทบตอการเพาะปลูกและทําใหผลผลิตตกต่ํา 

   3) ปญหาชวงเวลาการเพาะปลูกไมสอดคลองกับฤดูฝน การขาดแคลนน้ํา 

เพื่อการเกษตรโดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ลุมน้ํารอบๆ บึง มีสาเหตุที่สําคัญประการหนึ่งจากสภาพบังคับ 

ที่ทําใหชวงของการเพาะปลูกไมสอดคลองกับฤดูฝน ทั้งนี้เพราะเกษตรกรจะหลีกเลี่ยงปญหาน้ําทวมขัง

ในชวงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม จึงตองรีบเพาะปลูกกอนฤดูกาลเพื่อใหทันเก็บเกี่ยวกอนเกิดสภาพน้ําทวม 

ทําใหตองใชน้ําในอัตราสูงกวาปกติ และมีผลใหการใชนํ้าที่เก็บกักไวในบึงบอระเพ็ดมีประสิทธิภาพตํ่า 

  3.1.2.3 แนวทางการแกไขปญหาน้ําแลง 

   แนวทางการแกไขปญหาน้ําแลง เปนการบริหารจัดการน้ําที่มีวัตถุประสงค

แตกตางกับการบริหารจัดการน้ําในการแกไขปญหาน้ําทวมการแกไขปญหาน้ําแลง  เปนการบริหารจัดการ

น้ําดานความตองการน้ํา (Demand Site) กับปริมาณน้ําตนทุน (Supply Site) โดยการบริหารจัดการให

ปริมาณความตองการน้ําสมดุลกับปริมาณน้ําตนทุนตลอดระยะเวลาทุกสถานการณ  ถาความตองการน้ํา

มากกวาปริมาณน้ําตนทุน การแกไขปญหามีดวยกัน 3 รูปแบบ ไดแก 

   1)  การเพิ่มปริมาณน้ําตนทุนใหเพียงพอกับความตองการนํ้า 

   2)  การลดปริมาณความตองการนํ้าใหสัมพันธกับปริมาณน้ําตนทุน 

   3)  การเพิ่มทั้งปริมาณน้ําตนทุนและลดปริมาณความตองการใหสัมพันธกัน 

   การใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งใน 3 วิธีการดังกลาว  จําเปนตองบริหารจัดการ 

โดยใชเครื่องมือชวยในการบริหารจัดการ ทั้งที่ไมใชสิ่งกอสรางและใชสิ่งกอสราง 

   วิธีการไมใชสิ่งกอสรางสามารถดําเนินการไดเฉพาะการลดปริมาณความตองการน้าํ 

เชน รณรงคใหประชาชนประหยัดน้ํา จายน้ําเปนรอบเวร รณรงคใหเกษตรปลูกพืชใชน้ํานอย วางแผน 

การปลูกพืชใหสัมพันธกับปริมาณน้ําตนทุน เปนตน 
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   สําหรับวิธีการใชสิ่งปลูกสราง สามารถดําเนินการไดทั้งลดปริมาณความตองการ

และการเพิ่มปริมาณน้ําตนทุน การลดปริมาณความตองการน้ํา เชน การเพิ่มประสิทธิภาพการสงน้ํา 

จากคลองเปด เปนระบบทอสงน้ํา ซึ่งมีประสิทธิภาพดีกวา สามารถลดการสูญเสียน้ําระหวางการสงน้ําได

เปนอยางดี ทั้งการระเหยและการรั่วซึม การสงน้ําโดยใชระบบน้ําหยด (Drip irrigation) หรือระบบ 

Sprinkler เปนตน 

   แนวทางการแกไขปญหาน้ําแลงอยางมีประสิทธิภาพและไดผลดีทั้งมีความยั่งยืน

อีกดวย คือ การใชสิ่งกอสรางโดยการกอสรางแหลงเก็บกักน้ําตนทุนที่มีอยูมากเกินความตองการในฤดูฝน

และนํากลับมาใชในชวงฤดูแลง ซึ่งมีความตองการน้ํามากกวาปริมาณน้ําตนทุน สิ่งกอสรางที่เปนเครื่องมือ

ในการแกไขปญหาน้ําแลงที่ดีที่สุดคืออางเก็บน้ํา ซึ่งมีประโยชนทั้งการแกไขปญหาน้ําแลงและน้ําทวมควบคู

กันไป ซึ่งทั้งราคาคากอสรางไมมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณน้ําตอลูกบาศกเมตรที่เก็บกักไวได ถึงแม

จะมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยูบาง เชน การสูญเสียปาไป เปนตน ซึ่งผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดังกลาว

สามารถปองกันและแกไขได  โดยในระบบของอางเก็บน้ําจะใหความมั่นคงในการใชนํ้าไดเปนอยางด ี

   การแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําในพื้นที่จังหวัดนครสวรรคและในลุมน้ํา 

บึงบอระเพ็ดที่ผานมานั้นประกอบดวยโครงการกอสรางพัฒนาแหลงน้ําของหนวยงานตางๆ และแผนงาน

การพัฒนาแหลงนํ้าที่ไดศึกษาไวแลว ดังน้ี 

   1) โครงการพัฒนาแหลงน้ําที่มีอยูในปจจุบันในพื้นที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ด  

ในพื้นที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ดมีโครงการพัฒนาแหลงน้ําจํานวนทั้งสิ้น 279 โครงการ สวนใหญเปนโครงการ

ประเภทกักเก็บนํ้าขนาดเล็กเพื่อการเกษตรกรรม มีพื้นที่ไดรับประโยชนประมาณ 295,658 ไร  

   2) โครงการสูบน้ําชวยเหลือพ้ืนที่เพาะปลูก กรมชลประทานจะสนับสนุนเครื่อง

สูบน้ําตามที่ราษฎรรองขอเปนประจําทุกป เพื่อชวยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในบริเวณที่ประสบปญหาการขาด

แคลนน้ําทั้งในฤดูเพาะปลูกขาวนาปและขาวนาปรัง โดยเฉพาะพ้ืนที่เพาะปลูกรอบๆ บึงบอระเพ็ด แหลงนํ้า

ตนทุนที่สูบชวยไดแก แมน้ํานาน บึงบอระเพ็ด หนองนํ้า และคลองตางๆ เปนตน 

   3) โครงการสูบนํ้าเพื่อผลิตนํ้าประปาของการประปา อ.ทาตะโก ประสบปญหา

การขาดแคลนน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปาในชวงฤดูแลง และไดทําการแกไขปญหาโดยการติดตั้ง 

เครื่องสูบน้ําพรอมวางทอสงน้ําเพื่อสูบน้ําจากบึงบอระเพ็ดผานคลองลําเจ็ดดงที่บานหนองไผกอเดียว 

ไปยังสระเก็บน้ําของสํานักงานประปาอําเภอทาตะโก โครงการน้ีดําเนินโดยสํานักงานประปาทาตะโก 

   4) โครงการสถานีสูบน้ําทับกฤช ไดทําการกอสรางสถานีสูบน้ํา 1 แหง 

ประกอบดวย  เครื่องสูบน้ําจํานวน 6 เครื่อง โดยการออกแบบไวใหเดินเครื่องสูบน้ําไดเต็มที่ 5 เครื่อง 

สํารองไว 1 เครื่อง เครื่องสูบน้ําเปนแบบ Vertical Turbine อัตราการสูบแตละเครื่อง 3.00 ลบ.ม./วินาที 

โดยจะเริ่มสูบน้ําชวงเดือนมกราคม – มิถุนายน ตามแผนการสูบน้ําประจําป ซึ่งศักยภาพในการสูบน้ําสูงสุด 

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

  

 



 
         สํานักงานทรพัยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 3 ปญหา สาเหตุ และการกําหนดแนวทางแกไข 

 

                                                            3-13              รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 
โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

 3.1.3 การวิเคราะหสภาพปญหาระบบนิเวศของบึง  

  3.1.3.1 สภาพปญหา  

   จากการศึกษาทบทวนเอกสารและสารสนเทศตางๆ ที่เกี่ยวของกับบริบทในดาน

ทรัพยากรชีวภาพทางน้ําและการใชประโยชนทรัพยากรของบึงบอระเพ็ด รวมทั้งการเขาหารือกับหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ พบวาพื้นที่บึงบอระเพ็ดในปจจุบันมีสภาพเปลี่ยนไปจากในอดีตมาก โดยการเปลี่ยนแปลง 

ที่สําคัญคือการเปลี่ยนแปลงดานปริมาณน้ําที่กักเก็บภายในบึงในแตละชวงเวลาของแตละป ทั้งที่มีสาเหตุมา

จากการกระทําของมนุษยและการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของระบบนิเวศในบึงเอง จากที่เมื่อกอนจะมี

น้ําหลากจากพื้นที่โดยรอบ และจากแมน้ํานานเขาบึงบอระเพ็ดในฤดูฝนผานคลองบอระเพ็ด ซึ่งนําทั้งธาตุ

อาหารและพันธุสัตวน้ําเขามาในบึง มีการผสมพันธุวางไขเกิดขึ้น แลวเมื่อหมดฤดูฝนระดับน้ําในบึงจะคอยๆ

ลดลง โดยการไหลออกคลองที่เชื่อมไปยังแมน้ํา ทําใหปลาที่มีขนาดใหญกลับคืนสูแมน้ํา ปลอยใหบึงทํา

หนาที่เปนแหลงอนุบาลลูกปลาตอไป  

   แตในปจจุบันไดมีการใชประโยชนจากพื้นที่รอบๆ และภายในบึงเปนจํานวน

มาก ทั้งเพื่อการเกษตร การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ที่อยูอาศัย และอื่นๆ เปนสาเหตุใหเกิด 

การเปลี่ยนแปลงสภาพแหลงน้ํา ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางน้ําเขา ทางน้ําออก รวมทั้งการกีดขวางทางน้ํา

ตางๆ รวมทั้งการปลอยของเสียและสารพิษตางๆ เขาสูระบบนิเวศบึงบอระเพ็ด ทําใหเกิดผลกระทบตอ

นิเวศวิทยาทางน้ําของบึงบอระเพ็ดทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ สงผลกระทบตอการดํารงชีวิต การอพยพ 

การผสมพันธุวางไข และความอุดมสมบูรณของทรัพยากรสัตวน้ําในพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

   เมื่อทําการจําแนกลักษณะของปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น ทําใหทราบวาปญหา

สําคัญที่สงผลกระทบตอนิเวศวิทยาทางน้ํา และทรัพยากรประมงของบึงบอระเพ็ด ประกอบไปดวย 

   1) การปดกั้นและกีดขวางทางน้ํา ทําใหน้ําไมสามารถหลากเขามาในบึง และ

เออลนออกจากบึงไดตามธรรมชาต ิ

   2) การบุกรุกเขามาทําการเกษตรเชิงพาณิชย ซึ่งมีการใชสารเคมีเพื่อใหไดผล

ผลิตในปริมาณมากๆ 

   3) ปริมาณของตะกอนดินที่มาจากการเปดหนาดินทําการเกษตรของพื้นที่ตน

น้ํา และพื้นที่โดยรอบบึงบอระเพ็ด 

   4) กิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในบึงบอระเพ็ด เชน การทําการประมงโดย

เครื่องมือและในพื้นที่ที่ไมไดรับอนุญาต เปนตน 

   ในขณะที่ปญหาดานการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํานั้น พบวาปญหาสวน

ใหญเกิดขึ้นมาจากการที่ชาวบานสวนใหญไมมีความเขาใจในดานสมดุลและหวงโซอาหารในระบบนิเวศ  

ทําใหเกิดการใชประโยชนทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในน้ําโดยไมคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดตามมา เชน การจับ

ปลาขนาดเล็กจํานวนมากมาใชในการเลี้ยงปลากินเนื้อเพียงไมกี่ชนิด ซึ่งสงผลตอความหลากชนิดและกําลัง

ผลิตของบึงในอนาคต รวมทั้งไมมีระเบียบในการจํากัดพ้ืนที่และชนิดของสัตวน้ําที่นําเขามาเพาะเลี้ยงในเขต

พื้นที่บึงใหชัดเจน เปนตน 
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  3.1.3.2 แนวทางการแกไขปญหา   

   ตลอดเวลาที่ผานมาไดมีความพยายามในการแกไขปญหาจากหนวยงานตางๆ  

ที่เกี่ยวของทั้งในระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ แตปญหาตางๆ เหลานี้ก็ยังไมสามารถ

แกไขใหสําเร็จไดตามเปาหมาย ซึ่งอุปสรรคที่สําคัญในการแกไขปญหาและพัฒนาบึงบอระเพ็ดก็คือ การที่

ชาวบานไมยอมรับในสิทธิการถือครองและการใชประโยชนของพื้นที่ การที่ชาวบานไมไวใจหนวยงานของรัฐ 

และการที่หนวยงานตางๆ ไมมีการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานทองถิ่นและประชาชนอยางแทจริง  

   จากสภาพของปญหาที่เกิดขึ้นในบึงบอระเพ็ดและแนวทางในการแกไขปญหา 

ในอดีตที่ผานมา เพื่อใหเกิดการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ดใหกลับมาอยูในสภาพที่เหมาะสมในการเปน

แหลงเพาะขยายพันธุและอนุรักษพันธุสัตวน้ําตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวแตแรก จําเปนตองมีการแกไข 

ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งตางๆ เหลานี้คือ 

   1) มีการแบงโซนการใชประโยชนและกําหนดขอบเขตของพื้นที่บึงใหแนชัดวา

บริเวณใดสามารถทําประโยชนอะไรบาง มีใครหรือหนวยงานใดกํากับดูแล 

   2) มีการบูรณาการในการพัฒนาและฟนฟูบึงรวมกันจากทุกภาคสวนที่

เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

   3) สรางระบบและกลไกในการบริหารจัดการน้ําในทุกมิติทั้งดานปริมาณ 

และคุณภาพ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่มีสวนไดสวนเสียในเขตพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

   4) สรางระเบียบในการใชประโยชนทรัพยากรสัตวน้ํา ที่กําหนดชนิดของสัตวน้ํา 

ประเภทของเครื่องมือประมง พื้นที่ทําการประมง บทลงโทษ และเจาหนาที่ผูมีอํานาจบังคับใชระเบียบ 

อยางชัดเจน 

   เพื่อใหเกิดการพัฒนาและฟนฟูนิเวศวิทยาทางน้ําของบึงบอระเพ็ดแบบองครวม 

ที่เปดโอกาสใหทุกภาคสวนในพื้นที่เขามามีบทบาทในการกําหนดแผนงานในทุกขั้นตอน ทําใหบึงบอระเพ็ด

กลับมาอยูในสภาพที่เหมาะสมในการเปนแหลงเพาะขยายพันธุและอนุรักษพันธุสัตวน้ําตามวัตถุประสงค 

ที่กําหนดไว จําเปนตองมีแนวทางและแผนในการดําเนินกิจกรรมดังน้ีคือ 

   1) สํารวจสิทธิการครอบครองและการใชประโยชนพื้นที่ในเขตบึงบอระเพ็ด

ทั้งหมด แลวหาทางออกรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อกําหนด

แนวทางในการดําเนินงานที่ทุกฝายยอมรับและเกิดประโยชนกับการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

อยางสูงสุด 

   2) สํารวจพื้นที่เพื่อกําหนดจุดที่มีการทํากิจกรรมตางๆที่สงผลตอการไหลเขา

ออกของน้ํา แลววางแผนปรับปรุงสภาพพื้นที่ที่มีปญหาในการกีดขวางหรือปดกั้นทางน้ําเขาออกบึง

บอระเพ็ดรวมกันจากทุกภาคสวน 

   3) ดําเนินการขุดลอกเพื่อนําเอาตะกอนดินที่สะสมอยูเปนจํานวนมากออกไป 

โดยไมสงผลกระทบตอโครงสรางของระบบนิเวศและองคประกอบของระบบนิเวศบึงบอระเพ็ด 



 
         สํานักงานทรพัยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 3 ปญหา สาเหตุ และการกําหนดแนวทางแกไข 

 

                                                            3-15              รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 
โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

   4) สํารวจชนิดและปริมาณทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในน้ํา เพื่อวางแผนในการฟนฟ ู

ใหมีสิ่ งมีชีวิตกลับมาใกล เคียงกับที่ เคยสํารวจพบและอนุรักษ ไหคงอยูคูกับบึงบอระเพ็ดตอไป  

โดยการเพาะพันธุแลวปลอยกลับสูบึงบอระเพ็ด รวมกับการกําหนดเขต ชนิดของสัตวน้ํา และประเภท 

ของเครื่องมือสําหรับการทําการประมง  

   5) ออกระเบียบในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ําในบึงบอระเพ็ด  

(ฉบับพิเศษ) ที่เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่และปญหาในบึงบอระเพ็ด โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

  3.1.3.3 ปญหาการกําจัดวัชพืชในพื้นที่บึงบอระเพ็ดและแนวทางในการแกไข 

   ปญหาสําคัญอีกปญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเปนเวลานานและมีแนวโนมรุนแรงขึ้น

เรื่อยๆ คือปญหาการแพรกระจายและขยายตัวอยางรวดเร็วของพืชน้ําในพื้นที่บึงบอระเพ็ด ที่เกิดจาก 

การระบายน้ําเสียที่มีสารอาหารเหมาะตอการแพรกระจายของพืชน้ํา ซึ่งเมื่อพืชน้ําจํานวนมากเหลานี้ตาย 

ก็จะจมลง สวนที่ยอยสลายไดจะกลายเปนธาตุอาหารสําหรับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นตอไป ในขณะที่สวนที่ไมยอย

สลายกลายเปนตะกอนเพิ่มขึ้นจากตะกอนดินทับถมในบึงเปนชั้นๆ ทําใหตื้นเขินเฉลี่ยปละ 14.1 มิลลิเมตร 

ถึง 1 นิ้ว ทําใหบึงตื้นเขิน ปริมาณน้ําที่เก็บกักไดลดลง เปนสาเหตุทําใหขนาดของบึงลดลง พื้นที่ผิวน้ําลดลง

มาก สงผลตอเนื่องถึงปริมาณน้ําที่นําไปใชเพื่อกิจกรรมอื่นๆ เชน เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค  

มีผลใหถิ่นที่อยูอาศัย แหลงอาหารและวางไขของปลาและสัตวน้ําตางๆ ลดลง และผลผลิตปลาและสัตวน้ํา

ในบึงลดลง นอกจากนั้นยังทําใหเกิดปญหาน้ําทวมรุนแรงขึ้นเมื่อมีปริมาณน้ําทามากในชวงฤดูฝน  

(กรมชลประทาน, 2547) โดยเฉพาะปญหาการแพรระบาดของผักตบชวาที่ปกคลุมผิวน้ําหนาแนน สงผล 

ทําใหพืชใตน้ํา เชน สาหรายชนิดตางๆ ลดจํานวนลง และแยงพื้นที่ของสังคมบัวที่เปนพืชที่มีความสําคัญ 

ทั้งดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว ทําใหบัวลดจํานวนลงได นอกจากน้ีการแพรกระจายของผักตบชวาที่ขึ้น

หนาแนนบริเวณชายฝงของบึงบอระเพ็ด ไดกีดขวางทางเขาออกของเรือชาวประมงและเรือทองเที่ยวอีก

ดวย (พนารัตน ชิโนเรศโยธิน, 2543) 

   เนื่องจากปญหาตางๆ ที่เกิดจากวัชพืชในบึงบอระเพ็ด สงผลตอปริมาณน้ํา 

กักเก็บในบึง คุณภาพน้ําในบึง รวมทั้งทัศนียภาพที่มีผลโดยตรงตอเศรษฐกิจและการทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด 

จึงจําเปนตองมีการวางแผนในการจัดการเพื่อควบคุมปริมาณพืชน้ําใหมีความเหมาะสมและสมดุลกับสภาพ

ของระบบนิเวศทางน้ําของบึงบอระเพ็ด โดยการวางแผนในการจํากัดพื้นที่การแพรกระจายของพืชน้ําดวย

การขุดลอกออกจากบึง การควบคุมปริมาณสารอาหารหรือน้ําเสียที่ปลอยลงสูบึงบอระเพ็ด รวมกับ 

การสงเสริมใหมีการนําพืชน้ําที่แพรระบาดอยูในพื้นที่บึงมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน การเก็บเกี่ยว

ผักตบชวาขึ้นมาใชประโยชน ซึ่งนอกจากจะชวยสรางอาชีพและรายไดใหแกคนในชุมชนโดยรอบแลว  

ยังชวยกําจัดผักตบชวาออกจากพื้นที่ชุมน้ํา เปนการบําบัดน้ําเสียและจัดการคุณภาพน้ําโดยวิธีธรรมชาติ 

อีกดวย 

   แนวทางในการแกไขปญหาวัชพืชอีกแนวทางหนึ่งคือ การดําเนินงานภายใต

แนวทางการบูรณาการการจัดการรวมกันระหวางหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ กับประชาชนในทองที่  

โดยการใชนวัตกรรม เชน อากาศยานไรคนขับ กลอง CCTV เปนตน ในการติดตามและวางแผนควบคุม
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

วัชพืช มีการกําหนดกรอบเวลาหรือปฏิทินในการดําเนินงานที่ชัดเจน มีการติดตาม ควบคุม กําจัด รวมทั้ง

การนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม ในการดําเนินงานนั้นหนวยงานราชการจะเปนผูจัดหาเครื่องจักร 

เครื่องมือ และงบประมาณ เพื่อบริหารจัดการวัชพืชในบริเวณคลองสายหลัก ในขณะที่หนวยงานทองถิ่น

และชุมชนทําหนาที่รับผิดชอบจัดการวัชพืชในคลองยอยตางๆ ทําใหเกิดความรวมมือและมีสวนรวม 

จากทุกภาคสวน นอกจากน้ีตองมีแผนในการกําจัดวัชพืชที่นําขึ้นจากแหลงนํ้าที่เกิดประโยชนสูงสุดแกชุมชน

อยางเปนรูปธรรม ดวยการนํามาทําเครื่องมือ/เครื่องใช/เครื่องประดับ ทําเปนปุยหมัก ใชเปนแหลงพลังงาน

ทดแทน (Biogas) เปนตน (โครงการคลองสวยน้ําใส รวมใจกําจัดพืชทุงหลวงรังสิต กรมชลประทาน, 2556-

2561) 

 3.1.4 การวิเคราะหสภาพปญหาดานน้ําเสียและขยะ  

  3.1.4.1 ดานการบําบัดน้ําเสีย  

   การบําบัดน้ําเสียของบึงบอระเพ็ด จะเกี่ยวเนื่องกับองคการบริหารสวนตําบล

ขนาดเล็ก ซึ่งมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเปนเรื่องของการทําการเกษตรและเลี้ยงสัตว ประชากรอาศัยอยูอยาง

ไมหนาแนน การระบายน้ําเสียมักปลอยลงสูพื้นดิน ไมมีงบประมาณ และบุคลากรในการจัดการน้ําเสีย  

ซึ่งสวนใหญพบวา เปนการบําบัดน้ําเสีย ณ. แหลงกําเนิด ทั้งนี้ โดยสรุปแลวในพื้นที่ของบึงบอระเพ็ด 

มีสภาพปญหาการจัดการน้ําเสียดังตอไปน้ี  

   1) องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีระบบบําบัดน้ําเสียในจังหวัดนครสวรรค 

ไมสามารถรองรับน้ําเสียจากเขตพื้นที่ที่ 1-3 ของบึงบอระเพ็ดได โดยระบบบําบัดน้ําเสียของ อปท.  

ในจังหวัดนครสวรรคมีเพียง 3 แหง ไดแก เทศบาลนครนครสวรรค เทศบาลเมืองชุมแสง และเทศบาล

ตําบลทาตะโก ซึ่งเปนระบบบําบัดน้ําเสียที่มีขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตามลําดับ ซึ่งระบบ

บําบัดน้ําเสีย อปท. เหลานี้ มีปญหาตางๆ กัน ไดแก เทศบาลขาดแคลนบุคคลากรที่มีความรู ความชํานาญ

ในการดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย ขาดแคลนงบประมาณในการซอมบํารุง อาคาร สถานที่และเครื่องจักร

อุปกรณ รวมทั้งยังไมสามารถเก็บคาธรรมเนียมในการบําบัดน้ําเสียได  

   2) สวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีขนาดเล็กในพื้นที่รอบบึงบอระเพ็ด  

ไมมีระบบบําบัดในพื้นสําหรับรองรับน้ําเสียที่เกิดขึ้น  

   3) การใหบริการบําบัดน้ําเสียสวนใหญอยูในเขตพื้นที่ เมือง ขาดแคลน

งบประมาณในการขยายระบบการจัดการน้ําเสียในพื้นที่หางไกล จึงไมสามารถรองรับน้ําเสียจากเขตพื้นที่ที่ 

1-3 ได  

   4) การเดินระบบและบําบัดน้ําเสียจําเปนตองใชงบประมาณคอนขางมาก 

รวมทั้งบุคลากรที่มีความรูในการเดินระบบเพ่ือใหระบบบําบัดนํ้าเสียมีประสิทธิภาพ  

  3.1.4.2 ดานการจัดการขยะมูลฝอย  

   เนื่องจากพื้นที่สวนใหญของบึงบอระเพ็ดไมมีระบบการจัดการขยะแบบถูก

สุขาภิบาล การจัดการแบบถูกสุขาภิบาลของจังหวัดนครสวรรค มีเพียง 4 แหง ไดแก เทศบาลนคร

นครสวรรค เทศบาลเมืองตาคลี เทศบาลเมืองชุมแสง เทศบาลตําบลทาตะโก ซึ่งเปนระบบการจัดการ 
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

แบบฝงกลบ (Sanitary landfill) ซึ่งจะรับขยะที่เกิดขึ้นจากแหลงชุมชนไดเพียงบางสวนเทานั้น ไดแก  

เขตพื้นที่ที่ 1 รับขยะจากเขตพื้นที่ในองคการบริหารสวนตําบลเกรียงไกร, อบต. แควใหญ อําเภอเมือง 

ในขณะที่เขตพื้นทีที่ 2 รับขยะจากเขตพื้นที่ของอบต. ทับกฤชและเทศบาลตําบลทับกฤช อําเภอชุมแสง 

และเขตพื้นที่ที่ 3 รับขยะจากพ้ืนที่ของอบต. พนมรอก อําเภอทาตะโก และอบต. หนองบัว อําเภอหนองบัว  

   1) ปญหาการจัดการขยะมูลฝอยของโครงการ เกิดจากการขาดแคลนสถานที่

กําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ยังไมมีการจัดการแบบรวมกลุมพื้นที่ (Cluster)  

   2) ขยะที่เกิดขึ้นไมไดรับการเก็บขนไปกําจัด มีสถานีขนถายและคัดแยกขยะ 

ไมเพียงพอทําใหขยะตกคาง กําจัดไดไมหมด   

   3) มีมูลฝอยสะสมตกคางในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ดําเนินการไมถูกตอง 

ใหหมดไป   

   4) ระบบการกําจัดขยะไมสามารถเดินระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ ระบบ 

การจัดการเดิมที่มีอยูเดิมยังขาดบุคลากรที่มีความรู และเครื่องจักรชํารุดบอย  

   5) ประชาชนยังขาดการตระหนักถึงปญหาขยะที่จะมีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้น  

  3.1.4.3 แนวทางการแกไขพัฒนาดานการจัดการขยะและบําบัดน้ําเสีย  

   แนวทางการแกไขปญหาของชุมชนขนาดเล็ก ที่มีอยูในพื้นที่ ใหพิจารณาเลือก

ระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับที่สําหรับบานเรือนทั่วไป หรือระบบบําบัดน้ําเสียสําหรับชุมชนขนาดเล็ก 

ระบบบําบัดน้ําเสียสําหรับพื้นที่ขนาดเล็ก (small-scale wastewater treatment system) ที่ใชสําหรับ

บําบัดน้ําเสียจากบานพักอาศัยเปนระบบบําบัดแบบติดกับที่ (On-site treatment) โดยระบบที่นิยมใชกัน

ในปจจุบัน ไดแก บอเกรอะ (Septic Tank) ถังกรองไรอาอาศ (Anaerobic filter) บอซึม และลานซึม  

   แนวทางการพิจารณาเพื่อเลือกใชระบบบําบัดน้ําเสีย  

   1) ขอพิจารณาพื้นฐานในการวางแผนการจัดการน้ําเสีย การจัดเตรียมแผน 

การจัดการนํ้าเสียมีขอพิจารณาพ้ืนฐานดังตอไปนี ้

    1.1) สภาพภูมิอากาศในบริเวณพ้ืนที่ สภาพทั่วไปทางกายภาพ และวิถีชีวิต

ของประชาชน  

    1.2) ระดับของเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น และทรัพยากรที่มีอยู 

    1.3) วิถีชีวิตของประชาชน (ผลประโยชนที่ไดจากโครงการ คุณภาพ 

และปริมาณน้ําเสียการเลือกที่ตั้งระบบตางๆ เปนตน) 

   2) การกําหนดพื้นที่ ใหบริการ ควรจะมีการกําหนดพื้นที่ที่จะใหบริการ  

โดยคํานึงถึงขอพิจารณาไดแก ระดับของการพัฒนาของชุมชนที่คาดการณไวสําหรับปเปาหมาย ถาหากวา

ในพื้นที่มีระบบบําบัดน้ําเสียเดิมอยูแลว ควรจะพิจารณาความเปนไปไดของการใชประโยชนจากระบบ

เหลานี้รวมดวย พื้นทีท่ี่จะไดรับการบริการในระยะแรกและพื้นที่ใหบริการในอนาคต 

   3) หลักเกณฑที่ควรพิจารณาในการเลือกระบบบําบัดน้ําเสีย ในการเลือกระบบ

บําบัดน้ําเสียจําเปนตองมีการพิจารณาปจจัยตางๆ ดังนี ้
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    3.1) การทํางานของระบบ (Process Applicability) การประเมินผล 

การทํางานของระบบสามารถศึกษาจากการปฏิบัติงานของโรงบําบัดน้ําเสียอื่น ประสบการณของผูศึกษา 

และโครงการนํารอง (Pilot Plant) ถาหากเปนระบบใหมซึ่งไมเคยมีการใชงานมากอนจําเปนตองมี

การศึกษาในรูปของโครงการนํารองเสียกอน 

    3.2) ปริมาณและอัตราไหลของน้ําเสียและปริมาณในอนาคต ควรเลือก

ระบบบําบัดน้ําเสียใหเหมาะสมตอปริมาณน้ําเสียที่เกดิขึ้นและอัตราไหลของน้ําเสียที่เหมาะสม ระบบบําบัด

น้ําเสียสวนใหญทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่ออัตราการไหลของน้ําเสียคงที่ หากอัตราการไหล 

มีคาแตกตางกันมากจําเปนตองมีการติดตั้งเครื่องปรับอัตราการไหลของน้ําเสีย (Flow Equalization) 

    3.3) ลั ก ษ ณ ะข อ งน้ํ า เ สี ย  ( Influent- Wastewater Characteristics) 

ลักษณะของน้ําเสียจะมีผลตอกระบวนการที่ใชในการกําจัด เชน กระบวนการทางเคมี (Chemical 

Process) หรือกระบวนการทางชีวภาพ (Biological Process) เปนตน  

    3.4) มลสารที่มีผลกระทบหรือยับยั้งการทํางานของระบบ มลสารบางชนิด

จะมีผลกระทบหรือยับยั้งการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียหรือเกิดการหยุดชะงักลง เชน ระบบเอเอส 

(ActivateSludge, AS) ซึ่งอาศัยการทํางานของจุลินทรียเปนหลัก หากน้ําเสียที่ไหลเขาสูระบบมีความเขมขน  

ของสารพิษหรือสารโลหะหนักสูง มลสารเหลาน้ีจะยับยั้งการทํางานของระบบได 

     3.4.1) ขอจํากัดดานภูมิศาสตร อุณหภูมิของอากาศจะมีผลตออัตรา

การเกิดปฏิกิริยาเคมีและชีวภาพ  

     3.4.2) การเลือกชนิดและขนาดของถังปฏิกิริยา ชนิดและขนาดของ

ถังปฏิกิริยาจะถูกกําหนดโดยปฏิกิริยา Kinetics ขอมูลประกอบการพิจารณาสวนใหญไดจากประสบการณ 

บทความที่ตีพิมพ และผลการศึกษาของโครงการนํารอง 

     3.4.3) ประสิทธิภาพการทํางานของระบบน้ําเสีย วัดไดจากคุณภาพ

ของน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลว โดยจะตองดําเนินการใหไดตามมาตรฐานกําหนดหรือดีกวา  

     3.4.4) มลพิษที่เกิดจากระบบบําบัดน้ําเสีย ปริมาณ และชนิดของ

มลพิษทุกชนิดในรูปของของแข็ง ของเหลว และกาซ ที่อาจเกิดจากระบบบําบัดน้ําเสีย จะตองไดรับ

การศึกษาและคาดประมาณ โดยทั่วไปมักจะใชขอมูลที่ไดจากโครงการศึกษานํารอง 

     3.4.5) การกําจัดกากตะกอน จําเปนตองมีการศึกษาถึงขอจํากัด 

ของการกําจัดกากตะกอน 

   4) เกณฑทั่วไปในการพิจารณาเลือกกระบวนการบําบัดเปรียบเทียบกับ 

ราคาที่ดิน 

    4.1) ถาที่ดินมีราคานอยกวา 0.5 ลานบาทตอไร ควรพิจารณาใชระบบบอผึ่ง 

    4.2) ถาที่ดินมีราคาระหวาง 0.5-3 ลานบาทตอไร ควรพิจารณาใชระบบ

สระเติมอากาศ 



 
         สํานักงานทรพัยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 3 ปญหา สาเหตุ และการกําหนดแนวทางแกไข 

 

                                                            3-19              รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 
โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

    4.3) ถาที่ดินมีราคามากกวา 3 ลานบาทตอไร ควรพิจารณาใชระบบเติม

อากาศยืดเวลาหรือระบบเอเอส 

   5) กระบวนการบําบัดที่มีศักยภาพที่ควรพิจารณาในการเลือกระบบ 

กระบวนการบําบัดนํ้าเสียที่มีศักยภาพที่ใชอยูอยางแพรหลายในประเทศไทยม ีดังนี้ 

    5.1) บอผึ่ง (Stabilization Pond) 

    5.2) สระเติมอากาศ (Aerated Lagoon) 

    5.3) ระบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch) 

    5.4) ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจแบบธรรมดา (Conventional Activated 

Sludge) 

   6) หลักเกณฑการเลือกสถานที่ต้ังโรงบําบัดนํ้าเสียของชุมชน 

    6.1) สถานที่ตั้งควรเปนบริเวณที่มีระดับต่ําที่สุดเพื่อใหสามารถวางทอ 

รับน้ําเสียมาไดดวยการไหลตามธรรมชาต ิ

    6.2) ควรกําหนดโรงบําบัดน้ําเสียใหอยูหางจากยานชุมชนไมต่ํากวา  

300 เมตร เพ่ือปองกันเสียงและกลิ่นรบกวน 

    6.3) ตองมีทางเขาถึงที่สะดวกเพื่อการขนสงวัสดุ อุปกรณ กากตะกอน 

ขยะ ฯลฯ 

    6.4) โรงบําบัดน้ําเสียที่กอสราง ตองมีการเตรียมการปองกันน้ําทวม 

    6.5) สภาพของชั้นดินตองแข็งแรงเพียงพอในการรับน้ําหนักของโครงสราง

โรงบําบัดน้ําเสีย 

    6.6) ราคาที่ดิน: สําหรับความตองการใชที่ดินเพื่อกอสรางโรงบําบัดน้ําเสียนั้น 

    6.7) ตําแหนงและวิธีการทิ้งน้ําเสียที่บําบัดแลว: จุดปลอยน้ําทิ้งจะตอง

ออกแบบใหผสมกับน้ําในลํานํ้าไดอยางทั่วถึงด ี

    6.8) มีมาตรการปองกัน/ลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอม 

    6.9) มีการสรางความเขาใจและการยอมรับของประชาชนในทองถิ่น

สําหรับความจําเปนของการกอสรางโรงบําบัดน้ําเสีย 

   7) แนวทางการพิจารณาระบบบําบัดนํ้าเสียขนาดเล็ก 

    7.1) สําหรับระบบบําบัดน้ําเสียขนาดเล็ก (Small-scale Wastewater 

Treatment System) ที่ใชบําบัดน้ําเสียจากบานพักอาศัยเปนระบบบําบัดติดกับที่ (On-site Treatment) 

ระบบที่นิยมใชกันในปจจุบัน ไดแก บอเกรอะ (Septic Tank) ถังกรองไรอากาศ (Anaerobic Filter) บอซึม

และลานซึม 

    7.2) บอเกรอะ เปนการบําบัดนํ้าเสียขั้นตน  

    7.3) ประสิทธิภาพของบอเกรอะ สามารถกําจัดความสกปรกในรูป

สารอินทรีย (BOD) ไดประมาณรอยละ 26-65 ตะกอนสารแขวนลอย รอยละ 40-80 ไขมันรอยละ 70-80 
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    7.4) ถังกรองไรอากาศ เปนขบวนการบําบัดน้ําเสียดวยวิธีการทางชีวภาพ 

แบบไมใชอากาศ  

   8) แนวทางในการพิจารณาเลือกประเภทของระบบบําบัดน้ําเสียตามขนาด

ชุมชนโดยทั่วไปสามารถสรุปรูปแบบของการจัดการนํ้าเสียได 4 แบบ คือ 

    8.1) ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบติดกับที่สําหรับบาน 

    8.2) ระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนขนาดเล็ก 

    8.3) ระบบบําบัดนํ้าเสียของชุมชนขนาดใหญ 

    8.4) รูปแบบผสมผสานของระบบดังกลาวขางตน 

   การเลือกรูปแบบการบําบัดนํ้าเสียชุมชนพิจารณาไดจาก 3 แนวทาง ดังนี้ 

   ก. การพิจารณาจากความหนาแนนประชากร ยกตัวอยาง เชน 

    - พื้นที่ ก. ความหนาแนนประชากร < 100 คน/เฮกแตร 

    - พื้นที่ ข. ความหนาแนนประชากร ประมาณ 100 – 300 คน/เฮกแตร 

    - พื้นที่ ค. ความหนาแนนประชากร > 300 คน/เฮกแตร 

   ข. แนวทางการเลือกรูปแบบการบําบัดนํ้าเสียของ 

    - พื้นที่ ก. เปนระบบบําบัดนํ้าเสียแบบติดกับที่สําหรับบาน 

    - พื้นที่ ข. เปนระบบบําบัดน้ําเสียสําหรับชุมชนขนาดเล็กหรือระบบบําบัด

น้ําเสียแบบติดกับที่ที่มีประสิทธิภาพการบําบัดสูง 

    - พื้นที่ ค. เปนระบบรวบรวมน้ําเสียกับระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง 

   ค. การพิจารณาจากการคํานวณเปรียบเทียบความเหมาะสมโดยสมการที่ใช

เปรียบเทียบความคุมทุนของระบบบําบัดนํ้าเสียสวนกลางกับระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับที่เฉพาะ  

  3.1.4.4 แนวทางดานการจัดการขยะมูลฝอย   

   1) การฟนฟูและปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย เชน  

    1.1) การจัดทําคันดินภายในสถานที่กําจัดขยะ เพื่อใหรถขนขยะมูลฝอย

เขาไปถึงไดมากที่สุด จะชวยเพ่ิมศักยภาพในเชิงพ้ืนที่ในการกําจัดขยะ  

    1.2) การใชรถแทรคเตอรดันขยะมูลฝอยเขาไปในระหวางคันดินและบดอัด

ใหแนน  

    1.3) หมั่นตรวจสอบระดับน้ําใตดินและระบบปองกันมลพิษ เชน บอบําบัด

น้ําเสียระบบระบายน้ําฝน พื้นที่ฉนวนสําหรับปลูกตนไม พื้นที่อํานวยความสะดวก ตางๆ เปนตน  

    1.4) ปรับปรุงพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอยเดิมใหมีลักษณะถูกหลักสุขาภิบาล 

โดยคํานึงถึงลักษณะดิน การใชแผน HDPE รองปูพ้ืนเพ่ือปองกันมลพิษที่เกิดขึ้น  

   2) การพัฒนาสมรรถนะในการกําจัดขยะ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน 

การปรับปรุงระบบการกําจัดขยะแบบเทกอง open dump ใหเปน Controlled dump โดยมีขอกําหนด

ไดแก การใชหลักการปองกันผลกระทบตอแหลงน้ําผิวดิน หากพื้นที่เทกอง (open dump) อยูใกลแหลง
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ชุมชนและมีแนวโนมสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัย ควรดําเนินการปดพื้นที่ ทั้งนี้ ประเด็นการพิจารณา

เพ่ือปรับปรุงการเทกองเปนระบบ controlled dump ดังนี้  

    2.1) หามจุดไฟในพ้ืนที่โดยเด็ดขาดไมกวากรณีใดๆ  

    2.2) พื้นที่หนางานจะตองมีขนาดเล็ก ไมควรเปดพื้นที่ขนาดใหญ  

    2.3) ความหนาของชั้นมูลฝอยไมควรหนาเกินชั้นละ 50 เซนติเมตร  

และกลบทับดวยดินอยางนอย 60 เซนติเมตร  

    2.4) วัสดุที่ใชในการกลบทับควรเปนดิน หรือสารอินทรียที่ไมคอยสลาย 

(inert materials) เชน แกลบ หรือเถาที่ไมเปนสารอันตราย 

    2.5) มีระบบรวบรวมน้ําฝนและแยกน้ําเสียที่เกิดขึ้นไปจัดการใหเหมาะสม  

    2.6) มีการติดตามคุณภาพสิ่งแวดลอมรวมทั้งมีอุปกรณและเจาหนาที ่

ที่เหมาะสมในการดําเนินการ   

   3) การปรับปรุงระบบการกําจัดแบบเทกองแบบควบคุม (Controlled dump) 

ใหเปนแบบฝงกลบเชิงวิศวกรรม (Engineering landfill) มีกระบวนการดําเนินการดังตอไปนี้  

    3.1) ควรมีการแบงเปนพ้ืนที่ยอย (phase)  

    3.2) จัดใหมีอุปกรณตางๆ ที่จําเปน ไดแก อาคารสํานักงาน อาคารและ

เครื่องชั่งน้ําหนัก ระบบกันซึมในบอฝงกลบ รั้วรอบพื้นที่ปองกันการลักลอบทิ้งขยะ พื้นที่กันชน บอบําบัด

น้ําเสีย และรางระบายนํ้าฝน เปนตน  

    3.3) จัดใหมีเจาหนาที่ที่มีความรูเพื่อควบคุมและปองกันการเกิดมลพิษ 

เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชเครื่องจักบดอัดขยะมูลฝอยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

    3.4) จัดใหมีระบบสาธารณูปโภค เชน ระบบไฟฟา ระบบประปา สัญญาณ

โทรศัพท เปนตน  

   4) การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการเก็บขนขยะในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อปองกันการกอใหเกิดกลิ่นเหม็นและกอความเดือนรอนรําคาญ 

ซึ่งมีประเด็นที่ควรพิจารณา คือ  

    4.1) เขตการรวบรวมมูลฝอย  

    4.2) ตําแหนงการวางถัง ความถี่ของการเก็บขน ซึ่งโดยทั่วไปจะกําหนดวา 

ตองเก็บขนขยะใหหมดภายใน 1 วนั หามมิใหคงเหลือตกคาง  

    4.3) จํานวนถังที่ใชรองรับขยะ ซึ่งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 

สําหรับรองรับขยะมูลฝอยไวทุก 50 เมตร โดยใหทองถิ่นพิจารณาใหเหมาะสม  

    4.4) จํานวนพนักงานเก็บขน  

    4.5) เวลาที่ใชเก็บขน ปกติจะกําหนดใหพนักงานทํางานในแตละวัน  

8 ชั่วโมงตอวัน โดยเก็บต้ังแต 05.00-14.00 น. ของแตละวัน หรืออาจเก็บตั้งแต 06.00-15.00 น.  
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   5) การสงเสริมสังคมรีไซเคิลและการลดละเลิกการใชถุงพลาสติกและโฟม  

    โดยการสงเสริมใหประชาชนหรือผูบริโภคไมบริโภคสินคาอยางฟุมเฟอย

และบริโภค  และบริโภคสินคานั้นใหหมด โดยไมเหลือกลายเปนขยะมูลฝอยออกสูชุมชน รวมทั้งสงเสริม

การใชซ้ํา งดการบริโภคภาชนะบรรจุประเภทโฟม  

   6) การสงเสริมการนําขยะมาผลิตพลังงาน 

    โดยการสงเสริมใหอปท.ที่มีศักยภาพ นําขยะมูลฝอยมากําจัดในสถานที่ที่มี

ศักยภาพใน การกําจัดขยะมูลฝอยอยูแลว (Existing Facilities) เชน เตาเผาของโรงงานผลิตปูนซีเมนต  

เพื่อลดคาใชจายของภาครัฐในการลงทุนกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย และยังเปนการนําขยะมูลฝอย

กลับมาใชประโยชนใหมในรูปของพลังงานทดแทนของถานหิน รวมทั้งยังเปนการลดปญหาการตอตาน 

จากประชาชน  ในการหาพื้นทีฝ่งกลบ   

   7) สงเสริมและสนับสนุนให อปท. ที่มีศักยภาพ ดําเนินการผลิตขยะเชื้อเพลิง 

(RDF) เพ่ือนํามาใชเปน Co-processing ในอุตสาหกรรมซีเมนต  

   8) สงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการลงทุนกอสราง

ระบบ/บริหารจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตพลังงาน 

   9) แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดนครสวรรค 

    แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดนครสวรรค พ.ศ. 2558-2562     

มีแนวทางปฏิบัติ 4 ขั้นตอน คือ 

    9.1) กําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ 

    9.2) สรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม 

(ขยะมูลฝอยใหม) โดยในมีการผลักดันและสนับสนุนภาคเอกชนใหมีโครงการแปลงขยะเปนพลังงาน การลด

และคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแตตนทาง จัดการขยะมูลฝอยแบบศูนยรวม กําจัดโดยเทคโนโลยี แบบผสมผสาน

เพ่ือทําใหเกิดประโยชนสูงสุด 

    9.3) วางระเบียบ มาตรการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย

อันตราย 

    9.4) สรางวินัยของคนในชาติมุงสูการจัดการที่ยั่งยืน เนนใหความรู

ประชาชน และบังคับใชกฎหมาย โดยใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูบริหารจัดการในภาพรวมของจังหวัด 

(Single Manager)  ซึ่งสอดคลองกับ Roadmap ที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เห็นชอบเมื่อวันที่ 

26 สิงหาคม 2557  โดยเนนการจัดการขยะแบบการรวมกลุมพื้นที่ (Cluster) ซึ่งใชแนวทางการรวมกลุม

พื้นที่โดยคํานึงถึงปริมาณและองคประกอบขนาดของกลุมพื้นที่และระยะทางการขนสงรวมทั้งความสามารถ

ในการบริหารจัดการ ซึ่งจังหวัดนครสวรรคมีการแบงกลุมพื้นที่ โดยมีแกนนําในการจัดการบริหารขยะมูล

ฝอยของกลุมพื้นที่รวมกับ อปท. ใกลเคียง จํานวน 5 กลุมพื้นที่กลุมที่ 1 เทศบาลนครนครสวรรค กลุมที่ 2 

เทศบาลตําบลทาตะโก กลุมที่ 3 เทศบาลเมืองตาคลี กลุมที่ 4 เทศบาลเมืองชุมแสง และกลุมที่ 5 เทศบาล

ตําบลลาดยาว 
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 3.1.5 การวิเคราะหปญหาการใชสารเคมีกําจัดวัชพืช  

  3.1.5.1 สถานการณการเกษตร 

   เกษตรกรสวนใหญทําการเกษตรตามแบบแผนปจจุบัน (Conventional 

agriculture) หรือการเกษตรตามกระแสหลัก (Mainstream agriculture) หรือเกษตรเคมี (Chemical 

agriculture) โดยกิจกรรมการเกษตรที่สําคัญในลุมน้ําบึงบอระเพ็ดมี ดังนี้  

   เขตพื้นที่ที่ 1: เปนพื้นที่ที่อยูในระดับ +24 ม.รทก.และพ้ืนที่หามลาสัตวปาที่อยู

ทับซอนในขอบเขต บึงบอระเพ็ด ซึ่งรวมพื้นที่บางสวนของเขตหามลาสัตวปาบึงบอระเพ็ด มีเนื้อที่ประมาณ 

97,462.59 ไร (155.940 ตารางกิโลเมตร) กิจกรรมการเกษตรในเขตพื้นที่ที่ 1 ไดแก นาขาวในที่ลุม 

50,722.33 ไร (รอยละ 52.04 ) ซึ่งอยูในเขตพื้นที่ตําบลทับกฤชใต อําเอชุมแสง ตําบลพนมเศษ ตําบล 

วังมหากร อําเภอทาตะโก และในเขตตําบลพระนอน อําเภอเมืองนครสวรรค นอกจากนั้นยังมี นาขาว  

ไรขาวโพด ไรออย สวนผัก ทุงหญาเลี้ยงสัตว และพืชไรอื่นๆ(ถั่วเขียว ขาวฟาง งา แตงโม พริก) มีเนื้อที่ 

621.92, 50.84, 36.34, 60.75, 4.08 และ 308.81 ไร  ตามลําดับ ขณะที่สถานที่ เพาะเลี้ยงปลา 

และบอปลามีเนื้อที่ 808.80 ไร  

   เขตพื้นที่ที่ 2 : เปนพื้นที่สวนถัดจากเขตพื้นที่ที่ 1 ถึงขอบเขตบึงบอระเพ็ด  

(อยูในระดับ +24 - +25 ม.รทก.) มีเนื้อที่ทั้งหมด 35,233.08 ไร กิจกรรมการเกษตรในพื้นที่ที่2 สวนใหญ

เปนนาขาวในที่ลุม ซึ่งมีเนื้อที่ 30,358.18  ไร (รอยละ87.85) รองลงมาเปนพ้ืนที่นาขาว 2,196.23 ไร อยูใน

เขตตําบลทับกฤชใต อําเภอชุมแสง และเขตตําบลพนมเศษ ตําบลวังมหากร อําเภอทาตะโก นอกจากนี้ยังมี 

สวนไมยืนตน  สวนไมผลเศรษฐกิจและสถานที่เพาะเลี้ยงปลามีเนื้อที่ 6.36,0.94 และ 111.64 ไร ตามลําดับ     

   เขตพื้นที่ที่  3 : เปนพื้นที่ที่สวนใหญใชประโยชนเปนนาขาว (นาปรัง) 

1,107,451  ไร (รอยละ 42.40) พบในเขตอําเภอทาตะโก อําเภอชุมแสง อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค 

และอําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร สําหรับพืชไรเศรษฐกิจหลักไดแก ขาวโพด 152,081.04 ไร (รอยละ 

5.82) ออย 438,471.36 ไร (รอยละ16.77) มันสําปะหลัง 285,860.00 ไร ( รอยละ10.94 % ) พืชไรชนิด

อื่น (ขาวฟาง ถั่วเขียว งา แตงโม พริก) สวนสัก สวนยูคาลิปตัส สวนไมผลเศรษฐกิจ สวนยางพารา สวนไม

ยืนตน ทุงหญาเลี้ยงสัตว โรงเรือนเลี้ยงสัตว สถานที่เพาะเลี้ยงปลาและพื้นที่ปลูกบัว มีเนื้อที่ 9,327.17 

25,670.72 22,399.82 21,635.00 7,169.04 2,718.65 12,482.28 5,621.33 4,295.84 และ7.50 ไร

ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบพื้นที่เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม สวนปาลมน้ํามัน และสวนไผปลูกเพื่อ

การคา จํานวน 4,187.00 , 1,587.41 และ 345.41 ไร ตามลําดับ  

    



 
         สํานักงานทรพัยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 3 ปญหา สาเหตุ และการกําหนดแนวทางแกไข 

 

                                                            3-24              รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 
โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

 
 

รูป
ที่ 

3.
1.

5-
1 

แส
ดง

กา
รแ

บง
เข

ตพื้
นท

ี่ที่ 
1-

3 



 
 สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ             บทที่ 3 ปญหา สาเหตุ และการกําหนดแนวทางแกไข 

 

                                                            3-25              รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 
โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

  3.1.5.2 สภาพของปญหาเฉพาะดานการเกษตร 

   ปญหาบึงบอระเพ็ดที่ตองมีแผนพัฒนาและฟนฟดูวยเหตุผล ดังนี ้

   1) ปญหาการใชสารเคมีทางการเกษตรในสภาพแวดลอมของบึงบอระเพ็ด 

สํานักงานสาธารณะสุขจังหวัดนครสวรรค (2558) รายงานวา เกษตรกรใชสารเคมีทางการเกษตรจํานวน

มากถึง 20.28 กิโลกรัมตอคนตอป สงผลใหเกษตรกรเจ็บปวยจากการใชสารเคมีสูงติดอันดับหนึ่งในสิบ 

ของประเทศ โดยอําเภอที่มีอัตราปวยสูงและเปนพื้นที่เสี่ยงภัย ไดแก อําเภอทาตะโก บรรพตพิสัย ไพศาลี 

และอําเภอพยุหะคีรี และนิพนธ มั่นศักดิ์ (2555) รายงานถึงพฤติกรรมการใชสารเคมีการเกษตร 

ของเกษตรกรในตําบลหนองตางู และตําบลหนองกรด อําเภอบรรพตพิสัยวา ใชสารเคมีโดยไมอานฉลาก  

ไมมีความเขาใจตอการใชสารเคมีที่ถูกตอง สวนใหญใชกันตามเคยชินหรือตามคําแนะนําของพอคา  

ซึ่งนอกจากไมสามารถกําจัดศัตรูพืชไดแลว ยังทําใหมีการระบาดของศัตรูพืชมากยิ่งขึ้น เพราะแมลงศัตรูพืช

สรางความตานทาน และสารเคมีไปทําลายศัตรูธรรมชาติ รายงานนี้ยังกลาววาสถานการณการใชสารเคม ี

ในพื้นที่ดังกลาววาจําหนายสารเคมีกันอยางอิสระขาดการควบคุม เชนจําหนายสารเคมีที่ไมมีชื่อสามัญ  

ชื่อผูนําเขา และชื่อผูจําหนาย แตมีชื่อการคา และบรรยายสรรพคุณในการปราบศัตรูพืชถึง 264 ตัวอยาง

(รอยละ 54.1) ที่ตําบลหนองตางู หรือสารเคมีที่หามจําหนายในประเทศไทยตั้งแตปพ.ศ.2538 เชน  

เอ็นโดซัลแฟน แตยังมีจําหนายที่ตําบลหนองกรด ถึง 179 ตัวอยาง (รอยละ 43.5) เปนตน 

    2) เกษตรกรมีตนทุนในการทํานาสูง เนื่องจากตองใชสารเคมีและปุยในการทํา

นามากขึ้น โดยเฉพาะชวงที่มีการระบาดของศัตรูพืช มีการจางแรงงานมาหวานปุย กระสอบละ 70 บาท

และพนยาฆาแมลงไรละ 60 บาท ผลผลิตก็ตกต่ําประมาณ 50-60 ถังตอไร (ปกติ 80.3 ถัง/ไร) ราคาขาวก็

ต่ํา ถาไมขายใหโครงการประกันราคาขาว โรงสีจะรับซื้อเกวียนละ 5,000-6,000 บาท (ศูนยวิจัยและ

ฝกอบรม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557)   

   3) สารเคมีจากพื้นที่เกษตรกรรมทั้งนาขาว พืชสวน และพืชไร ไหลลงสูบึง

บอระเพ็ดโดยปนเปอนในดิน น้ํา และสิ่งแวดลอม (ศูนยวิจัยและฝกอบรมบึงบอระเพ็ด มหาวิทยาลัยมหิดล, 

2558)  

   4) การชะลางพังทลายของดิน การสูญเสียดินบริเวณพื้นที่รับน้ําลุมน้ํา 

บึงบอระเพ็ดซึ่งเกิดจากการใชที่ดินเพื่อกิจกรรมตาง ๆ บริเวณพื้นที่ตนน้ําที่มีความลาดชันโดยขาดมาตรการ

อนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสม เชน การเกษตร ซึ่งสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม

อยางชัดเจน เชน การสูญเสียธาตุอาหารและอินทรียวัตถุ ทําใหดินเสื่อมโทรมลง ไมสามารถทําการเกษตร

ไดในระยะยาว ตะกอนดิน และธาตุอาหารพืช และ ถูกชะลางพัดพาไปทับถมตามลําน้ําและบึงบอระเพ็ด 

ซึ่งเปนปญหาอยูในปจจุบัน จากการศึกษาของกลมชลประทาน ป พ.ศ.2547 พบวา 1) ป พ.ศ. 2470-2525 

มีอัตราการตกตะกอนเฉลี่ย 6.7 มิลลิเมตรตอป 2) ป พ.ศ. 2527-2545 มีอัตราตกตะกอนเฉลี่ย 14.4 

มิลลิเมตรตอป หรือประมาณ 2.19 ลานลูกบาศกเมตรตอป (ความจุของบึงลดลงจาก 219 เปน 180  

ลานลูกบาศกเมตร ในเวลา 18 ป) และ 3) คาดวาอีก 50 ปขางหนา จะมีอัตราตกตะกอนเฉลี่ย 21.6 

มิลลิเมตรตอป และความจุของบึงบอระเพ็ดจะเหลือเพียง 15 ลานลูกบาศกเมตร ซึ่งรัฐตองเสียงบประมาณ
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มหาศาลในการแกปญหาที่ปลายเหตุโดยขุดลอกตะกอนดินจากบึงและคลองตางๆ ที่มีสภาพตื้นเขินจาก 

การทับถมของตะกอน   

   5) โครงการวิจัยแบบมีสวนรวมเพื่อการจัดการอนุรักษและใชประโยชนพื้นที่

ชุมน้ําบึงบอระเพ็ด โดยศันสนีย  ชูแวว (2556) ไดรวบรวมขอเสนอแนะของประชาชนกลุมตาง ๆ  

ซึ่งสะทอนใหเห็นวาปญหาที่กลาวมาทั้งหมดในขอ 1-4 เปนปญหาที่ประชาชนประจักษและตองการใหแกไข

โดยมาตรการตางๆ (คัดลอกมาเฉพาะปญหาที่เกี่ยวของกับการเกษตร) ดังนี ้

    5.1) ควรมีการจัดทําแปลงสาธิตการทําเกษตรกรรมและการตลาดเพื่อเปน

พื้นที่นํารองตัวอยาง 

    5.2) ประกาศงดใชสารเคมีในการใชประโยชนจากบึงบอระเพ็ดทุกมิติ เชน 

นาขาว ไรออย และไรแตงโม เปนตน  

    5.3) ควรใหมีการจัดประชาคมในพื้นที่เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดรับทราบ

ปญหาเปนประจํา 

    5.4) ตองเปลี่ยนวิธีการผลิตใหอยูบนฐานของการผลิตทีป่ลอดสารเคม ี

    5.5) หนวยงานในทองถิ่นควรสรางการเรียนรูรวมกับชุมชนดานการลด 

การใชสารเคมีการเกษตรและพัฒนาไปสูแหลงเรียนรูของเกษตรกรตอไป (โรงเรียนเกษตรกร)  

    5.6) จัดใหมีเวทีสาธารณะ เพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนซึ่งจัดใหมี

ทั้งเวทีที่เปนทางการและไมเปนทางการ  

    5.7) การพัฒนาบึงบอระเพ็ดควรตองเกิดจากการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

  3.1.5.3 ภาพการพัฒนาที่ตองการใหเกิด 

   เปนที่ยอมรับกันวาการใชสารเคมีทางการเกษตรเปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่ง

ของความไมปลอดภัยในอาหารซึ่งเปนภัยคุกคามตอมวลมนุษยทั้งมวล รวมทั้งสารเคมีที่ตกคางหรือปนเปอน

ในระบบนิเวศก็เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตตางๆอยางมาก นอกจากนี้การชะลางพังทลายของดินจากกิจกรรม

การเกษตรบนพื้นที่ลาดชันบริเวณพื้นที่ตนน้ําก็เปนปญหาใหญเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการตกทับถมของ

ตะกอนดินตามลําน้ําตางๆและในบึงบอระเพ็ด จากปญหาสารเคมีและการชะลางพังทลายของดิน ตลอดจน

ขอเสนอแนะของภาคประชาชนดังกลาวจึงตองมีการพัฒนาการผลิตทางการเกษตรของบึงบอระเพ็ด ดังนี้  

   การผลิตเชิงเดี่ยวสูการผลิตที่หลากหลายหรือเกษตรยั่งยืน (Monoculture 

to Polyculture or Multifunctional agriculture or Sustainable agriculture) ตองปรับเปลี่ยนการผลิต 

พืชเชิงเดี่ยว ซึ่งเปนการผลิตแบบใชสารเคมีเพื่อใหไดผลผลิตมากที่สุด ในเวลาสั้นที่สุดโดยไมคํานึงถึง

คุณภาพผลผลิต ความปลอดภัยของตนเอง ผูบริโภค และผลกระทบสิ่งแวดลอม ไปสูเกษตรยั่งยืน 

(Sustainable agriculture) ซึ่งเปนระบบการผลิตที่มีความสัมพันธและเกื้อกูลกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ของแตละภูมินิเวศ ใหผลผลิตที่ปลอดภัยและหลากหลาย เพื่อลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการพึ่งพา

ปจจัยภายนอกโดยผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของเกษตรกร อันจะนําไปสูคุณภาพชีวิตที่ดีและ 

การพึ่งพาตนเองของเกษตรกร หรือเปนการผลิตที่สนองความตองการที่จําเปนและเพื่อยกระดับคุณภาพ
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ชีวิตของเกษตรกรที่ดําเนินไปไดโดยไมสรางความเสียหายแกสภาพแวดลอมจนกลายเปนขอจํากัดของการ

ผลิตและการบริโภคในระยะยาว เกษตรยั่งยืนที่สามารถนํามาใชในการผลิตไดแกเกษตรอินทรีย (Organic 

Agriculture) เกษตรทฤษฎีใหม (New Theory Agriculture) เกษตรผสมผสาน (Integrated Farming) 

และวนเกษตร (Agroforestry) 

  3.1.5.4 แนวทางแกไขและพัฒนา 

   การสงเสริมเกษตรแบบยั่งยืน เปรียบเสมือนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

เกษตรกรและชุมชนโดยผานการสรางความอุดมสมบูรณและความสมดุลของระบบนิเวศในไรนา แนวทาง

พัฒนาเชนนี้จึงเปนมากกวาการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และจะเกี่ยวของไปถึงกระบวนการสงเสริม 

และพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงจิตใจและพฤติกรรมของเกษตรกร ซึ่งมีความสําคัญไมนอยไปกวาการพัฒนา

เทคโนโลยี กระบวนการสงเสริมและพัฒนาเชนนี้ เกี่ยวของโดยตรงกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

ของเกษตรกร ตลอดจนสภาพทรัพยากรสิ่งแวดลอมของพื้นที่ เพราะเปาหมายสุดทายในการสงเสริมเกษตร

ยั่งยืนมิใชอยูที่การคนพบเทคโนโลยีหรือระบบการผลิตจากการคนควาวิจัยในไรนาเทานั้น แตอยูที่การพัฒนา 

ระบบการเกษตรแบบยั่งยืนในรูปแบบตางๆ ที่เหมาะสมใหเกษตรกรสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงและพัฒนา

ไปสูการพึ่งพาตนเองในที่สุด 

   รัฐบาลไดมีเปาหมายสงเสริมเกษตรอินทรียและเกษตรยั่งยืนตามแนวทางสราง

ความมั่นคงทางอาหารใหครอบครัว ชุมชน ทองถิ่น จนถึงระดับชาติ  กลาวคือปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตวหลาย

ชนิดในพื้นที่เดียวกันภายใตการเกื้อกูล ประโยชนตอกันอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และตองลด ละ เลิกใช

สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ซึ่งการลด ละ เลิกใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไมไดเปนทางเลือกหนึ่งของการสงเสริม

การเกษตรแตเปนทางรอดทางเดียวของเกษตรกรไทย ของคนไทย และของประเทศไทย (กรมสงเสริม

คุณภาพสิ่งแวดลอม, 2558) โครงการนี้ตองการเห็นเปาหมายของการลด ละ เลิก การใชสารเคมี คือ ถายัง

เลิกไมไดก็ใหละ หากละไมไดก็ใหลด ซึ่งระดับการใชสารเคมีระดับแรกคือการใชสารเคมีมาก ระดับที่สอง 

คือ ปลอดภัย มีใชสารเคมีแตอยูในระดับที่ปลอดภัย ระดับที่สาม คือ ปลอดสาร มีการใชปุยอยูบางแตไมใช

สารเคมีปราบศัตรูพืช ระดับที่สี่ คือ ออรแกนิค ไมใชสารเคมีเลย การพัฒนาการเกษตรของพื้นที่โครงการ

จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตไปเปนออรแกนิค ดังนี ้

   เขตพื้นที่ที่ 1 ลักษณะภูมิประเทศของเขตพื้นที่ที่ 1 เปนที่ราบลุมน้ําทวมถึง  มี

พื้นที่ 97,462.59 ไร กิจกรรมทางการเกษตรใน เขตพื้นที่ที่ 1 นาขาวในที่ลุม 50,722.33 ไร นาขาว  

ไรขาวโพด ไรออย สวนผัก ทุงหญาเลี้ยงสัตว และพืชไรอื่นๆ (ถั่วเขียว ขาวฟาง งา แตงโม พริก) มีเนื้อที่ 

621.92 , 50.84 , 36.34 , 60.75 , 4.08 , และ 308.81 ไร ตามลําดับ ขณะที่สถานที่เพาะเลี้ยงปลาและบอ

ปลามีเน้ือที่ 808.80 ไร   แนวทางพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ที่1 มีดังนี้  

   1) ปรับเปลี่ยนการผลิตขาวแบบเกษตรเคมีไปเปนการผลิตขาวแบบ GAP และ

แบบอินทรียตามแนวทางและวิธีการของสํานักวิจัยและพัฒนาขาว กรมการขาว (www.ricethailand.go.th) 

หรือการผลิตขาวอินทรียตามวิธีการของกรมสงเสริมการเกษตร (www.thaipr.net/government/837041)  
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   2) โครงการใชพ้ืนที่บริเวณบานใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน แนวทฤษฎีใหมหรือ

ใหมีไมผลหลังบาน (Home Garden) เพื่อการบริโภค ปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร นําเศษวัสดุเหลือใช

มาทําปุยหมัก เพาะเห็ดฟาง การเลี้ยงสัตวเพื่อสรางคุณคาอาหารและโภชนาการตลอดจนเสริมรายได 

นอกจากนี้มูลสัตวนํามาทําปุยคอกในลักษณะเกษตรผสมผสาน มีการหมุนเวียนทรัพยากรในไรนาอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยอาศัยแรงงานในครัวเรือนเปนสําคัญ พื้นที่เกษตรรูปแบบนี้มักมีขนาดเล็กอยูในวิสัยที่

แรงงานในครัวเรือนจะจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ   

   3) ระบบเกษตรผสมผสานในพื้นที่ราบลุม พื้นที่สวนใหญจะเปนนาขาว แบบ

แผนการปลูกพืชอาจจะเปนขาวอยางเดียว ขาว-ขาวหรือปลูกขาวรวมกับพืชชนิดอื่น เชน ขาว-พืชไร

เศรษฐกิจ, ขาว-พืชผักเศรษฐกิจ, พืชผัก-ขาว-พืชไร, พืชไร-ขาว-พืชไร เปนตน การจะปลูกพืชไดมากครั้ง 

ในรอบปขึ้นอยูกับระบบการชลประทานเปนหลัก  

   4) เกษตรยั่งยืนรูปแบบอื่นๆ เชน เกษตรทฤษฎีใหม (ตามคูมือปฏิบัติงาน

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตุลาคม 2559) ผนวกกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ก็สามารถนํามาสงเสริมใหเกษตรกรที่มีความสนใจและมีความพรอมปฏิบัติได    

   5) การเลี้ยงปลาหรือสัตวแบบผสมผสาน เปนการผสมผสานระหวางการเลี้ยง

ปลารวมกับการปลูกพืช เชนการเลี้ยงปลาในนาขาวหรือการเลี้ยงปศุสัตว เชน สุกร เปด ไก และการเลี้ยง

ปลารวมกับปลา ซึ่งสามารถดําเนินการไดตามวิธีการของการเลี้ยงปลาผสมผสานทฤษฎีใหมตามศาสตร

พระราชา (www.fat.surin.muti.ac.th) หรือตามวิธีการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานของกรมประมง (กรม

ประมง, 2553 ) 

   เขตพื้นที่ที่ 2 สภาพภูมิประเทศเปนที่ราบน้ําทวมถึงเหมือนกับเขตพื้นที่ที่ 1  

มีพื้นที่ทั้งหมด 35,233.08 ไร กิจกรรมทางการเกษตรใกลเคียงกับ เขตพื้นที่ที่ 1 กลาวคือ เปนนาขาวในที่ลุม 

28,644.79 ไร นาขาว 1,379.81 ไร นอกจากนี้ยังมี สวนไมยืนตน สวนไมผลเศรษฐกิจ และสถานที่

เพาะเลี้ยงปลา 6.36 , 0.94 , 156.29 ไร ตามลําดับ เนื่องจากสภาพพื้นที่เหมือนเขตพื้นที่ที่ 1 การผลิตทาง

การเกษตรหลักๆก็เหมือนพื้นที่ที่ 1 แนวทางการพัฒนาการผลิตพืชและการพัฒนาการประมงในเขตพื้นที่ที่ 

2 สามารถใชแนวทางที่เสนอไวในเขตพื้นที่ที่ 1 ได  

   เขตพื้นที่ที่ 3 เปนพื้นที่รับน้ําของลุมน้ําบึงบอระเพ็ด มีพื้นที่ 2,612,168.88 ไร 

มีความหลากหลายทั้งสภาพภูมิประเทศ การใชประโยชนที่ดิน และกิจกรรมการเกษตรซึ่งมีการปลูกพืช

มากมายในพื้นที่นี้ มีการผลิตแบบเชิงเดี่ยวในพื้นที่ขนาดใหญ และผลิตเพื่อการคามากกวา เขตพื้นที่ที่ 1 

และเขตพื้นที่ที่ 2 โดยปกติการใชที่ดินที่ไมถูกตามสมรรถนะ เชน การทําการเกษตรบนพื้นที่ลาดชันจะเกิด

ปญหาการชะลางพังทลายของดิน เกิดการทับถมของตะกอนตามแหลงน้ําและดินเสื่อมโทรม แมในปจจุบัน

จะมีกฎหมายบังคับใชในการควบคุมและปองกันการใชทรัพยากรที่ดินในพื้นที่ลาดชันที่สูง แตปญหาที่เกิด

จากการใชที่ดินก็ยังพบเห็นอยูทั่วไป  

   สําหรับการใชที่ดินเพื่อการเกษตรใน เขตพื้นที่ที่ 3 ที่สําคัญมี นาขาว (นาปรัง) 

1,107,451.00 ไร ขาวโพด 152,081.04 ไร ออย 438,471.36 ไร มันสําปะหลัง 285,860.00 ไร พืชไรชนิดอื่น 
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(ขาวฟาง ถั่วเขียว งา แตงโม พริก) สวนสัก สวนยูคาลิปตัส สวนไมผลเศรษฐกิจ สวนยางพารา สวนไมยืน

ตน ทุงหญาเลี้ยงสัตว โรงเรือนเลี้ยงสัตว สถานที่เพาะเลี้ยงปลา และพื้นที่ปลูกบัว มีเนื้อที่ 9,327.17, 

25,670.72, 22,399.82, 21,635.00, 7,169.04, 2,718.65, 12,482.28, 5,621.33, 4,295.84, และ 7.50 ไร  

ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบพื้นที่เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม  สวนปาลมน้ํามัน และสวนไผปลูก 

เพื่อการคา 4187.00 , 1,587.41 และ 345.41 ไร ตามลําดับซึ่งโดยปกติหนวยงานของรัฐไดมีการพัฒนา 

การเกษตรในพื้นที่เหลานี้อยูแลว เชน สงเสริมใหปลูกพืชพันธุใหมที่ใหผลผลิตสูง สงเสริมการทําปุยชีวภาพ 

ปุยพืชสด ปุยอินทรีย ปุยหมัก แทนปุยเคมี พัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก อนุรักษตนน้ํา สงเสริมใหเกษตรกร  

มีความรูเรื่องการปรับปรุงดิน เปนตน สําหรับแนวทางที่เสนอในที่นี้ เปนแนวทางที่เกี่ยวของกับการลด

ปญหาการสะสมสารเคมี และตะกอนในบึงบอระเพ็ด โดยระบบการผลิตพืชแบบอินทรียเชิงอนุรักษ

โดยเฉพาะพืชที่มีพื้นที่เพาะปลูกมากเชนขาว ออย มันสําปะหลัง ขาวโพด ดังนี้  

   1) สงเสริมการผลิตขาวแบบ GAP หรืออินทรีย เหมือน เขตพื้นที่ที่ 1  

   2) การสงเสริมการผลิตออยอินทรีย เพื่อใหเกษตรกรลดตนทุน หยุดการใชปุย 

- เคมีภัณฑ กลุมวังขนายรวมกับกรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร และกรมสงเสริมการเกษตร ศึกษา

รูปแบบการผลิตออยอินทรียเพื่อผลิตน้ําตาลอินทรียสูตลาดโลก ปจจุบันสงเสริมใหเกษตรกรในภาคกลาง

ปลูกออยอินทรีย 800 ราย คิดเปนพื้นที่ 30,000 ไร เกษตรกรชาวไรออยในเขตพื้นที่ที่ 3 สามารถผลิตออย

อินทรียโดยใชเทคโนโลยีดังกลาวได  

   3) สงเสริมการผลิตมันสําปะหลังอินทรีย แปงมันออรแกนิค เปนสินคาที่ตลาด

ทั้งในและตางประเทศมีความตองการสูงมาก โดยเฉพาะตลาดในสหภาพยุโรปและอเมริกามีความตองการ

สูงถึง 20,000 ตัน/ป กรมวิชาการเกษตร รวมกับกรมพัฒนาที่ดิน และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) จึงไดรวมกันพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังอินทรียเพื่อใหเกษตรกรนําไปใชในการผลิตมัน

สําปะหลังอินทรีย ซึ่งใหผลผลิตที่สูงกวาเดิมจาก 4.5 ตัน/ไร เปน 5.4 - 7.63 ตัน/ไร ปจจุบันมีการสงเสริม

ใหเกษตรกรผลิตมันสําปะหลังอินทรียกันมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชนในป 2561 โรงงานแปงมัน

อุบลเกษตรพลังงาน สงเสริมใหเกษตรกรปลูกมันสําปะหลังอินทรียเพื่อผลิตแปงมันสําปะหลังอินทรียถึง 

22,850 ไร 

   4) การผลิตขาวโพดอินทรีย ตลาดโลกตองการขาวโพดหวานอินทรียแปรรูป 

แชแข็ง และแบบฝกบรรจุถุงสุญญากาศ เปนจํานวนมาก กรมพัฒนาที่ดิน จึงไดพัฒนาเทคโนโลยีผลิต

ขาวโพดหวานแบบอินทรีย ซึ่งเกษตรกรสามารถนํามาปฏิบัติไดตามแนว (การจัดการดินดวยปุยอินทรียเพื่อ

เพ่ิมผลผลิตขาวโพดของกรมพัฒนาที่ดิน  

   5) ระบบเกษตรแบบผสมผสาน  

    5.1) ระบบเกษตรผสมผสานในพื้นที่สูง สภาพพื้นที่ภูเขาซึ่งเดิมเปนพื้นที่

ปาแตไดถูกหักลางถางพงมาปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชยังชีพตางๆ สวนใหญพื้นที่มีความลาดชันระหวาง 

10-50 % ดั้งเดิม เกษตรกรจะปลูกพืชในลักษณะเชิงเด่ียวอายุสั้น เชน ขาว ขาวโพด พืชตระกูลถั่ว ผักตางๆ 

ซึ่งมักจะเกิดปญหาของการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการชะลางหนาดินสูงความอุดมสมบูรณ 
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ของดินลดลงรวดเร็ว มีผลกระทบตอผลผลิตพืชในระยะยาว ฉะนั้นรูปแบบของการทําการเกษตรผสมผสาน

จะชวยรักษาหรือชะลอความสูญเสียลงไดระดับหนึ่ง การดําเนินการอาจทําในรูปของวนเกษตร การปลูกไม

ผลไมเมืองหนาวชนิดตาง ๆ ผสมผสาน เชน ไดมีการศึกษาระบบพืชแซมของไมผลเมืองหนาว ไดแก บวย

แซมดวยทอ บวยแซมดวยพลับ พลับแซมดวยทอ และพลับแซมดวยพลับ ทั้งนี้ควรมีจัดการฝกอบรม 

การอนุรักษดินและน้ําตามแนวศาสตรพระราชา อาทิ การดินโดยทําขั้นบันได เพื่อลดการพังทลายของดิน

พรอมทั้งทําการปลูกหญาแฝกตามขอบบันได 

    5.2) ระบบเกษตรผสมผสานในพื้นที่ราบเชิงเขา พื้นที่สวนใหญจะเปน 

ที่ดอนอาศัยน้ําฝน มีการปลูกพืชไรชนิดตางๆ เปนหลัก รองลงมาจะเปนไมผลยืนตน ขาวไร การจัดการ 

ในรูปผสมผสาน ไดแก การปลูกไมผลไมยืนตน ตลอดจนไมใชสอยรวมกัน เพื่อใหเกิดประโยชนทั้งในดาน

ผลผลิต รายได ตลอดจนสภาพแวดลอมทางธรรมชาติดีขึ้นได การปลูกพืชเศรษฐกิจแซมดวยพืชอาหารสัตว 

ซึ่งมีรายงานผลการดําเนินการปลูกขาวไรแซมดวยพืชอาหารสัตวพวกเซ็นโตรซีมา และแกรมสไตโล จะทํา

ใหทั้งผลผลิตขาวและถั่วตาง ๆ ซึ่งใชเปนอาหารสัตวไดตอไป การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชไรเศรษฐกิจอายุ

สั้น หรือขาวไรบางสวน มาทํากิจกรรมการเลี้ยงสัตวและปลูกพืชอาหารสัตวประเภทตางๆ ควบคูกันไป 

จะเปนการสรางความหลากหลายของระบบไดมากขึ้นและชวยลดความเสี่ยงไดดวย 

    5.3) ระบบเกษตรผสมผสานในพื้นที่ดอน โดยทั่วไปในพื้นที่ดอนจะมีการปลูก 

พืชไรเศรษฐกิจตางๆ เชิงเดี่ยวเปนหลัก ลักษณะของการทําการเกษตรผสมผสานอาจทําไดหลายรูปแบบ 

เชน ลักษณะการปลูกพืชแซม โดยใชพืชตระกูลถั่วแซมในแถวพืชหลักตาง ๆ เชน ขาวโพด ฝาย  

มันสําปะหลัง ฯลฯ การเปลี่ยนพ้ืนที่เปนไมผล ไมยืนตน ไมใชสอยผสมผสาน และอาจจะมีพืชตระกูลถั่วแซม

ในแถวพืชหลักในระยะแรกๆ อีกแนวทางหนึ่ง ไดแก การใชพื้นที่มาดําเนินการเลี้ยง ปศุสัตว เชน โค และ

ปลูกพืชอาหารสัตวควบคูกันไป เปนตน 

   6) ระบบเกษตรทฤษฎีใหม ศาสตรพระราชา โคกหนองนาโมเดล วนเกษตร  

ก็สามารถนํามาปฏิบัติใหเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ ลักษณะดิน สภาพอากาศ เศรษฐกิจ สังคม และ

การตลาดเปนตน              

    โดยปกติรูปแบบการผลิตดังกลาวจะกอใหเกิดความสมดุลของระบบนิเวศ

และสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตามหากทําเกษตรบนพื้นที่ลาดชัน เชน การทําไรออย ไรมันสําปะหลัง ขาวโพด 

หรือขาวไรแปลงใหญ โดยไมมีมาตรการอนุรักษดินและน้ําจะเกิดผลเสียหายจากการชะลางพังทลายของดิน

ได การเกษตรบนพื้นที่ลาดชันบริเวณพื้นที่รับน้ําจึงตองมีมาตรการอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสมเพ่ือปองกัน

การสูญเสียดิน โดยหลักการแลวการปองกันการสูญเสียดินและรักษาไวซึ่งผลผลิตของพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ

และประหยัดที่สุด ไดแก การใชประโยชนที่ดินใหถูกตองตามสมรรถนะ หลีกเลี่ยงการใชประโยชนที่ดิน 

ที่ไมเหมาะสม  สําหรับแนวทางสําหรับปองกันการพังทลายของดินโดนน้ํามี ดังนี ้

    -  หลีกเลี่ยงการปฏิบัติการใชที่ดินทําใหการซึมน้ําผานผิวดิน (infiltration) 

และความซาบซึมน้ําได (permeability) ของดินลดลง  

    -  ใหมีหญาหรือพืชคลุมดินตลอดป หรือยาวนานในรอบป  
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    -  มีมาตรการอนุรักษดินและน้ําในพื้นที่เกษตร จัดการพื้นที่เพื่ออํานวยใหมี

การซึมน้ําผานผิวดินใหมากที่สุด 

    -  เก็บน้ําไวในดินเพื่อการเจริญเติบโตของพืชและลดการสูญเสียดินจากน้ํา

ไหลบาหนาดิน (Keep soil in place...keep water in soil) 

    -  สวนพ้ืนที่ตนนํ้าตองมีการปกปองและฟนฟูพ้ืนที่ตนนํ้าอยางเรงดวน 

   7) การอนุรักษดินและน้ําสําหรับพื้นที่เกษตรกรรม กรมพัฒนาที่ดิน (2558) ได

เสนอมาตรการอนุรักษดินและน้ําดวยมาตรการวิธีกล (ตารางที่ 3.1.5.4-1) มาตรการวิธีพืช (ตารางที่ 

3.1.5.4-1) และมาตรการวิธีกลรวมกับมาตรการวิธีพืชที่เหมาะสมกับความลาดชัน (ตารางที่ 3.1.5.4-3) 

ดังนี ้

 

ตารางที่ 3.1.5.4-1 การใชมาตรการอนุรักษดินและน้ําดวยมาตรการวิธีกล  
มาตรการวิธีกล สภาพพ้ืนที่และปจจัยประกอบ 

การไถพรวนตามแนวระดับ  

(contour tillage) 

เหมาะสมกับพื้นที่ความลาดชัน 2-8 เปอรเซ็นต และความยาวของความลาดชันไมเกิน 100 

เมตร ในพื้นที่ที่มีความแหงแลง สามารถใชรวมกับมาตรการอื่นๆ เชน คันดิน ขั้นบันไดดิน  

คันดิน  

(terrace) 

ใชสําหรับพื้นที่ความลาดชัน 2-12 เปอรเซ็นต คันดินระดับมีความยาวไมจํากัด ใชในบริเวณที่

มีปริมาณฝนตกนอย คันดินลดระดับมีความยาวไมควรเกิน 300-600 เมตร หากความยาวเกิน

กวาที่กําหนดใหจัดทําทางระบายน้ําเปนระยะ เพื่อลดความยาวของคันดินใหอยูภายในพิกัด  

คันดินรับน้ํารูปครึ่งวงกลม 

 (semicircular bund)  

และคันดินรับน้ํารูปสี่เหลี่ยมคางหม ู

 (trapezoidal bund) 

เหมาะสําหรับไรนาขนาดเล็กที่ปลูกไมยืนตน ในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ําฝนนอยและดินเปนดิน

ทรายหรือดินรวน  
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ตารางที่ 3.1.5.4-2  การใชมาตรการอนุรักษดินและน้ําดวยมาตรการวิธีพืช 
มาตรการวิธีพืช สภาพพ้ืนที่และปจจัยประกอบ 

คันดินเบนน้ํา  

(diversion terrace) 

เปนคันดินขนาดใหญที่กอสรางตอนบนสุดของพื้นที่ โดยสรางขึ้นขวางความลาดชันของพ้ืนที่ ตองมีการ

คํานวณและออกแบบอยางถูกตองเพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดกับคันดินสวนลาง  

ขั้นบันไดดิน  

(bench terrace) 

เปนการปรับพื้นที่เปนขั้นๆ ตอเนื่องกันคลายบันไดเพื่อลดความยาวและระดับของความลาดชัน 

คูรับน้ําขอบเขา 

(hillside ditches) 

เหมาะกับพื้นที่ลาดชันนอยกวา 40 เปอรเซ็นต ถาใชกับขั้นบันไดดินแบบลาดเอียงออกหรือแถบหญา

จะสามารถใชไดในพื้นที่ลาดชันมากกวา 40 เปอรเซ็นตและถาพื้นที่ระหวางคูรับน้ําขอบเขามีการปลูก

หญารูซี่ หญาบาเฮีย หญาคอสตอลเบอรมิวตาและหญาเจาชู คูรับน้ําขอบเขานี้จะสามารถใชในพื้นที่ที่

มีความลาดชันไดถึง 55 เปอรเซ็นต  

ฐานปลูกไมผลเฉพาะตน  

(individual basin) 

ใชกับพื้นที่ความลาดชันต่ําถึงลาดชันสูง ใชรวมกับคูรับน้ําขอบเขาและดินมีการซึมน้ําเร็ว ใชกับพื้นที่ที่

เปนสวนผลไมเกาที่ปลูกพืชไปแลวโดยไมไดวางระดับ 

คันชะลอความเร็วของน้ํา  

(check dam) 

ใชกับพื้นที่ที่มีการชะลางพังทลายแบบรองลึก หรือในทางระบายน้ํา 

ทางระบายน้ํา (waterways) สําหรับพื้นที่ที่มีความลาดชันต่ําอาจปลูกหญาคลุมดินเพื่อชะลอความเร็วของน้ําและรักษาทางระบาย

น้ํา  

บอดักตะกอน (sediment trap) สรางเหนือพ้ืนที่อางเก็บน้ํากอนที่จะไหลลงสูอางเก็บน้ํา  

บอน้ําในไรนา (farm pond) ใชสําหรับพื้นที่ลุมน้ํามีน้ําขังโดยขุดตรงจุดต่ําสุดเพื่อกักเก็บน้ํา ในพื้นที่ที่มีน้ําไหลมาก็ทําคันกั้นปดมา

กักเก็บไว 

ทางลําเลียงในไรนา (farm road) ใชกับพื้นที่ความลาดชัน 2 – 12 เปอรเซ็นต 

การปลูกพืชคลุมดิน  

(cover cropping) 

เหมาะสมอยางยิ่งในการปลูกคลุมดินในสวนไมผลและพื้นที่ความลาดชันสูงเกิน 20 เปอรเซ็นต และ

เปนดินเลวที่ปลูกพืชเศรษฐกิจไมคุมคาก็ควรปลูกพืชตระกูลหญาและพืชตระกูลถั่วคลุมดิน 

การคลุมดิน 

(mulching) 

ใชไดทุกกรณีแลวแตวัตถุประสงคของการนําไปใช เชน ใชเปนวัสดุคลุมดินกับพืชผัก ไมผล และพืชไร 

เปนตน และอาจใชวัสดุอ่ืนๆ ในการคลุมดิน เชน พลาสติก กระดาษ 

การปลูกพืชปุยสด  

(green manure cropping) 

ใชเพื่อการปรับปรุงบํารุงดิน เชน ใชรวมกับการปลูกพืชหมุนเวียนและการปลูกพืชแซม 

การปลูกพืชสลับเปนแถบ 

(strip cropping) 

ใชในพื้นที่ที่ความลาดชันไมเกิน 15 เปอรเซ็นต ชนิดของพืชที่ปลูกควรเปนพืชที่มีระยะชิด เชน ถั่วลิสง 

ถั่วเหลือง สลับกับแถบขาวไร ขาวโพดและขาวฟาง 

การปลูกพืชสลับเปนแถบไปตามแนว

ระดับ (contour strip cropping) 

พืชที่ปลูกเปนแถบสลับกันควรทําการปลูกในลักษณะพืชหมุนเวียน มีประสิทธิภาพสูงเมื่อพื้นที่มีความ

ลาดชันสม่ําเสมอ 

การปลูกพืชสลับเปนแถบไปตามทอง

ไร (field strip cropping) 

ใชรวมกับการปลูกพืชสลับเปนแถบขวางทางลม จะชวยปองกันการชะลางพังทลายของดินดีกวาการ

ปลูกพืชแบบสลับเปนแถบตามทองไรเพียงอยางเดียวเหมาะสําหรับพื้นที่ที่มีความลาดชันไมสม่ําเสมอ

มาก ๆ จนไมสามารถทําแนวระดับได  

การปลูกพืชสลับเปนแถบขวางทาง

ลม (wind strip cropping) 

ความกวางของแถบปลูกพืชที่ใชปองกันลมไมควรนอยกวา 30 เมตรเหมาะสําหรับพื้นที่ราบหรือเกือบ

ราบและมีปญหากระแสลมพัดแรงและบอยครั้งเปนประจํา พืชที่ปลูกในแถบระหวางแถบปองกันลม

ควรเปนธัญพืชหรือพืชไรอื่น ๆ 

การปลูกพืชตามแนวแกแถบ 

(buffer strip cropping) 

การปลูกพืชแกแถบควรใชหญาหรือพืชตระกูลถั่วคลุมดินที่มีอายุคางป และใชเปนอาหารสัตวไดดวย  

การปลูกพืชหมุนเวียน  

(crop rotation) 

ใชพืชที่มีระบบรากลึกสลับกับพืชที่มีระบบรากตื้น ใชพืชเศรษฐกิจหมุนเวียนกับพืชตระกูลถั่วหรือพืช

ตระกูลหญา 

การปลูกพืชแซม 

(inter cropping) 

พืชแซมควรมีอายุสั้นกวาพืชหลัก พืชแซมควรเปนพืชตระกูลถั่ว ระบบรากของพืชหลักและพืชแซมควร

มีระดับแตกตางกัน และพืชแซมไมควรเปนที่อยูอาศัยและตนกําเนิดโรค เลือกพืชแซมที่สามารถทํา

รายได 
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ตารางที่ 3.1.5.4-2  การใชมาตรการอนุรักษดินและน้ําดวยมาตรการวิธีพืช (ตอ) 
มาตรการวิธีพืช สภาพพ้ืนที่และปจจัยประกอบ 

การปลูกพืชเหล่ือมฤด ู

(relay cropping) 

ใชไดในทุกสภาพพื้นที่ พืชแรกและพืชที่สองควรเปนพืชตางตระกูลเพื่อขจัดปญหาโรคและ

แมลงสะสม โดยพืชที่สองที่จะปลูกตามมาควรเปนพืชตระกูลถั่วอายุส้ัน ทนรมเงา 

การปลูกพืชระหวางแถบไมพุมบํารุงดิน (alley 

cropping) 

สามารถนําไปใชในพ้ืนที่ที่มีความลาดชันตํ่าถึงความลาดชันสูง รวมกับมาตรการอนุรักษอื่น ๆ 

คันซากพืช  

(contour trash line) 

ควรใชในขณะที่บุกเบิกพ้ืนที่ใหม และไมมีทุนหรือเวลาเพียงพอในการทําคันดินแบบอื่น ๆ ซึ่ง

ในอนาคตสามารถเปลี่ยนคันซากพืชใหเปนแนวคันดินได  

แถบหญาเพื่ออนุรักษดินและน้ํา  

(grass barrier for soil and water 

 conservation) 

ใชแทนคันดิน ในพื้นที่ความลาดชันสม่ําเสมอ ควรใชรวมกับมาตรการอนุรักษดินและน้ําที่

เหมาะสม 

การปลูกหญาเพื่อบํารุงรักษาเชิงลาดดานนอก

ของขั้นบันไดดิน  

(grass riser) 

ตองปลูกหญาบนที่ลาดเอียงของขั้นบันไดดินทุกกรณี ยกเวนแตไดใชหินเรียงแทนแลว หญาที่

ปลูกควรใชเบอรมิวดา หญาบาเฮีย และหญารูซี่ 

ไมบังลม  

(windbreak) 

ใชในบริเวณพื้นที่ลมแรงทั้งในพื้นที่ราบและพื้นที่สูงที่มีโอกาสเกิดการเสียหายจากแรงลม 

เชน พื้นที่โลงติดตอกันเปนบริเวณกวางหรือในแนวลม ในพื้นที่ตองการสงวนความชื้นไว 

พื้นที่แหลงเก็บน้ําขนาดเล็กพื้นที่ใกลชายทะเล โดยพืชที่ใชเปนไมบังลมควรมีระบบรากลึก 

กิ่งเหนียวแนน เชน กระถินณรงค กระถินยักษ สน ไมไผ และมะขาม 

 

ตารางที ่3.1.5.4-3  การใชมาตรการวิธีกลรวมกับมาตรการวิธีพืชที่เหมาะสมตามความลาดชัน  

ความลาดชนั 

(เปอรเซ็นต) 

มาตรการวิธีกล มาตรการวิธพีชื 

พื้นที่ ราบเรียบถึง

คอนขางเรียบ (0-2 

เปอรเซ็นต) 

- การไถพรวนที่เหมาะสม 

- บอน้ําในไรนา 

- ปรับรูปแปลงนา 

- ปลูกพืชตามแนวระดับ 

- ปลูกพืชสลับเปนแถบ 

- ปลูกพืชแซม 

- ปลูกพืชเหลื่อมฤด ู

- ปลูกพืชคลุมดิน 

- ปลูกพืชหมุนเวียน 

- ปลูกพืชระหวางแถบไมพุม 

- บํารุงดิน 

- การไถกลบเศษพืช 

- ใชเศษพืช ซากพืชหรือวัสดุคลุมดิน 

- ใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี-ตามคาวิเคราะห

ดิน  
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ตารางที่ 3.1.5.4-3  การใชมาตรการวิธีกลรวมกับมาตรการวิธีพืชที่เหมาะสมตามความลาดชัน (ตอ)  
ความลาดชัน 

(เปอรเซน็ต) 

มาตรการวิธีกล มาตรการวิธีพืช 

พื้ นที่ ลู กคลื่ นลอนลาด

เ ล็ ก น อ ย  (  2 - 5 

เปอรเซ็นต) 

- การทํานาตามแนวระดับ 

- การไถพรวนที่เหมาะสม 

- การไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ 

- คันดินรวมกบัการปลูกพืชคลุมดินบนคันดิน 

- คันดินเก็บกักน้ํา 

- คันดินฐานแคบ 

- ทางลําเลียงในไรนา 

- ปฏิบัติตามคําแนะนําในพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย (2-5 

เปอรเซ็นต) 

- ควรปลูกพืชประเภทไมพุมบํารุงดิน 2 แถวคู หรือปลูกหญา

เปนแถบกวางประมาณ 1-2 เมตร ขวางความลาดชันไปตาม

แนวระดับ โดยใหแตละแถบหางกัน 8-10 เมตร 

ลูกคลื่นลอนลาด 

(5-12 เปอรเซ็นต)  

- คันดินรวมกบัการปลูกพืชคลุมดินบน คันดิน  

- คันดินเบนน้ํา  

- คันดินฐานกวาง 

- การยกรองตามแนวระดับ 

- การทํารองน้ําตามแนวระดับ 

- ทางลําเลียงในไรนา 

- ทางระบายน้ํา 

- คันชะลอความเร็วของน้ํา  

- บอดักตะกอน 

นอกจากปฏิบัติตามคําแนะนําทั่วไปแลวควรจัดระบบการปลูก

พืชใหดี โดยยึดหลักการวาควรมีพืชขึ้นปกคลุมตลอดทั้งป  

ลูกคลื่นลอนชัน  

(12-20 เปอรเซ็นต)  

พื้นที่ลาดชันมากขึ้นจําเปนตองมีมาตรการ

อนุรักษดินและน้ําที่เขมขนขึ้น 

- คันดินเบนน้ํา  

- คันดินฐานแคบ 

- คันคูรับน้ํารอบเขา 

- ขั้นบันไดดิน 

- ขั้นบันไดดินสําหรับไมผล 

- ฐานปลูกไมผลเฉพาะตน 

- ปลูกพืชคลุมดินระหวางไมยืนตน ใชปุยหมักบํารุงดิน  

เนินเขา  

(20-35 เปอรเซ็นต)  

พื้นที่เนินเขาควรทํามาตรการวิธีกลที่เขมขน 

คื อ  คั นคู รั บน้ํ า รอบ เขา  ซึ่ ง มี วิ ธี ปฏิบั ติ

เชนเดียวกับในพื้นที่ลูกคลื่นลอนชัน (12-20 

เปอรเซ็นต)  

- ใชวิธีปฏิบัติตามคําแนะนําทั่วไป อาทิปลูกพืชคลุมดิน ปลูก

พืชปุยสด ปลูกพืชสลับเปนแถบ ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืช

แซม ปลูกพืชเหลื่อมฤดู การปลูกพืชระหวางแถบไมพุมบํารุง

ดิน คันซากพืชแถบหญา เชน หญาแฝก หญารูซี่ กระถิ่น กับ

ถั่วมะแฮะ ไมบังลม 

พื้นที่ลาดชันเชิงซอนหรือ

ที่ลาดชันสูง  

(35 เปอรเซ็นต)  

คันคูรับน้ํ ารอบเขาที่ ใชกับความลาดชัน

มากกวา 35 เปอรเซ็นต  

วิธีปฏิบัติตามคําแนะนําทั่วไป อาทิ  

- ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชปุยสด 

- ปลูกพืชสลับเปนแถบ ปลูกพืชหมุนเวียน 

- ปลูกพืชแซม ปลูกพืชเหล่ือมฤด ู

- การปลูกพืชระหวางแถบไมพุมบํารุงดิน คันซากพืช แถบหญา 

เชน หญาแฝก หญา รูซี่ กระถินกับถั่วมะแฮะ ไมบังลม  
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 3.1.6 การวิเคราะหสภาพปญหาดานเศรษฐกิจและสังคม  

  3.1.6.1 สภาพปญหา 

   สภาพปญหาและแนวทางแกไขจะใชปญหาดานเศรษฐกิจและสังคมเปนกรอบ

ในการพิจารณา ดังนี ้  

   1) การขาดสิทธิและขาดที่ดินทํากิน เนื่องจากพื้นที่บึงบอระเพ็ดบริเวณที่มี

ประชาชนอยูอาศัยและทํากินเปนพื้นทีห่ลวง (นสล.) ไมสามารถออกเอกสารสิทธิ์ได ทําใหประชาชนที่เขาไป

ใชประโยชนในพื้นที่บึงบอระเพ็ดทั้งที่อยูอาศัยและที่ดินทํากินขาดความมั่นคงในเรื่องที่ดิน   

   2) ประชากรมีรายไดต่ํา เนื่องจากประชากรในพื้นที่โครงการมีการปลูกขาว

เปนพืชหลักในชวงฤดูฝนที่มีน้ําหลากเปนประจําทุกป จึงทําใหผลผลิตเสียหายเพราะน้ําทวมเปนประจําทุกป

เชนเดียวกัน และทําใหผลผลิตมีความชื้นสูงจนทําใหราคาที่พอคารับซื้อมีราคาต่ํา ดังนั้นจึงเห็นไดชัดเจนวา

สาเหตุหลักที่ทําใหประชากรในพื้นที่โครงการมีรายไดต่ําเพราะมีการปลูกขาวเปนพืชหลักนั้นเอง         

อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงคงทําไดไมงายนัก แตสามารถที่จะบรรเทาปญหาดังกลาวไดเพื่อยกระดับ

รายไดของประชากรในพ้ืนที่โครงการใหสูงขึ้นได  

   3) ประชากรมีการวางงานสูง ปจจุบันประชากรในพื้นที่โครงการมีการวางงาน

คอนขางสูง ทั้งนี้เนื่องจากประชากรสวนใหญจะทําการเกษตรโดยการปลูกขาวเปนหลัก ในชวงฤดูฝนยังมี

การทําการประมงเปนอาชีพเสริมไดทําใหการวางงานลดลง แตในชวงฤดูแลงซึ่งไมมีน้ําเพียงพอในการปลูก

ขาวและปริมาณปลาที่ลดลงทําใหประชากรไมมีงานทํา ดังนั้นจึงเปนสาเหตุหลักที่ผลการศึกษาพบวา มีผูไม

มีงานทํามีอัตราคอนขางสูงเมื่อเทียบกับจํานวนประชากรตัวอยางทั้งหมด การที่จะเพิ่มอัตราการจางงานให

สูงขึ้นจึงจําเปนตองมีการสรางงานในพื้นที่ใหสูงขึ้นดวยการสรางงานในไรนาใหเพิ่มสูงขึ้นนั้นเอง  

   4) ขาดการพัฒนาแบบบูรณาการ ปจจุบันการพัฒนาในพื้นที่โครงการยังขาด

การประสานงานในแตละหนวยงาน ทั้งในสวนของภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การคาและการทองเที่ยว 

โดยสวนใหญจะตางคนตางทํางานทําใหการแกไขปญหาดานการยกระดับรายไดและการเพิ่มการจางงานไม

บรรลุผล  

  3.1.6.2 แนวทางการแกไขและพัฒนา 

   จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน ดังนั้นจึงควรมีการแกไขและพัฒนาดาน

เศรษฐกิจและสังคม ดังนี ้

   1) การยกระดับรายไดใหสูงขึ้น สาเหตุหลักที่ทําใหประชากรในพื้นที่โครงการมี

รายไดต่ําเพราะมีการปลูกขาวเปนพืชหลักนั้นเอง อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงคงทําไดไมงายนัก แต

สามารถที่บรรเทาปญหาดังกลาวไดเพ่ือยกระดับรายไดของประชากรในพื้นที่โครงการใหสูงขึ้นได ดังนี ้

    1.1) การลดการสูญเสียผลผลิต เพื่อเปนการบรรเทาการสูญเสียหรือความ

เสียหายของผลผลิตขาวจากปญหาน้ําทวม ควรมีหนวยงานในการติดตามและวิเคราะหขอมูลดานปริมาณ

ฝนเพื่อใหคําแนะนําแกเกษตรกรในการเริ่มการเพาะปลูก ซึ่งจะทําใหขาวมีอายุเหมาะสมในการเก็บเกี่ยว 
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กอนน้ําหลาก ดวยวิธีนี้จะชวยบรรเทาการสูญเสียผลิตผลไดก็จะทําใหประชากรในพื้นที่โครงการมีรายได

เพ่ิมสูงขึ้น 

    1.2) การเพิ่มราคาใหสูงขึ้น เนื่องจากผลผลิตขาวมีการเก็บในชวงฤดูน้ํา

หลากหรือฤดูฝนทําใหผลผลิตที่ไดมีความชื้นสูง ซึ่งจะถูกกดราคาในการรับซื้อทําใหเกษตรกรสามารถขาย

ขาวไดในราคาที่ต่ํากวาปกติ ดังนั้นจึงควรมีขบวนการในการปรับสภาพขาวใหมีความชื้นตามขอกําหนด          

กอนที่จะนําไปขาย ซึ่งในการนี้อาจจําเปนตองมีการประเมินความคุมทุนกอนดําเนินการดวย อยางไรก็ตาม

การดําเนินการดังกลาวอาจรวมการดําเนินการพืชเกษตรหลายชนิดหรือมีวัตถุประสงคที่หลากหลาย       

เพิ่มมากขึ้น เชน การอบ การแปรรูป เปนตน โดยเฉพาะกับพืชผัก เชน พริก อาจมีการอบใหแหง          

การแปรรูปเปนพริกผง การอบแหงปลา การแปรรูปเปนปลารา น้ําพริกปลาแหง เปนตน ดวยวิธีดังกลาวจะ

ชวยใหผลผลิตเกษตรมีราคาเพิ่มสูงขึ้นและมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้นได อันจะสงผลใหเกษตรกรในพื้นที่                 

มีรายไดเพ่ิมสูงขึ้น 

    1.3)  การปรับโครงสรางการผลิต ตามที่กลาวไวในตอนตนวาผลตอบแทน

จากการปลูกพืชไรจะใหผลตอบแทนต่ํากวาการทําเกษตรอื่นๆ ประมาณ 5-10 เทา ดังนั้นหากตองการ

ยกระดับรายไดของเกษตรกรในพื้นที่ใหสูงขึ้นจําเปนตองมีการปรับโครงสรางทางการผลิต โดยปรับเปลี่ยน

การปลูกพืชเชิงเดี่ยวเปนการปลูกพชืที่มีความหลากหลายชนิดเพิ่มมากขึ้น หรือทํากิจกรรมทางการเกษตรที่

มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นในรูปของเกษตรผสมผสาน ซึ่งจะใหผลตอบแทนที่สูงกวา อีกทั้งยังเปนการ

ชวยลดความเสี่ยงดานรายไดของเกษตรกรไดดวย ดวยเหตุนี้ นอกจากจะชวยเพิ่มรายไดแลวยังทําให

เกษตรกรในพื้นที่มีความมั่นคงทางรายไดดวย อยางไรก็ตามในการนี้อาจจําเปนตองใชเวลาในการวิจัย

พัฒนาดานเกษตรที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ดวย   

   2) การเพิ่มการจางงานใหสูงขึ้น จากสาเหตุหลักที่ประชากรในพื้นที่มีผูไมมีงาน

ทํามีอัตราคอนขางสูงเมื่อเทียบกับจํานวนประชากรตัวอยางทั้งหมด การที่จะเพิ่มอัตราการจางงานใหสูงขึ้น

จึงจําเปนตองมีการสรางงานในพื้นที่ใหสูงขึ้นดวยการสรางงานในไรนาใหเพิ่มสูงขึ้นนั้นเอง ดังนี ้

    2.1) การจัดหาน้ําเพื่อการเกษตรในฤดูแลงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการ

วางงาน จะเกิดในชวงฤดูแลงที่ไมมีงานในไรนาเปนหลัก ดังนั้นการแกไขปญหาตองเพิ่มการจางงานในไรนา

ใหมากขึ้นโดยเฉพาะในชวงฤดูแลง แตเนื่องจากการเพิ่มน้ําใหมากขึ้นเพื่อใหมีปลาจับมากขึ้นทําไดยาก 

ดังนั้นจึงควรมีการเพ่ิมปริมาณน้ําเพื่อการเพาะปลูกใหมากขึ้นโดยการทําฝายกักเก็บน้ํา การขุดลอกบึงใหลึก

ขึ้นเพื่อใหสามารถกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตรไดเพิ่มมากขึ้น การกําจัดวัชพืชเพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ํา เปนตน     

ดวยวิธีน้ีจะทําใหเกษตรกรมีงานในไรนาเพ่ิมมากขึ้นจะสงผลใหอัตราการวางงานในพื้นที่โครงการลดต่ําลง 

    2.2) การเพิ่มกิจกรรมดานเกษตรใหสูงขึ้น ปจจุบันเกษตรกรในพื้นที่

โครงการ จะมีกิจกรรมดานการเกษตรเฉลี่ยเพียงครัวเรือนละ 1.21 เทานั้น นั้นหมายความวาหากเกษตรกร

มีอาชีพหลักดานการปลูกขาว อาชีพเสริมดานการประมง ก็จะทําใหมีกิจกรรมถึง 2 กิจกรรมแลว คาเฉลี่ยที่ 

1.21 หมายความวามีการทํากิจกรรมดานการปลูกขาวเปนหลัก ดังนั้นการที่จะเพิ่มการจางงานใหสูงขึ้น

นอกจากการจัดหาน้ําเพื่อการปลูกขาวเพิ่มขึ้นแลว ควรมีการสงเสริมใหมีการทํากิจกรรมในนาใหเพิ่มขึ้น 
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โดยการสงเสริมการทําไรนาแบบผสมผสานเพราะจะชวยดึงแรงงานใหมีงานทําตลอดปได ซึ่งนอกจากจะ

ชวยลดการวางงานลงแลวยังจะชวยสงเสริมใหเกษตรกรในพื้นที่โครงการมีรายไดเพิ่มสูงขึ้นและรายได

ดังกลาวมีความมั่นคงเพ่ิมสูงขึ้นดวย     

    2.3) การสงเสริมใหมีอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตเกษตรในพื้นที่ การ

สงเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตผลการเกษตรในพื้นที่นอกจากจะทําใหเกษตรกรมีตลาดที่แนนอนแลว          

ยังจะทําใหผลิตผลเกษตรมีราคาเพิ่มสูงขึ้นและยังจะชวยใหมีการกระจายการผลิตไปสูกิจกรรมเกษตรดาน

อื่นๆ ดวย และจะมีผลใหมีการจางงานในสวนอื่นๆเพ่ิมสูงขึ้นตามมาดวย 

   3) การพัฒนาแบบบูรณาการ จากสภาพปญหาการขาดการประสานงานของ

หนวยงานในพื้นที่โครงการทําใหการแกไขปญหารายไดและการจางงานในพื้นที่โครงการไมบรรลุผล แต

หากแตละหนวยงานมีการประสานกันทํางานโดยมีวัตถุประสงคเดียวกันคือการยกระดับรายไดและการเพ่ิม

การจางงานในพื้นที่ใหสูงขึ้น โดยใหภาคการเกษตรเปนผูผลิตตามที่ภาคอุตสาหกรรมมีศักยภาพในการผลิต

และใหภาคการพาณิชยหาสถานที่จําหนาย โดยเฉพาะภาคการทองเที่ยวควรมีการพัฒนาแหลงทองใหรอบ

บึงเวนระยะหางตามสมควร โดยใหแตละสถานที่มีเปาหมายในการทองเที่ยวที่แตกตางกันออกไป เชน การ

ดูนก การลองเรือ การชมบรรยากาศบึง การทํากิจกรรมรวมกันของสมาชิกในครัวเรือน การทานอาหาร 

เปนตน ซึ่งในแตละสถานที่ควรมีการจัดสถานที่เพื่อการจําหนายผลิตภัณฑทองถิ่นไวดวยและควรมีการ

สงเสริมและประชาสัมพันธใหเปนที่รูจักกันทั่วไป โดยเฉพาะการดึงนักทองเที่ยวจากตางจังหวัดและ

กรุงเทพฯโดยจัดกิจกรรมพิเศษ เชน จัดขบวนรถไฟสายทองเที่ยวจังหวัดในลักษณะไปทองเที่ยววันเดียว

กลับและนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดดวย ในการนี้ควรมีการวิจัยพัฒนาดานความตองการ

ของนักทองเที่ยวดวย โดยเฉพาะความตองการดานสินคาที่นักทองเที่ยวตองการเปนที่ระลึกในการมาเที่ยว

จังหวัด เปนตน  

  หากมีการดําเนินการตามที่เสนอดังกลาวขางตนก็จะชวยในการยกระดับรายไดและการ

จางงานในพื้นที่ใหสูงขึ้นได อีกทั้งยังจะชวยใหเกษตรกรและประชากรในพื้นที่ไดมีรายไดที่มั่นคงยั่งยืนใน

อนาคตไดดวย 

 3.1.7 การวิเคราะหสภาพปญหาโบราณสถานและการทองเที่ยว 

  3.1.7.1 สภาพปญหา 

   จากโครงการสนับสนุนการทองเที่ยวบริเวณบึงบอระเพ็ดที่ผานมา มีโครงการที่

พัฒนาพื้นที่ใหเปนแหลงทองเที่ยวของจังหวัดนครสวรรคและภูมิภาค เชน  โครงการพัฒนาดานการบริการ

และสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว โครงการพัฒนาสินคาและของที่ระลึกทางการทองเที่ยว 

โครงการพัฒนาเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 และโครงการสงเสริม

การตลาดและประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว อยางไรก็ตาม โครงการดังกลาวเปนการเริ่มตนการพัฒนา

โครงการจึงทําใหบึงบอระเพ็ดยังคงพบปญหาดานการทองเที่ยวที่รอการพัฒนาตอไป สภาพปญหาที่พบใน

ปจจุบันมีรายละเอียดดังตอไปน้ี  
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   1) ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของบึงบอระเพ็ดถูกทําลาย เชน 

ปญหาน้ําแลง ปญหาการใชสารเคมีในบึงบอระเพ็ด  ปญหานี้จะสงผลโดยตรงตอทรัพยากรการทองเที่ยว

ทางธรรมชาติ อันไดแก ขนาดของพื้นที่บัวแดงลดจํานวนลง ปริมาณสัตวน้ําลดลงและนกประจําถิ่นหรือนก

อพยพลดลง ซึ่งหากทรัพยากรทางธรรมชาติเหลานี้ถูกทําลายไปเรื่อย ๆ จะทําใหอัตลักษณของบึงบอระเพ็ด

หายไป  

   2) กิจกรรมการทองเที่ยวไมหลากหลาย จากการศึกษาขอมูลพื้นฐานพบวา 

โดยทั่วไปนักทองเที่ยวจะมุงเนนการเดินทางทองเที่ยวบางพื้นที่เทานั้น จนอาจจะทําใหนักทองเที่ยวมอง

ภาพของการทองเที่ยวบึงบอระเพ็ดไมครบ อีกทั้ง ชุมชนก็ยังไมสามารถนําเสนอกิจกรรมทองถิ่น หรือ

ทรัพยากรในทองถิ่นที่มีอยูใหกับนักทองเที่ยวได  

   3) ความหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอแหลงทองเที่ยว สถานที่

จริงไมสวยงามเหมือนรูปจากสื่อออนไลน นอกจากนี้ ปญหาสถานที่ทองเที่ยวขาดการดูแลเอาใจใส ในบาง

สถานที่ไมเปนจริง ในตามรูปภาพในอินเตอรเน็ต เชน ที่อาคารแสดงพันธุสัตวน้ําบึงบอระเพ็ด มีความมืด

มาก ในน้ํามีความขุนมัว สิ่งของวางไมเปนระเบียบเรียบรอยเหมือนขาดการดูแล เหมือนกับวาไมใชสถานที่

เดียวกันกับในรูปภาพ 

   4) ขอมูลของแหลงทองเที่ยวไมครบและจัดเจน ขอมูลหรือรายละเอียดของ

แหลงทองเที่ยว นับไดวาเปนสิ่งจําเปนของนักทองเที่ยวที่จะสามารถนําเสนอตอนักทองเที่ยวไดอยางเปน

รูปธรรม หากขอมูลไมครบถวนหรือสมบูรณก็จะทําใหไมสามารถเขาใจบริบทของพื้นที่และวางแผนการ

เดินทางทองเที่ยวได ซึ่งขอมูลที่จําเปนสําหรับนักทองเที่ยว เชน ขอมูลพื้นฐานของแหลงทองเที่ยว ขอมูล

ประวัติบึงบอระเพ็ด ขอมูลสิ่งอํานวยความสะดวก ขอมูลสถานประกอบการดานการทองเที่ยว เชน โรงแรม 

รานอาหาร เปนตน ซึ่งขอมูลที่มีอยูในปจจุบัน มีอยูแบบกระจัดกระจาย หากมีการรวบรวมขอมูลพื้นฐาน

สําหรับนักทองเที่ยว ก็จะสามารถเปนพื้นฐานในการพัฒนาการทองเที่ยวตอไป 

   5) ขาดการสํารวจแหลงโบราณคดีและประวัติศาสตร ขอมูลประวัติชุมชน ซึ่ง

ขอมูลเหลานี้สามารถนําไปพิจารณากําหนดแผนพัฒนาดานการทองเที่ยวและการปองกันแหลงโบราณคดี

และประวัติศาสตรจากการพัฒนาตาง ๆ ในพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

  3.1.7.2 แนวทางการแกไขพัฒนา 

   เพ่ือใหบึงบอระเพ็ดเปนแหลงทองเที่ยวที่ตรงตอยุทธศาสตรของภูมิภาคและของ

จังหวัด คือ แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ จึงควรมีแนวทางในการแกไขพัฒนาดังตอไปนี้  

   1) เก็บรวบรวมดานการทองเที่ยว อันประกอบไปดวย ขอมูลเชิงคุณลักษณะ

ของทรัพยากรการทองเที่ยวอยางเปนระบบ เพื่อเปนการขอมูลในการพัฒนาการทองเที่ยวแหละแหลง

ทองเที่ยวที่มีศักยภาพ โดยขอมูลเชิงคุณลักษณะประกอบไปดวย สิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยว ทั้งทาง

ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร สิ่งอํานวยความสะดวก ความสามารถในการเขาถึง สถาน

ประกอบการดานที่พัก รานอาหารและกิจกรรมการทองเที่ยว เปนตน 
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   2) การวิจัยดานการทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด เพื่อสรางความเขาใจและวางแผน

พัฒนาการทองเที่ยวที่ตรงตอ ซึ่งงานวิจัยเรงดวนที่ควรศึกษา คือ การศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยวบริเวณ

บึงบอระเพ็ด หากสามารถเขาใจพฤติกรรมการทองเที่ยวและพฤติกรรมนักทองเที่ยวได จะสามารถวางแผน

พัฒนาบึงบอระเพ็ดไดตรงกลุมเปาหมาย และพัฒนาแผนการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้      

ยังควรวิจัยดานภาพลักษณของบึงบอระเพ็ดในมุมมองของนักทองเที่ยว 

   3) การพัฒนาบุคลากรทองถิ่นดานการทองเที่ยว การทองเที่ยวเปนกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจที่สรางรายไดใหกับทุกภาคสวน ตั้งแตระดับประเทศจนถึงประชาชนทั่วไป เพื่อใหการ

ทองเที่ยวเปนวาระของทุกคนในชุมชนบึงบอระเพ็ด อีกทั้งยังเปนการสรางความตระหนักรับรูดานการ

ทองเที่ยวใหกับชุมชน  

   4) การพัฒนาระบบขอมูลดานแหลงโบราณคดีและประวัติศาสตร ขอมูล

ประวัติศาสตรชุมชน เพื่อสงเสริมใหเกิดเสนทางทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร บูรณาการรวมกับเสนทาง

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ ยังผลใหเกิดการอนุรักษและฟนฟูแหลงตาง ๆ เหลานี้ไปพรอมกัน  

   5) การพัฒนาบุคลากรทองถิ่นใหมีความรูในเรื่องการอนุรักษแหลงโบราณคดี

และประวัติศาสตร เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับชุมชนและการพัฒนาแหลง

ทองเที่ยวเปนไปอยางย่ังยืน 

 3.1.8 การวิเคราะหสภาพปญหาดานสุขภาพอนามัยและบริการสาธารณสุข  

  3.1.8.1 สภาพปญหา 

   สภาพพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุม มีแมน้ําไหลผานเหมาะแกการเกษตร ไดแก ทํานา 

ปลูกพืชไร และทําสวน และมีแมน้ําสายสําคัญ ไดแก แมน้ําปง แมน้ํายม แมน้ํานาน และแมน้ําเจาพระยา มี

แหลงเก็บกักน้ําที่สําคัญ คือ บึงบอระเพ็ด มีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในภาคการเกษตร (สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค, 2560)  จากขอมูลดานอาชีวอนามัยภาคเกษตรกรรม(กลุมงานอนามัย

สิ่งแวดลอมฯ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค, 2560) เรื่องความเสี่ยงพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค ไดดําเนินงานอาชีวอนามัยภาคเกษตรกรรม อําเภอเมือง อําเภอ

ชุมแสง อําเภอทาตะโก ไดดําเนินการเจาะเลือดตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกําจัด

ศัตรูพืช ดวยกระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรส จํานวน 5,532 คน พบวา มีผลการตรวจเสี่ยง/ไมปลอดภัย 

จํานวน 1,430 คน คิดเปนรอยละ 25.85 ปกติ/ปลอดภัย จํานวน 4,102 คิดเปนรอยละ 74.15 โดยเฉพาะ

อําเภอชุมแสง พบ เสี่ยง/ไมปลอดภัย จํานวน 542 คน คิดเปนรอยละ  58.72 และอําเภอทาตะโก พบ

เสี่ยง/ไมปลอดภัย จํานวน 1,430 คน คิดเปนรอยละ 59.11  แสดงดังตารางที่ 3.1.8.1-1 
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ตารางที่ 3.1.8.1-1 รอยละผลการตรวจคัดกรองความเสี่ยงและไมปลอดภัยจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

จังหวัดนครสวรรค ปงบประมาณ 2560  
 
 

อําเภอ 

 
จ ํานวนประชากร 
วยัแรงงาน (คน) 

 
อาชีพ 

เกษตรกรรม 

 
 

ตรวจค ัด

กรอง 

 
 

เส ี่ยง/ไมปลอดภ ัย 

 
ปกต ิ/ ปลอดภ ัย 

1. เม ืองฯ 34,516 20,766 4,000 528(13.20) 3,472(86.80) 
2. ชุมแสง 15,609     8,833 923 542(58.72) 381(41.28) 
3. ทาตะโก 10,042    6,461  609 360(59.11) 249(40.89) 

รวม 60,167 36,060 5,532 1,430(25.85) 4,102(74.15) 
 

 ในสวนอัตราปวยดวยโรคพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจังหวัดนครสวรรค จากฐานขอมูล HDC ป 

2560 พบวาจังหวัดนครสวรรคมีอัตราปวย เทากับ 14.2 ตอแสนประชากร ต่ํากวาคาเฉลี่ยของเขตสุขภาพที ่

3 (อัตราปวย เทากับ 31.15 ตอแสนประชากร) และต่ํากวาคาเฉลี่ยของระดับประเทศ (อัตราปวยเทากับ 

14.34 ตอแสนประชากร) แสดงดังตารางที่ 3.1.8.1-2 

 

ตารางที ่3.1.8.1-2 แสดงอัตราปวยดวยโรคพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ป 2558 – 2560 
 

อําเภอ ปงบประมาณ 
2558 2559 2560 

จ ังหว ัดนครสวรรค 19.41 33.23 14.20 
เขตส ุขภาพที ่3 26.68 39.48 31.15 
คาเฉล ี่ยระด ับประเทศ 21.44 19.66 14.32 
 

ที่มา: กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค, 2560 

 

   ขอมูลรายงานสถานการณคุณภาพน้ําแหลงนํ้าผิวดิน สํานักงานสิ่งแวดลอม ภาค 

4 จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ 2560 และ 2559 พบวา จากการเก็บตัวอยางน้ําเพื่อตรวจวัด

สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ไดแก ดีดีที บีเอชซีชนิดแอลฟา แกมมาและเดลตา อัลดริน ดีลดริน เอ็นดริน เฮปตา

คลอร เฮปตาคลอรอีปอกไซต เอนโดซัลแฟนวัน เอนโดซัลแฟนทู เอนโดซัลแฟนซัลเฟต พีพี-ดีดีอี พีพี-ดีดีดี 

และพีพี-ดีดีที เปนตน ที่บึงบอระเพ็ด บานหนองดุก ตําบลแควใหญ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค พบวา 

มีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว 

   จากขอมูลการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช จะเห็นไดวา สภาพพื้นที่ยังคงเหมาะสม

ในการทําภาคการเกษตร เกษตรกรยังคงใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช สงผลตอสุขภาพ ซึ่งจากผลการตรวจเลือด

หาระดับคลอรีนเอสเตอเรสในกลุมเกษตรกร พบวา ยังคงมีความเสี่ยงและไมปลอดภัยกับเกษตรกร ในสวน

ของคุณภาพน้ํา พบวา สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ยังคงไมเกินเกณฑมาตรฐาน แสดงถึงคุณภาพน้ํายังคงสามารถ

รองรับ ปรับสภาพ การปนเปอนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชได  
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  3.1.8.2 แนวทางการแกไขพัฒนา  

   1) การใชสารเคมกีําจัดศัตรูพืช 

1.1) การเฝาระวังปญหาสุขภาพประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก การเจาะเลือดเพ่ือตรวจหาสารพิษกําจัดศัตรูพืช 

1.2) การใหความรูโทษ พิษภัย เกี่ยวกับการใชสารพิษกําจัดศัตรูพืชอยาง

ปลอดภัย  

1.3) การจัดกิจกรรมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได จากการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม  

1.4) การจัดการใชสารชีวภาพทดแทนการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทาง

เกษตรกรรม 

1.5) การประเมินผลการเฝาระวังปญหาสุขภาพประชาชนที่ ไดรับ

ผลกระทบจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก การเจาะเลือดเพื่อตรวจหาสารพิษกําจัดศัตรูพืชกอน

และหลังดําเนิน 

   2) การระบาดของโรคที่มาจากสัตวปก 

2.1) การสํารวจชนิด จํานวนสัตวปก ในพื้นที่โครงการ 

2.2) การใหความรูเรื่องการสัมผัสและบริโภคสัตวปกที่ถูกสุขลกัษณะ 

2.3) การซอมแผนการควบคุมและปองกันโรคไขหวัดนก 

2.4) การประเมินผล ติดตาม พฤติกรรมการสัมผัสและบริโภคสัตวปกที่ถูก

สุขลักษณะ 

   3) การระบาดของสัตวแมลงนําโรคโดยยุง 

3.1) การสํารวจชนิดยุง ในพื้นที่โครงการ เนื่องจากมีความสัมพันธกับ

แหลงนํ้า ซึ่งยุงสามารถเจริญเติบโตไดดี ถามีแหลงนํ้าที่เหมาะสม ซึ่งยุงมหีลายชนิดที่ทําใหเกิดโรค  

3.2) การใหความรูเรื่องการควบคุมและปองกันโรคนําโดยยุง โดยเฉพาะ

โรคไขเลือดออก 

3.3) การประเมินผล ติดตาม พฤติกรรมการการควบคุมและปองกันโรคนํา

โดยแมลง โดยเฉพาะโรคไขเลือดออก 

 3.1.9 การวิเคราะหสภาพปญหาการบุกรุกพืน้ที ่ 

  ปญหาการบุกรุกพื้นที่เปนปญหาที่ยาวนานตั้งแตที่มีการปะกาศเขตบึงบอระเพ็ด ในป 

พ.ศ. 2478 ที่มีการประกาศเขตอนุรักษพันธุสัตวน้ํา หลังจากนั้นไดมีการประกาศบังคับใชพระราชบัญญัติ

สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2503 ใหความคุมครองแตเฉพาะสัตวที่ประกาศไว แตไมไดคุมครองดูแล 

ในเชิงพื้นที่ จนกระทั่งไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 จึงไดให

ความคุมครองไปถึงพื้นที่ดวย กลาวคือ ในเขตหามลาสัตวปานั้น นอกจากจะหามมิใหผูใดลาสัตวปาชนิด

หรือประเภทที่ไดประกาศไว หามผูใดเก็บหรือทําอันตรายแกรังของสัตวปาซึ่งหามมิใหลานั้น และยังหามมิ
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

ใหผูใด “ยึดถือครอบครองที่ดิน หรือตัด โคน แผวถาง เผา ทําลายตนไม หรือพฤกษชาติอื่น หรือขุดหาแร 

ดิน หิน หรือเลี้ยงสัตว หรือเปลี่ยนแปลงทางน้ํา หรือทําใหน้ําในลํานํ้า ลําหวย หนอง บึง ทวมทน เหือดแหง 

เปนพิษ หรือเปนอันตรายตอสัตวปา” เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี หรือเมื่ออธิบดีไดประกาศ

อนญุาตไวเปนคราวๆ ในเขตหามลาแหงหนึ่งแหงใดโดยเฉพาะ 

  อยางไรก็ดีปจจุบันกรมอุทยานฯ ไดยึดถือตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มิถุนายน 2541 

ที่มีมติใหประชาชนที่เขาทํากินอยูกอนป พ.ศ.2541 ถือวาทํากินมากอนโดยชอบ เปนที่ยกเวน ไมใหถูก

จับกุม ซึ่งเปนมติคณะรัฐมนตรี และไดมีการประกาศเปนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.) เพื่อบรรเทา

ความเดือดรอนใหกับชาวบานในพื้นที ่

  สวนการบุกรุกพื้นที่นอกเหนือเขตหามลาดูจะเปนปญหาที่นอยกวา เพราะในสภาพความ

เปนจริงชาวบานไดเขาจับจองพื้นที่ทั้งหมดไวแลว จึงเปนความรับผิดชอบของกรมประมงในฐานะผู

ครอบครองและใชประโยชนในพื้นที่ และกรมธนารักษในฐานะเจาของพ้ืนที่จะตองดูแลกํากับ 

  3.1.9.1 สภาพปญหา   

   ในปจจุบัน พื้นที่บึงบอระเพ็ดประสบปญหาเนื่องจากการที่ประชาชนที่อาศัยอยู

ในเขตบึง มีการทําการประมงผิดกฎหมาย ตลอดจนมีการลักลอบจับสัตวน้ําในเขตรักษาพันธุสัตวน้ํา ซึ่งจาก

การดําเนินการในปจจุบัน พบวาเจาหนาที่กรมประมงมีการทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่ ถึงแนวทาง

การทําประมงในพื้นที่ แตก็ยังพบวามีประชาชนบางสวนยังคงมีการลักลอบทําการประมงผิดกฎหมาย 

นอกจากนี้ยังพบวามีปญหาเนื่องมาจากการที่ประชาชน และหนวยงานตางๆ เขามาใชประโยชนจากพื้นที่

บึงบอระเพ็ด ทั้งเปนที่อยูอาศัย พื้นที่ทําการเกษตร ตลอดจนวางระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน ถนน 

โรงเรียน วัด เปนตน ซึ่งประเด็นดังกลาว ณ ปจจุบัน ทางกรมประมงเปดโอกาสใหหนวยงานที่เขามาใช

ประโยชนจากพื้นที่บึงบอระเพ็ด ทําการขออนุญาตใชประโยชนพื้นที่จากกรมประมง 

   ในสวนกรมอุทยานฯ ยังคงยึดถือตามมติคณะรัฐมนตรีที่ใหประชาชนที่เขาทํากิน

อยูกอนป 2541 ถือวาทํากินมากอนโดยชอบ ไดรับการยกเวนไมใหถูกจับกุม จึงทําใหผูบุกรุกเดิมสามารถที่

จะอยูอาศัยตอไปได ซึ่งมีขอสังเกตวาเหตุใดมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวจึงยึดถือป 2541 ซึ่งเปนระยะเวลา      

6 ป ภายหลังจากที่ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 และมีความ

เปนไปไดวาผูบุกรุกที่ไดรับการยกเวนไมใหถูกจับกุมตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว อาจมีบางสวนที่ทําการ

บุกรุกหลักป 2535 

   อยางไรก็ดีการมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวยังมีผลบังคับใชและยึดถือในทางปฏิบัติ

ตอไป โดยไมมีกําหนดและเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหการแกไขปญหาการบุกรุกยังไมสามารถประสบความสําเร็จ

ไดในระยะยาว 

  3.1.9.2 แนวทางการแกไขปญหา  

   สําหรับแนวทางการแกไขปญหาดังกลาวนั้นจําเปนตองพิจารณานโยบายของรัฐ

ที่มีตอบึงบอระเพ็ดเปนที่ต้ังในระบบหลากมิติ กลาวคือ  
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

   1) หากรัฐตองการนําที่ดินทุกตารางนิ้วในพื้นที่บึงบอระเพ็ดมาใชประโยชนใน

การอนุรักษและรักษาพันธุสัตวน้ําแลว กรมประมงในฐานะผูครอบครองและใชประโยชนในที่ดินดังกลาว  

และกรมอุทยานฯ จําเปนตองผลักดันใหผูบุกรุกทั้งหมดออกไปจากพื้นที่ และตองยกเลิกมติคณะรัฐมนตร ี

ที่ผอนผันใหประชาชน 

   2) ในทางกลับกันหากรัฐตองการใหประชาชนเขาใชประโยชนในพื้นที่บางสวน 

กรมประมงจะตองสงมอบพื้นที่บางสวน (ยกเวนพื้นที่เขตหามลาฯ) คืนใหแกกรมธนารักษ เพื่อจะไดนําไป

จัดหาประโยชนตอไปตามหลักเกณฑที่มีอยูแลวของกรมธนารักษตอไป 

   3) กําหนดแนวทางบริหารจัดการพื้นที่บึงบอระเพ็ดตามแนวทาง ให หาม หวง 

โดยการกําหนดพ้ืนที่อนุรักษ เปนพื้นที่หวงมิใหประชาชนใชประโยชนโดยขัดตอกฎหมาย พื้นที่หวงที่ยอมให

ประชาชนใชประโยชนได โดยหวงหามการทํากิจกรรมบางประเภทที่สอดคลองกับกฎหมายการอนุรักษ 

และพื้นที่ให ที่ยอมใหประชาชนใชประโยชนได โดยตองสอดคลองกับเงื่อนไขของการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 3.1.10 การวิเคราะหสภาพปญหาการขัดแยง 

  3.1.10.1 สภาพปญหา 

   จากสภาพความเสื่อมโทรมของบึงบอระเพ็ด ที่เปนผลสืบเนื่องมาจากการที่

ประชาชน เขามาใชประโยชนจากฐานทรัพยากรของบึงเปนระยะเวลาตอเนื่องยาวนาน โดยเริ่มตั้งแตม ี

การประกาศเปนเขตสงวนพันธสัตวนํ้าในป พ.ศ. 2469 เปนตนมา ประกอบกับการดําเนินการบริหารจัดการ

พื้นที่ ในขณะนั้น ยังไมสามารถจะทําใหประชาชนยอมรับสถานภาพดานการบังคับใชกฎหมายได 

อยางสมบูรณ ทั้งนี้ ประเด็นปญหาหลัก คือ การใชประโยชนที่ดินและการประกอบอาชีพในบึงบอระเพ็ด   

ที่มีการใชประโยชนที่ทับซอนและเชื่อมโยงกันหลายมิติ เนื่องจากเปนระบบนิเวศนเดียวกันมี และระบบน้ํา

ที่เชื่อมถึงกัน นอกจากนี้ การบริหารจัดการพื้นที่ของหนวยงานภาครัฐ ที่มีความรับผิดชอบภารกิจภายใน 

บึงบอระเพ็ดที่มีการซอนทับกันในบางเรื่อง เชน ดานกฎหมาย ซึ่งทําใหเกิดความขัดแยงในบึงบอระเพ็ด 

ที่ขยายวงออกไปอยางกวางขวางอีก  

   ถึงแมวา การแกไขปญหาของบึงบอระเพ็ดจะมีกลไกทั้งในระดับนโยบาย  

ซึ่งไดแก คณะกรรมการฟนฟู อนุรักษและพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค โดยมีรองนายกรัฐมนตรี

เปนประธานคณะกรรมการ และในระดับพื้นที่ มีคณะอนุกรรมการฟนฟู อนุรักษและพัฒนาบึงบอระเพ็ด 

จังหวัดนครสวรรค ซึ่งมีผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค เปนประธานคณะอนุกรรมการแลวก็ตาม  

แตการดําเนินการกับปญหาอุปสรรคที่ดํารงอยู ก็ยังไมสามารถจะบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวในระดับ 

ที่นาพอใจ ดังจะสังเกตไดจากการที่ผูเขาไปใชประโยชนในบึงบอระเพ็ด ยังคงดํารงชีพอยูภายในพื้นที่บึง 

จนเปนชุมชนขนาดใหญ จํานวน 32 หมูบาน ครอบคลุม 7 ตําบล 3 อําเภอ ของจังหวัดนครสวรรค ซึ่งหาก

การดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคตามที่ไดมีการวางกลไกบริหารจัดการไวแลว จะไมมีภาพดังกลาว

ปรากฏอยูในบึงบอระเพ็ดเปนอันขาด 
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

   สําหรับประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นในบึงบอระเพ็ด สามารถสรุปไดจากผล 

การการศึกษาของศูนยวิจัยและฝกอบรมบึงบอระเพ็ด มหาวิทยาลัยมหิดล ในป พ.ศ. 2558 ไดแสดงใหเห็น

ถึงประเด็นปญหาที่สงผลตอความขัดแยง ดังนี้  

   1) ปริมาณน้ําที่ไหลเขาบึงในระบบธรรมชาตินอยลง และปริมาณน้ําใน 

บึงลดนอยลง เพราะน้ําถูกผันไปใชเพื่อการเกษตร รวมถึงการสูบน้ําออกจากบึงเปนจํานวนมากเพื่อไปใชทํา

