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คํานํา
หนังสือ “ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน ตามแนวพระราชดําริ เพื่อ
เฉลิ ม พระเกีย รติ เ นื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลมนี้ เปนบทสรุปผลสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ของชุมชนที่เขารวมประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน ตามแนวพระราชดําริ เพื่อ
เฉลิ ม พระเกี ย รติ เ นื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
๕ ธั น วาคม ๒๕๕๐ ซึ่ ง หน ว ยงานต า งๆ ทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน ที่ เ ล็ ง เห็ น
ความสําคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระดับชุมชนไดรวมกันจัดขึ้น
การประกวดครั้งนี้ นับวาประสบความสําเร็จเปน อยางดียิ่ง ชุมชนที่เขารวม
ประกวดไดนําแนวพระราชดําริไปประยุกตใชในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของชมุ
ชนจนเห็นผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม สามารถเปนแบบอยางใหชุมชนอื่นๆ ไดศึกษา
เรียนรูวา หากคนในชุมชนรวมกัน โดยไมเปนเพียงผูใชน้ําเทานั้น แตเปลี่ยนบทบาท
มาเปนผูบริหารจัดการ ผูพัฒนา ผูอนุรักษ ทรัพยากรน้ํา ในพื้นที่ของตน ยอมเปน
ภูมิคุมกันที่ดีและมีประสิทธิภาพ
ผลจากการจัดประกวดครั้งนี้พบวาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของชุมชนใน
แตล ะพื้น ที่นั้น มีความแตกตางกัน ไปตามภูมิสังคม คือ ลักษณะภูมิ ประเทศ และ
สัง คม ชุ ม ชนที่ เ ข า ร ว มประกวดแต ล ะชุ ม ชนต า งมี เ ทคนิ ค มี ก ารบริ ห ารจั ด การใน
ลักษณะเฉพาะ ที่สอดคลองกับภูมิประเทศ และวิถีชีวิตของตนเอง จึงทําใหการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําในชุมชนแตละพื้นที่ มีเอกลักษณเปนของตน และมาจากฐานภูมิ
ปญญาทองถิ่นที่ตางกัน ความหลากหลายของภูมิปญญาทองถิ่นนี้เอง นับเปนองค
ความรูสํา คั ญ ให ชุม ชนตา งๆ สามารถนํา มาปรับ ใชบริ ห ารจัด การทรัพ ยากรน้ํา ให
เหมาะสมกั บ ชุ ม ชนของตนได เ ป น อย า งดี หนั ง สื อ เล ม นี้ ไ ด ร วบรวมความรู
ประสบการณ จากความสําเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของชุมชน ตามแนว
พระราชดํ าริ ของชุ ม ชนที่ เข าร วมประกวด เพื่ อ เผยแพร ตั วอย า งแห ง ความสํ า เร็ จ
ดังกลาว ซึ่งชุมชนหรือผูที่สนใจสามารถนําไปประยุกตใชใหเปนประโยชนตอไปได

ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน ตามแนวพระราชดําริฯ ครั้งนี้ ไดรับ
พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ จากพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว พระราชทานถ ว ยรางวั ล
ชนะเลิศ และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถวย
รางวัลรองชนะเลิศ พรอมทั้งไดรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินงานจากภาคเอกชน
โดยมีผูสนับสนุนหลัก คือ มูลนิธิ โคคา-โคลาประเทศไทย และผูสนับสนุนเพิ่มเติม
คือ บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) บริษัท
ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด บริษัท แอดวานซ
อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จํากัด
และตองขอขอบคุณหนวยงานตางๆ ที่เขารวมดําเนินการในครั้งนี้ ไดแก สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.)
กรมชลประทาน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และ สมาคมพัฒนาประชากร
และชุมชน
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เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
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บทนํา
"...หลักสําคัญวา ตองมีน้ําบริโภค น้ําใช น้ําเพื่อการเพาะปลูก
เพราะว า ชี วิ ต อยู ที่ นั่ น ถ า มี น้ํ า คนอยู ไ ด ถ า ไม มี น้ํ า คนอยู
ไมได ไมมีไฟ คนอยูได แตถามีไฟฟาไมมีน้ําคนอยูไมได"
พระราชดํารัส ณ สวนจิตรลดา
๑๗ มีนาคม ๒๕๒๙

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงทุมเทพระวรกายในการศึกษาพัฒนาและ
จัดการทรัพยากรน้ํา เพื่อใหราษฎรมีน้ํากิน น้ําใช และเพื่อการเพาะปลูก เพราะทรง
ตระหนักและรับสั่งอยูเสมอวา “น้ําคือชีวิต” ตลอดหลายปที่ผานมา พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ไดทรงคิดคนและแสวงหาวิธีตางๆ ที่เหมาะสมเพื่อแกไขและบรรเทา
ปญหาตางๆ ที่เกี่ยวกับ “น้ํา” ทั้งการขาดแคลนน้ํา น้ําทวม และน้ําเนาเสีย ที่สงผล
กระทบตอชีวิตและความเปนอยูของประชาชนในแตละพื้น ที่ โดยมีศูนยศึกษาการ
พัฒนาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตางๆ ทั่วภูมิภาคของประเทศ เปน
ตัวอยางความสําเร็จในการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรน้ํา รวมไปถึงการ
ฟนฟูดินและปาตามแนวพระราชดําริ เพื่อเผยแพรใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูและ
นําแบบอยางไปปรับใชใหเหมาะสมกับตนเอง
การที่ ป ระชาชนหรื อ ในระดั บ ชุ ม ชนได มี โ อกาสน อ มนํ า แนวพระราชดํ า ริ
เพื่อจัดการทรัพยากรน้ําไปใช จะเปนสวนสําคัญในการเพิ่มความเขมแข็งและความ
มั่นคงในการจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศไทย เพราะประเทศไทยมีชุมชนมากกวา
๖ หมื่นชุมชน การสนับสนุนใหระดับชุมชนมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่ดีและ
มีประสิทธิภาพ จะนําไปสูการพึ่งพาตนเองดานทรัพยากรน้ํา และยังสามารถขยายผล
แนวทางการจัดการทรัพยากรน้ําไปสูชุมชนอื่นๆ จนเกิดเปนเครือขายการทํางานที่มี
ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๗

กระบวนการคิด ไตรตรอง ตัดสินใจ และลงมือทํารวมกัน ภายใตการบริหารจัดการ
ของชุมชน และเพื่อนบาน รวมทั้งประสานการพัฒนากับหนวยงานตางๆ ที่รับผิดชอบ
ทั้ ง ในระดั บ ชุ ม ชน และระดั บ ประเทศ เพื่ อ ไปสู แ นวทางการพั ฒ นาการจั ด การ
ทรัพยากรน้ําอยางมั่นคง สมดุล และยั่งยืน
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ใหความสําคัญกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และเล็งเห็นความสําคัญของการจัดการทรัพยากรน้ําในระดับชุมชน
จึ ง ร ว มกั น จั ด โครงการ “ประกวดการจั ด การทรั พ ยากรน้ํ า ชุ ม ชน ตามแนว
พระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมองคความรูสําคัญของ
แต ล ะชุ ม ชนที่เ ข า รว มประกวด ที่ มีค วามรูแ ละประสบการณ ใ นการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรน้ําตามแนวพระราชดําริในพื้นที่ของตน มาแลกเปลี่ยน เรียนรูซึ่งกันและกัน
โดยมีเปาหมายหลักเพื่อใหเกิดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิด เครือขา ยการเรีย นรูแ ละความร วมมือการจัด การทรั พ ยากรน้ํา ในภาครั ฐ
ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อนําไปสูแนวทางการพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ําอยาง
ยั่งยืนตอไป

ผูเขารวมประกวด
การคั ด เลื อ กชุ ม ชนเข า ร ว มการประกวดการจั ด การทรั พ ยากรน้ํ า ตามแนว
พระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๐ พรรษา ๕ ธั น วาคม ๒๕๕๐ ในครั้ ง นี้ แต ล ะหน ว ยงานที่ มี ส ว นร ว มในการจั ด
ประกวด ประกอบดวย กรมชลประทาน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย สมาคม
พัฒนาประชากรและชุมชน มูลนิธิวิเทศพัฒนา มูลนิธิ โคคา-โคลาประเทศไทย และ
เครือซิเมนตไทย ไดเสนอรายชื่อชุมชนที่จะสงเขาประกวด ซึ่งเปนชุมชนที่เคยมีความ
รวมมือกันมากอน และมีความพรอมในการจัดการน้ํา หรือเปนชุมชนที่หนวยงานได
พบเห็นหรือไดทราบมาวามีการบริหารจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพ โดยมีชุมชนเขารวม
ประกวดจํานวน ๑๘ ชุมชน จาก ๑๒ จังหวัด ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ดังนี้
๘

หนวยงาน
กรมชลประทาน

ชุมชนเขาประกวด
๑) ชุมชนบานโนนมะเกลือ อ.บานดาน จ.ชัยภูมิ
๒) ชุมชนบานแมกั๊วะ อ.สบปราบ จ.ลําปาง
๓) ชุมชนบานควนดินดํา อ.มะนัง จ.สตูล
๔) กลุมบริหารการใชน้ําเกษตรพัฒนาลุมน้ําปาสัก
จ.สระบุรี
การไฟฟาฝายผลิตแหง ๕) ชุมชนบานหวยปลาหลด อ.แมสอด จ.ตาก
ประเทศไทย
๖) ชุมชนหมูบานเยาวพรรณ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
๗) ชุมชนบานควนตอ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
๘) ชุมชนบานหนองบัว อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
สมาคมพัฒนาประชากร ๙) ชุมชนบานตลาด อ.สตึก จ.บุรีรมั ย
และชุมชน
๑๐) ชุมชนบานหวยมะไฟ อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย
๑๑) ชุมชนบานลิ่มทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย
มูลนิธิวิเทศพัฒนา
๑๒) ชุมชนบานโนนขวาง อ.บานดาน จ.บุรีรัมย
๑๓) ชุมชนบานโนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
มูลนิธิ โคคา-โคลา
๑๔) ชุมชนปาสักงาม อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม
ประเทศไทย
เครือซิเมนตไทย
๑๕) ชุมชนบานสามขา อ.แมทะ จ.ลําปาง
๑๖) ชุมชนบานผาแมว อ.แมทะ จ.ลําปาง
๑๗) ชุมชนบานกิ่วทากลาง, ทาใต อ.แมทะ จ.ลําปาง
๑๘) ชุมชนวังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร

ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๙

เกณฑการพิจารณาและประเมินผล
การพิจารณาประเมินผลชุมชนที่เขารวมประกวด
๑) บันทึกสถานะปจจุบันของการจัดการทรัพยากรน้ําของแตละชุมชนกอนเขา
รวมการประกวด
๒) ชุมชนนําสงแผนงาน โครงการ รายงานความกาวหนาใหคณะกรรมการ
คณะกรรมการจะประเมิ น ผล และ ให ค ะแนนแบบแต มต อ (เก็ บ สะสม
คะแนน) จากการวางแผนงาน อัตรากาวหนา และความตอเนื่อง โดยพิจารณาตาม
หัวขอ ดังตอไปนี้
๒.๑) การจัดการ
๒.๒) แหลงน้ําและคุณภาพน้ํา
๒.๓) การใชน้ําอยางรูคุณคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒.๔) การพัฒนาระบบและเครือขายการทํางาน เพื่อเปนหลักประกันความ
ยั่งยืนของการจัดการ
๓) การประเมินผล
รูปแบบการประเมินผล จะเปนการติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงาน
ตามแผนงานที่แตละชุมชนไดวางไว โดยประเมินผลจากความกาวหนาของการจัดการ
ทรัพยากรน้ําชุมชน
การประเมินผล จะมีขึ้น ๓ ครั้ง ดังรายละเอียดตอไปนี้
๓.๑) ครั้งที่ ๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
• สํารวจพื้นที่เบื้องตน
• รับฟงแผนงานในการจัดการทรัพยากรน้ําของชุมชน
๓.๒) ครั้งที่ ๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
• ชุมชนนําเสนอความคืบหนาในการจัดการทรัพยากรน้ําของชุมชน
• แลกเปลี่ยนความรูระหวางชุมชน

๑๐

๓.๓) ครั้งที่ ๓ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
• สํารวจพื้นที่และผลการดําเนินการจัดการทรัพยากรน้ําของชุมชน
• ประเมินผลความยั่งยืนในการจัดการทรัพยากรน้ําของชุมชน
๔) ประกาศผลชุมชนที่ผานเกณฑการตัดสินในแตละครั้งของการประเมินผล
และประกาศผลชุมชนที่ชนะเลิศ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

รางวัลสําหรับผูเขารวมการประกวด
รางวั ล ชนะเลิ ศ จํ า นวน ๑ รางวั ล ได รั บ ถ ว ยรางวั ล ชนะเลิ ศ พระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
๒) รางวัลรองชนะเลิศ จํานวน ๑ รางวัล ไดรับถวยรางวัลรองชนะเลิศพระราชทานจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๓) รางวัลดีเดน จํานวน ๔ รางวัล ไดรับใบประกาศเกียรติคุณรางวัลดีเดน
๔) รางวัลชมเชย จํานวน ๑๒ รางวัล ไดรับใบประกาศเกียรติคุณรางวัลชมเชย
๑)

ผลการตัดสิน
พิธีประกาศผลการตัดสินการประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนว
พระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ ศูนยศึกษาการ
พัฒนาเขาหินซอน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พลเรือเอก
เกาะหลัก เจริญรุกข ประธานคณะกรรมการตัดสิน และกรรมการจัดงานประกวดการ
จัด การทรัพ ยากรน้ําชุม ชนตามแนวพระราชดําริ เปน ประธานในพิธี โดยมีผ ลการ
ตัดสินดังนี้
ที่
รางวัล
๑ ชนะเลิศ

ชุมชน
ชุมชนบานโนนขวาง
อ.บานดาน จ.บุรีรัมย

พื้นที่
น้ําแลง

ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๑๑

ที่
รางวัล
๒ รองชนะเลิศ
๓
ถึง
๖
ดีเดน

ที่
๗
ถึง
๑๘

รางวัล

ชมเชย

๑๒

ชุมชน
พื้นที่
ชุมชนบานสามขา
ตนน้ํา
อ.แมทะ จ.ลําปาง
ชุมชนบานปาสักงาม
ตนน้ํา
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม
ชุมชนบานหวยปลาหลด
ตนน้ํา
อ.แมสอด จ.ตาก
ชุมชนบานโนนรัง
น้ําแลง
อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
ชุมชนบานลิ่มทอง
น้ําแลง
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย
ชุมชน
ชุมชนบานกิ่วทากลาง, ทาใต อ.แมทะ จ.ลําปาง
ชุมชนบานผาแมว อ.แมทะ จ.ลําปาง
ชุมชนบานหวยมะไฟ อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย
ชุมชนบานตลาด อ.สตึก จ.บุรีรัมย
ชุมชนวังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
กลุมบริหารการใชน้ําเกษตรพัฒนาลุมน้ําปาสัก
อ.เมือง จ.สระบุรี
ชุมชนบานโนนมะเกลือ อ.บานดาน จ.ชัยภูมิ
ชุมชนบานหนองบัว อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
ชุมชนบานแมกั๊วะ อ.สบปราบ จ.ลําปาง
ชุมชนบานควนดินดํา อ.มะนัง จ.สตูล
ชุมชนหมูบานเยาวพรรณ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ชุมชนบานควนตอ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

ชุมชนชนะเลิศ “ชุมชนบานโนนขวาง อ. บานดาน จ. บุรีรัมย” ถึงแมจะเปนชุมชนที่
ขาดแคลนน้ํา ดินเสื่อมคุณภาพ แตมีการจัดการแหลงน้ําและที่ดิน ดวยการขุดสระเพื่อ
กักเก็บน้ําไวใชเพื่อทําการเกษตรตลอดป รวมกับเกษตรทฤษฎีใหม และเปนศูนยการ
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ถายทอดความรูและภูมิปญญาใหคนในทองถิ่น และชุมชน
ใกลเคียงในลักษณะแมขายทางความคิด

ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๑๓

ชุมชนรองชนะเลิศ “ชุมชนบานสามขา อ. แมทะ จ. ลําปาง” เปนชุมชนฟนฟูและ
อนุ รั ก ษ ป า ต น น้ํ า ซึ่ ง เยาวชนและชาวบ า นร ว มกั น สร า งฝายชะลอความชุ ม ชื้ น ให
ความสําคัญเรื่องกระบวนการเรียนรูโดยลงมือทํา และเปนแกนนําในการขยายแนวคิด
ไปสูเครือขายลุมน้ําจาง

รางวัลดีเดน ๔ ชุมชน ไดแก
• ชุมชนบานโนนรัง อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เปนชุมชนสรางแหลง

น้ํา ทําการเกษตรผสมผสาน และทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ ทําใหเกิด
รายไดจากการเกษตรตลอดทั้งป มีความเปนอยูที่ดีขึ้น
• ชุมชนบานลิ่มทอง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย

