


โครงการบางระก าโมเดล 2560 และการขยายผลในปี 2561  
(การบริหารจัดการน้ าเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปี 2561  

พื้นที่ลุ่มต่ าในเขตชลประทาน ) 

………………………………………………………………….. 
ความเป็นมาของโครงการ 

 นโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการน้้าแบบชุมชนมีส่วนร่วมและการใช้น้้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือผลผลิตทางการเกษตร และจากการที่ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ไดลงพ้ืนที่ ติดตามสถานการณและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 20 
กันยายน 2559 ไดสั่งการให้กรมชลประทานและหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการร่วมกันใน
การปรับแผนการเพาะปลูกพืชนาปี ในพ้ืนที่ลุ่มต่้า ให้วางแผนการส่งน้้าส้าหรับการเพาะปลูกข้าวในเดือนเมษายน 
และให้ สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดภายในเดือนกรกฎาคม เพ่ือไมให้พ้ืนที่ดังกล่าวไดรับผลกระทบจากอุทกภัยและ
ใช้เป็น พ้ืนที่แก้มลิงธรรมชาติเพ่ือรองรับน้้าในฤดูน้้าหลาก กรมชลประทานจึงได้ด้าเนินการจัดท้าเป็น โครงการ
บริหารจัดการน้้าแบบชุมชนมีส่วนร่วมในทุ่งหน่วงน้้าบางระก้า หรือ “โครงการบางระก้าโมเดล 60” โดยมี
วัตถุประสงค์โครงการ ดังนี้ 

 1. สร้างการบริหารจัดการน้้าแบบชุมชนมีส่วนร่วม การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ และการ ใช้
น้้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้พ้ืนที่ลุ่มต่้าที่อยู่ระหว่างลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าน่านในเขตจังหวัดสุโขทัยและจังหวัด
พิษณุโลก ที่มีความเหมาะสมเป็นพ้ืนที่น้าร่องจัดท้าเป็นพ้ืนที่ทุ่งหน่วงน้้า เพ่ือปอองกันและบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้น 
เป็นประจ้าทุกป ี

 2. สร้างการบริหารจัดการน้้าที่ไมใช้สิ่งก่อสร้าง โดยใช้การบริหารจัดการน้้าที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต 
ของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่้า โดยการปรับปฏิทินการเพาะปลูกของเกษตรกรในพ้ืนที่ลุ่มต่้า ท้าการปลูกข้าวนาปี ให้
เร็วขึ้น เพื่อให้เกษตรกรท้าการเพาะปลูกเริ่มเดือน เมษายน – กรกฎาคม และเกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได
ก่อนฤดูน้้าหลาก ในพ้ืนที่ลุ่มต่้าเขตชลประทาน ส้านักงานชลประทานที่ 3 กรมชลประทาน พ้ืนที่ประมาณ 
265,000 ไร (ในเขตโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษายมน่าน 205,000 ไร, โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาเขื่อน
นเรศวร 40,000 ไร และ โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาพลายชุมพล 20 ,000 ไร คลอบคลุมพ้ืนที่ 2 จังหวัด 5 
อ้าเภอ 20 ต้าบล 93 หมูบ้าน สามารถหนวงน้้าไดสูงสุดประมาณ 400 ล้านลูกบาศก์เมตร เพ่ือไมให้เกิดผลกระทบ
กับลุ่มน้้าเจ้าพระยา 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
แผนบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ทุ่งบางระก า ปี 2560 
 

1. การบริหารจัดการน้้าเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกข้าวฤดูนาปี 2560 

  20 มี.ค. – 31 มี.ค. 60 ด้าเนินการส่งน้้าเข้ามาในคลองส่งน้้าและคลองสาขา เพ่ือเตรียมการส่งน้้า
เข้าสู่ระบบกระจายน้้าให้เกษตรกรสามารถเริ่มท้าการเพาะปลูก 1 เม.ย. 60 

  1 เม.ย. - 10 พ.ค. 60 ด้าเนินการส่งน้้าให้กับพ้ืนที่ลุ่มต่้าที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย เพ่ือ
ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตรกรท้าการเพาะปลูกในช่วงเวลาดังกล่าว 

