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ความเป็นมา
จากคลองท่าแพ...
ถึงลุ่มน้ำ�ตรัง
เสียงสะท้อน
เพื่อส�ยน้ำ�แห่งชีวิต
	 จงัหวดันครศรธีรรมราช	อ�าเภอทุง่สง	เทศบาล

เมอืงทุง่สงแก้ปัญหาน�า้ท่วมแบบบรูณาการรกุหนกั

ระดมสมองแก้วิกฤติิลุ่มน�้าตรัง

 อำ า เภอทุ ่ งสง เป็นอ�ำเภอหนึ่ง               

ในลุ ่มน�้ำสำขำแม่น�้ำตรัง ดังนั้นกำรแก้ไข

ปัญหำน�้ำท่วมของอ�ำเภอทุ่งสง จึงต้องมีควำม

ก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง แก้ไขปัญหำทั้งระบบ

แบบบูรณำกำรเทศบำลเมืองทุ ่งสงรุกหนัก                                 

แก้ปัญหำอุทกภัย วำตภัย และดินโคลนถล่ม 

แบบบรูณำกำร จำกต้นน�ำ้ กลำงน�ำ้ ถงึปลำยน�ำ้ 

ขยำยผลควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศไทยและ

เนเธอร์แลนด์ เร่งพัฒนำและอนุรักษ์ล�ำคลอง

ท่ำแพ พร้อมระดมสมองจัดท�ำแผนแก้ปัญหำ

น�้ำท่วมเมืองทุ่งสงสู่ลุ่มน�้ำตรังก่อนวิฤกติ

 การจั ดก ารลุ ่ มนำ้ า ตรั ง แบบ

บูรณาการ จำกบทเรียนและกำรถำโถม      

จำกภัยธรรมชำติ  โดยเฉพำะภัยพิบัติน�้ำ                       

จำกปัญหำน�้ำท่วมซ�้ำซำก ท�ำให้คนต้นน�้ำ

อย่ำงเมืองทุ ่งสงและปลำยน�้ำ เรียนรู ้และ                        

ได้บทเรียนที่ดี พวกเขำมีควำมตื่นตัว และเข้ำ

มำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรจัดกำรดินและ

น�้ำอย่ำงต่อเนื่อง กำรบริหำรจัดกำรน�้ำให้                  

เกิดประสิทธิภำพไม่ใช่เพียงให้ทุ่งสงปลอดภัย

จำกน�้ำท่วมเท่ำนั้น เรำต้องคิดถึงเมืองอื่น              

ซึ่ ง เป ็นปลำยน�้ำ  รับน�้ำจำกอ�ำเภอทุ ่ งสง

เรำกต้็องร่วมกนัรบัผดิชอบ เทศบำลเมอืงทุง่สง 

และอ�ำเภอทุ่งสง ตลอดจนหน่วยงำนรำชกำร 

ภำครัฐ เอกชน ทั้งจังหวัดนครศรีธรรมรำช

และจังหวัดตรังจึงได้ขยำยผลควำมร่วมมือ 

ในกำรบริหำรจัดกำรน�้ำไปถึงลุ ่มน�้ำตรัง คือ

กลไกของกระบวนกำรทำงควำมคิดของ

อ�ำเภอทุ ่งสง ท�ำให้อ�ำเภอทุ ่งสง เทศบำล 

เมืองทุ่งสง เทศบำลนครตรัง ส�ำนักงำนลุ่มน�้ำ

ตรัง ส�ำนักงำนทรัพยำกรน�้ำภำค 8 หน่วยงำน

รำชกำรต่ำงๆ สถำบันสิ่งแวดล้อมไทย และ
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เครือข่ายทุกภาคส่วนชุมชน ภาคประชา

สังคม ได้ร ่วมกันจุดประกายความคิด

เพื่อการแก้ไขปัญหาเรื่องน�้าท่วมทั้งระบบ 

ตั้งแต่คนต้นน�้า กลางน�้า ในพื้นที่ทุ่งสง จนถึง

คนปลายน�้า ลุ ่มน�้าตรังตลอดทั้งสาย  

ที่ส�ำคัญเป็นกำรคิดแก้ปัญหำร่วมกันของคน 

ทั้งสองจังหวัดในส่วนของภำคประชำชนที่มี

ส่วนร่วมอย่ำงต่อเนือ่ง  และต้องกำรให้ผูบ้รหิำร

สำนต่ออย่ำงเป็นรูปธรรมในอนำคต

  แนวคิดการจัดการลุ่มนำ้าตรังแบบบูรณาการ

 เป็นกำรแก้ไขปัญหำน�้ำท่วมอย่ำงเป็นระบบในกำรจัดกำร

ที่ดินและน�้ำ เพื่อเมืองน่ำอยู่ที่ต้องขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมในอนำคต            

โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน มีกำรจัดท�ำแผนกำร

บริหำรจัดกำรน�้ำทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยำว เพื่อรองรับปัญหำ

อุทกภัยที่อำจเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันควำมเสียหำยจำกน�้ำท่วมให้เกิด

ขึ้นน้อยที่สุด สำมำรถเร่งระบำยน�้ำและผลักดันน�้ำออกสู่ทะเลโดยเร็ว 

แนวคิดกำรจัดกำรลุ่มน�้ำตรังแบบบูรณำกำร เป็นกำรบูรณำกำรร่วมกัน

เพื่อแก้ปัญหำน�้ำท่วมของ 2 จังหวัด ระหว่ำง “คนต้นน�้ำกับคนปลำยน�้ำ”

กำรแก้ปัญหำเชิงรุกของหน่วยงำนในระดับท้องถิ่น “เริ่มต้นจุดเล็กๆ 

ใกล้ตัว” บูรณำกำรร่วมกันของหน่วยงำน

ทีเ่กีย่วข้อง เป็นโมเดลต้นแบบในประเทศไทย

ซึ่งคำดว่ำจะน�ำแนวคิดดังกล่ำวนี้น�ำเสนอ

ในกำรประชุมของรัฐบำลในโอกำสต่อไป



6  I การบริหารจัดการน้ำาแบบบูรณาการในลุ่มน้ำาสาขาแม่น้ำาตรัง   

 

ก�รดูแลส�ยน้ำ�
แห่งชีวิต 

สู่ก�รแก้ไขปัญห�

แบบบูรณ�ก�ร

 

ก�รดูแลส�ยน้ำ�
แห่งชีวิต 

สู่ก�รแก้ไขปัญห�

แบบบูรณ�ก�ร



ความสำาคัญในการบริหารจัดการลุ่มน้ำาสาขาแม่น้ำาตรัง

 การบริหารจัดการน้ำาแบบบูรณาการในลุ่มน้ำาสาขาแม่น้ำ�ตรัง I  7 

กำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่ำงรวดเร็วในช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำ ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นหนึ่ง        

ในประเทศผู้น�ำด้ำนเศรษฐกิจและหุ้นส่วนด้ำนกำรพัฒนำในภูมิภำคอำเซียน อย่ำงไรก็ตำม กำรพัฒนำ

เศรษฐกิจของประเทศยังคงต้องอำศัยทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยพื้นฐำนส�ำคัญ                      

ในกำรผลิต และผลจำกกำรพัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงรวดเร็ว ท�ำให้ชุมชนเมืองมีกำรขยำยตัว มีกำรเจริญเติบโตของ           

ภำคอุตสำหกรรมและกำรท่องเที่ยว ส่งผลให้มีกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเกินศักยภำพ

ในกำรรองรบัของระบบนเิวศ ซึง่จะเหน็ไดจ้ำกกำรทีท่รพัยำกรธรรมชำต ิขำดควำมอดุมสมบรูณ ์สิง่แวดลอ้มมคีณุภำพ

เสื่อมโทรมอย่ำงต่อเนื่อง และท�ำให้เกิดผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ของประชำชน ภำครัฐจึงควรให้ควำมส�ำคัญ                   

ต่อกำรด�ำเนินกำรตำมนโยบำย มำตรกำร และกลไกด้ำนกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำมหลักกำรกำรพัฒนำที่ยั่งยืน        

โดยสร้ำงควำมสมดุลในกำรพัฒนำทั้ง 3 มิติ คือ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นให้เกิดกำรขยำยตัว

ทำงเศรษฐกจิในระดบัทีเ่หมำะสมมเีสถยีรภำพ มกีำรกระจำยกำรพฒันำ กำรกระจำยรำยได ้กำรพฒันำทรพัยำกรมนษุย ์

และสร้ำงฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้มั่นคง

 

 กำรบรหิำรจดักำรน�ำ้ลุม่น�ำ้สำขำแม่น�ำ้ตรงั จะต้องด�ำเนนิกำรให้ครอบคลมุทัง้ลุม่น�ำ้ ตัง้แต่พืน้ทีต้่นน�ำ้ กลำงน�ำ้ 

ปลำยน�้ำ โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วนและมีกำรจัดท�ำแผนบริหำรจัดกำรน�้ำทั้งในระยะเร่งด่วนและ

ระยะยำว เพื่อรองรับปัญหำอุทกภัยที่อำจเกิดขึ้น ทั้งนี้ แนวคิดในกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรบริหำร

จดักำรน�ำ้ร่วมกบักำรจดักำรประตรูะบำยน�ำ้และกำรระบำยน�ำ้ตลอดแนวพืน้ทีก่ลำงน�ำ้ เพือ่ป้องกนัควำมเสยีหำยจำก

น�้ำท่วมให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด และพื้นที่ปลำยน�้ำ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรเร่งระบำยน�้ำและผลักดันน�้ำออกสู่ทะเลโดยเร็ว 

วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ

ที่เป็นธรรม สมดุล มีประสิทธิผล และมีส่วนร่วมของ             

ทุกภำคส่วน เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีให้กับประชำชน 

เกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 2) เพือ่เพิม่ขดีควำมสำมำรถของภำคกีำรพฒันำ 

ให้ทุกภำคส่วนมีบทบำทและหน้ำที่รับผิดชอบร่วมกัน       

ในกำรดแูลรกัษำทรพัยำกรน�ำ้ของลุม่น�ำ้สำขำแม่น�ำ้ตรงั 

 3) เพื่อเป็นกรอบให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน�ำไป

ใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ

เป้าหมาย 

 1) ระยะสั้น ได้แก่ กำรลดระดับควำมเสียหำย           

ที่อำจเกิดขึ้นจำกปัญหำน�้ำ และอุทกภัย วำตภัย และ      

ดินโคลนถล่มซึ่งส่งผลกระทบต่อควำมเป็นอยู ่และ

ทรัพย์สินของประชำชน 

 2) ระยะยำว ได้แก่ กำรปรับระบบกำรบริหำร

จัดกำรป่ำต้นน�้ำ กลำงน�้ำและปลำยน�้ำอย่ำงบูรณำกำร
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ข้อมูลทั่วไป

 “ลุ่มน�้ำสำขำแม่น�้ำตรัง” มีพื้นที่ลุ่มน�้ำประมำณ 

3,853 ตำรำงกิโลเมตร โดยมีแม่น�้ำตรังเป็นแม่น�้ำ           

สำยหลกัมคีวำมยำวล�ำน�ำ้ทัง้สิน้ประมำณ 190 กโิลเมตร 

มลี�ำน�ำ้ย่อยทีส่�ำคญั  ได้แก่ คลองท่ำประดู ่ แม่น�ำ้หลวง 

คลองมวน คลองยำงยวน ห้วยแม่นะ คลองล�ำภูรำ

คลองช ี  ห้วยยำง  คลองนำงน้อย คลองควนปรงิ เป็นต้น 

ไหลสู่ทะเลอันดำมันที่ จ.ตรัง มีต้นก�ำเนิดในบริเวณ

เทือกเขำหลวง ในเขตอ�ำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมรำช 

(ที่มำ: ส�ำนักงำนทรัพยำกรน�้ำ ภำค 8) มีล�ำน�้ำส�ำคัญ                  

ในบริเวณต้นน�้ำ ได้แก่ คลองวังหีบ คลองปำกแพรก 

คลองกะปำง คลองท่ำเลำ คลองท่ำหลวง เป็นต้น             

ดังแผนภำพในหน้ำถัดไป

อ�าเภอ ต�าบล

จ.นครศรีฯ ทุ่งสง
ปำกแพรก ชะมำย หนองหงส์ ควนกรด นำไม้ไผ่ นำหลวงเสน 
เขำโร กะปำง ที่วัง น�้ำตก ถ�้ำใหญ่ เขำขำว

บำงขัน บ้ำนนิคม วังหิน บ้ำนล�ำนำว บำงขัน

 จ.ตรัง กันตัง คลองชีล้อม ย่ำนซื่อ โคกยำง บำงเป้ำ บำงหมำก ควนธำนี

นำโยง นำข้ำวเสีย นำหมื่นศรี ละมอ ช่อง นำโยงเหนือ

เมืองตรัง
นำท่ำมใต้ นำท่ำมเหนือ บ้ำนโพธิ์ นำตำล่วง น�้ำผุด หนองตรุด 
นำโต๊ะหมิง โคกหล่อ บำงรัก นำโยงใต้ ควนปริง นำบินหลำ 
บ้ำนควน นำพละ ทับเที่ยง

รัษฎำ เขำไพร หนองปรือ หนองบัว คลองปำง ควนเมำ

วังวิเศษ วังมะปรำงเหนือ ท่ำสะบ้ำ อ่ำวตง วังมะปรำง เขำวิเศษ

สิเกำ นำเมืองเพชร ไม้ฝำด บ่อหิน

ห้วยยอด
วังคีรี ทุ่งต่อ ในเตำ ห้วยนำง นำวง ล�ำภูรำ ท่ำงิ้ว ปำกคม
ปำกแจ่ม เขำปูน เขำขำว เขำกอบ บำงกุ้ง บำงดี หนองช้ำงแล่น 
ห้วยยอด

  

สถานการณ์ลุ่มนำ้�ส�ข�แม่นำ้�ตรัง

     พื้นที่ลุ ่มน�้ำแห่งนี้  มีปริมำณฝนรำยปีเฉลี่ย 

2,189.5 มิลลิเมตรต่อปี เป็นปริมำณฝนในช่วงฤดูฝน

(เม.ย.-พ.ย.) ประมำณร้อยละ 85.3 ของปริมำณฝน

รำยปีเฉลี่ย และเป็นปริมำณฝนในช่วงฤดูแล้ง (ธ.ค.-

มี.ค.) ประมำณร้อยละ 14.7 ของปริมำณฝนรำยปี

เฉลี่ย โดยมีปริมำณฝนรำยเดือนเฉลี่ยสูงสุดในเดือน

พฤศจิกำยน ส่วนปริมำณน�้ำท่ำรำยปีเฉลี่ย ของลุ่มน�้ำ

สำขำแม่น�ำ้ตรงั มปีระมำณ 3,125 ล้ำนลกูบำศก์เมตร/ปี 

ขอบเขตการปกครอง 

 ลุ่มน�้ำสำขำแม่น�้ำตรัง ครอบคลุมต�ำบลต่ำงๆ         

ใน 2 อ�ำเภอของจงัหวดันครศรธีรรมรำช และใน 7 อ�ำเภอ

ของจังหวัดตรัง ดังรำยชื่อต่อไปนี้
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แผนที่แสดงเส้นทางน้ำาและขอบเขตการปกครองในลุ่มน้ำาสาขาแม่น้ำาตรัง
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  การทบทวนสถานการณ์ลุ ่มน�้ าสาขา          