การเกษตร 

   2) การขาดแคลนน้ําในฤดูแลง และสถานการณภัยแลง ทําใหปริมาณน้ํา 

ในบึงบอระเพ็ดแหงลง อันเปนผลตอการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศภายในบึง จนสงผลกระทบตอประชาชน

ซึ่งมีอาชีพการเกษตร ประมง เก็บบัว และปลูกพืชผัก 

   3) ความตื้นเขิน  ขนาดของบึงลดลง  พื้นที่ผิวน้ําลดลงมาก ส งผลต อเนื่อง

ถ ึงปร ิมาณน้ําที่นําไปใช เพ ื่อก ิจกรรมตางๆ เชน เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบร ิโภค 

   4) การบุกรุกเขาครอบครอง อยูอาศัย ทําการเพาะปลูก และทํานาบัว ใน

พื้นที่บึงและบริเวณโดยรอบบึงบอระเพ็ด ในพื้นที่ที่น้ําลดลงในชวงฤดูแลง และในพื้นที่ตื้นเขินมีมากขึ้นทุกป 

   5) สถานการณการลาสัตวในเขตบึงบอระเพ็ด ยังคงเกิดขึ้นและเปนที่นา

วิตกอยางยิ่ง โดยเฉพาะ นกและปลา ซึ่งนกมักถูกลาดวยปน ดักดวยตาขายหรือแห ปลาถูกดักจับดวยเบ็ด

ราวหรือเบ็ดระแวง ใชไฟฟาชอต หรือสองไฟตีในตอนกลางคืน 

   6) ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบตาง ๆ  

ที่เกี่ยวของกับผูละเมิดกฎหมาย ที่ยังคงพบเห็นการกระทําที่ละเมิดกฎหมายของประชาชนอยูเสมอ 

   7) ความไมชัดเจนของขอบเขตบึงบอระเพ็ด ที่ทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ 

และภาคประชาชน ไมทราบวาอาณาบริเวณที่แทจริงอยูตําแหนงใด 

   จากสภาพปญหาที่กลาวมาขางตน เปนประเด็นปญหาที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ

การเกิดความขัดแยงทั้งสิ้น ซึ่งจะทําการวิเคราะหความสัมพันธและความเชื่อมโยงระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย 

ภายในบึงบอระเพ็ดตอไป 

  3.1.10.2 การวิเคราะหความขัดแยง 

   สาเหตุจากการเขาไปใชประโยชนของประชาชนภายในบึงบอระเพ็ด ซึ่งเปน

พื้นที่หวงหามเฉพาะตามกฎหมาย ตลอดจนการแสวงประโยชนจากฐานทรัพยากรบึงที่ขาดความสมดุล 

และขาดจิตสํานึกในการดูแล รักษา และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยังคงเปนปจจัยสําคัญ

ที่สรางความขัดแยงระหวางผูมีสวนไดสวนเสียอยางที่เปนอยูในขณะนี้  จากการศึกษาขอมูลทุติยภูมิและ

ปฐมภูมิ สามารถจําแนกคูขัดแยงออกเปนกลุมๆ ได ดังนี ้

   1) กลุมความขัดแยงระหวางหนวยราชการกับประชาชนผู เขาไปใช

ประโยชนจากฐานทรัพยากรของบึงบอระเพ็ด ความขัดแยงนี้จะเปนความขัดแยงที่เกิดจากการบังคับใช

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ โดยหนวยงานราชการที่รับผิดชอบตามภารกิจในพ้ืนที่ ซึ่งผูเขา

ไปใชประโยชนเชื่อวา ตนเองสามารถทํามาหากินในบึงไดโดยชอบธรรม เพราะเหตุวา การเขามาอยูในพื้นที่



 
 สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ             บทที่ 3 ปญหา สาเหตุ และการกําหนดแนวทางแกไข 

 

                                                            3-45              รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 
โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

บึงนั้นมีการสืบทอดกรรมสิทธิ์ตอกันมาจากบรรพบุรุษอยางยาวนาน กอนที่ทางราชการจะประกาศขอบเขต

ของบึงทับพื้นที่ที่ตนถือครองและอาศัยทํากินอยูในปจจุบัน ทั้งนี้ ตางฝายตางยึดถือความถูกตองตามที่

ตนเองมีความเชื่อมั่น และในมุมมองของตนนั้นมีความชอบธรรม ยกตัวอยาง เชน หนวยงานของทาง

ราชการมีการรังวัด และปกหมุดเขตตามขอบเขตงานที่หนวยงานนั้นๆ รับผิดชอบ แตกลับไมเปนที่ยอมรับ

ของประชาชนในพื้นที่ที่ถือวาบึงบอระเพ็ด เปนแหลงทํามาหากินของชาวบานมาหลายชั่วอายุคน ซึ่งเมื่อมี

การบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่ของรัฐเมื่อใด ก็จึงมักเกิดการตอตานและเกิดมีปญหาความขัดแยง

ตามมาเสมอ สําหรับรายละเอียดของคูขัดแยงกลุมนี้ ดังแสดงในตารางที่ 3.1.10.1-1 

 

ตารางที่ 3.1.10.1 -1 แสดงความขัดแยงระหวางสวนราชการกับผูเขาไปใชประโยชนในบึงบอระเพ็ด 

คูขัดแยง ปญหา/สาเหตุ ผลกระทบ 

1. ชาวประมง

หรือนักลาสัตว

กับเจาหนาที่ 

1. ปริมาณความอุดมสมบูรณของปลาลดลง ใช

เวลาหาปลามากขึ้นแตไดปริมาณปลาเทาเดิม  

2. ปลาที่จับไดมีขนาดเล็กลง 

3. จํานวนชาวประมงเพิ่มขึ้น 

4. มีการชอตปลาเพื่อใหไดปลามากขึ้น ซึ่งเปนการ

กระทําที่ผิดกฎหมาย 

5. การลักลอบจับปลาในเขตหวงหาม 

6. การนําสัตวที่มาติดเครื่องมือประมงไปขาย 

เพราะราคาดีกวาปลา เชน นก งู เปนตน 

7. การจับ งู หนู กบ จระเข ทั่วไปในบึง ตามคัน

คลอง ปา และทุงนา เพื่อบริโภคและขาย 

1. ระบบนิเวศเสื่อมโทรมจากการเพิ่มจํานวน

ของชาวประมงหรือนักลาทําใหจํานวนปลา

ลดลง และเจริญเติบโตไมทันความตองการ จึง

ตองเขาไปทําประมงในพื้นที่หวงหาม 

2. การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและการจับ

ปลาดวยวิธีการปกติที่ถูกกฎหมาย ไมสามารถ

หาปลาไดตามปริมาณและรายไดที่ตองการ จึง

ตองใชวิธีการที่ขัดตอกฎหมาย 

3. การทําลายความหลากหลายทางชีวภาพ และ

การนําสัตวอื่นที่มาติดเครื่องมือประมงที่เปนผล

พลอยไดไปหาผลประโยชน ซึ่งเปนการกระทําที่

ผิดกฎหมาย 

2. ชาวนาบัว

กับชาวนาขาว 

กับ

ผูประกอบการ

ทองเที่ยวและ

เจาหนาที ่

1. หากขาวมีราคาดี จะมีการขยายพ้ืนที่ทํานา

ออกไป และใชสารเคมีมากขึ้น เมื่อถึงชวงปริมาณ

น้ําเพิ่มขึ้นชาวนาบัวไมสามารถปลูกบัวไดอีก 

เพราะระบบนิเวศริมน้ําถูกทําลาย 

2. นกมากินบัวแตไมสามารจับได เพราะผิด

กฎหมาย 

3. ขาดแคลนน้ําปลูกบัว (น้ําแลง) ทําให

ผูประกอบการทองเที่ยวขาดรายได 

4. ความไมชัดเจนของสิทธิการถือครองพื้นที่ทําให

เกิดการบุกรุกพื้นที่ทําการเกษตร 

1. การขาดรายไดจากการประกอบอาชีพ 

เนื่องจากชาวนาบัวไมสามารถทําบัวในที่เดิม

ตอนฤดูการทําบัวได เนื่องจากชาวนาขาวใช

สารเคมีในพื้นท่ี และการขาดแคลนน้ํา 

2. ไมสามารถทําการการจับนกที่ทําลายผลผลิต

บัวได เพราะผิดกฎหมาย 

3. การใชประโยชนพื้นที่และการทําลายระบบ

นิเวศ ตลอดจนการพิสูจนสิทธการถือครองที่ดิน

ที่ยังไมมีความชัดเจน 
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ตารางที่ 3.1.10.1-1   แสดงความขัดแยงระหวางสวนราชการกับผูเขาไปใชประโยชนในบึงบอระเพ็ด(ตอ) 

คูขัดแยง ปญหา/สาเหตุ ผลกระทบ 

3. เจาหนาที่รัฐกับประชาชนที่

ใชประโยชนในพื้นที่บึง

บอระเพ็ด 

1. เกิดการบุกรุกเขาครอบครองที่มีมา

นานแลวตั้งแต ป 2503 เพื่อเปนที่อยู

อาศัย ทําการเพาะปลูก และทํานาบัว 

ในบริเวณโดยรอบบึงบอระเพ็ด ในพื้นที่

ที่น้ําลดลงในชวงฤดูแลง และในพื้นที่ตื้น

เขินของประชาชนผูใชประโยชนบึง 

2. การบังคับใชกฎหมายที่ไมเขมงวด

ของเจาหนาที่รัฐ 

3. การกระจายขาวตางๆที่เปนผลเชิงลบ

กับประชาชน เชน จะมีการดําเนินการ

ขอคืนพื้นที่ เปนตน 

4. การดําเนินการใดๆของภาครัฐที่สงผล

ตอปริมาณน้ําในบึง เชน การขุดลอก

ตะกอนดินในป 2555 ทําใหปริมาณน้ํา

ไหลเขาบึงนอยกวาปกติ เปนตน 

1. การตั้งถิ่นฐานและการทํากิน เนื่องจาก

ปจจุบันพื้นที่บางสวนของบึงบอระเพ็ด มี

หมูบาน/ชุมชนขนาดใหญเกิดขึ้น และอยู

รายรอบพื้นที่บึง 

2. กฎหมายที่ใชบังคับอยูในพื้นที่บึง ไม

สามารถทําใหประชาชนที่อาศัยอยูภายใน

บึงปฏิบัติตามไดอยางสมบูรณ 

3. หากมีการอางอิง หรือการบังคับใช

กฎหมายของเจาหนาที่รัฐ ก็มักเกิดปญหา

และการตอตานจากประชาชนเสมอ 

4. ความขัดแยงตอเนื่อง เนื่องจากเกิด

ความหวาดระแวง และไมไวใจเจาหนาที่

รัฐของประชาชน และเจาหนาที่ไม

สามารถดําเนินการไดตามภารกิจและตาม

กฎหมาย 

4. เจาหนาที่ของรัฐกับรัฐ 1. เกิดการเขาไปดําเนินการใชประโยชน 

และสรางสิ่งปลูกสราง เชน ถนน 

โรงเรียน สถานีอนามัย โดยไมไดทําการ

ขออนุญาตใชประโยชนที่ดินโดยถูกตอง

ตามขั้นตอน 

2.  หนวยงานตางๆ ท่ีดูแลพื้นที่ภายใน

บึงตางถือกฎหมายเฉพาะของแตละ

หนวยงานของตน กอใหเกิดการทับซอน

ทางดานขอกฎหมาย และระเบียบ

ปฏิบัติที่บังคับใชของแตละหนวยงาน 

3.  การบริหารจัดการพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

ยังขาดหนวยงานหลักในการรับผิดชอบ 

สงผลใหการดําเนินงานขาดความ

ตอเนื่อง 

1.  การบริหารจัดการ และการ

บํารุงรักษาถนนหนทาง และสิ่งปลูกสราง

ตางๆ ไมสามารถดําเนินการได เนื่องจาก

ไมไดดําเนินการขอใชประโยชนพื้นที่ตาม

ขั้นตอน สงผลใหสิ่งปลูกสรางเกิดความ

ชํารุดทรุดโทรม 

2.  ประชาชนและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน

ในพื้นที่เกิดความสับสนถึงกฎหมายและ

ขอระเบียบที่จะใชบังคับในพื้นที่บึง 

เนื่องจากปญหาการทับซอนของขอ

กฎหมาย 

3.  การดําเนินงานและการบริหารจัดการ

ในพื้นที่บึงบอระเพ็ดขาดความชัดเจนและ

ตอเนื่อง เนื่องจากขาดหนวยงานหลักใน

การรับผิดชอบ และแตละหนวยงานตาง

ดูแลเฉพาะสวนที่เกี่ยวของตามบทบาท

และหนาที่ของตน 
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   2) กลุมความขัดแยงระหวางผูเขาไปใชประโยชนภายในบึงบอระเพ็ด 

ดวยกันเอง คูขัดแยงกลุมนี้ มีสาเหตุหลักมาจากการแยงชิงฐานทรัพยากรของบึงบอระเพ็ด ที่ไมสมดุลกับ

ปริมาณความตองการของผูเขามาใชประโยชนในพื้นที่บึง ซึ่งการดําเนินกิจกรรมของแตละกลุมอาชีพ  

มีความสัมพันธเชิงระบบนิเวศของบึงทั้งสิ้น และแตละกลุมก็พยายามแสวงประโยชนฝายตนใหมากที่สุด 

โดยไมคํานึงถึงผลกระทบดานความขัดแยงที่จะตามมา สําหรับรายละเอียดของคูขัดแยงกลุมนี้ ดังแสดงใน

ตารางที่ 3.1.10.1-2 

 

ตารางที่ 3.1.10.1-2  แสดงความขัดแยงระหวางผูเขาไปใชประโยชนภายในบึงบอระเพ็ดดวยกันเอง 

คูขัดแยง ปญหา/สาเหตุ ผลกระทบ 

1. ผูประกอบอาชีพการทองเที่ยวกับผู

ประกอบอาชีพการทํานาขาว และทํา

นาบัว 

1. การสูบน้ําเพื่อทํานาของเกษตรกร

ทําใหน้ําลดลงอยางรวดเร็ว จนไม

สามารถเดินเรือทองเที่ยวได  

2. พื้นที่นาบัวเกิดความเสื่อมโทรม 

1. เกิดความขัดแยงและบาดหมางกัน 

2. กระทบตอรายได ภาพลักษณการ

ทองเที่ยวระดับจังหวัด 

2. ระหวางผูประกอบอาชีพเดียวกัน 1. การแยงน้ําทํานาของชาวนา และ

ชาวนากับชาวนาบัว 

2. เกิดความขัดแยงระหวางกลุมทํา

ประมงถูกกฎหมายกับผิดกฎหมาย 

ซึ่งมีผลประโยชนตอบแทนที่แตกตาง

กันมาก และการออกตรวจจับของ

เจาหนาที่รัฐ 

1. ชุมชนถูกแบงแยกและแตกแยก

ตามกลุมผลประโยชน และเจาหนาที่

ของรัฐ 

2. เกิดการแยงชิงผลประโยชนกันเอง 

และเกิดการทํารายรางกายกัน 

โดยเฉพาะในฤดูแลง 

  

 

   3) ความขัดแยงระหวางหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบพื้นที่และหนวยงาน 

ที่เขามาพัฒนาบึงบอระเพ็ด ซึ่งมีสาเหตุมาจากการบังคับใชกฎหมายหลายฉบับในหลายหนวยงาน เพื่อดูแล

พื้นที่ตามหนาที่ความรับผิดชอบในบึงบอระเพ็ด และมีการทับซอนกันของกฎหมาย จนเกิดความคลุมเครือ

ในการตัดสินใจในการดําเนินงาน เชน ความตองการขอเชาพื้นที่ทํากินของชุมชน กับหนวยงานภาครัฐ  

ยังทําไมได เพราะคลุมเครือเรื่องสิทธิ์ของที่ดินในบึงบอระเพ็ด หรือกรณีที่กรมประมงขอใชพื้นที่ทั้งหมดกับ

กรมธนารักษ แตปจจุบันภารกิจของกรมประมงดูแลเฉพาะเขตน้ําทวมเทาน้ัน ทําใหเกิดปญหาวาในเขตที่น้ํา

ไมทวม และชาวบานเขาไปดําเนินกิจกรรมนอกภาคการประมงและขอเชาที่ดินไมได ขาดการดําเนินการที่

เขาไปพัฒนาพื้นที่ที่มีความชัดเจน นอกจากนี้ ยังมีขอขัดแยงในเชิงปฏิบัติการ โดยเกิดความเขาใจผิด

ระหวางหนวยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมาย ยกตัวอยางเชน  การขุดลอกบึงบอระเพ็ด ไมสามารถนํา

ตะกอนดินออกจากบึงบอระเพ็ดได เนื่องจากกฎหมายบางฉบับระบุวา หามนําดินหรือตะกอนดินออกจาก

ที่ดินของรัฐ ทําใหที่ผานมากรมประมงทําไดเพียงดูดตะกอนมาไวดานขาง และถมทําเกาะกลางบึงเทานั้น 

รวมถึงการขุดลอกตะกอนดินครั้งใหญในป 2555 มีการขุดมาถมกองสูง 20-30 เมตรขางบึงบอระเพ็ด  
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

ซึ่งการดําเนินการลักษณะเชนนี้ สงผลกระทบตอระบบนิเวศและสรางความเดือดรอนใหกับประชาชน 

ในพื้นที่บึงเปนอยางมาก แมกระทั่งการเขาไปซอมบํารุงโครงสรางพื้นฐาน อาทิ ถนน และระบบไฟฟา 

  3.1.10.2 แนวทางการแกไขปญหาความขัดแยง 

   1) จัดตั้งองคกรเพื่อบริหารจัดการพื้นที่บึงบอระเพ็ด โดยประกาศใหบึง 

เปนพื้นที่บริหารจัดการพิเศษ และทําการแกกฎหมายเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินที่เกี่ยวของ เพื่อให

สอดคลองตอการอนุรักษตามแนวทาง ให หาม หวง  

   2) เรงสรางกระบวนการมีสวนรวมอยางแทจริงระหวางคูขัดแยง เพื่อใหเกิด

การเรียนรูรวมกันถึงสภาวการณของปญหาตางๆ ที่เปนอยูจริงในปจจุบัน และสงผลกระทบตอแตละฝาย

อยางไร หากไมรวมมือกันเพ่ือแกไขปญหาที่ปนสาเหตุของความขัดแยงน้ัน  

   3)  แสวงหาขอมูลปญหาที่แทจริงเชิงลึก ขอจํากัดที่ทําใหไมสามารถดําเนินการ 

ขับเคลื่อนการแกไขปญหาตางๆ ตลอดจนความตองการของแตละฝาย เพื่อวิเคราะหหาทางออกที่ทุกฝาย

สามารถยอมรับได อันจะเปนการลดระดับของความขัดแยงในพื้นที่ได 

   4) แผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด จั งหวัดนครสวรรค   

เปนทางออกหนึ่งในการลดทอนความขัดแยงระหวางคูขัดแยงตางๆได เหตุเพราะ แผนงานที่มีอยูมุงแกไข

ปญหาของบึงบอระเพ็ดและหากมีการดําเนินการตามแผนงานโครงการ ที่กําหนดไวอยางเปนรูปธรรม 

และเกิดผลดานการปฏิบัติแลว ก็จะเปนการตอบสนองตอความตองการของฝายตางๆ และสามารถแกไข

ปญหาที่เปนสาเหตุของความขัดแยงที่ยังดํารงอยูได 

 3.1.11 การวิเคราะหสภาพปญหาระบบฐานขอมูล  

  เพื่อใหเกิดการจัดทําและเชื่อมโยงฐานขอมูลทรัพยากรภายในพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

อยางเปนระบบ ทั้งทางดานกายภาพ ชีวภาพ สิ่งแวดลอม และการใชประโยชนภายในพื้นที่บึงบอระเพ็ด

ของประชาชน เพื่อกอใหเกิดการบูรณาการของฐานขอมูลในระดับองครวมที่ทุกหนวยงาน และประชาชน

ทุกภาคสวนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากฐานขอมูลของบึงบอระเพ็ดไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ที่ปรึกษาจึงไดทําการศึกษาวิเคราะหการจัดการระบบฐานขอมูลภายในพื้นที่บึงบอระเพ็ดอยางเปนระบบ 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการบูรณาการฐานขอมูลระหวางหนวยงาน เกิดการจัดทําฐานขอมูลทรัพยากร

ของบึงบอระเพ็ดอยางเปนระบบ โดยสวนราชการทุกภาคสวน ตลอดจนภาคเอกชนและประชาชนสามารถ

เขาถึงและใชประโยชนจากฐานขอมูลดังกลาวได ดังมีรายละเอียดดังนี ้

  3.1.11.1 ปญหาการจัดการระบบฐานขอมูลภายในพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

   เพื่อใหการดําเนินการศึกษาการจัดการระบบฐานขอมูลภายในพื้นที่บึง

บอระเพ็ดเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการดําเนินงาน ที่ปรึกษาจึงไดทําการวิเคราะหปญหา

การจัดการระบบฐานขอมูลภายในพื้นที่บึงบอระเพ็ดเพื่อกําหนดสภาพปญหา และนําไปสูการกําหนด

มาตรการในการแกไขปญหาอันจะกอใหเกิดการกําหนดมาตรการในการบูรณาการฐานขอมูลทรัพยากร

ทั้งหมดในพื้นที่บึงบอระเพ็ดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสภาพปญหาที่เกี่ยวของกับการจัดการระบบ

ฐานขอมูล มีดังตอไปน้ี 
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

   1) ขาดองคกร หรือหนวยงานกลางที่รวบรวมและประสานงานทุกหนวยงาน 

กับบุคลากรในแตละหนวยงานที่เกี่ยวของตางมีการจัดการและการใชประโยชนในพื้นที่บึงบอระเพ็ดโดยอิง

ตามแผนแมบทและยุทธศาสตรของหนวยงานของตน ขาดการเชื่อมโยงในภาพรวมอยางเปนระบบซึ่งกัน

และกัน เปนเหตุใหขาดประสิทธิภาพในการเขาถึงและใชประโยชนจากฐานขอมูลของบึงทั้งระบบ 

   2) การประยุกตใชและพัฒนาอุปกรณฮารดแวร ซอฟตแวร ตลอดจนระบบ

เครือขายและอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทําฐานขอมูลของแตละหนวยงาน มีการดําเนินการจัดซื้อ

จัดจางตลอดจนการบริหารจัดการภายใตมาตรฐานคุณลักษณะที่ตางระบบกัน เชน การใชซอฟตแวร 

ในการจัดเก็บขอมูลโดยบริษัทผูผลิตที่แตกตางกัน สงผลใหการศึกษา วิเคราะห และการจัดการฐานขอมูล

ในภาพรวมของแตละหนวยงาน มีการดําเนินงานอยางเปนเอกเทศ และยากตอการนําฐานขอมูลตางๆ  

มาเช่ือมโยงกันทั้งระบบ 

   3) การดําเนินงานจัดทําฐานขอมูลยังไมมีการกําหนดมาตรฐาน และกรรมวิธี

การดําเนินการในกระบวนการไอซีทีที่มีลักษณะการบริหารจัดการที่ดี มีกฎ กติการองรับ มีความโปรงใส 

สามารถตรวจสอบไดงาย รวมถึงมีความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล รวมถึงการกําหนดมาตรฐานปจจัยจําเปน

อื่นๆ เพื่อใหเกิดความสัมฤทธิ์ผลในการบริหารจัดการระบบโครงสรางฐานขอมูล และการบริหารจัดการ

ระบบไอซีทีที่ด ี

   4) การดําเนินงานดานการจัดทําฐานขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของ

กับบึงบอระเพ็ดของแตละหนวยงานยังขาดแผนงานในการดําเนินการ ทั้งยังไมสามารถกอใหเกิดการพัฒนา

ตอยอดรวมกัน และไมสามารถนําไปประยุกตใชประโยชนไดตามกรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ยน

ขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐใหเกิดผลตามนโยบายของรัฐบาลได 

  3.1.11.2 แนวทางการพัฒนาในดานของการจัดการระบบฐานขอมูล 

  จากสถานการณและปญหาดังกลาวขางตน จึงมีความจําเปนที่จะตองมีแผนการจัดการ

ฐานขอมูลของบึงบอระเพ็ดอยางบูรณาการทั้งระบบ เพื่อใหเกิดการวางระบบการจัดทําฐานขอมูล  

โดยมีการบูรณาการไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะตองมีลักษณะดังตอไปนี ้

   1) จัดตั้งองคกรเพื่อบริหารจัดการ พัฒนา และฟนฟูบึงบอระเพ็ด โดยใหมี

หนวยงานที่ทําหนาที่จัดเก็บฐานขอมูลสารสนเทศอยางบูรณาการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิด

การบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดใหเปนพื้นที่บริหารจัดการพิเศษ 

   2) เปนแผนที่มุงใหเกิดการบูรณาการฐานขอมูลของบึงบอระเพ็ด ระหวาง

หนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือใหหนวยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนสามารถใชประโยชนจากฐานขอมูลภายใน

พื้นที่บึงบอระเพ็ดไดอยางมีประสิทธิภาพ ใชใชชุดขอมูลอางอิงที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

   3) เพื่อใหเกิดการดําเนินงานโดยสอดคลองกับยุทธศาสตรในการพัฒนา

โครงขายหลัก ตลอดจนโครงสรางพื้นฐานดานไอซีทีของประเทศ 
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

  3.1.11.3 เปาหมายที่สะทอนถึงแนวทางแกไขปญหา 

   เกิดการบริหารจัดการและการพัฒนาฐานขอมูลของบึงบอระเพ็ดแบบบูรณาการ 

ทั้งระบบ โดยครอบคลุมทรัพยากรและการใชประโยชนจากบึงบอระเพ็ดทั้งดานกายภาพ ชีวภาพ  

และการใชประโยชนของมนุษยในดานตางๆ เชน ดานการเกษตร การทองเที่ยว การใชเปนที่อยูอาศัย  

เปนตน 

  3.1.11.4 แผนงาน/กิจกรรมในการบรรลุเปาหมาย 

   เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคในดานการบริหารจัดการขอมูล 

ที่ปรึกษาจึงไดกําหนดแผนงานและกิจกรรมในการดําเนินงาน ดังตอไปน้ี 

   1) การจัดทําระบบ Mobile Virtual Private Network (MVPN) รวมทั้ง

จัดทํา Private Cloud Data Center รวมกันระหวางหนวยงานที่ทําหนาที่เก็บรวบรวมขอมูลในดานตางๆ 

ของบึงบอระเพ็ด 

   2) พัฒนาระบบสถาปตยกรรมเชิงบริการ (Service Oriented Architecture: 

SOA) เพ่ือเปนระบบสําหรับจัดเก็บขอมูลรวมกันของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

   3) ใหหนวยงานพัฒนาระบบการจัดเก็บฐานขอมูลดวย Dynamic Web 

Application โดยกําหนดใหมีรหัสมาตรฐานกลางเพื่อใชรวมกันใหเปนมาตรฐานเดียวกัน และพัฒนาระบบ 

Extensible Markup Language เพ่ือใชในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน 

 3.1.12 การวิเคราะหสภาพปญหาการบริหารจัดการ 

  เพื่อใหสามารถดําเนินการแกไขปญหาดานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การบริหารจัดการการใชประโยชนจากบึงบอระเพ็ดในทุกมิติ ทั้งดาน

กายภาพ ชีวภาพ และการใชประโยชนจากการทํากิจกรรมตางๆ ของหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน  

และประชาชนในพื้นที่บึงบอระเพ็ด ที่ปรึกษาจึงไดทําการศึกษาวิเคราะหในดานการบริหารจัดการภายใน

พื้นที่บึงบอระเพ็ด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม และเกิดการบูรณาการ

รวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของกับพื้นที่บึงบอระเพ็ดในทุกภาคสวน ตลอดจนกอใหเกิดความชัดเจน 

ในดานการบริหารจัดการแกประชาชน และหนวยงานที่เขามาใชประโยชนจากพื้นที่ และทรัพยากร 

ในบึงบอระเพ็ด ดังมีรายละเอียดดังนี ้

  3.1.12.1 ปญหาการบริหารจัดการในพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

   เพื่อใหการดําเนินการศึกษาดานการวางระบบการบริหารจัดการในพื้นที่บึง

บอระเพ็ด เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการดําเนินงาน ที่ปรึกษาจึงไดทํา 

การวิเคราะหสภาพปญหาดานการบริหารจัดการในพื้นที่บึงบอระเพ็ด เพื่อนําไปสูการกําหนดแนวทาง 

ในการแกไขปญหา และการวางระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตอไป ซึ่งจากการศึกษา 

เพ่ือวิเคราะหสภาพปญหาและขอจํากัดในดานการบริหารจัดการ สามารถสรุปไดดังตอไปน้ี 

   1) รูปแบบการบริหารจัดการในพื้นที่บึงบอระเพ็ดที่มีอยูในปจจุบัน ไมสามารถ 

ดําเนินการบริหารจัดการ และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่บึงบอระเพ็ดไดอยางมีประสิทธิภาพ แมวาจะมี
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

หนวยงานที่เขามาทําหนาที่ในการบริหารจัดการ ดูแล อนุรักษ ฟนฟูบึงบอระเพ็ดก็ตาม ทั้งนี้ เนื่องจาก 

การดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ ยังมีลักษณะการดําเนินงานอยางเปนเอกเทศ ขาดการบูรณาการ

รวมกันในการดําเนินงาน เปนเหตุใหการบริหารจัดการพื้นที่บึงบอระเพ็ดไมสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ ์

ไดตามเปาหมายที่แตละหนวยงานกําหนดไว 

   2) การดําเนินการสนับสนุนของหนวยงานที่เกี่ยวของขาดความตอเนื่อง 

ในการดําเนินงาน ซึ่งเปนเหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหการบริหารจัดการภายในพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

ไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากนโยบายการดําเนินงานของแตละหนวยงาน  

จะมีการอางอิงกับการใหความสําคัญทางดานยุทธศาสตรในแตละดาน ซึ่งในกรณีที่ยุทธศาสตรการบริหาร

จัดการของประเทศมีการเปลี่ยนแปลง หรือใหน้ําหนักความสําคัญไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งมากเกินไป  

จะทําใหนโยบายการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของตองเปลี่ยนแปลงตาม และขาดความตอเนื่อง 

ในการดําเนินงาน 

   3) ขาดการเผยแพรองคความรู เพื่อใหประชาชนในพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

มีความรูสึกรวมในการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรภายในบึง แมวาจะมีการเผยแพร 

และประชาสัมพันธขอมูลขาวสารโดยหนวยงานของภาครัฐ แตก็ยังไมสามารถทําใหประชาชนที่อาศัย 

อยูโดยรอบพื้นที่บึงบอระเพ็ดเกิดความรูสึกมีสวนรวมในการบริหารจัดการ และอนุรักษทรัพยากรภายใน

พื้นที่บึงได อีกทั้งการดําเนินการบางอยางโดยเจาหนาที่ของรัฐ ทําใหประชาชนเหลานั้นมองวาเจาหนาที่รัฐ

เปนศัตรู สงผลใหการดําเนินงานโดยหนวยงานของภาครัฐ ยากที่จะไดรับความรวมมือในการดําเนินการจาก

ประชาชนในพื้นที ่

   4) นโยบายบางนโยบายของรัฐบาลขัดแยงกับการบริหารจัดการและฟนฟู

อนุรักษบึงบอระเพ็ด กลาวคือ แมวาจะมีนโยบายและมาตรการในการสนับสนุนใหเกิดการบริหารจัดการ 

และการอนุรักษทรัพยากรในพื้นที่บึงบอระเพ็ด แตนโยบายบางนโยบายที่ภาครัฐตั้งขึ้นมากลับกลายเปน 

การขัดหรือแยงกับนโยบายหรือมาตรการในการอนุรักษเหลานั้น ทั้งยังเปนการจูงใจใหประชาชนเขาไปใช

ประโยชนจากทรัพยากรในพื้นที่บึงบอระเพ็ดมากขึ้น อาทิ นโยบายจํานําขาว หรือประกันราคาขาว เปนเหตุ

ใหประชาชนเขาไปบุกรุกพื้นที่บึงบอระเพ็ดที่เกิดการต้ืนเขิน เพ่ือใชเปนพ้ืนที่ทํานาขาวเพ่ิมมากขึ้น เปนตน 

  3.1.12.2 แนวทางการพัฒนาในดานของการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

   จากสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่บึงบอระเพ็ด โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานของ

การบริหารจัดการภายในพื้นที่ และการลงพื้นที่เก็บขอมูลจากการทําประชาคมหมูบาน การเขาพบกับผูนํา

ชุมชนและหัวหนาสวนราชการเพื่อทําการรับทราบปญหา อุปสรรค ตลอดจนความตองการ 

การสนับสนุนเพื่อใหการบริหารจัดการภายในพื้นที่บึงบอระเพ็ดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถ

ดําเนินการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางเปนรูปธรรม สามารถสรุปแนวทางในการแกไขปญหาเบื้องตนได 

ดังตอไปน้ี 

   1) การจัดตั้งองคกรรูปแบบพิเศษที่ทําหนาที่ในการบริหารจัดการพื้นที ่

บึงบอระเพ็ดและการประกาศใหพื้นที่บึงบอระเพ็ดเปนพื้นที่บริหารจัดการพิเศษ โดยบูรณาการรวมกับ
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

หนวยงานราชการที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการภายในพื้นที่ ทั้งจากสวนกลาง สวนภูมิภาคอยางเปน

เอกภาพ และสรางกระบวนการมีสวนรวมโดยการใหประชาชนหรือชุมชนในพื้นที่เขามามีสวนรวม 

ในการบริหารจัดการ เพื่อใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   2) การสรางกระบวนการรับรู และการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ 

สืบเนื่องจากการจัดตั้งองคกรเพื่อทําหนาที่ในการบริหารจัดการตามขอ 1) เพื่อใหการดําเนินงานบริหาร

จัดการพื้นที่บึงบอระเพ็ดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน และสามารถแกไขปญหา 

ที่เกิดขึ้นไดอยางยั่งยืน หนวยงานที่เกี่ยวของ หรือองคกรที่ถูกตั้งขึ้นใหม จะตองสรางกระบวนการรับรู  

และการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ เพื่อใหประชาชนรูสึกตระหนักถึงการมีสวนรวม 

ในการบริหารจัดการ และทําใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการอยางแทจริง 

   3) การกําหนดขอตกลงรวมในการบริหารจัดการ และการใชประโยชน  

โดยมีการเปดโอกาสใหชุมชนแตละชุมชนที่อาศัยอยูในพื้นที่บึงบอระเพ็ด มีการกําหนดขอตกลง  

และแนวทางในการปฏิบัติรวมกันภายในชุมชน เกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการใชประโยชน 

จากทรัพยากรภายในพื้นที่บึงบอระเพ็ด รวมถึงการกําหนดขอตกลงบางประการ ที่เปนการปฏิบัต ิ

เพื่ออนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมภายในพื้นที่  เพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงจากภายในชุมชน  

และกอใหเกิดความรวมมือในการบริหารจัดการ ดูแล อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรภายในพ้ืนที่บึง 

   4) การสรางความตอเนื่องในการสนับสนุนการดําเนินงานจากหนวยงาน 

ของภาครัฐ เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการบริหารจัดการอยางเปนรูปธรรม ภาครัฐควรใหการสนับสนุน 

การดําเนินงานอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเปนการเนนย้ําใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่

รูสึกถึงความสําคัญในการบริหารจัดการพื้นที่บึง 

 3.1.13 การวิเคราะหสภาพ ปญหาแผนและการพัฒนา  

  3.1.13.1 สภาพปญหา 

   บึงบอระเพ็ดมีหลายภาคสวนที่เกี่ยวของโดยเฉพาะหนวยงานราชการ 

มีภาระหนาที่ที่เกี่ยวของกับบึงบอระเพ็ดไดดําเนินการตามภาระงานตามขอบเขตของแตละภาคสวน  

แตเนื่องดวยปญหาของบึงบอระเพ็ดมีความซับซอนจนเกิดปญหาที่ในหลายหนวยงานไมสามารถดําเนินงาน

แกไขปญหาตามภารกิจที่รับผิดชอบไดจึงเกิดความไมเขาใจและความไมไววางใจกันระหวางภาคประชาชน

ตอภาครัฐ 

   จากการศึกษาแผนงานพัฒนาบึงบอระเพ็ดจากหนวยงานในพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

สวนใหญไดดําเนินงานตามสวนงานตามขอบเขตที่แตละสวนงานรับผิดชอบ ซึ่งยังไมสามารถเขาถึงภาพรวม

ของบึงบอระเพ็ดในทุกมิติทําใหเกิดปญหาในการดําเนินงานที่แกไขปญหาไดไมตรงจุด จึงเห็นภาพของ

หนวยงานตางๆดําเนินงานภาระงานและงบประมาณที่หนวยของตนไดรับมา การแกปญหายังขาด 

การบูรณาการกับหนวยงานอื่นๆเพื่อรวมการแกปญหาเดียวกัน เกิดปญหาการทํางานซ้ําซอน ประชาชนเกิด

ความไมเขาใจในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

  3.1.13.2 แนวทางการแกไขปญหา 

   บึงบอระเพ็ดตองมีการจัดทําแผนหลักเพื่อการบริหารจัดการ โดยเปนแผน

หลักที่ไดมาจากกระบวนการมีสวนรวมของหนวยงานทุกระดับ ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค รวมถึง

เครือขายองคกรภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรคอยางเปน

รปูธรรม มีลักษณะของแผนหลักดังนี้ 

   1) เปนแผนที่มุงเนนในการแกไขปญหา อุปสรรค ขอจํากัด ที่เปนสาเหต ุ

ของความเสื่อมโทรมของระบบนิ เวศ ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่ งแวดลอมของบึงบอระเพ็ด  

โดยใชกระบวนการมีสวนรวมอยางแทจริงจากทุกภาคสวนในจังหวัดนครสวรรค 

   2) เปนแผนหลักที่ ยึดถือแนวทางปฏิบัติตามกรอบ 6 ยุทธศาสตร 

ของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 4 ยุทธศาสตรของคณะกรรมการพัฒนา อนุรักษและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561   

   3) เปนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในความพยายามที่จะพัฒนา

แหลงเก็บกักน้ําขนาดใหญของประเทศใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้น เพื่อประสิทธิภาพโดยรวมของการบริหาร

จัดการน้ําของประเทศ 

   4) เปนแผนพัฒนาแบบองครวม ที่เนนการมีสวนรวมทุกภาคสวนในพื้นที่  

ใหเขามามีบทบาทในการกําหนดแผนงานการพัฒนาบึงบอระเพ็ดในทุกขั้นตอน โดยครอบคลุมในทุกมิติ  

ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ระบบนิเวศ ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน 

   5) เปนแผนหลักที่มุงเชื่อมโยงและบูรณาการกิจกรรมตามแผนงานปกติของ

หนวยงานภาครัฐ กับแผนงานที่เกิดจากกระบวนการศึกษาทบทวนที่คนพบใหมในพื้นที่ โดยใชมิต ิ

ของพื้นที่ (Area Base) และมิติของปญหา ในการกําหนดทิศทางการจัดทําแผนการพัฒนาและฟนฟู  

ที่มีเหมาะสมกับบริบทและสภาพความเปนจริงของสถานการณปจจุบันและอนาคตในพื้นที่ เพ่ือจัดหมวดหมู

และกําหนดลําดับความเรงดวนของแผนงาน/โครงการ ใหเกิดความสอดคลองกัน และเปนไปในทิศทาง

เดียวกันทั้งระบบ ดวยการวิเคราะห จุดเดน จุดดอย และศักยภาพความพรอมของพื้นที่เปนฐาน ภายใต

กรอบแนวทางของยุทธศาสตรตางๆที่กําหนด รวมถึงการสั่งการของคณะรัฐมนตรี เพ่ือลดความซ้ําซอน ของ

แผนงาน/โครงการ และงบประมาณที่มีลักษณะเดียวกัน แตถูกเสนอโดยหนวยงานตางๆ ที่รับผิดชอบ   

   6) แผนหลักมีระยะเวลาดําเนินการ 10 ป โดยกําหนดเปน 3 ชวงเวลา คือ 

แผนงานเรงดวนสามารถดําเนินการไดในทันที (ระยะเวลา 1 – 3 ป) แผนงานระยะปานกลาง (ระยะเวลา  

3 – 5 ป) และแผนงานระยะยาว (5 – 10 ป)  

   7) นอกจากแผนหลักแลว จะมีแผนการควบคุม ติดตาม และประเมินผล

ตามระยะเวลา คูมือการเสนอทางเลือกในการตัดสินใจพัฒนา และดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินการ

ตามชวงระยะเวลา สําหรับใชพิจารณาดําเนินการควบคูไปกับแผนหลัก 
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 3.1.14 การวิเคราะหสภาพ ปญหาการใชที่ดนิ  

  3.1.14.1 สภาพปญหาการใชประโยชนที่ดิน 

   ในปจจุบันพื้นที่บึงบอระเพ็ดมีการเพิ่มขึ้นของประชากรที่เขามาอยูอาศัย 

และครอบครองที่ดินเพื่อทํากินอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะเขตพื้นที่ 1 และเขตพื้นที่ 2 ประกอบกับผูมีสวนได

สวนเสียหลายกลุมที่มีเปาประสงคที่แตกตางกันในการเขามาใชประโยชนทรัพยากรที่ดิน เชน การใชเปน

พื้นที่เกษตรกรรม การทําประมงพื้นบาน การเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืด/สัตวน้ําทางพาณิชย การขยายพื้นที่เปน

แหลงชุมชนและที่อยูอาศัย การพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค รวมทั้งไดมีการกําหนด

เปนเขตหวงหามเพื่อสาธารณประโยชนของแผนดินและเขตคุมครองทางการประมง และไดประกาศพื้นที่

บางสวนของบึงบอระเพ็ดใหเปนเขตหามลาสัตวปาบึงบอระเพ็ดในป 2518 ดังนั้น ปญหาการใชประโยชน

ที่ดินที่พบในปจจุบันจึงมีหลายภาคสวนทั้งในองคกรระดับทองถิ่นและระดับประเทศที่เกี่ยวของ จึงสงผลให

เกิดความซับซอนยากแกการควบคุมรูปแบบและกิจกรรมการใชที่ดินในพื้นที่สวนตางๆ ของบึงบอระเพ็ด

โดยเฉพาะเขตพื้นที่ 3 อันเปนพื้นที่ตนน้ําหรือพื้นที่ลุมน้ําตอนบน ดังนั้น หากไมมีนโยบายหรือแผนการใช

ที่ดินที่เหมาะสม อาจสงผลตอความสมดุลของการใชทรัพยากรที่ดินและทรัพยากรประเภทอื่นในพื้นที ่

บึงบอระเพ็ดทั้งดานการอนุรักษและการพัฒนาไดในอนาคต  

   สภาพปญหาในปจจุบันของการใชที่ดินในพื้นที่บึงบอระเพ็ด โดยในภาพรวม

เปนประเด็นดานการบุกรุกและการใชประโยชนในเขตที่ดินของรัฐ (Public land) และปญหาดาน 

การบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและทรัพยากรประเภทอื่นเชิงบูรณาการ อยางไรก็ตาม จากการทบทวน

เอกสารที่เกี่ยวของและการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินระหวางป 2555 และ 2561 รวมทั้ง 

การสังเกตุและบันทึกสภาพการใชที่ดินจากการสํารวจพื้นที่ภาคสนาม พบประเด็นปญหาหลักของการใช

ประโยชนที่ดินในพ้ืนที่บึงบอระเพ็ดดังตอนี ้

   1) ปญหาการบุกรุกและการถือครองที่ดินในพื้นที่หวงหามบึงบอระเพ็ด 

(เขตพื้นที่ที่ 1 และเขตพื้นที่ที่ 2) ซึ่งมีมาตั้งแตกอนประกาศเขตหามลาสัตวปาบึงบอระเพ็ด โดยมีการถือ

ครองที่ดินและใชที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (เชน นาขาว พืชไร ทําการประมง เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) และเปนแหลง

ชุมชน โดยมีหมูบาน 31 หมูบาน ประมาณ 7,653 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 25,000 คน มีราษฎรเขา

ไปใชประโยชนในพื้นที่บึง รวม 5,635 แปลง เนื้อที่ 65,409 ไร  3 งาน 92 ตารางวา 

   2) การใชที่ดินผิดประเภทในพื้นที่บึงบอระเพ็ดและพื้นที่โดยรอบ มีการเปลี่ยน 

พื้นที่ปาริมน้ําไปเปนพื้นที่เกษตรกรรมและเปลี่ยนพื้นที่ปาหญาริมน้ําที่มีบัวไปเปนพื้นที่นาขาว นอกจากนี้ 

ยังพบการขยายตัวของแหลงชุมชนและพื้นที่เมืองเพิ่มมากขึ้น โดยรุกเขาไปในเขตพื้นที่เหมาะสมสําหรับ

เกษตรกรรม (ปญหาเมืองกินนา) โดยเฉพาะเขตพื้นทีท่ี่ 2 

   3) ปญหาดานคุณภาพของดิน และความเสื่อมโทรมสภาพแวดลอม 

และทรัพยากรธรรมชาติ อันเนื่องมาจากผลกระทบของการใชที่ดินผิดประเภทและผลกระทบของการใช

ที่ดินในปจจุบัน โดยเฉพาะการใชสารเคมีการเกษตรอยางเขมขน รวมถึงการมีตะกอนดินสะสมจํานวนมาก

จากลําน้ําที่ไหลลงบึงบอระเพ็ด โดยปริมาณตะกอนดินที่ตกตะกอนสูบึงบอระเพ็ด (ประมาณปละ 2.19 ลาน
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

ลูกบาศกเมตร) มีอัตรามากกวาการขุดลอกปกติ (กรมชลประทานดําเนินการขุดลอกตะกอนดินปละ  

5 แสนลูกบาศกเมตร) ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่บึงบอระเพ็ด ตะกอนดินสะสม

ในบึงบอระเพ็ด ยังสงผลใหเกิดปญหาภัยแลงอยางรุนแรงในบางป (เชน ป 2557) โดยระดับน้ําอยูต่ํากวา 

จุดวิกฤตนิานกวา 3 เดือน ทั้งขยายเปนบริเวณกวางและสงผลกระทบรอบดาน ทั้งในเรื่องของความตองการ

ใชน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคของชุมชน และการใชน้ําเพ่ือทําการเกษตรและอาชีพประมงพ้ืนบาน นอกจากน้ี 

ยังสงผลกระทบในเรื่องของ การแพรขยายพันธุ ของพืชพันธุและสัตวนํ้า จนถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ  

    ทั้งนี้ การขุดลอกตะกอนดินเพื่อเพิ่มความจุของบึง รวมถึงการกําจัดวัชพืช 

ในพื้นที่บึงบอระเพ็ดปละหลายแสนลูกบาศกเมตร (ดําเนินการรวมกันระหวางกรมชลประทาน หนวยบัญชาการ 

ทหารพัฒนา และกรมการทหารชาง กองทัพบก และกรมประมง) เพื่อรองรับน้ําในชวงฤดูฝนและเพิ่มความจุน้ํา 

ในบึงตามแนวทางการฟนฟู อนุรักษ และพัฒนาบึงบอระเพ็ด อาจสงผลใหเกิดความสูญเสียความหลากหลาย 

ทางชีวภาพของทั้งชนิดพันธุพืชและพันธุสัตวเฉพาะถิ่นหรือชนิดพันธุหายากที่เคยพบในพื้นที่ เชน 

นกเปดน้ําชนิดพันธุตางๆ นกอีแจว จระเขน้ําจืด ปลาเสือตอ ปลากระโห บัวสายหรือบัวแดง ดีปลีน้ํา 

สาหรายชนิดตางๆ หรือแมกระทั้งนกเจาฟาหญิงสิรินธรที่สูญหายไปจากพื้นที่ไปแลว ดังนั้น การดําเนินการ

ขุดลอกตะกอนดินดังกลาว ควรไปเปนอยางระมัดระวังและพิจารณาอยางรอบคอบใหเกิดความเหมาะสม

สําหรับแตละบริเวณ เนื่องจากดินตะกอนที่ขุดขึ้นมาจะถูกนําไปสรางเปนแนวคันดินกั้นพื้นที่เพื่อกําหนด

แนวเขตรอบบึงบอระเพ็ด 

   4) ขาดกลไกในการบริหารจัดการพื้นที่อยางเปนเอกภาพ รวมถึงไมมี

หนวยงาน/สวนราชการที่เปนเจาภาพหลักในระดับพื้นที่ในการบริหารจัดการ/หรือตัดสินใจในการแกไข

ปญหาที่เกิดขึ้นอยางแทจริง โดยมีหนวยงานราชการหลายหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบพื้นที่ตามกฎหมาย 

(รวม 14 หนวยงาน) ทําใหการกําหนดนโยบายของสวนราชการตางๆ ไมเปนแนวทางเดียวกันกับความตองการ 

ในการตอบสนองตามบริบทของพื้นที่ได และไมมีการบูรณาการในการบริหารจัดการพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

ไปในทิศทางเดียวกัน 

   5) มีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวของกับการเขาใชประโยชนในพื้นที่ ทําให

เกิดการขัดแยงระหวางราษฎรในพื้นที่กับสวนราชการที่รับผิดชอบ หรือกับสวนราชการดวยกันเอง  

โดยหลายประเด็นไมสามารถหาทางออกที่เปนขอยุติได 

   6) ปญหาดานการรักษาความสมดุลของการใชประโยชนจากทรัพยากร 

ในพื้นที่บึงบอระเพ็ด โดยมีผูใชประโยชนจากทรัพยากรในพื้นที่บึงบอระเพ็ดดวยวัตถุประสงคและกิจกรรม 

ที่แตกตางกันหลายประเภท เชน การทําประมง การใชที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การใชทรัพยากรน้ําสําหรับ

ภาคสวนตางๆ การประกอบอาชีพการทองเที่ยว การสงวนพื้นที่เพื่อเปนแหลงทรัพยากรทางชีวภาพ  

รวมถึงการอนุรักษพื้นที่เพื่อรักษาระบบนิเวศวิทยาทั้งทางน้ําและบนบก 

   7) ขาดการวางแผนการใชที่ดินที่ชัดเจน (Land use planning) เนื่องจาก

แผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม

จังหวัดนครสวรรค ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรคมีการกําหนดการใชประโยชน
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ที่ดินแตละประเภทแบบกวางๆ และมีมาตราสวนของแผนที่ระดับต่ํา โดยกําหนดใหพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

ดานฝงตะวันตก (เขตพื้นที่ที่ 1 ทั้งหมด) เปนที่ดินประเภทชุมชน ซึ่งไมสอดคลองกับการใชที่ดินตาม 

ความเปนจริงในสภาพปจจุบัน ขณะที่พื้นที่ฝงตะวันออกและตอนบนของบึงบอระเพ็ด (เขนพื้นที่ที่ 2) 

กําหนดใหเปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

   8) ขาดการกําหนดเขตการใชที่ดินที่เหมาะสม (Land use zoning) ในลักษณะ 

ที่เปนผังเมืองรวม หรือ Comprehensive Plan รวมกับการดําเนินการโดยยึดหลักความชอบธรรมในสังคม

และการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อใชเปนแผนผังหลักของการพัฒนาพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

   9) ขาดตนแบบหรือพิมพเขียวสําหรับการใชที่ดินในอนาคต (Blueprint for 

land-use planning) เพื่อรองรับการเติบโตและการพัฒนาของชุมชน เมือง และหนวยงานที่อยูในเขต 

บึงบอระเพ็ดตามกรอบเวลาที่กําหนดไว (เชน ระยะ 20 ป) รวมถึงจําเปนตองมีการคาดการณการเติบโต

ของประชากรในอนาคตหรือแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของการใชที่ดินในอนาคตตามกรอบเวลาที่กําหนด 

โดยสอดคลองกับวิสัยทัศนและเปาหมายของชุมชนทองถิ่นและหนวยงานในพื้นที ่

   10) ขาดการวางแผนการรับมือและการปรับตัว (Resilience and adaptation 

planning) ตอความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและปญหาภัยพิบัติที่รุนแรงมากขึ้นในอนาคตที่อาจ

สงผลตอพื้นที่บึงบอระเพ็ด เชน ขาดแผนและแนวทางการจัดการภัยพิบัติ (ปญหาภัยแลง) ที่ไมสอดคลอง

กับสภาพภูมิสังคมของบึงบอระเพ็ด 

  3.1.14.2 แนวทางการแกไขปญหาการใชประโยชนที่ดิน 

   ปญหาสถานการณการใชประโยชนที่ดินและประเด็นปญหาหลักที่เกิดขึ้น 

จากการใชที่ดินในปจจุบัน มีความเชื่อมโยงกับประเด็นปญหาดานอื่นของพื้นที่บึงบอระเพ็ด สงผลใหทั้ง

หนวยงานราชการ ภาคเอกชน องคกรปกครองในทองถิ่น และภาคประชาชนที่เกี่ยวของ จําเปนตองรวมกัน

ดําเนินการกําหนดเปาหมายและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมอันกอใหเกิดประโยชนสูงสุด ที่เปนไปใน

แนวทางเดียวกัน มีความสอดคลองและสงเสริมกันในลักษณะของแผนแบบบูรณาการสหวิทยาการ 

เชิงยุทธศาสตรอยางมีสวนรวม อันนําไปสูการจัดทําแผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด  

โดยกําหนดเปาหมายใหบึงบอระเพ็ดเปนพื้นที่เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นภายใต 

การมีสวนรวมอยางแทจริงของภาคประชาชน ดังนั้น แนวทางการแกไขปญหาการใชประโยชนที่ดิน 

ในปจจุบันและปญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของพื้นที่บึงบอระเพ็ด จําเปนตองดําเนินการเพื่อใหเกิด 

ความสมดุลของภูมิสังคมและระบบนิเวศ โดยมีการกําหนดเปาหมายของการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  

และการผอนปรนใหมีกระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรมเพ่ือใหราษฎรในทองถิ่นมีที่อยูอาศัยและที่ทํา

กินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคูไปกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่สงวน

หวงหามที่เปนที่ดินของรัฐ  

   แนวทางการแกไขปญหาหลักของการใชประโยชนที่ดินในภาพรวมของพื้นที่

บึงบอระเพ็ด ควรมีลักษณะการบูรณาการที่เชื่อมโยงเขากับปญหาดานอื่นในทุกมิติ เพื่อใหเกิดการทํางาน

รวมกันและไปในแนวเดียวกันของภาคีและผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ ทั้งในระดับนโยบายและระดับ
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ปฏิบัติการ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับ “นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัด

นครสวรรค” ที่เนน 4 ยุทธศาสตร ไดแก 1) ยุทธศาสตรดานการจัดทําขอบเขตและการใชประโยชน  

2) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3) ยุทธศาสตรดานการบริหาร

จัดการน้ํา และ 4) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและพัฒนา คณะผูศึกษาจึงไดกําหนดแนวทาง 

การบริหารจัดการที่ดินเพ่ือการพัฒนาและฟนฟพูื้นทีบ่ึงบอระเพ็ดในเบื้องตน ดังนี้  

   1) การจัดทํากําหนดแนวเขตและปกหมุดหลักฐานพรอมพิสูจนการครอบครอง 

ที่ดินเพื่อแบงเขตการใชประโยชนพื้นที่ และการจัดทําผังเมืองรวมในเขตพื้นที่บึงบอระเพ็ด และพื้นที่

โดยรอบ โดยเนนดําเนินการในเขตพื้นที่ 1 และ 2 ใหเปนรูปธรรมอยางเรงดวน โดยมีวัตถุประสงคหลัก 

เพื่อสํารวจรังวัดจัดทําแนวเขตที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยของราษฎรใหถูกตองชัดเจน และตรวจสอบแนว

เขตที่ดินของรัฐในพื้นที่หวงหามบึงบอระเพ็ด รวมถึงดําเนินการจัดทําระวางแผนที่รูปแปลงที่ดินทํากิน 

และที่อยูอาศัยในพื้นที่หวงหามบึงบอระเพ็ด และเปนฐานขอมูลสําคัญสําหรับการพิสูจนการครอบครอง

ที่ดินของราษฎรในพ้ืนที่หวงหามบึงบอระเพ็ด 

   2) การจัดทําแผนการใชทรัพยากรที่ดินและทรัพยากรประเภทอื่นเชิงบูรณา

การในระยะยาว (กรอบเวลาที่ 20 ปขางหนา) หรือ เปนแผนรวมการจัดการทรัพยากรในพื้นที่บึงบอระเพ็ด

อยางยั่งยืน (Comprehensive resource management plan) โดยมาจากฉันทามติรวมกันของทุกภาคสวน 

ที่เกี่ยวของ (Consensus-oriented decision-making) ผานทางกระบวนการสานเสวนาหาทางออก (Public 

deliberation) ที่รวมกันกําหนดนโยบายและแผนการใชที่ดิน รวมถึงมีการกําหนดเขตการใชประโยชน 

และการจัดสรรทรัพยากรภายในบึงบอระเพ็ดอยางเหมาะสมและมีความชัดเจน พรอมทั้งกําหนดรูปแบบ

และมาตรการควบคุมกิจกรรมการใชประโยชนทรัพยากรในแตละพื้นที่ของบึงบอระเพ็ด โดยแนวทาง

ดังกลาว มีวัตถุประสงคหลักเพื่อกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดินที่เหมาะสมกับศักยภาพของที่ดิน 

และสมรรถนะของดิน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

ตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน  

   3) การจัดทําแผนหลักการใชประโยชนที่ดินพื้นที่ของบึงบอระเพ็ด 

มีการเชื่อมโยงกับแผนบูรณการของหนวยงานราชการ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค 

และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่บึงบอระเพ็ดและพื้นที่โดยรอบ โดยแผนหลักดังกลาวตองมี 

การนํามาทบทวนรวมกันระหวางทุกภาคสวนที่เกี่ยวของและสามารถปรับแกไขได (เชน ปรับทุกชวง 5 ป 

หรือ 10 ป) เพื่อใหแผนหลักเกิดความเหมาะสมและสอดคลองตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต อัน

นําไปสูการใชประโยชนทรัพยากรที่ดินอยางสมดุลและยั่งยืนตามองคประกอบที่สําคัญของการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน ไดแก สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง 

   4) กําหนดยุทธศาสตรและแผนกลยุทธในการดําเนินงานตามสถานการณ

และประเด็นปญหาดานการใชประโยชนที่ดินที่ไดกลาวไวขางตน พรอมทั้งกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด และเปาประสงคภายในกรอบระยะเวลาที่กําหนด (เชน ในระยะเวลา 5 ป) ผานการระดม 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 
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   5) กําหนดแผนงานและโครงการตางๆ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแผน

กลยุทธดานการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่บึงบอระเพ็ด โดยทุกโครงการมีการกําหนด Objectives & Key 

results (OKR) ใหสอดคลองกับเปาหมายของแตละโครงการ ทั้งนี้ กรอบระยะเวลาดําเนินการของแผนงาน

และโครงการกําหนดเปน 3 ชวงเวลา คือ แผนงานเรงดวนสามารถดําเนินการไดในทันที (ระยะเวลา 1 – 3 ป) 

แผนงานระยะกลาง (ระยะเวลา 3 – 5 ป) และแผนงานระยะยาว (5 – 10 ป) 

 3.1.15 การวิเคราะหสภาพปญหาดานการบังคบัใชกฎหมาย 

  ปญหาประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ

กับการจัดการบึงบอระเพ็ดมีจํานวนมาก และเกิดการทับซอนของอํานาจและหนาที่ภารกิจของหนวยงาน

ตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการจัดการพื้นที่บึงบอระเพ็ด เกี่ยวกับการบังคับใหเปนไปตามกฎหมายสามารถ

พิจารณาไดจากกฎหมายหลักสําคัญทั้ง 3 ฉบับ ดังที่กลาวไวแลวในหัวขอ 3.3.10 เชน การบุกรุกพื้นที่บึง 

การทําประมงผิดกฎหมายและการลาสัตว ยังไมรวมการกระทําความผิดอาญาตามกฎหมายฉบับอื่นๆ ทั้งนี้

อาจเกิดจากขอบเขตของบึงไมชัดเจน ความจําเปนของประชาชนในพื้นที่ และกลไกและมาตรการ 

ทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงบทลงโทษตามกฎหมาย 

  3.1.15.1 สภาพปญหา    

    นโยบายดานการบังคับใชกฎหมายของรัฐ กับความตองการใชประโยชน 

ของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนความตองการในการใชประโยชนในพื้นที่บึงซึ่งยังไมชัดเจน สงผลให

หนวยงานตางๆ ยังคงยึดถืออํานาจตามกฎหมายของตนทั้งในเชิงเนื้อหา และเชิงพื้นที ่

   ในดานความสับสนของการบังคับใชกฎหมายนั้นจะพบมากในสวนของ

ประชาชนในพื้นที่ ที่ขาดความเขาใจในกฎหมายที่เกี่ยวของ และสับสนในการติดตอประสานกับหนวยงาน

ราชการ ซึ่งเปนปญหาที่พบมากกวาความสับสนในหนวยงานของรัฐ 

   ในขณะที่ปญหาจากการบังคับใชกฎหมายของภาครัฐจะเปนเรื่องความบูรณาการ 

หรือการทํางานรวมกันของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

  3.1.15.2 แนวทางการแกไขปญหา 

   ในเรื่องความรูความเขาใจกฎหมายของประชาชนนั้น จําเปนตองใช

กระบวนการใหความรูความเขาใจดานกฎหมายแกประชาชน ซึ่งถือเปนมาตรการระยะยาวที่รัฐจําเปนตอง

เขาไปดําเนินการ ในขณะที่ปญหาเรื่องการบูรณาการหรือการทํางานรวมกันของหนวยงานภาครัฐนั้นอาจทํา

ไดโดยการจัดตั้งคณะกรรมการที่สามารถทํางานรวมกันไดอยางแทจริง แมในปจจุบันจะมีคณะกรรมการ 

ที่ไดจัดตั้งขึ้นแลว แตพบวาประสิทธิภาพในการบูรณาการงานรวมกันยังไมเปนรูปธรรม อาจตองพิจารณาถึง

การขยายอํานาจทางกฎหมายใหแกคณะกรรมการดังกลาว หรือการนํารูปแบบอื่นๆ มาใช เชน การจัดตั้ง

องคกรของรัฐในรูปแบบพิเศษที่มีสถานะเปนนิติบุคคลใหมีอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด

แบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งจะเปนวิธีการที่ไดผลลัพธเร็วแตอาจมีคาใชจายสูงกวา 

   สําหรับประเด็นเรื่องการลักลอบลาสัตว ในพื้นที่ เขตหามลาสัตวปา  

และการลักลอบทําประมงผิดกฎหมายในพื้นที่อนุรักษพันธุสัตวน้ํา ควรมีการบังคับใชกฎหมายโดยตรงแกตัว
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ผูลักลอบลาสัตว หรือลักลอบทําการประมงผิดกฎหมาย ตามขอบเขตอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่มีอํานาจ 

ทั้งตามกฎหมายของประมง หรือกฎหมายของเขตหามลาสัตวปา 

   กรณีการแกไขปญหาการใชประโยชนที่ดิน หรือการที่ประชาชนรุกเขาไปใช

ประโยชนทับพื้นที่ นสล. หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ อาทิ กรมที่ดิน ควรมีการจัดหาพื้นที่รองรับสําหรับ

ประชาชนที่อาศัยอยูภายในเขตพื้นที่อนุรักษ เพื่อใหประชาชนที่เต็มใจจะยายออกจากเขตพื้นที่อนุรักษ  

มีพื้นที่อยูอาศัยและพื้นที่ทํากิน สําหรับประชาชนที่ประสงคจะอยูภายในพื้นที่ทํากินเดิม หนวยงานที่ทํา

หนาที่ใชประโยชนที่ราชพัสดุ และหนวยงานที่มีหนาที่ดูแลจัดการที่ราชพัสดุ ควรมีการจัดการใหประชาชน

ทําสัญญาเชา พรอมทั้ งกําหนดเงื่อนไขในการเชา เชน การหามการใชสารเคมีทางการเกษตร  

การทําเกษตรอินทรีย หรือการกําหนดใหเฉพาะทายาทสายตรงสามารถสืบสิทธิ์การเชาได เปนตน เพื่อเปน

การปองกันการรุกเขาไปใชประโยชนเพ่ิมเติมของประชาชน 

 

3.2  การศึกษาและวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

 3.2.1 การวิเคราะห SWOT ของบึงบอระเพ็ด 

  ที่ปรึกษา ไดนําขอมูลดังกลาวขางตนมาวิเคราะหถอดความใหเห็นภาพของการดํารง 

ซึ่งจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคในอันที่จะปฏิบัติงานโดยอาศัยเทคนิค SWOT Analysis การนี้

สามารถแสดงรายละเอียดได ดังนี ้

ตาราง 3.2.1-1 จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค การพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

จุดแข็ง จุดออน 

1. เปนพื้นที่ชุมน้ําขนาดใหญที่อุดมไปดวยทรัพยากร

ชีวภาพ และมีระบบนิเวศที่หลากหลาย 

2. มีหนวยงานหลายหนวยงานที่ทําหนาที่ดูแลการใช

ประโยชนภายในพื้นที ่

3. มีงบประมาณในการสนับสนุนการดําเนินการเพื่อ

พัฒนาบึงบอระเพ็ด 

4. มีการรณรงคสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชน

ตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษทรัพยากรบึง

บอระเพ็ด 

5. เปนสถานที่ทองเที่ยวและพักผอนหยอนใจทาง

ธรรมชาติที่มีศักยภาพ 

 

1.  ขาดการบริหารจัดการน้ําที่เปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

2. ขาดการเก็บรวบรวมฐานขอมูลทรัพยากรกายภาพ และ

ชีวภาพในพื้นที่บึงบอระเพ็ดอยางบูรณาการทั้งระบบ 

3. ปญหาดินตะกอนที่ทับถมทําใหพื้นที่บึงบอระเพ็ดตื้นเขิน 

4. ปญหาคุณภาพน้ําในบึงที่ไดรับผลกระทบจากการใชสารเคมี

ทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

5. ประชาชนเขามารุกใชประโยชนในพื้นที่บึงบอระเพ็ดโดยรอบ 

เนื่องจากการกําหนดขอบเขตพื้นที่ของบึงไมมีความชัดเจน 

6. ขาดการเชื่อมโยงและบูรณาการในการบริหารจัดการอยาง

เปนระบบของหนวยงานที่มีหนาที่ดูแลและบริหารจัดการบึง

บอระเพ็ด 

7. การดําเนินงานสนับสนุนของหนวยงานที่เกี่ยวของขาดความ

ตอเนื่องในการดําเนินงาน 
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ตาราง 3.2.1-1  จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค การพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด (ตอ) 

จุดแข็ง จุดออน 

6.  เปนสถานที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร  

เนื่องจากเปนสถานที่เสด็จประพาสตนของรัชการที่ 7 

7.  ชุมชนโดยรอบบึงบอระเพ็ดมีวิถีชีวิตที่ยาวนาน และ

เปนเอกลักษณ 

8.  มีคณะกรรมการในการบริหารจัดการและอนุรักษฟนฟู

บึงบอระเพ็ดทั้งจากสวนกลาง และระดับจังหวัด 

9.  เปนพื้นที่ที่เหมาะสมในการใชเปนแหลงเพาะพันธุ 

และอนุบาลสัตวน้ําจืดที่ใหญที่สุดของประเทศ 

8.  ความสมบูรณและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตใน

พื้นที่บึงบอระเพ็ดมีจํานวนลดนอยลง 

9.  รูปแบบการดําเนินงานของหนวยงานที่ทําหนาที่

บริหารจัดการบึงบอระเพ็ดไมสามารถดําเนินการแกไข

ปญหาในพื้นที่บึงบอระเพ็ดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

10.  ประชาชนสวนใหญมีการประกอบอาชีพหลักเพยีง

อาชีพเดียว เมื่อประสบปญหาภัยธรรมชาติทําใหสงผล

กระทบตอรายได 

11.  ขาดการเผยแพรองคความรูเพื่อใหประชาชนในพื้นที่

บึงบอระเพ็ดมีความรูสึกรวมในการอนุรักษทรัพยากร

ภายในบึงบอระเพ็ด 

12.  กิจกรรมของประชาชนในพื้นที่บึงสงผลตอทรัพยากร

ชีวภาพภายในบึง เชน การใชเครื่องมือจับปลาที่ผิด

กฎหมาย หรือการใชสารเคมีทางการเกษตร 

โอกาส อุปสรรค 

1. ภาครัฐและหนวยงานสวนกลางเล็งเห็นถึงความสําคัญ 

และใหการสนับสนุนสงเสริมใหเกิดการพัฒนาพื้นที่บึง

บอระเพ็ดอยางเปนระบบ 

2 .  การพัฒนาบึ งบอระ เพ็ ดมี ความสอดคล องกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรค และมีความสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

3 .  ก ร ะ แ ส ก า ร ตื่ น ตั ว ใ น เ รื่ อ ง ข อ ง ก า ร อ นุ รั ก ษ

ทรัพยากรธรรมชาติ และการทองเที่ยวเชิงระบบนิเวศนที่

มีมากขึ้น 

4. รัฐบาลมีนโยบายใหการสนับสนุนใหคนและธรรมชาติ

สามารถอยูรวมกันไดอยางมีผาสุก 

1.  ความขัดแยง และไมมีรูปแบบทางออกจากปญหา การ

เขามาถือครองใชประโยชนที่ดิน ทับที่ดิน นสล. 

2. หนวยงานที่ดูแลบึงบอระเพ็ดตางถือกฎหมายของ

ตัวเอง ทําใหการใชกฎหมายมีความซ้ําซอน สรางความ

สับสนใหแกประชาชนในพื้นที่บึง 

3. นโยบายของภาครัฐบางนโยบายขัดแยงกับการบริหาร

จัดการและฟนฟูอนุรักษบึงบอระเพ็ด 

4. ประตูระบายน้ําที่ผันน้ําเขาสูบึงเปนอุปสรรคตอการ

เคลื่อนตัวของประชากรปลาจากแมน้ําสายหลักที่ไหลเขา

สูบึงบอระเพ็ด สงผลตอปริมาณปลาในพื้นที ่

5. พื้นที่ของบึงบอระเพ็ดลดลงเพราะการตื้นเขินที่เกิดจาก

การทับถมของดินตะกอน และการเขาใชประโยชนของ

ประชาชน 

6.  ปริมาณน้ําที่ไหลเขาสูบึงบอระเพ็ดมีปริมาณลดลง

เนื่องจากถูกผันไปใช เพื่อการเกษตรของประชาชน

โดยรอบ 

7.  ปริมาณขยะที่เกิดจากชุมชนโดยรอบพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

สงผลกระทบตอจํานวนของประชากรนกภายในบึง 

 

 



 
 สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ             บทที่ 3 ปญหา สาเหตุ และการกําหนดแนวทางแกไข 

 

                                                            3-61              รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 
โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

3.3  การศึกษาและกําหนดแนวทางการพฒันาและฟนฟูพื้นที่บึงบอระเพ็ดและพืน้ที่โดยรอบ  

 3.3.1 การทบทวนแผนการพัฒนาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและฟนฟูพืน้ที่บงึบอระเพ็ด 

  3.3.1.1 แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  

   จากการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

พ.ศ.2560 -2564 สวนที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่

เศรษฐกิจ ไดกําหนดแนวการพัฒนาภาคกลุมภาคเหนือใหเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง ดังนี ้

   1) พัฒนาการทองเที่ยวใหมีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการตอเนื่องกับ

การทองเที่ยวบริการสุขภาพและการศึกษาที่ไดมาตรฐานรวมทั้งผลิตภัณฑสรางสรรคที่สรางมูลคาเพิ่มสูง 

    1.1) พัฒนากลุมทองเที่ยวที่มีศักยภาพ ไดแก  

     1.1.1) กลุมทองเที่ยวอารยธรรมลานนา และกลุมชาติพันธุ ในพื้นที่ 

8 จังหวัดเหนือตอนบน  

     1.1.2) กลุมทองเที่ยวมรดกโลกพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและกําแพงเพชร  

     1.1.3) กลุมทองเที่ยวเชิงธรรมชาติในพ้ืนที่ภาคเหนือ 

   2) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสรางมูลคาเพิ่ม ภายใต

แนวคิดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปใหมี 

ความหลากหลายสอดคลองกับความตองการของตลาด ดังนี ้

    2.1) พัฒนาใหภาคเหนือตอนบนเปนฐานการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย

และภาคเหนือตอนลางเปนฐานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยในรูปแบบฟารมเกษตรอัจฉริยะ 

    2.2) อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป โดย พิจิตร กําแพงเพชร นครสวรรค 

เปนพื้นที่หลักในการแปรรูปขาว พืชไร และพืชพลังงาน การสรางผลิตภัณฑใหมที่ตอบสนองความตองการ

ของตลาดเฉพาะ อาทิ อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ 

    2.3) พัฒนาพื้นที่จังหวัดนครสวรรค และกําแพงเพชรใหเปนแหลงผลิต

พลังงานทดแทน 

   จากแผนพัฒนาภาคเหนือนี้ชี้ใหเห็นวาจังหวัดนครสวรรค มีศักยภาพดาน 

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน ดวยการสงเสริมการเกษตรปลอดภัยและเกษตร

อินทรีย  ควบคูกับการพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรใหสอดคลองกับ 

ความตองการตลาด เปนฐานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย เปนพื้นที่หลักในการแปรรูปขาว พืชไร  

พืชพลังงาน และแหลงผลิตพลังงานทดแทน 

  3.3.1.2 แผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค 

   จากการที่จังหวัดนครสวรรค ไดดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา

จังหวัดในระหวางปที่ผานมา จังหวัดนครสวรรคไดมีการกําหนดวิสัยทัศนตามแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค 

4 ป (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวน โดยกําหนดวิสัยทัศนวา “ศูนยกลางคมนาคมขนสงไปภาคเหนือ 

ศูนยกลางการผลิต การคาขาวและสินคาเกษตรที่มีศักยภาพทางการตลาดมีการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
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และธรรมชาติ เมืองแหงการศึกษา สังคมอยูในสิ่งแวดลอมที่ดีมีความเขมแข็งตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน” มีประเด็นยุทธศาสตรประกอบดวย  

   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางมูลคาเพิ่มทางการเกษตรการคาและอุตสาหกรรม 

การเกษตรที่สมดุล 

   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาต ิ

และสุขภาพ 

   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดิขึ้น มีคุณธรรม 

นําความรูและเกิดความผาสุก 

   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ใหมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน 

   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การเสริมสรางธรรมาภิบาลและบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

   การวิเคราะหสภาวการณการพัฒนาจังหวัดนครสวรรคคํานึงถึงความเชื่อมโยง

และสอดคลองกับกรอบทิศทางการพัฒนาระดับประเทศ  จึงไดนําขอมูลจากตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด

ที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดพัฒนาขึ้นมาพิจารณา ประกอบการ

วิเคราะหขอมูลและขอเท็จจริงของพื้นที่เพื่อสะทอนภาพของการพัฒนาของจังหวัดนครสวรรค โดยเปรียบเทียบ 

คาคะแนนตัวชี้วัดกับคาคะแนนกลางของประเทศ เพ่ือใหเกิดความเชื่อมโยงสูประเด็นการพัฒนาของจังหวัด

ไดชัดเจนยิ่งขึ้น ผลการวิเคราะหสภาวการณจากตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค (สํานักงานจังหวัด

นครสวรรค ) สรุปไดดังนี้  

   1) ภาพรวมการพัฒนา ภาพรวมการพัฒนาของจังหวัดนครสวรรคอยูในระดับ

ใกลเคียงกับคากลางของประเทศ ซึ่งตัวชี้วัด (Composite Index) ของจังหวัดเมื่อพิจารณาตัวชี้วัดทั้ง 4 มิติ 

พบวา มิติการพัฒนาแบบทั่วถึง มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจ มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว เปนปญหา

สําคัญของจังหวัด โดยเฉพาะการกระจายรายได และรายไดเฉลี่ยของครัวเรือนและผลิตภัณฑมวลรวม

จังหวัดหดตัว รวมทั้งปญหาหนี้สินของเกษตรกร ขณะที่การพัฒนาทางเศรษฐกิจสีเขียว พบปญหาปริมาณ

ขยะ การใชพลังงานน้ํามันและไฟฟาในจังหวัดสูง สวนประสิทธิภาพของภาครัฐ ตัวชี้วัดที่เปนปญหา คือ 

การเขาถึงบริการน้ําประปา ไฟฟา และอินเตอรเน็ต และรวมทั้งความสามารถในการจัดเก็บภาษีทองถิ่นต่ํา 

อยางไรก็ตาม มีตัวชี้วัดหลายตัวที่มีคาสูงกวาคากลางของประเทศ อาทิ การเขาถึงบริการสาธารณสุขและ

การบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ผลิตภาพของแรงาน อัตราการวางงาน การออม 

   2) ประเด็นการพัฒนาที่สําคัญ 

    2.1) มิติการพัฒนาแบบทั่วถึง เปนการวัดความยากจนและความเหลื่อมล้ํา 

โครงขายความคุมครองทางสังคม การเขาถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม พบวา ตัวชี้วัดในมิตินี้อยูใน
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ระดับต่ํากวาคากลางของประเทศ ซึ่งสอดคลองกับขอมูลประชากรของจังหวัดนครสวรรค ซึ่งสวนใหญเปน

เกษตรกร อยางไรก็ตาม สิ่งที่จังหวัดตองเรงดําเนินการแกไข คือ ปญหาการกระจายรายได 

    2.2) มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจ เปนการวัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และขีดความสามารถทางการแขงขัน พบวา ตัวชี้วัดในมิตินี้อยูในระดับ 

ต่ํากวาคากลางของประเทศ ซึ่งเปนผลจากการตกต่ําและชะลอตัวของระบบเศรษฐกิจ ดังนั้น ประเด็นการพัฒนา 

ที่จังหวัดควรตองใหความสําคัญ ไดแก การสรางและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดใหกับประชาชน ในขณะที่ 

อัตราการวางงานต่ํา อัตราการออมครัวเรือนสูง และผลิตภาพของแรงงานสูง ถือเปนศักยภาพที่สําคัญใน

การพัฒนาจังหวัด 

     2.3) มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว เปนการวัดการอนุรักษสิ่งแวดลอม

และ ทรัพยากรธรรมชาติ และการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ พบวา ตัวชี้วัดในมิตินี้อยูในระดับต่ํากวา

คากลางของประเทศ ดังนั้น ประเด็นการพัฒนาที่จังหวัดควรตองใหความสําคัญ ไดแก การพัฒนาระบบ 

การกําจัดขยะอยางถูกตองทางหลักวิชาการและนําขยะมาสรางมูลคาเพิ่ม รวมทั้งการปลูกจิตสํานึก 

การใชพลังงานอยางประหยัดและคิดคนพลังงานทดแทน 

    2.4) ประสิทธิภาพของภาครัฐ เปนการวัดความสามารถการใหบริการ

สาธารณะ ความสามารถการจัดเก็บรายไดภาษีของทองถิ่น ความสามารถในการบริหารงบประมาณ 

ของจังหวัด พบวา ตัวชี้วัดในมิตินี้อยูในระดับสูงกวาคากลางของประเทศ ในขณะที่ครัวเรือนที่สามารถ

เขาถึงน้ําประปาต่ํากวาคากลางของประเทศ ครัวเรือนที่เขาถึงไฟฟาต่ํากวาคากลางของประเทศ และการเขาถึง 

บริการอินเตอรเน็ต ต่ํากวาคากลางของประเทศทั้งนี้ จังหวัดนครสวรรคควรตองใหความสําคัญตอการเพิ่ม

ความสามารถการใหบริการสาธารณะ ความสามารถการจัดเก็บรายไดภาษีของทองถิ่น 

  3.3.1.3 แผนพัฒนาบึงบอระเพ็ดขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

   แผนพัฒนาบึงบอระเพ็ดในสวนขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคนั้น 

จําแนกเปนโครงการดานสงเสริมดานการทองเที่ยว จํานวน 10 โครงการ เปนโครงการประเภทมีการกอสราง 

จํานวน 7 โครงการเปนโครงการประเภทไมมีการกอสราง  จํานวน 3 โครงการ  

   โครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ดทั้ง 10 โครงการ เปนโครงการที่มีเปาหมาย 

การพัฒนาบึงบอระเพ็ดใหเปนศูนยกลางทองเที่ยวในภูมิภาค สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งของจังหวัด

นครสวรรคและจังหวัดใกลเคียงใหเดินทางมาเที่ยวจังหวัดนครสวรรคมากขึ้น ตลอดจนเปนการสรางอาชีพ 

สรางรายไดใหกับประชาชนในพื้นที่ เพิ่มศักยภาพและมูลคาเพิ่มดานเศรษฐกิจ สังคม ของจังหวัด

นครสวรรค และสามารถกระตุนเศรษฐกิจของจังหวัดนครสวรรค สะทอนใหเห็นการแกปญหาประชาชน 

ในดานคุณภาพชีวิต และการเพ่ิมมูลคาโดยใชฐานทรัพยากรบึงบอระเพ็ด เปนสวนสําคัญในการแกปญหา 

  3.3.1.4 แผนพัฒนาบึงบอระเพ็ดของกรมชลประทาน 

   แผนพัฒนาบึงบอระเพ็ดของกรมชลประทาน เปนโครงการดานการบริหาร

จัดการน้ํา เพื่อรักษาระบบนิเวศบึงบอระเพ็ดและบรรเทาปญหาน้ําทวมภัยแลงใหกับประชาชน จํานวน

ทั้งหมด 23 โครงการ สามารถจําแนกเปน 1) งานขุดลอกตะกอน จํานวน 4 โครงการ มีเปาหมายในการ
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แกปญหาระบบนิเวศของบึงบอระเพ็ดที่มีสภาพตื้นเขิน มีสาเหตุจากตะกอนดินจากการไหลมากับน้ํา  

และเศษวัชพืชที่ยอยสลายภายในบึง 2) งานพัฒนาบึงบอระเพ็ด จํานวน 3 โครงการ มีเปาหมายในการเพ่ิม

ศักยภาพการกักเก็บน้ําของบึงบอระเพ็ดและรองรับการระบายน้ําในฤดูน้ําหลาก 3) งานพัฒนาพื้นที่ตนน้ํา 

จํานวน 16 โครงการ มีเปาหมาย เพื่อเพิ่มศักยภาพของคลองที่รับน้ําจากพื้นที่ตนน้ําใหสามารถระบายน้ํา 

ในภาวะน้ําหลากไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถกักเก็บน้ําในฤดูแลงเพื่อแกปญหาภัยแลงใหกับ

ประชาชน (สํานักงานชลประทานที่ 3 นครสวรรค) 

  3.3.1.5 แผนพัฒนาบึงบอระเพ็ดของกรมประมง 

   แผนพัฒนาบึงบอระเพ็ดของกรมประมง เปน โครงการดานอนุรักษ ฟนฟูระบบ

นิเวศบึงบอระเพ็ดโครงการนี้เปนโครงการของ กลุมบูรณะแหลงน้ําเพื่อการประมง ในสังกัดกองวิจัย 

และพัฒนาประมงน้ําจืด กรมประมง ไดรับการจัดสรรงบประมาณภายใตแผนงานดานการสราง

ความสามารถในการแขงขันของประเทศในสวนของขอมูลดานทรัพยากรประมง ผลผลิตพัฒนาศักยภาพ

ดานการประมง กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ํา (ปงบประมาณ 2561-65) ประกอบดวย  

3 กิจกรรม ไดแก การขุดลอกดวยเรือขุด การขุดลอกดวยเครื่องจักรกล และการกําจัดวัชพืชดวยเรือกําจัด

วัชพืชและเครื่องจักกล  ซึ่งทั้ง 3 กิจกรรม มีวัตถุประสงคเพื่อ เพิ่มที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา อันเปนการเพิ่ม

ผลผลิตทางการประมง อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอันสําคัญของประเทศ และฟนฟูระบบนิเวศใหมีความสมบูรณ 

และจากขอหารือของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดตอสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ ไดสรุป

ประเด็นที่กรมประมงจะตองดําเนินการ คือ ใหกรมประมงนํามาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ 

จากการดําเนินงานโครงการตอทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพไปใชประกอบ 

ในการดําเนินการโครงการ 

   ดั งนั้น  เพื่ อปองกันและแก ไขผลกระทบจากการดํ า เนินโครงการตอ

ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางทางชีวภาพ จึงตองมีการศึกษาขอมูลทางวิชาการของสิ่งมีชีวิต

ในระบบนิเวศบริเวณที่จะดําเนินโครงการ ไดแก ชนิดสัตวน้ํา  แพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว สัตวหนา

ดิน พรรณไมน้ํ า  คุณภาพน้ํ า และการวิ เคราะหโครงขายอาหารและผลกระทบตอระบบนิเวศ 

ในบริเวณที่ทําการขุดลอกและกําจัดวัชพืชในบึงบอระเพ็ด เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดมาตรการปองกัน 

และวางแผนในการดําเนินการขุดลอกและกําจัดวัชพืชใหมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบในการปฏิบัติงาน

ในอนาคตของบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค (ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด เขต 2 นครสวรรค  

พ.ศ. 2561) 

   จากแผนพัฒนาบึงบอระเพ็ดของกรมประมง ทั้ง 3 โครงการ มีเปาหมาย 

เพื่อการรักษาระบบนิเวศของบึงบอระเพ็ด และแกไขปญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการขุดลอกตะกอนดิน  

การเคลื่อนเขามาอยูอาศัยของสัตวชนิดตางๆในบึง และเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่

หนวยงานที่กํากับดูแลที่ตองมีจํานวนที่สอดคลองกับภาระงาน 
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  3.3.1.6 โครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ดของหนวยงานในสังกัดกรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช 

   แผนพัฒนาบึงบอระเพ็ด ของหนวยงานสังกัดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ

พันธุพืช จําแนกเปน โครงการดานอนุรักษฟนฟูระบบนิเวศบึง จํานวน 13 โครงการ  เปนโครงการประเภท

มีการกอสรางจํานวน 4 โครงการ เปนโครงการประเภทไมมีการกอสรางจํานวน 9 โครงการ (ศูนยศึกษา

ธรรมชาติและสัตวปา บึงบอระเพ็ด พ.ศ. 2561) 

   โครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ดของหนวยงานสังกัดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา

และพันธุพืช มีโครงการดานสงเสริมอาชีพของเกษตกรในพื้นที่บึงบอระเพ็ด เปนการยกระดับความรวมมือ

ระหวางหนวยงานของรัฐกับประชาชนในการอนุรักษบึงบอระเพ็ด โครงการดานสงเสริมการทองเที่ยว 

เชิงนิเวศในบึงบอระเพ็ดดวยการจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆใหกับนักทองเที่ยว และโครงการดาน

รักษาสิ่งแวดลอมบึงบอระเพ็ดดวยการดูแลสัตวปาและพันธพืช โครงการทั้งหมดมีเปาหมายในการมีสวน

รวมกับประชาชนในการอนุรักษ ฟนฟูระบบนิเวศและใชประโยชนจากบึงบอระเพ็ด   

  3.3.1.7 แผนพัฒนาบึงบอระเพ็ด มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค 

   แผนพัฒนาบึงบอระเพ็ด ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค จําแนก

เปน โครงการดานการอนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศบึง จํานวน 8 โครงการ  เปนโครงการประเภท 

มีการกอสราง จํานวน 3 โครงการ และเปนโครงการประเภทไมมีการกอสราง จํานวน 5 โครงการ

(มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค พ.ศ. 2561)  

   โครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ด มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค  

เปนโครงการที่ตองการสงเสริมใหประชาชนที่อยูในบึงบอระเพ็ดสามารถอยูรวมกับบึงบอระเพ็ด 

ไดอยางยั่งยืนและรวมกันอนุรักษบึงบอระเพ็ดโดยประชาชนพึ่งพาตนเองดวยแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและเกษตรอินทรีย โดยหนวยงานของรัฐชวยสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน 

ดวยโครงการนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 

  3.3.1.8 สรุปสาระสําคัญโดยภาพรวม  

   จากการทบทวนแผนการพัฒนาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบึงบอระเพ็ด 

โครงการจากหนวยงานตางๆ ไดมีเปาหมายในการพัฒนาบึงบอระเพ็ดตามบทบาทหนาที่ของหนวยงาน  

ซึ่งจะเนนการดําเนินงานตามสวนงานตามขอบเขตที่แตละหนวยงานรับผิดชอบ ซึ่งยังไมสามารถเขาถึง

ภาพรวมของบึงบอระเพ็ดในทุกมิติทําใหเกิดปญหาการดําเนินงานที่แกปญหาไดไมตรงจุด จึงเห็นภาพของ

หนวยงานตางๆ ดําเนินงานตามภาระงานและงบประมาณที่หนวยของตนไดรับมา การแกปญหายังขาด

การบูรณาการกับหนวยงานอื่นๆ เพื่อรวมการแกปญหาเดียวกัน เกิดปญหาการทํางานซ้ําซอน ประชาชน

เกิดความไมเขาใจในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  

   ดังนั้น บึงบอระเพ็ดตองมีแผนแมบทการบริหารจัดการ โดยเปนแผนแมบท 

ที่ไดมาจากกระบวนการมีสวนรวมของหนวยงานทุกระดับ ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค รวมถึงเครือขาย

องคกรภาคประสังคม ภาควิชาการ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรคอยางเปนรูปธรรม  
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โดยยึดถือแนวทางปฏิบัติตามกรอบยุทธศาสตรของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 6 ดาน ยุทธศาสตร 

ของคณะกรรมการพัฒนา อนุรักษและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 4 ดาน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 

มกราคม 2561 ที่จะแกปญหาและพัฒนาบึงบอระเพ็ดใหเปนแหลงกักเก็บน้ําขนาดใหญของประเทศ 

ใหมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น เพื่อประสิทธิภาพโดยรวมของการบริหารจัดการนํ้าของประเทศ ดงัตอไปนี ้

   1) เพื่อใหบึงบอระเพ็ดเปนแหลงเพาะพันธุสัตวน้ํา เปนทําเลที่ปลาอาศัยเลี้ยง

ตัว วางไข และแพรพันธุ 

   2) เพื่อใหบึงบอระเพ็ดเปนพื้นที่ชุมน้ําที่รวมความหลากหลายทางชีวภาพ 

ของสัตวน้ําและสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ โดยมีการบริหารจัดการเรื่องความหลากหลายและความเสี่ยงตอการสูญพันธุ 

   3) เพ่ือใหบึงบอระเพ็ดเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่สมบูรณในเขตภาคกลาง 

   4) เพื่อใหบึงบอระเพ็ดเปนศูนยการเรียนรู การบริหารจัดการที่เกิดความสมดุล

ระหวางการใชน้ํา การเก็บกักน้ํา การสงวนและคุมครองพันธุสัตวน้ําและสัตวปาที่มีความอุดมสมบูรณ 

มากที่สุดในภูมิภาค 

   5) เพื่อใหบึงบอระเพ็ดเปนแหลงเก็บกักน้ําเพื่อใชในการบริหารจัดการเมื่อเกิด

ภาวะภัยแลง รวมทั้งเปนแหลงรับน้ําเมื่อเกิดฤดูน้ําหลาก 

   6) เพื่อใหการใชประโยชนจากบึงบอระเพ็ดเกิดความสมดุล รวมทั้งการอนุรักษ

และการพัฒนา 

 3.3.2 การกําหนดแผนกลยุทธในการพัฒนาและฟนฟูพื้นที่บึงบอระเพ็ดและพื้นที่โดยรอบ 

  3.3.2.1 กําหนดการจดัการ และกิจกรรม (Strategic Activities & Management) 

   การดําเนินการ (SWOT Analysis) ขางตน นําไปสูการกําหนดทิศทางเชิงกล

ยุทธได 2 กลุมคือกลุมกิจกรรมการพัฒนา 4 กิจกรรมยอยไดแก การพัฒนาใหมีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้น  

การจัดการใหมีเกษตรกรรมที่ดี การจัดการใหมีสิ่งแวดลอมดี และการกอเกิดเมืองคุณภาพ ซึ่งเปนกิจกรรม

เชิงสังคมและวิศวกรรม กับกิจกรรมการสงเสริมและสนับสนุนอีก 5 กิจกรรมยอยไดแก การยกกระดับ

เศรษฐกิจที่ดี การจัดใหคนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี การสรางคุณภาพของการใชประโยชนจากบึงที่ดี  

การสรางคุณภาพของปจจัยทางชีวภาพที่ดี และการสรางคุณภาพของสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่ดี อันเปน

กิจกรรมทางสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศที่จะสงผลคุณภาพชีวิตของคน พื้นที่ สภาพแวดลอม และสังคม 

ในพื้นที่บึงบอระเพ็ดน่ันเอง ดังแสดงในรูปที่ 3.3.2-1 
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รูปที่ 3.3.2-1 กําหนดการจัดการ และกิจกรรม 

จุดแข็ง จุดออน 

1. เปนพื้นที่ชุมน้ําขนาดใหญที่อุดมไปดวยทรัพยากร

ชีวภาพ และมีระบบนิเวศที่หลากหลาย 

2. มีหนวยงานหลายหนวยงานที่ทําหนาที่ดูแลการใช

ประโยชนภายในพื้นที่ 

3. มีงบประมาณในการสนับสนุนการดําเนินการเพื่อ

พัฒนาบึงบอระเพ็ด 

4. มีการรณรงคสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชน

ตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษทรัพยากรบึง

บอระเพ็ด 

5. เปนสถานที่ทองเที่ยวและพักผอนหยอนใจทาง

ธรรมชาติที่มีศักยภาพ 

6.  เปนสถานที่ที่ มีความสําคัญทางประวัติศาสตร  

เนื่องจากเปนสถานที่เสด็จประพาสตนของรัชการที่ 7 

7. ชุมชนโดยรอบบึงบอระเพ็ดมีวิถีชีวิตที่ยาวนาน และ

เปนเอกลักษณ 

8.  มีคณะกรรมการในการบริหารจัดการและอนุรักษ

ฟนฟูบึงบอระเพ็ดทั้งจากสวนกลาง และระดับจังหวัด 

9. เปนพื้นที่ที่เหมาะสมในการใชเปนแหลงเพาะพันธุ        

และอนุบาลสัตวน้ําจืดที่หญที่สุดในประเทศ 

1. ขาดการบริหารจัดการน้ําที่เปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

2. ขาดการเก็บรวบรวมฐานขอมูลทรัพยากรกายภาพ และชีวภาพในพื้นที่บึงบอระเพ็ดอยางบูรณาการทั้งระบบ 

3. ปญหาดินตะกอนที่ทับถมทําใหพื้นที่บึงบอระเพ็ดต้ืนเขิน 

4. ปญหาคุณภาพน้ําในบึงที่ไดรับผลกระทบจากการใชสารเคมีทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่บึง

บอระเพ็ด 

5. ประชาชนเขามารุกใชประโยชนในพื้นที่บึงบอระเพ็ดโดยรอบ เนื่องจากการกําหนดขอบเขตพื้นที่ของบึงไมมี

ความชัดเจน 

6. ขาดการเชื่อมโยงและบูรณาการในการบริหารจัดการอยางเปนระบบของหนวยงานที่มีหนาที่ดูแลและบริหาร

จัดการบึงบอระเพ็ด 

7. การดําเนินงานสนับสนุนของหนวยงานที่เกี่ยวของขาดความตอเนื่องในการดําเนินงานและไมมีเอกภาพ 

8.  ความสมบูรณและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่บึงบอระเพ็ดมีจํานวนลดนอยลง 

9. รูปแบบการดําเนินงานของหนวยงานที่ทําหนาที่บริหารจัดการบึงบอระเพ็ดไมสามารถดําเนินการแกไข

ปญหาในพื้นที่บึงบอระเพ็ดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

10. ประชาชนสวนใหญมีการประกอบอาชีพหลักที่ใชประโยชนจากบึงเพียงอาชีพเดียว เมื่อประสบปญหาภัย

ธรรมชาติทําใหสงผลกระทบตอรายได 

11. ขาดการเผยแพรองคความรูเพื่อใหประชาชนในพื้นที่บึงบอระเพ็ด มีความรูสึกรวมในการอนุรักษทรัพยากร

ภายในบึงบอระเพ็ด 

12. กิจกรรมของประชาชนในพื้นที่บึงสงผลตอทรัพยากรชีวภาพภายในบึง  เชน การใชเครื่องมือจับปลาที่ผิด

กฎหมาย หรือการใชสารเคมีทางการเกษตร 

โอกาส อุปสรรค 

1. ภาครัฐและหนวยงานสวนกลางเล็งเห็นถึงความสําคัญ    

และใหการสนับสนุนสงเสริมใหเกิดการพัฒนาพื้นที่บึง

บอระเพ็ดอยางเปนระบบ 

2 .  การพัฒนาบึ งบอระเพ็ดมี ความสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรค และมีความสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

3 .  ก ร ะ แ ส ก า ร ตื่ น ตั ว ใ น เ รื่ อ ง ข อ ง ก า ร อ นุ รั ก ษ

ทรัพยากรธรรมชาติ และการทองเที่ยวเชิงระบบนิเวศนที่

มีมากข้ึน 

4. รัฐบาลมีนโยบายใหการสนบัสนุนใหคนและธรรมชาติ

สามารถอยูรวมกันไดอยางมีผาสุก 

1. ความขัดแยงและไมมีรูปแบบทางออกจากปญหาการเขามาถือครองใชประโยชนที่ดินทับที่ดิน นสล. 

2. หนวยงานที่ดูแลบึงบอระเพ็ดตางถือกฎหมายของตัวเอง ทําใหการใชกฎหมายมีความซ้ําซอน สรางความ

สับสนใหแกประชาชนในพื้นที่บึง 

3. นโยบายของภาครัฐบางนโยบายขัดแยงกับการบริหารจัดการและฟนฟูอนุรักษบึงบอระเพ็ด 

4. ประตูระบายน้ําที่ผันน้ําเขาสูบึงเปนอุปสรรคตอการเคลื่อนตัวของประชากรปลาจากแมน้ําสายหลักที่ไหลเขา

สูบึงบอระเพ็ด สงผลตอปริมาณปลาในพื้นที ่

5. พื้นที่ของบึงบอระเพ็ดลดลงเพราะการตื้นเขินที่เกิดจากการทับถมของดินตะกอน และการเขาใชประโยชน

ของประชาชน 

6. การใชทรัพยากรธรรมชาติจากบึง ปริมาณน้ําที่ไหลเขาสูบึงบอระเพ็ดมีปริมาณลดลงเนื่องจากถูกผันไปใช

เพื่อการเกษตรของประชาชนโดยรอบ 

7. ปริมาณขยะที่เกิดจากชุมชนโดยรอบพื้นที่บึงบอระเพ็ด สงผลกระทบตอจํานวนของประชากรนกภายในบึง 

ไดน้ําเพิ่มขึ้น 

เกษตรกรรมดี 

สิ่งแวดลอมดี 

เกิดเมืองคุณภาพ 

เศรษฐกิจที่ดี 

คุณภาพชีวิตที่ดี 

คุณภาพของการใช

ประโยชนจากบึงที่ดี 

คุณภาพของปจจัยทาง

ชีวภาพที่ดี 

คุณภาพของสิ่งแวดลอม

ทางกายภาพที่ดี 

คุณภาพชีวิตที่ดี 

คุณภาพของการใช

ประโยชนจากบึงที่ดี 

คุณภาพของปจจัยทาง

ชีวภาพที่ดี 

คุณภาพของ

สิ่งแวดลอมทาง

กายภาพที่ดี 

พัฒนา 

สงเสริม

สนับสนุน 
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    4-1               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

บทที่ 4 

การประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ 
 

4.1 บทนาํ 

 การพัฒนาโครงการของภาครัฐใด ๆ ก็ตามยอมมุงหวังที่ใหเกิดผลประโยชนตอประชาชนอยาง

ยั่งยืน ทั้งดานชีวิตและความเปนอยู แตอยางไรก็ตามบางโครงการอาจสงผลกระทบในเชิงลบทั้งทางตรงและ

ทางออมตอสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ แมแตการดํารงชีวิตของมนุษยทั้งที่อาจเกิดขึ้นในปจจุบัน    

หรือเปนผลกระทบที่สะสมที่อาจเกิดผลกระทบในอนาคตดวย ดังนั้นจึงจะตองมีการศึกษาผลกระทบ      

ทั้งดานสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ กอนตัดสินใจดําเนินโครงการ 

 การจัดทําแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด ไดกําหนดแผนงาน/โครงการ เพื่อพัฒนา      

และแกไขปญหา แบงเปน 6 ประเภท ไดแก การบริหารจัดการและการเขาใชประโยชน การแกไขปญหา  

ภัยแลงและสรางความมั่นคงของน้ํา การปรับปรุงคุณภาพน้ํา ตะกอน และรักษาระบบนิเวศ การจัดการ    

น้ําทวมและบรรเทาอุทกภัย การอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ตนน้ํา และการจัดการน้ําอุปโภค บริโภค ถึงแมวา

โครงการโดยสวนใหญเปนโครงการขนาดเล็ก ไมไดสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากนัก แตก็ยังมี           

บางแผนการเปนงานดานการกอสรางที่ดําเนินการในพื้นที่บึงบอระเพ็ด และในลําน้ําสาขาของบึงบอระเพ็ด 

ซึ่งจําเปนจะตองมีขอมูลดานการประเมินถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ เพ่ือประกอบการ

ตัดสินใจดําเนินโครงการดวย โดยไดกําหนดความเขมขนของการการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

สังคม และสุขภาพที่แตกตางกันไป 

 

4.2 ระบบการประเมนิผลกระทบดานสิง่แวดลอม สังคม และสุขภาพ ของประเทศไทย 

 ระบบการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ ของประเทศไทย สามารถแบงเปน

ประเภทที่ภาครัฐกําหนดใหดําเนินการ และประเภทที่ดําเนินการดวยความสมัครใจของเจาของโครงการ 

รายละเอียดดังนี ้

 

 4.2.1 การประเมินภาคบังคับ (Enforcement Assessment) 

    ปจจุบัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง

อุตสาหกรรม ไดกําหนดใหโครงการที่มีขนาดและประเภทกิจกรรมตามที่กฎหมายกําหนดจะตองจัดทํา

รายงานประเมินผลกระทบดานสังคม สิ่งแวดลอม และสุขภาพ กอนที่จะมีการเริ่มดําเนินโครงการ อีกทั้ง   

ยังมีมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดใหบางโครงการที่มีขนาดและประเภทกิจกรรมตามกําหนดที่จะดําเนินการ

กอสรางในพื้นที่ชุมน้ํา หรือ พื้นที่ปาอนุรักษ จะตองมีการจัดทํารายงานประเมินผลกระทบดานสังคม 

สิ่งแวดลอม และสุขภาพ รายละเอียดดังนี ้
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    4-2               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

  4.2.1.1 รายการขอมูลดานสิ่งแวดลอม (Environmental Checklist, EC) โดย

กฎหมายที่กําหนดใหดําเนินการ ไดแก 

   1) การกําหนดประเภทและขนาดโครงการของหนวยงานของรัฐที่ตองเสนอ

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับปาอนุรักษเพิ่มเติม (13 กันยายน 

2537) และกลไกการดําเนินงานดานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการตาง ๆ ตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 

   2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด

ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

  4.2.1.2 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (Initial Environmental 

Examination; IEE) โดยกฎหมายที่กําหนดใหดําเนินการ ไดแก 

   1) การกําหนดประเภทและขนาดโครงการของหนวยงานของรัฐที่ตองเสนอ

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับปาอนุรักษเพิ่มเติม (13 กันยายน 

2537) และกลไกการดําเนินงานดานการวิเคราหะผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการตาง ๆ ตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 

   2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด

ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

  4.2.1.3 ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม  ( Environmental Impact 

Assessment: EIA) อางอิงตาม โดยกฎหมายที่กําหนดใหดําเนินการ ไดแก 

   1) การกําหนดประเภทและขนาดโครงการของหนวยงานของรัฐที่ตองเสนอ

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับปาอนุรักษเพิ่มเติม (13 กันยายน 

2537) และกลไกการดําเนินงานดานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการตาง ๆ ตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 

   2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด

ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

  4.2.1.4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (Environmental Health 

Impact Assessment; EHIA) โดยกฎหมายที่กําหนดใหดําเนินการ ไดแก 

   1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด

หลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ  
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 4.2.2 การประเมินภาคสมัครใจ (Voluntary Assessment) 

  การประเมินภาคสมัครใจ ประกอบดวย  

  4.2.2.1 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment; HIA)  

  4.2.2.2 การประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment, SIA) 

  4.2.2.3 การประเมินสิ่ งแวดลอมระดับยุทธศาสตร  (Strategic Environmental 

Assessment, SEA)  

 ปจจุบัน ในประเทศไทยการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (HIA) และการประเมินผลกระทบ

ทางสังคม (SIA) ยังไมไดกฎหมายกําหนดใหมีการดําเนินการอยางชัดเจน แตสํานักงานนโยบาย 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ก็ไดกําหนดใหตองมีการศึกษาเปนสวนหนึ่งของการประเมินผล

กระทบดานสิ่งแวดลอม (EIA) และการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (EHIA) โดยได

ดําเนินการรางแนวทางในการศึกษา SIA และ HIA ไวแลว อีกทั้ง กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ  

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ก็ยังไดกําหนดคูมือและแนวทางในการศึกษา HIA สําหรับโครงการที่จะมี

ผลกระทบตอสุขภาพอยางรุนแรงเชนเดียวกัน 

 สําหรับการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) นั้นกระบวนการวิเคราะหเชิงระบบ 

เพื่อการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการระดับนโยบายและแผน เปนเครื่องมือที่ไดรับ

การยอมรับและแพรหลายในตางประเทศ สําหรับประเทศไทยยังไมไดกฎหมายกําหนดใหนํามาใชอยางชัดเจน 

แตก็ไดมีการดําเนินการศึกษาในหลายๆ หนวยงาน ของประเทศไทยแลว 

 

4.3  ระดับการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ สําหรบัโครงการตามแผนการ   

พัฒนาและฟนฟูบงึบอระเพ็ด 

 จากการพิจารณาขอกําหนดของระบบการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ 

ทั้งที่เปนการประเมินภาคบังคับ 4 รูปแบบ และประเมินภาคสมัครใจ 3 รูปแบบ ที่ไดกลาวมาแลวขางตน 

พบวา ยังมีโครงการขนาดเล็กหลายโครงการที่ไมเขาขายขอกําหนดดังกลาว แตจะตองมีการดําเนินการ

กอสรางในเขตพ้ืนที่บึงบอระเพ็ด และลํานํ้าสาขาของบึงบอระเพ็ด ซึ่งอาจกอผลกระทบตอความหลากหลาย

ทางชีวภาพไดแมจะมีระดับผลกระทบนอยเชนเดียวกัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงไดกําหนดรูปแบบ

การจัดทํา “รายการขอมูลดานสิ่งแวดลอมเพื่อการตัดสินใจ (Environmental Checklist for decision 

maker, EC for decision making)” ซึ่งเปนการประเมินอยางงายโดยใชขอมูลทุติยภูมิเปนหลักมาชวย

ในการพิจารณาตัดสินใจดําเนินโครงการ แตทั้งน้ีการรับฟงความคิดเห็นในระดับผูนําชุมชนในพื้นที่ ก็เปนสิ่ง

ที่นํามาผนวกในการพิจารณาดวยเชนกัน 

 โดยรูปแบบ “รายการขอมูลดานสิ่งแวดลอมเพื่อการตัดสินใจ (Environmental Checklist 

for decision maker, EC for decision making)” มหาวิทยาลัยนเรศวรไดอางอิงมาจากแนวทาง 

ในการจัด “รายการขอมูลดานสิ่งแวดลอม (Environmental Checklist, EC)” ที่กําหนดโดยสํานักงานนโยบาย 

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) รายละเอียดดังภาคผนวก ค-4   
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 สําหรับหลักเกณฑในการพิจารณาวา โครงการตามแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด จะมี

ระดับการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพในระดับใดนั้น มีหลักเกณฑการพิจารณาดังน้ี 

 (1) การประเมินภาคบังคับ: จะพิจารณาจากประเภทและขนาดของโครงการตามที่กฎกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมติคณะรฐัมนตรีเปนหลักเกณฑในการพิจารณา 

 (2) การประเมินภาคสมัครใจ จะพิจารณาดําเนินการกับโครงการที่อาจสงผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอมหรือสุขภาพในวงกวาง แตยังไมเขาขายโครงการที่ตองประเมินสิ่งแวดลอมภาคบังคับ หนวยงาน

ที่เกี่ยวของอาจพิจารณาใหมีการศึกษาการประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment: 

SIA) หรือการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ (Health Impact Assessment: HIA) ก็ได และในกรณีที่

แผนงานอาจมีผลกระทบเชิงนโยบายก็อาจพิจารณาใหจัดทําการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร. 

(Strategic Environmental Assessment: SEA) เพื่อประกอบการตัดสินใจในการดําเนินโครงการหรือ

แผนงานได 

 (3) การจัดทําขอมูลดานสิ่งแวดลอมเพื่อการตัดสินใจ (EC for decision making) ในกรณีที่

โครงการหรือแผนงานมีกิจกรรมกอสรางบริเวณพื้นที่เชื่อมตอกับพื้นที่ของบึงบอระเพ็ด แตเปนโครงการ

ขนาดเล็กที่ยังไมเขาขายประเภทและโครงการที่ตองประเมินสิ่งแวดลอมภาคบังคับ เพ่ือปองกันผลกระทบที่

อาจเกิดขึ้นและเปนการใชงบประมาณอยางเกิดประโยชนสูงสุด หนวยงานที่เกี่ยวของอาจพิจารณาใหมีการ

จัดทําขอมูลดานสิ่งแวดลอมเพื่อการตัดสินใจ (EC for decision making) เพื่อใชประกอบการตัดสินใจ

ดําเนินโครงการของผูบริหารได 

 แผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด ไดกําหนดแผนงาน/โครงการ เพื่อพัฒนาและแกไขปญหา 

แบงเปน 6 แผนงาน ไดแก 

- แผนงานดานการบริหารจัดการและการเขาใชประโยชน  

- แผนงานดานการแกปญหาภัยแลงและสรางความมั่นคงของน้ํา 

- แผนงานดานคุณภาพน้ํา ตะกอน และรักษาระบบนิเวศ 

- แผนงานดานการจัดการน้ําทวมและบรรเทาอุทกภัย 

- แผนงานดานการอนุรักษและฟนฟูพ้ืนที่ตนนํ้า 

- แผนงานดานการจัดการน้ําอุปโภค บริโภค 

 โดยเมื่อพิจารณาตามเงื่อนไขที่กําหนดในระบบการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม สังคม 

และสุขภาพ ทั้งที่การประเมินภาคบังคับ และการประเมินภาคสมัครใจ สรุประดับการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมที่ตองดําเนินการ รายละเอียดดังตารางที่ 4.3-1 พรอมทั้งไดแสดงตําแหนงที่ตั้งโครงการ (รูปที่ 

4.3-1 ถึงรูปที่ 4.3-4) และขอจํากัดดานสิ่งแวดลอม เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจวาแตละโครงการ

ตองศึกษาดานสิ่งแวดลอมในระดับใด ในตารางที่ 4.3-1 ดวยเชนกัน โดยมีโครงการฯ ที่ตองดําเนินการ

ประเมินดานสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ ในภาคบังคับ ดังนี ้  
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 4.3.1 รายการขอมูลดานสิ่งแวดลอม (Environmental Checklist, EC): มีโครงการที่ตอง

ดําเนินการ 4 โครงการ ดังนี ้

ที่ แผนงาน/โครงการ ตําบล อําเภอ จังหวัด 

1 ขุดลอกตะกอนดินบึงบอระเพ็ด แควใหญ เมืองนครสวรรค นครสวรรค 

  ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค 

  เกรียงไกร เมืองนครสวรรค นครสวรรค 

  พระนอน เมืองนครสวรรค นครสวรรค 

2 ขุดคลองดักตะกอนตามแนวขอบ          

บึงบอระเพ็ด 

ทาตะโก เมืองนครสวรรค นครสวรรค 

3 ขุดบึงบอระเพ็ด ลักษณะเปน Deep Pool แควใหญ เมืองนครสวรรค นครสวรรค 

  พระนอน เมืองนครสวรรค นครสวรรค 

  ทับกฤช เมืองนครสวรรค นครสวรรค 

4 หอชมบึงบอระเพ็ด เกรียงไกร เมืองนครสวรรค นครสวรรค 

 

 4.3.2 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (Initial Environmental Examination; 

IEE) มีโครงการที่ตองดําเนินการ 2 โครงการ ดังนี้ 

ที่ แผนงาน/โครงการ ตําบล อําเภอ จังหวัด 

1 กอสรางอางเก็บน้ําหวยโสกซับแดง ตลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ 

2 กอสรางอางเก็บน้ําคลองกําปาง ซับพุทรา ชนแดน เพชรบูรณ 

 

 4.3.3 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment: EIA)  

มีโครงการที่ตองดําเนินการ 1 โครงการ ดังนี ้

ที่ แผนงาน/โครงการ ตําบล อําเภอ จังหวัด 

1 กอสรางอาคารบังคับน้ําในแมน้ํานาน  

(วังหมาเนา) 

    - ชุมแสง เพชรบูรณ 
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 4.3.4 การประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) มีโครงการที่

ตองดําเนินการ 6 โครงการ ดังนี ้

ที ่ แผนงาน/โครงการ พื้นที่ดําเนินการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

1 กําหนดเขตการใชประโยชนทีด่นิที่เหมาะสม

เพื่อใหเกดิประโยชนสูงสุด 

พื้นที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ด 

(ทัง้ 3 พื้นที่) 

- กรมพัฒนาที่ดนิ 

2 ตรวจสอบการใชประโยชนที่ดนิของประชาชนใน

เขตพื้นที่บึงบอระเพ็ด ในพื้นที ่“ให  หวง หาม ” 

พื้นที่บึงบอระเพ็ด 

อําเภอเมือง อําเภอ

ชุมแสง อําเภอทาตะโก 

จังหวดันครสวรรค 

- กรมธนารักษ 

- กรมที่ดิน 

3 ผลิตเกษตรอินทรียเพื่อคุณภาพชีวิตและ

สิ่งแวดลอม 

พื้นที่เกษตรกรรมรอบ 

บึงบอระเพ็ด จาํนวน  

31 หมูบาน 

- อปท. 

- กรมสงเสริมการเกษตร 

4 กลุมเกษตรปลอดภัยพื้นทีต่นน้ําบึงบอระเพ็ด พื้นที่อําเภอหนองบัว 

อําเภอไพศาลี จงัหวัด

นครสวรรค 

- อปท. 

- กรมสงเสริมการเกษตร 

5 เครือขายผูผลิตขาวอินทรียในพืน้ที่รอบ 

บึงบอระเพ็ด 

พื้นที่เกษตรกรรมรอบ 

บึงบอระเพ็ด จาํนวน  

31 หมูบาน 

- อปท. 

- กรมสงเสริมการเกษตร 

6 พิทักษรกัษาบงึบอระเพ็ดเพื่อควบคุมการทําการ

ประมง 

พื้นที่บึงบอระเพ็ด - กรมประมง 

- กรมอทุยานแหงชาติ  

  สัตวปา และพันธุพืช 

 
 4.3.5 การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment) 

มีโครงการที่ตองดําเนินการ 1 โครงการ ดังนี ้

ที ่ แผนงาน/โครงการ พื้นที่ดําเนินการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

1 ตรวจสอบการใชประโยชนที่ดนิของประชาชนใน

เขตพื้นที่บึงบอระเพ็ด ในพื้นที ่“ให หวง หาม” 

พื้นที่บึงบอระเพ็ด 

อําเภอเมือง อําเภอ

ชุมแสง อําเภอทาตะโก 

จังหวดันครสวรรค 

- กรมธนารักษ 

- กรมที่ดิน 
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 4.3.6 การจัดทําขอมูลดานสิ่งแวดลอมเพื่อการตัดสินใจ (EC for decision making):  

มีโครงการที่ตองดําเนินการ 26 โครงการ ดังนี ้

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ จังหวัด 

1 ขุดลอกแกมลิงบานตะกุดภิบาล วังน้ําลัด ไพศาลี นครสวรรค 

2 ขุดลอกแกมลิงบานหนองโพธ์ิศรี วังน้ําลัด ไพศาลี นครสวรรค 

3 ขุดลอกแกมลิงหวยถั่วเหนือ บานถั่วเหนือ หนองบัว นครสวรรค 

4 ขุดลอกคลองทาตะโก วังมหากร ทาตะโก นครสวรรค 

 พระนอน เมืองนครสวรรค นครสวรรค 

5 กอสรางฝายบานทาลอบ นาขอม ไพศาลี นครสวรรค 

6 ปรับปรุงประตูระบายน้ําคลองบางปอง (Fs)  ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค 

7 ปรับปรงุประตรูะบายน้ําปากคลองบอระเพ็ด 

(Fs)   

เกรียงไกร เมืองนครสวรรค นครสวรรค 

8 ประตูระบายน้ําคลองปลากด ทับกฤช   ชุมแสง นครสวรรค 

9 ขุดลอกคลองหวยเขวา   ทาตะโก   ทาตะโก   นครสวรรค 

10 ขุดลอกคลองบอน    วังใหญ ทาตะโก นครสวรรค 

11 ขุดลอกคลองน้ําสาด หนองบัว หนองบัว นครสวรรค 

  ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค 

12 ขุดลอกคลองธารทหาร ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค 

137 ขุดลอกคลองตะโกลาด สายลําโพง ทาตะโก นครสวรรค 

14 ขุดลอกคลองหวยใหญวังน้ําลัด วังน้ําลัด ไพศาลี นครสวรรค 

15 ขุดลอกคลองพนมรอก-ลําเจ็ดดง   พนมรอก ทาตะโก นครสวรรค 

16 ขุดลอกคลองแยกวัดเนินสําราญ-ประตูวงัรอ   วังมหากร ทาตะโก นครสวรรค 

17 ขุดลอกคลองปากงาม-ประตวูังรอ วังมหากร ทาตะโก นครสวรรค 

18 ขุดลอกคลองวังแรง ทํานบ ทาตะโก นครสวรรค 

19 ขุดลอกคลองเตาขนมจีน ดอนคา ทาตะโก นครสวรรค 

  ทํานบ ทาตะโก นครสวรรค 

20 ขุดลอกคลองวังนา   ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค 

21 ประตูระบายน้ําคลองลําเจ็ดดง วังมหากร ทาตะโก นครสวรรค 

  พนมรอก   ทาตะโก นครสวรรค 

22 ขุดลอกคลองหวยตะโก ไพศาลี ทาตะโก   นครสวรรค 

  โคกเด่ือ ทาตะโก   นครสวรรค 

  วังน้ําลัด ทาตะโก   นครสวรรค 

23 ประตูระบายน้ําคลองวังเตียน   สําโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค 
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ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ จังหวัด 

24 ประตูระบายน้ําคลองสําโรงชัย สําโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค 

25 กอสรางสระเก็บน้ําเพ่ือเพิ่มปริมาณน้ํา

ตนทุนในพื้นทีต่ําบลพนมเศษ 

พนมเศษ ทาตะโก นครสวรรค 

26 ศึกษาแนวทางการกอสรางศูนยกําจัดขยะ

มูลฝอยชุมชนในพื้นที่บึงบอระเพ็ด 1 สถาน ี

พระนอน เมืองนครสวรรค นครสวรรค 
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ตารางที่ 4.3-1 ระดับการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของโครงการตามแผนแมบทการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการ เปาหมาย/ผลประโยชน 
ตําแหนงดําเนินการและ 

ขอจํากัดดานสิ่งแวดลอม 

ระยะ

ดําเนินการ 

งบ 

ประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

ระดับการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ 

การประเมินภาคบังคับ การประเมินภาคสมัครใจ 

EC IEE EIA EHIA SIA HIA SEA 

EC for 

decision 

making 

1. แผนงานดานการบริหารจัดการและการเขาใชประโยชน จํานวน 17 โครงการ 

1.1 ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ําทา      3 

สถานี 

- สถานีที่ 1 คลองบอน ตําบล 

พนมเศษ อําเภอทาตะโก 

- สถานีที่ 2 คลองลําเจ็ดดง ตําบล

พนมรอก อําเภอทาตะโก 

- สถานีที่ 3 คลองทาตะโกตําบลวัง

มหากร อําเภอทาตะโก  

ไดขอมูลปริมาณน้ําทาที่ ไหลจาก

พื้นที่ลุมน้ําเพื่อนําไปใชในการบริหาร

จั ดการน้ํ าบึ งบอระ เพ็ ดอย า งมี

ประสิทธิภาพ 

ในพื้นที่บึงบอระเพ็ด อําเภอเมือง, 

อํ า เภอชุมแสง  อํ า เภอท าตะโก 

จังหวัดนครสวรรค 

 

1 ป 3 -กรมชลประทาน - - - - - - - - 

1.2 กําหนดเขตการใชประโยชนที่ดิน

ที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดประโยชน

สูงสุด 

กําหนดเขตการใชประโยชนที่ดินที่

เหมาะสมกับศักยภาพของที่ดินและ

สมรรถนะของดิ น  เพื่ อ ใ ห เ กิ ด

ประโยชนสูงสุดตอสังคม เศรษฐกิจ 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

ตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน 

1. ที่ดินในพื้นที่บึงบอระเพ็ดมีการใช

ประโยชนที่เหมาะสมกับศักยภาพ

และสมรรถนะของที่ดิน (รอยละ 

70 ของพื้นที่) 

2 .  พื้ นที่ เ กษตรกรรมใน เขตบึ ง

บอระเพ็ดมีการทําการเกษตรตาม

แนวทางเกษตรอินทรีย 

พื้นที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ด (พื้นที่ทั้ง 3 

โซน) 

1 ป 15 -กรมพัฒนาที่ดิน 

 

- - - -  - - - 

1.3 สํานักงานบริหารจัดการพื้นที่

พิเศษบึงบอระเพ็ด 

จัดตั้งสํานักงานบริหารจัดการพื้นที่

พิเศษบึงบอระเพ็ด และมบีุคลากร

รับผิดชอบ 

มีสํานักงานบริหารจัดการพื้นที่พิเศษ

บึงบอระเพ็ด บุคลากรและสถานที่

สํานักงาน 

ในพื้นที่บึงบอระเพ็ด อําเภอเมือง 

อํ า เภอชุมแสง  อํ า เภอท าตะโก 

จังหวัดนครสวรรค 

1 ป (ไมขอ

งบประมาณ) 

-คณะอนุกรรมการ

ฟนฟูอนุรักษและ

พัฒนา 

บึงบอระเพ็ด 

- - - - - - - - 

1.4 ตรวจสอบการใชประโยชนที่ดิน

ของประชาชนในเขตพื้ นที่บึ ง

บอระเพ็ด ในพื้นที่  “ให   หวง

หาม” 

สํารวจรังวัดตรวจสอบการเขาใช

ประโยชนที่ดินของประชาชนในเขต

พื้นที่บึงบอระเพ็ด ในพื้นที่ “ให  หวง 

หาม” 

1. มีการบริหารจัดการทรัพยากร

ที่ดินอยางเปนระบบ เนนการ

ควบคุมพื้นที่สงวนหวงหามใหมี

การใชประโยชนอยางเหมาะสม 

(รอยละ 80 ของพื้นที่โครงการ) 

2. ลดการบุกรกุพื้นที่หวงหามและ

ลดขอพิพาทโตแยงเกี่ยวกับแนว

เขตที่ ดินของราษฎรหรือของ

เอกชนกับที่ดินของรัฐ (รอยละ 70 

ของพื้นที่โครงการ) 

ในพื้นที่บึงบอระเพ็ด อําเภอเมือง 

อํ า เภอชุมแสง  อํ า เภอท าตะโก 

จังหวัดนครสวรรค 

1 ป 15 -กรมธนารักษ 

-กรมที่ดิน 

- - - -  -  - 
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ตารางที่ 4.3-1 ระดับการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของโครงการตามแผนแมบทการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด (ตอ) 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการ เปาหมาย/ผลประโยชน 
ตําแหนงดําเนินการและ 

ขอจํากัดดานสิ่งแวดลอม 

ระยะ

ดําเนินการ 

งบ 

ประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

ระดับการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ 

การประเมินภาคบังคับ การประเมินภาคสมัครใจ 

EC IEE EIA EHIA SIA HIA SEA 

EC for 

decision 

making 

1.5 การบริหารจัดการดินตะกอนเพื่อ

นําไปใชประโยชนตอการอนุรักษ           

บึงบอระเพ็ด 

จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ 

และแกไขปญหาที่เกิดจากการขุด

ลอกดินตะกอนในพ้ืนที่บึงบอระเพ็ด 

1.   จัดตั้ งคณะกรรมการในการ

บริหารจัดการดินตะกอนใน

พื้นที่บึงบอระเพ็ด 

2.  สรางแนวทางและมาตรการใน

การจัดการใชประโยชน ดิ น

ตะกอนที่ถูกขุดขึ้นมา 

3.  เกิดแนวทางในการนําดินตะกอน

มาพัฒนาและสรางประโยชนใน

การพัฒนาชุมชน 

ในพื้นที่บึงบอระเพ็ด อําเภอเมือง 

อํ า เภอชุมแสง อํ า เภอทาตะโก 

จังหวัดนครสวรรค 

1 ป (ไมขอ

งบประมาณ) 

-

คณะอนุกรรมการ

ฟนฟูอนุรักษและ

พัฒนา 

บึงบอระเพ็ด 

- - - - - - - - 

1.6 กลุมชุมชนดูแลพื้นที่ชุมน้ํา จัดตั้งกลุมชุมชนดูแลพื้นที่ชุมน้ําเพิ่ม

ศักยภาพและความสามารถของ

ชุมชนในการจัดการพื้นที่ชุมน้ําให

เกิดความยั่งยืนในพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

1. อํานวยความสะดวกดานขอมูล 

และความปลอดภั ย  ให กั บ

นักทองเที่ยว 

2. เพิ่มประสิทธิภาพของเจาหนาที่

ในการดูแลรักษาพื้นที่ชุมน้ํา 

ในพื้นที่บึงบอระเพ็ด อําเภอเมือง 

อํ า เภอชุมแสง อํ า เภอทาตะโก 

จังหวัดนครสวรรค 

3 ป (งบปกติ) 

6 

-กรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา

และพันธุพืช 

-กรมประมง 

 

- - - - - - - - 

1 . 7  อ นุ รั ก ษ ส ถ า น ภ า พ ค ว า ม

หลากหลายทางชีวภาพของสัตว

ปาในพื้นที่รอบบึงบอระเพ็ด 

กําหนดพื้นที่บึงบอระเพ็ดเปนแหลง

อนุรักษทรัพยากรความหลากหลาย

ทางชีวภาพที่ชุมชนสามารถเขาถึง

และใชประโยชนไดอยางยั่งยืน 

1. สามารถรักษาสถานภาพความ

หลากชนิดของสัตวปาในพื้นที่บึง

บอระเพ็ด 

2. ประชาชนสามารถใชประโยชน

จากทรัพยากรความหลากหลาย

ทางชีวภาพไดอยางยั่งยืน 

3 .  ส ร า ง จิ ต สํ า นึ ก ก า ร อนุ รั กษ

ทรัพยากรความหลากหลายทาง

ชีวภาพใหกับชุมชนและเยาวชน

ในทองถิ่น 

4. การบังคับใชกฎหมายของเขต

หามลามีประสิทธิภาพ 

พื้นที่บึงบอระเพ็ด 1 ป (งบปกติ) 

2 

-กรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช 

- - - - - - - - 

1.8 ศูนยเรียนรูแหลงทองเที่ยวและ

พิพิธภัณฑธรรมชาติบึงบอระเพ็ด 

ส ร า ง แ ห ล ง ศึ ก ษ า เ รี ย น รู ท า ง

ธรรมชาติวิทยาและวิถีชุมชนเพื่อ

การอนุรักษบึงบอระเพ็ดอยางยั่งยืน 

ไดอาคารสําหรับใชเปนศูนยกลางใน

การศึกษาและเรียนรูเรื่องราวตาง

ของบึงบอระเพ็ด เพื่อใหทุกคนได

ตระหนักถึ งความสํ าคัญของบึ ง

บอระเพ็ดและเกิดจิตสํานึกในการ

รวมอนุรักษบึงบอระเพ็ดอยางยั่งยืน 

แหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด 

และตําบลพระนอน อําเภอเมือง 

จังหวัดนครสวรรค 

2 ป (งบปกติ) 

30 

-กรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช 

- - - - - - - - 



โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 
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ตารางที่ 4.3-1 ระดับการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของโครงการตามแผนแมบทการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด (ตอ) 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการ เปาหมาย/ผลประโยชน 
ตําแหนงดําเนินการและ 

ขอจํากัดดานสิ่งแวดลอม 

ระยะ

ดําเนินการ 

งบ 

ประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

ระดับการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ 

การประเมินภาคบังคับ การประเมินภาคสมัครใจ 

EC IEE EIA EHIA SIA HIA SEA 

EC for 

decision 

making 

1.9 พัฒนาเสนทางทองเที่ยวเชิงนิเวศ

วัฒนธรรมแบบมีสวนรวม 

จัดตั้งองคกรชุมชนทําหนาที่บริหาร

จัดการการทองเที่ยวในพื้นที่อยาง

ครบวงจร 

มีชุมชนหรือหมูบานรอบบริเวณบึง

บอระเพ็ดสามารถพัฒนาให เปน

ชุมชนที่สามารถบริหารจัดการการ

ทองเที่ยวไดดวยตัวเองอยางนอย    

5 ชุมชน 

แหล ง ท อ ง เ ที่ ย วบึ ง บ อ ร ะ เ พ็ ด      

และพื้นที่ ตําบลแควใหญ อําเภอ

เมือง จังหวัดนครสวรรค 

1 ป (งบปกติ) 

1 

-องคการบริหาร

สวนจังหวัด

นครสวรรค 

- - - - - - - - 

1.10 กอสรางหอชมบึงบอระเพ็ด สรางหอชมทัศนียภาพอันสวยงาม

ของบึงบอระเพ็ด 

มีหอชมทัศนียภาพอันสวยงามของ

บึ ง บ อ ร ะ เ พ็ ด สู ง  3 5  เ ม ต ร  ที่

นักทองเที่ยวสามารถมองเห็นไดดวย

ระยะใกล สามารถชมทัศนียภาพได 

360 องศา 

แหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด 3 ป (งบปกติ) 

60 

-องคการบริหาร

สวนจังหวัด

นครสวรรค 

 - - - - - - - 

1.11 ศูนยบริการนักทองเที่ยวในพื้นที่

เขตหามลาสัตวปาบึงบอระเพ็ด 

ปรับปรุงศูนยบริการนักทองเที่ยว

เพื่อการใหบริการดานขอมูลขาวสาร

ใหมีคุณภาพ 

ประสิทธิภาพการใหบริการดาน

ขอมูลขาวสารและการจําหนาย

ผ ลิ ต ภัณ ฑ สิ น ค า ชุ ม ช นขอ ง บึ ง

บอระเพ็ด ใหมีคุณภาพทัดเทียมกับ

แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติในที่อ่ืน 

ๆ 

เขตหามลาสัตวปาบึงบอระเพ็ด 1 ป (งบปกติ) 

3 

-กรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช 

- - - - - - - - 

1.12 อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑและ

จั ดหาสถานที่ จํ าหน ายสิ นค า

เกษตร 

จั ด ตั้ ง ศู น ย อ บ ร ม ก า ร แ ป ร รู ป

ผลิตภัณฑจากผลิตผลการเกษตร

เพื่อยกระดับรายไดของประชาชนให

สูงขึ้น 

ยกระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนของ

ประชาชนใน 31 หมูบานใหสูงขึ้น 

ในพื้นทีชุมชนรอบบึงบอระเพ็ด 

จํานวน 31 หมูบาน 

1 ป (งบปกติ) 

15 

-องคการบริหาร

สวนจังหวัด

นครสวรรค 

- - - - - - - - 

1.13 เฝาระวังปญหาดานสุขภาพ

ประชาชนจากสัมผัสสารเคมี  

แมลง และสัตวปก 

กําหนดแนวทางการปฏิบัติสําหรับ

ประชาชนในพื้นที่โครงการใหมีดวาม

เขาใจในการเฝาระวังโรคและดูแล

สุขภาพดวยตนเอง 

เกษตรกรในพื้นที่โครงการลดการใช

สารเคมีกําจัดศัตรูพืช และโรคที่เกิด

จากการสัมผัสสารเคมี แมลงแลสัตว

ปก 

พื้นที่โครงการ ในเขตออําเภอเมือง 

อําเภอชุมแสง และอําเภอทาตะโก 

3 ป (งบปกติ) 

3 

-สาธารณสุข

จังหวัด

นครสวรรค 

- - - - - - - - 

1.14 ผลิตเกษตรอินทรียเพื่อคุณภาพ

ชีวิตและสิ่งแวดลอม 

กําหนดการผลิตและสรางเครือขาย

ผลิตภัณฑเกษตรอินทรียคุณภาพ นํา

ผลิตภัณฑอินทรียของทองถิ่นออกสู

ตลาดอยางเหมาะสมและบูรณาการ 

1.  พื้นที่และจํานวนกลุม เกษตร

ผูผลิตเกษตรอินทรียที่มีผลผลิต

หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น  

 

 

 

พื้นที่เกษตรกรรมรอบบึงบอระเพ็ด

จํานวน 31 หมูบาน 

5 ป (งบปกติ) 

5 

-อปท. 

-กรมสงเสริม

การเกษตร 

- - - -  - - - 
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ตารางที่ 4.3-1 ระดับการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของโครงการตามแผนแมบทการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด (ตอ) 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการ เปาหมาย/ผลประโยชน 
ตําแหนงดําเนินการและ 

ขอจํากัดดานสิ่งแวดลอม 

ระยะ

ดําเนินการ 

งบ 

ประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

ระดับการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ 

การประเมินภาคบังคับ การประเมินภาคสมัครใจ 

EC IEE EIA EHIA SIA HIA SEA 

EC for 

decision 

making 

2. สินคาเกษตรอินทรียหลากหลายมี

คุณภาพ และมีชองทางจําหนาย

มากขึ้น  

3 .  สภาพดินและระบบนิ เวศบึ ง

บอระเพ็ดดีขึ้น 

1.15 กลุมเกษตรปลอดภัยพื้นที่ตนน้ํา

บึงบอระเพ็ด 

จัดตั้งกลุมลดการใชสารเคมีในภาค

การเกษตรพื้นที่ตนน้ําบึงบอระเพ็ด 

เกิดกลุมเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ตน

น้ําบึงบอระเพ็ด และใชทรัพยากร

อยางรูคุณคา 

พื้นที่ อําเภอหนองบัว อําเภอไพศา

ลี จังหวัดนครสวรรค 

5 ป (งบปกติ) 

5  

-อปท. 

-กรมสงเสริม

การเกษตร 

- - - -  - - - 

1.16 เครือขายผูผลิตขาวอินทรียใน

พื้นที่รอบบึงบอระเพ็ด 

จัดตั้งเครือขายผูผลิตขาวอินทรียใน

ภ า ค ก า ร เ ก ษ ต ร พื้ น ที่ ร อ บ บึ ง

บอระเพ็ด 

เกิดกลุมชาวนาอินทรียในพื้นที่บึง

บอระเพ็ด และใชทรัพยากรอยางรู

คุณคา  ลดการเกิดมลภาวะและ

สารเคมีตกคางสะสม 

พื้นที่เกษตรกรรมรอบบึงบอระเพ็ด

จํานวน 31 หมูบาน 

5 ป (งบปกติ) 

5 

-อปท. 