2. การบริหารจัดการน้้าและปอองกันอุทกภัย เพ่ือการเพาะปลูกข้าวนาปี 

  10 พ.ค. - 15 ส.ค. 60 บริหารจัดการน้้าเพ่ือการเพาะปลูกข้าวนาปีและปอองกันอุทกภัยไม่ให้เกิด
ผลกระทบเพ่ือให้การเกษตรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อนฤดูน้้าหลาก 

3. การบริหารจัดการน้้า เพ่ือระบายน้้าเข้าพ้ืนที่ทุ่งหน่วงน้้า 

15 ส.ค. - 31 ต.ค. 60 เตรียมพ้ืนที่รองรับปริมาณน้้าหลากจากอุทกภัยลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าสาขา 
รวมทั้ง ปริมาณฝนตกชุกในพ้ืนที่ในระดับควบคุมไม่ให้กระทบต่อการสัญจรของราษฎร สามารถชะลอการระบาย
น้้าได้สูงสุดประมาณ 400 ล้าน ลบ.ม.  

4. การบริหารจัดการน้้า เพ่ือระบายน้้าออกจากพ้ืนที่ทุ่งหน่วงน้้า 

1 พ.ย. - 25 พ.ย. 60 ระบายน้้าออกจากพ้ืนที่ทุ่งรับน้้า และกักเก็บเป็นต้นทุนเพ่ือให้เกษตรกร
เริ่มท้าการเพาะปลูกข้าวฤดูนาปรัง ปี2560/2561 ต่อไป 

 



ผลสัมฤทธิ์การด าเนินการของ “โครงการบางระก าโมเดล 60” 
  การด้าเนินการประสบผลส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 5 ประการ ดังนี้ 

1. สามารถใช้พ้ืนที่โครงการรองรับน้้าหลากในช่วงวิกฤติของแม่น้้ายม เพ่ือลดผลกระทบจาก
อุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในเขตชุมชนและสถานที่ราชการจังหวัดสุโขทัย 

2. สามารถใช้พ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ทุ่งหน่วงน้้า เพ่ือชะลอการระบายน้้า ลดกระทบกับพ้ืนที่ลุ่มน้้า
เจ้าพระยาตอนล่าง  โดยชะลอการระบายน้้า ได้สูงสุดประมาณ 400 ล้านลูกบาศก์เมตร 

3. ประหยัดงบประมาณภาครัฐ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านเกษตร ซึ่งในปีนี้มี
พ้ืนที่เสียหาย จ้านวน 10,400 ไร่ (คิดเป็น 4% ของพ้ืนที่เปอาหมาย)  

4. ประหยัดงบประมาณในการปอองกันอุทกภัยที่จะเกิดความเสียหาย  ต่อพ้ืนที่การเกษตร ในปีนี้
สามารถลดงบประมาณในเชิงปอองกัน จากการเก็บเก่ียวผลผลิต  ได้ทันก่อนฤดูน้้าหลากท่วม 

5. ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการท้าอาชีพประมง  ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของเกษตรกรใน
พ้ืนที่  สามารถสร้างรายได้เสริมจากการท้าอาชีพประมง ได้วันละ 300-500 บาท/ครัวเรือน และส่งเสริมด้าน
ผลิตภัณฑ์ข้าว และ ปลา จากผลผลิตของโครงการบางระก้าโมเดล 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินโครงการ 
1. การส่งน้้าเข้าพ้ืนที่เพาะปลูกจะต้องเริ่มส่งน้้าเข้าระบบตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม เพ่ือให้

เกษตรกรเริ่มท้าการเพาะปลูกได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เพ่ือให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ภายในเดือน กรกฎาคม 
2560 ก่อนถึงช่วงฤดูน้้าหลาก ในเดือน สิงหาคม 2560 

2. ในช่วงฤดูฝนจะต้องมีการปอองกันการเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ โดยควบคุมระดับน้้าในพ้ืนที่ให้
เหมาะสมไม่ให้ท่วมพื้นท่ีการเกษตรและเส้นทางสัญจร เกษตรกรสามารถใช้ชีวิตประจ้าวันได้ตามปกติ 

3. หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจะใช้พ้ืนที่เป็นแก้มลิงชั่วคราวเพ่ือรองรับการระบายน้้าเข้าไป
เก็บโดยจะบูรณาการ ร่วมกับกรมประมงเพ่ือปล่อยพันธุ์ปลาให้เกษตรกรมีอาชีพเสริมในการท้าอาชีพประมง และ
ส่งเสริมด้านผลิตภัณฑ์ข้าว ปลา และการแปรรูปผลผลิต เพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน 

