


ก้ำหนดให้กรมทรัพยำกรน ้ำ เป็นหน่วยงำนหลักในกำรบริหำรจัดกำร
น ้ำทั งระบบ  อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น ้ำล้ำคลองและแหล่งน ้ำธรรมชำติ
ทั่วประเทศ

เป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ำนอนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน ้ำ รวมถึงกำร
รักษำสมดุลระบบนิเวศและพื นที่ชุ่มน ้ำ ตำมพรบ .ทรัพยำกรน ้ำ 
พ.ศ.2561

เป็นพื นที่ชุ่มน ้ำเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 
เป็นพื นที่ชุ่มน ้ำล้ำดับที่ 6 ของประเทศไทยและล้ำดับที่ 1102 ใน
ทะเบียนพื นที่ชุ่มน ้ำที่มีควำมส้ำคัญระหว่ำงประเทศ

ประสบปัญหำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน ้ำ กำรบุกรุกพื นที่ ไฟป่ำ และ
ปัญหำด้ำนระบบนิเวศของพรุโต๊ะแดง

กรมทรัพยำกรน ้ำ เล็งเห็นปัญหำที่จะขยำยผลต่อไปในอนำคต ที่จะทวี
ควำมรุนแรงเพิ่มขึ น จึงจ้ำเป็นต้องด้ำเนินกำรศึกษำควำมเหมำะสม 
ส้ำรวจ ออกแบบ พรุโต๊ะแดงเพื่อกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและ
ทรัพยำกรธรรมชำติ

ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี และแผนแม่บท
การบริหารจดัการทรพัยากรน ้า 20 ปี กรมทรพัยากรน ้า

พรโุตะ๊แดง

ท่ีมาของโครงการ

พืน้ท่ีชุ่มน ้า ล าดบัท่ี 6
ของประเทศไทย
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ขอบเขตงาน
1 ทบทวนกำรศึกษำ ยุทธศำสตร์ แผนพัฒนำที่เกี่ยวข้องในพื นที่ 
2 ส้ำรวจท้ำแผนที่ภูมิประเทศ
3 จัดท้ำทะเบียนผู้ใช้ประโยชน์ในพื นที่พรุโต๊ะแดง
4 จัดท้ำรำยงำนแผนหลัก เพ่ือกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศ

และทรัพยำกรธรรมชำติในพื นที่พรุโตะ๊แดง ให้มีควำมสมดุล
และยั่งยืน

5 จัดท้ำกรอบแนวคิด (Conceptual Design Plan) เพ่ือแก้ไข
ปัญหำที่เกิดขึ น

6 ศึกษำควำมเหมำะสมโครงกำร ตำมผลกำรคัดเลือกจำกขั นตอน
กำรศึกษำจัดท้ำรำยงำนแผนหลัก รวมทั งกำรคัดเลือกแนวทำง
ที่มีควำมจ้ำเป็นเร่งด่วน เพ่ือออกแบบรำยละเอียดในขั นต่อไป

7 จัดท้ำคู่มือด้ำนกำรบริหำรจัดกำรพื นทีพ่รุโตะ๊แดง 
8 จัดท้ำฐำนข้อมูลสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (GIS)
9 ด้ำเนินงำนด้ำนกำรมสีว่นร่วมของประชำชน 

ส้ำรวจ ออกแบบ พร้อมจัดท้ำแบบรำยละเอียด ประมำณรำคำ
ค่ำก่อสร้ำง เอกสำรประกอบกำรของบประมำณ เอกสำรประกวด
รำคำก่อสร้ำง 
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03

พืน้ท่ีโครงการ
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พื นที่พัฒนำ

เขตสงวน

เขตอนุรักษ์

พรุโต๊ะแดง

ลุ่มน ้ำแม่น ้ำโกลก

ลุ่มน ้ำแม่น ้ำบำงนรำ
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พืน้ท่ีศึกษา

ลุ่มน ้ำแม่น ้ำบำงนรำ

พรุโต๊ะแดง

ลุ่มน ้ำแม่น ้ำโกลก



แนวคิดในการด าเนิน
โครงการ

ผสมผสำนกำรด้ำเนินงำนโดยกำรน้ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำช่วยใน
กำรส้ำรวจ รวบรวมข้อมูลร่วมกับกำรแก้ไขปัญหำทุกด้ำนภำยใต้
กระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตำมกรอบกำร
พัฒนำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของพรุโต๊ะแดง