-กรมสงเสริม

การเกษตร 

- - - -  - - - 

1.17 พิทักษรักษาบึงบอระเพ็ดเพื่อ

ควบคุมการทําการประมงให

เปนไปตาม พรก.2558 ทั้งเรื่อง

สัตวน้ําและการใชพื้นที ่

กํ าหนดแนวทางการปฏิบัติ งาน

ร ว ม กั บ ป ร ะ ช า ช น เ พื่ อ เ พิ่ ม

ประสิทธิภาพของเจาหนาที่ในการ

ดูแลรักษาพื้นที่ชุมน้ํา 

1. สามารถควบคุมไมใหมีการทําผิด

กฎหมาย โดยเฉพาะ การใช

กระแสไฟฟา/ เขตรักษาพันธุ    

สัตวน้ํา 

2. เกิดงานมวลชนกับชุมชนในพื้นที ่

พื้นที่บึงบอระเพ็ด 3 ป (งบปกติ) 

7 

-กรมประมง  

-กรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช 

- - - -  - - - 

2. แผนงานดานการแกปญหาภัยแลงและสรางความมั่นคงของน้ํา จํานวน 22 โครงการ 

2.1 ประตูระบายน้ําคลองปลากด 

ตําบลทับกฤช  อําเภอชุมแสง 

จังหวัดนครสวรรค 

1. กอสราง ปตร. 1 แหง ขนาดประตู 

6x6 เมตร จํานวน 2 ชอง  

2. ปรับปรุงขุดลอกคลองปลากด 

ความกวาง 15 ม. ความลึก 5 เมตร 

ความยาว 5 กิโลเมตร  

3.บันไดปลา 1 แหง ความกวาง      

3 เมตร ความยาว 60 เมตร 

4. สถานีสูบน้ํา 1 แหง เครื่องสูบน้ํา 

2 เครื่อง  

1.ปริมาณน้ําผานคลองสูงสุด      

   80 ลบ.ม./วินาที 

2.สามารถระบายน้ําไดสูงสุด 

   80 ลบ.ม./วินาท ี

3.อัตราการสูบน้ํา 3 ลบ.ม./ 

   วินาที/เครื่อง   

4. พ้ืนที่รับผลประโยชน  

    5,000 ไร 

ตํ าบลทับกฤช  อํ า เภอชุมแสง  

จังหวัดนครสวรรค 

- อยูในพื้นทีลุ่มน้ําชั้นที่ 5 

- ไมอยูในพืน้ที่ปาอนุรักษ 

 

1 ป  60 -กรมชลประทาน 

-กรมประมง 

- - - - - - -  

2.2 ฝายบานทาลอบ ตําบลนาขอม  

อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค 

กอสรางฝายคอนกรีตทดน้ํา 1 แหง  

ในหวยวังน้ําลัด ความสูงฝาย 2.50 

เมตร ความยาวสันฝาย 30 เมตร 

และปรับปรุงขุดลอกบริเวณหนาฝาย 

สามารถระบายน้ําไดสูงสุด 60  

ล บ . ม . / วิ น า ที  ป ริ ม า ต รดิ น ขุ ด

ประมาณ 0.10 ลาน ลบ.ม. 

พื้นที่รับผลประโยชน 1,000 ไร 

ตําบลนาขอม อําเภอไพศาลี จังหวัด

นครสวรรค 

- อยูในพื้นทีลุ่มน้ําชั้นที่ 5 

- ไมอยูในพืน้ที่ปาอนุรักษ 

 

1 ป 30 -อปท. 

-กรมชลประทาน 

- - - - - - -  



โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 
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ตารางที่ 4.3-1 ระดับการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของโครงการตามแผนแมบทการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด (ตอ) 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการ เปาหมาย/ผลประโยชน 
ตําแหนงดําเนินการและ 

ขอจํากัดดานสิ่งแวดลอม 

ระยะ

ดําเนินการ 

งบ 

ประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

ระดับการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ 

การประเมินภาคบังคับ การประเมินภาคสมัครใจ 

EC IEE EIA EHIA SIA HIA SEA 

EC for 

decision 

making 

ความกวางกนคลอง 20 เมตร ความ

ลึก 5 เมตร ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร  

2.3 ขุดลอกคลองหวยเขวา 

      ตําบลทาตะโก  อําเภอทาตะโก 

      จังหวัดนครสวรรค 

ขุดลอกคลองหวยเขวา ความกวาง

กนคลอง 10 เมตร ความลึก 5 เมตร 

ความยาวคลองที่ขุดลอก 14.80 

กิโลเมตร  

สามารถระบายน้ําไดสูงสุด 40 ลบ.

ม./วินาที ปริมาตรดินขุดประมาณ 

0 . 5 0  ล า น  ล บ . ม .  พื้ น ที่ รั บ

ผลประโยชน 3,000 ไร 

ตําบลทาตะโก อําเภอทาตะโก   

 จังหวัดนครสวรรค 

- อยูในพื้นทีลุ่มน้ําชั้นที่ 5 

- ไมอยูในพืน้ที่ปาอนุรักษ 

1 ป 35 กรมชลประทาน - - - - - - -  

2.4 ขุดลอกคลองบอน ตําบลวังใหญ 

อํ า เ ภ อ ท า ต ะ โ ก  จั ง หวั ด

นครสวรรค 

 

 

ขุ ดลอกคลองบอน ความกว า ง        

กนคลอง 15 เมตร ความลึก 5 เมตร 

ยาวประมาณ 7 กิโลเมตร  

สามารถระบายน้ําไดสูงสุด  

60 ลบ.ม./วินาที ปริมาตรดินขุด

ประมาณ 0.35 ลาน ลบ.ม. 

พื้นที่รับผลประโยชน 1,500 ไร 

ตําบลวังใหญ อําเภอทาตะโก 

จังหวัดนครสวรรค 

- อยูในพื้นทีลุ่มน้ําชั้นที่ 5 

- ไมอยูในพื้นที่ปาอนุรักษ 

1 ป 60 -อปท. 

-กรมชลประทาน 

- - - - - - -  

2.5 ขุดลอกคลองน้ําสาด ตําบล 

     หนองบัว และตําบลธารทหาร 

อําเภอหนองบัว จังหวัด

นครสวรรค 

ขุดลอกคลองน้ําสาด ความกวาง   

กนคลอง 15 เมตร ลึก 5 เมตร. ยาว

ประมาณ 12 กิโลเมตร  

สามารถระบายน้ําไดสูงสุด  

40 ลบ.ม./วินาที ปริมาตรดินที่ขุด

ประมาณ  0.50 ลาน ลบ.ม. 

พื้นที่รับผลประโยชน  2,000 ไร 

ตําบลหนองบัว และตําบลธารทหาร 

อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค 

- อยูในพื้นทีลุ่มน้ําชั้นที่ 5 

- ไมอยูในพืน้ที่ปาอนุรักษ 

1 ป 30  กรมชลประทาน - - - - - - -  

2.6 ขุดลอกคลอง ธารทหาร ตําบล    

ธ ารทหาร   อํ า เภอหนองบั ว 

จังหวัดนครสวรรค 

ขุดลอกคลองธารทหาร ความกวาง

กนคลอง 15 เมตร ความลึก 5 เมตร 

ความยาวคลองที่ขุดลอก 9 กิโลเมตร  

สามารถระบายน้ําไดสูงสุด  

60 ลบ.ม./วินาที ปริมาตรดินที่ขุด

ประมาณ 0.50 ลบ.ม. 

ตําบลธารทหาร  อําเภอหนองบัว 

จังหวัดนครสวรรค 

- อยูในพื้นทีลุ่มน้ําชั้นที่ 5 

- ไมอยูในพืน้ที่ปาอนุรักษ 

1 ป 30 -อปท. 

-กรมชลประทาน 

- - - - - - -  

2.7 ขุดลอกคลองตะโกลาด ตําบลสาย

ลําโพง อําเภอทาตะโก จังหวัด

นครสวรรค 

ขุดลอกคลองหวยตะโก ความกวาง

กนคลอง 10 เมตร ความลึก 5 เมตร 

ความยาวคลองที่ขุดลอก  

 5 กิโลเมตร   

สามารถระบายน้ําไดสูงสุด  

40 ลบ.ม./วินาที ปริมาตรดินที่ขุด

ประมาณ 0.20 ลาน ลบ.ม. 

พื้นที่รับผลประโยชน 1,000 ไร 

ตําบลสายลําโพง อําเภอทาตะโก 

จังหวัดนครสวรรค 

- อยูในพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 5 

- ไมอยูในพืน้ที่ปาอนุรักษ 

1 ป 40 -อปท. 

-กรมชลประทาน 

- - - - - - -  

2.8 ขุดลอกคลองหวยใหญวังน้ําลัด 

ตําบลวังน้ํ าลัด อําเภอไพศาลี  

จังหวัดนครสวรรค 

ขุดลอกคลองหวยใหญวั งน้ํ าลัด 

ความกวางกนคลอง 10 เมตร ความ

ลึก 5 เมตร ความยาวคลองที ่

ขุดลอก 9 กิโลเมตร  

สามารถระบายน้ําไดสูงสุด 40 ลบ.

ม./วินาที  ปริมาตรดินที่ขุดประมาณ 

0.35 ลาน ลบ.ม. 

พื้นที่รับผลประโยชน 1,000 ไร 

ตํ าบลวั งน้ํ า ลั ด  อํ า เภอไพศาลี  

จังหวัดนครสวรรค 

- อยูในพื้นทีลุ่มน้ําชั้นที่ 5 

- ไมอยูในพืน้ที่ปาอนุรักษ 

1 ป 25 -อปท. 

-กรมชลประทาน 

- - - - - - -  

2.9 ขุดลอกคลองพนมรอก-ลําเจ็ดดง          

      ตําบลพนมรอก อําเภอทาตะโก  

      จังหวัดนครสวรรค 

ขุดลอกคลองพนมรอก-ลําเจ็ดดง 

ความกวางกนคลอง 10 เมตร ความ

ลึก 5 เมตร ความยาวคลองที่ขุดลอก 

6 กิโลเมตร  

สามารถระบายน้ําไดสูงสุด 40 ลบ.

ม./วินาที ปริมาตรดินขุดประมาณ

0 . 2 5  ล า น  ล บ . ม .  พื้ น ที่ รั บ

ผลประโยชน 1,200 ไร 

ตําบลพนมรอก อําเภอทาตะโก 

จังหวัดนครสวรรค 

- อยูในพื้นทีลุ่มน้ําชั้นที่ 5 

- ไมอยูในพืน้ที่ปาอนุรักษ 

1 ป 20 อปท. 

กรมชลประทาน 

- - - - - - -  



โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 
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ตารางที่ 4.3-1 ระดับการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของโครงการตามแผนแมบทการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด (ตอ) 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการ เปาหมาย/ผลประโยชน 
ตําแหนงดําเนินการและ 

ขอจํากัดดานสิ่งแวดลอม 

ระยะ

ดําเนินการ 

งบ 

ประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

ระดับการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ 

การประเมินภาคบังคับ การประเมินภาคสมัครใจ 

EC IEE EIA EHIA SIA HIA SEA 

EC for 

decision 

making 

2.10 ขุดลอกคลองแยกวัดเนินสําราญ-

ประตูวังรอ  ตําบลวังมหากร 

อํ า เ ภ อ ท า ต ะ โ ก  จั ง ห วั ด

นครสวรรค 

ขุดลอกคลองแยกวัดเนินสําราญ-

ประตูวังรอ ความกวางกนคลอง    

1 0  เ ม ต ร  ค ว า ม ลึ ก  5  เ ม ต ร          

ความยาวคลองที่ขุดลอก 6 กม.  

สามารถระบายน้ําไดสูงสุด 40 ลบ.

ม./วินาที ปริมาตรดินขุดประมาณ 

 0 . 2 0  ล า น  ล บ . ม .  พื้ น ที่ รั บ

ผลประโยชน 1,000 ไร 

ตําบลวังมหากร  อําเภอทาตะโก 

จังหวัดนครสวรรค 

- อยูในพื้นทีลุ่มน้ําชั้นที่ 5 

- ไมอยูในพืน้ที่ปาอนุรักษฃ 

1 ป 20 -อปท. 

-กรมชลประทาน 

- - - - - - -  

2.11 ขุดลอกคลองปากงาม-ประต ู     

      วังรอ ตําบลวังมหากร อําเภอ    

       ทาตะโก จังหวัดนครสวรรค 

ขุดลอกคลองปากงาม-ประตูวังรอ 

ความกว า งกนคลอง  15  เมตร   

ความลึก 5 เมตร ความยาวคลองที่

ขุดลอก 6.60 กิโลเมตร  

สามารถระบายน้ําไดสูงสุด 60 ลบ.

ม./วินาที  ปริมาตรดินขุดประมาณ  

0.40 ลาน ลบ.ม. 

พื้นที่รับผลประโยชน 1,000 ไร 

ตําบลวังมหากร อําเภอทาตะโก 

จังหวัดนครสวรรค 

- อยูในพื้นทีลุ่มน้ําชั้นที่ 5 

- ไมอยูในพืน้ที่ปาอนุรักษ 

1 ป 30 -อปท. 

-กรมชลประทาน 

- - - - - - -  

2.12 ขุดลอกคลองวังแรง ตําบลทํานบ  

       อําเภอทาตะโก  

       จังหวัดนครสวรรค 

ขุดลอกคลองคลองวังแรง ความ

กวางกนคลอง 15 เมตร ความลึก 

 5 เมตร ความยาวคลองที่ขุดลอก  

9 กิโลเมตร  

สามารถระบายน้ําไดสูงสุด 60 ลบ.

ม./วินาที ปริมาตรดินขุดประมาณ 

0.60 ลาน ลบ.ม. สามารถสงน้ํา

ชวยเหลือพื้นที่เพาะปลูกไดประมาณ 

2,500 ไร 

ตําบลทํานบ อําเภอทาตะโก จังหวัด

นครสวรรค 

- อยูในพื้นทีลุ่มน้ําชั้นที่ 5 

- ไมอยูในพืน้ที่ปาอนุรักษ 

1 ป 40 -กรมชลประทาน - - - - - - -  

2.13 ขุดลอกคลองเตาขนมจีน ตําบล

ดอนคา และตําบลทํานบ อําเภอ

ทาตะโก จังหวัดนครสวรรค 

ขุดลอกคลองเตาขนมจีน ความกวาง

กนคลอง 10 เมตร ความลึก 5 เมตร 

ค ว า ม ย า ว ค ล อ ง ที่ ขุ ด ล อ ก               

10 กิโลเมตร  

ส า ม า ร ถ ร ะ บ า ย น้ํ า ไ ด สู ง สุ ด             

40 ลบ.ม./วินาที ปริมาตรดินขุด

ประมาณ 0.40 ลาน ลบ.ม. พื้นที่รับ

ผลประโยชน 2,000 ไร 

ตําบลดอนคา และตําบลทํานบ 

อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค 

- อยูในพื้นทีลุ่มน้ําชั้นที่ 5 

- ไมอยูในพื้นที่ปาอนุรักษ 

1 ป 25 -กรมชลประทาน - - - - - - -  

2 .14 ขุดลอกคลองวั งนา  ตํ าบล      

ทับกฤช อําเภอชุมแสง จังหวัด

นครสวรรค 

- ขุดลอกคลองวังนารองรับปริมาณ

น้ํา อัตรา 15 ลบ.ม./วินาที จาก

สถานีสูบน้ําตําบลทับกฤชถึงบึง

บอระเพ็ด ความยาวประมาณ 5 กม. 

พรอมกอสรางอาคารบังคับน้าํ 

- กอสรางคันดินบํารุงรักษาคลอง 

กวาง 3.5 ม. 

- ปริมาณเก็บกัก 250,320 ลบ.ม. ตํ า บลทั บกฤช  อํ า เ ภอชุ มแส ง 

จังหวัดนครสวรรค 

- อยูในพื้นทีลุ่มน้ําชั้นที่ 5 

- ไมอยูในพืน้ที่ปาอนุรักษ 

2 ป 8.5 -กรมทรัพยากรน้ํา 

-กรมประมง 

- - - - - - -  

2.15 ประตูระบายน้ําคลองลําเจ็ดดง 

ตํ าบลวั ง มหากรและตํ าบล    

พนมรอก   อํ า เภอท าตะ โก 

จังหวัดนครสวรรค 

ประตูระบายน้ํา ขนาด 4X4 เมตร 

จํานวน 2 ชอง ปริมาณน้ําผานคลอง

สูงสุด 30 ลบ.ม./วินาที  และขุดลอก

คลองลําเจ็ดดง ความกวางกนคลอง 

10 เมตร ความลึก 4 เมตร 

ความยาวคลองที่ขุดลอก 3 กิโลเมตร 

สามารถระบายน้ําไดสูงสุด 30 ลบ.

ม./วินาที ปริมาตรดินขุดประมาณ  

0.10 ลาน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน  

800 ไร 

ตําบลวังมหากรและตําบลพนมรอก  

อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค 

- อยูในพื้นทีลุ่มน้ําชั้นที่ 5 

- ไมอยูในพืน้ที่ปาอนุรักษ 

1 ป 20 -อปท. 

-กรมชลประทาน 

- - - - - - -  



โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 
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ตารางที่ 4.3-1 ระดับการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของโครงการตามแผนแมบทการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด (ตอ) 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการ เปาหมาย/ผลประโยชน 
ตําแหนงดําเนินการและ 

ขอจํากัดดานสิ่งแวดลอม 

ระยะ

ดําเนินการ 

งบ 

ประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

ระดับการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ 

การประเมินภาคบังคับ การประเมินภาคสมัครใจ 

EC IEE EIA EHIA SIA HIA SEA 

EC for 

decision 

making 

2.16 ขุดลอกคลองหวยตะโก ตําบล

ไพศาลี ตําบลโคกเดื่อ ตําบลวัง

น้ําลัด อําเภอทาตะโก  จังหวัด

นครสวรรค 

ขุดลอกคลองหวยตะโก ความกวาง

กนคลอง 10 เมตร ความลึก 5 เมตร 

ความยาวคลองที่ขุดลอก 18.30 

กิโลเมตร  

ส า ม า ร ถ ร ะ บ า ย น้ํ า ไ ด สู ง สุ ด            

40 ลบ.ม./วินาที ปริมาตรดินขุด

ประมาณ 0.70 ลาน ลบ.ม. พื้นที่รับ

ผลประโยชน 3,000 ไร 

ตําบลไพศาลี ตําบลโคกเดื่อ ตําบล

วังน้ําลัด อําเภอทาตะโก  

- อยูในพื้นทีลุ่มน้ําชั้นที่ 5 

- ไมอยูในพืน้ที่ปาอนุรักษ 

1 ป 40 -กรมชลประทาน - - - - - - -  

2.17 ประตูระบายน้ําคลองวังเตียน  

ตําบลสําโรงชัย อําเภอไพศาลี 

จังหวัดนครสวรรค 

ประตูระบายน้ํา ขนาด 6X6 เมตร 

จํานวน 1 ชอง ปริมาณน้ําผานคลอง

สูงสุด 40 ลบ.ม./วินาที และขุดลอก

คลองวังเตียน ความกวางกนคลอง 

10 เมตร ความลึก 5 เมตร ความ

ยาวคลองที่ขุดลอก 3 กิโลเมตร  

สามารถระบายน้ําไดสูงสุด 40 ลบ.

ม./วินาที ปริมาตรดินขุดประมาณ 

0 . 1 2  ล า น  ล บ . ม .  พื้ น ที่ รั บ

ผลประโยชน 2,000 ไร 

ตํ าบลสํา โรงชัย อํ า เภอไพศาลี  

จังหวัดนครสวรรค 

- อยูในพื้นทีลุ่มน้ําชั้นที่ 5 

- ไมอยูในพืน้ที่ปาอนุรักษ 

1 ป 35 -กรมชลประทาน - - - - - - -  

2.18. ประตูระบายน้ํา คลองสําโรงชัย 

ตําบลสําโรงชัย อําเภอไพศาลี 

จังหวัดนครสวรรค 

ประตูระบายน้ํา ขนาด 6X6 เมตร .

จํานวน 1 ชอง ปริมาณน้ําผานคลอง

สูงสุด 40 ลบ.ม./วินาที และปรับปรุง

ขุดลอกคลองสําโรงชัย ความกวาง

กนคลอง 10 เมตร ความลึก 4 เมตร  

ความยาวคลองที่ขุด 3.20 กิโลเมตร 

สามารถระบายน้ําไดสูงสุด 40 ลบ.

ม./วินาที  ปริมาตรดินขุดประมาณ  

0 . 1 0  ล า น  ล บ . ม .   พื้ น ที่ รั บ

ผลประโยชน 2,000 ไร 

ตํ าบลสํา โรงชัย อํ า เภอไพศาลี  

จังหวัดนครสวรรค 

- อยูในพื้นทีลุ่มน้ําชั้นที่ 5 

- ไมอยูในพืน้ที่ปาอนุรักษ 

1 ป 35 -กรมชลประทาน - - - - - - -  

2.19 อาคารบังคับน้ําในแมน้ํานาน  

(วั งหมาเนา )  อํา เภอชุมแสง 

จังหวัดนครสวรรค 

-ศึกษาความเหมาะสม 

-ประเมินผลกระทบสิ่ งแวดลอม 

(EIA)  

-กอสรางอาคารบังคับน้ําจากแมน้ํา

น า น เ ข า บึ ง บอระ เพ็ ด  บ ริ เ วณ          

วังหมาเนา อําเภอชุมแสง จังหวัด

นครสวรรค 

ผลประโยชนจากโครงการ ประมาณ 

100,000 ไร ใชเปนแหลงน้ําตนทุน

ในการผลิตประปา จํานวน  

10 หมูบาน 2,700 ครัวเรือน 

แมน้ํานาน  (วังหมาเนา) อําเภอ

ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค 

- อยูในพื้นทีลุ่มน้ําชั้นที่ 5 

- ไมอยูในพืน้ที่ปาอนุรักษ 

- เปนประตูระบายนํ้าในแมน้ําสาย

หลัก 

7 ป 1,260 -กรมชลประทาน 

-กรมเจาทา 

- -  - - - - - 

2.20 กอสรางอางเก็บน้ําหวยโสก 

      ซับแดง ตําบลตลาดแค อําเภอ 

      ชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ 

ความกวาง 8.00 เมตร  

ความสูง 12.00 เมตร  

ความยาวสันเขื่อน 1,500 เมตร  

ความจุเก็บกัก 4.36 ลาน ลบ.ม. 

ความสามารถในการระบายน้ํา  

70  ลบ.ม./วินาที  

พื้นที่รับผลประโยชน 3,000 ไร 

ตําบลตลาดแค อําเภอชนแดน 

จังหวัดเพชรบูรณ 

- อยูในพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 4 และ 5 

- อยูในพืน้ที่ปาสงวนแหงชาติปา 

วังโปง ปาวังแดง และปาวังกําแพง 

(เขตพื้นที่ปาเศรษฐกิจ)  

4 ป  180 -กรมชลประทาน -  - - - - - - 

2.21 กอสรางอางเก็บน้ําคลอง 

        กําปาง ตําบลซับพุทรา    

        อําเภอชนแดน จังหวัด 

        เพชรบูรณ 

ความกวาง 8.00 เมตร 

ความสูง 13.00 เมตร  

ความยาวสันเขื่อน 2,030 เมตร  

 

ความจุเก็บกัก 18.81 ลานลบ.ม.,

ความสามารถในการระบายน้ํา 

 100 ลบ.ม./วินาที  

พื้นที่รับผลประโยชน 20,000 ไร 

ตําบลซับพุทรา อําเภอชนแดน 

จังหวัดเพชรบูรณ 

- อยูในพื้นทีลุ่มน้ําชั้นที่ 5 

- อยูในพืน้ที่ปาสงวนแหงชาติปา 

4 ป 300 -กรมชลประทาน -  - - - - - - 



โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 
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ตารางที่ 4.3-1 ระดับการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของโครงการตามแผนแมบทการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด (ตอ) 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการ เปาหมาย/ผลประโยชน 
ตําแหนงดําเนินการและ 

ขอจํากัดดานสิ่งแวดลอม 

ระยะ

ดําเนินการ 

งบ 

ประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

ระดับการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ 

การประเมินภาคบังคับ การประเมินภาคสมัครใจ 

EC IEE EIA EHIA SIA HIA SEA 

EC for 

decision 

making 

วังโปง ปาวังแดง และปาวังกําแพง 

(เขตพื้นที่ปาเศรษฐกิจ) 

2.22 ขุดลอกตะกอนดิน บึงบอระเพ็ด 

ตําบลแควใหญ ตําบลปากน้ําโพ 

ตําบลเกรียงไกร  ตําบลพระนอน 

อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 

ขุดลอกตะกอนดิน  พื้นที่ขุดลอก

จํานวน 2,500 ไร  

ขุดลึกที่ระดับ +18.00 ม.รทก.  

ปริมาตรดินขุด 12.00 ลาน ลบ.ม.  

ผลประโยชน เพิ่มความจุเก็บกักน้ํา 

ในบึง 12.00 ลาน ลบ.ม. 

บริเวณบึงบอระเพ็ด ตําบล 

แควใหญ ตําบลปากน้ํา  

ตําบลเกรียงไกร ตําบลพระนอน

อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 

- อยูในพื้นทีลุ่มน้ําชั้นที่ 5 

- อยูในพื้นที่ปาอนุรักษ 

- อยูในเขตพื้นที่ชุมน้ําบึงบอระเพ็ด 

4 ป 600 -กรมชลประทาน 

-กรมประมง 

-กองบัญชาการ

กองทัพไทย/

กองทัพบก 

 - - - - - - - 

3. แผนงานดานคุณภาพน้ํา ตะกอน และรักษาระบบนิเวศ จํานวน 7 โครงการ 

3.1 ขุดคลองดักตะกอนตามแนวขอบ

บึงบอระเพ็ด ตําบลทาตะโก 

อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 

ขุดคลองดักตะกอนตามแนวขอบบึง 

ความกวางกนคลอง 10 เมตร ความ

ลึก 6 เมตร ความยาวคลองที่ขุดลอก 

56 กิโลเมตร หลังคันคลองกวาง    

(ใชในการสัญจร) 6 เมตร  

ความจุ 19 ลาน ลบ.ม. 

 ผลประโยชน ชวยดักตะกอนไมให

ไหลลงสูบึงบอระเพ็ด 

ตามแนวขอบบึงบอระเพ็ด ตําบล       

ทาตะโก  

- อยูในพื้นทีลุ่มน้ําชั้นที่ 5 

- บางสวนอยูในเขตหามลาสัตวปา

บึงบอระเพ็ด 

- บางสวนอยูในเขตพื้นที่ชุมน้ํา 

  บึงบอระเพ็ด 

4 ป 930 -กรมชลประทาน 

-กรมประมง 

-กองบัญชาการ

กองทัพไทย/

กองทัพบก 

 - - - - - - - 

3.2 ขุดบึงบอระเพ็ด ลักษณะเปน 

Deep Pool ตํ า บ ล แ ค ว ใ ห ญ  

ตําบลพระนอน ตําบลทับกฤช 

อําเภอเมืองนครสวรรค อําเภอ

ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค 

ขุดบึงบอระเพ็ด ลักษณะเปน Deep 

Pool จํานวน 4 แหง 

ปริมาตรรวมประมาณ 12 ลาน ลบ.

ม. ผลประโยชนรักษาระบบนิเวศ

ดานการประมง 

- อยูในพื้นทีลุ่มน้ําชั้นที่ 5 

- อยูในเขตหามลาสัตวปาบึง

บอระเพ็ด 

- อยูในเขตพื้นที่ชุมน้ําบึงบอระเพ็ด 

4 ป 600 -กรมชลประทาน 

--กรมประมง 

-กองบัญชาการ

กองทัพไทย 

 - - - - - - - 

3.3  กําจัดวัชพืชและขุดลอกวัชพืช

ดวยเรือขุด 

กําจัดวัชพืช ในบึงบอระเพ็ดและขุด

ลอกวัชพืชที่เนาสะสมในบึง

บอระเพ็ดดวยเรือขุด 

ปริมาณวัชพืชที่ถูกกําจัด  

ปละ 100,000 ตัน 

 

บริเวณโดยรอบบึงบอระเพ็ด  

- อยูในพื้นทีลุ่มน้ําชั้นที่ 5 

- ไมอยูในพื้นทีป่าอนุรักษ 

- อยูในเขตพื้นที่ชุมน้ําบึงบอระเพ็ด 

 

7 ป 210 กรมประมง - - - - - - - - 

3.4 สรางสมดุลการทําประมงใน 

     บึงบอระเพ็ด 

เปนแผนงานวิจัยการดูแลสมดุล

ระบบนิเวศของบึงบอระเพ็ดเพื่อ 

 

 

ไดขอมูลสมดุลระบบนิเวศของบึง

บอระเพ็ดเพ่ือใชในการบริหาร 

 

 

บริเวณพื้นที่บึงบอระเพ็ด 5 ป 15 กรมประมง - - - - - - - - 
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 
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ตารางที่ 4.3-1 ระดับการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของโครงการตามแผนแมบทการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด (ตอ) 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการ เปาหมาย/ผลประโยชน 
ตําแหนงดําเนินการและ 

ขอจํากัดดานสิ่งแวดลอม 

ระยะ

ดําเนินการ 

งบ 

ประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

ระดับการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ 

การประเมินภาคบังคับ การประเมินภาคสมัครใจ 

EC IEE EIA EHIA SIA HIA SEA 

EC for 

decision 

making 

ทราบความเปลี่ยนแปลงของระบบ

นิเวศภายในบึงบอระเพ็ด 

จัดการบึงบอระเพ็ดใหเปนที่บํารุง

พันธุสัตวน้ําอยางยั่งยืน 

3.5 การวิเคราะหโครงขายอาหารและ

ผลกระทบต อ ระบบนิ เ วศ ใน

บริเวณที่ทําการขุดลอกและกําจัด

วัชพืชในบึงบอระเพ็ด 

เปนการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

จากการขุดลอกและกําจัดวัชพืชตอ

ทรัพยากรประมง 

กําหนดมาตรการลดผลกระทบดาน

นิเวศแหลงน้ําจากการขุดลอก และ

การกําจัดวัชพืชใหสอดคลองกับ

สภาพความเปนจริง 

บริเวณที่ทําการขุดลอกและกําจัด

วัชพืชในบึงบอระเพ็ด 

7 ป 7 กรมประมง - - - - - - - - 

3.6 สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน

ในการบริหารจัดการขยะชุมชน

รอบบึงบอระเพ็ด 

การเพิ่มศักยภาพองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในการรักษาสิ่งแวดลอม

รอบบึงบอระเพ็ดโดยการสงเสริม

การมีสวนรวมของชุมชนในการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

-อบต. พระนอน 

-อบต.ทับกฤช 

-อบต.พนมเศษ 

-ประชาชนกลุ ม เป าหมายรับรู  

ตระหนัก และสามารถคัดแยกขยะ

ในครัวเรือนกอนทิ้งได 

-ชุมชนรอบบึงบอระเพ็ดมีระบบการ

จัดการขยะชุมชนที่มีประสิทธิภาพ 

-สิ่งแวดลอมรอบบึงบอระเพ็ดมี

ความย่ังยืน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ 

ที่ครอบคลุมเขตพื้นที่ 1-2 

- อยูในพื้นทีลุ่มน้ําชั้นที่ 5 

- ไมอยูในพื้นทีป่าอนุรักษ 

1 ป 1 -กรมควบคุม

มลพิษ 

-อปท 

 

- - - - - - -  

3.7 ศึกษาแนวทางการกอสรางศูนย

กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่

บึงบอระเพ็ด 1 สถานี 

การเพิ่มศักยภาพองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในการจัดเก็บและกําจัด

ขยะมูลฝอยดวยการศึกษาแนว

ทางการกอสรางศูนยกําจัดขยะมูล

ฝอยชุมชน ในพื้นที่ อบต.พระนอน 

 

ไดศูนยการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

ที่เกิดขึ้นภายในบึงบอระเพ็ด เพื่อให

สามารถกําจัดขยะไดคิดเปนปริมาณ

ไมนอยกวา 14 ตันตอวัน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่  

จํานวน 1 สถานี 

- อยูในพื้นทีลุ่มน้ําชั้นที่ 5 

- ไมอยูในพื้นทีป่าอนุรักษ 

 

1 ป 5 -กรมควบคุม

มลพิษ 

-อปท. 

- - - - - - -  

4. แผนงานดานการจัดการน้ําทวมและบรรเทาอุทกภัย จํานวน 6 โครงการ 

4.1 ขุดลอกแกมลิงบานตะกุดภิบาล  

     ตําบลวังน้ําลัด อําเภอไพศาลี  

     จังหวัดนครสวรรค 

ขุดลอกแกมลิงพื้นที่ 100 ไร  

ความลึก 5 เมตร 

อาคารประกอบ 2 แหง   

ปริมาตรดินขุดประมาณ  

0.60 ลาน ลบ.ม. 

พื้นที่รับผลประโยชน 800 ไร 

บานตะกุดภิบาล ตําบลวังน้ําลัด 

อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค 

- อยูในพื้นทีลุ่มน้ําชั้นที่ 5 

- ไมอยูในพืน้ที่ปาอนุรักษ 

1 ป  40 -อปท. 

-กรมชลประทาน 

- - - - - - -  

4.2 ขุดลอกแกมลิงบานหนองโพธิ์ศรี

ตําบลวังน้ํ าลัด อําเภอไพศาลี  

จังหวัดนครสวรรค 

ขุดลอกแกมลิงพื้นที่ 60 ไร  

ความลึก 5 เมตร  

อาคารประกอบ 2 แหง  

ปริมาตรดินขุดประมาณ  

0.35 ลาน ลบ.ม. 

พื้นที่รับผลประโยชน 500 ไร 

ตําบลวังน้ําลัด อําเภอไพศาลี 

จังหวัดนครสวรรค 

- อยูในพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 5 

- ไมอยูในพืน้ที่ปาอนุรักษ 

1 ป 25 -อปท. 

-กรมชลประทาน 

- - - - - - -  

4.3 ขุดลอกแกมลิงหวยถั่วเหนือ  

      ตําบลบานถั่วเหนือ อําเภอ 

      หนองบัว  จังหวัดนครสวรรค 

ขุดลอกแกมลิงพื้นที่ 60 ไร  

ความลึก 5 เมตร 

อาคารประกอบ 2 แหง  

ปริมาตรดินขุดประมาณ  

0.35 ลาน ลบ.ม. 

พื้นที่รับผลประโยชน 500 ไร 

ตําบลหวยถั่วเหนือ อําเภอ 

หนองบัว จังหวัดนครสวรรค 

- อยูในพื้นทีลุ่มน้ําชั้นที่ 5 

1 ป 25 -อปท. 

-กรมชลประทาน 

- - - - - - -  
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ตารางที่ 4.3-1 ระดับการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของโครงการตามแผนแมบทการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด (ตอ) 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการ เปาหมาย/ผลประโยชน 
ตําแหนงดําเนินการและ 

ขอจํากัดดานสิ่งแวดลอม 

ระยะ

ดําเนินการ 

งบ 

ประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

ระดับการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ 

การประเมินภาคบังคับ การประเมินภาคสมัครใจ 

EC IEE EIA EHIA SIA HIA SEA 

EC for 

decision 

making 

- ไมอยูในพืน้ที่ปาอนุรักษ 

4.4 ขุดลอกคลองทาตะโก ตําบลวัง

มหากร อํา เภอทาตะโก และ

ตํ าบลพระนอน อํ า เภอ เมื อง 

จังหวัดนครสวรรค 

ความกวางของคลอง  50 เมตร 

ความลึก 5 เมตร  ความยาวคลองที่

ขุดลอก 21.50 กิโลเมตร สามารถ

ระบายน้ําไดสูงสุด 200 ลบ.ม./

วินาที 

ปริมาตรดินขุดประมาณ 3 ลาน ลบ.

ม. ผลประโยชนชวยบรรเทาอุทกภัย

บริเวณดานเหนือคลอง 

ทาตะโก 

ตําบลวังมหากร อําเภอทาตะโก 

และตําบลพระนอน อําเภอเมือง 

- อยูในพื้นทีลุ่มน้ําชั้นที่ 5 

- อยูในพื้นที่เขตหามลาสัตวปาบึง

บอระเพ็ด 

- อยูในพืน้ที่ชุมน้ําบึงบอระเพ็ด 

2 ป 200 -กรมชลประทาน - - - - - - -  

4.5 ปรับปรุงประตูระบายน้ําคลอง

บางปอง ตําบลแควใหญ อําเภอ

เมืองนครสวรรค จังหวัด

นครสวรรค (FS) 

1. กอสราง ปตร. 1 แหง ขนาด

ประตู 6x6 เมตร จํานวน 2 ชอง  

2. ปรับปรุงขุดลองคลองบางปอง 

ความกวาง 100 เมตร  ความยาว

คลองที่ขุด 5 กิโลเมตร ความลึก 

5 เมตร  

3. ฝายพับได ยาว 350 เมตร สูง 1 

เมตร 

4. พรอมทางผานปลา จํานวน 1 

แหง ความกวาง 3 เมตร ความ

ยาว 60 เมตร  

1. ปริมาณน้ําผานคลองสูงสุด  

   100 ลบ.ม./วินาท ี

2. สามารถระบายน้ําสูงสุด  

   800 ลบ.ม./วินาที ปริมาตรดินที่

ขุดประมาณ 2.00 ลาน ลบ. ม. 

3. ชวยบรรเทาอุทกภัยพืน้ที่ 

   ประมาณ 21,000 ไร 

ตําบลปากน้ําโพ อําเภอเมือง

นครสวรรค จังหวัดนครสวรรค  

- อยูในพื้นทีลุ่มน้ําชั้นที่ 5 

- ไมอยูในพืน้ที่ปาอนุรักษ 

 

3 ป 400 -กรมชลประทาน 

-กรมประมง 

-บก.กองทัพไทย/

กองทัพบก 

- - - - - - -  

4 . 6  ป รั บ ป รุ ง ป ร ะ ตู ร ะ บ า ย น้ํ า          

ป ากคลอ งบอระ เพ็ ด  ตํ า บล 

แควใหญ อําเภอเมือง จังหวัด

นครสวรรค (FS) 

1. กอสราง ปตร. 1 แหง  

   ขนาดประตู 6x7 เมตร 

   จํานวน 2 ชอง  

2. ปรับปรุงขุดลอกคลองบอระเพ็ด   

    ความกวางกนคลอง 15 เมตร  

    ความลึก 5 เมตร ความยาว 

     2.70 กิโลเมตร  

3. ทางผานปลา 1 แหง ความกวาง 

   3 เมตร ความยาว 60 เมตร 

4. สถานีสูบน้ํา 1 แหง  

   เครื่องสูบน้ํา 2 เครื่อง  

 

1.ปริมาณน้ําผานคลองสูงสุด 

  80 ลบ.ม./วินาท ี

2.สามารถระบายน้ําไดสูงสุด  

   80 ลบ.ม./วินาท ี

3.อัตราการสูบน้ํา  3 ลบ.ม./ 

   วินาที/เครื่อง  

4.พื้นที่รับผลประโยชน  

   3,000 ไร 

ตําบลเกรียงไกร อําเภอเมือง 

จังหวัดนครสวรรค 

- อยูในพื้นทีลุ่มน้ําชั้นที่ 5 

- ไมอยูในพืน้ที่ปาอนุรักษ 

 

2 ป 80 -กรมชลประทาน 

-กรมประมง 

-องคการบริหาร

สวนจังหวัด

นครสวรรค 

- - - - - - -  

5. แผนงานดานการอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ตนน้ํา จํานวน 3 โครงการ 
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     สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ                        บทที่ 4 การประเมนิผลกระทบดานสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ  

 

                                                                                                                                                         4-19                                                                                                                               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

ตารางที่ 4.3-1 ระดับการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของโครงการตามแผนแมบทการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด (ตอ) 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการ เปาหมาย/ผลประโยชน 
ตําแหนงดําเนินการและ 

ขอจํากัดดานสิ่งแวดลอม 

ระยะ

ดําเนินการ 

งบ 

ประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

ระดับการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ 

การประเมินภาคบังคับ การประเมินภาคสมัครใจ 

EC IEE EIA EHIA SIA HIA SEA 

EC for 

decision 

making 

5.1 ฟนฟปูาเพื่อการอนุรักษพื้นที่ปา

ตนน้ํา 

การสงเสริมใหประชาชนนําพันธุไม

ตามธรรมชาติไปปลูกในพื้นที่ตนน้ํา 

พื้นที่ปลูกปาเพื่อการอนุรักษพื้นที่ปา

ตนน้ํา 

ฟนฟูสภาพปา 

เปาหมายพ้ืนที่ปาตนน้ําประมาณ 

374,868 ไร 

บริเวณพื้นที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ด 7 ป 35 -กรมปาไม 

-กรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา

และพันธพืช 

- - - - - - - - 

5.2 สงเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน

ในพื้นที่ตนน้ํา 

การสงเสริมใหประชาชนไดปลูกพืช

ผสมผสานหลายชนิดในพื้นที่แปลง

เดียวกัน 

พื้นที่ไดรับการสงเสริมปลูกพืชแบบ

ผสมผสานประมาณ 14,748 ไร 

ในพื้นที่บึงบอระเพ็ด อําเภอเมือง 

อําเภอชุมแสง อําเภอทาตะโก 

จังหวัดนครสวรรค 

5 ป 15 -อปท. 

-กรมสงเสริม

การเกษตร 

- - - - - - - - 

5.3 ฟนฟูคุณภาพดินและสิ่งแวดลอม

ในพื้นที่ตอนบนของลุมน้ํา 

     บึงบอระเพ็ด 

การอนุรักษและฟนฟูคุณภาพของ

ทรัพยากรดินและสิ่งแวดลอมของ

พื้นที่บึงบอระเพ็ด 

พื้นที่บึงบอระเพ็ดมีการพัฒนาและ

ฟนฟูทรัพยากรดินและสิ่งแวดลอม

ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงพื้นที่  

(รอยละ 70 ของพื้นที่) 

พื้นที่ตอนบนของลุมน้ํา 

บึงบอระเพ็ด 

3 ป 12 -กรมพัฒนาที่ดิน - - - - - - - - 

6. แผนงานดานการจัดการน้ําอุปโภค บริโภค จํานวน 1 โครงการ 

6.1 กอสรางสระเก็บน้ํ า  เพื่อเพิ่ม

ปริมาณน้ําตนทุน ในพื้นที่ตําบล

พนมเศษ อําเภอทาตะโก  

     จังหวัดนครสวรรค 

สระเก็บน้ําความกวาง 80 เมตร 

ความยาว 800 เมตร 

ความลึก 5 เมตร 

ผลประโยชน สามารถเก็บน้ําเพื่อ

การอุปโภค-บริโภค ในฤดูแลงได 6 

เดือน ใหกับประชาชนประมาณ 500 

ครัวเรือน 

ตําบลพนมเศษ อําเภอ 

ทาตะโก จังหวัดนครสวรรค 

- อยูในพื้นทีลุ่มน้ําชั้นที่ 5 

- ไมอยูในพืน้ที่ปาอนุรักษ 

1 ป 3 -อปท. 

-กรมชลประทาน 

- - - - - - -  
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หมายเหตุ:  

   คือ ระดับของการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่ ตองดําเนินการ 

 - คือ ระดับของการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่ ไมตองดําเนินการ 

 EC  คือ รายการขอมูลดานสิ่งแวดลอม (Environmental Checklist, EC) อางอิงตาม 

- การกําหนดประเภทและขนาดโครงการของหนวยงานของรัฐที่ตองเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับปาอนุรักษเพิ่มเติม (13 กันยายน 2537) และกลไกการดําเนินงานดานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของ

โครงการตาง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที ่26 เมษายน 2554 

- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 IEE คือ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (Initial Environmental Examination; IEE) อางอิงตาม 

- การกําหนดประเภทและขนาดโครงการของหนวยงานของรัฐที่ตองเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับปาอนุรักษเพิ่มเติม (13 กันยายน 2537) และกลไกการดําเนินงานดานการวิเคราหะผลกระทบสิ่งแวดลอมของ

โครงการตาง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2554 

- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 EIA  คือ  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment: EIA) อางอิงตาม 

- การกําหนดประเภทและขนาดโครงการของหนวยงานของรัฐที่ตองเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับปาอนุรักษเพิ่มเติม (13 กันยายน 2537) และกลไกการดําเนินงานดานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของ

โครงการตาง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2554 

- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 EHIA คือ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment; EHIA) 

- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดาน

คุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 

 HIA คือ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment; HIA)  

 SIA คือ การประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment, SIA) 

 SEA คือ  การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment, SEA)  

 EC for decision making คือ รายการขอมูลดานสิ่งแวดลอมเพ่ือการตัดสินใจ (Environmental Checklist for decision maker, EC for decision making)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟ ู

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

 
     สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ                        บทที่ 4 การประเมนิผลกระทบดานสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ  

 

                                                                                                                                                         4-21                                                                                                                               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

 
รูปที่ 4.3-1 แสดงตําแหนงโครงการตามแผนงานแกปญหาน้ําทวมในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา 
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รูปที่ 4.3-2 แสดงตําแหนงโครงการตามแผนงานแกปญหาน้ําทวมในพื้นที่ปาอนุรักษ 
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รูปที่ 4.3-3 แสดงตําแหนงโครงการตามแผนงานการจัดหาน้ําเพื่อการเกษตรกรรมและการอุปโภค-บริโภค ในพื้นทีช่ั้นคุณภาพลุมน้ํา 
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รูปที่ 4.3-4 แสดงตําแหนงโครงการตามแผนงานการจัดหาน้ําเพื่อการเกษตรกรรมและการอุปโภค-บริโภค ในพื้นที่ปาอนุรักษ 



 

 

 

 

บทที่ 5 

แผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด 
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บทที่ 5 

แผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

 
5.1  กระบวนการจัดทําแผนหลักการพัฒนาและฟนฟูพื้นที่บึงบอระเพ็ดอยางยืน  

 เพื่อใหกรอบแนวทางในจัดทําแผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด สามารถดําเนินการไป

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยอยูบนพื้นฐานของกระบวนการมีสวน

รวมของหนวยงานทุกระดับ ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค รวมถึงเครือขายองคกรภาคประชาสังคม ภาค

วิชาการ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรคอยางเปนรูปธรรม จึงไดกําหนดกรอบแนวคิดและ

ขั้นตอนการจัดทําแผนหลัก ดังนี ้

 5.1.1 การจัดทําแผนหลักการพัฒนาและฟนฟูพื้นที่บึงบอระเพ็ดอยางยั่งยืน 

  5.1.1.1 กรอบการดําเนินการจัดทําแผนหลัก 

   การจัดทําแผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด เปนผลผลิตสุดทายที่

ตองการในโครงการนี้ ซึ่งตัวแผนหลักจะตองมีรายละเอียดที่ครอบคลุมในประเด็นตางๆ ที่สงผลกระทบตอ

การเสื่อมสภาพของบึงโดยรวม   โดยรายละเอียด แนวทาง และกิจกรรมที่ปรากฏอยูในแผนหลักดังกลาว 

จะตองมีความสัมพันธกันและสามารถเชื่อมโยงซึ่งกันและกันไดในองครวม ดังนั้น กระบวนการและขั้นตอน

ในการจัดทําแผน จึงจําเปนตองมีกรอบในการดําเนินการอยางเปนระบบ ซึ่งที่ปรึกษาไดกําหนดกรอบการ

ดําเนินการไว ดังนี ้  

   1) เปนแผนที่มุงเนนในการแกไขปญหา อุปสรรค ขอจํากัด ที่เปนสาเหตุของ

ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของบึงบอระเพ็ด โดยใชกระบวนการ

มีสวนรวมอยางแทจริงจากทุกภาคสวนในจังหวัดนครสวรรค 

   2) เปนแผนหลักที่ยึดถือแนวทางปฏิบัติตามกรอบ 6 ยุทธศาสตรของการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 4 ยุทธศาสตรของคณะกรรมการฟนฟู อนุรักษและพัฒนาบึงบอระเพ็ด และมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 

   3) เปนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในความพยายามที่จะพัฒนา

แหลงเก็บกักน้ําขนาดใหญของประเทศใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้น เพื่อประสิทธิภาพโดยรวมของการบริหาร

จัดการน้ําของประเทศ 

   4) เปนแผนพัฒนาแบบองครวม ที่เนนการมีสวนรวมทุกภาคสวนในพื้นที่ ให

เขามามีบทบาทในการกําหนดแผนงานการพัฒนาบึงบอระเพ็ดในทุกขั้นตอน โดยครอบคลุมในทุกมิติ ทั้ง

เศรษฐกิจ สังคม ระบบนิเวศ ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน  

   5) เปนแผนหลักที่มุงเชื่อมโยงและบูรณาการกิจกรรมตามแผนงานปกติของ

หนวยงานภาครัฐ กับแผนงานที่เกิดจากกระบวนการศึกษาทบทวนที่คนพบใหมในพื้นที่ โดยใชมิติของพื้นที่ 

(Area Base) และมิติของปญหา ในการกําหนดทิศทางการจัดทําแผนการพัฒนาและฟนฟู ที่มีเหมาะสมกับ

บริบทและสภาพความเปนจริงของสถานการณปจจุบันและอนาคตในพื้นที่ เพื่อจัดหมวดหมูและกําหนด



 
         สํานักงานทรพัยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 5 แผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

ลําดับความเรงดวนของแผนงาน/โครงการ ใหเกิดความสอดคลองกัน และเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ 

ดวยการวิเคราะห จุดเดน จุดดอย และศักยภาพความพรอมของพื้นที่เปนฐาน ภายใตกรอบแนวทางของ

ยุทธศาสตรตางๆที่กําหนด รวมถึงการสั่งการของคณะรัฐมนตรี เพื่อลดความซ้ําซอนของแผนงาน/โครงการ 

และงบประมาณที่มีลักษณะเดียวกัน แตถูกเสนอโดยหนวยงานตางๆที่รับผิดชอบ 

   6) แผนหลักมีระยะเวลาดําเนินการ 10 ป โดยกําหนดเปน 3 ชวงเวลา คือ 

แผนงานเรงดวนสามารถดําเนินการไดในทันที (ระยะเวลา 1 – 3 ป) แผนงานระยะปานกลาง (ระยะเวลา 3 

– 5 ป) และแผนงานระยะยาว (5 – 10 ป) 

   7) นอกจากแผนหลักแลว จะมีแผนการควบคุม ติดตาม และประเมินผลตาม

ระยะเวลา การเสนอทางเลือกในการตัดสินใจพัฒนา และดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินการตามชวง

ระยะเวลา สําหรับใชพิจารณาดําเนินการควบคูไปกับแผนหลัก รวมทั้งการศึกษาความเปนไปไดของ

โครงการเรงดวน (Feasibility Study) จํานวน 2 โครงการ ที่สามารถดําเนินการในทางปฏิบัติไดในทันที 

  5.1.1.2 แนวทางการจัดทําแผนหลักการพัฒนาและฟนฟูพื้นที่บึงบอระเพ็ดอยาง

ยั่งยืน 

   การจัดทําแผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด จึงจําเปนตองมีกรอบใน

การดําเนินการอยางเปนระบบ ตามกระบวนการและขั้นตอนในการจัดทําแผน ซึ่งที่ปรึกษาไดดําเนินการ

จัดทําแผนหลักการพัฒนาและฟนฟู ดังแสดงในรูปที่ 5.1-1 ดังนี ้

   1) ทําการวิเคราะหกลยุทธ (Strategic Analysis) โดยใชเทคนิค SWOT 

Analysis เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) เปาประสงค (Goal)    

   2) วางแผนกลยุทธ (Strategic Planning) ที่ตอบสนองตอเปาหมาย และ

สามารถเช่ือมโยงไปสูการแกปญหาในงานแตละดาน ตามประเภทของงาน ไดแก งานประจํา งานตามความ

ตองการของ สทนช. และงานที่เกิดขึ้นใหม (New Founding) โดยมีผลผลิตเปนแผนกลยุทธ (Strategic 

Plan) แผนผังกลยุทธ (Strategic Map) และการกําหนดการจัดการและกิจกรรมเชิงกลยุทธ (Strategic 

Activities & Management)  

   3) ใชเทคนิค SWOT MATRIX จัดทําแผนกลยุทธในแตละดานในการกําหนด

ทางเลือก (Optional Plan) ซึ่งผูเชี่ยวชาญดานนโยบายและแผน จะตองเขามาตรวจสอบ ใหขอเสนอแนะ 

และใหแนวทางในการเช่ือมโยง/สรางความสัมพันธระหวางแผนกลยุทธในดานตางๆ 

   4) การแปลงแผนกลยุทธลงสูการปฏิบัติ (Strategic Implementation Plan) 

โดยการจัดทําแผนปฏิบัติการ (Implementation Plan) ที่แสดงถึงทิศทาง ระบบงาน และกิจกรรมในแต

ละดาน (Direction, Input, System, Action Activities) ซึ่งจะนําไปสูการวางแผนระบบการควบคุมและ

ประเมินผล (Strategic Plan Control & Evaluation) ในการกําหนดดัชนีสําหรับการพิจารณาผลผลิต

อยางตอเนื่อง (KPI, Continuous Improvement) โดยดัชนีดังกลาว จะเปนดัชนีชี้วัดความสําเร็จของแผน 

(Performance Index, PI Value) ดวย 
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   5) หลังจากขั้นการดําเนินการตามกระบวนการขางตนแลว จะเปนการประสาน

แผนงานดานตางๆ ดวยการสังเคราะหแนวทางจากแผนที่มีอยู โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ และความ

เชื่อมโยงของแผนงานในแตละกลุม ทั้งนี้ เพื่อเปนการลดการซ้ําซอนของกิจกรรม รวมถึงการกําหนดชวง

ระยะเวลาในการดําเนินการตามลําดับความเรงดวน หรือความจําเปนในการแกไขปญหา อันเปนการ

ตัดสินใจวา ควรจะดําเนินการกับแผนงานในลักษณะอยางไร (Strategic Decision) 

   6) ดําเนินการยกรางแผนหลัก และแนวทางการดําเนินการ (Master Plan & 

Road Map) เพื่อแสดงใหเห็นแผนงาน/โครงการ รวมถึงขอเสนอแนะ (Project Planning & Perception) 

ของแผนหลักตอไป 

 

 
 

รูปที่ 5.1-1 แผนผังแสดงการจัดทําแผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

 

  5.1.1.3 ขั้นการกําหนดแนวทางและเตรียมการจัดทําแผนหลักการพัฒนาบึง

บอระเพ็ด 

   ขั้นตอนนี้ เปนการกําหนดแนวทางในการจัดทํานโยบายและแผน ตามแนวทาง

ของกระบวนการ Policy formulation อันไดแก 

   1) การกําหนดกิจกรรมตางๆในการแสวงหาขอมูลที่มีความครอบคลุม ถูกตอง 

และสมบูรณเพียงพอที่จะนํามาแปลงเปนสารสนเทศในการกําหนดนโยบายและแผน 
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   2) การกําหนดกิจกรรมและแนวทางในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อใหไดมา

ซึ่งนโยบายและแผนตามหลักการและทฤษฎีที่ควรจะเปนอาทิ แนวคิดการกําหนดแผนยุทธศาสตรหรือ 

Strategic Formulation Process หรือ แนวคิดในการจัดการเชิงกลยุทธ หรือ Strategic Management 

Process 

   3) การแสวงหาขอมูลทั้งหมดตองครอบคลุมทั้งดานวิศวกรรม (มีการกําหนด

โครงการเรงดวนที่สามารถดําเนินการไดในทันที จํานวน 2 โครงการ) สังคม สิ่งแวดลอม (กายภาพ ชีวภาพ 

คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคาตอคุณภาพชีวิต) รวมถึงนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวของ โดย

ตองคํานึงถึง หลักกฎหมาย รัฐศาสตร วิชาการ การมีสวนรวม และการบูรณาการรวมกัน และการบริหาร

จัดการความขัดแยง 

    ที่ปรึกษาไดจัดใหมีการประชุมกอนการดําเนินโครงการ เพื่อชี้แจง

รายละเอียดของโครงการและแนวทางการดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ของบุคลากรหลัก และบุคลากร

สนับสนุน ไดกําหนดแนวคิดการศึกษาโครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด และกําหนด

กระบวนการดําเนินการ ดังนี้ 

    3.1) การรวบรวมขอมูลทุติยภูม ิ

     โดยทําการการศึกษาขอกําหนดตางๆในขอบเขตของงานจางที่ปรึกษา 

(TOR) และขอมูลในอดีต-ปจจุบัน (Past-Present) มีหัวขอหลัก ไดแก นโยบายที่เกี่ยวของ แผนกิจกรรมที่

เกิด ปญหา การพัฒนาที่กําลังจะเกิดขึ้น ความตองการที่จะเขามามีสวนรวมใชประโยชนจากฐานทรัพยากร 

และความขัดแยงที่เกิดขึ้นและจะพัฒนาตอไป โดยเปนการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ 3 กลุม ประกอบดวย 

     3.1.1) การรวบรวมขอมูลและสํารวจที่เกี่ยวของ ไดแก ประวัติความ

เปนมา ปริมาณน้ําฝน น้ําทา การประมง นิเวศวิทยา การทองเที่ยว ตะกอน ดินและการใชที่ดิน การเกษตร 

ปฏิทินการปลูกพืช กิจกรรมการใชน้ํา พื้นที่น้ําทวม อาคารบังคับน้ํา และพื้นที่รับประโยชน เปนตน 

     3.1.2) สภาพแวดลอมโดยทั่วไป ไดแก สภาพภูมิประเทศ สภาพ

ภูมิอากาศ สภาพทางธรณีวิทยา ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา สภาพเศรษฐกิจ สังคม ประชากร และการใช

ประโยชนในบริเวณรอบๆบึงบอระเพ็ด กฎและระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ ที่มีการประกาศใชในพื้นที่บึง

บอระเพ็ด เปนตน 

     3.1.3) สภาพแวดลอมทางกายภาพ ชีวภาพ และสภาพแวดลอม

เฉพาะที่ในปจจุบนั ไดแก การถือครองที่ดินในพื้นที่บึง ลักษณะอาคารและสิ่งปลูกสรางรอบๆ บึง ระบบการ

กําจัดขยะและน้ําเสีย สถานการณการตื้นเขิน สถานการณดานการเปนแหลงประน้ําจืด สถานการณดาน

การใชน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ระบบนิเวศทางน้ํา บนบก นก และการเกษตร และอื่นๆ และสถานการณ

ดานการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช เปนตน 

    3.2) การรวบรวมขอมูลปฐมภูม ิ

     ที่ปรึกษาไดกําหนดวิธีการศึกษา และรวบรวมขอมูลปฐมภูมิของ

ผูเชี่ยวชาญดานตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ดวยการจัดประชุมกลุมยอย กระบวนการวิจัยเชิง
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ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) การวิเคราะหชุมชนแบบมีสวนรวม 

(Participatory  Rural  Appraisal : PRA) การสํารวจภาคสนาม การเก็บขอมูลแบบสอบถามดานเศรษฐกจิ 

สังคม (ไมนอยกวา 600 ชุด) เพื่อที่จะนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหรวมกับขอมูลในชุดแรก ซึ่งจะไดขอมูลที่มี

ความชัดเจนและเปนปจจุบัน รวมถึงจะไดชุดขอมูลที่ถูกคนพบใหมจากบริบทที่เปลี่ยนไปดวย 

    3.3) การวิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดรายละเอียดการจัดทําแผนหลักการ

พัฒนาการดําเนินกรรมวิธีตอขอมูลที่ไดรับ โดยใชเทคนิค PRA PAR การประเมินผลกระทบทางสังคม 

(Social Impact Assessment : SIA) และ การจัดการความขัดแยง (Conflict Management) นําไปสูการ

กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ ตามกระบวนการ SWOT เพื่อใหไดแผนกลยุทธและกิจกรรมตางๆที่

เกี่ยวของ จากทางเลือกของกระบวนการ SWOT Matrix ซึ่งจะนําไปสูกลยุทธการปฏิบัติในรูปของ

แผนปฏิบัติการที่กําหนดทิศทางการดําเนินการ การควบคุมและประเมินผล ที่อยูในรูปดัชนีและตัวชี้วัด

ความสําเร็จ รวมถึงรางแผนหลักการพัฒนาที่สามารถชวยในการตัดสินใจใหกับฝายบริหารในการสั่งการ 

  5.1.1.4 ขั้นการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลตามกระบวนการจัดทําแผนหลัก 

   1) กรอบแนวทางในการดําเนินการ 

    กรอบการดําเนินการในขั้นนี้ เปนการนําชุดขอมูลจากกระบวนการตางๆ 

เชน ขอมูลทุติยภูมิ ขอมูลปฐมภูมิ(การสํารวจ การประชุมกลุม) ขอมูลจากกระบวนการ PAR PRA SIA 

รวมถึงปญหา   ความขัดแยง และขอจํากัด ที่ถูกคนพบ ซึ่งผูเชี่ยวชาญในแตละดานตองทําการวิเคราะห 

และกําหนดแนวทางและมาตรการในการแกไขปญหาเฉพาะดานเหลานั้น ตามหลักวิชาการ รวมถึง

การศึกษาความเปนไปไดในการดําเนินการโครงการเรงดวน (Feasibility Study : FS) และทําการรวบรบม

ขอมูลที่ไดทั้งหมดเพื่อใหผูเชี่ยวชาญดานแผนละนโยบายทําการวิเคราะหในภาพรวมตอไป ดังแสดงในรูปที่ 

5.1-2 กรอบการดําเนินการจัดทําแผน 
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รูปที่ 5.1-2 แนวทางการดําเนินงานในแตละดานเพ่ือใหไดแผนหลัก 

 

   2) การกําหนดกลยุทธในการจัดทําแผน 

    ที่ปรึกษาใชยุทธศาสตรตางๆที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบึงบอระเพ็ด และ

ความตองการในการบริหารจัดการน้ําของประเทศ รวมถึงบริบทในปจจุบันของพื้นที่มาเปนกรอบคิด เพ่ือให

สามารถสนองตอบตอความตองการของผูเกี่ยวของ ในการแกไขปญหาของบึงบอระเพ็ดไดอยางเปนรูปธรรม 

ซึ่งมีการเชื่อมโยงดานยุทธศาสตรและนโยบายที่เกี่ยวของ ดังแสดงในรูปที่ 5.1-3 ดังนี ้

    2.1) ยุทธศาสตรบริหารจัดการน้ํา 6 ดาน คือ  

     2.1.1) ยุทธศาสตรการจัดการน้ําอุปโภคบริโภค 

     2.1.2) ยุทธศาสตรการสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต (เกษตร

และอุตสาหกรรม)  

     2.1.3) การจัดการนํ้าทวมและอุทกภัย  

     2.1.4) การจัดการคุณภาพน้ํา  

     2.1.5) การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ําที่เสื่อมโทรมและปองกันการ

พังทลายของดิน 

     2.1.6) การบริหารจัดการ  

    2.2) ยุทธศาสตรของคณะกรรมการฟนฟูอนุรักษและพัฒนาบึงบอระเพ็ด 

ครั้งที่ 1/2560 มียุทธศาสตร 4 ดาน คือ  

     2.2.1) ดานการจัดทําขอบเขตและการใชประโยชนบึงบอระเพ็ด  

     2.2.2) ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

     2.2.3) ดานการบริหารจัดการน้ํา  

     2.2.4) ดานการบริหารจัดการและพัฒนา  

จัดทําแผน

เฉพาะดาน 
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    2.3) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ที่เปนขอสั่งการ 3 ขอ 

ไดแก 

     2.3.1) ใหเรงดําเนินการเกี่ยวกับปญหาการบุกรุก 

     2.3.2) การใชประโยชนเปนที่ดินทํากิน  

     2.3.3) การเพิ่มเปนแหลงกักเก็บน้ําของบึงบอระเพ็ด 



 
         สํานักงานทรพัยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 5 แผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

 

    5-8               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู   

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

 
 

รูปที่ 5.1-3  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรและนโยบายที่เกี่ยวของ 
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    2.4) นอกจากยุทธศาสตรและนโยบายจากทางรัฐบาลแลว การวิเคราะห

แนวทางจากขอมูลที่ไดในขั้นตน ที่ปรึกษาไดกําหนดกรอบคิดในการดําเนินการแกไขปญหาตามหลักการ 

“หาม – หวง – ให” ซึ่งใชมิติของขอกฎหมาย และการจัดการพื้นที่มาเปนประเด็นในการพิจารณา ดังนี ้

     2.4.1) หาม หมายถึง เขตพื้นที่ที่หามไมใหมีการดําเนินกิจกรรมใดๆ

เลยอยางเด็ดขาด ซึ่งไดแก พื้นที่ประมงเขตที่ 1 และพ้ืนที่ของเขตหามลา 

     2.4.2) หวง หมายถึง เขตพื้นที่ที่ยอมใหดําเนินกิจกรรมเปนการ

เฉพาะที่ถูกกําหนดไวเทานั้น และเปนไปตามขอกฎหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบ ไดแก พื้นที่ประมงเขต

ที่ 2  

     2.4.3) ให หมายถึง เขตพื้นทีท่ี่นอกเหนือจากเขตพื้นที่ที่ 1 และ 2 ซึ่ง

มีการผอนผันใหดําเนินกิจกรรมไดตามความเหมาะสม บนเงื่อนไขของการใชพื้นที่ เชน การดําเนินการตอง

เปนกิจกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนตน ซึ่งการพิจารณาจะขึ้นอยูกับเงื่อนไขดานการอนุรักษบึง

บอระเพ็ดและสิ่งแวดลอม (Conservation) ดานการประกอบอาชีพการเกษตร (Agriculture) และดานผัง

เมืองและที่อยูอาศัย (Urban) รวมถึงขอมูลที่ถูกคนพบใหมก็จะนํามาพิจารณารวมดวย 

    2.5) ขอกําหนดในการพิจารณาการดําเนินกิจกรรมในพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

     หากจะพิจารณาทําใหบึงบอระเพ็ดสามารถกลับมาทําหนาที่เดิมไดนั้น 

จําเปนตองกําหนดเกณฑการพิจารณากิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดในพื้นที่ ประกอบกับกจิกรรมที่ได

ผานเกณฑการพิจารณา จะตองใหเกิดมีความเหมาะสมกับการใชประโยชนและไมขัดกับกฎหมาย จึง

กําหนดใหมีองคประกอบของการพิจารณา ดังนี ้

     2.5.1) ดานการอนุรักษ กิจกรรมใดๆ จักตองไมขัดตอการอนุรักษบึง

บอระเพ็ด เหตุเพราะบึงบอระเพ็ดในอดีตทําหนาที่เปนแหลงอนุรักษพันธุสัตวน้ํา ดังนั้น มาตรการและกรอบ

การพิจารณากิจกรรมตองใหน้ําหนักขอกําหนดดานการอนุรักษเปนหลัก จึงจะทําใหสามารถทํากิจกรรม

ตางๆ ได 

     2.5.2) ดานการใชประโยชน การใชประโยชนตองไมทําลายระบบ

นิเวศและสิ่งแวดลอมบึง เนื่องจากการใชประโยชนจากบึงบอระเพ็ดของประชาชนรายรอบบึง ซึ่งในปจจุบัน

ในพื้นที่ของชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค พื้นที่การเกษตร และสถานราชการมากมาย โดยการใชประโยชน

ตามวัตถุประสงคตางๆ ที่กลาวมาแลวนั้น มีความจําเปนตอการดําเนินชีวิตของผูเกี่ยวของ แตในเชิงบริบท

ดานกฎหมายยังไมมีความถูกตองและชัดเจน 

     2.5.3) การมีสวนรวมของผูที่มีสวนไดสวนเสีย กิจกรรมการใช

ประโยชนใด ๆ จะตองสอดคลองกับการอนุรักษบึงบอระเพ็ด หลักเกณฑในการดําเนินการตางๆจะตองมี

การมีสวนรวมในทุกขั้นตอน ตั้งแตการกําหนดนโยบายไปจนถึงการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ จะตองมี

กระบวนการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในทุกขั้นตอน เพ่ือใหเกิดการยอมรับของผูมีสวนไดสวนเสีย 

และนําไปสูการปฏิบัติที่มีความโปรงใส  
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     2.5.4) ความจําเปนดานการพัฒนา กิจกรรมและโครงการใดๆ จัก

ตองสอดคลองกับดานที่ 1,2,3 ตามลําดับ ในทุกพื้นที่ของประเทศจําเปนตองมีการพัฒนาที่มีความสมดุล 

และเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นั้นๆ บึงบอระเพ็ดก็จําเปนตองมีการพัฒนา ที่จะตองมีความสอดคลองกับ

สภาวะแวดลอมในระบบนิเวศของบึง ในขณะที่การพัฒนาจะตองไมกระทบตอสถานภาพการอนุรักษเชนกัน 

     จากขอกําหนดทั้ง 4 ดานขางตน หากจะตองมีการพิจารณากิจกรรม

ตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่บึงบอระเพ็ด เพื่อใหบึงบอระเพ็ดกลับมาทําหนาที่ในเชิงอนุรักษเชนในอดีต จึงมี

จําเปนที่จะตองระบุกรอบแนวทางการพิจารณาการดําเนินกิจกรรม ในการแกไขปญหาความทรุดโทรมของ

บึง โดยอาศัยขอกําหนดดานการอนุรักษเปนเกณฑพิจารณาหลัก และเพื่อใหเหมาะสมกับบริบทของสภาวะ

แวดลอมในปจจุบัน รวมทั้งตองนําขอกําหนดดานการใชประโยชนพื้นที่ การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ และ

ความจําเปนดานการพัฒนามาพิจารณาประกอบรวมดวย ซึ่งกิจกรรมใน 3 ประเด็นหลัง จะตองไมขัดแยง

กับขอกําหนดดานการอนุรักษ ซึ่งจะพิจารณาใหสามารถดําเนินกิจกรรมนั้นๆ ในพื้นที่บึงบอระเพ็ดได ดัง

แสดงในรูป 5.1-4 

 

 
 

รูปที่ 5.1-4 กรอบการพิจารณากิจกรรมตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

 

  5.1.1.5 เกณฑการใหคะแนน 

   การจัดลําดับความสําคัญของโครงการพัฒาจากขอมูลขางตน ไดกําหนดเกณฑ

ในการจัดลําดับความสําคัญ ของโครงการประกอบดวยปจจัยการพิจารณา 4 ดาน ดังแสดงในตารางที่ 5.1-

1 ไดแก 

การใชประโยชน 

การอนุรักษสิ่งแวดลอม 

การมีสวนรวม 

การใชประโยชน 

ความจําเปนดานการพัฒนา 
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ตารางที่ 5.1-1 เกณฑการใหคะแนน  

 

   เมื่อไดนําขอมูลจากผูเชี่ยวชาญในแตละดาน ขอมูลที่ไดจากประชาชน และ

หนวยงานในพื้นที่ มาวิเคราะหรวมกับยุทธศาสตรและหลักการที่กําหนดแลว สามารถกําหนดเปนเปาหมาย

อนาคตและกลยุทธของการจัดทําแผนแมบทของบึงบอระเพ็ดได ดังนี้  

   1) เปาหมายอนาคตบึงบอระเพ็ด 9 เปาหมาย 

    1.1)  สามารถเก็บกักน้ําไดเพ่ิมขึ้น 

    1.2)  เกษตรกรรมด ี

    1.3)  สิ่งแวดลอมด ี

    1.4)  เกิดเมืองคุณภาพ 

    1.5)  เศรษฐกิจที่ดี 

    1.6)  คุณภาพชีวิตที่ดี 

    1.7)  คุณภาพของการใชประโยชนจากบึงที่ด ี

    1.8)  คุณภาพของปจจัยทางชีวภาพที่ดี 

    1.9)  คุณภาพของสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่ดี 

   2) กลยุทธการดําเนินการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 13 กลยุทธ 

    2.1) กลยุทธ การเสริมสรางศักยภาพการเติมน้ําเขาสูบึงบอระเพ็ด เพื่อการ

รักษาระบบนิเวศ และเพ่ิมประสิทธิภาพคุณคาการใชประโยชนจากทรัพยากรน้ํา 

    2.2) กลยุทธ การแกไขปญหาความเดือดรอน จากการใชประโยชนที่ดินใน

เขตบึงบอระเพ็ด ของสวนราชการและประชาชน เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ือการพัฒนาสังคม 

    2.3) กลยุทธ การแกไขปญหาเพื่อลดมลภาวะทางน้ําจากสารเคมี และการ

สะสมของตะกอนดินภายในบึงบอระเพ็ด อันเปนผลมาจากการประกอบอาชีพ การใชประโยชนฐาน

ทรัพยากร และการใชทรัพยากรน้ํา 

    2.4) กลยุทธ การศึกษา ออกแบบ และดําเนินการขุดลอกบึงบอระเพ็ด 

อยางเปนระบบ เพื่อฟนฟูระบบนิเวศที่ยั่งยืน เพื่อรองรับการสงวน อนุรักษ และการใชประโยชน อยางมี

สวนรวม 

ลําดับ

ที่ 
รายการ 

คะแนนความสําคัญ 

1 ดานการอนุรักษ 40 

2 ดานการใชประโยชน 20 

3 การมีสวนรวมของผูที่มีสวนไดสวนเสีย 20 

4 ความจําเปนดานการพัฒนา 20 
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    2.5) กลยุทธ การกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ บึงบอระเพ็ดและ

การขับเคลื่อนองคกร เพ่ือการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

    2.6) กลยุทธ การดําเนินการยกระดับ และเสริมศักยภาพของหนวยงาน

ภาครัฐและเครือขายภาคประชาชน เพื่อใหเกิดระบบนิเวศที่มั่งคั่ง สอดคลองกับคุณคาการใชประโยชน 

    2.7) กลยุทธ การจัดการและแกไขปญหาน้ําเสียในพื้นที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ด 

เพ่ือรักษาระบบนิเวศและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

    2.8) กลยุทธ การฟนฟูระบบนิเวศตนน้ํา การจัดการอนุรักษทรัพยากรดิน 

และการแกไขปญหาตะกอนดินบึงบอระเพ็ดทั้งระบบ 

    2.9) กลยุทธ การศึกษาและพัฒนาระบบการผลิต และการใชประโยชน

ที่ดินที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อแกไขปญหาความยากจนและคุณภาพชีวิต 

    2.10) กลยุทธ ระบบชลประทานเพื่อการเกษตร การพัฒนาคุณภาพชีวิตการ

พัฒนาเศรษฐกิจ การแกปญหาภัยแลง และน้ําทวมในพื้นที่รายรอบบึงบอระเพ็ด 

    2.11) กลยุทธ การแกไขปญหาดานกฎหมายเชิงนิติศาสตรและรัฐศาสตร ที่

สงผลตอการอนุรักษ และการใชประโยชนจากทรัพยากรน้ํา และฐานทรัพยากรบึงบอระเพ็ด 

    2.12) กลยุทธ การศึกษาเรียนรูคุณคาทรัพยากรทองถิ่น ทองเที่ยวเชิงนิเวศ

และวัฒนธรรมชุมชนบึงบอระเพ็ด 

    2.13) กลยุทธ การศึกษาความเปนไปไดของโครงการเรงดวน (FS) 

   3) จากการวิเคราะหเปาหมายตามกลยุทธหลัก 13 กลยุทธ สามารถจําแนก

เปนประเด็นการดําเนินการแกไขปญหาในขั้นนี้ได 6 ประเด็น และแผนงานที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนผลผลิตใน

ขั้นตอนนี้ ดังนี ้

    3.1) ประเด็นการแกไขปญหาน้ําทวม 

    3.2) ประเด็นการจัดหาน้ําเพื่อการเกษตรกรรมและเพื่ออุปโภค-บริโภค 

(แกปญหาน้ําแลง) จําแนกเปน 2 ประเด็น คือ 

     3.2.1) การเพิ่มศักยภาพน้ําตนทุน 

     3.2.2) การแกปญหาการตกตะกอนและการต้ืนเขินของบึง 

    3.3) ประเด็นการปรบัปรุงคุณภาพน้ํา 

    3. 4) ประเด็นการฟนฟูตนน้ําและการปองกันการพังทลายของดิน 

    3.5) ประเด็นการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

    3.6) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพบึงบอระเพ็ดเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และรักษาระบบนิเวศ 

  5.1.1.6 ขั้นการตรวจสอบ วิเคราะห สังเคราะหซ้ํา  

   ในขั้นตอนนี้  จะเปนการนําสารสนเทศที่มีอยูทั้งหมด ภายใตบริบทของ

สภาพแวดลอมที่เปนปจจุบัน เชน ขอมูลที่เปนความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย แนวนโยบายแหงรัฐ 
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ขอมูลที่มีผานกระบวนการตามหลักวิชาการ ขอมูลที่ถูกคนพบใหม ตลอดจนความเปนไปไดในทางปฏิบัติ

ของกิจกรรมที่ถูกระบุไวในแผนงาน/โครงการ จะตองนํามาวิเคราะหและสังเคราะหซ้ํา ภายใตกรอบแนวคิด

ที่มุงสูการอนุรักษ ทั้งนี้ กิจกรรมที่จะถูกบรรจุไวในแผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด จะตองอยู

ภายใตเงื่อนไข การฟนฟูสภาพของบึงบอระเพ็ดใหกลับสูสภาวะเดิมมาก โดยแนวทางที่จะถูกกําหนดขึ้น 

จะตองมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ และไมขัดแยงกับกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติตางๆ ที่มีอยูในปจจุบัน ดัง

แสดงในรูปที่ 5.1-5  

 

              
 

รูปที่ 5.1-5 การพิจารณาหลักให หาม หวง เพ่ือใชในการพิจารณาการดําเนินกิจกรรมในพื้นที่บึงบอระเพ็ด 
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 5.1.2 บริบทการพัฒนาการออกแบบแผนหลักการพัฒนาและฟนฟูพื้นที่บึงบอระเพ็ดอยาง

ยั่งยืน โดยใชมาตรการสิ่งกอสรางและไมใชมาตรการสิ่งกอสราง 

  เนื่องจากสภาพปจจุบันไดเกิดปญหาตางๆ ดานการบริหารจัดการน้ําขึ้นในพื้นที่บึง

บอระเพ็ด รวมถึงพื้นที่ขางเคียงที่เกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาดังกลาวไดตรงกับเหตุและ

ปจจัยแหงปญหาอยางแทจริง จึงจะตองกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการน้ําที่มีความเหมาะสม ดวยการ

วิเคราะหระบบบริหารจัดการน้ําในบึงบอระเพ็ดในปจจุบันใหเกิดความสอดคลองกับยุทธศาสตรการบริหาร

จัดการน้ํา และยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ ในการไดมาซึ่งแนวทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม และ

สอดคลองกับบริบทที่เปนอยูในปจจุบันของบึงบอระเพ็ด เพื่อที่จะสามารถแกไขปญหาที่ดํารงคอยูให

บรรเทาเบาบางลง หรือใหหมดสิ้นไปในที่สุด 

  สําหรับขั้นตอนในการวิเคราะหระบบบริหารจัดการน้ําในบึงบอระเพ็ด ในขั้นตอนแรกจะ

ไดทําการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลสภาพปญหา สาเหตุ เพื่อนําไปสูการแกไขปญหา โดยการแกไขปญหา

จะพิจารณาวา ในสภาพปจจุบันมีเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ําของบึงบอระเพ็ด ทั้งเครื่องมือที่ไมใช

สิ่งกอสราง และเครื่องมือใชสิ่งกอสรางเพียงพอหรือไม อยางไร และนําผลการพิจารณามากําหนดแนว

ทางการใชเครื่องมือที่เหมาะสม ในการบริหารจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพตอไป และจากการศึกษา        

และรวบรวมขอมูลในขั้นตนมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

  5.1.2.1 สภาพปญหาเรื่องน้ําปจจุบันในพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

   จากการรวบรวมและทบทวนขอมูล เอกสารและรายงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

ประกอบกับการออกสํารวจภาคสนาม พบวาสภาพปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของกับน้ําภายในพื้นที่บึงบอระเพ็ด

และพ้ืนที่ขางเคียงที่เกี่ยวเนื่องกันมีอยูดวยกันหลายปญหา ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี ้

   1) ปญหาน้ําทวม เปนปญหาหนึ่งของพื้นที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ด เนื่องจากพื้นที่

ลุมน้ําบึงบอระเพ็ดมีขนาดคอนขางใหญ โดยมีพื้นที่ลุมน้ํา 4,391.36 ตร.กม. และมีแหลงน้ําสาขาที่ไหลลง

บึงบอระเพ็ดจํานวนหลายสาขา ที่สําคัญๆ ไดแก  คลองบอน คลองสายลําโพง  หวยธารทหาร  หวยวังน้ํา

ลัด หวยตะโก และคลองทาตะโก เปนตน พอถึงฤดูน้ําหลากซึ่งจะมีปริมาณน้ําจํานวนมาก จากลําน้ําสาขา

ตางๆ ไหลลงสูบึงบอระเพ็ด ประกอบกับลําน้ําสาขาตางๆ ดังกลาว มีการตื้นเขินของตะกอนในลําน้ํา และ

บางสวนมีราษฎรบุกรุกลําน้ํา เพื่อวัตถุประสงคตางๆ ทําใหน้ําไหลผานไดไมสะดวก จึงเกิดการไหลลนตลิ่ง

ทั้งสองฝงลําน้ําเขาทวมพื้นที่ทํากิน และที่อยูอาศัยของราษฎร โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุมต่ํา 

   2) ปญหาน้ําแลง หรือการขาดแคลนน้ําทั้งการอุปโภคบริโภค และเพื่อการ

เกษตรกรรม บริเวณโดยรอบบึงบอระเพ็ด โดยเฉพาะอยางยิ่ง ชวงฤดูแลงซึ่งปริมาณน้ําในบึงลดลงอยาง

ตอเนื่อง และในบางปชวงของฤดูแลงมีระยะเวลาที่ยาวนาน ก็ยิ่งทวีความรุนแรงในปญหาภัยแลงมากขึ้น

ตามไปดวย ซึ่งอาจจะกลาวไดวา ปญหาภัยแลงบริเวณบึงบอระเพ็ดเปนปญหาสําคัญในลําดับตนๆ ของการ

บริหารการจัดการนํ้า ที่จะตองไดรับการแกไขโดยเร็ว 

   3) ปญหาน้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศดานการประมง เปนอีกปญหาหนึ่งภายใน

เขตพื้นที่บึงบอระเพ็ด เนื่องจากกรมประมงไดประกาศใหบึงบอระเพ็ดเปนเขตรักษาพันธุปลาน้ําจืด และได
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มีการกอสรางฝายบอระเพ็ด (คลองบางปอง) พรอมทั้งประตูระบายน้ําศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

นครสวรรค (ประตูดํา) เพื่อควบคุมระดับน้ําในบึงบอระเพ็ด ใหมีระดับเก็บกัก +24.00 ม.รทก. โดยระดับ

สันฝายบอระเพ็ดเปนตัวควบคุมระดับน้ําใหอยูที่ +24.00 ม.รทก. และกรมประมงไดกําหนดวา ระดับน้ํา

ต่ําสุดที่ไมมีผลกระทบตอระบบนิเวศดานการประมงอยูที่ +22.50 ม.รทก. ซึ่งถาระดับน้ําต่ํากวานี้ จะมี

ผลกระทบตอปลาในบึง โดยที่ผานมาในอดีตระดับน้ําอยูต่ํากวา +22.50 ม.รทก. อยูบอยครั้ง นับเปนปญหา

ดานการประมงเปนอยางมาก ดังนั้น เพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาน้ํา ในการรักษาระบบนิเวศดานการประมง 

จึงจําเปนตองวิเคราะหระบบบริหารจัดการนํ้าเพื่อแกไขปญหานี้ดวยเชนกัน 

   4) ปญหาคุณภาพน้ํา เปนปญหาหนึ่งที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการน้ําดาน

การอุปโภคบริโภค และการรักษาระบบนิเวศดานการประมงในบึงบอระเพ็ด โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานการ

ประมงถาหากวาน้ําในบึงบอระเพ็ดมีคุณภาพไมไดมาตรฐานแลว จะมีผลกระทบตอพันธุปลาตางๆ ในบึง

บอระเพ็ด โดยเฉพาะพันธุปลาที่มีขนาดเล็ก จากการรวบรวมและทบทวนขอมูลดานปญหาคุณภาพน้ํา  

สวนใหญเกิดจากการใชสารเคมีดานการเกษตร ซึ่งสารเคมีตางๆ ดังกลาว จะละลายมากับน้ําแลวไหลลงสู

บึงบอระเพ็ด ทําใหน้ําในบึงมีคุณภาพต่ํากวามาตรฐานดานการประมง จึงมีผลกระทบตอพันธุปลาตางๆ ใน

บึง และจําเปนจะตองหาแนวทางการปองกันและแกไขปญหาดังกลาวตอไป 

   5) ปญหาตะกอน เปนปญหาที่มีผลกระทบทําใหเกิดน้ําทวม และน้ําแลงภายใน

พื้นที่บึงบอระเพ็ดและพื้นที่ขางเคียงที่เกี่ยวเนื่องกัน เนื่องจากตะกอนดังกลาว มีผลทําใหลําน้ําตางๆและบึง

บอระเพ็ดต้ืนเขิน พอถึงฤดูฝนซึ่งมีปริมาณน้ําหลากจากพื้นที่ตนน้ําเปนปริมาณมาก แตลําน้ําตางๆ มีตะกอน

กีดขวางการไหลของนํ้า ทําใหน้ําไหลไดไมสะดวกจึงเกิดการเออทวมลนตลิ่งสองฝงลํานํ้า โดยเฉพาะพ้ืนที่ลุม

ต่ํา แตพอถึงชวงฤดูแลงปริมาณน้ําที่เก็บกักไวตามลําน้ําตางๆ และในบึงบอระเพ็ด มีความสามารถในการ

เก็บกักไดนอยกวาสภาพเดิม เปนผลทําใหมีปริมาณน้ําใชในฤดูแลงไมเพียงพอ จึงเกิดปญหาน้ําแลงตามมา 

  5.1.2.2 หลักการบริหารจัดการน้ําโดยทั่วไป 

   หลักการบริหารจัดการน้ําโดยทั่วไปตองมีองคประกอบหลักอยู 2 อยาง ไดแก 

คน และ เครื่องมือ คน คือ บุคลากรที่มีหนาที่ในการบริหารจัดการน้ํา โดยอาศัยเครื่องมือตางๆ ที่มีอยูชวย

ในการบริหารจัดการน้ํา ถาเครื่องมือไมเพียงพอตองจัดหาเพิ่มเติม เพื่อใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ

สูงสุดสามารถแกไขปญหาหาตางๆ ไดตามตองการ สําหรับเครื่องมือมี 2 ประเภท คือ  

      1) เครื่องมือไมใชสิ่งกอสราง เชน การบริหารจัดการองคกรขับเคลื่อน 

กฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ระบบฐานขอมูลโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ชวยในการบริหารจัดการ เปนตน 

     2) เครื่องมือใชสิ่งกอสราง เชน อางเก็บน้ําชวยทั้งบรรเทาอุทกภัยและภัยแลง 

ควบคูกัน โดยชวงฤดูฝนจะชวยกักเก็บน้ําที่จะไหลลนตลิ่งไวไมใหลนตลิ่ง พอถึงชวงฤดูแลงก็จะนําน้ําที่กัก

เก็บไวในฤดูฝนเอามาใชชวยภัยแลงได เปนตน 

   การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่บึงบอระเพ็ดก็เชนเดียวกัน จะตองมีองคกรหรือ

หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง และตองมีเครื่องมือในการบริหารจัดการอยางเพียงพอ เพื่อชวยใน

การบริหารจัดการใหไมเกิดปญหา 
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  5.1.2.3 การบริหารจัดการน้ําในบึงบอระเพ็ดในสภาพปจจุบัน           

   กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ (ในเวลานั้น) ไดประกาศกําหนดเขตบึงบอระเพ็ด

ไวเปนที่รักษาพันธุปลาน้ําจืด เมื่อป 2473 โดยใหกรมประมงดูแล ซึ่งการบริหารจัดการน้ําในบึงบอระเพ็ด

ในสภาพปจจุบัน กรมประมงเปนหนวยงานหลักในการบริหารจัดการน้ําในบึงบอระเพ็ด โดยไดมีการ

ประสานขอความรวมมือกับหนวยงานตางๆ เพื่อเขามาชวยในภารกิจบางอยาง เชน ประสานขอความ

สนับสนุนจากกรมทรัพยากรน้ํา เพื่อชวยในการสูบน้ําเขาสูบึงบอระเพ็ด ที่สถานีสูบน้ําทับกฤช ในกรณีที่

ระดับน้ําในบึงอยูต่ํากวา +22.50 ม.รทก. ประสานขอความสนับสนุนจากกรมชลประทาน ในการขุดคลอง

ตะกอนในบึงบอระเพ็ด เปนตน 

   การบริหารการจัดการน้ําในบึงบอระเพ็ดในสภาพปจจุบันไดอาศัยสิ่งกอสราง

หลักทั้งหมด 4 แหง ไดแก ฝายบอระเพ็ด (คลองบางปอง) ประตูระบายน้ําศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

นครสวรรค (ประตูดํา) ประตูระบายน้ําปากคลองบอระเพ็ด (อบจ.นครสวรรค) และสถานีสูบน้ําทับกฤช 

(กรมทรัพยากรน้ํา) ดังแสดงที่ตั้งใน รูปที่ 5.1.2-1 ซึ่งปจจุบัน ประตูระบายน้ําปากคลองบอระเพ็ด ที่ อบจ.

นครสวรรคไดกอสรางเมื่อป พ.ศ.2551 ไดสรางปญหาใหมขึ้นมาใหกับบึงบอระเพ็ด เนือ่งจากธรณีประตูมี

ระดับที่ +21.639 ม.รทก. ซึ่งสูงกวาประตูระบายน้ําคลองบอระเพ็ด (ประตูดํา) ซึ่งมีระดับที่ +18.00 ม.

รทก. ถึง 3.639 ม. ทําใหถาระดับน้ําในแมน้ํานานต่ํากวา +21.639 ม.รทก. น้ําจากแมน้ํานานจะไมสามารถ

ไหลเขาสูบึงบอระเพ็ดได จึงเปนที่มาของแนวทางแกปญหาที่น้ําจากแมน้ํานานไหลเขาสูบึงบอระเพ็ดได

นอยลง โดยการกอสรางสถานีสูบน้ํา ทับกฤช  ซึ่งกรมทรัพยากรน้ําไดกอสรางเมื่อป 2559 เพื่อสูบน้ําเขาสู

บึงบอระเพ็ด กรณีระดับน้ําในบึงบอระเพ็ดอยูตํ่ากวาระดับ +22.50 ม.รทก. 

  5.1.2.4 การพัฒนาเครื่องมือใชสิ่งกอสรางตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

   บึงบอระเพ็ดเปนบึงประดิษฐ ในอดีตไมไดเปนบึงเชนปจจุบัน แตเมื่อกรมประมง

ไดทําการกอสรางฝายบอระเพ็ด (คลองบางปอง) และประตูระบายน้ําศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

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

ทั้งนี้ ไดมีการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด ดวยการพัฒนาเครื่องมือที่ใชสิ่งกอสราง เพ่ือชวยในการบริหารการ

จัดการน้ําในบึง ตัง้แตอดีตจนถึงปจจุบันดวยกันหลายโครงการและหลายหนวยงาน แสดงรายละเอียดในรูป

ที่ 5.1.2-2 และรูปที่ 5.1.2-3 ดังนี ้

   1) โครงการกอสรางประตูระบายน้ําศูนยประมง (ประตูดํา) และฝายน้ําลน 

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

จํานวน 1 ชอง พรอมทั้งกอสรางคั้นดินกั้นน้ําคลองบางปอง ซึ่งเปนคันดินที่ระดับหลังคันดิน +23.80 ม.รทก  

เพื่อควบคุมระดับน้ําในบึงบอระเพ็ดใหอยูที่ระดับ +23.80 ม.รทก ซึ่งการจํานวนเงินที่ใชในการกอสราง

โครงการทั้งหมดไดรับพระราชทาน พระราชทรัพยจากพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 7) 

ดวยพระราชทรัพย จํานวน 403,000 บาท  

   2) โครงการกอสรางฝายน้ําลนกรมประมง (คลองบางปอง) ตอมาในป พ.ศ. 

2537 กรมประมงไดทําการกอสรางฝายน้ําลนกรมประมง (คลองบางปอง) ซึ่งอยูทางดานทายน้ําของคันดิน
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กั้นน้ําที่กอสรางไวเดิม (ที่ระดับ +23.80 ม.รทก) ลงไปทางดานทายน้ําหางจากคันดินเดิมประมาณ 1 กม. 

โดยฝายคอนกรีตดังกลาวมีระดับสันฝายอยูที่ +24.00 ม.รทก ความยาวสันฝาย 350 เมตร สูง 5 เมตร 

พรอมประตูระบายขนาดกวาง 6 เมตร สูง 4 เมตร จํานวน 2 ชอง พรอมบันไดปลา 1 แหง  

   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 

    ลักษณะโครงการ เปนการกอสรางประตูระบายน้ําปากคลองบอระเพ็ด 

ขนาดประตูกวาง 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 เฉลี่ย

เครื่องละ 4 ชั่วโมงตอวัน  ซึ่งจะสามารถสูบน้ําเขาบึงไดวันละ 86,400 ลบ.ม. (ชวงปกติ) แตถาเกิดสภาวะ

แหงแลงจะทําการสูบนํ้าพรอมกันทั้ง 2 เครื่อง ซึ่งจะไดปริมาณนํ้าเขาสูบึงบอระเพ็ด 172,800 ลบ.ม./วัน 

    สภาพปจจุบันของประตูระบายน้ําปากคลองบอระเพ็ด เมื่อกอสรางแลว

เสร็จไดเกิดปญหาตามมา เนื่องจากระดับธรณีประตูระบายน้ําอยูสูงกวาระดับธรณีประตูของประตูระบาย

น้ําคลองบอระเพ็ด (ประตูดํา) ถึง 3.639 ม. (ธรณีประตูระบายน้ําคลองบอระเพ็ดอยูที่ +18.00 ม.รทก. 

ธรณีประตูระบายน้ําปากคลองบอระเพ็ดอยูที่ +21.639 ม.รทก.) เปนเหตุใหน้ําในแมน้ํานานที่ระดับต่ํากวา 

+21.639 ม.รทก. ไมสามารถไหลเขาสูบึงบอระเพ็ดโดยแรงโนมถวงของโลกได จะตองทําการสูบน้ําเพียง

อยางเดียว ในขณะเดียวกันปลาในแมน้ํานานก็ไมสามารถเขาสูบึงบอระเพ็ดได ซึ่งเปนปญหาดานการประมง

เชนกัน ดังนั้นจึงควรพิจารณาหาแนวทางการแกไขปญหาของโครงการนี้ตอไป 

   4) โครงการระบบสงน้ําจากแมน้ํานาน – บึงบอระเพ็ด ตามมติคณะรัฐมนตรี

สัญจรจังหวัดนครสวรรค ระหวางวันที่ 31 ตุลาคม 2548  ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 ไดมอบหมายให

หนวยงานที่เกี่ยวของ ไปดําเนินการจัดทําแผนจัดการทรัพยากรน้ําที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแกไขปญหาขาด

แคลนน้ําในภาพรวม กรมทรัพยากรน้ําซึ่งมีภารกิจในการเสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา จึงไดดําเนินการศึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบโครงการระบบ

เครือขายบึงบอระเพ็ด และไดดําเนินการกอสรางระบบสงน้ําจากแมน้ํานาน – บึงบอระเพ็ด แลวเสร็จเมื่อ

เดือนตุลาคม 2559 มูลคากอสราง 311 ลานบาท 

    วัตถุประสงคของโครงการเพื่อเพิ่มปริมาณน้ําตนทุนใหกับบึงบอระเพ็ด เก็บ

กักน้ําและคงระดับน้ําในบึงบอระเพ็ดไมใหต่ํากวาระดับน้ํา เพื่อรักษาสภาพนิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม

โดยรอบบึงบอระเพ็ด ที่ระดับไมต่ํากวา +22.50 ม.รทก. เพื่อสนับสนุนสงเสริมดานการประมง และแหลง

เพาะพันธุปลานํ้าจืด และสงเสริมใหเกิดการทองเที่ยวในพื้นที่บึงบอระเพ็ดอยางยังยืน 
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    ลักษณะโครงการ ไดทําการกอสรางสถานีสูบน้ํา 1 แหง ประกอบดวย  

เครื่องสูบน้ําจํานวน 6 เครื่อง โดยการออกแบบไวใหเดินเครื่องสูบน้ําไดเต็มที่ 5 เครื่องสํารองไว 1 เครื่อง 

เครื่องสูบน้ําเปนแบบ Vertical Turbine อัตราการสูบแตละเครื่อง 3.00 ลบ.ม./วินาที  โดยจะเริ่มสูบน้ํา

ชวงเดือนมกราคม – มิถุนายน ตามแผนการสูบน้ําประจําป ซึ่งศักยภาพในการสูบน้ําสูงสุด ประมาณ 

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

   5) โครงการสถานีสูบน้ําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นไดทําการกอสรางสถานีสูบน้ําบริเวณพื้นที่บึงบอระเพ็ด จํานวน 5 แหง  

   6) โครงการของกรมชลประทาน กรมชลประทานไดใหการสนับสนุนกรม

ประมงในการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จนถึงปจจุบันไดทําการกอสรางโครงการตาง ๆ ในพื้นที่ลุมน้ําบึง

บอระเพ็ดไปแลวจํานวนทั้งสิ้น 18 โครงการ ซึ่งเปนอางเก็บน้ํา 2 แหง ไดแก อางเก็บน้ําหวยใหญ อางเก็บ

น้ําหวยน้ําลาด และโครงการทอระบายนํ้า (ทรบ.) ตาง ๆ มีจํานวน 16 แหง 
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รูปที่ 5.1.2.4-2  การพัฒนาเครื่องมือใชสิ่งกอสรางในบึงบอระเพ็ด ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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  5.1.2.5 แผนงานโครงการพัฒนาเครื่องมือใชสิ่งกอสราง 

   ดังที่ไดกลาวไวแลววาไดมีโครงการพัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ําโดย

ใชสิ่งกอสรางมาแลวจํานวนหนึ่งแตจากปริมาณเบื้องตนเครื่องมือที่มีอยูในปจจุบันดังกลาวยังไมสามารถ

ชวยในการบริหารจัดการน้ําในบึงบอระเพ็ดไดอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงมีหนวยงานตางๆ 

ไดวางแผนพัฒนาเครื่องมือใชสิ่งกอสรางไวดวยกันหลายหนวยงาน เชน กรมชลประทาน  กรมทรัพยากรน้ํา 

กรมประมง เปนตน 

   การบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด ปจจุบันมีปญหาทั้งน้ําทวม น้ําแลง และระบบ

นิเวศประมง จากผลการศึกษาและการประชุมรวมกันระหวางหนวยงานราชการ เอกชน และประชาชน ได

เสนอใหมีการบริหารจัดการโดยใชสิ่งกอสราง โดยเสนอโครงการตางๆ 30 โครงการ ดังตารางที่ 5.1.3-1 
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ตารางที่ 5.1.3-1 รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาเครื่องมือใชสิ่งกอสราง    

 

ช วยบรร เทาภัยแลงช วยบรร เทาอุทกภัย ขุดลอกตะกอน ระยะเวลา งบประมาณ ขนาด

ตําบล อําเภอ จังหวัด (ไร ) (ไร ) (ลาน ลบ.ม.) (ป) (ลานบาท) โคร งการ

1 ปรับปรุงประตูระบายนํ้าปากคลองบอระเพ็ด เกรียงไกร เมืองนครสวรรค นครสวรรค 47PPT 269-391 5040 III 3,000             3,000              0.20              1 60                 กลาง

2 ปรับปรุงประตูระบายนํ้าคลองบางปอง แควใหญ เมืองนครสวรรค นครสวรรค 47PPT 248-362 5040 III - 21,000            2.00              2 400               กลาง

3 ขุดลอกตะกอนดินบึงบอระเพ็ด แควใหญ,ปากนํ้าโพ, เกรียง

ไกร, กลางแดด,  พระนอน

เมืองนครสวรรค นครสวรรค 47PPT 270-360 5040 III - - 18.00             5 1,000             ใหญ

4 ขุดบึงบอระเพ็ด ลักษณะเปน Deep Pool ทับกฤชใต, เกรียงไกร, พระ

นอน

เมืองนครสวรรค นครสวรรค 47PPT 283-

377, 47PPT 

340-368, 

47PPT 332-

338, 47PPT 

300-357

5040 III 5040 IV - - 4.70              1 300               กลาง

5 ขุดคลองดักตะกอนตามแนวขอบบึงบอระเพ็ด ทับกฤช, พนมเศษ ชุมแสง นครสวรรค 47PPT 279-381 - - 3.00              2 220               ใหญ

วังมหากร ทาตะโก

เกรียงไกร, พระนอน เมืองนครสวรรค

6 ขุดลอกคลองวังนา ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค 47PPT 358-417 5040 III 30,000            - 0.40              1 50                 เล็ก

7 ขุดลอกคลองหวยเขวา ทาตะโก ทาตะโก นครสวรรค 47PPT 573-322 5140 III 3,000             - 0.50              1 35                 เล็ก

8 ประตูระบายนํ้าปากคลองปลากด ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค 47PPT 345-475 5040 IV 5,000             5,000              0.30              1 60                 กลาง

9 ขุดลอกคลองบอน วังใหญ ทาตะโก นครสวรรค 47PPT 441-430 5040 I 1,500             - 0.35              1 60                 เล็ก

10 ขุดลอกคลองนํ้าสาด หนองบัว, ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค 47PPT 684-480 5140 IV 2,000             - 0.50              1 30                 เล็ก

11 ขุดลอกคลองธารทหาร ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค 47PPT 707-428 5140 IV 2,000             - 0.50              1 30                 เล็ก

12 ขุดลอกคลองตะโกลาด สายลําโพง ทาตะโก นครสวรรค 47PPT 581-425 5040 I 1,000             - 0.20              1 15                 เล็ก

13 ขุดลอกคลองหวยใหญวังนํ้าลัด สายลําโพง ทาตะโก นครสวรรค 47PPT 765-347 5140 III 1,000             - 0.35              1 25                 เล็ก

14 ขุดลอกคลองพนมรอก-ลําเจ็ดดง พนมรอก ทาตะโก นครสวรรค 47PPT 550-363 5040 II 1,200             - 0.25              1 20                 เล็ก

15 ขุดลอกคลองแยกวัดเนินสําราญ-ประตูวังรอ วังมหากร ทาตะโก นครสวรรค 47PPT 506-297 5040 II 1,000             - 0.20              1 20                 เล็ก

16 ขุดลอกคลองปากงาม – ประตูวังรอ วังมหากร ทาตะโก นครสวรรค 47PPT 455-293 5040 II 1,000             - 0.40              1 30                 เล็ก

17 ขุดลอกคลองวังแรง ดอนคา ทาตะโก นครสวรรค 47PPT 620-294 5140 III 2,500             - 0.60              1 40                 เล็ก

18 ขุดลอกคลองเตาขนมจีน ดอนคา,

ทํานบ

ทาตะโก นครสวรรค 47PPT 620-294 5140 III 2,000             - 0.40              1 25                 เล็ก

19 ฝายบานทาลอบ นาขอม ไพศาลี นครสวรรค 47PPT 898-396 5140 II 1,000             - 0.10              1 30                 เล็ก

20 ประตูระบายนํ้าคลองลําเจ็ดดง วังมหากร, พระนอน ทาตะโก นครสวรรค 47PPT 478-351 5040 II 800               - 0.10              1 20                 เล็ก

21 ขุดลอกคลองทาตะโก วังมหากร, พระนอน ทาตะโก นครสวรรค 47PPT 347-330 5040 II - - 3.00              2 200               กลาง

22 ขุดลอกคลองหวยตะโก   ไพศาลี,    โคกเด่ือ,  วังนํ้า

รัด

ไพศาลี นครสวรรค 47PPT 727-305 5140 III 3,000             - 0.70              1 40                 เล็ก

23 แกมลิงบานตะกุดภิบาล วังนํ้าลัด ไพศาลี นครสวรรค 47PPT 723-324 5140 III 800               800                0.60              1 40                 เล็ก

24 แกมลิงบานหนองโพธิ์ศรี วังนํ้าลัด ไพศาลี นครสวรรค 47PPT 816-372 5140 III 500               500                0.35              1 25                 เล็ก

25 แกมลิงหวยถ่ัวเหนือ หวยถ่ัวเหนือ หนองบัว นครสวรรค 47PPT 620-565 5140 IV 500               500                0.35              1 25                 เล็ก

26 ประตูระบายนํ้าคลองวังเตียน สําโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค 47PPT 676-230 5140 III 2,000             - 0.12              1 35                 เล็ก

27 ประตูระบายนํ้าคลองสําโรงชัย สําโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค 47PPT 780-123 5139 IV 2,000             - 0.10              1 35                 เล็ก

28 อางเก็บนํ้าหวยโสกซับแดง ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ 47PPT 003-633 5140 I 3,000             1,000              4.36              2 180               กลาง

29 อางเก็บนํ้าคลองกําปาง ซับพุทรา ชนแดน เพชรบูรณ 47PPT 001-735 5141 II 20,000            5,000              18.81             2 300               กลาง

30 ศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

(EIA)และกอสรางอาคารบังคับนํ้าในแมนํ้านาน (วังหมา

เนา)

ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค 47PPT 471-344 5040 IV 530,000          30,000            - 4 1,260             ใหญ

619,800         66,800           61.44           4,610            ร วม

ระวางพิกัดท่ี โคร งการ
ท่ีต้ังโคร งการ

5040 I 5040 II 

5040 III
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5.2  การวิเคราะหเปรียบเทียบและจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการตามแผนหลักการ

พัฒนาและฟนฟูพื้นที่บึงบอระเพ็ดอยางยั่งยืน  

 5.2.1 หลักเกณฑเปรียบเทียบแผนงาน/โครงการ 

  จากผลการศึกษาวิเคราะหสภาพปญหา สาเหตุ และความเสียหายอันเนื่องมาจากภัย

ธรรมชาติที่เกี่ยวกับน้ําในเขตพ้ืนที่บึงบอระเพ็ดแลว ที่ปรึกษาไดทําการศึกษากําหนดยุทธศาสตร/มาตรการ

เพื่อวางแนวทางการพัฒนาแหลงน้ําและการบริหารจัดการน้ํา เพื่อการบรรเทา/แกไขปญหาเรื่องน้ําให

ครอบคลุมทุกดานไมวาจะเปนภัยแลง และน้ําทวม ตลอดจนการจัดสรรน้ํา แตการที่จะตัดสินใจวา

โครงการใดมีความสําคัญในลําดับกอนหลังนั้น จะตองมีเกณฑการพิจารณาเพื่อใชในการจัดลําดับ

ความสําคัญของโครงการ เพื่อใหแผนงานโครงการมีความเหมาะสม และสอดคลองกับแผนงบประมาณ

ของการชลประทานและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  การจัดลําดับความสําคัญของโครงการในการศึกษานี้ ไดกําหนดเกณฑในการจัดลําดับ

ความสําคัญของโครงการประกอบดวยปจจัยการพิจารณา 7 ดาน แสดงดังตารางที่ 5.2.1-1 ไดแก 

 

ตารางที่ 5.2.1-1 การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ 

ประเภท รายการ 
คะแนนผลประโยชน/ผลกระทบ 

มาก ปานกลาง นอย ไมม ี

A ความสามารถแกไขปญหาน้ําทวม 3 2 1 0 

B ความสามารถแกไขปญหาน้ําแลง 3 2 1 0 

C ความสามารถแกไขปญหาตะกอนตื้นเขิน 3 2 1 0 

D ความสามารถแกไขปญหาระบบนิเวศประมง 3 2 1 0 

E ความตองการของประชาชน 3 2 1 0 

F ผลกระทบตอประชาชน 1 2 3 4 

G ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (ปาไม อุทยาน เขตหามลาสัตวปา 

ฯลฯ ) 

1 2 3 4 

หมายเหตุ A  หมายถึง  โครงการสามารถแกไขปญหาน้ําทวม 

  B หมายถึง  โครงการสามารถแกไขปญหาน้ําแลง 

  C หมายถึง  โครงการสามารถแกไขปญหาตะกอนตื้นเขิน 

  D หมายถึง  โครงสามารถแกไขปญหาระบบนิเวศประมง 

  E หมายถึง  โครงการเปนความตองการของประชาชน 

  F หมายถึง  โครงการมีผลกระทบตอประชาชน 

  G หมายถึง โครงการมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  
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  การจัดลําดับความสําคัญของโครงการมีวัตถุประสงคเพื่อ 

  5.2.1.1 นําไปจัดทําแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับกรอบงบประมาณดานทรัพยากรน้ําที่

มีอยูอยางจํากัดในแตละป 

  5.2.1.2 เพื่อใหการแกปญหาของลุมน้ําสอดคลองกับความตองการและความเรงดวนใน

การแกไขปญหา 

  5.2.1.3 สอดคลองกับระยะเวลาที่ตองใชในการพัฒนาโครงการ ซึ่งตองคํานึงถึง

สถานภาพและความพรอมของโครงการ และผลกระทบของโครงการตอสังคมและสิ่งแวดลอม รวมทั้ง

งบประมาณที่ใชและผลประโยชนจากการพัฒนาโครงการ  

 5.2.2 สรุปผลการจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ 

  การจัดลําดับความสําคัญของโครงการจํานวน 30 โครงการ โดยไดพิจารณาจากคะแนน

รวมที่ไดจากคะแนนความเหมาะสมในดานตางๆ และไดสรุปผลการจัดลําดับความสําคัญของโครงการไวใน

ตารางที่ 5.2.2-1 สวนตําแหนงที่ตั้งโครงการ แสดงไวในรูปที่ 5.2.2-1 

  สําหรับโครงการที่มีศักยภาพในลําดับตนๆ ที่จะนําไปทําการศึกษาความเหมาะสม มี

จํานวน   2 โครงการ ไดแก 

  5.2.2.1 โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ําปากคลองบอระเพ็ด ตําบลแควใหญ อําเภอ

เมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 

  5.2.2.2 โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ําคลองบางปอง ตําบลแควใหญ อําเภอเมือง

นครสวรรค จังหวัดนครสวรรค
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ตารางที่ 5.2.2-1 สรุปผลการจัดลําดับความสําคัญของโครงการในเขตพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

ที ่ โครงการ 
คะแนน 

A B C D E F G รวม 

1 ปรับปรุงประตูระบายน้ําปากคลองบอระเพ็ด  2 2 1 3 3 4 4 19 

2 ปรับปรุงประตูระบายน้ําคลองบางปอง  3 1 2 3 3 3 4 19 

3 ขุดลอกตะกอนดินบึงบอระเพ็ด 0 2 3 3 2 4 4 18 

4 ขุดบึงบอระเพ็ด ลักษณะเปน Deep Pool 0 1 3 3 2 4 4 17 

5 ขุดคลองดักตะกอนตามแนวขอบบึงบอระเพ็ด 1 2 3 3 2 3 3 17 

6 ขุดลอกคลองวังนา 0 3 1 3 3 3 4 17 

7 ขุดลอกคลองหวยเขวา 2 2 1 1 3 4 4 17 

8 ประตูระบายน้ําปากคลองปลากด 2 2 1 2 2 4 4 17 

9 ขุดลอกคลองบอน 1 2 1 1 3 4 4 16 

10 ขุดลอกคลองน้ําสาด 1 2 1 1 3 4 4 16 

11 ขุดลอกคลองธารทหาร 1 2 1 1 3 4 4 16 

12 ขุดลอกคลองตะโกลาด 1 2 1 1 3 4 4 16 

13 ขุดลอกคลองหวยใหญวังน้ําลัด 1 2 1 1 3 4 4 16 

14 ขุดลอกคลองพนมรอก-ลําเจ็ดดง 1 2 1 1 3 4 4 16 

15 ขุดลอกคลองแยกวัดเนินสําราญ-ประตูวังรอ 1 2 1 1 3 4 4 16 

16 ขุดลอกคลองปากงาม – ประตูวังรอ 1 2 1 1 3 4 4 16 

17 ขุดลอกคลองวังแรง 1 2 1 1 3 4 4 16 

18 ขุดลอกคลองเตาขนมจีน 1 2 1 1 3 4 4 16 

19 ฝายบานทาลอบ 1 2 1 1 3 4 4 16 

20 ประตูระบายน้ําคลองลําเจ็ดดง 1 2 1 1 2 4 4 15 

21 ขุดลอกคลองทาตะโก 1 2 1 1 2 4 4 15 

22 ขุดลอกคลองหวยตะโก 1 2 1 1 2 4 4 15 

23 แกมลิงบานตะกุดภิบาล 1 1 1 1 2 4 4 14 

24 แกมลิงบานหนองโพธิ์ศรี 1 1 1 1 2 4 4 14 

25 แกมลิงหวยถั่วเหนือ 1 1 1 1 2 4 4 14 

26 ประตูระบายน้ําคลองวังเตียน 1 2 1 1 2 3 4 14 

27 ประตูระบายน้ําคลองสําโรงชัย 1 2 1 1 2 3 4 14 

28 อางเก็บน้ําหวยโสกซับแดง 2 2 1 1 3 2 2 13 

29 อางเก็บน้ําคลองกําปาง 2 2 1 1 3 2 2 13 

30 
ศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม(EIA)และกอสรางอาคารบังคับน้ําใน

แมน้ํานาน (วังหมาเนา)  

1 3 1 1 3 2 2 13 
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  5.2.3 เกณฑการใหคะแนนดานเศรษฐศาสตรในกิจกรรมเพื่อการแกไขปญหาบึงบอระเพ็ด 

  จากการกําหนดแนวทางในการพิจารณากิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในบึงบอระเพ็ด 4 แนวทาง 

ไดแก ดานการอนุรักษ ดานการใชประโยชน ดานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย และดานความ

จําเปนในการพัฒนา ดังนั้น เมื่อแปลงแผนงาน/โครงการ ใหอยูในแนวทางที่กําหนดไวแลว สามารถจะนํามา

วิเคราะหความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตรและประกอบการตัดสินใจ ไดดังตอไปน้ี 

  5.2.3.1 เกณฑการใหคะแนน  

   การจัดลําดับความสําคัญของโครงการจากขอมูลขางตน ไดกําหนดเกณฑในการ

จัดลําดับความสําคัญของโครงการประกอบดวยปจจัยการพิจารณา 4 ดาน แสดงดังตารางที่ 5.2.3-1 ไดแก   

 

ตารางที่ 5.2.3-1 เกณฑการใหคะแนนเพ่ือจัดลําดับความสําคัญโครงการ 
ลําดับที่ รายการ คะแนนความสําคัญ 

1 ดานการอนุรักษ 40 

2 ดานการใชประโยชน 20 

3 การมีสวนรวมของผูที่มีสวนไดสวนเสีย 20 

4 ความจําเปนดานการพัฒนา 20 

 

  5.2.3.2 ผลการวิเคราะห 

   แผนการพัฒนาบึงบอระเพ็ดสามารถจําแนกได 6 ดาน ประกอบดวย (1) แผน

ดานการบริหารจัดการและการเขาใชประโยชน (2) แผนดานการแกปญหาภัยแลงและสรางความมั่นคงของ

น้ํา (3) แผนดานคุณภาพน้ํา ตะกอน และรักษาระบบนิเวศ (4) แผนดานการจัดการน้ําทวมและบรรเทา

อุทกภัย (5) แผนดานการอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ตนน้ํา  (6) แผนดานการจัดการน้ําอุปโภค บริโภค 

รายละเอียดจํานวนโครงการและงบประมาณของแผนพัฒนา ดังแสดงตารางที่ 5.2.3-2 

 

ตารางที่ 5.2.3-2 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  

   จากตารางที่ 5.2.3-2 แสดงจํานวนโครงการและงบประมาณของแผนพัฒนาแต

ละดาน โครงการพัฒนาที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญทุกดานมีทั้งหมด 56 โครงการ งบประมาณรวม 

5,701.5 ลานบาท เมื่อพิจารณาสัดสวนการใชงบประมาณ พบวา แผนดานการแกปญหาภัยแลงและสราง
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ความมั่นคงของน้ํามีการใชงบประมาณมากที่สุด ประมาณรอยละ 51.27 ของงบประมาณรวม ในขณะที่แผน

ดานการจัดการน้ําอุปโภค บริโภค มีสัดสวนการใชงบประมาณนอยสุดเพียงรอยละ 0.06 ของงบประมาณ

รวม นอกจากนั้น แตละโครงการมีรายละเอียดแตกตางกันพอสมควร เปนตนวา บางโครงการเปนการ

ศึกษาวิจัยเพิ่มเติม ในขณะที่บางโครงการเปนการกอสรางหรือการสรางเครือขายความรวมมือของทุกภาค

สวน อยางไรก็ดี อาศัยหลักเกณฑการประเมินโครงการ 4 ดานและน้ําหนักการใหคะแนนตามที่ไดกลาวไป

ขางตน 

   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  

    1.1) โครงการวิเคราะหโครงขายอาหารและผลกระทบตอระบบนิเวศ ใน

แผนงานที่ 3 

    1.2) โครงการติดต้ังเครื่องวัดปริมาณนํ้าทา ในแผนงานที ่1 

    1.3) โครงการศูนยการเรียนรูแหลงทองเที่ยว ในแผนงานที่ 1 

    1.4) โครงการผลิตเกษตรอินทรีย ในแผนงานที่ 1 

    ประเมินวากิจกรรมของทั้ง 4 โครงการสามารถตอบโจทยดานการอนุรักษ

ไดครบถวน 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 หากมี

จํานวนโครงการที่ถูกตัดคะแนนเทากันหลายโครงการ จะนํารายละเอียดโครงการเหลานี้มาพิจารณาอีกครั้ง

และตัดคะแนนอีกรอยละ 5 (2 คะแนน) ดังนั้น ชวงคะแนนของการอนุรักษสําหรับโครงการที่ไมไดคะแนน

เต็มมีคาระหวาง 26-38 คะแนน โครงการที่ไดรับคะแนนนอยสุดมี 4 โครงการ ประกอบดวย การขุดลอก

คลองหวยเขวา ขุดลอกคลองหวยตะโก การปรับปรุงประตูระบายน้ําคลองวังเตียน และ การปรับปรุงประตู

ระบายน้ําคลองสําโรงชัย รายละเอียดคะแนนของแตละโครงการจําแนกตามลักษณะแผนงานพัฒนาแสดง

ในตารางที่ 5.2.3-3 
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   2) ดานการใชประโยชน 

    บริเวณรอบบึงบอระเพ็ดมีประชาชนอาศัยอยูจํานวนมาก และสวนใหญ

ไดรับประโยชนจากการใชสอย และโครงการพัฒนาของหนวยงานราชการตางๆ จากการเก็บขอมูล

ภาคสนาม พบวา ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมง ดังนั้น โครงการพัฒนา

บางอยางเปนการยกระดับรายไดใหกับประชาชน อาทิ การสงเสริมการเกษตร การชลประทาน เปนตน แต

อีกดานหนึ่ง บางโครงการอาจสรางผลกระทบตอชุมชนและความไมลงรอยระหวางการอาศัยของชุมชนกับ

บริบทดานกฎหมาย การประเมินโครงการตามแผนพัฒนาที่ไดนําเสนอไป ที่ปรึกษากําหนดน้ําหนักคะแนน

ของการใชประโยชนเทากับ 20 คะแนน พิจารณารายละเอียดของแตละโครงการ ที่ตั้งของโครงการหรือ

การจัดิจกรรม งบประมาณและการคาดการณผลประโยชนที่ไดรับ ความชัดเจนของระบบกฎหมาย และ

ความเปนไปไดในการปฏิบัติและการสรางความยั่งยืน ผลการศึกษา พบวา มี 9 โครงการที่ไดรับคะแนนเต็ม 

20 คะแนน ประกอบดวย 

    2.1)  โครงการแกมลิงบานตะกุดภิบาล ในแผนงานที่ 1 

    2.2)  โครงการแกมลิงบานหนองโพธ์ิศรี ในแผนงานที่ 1 

    2.3)  โครงการแกมลิงหวยถั่วเหนือ ในแผนงานที่ 1 

    2.4)  โครงการประตูระบายนํ้าปากคลองบอระเพ็ด ในแผนงานที่ 1 

     2.5)  โครงการประตูระบายนํ้าคลองปลากด ในแผนงานที่ 1 

     2.6)  โครงการติดต้ังเครื่องวัดปริมาณนํ้าทา ในแผนงานที่ 1 

     2.7)  โครงการสํานักงานบริหารจัดการพื้นที่บึงฯ ในแผนงานที ่1 

     2.8)  โครงการตรวจสอบการเขาใชประโยชนที่ดิน ในแผนงานที่ 1 

     2.9)  โครงการพิทักษรักษาเพ่ือควบคุมการทําประมง ในแผนงานที่ 1 

    เห็นไดวา โครงการสวนใหญมาจากแผนดานการจัดการน้ําทวมและบรรเทา

อุทกภัย อาทิ การขุดลอกแกมลิงเพื่อทําใหน้ําไหลมานอยและชา และโครงการสรางประตูระบายน้ํา 

โครงการเหลานี้เกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรมตอประชาชนที่อาศัยบริเวณนั้น โดยเฉพาะปญหาการขาด

แคลนน้ําในภาคเกษตร และการปองกันปญหานํ้าทวมเมื่อพิจารณาจากสถิติความเสียหายจากอุทกภัยตั้งแต

ป 2532-2558 ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พบวา คาเฉลี่ยความเสียหายในระดับจังหวัดอยูที่ 

90.1 ลานบาทตอป โดยมูลคาความเสียหายมากสุดในป 2554 ที่เกิดอุทกภัยครั้งใหญอยูที่ 322.2 ลานบาท 

อยางไรก็ตาม จังหวัดนครสวรรคมีพื้นที่ริมแมน้ําเจาพระยา และพื้นที่การเกษตรสวนใหญเปนที่ลุมต่ํา มี

ความเปนไปไดสูงวามูลคาความเสียหายบริเวณบึงบอระเพ็ดนาจะมากกวาคาเฉลี่ย 2-3 เทา เมื่อพิจารณา

สถิติจากชลประทานจังหวัดนครสวรรค ป 2560 พบวา พื้นที่การเกษตรที่ไดรับผลกระทบจากน้ําทวมมาก

ถึง 385,507 ไร มูลคาความเสียหายประมาณ 431.1 ลานบาท ดังนั้น มูลคาความเสียหายจากปญหาน้ํา

ทวมไมนาจะต่ํากวา 200 -300 ลานบาทตอป การทําโครงการแกมลิงและประตูระบายน้ําจึงเปนสิ่งที่ตอบ

โจทยดานการใชประโยชนอยางแทจริง 
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

    โครงการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ําทา เกิดประโยชนตอทุกฝายทั้งชาวบาน

และหนวยงานภาครัฐ ในการเฝาระวังปญหาน้ําทวมและปญหาขาดแคลนน้ําในฤดูแลง เครื่องมือทาง

วิทยาศาสตรสามารถใหผลประมาณคาที่แมนยํา ทําใหทุกฝายที่เกี่ยวของปรับตัวและหาแนวทางการแก

สถานการณไดอยางทันทวงที และใชงบประมาณ 20 ลานบาท ซึ่งถือวาคอนขางนอยเมื่อเปรียบเทียบกับ

มูลคาความเสียหายจากการเกิดอุทกภัย ในทํานองเดียวกัน โครงการสํานักงานบริหารจัดการพื้นที่บึงฯ 

โครงการตรวจสอบการเขาใชประโยชนที่ดิน และโครงการพิทักษรักษาบึงฯเพื่อควบคุมการทําประมง เปน

โครงการที่สามารถดําเนินการไดทันที และนําไปสูการใชประโยชนอยางยั่งยืน ทั้งดานการบริหารจัดการ 

ความชัดเจนของการถือครองที่ดิน และการควบคุมการทําประมงเพราะบึงบอระเพ็ดเปนแหลงเพาะพันธ

ปลาสําคัญ การปรึกษาหารือเพื่อกําหนดมาตรการดานการประมงที่เหมาะสม จะกอใหเกิดการไดประโยชน

รวมกันทั้งความจําเปนทางเศรษฐกิจ เนื่องจากชาวบานสวนใหญมีรายไดจากประมง แตการจับปลาที่มาก

ไปหรือไมถูกวิธีจะทําใหระบบนิเวศไดรับความเสียหาย และชาวบานเองก็จะมีรายไดจากประมงลดลงซึ่ง

เปนความเสียหายตอทุกฝาย 

    การวิเคราะหโครงการอื่นๆ ตัดคะแนนรอยละ 10 (2 คะแนน) หากการ

ดําเนินโครงการยังไมแสดงถึงการใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม การนําเสนอวิธีการปฏิบัติอยางเปนขั้นตอน 

เมื่อตัดคะแนนรอยละ 10 ยังมีหลายโครงการไดรับคะแนนเทากัน จะทบทวนรายละเอียดแตละโครงการอีก

ครั้งเพื่อประเมินความคุมคาของทรัพยากร งบประมาณ กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ทําเลที่ตั้งของโครงการและ

การจัดกิจกรรม คะแนนดานการใชประโยชนของแตละกิจกรรมแสดงในตารางที่ 2 โครงการอื่นๆ ไดรับ

คะแนนระหวาง 12-19คะแนน โครงการที่ไดรับคะแนนดานการใชประโยชนนอยสุด คือ โครงการขุดลอก

ตะกอนดินตําบลแควใหญ ตําบลปากน้ําโพ ตําบลเกรียงไกร และตําบลพระนอน จังหวัดนครสวรรคใน

แผนงาน ที่ 2 เนื่องจากเปนโครงการขนาดใหญใชงบประมาณตอเนื่อง 4 ป วงเงิน 600 ลานบาท ในขณะที่

การระบุผลประโยชนยังไมมีความชัดเจนมากนัก 

   3) ดานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 

    เปนที่ทราบกันดีวาโครงการพัฒนาตางๆ ของภาครัฐตองคํานึงถึงผูมีสวนได

สวนเสียทุกระดับใหมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตั้งแตกอนทําโครงการเพื่อประเมินผลกระทบและ

หาวิธีปองกันไดอยางทันสถานการณ และหาหนทางเจรจาตอรองใหไดขอสรุปที่ทุกฝายยอมรับรวมกัน การ

ประเมินโครงการดานการมีสวนรวม ซึ่งมีน้ําหนักคะแนน 20 คะแนน ผลการศึกษา พบวา มี 2 โครงการที่

ไดรับคะแนนเต็มดานการมีสวนรวม คือ 

    3.1) โครงการประตูระบายนํ้าปากคลองบอระเพ็ด ในแผนงานที ่1 

    3.2) โครงการประตูระบายนํ้าคลองปลากด ในแผนงานที ่1 

    โครงการประตูระบายน้ําเปนโครงการกอสรางที่ตองไดรับความเห็นชอบ

จากทุกฝายที่เกี่ยวของกอนเริ่มโครงการ และมีพื้นที่ที่ไดรับประโยชนคอนขางมาก 3,000-5,000 ไร การ

ออกแบบโครงการมีการคํานึงถึงหลายฝายที่เกี่ยวของ เชน การขุดลอกคลองเพิ่มเติม การสรางทางผานปลา 

และสถานีสูบน้ํา ที่สามารถใชประโยชนไดทั้งฤดูน้ําหลากและฤดูแลง และมีมาตรการรักษาฟนฟูระบบนิเวศ



 
         สํานักงานทรพัยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 5 แผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

 

    5-32               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู  

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

ของบึงบอระเพ็ด สํารับโครงการอื่นๆ สวนใหญมีวัตถุประสงคเฉพาะดานไมไดพิจารณาองครวมมากนัก จึง

ตัดคะแนนทีล่ะรอยละ 10 ( 2 คะแนน) และรอยละ 5 (1 คะแนน) โครงการอ่ืนๆ ไดรับคะแนนระหวาง 13-

19 คะแนน ปรากฏในตารางที่ 2 เชนกัน โครงการที่ไดรับคะแนนนอยสุด คือ โครงการปรับปรุงอาคาร

ศูนยบริการนักทองเที่ยวและโครงการเฝาระวังปญหาสุขภาพของประชาชน เห็นวา การจัดทําโครงการทั้ง

สองมาจากมุมมองของหนวยงานราชการเปนหลัก ยังไมเปดโอกาสใหประชาชนในฐานะผูรับบริการมีสวน

รวมในการพัฒนาโครงการตั้งแตตน อยางไรก็ตาม ไมไดหมายความวาทั้ง 2 โครงการนี้ไมมีประโยชน

เพียงแตการขาดมีสวนรวมของภาคประชาชนเทาน้ัน 

   4) ดานความจําเปนการพัฒนา 

    แตละโครงการที่นําเสนอในแผนงานเปนโครงการสําคัญสําหรับการพัฒนา

บึงบอระเพ็ด อยางไรก็ดี ไดจัดลําดับความสําคัญของโครงการประมวลจากสภาพปญหาที่พบ ขอมูลจากการ

สํารวจภาคสนาม และการปรึกษาหารือกับประชาชนและหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ คะแนนดานความ

จําเปนของการพัฒนามีน้ําหนัก 20 คะแนน เห็นวาความจําเปนเรงดวนคือ แผนดานการจัดการน้ําทวมและ

บรรเทาอุทกภัย เปนมาตรการระยะสั้นเทานั้นเพราะหากเกิดน้ําทวมในปริมาณมากการหนวงน้ําอาจมี

ประสิทธิภาพจํากัด ในขณะที่การผันน้ําอาจสรางผลกระทบใหกับประชาชนพื้นที่อื่นๆ ที่ไมใชบึงบอระเพ็ด 

หากพื้นที่นั้นมีประชาชนอาศัยอยูไมมากการชวยเหลือชดเชยสามารถกระทําได อยางไรก็ดี หากประชาชน

บริเวณนั้นมีการอาศัยอยางหนาแนนอาจนําไปสูปญหาความขัดแยงได ดังนั้น เห็นวาแผนเรงระบายนํ้านาจะ

มีความจําเปนตอการพัฒนามากที่สุด เมื่อเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระดับประเทศ

นาจะเปนประโยชนตอประชาชนบริเวณบึงบอระเพ็ดมากที่สุด ดังนั้น ใหคะแนนเต็มสําหรับทุกโครงการใน

แผนงานที่ 4 ที่เกี่ยวของกับการระบายน้ํา และอีก 5 โครงการในแผนงานอื่นที่ไดรับคะแนนเต็ม กลาวโดย

สรุป มี 7 โครงการที่ไดรับคะแนนเต็ม 20 คะแนน คือ 

    4.1)  โครงการประตูระบายนํ้าคลองบางปอง ในแผนงานที่ 4 

    4.2)  โครงการประตูระบายนํ้าปากคลองบอระเพ็ด ในแผนงานที่ 4 

     4.3)  โครงการประตูระบายนํ้าคลองปลากด ในแผนงานที่ 2 

    4.4)  โครงการติดต้ังเครื่องวัดปริมาณนํ้าทา ในแผนงานที่ 1 

     4.5)  โครงการตรวจสอบการเขาใชประโยชนที่ดิน ในแผนงานที่ 1 

    4.6)  โครงการอนุรักษสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพ ในแผนงาน

ที่ 1 

    4.7)  โครงการศูนยการเรียนรูแหลงทองเที่ยว ในแผนงานที ่1 

    หลังจากนั้น จึงตัดคะแนนที่ละรอยละ 10 ( 2 คะแนน) และรอยละ 5 (1 

คะแนน) โครงการอ่ืนๆ ไดรับคะแนนระหวาง 13-19 คะแนน  โครงการที่ไดรับคะแนนนอยสุด คือ โครงการ

ปลูกปาอนุรักษ และโครงการกอสรางหอชมบึง รายละเอียดของคะแนนแตละโครงการแสดงในตารางที่  

5.2.3-3 
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   5) การประเมินโครงการในภาพรวม 

    รวมคะแนนตามเกณฑทั้ง 4 ดานของแตละโครงการ พบวา แผนดานการ

จัดการน้ําทวมและบรรเทาอุทกภัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 85.16 คะแนนซึ่งมากที่สุดเมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยของ

แผนงานอื่น รองลงมาคือ แผนงานที่ 1 ดานการบริหารจัดการและการเขาใชประโยชน (84.52 คะแนน) 

และแผนงานที่ 3 ดานคุณภาพน้ํา ตะกอน และรักษาระบบนิเวศ (83 คะแนน)  ตามลําดับ  โดยที่แผนงาน

ที่ 6 ดานการจัดการน้ําอุปโภค บริโภคไดรับคะแนนรวมนอยสุดเทากับ 76 คะแนน  อยางไรก็ดี ในคอมลัมน

สุดทายของตารางที่ 5.2.3-3  แสดงลําดับของทุกโครงการ  หากเทากับ 1 แสดงวาไดรับคะแนนมากที่สุด 

ในที่นี้ คือ โครงการประตูระบายน้ําปากคลองบอระเพ็ดและโครงการประตูระบายน้ําคลองปลากดเทากับ 

96 คะแนน โครงการที่ไดรับคะแนนนอยสุดเทากับ 72 คะแนน คือ โครงการขุดลอกคลองหวยตะโก 

    กลาวโดยสรุป หนวยงานภาครัฐสามารถใชผลการวิเคราะหที่แสดงในตาราง

ที่ 5.2.3-3 เพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาบึงบอระเพ็ด ในทางปฏิบัติ อาจเลือก

โครงการที่ไดรับคะแนนสูงสุดแตละดานเพื่อพัฒนาเปนโครงการนํารองสําหรับการพัฒนาพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

หลังจากเลือกโครงการที่เหมาะสมแลวจําเปนตองมีการวิเคราะหเชิงลึกของแตละโครงการอีกขั้นหน่ึง 

 

ตารางที่ 5.2.3-3 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 
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ตารางที่ 5.2.3-3 ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการจําแนกตามแผนงานการพัฒนาบึงบอระเพ็ด 

(ตอ) 

รายการ 

อนุรักษ 

(40) 

ใช

ประโยชน 

(20) 

สวน

รวม 

(20) 

พัฒนา 

(20) 

รวม 

(100) อันดับ 

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 

แผนงานที่ 2 ดานการแกปญหาภัยแลงและสรางความมั่นคงของน้าํ     77.63  

2.1 โครงการประตูระบายน้ําคลองปลากด 36 20 20 20 96 1 

2.2 ฝายบานทาลอบ 30 18 16 15 79 32 

2.3 ขดุลอกคลองหวยเขวา 26 18 18 14 76 41 

2.4 ขดุลอกคลองบอน 28 16 16 14 74 55 

2.5 ขดุลอกตคลองน้ําสาด 28 18 18 14 78 35 

2.6 ขดุลอกคลองธารทหาร 28 18 18 14 78 35 

2.7 ขดุลอกคลองตะโกลาด 28 18 18 14 78 35 

2.8 ขดุลอกคลองหวยใหญวังน้าํลัด 28 18 16 14 76 41 

2.9 ขดุลอกคลองพนมรอก 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 ประตรูะบายนํ้าคลองลําเจ็ดดง 28 18 18 15 79 32 

2.16 ขุดลอกคลองหวยตะโก 26 16 15 15 72 58 

2.17 ประตรูะบายนํ้าคลองวงัเตียน 26 18 16 16 76 41 

2.18 ประตรูะบายนํ้าคลองสําโรงชยั 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 ขดุลอกตะกอนดินตามแนวขอบบึงบอระเพ็ด 36 14 15 17 82 20 

