โครงการนวัตกรรม
“โครงการสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”
โครงการนวัตกรรม“โครงการสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”เปน
โครงการทีเ่ กิดจากการคิดคนวิธีการในการแกไขปญหาภัยแลงและปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค ของ
คนในตําบลทาแฝก โดยมีขอจํากัดทางกฎหมาย เชน การขออนุญาตใชพื้นที่ปาไมในการดําเนินการ
งบประมาณทองถิ่นทีม่ ีอยางจํากัด หรือแมแตความเชื่อมั่นของชาวบานวาโครงการนีเ้ มือ่ ดําเนินการไปแลวจะ
สามารถดึงน้ําจากอางเก็บน้ําเขื่อนสิริกิติ์มาใชไดจริงหรือไม เปนบททดสอบและความทาทายใหองคการบริหาร
สวนตําบลทาแฝกตองคิดคนและหาวิธีการในการดําเนินการ “โครงการสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”
สภาพปญหาที่ตองการแกไข
ตําบลทาแฝกเปนตําบลหนึง่ ของอําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ ที่ตั้งอนาเขตและสภาพทาง
ภูมิศาสตรอยูห างจากอําเภอน้ําปาด ๔๐ กิโลเมตร โดยใชถนนทางหลวง เลขที่ ๑๓๓๙ ถนนบานสวน-ปาก
นาย และอยูหางจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ ๑๒๘ กิโลเมตร พื้นที่เปนที่ราบเชิงเขาเปนปาไมสมบูรณและเปน
แหลงตนน้ําลําธาร ตําบลทาแฝกมีพื้นที่ทงั้ หมด ๓๑๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๙๖,๘๗๕ ไร มีพื้นที่อยู
อาศัยและพื้นทีท่ ําการเกษตร ทั้งหมด ๒๑,๘๒๑ ไร ๓ งาน ๖๘ ตารางวา เปนพื้นที่ในเขตสงวนแหงชาติ
ปาจริม และอุทยานแหงชาติลําน้ํานานที่อนุญาตใหราษฎรเขาทํากิน อันเนื่องมาจากการอพยพของราษฎรจาก
การสรางเขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งมีสภาพการอพยพขึ้นสูทสี่ ูง อยูสงู กวาระดับน้ําทะเล ๔๕๐ เมตร ซึง่ ความหางไกลนี้
ทําใหหนวยงานตางๆ ที่รบั ผิดชอบตําบลทาแฝกมีความยากลําบากในการใหบริการ เปนพื้นที่ทรุ กันดาร ทําให
เกิดการรวมกลุมกันในการหาทางแกไขปญหาตางๆ ดวยตนเอง แตดวยสภาพพื้นที่อยูในเขตปาการดําเนิน
โครงการแกไขปญหาตางๆ จึงเปนไปดวยความยากลําบากติดประเด็นปญหาในการขออนุญาตใชพื้นที่ การ
เขาถึงแหลงงบประมาณเปนไปไดยากเพราะปจจุบันในการดําเนินโครงการตางๆของภาครัฐตองไดรบั การ
อนุญาตใหใชพื้นทีจ่ ากปาไมกอ นถึงจะดําเนินการได จะทําโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากอําเภอ จังหวัด หรือ
กระทรวง ทบวง กรม ตางๆคําถามแรกที่ถามคือ “พื้นที่ไดรบั อนุญาตจากปาไมหรือยัง” แตความเดือดรอน
ของราษฎรในพื้นที่ยงั คงเดือดรอนเรื่องน้ําอุปโภค-บริโภค ก็เปนความทาทายศักยภาพขององคการบริหารสวน
ตําบลทาแฝกซึง่ เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็ก มีงบพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานไมเกิน ๕ ลานบาท
ตอปวาจะแกไขปญหานี้ใหกับชาวบานตําบลทาแฝกไดอยางไร ซึ่งน้ําถือเปนปจจัยหลักในการดํารงชีวิตตองกิน
ตองใชอยูทุกวัน จนเกิดเปนคําพูดติดคนปากชาวบานตําบลทาแฝกวา “หนีน้ํา มาอดน้ํา” เนื่องจะจากสภาพ