ชุมชนรวมกันทําระบบ
ประปาบําบัดน้ําใส เพิ่มพื้นที่เก็บสํารองน้ําโดยขุดคลองสงน้ํา สระเก็บน้ําแกมลิง
สระเก็บน้ําไรนา และวางแผนการเพาะปลูกดวยโปรแกรมบัญชีประยุกต

๑๔

• ชุมชนบานปาสักงาม อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม เปนชุมชนฟนฟู

และอนุรักษปาตนน้ํา และเปนแหลงเรียนรูการจัดการปาตนน้ํา ตามแนวทาง
พระราชดําริ ขยายผลไปสูเครือขายลุมน้ํากวง
• ชุมชนบานหวยปลาหลด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ชุมชนรวมปลูกปาและ

ฟนฟูปาตนน้ํา รักษาความชุมชื้นของปาดวยฝายชะลอความชุมชื้น และปลูกปา
เศรษฐกิจ บทพิสูจนของคนกับปา อาศัยอยูรวมกัน

ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๑๕

๑๖

บทที่ ๒
แนวพระราชดําริในการจัดการทรัพยากรน้ํา

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม กิจกรรมการใชน้ําสวนใหญของประเทศ
จึงเปนเพื่อการเกษตรกรรม ลักษณะทางภูมิศาสตรและสภาพแวดลอมของประเทศ
ไทยมีความแตกตางกัน คนในแตละภูมิภาคมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนการจัดการ
ทรัพยากรน้ําใหเขากับสภาพแวดลอมของทองถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขาดแคลน
น้ําเพราะขาดแหลงสํารองน้ํา เนื่องจากสภาพภูมิประเทศไมเอื้ออํานวยใหพัฒนาแหลง
กักเก็บขนาดใหญ ภาคเหนือประสบปญหาแหลงตนน้ํา ปาไมถูกทําลาย เปนผลใหเกิด
ดินถลมและน้ําทวมตามมา ภาคกลางเปนที่ราบลุมเกิดปญหาน้ําทวมขัง บางพื้นที่มี
ระดับต่ํากวาระดับน้ําทะเลเปนเหตุใหน้ําทวมขังตอเนื่อง น้ําทะเลรุกเขามา ภาคใตอยู
ในแนวมรสุมมักเกิดอุทกภัยอยูเรื่อยๆ นอกจากนี้ประเทศไทยยังประสบปญหาน้ําเนา
เสียจากชุมชน การเกษตร และอุตสาหกรรม
ทุ ก ป ญ หาข า งต น นี้ ล ว นอยู ใ นความสนพระทั ย ของ พระบาทสมเด็ จ พระ
เจาอยูหัว พระองคทานทรงมุงมั่นที่จะพระราชทานความชวยเหลือแกราษฎรทุกหมู
เหลา ดวยโครงการพัฒนาหรือจัดหาแหลงน้ํา ในรูปแบบตางๆ มาโดยตลอด ทรง
เสด็จพระราชดําเนินไปทั่วทุกพื้นที่ของแผนดินไทย พระองคไดทรงใชโอกาสนี้สํารวจ
และบันทึก ขอมูล ภูมิสังคม ทรงไดรับฟงและทอดพระเนตรเห็น ความเป นไปของ
ชนบทไทย ทรงรวบรวมประมวลปญหาการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ทั้ ง เรื่ อ งการอนุ รั ก ษ ดิ น ป า หรื อ น้ํ า โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง เรื่ อ ง “น้ํ า ” ที่ ไ ด ท รง
ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๑๗

ทอดพระเนตรและวิเคราะหสภาพปญหาแหลงน้ําใน ๓ มิติ คือ ภาพทางอากาศ ภาพ
ทางบกหรือที่ตั้งทางภูมิศาสตร และภาพทางสังคม ซึ่งกลาวไดอีกนัยหนึ่งคือพระองค
ทานไดทรงทํา “แผนที่ทางสังคม” หรือที่เรียกวา Social Mapping ของประเทศดวย
พระองคเอง กลาวกันวาในหลวงทรงมีขอมูลแหลงน้ํามากที่สุดและดีที่สุดในประเทศ
ไทย ราษฎรและรัฐบาลไดทูลเกลาถวายพระราชสมัญญาวา “พระบิดาแหงการจัดการ
ทรัพยากรน้ํา”

จุดเริ่มตนของการพัฒนาแหลงน้ํา
สําหรับจุดเริ่มตนที่ทําใหพระองคทรงเห็นวา “น้ําคือชีวิต” นั้น เกิดขึ้นที่อาง
เก็บน้ําเขาเตา ซึ่งเปนหมูบานเล็กๆ ติดทะเล ใกลเขาที่มีรูปรางลักษณะเหมือนเตา ที่
ตําบลหนองแก อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ชาวบานที่บานเขาเตามีอาชีพ
ประมงมาแตครั้งรุนปูยาตายาย แตในสมัย นั้น ชีวิตความเปน อยูยากลําบากกวาใน
ปจจุบันมาก ถนนหนทางก็ลําบาก เปนดินเลน มีหลุมบอเต็มไปหมด ไมมีน้ําสําหรับ
ดื่มกิน ตองไปหาบมาจาก “ตาน้ํา” ที่มีอยูในหมูบาน และยังไมมีน้ําสําหรับการปลูก
พืชอีกดวย อีกทั้งดินก็ไมเอื้ออํานวยตอการเพาะปลูกเลย จนกระทั่งในป พ.ศ. ๒๔๙๖
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินไปบานเขาเตา ซึ่งเปนโรงเรียน
ธรรมชาติแหงแรกที่ไดทรงศึกษาปญหาทั้งเรื่อง “น้ํา” และ “ดิน” โดยทรงเริ่มแกไข
ปญหาการขาดแคลนน้ําจืดของชาวบานเปนลําดับแรก โดยพระราชทานพระราชทรัพย
สวนพระองค ๖๐,๐๐๐ บาท แกกรมชลประทาน กอสรางทํานบดินปดกั้นน้ําทะเล
ไมใหไหลลงสูทะเล และปลอยทิ้งไวใหความเค็มเจือจาง ทําใหเกิดเปนอางเก็บน้ํา
สําหรับชาวบานไดใชในการอุปโภค บริโภค เลี้ยงปลา รวมทั้งเพื่อการเพาะปลูกพืช
จากจุดเริ่มตนที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยม
เยียนประชาชนในถิ่นทุรกันดาร และไดรับรูถึงความยากลําบากของประชาชน ในการ
แสวงหาการใช ป ระโยชน จ ากน้ํ า กอปรกั บ ทรงตระหนั ก อยู เ สมอว า “น้ํ า ” มี
ความสําคัญตอการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตของราษฎรในชนบท ทั้งน้ําใชเพื่อ
อุปโภค บริโภค และน้ําเพื่อการเกษตร ดังนั้น จึงทรงพระราชทานแนวพระราชดําริ
ตางๆ จํานวนมาก เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไขปญหา “น้ํา” ซึ่งนับวามีประโยชน
๑๘

อยางเอนกอนันต ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดียิ่งขึ้นของประชาชน
ดังตัวอยางแนวพระราชดําริที่เกี่ยวของ ดังนี้

การแกไขปญหาขาดแคลนน้ํา
เนื่องจากความตองการใชน้ําที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นทุกป เพราะการขยายตัวทาง
ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการขาดจิตสํานึกการใชน้ําอยางประหยัดของ
ผูใชน้ํา ไดแก การใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค การใชน้ําเพื่อการเกษตร และการใชน้ํา
เพื่อการอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ ประกอบกับปญหาไมสามารถเก็บกักน้ําและ
รวมน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติใหเกิดประโยชนมากที่สุด ขาดการพัฒนาแหลงน้ํา หรือ
การบริหารจัดการอยางมีแบบแผน ภาวะการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล หรือการกระจายไม
สม่ําเสมอหรือภาวะฝนนอย และการขาดแคลนแหลงเก็บกักน้ําผิวดิน เนื่องจากภูมิ
ประเทศที่ไมเอื้ออํานวยตอการจัดเก็บน้ํา ทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อใช
ประโยชนอยางมาก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระราชทานแนวทางในการแกไขปญหาเพื่อ
ชวยเหลือราษฎรที่ประสบปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการ
ประกอบอาชีพ ดังนี้
๑. ฝนหลวง
“...เรื่องฝนเทียมนี้เริ่มตั้งแต พ.ศ. ๒๔๙๘ แตยังไมไดทํา
อะไรมากมาย เพราะว า ไปภาคอี ส านตอนนั้ น หน า แล ง
เดือนพฤศจิกายน ที่ไปมีเมฆมาก อีสานก็แลง...แตมาเงย
ดูทองฟา มีเมฆ ทําไมมีเมฆ อยางนี้ทําไมจะดึงเมฆนี่ใหลง
มาได ก็เคยไดยินเรื่องทําฝน ก็มาปรารภกับคุณเทพฤทธิ์
ฝนทําไดมีหนังสือ เคยอานหนังสือทําได...”
พระราชดํารัส ณ สวนจิตรลดา ๑๙ มีนาคม ๒๕๒๙
และดวยพระอัจฉริยภาพในการทําฝนหลวง จึงสามารถกําหนดบังคับฝนใหตกลงมาสู
พื้นที่เปาหมายไดสําเร็จ
ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๑๙

๒. อางเก็บน้ํา
เปนการเก็บกักน้ํา โดยการสรางเขื่อนปดกั้นระหวางหุบเขาหรือเนินสูง เพื่อกั้นน้ําที่
ไหลมาตามรองน้ําหรือลําน้ําธรรมชาติ ซึ่งสามารถแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําใน
พื้นที่ตางๆ ไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นที่แหงแลง ลําธารและลําหวย มีน้ํา
ไหลเฉพาะในฤดูฝน ผลสําเร็จตามแนวพระราชดํารินี้ ปรากฏเปนโครงการอางเก็บน้ํา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริตามภูมิภาคตางๆ อาทิ โครงการอางเก็บน้ํายางชุมอัน
เนื่อ งมาจากพระราชดํ า ริ จัง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ โครงการอ า งเก็บ น้ํ า ห วยไฟอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา โครงการอางเก็บน้ําหวยขี้หินอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดสกลนคร เปนตน
๓. ฝายทดน้ํา
ในพื้ น ที่ ทํ า กิ น ที่ อ ยู ใ นระดั บ สู ง กว า ลํ า ห ว ย ทรงเลื อ กใช วิ ธี ก ารก อ สร า งอาคารป ด
ขวางทางน้ําไหล เพื่อทดน้ําที่ไหลมาใหมีระดับสูงขึ้นจนสามารถผันเขาไปตามคลอง
หรือคูสงน้ําใหแกพื้นที่เพาะปลูก สวนน้ําที่เหลือจะไหลขามสันฝายไปเอง การกอสราง
ฝายจะตองกําหนดใหมีขนาด ความสูง ความยาว มากพอที่จะทดน้ําใหไหลเขาคลอง
สงน้ําและสามารถระบายน้ําในฤดูน้ําหลากใหไหลขาม
สันฝายไปไดทั้งหมด เพียงแคนี้ก็สามารถแกไขปญหา
น้ําลนตลิ่ง ปญหาขาดน้ําในพื้นที่เพาะปลูกไดอยางดี
๔. ขุดลอกหนอง บึง
เป น วิ ธี ก ารขุ ด ลอกดิ น ในหนองหรื อ บึ ง ธรรมชาติ ที่
ตื้ น เขิ น หรื อ ถู ก มนุ ษ ย บุ ก รุ ก ทํ า ลาย เพื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่
รองรับน้ําฝนใหไดปริมาณมากขึ้น เมื่อมีฝนตกมาก
น้ําก็จะไหลลงไปในหนองน้ํา บางสวนก็จะไหลลนไป
และอีกสวนหนึ่งเก็บกักไวในหนองและบึง ซึ่งสามารถ
จะนํามาใชประโยชนในการเกษตรกรรมไดในฤดูแลง
ทรงมีพระราชดําริในเรื่องนี้ไววา :

๒๐

“...ในทองที่ซึ่งมีหนองและบึงนั้น สามารถเก็บน้ําในฤดูน้ําหลากไวได ทําใหมีน้ําใช
ในยามแลงเหมือนอางเก็บน้ํา เมื่อหนอง บึงอยูในสภาพตื้นเขิน อาจใชการไมได
ดังแตกอน และพื้น ที่ห ลายส วนถูก ครอบครองไปโดยไม เป น ธรรม ผลสุดท าย
ความทุกข เนื่องจากขาดแคลนน้ําของชุมชนก็เกิดขึ้น...”
๕. ประตูระบายน้ํา
เปนวิธีการปดกั้นล้ําน้ํา ลําคลองที่มีขนาดใหญและมีน้ําไหลในฤดูน้ําหลากเปนจํานวน
มาก โดยมีวัตถุประสงคเก็บกักน้ําในฤดูน้ําหลากไวใชในฤดูแลง ขณะเดียวกันก็มีบาน
ระบายเปด-ปด ใหสามารถระบายน้ําสวนเกินออกไป เชน โครงการพัฒนาลุมน้ําก่ํา
จังหวัดสกลนครและนครพนม หรือในพื้นที่ติดทะเลประตูระบายน้ําชวยปองกันน้ําเค็ม
ไม ใ ห รุ ก เข า ไปในพื้ น ที่ เ พาะปลู ก และเก็ บ กั ก น้ํ า จื ด ไว ใ ช เ พาะปลู ก ในฤดู แ ล ง เช น
โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า ปากพนั ง อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช และโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําบางนราอันเนื่องมาจากพรราชดําริ
จังหวัดนราธิวาส
๖. สระเก็บน้ําตามทฤษฎีใหม
เปนแหลงเก็บน้ําฝน สวนใหญมีการสรางในทองที่ที่ไมมีลําน้ําธรรมชาติหรือสภาพภูมิ
ประเทศไมเอื้ออํานวยใหทําการกอสรางแหลงน้ําประเภทอื่น ทฤษฎีใหม คือ แนว
พระราชดําริเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและน้ํา เพื่อแกไขปญหาน้ําแลงซ้ําซากของ
เกษตรกร โดยเฉพาะเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทรงมีพระราชดําริในเรื่องนี้ไววา :
“...วิธีการแกไขก็คือตองเก็บน้ําฝนที่ตกลงมาก็เกิดความคิดวาอยากทดลองดูสัก
๑๐ ไร ในที่ อ ย า งนั้ น ๓ ไร จะเป น บ อ น้ํ า คื อ เก็ บ น้ํ า ฝนแล ว ถ า จะต อ งบุ ด ว ย
พลาสติกทดลองดูแลวอีก ๖ ไร ทําเปนที่นา สวนที่ไรที่เหลือก็เปนบริการหมายถึง
ทางเดินหรือกระตอบ หรืออะไรก็แลวแต หมายความวา น้ํา ๓๐ % ที่ทํานา ๖๐
% ก็เชื่อวาถาเก็บน้ําไวไดจากเดิมที่เก็บเกี่ยวขาว ไดไรละประมาณ ๑-๒ ถัง ถามี
เล็กนอย อยางนั้นก็ควรจะเก็บเกี่ยวขาวไดไรละประมาณ ๑๐-๒๐ ถัง หรือ มาก
กวา...”
ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๒๑

และทรงใหทดลองเปนครั้งแรกที่วัดมงคลชัยพัฒนา อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี และที่
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ซึ่งประสบความสําเร็จอยางมาก
๗. อุโมงคผันน้ํา
เปนการบริหารจัดการน้ําจากพื้นที่ที่มีปริมาณน้ํามากไปยังพื้นที่ที่ไมมีน้ํา โดยการผัน
น้ําสวนที่เหลือจากการใชประโยชนในพื้น ที่เปาหมาย ผันไปสูพื้น ที่ที่ไ มมีแหลงน้ํา
สํ า รองสํ า หรั บ การเพาะปลู ก โดยใช ห ลั ก การแบ ง ป น การใช น้ํ า ให เ กิ ด ประโยชน
ตัวอยางเชน โครงการอุโมงคผันน้ําจากอางเก็บน้ําหวยไผ อําเภอดงหลวง จังหวัด
มุกดาหาร ไปยังพื้นที่การเกษตรในเขตอําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ โดยอางเก็บน้ํา
หวยไผมีความจุ ๑๐.๕ ลานลูกบาศกเมตร มีพื้นที่ชลประทาน ๑,๖๐๐ ไร ซึ่งจะใชน้ํา
ประมาณ ๓.๒ ลานลูกบาศกเมตร คงเหลือน้ําสวนเกินที่สามารถผันไปชวยเหลือพื้นที่
การเกษตรในเขตอําเภอเขาวงได

การแกไขปญหาน้ําทวม
น้ําทวมเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เนื่องจากฝนตกในพื้นที่ลุมมีปริมาณ
มาก และตกติดตอกันเปนเวลานาน จนเกิดน้ําไหลบามาตามผิวดินลงสูรองน้ํา ลําธาร
และแมน้ํานั้น หากลําน้ําตอนใดไมสามารถรับปริมาณน้ําไดก็จะบาทวมตลิ่งเขาไปทวม
พื้นที่ตางๆ หรือชุมชนที่ไมมีการระบายน้ําที่สมบูรณ และการกระทําของมนุษย ดังนั้น
เมื่อเกิดฝนตกหนักเปนเวลานานๆ ในแตละครั้ง มักประสบปญหาทําใหเกิดน้ําทวมขัง
บนพื้นที่ หรือ ที่เรียกวา “อุทกภัย” ซึ่งทําความเสียหายใหแกพื้นที่เพาะปลูกและ
ทรัพยสินตางๆ
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการแกไขและบรรรเทาปญหาน้ํา
ทวม มีดังนี้