3.2 ขดุบึงบอระเพ็ดลักษณะเปน Deep Pool 36 14 14 17 81 26 

3.3 โครงการกําจดัวัชพืชและขุดลอกตะกอนวัชพืชดวยเรือขุด 36 14 18 18 86 12 
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ตารางที่ 5.2.3-3 ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการจําแนกตามแผนงานการพัฒนาบึงบอระเพ็ด 

(ตอ) 

รายการ 

อนุรักษ 

(40) 

ใช

ประโยชน 

(20) 

สวน

รวม 

(20) 

พัฒนา 

(20) 

รวม 

(100) อันดับ 

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  

4.1 โครงการแกมลิงบานตะกุดภิบาล 30 20 17 17 84 14 

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 

 

5.3  รายละเอียดการจัดทําแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ดอยางยั่งยืน  

 5.3.1 การกําหนดขอบเขตพื้นที่การใชประโยชนในพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

  5.3.1.1 แผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินของพื้นที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ดและ

ขอกําหนด 

   ผลการกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดินในอนาคตของพื้นที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ด

ทั้ง 9 เขตหลัก แสดงในรูปที่ 5.3.1-1 และรายละเอียดของขอกําหนดการใชแผนผังกําหนดการใชประโยชน

ที่ดินของพ้ืนที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ดมีดังตอไปนี้  

 

 

 



 
         สํานักงานทรพัยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 5 แผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

 

    5-36               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู  

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

1) เขตพัฒนาการเพิ่มการกักเก็บน้ํา 

    เขตพัฒนาการเพิ่มการกักเก็บน้ําของพื้นที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

มีเปาประสงคหลักเพื่อเพิ่มพื้นที่หนวงน้ํา (Detention basin) และเพิ่มปริมาณน้ําตนทุน (Water budget) 

ใหกับบึงบอระเพ็ด เพื่อแกไขแกปญหาอุทกภัยและปญหาน้ําไมพอใชในตลอดป ทั้งในภาคครัวเรือน ภาค

เกษตรกรรม และการรักษาระบบนิเวศธรรมชาติ พื้นที่สวนใหญของเขตพัฒนาการเพิ่มการกักเก็บน้ํา เปน

พื้นที่โครงการพัฒนาการกักเก็บน้ําของหนวยงานราชการที่อยูในพื้นที่บึงบอระเพ็ด ซึ่งอยูในเขตพื้นที่ที่ 1 

(ภายในที่ราชพัสดุแปลง นว 339) มุงเนนในการเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ําของบึงบอระเพ็ด ดวยการ

พัฒนาพื้นที่แกมลิง พื้นที่วังน้ําลึก หรือวังปลา (Deep pool) รวมถึงขุดสรางคลองดักตะกอน ไดมีการ

กําหนดระดับการกักเก็บน้ําของบึงบอระเพ็ดที่มีความเหมาะสมและมีความเปนไปไดอยูที่ 25 ม.ทรก. เพื่อ

คงเปนที่รักษาพันธุสัตวน้ําอยางสมบูรณ และมีการปลอยใหระดับน้ําภายในบึงมีการขึ้นลงตามสภาพ

ธรรมชาติ เขตดังกลาวจําแนกออกเปน 3 เขตยอย (รูปที่ 5.3.1-2 และ รูปที่ 5.3.1-3) ดังนี้  

    1.1) เขต 1.1 พื้นที่ขุดลอกตะกอนดิน ภายในบึงบอระเพ็ด เปนบริเวณขุด

ตะกอนดินในลักษณะพื้นที่ขนาดใหญซึ่งเปนโครงการพัฒนาการกักเก็บน้ําของหนวยงานราชการที่อยูใน

พื้นที่บึงบอระเพ็ด เชน หนวยขุดลอกและกําจัดวัชพืชบึงบอระเพ็ด กรมประมง สํานักงานชลประทานที่ 3 

กรมชลประทาน และ กองทัพภาคที่ 3 กองทัพบก เปนตน อยางไรก็ตาม การดําเนินการขุดลองตะกอนบึง

ตองดําเนินการอยางระมัดระวังและควรมีการกําหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการชวยเหลือและขนยายพอ

แมพันธุปลาหรือสัตวน้ําจากพื้นที่ขุดลอกตะกอนดินในบึงบอระเพ็ดไปยังศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

เขต 2 (นครสวรรค) เพ่ือเก็บเปนพอแมพันธุ รวมถึงการนําไปปลอยยังพื้นที่ที่อนุรักษของกรมประมง เพ่ือจะ

ไดขยายพันธุออกไปยังพ้ืนทีอ่ื่นตอไป 

    1.2) เขต 1.2 พื้นที่ขุดลอกบึงลักษณะเปนวังน้ําลึก (Deep pools) หรือวัง

ปลา ภายในบึงบอระเพ็ด เปนบริเวณขุดลอกบึงลักษณะเปนวังน้ําลึก (Deep pools) หรือวังปลา ใน

ตําแหนงที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับระบบนิเวศธรรมชาติของบึงบอระเพ็ด และทําการขุดลอก

ตะกอนดินภายในบึงบอระเพ็ด 

    1.3) เขต 1.3 แนวคลองดักตะกอนดิน บริเวณพื้นที่รอบบึงบอระเพ็ด เปน

แนวคลองดักตะกอนดินและพื้นที่ถมดินเพื่อปรับภูมิทัศน บริเวณเขตพื้นที่ที่ 1 และพื้นที่โดยรอบบึง

บอระเพ็ด โดยตําแหนงและแนวคลองดักตะกอนดินเปนไปตามการออกแบบของแผนที่โครงการคลองดัก

ตะกอนบึงบอระเพ็ดภายใตการดําเนินการของสํานักงานชลประทานที่ 3 กรมชลประทาน 

    พื้นที่แหลงชุมชน สิ่งปลูกสราง ที่อยูอาศัย และพื้นที่เกษตรกรรมของ

ราษฎรที่อยูในเขตพัฒนาการเพิ่มการกักเก็บน้ํา (โดยเฉพาะเขต 1.2 และเขต 1.3) ตองประสานกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของอยางเรงดวนเพื่อดําเนินการตรวจสอบพิสูจนการครอบครองที่ดินของราษฎรตาม

แนวทางปฏิบัติการแกไขปญหาที่ดินในเขตที่ดินของรัฐ ซึ่งหากมีความจําเปนตองใชพื้นที่ดังกลาวเพื่อเปน

เขตพัฒนาการเพิ่มการกักเก็บน้ํา ตองมีการกําหนดแนวปฏิบัติในการสํารวจและชดเชยหรือเยียวยาผูถูก

เวนคืนที่ดินใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตามการดําเนินการดังกลาวตองคํานึงถึง

การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเปน

ประการสําคัญเสมอ 
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           รูปที่ 5.3.1-1  แผนผังแสดงเขตการใขประโยชนที่ดินในอนาคตบริเวณพื้นที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ด 
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รูปที่ 5.3.1-2  แผนที่แสดงแผนผังของเขตพัฒนาการเพิ่มการกักเก็บน้ําของพื้นที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ด  
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

 
 

รูปที่ 5.3.1-3 แผนที่แสดงการใชที่ดินป 2561 ในเขตพัฒนาการเพ่ิมการกักเก็บน้ําของบึงบอระเพ็ด 
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   2) เขตอนุรักษความหลากหลายชีวภาพ 

    เขตอนุรักษความหลากหลายชีวภาพ ถูกกําหนดใหเปนพื้นที่เพื่อการรักษา

ความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธุพืชและสัตวภายในพื้นที่บึงบอระเพ็ด มีวัตถุประสงคหลักเพื่อ

ประโยชนทางการคุมครองรักษาหรืออนุรักษสภาพธรรมชาติและถิ่นกําเนิดทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลาย 

และเปนพื้นที่กําหนดใหเปนที่อยูอาศัยของทั้งสัตวปาและสัตวน้ําโดยปลอดภัยเพื่อใหสืบพันธุและขยายพันธุ

ไดมากขึ้น และกระจายออกไปยังพื้นที่ใกลเคียงโดยรอบบึงบอระเพ็ด ทั้งนี้ เขตอนุรักษความหลากหลาย

ชีวภาพหามประชาชนถือครองที่ดินและเขาไปครอบครองเพื่อทําประโยชน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของ

เขตหามลาสัตวปาบึงบอระเพ็ด และพื้นที่ทั้งหมดของเขตรักษาพืชพันธุ เขต 1 ของกรมประมง (เขตหวง

หามมิใหผูใดทําการประมงโดยเด็ดขาด) เขตดังกลาวจําแนกออกเปน 2 เขตยอย (รูปที่ 5.3.1-4) ดังนี้  

    2.1) เขต 2.1 : เขตอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่เขตหาม

ลาสัตวปาบึงบอระเพ็ด เปนพื้นที่ในเขตหามลาสัตวปาบึงบอระเพ็ด การดําเนินกิจการใดในพื้นที่ตองเปนไป

ตามพระราชบัญญัติ สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 

    2.2) เขต 2.2 เขตอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ ในเขตหวงหามมิให

ผูใดทําการประมงโดยเด็ดขาด เปนพื้นที่ในเขต 1 ของเขตรักษาพืชพันธุ และอยูนอกเขตเขตหามลาสัตวปา

บึงบอระเพ็ด การดําเนินกิจการใดในพื้นที่ตองเปนไปตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558   

พื้นที่แหลงชุมชน สิ่งปลูกสราง ที่อยูอาศัย และพื้นที่เกษตรกรรมของราษฎรที่อยูในเขตอนุรักษความ

หลากหลายชีวภาพ (เขต 2) ตองประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเรงดวนเพื่อดําเนินการตรวจสอบ

พิสูจนการครอบครองที่ดินของราษฎรตามแนวทางปฏิบัติการแกไขปญหาที่ดินในเขตที่ดินของรัฐ อยางไรก็

ตามการดําเนินการดังกลาวตองคํานึงถึงการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามเจตนารมณของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเปนประการสําคัญเสมอ 
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             รูปที่ 5.3.1-4  แผนที่แสดงแผนผังของเขตอนุรักษความหลากหลายชีวภาพของพื้นที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ด  
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   3) เขตการทําประมงน้ําจืด 

    เขตการทําประมงน้ําจืด ถูกกําหนดใหเปนพื้นที่อนุญาตใหประชาชนใชทํา

การประมงน้ํา โดยเปนพื้นที่ทั้งหมดของเขตรักษาพืชพันธุ เขต 2 ของกรมประมง (เขตหวงหามที่อนุญาตให

ราษฎรทําการประมง โดยใชเครื่องมือบางชนิดที่กําหนดใหใชได) ที่ไมอยูในเขตหามลาสัตวปาบึงบอระเพ็ด 

และอยูในพื้นที่บางสวนของเขตหามลาสัตวปาบึงบอระเพ็ด โดยไมรวมพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําของเอกชนที่

อยูในพ้ืนที่โครงการ เขตดังกลาวไดแบงบริเวณออกเปน 3 เขตยอย (รูปที่ 5.3.1-5) ดังนี้  

    3.1) เขต 3.1 : เขตหามการทําประมงโดยเด็ดขาด เปนเขตหวงหามมิให

ผูใดทําประมงโดยเด็ดขาด  

    3.2) เขต 3.2 : เขตการทําประมงน้ําจืด ในพื้นที่เขตหามลาสัตวปาบึง

บอระเพ็ด ภายใต พ.ร.บ. สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535) เปนเขตหวงหามที่อนุญาตใหทําการ

ประมงได โดยใชเครื่องมือที่กําหนด การดําเนินกิจการใดตองไมขัดตอพ.ร.บ. สงวนและคุมครองสัตวปา 

พ.ศ. 2535 และพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 

    3.3) เขต 3.3 : เขตการทําประมงน้ําจืด ภายใต พระราชกําหนดการประมง 

พ.ศ. 2558 (เขตรักษาพืชพันธุ เขต 2 ของกรมประมง ที่อยูนอกเขตหามลาสัตวปาบึงบอระเพ็ด) เปนเขต

หวงหามที่อนุญาตใหทําการประมงไดโดยใชเครื่องมือที่กําหนดเชนเดียวกับเขต 3.2 และมีการความคุม

กิจกรรมที่อาจดําเนินการได ซึ่งตองไมขัดตอพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 รวมถึงตองมีการระบุ

เงื่อนไขของกิจกรรมตางๆ ในขอกําหนด เชน การทํานาบัว การเก็บราก/เหงาบัว การเก็บบัว/พืชหรือพันธุ

ไมน้ําอื่น การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ขุดหรือสรางบอลอสัตวน้ํา การเลี้ยงสัตวทุกชนาดเพื่อการคา ที่อาจกอเหตุ

รําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข การอยูอาศัย การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การกําจัดวัตถุ

อัตราย ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย  

    สําหรับพื้นที่แหลงชุมชน สิ่งปลูกสราง ที่อยูอาศัย และพื้นที่เกษตรกรรม

ของราษฎรที่อยูในเขตการทําประมงน้ําจืด (เขต 3) ตองประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเรงดวนเพื่อ

ดําเนินการตรวจสอบพิสูจนการครอบครองที่ดินของราษฎรตามแนวทางปฏิบัติการแกไขปญหาที่ดินในเขต

ที่ดินของรัฐ ขณะที่บริเวณที่ทําการของหนวยงานในทองถิ่นหรือหนวยงานสวนราชการในปจจุบัน (ป 2561) 

ซึ่งตั้งอยูในเขตการทําประมงน้ําจืด (เขต 3) รวมถึงในที่ราชพัสดุแปลง นว. 331 การดําเนินกิจการใดใน

พื้นที่ตองไดรับอนุญาตจากสวนราชการที่มีอํานาจหนาที่ตามบทบัญญัติกฎหมาย และกิจการนั้นตองไมขัด

ตอกฏหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับกิจกรรมนั้น เชน พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 

2518 พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติ สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 

กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราช

พัสดุ พ.ศ. 2545  
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   4) เขตเกษตรกรรม 

    เขตเกษตรกรรม เปนที่ดินประเภทพัฒนาเกษตรกรรม ซึ่งเปนบริเวณที่มี

ความเหมาะสมสําหรับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ/สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา/ฟารมปศุสัตว โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อการอนุรักษความอุดมสมบูรณของพื้นที่เกษตรกรรม สงเสริมการเกษตรปลอดภัยและ

กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม การอนุรักษทรัพยากรดินและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงพื้นที่แกมลิง 

และพื้นที่รับน้ําตามธรรมชาติ ทั้งนี้ เขตเกษตรกรรมไดกําหนดพืชเศรษฐกิจหลักและฟารมเลี้ยงสัตว รวม 7 

ประเภท ไดแก นาขาว ขาวโพด ออย มันสําปะหลัง ลําไย ยางพารา และสถานที่เพาะเลี้ยงสตัวน้ํา ทั้งนี้ เขต

พื้นที่ที่ 1 และเขตพื้นที่ที่ 2 เปนการทําเกษตรรูปแบบเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดสารพิษ ตามลําดับ 

ขณะที่เขตพื้นที่ที่ 3 เปนพื้นที่สงเสริมเกษตรปลอดสารพิษ หรือ GAP (Good Agricultural Practices และ 

Good Aquaculture Practices) เขตดังกลาวจําแนกออกเปน 4 เขตยอย (รูปที่ 5.3.1-6 และ รูปที่ 5.3.1-

7) ดังนี้  

    4.1) เขต 4.1 : เขตเกษตรอินทรีย เปนบริเวณที่มีความเหมาะสมสําหรับ

การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ที่มุงสงเสริมการผลิตทางการเกษตรที่ปฏิบัติตามหลักพื้นฐานของการทําเกษตร

อินทรีย และใหสอดรับกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริแนวพระราชดําริของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกําหนดใหพื้นที่เขต 4.1 เปนเขตเกษตรกรรมที่อยูใน

เขตพื้นที่ที่ 1 ของโครงการ นอกจากนี้ พื้นที่เขต 4.1 มีวัตถุประสงคเพื่อเปนพื้นที่กันชนเพื่อปองกันการ

ปนเปอนมลพิษในแหลงน้ําและระบบนิเวศธรรมชาติโดยรอบของบึงบอระเพ็ด จากการสะสมของสารเคมี

การเกษตรและมลพิษจากกิจกรรมอ่ืนที่จะไหลลงสูบึงบอระเพ็ดในระยะยาว 

    4.2) เขต 4.2 : เขตเกษตรปลอดสารพิษ เปนบริเวณที่มีความเหมาะสม

สําหรับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่มุงสงเสริมใหปฏิบัติตามหลักการผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษ ซึ่ง

ระบบการผลิตมีการควบคุมการใชสารเคมีการเกษตรใหเปนไปตามหลักวิชาการ เพื่อใหผลผลิตมีความ

ปลอดภัยตอการบริโภค และเนนการไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่มีการตกคางนาน รวมถึงการเวนระยะใน

การใชสารเคมีการเกษตรกอนการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยกําหนดใหพื้นที่เขต 4.2 เปนเขตเกษตรกรรมที่อยูใน

เขตพื้นที่ที่ 2 ของโครงการ 

    4.3) เขต 4.3 : เขตสงเสริมปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืชและสัตวน้ํา 

(GAP) ระยะเรงดวน (ภายในระยะเวลา 5 ป) เปนเขตเกษตรกรรม ซึ่งเปนพื้นที่กันชนระยะ 1 กิโลเมตร 

จากเสนลําน้ําสายหลักที่อยูในเขตพื้นที่ที่ 3 ของโครงการ โดยมุงสงเสริมใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนวิถี

เกษตรกรรมในที่ดินทํากินของตนเองในเขต 4.3 เปนการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืชและสัตวน้ํา 

(GAP) ภายในระยะเวลา 5 ป ภายหลังจากการประกาศใชผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินของพื้นที่ลุมน้ํา

บึงบอระเพ็ด ทั้งนี้ เขต 4.3 เปนเขตกันชนของลําน้ําสายหลักที่อยูในเขตพื้นที่ที่ 3 ของโครงการ โดยเริ่มจาก

ลําน้ําที่อยูในพื้นที่ตนน้ําดานฝงตะวันออกของลุมน้ําบึงบอระเพ็ดในเขตอําเภอชนแดน อําเภอบึงสามพัน 

จังหวัดเพชรบูรณ อําเภอไพศาลี อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรค และอําเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 

(เชน คลองปลากด คลองบอน หวยถั่วเหนือคลองทาตะโก คลองสายลําโพง คลองพนมรอก คลองลําเจ็ดดง 
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คลองน้ําสาด หวยวังน้ําลัด คลองสําโรงชัย คลองวังแรง คลองเตาขนมจีน) ซึ่งไหลเขาสูงบึงบอระเพ็ดในเขต

พื้นที่ที่ 1 และเขตพ้ืนที่ที่ 2 ของโครงการ 

    4.4) เขต 4.4 : เขตสงเสริมปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืชและสัตวน้ํา 

(GAP) ภายในระยะเวลา 5-10 ป เปนเขตเกษตรกรรมที่อยูในเขตพื้นที่ที่ 3 ของโครงการ และอยูนอกเขต 

4.3 โดยมีเปาหมายมุงสงเสริมใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรกรรมในที่ดินทํากินของตนเองในเขต 4.4 

เปนการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืชและสัตวน้ํา (GAP) ภายในระยะเวลา 5 ถึง 10 ป ภายหลังจาก

การประกาศใชผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินของพ้ืนที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ด 

    เขตเกษตรกรรมในทุกเขตยอยไดกําหนดพืชเศรษฐกิจชนิดหลักที่เหมาะสม 

จากชั้นขอมูลแผนที่การเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก หรือ Agri-Map ของกรมพัฒนาที่ดิน สามารถ

กําหนดเขตการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดหลักในพื้นที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ด ไดแก ขาว ออย มันสําปะหลัง ลําไย 

ยางพารา นอกจากนี้ ไดกําหนดเขตที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยกําหนดจากพื้นที่หรือสถาน

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่มีอยูในป 2561 

    เขตเกษตรกรรมที่อยูในที่ราชพัสดุแปลง นว. 331 เขตหามลาสัตวปาบึง

บอระเพ็ด และเขตปาไมตามกฎหมาย ตองประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเรงดวนเพื่อดําเนินการ

ตรวจสอบพิสูจนการครอบครองที่ดินของราษฎรตามแนวทางปฏิบัติการแกไขปญหาที่ดินในเขตที่ดินของรัฐ 

อยางไรก็ตามการดําเนินการดังกลาวตองคํานึงถึงการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตาม

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเปนประการสําคัญเสมอ 

    เขตเกษตรกรรมที่อยูในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ใหใช

ประโยชนที่ดินตามกฏหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อนเกษตรกรรม  

    เขตเกษตรกรรมที่อยูในเขตโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ใหใช

ประโยชนที่ดินเพื่อการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายวาดวยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 และกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการหรือสาธารณประโยชนเทานั้น  

    อยางไรก็ตาม หากมีการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจกรรมประเภทอื่นในเขต

เกษตรกรรม ควรมีการพิจารณาอยางรอบคอบถึงศักยภาพของพื้นที่และตองไมขัดตอกฎหมายที่เกี่ยวของ 

รวมถึงตองมาตรการควมคุมการใชประโยชนที่ดินตามความเหมาะสมของกิจกรรมเหลานั้น ซึ่งไดแก  

    (1)  โรงงานตามกฎหมายวาดวยโครงการตามประเภท ชนิด และจําพวก

ทายขอกําหนดของผังเมืองรวมจังหวัดที่อยูในพื้นที่ลุมบึงบอระเพ็ด 

    (2)  คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายวา

ดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหนวยที่ดําเนินการหรือประกอบกิจการประเภทอาคารขนาด

ใหญ เวนแตมีระยะหางไมนอยกวา 1,000 เมตร จากแนวเขตที่ดินประเภทชุมชนและพัฒนาเมือง (เขต 5) 

    (3)  คลังกาซปโตรเลี่ยมเหลว สถานที่บรรจุกาซปโตรเลี่ยมเหลวประเภทโรง

บรรจุ สถานที่บรรจุกาซปโตรเลี่ยมเหลวประเภทหองบรรจุ และสถานที่เก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลว
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ประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตมีระยะหางไมนอยกวา 2,000 เมตร 

จากแนวเขตที่ดินประเภทชุมชน 

    (4)  จัดสรรที่ดินเพื่ออยูอาศัย 

    (5)  จัดสรรที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม 

    (6)  จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 

    (7)  หามอาคารที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรมที่เปนอาคารสูงและอาคาร

ขนาดใหญ 

    (8)  การอยูอาศัยประเภท อาคารชุด หอพัก และอาคารอยูอาศัยรวม 

    (9)  กําจัดมูลฝอย 

    เนื่องจากผลกระทบที่เกิดจากความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในปจจุบัน โดยเฉพาะปญหาอุทกภัยและภัยแลงที่ไดทวีความรุนแรงและเกินบอยครั้งมากขึ้น 

สงผลใหการเลือกระบบเกษตรกรรมทางเลือกและการปฏิบัติทางการเกษตรที่เหมาะสมตามบริบทของแต

ละพื้นที่ในเขตเกษตรกรรมของลุมน้ําบึงบอระเพ็ดเปนสิ่งที่ตองพิจารณารวมกันอยางรอบคอบจากทุกภาค

สวนที่เกี่ยวของ เชน การเลือกชนิดพันธุพืชเศรษฐกิจหรือพืชทางเลือกเสริมรายไดที่เหมาะสม โดยอาจ

สงเสริมทั้งกลุมพืชอายุสั้นและกลุมพืชอายุยาวหลายปที่ดูแลรักษางายและไมจําเปนตองใชสารเคมี

การเกษตรในปริมาณมาก เพื่อใหการขับเคลื่อนของกระบวนการสงเสริมการทําเกษตรอินทรียเกิด

ประสิทธิผลในทางปฏิบัติ หรือกลุมพืชทนแลงและพืชที่ใชน้ํานอยเพื่อใหเหมาะสมกับปที่มีปริมาณน้ําฝน

นอย และยังสามารถปลูกสลับกับการทํานาขาวในเขตเกษตรกรรมที่อยูในเขตพื้นที่ที่ 1 และเขตพื้นที่ที่ 2 

ขณะที่เขตเกษตรกรรมบริเวณที่ราบในเขตพื้นที่ที่ 3 ควรสงเสริมใหเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตของ

เกษตรกรเคมีสูระบบเกษตรกรรมทางเลือกที่ยั่งยืน โดยเนนการผลิตที่ใชประโยชนจากทรัพยากรภายใน

ชุมชนและลดการพึ่งพาปจจัยการผลิตจากภายนอก และมีวิถีเกษตรกรรมที่สอดคลองกับภูมิสังคมของ

ทองถิ่นแตละแหง เชน เกษตรผสมผสาน (Integrated Farming) เกษตรกรรมยั่งยืน (Sustainable 

agriculture) เกษตรทฤษฎีใหม (New Theory Agriculture) เปนตน ระบบวนเกษตร (Agroforestry) เปน

ระบบเกษตรกรรมทางเลือกอีกระบบหนึ่งที่มีความเหมาะสมสําหรับเขตเกษตรกรรมในเขตพื้นที่ที่ 3 ที่มี

ความลาดชันสูงหรือเปนบริเวณที่มีความเปราะบางตอการไดรับผลกระทบจากการทําการเกษตรแบบ

สมัยใหมหรือระบบเกษตรเคมี (Chemical Agriculture) ระบบวนเกษตรทําใหเกิดผลผลิตทางการเกษตร

รวมกับการอนุรักษปาไม สงผลใหพื้นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพใกลเคียงธรรมชาติ และเปนระบบที่

สามารถเลือกกิจกรรมใหเหมาะสมกับบริบทของทองถิ่น รวมถึงความรู ทัศนคติ และความเช่ือของเกษตรกร

ในระดับปจเจกบุคคล 

   5) เขตพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

    เขตพัฒนาแหลงทองเที่ยว เปนบริเวณที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนสถานที่

ทองเที่ยว รวมถึงสถานที่ทองเที่ยวในปจจุบัน ซึ่งจําแนกเขตพัฒนาแหลงทองเที่ยวออกเปน 2 เขตยอย 

ไดแก (รูปที่ 5.3.1-8) 
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    5.1 เขต 5.1 : เขตพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศและการบริการเชิง

เกษตรอินทรีย เปนพื้นที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศและการบริการเชิงเกษตร

อินทรีย ซึ่งมุงเนนใหอยูในเขตพื้นที่ที่ 1 และเขตพื้นที่ที่ 2 ของโครงการ 

    5.2 เขต 5.2 : เขตพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ศิลปะ และ

วัฒนธรรม เปนพื้นที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ศิลปะ และวัฒนธรรม 

โดยกระจายอยูในทั้งในเขตพ้ืนที่ที่ 1 เขตพื้นที่ที่ 2 และเขตพื้นที่ที่ 3 ของโครงการ  

    เขตพัฒนาแหลงทองเที่ยว ซึ่งตั้งอยูในเขตหามลาสัตวปาบึงบอระเพ็ด ที่ราช

พัสดุแปลง นว. 331 และเขตที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (เขต 7) เชน อุทยานนกน้ําบึงบอระเพ็ด แหลง

ทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค วัด รีสอรท เกสตเฮาส และโฮมสเตย 

เปนตน การดําเนินกิจการหรือการบริการดานการทองเที่ยวในพื้นที่ดังกลาว ตองไดรับอนุญาตจากสวน

ราชการที่มีอํานาจหนาที่ตามบทบัญญัติกฎหมาย และกิจการนั้นตองไมขัดตอกฏหมาย กฎ ระเบียบ และ

ขอบังคับที่เกี่ยวของกับกิจกรรมนั้น เชน พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 พระราชกําหนดการประมง 

พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติ สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 

    เขตพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่อยูในที่ดินประเภทรองรับพัฒนาเมืองตาม

กฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองหรือชุมชน (เขต 6.2) การดําเนินกิจการใดใหเปนไปตามกฎกระทรวงผังเมือง

รวมเมืองหรือชุมชน 
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   6) เขตที่ดินประเภทชุมชนและพัฒนาเมือง 

    เขตที่ดินประเภทชุมชนและพัฒนาเมือง ถูกกําหนดใหเปนพื้นที่ประเภท

พัฒนาเมือง และที่ดินประเภทรองรับพัฒนาเมืองตามกฎกระทรวงของผังเมืองรวมจังหวัด รวมถึงพื้นที่มี

สภาพเปนแหลงชุมชนขนาดใหญในปจจุบัน (ป 2561) โดยเขตดังกลาวจําแนกออกเปน 2 เขตยอย (รูปที่ 

5.3.1-9) ดงัน้ี  

    6.1) เขต 6.1 : ที่ดินประเภทพัฒนาเมือง เปนพื้นที่ชุมชนเมืองศูนยกลาง

ระดับกลุมอําเภอ การพัฒนาเมืองใหมเพื่อรองรับการตั้งถิ่นฐานที่เปนจุดเปลี่ยนถายคมนาคมและเศรษฐกิจ 

การคาและบริการ รวมถึงเปนพื้นที่ชุมชนเมืองศูนยกลางรองรับการตั้งถิ่นฐาน 

    6.2) เขต 6.2 : ที่ดินประเภทรองรับพัฒนาเมืองตามกฎกระทรวงผังเมือง

รวมเมืองหรือชุมชน เปนที่ดินประเภทพัฒนาเมืองตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองหรือชุมชนบังคับใช 

บริเวณเขต 6.2 ที่อยูในที่ดินที่ราชพัสดุแปลง นว.331 และเขตหามลาสัตวปาบึงบอระเพ็ด การดําเนิน

กิจกรรมใดๆ ในพื้นที่ตองเปนไปตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 พระราชกําหนดการประมง 

พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติ สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 รวมถึงหลัก

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับกิจกรรมนั้น 

    6.3) เขต 6.3 : ที่ดินประเภทแหลงชุมชน เปนพื้นที่ชุมชนในชนบท แหลง

พาณิชยกรรม และพื้นที่สิ่งปลูกสรางในปจจุบัน (ป 2561) โดยกําหนดใหเปนพื้นที่รองรับการตั้งถิ่นฐานของ

ประชากรในพื้นที่ชนบทและพื้นที่เมืองขนาดเล็กถึงขนาดกลางในอนาคต ทั้งนี้ พื้นที่เขต 6.3 ตองไมอยูใน

เขตที่ราชพัสดุแปลง นว. 339 เขตอนุรักษความหลากหลายชีวภาพ (เขต 2) เขตที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 

(เขต 7) เขตหวงหามไวเพ่ือประโยชนในราชการทหาร (เขต 9) และที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

   7) เขตที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 

    เขตที่ดินประเภทอนุรักษปาไม เปนที่ดินประเภทใชประโยชนที่ดินตามมติ

คณะรัฐมนตรีและกฏหมายเกี่ยวกับการปาไม โดยกําหนดจากเงื่อนไขดังตอไปนี ้

    7.1) เปนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ/พื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมาย/ปาเพื่อการ

อนุรักษตามนโยบาย (อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา สวนรุขชาติ สวนพฤษ

ศาสตร) 

    7.2) เปนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม ตามผังเมืองรวมจังหวัด 

    7.3) เปนปาเพื่อการอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี (พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 และ

พื้นที่ลุมน้ําช้ันที่ 2) 

    7.4) เปนบริเวณที่เปนสภาพปาในปจจุบัน (ป 2561) 

 

 

 



 
         สํานักงานทรพัยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 5 แผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

 

    5-52               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู  

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

    โดยเขตดังกลาวจําแนกบริเวณออกเปน 4 เขตยอย (รูปที่ 5.3.1-10) ดังนี ้

    1) เขต 7.1 : พื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ เปนพื้นที่ปาไมตามกฎหมาย โดย

กําหนดใหเปนพื้นที่อนุรักษและปกปองผืนปาบริเวณแหลงตนน้ํา และเปนพื้นที่เพื่อการรักษาความ

หลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธุพืชและสัตวปา ซึ่งแบงออกเปน 3 เขตยอย ดังนี ้

     1.1) เขต 7.1.1 เขตปาอนุรักษที่มีสภาพปาสมบูรณ เปนพื้นที่ปาไม

ตามกฎหมายที่มีสภาพสมบูรณในปจจุบัน โดยเรงดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการการ

จัดการและอนุรักษทรัพยากรปาไมในระยะยาว พรอมทั้งมีมาตรการปองกันและปราบปรามการบุกรุกใน

เขตพื้นที่ปาดังกลาวอยางเขมงวด ตลอดจนสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการดูแลรักษา

ทรัพยากรปาไมในเขตพ้ืนที่ปาอนุรักษดังกลาว 

     1.2) เขต 7.1.2 เขตดําเนินการฟนฟูสภาพปา เปนพื้นที่ปาไมตาม

กฎหมายที่มีสภาพเสื่อมโทรมในปจจุบัน จําเปนตองดําเนินการฟนฟูสภาพปาตามหลักวิชาการปาไม เชน 

การฟนฟูสภาพปาดวยวัฎธรรมชาติ (Natural reforesrtation) ควบคูกับการเพิ่มมาตรการปองกันรักษา

พื้นที่ปาเสื่อมโทรมดังกลาวอยางเขมงวด โดยมีการทําแนวปองกันไฟปา การปองกันและปราบปรามการบุก

รุกในพื้นที่ปาเสื่อมโทรมที่ลอแหลม รวมถึงการสรางความเขาใจและสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและ

ทุกภาคสวนในการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ปาไม 

     1.3) เขต 7.1.3 เขตเพิ่มพื้นที่ปาตนน้ํา เปนพื้นที่ปาตามกฏหมายที่ถูก

บุกรุกเปลี่ยนเปนพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยูอาศัย จําเปนตองดําเนินการปลูกปาทดแทนอยางเรงดวน เพื่อ

เพิ่มพื้นที่ปาไมบริเวณแหลงตนน้ําใหมีความสมบูรณในอนาคต โดยเบื้องตนทดลองปลูกไมชนิดโตเร็วคลุม

แนวรองนํ้าเพื่อทําใหเกิดความชุมชื้นในบริเวณริมรองนํ้าทั้งสองดาน ซึ่งทําใหไมโตเร็วที่ปลูกเจริญเติบโตไดดี

และชวยปองกันไฟปาที่อาจเกิดขึ้นไดงายในระยะแรกของการปลูก โดยเฉพาะบริเวณตนน้ําบนลาดเขาสูง

ชัน จําเปนตองมีการปลูกกลาไมปาทองถิ่นเพ่ือใหเปนพรรณไมโครงสรางของปาธรรมชาติในอนาคต อยางไร

ก็ตาม อาจมีการปลูกพืชพี่เลี้ยงสําหรับระยะแรกของการปลูกกลาไมปา ขณะที่บริเวณพื้นที่ตามไหลเขา 

สามารถปลูกไมยืนตนหลายชนดิผสมกัน เพ่ือใหไดประโยชนอเนกประสงค (ปลูกปา 3 อยาง ไดประโยชน 4 

อยาง) โดยเฉพาะบริเวณที่ใกลกับแหลงชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อเปนแนวกันชนในอนาคตสําหรับ

พื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา ทั้งนี้ การปลูกปาทดแทนจําเปนตองอาศัยกระบวนการ

มีสวนรวมของภาคประชาชนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการและ

การดูแลรักษาพ้ืนที่ปาปลูกทดแทนในระยะยาว 

    2) เขต 7.2 : เขตปาใชประโยชนรวมกันของชุมชนทองถิ่น เปนพื้นที่คง

สภาพปาในปจจุบัน (ป 2561) ที่อยูนอกเขตพื้นที่ปาไมตามกฎหมาย ซึ่งกําหนดใหเปนพื้นที่ปาที่มีการใช

ประโยชนรวมกันตามกฏระเบียบและขอบังคับของคณะกรรมการดูแลรักษาและใชประโยชนทรัพยากรปา

ไมของชุมชนทองถิ่นแตละแหงโดยแบงออกเปน 2 เขตยอย ไดแก 1) เขต 7.2.1 เขตปาใชประโยชนรวมกัน

ที่มีสภาพปาสมบูรณ และ 2) เขต 7.2.2 เขตปาใชประโยชนรวมกันที่มีสภาพเสื่อมโทรม โดยชุมชนใน
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ทองถิ่นและภาคสวนที่เกี่ยวของรวมกันพัฒนาแนวปฏิบัติ กฎ กติกา หรือขอตกลงรวมกันเพื่อการฟนฟู

สภาพปาที่เสื่อมโทรมและการใชประโยชนจากทรัพยากรปาไมในเขตดังกลาว 

    พื้นที่เกษตรกรรมในปจจุบัน (ป 2561) ซึ่งตั้งอยูในเขตที่ดินประเภทอนุรักษ

ปาไม โดยเฉพาะเขตพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ (เขต 7.1) ตองเรงประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ

ดําเนินการตรวจสอบพิสูจนการครอบครองที่ดินของราษฎร (ทั้งที่ดินทํากินและที่อยูอาศัย) รวมถึงการใช

ประโยชนที่ดินเพื่อกิจกรรมใดในเขตที่ดินประเภทอนุรักษปาไม ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีและ

กฎหมายที่เกี่ยวกับการปาไม อยางไรก็ตามการดําเนินการดังกลาวตองคํานึงถึงการคุมครองสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเปนประการสําคัญเสมอ 

การดําเนินกจิการหรือการบริการดานการทองเที่ยวในเขตที่ดินประเภทอนุรักษปาไม ตองไดรับอนุญาตจาก

สวนราชการที่มีอํานาจหนาที่ตามบทบัญญัติกฎหมาย หรือปฏิบัติตามกฏระเบียบและขอบังคับของ

คณะกรรมการดูแลรักษาทรัพยากรปาไมของแตละชุมชนทองถิ่น และกิจการนั้นตองไมขัดตอกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว 

   8) เขตกักเก็บน้ําและแหลงน้ํา 

    เขตกักเก็บน้ําและแหลงน้ํา เปนบริเวณที่ใชเก็บน้ําตนทุนเพื่อการเกษตร

และการอุปโภคบริโภคในภาคครัวเรือน โดยเปนพื้นที่แหลงน้ําผิวดินในปจจุบัน (เชน คลอง/ลําน้ําสายหลัก 

อางเก็บน้ํา) และพื้นที่แกมลิง รวมถึงโครงการพัฒนาแหลงน้ําผิวดินของหนวยงานภาครัฐที่ไดดําเนินการ

แลวและที่กําลังดําเนินการในอนาคต (เชน พื้นที่ในโครงการชลประทาน โครงการแหลงน้ําในไรนา นอกเขต

ชลประทาน เปนตน) (รูปที่ 5.3.1-11)  

   9) เขตหวงหามไวเพื่อประโยชนในราชการทหาร 

    เขตหวงหามไวเพื่อประโยชนในราชการทหาร เปนที่ดินอันเปนสาธารณ

สมบัติของแผนดินที่ไดหวงหามไวเพื่อประโยชนในราชการทหาร ซึ่งกําหนดจากผังเมืองรวมจังหวัด/ราง

แผนผังการใชประโยชนที่ดินในอนาคต จังหวัดนครสวรรคป 2561 (รูปที่ 5.3.1-10) 
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  5.3.1.2 แนวคิดในการบริหารจดัการน้ํา 

   กรอบแนวคิดการบริหารจัดการนํ้า 3 กรณ ี

   1) น้ําฝนทวมมากที่สุด 

    1.1) เปด-ปด ประตูระบายน้ําทุกแหงที่ไหลลงสูบึงบอระเพ็ดในระดับที่

เหมาะสม 

    1.2) ทําการหนวงน้ําในพื้นที่รับน้ําเปนขั้นๆ ดวยอาคารบังคับน้ําตางๆ ที่มี

อยูในพ้ืนที่ 

    1.3) ทําการระบายน้ําในบึงฯ และพื้นที่โดยรอบดวยระบบการระบายน้ําที่

มีอยู 

    ทั้งหมดนี้จะมีความสัมพันธกัน ทั้งปริมาณน้ําที่ถูกชะลอไวในพื้นที่รับน้ํา 

ในขณะที่น้ําจากแมน้ําถูกกําหนดใหเขาสูบึงฯ (ดวยเหตุผลทางนิเวศ) ตามเกณฑที่กําหนด และประสิทธิภาพ

ระบบระบายน้ําที่มีอยู สามารถทําการระบายนํ้าไดตามที่ถูกออกแบบไว 

   2) กรณีน้ําปานกลาง 

    ยังคงดําเนินการบริหารจัดการน้ํา เชนเดิมกับกรณีน้ําฝนมากที่สุด แต

ปริมาณนํ้าตลอดจนขอกําหนดในการบริหารจัดการน้ําจะไมวิกฤติเชนกรณีฝนมาก 

   3) กรณีน้ําแลง 

    3.1) ในระบบการหนวงน้ําในพื้นที่รับน้ํา เมื่อหมดฤดูฝนอาคารบังคับน้ํา/

ฝาย เสนทางน้ําในพื้นที่ที่ไหลลงสูบึงฯ ซึ่งปกติจะไมมีน้ําอยูเลย เนื่องจากเปนพื้นที่ลาดชันและไมมีระบบ

เก็บกักน้ํา จะมีน้ําสวนหนึ่งยังคงอยูในพื้นที่ ประชาชนสามารถนําไปใชเพื่อการเกษตร การอุปโภค-บริโภค

ได 

    3.2) น้ําที่ยังคงอยูในพื้นที่ ทําใหปญหาการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลงลด

นอยลง สงผลใหการนําน้ําจากบึงบอระเพ็ดไปใชเชนในปจจุบันหมดไปหรือลดลง ซึ่งหากมีความจําเปน

อยางยิ่งในเรื่องน้ําอุปโภค-บริโภค ก็สามารถใชศักยภาพของบึงฯ และเครื่องมือบริหารจัดการน้ําในบึงฯ 

สนับสนุนได 

  5.3.1.3 การแกไขปญหาบึงบอระเพ็ดโดยการบริหารจัดการน้ําในบึงบอระเพ็ดใน

กรณีตางๆ 

   1) กรณีน้ําทวมจากแมน้ํานาน 

    1.1) กอสรางประตูระบายน้ําบริเวณชองทางน้ําเขาสูบึงบอระเพ็ดทุก

ชองทาง เชน คลองบอระเพ็ด คลองปลากด 

    1.2) เมื่อปริมาณน้ําในบึงฯเกินระดับที่กําหนด ใหทําการปดประตูระบาย

น้ําที่รับน้ําจากแมน้ํานาน 

   2) กรณีน้ําที่หลากมาจาก Watershed 
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    2.1) กอสรางอาคารบังคับน้ําในเสนทางน้ําในพื้นที่ Watershed เปนชวงๆ 

พรอมปรับปรุงขนาดคูคลอง เพ่ือทําหนาที่ดังนี ้

     (1)  ทําหนาที่เปนฝายชะลอนํ้าที่จะลงสูบึงบอระเพ็ด (หนวงน้ํา) 

     (2)  ทําหนาทีด่ักตะกอนที่มาจากการชะลางในพื้นที่ 

     (3)  ทําหนาที่เปนฝายเก็บน้ําในพื้นที่สามารถใชไดในฤดูแลง 

    2.2) อาคารบังคับน้ําในเสนทางน้ําที่จะไหลลงสูบึงฯ จะชวยทําใหการ

ชะลอน้ําไมใหไหลลงสูบึงบอระเพ็ดเร็วเกินไป ทั้งนี้ ทําใหการระบายน้ําภายในบึงฯ ออกสูแมน้ําเจาพระยา 

สามารถดําเนินการไดทัน 

    2.3) คูคลองตางๆ ภายในบึงฯ และบริเวณรอบบึงฯ เมื่อทําการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการไหลของน้ําแลว จะสามารถระบายนํ้าที่มีมากในบึงฯ ออกสูแมน้ําเจาพระยาไดทัน 

    2.4) การปรับปรุงฝายน้ําลนบึงบอระเพ็ดและคลองบางปองจะเพิ่ม

ประสิทธิภาพการรองรับการระบายนํ้าในบึงใหออกสูแมน้ําเจาพระยาไดทัน 

   3) กรณีน้ําแลง 

    3.1) ฝาย/อาคารบังคับน้ําที่กระจายอยูทั่วพื้นที่ลุมน้ํา หลังจากฤดูฝนแลว 

จะทําหนาที่เปนฝายเก็บน้ําที่กระจายอยูทั่วพื้นที่ลุมน้ํา ซึ่งสามารถทําใหเกษตรกรมีน้ําในการเพาะปลูกพืช

ไดในชวงฤดูแลง 

    3.2) การที่มีน้ําเก็บกักในพื้นที่ทําใหการนําน้ําจากบึงไปใชหมดไปหรือ

ลดลงซึ่งทําใหการรักษาปริมาณน้ําในบึงฯ ใหอยูในระดับที่ตองการทําไดงายขึ้น และใชงบประมาณในการ

รักษาระบบนิเวศบึงฯ ลดลง 

    3.3) น้ําที่เก็บในพื้นที่บึงฯ หากจําเปนสามารถผันขึ้นไปชวยสภาวะการขาด

แคลนน้ําอุปโภค-บริโภคของพ้ืนที่ดานบนซึ่งประสบปญหาการขาดแคลนน้ําทุกป โดยไมเสียทรัพยากรในบึง

ฯ มากเชนปจจุบัน 

  5.3.1.4 ประเดน็ในการพิจารณาการทําหนาที่ของบึงบอระเพ็ด 

   การพิจารณาประเด็นการทําหนาที่ของบึงบอระเพ็ด ที่ปรึกษาไดกําหนดขึ้นจาก

เปาหมายการทําหนาที่ของบึงบอระเพ็ด ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ประกอบดวย 

   1) การทําหนาที่ดานการอนุรักษและเพาะพันธุสัตวน้ํา ในประเด็นนี้  ใน

ปจจุบันการเพาะพันธุสัตวน้ําในระบบเดิมไมสามารถดําเนินการไดดังเดิม เพราะไมมีการถายเทของน้ํา 

ระหวางลําน้ําสายหลักและบึงบอระเพ็ด รวมถึงชวงเวลาของการคงอยูของน้ําในบึง ซึ่งไมเอื้ออํานวยตอการ

ขยายพันธุสัตวน้ํา ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองกําหนดแนวทางใหบึงสามารถทําหนาที่เดิมได ในขณะที่ 

จะตองดําเนินการปรับปรุง และแกไขปญหาที่เปนสาเหตุของความเสื่อมถอยในการทําหนาที่ของบึง และใน

เวลาเดียวกัน ก็จะตองมีแนวทางในการฟนฟูและพัฒนาสภาพแวดลอมของบึง ใหสามารถกลับมาทําหนาที่

ในเชิงอนุรักษไดดังเดิม 
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   2) การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ เหตุเพราะบึงบอระเพ็ดเปนบึงน้ําจืดขนาด

ใหญของประเทศ จึงมีศักยภาพในการเปนเครื่องมือการบริหารจัดการน้ําในภาพรวมของประเทศ โดยใน

ปจจุบัน ศักยภาพในการกักเก็บน้ําของบึงลดลงอยางมาก เนื่องจากสาเหตุการตื้นเขิน ที่เกิดจากการชะลาง

ดินจากพื้นที่ลุมน้ําตอนบนลงสูบึง และดวยความสูงของระดับสันฝายเดิมที่ +24 ม.รทก.ทําใหศักยภาพของ

การเก็บกักน้ําจากพื้นที่ลุมน้ํา ไดปริมาณที่นอย สงผลใหปริมาณสวนเกินจากการเก็บกักไหลลงไปสูลุมน้ํา

เจาพระยา ซึ่งเมื่อรวมกับน้ําจากลุมน้ําตางๆ ที่ไหลลงสูอาวไทยแลว จะสงผลกระทบตอพืน้ที่ดานลางในทุก

ป ซึ่งหากสามารถเพิ่มศักยภาพของการเก็บกักน้ําขึ้นจากเดิม โดยไมมีผลกระทบตอสภาพการดําเนินชีวิต

ของประชาชนมากจนเกินไป ก็จะเปนประโยชนในดานการบริหารจัดการน้ํา ซึ่งจากการประมาณคาระดับ

ของการเก็บกักไวที่ + 25 ม.รทก. จะมีความเหมาะสมมากที่สุด เพราะสามารถจะเพิ่มศักยภาพของการ

รองรับน้ําไดถึง 332.99 ลาน ลบ.ม. 

   3) การใชประโยชนของประชาชนในพื้นที่บึงบอระเพ็ด ซึ่งในปจจุบันไม

สามารถปฏิเสธไดวา มีประชาชนสวนหนึ่งในพื้นที่ไดเขาไปอยูอาศัย และอาศัยทรัพยากรในบึงบอระเพ็ดทํา

มาหากิน ถึงแมวา ในดานกฎหมายแลว ไมสามารถรับรองสิทธิตางๆ ของประชาชนเหลานี้ได โดยใน

ประเด็นนี้ก็เปนปญหาหลักปญหาหนึ่ง ที่ทําใหเกิดปญหาอื่นๆ ตามมา จนเปนเหตุใหบึงบอระเพ็ด ไม

สามารถทําการฟนฟู และพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งถึงแมวา จะมีหนวยงานตางๆ เขามาดําเนินการ

ตามภาระความรับผิดชอบแลวก็ตาม และในประเด็นดังกลาว หากจะตองมีการบริหารจัดการบึง ใหสามารถ

ตอบทุกโจทยในการฟนฟูและพัฒนาไดอยางเหมาะสมแลว จะตองสรางความสมดุล และสรางการยอมรับ

จากประชาชนกลุมนี้ใหได ในระดับที่สามารถเขาไปดําเนินการพัฒนาไดอยางเหมาะสมกับบริบทของสภาพ

ความเปนจริงในปจจุบัน 

  5.3.1.5 ขอเท็จจรงิของบริบทในปจจุบัน 

   1) จากสภาพการทําหนาที่ของบึงบอระเพ็ดในปจจุบัน มีพื้นที่ 132,639 ไร 3 

งาน 34 ตารางวา แตมีสภาพเปนแหลงน้ําอยูเพียง 39,050 ไร ในสวนที่เหลือจะเปนพื้นที่ดานการ

เกษตรกรรม การประมง และที่อยูอาศัย /ชุมชน โดยในปจจุบันมีพื้นที่ที่อยูในเขตทับซอนของกฎหมาย ที่ไม

สามารถดําเนินการใดๆ ได เพราะขัดตอขอกําหนดจํานวน 65,409 ไร 3 งาน 92 ตารางวา (เขตหามลาสัตว

ปา+เขตประมง เขต 1) จึงทําใหพื้นที่ที่สามารถใชทําหนาที่เดิมในเชิงอนุรักษของบึงบอระเพ็ดมีเหลืออยู

นอย ซื่งเมื่อเทียบกับในอดีต การทําหนาที่ของบึงนั้นลดลงจนเกือบจะไมเปนไปตามวัตถุประสงคเดิมที่วาง

ไว และที่สําคัญ น้ําจากแมน้ํานานไมสามารถไหลเขาสูบึงบอระเพ็ดไดมาเปนระยะเวลานาน ซึ่งทําใหเกิดผล

กระทบดานระยะเวลาการคงอยูของน้ําในพื้นที่ไมเปนไปตามกําหนด ทําใหการขยายพันธุปลาในระบบนิเวศ

บึงไมสามารถทําได 

   2) ในการบริหารจัดการน้ํา ในอดีตที่ผานมา จากขอมูลของกรมชลประทาน ป 

47 ระบุวา ศักยภาพการเก็บกักน้ําของบึงอยูที่ 180 ลาน ลบ.ม.และมีตะกอนดินสะสมประมาณ 2 ลาน ลบ.

ม./ป ซึ่งทําใหในปจจุบันหากคิดตามขอมูลดังกลาวตะกอนปริมาณ 30 ลาน ลบ.ม. ไดลงไปอยูในบึง ทั้งนี้ 

จากการศึกษาปริมาณการสะสมของตะกอนดินในปจจุบันพบวามีอัตตราการสะสมเฉลี่ยปละ 255,975.11 
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ลบ.ม. โดยเฉพาะในปจจุบันความจุของบึง ณ ระดับ +24 ม.รทก. อยูที ่177  ลาน ลบ.ม.เมื่อเทียบกับขอมูล

ป 47 แลวจะเห็นวา บึงบอระเพ็ด สูญเสียศักยภาพการกักเก็บน้ําไปถึง 3 ลาน ลบ.ม.ซึ่งถาหากตองการให

บึงเปนหนวยหนึ่งของการบริหารจัดการน้ําในลุมน้ําเจาพระยาแลว มีความจําเปนจะตองเพิ่มศักยภาพ การ

รองรับน้ําในบึงบอระเพ็ดในชวงฤดูน้ําหลาก ดวยการเพิ่มระดับเก็บกักใหมากกวาที่เปนอยูในปจจุบันที่

ระดับ +24 ม.รทก.ใหเหมาะสม โดยไมสงผลกระทบใหเกิดกับประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่บึงมากจนเกินไป 

จากการศึกษาและวิเคราะหสถานการณและบริบทตางๆ ของบึงบอระเพ็ด ระดับที่เหมาะสมนาจะอยูที่ 

+25 ม.รทก. โดยสรางคันกั้นน้ําตามแนวระดับ +24 ม.รทก.เดิม หรือตามแนวคลองดักตะกอนตามแบบของ

กรมชลประทาน สามารถเก็บกักน้ําเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 332.99 ลาน ลบ.ม. ทั้งการเสริมคันกั้นน้ําใน

ปริมณฑลในพื้นที่ที่ 1 เพื่อไมใหน้ําไหลเขาทวมพื้นที่ที่ 2 และที่อยูอาศัยของประชาชนและยังสามารถอาศัย

อยูในพ้ืนที่เดิมได 

   3) การใชประโยชนในพื้นที่บึงบอระเพ็ด ขอมูลจากการศึกษาพบวากิจกรรมใน

บึงของประชาชนที่เขามาใชประโยชนเกือบทั้งหมดจะเปนเกษตรกรรม (ทํานาขาว ทํานาบัว ปลูกพืชไร) 

และการทองเที่ยวเปนหลัก นอกจากนั้น ยังมีพื้นที่บางสวนเปนชุมชน และมีสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความ

สะดวก โครงสรางพื้นฐานกระจายอยูในพื้นที่บึงอีกดวย ดังนั้นการประกอบอาชีพดานการเกษตรจึงจะมี

ชวงเวลาของการดําเนินกิจกรรม ซึ่งขึ้นอยูกับฤดูกาล และชวงเวลาน้ําจะหลากเขามาในบึง โดยปกติแลว ใน

พื้นที่ที่ 1 จะสามารถทํานาไดเพียงครั้งเดียว หากวาครั้งที่ 2 จะมีโอกาสสูญเสียสูง กับความเสียหายที่เกิด

จากน้ําทวม แตสําหรับพ้ืนที่ที่ 2 ประชาชนสามารถทํานาได 2-3 ครั้งตอป ซึ่งชวงเวลาการทํานาจะเริ่ม

ประมาณเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ของทุกป ทั้งนี้ อางระยะเวลาขางตนเปนเพียงการรายงานจาก

แหลงขอมูลตางๆ เทาน้ัน เนื่องจากในความเปนจริงแลว แตละประยะเวลาของฤดกูาลจะเปลี่ยนแปลงเสมอ 

และชวงการหลากของน้ําก็ไมแนนอน จึงพิจารณาดําเนินกิจกรรมเปนรายปไป 

  5.3.1.6  ขอเสนอแนะในการบริหารจัดการน้ําในบงึบอระเพ็ด 

  จากการศึกษาสภาพน้ําทวมน้ําแลงของพ้ืนที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ดที่ผานมา ทําใหทราบถึง

สภาพปญหา สาเหตุ และการบริหารจัดการแกไขปญหาในปจจุบัน ซึ่งใชทั้งวิธีการไมใชสิ่งกอสรางและใช

สิ่งกอสราง แตปญหาดังกลาวก็ยังคงไมไดหมดสิ้นไป และจากการศึกษาแผนแมบทการพัฒนาและฟนฟูบึง

บอระเพ็ด ไดเสนอแผนการแกไขปญหาในพืน้ที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ด ทั้งการไมใชสิ่งกอสรางและใชสิ่งกอสราง

จํานวนหลายโครงการ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดตอไป และเมื่อไดดําเนินการใช

สิ่งกอสรางตามแผนแมบทฯ แลวสิ่งสําคญัอีกอยางหนึ่งคือ การบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดโดยใชเครื่องมือ

ตางๆ ที่ไดกําหนดไวตามแผนแมบทฯ โดยทีป่รกึษาเสนอใหมีการบริหารจัดการน้ําในบึงบอระเพ็ด โดยใช

เครื่องมือทั้งไมใชสิ่งกอสรางและใชสิ่งกอสราง ดังน้ี 

   5.3.1.6.1  การไมใชสิ่งกอสราง 

   1)  เสนอใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําในบึงบอระเพ็ด

โดยเฉพาะ อาจจะตั้งในรูปของคณะอนุกรรมการฯ ภายใตคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําในบึงบอระเพ็ด 

โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน หรือรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการฯ ชุดนี้มี
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หนาที่ในการกําหนดกฎเกณฑตางๆ ในการบริหารจัดการน้ํา เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมน้ําแลงภายในพื้นที่ลุม

น้ําบึงบอระเพ็ด เชน การกําหนดการเปด-ปดประตูระบายน้ํา การเดินเครื่องสูบน้ํา เปนตน 

   2)  เสนอใหมีการบังคับใชกฎหมายตามความเหมาะสมในสถานการณตางๆ 

   5.3.1.6.2  การใชสิ่งกอสราง 

   เมื่อไดดําเนินการปรับปรุงโครงการและกอสรางโครงการใหมตางๆ ตามแผน

แมบทแลว จะทําใหมีเครื่องมือที่ใชสิ่งกอสราง ชวยในการบริหารจัดการน้ําในบึงไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

สิ่งกอสรางตางๆ ที่สําคัญและมีศักยภาพสูงในการชวยบริหารจัดการน้ําในบึงบอระเพ็ดไดอยางมีนัยสําคัญ 

มีดังนี ้

   1)  ฝายบางปอง (ฝายพับได)  

   2)  ปตร.คลองบางปองเดิม (กรมประมง) 

   3)  ปตร.คลองบางปอง (ใหม) 

   4)  ปตร.ปากคลองบอระเพ็ด 

   5)  สถานีสูบน้ําปากคลองบอระเพ็ด 

   6)  สถานีสูบน้ําทับกฤช 

   การบริหารจัดการน้ําในบึงบอระเพ็ด เสนอใหบริหารจัดการโดยใช

สิ่งกอสรางตางๆ ดังกลาวขางตน เปนเครื่องมือชวยในการบริหารจัดการ ดังแสดงผังตําแหนงที่ตั้งของ

สิ่งกอสรางตางๆ ในรูปที่ 5.3.1.2-1 

   การปฏิบัติการในการบริหารจัดการน้ําในบึงบอระเพ็ดที่เสนอแนะ ไดแสดง

แผนการปฏิบัติการในรูปที่ 5.3.1.2-1 ซึ่งสามารถอธิบายไดดังน้ี 
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รูปที่ 5.3.1.2-1  ผังตําแหนงที่ตั้งของสิ่งกอสรางตางๆ ที่ใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

    1)  กรณีระดับน้ําในบึงมีคามากกวา +25.00 ม.รทก. เสนอใหยุบฝายพับได

อยูที่ระดับ +24.00 ม.รทก. แลวเปดบานประตูน้ํา ปตร.คลองบางปองเดิม (กรมประมง) ปตร.คลองบาง

ปอง ที่กอสรางใหม แตในกรณีถาระดับน้ําในบึงบอระเพ็ดสูงกวาระดับน้ําในแมน้ํานานก็ใหทําการเปดบาน

ประตูระบายน้ํา ปตร.ปากคลองบอระเพ็ด เพื่อชวยเรงระบายน้ําในบึงบอระเพ็ดลงสูแมน้ํานานไดอีกทาง

หนึ่ง เพ่ือชวยเรงระบายน้ําเพื่อลดระดับน้ําในบึงใหลดลงไดเร็วขึ้น แตถากรณีที่ระดับน้ําในแมน้ํานานสูงกวา

ระดับน้ําในบึง ก็ใหปดบานประตูน้ําปากคลองบอระเพ็ด และใหเดินเครื่องสูบน้ําสูบน้ําภายในบึงลงสูแมน้ํา

นาน เพื่อชวยเรงระบายน้ําในบึงใหลดลงไดเร็วขึ้น สําหรับสถานีสูบน้ําทับกฤชก็ยังคงไมไดเดินเครื่องสูบน้ํา

แตอยางใด 

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

ดําเนินการเชนเดียวกับกรณีที่ระดับน้ําในบึงมากกวา +25.00 ม.รทก.  

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

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

รทก. ก็ได และบานประตูน้ํา ปตร.คลองบางปองเดิม (กรมประมง) ปตร.คลองบางปองที่กอสรางใหม 

อาจจะเปดบานประตูบางสวน เพื่อชวยในการบริหารจัดการน้ําในบึงใหอยูในชวงระดับที่ +24.00 ถึง 

+24.50 ม.รทก. โดยใชการบริการจัดการตามสถานการณ ไมใหระดับน้ําลดลงเร็วมากนัก และไมใหชามาก

ปตร.คลองบางปอง (ใหม)

คลองบางปอง

แม
น้ํา

เจ
าพ

ระ
ยา

ฝายบางปอง

ปตร.กรมประมง (เดิม) บึงบอระเพ็ด

P

P

คลองบอระเพ็ด

ปตร.ปากคลองบอระเพ็ด

สถานีสูบน้ําทับกฤช

สถานีสูบน้ํา
ปากคลองบอระเพ็ด

ปตร.ศูนยประมง (ประตูดํา)
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นักดวย การพับบานของฝายพับไดเพ่ือรักษาระดับน้ําตามแผนในรูปที่ 5.3.1.2-1 พยายามใหระดับน้ําไปอยู

ที่ระดับ +24.00 ม.รทก. ในเดือนธันวาคม สําหรับ ปตร.ปากคลองบอระเพ็ด เสนอใหปดบานทั้งหมด และ

สถานีสูบน้ําทับกฤชจะไมมีการสูบนํ้าแตอยางใด 

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

ดําเนินการยุบฝายพับไดอยูที่ระดับ +24.00 ม.รทก. บานประตูน้ําของ ปตร ทุกแหงปดทั้งหมด และเครื่อง

สูบน้ําทุกเครื่องไมมีการเปดใชงานแตอยางใด 

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

ดําเนินการเชนเดียวกับกรณีระดับน้ําในบึงอยูในชวงระดับ +23.50 ถึง +24.00 ม.รทก. 

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

ดําเนินการเชนเดียวกับกรณีระดับน้ําในบึงอยูในชวงระดับ +23.00 ถึง +23.50 ม.รทก. 

   7)  กรณีระดับน้ําในบึงมีคานอยกวา +22.50 ม.รทก. ใหดําเนินการปดบาน

ประตูน้ําทุกแหง และใหเดินเครื่องสูบน้ําทั้งสถานีปากคลองบอระเพ็ดและสถานีทับกฤชในการสูบน้ําจาก

แมน้ํานานเขาสูบึงบอระเพ็ด ตามความจําเปน ถาระดับน้ําลดลงเร็วมาก ก็ใหสูบน้ําในปริมาณที่มากทั้ง 2 

สถานี ถาระดับน้ําลดลงนอยกวาคาระดับ +22.50 ม.รทก. ไมมากนัก ก็อาจจะทําการสูบน้ําที่สถานีสูบน้ํา

ปากคลองบอระเพ็ดเพียงสถานีเดียว หรือสูบน้ําที่สถานีทับกฤชเพียงสถานีเดียวก็ได ทั้งนี้ใหปฏิบัติการ

ตามแตละสถานการณไป  

   การบริหารจัดการน้ําเพื่อควบคุมระดับน้ําในบึงบอระเพ็ดในกรณีตางๆ ดังกลาว

ขางตนนั้น ในกรณีที่มีการเปดบานประตูระบายนํ้าเพียงบางสวน หรือการสูบน้ําที่สถานสีูบน้ําปากคลอง

บอระเพ็ดและสถานีสูบน้ําทบักฤช นั้นตองใหคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าในบึงเปนคณะผูตัดสินใจ เพื่อ

ควบคุมระดับน้ําในบึงใหอยูที่ระดับตางๆ ในแตละเดือนดังรูปที่ 5.3.1.2-1 ซึ่งการบริหารจัดการดังกลาว

ขึ้นอยูกับสถานการณนํ้าในแตละปวาน้ําแลงมากหรือนอยเพียงใด 

   อนึ่งสําหรับ ปตร.ศูนยประมง (ประตูดํา) ภายหลังการกอสราง ปตร.ปากคลอง

บอระเพ็ดแลว ก็จะไมมีความสําคัญอีกแลว เนื่องจากจุดควบคุมระดับน้ําในบึงบอระเพ็ดจะไปอยูที่ ปตร.

ปากคลองบอระเพ็ดที่ไดทําการกอสรางใหมแทน ดังนั้นในการปฏิบัติการตามแผนใน รูปที่ 5.3.1.2-1 นั้น 

ใหดําเนินการเปดบานประตู ปตร.ศูนยประมง (ประตูดํา) ไวตลอดเวลา ซึ่ง ปตร.ศูนยประมง (ประตูดํา) นี้

อาจมีความจําเปนตองใชงานในกรณีมีการซอมแซมบาน ปตร.ปากคลองบอระเพ็ด ซึ่งก็จะใช ปตร.ศูนย

ประมง (ประตูดํา) ทําหนาที่แทน ปตร.ปากคลองบอระเพ็ดชั่วคราวขณะทําการซอมแซม ปตร.ปากคลอง

บอระเพ็ด 

 5.3.2 วิสัยทัศน พนัธกิจ แผนงาน/โครงการในแผนหลักการพฒันาและฟนฟูบึงบอระเพด็  
  เนื่องจากแผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด เปนการบูรณาการแผนงาน/

โครงการตางๆ ที่หนวยงานที่มีความรับผิดชอบในพื้นที่บึงฯ รวมกับการศึกษาทบทวนขอมูลทั้งทุติยภูมิและ

ปฐมภูมิ แลวนํามาวิเคราะห/สังเคราะหตามกระบวนการ เพ่ือบังคับวิถกีารพัฒนาอันเปนผลในการขจัดหรือ
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ลดทอนปญหาที่สะสมอยูในบึงบอระเพ็ด ใหมีสภาพกลับสูการทําหนาที่เปนแหลงอนุรักษทรัพยากร สัตวน้ํา 

มีวิสัยทัศน พันธกิจ แผนงาน/โครงการ ดังตอไปน้ี 

  5.3.2.1 วิสัยทัศน : บึงบอระเพ็ดเปนแหลงอนุรักษพันธุสัตวน้ํา และระบบนิเวศพื้นที่

ชุมน้ําตลอดจนเปนแหลงเก็บกักน้ําที่มีระบบการบริหารจัดการน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 

  5.3.2.2 พันธกิจ เปนแหลงในการอนุรักษพันธุสัตวน้ํา และระบบนิเวศของพื้นที่ชุมน้ํา 

เปนพื้นที่บริหารจัดการน้ําจากลุมน้ําและน้ําทาอยางเหมาะสม เปนพื้นที่เก็บกักน้ําและหนวงน้ําเพื่ออุปโภค 

บริโภค และเพื่อการเกษตร 

  5.3.2.3 แผนงาน/โครงการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

   1) แผนดานการบริหารจัดการและการเขาใชประโยชน มีเปาหมายเพื่อ

จัดระเบียบพื้นที่บึงบอระเพ็ด ใหสามารถดําเนินการฟนฟูและพัฒนาได โดยไมขัดตอระเบียบ ขอบังคับ

ของกฎหมาย ภายใตการบริหารจัดการที่มีรูปแบบเฉพาะที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ มีโครงการใน

แผนงาน จํานวน 17 โครงการ 

   2) แผนดานการแกปญหาภัยแลงและสรางความมั่นคงของน้ํา มีเปาหมาย 

เพื่อการเก็บกักน้ําเพื่อการเกษตรและการอุปโภค-บริโภค ในพื้นที่ตอนบนของลุมน้ําและในบึงบอระเพ็ด 

มีโครงการในแผนงาน จํานวน 22 โครงการ 

   3) แผนดานคุณภาพน้ํา ตะกอน และรักษาระบบนิเวศ มีเปาหมายเพื่อทํา

ใหน้ําในบึงบอระเพ็ดที่เกิดการเนาเสีย โดยมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสลายของวัชพืชในพื้นที่ใหมีคุณภาพ

ดีขึ้น มีโครงการในแผนงาน จํานวน 7 โครงการ  

   4) แผนดานการจัดการน้ําทวมและบรรเทาอุทกภัย มีเปาหมาย หนวงน้ํา 

ตัดยอดน้ํา ในพื้นที่ตอนบนของลุมน้ําบึงบอระเพ็ด มีโครงการในแผนงาน จํานวน 6 โครงการ 

   5) แผนดานการอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ตนน้ํา มีเปาหมาย เพื่อลดการชะ

ลางและพังทลายของดินในพื้นที่ตอนบนของลุมน้ําบึงบอระเพ็ดและสงเสริมใหมีการทําการเกษตรที่ไม

ทําลายสภาพแวดลอมทางกายภาพ มีโครงการในแผนงาน จํานวน 3 โครงการ  

   6) แผนดานการจัดการน้ําอุปโภค บริโภค มีเปาหมายเพื่อเก็บน้ําไว

อุปโภค-บริโภค ในฤดูแลงได 6 เดือน ใหกับประชาชน ประมาณ 500 ครัวเรือน มีโครงการในแผนงาน

จํานวน 1 โครงการ  

  สําหรับรายละเอียดที่ตั้งแตละโครงการปรากฎอยูในภาคผนวก ช. รายละเอียดแผนที่แต

ละโครงการ      
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

 5.3.3 แผนงาน/โครงการในการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ดอยางยั่งยืน 

  5.3.3.1 แผนดานการบริหารจัดการและการเขาใชประโยชน  

   เปาหมาย : เพื่อจัดระเบียบพื้นที่บึงบอระเพ็ด ใหสามารถดําเนินการฟนฟูและพัฒนาได โดยไมขัดตอระเบียบ ขอบังคับของกฎหมาย 

ภายใตการบริหารจัดการที่มีรูปแบบเฉพาะที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่  

ตารางที่ 5.3.3-1 แผนดานการบริหารจัดการและการเขาใชประโยชน  

โครงการ ลักษณะโครงการ 
เปาหมาย / 

ผลประโยชนที่ไดรับ 

ระยะเวลาปที่ดําเนินการ (ป) งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบ 

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

1.1 ติดต้ังเครื่องวัด

ปริมาณน้ําทา 3 สถาน ี

- 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

ประโยชนที่ดินที่เหมาะสม

กับศักยภาพของที่ดินและ

สมรรถนะของดิน เพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอสังคม 

เศรษฐกิจ 

ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอมตามหลักการ

พัฒนาอยางยั่งยืน 

- ที่ดินในพื้นที่บึง

บอระเพ็ดมีการใช

ประโยชนที่เหมาะสมกับ

ศักยภาพและสมรรถนะ

ของที่ดิน  

(รอยละ 70 ของพื้นที่) 

- พื้นที่เกษตรกรรมในเขต

บึงบอระเพ็ดมีการทํา

การเกษตรตามแนวทาง

เกษตรอินทรีย 

   

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

   

(งบปกติ) 

15 

 

พด. 

 

- 
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ตารางที่ 5.3.3-1 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” 

- สํารวจรังวัดตรวจสอบ

การเขาใชประโยชนที่ดิน

ของประชาชนในเขตพ้ืนที่

บึงบอระเพ็ด 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 

 

กรมธนารักษ 

 

กรมที่ดิน 
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ตารางที่ 5.3.3-1 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 

- จดัตั้งคณะกรรมการใน

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 5 แผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

 

      5-68                        รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู  
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ตารางที่ 5.3.3-1 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 

- รกัษาสถานภาพความหลาก

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 - 
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ตารางที่ 5.3.3-1 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 
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ตารางที่ 5.3.3-1 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. 
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ตารางที่ 5.3.3-1 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 
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  5.3.3.2 แผนดานการแกปญหาภัยแลงและสรางความมั่นคงของน้ํา  

   เปาหมาย : เพ่ือการเก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตรและการอุปโภค-บริโภค ในพื้นที่ตอนบนของลุมน้ําและในบึงบอระเพ็ด    

ตารางที่ 5.3.3.-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  

อําเภอไพศาล ี 

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./วินาท ี 

- 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./วินาท ี 

- ปริมาตรดินขุดประมาณ 0.50 

ลาน ลบ.ม.  

- พื้นที่รับประโยชน 3,000 ไร 

     

 

 

35            

 

 

35 

 

 

ชป. 

 

 

 

- 
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ตารางที่ 5.3.3.-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./วินาท ี- 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.        - พื้นที่รับประโยชน 

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./วินาท ี                                    

- 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. 

 

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. 
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      5-74                        รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู  

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

 

 

 

 

ตารางที่ 5.3.3.-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 

2.9 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-ประตวูังรอ  

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.  - พื้นทีร่ับประโยชน 1,000 ไร 

    

 

30 

       

 

30 

 

 

อปท. 

 

 

ชป. 

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. 

 

 

- 



 
                       สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ          บทที่ 5 แผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

 

      5-75                        รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู  

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

 

ตารางที่ 5.3.3.-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 

2.13 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 

2.15 ประตูระบายน้ําคลอง

ลําเจ็ดดง ตําบลวังมหากร

และตําบลพนมรอก อําเภอ

ทาตะโก 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 

    

  

 

20 

           

 

 

20 

 

 

อปท. 

 

 

ชป. 

 

   

 



 
                       สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ          บทที่ 5 แผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

 

      5-76                        รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึง

บอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

 

 

 

ตารางที่ 5.3.3.-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 

2.16 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. 

 

 

- 

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 

 

    

 

35 

       

 

35 

 

 

ชป. 

 

 

- 



 
                       สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ          บทที่ 5 แผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

 

      5-77                        รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึง

บอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

 

 

ตารางที่ 5.3.3.-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 

2.19 อาคารบังคับน้ําใน

แมน้ํานาน (วังหมาเนา)    

 อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค

  

  

- ศึกษาความเหมาะสม            

- ประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม (EIA)               

- กอสรางอาคารบังคับน้ําใน

แมน้ํานานเขาบึงบอระเพ็ด  

(วังหมาเนา) 

- ผลประโยชน ประมาณ 100,000 

ไร                         - เปนแหลง

น้ําตนทุนในการผลิตประปา 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. 

 

 

- 

2.21 อางเก็บน้ําคลองกํา

ปาง ตําบลซับพุทราอําเภอ

ชนแดน  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. 

 

 

- 

        

     

     



 
                       สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ          บทที่ 5 แผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

 

      5-78                        รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึง

บอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ตารางที่ 5.3.3.-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 

2.22 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 5 แผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

 

      5-79                        รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึง

บอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

  5.3.3.3 แผนดานคุณภาพน้ํา ตะกอน และรักษาระบบนิเวศ  

   เปาหมาย : เพ่ือทําใหน้ําในบึงบอระเพ็ดที่เกิดการเนาเสีย โดยมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสลายของวัชพืชในพ้ืนที่ใหมีคุณภาพดีขึ้น  

ตารางที่ 5.3.3-3 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 5 แผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

 

      5-80                        รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึง

บอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

ตารางที่ 5.3.3-3 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 

- กําหนดมาตรการลดผลกระทบ

ดานนิเวศแหลงน้ําจากการขุด

ลอก และการกําจัดวัชพชืให

สอดคลองกับสภาพความเปน

จริง 

    

 

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 5 แผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

 

      5-81                        รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึง

บอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

ตารางที่ 5.3.3-3 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 5 แผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

 

      5-82                        รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึง

บอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

  5.3.3.4 แผนดานการจัดการน้ําทวมและบรรเทาอุทกภัย  

   เปาหมาย : หนวงนํ้า ตัดยอดน้ํา ในพื้นที่ตอนบนของลุมน้ําบึงบอระเพ็ด  

ตารางที่ 5.3.3-4  แผนดานการจัดการน้ําทวมและบรรเทาอุทกภัย  

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 อําเภอไพศาล ี 

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                       

บานหนองโพธิ์ศร ี 

ตําบลวังน้ําลัด               

อําเภอไพศาล ี 

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 5 แผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

 

      5-83                        รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึง

บอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

ตารางที่ 5.3.3-4 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 ปรับปรุงประตูระบาย

น้ําปากคลองบอระเพ็ด               

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./วินาท ี

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 5 แผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

 

      5-84                        รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึง

บอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

 5.3.3.5 แผนดานการอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ตนน้ํา  

   เปาหมาย : เพ่ือลดการชะลางและพังทลายของดินในพื้นที่ตอนบนของลุมน้ําบึงบอระเพ็ดและสงเสริมใหมีการทําการเกษตรที่ไม 

    ทําลายสภาพแวดลอมทางกายภาพ  

ตารางที่ 5.3.3-5 แผนดานการอนุรักษและฟนฟูพ้ืนที่ตนน้ํา 

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

และส่ิงแวดลอมของพื้นที่

บึงบอระเพ็ด 

- 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 5 แผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

 

      5-85                        รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึง
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  5.3.3.6 แผนดานการจัดการน้ําอุปโภค บริโภค  

   เปาหมาย : เพ่ือเก็บน้ําไวอุปโภค-บริโภค ในฤดูแลงได 6 เดือน ใหกับประชาชน ประมาณ 500 ครัวเรือน  

ตารางที่ 5.3.3-6 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  
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  5.3.3.7  สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณของแผนแมบทการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด ตามตารางที่ 5.3.3-7   

ตารางที่ 5.3.3-7 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  
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 ตารางที่ 5.3.3-7 จํานวนโครงการและงบประมาณของแผนพัฒนาบึงบอระเพ็ด (ตอ) 

แผนแมบท ผลประโยชน 
จํานวน

โครงการ 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

(ป) 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 
หนวยงานรับผิดชอบ 

หลัก 
สนับสนุ

น 
4. แผนดานการจัดการน้ําทวมและ
บรรเทาอุทกภัย 

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

6 1-5 770.00   

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

5. แผนดานการอนุรักษและฟนฟู
พื้นที่ตนน้ํา 

- เพิ่มพื้นที่ปลูกปาเพื่อการอนุรักษพื้นที่ปาตนน้ํา 
- พื้นที่ไดรับการสงเสริมปลูกพืชแบบผสมผสานประมาณ 
14,748 ไร 
- พื้นที่บึงบอระเพ็ดมีการพัฒนาและฟนฟูทรัพยากรดินและ
สิ่งแวดลอมทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงพื้นที่  
(รอยละ 70 ของพื้นที่) 
- ฟนฟูสภาพปา 

3 1-7 35.00 27 

กรมปาไม/องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น/กรมพัฒนา
ที่ดิน/กรมอุทยานฯ/           
กรมสงเสริมการเกษตร 

6. แผนดานการจัดการน้ําอุปโภค 
บริโภค 

- สามารถเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค ในฤดูแลงได 6 
เดือน ใหกับประชาชน ประมาณ 500 ครัวเรือน 1 1 3.00   

องคกรปกครองสวนทองถิ่น/
กรมชลประทาน 

รวม 56 1-10 5,489.5 212   
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 5.3.4 แนวทางการขับเคลื่อนแผนหลัก 

  5.3.4.1 การขับเคลื่อนแผนหลัก แนวทางที่ 1 

   แผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด จะสามารถนําไปสูการปฏิบัติได

อยางเปนรูปแบบและสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน ตามตัวชี้วัดและเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล จําเปนตองมีกระบวนการประสานการปฏิบัติ เพื่อแปลงแผนไปสูการปฏิบัติในระดับพื้นที่      

ซึ่งประกอบดวย  

   1) การสรางความรู ความเขาใจในแผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด

ระดับตางๆ ดังนี ้

    1.1) ระดับนโยบาย คณะกรรมการทรัพยากรน้ํ าแหงชาติ  (กนช.) 

คณะกรรมการฟนฟู อนุรักษ และพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค และหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 

สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ (สทนช.) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม เปนตน  ควร

กําหนดแผนการดําเนินงานรวมกันแบบบูรณาการ โดยมี สทนช. เปนหนวยงานประสานดานการปฏิบัติ  

โดยนําแผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค กําหนดเปนแผนหลักของหนวยงาน 

หรือเปนภารกิจ และจัดทําเปนแผนปฏิบัติการของแตละหนวยงาน เพื่อเสนอของบประมาณเพื่อดําเนินการ

ตอไป รวมทั้งประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน องคกรเอกชนที่เกี่ยวของ เพื่อนําแผนงานที่เกี่ยวของ แปลง

ลงสูการปฏิบัติเชนกัน 

    1.2) ระดับภูมิภาค  เนื่องจากแผนหลักนี้ มีการดําเนินการในพื้นที่ตอเนื่อง

กับ 3 จังหวัด ไดแก นครสวรรค พิจิตร เพชรบูรณ และลพบุรี ดังนั้น หนวยงานในพื้นที่ดังกลาว ควรนํา

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวของในแผนหลักนี้ ไปปรับปรงุใหสอดคลองกับบริบทและปญหาของแตละพื้นที่ 

    1.3) ระดับจังหวัด แผนหลักนี้ เปนการดําเนินการในพื้นที่ 3 อําเภอของ

จังหวัดนครสวรรค ไดแก อําเภอเมือง อําเภอทาตะโก และอําเภอชุมแสงเปนหลัก รวมถึงพื้นที่ตอเนื่องใน

จังหวัดนครสวรรคดวย ดังนั้น จังหวัดตองจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด  ภายใตการประสานงานของ

คณะอนุกรรมการฟนฟู อนุรักษ และพัฒนาบึงบอระเพ็ด โดยการบรรจุ แผนงาน/โครงการ ของแผนหลักนี้ 

ลงในแผนปฏิบัติการของจังหวัด ภายใตการประสานงานกับองคกรบริหารจัดการพิเศษของบึงบอระเพ็ด 

และคณะอนุกรรมการฟนฟู อนุรักษและพัฒนาบึงบอระเพ็ด เพื่อใหเปนสวนหนึ่งของแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนากลุมจังหวัด/จังหวดั 

    1.4) ระดับทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนดประเด็นและแนว

ทางแกไขปญหา เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ในพื้นที่บึงบอระเพ็ดและพื้นที่ตอเนื่อง รวมทั้ง

จัดทําขอเสนอ/โครงการ เพื่อการพิจารณาเขาสูแผนการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด โดยประสานงานกับ

หนวยงานและองคกรบริหารจัดการพ้ืนที่บึงบอระเพ็ด 
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   2) การจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ 

    การดําเนินการตามแผนหลักจําเปนตองการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค และเปนการแปลงแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ซึ่งแผนดังกลาวเปนการบูรณาการ

แผนงาน ของหนวยงานที่มีสวนรับผิดชอบในพื้นที่บึงบอระเพ็ด โดยดําเนินการดังนี ้

    2.1) คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ (กนช.) พจิารณาอนุมัติกรอบ

แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ แผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โดยการนําเสนอของ 

สทนช. เพื่อกําหนดเปาหมาย ลําดับความสําคัญ และพื้นที่เปาหมาย ในการจัดทําแผนปฏิบัติการของ

หนวยงานในระดับตางๆ  

    2.2) สํานักงบประมาณ หารือกับหนวยงาน/องคกร ที่เปนหนวยงาน

รับผิดชอบหลักในการบูรณาการสาระสําคัญของแผนหลัก สําหรับการจัดสรรงบประมาณที่สอดคลองกับ

ความจําเปนและบรรลุวัตถุประสงคของแผน รวมทั้งการปรับแผนงาน/โครงการ ในภาพรวมเพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการใชงบประมาณดําเนินการ 

    2.3) สํานักงบประมาณ หนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของ รวมกันกําหนด

แนวทางสนับสนุน แผนพัฒนาในระดับภูมิภาค จังหวัด และทองถิ่น โดยการสรางความเขาใจและเชื่อมโยง

แผนงานตางๆ ในพื้นที่ เพ่ือการจัดสรรงบประมาณที่สอดคลองกันต้ังแตระดับลางสูระดับบน 

   3) กลไกการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

    3.1) ระดับชาติ คือ สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ (สทนช.) ภายใตการ

กํากับของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ และคณะกรรมการฟนฟู อนุรักษ และพัฒนาบึงบอระเพ็ด 

ทําหนาที่กําหนดนโยบายการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่บึงบอระเพ็ด เพื่อใหเกิดการแปลงแผนหลักสูการ

ปฏิบัติ 

    3.2) ระดับพื้นที่ ไดแก องคกรบริหารจัดการพื้นที่พิเศษบึงบอระเพ็ด 

คณะอนุกรรมการฟนฟู อนุรักษและพัฒนาบึงบอระเพ็ด ตองทําความเขาใจแผนหลักนี้ และแปลงสูการ

ปฏิบัติ ในพื้นที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความตอเนื่องตามระยะเวลาที่ระบุไวในแผน

แมบท โดยนําไปจัดทําแผนตางๆ ของแตละหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหสอดคลองกับแผนหลักดังกลาว รวมถึง

หนวยงาน/องคกรในพื้นที่ตองทําความเขาใจแผนหลัก และแปลงลงสูการปฏิบัติของแตละหนวยงานใหได

ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

   4) การเตรียมความพรอมการดําเนินงานตามแผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึง

บอระเพ็ด 

    เพื่อใหการปฏิบัติตามแผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด สามารถ

ขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ จึงตองพิจารณาดําเนินการดังนี ้

    4.1) การสรางความรู ความเขาใจ ใหกับผูไดรับผลกระทบจากแผนหลัก 

ทั้งในเชิงมิติทางสังคม กฎหมาย การปกครอง จารีต ประเพณี โดยการสรางการมีสวนรวมอยางแทจริง ใน
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การดําเนินการในทุกขั้นตอน และขอความคิดเห็นในการดําเนินการตางๆ เพื่อใหเกิดการรับรู และยอมรับ

ในการปฏิบัติตามแผนงานตางๆ  

    4.2) การสรางความเขาใจในสาระสําคัญของแผนหลัก ใหกับผูปฏิบัติงาน

ในระดับพื้นที่ ไดเขาใจอยางชัดเจน และลึกซึ้ง เพื่อการประสานแผนการปฏิบัติและแปลงแผนหลักลงสูการ

ปฏิบัติในแตละหนวยงานอยางสอดคลองและเหมาะสม 

    4.3) การเตรียมขอมูลดานตางๆ ที่เกี่ยวของของหนวยงาน/องคกรตางๆ 

เพื่อสนับสนุนใหกับหนวยงาน/องคกร ที่จะตองดําเนินการประสานงานการปฏิบัติตางๆ ตามแผนหลัก โดย

จะตองเปนขอมูลที่ชัดเจนและเปนไปในแนวทางเดียวกันที่เปนมาตรฐาน 

   5) การติดตามประเมินผล 

    การปฏิบัติงานตามแผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด จําเปนตอง

ประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น จึงจําเปนตองทําการติดตาม ประเมินผล โดยมีการดําเนินการ ดังนี ้

    5.1) ใหความสําคัญกับการติดตามความกาวหนา การประเมินผลสําเร็จ

และประเมินผลกระทบของการดําเนินงาน ภายใตประเด็นสําคัญของแผนหลักเพ่ือจัดทํารายงาน เสนอฝาย

บริหารทราบ 

    5.2) จัดตั้งคณะกรรมการติดตามผล เพื่อติดตามความกาวหนาการ

ดําเนินงานและผลสัมฤทธิ์งานตามแผนงานโครงการ โดยมีผูแทนจากสวนกลางและหนวยงานที่เกี่ยวของ

และองคเอกชน รวมถึงตัวแทนผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ เขามามีสวนรวมในการติดตามประเมินผลแผน

หลักและแผนปฏิบัติการ 

  5.3.4.2 การขับเคลื่อนแผนหลัก แนวทางที่ 2 

   เนื่องจากการแกไขปญหาสภาพความเสื่อมโทรมของบึงบอระเพ็ด จังหวัด

นครสวรรค จําเปนตองเรงดําเนินการอยางเปนรูปธรรมโดยเร็วที่สุด ดังนั้น การจัดตั้งองคกรบริหารจัดการ

พื้นที่พิเศษบึงบอระเพ็ด จึงเปนอีกหนึ่งทางเลือกของการขับเคลื่อนแผนหลักนี้ โดยเมื่อจัดตั้งองคกรดังกลาว

ขึ้นแลว องคกรนี้จะมีอํานาจในการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดแบบเบ็ดเสร็จ ภายใตการกํากับดานนโยบาย

ของคณะกรรมการฟนฟู อนุรักษ และพัฒนาบึงบอระเพ็ด โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

   1) หลักการ  

    การจัดตั้งองคกรบริหารพื้นที่พิเศษบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค เปน

การจัดตั้งองคกรขึ้นเพื่อพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด ที่มีสภาพเสื่อมโทรมมาอยางตอเนื่อง รวมถึงการ

ดําเนินการจัดระเบียบการใชประโยชนของประชาชน ที่เขาไปแสวงหาประโยชนจากฐานทรัพยากรของบึง

บอระเพ็ด ใหเกิดความชัดเจน และสามารถขับเคลื่อนไดภายใตกรอบและครรลองของกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ทั้งนี้ องคกรดังกลาวถูกคาดหวังวา จะสามารถทําใหบึงบอระเพ็ดสามารถกลับสูสภาพเดิม ในการทําหนาที่

อนุรักษพันธุสัตวน้ํา ตามวัตถุประสงคเดิมได 
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   2) การบริหารจัดการ 

    การบริหารจัดการพื้นที่บริหารจัดการพิเศษบึงบอระเพ็ด ประกอบดวย 

คณะอนุกรรมการฟนฟู อนุรักษ และพัฒนาบึงบอระเพ็ด ทําหนาที่เปนคณะกรรมการนโยบายพื้นที่บริหาร

จัดการพิเศษฯ และคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่พิเศษบึงบอระเพ็ด ทําหนาที่บริหารจัดการบึง

บอระเพ็ด ดังนี ้

    2.1) คณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่บริหารจัดการบึงบอระเพ็ด มีหนาที่กํากับ

ดูแลการดําเนินงาน ใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการฟนฟู อนุรักษและพัฒนาบึงบอระเพ็ด และทํา

หนาที่กํากับดูแลการดําเนินการ และจัดตั้งสํานักงานบริหารจัดการพื้นที่พิเศษบึงบอระเพ็ดดวย (โครงสราง

องคกรและอํานาจหนาที่ ตามแผนการจัดตั้งองคกร) 

    2.2) คณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่พิเศษบึงบอระเพ็ด ทําหนาที่

กําหนดนโยบาย และแนวทางการดําเนินการขององคกร เพ่ือบริหารจัดการพ้ืนที่บึงบอระเพ็ด ใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคขององคกร (โครงสรางกรตามแผนการจัดการต้ังองคกร) 

   3) อํานาจหนาที่ขององคกรบริหารจัดการพื้นที่พิเศษบึงบอระเพ็ด 

    3.1) มีอํานาจในกําหนดวิธีการพัฒนาพื้นที่บึงบอระเพ็ดในดานตางๆ เชน 

การกําหนดการเขาใชประโยชน การกําหนดกฎ ระเบียบ เพ่ือบังคับใชตามสภาพความเปนจริงในพื้นที่ 

    3.2) ดําเนินการจัดการผลประโยชนจากฐานทรัพยากรในพื้นที่ ภายใตกฎ 

ระเบียบ ที่กําหนดขึ้น โดยไมขัดตอกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล 

    3.3) จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อนุรักษ และฟนฟูบึงบอระเพ็ด

อยางตอเนื่อง 

    3.4) บริหารจัดการงบประมาณรายรับ – รายจาย เพื่อการอนุรักษ ฟนฟู 

และพัฒนาบึงบอระเพ็ดใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

    3.5) พิจารณาอนุญาตเขาทํากิจกรรมตางๆ ในพื้นที่บึงบอระเพ็ดภายใต

กฎเกณฑที่ไดกําหนดขึ้น 

   4) อํานาจหนาที่การใหบริการผูอยูอาศัย และผูที่เขาไปใชประโยชนในบึง

บอระเพ็ด 

    4.1) มีอํานาจในการอนุญาต อนุมัติ ใหดําเนินการในกิจกรรมตางๆ ตาม

กฎหมาย แตตองปฏิบัติตามหลักการของกฎหมาย และอยูในอํานาจการตรวจสอบของสวนราชการเจาของ

อํานาจ 

    4.2) มีอํานาจในการเรียกเก็บคาธรรมเนียม คาเชา และอื่นๆ ตามอัตรา

กําหนด จากผูประกอบกิจกรรมตางๆ ภายในบึงบอระเพ็ด 

    4.3) พิจารณางบประมาณตามแผนงานพัฒนาพื้นที่ เพื่อดูแลความเปนอยู 

และสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนตอประชาชนในพื้นที่บึงบอระเพ็ด 



 
         สํานักงานทรพัยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 5 แผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

 

    5-92               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู  

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

   5) จัดตั้งคณะกรรมการติดตามผล เพื่อติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน

และผลสัมฤทธิ์งานตามแผนงานโครงการ โดยมีผูแทนจากสวนกลางและหนวยงานที่เกี่ยวของและองค

เอกชน รวมถึงตัวแทนผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ เขามามีสวนรวมในการติดตามประเมินผลแผนหลักและ

แผนปฏิบัติการ 

  5.3.4.3 การขับเคลื่อนแผนหลัก แนวทางที่ 3 

   1) การกําหนดใหเปน “วาระแหงชาติ” 

    เนื่องจากบึงบอระเพ็ด เปนพระราชประสงคของ ในหลวงรัชกาลที่ 7 ที่

ตองการใหมีแหลงอนุรักษและเพาะพันธุสัตวน้ํา เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตวน้ําใหประชาชนในลุมน้ําเจาพระยาได

บริโภค แตเมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป บึงบอระเพ็ดจึงทําหนาที่มากกวาการเปนแหลงอนุรักษและเพาะพันธุ

สัตวน้ํา มีหลายๆ กิจกรรมที่ทําใหสภาพเดิมของบึงบอระเพ็ดเปลี่ยนไป และเกิดความเสื่อมโทรมลงจากการ

ใชประโยชนที่ไมตระหนักถึงผลกระทบที่ตามมาของผูเขาไปใชประโยชนในพื้นที่ ประกอบกับการควบคุม

กํากับดูแล ในอดีตยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอในการลดทอนปญหาตางๆได 

    ในปจจุบันสภาพบึงบอระเพ็ดจําเปนจะตองมีการแกไขปญหาที่สะสมมาเปน

ระยะเวลานาน ไมวาจะเปนปญหาเชิงโครงสราง หรือเชิงการปฏิบัติ ซึ่งในสถานการณปจจุบันยังไมสามารถ

ที่จะแกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากตองการใหสภาพของบงึ

บอระเพ็ด ไดรับการเยียวยาและฟนฟูสภาพโดยเร็วแลว ทางออกหนึ่ง คือ การกําหนดใหการแกไขปญหาบึง

บอระเพ็ดเปน “วาระแหงชาติ” ในเรื่อง”การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุล

ระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืนในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค” โดยกําหนดเปน

ขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี ้

    1.1) ในระยะเรงดวน 

     1.1.1) เรงออกกฎหมายเฉพาะในการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

โดยเนนไปในเรื่องความชัดเจนดานกฎหมาย การกําหนดพื้นที่ การแกไขปญหาการบุกรุก การกําหนด

หลักเกณฑในการเขาไปใชประโยชนจากฐานทรัพยากรอยางย่ังยืน 

     1.1.2) เรงดําเนินการแกปญหาดานการบริหารจัดการน้ํา ที่เปน

อุปสรรคที่ขัดขวางไมใหบึงบอระเพ็ด สามารถทําหนาที่เชิงอนุรักษไดดังเดิม รวมถึงการทําใหกิจกรรมตางๆ

ในพื้นที่บึง ตองเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

     1.1.3) เรงจัดตั้งองคกรบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด ใหมีอํานาจ

บริหารจัดการบึงบอระเพ็ดอยางเบ็ดเสร็จ เพ่ือการขับเคลื่อนและการแกไขปญหาอยางเปนเอกภาพ 

     1.1.4) เรงสรางการรับรู รับทราบ ในขอมูล ขาวสารที่จําเปนและ

สนองกับความตองการใหเกิดกบัประชาชนในพื้นที่ 

    1.2) ในระยะตอไป 

     1.2.1) ใหสวนราชการที่มีความรับผิดชอบในพื้นที่บึงบอระเพ็ด สวน

ราชการภายนอกที่มีสวนเกี่ยวของ รวมทั้งภาคประชาสังคม องคกรเอกชน สถาบันการศึกษา และ
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ประชาชนในพื้นที่ เขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย และทิศทางการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

ภายใตกลไกที่กําหนด (องคกรบริหารจัดการพื้นที่พิเศษที่จะจัดตั้งขึ้น) โดยดําเนินการใหครบทุกขั้นตอน

จนถึงการแปลงนโยบายลงสูการปฏิบัติ ภายใตการกํากับดูแลเชิงนโยบายของคณะอนุกรรมการฟนฟู 

อนุรักษ และพัฒนาบึงบอระเพ็ด  

     1.2.2) จัดทําแผนบริหารจัดการพื้นที่บึงบอระเพ็ดอยางเปนเอกภาพ

ในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อไมใหเกิดการซ้ําซอน และเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ เพื่อทํา

ใหเกิดความยั่งยืนในการพัฒนา 

     1.2.3) เนนจัดทําแผนพัฒนาที่ตอบสนองดานการอนุรักษเปนหลัก 

โดยมุงสูการเปนพื้นที่เชิงอนุรักษดานทรัพยากรน้ําและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ 

   2) การขับเคลื่อนวาระแหงชาติ 

    กลไกและโครงสรางการบริหาร 

    2.1) ระดับนโยบาย 

     2.1.1) คณะกรรมการอนุรักษ ฟนฟูและพัฒนาบึงบอระเพ็ดจังหวัด

นครสวรรค โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ 

     2.1.2) รัฐบาลจะตองใหการสนับสนุนหนวยงานตางๆ ใหดําเนินตาม

แผนงานที่กําหนดไว 

    2.2) ระดับยุทธศาสตรการพัฒนา 

     คณะอนุกรรมการอนุรักษ ฟนฟูและพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัด

นครสวรรค เปนองคกรกํากับดานนโยบายในพื้นที่ โดยมีผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค เปนผูรับผิดชอบ 

    2.3) ระดับภารกิจ 

     2.3.1)  องคกรบริหารจัดการพื้นที่พิเศษบึงบอระเพ็ด เปนผูบริหาร

จัดการ กํากับดูแล และดําเนินการ ตามแผนงานที่เกี่ยวของ 

     2.3.2)  ทุกภาคสวนในพื้นที่มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย แนว

ทางการพัฒนา การจัดทําแผนแมบทการพัฒนาและการแปลงนโยบายสูการปฏิบัต ิ

    2.4) จัดตั้งคณะกรรมการติดตามผล เพื่อติดตามความกาวหนาการ

ดําเนินงานและผลสัมฤทธิ์งานตามแผนงานโครงการ โดยมีผูแทนจากสวนกลางและหนวยงานที่เกี่ยวของ

และองคเอกชน รวมถึงตัวแทนผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ เขามามีสวนรวมในการติดตามประเมินผลแผน

แมบทและแผนปฏิบัติการ 
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Raodmap การขับเคลื่อนแผนพัฒนาบึงบอระเพ็ด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.3-1 Roadmap การขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาบึงบอระเพ็ด 

องคกรบริหารจัดการพื้นที่พิเศษบึงบอระเพ็ด 

แนวทางที่ 1. กําหนดกลไกการ

ขับเคลื่อนแตละระดับ 

�.� การสร้างการรับรู้ในระดบัตรง 

- ระดับนโยบาย -ระดับภูมิภาค 

-ระดับจังหวัด -ระดับทองถิ่น 

1.2 การจัดสรรงบประมาณ 

-อนุมัติกรอบงบประมาณ 

-บูรณาการสาระสําคัญแผนแมบท 

-กําหนดแนวทางรวมกันระหวาง

หนวยงานรับผิดชอบ 

1.3 การขับเคลื่อน 

-ระดับชาต ิ -ระดับพื้นที ่

1.4 การเตรียมความพรอม 

1.5 การประเมินผล 

แนวทางที่ 2.  ดําเนินการบริหาร

โดยองคกรเพื่อบริหารจัดการบึง

บอระเพ็ด 

  -  อํานาจหนาที ่

     -  กําหนดแนวทางพัฒนาบึง

บอระเพ็ดในดานตางๆ 

     -  จัดทําแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนา อนุรักษ ฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

     -  จัดการผลประโยชนจากฐาน

ทรัพยากรในพื้นที่ 

    -  อนุญาต อนุมัติการดําเนิน

กิจกรรมในพื้นที่ตามกฎหมาย 

    -  พิจารณางบประมาณตาม

แผนงานพัฒนาพื้นที ่

แนวทางที่ 3. กําหนดเปนวาระ

แหงชาติ “การรักษาความมั่นคง

ของทรัพยากร และการสรางสมดุล

ระหว างการอนุ รักษกับการ ใช

ป ร ะ โ ย ช น อ ย า ง ยั่ ง ยื น ใ น บึ ง

บอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค” 

ระยะเรงดวน – เรงออกกฎหมาย

เฉพาะในการบริหารจัดการบึง 

แกไขปญหาการบุกรุก 

ระยะตอไป - สวนราชการและทุก

ภาคสวนเขามามีสวนรวมในการ

กําหนดนโยบาย การพัฒนาบึง 

ภายใตองคกรบริหารจัดการพิเศษ 

แนวทางการขับเคลือ่นแผนหลัก 
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5.4  การจัดตั้งองคกรเพื่อการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด    

 5.4.1 สถานภาพปญหาการบริหารจัดการพื้นที่บงึบอระเพ็ด 

  สืบเนื่องจากสภาพปญหาการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด อันเนื่องมาจากการขาดความ

เปนเอกภาพในการดําเนินการ และการบริหารจัดการ ประกอบกับการที่หนวยงานแตละหนวยงานที่มีสวน

เกี่ยวของกับพื้นที่บึงบอระเพ็ดตางยึดถือระเบียบปฏิบัติของหนวยงานของตน กอใหเกิดปญหาความซ้ําซอน

ในดานของกฎหมาย และระเบียบวิธีปฏิบัติในการใชประโยชนในพื้นที่บึงบอระเพ็ดในมิติตางๆ ตลอดจน

ความสับสนของผูที่ตองปฏิบัติตามระเบียบในการบริหารจัดการพื้นที่บึงบอระเพ็ด เปนเหตุใหการบริหาร

จัดการพื้นที่บึงบอระเพ็ด การอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศภายในบึงไมบรรลุ

วัตถุประสงคการดําเนินงานของแตละหนวยงาน จึงไดทําการศึกษาวิเคราะหความเหมาะสมของการจัดตั้ง

องคกรเพื่อการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการภายในพื้นที่บึงบอระเพ็ดไดอยางมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงเกิดความชัดเจนในการดําเนินงาน และลดความซ้ําซอนดานกฎหมาย และระเบียบ

ตางๆ ที่แตละหนวยงานตางยึดถือในการดําเนินงาน โดยมุงใหเกิดการดําเนินงานบริหารจัดการพื้นที่บึง

บอระเพ็ดอยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งดานการศึกษาความเหมาะสมทางดานองคกรที่ทําหนาที่รับผิดชอบใน

พื้นที่บึงบอระเพ็ด ตลอดจนแนวทางการจัดตั้งองคกร และแนวทางในการประสานงานกับหนวยงานที่

เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด ทั้งในดานการบริหารจัดการน้ํา 

และการอนุรักษ 

 5.4.2 เหตุผลและความจําเปนในการจัดตั้งองคกรการบริหารจัดการพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

  การบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดอยางมีประสิทธิภาพ มีมิติที่จําเปนตองพิจารณาจํานวน 5 

องคประกอบ กลาวคือ เสนทางน้ํา ปริมาณนํ้า (น้ําทวม น้ําแลง) คุณภาพน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติ (กายภาพ 

ชีวภาพ) และการใชประโยชนที่ดิน โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการบริหารจัดการน้ํา ซึ่งสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรดานการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ไดมีการกําหนดเปาหมายในการสรางความมั่นคงดาน

น้ํา และบริหารจัดการทรัพยากรน้ําทั้งน้ําผิวดิน และน้ําใตดินใหมีประสิทธิภาพ โดยบริหารจัดการน้ําใน

ระดับลุมน้ําใหมีความสมดุลระหวางความตองการใชน้ําทุกกิจกรรม กับปริมาณน้ําตนทุน เพื่อแกไขปญหา

การขาดแคลนน้ํา และลดจํานวนประชาชนที่ประสบปญหาการขาดแคลนน้ํา ควบคูกับการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการใชน้ําทั้งจากภาคการผลิตและการบริโภค ซึ่งที่ปรึกษาพบวา การดําเนินงานบริหาร

จัดการพื้นที่บึงบอระเพ็ดที่ผานมายังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร เนื่องจาก 

  5.4.2.1 หนวยงานที่มีภารกิจเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ และการใชประโยชนจาก

บึงบอระเพ็ดมีหลายหนวยงาน กระจายอยูตามกระทรวงตางๆ รวมทั้งกลไกในการบริหารจัดการ ตลอดจน

การดูแลและการใชประโยชนจากทรัพยากรในพื้นที่บึงขาดความคลองตัวในการดําเนินงาน และขาด

ประสิทธิภาพในการเช่ือมโยงการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ใหเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกัน 

  5.4.2.2 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ และการใชประโยชน

จากทรัพยากรในพื้นที่บึงบอระเพ็ดมีจํานวนหลายฉบับ และตางก็มีวัตถุประสงคในการบังคับใชที่แตกตาง
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กัน เพื่อควบคุมดูแลการบริหารจัดการเฉพาะเรื่อง หรือเพื่อแกไขในบางประเด็น ทําใหขอกําหนดของ

กฎหมายบางสวนมีความซ้ําซอน ขัดแยง และไมเชื่อมโยงกัน อีกทั้งกฎหมาย ระเบียบ และขอกําหนดตางๆ 

ที่มีอยูยังคงมีชองวางและไมครอบคลุมการปฏิบัติงานที่จําเปนทั้งหมดในการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

รวมทั้งขาดการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ 

  จากสถานการณดานกลไกองคกร กฎหมายและระเบียบดังกลาว สงผลใหการดําเนินการ

บริหารจัดการบึงบอระเพ็ดที่ผานมา ขาดเอกภาพและทิศทางในการดําเนินการที่ชัดเจน อันเปนสาเหตุ

สําคัญที่ทําใหการแกไขปญหาในพื้นที่บึงบอระเพ็ดไมบรรลุผลสัมฤทธิ์เทาที่ควร ดังนั้น จึงจะเปนอยางยิ่งที่

จะตองมีการปรับปรุงโครงสรางองคกร และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

เพื่อใหการแกไขปญหาในพื้นที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากประเด็นปญหาดังกลาว ที่

ปรึกษาจึงไดกําหนดแนวทางในการจัดตั้งองคกรเพื่อทําหนาที่ในการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดอยางมี

ประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดการดําเนินงานอยางเปนเอกภาพและมีทิศทางที่ชัดเจน ทั้งในเชิงนโยบายและการ

บริหารจัดการบึงบอระเพ็ด ทั้งยังเปนการลดความซ้ําซอนในการดําเนินงานระหวางหนวยงานภายในพื้นที่ 

โดยมีหนวยงานกํากับดูแลและกระบวนการสั่งการที่ชัดเจน เพื่อใหการบริหารจัดการภายในพื้นที่บึง

บอระเพ็ดมีการบูรณาการเชื่อมโยงอยางเปนระบบ ตลอดจนเปนการสนับสนุนการมีสวนรวมของหนวยงาน

ทุกภาคสวนในการบริหารจัดการการใชทรัพยากรในบึง รวมถึงกอใหเกิดการติดตามประเมินและวิเคราะห

ผลกระทบจากการใชทรัพยากรภายในบึง เพื่อกําหนดมาตรการในการปองกันผลกระทบไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 5.4.3 รายละเอียดและขั้นตอนการดําเนินงานจัดตั้งองคกรการบริหารจัดการพื้นที่บึง

บอระเพ็ด 

  เพื่อใหการบริหารจัดการพื้นที่บึงบอระเพ็ดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในดานของ 

การใชประโยชนจากทรัพยากรในพื้นที่บึงบอระเพ็ด ตลอดจนการจัดสรรและการใชประโยชนที่ดิน  

เพื่อใหสามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคของบึงบอระเพ็ดในการเปนแหลงเพาะพันธุสัตวน้ํ า   

และเปนแหลงเก็บกักน้ํา ที่ปรึกษาจึงไดทําการศึกษาเพื่อกําหนดรูปแบบ โครงสราง ตลอดจนกระบวนการ

ในการดําเนินงานเบื้องตน ขององคกรที่จะทําหนาที่ในการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด เพื่อใหสามารถ

ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  โดยไดกําหนดแนวทางการศึกษาจัดตั้งองคกรเพื่อทําหนาที่ในการบริหารจัดการและฟนฟู

บึงบอระเพ็ด โดยใชกลยุทธขึ้นภูเขา 3 ทาง เพื่อใหการจัดตั้งองคกรที่ทําหนาที่บริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เนื่องจากปญหาในพื้นที่บึงบอระเพ็ดที่มีการสะสมมาเปน

ระยะเวลานาน ซึ่งตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานทุกภาคสวน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่รวม

ขับเคลื่อนในการแกไขปญหา โดยแบงการดําเนินงานออกเปน 3 ฝาย ไดแก 

  การกําหนดโครงสรางองคกร เพ่ือศึกษา วิเคราะหความเหมาะสม และกําหนดโครงสราง

ององคกร ตลอดจน Form และ Function ในการดําเนินงานขององคกรที่จะทําหนาที่ในการบริหารจัดการ
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พื้นที่บึงบอระเพ็ดอยางบูรณาการ เพื่อให เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน  

และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของบึงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

  การกําหนดมาตรการทางกฎหมาย เพื่อศึกษา วิเคราะห ขอกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ที่

เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ และการใชประโยชนจากทรัพยากรในบึง โดยพิจารณาความเหมาะสม 

และความครบถวนในมิติตางๆ ทั้งในดานของกายภาพ ชีวภาพ และการใชประโยชนของมนุษย  

ตลอดจนลดความซ้ําซนอของกฎหมายที่แตละหนวยงานใชเปนแนวทางในการดําเนินการในพื้นที่บึง  

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานอยางสูงสุด 

  การกําหนดแนวทางและนโยบายในการพัฒนา เพื่อศึกษา วิเคราะห และกําหนด

แนวทางและนโยบายขององคกรที่จัดตั้งขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับแผนแมบทในการบริหารจัดการพื้นที่บึง

บอระเพ็ดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับแผนแมบทของการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด ตลอดจน 

แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ํา และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการ 

บึงบอระเพ็ดที่สอดคลองกับแนวทางและนโยบายในการดําเนินงานของรัฐบาล 

 

 
 

รูปที่ 5.4.3-1 แนวคิดในการดําเนินงานดานกฎหมายและองคกร 
 
  นอกจากนี้ที่ปรึกษาไดกําหนดกระบวนการในการรวบรวมและศึกษาขอมูลเพื่อกําหนด

มาตรการในการจัดตั้งกองทุนและการแกไขปญหาดานกฎหมาย โดยใชกระบวนการในการเก็บรวบรวม

ขอมูลทั้งแบบ Top Down โดยการเขาพบกับสวนราชการ เพื่อรับทราบแนวทาง และความตองการของ

หนวยงานภาครัฐในการแกไขปญหา รวมกับการเก็บรวบรวมขอมูลแบบ Bottom Up โดยการรับฟงความ

ตองการและความคิดเห็นของประชาชน ตลอดจนปญหาและขอจํากัดในพื้นที่ และความตองการในการ

แกไขปญหาบึงบอระเพ็ดของประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่โครงการ โดยมีการกําหนดกรอบโครงสราง และ

รูปแบบขององคกรตลอดจนมาตรการทางกฎหมายในการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการพื้นที่บึง

บอระเพ็ดอยางมีประสิทธิภาพ รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 5.4.3-2 

การกําหนดโครงสรางองคกร 

การกําหนดมาตรการทางกฎหมาย 
การกําหนดนโยบายการพัฒนา 

บึงบอระเพ็ด 
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          รูปที่ 5.4.3-2 กรอบแนวคิดในการแกไขปญหาดานกฎหมายและองคกร 
 
  ซึ่งไดกําหนดกรอบแนวคิดในการแกไขปญหาดานกฎหมายและองคกรที่ทําหนาที ่

ในการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด โดยศึกษาสภาพปญหา ขอจํากัดของการดําเนินงานภายในพื้นที ่

บึงบอระเพ็ด ทั้งการรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่มีการดําเนินงาน และประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย 

ที่ ใชประโยชนจากพื้นที่บึงบอระเพ็ดดในปจจุบัน รวมถึงขอกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ ยวของ 

กับการดําเนินงานในพื้นที่บึงบอระเพ็ด ตลอดจนระเบียบอื่นๆ ที่ เกี่ยวของ เพื่อกําหนดแนวทาง 

และมาตรการในการแกไขปญหาในพื้นที่บึงบอระเพ็ดดานของขอกฎหมาย และระเบียบตางๆ ดวยการสราง

ความเขาใจเพื่อใหประชาชน และหนวยงานที่จะตองเปนผูปฏิบัติงานในพื้นที่ เกิดความชัดเจน 

ในการดําเนินงาน ทั้งในดานของนโยบาย ระบบงาน และกระบวนการทํางานในพื้นที่บึง ขณะเดียวกัน 

ก็เปนการสรางความเขาใจใหแกประชาชนในพื้นที่เกิดความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ

ตางๆ ตลอดจนสรางชุดความรูใหแกประชาชนและเจาพนักงานผูปฏิบัติงาน ทั้งการจัดทําคูมือกฎหมาย

สําหรับประชาชน และคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่มีหนาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

และการดูแลรักษาบึงบอระเพ็ด รวมถึงการจัดตั้งองคกรเพ่ือทําหนาที่ในการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด โดย

มีการกําหนด Form และ Function ในการดําเนินงานที่ เหมาะสม เพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพ 

ในการดําเนินงาน ทั้งในเชิงนโยบาย และในการปฏิบัติงาน โดยมีการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการพื้นที่บึง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน 

อยางสูงสุด รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 5.4.3-3 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดการแกปญหากฎหมายและองคกร 

ปจจุบัน อนาคต 

ปญหาและอุปสรรค

ของการบริหาร

จัดการบึงบอระเพด็ 

ทั้งดานกฎหมายและ

ดานองคกรใน

ปจจุบัน 

รายละเอียด

มาตรการและ

แผนการในการแกไข

ปญหา 

กระบวนการนําไปสู

การแกไขปญหาใน

อนาคต 

รายละเอียดความ

ตองการในการแกไข

ปญหาของกลุมผูมี

สวนไดสวนเสียใน

พื้นที่ 
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รูปที่ 5.4.3-3 กรอบแนวทางการแกไขปญหาดานกฎหมายและองคกร 

 

 5.4.4 การกําหนดลักษณะและรูปแบบขององคกรการบริหารจัดการพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

  เพื่อใหองคกรในการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด มีการดําเนินงานไดอยางเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนหนวยงานกลางที่สามารถบูรณาการ

รวมกับหนวยงานอื่นๆ ในการบริหารจัดการ พัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด ที่ปรึกษาจึงไดทําการศึกษาความ

เหมาะสมของการกําหนดลักษณะของรูปแบบและโครงสรางองคกรที่จะจัดต้ังขึ้น เพ่ือใหสามารถดําเนืนงาน

บริหารจัดการพัฒนาบึงบอระเพ็ด ดังมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

  5.4.4.1 ลักษณะขององคกร 

   1) สภาพแวดลอมขององคกร 

    1.1) วิสัยทัศน (Vision) เปนองคกรที่ทําหนาที่บริหารจัดการพื้นที่บึง

บอระเพ็ดอยางบูรณาการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดในการบริหารจัดการ และใช

ประโยชนจากทรัพยากรในพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

    1.2) พันธกิจ (Mission)  

     1.2.1) เปนหนวยงานที่ทําหนาที่บริหารจัดการบึงบอระเพ็ดอยาง

บูรณาการ 

     1.2.2) เปนหนวยงานกลางในการจัดทําฐานขอมูลทางกายภาพ และ

ชีวภาพของบึงบอระเพ็ด  

กระบวนการ 

จัดต้ังองคกร 

สรางความชัดเจน 

บูรณาการ 

ความสับสน 

ความทับซอน 

สรางขอบเขตที่ชัดเจน 

  - เชิงพ้ืนที่ 

  - เชิงเนื้อหา 

ชุดความรู 

  - คูมือกฎหมาย 

  - คูมือการปฏิบัติงาน 

เปาหมาย 

  - ประชาชนในพื้นที่ 

  - หนวยงานในพื้นที่ 

สรางการดําเนินงานที่

ชัดเจน 

  - นโยบาย 

  - ระบบงาน 

  - กระบวนการทํางาน 

องคกรใหม 

  - เอกภาพเชิง

นโยบาย 

  - เอกภาพในการ

ปฏิบัติงาน 
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

     1.2.3) เปนหนวยงานกลางในการดูแลการใชประโยชนจากทรัพยากร

บึงบอระเพ็ดในดานตางๆ 

    1.3) เปาประสงคระยะยาวขององคกร (Objective) 

     1.3.1) เปนหนวยงานที่ทําหนาที่บริหารจัดการ และดูแลบึงบอระเพ็ด

อยางมีประสิทธิภาพ และเปนแหลงน้ําที่สําคัญของประเทศ 

     1.3.2) เปนหนวยงานที่จัดทําและเก็บรวบรวมฐานขอมูลในพื้นที่บึง

บอระเพ็ด ทั้งดานกายภาพ ชีวภาพ และการใชประโยชนของมนุษย 

     1.3.3) เปนหนวยงานที่ดูแลการใชประโยชนจากทรัพยากรภายใน

พื้นที่บึงบอระเพ็ด 

     1.3.4) เปนหนวยงานที่พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบึงบอระเพ็ด 

ในการเปนแหลงเพาะพันธุสัตวน้ํา 

   โดยที่ปรึกษาไดกําหนดแนวทางในการดําเนินงานขององคกร เพื่อใหการ

ดําเนินงานขององคกรที่จะจัดต้ังขึ้นมา สามารถบรรลุพันธกิจ วิสัยทัศน ตลอดจนกรอบของเปาประสงคที่ได

กําหนดไว เพื่อใหสามารถบริหารจัดการพื้นที่บึงบอระเพ็ด ตลอดจนการใชประโยชนจากทรัพยากรในดาน

ตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

   (1) การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดในการบริหารจัดการ

บึงบอระเพ็ด 

   (2) สามารถแกไขปญหาภายในพ้ืนที่บึงบอระเพ็ดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   (3) ใชทรัพยากรและองคกรที่มีอยูเดิมในการดําเนินงาน 

   (4) ใชงบประมาณในการดําเนินงาน และการสั่งการจากสวนกลาง 

  5.4.4.2 การกําหนดโครงสรางองคกร 

   จากการเขาพบสวนราชการ และการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

รวมกับการประชาคมหมูบาน ที่ปรึกษาจึงไดกําหนดรูปแบบของโครงสรสางการดําเนินงานขององคกร ใน

กรณีที่มีการจัดตั้งองคกรเพื่อทําหนาที่บริหารจัดการบึงบอระเพ็ด ทั้งนี้ไดกําหนดใหองคกรที่จะดําเนินการ

จัดตั้งขึ้น มีลักษณะเปนนิติบุคคล เพื่อใหสามารถดําเนินการตามภารกิจของการจัดตั้งไดอยางรวดเร็ว โดย

ไดรับงบประมาณและอํานาจสั่งการจากสวนกลาง เพื่อใหสามารถดําเนินการได โดยใชทรัพยากรและ

บุคลากรจากองคกรทองถิ่นที่มีอยูเดิมภายในพื้นที่ ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของกับบึงบอระเพ็ดในการ

แกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่บึงไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติเปนที่ปรึกษา

ในการพัฒนาและบริหารจัดการตามแผนแมบท และแผนยุทธศาสตรเพื่อใหเกิดการบริหารจัดการบึง

บอระเพ็ดอยางบูรณาการทั้งระบบ 

   โดยไดมีการกําหนดรูปแบบความเหมาะสมในการจัดตั้งองคกรไว 3 รูปแบบ 

ดังตอไปน้ี 
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

   1) การจัดตั้งในรูปแบบของคณะอนุกรรมการ 

   2) การจัดตั้งในรูปแบบของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ 

   3) การจัดตั้งในรูปแบบขององคการมหาชน 

   ทั้งนี้ เพื่อเปนการปรับปรุงกลไกกํากับดูแลการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

เพื่อใหเกิดองคกรหลักในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการพัฒนา และสั่งการหนวยงานที่เกี่ยวของได

อยางมีเอกภาพ เปนไปในทิศทางเดียวกันภายใตกรอบแนวคิดในการพัฒนาและบริหารจัดการที่มีความ

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ตลอดจนแผนยุทธศาสตรในการพัฒนา

อื่นๆ ที่เกี่ยวของ และเพื่อสรางการมีสวนรวมจากภาคสวนตางๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ทั้งใน

ภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ ที่ปรึกษาจึงไดกําหนดโครงสรางองคกรโดยแบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี ้

   1) โครงสรางการดําเนินงานในระดับนโยบาย ประกอบดวยหนวยงานที่ทํา

หนาที่ในการกําหนดนโยบายจากสวนกลาง ไดแก สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ กระทรวงตางๆ ที่

เกี่ยวของ อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย เปนตน 

   2) โครงสรางการดําเนินงานในระดับจังหวัด ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด 

และหนวยงานตางๆ ในพื้นที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ด 

   3) โครงสรางระดับทองถิ่น ประกอบดวย กลุมผูนําชุมชนในพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

อาทิ นายกองคการบริหารสวนตําบลภายในพื้นที่ เปนตน 

 5.4.5 ความสอดคลองของหลักการเหตุผลและความจําเปนในการจัดตั้งองคกร 

  เนื่องจากการจัดตั้งองคกรเพื่อทําหนาที่บริหารจัดการบึงบอระเพ็ด เปนการดําเนินการ

จัดต้ังองคกรเพื่อแกไขปญหาภายในพื้นที่บึงที่มีการสะสมมาอยางยาวนาน ตลอดจนมีวัตถุประสงค เพ่ือเปน

การกําหนดระเบียบและวิธีการในการใชประโยชนจากบึงบอระเพ็ดในมิติตางๆ ทั้งในดานกายภาพ ชีวภาพ 

และการใชพื้นที่บึงทํากิจกรรมตางๆ ของชุมชน ซึ่งในบางเขตพื้นที่ของบึงมีหนวยงานที่ทําหนาที่ดูแลการใช

ประโยชนของบึง เชน เขตรักษาพันธุสัตวน้ํา และเขตหามลาสัตวปา เปนตน ดังนี้จึงจําเปนตองมีการ

ตรวจสอบหลักการ เหตุผล และความจําเปนของการจัดตั้งองคกรเพื่อทําหนาที่ในการบริหารจัดการและ

ฟนฟูบึงบอระเพ็ด เพื่อไมใหเกิดการดําเนินงานที่มีลักษณะเปนการซ้ําซอนกับหนวยงานที่มีการดําเนินงาน

อยูไยในพื้นที่ในปจจุบัน อันจะกอใหเกิดความซ้ําซอนในการปฏิบัติงานของเจาพนักงานที่เกี่ยวของ โดยที่

ปรึกษาไดทําการศึกษาความสอดคลองของหลักการ เหตุผล และความจําเปนในการจัดตั้งองคกรเพื่อทํา

หนาที่ในการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด ดังตอไปน้ี 

  5.4.5.1 ความสอดคลองของหลักการ เหตุผล ความจําเปน ตามมติคณะรัฐมนตรี 

   อางอิงตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เรื่องการ

แกไขปญหาการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค (ผลการประชุมคณะกรรมการฟนฟูอนุรักษ

และพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ครั้งที่ 1/2560) โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติรับทราบตามที่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) เสนอ และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ รับความเห็นของสํานักงาน
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คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการ โดยมีสาะสําคัญของนโยบาย

และยุทธศาสตรการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค มีวัตถุประสงค ดังนี ้

   1) เพื่อใหบึงบอระเพ็ดเปนแหลงเพาะพันธุสัตวน้ํา เปนทําเลที่ปลาอาศัยเลี้ยง

ตัว วางไข และสืบพันธุ 

   2) เพื่อใหบึงบอระเพ็ดเปนพื้นที่ชุมน้ําที่รวมความหลากลายทางชีวภาพของ

สัตวน้ําและสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ โดยมีการบริหารจัดการเรื่องความหลากหลาย และความเสี่ยงตอการสูญพันธุ 

   3) เพ่ือใหบึงบอระเพ็ดเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่สมบูรณในเขตภาคกลาง 

   4) เพื่อใหบึงบอระเพ็ดเปนศูนยการเรียนรู การบริหารจัดการที่เกิดความสมดุล

ระหวางการใชน้ํา การเก็บกักน้ํา การสงวนและคุมครองพันธุสัตวน้ําและสัตวปาที่มีความอุดมสมบูรณมาก

ที่สุดในภูมิภาค 

   5) เพื่อใหบึงบอระเพ็ดเปนแหลงเก็บกักน้ําเพื่อใชในการบริหารจัดการเมื่อเกิด

ภาวะภยัแลง รวมทั้งเปนแหลงรับน้ําเมื่อเกิดฤดูน้ําหลาก 

   6) เพื่อใหการใชประโยชนจากบึงบอระเพ็ดเกิดความสมดุล รวมทั้งการอนุรักษ

และการพัฒนา 

   ยุทธศาสตรการพัฒนาประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร คือ 1) ดานการแกไขปญหา

การบุกรุก และการใชประโยชนในบึงบอระเพ็ด 2) ดานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3) ดานการบริหารจัดการนํ้า และ 4) ดานการบริหารขับเคลื่อนแบบบูรณาการ 

   โดยจากมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว พบวาในกรณีที่มีการจัดตั้งองคกรเพื่อทํา

หนาที่บริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จะสามารถตอบสนองตอยุทธศาสตรของการบริหารจัดการและการ

พัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ดังตอไปน้ี 

   1) ยุทธศาสตรดานการแกไขปญหาการบุกรุก และการใชประโยชนในบึง

บอระเพ็ด การดําเนินการจัดตั้งองคกรเพื่อการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จะมีการจัดทําฐานขอมูลการถือ

ครองที่ดินของประชาชน ตลอดจนมีการจัดสรรพื้นที่ทํากินของประชาชนอยางเปนระบบ และจะมีการ

กําหนดมาตรการในการเรียกคืนพื้นที่บางสวนตามหลักการ ให หาม หวง ตลอดจนจัด zoning พื้นที่อยู

อาศัย และพื้นที่ทํากินของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะสามารถแกไขปญหาการบุกรุก และการใชประโยชนใน

พื้นที่บึงบอระเพ็ดได 

   2) ยุทธศาสตรดานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย

องคกรที่จัดตั้งขึ้นใหม จะทําหนาที่เปนหนวยงานกลางในการบูรณาการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในพื้นที่บึง รวมกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และหนวยงานที่มีการดําเนินงานอยูเดิมภายใน

พื้นที่ กอใหเกิดการบริหารงานและบูรณาการในภาพรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมภายในบึง และเกิดระบบในการบริหารจัดการและการใชประโยชนอยางเหมาะสม 

   3) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการน้ํา เนื่องจากองคกรที่จัดตั้งขึ้น จะเปน

หนวยงานที่ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ําภายในพื้นที่บึงบอระเพ็ด โดยจะมีการดําเนินการตาม



 
         สํานักงานทรพัยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 5 แผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

 

    5-103               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู  

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

แผนแมบทและแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ํา โดยมีสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติเปนที่ปรึกษา 

ในการดําเนินงาน รวมกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ในการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

อยางเปนระบบทั้งลุมน้ํา เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการนํ้าเพื่อลดปญหานํ้าทวมและภัยแลงอยางย่ังยืน 

   4) ยุทธศาสตรดานการบริหารขับเคลื่อนแบบบูรณาการ ในกรณีที่มีการจัดตั้ง

องคกรเพื่อทําหนาที่ในการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด องคกรที่จัดตั้งขึ้นจะมีหนาที่เปนหนวยงานที่รับ

นโยบายและการสั่งการจากสวนกลางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการฟนฟูบึงบอระเพ็ด โดยมี

สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติในการทําหนาที่เปนที่ปรึกษา ตลอดจนกําหนดแผนแมบทในการขับเคลื่อน

การพัฒนาบึงบอระเพ็ด โดยบูรณาการการดําเนินงานรวมกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของภายในพื้นที ่

   จากกรณีดังกลาว จะเห็นไดวาหากมีการจัดตั้งองคกรเพื่อทําหนาที่ในการ

บริหารจัดการและฟนฟูบึงบอระเพ็ด จะสามารถตอบสนองตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการบริหาร

จัดการและฟนฟูบึงบอระเพ็ดตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เรื่องการแกไขปญหาการ

บริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ไดอยางครบถวนและครอบคลุมในทุกยุทธศาสตร 

  5.4.5.2 ความสอดคลองตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 

2564) 

   จากการศึกษาและตรวจสอบความสอดคลองของหลักการ เหตุผล และความ

จําเปนในการจัดตั้งองคกรเพื่อบริหารจัดการและฟนฟูบึงบอระเพ็ด เพื่อใหเกิดการดําเนินการที่สอดคลอง

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564) พบวา ในกรณีที่มีการจัดตั้งองคกรเพื่อทํา

หนาที่บริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จะกอใหเกิดการดําเนินงานที่สอดคลองกับยุทธศาสตรดานการเติบโตที่

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ที่มีวัตถุประสงคเพื่อรักษา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  

และมีการใชประโยชนอยางยังยืนและเปนธรรม ตลอดจนเปนการสรางความมั่นคงดานน้ําของประเทศ และ

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําทั้งระบบใหมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเปนการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 

และลดมลพิษใหมีคุณภาพดีขึ้น ดังรายละเอียดดังนี ้

   1) การสรางความมั่นคงดานน้ํา และบริหารจัดการทรัพยากรทั้งน้ําผิวดินและ

น้ําใตดินใหมีประสิทธิภาพ โดยองคกรที่จัดต้ังขึ้นจะทําหนาที่ในการบริหารจัดการน้ําในระดับภาพรวมทั้งลุม

น้ําใหมึความสมดุล ระหวางความตองการใชน้ําทุกกิจกรรม กับปริมาณน้ําตนทุน เพื่อแกไขปญหา 

การขาดแคลนน้ํา และลดจํานวนประชากรที่ประสบปญหาการขาดแคลนน้ํา ควบคูกับการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการใชน้ําทั้งในภาคการผลิตและบริโภค ตลอดจนเปนการปองกันและลดความเสียหาย 

จากอุทกภัยและภัยแลงภายในพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

   2) การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแกไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดย

องคกรที่จัดต้ังขึ้นนั้น จะมีการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการการใชประโยชนที่ดิน ตลอดจนมี

การจัดทําหลักฐานการถือครองที่ดินของรัฐทุกประเภทใหครบถวนและชัดเจน ตลอดจนการจัดระบบ 

การรับรองสิทธิการถือครองและการเชาที่ดินที่มีประสิทธิภาพ เพือ่สรางโอกาสในการใชประโยชนที่ดิน

ใหกับประชาชน รวมทั้งกําหนดมาตรการการรุกที่ดินเพิ่มเติม 



 
         สํานักงานทรพัยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 5 แผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

 

    5-104               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู  

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

   3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อใหเกิดความมั่นคง 

สมดุล และยั่งยืน โดยองคกรที่จัดตั้งจะทําหนาที่ในการบูรณาการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่บึงรวมกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของตลอดทั้งลุมน้ํา ทั้งในมิติเชิงปริมาณและคุณภาพ ดวยการบวนการมีสวนรวมของทุก

ภาคสวน โดยเฉพาะภาคประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ เพ่ือกําหนดทิศทางการบริหารจัดการและการ

ใชประโยชนจากทรัพยากรน้ํา ทั้งน้ําผิวดินและน้ําใตดินในทุกมิติ โดยมีการคํานึงถึงศักยภาพและขอจํากัด

ดานสิ่งแวดลอม และมิติเชิงสังคมของพ้ืนที่ 

  5.4.5.3 ความสอดคลองตามแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ําแหงชาติ 

   จากการศึกษาความสอดคลองและความเหมาะสมของการจัดตั้งองคกรเพื่อทํา

หนาที่บริหารจัดการและพัฒนาบึงบอระเพ็ด เพื่อพิจารณาความสอดคลองตามแผนยุทธศาสตรการบริหาร

แหงชาติ พบวา ในกรณีที่มีการดําเนินการจัดต้ังองคกรที่ทําหนาที่ในการบริหารจัดการ ดังรายละเอียดดังนี ้

   1) แกไขปญหาการทํางานระหวางหนวยงานที่ยังไมเปนระบบและมีเอกภาพ 

โดยหนวยงานที่จัดตั้งขึ้น จะมีหนาที่ในการประสานงานและการบูรณาการการทํางานตามภารกิจ อาทิ การ

เตือนภัย การพัฒนาแหลงน้ํา การบริหารจัดการน้ํา การจัดระบบปองกันน้ําทวม การจัดการน้ําอุปโภค

บริโภค และระบบขอมูลสารสนเทศ เปนตน 

   2) เปนกลไกในการผลักดันนโยบายไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย

ทําหนาที่เปนหนวยงานในการนํานโยบายของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ (กนช.) ไปสูการปฏิบัติ

ผานการทางสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ (สทนช.) ในการทําหนาที่พิจารณาอนุมัติแผนงาน  

โครงการ งบประมาณอยางบูรณาการ และกอใหเกิดการผลักดันแผนนโยบายการบริหารจัดการน้ําไปสู 

การปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   3) เปนกลไกในการผลักดันใหเกิดแผนงาน/โครงการในการบริหารจัดการน้ํา 

ทั้งในเชิงพื้นที่และทองถิ่น โดยทําหนาที่เปนหนวยงานกลางในการเชื่อมประสานระหวางความตองการ 

ของหนวยงานปกครองสวนทองถิ่นในเรื่องของแผนงานและโครงการในการบริหารจัดการน้ํา และนโยบาย

ในการบริหารจัดการน้ําของประเทศ เพื่อลดชองวางในเรื่องของอํานาจหนาที่ ในการจัดทําแผน  

และงบประมาณที่จํากัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 5.4.6 แนวทางในการกําหนดรูปแบบเบื้องตนในการจัดตั้งองคกรการบริหารจัดการพื้นที่บึง

บอระเพ็ด 

  ที่ปรึกษาไดทําการกําหนดรูปแบบทางเลือกเบ้ืองตนในการจัดตั้งองคกรเพ่ือบริหารจัดการ

บึงบอระเพ็ด จากการรวบรวมและทบทวนขอมูลดานขอฏหมาย ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหาร

จัดการบึงบอระเพ็ด และแนวทางในการจัดตั้งองคกรตามกฎหมาย โดยไดทําการกําหนดรูปแบบในการ

ดําเนนิงานขององคกรที่จะทําหนาที่ในการบริหารจัดการพื้นที่บึงบอระเพ็ดไวเปนการเบื้องตน ดังนี ้

  5.4.6.1 การจัดตั้งองคกรในรูปแบบของประกาศหรือคําสั่งคณะกรรมการบริหาร

จัดการ การจัดตั้งในรูปแบบนี้ จะเปนการตั้งองคกรขึ้นในรูปแบบของคณะทํางานตามประกาศ หรือคําสั่ง

แตงตั้งจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อทําหนาที่ในการบริหารจัดการพื้นที่บึงบอระเพ็ด ทั้งนี้ มีขอสังเกตวา
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    5-105               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู  

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

การดําเนินการจัดตั้งองคกรในรูปแบบนี้ เปนรูปแบบที่มีความยุงยากนอยที่สุดในกระบวนการจัดตั้งตาม

กฎหมาย เนื่องจากสามารถแตงตั้งไดโดยการออกเปนประกาศ หรือคําสั่งเพื่อแตงตั้งคณะทํางาน หรือ

คณะกรรมการ 

  5.4.6.2 การจัดตั้งเขตพื้นที่บริหารจัดการพิเศษดานสิ่งแวดลอม โดยการจัดตั้งใน

รูปแบบนี้ จะเปนการดําเนินการประกาศเปนกฎกระทรวง โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติมาตรา 43 ถึง

มาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อคุมครองพื้นที่ตนน้ําลําธาร 

หรือมีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่อาจถูกทําลาย หรืออาจไดรับผลกระทบจากกิจกรรมตางๆ ของชุมชนได

โดยงาย หรือเปนพ้ืนที่ที่มีคุณคาทางธรรมชาติอันควรคาแกการอนุรักษ 

  5.4.6.3 การจัดตั้งองคกรในรูปแบบขององคการมหาชนตามกฎหมาย การจัดตั้งใน

รูปแบบน้ี จะเปนการจัดตั้งองคมหาชนตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 เพ่ือทําหนาที่ในการ

บริหารจัดการบึงบอระเพ็ด ทั้งนี้มีขอสังเกตวาการจัดตั้งองคกรในรูปแบบนี้จะตองดําเนินการจัดทําเปนพระ

ราชกฤษฎีกาเพ่ือจัดตั้งตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 

  5.4.6.4 การประกาศเขตพื้นที่บริหารจัดการพิเศษ โดยเปนการออกกฎหมายเฉพาะ

เพื่อประกาศใหพื้นที่บึงบอระเพ็ดเปนเขตพื้นที่ในการบริหารจัดการพิเศษ และกําหนดใหมีการบูรณาการ

การทํางานของหนวยงานจากทุกภาคสวน ทั้งในระดับชุมชน ระดับภูมิภาค และจากสวนกลาง เพื่อกําหนด

ขอบเขตขอตกลงรวมในการใชประโยชนจากทรัพยากรในพื้นที่บึงบอระเพ็ด และเปนการลดขอจํากัดจาก

การดําเนินการตามกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติของแตละหนวยงานที่มีความทับซอนกันในพ้ืนที ่

  5.4.6.5 การรับรองสถานะใหบึงบอระเพ็ดเปนนิติบุคคล และองคกรที่จัดตั้งเปน

ผูแทนนิติบุคคล โดยเปนการออกกฎหมายเฉพาะเพื่อรับรองสิทธิอและสถานการณเปนนิติบุคคลของบึง

บอระเพ็ด และมีการจัดตั้งองคกรที่ทําหนาที่ เปนผูแทนนิติบุคคลในการบริหารจัดการและรักษา

ผลประโยชนใหแกบึงบอระเพ็ดในฐานะทรัพยากรธรรมชาติที่ควรคายิ่งแกการอนุรักษและสงวนรักษาไว  

โดยประกอบดวยการบูรณาการคณะทํางานรวมจากทุกภาคสวน ทั้งในระดับชุมชน ระดับภูมิภาค  

และจากสวนกลาง เพื่อกําหนดขอบเขตและขอตกลงรวมในการใชประโยชนจากพื้นที่บึงบอระเพ็ด  

รวมถึงสามารถเปนผูแทนในการใชสิทธิเรียกรองใหแกผูที่กอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยากรธรรมชาติ 

สภาพแวดลอม และระบบนิเวศในพื้นที่บึงบอระเพ็ดชดเชยเยียวยาความเสียหายใหแกบึงบอระเพ็ดได 

  โดยที่ปรึกษาไดดําเนินการเปรียบเทียบรายละเอียดของรูปแบบการดําเนินการจัดตั้ง

องคกรในแตละดาน ดังรายละเอียดดังตารางที่ 5.4.6-1 



 
                       สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ          บทที่ 5 แผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

 

      5-106                        รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู  

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

ตารางที่ 5.4.6-1 รายละเอียดการเปรียบเทียบรูปแบบในการจัดต้ังองคกรเพ่ือทําหนาที่บริหารจัดการบึงบอระเพ็ดเบื้องตน 

ปจจัยในการพิจารณา การจัดต้ังองคกรในรูปแบบ

ของประกาศหรือคําสั่งคณะ

กรรมการบริหารจัดการ 

การจัดต้ังเขตพื้นที่บริหาร

จัดการพิเศษดาน

สิ่งแวดลอม 

การจัดต้ังองคกรในรูปแบบ

ขององคการมหาชนตาม

กฎหมาย 

การประกาศเขตพื้นที่

บริหารจัดการพิเศษ 

การรับรองสถานะใหบึง

บอระเพ็ดเปนนิติบุคคล 

และองคกรที่จัดตั้งเปน

ผูแทนนิติบุคคล 

รูปแบบการดําเนินการ

จัดต้ัง 

จัดทําเปนประกาศ หรือ

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

จัดทําเปนกฎกระทรวงออก

ตามความในพระราชบัญญัติ

สงเสริมสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

พ.ศ. 2535 

จัดทําเปนพระราชกฤษฎีกา

จัดตั้งองคการมหาชน ออก

ตามความในพระราชบัญญัติ

องคการมหาชน พ.ศ. 2542 

จัดทําเปนกฎหมายเฉพาะ 

(รางพระราชบัญญัติ) 

จัดทําเปนกฎหมายเฉพาะ 

(รางพระราชบัญญัติ) 

สถานะตามกฎหมาย ไมมีสถานะเปนนิติบุคคล ไมมีสถานะเปนนิติบุคคล องคกรที่จัดตั้งขึ้นมีสถานะ

เปนนิติบุคคลภายใต

พระราชบัญญัติองคการ

มหาชน พ.ศ. 2542 

องคกรที่จัดตั้งขึ้นมีสถานะ

เปนนิติบุคคลตามกฎหมาย

เฉพาะ (รางพระราชบัญญัติ) 

บึงบอระเพ็ดมีสถานะเปน

นิติบุคคล โดยมีองคกรที่

จัดตั้งขึ้นทําหนาที่เปนผูแทน

นิติบุคคล 

สิทธิและอํานาจหนาที่ตาม

กฎหมาย 

การดําเนินงานมีอํานาจ

จํากัดเทาที่มีการใหอํานาจไว

ในประกาศ หรือคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการ 

มีอํานาจในการกําหนด

มาตรการคุมครอง

สิ่งแวดลอม ตามความใน

มาตรา 44 แหง

พระราชบัญญัติสงเสริม

สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 

2535 

มีอํานาจตามวัตถุประสงค

ของการจัดตั้ง ตามที่กําหนด

ไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

องคกรมหาชน 

มีอํานาจตามที่กําหนดไวใน

กฎหมายเฉพาะ (ราง

พระราชบัญญัติ) และมี

อํานาจในการออกกฎ 

ประกาศ หรือระเบียบอื่นๆ 

ตามความเหมาะสม 

มีอํานาจตามที่กําหนดไวใน

กฎหมายเฉพาะ (ราง

พระราชบัญญัติ) และมี

อํานาจในการออกกฎ 

ประกาศ หรือระเบียบอื่นๆ 

ตามความเหมาะสม และ

องคกรที่จัดตั้งขึ้นสามารถใช

สิทธิในการเรียกรองความ

เสียหายจากผูที่กอใหเกิด

ความเสียหายตอพื้นที่บึง 
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

ตารางที่ 5.4.6-1 รายละเอียดการเปรียบเทียบรูปแบบในการจัดต้ังองคกรเพ่ือทําหนาที่บริหารจัดการบึงบอระเพ็ดเบื้องตน (ตอ) 

ปจจัยในการพิจารณา การจัดต้ังองคกรในรูปแบบ

ของประกาศหรือคําสั่งคณะ

กรรมการบริหารจัดการ 

การจัดต้ังเขตพื้นที่บริหาร

จัดการพิเศษดาน

สิ่งแวดลอม 

การจัดต้ังองคกรในรูปแบบ

ขององคการมหาชนตาม

กฎหมาย 

การประกาศเขตพื้นที่

บริหารจัดการพิเศษ 

การรับรองสถานะใหบึง

บอระเพ็ดเปนนิติบุคคล 

และองคกรที่จัดตั้งเปน

ผูแทนนิติบุคคล 

ความสามารถในการทํานิติ

กรรม 

มีขอจํากัดในการทํานิติกรรม 

เนื่องจากเปนเพียง

คณะกรรมการตามประกาศ

แตงตั้ง 

หนวยงานที่เกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติตามกฎกระทรวง 

สามารถทํานิติกรรมได

ภายใตการปฏิบัติใหเปนไป

ตามขอกําหนดใน

กฎกระทรวง 

ผูแทนนิติบุคคลสามารถทํา

นิติกรรมไดตามขอบเขต

หนาที่ที่กฎหมายกําหนด 

ผูแทนนิติบุคคลสามารถทํา

นิติกรรมไดตามขอบเขต

หนาที่ที่กฎหมายกําหนด 

ผูแทนนิติบุคคลสามารถทํา

นิติกรรมไดตามขอบเขต

หนาที่ที่กฎหมายกําหนด 

ที่มาของรายไดในการ

ดําเนินการ 

รายไดดําเนินการผานทาง

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

รายไดดําเนินการจากการตั้ง

เงินงบประมาณแผนดิน 

งบประมาณจากหนวยงาน

ราชกากรสวนทองถิ่น และ

เงินกองทุนสิ่งแวดลอม 

รายไดตามพระราชบัญญัติ

องคการมหาชน เชน เงิน

หรือทรัพยสินที่ไดรับโอน 

เงินทุนประเดิมจากรัฐบาล 

เงินอุดหนนุที่รัฐบาลจัดสรร 

รายไดจากการดําเนินการ 

เปนตน 

รายไดตามกฎหมายเฉพาะที่

จัดตั้งเชน เงินหรือทรัพยสิน

ที่ไดรับโอน เงินทุนประเดิม

จากรัฐบาล เงินอุดหนุนที่

รัฐบาลจัดสรร รายไดจาก

การดําเนินการ เปนตน 

รายไดตามกฎหมายเฉพาะที่

จัดตั้งเชน เงินหรือทรัพยสิน

ที่ไดรับโอน เงินทุนประเดิม

จากรัฐบาล เงินอุดหนุนที่

รัฐบาลจัดสรร รายไดจาก

การดําเนินการ เปนตน 
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

 5.4.7 รูปแบบการจัดตั้งองคกรเบื้องตนเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

  ที่ปรึกษาไดกําหนดรูปแบบการบริหารและขับเคลื่อนองคกรเบื้องตนในการบริหารจัดการ

และพัฒนาบึงบอระเพ็ด รวมถึงความสัมพันธระหวางหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการพ้ืนที่

บึงบอระเพ็ด ดังตอไปน้ี 

  5.4.7.1 ผูวาราชการจังหวัดนครสวรรคเปนผูบริหารจัดการ  

   โดยที่ผูวาราชการจังหวัดรับอํานาจในการดําเนินงานและสั่งการเพื่อบริหารและ

พัฒนาบึงบอระเพ็ดเพิ่มจากกระทรวงที่เกี่ยวของ  

 

 
 

รูปที่ 5.4.7.1 โครงสรางเบื้องตนของรูปแบบบริหารและขับเคลื่อนองคกรโดยผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ

สั่งการ 

 

  5.4.7.2 จัดตั้งคณะทํางานรวมขับเคลื่อนการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด  

   โดยมีผู ว าราชการนครสวรรค เปนประธานในการดําเนินงาน รวมกับ

คณะกรรมการฟนฟู อนุรักษ และพัฒนาบึงบอระเพ็ด ในการดําเนินงานบริหารจัดการ และฟนฟูบึง

บอระเพ็ด 

   ทั้งนี้มีขอสังเกตวากรณีรูปแบบที่ 5.4.7-1 และ 5.4.7-2 คือรูปแบบการ

ดําเนินงานในปจจุบันที่ไมสามารถแกไขปญหาในการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ยังคงมีปญหาในดานของความซ้ําซอนของกฎหมาย และอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ของ

หนวยงานที่ทําหนาที่ในการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด เนื่องจากแตละหนวยงานตางใชกฎหมายของตนใน

การดําเนินงาน เปนเหตุใหการดําเนินงานในพื้นที่ขาดความคลองตัว และความเปนเอกภาพของหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

 

 

 

กระทรวง 

ผูวาราชการจงัหวัด
นครสวรรค 

บึงบอระเพ็ด 

คณะอนุกรรมการฟนฟู อนุรักษ 
และพัฒนาบึงบอระเพ็ด 
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

 
 

รูปที่ 5.4.7.2 โครงสรางเบื้องตนของรูปแบบบริหารและขับเคลื่อนองคกรโดยทํางานรวมกับคณะกรรมการ

ฟนฟู อนุรักษ  

 

  5.4.7.3 จัดตั้งคณะทํางานรวมขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรบึงบอระเพ็ด  

   จัดตั้งคณะทํางานรวมขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรบึงบอระเพ็ด โดย

ประสานงานบูรณาการรวมกับผูวาราชการจังหวัดในพื้นที่ลุมน้ําของบึงบอระเพ็ด เพื่อขับเคลื่อนการบริหาร

จัดการบึงบอระเพ็ดในเชิงพ้ืนที่ (Area Base)  

   ทั้งนี้มีขอสังเกตวาการดําเนินงานในรูปแบบที่มีการดําเนินงานโดยผูวาราชการ

จังหวัดนครสวรรค รวมกับผูวาราชการจังหวัดในพื้นที่ลุมน้ําของบึงบอระเพ็ดควรมีการดําเนินงานโดยให

คณะกรรมการฟนฟู อนุรักษและพัฒนาบึงบอระเพ็ดเปนประธานในการดําเนินงาน โดยมีการมอบหมายให

ผูวาราชการจังหวัดของแตละจังหวัด มีหนาที่ในการดําเนินงานดังตอไปน้ี 

   1) ผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค มีหนาที่ดําเนินการบริหารจัดการพื้นที่บึง

บอระเพ็ด 

   2) ผูวาราชการจังหวัดอื่นๆ ในพื้นที่ลุมน้ําของบึงบอระเพ็ดมีหนาที่ดําเนินการ

บริหารจัดการพื้นที่ทั้งลุมน้ําและการดูแลรักษาปาตนน้ําที่ไหลลงสูบึงบอระเพ็ดในจังหวัดของตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูวาราชการจงัหวัด
นครสวรรค 

บึงบอระเพ็ด 

กระทรวง 

คณะอนุกรรมการฟนฟู อนุรักษ 
และพัฒนาบึงบอระเพ็ด 

คณะกรรมการฟนฟู อนุรักษ 
และพัฒนาบึงบอระเพ็ด 



 
         สํานักงานทรพัยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 5 แผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

 

    5-110               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู  

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

 

 
 

รูปที่ 5.4.7.3 โครงสรางเบื้องตนของรูปแบบบริหารและขับเคลื่อนองคกรรวมกับผูวาราชการจังหวัดในพื้นที่

ลุมน้ําของบึงบอระเพ็ด 

 

  5.4.7.4 จัดตั้งคณะทํางานรวมขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรบึงบอระเพ็ด  

   โดยประสานงานบูรณาการรวมกับผูวาราชการจังหวัดในพื้นที่ลุมน้ําของบึง

บอระเพ็ด และมีสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ (สนทช.) เปนที่ปรึกษาในการบูรณาการแผนการบริหาร

จัดการน้ําอยางเปนระบบ 

 

 

 

 

 

ผูวาราชการจงัหวัด
นครสวรรค 

บึงบอระเพ็ด 

กระทรวง 

ฝายปฏิบัติการขับเคลื่อนเพื่อฟนฟู อนุรักษ และพัฒนาบึง
บอระเพ็ด 

คณะกรรมการฟนฟู อนุรักษ 
และพัฒนาบึงบอระเพ็ด 

ผูวาราชการจงัหวัดใน
พื้นที่ ลุมน้ําของบึง

บอระเพ็ด 
คณะอนุกรรมการฟนฟู 
อนุรักษ และพัฒนาบึง

บอระเพ็ด 



 
         สํานักงานทรพัยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 5 แผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

 

    5-111               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู  

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

 
 

รูปที่ 5.4.7.4 โครงสรางเบื้องตนของรูปแบบบริหารและขบัเคลื่อนองคกรโดยมีสํานักงานทรัพยากรน้ํา

แหงชาติ (สทนช.) เปนที่ปรึกษาในการบูรณาการแผนการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ 

 

  5.4.7.5 จัดตั้งคณะทํางานรวมขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรบึงบอระเพ็ด  

   โดยประสานงานบูรณาการรวมกับผูวาราชการจังหวัดในพื้นที่ลุมน้ําของบึง

บอระเพ็ด และสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ (สนทช.) ในการบูรณาการแผนงาน Master Plan และ 

Action Plan เพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนที่บึงบอระเพ็ด 

 

 

คณะอนุกรรมการฟนฟู อนุรักษ 
และพัฒนาบึงบอระเพ็ด 

ผูวาราชการจงัหวดั
นครสวรรค 

คณะกรรมการฟนฟู อนุรักษ 
และพัฒนาบึงบอระเพ็ด 

กระทรวง 

ผูวาราชการจงัหวัดในพื้นที่ 
ลุมน้ําของบึงบอระเพ็ด 

 

สํานักงานทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ (สทนช.) 