แม่น�้าตรังในส่วนนี้แบ่งเป็น 5 ประเด็น ได้แก่ 

 1. สถานการณ์การจดัการพืน้ทีต้่นน�้า : ป่าต้นน�้า 

เส้นทางน�้าตามธรรมชาติ 

 2. สถานการณ์การก�าหนดผังการใช้ที่ดิน พื้นที่

รับน�้า และโครงข่ายน�้า : ผังเมือง พื้นที่รับน�้า แก้มลิง 

การระบายน�้า อ่างเก็บน�้า และการผันน�้า

 3. สถานการณ์การป้องกนัและแก้ไขปัญหาน�า้ท่วม 

และดนิถล่ม : การเฝ้าระวงัและเตอืนภยั การเตรยีมความพร้อม 

การรับมือขณะเกิดภัย การฟื้นฟูหลังประสบภัย 

 4. สถานการณ์การดแูลรกัษาคณุภาพน�า้ : ชมุชน 

เกษตร อุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ 

 5. สถานการณ์การบริหารจัดการ : ระบบข้อมูล 

การจัดองค์กร แผนและยุทธศาสตร์ งบประมาณ   

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 พื้นที่ต้นน�้ำของลุ ่มน�้ำสำขำแม่น�้ำตรัง ปกคลุมไปด้วย

ป่ำไม้จ�ำพวกป่ำดิบชื้นและป่ำเบญพรรณ โดยมีอุทยำนแห่งชำติ                            

2 แห่ง ได้แก่ อุทยำนแห่งชำติน�้ำตกโยง อุทยำนแห่งชำติเขำปู่-             

เขำย่ำ และเขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำ 3 แห่ง ได้แก่ เขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำ

เขำประบำงครำม เขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำเขำบรรทัด และเขตรักษำ

พันธ์ุสัตว์ป่ำเขำน�้ำพลำย โดยเป็นแหล่งต้นน�้ำที่ส�ำคัญที่ให้น�้ำแก่    

ลุ่มน�้ำนี้ 

1สถานการณ์การจัดการ
พื้นที่ต้นนำ้�

สถานการณ์การบริหาร

จัดการทรัพยากรน�้าของ

ลุ่มน�้าสาขาแม่น�้าตรัง
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 กำรดูแลรักษำพื้นที่

ต ้นน�้ำ ได้เริ่มให้ควำมส�ำคัญ

อ ย ่ ำ ง จ ริ ง จั ง ใ น บ ำ ง พื้ น ที่                  

ด ้วยควำมตระหนักถึงควำม

ส�ำคัญของป่ำต้นน�้ำ ในกำรช่วย

ดูดซับน�้ำและชะลอน�้ำ นอกจำกนี้ 

ยังมีกำรด�ำเนินกิจกรรมฟื ้นฟู

ต้นน�้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติองค์

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ 

ทรงมีพระชนมำยุ 84 พรรษำ 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอื่นๆ 

และกิจกรรมเนื่องในวันส�ำคัญ

ต่ำงๆ   

 ส�ำหรับโครงกำรของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต่ำงๆ ที่น่ำสนใจ ได้แก่ โครงกำร

ปลูกป่ำต้นน�้ำ ของ อบต. เขำขำว 

โครงกำรปลูกป่ำลดโลกร้อน

ของ อบต.นำไม้ไผ่ โครงกำร

คลองหญ้ำแฝก ของ อบต.กะปำง 

โ ค ร ง ก ำ ร ฟ ื ้ น ฟู ร ะ บ บ นิ เ ว ศ                

ป่ำต้นน�้ำ อบต.น�้ำตก โครงกำร

ปลกูหญ้ำแฝกเฉลมิพระเกยีรตฯิ 

ของ อบต.บ่อน�้ำร้อน โครงกำร

ปลกูป่ำชมุชน อบต.นำโยงเหนอื  

โครงกำรปลูกและรักษำพันธ์ุไม้ 

ของเทศบำลต�ำบลห้วยยอด 

โครงกำรปลกูป่ำทดแทนป่ำชมุชน 

ของ อบต.ท่ำงิว้  โครงกำรอนรุกัษ์

แหล่งน�้ำ ป่ำไม้ และสัตว์ป่ำ        

ของ อบต.ละมอ เป็นต้น

 ปัจจุบัน พื้นที่ต้นน�้ำได้ถูกบุกรุกท�ำลำยไป

มำก อันเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงไปเป็นพื้นที่เกษตร       

ปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยเฉพำะยำงพำรำ และปำล์ม

น�้ำมัน ท�ำให้ต้นน�้ำมีศักยภำพในกำรซับน�้ำได้น้อยลง     

เกิดกำรชะล้ำงและพังทลำยของดินลงสู่เส้นแม่น�้ำ 

คลอง อ่ำงเก็บน�้ำ และเหมือง จนเกิดควำมตื้นเขิน  

ซึ่งส่งผลต่อกำรระบำยน�้ำในช่วงฤดูฝน นอกจำกนี้

ยังพบกรณีกำรบุกรุกพื้นที่สำธำรณะ มีกำรก่อสร้ำง

ที่อยู ่อำศัยรุกล�้ำล�ำน�้ำ ส่งผลให้ประสิทธิภำพใน

กำรระบำยน�้ำลดลงเช่นกัน จนเป็นสำเหตุของน�้ำท่วม

ในบำงพื้นที่
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ของพื้นที่ แม้ว่ำผังกำรใช้ที่ดิน

จะมีหลำยลักษณะด้วยกัน ทั้ง

ในลักษณะที่ เป ็นทำงกำรอัน                   

มีกฎหมำยรองรับในกำรบังคับ

ใช้ อำทิ ผังจังหวัด ผังเมืองรวม

ผังพื้นที่ เฉพำะ เป็นต้น และ

ในลักษณะที่ ไม ่ เป ็นทำงกำร 

อย ่ำงเช ่น ผังชุมชน ซึ่ ง เป ็น                

ข้อตกลงร่วมระหว่ำงสมำชิกในชุมชนเพื่อกำรจัดกำร

พื้นที่ให้เกิดควำมเหมำะสม ลดควำมขัดแย้งและมี

ควำมสอดคล้องกบัควำมต้องกำรของสมำชกิ อย่ำงไร

กต็ำมควรมกีำรใช้ในลกัษณะผสมผสำนและบงัคบัใช้

อย่ำงจริงจัง  

 ผังกำรใช้ที่ดินจะมีบทบำทส�ำคัญในกำรจัด

กำรน�้ำเป ็นอย่ำงมำก ทั้งในด้ำนกำรกักเก็บน�้ำ

กำรจดัสรรน�ำ้ และกำรระบำยน�ำ้ โดยจะมกีำรพจิำรณำ

ลักษณะทำงกำยภำพของพื้นที่ ควำมต้องกำรใช้

ประโยชน์ และทิศทำงกำรพัฒนำพื้นที่  รวมทั้ง                 

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อกำรใช้พื้นที่หนึ่งๆ กับพื้นที่

ใกล้เคียง ปัจจุบัน ก�ำลังมีกำรด�ำเนินโครงกำรต่ำงๆ 

เช่น โครงกำรปรับปรุงผังเมืองรวม (ทุ่งสง) โครงกำร

ก่อสร้ำงระบบป้องกันน�้ำท่วมพื้นที่ชุมชน (เทศบำล

นครตรัง) โครงกำรศึกษำและวำงผังกำรใช้ประโยชน์

ที่ดิน (จ.ตรัง)  เป็นต้น

  นอกจำกนี้ กำรพัฒนำระบบโครงข่ำยน�้ำ

ก็ เป ็นประเด็นส�ำคัญที่จะช ่วยเพิ่มศักยภำพใน

กำรบริหำรจัดกำรน�้ำ ในดำ้นกำรกักเก็บและระบำยน�้ำ 

ซึง่ปัจจบุนั หน่วยงำนต่ำงๆ ได้มแีผนงำนและโครงกำร

ที่ส�ำคัญๆ ส่วนใหญ่เป็นโครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน และ

ฝำยกั้นน�้ำ รวมทั้งโครงกำรขุดลอกคลอง สระ ล�ำห้วย 

เหมือง ฝำย และทำงระบำยน�้ำต่ำงๆ นอกจำกนี้ 

โครงกำรปรับปรุงทำงระบำยน�้ำ โครงกำรก่อสร้ำง

ท่ออุโมงค์ โครงกำรก่อสร้ำงสถำนีสูบน�้ำและประตู

บังคับน�้ำ เป็นต้น

 กำรใช้ที่ดินในลุ ่มน�้ำ

สำขำแม่น�้ำตรัง เปลี่ยนแปลง

ไปอย่ำงชัดเจน อย่ำงน้อย 2 

ประกำร ได้แก่ กำรเปลีย่นแปลง

พืน้ทีป่่ำไม้เป็นพืน้ทีเ่กษตรกรรม 

ในบริเวณต้นน�้ำด้ำนเหนือและ

ด้ำนตะวันออกของพื้นที่ลุ่มน�้ำ  

และกำรใช้พื้นที่เป็นที่อยู่อำศัย

ของชุมชนต่ำงๆ บริเวณเส้นทำง

คมนำคม เส ้นทำงน�้ำ และ

ชำยฝั่งทะเล 

 กำรเปลีย่นแปลงกำรใช้

ที่ดินข้ำงต้น ยังขำดกำรวำงแผน

รองรับอย่ำงเป็นระบบ จึงมี

กำรกล ่ำวถึงกำรก�ำหนดผัง

กำรใช้ที่ดิน เพื่อเป็นเครื่องมือ

บริหำรจัดกำรให้เกิดกำรใช ้

ที่ดินให้เหมำะสมกับศักยภำพ

2สถานการณ์ก�รกำ�หนด
ผังการใช้ที่ดิน พื้นที่
รับนำา้ และโครงข่ายนำ้า



     

 การบริหารจัดการน้ำาแบบบูรณาการในลุ่มน้ำาสาขาแม่น้ำ�ตรัง I  13 

  ปัญหำน�้ำท่วมได้เกิดบ่อยครั้งขึ้นในลุ่มน�้ำนี้ 

ครอบคลุมทั้งพื้นที่ต้นน�้ำบริเวณอ�ำเภอทุ่งสง มักเกิด

เหตุกำรณ์น�้ำหลำก ส่วนบริเวณกลำงน�้ำพบปัญหำ

บริเวณอ�ำเภอรัษฎำและอ�ำเภอห้วยยอด และบริเวณ

ปลำยน�้ำบริเวณอ�ำเภอเมืองตรังและอ�ำเภอกันตัง           

โดยเฉพำะพื้นที่ลุ่มต�่ำซึ่งมีชุมชนตั้งถิ่นฐำนหนำแน่น  

ในเขตเทศบำลต�ำบลห้วยยอด เทศบำลนครตรัง 

เทศบำลเมอืงกนัตงั  ได้สร้ำงควำมเสยีหำยเป็นอย่ำงมำก

 เหตุกำรณ์อุทกภัยยังเกิดขึ้นกับกรณีชุมชนที่

มีกำรตั้งถิ่นฐำนอยู่บริเวณสองข้ำงล�ำน�้ำ อย่ำงกรณี

ต�ำบลควนธำนี อ�ำเภอกันตัง จ.ตรัง  มีประชำชนอำศัย

อยู่บริเวณสองข้ำงล�ำน�้ำที่คดเคี้ยว ซึ่งไหลผ่ำนพื้นที่

บรเิวณนี ้ท�ำให้มคีวำมเสีย่งและมเีหตกุำรณ์น�ำ้เอ่อล้น

จำกน�้ำท่วมบริเวณชุมชนก็ได้สร้ำงควำมเสียหำย         

เช่นกัน 

 กรณีอ�ำเภอทุ่งสง ซึ่งได้เคยประสบอุทกภัย

ครั้งรุนแรงในปี 2538 ปี 2548 และ ปี 2549 เป็นเหตุ

ให้หลำยฝ่ำยได้ปรึกษำหำรือและร่วมมือเพื่อป้องกัน

และบรรเทำอุทกภัย โดยมีแผน ระยะเร่งด่วน (ท�ำ

ทันที) ได้แก่ กำรขุดลอกตะกอนทรำย ขจัดวัชพืชและ

ขยะกีดขวำงทำงน�้ำ (ดูแลระบบโครงข่ำยน�้ำให้ไหล

สะดวก) จัดท�ำแผนที่เสี่ยงภัยและแก้ไขจุดวิกฤติ

ลดควำมเสี่ยง และกำรซ้อมรับภัยพิบัติโดยทุกภำคส่วน         

มีส่วนร่วม แผนระยะกลำง ได้แก่ ก่อสร้ำงระบบ

 พื้นที่ในลุ่มน�้ำนี้ยังเป็น

พื้นที่เสี่ยงภัยและเกิดเหตุกำรณ์

ดินถล่ม ซึ่งมักพบในบริเวณ

พื้นที่สูงและพื้นที่ลำดชัน และ

ส่งผลกระทบมำยังพื้นที่รำบ

ด้ำนล่ำงบ่อยครั้ง ส�ำหรับพื้นที่                       

ซึ่งเคยเหตุกำรณ์ดินถล่ม ได้แก่ 

ในพื้ นที่ ต� ำบลนำหลวง เสน 

ต�ำบลถ�้ำใหญ่ เป็นต้น

 ในกำรนี้  หน ่วยงำน         

ที่ เกี่ยวข ้องได ้วิ เครำะห ์และ          

จัดท�ำแผนที่เสี่ยงภัยในกำรเฝ้ำ

ระวังน�้ำท่วมและดินถล่ม เพื่อ

จัดท�ำระบบเตือนภัยล่วงหน้ำ                  

เฝ้ำระวังสภำพอำกำศ ตรวจ

วัดและรำยงำนปริมำณน�้ำฝน

และระดับน�้ำตำมสถำนีต่ำงๆ 

ครอบคลุมทั้งลุ่มน�้ำ มีเครือข่ำย

เฝ้ำระวังเตือนภัย และซักซ้อม

เพื่อรับมือกับภัยที่อำจเกิดขึ้น

 

 

บำยพำสน�้ำ ระบบระบำยน�้ำ 

ขยำยเพิ่มพื้นที่รับน�้ำและขยำย

ช่องทำงระบำยน�้ำ ศึกษำควำม

เหมำะสมกำรป้องกันและแก้ไข

ปัญหำน�้ำท่วมแบบบูรณำกำร  

แผนระยะยำว ได้แก่ กำรด�ำเนิน

ง ำ น ต ำ ม แ น ว พ ร ะ ร ำ ช ด� ำ ริ

กำรน� ำผั ง เมื องรวมและผั ง

กำรใช้ประโยชน์ทีด่นิ กำรส�ำรวจ

รังวัดแนวเขตคลอง เหมือง          

ทำงน�้ำ ที่สำธำรณะและจัดท�ำ

แผนที่แนวเขตทำงน�้ำตลอด

สำยในลุ ่มน�้ำ ก่อสร้ำงระบบ

กกัเกบ็และบรหิำรจดักำรน�ำ้ เช่น 

อ่ำงเก็บน�้ำ แก้มลิง แผนงำน

ต่อเนื่อง ได้แก่ กิจกรรมรณรงค์

สร้ำงจติส�ำนกึและควำมตระหนกั

ในกำรดูแลรักษำระบบนิเวศ

สิ่งแวดล้อมแก่ประชำชนอย่ำง

ต่อเนื่อง โดยใช้สื่อทุกรูปแบบ

อย่ำงต่อเนื่อง กำรวิจัยระบบ

นิ เวศคลอง และกำรพัฒนำ

หลักสูตรท้องถิ่น

3สถานการณ์ก�รป้องกันแก้ไข
ปัญห�นำ้�ท่วมและดินถล่ม
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 คุณภำพน�้ำเป็นเรื่องที่ต ้องค�ำนึงถึงเป็น        

