แผนการจัดการบึงบอระเพ็ด
Bungboraped Management Plan.

โดย
ศู นย์ วจิ ัยและฝึ กอบรมบึงบอระเพ็ด
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายงานฉบับนีจ้ ัดทาขึน้ เพือ่ เสนอแนวทางในการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด
เสนอ

สภาปฏิรูปแห่ งชาติ (สปช.)

บทนำ
บึงบอระเพ็ดเป็ นบึงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความหลากหลายทางด้านชี วภาพ
ทั้งด้านพืชและสิ่ งมีชีวิตที่ปรุ งแต่งให้บึงบอระเพ็ดมีชีวิตชี วา มีสัตว์น้ าหลากหลายชนิ ด นกอพยพที่ตอ้ งแวะ
มาในฤดู หนาว พืชน้ าหลากหลายชนิ ดโดยเฉพาะบัวแดงที่ เป็ นจุ ดดึ งดู ดนักท่องเที่ ยวให้มาเยี่ยมเยือนบึ ง
บอระเพ็ดเป็ นประจา นอกจากนี้บึงบอระเพ็ดยังเป็ นซุ ปเปอร์ มาเก็ตของชาวบ้านที่ได้พ่ ึงพิงอาศัยหาอยูห่ ากิน
กันมาหลายชัว่ อายุคน
ผ่านมาหลาบสิ บปี บทบาทบึ งบอระเพ็ดเริ่ มมี บทบาทในด้านอื่นๆเข้ามาเกี่ ยวข้องมากขึ้ น
โดยเฉพาะการเก็บกักน้ าเป็ นแก้มลิงเพื่อช่วยเมืองใหญ่ในตอนล่างของลุ่มน้ า รวมถึงความต้องการน้ าไปใช้
ในภาคเกษตรกรรมโดยรอบบึงบอระเพ็ดที่มีมากขึ้น การเข้ามาใช้ประโยชน์เปลี่ ยนพื้นที่บวั เป็ นพื้นที่นาใน
เขตของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดมากขึ้น การทาการประมงที่ผดิ กฎหมาย การทางานของภาครัฐที่ไม่มี
การบอกล่าวให้ประชาชนทราบ การเข้าใจข้อมูลที่บิดเบือนไปของประชาชนจากการบอกปากต่อปาก การ
เข้ามาวิจยั ของนักวิชาการที่ไม่สามารถทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของบึงบอระเพ็ดในทางที่ดีข้ ึน และอื่นๆอีก
มากมาย จนกลายเป็ นปั ญหาขัดแย้งที่ เรื้ อรั งนานนับสิ บปี จนบึ งบอระเพ็ดกลายเป็ นของร้ อนที่ ไ ม่มี ใคร
อยากจะมาจับในที่สุด
นับเป็ นช่วงเวลาที่ดีที่สุด ที่ทุกภาคส่ วนเริ่ มมีความหวัง เมื่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหิ ดล ได้เป็ นผูน้ าเสนอแผนการจัดการบึงบอระเพ็ดเสนอสภาปฏิ รูปแห่ งชาติ
(สปช) เพื่อนาการปฏิรูปการจัดการบึงบอระเพ็ด ซึ่ งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปรี ยบเสมือนแสงส่ องทาง
สู่ ปลายอุโมงค์ที่มืดมิด ให้ทุกภาคส่ วนได้มีโอกาสได้เข้ามาร่ วมกันวางแผนการจัดการบึงบอระเพ็ดอย่างมี
ส่ วนร่ วมของทุ กภาคส่ วน อย่างตรงประเด็น เพื่อนาไปสู่ การแก้ปมที่ ยุ่งเหยิงให้คลายออกจนนาไปสู่ การ
หายใจหายคอที่ โ ล่ ง มากขึ้ น จนสุ ดท้ า ยน าไปสู่ ทางออกของทุ ก ภาคส่ ว น มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลจึ ง
ขอขอบพระคุ ณผูเ้ กี่ ยวข้องที่ได้หยิบยื่นโอกาสให้กบั ทุกภาคส่ วนได้กา้ วไปด้วยกันสู่ ทางออกที่เป็ นไปได้
อย่างสมดุลร่ วมกันต่อไป
ศูนย์วจิ ยั และฝึ กอบรมบึงบอระเพ็ด
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
เมษายน 2558
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แผนการจัดการบึงบอระเพ็ด
1. ความสาคัญของบึงบอระเพ็ด
1.1 บึงทีม่ ีความสาคัญของประเทศไทย
บึ ง บอระเพ็ด เป็ นบึ ง ทะเลสาบน้ า จื ด ที่ มี ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด ในประเทศไทย ซึ่ งมี ค วามส าคัญ
ระดับประเทศ ทั้งด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิ จสังคม และการกักเก็บน้ า โดยเฉพาะฐานทรัพยากรที่ได้ใ ช้
ประโยชน์ บึ งบอระเพ็ด เช่ น ปลา บัว และทรั พ ยากรน้ าที่ ไ ปใช้ใ นระบบเกษตรกรรมรอบบึ ง บอระเพ็ด
สามารถสร้างรายได้ให้กบั ประชาชนรอบบึงอย่างมหาศาล
1.2 ความหลากหลายทางสิ่ งแวดล้อม
จากลักษณะกายภาพของบึ งบอระเพ็ดที่ มี ลกั ษณะคล้ายจานมี ความลึ กไม่มาก ทาให้มีความ
หลากหลายทางชี วภาพ โดยเหมาะสาหรับการเจริ ญเติบโตของพืชน้ า เหมาะสาหรับเป็ นที่อยู่อาศัยของสัตว์
น้ า นก และสัตว์ครึ่ งบกครึ่ งน้ า ทาให้บึงบอระเพ็ดกลายเป็ นแหล่งซุ ปเปอร์ มาเกตที่สาคัญของประชาชน
โดยรอบบึงบอระเพ็ด
1.3 ความคลุมเครือของการจัดการบึงบอระเพ็ดในภาพรวม
จากการทางานของแต่ละภาคส่ วนที่ เกี่ ยวข้องโดยเฉพาะหน่ วยงานราชการที่ มีภาระหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้องกับบึงบอระเพ็ดได้ดาเนินการตามภาระงานตามขอบเขตของแต่ละภาคส่ วน แต่เนื่ องด้วยปั ญหาของ
บึงบอระเพ็ดมีความซับซ้อนจนเกิดปั ญหาที่ในหลายหน่วยงานไม่สามารถดาเนินงานแก้ไขปั ญหาตามภารกิจ
ที่รับผิดชอบได้ จึงเกิดความไม่เข้าใจและความไม่ไว้วางใจกันระหว่างภาคประชาชนต่อภาครัฐ
1.4 การเข้ าไม่ ถึงระบบภาพรวมของบึงบอระเพ็ดทั้งระบบ
การสร้ างภาพรวมของบึงบอระเพ็ดส่ วนใหญ่ได้ดาเนิ นงานตามส่ วนงานตามขอบเขตที่แต่ละ
ส่ วนงานรั บผิดชอบ ซึ่ งยังไม่ สามารถเข้า ถึ งภาพรวมของบึงบอระเพ็ดอย่า งเป็ นระบบในทุ กมิ ติ ซึ่ งการ
วิเคราะห์ภาพรวมของบึงบอระเพ็ดร่ วมกันทุกภาคส่ วนยังขาดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ของทุกภาคส่ วน
ทาให้เกิดปั ญหาในการดาเนินงานที่แก้ไขปั ญหาได้ไม่ตรงจุด
ศูนย์วิจยั และฝึ กอบรมบึงบอระเพ็ด โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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1.5 ไม่ มีระบบการจัดการทีเ่ ป็ นเอกภาพ และไม่ เข้ าถึงการใช้ ประโยชน์ ของทุกฝ่ ายได้ จริง
การจัดการในบึ ง บอระเพ็ดไม่ เป็ นระบบที่ เป็ นเอกภาพ โดยต่ า งฝ่ ายต่ า งท างานจึ ง ท าให้ไ ม่
สามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์ของทุกฝ่ ายได้จริ ง จนเกิดความไม่ไว้วางใจกันในที่สุด
2. วัตถุประสงค์ ของข้ อเสนอ
เพื่อเสนอแผนการจัดการบึงบอระเพ็ดต่อสภาปฏิรูปแห่ งชาติ (สปช.) เพื่อให้เกิดการจัดทาแผนการ
จัดการบึงบอระเพ็ด ที่ทุกฝ่ ายสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ได้อย่างเหมาะสม และมีความเป็ นพลวัตรอย่าง
สมดุล (equilibrium dynamic)
3. สถานภาพบึงบอระเพ็ด
3.1 สภาพทัว่ ไปของบึงบอระเพ็ด
บึงบอระเพ็ดเป็ นทะเลสาบน้ าจืดรู ปแอก ขนาดใหญ่แห่ งหนึ่ งของลาน้ าน่าน เดิมเป็ นพื้นที่แอ่ง
ลุ่มต่ า เป็ นป่ าและมีหนองน้ าเล็กใหญ่มากมาย โดยเฉพาะมีคลองที่สาคัญ ชื่ อคลองบอระเพ็ดจะรับน้ าไหล
จากแม่น้ าน่ านสู่ บึงบอระเพ็ดในฤดู น้ าหลาก ระบบอุทกวิทยาของบึ งบอระเพ็ดนอกจากรั บน้ าหลากจาก
แม่น้ าน่ านยังรั บน้ าจากต้นน้ าที่ไหลบ่ามาจากทั้งทางด้านทิศตะวันออกใน อาเภอท่าตะโก อาเภอไพศาลี
อาเภอหนองบัว และอาเภอบึงสามพัน และทางด้านทิศใต้ คือ อาเภอพยุหะคีรี ตลอดจนถึงด้านทิศตะวันตก
ในเขตอาเภอเมืองด้วย มี ลาน้ าหลายสายไหลลงสู่ บึง เนื่ องจากบึงฯอยู่ตอนปลายของลาน้ าน่ าน ใกล้บรรจบ
กับลาน้ าปิ ง กลายเป็ นแม่น้ าเจ้าพระยาจึงทาให้มีน้ ามาก ในปี พ.ศ.2464 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6 ได้วา่ จ้าง ดร.ฮิว แมคคอมิค สมิธ (Dr. Huge McCormick Smith) ที่ปรึ กษา
ด้านเพาะพันธุ์ปลาชาวอเมริ กนั ให้วางรากฐานการประมงของประเทศไทย ซึ่ ง ได้เสนอความคิดเห็นว่า บึง
บอระเพ็ดมี ความสาคัญมากด้านประมง เป็ นพื้นที่ เหมาะที่ ปลาจะมาวางไข่ บริ บาลลู กปลา และเป็ นที่ อยู่