บึง
บอระเพ็ด 

ฝายปฏิบัติการขับเคลื่อนเพื่อฟนฟู อนุรักษ และพัฒนาบึงบอระเพ็ด 



 
         สํานักงานทรพัยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 5 แผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

 

    5-112               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู  

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

 
 

รูปที่ 5.4.7.5 โครงสรางเบื้องตนของรูปแบบบริหารและขับเคลื่อนองคกรโดยมีสํานักงานทรัพยากรน้ํา

แหงชาติ (สนทช.) เปนที่ปรึกษาในการบูรณาการแผนการ Master Plan และ Action Plan เพื่อใหเกิดการ

ขับเคลื่อนการบริหารจัดการนํ้าอยางเปนระบบ 

 

  5.4.7.6 วิเคราะหขอด ีขอเสีย ของแนวทางเลือกการจัดตั้งองคกร 

   ตามที่ที่ปรึกษาไดนําเสนอแนวทางรูปแบบการจัดตั้งองคกรทั้ง 5 รูปแบบ 

ประกอบดวย 

   1) ผูวาราชการจังหวัดนครสวรรคเปนผูบริหารจัดการ 

   2) จัดต้ังคณะทํางานรวมขับเคลื่อนการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 

   3) จัดต้ังคณะทํางานรวมขับเคลื่อน โดยประสานงานบูรณาการกับผูวาราชการ

จังหวัดใพน้ืนที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ด 

   4) จัดต้ังคณะทํางานขับเคลื่อนโดยมีสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ (สทนช.) 

เปนที่ปรึกษา 

   5) จัดต้ังคณะทํางานขับเคลื่อนโดยมีสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ (สทนช.) 

เปนที่ปรึกษาในการบูรณาการแผนแมบทการบริหารจัดการ 

   ซึ่งรูปแบบแนวทางในการจัดตั้งองคกรในแตละรูปแบบ มขีอดีขอเสียตามที่ที่

ปรึกษาจะนําเสนอดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 

 

 

ผูวาราชการจงัหวัด
นครสวรรค 

บึง
บอระเพ็ด 

กระทรวง 

ฝายปฏิบัติการขับเคลื่อนเพื่อฟนฟู อนุรักษ และพัฒนาบึงบอระเพ็ด 

คณะกรรมการฟนฟู อนุรักษ 
และพัฒนาบึงบอระเพ็ด 

ผูวาราชการจงัหวัดในพื้นที่ 
ลุมน้ําของบึงบอระเพ็ด 

 

สํานักงานทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ (สทนช.) 

คณะอนุกรรมการฟนฟู อนุรักษ 
และพัฒนาบึงบอระเพ็ด 

Master 
Plan/Action Plan 



 
         สํานักงานทรพัยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 5 แผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

 

    5-113               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู  

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

ตารางที่ 5.4.7.6-1 การวิเคราะหขอดีขอเสียของแนวทางการจัดตั้งองคกร 
แนวทางการจัดตัง้องคกร ขอดี ขอเสีย 

1)  ผูวาราชการจงัหวัด

นครสวรรคเปนผูบริหาร

จัดการ 

- มีการดาํเนินงานอยูในปจจุบัน สามารถ

ดําเนินการไดทันที 

- รูปแบบในการดาํเนินงานไมซับซอน และไม

ตองลงทุนในดานโครงสรางสาํนักงานและวัสดุ

อุปกรณ 

- การดําเนินงานมลีักษณะเปนคณะทํางาน 

ทําใหไมมีความตอเนื่อง 

- ขาดเอกภาพในการดาํเนินการบรหิาร

จัดการอยางแทจรงิ 

- ขาดงบประมาณในการดาํเนินงานพัฒนา

อยางมีประสิทธิภาพ 

2) จัดตั้งคณะทํางานรวม

ขับเคลื่อนการบรหิารจัดการ

บึงบอระเพ็ด 

- มีการดาํเนินงานในปจจุบัน ซึ่งกํากบัโดย

รองนายกรัฐมนตร ี

- รูปแบบในการดาํเนินงานไมซับซอน และไม

ตองลงทุนในดานโครงสรางสาํนักงานในดาน

โครงสรางสาํนักงานและวัสดุอุปกรณ 

- การดําเนินงานมลีักษณะเปนคณะทํางาน 

ทําใหไมมีความตอเนื่อง 

- ขาดเอกภาพในการดาํเนินการบรหิาร

จัดการอยางแทจรงิ 

- ขาดงบประมาณในการดาํเนินงานพัฒนา

อยางมีประสิทธิภาพ 

3) จัดตั้งคณะทํางานรวม

ขับเคลื่อน โดยประสานงาน

บูรณาการกับผูวาราชการ

จังหวัดใพนื้นที่ลุมน้ําบึง

บอระเพ็ด 

- สามารถดําเนินการไดเชื่อมโยงอยางเปน

ระบบทั้งลุมน้าํ 

- มีการดาํเนินงานบูรณาการรวมกันในระดับ

จังหวัดภายในลุมน้ํา 

- รูปแบบในการดาํเนินงานไมซับซอน และไม

ตองลงทุนในดานโครงสรางสาํนักงานในดาน

โครงสรางสาํนักงานและวัสดุอุปกรณ 

- ขาดหนวยงานทีเ่ปนเจาภาพในการ

ดําเนินงาน 

- ขาดงบประมาณในการดาํเนินงานอยางมี

ประสิทธิภาพ เนื่องจากตองใชงบประมาณ

ของกลุมจงัหวดัในการพัฒนา 

- การทํางานมลีักษณะเปนคณะทํางานทําให

ขาดความตอเนื่องในการดาํเนินงาน 

4) จัดตั้งคณะทํางานขับเคลื่อน

โดยมีสํานักงานทรพัยากรน้าํ

แหงชาติ (สทนช.) เปนท่ี

ปรึกษา 

- มีสาํนักงานทรัพยากรน้ําเปนที่ปรกึษาหลัก

ในการขับเคลือ่นนโยบายการบริหารจัดการที่

เหมาะสม 

- สามารถดําเนินการบรหิารจัดการไดอยาง

บูรณาการตลอดทัง้ลุมน้าํ 

- สามารถเสนอโครงการ/แผนการพฒันาที่

เกี่ยวของกับการบริหารจัดการน้าํผาน

สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ

- การดําเนินงานมหีนวยงานรับผดิชอบในการ

ติดตามความกาวหนา กอใหเกดิการ

ดําเนินงานที่ตอเนือ่ง 

- ตองมกีารลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานเพื่อ

จัดสรางอาคารสาํนักงาน ตลอดจนซื้อวัสดุ

อุปกรณในการดาํเนินงาน 

- จําเปนตองมีการจัดจางพนกังานฝาย

ปฏิบัติการและฝายสนับสนุนในการ

ประสานงานและการดาํเนินการ 



 
         สํานักงานทรพัยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 5 แผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

 

    5-114               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู  

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

ตารางที่ 5.4.7.6-1 การวิเคราะหขอดีขอเสียของแนวทางการจัดตั้งองคกร (ตอ) 
แนวทางการจัดตัง้องคกร ขอดี ขอเสีย 

5)  จดัตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนโดยมี

สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ 

(สทนช.) เปนท่ีปรึกษาในการบูรณาการ

แผนแมบทการบรหิารจัดการ 

- มีแผนแมบทที่ชัดเจนในการดําเนนิการ

และขับเคลื่อนการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้าํในพืน้ที ่

- สามารถตั้งงบประมาณในการ

ดําเนินงานผานการเสนอแผนงาน/

โครงการการบริหารจดัการน้ําที่เสนอตอ

สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ

- มีสาํนักงานทรัพยากรน้ําเปนที่ปรกึษา

หลักในการขับเคลือ่นนโยบายการ

บริหารจดัการที่เหมาะสม 

- สามารถดําเนินการบรหิารจัดการได

อยางบูรณาการตลอดทั้งลุมน้ํา 

- สามารถเสนอโครงการ/แผนการ

พัฒนาที่เกี่ยวของกับการบรหิารจัดการ

น้ําผานสาํนักงานทรัพยากรน้าํแหงชาติ 

- การดําเนินงานมหีนวยงานรับผดิชอบ

ในการติดตามความกาวหนา กอใหเกิด

การดาํเนินงานที่ตอเนื่อง 

- ตองมกีารลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน

เพื่อจัดสรางอาคารสํานกังาน ตลอดจน

ซื้อวัสดุอปุกรณในการดาํเนินงาน 

- จําเปนตองมีการจัดจางพนกังานฝาย

ปฏิบัติการและฝายสนับสนุนในการ

ประสานงานและการดาํเนินการ 

  
   ทั้งนี้มีขอสังเกตวาการดําเนินงานในรูปแบบที่ 5. สํานักงานทรัพยากรน้ํา

แหงชาติจะเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ในการกําหนดแผนหลักและแผนปฏิบัติการในการบริหารจัดการและ

พัฒนาบึงบอระเพ็ด โดยมีคณะกรรมการฟนฟู อนุรักษ และพัฒนาบึงบอระเพ็ด 

   นอกจากนี้ยังมีขอสังเกตวาในการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาการบริหารจัดการ

บึงบอระเพ็ด ตลอดจนปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่บึงบอระเพ็ด อาทิ ปญหาการใช

ประโยชนจากพื้นทึ่บึงบอระเพ็ด รวมถึงการเพิ่มพ้ืนที่เปนแหลงเก็บกักนํ้าของบึงไดอยางมีประสิทธิภาพ ควร

มีการจัดตั้งคณะกรรมการทั้งในระดับทองถิ่น เพื่อทําหนาที่เปนคณะทํางานและฝายปฏิบัติการ รวมกับ

คณะกรรมการในระดับชาติโดยทําหนาที่กําหนดนโยบายในการบริหารจัดการ เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการ

และแกไขปญหาบึงบอระเพ็ดไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น รูปแบบคณะทํางานรูปแบบที่ 5 จึงมีความ

เหมาะสมที่สุดในการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดในภาพรวม 

  5.4.7.7 แนวทางและขั้นตอนการดาํเนนิงานจัดตัง้องคกรเพื่อบริหารจัดการบงึ

บอระเพ็ด 

   ที่ปรึกษาไดศึกษาและรวบรวมแนวทางการดําเนินงานจัดตั้งองคกรเพื่อบริหาร

จัดการบึงบอระเพ็ดในแตละรูปแบบ เพื่อเปนแนวทางประกอบการพิจารณาจัดตั้งองคกรในการทําหนาที่

บริหารจัดการพื้นที่บึงบอระเพ็ด ประกอบดวยแนวทางและขั้นตอนดังตอไปนี ้
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   1) การจัดตั้งในรูปแบบคณะอนุกรรมการ 

    ที่ปรึกษาไดกําหนดรูปแบบแนวทางและขั้นตอนในการดําเนินงานจัดตั้ง

องคกรเพ่ือบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดในรูปของคณะอนุกรรมการ โดยมีสถานะเปนคณะทํางานรวม และไม

มีสถานะเปนนิติบุคคล โดยประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวน เพื่อใหเกิดการบูรณา

การรวมกันจากทุกหนวยงานในการดําเนินงาน โดยมีกระบวนการในการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนา

และฟนฟูบึงบอระเพ็ด ดังตอไปน้ี 

    1.1) ผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค เสนอเรื่องการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ

เพ่ือบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดไปยังสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ 

    1.2) สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการลุมน้ํา

ไปยังคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

    1.3) เมื่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติใหความเห็นชอบ ประกาศ

คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการลุมน้ํา 

   2) การจัดตั้งในรูปแบบหนวยบริการรูปแบบพิเศษ 

    ที่ปรึกษาไดกําหนดรูปแบบแนวทางและขั้นตอนในการดําเนินงานจัดตั้ง

องคกรเพื่อบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดในรูปของหนวยบริหารรูปแบบพิเษ ซึ่งมีสถานะเปนหนวยงาน

ใหบริการภายในของระบบราชการที่มุงเนนเรื่องของประสิทธิภาพและคุณภาพของการดําเนินงาน โดยที่

หนวยงานที่จัดต้ังขึ้นมีลักษณะกึ่งอิสระ แตไมมีสถานะเปนนิติบุคคลที่แยกตางหากจากหนวยงานแม โดยถือ

วาหนวยบริการรูปแบบพิเศษที่จัดตั้งขึ้น ยังคงเปนสวนหนึ่งของกระทรวงหรือกรม และยังคงอยูภายใตการ

บังคับบัญชาของปลัดกระทรวง หรืออธิบดีแลวแตกรณี โดยกระบวนการในการจัดตั้งองคการบริหารจัดการ

ในรูปของหนวยบริหารรูปแบบพิเศษ มีทั้งสิ้น 6 ขั้นตอน ดังนี ้

    2.1) สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ วิเคราะหความจําเปนและความ

เหมาะสมของการจัดตั้งหนวยบริหารรูปแบบพิเศษเพื่อการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด และนําเสนอตอ

คณะกรรมการพัฒนาโครงสรางระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อพิจารณาดําเนินการใหความเห็นชอบ 

    2.2) คณะกรรมการพัฒนาโครงสรางระบบราชการพิจารณาใหความ

เห็นชอบและนําเสนอปลัดกระทรวงเพื่อขอจัดตั้งหนวยบริหารรูปแบบพิเศษเพื่อการบริหารจัดการบึง

บอระเพ็ดมายัง ก.พ.ร. พรอมรายละเอียดแบบรายการคําช้ีแจงประกอบคําขอจัดต้ัง 

    2.3) สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ในฐานะหนวยงานตนสังกัด เสนอผล

การวิเคราะหความเหมาะสมในดานภารกิจ ศักยภาพของหนวยงานดานตางๆ ตลอดจนระบบการบริหาร

จัดการ ระบบการกํากับดูแล และงบประมาณ ตอ ก.พ.ร. เพ่ือใหความเห็นชอบ 

    2.4) หลังจากที่สํานักงาน ก.พ.ร. ใหความเห็นชอบ ให ก.พ.ร. นําเรื่อง

เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

    2.5) หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติพิจารณาอนุมัติ ใหสํานักงาน ก.พ.ร. แจง

มติคณะรัฐมนตรีใหสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ใหฐานะหนวยงานตนสังกัดทราบ 
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    2.6) ประกาศจัดตั้งองคการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดเปนหนวยบริการ

รูปแบบพิเศษ 

   3) การจัดตั้งในรูปแบบองคการมหาชน (Public Organization: PO) 

    ที่ปรึกษาไดกําหนดรูปแบบแนวทางและขั้นตอนในการดําเนินงานจัดตั้ง

องคกรเพื่อบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดในรูปแบบขององคการมหาชน (Public Organization: PO) 

เนื่องจากองคการมหาชนเปนหนวยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อรองรับภารกิจของรัฐในการ

บริหารสาธารณะรูปแบบอื่นที่นอกเหนือไปจากสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนลดขอจํากัดและ

อุปสรรคสําหรับงานบางประเภทที่ตองการความคลองตัวในการดําเนินงานสูง 

    โดยกระบวนการในการจัดตั้งองคการมหาชนตามกฎหมาย เปนเรื่องที่

หนวยงานในระดับกระทรวงที่มีฐานะเปนนิติบุคคล จะตองเปนผูนําเรื่องเสนอขอจัดตั้งองคการมหาชนตอ

คณะรัฐมนตรีโดยตรง เวนแตคณะรัฐมนตรีจะมอบหมายใหองคกรใดองคกรหนึ่งเปนผูพิจารณากลั่นกรอง

กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งในปจจุบัน คณะรัฐมนตรีไดมอบหมายใหคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.) เปนหนวยงานในการพิจารณาการขอจัดตั้งองคการมหาชนในเบื้องตน ซึ่งกระทรวงที่ดําเนินการขอ

จัดตั้งองคการมหาชน ตองมีการดําเนินการตามขั้นตอนและรายการคําชี้แจง (Check List) ประกอบคําขอ

จัดตั้ง ตามที่ ก.พ.ร. กําหนด กอนเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป และเมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให

ความเห็นชอบ ก็จะสามารถดําเนินการจัดตั้งองคการมหาชน โดยการตราพระราชกฤษฎีกา ซึ่งจะมีผล

บังคับใชตอเมื่อไดดําเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 

    สําหรับกรณีของการจัดตั้งองคกรเพื่อบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด สามารถ

กระทําไดโดยใหผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค ทําหนังสือเสนอไปยังสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ 

(สทนช.) ในฐานะหนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดูแลนโยบบายดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพื่อให

สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ เปนผูเสนอเรื่องการขอจัดตั้งองคการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด ตอ

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตอไป 

    ซึ่งในการจัดตั้งองคการมหาชน กระทรวงที่มีความประสงคจะดําเนินการขอ

จัดตั้งองคการมหาชน จะตองมีการจัดทํารายละเอียด ตามแบบคําชี้แจงประกอบคําขอจัดตั้งองคการ

มหาชน ตามมติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ครั้งที่ 4/2549 วันที่ 8 มิถุนายน 2549 

ดังตอไปน้ี 

    3.1) เหตุผลความจําเปนในการขอจัดต้ังองคการมหาชน 

     กระทรวงที่มีความประสงคขอจัดตั้งองคการมหาชนตองมีการระบุ

เหตุผลและความจําเปนของงานที่จะจัดตั้งองคการมหาชนใหชัดเจน ไดแก 

     3.1.1) เมื่อจัดตั้งแลวจะเปนประโยชนตอการขับเคลื่อนนโยบายของ

รัฐบาล หรือยุทธศาสตรของชาติในดานใด 

     3.1.2) เหตุใดจึงจําเปนตองจัดตั้งเปนหนวยงานในรูปแบบของ

องคการมหาชน 
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     3.1.3) เหตุผลของการที่องคกรรูปแบบสวนราชการไมสามารถ

ดําเนินภารกิจนั้นๆ ได รวมทั้งเหตุผลของการที่ไมจัดตั้งเปนรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยบริการรูปแบบพิเศษ 

ตลอดจนเหตุผลที่ไมสามารถถายโอนใหเปนภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือใหภาคเอกชนเปน

ผูดําเนินการ 

     3.1.4) เหตุผลที่แสดงวาการจัดตั้งเปนองคการมหาชนจะกอใหเกิด

ประโยชนตอการบริหารราชการ สามารถแกไขปญหาขอขัดของในการดําเนินงานที่เปนอยูในปจจุบัน และ

สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในบริบทตางๆ ที่เกี่ยวของไดอยางไร และประชาชนจะไดรับประโยชน

เพ่ิมขึ้นอยางไร 

    3.2) ภารกิจที่จะดําเนินการ บทบาทขององคการมหาชน 

     ตองระบุใหชัดเจนวา 

     3.2.1) องคการมหาชนที่จะจัดตั้งมีกรอบภารกิจอะไรบางที่จะ

ดําเนินการ บทบาทขององคการมหาชนนั้นคืออะไร มีอํานาจหนาที่อยางไร มีความแตกตางจากการดําเนิน

กิจการของสวนราชการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของรัฐที่มีบทบาทเกี่ยวของกันอยางไร 

     3.2.2) ตองจําแนกภารกิจขององคการมหาชนที่จะจัดตั้งใหชัดเจน 

วาภารกิจใดเปนภารกิจขององคการมหาชน ภารกิจใดเปนภารกิจของสวนราชการ หรือนวยงานของรัฐ 

หรือหนวยงานอื่นๆ 

     3.2.3) ตองมีการกําหนดความสัมพันธ กรอบการดําเนินงาน ระหวาง

หนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครฐัและภาคเอกชน 

     ทั้งนี้ ในกรณีที่จะจัดตั้งเปนองคการมหาชนตามพระราชบัญญัติ

องคการมหาชน พ.ศ. 2542 ตองเปนภารกิจที่สอดคลองกับมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน 

พ.ศ. 2542 

     สําหรับองคการมหาชนที่จะจัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ จะตอง

แสดงเหตุผลและความจําเปนของการที่จะตองใชอํานาจของรัฐซึ่งกระทบกับสิทธิ เสรีภาพของประชาชนใน

การดําเนินการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามภารกิจของหนวยงาน 

    3.3) รางแผนการดําเนินงานขององคการมหาชน 

     หมายถึงร างแผนกลยุทธ  และแผนธุรกิจขององคกรมหาชน 

ประกอบดวย ยุทธศาสตร เปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน จําแนกเปนรายป ในชวง

ระยะวลาปที่ 1 – 3 ของการจัดตั้งองคการมหาชน เพื่อแสดงแผนที่ดินทาง (Road Map) ของการดําเนิน

ภารกิจขององคการมหาชน ซึ่งจะถูกกําหนดเปนขอตกลงระหวางคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีรักษาการณตาม

พระราชกฤษฎีกา และองคการมหาชน ทั้งนี้ เมื่อครบกําหนด 3 ป ของการจัดต้ัง ก.พ.ร. จะเปนหนวยงานที่

มีหนาที่ในการประเมินและรายงานผลตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาความคุมคา และผลสัมฤทธิ์ของการ

จัดต้ังองคการมหาชนแหงนั้น 

    3.4) รางแผนการเงิน (Financial Project) 
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     3.4.1) ตองระบุถึงแผนรายรับวาที่มาของเงินทุน และรายไดที่จะใช

สนับสนุนการดําเนินงานขององคการมหาชนในระยะ 4 ปแรก โดยใหระบุรายละเอียดของงบประมาณที่รัฐ

บาจายใหเปนทุนประเดิม หรือเงินอุดหนุนรายป เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองคกรอื่น สําหรับ

คาธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บ จะตองระบุรายละเอียดดวยวาเรียกเก็บเปนเงินเทาใด รวมทั้งรายไดอื่นๆ ของ

องคการมหาชนจะมาจากทางใดไดบาง 

     3.4.2) ตองระบุถึงแผนรายจายในรายละเอียดวาจะใชเงินปละเทาใด 

โดยเฉพาะในระยะ 4 ปแรก ตลอดจนจะใชจายเงินในกิจกรรมใด และผลผลิตของแตละกิจกรรมไดแก

อะไรบาง 

    3.5) แผนการจัดต้ังหรือแผนการถายโอน (Transition Plan) 

     ใหระบุแผนการจัดตั้งหนวยงาน ไดแก โครงสรางองคกร กําหนด

กรอบอัตรากําลังที่ตองการในช้ันตน 

     ในกรณีที่เปลี่ยนสภาพมาจากหนวยงานของรัฐเดิม ใหระบุวาจะมีการ

ถายโอนบุคลากรจากสวนราชการหรือหนวยงานใด เมื่อจัดตั้งขึ้นแลวจะมีการยุบเลิก หรือรวมหนวยงานใด

เขากับองคกรมหาชน จะมีการถายโอนภารกิจ กิจการ อํานาจหนาที่ ทรัพยสิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระ

ผูกพัน บุคลากรจากสวนราชการ หรือหนวยงานใดบาง 

    3.6) โครงสรางการบริหารและการดําเนินกิจการ 

     3.6.1) ตองระบุโครงสรางองคกรบริหาร ประกอบดวยคณะกรรมการ

และผูอํานวยการ โดยตองระบุองคประกอบชองคณะกรรมการใหชัดเจน สําหรับผูอํานวยการอาจจะ

เรียกช่ือตําแหนงเปนอยางอ่ืนก็ได แตตองระบุรายละเอียดไวในกฎหมายจัดต้ัง 

     3.6.2) ตองระบุวิธีการทํางาน และแนวทางการดําเนินกิจการ การ

บริหารทรัพยากรขององคการมหาชนที่จะจัดตั้งขึ้นใหม 

    3.7) ระบบกํากับและประเมินผล 

     ตองระบุบทบาทของรัฐมนตรีในการกํากับดูแลกิจการขององคการ

มหาชน และกรอบในการประเมินประสิทธิภาพการทํางานขององคการมหาชน 

    3.8) รางพระราชกฤษฎีกา หรือรางพระราชบัญญัติจัดตั้ง 

     ใหหนวยงานที่จะจัดตั้งเปนองคการมหาชน จัดทํารางกฎหมายจัดตั้ง

หนวยงาน ซึ่งอาจเปนพระราชกฤษฎีกาหรือพระราชบัญญัต ิ

     สําหรับกรณีองคการมหาชนตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 

2542 ตองจัดทํารางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชน โดยจะตองมีรายละเอียดตามที่ปรากฎใน

พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 

    3.9) รายละเอียดอื่นๆ 
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     ไดแกความเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย ในภารกิจที่จะจัดตั้งเปน

องคการมหาชน โดยเสนอหลักฐานของการสํารวจความคิดเห็น หรือการจัดประชุมสัมมนา หรือเอกสาร

อื่นๆ ที่แสดงถึงความเห็นที่เปนทางการของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

     นอกจากนี้ อาจจะมีการระบุรายละเอียดอื่นๆ ที่เห็นวาเกี่ยวของและ

จําเปนเพื่อประโยชนในการพิจารณา หรือที่เปนประเด็นสําคัญที่นอกเหนือจากที่ระบุขางตน เชน ความ

สอดคลองนโยบายและแผนยุทธศาสตรแหงชาติ ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในโครงการ หรือแผนงาน

ที่สําคัญ การทําบันทึกขอตกลงในโรงการ หรือแผนงานความรวมมือระหวางองคการมหาชนกับหนวยงาน

อื่น ขอมูลเชิงสถิติแสดงปริมาณความตองการผลผลิตขององคการมหาชน เปนตน
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รูปที่ 5.4.7.7-1 กรอบข้ันตอนการจัดตั้งองคการมหาชน 

(ที่มา : ขั้นตอนการจัดตั้งองคการมหาชน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)) 
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 5.4.8 แนวทางการประสานงานกับหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 

  ในการกําหนดรูปแบบองคกรที่ทําหนาที่ในการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด เพ่ือใหสามารถ

ดําเนินการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด ทั้งในดานของการอนุรักษ การใชประโยชนในดานตางๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ที่ปรึกษาจึงไดกําหนดแนวทางการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับภารกิจดานการ

บริหารจัดการภายในพื้นที่ ไดแก กรมธนารักษ กรมประมง กรมชลประทาน กรมอุทยานแหงชาติสัตวปา

และพันธุพืช กรมที่ดิน โดยมีองคกรที่จัดตั้งขึ้นใหม ทําหนาที่ในการเปนศูนยกลางการประสานงานตาม 

Form และ Function ในการประสานงานกับหนวยงานตางๆ ที่ทําหนาที่อยูเดิมในพื้นที่ เพื่อลดความ

ซ้ําซอนในการดําเนินงาน ตลอดจนกระบวนการขั้นตอนในการขออนุญาตใชประโยชนจากพื้นที่ โดยที่

หนวยงานที่ดําเนินการอยูเดิมในพื้นที่ ยังคงมีอํานาจตามเดิม โดยมีองคกรที่จัดตั้งขึ้นใหมทําหนาที่เปนคน

กลางในการประสานงาน ตลอดจนรับนโยบายในการบริหารจัดการ พัฒนา และฟนฟูบึงบอระเพ็ดจาก

สวนกลางเพ่ือสงตอภารกิจการบริหารจัดการในแตละดานใหแกหนวยงานที่รับผิดชอบตอไป รายละเอียดดัง

แสดงในภาพที่ 5.4.8-1 

 

 
 

หมายเหตุ                        หมายถึง ความสัมพันธตามบทบาท หนาที่ และภารกิจ 

รูปที่ 5.4.8-1 การประสานงานระหวางองคกรที่จัดต้ัง และหนวยงานที่เกี่ยวของ
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 5.4.9 การบริหารจัดการดินตะกอน 

  แนวทางการบริหารจัดการดินตะกอนในพื้นที่บึงบอระเพ็ดน้ัน ขอแยกพจิารณาออกเปน 

2 สวน ไดแก สวนที่ 1 การขออนุญาตขุดลอกดินตะกอน และ สวนที่ 2 การบริหารจัดการดินตะกอน ดัง

รายละเอียดตอไปนี ้

  5.4.9.1 การขออนุญาตขุดลอกดินตะกอน 

   ดังที่ไดแสดงไวในรายงานถึงเหตุผลและความจําเปนในการขุดลอกดินตะกอนใน

โครงการตางๆ ทั้งการขุดลอกที่ทําเปนรายโครงการ และโครงการขุดลอกที่ตองดําเนินการเปนประจํา 

สําหรับขั้นตอนในการขออนุญาตขุดลอกดินตะกอน มีดังนี ้

   1) การขออนุญาตผูใชที่ราชพัสด ุ

    ในขั้นแรกนี้หากเจาของโครงการขุดลอกเปนผูใชที่ราชพัสดุเอง ก็ไม

จําเปนตองขออนุญาตกับผูใดอีก แตหากเจาของโครงการขุดลอกเปนหนวยงานอื่นแลว ก็จําเปนตองขอ

อนุญาตกับทางผูใชที่ราชพัสดุกอนในเบื้องตน ซึ่งในกรณีของบึงบอระเพ็ด ในเขตพื้นที่ น.ส.ล. คือกรม

ประมง 

   2) การขออนุญาตเขตหามลาฯ 

    ในขั้นนี้ตองพิจารณาวาสวนใดสวนหนึ่งของโครงการขุดลอกดังกลาวได

กระทําในเขตหามลาฯ หรือไม หากมีสวนใดสวนหนึ่งหรือทั้งหมดของโครงการขุดลอกที่จะดําเนินการนั้นได

กระทําในเขตหามลาฯ แลว จําเปนตองขออนุญาตดําเนินการเสียกอน1 

   3) การขออนุญาตนําดินตะกอนที่ไดจากการขุดลอกไปตีราคาเปนคาจางในการ

ขุดลอก 

    สําหรับขั้นตอนนี้ เปนกรณีที่เจาของโครงการขุดลอกจะตองพิจารณาวาง

แผนการบริหารจัดการดินตะกอนใหแนชัดตั้งแตกอนเริ่มโครงการวา โครงการขุดลอกดังกลาวมีความ

ประสงคที่จะนําดินตะกอนที่ไดจากการขุดลอกไปใชประโยชนอยางไร ซึ่งหากมีการวางแผนตั้งแตเริ่ม

โครงการวาประสงคที่จะนําดินตะกอนที่ไดจากการขุดลอกนั้น ไปตีราคาเปนคาจางในการขุดลอกแลว ก็

จะตองดําเนินการขออนุญาตตอผูวาราชการจังหวัดเสียกอน (ในกรณีขุดลอกในเขตกรุงเทพมหานครใหขอ

อนุญาตตออธิบดีกรมธนารักษ)2 หรือกําหนดรูปแบบการเคลื่อนยาย/นําตะกอนดินไปใชประโยชนตอทาง

ราชการ หรือสาธาณสมบัติตอไป โดยสอบถามความตองการใชประโยชนจากพื้นที่บึงบอระเพ็ด และตนน้ํา

เปนลําดับแรก 

 

 

                                                           
1 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 มาตรา 42 
2 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และการใชที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546 ขอ 22 ทวิ และ ขอ 

22 ตรี 
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   4) การขอใหมีการตรวจสอบอาณาเขตที่จะทําการขุดลอก 

    กอนที่จะดําเนินการขุดลอกหากเปนที่ราชพัสดุที่ยังไมไดดําเนินการรังวัด

เพ่ือตรวจสอบอาณาเขตที่ราชพัสดุใหถูกตอง ก็จะตองดําเนินการรังวัดเพ่ือตรวจสอบอาณาเขตที่ราชพัสดุให

มีความถูกตองเสียกอน และไมวาจะตองดําเนินการรังวัดหรือไมจําเปนตองดําเนินการรังวัดแลวแตกรณี ก็

จําเปนตองใหสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรวจแบบแปลน แผนผังการจัดสรางแหลงน้ําให

ถูกตองและปลอดภัยกอน (ในกรณีขุดลอกในเขตกรุงเทพมหานครใหกรมธนารักษหรือกรมโยธาธิการและ

ผังเมอืงเปนผูตรวจสอบความถูกตองและปลอดภัย) 

   5) การกําหนดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบควบคุมการขุดลอกและกําหนด

เง่ือนไข 

    การดําเนินการวาจางขุดลอกทางน้ําชลประทานหรือขุดดินในที่ราชพัสดุ 

ผูใชที่ราชพัสดุจะตองดําเนินการกําหนดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบควบคุมการขุดลอกหรือขุดดินในที่ราช

พัสดุและกําหนดเงื่อนไขใหผูรับจางตองรับผิดชอบในความเสียหาย และวางหลักประกันความเสียหายใด ๆ 

ที่อาจเกิดขึ้นตอผูวาจางหรือบุคคลภายนอก จากการดําเนินการดังกลาว เงื่อนไขดังกลาวใหเปนไปตาม

ระเบียบสํานักนายกวาดวยการพัสดุโดยอนุโลม3 (ปจจุบันใชระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัด

จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) 

    จากขั้นตอนการดําเนินการที่กลาวมาในสวนที่ 1 การขออนุญาตขุดลอกดิน

ตะกอน สามารถสรุปเปนแผนภาพไดดังนี ้
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รูปที่ 5.4.9-1 : แนวทางการขออนุญาตเพ่ือขุดลอกดินตะกอน 
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  5.4.9.2 การบริหารจัดการดินตะกอน 

   เมื่อไดดําเนินการขออนุญาตเพื่อขุดลอกดินตะกอนดังที่กลาวมาขางตนแลว ใน

สวนของการดําเนินการขุดก็เปนไปตามแผนของโครงการขุดแตละโครงการไป ซึ่งในระหวางที่ดําเนินการขุด

ลอกก็จะตองมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบควบคุมการขุดลอกซึ่งผูใชที่ราชพัสดุเปนผูกําหนดนั้น เปนผู

ควบคุมดูแลการขุดลอกไปจนเสร็จสิ้นโครงการ และเมื่อไดดําเนินการขุดลอกตามโครงการก็จะทําใหไดดิน

ตะกอนมาในระหวางการขุดไปจนถึงเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ในสวนนี้ก็จําเปนตองมีการบริหารจัดการดิน

ตะกอนที่ไดมาจากการขุดวาจะนําดินตะกอนดังกลาวไปทําอยางไรตอไป ซึ่งสามารถจําแนกไดออกเปน 2 

กรณีหลัก ไดแก กรณีนําดินตะกอนไปใชประโยชน และกรณีนําดินตะกอนไปจําหนาย ดังจะไดอธิบายตอไป 

   อยางไรก็ดีในระหวางที่มีการขุดลอกดินตะกอนอยูนั้น หากเปนกรณีขุดไดแร 

ทรัพยากรไม หรือวัตถุโบราณจะตองดําเนินการแจงกรมธนารักษและสวนราชการที่เกี่ยวของทราบโดยเร็ว 

เพ่ือจะไดรวมดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของตอไป 

   1) กรณีนําดินตะกอนไปใชประโยชน 

    กรณีนําดินตะกอนไปใชประโยชนนั้นยังอาจแบงไดออกเปน 2 กรณี โดย

พิจารณาจากการนําไปใชประโยชน ดังนี ้

1.1) การนําดินตะกอนไปใชเพ่ือประโยชนแกทางราชการ 

การนําดินตะกอนไปใชเพ่ือประโยชนแกทางราชการ หมายถึง การนําดินตะกอนไปใชในกรณี ดังตอไปน้ี4 

     1.1.1) กอสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางซึ่งจะตองนําสงขึ้นทะเบียนที่

ราชพัสด ุ

     1.1.2) จัดทําเปนวัสดุ อุปกรณตาง ๆ ที่ใชเพื่อประโยชนแกทาง

ราชการ เชน โตะ เกาอี้ เปนตน และวัสดุ อุปกรณนั้นจะตองลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ปจจุบันใชระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) 

     นอกจากทั้งสองกรณีที่กลาวมาขางตนแลว หากเปนกรณีที่มีความ

จําเปนจะตองนําดินตะกอนที่ไดมาจากที่ราชพัสดุไปใชเพื่อประโยชนแกราชการอยางอื่น ใหอธิบดีกรมธนา

รักษเปนผูพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสมเปนรายกรณีไป ทั้งนี้โดยคํานึงถึงประโยชนที่ทางราชการจะ

ไดรับเปนสําคัญ 

    1.2) การนําดินตะกอนไปใชเพ่ือสาธารณประโยชนหรือสาธารณกุศล 

     การนําดินตะกอนไปใชเพื่อสาธารณประโยชนหรือสาธารณกุศลก็

สามารถทําได โดยผูใชที่ราชพัสดุเปนผูขออนุญาตตออธิบดีกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแต

กรณีวาเปนดินตะกอนที่ขุดลอกไดในเขตกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดอื่น โดยในการขออนุญาตนําดิน
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ตะกอนไปใชเพื่อสาธารณประโยชนหรือสาธารณกุศลนี้ ผูใชที่ราชพัสดุซึ่งเปนผูขออนุญาตจะตองแสดง

เหตุผลความจําเปนและประโยชนที่สาธารณชนจะพึงไดรับสงไปประกอบการพิจารณาอนุญาตดวย5 

    การดําเนินการ ผูใชที่ราชพัสดุที่ไดรับอนุญาตใหใชวัสดุที่ไดมาจากที่ราช

พัสดุ จะตองแตตั้งคณะกรรมการจํานวนไมนอยกวา 3 คน เพ่ือตรวจนับและควบคุมการใชวัสดุที่ไดมาจากที่

ราชพัสดุ6 โดยในการตรวจนับและควบคุมการใชวัสดุที่ไดมาจากที่ราชพัสดุ คณะกรรมการจะตองจัดทํา

บัญชีคุมยอดวัสดุ (ดินตะกอน) วามีจํานวนเทาใด นําไปใชประโยชนเทาใด และคงเหลือเทาใด ทั้งนี้หากมี

วัสดุ (ดินตะกอน) คงเหลือจากการนําไปใชประโยชนแลว ก็ใหดําเนินการจําหนายดินตะกอนนั้นไดตามวิธีที่

จะกลาวถึงตอไป7 

    อยางไรก็ดี ผูใชที่ราชพัสดุจะตองนําดินตะกอนที่ไดมาจากการขุดลอกไปใช

เฉพาะตามที่ไดรับอนุญาตเทานั้น และจะตองไมนําไปสมทบกับงบประมาณที่ไดรับเปนคากอสรางอาคาร

ใหม เวนแตจะไดรับอนุมัติจากสํานักงบประมาณแลว หากมิไดรับอนุมัติจากสํานักงบประมาณจะตองนําดิน

ตะกอนดังกลาวจําหนายตอไป8 

   2) กรณีนําดินตะกอนไปจําหนาย 

    สําหรับการนําดินตะกอนไปจํานายนั้น ผูใชที่ราชพัสดุที่จะดําเนินการ

จําหนาย จะตองแตงตั้งคณะกรรมการมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน เพื่อประเมินราคาดิน ทั้งนี้กรรมการอยาง

นอย 1 คน จะตองเปนผูชํานาญการหรือมีความรูเกี่ยวกับการประเมินราคาดินตะกอนที่ไดมาจากที่ราช

พัสด9ุ ทั้งนี้โดยอาจพิจารณาการจําหนายออกเปน 2 กรณี ดังนี ้

    2.1) การนําดินไปตีราคาเปนคาจางในการขุดลอก 

     ใ นก า รนํ า ดิ นตะกอน ไปตี ร าค า เป นค า จ า ง ใ นกา รขุ ดลอก 

คณะกรรมการจําหนายดินตะกอนที่กลาวไวขางตน จะตองทําการประเมินราคาดินตะกอนที่ไดมาจากที่ราช

พัสดุเสียกอนวาราคาประเมินดินตะกอนดังกลาวคิดเปนเทาไหร หากไดมีการประเมินราคาไวสูงกวาคาจาง

ขุดลอก ผูรับจางตองจายเงินคาดินตะกอนสวนที่เกินใหแกราชการ และใหผูใชที่ราชพัสดุนั้นนําเงินสวนที่

เกินสงคลังเปนรายไดแผนดินในนามของกรมธนารักษ10 

    2.2) การนําดินไปจําหนายตามระเบียบวาดวยการพัสด ุ
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6 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และการใชที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546 ขอ 25 

7 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และการใชที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546 ขอ 26 
8 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และการใชที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546 ขอ 27 

9 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และการใชที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546 ขอ 21 

10 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และการใชที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546 ขอ 22 ทวิ และขอ 

22 ตรี 



 
         สํานักงานทรพัยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 5 แผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

 

    5-127               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู  

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

     สําหรับกรณีที่เปนการจําหนายดินตะกอนในกรณีที่ไมใชการตีราคา

เปนคาจางในการขุดลอก ใหดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกวาดวยการพัสดุโดยอนุโลม (ปจจุบันใช

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) 

     ทั้งนี้การจํานายดินตะกอนเมื่อไดมีการตรวจสอบแลว วาหมดความ

จําเปนหรือหากใชในหนวยงานของรัฐตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก ใหเจาหนาที่เสนอรายงานตอหัวหนา

หนวยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณาสั่งใหดําเนินการตามวิธีการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปน้ี11 

     2.2.1) จําหนายโดยการขาย 

      ใหดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลอดกอน แตถาขายโดยวิธี

ทอดตลาดแลวไมไดผลดีใหนําวิธีที่กําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใชโดยอนุโลม เวนแตกรณี ดังตอไปน้ี 

      (ก) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือไดมารวมกันไม

เกิน 500,000 บาท จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไมตองทอดตลาดกอนก็ได 

      (ข) การขายใหแกหนวยงานของรัฐ หรือองคการสถานสา

ธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) แหงประมวลรัษฎากร12 ใหขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา

กัน การขายโดยวิธีทอดตลาดใหถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยใหผที่ไดรับ 

มอบหมายทําการประเมินราคาทรัพยสินกอนการประกาศขายทอดตลาด กรณีที่เปนพัสดุที่มีการจําหนาย 

เปนการทั่วไปใหพิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในทองตลาด หรือราคาทองถิ่นของสภาพปจจุบัน ของ

พัสดุนั้น ณ เวลาที่จะทําการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม กรณีที่เปนพัสดุ ที่ไม

มีการจําหนายทั่วไป ใหพิจารณาราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใชงาน รวมทง

สภาพและสถานทตั้งของพัสดุดวย ทงน ใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาใหความเห็นชอบ ราคา

ประเมินดังกลาวโดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานของรัฐดวย 

      หนวยงานของรัฐจะจางผูประกอบการที่ ใหบริการขาย

ทอดตลาดเปนผูดําเนินการก็ได 

     2.2.2) จําหนายโดยการแลกเปลี่ยน 

      โดยหลักการแลวการแลกเปลี่ยนจะกระทํามิได เวนแตในกรณี

ที่หัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นวามีความจําเปนจะตองแลกเปลี่ยน ใหกระทําไดเฉพาะการแลกเปลี่ยน

ครุภัณฑกับครุภัณฑและการ แลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ ดังนั้นการนําดินตะกอนซึ่งเปนวัสดุไปแลกเปลี่ยนกับ

วัสดุอื่นยอมทําได ทั้งน้ีตองไมเปนกรณีที่ไมตองจายเงินเพ่ิม จึงจะสามารถแลกเปลี่ยนได13 

                                                           
11 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 215 
12 ไดแก สถานพยาบาลและสถานศึกษาของทางราชการ และ องคการหรือสถานสาธารณกุศล หรือ สถานพยาบาลและ

สถานศึกษาอื่นตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศกําหนดไวในราชกิจจานุเบกษา 
13 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 96  



 
         สํานักงานทรพัยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 5 แผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

 

    5-128               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู  

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

      ในกรณีตองมีการแลกเปลี่ยนดินตะกอนกับวัสดุอื่น ให

เจาหนาที่รายงานตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ ผานหัวหนาเจาหนาที่เพื่อพิจารณาสั่งการ โดยใหรายงานตาม

รายการ ดังตอไปน14 

      (1) เหตุผลและความจําเปนที่ตองแลกเปลี่ยน 

      (2) รายละเอียดของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน 

      (3) ราคาที่ซื้อหรือไดมาของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน และ

ราคาที่จะแลกเปลี่ยนไดโดยประมาณ 

      (4) วัสดุที่จะรับแลกเปลี่ยน และใหระบุวาจะแลกเปลี่ยนกับ

หนวยงานของรัฐหรือเอกชน 

      (5) ขอเสนออื่น ๆ (ถาม)ี 

      ในกรณีที่จะแลกเปลี่ยนกับเอกชน ใหระบุวิธีที่จะแลกเปลี่ยน

พรอมทั้งเหตุผล โดยเสนอใหนําวิธีการซื้อมาใชโดยอนุโลม เวนแตการแลกเปลี่ยนวัสดทุี่จะนําไปแลกครั้ง

หนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือไดมารวมกัน ไมเกิน 500,000 บาท จะเสนอใหใชวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตก

ลงแลกเปลี่ยนกันก็ได 

      สําหรับการแลกเปลี่ยนดินตะกอนกับวัสดุของเอกชน ให

หัวหนาหนวยงานของรัฐแตงตั้งคณะกรรมการ ขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะตามความจําเปน โดยให

คณะกรรมการมีหนาที่ดังนี1้5 

      (1) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุที่ตองการแลกเปลี่ยน

ตามสภาพปจจุบันของพสัดุนั้น 

      (2) ตรวจสอบรายละ เอี ยดพั สดุ ที่ จ ะ ได รั บจากการ

แลกเปลี่ยนวาเปนของใหมที่ยังไมเคยใชงานมากอนเวนแตพัสดุเกาที่จะไดรับจากการแลกเปลี่ยนนั้นจะเปน

ความจําเปนไมทําใหหนวยงานของรัฐตองเสียประโยชน หรือเพื่อประโยชนแกหนวยงานของรัฐ 

      (3) เปรียบเทียบราคาพัสดุที่จะแลกเปลี่ยนกัน โดยพิจารณา

จากราคาที่ประเมินตาม (1) และราคาพัสดุที่จะไดรับจากการแลกเปลี่ยน ซึ่งถือตามราคากลางหรือราคา

มาตรฐาน หรือราคาในทองตลาด โดยทั่วไป 

      (4) ตอรองกับผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควร

แลกเปลี่ยน 

      (5) เสนอความเห็นตอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อพิจารณา

สั่งการ 

      (6) ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบัติตามระเบียบ 

                                                           
14 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 97 

15 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 98 
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    5-129               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู  

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

      แตสํ าหรับกรณีแลกเปลี่ยนกับดินตะกอนกับวัสดุของ

หนวยงานของรัฐใหอยูในอํานาจดุลพินิจของหัวหนาหนวยงานของรัฐนั้น ๆ ที่จะตกลงกัน16 

     2.2.3) จํานายโดยการโอน 

      ดินตะกอนสามารถจําหนายโดยการโอนแกหนวยงานของรัฐ 

หรือองคการสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) แหงประมวลรัษฎากรได ทั้งนี้ ใหมีหลักฐานการสงมอบ

ไวตอกันดวย 

     2.2.4) จําหนายโดยแปรสภาพหรือทําลาย 

      หากพิจารณาจากระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐแลว จะเห็นไดวาดินตะกอนสามารถจําหนายดวยวิธีการแปรสภาพหรือ

ทําลายก็ยอมได ทั้งน้ีตามหลักเกณฑและวิธีการที่หนวยงานของรัฐกําหนด 

      แตอยางไรก็ดีเนื่องจากโดยสภาพของดินตะกอนแลวจึงอาจ

ทําใหเปนไปไดยากที่จะจําหนายดวยการแปรสภาพหรือทําลาย ซึ่งยังไมมีหลักเกณฑที่ชัดเจนในเรื่อง

ดังกลาว 

     2.2.5) จําหนายเปนสูญ 

      นอกจากกรณีจําหนายทั้ง 4 ประเภทที่กลาวมาขางตนแลว 

หากเปนกรณีที่ดินตะกอนสูญไปโดยไมปรากฏตัวผูรับผิดหรือมีตัวผูรับผิดแตไมสามารถชดใชได ใหจําหนาย

ดินตะกอนนั้นเปนสูญ ตามหลักเกณฑ ดังตอไปน้ี17 

      (1) ถาดินนั้นมีราคาซื้อ หรือไดมารวมกันไมเกิน 1,000,000 

บาท ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐ เปนผูพิจารณาอนุมัติ 

      (2) ถาดินนั้นมีราคาซื้อ หรือไดมารวมกันเกิน 1,000,000 

บาท ใหอยูในอํานาจของกระทรวงการคลังเปนผูอนุมัต ิ

  ทั้งนี้ จากการดําเนินการตามกระบวนการขางตน สามารถคาดการณถึงผลสําเร็จทีค่าดวา

จะไดรับของการจัดตั้งองคกรเพื่อการบริหารจัดการบงึบอระเพ็ดพอสังเขปไดดังรูปที ่5.4.9-2 

 

                                                           
16 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 99 

17 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 217 
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    5-130               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู  

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

 
รูปที่ 5.4.9-2 ผลที่คาดวาจะไดรับจากแผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

 



 

 

 

 

บทที่ 6 

ผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 

ด้านวิศวกรรม 

 

 

 

 

 



 
                สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ          บทที่ 6 ผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการดานวศิวกรรม 

 

                            6-1            รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู   

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

บทที่ 6  

ผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการดานวิศวกรรม 
 

 จากการจัดลําดับความสําคัญของโครงการจํานวน 30 โครงการ มีโครงการที่มีศักยภาพ            

ในลําดับตนๆ ที่จะนําไปทําการศึกษาความเหมาะสม มีจํานวน 2 โครงการ ไดแก 

 (1) โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ําปากคลองบอระเพ็ด ตําบลแควใหญ อําเภอเมือง

นครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 

 (2) โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ําคลองบางปอง ตําบลแควใหญ อําเภอเมืองนครสวรรค 

จังหวัดนครสวรรค 

 

6.1  โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ําปากคลองบอระเพ็ด 

 6.1.1 ทางเลือกที่ตั้งโครงการ  

 ในการศึกษาทางเลือกที่ตั้งโครงการ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือจะตองทราบถึงสภาพปญหาที่แทจริง

เสียกอน ถึงจะไดกําหนดทางเลือกที่ตั้งโครงการและองคประกอบของโครงการที่เหมาะสมเพื่อแกไขปญหา

ดังกลาวตอไป 

 จากการพิจารณาสภาพทั่วไปบริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งปจจุบันองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค (อบจ.นครสวรรค) ไดใชงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2549, 2550,2551 ซึ่งมาจากเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจ โดยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น รวมเปนเงินทั้งสิ้น 24.50 ลานบาท ในการ

จัดทําโครงการผันน้ําเขาบึงบอระเพ็ด คลองบอระเพ็ด ตําบลแควใหญ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค              

โดยรายละเอียดของโครงการประกอบดวย 

 (1) กอสราง ปตร.ปากคลองบอระเพ็ด ขนาด 2.9x3.00 ม. จํานวน 4 ชอง โดยออกแบบ    

ใหเก็บกักน้ําไดสูงสุดที่ระดับ +24.00 ม.รทก.   

 (2) สถานีสูบน้ํา จํานวน 1 แหง ประกอบดวยเครื่องสูบน้ํา 2 เครื่อง แตละเครื่องสูบน้ํา           

ได 3 ลบ.ม./วินาที 

 สภาพปจจุบันของ ปตร. อบจ.นครสวรรค ไมสามารถใชในการบริหารจัดการน้ําในบึงบอระเพ็ด  

ได จากการตรวจสอบระดับธรณีประตูของ ปตร. อบจ.นครสวรรค ปรากฏวามีคาระดับธรณีประตูอยูที่ 

+21.639 ม.รทก. ซึ่งสูงกวาระดับธรณีที่ประตูน้ําศูนยประมง (ประตูดํา) ซึ่งมีคาระดับอยูที่ +18.00 ม.รทก. 

ถึง 3.639 ม. ดังแสดงคาระดับตางในรูปที่ 2.1.1-2 จากคาระดับตางๆ จะเห็นไดวากรณีถาน้ําในแมน้ํานาน

ต่ํากวาคาระดับ +21.639 ม.รทก. น้ําในแมน้ํานานจะไมสามารถไหลเขาสูบึงบอระเพ็ดได ซึ่งเปนปญหา           

ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน นับวาเปนปญหาหลักที่สําคัญ การพิจารณาทางเลือกในการแกปญหาดังกลาวหลักการ

จะตองดําเนินการลดระดับธรณีประตูของ ปตร.อบจ.นครสวรรค  ลงให เทากับธรณีประตูของ                 

ปตร.ศูนยประมง คือ +18.00 ม.รทก. และจากการออกสํารวจตรวจสอบสภาพ ปตร. อบจ. นครสวรรค           

ถาจะทําการลดระดับธรณี ปตร. ลงใหเหลือ +18.00 ม.รทก. จะตองทําการลดธรณีประตูลงอีก 3.639 ม. 
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ซึ่งเปนเรื่องยากมากและใชงบประมาณจํานวนมากดวย อีกทั้งยังอาจทําใหโครงสรางของ ปตร. เสียหาย            

จนอาจกอใหเกิดการวิบัติของอาคารได 

 ที่ปรึกษาจึงไดพิจารณาทางเลือกที่จะแกไขปญหาดังกลาว โดยพิจารณาทางเลือกที่ตั้งโครงการ           

ไว 2 ทางเลือก ดังนี ้

 (1) ทางเลือกที่ 1 ทําการกอสราง ปตร. แหงใหม ทางทิศเหนือของ ปตร. อบจ.นครสวรรค

เดิม  

 (2) ทางเลือกที่  2  ทําการกอสราง ปตร.แหงใหม  ทางทิศตะวันออกของ ปตร.                       

อบจ.นครสวรรคเดิม  

 

 6.1.2 ลักษณะโครงการเบื้องตน  

  โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ําปากคลองบอระเพ็ด เปนโครงการประเภทการแกปญหา

น้ําทวมน้ําแลง ดังแสดงตําแหนงที่ตั้งและขอบเขตพื้นที่รับประโยชนของโครงการในรูปที่ 6.1-1 แบบทั่วไป

ของรูปตัดตามยาวประตูระบายน้ําปากคลองบอระเพ็ด (รูปที่ 6.1-2) แบบทั่วไปของประตูระบายน้ํา 

ปากคลองบอระเพ็ด (รูปที่ 6.1-3) แบบทั่วไปกรณีขุดลอกคลองบอระเพ็ด (รูปที่ 6.1-4) โดยมีลักษณะ

โครงการดังน้ี 
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โครงการ  ปรับปรุงประตูระบายน้ําปากคลองบอระเพ็ด  

ประเภท  การแกปญหาน้ําทวมน้ําแลง 
          

1. ลุมน้ําสาขา   คลองบอน 

2. ที่ตั้ง   ต.แควใหญ อ.เมืองนครสวรรค จ.นครสวรรค 

 พิกัด   47PPT 269-391 

 ระวาง   5040 III 

 ลําดบัชุด   L7018 (WGS84) 

3. วัตถุประสงคของโครงการ หลัก  1. บรรเทาอุทกภัย รอง  1. บรรเทาอุทกภัย 

    2. บรรเทาภัยแลง   2. บรรเทาภัยแลง 

    3. ดักตะกอน   3. ดักตะกอน 

    4. เพิ่มความจุเก็บกกัในบึง   4. เพิ่มความจุเก็บกกัในบึง 

    5. รักษาระบบนิเวศ 

ดานการประมง 

  5. รักษาระบบนิเวศ 

ดานการประมง 

4. ลักษณะโครงการ         

 4.1 ประตูระบายน้ํา        

  ขนาดบาน    6 x 7  เมตร 

  จํานวน    2  ชอง 

  ระดับธรณปีระตู      +18.00  ม.รทก. 

  ระดับหลงับานประตู      +25.00  ม.รทก. 

  ระดับหลงัตอมอ    +27.80  ม.รทก. 

  สามารถระบายน้ําไดสูงสุด   80.00  ลบ.ม./วินาท ี

 4.2 ปรับปรงุขุดลอก    คลองบอระเพด็    

  ความกวางกนคลอง    15.00  เมตร 

  ความลึก    5.00  เมตร 

  ลาดดานขางคลอง    1 : 2   

  ความยาวคลองที่ขุดลอก   2.70  กิโลเมตร 

  สามารถระบายน้ําไดสูงสุด   80.00  ลบ.ม./วินาท ี

  ปริมาตรดินขดุประมาณ   0.20  ลาน ลบ.ม. 

 4.3 ทางผานปลา    1  แหง 

  ความกวาง     3.00  เมตร 

  ความลาดชัน  1 : 15   

  ความยาว    60.00  เมตร 

 4.4 สถานสีูบน้ํา    1  แหง 

  เครื่องสูบน้าํ    2  เครื่อง 

  อัตราการสูบน้าํ    3  ลบ.ม./วินาท/ีเครือ่ง 

5. พื้นที่รับประโยชน 3,000  ไร 

6. ราคาคากอสรางโครงการ    80  ลานบาท 

7. ระยะเวลากอสราง    1  ป 

8. สถานะปจจบุัน    ศึกษาความเหมาะสม   
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รูปที่ 6.1-1 แสดงตําแหนงที่ต้ังและขอบเขตพื้นที่รับประโยชนของโครงการปรับปรุงประตูระบายนํ้า             

ปากคลองบอระเพ็ด  
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รูปที่ 6.1-2 แบบทั่วไปของรูปตัดตามยาวประตูระบายนํ้าปากคลองบอระเพ็ด 
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รปูที่ 6.1-3 แบบทั่วไปของประตูระบายนํ้าปากคลองบอระเพ็ด 
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รูปที่ 6.1-4 แบบทั่วไปกรณีขุดลอกคลองบอระเพ็ด 

 

 6.1.3 ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม                                                       

  6.1.3.1 พื้นที่ปาไมตามกฎหมาย               

   จากการรวบรวมขอมูลเบื้องตนของสํานักจัดการที่ดินปาไม  กรมปาไม                 

พบวา ในป 2559 จังหวัดนครสวรรค มีเนื้อที่ปาไมทั้งหมด 558,723.87 ไร โดยในป 2557-2558                            

มีการเปลี่ยนแปลง พื้นที่ปาไม เพิ่มขึ้น รอยละ 0.54 และในป 2558-2559 มีพื้นที่ปาไม เพิ่มขึ้น                              

รอยละ 0.84 รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 6.1--1 
 

ตารางที่ 6.1-1 พื้นที่ปาไมของจังหวัดที่เกี่ยวของ 

จังหวัด 

พื้นที่ปา (ไร) การเปลี่ยนแปลง (+/-) 

ป 2557 ป 2558 
ป 2559 ป 2557-2558 รอยละ ป 2558 - 

2559 

รอยละ 

นครสวรรค 551,120.21 554,088.49 558,723.77 2,968.38 0.54 4,635.38 0.84 

ภาคเหนือ 56,535,650387 56,496,886.23 56,433,986.90 -38,764.64 -0.07 -62,899.33 -0.11 

ทั้งประเทศ 102,277,538.24 102,240,981.84 102,174,805.09 -36,601.40 -0.04 -66,176.75 -0.06 

ที่มา : สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม   
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  6.1.3.2 ชั้นคุณภาพลุมน้ํา                           

   พื้นที่บึงบอระเพ็ด อยูในลุมน้ําสาขาบึงบอระเพ็ด ซึ่งเปนสวนหนึ่งของพื้นที่ลุม

น้ําเจาพระยา มีพื้นที่ 4,292.34 ตารางกิโลเมตร (2,682,715 ไร) คิดเปนรอยละ 20.91 ของพื้นที่ในลุมน้ํา

เจาพระยา ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดเพชรบูรณ ประกอบดวย อําเภอชนแดน อําเภอบึงสามพัน 

อําเภอวิเชียร และอําเภอหนองไผ จังหวัดพิจิตร ประกอบดวย อําเภอดงเจริญ และอําเภอบางมูลนาก 

จังหวัดนครสวรรค ประกอบดวย อําเภอโกรกพระ อําเภอชุมแสง อําเภอตากฟา อําเภอทาตะโก                   

อําเภอพยุหะคีรี อําเภอไพศาลี อําเภอเมืองนครสวรรค และอําเภอหนองบัว และจังหวัดลพบุรี ประกอบดวย 

อําเภอโคกเจริญ และอําเภอหนองมวง (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน), 

2555) สภาพภูมิประเทศของลุมน้ํามีลักษณะเปนที่ราบเรียบ ที่ราบลอนคลื่น และภูเขาลูกเล็ก ๆ โดยมีลําน้ํา

สาขาที่สําคัญคือ คลองบอนและคลองทาตะโก ซึ่งมีพื้นที่ลุมน้ําประมาณ 1,068 และ 3,418 ตารางกิโลเมตร 

ตามลําดับ โดยลุมน้ํายอยนี้รับนํ้าฝนแลวระบายลงสูจุดออกที่บึงบอระเพ็ด 

 

 6.1.4 การประมาณราคาเบื้องตนและแผนงานกอสรางโครงการ  

  ราคาคากอสรางโครงการปรับปรุงประตูระบายน้ําปากคลองบอระเพ็ดมีมูลคากอสราง

ทั้งสิ้น 80 ลานบาท ซึ่งเปนราคาคากอสรางประตูระบายน้ําและอาคารประกอบจากการพิจารณาโครงการ

เบื้องตน แสดงรายละเอียดในตารางที่ 6.1-2 

  แผนงานการกอสรางโครงการปรับปรุงประตูระบายน้ําปากคลองบอระเพ็ด มีระยะเวลา

ดําเนินการ 1 ป ประกอบดวย งานกอสรางประตูระบายน้ําและอาคารประกอบ งานปรับปรุงขุดลอก              

คลองบอระเพ็ด บันไดปลา และสถานีสูบน้ํา ดําเนินการภายใน 1 ป แสดงรายละเอียดในตารางที่ 6.1-3 
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ตารางที่ 6.1-2 แสดงราคาคากอสรางประตูระบายน้ําและอาคารประกอบจากการพิจารณาโครงการเบื้องตน 

 
หมายเหตุ : ยังไมรวมคา Factor F 

 

  

ลําดับ ร ายการ หนวย ปริมาณงาน
อัตร าร าคา 

บาท/หนวย

รวมเงินท้ังส้ิน 

(บาท)

1 เตรี ยมงานกอสร าง

1.1 งานร้ือถอนประตูระบายนํ้า อบจ.นครสวรรค เหมาจาย เหมาจาย 500,000       500,000             

1.2 งานเตรียมพ้ืนท่ีเพ่ือการกอสราง เหมาจาย เหมาจาย 100,000       100,000             

2 งานกอสร างประตูร ะบายน้ําและอาคารประกอบ

2.1 งานขุดเปดหนาดิน ลบ.ม. 3,000        20              60,000              

2.2 งานฐานราก เหมาจาย เหมาจาย 2,000,000     2,000,000          

2.3 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก ลบ.ม. 7,000        6,000          42,000,000         

2.4 งานปองกันการกัดเซาะหินเรียง ลบ.ม. 900          600             540,000             

2.5 งานจัดทําบานระบายตรงขนาด 6 x 7 เมตร บาน 2             2,500,000     5,000,000          

2.6 งานทางผานปลา เหมาจาย 1             2,000,000     2,000,000          

2.7 งานดินถมบดอัดแนน 95% ลบ.ม. 3,000        25              75,000              

3 งานสถานีสูบนํ้าและเค ร่ื องสูบนํ้า

3.1 งานปรับปรุงสถานีสูบนํ้าและทอ เหมาจาย เหมาจาย 500,000       500,000             

3.2 งานจัดซ้ือเคร่ืองสูบนํ้าขนาด 3 ลบ.ม./วินาที เคร่ือง 2             3,000,000     6,000,000          

4 งานขุดลอกคลองบอระเพ็ด ลบ.ม. 207,000     40              8,280,000          

67,055,000        

5 งานเบ็ดเตล็ด 10% เหมาจาย เหมาจาย 6,705,500          

6 เผ่ือเหลือเผ่ือขาด 5 % - - 3,688,025          

7 ค าดําเนินการ  3% - - 2,323,456          

79,771,981       

80,000,000        

ร วมท้ังส้ิน

รวม (1+2+3+4)

รวมเปนเงินประมาณ
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ตารางที่ 6.1-3  แผนการกอสรางโครงการปรับปรุงประตูระบายน้ําปากคลองบอระเพ็ด 

 
 

  

ต.ค. พ.ย. ธ .ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค . เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เตรี ยมงานกอสร าง

1.1 งานร้ือถอนประตูระบายนํ้า อบจ.นครสวรรค

1.2 งานเตรียมพ้ืนที่เพ่ือการกอสราง

2 งานกอสร างประตูร ะบายนํ้าและอาคารประกอบ

2.1 งานขุดเปดหนาดิน

2.2 งานฐานราก

2.3 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก

2.4 งานปองกันการกัดเซาะหินเรียง

2.5 งานจัดทําบานระบายตรงขนาด 6 x 7 เมตร

2.6 งานทางผานปลา

2.7 งานดินถมบดอัดแนน 95%

3 งานสถานีสูบนํ้าและเค ร่ื องสูบนํ้า

3.1 งานปรับปรุงสถานีสูบนํ้าและทอ

3.2 งานจัดซื้อเคร่ืองสูบนํ้าขนาด 3 ลบ.ม./วินาที

4 งานขุดลอกคลองบอระเพ็ด

เดือน
รายการลําดับ
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6.2  โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ําคลองบางปอง      

 6.2.1 ทางเลือกที่ตั้งโครงการ  

 การพิจารณาทางเลือกที่ตั้งโครงการและองคประกอบตางๆ ของโครงการประตูระบายน้ํา              

คลองบางปอง ไดพิจารณาจากองคประกอบของสิ่งกอสรางเดิมที่มีอยูในปจจุบันวายังคงใชงานไดเปนอยางดี

อยูหรือไม ถายังคงใชงานไดดีอยูแลวศักยภาพของการทํางานดังกลาวสามารถใชเปนเครื่องมือในการบริหาร

จัดการน้ําในการบรรเทาและแกไขปญหาน้ําทวมน้ําแลงในบึงบอระเพ็ดไดมากนอยเพียงใด เพียงพอหรือไม 

   จากการพิจารณาองคประกอบตางๆ ของฝายและประตูระบายน้ําของกรมประมง (เดิม)                   

ซึ่งปจจุบันมีองคประกอบ คือ  

 (1)   ฝายคอนกรีตความยาว 350 เมตร สูง 5 เมตร มีระดับสันฝาย +24.00 ม.รทก.              

กอสรางในคลองบางปองกอนที่คลองบางปองจะไหลลงแมน้ําเจาพระยา โดยตัวฝายหางจากแมน้ํา

เจาพระยาเปนระยะทางตามแนวคลองบางปองประมาณ 5 กม. ดังแสดงที่ต้ังฝายในรูปที่ 2.1.1-1 

 (2)   ประตูระบายน้ํา ขนาดความกวาง 6 เมตร สูง 4 เมตร จํานวน 2 บาน เปนบานระบาย

เหล็กตรง ซึ่งต้ังอยูทางฝงขวาของฝาย ดังแสดงที่ตั้งในรูป 2.1.1-1 

 (3)   ทางผานปลา จํานวน 1 แหง ซึ่งตั้งอยูทางฝงขวาของประตูระบายน้ํา ดังแสดงตําแหนง

ที่ตั้งในรูป 2.1.1-1 

   การบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดบริเวณหัวงานโครงการ ปจจุบันบริหารจัดการโดยควบคุมระดับน้ํา

ในบึงบอระเพ็ดที่ระดับเก็บกัก +24.000 ม.รทก. โดยระดับสันฝายจะเปนระดับควบคุมที่ +24.00 ม.รทก. 

โดยมีประตูระบายน้ําเปนเครื่องมืออีกอยางหนึ่งเพื่อชวยควบคุมระดับเก็บกักที่ +24.00 ม.รทก.                     

โดยกรณีเมื่อระดับน้ําในบึงบอระเพ็ดสูงกวาระดับ +24.00 ม.รทก. ไมมากนัก ก็จะทําการปดบานประตู               

โดยปลอยให    น้ําลนขามสันฝายเพียงชองทางเดียว แตถาระดับน้ําสูงกวาคาระดับ +24.00 ม.รทก.              

มากก็จะเปดประตูระบายน้ําชวยเรงการระบายน้ําออกจากบึงบอระเพ็ดอีกชองทางหนึ่ง เพื่อชวยเรงระบาย

น้ําที่สูงกวาระดับ +24.00 ม.รทก. ออกจากบึงบอระเพ็ดใหเร็วที่สุด เพ่ือวาพ้ืนที่ที่ถูกน้ําทวม (ที่ระดับสูงกวา 

+24.00 ม.รทก.) จะไดทวมเปนเวลาไมนานนัก และกรณีที่ระดับน้ําต่ํากวา +24.00 ม.รทก.ก็จะทําการ            

ปดบานประตูตลอดเวลา เพ่ือกักเก็บน้ําไวในการรักษาระบบนิเวศดานการประมง 

 จากการตรวจสอบสภาพของฝายน้ําลนในปจจุบันยังคงใชงานไดเปนอยางดี แตสําหรับประตู

ระบายนํ้าปจจุบันชํารุดบางสวนเวลาเปดบานประตูสามารถเปดบานไดแตเวลาปดบานประตูจะปดไดไมสนิท 

ทําใหมีน้ํารั่วลอดขางชองบานและใตบานที่ชํารุดที่ชํารุด ซึ่งจําเปนตองทําการปรับปรุงใหใชงาน                  

ไดอยางสมบูรณตอไป 

 โดยสรุปที่ตั้งของทางเลือกองคประกอบของโครงการซึ่งประกอบดวย 

 (1) กอสราง ปตร. แหงใหม ขนาดบานประตูกวาง 6 เมตร สูง 6 เมตร บานเหล็กตรง 

จํานวน 2 บาน โดยสามารถควบคุมระดับน้ําเก็บกักที่ +25.00 ม.รทก. ตั้งอยูฝงขวาของฝายปจจุบัน 

 (2) ปรับปรุง ปตร. เดิม จากขนาดบานกวาง 6 เมตร สูง 4 เมตร บานเหล็กตรง                

จํานวน 2 บาน เปนขนาดบานเหล็กตรง ขนาดกวาง 6 เมตร สูง 5 เมตร ทดแทนบานเกา 



 
         สํานักงานทรพัยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 6 ผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการดานวศิวกรรม 

 

    6-12               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู   

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

 (3) ปรับปรุงสันฝายปจจุบันซึ่งเปนฝายคอนกรีต ความยาว 350 เมตร ระดับสันฝาย 

+24.00 ม.รทก. โดยการติดตั้งฝายพับไดบนสันฝายเดิม ฝายพับไดความยาว 350 เมตร สูง 1 เมตร สามารถ

เก็บกักน้ําที่ระดับ +25.00 ม.รทก. เพ่ิมจากเดิมอีก 1 เมตร 

 (4) เมื่อทําการกอสราง ปตร. แหงใหม พรอมทั้งปรับปรุง ปตร. เดิมและฝายเดิมแลว             

ทําใหการระบายน้ําหลากบริเวณ ปตร. และฝาย สามารถระบายน้ําไดเพิ่มมากขึ้น แตสภาพคลองบางปอง

ปจจุบันเกิดการตื้นเขินมาก ถา ปตร.และฝายระบายน้ําไปดานทายน้ํามากขึ้นกวาสภาพปจจุบัน ซึ่งจะทําให

คลองบางปองระบายน่ําไดไมเทากับที่ ปตร. และฝายระบายลงไป จึงมีความจําเปนตองทําการขุดลอกคลอง

บางปองใหสามารถรองรับการระบายน้ําจาก ปตร. และฝาย ไดอยางเพียงพอ จึงเสนอใหทําการขุดลอก

คลองบางปองตั้งแตบริเวณดานทาย ปตร. และฝายลงไปจนบรรจบแมน้ําเจาพระยา ความยาวประมาณ             

5 กิโลเมตร โดยขุดคลองความลึกเฉลี่ย 5-6 เมตร และความกวางเฉลี่ยประมาณ 50-100 เมตร  

 

 6.2.2 ลักษณะโครงการเบื้องตน 

  โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ําคลองบางปอง เปนโครงการประเภทการแกปญหาน้ํา

ทวมน้ําแลง ดังแสดงตําแหนงที่ตั้งและขอบเขตพื้นที่รับประโยชนของโครงการในรูปที่ 6.2-1 แบบทั่วไปของ

รูปตัดตามยาวประตูระบายน้ําคลองบางปอง (รูปที่ 6.2-2) แบบทั่วไปของประตูระบายน้ําคลองบางปอง  

(รูปที่ 6.2-3) แบบทั่วไปกรณีขุดลอกคลองบางปอง (รูปที่ 6.2-4) โดยมีลักษณะโครงการดังน้ี 
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โครงการ  ปรับปรุงประตูระบายน้ําคลองบางปอง  

ประเภท  การแกปญหาน้ําทวมน้ําแลง 
          

1. ลุมน้ําสาขา   คลองบางปอง 

2. ที่ตั้ง   ต.แควใหญ อ.เมืองนครสวรรค จ.นครสวรรค 

 พิกัด   47PPT 248-362 

 ระวาง   5040 III 

 ลําดบัชุด   L7018 (WGS84) 

3. วัตถุประสงคของโครงการ หลัก  1. บรรเทาอุทกภัย รอง  1. บรรเทาอุทกภัย 

    2. บรรเทาภัยแลง   2. บรรเทาภัยแลง 

    3. ดักตะกอน   3. ดักตะกอน 

    4. เพิ่มความจุเก็บกกัในบึง   4. เพิ่มความจุเก็บกกัในบึง 

    5. รักษาระบบนิเวศ 

ดานการประมง 

  5. รักษาระบบนิเวศ 

ดานการประมง 

4. ลักษณะโครงการ         

 4.1 ประตูระบายน้ํา        

  ขนาดบาน    6 x 6  เมตร 

  จํานวน    2  ชอง 

  ระดับธรณปีระตู      +19.00  ม.รทก. 

  ระดับหลงับานประตู      +25.00  ม.รทก. 

  ระดับหลงัตอมอ    +28.00  ม.รทก. 

  สามารถระบายน้ําไดสูงสุด   100.00  ลบ.ม./วินาท ี

 4.2 ฝายพับได   350.00  เมตร 

  ความสูง   1.00  เมตร 

 4.3 ปรับปรงุขุดลอก    คลองบางปอง    

  ความกวางกนคลอง    50-100.00  เมตร 

  ความลึก    5.00  เมตร 

  ลาดดานขางคลอง    1 : 2   

  ความยาวคลองที่ขุดลอก   5.00  กิโลเมตร 

  สามารถระบายน้ําไดสูงสุด   800  ลบ.ม./วินาท ี

  ปริมาตรดินขดุประมาณ   2.00  ลาน ลบ.ม. 

 4.4 ทางผานปลา    1  แหง 

  ความกวาง     3.00  เมตร 

  ความลาดชัน  1 : 15   

  ความยาว    60.00  เมตร 

5. พื้นที่รับประโยชน ชวยบรรเทาอุทกภัย          21,000  ไร 

6. ราคาคากอสรางโครงการ    400  ลานบาท 

7. ระยะเวลากอสราง    2  ป 

8. สถานะปจจบุัน    ศึกษาความเหมาะสม   
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รูปที่ 6.2-1 แสดงตําแหนงที่ต้ังและขอบเขตพื้นที่รับประโยชนของโครงการปรับปรุงประตูระบายนํ้า            

คลองบางปอง  
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รูปที่ 6.2-2 แบบทั่วไปของรูปตัดตามยาวประตูระบายนํ้าคลองบางปอง 
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รปูที่ 6.2-3 แบบทั่วไปของประตูระบายนํ้าคลองบางปอง 

 

 



 
         สํานักงานทรพัยากรน้ําแหงชาต ิ  บทที่ 6 ผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการดานวศิวกรรม 

 

    6-17               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู   

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

 
รูปที่ 6.2-4 แบบทั่วไปกรณีขุดลอกคลองบอระเพ็ด 

 

 6.2.3 ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม                                                        

  6.2.3.1 พื้นที่ปาไมตามกฎหมาย              

   จากการรวบรวมขอมูลเบื้องตนของสํานักจัดการที่ดินปาไม  กรมปาไม                   

พบวา ในป 2559จังหวัดนครสวรรค มี เนื้อที่ปาไมทั้งหมด 558,723.87 ไร โดยในป 2557-2558                       

มีการเปลี่ยนแปลง พื้นที่ปาไมเพิ่มขึ้น รอยละ 0.54 และในป 2558-2559 มีพื้นที่ปาไมเพิ่มขึ้นรอยละ                  

0.84 รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 6.2-1 
 

ตารางที่ 6.2-1 พื้นที่ปาไมของจังหวัดที่เกี่ยวของ 

จังหวัด 

พื้นที่ปา (ไร) การเปลี่ยนแปลง (+/-) 

ป 2557 ป 2558 
ป 2559 ป 2557-2558 รอยละ ป 2558 - 

2559 

รอยละ 

นครสวรรค 551,120.21 554,088.49 558,723.77 2,968.38 0.54 4,635.38 0.84 

ภาคเหนือ 56,535,650387 56,496,886.23 56,433,986.90 -38,764.64 -0.07 -62,899.33 -0.11 

ทั้งประเทศ 102,277,538.24 102,240,981.84 102,174,805.09 -36,601.40 -0.04 -66,176.75 -0.06 

ที่มา : สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม   
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  จากการตรวจสอบ พบวา พื้นที่องคประกอบโครงการไมไดอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ 

และพ้ืนที่ปาไมตามกฎหมาย แตจะพบเขตพื้นที่ปาไมบริเวณพื้นที่รับน้ํา  

  6.2.3.2 ชั้นคุณภาพลุมน้ํา              

   พื้นที่บึงบอระเพ็ด อยูในลุมน้ําสาขาบึงบอระเพ็ด ซึ่งเปนสวนหนึ่งของพื้นที่ลุม

น้ําเจาพระยา มีพื้นที่ 4,292.34 ตารางกิโลเมตร (2,682,715 ไร) คิดเปนรอยละ 20.91 ของพื้นที่ในลุมน้ํา

เจาพระยา ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดเพชรบูรณ ประกอบดวย อําเภอชนแดน อําเภอบึงสามพัน 

อําเภอวิเชียร และอําเภอหนองไผ จังหวัดพิจิตร ประกอบดวย อําเภอดงเจริญ และอําเภอบางมูลนาก 

จังหวัดนครสวรรค ประกอบดวย อําเภอโกรกพระ อําเภอชุมแสง อําเภอตากฟา อําเภอทาตะโก                   

อําเภอพยุหะคีรี อําเภอไพศาลี อําเภอเมืองนครสวรรค และอําเภอหนองบัว และจังหวัดลพบุรี ประกอบดวย 

อําเภอโคกเจริญ และอําเภอหนองมวง (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน), 

2555) สภาพภูมิประเทศของลุมน้ํามีลักษณะเปนที่ราบเรียบ ที่ราบลอนคลื่น และภูเขาลูกเล็กๆ โดยมีลําน้ํา

สาขาที่สําคัญคือ คลองบอนและคลองทาตะโก ซึ่งมีพื้นที่ลุมน้ําประมาณ 1,068 และ 3,418 ตารางกิโลเมตร 

ตามลําดับ โดยลุมน้ํายอยนี้รับนํ้าฝนแลวระบายลงสูจุดออกที่บึงบอระเพ็ด 

 

 6.2.4 การประมาณราคาเบื้องตนและแผนงานกอสรางโครงการ  

  ราคาคากอสรางโครงการปรับปรุงประตูระบายน้ําบางปองมีมูลคากอสรางทั้งสิ้น  

400 ลานบาท ซึ่งเปนราคาคากอสรางประตูระบายน้ําและอาคารประกอบจากการพิจารณาโครงการ

เบื้องตน แสดงรายละเอียดในตารางที่ 6.2-2 

  แผนงานการกอสรางโครงการปรับปรุงประตูระบายน้ําคลองบางปอง มีระยะเวลา

ดําเนินการ 2 ป ประกอบดวย งานกอสรางประตูระบายน้ําและอาคารประกอบ ฝายพับได งานปรับปรุง 

ขุดลอกคลองบางปอง บันไดปลา ดําเนินการภายใน 2 ป แสดงรายละเอียดในตารางที่ 6.2-3 
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ตารางที่  6.2-2  แสดงราคาคากอสรางประตูระบายน้ําและอาคารประกอบจากการพิจารณา                    

โครงการเบื้องตน 

 
หมายเหตุ : ยังไมรวมคา Factor F 

 

  

ลําดับ รายการ หนวย ปริมาณงาน
อัตราราคา 

บาท/หนวย

รวมเงินท้ังส้ิน 

(บาท)

1 เตรี ยมงานกอสร าง

1.1 งานเตรียมพ้ืนท่ีเพ่ือการกอสราง เหมาจาย เหมาจาย 150,000       150,000             

1.2 งานชดเชยทรัพยสิน เหมาจาย เหมาจาย 2,010,880     2,010,880          

2 งานกอสร างประตูร ะบายนํ้าและอาคารประกอบ

2.1 งานขุดเปดหนาดิน ลบ.ม. 3,000        20              60,000              

2.2 งานฐานราก เหมาจาย เหมาจาย 2,000,000     2,000,000          

2.3 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก ลบ.ม. 7,000        6,000          42,000,000         

2.4 งานปองกันการกัดเซาะหินเรียง ลบ.ม. 900          600             540,000             

2.5 งานจัดทําบานระบายตรงขนาด 6 x 6 เมตร บาน 2             2,200,000     4,400,000          

2.6 งานทางผานปลา เหมาจาย 1             2,000,000     2,000,000          

2.7 งานดินถมบดอัดแนน 95% ลบ.ม. 3,000        25              75,000              

3 งานปรับปรุ ง ปตร .กรมประมง (เดิม) บาน 2             2,000,000     4,000,000          

4 งานฝายพับได เหมาจาย เหมาจาย 350             250,000,000       

5 งานขุดลอกคลองบางปอง ลบ.ม. 720,000     40              28,800,000         

336,035,880     

6 งานเบ็ดเตล็ด 10% เหมาจาย เหมาจาย 33,603,588         

7 เผ่ือเหลือเผ่ือขาด 5 % - - 18,481,973         

8 ค าดําเนินการ  3% - - 11,643,643         

399,765,085     

400,000,000      

ร วมท้ังส้ิน

รวม (1+2+3+4+5)

รวมเปนเงินประมาณ
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ตารางที่ 6.2-3  แผนการกอสรางโครงการปรับปรุงประตูระบายน้ําคลองบางปอง 

 

ต.ค. พ.ย. ธ .ค. ม.ค . ก.พ. มี.ค . เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค . ส.ค. ก.ย. ต.ค . พ.ย. ธ .ค . ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค . มิ.ย. ก.ค. ส.ค . ก.ย.

1 เตรี ยมงานกอสร าง

1.1 งานเตรียมพ้ืนที่เพ่ือการกอสราง

1.2 งานชดเชยทรัพยสิน

2 งานกอสร างประตูร ะบายน้ําและอาคารประกอบ

2.1 งานขุดเปดหนาดิน

2.2 งานฐานราก

2.3 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก

2.4 งานปองกันการกัดเซาะหินเรียง

2.5 งานจัดทําบานระบายตรงขนาด 6 x 6 เมตร

2.6 งานทางผานปลา

2.7 งานดินถมบดอัดแนน 95%

3 งานปรับปรุ ง ปตร .กรมประมง (เดิม)

4 งานฝายพับได 

5 งานขุดลอกคลองบางปอง

ลําดับ รายการ
ปท่ี 1 ปท่ี 2



 

 

 

 

บทที่ 7 

การประชาสมัพันธ์ มวลชนสัมพันธ์  

และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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บทที่  7 

การประชาสมัพันธ มวลชนสัมพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน 
 

7.1  หลักการและเหตผุล    
 ปจจุบันกระแสแนวคิดในการใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนมีมากขึ้น   

โดยประชาชนไดใหความสนใจในกิจกรรมการพัฒนาโครงการของรัฐในดานตางๆ ทําใหผูรับผิดชอบ

โครงการดานการมีสวนรวมฯ ตองดําเนินการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธตลอดทั้งกระบวนการ

การมีสวนรวมของประชาชนเพื่อใหเกิดการสื่อสารและสรางความเขาใจแลกเปลี่ยนขอมูลกับประชาชนได 

ตลอดจนการเปดโอกาสใหประชาชนไดรวมแสดงความคิดเห็นของโครงการไดอยางอิสระและเกิดความโปรงใส 

อันเปนแนวทางการพัฒนาหรือการดําเนินงานใหเกิดประโยชนรวมกันทุกฝาย 

 สําหรับการดําเนินงานการมีสวนรวมของประชาชนในโครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนา 

และฟนฟูบึงบอระเพ็ด มีความจําเปนตองประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสารของโครงการใหกับประชาชน

ไดรับทราบอยางถูกตอง ครบถวน และชัดเจน รวมทั้งการดําเนินงานดานการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ตลอดจนสํารวจทัศนคติของประชาชนที่มีตอโครงการ  

โดยในบทนี้เปนการนําเสนอแนวทาง ขั้นตอน แผนงาน กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน และทีมงาน

ดานการประชาสัมพันธที่มีคุณสมบัติ ความรู และประสบการณ โดยใหเปนไปตามแนวทางการมีสวนรวม

ของประชาชน ตามพระราชบัญญัติสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี      

วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป 2560 

รวมทั้งเอกสารแนบทายประกาศ 2 ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2552 และแนวทางที่สํานักงานทรัพยากรน้ํา

แหงชาติใชปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานโครงการสอดคลองตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประชาชน 

ใหการยอมรับ และโครงการสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายที่กําหนด  

 

7.2  วัตถุประสงค  

 7.2.1 เพื่อชี้แจงขอมูลใหผูมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบ และเกิดความเขาใจที่ถูกตองรวมกันใน

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ 

 7.2.2 เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของ ในการนําไปเปนแนวทางพัฒนารูปแบบ/

วิธีการของการศึกษาโครงการ ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับพ้ืนที ่

 7.2.3 เพื่อวิเคราะหและประเมินผลขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ที่รวบรวมไดจากผูมีสวนไดสวน

เสียในพื้นที่โครงการ และนํามารวมพิจารณาในการศึกษาโครงการตอไป  
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7.3  ขอบเขตและวิธีการศึกษา  

 7.3.1 กรอบการดําเนินการ  

  กรอบการดําเนินการแบงออกเปน 3 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมการประชาสัมพันธ กิจกรรม

มวลชนสัมพันธ และกิจกรรมการมีสวนรวม ซึ่งทั้ง 3 กิจกรรมนี้มีความสัมพันธกันและจะดําเนินการควบคู

กั น ไป เพื่ อ ใ ห บ ร รลุ วั ต ถุ ป ร ะส งค ข อ งก า รดํ า เ นิ นก า รสู ง สุ ด  ซึ่ ง ส าม า รถอธิ บ า ยก รอบทั้ ง  

3 กิจกรรม ดังรูปที่ 7.3-1 สรุปดังนี ้ 

  การประชาสัมพันธ นั้น เปนกระบวนการในการอธิบาย (explanation) การบอกกลาว 

(to inform) การเผยแพร แจงความ (publicity) และการประกาศ (declaration) เพ่ือทําใหกลุมเปาหมาย/

ประชาชนเกิดความรู  (knowledge) ความเขาใจ (understanding) รวมถึงเปนการใหการศึกษา 

(educate) สรางการจูงใจ (persuade) การเชื่อถือไววางใจ (belief) และทําใหเกิดความเลื่อมใสศรัทธา 

(trust) ในสิ่งที่ตองการนําเสนอ นอกจากนี้แลว การประชาสัมพันธยังมีวัตถุประสงคเฉพาะ เพื่อทําใหเกิด

ความเหมาะสมตามลักษณะของการดําเนินการแตละประเภท ดวยการสรางสรรคความรูความเขาใจ 

เฉพาะเรื่องโดยเรงดวน กระตุนเตือน ปลุกเรา จูงใจใหประชาชนรวมมือกับกิจกรรมเมื่อเกิดมีปญหา 

หรือความไมเขาใจ รวมทั้งปองกันและแกไขความเขาใจผิดในกิจกรรมนั้นๆ ดังนั้น การดําเนินการ

ประชาสัมพันธของที่ปรึกษา จะตองสรางการรับรู สรางความเขาใจ ดวยการนําเสนอขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน 

และงายตอการทําความเขาใจ เพื่อเปนการสรางความเชื่อมั่น ความศรัทธา และความไววางใจใหเกิดกับ

กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย อันจะสงผลใหเกิดการปองกันการเขาใจผิดในขอเท็จจริง รวมถึงเปนกระตุนให

ประชาชนใหความรวมมือในการขับเคลื่อนโครงการเปนไปดวยความราบรื่น 

  มวลชนสัมพันธ หรือชุมชนสัมพันธ (Community Relations) เปนการติดตอสื่อสารของ

หนวยงานกับกลุมคน องคกร หรือผูมีสวนไดสวนเสียที่อยูใกลเคียง หรือเกี่ยวของโดยตรงกับหนวยงาน  

เพื่อสรางความรูจักคุนเคย และความเขาใจอันดีตอกัน ทั้งนี้ โดยมุงหวังผลใหผูมีสวนไดสวนเสียดังกลาว 

เกิดทัศนคติที่ดีกับหนวยงาน เกิดศรัทธา ใหการสนับสนุนกิจการของหนวยงาน ตลอดจนเกิดภาพลักษณที่ดี

ตอหนวยงาน โดยการจัดใหมีการพบปะหรือประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  

เปนการเปดโอกาสผูดําเนินโครงการไดมีโอกาสพบปะบุคคลสําคัญในพื้นที่โครงการ เชน ผูนําทางความคิด

ในสังคม ผูนําในทองถิ่นและชุมชนตาง ๆ เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของกลุมบุคคล รวมถึง

การอุปถัมภหรือสนับสนุนกิจกรรมขององคกรตางในชุมชน เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางกัน  

  การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) เปนกระบวนการที่ประชาชน 

หรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมีโอกาสไดแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็น เพื่อแสวงหาทางออก

และการตัดสินใจตาง ๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสม โดยเปนที่ยอมรับรวมกันของทุกฝายที่เกี่ยวของ  

การเขารวมกระบวนการนี้แตแรกเริ่ม จะทําใหเกิดความเขาใจ การรับรู การเรียนรู การปรับเปลี่ยนโครงการ

รวมกัน อันจะเปนประโยชนแกทุกฝายในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ ลดความขัดแยง 

และการเผชิญหนากัน ประชาชนเกิดความรูสึกถึงความเปนเจาของมีความกระตือรือรนในการรวมปฏิบัติ 

และทําใหเจาหนาที่ของรัฐมีความใกลชิดกับประชาชนและสามารถรับทราบถึงความตองการและขอกังวล

ของประชาชน  
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ประสานงานสวนราชการ/

องคกรที่เกี่ยวของ 

ทบทวน/รวบรวม

ขอมูลทุติยภูมิ 

สํารวจขอมูลพื้นฐานของ

ชุมชนในพื้นที่และตรวจ

เย่ียมพื้นที่โครงการ  

วิเคราะหและกําหนดกลุมเปาหมาย 

จัดทําแผนและดําเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน 

แผนงานการมีสวนรวมของประชาชน 

การประชุมปฐมนิเทศโครงการ 

เพื่อชี้แจงขอมูลรายละเอียดของโครงการใหกลุมเปาหมายที่

เกี่ยวของรับทราบ โดยภาพรวมของโครงการ อาทิ ความเปนมา 

วัตถุประสงคของโครงการ พื้นที่ศึกษา ขอบเขตการศึกษา สภาพ

พื้นที่โครงการ ตลอดจนแผนการดําเนินงานในขั้นตอนตอไป และ

ใหผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบรวมทั้งรับฟงความคิดเห็น

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ 

แผนงานการประชาสัมพันธโครงการ 

1) เอกสารประกอบการประชุม 
2) แผนพับ 
3) บอรดนิทรรศการ 
4) Presentation 

5) ปายประชาสัมพันธ 

 

วิทยุทองถิ่น บทความลงสื่อทองถิ่น ครั้งที ่1  

 

การประชุมปจฉิมนิเทศโครงการ 

เพื่อชี้แจงขอมูลรายละเอียดของโครงการใหกลุมเปาหมายที่

เกี่ยวของรับทราบ โดยภาพรวมของโครงการ และรับฟงความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะจากกลุมเปาหมายในดานความตองการ  

แสวงหาทางออกเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน 

วิทยุทองถิ่น บทความลงสื่อทองถิ่น ครั้งที ่2 

 

6) เอกสารประกอบการประชุม 
7) จดหมายขาว 
8) บอรดนิทรรศการ 
9) Presentation 

10) เอกสารประกอบการประชุม 
11) แผนพับ 
12) บอรดนิทรรศการ 
13) Presentation 

14) ปายประชาสัมพันธ 

 

แผนงาน 

มวลชนสัมพันธ 
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รูปที่ 7.3-1 แผนการดําเนินงานการประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน 

 

การวางแผนและ

เตรียมการ   

การประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1 

เพื่อชี้แจงขอมูลขาวสารของโครงการ ใหกลุมเปาหมายไดรับ

ทราบและรับฟงขอมูล สภาพปญหา ขอวิตกกังวลในพื้นที่ รับฟง

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งประเด็นหวงกังวลในประเด็นดานผลกระทบสิ่งแวดลอม 

การประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 2 

เพื่อนําเสนอความกาวหนาของผลการศึกษาของโครงการ 

โดยเฉพาะผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอมใหแกกลุมเปาหมายในพื้นที่ และรับฟง

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของใน

พื้นที่ เกี่ยวกับการกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอมของโครงการใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

15) เอกสารประกอบการประชุม 
16) จดหมายขาว 
17) บอรดนิทรรศการ 
18) Presentation 
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กิจกรรมสื่อมวลชนสญัจร 

ครั้งที่ 1 

กิจกรรมสื่อมวลชนสญัจร 

ครั้งที่ 2 
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  จากหลักการขางตน ที่ปรึกษาจึงใชหลักการดังกลาว รวมถึงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ              

ที่เกี่ยวของ เชน  ระเบียบสํานักนายกรัฐนมตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548  

แนวทางการมีสวนรวมของประชาชน และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคม ในกระบวนการ

วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(สิงหาคม, 2549) เปนตน มาเปนกรอบในการดําเนินการดานการประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ และการมี

สวนรวมของประชาชน เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

 7.3.2 วิธีการศึกษาและขั้นตอนในการดําเนินการ  

  7.3.2.1 ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดพื้นที่และกลุมเปาหมาย 
   ในการศึกษาดานการประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ และการมีสวนรวม  

ที่ปรึกษาจะทําการศึกษาพื้นที่ดําเนินงานรายรอบบึงบอระเพ็ด โดยครอบคลุมพื้นที่อําเภอชุมแสง  

อําเภอทาตะโก และอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค และพื้นที่บางสวนของจังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ  

และลพบุรี โดยแบงออกเปน 3 พื้นที่ 

   เขตพื้นที่ที่ 1 พื้นทีท่ี่อยูในระดับ +24 ม.รทก. และพ้ืนที่เขตหามลาที่อยูทับซอน

ในขอบเขตบึงบอระเพ็ด 
   เขตพื้นที่ที่ 2 พื้นที่ถัดจากพ้ืนที่ที่ 1 ถึงขอบเขตบึงบอระเพ็ดตามหนังสือสําคัญ 

ที่หลวง (นสล.) โดยแบงตามขอบเขตการปกครอง   

   2.1)  พื้นทีศ่ึกษาอําเภอเมืองนครสวรรค 

   2.2)  พื้นทีศ่ึกษาอําเภอทาตะโก 

   2.3)  พื้นทีศ่ึกษาอําเภอชุมแสง 

   เขตพื้นที่ที่ 3 พื้นที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ด ซึ่งเปนเสนทางน้ําที่ไหลเขาบึงบอระเพ็ด 
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รูปที่ 7.3.2-1 กลุมเปาหมายในพื้นที่โครงการ 

เขตพื้นที่ที่ 1 

เขตพื้นที่ที่ 2 

เขตพื้นที่ที่ 3 

เขตพื้นที่ที่ 2 

เขตพื้นที่ที่ 1 
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  7.3.2.2 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ 

   การกําหนดกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ เพื่อใหเกิดกระบวนการมีสวนรวม

ของประชาชนทุกกลุมนั้น คณะที่ปรึกษาไดพิจารณาคัดเลือกกลุมเปาหมายใหสอดคลองกับวัตถุประสงค

การประชุม ที่มุงประชาสัมพันธโครงการใหกลุมผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคในพื้นที่ไดรับทราบขอมูลโครงการ

อยางทั่วถึง และมีบทบาทในการใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการดําเนินโครงการ  

ในการกําหนดกลุมเปาหมายไดกําหนดใหครอบคลุมถึงผูมีสวนได-สวนเสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวของ 

ทุกภาคสวน ตามแนวทางการมีสวนรวมของประชาชน และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคม 

ในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยกําหนดกลุมเปาหมายออกเปน 7 กลุม (สํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2549) ประกอบดวย 

1) ผูไดรับผลกระทบ 

2) หนวยงานที่รับผิดชอบจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม 

    2.1) เจาของโครงการ 

    2.2) ที่ปรึกษา 

3) หนวยงานที่ทําหนาที่พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

4) หนวยงานราชการในระดับตาง ๆ 

5) องคการเอกชนดานสิ่งแวดลอม องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา

ภายในทองถิ่นและในระดับอุดมศึกษา และนักวิชาการอิสระ 

6) สื่อมวลชน 

7) ประชาชนทั่วไป 

 

ตารางที่ 7.3.2-1 การจําแนกกลุมเปาหมายผูมีสวนไดสวนเสีย 

กลุมเปาหมายหลัก กลุมยอย รายละเอียดกลุม 

1. ผูไดรับผลกระทบ กลุมผูเสียประโยชน 

ที่ไดรับผลกระทบ 

ประชาชนที่เขาไปใชประโยชนในพื้นที่บึงบอระเพ็ด และอาจจะถูก

เวนคืนที่ดิน หรือรื้อถอนสิ่งปลูกสราง ผูอยูอาศัย/ผูครอบครองที่ดิน 

ที่อยูอาศัยและสิ่งปลูกสราง/ผูประกอบการคา กิจการตางๆตาม

พื้นที่โครงการ  

กลุมผูไดรับประโยชน กลุมผูมีบทบาททางสังคมในชุมชน/ทองถิ่น กลุมเยาวชน กลุมภาค

ประชาชน และเกษตรกร/ประชาชนผูใชน้ําที่อาศัยอยูบริเวณพื้นที่

บึงบอระเพ็ด 

2. หนวยงานที่

รับผิดชอบจัดทํา

รายงานผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

เจาของโครงการ สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ  

ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ตารางที่ 7.3.2-1 การจําแนกกลุมเปาหมายผูมีสวนไดสวนเสีย (ตอ) 
กลุมเปาหมายหลัก กลุมยอย รายละเอียดกลุม 

3. หนวยงานราชการ

ในระดับตาง ๆ ที่

เกี่ยวของ 

ระดับจังหวัด จังหวัดนครสวรรค  สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัด ปาไมจังหวัด หนวยงานของกรมอุทยานฯ หนวยงานของ

กรมประมง และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

ระดับอําเภอ นายอําเภอในพื้นที ่

สวนทองถิ่น องคการปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที ่

4. องคกรพัฒนา

เอกชน/

สถาบันการศึกษา

และนักวิชาการอิสระ 

องคกรพัฒนา

เอกชน/

สถาบันการศึกษา

และนักวิชาการอิสระ 

โรงเรียนและมหาวิทยาลัย/วัด/องคกรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ 

5. ประชาชนทั่วไป

และประชาชน

ผูสนใจ 

ประชาชนผูสนใจ

ทั่วไป 

ประชาชนผูสนใจทั่วไป 

6. หนวยงานที่ทํา

หนาที่พิจารณาดาน

สิ่งแวดลอม 

หนวยงานที่ทําหนาที่

พิจารณาดาน

สิ่งแวดลอม 

สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) 

7. สื่อมวลชน สื่อมวลชน สื่อมวลชนทั่วไป/ทองถิ่น อาทิ หนังสือพิมพ สถานีวิทยุ เปนตน 
 

   โดยกลุมเปาหมายแตละกลุม ตองทําการวิเคราะหตามบทบาทและความสําคัญ

ของกลุมเปาหมาย และจากการวิเคราะหและคัดเลือกกลุมเปาหมาย ในการดําเนินงานการมีสวนรวมของ

ประชาชน 

 

ตารางที่ 7.3.2-2 บทบาทและความสําคัญของกลุมผูมสีวนไดสวนเสียทั้ง 7 กลุมเปาหมายหลัก 

ลําดับ

ที่ 

กลุม 

เปาหมาย

หลัก 

กลุม 

ยอย 
บทบาท ความสําคัญ 

1 ผูไดรับ

ผลกระทบ 
กลุมผูเสีย

ประโยชนที่

ไดรับ

ผลกระทบ

ทางลบ 

เปนกลุมของผูนําชุมชน/ทองถิ่น

และประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับ

ผลกระทบจากการเขาไปใชระ

โยชนในพื้นที่บึงบอระเพ็ด ซึ่ง

เปนกลุมที่อาจจะไมเห็นดวยกับ

ดําเนินงานตามโครงการนี้ 

เปนกลุมที่ตองทําความเขาใจ ถึงความจําเปนของการ

ดําเนินงานตามโครงการ และทําใหเกิดการปรับเปลี่ยน

ทัศนคติตอการรวมกันแกไขปญหาของบึงบอระเพ็ด 

กลุมผูไดรับ

ประโยชน 

เปนกลุมของเกษตรกร/

ประชาชนทั่วไป ที่ไดรับ

ประโยชนจากการใชฐาน

ทรัพยากรของบึงบอระเพ็ดซึ่ง

เปนกลุมที่อาจจะเห็นดวยกับ

การดําเนินงานในโครงการ 

ประชาชนกลุมที่ ได รับประโยชนจากการเข าไปใช

ประโยชนจากฐานทรัพยากรของบึงบอระเพ็ด จะชวยทํา

ใหเกิดการประชาสัมพันธการดําเนินงานโครงการใหเปนที่

รูจักมากยิ่งขึ้นในวงกวาง 
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ตารางที่ 7.3.2-2 บทบาทและความสําคัญของกลุมผูมสีวนไดสวนเสียทั้ง 7 กลุมเปาหมายหลัก (ตอ) 

ลําดับ

ที่ 

กลุม 

เปาหมาย

หลัก 

กลุม 

ยอย 
บทบาท ความสําคัญ 

   

กรณี เปนผูมีบทบาททาง

สังคมในชุมชน/ทองถิ่น จะ

เปนตัวแทนของประชาชน

ในการรับขอมูลข าวสาร 

แ ล ะ ป ร ะ ส า น ง า น กั บ

หนวยงานตาง ๆ จึงไดรับ

การยอมรับและไดรับความ

เชื่อถือ 

เนื่องจากเปนผูใกลชิดและไดรับการยอมรับจากคนในชุมชน 

จึงมีความนาเชื่อถือ ดังนั้น ความเขาใจในโครงการของ

กลุมเปาหมายนี้ จึงมีความสําคัญตอการยอมรับหรือคัดคาน

โครงการของประชาชน 

2 หนวยงานที่

รับผิดชอบ

จัดทํารายงาน

ผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

เจาของ

โครงการ 
การกํากับการดําเนินงาน

ของที่ปรึกษาโครงการให

บรรลุตามวัตถุประสงค 

มีความสําคัญที่จะกํากับการทํางาน และการนําขอคิดเห็น

และขอเสนอแนะที่ไดจากการดําเนินงานการมีสวนรวมของ

ประชาชนมาประกอบและปรับปรุงการศึกษาโครงการใหมี

ความละเอียดรอบคอบมากขึ้น 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยงาน

ราชการใน

ระดับตาง ๆ 

ที่เกี่ยวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวน

ราชการ

ระดับ

จังหวัด 

ใหการสนับสนุน และ

อํานวยความสะดวกในเรื่อง

ขอมูลในภาพรวม กําหนด

โครงการใหอยูในนโยบาย

หรือยุทธศาสตรของจังหวัด 

ชวยใหการดําเนินโครงการมีความสอดคลองกับยุทธศาสตร

และแนวทางการดําเนินการของหนวยงาน/องคกรระดับ

จังหวัด ซึ่งจะทําใหโครงการดําเนินการไดเรียบรอย ไมลาชา 

สวน

ราชการ

ระดับ

อําเภอ 

อํานวยความสะดวกในการ

ติดตอประสานงานกับ

หนวยงานระดับพื้นที ่

ชวยเผยแพรและทําความเขาใจสูทองถิ่นทําใหการพัฒนา

โครงการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและไมเกิดความลาชา 

สวน

ทองถิ่น 
เปนกระบอกเสียงที่ดีในการ

ประชาสัมพันธโครงการชวย

ทําใหประชาชนในทองถิ่น

สามารถเขาใจโครงการได

งายขึ้น และไมตอตานหรือ

ขัดขวางโครงการ 

บุคลากรขององคกรมักจะไดรับการยอมรับจากชุมชนใน

พื้นที่ อันเปนชองทางสําคัญที่ทําใหสามารถเขาถึงประชาชน

ไดงายขึ้น มีผลใหไมเกิดการตอตานหรือขัดขวางโครงการ 
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

ตารางที่ 7.3.2-2 บทบาทและความสําคัญของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทั้ง 7 กลุมเปาหมายหลัก (ตอ) 

ลําดับ

ที่ 

กลุม 

เปาหมาย

หลัก 

กลุม 

ยอย 
บทบาท ความสําคัญ 

4 องคกรพัฒนา

เอกชน/

สถาบัน 

การศึกษา

และ

นักวิชาการ

อิสระ 

องคกร

เอกชน 

กรณีที่เปนองคกรธุรกิจมี

บทบาทที่นําโครงการไปตอ

ยอดทางธุรกิจ ทําใหเกิด

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ภายในพื้นที่และมีสวน

ผลักดันใหโครงการสามารถ

ดําเนินการไดจริงไดเร็วขึ้น 

เนื่องจากความสําเร็จของ

โครงการ 

ทําใหโครงการสามารถดําเนินการไดจริงไดเร็วขึ้น 

องคกร

พัฒนา

เอกชน 

กรณีที่เปนองคกรพัฒนา

เอกชน (NGOs) มูลนิธิ และ

สมาคม จะเปนกลุมที่มี

บทบาทในทองถิ่น เนื่องจาก

มีเครือขายและการทํางาน

อยูในพื้นที่ ซึ่งสามารถที่จะ

ชี้นําประชาชนในพื้นที่ได 

เปนที่ยอมรับของประชาชนในเครือขาย จึงสามารถชี้นํา

ประชาชนที่เปนเครอืขายใหยอมรับหรือคัดคานได 

 
 

การศึกษา 

ศาสนา 

เปนกลุมเปาหมายที่มี

บทบาทดานวิชาการ และ

ศูนยรวมจิตใจและการอยู

รวมกันของชุมชน 

ความคิดเห็นตอโครงการของกลุมเปาหมายนี้สามารถชี้นํา

กลุมเปาหมายอ่ืน ๆ ได เนื่องจากเปนกลุมที่ไดรับการ

ยอมรับวาเปนผูมีความรู และเปนผูที่มีความนาเชื่อถือ การ

เห็นดวยหรอืไมเห็นดวยของคนกลุมนี้ จึงมีผลกระทบตอการ

ดําเนินโครงการ 

5 

หนวยงานที่

ทําหนาที่

พิจารณาดาน

สิ่งแวดลอม 

หนวยงาน 

ที่ทําหนาที่

พิจารณา

ดาน

สิ่งแวดลอม 

เปนกลุมเปาหมายที่รวม

พิจารณาดานสิ่งแวดลอม

และเอกสารที่เกี่ยวของที่

เสนอมา 

พื้นที่โครงการมีหลายหนวยงานรับผิดชอบ การดําเนินการ

ใดๆของโครงการ จําเปนจะตองประสานการปฏิบัติกับ

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของทุกครั้ง เชน การลงสํารวจ เก็บขอมูล 

ในพ้ืนที่โครงการทุกครั้ง 

6 

ประชาชน

ทั่วไปและ

ประชาชน

ผูสนใจ 

ประชาชน

ทั่วไปและ

ประชาชน

ผูสนใจ 

เปนกลุมของประชาชน

ทั่วไปซึ่งเปนกลุมที่อาจเห็น

ดวยและไมเห็นดวยกับ

โครงการ 

ประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการจะชวยทําใหเกิดการ

ประชาสัมพันธโครงการใหเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้นในวงกวาง 

7 สื่อมวลชน 

สื่อมวลชน เปนกลุมที่จะเสนอขาวสาร

ตอสาธารณชนในวงกวาง 

ซึ่งสามารถสรางกระแสได

ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ 

หากสื่อมวลชนมีความเขาใจที่ถูกตองในโครงการ และเปนไป

ในเชิงบวกก็จะเปนประโยชนตอโครงการ เพราะจะชวยสราง

ความเขาใจตอสาธารณชนในวงกวางและเปนตัวชวยในการ

สรางภาพลักษณที่ดีใหกับโครงการ แตถาหากสื่อไมเขาใจ

อาจทําใหเกิดการโจมตีโครงการและทําใหเกิดผลเชิงลบและ

กระจายไปสูสาธารณชนไดอยางรวดเร็ว และจะสงผล

กระทบตอการพัฒนาโครงการ 
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

ตารางที่ 7.3.2-3  รายช่ือกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทั้ง 7 กลุม 
ที่ กลุมเปาหมาย กลุมเปาหมายในพื้นที่ศึกษา จํานวน 

1 ผูไดรับผลกระทบ 1) ผูใหญบาน หมู1 บานหินดาด (รางจิก) ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค 

2) ผูใหญบาน หมู3 บานไร ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค 

3) ผูใหญบาน หมู4 บานไร (ปลวกสูง) ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค 

4) ผูใหญบาน หมู5 บานหัวดง ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค 

5) กํานันตํ าบลพระนอน (หมู 9)  บ านหัวคลัก ต .พระนอน อ. เมือง                 

จ.นครสวรรค 

6) ผูใหญบาน หมู1 บานหนองปลิง ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค 

7) ผูใหญบาน หมู3 บานทาดินแดง ต.เกรียงไกร อ.เมือง จ.นครสวรรค 

8) ผูใหญบาน หมู7 บานคลองบอระเพ็ด ต.เกรียงไกร อ.เมือง จ.นครสวรรค 

9) ผูใหญบาน หมู1 บานบอระเพ็ด ต.แควใหญ อ.เมือง จ.นครสวรรค 

10) ผูใหญบาน หมู2 บานหนองดุก ต.แควใหญ อ.เมือง จ.นครสวรรค 

11) ผูใหญบาน หมู2 บานหนองแมพังงา ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค 

12) ผูใหญบาน หมู5 บานทับกฤชเหนือ ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค 

13) ผูใหญบาน หมู6 บานหนองไกร ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค 

14) ผูใหญบาน หมู7 บานเนินทอง ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค 

15) ผูใหญบาน หมู8 บานทับกฤชพัฒนา ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค 
16) ผูใหญบาน หมู9 บานทาบัว ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค 

17) ผูใหญบาน หมู10 บานหนองยาว ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค 

18) ผูใหญบาน หมู11 บานแหลมจันทร ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค 

19) ผูใหญบาน หมู13 บานทุงแวน ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค 

20) ผูใหญบาน หมู1 บานพนมเศษใต ต.พนมเศษ อ.ทาตะโก จ.นครสวรรค 

21) ผูใหญบาน หมู2 บานหนองจิกโคง ต.พนมเศษ อ.ทาตะโก จ.นครสวรรค 

22) ผูใหญบาน หมู3 บานคลองบอน ต.พนมเศษ อ.ทาตะโก จ.นครสวรรค 

23) ผูใหญบาน หมู4 บานครอเรียงราย ต.พนมเศษ อ.ทาตะโก จ.นครสวรรค 

24) ผูใหญบาน หมู6 บานพนมเศษเหนือ ต.พนมเศษ อ.ทาตะโก จ.นครสวรรค 

25) ผูใหญบาน หมู7 บานหัวปริก ต.พนมเศษ อ.ทาตะโก จ.นครสวรรค 

26) ผูใหญบาน หมู8 บานแหลมกระทุม ต.พนมเศษ อ.ทาตะโก จ.นครสวรรค 

27) ผูใหญบาน หมู9 บานคลองขุด ต.พนมเศษ อ.ทาตะโก จ.นครสวรรค 

28) ผูใหญบาน หมู10 บานแหลมประดา ต.พนมเศษ อ.ทาตะโก จ.นครสวรรค 

29) ผูใหญบาน หมู11 บานรางบัวพัฒนา ต.พนมเศษ อ.ทาตะโก จ.นครสวรรค 

30) ผูใหญบาน หมู4 บานปากงามเหนือ ต.วังมหากร อ.ทาตะโก จ.นครสวรรค 

31) ผูใหญบาน หมู5 บานปากงามใต ต.วังมหากร อ.ทาตะโก จ.นครสวรรค 

32) ผูใหญบาน หมู6 บานวังมหากร ต.วังมหากร อ.ทาตะโก จ.นครสวรรค 

32 
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    7-11               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

ตารางที่ 7.3.2-3  รายช่ือกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทั้ง 7 กลุม (ตอ) 
ที่ กลุมเปาหมาย กลุมเปาหมายในพื้นที่ศึกษา จํานวน 

2 หนวยงานที่

รับผิดชอบ

จัดทํารายงาน

ผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

เจาของ

โครงการ 

สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ 3 

ที่ปรึกษา

โครงการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 23 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยงาน

ราชการใน

ระดับตางๆ ที่

เกี่ยวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับจังหวัด 

 

1) ผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค 

2) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

3)  สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 12 

4) หัวหนาเขตหามลาสัตวปาบึงบอระเพ็ด 

5) ประชาสัมพันธจังหวัดนครสวรรค 

6) หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครสวรรค (คณะอนุกรรมการบริหารจัดการบึง

บอระเพ็ด) 

7) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค 

8) เจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค 

9) ผอ.สํานักงานธนารักษจังหวัดนครสวรรค 

10) เกษตรและสหกรณจังหวัดนครสวรรค 

11) เกษตรจังหวัดนครสวรรค 

12) พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค 

13) ผอ.ประมงจังหวัดนครสวรรค 

14) ผอ.ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครสวรรค 

15) หัวหนาหนวยขุดลอกและกําจัดวัชพืชบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 
16) หัวหนาหนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ํ าจืดบึงบอระเพ็ด 

นครสวรรค 

17) ผอ.โครงการชลประทานนครสวรรค 

18) ผอ.สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 2 

19) ผอ.สํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขานครสวรรค 

20) ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค 

21) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด

นครสวรรค 

22) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 (คณะอนุกรรมการบริหารจัดการบึง

บอระเพ็ด) 

23) ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค 

(คณะอนุกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด) 

24) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค (คณะอนุกรรมการบริหาร

จัดการบึงบอระเพ็ด) 

25) พาณิชยจังหวัดนครสวรรค (คณะอนุกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด) 

26) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค (คณะอนุกรรมการบริหาร

จัดการบึงบอระเพ็ด) 

27) ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานนครสวรรค 

(คณะอนุกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด) 

28) ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค (คณะอนุกรรมการบริหาร

จัดการบึงบอระเพ็ด) 

30 
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

ตารางที่ 7.3.2-3  รายช่ือกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทั้ง 7 กลุม (ตอ) 
ที่ กลุมเปาหมาย กลุมเปาหมายในพื้นที่ศึกษา จํานวน 

29) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค (คณะอนุกรรมการบริหาร

จัดการบึงบอระเพ็ด) 

30) ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

(คณะอนุกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด) 

ระดับอําเภอ 

 

1) นายอําเภอชุมแสง 

2) นายอําเภอเมืองนครสวรรค 

3) นายอําเภอทาตะโก 

3 

ระดับทองถิ่น 

เขตพื้นที่ที่ 1-

2 

1) นายกองคการบริหารสวนตําบลทับกฤช 

2) นายกองคการบริหารสวนตําบลพนมเศษ 

3) นายกองคการบริหารสวนตําบลวังมหากร 

4) นายกองคการบริหารสวนตําบลพระนอน 

5) นายกองคการบริหารสวนตําบลเกรียงไกร 

6) นายกองคการบริหารสวนตําบลแควใหญ 

7) นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง 

7 

ระดับทองถิ่น 

เขตพื้นที่ที่ 3 

นายยกองคการบริหารสวนตําบล/ผูนําชุมชน/ตัวแทน 32 

4 องคกรพัฒนาเอกชน/

สถาบันการศึกษาและนักวิชาการ

อิสระ 

1)  หัวหนาศูนยวิจัยและฝกอบรมบึงบอระเพ็ด ม.มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค 

2)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

3)  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

4)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจาพระยา 

5)  ประธานหอการคาจังหวัดนครสวรรค 

6)  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

7) กรรมการผูจัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครสวรรค (วิสาหกิจเพื่อ

สังคม) จํากัด (คณะอนุกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด) 

8) นายกสมาคมธุรกิจโรงแรมทองเที่ยวและรานอาหารจังหวัดนครสวรรค 

(คณะอนุกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด) 

9) ผูแทนคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแกไขปญหาทาง

เศรษฐกิจ จังหวัดนครสวรรค (คณะอนุกรรมการบริหารจัดการบึง

บอระเพ็ด) 

9 

5 ประชาชนทั่วไปและประชาชน

ผูสนใจ 

เปนประชาชนทั่วไปที่สนใจเขารวมโครงการ - 

6 หนวยงานที่ทําหนาที่พิจารณา

ดานส่ิงแวดลอม 

1) เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

2) ผอ.สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครสวรรค 

3) ผอ.สํานักงานส่ิงแวดลอมภาค 4 

4) ผอ.สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 12 (นครสวรรค)  

4 

7 สื่อมวลชน 1) สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค (สวท. F.M. 