อย่ำงยิ่ง เนื่องจำกมีผลกระทบต่อกำรด�ำรงชีวิตของ

มนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่ำงๆ ที่ได้อำศัยน�้ำจำกแหล่งน�้ำ

โดยที่ผ่ำนมำมักเกิดปัญหำคุณภำพน�้ำที่มีผลมำจำก

แหล่งก�ำเนิดหลัก ได้แก่ น�้ำเสียชุมชน น�้ำเสียจำก

โรงงำนอุตสำหกรรม น�้ำเสียจำกกำรปนเปื้อนสำรเคมี

ในกำรเกษตรและแหล่งอื่นๆ ที่มีสำรปนเป ื ้อน         

ไม่ว่ำของแข็งแขวนลอย ที่ไปเพิ่มควำมขุ ่นในน�้ำ

ลดกำรส่องผ่ำนของแสง ตกตะกอนท�ำให้แหล่งน�้ำ    

ตืน้เขนิ สำรปนเป้ือนจ�ำพวกสำรเคม ีและสำรปนเป้ือน

จ�ำพวกแบคทีเรียและจุลินทรีย์ต่ำงๆ ที่ส่งผลทั้งใน

ลักษณะฉับพลันและสะสม อันส่งผลต่อสุขภำพของ

มนุษย์ พืชและสัตว์น�้ำ

 ส�ำหรับสถำนกำรณ์คุณภำพน�้ำในลุ ่มน�้ำ

สำขำแม่น�้ำตรัง พบว่ำมีประเด็นส�ำคัญดังนี้

 1) น�้ำเสียชุมชน จำกที่อยู่อำศัย น�้ำทิ้งจำก

ห้องน�้ำ และน�้ำทิ้งจำกกำรชะล้ำงต่ำงๆ ปล่อยสู ่แหล่ง

น�้ำโดยไม่มีกำรบ�ำบัดให้ได้มำตรฐำน สำรอินทรีย์                         

ที่ย่อยสลำยได้ เพิ่มกำรใช้ออกซิเจน ท�ำให้ปริมำณ

ออกซิเจนลดลง จนถึงสภำพขำดอำกำศส่งผลให้

สัตว์น�้ำตำย เกิดกลิ่นเหม็น น�้ำสีด�ำแหล่งน�้ำเสีย

จำกชุมชนขนำดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นเมืองและได้

จดัตัง้เป็นเทศบำลต่ำงๆ  ซึง่ตัง้อยูใ่นลุม่น�ำ้นี ้มจี�ำนวน

12  แห่ง แบ่งเป็นเทศบำลในเขตจงัหวดันครศรธีรรมรำช 

จ�ำนวน 4 เทศบำล และในเขตจังหวัดตรัง จ�ำนวน

8 เทศบำล

 2) น�้ำเสียจำกอุตสำหกรรม โดยมีข้อมูล      

เกี่ยวกับโรงงำนอุตสำหกรรมในพื้นที่ ดังนี้

	 ❁ อ�ำเภอทุ่งสง รวม 188 โรงงำน ส่วนใหญ่

เป็นอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะหรือเกี่ยวกับ

กำรก่อสร้ำง จ�ำนวน 65 โรงงำน กำรแปรรูปไม้และ

ผลิตภัณฑ์จำกไม้ 32 โรงงำน ยำงและผลิตภัณฑ์ยำง

21 โรงงำน ผลิตภัณฑ์จำกพืช 19 โรงงำน และ             

ผลติภณัฑ์อืน่ๆ 51 โรงงำน อ�ำเภอทุง่สง ต�ำบลนำหลวงเสน 

ต�ำบลถ�้ำใหญ่ ต�ำบลปำกแพรก ต�ำบลชะมำย 

4สถานการณ์การดูแลรักษาคุณภาพนำ้า
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  ❁	 อ�ำเภอบำงขัน มีโรงแปรรูปยำงพำรำ                

2 โรงงำน โรงงำนบด ป่น หรือย่อยไม้ จ�ำนวน 1 โรงงำน  

ยำงพำรำและผลิตภัณฑ์ยำง  5 โรงงำน 

 ❁	 จังหวัดตรัง มีอุตสำหกรรมยำงพำรำ 

จ�ำนวน 74 โรงงำน ได้แก่ โรงงำนผลิตยำงแผ่นรมควัน 

มีจ�ำนวน 55 โรงงำน ยำงแท่ง ยำงเครฟ มีจ�ำนวน                 

7 โรงงำน น�้ำยำงข้น มีจ�ำนวน 12 โรงงำน อุตสำหกรรม

ไม้ยำงพำรำ จ�ำนวน 52 โรงงำน ได้แก่ แปรรูป

ไม้ยำงพำรำ 29 โรงงำน แปรรูปไม้ยำงพำรำอัด

น�้ำยำอบแห้ง 12 โรงงำน ผลิตชิ้นส่วน/เฟอร์นิเจอร์/

เครื่องเรือน 5 โรงงำน ของเด็กเล่นจำกไม้ยำงพำรำ 

2 โรงงำน ไม้วีเนียร์และวีเนียร์อัดโค้งไม้ยำงพำรำ                  

4 โรงงำน อุตสำหกรรมแปรรูปอำหำรทะเล จ�ำนวน        

15 โรงงำน อำหำรกระป๋อง 1 โรงงำน อำหำรทะเล      

แช่แข็ง/ห้องเย็น 5 โรงงำน เนื้อปลำบดแช่แข็ง                     

2 โรงงำน ปลำป่น 7 โรงงำน อุตสำหกรรมน�้ำมันปำล์ม 

สกัดน�้ำมันปำล์ม  4 โรงงำน

 3) น�ำ้ปนเป้ือนสำรเคมใีนกำรเกษตร เช่น ปุย๋ 

ยำฆ่ำแมลง ยำฆ่ำหญ้ำ โดยเกษตรกรยังขำดควำมรู้ 

ในกำรใช้สำรเคมแีละต้องกำรเพิม่ผลผลติ ท�ำให้ชมุชน

ไม่สำมำรถใช้น�้ำในแหล่งน�้ำธรรมชำติ เช่น คลอง 

เหมือง บ่อน�้ำได้ดังเดิม ท�ำให้วิถีชีวิตชุมชนเปลี่ยน

เพิ่มค่ำใช้จ ่ำยในครัวเรือน เพรำะต้องซื้อน�้ำกิน

น�้ำใช้ สัตว์น�้ำ พืชท้องถิ่นลดลงหรือสูญพันธ์ุ ระบบ

นิเวศเปลี่ยนแปลง วิถีชีวิตเปลี่ยน หำพืช ปลำ สัตว์น�้ำ

มำบริโภคได้น้อยลง ต้องพึ่งพิงตลำดภำยนอกชุมชน   

 4) น�้ำเสียอื่นๆ เช่น กำรทิ้งขยะลงสู่แหล่งน�้ำ 

โดยเฉพำะขยะพษิ จ�ำพวกถ่ำนไฟฉำย กระป๋องสเปรย์ 

ขวดยำ หรอือืน่ๆ  โดยไม่มกีำรจดักำรแยกท�ำให้มลพษิ

กระจำยสู่แหล่งน�้ำ  

 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะเทศบำล

ต่ำงๆ ได้มีระบบบ�ำบัดน�้ำเสียชุมชน ริเริ่มกำรปรับปรุง

คณุภำพน�ำ้โดยใช้จลุนิทรย์ีชวีภำพ และมกีำรตรวจวดั

คุณภำพน�้ำในบำงบริเวณ  
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 สถานการณ์การบริหารจัดการ

ลุ่มน�้าสาขาแม่น�้าตรัง ในประเด็นย่อย

ต่างๆ มีดังนี้

 การจัดการระบบข ้อมูล:  มีข ้อมูล

สถำนกำรณ์ลุ่มน�้ำสำขำแม่น�้ำตรังในหลำยหน่วยงำนที่

รับผิดชอบหลำยหน่วยงำนทั้งส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค

และส่วนท้องถิ่น ตลอดจนข้อมูลขององค์กรชุมชน

มีกำรเชื่อมโยงและสื่อสำรข้อมูลไว้ในเวปไซด์ของ

หลำยหน่วยงำน มีกำรน�ำข้อมูลเหล่ำนี้มำใช้ในระดับ

หน่วยงำนส่วนกลำง แต่กำรน�ำข ้อมูลมำใช้จัด

กำรน�้ำในระดับพื้นที่และท้องถิ่นอย่ำงเป็นระบบยัง

น้อยเนื่องจำกหลำยสำเหตุ เช่น ควำมรู้ควำมเข้ำใจ   

ในกำรสงัเครำะห์ข้อมลูของผูใ้ช้ข้อมลูของทกุภำคส่วน

ในลุม่น�ำ้ และข้อมลูบำงส่วนยงัแยกส่วนกนั กำรเชือ่ม

ต่อข้อมูลไม่สมบูรณ์เต็มพื้นที่ลุ ่มน�้ำเพื่อให้สะดวก          

ในกำรน�ำข้อมูลไปใช้ 

 การจัดองค์กร: มีหลำยหน่วยงำน

รับผิดชอบ ทั้ งหน ่ วยง ำนรำชกำรส ่ วนกลำง                               

ส่วนภูมิภำค ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนองค์กรรูปแบบ 

คณะกรรมกำรต่ำงๆ ท�ำให้กำรประสำนงำนมีควำม

สับสน ขำดควำมเป็นเอกภำพในกำรขับเคลื่อน

ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรน�้ำ

 ปัจจุบัน พบวำ่มีกำรพัฒนำองค์กรเครือขำ่ย

ภำคประชำชน โดยเฉพำะในพื้นที่ปลำยน�้ำในจังหวัดตรัง 

กว่ำ 10 เครือข่ำย และมีกำรจัดระบบข้อมูลตลอดจน

กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู ้กับเครือข่ำยพื้นที่ทั้งภำยใน

และภำยนอก ส่วนในพื้นที่ต้นน�้ำอ�ำเภอทุ่งสงและ

อ�ำเภอบำงขัน มีองค์กรเครือข่ำยภำคเอกชนและ                     

เครือข่ำยภำคประชำชนที่มีกิจกรรมร่วมกับภำครัฐ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน สถำบัน

กำรศึกษำ ซึ่งภำครัฐให้กำรสนับสนุนและส่งเสริม

เครือข่ำยให้มีควำมเข้มแข็งมำกขึ้น มีส่วนร่วมใน

กำรวำงแผนยทุธศำสตร์ และใช้ศกัยภำพของเครอืข่ำย

เป็นพลังกิจกรรมต่ำงๆ ทั้งนี้ เครือข่ำยที่มีส่วนใหญ่

เป็นกลุ่มที่ไม่เป็นทำงกำร มีควำมร่วมมือกันอย่ำง

หลวมๆ   

 แผนยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อน

แผนยทุธศาสตร์: พบว่ำมกีำรวำงแผนยทุธศำสตร์

กำรจัดกำรลุ ่มน�้ำสำขำแม่น�้ำตรังภำยใต้บทบำท

คณะกรรมกำรลุ่มน�้ำ ส่วนกำรขับเคลื่อนแผนสู่กำร

ปฎิบัติมีข้อจ�ำกัด เนื่องจำกลุ่มน�้ำสำขำแม่น�้ำตรัง 

ตั้งคำบเกี่ยวกับสองจังหวัดคือนครศรีธรรมรำชและ

จังหวัดตรัง และยังขำดกลไกขับเคลื่อนที่เป็นเอกภำพ 

เพรำะมีหลำยหน่วยงำนรับผิดชอบทั้งส ่วนกลำง                                       

ส่วนภูมิภำค ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ ตลอดจน         

เครือข่ำยองค์กรชุมชนและภำคประชำชน ภำคเอกชน 

5สถานการณ์การบริหารจัดการ
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 อย่ำงไรก็ดี กำรบูรณำกำรได้ด�ำเนินกำร            

อยู่บ้ำงในบำงประเด็นที่เป็นปัญหำร่วม เช่น อุทกภัย 

แต่ยังมีควำมเสี่ยงจุดอ่อนที่ขำดควำมยั่งยืนได้หำก

ผู้น�ำหน่วยงำนเจ้ำภำพประสำนงำนเปลี่ยนแปลงไป

ท�ำให้ไม่ต่อเนือ่ง ข้ำรำชกำรย้ำยบ่อยครัง้ ยงัไม่มกีลไก

ประสำนกำรบรูณำกำรทีเ่ข้มแขง็ อนัสำมำรถเป็นกลไก

ขับเคลื่อนให้ยั่งยืนได้ แต่บำงประเด็นและบำงพื้นที่            

ยังสำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพกำรบูรณำกำรให้เข้มแข็ง

มำกขึ้นได้ โดยจัดกลไกขับเคลื่อนให้เข้มแข็ง

“เริ่มจาก... การป้องกนัและแก้ไขปัญหาน�้าท่วมเมอืงทุ่งสงแบบบรูณาการ

สู่การบรหิารจดัการน�้าแบบบรูณาการลุ่มน�้าสาขาแม่น�้าตรงั...