อาศัยของสัตว์น้ า จะเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ ปลา เป็ นทาเลที่ปลาอาศัยเลี้ ยงตัว วางไข่ และแพร่ พนั ธุ์ จึ งควร
รักษาระดับน้ าไว้ตลอดปี ด้วยการสร้ างฝายกั้นน้ าและประตูระบายน้ า ในปี พ.ศ.2469 พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 7 พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงกระทรวงเกษตราธิ การ สมัย
นั้น ก่อสร้างทานบกั้นน้ า และประตูระบายน้ าบึงบอระเพ็ด พร้อมทั้งที่ทาการรักษาพันธุ์สัตว์น้ า ดังลายพระ
ศูนย์วิจยั และฝึ กอบรมบึงบอระเพ็ด โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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หัตถ์พระราชกระแสที่ทรงพระราชทานไว้ ณ วันที่ 22 พศจิกายน 2469 แล้วเสร็ จในปี พ.ศ.2471 กระทรวง
พระคลังมหาสมบัติจึงได้ประกาศ เมื่อปี พ.ศ. 2473 กาหนดให้บึงบอระเพ็ดเป็ นพื้นที่สงวนรักษาไว้เพื่อเป็ น
ที่อยูอ่ าศัยของสัตว์น้ าและกักเก็บน้ าได้ที่ 23.80 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง ไว้ประมาณ 250,000 ไร่
แต่ เนื่ องจากมี ร าษฎรเข้า ครอบครองและใช้ประโยชน์ บริ เ วณบึ งบอระเพ็ดเป็ นจานวนมาก เมื่ อวันที่ 4
สิ งหาคม พ.ศ.2480 รัฐบาลจึงได้ตราพระราชกฤษฎีกาถอนการหวงห้ามและประกาศพื้นที่หวงห้ามเหลื อ
ประมาณ 132,737 ไร่ 56 ตารางวา และในปี พ.ศ.2490 กระทรวงเกษตรได้แบ่งเขตการรักษาพืชพันธุ์
ออกเป็ น 2 เขต คือ เขตที่ 1 เป็ นเขตหวงห้ามมิให้ผใู ้ ดทาการประมงโดยเด็ดขาด มีจานวนเนื้ อที่ 38,850 ไร่
และเขตที่ 2

เป็ นเขตหวงห้ามที่อนุ ญาตให้ราษฎรทาการประมงโดยใช้เครื่ องหาปลาที่กาหนดให้ใช้ได้

เท่านั้น มีจานวนเนื้อที่ 93,887 ไร่
3.2 ขอบเขตบึงบอระเพ็ด
ในปี พ.ศ.2480 ได้มีการประกาศขอบเขตขึงบอระเพ็ดตามประกาศพระราชกฤษฎี กามีเนื้ อที่
132,737 ไร่ หรื อ 212.38 ตารางกิ โลเมตร อยู่ในขอบเขตการปกครองพื้นที่ 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง
นครสวรรค์ อาเภอชุ มแสง และอาเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ครอบคลุมทั้งหมด 40 หมู่บา้ น 7 ตาบล
ดังภาพที่ 1ได้แก่ ตาบลเกรี ยงไกร ตาบลแควใหญ่ ตาบลหนองปลิง ตาบลพระนอน ตาบลวังมหากร ตาบล
พนมเศษ และตาบลทับกฤช
ในปี พ.ศ.2490 กรมประมง ได้มีการประกาศเขตหวงห้ามทาการประมงโดยเด็ดขาด (เขต 1)
เนื้ อที่ขนาด 33,850 ไร่ หรื อ 62.16 ตารางกิโลเมตร และเขตหวงห้ามที่อนุ ญาตให้ทาการประมงได้โดยใช้
เครื่ องมือบางชนิ ดที่ กาหนดให้ใช้ได้ (เขต 2) เนื้ อที่ขนาด 93,887 ไร่ 56 ตารางวา หรื อ 150.22 ตาราง
กิโลเมตร
ในปี พ.ศ.2518 กรมป่ าไม้ได้มีการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จานวน 66,250 ไร่ 5
หรื อ 106 ตารางกิโลเมตร เพื่อป้ องกันการล่าและคุม้ ครองสัตว์ให้อยูอ่ าศัยและขยายพันธุ์ได้อย่างปลอดภัย
เนื่องจากสันฝายหน้าบึงบอระเพ็ดอยูท่ ี่ความสู ง 24 เมตรจากระดับน้ าทะเล ทาให้ระดับน้ าในแต่
ละช่วงเวลามีพ้นื ที่ครอบคลุมผิวน้ าที่แตกต่างกันไป โดยในระดับน้ าที่มีความสู ง 24 เมตรจากระดับน้ าทะเล
จะครอบคลุมพื้นที่ท้งั หมด 97,212 ไร่ และระดับน้ าที่ความสู ง 23 เมตรจากระดับน้ าทะเล จะครอบคลุมพื้นที่
ทั้งหมด 39,050 ไร่ ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 1 หมู่บา้ นในบึงบอระเพ็ด

ภาพที่ 2 พื้นที่น้ าแผ่ตามความสู งของน้ า (นุชนารถ และคณะ, 2549)
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3.3 ประชากรในบึงบอระเพ็ด
จากหมู่บา้ นที่ต้ งั อยูใ่ นเขตบึงบอระเพ็ดตามประกาศพระราชกฤษภีกาทั้ง 3 อาเภอ จานวน 31
หมู่บา้ น ซึ่ งมีจานวนทั้งหมด 4,286 ครัวเรื อน ดังนี้
1) ตาบลหนองปลิ ง อาเภอเมื อง มี กลุ่ มบ้านขนาดเล็กอยู่ในเขตบึ งบอระเพ็ด คื อ กลุ่ มบ้า น
ปลายทาง มีจานวน 10 ครัวเรื อน ซึ่ งขึ้นตรงกับบ้านป่ ารังพัฒนา เป็ นหมู่บา้ นที่ทาการประมง และเลี้ยงสัตว์
ทั้งนี้หมู่บา้ นกับบึงบอระเพ็ดถูกกั้นด้วยคันดินขนาดนั้นใหญ่สูงประมาณ 10 เมตร
2) ตาบลพระนอน อาเภอเมือง มีหมู่บา้ นที่อยูใ่ นเขตบึงบอระเพ็ดจานวน 5 หมู่บา้ น แบ่งเป็ น
กลุ่มบ้านที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณฝั่งบกจานวน 754 ครัวเรื อน และมีการตั้งถิ่นฐานอยูบ่ ริ เวณเกาะที่มีน้ าท่วมเกือบทั้งปี
คือบ้านห้วยหิน จานวน 79 ครัวเรื อน โดยส่ วนใหญ่จะประกอบอาชีพการประมงเป็ นหลัก
3) ตาบลเกรี ยงไกร อาเภอเมือง บริ เวณบ้านท่าดินแดงมีการสร้างบ้านบริ เวณริ มบ่อปลา เป็ น
บ้านทรงยกสู งเพื่อหนีน้ าท่วม ซึ่ งเป็ นบ้านที่ไม่มีเลขที่จานวน 30 ครัวเรื อน
4) ตาบลแควใหญ่ อาเภอเมือง มีพ้ืนที่บา้ นคลองบอระเพ็ดบางส่ วนอยูใ่ นพื้นที่บึงบอระเพ็ด ซึ่ ง
บ้านดังกล่าวเป็ นบ้านพักของศูนย์วจิ ยั ประมงน้ าจืดนครสวรรค์ที่มีเลขที่บา้ น
5) ตาบลทับกฤช อาเภอชุ มแสง มีหมู่บา้ นที่อยู่ในเขตบึงบอระเพ็ด จานวน 9 หมู่บา้ น 1,069
ครัวเรื อน ซึ่ งอยูฝ่ ั่งติดบึงบอระเพ็ดและไม่เกินเขตทางรถไฟ โดยส่ วนใหญ่จะประกอบอาชี พทานา เก็บบัว
และหาปลา ตามลาดับ
6) ตาบลพนมเศษ อาเภอท่าตะโก มีหมู่บา้ นที่อยู่ในเขตบึงบอระเพ็ด จานวน 10 หมู่บา้ น 885
1,786 ครัวเรื อน โดยส่ วนใหญ่จะประกอบอาชีพทานาเป็ นหลัก
7) ตาบลวังมหากร อาเภอท่าตะโก มีหมู่บา้ นที่อยูใ่ นเขตบึงบอระเพ็ด จานวน 4 หมู่บา้ น 553
ครัวเรื อน โดยส่ วนใหญ่จะประกอบอาชีพทานาเป็ นหลัก และการประมง
3.4 การใช้ ประโยชน์ บึงบอระเพ็ด
1) การใช้ ประโยชน์ ในการทานาข้ าว
การใช้ประโยชน์บึงบอระเพ็ดในการทานาข้าว ซึ่ งอดีตจะเป็ นการทานาปี ซึ่ งอาศัยน้ าฝนเป็ น
หลัก ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีพฒั นามากขึ้นประกอบกับนโยบายภาครัฐที่อุดหนุ นงบประมาณในด้านการผลิ ต
ข้าว ทาให้การทานาในบึงบอระเพ็ดเปลี่ยนเป็ นนาปรังทั้งหมด โดยแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงจากการทา
เกษตรกรรมประเภทอื่นเปลี่ยนมาเป็ นการทานาปรังมีมากขึ้นจนถึงปั จจุบนั
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บริ บทการทานาข้าวในบึงบอระเพ็ดจะทาตามระดับน้ าในบึง โดยในช่ วงปกติฤดูน้ าหลาก
ปริ ม าณน้ าที่ ระดับ 24 เมตรจากระดับน้ า ทะเลปานกลาง จะเป็ นตัวแบ่ง พื้นที่ การทานาของคนรอบบึ ง
บอระเพ็ด แต่เมื่อระดับน้ าลดลงมาเรื่ อยๆ จะทาให้เกิดแผ่นงอกออกมาจานวนหลายพันไร่ ซึ่ งพื้นที่ส่วนใหญ่
จะอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ทาให้ชาวบ้านได้เข้ามาครอบครองและใช้ประโยชน์ในการทานา
บริ เวณพื้นที่ที่งอกออกมาจานวนมาก โดยสานักบริ หารพื้นที่อนุ รักษ์ที่ 12 ได้สารวจพื้นที่ที่ครอบครองและ
ใช้ประโยชน์ในการทานาข้าว ซึ่ งอยูร่ ะหว่างดาเนินการพิสูจน์สิทธิ์ ในบริ เวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด
ในปี พ.ศ. 2557 พบว่ามีพ้ืนที่ประมาณ 22,000 ไร่ ส่ วนนาข้าวบริ เวณพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรจากบึงบอระเพ็ด
โดยการศึกษาพื้นที่โดยรอบบึงบอระเพ็ดในรัศมี 5 กิโลเมตร พบว่ามีพ้นื ที่นาข้าวทั้งหมด 320,563 ไร่ ซึ่ งเป็ น