กำรส้ำรวจควบคุมทำงรำบและทำงดิ่งด้วยเครื่องรับสัญญำณ

ดำวเทียม

กำรส้ำรวจภูมิประเทศและจัดท้ำแผนที่จำกอำกำศยำนไร้คนขับ 

(UAV Mapping) โดยใช้กำรสำ้รวจรังวัดควำมสูงภูมิประเทศ

ด้วยแสงเลเซอร์ (LIDAR) ที่ติดตั้งบนอากาศยานไร้คนขบั (UAV) 

โดยต่อกับเครื่องรับสัญญาณดาวเทยีม (Rover) และรับสัญญาณ

พิกัดจากเครื่องรับดาวเทียม (Rover) ตลอดเวลา

กำรส้ำรวจทำงน ้ำ (Hydrographic Survey) ด้วยเครื่องมือ

ส ารวจความลึก (Echo Sounder) ใช้เครื่องมือส ารวจความลึก 

(Echo Sounder) โดยต่อกับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (Rover) 

และรับสัญญาณพิกัดจากเครื่องรบัดาวเทยีม (Rover) ตลอดเวลา
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Z-Lab LiDAR-eco



เทคโนโลยีในการส ารวจ
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เทคโนโลยีในการส ารวจ
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เทคโนโลยีในการส ารวจ
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เทคโนโลยีในการส ารวจ
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ระยะเวลาด าเนินงาน

ระยะเวลำด้ำเนินงำน 360 วัน

19
กุมภำพันธ์ 

2565

25
กุมภำพันธ์ 

2564

เริ่มงำน สิ นสุดสัญญำ
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ผลลพัธข์องงาน

แผนหลัก ประกอบด้วย สภำพปัจจุบนั ปัญหำ แนวทำงกำรแก้ไข
กรอบแนวคิด (Conceptual Design Plan)
ในกำรป้องกัน แก้ไข และบรรเทำปัญหำ ที่ได้รับกำรยอมรับจำกทุกภำคส่วน
และแผนงำน/โครงกำร
กำรศึกษำควำมเหมำะสมโครงกำรเพื่อคัดเลือกทำงเลือกที่เหมำะสมในกำร
พิจำรณำออกแบบรำยละเอียดและจดัเรยีงล้ำดบัควำมส้ำคัญในกำรพัฒนำ
แบบรำยละเอียดกอ่สร้ำง พร้อมเอกสำรประกวดรำคำ เพื่อใช้ยื่นขอรับ
กำรสนับสนุนงบประมำณ
ข้อมูลกำรส้ำรวจภูมิประเทศ และฐำนข้อมูลสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (GIS)
คู่มือด้ำนกำรบริหำรจัดกำรพื นที่พรุโตะ๊แดง
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การบริหารจดัการ
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ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ (ส้ำนักงำน กปร.) ได้จัดกำรสัมมนำเชิง
ปฏิบัติกำรกำรบริหำรจัดกำรป่ำพรุโต๊ะแดง จ้ำนวน 3 ครั ง ในปี 
พ.ศ. 2561 มีประเด็นส้ำคัญในกำรบริหำรจัดกำรป่ำพรุโต๊ะแดง 
ดังนี 

กำรบริหำรจัดกำรน ้ำทั งในและนอกพรุโต๊ะแดง
กำรบริหำรจัดกำรขอบเขตพื นที่พรุโต๊ะแดง
กำรควบคุมไฟป่ำในพื นที่ป่ำพรุโต๊ะแดง
กำรประกอบอำชีพ และกำรใช้ประโยชน์ในพื นที่ของรำษฎร
ที่อำศัยอยู่บริเวณรอบขอบเขตพื นท่ีป่ำพรุโต๊ะแดง
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ผูร้บัผิดชอบโครงการ

กรมทรัพยำกรน ้ำ : นำยมงคล หลักเมือง
ผู้อ้ำนวยกำรศูนย์ป้องกันวิกฤติน ำ้
โทร. 092-263-7813

ที่ปรึกษำ : บริษัท ฟลัดเวย์ จ้ำกัด
นำยเมษ สำยอรุณ ผู้จัดกำรโครงกำร
โทร. 081-250-9537
อีเมล์ messaiaroon@gmail.com



จบกำรน้ำเสนอ : ขอบคุณ
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