๒๒

๑. เขื่อนกักเก็บน้ํา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทานพระราชดําริ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
แกไขปญหาน้ําทวมพื้นที่เกษตรกรรม และชุมชนตางๆ ดวยการกอสรางเขื่อนกักเก็บ
น้ํา หลายพื้นที่ดวยกัน เชน เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี และเขื่อนคลองทาดาน
จังหวัด นครนายก ซึ่งทําหนาที่เก็บกักน้ําไว และจะระบายน้ําออกจากแหลงกักเก็บน้ํา
ที ล ะน อ ยๆ เพื่ อ นํ า มาใช ป ระโยชน ไ ด อี ก หลายด า น โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง เพื่ อ การ
เพาะปลูกในชวงเวลาฝนไมตก หรือชวงฤดูแลง
ครั้นเมื่อเขาสูฤดูฝนปตอไป เขื่อนก็จะมีปริมาณ
พื้ น ที่ ร องรั บ น้ํ า จํ า นวนมาก เข า มาเก็ บ ไว ซึ่ ง
สามารถปองกันและบรรเทาปญหาน้ําทวมใน
พื้นที่ตอนลางรวมถึง กรุงเทพมหานคร
๒. ทางผันน้ํา
การกอสรางทางผันน้ําหรือขุดคลองสายใหมเชื่อมตอกับแมน้ําที่มีปญหาน้ําทวม มี
หลักการอยูวา จะผันน้ําในสวนที่ไหลลนออกไปจากลําน้ําโดยตรง ปลอยน้ําสวนใหญที่
มีระดับไมลนตลิ่งใหไหลอยูในลําน้ําเดิมตามปกติ วิธีการนี้จะตองสรางอาคารเพื่อ
ควบคุมและบังคับน้ําบริเวณปากทางใหเชื่อมกับลําน้ําสายใหญ และกรณีตองการผัน
น้ําทั้งหมดไหลไปตามทางน้ําที่ขุดใหม ควรขุดลําน้ําสายใหมแยกออกจากลําน้ําสาย
เดิมตรงบริเวณที่ลําน้ําเปนแนวโคง และระดับน้ําของคลองขุดใหมจะตองเสมอกับทอง
ลําน้ําเดิมเปนอยางนอย หลังจากนั้นก็ปดลําน้ําสายเดิม
ตัวอยางเชน การผันน้ําจากแมน้ําเจาพระยาโดยทางตะวันตก ผันเขาแมน้ําทาจีน แลว
ผันลงสูบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี กอนระบายออกสูทะเล สวนดานตะวันออกผันน้ําเขา
คลองระพีพัฒนเขาสูคลอง ๑๓ จากนั้นระบายออกคลอง ๑๔ โดยน้ําสวนหนึ่งผันไปลง
แมน้ําบางปะกง อีกสวนหนึ่งลงคลองพระองคเจาไชยานุชิตผานลงสูคลองชายทะเล
หรือการผันน้ําออกสูทะเลโดยคลองสนามบิน คลองโคกเกลือ คลองบางเกวียนหัก
คลองนิน และคลองทะเลนอย ซึ่งสามารถปองกันไมใหน้ําทวมตัวอําเภอหัวหิน จาก
เหตุการณน้ําทวมในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ เมื่อป ๒๕๔๖
ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
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๓. ปรับปรุงสภาพลําน้ํา
โดยการขุดลอกลําน้ําในบริเวณที่ตื้นเขิน ตกแตงดินตามตลิ่งที่
ถูกกัดเซาะ กําจัดวัชพืชหรือทําลายสิ่งกีดขวางทางน้ําไหลออกไป
จนหมด และกรณี ลํ า น้ํ า มี แ นวโค ง มากเป น ระยะไกล อาจ
พิจารณาขุดคลองลัดเชื่อมบริเวณดานเหนือโคงกับดานทายโคง
ซึ่งจะทําใหน้ําไหลผานไดเร็วขึ้น
ตัวอยางเชน โครงการขุดคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งทําใหรนระยะทางน้ํา
ไดถึง ๑๗ กิโลเมตร ทําใหระบายน้ําลงทะเลไดเร็วขึ้น
๔. คันกั้นน้ํา
เปนวิธีปองกันน้ําไมใหไหลลงตลิ่งเขาไปทวมพื้นที่ใหไดรับความเสียหาย ดวยการ
เสริมขอบตลิ่งของลําน้ําใหมีระดับสูงมากขึ้นกวาเดิม เชน การทําคันดินปองกันน้ําทวม
บริเวณตางๆ ในโครงการปองกันน้ําทวมกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งสามารถปองกัน
น้ําจากแมน้ําเจาพระยา และน้ําตามคลองไมใหไหลบาเขามาทวมกรุงเทพฯ ชั้นใน และ
พื้นที่เศรษฐกิจไดเปนอยางดี
๕. การระบายน้ําออกจากพื้นที่ลุม
ทรงใหขดุ คลองระบายน้ําภายในบริเวณพื้นที่ลุม ใหสามารถระบายน้ําออกจากพื้นที่ลุม
หรื อ พื้ น ที่ ที่ มี น้ํ า ท ว มขั ง อยู เ ป น ประจํ า เพื่ อ แก ไ ขป ญ หาอุ ท กภั ย และให ส ามารถ
เพาะปลูกได และกอสรางประตูระบายน้ํา ทําหนาที่ควบคุมการเก็บกักน้ําในคลอง และ
ปองกันน้ําทวมจากบริเวณดานนอก ไมใหไหลยอนเขาไปในพื้นที่
ตั ว อย า งเช น โครงการแก ม ลิ ง เป น โครงการที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว
พระราชทานพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการน้ําทวม ที่เกิดขึ้น
อยางสม่ําเสมอในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

๒๔

“...ลิงโดยทั่วไป ถาเราสงกลวยให ลิงก็จะรีบปลอกเปลือกแลวเอาเขาปากเคี้ยวๆ
แลวเอาไปเก็บที่แกม จะกินกลวยเขาไปไวที่กระพุง แกมไดเกือบทั้งหวี โดยเอาไป
เก็บไวที่แกมกอน แลวจะนําออกมาเคี้ยวและกลืนเขาไปภายหลัง ดวยพฤติกรรม
การนํ า เอากล ว ย หรื อ อาหารมาสะสมไว ที่ ก ระพุ ง แก ม ก อ นการกลื น นี้ จึ ง เป น
พฤติกรรมตั วอยาง ที่จ ะนํามาใช ใ นการระบายน้ําทวมออกจากพื้น ที่น้ําทวมขั ง
บริเวณทิศตะวันออกและตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา...”
เปรี ย บเที ย บได กั บ เมื่ อ เกิ ด น้ํ า ท ว ม ก็ ขุ ด คลอง
ตางๆ เพื่อชักน้ําใหมารวมกันแลวนํามาเก็บไวเปน
บอพักน้ําอันเปรียบไดกับแกมลิง แลวจึงระบายน้ํา
ลงทะเลเมื่อปริมาณน้ําทะเลลดลง
ภาพรางฝพระหัตถโครงการแกมลิง

๖. การหาความสั ม พั น ธ ข องระดั บ น้ํ า และปริ ม าณน้ํ า ปากแม น้ํ า เจ า พระยา
(Hydrodynamic Flow Measurement)
คือ การศึกษาหาความสัมพันธของน้ําทะเลหนุน และปริมาณน้ําเหนือหลาก ผานเขต
กรุงเทพมหานคร แลวนําผลการวิเคราะหไปใชสําหรับการบริหารจัดการปริมาณน้ํา
เหนือที่ไหลผานเขื่อนเจาพระยาและเขื่อนปาสักชลสิทธิ์
“...ควรจะมีโครงการศึกษาพฤติกรรมการไหลของแมน้ําเจาพระยา เพื่อควบคุม
ปริมาณน้ําเหนือหลาก ใหสอดคลองกับสภาพน้ําทะเลหนุน ในชวงฤดูฝนอยางมี
ประสิทธิภาพ...”

ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๒๕

การแกไขปญหาน้ําเสีย
น้ําเสีย สวนใหญมีสาเหตุมาจากน้ําใชจากบานเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมที่ไมมีการ
บําบัดกอนปลอยลงสูแหลงน้ํา เปนเหตุใหน้ําเนาเสีย สงผลกระทบตอระบบนิเวศและ
สุขภาพอนามัยของผูคนที่อยูในบริเวณใกลเคียง หรือผูสัญจรไปมา ทั้งความสกปรกไม
นาดู สงกลิ่นไมพึงปรารถนา และอาจมีสารเคมีที่เปนพิษเจือปนอยูดวย ซึ่งสวนใหญ
แลวลวนเกิดจากน้ํามือของมนุษยแทบทั้งสิ้น
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการแกไขและบรรรเทาปญหา
น้ําเสีย มีดังนี้
๑. น้ําดีไลน้ําเสีย
เปนวิธีการใชน้ําที่มีคุณภาพดีชวยผลักดันน้ําเนาเสียออกไป และชวยใหนํ้าเนาเสียเจือ
จางลง พระราชดํารินี้ไดนํามาแกไขปญหาน้ําเนาเสียในคลองของกรุงเทพมหานคร
โดยใชน้ําจากแมน้ําเจือจางน้ําเนาเสีย และชักพาสิ่งสกปรกจากคลองตางๆ ทําใหคลอง
สะอาดขึ้นไดเปนอยางดี
“...การจั ด ระบบควบคุ ม ระดั บ น้ํ า ในคลองสายต า งๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดระบบน้ําในกรุงเทพมหานครนั้น
สมควรวางระบบใหถูกตองตามสภาพการณและลักษณะ
ภู มิ ป ระเทศ ซึ่ ง ควรแบ ง เป น ๒ แผนด ว ยกั น คื อ แผน
สําหรับใชกับในฤดูฝนหรือฤดูน้ํามาก เพื่อประโยชนในการ
ป อ งกั น น้ํ า ท ว ม และเพื่ อ บรรเทาอุ ท กภั ย เป น สํ า คั ญ
แผนการระบายน้ํ า ในฤดู แ ล ง นั้ น ก็ ต อ งจั ด อี ก แบบหนึ่ ง
ตางกันไป เพื่อการกําจัดหรือไลน้ําเนาเสียออกจากคลอง
เปนหลัก ซึ่งทั้งสองระบบนี้ ควรพิจารณาถึงวิธีการระบาย
น้ําโดยอาศัยแรงโนมถวงของโลกใหมากที่สุด ทั้งนี้ เพื่อประหยัดคาใชจายในการ
ควบคุมระดับน้ําตามลําคลองเหลานี้...”

๒๖

๒. เครื่องกรองน้ําธรรมชาติ
เปนการใชผักตบชวาซึ่งเปนวัชพืชที่ตองการกําจัดอยูแลว มาทําหนาที่ดูดซับความ
สกปรก รวมทั้งสารพิษจากน้ําเนาเสีย โดยทรงใชหลัก อธรรมปราบอธรรม และทรง
เปรียบเทียบบึงมักกะสันเปนเสมือน “ไต” ของกรุงเทพมหานคร เปนสถานที่กําจัดสิ่ง
สกปรกในน้ําเนาเสียที่ไหลตามคลองสามเสน ใหผานกรองโดยธรรมชาติใหเปนน้ําที่มี
คุณภาพดีขึ้น แลวระบายออกไปยังคลองสามเสน และคลองแสนแสบ
“...บึงมักกะสันนี้ ทําโครงการที่เรียกวา
แบบคนจน โดยใชหลักวาผักตบชวาที่มี
อยูทั่วไปนั้น เปนพืชดูดความโสโครก
ออกมา แลวก็ทําใหน้ําสะอาดขึ้นได เปน
เครื่องกรองธรรมชาติใชพลังงาน
แสงอาทิตย และธรรมชาติของการ
เติบโตของพืช...”
“...ในกรุงเทพฯ ตองมีพื้นที่หายใจ แตที่นี่เราถือเปนไตกําจัดสิ่งสกปรกและโรค
สวนสาธารณะถือวาเปนปอด แตนี่เปนเหมือนไตฟอกเลือด ถาไตทํางานไมดีเรา
ตาย อยากใหเขาใจหลักของความคิดอันนี้...”
๓. สระเติมอากาศชีวภาพบําบัด
ทรงใชระบบการจัดการน้ําเสียโดยใชเครื่องจักรกลเติมอากาศเพิ่มออกซิเจนละลายน้ํา
ซึ่งใชออกซิเจนตามธรรมชาติจากพืชน้ํา และสาหราย แบงเปน ๒ ชนิด คือ บอบําบัด
น้ําเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon) โดยไดนํามาทดลองใชที่บึงพระราม ๙ ซึ่ง
เปน บึงขนาดใหญอยูใจกลางกรุงเทพมหานคร เพื่อใหแบคทีเรียทําการยอยสลาย
อินทรียในน้ําเสียโดยปฏิกิริยาแบบการใหออกซิเจนตอเนื่อง จากนั้นจะไหลไปยังบอกึ่ง
ไรอากาศเพื่อบําบัดสารอินทรียที่หลงเหลือในบอน้ํา เมื่อน้ําใสแลวจะระบายน้ําทิ้งลง
คลองลาดพราวตามเดิม ผลปรากฏวาคุณภาพน้ําในคลองดีขึ้น

ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๒๗

๔. การผสมผสานระหวางพืชน้ํากับระบบเติมอากาศ
ใชธรรมชาติผสมผสานกับเทคโนโลยี โดยการสรางบอดักสารแขวนลอย ปลูกตนกก
อี ยิ ป ต เ พื่ อ ใช ดั บ กลิ่ น และปลู ก ต น ผั ก ตบชวาเพื่ อ ดู ด สิ่ ง สกปรกและโลหะหนั ก
ต อ จากนั้ น ใช กั ง หั น น้ํ า ชั ย พั ฒ นาและแผงท อ เติ ม อากาศให กั บ น้ํ า เสี ย ตามความ
เหมาะสม ตลอดจนใหตกตะกอนกอนปลอยลงแหลงน้ํา โดยนํามาทดลองที่หนองโสน
จังหวัดสกลนคร ซึ่งสามารถพิสูจนไดวาคุณภาพน้ําในหนองโสนใสและสะอาดยิ่งขึ้น
๕. หลักธรรมชาติ บําบัดธรรมชาติ
การบําบัดน้ําเสียดวยระบบบอบําบัดและพืชน้ําประกอบดวย
ระบบ ๔ ระบบ คือ ระบบบอบําบัดน้ําเสีย ระบบบอชีวภาพ
ระบบหญากรอง และระบบบําบัดน้ําเสียโดยใชปาชายเลน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงนําหลักธรรมชาติเหลานี้
มาใชกับธรรมชาติ
“....อยางที่บอกวาเอาน้ําเสียมาใชในการทําการ
เกษตรกรรมทําได แตที่ทํานั้นตองมีสัก ๕,๐๐๐ ไร ขอให
ผูเชี่ยวชาญตางๆ มาชวยรวมกันทํา ทําไดแน...”
และไดพระราชทานแนวทางหรือวิธีการวา
“...ทางใตออสเตรเลียมีโครงการเอาน้ําเสียนี้ไปใส
ในคลอง แลวใสทอไปใกลทะเลแลวทําเปนสระเปน
บอใหญมาก เปนพื้นที่ตั้งเปนรอยไร หลายรอยไร
เขาก็ไปทําใหน้ํานั้นหายสกปรก แลวก็เทลงทะเล....”
ตัวอยางเชน โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี

๒๘

๖. การเติมอากาศ โดยใชกังหันน้ําชัยพัฒนา
ตนแบบเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ําหมุนชาแบบทุนลอย หรือ “กังหันน้ําชัยพัฒนา”
ซึ่งมีใบพัดเคลื่อนน้ําและซองรับน้ําไปสาดกระจายเปนฝอย เพื่อใหสัมผัสอากาศได
อยางทั่วถึง เปน ผลใหออกซิเจนในอากาศสามารถรวมละลายเขาไปในน้ําไดอยาง
รวดเร็ว และในชวงที่น้ําเสียถูกยกขึ้นมากระจายสัมผัสกับอากาศตกลงไปยังผิวน้ํา
จะทํ า ให เ กิ ด ฟองอากาศจมตามลงไปก อ ให เ กิ ด การถ า ยเทออกซิ เ จนอี ก ส ว นหนึ่ ง
ซึ่ ง กั ง หั น น้ํ า ชั ย พั ฒ นาแบบนี้ จ ะใช ป ระโยชน ไ ด ทั้ ง การเติ ม อากาศ การกวนแบบ
ผสมผสาน และการทําใหเกิดการไหลตามทิศทางที่กําหนด
“...การพั ฒ นาแหล ง น้ํ า นั้ น ในหลั ก ใหญ ก็ คื อ
การควบคุ ม น้ํ า ให ไ ด ดั ง ประสงค ทั้ ง ปริ ม าณ
และ คุณภาพ กลาวคือ เมื่อมีปริมาณน้ํามาก
เกินไป ก็ตองหาทางระบายออกใหทันการ ไม
ปลอยใหเกิดความเดือดรอนเสียหายได และ
ในขณะที่เกิดภาวะขาดแคลนก็ตองมีน้ํากักไว
ใช เ พี ย งพอ ทั้ งมี คุ ณ ภาพเหมาะสมแก ก ารเกษตร การอุ ต สาหกรรม และการ
อุปโภคบริโภค ปญหาอยูที่วา การพัฒนาแหลงน้ํานั้นอาจมีผลกระทบกระเทือนตอ
สิ่งแวดลอมบาง แตถาไมมีการควบคุมน้ําที่ดีพอแลว เมื่อเกิดภัยธรรมชาติขึ้น
ก็จะกอใหเกิดความเดือดรอนสูญเสียทั้งในดานเศรษฐกิจและในชีวิตความเปนอยู
ของประชาชน ทั้งสงผลกระทบกระเทือนแกสิ่งแวดลอมอยางรายแรง...”

ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๒๙

การอนุรักษและฟนฟูปาตามแนวพระราชดําริ
แนวพระราชดําริในการแกไขปญหาเรื่อง “น้ํา” ที่
สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การอนุรักษและฟนฟูปา
เนื่องจากปาไมก็คือ “ตนน้ํา” แตที่ผานมาปาไม
ของประเทศไทยถูกทําลายอยางรวดเร็ว กอใหเกิด
ภาวะแหงแลงเนื่องจากตนน้ําลําธารถูกทําลาย ฝน
ไมตกตองตามฤดูกาล เมื่อยามน้ําหลากก็เกิดน้ํา
ท ว มฉั บ พลั น และมี ก ารพั ง ทลายของดิ น อย า ง
รุ น แรง จนเกิ ด ป ญ หาต อ การประกอบอาชี พ
ทางการเกษตร กลายเปน ทุก ขรอ นของแผน ดิน
พระบาทสมเด็ จพระเจ า อยู หั ว ทรงตระหนัก ถึ ง
ปญหาดังกลาวยิ่ง โดยเฉพาะเรื่องปาไมเปนสิ่งที่
พระองค ท รงห ว งใยอย า งมาก ตั้ ง แต เ ริ่ ม เถลิ ง
ถวัลยสิริราชสมบัติเปนตนมา
แนวพระราชดําริดานปาไม ทรงคิดคนนานาวิธีที่จะอนุรักษปาไมใหยั่งยืน อาทิ
ทรงสรางความตระหนักใหมีความรักปาไมดวยจิตสํานึกรวมกัน (Awareness and
Sharing Participation) มากกวาวิธีการใชอํานาจ
ณ หนวยงานพัฒนาตนน้ําทุงจอ ในป พ.ศ. ๒๕๑๙ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได
พระราชทานพระราชดําริใหมีการปลูกตนไม ๓ ชนิด ที่แตกตางกัน คือ ไมผล ไมโต
เร็ว และไมเศรษฐกิจ เพื่อที่จะทําใหเกิดปาแบบผสมผสาน และสรางความสมดุลแก
ธรรมชาติอยางยั่งยืน สามารถตอบสนองความตองการของรัฐและวิถีประชาชนใน
ชุมชน ประการสําคัญนั้น มีพระราชดําริที่ยึดเปนทฤษฎีการพัฒนาดานปาไมดวยการ
ปลูกฝงจิตสํานึกแกประชาชนวา

๓๐

“...เจาหนาที่ปาไม ควรจะปลูกตนไมลง
ในใจคนเสียกอน แลวคนเหลานั้นก็จะพา
กัน ปลู กตน ไม ล งบนแผน ดิ น และรั ก ษา
ตนไมดวยตนเอง...”

ทฤษฎีการปลูกปาโดยไมตองปลูกตามหลักการฟนฟูสภาพปาดวยวัฏธรรมชาติ
(Natural Reforestation)
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงหวงใยในปญหาปริมาณปาไมลดลงเปนอยางมาก จึง
ทรงพยายามคนหาวิธีนานาประการที่จะเพิ่มปริมาณปาไมของประเทศไทยใหเพิ่มขึ้น
อยางมั่นคงและถาวร โดยวิธีการที่เรียบงาย และประหยัดในการดําเนินงาน ตลอดจน
เป น การส ง เสริ ม ระบบวงจรป า ไม ในลั ก ษณะอั น เป น ธรรมชาติ ดั้ ง เดิ ม ซึ่ ง ได
พระราชทานพระราชดําริหลายวิธีการ คือ
๑. ปลูกปาโดยไมตอ งปลูก ดวยวิธีการ ๓ วิธี คือ
๑) “...ถาเลือกไดที่เหมาะสมแลว ก็ทิ้งปานั้นไวตรงนั้น ไมตองไปทําอะไร
เลย ปาจะเจริญเติบโตขึ้นมาเปน ปาสมบูรณโดยไมตองไปปลูกสักตน
เดียว...”
๒) “...ไมไปรังแกปาหรือตอแยตนไม เพียงแตคุมครองใหขึ้นเองเทานั้น...”
๓) “...ในสภาพปาเต็งรัง ปาเสื่อมโทรมไมตองทําอะไรเพราะตอไมจะแตก
กิ่งออกมาอีก ถึงแมตนไมสวยแตก็เปนตนไมใหญได...”

ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๓๑

๒. ปลูกปาในที่สูง ทรงแนะวิธีการ ดังนี้
“...ใชไมจําพวกที่มีเมล็ดทั้งหลายขึ้นไปปลูกบนยอดที่สูง เมื่อโตแลวออกฝก
ออกเมล็ดก็จะลอยตกลงมาแลวงอกเองในที่ต่ําตอไป เปนการขยายพันธุ
โดยธรรมชาติ...”
๓. ปลูกปาตนน้ําลําธาร หรือ การปลูกปาธรรมชาติ ทรงเสนอแนวทางปฏิบัติวา
๑) ปลูกตนไมที่ข้นึ อยูเดิม คือ
“...ศึกษาดูกอนวาพืชพันธุไมดั้งเดิมมีอะไรบาง แลวปลูกแซมตามรายการ
ชนิดตนไมที่ศึกษามาได...”
๒) งดปลูกไมผิดแผกจากถิ่นเดิม คือ
“...ไมควรนําไมแปลกปลอมตางพันธุตางถิ่นเขามาปลูกโดยยังไมไดศึกษา
อยางแนชัดเสียกอน...”
๔. การปลูกปาทดแทน
ในขณะที่ประเทศไทยเรามีพื้นที่ปาไมเหลืออยูเพียงรอยละ ๒๕ ของพื้น ที่ประเทศ
ประมาณการไดเพียง ๘๐ ลานไรเทานั้น หากจะเพิ่มเนื้อที่ปาไมใหไดประมาณรอยละ
๔๐ ของพื้นที่ประเทศแลว คนไทยตองชวยกันปลูกปาถึง ๔๘ ลานไร โดยใชกลาปลูก
ไมต่ํากวาปล ะ ๑๐๐ ลานตน ใชเวลาถึง ๒๐ ป จึงจะเพิ่มปาไมไ ดครบเปาหมายที่
กํ า หนดไว เ ท า นั้ น การปลู ก ป า ทดแทนจึ ง เป น แนวทฤษฎี ก ารพั ฒ นาป า ไม อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานมรรควิธีใน
การปลูกปาทดแทน เพื่อคืนธรรมชาติสูแผนดินดวยวิธีทางแบบผสมผสานกันในเชิง
ปฏิบัติดังพระราชดําริตอนหนึ่งวา

๓๒

“...การปลูกปาทดแทนจะตองทําอยางมีแผนโดยการดําเนินการไปพรอมกับการ
พัฒนาชาวเขา ในการนี้เจาหนาที่ปาไม ชลประทานและฝายเกษตรจะตองรวมมือ
กันสํารวจตนน้ําในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อวางแผนปรับปรุงตนน้ําและพัฒนา
อาชีพไดอยางถูกตอง...”
วิธีปลูกปาทดแทน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานคําแนะนําใหมีการปลูกปาทดแทนตาม
สภาพภูมิศาสตรและสภาวะแวดลอมของพื้นที่ที่เหมาะสม กลาวคือ
๑) ปลูกปาทดแทนในพื้นที่ปาไมถูกบุกรุกแผวถางและพื้น ที่ปาไมและพื้น ที่
เสื่อมโทรม
“...การปลูกปาทดแทนในพื้นที่เสื่อมโทรมหรือพื้นที่ตนน้ําลําธารที่ถูกบุกรุก
แผวถางจนเปนภูเขาหัวโลน แลวจําตองปลูกปา ทดแทนเรงดวนนั้น ควรจะ
ทดลองปลู ก ต น ไม ช นิ ด โตเร็ ว คลุ ม แนวร อ งน้ํ า เสี ย ก อ น เพื่ อ ทํ า ให ค วาม
ชุมชื้นคอยๆ ทวีขึ้นแผขยายออกไปทั้งสองรองน้ํา ซึ่งจะทําใหตนไมงอกงาม
และมีสวนชวยปองกันไฟปา เพราะไฟจะเกิดงายหากปาขาดความชุมชื้น
ในปตอไปก็ใหปลูกตนไมในพื้นที่ถัดขึ้นไป ความชุมชื้นก็จะแผขยายกวาง
ออกไป ตนไมจะงอกงามดีตลอดทั้งป...”

ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๓๓

๒) การปลูกปาทดแทนตามไหลเขา
“...จะตองปลูกตนไมหลายๆ ชนิด เพื่อใหไดประโยชนเอนกประสงค คือ มี
ทั้งไมผล ไมสําหรับกอสราง และไมสําหรับทําฟน ซึ่งเกษตรกรจําเปนตอง
ใชเปนประจํา ซึ่งเมื่อตัดไมใชแลว ก็ปลูกทดแทนหมุนเวียนทันที...”
๓) การปลูกปาทดแทนบริเวณตนน้ําบนยอดเขาและเนินสูง
“...ตองมีการปลูกปาโดยปลูกไมยืนตนและ
ปลูกไมฟน ซึ่งไมฟนนั้นราษฎรสามารถตัด
ไปใชไดแตตองมีการปลูกทดแทนเปนระยะ
สว นไมยื น ตน จะชวยให อ ากาศมีค วามชุ ม
ชื้น ทั้งยังชวยยึดดินบนเขาไมใหพังทลาย
เมื่อเกิดฝนตกอีกดวย...”
๔) ใหมีการปลูกปาที่ยอดเขา
เนื่องจากสภาพปาบนที่เขาสูงทรุดโทรม ซึ่งจะมีผลกระทบตอลุมน้ําตอนลาง
และคัดเลือกพันธุไ มที่มีเมล็ดเปน ฝกเพื่อใหเปนกระบวนการธรรมชาติปลูกตอไป
จนถึงตีนเขา
๕) ปลูกปาบริเวณอางเก็บน้ํา หรือเหนืออางเก็บน้ําที่ไมมีความชุมชื้นยาวนาน
พอ
๖) ปลูกปาเพื่อพัฒนาลุมน้ําและแหลงน้ําใหมีน้ําสะอาดบริโภค
๗) ปลูกปาใหราษฎรมีรายไดเพิ่มขึ้น
โดยใหราษฎรในทองที่นั้นๆ เขามามีสวนรวมในการปลูกและดูแลรักษาตนไม
ใหเจริญเติบโต นอกจากนี้ยังเปนการปลูกฝงจิตสํานึกใหราษฎรเห็นความสําคัญของ
การปลูกปา
๘) ปลูกปาเสริมธรรมชาติ เพื่อเปนการเพิ่มที่อยูอาศัยแกสัตวปา
๓๔

บั ด นี้ ในหลายโครงการที่ เ ป น การปลู ก ป า ทดแทนตามแนวพระราชดํ า ริ ไ ด
บรรลุผลสัมฤทธิ์นาพึงพอใจ อาทิเชน โครงการปลูกปาชัยพัฒนาแมฟาหลวงที่ดอยตุง
จังหวัดเชียงราย และที่หนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โครงการปลูก
สรางสวนปาในศูนยศึกษาการพัฒนาตางๆ โครงการสวนปาสิริเจริญวรรษ จังหวัด
ชลบุรี โครงการปลูกปาหวยองคต จังหวัดกาญจนบุรี โครงการปลูกปาเสริมธรรมชาติ
ในและนอกเขตภูพานราชนิเวศน จังหวัดสกลนคร เปนตน
๕. ปลู ก ป า ๓ อย า ง ประโยชน ๔ อย า ง : การรู จั ก ใช ท รั พ ยากรธรรมชาติ ด ว ย
พระปรีชาญาณอยางชาญฉลาดใหเกิดประโยชนแกปวงชนมากที่สุด ยาวนานที่สุดและ
ทั่วถึงกัน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงแนะนําการปลูกปาในเชิงผสมผสาน ทั้งดานเกษตร
วนศาสตรและเศรษฐกิจสังคม ไวเปนมรรควิธีปลูกปาแบบเบ็ดเสร็จนั้นไวดวยลักษณะ
ทั่วไปของปา ๓ อยาง พระราชดําริปลูกปา ๓ อยางนั้น มีพระราชดํารัส ความวา
“...ปาไมที่ปลูกปานั้น สมควรที่จะปลูกแบบปาใชไมหนึ่ง ปาสําหรับใชผลหนึ่ง ปา
สําหรับใชเปนฟนอยางหนึ่ง อัน นี้แยกออกไปเปนกวางๆ ใหญๆ การที่จะปลูก
ตนไมสําหรับไดประโยชนดังนี้ ในคําวิเคราะหของกรมปาไมรูสึกจะไมใชปาไม
เปนสวนหรือจะเปนสวนมากกวาปาไม แตในความหมายของการชวยเหลือเพื่อตน
น้ําลําธารนั้น ปาไมเชนนี้จะเปนสวนผลไมก็ตาม หรือสวนไมฟนก็ตามนั้นแหละ
เป น ป า ไม ที่ ถู ก ต อ ง เพราะทํ า หน า ที่ เ ป น ป า คื อ เป น ต น ไม แ ละทํ า หน า ที่ เ ป น
ทรั พ ยากรในด า นสํา หรั บให ผ ลที่ ม าเป น ประโยชน แ ก ป ระชาชนไดป ระโยชน ที่
ไดรับ…”
ในการปลูกปา ๓ อยางนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
พระราชทานพระราชาธิบายถึงประโยชนในการปลูกปาตามพระราชดําริวา

ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๓๕

“...การปลูกปา ๓ อยาง แตใหประโยชน ๔ อยาง ซึ่งไดไมผล ไมสรางบาน และ
ไมฟนนั้น สามารถใหประโยชนไดถึง ๔ อยาง คือ นอกจากประโยชนในตัวเองตาม
ชื่อแลว ยังสามารถใหประโยชนอันที่ ๑ ซึ่งเปนขอสําคัญ คือสามารถชวยอนุรักษ
ดินและตนน้ําลําธารดวย...”
และไดมีพระราชดําริเพิ่มเติมวา
“...การปลูกปาถาจะใหราษฎรมีประโยชนใหเขาอยูได ใหใชวิธีปลูกไม ๓ อยาง แต
มีประโยชน ๔ อยาง คือ ไมใชสอย ไมกิน ได
ไมเศรษฐกิจ โดยปลูกรองรับการชลประทาน
ปลูกรับซับน้ําและปลูกอุดชวงไหลตามรองหวย
โดยรับน้ําฝนอยางเดียว ประโยชนอยางที่ ๔
คือ ไดระบบอนุรักษดินและน้ํา...”
พระราชดําริเพื่ออนุรักษและฟนฟูปาไมดําเนินการในหลายสวนราชการ ทั้งกรมปาไม
และศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริทุกแหง คือ การปลูกปาใชสอย
โดยดําเนินการปลูกพันธุไมโตเร็วสําหรับตัดกิ่งมาทําฟนเผาถาน ตลอดจนไมสําหรับใช
ในการกอสรางและหัตถกรรมสวนใหญไดมีการปลูกพันธุไมโตเร็วเปนสวนปา เชน
ยูคาลิปตัส ขี้เหล็ก ประดู แค กระถินยักษ และสะเดา เปนตน
วิธีการปลูกปาเพื่อทดแทนหมุนเวียน
นอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดําริเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การปลูกปาเพื่อใชทําฟนวา
“...การปลู ก ป า สํ า หรั บ ใช เ ป น ฟ น ซึ่ ง ราษฎรจํ า เป น ต อ งใช เ ป น ประจํ า ในการนี้
จะตองคํานวณเนื้อที่ที่จะใชปลูก เปรียบเทียบกับจํานวนราษฎร ตลอดจนการปลูก
และตัดตนไมไปใช จะตองใชระบบหมุนเวียนและมีการปลูกปาทดแทน อันจะทํา
ใหมีไมฟนสําหรับใชตลอดเวลา...”