ร้อยละ 40.3 ของพื้นที่ท้ งั หมด การใช้ประโยชน์จากบึงบอระเพ็ดมีการดึ งน้ ามาใช้ และมีการใช้สารเคมีใน
การจัดการศัตรู พืช และปุ๋ ยเคมีในการเกษตร และถูกปลดปล่อยกลับคืนสู่ บึงบอระเพ็ด (ศันสนีย,์ 2557)
2) การใช้ ประโยชน์ ในการทาพืชไร่ พชื สวน
ด้วยลักษณะภูมิประเทศเป็ นบึงขนาดใหญ่ เป็ นพื้นที่ชุ่มน้ าที่ราบน้ าท่วมถึง มีการทับถมของ
ตะกอนจากล าน้ า น่ า น คลองบอระเพ็ด และล าห้ว ยต่ า งๆ จึ ง เป็ นพื้ นที่ มี ค วามอุ ดมสมบู รณ์ ส าหรั บ การ
เกษตรกรรม ในพื้นที่ที่มีความสู งที่น้ าท่วมไม่ถึงเกษตรกรได้ทาการปลูกพืชไร่ เช่ น ข้าวโพด อ้อย แตงโม
เป็ นต้น ส่ วนการปลู ก พื ช สวน เช่ น แตงกวา บวบ มะเขื อ พริ ก เป็ นต้น และการปลู ก ไม้ดอก เช่ น ดอก
ดาวเรื อง มะลิ เป็ นต้น (ศันสนี ย ์, 2557) การใช้ประโยชน์จากบึ งบอระเพ็ดมี การดึ งน้ ามาใช้ และมี การใช้
สารเคมีในการจัดการศัตรู พืช และปุ๋ ยเคมี ซึ่ งจะมีบางส่ วนตกค้างในสิ่ งแวดล้อม โดยอยูใ่ นดิน ในน้ า และใน
ต้น พื ช โดยสุ ด ท้า ยสารดัง กล่ า วจะถู ก ชะล้า งสู่ บึ ง บอระเพ็ด ทั้ง หมด ส่ ว นพื้ น ที่ ที่ ท าพื ช ไร่ โ ดยรอบบึ ง
บอระเพ็ดในรัศมี 5 กิโลเมตร พบว่ามีพ้ืนที่พืชไร่ และพืชสวน ทั้งหมด 251,415 ไร่ และ 53,866 ไร่ ซึ่ งเป็ น
ร้อยละ 31.6 และร้อยละ 6.8 ของพื้นที่ท้ งั หมด ตามลาดับ
3) การใช้ ประโยชน์ ในการทานาบัว
ในอดี ตเคยมีการทานาบัวในพื้นที่ รอบบึง โดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ าด้านตาบลทับกฤช ตาบล
พนมเศษ และตาบลพระนอน ซึ่ งมีการแบ่งแปลงกันอย่างชัดเจน แต่ที่ผา่ นมาในช่วงปี 2554-2556 มีนโยบาย
ทาให้ขา้ วราคาดี นาบัวจึงถูกเปลี่ยนเป็ นนาข้าว จากข้อมูลงานวิจยั ได้สารวจเก็บข้อมูลระดับครัวเรื อน พบว่า
0.2% ของครัวเรื อนทั้งหมดในกลุ่มตัวอย่าง โดยตัวอย่างทานาบัวจากการสัมภาษณ์จานวน 1 ครัวเรื อน พบว่า
มีพ้นื ที่ในการทานาบัวรอบบึงบอระเพ็ดจานวน 2 ไร่ แต่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยและสารเคมี เก็บบัวขายได้ราคากาละ 10
บาท ผูท้ านาบัวระบุว่า ระดับความลึ กของน้ าที่เหมาะสมสามารถปลูกบัวได้ คือ 3 เมตร ดังนั้นภาวะขาด
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แคลนน้ าและแย่งกันใช้น้ าเป็ นอุปสรรคอีกสาเหตุหนึ่ งที่จานวนผูท้ านาบัวลดลง เพราะนกกิ นฝั กบัว และ
จัดการกับนกไม่ได้ ซึ่ งผิดกฎหมาย พรบ.สงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า (ศันสนีย,์ 2557)
4) การใช้ ประโยชน์ ในการทาประมง
การประมงในบึงบอระเพ็ดมีท้ งั เพื่อดารงชี พและเพื่อการค้า บึงบอระเพ็ดเป็ นแหล่งอาหาร
และแหล่งรายได้ของประชาชนโดยรอบบึงบอระเพ็ดโดยเฉพาะในเขตตาบลทับกฤช ตาบลพนมเศษ ตาบล
วังมหากร และตาบลพระนอน มีผปู้ ระกอบอาชีพประมงจานวนมาก โดยทาการประมงแบบถูกกฎหมายและ
ผิดกฎหมายด้วยการช๊อตจานวนมาก โดยในปั จจุบนั มีการลักลอบมาหาปลาในเขตหวงห้ามมิให้ผใู้ ดทาการ
ประมง (เขต 1) ด้วย โดยศันสนียแ์ ละคณะได้ทาการศึกษาในปี 2555 พบว่า จานวนสมาชิ กในครัวเรื อนที่ทา
การประมงเฉลี่ย 2 คนต่อครัวเรื อน เครื่ องมือประมงที่ใช้ คือ ข่าย เบ็ด แห อวน ไซ ฉมวก และช๊อตปลา
ปริ ม าณปลาที่ จบั ได้เ ฉลี่ ย 21.42 กิ โ ลกรั ม ต่ อ วันต่ อ ครั วเรื อ น และศู นย์วิ จ ัย และพัฒ นาประมงน้ า จื ด
นครสวรรค์ได้ศึกษาในปี 2547 พบว่า มีปริ มาณการจับทั้งหมด 610,918 กิโลกรัม คิดเป็ นมูลค่า 15,254,950
บาท นอกจากนี้ ย งั มี ก ารเลี้ ย งปลาในบ่ อและปลากระชัง ในบึ ง บอระเพ็ด คิดเป็ นร้ อยละ 11.32 ของกลุ่ ม
ตัวอย่างด้วย (ศันสนีย,์ 2557)
5) การใช้ ประโยชน์ ในการทาปศุสัตว์
มีการเลี้ยงสัตว์ในเขตบึง ขอบบึง พื้นที่นา และบริ เวณบ้าน ตลอดทั้งปี เช่น วัว เป็ นการเลี้ยง
แบบปล่อยให้แทะเล็มหญ้าโดยธรรมชาติ ฝูงละ 20-50 ตัว ช่วงฤดูฝนต้องย้ายขึ้นที่สูงเพราะขาดแหล่งอาหาร
นอกจากนี้มีการเลี้ยง เป็ ด ไก่ หมู จากการสารวจครัวเรื อนช่วงปี 2555 ผูเ้ ลี้ยงวัวระบุวา่ การถมดินจากการขุด
ลอกบึง ทาให้ววั ต้องเดินทางไกลขึ้นเพื่อไปกินน้ า (ศันสนีย,์ 2557)
6) การใช้ ประโยชน์ ในด้ านการท่องเทีย่ ว
บึงบอระเพ็ดมีธรรมชาติที่สวยงาม เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากแห่ งหนึ่ งของ
จัง หวัด นครสวรรค์ เพราะเป็ นบึ ง น้ า จื ดที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ของไทย ซึ่ ง กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วในบึ ง
บอระเพ็ด เช่ น การท่ องเที่ ย วเชิ ง ธรรมชาติ มี เ รื อน าเที่ ย ว 3 แห่ ง คื อ ท่ า องค์ก ารบริ ห ารส่ วนจัง หวัด
นครสวรรค์ ท่าศูนย์วิจยั ประมงน้ าจืดนครสวรรค์ และท่าอุทยานนกน้ า เพื่อนาเที่ยวดูธรรมชาติภายในบึ ง
บอระเพ็ด ส่ วนฝั่ งบกอุทยานนกน้ ามีศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ซึ่ งเป็ นที่สื่อความหมาย
ทางธรรมชาติ ส่ วนฝั่ งองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครสวรรค์ มีอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ าบึงบอระเพ็ด การ
แสดงจระเข้ การแสดงละครลิ ง และหาดทรายเทียม โดยได้มีโรงแรมขนาด 39 ห้อง ไว้สาหรับบริ การ
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นักท่องเที่ยวที่ตอ้ งการพักค้างคืน โดยข้อมูลในท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์ปี 2556 ของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาพบว่ามีจานวน 1,231,014 คน ซึ่งมีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นจากปี ที่ผา่ นมาร้อยละ 6.18
7) การใช้ ประโยชน์ ของหน่ วยงานราชการ
การใช้ประโยชน์ของหน่ วยงานราชการในบึ งบอระเพ็ด ได้ใช้ตามภาระหน้าที่ของแต่ละ
หน่วยงานที่ใช้กฎหมายที่แตกต่างกัน โดยปั ญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากการทับซ้อนของกฎหมายของแต่หน่วยงาน
ทาให้การทางานในบึงบอระเพ็ดดาเนินการแก้ปัญหาที่ซบั ซ้อนไม่ได้จนถึงปั จจุบนั
8) การใช้ ประโยชน์ ของนักวิจัย
“บึงบอระเพ็ดเปรี ยบได้ดงั สวรรค์ของนักวิจยั ” โดยข้อมูลที่รวบรวมได้จากรายชื่ องานวิจยั
ในบึงบอระเพ็ดทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ซึ่ งนักวิจยั จากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้ามา
วิจยั จานวนมาก โดยงานวิจยั ถู ก เก็บไว้ตามหน่ วยงานต่า งๆ ทั้งนี้ ได้มีก ารรวบรวมงานที่ เกี่ ยวข้องกับบึ ง
บอระเพ็ดแล้วจานวน 222 เรื่ อง ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดข้อมูลรายชื่ องานวิจยั และงานโครงการต่างๆ ที่
http://www.na.mahidol.ac.th/Bungresearch/index.php/database
3.5 ทรัพยากรในบึงบอระเพ็ด
1) นก
โดยนกที่พบในบึงบอระเพ็ด แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1) นกประจาถิ่ น (Resident) คื อ นกที่ ส ร้ างรั ง วางไข่ เลี้ ย งลู กอ่อน ดารงชี วิตอยู่ใ นบึ ง
บอระเพ็ดตลอดทั้งปี เช่น นกกวัก นกพริ ก นกอีโก้ง นกกะปูดใหญ่ นกกระเต็นปั กหลัก นกกระเต็นอก
ขาว นกกาน้ าเล็ก นกเขาไฟ นกอีเสื อหัวดา นกจาบคาเล็ก นกตะขาบทุง่ นกเป็ ดผีเล็ก ฯลฯ เป็ นต้น