ตั้งแต่ต้นน�้า...กลางน�้า...ปลายน�้า”

 การเรียนรู ้และพัฒนาบุคลากร: 

บุคลำกรที่เกี่ยวข้องในลุ ่มน�้ำมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจ         

ในกำรจัดกำรน�้ำที่แตกต่ำงกัน ท�ำให้กำรบริหำร            

จัดกำรน�้ำไม่เป็นเอกภำพ เนื่องจำกองค์ควำมรู้ของ

แต่ละหน่วยงำนมีกำรสื่อสำรไว้แต่ยังแยกส่วน ทักษะ

และควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงข้อมูลของบุคลำกร         

มีควำมแตกต่ำงกัน 

 การมีส ่ วนร ่ วมของประชาชน :                  

ในพื้นที่ลุ่มน�้ำ ตั้งแต่ต้นน�้ำ กลำงน�้ำ และปลำยน�้ำ 

โดยภำพรวมยังมีไม่มำกนัก แม้จะพบกำรเคลื่อนไหว

โดยองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งในพื้นที่ปลำยน�้ำจังหวัด

ตรงั กำรรวมตวักนัของชมุชนในบรเิวณต้นน�ำ้ถอนหมดุ

โฉนดทีด่นิเพือ่ขยำยแนวคลอง และมเีครอืข่ำยอนรุกัษ์

คลอง เป็นตน้ โดยปจัจบุนัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่รับผิดชอบพื้นที่ ก็ได้ให้ควำมส�ำคัญต่อประเด็น

กำรมีส่วนร่วมมำกขึ้น จึงร่วมกับชุมชนมีกำรจัดท�ำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น และผังชุมชนในบำงพื้นที่
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กระบวนการขับเคลื่อน
การด�าเนินงานสู่การบริหารจัดการน�้า
ลุ่มนำ้�ส�ข�แม่นำ้�ตรัง

บรรเทำควำมเดอืดร้อนแก่ประชำชนชำวอ�ำเภอทุง่สง  

รวมถึงพื้นที่ปลำยน�้ำในเขตจังหวัดตรัง โดยมีภำคี

พฒันำเมอืงเข้ำร่วม อำท ิ หน่วยงำนรำชกำร  องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ รฐัวสิำหกจิ   สถำบนักำรศกึษำ  

ภำคประชำชน และภำคีพัฒนำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เช่น กรมชลประทำน กรมโยธำธิกำรและผังเมือง

ทั้งในจังหวัดตรังและจังหวัดนครศรีธรรมรำช ฯลฯ  

โดยมีผู ้เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดกำรน�้ำจำกประเทศ

เนเธอร์แลนด์ นักวิชำกำรจำกสถำบันสิ่งแวดล้อมไทย

เป็นผูใ้ห้ค�ำปรกึษำ จงัหวดัและอ�ำเภอให้กำรสนบัสนนุ  

และมีกำรประชุมร ่วมกันกับทุกภำคส ่วนเพื่อ                  

กำรบริหำรจัดกำรลุ่มน�้ำสำขำแม่น�้ำตรัง    

 ในกำรด�ำเนินกำรได้มีกำรจัดประชุมหลำยๆ 

ครัง้ซึง่แต่ละครัง้ เครอืข่ำยจะได้แนวทำงแก้ไขปัญหำ

จำกผู้รู้และผู้ช�ำนำญจำกทุกภำคส่วน ทั้งทำงด้ำน

กำรวำงแผนจัดกำรที่ดินและน�้ำเพื่อเมืองอย่ำง

บรูณำกำร  และกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำน�ำ้ท่วม

ลุม่น�ำ้สำขำแม่น�ำ้ตรงัแบบบรูณำกำรเพือ่กำรป้องกนั

และแก้ไขปัญหำอย่ำงยั่งยืน ดังนี้

สืบเนื่องมำจำกกิจกรรมป้องกันและแก้ไข

ปัญหำน�้ำท่วมประสบควำมส�ำเร็จจนได้

รับคัดเลือกเป็นท้องถิ่นต้นแบบในกำร

จัดกำรน�้ำท่วมและภัยพิบัติสู่ท้องถิ่นตำมโครงกำร

วำงแผนพัฒนำที่ดินและน�้ ำอย ่ำงบู รณำกำร

โดยรัฐบำลประเทศเนเธอร ์แลนด ์ได ้คัดเลือก                

เมืองทุ ่งสงที่จะให้ควำมร่วมมือในด้ำนวิชำกำร 

เทศบำลเมืองทุ ่งสง จึงมีควำมคิดว่ำกำรด�ำเนิน            

กำรแก้ไขปัญหำ หำกแก้ไขปัญหำเฉพำะเมืองทุ่งสง

จะไม่เป็นกำรแก้ไขปัญหำที่ยั่งยืน จ�ำเป็นต้อง

มีกำรป ้องกันและแก ้ ไขป ัญหำน�้ ำท ่ วมและ

กำรบริหำรจัดกำรน�้ำ ทั้งระบบตลอดทั้งเส้นทำง

ลุ่มน�้ำสำขำแม่น�้ำตรัง ทั้งต้นน�้ำ กลำงน�้ำ และปลำยน�้ำ

และจ�ำเป็นต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน

ทุกหน ่วยงำน ทั้ ง ในจั งหวัดตรั งและจั งหวัด

นครศรีธรรมรำช จึงได ้จัดให้มีกำรประชุมเพื่อ          

ร่วมปรึกษำหำรือ เรียนรู้ และระดมควำมคิดเห็น                    

ในกำรบรหิำรจดักำรน�ำ้แบบบรูณำกำรในลุม่น�ำ้สำขำ

แม่น�ำ้ตรงัขึน้   เพือ่ให้เกดิกำรขบัเคลือ่นโครงกำรหรอื

กจิกรรมแก้ไขปัญหำน�ำ้ท่วมในระดบัลุม่น�ำ้  ซึง่จะช่วย
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	 การประชุมการแก้ไขปัญหาน�้าท่วมแบบบูรณาการอ�าเภอทุ่งสง	 มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วน

ทั้งสิ้น	84	คน	โดยสามารถสรุปสาระส�าคัญของการประชุม	ดังนี้

แนวทางที่ 2 ปรับปรุงตัวฝำยควนกรด ควำมยำว 35 เมตร 

เพิ่มช่องระบำยน�้ำ กว้ำง 6 เมตร สำมำรถระบำยน�้ำเพิ่มขึ้น 30-40 

ลูกบำศก์เมตร/วินำที และก�ำลังด�ำเนินกำรแก้มลิง 2 โครงกำร คือ

แก้มลงิบ้ำนหนองพกุ ต.นำไม้ไผ่ และแก้มลงิบ้ำนวดัใหม่ ต.ควนกรด

 3. การเสนอให้น�าผลการจากการประชุมที่หาดใหญ่มา

ใช้ในการแก้ไขปัญหา 

 เพือ่ให้กำรแก้ไขปัญหำกำรบรหิำรจดักำรน�ำ้แบบบรูณำกำร

ลุ่มน�้ำสำขำแม่น�้ำตรังในด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำน�้ำท่วม 

ให้แก่ประชำชนชำวอ�ำเภอทุ่งสง และจังหวัดตรัง ได้มีกำรเสนอ

ให้ทุกภำคส่วนร่วมผลักดันงบประมำณให้กับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดตรังและอ�ำเภอทุ่งสง ในกำร “จัดตั้ง

ศูนย์จัดกำรภัยพิบัติในพื้นที่ของตนเอง” แบบมีส่วนร่วมจำก

ทุกภำคส่วน “จัดตั้งกองทุนกำรจัดกำรภัยพิบัติ” สนับสนุน 

ให้มี “อำสำสมัครจัดกำรภัยพิบัติ” ที่มีควำมรู้และเชี่ยวชำญใน 

กำรรบัมอืกบัเหตกุำรณ์ภยัพบิตัแิละสนบัสนนุให้มรีะบบสวสัดกิำร

แก่อำสำสมัคร อันจะน�ำไปสู่กำรจัดกำรภัยพิบัติด้วยตนเอง ชุมชน

ท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน

 1. การพิจารณาโครงการขุดสระน�า้บ้าน

ป่าไม้แดง	ท�าอ่างเก็บน�้าแก้มลิง	(อบต.นาไม้ไผ่)	

ซึ่งอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำควำม

เหมำะสมเส้นทำงน�้ำที่ไหลผ่ำนทุ ่งสงและรอบๆ 

ทัง้หมด   รวมไปถงึทำงออกแม่น�ำ้ตรงั และจ้ำงศกึษำ 

ออกแบบอ่ำงเก็บน�้ำคลองวังหีบ และหน่วยงำน             

ที่จ�ำเป็นต้องร่วมบูรณำกำร คือ กรมทรัพยำกรน�้ำ

ซึง่จะได้มกีำรเชญิให้เข้ำร่วมเป็นเจ้ำภำพในกำรแก้ไข

ปัญหำและกำรขออนุญำตใช้พื้นที่

 2. แนวทางการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน													

มี	2	แนวทาง

แนวทางที่ 1 ขุดลอกคลองธรรมชำติ จุดที่มี

ปัญหำที่สุดคือฝำยควนกรด เป็นอุปสรรคฤดูน�้ำหลำก 

ชลประทำนด�ำเนินกำรขุดลอกตั้งแต่สำยตลำด

เกษตรจนถึงหน้ำฝำยควนกรด ควำมยำวประมำณ 

4 กิโลเมตร ประกอบด้วย

สายที่	1 ขุดลอกคลองท่ำเลำ ควำมยำวประมำณ

  4 กิโลเมตร 

สายที่	2 ขดุลอกจำกฝำยควนกรดลงไปบ้ำนแม่น�ำ้

  ประมำณ 4 กิโลเมตร 

สายที่	3 ขุดลอกคลองท ่ำ โหลนจำกบริ เ วณ

  เหนือต้นน�้ำลงมำถึงหน้ำฝำยควนกรด 

  มีควำมยำวอยู่ประมำณ 5 กิโลเมตร 

สายที่	4	 ขุดลอกคลองเปิก หรือคลองท่ำแพ ลงมำ

  อยูช่่วงรอยต่อระหว่ำงคลองท่ำโหลนและ

  คลองเปิก

สายที่	5 ขดุลอกคลองวงัหบี มคีวำมยำวประมำณ

  6 กิโลเมตร 

จุดเริ่มต้นการประชุมเครือข่าย
การบริหารจัดการลุ่มน�้าสาขาแม่น�้าตรัง  
การประชุมครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง
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	 การประชุมเสวนาโครงการวางแผนจัดการที่ดินและน�้าเพื่อเมืองอย่างบูรณาการ	 “Integrated	 Urban	

Land&Water	Planning	(IULWP)	Project”	มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนทั้งสิ้น	415	คน	โดยสามารถสรุป

สาระส�าคัญของการประชุม	ดังนี้

แนวคิดโครงการวางแผนจัดการที่ดิน

และน�้า เพื่อเมืองอย่างบูรณาการ

 1. กำรจัดกำรน�้ำท่วมโดยท้องถิ่น 

 2. กำรจดัท�ำแผนกำรบรูณำกำรจดักำรทีด่นิ

และน�้ำ 

 3. ลดควำมเป็นไปได้ในกำรเกิดเหตุกำรณ์

น�้ำท่วม

 4. ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรท�ำงำนเชิงรุก

 5. ด�ำเนินงำนร่วมกับเมืองที่เคยประสบภัย

หรือมีควำมเสี่ยงภัยน�้ำท่วม 

 ผลกำรด�ำเนินกำรตำมกิจกรรมของโครงกำร

ดังกล่ำวจะท�ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             

ในอ�ำเภอทุ่งสง หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง มีศักยภำพ

ในกำรใช้ข้อมลู องค์ควำมรู ้ระบบสำรสนเทศ แผนที่

และซอฟท์แวร์ไปใช้ในกำรวำงแผนด้ำนกำรจัด

กำรน�้ำท่วมและอุทกภัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

รวมทั้ งสำมำรถขยำยผลไปสู ่พื้นที่ต ่ำงๆ ได ้                            

เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ด ้ำนวิชำกำรร่วมกัน 

ลดปัญหำอุทกภัยประชำชน ในอ�ำเภอทุ ่งสง                        

เกิดควำมเชื่อมั่น ควำมปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน และรอดพ้นจำกวิกฤติอุทกภัยในอนำคตได้ 

ส่งผลท�ำให้อ�ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

เป็นต้นแบบส�ำหรบัประเทศไทยในกำรแก้ไขปัญหำ

น�้ำท่วมและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติ ต่อไป 

ข้อสังเกตต่อทุ่งสงและลุ่มน�้าสาขาแม่น�้าตรัง

 การพัฒนาในพื้นที่:	 เกิดกำรท�ำลำยป่ำไม้ กำรขยำยตัว

ของพืช กำรพังทลำยของหน้ำดิน กำรชะล้ำงและตะกอน  

กำรระบำยน�้ำที่ซับซ้อน มีสิ่งกีดขวำงทำงน�้ำ ได้แก่ ที่อยู่อำศัย         

ถนน สวน ลักษณะพื้นที่บริเวณด้ำนล่ำง ต้นไม้หนำแน่น ศักยภำพ

ในกำรระบำยน�้ำต�่ำ และตะกอนชะล้ำงมำสะสม

ข้อเสนอแนะและทิศทางเพื่อการแก้ไขปัญหาของอ�าเภอ

ทุ่งสงและจังหวัดตรังหรือลุ่มน�้าสาขาแม่น�้าตรัง

 1. มีกำรวำงแผนเพื่อกำรบริหำรจัดกำรน�้ำเชิงพื้นที่ที่ดี 

 2. มีกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนให้ใช้งำนได้หลำย

วัตถุประสงค์ ด้วยวิธีที่ไม่ซับซ้อน และยืดหยุ่น เพิ่มศักยภำพ               

ในกำรกกัเกบ็น�ำ้ มกีำรพฒันำพืน้ทีใ่หม่ ให้มพีืน้ทีร่องรบัน�ำ้ 10-20% 

ของพื้นที่ ให้มีทำงเลือกที่เป็นไปได้หลำยๆ แนวทำง อำทิ

  ก. ใช้แนวถนนเป็นเส้นทำงคมนำคมทำงน�ำ้ในบำงเวลำ

  ข. ใช้พื้นที่เปิดโล่งเป็นล�ำดับขั้น

  ค. ใช้เทคโนโลยีชีวภำพในกำรบ�ำบัดน�้ำเสีย  

 3. มีกำรวิจัยและพัฒนำใช้เทคนิคพร้อมทำงเลือกกำร

ด�ำเนินงำนที่เป็นไปได้ 

 4. คิดกว้ำงและคิดใหม่ โดยบูรณำกำร ควำมร่วมมือ

ระหว่ำงภูมิภำค จังหวัด และประเทศ

 5. เรยีนรูจ้ำกอดตี เรยีนรูป้ระสบกำรณ์จำกพืน้ทีต่่ำงๆ แล้ว

ใช้แนวคิดที่เคยผ่ำนกำรพิสูจน์มำแล้ว

 6. ยอมสูญเสียเพื่อให้ได้มำและควำมท้ำทำยด้ำนควำม      

ร่วมมือ ซึ่งมี 2 ระดับ คือ ระดับประชำชนและระดับองค์กร

การประชุมครั้งที่ 2 
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
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	 การประชมุเพือ่ก�าหนดยทุธศาสตร์การจดัการทีด่นิและน�้าเมอืงทุง่สงอย่างบรูณาการ	มผีูเ้ข้าร่วมประชมุ

จากทุกภาคส่วนทั้งสิ้น	92	คน	ที่ประชุมมีการก�าหนดรูปแบบกิจกรรมส�าคัญในการด�าเนินการโครงการ	ดังนี้

การประชุมครั้งที่ 3 
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 3. กำรน�ำแผนจัดกำรที่ดินและน�้ำอย่ำงบูรณำกำรไป