   4.  การบูรณาการร่วมกันจากหลายภาคส่วนราชการและประชาชนในพื้นท่ีในการท้างานรูปแบบ
ประชารัฐ ซึ่งในปี 2560 ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เป็นไปตามแผนงานและระยะเวลาที่ก้าหนด และเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ   
 



ข้อสรุปและข้อเสนอแนะรวมทั้งแนวทางในการขับเคลื่อน ในปี 2561 
การด้าเนินการในปีที่ผ่านมา ยังคงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการด้าเนินการ  ในปี ๒๕๖๑           

ซึ่ง กองทัพภาคที่ 3 และกรมชลประทานได้จัดการประชุม AAR เพ่ือถอดบทเรียนและรู้ถึงปัญหาการด้าเนินการที่ 
ผ่านมา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560 ณ มณฑลทหารบกที่ 39  ได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะรวมทั้งแนวทางในการ
ขับเคลื่อน ในปี 2561 ดังนี้ 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 ข้อเสนอแนะของเกษตรกร  

1. ต้องการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมแซม ถนน และทางสัญจร ของหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหาย 
ให้สามารถใช้งานได้โดยเร็ว และอยากให้ปรับปรุงยกระดับเพ่ือไม่ให้เกิดน้้าท่วมถนนเพื่อให้สามารถใช้สัญจรได้

ในช่วงเกิดอุทกภัย รวมทั้งปรับปรุงท่อลอดถนน อาคารชลประทาน และสิ่งกีดขวางทางน้้า    
 2. ต้องการให้ ส่วนราชการ มีการช่วยเหลือในเรื่องค่าใช้จ่ายในครัวเรือน(เบี้ยยังชีพ) หรือการส่งเสริม
อาชีพ ในช่วงระยะเวลาที่น้้าท่วมและไม่สามารถประกอบอาชีพเสริมได้  
 3. ต้องการให้รัฐช่วยราคาผลผลิตข้าว หรือช่วยในการอบแห้งข้าว ลานตากข้าว เนื่ องจากในช่วงที่เก็บ
เกี่ยวจะเป็นช่วงฤดูฝน ท้าให้ข้าวมีความชื้นสูง ส่งผลให้ราคาขายต่้า  
 4. ต้องการให้กรมประมง ช่วยส่งเสริมให้ประกอบอาชีพประมงได้ เช่น การปล่อยปลา การแปรรูปผลผลิต
จากปลา และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับช่วงเวลาในการส่งเสริมอาชีพประมง เพ่ือไม่ให้ผิด
กฎหมาย  
 5. ต้องการให้ส่วนราชการ และมหาวิทยาลัย ช่วยยกระดับเรื่องผลผลิตในการแปรรูป เช่น ข้าว ปลา 
เพ่ือให้สามารถแปรรูป เป็นข้าวบางระก้าโมเดล น้้าปลา ปลาร้าผง ปลาร้าก้อน ปลาย่าง ปลาแดดเดียว และมี
ช่องทางจ้าหน่ายได้หลากหลาย 
 6. ต้องการให้ส่วนราชการ หรือภาคเอกชน เข้ามาช่วยเหลือในช่วงการเกิดอุทกภัย เนื่องจากขาดแคลน 
อาหาร น้้าดื่ม ห้องสุขา การสัญจร  
 
 
 
 
 
 
 



การขยายผลการบริหารจัดการน้ าโครงการบางระก าโมเดล 60  
“โครงการบางระก าโมเดล ปี 2561”  
(การบริหารจัดการน้ าเพ่ือสนับสนุนการเพาะปลกูข้าวนาปี พ้ืนที่ลุ่มต่ าในเขตชลประทาน ปี 2561 )  

“โดยในปี 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายวิวัฒน์ 
ศัลยก้าธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ขยายผลโดยเพิ่มพ้ืนที่อีก 117,000 ไร่ รวมเป็นพ้ืนที่
ทั้งสิ้น 382,000 ไร่ สามารถรองรับปริมาณน้้าได้มากกว่า 550 ล้าน ลบ.ม. โดยกรมชลประทานได้วางแผนการปลูก
ข้าวตามปฏิทินการส่งน้้าฤดูนาปี ตั้งแต่ 1 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งในวันที่ 31 มีนาคม 2561 นาย
วิวัฒน์ ศัลยก้าธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมาเป็นประธานในพิธีเปิดการส่งน้้าโครงการ
บางระก้าโมเดลในปี 2561” 