๓๖

พระราชดําริ “ปาเปยก” ทฤษฎีการพัฒนาปาไมดวยการใชทรัพยากรน้ําใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการสรางแนวปองกันไฟเปยก (Wet Fire Break)
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงคุณคาอเนกอนันตของน้ําเปนยิ่งนัก ทรง
คํานึงวาทุกสรรพสิ่งในสภาพแวดลอมของมนุษยนั้น จะเกื้อกูลซึ่งกันและกันได หาก
รูจักนําไปประยุกตใชใหเปนประโยชนใหได เฉกเชนเดียวกับพระราชดําริ “ปาเปยก”
เพื่อปองกันไฟไหมปานั้น จึงเปนมรรควิธีที่ทรงคิดคนขึ้นจากหลักการที่แสนงายแตได
ประโยชนมหาศาล กลาวคือ ยามที่เกิดไฟไหมปาขึ้นคราใด ผูคนสวนใหญก็มักจะ
คํานึงถึงการแกปญหาดวยการระดมสรรพกําลังกันดับไฟปาใหมอดดับอยางรวดเร็ว
แตแนวทางในการปองกันไฟปาในระยะยาวนั้นยังดูเลือนลางในการวางระบบอยาง
จริงจัง
พระราชดําริปาเปย กจึงเปน พระราชดําริห นึ่งที่พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว ทรง
แนะนําใหศูนยศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดําริทําการศึกษาทดลองจน
ไดรับผลสําเร็จเปนที่นาพอใจ

ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๓๗

วิธีการสราง “ปาเปยก”
วิธีการแรก : ทําระบบปองกันไฟไหมปา โดยใชแนวคลองสงน้ําและแนวพืช
ชนิดตางๆ ปลูกตามแนวคลองนี้
วิธีที่สอง : สรางระบบการควบคุมไฟปาดวยแนวปองกันไฟปาเปยก โดยอาศัย
น้ําชลประทานและน้ําฝน
วิธีที่สาม : โดยการปลูกตนไมโตเร็วคลุมแนวรองน้ํา เพื่อใหความชุมชื้นคอยๆ
ทวีขึ้น และแผขยายออกไปทั้งสองรองน้ํา ซึ่งจะทําใหตน ไมงอกงามและมีสวนชวย
ปองกันไฟปา เพราะไฟปาจะเกิดขึ้นหากปาขาดความชุมชื้น
วิธีที่สี่ : โดยการสรางฝายชะลอความชุมชื้นหรือที่เรียกวา “Check Dam” ขึ้น
เพื่อปดกั้นรองน้ําหรือลําธารขนาดเล็กเปนระยะๆ เพื่อใชเก็บกักน้ําและตะกอนดินไว
บางสวน โดยน้ําที่เก็บไวจะซึมเขาไปสะสมในดิน ทําใหความชุมชื้นแผขยายเขาไปทั้ง
สองดานกลายเปน “ปาเปยก”
วิธีที่หา : โดยการสูบน้ําเขาไปในระดับที่สูงที่สุดเทาที่จะทําได แลวปลอยน้ําลง
มาทีละนอยใหคอยๆ ไหลซึมดิน เพื่อชวยเสริมการปลูกปาบนพื้นที่สูงในรูป “ภูเขา
ปา” ใหกลายเปน “ปาเปยก” ซึ่งสามารถปองกันไฟปาไดอีกดวย
วิธีที่หก : ปลูกตนกลวยในพื้นที่ที่กําหนดใหเปนชองวางของปา ประมาณ ๒
เมตร หากเกิดไฟไหมปาก็จะปะทะตนกลวยซึ่งอุมน้ําไวไดมากกวาพืชอื่น ทําใหลดการ
สูญเสียน้ําลงไปไดมาก
แนวพระราชดําริปาเปยก จึงนับเปนทฤษฎีการอนุรักษฟนฟูปาไมโดยใชความ
ชุมชื้นเปนหลักสําคัญที่จะชวยใหปาเขียวสดอยูตลอดเวลา ไฟปาจึงเกิดไดยาก การ
พัฒนาเพื่อการอนุรักษและฟนฟูปาไมที่สามารถทําไดงายและไดผลดียิ่ง
พระราชดํ า ริ “ภู เ ขาป า ” ทฤษฎี ก ารพั ฒ นาฟ น ฟู ป า ไม โ ดยใช ค วามรู เ บื้ อ งต น
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาเปนหลักการดําเนินการ
การสรางภูเขาปาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนมรรควิธีที่พระราชทานแนวคิดที่เปน
ทฤษฎีการพัฒนา อันเปนมิติใหมแกวงการปาไม ๒ ประการ คือ

๓๘

ประการแรก หากมีน้ําใกลเคียงบริเวณนั้นโดยมีพระราชดํารัสวา
“...ควรสํารวจแหลงน้ําเพื่อการพิจารณาสรางฝาย
ขนาดเล็กปดกั้นรองน้ําในเขตตนน้ําลําธาร ทั้งนี้
เพื่อแผกระจายความชุมชื้นออกไปใหกวางขวาง
อันจะชวยฟนฟูสภาพปาในบริเวณที่สูงใหสมบูรณ
ขึ้น บริเวณดังกลาวจะไดกลายเปน “ภูเขาปา” ใน
อนาคต ซึ่งหมายความวา มีตนไมนานาชนิดซึ่ง
ปกคลุ ม ดิ น ในอั ต ราหนาแน น ที่ เ หมาะสมกั บ
ลักษณะ ภูมิประเทศแตละแหง ตนไมเหลานั้นจะ
มีผล ชวยรักษาระดับความชุมชื้นในธรรมชาติให
อยูในเกณฑที่พอเหมาะไมแหงแลงเกินไป และยัง
ชวยยึดพื้นผิวดินอันมีคาไมใหถูกน้ําเซาะทลายลง
มายังพื้นที่ราบอีกดวย...”
ประการที่สอง หากไมมีแหลงน้ําในพื้นที่เพื่อการฟนฟูปาไมในบริเวณเสื่อมโทรม มี
พระราชดํารัสวา
“...ให พิ จ ารณาส ง น้ํ า ขึ้ น ไปยั ง จุ ด ที่ สู ง ที่ สุ ด เท า ที่ จ ะดํ า เนิ น การได ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให
สามารถจายน้ําลงไปหลอเลี้ยงกลาไมออนที่ปลูกทดแทนไวบนภูเขาได ตลอดเวลา
โดยเฉพาะในช ว งฤดู แ ล ง ซึ่ ง กล า ไม มั ก มี อั ต ราสู ญ เสี ย ค อ นข า งสู ง เมื่อ กล า ไม
เจริญเติบโตพอสมควรจนสามารถทนทานตอสภาวะแหงแลงไดแลวในอนาคต
ภูเ ขาปา ที่ จ ะมี ค วามชุม ชื้ น พอสมควร ตลอดจนจะชว ยฟ น ฟู ส ภาพแวดล อ มใน
ตอนลางไมใหกลายเปนดินแดนแหงแลง...”
ซึ่งตอมาไดพระราชทานพระราชดํารัสเพิ่มเติมวา

ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๓๙

“...จะตองพยายามสูบน้ําขึ้นไปทีละขั้นจนถึงระดับสูงสุดเทาที่จะเปนไปได โดย
พิจารณาใชเครื่องสูบน้ําพลังงานธรรมชาติ เชน พลังงานแสงอาทิตยกับพลังลม
ซึ่งมีใชงานอยูแลว ทั้งนี้ เพื่อจะไดมิเปลืองเชื้อเพลิง เมื่อนําน้ําขึ้นไปพัก ณ ระดับ
สูงสุดไดแลว จะสามารถปลอยน้ําใหคอยๆ ไหลซึมลงมา เพื่อชวยเรงรัดการปลูก
ปาไมที่มีทั้งพันธุไมปองกันกับไมโตเร็ว นอกจากนั้นยังจะแปรสภาพโครงการภูเขา
ปาใหเปนปาเปยกซึ่งสามารถปองกันปาไดอีกดวย...”
ภูเขาปาที่เขียวขจีจากแนวพระราชดํารินี้ สามารถพบเห็นและเขาศึกษาวิธีการอนุรักษ
และพัฒนาปาไมที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวชี้แนะ ใหศูนยศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริหลายแหงดวยกัน โดยเฉพาะที่เดนชัด คือ ที่ศูนยศึกษาการ
พัฒนาหวยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
พระราชดําริทฤษฎีการพัฒนาและฟนฟูปาไมโดยการใชทรัพยากรที่เอื้ออํานวย
สัมพันธซึ่งกันและกันใหเกิดประโยชนสูงสุด : Check Dam
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงความสําคัญของการอยูรอดของปาไม
เปนอยางยิ่ง ทรงเสนออุปกรณอันเปนเครื่องมือที่จะใชประโยชนในการอนุรักษฟนฟู
ปาไมที่ไดผลดียิ่ง กลาวคือ ปญหาที่สําคัญที่เปนตัวแปร
สําคัญของความอยูรอดของปาไมนั้น “น้ํา” คือสิ่งที่ขาด
ไมไดโดยแท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงแนะนําให
ใชฝายกั้นน้ําหรือเรียกวา “Check Dam” หรืออาจเรียก
ขานกันวา “ฝายชะลอความชุมชื้น” ก็ไดเชนกัน
Check Dam คือสิ่งกอสรางขวางกั้นทางเดินของลําน้ํา ซึ่งปกติมักจะกั้น หวยลําธาร
ขนาดเล็กในบริเวณที่เปนตนน้ําหรือพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงทําใหสามารถดํารงชีพอยู
ได และหากชว งที่ น้ํ าไหลแรงก็ ส ามารถชะลอการไหลของน้ํ า ใหชาลง และกัก เก็บ
ตะกอนไมใหไหลเทลงไปในบริเวณลุมน้ําตอนลาง นับเปนวิธีการอนุรักษดินและน้ําได
ดีมากวิธีการหนึ่ง
๔๐

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระราชาธิบายวา การปลูกปาทดแทนปาไม
ที่ถูกทําลายนั้น
“...จะตองสรางฝายเล็กเพื่อหนุนน้ําสงไปตามเหมืองไปใชในพื้นที่เพาะปลูกทั้งสอง
ดาน ซึ่งจะใหน้ําคอยๆ แผขยายออกไปทําความชุมชื้นในบริเวณนั้นดวย...”
ในสวนของรูปแบบและลักษณะ Check Dam
พระราชทานพระราชดํารัสวา

นั้น ได

“...ใหพิจารณาดําเนินการสรางฝายราคาประหยัด โดย
ใชวัสดุราคาถูกและหางายในทองถิ่น เชน แบบทิ้งหิน
คลุมดวยตาขายปดกั้นรองน้ํากับลําธารเล็กเปนระยะๆ
เพื่อใชเก็บกักน้ําและตะกอนดิน ไวบางสวน โดยน้ําที่
เก็บกักไวจะซึมเขาไปในดิน ทําใหความชุมชื้นแผขยาย
ออกไปทั้ ง สองข า ง ต อ ไปจะสามารถปลู ก พั น ธุ ไ ม
ปองกันไฟ พันธุไมโตเร็ว และพันธุไมไมทิ้งใบ เพื่อฟนฟูตนน้ําลําธารใหมีสภาพ
เขียวชอุมขึ้นเปนลําดับ...”
ประเภทของ Check Dam นั้น ทรงแยกออกเปน ๒ ประเภท ดังพระราชดํารัส คือ
“...Check Dam มี ๒ อยาง ชนิดหนึ่งสําหรับใหมีความชุมชื้นรักษาความชุมชื้น อีก
อยางสําหรับปองกันมิใหทรายลงในอางใหญ...”
จึงอาจกลาวไดวา Check Dam นั้น ประเภทแรก คือ ฝายตนน้ําลําธารหรือฝายชะลอ
ความชุมชื้น สวนประเภทที่สองนั้นเปนฝายดักตะกอนนั่นเอง
การสราง Check Dam พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระราชดําริเพิ่มเติม
ในรายละเอียดวา

ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๔๑

“...สําหรับ Check Dam ชนิดปองกันไมใหทรายลงไปในอางใหญ จะตองทําใหดี
และลึก เพราะทรายลงมากจะกักเก็บน้ําไว ถาน้ําตื้นทรายจะขามไปลงอางใหญได
ถาเปน Check Dam สําหรับรักษาความชุมชื้น ไมจําเปนตองขุดลึกเพียงกักเก็บน้ํา
ใหลงไปในดิน แตแบบกักทรายนี้จะตองทําใหลึกและออกแบบอยางไรไมใหน้ําลง
มาไลทรายออกไป...”
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานแนวพระราชดําริเกี่ยวกับการพิจารณา
สรางฝายชะลอความชุมชื้น เพื่อสรางระบบวงจรน้ําแกปาไมใหเกิดประโยชนสูงสุด คือ
“...ดําเนินการสํารวจหาทําเลสรางฝายตนน้ําลําธารใน
ระดับที่สูงที่ใกลบริเวณยอดเขามากที่สุดที่จะเปนไปได
ลั ก ษณะของฝายดั ง กล า วจํ า เป น ต อ งออกแบบใหม
เพื่อใหสามารถเก็บกักน้ําไวไดปริมาณมากพอสมควร
เปนเวลานาน ๒ เดือน...การเก็บรั กษาน้ํ าสํา รองได
นานหลังจากฤดูฝนผานไปแลว จะทําใหมีปริมาณน้ํา
หลอเลี้ยงและประคับประคองกลาไมพันธุที่แข็งแรง
และโตเร็วที่ใชปลูกแซมในปาแหงแลงอยางสม่ําเสมอ
และตอเนื่อง โดยการจายน้ําออกไปรอบๆ ตัวฝายจน
สามารถตั้งตัวได...”
Check Dam ตามแนวพระราชดําริ กระทําได ๓ รูปแบบ คือ
๑. Check Dam แบบทองถิ่นเบื้องตน เปนการสรางดวยวัสดุธรรมชาติที่มีอยู
๒. Check Dam แบบเรียงดวยหินคอนขางถาวร เปนการกอสรางดวยการเรียงหินเปน
ผนังกั้นน้ํา
๓. Check Dam แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก เปนการกอสรางแบบถาวร

๔๒

นานาประโยชนจาก Check Dam อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
• ช ว ยลดการพั ง ทลายของดิ น และลดความรุ น แรงของกระแสน้ํ า ในลํ า ห ว ย ทํ า ให
ระยะเวลาการไหลของน้ําเพิ่มมากขึ้น ความชุมชื้นมีเพิ่มขึ้น และแผขยายกระจาย
ความชุมชื้นออกไปเปนวงกวางในพื้นที่ทั้งสองฝงของลําหวย
• ชวยกัก เก็บตะกอนที่ไ หลลงมากับน้ําในลําหวยไดดี เปน การช วยยืดอายุแ หลงน้ํา
ตอนลางใหตื้นเขินชาลง คุณภาพของน้ํามีตะกอนปะปนนอยลง
• เพิ่ ม ความหลากหลายทางชี ว ภาพให แ ก พื้ น ที่ จากการที่ ค วามชุ ม ชื้ น เพิ่ ม มากขึ้ น
ความหนาแนนของพันธุพืชก็ยอมจะมีมากขึ้น
• การที่สามารถกักเก็บน้ําไวไดบางสวนนี้ ทําใหเกิดเปนที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา และใช
เป น แหล ง น้ํ า เพื่ อ การบริ โ ภคของมนุ ษ ย แ ละสั ต ว ต า งๆ ตลอดจนนํ า ไปใช ใ น
การเกษตรไดอีกดวย Check Dam จึงเปนแนวพระราชดําริที่เปนทฤษฎีการพัฒนา
ปาไมที่ยังประโยชนสุขแกมนุษยชาติทั้งมวล

ฝายชะลอความชุมชื้น : ฝายสรางความชุมชื่นแกพื้นปา
“...นี่แหละคือลําหวยในหนาฝน เอาวัสดุที่หาไดงายๆ เชน ดิน หิน ไม สรางฝาย
เล็กๆ กั้นน้ําไวงายๆ ทําแบบถูกๆ พอหมดฝน แรกๆ มันก็จะเก็บน้ําไวได อาจจะ
๑ อาทิตย ๒ อาทิตย ซึ่งพักหนึ่งๆ ดินโคลนจะอุดรอยรั่วก็จะเก็บน้ําได ๓ อาทิตย
๔ อาทิตย เปนเดือนหลังฝน แลวปาก็จะฟนขึ้นมาเอง...”
แนวพระราชดําริดังกลาวพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดรับสั่งกับนายสวัสดิ์
วัฒนายากร อธิบดีกรมชลประทานสมัยนั้น ซึ่งแสดงใหเห็นถึงพระอัจฉริยภาพของ
พระองคในการสรางน้ํา แมแตลําหวยแหงๆ พระองคก็ยังทรงเห็นน้ําแลวทรงรูถึง
ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๔๓

วัตถุประสงคของการจะนําน้ําแหลงนั้นมาทําประโยชนอะไร จากแนวพระราชดําริใน
การสรางฝายชะลอความชุมชื้น ทําใหปรากฏวาเดี๋ยวนี้ทุกอยางเปนไปตามที่พระองค
รับสั่งไวทุกประการ ทําใหผืนปาในหนาแลงมีน้ําซึมซับทั่วไป สวนน้ําที่ซึมรั่วไปก็ไปทํา
ใหพื้นดินชุมชื้น ปาทางภาคเหนือที่เคยแหงแลงกลับฟนตัวเขียวชอุม เชน ปาขุนแมก
วง ปาลุมน้ําปง เปนตน จึงเปนที่ประจักษวา โครงการพัฒนาแหลงน้ําอันเนื่องมาจาก
พระราชดํารินั้น เกิดขึ้นจากพระอัจฉริยภาพและพระราชหฤทัยที่มุงมั่นจะชวยเหลือ
ประชาชน โดยเฉพาะในชนบทใหมีน้ํากิน น้ําใชและน้ําเพื่อการเกษตรอยางเพียงพอ
เพื่อใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ดังพระปฐมบรมราชโองการ ที่ไดพระราชทานไวแกคน
ไทย เมื่อครั้งที่จะทรงขึ้นครองราชย เมื่อป ๒๔๘๙ ความวา
“เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม”
แนวพระราชดําริในการจัดการทรัพยากรน้ํา ที่ตองการแกไขปญหาใหแกราษฎรไดมี
น้ํากิน น้ําใช ตลอดจนน้ําเพื่อการเพาะปลูก ขจัดปดเปาปญหาความยากจนของราษฎร
ดังปรากฏเปนรูปธรรมดวยโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดําริจํานวนหลายรอย
หลายพันโครงการ ตลอดระยะเวลาแหงการครองสิริราชสมบัตินั้น คงจะเปนเครื่อง
ยื น ยั น ได เป น อย างดี ถึ ง ความหวงใยในความทุกขรอ นของพสกนิก รของพระองค
ดังพระราชดํารัสที่ทรงรับสั่งอยูเสมอวา
“ทุกขของประชาชน ก็คือทุกขของแผนดิน”

* เอกสารอางอิง
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ.
อันเนื่องมาจากพระมหากรุณาธิคุณ. กุมภาพันธ ๒๕๕๐.