ด�ำเนินงำน เพื่อรับมือกับกำรพัฒนำต่ำงๆ

 4. กำรแลกเปลี่ยนข ้อมูลและประสบกำรณ์เรียนรู ้               

ระหว่ำงเทศบำลและหน่วยงำนต่ำงๆ เกี่ยวกับโครงกำรและกรณี

กำรด�ำเนินงำนที่ดี

 5. ให้ทกุภำคมีองแบบองค์รวม ท�ำ MOU ของทัง้ 2 จงัหวดั 

โดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำชและจังหวัดตรัง รวบรวม

ข้อมูลแผนมำบูรณำกำรจัดท�ำเป็นแผนแม่บทรวมของลุ่มน�้ำตรัง        

เพื่อผลักดันงบประมำณจำกรัฐบำลต่อไป

 6. มอบหมำยให้เทศบำลเมอืงทุง่สงเป็นเจ้ำภำพในกำรจดั

ประชุมแก้ไขปัญหำกำรบริหำรจัดกำรน�้ำท่วมลุ่มน�้ำสำขำแม่น�้ำ

ตรังในเดือนกุมภำพันธ์ และจัดท�ำร่ำงแผนยุทธศำสตร์ เอกสำร

ประกอบโครงกำร/กิจกรรมมำรองรับ จัดท�ำร่ำง MOU เพื่อใช้น�ำ

เสนอต่อที่ประชุมครั้งต่อไป 

 7. ก�ำหนดให้แต่งตัง้คณะท�ำงำนของจงัหวดันครศรธีรรมรำช 

เพื่อจัดท�ำยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ                    

ลุม่น�ำ้สำขำแม่น�ำ้ตรงัแบบบรูณำกำร เป็นองค์กรขบัเคลือ่นระหว่ำง 

2 จังหวัด 

 1. ก ำ ร ก� ำ ห น ด แ ผ น แ ล ะ ยุ ท ธ ศ ำ ส ต ร ์                       

เพื่อสนับสนุนกระบวนกำรตัดสินใจในกำรป้องกัน

น�ำ้ท่วม กำรระบปัุญหำเฉพำะของท้องถิน่ จดุคอขอด 

แนวทำงกำรด�ำเนนิงำนแผนกำรจดักำรทีด่นิและน�ำ้

เพือ่ป้องกนัภำวะน�ำ้ท่วมและสิง่อ�ำนวยควำมสะดวก

ในกำรอพยพ รวมทั้งร่วมอภิปรำย แสดงควำม

คิดเห็นเพื่อเป็นแนวทำงสู ่กำรบูรณำกำรลุ ่มน�้ำ             

เพื่อจัดกำรน�้ำท่วม ซึ่งเป็นภำรกิจหลักของทุกภำคส่วน

ทีเ่ข้ำร่วมประชมุ จะด�ำเนนิกำรร่วมกนั โดยมปีระเดน็

หลักของโครงกำรฯ ที่ส�ำคัญ ดังนี้

  กำรประเมินภำรกิจครั้งก ่อนๆ และ

รำยงำนข้อมูลกำรค้นพบและกำรแนะน�ำ

  สถำนกำรณ์รวมปัจจุบันที่ได้จำกข้อมูล

สถิติกำรผลิตและจำกกำรเก็บรวบรวม

   เริม่เตรยีมหลกัสตูรกำรระมดัระวงัน�ำ้ท่วม

ส�ำหรับโรงเรียนประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ

  เริ่มเตรียมกำรประสำนงำนระหว่ำง

ภำคส่วนต่ำงๆ หน่วยงำนรำชกำร องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอ�ำเภอทุ่งสง เกี่ยวกับเส้นแบ่งเขตน�้ำ

คลองหลักๆ พร้อมกับกำรพิจำรณำ เพื่อจัดตั้งคณะ

กรรมกำรร่วมเพื่อบริหำรจัดกำรแต่ละพื้นที่เขตน�้ำ

เพื่อป้องกันน�้ำท่วมและดูแลคุณภำพน�้ำ

 2. กำรประยุกต์ใช้เครื่องมือต่ำงๆ สนับสนุน

กำรตัดสินใจป้องกันน�้ำท่วม
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 คณะท�ำงำนจัดท�ำยุทธศำสตร์และแผน

ปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรน�้ำลุ ่มน�้ำสำขำแม่น�้ำ

ตรัง แบบบูรณำกำร มีกำรก�ำหนดจัดท�ำร่ำงแผน

ยุทธศำสตร์และจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรกำรบริหำร

จัดกำรน�้ำแบบบรูณำกำรในลุ่มน�้ำสำขำแม่น�้ำตรัง 

เพื่อน�ำไปใช้ในกำรระดมควำมคิดเห็นจำกภำคี       

ต่ำงๆ ณ วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคใต้ (เอส.เทค.)             

ในวันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2555 

 คณะท�ำงำนจัดท�ำยุทธศำสตร์และแผน

ปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรน�้ำลุ่มน�้ำสำขำแม่น�้ำตรัง

แบบบูรณำกำรได้สรุปข้อมูลยกร่ำงแผนยุทธศำสตร์ฯ 

แบ่งกลุ่มออกมำด้วยกัน 5 กลุ่มมี 5 เรื่อง ดังนี้ 

 กำรจัดกำรพื้นที่ต ้นน�้ำ ปำต้นน�้ำ เส้นทำง

ธรรมชำติ  โดยมีอุทยำนแห ่งชำติน�้ ำตกโยง

เป็นเจ้ำภำพ ได้เตรียมจัดท�ำเอกสำรไว้เรียบร้อย

กำรก�ำหนดกำรใช้ที่ดินและพื้นที่รับน�้ำ ผังเมือง 

พื้นที่รับน�้ำแก้มลิง กำรระบำยน�้ำ ส�ำนักงำน                     

โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด ทั้งสองจังหวัดของ

นครศรีธรรมรำชและตรังเป็นเจ้ำภำพ ส�ำนักงำน

ที่ดินทั้งสองจังหวัดตรัง-นครศรีฯ และให้เพิ่ม 

สปก. จ.นครศรีธรรมรำชและ จ.ตรังเป็นเจ้ำภำพ

ร่วมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำน�้ำท่วมและดินถล่ม มอบหมำย

ให้ชลประทำนทั้ง 2 จังหวัดลุ่มน�้ำภำคใต้ฝั ่งตะวันตกส่วนที่ 2 

ส�ำนกังำนกำรขนส่งทำงน�ำ้ที ่4 สำขำนครศรธีรรมรำชและส�ำนกังำน

กำรขนส่งทำงน�้ำที่ 5 สำขำตรัง เป็นเจ้ำภำพกำรดูแลรักษำ

คุณภำพน�้ำและจัดกำรน�้ำ ได้มอบหมำยให้ส�ำนักงำนทรัพยำกร 

ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ทั้ง 2 จังหวัดเป็นเจ้ำภำพกำรบริหำร

จัดกำรระบบข้อมูล องค์กร แผนและยุทธศำสตร์ มอบหมำย              

ให้เทศบำลนครตรัง และเทศบำลเมืองทุ่งสงเป็นเจ้ำภำพรับข้อมูล

 ส�ำหรับกำรประชุมในวันนี้คณะท�ำงำนที่ได้รับมอบหมำย 

และภำคีภำคส่วนต่ำงๆ ที่เข้ำร่วมประชุมได้ร่วมกันพิจำรณำ 

เสนอข้อมูลปัญหำ ควำมต้องกำร แนวทำงแก้ไขที่ส�ำคัญ ยกร่ำง

แผนยุทธศำสตร์และร่ำงแผนปฏิบัติกำรกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ

แบบบรูณำกำรในลุ่มน�้ำสำขำแม่น�้ำตรัง ไว้บำงส่วนแล้ว รวมทั้ง

ได้ช่วยกันวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อเติมเต็มข้อมูลให้สมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น 

เพื่อน�ำร่ำงแผนฯ ดังกล่ำวไปเสนอต่อที่ประชุมภำคีเครือข่ำยฯ 

ในการประชุมสัมมนาการบริหารจัดการน�้าแบบบูรณาการ

ในลุม่น�า้สาขาแม่น�า้ตรงั	ณ	วทิยาลยัเทคโนโลยภีาคใต้	(เอส.เทค.)

และระดมความคิดเห็นเพิ่มเติมจากภาคี เครือข ่ายฯ																

เพื่อท�าให้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน�้าแบบบูรณาการ

ในลุม่น�า้สาขาแม่น�า้ตรงัมคีวามสมบรูณ์มากทีส่ดุ	เกดิประโยชน์

และเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน�้าได้ต่อไป	

การประชุมครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 
ณ ห้องประชุมเทศบาลนครตรัง

่



        

 

 
    

24  I การบริหารจัดการน้ำาแบบบูรณาการในลุ่มน้ำาสาขาแม่น้ำาตรัง   

การประชุมครั้งที่ 5
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)

 นายสาธร นราวิสุทธิ์ 

 รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

 

 อ�ำเภอทุง่สง  ได้ขยำยผลควำมร่วมมอืแบบองค์กรรวมทัง้ระบบตัง้แต่ต้นน�ำ้  

กลำงน�้ำ จนถึงปลำยน�้ำ ในลุ่มน�้ำตรัง นอกจำกนี้ทำงเทศบำลเมืองทุ่งสงได้รับ      

กำรสนบัสนนุจำกคณะผูเ้ชีย่วชำญด้ำนกำรพฒันำชำยฝ่ังทะเลจำกรฐับำลประเทศ

เนเธอร์แลนด์ และได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรก

ในกำรศึกษำเรื่องกำรบริหำรจัดกำรกำรกระจำยอ�ำนำจ เพื่อป้องกันอุทกภัยและ

น�้ำท่วมภำคใต้ ชื่อว่ำ “โครงกำรวำงแผนจัดกำรที่ดินและน�้ำเพื่อเมืองอย่ำง

การประชุมสัมมนาการบริหารจัดการน�้าแบบบูรณาการในลุ่มน�้าสาขาแม่น�้าตรัง

 นายสามารถ ใจสมุทร

 ผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพยากรน�้า ภาค 8 

 

 กำรบริหำรจัดกำรลุ่มน�้ำแบบบูรณำกำร ในลุ่มน�้ำสำขำแม่น�้ำตรัง เกิดขึ้น

จำกควำมร่วมมือของทุกภำคส่วน 2 อ�ำเภอ ของจังหวัดนครศรีธรรมรำช และ

จังหวัดตรัง โดยควำมริเริ่มของเทศบำลเมืองทุ่งสง ร่วมกับองค์กรต่ำงๆ เป็นผลให้

กำรแก้ไขปัญหำของอ�ำเภอทุ่งสง สำมำรถขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภำพ และมี

ประสิทธิผลเชิงรุกอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรแก้ไขปัญหำน�้ำท่วม 

เนือ่งจำกกำรแก้ปัญหำน�ำ้ท่วมเป็นผลส�ำเรจ็ในอ�ำเภอทุง่สง แต่ส่งผลต่อจงัหวดัตรงั 

จึงเกิดแนวคิดกำรแก้ปัญหำโดยควำมร่วมมือแบบองค์รวมทั้งระบบลุ่มน�้ำ ตั้งแต่

ต้นน�ำ้ กลำงน�ำ้ จนถงึปลำยน�ำ้ ในลุม่น�ำ้ตรงั เพือ่แก้ไขปัญหำน�ำ้ท่วมให้เป็นระบบ

ลุ่มน�้ำและเกิดผลอย่ำงยั่งยืน 

 ที่ผ่ำนมำได้มีกำรแต่งตั้งคณะท�ำงำนเพื่อจัดท�ำยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรน�้ำแบบ          

บูรณำกำรลุ่มน�้ำสำขำแม่น�้ำตรังขึ้น โดยได้จัดท�ำร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรลุ่มน�้ำตรัง และร่ำงแผน

ปฏิบัติกำรแบบบูรณำกำรโดยทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นน�้ำ กลำงน�้ำ และปลำยน�้ำ เชื่อมโยงกันด้วยแนวคิด 

“กำรบริหำรจัดกำรลุ่มน�้ำแบบบูรณำกำร” ในลุ่มน�้ำสำขำแม่น�้ำตรังให้เกิดควำมยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด           

ในระยะยำว จังหวัดนครศรีธรรมรำชและจังหวัดตรัง จะด�ำเนินกำรร่วมมือกันขับเคลื่อนและสนับสนุนกันอย่ำงเป็น

ระบบ
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 นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

    กำรด�ำเนนิกำรบรหิำรจดักำรน�ำ้แบบบรูณำกำรในลุม่น�ำ้สำขำแม่น�ำ้ตรงั 

ได้เกดิขึน้จำกกำรบรูณำกำรร่วมมอืกนัของทกุภำคส่วนทัง้ภำครฐั  ภำคเอกชน  และ

ภำคประชำชน  ทีเ่กีย่วข้องตัง้แต่ต้นน�ำ้  กลำงน�ำ้  จนถงึปลำยน�ำ้  โดยเชือ่มโยงกนั

ด้วยแนวคดิ  “กำรบรหิำรจดักำรลุม่น�ำ้แบบบรูณำกำร”  เพือ่ให้เกดิควำมยัง่ยนืและ

เป็นระบบทั้งจังหวัดนครศรีธรรมรำชและจังหวัดตรัง  ประกอบกับนโยบำยรัฐบำล

ให้ผู ้ว่ำรำชกำรจังหวัดด�ำเนินกำรในภำรกิจกำรจัดกำรน�้ำของแต่ละจังหวัด

โดยใช้หลักกำรยึดพื้นที่ (Area Approach) และหลักกำรเป็นเจ้ำภำพใน

พื้นที่จังหวัดให้ชัดเจน กรณีกำรบริหำรจัดกำรน�้ำอย่ำงยั่งยืน 3 ส่วน ทั้งต้นน�้ำ                          

กลำงน�ำ้ และปลำยน�ำ้ ทัง้นี ้ กำรด�ำเนนิกำรของผูว่้ำรำชกำรจงัหวดัต้องพจิำรณำแบบองค์รวม มใิช่เฉพำะพืน้ทีข่องจงัหวดั

ของตนเองเท่ำนั้น และให้จังหวัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด�ำเนินกำรให้เสร็จสิ้นก่อนจะถึงฤดูฝนในเดือนพฤษภำคม            

อีกทั้ง นโยบำยกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ได้ก�ำหนดแผนแม่บทหลัก

ในกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ 3 ด้ำน คือ

 1. ปรับปรุงและฟื้นฟูระบบป้องกันน�้ำท่วมที่มีอยู่ให้สมบูรณ์

 2. สร้ำงควำมเชือ่มัน่ในกำรป้องกนัน�ำ้ท่วมพืน้ที ่พืน้ทีช่มุชน พืน้ทีก่ำรเกษตร พืน้ทีอ่ตุสำหกรรม และพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ 

 3. บรูณำกำรกำรมส่ีวนร่วมของผูเ้กีย่วข้องทกุภำคส่วนเพือ่บรหิำรจดักำรน�ำ้ให้ลงสูท่ะเลโดยเรว็ ซึง่ก�ำหนดไว้แล้ว

 จงัหวดันครศรธีรรมรำช  และจงัหวดัตรงั  ซึง่เป็นทีต่ัง้ของลุม่น�ำ้สำขำแม่น�ำ้ตรงั ได้น�ำนโยบำยรฐับำลสูก่ำรปฏบิตัิ

ในระดบัพืน้ที ่ โดยบรูณำกำรกำรมส่ีวนร่วมของภำคเีครอืข่ำยภำครฐั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เอกชนและประชำสงัคม

ในลุ่มน�้ำสำขำแม่น�้ำตรัง เป็นที่ทรำบกันดีว่ำปัจจุบันกำรแก้ไขปัญหำน�้ำท่วมได้กลำยเป็นวำระแห่งชำติที่ทุกหน่วยงำน           

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับน�้ำจะต้องมีมำตรกำรในกำรวำงแผนจัดกำรน�้ำให้เป็นระบบ  เพื่อเตรียมกำรรองรับกับสถำนกำรณ์น�้ำ

ที่จะเกิดขึ้นในอนำคต 

 กำรสัมมนำและพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) ในวันนี้จึงเป็นนิมิตหมำยที่ดีวำ่กำรด�ำเนินงำนเพื่อแก้ไข