กรมชลประทาน ได้ด้าเนินการบริหารจัดการน้้าในโครงการบางระก้าโมเดล 60 ซึ่งในปี 2560 
ด้าเนินการปรับปฏิทินการเพาะปลูกของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่้า ท้าการปลูกข้าวนาปี ให้เร็วขึ้น เพ่ือให้เกษตรกรท้า
การเพาะปลูกเริ่มเดือน เมษายน – กรกฎาคม และเกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดก่อนฤดูน้้าหลากในพ้ืนที่
ลุ่มต่้าเขตชลประทาน ส้านักงานชลประทานที่ 3 จากพ้ืนที่ประมาณ 265,000 ไร เพ่ิมขึ้นอีก 117,000 ไร่ เป็น 
382,000  ไร สามารถรองรับปริมาณน้้าหลากได้ 550 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพ้ืนที่ครอบคลุมในเขตโครงการส่งน้้า
และบ้ารุงรักษายมน่าน 290,000 ไร โครงกาส่งน้้าและบ้ารุงรักษาเขื่อนนเรศวร 52,000 ไร และโครงการส่งน้้า
และบ้ารุงรักษาพลายชุมพล 40,000 ไร คลอบคลุมพ้ืนที่ 2 จังหวัด 5 อ้าเภอ 20 ต้าบล 93 หมูบ้าน ปริมาณน้้าที่
ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 115 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเริ่มด้าเนินการส่งน้้าตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 61 เข้ามาในคลองส่ง
น้้าและคลองสาขา เพ่ือเตรียมการส่งน้้าเข้าสู่ระบบกระจายน้้าให้เกษตรกรสามารถเริ่มท้าการเพาะปลูกตั้งแต่  1 
เม.ย. 61 เป็นต้นไป 

การวางแผนการส่งน้้าส้าหรับพ้ืนที่ลุ่มต่้า ได้ด้าเนินการบูรณาการทุกภาคส่วนกับหน่วยงานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กองทัพภาคที่ 3 และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่
ลุ่มต่้าบางระก้า เพ่ือก้าหนดเปอาหมายการท้างาน ระยะเวลา และมอบหมายการด้าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน
เพ่ือให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีแผนการบริหารจัดการน้้าและกรอบระยะเวลา ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการน้้าเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกข้าวฤดูนาปี 2561 
  15 มี.ค. – 31 มี.ค. 61 ด้าเนินการส่งน้้าเข้ามาในคลองส่งน้้าและคลองสาขา เพ่ือ

เตรียมการส่งน้้าเข้าสู่ระบบกระจายน้้าให้เกษตรกรสามารถเริ่มท้าการเพาะปลูก 1 เม.ย. 61 
  1 เม.ย. - 10 พ.ค. 61 ด้าเนินการส่งน้้าให้กับพ้ืนที่ลุ่มต่้าในเขตชลประทาน ที่มีความ

เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยตามเปอาหมายที่ก้าหนด 
2. การบริหารจัดการน้้าเพ่ือสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวฤดูนาปี 2561 
  10 พ.ค. - 15 ส.ค. 61 บริหารจัดการน้้าเพ่ือการเพาะปลูกข้าวนาปี 2561 และปอองกัน

อุทกภัยไม่ให้เกิดผลกระทบเพื่อให้การเกษตรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อนฤดูน้้าหลาก 
3. การบริหารจัดการน้้า เพ่ือเตรียมพ้ืนทีลุ่่มต่้ารองรับน้้านองโดยธรรมชาติ 

15 ส.ค. - 31 ต.ค. 61 เตรียมพ้ืนที่รองรับปริมาณน้้าหลากจากอุทกภัยลุ่มน้้ายมและลุ่ม
น้้าสาขา รวมทั้ง ปริมาณฝนตกชุกในพื้นที่ในระดับควบคุมไม่ให้กระทบต่อการสัญจรของราษฎร สามารถรับน้้านอง
โดยธรรมชาติได้สูงสุดประมาณ 550 ล้าน ลบ.ม.  