2) นกอพยพ (Visitor) คือ นกที่อพยพมาอาศัยในบึงบอระเพ็ดเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่ ง แล้ว
อพยพกลับถิ่นฐานเดิม เช่น เป็ ดหางแหลม เป็ ดลาย และนกคู๊ต ฯลฯ เป็ นต้น นกอพยพในที่ นี่ยงั หมายถึง นก
ที่อพยพมาอาศัยบึ งบอระเพ็ดเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ ง ก่ อนจะอพยพไปถิ่ นอื่นหรื อเรี ยกว่า นกอพยพผ่าน
(Passage migrant) เช่น นกนางนวลธรรมดา นกนางนวลขอบปี กขาว และนกกระเต็นหัวดา เป็ นต้น
3) นกอพยพและประจาถิ่น (Visitor and Resident) คือ นกที่อพยพเข้ามาอยูใ่ นบึงบอระเพ็ด
และบางส่ วนมาทารัง วางไข่อาศัยอยูใ่ นบึงบอระเพ็ดต่อไป ขณะที่นกส่ วนใหญ่อพยพกลับถิ่นฐาน เช่น นกอี
แจว นกอีลุม้ และนกแอ่นทุ่งใหญ่ ฯลฯ เป็ นต้น
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2) พรรณไม้ นา้
โดยพรรณไม้น้ าในบึงบอระเพ็ด มี 4 ชนิด คือ
1) พืชใต้น้ า คือ พืชที่มีการเจริ ญเติบโตอยูใ่ ต้น้ าทั้งหมด เช่น สาหร่ ายหางกระรอก สาหร่ าย
พุงชะโด สาหร่ ายข้าวเหนียว ดีปลีน้ า สาหร่ ายเส้นด้าย ฯลฯ เป็ นต้น
2) พืชโผล่พน้ น้ า คือ พืชที่มีการเจริ ญเติบโตอยูใ่ ต้น้ าบางส่ วนและเหนื อน้ าบางส่ วน เช่ น
เทียนนา บัวสาย บัวหลวง บัวแดง ฯลฯ เป็ นต้น
3) พืชลอยน้ า คือ พืชที่เจริ ญลอยอยูท่ ี่ระดับน้ า มีรากห้อยอยูใ่ นน้ า เช่น ผักตบชวา แพงพวย
น้ า จอก กระจ่อง ฯลฯ เป็ นต้น
4) พืชชายน้ า คือ พืชที่ข้ ึนตามชายน้ า ริ มตลิ่ง ชายคลอง เช่น ปรงทอง ผักกูดเขากวาง ต้นกก
บางชนิด ธูปฤษี ฯลฯ เป็ นต้น
3) ปลา
ศันสนียแ์ ละคณะ (2557) ได้สารวจชนิดปลาในปี 2554 พบชนิ ดปลาในบึงบอระเพ็ดทั้งสิ้ น
77 ชนิด ปริ มาณปลาที่พบเฉลี่ย 1,621±834 ตัวต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร ปลาบริ เวณริ มชายฝั่งที่พบเป็ นชนิ ด
เด่น ได้แก่ ปลากริ มสี ปลากริ มควาย ปลาหมอช้างเหยียบ ปลาซิ วข้าวสารแคระ ส่ วนปลาบริ เวณกลางน้ าที่
พบเป็ นชนิดเด่น ได้แก่ ปลาแปปขาว ปลาแก้นแก้ว และปลาซิ วแก้ว
3.6 หน่ วยงานที่รับผิดชอบในบึงบอระเพ็ด
1) หน่ วยงานสั งกัดกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงน้ าจื ดนครสวรรค์ มีหน้าที่ศึกษาวิจยั เพื่อหาแนวทางการ
พัฒนาการผลิ ตพันธุ์สัตว์น้ าจืด สนับสนุ นความรู ้ ทางวิชาการ และพัฒนาแหล่งน้ าทางด้านวิชาการในเขต
พื้นที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้แหล่งน้ าดังกล่าวสามารถให้ผลผลิตแหล่งน้ าได้อย่างยัง่ ยืนและยาวนาน
- หน่วยป้ องกันและปราบปรามการประมงน้ าจืดบึงบอระเพ็ด มีหน้าที่ออกตรวจปราบปราม
ผูก้ ระทาผิด พรบ.การประมง พ.ศ.2490 และกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมควบคุมการทาการประมง และ
กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและการจัดการ
- หน่วยขุดลอกและกาจัดวัชพืชบึงบอระเพ็ด มีหน้าที่รับผิดชอบในการกาจัดวัชพืช ขุดลอก
ให้มีสภาพเอื้ออานวยผลผลิตสัตว์น้ า และวางแผนการซ่ อมบารุ งรักษาซ่ อมแซมเครื่ องจักรกลทางน้ า เรื อดูด
ขุด เรื อเก็บ วัชพืช เรื อลาเลียงวัชพืชและยานพาหนะขนส่ ง
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2) หน่ วยงานสั งกัด กรมอุ ทยานสั ต ว์ ป่าและพรรณพืช กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ทาหน้าที่ป้องกันดูแลสัตว์ป่า (ประเภทนก) ปฏิบตั ิงานตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 และปรับปรุ งแก้ไขใหม่ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2535
- ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด มีหน้าที่ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ สื่ อ
ความหมายเพื่อการเผยแพร่ และสร้างจิตสานึกในเรื่ องการอนุรักษ์สัตว์ป่า (ในบริ เวณบึงบอระเพ็ด)
- สถานีวจิ ยั สัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด มีหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาสารวจวิจยั สัตว์ป่า (ในบริ เวณบึง
บอระเพ็ด) โดยเฉพาะนกน้ าและนกอพยพ
3) หน่ วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
- กรมธนารักษ์ มีอานาจหน้าที่ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ ดาเนิ นการเกี่ยวกับการปกครอง
การ ดูแล การบารุ งรักษา และการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ ดาเนินการเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุ รวมทั้งการ
จัด หาประโยชน์ แ ละท านิ ติ ก รรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ที่ ร าชพัส ดุ ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การประเมิ น ราคา
อสังหาริ มทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- โครงการชลประทานนครสวรรค์ มีหน้าที่จดั ให้ได้มาซึ่ งน้ าเพื่อกักเก็บรักษา ควบคุม ส่ ง
ระบาย หรื อแบ่งน้ าเพื่อการเกษตร การพลังงาน การสาธารณู ปโภค หรื อการอุตสาหกรรม และหมายรวมถึง
ก า ร ป้ อ ง กั น ค ว า ม เ สี ย ห า ย อั น เ กิ ด จ า ก น้ า กั บ ก า ร ค ม น า ค ม ท า ง น้ า ซึ่ ง อ ยู่ ใ น
เขตชลประทานด้วย
- กรมทรัพยากรน้ า มีบทบาทในการบริ หารจัดการน้ าในบึงบอระเพ็ด ซึ่ งมีการจัดประชุ ม
คณะกรรมการลุ่ ม น้ า ย่อ ยบึ ง บอระเพ็ดเป็ นประจาทุ ก ปี และมี ก ารจัดท าโครงการต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้องกับ
ทรัพยากรน้ า เช่น โครงการผันน้ าเข้าบึงบอระเพ็ดที่คลองวังนา ตาบลทับกฤช อาเภอชุมแสง เป็ นต้น
- องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้พฒั นาพื้นที่ในเขตตาบลแควใหญ่เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยว ซึ่ งได้สร้างสิ่ งปลูกสร้าง เช่น อาคอเรี ยมแสดงพรรณปลาน้ าจืด อาคารแสดงจระเข้ เป็ นต้น ทั้งนี้ ยงั
มี กิ จกรรมการท่ องเที่ ย ว เช่ น หาดทรายเที ยม การล่ องเรื อท่องเที่ ยวในบึ งบอระเพ็ด ร้ า นอาหาร รวมถึ ง
โรงแรมที่พกั และห้องประชุ ม โดยแผนในอนาคตจะดาเนิ นการสร้างสวนน้ าขนาดใหญ่ เพื่อพัฒนาให้เป็ น
แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดนครสวรรค์ดว้ ย
- กรมโยธาธิ การและผังเมือง มีภารกิจเกี่ ยวกับงานด้านการผังเมืองระดับต่างๆ การโยธาธิ
การ การออกแบบ การก่ อ สร้ า งและการควบคุ ม การก่ อสร้ า งอาคาร ดาเนิ น การและสนับ สนุ น องค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมืองพื้นที่ และชนบท โดยการกาหนดและกากับดูแลนโยบายการใช้
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ประโยชน์ที่ดิน ระบบการตั้งถิ่ นฐานและโครงสร้ างพื้นฐานรวมทั้งการกาหนดคุ ณภาพและมาตรฐานการ
ก่ อสร้ างด้านสถาปั ตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมื อง เพื่อให้มี สภาพแวดล้อมที่ ดี เกิ ดมาตรฐานความ
ปลอดภัยแห่งสาธารณชนความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมืองและสิ่ งปลูกสร้าง ตามระบบการผังเมืองที่
ดี อันจะนาไปสู่ การพัฒนา อย่างยัง่ ยืน
- องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จานวน 8 แห่ ง ได้แก่ อบต.แควใหญ่ อบต.เกรี ยงไกร อบต.