เขาสูงแหลงน้ําตนทุน เชน ลําหวย สระเก็บน้ํา บอน้ําตื้น จะแหงไวกวาพื้นที่ราบอื่นๆ และไมสามารถนําน้ํา
จากอางเก็บน้ําเขื่อนสิริกิตมิ์ าใชได ทําใหเกิดการรวมกลุมกันในการคิดวิเคราะหและหาทางออกทีพ่ อเปนไปได
ดวยตนเองในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
วัตถุประสงค
๑. เพื่อแกไขปญหาและคิดคนหาวิธีการในการบริหารจัดการนําน้ําจากแหลงน้ําตนทุนที่มีอยู
มาใชอุปโภค-บริโภค การทําการเกษตร การแกไขปญหาภัยแลง ดวยวิธีการใหมๆ
๒. เพื่อใหคนในชุมชนไดมีความรู ความเขาใจ และใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยนํา
เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกมาประยุกตใชกับชุมชนไดอยางเหมาะสม

๓. เพื่อลดคาใชจายดานพลังงานไดอยางเปนรูปธรรม ที่หากใชรูปแบบเดิมนอกจากตอง
เสียคาใชจายคาไฟฟาใหกับการไฟฟาแลวยังมีภาระคาใชจายเรื่องการขยายเขตไฟฟาซึ่งมีราคาสูงมากอีกดวย
๔. เพื่อสงเสริมใหประชาชนสามารถบริหารจัดการตนเองทางดานพลังงาน มีความรูในการ
ผลิต การใชพลังงานทดแทน ในการแกปญหาน้ําอุปโภค-บริโภค การทําการเกษตร การแกไขปญหาภัยแลง
โดยใหประชาชนพึ่งตนเองตามศักยภาพดานพลังงานที่มีอยูในทองถิ่นไดอยางยั่งยืน
กลุมเปาหมายผูไดรับประโยชน
โครงการกอสรางระบบสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย หมูที่ ๗ บานวังน้ําตน มีประชาชน
ไดรับประโยชน ดังนี้
๑. ประชาชนบานวังน้ําตน หมูที่ ๗, บานผาผึ้งนอย หมูที่ ๙, และบานหวยผึ้ง หมูที่ ๔
จํานวน ๓๗๖ ครัวเรือน ๑,๓๓๗ คน ทุกครัวเรือนมีแหลงน้ําไวอุปโภค - บริโภคในชวงฤดูแลง
๒. ใชเปนแหลงน้ําสําหรับสัตวเลี้ยงและสัตวปา เชน โค กระบือ กระรอก กระแต นก
หมูปา ฯลฯ เปนตน
๓. หนวยงานราชการในพื้นที่ไดรับประโยชน คือ อุทยานแหงชาติลําน้ํานาน (หนวยพิทักษ
อุทยานแหงชาติที่ ลน.๒ วังน้ําตน) ไดรับประโยชนจากน้ําในการบํารุง ดูแลและรักษาปาไม จํานวน ๐.๐๒๒๑
ตารางกิโลเมตร, โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (หวยผึ้ง), สหกรณการเกษตรตําบลทาแฝก, โรงเรียนบาน
หวยผึ้ง, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยผึ้ง, ที่พักสงฆหวยผึ้ง, ที่พักสงฆวังน้ําตน, ที่พักสงฆภุมรินทราวาสเฉลิม
ราชยปตานุสรณ
ปที่ไดดําเนินการ
โครงการสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยเปนโครงการที่คิดริเริ่มใหมในป พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
ดําเนินการสําเร็จในป พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หมูที่ ๗ บานวังน้ําตน ตําบลทาแฝก อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ
เปนแหงแรกโดยใชงบประมาณกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลทาแฝก โดย มีจุดเริ่ มตนโครงการจาก
ปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค อยางหนักเมื่อป ๒๕๕๙ ในหมูที่ ๔,๗,๙ จนตองรองขอใหปองกัน
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย นําเครื่องสูบน้ําแรงดันสูงมาชวยสูบน้ําจากอางเก็บน้ําเขื่อนสิริกิติ์มาติดตั้ง