93.25 MHz) 

2) สถานีวิทยุมลฑลทหารบกที่ 31 (มทบ. 31 F.M. 98.25 MHz) 

3) สถานีวิทยุมลฑลทหารบกที่ 31 (มทบ. 31 A.M.801 KHz) 

4) สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษสันติราษฎร (สวพ. F.M. 105.75 MHz) 

5) ไทยรัฐ 

13 
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ตารางที่ 7.3.2-3  รายช่ือกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทั้ง 7 กลุม (ตอ) 
ที่ กลุมเปาหมาย กลุมเปาหมายในพื้นที่ศึกษา จํานวน 

6) เดลิวนิวส 

7) มติชน 

8) สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 

9) สถานีโทรทัศนชอง 7 

10) สถานีโทรทัศนแหงประเทศไทย สทท. 11 

11) KCTV 

12) ชอง 13 IPM 

13) สถานีโทรทัศนชอง 9 อสมท. 

รวมจํานวนกลุมเปาหมายที่เชิญ 156 

 

  7.3.2.3 ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการดําเนินงาน  

   การดําเนินการดานประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ และการมีสวนรวม 

ของประชาชน จําเปนตองดําเนินการกอนเปนลําดับแรกกอนการเขาไปดําเนินการในเรื่องอื่น ๆ เพราะหาก

วาประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ ยังไมมีความเขาใจอยางถูกตองและชัดเจนเกี่ยวกับการดําเนิน

โครงการแลว การเขามาดําเนินงานของที่ปรึกษา อาจจะเกิดความเสียหายขึ้นในระหวางการดําเนิน

โครงการ จนถึงขั้นชะลอหรือยุติโครงการ ดวยสาเหตุการไมยอมรับและไมใหการสนับสนุนกับโครงการ 

ของประชาชน ดังปรากฏใหเห็นและรับทราบในหลายๆ โครงการที่ผานมา ซึ่งมีองคประกอบการดําเนินการ 

และขั้นตอนการดําเนินงาน ดังตอไปน้ี  

   1) องคประกอบการดําเนินการ ที่ปรึกษาจะดําเนินการตามแนวทางการมีสวนรวม 

ของประชาชน เพื่อใหการดําเนินงานโครงการเกิดการยอมรับจากสาธารณชน โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติ 

สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2536 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

พ.ศ. 2548 และกฎหมายที่เกี่ยวของ มีองคประกอบของการดําเนินการ ดังนี ้

    1.1) จัดทําแผนงานของการดําเนินการประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ 

การมีสวนรวมของประชาชน โดยใหครอบคลุมกลุมผูมีสวนไดเสีย 

    1.2) การดําเนินการประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ การมีสวนรวมของ

ประชาชนใหครอบคลุมทุกขั้นตอน โดยที่ปรึกษาจะพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบฯ ไปตามความเหมาะสม

กับสภาวการณเมื่อเขาดําเนินการในพื้นที่โครงการ 

    1.3) การกําหนดรูปแบบกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนขอมูล และความคิดเห็น 

ระหวางการศึกษา สําหรับผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ ไดแก การปฐมนิเทศโครงการ การประชุมกลุมยอย  

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เปนตน โดยที่ปรึกษาจะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับ

สภาวการณนั้น ๆ 

    1.4) การเลือกรูปแบบสื่อที่ใชในการสื่อสารประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ 

ไดแก แผนพับ จดหมายขาว บทความทางหนังสือพิมพ เอกสารประกอบการประชุม และการจัดทําวีดีทัศน 
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เปนตน โดยที่ปรึกษาจะดําเนินการตามที่กําหนดไวในแผนการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของ

ประชาชน 

   2) ขั้นตอนการดําเนินงาน แบงเปน 2 ขั้นตอน ดังนี ้

    2.1) ขั้นตอนการเตรียมการ ประกอบดวย  

     -  การทบทวนและรวบรวมขอมูล จากรายงานการศึกษาที่เกี่ยวของ 

การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (ในกรณีที่เคยมีการดําเนินการมากอนแลว) รายชื่อกลุมเปาหมาย 

หนวยงานที่เกี่ยวของภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) สื่อมวลชน ที่เกี่ยวของ

กับการศึกษา นโยบายชุมชนในพื้นที่โครงการ วิธีการเขาถึงชุมชนและการสื่อสาร แลวนํามาวิเคราะหพื้นที่

และกลุมเปาหมาย เพื่อจัดทําแผนแผนประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน 

โดยใหครอบคลุมตลอดระยะเวลาของการศึกษา มีรายละเอียดของกิจกรรมที่ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

ในแตละกิจกรรม กลุมเปาหมาย เทคนิคและวิธีการที่ใช ชวงเวลาและระยะเวลา ผลที่คาดวาจะไดรับ 

และวิธีการนําขอคิดเห็นไปใชประโยชน 

     -  การประสานงานสวนราชการ/องคกรตางๆ ในพื้นที่โครงการ เชน 

องคการปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการ สถาบันการศึกษา ผูนําชุมชน องคกรพัฒนาเอกชน และสื่อ 

ตางๆ กอนการเขาดําเนินงานในทุกพื้นที ่

    2.2) ขั้นตอนการปฏิบัติ เปนการดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวดวยเทคนิค/ 

วิธีการที่ เหมาะสมกับสถานการณและบริบทในแตละพื้นที่  เพื่อสรางความเขาใจและทัศนคติที่ดี 

ของประชาชนตอการดําเนินโครงการ รวมถึงการไดมาซึ่งความคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากกระบวนการมีสวนรวม 

ในการนํามาใชประโยชนสําหรับโครงการ โดยมีกิจกรรมการประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ และการมีสวนรวม 

ของประชาชน ดังนี ้

     2.2.1) การมีสวนรวมของประชาชน/มวลชนสัมพันธ เพ่ือดําเนินการ 

หรือจัดประชุมใหผูมีสวนไดสวนเสียไดเขามามีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการดําเนินโครงการ ดังนี้ 

 จัดประชาคมหมูบานโดยเนนหมูบานที่มีความออนไหว 

จํานวน 20 ครั้ง 

 การประชุมปฐมนิเทศโครงการ  

 การประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1 

 การประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 2  

 การประชุมปจฉิมนิเทศ  

     2.2.2) กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร  

      ดําเนินการจัดนําสื่อมวลชนลงพื้นที่ดูงานในพื้นที่ศึกษา 

ความเหมาะสมของโครงการ และหรือดูงานในพื้นที่ที่ เกี่ยวของและเชื่อมโยงกับหนาที่และอํานาจ 

ของสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติตามความเห็นของคณะกรรมตรวจการจาง จํานวน 2 ครั้ง ตลอดอายุ

สัญญา โดยจะตองดําเนินการในรายละเอียดตอไปน้ี 
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      (1) วางแผนจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร พรอมนําเสนอ

กําหนดการ จัดทําเอกสารประกอบการจัดสื่อสัญจร จัดทํา Press Kit แจกสื่อมวลชน และจัดทําหนังสือ

เชิญสื่อมวลชน  

      (2) เชิญสื่อมวลชนทุกแขนงเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา  

10 สํานักขาว  

      (3) จัดทําแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจในการเขารวม

กิจกรรมของสื่อมวลชน และรวบรวมสงใหกับ อพท.  

      (4) รวบรวมขาวที่ไดรับการเผยแพรผานสื่อตางๆ โทรทัศน 

วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ และหรือเว็บไซตขาวออนไลน รวมไมนอยกวา 10 ชิ้นงานแลว พรอมจัดทํา

รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม 

     2.2.3) การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ เพื่อใหความรูประชาชนของ

โครงการ 

      (1) จัดทําวีดีทัศน จํานวนไมนอยกวา 1 เรื่อง ความยาว 

ไมนอยกวา 3 นาที โดยจะตองจัดทําสคริปต นําเสนอรูปแบบที่นาสนใจ และใชภาษาที่เขาใจงายถูกตอง

ตามหลักภาษา 

      (2) ใชเทคนิคประกอบในการผลิตวีดีทัศนที่หลากหลาย เชน 

การใชภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว คอมพิวเตอรกราฟก 2D 3D เพลงหรือดนตรีประกอบ และอื่น ๆ ตามความ

เหมาะสมและสอดคลองกับเน้ือหา เพ่ือใหวีดีทัศนสามารถทําใหกลุมเปาหมายเขาใจไดงายและสนใจติดตาม  

      (3) รวบรวมตนฉบับวีดทีัศน (Master) ที่ผลิตเสร็จเรียบรอย

สมบูรณแลว ในรูปแบบ File .AVI / MPEG-4 พรอมบทสคริปตที่มีเนื้อหาตรงกับเนื้อเรื่องในวีดีทัศน  

เปน File .doc บันทึกในฮารดดิสก (External Hard Disk) ที่มีความจุตามความเหมาะสมสงมอบใหกับ

คณะกรรมการตรวจการจาง 

     2.2.4) จัดทํา Info-graphic ภาพนิ่ง ดําเนินการจัดทําขอมูล ออกแบบ 

Info-graphic ภาพนิ่งเกี่ยวกับโครงการที่ศึกษาในประเด็นสําคัญตาง ๆ ที่ตองการสื่อสารกับกลุมเปาหมาย 

จํานวนไมนอยกวา 3 ประเด็น เหตุผลความจําเปนของโครงการ รูปแบบของโครงการ และผลประโยชน 

ที่จะเกิดขึ้น โดยจะตองนําขอมูลที่เขาใจยากหรือขอมูลที่เนื้อหายาวๆ มานําเสนอในรูปแบบตางๆ  

อยางสรางสรรคและเหมาะสมกับเนื้อหา เพื่อสื่อสารประเด็นหรือเรื่องราวที่จะนําเสนอใหสามารถเขาใจ 

ไดงายและเปนที่จดจํา พรอมจัดทําเปนชุดนิทรรศการและหรือใชเผยแพรทางสื่อสมัยใหม เชน Facebook 

fan page เว็บไซต เปนตน 
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7.4  การดําเนินการ 

 7.4.1 การวางแผนและเตรียมการมีสวนรวมและการประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ 

  เนื่องจากกิจกรรมของการประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ และการมีสวนรวมของ

ประชาชนนั้น ไมสามารถที่จะแยกการปฏิบัติไดอยางเดนชัด เหตุเพราะ กิจกรรมของแตละแผนงาน 

มีความเชื่อมโยงอยางสอดคลองกัน หากแยกแผนการปฏิบัติเปนการเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะทําให

ประสิทธิภาพในการดําเนินการลดลง และเกิดความไมประสานสอดคลองกัน ซึ่งอาจจะสงผลกระทบ 

ในภาพรวมของโครงการได ดังนั้น ที่ปรึกษาจึงกําหนดลักษณะของการปฏิบัติตามแผนงานทั้ง 3 แผนงาน 

ในลักษณะของการบูรณาการแผน ซึ่งที่ปรึกษากําหนดที่จะจัดใหมีการประชุมกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย

จํานวน 4 ครั้ง โดยแยกเปนการประชุมใหญ 2 ครั้ง ไดแก การปฐมนิเทศโครงการ ในชวงแรกของ 

การดําเนินโครงการเพื่อเปนการเปดตัวโครงการ และการประชุมปจฉิมนิเทศ ในชวงทายของการดําเนิน

โครงการ เพื่อสรุปผลการดําเนินโครงการและปดโครงการ ทั้งนี้ ในระหวางการดําเนินโครงการจะมี 

การจัดการประชุมกลุมยอยอีก 2 ครั้ง เพื่อรายงานความกาวหนาโครงการและรับฟงความคิดเห็นจาก

กลุมเปาหมายเพ่ิมเติม แสดงดังตารางที่ 7.4-1   
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ตารางที่ 7.4.1-1 แผนการประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ และการมีสวนรวมโครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและ

ฟนฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

 
 

  

งาน งาน

หลัก ย อย

ท่ี ท่ี

1 ประสานสวนราชการ/องค กร ท่ี เ ก่ียวของและการตรวจพ้ืนท่ีโครงการ

2 ทบทวน/รวบรวมขอมูลทุติยภูมิ/สํารวจขอมูลพ้ืนฐานของชุมชนในพ้ืนท่ี

3 งานมวลชนสัมพันธ

3.1 จัดประชาคมหมูบานโดยเนนหมูบานท่ีมีความออนไหว จํานวน 20 คร้ัง

3.2 ส่ือมวลชนสัญจร (2 คร้ัง)

4 สื่อประชาสัมพันธ

4.1 แผนพับ 4 คร้ัง (300 ชุด)

4.2 จดหมายขาว 2 คร้ัง (100 ชุด)

4.3 บอรนิทรรศการ 4 คร้ัง

4.4 จัดทําวีดีทัศน (VDO) ความยาวไมนอยกวา 3 นาที 1 เร่ือง

4.5 วิทยุทองถ่ิน/บทความหนังสือพิมพ 2 คร้ัง

5 การมีสวนร วมของประชาชน

5.1 การเตรียมการและตรวจเย่ียมพ้ืนท่ีโครงการ

5.2 การปฐมนิเทศโครงการ 

5.3 การประชุมกลุมยอย (2 คร้ัง)

5.4 การปจฉิมนิเทศโครงการ 

6 แผนการสงมอบรายงานการศึ กษา

6.1 รายงานการเร่ิมงาน (15 วัน)

6.2 รายงานฉบับกลาง (60 วัน)

6.3 รางรายงานฉบับสุดทาย (105 วัน)
1) รางรายงานศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด

 - รางรายงานสําหรับผูบริหาร (ภาษาไทย)
 - รางรายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู (รายงานฉบับหลัก)
 - รางรายงานภาคผนวก

2) รางรายงานการศึกษาความเหมาะสม

 - รางรายงานสําหรับผูบริหาร (ภาษาไทย)
 - รางรายงานศึกษาความเหมาะสม (รายงานฉบับหลัก)

3) รางรายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด
6.4 รายงานฉบับสุดทาย (150 วัน)

1) รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด

2) รายงานการศึกษาความเหมาะสม
3) รายงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด
4) รายงานปดโครงการ

6.5 รายงานสรุปประจําเดือน (ทุก 30 วัน)

หมายเหตุ           แผนปฏิบัติงาน                     การสงมอบงาน                แผนจัดการประชุม

กิจกรรม

ระยะเวลาปฏิบัติงาน (เ ดือนท่ี/จํานวนวัน)

1 2 3 4 5

30 60 90 120 150
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  ในการเตรียมการ ที่ปรึกษาไดดําเนินการประสานงานกับสวนราชการ/องคกรตางๆ  

ในพื้นที่โครงการ ดังตอไปน้ี 

  7.4.1.1 จัดใหมีการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการ และแนวทาง 

การดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ของบุคลากรหลัก และบุคลากรสนับสนุน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 

เวลา 10.00-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7.4.1-1 ประชุมเพ่ือช้ีแจงรายละเอียดโครงการ 

 

  7.4.1.2 จัดประชุมหารือ (อยางไมเปนทางการ) กับสวนราชการ/องคกรที่อยูในคณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการฟนฟู อนุรักษ และพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยน

ขอมูล และรายละเอียดที่เกี่ยวของกับโครงการ ณ หองประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนคสวรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปที่ 7.4.1-2 จัดประชุมหารือกับสวนราชการ ณ หองประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค 

 

  7.4.1.1 การประสานขอมูลเบื้องตนกับสวนราชการ และองคกร 

   ที่ปรึกษาไดดําเนินการประสานขอมูลโครงการ กับสวนราชการที่เกี่ยวในของ

ขั้นตน ดังนี ้

   20 มี.ค. 61 เขาหารือกับรองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด

นครสวรรค 

   3   พ.ค. 61 เขาหารือกับประมงจังหวัดนครสวรรค 
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   10 พ.ค. 61 เขาหารือกับผูอํานวยการสวนจัดฐานขอมูล สํานักงานธนารักษ 

จังหวัดนครสวรรค เขาหารือกับผูแทนสํานักงานทรัพยากรน้ํา

ภาค 3 อําเภอเกาเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค 

   12 พ.ค. 61 เขาหารือกับหัวหนาเขตหามลาสัตวปาบึงบอระเพ็ด 

   17  พ.ค. 61 เขาหารือกับนายชางชลประทานอาวุโส ชลประทานจังหวัด

นครสวรรค 

   18  พ.ค. 61 เขาหารือกับผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 4 เขาหารือ

กับผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําที่ 3 จังหวัดนครสวรรค 

   21  พ.ค. 61 เข า ร วมประชุมชี้ แจง ให กั บสมาชิกและผู แทนของสภา

อุตสาหกรรม หอการคาจังหวัดนคสวรรค และองคการบริหาร

สวนจังหวัดนคสวรรค เกี่ยวกับการดําเนินโครงการ 

   29 พ.ค. 61 ประชุมรวมกับสภาหอการคาจังหวัดนครสวรรค ณ T-Space 

จังหวัดนครสวรรค 

   30 พ.ค. 61 ประชุมรวมกับหัวหนาสวนราชการจังหวัดนครสวรรค ณ หอง

ประชุมเสือพนนํ้า บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค  

   6 มิ.ย. 61  ประชุมรวมกับปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดําเนินโครงการ ณ หอประชุม 

ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค 
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รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัดนครสวรรค  

20 มี.ค. 61  

สํานักงานประมงจังหวัดนครสวรรค  
3  พ.ค. 61 

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 2 
10 พ.ค. 61 

เขตหามลาสัตวปา 
12 พ.ค. 61 

นายชางชลประทานอาวุโส  
17  พ.ค. 61 

สํานักงานสิง่แวดลอมภาค 4 
18  พ.ค. 61 

 
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 

18  พ.ค. 61 
สภาอุตสาหกรรม หอการคาจังหวัดนคสวรรค 

และองคการบริหารสวนจังหวัดนคสวรรค 21  พ.ค. 61 

 

รูปที่ 7.4.1-3 การประสานขอมูลเบื้องตนกับสวนราชการ และองคกร 

 

  7.4.1.2 การประสานขอความรวมมือทางวิชาการ การสนับสนุนขอมูลที่เกี่ยวของกับ 

บึงบอระเพ็ดตลอดจนเชิญชวนเขารวมในโครงการ โดยมุงเนนนําขอมูลทางวิชาการ และงานวิชาการมาตอยอด 

โดยการคนหาโจทยวิจัยใหมที่เกี่ยวของกับการพัฒนา และฟนฟูบึงบอระเพ็ดกับสถาบันการศึกษาในจังหวัด

นครสวรรค ดังนี ้

   -  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จัดการประชุมจํานวน   5  ครั้ง 

   -  มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดการประชุมจํานวน   1  ครั้ง 

   -  มหาวิทยาลัยเจาพระยา จัดบุคลากรเขารวมประชุม 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 

รูปที่ 7.4.1-4  การประสานขอความรวมมือทางวิชาการ 

 

 7.4.2 การผลิตและเผยแพรสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ  

  7.4.2.1 เอกสารประกอบการประชุมปฐมนิเทศ ประชุมกลุมยอย 2 ครั้ง และปจฉิม

นิเทศ รวมจํานวน 4 ครั้ง 

  7.4.2.2 แผนพับ โดยเนื้อหาของแผนพับ ประกอบดวย ความสําคัญ วัตถุประสงค แผน

ที่ผลประโยชนของโครงการ และชองทางการสื่อสาร ซึ่งใชในการปฐมนิเทศ ประชุมกลุมยอย 2 ครั้ง ปจฉิม

นิเทศ รวม จํานวน 4 ครั้ง (แสดงดังภาคผนวก ง1.1  ง2.1  ง3.1 และ ง5.1) 

  7.4.2.3 จดหมายขาว สําหรับประชาชนและหนวยงาน มีวัตถุประสงคเพื่อใชเผยแพร

ขอมูลขาวสารความกาวหนาของการศึกษาที่เกี่ยวกับโครงการ ซึ่งใชประกอบการประชุม (แสดงดัง

ภาคผนวก ง1.1 และ ง5.1) 

  7.4.2.4 บอรดนิทรรศการ ใชเพื่อนําเสนอความสําคัญของวัตถุประสงค รายละเอียด 

และขั้นตอนการศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ ซึ่งใชประกอบการประชุมปฐมนิเทศ 

ประชุมกลุมยอย 2 ครั้ง และการประชุมปจฉิมนิเทศ (แสดงดังภาคผนวก ง1.1 และ ง5.1) 

  7.4.2.5 ประชาสัมพันธผานวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย/วิทยุชุมชนในพื้นที่

โครงการ 

  7.4.2.6 การประชาสัมพันธผานหนังสือพิมพ/บทความลงนิตยสาร โดยจัดทําบทความ/

สื่อประชาสัมพันธใหหนังสือพิมพ/นิตยสาร ลงตีพิมพใหกลุมเปาหมายไดรับทราบขอมูลโครงการ  

  7.4.2.7 วีดีทัศน จํานวนไมนอยกวา 1 เรื่อง ความยาวไมนอยกวา 3 นาที  

 7.4.3 จัดประชาคมหมูบาน 

  ดําเนินการจัดประชาคมหมูบาน จํานวน 20 ครั้ง โดยเนนหมูบานที่มีความออนไหว ที่

ตองสรางความไวใจ เขาใจเปนพิเศษ โดยใชกระบวนการ PAR, PRA, SIA, Conflict Management เพ่ือให

ประชาชนในพื้นที่เกิดการยอมรับโครงการ 
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  7.4.3.1 วัตถุประสงค 

   เพื่อสรางความเขาใจใหกับประชาชนในพื้นที่และลดความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้น

จากการรับรูขอมูลขาวสารที่บิดเบือน ไมตรงกับความเปนจริง ใหเกิดความเขาใจ เกิดการยอมรับและสราง

ความรวมมือใหเกิดขึ้น 

  7.4.3.2 ขั้นตอนวิธีการ และเทคนิคการดําเนินงาน 

   1) การเตรียมการกอนการประชุม 

    - ประสานงานและจัดเตรียมสถานที่สําหรับการจัดประชาคมหมูบาน 

    - รับแจงการตอบรับการเขารวมประชุมและจัดใหมีการลงทะเบียน

ลวงหนาโดยการตอบรับทางโทรศัพท โทรสาร ทางไปรษณีย และ Website ของโครงการ และสามารถ

ลงทะเบียนเขารวมประชุมไดในวันประชุม 

    - เผยแพรการจัดประชาคมผานทาง Website ของโครงการ และสื่อตางๆ 

ในพื้นที ่

   2) การดําเนินการจัดประชาคมหมูบาน 

    - รับลงทะเบียน พรอมทั้งแจกเอกสารการประชุม 

    - ที่ปรึกษานําเสนอขอมูลโครงการในเวทีประชาคมหมูบานในลักษณะการ

ใหขอมูลแบบสองทาง (Two-way Communication) โดยใช  Power Point Presentation เปนสื่อ

ประกอบการบรรยาย หรือสื่อรูปแบบอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ 

    - เปดเวทีรับฟงความคิดเห็นโดยการเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถาม ให

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอคณะผูศึกษาเพิ่มเติมรวมทั้งการเปดรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง 

ๆ เพ่ิมเติมผานแบบสอบถาม 

    - สรุปผลการจัดประชาคมหมูบาน 

 

 7.4.4 การประชุมปฐมนิเทศโครงการ  

  แผนการประชุมปฐมนิเทศโครงการ เปนการจัดประชุมกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย/

กลุมเปาหมายที่คาดวาจะไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมเขารวมการประชุม รวมถึงหนวยงาน

ตางๆ ที่เกี่ยวของในระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล ทั้งภาครัฐ และเอกชน ผูนําชุมชน ตลอดจนประชาชน

ในพื้นที่ที่สนใจ เพื่อแจงขอมูลขาวสารการดําเนินงานโครงการแกผูมีสวนเกี่ยวของและประชาชนทั่วไป 

ที่สนใจดังกลาว 

  7.4.4.1 วัตถุประสงค 

   1) เพื่อชี้แจงขอมูลรายละเอียดของโครงการใหกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของ

รับทราบ โดยภาพรวมของโครงการ อาทิ ความเปนมา วัตถุประสงคของโครงการ พื้นที่ศึกษา ขอบเขต

การศึกษา สภาพพ้ืนที่โครงการ ตลอดจนแผนการดําเนินงานในขั้นตอนตอไป 
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   2) เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกลุมเปาหมายในดานความ

ตองการ  และแสวงหาทางออกเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน 

  7.4.4.2 ขั้นตอนวิธีการ และเทคนิคการดําเนินงาน 

   1) ขั้นตอนการเตรียมการ 

    - กําหนดเนื้อหาในการประชุมเก่ียวกับขอมูลและการดําเนินงานโครงการ 

    - จัดทําเอกสารและสื่อที่ใชประกอบการประชุม เชน เอกสารประกอบ 

การประชุม แผนพับ บอรดประชาสัมพันธโครงการ เปนตน 

    - คณะที่ปรึกษาขอความเห็นชอบจากสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ 

จัดทําหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัด และผูที่เกี่ยวของในพื้นที่โครงการ 

    - ประสานงานกับหนวยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวของ เพื่อขอใชสถานที่ อุปกรณ

ในการจัดประชุม 

    - จัดเตรียมความพรอมของทีมงาน ดานเนื้อหาการบรรยาย เทคนิคที่ใชใน

การบรรยาย ตลอดจนเอกสารประกอบอื่น ๆ  

    - จัดเตรียมสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกในการประชุม 

  7.4.4.3 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

   - รับลงทะเบียนและแจกเอกสารประกอบการประชุม 

   - พิธีเปดการประชุม 

   - ที่ปรึกษานําเสนอขอมูลโครงการ โดยใช PowerPoint เปนสื่อประกอบ 

การประชุมเพื่อนําเสนอความกาวหนาของโครงการในแตละดาน 

   - การเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมซักถาม แสดงความคิดเห็น และให

ขอเสนอแนะตอที่ปรึกษาผานที่ประชุม รวมทั้งผานทางแบบสอบถาม หลังจากที่ไดนําเสนอขอมูล 

ตอที่ประชุมเสร็จสิ้นแลว 

   - สรุปประเด็นขอคิดเห็นที่ไดรับจากที่ประชุม และปดการประชุม 

  7.4.4.4 ขั้นตอนการรวบรวมผลการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ แบงเปน 

2 สวน ดังนี ้

   - สวนที่ 1 เปนการสรุปประเด็นที่ไดจากการเปดเวทีอภิปราย ซักถาม  

และระดมความคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูเขารวมประชุม  

   - สวนที่ 2 เปนการรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเขารวม

ประชุมผานแบบสอบถาม ในลักษณะการสรุปวิเคราะหผล ประกอบกับการนําเสนอในรูปของตาราง 

แจกแจงความถี่และรอยละของขอมูล 
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 7.4.5  การประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 

  7.4.5.1 วัตถุประสงค 

   1) เพื่อชี้แจงขอมูลขาวสารของโครงการ ใหกลุมเปาหมายไดรับทราบขอมูล 

ที่เกี่ยวของกับโครงการ  

   2) เพ่ือรับฟงขอมูล สภาพปญหา ขอวิตกกังวลในพื้นที ่

   3) เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ประเด็นหวงกังวลในประเด็นดานผลกระทบสิ่งแวดลอม  

  7.4.5.2  ขั้นตอนวิธีการ และเทคนิคการดําเนินงาน 

   1) การเตรียมการกอนการประชุม 

    - จัดทําสื่อประกอบการนําเสนอ ซึ่งประกอบดวย เอกสารการประชุม 

PowerPoint ประกอบการบรรยาย บอรดนิทรรศการ วีดีทัศน ปายประชาสัมพันธโครงการ  

    - ออกหนังสือเชิญกลุมเปาหมาย 

    - ประสานงานและจัดเตรียมสถานที่สําหรับการจัดประชุม 

    - รับแจงการตอบรับการเขารวมประชุมและจัดใหมีการลงทะเบียน

ลวงหนาโดยการตอบรับทางโทรศัพท โทรสาร ทางไปรษณีย และ Website ของโครงการ และสามารถ

ลงทะเบียนเขารวมประชุมไดในวันประชุม 

    - เผยแพรการจัดการประชุมผานทาง Website ของโครงการ และสื่อ

ตางๆ ในพื้นที่ 

    - ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ เพื่อเชิญชวนกลุมเปาหมายตาง ๆ  

เขารวมประชุม โดยระบุถึง วัน เวลา และสถานที่ในการจัดการประชุมตามสถานที่หรือหนวยงาน 

ที่กําหนดใหเปนสถานที่จัดประชุม อาทิ ที่วาการอําเภอ องคการบริหารสวนตําบล เปนตน 

   2) การดําเนินการจัดประชุม 

    - รับลงทะเบียน พรอมทั้งแจกเอกสารการประชุมและแนะนําบอรด

นิทรรศการของโครงการ 

    - ที่ปรึกษานําเสนอขอมูลโครงการในที่ประชุมในลักษณะการใหขอมูล

แบบสองทาง (Two-way Communication) โดยใช  Power Point Presentation เปนสื่อประกอบ 

การบรรยาย หรือสื่อรูปแบบอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ 

    - เปดเวทีรับฟงความคิดเห็นโดยการเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถาม  

ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอคณะผูศึกษาเพิ่มเติมรวมทั้งการเปดรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

ตางๆ เพิ่มเติมผานแบบสอบถาม 

    - สรุปการประชุม 
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   3) การดําเนินการหลังการประชุม 

    - สรุปประเด็นที่ ได จากการเปด เวทีอภิปราย ซักถามและระดม 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเขารวมการประชุม และเผยแพรออกสูสาธารณชน 

    - รวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผู เขารวมประชุมผาน 

ทางแบบสอบถามในลักษณะการสรุปผลประกอบตารางแจกแจงความถี่และรอยละของขอมูล 

    - จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานการประชุมเสนอใหประชาชนไดรับ

ทราบภายใน 15 วัน หลังเสร็จสิ้นการประชุม ผานทางโปสเตอรสรุปผลการจัดการประชุมซึ่งดําเนินการติด

ประกาศในพื้นที่ โครงการเชน ที่วาการอําเภอ องคการบริหารสวนตําบล และผานทาง Website  

ของโครงการ เปนตน 

 7.4.6 สื่อมวลชนสัญจร 

  ในการดําเนินโครงการ จะมีกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร จํานวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 

ดําเนินการในชวงเริ่มตนโครงการ และครั้งที่ 2 ดําเนินการในชวงกอนปดโครงการ  

 7.4.7 การประชุมปจฉิมนิเทศโครงการ 

  เปนการนําเสนอผลการศึกษาทั้งหมดของโครงการ ซึ่งจะไดนําผลการประชุมมาปรับปรุง

การศึกษาใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น โดยเชิญกลุมเปาหมายที่ไดรับผลกระทบโดยตรงและโดยออม

ครอบคลุมตัวแทนจากหนวยงานตาง ๆ ที่ เกี่ยวของในระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล ทั้งภาครัฐ 

รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ผูนําชุมชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปในพื้นที่ที่สนใจเขารวมประชุม 

  7.4.7.1 วัตถุประสงค 

   1) เพื่อนําเสนอสรุปผลการศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม  

ดานสิ่งแวดลอม ดานสังคมของโครงการ และแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค 

ใหกับกลุมเปาหมายไดรับทราบ 

   2) เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกลุมเปาหมายในดาน 

ความตองการ และแสวงหาทางออกเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน 

  7.4.7.2 ขั้นตอนวิธีการ และเทคนิคการดําเนินงาน 

   1) ขั้นตอนการเตรียมการ 

    - กําหนดเนื้อหาในการประชุมเก่ียวกับขอมูลและการดําเนินงานโครงการ 

    - จัดทําเอกสารและสื่อที่ใชประกอบการประชุม เชน เอกสารประกอบ 

การประชุม แผนพับ บอรดประชาสัมพันธโครงการ เปนตน 

    - คณะที่ปรึกษาขอความเห็นชอบจากสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ

จัดทําหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัด และผูที่เกี่ยวของในพื้นที่โครงการ 

    - ประสานงานกับหนวยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวของเพื่อขอใชสถานที่ อุปกรณ

ในการจัดประชุม 
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    - จัดเตรียมความพรอมของทีมงาน ดานเนื้อหาการบรรยาย เทคนิคที่ใชใน

การบรรยาย ตลอดจนเอกสารประกอบอ่ืน ๆ  

    - จัดเตรียมสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกในการประชุม 

   2) ขั้นตอนการดําเนินงาน 

    - รับลงทะเบียนและแจกเอกสารประกอบการประชุม 

    - ที่ปรึกษานําเสนอขอมูลโครงการ โดยใช PowerPoint เปนสื่อประกอบการ 

ประชุมเพ่ือนําเสนอความกาวหนาของโครงการในแตละดาน 

    - การเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมซักถาม แสดงความคิดเห็น และให

ขอเสนอแนะตอที่ปรึกษาผานที่ประชุม รวมทั้งผานทางแบบสอบถาม หลังจากที่ไดนําเสนอขอมูล 

ตอที่ประชุมเสร็จสิ้นแลว 

    - สรุปประเด็นขอคิดเห็นที่ไดรับจากที่ประชุม  

   3) ขั้นตอนการรวบรวมผลการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ 

แบงเปน 2 สวน ดังนี ้

    - สวนที่ 1 เปนการสรุปประเด็นที่ไดจากการเปดเวทีอภิปราย ซักถาม  

และระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเขารวมประชุม  

    - สวนที่ 2 เปนการรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเขารวม

ประชุมผานแบบสอบถาม ในลักษณะการสรุปวิเคราะหผลประกอบกับการนําเสนอในรูปของตารางแจกแจง

ความถี่และรอยละของขอมูล 

 

7.5  ผลการจดักิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชน  

 7.5.1 ผลการจัดประชาคมหมูบาน 

  คณะที่ปรึกษาไดกําหนดใหมีการจัดประชาคมหมูบานทั้งสิ้นจํานวน 23 ครั้ง (ตามTOR 

กําหนด 20 ครั้ง) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจใหกับประชาชนในพื้นที่ และลดความขัดแยง 

ที่อาจเกิดขึ้น จากการรับรูขอมูลขาวสารที่บิดเบือน ไมตรงกับความเปนจริง อันเปนการสรางความเขาใจ 

เกิดการยอมรับ และสรางความรวมมือใหเกิดขึ้นกับกลุมเปาหมาย โดยคณะทํางาน ประกอบดวย 

  พลตรี ดร.ศิลปานันต ลํากูล ผูเชี่ยวชาญดานมวลชนสัมพนัธ/ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการ

ความขัดแยง 

  นายมนู สิงหเรือง ผูเชี่ยวชาญดานการประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) 

  นายไพฑูรย  ตรงเที่ยง ผูเชี่ยวชาญดานการวิเคราะหนโยบายและแผน 

  นางสาวจริยา  พรหมชวย ผูชวยนักวิจัย 

  นายบุลากร สิทธิสงคราม ผูชวยนักวิจัย 
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  สํ าหรับผลการจัดประชาคมหมูบ านสรุปปญหา ขอจํากัด และความตองการ 

ของประชาชน สรุปไดดังตอไปนี้  (รายละเอียดผลการประชุมแตละครั้งแสดงไวในภาคผนวก ง6  

ผลการประชาคมหมูบาน 23 ครั้ง) 
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ตารางที่ 7.5.1 ผลการจัดประชาคมหมูบาน 

ปญหา ขอจํากัด ความตองการของประชาชน 

 (1) หวงกังวลเรื่องปญหาน้ําทวม ประชาชนไมตองการใหรัฐ

เสริมฝายอยูระดับ 25 ม.รทก. ซึ่งระดับฝายในปจจุบันอยูใน

ระดับที่ดี เนื่องจากประชาชนมีความสามารถปรับตัวอยูกับ

ระดับน้ําระดับนี้ได 

 (2) เรื่องที่อยูอาศัยและที่ดินทํากิน เมื่อเกิดปญหาน้ําทวม 

รัฐจะมีการชวยเหลือประชาชนดวยวิธีอยางไร 

 (3) ปญหาการเกษตร เมื่อถึงฤดูน้ําทวม ตนขาวไดรับความ

เสียหาย ทั้งถูกน้ําทวมและถูกแมลงศัตรูพืช อาทิ หอย เพลี้ย 

จะมีวิธีกําจัดหอยอยางไร หากไมใชสารเคม ี

 (4) ปญหาการบริหารจัดการพื้นที่ ยังขาดการผอนผัน การ

อางการครอบครองเปนเจาของพื้นที่  ซึ่งขึ้นอยูกับการ

ตรวจสอบสิทธิ์ และการใชประโยชนอยางตอเนื่องสืบทอดกัน

มา 

 (5) ปญหาการถือครองในพื้นที่เขตหามลาฯ ในปจจุบัน

พบวา มีผูถือครองประมาณ 2-3 ราย แตแจงสิทธิ์การถือ

ครอง 1 ราย ทําใหเปนปญหาในพื้นที่เรื่องของการใชสิทธิ์ทํา

กิน 

 (6) การปฏิบัติของเจาหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายไมเทา

เทียมกัน (กรณีการช็อตปลากับการลงตาขาย) 

 (7) เรื่องระบบการบริหารจัดการน้ําในฤดูแลง การแกไข

ปญหาโดยสูบน้ําจากสถานีสูบน้ําทับกฤชไมสามารถทําไดเต็ม 

(1) การสูบน้ําจากสถานีทับกฤชทําไดไมเต็มศักยภาพ : หาก

ดําเนินการเต็มศักยภาพจะทําใหน้ําลนจากคลองวังนา ไป

ทวมพ้ืนที่ทํานาของประชาชน 

(2) ขอจํากัดเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวของกับพื้นที่บึงบอระเพ็ด : 

ทําใหไมสามารถซอมบํารุงถนน สถานที่ ไมสามารถทําได

ทันที ตองติดตอทางกรมประมง กรมธนารักษ สุดทายก็ไม

อาจอนุญาตใหทําได รัฐควรมีวิธีการอํานวยความสะดวก

ใหกับประชาชน  

(3) การขอบานเลขที่ไมสามารถทําได : ซึ่งเคยไปทําเรื่องขอที่

กรมธนารักษแตไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากตาม

กฎหมายไมสามารถทําได ตองการใหมีการศึกษากฎหมาย

ภายใตเงื่อนไขที่ประชาชนอยูรวมกับบึงได 

(4) ขอจํากัดเรื่องการขนยายดินออกนอกพื้นที่ไมได : จาก

นโยบายรัฐบาลใหลดการทํานาและหันมาทําผักสวนครัว แต

ในพื้นที่ติดปญหาเรื่องการขุดบอ ซึ่งขุดไมไดเพราะเปนพื้นที่

ของรัฐ นอกจากนี้ดินที่เกิดจากการขุดก็ยังไมสามารถยายได

อีก ทําใหเปนปญหาไมสามารถดําเนินการไดจะแกไขอยางไร 

(5) ไมสามารถพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่ได : เชน ทํา

ถนนไมสามารถพัฒนาได เนื่องจากมีขั้นตอนที่ยุงยากซับซอน

และลาชา ทําใหเปนขอจํากัดในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

(1) ตองการใหมีตลาดรองรับผลผลิตจากประชาชน เชน ทํา

นา การเลี้ยงปลา การทํานาบัว 

(2) ตองการใหมีการสงเสริมการปลูกขาวแบบเกษตรอินทรีย 

(3) ตองการใหรัฐไดชวยเหลือประชาชนดวยการใหเชาที่ดินก็

ได โดยไมตองการยายออกจากพื้นที ่

(4) ตองการใหปรับปรุงศูนยการเรียนรูทุงแวน ที่ถูกปลอยรก

รางไมมีการบริหารจัดการ ควรนํามาเปนศูนยการศึกษา

ระบบการบริหารจัดการน้ํา 

(5) ตองการใหมีการปรับปรุงคลองวังนา ดวยการปรับปรุง

คลองใหกวางขึ้น และกระจายน้ําไปตามคลองสงน้ําไปใน

พื้นที่ตางๆ จนไหลลงบึงบอระเพ็ด 

(6) ตองการใหกําหนดขอบเขตบริเวณรอบบึงที่ชัดเจน 

อาจจะทําเปนรูแบบของคูคลองดักตะกอนแนวบริเวณ

โดยรอบ โดยทําเปนลักษณะเกษตรอินทรีย 

(7) ตองการใหมีการดําเนินการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

นิเวศ  และสงเสริมในเรื่องรายได ผลิตภัณฑชุมชน การ

สงเสรมิขาวเกษตรอินทรีย 

(8) ตองการใหหาทางออกใหกับประชาชน หากไมสามารถ

ประกอบอาชีพในพื้นที่เนื่องจากขอกําหนดตางๆ 
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ปญหา ขอจํากัด ความตองการของประชาชน 

 

ศักยภาพ เนื่องจากติดปญหาทอระบายน้ําอยูสูงเกินทําใหน้ํา

เออลนทวมไดงาย  

 (8) พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบในเรื่องน้ําเสียลงสูบึงบอระเพ็ด 

จะมีบางชวงที่ปลอยน้ําเสียลงสูบึง ซึ่งเกิดจากฤดูน้ําทวม 

สาเหตุมาจากพืชผักและขาวที่เนาจากน้ําทวม 

 

 

(6) การไมไดคาชดเชยจากการทําประมงในพื้นที่ : บานทุง

แวน ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทํานา 80% และมี

การทําประมง 20% เมื่อการทําประมงเกิดความเสียหาย 

ทางกรมประมงไมไดเขามาชวยเหลือในเรื่องของการชดเชย

ความเสียหายในสวนนี้ เนื่องจากพื้นที่ไมเอกสารสิทธิ์ ยกเวน

การทํานาเมื่อเกิดความเสียหายจะมีคาชดเชยให จึงตองการ

ใหชวยเหลือในทุกๆ สวนของการเกิดภัยพิบัต ิ

(7) ขอจํากัดเรื่องการครอบครองที่ดิน : อาทิ เมื่อมีการหยา

รางระหวางสามี-ภรรยา ทําใหไมสามารถแบงที่ดินได 

เนื่องจากเปนที่ดินของรัฐ ซึ่งสวนราชการแจงวายังไมมีการ

หารือและแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน แตจะมีแบบบันทึก

การใชที่ดิน ซึ่งสามารถจะระบุปญหา และรายชื่อของผูถือ

ครองที่ไมไดแสดงสิทธิ์ไวในสวนนี้ได 

 

(9) ตองการใหมีการจัดตั้งองคกร การจัดการน้ําอยางเปน

ระบบ โดยมีคณะกรรมการกํากับดูแลในพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

(10) ขอใหมีการกําหนดเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน สรางความ

ชัดเจนในเรื่องของขอบเขตของพื้นที่ การขอเอกสารสิทธิ์จะมี

บันทึกของที่ดิน เพื่อเอื้อประโยชนในการเปนเจาของสิทธิ์

พื้นที่ทํากิน 

(11) ขอใหยกระดับคลองบางปอง โดยการระบายน้ําจาก

คลองเล็กๆ ทําเปนสะพานยกสูงแบบกวางๆ 

(12) ตองการใหขยายประตูระบายน้ํา/ฝายน้ําลนของบึง

บอระเพ็ด และใหเปดการระบายน้ําในชวงฤดูน้ําหลาก 

(13) ตองการใหมีการจัดระบบชลประทาน น้ําไหลเขา ออก 

อยางสะดวก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหสามารถใชงานได 

100% เกิดเปนโครงการไดยิ่งดี 

(14) ตองการใหมีการดําเนินงานในเรื่องเกษตรอินทรีย การ

ผสมผสาน และการสงเสริม สนับสนุนในดานนี้ 

(15) บึงบอระเพ็ดในกรณีที่น้ําทวมเกิดการขังเปนระยะ

เวลานาน ทั้งที่มีคลองชวยในการระบาย แตประสิทธิภาพไม

เต็ม 100 % ดังนั้น ขอใหมีการบูรณาการคูคลอง การแกไข

ปญหา คือ วางแผนทําทางชักน้ํา และดําเนินการทั้งระบบ

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 
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ปญหา ขอจํากัด ความตองการของประชาชน 

(16) เรื่องที่อยูอาศัยควรกําหนดรูปแบบพิเศษ ซึ่งอาจจะเปน

เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีเขตเกษตรกรรมพิเศษ เฉพาะในพื้นที่

บึ งบอระเพ็ด พรอมกําหนดใหผูที่ อาศัยอยู ในเขตบึง

บอระเพ็ดตองปฏิบัติตามเงื่อนไข จึงจะสามารถอยูอาศัยใน

บึงบอระเพ็ดได 

(17) แนวทางการแกไขปญหาเรื่องที่อยูอาศัย ควรมีเขตที่

ชัดเจนภายในบริเวณที่กําหนด เมื่อมีการรุกออกมานอกเขต 

จะไมสามารถออกบานเลขที่ได 

(18) แนวทางการแกไขปญหาระบบนิเวศบริเวณบึงบอระเพ็ด 

พื้นที่มีความเสื่อมโทรม มีความเดือดรอน อาจจะกําหนด

ภายใน 1 ป ใหพักการทํานา เพื่อรักษาระบบนิเวศใหกลับคืน

มา ชาวนาทําเกษตร 2 ครั้ง เปนเขตเกษตรกรรมพิเศษ 

รัฐบาลประกันราคาขาวได มีราคากลางของตลาด เปนตน 

(19) ตองการใหรัฐจัดระบบเรื่องน้ําไปใหพื้นที่ที่อยูไกล เพื่อ

เปนการจัดระบบทางกายภาพสงเสริมการทํานา 
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 7.5.2 ผลการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ 

  7.5.2.1 วัตถุประสงคของการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ 

   1) เพื่อชี้แจงขอมูลรายละเอียดของโครงการใหกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของ

รับทราบโดยภาพรวมของโครงการ อาทิ ความเปนมา วัตถุประสงคของโครงการ พื้นที่ศึกษา ขอบเขต

การศึกษา สภาพพ้ืนที่โครงการ ตลอดจนแผนการดําเนินงานในขั้นตอนตอไป 

   2) เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกลุมเปาหมายในความตองการ

และแสวงหาทางออกเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน 

  7.5.2.2 การกําหนดกลุมเปาหมาย 

   ในการกําหนดกลุมเปาหมายผูเขารวมประชุมปฐมนิเทศโครงการ ที่ปรึกษาได

ดําเนินการกําหนดกลุมเปาหมายตามแนวทางการจําแนกผูมีสวนไดสวนเสีย โดยยึดถือแนวทางการมีสวน

รวมของประชาชน ตามพระราชบัญญัติสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 รวมทั้งเอกสารแนบทายประกาศ 2 ของประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 

2552 ประกอบดวยกลุมเปาหมายทั้งสิ้น จํานวน 7 กลุม รวมทั้งสิ้นจํานวน 295 คน รายละเอียดดังตอไปนี้ 

(รายช่ือผูเขารวมประชุมแสดงดังภาคผนวก ง1.2) 

   1) กลุมผูไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ จํานวน 127 คน โดยแบง

ออกเปน 2 กลุม ไดแก 

    1.1) กลุมผูไดรับผลกระทบทางลบ เชน ประชาชนที่อาจจะถูกเวนคืนที่ดิน 

หรือรื้อถอนสิ่งปลูกสราง ผูอยูอาศัย/ผูที่ทํากินอยูในพ้ืนที่บึงบอระเพ็ด เปนตน  

    1.2) กลุมผูไดรับผลกระทบทางบวก หรือผูไดรับผลประโยชน เชน ภาค

ประชาชน เกษตรกร กลุมผูใชน้ําที่อาศัยอยูโดยรอบพื้นที่บึงบอระเพ็ด เปนตน ทั้งนี้ที่ปรึกษาไดทําการ

จําแนกกลุมผูไดรับผลกระทบโดยกําหนดใหครอบคลุมพื้นที่ศึกษาของโครงการ อันประกอบดวย พื้นที่

อําเภอชุมแสง อําเภอทาตะโก และอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค นอกจากนี้ยังไดกําหนดใหครอบคลุม

พื้นที่บางสวนของจังหวดัพิจิตร เพชรบูรณ และลพบุรี โดยแบงออกเปน 3 พื้นที่ ดังนี ้ 

     เขตพื้นที่ที่ 1 พื้นทีท่ี่อยูในระดับ 24 ม.รทก และพ้ืนที่เขตหามลาที่อยู

ทับซอนในขอบเขตบึงบอระเพ็ด 

     เขตพื้นที่ที่  2 พื้นที่ เหนือระดับ 24 ม.รทก. จนถึงขอบเขตบึง

บอระเพ็ด แบงตามเขตการปกครอง   

     เขตพื้นที่ที่ 3 พื้นที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ด ซึ่งเปนพื้นที่ตนน้ําของบึง

บอระเพ็ด ประกอบดวยเขตพื้นที่บางสวนของจังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ และลพบุร ี

   2) หนวยงานที่รับผิดชอบจัดทํารายงานการศึกษาโครงการ จํานวน 34 คน 

ประกอบดวย 
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    2.1) สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ในฐานะหนวยงานเจาของโครงการ 

จํานวน 11 คน  

    2.2) มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ จํานวน 23 คน  

   3) หนวยงานราชการในระดับตางๆ ที่เกี่ยวของ จํานวน 65 คน ประกอบดวย 

    3.1) หนวยงานในระดับจังหวัด จํานวน 43 คน ไดแก ผูวาราชการจังหวัด

นครสวรรคและตัวแทนหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ 

    3.2) หนวยงานในระดับอําเภอ จํานวน 2 คน ไดแก นายอําเภอ และ

ตัวแทนจากอําเภอที่เกี่ยวของ 

    3.3) หนวยงานในระดับทองถิ่น จํานวน 18 คน ไดแก นายกองคการ

บริหารสวนตําบลและตัวแทนเจาหนาที่ระดับทองถิ่นในพื้นที่ขอบเขตบึงบอระเพ็ด 

   4) องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระ จํานวน 7 คน 

ไดแก คณาจารยและนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค มหาวิทยาลัยเจาพระยา และ

มหาวิทยาลัยมหิดล 

   5) ประชาชนทั่วไป และประชาชนผูสนใจ จํานวน 2 คน 

   6) หนวยงานที่ทําหนาที่พิจารณาดานสิ่งแวดลอม จํานวน 3 คน ไดแก ผูแทน

สํานักนโยบายและแผนธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

   7) สื่อมวลชน จํานวน 57 คน ซึ่งเปนสื่อมวลชนจากสวนกลาง จํานวน 13 คน 

และสื่อมวลชนทองถิ่น จํานวน 44 คน ประกอบดวย สถานีวิทยุ/โทรทัศน หนังสือพิมพ 

   โดยสามารถสรุปสัดสวนของผู เขารวมประชุมในแตละกลุมเปาหมายได 

ดังตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 7.5.2-1 สัดสวนของจํานวนผูเขารวมประชุมตามกลุมเปาหมาย 

กลุมเปาหมาย จํานวนผูเขารวมประชุม รอยละ 

1.  กลุมผูไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการทั้งทางบวกและทางลบ 127 43.05 

2.  หนวยงานที่รับผิดชอบจัดทํารายงานการศึกษาโครงการ 34 11.53 

3.  หนวยงานราชการในระดับตางๆ 65 22.03 

4.  องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระ 7 2.37 

5.  ประชาชนทั่วไป และประชาชนผูสนใจ 2 0.68 

6.  หนวยงานที่ทําหนาที่พิจารณาดานสิ่งแวดลอม 3 1.02 

7.  สื่อมวลชน 57 19.32 

รวม 295 100.00 
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  7.5.2.3 ขั้นตอนการเตรียมงาน 
   ที่ปรึกษาไดดําเนินการเตรียมการจัดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ ตามขั้นตอน

การดําเนินงานในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ที่

กําหนดหลักเกณฑในการจัดการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โดยเนนกระบวนการสรางการมี

สวนรวม และการสรางการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสียจากการดําเนินโครงการ 

และหนวยงานที่เกี่ยวของ และรับฟงความคิดเห็นใหครบถวนรอบดานมากที่สุด โดยสามารถสรุปขั้นตอน

การดําเนินงานได ดังตอไปน้ี 

   1) ขั้นตอนการเตรียมการ โดยที่ปรึกษาไดกําหนดวันจัดการประชุมปฐมนิเทศ

โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 

พ.ศ. 2561 ณ อาคารอเนกประสงคสัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ในชวง

เวลา 08.30 – 12.00 น. ซึ่งมีกระบวนการในการดําเนินงานดังตอไปน้ี 

    - กําหนดเนื้อหาและขอมูลที่จะนําเสนอในที่ประชุมเกี่ยวกับการดําเนิน

โครงการ 

    - จัดทําเอกสารและสื่อที่ใชประกอบการประชุม เชน เอกสารประกอบการ

ประชุม แผนพับ บอรดประชาสัมพันธโครงการ เปนตน 

    - ขอความเห็นชอบจากสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ เพื่อจัดทําหนังสือ

ถึงผูวาราชการจังหวัด และผูที่เกี่ยวของในพื้นที่โครงการ 

    - ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของภายในพื้นที่ เพื่อขอใชสถานที่และ

อุปกรณในการจัดการประชุม 

    - จัดเตรียมความพรอมของคณะทํางานดานเนื้อหาการบรรยาย วิธีการ

นําเสนอขอมูล ตลอดจนเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ 

   2) ขั้นตอนการดําเนินงาน โดยที่ปรึกษาไดดําเนินการติดตอประสานงานเพื่อ

เชิญกลุมเปาหมายเขารวมประชุม จํานวน 155 หนวยงาน โดยไดจัดสงหนังสือเชิญเขารวมประชุม

ปฐมนิเทศโครงการทางไปรษณียตอบรับ และมีการดําเนินการติดตามการตอบรับเขารวมการประชุม

ปฐมนิเทศโครงการ ซึ่งมีผูยืนยันเขารวมประชุมปฐมนิเทศโครงการผานโทรสาร โทรศัพท อีเมล และระบบ

ลงทะเบียน จํานวนทั้งสิ้น 295 คน (TOR กําหนดไว 100 คน) โดยมีรายละเอียดในขั้นตอนการดําเนินงาน 

ดังนี ้

    - รับลงทะเบียนและแจกเอกสารประกอบการประชุม  

    - ที่ ปรึกษานํ า เสนอขอมูล โครงการ โดยใช  Power Point เปนสื่ อ

ประกอบการประชุม เพ่ือนําเสนอขอมูลโครงการในแตละดาน 

    - เปดโอกาสใหผู เขารวมประชุมซักถาม แสดงความคิดเห็น และให

ขอเสนอแนะตอที่ปรึกษาผานที่ประชุม รวมทั้งผานทางแบบสอบถาม และแบบแสดงความคิดเห็น หลังจาก

ที่ไดนําเสนอขอมูลตอที่ประชุมเสร็จสิ้นแลว 
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    - สรุปประเด็นขอคิดเห็นที่ไดรับจากที่ประชุม  

   3) ขั้นตอนการรวบรวมผลการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ โดยที่

ปรึกษาจะไดสรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุม และอภิปรายผลเพื่อผนวกขอคิดเห็นและ

ความตองการของผูเขารวมประชุมกับแนวทางในการดําเนินการศึกษาโครงการ โดยสามารถแบงไดเปน 2 

สวน ดังนี ้

    สวนที่ 1 เปนการสรุปประเด็นที่ไดจากการเปดเวทีอภิปราย ซักถาม และ

ระดมความคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูเขารวมประชุม 

    สวนที่ 2 เปนการรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเขารวม

ประชุมผานแบบสอบถาม ในลักษณะของการสรุปวิเคราะหผล ประกอบกับการนําเสนอในรูปแบบของ

ตารางแจกแจงความถี่และรอยละของขอมูล 
   4) การแจงเชิญเขารวมประชุมปฐมนิเทศโครงการ การจัดระบบลงทะเบียน

ลวงหนา และชองทางการติดตอสื่อสาร 

    ที่ปรึกษาไดดําเนินการแจงกําหนดการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ และ

เปดเผยขอมูลใหกลุมเปาหมาย และประชาชนทั่วไปไดรับทราบเปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน โดยได

ดําเนินการแจงประชุมตั้งแตวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ซึ่งในการแจงกําหนดการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ

ตอกลุมเปาหมาย ที่ปรึกษาไดดําเนินการแจงกําหนดการประชุม และรายละเอียดโครงการผานชองทางการ

สื่อสาร จํานวน 5 ชองทาง  โดยมีรายละเอียดของชองทางการแจงกําหนดการจัดประชุม ดังนี ้
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ตารางที่ 7.5.2-2 ชองทางการสื่อสารและรายละเอียดการแจงกําหนดการจัดประชุม 

ชองทางการสื่อสาร รายละเอียด 

1.  สงหนังสือเชิญประชุม ถึงผูมีสวนเกี่ยวของ

โดยตรง 

ดําเนินสงหนังสือเชิญประชุม ใหกับกลุมเปาหมายทั้ง 7 กลุม 

จํานวนทั้งสิ้น 155 หนวยงาน เพื่อเชิญชวนเขารวมประชุม 

2. หนังสือพิมพ ประชาสัมพันธผานหนังสือพิมพทองถิ่น และ หนังสือพิมพสวนกลาง 

อาทิ ไทยรัฐ เดลินิวส มติชน และขาวนคร 

3. สื่อวิทยุ ประชาสัมพันธผานวิทยุกระจายเสียง ดังตอไปนี้ 

1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค 

   (สวท. F.M. 93.25 MHz) 

2. สถานีวิทยุมลฑลทหารบกที่ 31 (มทบ. 31 F.M. 98.25 MHz) 

3. สถานีวิทยุมลฑลทหารบกที่ 31 (มทบ. 31 A.M.801 KHz) 

4. สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษสันติราษฎร (สวพ. F.M. 105.75 

   MHz) 

5. สถานีวิทยุชุมชน มากกวา 10 สถานี อาทิ 95.00 MHz 96.50 

   MHz 106.50 MHz  

4. ปายไวนิลประชาสัมพันธโครงการ  ติดตั้งปายประชาสัมพันธ ขนาด 1.2 x 3 เมตร จํานวน 10 จุด ดังนี ้

1. ที่วาการอําเภอเมืองนครสวรรค 

2. ที่วาการอําเภอชุมแสง 

3. ที่วาการอําเภอทาตะโก 

4. อบต.พระนอน 

5. อบต.หนองปลิง 

6. อบต.เกรียงไกร 

7. อบต.แควใหญ 

8. อบต.ทับกฤชใต 

9. อบต.พนมเศษ 

10. อบต.วังมหากร 

5. เว็บไซต ประชาสัมพันธผานเว็บไซต ดังนี ้

1. สํานักนายกรัฐมนตร ี

2. สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ (สทนช)  

3.  หนวยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่ งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

4. สํานักงานจังหวัดนครสวรรค 

5. Facebook โครงการ 
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   5) การดําเนินการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ 

    ในการจัดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ ไดมีการแจงกําหนดการและขอมูล

การจัดประชุมปฐมนิเทศเบื้องตน และแนะนําหนวยงานเจาของโครงการ โดยมี ดร. สมเกียรติ ประจําวงษ 

เลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ เปนประธานในการประชุม นายปรีชา สุขกล่ํา ผูแทนสํานักงาน

ทรัพยากรน้ําแหงชาติ เปนผูกลาวรายงานถึงวัตถุประสงคของการจัดประชุม และนายธนาคม จงจิระ ผูวา

ราชการจังหวัดนครสวรรค เปนผูกลาวตอนรับ หลังจากนัน้ ไดมีการช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ โดย พล

ตรี ดร.ศิลปานันต ลํากูล จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเปนการสรางความเขาใจใหกับผูเขารวมประชุมใน

เบื้องตน  

    จากนั้นเวลาประมาณ 10.30 น.ถึง 12.00 น.เปนการเปดเวทีเพื่อรับฟง

ความคิดเห็นจากผูเขารวมประชุมปฐมนิเทศโครงการ เพื่อแสดงความคิดเห็น ขอหวงกังวล ขอเสนอแนะ 

รวมระยะเวลาที่ใชเปดเวทีรับฟงความคิดเห็น ขอหวงกังวล และขอเสนอแนะของประชาชนเปนเวลา 1 

ชั่วโมง 30 นาท ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศการลงทะเบียน นายปรีชา สุขกล่ํา ผูแทนจากสํานกังานทรัพยากร

น้ําแหงชาติ กลาวรายงาน 

นายธนาคม จงจริะ ผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค 

กลาวตอนรับ 

 

ดร. สมเกียรติ ประจําวงษ เลขาธิการสํานักงานทรพัยากร

น้ําแหงชาติ กลาวเปดการประชุม 
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   6) ผลการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ 

    6.1) สรุปประเด็นการรับฟงความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม 

     จากการเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมสัมมนาโครงการไดเปดโอกาส

ไดซักถาม และแสดงความคิดเห็น สามารถสรุปประเด็นขอคิดเห็น คําถาม ขอเสนอแนะ ตลอดจน 

ขอกังวล และคําชี้แจงของที่ปรึกษาไดดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ปรึกษานําเสนอขอมูลและมีการแสดงความคิดเห็น 

จากที่ประชุม 

ที่ประชุมแสดงความเห็นดวยกับแผนการพัฒนาโครงการที่ 

ที่ปรึกษานําเสนอ 

รูปที่ 7.5.2-1 การประชุมปฐมนิเทศโครงการ 
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

ตารางที่ 7.5.2-3 สรุปประเด็นการรับฟงความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม 

ขอหวงกังวล ขอเสนอแนะ ขอซักถาม คําชี้แจง 

นายสมชาย ปลั่งสุวรรณ นายกองคการบริหารสวน

ตําบลทับกฤช อําเภอชุมแสง 

- ปญหาเรื่องการขาดแคลนน้ําในพื้นที่บึงบอระเพ็ดเกิด

จากปริมาณน้ําในบึงไมคงที่ หากสามารถทําใหปริมาณน้ํา

คงที่และมีระบบการบริหารจัดการน้ําเพื่อเก็บกักน้ําในชวง

ที่มีน้ําจากน้ําฝนมากก็จะสามารถชวยแกไขปญหาในสวน

นี้ได 

- เรื่องของที่ดินทํากินกอนที่จะมีเรื่องของการตั้งเขตหาม

ลา ประชาชนมีสิทธิ์ทํากินโดยสามารถเสียภาษี ภบท.5 

และทางอําเภอจะมีการออกเอกสารสิทธิ์ทํากินให 

- เดิมในพื้นที่บึงบอระเพ็ดจะมีการประชุมในระดับ

คณะกรรมการลุ มน้ํ า  แต ในอดีตที่ ผ านมาเมื่ อทาง

คณะกรรมการลุมน้ําเสนอโครงการพัฒนาใดๆ ขึ้นไป เรื่อง

มักจะเงียบไปทุกครั้ง ซึ่งโครงการที่ประชาชนไดนําเสนอ 

ผานคณะกรรมการลุมน้ําไปยังสวนรัฐบาลไมไดรับการ

พัฒนา รวมถึงเมื่อรัฐบาลเขามาดําเนินโครงการ ไมไดมี

การชี้แจงใหประชาชนในพื้นที่ไดเขาใจอยางทั่วถึง ทําให

ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการดําเนินงานของรัฐบาล 

- ที่ผานมาเคยมีการนําเสนอโครงการผันน้ํา เขาบึง

บอระเพ็ดโดย 3 อําเภอ เพื่อใหปริมาณน้ําในบึงมีเพียงพอ

จะสามารถชวยเหลือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในพื้นที่รอบบึงได 

- การดําเนินงานในครั้งนี้ ขอใหคณะทํางานดําเนินการลง

พื้นที่เพื่อรับฟงความตองการที่แทจริงของประชาชน โดย

ตนยินดีเปนคนกลางชวยประสานกับประชาชนในพื้นทีใ่ห 

พลตรี ดร. ศิลปานันต ลํากูล 

-  สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ เปนหนวยงานที่รัฐบาล

จัดตั้งขึ้น สังกัดสํานักนายก มีวัตถุประสงค เพื่อเปน

หนวยงานกลางในการบูรณาการการบริหารจัดการน้ํา 

และดูแลในภาพรวมของระบบ 

- ทางรัฐบาลโดยสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติทราบถึง

ปญหาความจํ า เป นดั ง กล า ว  จึ ง ได มอบหมาย ให

คณะทํางานเขามาทําการศึกษา เพื่อนําประเด็นความ

ตองการของประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนเขามาบรรจุ

เปนแผนแมบทในการพัฒนาพื้นที่บึงบอระเพ็ด และ

เพื่ อ ให ไดแผนพัฒนาที่ เกิดจากความตองการของ

ประชาชนในพื้นที่ที่แทจริง โดยการศึกษาโครงการในครั้ง

นี้ จะมีการดําเนินงานไปจนถึงพื้นที่ซึ่งเปนพื้นที่ตนน้ําของ

บึ งบอระเพ็ด  เพื่ อพัฒนาอ า ง เก็บน้ํ าสํ าหรับพื้ นที่

การเกษตรใหม รวมถึงการพัฒนาฝายดักตะกอน เพื่อลด

ปริมาณตะกอนดินที่จะไหลลงสูพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

-  สาเหตุที่คณะทํางานตองลงทําพื้นที่เพื่อพบปะและ

พูดคุยกับประชาชน เนื่องจากตองการทราบขอมูลที่เปน

ประเด็นปญหาใหมๆ ในพื้นที่  โดยประเด็นเหลานี้  

คณะทํางานจะไดทําการบันทึกและนําเสนอหนวยงานที่

เกี่ยวของเพื่อพิจารณาและกําหนดแผนแมบทในการแกไข

ปญหาใหสอดคลองกับความจําเปนเรงดวน และความ

เดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ตอไป 
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ตารางที่ 7.5.2-3 สรุปประเด็นการรับฟงความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม (ตอ) 
ขอหวงกังวล ขอเสนอแนะ ขอซักถาม คําชี้แจง 

นายประเสริฐ พงษประดิษฐ บรรณาธิการ หนังสือพิมพ

ขาวเดน 

-  หากมีการจัดทําแผนแลว และตอมามีการเปลี่ยนแปลง

รัฐบาล จะมีผลตอแผนที่ไดดําเนินการศึกษาหรือไม 

-  มขีอสงสัยวา หนวยงานที่ทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่บึง

บอระเพ็ดจริงๆ แลวมีกี่หนวยงานที่ทําหนาที่ตรงนี้ เนื่องจาก

ที่ผานมาไมสามารถพัฒนาบึงบอระเพ็ดใหเกิดเปนรูปธรรม

ไดสําเร็จ 

-  การขุดลอกบึงบอระเพ็ดใหเปนพื้นที่รับน้ําเหมือนกับบาง

ระกําโมเดล มีความเปนไปไดหรือไม เนื่องจากบึงบอระเพ็ด

เปนบึงน้ําจืดขนาดใหญของไทย นอกจากนี้หากมีการขุด

ลอกบึงฯ จะมีปญหากับองคกรอิสระหรือไม ทั้งนี้ตองการให

คณะทํางานมีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ทั้งหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระ เพื่อใหเกิดความเขาใจ

ในการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และลดขอขัดแยงที่

อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน 

-  ตองการใหคณะทํางานดําเนินการศึกษาการใชประโยชน

จากดินตะกอนที่ถูกขุดลอก มากกวาจะนํามากองไวเฉยๆ 

และไมเกิดประโยชนใดๆ และควรจะมีมาตรการในการ

กํากับการดําเนินงานของผูรับเหมาขุดลอก ใหดําเนินการขุด

ลอกตามแบบที่กําหนดไว 

- กอนหนานี้บึงสีไฟเองก็เคยมีปญหาเรื่องการตื้นเขิน

เนื่องจากการทับถมของดินตะกอน ตอมาไดรับงบประมาณ

ในการขุดลอกและพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยว สําหรับ

ประชาชนที่ทํากินอยูโดยรอบพื้นที่บึงสีไฟก็ยังสามารถทํากิน

ไดตามเดิม เปนไปไดหรือไมที่จะพาประชาชนโดยรอบบึง

บอระเพ็ดไปดูงานเพื่อใหประชาชนเกิดความเขาใจ วา

ประชาชนจะสามารถอยู รวมกับบึงโดยไมประทะกับ

หนวยงานราชการไดอยางไร 

พลตรี ดร. ศิลปานันต ลํากูล 

-  ประเด็นขอหวงกังวลเรื่องการเปลี่ยนรัฐบาลนั้น ขอให

เปนขอสังเกตวา สิ่งที่ทุกรัฐบาลตองดําเนินการไมวาในยุค

สมัยใดก็ตาม คือ การที่ตองดูแลทุกขและสุขของประชาชน 

ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้ จะทําใหรัฐบาลมีขอมูลในการ

ตัดสินใจ และเพื่อใหเกิดความตระหนักวา ปญหาของบึง

บอระเพ็ดเปนเรื่องสําคัญเรงดวนในการดําเนินการแกไข

ปญหาที่ยังคงดํารงอยู เพื่อพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด

อยางรวดเร็ว  

- คณะทํางานจะบันทึกความเห็นนี้ไวเพื่อดําเนินการตอไป 

- เมื่อพิจารณาถึงบึงใหญๆ ในปจจุบัน ทั้งกวานพะเยา 

หนองหาร บึงสีไฟ บึงราชนก และบึงบอระเพ็ด จะเห็นได

วา แตละสถานที่ก็มีปญหาที่แตกตางกัน ซึ่งปญหาของบึง

บอระเพ็ดเองก็มีความแตกตางจากพื้นที่ของบึงสีไฟ จึง

จะตองมีการศึกษาถึงบริบทของสภาพแวดลอมและสภาพ

ปญหาโดยละเอียด เชน หากมีการขุดลอกโดยไมไดดําเนิน

การศึกษาความเหมาะสม อาจจะทําใหพันธุปลา หรือพันธุ

พืชบางชนิดสูญพันธุไปจากบึง และอาจสงผลตอระบบ

นิเวศภายในพื้นที่บึงได ซึ่งในการดําเนินงานคณะทํางานจะ

มีผูเชี่ยวชาญที่เขามาศึกษา และจัดทํา Roadmap การ

ดําเนินงาน เพื่อใหสามารถแกไขปญหาไดอยางแทจริง 

นายประทวน กองประยุทธ กํานันตําบลทับกฤช  

อ.ชุมแสง 

-  มีความเห็นดวยกับการดําเนินโครงการนี้ ท่ีผานมาแตละ

องคกร แตละหนวยงานจะคิดแผนการดําเนินงานของตน 

แตขาดการบูรณาการรวมกัน 

พลตรี ดร. ศิลปานันต ลํากูล 

- คณะทํางานจะทําการบันทึกขอเสนอแนะของทานและ

นําไปดําเนินการตามกระบวนการตอไป 
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

ตารางที่ 7.5.2-3 สรุปประเด็นการรับฟงความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม (ตอ) 
ขอหวงกังวล ขอเสนอแนะ ขอซักถาม คําชี้แจง 

-  เสนอใหมีการพัฒนาพื้นที่บึงบอระเพ็ดใหกลายเปนแหลง

ทองเที่ยว โดยทําแนวเขตของบึงบอระเพ็ดใหมีความชัดเจน 

รวมถึงบูรณะสถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรที่เกี่ยวกับ

การเสด็จประพาสตนของรัชกาลที่ 7 

-  เสนอใหคณะทํางานมีการศึกษาเพื่อบริหารการใช

ประโยชนในพื้นที่บึงบอระเพ็ดของประชาชน เพื่อให

ประชาชนและชุมชนโดยรอบสามารถประโยชนจากพื้นที่บึง

บอระเพ็ดไดอยางยั่งยืน 

-  ดานงบประมาณในการบริหารจัดการ หากมีการขอ

งบประมาณเปนกอนอาจจะดูเปนจํานวนเงินที่มากแตถา

หากทําแบบจังหวัดสุพรรณบุรี ท่ีมีการเบิกจายงบประมาณ

ออกมาเปนกอนเพือ่บริหารจัดการ ไมนานก็จะสามารถฟนฟู

สภาพของบึงบอระเพ็ดไดในที่สุด 

นายสมชาย ปลั่งสุวรรณ นายกองคการบริหารสวนตําบล

ทับกฤช อ.ชุมแสง 

-  ขอเสนอโครงการเรงดวนเกี่ยวกับการขุดลอกคูคลอง

โดยรอบบึงบอระเพ็ด เพื่อเปนการเตรียมเสนทางน้ําในชวง

ฤดูฝน ใหน้ําสามารถระบายไดสะดวก และลดปญหาน้ําลน

ตลิ่งเขาทวมพ้ืนที่ชุมชน 

พลตรี ดร. ศิลปานันต ลํากูล 

-  คณะทํางานจะบันทึกความตองการ และเสนอใหฝาย

วิศวกรรมดํ า เนินการศึกษาความเหมาะสมในการ

ดําเนินการดังกลาวตอไป 

นายสมชาย อิ่มโพธิ์ รองนายกองคการบริหารสวนตําบล

พนมเศษ อําเภอทาตะโก 

-  เรื่องของตะกอนตองการใหพิจารณาพื้นที่หมู 6 หมู 8 

และหมู 9 ตําบลพนมเศษ ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีดินตะกอนไหลลง

สูบึงบอระเพ็ดเยอะมาก ที่ผานมาเคยมีการนําเสนอใน

ประเด็นนี้มากวา 20 ป 

-  เกษตรอินทรีย ตองการใหมีการศึกษากําหนดแนวเขตที่

ชัดเจน และมีการพิจารณาจัดที่ใหประชาชนเชาที่ทํากิน โดย

มีเงื่อนไขเปนการทําการเกษตรอินทรียในพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

ที่จัดใหประชาชนเชาสิทธิท์ํากิน 

-  ตองการใหมีการขุดดินตะกอนในพื้นที่บึงบอระเพ็ด และ

สามารถนําดินไปใชประโยชนเพื่อการอื่นได 

-  เรื่องการบริหารจัดการน้ํา โดยเฉพาะพนังกั้นน้ําในแมน้ํา

นานเนื่องจากที่ผานมาไดรับความเสียหายที่เกิดกับพืชผล

ทางการเกษตร ตองการใหมีการศึกษาปรับระดับของพนัง

พลตรี ดร.ศิลปานันต ลํากูล 

- คณะทํางานจะบันทึกขอเสนอนี้ไว และจะลงพื้นที่เพื่อขอ

ประสานขอมูลที่เกี่ยวของเพิ่มเติมหลังจากการประชุมนี้  
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ตารางที่ 7.5.2-3 สรุปประเด็นการรับฟงความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม (ตอ) 
ขอหวงกังวล ขอเสนอแนะ ขอซักถาม คําชี้แจง 

กั้นน้ําใหต่ําลง เพื่อใหน้ําและพันธุปลาสามารถระบายได

อยางเหมาะสม 

-  ตองการใหคณะทํางานไปทําการประชาคมประชาชนที่

พื้นที่องคการบริหารสวนตําบล โดยทางองคการบริหารสวน

ตําบลพนมเศษยินดีที่จะประสานกับประชาชนให 

นายประเสริฐ แชมเกตุ นายกองคการบริหารสวนตําบล

สําโรงชัย อําเภอไพศาล ี

-  การพิจารณาบึงบอระเพ็ดตองพิจารณาที่แหลงตนน้ํา โดย

อํ า เภอไพศาลีถือ เปนแหล งตนน้ํ าของบึ งบอระเพ็ด 

จําเปนตองมีการวางระบบบริหารจัดการน้ําเชน ฝายชะลอ

น้ําเปนชวงๆ เพื่อชะลอน้ําที่ไหลบาเขามาในชวงฤดูฝน หรือ

หากรัฐบาลเขามาดําเนินการชุดลอกอางเก็บน้ําตะครอก็จะ

ไดพื้นที่สําหรับเก็บกักน้ําเพิ่มเติมและสามารถสงน้ําไดมา

จนถึงอําเภอทาตะโกในชวงหนาแลง 

พลตรี ดร. ศิลปานันต ลํากูล 

- ประเด็นนี้เปนขอมูลใหมสําหรับคณะทํางาน หลังจากนี้

จะมีการสงคณะทํางานลงพื้นที่ที่อํา เภอไพศาลี เพื่อ

ประสานขอขอมูลที่เกี่ยวของเพิ่มเติม  

ผูแทนกองทัพภาคที่ 3 

-  สภาพปญหาภายในพื้นที่บึงบอระเพ็ดเปนอยางไร เชื่อวา

ประชาชนชาวนครสวรรคที่อาศัยอยูในพื้นที่ยอมรูดีที่สุด 

สําหรับปญหาเรื่องน้ํามีความเขาใจตัวเกษตรกร เนื่องจากไม

วาจะเปนน้ํามากเกินหรือนอยเกินก็กอใหเกิดปญหาในการ

ทํากินทั้งนั้น สวนหนึ่งเห็นวาอยูที่ระดับความสูงต่ําของพื้นที่

ดวย เชื่อวาหากมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบก็จะ

สามารถชวยแกปญหาได ที่ผานมาหนวยงานของรัฐอาจจะมี

การดําเนินการอยางเปนเอกเทศ แตขณะนี้มีสํานักงาน

ทรัพยากรน้ําแหงชาติที่ทําหนาที่บริหารจัดการอยางเปน

ระบบ ทั้งนี้ ขอใหประชาชนทิ้งคําวาผลประโยชนสวนตัว

ออกไปกอน และมองที่การรวมมือกันในการแกปญหา เชื่อ

วานาจะทําใหสถานการณคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

พลตรี ดร. ศิลปานันต ลํากูล 

- เห็นดวยกับคําชี้แจงของผูแทนจากกองทัพภาคที่ 3 
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   7) ขอคิดเห็นเพิ่มเติมจากแบบแสดงความคิดเห็นผูเขารวมประชุมปฐมนิเทศ

โครงการ 

 

ตารางที ่7.5.2-4 สรุปประเด็นความคิดเห็นเพิ่มเติมจากการประชุมปฐมนิเทศโครงการ 

ชื่อผูเสนอความคิดเห็นจากใบแสงดความคิดเห็น ประเด็นความคิดเห็น 

ประเด็นที่ 1 มีความเห็นดวยกับโครงการ 

นายจรรยา จันทรขํา ผูใหญบาน ม.8 ต.ทับกฤช เปนโครงการที่ดีทุกภาคสวน มีสวนรวมถามีการพัฒนาที่ดีนาจะ

รักษาระบบนิเวศของบึงบอระเพ็ดไดดี มีความยั่งยืน เศรษฐกิจ

ชุมชนนาจะดีขึ้น 

ขวัญเรือน คําแถลง ม. 8 ต.ทับกฤช ตองการใหโครงการนี้เกิดขึ้นมาแบบบูรณาการเต็มรูปแบบเพื่อ

ประโยชนของประชาชน เกิดการทองเที่ยว เกิดประโยชนกับ

การเกษตร 

นางวิรัช สายแขก อบจ.นครวรรคแควใหญ เห็นดวยกับการพัฒนาบึงบอระเพ็ด 

นายชะลอ วาสนาปญญาภากุล อบจ.นครวรรค เปนโครงการที่ดีมากๆ 

นายวิชาญ อบจ.นครสวรรค นาจะมีการพัฒนาแผนที่เสนอไวใหเร็วท่ีสุด 

นายธนดล สังขเหม  ดีเปนอยางมาก 

นายวันชัย บุญฤทธิ์  เห็นดวย 

นายสมพร ทองประเสริฐ ม.9 ต.ทับกฤช ดีมาก เพราะจะไดเปนแหลงเพาะพันธุสัตวน้ําและสัตวอื่นๆ ให

มีความสมบูรณอยางเปนธรรมชาติไดเต็มที่  และจะทําให

บรรยากาศเปนที่นาทองเที่ยวแกผูคนที่ไดมาพักผอน และจะทํา

ใหน้ําสะอาดและบึงจะไดกักเก็บน้ําไดเยอะ 

สุธิดา ฮี้เกษม ทําอะไรก็ไดแตอยาไปยึดพื้นที่คืน ที่เขาอยูที่เคาทํานา รูสึกดีที่

จะพัฒนาบึงบอระเพ็ด นักทองเที่ยวจะไดมาเห็นธรรมชาติที่

สวยงาม 

นายพิเชษฐ องคธรรม อบจ.นครวรรค ไดรับรูโครงการตางๆ ท่ีจะเกิดขึ้นภายภาคหนา 

นายดํารงชัย โพธิ์หอม เห็นดวยทุกการประชุมเพื่อดําเนินการ 

เฉลียว นายก อบต.พระนอน ตองการใหดําเนินการเร็วที่สุด มีการประชุมเรื่องบึงบอระเพ็ด

ทุกครั้งแตไมเปนรูปธรรมเลย 
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ตารางที่ 7.5.2-4 สรุปประเด็นความคิดเห็นเพิ่มเติมจากการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (ตอ) 

ชื่อผูเสนอความคิดเห็น ประเด็นความคิดเห็น 

สุกัญญา สระแกว ม.8 เห็นควรใหมีโครงการจัดการ และบูรณาการบึงบอระเพ็ด ใหกลับมา

เปนแหลงอาหารที่สมบูรณของจังหวัด และตองการใหอนุรักษไว

เพื่อใหเกิดความเปนธรรมชาติอยางยั่งยืน 

นายประเสริฐ แชมเดช อบต.สําโรงชัย เปนโครงการที่ดีสมควรทําอยางจริงจังใหเกิดประโยชนใหมากที่สุด 

ควรทําที่มีผลกระทบตอประชาชนนอยที่สุด กระทบสิ่งแวดลอม

นอยที่สุด ทําอยางไรที่จะใหคนนครสวรรคไดประโยชนมากที่สุด 

หรือคนในประเทศไดประโยชนมากที่สุด 

สุกัญญา วิศาล      เขาใจวาผลผลิตของโครงการ สุดทายที่ไดคือ แผนแมบทการ

พัฒนา และฟนฟูบึงบอระเพ็ดที่ เปนผลจากการทบทวนแผน/

โครงการที่ดําเนินการไว แลวทางหนวยงานตางๆ แผนนี้อาจพูดได

วาเปนแผนการบูรณาการและมีความเชื่อมโยงกันเปนระบบ 

     สิ่งที่ตองการใหมีและทําใหเกิดผล เพื่อพิสูจนแผนและนําสูการ

ปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นกับบึง

บอระเพ็ดไดอยางแทจริง จึงควรมีการนําแผนสูการปฏิบัติใหเกิดผล 

และเปนตัวอยางใหเห็นวาทําไดจริง ผลประโยชนเกิดแก จ.

นครสวรรค และประชาชนรอบบึงบอระเพ็ด เกิดขึ้นจริง ไมเปนแผน

บนชั้นวางอีกตอไป 

ไมระบุชื่อ  เปนการประชุมที่มีประโยชนตอประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งตอ

ภาพรวมของจังหวัดนครสวรรคดีมาก แตปญหาในการประชุมครั้งนี้ 

คือ บรรยากาศการประชุมในครั้งนี้ไมเอื้ออํานวย เนื่องจากการรับ

ฟงไมชัดเจน ทําใหไมไดรับขอมูลเทาที่ควร ทั้งๆ ที่วิทยากรบรรยาย

ไดดมีากนาสนใจ 

นายอรรถพนธ พวงปง เห็นดวยเพราะการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัด

นครสวรรค ใหมีการพัฒนายิ่งขึ้น อีกอยางเปนแหลงทองเที่ยวที่

สําคัญที่จะรองรับนักทองเที่ยวในแตละวัน หรือเทศกาลตางๆ ใหมี

แรงดึงดูดนักทองเที่ยวมาเยอะๆ เปนแหลงทองเทีย่วที่พักผอน

หยอนใจใหกับผูคนที่เขามาแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด และจะไม

ทําใหผิดหวังกับการมาทองเที่ยวในครั้งนั้นๆ 

ประเด็นที่ 2 การแกไขพื้นที่ทํากิน และการแกไขน้ําทวม 

นายรังสรรคฯ หนวยขุดลอกกําจัดวัชพืช วันนี้ราษฎร และผูนําชุมชนเขามาฟงจํานวนมาก ปญหาสําคัญที่สุด

ก็คือ เรื่องพื้นที่ทํากินของราษฎร บึงบอระเพ็ดไดประกาศเปน นสล. 

แลวแสนกวาไร ถาจัดการเรื่องที่ทํากินได การพัฒนาบึงถึงจะดําเนิน

เดินหนาไดตอไป ถาเรื่องที่ดิน เรื่องการบุกรุกบึงไมสามารถแกไขให

เปนรูปธรรมได การพัฒนาบึงไมเกิดแนนอน 
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ตารางที่ 7.5.2-4 สรุปประเด็นความคิดเห็นเพิ่มเติมจากการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (ตอ) 

ชื่อผูเสนอความคิดเห็น ประเด็นความคิดเห็น 

     บึงบอระเพ็ดไมไดเปนของผูนําชุมชน หรือผูบุกรุกทํากิน และ

นายทุนกลุมเดียว แตบึงบอระเพ็ดเปนสมบัติของคนทั้งชาติ 

จุดประสงคของการประกาศพื้นที่บึงบอระเพ็ดของรัชกาลที่ 7 ตอง

รักษา ตองดํารง ตองดูแล ทุกภาคสวนตองรวมมือกัน บึงบอระเพ็ด

ไมใชอางเก็บน้ํา บึงบอระเพ็ดเปนแหลงรวบรวมพันธุสัตวน้ํา ขุด

ลอกไดแตตองตามหลักวิชาการและรักษาระบบนิเวศดวย 

นายดิเรกฤทธ บุญยิ่ง หนวยขุดลอกและกําจัด

วัชพืช 

ควรจัดการบึงบอระเพ็ดใหเปนระบบสะดวกตอการทํางานของ

หนวยงานราชการ และไมสงผลกระทบตอประชาชนที่อาศัยอยูใน

เขตบึง และเขตนอกบึง 

     1. ขอบเขตบึงที่ชัดเจน 

     2. ระดับกักเก็บน้ํา 

     3. พัฒนาแหลงทองเที่ยว 

     4. สงเสริมอาชีพใหกับชุมชนในเขตบึง 

รังชิต จารัตน ปรับปรุงแหลงทองเที่ยว จัดสรรที่ทํากิน แกปญหาน้ําทวม 

นางสมัย สระแกว ม.9 ต.ทับกฤช      1. ใหความรูชัดเจนในเรื่องบึงบอระเพ็ด ตองการใหบึง

บอระเพ็ดอุดมสมบูรณเหมือนสมัยรุนปูยาตายาย 

     2. แบงที่ดินทํากินกับเกษตร ไมใหเกษตรประชาชนเดือดรอน 

ใหมีขอบเขตชัดเจน 

     3. ตองการใหแกไขปญหาเรื่องน้ําทวม และน้ําแลง 

นายขุนพรหม ม.9 ต.ทับกฤช ตองการใหมีการฟนฟูในบึงบอระเพ็ด เพราะน้ําทําการเกษตรไม

เพียงพอ และไมมีที่กักเก็บน้ําทําให เกษตรกรทําการเกษตร

เดือดรอน 

นายวิมล เผื่อนทิม  ตองการใหแกปญหาอยางเรงดวนเรื่องที่ดินทํากิน และที่อยูอาศัย

ของคนที่อยูรอบบึงบอระเพ็ด 

นางสมจิตร ชื่นดี ผูใหญบานหมู 2 1. ใหพัฒนาในสวนที่ไมมีผลกระทบกับพี่นองชาวนาที่ทํามา

หากินมานับ 100 ป 

2. ใหวางระบบน้ําที่ด ี

3. ใหทําเวทีประชาคมทุกหมูบาน 

นางสมัย สระแกว      1. ใหความรูชัดเจนในเรื่องบึงบอระเพ็ด ตองการใหบึง

บอระเพ็ดอุดมสมบูรณเหมือนสมัยรุนปูยาตายาย 

     2. แบงที่ดินทํากินกับการเกษตร ไมใหเกษตรกรและประชาชน

เดือดรอน ใหมีขอบเขตชัดเจน 

     3. ปญหาเรื่องน้ําทวมน้ําแลงตองการใหแกไข 
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นางหนอย พันแตง      1. ใหความรูชัดเจนในเรื่องของบึงบอระเพ็ด ตองการใหบึง

บอระเพ็ดมีความเปนอยูแบบธรรมชาติ อุดมสมบูรณเหมือนสมัย

ปูยาตายาย 

     2. แบงที่ดินทํากินกับเกษตรไมใหประชาชนเดือดรอนใหมี

ขอบเขตชัดเจน 

นายขุนพรหม ทองประเสริม ตองการใหมีการฟนฟูในบึงบอระเพ็ด เพราะน้ําทําการเกษตรไม

เพียงพอ และไมมีที่กักเก็บน้ําทําใหเกษตรทําการเกษตรเดือดรอน 

ประเด็นที่ 3 แผนการดําเนินโครงการ 

นรา บุญชวย ม.7      การจัดทําแผนงานในการพัฒนารอบบึงบอระเพ็ด จะเริ่ม

ดําเนินการในกรอบระยะเวลา จะดําเนินการในปงบประมาณใด 

หนวยงานไหนรับผิดชอบ และมีองคกรอิสระเขามามีสวนรวม

หรือไม 

ประเด็นที่ 4 พื้นที่เขาโครงการ และการคมนาคม 

นายทัศน วงษสุวรรณ สารวัตรกํานัน ต.พระ

นอน 

ตองการใหมีถนนรอบบึงบอระเพ็ด 

ไมระบุชื่อ โครงการสงดวน (FS) ลดทอ 100*100 ซม. ถนนทางเขาโครงการ 

เพราะขวางทางเขาจากเครื่องสูบน้ําคลองวังนา 

นายสุพัฒน ชื่นด ี 1.พัฒนาเสนทางคมมานาคมสําหรับขนสง 

2.กรมประมงควรจะลดพื้นที่ลงใหเหลือเฉพาะบริเวณที่ทํา 

นาไมไดประมาณ 50,000 – 60,000 ไร 

3.เปดใหพ้ืนที่ทํานาเชาที่ดินกับกรมธนารักษ 

นายอําพล ผูใหญบาน ม.7 ตองการใหทําถนนรอบบึงบอระเพ็ด มีประตูปด-เปดน้ําเขาออก 

และพื้นที่ทํานาของเกษตรกร ควรออกเอกสารสิทธิ์เพื่อจะไดแปลง

สินทรัพยเปนทุนในการประกอบอาชีพ สวนพื้นที่ในบึงบอระเพ็ดก็

เปนสถานที่ทองเที่ยวและเพาะพันธุปลา ปราบปรามการทํากินผิด

กฎหมาย (การช็อตปลา) ใหหมดสิ้น ปลูกบัวใหเต็มบึงบอระเพ็ด 

ประเด็นที่ 5 เอกสารสิทธิ ์

นายสมพงษ จันทรนุม ม.7 ต.ทับกฤช ตองการใหออกเอกสารสิทธิ์ หรือเสียภาษีใหหนวยรัฐใหเขาธนาคาร

ได ใหรัฐรับรอง 

ประเด็นที่ 6 การขุดลอกบึง 

ขวัญเรือน สระแกว แกไขบึงที่ตื้นใหมีการขุดลอกบึงใหญ 

นายจักพันธ ศรีผึ้ง ขุดลอกแลวดีทุกอยาง 

นายณรงค ศรีเจริญ แกไขบึงใหมใหลึก และขุดลอกบึง 

นายสมชัย ใจชื่นดี อบต.ทาตะโก วางระบบชลประทานทั้งระบบ ขุดลอกคลองรับ-สง น้ําใหสอดคลอง

ทั้งหมด 
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ตารางที่ 7.5.2-4 สรุปประเด็นความคิดเห็นเพิ่มเติมจากการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (ตอ) 
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นายประทวน กองประยุทธ กระทรวงมหาดไทย      ใหจัดการบริหารน้ําใหพอใชในการเกษตร ในชลประทานขุด

คลองจากบึงบอระเพ็ดขึ้นไปที่หมูบานทุงแวน หมู 13 เปนคลอง

ขนาดใหญ น้ําขึ้นไปแลวจะไดใชไดถึง 4 หมูบาน คือ หมู 13, หมู 

11 หมู 10 และหมู 2 ใชในการประปาหมูบานและการทําเกษตร  

     ตองการใหชลประทานขุดลอกขยายคลองเดิมใหมีขนาดใหญ

ขึ้นจากบึงบอระเพ็ดไปหนองแบน 

ปริญญา การขุดลอกคลองโดยนําดินมาถมพื้นที่ขางเคียงควรระวังเรื่อง

เสนทางน้ําดวย 

นายสมาน เพ็งวาง แกไขบึงที่ตื้น ขุดลอกบึงใหมใหเล็กขึ้น 

ประเด็นที ่7 เรื่องน้ํา 

นายสมศักดิ์ ชิตประเสริฐ ม.7 ต.ทับกฤช ตองการมีน้ําทํานาบัว 

นายนิรุจน อบจ. ขอใหชวยปรับปรุงบึงบอระเพ็ดใหมีน้ําใช 

ประทีป หนูอ่ิม อบต.ทับกฤช ตองเอาน้ําเขาบึงใหไดอยางนอย 50,000 ไร ดีที่สุดตองทําฝาย

ชะลอน้ําเขาบึงตรงบริเวณหมูที่ 1 ต.ทับกฤช กับ ต.พันลาน ของ

แมน้ํานาน จะมีประโยชนมหาศาลจะรักษาบึงบอระเพ็ดไดแนนอน 

นายนิรุจน พวงพรม ขอใหชวยปรับปรุงบึงบอระเพ็ดใหมีน้ําใช 

ประเด็นที่ 8 จัดกลุมการประชุม 

นาย สุรินทร โพธิ์ทรง อบต.นายอม เปดใหมีการจัดกลุมและความตองการของประชาชน หรือผูนําที่เขา

ประชุม ตองอธิบายรายละเอียด แตละจุดปญหาใหประชาชนทราบ

ตามลําดับ 

ประเด็นที่ 9 การบุกรุกพื้นที ่

นางพรมใจ สนง.สภาเกษตร จ.นครสวรรค      1. พัฒนาการแกปญหาการบุกรุกพื้นที่บึงบอระเพ็ด โดยการปก

หมุดแสดงแนวเขตที่ชัดเจนเพื่อปองกันประชาชนรบกวนสัตวน้ํา 

และปองกันผูมีอิทธิพลที่อยูเบื้องหลังการบุกรุกพื้นที ่

     2. สงเสริมอาชีพเกษตรกรใหผลิตสินคาใหตรงตามตลาดที่

ตองการ 

ประเด็นที่ 10 ระยะเวลาในการประชุม 

ไมระบุชื่อ เปนการประชุมที่มีประโยชนตอประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งตอ

ภาพรวมของจังหวัดนครสวรรคดีมาก แตปญหาของการประชุมครั้ง

นี้คือบรรยากาศการประชุมครั้งนี้ไมเอื้ออํานวยมาก เนื่องจากรีบทํา 

ไมชัดเจนทําใหไมไดรับขอมูลเทาที่ควรทั้งๆ ที่วิทยากรบรรยายไดดี

มาก นาสนใจ 
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   8) ผลการอภิปรายและการรับฟงความคิดเห็นจากแบบสอบถาม 

    สรุปประเด็นความคิดเห็นเพิ่มเติมจากแบบสอบถามที่ประชุม ภายหลังการ

ประชุมปฐมนิเทศโครงการฯ มีผูเขารวมตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น และเสนอรวมทั้งสิ้น 92 คน 

หรือคิดเปนรอยละ 31.19 ของผูเขารวมประชุม 295 คน รายละเอียดผลการวิเคราะหแบบประเมินและ

และแสดงความคิดเห็นสามารถสรุปไดดังนี้  

    ผลการวิเคราะหแบบแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ พบวาผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง โดยคิดเปนรอยละ 68.5  สวนใหญมีอาชีพเปน

ขาราชการมากที่สุด คิดเปน รอยละ 48.9 และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนขาราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

โดยคิดเปนรอยละ 39.1 สําหรับประเด็นเรื่องสภาพปญหาในชุมชนซึ่งประสบปญหาที่ดินทํากินมากที่สุด 

คิดเปนรอยละ 64.1      สวนเรื่องการแกไขพัฒนาบึงบอระเพ็ดกับแนวทางพัฒนา มีความเห็นดวย โดยคิด

เปนรอยละ 100  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาการประชุมปฐมนิเทศโครงการมีความเขาใจเกี่ยวกับ

วัตถุประสงคโครงการมากที่สุด โดยคิดเปนรอยละ 20.7 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญหลังจากประชุมครั้งนี้

มีความสนใจในขอมูลขาวสารจากการศึกษาโครงการขอมูลดานประโยชนที่จะไดรับจากการมีโครงการ

ชุมชนมีน้ําใชอยางเพียงพอทั้งในอุปโภค บริโภค และการเกษตรมากที่สุด โดยคิดเปนรอยละ 65.2 ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเห็นวาประสานแจงนายอําเภอ โดยคิดเปนรอยละ 46.7 สําหรับการผลการประเมิน

ความพึงพอใจในการจัดประชุม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ พึงพอใจในการจัดประชุมอยูในระดับ

ที่ความพึงพอใจมาก (รายละเอียดตารางแสดงไวในภาคผนวก ง) 

  

 7.5.3 ผลการจัดประชุมกลุมยอยครั้งที่ 1 

  1) วัตถุประสงคของการจัดประชุม 

   (1) เพื่อชี้แจงขอมูลขาวสารของโครงการใหกลุมเปาหมายไดรับทราบขอมูลที่

เกี่ยวของกับโครงการ 

   (2) เพ่ือรับฟงขอมูล สภาพปญหา ขอวิตกกังวลในพื้นที ่

   (3) เพื่อรับฟงความคิดเห็นละขอเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ประเด็นหวงกังวลในประเด็นดานผลกระทบสิ่งแวดลอม 

  2) การกําหนดกลุมเปาหมาย 

   ในการกําหนดกลุมเปาหมายผู เขารวมประชุมกลุมยอยครั้งที่  1 ที่ปรึกษาได

ดําเนินการกําหนดกลุมเปาหมายตามแนวทางการจําแนกผูมีสวนไดสวนเสีย โดยยึดถือแนวทางการมีสวน

รวมของประชาชน      ตามพระราชบัญญัติสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 รวมทั้งเอกสารแนบทายประกาศ 2 

ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 31 

สิงหาคม พ.ศ. 2552 ประกอบดวยกลุมเปาหมายทั้งสิ้น จํานวน 7 กลุม รวมทั้งสิ้นจํานวน 124 คน 

รายละเอียดดังตอไปน้ี  
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(รายช่ือผูเขารวมประชุมแสดงดังภาคผนวก ง2.2) 

   (1) กลุมผูไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ จํานวน 56 คน ไดแก กลุมผูไดรบั

ผลกระทบทางลบ เชน ประชาชนที่อาจจะถูกเวนคืนที่ดิน หรือรื้อถอนสิ่งปลูกสราง ผูอยูอาศัย/ผูที่ทํากินอยู

ในพื้นที่บึงบอระเพ็ด เปนตน 

   (2) หนวยงานที่รับผิดชอบจัดทํารายงานการศึกษาโครงการ จํานวน 9 คน 

ประกอบดวย 

    (2.1) สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ในฐานะหนวยงานเจาของโครงการ 

จํานวน 2 คน  

    (2.2) มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ จํานวน 7 คน  

   (3) หนวยงานราชการในระดับตางๆ ที่เกี่ยวของ จํานวน 51 คน ประกอบดวย 

    (3.1) หนวยงานในระดับจังหวัด จํานวน 32 คน ไดแก ผูวาราชการจังหวัด

นครสวรรคและตัวแทนหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ 

    (3.2) หนวยงานในระดับอําเภอ จํานวน 2 คน ไดแก นายอําเภอ และตัวแทน

จากอําเภอที่เกี่ยวของ 

    (3.3) หนวยงานในระดับทองถิ่น จํานวน 17 คน ไดแก นายกองคการบริหาร

สวนตําบลและตัวแทนเจาหนาที่ระดับทองถิ่นในพื้นที่ขอบเขตบึงบอระเพ็ด 

   (4) องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระ จํานวน 5 คน 

ไดแก คณาจารรยและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเจาพระยา และมหาวิทยาลัยมหิดล 

   (5) ประชาชนทั่วไป และประชาชนผูสนใจ ไมมีประชาชนทั่วไปที่อยูภายนอกพื้นที่

โครงการเขารวมฯ 

   (6) หนวยงานที่ทําหนาที่พิจารณาดานสิ่งแวดลอม (ไมมี)  

   (7) สื่อมวลชน จํานวน 1 คน ซึ่งเปนประชาสัมพันธจังหวัดนครสวรรค 

   โดยสามารถสรุปสัดสวนของผูเขารวมประชุมในแตละกลุมเปาหมายได ดังตอไปน้ี 

ตารางที่ 7.5.3-1 สัดสวนของจํานวนผูเขารวมประชุมตามกลุมเปาหมาย 

กลุมเปาหมาย จํานวนผูเขารวมประชุม รอยละ 

1.  กลุมผูไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการทั้ง

ทางบวกและทางลบ 
56 

45.16 

2.  หนวยงานที่รับผิดชอบจัดทํารายงานฯ 9 7.26 

3.  หนวยงานราชการในระดับตางๆ 51 41.13 

4.  องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาฯ 7 5.65 

5.  ประชาชนทั่วไป และประชาชนผูสนใจ 0 0.00 

6.  หนวยงานที่ทําหนาที่พิจารณาดานสิ่งแวดลอม 0 0.00 

7.  สื่อมวลชน 1 0.81 

รวม 124 100.00 
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   3) ขั้นตอนการเตรียมงาน 

    ที่ปรึกษาไดดําเนินการเตรียมการจัดการประชุมกลุมยอยครั้งที่ 1 ตาม

ขั้นตอนการดําเนินงานในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 

2548 ที่กําหนดหลักเกณฑในการจัดการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โดยเนนกระบวนการ

สรางการมีสวนรวม และการสรางการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสียจากการดําเนิน

โครงการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ และรับฟงความคิดเห็นใหครบถวนรอบดานมากที่สุด โดยสามารถสรุป

ขั้นตอนการดําเนินงานได ดังตอไปน้ี 

    (1) ขั้นตอนการเตรียมการ โดยที่ปรึกษาไดกําหนดวันจัดการประชุมกลุม

ยอย ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ในวันอังคาร

ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลพนมเศษ จังหวัดนครสวรรค ในชวง

เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยผูวาราชการจังหวัดนครสวรรคไดมอบหมายให นายบรรลือ สงาจิตร รองผูวา

ราชการจังหวัดนครสวรรค เปนประธานเปดการประชุม โดยมีกระบวนการในการดําเนินงานดังตอไปน้ี 

     - กําหนดเนื้อหาและขอมูลที่จะนําเสนอในที่ประชุมเกี่ยวกับการ

ดําเนินโครงการ 

     - จัดทําเอกสารและสื่อที่ใชประกอบการประชุม เชน เอกสาร

ประกอบการประชุม แผนพับ บอรดประชาสัมพันธโครงการ เปนตน 

     - ขอความเห็นชอบจากสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติเพื่อจัดทํา

หนังสือถึงผูวาราชการจังหวัด และผูที่เกี่ยวของในพื้นที่โครงการ 

     - ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของภายในพื้นที่ เพื่อขอใช

สถานที่และอุปกรณในการจัดการประชุม 

     - จัดเตรียมความพรอมของคณะทํางานดานเนื้อหาการบรรยาย 

วิธีการนําเสนอขอมูล ตลอดจนเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ 

    (2) ขั้นตอนการดําเนินงาน โดยที่ปรึกษาไดดําเนินการติดตอประสานงาน

กับกลุมเปาหมายจํานวน 155 หนวยงาน โดยไดจัดสงหนังสือเชิญเขารวมประชุมทางไปรษณียตอบรับ  

และมีการดําเนินการติดตามการตอบรับเขารวมการประชุม ซึ่งมีผูยืนยันเขารวมประชุมกลุมยอยครั้งที่ 1  

ผานโทรสาร โทรศัพท และอีเมลจํานวน 124 คน โดยมีกลุมเปาหมายบางสวนที่ไมสามารถเขารวมรับฟง

การประชุมโครงการไดเนื่องจากติดภารกิจ แตไดขอใหที่ปรึกษาดําเนินการจัดสงสรุปผลการประชุมกลุม

ยอยครั้งที่ 1 ให เพ่ือที่จะไดรับทราบขอมูล โดยมีรายละเอียดในขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี ้

     - รับลงทะเบียนและแจกเอกสารประกอบการประชุม 

     - ที่ปรึกษานําเสนอขอมูลโครงการ โดยใช Power Point เปนสื่อ

ประกอบการประชุม เพ่ือนําเสนอขอมูลโครงการในแตละดาน 
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     - เปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมซักถาม แสดงความคิดเห็น และให

ขอเสนอแนะตอที่ปรึกษาผานที่ประชุม รวมทั้งผานทางแบบสอบถาม และแบบแสดงความคิดเห็น หลงัจาก

ที่ไดนําเสนอขอมูลตอที่ประชุมเสร็จสิ้นแลว 

     - สรุปประเด็นขอคิดเห็นที่ไดรับจากที่ประชุม  

    (3) ขั้นตอนการรวบรวมผลการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ 

โดยที่ปรึกษาจะไดสรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุม และอภิปรายผลเพื่อผนวก

ขอคิดเห็นและความตองการของผูเขารวมประชุมกับแนวทางในการดําเนินการศึกษาโครงการ โดยสามารถ

แบงไดเปน 2 สวน ดังนี ้

     - สวนที่  1 เปนการสรุปประเด็นที่ไดจากการเปดเวทีอภิปราย 

ซักถาม และระดมความคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูเขารวมประชุม 

     - สวนที่ 2 เปนการรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ

ผูเขารวมประชุมผานแบบสอบถาม ในลักษณะของการสรุปวิเคราะหผล ประกอบกับการนําเสนอในรูปแบบ

ของตารางแจกแจงความถี่และรอยละของขอมูล 

   4) การแจงเชิญเขารวมประชุมกลุมยอยครั้งที่ 1 การจัดระบบลงทะเบียน

ลวงหนา และชองทางการติดตอสื่อสาร 

    ที่ปรึกษาไดดําเนินการแจงกําหนดการจัดประชุมกลุมยอยครั้งที่ 1 และ

เปดเผยขอมูลใหกลุมเปาหมาย และประชาชนทั่วไปไดรับทราบเปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน โดยได

ดําเนินการแจงประชุมระหวางวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ซึ่งในการแจงกําหนดการจัดประชุมกลุมยอยครั้งที่ 

1 ตอกลุมเปาหมาย   ที่ปรึกษาไดดําเนินการแจงกําหนดการประชุม และรายละเอียดโครงการผานชอง

ทางการสื่อสาร จํานวน 4ชองทาง  โดยมีรายละเอียดของชองทางการแจงกําหนดการจัดประชุม ดังนี ้
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ตารางที่ 7.5.3-2 ชองทางการสื่อสารและรายละเอียดการแจงกําหนดการจัดประชุม 

ชองทางการสื่อสาร รายละเอียด 

1.  สงหนังสือเชิญประชุม ถึงผูมีสวนเกี่ยวของ

โดยตรง 

ดําเนินสงหนังสือเชิญประชุม ใหกับกลุมเปาหมายทั้ง 7 กลุม 

จํานวนทั้งสิ้น 155 หนวยงาน เพื่อเชิญชวนเขารวมประชุม 

2. หนังสือพิมพ ประชาสัมพันธผานหนังสือพิมพทองถิ่น และ หนังสือพิมพสวนกลาง 

อาทิ ไทยรัฐ เดลินิวส มติชน และขาวนคร 

3. สื่อวิทยุ ประชาสัมพันธผานวิทยุกระจายเสียง ดังตอไปนี้ 

1.สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค 

(สวท. F.M. 93.25 MHz) 

 2.สถานีวิทยุมลฑลทหารบกที่ 31 (มทบ. 31 F.M. 98.25 

MHz) 

 3.สถานีวิทยุมลฑลทหารบกที่ 31 (มทบ. 31 A.M.801 KHz) 

4.สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษสันติราษฎร (สวพ. F.M. 

105.75 MHz) 

5.สถานีวิทยุชุมชน มากกวา 10 สถานี อาทิ 95.00 MHz 

96.50 MHz 106.50 MHz เปนตน 

4. เว็บไซต ประชาสัมพันธผานเว็บไซต ดังนี ้

1. สํานักนายกรัฐมนตร ี

2. สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ (สทนช)  

3.  หนวยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่ งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

4. สํานักงานจังหวัดนครสวรรค 

5. Facebook โครงการ 

 

    ที่ปรึกษายังไดจัดระบบลงทะเบียนลวงหนา เพื่อใหประชาชน ผูสนใจ และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถแจงความประสงคเขารวมการประชุมกลุมยอยครั้งที่ 1 ลวงหนากอนวัน

ประชุม โดยมีชองทางดังตอไปนี ้

    (1) โทรศัพทหรือโทรสาร 

     - หนวยวิจัย และพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่งแวดลอม คณะ

เกษตรศาสตรฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท/โทรสาร 055-962-822 

     - สายดวนผูประสานงานโครงการ นายมนู สิงหเรือง โทร. 081-

971-6744 

    (2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส mickmanu1894@gmail.com 

 

 



 
                 สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ บทที่ 7 การประชาสัมพันธ มวลชนสมัพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน 

 

    7-52               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

    5) การดําเนินการจัดประชุมกลุมยอยครั้งที่ 1 

     ในการจัดการประชุมกลุมยอยครั้งที่ 1 ไดมีการแจงกําหนดการและ

ขอมูลการจัดประชุมกลุมยอยเบื้องตน และแนะนําหนวยงานเจาของโครงการ โดยมี นายบรรลือ สงาจิตร 

รองผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค เปนประธานการประชุม นายปรีชา สุขกล่ํา ผูแทนสํานักงานทรัพยากร

น้ําแหงชาติ เปนผูกลาวรายงานถึงวัตถุประสงคของการจัดประชุมกลุมยอยครั้งที่ 1 หลังจากนั้น พลตรี ดร.

ศิลปานันต ลํากูล       ไดช้ีแจงถึงผลการดําเนินการตามโครงการ ใหผูเขารวมประชุมรับทราบ 

     จากนั้นเวลาประมาณ 10.45 ถึง 12.15 เปนการเปดเวทีเพื่อรับฟง

ความคิดเห็นจากผูเขารวมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็น ขอหวงกังวล ขอเสนอแนะ รวมระยะเวลาที่ใช

เปดเวทีรับฟงความคิดเห็น ขอหวงกังวล และขอเสนอแนะของประชาชนเปนเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7.5.3-1 ภาพกิจกรรมการประชุมกลุมยอยครั้งที่ 1 วนัอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 

 

นายปรีชา สุขกล่ํา  

ผูแทนสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ กลาวรายงาน 

นายบรรลือ สงาจิตร  

รองผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค กลาวเปดการประชุม 

ผูเขารวมประชุมบันทึกภาพบรรยากาศการลงทะเบียน 

ที่ปรึกษานําเสนอขอมูล บรรยากาศในที่ประชุม 
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    6) ผลการจัดประชุมกลุมยอยครั้งที่ 1 

     6.1) สรุปประเด็นการรับฟงความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม 

      จากการเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมสัมมนาโครงการไดเปด

โอกาสไดซักถาม และแสดงความคิดเห็น สามารถสรุปประเด็นขอคิดเห็น คําถาม ขอเสนอแนะ ตลอดจนขอ

หวงกังวล และคําชี้แจงของที่ปรึกษาได ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 7.5.3-3 สรุปประเด็นการรับฟงความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม 

ขอคิดเห็น ขอเสอนแนะ คําชี้แจง 

นายสมชาย รองนายก อบต. พนมเศษ 

- สาเหตที่ทําใหน้ําในบึงระบายไมได เกิดจากประตูกั้นน้ําอยูสูงกวา

ระดับน้ํา เมื่อเกิดน้ําทวมทําใหพ้ืนที่เพาะปลูกเกิดความเสียหาย และ

ประชาชนในพื้นที่ตองเสียเงินคาชดเชยน้ําทวมใหประชาชนที่อยูอีกฝง 

- ตองการใหธนารักษดําเนินการรังวัดพื้นที่เพื่อรับรองสิทธิการถือครอง

ที่ดินใหแกประชาชน และใหมีการประกันราคาพืชผลทางการเกษตร 

- เดิมพื้นที่บึงบอระเพ็ดเปนพื้นที่นา ในอดีตรัฐบาลเคยมีการอพยพผูคน

ออกจากพื้นที่บึง 

- บึงบอระเพ็ดยังไมมีจุดขายดานการทองเที่ยว ท้ังนี้ไดเคยเสนอให

ประชาชนในพื้นที่ทํานาบัว และทําเปนจุดขายดานการทองเที่ยว 

-  การจะทําการเกษตรไดจําเปนตองมีแหลงน้ํา แตเนื่องจากระเบียบ

ของประมงทําใหประชาชนไมสามารถขุดสระได ตองการใหมีการกําหนด

นโยบายใหสามารถขุดสระและยายดินออก เพื่อใชเปนแหลงน้ําทํา

การเกษตรได 

- ประเด็นที่เสนอมาทางที่ปรึกษาจะรับไว

เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการกําหนด

มาตรการเพื่อแกไขปญหาตอไป 

ประชาชน ม.9 พนมเศษ 

- บึงบอระเพ็ดมีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง จนกระทั่งตอนนี้ก็ยังอยู

ระหวางการพัฒนา ขอใหท่ีปรึกษาดําเนินการอยางจริงจัง 

- ตองการความชัดเจนเรื่องแนวเขตบึง เพื่อใหเกิดความชัดเจนแก

ประชาชนที่อาศยัภายในพื้นที่ 

- ในสวนของขอบเขตบึง เนื่องจากเปนการ

สรางความชัดเจนของพื้นที่ ซึ่งเปนความ

ตองการของประชาชน ประกอบกับ

ทานผูวาราชการจังหวัด ไดกําหนดเปน

นโยบายเรงดวน ในการแกปญหาขอบเขต

พื้นที่ ที่ปรึกษาจะพิจารณาเพื่อบรรจุไวใน

แผนแมบทตอไป 
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ตารางที่ 7.5.3-3 สรุปประเด็นการรับฟงความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม (ตอ) 

ขอคิดเห็น ขอเสอนแนะ คําชี้แจง 

นายเกษม กํานันพนมเศษ 

-  ประชาชนตองการใหมีการรับรองสิทธิการถือครองที่ดิน 

และสามารถใชค้ําประกันการกูยืมเงินกับสถาบันการเงิน

ได และตองการใหมีการขุดคลองเพื่อใชเปนแหลงน้ํา และ

พื้นที่ดักตะกอน 

-  ฤดูน้ําหลาก ประชาชนในพื้นที่พนมเศษตองขอใหพ้ืนที่

อีกฝงยอมเปดประตูระบายน้ํา และตองเสียคาชดเชยใน

การที่ที่นาอีกฝงถูกน้ําทวม 

- เรื่องคันกั้นน้ําเพื่อสูบน้ําเขาสูพื้นที่บึงบอระเพ็ด ขอให

คณะที่ปรึกษาเรงดําเนินการเพื่อเปนประโยชนแก

ประชาชน 

- ที่ปรึกษาจะรับขอเสนอดังกลาวมาเพื่อพิจารณา และ

หากมีความเหมาะสมจะถูกบรรจุไวในแผนแมบท 

เฉลียว นายก อบต. พระนอน 

- เรื่องบึงบอระเพ็ดเปนประเด็นที่ประชุมและมีการ

วิเคราะหหาจุดที่จะทํางานรวมกันมานาน คิดวาเร็วๆ นี้จะ

มีขาวดีแกประชาชนในพื้นที่บึง 

- ประชาชนในพื้นที่ตําบลพระนอนตองการทราบแนวเขต

บึงที่ชัดเจน และขอใหทําการศึกษาวางแผนการใชที่ดิน

ใหกับประชาชนทีอ่าศัยอยูในเขตพื้นที่บึง 

- การกําหนดนวเขตพื้นที่บึงใหเกิดความชัดเจน ตองการ

ใหที่ปรึกษาพิจารณาวาจะมีแนวทางการกั้นแนวเขต

อยางไรเพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอประชาชน 

- การพัฒนาบึง ตองการใหเปนจุดขายดานการทองเที่ยว 

ในแตละตําบลตองการใหมีเนินดินสูงๆ ประมาณ 40 - 50 

ไร เพื่อเปนจุดพักนักทองเที่ยว หรือทําเปนนาบัวเชนบัว

แดง บัวหลวง เพื่อทําเปนจุดขายดานการทองเที่ยวที่

สวยงาม 

 

ผูใหญสําริด วังมหากร หมู 4 

- ประชาชนวังมหากร หมู 4, 5, 6, 7 ตองการทราบแนว

เขตบึงที่แนชัด และตองการการรับรองสิทธิการถือครอง

ที่ดิน 

- เรื่องของทางน้ํา ตําบลวังมหากรเปนพื้นที่รับน้ําจาก

ไพศาลี พนมรอก ซ่ึงประตูน้ํามีขนาดเล็กมาก ตองการให

มีการลอกคลองตะโกไปจนถึงตําบลพระนอน ท่ีผานมามี

โครงการมาจะขุดแตรอบนอก ซึ่งถามีปญหาภัยแลง ใน

พื้นที่ จะแหงกอน เนื่องจากลําคลองตื้นเขิน โดยลําคลอง

- จะประสานตอ ผชช. ที่เกี่ยวของเพื่อศึกษาถึงความ

เหมาะสมตอไป 
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ตารางที่ 7.5.3-3 สรุปประเด็นการรับฟงความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม (ตอ) 

ขอคิดเห็น ขอเสอนแนะ คําชี้แจง 

กวางประมาณ 100 เมตร หากมีการขุดลอก จะสามารถ

ชวยแกไขปญหาได 

ประเสริฐ แชมเดช นายก อบต. สําโรงชัย ไพศาลี 

- อําเภอไพศาลีเปนแหลงตนน้ําที่จะไหลลงพื้นที่บึง

บอระเพ็ด ในการพัฒนาบึงตองดูที่แหลงตนน้ํา ท่ีอําเภอมี

อางเก็บน้ําประมาณ 4000 กวาไร ตองการงบประมาณใน

การขุดลอกเพื่อชะลอน้ําไมใหไหลลงบึงบอระเพ็ดเร็ว

เกินไป ที่ผานมาเคยไดรับงบประมาณในการขุดลอกแตยัง

ไมสามารถใชงานไดเต็มประสิทธิภาพ ยังตองขุดลอกอีก

ประมาณสามพันกวาไร สวนอีกพันกวาไรใชเปนแหลง

ทองเที่ยว ตวัอางเปนที่รับน้ําจากวิเชียรบุรี และจะระบาย

น้ําออกไปโคกเจริญ ลพบุรี โดยมีลําน้ํา 5 สายท่ีผานสําโรง

ชัยและไหลลงที่อาง ทําใหหนาน้ําในพื้นที่มีปญหาน้ําทวม 

ถนนขาดไมสามารถสัญจรได ปนี้มีการทําทํานบกั้น แตน้ํา

ระบายไมทัน ขอฝากคณะที่ปรึกษาเรื่องการขุดลอกเพื่อ

เก็บกักน้ํา ท่ีผานมา เคยมีหนวยงานมาดําเนินการขุดลอก 

แตไมไดวางระบบการเก็บกักน้ําในลําคลอง ทําใหน้ําไหล

ผานไปไว ตองการใหมีการสรางฝายชะลอน้ําในพื้นที่ โดย

รวมกับนายชางของ อบต. เพื่อชี้พิกัดตามความตองการ

ของประชาชน 

- ในสวนของปริมาณน้ําจะมีการจัดทําสมดุลน้ํา เพื่อ

กําหนดแผนการบริหารจัดการน้ําและตะกอนดินที่

เหมาะสม และจะขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมตอไป 

นางจิตรา หมีทอง ประธานสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค 

- ในสวนของปญหาที่เกิด ในพื้นที่อําเภอไพศาลี พื้นทีข่อง

อําเภอหนองบัวก็ประสบปญหาเชนเดียวกัน ซึ่งในการ

พัฒนาบึงบอระเพ็ดครั้งนี้ควรมีการทําขอมูลวาพื้นที่รับน้ํา

เทาใด มีปริมาณน้ําเทาใด และจะมีการจัดการวางแผน

แกปญหาอยางไร ที่ผานมาการออกแบบจะทําตามจํานวน

เงินที่มี และติดปญหาที่งบประมาณ ทําใหไมสามารถแกไข

ปญหาได 

- เรื่องความตองการทราบขอบเขตที่ชัดเจน ตองการใหมี

การจัดระเบียบประชาชน และกําหนดนโยบายปองกัน

ไมใหประชาชนรุกล้ําออกไป โดยการจัด zoning ในเรื่อง

ของเกษตรอินทรีย ซึ่งทางภาครัฐควรเขามาชวยประกัน

ราคาเปนการรับรองใหประชาชน ซ่ึงในพื้นที่บึงฯ มีหลาย

สวนที่เกิดปญหา ทั้งเขตหามลา ประมง ธนารักษ ท่ีเขามา
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มีสวนในการใชประโยชนจากบึง ท่ีผานมาทุกรัฐบาลเขา

มาในบึงบอระเพ็ด แตไมเกิดการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม 

- เรื่องการทองเที่ยว ทางองคการบริหารสวนจังหวัด มี

งบประมาณ แตติดขัดดวยขอระเบียบตางๆ ทําใหไม

สามารถดําเนินการไดอยางเต็มที่ 

สุทัศน รองนายก อบต. สายลําโพง 

-  ขอใหพิจารณาสรางแหลงเก็บกักน้ําในพื้นที่ โดยมีการ

จายคาเวนคืนใหแกประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการ

พัฒนาอางเก็บน้ํา เพื่อใหประชาชนในพื้นที่รอบบึงมีน้ํา

เพียงพอ 

- ประเด็นเรื่องของสินคาเกษตร ขอใหรัฐบาลมีการ

ประกันราคา และหาตลาดในการรองรับ เพือ่ใหประชาชน

มีรายไดจากการจําหนายพืชผลทางการเกษตร 

- การที่ สทนช. ใหเขามาดําเนินการในครั้งนี้ เพื่อใหเกิด

การวางแผนที่สามารถแกปญหาไดทั้งระบบ จึงเปนการ

เขามารวบรวมขอมูลที่จําเปน เพื่อจัดทําเปนแผนแมบทใน

การพัฒนา 

- จากขอมูลที่ไดในวันนี้ จะนําไปการคํานวณสมดุลน้ํา 

และพิจารณากําหนดแผนงานที่เกี่ยวของ โดยจะเปนการ

แสดงใหผูรับผิดชอบไดเห็นวา การแกปญหาบึงบอระเพ็ด 

จะทําเฉพาะในขอบเขตของบึงอยางเดียวไมได แตตองมี

การพิจารณาในพื้นที่โดยรอบดวย 

นักวิชาการประมง 

- ในแงของทรัพยากร สาเหตุที่กําหนดพื้นที่บึงไว 

เนื่องจากในชวงน้ําทวม ปลาจะไดขึ้นไปอาศัยสืบพันธุและ

วางไข ในสวนของน้ําที่เดินทางมาพบวาน้ําระบายลงบึงไม

ทัน ทําใหน้ําไหลทะลักทวมพื้นที่ หากมีการตอเชื่อมระบบ

ได เมื่อน้ํามา จะสามารถระบายน้ําลงแมน้ํานาน และ

แมน้ําเจาพระยาได น้ําทวมบึงมาจากสองทางคือน้าํทุง 

และน้ําทา หากน้ําทามาจากแมน้ํา จะพาเอาพันธุปลาเขา

มาสูพื้นที่บึง หากตองการใหบึงอุดมสมบูรณ ตองวาง

ระบบใหสามารถเชื่อมกับแมน้ําสายหลักได เพื่อใหเกิด

การพาพันธุปลาเขามา 

- สิ่งที่เปนความตองการของประมงในชวงฤดูน้ําหลาก คือ

ตองการใหน้ําเต็มบึงในชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือน

สิงหาคม เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนและอพยพของพันธุ

ปลาตามธรรมชาต ิ

- เปนประเด็นการบริหารจัดการน้ําในบึง ที่สงผลถึงการ

อนุรักษระบบนิเวศ ซึ่งที่ปรึกษากําลังศึกษาหาแนวทาง

ดําเนินการที่เหมาะสม 

อ.ณพล ม.มหิดล 

- รูสึกยินดีที่คณะทํางานเขามาชวยดําเนินการศึกษา 

- ตองการใหเกิดการวางระบบออนไลนของฐานขอมูล 

เพื่อใหประชาชน สถาบันการศึกษา ภาครัฐ สามารถ

เขาถึง ใชประโยชน และตอยอดเพื่อนําไปสูการตัดสินใจ

ได 

- ประเด็นที่เสนอมา มีการพิจารณาเพื่อจะบรรจุไวใน

แผนงาน ซ่ึงจะมีการศึกษาตอไป 
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- ตองการใหเปดพื้นที่แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางประชาชน

ในพื้นที่ เพื่อใหเกิดความสะดวกตอการบริหารจัดการ 

และการตัดสินใจของภาครัฐ รวมถึง node ในการ

วิเคราะห และสังเคราะหขอมูล เพื่อพยากรณการ

เพาะปลูกของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการพยากรณยอด

น้ํา เพื่อประกอบการบริหารจัดการน้ําในแตละป 

- เพิ่มสถานีวัดน้ํา เพื่อประกอบการวางแผน การตัดสินใจ 

และบริหารจัดการ 

ผอ. ยุทธนา สวนบริหารจัดการน้ําที่ 3 กรมทรัพยากรน้ํา 

- งานของกรมทรัพยากรน้ําคือสถานีสูบน้ําที่ทับกฤช ขอ

ชี้แจงวาในปนี้เริ่มมีการสูบตั้งแตเดือนมีนาคม ถึงเดือน

มิถุนายนที่ผานมา ซึ่งถือวามีการประคองปริมาณน้ําไดใน

ระดับหนึ่ง ในสวนของคลองวังนาอยูระหวางการสํารวจ

ออกแบบ หากไมมีอะไรผิดพลาดจะเขาแผนไดในป 63 ซึ่ง

จะมีการขุดขยายปากคลองใหมากขึ้น และจะมีการ

พิจารณาเรื่องคาชดเชยของประชาชนที่ไดรับผลกระทบ 

เชื่อวาหากดําเนินการได จะทําใหน้ําในบึงระบายไดดีขึ้น 

และจะมีการพิจารณาในสวนของบริเวณที่เปนคอขวด 

รวมถึงประตูเพื่อบังคับน้ําใหระบายลงบึงไดเต็มที่ จาก

การศึกษาพบวาน้ําในบึงลดไปเยอะในชวงหลังปใหม จาก

การระเหยตามธรรมชาติ และการดึงน้ําไปใชทํานา สาเหตุ

ที่ทําใหเกิดการสูญเสียเยอะที่สุด คือการทํานาปรังรอบที่

สอง ในชวงเดือนเมษายน อันเปนการชวยเรงใหน้ําในบึง

ลดปริมาณเร็วมากขึ้น อีกปญหาหนึ่งที่ตองมีการพูดคุย

เพื่อแกปญหาในระยะยาว คือเรื่องของคุณภาพน้ําจากการ

ใชสารเคมีทางการเกษตร เพื่อใหคุณภาพน้ําดีขึ้น สงผล

ตอคุณภาพชีวิตของประชาชนในชมุชน 

- อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของการขุดลอก ซึ่งหนวยงาน

อาจพิจารณาเฉพาะเรื่องงบประมาณ ทําใหไมมีประตูท่ี

เก็บน้ําไวในหนาแลง ในอนาคตหากมีการพิจารณาขุดลอก 

ควรมีการคํานึงถงึเรื่องของปริมาณน้ําที่จะไหลเขา – ออก 

ในพื้นที่บึง และขอฝากที่ปรึกษาในการวางโครงการระบบ

บริหารจัดการน้ําในพื้นที่ท่ียังขาดระบบบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ 
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    จากตารางที่ 7.5.3-3 สามารถสรุปขอมูลสภาพปญหา และขอจํากัดของ

การดําเนินการในพื้นที่บึงบอระเพ็ด ตลอดจนความตองการของประชาชนที่เขารวมรับฟงการประชุมกลุม

ยอย ครั้งที่ 1 ได ดังตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 7.5.3-4 สรุปสภาพปญหา ขอจํากัด และความตองการของประชาชน 

ปญหา ขอจํากัด ความตองการ 

1.  การพัฒนาบึงบอระเพ็ดครั้งนี้ควร

มีการทําขอมูลวาพื้นที่รับน้ําเทาไร มี

ปริมาณน้ําเทาไร และจะมีการจัดการ

วางแผนแกปญหาอยางไร ที่ผานมา

การออกแบบจะทําตามจํานวนเงินที่มี 

และติดปญหาที่งบประมาณ ทําใหไม

สามารถแกไขปญหาได 

1.  สาเหตที่ทําใหน้ําในบึงระบาย

ไมได เกิดจากประตูกั้นน้ําอยูสูงกวา

ระดับน้ํา เมื่อเกิดน้ําทวมทําใหพื้นที่

เพาะปลูกเกิดความเสียหาย และ

ป ร ะช า ช น ในพื้ น ที่ ต อ ง เ สี ย เ งิ น

คาชดเชยน้ําทวมใหประชาชนที่อยูอีก

ฝง 

1.  ตองการใหธนารักษดําเนินการ

รังวัดพื้นที่ เพื่อรับรองสิทธิการถือ

ครองที่ดินใหแกประชาชน และใหมี

ก า ร ป ร ะ กั น ร า ค า พื ช ผ ล ท า ง

การเกษตร 

2.  ในสวนของน้ําที่เดินทางมาพบวา

น้ําระบายลงบึงไมทัน ทําใหน้ําไหล

ทะลักทวมพื้นที่ หากมีการตอเชื่อม

ระบบได เม่ือน้ํามา จะสามารถระบาย

น้ําลงแมน้ํานาน และแมน้ําเจาพระยา

ได 

2.  การจะทําการเกษตรไดจําเปนตอง

มีแหลงน้ํา แตเนื่องจากระเบียบของ

ประมงทําใหประชาชนไมสามารถขุด

สระได  ตองการใหมีการกําหนด

นโยบายใหสามารถขุดสระและยาย

ดินออก เพื่ อ ใช เป นแหล งน้ํ าทํ า

การเกษตรได 

2.  บึงบอระเพ็ดยังไมมีจุดขายดาน

การทองเที่ยว ทั้งนี้ไดเคยเสนอให

ประชาชนในพื้นที่ทํานาบัว และทํา

เปนจุดขายดานการทองเทีย่ว 

3.  เรื่องของทางน้ํา ตําบลวังมหากร

เปนพื้นที่รับน้ําจากไพศาลี พนมรอก 

ซึ่งประตูน้ํามีขนาดเล็กมาก ตองการ

ใหมีการลอกคลองตะโกไปจนถึง

ตําบลพระนอน ที่ผานมามีโครงการ

มาจะขุดแตรอบนอก ซึ่งถามีปญหา

ภั ย แ ล ง  ใ น พื้ น ที่  จ ะ แ ห ง ก อ น 

เนื่องจากลําคลองตื้นเขิน โดยลํา

คลองกวางประมาณ 100 เมตร หาก

มีการขุดลอก จะสามารถชวยแกไข

ปญหาได 

3.  ตองการความชัดเจนเรื่องแนวเขต

บึ ง  เพื่ อ ให เ กิ ดค ว ามชั ด เ จนแก

ประชาชนที่อาศัยภายในพื้นที่ 

 4.   อํ า เ ภอ ไพศาลี มี อ า ง เ ก็ บน้ํ า

ประมาณ 4,000 กว า ไร  ตองการ

งบประมาณในการขุดลอกเพื่อชะลอ

น้ําไมใหไหลลงบึงบอระเพ็ดเร็ว 

4.  ประชาชนตองการใหมีการรับรอง

สิทธิการถือครองที่ดิน และสามารถใช

ค้ําประกันการกูยืมเงินกับสถาบัน

การเงินได และตองการใหมีการขุด

คลองเพื่อใชเปนแหลงน้ํา และพื้นที่

ดักตะกอน 
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 เ กิ น ไ ป  ที่ ผ า น ม า เ ค ย ไ ด รั บ

งบประมาณในการขุดลอกแตยังไม

สามารถใชงานไดเต็มประสิทธิภาพ 

ยังตองขุดลอกอีกประมาณสามพัน

กวาไร 

 

5.  เรื่องการทองเที่ยว ทางองคการ

บริหารสวนจังหวัด มีงบประมาณ แต

ติดขัดดวยขอระเบียบตางๆ ทําใหไม

สามารถดําเนินการไดอยางเต็มที ่

5.  ประชาชนในพื้นที่ตําบลพระนอน

ตองการทราบแนวเขตบึงที่ชัดเจน 

และขอใหทําการศึกษาวางแผนการ

ใชที่ดินใหกับประชาชนที่อาศัยอยูใน

เขตพ้ืนที่บึง 

6.  การกําหนดแนวเขตพื้นที่บึงให

เกิดความชัดเจน ตองการใหที่ปรึกษา

พิจารณาวาจะมีแนวทางการกั้นแนว

เขตอยางไรเพื่อไมใหเกิดผลกระทบ

ตอประชาชน 

7.  ตองการใหมีการสรางฝายชะลอ

น้ําในพื้นที่ โดยรวมกับนายชางของ 

อบต. เพื่อชี้พิกัดตามความตองการ

ของประชาชน 

8.  ตองการใหมีการจัดระเบียบ

ประชาชน และกําหนดนโยบาย

ปองกันไมใหประชาชนรุกล้ําออกไป 

โดยการจัด  zoning ใน เรื่ อ งของ

เกษตรอินทรีย 

9.  ขอใหพิจารณาสรางแหลงเก็บกัก

น้ําในพื้นที่ โดยมีการจายคาเวนคืน

ใหแกประชาชนที่ไดรับผลกระทบ

จากการพัฒนาอางเก็บน้ํา เพื่อให

ป ระชาชน ในพื้ นที่ ร อบบึ ง มี น้ํ า

เพียงพอ 

  10.  ตองการของประมงในชวงฤดูน้ํา

หลาก คือตองการใหน้ําเต็มบึงในชวง

เดือนมิถุนายนถึง เดือนสิงหาคม 

เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนและอพยพ

ของพันธุปลาตามธรรมชาต ิ
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ตารางที่ 7.5.3-4 สรุปสภาพปญหา ขอจํากัด และความตองการของประชาชน (ตอ) 

ปญหา ขอจํากัด ความตองการ 

11.  ตองการใหเกิดการวางระบบ

ออนไลนของฐานขอมูล  เพื่ อ ให

ประชาชน สถาบันการศึกษา ภาครัฐ 

สามารถเขาถึง ใชประโยชน และตอ

ยอดเพ่ือนําไปสูการตัดสินใจได 

12.  ตองการใหเปดพื้นที่แลกเปลี่ยน

ขอมูลระหวางประชาชนในพื้นที่  

เพื่ อ ให เกิ ดความสะดวกตอการ

บริหารจัดการ และการตัดสินใจของ

ภ า ค รั ฐ  ร ว ม ถึ ง  node ใ น ก า ร

วิเคราะห และสังเคราะหขอมูล เพื่อ

พ ย า ก ร ณ ก า ร เ พ า ะ ป ลู ก ข อ ง

ประชาชน ในพื้ นที่  ร วมถึ ง ก า ร

พยากรณยอดน้ํา เพื่อประกอบการ

บริหารจัดการน้ําในแตละป 

ตองการให เพิ่มสถานีวัดน้ํ า  เพื่อ

ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ 

และบริหารจัดการ 

  



 
                 สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ บทที่ 7 การประชาสัมพันธ มวลชนสมัพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน 

 

    7-61               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

   7) ขอคิดเห็นเพิ่มเติมจากผูเขารวมประชุม 

    สรุปแบบแสดงความคิดเห็นเขารวมประชุมกลุมยอยครั้งที ่1 มีผูเขารวม

ประชุมทั้งหมด 124 ราย และมีผูรวมแสดงความคิดเห็นตอบกลับมา 43 ราย คิดเห็นรอยละ 36.75 ของ

ผูเขารวมประชุมทั้งหมด 

    - การกําหนดแนวเขตใหชัดเจน คิดเปนรอยละ 10.53 จากผูที่แสดงความ

คิดเหน็เพ่ิมเติมกลับมา  

    - ตองการใหดําเนินโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ดโดยเร็ว  คิดเปนรอยละ 