ทับกฤช เทศบาลตาบลทับกฤช อบต.พนมเศษ อบต.วังมหากร อบต.พระนอน และ อบต.หนองปลิง มีอานาจ
หน้า ที่ ใ นการพัฒ นาตาบลทั้ง ในด้า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และวัฒ นธรรม รวมถึ ง การจัดระบบการบริ ก าร
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง
4. สภาพปัญหา
4.1 ขอบเขตบึงบอระเพ็ด
ขอบเขตบึ ง บอระเพ็ด ทุ ก ภาคส่ วนทั้ง ภาครั ฐ และภาคประชาชนไม่ ท ราบของเขตที่ แท้จริ ง
เนื่องจากปัจจุบนั หลักหมุดที่เคยปักไว้ซ่ ึ งมีความสู ง ต่ากว่าระดับสายตาได้สูญหายจากการถูกตะกอนดินทับ
ถม การเคลื่อนย้ายโดยมนุษย์ท้ งั ตั้งใจและไม่ต้ งั ใจ ซึ่ งทาให้ก่อเกิดความไม่ชดั เจนเรื่ องขอบเขตบึงบอระเพ็ด
ที่แท้จริ ง รวมถึงขอบเขตอื่นๆ เช่น ขอบเขตห้ามล่าบึงบอระเพ็ด เขต 1 และ 2 ในทางการทาประมง ที่ยงั ไม่
ชัดเจนและสามารถลักลอบเคลื่อนย้ายตาแหน่งได้
นอกจากนี้ หน่วยงานของทางราชการมีการรังวัดและปั กหมุดเขตตามขอบเขตงานที่หน่วยงาน
นั้นๆรับผิดชอบ แต่กลับไม่เป็ นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่
4.2 การถือครองและเข้ ามาใช้ ประโยชน์
การเข้า มาใช้ป ระโยชน์ ใ นทางราชการ หรื อ การเข้า มาใช้ ป ระโยชน์ ใ นพื้ น ที่ ใ นทางภาค
ประชาชน ในบึงบอระเพ็ดแบ่งได้ 3 ระยะ ดังนี้
1) ระยะที่ 1
ในอดีตประชาชนได้อยูอ่ าศัยในบึงบอระเพ็ดก่อนการประกาศพระราชกฤฏีกา มีการใช้ที่ดิน
เป็ นสิ่ งปลูกสร้ าง ได้แก่ ที่อยูอ่ าศัย สถานที่เลี้ ยงสัตว์ โรงเรี ยน นอกจากนี้ มีพ้ืนที่เกษตรกรรม และบ่อปลา
ประมง หลังจากได้สร้างคันกั้นน้ าเพื่อทาให้บึงบอระเพ็ดมีสภาพที่เก็บกักน้ าและบารุ งพันธุ์สัตว์น้ า ทาให้
ศูนย์วิจยั และฝึ กอบรมบึงบอระเพ็ด โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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ประชาชนอพยพขึ้นมาอยูอ่ าศัยบริ เวณขอบบึงบอระเพ็ด โดยในปั จจุบนั ชาวบ้านบางรายยังเก็บรักษาเอกสาร
เกี่ยวกับที่ดินของตนเองหรื อญาติพี่นอ้ งของตนเองนั้นอยู่ ซึ่ งหลักฐานที่พบ คือ สค.1 และ ภทบ.5
2) ระยะที่ 2
หลังจากอพยพมาอาศัยบริ เวณขอบบึงบอระเพ็ดได้มีการเปลี่ยนรู ปแบบการใช้ที่ดินในบริ เวณ
พื้นที่ป่าริ มน้ า (ป่ าเขียวน้ าขาว) เป็ นพื้นที่เกษตรกรรมมากขึ้น โดยพื้นที่บริ เวณดังกล่าวบางแห่ งคล้ายกับ
ขอบเขตของเขตห้ า มล่ า สั ต ว์ป่ าบึ ง บอระเพ็ด ในปั จจุ บ ัน โดยต่ อ มาเมื่ อ ประกาศเขตห้ า มล่ า สั ต ว์ป่ าบึ ง
บอระเพ็ดในปี 2518 พบว่ามีผทู ้ ี่ใช้ประโยชน์ที่ดินบริ เวณดังกล่าวเป็ นกลุ่มชาวบ้านบางรายที่ได้ใช้ประโยชน์
พื้นที่ดงั กล่าวมาก่อนการประกาศเขตห้ามล่าฯ รวมถึงชาวบ้านกลุ่มใหม่ที่เข้ามาใช้พ้นื ที่บริ เวณดังกล่าวด้วย
3) ระยะที่ 3
การเข้ามาใช้ประโยชน์ที่ดินบริ เวณระดับ 23 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง มีการเปลี่ยน
จากระบบนิเวศน์ป่าหญ้าริ มน้ าทีมีบวั กลายสภาพเป็ นนาข้าว ทั้งนี้เกิดจากการน้ าที่ลดระดับลงในช่วงฤดูแล้ง
ทาให้ปรากฏพื้นดินขึ้นมาหลายพันไร่ จนมีการถือครองและเข้ามาใช้ประโยชน์ ในบึงบอระเพ็ดจานวนมาก
ทั้งนี้ จากการสารวจในพื้นที่เบื้องต้นพบว่ามีกลุ่มคนที่ถือครองและใช้ประโยชน์เป็ นชาวบ้านในพื้นที่และ
นอกพื้ นที่ โดยบางรายมี ก ลุ่ ม ผูม้ ี อิท ธิ พ ลสนับ สนุ นด้วย ทั้ง นี้ การถื อครองและเข้า มาใช้ป ระโยชน์ ข อง
ชาวบ้านอยูร่ ะหว่างการดาเนินการพิสูจน์สิทธิ์
4.3 การบริหารจัดการ
การสื่ อสารของกลุ่มคนทุกกลุ่ม ทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน โดยรอบบึงบอระเพ็ด สื่ อสาร
ได้ไม่ทวั่ ถึงกันทั้งหมดทุกกลุ่ม ทาให้เกิดความไม่เข้าใจ และการเข้าใจผิด ซึ่ งมีการกระจายข่าวแบบปากต่อ
ปากซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนได้
การขาดเอกภาพในการบริ หารจัด การ โดยการบริ หารที่ ต่ า งคนต่ า งบริ หารงานตาม
ภาระหน้าที่รับผิดชอบ เมื่อพิจารณาในเชิงการบริ หารในองค์รวมทาให้บึงบอระเพ็ดไม่มีเจ้าภาพที่รับผิดชอบ
ทาให้ขาดเอกภาพในการดาเนินงานที่เป็ นไปตามแนวทางเดียวกัน
การขาดอิสระในการดาเนินงาน โดยหน่วยงานต้องรอฟังคาสัง่ จากผูบ้ งั คับบัญชาเบื้องสู ง ซึ่ ง
ในระดับพื้นที่ตดั สิ นใจไม่ได้ ทาให้เกิดปั ญหาตามมา เช่น การเปิ ดปิ ดประตูน้ า เป็ นต้น
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4.4 ปัญหาการใช้ กฎหมาย
กฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับบึงบอระเพ็ดจานวนมากไม่เคยมี ใครสารวจว่ามี กฎหมายใดบ้างที่
เกี่ยวข้อง ทาให้เวลาทางานไม่รู้วา่ จะใช้กฎหมายใด โดยเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่จะรู้และใช้กฎหมายของตนเอง
เป็ นหลัก
โดยตัวอย่างของปั ญหาที่เกิดจากการใช้กฏหมาย เช่น การขอเช่าที่อยูอ่ าศัยและใช้ประโยชน์
บึงบอระเพ็ดของประชาชนไม่สามารถทาได้เพราะพื้นที่บึงบอระเพ็ดอยู่ในความรับผิดชอบของกรมธนา
รักษ์ แต่กรมธนารักษ์ได้ให้กรมประมงเป็ นผูใ้ ช้ประโยชน์ในเรื่ องการทาประมงไปแล้ว ชาวบ้านจึงไม่ทราบ
ว่าจะไปขอเช่ าใช้ประโยชน์จากหน่ วยงานใด และหน่ วยงานทั้งสองเกิ ดความไม่ชัดเจนว่าหน่ วยงานใดมี
อานาจในการให้เช่าและทาประโยชน์ได้
นอกจากนี้ การขุ ด ลอกบึ ง บอระเพ็ ด ก็ ไ ม่ ส ามารถน าตะกอนออกจากบึ ง บอระเพ็ ด ได้
เนื่องจากกฎหมายบางฉบับระบุวา่ ห้ามนาดินหรื อตะกอนดินออกจากที่ดินของรัฐ ทาให้ที่ผา่ นมากรมประมง
ทาได้เพียงดูดตะกอนมาไว้ดา้ นข้างและถมทาเกาะกลางบึงเท่านั้น รวมถึงการขุดลอกตะกอนดินครั้งใหญ่ใน
ปี 2555 มีการขุดมาถมกองสู ง 20-30 เมตรข้างบึงบอระเพ็ด ทั้งนี้ หากยังดาเนิ นการในลักษณะเช่นนี้ ต่อไปจะ
ส่ งผลกระต่อระบบนิเวศในภาพรวมอย่างรุ นแรง
ความไม่เข้าใจในเรื่ องกฎหมาย จากการมีกฎหมายหลายฉบับและผูใ้ ช้กฎหมายส่ วนใหญ่ยงั
ขาดความเข้าใจในเรื่ องหลักกฎหมายเบื้องต้น ทาให้ผใู ้ ช้กฎหมายยึดมัน่ เพียงกฎหมายที่ตนเองรับผิดชอบ
และชาวบ้านก็ไม่แน่ใจในการกระทาบางอย่างว่าผิดกฎหมายหรื อไม่
4.5 การใช้ ประโยชน์ ที่ทบั ซ้ อนกัน
การใช้ประโยชน์ที่ดินและการประกอบอาชีพในบึงบอระเพ็ดมีการใช้ประโยชน์ที่ทบั ซ้อนและ
เชื่อมโยงกันกันในหลายมิติ เนื่องจากเป็ นระบบนิ เวศน์เดียวกันมีระบบน้ าที่เชื่ อมถึงกัน ตลอดจนหน่วยงาน
ภาครัฐที่ซอ้ นทับกันในบางอย่าง จนทาให้เกิดความขัดแย้งในบึงบอระเพ็ดอย่างกว้างขวาง ดังนี้
1) ความขัดแย้งต่ างอาชีพ
 อาชีพประมงกับหน่วยงานราชการ