ปัญหำน�้ำท่วมของสองจังหวัดคงจะได้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน กล่ำวคือ มีแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรบริหำร                  

จัดกำรน�้ำลุ่มน�้ำสำขำแม่น�้ำตรังที่เป็นระบบและสำมำรถรองรับสถำนกำรณ์น�้ำที่จะเกิดขึ้นได้  ซึ่งมีกำรด�ำเนินกำรตั้งแต่

ต้นน�้ำ กลำงน�้ำ และปลำยน�้ำ ตำมหลักกำรของกำรวำงแผนกำรจัดกำรน�้ำอย่ำงแท้จริง

บูรณำกำร” และจำกกำรประชุมระดมควำมคิดเห็น              

เพื่อทบทวนแผนกำรด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำน�้ำท่วมและ         

กำรขับเคลื่อนกิจกรรมกำรแก้ไขปัญหำน�้ำท่วมลุ ่มน�้ำ

ตรังแบบบูรณำกำร มติที่ประชุมให้แต่งตั้งคณะท�ำงำน                 

จัดท�ำแผนยุทธศำสตร ์และแผนปฏิบัติกำรกำรบริหำร                        

จดักำรน�ำ้ลุม่น�ำ้ตรงัแบบบรูณำกำร โดยประกำศของจงัหวดั

นครศรธีรรมรำช  เพือ่ให้ทกุภำคส่วนมส่ีวนร่วม  ตัง้แต่ต้นน�ำ้  

กลำงน�้ำ และปลำยน�้ำ และด�ำเนินกำรบูรณำกำรควำม 

ร่วมมือและแสวงหำข้อตกลงร่วมในกำรบริหำรจัดกำร                  

ลุ ่มน�้ำตรังของจังหวัดนครศรีธรรมรำชและจังหวัดตรัง

ให้บรรลุกำรลงนำมด้วยข้อตกลงร่วม และขับเคลื่อน                

ข้อตกลงสู่กำรปฏิบัติตำมข้อตกลง ตลอดจนติดตำมผล

พร้อมทั้ง ได ้จัดให้มีกำรลงนำมบันทึกข ้อตกลงร ่วม          

Memorandum of Understanding : MOU ในกำรบริหำร

จดักำรน�ำ้แบบบรูณำกำรลุม่น�ำ้สำขำแม่น�ำ้ตรงั ของจงัหวดั

นครศรีธรรมรำชและจังหวัดตรัง เพื่อขับเคลื่อนข้อตกลง           

สู่กำรปฏิบัติร่วมกันดังกล่ำว
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 ดร.สมบติ อยู ่เมือง

 หัวหน้าศูนย์วิจัยภูมิภาคสารสนเทศเพื่อประเทศไทย

 ภาควชิาธรณวีทิยา คณะวทิยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

  ควำมเข้มแข็งของลุ ่มน�้ำตรัง เครือข่ำยที่มีควำมพร้อม มีศักยภำพ                  

มีหน่วยรำชกำรพร้อม กรมทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กรมชลประทำน 

กรมพัฒนำที่ดิน กรมโยธำธิกำรและผังเมือง กรมอุทยำนแห่งชำติ พันธ์ุสัตว์ป่ำ

และพันธ์ุพืช เอำพื้นที่เป็นตัวตั้ง คุยกันด้วยข้อมูลแผนงำนเป็นส่วนใหญ่

  แนวคิดของกำรจัดกำรในอนำคต ช่วยกันดูแลให้เหมำะสม กำรติดตำม 

ก�ำกับ เฝ้ำระวังโดยชุมชนกับพื้นที่จะเป็นตัวถ่วงดุลกับอ�ำนำจนอกระบบกลุ่ม

นำยทนุ สงัคมเป็นตวัช่วยดงึกลบัมำสูค่วำมยัง่ยนื คยุด้วยข้อมลู หลกัฐำน ตดิตำม

เฝ้ำระวังจัดมำตรกำรไล่จำกบนลงล่ำง     

  เรือ่งใหญ่ของกำรบรหิำรจดักำร คอื ข้อมลู คอืหวัใจและกำรจดักำร ข้อมลูทีว่เิครำะห์อย่ำงละเอยีด

มนัท�ำให้เรำวำงแผนอย่ำงเป็นระบบและเสยีหำยน้อย ถ้ำเงือ่นไขตกลงมำจำกเดมิอกีเรำจะต้องระวงัจำก

บนลงล่ำง อย่ำงไร โทรมำตรก็วัดน�้ำ จุดตรวจวัดน�้ำ ทั้งฟ้ำ ทั้งภำพ จะต้องอยู่ในที่มีข้อมูลมำวิเครำะห์ได้ 

ในกำรก�ำหนดมำตรกำรไล่จำกบนลงล่ำง ต้นน�้ำ กลำงน�้ำ ปลำยน�้ำ แต่ละสำขำ เอำพื้นที่เป็นตัวตั้ง

เชื่อมโยงสัมพันธ์กันหมด ย�้ำเป้ำหมำยของควำมเร่งด่วน เลือกล�ำดับที่ส�ำคัญในกำรจัดกำร จัดล�ำดับลง

ตรงไหน เรือ่งอะไร เรำอยูก่บัธรรมชำต ิเรำต้องเข้ำใจธรรมชำต ิปรบัตวัเข้ำหำธรรมชำต ิเรำอย่ำฝืนธรรมชำติ 

ต้องเข้ำใจกำรไหลของน�้ำให้ดี ต้องเข้ำใจและวำงแผนธรรมชำติให้ดี 

ั
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การเสวนากลุ่มย่อย 
ร่วมกำาหนดแผนยุทธศาสตร์การจัดการน้ำาบนพื้นฐาน

การมีส่วนร่วมและบูรณาการ

กลุ่ม
1

กลุ่ม
2

กลุ่ม
5

การจัดการพื้นที่ต้นน�้า: ป่าต้นน�้า	เส้นทางน�้าธรรมชาติ		

การก�าหนดผังการใช้ที่ดิน พื้นที่รับน�้า และโครงข่ายน�้า: ผังเมือง	พื้นที่รับน�้า	แก้มลิง	การระบายน�้าอ่างเก็บน�้า	และการผันน�้า		

การบริหารจัดการ: 	ระบบข้อมูลการจัดองค์กร	แผนและยุทธศาสตร์	งบประมาณ

กลุ่ม
4

การดูแลรักษาและจัดการคุณภาพน�้า: ชุมชน	เกษตร	อุตสาห
กรรม	ธุรกิจบริการ		

กลุ่ม
3

การป้องกันและแก้ไขปัญหาน�้าท่วมและดินถล่ม: การเฝ้าระวังและเตือนภัย	การเตรียมความพร้อม	การรับมือขณะเกิดภัย	การฟื้นฟูหลังประสบภัย
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	 ร ่ วมทบทวนสถานการณ ์และก� าหนดแผน

ยุทธศาสตร์การจัดการน�้าบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

และบูรณาการ	โดยการเสวนากลุ่มย่อย

1. การจัดการพื้นที่ต้นน�้า: ป่าต้นน�้า	เส้นทาง

น�้าธรรมชาติ		

 1) สถานการณ์ และการจัดการที่ผ่านมา 

 ✤ กำรบุกรุกป่ำ จะโทษเจ้ำหน้ำที่บ้ำนเมือง หรือ

 คนบุกรุก (โดยภำพรวม)

 ✤ ขำดข้อมลูกำรไหลของน�ำ้ในหน้ำฝน ท�ำอย่ำงไร

 จะเก็บน�้ำได้ในหน้ำแล้ง อ�ำเภอทุ่งสง กำรจัด

 ท�ำวิธีชะลอน�้ำ

 ✤ โครงกำรอนุรักษ์ป่ำธรรมชำติ

 ✤ มีกำรใช้สำรเคมีมำใช้ในกำรเกษตร

 ✤ ล�ำคลองบุกรุกโดยตัวอำคำร

 ✤ กำรบกุรกุทีส่ำธำรณะ โดยนำยทนุ หรอืชำวบ้ำน

 ✤ บุกรุกดูดทรำยและน�้ำ มีกำรตัดต้นไม้ริมคลอง

  บุกรุกป่ำสำคู (ฟื้นฟูป่ำชุมชน โครงกำรอนุรักษ์

 ป่ำสำคู ตรวจสอบกำรดูดทรำยจังหวัดตรัง)

 ✤ น�้ำเปลี่ยนสีบริเวณต้นน�้ำ จะต้องมีเจ้ำภำพ

 รับผิดชอบหลัก บนภู เขำกลำยเป ็นสวน

 ยำงพำรำ ใช้ยำฆ่ำตอ ปลกูยำงแทน ขำดควำม

 เข้ำใจ จิตส�ำนึก (ใช้อ�ำนำจกฎหมำยจัดกำร 

 ท�ำประชำคมเพื่ออนุรักษ์ต้นน�้ำ และส่งเสริม

 กำรปลกูพชืผสมผสำน ศกึษำวจิยัคลองท่ำแพ)

 ✤ กองทนุสงเครำะห์กำรท�ำสวนยำงควรจะศกึษำ

 กำรปลูกพืชอย่ำงอื่นร่วมได้

 ✤ ส�ำรวจหำพื้นที่เก็บน�้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

 ✤ ปัจจุบันมีกำรแก้ปัญหำที่ปลำยเหตุ

 ✤ ควรมีกำรกระจำยอ�ำนำจสู่ อปท. 

 ✤ อปท. ไม่มีอ�ำนำจ มีแต่อ�ำนำจปลำยทำง

 2) แนวทางการจัดการ 

  (1) เพิ่มพื้นที่สีเขียว

 ✤ ปลูกป่ำชุมชน

 ✤ ดูแนวเขตห้วย หนอง คลอง บึง

 ✤ ปฏิบัติตำมแนวทำงที่แบ่งเป็นเขตไว้ แล้ว

   ท�ำตำมที่หัวหน้ำอุทยำนน�ำเสนอแล้ว

   ให้เป็นจริง  มีกำรแบ่งพื้นที่ปลูกป่ำแทน

   ปลูกยำงพำรำ

 ✤ ท�ำสะพำนแทนวำงท่อบล็อกในคลอง

   สำยใหญ่ๆ

 ✤ ก�ำหนดพื้นที่ เขตป่ำอนุรักษ์  ป ่ำชุมชน

   ให้ชัดเจนเพิ่มขึ้นกว่ำเดิม

 ✤ ประชำสมัพนัธ์เขตพืน้ทีป่่ำให้ชมุชนบรเิวณ

   นั้นๆ ทรำบพร้อมรูปแผนที่

 ✤ ก�ำหนดพืน้ทีเ่อกชนทีอ่ยูต่ดิพืน้ทีป่่ำ  ให้ปลกู

   ต้นไม้ยืนต้น (เบญจพรรณ) ไม่น้อยกว่ำ

    30 % ของพื้นที่

 ✤ ประชำชนที่บุกรุกพื้นที่ป่ำโดยพืชเชิงเดี่ยว

    ให้เกบ็เกีย่วผลประโยชน์ได้โดยไม่ต้องโค่น

   ตดัขำยเนือ้ไม้ หำกผดิเงือ่นไขให้ยดึคนืพืน้ที่

 ✤ ด�ำเนินกำรยึดคืนพื้นที่ป่ำกลับคืน      เป็น

   ขั้นตอนตำมระยะเวลำ
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 ✤ ล�ำคลองหรือล�ำธำรสำขำที่อยู ่ในพื้นที่มี

   ควำมลำดชันเกิดกำรกัดเซำะตลิ่งก�ำหนด

   ให้ท้องถิน่สร้ำงฝำยแม้ว เพือ่ชะลอควำมเรว็

   ของน�้ำและเก็บกักน�้ำเป็นระยะ

 ✤ พื้นที่ป่ำต้นน�้ำต้องสมบูรณ์ ในพื้นที่ลุ่มน�้ำ

   ชั้น 1, 2 

 ✤ สร้ำงสวนสมรมในพื้นที่ลุ ่มน�้ำชั้น 3, 4

   (ไม้อ่อน ไม้แข็ง) ในสัดส่วนที่เหมำะสม

   เพิม่พืน้ทีส่เีขยีวตำมควำมสมคัรใจในพืน้ที่

   ชั้น 5

  (2) ปลูกหญ้ำแฝก

  (3)  ขุดบ่อน�้ำตื้น

  (4) อบรมสร้ำงจิตส�ำนึก

 ✤  ช่วยจัดกำรให้ชุมชนมีบทบำทจริงๆ รัฐ

   ไม่ต้องครอบง�ำ อ�ำนำจที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่

   ประชำชน

 ✤  ควรจัดท�ำหลักสูตรท้องถิ่นในกำรอนุรักษ์

   สิ่งแวดล้อมทุกช่วงชั้นในสำระที่เกี่ยวข้อง

   กับพืช ดิน และน�้ำ

 ✤  เจ้ำหน้ำที่ของรัฐควรเอำใจใส่ดูแลกำร

   ท�ำลำยป่ำต้นน�้ำอย่ำงเคร่งครัด

 ✤  กำรร่วมมอืกนัแก้ไขปัญหำอย่ำงจรงิจงั ผูน้�ำ

   ท้องถิน่ต้องมจีติส�ำนกึ อย่ำหวงัแต่คะแนน

   ต้องแก้ปัญหำให้ทุเลำลง

 ✤  ใครบุกรุกที่สำธำรณะให้ก�ำหนดโทษหนัก

   อย่ำงเดด็ขำด และท�ำให้จรงิจงัมองเหน็ภำพ

 ✤  ให้ชมุชนร่วมกนัดแูลเฝ้ำระวงักำรบกุรกุป่ำ

   ต้นน�้ำ

 ✤  ส�ำรวจพืน้ทีป่่ำทีซ่บัซ้อนป่ำสงวน ป่ำอนรุกัษ์

   ให้เสรจ็โดยเร่งด่วน ต.ปำกแจ่ม อ.ห้วยยอด

 ✤  เจ้ำหน้ำทีจ่ะต้องใช้กฎหมำยบงัคบัผูบ้กุรกุ

   ป่ำต้นน�้ำอย่ำงเข้มงวดกวดขัน

 ✤  รังวัดปักแนวเขตพื้นที่สำธำรณะให้ชัดเจน

 ✤  ควรร่วมกันแก้ พรบ.ที่ดินป่ำใหม่เสียใหม่

 ✤  รัฐน่ำจะให้ผู ้ครอบครองที่ท�ำกินปลูกพืช

   ผสมผสำนกับพืชป่ำผสมกันไป

  (5) ฝำยแม้ว เขื่อน

 ✤  ท�ำเขื่อนชั่วครำว ชะลอกำรไหลเก็บกักน�้ำ

   เป็นขั้นตอนตำมระดับของพื้นที่กำรใช้น�้ำ

  (6) อนุรักษ์ฟื้นฟูล�ำน�้ำ คลอง สระ

 ✤  ให้เลิกกำรดูดทรำย ต.ล�ำภูรำ อ.ห้วยยอด 

   และต.ท่ำสะบ้ำ อ.วังวิเศษ

2. การก�าหนดผงัการใช้ทีด่นิ พืน้ทีร่บัน�า้ และ

โครงข่ายน�า้:	ผงัเมอืง	พืน้ทีร่บัน�า้	แก้มลงิ	การระบายน�า้

อ่างเก็บน�้า	และการผันน�้า	 

  สถานการณ์ และการจัดการที่ผ่านมา

 ขำดพื้นที่รับน�้ำเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพกำรใช้

ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่ล�ำคลอง ทำงระบำยน�้ำ แคบ ตื้นเขิน                  