3.51 จากผูที่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกลับมา 

    - ตองการใหมีการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการออกเอกสิทธิ์ที่ดิน หรือ

สัญญาเชาที่ดิน คิดเปนรอยละ 10.53 จากผูที่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกลับมา 

    - เรื่องของการใชประโยชนที่ดิน คิดเปนรอยละ 3.51 จากผูที่แสดงความ

คิดเห็นเพ่ิมเติมกลับมา 

    - เรื่องของผลกระทบตอประชาชนและดานการเกษตร คิดเปนรอยละ 

17.54 จากผูที่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกลับมา 

    - เรื่องของคาชดเชยในคาที่ดิน คิดเปนรอยละ 8.77 จากผูที่แสดงความ

คิดเห็นเพ่ิมเติมกลับมา 

    - การบริหารจัดการน้ํา และแหลงทองเที่ยว คิดเปนรอยละ 14.04 จากผูที่

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกลับมา 

    - การบริหารจัดการดานการทําประมงที่ผิดกฎหมาย คิดเปนรอยละ 1.75 

จากผูที่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกลับมา 

    - ไมแสดงความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 29.82 จากผูที่แสดงความคิดเห็น

เพ่ิมเติมกลับมา 

   8) ผลการอภิปรายและการรับฟงความคิดเห็นจากแบบสอบถาม 

    สรุปประเด็นความคิดเห็นเพิ่มเติมจากแบบสอบถามที่ประชุม ภายหลังการ

ประชุมกลุมยอยครั้งที่ 1 มีผูเขารวมตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น และเสนอรวมทั้งสิ้น 42 คน หรือ

คิดเปนรอยละ 36.52 ของผูเขารวมประชุม 124 คน รายละเอียดผลการวิเคราะหแบบประเมินและและ

แสดงความคิดเห็นสามารถสรุปไดดังนี้  

    ผลการวิเคราะหแบบแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ พบวาผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง โดยคิดเปนรอยละ 57.10 สวนใหญมีอายุระหวาง 31-

50 ป โดยคิดเปนรอยละ 42.90 สวนใหญมีอาชีพเกษตรกร โดยคิดเปนรอยละ 52.40 ตําแหนงหรือ

สถานภาพเปนประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ โดยคิดเปนรอยละ 42.90 (ภาคผนวก ง2 ตารางที่ 7.5.3-5) 

    ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนปญหาการเกษตรอยูในระดับมาก โดยคิด

เปนรอยละ 64.30 รองลงมา สวนใหญปญหาการใชประโยชนในพื้นที่ทํากินอยูในระดับมาก โดยคิดเปนรอย
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ละ 57.10 เปนปญหาภัยแลงอยูในระดับมาก  โดยคิดเปนรอยละ 57.10 ปญหาน้ําทวมอยูในระดับมาก โดย

คิดเปนรอยละ 54.80 ปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรอยูในระดับมาก โดยคิดเปนรอยละ 54.80 

ปญหาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอยูในระดับมาก โดยคิดเปนรอยละ 52.40 ปญหาที่ดินทํากินอยูในระดับ

มาก โดยคิดเปนรอยละ 54.80 ตะกอนดินทับถมอยูในระดับมากโดยคิดเปนรอยละ 47.60 ปญหาการขาด

แคลนน้ํากินน้ําใชอยูในระดับปานกลาง โดยคิดเปนรอยละ 42.90  ปญหาอื่นปานกลาง โดยคิดเปนรอยละ 

40.50 และปญหาการจับปลาในบึงบอระเพ็ดอยูในระดับมาก โดยคิดเปนรอยละ 40.50 (ภาคผนวก ง2 

ตารางที่ 7.5.3-6) 

    ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนไมประสงคลงความคิดเห็นในการแกไข

ปญหา โดยคิดเปนรอยละ 64.30 และตองการใหมีการแกไขปญหา โดยคิดเปนรอยละ 35.70 (ภาคผนวก ง

2 ตารางที่ 7.5.3-7) 

    ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเขาใจในภาพรวมของโครงการอยูใน

ระดับเขาใจปานกลางมากที่สุด โดยคิดเปนรอยละ 61.90 (ภาคผนวก ง2 ตารางที่ 7.5.3-8) 

    ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเห็นดวยกับการพัฒนาและฟนฟูบึง

บอระเพ็ดมากที่สุด  โดยคิดเปนรอยละ 92.90 (ภาคผนวก ง2 ตารางที่ 7.5.3-9) 

    ผูตอบแบบสอบถามมีความเขาใจเกี่ยวกับโครงการสวนใหญการดําเนินงาน

ดานการมีสวนรวมของประชาชนมีความเขาใจ  โดยคิดเปนรอยละ 83.30 รองลงมา ขอบเขตของการศึกษา

มีความเขาใจ  โดยคิดเปนรอยละ 78.60 แผนการดําเนิน และผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับมีความเขาใจ  

โดยคิดเปนรอยละ 64.30  แนวทางประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมมีความเขาใจ  โดยคิดเปนรอยละ 59.50  

วัตถุประสงคของการประชุมมีความเขาใจ  โดยคิดเปนรอยละ 57.10 และวัตถุประสงคของโครงการมีความ

เขาใจ  โดยคิดเปนรอยละ 50.00 (ภาคผนวก ง2 ตารางที่ 7.5.3-10)    

    ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญขอมูลทางดานวิศวกรรม โดยคิดเปนรอยละ 

59.50 ขอมูลดานประโยชนที่ไดจากการมีโครงการมีชุมชนมีน้ําใชอยางเพียงพอทั้งในการอุปโภค บริโภค 

และการเกษตร โดยคิดเปนรอยละ 45.20 ขอมูลผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาโครงการมีผลกระทบตอ

พื้นที่บึงบอระเพ็ด และแหลงอาศัยของปลาสัตวปาโดยคิดเปนรอยละ 34.70 และขอมูลกิจกรรมการมีสวน

รวมและรับฟงความคิดเห็น โดยคิดเปนรอยละ 66.70 (ภาคผนวก ง2 ตารางที่ 7.5.3-11) 

    ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสานแจงผานกํานัน/ผูใหญบาน โดยคิด

เปนรอยละ 38.10 รองลงมา ประสานแจงผานอําเภอ  โดยคิดเปนรอยละ 23.80 ประสานแจงองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  โดยคิดเปนรอยละ 14.30 การติดประกาศ/ติดปายชื่อประชาสัมพันธ โดยคิดเปนรอย

ละ 9.50 การสงหนังสือเชิญ โดยคิดเปนรอยละ 14.30 การใหขอมูลผานสื่อวิทยุทองถิ่น โดยคิดเปนรอยละ 

2.40 การใหขอมูลผานหนังสือพิมพทองถิ่น โดยคิดเปนรอยละ 2.40 และเว็บไซตโครงการ โดยคิดเปนรอย

ละ 2.40 (ภาคผนวก ง2 ตารางที่ 7.5.3-12) 

    ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการประชาสัมพันธและการแจงเชิญประชุม

อยูในระดับมาก  โดยคิดเปนรอยละ 78.60 รองลงมาการเปดโอกาสใหผูรวมประชุมมีสวนรวมแสดงความ
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คิดเห็นอยูในระดับมาก  โดยคิดเปนรอยละ 78.60 การตอบขอซักถามของวิทยากรอยูในระดับมาก  โดยคิด

เปนรอยละ 76.20 การบรรยายของวิทยากรในภาพรวมอยูในระดับมาก  โดยคิดเปนรอยละ 73.80 รูปแบบ

และวิธีการนําเสนอขอมูลโครงการอยูในระดับมาก  โดยคิดเปนรอยละ 57.10 การอํานวยความสะดวก 

(เชน การตอนรับ การลงทะเบียน ฯลฯ) อยูในระดับมาก  โดยคิดเปนรอยละ 54.80 ชวงเวลาการจัดประชุม

อยูในระดับมาก  โดยคิดเปนรอยละ 54.80 ความเหมาะสมของสถานที่จัดประชุมอยูในระดับมาก  โดยคิด

เปนรอยละ 52.40 เอกสารประกอบการประชุมอยูในระดับมาก  โดยคิดเปนรอยละ 57.10 ความเหมาะสม

ของเวลาที่นําเสนอขอมูลในภาพรวมอยูในระดับมาก  โดยคิดเปนรอยละ 47.60 แผนพับรวมอยูในระดับ

ปานกลาง  โดยคิดเปนรอยละ 47.60 และการจัดบอรดนิทรรศการอยูในระดับปานกลาง  โดยคิดเปนรอย

ละ 47.60 (ภาคผนวก ง2 ตารางที่ 7.5.3-13) 

 

 7.5.4 ผลการจัดประชุมกลุมยอยครั้งที่ 2 

  1) วัตถุประสงคของการจัดประชุม 

   วัตถุประสงค ขั้นตอนและและวิธีการในการดําเนินการเชนเดียวกับการจัด

ประชุมกลุมยอยครั้งที่ 1 

  2) การกําหนดกลุมเปาหมาย 

   ในการกําหนดกลุมเปาหมายผูเขารวมประชุมกลุมยอยครั้งที่ 2 ที่ปรึกษาได

ดําเนินการกําหนดกลุมเปาหมายตามแนวทางการจําแนกผูมีสวนไดสวนเสีย โดยยึดถือแนวทางการมีสวน

รวมของประชาชน ตามพระราชบัญญัติสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 รวมทั้งเอกสารแนบทายประกาศ 2 ของประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 

2552 ประกอบดวยกลุมเปาหมายทั้งสิ้น จํานวน 7 กลุม รวมทั้งสิ้นจํานวน 122 คน รายละเอียดดังตอไปนี้ 

(รายช่ือผูเขารวมประชุมแสดงดังภาคผนวก ง3.2) 

   (1) กลุมผูไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ จํานวน 32 คน โดยแบง

ออกเปน 2 กลุม ไดแก 

    กลุมผูไดรับผลกระทบทางลบ เชน ประชาชนที่อาจจะถูกเวนคืนที่ดิน หรือ

รื้อถอนสิ่งปลูกสราง ผูอยูอาศัย/ผูที่ทํากินอยูในพ้ืนที่บึงบอระเพ็ด เปนตน 

    กลุมผู ไดรับผลกระทบทางบวก หรือผู ไดรับผลประโยชน เชน ภาค

ประชาชน เกษตรกร กลุมผูใชน้ําที่อาศัยอยูโดยรอบพื้นที่บึงบอระเพ็ด เปนตน ทั้งนี้ที่ปรึกษาไดทําการ

จําแนกกลุมผูไดรับผลกระทบโดยกําหนดใหครอบคลุมพื้นที่ศึกษาของโครงการ อันประกอบดวย พื้นที่

อําเภอชุมแสง อําเภอทาตะโก และอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค นอกจากนี้ยังไดกําหนดใหครอบคลมุ

พื้นที่บางสวนของจังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ และลพบุรี โดยแบงออกเปน 3 พื้นที่ ดังนี ้

    เขตพื้นที่ที่ 1 พื้นที่ที่อยูในระดับ 24 ม.รทก และพื้นที่เขตหามลาที่อยูทับ

ซอนในขอบเขตบึงบอระเพ็ด 
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    เขตพื้นที่ที่ 2 พื้นที่ถัดจากพ้ืนที่ที่ 1 ถึงขอบเขตบึงบอระเพ็ดตามหนังสือ

สําคัญที่หลวง (นสล.) โดยแบงตามขอบเขตการปกครอง   

    (1.1) พื้นที่ศึกษาอําเภอเมืองนครสวรรค 

    (1.2) พื้นที่ศึกษาอําเภอทาตะโก 

    (1.3) พื้นที่ศึกษาอําเภอชุมแสง 

    เขตพื้นที่ที่ 3 พื้นที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ด ซึ่งเปนเสนทางน้ําที่ไหลเขาบึง

บอระเพ็ด 

   (2) หนวยงานที่รับผิดชอบจัดทํารายงานการศึกษาโครงการ จํานวน 12 คน 

ประกอบดวย 

    (2.1)  สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ในฐานะหนวยงานเจาของโครงการ 

จํานวน 3 คน  

    (2.2)  มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ จํานวน 9 คน 

   (3) หนวยงานราชการในระดับตางๆ ที่เกี่ยวของ จํานวน 60 คน ประกอบดวย 

    (3.1) หนวยงานในระดับจังหวัด จํานวน 2 คน ไดแก รองผูวาราชการ

จังหวัดนครสวรรค และตัวแทนของหนวยงานระดับจังหวัด  

    (3.2) หนวยงานในระดับอําเภอ จํานวน 3 คน ไดแก นายอําเภอชุมแสง 

ปลัดอําเภอชุมแสง และเจาพนักงานปกครองชํานาญการอําเภอทาตะโก  

    (3.3) หนวยงานในระดับทองถิ่น จํานวน 56 คน ไดแก นายกองคการ

บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กํานัน 

ผูใหญบาน และผูชวยผูใหญบาน 

   (4) องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระ จํานวน 1 คน 

ไดแก มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค 

   (5) ประชาชนทั่วไป และประชาชนผูสนใจ จํานวน 15 คน 

   (6) หนวยงานที่ทําหนาที่พิจารณาดานสิ่งแวดลอม (ไมมี) 

   (7) สื่อมวลชน จํานวน 1 คน ประกอบดวย สถานวีิทยุกกระจายเสียงแหง

ประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค 

   โดยสามารถสรปุสัดสวนของผูเขารวมประชุมในแตละกลุมเปาหมายได 

ดังตอไปน้ี 
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ตารางที่ 7.5.4-1 สัดสวนของจํานวนผูเขารวมประชุมตามกลุมเปาหมาย 

กลุมเปาหมาย จํานวนผูเขารวมประชุม รอยละ 

1.  กลุมผูไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการทั้ง

ทางบวกและทางลบ 

32 

26.23 

2.  หนวยงานที่รับผิดชอบจัดทํารายงานการศึกษา

โครงการ 

12 

9.84 

3.  หนวยงานราชการในระดับตางๆ 61 50.00 

4.  องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และ

นักวิชาการอิสระ 

1 

0.82 

5.  ประชาชนทั่วไป และประชาชนผูสนใจ 15 12.30 

6.  หนวยงานที่ทําหนาที่พิจารณาดานสิ่งแวดลอม 0 0.00 

7.  สื่อมวลชน 1 0.82 

รวม 122 100.00 

 

   3) ขั้นตอนการเตรียมงาน 

    ที่ปรึกษาไดดําเนินการเตรียมการจัดการประชุมกลุมยอยครั้งที่ 2 ตาม

ขั้นตอนการดําเนินงานในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 

2548 ที่กําหนดหลักเกณฑในการจัดการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โดยเนนกระบวนการ

สรางการมีสวนรวม และการสรางการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสียจากการดําเนิน

โครงการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ และรับฟงความคิดเห็นใหครบถวนรอบดานมากที่สุด โดยสามารถสรุป

ขั้นตอนการดําเนินงานได ดังตอไปน้ี 

    (1) ขั้นตอนการเตรียมการ โดยที่ปรึกษาไดกําหนดวันจัดการประชุมกลุม

ยอยครั้งที่ 2 โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ในวัน

พฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลทับกฤช อําเภอชุมแสง จังหวัด

นครสวรรค ในชวงเวลา 08.30 – 12.00 น. โดยผูวาราชการจังหวัดนครสวรรคไดมอบหมายให นายบรรลือ 

สงาจิตร รองผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค เปนประธานเปดการประชุม โดยมีกระบวนการในการ

ดําเนินงานดังตอไปน้ี 

     - กําหนดเนื้อหาและขอมูลที่จะนําเสนอในที่ประชุมเกี่ยวกับการ

ดําเนินโครงการ 

     - จัดทําเอกสารและสื่อที่ใชประกอบการประชุม เชน เอกสาร

ประกอบการประชุม แผนพับ บอรดประชาสัมพันธโครงการ เปนตน 

     - ขอความเห็นชอบจากสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติเพื่อจัดทํา

หนังสือถึงผูวาราชการจังหวัด และผูที่เกี่ยวของในพื้นที่โครงการ 
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     - ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของภายในพื้นที่ เพื่อขอใช

สถานที่และอุปกรณในการจัดการประชุม 

     - จัดเตรียมความพรอมของคณะทํางานดานเนื้อหาการบรรยาย 

วิธีการนําเสนอขอมูล ตลอดจนเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ 

     - จัดเตรียมสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกในการประชุม 

    (2) ขั้นตอนการดําเนินงาน โดยที่ปรึกษาไดดําเนินการติดตอประสานงาน

กับกลุมเปาหมายจํานวน 155 หนวยงาน โดยไดจัดสงหนังสือเชิญเขารวมประชุมทางไปรษณียตอบรับ  

และมีการดําเนินการติดตามการตอบรับเขารวมการประชุม ซึ่งมีผูยืนยันเขารวมประชุมกลุมยอยครั้งที่ 2  

ผานโทรสาร โทรศัพท และอีเมลจํานวน 122 คน โดยมีกลุมเปาหมายบางสวนที่ไมสามารถเขารวมรับฟง

การประชุมโครงการไดเนื่องจากติดภารกิจ แตไดขอใหที่ปรึกษาดําเนินการจัดสงสรุปผลการประชุมกลุม

ยอยครั้งที่ 2 ให เพ่ือที่จะไดรับทราบขอมูล โดยมีรายละเอียดในขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี ้

     - รับลงทะเบียนและแจกเอกสารประกอบการประชุม 

     - พิธีเปดการประชุม 

     - ที่ปรึกษานําเสนอขอมูลโครงการ โดยใช Power Point เปนสื่อ

ประกอบการประชุม เพ่ือนําเสนอขอมูลโครงการในแตละดาน 

     - เปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมซักถาม แสดงความคิดเห็น และให

ขอเสนอแนะตอที่ปรึกษาผานที่ประชุม รวมทั้งผานทางแบบสอบถาม และแบบแสดงความคิดเห็น หลังจาก

ที่ไดนําเสนอขอมูลตอที่ประชุมเสร็จสิ้นแลว 

     - สรุปประเด็นขอคิดเห็นที่ไดรับจากที่ประชุม และปดการประชุม 

    (3) ขั้นตอนการรวบรวมผลการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ 

โดยที่ปรึกษาจะไดสรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุม และอภิปรายผลเพื่อผนวก

ขอคิดเห็นและความตองการของผูเขารวมประชุมกับแนวทางในการดําเนินการศึกษาโครงการ โดยสามารถ

แบงไดเปน 2 สวน ดังนี ้

     - สวนที่ 1 เปนการสรุปประเด็นที่ไดจากการเปดเวทีอภิปราย 

ซักถาม และระดมความคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูเขารวมประชุม 

     - สวนที่ 2 เปนการรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ

ผูเขารวมประชุมผานแบบสอบถาม ในลักษณะของการสรุปวิเคราะหผล ประกอบกับการนําเสนอในรูปแบบ

ของตารางแจกแจงความถี่และรอยละของขอมูล 

   4) การแจงเชิญเขารวมประชุมกลุมยอยครั้งที่ 2 การจัดระบบลงทะเบียน

ลวงหนาและชองทางการติดตอสื่อสาร 

    ที่ปรึกษาไดดําเนินการแจงกําหนดการจัดประชุมกลุมยอยครั้งที่ 2 และ

เปดเผยขอมูลใหกลุมเปาหมาย และประชาชนทั่วไปไดรับทราบเปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน โดยได

ดําเนินการแจงประชุมระหวางวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ซึ่งในการแจงกําหนดการจัดประชุมกลุมยอยครั้งที่ 2 
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ตอกลุมเปาหมาย ที่ปรึกษาไดดําเนินการแจงกําหนดการประชุม และรายละเอียดโครงการผานชองทางการ

สื่อสาร จํานวน 4ชองทาง  โดยมีรายละเอียดของชองทางการแจงกําหนดการจัดประชุม ดังนี ้

 

ตารางที่ 7.5.4-2 ชองทางการสื่อสารและรายละเอียดการแจงกําหนดการจัดประชุม 

ชองทางการสื่อสาร รายละเอียด 

1.  สงหนังสือเชิญประชุม ถึงผูมีสวนเกี่ยวของ

โดยตรง 

ดําเนินสงหนังสือเชิญประชุม ใหกับกลุมเปาหมายทั้ง 7 กลุม 

จํานวนทั้งสิ้น 155 หนวยงาน เพื่อเชิญชวนเขารวมประชุม 

2. หนังสือพิมพ ประชาสัมพันธผานหนังสือพิมพทองถิ่น และ หนังสือพิมพสวนกลาง 

อาทิ ไทยรัฐ เดลินิวส มติชน และขาวนคร 

3. สื่อวิทยุ ประชาสัมพันธผานวิทยุกระจายเสียง ดังตอไปนี้ 

1) สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค 

(สวท. F.M. 93.25 MHz) 

2)  สถานีวิทยุมลฑลทหารบกที่ 31 (มทบ. 31 F.M. 98.25 MHz) 

3)  สถานีวิทยุมลฑลทหารบกที่ 31 (มทบ. 31 A.M.801 KHz) 

 

4. เว็บไซต 4) สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษสันติราษฎร (สวพ. F.M. 105.75 

MHz) 

5) สถานีวิทยุชุมชน มากกวา 10 สถานี อาทิ 95.00 MHz 96.50 

MHz 106.50 MHz เปนตน 

ประชาสัมพันธผานเว็บไซต ดังนี ้

1. สํานักนายกรัฐมนตร ี

2. สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ (สทนช)  

3.  หนวยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่ งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

4. สํานักงานจังหวัดนครสวรรค 

5. Facebook โครงการ 

 

    ที่ปรึกษายังไดจัดระบบลงทะเบียนลวงหนา เพื่อใหประชาชน ผูสนใจ และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถแจงความประสงคเขารวมการประชุมกลุมยอยครั้งที่ 2 ลวงหนากอนวัน

ประชุม โดยมีชองทางดังตอไปนี ้

    (1) โทรศัพทหรือโทรสาร 

     - หนวยวิจัย  และพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่ งแวดลอม  

คณะเกษตรศาสตรฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร  โทรศัพท/โทรสาร 055-962-822 

     - ส า ยด ว นผู ป ร ะส าน ง าน โค ร งก า ร  น ายมนู   สิ ง ห เ รื อ ง  

โทร. 081-971-6744 
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    (2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส mickmanu1894@gmail.com 

   5) การดําเนินการจัดประชุมกลุมยอยครั้งที่ 2 

    ในการจัดการประชุมกลุมยอยครั้งที่ 2 ไดมีการแจงกําหนดการและขอมูล

การจัดประชุมกลุมยอยเบื้องตน และแนะนําหนวยงานเจาของโครงการ โดยมีนายบรรลือ สงาจิตร รองผูวา

ราชการจังหวัดนครสวรรค เปนประธานการประชุม  นายปรีชา สุขกล่ํา ผูแทนสํานักงานทรัพยากรน้ํา

แหงชาติ เปนผูกลาวรายงานถึงวัตถุประสงคของการจัดประชุมกลุมยอยครั้งที่ 2 หลังจากนั้น เปนการชี้แจง

ผลการดําเนินการแกผูเขารวมประชุมไดรับทราบ โดยพลตรี ดร.ศิลปานันต ลํากูล จากมหาวิทยาลัยนเรศวร 

    จากนั้นเวลาประมาณ 10.45 ถึง 12.15 เปนการเปดเวทีเพื่อรับฟงความ

คิดเห็นจากผูเขารวมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็น ขอหวงกังวล ขอเสนอแนะ รวมระยะเวลาที่ใชเปดเวที

รับฟงความคิดเห็น ขอหวงกังวล และขอเสนอแนะของประชาชนเปนเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที 

 
 
            ผูเขารวมประชุมบันทึกภาพรวมกัน                                        บรรยากาศการลงทะเบียน 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

นายปรีชา สุขกล่ํา  

ผูแทนสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ  

กลาวรายงาน 

นายบรรลือ สงาจิตร  

รองผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค  

กลาวเปดการประชุม 
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รูปที่ 7.5.4-1 ภาพกิจกรรมการประชุมกลุมยอยครั้งที่ 2 วนัพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 

 

   6) สรุปประเด็นการรับฟงความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม 

    จากการเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมสัมมนาโครงการไดเปดโอกาสได

ซักถาม และแสดงความคิดเห็น สามารถสรุปประเด็นขอคิดเห็น คําถาม ขอเสนอแนะ ตลอดจนขอหวงกังวล 

และคําชี้แจงของที่ปรึกษาได ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 7.5.4-3 สรุปประเด็นการรับฟงความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม 

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

       ผูแทนสํานักบริหารทรัพยากรน้ํา แกไขราย 

งานประชุมกลุมยอย หนา 12 ขอตัดประเด็นเรื่องการ

ชดเชยผูไดรับผลกระทบ 

ที่ปรึกษารับดําเนินการแกไข 

 

      นายสมชาย ปลั่งสุวรรณ ตําแหนงนายกองคการ

บริหารสวนตําบลทับกฤช 

   -  ในบึงบอระเพ็ดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของชุมชน

ในพื้นที่ 1 ประชาชนมีจํานวนหลายพันครัวเรือน ปจจุบัน

การขอเลขที่บานทางราชการไมยอมออกเลขที่บานให ถือ

เปนความเดือดรอนของประชาชน 

      ในการเสนอโครงการที่สงผลกระทบกับสิ่งแวดลอม 

สผ. กําหนดใหตองมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 

(EIA) หากวาผานแลว จึงจะสามารถดําเนินโครงการนั้นได 

สําหรับโครงการศึกษาและทบทวนฯ นี้เปนเรื่องของการ

จัดทําแผนแมบท หากแผนงานใดที่ถูกพิจารณาวา

เหมาะสม และถูกบรรจุไวในแผนงานหลัก เม่ือแผนแมบท

ไดรับความเห็นชอบจากฝายบริหารแลว หนวยงานที่

เกี่ยวของจะนําไปใชประกอบในการของบประมาณ เพื่อ

ดําเนินการตอไป 

 

 

 

 

 

ที่ปรึกษานําเสนอขอมูล บรรยากาศในที่ประชุม 
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ตารางที่ 7.5.4-3 สรุปประเด็นการรับฟงความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม (ตอ) 

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

  - ที่ผานมาในพื้นที่เคยเสนอโครงการขอยกระดับฝายในแมน้ํานาน ทั้งนี้ 

ตองการใหมีการศึกษาผลกระทบของการยกระดับฝายบริเวณคลอง

ปลากด แตถูกตีกลับเนื่องจากไมอยูในแผนการศึกษา 

  -  ในสวนของโครงการเรงดวน มีความเห็นดวย และตองการใหมีการ

พัฒนาคูคลองในสวนของพื้นที่อําเภอชุมแสง ตําบลทับกฤช และอําเภอทา

ตะโก ในบริเวณที่เปนคลองสายหลัก และปรับปรุงฟนฟูคูคลองสายยอย 

เพื่อแกไขปญหาความเดือด 

รอนใหแกประชาชนในพื้นที่โครงการที่ไดรับความเดือดรอน 

  - ในสวนของปากคลองปลากด ตองการใหมีการสรางประตูระบายน้ํา

แบบ ปด-เปด ขนาดใหญบริเวณริมแมน้ํา ใหมีความกวางและความลึกพอ 

ที่จะสามารถเก็บกักน้ําและสงน้ําใหประชาชนในพื้นที่ขางเคียงได 

 

    นายวัยวุฒิ ผลทวี ตําแหนงผูอํานวยการสวนสิ่งแวดลอม สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชารติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครสวรรค 

- ประเด็นเรื่องการทํารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเปนไปตาม

มติคณะรัฐมนตรี ซ่ึงแบงออกเปน 3 ระดับ คือระดับทองถิ่น ระดับชาติ 

และระดับนานาชาติ และบึงบอระเพ็ดถูกประกาศเปนพื้นที่ชุมน้ําระดับ

นานาชาติ และถูกเสนอขึ้นเปนแรมซารไซต 

- สําหรับเขตพื้นที่ที่ 1 และเขตพื้นที่ที่ 2 อยูในพื้นที่ที่ตองทํา EIA แตเขต

พื้นที่ที่ 3 จะอยูนอกพื้นที่ จึงไมตองทําการศึกษา EIA 

- ประเด็นเรื่องยุทธศาสตรดานน้ําทวม ในบางปจะมีน้ําจากแมน้ํานานที่

ไหลลนเขามาทวมบึงในพื้นที่ 1 และ 2 มีการใชประโยชนมากมายทั้งเก็บ

กักน้ํา ท่ีอยูอาศัย ทําการเกษตร การประมง และการทอง 

เที่ยว การพัฒนาบึงตองทําอยางสมดุลกัน และทําใหเสียประโยชนนอย

ที่สุด 

- ยุทธศาสตรดานการรักษาระบบนิเวศ เสนอวา  

    (1.) บึงตองการใหมีแหลงน้ําที่อุดมสมบูรณ คือ ยกฝาย/ขุดลอก

ตะกอน  

    (2.) ความสมดุลของระบบนิเวศ ไดแก สัตวน้ํา (ประมง) พืชพันธุน้ํา 

และเรื่องของคุณภาพน้ํา  

ซึ่งจะมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําในบึงปละ 4 ครั้ง อีกประเด็นที่ยังไม

ปรากฏในแผน คือ เรื่องของนกในพื้นที่บึง 

 - ประเด็นดานสิ่งแวดลอมถือวาเปน

ประเด็นที่สําคัญ ซึ่งจะมีการบันทึกขอมูล

ไว และประสานกับผูเชี่ยวชาญดาน

สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ เพ่ือกําหนด

แผนงานตอไป 

     นายสมชาย อิ่มโพธิ์  ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบล

พนมเศษ 

- ความเดือดรอนของประชาชนเกิดจากความขัด 
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ตารางที่ 7.5.4-3 สรุปประเด็นการรับฟงความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม (ตอ) 

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

แยงระหวางประชาชนและหนวยงานราชการ ในอนาคตการทํานาในบึง

ตองเปนระบบชีวภาพ ประชาชนตองการใหมีการเชาที่ดิน โดยตองการให

กรมธนารักษ ออกมารางวัดและรับรองสิทธิการเชาที่ดิน เพื่อใหสามารถ

แปลงสินทรัพยเปนทุนได 

- อีกปญหาหนึ่ง คือ เรื่องดินตะกอนที่หนวยงานรัฐไมสามารถดําเนินการ

ขุดลอกใหได เนื่องจากติดขอจํากัดทางกฎหมาย ทําใหบึงบอระเพ็ดตื้นเขิน

ขึ้นทุกป 

   นางสาวสมคิด คงคราม ตําแหนงนายชางสาํรวจ อาวุโส สํานักงานธนา

รักษพื้นที่นครสวรรค 

- กรมธนารักษมีหนาที่ดูแลที่ดินหลวงทั้งหมด  

แตจะจัดใหเชาไมไดถา กรมประมง ในฐานะผูใชประโยชนในปจจุบันไม

ยินยอมตามระเบียบหรือ 

ไมสงคืนที่ดินใหแก กรมธนารักษ 

 - ขณะนี้ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายกําลัง

ศึกษา 

ขอมูล ซึ่งในการจัดทําแผนแมบท จะมี

การทําคูมือออกมาเพื่ออธิบายการปฏิบัติ

ตามกฎหมายและระเบียบ 

- ในสวนของโครงการเรงดวน ตองการใหคณะทํางานมองภาพบริเวณฝาย

น้ําลน และมองในภาพรวม เนื่องจากบึงบอระเพ็ดมีทางระบายน้ําออกได

แคทางเดียว และตรงฝายน้ําลนจะมีประตูระบายน้ําอยู 2 บาน ซ่ึงไม

เพียงพอตอการระบายน้ําออกจากบึง 

- และตองการใหมองระบบชลประทาน เพื่อสงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค

ในชวงฤดูแลง 

 

- ตองการเพิ่มเติมในประเด็นดานผลกระทบที่อาจ 

จะเกิดขึ้นตอประชาชนในพื้นที่บึงบอระเพ็ด โดยมีการสงเสริมอาชีพใหแก

ประชาชนที่อาจจะไดรับผลกระทบจากการพัฒนา เชน เปลี่ยนการเกษตร

เปนการคา 

 

    นายวิมล เผื่อนทิม ตําแหนงผูใหญบานหมูที่ 4 ตําบลพระนอน อําเภอ

เมืองนครสวรรค 

- ตองการเสนอเพิ่มเติมเรื่องสาเหตุของการตื้นเขิน และตองการใหบรรจุ

เปนแผนเรงดวน เพื่อใหสอด 

คลองกับแผนการปรับปรุงพัฒนาบึงบอระเพ็ดดานการทองเที่ยว และ

ตองการใหมีการบริหารจัดการอยางจริงจัง 

 

    นายสาธิต แพงสุภา ตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทับ

กฤช หมูที่ 7 

- เกี่ยวกับเรื่องบานเลขที่ ตองการใหมีการดําเนิน 

การเปนการเรงดวน เนื่องจากประชาชนหลายรายปลูกบานแลว แตไม

สามารถขอน้ําขอไฟได ทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอน ตองการใหมี

การดําเนินการเพื่อใหไดขอสรุปโดยเร็ว 
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    ตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

ทับกฤช 

- การออกบานเลขที่ไมได เนื่องจากประชาชนอาจจะขยายครอบครัว

ออกไปปลูกบาน แตปญหาลึกๆ คือในพื้นที่เปนพื้นที่ทําการเกษตร แต

ประชาชนไมสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได ตองการใหมีการศึกษาแนว

ทางแกไขปญหาที่แทจริง 

- ในการทดน้ําเขาคลองปลากดเปนแนวทางที่ดีที่สุด เนื่องจากหาก

สามารถทําได จะไมมีผลตอการสูบน้ําจากคลองวังนา และน้ําทีไดสามารถ

สงไปถึงตําบลไผสิงห อําเภอชุมแสง ได 

 

     นายสมศักดิ์ ทองหุล ตําแหนงนักวิชาการประมงชํานาญการ ศูนยวิจัย

และพัฒนาประมงน้ําจืดเขต 2 จังหวัดนครสวรรค 

- ที่ผานมาทางประมงไมไดนิ่งนอนใจในเรื่องของที่ทํากิน ซึ่งขณะนี้ทาง

ประมงก็กําลังคิดหาวิธีที่จะทําใหประชาชนสามารถใชประโยชนไดอยาง

ถูกตอง ณ ขณะนี้ไดเปดชองใหประชาชนขออนุญาตไปที่ประมง ในกรณีที่

เปนการปรับปรุงของเดิม ทางกรมประมงไมมีปญหา แตกรณีที่เปนการขอ

สรางใหมอาจจะยังมีการติดปญหาทางดานขอกฎหมาย 

- ประเด็นดานขอกฎหมาย จะมีการทํา

เปนคูมือ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ

ของประชาชนและเจาหนาที่ และในกรณี

ที่เกิดปญหาที่เปนอุปสรรค จะมีการตั้ง

คณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่พิเศษ 

เพื่อใหสามารถดําเนินการไดงายขึ้น 

     นายสมชาย ปลั่งสุวรรณ ตําแหนงนายกองค 

การบริหารสวนตําบลทับกฤช 

- ในการจัดประชุมครั้งตอไป ตองการทราบผลการหารือความตองการของ

ประชาชน กับหนวยงานที่เกี่ยวของ วาจะมีแนวทางการดําเนินการ

อยางไรเพื่อชวยเหลือประชาชนในดานระเบียบและกฎหมายเพื่อบรรเทา

ความเดือดรอนของประชาชน 

 

    นายวัยวุฒิ ผลทวี ตําแหนงผูอํานวยการสวนสิ่งแวดลอม สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชารติและสิง่แวดลอมจังหวัดนครสวรรค 

- ในพื้นที่ 3 ตองการใหเพิ่มประเด็นเรื่องความอุดมสมบูรณของปาไม เพื่อ

รักษาความสมบูรณของปาตนน้ํา 
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ปญหา ขอจํากัด ความตองการ 

1. ที่ดินบึงบอระเพ็ดมีหนวยงาน

ที่ใชประโยชนอยูในปจจุบัน 

หากหนวยงานที่ใชประโยชนอยู 

ในปจจุบันไมทาํเรื่องสงคืนใหแก

กรมธนารักษตามระเบียบ กรม 

ธนารักษ ก็จะไมสามารถจัดให

ประชาชนเชาได 

1. ปจจุบัน หนวยงานราชการไม

สามารถออกเลขที่บานใหแก

ประชาชนได เนือ่งจากขอจํากัด

ทางดานกฎหมาย ทําให

ประชาชนเดือดรอน 

1. ตองการใหมีการพัฒนาและ

ขุดลอกคูคลอง ทั้งสายหลัก และ

สายยอย ในพืน้ที่อําเภอชุมแสง 

ตําบลทับกฤช และอําเภอทา

ตะโก 

2. การจัดการตะกอนดินในพื้นที่

บึงบอระเพ็ดไมสามารถทําได

เนื่องจากติดปญหาดานขอ

กฎหมาย ทําใหบึงมีสภาพตื้นเขิน 

2. ตองการตองการใหมีการขยาย

ประตูระบายน้ําคลองปลากดใหมี

ความกวางและลึกพอที่จะ

สามารถเก็บกักน้ํา และสงน้าํให

ประชาชนได 

3. การพัฒนาโครงการบาง

โครงการที่ทองถิ่นเคยเสนอไป

ตองมีการทํา EIA ทําใหเปน

อุปสรรคในเรื่องของงบประมาณ 

3. ตองการใหมีแหลงน้ําที่อุดม

สมบูรณ คือ ยกฝาย/ขุดลอก

ตะกอนดิน 

4. ตองการใหคณะทํางานมอง

ภาพบริเวณฝายน้ําลน และมอง

ในภาพรวม เนื่องจากบึงบอระ- 

เพ็ด มีทางระบายน้ําออกไดแค

ทางเดียว และตรงฝายน้ําลนจะมี

ประตูระบายน้ําอยู 2 บาน ซึง่ไม

เพียงพอตอการระบายน้ํา และ

ตองการใหพัฒนาระบบ

ชลประทาน เพ่ือสงน้ําเพ่ือการ

อุปโภค บริโภคในชวงฤดูแลง 
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    ขอคิดเห็นเพิ่มเติมจากผูเขารวมประชุม 

    สรุปแบบแสดงความคิดเห็นเขารวมประชุมกลุมยอยครั้งที่ 2 มีผูเขารวม

ประชุมทั้งหมด 122 ราย และมีผูรวมแสดงความคิดเห็นตอบกลับมา 55 ราย คิดเปนรอยละ 45.08 ของ

ผูเขารวมประชุมทั้งหมด 

    - เห็นดวยกับโครงการนี้ คิดเปนรอยละ 34.57 จากผูที่แสดงความคิดเห็น

เพ่ิมเติมกลับมา 

    - การกําหนดแนวเขตใหชัดเจน คิดเปนรอยละ 3.70 จากผูที่แสดงความ

คิดเห็นเพ่ิมเติมกลับมา  

    - ตองการใหดําเนินโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ดโดยเร็ว  คิดเปนรอยละ 

6.17 จากผูที่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกลับมา 

ปญหา ขอจํากัด ความตองการ 

  5. ตองการใหศึกษาถึงผลกระทบที่

จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่บึง

บอระเพ็ด และมีการสงเสริมแนว

ทางการประกอบอาชีพใหแก

ประชาชนที่จะไดรับผลกระทบ 

6. ตองการใหมีการบรรจุแผน 

การแกไขปญหาตะกอนดิน และ

เรื่องการขอบานเลขที่เปนวาระ

เรงดวน 

7. ตองการทราบผลการหารือกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ ในการแกไข

ปญหาการบริหารจัดการ 

บึงบอระเพ็ด ตามความตองการ

ของประชาชน 

8. ตองการใหมีการบรรจุแผนเรื่อง

การฟนฟูความอุดมสมบูรณของปา

ตนน้ํา 

9. ตองการใหมีการรางวัด และ

รับรองสิทธิการถือครองที่ดินของ

ประชาชน 
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    - ตองการใหมีการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการออกเอกสิทธิ์ที่ดิน หรือ

สัญญาเชาที่ดิน คิดเปนรอยละ 1.23 จากผูที่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกลับมา 

    - ตองการใหมีการดําเนินแกไขปรับปรุงคลองระบายน้ําโดยการขุดลอก

คลอง และสรางอางเก็บน้ําเพ่ิมเติม คิดเปนรอยละ 14.81 จากผูที่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกลับมา 

    - เรื่องของการใชประโยชนที่ดิน และการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินทํากิน คิด

เปนรอยละ 1.23 จากผูที่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกลับมา 

    - เรื่องของผลกระทบตอประชาชน และดานการเกษตร คิดเปนรอยละ 

9.88 จากผูที่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกลับมา 

    - เรื่องของคาชดเชยในคาที่ดิน คิดเปนรอยละ 2.47 จากผูที่แสดงความ

คิดเห็นเพ่ิมเติมกลับมา 

    - การบริหารจัดการน้ํา แหลงทองเที่ยว และเศรษฐกิจ คิดเปนรอยละ 

11.11 จากผูที่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกลับมา 

    - ไมแสดงความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 14.81 จากผูที่แสดงความคิดเห็น

เพ่ิมเติมกลับมา 

   7) ผลการอภิปรายและการรับฟงความคิดเห็น 

    สรุปประเด็นความคิดเห็นเพิ่มเติมจากแบบสอบถามที่ประชุม ภายหลังการ

ประชุมกลุมยอยครั้งที่ 2 มีผูเขารวมตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น และเสนอรวมทั้งสิ้น 62 คน หรือ

คิดเปนรอยละ 51.23ของผูเขารวมประชุม 122 คน รายละเอียดผลการวิเคราะหแบบประเมินและและ

แสดงความคิดเห็นสามารถสรุปไดดังนี้  

    ผลการวิ เคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง โดยคิดเปนรอยละ 58.10 สวนใหญมีอายุมากวา 55 

ป โดยคิดเปนรอยละ 41.90 สวนใหญมีอาชีพเกษตรกร โดยคิดเปนรอยละ 43.50 ตําแหนงหรือสถานภาพ

เปนประชาชนที่อยูในพื้นที่โครงการ โดยคิดเปนรอยละ 27.40 (ภาคผนวก ง3 ตารางที่ 7.5.4-5) 

    ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนปญหาการใชประโยชนในพื้นที่ทํากินอยู

ในระดับมาก โดยคิดเปนรอยละ 69.40 รองลงมาปญหาภัยแลงอยูในระดับมาก โดยคิดเปนรอยละ 67.7 

ปญหาการขาดแคลนน้ํากินน้ําใชอยูในระดับปานกลาง โดยคิดเปนรอยละ 62.90 ปญหาน้ําทวมอยูในระดับ

มาก โดยคิดเปนรอยละ 62.90  ปญหาการเกษตร อยูในระดับมาก โดยคิดเปนรอยละ 61.30 ปญหาการจับ

ปลาในบึงบอระเพ็ดอยูในระดับปานกลาง โดยคิดเปนรอยละ 58.10 ตะกอนดินทับถมในบึงบอระเพ็ดอยูใน

ระดับมาก โดยคิดเปนรอยละ 58.10 ปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรอยูในระดับมาก โดยคิดเปน

รอยละ 56.50 ปญหาที่ดินทํากินอยูในระดับมาก โดยคิดเปนรอยละ 53.20 ปญหาเกี่ยวกับการประกอบ

อาชีพอยูในระดับปานกลาง โดยคิดเปนรอยละ 51.60 และปญหาสารเคมีตกคางจากการทําเกษตร อยูใน

ระดับปานกลาง โดยคิดเปนรอยละ 45.20  (ภาคผนวก ง3 ตารางที่ 7.5.4-6) 
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    ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนไมประสงคลงความคิดเห็นในการแกไข

ปญหา โดยคิดเปนรอยละ 59.67 และตองการใหมีการแกไขปญหา โดยคิดเปนรอยละ 40.32  (ภาคผนวก 

ง3 ตารางที่ 7.5.4-7) 

    ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเขาใจในภาพรวมของโครงการอยูใน

ระดับเขาใจปานกลางมากที่สุด โดยคิดเปนรอยละ 54.80  (ภาคผนวก ง3 ตารางที่ 7.5.4-8) 

    ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเห็นดวยกับการพัฒนาและฟนฟูบึง

บอระเพ็ดมากที่สุด  โดยคิดเปนรอยละ 100.00  (ภาคผนวก ง3 ตารางที่ 7.5.4-9) 

    ผูตอบแบบสอบถามมีความเขาใจเกี่ยวกับโครงการสวนใหญสภาพปญหาใน

พื้นที่โครงมีความเขาใจ อยูในระดับ 64.50 รองลงมาวัตถุประสงคของโครงการมีความเขาใจ อยูในระดับ 

61.30 วัตถุประสงคของโครงการมีความเขาใจ อยูในระดับ 61.30 วัตถุประสงคของการประชุมมีความ

เขาใจ อยูในระดับ 59.70 แนวทางในการแกไขปญหาพื้นที่บึงบอระเพ็ดมีความเขาใจ อยูในระดับ 56.50 

การดําเนินงานดานการมีสวนรวมของประชาชนมีความเขาใจ อยูในระดับ 46.80 และผลประโยชนที่คาดวา

จะไดรับมีความเขาใจ อยูในระดับ 45.20  (ภาคผนวก ง3 ตารางที่ 7.5.4-10) 

    ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญขอมูลทางดานวิศวกรรม โดยคิดเปนรอยละ 

25.80 ขอมูลดานประโยชนที่ไดจากการมีโครงการมีชุมชนมีน้ําใชอยางเพียงพอทั้งในการอุปโภค บริโภค 

และการเกษตร โดยคิดเปนรอยละ 43.50 ขอมูลผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาโครงการมีผลกระทบตอ

พื้นที่บึงบอระเพ็ด และแหลงอาศัยของปลาสัตวปาโดยคิดเปนรอยละ 41.90 และขอมูลกิจกรรมการมีสวน

รวมและรับฟงความคิดเห็น โดยคิดเปนรอยละ 67.70  (ภาคผนวก ง3 ตารางที่ 7.5.4-11) 

    ผลการวิเคราะหสื่อหรือชองทางใหขอมูลที่จะทําใหคนในทองถิ่นไดรับขอมูล 

พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสานแจงผานกํานัน/ผูใหญบาน โดยคิดเปนรอยละ 27.40 

รองลงมา ประสานแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยคิดเปนรอยละ 24.20 ประสานแจงผานอําเภอ โดย

คิดเปนรอยละ 14.50 การใหขอมูลผานสื่อวิทยุทองถิ่น โดยคิดเปนรอยละ 11.30 การติดประกาศ/ติดปาย

ชื่อประชาสัมพันธ โดยคิดเปนรอยละ 8.10 และการสงหนังสือเชิญ โดยคิดเปนรอยละ 4.8  (ภาคผนวก ง3 

ตารางที่ 7.5.4-12) 

    ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการอํานวยความสะดวก (เชน การตอนรับ 

การลงทะเบียน ฯลฯ) อยูในระดับมาก โดยคิดเปนรอยละ 71.00 รองลงมาเอกสารประกอบประชุมอยูใน

ระดับมาก โดยคิดเปนรอยละ 69.40 การบรรยายของวิทยากรในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยคิดเปนรอย

ละ 69.40 รูปแบบและวิธีการนําเสนอขอมูลโครงการอยูในระดับมาก โดยคิดเปนรอยละ 67.70 การ

ประชาสัมพันธและการแจงเชิญประชุมอยูในระดับมาก โดยคิดเปนรอยละ 59.70 การเปดโอกาสใหผูรวม

ประชุมมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยคิดเปนรอยละ 56.50 แผนพับอยูในระดับมาก 

โดยคิดเปนรอยละ 51.60 ชวงเวลาในการประชุมอยูในระดับมาก โดยคิดเปนรอยละ 51.60 การตอบขอ

ซักถามของวิทยากรอยูในระดับมาก โดยคิดเปนรอยละ 51.60 ความเหมาะสมของสถานที่จัดประชุมอยูใน

ระดับปานกลาง โดยคิดเปนรอยละ 51.60  การจัดบอรดนิทรรศการอยูในระดับปานกลาง โดยคิดเปนรอย
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ละ 50.00 และความเหมาะสมของเวลาที่นําเสนอขอมูลในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง โดยคิดเปนรอย

ละ 50.00  (ภาคผนวก ง3 ตารางที่ 7.5.4-13)  

   ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี.การนําเสนอของที่ปรึกษาเรื่องการแกไขปญหา

น้ําแลงในพื้นที่บึงบอระเพ็ดแสดงความคิดเห็นเห็นดวย โดยคิดเปนรอยละ 100.00 รองลงมาแนวทางการ

บริหารจัดการน้ํา (น้ําทวม-น้ําแลง) ตามที่คณะที่ปรึกษานําเสนอแสดงความคิดเห็นเห็นดวย โดยคิดเปนรอย

ละ 100.00 รองลงมาการนําเสนอของที่ปรึกษาเรื่องการแกไขปญหานํ้าทวมที่มาจากแหลงนํ้าไหลเขาสูพื้นที่

บึงบอระเพ็ดแสดงความคิดเห็นเห็นดวย โดยคิดเปนรอยละ 98.40 และการนําเสนอของที่ปรกึษาเรื่องการ

แกไขปญหาน้ําทวมที่มาจากลุมน้ําทาง ลพบุรี เพชรบูรณ และพิจิตรแสดงความคิดเห็นเห็นดวย โดยคิดเปน

รอยละ 96.80  (ภาคผนวก ง3 ตารางที่ 7.5.4-14) 

 7.5.5 ผลการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 1 

  การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและ

ฟนฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค มีสวนมวลชนสวนกลาง และสื่อมวลชนทองถิ่นรวมทั้งสิ้น 55 คน ซึ่ง

ไดดําเนินการจัดกิจกรรมรวมกับการประชุมปฐมนิเทศโครงการ โดยเริ่มพิธีเปดการประชุมเวลาประมาณ 

09.00 น. ผูแทนจากสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติเปนผูกลาวรายงาน หลังจากนั้นผูวาราชการจังหวัด

กลาวตอนรับผูเขารวมประชุม และเรียนเชิญเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติประธานการประชุม

เปนผูกลาวเปดการประชุมและบันทึกภาพรวมกัน เมื่อเสร็จสิ้นพิธีเปดการประชุม ทางคณะผูบริหารและ

สื่อมวลชนไดลงพื้นที่สํารวจรายรอบบึงบอระเพ็ด 3 จุด ไดแก บริเวณประตูประมง (ประตูดํา) สถานีสูบน้ํา

ทับกฤช และ ปตร.ปากคลองบอระเพ็ด เพื่อแถลงการณ ชี้แจง และตอบขอซักถามของสื่อมวลชน หลังจาก

นั้นไดขึ้นเฮลิคอปเตอรเพื่อสํารวจพื้นที่รายรอบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กิจกรรมสื่อสัญจร บริเวณประตูศูนยวิจัยประมง (ประตูดํา) 
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 
กิจกรรมสื่อสัญจร บริเวณปตร.ปากคลองบอระเพ็ด 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
กิจกรรมสื่อสัญจร บริเวณสถานีสูบน้ําทับกฤช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

กิจกรรมสื่อสัญจร การสํารวจพื้นที่บึงบอระเพ็ดดวยเฮลิคอปเตอร 

 

รูปที่ 7.5.5-1 ภาพกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 1 

 



 
                 สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ บทที่ 7 การประชาสัมพันธ มวลชนสมัพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน 

 

    7-79               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

  ภายหลังกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 1 มีผูเขารวมตอบแบบสอบถามแสดงความ

คิดเห็น และเสนอรวมทั้งสิ้น 17 คน หรือคิดเปนรอยละ 30.90 ของผูเขารวมประชุม 55 คน รายละเอียด

ผลการวิเคราะหแบบประเมินและและแสดงความคิดเห็นสามารถสรุปไดดังนี้  

  ผลการวิเคราะหแบบแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยคิดเปนรอยละ 58.8  ผูตอบแบบสอบถามมีอายุ 25-35 ปมากที่สุด 

คิดเปนรอยละ 29.4 สวนใหญเปนสื่อมวลชนวิทยุกระจายเสียง โดยคิดเปนรอยละ 58.8 ทํางานในตําแหนง

ผูสื่อขาว โดยคิดเปนรอยละ 35.3 และภูมสําเนาสวนใหญมาจากนครสวรรค โดยคิดเปนรอยละ 76.5 

(ภาคผนวก ง4 ตารางที่ 7.5.5-1) 

  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไดแสดงความคิดเห็นหลังจากกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร 

ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ผลการประเมิน

ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมสื่อสัญจร พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความพึงพอใจตอเอกสาร

ประกอบการศึกษาดูงาน วามีขอมูลครบถวน คิดเปนรอยละ 70.6 รองลงมาคือ ความพึงพอใจตอ

ยานพาหนะที่ใชเดินทางเหมาะสม คิดเปนรอยละ 70.6 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแก

ทานเปนอยางดี คิดเปนรอยละ 64.7 ความพึงพอใจตอระยะเวลาดูงานเพียงพอสําหรับการการเก็บขอมูล 

คิดเปนรอยละ 58.8 ความพึงพอใจตออาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม คิดเปนรอยละ 58.8  ความพึงพอใจ

ตอสถานที่พักสะดวกสบาย คิดเปนรอยละ 52.9 และความพึงพอใจตอกิจกรรมที่จัดประเด็นนาสนใจ คิด

เปนรอยละ 52.9 ตามลําดับ สําหรับการผลการประเมินความพึงพอใจในการกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้ง

ที่ 1 โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญ พึงพอใจในการกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาทบทวนแผนการ

พัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค อยูในระดับที่ความพึงพอใจมาก (ภาคผนวก ง4 ตารางที่ 

7.5.5-2) 

  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เสนอวา การดําเนินการครั้งนี้ยังไมไดเขาพื้นที่เพื่อดูปญหา

ที่แทจริงในพื้นที่ของประชาชน โดยคิดเปนรอยละ 28.57 รองลงมา คือควรเพิ่มเวลาในการทํากิจกรรมสื่อ

สัญจรใหมากขึ้น โดยคิดเปนรอยละ 14.28 การทําสื่อตองการใหมีรูปแบบเหมือนเขื่อนแมวงศ โดยคิดเปน

รอยละ 14.28 การนําเสนอดวยแผนที่ มีความชัดเจน โดยคิดเปนรอยละ 14.28 เนื้อหาขอมูลตองมีความ

ละเอียดมากขึ้น โดยคิดเปนรอยละ 14.28 และสวนใหญตองการใหโครงการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด

ใหดียิ่งขึ้น จะไดเปนแหลงทองเที่ยวทางจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดอื่นๆ โดยคิดเปนรอยละ 14.28 

ตามลําดับ (ภาคผนวก ง4 ตารางที่ 7.5.5-3) 

 7.5.6 ผลการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 2 

  การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและ

ฟนฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ดําเนินการเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30-15.00 น. โดยมี

สวนสื่อมวลชนสวนกลาง สื่อมวลชนทองถิ่น และประชาชนในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 50 คน โดยดร.สมเกียรติ 

ประจําวงษ เลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติประธานการประชุมเปนผูกลาวเปด และบันทึกภาพ



 
                 สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ บทที่ 7 การประชาสัมพันธ มวลชนสมัพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน 

 

    7-80               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

รวมกัน หลังจากนั้นไดชี้แจงขอมูลโครงการใหคณะสื่อมวลชนไดรับทราบความกาวหนาของโครงการ และ

เปดโอกาสใหนักขาวไดสอบถามขอมูลเพื่อนําไปเผยแพรใหสาธารณชนไดรับทราบตอไป จากนั้นทางคณะ

ผูบริหารและสื่อมวลชนไดลงพื้นที่สํารวจรายรอบบึงบอระเพ็ด 2 จุด ไดแก จุดที่ 1 ลงเรือสํารวจจุด Deep 

pool และนาบัวในบึงบอระเพ็ด จุดที่ 2 ฝายน้ําลนกรมประมง มีรายละเอียดดังตอไปน้ี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7.5.6-1 ภาพกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 2 

  นายสมเกียรติ ประจําวงษ เลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ  :  การบริหาร

จัดการใชกลไกของการแตงตั้งคณะกรรมการและการบริหารจัดการการพัฒนาเกิดขึ้นกับคนในจังหวัด

นครสวรรค และพัฒนาทั้งในบึงบอระเพ็ดและรอบๆบึงบอระเพ็ด ตอไปคือการบริหารจัดการน้ํา โดยมี

กฎหมายเขามาและตองมีพระราชบัญญัติทางทรัพยากรน้ําแหงชาติไดผานสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนที่

เรียบรอย และจะนําสิ่งที่ดีที่สุดใหกับประชนชาวนครสวรรค และแกไขฤดูน้ําหลาก น้ําแลง และในรูปแบบ

อื่นๆ 

  นายประเสริฐ พงษประดิษฐ   สื่อมวลชน  :  ลงพื้นที่ หมูที่ 9 ตําบลพระนอน จังหวัด

นครสวรรค ประชาชน 88 ครัวเรือนที่ถูกน้ําทวมประชาชนพรอมที่จะออกจากพื้นที่ในสวนนั้นแตทวาถา

ประชาชนออกจากพ้ืนที่จะมีที่อยูใหประชาชนไดอยูอาศัยหรือไม เพราพ้ืนที่ หมูที่ 9 ตําบลพระนอน จังหวัด

นครสวรรคเกิดวิกฤตน้ําทวมประมาณ 1 เดือน และประเด็นที่สอง การกําหนดขอบเขตพื้นที่บึงบอระเพ็ด

จํานวน 137,000 ไร ตอนนี้ไดขอบเขตเปนที่แนนอนแลวหรือไม เพราะประชาชนยังไมทราบถึงรายละเอียด



 
                 สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ บทที่ 7 การประชาสัมพันธ มวลชนสมัพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน 

 

    7-81               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

ขอบเขตบึงที่แนชัด และที่ดินที่จะขุดลอกจะลึกทั้งหมดกี่เมตรเพราะตองการใหขุดลอกไดอยางกับบึงสีไฟที่

บริเวณเปนถนนลอมรอบบึงบอระเพ็ด 

  นายสมเกียรติ ประจําวงษ เลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ  :  ขอบเขตบึง

เปนที่แนนอนแตติดตรงที่วาประชาชนยังไมทราบแตตองทําใหทราบเพราะขอบเขตเปนกฎหมายเราหนี

ไมได พื้นที่น้ําทวมเปนเหมือนพื้นที่ปาไมเวลากรมชลไปสรางในพื้นที่ปาไมเมื่อกรมชลเขาไปสรางให

ประชาชนเขาไปในพื้นที่ปาไมเวลาสรางเกิดน้ําทวมและนําคนออกและหาที่อยูใหแลวคนที่ทํางานสุจริตเรา

จะชวยไดแบบใดและตองใชในความเปนธรรมในการที่ไดรับความชวยเหลือ 

  พลตรี ดร.ศิลปานันต ลํากูล  :  เนื่องจากเปนพื้นที่ นสล. ทั้งหมด และมีเอกสารแสดง

ขอบเขตที่ชัดเจนแลว แตยังไมมีสัญลักษณที่ชัดเจนในพื้นที่ ซึ่งผูวาราชการจังหวัดทานที่แลว ไดมีแนวทาง

จัดทําขอบเขตที่ชัดเจน แตยังไมไดดําเนินการ โดยจะตองนําเรียนผูวาราชการจังหวัดทานปจจุบันตอไป         

สวนประชาชน 85 รายในสวนพื้นที่หมูที่ 9 ตําบลพระนอน จังหวัดนครสวรรค ซึ่งไดมีการกําหนดในแผน

แมบท สําหรับการตรวจสอบพ้ืนที่รอบบึงบอระเพ็ดดวย 

  นายประเสริฐ พงษประดิษฐ   สื่อมวลชน    :  บริเวณทุงแวนบริเวณ 3,000 กวาไร 

ทางเทศบาลทับกฤชขอเชาซึ่งเชาตอจากกรมธนารักษเมื่อ ป พ.ศ.54-55 เชาพื้นที่กรมธนารักษเพื่อทําเปน

โรงเรียนชาวนา และหลังจากนั้นทาง อบจ.คืนพื้นที่ใหกับกรมธนารักษซึ่งอางวา งบไมเพียงพอ บุคลากรไม

เพียงพอ หลังจากเหตุการณนี้เกิดขึ้นทางเทศบาลตําบลทับกฤชทําหนังสือกลับมาที่กรมธนารักษวาจะขอ

เชาพื้นที่ทุงแวนที่จะอยูในเขตประมงหรือบึงบอระเพ็ดซึ่งเทศบาลทับกฤชจะขอเชาพื้นที่ตอเพื่อขอวาจะขอ

เชาทําเรื่องปลูกขาวปลอดสารพิษ ซึ่งบริเวณพื้นที่มีปญหา คือ มีเจาหนาไปปกเขตเพื่อใหประชาชน

ตางจังหวัดปลูกแตงโมและไดเก็บคาเชา และไดสอบถามกรมธนารักษไดลงพื้นที่หรือไมเพราะพื้นที่สวนทุง

แวนเปนพื้นที่ในสวนใด 

  นายสมเกียรติ ประจําวงษ เลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ  :  ออกเปน

มาตรการแจงสาเหตุขอเท็จจริงแลวนําเสนอผูวาราชการจังหวัด และสวนของประตู เปด-ปด ระบายน้ํา จะ

ทําการปรับปรุงแนนอน 

  นายวชิระ กวางขวาง ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนครสวรรค  :  ณ เวลา

นี้ อยูในขั้นตอนที่ทางเทศบาลขอใชพื้นที่ 3,000 ไร ซึ่งปญหาติดอยูที่วากรมประมงไดติดตอแลววาเพื่อ

เทศบาลทับกฤชไดเขาอยางถูกตอง ซึ่งในสวนของทุงแวนซึ่งอยูในเขตหามลาซึ่งในสวนนี้ตองขออนุญาตจาก

เขตหามลาเพียงแตวาในเขตหามลาในตอนนี้ยังไมไดบอกชัดเจนวายินยอมหรือไม ซึ่งทางเราไดไปพูดคุย

กับธนารักษเพราะเปนหนึ่งในพื้นที่ของบึงบอระเพ็ดและกรมประมงเพื่อใชประโยชน 

  นายอัมพณ จันศรทิพย สื่อมวลชน  :   เห็นดวยกับการบํารุงรักษาระบบนิเวศในบึง

บอระเพ็ด เห็นวาหนาแลงไมมีน้ําใช พบวาคลองสงมีปญหาจึงตองการใหขนายคลองสงน้ําใหกวางขึ้น และ

ใหทําฝายชะลอน้ําในแมน้ํานาน 



 
                 สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ บทที่ 7 การประชาสัมพันธ มวลชนสมัพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน 

 

    7-82               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

  นายสมเกียรติ ประจําวงษ เลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ  :  เมื่อปลอยน้ํา

มาแลวเกิดการกักน้ําไวทําใหน้ําไมสามารถกระจายไดทั่วถึงทําใหเกิดปญหานํ้าไมเพียงพอในฤดูแลงซึ่งมีทาง

แก 2 ทาง 

  1. อยาใหเกิดปญหาแลงเกิน และควรชวยกันกักเก็บน้ําในชวงฤดูฝนใหมากที่สุดเทาที่จะ

ทําได 

  2. ตองดูการจัดสรรน้ํา มาจากแหลงไหนบาง เชน เขื่อนแควนอย เขื่อนสิริกิตต และจะ

แกปญหาในระยะยาวอยางไร ตองการใหทุกฝายรวมมือกัน เดินหนาตอในการบริหารจัดการน้ําในบึง

บอระเพ็ด 

  นายชาติชาย เกี่ยวติพิริยะ  สื่อมวลชน  :   จากเดิมที่เคยไปดูการขุดลอกริมบึง

บอระเพ็ดและนําดินขึ้นไปถมคันรอบบึงและสอบถามวาพ้ืนที่รอบของบึงอยูสวนใดบาง คําตอบที่ไดคือ หลัก

ไมทีม่ีขวดพลาสติกสวมหลักอยู และถาใชหลักที่เปนหินหรือปูน เปนหลักเขต ปญหาที่พบ คือ ประชาชนขุด

หลักเขตออกจนหมด โดยกําหนดใหมีการเสาหลักที่เปนมาตรฐานเหมาะสมกับพื้นที่  ซึ่งมีการดําเนินงานจะ

เปนรูปแบบขององคกรที่ประชาชนพื้นที่รอบบึงตองการใชประโยชนจากบึงบอระเพ็ด โดยมีคณะกรรมการ

รูปแบบพิเศษซึ่งตองการใหเกิดความรวมมือของทั้งภาครัฐและประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินการ

ดวย 

  นายสมเกียรติ ประจําวงษ เลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ  :  ถาหากตอง

กักเก็บในระดับ +25 รทก. ใชขอบเขตไหนเปนหลัก และชวงกักเก็บตองอยูในชวงเดือน พฤศจิกายน-

ธันวาคม ตองกักเก็บไวประมาณ 2 เดือน และตองมีโครงสรางตางๆเขามาเชน เหมืองฝาย และตองถาม

ความเห็นชอบจากภาครัฐ และทางประชาชนดวยวาเห็นชอบหรือไม ตองมีหลักการและเหตุผลในการ

ตัดสินใจ เพ่ือหาทางออกใหกับทุกฝายเพ่ือเดินหนาตอรวมกัน 

 7.5.7 ผลการจัดประชุมปจฉิมนิเทศโครงการ 

  1) วัตถุประสงคของการจัดประชุมปจฉิมนิเทศโครงการ 

   (1)  เพื่อนําเสนอสรุปผลการศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานสังคมของโครงการ และแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรคใหกับ

กลุมเปาหมายไดรับทราบ 

   (2)  เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกลุมเปาหมายในดานความ

ตองการ และแสวงหาทางออกเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน 

  2) การกําหนดกลุมเปาหมาย 

   ในการกําหนดกลุมเปาหมายผูเขารวมประชุมปจฉิมนิเทศโครงการ ที่ปรึกษาได

ดําเนินการกําหนดกลุมเปาหมายตามแนวทางการจําแนกผูมีสวนไดสวนเสีย โดยยึดถือแนวทางการมีสวน

รวมของประชาชน ตามพระราชบัญญัติสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 รวมทั้งเอกสารแนบทายประกาศ 2 ของประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 
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2552 ประกอบดวยกลุมเปาหมายทั้งสิ้น จํานวน 7 กลุม รวมทั้งสิ้นจํานวน 324 คน รายละเอียดดังตอไปนี้

(รายช่ือผูเขารวมประชุมแสดงดังภาคผนวก ง5.2) 

   (1) กลุมผูไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ จํานวน 125 คน โดยแบง

ออกเปน 2 กลุม ไดแก 

    (1.1) กลุมผูไดรับผลกระทบทางลบ เชน ประชาชนที่อาจจะถูกเวนคืนที่ดิน 

หรือรื้อถอนสิ่งปลูกสราง ผูอยูอาศัย/ผูที่ทํากินอยูในพ้ืนที่บึงบอระเพ็ด เปนตน  

    (1.2) กลุมผูไดรับผลกระทบทางบวก หรือผูไดรับผลประโยชน เชน ภาค

ประชาชน เกษตรกร กลุมผูใชน้ําที่อาศัยอยูโดยรอบพื้นที่บึงบอระเพ็ด เปนตน ทั้งนี้ที่ปรึกษาไดทําการ

จําแนกกลุมผูไดรับผลกระทบโดยกําหนดใหครอบคลุมพื้นที่ศึกษาของโครงการ อันประกอบดวย พื้นที่

อําเภอชุมแสง อําเภอทาตะโก และอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค นอกจากนี้ยังไดกําหนดใหครอบคลุม

พื้นที่ตนน้ําบางสวนของจังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ และลพบุรี โดยแบงออกเปน 3 พื้นที่ ดังนี ้ 

     เขตพื้นที่ที่ 1 พื้นที่ที่อยูในระดับ +24 ม.รทก และพื้นที่เขตหามลาที่

อยูทับซอนในขอบเขตบึงบอระเพ็ด 
     เขตพื้นที่ที่ 2 พื้นที่ถัดจากพ้ืนที่ที่ 1 ถึงขอบเขตบึงบอระเพ็ดตาม

หนังสือสําคัญที่หลวง (นสล.) โดยแบงตามขอบเขตการปกครอง   

     (1.1) พื้นที่ศึกษาอําเภอเมืองนครสวรรค 

     (1.2) พื้นที่ศึกษาอําเภอทาตะโก 

     (1.3) พื้นที่ศึกษาอําเภอชุมแสง 

     เขตพื้นที่ที่ 3 พื้นที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ด ซึ่งเปนเสนทางน้ําที่ไหลเขาบงึ

บอระเพ็ด 

     (2) หนวยงานที่รับผิดชอบจัดทํารายงานการศึกษาโครงการ 

จํานวน 31 คน ประกอบดวย 

      (2.1)  สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ในฐานะหนวยงาน

เจาของโครงการ จํานวน 9 คน  

      (2.2)  มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ 

จํานวน 22 คน  

     (3) หนวยงานราชการในระดับตางๆ ที่เกี่ยวของ จํานวน 57 คน 

ประกอบดวย 

      (3.1)  หนวยงานในระดับจังหวัด จํานวน 35 คน ไดแก รอง

ผูวาราชการจังหวัดนครสวรรคและตัวแทนหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ 

      (3.2)  หนวยงานในระดับอําเภอ จํานวน 1 คน ไดแก 

ปลัดอําเภอ และตัวแทนจากอําเภอที่เกี่ยวของ 
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      (3.3)  หนวยงานในระดับทองถิ่น จํานวน 19 คน ไดแก 

นายกองคการบริหารสวนตําบลและตัวแทนเจาหนาที่ระดับทองถิ่นในพื้นที่ขอบเขตบึงบอระเพ็ด 

     (4) องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และนักวิชาการ

อิสระ จํานวน 6 คน ไดแก คณาจารยและนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค มหาวิทยาลัย

เจาพระยา และมหาวิทยาลัยมหิดล 

     (5)  ประชาชนทั่วไป และประชาชนผูสนใจ จํานวน 99 คน 

     (6)  หนวยงานที่ทําหนาที่พิจารณาดานสิ่งแวดลอม (ไมมี) 

     (7)  สื่อมวลชน จํานวน 6 คน  

     โดยสามารถสรุปสัดสวนของผูเขารวมประชุมในแตละกลุมเปาหมาย

ได ดังตอไปน้ี 

ตารางที่ 7.5.7-1 สัดสวนของจํานวนผูเขารวมประชุมตามกลุมเปาหมาย 

กลุมเปาหมาย จํานวนผูเขารวมประชุม รอยละ 

1.  กลุมผูไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการทั้งทางบวกและ

ทางลบ 
125 

38.58 

2.  หนวยงานที่รับผิดชอบจัดทํารายงานการศึกษาโครงการ 31 9.57 

3.  หนวยงานราชการในระดับตางๆ 57 17.59 

4.  องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระ 6 1.85 

5.  ประชาชนทั่วไป และประชาชนผูสนใจ 99 30.56 

6.  หนวยงานที่ทําหนาที่พิจารณาดานสิ่งแวดลอม 0 0.00 

7.  สื่อมวลชน 6 1.85 

รวม 324 100.00 

  3) ขั้นตอนการเตรียมงาน 

   ที่ปรึกษาไดดําเนินการเตรียมการจัดการประชุมปจฉิมนิเทศโครงการ ตาม

ขั้นตอนการดําเนินงานในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 

2548 ที่กําหนดหลักเกณฑในการจัดการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โดยเนนกระบวนการ

สรางการมีสวนรวม และการสรางการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสียจากการดําเนิน

โครงการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ และรับฟงความคิดเห็นใหครบถวนรอบดานมากที่สุด โดยสามารถสรุป

ขั้นตอนการดําเนินงานได ดังตอไปน้ี 

   (1) ขั้นตอนการเตรียมการ โดยที่ปรึกษาไดกําหนดวันจัดการประชุมปจฉิม

นิเทศโครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ในวันพฤหัสบดีที่ 27 

กันยายน พ.ศ. 2561 ณ อาคารอเนกประสงคสัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการบึงบอระเพ็ด จังหวัด

นครสวรรค ในชวงเวลา 08.30 – 12.30 น. ซึ่งมีกระบวนการในการดําเนินงานดังตอไปน้ี 

    -  กําหนดเนื้อหาและขอมูลที่จะนําเสนอในที่ประชุมเกี่ยวกับการดําเนิน

โครงการ 



 
                 สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ บทที่ 7 การประชาสัมพันธ มวลชนสมัพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน 

 

    7-85               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

    -  จัดทําเอกสารและสื่อทีใ่ชประกอบการประชุม เชน เอกสารประกอบการ

ประชุม แผนพบั บอรดประชาสัมพันธโครงการ เปนตน 

    -  ขอความเห็นชอบจากสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ เพื่อจัดทําหนังสือ

ถึงผูวาราชการจังหวัด และผูที่เกี่ยวของในพื้นที่โครงการ 

    -  ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของภายในพื้นที่ เพื่อขอใชสถานที่และ

อุปกรณในการจัดการประชุม 

    -  จัดเตรียมความพรอมของคณะทํางานดานเนื้อหาการบรรยาย วิธีการ

นําเสนอขอมูล ตลอดจนเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ 

   (2) ขั้นตอนการดําเนินงาน โดยที่ปรึกษาไดดําเนินการติดตอประสานงานเพื่อ

เรียนเชิญกลุมเปาหมายเขารวมประชุม จํานวน 155 หนวยงาน โดยไดจัดสงหนังสือเชิญเขารวมประชุม

ปจฉิมนิเทศโครงการทางไปรษณียตอบรับ และมีการดําเนินการติดตามการตอบรับเขารวมการประชุม

ปจฉิมนิเทศโครงการ ซึ่งมีผูยืนยันเขารวมประชุมปจฉิมนิเทศโครงการผานโทรสาร โทรศัพท อีเมล และ

ระบบลงทะเบียน จํานวนทั้งสิ้น 324 คน (TOR กําหนดไว 100 คน) โดยมีรายละเอียดในขั้นตอนการ

ดําเนินงาน ดังนี ้

   -  รับลงทะเบียนและแจกเอกสารประกอบการประชุม 

   -  ที่ปรึกษานําเสนอขอมูลโครงการ โดยใช Power Point เปนสื่อประกอบการ

ประชุม เพื่อนําเสนอขอมูลโครงการในแตละดาน 

   -  เปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมซักถาม แสดงความคิดเห็น และใหขอเสนอแนะ

ตอที่ปรึกษาผานที่ประชุม รวมทั้งผานทางแบบสอบถาม และแบบแสดงความคิดเห็น หลังจากที่ไดนําเสนอ

ขอมูลตอที่ประชุมเสร็จสิ้นแลว 

   -  สรุปประเด็นขอคิดเห็นที่ไดรับจากที่ประชุม  

   (3) ขั้นตอนการรวบรวมผลการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ โดยที่

ปรึกษาจะไดสรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุม และอภิปรายผลเพื่อผนวกขอคิดเห็นและ

ความตองการของผูเขารวมประชุมกับแนวทางในการดําเนินการศึกษาโครงการ โดยสามารถแบงไดเปน 2 

สวน ดังนี ้

    -  สวนที่ 1 เปนการสรุปประเด็นที่ไดจากการเปดเวทีอภิปราย ซักถาม และ

ระดมความคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูเขารวมประชุม 

    -  สวนที่ 2 เปนการรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเขารวม

ประชุมผานแบบสอบถาม ในลักษณะของการสรุปวิเคราะหผล ประกอบกับการนําเสนอในรูปแบบของ

ตารางแจกแจงความถี่และรอยละของขอมูล 

  4) การแจงเชิญเขารวมประชุมปจฉิมนิเทศโครงการ การจัดระบบลงทะเบียน

ลวงหนา และชองทางการติดตอสื่อสาร 
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   ที่ปรึกษาไดดําเนินการแจงกําหนดการจัดประชุมปจฉิมนิเทศโครงการ และ

เปดเผยขอมูลใหกลุมเปาหมาย และประชาชนทั่วไปไดรับทราบเปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน โดยได

ดําเนินการแจงประชุมตั้งแตวันที่ 5 กันยายน 2561 ซึ่งในการแจงกําหนดการจัดประชุมปจฉิมนิเทศ

โครงการตอกลุมเปาหมาย    ที่ปรึกษาไดดําเนินการแจงกําหนดการประชุม และรายละเอียดโครงการผาน

ชองทางการสื่อสาร จํานวน  5 ชองทาง  โดยมีรายละเอียดของชองทางการแจงกําหนดการจัดประชุม ดังนี ้

ตารางที่ 7.5.7-2 ชองทางการสื่อสารและรายละเอียดการแจงกําหนดการจัดประชุม 
ชองทางการสื่อสาร รายละเอียด 

1.  สงหนังสือเชิญประชุม ถึงผูมีสวนเกี่ยวของ

โดยตรง 

ดําเนินสงหนังสือเชิญประชุม ใหกับกลุมเปาหมายทั้ง 7 กลุม จํานวน

ทั้งสิ้น 155 หนวยงาน เพื่อเชิญชวนเขารวมประชุม 

2. หนังสือพิมพ ประชาสัมพันธผานหนังสือพิมพทองถิ่น และ หนังสือพิมพสวนกลาง 

อาทิ ไทยรัฐ เดลินิวส มติชน และขาวนคร 

3. สื่อวิทย ุ ประชาสัมพันธผานวิทยุกระจายเสียง ดังตอไปนี้ 

1.สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค (สวท. 

F.M. 93.25 MHz) 

2.สถานีวิทยุมลฑลทหารบกที่ 31 (มทบ. 31 F.M. 98.25 MHz) 

3.สถานีวิทยุมลฑลทหารบกที่ 31 (มทบ. 31 A.M.801 KHz) 

4.สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษสันติราษฎร (สวพ. F.M. 105.75 

MHz) 

5.สถานีวิทยุชุมชน มากกวา 10 สถานี อาทิ 95.00 MHz 96.50 MHz 

106.50 MHz เปนตน 

4. ปายไวนิลประชาสัมพันธโครงการ  ติดตั้งปายประชาสัมพันธ ขนาด 1.2 x 3 เมตร จํานวน 11 จุด ดังนี้ 

1. ที่วาการอําเภอเมืองนครสวรรค 

2. ที่วาการอําเภอชุมแสง 

3. ที่วาการอําเภอทาตะโก 

4. อบต.พระนอน 

5. อบต.หนองปลิง 

6. อบต.เกรียงไกร 

7. อบต.แควใหญ 

8. อบต.ทับกฤชใต 

9. อบต.พนมเศษ 

10. อบต.วังมหากร 

11.ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค 

5. เว็บไซต ประชาสัมพันธผานเว็บไซต ดังนี้ 

1. สํานักนายกรัฐมนตรี 

2. สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ (สทนช)  

3. หนวยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัย

นเรศวร 

4. สํานักงานจังหวัดนครสวรรค 

5. Facebook โครงการ 
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   ที่ปรึกษายังไดจัดระบบลงทะเบียนลวงหนา เพื่อใหประชาชน ผูสนใจ และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถแจงความประสงคเขารวมการประชุมปจฉิมนิเทศโครงการลวงหนากอนวัน

ประชุม โดยมีชองทางดังตอไปนี ้

   (1) โทรศัพทหรือโทรสาร 

    -  หนวยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่งแวดลอม คณะ

เกษตรศาสตรฯ มหาวิทยาลยันเรศวร โทรศัพท/โทรสาร 055-962-822 

    -  สายดวนผูประสานงานโครงการ นายมนู สิงหเรือง โทร. 081-971-6744 

   (2) จดหมายอิเล็กทรอนิคส mickmanu1894@gmail.com 

  5) การดําเนินการจัดประชุมปจฉิมนิเทศโครงการ 

   ในการจัดการประชุมปจฉิมนิเทศโครงการ ไดมีการแจงกําหนดการและขอมูล

การจัดประชุมปจฉิมนิเทศเบื้องตนและแนะนําหนวยงานเจาของโครงการ โดยมี นายบรรลือ  สงาจิตร รอง

ผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค เปนประธานในการประชุม นายปรีชา สุขกล่ํา ผูแทนสํานักงานทรัพยากรน้ํา

แหงชาติ เปนผูกลาวรายงานถึงวัตถุประสงคของการจัดประชุมปจฉิมนิเทศโครงการ หลังจากนั้น ไดมีการ

ชี้แจงถึงผลการศึกษาโครงการใหผูเขารวมประชุมรับทราบ โดยรองศาสตราจารย ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ 

และพลตรี ดร.ศิลปานันต ลํากูล  

   จากนั้นเวลาประมาณ 10.30 น.ถึง 12.30 น.เปนการเปดเวทีเพื่อรับฟงความ

คิดเห็นจากผูเขารวมประชุมปจฉิมนิเทศโครงการ เพื่อแสดงความคิดเห็น ขอหวงกังวล ขอเสนอแนะ รวม

ระยะเวลาที่ใชเปดเวทีรับฟงความคิดเห็น ขอหวงกังวล และขอเสนอแนะของประชาชนเปนเวลา 2 ชั่วโมง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศการลงทะเบียน นายปรีชา สุขกล่ํา ผูแทนจากสํานกังานทรัพยากร

น้ําแหงชาติ กลาวรายงาน 
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  6) ผลการจัดประชุมปจฉิมนิเทศโครงการ 

   6.1) สรุปประเด็นการรับฟงความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม 

     จากการเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมสัมมนาโครงการไดเปดโอกาส

ไดซักถาม และแสดงความคิดเห็น สามารถสรุปประเด็นขอคิดเห็น คําถาม ขอเสนอแนะ ตลอดจน 

ขอหวงกังวล และคําชี้แจงของที่ปรึกษาได ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายบรรลือ สงาจิตร รองผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค 

กลาวเปดการประชุม 

ผูเขารวมประชุมบันทึกภาพรวมกัน 

ที่ปรึกษานําเสนอขอมูลและมีการแสดงความคิดเห็น 

จากที่ประชุม 

ที่ประชุมยกมือเห็นดวยกับแผนการพัฒนาโครงการที่ 

ที่ปรึกษานําเสนอ 

ภาพที่ 7.5.7-1 การประชุมปจฉิมนิเทศโครงการ 
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ตารางที่ 7.5.7-3 สรุปประเด็นการรับฟงความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม 

ขอซักถาม ขอเสนอแนะ คําชี้แจง 

คุณสมพงษ เพ็ชรหลาย  

ตองการใหบึงมีการทําเขตบึงโดยการทําถนนรอบบึง 

เพื่อใหประชาชนเกิดความชัดเจนในแนวเขตของบึง 

รศ. ดร. เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ ผูดําเนินการประชุม 

- ในการทําถนนจะตองไมกีดขวางทางน้ํา และตองมีทอ

ลอดใหน้ําระบายผานไดเพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาน้ํา

ทวมขังภายในพื้นที่บึง 

นางสังวาล  บุญเกิด (ประชาชนหมูที่ 7 ต.ทับกฤช) 

การพัฒนาบึงเปนเรื่องดี แตเกรงวาประชาชนจะเดือดรอน

ในเรื่องที่อยูอาศัย ไมทราบวาในการพัฒนา จะมีการทําให

น้ําทวมบานเรือนของประชาชนหรือไม 

รศ. ดร. เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ 

จากการศึกษาความเหมาะสม และจากการหารือกับ

หนวยงานราชการตางๆ ท่ีเกี่ยวของในพื้นที่บึง ไดขอสรุป

รวมกันวาการดําเนินงานใดๆ ภายในพื้นที่จะไมมีการ

ยกระดับน้ําที่ 25 เมตร จากที่ประชุมอนุกรรมการบึง

บอระเพ็ด 

คุณสมมาตร วงศวิวาห (ประชาชนหมูที่ 6 ต.วังมหา

กร) 

เห็นดวยกับทุกโครงการ ตองการใหดําเนินการโดยเร็วเพื่อ

แกไขปญหาใหแกประชาชนที่มีที่อยูอาศัย และที่ทํากิน

โดยรอบพื้นที่บึง 

รศ. ดร. เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ 

ไดขอมติที่ประชุม โดยที่ประชุมมีมติเห็นดวยในการ

ดําเนินการพัฒนาบึงบอระเพ็ด ดังตอไปนี้ 

1 ตองมีการสํารวจการใชประโยชนที่ดินของประชาชน/

หนวยงานราชการภายในพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

2 การใชประโยชนใดๆ ในพื้นที่บึงตองไมกระทบ

สิ่งแวดลอม 

3 การใชประโยชนใด ในพื้นที่บึงตองเคารพกฎหมาย 

4 การใชประโยชนประชาชนและหนวยงานของรัฐตองมี

สวนรวม 

5 การใชประโยชนเปนความจําเปนเรงดวน ใหรัฐบาล

บรรจุเขาแผนเพื่อดําเนินการจัดสรรงบประมาณในการ

ฟนฟู 

โดยที่ประชุมยอมรับหลักการการใหความสําคัญกับการ

อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การใชประโยชนของ

ประชาชนและหนวยงานของรัฐ กระบวนการการมีสวน

รวม และความจําเปนเรงดวนของแผนงานการพฒันาเปน

ธรรมนูญบึงบอระเพ็ดในการบริหารจัดการ และฟนฟูบึง

บอระเพ็ด 
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มนู พงษประยูร (ประธานสภา อบต.ทับกฤช) 

เกรงจะกระทบกับประชาชนในพื้นที่ หากมีการบังคับจาก

หนวยงานของรัฐ จะใหมีการใชประโยชนที่ดินทํากินของ

ประชาชน 

รศ. ดร. เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ 

ในที่ประชุมตองยอมรับวาที่ดินบึงบอระเพ็ดแสนกวา

ไร เชน ของรัฐ ในขั้นตอนของการดําเนินงาน จะตอง

มีการสํารวจการใชประโยชนที่ดินทํากินของ

ประชาชน หากพิสูจนไดวาประชาชนมีการถือครอง

อยูอาศัยทํากินมากอน จะมีพิจารณารับรองสิทธิการ

เชาใหแกประชาชนตามสิทธิตอไป แตเบื้องตนจําเปน

ที่ทุกหนวยงานจะตองยอมรับความจริงกอนวา 

ภายในขอบเขตของบึง 130,000 ไร ไดมีประชาชน

เขาไปอยูอาศัย และมีการวางระบบสาธารณูปโภค

พื้นฐานภายในบึง เพื่อใหเกิดแนวทางในการ

แกปญหาที่ตรงกับสภาพความเปนจริงภายในพื้นที่บึง

ตอไป 

ตามหลักการการใชประโยชนพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

คุณลัดดา 

เกรงวาจะสูญเสียท่ีดินทํากิน เนื่องจากถูกรัฐบาลบังคับขอคืน

พื้นที่ 

รศ. ดร. เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ 

ไดขอมติที่ประชุม โดยท่ีประชุมมีมติเห็นดวยในการ

ใหหนวยงานของรัฐเขามาดําเนินการตรวจสอบการ

เขามาใชประโยชนของประชาชน ประชาชนไมไดถือ

ครองและติดคําวาเชา จะตองไมเปนการละเมิด

กฎหมาย ไมเปนการบุกรุกพื้นที่เพิ่มเติม และไมเปน

การบุกรุกพื้นที่สาธารณะ ทั้งนี้ประชาชนที่ไดรับการ

สํารวจพื้นที่การใชประโยชนจะตองเคารพและปฏิบัติ

ตามหลักการของการใชประโยชนในพื้นที่บึง

บอระเพ็ด ตามหลักการ ให หาม หวง ที่สอดคลอง

กับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่บึง 

นายสมชาย ปลั่งสุวรรณ นายกองคการบริหารสวนตําบล

ทับกฤช 

- รูสึกเห็นดวยกับขอมูลทีท่ี่ปรึกษานําเสนอ เนื่องจากบงึ

บอระเพ็ดจะไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม 

- ในสวนของโครงการเรงดวนในเอกสารประกอบ และการ

นําเสนอขอมูลโครงการเรงดวน ตองการใหบรรจุโครงการ

ยกระดับน้ําในแมน้ํานานบริเวณคลองบางปลากดเขาเปนแผน

โครงการเรงดวนในการพัฒนา ท่ีผานมาเคยมีการขอ

งบประมาณแตไดรับแจงวายังไมเคยมีการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดลอม ทําใหไมสามารถของบประมาณได 

-  โครงการคลองบางปลากดขณะนี้มีการศึกษา

ออกแบบโดยฝายวิศวกรรม และไดมีการบรรจุไวใน

แผนงานการศึกษาของโครงการแลว 

-  เรื่องของการขอทะเบียนบาน/บานเลขที่ เนื่องจาก

พื้นที่บึงเปนพื้นที่ นสล การแกไขปญหาจึงจําเปนตอง

มีรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่แบบพิเศษ โดยมี

ผูวาราชการจงัหวัดเปนประธาน โดย 

1. รับรูวาในบึงมีประชาชนอาศัยอยู 

2. หารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของวาจะมีการกไข

ปญหาไดอยางไร 
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- การอยูรวมกันและการใชประโยชนในพื้นที่บึงบอระเพ็ดของ

ประชาชนในบึง ตองการใหมีการศึกษาและตั้ง

คณะอนุกรรมการในการออกเลขที่บานใหประชาชน หรือ

พัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหแกประชาชน 

- ตองการใหมีการดําเนินการแกไขปญหาการระบายน้ําใน

คลองบางปองเปนกรณีเรงดวน และตองการใหมีการบูรณะ

คลองซอย คลองสายหลัก เพื่อใหสามารถระบายน้ําลงสูแมน้ํา

เจาพระยาไดเร็วขึ้น 

 

- กรณีโครงการพัฒนาที่ผานมาที่เคยเสนอ แลวติด

ปญหาวาไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากหลาย

หนวยงานที่เกี่ยวของไมมีหนาที่ในการดําเนินงาน

โดยตรง จึงมีความจําเปนตองมีการออกกฎหมาย

ประกาศใหพืน้ที่บึงบอระเพ็ดเปนพื้นที่ในการบริหาร

จัดการพิเศษ และมีธรรมนูญบึงบอระเพ็ดในการ

บริหารจัดการและพัฒนา ทั้งนี้ขอใหทุกทานเสนอ

แผนใหแกคณะที่ปรึกษาเขามาไดจนถึงกอนวันที่ 10 

ตุลาคม 2561 เพื่อบรรจุไวในแผนแมบทในการ

พัฒนาบึงบอระเพ็ดตอไป 

นายสุพัฒน ชื่นดี  (ประชาชนหมูที่ 2 ต.ทับกฤช) 

- ขอสอบถามเรื่องแผนการศึกษา วาในที่ประชุมไดใหความ

เห็นชอบตอแผนการพัฒนาที่ไดนําเสนอแลวใชหรือไม ควรมี

การกําหนดวาโครงการในแตละแผนงานจะเริ่มดําเนินการ

เม่ือใด เพื่อใหเกิดการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

- คําวาคณะกรรมการอนุรักษฟนฟูบึงบอระเพ็ดมาจากสวนใด 

และมีประชาชนเขาไปมีสวนรวมจํานวนเทาใด 

- ควรมีการเรงดําเนินการการจัดตั้งองคกรเปนโครงการ

เรงดวน เพื่อใหเกิดการพัฒนาเปนรูปธรรม และสรางความ

ชัดเจนใหแกประชาชนในพื้นที ่

 

รศ. ดร. เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ 

- เปดรับฟงความคิดเห็นตอแผน 

- หลังจากที่มีนําเสนอผลระบุในบางประเด็นปดทาย 

การศึกษาจะมีการนําเสนอผลการศึกษาใหแกรัฐบาล 

และจะมีการดําเนินการตามแผนงานตามความ

จําเปนเรงดวน เพื่อใหเกิดการพัฒนาภายในพื้นที่

อยางเปนรูปธรรม 

- คณะกรรมการมาจากการแตงตัง้ของนายกรัฐมนตรี 

และการตั้งอนุกรรมการระดับจังหวัด โดยมีตัวแทน

ภาคประชาชน เนื่องจากสภาพปญหาในพื้นที่บึงมี

ความเปนมายาวนานและซับซอน โดยมีประชาชนมี

สวนรวมจากทุกองคการปกครองสวนทองถิ่น เพื่อให

เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

- แผนงานมีกําหนดการยอๆทั้งเอกสาร 



 
                 สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ บทที่ 7 การประชาสัมพันธ มวลชนสมัพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน 

 

    7-92               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

ตารางที่ 7.5.7-3 สรุปประเด็นการรับฟงความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม (ตอ) 

ขอซักถาม ขอเสนอแนะ ขอสรุป 

นายสมชาย อิ่มโพธิ์ รองนายกองคการบริหารสวนตําบล

พนมเศษ 

- ตองการใหมีการประสานและประชาสัมพันธขอมูลการ

ดําเนินการกับประชาชนในพื้นที่ใหเกิดความเขาใจ เนื่องจาก

ที่ผานมามีเจาหนาที่ของชลประทานเขามารังวัดโดยไมมีการ

ชี้แจงทําความเขาใจแกประชาชน ทําใหประชาชนเกิดความ

ไมสบายใจ 

- การบริหารจัดการน้ําในบึง ท่ีผานมามีปญหาเรื่องน้ําแลง 

เนื่องจากประตูกั้นน้ําขององคการบริหารสวนจังหวัดอยูสูง

กวาระดับน้ําชองแมน้ํานาน ทําใหน้ําไมเขาไปในบึงได 

- เรื่องของที่ดินทํากิน หากประชาชนถูกยึดท่ีดินทํากิน จะมี

แนวทางในการแกไขปญหาอยางไร เพื่อใหเกิดความเปนธรรม

ในการแกไขปญหาใหแกประชาชน 

รศ. ดร. เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ 

- โครงการนี้เขามาไมมีวัตถุประสงคเพื่อยึดที่ดิน แต

เพื่อแกไขปญหาดานการใชประโยชนที่ดินที่ทับซอน 

เนื่องจากเปนปญหาดานกฎหมาย ประชาชนตอง

รวมมือกันแสดงตนเมื่อมีเจาหนาที่จากหนวยงานของ

ภาครัฐลงมาตรวจสอบและพิสูจนสิทธิ์ 

- โครงการกําลังศึกษาและกําหนดโรงประปาเพื่อ

ชุมชน เพ่ือแกปญหาน้ําอุปโภคบริโภค 

- เรื่องประตูน้ํามีโครงการศึกษาและแกไขปญหาทั้ง

เอกสาร เรื่องของน้ําทวมและการระบายน้ํา ตองมี

การวางทอลอด และปรับปรุงคลองสาธารณะเพื่อให

น้ําระบายได และไมเปนการกีดขวางทางเดินน้ํา 

- เปนการสํารวจของกรมชลประทานที่ผานมา เพื่อ

สํารวจเสนชั้นความสูงประกอบแผนการบริหาร

จัดการน้ําในพื้นที ่

คุณประทีป หนูอิ่ม 

ตองการใหมีการนําน้ําเขาบึงเพื่อไมใหแหง และเปนการรักษา

บึงใหมีน้ําตลอดทั้งป มีการสรางฝายชะลอน้ําบริเวณวังหมา

เนา เพ่ือรักษาระดับน้ําภายในบึง 

รศ. ดร. เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ 

จะมีการชักน้ําจากคลองบางปลากดเพื่อชักน้ําเขาบึง 

เปนการเติมน้ําและเพื่อใหประชาชนทุกฝายไดรับ

ประโยชน ซึ่งรายละเอียดทางคณะทํางานฝาย

วศิวกรรมกําลังอยูระหวางการจัดทําขอมูลการศึกษา

ความเหมาะสม 

คุณชัยวัฒน 

ตลาดในการรองรับสินคาเกษตรอินทรียในพื้นที่จังหวัด

นครสวรรคมีจํานวนนอย ตองการใหมีการสงเสริมการทํา

ตลาดสําหรับเกษตรอินทรีย เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําเกษตร และลดการใชสารเคมี 

รศ. ดร. เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ 

- ในการศึกษากําหนดรูปแบบการใชที่ดิน ผูเชี่ยวชาญ

ไดมีการศึกษาแนวทางในการสงเสริมประชาชนใน

พื้นที่ใหปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําการเกษตรเพื่อลด

การใชสารเคมี และสอดคลองกับแนวทางในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติภายในพื้นที่บึง โดยไดมี

การประสานงานกับหนวยงานหอการคาจังหวัด เพื่อ

สงเสริมการตลาดสินคาเกษตรอินทรีย 
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นายจาตุรงค  บุญสุวรรณ (ประชาชนหมูที่ 1 ต.บาน

มะเกลือ อ.เมือง) 

เปนโครงการที่ดี ตองการใหเกิดการดําเนินการอยางเปน

รูปธรรม และกอใหเกิดการพัฒนาไดสําเร็จในรุนนี้ 

รศ. ดร. เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ 

ไดขอมติที่ประชุม โดยที่ประชุมมีมติเห็นดวยใหมีการ

ดําเนินการแกไขปญหาบึงบอระเพ็ดโดยใหต้ังอยูบน

พื้นฐานของการอนุรักษสิ่งแวดลอมภายในพื้นที่บึง

บอระเพ็ด และสอดคลองกับธรรมนูญบึงบอระเพ็ด 

เพื่อมีการดําเนินการพัฒนาใหสําเร็จในประชาชนรุน

ปจจุบัน 

คุณสมพงษ   จันทรนุม (ประชาชนหมูที่ 7 ต.ทับกฤช) 

ในการดําเนินการพัฒนา หากวามีประชาชนไดรับผลกระทบ

จากการพัฒนา จะไดรับคาชดเชยหรือไม 

รศ. ดร. เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ 

- ในการดําเนินโครงการเพื่อพัฒนาภายในบึง จะมี

การสํารวจการเขามาใชประโยชนการทํากินของ

ประชาชน หากวาสามารถพิสูจนการถือครองหรือทํา

กินได จะมีการพิจารณาคาขนยายใหประชาชนใน

กรณีที่ที่ดินเปนที่ดินไมมีเอกสารสิทธิ ์

นางสมจิตร ชื่นดี (ประชาชนหมูที่ 2 ต.ทับกฤช) 

ตองการทราบวาหลังจากจบการศกึษาในครั้งนี ้จะมีการ

ขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาอยางเปนรูปธรรมหรือไม 

เนื่องจากที่ผานมามีหลายหนวยงานเขามาทําการศึกษาใน

ลักษณะนี้ และเงียบหายไป ไมเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนา

แตอยางใด 

รศ. ดร. เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ 

- หลังจากที่มีการศึกษาจะมีการนําเสนอผลการศึกษา

ใหแกรัฐบาล และจะมีการดําเนินการตามแผนงาน

ตามความจําเปนเรงดวน เพื่อใหเกิดการพัฒนา

ภายในพื้นที่อยางเปนรูปธรรม 

 

คุณสายรุง รูปขํา (ประชาชนหมูที่ 6 ต.วังมหากร) 

ตองการใหมีการพัฒนาดานการทองเที่ยว และสงเสริมการ

พัฒนาอาชีพใหประชาชนที่อาศัยภายในพื้นที่บึง 

รศ. ดร. เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ 

- หลังจากที่มีการศึกษาจะมีการนําเสนอผลการศึกษา

ใหแกรัฐบาล และจะมีการดําเนินการตามแผนงาน

ตามความจําเปนเรงดวน เพื่อใหเกิดการพัฒนา

ภายในพื้นที่อยางเปนรูปธรรม 

นายสมชาย ปลั่งสุวรรณ นายกองคการบริหารสวนตําบล

ทับกฤช 

- ตองการเพิ่มเติมโครงการในสวนของกฎหมายที่ทับซอน ทํา

ใหองคการปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถดําเนินการขอ

งบประมาณในการพัฒนาแกไขปญหาใหประชาชนได 

ตองการใหมีการตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาเรื่องการใช

ประโยชนใหแกประชาชนเปนการเรงดวน 

รศ. ดร. เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ 

ขอมติที่ประชุม โดยท่ีประชุมมีมติเห็นดวยในการ 

ใหมีการเรงศึกษาจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ

บึงบอระเพ็ด โดยมีทุกฝายเขารวม มีเจาหนาที่จาก

หนวยงานที่พิจารณาอนุมัติงบประมาณ อาทิ 

กรมการปกครองสวนทองถิ่น เขารวมเปนกรรมการ 

เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาภายในพื้นที่บึงได 

นางสําอาง  คําเกี้ยว (ประชาชนหมูที่ 4 ต.วังมหากร) 

ตองการใหแกปญหาเรื่องขยะ และพัฒนาเรื่องการทองเที่ยว

ในบึง 

รศ. ดร. เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ 

ขอมติที่ประชุม โดยท่ีประชุมีมติใหมีการศึกษา

กําหนดมาตรการการจัดการกับขยะในพื้นที่บึง เพื่อ

ไมใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ 
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ตารางที่ 7.5.7-3 สรุปประเด็นการรับฟงความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม (ตอ) 

ขอซักถาม ขอเสนอแนะ ขอสรุป 

โดยสอดคลองกับธรรมนูญของบึงบอระเพ็ด มีมติใคร

เขามาใชประโยชนพื้นที่ เรื่องขยะ ท่ีประชุมเสนอ

ไมใหเขามาใชประโยชน  

 รศ. ดร. เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ 

ขอมติที่ประชุมโดยท่ีประชุมมีมติเห็นดวยในประเด็น

ดังตอไปนี้ 

1) หากมีการสราง หรือซอมแซมถนนภายในบึงให

หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการออกแบบถนนโดยมี

ทอลอดเพื่อใหน้ําสามารถระบายได และแกไขปญหา

น้ําทวมขัง 

2) ใหมีการดําเนินการตามหลักการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม การใชประโยชนตองเคารพการอนุรักษ 

การใชประโยชนตองเกิดการมีสวนรวม และการใช

ประโยชนหากเปนความจําเปนเรงดวนขอใหเรงจัด

งบประมาณ โดยใหยึดประเด็นการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติของบึง เปน

ธรรมนูญหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาบึง 

3) ใหมีการจัดตั้งองคกรบริหารจัดการบึง และมีการ

ติดตามการดําเนินงานตามแผนทุกๆ 3 ป เพื่อใหเกิด

การขับเคลื่อนการพัฒนาบึงอยางตอเนื่องและเปน

รูปธรรม 

นายสุวิทย อุตสิน ผูใหญบานหมูที่ 9 ต.ทับกฤช 

ตองการใหมีการทบทวนติดตามการดําเนินงานตามแผนทุกๆ 

1 ป เนื่องจากการดําเนินการบางอยางตองมีการเรงรัดใหมี

การดําเนินการอยางรวดเร็ว เพื่อแกไขปญหาความจําเปน

เดือดรอนของประชาชนในพื้นที ่

รศ. ดร. เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ 

ขอมติที่ประชุมโดยท่ีประชุมลงมติเปนเอกฉันทเห็น

ดวยในประเด็นใหมีการติดตามการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาบงึบอระเพ็ดทุกๆ 1 ป จาก 3 ป เพื่อ

เรงรัดติดตามการแกไขปญหาความจําเปนเรงดวน

ภายในพื้นที่บึง 

 รศ. ดร. เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ 

ขอมติที่ประชุมโดยท่ีประชุมลงมติเปนเอกฉันทเห็น

ดวยในกรณีดังตอไปนี้ 

1) ประชาชนมีมติขอใหดําเนินการจัดสงบันทึก

รายงานการประชุมใหแกตัวแทนขององคการบริหาร

สวนทองถิ่นผูเขารวมการประชุมทุกทาน เพื่อรวม

รับทราบและติดตามผลการดําเนินโครงการ 
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2) ในกรณีที่มีการพัฒนาและมีประชาชนบางกลุมท่ี

ไดรับผลกระทบตองเสียสละเพื่อใหเกิดการพัฒนา 

ขอใหมีการดําเนินการดังนี ้

    - ขอใหหาทางชวยเหลือการชดเชยเยียวยาแก

ประชาชนผูไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ

พัฒนาของภาครัฐ 

    - หากรัฐสามารถจัดโครงการบานประชารัฐเพื่อให

ประชาชนที่ประสงค สามารถโยกยายถิ่นฐานได 

ขอใหรัฐดําเนินการจัดโครงการบานประชารัฐ โดยมี

การพิจารณาเรื่องความเหมาะสมของระบบ

สาธารณูปโภค และการประกอบอาชีพในพื้นที่ใหม

อยางเหมาะสม 

ปดการแสดงความคิดเห็นของประชาชน เวลา 12.30 น. 

 

ตารางที่ 7.5.7-4 ขอหวงกังวล/ขอเสนอแนะที่ไดจากใบแสดงความคิดเห็น 

ชื่อ – สกุล ขอเสนอแนะ 

คุณบุญนุช ใหญยง (ประชาชนหมูที่ 

7 ต.ทับกฤช) 

เปนโครงการที่ดี มีประโยชน และแกไขไดตรงกับที่ประชาชนตองการ 

คุณบุหงา หาญโยธา เห็นดวยกับการฟนฟู การทําคันดักตะกอน ตองการใหบึงบอระเพ็ดเกิดการ

พัฒนา เพื่อใหเปนสถานที่ทองเที่ยวของนครสวรรค 

คุณฉัตรชัย ทาโยธี  (ผูอํานวยการ

ชาง อบต.ทับกฤช) 

ปญหาดานการใชประโยชนที่ดินในเขตบึง โดยเฉพาะเรื่องทําการเกษตร จะมี

การสรางความชดัเจนอยางไร ทั้งนี้ตองการใหมีการกําหนดแนวเขตเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน และแกไขปญหากรณีที่ประชาชนในพื้นที่ถูกปลอยปละละเลย

ในการพัฒนาจากหนวยงานของภาครัฐ 

คุณสุวรรณา  พุมสิริ (ประชาชนหมู

ที่ 6 ต.พนมเศษ) 

ตองการใหแกไขเรื่องของน้ําในบึง เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชอยางเพียงพอ 

คุณธนาภา  ตองการใหบึงบอระเพ็ดมีการทําเขตถนนรอบบึงใหชัดเจน เพื่อใหทราบแนว

เขตพ้ืนที่บึง 
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ตารางที่ 7.5.7-4 ขอหวงกังวล/ขอเสนอแนะที่ไดจากใบแสดงความคิดเห็น (ตอ) 

ชื่อ – สกุล ขอเสนอแนะ 

คุณธนากร 

 

เกรงวาหากมีการพัฒนา ประชาชนที่มีที่นาอยูในเขตพ้ืนที่บึงจะตองสูญเสีย

ที่ดินทํากิน 

คุณธนิตา 

 

เกรงวาหากมีการพัฒนา ประชาชนที่มีที่นาอยูในเขตพ้ืนที่บึงจะตองสูญเสีย

ที่ดินทํากิน 

คุณสุนธร นอยสา  (ประชาชนหมูที่ 

1) 

เกรงวาหากมีการพัฒนา ประชาชนที่มีที่นาอยูในเขตพ้ืนที่บึงจะตองสูญเสีย

ที่ดินทํากิน 

คุณสมปอง 

 

เกรงวาหากมีการพัฒนา ประชาชนที่มีที่นาอยูในเขตพ้ืนที่บึงจะตองสูญเสีย

ที่ดินทํากิน 

คุณบังอร  สิงหแกว (ประชาชนหมูที่ 

4 ต.วังมหากร) 

ตองการใหพัฒนาบึงบอระเพ็ดเพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวของประเทศ 

คุณสุวิน 

 

หากมีการพัฒนาจะทําใหบึงบอระเพ็ดเปนสถานที่ที่สวยงาม จะทําใหสามารถ

ใชบึงบอระเพ็ดเปนสถานที่ทองเที่ยว และสรางรายไดใหแกประชาชนภายใน

พื้นที่ได 

นางบุหงา หาญโกรธา (ประชาชน

หมูที่ 11 ต.ทับกฤช) 

ควรมีการทําแผนปรับปรุงคลองเปนแผนเรงดวน เพื่อใหเกิดการระบายน้ํา

ภายในบึงไดอยางรวดเร็ว 

คุณสมจิตร 

 

โครงการจะมีการดําเนินการใหเกิดผลเปนรูปธรรมเม่ือใด และตองการใหภาค

ประชาชนในพื้นที่เขามามีสวนรวมในการดําเนินการเพื่อการพัฒนาและฟนฟู

บึงบอระเพ็ดดวย 

คุณพรทิพย   

 

ปจจุบัน น้ําในบึงมีปริมาณไมเพียงพอตอการทําการเกษตร กอใหเกิดปญหา

ภัยแลงภายในพื้นที่ และประชาชนไดรับความเดือดรอน 

คุณเฉลียว สายพิณ (ประชาชนหมูที่ 

6 ต.พนมเศษ) 

ประชาชนที่ประกอบอาชีพทําการเกษตรในพื้นที่บึงมีน้ําไมเพียงพอ ทําให

ไดรับความเดือดรอน 

คุณมาลัย  เสือเขียว (ประชาชนหมูที่ 

7 ต.ทับกฤช) 

ภายในบึงมีน้ําไมเพียงพอตอการทําการเกษตร สงผลใหประชาชนไดรับความ

เดือดรอนเนื่องจากไมสามารถทําการเกษตรได 

คุณนรา บุญชวย  (ประชาชนหมูที่ 7

ต.ทับกฤช) 

 

- ควรมีการสํารวจสิทธิที่อยูอาศัยและที่ทํากินของประชาชนภายในพื้นที่บึง

บอระเพ็ด 

- ตองการใหมีการขุดลอกคลองในพื้นที่บึงเพื่อชวยในการระบายน้ํา และใช

เปนเสนทางสัญจรทางน้ํา 

นายสุวิทย ยุติธรรม   

 

ตองการใหมีการดําเนินการพัฒนาอยางเรงดวน และเปนรูปธรรม รวมถึง

ตองการใหมีการสนับสนุนและสงเสริมเพื่อใหประชาชนสามารถอาศัยอยู

รวมกับบึงและสวนราชการได 

คุณประนอม  

 

เปนโครงการที่มีประโยชน เนื่องจากเปนการสงเสริมใหประชาชนภายในพื้นที่

เกิดรายได และเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในบึง 

คุณชนัย 

 

ตองการใหมีการกําหนดมาตรการการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ 



 
                 สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ บทที่ 7 การประชาสัมพันธ มวลชนสมัพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน 
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

ตารางที่ 7.5.7-4 ขอหวงกังวล/ขอเสนอแนะที่ไดจากใบแสดงความคิดเห็น (ตอ) 

ชื่อ – สกุล ขอเสนอแนะ 

คุณปยะนุช กิ่งชะเอม (ประชาชนหมู

ที่ 4 ต.วังมหากร) 

การดําเนินการศึกษาในครั้งนี้ เปนโครงการที่ดี ตองการใหดําเนินการเปน

รูปธรรมเพ่ือใหเกิดประโยชนแกประชาชนในพื้นที ่

คุณรัชนก 

 

เปนโครงการที่ดีที่สามารถชวยเหลือประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่บึงบอระเพ็ด

ได 

นางพรรษนันต  มีผล (ประชาชนหมู

ที่ 7 ต.ทับกฤช) 

ตองการใหมีการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ดใหอยูคูกับจังหวัดนครสวรรค

และประเทศ 

คุณสุรินทร ยิ้มสกุล (ประชาชนหมูที่ 

4 ต.วังมหากร) 

ตองการใหพัฒนาใหบึงบอระเพ็ดเปนแหลงทองเที่ยวและแหลงอนุรักษที่

สําคัญของขังหวัดนครสวรรค 

คุณชะลอ เปยมสุข  (ประชาชนหมูที่ 

4 ต.วังมหากร) 

ตองการใหพัฒนาใหบึงบอระเพ็ดเปนแหลงทองเที่ยวและแหลงอนุรักษที่

สําคัญของขังหวัดนครสวรรค 

คุณสายหยุด แสงปาน (ประชาชน

หมูที่ 4 ต.วังมหากร) 

ตองการใหพัฒนาใหบึงบอระเพ็ดเปนแหลงทองเที่ยวและแหลงอนุรักษที่

สําคัญของขังหวัดนครสวรรค 

คุณดา นอยประเสริฐ (ประชาชนหมู

ที่ 4 ต.วังมหากร) 

ตองการใหพัฒนาใหบึงบอระเพ็ดเปนแหลงทองเที่ยวและแหลงอนุรักษที่

สําคัญของจังหวัดนครสวรรค 

ผูใหญสําริตร แกวมี ผูใหญบานหมู 

4 ตําบลวังมหากร 

เปนโครงการที่ดีในการพัฒนาบึงบอระเพ็ด เพื่อใหประชาชนที่อาศยัอยูใน

พื้นที่บึงไดรับประโยยชน 

นายสงัด  เนียมสกุล (ประชาชนหมูที่ 

6 ต.พนมเศษ) 

ตองการใหพัฒนาใหบึงบอระเพ็ดเปนแหลงทองเที่ยวและแหลงอนุรักษที่

สําคัญของจังหวัดนครสวรรค 

คุณบังอร สิงหแกว (ประชาชนหมูที่ 

4 ต.วังมหากร) 

เปนโครงการที่มีประโยชนตอประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่บึง ตองการใหเกิด

การดําเนินงานที่เปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนในการดําเนินงาน 

คุณจรูญ  โฉมวิลาส (ประชาชนหมูที่ 

13 ต.ทับกฤช) 

เกรงวาหากมีการพัฒนาภายในพื้นที่บึงบอระเพ็ด จะตองสูญเสียที่อยูอาศัย

และพื้นทีท่ํากิน 

คุณยุภาพร  

 

ตองการใหพัฒนาใหบึงบอระเพ็ดเปนแหลงทองเที่ยวและแหลงอนุรักษที่

สําคัญของจังหวัดนครสวรรค 

คุณวิเชียร 

 

เปนโครงการที่ดี และเห็นดวยกับแผนงานขุดลอกดินตะกอนในพื้นที่ 

เนื่องจากสามารถชวยแกไขปญหาการตื้นเขิน และทําใหบึงสามารถเก็บน้ําได

เพิ่มมากขึ้น 

คุณสุเทพ ใหญยงค (ประชาชนหมูที่ 

11 ต.ทับกฤช) 

 

เปนโครงการที่ดี และสามารถชวยแกไขปญหาความเดือดรอนที่ตรงกับความ

ตองการของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ตองการใหเกิดการดําเนินการในการแกไข

ปญหาที่ชัดเจน และเปนรูปธรรม 

คุณเพลิน ทับทิมส ี

 

ตองการใหมีการพัฒนาขุดลอกดินตะกอนภายในบึง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ํา และ

ชวยใหเกษตรกรมีน้ําใชในหนาแลงอยางเพียงพอ 

คุณอุษา แจมสกุล 

 

ตองการใหมีการพัฒนาบึงบอระเพ็ดใหเปนแหลงทองเที่ยว และเพิ่มปริมาณ

น้ําในบึงใหเกษตรกรมีน้ําใชเพื่อการเกษตรอยางเพียงพอ 
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

ตารางที่ 7.5.7-4 ขอหวงกังวล/ขอเสนอแนะที่ไดจากใบแสดงความคิดเห็น (ตอ) 

ชื่อ – สกุล ขอเสนอแนะ 

คุณอาสา เงินสกุล 

 

ตองการใหมีการพัฒนาบึงบอระเพ็ดใหเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมาติที่มี

ความอุดมสมบูรณของจังหวัดนครสวรรค 

คุณสงัด เนียมสกุล (ประชาชนหมูที่ 

6 ต.พนมเศษ) 

 

ตองการใหพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว รวมถึงจัดสรรพื้นที่ทําการเกษตรของ

ประชาชน และควรมีการดําเนินการพัฒนาโดยใหเกิดผลกระทบตอประชาชน

นอยท่ีสุด 

คุณสายพิณ แจมสกุล (ประชาชนหมู

ที่ 5 ต.พนมเศษ) 

 

ตองการใหพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว ตลอดจนบริหารจัดการใหเปนแหลงน้ํา

ทีม่ีความอุดมสมบูรณเพื่อการเกษตร รวมถึงพัฒนาใหเกิดเกิดการอนุรักษบึง

เพื่อเปนสมบัติของประเทศ 

คุณจําเนียร  สุขอราม (ผูอํานวยการ

กองชาง ต.วังใหญ) 

ตองการใหมีการดําเนินงานตามแผนใหสําเร็จเปนรูปธรรม เพื่อใหประชาชนที่

อาศัยอยูภายในพื้นที่บึงไดรับผลประโยชน 

คุณงามตา เมืองเจริญ (ประชาชน

หมูที่ 7 ต.ทับกฤช) 

เห็นดวยกับผลการศึกษาโครงการ เนื่องจากเปนการพัฒนาเพื่อใหประชาชน

ในพื้นที่ไดรับประโยชนอยางแทจริง 

คุณสาธิต  แพงสุภา (สมาชิกสภา 

อบต.ทับกฤช) 

 

ตองการใหแบงแนวเขตของบึงที่ชัดเจนเพื่อใหประชาชนไดรับทราบแนวเขตที่

แนชัด และขอมีการออกโฉนดชุมชนเพื่อใหประชาชนรับทราบแนวเขตพ้ืนที่

อยูอาศัยและพื้นที่ทํากินของประชาชน 

คุณสิริจันทร พูลอนันต (ประชาชน

หมูที่ 14 ต.ทับกฤช) 

เห็นดวยกับการพัฒนาที่ที่ปรึกษานําเสนอ แตในการพัฒนาใดๆ ตองไมทําให

ประชาชนที่อาศยัอยูภายในพื้นที่ไดรับความเดือดรอน 

คุณกาญจนา  บานเพียน (ประชาชน

หมูที่ 3 ต.เกรียงไกร) 

เห็นดวยกับการพัฒนาที่ที่ปรึกษานําเสนอ แตในการพัฒนาใดๆ ตองไมทําให

ประชาชนที่อาศยัอยูภายในพื้นที่ไดรับความเดือดรอน 

คุณจินตนา เมืองจริญ  (ประชาชน

หมูที่ 7 ต.ทับกฤช) 

เห็นดวยกับแผนการพัฒนาที่นําเสนอ แตขอใหคํานึงถึงความเดือดรอนของ

ประชาชนที่ไดรับผลกระทบ และขอใหมีการแกไขผลกระทบใหแกประชาชน 

คุณเขมภัสสร บุศรัตนกิตติโชติ 

(ประชาชนหมูที่ 8 ต.ทับกฤช) 

ตองการใหพัฒนาบึงบอระเพ็ดใหเปนแหลงทองเที่ยวท่ีสําคัญของจังหวัด

นครสวรรค 

คุณธวัช   อันผาสุก (ประชาชนหมูที่ 

7 ต.ทับกฤช) 

ตองการใหมีการปรับปรุงฝายเดิมภายในพื้นที่บึง เพื่อใชในการระบายน้ํา และ

เก็บกักน้ําภายในพื้นที่ 

คุณบําเพ็ญ  อัมพวานันท (ประชา

ชนหมุที่ 4 ต.ทับกฤช) 

ตองการใหพัฒนาบึงบอระเพ็ดเพื่อใชเปนแหลงทองเที่ยว และมีการพัฒนา

อาชีพใหแกประชาชนที่อาศัยภายในพื้นที่บึง 

คุณสุทัศน  ชื่นมี (ประชาชนหมูที่ 2 

ต.ทับกฤช) 

เสนอขุดคลองระบายน้ําขนาดกวาง 100 เมตร ในพื้นที่อําเภอหนองบัว และ

อําเภอไพศาลี เพื่อชวยในการระบายน้ําที่จะไหลเขาเขตอําเภอทาตะโก 

คุณสมคิด  คําพาลักษณ (ประชาชน

หมุที่ 7 ต.ทับกฤช) 

การประชุมครั้งนี้ไดรับประโยชนมาก เนื่องจากไดรับทราบแนวทางที่ชัดเจน

ในการบริหารจัดการ และพัฒนาบึงบอระเพ็ด 

คุณหัสนันท  มีผล  (ประชาชนหมูที่ 

7 ต.ทับกฤช) 

 

การประชุมครั้งนี้ดีมาก เนื่องจากประชาชนไดรับทราบและรวมแสดงความ

คิดเห็นตอแนวทางในการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด ตองการใหหนวยงานที่

เขาไปดําเนินการใดๆ ในพื้นที่สื่อสารและสรางความเขาใจที่ชัดเจนใหกับ

ประชาชนภายในพื้นที่โดยละเอียด 



 
                 สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ บทที่ 7 การประชาสัมพันธ มวลชนสมัพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน 
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ตารางที่ 7.5.7-4 ขอหวงกังวล/ขอเสนอแนะที่ไดจากใบแสดงความคิดเห็น (ตอ) 

ชื่อ – สกุล ขอเสนอแนะ 

คุณศรันย ู   อันผาสุก (ประชาชนหมู

ที ่7 ต.ทับกฤช) 

การดําเนินการพัฒนาพื้นที่บึงบอระเพ็ด ประชาชนเกรงวาจะตองเสียพ้ืนที่ทํา

กินและที่อยูอาศัย 

 

  7) ผลการอภิปรายและการรับฟงความคิดเห็น 

   7.1) ผลการอภิปรายแบบแสดงความคิดเห็นการประชุมปจฉิมนิเทศ

โครงการ 

     สรุปประเด็นความคิดเห็นเพิ่มเติมจากแบบสอบถามที่ประชุม 

ภายหลังการประชุมปฐมนิเทศมีผูเขารวมตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น และเสนอรวมทั้งสิ้น 157 

คน หรือคิดเปนรอยละ 48.50 ของผูเขารวมประชุม 324 คน รายละเอียดผลการวิเคราะหแบบประเมินและ

และแสดงความคิดเห็นสามารถสรุปไดดังน้ี  

     ผลการวิเคราะหแบบแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ในเรื่อง

ของความเขาใจในแนวทางการพัฒนาและฟนฟู โดยเห็นดวยกับแนวทางการพัฒนาที่นําเสนอในระดับมาก

และมากที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งรอยละ85.50  เห็นดวยกับการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โดยสวนใหญ

เห็นวาหากมีการพัฒนาแลวจะไดรับผลดีมากการมีน้ําไวใชในการเกษตร การแกไขปญหาดินตะกอนและ

การรักษาระบบนิเวศ รอยละ 35.00  24.20 และ 15.30 ตามลําดับ สําหรับประเด็นความหวงกังวลของ

ประชาชน สวนใหญรอยละ 33.10 ไมมีความกังวลและรอยละ 28.50 วิตกกังวลเรื่องการสูญเสียที่ดิน และ

รอยละ 10.20 มีความกังวลในเรื่องน้ําทวมที่อยูอาศัยและที่ทํากิน สําหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด

ประชุมปจฉิมนิเทศโครงการฯพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยคิดเปน

รอยละ 62.40  สวนใหญมีอาชีพมีอาชีพเปนเกษตรมากที่สุด คิดเปนรอยละ 42.70 และผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญเปนอาชีพรับจางทั่วไป โดยคิดเปนรอยละ 26.10 สําหรับประเด็นเรื่องของแผนการพัฒนาโดย

ตองการมีน้ําสํารองไวใชเพื่อการเกษตรมากที่สุด โดยคิดเปนรอยละ 35.00 สวนเรื่องแผนการพัฒนามีน้ํา

สํารองไวใชเพื่อการรักษาระบบนิเวศ มีความเห็นดวย โดยคิดเปนรอยละ 15.30  ผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญเห็นวาการประชุมปจฉิมนิเทศโครงการมีความเขาใจเกี่ยวกับการแกไขปญหาน้ําทวมในพื้นที่บึง

บอระเพ็ดมากที่สุด โดยคิดเปนรอยละ 49.70 สําหรับการผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดประชุม 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ พึงพอใจในการจัดประชุมครั้งนี้อยูในระดับที่ความพึงพอใจมาก 

(ภาคผนวก ง5) 
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   7.2) สรุปผลการแสดงความคิดเห็นจากผูเขารวมประชุมปจฉิมนิเทศโครงการ 

 

ตารางที่ 7.5.7-5 สรุปผลใบแสดงความคิดเห็นจากผูเขารวมประชุม 

รายละเอียด ความถี่ รอยละ 

1.เปนโครงการที่ดีมากและเปนประโยชนที่แกไขไดตรงตามที่ประชาชนตองการ 6 3.97 

2.ขอใหฝายเกาสมัยรัชกาลที่ 7 กลับไวที่เดิม 1 0.67 

3.มีความกังวลแนวทางที่เสนอถูกฝายการเมืองชะลอและยกเลิกนโยบายการแกไขปญหา 1 0.67 

4.ยินดีใหขุดทําคันดักตะกอนดินรอบบึง เพื่อชวยน้ําทวมน้ําแลงเกษตรกร 1 0.67 

5.ตองการใหมีการขุดคลอง 100 เมตร ไปรับน้ําที่อําเภอหนองบัว 1 สายและอําเภอ

ไพศาลี 1 สาย 

1 0.67 

6.แนวทางในเรื่องการจัดการระบบมูลฝอย การบําบัดน้ําเสีย 1 0.67 

7.ตองการใหมีการกําหนดแนวเขตที่ชัดเจน โฉนดที่ดิน ชุมชน 1 0.67 

8.เปนโครงการที่ดี ใหประชาชนมีรายไดในชุมชม 1 0.67 

9.การกั้นเขตบึงมีความกังวลวาจะเดือดรอนในที่อยูอาศัย น้ําจะทวมบานหรือไม 1 0.67 

10.โครงการปรับปรุงคลองวังนา จากเดิมอยูในแผนเรงดวน ตอนที่สรุปแผนออกมาไปอยู

ในปที่ 7-8 ขอมูลไมสอดคลองกัน 

1 0.67 

11.เปนหวงในเรื่องปญหา 3 ดาน ปญหาการบุกรุกพื้นที่ ปญหาการจับสัตวน้ําอยางผิด

กฎหมาย ปญหาดานขยะและมลพิษ 

1 0.67 

12.ควรสรางฝายชะลอน้ําตรงแมน้ํานาน ตรงวังหมาเนา บริเวณหมู 1ต.ทับกฤช อ.