มีการหาปลาโดยใช้เครื่ องมือที่ผิดกฎหมาย โดยมีการลักลอบเข้าไปหาในเขตหวงห้าม
การทาประมง (เขต 1) ทั้งนี้ มีการขัดแย้งกับหน่วยงานราชการ เนื่ องจากมีการเข้าใจกันในกลุ่มของผูห้ าปลา
ว่ามีการส่ งสัญญาณถึงผูท้ าผิดกฎหมายบางกลุ่มทาให้การจับกลุ่มจับผูต้ อ้ งหาได้ยาก
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 อาชีพบัวกับอาชีพเกษตรกรรมนาข้าว
บัวส่ วนใหญ่จะขึ้นอยูบ่ ริ เวณน้ าตื้นหรื อบริ เวณริ มตลิ่งชายน้ าของบึงบอระเพ็ด จากกรณี
น้ าลดลงทาให้ปรากฏที่ดินขึ้นมาจานวนมาก มีกลุ่ มประกอบอาชี พนาข้าวได้เข้าไปไถที่ดินเพื่อทานาเพิ่ม
โดยได้ทาลายระบบนิเวศริ มน้ าซึ่ งเป็ นบัวและพืชน้ าออกไป จนทาให้อาชี พทานาบัวที่อดีตมีผทู ้ าจานวนมาก
ลดลงจนแทบไม่มีเหลือ ทั้งนี้เหลือเพียงอาชีพเก็บบัวในบริ เวณห่างตลิ่งลงไปในน้ าเท่านั้น
 อาชีพการท่องเที่ยวกับอาชีพเกษตรกรรมนาข้าว
การสู บน้ าทานาของเกษตรกรรมาข้าวทาให้น้ าลดลงอย่างรวดเร็ ว จนทาให้ไม่สามารถ
เดินเรื อเพื่อการท่องเที่ยวได้ ซึ่ งผลกระทบต่อรายได้ และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในระดับจังหวัด
 ทุกกลุ่มอาชีพกับหน่วยงานราชการ
การดาเนินงานโครงการของหน่วยงานภาครัฐส่ วนใหญ่ขาดการประชาสัมพันธ์ และการ
มีส่วนร่ วมของประชาชน ทาให้การดาเนิ นงานส่ งผลกระทบต่อทุกกลุ่มที่ใช้ประโยชน์ในบึงบอระเพ็ด เช่ น
การขุดลอกบึงบอระเพ็ดในปี 2555 ที่ส่งผลกระทบต่อปริ มาณน้ าเข้าบึงบอระเพ็ด เป็ นต้น
2) ความขัดแย้งในอาชีพเดียวกัน
 กลุ่มเกษตรกรรมนาข้าว
การทานาโดยรอบบึงบอระเพ็ดมีกลุ่มผูใ้ ช้ประโยชน์เดิ มทามาตั้งแต่อดี ตจนถึ งปั จจุบนั
แต่เนื่ องจากราคาข้า วที่ สูงขึ้ นในช่ วงโครงการรั บจานาข้าว จึ งเป็ นแรงจูงใจให้มีก ลุ่ มคนทานาข้าวลงไป
ครอบครองและใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นในพื้นที่ใหม่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ซึ่ งมีท้ งั คนในและนอก
พื้นที่ ทั้งนี้ การทานาในพื้นที่ครอบครองใหม่มีการทาคันกั้นน้ าเป็ นระยะๆ ทาให้การสู บน้ ามายังชาวบ้านที่
ทานาอยูเ่ ดิม (ห่างจากน้ ามากขึ้น) สู บน้ าได้ลาบากมากขึ้น จนเกิดการกระทบกระทัง่ แย่งน้ าจนถึงขั้นทะเลาะ
วิวาททาร้ายร่ างกายกันเป็ นประจาในฤดูแล้ง
 กลุ่มทาการประมง
มีขอ้ ขัดแย้งระหว่างกลุ่มผูท้ าการประมงที่ถูกกฎหมายกับผิดกฎหมาย โดยการประมงผิด
กฎหมายได้ทาให้จานวน ชนิด และปริ มาณลดลง การทาประมงถูกกฎหมายหาปลาได้ยากขึ้น ส่ วนในกรณี
ความขัดแย้งที่รุนแรง คือ ความเข้าใจในเรื่ องการออกตรวจจับของเจ้าหน้าที่ ว่ามีการโทรศัพท์แจ้งให้กบั
กลุ่มผูท้ าการประมงผิดกฎหมายบางกลุ่มทราบล่วงหน้าก่อนออกมาตรวจจับ จนเป็ นเรื่ องความขัดแย้งในเชิง
ความคิด และบานปลายทาให้ชาวบ้านไม่ชอบเจ้าหน้าที่ภาครัฐไปโดยปริ ยาย
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 ความขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน
การดูแลพื้นที่ตามหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในบึงบอระเพ็ดมีการทับซ้อนกัน
ในบางอย่างจนเกิดความคลุมเครื อในการตัดสิ นใจในการดาเนินงาน เช่น ความต้องการในการขอเช่าพื้นที่ทา
กิ นของชุ มชนกับหน่ วยงานภาครั ฐ ซึ่ งยังทาไม่ได้ เพราะเกิ ดความคลุ มเครื อในเรื่ องสิ ทธิ์ ของที่ดินในบึ ง
บอระเพ็ดของหน่ วยงานรัฐ ซึ่ งกรมประมงขอใช้พ้ืนที่บึงบอระเพ็ดทั้งหมดกับกรมธนารักษ์ แต่ภารกิจของ
กรมประมงดูแลเฉพาะเขตน้ าท่วมเท่านั้น ทาให้เกิดปั ญหาในเขตที่น้ าไม่ท่วม ซึ่ งชาวบ้านขอเช่าที่ดินไม่ได้
โดยปั จ จุ บ ันยัง หาทางออกไม่ ไ ด้ข องแต่ ล ะส่ วนงาน นอกจากนี้ ยัง มี ข ้อขัดแย้ง ระหว่า งส่ ว นงานในเชิ ง
ปฏิบตั ิการ เช่น เหตุการณ์ไฟไหม้เกาะวัดในช่วงการระบาดของโรคไข้หวัดนก ซึ่ งพื้นที่ดงั กล่าวอยูใ่ นความ
รับผิดชอบของกรมประมง และได้มีเจ้าหน้าที่หน่วยป้ องกันและปราบปรามการประมงน้ าจืดบึงบอระเพ็ดได้
พักอาศัยอยูบ่ นเกาะวัดในช่วงเวลาดังกล่าว ทาให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างหน่วยงานขึ้น เป็ นต้น
4.6 ฐานข้ อมูล/งานวิจัย
ฐานข้อ มู ล และงานวิ จ ัย เกี่ ย วกั บ บึ ง บอระเพ็ ด ที่ ผ่ า นมาล้ ว นเป็ นประโยชน์ ก ับ ระบบ
สิ่ ง แวดล้อ มในทุ ก มิ ติ ซึ่ งที่ ผ่า นมาฐานข้อ มู ล และงานวิ จ ัย ในมิ ติต่ า งๆได้ก ระจายอยู่ตามส่ ว นงานและ
ห้องสมุดสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่ งใช้เวลานานในการเข้าถึงข้อมูลและบางแหล่งข้อมูลเข้าถึงได้ยาก จนเป็ น
อุ ป สรรคให้ ก ับ ผูท้ ี่ ต้อ งการสื บ ค้น ข้อ มู ล ส่ ว นความส าคัญ ของข้อ มู ล จะเป็ นพื้ น ฐานในการตัด สิ น ใจ
ดาเนิ นงานที่มีประสิ ทธิ ภาพในด้านต่างๆ โดยการพัฒนาโครงการต่างๆหากขาดข้อมูลพื้นฐานหรื อข้อมูล
งานวิจยั ต่างๆ จะทาให้การดาเนิ นงานของโครงการพัฒนาในอนาคตไม่สามารถตอบโจทย์และแก้ไขปั ญหา
จริ งในพื้นที่ได้
4.7 สภาพแวดล้อม
จากระดับน้ าในบึงบอระเพ็ดที่มีความไม่คงที่ โดยในฤดูน้ าหลากมีน้ าอยู่เกิ นระดับสันฝาย
(24 รทก.) แต่ในฤดูแล้งมีน้ าปริ มาณน้อยมากจนพื้นที่ดินโผล่ออกมาหลายพันไร่ จะทาให้ระบบนิ เวศในน้ า
และบนบก ทั้งพืชและสัตว์ ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
สารเคมีที่เกิ ดจากการทาเกษตรกรรมนาข้าว พืชสวน และพืชไร่ ไหลลงสู่ บึงบอระเพ็ดโดย
ปนเปื้ อนในดิน และน้ า จนเกิดการสะสมในสิ่ งแวดล้อมด้วย

ศูนย์วิจยั และฝึ กอบรมบึงบอระเพ็ด โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล

15

แผนการจัดการบึงบอระเพ็ด

5. ข้ อเสนอแนะ
5.1 ศูนย์ ข้อมูลบึงบอระเพ็ด
เนื่ องจากแต่ละหน่ วยงานจะมีขอ้ มูลที่เกี่ ยวข้องกับบึงบอระเพ็ดเฉพาะที่เกี่ ยวข้องกับส่ วนงาน
นั้น ซึ่ งมี ฐ านของการเก็ บ ข้อ มู ล ที่ ค วามแตกต่ า งกัน ประกอบกับ เป็ นข้อ มู ล ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ มี
ลักษณะเฉพาะไม่มี แต่ฐานข้อมูลในภาพรวมของบึงบอระเพ็ด ศูนย์ขอ้ มูลบึงบอระเพ็ดจะเป็ นแหล่งรวบรวม
ในระบบภาพรวมของบึงบอระเพ็ดทั้งหมด
ดังนั้นต้องมีการจัดตั้งศูนย์ขอ้ มูลบึงบอระเพ็ดเพื่อเป็ นแหล่งรวบรวมในระบบภาพรวมของบึง
บอระเพ็ดทั้งหมด และเป็ นฐานข้อมูลกลางที่ทุกฝ่ ายสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ร่วมกันอย่างชัดเจน ซึ่ ง
ต้องเป็ นระบบฐานข้อมูลเดียวกันทั้งหมดที่เชื่อมฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานด้วยกันได้