มีสิ่งกีดขวำงทำงน�้ำ สิ่งก่อสร้ำงขวำงทำงน�้ำ ขำดแคลนน�้ำ

ในฤดูแล้งบำงพื้นที่
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สถานการณ์ พื้นที่ แนวทางการด�าเนินการ ข้อเสนอ

1. ขาดพื้นที่รับน�้าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดิน

1.1 ศักยภำพในกำรรับน�้ำ
 ในพื้นที่ต้นน�้ำลดลง /
 ผลจำกกำรขยำยตัว
 ของพื้นที่เกษตรกรรม

บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด / 
ป ้องกันกำรบุกรุกท�ำลำยป่ำ
อย่ำงจริงจัง กำรส�ำรองข้อมูล
พื้นที่ต้นน�้ำว่ำเหลือพื้นที่เท่ำไร 
บุกรุกไปเท่ำไร เพื่อเป็นข้อมูล                    
ในกำรปรับปรุงฟื้นฟู (โดยใช้ไม้
ในระบบนเิวศเดมิ) ในพืน้ทีต้่นน�ำ้
ที่มีชุมชนอำศัย ควรส่งเสริมและ
พฒันำกำรเกษตรแบบผสมผสำน
ทดแทนเกษตรเชิงเดี่ยว

ส� ำ ห รั บ ชุ ม ช น ที่ อ ยู ่ ม ำ ก ่ อ น                       
กำรประกำศเขตอนุรักษ ์และ             
ยังไม ่มีข ้อยุติต ้องมีมำตรกำร
อย่ำงเป็นธรรมและเคำรพสิทธิ
ของชุมชน

1.2 กำรถมที่สร้ำงโรงงำน
   บ้ำนเรือน ถนน ในพื้นที่
 รับน�้ำ

ใ ห ้ อ ป ท . เ ร ่ ง รั ด ส� ำ ร ว จ ท ำ ง
ระบำยน�้ำ ทำงน�้ำและที่รับน�้ำ
เพื่อก�ำหนดมำตรกำรเร ่งรัด                    
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นควบคุม
อำคำร / กำรถมดิน

2. พื้นที่ล�าคลอง ทางระบายน�้า แคบ ตื้นเขิน มีสิ่งกีดขวางทางน�้า

2.1 ล� ำ ค ล อ ง ตื้ น เ ขิ น
 เนื่องจำกกำรกัดเซำะ
 ของชำยตลิ่ ง  ท�ำให ้
 ดิ น ต ะ ก อ น ทั บ ถ ม 
 ใ น แ ม ่ น�้ ำ ล� ำ ค ล อ ง
 ตะกอนจำกพื้นที่เกษตร 
 และชุมชนเมืองไหลลง
 สู่แม่น�้ำล�ำคลอง  

ด�ำเนินกำรขุดลอกคูคลอง ค ว ร มี ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ก ำ ร ขุ ด ล อ ก
อย่ำงรอบคอบ ท�ำให้มีวังน�้ำตำม
ธรรมชำติ (เป็นแก้มลิง) 

2.2 ล� ำ ค ล อ ง ค ด เ คี้ ย ว
 ระบำยน�้ำยำก

ด�ำเนินขุดลัดคลองในพื้นที่โค้ง  
ในจังหวัดตรัง

2.3 จุดคอขวดของสำยน�้ำ
 มำบรรจบกนัระบำยน�ำ้
 ยำก

ฝำยควนกรด บริเวณควนกรดเป็นจุดรับน�้ำ
ส�ำคญั ควรมกีำรก่อสร้ำงสะพำน
ขนำดใหญ่ เพือ่ระบำยน�ำ้ได้ดขีึน้

2.4 ป ัญหำกำรดูดทรำย
 ท�ำให้ตลิ่งพัง

หนองตรุด ควรมีกำรควบคุมกำรดูดทรำย
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ข้อเสนอ

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรได้น�ำมำตรกำร

ต่ำงๆ ไปวำงแผนในระดับชุมชน เช่น ผังชุมชนควรให้ภำค

ประชำสังคม ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมมำกขึ้น ท�ำอย่ำงไรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ควำมส�ำคัญกับกำรส�ำรวจ

ข้อมูล เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ เช่น กำรส�ำรวจกำร

ไหลของน�้ำ แหล่งรองรับน�้ำ กำรจัดกำรลุ่มน�้ำ ควรมอง

กำรแก้ไขปัญหำแบบโดมิโน ควรยึดแผนงำนที่เสนอเป็น

แนวทำงกำรพิจำรณำงบประมำณ

3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาน�้าท่วมและ       

ดนิถล่ม:	การเฝ้าระวงัและเตอืนภยั	การเตรยีมความ

พร้อม	การรบัมอืขณะเกดิภยั	การฟ้ืนฟหูลงัประสบภยั

  สถานการณ์ และการจัดการที่ผ่านมา

  น�้าท่วม 

เทศบาลเมืองทุ่งสง

•	บริเวณคลองท่ำเลำไหลผ่ำนทุกครั้งเมื่อมีฝนตกหนัก

 น�้ำเต็มคลองและล้นจะมีท่วมขังซ�้ำซำก น�้ำซึมเข้ำ

 บ้ำนเรอืนผ่ำนทำงระบบท่อระดบัควำมรนุแรงปำนกลำง 

สถานการณ์ พื้นที่ แนวทางการด�าเนินการ ข้อเสนอ

 3. ในฤดูแล้งบางพื้นที่ขาดแคลนน�้า

3.1 ขำดแหล่งกักเก็บน�้ำไว้

 ใช้ในฤดูแล้ง

ส่งเสรมิกำรสร้ำงแหล่งกกัเกบ็น�ำ้

ขนำดเล็ก

3.2 กำรบุกรุกที่ดิน นสล.

 ใช้ส�ำหรับป้องกันและ

 เป็นแหล่งเก็บน�้ำสำธำรณะ

พื้นที่สำธำรณะ

ประโยชน์

ด� ำ เ นิ น ก ำ ร ขุ ด คู ร อ บ ที่ ดิ น

สำธำรณะประโยชน์ที่ ได้ขึ้น

ทะเบียน นสล.

 4. ระบบป้องกันน�้าท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ

4.1 พัฒนำระบบป้องกัน

 น�้ ำ ท ่ ว ม พื้ น ที่ ชุ ม ช น

 เมืองและเขตเศรษฐกิจ

ห้วยยอด กันตัง 

อ�ำเภอเมือง

มี ก ำ ร ศึ ก ษ ำ แ ล ะ อ อ ก แ บ บ

โครงสร้ำงทำงวิศวกรรม เช่น        

คันดิน ก�ำแพงคอนกรีต เพื่อ

ป้องกันชุมชนเมือง

  

•	ต.ที่วัง ต.เขำโร ต.รัษฎำ ริมแม่น�้ำตรัง น�้ำล้นตลิ่ง 

 ท่วมบ้ำนเรือนรำษฎรริมฝั่งน�้ำตลอดแนว 

•	ม.3 ม.5 ต.วังหิน อ.บำงขัน ระดับควำมรุนแรงมำก

 และซ�้ำซำก 

•	ต.นำโพธิ์ ทั้ง 5 หมู่บ้ำนแบ่งตำมระดับดังนี้ มำก ม.2

 ม.1 ม.3-5 บำงส่วน ปำนกลำง ม.1 ม.3-5 บำงส่วน 

 น้อย ม.1 ม.3-5 บำงส่วน ซ�้ำซำก ม.2-5 พื้นที่เกษตร

 และชุมชน

•	ต.นำไม้ไผ่ ม.1 (บ้ำนทุ ่งข ่ำ) ม.3 (บ้ำนวังขรี)

  ม. 4 (บ้ำนหนองแดง) ม.6 (บ้ำนนำไม้ไผ่) ม.11 (บ้ำน

 ปำกคลอง) ระดับควำมรุนแรงน้อย 

•	ต.บ้ำนนิคม อ.บำงขัน น�้ำท่วมทุกปี 

•	ต.วังหิน บ้ำนนิคม บ้ำนล�ำนำว ระดับควำมรุนแรง

 ปำนกลำง
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จังหวัดตรัง	

•	อ.ห้วยยอด ต.หนองช้ำงแล่น ม.4 ม.6 ม.11 ม.12

•	อ.ห้วยยอด ต.บำงดี เขำกอบ วังคีรี เขตเทศบำล

 นำวง ท่วมซ�้ำซำก

•	 อ.เมอืง ได้แก่ ต.นำตำล่วง ต.นำท่ำมเหนอื ต.นำท่ำมใต้

•	 เทศบำลนครตรัง เทศบำลเมืองกันตัง ควำมรุนแรง

 มำก เกิดขึ้นซ�้ำซำกทุกปี

•	 เทศบำลต�ำบลห้วยยอดมีน�้ำไหลผ่ำนแต่ไม่รุนแรง 

 ช่วงปลำยปีทีผ่่ำนมำเกดิสถำนกำรณ์น�ำ้ป่ำไหลหลำก

 จำกดินโคลน ระดับควำมรุนแรงปำนกลำง

•	 เทศบำลต�ำบลนำวงน�้ำท่วมทุกปี

•	 เทศบำลเมืองกันตัง น�้ำท่วม

•	ต�ำบลห้วยนำง หนองช้ำงแล่น บำงดี เขำกอบ 

 นำวง ทุ่งต่อ ปำกคม ล�ำภูรำ น�้ำท่วม

 น�้าหลาก / ดินถล่ม

อ�าเภอทุ่งสง

•	ต.นำไม้ไผ่ ม.8 (บ้ำนสกรูด) ม.9 (บ้ำนบ่อมอง)

 ม.10 (บ้ำนไสคอม) ม.13 (บ้ำนอ่ำวกรำย) สำเหตุ 

 คือ กำรท�ำลำยป่ำบริเวณภูเขำเพื่อปลูกยำงพำรำ 

 เป็นปัญหำที่เกิดซ�้ำซำก

•	ดินถล่ม ต.บ้ำนนิคม บ้ำนล�ำนำว บำงขัน

•	ดินถล่ม ต.นำหลวงเสน บริเวณเชิงเขำ ใกล้ฝำย

 วังอ้ำยว่ำว ทุกปี

จังหวัดตรัง	

•	ดินถล่ม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด คลองในเหยำ ม.1-4

 ระดบัควำมรนุแรงมำก ระดบัควำมถีซ่�ำ้ซำกเกดิขึน้ทกุปี

•	น�้ำหลำก เทศบำลต�ำบลห้วยยอด ระดับปำนกลำง

 ระดับควำมถี่ซ�้ำซำก

•	น�้ำหลำก อ.เมือง ต.หนองตรุด ต.นำตำล่วง ต.บำงรัก

  ต.นำโต๊ะหมิง ระดับควำมรุนแรงมำก ระดับควำมถี่

 ซ�้ำซำก

•	น�ำ้หลำก เทศบำลต�ำบลล�ำภรูำ แนวบรเิวณลุม่น�ำ้ตรงั

  มคีวำมรนุแรงในระดบัมำก เกดิซ�ำ้ซำกทกุปี แนวตลิง่พงั

•	แม่น�้ำตรัง ล�ำน�้ำสำขำ ตลอดแนวของล�ำน�้ำ มีควำม

 รุนแรงมำก ตลิ่งเสียหำยทุกปี

•	น�้ำหลำกในเขตเทศบำลเมืองกันตัง จำกต�ำบลวังวน

  ต�ำบลบำงเป้ำ

•	น�้ำหลำก ต�ำบลในเตำ ท่ำงิ้ว เขำปูน ห้วยยอด 

 เขำขำว หนองช้ำงแล่น ปำกคม ทุ ่งต่อ ล�ำภูรำ

 ปำกแจ่ม นำวง วังคีรี บำงกุ้ง

•	ดินถล่ม บริเวณเทือกเขำ ต.ในเตำ ท่ำงิ้ว ปำกแจ่ม

  เขำปูน ห้วยยอด 

 น�้าแล้ง

อ�าเภอทุ่งสง

•	ต�ำบลนำโพธิ์ทั้งต�ำบล แล้งสุดเมื่อปี 2553 ซ�้ำซำก

•	อ.บำงขัน ประสบปัญหำน�้ำแล้ง

จังหวัดตรัง

•	ต.วังคีรี แล้งเกือบทุกปีเพรำะป่ำต้นน�้ำถูกท�ำลำย

•	สถำนกำรณ์น�้ำแล้งในภำพรวมช่วงฤดูแล้ง ระดับ

 ควำมรนุแรงปำนกลำงผลกระทบมำก มรีะดบัควำมถี่

 ซ�้ำซำก
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พื้นที่เป้าหมาย แผนงาน	/	โครงการ

สร้ำงเส้นทำงระบำยน�้ำเพิ่ม (เวนคืน

สร้ำงคลอง)

จัดกำร ปรับปรุง เส ้นทำง ถนน

กีดขวำงทำงน�้ำ

เช่น ถนนบำยพำสจำกทุ่งสง-ตรัง 

บริเวณถนนตรัง-สิเกำ ต.บำงรัก 

ต.นำโตะ๊หมงิ พืน้ทีบ่รเิวณนำทำ่มเหนอื

สร้ำงสะพำนลอย

สร้ำงอุโมงค์ระบำยน�้ำ

ลดกำรยกระดบัหรอืถมถนนใหส้งูขึน้

กำรท�ำบำยพำสทุ่งสง-ตรัง บริเวณ

เขตล�ำภูรำ

จดักำรสิง่ก่อสร้ำงกดีขวำงกำรระบำยน�ำ้ ตลอดลุ่มน�้ำ เช่น ปรับปรุงฝำยควนกรด อ�ำเภอ

ทุ่งสง คลองบำงครู คลองห้วยหยี 

อ�ำเภอห้วยยอด

จัดท�ำพื้นที่แก้มลิง เช่น หมู่ 3 ต.นำไม้ไผ่ อ.วังคีรี

กำรป้องกันตลิ่งพังทลำย โครงกำรปลูกหญ้ำแฝกท�ำคันดิน

ป้องกันตลิ่งพัง

กำรป้องกันกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำเพื่อ

ท�ำกำรเกษตรและฟื้นฟูสภำพป่ำ       

ให้สมบูรณ์โดยบังคับใช้กฎหมำย

อยำ่งจรงิจงั (กำรปลกูปำ่ควรด�ำเนนิ

กำรให้ เหมำะสมกับสภำพพื้นที่  

อำกำศ)