๔๔

บทที่ ๓
แนวทางจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนในพื้นที่น้ําแลง
ผลจากการ “ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ํา ตามแนวพระราชดําริ เพื่อ
เฉลิ ม พระเกีย รติ เ นื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” พบตัวอยางความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรน้ําของชุมชนที่
เขารวมประกวด ซึ่งสามารถสรุปเปนบทพิสูจนการนําแนวพระราชดําริไปประยุกตใช
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน ไดเปน ๒ แนวทางหลัก คือ “การจัดการทรัพยากร
น้ําชุมชนในพื้นที่น้ําแลง” และ “การจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนในพื้นที่ตนน้ํา”
สําหรับบทที่ ๓ นี้จะกลาวถึง “แนวทางการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนในพื้นที่
น้ําแลง” ซึ่งปญหาหลักของชุมชนในพื้นที่น้ําแลงคือ สภาพพื้นที่แหงแลง ขาดแคลน
แหลงน้ําสําหรับทําการเกษตร และอุปโภค-บริโภค พื้นที่อยูหางไกลระบบชลประทาน
และยังมีปญหาดินเสื่อมคุณภาพ ทําการเกษตรไมไดผล เกิดปญหาความยากจน และ
มีหนี้สิน
แนวทางการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนในพื้นที่น้ําแลงในบทนี้ เปนกรณีตัวอยาง
ความสําเร็จในการจัดการของ ชุมชนบานโนนขวาง อ.บานดาน จ.บุรีรัมย ชุมชนบาน
ลิ่มทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย และชุม ชนบานโนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ที่
สามารถแกปญหาความแหงแลง ดินเสื่อมสภาพ ขาดแคลนแหลงน้ํา โดยอาศัยภูมิ
ปญญาดั้งเดิม รวมกับการเรียนรูเพิ่มเติมจากประสบการณ และที่สําคัญคือการนอมนํา
แนวพระราชดําริตางๆ มาประยุกตใชในการจัดการ อาทิ ทฤษฎีใหมในการจัดการ
ที่ดินและแหลงน้ํา การปลูกหญาแฝก เศรษฐกิจพอเพียง จนประสบความสําเร็จ เปน
แบบอยางของการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนในพื้นที่น้ําแลงที่นาเรียนรู ซึ่งชุมชนหรือผู
ที่อ ยู ส ภาพพื้ น ที่ แ ละประสบป ญ หาเช น เดีย วกั น สามารถนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ให เ ป น
ประโยชนไดตอไป

ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๔๕

ชุมชนบานโนนขวาง อ.บานดาน จ.บุรีรัมย
สภาพปญหาของชุมชน
ชุ ม ชนบ า นโนนขวางตั้ ง อยู บ นที่ ด อน พื้ น ที่ ร อ งน้ํ า แห ง ขอด เส น ทางน้ํ า อยู
หางไกลออกไปกวา ๑๐ กิโลเมตร มีน้ําไมเพียงพอตอการปลูกขาว และทําการเกษตร
อื่นๆ ประกอบกับสภาพดินเปนดินเค็ม ดินดาน ดินเปนกรด ปลูกพืชอะไรก็ไมขึ้น
เมื่อขาดทั้งน้ํา และมีปญหาดิน ทําใหคนในชุมชนตองละทิ้งถิ่นฐานมารับจางแรงงาน
แตยิ่งทํากลับยิ่งจน รายไดไมพอกินพอใช

สภาพพื้นทีเ่ ปนดินดาน และ ดินกรวด

สภาพพื้นแหงแลง และทางน้ําธรรมชาติแหงขอด

๔๖

จุดเริ่มตนการเปลี่ยนแปลง
ผูใหญทองคํา ยิ้มรัมย (อดีตผูใหญบานโนนขวาง) ผูนําชุมชนบานโนนขวาง
เห็น วาการละทิ้ง ถิ่น ฐานไปรับจางแรงงานนั้น ไมไ ด
ชวยแกปญหาความยากจนใหกับคนในชุมชน แตกลับ
ยิ่งทําใหจนมากขึ้น จึงตัดสินใจวาตองกลับถิ่นฐานบาน
เกิด เพราะถึงแรนแคนอยางไรก็ไมอดตาย ชาวบาน
ยากจนแตไมจนน้ําใจ เมื่อกลับสูบานเกิดก็ไดเรียนรู
จากปญหา คนหาสาเหตุที่บานโนนขวางทําการเกษตร
ไมไ ดผล พืชพันธุธัญญาหารไมงอกงาม ไมใชเพีย ง
เพราะดิน ไม ดี แต สิ่ง ที่ สํ าคั ญ คื อ น้ํ าไม มี ด ว ยเหตุ นี้
ผูใหญทองคําจึงไดเริ่มตนสรางแหลงน้ําดวยตนเอง
ผูใหญทองคํา ยิ้มรัมย

การจัดการของชุมชน
เริ่มตนสรางแหลงน้ําดวยตนเอง
ป พ.ศ. ๒๕๒๖ ผูใหญท องคํา ยิ้มรัมย ไดท ดลองนอ มนํา แนวพระราชดํา ริ
ทฤษฎีใหม ในการบริหารจัดการแหลงน้ําและที่ดิน มาพัฒนาผืนดินอันแหงแลงให
พลิกฟนความสมบูรณขึ้นมา โดยเริ่มตนจากการขุดสระเก็บน้ําประจําไรนา ขนาดกวาง
๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ลึก ๓ เมตร ขุด ดว ยสองมือ ของตัว เอง ใช เ วลาหลายป
กระทั่งจอบบิ่นทื่อดวยดินแข็ง เหนื่อยเทาไหรก็ตองสู วางจากทํานาทําไรจะมาขุดสระ
ใชหยาดเหงื่อแรงกายแรงใจเพื่อใหมีสระขึ้นมา เพราะผูใหญทองคํารูซึ้งดีวา “ไมมีน้ํา
ก็ไมมีชีวิต”
เมื่อแรกพอขุดสระเสร็จ สระเก็บน้ําไมได น้ําไหลซึมลงดินหายหมด ผูใหญ
ทองคําตองหาทางแกปญหาดินอุมน้ําไมได โดยการสังเกตธรรมชาติ ใหควายตีแปลง
หรือลงไปนอนกนสระ เกิดปลักโคลนสามารถอุดชองวางของพื้นดิน สระจึงสามารถ
เก็บน้ําไวใชได

ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๔๗

ขุดสระประจําไรนาดวยตนเอง เพื่อแกปญหาขาดแหลงเก็บน้ํา
แกปญหาดินดวยธรรมชาติ
จากนั้นแกปญหาสภาพดินดาน ดวยการปลูกพืชตระกูลถั่ว กลวย หญาแฝก
พืชผัก และไมยืนตนตางๆ บนที่ดิน ๑๕ ไรของตนเอง แปลงผืนดินแลงใหเปนสวนปา
ปลูกใหเต็มพื้นที่ แรกเริ่มชาวบานตางคิดวาผูใหญเปนบาไปแลว ปลูกพืชบนดินแลง
พื ช พั น ธุ มี แ ต ล ม ตาย แต ด ว ยความอุ ต สาหะ ผู ใ หญ ไ ม ห ยุ ด ยอมต อ แรงต า นทาน
ปลูกแลวตายก็ปลูกซ้ําใหม เรียนรูธรรมชาติ
ว าต น ไม ใ ดงอกงามอดทนได ดี ในสภาพภูมิ
นิเวศของทองถิ่น สูดวยสองมือหยาบกราน
นั บ สิ บ ป กระทั่ ง ต น ไม ส ามารถหยั่ ง รากให
ความร ม รื่ น ระบบนิ เ วศธรรมชาติ ไ ด ฟ น ฟู
สภาพดิ น และสิ่ ง แวดล อ ม เป น การให
ธรรมชาติเยียวยารักษาธรรมชาติ
๔๘

แผนผังการจัดการที่ดินและแหลงน้ําของผูใหญทองคํา
เปนการจัดการตามแนวพระราชดําริ “ทฤษฎีใหม”
แบงพื้นที่ ๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐ ไดแก นาขาว ๓๐ สวน พืชสวน/พืชไร ๓๐ สวนสระ
น้ํา ๓๐ สวน และ ที่อยูอาศัยและอื่นๆ ๑๐ สวน
ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๔๙

และภูมิปญญาชาวบานอยางงายๆ ก็นํามาปรับใช คือ การเลี้ยงปูนา ที่ใครๆ
บอกวาหามเลี้ยงปูนาในนาขาว เพราะปูจะกินตนขาวเสียหายหมด แตผูใหญทองคํา
เลี้ยงปูในนาขาวเกือบสามพันตัว เพื่อชวยปองกันดินดาน ปูแตละตัวอาศัยอยูในรูที่ขุด
ลึกกวา ๖๐ เซนติเมตร รูปูกลายเปนแหลงกักเก็บน้ํา เกิดความชุมชื้นในดิน ปูมักขุดรู
ในหนาหนาว พอหนาฝนน้ําฝนก็จะไหลลงรูปู พรอมทั้งวัชพืชและมูลสัตวตางๆ ที่ไหล
ลงไปดวยทําใหเกิดเปนอินทรียวัตถุ ชวยทําใหขา วแตกกอไดดีขึ้นอีกดวย
ผูใหญทองคํา สรุปวิธีเลี้ยงปูนาในนาขาว ไววา “ขาวที่เรากินเหลือ ก็เอาไปให
อาหารปู เมื่อปูอิ่ม ก็จะไมไปกัดกินตนขาวใหเกิดการเสียหาย”
อีกแนวคิดหนึ่งในการแกปญหาดิน คือเลิกใชสารเคมีในการเพาะปลูก หันมา
ทําปุยหมักอินทรียชีวภาพ ปแรกผลผลิตลดลง แตเมื่อเริ่มปที่สองเปนตนไป ผลผลิตดี
ขึ้นมาก สภาพดินอุดมสมบูรณ เพราะเกิดปุยธรรมชาติสะสมดวยตัวเอง รวมทั้งไดผัก
ปลอดสารพิษไวทานเองหรือขาย ที่สามารถบริโภคไดอยางสบายใจ
จัดการดวยภูมิปญญา
เมื่อมีน้ําเต็มสระกักเก็บไดตลอดป และปรับดินใหคืนสภาพอุดม ผูใหญทองคํา
ตองวางแผนจัดการน้ําจากสระใหสามารถใชประโยชนไดมากที่สุด มีภูมิปญญาหลาย
อยางที่นํามาปรับใชอยางไดผล ลองผิดลองถูกตามประสาคิด แบบชาวบาน สั่ง สม
ประสบการณกระทั่งเกิดเปนความรูใหมขึ้นมา ดวยการจัดการสระเก็บน้ําใหสามารถใช
งานไดตลอดป ปลูกแฝกและไมยืนตนรอบสระ มีรองระบายน้ําอยูมุมดานหนึ่ง ใชเปน
ชองทางน้ําเขาออกระหวางสระเก็บน้ํากับนาขาว
วิธีการคือ “ใหปลาไปพักรอน” ปลาก็เหมือนคน อยูที่เดิมนานๆ ก็เบื่อ ผูใหญ
ทองคําจึงจัดการสระน้ําใหมี ๒ ระดับ โดยใชภูมิปญญาเกี่ยวกับการเลี้ยงปลา ซึ่งปลา
จะชอบอาศัยอยูในน้ําลึก และวางไขในน้ําตื้น เมื่อหนาฝนน้ําลนเต็มสระ จึงเปดรอง
ระบายใหน้ําไหลเขาที่นา เตรียมดินใหนุมอุมน้ํา ลงมือปลูกขาวฤดูทํานา แลวปลอย
ปลามาเที่ยวระหวางสระน้ํากับแปลงนา ดวยธรรมชาติของปลาซึ่งวางไขในน้ําตื้นนิ่ง
นาขาวจึงกลายเปนที่ฟูมฟกไข และบออนุบาลปลาไปในตัว สวนปลาใหญในทองนา
ขังไวใหเราจับกินขายโดยงาย เมื่อหนึ่งเวลาทํานาผานพน ปลอยน้ําจากนากลับลงสระ
๕๐

ไดเกี่ยวขาวรวงทอง แลวยังไดพันธุปลากลับไปเลี้ยงในสระใหญ และเมื่อเวลาหนาแลง
สระใหญไวเลี้ยงปลา และ พื้นสระบริเวณน้ําตื้นที่โผลพนน้ํา ไวใชปลูกแปลงพืชผัก
เพื่อเสริมรายไดในฤดูแลง วิธีการนี้ ไมตองเพิ่มการลงทุน เพียงเพิ่มวิธีบริหารจัดการ
น้ําลงไปเทานั้น

เกษตรผสมผสาน
ดานการเกษตรและใชประโยชนที่ดิน เริ่มตนดวยแปลงเพาะพัน ธุหญาแฝก
ตองคัดเลือกสายพันธุที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ ปลูกเพื่อปรับปรุงบํารุงดิน และยังขาย
ตนกลาแฝกใหกับสถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย ซึ่งนําไปใชในโครงการปลูกหญาแฝกเฉลิม
พระเกียรติ ของหนวยงานราชการตางๆ
นอกจากนั้น ยังไดจัดทําปฏิทินการเกษตร เพื่อชวยจัดการพื้นที่เพาะปลูกให
ตอเนื่อง และวางแผนการปลูกพืชตลอดทั้งป เกิดเปนรายได รายวัน รายสัปดาห และ
รายเดือน เกิดผลผลิตหลากหลายชนิด ไวกินใชในครัวเรือน เพิ่มรายไดเสริมนอกฤดู
ทํานา การวางแผนการเพาะปลูกเพื่อใหไดผลผลิตตรงกับชวงเวลาที่ตลาดตองการ
ทําใหขายพืชผักไดราคาดี
จากปญหาดินและน้ําที่ผูใหญทองคําไดประสบ ทําใหตองคิดหาวิธีใชประโยชน
จากดินและน้ําใหมากที่สุด ซึ่งพืชที่ประหยัดน้ํา และไมตองใชดิน ก็คือ เห็ด ผูใหญ
ทองคําไดศึกษาจนเกิดความรูความเชี่ยวชาญในการเพาะและขยายเชื้อเห็ดไดดวย
ตนเอง โดยไมตองพึ่งพาหองทดลองที่ไหน ทําใหสามารถเพิ่มรายไดตั้งแตขายหัวเชื้อ
ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๕๑

จนถึงตัวเห็ดอยางครบวงจร ปจจุบัน สามารถปลูกเห็ดตางๆ อาทิ เห็ดฟาง เห็ดขอน
ขาว เห็ ด ขอนดํ า เห็ ด นางฟ า เป น ต น (สํ า หรั บ เห็ น ขอน สามารถเพาะได ทุ ก ฤดู
สามารถสรางรายไดตลอดทั้งป)
จากการลองผิดลองถูก ทําใหเกิดความรูในการปลูกพืชแบบประหยัดน้ําอีกวิธี
คือ การทาบกิ่งและตอนกิ่งไมผล โดยตอไวกับตนที่ไมใหลูกแลว แตระบบรากยังเดิน
ดีอยู เสียบไวประมาณ ๓-๔ กิ่งตอตอไม ๑ ตน เพื่อลดระยะเวลาเติบโตขยายรากลง
ดินของไมตนเล็ก วิธีการนี้ทําใหไมตนเล็กอาศัยทอน้ําเลี้ยงจากไมตนใหญ จึงเติบโต
และใหผลไดอยางรวดเร็วภายใน ๒ ป