ศูนย์ขอ้ มูลฯ จะทาหน้าที่ศึกษาและสนับสนุ นหน่วยงานภาคี ในงานศึกษาวิจยั /สารวจ/รวบรวม
ข้อมูล/สร้างฐานข้อมูล/เผยแพร่ /เชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างหน่วยงานต่างๆด้วยวิทยาการสารสนเทศ ให้มีความ
เป็ นปัจจุบนั ตลอดเวลา เพื่อเป็ นฐานข้อมูลที่จะนามาประกอบในการแก้ไขและพัฒนา และสามารถอ้างอิงถึง
ที่มาของข้อมูลได้แม่นตรง และน่าเชื่ อถือ ซึ่ งต้องเป็ นคนกลางที่ไม่มีผลประโยชน์จดั ทา เช่น ฐานข้อมูลการ
ใช้ที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เป็ นต้น
ซึ่ งการมี ร ะบบเชื่ อ มโยงข้อ มู ล ที่ แ ต่ ล ะหน่ ว ยงานมี เ ข้า มาด้ว ยกัน ด้ว ยระบบสารสนเทศ
(Information System) ในลักษณะเดี ยวกับหน่ วยงานอื่ นๆทา เช่ น ข้อมูลทางด้านสาธารณสุ ขที่ ประยุกต์
เชื่ อมโยงเข้ากับข้อมูลด้านอื่นๆได้ โดยศูนย์ขอ้ มูลบึงบอระเพ็ดจะไม่ใช่ ศูนย์ขอ้ มูลสารวจข้อมูลเอง แต่เป็ น
การดึงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ มาจัดทาให้เป็ นระบบเข้าถึงได้ง่าย
5.2 ระบบการจัดการบึงบอระเพ็ดทีท่ ุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม
เนื่องจากมีจานวนหน่วยงาน กระทรวง หลายภาคส่ วน ทั้งภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)
ภาคประชาสัง คม เอกชน และประชาชน ได้เข้ามาดาเนิ นกิ จกรรมในการใช้ป ระโยชน์ ใ นบึ ง บอระเพ็ด
คณะกรรมการบริ หารจัดการ ฟื้ นฟู อนุ รักษ์ และพัฒนาบึงบอระเพ็ดในระดับชาติ และระดับจังหวัด โดยใน
ระดับชาติไม่ควรมีเฉพาะกระทรวงใดหรื อหน่วยงานเดียว จึงควรปรับปรุ งคณะกรรมการบริ หารจัดการบึง
บอระเพ็ดระดับชาติที่ตอ้ งมีประธานที่มีอานาจครอบคลุมหลายกระทรวง อาทิเช่น รองนายกรัฐมนตรี และ
กรรมการที่มาจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผูท้ รงคุณวุฒิ
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เนื่ องจากคณะกรรมการบึงบอระเพ็ด ระดับชาติอยู่ไกลจากพื้นที่ ทาให้ไม่ทนั ต่อสถานการณ์
และข้อมูลในพื้นที่ ดังนั้นเพื่อให้มีการดาเนิ นการทันต่อสถานการณ์และข้อมูลในบึงบอระเพ็ดจึงควรมีการ
ตั้งคณะกรรมการในระดับจังหวัดที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ซึ่ งไม่ควรเกิ น 15 คน ประกอบด้วย 3 ฝ่ าย คือ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และสถาบันการศึกษา
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ มีหน้าที่ จดั ทาแผน ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ประสาน
แผน และงบประมาณ ให้ความเห็นชอบโครงการ ให้ขอ้ เสนอแนะ ท้วงติง เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร และจัด
ประชาพิจารณ์ ส่ วนการจัดแบ่งหน้าที่ระดับชาติและระดับพื้นที่สามารถพิจารณากาหนดตามความเหมาะสม
เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินการฟื้ นฟูและอนุรักษ์บึงบอระเพ็ดให้เกิดผลเป็ นรู ปธรรม
5.3 ระบบการจัดการนา้
เนื่องจากบึงบอระเพ็ด มีลกั ษณะทางกายภาพคล้ายกับจาน ซึ่ งในกรณี น้ าลดลงจะทาให้ปรากฏ
พื้นที่ดินเพิ่มขึ้นเป็ นจานวนมาก และระดับน้ าลดลงอย่างรวดเร็ วเนื่องจากการสู บน้ าไปใช้การเกษตรกรรมใน
ฤดูแล้ง ซึ่ งไม่เพียงเพียงพอต่อกับปริ มาณการใช้น้ า
ดังนั้นต้องมีการจัดระบบโครงข่ายน้ าที่จะไหลลงบึงบอระเพ็ดให้เป็ นระบบทั้งตอนบนและ
ตอนกลางของลุ่มน้ า ให้มีระบบระบายน้ าที่ กระจายทัว่ พื้นที่ มีการทาพื้นที่ รับน้ าเปรี ยบเสมื อนแก้มลิ งใน
พื้นที่ที่เหมาะสมอย่างเป็ นระบบ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ าในพื้นที่รอบบึงบอระเพ็ด ซึ่ งจะให้การ
สู บน้ าจากบึงบอระเพ็ดไปใช้โดยตรงลดน้อยลง
ส่ วนระบบผันน้ าเข้าบึงบอระเพ็ดควรพิจารณาตามความเหมาะสมที่จะผันน้ าจากแหล่งน้ าอื่น
นอกลุ่มน้ า โดยเฉพาะแม่น้ าน่านเพื่อตอบสนองความต้องการในการทาเกษตรกรรมรอบบึงบอระเพ็ดและ
รักษาระบบนิเวศน์ ซึ่ งเฉพาะการทาการเกษตรกรรมมีความต้องการใช้น้ าในปริ มาณที่มาก ซึ่ งการใช้วิธีการ
สู บน้ าเข้าบึงบอระเพ็ดจะทาให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงมากซึ่ งเป็ นภาระให้กบั ผูร้ ับผิดชอบ ซึ่ งอาจส่ งผลต่อความ
ขัดแย้งที่จะเกิดในพื้นที่ในเรื่ องการเก็บเงินและอื่นๆ
การจัดการตะกอนดินในบึงบอระเพ็ด เนื่องจากการตะกอนดินที่มากับน้ าไหลลงสู่ บึงบอระเพ็ด
มีประมาณ 1 ล้านลูกบาศก์เมตรทุกปี โดยมาได้ 2 ทาง คือ ตอนบนของลุ่มน้ า และแม่น้ าน่านผ่านทางคลอง
บอระเพ็ด ซึ่ งหากไม่มีระบบการจัดการตะกอนดิ นที่เหมาะสมจะทาให้ตะกอนตกทับถมจนเกิ ดการตื้นเขิน
อย่างรวดเร็ ว จนสุ ดท้ายบึงบอระเพ็ดจะหมดสภาพความเป็ นบึงในที่สุด ดังนั้นแนวทางในการจัดการตะกอน
ดินเสนอแนวทางได้ 3 ข้อ ดังนี้
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1) ขุดลอกคลองหรื อบึงดักตะกอนบริ เวณปลายทางออกน้ า (outlet) ของแต่ละลาห้วยในลุ่มน้ า
สาขาที่ไหลลงบึงบอระเพ็ด
2) ขุดลอกบางส่ วนในพื้นที่ที่จาเป็ น และเกิดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด
3) จัดระบบระบายตะกอนอย่างเป็ นระบบในบึงบอระเพ็ด โดยสร้างประตูระบายตะกอนบริ เวณ
ฝายน้ าล้นหน้าบึงบอระเพ็ด และร่ องน้ าที่นาพาตะกอนไปหน้าฝายอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้ตะกอนสามารถ
ระบายได้ตามธรรมชาติ
5.4 ขอบเขตบึงบอระเพ็ด
จัดทาสิ่ งปลูกสร้างที่ไม่กระทบต่อระบบนิเวศและสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งแสดงถึงขอบเขตที่ชดั เจนและ
สามารถมองเห็ นได้ชดั เจน เช่ น ทาเสาขนาดใหญ่คล้ายเสาไฟฟ้ าแรงสู งที่เคลื่อนย้ายยาก และโยงด้วยสาย
เคเบิ ลเช่ นเดี ยวกับเสาไฟแรงสู ง เป็ นต้น ทั้งนี้ ควรดาเนิ นการติ ดตั้งให้ครบทั้ง 3 เขต ได้แก่ ขอบเขตบึ ง
บอระเพ็ดตามประกาศพระราชกฤษฎี กา ขอบเขตเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด และเขตทางการประมง
(เขต 1 และ 2)
อีกส่ วนหนึ่ งที่สาคัญที่ เกี่ ยวเนื่ องกับขอบเขตบึ งบอระเพ็ด คือ ประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตบึ ง
บอระเพ็ด ตั้งแต่ด้ งั เดิ มซึ่ งในความเป็ นจริ งแล้วไม่สามารถที่ ผลักดันออกไปได้เพราะติ ดขัดด้วยเงื่ อนไข
มากมาย แต่สามารถทาให้ทุกคนอยูไ่ ด้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ให้เช่าระยะยาวอย่างมีเงื่อนไข เป็ นต้น
5.5 การเสนอให้ เป็ นพืน้ ทีค่ ้ ุมครองสิ่ งแวดล้อม