เชน่ เขตปำ่สงวน เขำปู ่เขำยำ่ วงัครี ี

บำงกุง้ นำวง บำงตี ่อ�ำเภอหว้ยยอด 

ต�ำบลบ้ำนล�ำนำว อ�ำเภอบำงขัน 

ต�ำบลบ้ำนนิคม

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / 

หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องดูแลพื้นที่       

ปลูกป่ำที่ได้ด�ำเนินกำรไปแล้ว

สร้ำงเครอืข่ำยสำยน�ำ้ ในกำรเชือ่มต่อ

ข้อมูลตลอดลุ่มน�้ำ

ขุดลอกคลองแม่น�้ำตลอดแม่น�้ำ 

และปรับสภำพล�ำน�้ำให้สำมำรถ

ระบำยน�้ำได้ดี

ตั้งแต่ทุ ่งสง-กันตัง เช่น บริเวณ     

คลองมวน ต�ำบลหนองช้ำงแล่น ต�ำบล

ห้วยนำง ต�ำบลเขำกอง คลองวงัหบี 

ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง คลองมวน

คลองล�ำภู รำ  คลองห ้วยยอด

คลองปำกแจ่ม อ�ำเภอห้วยยอด 

คลองซำ ต�ำบลบำงดี จังหวัดตรัง

โครงกำรขุดลอกคูคลองร ่องน�้ำ 

อย่ำงเป็นระบบและเหมำะสมโดย

ควำมร่วมมือของกรมเจ้ำท่ำและ

อปท.ในพื้นที่

  แนวทางการจัดการระยะต่อไป
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พื้นที่เป้าหมาย แผนงาน	/	โครงการ

รังวัดเขตคลองตลอดล�ำน�้ำตำม

สภำพปัจจุบัน

ศึกษำสภำพคลองและระบบนิเวศ

คลองตลอดลุ่มน�้ำ

หำพื้นที่เก็บกักน�้ำบริเวณต้นน�้ำเป็น

อ่ำงเก็บน�้ำขนำดเล็กและกระจำย

อ่ำงเก็บน�้ำ บริเวณนำหลวงเสน 

บริเวณบ้ำนเขำ

ฟื ้นฟูระบบนิเวศลุ ่มน�้ำ / สร้ำงควำมรู ้

ควำมเข้ำใจ ให้ตระหนักถึงควำม

ส�ำคัญของลุ ่มน�้ำต ่อวิถีชีวิตของ

ชุมชน

สร้ำงฝำยน�้ำล้นและฝำยชะลอน�้ำ 

กระจำยให้ครอบคลุม

เช่น ต�ำบลบ้ำนนิคม ต�ำบลวังหิน โครงกำรก่อสร้ำงฝำยน�้ำล้น

จัดระบบเฝ้ำระวังเตือนภัยล่วงหน้ำ

สร้ำงเครือข่ำยเฝ้ำระวัง

ทุก อปท.พื้นที่หมู่บ้ำน ชุมชน กำรเฝ้ำระวังติดตำมสถำนกำรณ์ 

ทำงน�้ำ

เพิ่มศักยภำพกำรจัดกำรภัยพิบัติ

ของชุมชนให้เข้มแข็ง

จัดท�ำระบบกำรวำงเครือข ่ำย        

เตือนภัยตลอดลุ่มน�้ำ

จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู ้ประสบภัย     

ในแต่ละอ�ำเภอ

เพิ่มทักษะประสบกำรณ์กำรเก็บกำรวัด

น�้ำฝน และกำรพยำกรณ์อำกำศ

พัฒนำควำมเข้มแข็งขององค์กร   

ในกำรจัดกำรน�้ำ

จัดกิจกรรมรณรงค์สร้ำงจิตส�ำนึก       

ในกำรอนุรักษ ์ทรัพยำกรน�้ำแก ่

เยำวชน และประชำชน สร ้ำง            

เครือข่ำยกำรเชื่อมโยงกำรจัดกำร

ทุกพื้นที่ตลอดลุ่มน�้ำตรัง โครงกำรบ้ำนสวยริมน�้ำ

โครงกำรปลูกหญ้ำแฝก

โครงกำรปล่อยพนัธุ์ปลำ ลงในลุม่น�ำ้

โครงกำรสร้ำงจิตส�ำนึก ควำมรู ้

ควำมเข้ำใจแก่เยำวชน ประชำชน 

เป็นเครอืข่ำยสำยน�ำ้ในกำรอนรุกัษ์

ล�ำคลอง
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4. การดแูลรกัษาและจดัการคณุภาพน�า้: ชมุชน	

เกษตร	อุตสาหกรรม	ธุรกิจบริการ  

  สถานการณ์ และการจัดการที่ผ่านมา

•	ขำดฐำนข้อมูลด้ำนคุณภำพน�้ำ ทั้งหน่วยย่อยชุมชน

  พื้นที่และภำพรวมลุ่มน�้ำ

•	พบว่ำมีกำรตรวจวัดคุณภำพ แต่ไม่ครอบคลุมและ

 ยำกแก่กำรน�ำมำใช้ประโยชน์

•	ขำดกำรมส่ีวนร่วมในกำรจดักำรและเชือ่มโยงเชงิพืน้ที่

•	กำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องด้ำนคุณภำพน�้ำ

•	ขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจทั้งจำกหน่วยงำนปฏิบัติและ

 ประชำชน

•	กำรให้ควำมส�ำคัญกับประเด็นน�้ำเสีย ละเลยและ

 มองข้ำม และมองว่ำเป็นเรื่องไกลตัว เมื่อเทียบกับ

 ประเด็นอื่นๆ 

 น�้าเสียชุมชน

•	 เขตชมุชนชนบท ยงัไม่ปรำกฏและมผีลกระทบมำกนกั

•	 เขตชุมชนหนำแน ่น ย ่ำนกำรค ้ำ ชุมชนเมือง 

 เขตเทศบำล  มีผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมและระบบ

  นิเวศโดยรวม เกิดเหตุร�ำคำญ ครอบคลุมในลุ่มน�้ำ

 เช่น คลองลำนปรำบ ต.ปำกแพรก ต.ชะมำย และต.ที่วัง

 น�้าเสียจากอุตสาหกรรม

•	อุตสำหกรรมขนำดใหญ่ เช่น โรงปูน ยำงพำรำ ปำล์ม

  มีระบบบ�ำบัดน�้ำเสียแบบปิด แต่ต้องมีกำรตรวจวัด

 คุณภำพเพื่อควำมมั่นใจ เพรำะยังพบกำรร้องเรียน

•	อุตสำหกรรมขนำดเล็ก เช่น โรงท�ำยำงแผ่นในชุมชน

•	อุตสำหกรรมในครัวเรือน เช่น ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว 

 ลูกชิ้น โรงเชือดไก่ หมู ส่วนใหญ่ไม่มีระบบบ่อบ�ำบัด

 น�้ำเสีย

 น�้าเสียจากภาคการเกษตร

•	ขำดข้อมูลกำรตรวจวัดและผู้เชี่ยวชำญ และไม่มี

 กำรตรวจวัดคุณภำพน�้ำที่ชัดเจน

•	พบข้อมูลเชิงประจักษ์ ระบบนิเวศล�ำน�้ำ ล�ำคลอง

  แหล่งที่อยู่อำศัยสัตว์น�้ำ พืชผักธรรมชำติ 

•	มีสำรปนเปื้อน (ก�ำมะถัน) สำรอินทรีย์ / อนินทรีย์

 ไหลสู่แหล่งน�้ำธรรมชำติ พื้นที่ที่ประสบปัญหำ

•	พืน้ทีต่ืน้เขนิจำกตะกอน จำกพืน้ทีเ่พำะปลกูครอบคลมุ

 ทุกพื้นที่เกษตรกรรม เช่น ยำงพำรำ สวนปำล์ม ฟำร์ม

 หมู ไก่

 น�้าเสียอื่น ๆ 

•	น�้ำเสียจำกปัญหำขยะประเภทต่ำงๆ ทั้งจำกชุมชน

 ผู ้ประกอบกำรเริ่มปรำกฏและครอบคลุมพื้นที่ทั้ง

 ลุ่มน�้ำ

 

  แนวทางการจัดการคุณภาพน�้าเชิงลุ่มน�้า

การป้องกัน	และรักษาคุณภาพน�้าเชิงพื้นที่

•	ใช้มำตรกำรด้ำนกฎหมำยและกำรบังคับใช้

•	กำรให้ควำมรู ้และสร้ำงจิตส�ำนึกกำรดูแลรักษำ

 แหล่งน�้ำ

•	พัฒนำเครือข่ำยเฝ้ำระวังคุณภำพน�้ำในลุ่มน�้ำ

การปรับปรุง	ฟื้นฟูและพัฒนาการจัดการคุณภาพน�้า

•	ศึกษำควำมเหมำะสม ออกแบบระบบรวบรวมและ

 บ�ำบัดน�้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ชุมชนที่หนำแน่น

•	ชุมชนขนำดเล็ก ควรมีระบบบ�ำบัดน�้ำเสียเฉพำะจุด

•	ส่งเสริมกำรจัดกำรคุณภำพด้วยภูมิปัญญำท้องถิ่น

การมีส่วนร่วมและการบูรณาการเชิงพื้นที่

•	กำรสนับสนุน แลกเปลี่ยนข้อมูลที่จ�ำเป็น บุคลำกร

 ที่เกี่ยวข้อง

•	จัดท�ำแผนกำรจัดกำรคุณภำพน�้ำในภำพรวมและ

 ระดับย่อย

การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล

•	พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรตรวจวัดและกำรตรวจวัด

 อย่ำงมีส่วนร่วม

•	กำรพฒันำศกัยภำพบคุลกรทีเ่กีย่วข้องด้ำนคณุภำพน�ำ้

•	สนับสนุนงบประมำณให้เกิดกำรขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติ
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5. การบริหารจัดการ :	 ระบบข้อมูลการจัด

องค์กร	แผนและยุทธศาสตร์	งบประมาณ	

    1. สถานการณ์ และการจัดการที่ผ่านมา

•	ขำดกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงประเด็นต่ำงๆ และ

 ระหว่ำงพื้นที่

•	มหีน่วยงำนเกีย่วข้อง ทัง้ระดบัพืน้ที ่ระดบัจงัหวดั และ

 ภูมิภำค แต่ขำดกำรประสำนงำน

•	มีเครือข่ำยภำคประชำชน แต่กระจำยอยู่ในพื้นที่

•	นโยบำยไม่ต่อเนื่อง

•	ประชำชนขำดส ่วนร ่วมในกำรตัดสินใจด�ำเนิน

 โครงกำร

•	ท้องถิ่นยังไม่สนใจ

•	ขำดควำมร่วมมือระหว่ำงท้องถิ่น

ข้อเสนอในการจัดการ (เรียงตามความเร่งด่วน)

•	จัดกำรข้อมูลโดยส�ำนักงำนทรัพยำกรน�้ำ 

•	รวบรวมและจัดระบบ

•	แสดงข้อมูลในเชิงพื้นที่และปริมำณ

•	 โมเดลโครงข่ำยน�้ำและทิศทำงกำรไหลของน�้ำ

•	ข้อมูลเพื่อกำรวำงแผน และข้อมูลเตือนภัย

•	จัดท�ำแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรลุ ่มน�้ำอย่ำง

 บูรณำกำร โดยคณะกรรมกำรฯ และมีเทศบำล

 เมืองทุ่งสงเป็นฝ่ำยเลขำฯ

•	กลไกกำรขับเคลื่อน

•	แผนยุทธศำสตร์พัฒนำจังหวัด และแผนพัฒนำ

 ท้องถิน่ โดย อปท.ในลุม่น�ำ้ จดัท�ำแผนพฒันำท้องถิน่

 ให้สอดคล้อง และประสำนแผนระดับอ�ำเภอและ

 จังหวัด

•	ตั้งคณะท�ำงำนแต่ละด้ำน

•	ภำคประชำชนจัดท�ำแผนชุมชน และกำรมีส่วนร่วม

  ในกำรวำงแผนพัฒนำลุ่มน�้ำ

•	 กำรประสำนงำน เทศบำลเมอืงทุง่สงท�ำหน้ำทีร่ะยะแรก

•	กำรตั้งกองทุนภัยพิบัติ

 ขณะนี้เทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับมอบหมาย

จากจังหวัดนครศรีธรรมราช	 เป็นหน่วยประสานงาน

เบื้องต้น	 เพื่อบูรณาการแผนงานการแก้ไขปัญหา

อทุกภยัลุม่น�า้สาขาแม่น�า้ตรงัแบบบรูณาการ	เทศบาล

เมืองทุ ่งสงจึงรวบรวมข้อมูล	 แผนงาน	 โครงการ											

จากการประชุมสัมมนาการบริหารจัดการน�้าแบบ

บูรณาการฯ	 ในวันที่	 29	 กุมภาพันธ์	 2555	 และได้

ประสานขอรับรายละเอียดโครงการแก้ไขปัญหา

อุทกภัยเร ่ งด ่วนในพื้นที่ความรับผิดชอบของ											

หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 อ�าเภอต่างๆ																		

ในจังหวัดตรัง	 อ�าเภอทุ่งสง	 อ�าเภอบางขัน	 จังหวัด

นครศรีธรรมราช	เพื่อส่งแผนโครงการเร่งด่วน	แก้ไข

ปัญหาอุทกภัยแบบบูรณาการลุ่มน�้าสาขาแม่น�้าตรัง 

ดังกล่าวเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

รัฐบาลในภาพรวมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของ												

ลุม่น�า้แบบบรูณาการ	ขณะนีอ้ยูใ่นขัน้ตอนการรวบรวม

เอกสารสรุปผลเพื่อเสนอต่อไป	
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 ประกอบด้วย	 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช								

ผูว่้าราชการจงัหวดัตรงั	ผูอ้�านวยการส�านกังานทรพัยากรน�า้	

ภาค	 8	 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง	 นายอ�าเภอทุ่งสง	

นายอ�าเภอบางขัน	 นายอ�าเภอเมืองตรัง	 นายอ�าเภอกันตัง

และนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลต่างๆ	 ของจังหวัด

นครศรีธรรมราชและจังหวัดตรังที่เกี่ยวข้อง	 รายละเอียด

ความร่วมมือ	ดังนี้	

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ
การบริหารจัดการน้ำา
แบบบูรณ�ก�ร
ในลุ่มน้ำาสาขาแม่น้ำาตรัง
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 1. ร่วมมอืในกำรศกึษำและส�ำรวจ เพือ่จดัท�ำแผนแม่บทและก�ำหนดมำตรกำรในกำรจดักำรน�ำ้

แบบบูรณำกำรโดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน

 2. ร่วมผลักดันกำรน�ำแผนและมำตรกำรในกำรจัดกำรน�้ำแบบบูรณำกำรไปสู่กำรปฏิบัติ            

อย่ำงเป็นรูปธรรม

 3. แลกเปลีย่นข้อมลูและสนบัสนนุกำรจดัท�ำระบบข้อมลู ซึง่จ�ำเป็นต่อกำรด�ำเนนิงำนตำมแผน

และมำตรกำรที่ได้ร่วมก�ำหนดไว้

 4. เสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้และสนับสนุนให้เกิดกำรริเริ่มปฏิบัติกำรในชุมชนและท้องถิ่น

 5. ติดตำมและประเมินผลด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วมและมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน

 ทุกองค์กรที่ได้ลงนาม จะยึดมั่นและปฏิบติตามข้อตกลง โดยมีการติดตามผล

และรายงานความก้าวหน้าอย่างสม�่าเสมอ
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. . .ขอบคุณทุกๆ  ความคิดเห็น

เพื่อพัฒนาและแก ้ ไขป ัญหาลุ ่มน�้ าตรัง

สายน�้ าแห ่งชีวิต ให ้คงไว ้ซึ่ง ชีวิต

เพื่อหล ่อเลี้ยงชีวิตเราทุกคน…