การเพาะปลูกเห็ด เพือ่ การประหยัดน้ํา

ขยายผลสูความยั่งยืน
ดวยตระหนักดีวา น้ําเปนสิ่งสําคัญในการดํารงชีวิต ผูใหญทองคําจึงไมเพียงแค
หาน้ําประจําไรนาเทานั้น แตยังเปนแกนนําใหภาครัฐ จัดทําบอน้ําขนาดใหญพื้นที่
ประมาณ ๑๐ ไร สําหรับชุมชนขึ้นภายในหมูบาน เพื่อเปนน้ําสาธารณะใหชาวบานไว
ใชอีกดวย
ภูมิปญญาที่สั่งสมมาจากความวิริยะอุตสาหะ พัฒนาใหผูใหญทองคํากลายเปน
วิทยากร ที่คอยถายทอดความรูตางๆ ใหกับชุมชนบานโนนขวาง และขยายออกไปยัง
เครือขายหมูบานตางๆ โดยรอบ ใชบานของตนเปลี่ยนแปลงเปนที่ทําการชาวนา ศูนย
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยถายทอดความรูการเพาะเห็ดแบบครบวงจร
๕๒

โรงเรือนเพาะเห็ดขอน
และยังรวมกับองคการบริหารสวนตําบลบานโนนขวาง จัดทําเปนศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มอีกแหง โดยพัฒนาพื้นที่สาธารณะของชุมชนบริเวณที่ติดกับ
บอน้ํา จํานวน ๕ ไร จัดทําเปนพื้นที่ทําเกษตรจริง และนําน้ําจากบอมาใชประโยชน
เพื่อทําการเกษตร ใหชาวบานที่ยังไมมีพื้นที่ทํากิน ไดมาเรียนรูในการทําการเกษตร
และเกิดเปนรายได
ปจจุบัน ผูใหญทองคํา เปนวิทยากรถายทอดความรูและประสบการณใหชุมชน
อื่นกวา ๑๔๐ ครัวเรือน จาก ๗ หมูบาน ซึ่งไดนําความรูไปสูการจัดการน้ํา โดยขุดสระ
รวม ๑๙๐ สระ แลวลงมือทําเพาะปลูกตามแนวทางเกษตรทฤษฏีใหม เครือขายการ
จัด การน้ําชุ ม ชนได ก ระจายออกไป พลิก ฟน ผื น ดิ น แห ง แล ง ให กลั บ ชุม ชื้น คื น ชี วิ ต
ด ว ยบทเริ่ ม ต น ที่ แ รงกายและความอดทน ของคนเล็ ก ๆ ความฝ น เล็ ก ๆ ที่ พิ สู จ น
ศรัทธาดวยจอบเสียม และจัดการน้ําดวยหัวใจลูกทุง

ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๕๓

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง บานโนนขวาง
ถายทอดความรู ใหกับคนในชุมชน และชุมชนใกลเคียง
๕๔

ชุมชนบานโนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
สภาพปญหา
ชุม ชนบ า นโนนรั ง มี พื้ น ที่ แ หล ง น้ํ า อยู ห า งไกลจากชุ ม ชน ยากแก ก ารนํ า มา
อุปโภค อีกทั้งปริมาณน้ําฝนนอย และชุมชนขาดแหลงกักเก็บน้ําไวใชในชวงฤดูแลง
จึงเกิดปญหาน้ําไมพอเพียงสําหรับการเกษตร ทําใหผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา
ชาวบานตองกูหนี้ยืมสิน

จุดเริ่มตนการเปลี่ยนแปลง
พอจันทรที ประทุมภา ปราชญชาวบานแหงชุมชนบานโนนรัง เริ่มเรียนรูจาก
การเปนหนี้ ในป พ.ศ. ๒๕๒๕ ทรัพยสินที่ดิน โรงสีขาว และหมูแมพันธุ ๘๐ ตัว ตอง
จํา ใจขายทิ้ง ชดใชห นี้ที่ เกิด จากความอยากรวย เชื่อ คนชั ก ชวนใหเป น นายหนา หา
คนทํางานเมืองนอก สุดทายกลับถูกโกงจนแทบสิ้นเนื้อประดาตัว แตพอจันทรทีก็ตอสู
โชคชะตาดวยความเพียรและซื่อสัตยสุจริต ไปทํางานกอสรางที่มาเลเซีย เก็บหอม
รอมริบ ในที่สุดสามารถใชหนี้ ไถที่นาคืน
แตยังไมมีทุนหมุนเวียนทําเกษตร ไดแต
ทํ า นาเกี่ ย วข า วเข า ยุ ง ฉางกิ น ไปวั น ๆ
สุดทายคนพบทางออก ดวยการเริ่มตนขุด
สระน้ําประจําไร นา เปลี่ยนมาทําเกษตร
ผสมผสานและเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ตาม
แนวพระราชดําริ
พอจันทรที ประทุมภา

ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๕๕

การจัดการของชุมชน
ขุดสระน้ํา-ทําเกษตรผสมผสาน
ในป พ.ศ. ๒๕๓๔ พอจันทรที ไดเริ่มตนขุดสระน้ําในครัวเรือน กวาง ๖ เมตร
ยาว ๒๐ เมตร ลึ ก ๓ เมตร และทํ า
การเกษตรผสมผสานในพื้ น ที่ ๒ งาน
สามารถออมน้ํ า ไว ป ลู ก มะละกอ ฝรั่ ง
กลวย ขา และพืชผักตางๆ จนเต็มพื้นที่
มีธัญญาหารไวเก็บกินอิ่มทอง มีรอยยิ้ม
กลับคืนมา

ขุดสระน้ําในครัวเรือน เพื่อจัดการน้ําสําหรับทําการเกษตร
สระน้ําที่ขุดแรกๆ ยังมีปญหาเก็บน้ําไมอยู จึงเปลี่ยนวิธีการขุด ใหเปนบอขนาด
เล็กลง แตกระจายออกเปนหลายๆ สระ ดวยคิวดินที่เทากัน เพื่อเรียนรูวารูปแบบสระ
ใดจะเหมาะสมกับสภาพพื้นที่มากกวากัน สระน้ําที่ได ทําการแยกใชประโยชนแตกตาง
กันไป เชน กักพันธุปลา เลี้ยงปลา อนุบาลปลา กักเก็บน้ําอยางเดียว ขุดเปนสระลึก
เพื่ อ ดั ก ปลา ขุ ด เป น คลองเชื่ อ มเข า ไร น า โดยรอบสระทํ า การปลู ก แฝก ไม ใ ห ร ม
หลากหลาย เพื่อใหผืนดินรมรื่น เก็บรักษาน้ําไวใชไดยาวนาน
๕๖

ความเพียรเกิดผล ปญญาจึงเกิดตาม การมีแหลงน้ําเปนของตนเองทําใหไม
ตองออกไปหาเงินนอกบาน แตเงินกลับมาหาเราเองถึงใตถุน น้ํามีคุณคา ทําใหลด
รายจาย เพิ่มรายได ปลดหนี้สิน พื้นที่เกษตรผสมผสานจึงถูกขยายเปน ๖ ไร ในป
พ.ศ. ๒๕๓๖ เพาะปลูกไดกําไร ๒๙,๕๕๐ บาท ขยายเปน ๑๒ ไร ในป พ.ศ. ๒๕๓๗
เพาะปลูกไดกําไร ๓๙,๑๘๐ บาท และ เปน ๒๒ ไร ในป พ.ศ. ๒๕๓๘ เพาะปลูกได
กําไร ๖๒,๖๗๐ บาท มีสระน้ํารวม ๑๐ สระ พรอมกับจัดการที่ดินและแหลงน้ําตาม
แนวเกษตรทฤษฎีใหม เพื่อทําการเกษตรใหเกิดประโยชนมากที่สุด โดยแบงพื้นที่เปน
นาขาว ๓๐ สวน พืชสวน/พืชไร ๓๐ สวน สระน้ํา ๓๐ สวน และ ที่อยูอาศัยและอื่นๆ
๑๐ สวน

ทํ า เกษตรผสมผสาน และ ทฤษฎี ใ หม
ตามแนวพระราชดํ าริ ทํา ให เ กิ ด รายได
ตลอดทั้งป
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๕๗

วางแผนการเพาะปลูก
การจดบันทึกบัญชีครัวเรือน เพื่อดูรายรับ-รายจาย ทําใหไดรูตนเองอยางมีสติ
นําไปสูการวางแผนการเพาะปลูก ปลูกทุกอยางที่ตองซื้อกิน เหลือกินไดแจก เหลือ
แจกได ข าย สั่ ง สมประสบการณ พั ฒ นาการเพาะปลู ก เป น การทํ า เกษตรปราณี ต
วางแผนในการปลูกเปนรายวัน สัปดาห เดือน ป เพื่อไดรูวาเราจะมีอะไรออกมาใน
ชวงเวลาใดบาง ตองใชน้ําใหเปนประโยชนที่สุด โดยวิธีการปลูก จะปลูกพืชหลายชนิด
หมุ น เวี ย นกั น ไป ไม ป ลู ก พร อ มกั น เพื่ อ ให มี ผ ลผลิ ต ออกขายได ทุ ก วั น ไม ซ้ํ า กั น
วางแผนใหตรงกับชวงที่ราคาดี ซึ่งตางกับเกษตรกรรายอื่นที่ปลูกพืชชนิดเดียว แลวเท
ขายพรอมๆ กัน ผลผลิตจึงลนตลาด ไดราคาไมดี ชาวบานกําหนดราคาไมได เพราะ
แยงกันขาย
การวางแผนตารางการเพาะปลูกอยางละเอียดนี้ ทําใหมีพืชพัน ธุธัญญาหาร
หมุนเวียนออกมาสรางรายไดตอเนื่อง และเกิดจุดตางจากเกษตรกรทั่วไป ซึ่งอาจฟงดู
เปนเรื่องงาย แตกวาจะเรียนรูและเขาใจธรรมชาติ จนสามารถคัดสรรพืชที่ปลูกใหตรง
กับจังหวะเวลาได ตองสั่งสมจากประสบการณ กลายเปนองคความรู แลวจึงงอกงาม
เติบโตเปนภูมิปญญา ปราชญชาวบานนั้นไมใชนักวิชาการ แตเปนนักปฏิบัติ ที่เรียนรู
จากวิถีชีวิตและประสบการณจริง
การใชน้ําอยางรูคุณคา
ภูมิปญญาทําให น้ําทุกหยดถูกใชอยางรูคุณคามากที่สุด ขาวนาป ตองดํานาโดย
ปกกลาอิงกับตะวัน ปลูกตามแนวทิศเหนือใต วางแนวแบบสับหวาง เพื่อใหขาวรับ
แสงแดดไดทั้งยามเชาและบาย ไมขวางทางลม ขาวไมลม ออกรวงทองไดงอกงาม
รอบคันสระปลูกไมผล ไมใชสอย ไมใหรมเงาที่ใชน้ํานอย แซมดวยพืชผักรอบตนไม
หลัก ไดทั้งรมเงาและเวลารดจะประหยัดน้ํามากกวา เศษวัชพืชและหญาไมตองตัด
บอย ปลอยใหขึ้นบางเพราะชวยคลุมดินชวยลดการระเหย ปลูกกลวยกินจนหมดวัย
ตอนฟนทิ้งอยาตัดถึงโคน ใหเหลือลําตนไว น้ําจากตนจะคายลงคืนดิน และทําเกษตร
อินทรียปรับสุขภาพดินจนกลับสูความสมบูรณ เพราะธรรมชาติสรางคืนไมทัน เราตอง
ชวยธรรมชาติฟน

๕๘

จากพื้นที่ที่เคยแหงแลงเมื่อป ๒๕๓๓ กลายเปนพื้นที่อดุ มสมบูรณในปจจุบัน

ขยายผลสูความยั่งยืน
เมื่อภูมิปญญาที่ผานการลงมือทําไดผล เครือขายความคิดไดขยายออกไป โดย
จัดตั้งเปนกลุมเกษตรผสมผสานบานโนนรัง-บูรพา ระยะแรกเริ่มตนมีสมาชิกจํานวน
๑๒ คน ลงขันเปนเงิน ๕ ปๆ ละ ๑๐๐ บาท เพื่อตั้งเปนกองทุนกลุม ทุกคนขุดสระ
ดวยกําลังของตน จนมีแหลงน้ําและเพาะปลูกได สมาชิกในหมูบานเกิดความเชื่อมั่นใน
แนวทางจึงขยายการมีสวนรวมเปน ๑๒๐ ครัวเรือน โดยมีวิทยากรจํานวน ๑๑ คน
คอยถายทอดประสบการณเรื่องเกษตรผสมผสาน ใหกับเครือขายการเรียนรูชุมชน
และขยายเป น ศู น ย เ รี ย นรู เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มี ก ารอบรมหลั ก สู ต รการเรี ย นรู
กระบวนการเพื่ อ เปลี่ ย นแปลงสู ก ารพึ่ ง ตนเองและพึ่ ง พากั น เอง หรื อ วปอ.ภาค
ประชาชน
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๕๙

นําประสบการณถายทอดใหชุมชนเกิดเปนเครือขาย และขยายผลสูศนู ยเรียนรู
จากใตถุนบานเล็กๆ ที่แทบถูกยึดเพราะหนี้สิน กลายเปนศูนยแหงการเรียนรู
และไดพัฒนาเปนมหาวิชชาลัยภูมิปญญาไทอีสานคืนถิ่น โดยมีชาวชุมชนบานโนนรัง
และเครือขายปราชญชาวบานและพหุภาคีภาคอีสาน รวมกันเปนเครือขายการทํางาน
ซึ่งเนนสรางองคความรูเพื่อจัดการปญหาของตน มีความพอเพียง พึ่งตนเอง พึ่งพา
กันเอง ทดแทนการพึ่งเงิน พึ่งตลาด พึ่งวัตถุ และพึ่งคนอื่นอยูตลอดเวลา
บทเรียนในการดํารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหเครือขายการ
เรียนรูชุมชนบานโนนรัง สรุปออกมาเปนทฤษฏีความสุข มีดวยกัน ๘ หมวด คือ ๑.มี
หลักประกันชีวิตที่ดี (ปลูกตนไม) ๒.ครอบครัวอบอุน ๓.สุขภาพดี ๔.สิ่งแวดลอมดี
๕.มีอิสรภาพ ๖.มีความภาคภูมิใจ (ในสิ่งที่ตนเองมี) ๗.ชุมชนเขมแข็ง ๘.เขาถึงธรรม
(วาดวยการอยูรวมกันของมนุษยกับมนุษย และมนุษยกับธรรมชาติ)
การขยายความคิดเรื่องทฤษฏีความสุขนี้ พอจันทรทีตั้งเปาหมายวา ใน ๓ ป
ขางหนา รอยละ ๘๐ ของคนในชุมชนบานโนนรัง จะเขามารวมเรียนรู หันมาพึ่งตนเอง
ไดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เลิกปลูกพืชเชิงเดี่ยว และทําการเกษตรภูมิปญญา
โดยนําเยาวชนรุนตอไปมาเรียนรูพรอมๆ กับผูใหญ ถายทอดกันจากภายในครอบครัว
เพื่อสืบทอดใหชุมชนบานโนนรังมีทรัพยในดิน มีภูมิปญญาในตัวคน และมีมรดกทาง
วัฒนธรรม สมดังบทผญาอีสานโบราณที่ดนไววา “อีสานนี้ ดินดําน้ําชุม ปลากลุมบอน
คือแขแกงหาง ปลานางบอน คือขางฟาลั่น จักจั่นฮอง คือฆองเพิ่นลั่นยาม คนมีศีล
ดินมีน้ําบไดขาดเขินบก สกุณาแนวนกชื่นชมอยูปลายไม”
๖๐

ชุมชนบานลิ่มทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย
สภาพปญหาของชุมชน
ชุมชนบานลิ่มทอง มีสภาพพื้นที่ซึ่งประสบปญหาภัยแลง ขาดแคลนน้ํา จนมีคํา
กลาวติดปากวา “บุรีรัมยตําน้ํากิน” เพราะน้ําไมเพียงพอตอการอุปโภคบริโภค และทํา
การเกษตร อางเก็บน้ําของกรมชลประทานที่สรางขึ้น กั้นน้ําจากลํามาศ ไดไ มมาก
พอที่จะผลักน้ําไหลผานหมูบาน ลําหวยเดิมที่เคยสงน้ําถึงชุมชนก็หมดสภาพใชการ
ไมได พื้นที่การเกษตร ๓,๘๐๐ ไร ไมมีแหลงน้ํา ไมมีคลองสงน้ํา ใชน้ําฝนเพียงอยาง
เดียว ชาวบานซึ่งมีอาชีพทํานาเปนหลัก ตองเจอกับปญหาฝนทิ้งชวงและขาดแหลงเก็บ
น้ําไวใชยามหนาแลงเปนประจําทุกป ผลกระทบที่ตามมาคือ ผลผลิตทางการเกษตร
และไรนาเสียหายขาดทุน วนเวียนอยูกับการเปนหนี้สิน ทํานาไมไดขาว ทําไรไมไดกิน
ชาวบานตองกูเงินเปนหนี้สินเพิ่มขึ้น เพราะผลผลิตไดไมเต็มเม็ดเต็มหนวย
จากแรงมาเปนรวง ไดขาวไมถึง ๑๐ ถังตอ ๑ ไร สั่งสมเปนปญหาเรื้อรังของชุมชน คน
จนนั บ วั น มี แ ต เ พิ่ ม มากขึ้ น ถึ ง จะมี ที่ ดิ น แต ก ลั บ แก ไ ขป ญ หาไม ไ ด เพราะมี น้ํ า ไม
พอเพียง ประกอบกับเปนพื้นที่ดอนอยูที่สูง และไมมีโครงการขุดเหมืองสงน้ําไหลผาน
มีแตผืนดินเหลืองแลงวางเปลา