เพื่อสูบน้ําไปเก็บกักไวที่สระน้ําสาธารณะหมูที เปนเวลา ๑๐ วัน ใชงบประมาณ ๑๑๘,๑๕๔ บาท แตก็ไม
สามารถแกไขปญหาในระยะยาว จึงไดมีการระดมความคิดกันคิดคนหาวิธีที่จะนําน้ําจากอางเก็บน้ําเขื่อนสิรกิ ิติ์
มาใช โดยไดรับการสนับสนุนองคความรูจากวิทยากรสํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานกาฬสินธุ ตําบลยางตลาด
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ในการใหคําปรึกษาและแนะนําการออกแบบโครงการดังกลาวใหกับกอง
ชางขององคการบริหารสวนตําบลทาแฝก , เขื่อนสิริกิติ์ที่เขามาดูโครงการเนื่องจากเปนเขตน้ําทวมของอางเก็บ
น้ําสิริกิติ์และมีความเห็นวาไมมีผ ลกระทบตอเขื่อนสิริกิติ์ ,อุทยานลําน้ํานานเจาของพื้นที่ ใหความเห็นวา
โครงการดังกลาวเปนโครงการที่บรรเทาความเดือนรอนใหแกประชาชนอีกทั้งหนวยงานปาไมในพื้นที่ยังไดรับ
ประโยชนจากโครงการนี้อีกดวย
คาใชจายทั้งสิ้น
โครงการกอสรางระบบสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย หมูที่ ๗ บานวังน้ําตน งบประมาณ
ในการกอสราง จํานวน ๔๙๗,๐๐๐ บาท
ประโยชนที่ไดรับ
๑. สามารถแกไขปญหาและคิดคนหาวิธีการในการบริหารจัดการนําน้ําจากแหลงน้ําตนทุนที่

มีอยูมาใชอุปโภค-บริโภค การทําการเกษตร การแกไขปญหาภัยแลง ดวยวิธีการใหมๆ
๒. ทําใหคนในชุมชนไดมีความรู ความเขาใจ และใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และมี
เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกมาประยุกตใชกับชุมชนไดอยางเหมาะสม
๓. สามารถลดคาใชจายดานพลังงานไดอยางเปนรูปธรรม ไมมีภาระคาใชจายคาไฟฟา
ใหกับการไฟฟาแลว และไมตองเสียคาใชจายเรื่องการขยายเขตไฟฟาซึ่งมีราคาสูงมากอีกดวย
๔. สามารถสงเสริมใหประชาชนสามารถบริหารจัดการตนเองทางดานพลังงาน มีความรู
ในการผลิต การใชพลังงานทดแทน ในการแกปญหาน้ําอุปโภค-บริโภค การทําการเกษตร การแกไขปญหาภัย
แลง
๕. ประชาชนสามารถพึ่งตนเองตามศักยภาพดานพลังงานทดแทนที่มีอยูในทองถิ่นได
อยางยั่งยืน
ผลลัพธในการดําเนินการ
จากสภาพปญหาและขอจํากัด เชน ปญหาเรื่องการขอใชพื้นที่,ปญหาการขอขยายเขตไฟฟา
มาที่ทาเรือวังน้ําตนมีราคาสูง ประกอบกับปญหาน้ําขึ้นน้ําลงจากการปลอยน้ําเพื่อผลิตกระแสไฟฟาของเขื่อน
สิริกิติ์ทําใหเกิดปญหาในการกําหนดจุดที่ตั้งโครงการ จึงทําใหเกิดแนวคิดและวิธีการใหมๆ ในการทําแพลอย
เครื่องสูบน้ําหลังคาติดตั้งแผงโซลาเซลลขึ้น โครงการสําเร็จในป ๒๕๖๐ สามารถดึงน้ําขามเขาระดับความสูง
๑๕ เมตรโดยประมาณ จํานวน ๒ ลูกได ผลิตน้ําได ๔,๐๐๐ ลิตร/๑ ชัว่ โมง ผลิตไดวันละ ๘ ชั่วโมง คิด
เปนปริมาณน้ําที่สูบได ๓๒,๐๐๐ ลิตร/วัน โดยไมมีคาใชจายคากระแสไฟฟาเปนพลังงานทางเลือกที่แกไข
ปญหาไดระยะยาวในเรื่องภาระคาไฟฟา และมีแนวความคิดที่จะขยายผลในหมูบานอื่นๆ ซึ่งปจจุบันมีการ
ขยายผลไปยังหมูที่ ๘ บานหวยไผ ตําบลทาแฝก อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ และไดรับความเห็นชอบ
โครงการดังกลาวจากองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ ในการบรรจุไวในแผนงานและงบประมาณอีกดวย