ชุมแสง 

1 0.67 

13.ผูที่มีที่ดินโครงการพื้นที่นาขอใหมีคาชดเชยทรัพยสิน มีเอกสารสิทธในที่ดิน 1 0.67 

14ตองการใหมีการแกไขปญหาการเขาไปใชที่ดินเขตบึงบอระเพ็ดใหมีความชัดเจน 1 0.67 

15.โครงการที่อยูในแผนแมบทครั้งนี้ มีโอกาสไดรับงบประมาณมากหรือนอย 1 0.67 

16.ขอชื่นชมมหาวิทยาลัยนเรศวรในเรื่องการทํางาน แตการเก็บเอกสารเก็บเร็วเกินไป 

ทําใหไดขอมูลที่ไมครบถวน 

1 0.67 

17.มีการลักลอบทําการประมงดวยเครื่องมืออุปกรณที่ผิดกฎหมายและการเสีย

ผลประโยชนสวนตัวในทางที่ไมถูกตองหรือผิดกฎหมายของชุมชน 

1 0.67 

18.ควรชี้แจงการใชประโยชนที่ดินในเขต 1 เขต 2 และเขต 3 ใหประชาชนทราบวาทํา

อะไรไดบาง เกิดผลกระทบอยางไร 

1 0.67 

19.ขอใหบึงบอระเพ็ด ลดเขตบึง ทําถนนรอบบึง 1 0.67 

20.ตองการใหมีการขุดลอกคลองวังนา 3 1.99 
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

ตารางที่ 7.5.7-5 สรุปผลแสดงความคิดเห็นจากผูเขารวมประชุม (ตอ) 

รายละเอียด ความถี่ รอยละ 

21.ไดรับความรูจากวิทยากร บรรยากาศที่ประชุมสะดวกสบายดีมาก 2 1.32 

22.ประชาชนไมแสดงความคิดเห็น  69 45.70 

23.ตองการใหมีการดําเนินโดยเร็ว  4 2.64 

24.ตองการใหมีการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวของจังหวัด 17 11.25 

25.ในการดําเนินงานมีบริเวณใดที่จะมีสวนชวยในเรื่องของที่อยูของประชาชนตําบล

เกรียงไกร 

1 0.67 

26.เรื่องผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ และมีขอบังคับของทางการมากเกินไป 1 0.67 

27.ตองการใหดําเนินการเรื่องน้ํา เวลาน้ํามากก็มากเกินไป  เวลาน้ํานอยก็ไมพอ

เพาะปลูก 

13 8.60 

28.เห็นดวยกับการพัฒนา ตองการใหแผนงานเปนไปตามโครงการ แตกังวลเรื่องการ

ดําเนินงานในเรื่องความตอเนื่อง 

17 11.25 

รวม  151 100 

 

7.6  การติดตามและแกไขปญหาดานการมีสวนรวมของประชาชนในระหวางดําเนินการ  

 ที่ปรึกษาจะดําเนินการติดตามและแกไขปญหาดานการมีสวนรวมของประชาชนในระหวาง

ดําเนินการการปฏิบัติตามแผนงานดานมวลชนสัมพันธ จะเปนการปฏิบัติที่คูขนานกับแผนงานดานการ

ประชาสัมพันธ และแผนงานการมีสวนรวมของประชาชน โดยเปนการติดตามและแกไขปญหาระหวาง

ดําเนินการ การแสวงประโยชนจากกิจกรรมในแตละแผนงาน รวมถึงการสรางความสัมพันธกับชุมชน/

มวลชน ผานกิจกรรมตาง ๆ เชน การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนในพื้นที่โครงการ พบปะเยี่ยม

เยียนอยางเปนทางการและไมเปนทางการ เปนตน ตลอดระยะเวลาของการดําเนินโครงการเมื่อมีโอกาสที่

เหมาะสม เพื่อสรางความสัมพันธอันดี ความรูจักคุนเคย ความเขาใจอันดีตอกัน และมุงหวังติดตามและ

แกไขใหมวลชน/ชุมชนเกิดทัศนคติที่ดีกับโครงการ โดยมีกระบวนการ PAR, PRA, SIA, Conflict 

Management เปนตัวชวยแกไขปญหาดานสังคม    

 

7.7  บทสรุปแนวทางการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม 

 คณะที่ปรึกษาไดใชแนวคิดแสวงจุดรวมสงวนจุดตาง ทําใหลดระดับของความขัดแยงในพื้นทีบ่ึง

บอระเพ็ดที่มีความขัดแยงระหวางประชาชนกับสวนราชการ ประชาชนกับประชาชนดวยกัน หรือสวน

ราชการดวยกันเอง เพื่อลดความขัดแยงและนําไปสูการรับทราบรับรูโครงการ การเกิดการยอมรับ และ

ความรวมมือในการพัฒนาโครงการรวมกัน โดยภาครัฐสามารถที่จะนําการพัฒนาดานแหลงน้ําเขาสูพื้นที่

ภายใตการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งสามารถนําไปใชในพื้นทีบ่ึงบอระเพ็ดได ทั้งนี้ประชาชนพรอมให

ความรวมมือและยินดีเขาหากันเพื่อใหเกิดการพัฒนาบึงบอระเพ็ด  ซึ่งสรุปกระบวนการมีสวนรวมเพื่อ

หาทางออกไดดังตอไปนี ้
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 1) รวมคิด คณะที่ปรึกษาไดทําการเขาหากลุมผูมีบทบาททางสังคมภายในชุมชน/ทองถิ่นใน

พื้นที่ โดยพบปะผูนําอยางไมเปนทางการ จัดประชุมประชาคมหมูบาน จัดประชุมประชกลุมยอย (Focus 

Group) เพื่อหารือและหาทางออกในการแกไขปญหารวมกัน อาทิ การชี้แจงทําความเขาใจรวมกัน การ

สรางความไววางใจ การรับฟงขอเสนอของกลุมผูมีบทบาททางสังคมภายในชุมชน/ทองถิ่น เปนตน 

 2) รวมทํา คณะที่ปรึกษารวมกับผูมีบทบาททางสังคมภายในชุมชน/ทองถิ่นในทุกพื้นที่วาง

แผนการทํางานการสํารวจพ้ืนที ่อาทิ อางเก็บน้ํา คลองดักตะกอน ปตร.ในพื้นที่เปนตน อันนําไปสูขอตกลง/

ปฏิบัติรวมกัน  

 3) รวมตัดสินใจ คณะที่ปรึกษารวมกับประชาชนในพื้นที่ จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชน เพื่อรวมตัดสินใจในแนวทางการดําเนินโครงการ โดยยกมือโหวต เพื่อถือเปนมติในที่ประชุมใช

เปนแนวทางในการปฏิบัติรวมกัน อาทิ คณะที่ปรึกษารวมกับประชาชนประสานความรวมมือกับทุกภาค

สวนในการรวมกันแกไขปญหาภัยแลง น้ําทวม การฟนฟูปาตนน้ํา และนิเวศวิทยาในบึงบอระเพ็ด เปนตน 

 4) รวมดําเนินการ คณะที่ปรึกษารวมกับผูนําชุมชน ประชาชนในพื้นที่ เจาหนาที่ของ

หนวยงานราชการในพื้นที่ อาทิ กรมชลประทาน กรมอุทยานแหงชาติฯ กรมทรัพยากรน้ํา องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น บูรณาการขอมูลรวมกัน เพื่อลงพ้ืนที่สํารวจทางวิศวกรรมตามที่ประชาชนตองการใหมีโครงการ

ตางๆ เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําแลง กฎหมายที่ซับซอน และปญหาอื่นๆที่สําคัญในพื้นที่ เปนตน 

 5) รวมติดตามผล คณะที่ปรึกษารวมกับประชาชนในพื้นที่จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชน เพื่อประชาชนไดรับทราบผลจากการดําเนินการในขอ 4) อันเปนการติดตามและตรวจสอบการ

ดําเนินงาน วาโครงการไดมีการบรรจุไวในแผนฯ และเปนไปตามที่ประชาชนตองการหรือไม  

 6) รวมรับทราบผลประโยชน คณะที่ปรึกษาดําเนินการจัดประชุมปจฉิมนิเทศโครงการและ

กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 2 เพื่อใหประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมรับทราบถึงผลลัพธของ

การดําเนินโครงการ ซึ่งผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนที่จะไดรับผลประโยชนทั้งทางตรงและทางออม ใน

กระบวนการของภาคประชาสังคมในการแกปญหาภัยแลงและน้ําทวมของบึงบอระเพ็ดและในการลดระดับ

ความขัดแยงและเพิ่มการบริหารจัดการในพื้นที่ลุมบึงบอระเพ็ด ภายใตหลักแนวคิด การให หาม หวง เปน

ตน 

 

7.8 การประเมินผลกระทบทางสังคม      

 7.8.1 คํานํา 

  การศึกษาผลกระทบดานสังคม (SIA) ในโครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค คณะที่ปรึกษาไดนําเสนอแนวทางและวิธีการดําเนินการในแตละขั้นตอนวา

มีแนวทางและวิธีดําเนินการอยางไร พรอมทั้งผลการศึกษาในแตละขั้นตอน ที่ไดดําเนินการเก็บรวบรวม

ขอมูลและวิเคราะหขอมูลตั้งแตเริ่มตนโครงการจนถึงปจจุบัน โดยผลลัพธที่ไดจากการศึกษาจะเปนไปตาม

แนวทางการดําเนินงานศึกษาผลกระทบดานสังคม (SIA) 
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  การศึกษาผลกระทบดานสังคมของโครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึง

บอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค เปนการศึกษาและคาดการณผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคน ชุมชนและสังคม

รายรอบพื้นที่บึงบอระเพ็ดครอบคลุมพื้นที่อําเภอชุมแสง อําเภอทาตะโก และอําเภอเมืองนครสวรรค กรณี

ที่มีโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ดและในกรณีที่ไมมีการพัฒนาโครงการฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาทางเลือก

โครงการ พรอมนําเสนอมาตรการในการลดผลกระทบทางสังคม การปรับเปลี่ยนโครงการใหสอดคลองกับ

เงื่อนไขของชุมชนและสังคมในพื้นที่ และเพื่อใหผูมีอํานาจตัดสินใจในโครงการมีขอมูลเพียงพอในการ

พิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเปนที่ยอมรับไดหรือไม และคุมคากับประโยชนที่จะเกิดขึ้นจากโครงการมาก

นอยเพียงใด 

  สําหรับขั้นตอนการศึกษาผลกระทบดานสังคมของโครงการฯ ไดพิจารณาจากแนวคิดและ

แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลกระทบทางสังคมของหนวยงานตางๆ อาทิ “แนวทางการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดลอมทางสังคม” ที่สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม รวมกับสถาบันนโยบายศึกษาได

จัดทําไว (สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2539) รวมกับ “แนวทางการมีสวนรวมของประชาชน 

และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม” 

(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2549)  ซึ่งเปนแนวทางที่มีความชัดเจน

เปนรูปธรรม สามารถแบงขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสังคมของโครงการฯ ไดเปน 4 ขั้นตอนหลัก 

ไดแก 

  (1) การสรุปลักษณะโครงการ  เปนการศึกษาทําความเขาใจโครงการ และสรุปขอมูล

สําคัญ โดยเฉพาะขอมูลเกี่ยวกับเหตุผลของโครงการ ขอมูลการดําเนินการโครงการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

ทั้งนี้เพื่อนําขอมูลโครงการไปพิจารณาประกอบในการประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการ 

  (2) การสํารวจทางสังคมเบื้องตน เปนการประมวลขอมูลเอกสารจากแหลงขอมูลตางๆ 

และประเมินสภาพสังคมอยางเรงดวนเพื่อตรวจสอบความทันสมัยของขอมูลเพื่อหาขอมูลลักษณะเดนของ

ชุมชน  

  (3) การตั้งขอสังเกตผลกระทบทางสังคม เปนการพิจารณาความสัมพันธและความ

สอดคลองระหวางโครงการกับชุมชนที่เกี่ยวของ ซึ่งจะชวยใหสามารถคาดการณถึงแนวโนมหรือโอกาสที่

โครงการจะไดรับการยอมรับจากชุมชน และทราบถึงทัศนคติของชุมชนที่มีตอโครงการ 

  (4) การคาดการณผลกระทบเบื้องตน  เปนการดําเนินการเพื่อใหทราบถึงผลกระทบตอ

ผูที่มีสวนไดสวนเสียจากกิจกรรมของโครงการ พรอมทั้งเสนอมาตรการลดผลกระทบ และนําตารางนี้ไป

หารือกับชุมชนในพ้ืนที่ดวย 

 

 7.8.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

  1) เพื่อสํารวจสภาพแวดลอมทางสังคมในปจจุบัน (Existing Condition) ในพื้นที่บึง

บอระเพ็ด ทั้งทางดานโครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต และความสัมพันธของชุมชนที่มีตอ

กิจกรรมทางสังคมในพื้นที ่
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  2) เพื่อประเมินผลกระทบดานสังคมที่อาจเกิดขึ้นแกประชาชน/ชุมชนทองถิ่น อัน

เนื่องจากการดําเนินโครงการ โดยประมวลสถานภาพทางสังคมโดยการศึกษาสภาพบริบททางสังคม  

  3) เพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนทองถิ่น ในฐานะผูมีสวนไดสวน

เสียตอการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมและดานสังคมของโครงการ และตอการดําเนินงานของโครงการ  

 

 7.8.3 ขอบเขตการศึกษา 

  ขอบเขตการศึกษาดานผลกระทบดานสังคม ครอบคลุมการศึกษาในดานสถานภาพดาน

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งประเมินผลกระทบดานสังคมที่เกิดจากการดําเนิน

กิจกรรมของโครงการทั้งในระหวางการกอสรางและภายหลังการกอสราง ทั้งนี้ จะครอบคลุมกลุมเปาหมาย

ในพื้นที่ศึกษาที่อาจไดรับผลกระทบจากโครงการเปนสําคัญ รวมทั้งพื้นที่คาบเก่ียว (Vicinity Area)  

  สําหรับกลุมเปาหมายของการศึกษาผลกระทบดานสังคมนั้น จะใหความสําคัญกับกลุม

ประชาชนในพื้นที่ศึกษาโครงการ ในฐานะครัวเรือนเกษตรกร ผูมถีิ่นฐานอาศัยในพื้นที่ศกึษาโครงการ ผู

ประกอบกิจกรรมการใชประโยชนที่ดนิ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูนําชุมชน สวนราชการที่เกี่ยวของ 

รวมทั้งกลุมเปราะบาง (Vulnerable Group) ที่อาจไดรับผลกระทบจากการมีโครงการ 

 

 7.8.4 วิธีการศึกษา 

  7.8.4.1 การสรุปลักษณะโครงการ 

   กอนที่จะดําเนินการในขั้นตอนตางๆ ของการประเมินผลกระทบทางสังคม คณะ

ที่ปรึกษาทําการสรุปขอมูลลักษณะสําคัญของโครงการ โดยเฉพาะในประเด็น เหตุผล ความจําเปนของ

โครงการ ตําแหนงที่ตั้งและโครงสรางองคประกอบหลักของโครงการ ทั้งนี้เพื่อนํามาประกอบในการกําหนด

ขอบเขตพื้นที่ศึกษา และเปนปจจัยพื้นฐานในการดําเนินการประเมินผลกระทบทางสังคมขั้นตอนตอๆ ไป 

นอกจากนี้ยังเปนประโยชนใหผูมีสวนไดเสียไดพิจารณา ศึกษาและทําความเขาใจในสาระสําคัญของ

โครงการ และมีขอมูลประกอบอยางเพียงพอในกระบวนการขั้นตอนตางๆ ของ SIA ที่ตองอาศัยการมีสวน

รวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 

  7.8.4.2 การสํารวจทางสังคมเบื้องตน 

   1) การรวบรวมขอมูลทุติยภูม ิ

    การรวบรวมขอมูลทุติยภูมิของพื้นที่นับเปนกระบวนการที่มีความสําคัญ

อยางยิ่ง เนื่องจากขอมูลทุติยภูมิจะบงบอกถึงสภาวะปจจุบันของพื้นที่เปาหมายในดานตางๆ เชน ดาน

กายภาพ ลักษณะทางการปกครอง ทางการบริหาร ลักษณะประชากร รวมถึงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

ซึ่งขอมูลตางๆ เหลานี้มักจะมีลักษณะเปนเชิงปริมาณ สามารถสืบคนลงไปลึกถึงในอดีตไดตามที่ตองการ ซึ่ง

จากการไดขอมูลสภาวะในอดีตมาจนถึงปจจุบันทําใหเราสามารถนํามาใชเปนพื้นฐานการประเมินแนวโนม

ตางๆ ในอนาคตไดดวย โดยในการดําเนินการจะเปนการรวบรวมและประมวลขอมูลเอกสารจากหนวยงาน

ตางๆ ทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และหนวยงานในทองถิ่น เชน สํานักงานสถิติแหงชาติ กรมการปกครอง 
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กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัด อําเภอองคกรบริหารราชการสวนทองถิ่น (อบจ., อบต., เทศบาล) และ

หนวยงานดานสาธารณสุข เปนตน โดยขอมูลอาจอยูในลักษณะรายงานประจําป ขอมูล จปฐ ขอมูล กชช.2

ค. ขอมูลสถิติ แผนที่ ภาพถายทางอากาศ นอกจากนี้ยังสามารถคนหาและรวบรวมขอมูลที่ตองการไดจาก

เว็บไซตของหนวยงานตางๆ  

   2) การสํารวจขอมูลภาคสนาม  

    เปนการหาขอมูลที่มีตัวแปรมากกวาการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ โดยมุงที่จะ

สืบคนถึงลักษณะขอมูลเชิงคุณภาพ เชน วิถีชีวิตและวิธีคิดของผูคน ความเชื่อทางศาสนา ประวัติศาสตร

ของชุมชน ลักษณะทางโครงสรางอํานาจ การมีสวนรวม แรงยึดเหนี่ยวของชุมชน เปนตน  ซึ่งขอมูลเหลานี้

ไมสามารถจะหาไดจากแหลงขอมูลทุติยภูมิเพียงอยางเดียว การสํารวจภาคสนามจึงมีความจําเปน ซึ่งวิธีการ

สํารวจขอมูลในลักษณะนี้มีความหลากหลายอาจใชหลายวิธีประกอบกัน อาทิ  

    (1) การสํ ารวจอย าง เร งด วน (Rapid Appraisal)  เปนการเข า ไป

ดําเนินการในพื้นที่และทําการสังเกต (Observation) และจดบันทึกสิ่งที่พบเห็นรวมกับการสัมภาษณอยาง

ไมเปนทางการ โดยการคัดเลือกกลุมเปาหมายผูถูกสัมภาษณแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยใช

วิธีการเชิงมานุษยวิทยา คือ การวางตัวเปนกลาง ไมใสความรูสึกลงไปในการทํางาน ทําการสังเกตขอมูล

ตางๆ และบันทึกประเด็นที่จําเปน  ซึ่งประเด็นหรือตัวแปรที่จะไดจากการสังเกต ไดแก สภาพทางกายภาพ

ของชุมชน ลักษณะการตั้งบานเรือน โครงสรางพื้นฐาน ที่ตั้งและลักษณะของโบราณสถาน สถานที่สําคัญ

ของชุมชน และการใชประโยชนที่ดิน เปนตน  

    (2)  การสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ (key informant interview)  เปนการ

สัมภาษณที่มักตองการขอมูลเชิงลึกจากผูที่มีประสบการณและเปนบุคคลสําคัญ ซึ่งมักจะสัมภาษณทั้งผูนําที่

เปนทางการ (Formal Leader) และผูนําทางความคิดของชุมชน ไดแก กํานัน ผูใหญบาน เจาอาวาส เปน

ตน ในการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ มีการเตรียมประเด็นคําถามไวลวงหนา ซึ่งเปนประเด็นขอมูลทั่วไป

ของชุมชนเปาหมายที่ทําการศึกษา และลักษณะเดนของชุมชน ที่ไมสามารถรวบรวมและประมวลไดจาก

แหลงขอมูลเอกสารหรือรายงานตางๆ  

  7.8.4.3 การตั้งขอสังเกตผลกระทบทางสังคม 

   การตั้งขอสังเกตผลกระทบทางสังคมเปนการพิจารณาความสัมพันธ และความ

สอดคลองระหวางโครงการกับชุมชนที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะชุมชนที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากโครงการ 

ซึ่งจะชวยใหคณะที่ปรึกษาและเจาของโครงการ รวมทั้งหนวยงาน/องคกรที่สนใจสามารถคาดการณถึง

แนวโนมหรือโอกาสที่โครงการจะไดรับการยอมรับจากชุมชน และทัศนคติของชุมชนที่มีตอโครงการ 

ตลอดจนความสามารถของชุมชนที่จะปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงจากโครงการ  

   ทําการประมวลสถานภาพทางสังคมโดยการศึกษาสภาพบริบททางสังคมจาก

การสรุปขอมูลลักษณะโครงการ) และการสํารวจทางสังคมเบื้องตน นํามาวิเคราะห 
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  7.8.4.4 การคาดการณผลกระทบเบื้องตน 

   ในการคาดการณผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการจะตองอาศัย

ขอมูลลักษณะโครงการที่ไดจากการดําเนินงานในการสรุปขอมูลลักษณะโครงการ ซึ่งจะระบุถึงกิจกรรม 

พื้นที่และระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม ประกอบกับขอมูลจากการสํารวจทางสังคมเบื้องตน และการตั้ง

ขอสังเกตผลกระทบทางสังคม เพื่อนําไปสูการระบุประเด็นผลกระทบและผูรับผลกระทบ รวมทั้งการ

คาดการณมิติตางๆ ของผลกระทบ (ผลกระทบเชิงบวก/เชิงลบ ระยะเวลา และโอกาสการเกิดผลกระทบ) 

และประเมินระดับหรือขนาดของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการ  

   การลดผลกระทบทางสังคมเปนการสรางสังคมสมดุล (Social Balance) โดย

พิจารณาผลประโยชนของสังคม (Social Benefits) ดวยการจัดทํามาตรการและการลดผลกระทบ และ

พิจารณาผลประโยชนของโครงการ (Project Benefits) ดวยการคํานึงเงื่อนไขดําเนินการตอ หยุดยั้ง 

ยกเลิกหรือปรับปรุงโครงการ ซึ่งการพิจารณาทั้ง 2 ประเด็นหลักนี้จะตองใหสมดุลกัน เอียงไปขางใดขาง

หนึ่งไมได ใชหลักแนวคิดตาชั่งแหงสังคมสมดุล คํานึงถึงสังคมสมดุลและประโยชนของบุคคล ชุมชน และ

ประเทศชาติของผูไดรับผลกระทบเปนหลัก ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ชวยบรรเทาปญหาความวิตก

กังวลของชุมชนจากผลกระทบดานลบที่อาจเกิดขึ้นกรณีมีการพัฒนาโครงการ  

 

 7.8.5 ผลการศึกษา 

  7.8.5.1 การสรุปลักษณะโครงการ 

   โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัด

นครสวรรค เปนการจัดทําแผนแบบบูรณาการสหวิทยาการเชิงยุทธศาสตรอยางมีสวนรวม โดยนําแผนและ

กิจกรรมที่ไดดําเนินการแลวผนวกกับแผนที่เคยกําหนดแตมิไดดําเนินการดวยขอจํากัดตาง ๆ นําเขามาสู

กระบวนการวางแผน เพื่อการตัดสินใจใหม โดยการนํานโยบาย แผน โครงการและแผนงานตาง ๆ ที่มีมา

สังเคราะหขึ้นใหม ตามกรอบและมิติของเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปจากเหตุผล ตามจําเปน ปญหา ขอจํากัดที่มี

อยางมากมายทําใหเกิดความไมครบถวนสมบูรณของกิจกรรมพัฒนาที่ผานมา กอใหเกิดผลกระทบในมิติ

ทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม การทบทวนแผนการพัฒนาและจัดทําแผนการการพัฒนาใหม มีความ

จําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development ) โดยผานกระบวนการบูรณาการดาน

สิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ วิศวกรรม ระเบียบกฎหมาย นโยบาย การมีสวนรวม สหวิทยาการ และอื่น ๆ 

ประกอบการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร (Strategic Decision) เปนกระบวนการเชื่อมโยงนโยบายสูการทํา

แผน (Plan) แผนงาน (Program) และโครงการ (Project) สอดคลองกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปจจุบัน และยุทธศาสตรการพัฒนา มีการปรับปรุงใหระบบแผน มี

การวิเคราะหที่ดีขึ้นกวาเดิมและมีประสิทธิภาพ สูกระบวนการตัดสินใจวากิจกรรมใด ทางเลือกใดควร

ดําเนินการ อิงระบบฐานขอมูล การวิเคราะหที่มีประสิทธิภาพสนับสนุนเปนระบบ ในโครงการครั้งนี้ได

ผนวกและประยุกต ขั้นตอนหลักของการทําการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic 

Environment Assessment : SEA ) แทรกอยูทุกขั้นตอนเพื่อใหโครงการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน ตอ
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สังคม เศรษฐกิจ และรักษาสิ่งแวดลอม คือ  (1) การกลั่นกรองและวางจุดมุงหมาย (2) ทบทวนเอกสารทุติย

ภูมิ (3) การกําหนดขอบเขตการศึกษา (4) การเก็บขอมูลที่สําคัญเพิ่มเติม (5) การวิเคราะหผลกระทบและ

การเสนอทางเลือก (6) การเสนอทางเลือกที่เหมาะสม (7) นําเสนอหลักการปองกันผลกระทบลวงหนา

ประกอบการตัดสินใจ (8) การตัดสินใจตอทางเลือกการพัฒนา (9) วางระบบติดตามประเมินผล (10) 

ปรับปรุงแกไขพัฒนาใหกิจกรรมทั้งหมดนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

   โดยหลักการแมบทในการพัฒนา (MASTER PLAN) ตามรูปแบบการจัดทําแผน

แบบ Planning and Management System Model : PMS ไดผลิตผลหลักคือ (1) รายงานโครงการ

ศึกษาทบทวนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ดผนวกการจัดการองคกรเพื่อการจัดการและแนวทางการ

ประสานงานบึงบอระเพ็ดสูความยั่งยืน และ (2) เสนอโครงการศึกษาความเปนไปได (FS) ในการพัฒนา

จํานวน 2 โครงการที่ผานการคัดเลือกเปนกิจกรรมพัฒนาเรงดวน  

  7.8.5.2 การสํารวจทางสังคมเบื้องตน 

   1) การสํารวจเชิงพื้นที่  

    จากการสํารวจขอมูลทุติยภูมิและการลงภาคสนาม พบวา พื้นที่ การศึกษา

ขอบเขตเชิงพื้นที่แบงออกเปน 3 โซน ไดแก หมูบานที่อยูในระดับ 24 ม.รทก และพื้นที่เขตหามลาที่อยูทับ

ซอนในขอบเขตบึงบอระเพ็ด เขตพื้นที่ที่ 2 หมูบานที่อยูถัดจากพื้นที่ๆ 1 ถึงขอบเขตบึงบอระเพ็ด และเขต

พื้นที่ที่ 3 พื้นที่ตามเสนทางน้ําเขาบึงบอระเพ็ด แสดงรายละเอียดดังนี ้

 

ตารางที่ 7.8.5-1 เขตพื้นที่ที่ 1 หมูบานทีอ่ยูในระดับ 24 ม.รทก และพื้นที่เขตหามลาทีอ่ยูทับซอนใน

ขอบเขตบึงบอระเพ็ด 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
หมูบาน จํานวนประชากร จํานวน

ครัวเรือน 

นครสวรรค เมือง พระนอน หมู1 บานหินดาด (ชุมชนรางจิก) 543 184 

หมู3 บานไร 511 233 

หมู4 บานไร (ปลวกสูง) 641 177 

หมู5 บานหัวดง (เนินสามัคคี) 949 340 

หมู9 บานหัวคลัก (ชุมชนหวย

หิน) 

920 448 

หนอง

ปลิง 

หมู1 บานหนองปลิง (บาน

ปลายทาง) 

2,945 999 

เกรียงไกร หมู3 บานทาดินแดง 1172 287 

หมู7 บานคลองบอระเพ็ด 326 87 

หมู6 บานปากคลองเกรียงไกร 435 122 

แควใหญ หมู2 บานหนองดุก  156 60 

หมู1 บานบอระเพ็ด 489 148 

ชุมแสง ทับกฤช หมู6 บานหนองไกร 367 113 



 
                 สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ บทที่ 7 การประชาสัมพันธ มวลชนสมัพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน 

 

    7-108               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

ตารางที่ 7.8.5-1 เขตพื้นที่ที่ 1 หมูบานทีอ่ยูในระดับ 24 ม.รทก และพื้นที่เขตหามลาทีอ่ยูทับซอนใน

ขอบเขตบึงบอระเพ็ด 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
หมูบาน จํานวนประชากร จํานวน

ครัวเรือน 

หมู7 บานเนินทอง 330 106 

หมู13 บานทุงแวน 309 110 

ทาตะโก พนมเศษ หมู1 บานพนมเศษใต   914 344 

หมู6 บานพนมเศษเหนือ  1,182 399 

หมู8 บานแหลมกระทุม  84 34 

หมู9 บานคลองขุด (ชุมชนราง

บัว) 

254 77 

วังมหากร หมู4 บานปากงามเหนือ  530 161 

หมู5 บานปากงามใต  561 183 

หมู6 บานวังมหากร  568 190 

1 จังหวัด 3 อําเภอ 6 ตําบล 21 หมูบาน   

 

 

ตารางที่ 7.8.5-2 เขตพื้นที่ที่ 2 หมูบานทีอ่ยูถัดจากเขตพื้นที่ที่ 1 ถึงขอบเขตบึงบอระเพ็ด  

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
หมูบาน จํานวน

ประชากร 

จํานวน

ครัวเรือน 

นครสวรรค ชุมแสง ทับกฤช หมู2 บานหนองแมพังงา 252 70 

หมู5 บานทับกฤชเหนือ 330 95 

หมู8 บานทับกฤชพัฒนา 325 180 

หมู9 บานทาบัว 562 191 

หมู10 บานหนองยาว 699 209 

หมู11 บานแหลมจันทร 474 130 

ทาตะโก พนมเศษ หมู3 บานคลองบอน (กระทุมเจา)  259 93 

หมู7 บานหัวปริก  719 259 

หมู10 บานแหลมประดา 241 87 

หมู11 บานบางบัวพัฒนา 307 115 

1 จังหวัด 3 อําเภอ 7 ตําบล 10 หมูบาน   
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ตารางที่ 7.8.5-3 เขตพืน้ทีท่ี่ 3 พื้นที่ตามเสนทางน้ําเขาบึงบอระเพ็ด 

เสนทางน้ําเขาบึงบอระเพ็ด ตําบล อําเภอ จังหวัด 

1. คลองบอน (ไหลมาจาก 

หวยถั่ว หวยตาดํา คลองลํา

สะบา) 

วังใหญ ทาตะโก นครสวรรค 

ไผสิงห ชุมแสง นครสวรรค 

หวยใหญ หนองบัว นครสวรรค 

หวยถั่วเหนือ หนองบัว นครสวรรค 

หวยรวม หนองบัว นครสวรรค 

หวยพุก ดงเจริญ พิจิตร 

วังงิ้วใต ดงเจริญ พิจิตร 

บานกลวย ชนแดน เพชรบูรณ 

2. คลองสายลําโพง (ไหลมา

จาก หวยวารี  คลองตะโก 

คลองสํา เภา คลองน้ํ าลาด 

คลองนกกระทา คลองวังทอง 

หวยซับปลา) 

พนมรอก ทาตะโก นครสวรรค 

สายลําโพง ทาตะโก นครสวรรค 

หวยถั่วใต หนองบัว นครสวรรค 

ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค 

หนองบัว หนองบัว นครสวรรค 

พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ 

3. คลองธารทหาร (ไหลมาจาก 

คลองสําเภา) 

พนมรอก ทาตะโก นครสวรรค 

วังบอ หนองบัว นครสวรรค 

4. คลองทาตะโก (ไหลมาจาก 

หวยเขวา หวยวังน้ําลัด วังน้ํา

ใส หวยนานอก หวยตะกั่ ว 

คลองน้ําเขียว ไดระกํา คลอง

วังแรง คลองวังขอย คลองเตา

ขนม คลองวังเตียน หวยเขา

ซับหลัก คลองสาน หวยใหญ 

หวยหรัว) 

 

 

 

 

 

 

ทาตะโก ทาตะโก นครสวรรค 

ดอนคา ทาตะโก นครสวรรค 

วังน้ําลัด ไพศาลี นครสวรรค 

นาขอม ไพศาลี นครสวรรค 

วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ 

ศรีมงคล บึงสามพัน เพชรบูรณ 

ซับไมแดง บึงสามพัน เพชรบูรณ 

โคกเดื่อ บึงสามพัน เพชรบูรณ 

ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค 

วังขอย ไพศาลี นครสวรรค 

ภูน้ําหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ 

ทํานบ ทาตะโก นครสวรรค 

สําโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค 

ตะครอ ไพศาลี นครสวรรค 

หนองมะคา โคกเจริญ ลพบุรี 

โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี 

ดงดินแดง หนองมวง ลพบุรี 
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 2) การตรวจสอบปญหาที่พบในพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

    จากการลงพื้นที่ภาคสนามคณะที่ปรึกษาไดสอบถามผูนําชุมชน นักวิชาการ 

และสวนราชการในพื้นที่โครงการ อาทิ กํานันตําบลเกรียงไกร อาจารยจากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต

นครสวรรค หัวหนาเขตหามลา และเจาหนาที่ประมงเรื่องการตรวจสอบปญหาที่พบในพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

สรุปไดดังตารางตอไปน้ี (รายละเอียดภาคผนวกที่ ง7 แสดงดังตารางที่ 7.8.5-4ถึงตารางที่ 7.8.5-5) 

    2.1) เขตพื้นที่ที่ 1 ปญหาที่พบในพื้นที่ 

     (1) ปญหาที่ดิน ประชาชนไมมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทั้งที่ดินทํากิน

และที่อยูอาศัย ซึ่งเห็นวาไมมีความมั่นคงในชีวิต ไดแก บานหินดาด (รางจิก) บานไร (ปลวกสูง) บานหนอง

ไกร บานเนินทอง 

     (2) ปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย เชน มีการลักลอบทําการ

ประมงในพื้นที่เขต 1 การใชไฟฟาชอตปลา และการใชเครื่องมือผิดกฎหมายไมเปนไปตามที่กรมประมง

อนุญาตใหใชเครื่องมือได ไดแก บานหินดาด (รางจิก) บานไร (ปลวกสูง) บานหัวดง บานหัวคลัก (บานหวย

หิน) บานทาดินแดง บานวังมหากร 

     (3) ปญหาการใชประโยชนในเขตหามลา (อยูในเขตหามลา) อุทยาน

ฯ ไดประกาศเรื่องประชาชนที่อาศัยอยูในเขตหามลาฯ หากมาอยูกอนป 2541 (โดยใชแผนที่ป 2545 

ตรวจสอบ) ใหอยูได แตมีเงื่อนไขใหทํากินตอเนื่องหามบุกรุกเพิ่ม สวนประชาชนที่มาอยูหลังป 2545 ทาง

อุทยานฯ จะมีมาตรการอื่น ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการตรวจสอบ สําหรับหมูบานที่อยูในเขตหามลาฯ ไดแก 

บานหินดาด (รางจิก) บานไร (ปลวกสูง) บานหัวดง บานหัวคลัก (บานหวยหิน) และพื้นที่บางสวนของบาน

หนองไกร บานเนินทอง บานทุงแวน และบานวังมหากร 

     (4) ปญหาน้ําทวมน้ําแลง ในฤดูฝนน้ําสวนใหญจะไหลมาจากลุมน้ํา

เขาสูคลองบอน คลองธารทหาร คลองสายลําโพง และคลองทาตะโก ซึ่งมีปริมาณมากทําใหเออลนและไหล

เขาสูพื้นที่ทํากินและบานเรือนของประชาชนในพื้นที่ สาเหตุสวนหนึ่งเกิดจากการปดกั้นทางไหลของน้ําตาม

ลําคลองสาขา ทําใหน้ําไหลลงบึงฯ ไมสะดวก และอีกสวนหนึ่งเกิดจากคลองสาขาตื้นเขิน สวนในฤดูแลง 

ประชาชนจะขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค น้ําเพ่ือการเกษตร ทําใหเกิดการแยงน้ําใชและเกิดปญหาการขาด

แคลนน้ําตามมา 

    2.2) เขตพื้นที่ที่ 2 ปญหาที่พบในพื้นที่         

     (1) ปญหาน้ําทวมน้ําแลง ลักษณะสภาพปญหาเหมือนกับพ้ืนที่ที่ 1  

     (2) ปญหาน้ําเนาเสีย พบวา เกิดจากน้ําทวมขังตอซังขาวเปน

เวลานาน ทําใหเนาเสียเมื่อไหลลงสูบึงบอระเพ็ดทําใหคุณภาพน้ําของบึงฯ ลดลง พื้นทีที่พบอยูบริเวณตําบล

พนมเศษ และตําบลวังมหากร     

     (3) ปญหาดานการเกษตร เกษตรกรสวนใหญใชสารเคมีในการทํา

การเกษตรทําใหเกิดการปนเปอนเมื่อไหลลงสูบึงจะสงผลกระทบตอระบบนิเวศของบึง ทําใหปลาและ

สิ่งมีชีวิตในน้ําไดรับผลกระทบ 
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    2.3) เขตพื้นที่ที่ 3 ปญหาที่พบในพื้นที่ 

     (1) ปญหาที่ดินทํากิน ประชาชนสวนใหญมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน 

และพ้ืนที่ดังกลาวมีจํานวนจํากัดไมเพียงพอตอการทํากิน   

     (2) ปญหาน้ําดื่มน้ําใช ประชาชนสวนใหญประสบปญหาการขาด

แคลนน้ําดื่มน้ําใช โดยเฉพาะในฤดูแลง ซึ่งทางอบต./เทศบาลในพื้นที่จะเอารถบรรทุกน้ําเขาไปชวยเหลือ

แจกจายทําใหบรรเทาไดในระดับหนึ่ง   

   3) ประเด็นปญหา ขอจํากัด และความตองการ ที่พบในพื้นที่   

    คณะที่ปรึกษาไดดําเนินการพบปะหารือผูนําชุมชนเจาหนาที่ทางราชการ 

จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ จัดประชุมกลุมยอย 2 ครั้ง จัดประชาคมหมูบาน 23 ครั้ง สามารถสรุป

ประเด็นปญหา ขอจํากัด และความตองการที่พบในพื้นที่ไดดังตอไปนี ้

 

ตารางที่ 7.8.5-4 ประเด็นปญหา ขอจํากัด และความตองการ ที่พบในพ้ืนที่   

ปญหา ขอจํากัด ความตองการ 

(1) หวงกังวลเรื่องปญหาน้ําทวม  

(2) กังวลเรื่องที่อยูอาศัยและที่ดิน

ทํากินไมมีเอกสารสิทธิ ์ 

(3) ปญหาการเกษตร  

(4) ปญหาการบริหารจัดการพื้นที่  

(5) ปญหาการถือครองในพื้นที่เขต

หามลาฯ  

(6) การปฏิบัติของเจาหนาที่ในการ

บังคับใชกฎหมายไมเทาเทียมกัน  

(7) การแกไขปญหาโดยสูบน้ําจาก

สถานีสูบน้ําทับกฤชไมสามารถทํา

ไดเต็มศักยภาพ  

(8) พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบในเรื่อง

น้ําเสียลงสูบึงบอระเพ็ด  

 

(1) การสูบน้ําจากสถานีทับกฤชทํา

ไ ด ไ ม เ ต็ ม ศั ก ย ภ า พ  :  ห า ก

ดําเนินการเต็มศักยภาพจะทําใหน้ํา

ลนจากคลองวังนา ไปทวมพื้นที่ทํา

นาของประชาชน 

(2 )  ข อจํ ากั ด เ รื่ อ งกฎหมายที่

เกี่ยวของกับพื้นที่บึงบอระเพ็ด  

(3) การขอบานเลขที่ไมสามารถทํา

ไดเนื่องจากที่ดินเปนนสล.  

(4) ขอจํากัดเรื่องการขนยายดิน

ออกนอกพื้นที่ไมได  

(5) ไมสามารถพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานในพื้นที่ได  

(6) การไมไดคาชดเชยจากการทํา

ป ร ะ ม ง ใ น พื้ น ที่ ข อ บ เ ข ต บึ ง

บอระเพ็ด  

(7) ขอจํากัดเรื่องการครอบครอง

ที่ดิน 

(1) ตองการใหมีตลาดรองรับผลผลิต

จากประชาชน  

(2) ตองการใหมีการสงเสริมการปลูก

ขาวแบบเกษตรอินทรีย 

( 3 )  ต อ งการ ให รั ฐ ได ช วย เหลื อ

ประชาชนดวยการใหเชาที่ดินก็ได 

โดยไมตองการยายออกจากพื้นที ่

(4) ตองการใหปรับปรุงศูนยการ

เรียนรูทุงแวน ที่ถูกปลอยรกรางไมมี

การบริหารจัดการ ควรนํามาเปน

ศูนยการศึกษาระบบการบริหาร

จัดการน้ํา 

(5) ตองการใหมีการปรับปรุงคลองวัง

นา ดวยการปรับปรุงคลองใหกวาง

ขึ้น และกระจายน้ําไปตามคลองสง

น้ําไปในพื้นที่ตางๆ จนไหลลงบึง

บอระเพ็ด 

(6)  ตองการใหกํ าหนดขอบเขต

บริเวณรอบบึงที่ชัดเจน อาจจะทํา

เปนรูแบบของคูคลองดักตะกอนแนว

บริเวณโดยรอบ โดยทําเปนลักษณะ

เกษตรอินทรีย 
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ตารางที่ 7.8.5-4 ประเด็นปญหา ขอจํากัด และความตองการ ที่พบในพ้ืนที่ (ตอ)   

ปญหา ขอจํากัด ความตองการ 
   (7) ตองการใหมีการดําเนินการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ  และสงเสริมในเรื่อง

รายได ผลิตภัณฑชุมชน การสงเสริมขาว

เกษตรอินทรีย 

(8) ตองการใหหาทางออกใหกับประชาชน 

หากไมสามารถประกอบอาชีพในพื้นที่

เนื่องจากขอกําหนดตางๆ 

(9) ขอใหมีการกําหนดเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน 

สรางความชัดเจนในเรื่องของขอบเขตของ

พื้นที่ การขอเอกสารสิทธิ์จะมีบันทึกของ

ที่ดิน เพื่อเอื้อประโยชนในการเปนเจาของ

สิทธิ์พื้นที่ทํากิน 

(10) ขอใหยกระดับคลองบางปอง โดยการ

ระบายน้ําจากคลองเล็กๆ ทําเปนสะพานยก

สูงแบบกวางๆ 

(11) ตองการใหขยายประตูระบายน้ํา/ฝาย

น้ําลนของบึงบอระเพ็ด และใหเปดการ

ระบายน้ําในชวงฤดูน้ําหลาก 

(12) ตองการใหมีการจัดระบบชลประทาน 

น้ําไหลเขา ออก อยางสะดวก เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพใหสามารถใชงานได 100% 

เกิดเปนโครงการไดยิ่งด ี

(13) ตองการใหมีการดําเนินงานในเรือ่ง

เกษตรอินทรีย การผสมผสาน และการ

สงเสริม สนับสนุนในดานนี้ 

(14) บึงบอระเพ็ดในกรณีที่น้ําทวมเกิดการ

ขังเปนระยะเวลานาน ทั้งที่มีคลองชวยใน

การระบาย แตประสิทธิภาพไมเต็ม 100 % 

ดังนั้น ขอใหมีการบูรณาการคูคลอง การ

แกไขปญหา คือ วางแผนทําทางชักน้ํา และ

ดําเนินการทั้งระบบเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 

(15) เรื่องที่อยูอาศัยควรกําหนดรูปแบบ

พิเศษ ซึ่งอาจจะเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ มี

เขตเกษตรกรรมพิเศษ เฉพาะในพื้นที่บึง

บอระเพ็ด พรอมกําหนดใหผูที่อาศัยอยูใน 
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ตารางที่ 7.8.5-4 ประเด็นปญหา ขอจํากัด และความตองการ ที่พบในพ้ืนที่ (ตอ)   

ปญหา ขอจํากัด ความตองการ 
  เขตบึงบอระเพ็ดตองปฏิบัติตามเงื่อนไข จึง

จะสามารถอยูอาศัยในบึงบอระเพ็ดได 

(16) แนวทางการแกไขปญหาเรื่องที่อยู

อาศัย ควรมีเขตที่ชัดเจนภายในบริเวณที่

กําหนด เมื่อมีการรุกออกมานอกเขต จะไม

สามารถออกบานเลขที่ได 

(17) แนวทางการแกไขปญหาระบบนิเวศ

บริเวณบึงบอระเพ็ด พื้นที่มีความเสื่อมโทรม 

มีความเดือดรอน อาจจะกําหนดภายใน 1 

ป ใหพักการทํานา เพื่อรักษาระบบนิเวศให

กลับคืนมา ชาวนาทําเกษตร 2 ครั้ง เปนเขต

เกษตรกรรมพิเศษ รัฐบาลประกันราคาขาว

ได มีราคากลางของตลาด เปนตน 

(18) ตองการใหรัฐจัดระบบเรื่องน้ําไปให

พื้นที่ที่อยูไกล เพื่อเปนการจัดระบบทาง

กายภาพสงเสริมการทํานา 

 

  7.8.5.3 การตั้งขอสังเกตผลกระทบทางสังคม 

   จากสภาพปญหา ขอจํากัด และความตองการของประชาชนที่พบเบื้องตน 

พบวา พื้นที่บึงบอระเพ็ดมีปญหาหลายดานและมีความซับซอนกันอยูมากพอสมควร ซึ่งการแกไขปญหาที่

ผานมาไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร เนื่องจากมีขอจํากัดหลายดาน รวมทั้งปญหาความขัดแยงในพื้นที่ที่

เปนอุปสรรคตอการพัฒนา เปนตน คณะที่ปรึกษาจึงทําการตั้งขอสังเกตผลกระทบทางสังคมเพื่อพิจารณา

ความสัมพันธ และความสอดคลองระหวางแผนการพัฒนาบึงบอระเพ็ดกับชุมชนที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะ

ชุมชนที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากโครงการ ซึ่งสามารถสรุปไดดังตอไปน้ี 
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ตารางที่ 7.8.5-5 การต้ังขอสังเกตผลกระทบทางสังคมเพื่อพิจารณาความสัมพันธและความสอดคลอง 

ประเด็นคําถาม คําตอบและคําอธิบายประกอบ 

(1) การรับทราบหรือรับรูขอมูลการดําเนินงาน

โครงการนี้มากอนหรือไม และการใหขอมูลของ

โครงการเพียงพอหรือไม ควรเพิ่มเติมเรื่องใดบาง 

ประชาชชนรับทราบและรับรูขอมูลโครงการจากการจัดประชุม

โครงการ โดยเฉพาะการจัดประชาคมหมูบานในแตละพื้นที่ทั้งในเขต

พื้นที่ที่ 1-2 สวนเขตพื้นที่ที่ 3 การรับทราบในวงกวางยังไมทั่วถึง

เทาที่ควรเนือ่งจากมีขอจํากัดเรื่องของระยะเวลาดําเนินโครงการ ดังนั้น

จึงดําเนินการใหขอมูลผานผูนําชุมชน/ทองถิ่นเทานั้น 

 (2) โครงการมีความสอดคลองกับความตองการ

ของชุมชนหรือไม  

โครงการมีความสอดคลองกับความตองการของชุมชนอยางมาก 

เนื่องจากเปนการดําเนินการจาก Bottom up โดยนําปญหา ขอจํากัด 

และความตองการของประชาชนในพื้นที่ไปวิเคราะห และจัดทําแนว

ทางการแกไขตามที่ประชาชนตองการ 

(3) โครงการมีสวนชวยเหลือแกไขปญหาสําคัญ

ของชุมชนหรือไมมากนอยเพียงใด มีขอหวงกังวง

ในเรื่องใด และควรทําอยางไร  

โครงการมีสวนชวยเหลือปญหาสําคัญของประชาชนอยางมากที่สุด 

เชน แนวทางการแกไขปญหาน้ําทวม น้ําแลง ความชัดเจนในเรื่องที่ดิน 

การดําเนินงานดานกฎหมาย และการจัดตั้งองคกรเพื่อขับเคลื่อนการ

พัฒนาบึงบอระเพ็ด เปนตน  

 (4 )  ประชาชนในพื้นทีไ่ด รับประโยชนจาก

โครงการมากนอยเพียงใด  

ประชาชนไดรับประโยชนอยางมาก ในเรื่องการแกไขปญหาน้ําทวมใน

ฤดูฝน และปญหาการขาดแคลนน้ําทําการเกษตรในฤดูแลง 

(5)  คาดวาผลกระทบจากกิจกรรมการกอสราง

ของโครงการมีมากนอยเพียงใด หากมีคาดวาอาจ

เกิดจากกิจกรรมใด   

ผลกระทบจากการกอสรางอาจมี แตไมมากซึ่งอยูในระดับที่ประชาชน

ยอมรับได ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ 

1. การจัดทําประตูระบายน้ํา/การขุดลอกคลอง/การเพิ่มพื้นที่

เก็บน้ําในเขตพื้นที่ที่ 3 ไมมีผลกระทบกับประชาชน และประชาชน

ตองการโครงการดังกลาวอยางมาก 

2. การขุดคลอง By pass บริเวณคลองทาตะโกไปบรรจบกับ

คลองบางปอง และการจัดทําประตูระบายน้ํา อาจสงผลกระทบระดับ

มากบริเวณพื้นที่คลองบางปอง เนื่องจากมีประชาชนบางกลุมเขาไปใช

ประโยชนในพื้นที ่

3. การยกระดับฝายน้ําลนของบึงบอระเพ็ดที่ระดับ +25 ม.

รทก. อาจสงผลกระทบระดับปานกลางตอสภาพจิตใจของประชาชน

บางกลุมที่หวงกังวลเรื่องการดําเนินงานอาจทําใหเกิดน้ําทวมในพื้นที่

ของตนเอง  ดั งนั้ นตองมีความชัด เจนในการดํ า เนินงานและ

ประชาสัมพันธใหประชาชนเกิดความเขาใจที่ถูกตอง 
 



 
                 สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ บทที่ 7 การประชาสัมพันธ มวลชนสมัพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน 

 

    7-115               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

ตารางที่ 7.8.5-5 การต้ังขอสังเกตผลกระทบทางสังคมเพื่อพิจารณาความสัมพันธและความสอดคลอง (ตอ) 

ประเด็นคําถาม คําตอบและคําอธิบายประกอบ 

     4. การกอสรางปตร.ปากคลองบอระเพ็ด ไมสงผลกระทบตอ

ประชาชนและประชาชนสวนใหญตองการใหมีการแกไขและ

พัฒนาฯ 

     การปรับปรุงคลองวังนา อาจสงผลกระทบตอประชาชนที่ใช

ประโยชนในพื้นที่ริมคลองในระดับนอย ซึ่งการพัฒนาดังกลาว

เปนความตองการของประชาชนสวนใหญในพื้นที ่

(6) คาดวามีผลกระทบจากการใชพื้นที่บึงบอระเพ็ดมา

พัฒนาโครงการมากนอยเพียงใด หากมีควรทําอยางไร  

มีในเรื่องของการใชที่ดิน (นสล.) ถึงแมวาพื้นที่ดังกลาวจะเปน

พื้นที่หลวง แตปจจุบันมีประชาชนเขาไปใชประโยชนในพื้นที่

เปนจํานวนมา ดังนั้น หากดําเนินการขอพื้นที่คืน หรือใช

กฎหมายบังคับใช อาจสงผลกระทบในพื้นที่มากในเรื่องการ

ตอตานและคัดคานโครงการ 

(7)  โครงการทําใหชุมชนมีปญหาเพิ่มข้ึนเพียงใด   

อะไรบาง  

โครงการทําใหปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนลดลงหรือหมดไป เชน

ปญหาน้ําทวม ปญหาน้ําแลง ปญหาความไมชัดเจนในที่ดิน และ

ปญหาการทับซอนของการใชกฎหมาย เปนตน 

(8)  โครงการสงผลกระทบตอการประกอบอาชีพ และ

การดํารงชีวิตโดยปกติของชุมชนมากนอยเพียงใด 

อะไรบางและควรทําอยางไร 

หากมีการพัฒนาโครงการเปนไปตามแผนฯ จะสงผลกระทบดาน

บวกตอการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตของประชาชนใน

พื้นที่อยางมาก เชน การมีน้ําใชทําการเกษตรในฤดูแลง ชวย

ระบายน้ําทวมในชวงที่มีน้ําหลาก เกิดความชัดเจนในเรื่องของ

ที่ดิน  

(9) คาดวามีปญหาการเวนคืนที่ดินมากนอยเพียงใด และ

ควรทําอยางไร 

ไมมีการเวนคืนที่ดินแตอาจมีการโยกยายที่อยูในบางพื้นที่และ

จัดสรรพื้นที่อยูใหมใหกับประชาชน 

(10) คุณคาความสําคัญของชุมชนไดรับผลกระทบมาก

นอยเพียงใด ควรทําอยางไร  

ไมไดรับผลกระทบ 

(11) ประสบการณของชุมชนกับโครงการพัฒนาลักษณะ

เดียวกันเปนบวกหรือลบ อยางไร 

จากการสอบถามประชาชนในพื้นที่ พบวา การดําเนินงาน

โครงการในลักษณะนี้ มีหนวยงานราชการเคยทําแผนฯ ไวแลว

เม่ือ 10 กวาปที่แลว แตไมสามารถเกิดขึ้นไดจริง ทําใหประชาชน

พึงพอใจเทาที่ควร และเริ่มเบื่อหนายหนวยงานราชการที่เขามา

พัฒนาเกี่ยวกับบึงฯ 

(12) ชุมชนเคยมีประสบการณทางลบกับหนวยงานของ

สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติหรือไม หากมีอยูในระดับ

ใด และตองการใหสํานักงานฯ ทําอยางไร  

ไมมีประสบการณทางลบกับสทนช.  

 
 
 
 
 



 
                 สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ บทที่ 7 การประชาสัมพันธ มวลชนสมัพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน 

 

    7-116               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

   สรุปประเด็นการตั้งขอสังเกตผลกระทบทางสังคม 
   1) ปฏิกิริยาของชุมชน/ขอมูลเบื้องตน 

    (1) ประชาชนสวนใหญไดรับขอมูลเกี่ยวกับโครงการที่ชัดเจน ยกเวน

ประชาชนในเขตพื้นที่ที่ 3 ที่ยังไมทั่วถึงเทาที่ควรเนื่องจากมีขอจํากัดเรื่องระยะเวลาในการดําเนินโครงการ  

    (2) โครงการมีความสอดคลองกับความตองการของชุมชนอยางมาก 

    (3) โครงการมีสวนชวยแกไขในเรื่องปญหาน้ําทวม ปญหาน้ําแลง ความ

ชัดเจนในเรื่องที่ดิน การดําเนินงานดานกฎหมาย และการจัดตั้งองคกรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาบึง

บอระเพ็ด เปนตน 

    (4) ประชาชนไดรับประโยชนจากโครงการในระดับที่มาก 

    (5) ชุมชนเห็นวาโครงการพัฒนาในลักษณะเดียวกันเปนลบ คือ การ

ดําเนินงานโครงการในลักษณะนี้ มีหนวยงานราชการเคยทําแผนฯ ไวแลวเมื่อ 10 กวาปที่แลว แตไม

สามารถเกิดขึ้นไดจริง ทําใหประชาชนพึงพอใจเทาที่ควร และเริ่มเบื่อหนายหนวยงานราชการที่เขามา

พัฒนาเกี่ยวกับบึงฯ 

    (6) ชุมชนไมมีประสบการณทางลบกับหนวยงานของสทนช. 

   2) ผลกระทบ/ขอหวงกังวล 

    (1) ผลกระทบที่คาดวาจะไดรับจากการพัฒนาโครงการ ไดแก การขุด

คลอง By pass บริเวณคลองบางปอง การยกระดับฝายน้ําลนบึงบอระเพ็ดที่ระดับ 25 ม.รทก  

    (2) เรื่องของการใชที่ดิน (นสล.) ถึงแมวาพื้นที่ดังกลาวจะเปนพื้นที่หลวง 

แตปจจุบันมีประชาชนเขาไปใชประโยชนในพื้นที่เปนจํานวนมา ดังนั้น หากดําเนินการขอพื้นที่คืน หรือใช

กฎหมายบังคับใช อาจสงผลกระทบในพ้ืนที่มากในเรื่องการตอตานและคัดคานโครงการ 

  7.8.5.4 การคาดการณผลกระทบเบื้องตน 

   ในการคาดการณผลกระทบทางสังคมจะพิจารณาจากกิจกรรมของโครงการจาก

แนวทางแกไขขางตน วามีกิจกรรมใดบางที่อาจกอใหเกิดผลกระทบกับประชาชน และใครเปนผูรับ

ผลกระทบน้ัน รวมไปถึงมิติตางๆ ของผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นและมาตรการลดผลกระทบเบื้องตน โดย

ที่ปรึกษาไดจัดทําตารางคาดการณผลกระทบทางสังคม อาศัยประสบการณและการลงพื้นที่สํารวจขอมูล

ของคณะที่ปรึกษาและการปรึกษากับผูเช่ียวชาญในดานตางๆ ซึ่งสามารถสรุปไดดังตอไปน้ี  
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ตารางที่ 7.8.5-6 การคาดการณผลกระทบเบื้องตน 
ประเด็นปญหา ผูไดรับ

ผลกระทบ 

มิต ิ ลักษณะ ขนาด

ผลกระทบ 

แนวทางแกไข 

บวก/

ลบ 

ชั่วคราว/

ถาวร 

ผลกระทบ

ตอเนื่อง 

1. น้ําทวมจากการเสริม

ฝายที่ระดับ 25 ม.รทก 

ประชาชน

เขตพื้นที่ที่

1-2 

ลบ ถาวร มี ปานกลาง 1. ดําเนินการพัฒนาคลองบางปอง โดย

ยกระดับสะพานคลองบางปองใหสูงขึ้น การ

ระบายน้ําไดดีขึ้นจากคลองสาขาที่ไหลมา

จากพ้ืนที่ตนน้ํา 

2.ดําเนินการขยายประตูระบายน้ํา/ฝายน้ํา

ลนของบึงบอระเพ็ด และใหเปดการระบาย

น้ําในชวงฤดูน้ําหลาก 

2. ไมมีความมั่นคงในที่

อยูอาศัยและที่ทํากิน (ไม

มีเอกสารสิทธิ์) 

ประชาชน

เขตพื้นที่ที่

1-2 

ลบ ถาวร มี มาก 1..ดําเนินการใหชัดเจนในเรื่องของที่นสล.ใน

พื้นที่บึงบอระเพ็ด เชน ใหประชาชนเชา เปน

ตน 

2.ดําเนินการกําหนดขอบเขตบริเวณรอบบึง

ที่ชัดเจน 

3. ปญหาการเกษตร ประชาชน

เขตพื้นที่ที่

1-2 

ลบ ชั่วคราว ไมมี นอย สงเสริมใหมีการสงเสริมการปลูกขาวแบบ

เกษตรอินทรียเพื่อลดสารเคมีที่ไหลลงบึงฯ 

4 .  ปญหาการบริหาร

จัดการพื้นที ่

ประชาชน

เขตพื้นที่ที่

1-3 

ลบ ถาวร มี ปานกลาง 1.จัดตั้งองคกรการจัดการน้ําอยางเปนระบบ 

โดยมีคณะกรรมการกํากับดูแลในพื้นที่บึง

บอระเพ็ด 

2.พัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว โดยสงเสริม

การทองเที่ยวเชิงนิเวศ  และสงเสริมในเรื่อง

รายได ผลิตภัณฑชุมชน การสงเสริมขาว

เกษตรอินทรีย 

3 . จั ด ทํ า เ ป น พื้ น ที่ พิ เ ศ ษ  โ ด ยมี เ ข ต

เกษตรกรรมพิเศษ โดยกําหนดใหผูที่อาศัย

อยู ใน เขตบึ งบอระเพ็ดตองปฏิบั ติตาม

เงื่อนไข เกิดความเปนธรรมทั้ง 2 ฝาย (รัฐกับ

ประชาชน) 

5 .  ป ญ ห า ก า ร ใ ช

ประโยชนในพื้นที่ เขต

หามลา 

ประชาชน

เขตพื้นที่ที่

1 

ลบ ถาวร มี นอย พัฒนาปรับปรุงศูนยการเรียนรูทุ งแวน 

เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใชพ้ืนที่ 

6. ปญหาการบังคับใช

กฎหมายไมเทาเทียมกัน 

(กรณีทําการประมง) 

ประชาชน

เขตพื้นที่ที่

1 

ลบ ชั่วคราว ไมมี นอย ดําเนินการแกไขปญหาการใชกฎหมายทับ

ซอน 
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

ตารางที่ 8.2.5-6 การคาดการณผลกระทบเบื้องตน (ตอ) 
ประเด็นปญหา ผูไดรับ

ผลกระทบ 

มิต ิ ลักษณะ ขนาด

ผลกระทบ 

แนวทางแกไข 

บวก/

ลบ 

ชั่วคราว/

ถาวร 

ผลกระทบ

ตอเนื่อง 

7.  ปญหาการบริหาร

จัดการน้ําในฤดูแลง 

ประชาชน

เขตพื้นที่ที่

1-2 

ลบ ถาวร มี ปานกลาง 1.ดําเนินการปรับปรุงคลองวังนา เพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพในการสงน้ํา-กระจายน้ํา 

2.พัฒนาระบบชลประทานทั้งระบบ โดย

พิจารณาพื้นที่น้ําไหลเขา-ออก อาทิ การขุด

ลอกพัฒนาคูคลอง การชักน้ํา เปนตน เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพใหสามารถใชงานไดดียิ่งขึ้น 

8. ปญหาน้ําเสียลงสูบึง

บอระเพ็ด 

ประชาชน

เขตพื้นที่ที่

1 

ลบ ชั่วคราว มี ปานกลาง สงเสริมใหมีการสงเสริมการปลูกขาวแบบ

เกษตรอินทรียเพื่อลดสารเคมีที่ไหลลงบึงฯ 

 

   สรุปแนวทางแกไข 

   1) ดําเนินการพัฒนาคลองบางปอง โดยยกระดับสะพานคลองบางปองใหสูงขึ้น 

การระบายน้ําไดดีขึ้นจากคลองสาขาที่ไหลมาจากพื้นที่ตนน้ํา 

   2) ดําเนินการขยายประตูระบายน้ํา/ฝายน้ําลนของบึงบอระเพ็ด และใหเปด

การระบายน้ําในชวงฤดูน้ําหลาก 
   3) ดําเนินการใหชัดเจนในเรื่องของที่นสล.ในพื้นที่บึงบอระเพ็ด เชน ให

ประชาชนเชา เปนตน 

   4) ดําเนินการกําหนดขอบเขตบริเวณรอบบึงที่ชัดเจน 
   5) สงเสริมใหมีการสงเสริมการปลูกขาวแบบเกษตรอินทรียเพื่อลดสารเคมีที่

ไหลลงบึงฯ 
   6) จัดตั้งองคกรการจัดการน้ําอยางเปนระบบ โดยมีคณะกรรมการกํากับดูแล

ในพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

   7) พัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว โดยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  และสงเสริม

ในเรื่องรายได ผลิตภัณฑชุมชน การสงเสริมขาวเกษตรอินทรีย 

   8) จัดทําเปนพื้นที่พิเศษ โดยมีเขตเกษตรกรรมพิเศษ โดยกําหนดใหผูที่อาศัย

อยูในเขตบึงบอระเพ็ดตองปฏิบัติตามเง่ือนไข เกิดความเปนธรรมทั้ง 2 ฝาย (รัฐกับประชาชน) 
   9) พัฒนาปรับปรุงศูนยการเรียนรูทุงแวน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใช

พื้นที ่
   10) ดําเนินการแกไขปญหาการใชกฎหมายทับซอน 
   11) ดําเนินการปรับปรุงคลองวังนา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการสงน้ํา-

กระจายน้ํา 
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

   12) พัฒนาระบบชลประทานทั้งระบบ โดยพิจารณาพื้นที่น้ําไหลเขา-ออก อาทิ 

การขุดลอกพัฒนาคูคลอง การชักนํ้า เปนตน เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพใหสามารถใชงานไดดีย่ิงขึ้น 
   13) สงเสริมใหมีการสงเสริมการปลูกขาวแบบเกษตรอินทรียเพื่อลดสารเคมีที่

ไหลลงบึงฯ 
 



 

 

 

 

บทที่ 8 

การจัดท าระบบฐานข้อมลูภูมิศาสตรส์ารสนเทศ 
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บทที่  8  

การจัดทําระบบฐานขอมลูภูมิศาสตรสารสนเทศ 
 

 การจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographical Information System : GIS)             

เปนระบบการปฏิบัติการรวบรวมจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลอยางเปนขั้นตอน สามารถคนหาขอมูลที่

ตองการไดภายในเวลาอันรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถนําขอสนเทศที่เปนผลจากการวิเคราะหไปใชใน

กระบวนการตัดสินใจของผูบริหารในการปฏิบัติงานไดอยางกวางขวาง ปจจุบันมีโปรแกรมในการจัดทํา

ฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรอยูหลายโปรแกรม เชน ArcGIS, ArcView Quantum GIS                  

และ Arc Info เปนตน ซึ่งในการจัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของโครงการ ไดเลือกใช

โปรแกรม ArcGIS ซึ่งเปนโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพในการนํามาใชในการจัดการขอมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

และตติยภมูิ  

 

8.1  องคประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

 องคประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ           

คื อ  การนํ า เข าข อมู ล  (Data Input)  การจัดการฐานขอมูล  (Data Base)  การวิ เคราะหขอมูล                       

(Data Analysis) และ การแสดงผลขอมูล (Data Display) รายละเอียดขององคประกอบตางๆ มีดังน้ี 

 8.1.1 การนําเขาขอมูล  

  สามารถแบงไดออกเปน 2 ประเภท คือ การนําเขาขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data)              

และขอมูลทั่วไป การนําเขาขอมูลเชิงพื้นที่เปนการแปลงขอมูลเชิงพื้นที่ ใหเปนขอมูลเชิงตัวเลข (Digital 

Data) ซึ่งสามารถนําเขาไดหลายวิธี เชน Digitizing Table, คียบอรด (Computer Keyboard) สแกนเนอร 

(Scanner) นําเขาขอมูลแผนฟลม (Film Importation) และแปลงคาพิกัดทางภูมิศาสตรที่จัดเก็บจาก

เครื่อง Global Positioning System (GPS) ทั้ งนี้  โปรแกรม (Software) ที่ ใชในการนําเขามีหลาย

โปรแกรม เชน Quantum GIS, ArcInfo, ArcView, SPAN, ERDAS เปนตน สวนการนําเขาฐานขอมูลที่มี

ความสัมพันธกับขอมูลเชิงพื้นที่  สามารถนําเขาโดยโปรแกรม Spreadsheet หรือโปรแกรมทั่วไป                    

เชน Excel, Lotus, FoxPro, Word หรือโปรแกรม GIS ทั่วไป 

 8.1.2 การจัดการฐานขอมูล  

  นิยมใชโครงสรางตามหลักการของฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database)              

ซึ่งสามารถใชโปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database Management 

System: RDBMS) เพื่อการจัดการฐานขอมูล เชน Microsoft Access, Oracle และ dBase ในการ

เช่ือมโยงระหวางขอมูลกราฟกและขอมูลลักษณะสัมพันธได โดยตารางขอมูลที่ใชอธิบายขอมูลเชิงพื้นที่หรือ

ที่เรียกวา Attribute จะถูกจัดเก็บในรูปแบบที่สัมพันธกับขอมูลเชิงพื้นที่ เพื่อใหเปนขอมูลที่มีความถูกตอง

และงายตอการปรับแกและเรียกใช ขอมูลแตละเรื่องควรแยกเก็บเปนคนละแฟมขอมูล (File) และแยกจาก

ขอมูลกราฟกหรือขอมูลเชิงพื้นที่  แตตองมีรายละเอียดในรายการใดรายการหนึ่ง (Field) ที่มีคา                      
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และคุณลักษณะ (ตัวเลขหรือตัวอักษร) ที่เหมือนกันเพื่อใชเชื่อมโยงตารางขอมูลเขากับขอมูลเชิงพื้นที่             

หรือเชื่อมโยงตารางขอมูลหนึ่งกับอีกตารางหนึ่ง 

 8.1.3 การวิเคราะหขอมูล  

  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) มีความสามารถในการนําเขาขอมูลเชิงพ้ืนที่หลายๆ ชั้น

ขอมูล (Layer) มาซอนทับกัน (Overlay) เพ่ือทําการวิเคราะหและกําหนดเงื่อนไขตางๆ โดยใชคอมพิวเตอร

ตามวัตถุประสงค หรือตามแบบจําลอง (Model) ซึ่งอาจเปนการเรียกคนขอมูลอยางงาย หรือซับซอน              

เชน โมเดลทางสถิติหรือโมเดลทางคณิตศาสตร ทั้งนี้เนื่องจากชั้นขอมูลตางๆ ถูกจัดเก็บโดยอางอิงคาพิกัด

ทางภูมิศาสตร  มีการจัดเก็บอยางมีระบบและประมวลผลโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร ผลที่ไดรับจากการ

วิเคราะหจะเปนอีกช้ันขอมูลหนึ่งที่มีลักษณะแตกตางไปจากช้ันขอมูลเดิม 

 8.1.4 การแสดงผลขอมูล  

  ผลที่ไดรับจากการวิเคราะหขอมูล สามารถนําเสนอหรือแสดงผลไดทั้งบนจอคอมพิวเตอร 

(Monitor) ผลิตออกเปนเอกสาร (แผนที่และตาราง) โดยใชเครื่องพิมพ หรือ Plotter หรือสามารถแปลง

ขอมูลเหลานั้นไปสูระบบการทํางานในโปรแกรมอื่นๆ ในรูปแบบของแผนที่ (Map) แผนภูมิ (Chart) หรือตาราง 

(Table) ได 

 

8.2  ฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

 ในการจัดทําชั้นขอมูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรประกอบดวยขั้นตอนของการรวบรวม

ขอมูลตางๆ การสํารวจขอมูลในภาคสนามและผลจากการวิเคราะห การทดสอบ และการแปลผลขอมูล โดย

ขอมูลที่รวบรวมไดจําแนกเปน 3 ประเภท ไดแก 

 8.2.1 ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลที่ไดจากการสํารวจภาคสนาม เชน ขอมูลตําแหนงที่ตั้งฝาย 

ตําแหนง อางเก็บน้ํา ตําแหนงสถานีเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําผิวดินและขอมูลคุณภาพน้ําผิวดิน และตําแหนง

สถานีเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําใตดินและขอมูลคุณภาพน้ําใตดิน เปนตน 

 8.2.2 ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลที่รวบรวมจากสถิติและเอกสาร/รายงานการศึกษาวิจัยจาก

หนวยงานตางๆ ที่ เกี่ยวของ เชน ตําแหนงสถานีอุตุ-อุทกวิทยา ตําแหนงหมูบาน/อําเภอ/จังหวัด                     

สภาพธรณีวิทยา และกลุมชุดดิน เปนตน 

 8.2.3 ขอมูลตติยภูม ิเปนสวนของขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิเคราะหและการแปลผลขอมูล 
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8.3  การรวบรวมขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร 

 การดําเนินการจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรไดทําการรวบรวมขอมูลเกี่ยวของ               

กับการศึกษาโครงการ ประกอบดวย ขอมูลดานทางกายภาพ สภาพภูมิประเทศ ซึ่งขอมูลสวนใหญปรับปรุง

มาจากขอมูลแผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน 1: 50,000 ของกรมแผนที่ทหารชุด L7018 รวมทั้งขอมูล

โครงการพัฒนาแหลงน้ํา ขอมูลดานอุตุนิยมวิทยา-อุทกวิทยาในพื้นที่ศึกษา ซึ่งจะเปนขอมูลจากหนวยงาน

ราชการที่เกี่ยวของตางๆ เชน กรมชลประทาน กรมทรัพยากรธรณี กรมอุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรน้ํา                      

กรมการปกครองและหนวยงานสวนทองถิ่น เปนตน รวมทั้งขอมูลที่ทางบริษัทที่ปรึกษาไดดําเนินการเก็บ

ขอมูลจากภาคสนามและนํามาปรับแกเพ่ิมเติมจากขอมูลที่มีอยู เชน ภาพถาย พิกัด ตําแหนงทางภูมิศาสตร

ของโครงการพัฒนาแหลงน้ํา เปนตน จากนั้นจึงทําการแบงชั้นขอมูลออกเปนกลุมๆ เพื่องายตอการจัดเก็บ 

คนหา การแกไขตลอดจนการนําออกมาใชงานในขั้นตอไป โดยไดกําหนดแบงฐานขอมูลออกเปน               

4 กลุมหลักๆ ดังนี ้

 8.3.1 กลุมที่ 1 กลุมชั้นขอมูลพื้นฐาน  ประกอบดวยขอมูลดังตอไปน้ี 

  -  ขอบเขตการปกครองระดับจังหวัด / ที่ตั้งจังหวัด 

  -  ขอบเขตการปกครองระดับอําเภอ / ที่ตั้งอําเภอ 

  -  ขอบเขตการปกครองระดับตําบล / ที่ตั้งองคการบริหารสวนตําบล, เทศบาล 

  -  ขอบเขตการปกครองระดับหมูบาน / ที่ตั้งชุมชน, หมูบาน 

  -  ที่ตั้งโรงเรียน วัด สถานีอนามัย สถานที่ราชการ 

  -  เสนทางคมนาคม 

  -  เสนช้ันความสูงภูมิประเทศ 20 เมตร / จุดพิกัดความสูงภูมิประเทศ 

  -  ขอมูลระดับความสูงพื้นผิว  

  -  สารบัญขอบเขตแผนที่ภูมิประเทศ / แผนที่ภูมิประเทศ (1:50,000) ชุด L7018  

 8.3.2 กลุมที ่2 กลุมชั้นขอมูลทรัพยากรธรรมชาต ิประกอบดวยขอมูลดังตอไปน้ี 

  -  แมน้ํา, คลอง, หวย 

  -  แหลงน้ํา, หนอง, บึง 

  -  การใชประโยชนที่ดิน / กลุมชุดดิน / การชะลางพังทลายของดิน 

  -  สภาพธรณีวิทยา / โครงสรางทางธรณีวิทยา (รอยเลื่อน, รอยแยก) 

  -  สภาพอุทกธรณีวิทยา 

  -  พื้นที่ปาสงวน / พื้นที่ปาอนุรักษ / อุทยานแหงชาต ิ

  -  ประเภทการใชประโยชนพื้นที่ปา (โซน A, C, E) / ชั้นคุณภาพลุมน้ํา 

  -  พื้นที่เสี่ยงภัยน้ําทวม / พื้นที่เสี่ยงภัยแลง / พื้นที่น้ําทวม 
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 8.3.3 กลุมที่ 3 กลุมชั้นขอมูลดานอุต-ุอุทกวิทยา ประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้  

  -  ขอบเขตลุมน้ําหลัก / ขอบเขตลุมน้ํายอย 

  -  ที่ตั้งสถานีวัดนํ้าทาและระดับน้ํา / ที่ตั้งสถานีวัดนํ้าฝน / ที่ตั้งสถานีตรวจอากาศ 

  -  ที่ตั้งโครงการพัฒนาแหลงนํ้าปจจุบัน / สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา 

  -  พื้นที่ชลประทานปจจุบัน 

  -  ที่ตั้งประปาหมูบาน, ประปาภูมิภาค / แนวทอสงน้ํา 

  -  ที่ตั้งบอบาดาล 

 8.3.4 กลุมที่ 4 กลุมชั้นขอมูลการศึกษาความเหมาะสมโครงการ ประกอบดวยขอมูล

ดังตอไปน้ี 

  -  ขอบเขตพื้นที่ศึกษาโครงการ 

  -  ขอบเขตลุมน้ําสาขายอยที่ศึกษา 

  -  เขตหามลา / แปลงผูบุกรุก 

  -  ที่ตั้งโครงการที่มีศักยภาพตามแผน / พื้นที่รับประโยชนโครงการตามแผน 

  -  พื้นที่น้ําทวมที่ระดับตางๆ 

  -  เก็บตัวอยางคุณภาพน้ําผิวดิน  

  -  ขอมูลสํารวจแบบสอบถามดานเศรษฐกิจ-สังคม 

  -  ขอบเขตสํารวจภูมิประเทศ / ตําแหนงสํารวจรูปตัดตามขวางลําน้ํา 

  -  เสนช้ันความสูงภูมิประเทศ 1 เมตร 

  -  สารบัญภาพถายดาวเทียม / ภาพถายดามเทียมความละเอียดสูง 

  -  ระดับความสูงภูมิประเทศเชิงเลข (DEM) / เสนชั้นความสูงภูมิประเทศ 2 เมตร 

  ในแตละกลุมฐานขอมูลดังกลาวจะมีช้ันขอมูล (Layer) ที่กําหนดไวเบื้องตน                   มี

ดังแสดงรายละเอียดแตละช้ันขอมูลในตารางที ่8.3-1 ถึงตารางที่ 8.3-4 
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ตารางที่ 8.3-1 รายละเอียดขอมูล กลุมชั้นขอมูลพื้นฐาน 

ลําดับ 

ที ่

ชื่อ  

Shape file 
รายละเอียด ประเภท 

มาตราสวน

นําเขา 
ปขอมูล หนวยงาน 

1. Prv_a ขอบเขตการปกครองระดับจังหวัด Polygon 1:50,000 2556 Dopa 

2. Prv_p ที่ตั้งจังหวัด Point 1:50,000 2556 Dopa 

3. Amp_a ขอบเขตการปกครองระดับอําเภอ Polygon 1:50,000 2556 Dopa 

4. Amp_p ที่ตั้งอําเภอ Point 1:50,000 2556 Dopa 

5. Tb_a ขอบเขตการปกครองระดับตําบล Polygon 1:50,000 2556 Dopa 

6. Tb_p ที่ตั้งองคการบริหารสวนตําบล, 

เทศบาล 

Point 1:50,000 2561 Tao, 

Study 

7. Vill_a ขอบเขตการปกครองระดับหมูบาน Polygon 1:50,000 2561 Tao, 

Study 

8. Vill_p ที่ตั้งชุมชน, หมูบาน Point 1:50,000 2556 Dopa 

9. Anno_p ที่ตั้งโรงเรียน วัด สถานีอนามัย  

สถานที่ราชการ 

Point 1:50,000 2556 Rtsd 

10. Tran_l เสนทางคมนาคม Polyline 1:50,000 2556 Rtsd 

11. Contour20m เสนชั้นความสูงภมูิประเทศ 20 เมตร Polyline 1:50,000 2551 Rtsd 

12. Ele_p จุดพิกัดความสูงภูมิประเทศ Point 1:50,000 2551 Rtsd 

13. Ele_ras ขอมูลระดับความสูงพื้นผิว Raster 1:50,000 2551 Rtsd 

14. Index50000 สารบัญขอบเขตแผนที่ภูมิประเทศ Polygon 1:50,000 2551 Rtsd 

15. 5039 I, …. 

5241 IV 

แผนที่ภูมิประเทศ (1:50,000)  

ชุด L7018 จํานวน 20 ระวาง 

Raster 1:50,000 2556 Rtsd 
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ตารางที่ 8.3-2  รายละเอียดขอมูล กลุมชั้นขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ 

ลําดับ 

ที่ 

ชื่อ  

Shape file 
รายละเอียด ประเภท 

มาตราสวน

นําเขา 
ปขอมูล หนวยงาน 

1. Stream_l แมน้ํา, คลอง, หวย Polyline 1:50,000 2551 Rtsd 

2. Wtbody_a แหลงน้ํา, หนอง, บึง Polygon 1:50,000 2551 Rtsd 

3. Lu_a การใชประโยชนที่ดิน Polygon 1:50,000 2559 Idd 

4. Soil_a กลุมชุดดิน Polygon 1:50,000 2559 Idd 

5. Ero_a การชะลางพังทลายของดิน Polygon 1:50,000 2549 Idd 

6. Geo_a สภาพธรณีวิทยา Polygon 1:50,000 2551 Dmr 

7. Geo_l 

 

โครงสรางทางธรณีวิทยา  

(รอยเลื่อน, รอยแยก) 

Polyline 1:50,000 2551 Dmr 

8. HydroGeo_a สภาพอุทกธรณีวิทยา Polygon 1:50,000 2551 Dmr 

9. Forest_a พื้นที่ปาสงวน Polygon 1:50,000 2552 Forest 

10. Forest_c_a พื้นที่ปาอนุรักษ Polygon 1:50,000 2552 Forest 

11. Forest_t_a อุทยานแหงชาติ Polygon 1:50,000 2552 Forest 

12. Forest_u_a ประเภทการใชประโยชนพื้นที่ปา  

(โซน A, C, E) 

Polygon 1:50,000 2552 Forest 

13. Wshd_a ชั้นคุณภาพลุมน้ํา Polygon 1:50,000 2551 Onep 

14. RiskFlood พื้นที่เสี่ยงภัยน้ําทวม Polygon 1:50,000 2558 Idd 

15. RiskDrougth พื้นที่เสี่ยงภัยแลง Polygon 1:50,000 2558 Idd 

16. Flood_a พื้นที่น้ําทวม ป 2551-2560 Polygon 1:50,000 2561 GISTDA 

   

ตารางที่ 8.3-3  รายละเอียดขอมูล กลุมชั้นขอมูลอุตุ-อทุกวทิยา 

ลําดับ 

ที่ 

ชื่อ  

Shape file 
รายละเอียด ประเภท 

มาตราสวน

นําเขา 
ปขอมูล หนวยงาน 

1. Basin_a ขอบเขตลุมน้ําหลัก Polygon 1:50,000  Nch 

2. Sbasin_a ขอบเขตลุมน้ํายอย Polygon 1:50,000  Nch 

3. Fsta_p ที่ตั้งสถานีวัดน้ําทาและระดับน้ํา Point 1:50,000  Rid 

4. Rsta_p ที่ตั้งสถานีวัดน้ําฝน Point 1:50,000  Tmd, Rid 

5. Metro_p ที่ตั้งสถานีตรวจอากาศ Point 1:50,000  Tmd 

6. Pro_Ex_p ที่ตั้งโครงการพัฒนาแหลงน้ําปจจบุัน Point 1:50,000  Study 

7. Irr_Ex_a พื้นที่ชลประทานปจจุบัน Polygon 1:50,000  Study 

8. Well_p ที่ตั้งบอบาดาล Point 1:50,000   
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ตารางที่ 8.3-4  รายละเอียดขอมูล กลุมชั้นขอมูลการศึกษาความเหมาะสมโครงการ 

ลําดับ 

ที่ 

ชื่อ  

Shape file 
รายละเอียด ประเภท 

มาตราสวน

นําเขา 
ปขอมูล หนวยงาน 

1. Study_a ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาโครงการ Polygon 1:50,000 2561 Study 

2. Ssbasun_a ขอบเขตลุมน้ําสาขายอยที่ศึกษา Polygon 1:50,000 2561 Treasury, 

Study 

3. Fgh_a เขตหามลา Polygon 1:50,000 2561 Dnp, 

Study 

4. JKL_a แปลงผูบุกรุก Polygon 1:50,000 2561 Dnp, 

Study 

5. Plan_p ที่ตั้งโครงการที่มีศักยภาพตามแผน Point 1:50,000 2561 Study 

6. Irr_a พื้นที่รับประโยชนโครงการตามแผน Polygon 1:50,000 2561 Study 

7. Res_a พื้นที่น้ําทวมที่ระดับตางๆ Polygon 1:50,000 2561 Study 

8. WQ_p จุดเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําผิวดิน Point 1:50,000 2561 Study 

9. Asd_p ขอมูลสํารวจแบบสอบถาม 

ดานเศรษฐกิจ-สังคม 

Point 1:50,000 2561 Study 

10. Survey_a ขอบเขตสํารวจภูมิประเทศ Polygon 1:4,000 2561 Study 

11. Cross_p ตําแหนงสํารวจรูปตัดตามขวางลําน้ํา Point 1:4,000 2561 Study 

12. Contour1m เสนชั้นความสูงภมูิประเทศ 1 เมตร Polygon 1:4,000 2561 Study 

13. Index_TC สารบัญภาพถายดาวเทียม Polygon 1:50,000 2561 Study 

14. TC_ras ภาพถายดามเทียมความละเอียดสูง Raster 1:50,000 2561 Study 

  

8.4  การจัดเก็บฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร 

 ในการจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร เมื่อรวบรวมขอมูลและจัดทําการจัดแบงกลุมของชั้น

ขอมูลแลวจึงนํามาทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล รวมถึงมาตราสวนการนําเขาและระบบพิกัด

อางอิงของขอมูลแตละชั้นขอมูล โดยทําการปรับใหขอมูลที่ใชระบบพื้นที่หลักฐานอางอิงทางราบเดียวกัน 

คือ ระบบ (WGS84) (World Geodetic System 1984) ซึ่งเปนระบบแผนที่ฐานมาตราสวน 1:15,000  

ชุด L7018 ที่กรมแผนที่ทหารใชงานอยูในปจจุบัน และเปนระบบที่ดาวเทียม GPS ใชอางอิง นอกจากนี้

เนื่องจากขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรมีความเชื่อมโยงกับสภาพภูมิประเทศจริง ดังนั้นขอมูลจะมีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงจําเปนที่จะตองปรับปรุงฐานขอมูลใหมีความทันสมัยใหใกลเคียงกับขอมูล                

ณ ปจจุบัน ในระหวางการศึกษาจึงไดทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกับขอมูลออรโธสี                     

และภาพถายดาวเทียมความละเอียดสูง ทําใหไดขอมูลที่ทันสมัยและมีตําแหนงใกลเคียงกับสภาพพื้นที่จริง

มากที่สุด 

 เนื่องจากขอมูลที่รวบรวมมานั้นประกอบไปดวยขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) และขอมูล                

เชิงคุณลักษณะ (Attribute Data) ดังนั้นจึงใชรูปแบบฐานขอมูลแบบเชิงสัมพันธ (Relational Database) 



 
                    สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ                             บทที่ 8 การจัดทําระบบฐานขอมูลภูมิศาสตรสารสนเทศ 

 

    8-8               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู  

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

จัดเก็บขอมูลเชิงคุณลักษณะดวยรูปแบบ dBase files (*.dbf) เชน ขอมูลปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ย                

ของแตละสถานีขอมูลประชากร ขอมูล กชช2ค. เปนตน ในสวนของขอมูลที่สามารถอางอิงพิกัดบนผิวโลกได

นั้น ใชวิธีการนําเขาขอมูลดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ซึ่งจัดเก็บขอมูลเชิงพื้นที่ดังกลาวไวในรูปแบบ 

Shape files (*.shp) เมื่อทําการตรวจสอบและปรับแกแลวจึงนําเขาจัดเก็บเปนฐานขอมูลสารสนเทศ

ภูมิศาสตร (Geodatabase) และจัดทําพจนานุกรมฐานขอมูลเพื่อสะดวกตอการคนหาและนําไปใชงานตอไป 

โครงสรางการจัดเก็บฐานขอมูลแสดงในตารางที่ 8.4-1 และแสดงแผนผังการจัดทําฐานขอมูลในรูปที่ 8.4-1 

 

ตารางที่ 8.4-1 โครงสรางการจัดเก็บฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร 

Folder หลัก Folder ยอย คําอธบิาย 

DATAGIS 01_BaseMap ฐานขอมูลพื้นฐาน 

02_Natural ฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ 

03_HyDro ฐานขอมูลดานอุตุ-อุทกวิทยา 

04_study ฐานขอมูลการศึกษาความเหมาะสมโครงการ 

dBase file ฐานขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

 

 
 

รูปที่ 8.4-1  ขัน้ตอนการรวบรวมและการจดัเก็บขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 
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8.5  การจัดทําพจนานุกรมฐานขอมูล 

 พจนานุกรมฐานขอมูล (Data Dictionary)เปนสวนหนึ่งของระบบการจัดการฐานขอมูล (DBMS) 

ซึ่งพจนานุกรมขอมูลนี้จะเปนสวนที่ทําหนาที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลภายในฐานขอมูล                 

เชน ชื่อประเภทและที่อยูของชั้นขอมูล (Layer) รายละเอียดขอมูลเชิงบรรยาย (Attribute) ของแตละชั้น

ขอมูลที่จัดเก็บขอมูล (Folder) เปนการรวบรวมบัญชีรายชื่อขอมูลและทําหนาที่อธิบายลักษณะตางๆ             

ของขอมูลใหงายตอความเขาใจและสะดวกในการนําขอมูลที่สนใจไปใชงานตอไป ตัวอยางลักษณะ

พจนานุกรมแสดงในตารางที่ 8.5-1 อธิบายขอมูลรายละเอียดตางๆ ดังนี ้

 Layer Name  : ชื่อชั้นขอมูล 

  File Type  : นามสกุลชั้นขอมูล 

 Feature Class  : รูปแบบขอมูล (Polygon, Polyline, Point, Raster)  

 Location  : โฟลเดอรที่เก็บขอมูล 

 Data Source  : แหลงที่มาของขอมูล 

 Date (Year)  : ปขอมูล 

 Column Name : ชื่อคอลัมน หรือตาราง 

 Data Type  : ประเภทของขอมูลแบงเปน 2 ประเภท คือ  

     -  ขอมูลที่กําหนดใหเปนตัวอักษร TEXT 

     - ขอมูลที่กําหนดใหเปนตัวเลข NUMERIC ทั้งจํานวนเต็มและทศนิยม 

(Short integer, Long integer, Double)   

            Detail   : รายละเอียด คําอธิบายความหมายของช่ือคอลัมนหรือตาราง 

 การนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เขามาชวยในการพิจารณาความเหมาะสมโครงการ

พัฒนาแหลงน้ําทําใหผูพิจารณาหรือผูวางแผนงานโครงการมีความสะดวกในการพิจารณาหรือตรวจสอบ

ผลกระทบไมวาจะเปนผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม หรือผลกระทบทางดานความเหมาะสมของที่ตั้ง

โครงการ รวมทั้งทําใหผูพิจารณาหรือผูวางโครงการเขาใจถึงสภาพภูมิประเทศ สภาพแวดลอมของบริเวณ

ที่ตั้งโครงการ รวมทั้งศักยภาพของพื้นที่ที่พิจารณาวางโครงการ ดวยความสามารถในการวิเคราะหขอมูล 

เชิงพื้นที่รวมกับขอมูลเชิงคุณลักษณะ และการวิเคราะหโดยการชอนทับ (Overlay) สามารถตอบคําถาม

ตามความตองการ หรือตามประเด็นที่สนใจเกี่ยวกับพ้ืนที่หรือตําแหนงที่พิจารณา เนื่องจากสามารถกําหนด

เง่ือนไขไดตามตองการตามขอมูลที่ไดรวบรวมจัดเก็บไว  

 ทั้งนี้ที่ปรึกษาไดนําฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรที่ไดจัดทําขึ้นมาชวยในการพิจารณาความ

เหมาะสมทางดานภูมิประเทศ ซึ่งเปนการแสดงการจําลองสภาพภูมิประเทศบริเวณอางเก็บน้ํา                      

เพื่อพิจารณาสภาพพื้นที่และความเหมาะสมของที่ตั้ง ความจุของอางเก็บน้ํา โดยใชขอมูลความสูงภูมิ

ประเทศ เชิงเลข (DEM File) และขอมูลภาพถายทางอากาศสี การพิจารณาผลกระทบของโครงการ               

อางเก็บน้ําตอพื้นที่ปาไมและผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังนําขอมูลความสูงภูมิประเทศ
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เชิงเลข (DEM File) มาพิจารณาศักยภาพในการสงน้ําวาสามารถสงน้ําดวยแรงโนมถวงหรือตองใชแรงดัน 

รวมทั้งแนวสงนํ้าที่เหมาะสม 

ตารางที่ 8.5-1  ตัวอยางการจัดทําพจนานุกรมขอมูลโครงการ ขอมูลประเภท Polygon 

 

 
ภาพชนิดขอมูล 

Layer Name : Tb_a   ชื่อชั้นขอมูล 

File Type : Shape File  นามสกุลชั้นขอมูล 

Feature Class : Polygon  รูปแบบขอมูล 

Location : GisData/01_BaseMap/  โฟลเดอรที่เก็บขอมูล 

Data Source : กรมแผนที่ทหาร แหลงที่มาของขอมูล 

Date (year) : 2556 ปขอมูล 
 

Column Name  

ชื่อคอลัมน 

Data Type  

ประเภทของขอมูล 

DETAIL  

รายละเอียด 

FID Object ID ลําดับ 

Shape Geometry - 

AREA Double พื้นที่ 

PERIMETER Double ความยาวรอบตําบล 

TAM_CODE String รหัสตําบล 

TAM_NAM_T String ชื่อตําบล ภาษาไทย 

TAM_NAM_E String ชื่อตําบล ภาษาอังกฤษ 

AMP_CODE String รหัสอําเภอ 

AMPHOE_T String ชื่ออําเภอ ภาษาไทย 

AMPHOE_E String ชื่ออําเภอ ภาษาอังกฤษ 

PROV_CODE String รหัสจังหวัด 

PROV_NAM_T String ชื่อจังหวัด ภาษาไทย 

PROV_NAM_E String ชื่อจังหวัด ภาษาอังกฤษ 

P_CODE String ตัวยอจังหวัด 

 

 

ภาพชั้นขอมูล 
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8.6  การพัฒนาระบบฐานขอมูลไปใชประโยชน 

 การจัดทําและจัดเก็บฐานขอสารสนเทศภูมิศาสตรของโครงการน้ีไดออกแบบโครงสรางฐานขอมูล

และโครงสรางการจัดเก็บใหงายตอการนําไปใชงานและการสืบคนขอมูล โดยจัดทําฐานขอมูล                 

ใหอยูในรูปแบบของ Shape file ซึ่งเปน file ทางดานสารสนเทศภูมิศาสตรที่มีการใชงานกันอยาง

แพรหลาย นอกจากนี้ยังเปน file ที่มีโปรแกรมรองรับในการเปดใชงานหลายโปรแกรม เชน โปรแกรม 

ArcView ทั้งที่ เปน Version 3.x และ ArcGIS Version 10.x โปรแกรม MapInfo (ทําการแปลง file          

จากนามสกุล *.shp เปน *.tab กอนเปดใชงาน) โปรแกรม Global Mapper โปรแกรม Erdas นอกจากนี้

ขอมูลเชิงคุณลักษณะไดจัดเก็บในรูปแบบของ Dbase file ซึ่งงายตอการแกไขและการเขียนโปรแกรม          

ใชการประยุกตใชงานตอไป 

 ในการประยุกตใชงานฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร สามารถทําไดโดยการเขียนชุดคําสั่ง 

(Script) เพิ่มเติมดวยโปรแกรมที่รองรับ ยกตัวอยางเชน การเขียนชุดคําสั่ง Avenue ผานโปรแกรม               

Arc View3.x  การเขียนชุดคําสั่ง Arc Object ผานโปรแกรม ArcGIS การเขียนทุกคําสั่ง Map Basic             

ผานโปรแกรม MapInfo หรือการเขียนชุด คําสั่ง เพื่อเผยแพรฐานขอมูลผานระบบเครือขาย Internet ดวย 

Map Server เพื่อเรียกใช  หรือวิ เคราะหฐานขอมูลไดงาย โดยสามารถออกแบบเมนูการใชงาน               

และการแสดงผลใหอยูในรูปของ Graphic User Interface (GUI) เพ่ือใหผูใชงานสามารถใชงานไดงาย โดย

ผูพัฒนาตองมีความรูทางดานการเขียนโปรแกรมในแตละชุดคําสั่งดังที่กลาวมาขางตน  

 นอกจากการพัฒนาชุดคําสั่งดวยการเขียนโปรแกรมขางตน ยังสามารถนําฐานขอมูลที่ไดรวบรวม

ไวแสดงแบบ 2 มิติและ 3 มิติผานทางดานโปรแกรม Google Earth ทําใหสามารถเขาใจและมองเห็นภาพ

ของผลการศึกษารวมกับองคประกอบแผนที่พื้นฐานที่มีอยูแลวในโปรแกรมใหเขาใจงายขึ้นหรือจะนําไป           

ใชงาน Presentation โดยโปรแกรม Google Earth จัดเปนโปรแกรมที่ไดรับความนยิมและใชงานอยาง

แพรหลายและเปนโปรแกรมที่สามารถใชงานได free แตตองใชงานผานทาง internet โดยสามารถ 

Download ไดจาก http://earth.google.com ในการนําฐานขอมูลแสดงผลบนโปรแกรม Google Earth 

จะตองแปลฐานขอมูลใหอยูในรูปแบบฟอรแมตของโปรแกรม คือ KML หรือ KMZ file โดยสามารถแปลง

ฐ านข อ มู ล ใ น รู ป แบบ  Shape file เ ป น  รู ป แบบ  KML ห รื อ  KMZ โ ดย ใ ช คํ า สั่ ง  Layer to KML                            

ใน Conversion Tools ของโปรแกรม ArcGIS  
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สรุปขอเสนอแนะ 
 

9.1 สรปุสาระสําคัญ 

 9.1.1 ความเปนมาและความสําคัญ 

  บึงบอระเพ็ด ซึ่งเปนบึงน้ําจืดขนาดใหญและมีเนื้อที่ 132,639 ไร 3 งาน 34 ตารางวา           

โดยครอบคลุมพ้ืนที่ 3 อําเภอในจังหวัดนครสวรรค ไดแก อ.ทาตะโก อ.ชุมแสง และ อ.เมืองนครสวรรค ในอดีต

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 7 ทรงพระราชทานพระราชทรัพยจํานวน 403,000 บาท             

ใหกอสรางฝายและประตูน้ํา เพ่ือเปนแหลงบํารุงพันธสัตวน้ํา ในป 2469 จากนั้นเปนตนมา บึงบอระเพ็ดไดทํา

หนาที่ดังกลาวเรื่อยมา ตราบจนถึงปจจุบัน การใชประโยชนจากฐานทรัพยากรในบึงบอระเพ็ดอยางไมมีระบบ

และไมคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงระบบนิเวศบึงเชนในอดีต สงผลกระทบ

อยางใหญหลวงตอความเสื่อมโทรมของบึงบอระเพ็ดอยางตอเนื่อง จนเปนเหตุใหเกิดการเสื่อมสลาย                   

และการสูญพันธุของทั้งพืชและสัตวในพ้ืนที่ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปลาเสือตอและนกเจาฟาสิรินธรซึ่งเปนสัตว          

ที่พบไดแหงเดียวในประเทศไทย 

  อีกประการหนึ่ ง บึงบอระเพ็ดเปนแหลงน้ํ าขนาดใหญที่อยู ในพ้ืนที่ลุมน้ํ า เจาพระยา                  

คือเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ําอันหนึ่งที่สามารถแกไขปญหาน้ําทวม น้ําแลง ในลุมน้ํานี้ได               

แตจากเหตุการณที่ผานมา บึงบอระเพ็ดยังไมมีการบริหารจัดการที่ชัดเจนทั้งระบบ ประกอบกับมีพ้ืนที่ที่อยูใน

ความรับผิดชอบของหลายหนวยงาน รวมถึงมีการทับซอนกันในเรื่องของกฎหมายที่แตละหนวยงานบังคับใชอยู 

ทําใหเกิดความสับสนในเชิงการบริหาร และขั้นตอนในการปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนปจจัยที่ตอกย้ํา          

ทําใหการจัดการบึงบอระเพ็ดทําไดอยางไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควรจะเปน 

  จากประเ ด็นต าง ๆ ข างตน คณะรัฐมนตรี ให ดํา เนินการแก ไขปญหาบึงบอระเพ็ด                    

ตามมติคณะรัฐมนตรีในวันที่ 23 มกราคม 2561 ใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือฟนฟูอนุรักษและพัฒนา          

บึงบอระเพ็ด โดยการมีสวนรวมของประชาชน และไดมอบหมายใหสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ (สทนช.) 

เปนหนวยงานกลาง ในการบูรณาการแกไขปญหาภายใต 4 ยุทธศาสตรหลัก ไดแก การแกไขปญหาการบุกรุก

และการใชประโยชนในบึงบอระเพ็ด การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การบริหารจัดการ

น้ํา และการบริหารขับเคลื่อนแบบบูรณาการ และจากมติดังกลาว สนทช.จึงไดวาจางมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ดําเนินโครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค และจัดทําแผนหลัก

พัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการฟนฟูอนุรักษและพัฒนา                    

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรคตอไป 

  สําหรับแนวทางในการศึกษานั้น เปนการดําเนินการทบทวนขอมูลที่เกี่ยวของ เชน สภาพของ  

บึงบอระเพ็ดในปจจุบัน การดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ผานมา รวมถึงแผนงานตาง ๆทั้งหนวยงาน                  
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ที่เกี่ยวของและสภาพปญหา ขอจํากัด และความตองการที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่บึงบอระเพ็ด การรวบรวมขอมูล             

ทุติยภูมิและทําการสํารวจภาคสนามในพ้ืนที่ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การจัดการรับฟงความคิดเห็นของผูที่มีสวนได

สวนเสียในพ้ืนที่ และการประชาสัมพันธ เพ่ือใหไดขอมูลสาเหตุ ขอจํากัด และความตองการที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่     

ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงสาเหตุจากปญหาที่เกิดกับบึงบอระเพ็ดแลว ที่ปรึกษามีความเห็นวา ควรเพ่ิมขอบเขต

การศึกษาใหครอบคุลมสาเหตุของปญหาจากแหลงกําเนิด จึงไดขยายขอบเขตการศึกษาจากพ้ืนที่ขอบ             

บึงบอระเพ็ดออกไป ใหครอบคลุมพ้ืนที่ลุมน้ําบึงบอระเพ็ด ซึ่งจะมีพ้ืนที่บางสวนของจังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ 

และลพบุรี เขามารวมพิจารณาดวย ทั้งนี้ เมื่อไดทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ

แลว จะทําการวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ทั้งสภาพภูมิประเทศ  สภาพภูมิอากาศ ธรณีวิทยา  ทรัพยากรดิน           

น้ํา สภาพเศรษฐกิจและสังคม ประชาชน การใชประโยชนที่ดิน รวมถึงสภาพแวดลอมทางกายภาพ ชีวภาพ 

และสภาพแวดลอมเฉพาะในปจจุบัน ตลอดจนวิเคราะหถึงสาเหตุปจจัยที่ทําใหเกิดน้ําทวม น้ําแลง                    

และการบุกรุกพ้ืนที่ไดอยางครอบคลุมแลว จะสามารถนํามาประมวลผลเพ่ือกําหนดแผนงานในการแกไขปญหา

ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

 9.1.2 ผลการศึกษา 

  จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดรับของบึงบอระเพ็ดตามกระบวนการตาง  ๆ พบสาเหตุและ              

ปจจัยหลัก ดังตอไปนี ้

  1) สาเหตุของน้ําทวม เนื่องจากในอดีต ระดับน้ําในบึงบอระเพ็ดในชวงเดือนกรกฎาคมถึงเดือน

พฤศจิกายน จะมีระดับสูงกวาสันฝายน้ําลน (+24 ม.รทก) ประกอบกับสาธารณูปโภค อาคารระบายน้ําตาง ๆ

ไมมีความเหมาะสมกับปริมาณการระบายน้ําที่ลนออกมาจากบึง ทําใหเกิดอุปสรรคในดานการระบายน้ําออก

จากพ้ืนที่โดยรอบบึง และหากวาปใดระดับน้ําในแมน้ําเจาพระยา และแมน้ํานานมีปริมาณน้ํามากและสูงกวา

เสนคลองที่ทําหนาที่นําน้ําออกจากพ้ืนท่ี ก็ย่ิงทําใหเกิดสภาพน้ําทวมเปนบริเวณกวางและมีระยะเวลานาน 

  2) สาเหตุของน้ําแลง การขาดแคลนน้ําในพ้ืนที่บึงบอระเพ็ด สวนใหญจะเปนการขาดแคลนน้ํา

ดานการเกษตรกรรม และการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค เนื่องจากพ้ืนที่โดยรอบบึงมีการทํานาเปนหลัก              

และไมมีน้ําตนทุนที่เก็บกักไวในชวงฤดูแลงหรือชวงฤดูฝน โดยโครงการที่มีอยูในพ้ืนที่สวนใหญเปนโครงการ

ขนาดเล็ก ประเภทเหมืองฝาย ทําใหน้ําตนทุนที่มีอยูในพ้ืนที่ไมสามารถตอบสนองตอพ้ืนที่เพาะปลูกไดอยาง

เหมาะสม อีกประการหนึ่ง ชวงเวลาการเพาะปลูกของเกษตรกรยังไมสอดคลองกับฤดูฝน เหตุเพราะมีการเรง

เพาะปลูกเพ่ือเก็บเกี่ยวกอนน้ําทวม ซึ่งก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดความตองการน้ําในปริมาณที่สูงกวาปกติ 

สงผลกระทบตอระดับน้ําในบึงที่ตองถูกนําไปใชโดยตรง 

  3) ระบบนิเวศสิ่งแวดลอม จากการเขาไปใชประโยชนในฐานทรัพยากรธรรมชาติของ               

บึงบอระเพ็ด ที่ยังขาดระบบและการบริหารจัดการที่เหมาะสม ทําใหเกิดปญหาตอระบบนิเวศวิทยาทางน้ํา    

และทรัพยากรประมง อีกสาเหตุหนึ่งมาจากการปดกั้นทางน้ําของชุมชนในพ้ืนที่ ทําใหน้ําไมสามารถเขาสูบึง 



 
                 สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ    บทที่ 9 สรุปขอเสนอแนะ 

 

    9-3               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู  

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

และลนออกจากบึงไดตามธรรมชาติ รวมถึงการบุกรุกพ้ืนที่เพ่ือการทําเกษตรเชิงพาณิชย ที่มีการใชสารเคมี         

ในปริมาณมาก ตลอดจนมีปริมาณวัชพืชที่ เสื่อมสลาย และมีตะกอนดินที่มากจากการเปดหนาดิน                

เพ่ือทําการเกษตรของพ้ืนที่ตนน้ําและพ้ืนที่โดยรอบบึง และกิจกรรมตาง ๆ ภายในบึงที่ละเมิดกฎหมาย 

ขอบังคับตาง ๆ เชน การทําประมงผิดกฎหมาย เปนตน ลวนเปนสาเหตุของความเสื่อมโทรมในระบบนิเวศทั้งสิ้น 

  4) เศรษฐกิจ  สังคม การบุกรุกพ้ืนที่ ถึงแมวา บึงบอระเพ็ดเปนที่ดินที่ถือวาเปนสาธารณสมบัติ

ของแผนดิน ตามหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง เลขที่ 1476 ประเภทใชประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ        

เพ่ือบํารุงรักษาพันธุสัตวน้ําแลวก็ตาม แตเนื่องจากสภาพการการเขาไปใชประโยชน และการดํารงอยูของชุมชน

ที่มีถึง 32 หมูบาน ในพ้ืนที่บึงบอระเพ็ด สงผลกระทบตอความไมมั่นคงในดานที่ดินทํากินของประชาชนในพ้ืนท่ี

ที่ไมสามารถมีกรรมสิทธ์ิในที่ดินได และมีบางสวนที่มีที่ทํากินอยูในเขตหามลา ซึ่งมีขอกฎหมายที่เข็มงวดมาก 

ในกิจกรรมที่มีอยูในพ้ืนที่ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การทับซอนของกฎหมายจากหลายหนวยงาน ที่บังคับใชอยู             

ในปจจุบันยังไมมีความชัดเจนเพียงพอ จึงมักสรางความสับสนใหกับประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ที่เขาไป

ดําเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ รวมไปถึงการบังคับใชกฎหมายที่ยังขาดประสิทธิภาพในบางประเด็น ทําใหปญหา             

การบุกรุกพ้ืนที่บึงยังคงไมไดรับการแกไขอยางเปนรูปธรรม และที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ ยังไมมีการ             

บูรณาการแกไขปญหาอยางแทจริงจากหนวยงานที่ เกี่ยวของ ซึ่ งยังคงดําเนินการตามภาระหนาที่                     

ของแตละหนวยงานเปนหลัก 

  5) ความขัดแยงในพ้ืนที่  การเขามาใชประโยชนจากฐานทรัพยากรของบึงบอระเพ็ด             

เปนระยะเวลาตอเนื่องยาวนาน ซึ่งในปจจุบัน ยังไมสามารถทําใหประชาชนยอมรับสถานภาพดานการบังคับใช

กฎหมายไดอยางสมบูรณ เน่ืองจากความชัดเจนในเชิงกฎหมายท่ีมีการซับซอนกับหลายฉบับ ถึงแมวาจะมีกลไก

ในระดับนโยบาย คือ คณะกรรมการฟนฟูอนุรักษและพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค และในระดับพ้ืนที่

มีคณะอนุกรรมการฟนฟูอนุรักษและพัฒนาบึงบอระเพ็ด โดยมีผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค เปนประธาน            

อยูก็ตาม แตในเรื่องการปฏิบัติยังคงมีความขัดแยงกันระหวางกลุมตาง ๆ เชน ความขัดแยงระหวางหนวยงาน

ราชการกับชาวประมง ชาวนากับชาวนาบัว และผูประกอบการทองเที่ยว หรือแมกระทั่งระหวางหนวยงาน

ราชการดวยกันเอง เปนตน 

  6) การบริหารจัดการ การแกไขปญหาที่เกิดกับบึงบอระเพ็ดที่ผานมายังขาดการบูรณาการ            

ยางจริงจังของหนวยงานรับผิดชอบตาง ๆ ดังนั้น จึงจําเปนตองกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการและ               

การขับเคลื่อนที่มีความเปนรูปธรรมและสามารถปฏิบัติในการรวมทรัพยากรที่มีอยู เพ่ือใชในการแกไขปญหา 

โดยอยูบนหลักการ “ให หาม หวง” กลาวคือ อนุญาตใหดําเนินกิจกรรมไดในพ้ืนที่ที่กําหนด ในขณะที่ใน        

บางพ้ืนที่จะยอมใหดําเนินกิจกรรมไดบางแตมีเง่ือนไขการดําเนินการ และในบางพ้ืนที่จะไมอนุญาตให              

ดําเนินกิจกรรมใด ๆเลย และตองขึ้นอยูกับขอกําหนดตามกรอบการดําเนินการทั้ง 4 ดาน ประกอบดวย            

1) ดานการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งจะถือวาเปนประเด็นที่สําคัญที่สุด 2) ดานการใชประโยชน            

ในพ้ืนที่บึงบอระเพ็ด    3) ดานการมีสวนรวมของทุกภาคสวน และ 4) ดานความจําเปนเรงดวนในการพัฒนา 



 
                 สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ    บทที่ 9 สรุปขอเสนอแนะ 

 

    9-4               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู  

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

ทั้งนี้ หากมีดานใดดานหนึ่งไมผานเกณฑ หรือขอกําหนดดานการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแลว ถึงแมวา 

กิจกรรมดังกลาวจะมีความจําเปนอยางไร ก็จะไมสามารถดําเนินการในพ้ืนที่ บึงบอระเพ็ดได เลย                   

และจากหลักการและกรอบการดําเนินการขางตน สามารถกําหนดเปนแนวทางการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด

ได ดังนี้  

   6.1)  แนวคิด ในการบริหารจั ดการ พ้ืนที่ บึ งบอระ เ พ็ด ปญหาของบึงบอระ เ พ็ด                     

หากจะพิจารณาแลว สาเหตุที่ทําใหบึงเสื่อมโทรมน้ัน จะตองพิจารณาพื้นท่ีทั้งลุมน้ําบึงบอระเพ็ด ไมใชพิจารณา

เฉพาะในพ้ืนที่ของบึงเทานั้น เหตุผลเพราะปจจัยบางประการ เชน การกัดเซาะ จํานวนตะกอนดิน การเก็บกัก

น้ําในพ้ืนที่ตอนบนของลุมน้ํา ลวนแตเปนสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้น การกําหนดแนวคิดในการแกไข

ปญหาแบบบูรณาการอยางเปนระบบ ซึ่งในกรณีของบึงบอระเพ็ด สามารถจําแนกพ้ืนท่ีได 3 พืน้ท่ี ดังนี ้

    (1) พ้ืนที่ที่ 1 ไดแก ขอบเขตของพ้ืนที่ในระดับ + 24 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง

(ม.รทก) และพ้ืนที่ เขตหามลาที่ทับซอนในขอบเขตบึง มีเนื้อที่รวม 97,462.59 ไร โดยพ้ืนที่ทั้งหมด                     

อยูในอําเภอชุมแสง อําเภอทาตะโก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค มีสภาพเปนพ้ืนที่ระดับน้ําทวมถึง                 

หรือพ้ืนท่ีลุมตํ่า และมีการทํานารอยละ 52.04 ของพ้ืนท่ีในเขตนี ้

    (2) พ้ืนที่ที่ 2 เปนพ้ืนที่สวนที่คัดจากเขตพ้ืนที่ที่ 1 ถึงขอบเขตบึงบอระเพ็ด โดยแบงเปน 

2 สวน คือ สวนที่ 1 อยูดานทิศเหนือของพ้ืนที่ที่ 1 ในเขตตําบลทับกฤช อําเภอชุมแสง มีเนื้อที่ 15,954.54 ไร 

และสวนที่ 2 อยูบริเวณทิศตะวันออกของพ้ืนที่ที่ 1 ในเขตตําบลพนมเศษ และตําบลวังมหากร อําเภอทาตะโก 

มีเน้ือที่ 19,278.54 ไร พ้ืนท่ีนี้สวนใหญมีสภาพเปนพ้ืนท่ีลุมนํ้าที่มีการทํานาขาว 

    (3) พ้ืนท่ีที่ 3 เปนพ้ืนท่ีลุมนํ้าบึงบอระเพ็ด ซึ่งมีเสนทางของทางน้ําที่ไหลลงสูบึงบอระเพ็ด 

เปนพ้ืนที่รับน้ําฝน (Watershed Area) จํานวน 2,612,168.88 ไร พ้ืนที่สวนใหญใชประโยชนเปนนาขาว      

(นาปรัง) อยูถัดไปจากขอบเขตของบึงบอระเพ็ด ครอบคลุมพ้ืนท่ีของอําเภอไพศาลี หนองบัว จังหวัดนครสวรรค 

อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร อําเภอชนแดน อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ และอําเภอโคกเจริญ 

จังหวัดลพบุรี นอกจากน้ันแลวพ้ืนท่ีตอนบนเปนฝงธรรมชาติ มีพ้ืนท่ีประมาณ 205,095.10 ไร  

   ดังนั้น จากการกําหนดพ้ืนที่ทั้ง 3 พ้ืนที่ สามารถออกแบบการบริหารจัดการน้ําในลุมน้ํา            

บึงบอระเพ็ดทั้งระบบ ต้ังแตตนนํ้าลงมาจนถึงตัวบึงได ดังนี้  

    (1) ในพ้ืนที่ที่ 3 (ตอนบน) จะเปนการตัดยอดนํ้า โดยการเก็บกักนํ้าไวในพ้ืนท่ีใหมากที่สุด 

เชน อางเก็บน้ํา ฝาย และคูคลอง เปนตน รวมถึงการกอนสรางฝายชะลอน้ําตามเสนคลองตาง ๆ รวมถึง              

ฝายดักตะกอนเพ่ือเก็บกักน้ํา และการดักตะกอนบางสวนไมใหไหลลงสูบึงบอระเพ็ด นอกจากนี้แลวยังสามารถ

เก็บกักน้ําไวใชในฤดูแลง ไดอีกสวนหนึ่งดวย 

    (2) พ้ืนที่ที่ 2 ดําเนินการเชนเดียวกันกับพ้ืนที่ที่ 3 ในสวนของการชะลอน้ําในเสนคลอง

ตาง ๆ และทําฝายเพ่ือดักตะกอน และเก็บกักน้ําไวใชในฤดูแลงรวมถึงการปรับปรุง และพัฒนาศักยภาพ               

การระบายน้ําในเสนทางน้ําตาง ๆในพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําในพ้ืนที่ โดยเฉพาะอยางยิ่ง             



 
                 สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ    บทที่ 9 สรุปขอเสนอแนะ 

 

    9-5               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู  

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

การปรับปรุงคลองวังมหากรใหเปน By pass นําน้ําออกจากพ้ืนที่ลงสูคลองบางปอง เพ่ือใหไหลออกสูแมน้ํา

เจาพระยาไดโดยเร็ว และทําการขุดคลองดักตะกอนรอบพ้ืนท่ีบึงบอระเพ็ด 

    ( 3 )  พ้ืนที่ ที่  1  เป นการ ดํ า เนิ นการการขุ ดลอกตะกอน ดินที่ ส ะสมอยู ใ น บึ ง                            

และทําการขุด Deep pool เพ่ือสรางระบบนิเวศประมง รวมทั้งการปรับปรุงประตูระบายนํ้า ใหมีประสิทธิภาพ

ในการระบายน้ําไดมากขึ้น ตลอดจนการปรับปรุงคลองบางปอง ใหสามารถรองรับการระบายน้ําสวนเกินของ    

บึงบอระเพ็ดไดอยางมีประสิทธิภาพ  

   6.2) แนวคิดในการบริหารจัดการน้ํา โดยกําหนดใหบึงมีระดับเก็บกักน้ําขั้น ตํ่าสุด                  

อยูที่+ 23 ม.รทก. และระดับสูงสุดอยูที่ +25 ม.รทก. ขอบเขตอยูในดินกั้นที่ระดับ +24 ม.รทก. โดยการ              

เสริมระดับความสูงเทากับ +25 ม.รทก. และกําหนดสถานการณน้ําเปน 3 กรณี เพ่ือใชเปนขอมูล                     

ในการวิเคราะหระบบแหลงน้ําที่ทําการศึกษาไว จํานวน 6 กรณี ดังนี้  

    (1) สถานการณน้ํา 3 กรณี 

     (1.1) กรณีในแมน้ํานานมามาก จะทําการเปดประตูระบายน้ําดานคลองบอระเพ็ด

หรือชองทางอ่ืนใดใหน้ําสามารถไหลเขาบึงได และรักษาระดับไวที่ + 23 ม.ทรก. จนถึงกลางเดือนกันยายนแลว

จึงคอยเพ่ิมระดับขึ้นไปเรื่อย ๆ จนถึง +25 ม.รทก. และรักษาระดับนี้ไปถึงเดือนพฤศจิกายน (2 เดือน)                 

เพ่ือรักษาระบบนิเวศประมง หลังจากนั้นจึงเริ่มระบายน้ําออกจากบึงตามชองทางตาง ๆ โดยในชวงเดือน

ธันวาคม ระดับน้ําอยูที่ + 24 ม.ทรก. แลวทยอยระบายออกไปจนถึงประมาณเดือนพฤษภาคม โดยใหระดับน้ํา

อยูท่ี +23 ม.รทก. และตองไมตํ่ากวา + 22.5 ม.รทก. ในชวงที่เกิดสถานการณวิกฤตเร่ืองการขาดแคลนน้ํา 

     (1.2) กรณีน้ําจากพ้ืนที่ลุมน้ําตอบบนมามาก ในชวงเดือนมิถุนายน จะเปดรับน้ํา           

จากแมน้ํานาน เพ่ือเปนการทําใหสัตวน้ําเขามาสูบึง โดยกําหนดระดับน้ําเก็บกักไวที่ +23 ม.รทก. และเมื่อน้ํา

จากพ้ืนที่ตอนบน ลงมาถึงบึงบอระเพ็ด ก็ใหเก็บกักน้ําไวที่ระดับ +25 ม.รทก. สําหรับน้ําสวนเกินใหทําการ

ระบายออกจากตัวบึงตามชองทางตาง ๆ โดยการดําเนินการจะเปนไปในลักษณะเชนเดียวกับกรณีแรก 

     (1.3) กรณีมีน้ํานอย กรณีนี้เปนสถานการณปที่น้ําแลง ซึ่งมีปริมาณน้ําในแหลงน้ําตาง 

ๆ นอยและไมเพียงพอตอการประกอบกิจกรรมตาง ๆ โดยในเดือนมิถุนายน จะทําการสูบน้ําจากแมน้ํานาน        

เขาบึงบอระเพ็ด โดยรักษาระดับไวที่  +22.5 ถึง +23.00 ม.รทก. และหลังจากเดือนกันยายน จะพิจารณาสูบ

น้ําเขาบึงในระดับ +25 ม.รทก. ซึ่งจะตองพิจารณาสถานการณน้ําที่ไหลเขาสูบึง จากแมน้ํานานและพ้ืนที่

ตอนบนดวย หากในเดือนพฤศจิกายน มีน้ําจากพ้ืนที่ตอนบนมากและระดับเก็บกักเกิน +25 ม.รทก.                  

ก็จะทําการระบายออกตามชองทางตาง ๆเชนกัน สําหรับการดําเนินการก็เชนเดิมกันกับกรณีแรก 

    (2) การวิเคราะหระบบแหลงน้ําไดจําลองสถานการณไว 6 กรณี โดยมีพ้ืนที่เพาะปลูก           

ในฤดูฝน 30,358.58 ไร และฤดูแลง 81,080.91 ไร ดังนี ้



 
                 สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ    บทที่ 9 สรุปขอเสนอแนะ 

 

    9-6               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู  
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     (2.1) กรณีมีน้ํานอยที่สุด และไดมีการใชน้ําเพ่ือการเกษตร พบวา มีปริมาณน้ําไหล

เขาบึงบอระเพ็ดจํานวน 310.13 ลาน ลบ.ม. ตอป และเมื่อไมมีการใชน้ําเพ่ือการเกษตรจึงไมเกิดการขาดแคลน

น้ํา 

     (2.2) กรณีมีน้ํานอยที่สุด และมีการใชน้ํา เพ่ือการเกษตรเติมศักยภาพ พบวา               

จะมีการขาดแคลนน้ําเฉลี่ย 121.66 ลาน.ลบ.ม.ตอป 

     (2.3) กรณีมีน้ํานอยที่สุด และมีการใชน้ําเพ่ือการเกษตร โดยเกิดการขาดแคลนน้ํา           

ที่อยูในเกณฑยอมรับได พบวา ตองลดการใชน้ําลงเหลือ 54 % ของการใชน้ําแบบเติมศักยภาพ และยังคงขาด

แคลนน้ําไมเกิน 20 %  ของความตองการนํ้า 

     (2.4) กรณีมีน้ํานอย และมีการใชน้ําเพ่ือการเกษตรเต็มศักยภาพ พบวา มีน้ําไหล           

เขาบึงบอระเพ็ด 650.25 ลาน.ลบ.ม.ตอป และมีการใชน้ําเติมศักยภาพการเกษตรจะขาดแคลนน้ําเฉลี่ย 91.68 

ลาน.ลบ.ม.ตอป 

     (2.5) กรณีมีน้ํานอย และมีการใชน้ําเพ่ือการเกษตรโดยเกิดการขาดแคลนน้ํา                 

อยูในเกณฑที่ยอมรับได กรณีนี้ตองลดการใชน้ําลงเหลือ 58 % ของการใชน้ํา เพ่ือการเกษตรแบบเต็มศักยภาพ 

ซึ่งจะทําใหการขาดแคลนน้ําอยูท่ี 16.97 % ของความตองการนํ้า 

     (2.6) กรณีมีน้ําปานกลาง และมีการใชน้ําเพ่ือการเกษตรเต็มศักยภาพ มีน้ําไหลเขา 

บึง 1418.50 ลาน.ลบ.ม.ตอป และจะขาดแคลนน้ําอยูที่ 50.24 % ของความตองการใชน้ํา เมื่อทําการเกษตร

เต็มศักยภาพ 

  ทั้งนี้ จากการประเมินปริมาณเก็บกักที่ระดับ +25 ม.รทก จากสถานการณน้ํา 3 กรณี ทําให          

บึงบอระเพ็ดมีปริมาณนํ้าเก็บกักที่ระดับ +23 ถึง +25 ม.รทก อยูท่ี 332.0 ลาน ลบ.ม. โดยปริมาณนํ้านี้สามารถ

สนับสนุนกิจกรรมดานการน้ําในมิติตาง ๆ ของการวิเคราะหระบบแหลงน้ําที่ไดจําลองสถานการณไว 6 กรณี        

ได เชน การเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภค เปนตน 

   6.3) จากการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดขางตน สามารถกําหนดปฏิทินการปลูกพืชในพ้ืน                

ที่บึงบอระเพ็ด เพ่ือใหสอดคลองกับการบริหารจัดการนํ้าได ดังนี ้ 

    พื้นที่ที่ 1 สามารถทํานาได 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ดําเนินการไดระหวางเดือนพฤศจิกายน 

ถึง เดือนกุมภาพันธ ของปถัดไป และครั้งที่ 2 จะเริ่มในเดือนมีนาคม ถึง เดือนกรกฎาคม สําหรับการเพาะปลูก

พืชอ่ืน และกิจกรรมอ่ืนสามารถดําเนินการไดตามชวงเวลาที่เหมาะสมกับแตละประเภท 

    พื้นทีท่ี่ 2 สามารถทํานาไดปละ 2 ครั้ง ทั้งนาปและนาปรัง โดยเกษตรกรเริ่มการปลูกครั้ง

ที่ 1 ในเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ ของปถัดไป เปนขาวนาปรัง ครั้งที่ 2 จะดําเนินการในเดือน

มีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน เปนขาวนาปรังอีกเชนกัน สําหรับพืชอ่ืน ๆ ละกิจกรรมที่เกี่ยวของสามารถ

ดําเนินการไดตามความเหมาะสมของแตละประเภท 
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    พื้นที่ที่ 3 เปนการทําเกษตรตามฤดูกาลเพราะไมไดใชน้ําจากบึงบอระเพ็ด แตควรจะเนน

การทําเกษตรที่อนุรักษดินและน้ํา รวมถึงเกษตรอินทรีย 

 

 9.1.3  แผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

  การจัดทําแผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด อยูภายใตแนวความคิดในการแกไขปญหา

ความเสื่อมโทรมของบึงบอระเพ็ด โดยการเก็บกักน้ําไวในพ้ืนที่ตอนบนของลุมน้ํา(ตัดยอดน้ํา) จากนั้น             

ทําการหนวงน้ําในพ้ืนที่ตอนกลาง และเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําในพ้ืนที่ตอนลางรอบ ๆ บึงบอระเพ็ด          

จึงสามารถจัดทําแผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด ได 6 แผนงาน ดังนี ้

   1) แผนดานการบริหารจัดการและการเขาใชประโยชน จํานวน 17 โครงการ ประกอบดวย 

(1) การติดตั้งสถานีวัดปริมาณน้ําทา 3 สถานี (2) ตรวจสอบการเขาใชประโยชนที่ดินของประชาชนในเขตพื้นที่

ของรัฐ  (3 )  กํ าหนดเขตการใชประโยชนที่ ดิน (4 )  การส ง เสริมการทองเที่ ยว รวม 4 โครงการ                          

(5) การบริหารจัดการพ้ืนที่ ชุมน้ํ าและความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวปา รวม 2 โครงการ                          

(6) เกษตรอินทรีย เกษตรปลอดภัยและแปรรูปผลิตภัณฑการเกษตร รวม 4 โครงการ (7) การดูแลคุณภาพชีวิต

ประชาชน จํานวน 2 โครงการ (8) องคกรบริหารจัดการบึง จํานวน 2 โครงการ วงเงิน 175 ลานบาท    

หนวยงานที่รับผิดชอบไดแก กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมที่ดิน กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา         

และพันธุพืช คณะอนุกรรมการการฟนฟูและพัฒนาบึงบอระเพ็ด องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรมประมง กรมธนารักษและกรมสงเสริม

การเกษตร 

   ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ (1) กอสรางสถานีวัดปริมาณน้ําทาในคลองสาขาของ ลุมน้ํา 

บึงบอระเพ็ด (2) การใชประโยชนที่ดินใหเหมาะสมกับศักยภาพและสมรรถนะของที่ดิน  (3) ชุมชนสามารถ

บริหารจัดการการทองเที่ยวไดดวยตัวเอง (4) เพ่ิมความสามารถในการแปรรูปผลิตภัณฑ เพ่ือยกระดับรายได

ของประชาชนใหสูงขึ้น (5) กลุมชาวนาอินทรียในพ้ืนที่รอบบึงบอระเพ็ด (6) รักษาสภาพความหลากหลายชนิด

ของสัตวปาในพ้ืนท่ี (7) มีศูนยกลางการศึกษาและเรียนรูเรื่องราวเก่ียวกับบึงบอระเพ็ด       

   2)  แผนดานการแกปญหาภัยแลงและสรางความมั่นคงของน้ํา จํานวน 22 โครงการ 

ประกอบดวย (1) ปรับปรุงประตูระบายน้ําคลองปลากด (2) ขุดลอกคลองจํานวน 13 โครงการ  (3) กอสราง

ประตูระบายนํ้า 3 แหง ไดแก ประตูระบายนํ้าคลองลําเจ็ดดง ประตูระบายนํ้าคลองวังเตียนและประตูระบายนํ้า

คลองสําโรงชัย (4) อาคารบังคับน้ําในแมน้ํานาน(วังหมาเนา) (5) ฝายบานทาลอบ ตําบลนาขอม                   

(6) อางเก็บน้ํา จํานวน 2 โครงการ ไดแก อางเก็บน้ําหวยโสกซับแดงและอางเก็บน้ําคลองกําปาง (7) ขุดลอก

ตะกอนดินบึงบอระเพ็ด วงเงิน 2,923.5 ลานบาท หนวยงานที่รับผิดชอบไดแก  กรมชลประทาน                          

กรมทรัพยากรน้ํา กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก องคกรปกครองสวนทองถิ่น และกรมประมง 
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

   ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ปริมาณน้ําตนทุนเพ่ิมขึ้นประมาณ 35 ลาน ลบ.ม.                     

พ้ืนท่ีรับประโยชนประมาณ 85,000 ไร 

   3) แผนดานคุณภาพน้ํา ตะกอน และรักษาระบบนิเวศ จํานวน 7 โครงการ ประกอบดวย  

(1) ขุดคลองดักตะกอนตามแนวขอบบึงบอระเพ็ด (2) ขุดบึง ลักษณะเปนวังปลา (Deep Pool) (3) กําจัดวัชพืช

และขุดลอกตะกอนวัชพืช (4) การรักษาระบบนิเวศของบึง จํานวน 4 โครงการ  

วงเงิน 1,768 ลานบาท หนวยงานที่รับผิดชอบไดแก กรมชลประทาน กรมประมง กรมควบคุมมลพิษ 

กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

   ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ (1) หนวยงานภาครัฐและประชาชนรวมกันรักษาระบบนิเวศ

ดานการประมงของบึงบอระเพ็ด (2) ประชาชนมีสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอมดวยการจัดการขยะ                

โดยสามารถจัดการขยะไดอยางนอยประมาณ 14 ตันตอวัน (3) ทุกภาคสวนชวยกันดูแลปรับปรุงคุณภาพน้ํา

อยางยั่งยืน (4) ชวยดักตะกอนไมใหไหลลงสูบึงบอระเพ็ด (5) วัชพืชถูกกําจัดปละ 100,000 ตัน 

   4)  แผนดานการจัดการน้ําทวมและบรรเทาอุทกภัย จํานวน 6 โครงการ ประกอบดวย         

(1) แกมลิงจํานวน 3 โครงการ (2) ขุดลอกคลองทาตะโก (3) ปรับปรุงประตูระบายน้ํา 2 โครงการ                   

ไดแก ประตูระบายน้ําคลองบางปองพรอมเสริมฝายพับไดและประตูระบายน้ําปากคลองบอระเพ็ด                             

วงเงิน 770 ลานบาท หนวยงานที่รับผิดชอบไดแก กรมชลประทาน กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก        

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค องคกรปกครองสวนทองถิ่นและกรมประมง 

   ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  พ้ืนที่รับประโยชนประมาณ 4,800 ไร และชวยบรรเทา

อุทกภัยพ้ืนท่ีประมาณ 21,000 ไร 

   5) แผนดานการอนุรักษและฟนฟูพ้ืนที่ตนน้ํา จํานวน 3 โครงการ ประกอบดวย (1) ฟนฟูปา

เพ่ือการอนุรักษพ้ืนที่ปาตนน้ํา (2) สงเสริมการเกษตรแบบผสมผสานในพ้ืนที่ตนน้ํา (3) ฟนฟูคุณภาพดิน        

และสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ตอนบนของลุมน้ําบึงบอระเพ็ด วงเงิน 62  ลานบาท หนวยงานที่รับผิดชอบไดแก กรม

ปาไม องคกรปกครองสวนทองถิ่น กรมพัฒนาที่ดิน กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และกรมสงเสริม

การเกษตร 

   ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ฟนฟูพ้ืนที่ปาและทรัพยากรดินเพ่ือการอนุรักษในพ้ืนที่ตนน้ํา 

ประชาชนมีความเขาใจในการใชที่ดินที่เหมาะสมกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมพ้ืนที่ตนน้ําบึงบอระเพ็ด ดวยการ

สงเสริมการปลูกพืชแบบผสมผสาน 

   6)  แผนดานการจัดการน้ําอุปโภค บริโภค จํานวน 1 โครงการ กอสรางสระเก็บน้ํา               

ในตําบลพนมเศษ อําเภอทาตะโก วงเงิน 3 ลานบาท หนวยงานที่รับผิดชอบไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น

และกรมชลประทาน 

   ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ สามารถเก็บน้ําเพ่ือการอุปโภค - บริโภค ในฤดูแลง             

ประชาชน ไดรับประโยชน 500 ครัวเรือน 
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

  จากแผนงานขางตน ตามแผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด จํานวน 56 โครงการ        

วงเงินรวม 5,701.5 ลานบาท แยกเปนแผนงานหลัก จํานวน 35 โครงการ วงเงิน 5,489.5 ลานบาท                  

และแผนงานสนับสนุน จํานวน 21 โครงการ วงเงิน 212 ลานบาท  

  ทั้ งนี้  แผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด ทั้ ง 6 แผนงาน ยังสามารถสะทอน                 

ถึ งการตอบสนองตอมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่  23 มกราคม 2561 ในการแก ไขปญหาการบุกรุก                      

และการใชประโยชนพ้ืนท่ี การบริหารจัดการนํ้า รวมถึงการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ ไดอยางครบถวนอีกดวย 

  

 9.1.4 แผนปฏิบัติการโครงการเรงดวน ( Quick Win)  

  จากโครงการตามแผนแมบทการพัฒนาและฟนฟู บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค                      

จํานวน 6 แผนงาน 56 โครงการ ดังไดกลาวมาแลวขางตน สามารถวิเคราะหโครงการที่มีศักยภาพ                 

ในการดําเนินการไดในทันที ดังนี ้

   1) แผนดานการบริหารจัดการและการเขาใชประโยชน จํานวน 3 โครงการ  

                โครงการตรวจสอบการเขาใชประโยชนที่ดินที่ประชาชนเขาไปใชในเขตพ้ืนที่ของรัฐ            

ในพ้ืนท่ี “ให หาม หวง” วงเงิน 15 ลานบาท ไดแก หนวยงานท่ีรับผิดชอบไดแก กรมธนารักษและกรมที่ดิน 

    การบริหารจัดการน้ําในบึง หนวยงานที่รับผิดชอบไดแก กรมชลประทาน กรมทรัพยากร

น้ําและกรมประมง 

    การปรับปฏิทินการปลูกพืช หนวยงานที่รับผิดชอบไดแก กรมชลประทาน  กรมสงเสริม

การเกษตรและกรมพัฒนาที่ดิน 

    โดยป 2563 ถึง 2565 ใชวงเงิน 15 ลานบาท 

   2) แผนดานการแกปญหาภัยแลงและสรางความมั่นคงของน้ํา จํานวน 2 โครงการ                 

วงเงิน 608.5 ลานบาท ประกอบดวย (1) โครงการขุดลอกตะกอนดินบึงบอระเพ็ด วงเงินรวม 600 ลานบาท                  

(2) โครงการขุดลอกคลองวังนา วงเงิน 8.5 ลานบาท โดยป 2563 ถึง 2565 ใชวงเงิน 308.5 ลานบาท 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก ไดแก กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา กองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบก 

และหนวยงานสนับสนุน ไดแก กรมประมง 

   3 )  แผนด านคุณภาพน้ํ า  ตะกอน และรั กษาระบบนิ เ วศ  จํ านวน 2  โครงการ                             

วงเงิน 1,530 ลานบาท ประกอบดวย (1) โครงการขุดบึงบอระเพ็ด ลักษณะเปนวังปลา (Deep Pool)              

วงเงิน 600 ลานบาท (2) โครงการขุดคลองดักตะกอนตามแนวขอบบึงบอระเพ็ด ความยาว 56 กิโลเมตร          

วงเงิน 930 ลานบาท โดยป 2563 ถึง 2565 ใชวงเงิน 760 ลานบาท หนวยงานที่รับผิดชอบหลักไดแก             

กรมชลประทาน กองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบก และหนวยงานสนับสนุน ไดแก กรมประมง 

   4) แผนดานการจัดการน้ําทวมและบรรเทาอุทกภัย จํานวน 2 โครงการ ประกอบดวย 

ปรับปรุงประตูระบายน้ําคลองบางปองพรอมเสริมฝายพับได วงเงินรวม 400 ลานบาท และปรับปรุงประตู
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

ระบายน้ําปากคลองบอระเพ็ด วงเงิน 80 ลานบาท โดยป 2563 ถึง 2565 ใชวงเงิน 430 ลานบาท                  

หนวยงาที่รับผิดชอบหลัก ไดแก กรมชลประทาน และหนวยงานสนับสนุน ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค องคกรปกครองสวนทองถิ่นและกรมประมง 

  โครงการเรงดวนขางตน สามารถตอบสนองตอมติคณะรัฐมนตรีไดในทันที ในเรื่องการแกไข

ปญหาการบุกรุกและการใชประโยชนที่ดิน การบริหารจัดการน้ําโดยที่บึงบอระเพ็ดทําหนาที่เปนเครื่องมือ             

ในการบริหารจัดการนํ้า โดยเปนท้ังแหลงเก็บกักน้ําในฤดูน้ําหลาก เปนแหลงเก็บกักน้ําไวใชในชวงท่ีเกิดการขาด

แคลนน้ํา รวมถึงเกิดการตรวจสอบพ้ืนที่และกําหนดการใชประโยชนที่มีขอบเขตที่ชัดเจน อันเปนการแกไข

ปญหาการบุกรุกและการใชประโยชนในพ้ืนที่ไดในเบ้ืองตน ซึ่งทันตอความตองการของประชาชนในพ้ืนที่             

และหลังจากมีการดําเนินการตามแผนแมบทอยางตอเนื่อง จะทําใหปญหาของบึงบอระเพ็ดบรรเทาเบาบาง            

ลงในอนาคต และที่สําคัญบึงบอระเพ็ดก็สามารถกลับมาทําหนาที่เดิม คือ เปนแหลงอนุรักษและเพาะพันธสัตว

น้ําไดอยางสมบูรณ 

 

9.2 ขอเสนอแนะ 

 9.2.1 ให เรงประกาศใชแผนแมบทการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค                     

พรอมจัดทํางบประมาณสนับสนุน เนื่องจากความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียในบึงบอระเพ็ด                   

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประชาชนผูเขาไปใชประโยชนจากฐานทรัพยากรในพ้ืนที่ ที่คาดหวังวา จากขอมูลที่ไดรับ   

ในระหวางการดําเนินการตามกระบวนการของที่ปรึกษา จะสามารถเปนรูปธรรมไดในทันที และสามารถแกไข

ปญหาการบริหารจัดการน้ําที่สะสมมาเปนระยะเวลานานได ซึ่งในทางปฏิบัติแลว หากลาชาและไมเปนไปตาม

ความคาดหวังของประชาชน อาจจะเกิดความออนไหวดานสังคมได เหตุเพราะแผนแมบทนี้ อาจจะมีการ

ปรับแตงรายละเอียดไปจากเดิม เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมกับบริบทของหนวยงานรับผิดชอบถือปฏิบัติ              

อนึ่ง ควรกําหนดใหมีการช้ีแจงความคืบหนาของการดําเนินการตามแผนแมบท หากไดรับความเห็นชอบจากผูที่

มี อํานาจใหเรงดําเนินการเปนระยะ ๆ ตามความเหมาะสม พรอมการสรางการรับรูใหกับประชาชน               

และการสรางความเช่ือมั่น  และศรัทธาตอภาคราชการ ในความจริงใจที่จะแกไขปญหาใหกับประชาชน              

ที่มีความเดือดรอน ซึ่งจะเปนการสรางบรรยากาศแหงความรวมมือ และการมีสวนรวมของประชาชน                 

ใหเปนแบบอยางที่ดีตอไป 

 9.2.2 การแกไขปญหาการรุกล้ําพ้ืนที่หวงหามต้ังแตอดีตที่ผานมา การใชกระบวนการบังคับ                  

ใชกฎหมายปกติที่มีอยู ในการนําประชาชนผูเขาไปใชประโยชนในพ้ืนที่บึงบอระเพ็ดออกจากพ้ืนที่แลว                

เกรงวาอาจจะเกิดเหตุการณดานความขัดแยงที่รุนแรงขึ้นกวาที่เปนอยู ดังนั้น ควรกําหนดเปนลําดับความ

เรงดวนของการบริหารจัดการพ้ืนที่ภายใตแนวคิด “ให - หาม - หวง” และรูปแบบการแบงเขตการใชประโยชน

ที่ดิน เพ่ือใหหนวยงานที่รับผิดชอบสามารถดําเนินการไดตามกฎหมายที่มีขอบเขตอํานาจอยู และใหเกิดผล

กระทบกับประชาชนผูเขาไปใชประโยชนใหนอยที่สุด โดยไมใหไดรับความเดือดรอนไปมากกวาที่เปน                 



 
                 สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ    บทที่ 9 สรุปขอเสนอแนะ 

 

    9-11               รายงานการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟนฟู  

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

อยูในปจจุบัน จึงควรกําหนดระดับของการใหความรวมมือในการเขารวมคืนพ้ืนที่ที่เคยครอบครองทํากิน       

ภายในบึงบอระเพ็ด และกําหนดการชวยเหลือ ดังนี้  

  9.2.2.1 หากประชาชนผูเขาไปใชประโยชนในพ้ืนที่บึงบอระเพ็ดสมัครใจออกจากพ้ืนที่                 

ทางราชการควรมีการใหความชวยเหลือเยียวยา ในการรื้อถอน ลําเลียง และโยกยาย หรือจะจัดหาพื้นที่รองรับ

ที่เหมาะสม และใหเขาไปทําประโยชนในที่ดินของรัฐได เชน ในพ้ืนที่ปาเสื่อมโทรม พ้ืนที่ สทก. และ นสล.           

เปนตน ในลักษณะพ้ืนที่เกษตรแปลงใหญ หรือแปลงรวม พ้ืนที่ สปก. หมูบานประชารัฐ หรือการเขาโครงการ

จัดที่ทํากินใหกับราษฎรผูยากไรในพ้ืนที่ปาสงวนเสื่อมโทรม (คจก.) โดยจะพิจารณาใหไดสิทธิในการทํากิน              

ที่ถูกตองตามกฎหมาย และใหการสงเสริมในดานตางๆ เปนความเรงดวนลําดับแรก และยังเปนการสราง             

ความมั่นคงและมั่นใจใหกับประชาชนดวย 

  9.2.2.2 หากประชาชนไมตองการยายออกจากที่อยูเดิม ก็จะตองปฏิบัติตามขอกําหนด                

และเง่ือนไขในการทํากิน ซึ่งจะไดเฉพาะสิทธิในการทํากินที่ถูกกําหนดชวงเวลาพรอมกํากับโดยทางราชการ  

เชน การขอเชาพ้ืนท่ีและการสืบทอดสูทายาทเทานั้น เปนตน  

  9.2.2.3 หากประชาชนมีความประสงคจะยายออกจากพ้ืนที่เฉพาะที่อยูอาศัย โดยพ้ืนที่ทํากิน

ยังคงอยูที่เดิม ก็จะพิจารณาเหมือนกับกรณีแรก เชน การจัดหมูบานประชารัฐ หรือบานมั่นคงในพ้ืนที่                   

ที่เหมาะสมตอไป  

 9.2.3 เรงประกาศเปนพ้ืนที่บริหารจัดการพิเศษ โดยในระหวางจัดต้ังองคกรบริหารจัดการพ้ืนที่           

และจัดทํารายละเอียดของกฎหมายบริหารจัดการพ้ืนที่พิเศษบึงบอระเพ็ด เห็นควรนํากฎหมายหรืออํานาจ

พิเศษเขามาบริหารจัดการในสวนที่จําเปนเรงดวน (ตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญดานกฎหมายและดานองคกร) 

อาทิเชน กฎหมายเดิมที่บังคับใชอยู พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ กอนการนํากฎหมายบริหารจัดการพ้ืนที่พิเศษ

บึงบอระเพ็ดฉบับสมบูรณมาบังคับใช ทั้ งนี้  เ พ่ือเปนการเตรียมการบริหารจัดการพ้ืนที่ ในเบ้ืองตน                     

หยุดการบุกรุกเพ่ิมเติม รวมถึงการเขาไปใชประโยชนที่ผิดกฎหมายเพ่ิมเติม และยังเปนการเริ่มใหประชาชนได

เรียนรู และปรับตัวใหเขากับระบบการบริหารจัดการพ้ืนที่พิเศษบึงบอระเพ็ดที่กําลังจะเกิดขึ้น โดยระดับ             

ของการบังคับใชในชวงตน ใหใชแนวคิดเชิงรัฐศาสตรผนวกกับแนวคิดเชิงนิติศาสตรในการบริหารจัดการพ้ืนท่ี 
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