ควรกาหนดให้พ้ืนที่บึงบอระเพ็ดและพื้นที่โดยรอบเป็ นพื้นที่คุม้ ครองสิ่ งแวดล้อม หรื อพื้นที่ที่
ให้ฝช้มาตรการคุม้ ครองสิ่ งแวดล้อม ตามมาตรา 43 หรื อมาตรา 45 และใช้มาตรา 44 แห่ งพระราชบัญญัติ
ส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ในการกาหนดมาตรการคุม้ ครองสิ่ งแวดล้อมอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง ซึ่ งการดาเนินการดังกล่าวเป็ นมาตรการกลไกอย่างถึงทางกฏหมายที่จะสามารถ
นาไปใช้ในการควบคุม ฟื้ นฟู หรื อจัดการพื้นที่บึงบอระเพ็ดในภาพรวมได้
5.6 การปรับปรุ งกฎหมาย
เพิ่มเรื่ องตั้งคณะกรรมการสังคายนากฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับบึ งบอระเพ็ด เพื่อนากฎหมายที่
เกี่ ยวข้องกับบึงบอระเพ็ดมาทาการสังเคราะห์ ตีความให้มีความชัดเจน ในแง่ของการนาไปปฏิ บตั ิ ซึ่ งอาจ
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นาไปสู่ กระบวนการของการปรับปรุ งกฎหมาย หรื ออาจจะต้องมีพระราชบัญญัติจดั การบึงบอระเพ็ด หรื อมี
คู่มือการใช้กฎหมายเกี่ยวกับบึงบอระเพ็ด
5.7 การจัดการทาแผนแม่ บทการพัฒนาบึงบอระเพ็ด
1) การจัดทาแผนฯต้องเน้นการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด
2) การทาแผนควรมีแผนในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
3) การดาเนิ นโครงการต่างๆในบึงบอระเพ็ด ต้องทาศึกษารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม (EIA) ในทุกกรณี พร้ อมผลักดันให้พ้ืนที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเป็ นพื้นที่ที่ตอ้ งทาการประเมินผล
กระทบสิ่ งแวดล้อมด้วย
4) เนื่ องจากบึ งบอระเพ็ดเป็ นพื้นที่ ชุ่ม น้ าที่ มี ความสาคัญระดับนานาชาติ และเข้าข่า ยที่ จะ
ประกาศเป็ นพื้นที่ Ramsar Site ได้ ดังนั้นควรพิจารณามอบหมายให้จงั หวัดนครสวรรค์ และสานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ ดาเนินการผลักดันในเรื่ องนี้
5.8 การจัดการระบบสื่ อสาร
1) การจัดตั้งเครื อข่ายการสื่ อสารต้องทาในลักษณะเครื อข่ายของทุกภาคส่ วน ทั้งภาครัฐ และ
ภาคประชาชน
2) จัดทาระบบข้อมูลข่าวสารในรู ปของ IT และ Social media
3) ควรจัดทาเวทีสาธารณะเป็ นประจา เพื่อเป็ นช่องทางในการสื่ อสารที่พบกันโดยตรง ระหว่าง
ผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในข่าวสารที่ถูกต้องและตรงประเด็น
4) ดาเนิ นการเพิ่มแนวทางการเรี ยนรู ้ ความเข้าใจในการอนุ รักษ์ และฟื้ นฟูบึงบอระเพ็ดให้กบั
ภาคประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากบึงบอระเพ็ด และประชาชนทัว่ ไปอย่างต่อเนื่ อง ในช่องทางการสื่ อสาร
ที่เข้าถึงประชาชนในทุกกลุ่ม
5.9 การจัดทาปฏิทนิ การใช้ ประโยชน์ บึงบอระเพ็ดร่ วมกัน
จัดให้ทุกกลุ่มที่ใช้ประโยชน์ในบึงบอระเพ็ดเข้ามามีส่วนร่ วมในเวทีการวิเคราะห์ขอ้ มูลการใช้
ประโยชน์ร่วมกันในแต่ละด้าน โดยกาหนดปริ มาณและช่วงเวลาที่จะใช้ประโยชน์ เพื่อเป็ นฐานในการมอง
ภาพความต้องการการใช้ประโยชน์ เพื่อนามาพิจารณาการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ อาจมี
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การดาเนินการทาโครงการศึกษาความเหมาะสมด้วย เช่น การใช้น้ าที่ใช้อย่างไรให้เพียงพอต่อความต้องการ
ด้านเกษตรกรรม อุปโภคบริ โภค รักษาพรรณพืช และการอยูด่ ารงชีวติ ของสัตว์ป่า รวมถึงการทาประมงแบบ
วิถีชาวบ้าน เป็ นต้น
6. ขั้นตอนทีไ่ ด้ มาซึ่งข้ อเสนอแนะ
ขั้นตอนการได้มาซึ่ งการเสนอแผนการจัดการบึงบอระเพ็ดให้กบั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อ
นาเสนอถึงสภาปฎิ รูปแห่ งชาติ (สปช) โดยจุดเริ่ มของเรื่ องทั้งหมดเกิ ดจากการงานจัดการเสวนาในระดับ
ชาวบ้านเรื่ อง “บึงบอระเพ็ด : ทรั พยากร การใช้ประโยชน์ การแก้ไขปั ญหาอย่างเข้าใจ” เมื่อวันที่ 15
สิ งหาคม พ.ศ.2557 ณ ศูนย์วิจยั และฝึ กอบรมบึงบอระเพ็ด โดยผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มประกอบด้วยชาวบ้าน
ภาครั ฐ และภาคการศึ ก ษา จานวนทั้ง สิ้ น 42 คน โดยแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ นเรื่ องบริ บทที่แท้จริ งในบึ ง
บอระเพ็ดและแนวทางการแก้ไขปั ญหาที่เป็ นไปได้ ต่อมาโครงการชลประทานนครสวรรค์ได้เชิ ญศูนย์วิจยั
และฝึ กอบรมบึ ง บอระเพ็ดได้เข้า ร่ วมประชุ ม ในระดับ จัง หวัดกับมูล นิ ธิ อุทกพัฒน์ จนท้ายสุ ด โครงการ
ชลประทานนครสวรรค์ได้เชิ ญเข้าร่ วมการประชุ มแก้ไขปั ญหาบึงบอระเพ็ดอีกครั้งที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เมื่ อ วัน ที่ 11

กัน ยายน 2557 และได้น าเสนอบริ บ ทต่ า งที่ เ กิ ด ขึ้ น ในบึ ง บอระเพ็ ด กับ รอง

ปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ งสุ ดท้า ยได้รั บมอบหมายให้ดาเนิ น การจัด ท าแผนการจัด การบึ ง
บอระเพ็ด เพื่อเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติในที่สุด
ทั้งนี้ การดาเนิ นงานได้มีการรวบรวมข้อเสนอจากการประชุ มดาเนิ นงานร่ วมกับภาคีเครื อข่ายรอบ
บึ งบอระเพ็ดทั้ง ภาครั ฐ ภาคประชาชน และสถาบันการศึ ก ษา ตลอดที่ ผ่า นมาในรอบ 2 ปี รวมถึ งการ
ดาเนินงานร่ วมกับคณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ร่ วมดาเนิ นงานวิจยั จนได้มาถึง
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์บึงบอระเพ็ดอย่างยัง่ ยืน ทั้งนี้ การรวบรวมจนเป็ นที่มาถึงแผนการจัดการบึง
บอระเพ็ดได้มีการจัดทาวิพากษ์แผนการจัดการบึงบอระเพ็ดแล้วเสร็ จเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 โดยมี
ตัวแทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ ยวข้อง หน่ วยงานในระดับท้องถิ่ น และตัวแทนประชาชนในแต่ละกลุ่ม
อาชีพ เข้าร่ วมวิพากษ์แผนฯ จานวน 18 คน ณ ศูนย์วจิ ยั และฝึ กอบรมบึงบอระเพ็ด
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7. เอกสารอ้างอิง
นุชนารถ และคณะ, 2549 โครงการการจัดการด้ านแหล่งน้าในบึงบอระเพ็ดอย่างยัง่ ยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . กรุ งเทพฯ
ศันสนีย ์ และคณะ, 2557 การวิจัยแบบมีส่วนร่ วมเพือ่ การจัดการอนุรักษ์ และใช้ ประโยชน์ พนื้ ทีช่ ่ ุ มนา้
บึงบอระเพ็ดอย่างยัง่ ยืน ศูนย์วจิ ยั และฝึ กอบรมด้านการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า คณะสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. นครปฐม
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