4. การบริหารจัดการน้้า เพ่ือระบายน้้าออกจากพ้ืนที่ลุ่มต่้าในเขตชลประทาน 
1 พ.ย. - 30 พ.ย. 61 ระบายน้้าออกจากพ้ืนที่ลุ่มต่้าในเขตชลประทาน เพ่ือให้เกษตรกร

เริ่มท้าการเพาะปลูกข้าวฤดูนาปรัง ตามปฎิทินการเพาะปลูกของกรมชลประทาน 
 



 

  ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กองทัพภาคที่ ๓, จังหวัดพิษณุโลก  
จังหวัดอุตรดิตถ์, จังหวัดพิจิตร, จังหวัดสุโขทัย, กรมชลประทาน,กรมทางหลวง,กรมทางหลวงชนบท,กรมประมง      
กรมส่งเสริมการเกษตร ,กรมการข้าว ,กรมเจ้าท่า ,กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ,กรมทรัพยากรน้้าบาดาล       
กรมทรัพยากรน้้า ,กรมปอองกันและบรรเทาสาธารณภัย ,ตัวแทนภาคประชาชน  และ มูลนิธิอุทกพัฒน์/สถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร(องค์การมหาชน) ฯลฯ 

วัตถุประสงค์ โครงการ 

  1. เป็นพ้ืนที่รองรับน้้าหลากโดยธรรมชาติ ในฤดูน้้าหลากของลุ่มน้้ายม เพ่ือลดผลกระทบจาก
อุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในเขตชุมชนและสถานที่ราชการจังหวัดสุโขทัย  

  2. เป็นพ้ืนที่รับน้้านองโดยธรรมชาติ เพ่ือชะลอการระบายน้้า ลดผลกระทบกับพ้ืนที่ลุ่มน้้า
เจ้าพระยาตอนล่าง สามารถชะลอการระบายน้้าได้สูงสุดประมาณ 550 ล้าน ลบ.ม. 

  3. ประหยัดงบประมาณภาครัฐ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านเกษตร  

  4. ประหยัดงบประมาณในการปอองกันอุทกภัยที่จะเกิดความเสียหายต่อพ้ืนที่การเกษตร  

  5. ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการท้าอาชีพประมง ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของเกษตรกรในพื้นที 



  ผลความก้าวหน้าการเพาะปลูกในพื้นที่  ปัจจุบันเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการบางระก้าโมเดล 
พ้ืนที่ 382,000 ไร่ เริ่มท้าการเพาะปลูกตั้งแต่  1 เม.ย 61 ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจ้านวน 374,524 ไร่ คิดเป็น 
98% และอยู่ระหว่างเก็บเกี่ยวเพียง 2% คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อน 31 ส.ค 61 มีความพร้อมที่จะเป็นพ้ืนที่รองรับ
ปริมาณน้้าหลากหากเกิดสถานการณ์น้้าวิกฤติ ชะลอการระบายน้้าได้สูงสุดประมาณ  550  ล้าน ลบ.ม. ตาม
วัตถุประสงค์ 

 

  การบริหารจัดการน้ าในพื้นที่โครงการบางระก าโมเดล  เพ่ือเตรียมรับสถานการณ์น้้าของลุ่มน้้า
ยมกรณีวิกฤต กรมชลประทานได้ด้าเนินการเพ่ิมการระบายน้้าในแม่น้้ายมโดยการผันลงแม่น้้าน่าน และในแม่น้้า
ยมสายเก่า ได้พร่องน้้าเหนือประตูระบายน้้าต่างๆ ในระดับที่ต่้ากว่าระดับวิกฤติ 2-3 เมตรเพ่ือรองรับปริมาณน้้าที่
จะผันมาจากแม่น้้ายมผ่าน ปตร.บ้านหาดสะพานจันทร์ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้้าในเขต
ชุมชน และเครื่องจักร รถขุดเข้าด้าเนินการช่อมแซมคันดินเชิงปอองกันในพ้ืนที่ที่ที่มีความเสี่ยง ซึ่งหากเกิดกรณี
วิกฤติปริมาณน้้ามากเกินกว่าความสามารถการระบายที่จะผ่านแม่น้้ายม ในเขต อ.เมือง สุโขทัย จะใช้พ้ืนที่ลุ่มต่้า
ในโครงการ บางระก้าโมเดลเป็นพื้นที่รองรับประมาณน้้าหลาก เพ่ือปอองกันอุทกภัยในเขตชุมชนเมืองสุโขทัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



กิจกรรมที่ส าคัญในการด าเนินการโครงการบางระก าโมเดล ปี 2561 ที่ผ่านมา 