สภาพพื้นทีป่ ระสบภัยแลง ขาดแคลนแหลงน้ํา
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๖๑

จุดเริ่นตนการเปลี่ยนแปลง
กาวแรกที่ทําใหชุมชนบานลิ่มทอง เริ่มเกิดความเปลี่ยนแปลงภายใน เกิดจาก
การเรียนรูของ นางสนิท ทิพยนางรอง หรือ นานอย แกนนําชุมชนเล็กๆคนหนึ่ง ที่
พยายามแกปญหาชีวิตและหนี้สินครัวเรือน โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูตามแนวคิด
การสรางสรรคดวยปญญา (Constructionism) ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๒ ดวยการลงมือทํา
บัญชีครัวเรือน การวางแผนอาชีพ การวางแผนปลดหนี้ รวมถึงการดําเนินงานศูนย
ส ง เสริ ม การเรี ย นรู ด ว ยคอมพิ ว เตอร แ ละ
อิ น เทอร เ น็ ต ใน ชุ ม ชน ซึ่ ง ทํ า ให น า น อ ย
ชาวบานบางสวน รวมถึงกลุมเยาวชน ที่เขารวม
กระบวนการเรี ย นรู เ หล า นี้ เกิ ด การพั ฒ นา
ศั ก ยภาพตนเอง และเริ่ ม มี บ ทบาทเป น ผู นํ า
ชุมชนในการคิดแกปญหาตางๆ ในระดับหนึ่ง
นางสนิท ทิพยนางรอง (นานอย)
เมื่อดําเนินงานศูนยเรียนรู กิจกรรมเยาวชน และการใชประโยชนจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาเปนเวลานานเกือบ ๖ ป (พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๘) ปญหาสําคัญที่พบคือ
แมกระบวนการคิดและเรียนรูเปนไปดวยดี ปญหามากมายสามารถแกกันไปไดใน
ระยะสั้น แตคําถามที่เกิดขึ้นคือ ทําไมปญหาเรื่องอาชีพ หนี้สิน รายได และคุณภาพ
ชีวิตของชาวบาน ไมสามารถแกไขไดสักที
นานอยพยายามขบคิดและเกิดคําถามกับตัวเองวา ถาจะแกปญหาเรื่องอาชีพ
ตองทํายังไง คิดเองวาตองมีน้ํากอน ดังพระราชดํารัสที่วา “น้ําคือชีวิต” ถามวาหาน้ํา
มาจากไหน จะไปเอามายังไง เพราะตั้งแตเกิดมารุนปูยา หมูบานที่อยูก็ไมเคยจะมีน้ํา
เวลาเขาประชุมชาวบา นคุย กันเรื่อ งถนน การพัฒ นาในชุมชน นานอ ยคิด วาถา เรา
เปลี่ยนมาคุยกันเรื่องการประกอบอาชีพ จะชวยชาวบานไดไหม ถาเราขุดคลองจะทํา
ไดไหม

๖๒

นานอยเริ่มตนจากการคิด แลวเลือกที่จะลงมือทํา โดยไดนําปญหาเรื่องน้ําไป
ขยายสู เ วที ป ระชาคม เมื่ อ มองเห็ น ป ญ หาร ว มกั น ชั ด เจนขึ้ น แกนนํ า ชุ ม ชนจึ ง เริ่ ม
วางแผนเพื่อจัดการปญหาดวยตนเอง เพราะทุกคนเห็นตรงกันวานั่งคิดกันอยางเดียว
ไมพอ ไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง เราตองลงมือทํากัน ออกสํารวจ วางแผน จัดการ เทาที่
กําลังความสามารถชาวบานจะทําได ไมตองรอใหใครมาชวย ตองเริ่มจากพึ่งตนเองให
ไดกอน ชาวบานเริ่มตนทํากันเองได เรียนรูโดยลงมือทํา นี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญ ที่ทําให
เกิดการจัดการปญหาเรื่องน้ําระดับชุมชน อยางมีสวนรวมและพึ่งพาตนเอง

เวทีประชาคม ชุมชนรวมกันคิด วางแผน เพื่อแกปญหาดวยตนเอง

ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๖๓

การจัดการของชุมชน
น้ําเพื่อการอุปโภค
ปญหาแรก คือ เรื่องน้ําเพื่อการอุปโภค สภาพปญหาคือ ระบบประปาแบบหอ
สูงเดิมเสื่อมสภาพ และตองแบงใชน้ําออกเปนสองสวน คือ บานหนองทองลิ่มจํานวน
๘๐ ครัวเรือน ใชน้ํารอบเชาตั้งแต ๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. สวนบานลิ่มทองจํานวน ๖๐
ครัวเรือน ใชน้ํารอบค่ําชวง ๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. ปมน้ําตองทํางานหนักตลอดเวลา
อายุการใชงานสั้น ขาดการบํารุง รักษา ทําใหระบบประปาแบบหอสูงนี้ไ มสามารถ
ตอบสนองการใชงานไดเต็มกําลัง ชุมชนเกิดความพยายามในการพึ่งพาตนเอง โดย
ออกสํารวจขอมูลความตองการใชน้ําครัวเรือน ของ ๒ หมูบาน รวม ๒๓๐ ครัวเรือน
จํานวน ๑,๐๓๐ คน
ชาวบานชวยกันสรุปปญหาออกมาแลวหาวิธีจัดการ โดยไดเรียนรูตัวอยางเรื่อง
ระบบประปาบํ า บั ด น้ํ า ใส เห็ น ว า เป น ประโยชน แ ละสามารถทํ า ได จ ริ ง จึ ง ร ว มกั น
วางแผนและออกแบบเปนระบบประปาบําบัดน้ําใส (Tank Farm) ความสูง ๓ เมตร
จํ า นวน ๙ ถั ง แบ ง เป น ระบบกรองบํ า บั ด ๓ ถั ง และที่ เ ก็ บ พั ก น้ํ า ใส ๖ ถั ง ผ า น
ขบวนการกลั่นกรองสารสมและคลอรีน ตอทอเชื่อมเขากับระบบประปาหมูบานเดิม
เพื่อชวยเพิ่มกําลังในการสงจายน้ําใหไดทุกครัวเรือน และลงมือกอสรางในชวงเดือน
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยชาวบานจาก ๒ หมูบาน นับรอยคน รวมทั้งพระจากวัด
หนองทองลิ่ม เจาของพื้นที่ ไดเขามามีสวนรวมในการลงแรงกอสรางตัวถัง และขุด
แนววางทอที่ตอเชื่อมไปยังระบบประปาในวัด ทําใหทุกวันนี้ชาวบานรูสึกถึงความเปน
เจาของในระบบประปาบําบัดน้ําใสนี้ เพราะทุกคนยังจําภาพความรวมมือในการจับ
จอบออกแรง รวมหยาดเหงื่อ ชวยกันสรางชวยกันทํา ในวันนั้นไดเปนอยางดี
ป จ จุ บั น ระบบประปาบํ า บั ด น้ํ า ใส สามารถกระจายน้ํ า ได ต ลอดวั น ทั้ ง ๒
หมูบาน รวม ๑๘๐ ครัวเรือน สามารถเปดใชน้ําพรอมกันไดดี มีการจัดทําระบบบัญชี
ผูใชน้ํา เก็บคาน้ําหนวยละ ๖ บาท เพื่อใชในการบํารุงรักษาระบบ มีผูดูแลเปดปด
ตะกอนจากถังกรอง มีคณะกรรมการคอยดูแลจัดการใหทุกครัวเรือนมีน้ําใชไดอยาง
พอเพียง และสามารถนํารายไดที่เหลือไปชวยกิจกรรมสาธารณประโยชนอื่นๆ ภายใน
ชุมชนไดอีกดวย
๖๔

ระบบประปาบํ า บั ด น้ํ า ใส ไม เ พี ย งทํ า ให ช าวบ า นมี น้ํ า สํ า หรั บ ใช กั น ทั่ ว ทุ ก
ครัวเรือนเทานั้น บทเรียนสําคัญที่ชาวบานลิ่มทองไดคือ เกิดกระบวนการคิดและมี
สวนรวมของชุมชน

รวมแรงรวมใจสรางระบบประปาบําบัดน้ําใสของหมูบา น

น้ําเพื่อการเกษตร
จากบทเรียนในการพึ่งพาตนเอง ชุมชนจึงวางแผนแกไขปญหาเรื่องน้ําเพื่อ
การเกษตร ในรูปแบบของตนเอง โดยตั้งตน จากการมองสภาพปญ หาพื้น ที่ ออก
สํารวจเพื่อดูวาจะใชแหลงน้ําจากไหนไดบาง มีพื้นที่กักเก็บน้ําไวจุดใดบาง เพื่อใหมี
ขอมูลมากขึ้น ประกอบกับทางชุมชนไดเรียนรูการใชเทคโนโลยีใหมๆ อยางเชนแผนที่
ภาพถายดาวเทียมและเครื่องอานคาพิกัดดาวเทียม (GPS) นับเปนเครื่องมือที่สําคัญ
และมีคามากสําหรับชุมชน ชาวบานตั้งคําถามวาจะเอาน้ํามาจากไหน ออกสํารวจแหลง
น้ํา โดยรอบ ประสบการณ ส อนใหคิด ตั้ งคําถามตอ วา ถาเอาน้ํา มาจากจุด นี้ จะเป น
อยางไร ตอ งทํา อยางไร จัด การอยา งไร เชื่อ มต อกั บจุด ไหนได บาง ไดปริม าณน้ํ า
เทาไหร เก็บไวใชไดนานแคไหน ใครจะไดประโยชนบาง กระทบถึงคนอื่นไหม สรุป
เปนคําถามสําคัญวาทําอยางไรจึงจะใชประโยชนจากขอมูลเพื่อทําให “หาน้ําได เก็บน้ํา
ได ใชน้ําเปน” และจัดการใหยั่งยืน การตั้งคําถามที่ดี นําไปสูการแสวงหาคําตอบที่
ตรงจุด และลงมือทําไดอยางมีประสิทธิภาพ

ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๖๕

ชุมชนสํารวจเสนทางน้าํ และวางแผนจัดการน้ําชุมชน
โดยใชเทคโนโลยี แผนที่ดาวเทียม และเครื่องอานคาพิกัดดาวเทียม

ชุมชนบานลิ่มทองและเครือขายหมูบานขางเคียง ไดจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อ
บริหารจัดการน้ําชุมชน และทีมนักวิจัยทองถิ่น โดยชวยกันจัดทํารายงานวิเคราะหหา
แนวทางการแก ไ ขป ญ หาสภาพขาดแคลนน้ํ า ของชุ ม ชน ขึ้ น มา ๑ ฉบั บ เนื้ อ หา
ประกอบดวยขอมูลสภาพพื้นที่ ขอมูลความตองการใชน้ํา แนวทางแกปญหา ตามวิธี
คิดของชาวบาน ขอสรุปคือ ๑.หาแหลงกักเก็บน้ําสํารองเพิ่มเติม ในลักษณะแกมลิง
ตามแนวทางพระราชดําริ ๒.โครงการขุดคลองสงน้ําจากลําปลายมาศ ระยะทาง ๓.๕
กิโลเมตร ๓.ปรับปรุงประสิทธิภาพคลองสงน้ํา ทอลอดถนนและฝายตางๆ และสวนที่
สําคัญที่สุดคือ ๔.สรางการมีสวนรวมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนขึ้นมาอยาง
เปนรูปธรรมและเขมแข็ง
๖๖

จากนั้ น ตั ว แทนชาวบ า น ได นํ า โครงการยื่ น เสนอต อ สํ า นั ก ชลประทานที่ ๘
จ.นครราชสี ม า เมื่ อ วั น ที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๔๙ กระทั่ ง นายช า งโยธาจากกรม
ชลประทาน ไดออกมาสํารวจเสนทางเหมืองน้ํารวมกับคณะกรรมการน้ําชุมชน พรอม
กับที่ชาวบานไดสงเอกสารใบยินยอมมอบที่ดิน ซึ่งเสนทางคลองสงน้ําตองตัดผาน ให
ด ว ยความเต็ ม ใจ เพราะคิ ด ว า ถึ ง มี ที่ ดิ น แต ห ากไม มี น้ํ า ก็ ป ลู ก อะไรทํ า กิ น ไม ไ ด
ชาวบานดีใจมากที่จะไดน้ํามาผานหนาที่นา การเสียสละเล็กนอยเพื่อสวนรวมจึงเปนสิ่ง
ที่ทุกคนยินดี นับเปนโชคดีของชาวบานที่ทางหนวยงานรัฐและเครือขาย ไดลงมือขุด
คลองสงน้ําและแกมลิงตามแผน ตั้งแตเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม ๒๕๕๐
ชาวบานรูสึกดีใจ ชื่นใจ และภูมิใจมาก ที่โครงการอันเกิดมาจากน้ําพักน้ําแรง
การมีสวนรวม และการวางแผนของชาวบานเอง ไดเกิดเปนจริงขึ้นมา โดยเสนทาง
คลองสงน้ํานี้ มีระยะทาง ๓.๖๓๗ กิโลเมตร ความลึกเฉลี่ย ๓ เมตร งบประมาณ
๑.๙๖ ล า นบาท ชาวบ า นลิ่ ม ทองและหมู บ า นใกล เ คี ย งสามารถรั บ ประโยชน จ าก
โครงการขุดคลองสงน้ําถึง ๓,๘๐๐ ไร รวม ๑,๐๓๘ ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ใน ๓
ตําบล ๑๑ หมูบาน ไดแก ตําบลชุมแสง ประกอบดวย บานเสลา บานชุมแสง ตําบล
หนองโบสถ ประกอบดวย บานโคกพลวง บานลิ่มทอง บานหนองทองลิ่ม บานโนนศรี
สุข บานไททอง บานสระขาม และตําบลทุงแสงทอง ประกอบดวย บานหนองมะมา
บานหนองกง บานหนองบัว

โครงการขุดคลองสงน้ํา ระยะทาง ๓.๖๓๗ กิโลเมตร

ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๖๗

เมื่อคลองสงน้ําดําเนินการแลวเสร็จ ตรงพอดีกับฤดูฝนและมีน้ําหลากผืนนา
เขียวขจี ทุกปชาวบานเฝาดูน้ําผานหายไปตอหนาตอ ตา แตปจจุบัน นี้ คลองสงน้ํา
สามารถกั ก เก็ บ น้ํ า ไว ไ ด เ ต็ ม กํ า ลั ง คิ ด เป น ขนาดพื้ น ที่ ๒๕ ไร คิ ด เป น ปริ ม าณน้ํ า
๑๒๑,๐๐๐ ลบ.ม. แนวคลองสงน้ําจึงเปนเหมือนอางเก็บน้ําสํารองในหนาแลง ให
ชาวบานเพาะปลูกพืชได และยังเปนพื้นที่รับน้ําในฤดูน้ําหลาก เปนพื้นที่หนวงน้ําจาก
บานโคกพลวงทางทิศตะวันตก ชวยบรรเทาปญหาน้ําทวมไดอีกแรงหนึ่งดวย ชุมชนจึง
ตองบริหารจัดการน้ําตนทุนนี้ใหมีประสิทธิภาพ วางแผนจัดสรรการใชน้ําไดอยาง
คุมคา เพื่อที่จะสามารถมองภาพชีวิตในอนาคตขางหนาได ขาวในนาจะดีขึ้น มีอาชีพ
เสริ ม นอกฤดู ปากท อ งไม เ ดื อ ดร อ น หนี้ สิ น ลดลง เงิ น ออมเพิ่ ม ขึ้ น คิ ด วางแผน
เพาะปลูกไดในระยะยาว

ขยายผลสูความยั่งยืน
สิ่งที่คณะกรรมการน้ําชุมชนไดรวมกัน คิดและเตรียมวางแผนลวงหนา เพื่อ
จั ด การน้ํ า อย า งเป น ระบบ และต อ ยอดการใช ป ระโยชน จ ากแนวคลองส ง น้ํ า ให มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น คือแนวคิดเรื่องเครือขายสระเก็บน้ําประจําไรนา ในรูปแบบ
แมลิงและลูกลิง ดวยการขุดสระเก็บน้ําแกมลิงขนาดใหญ เพื่อเพิ่มแหลงเก็บสํารองน้ํา
เชื่อมตอกับตัวคลองสงน้ํา เรียกตามประสาชาวบานวาเปน “แมลิง” โดยไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก มูลนิธิ โคคา-โคลาประเทศไทย และชาวบานเจาของที่ดิน
รวมบริจาคที่ดินเพื่อใชเปนแหลงน้ําสาธารณะ ขุดแมลิงจํานวน ๗ สระ พื้นที่รวม ๑๔
ไร ปริ ม าณกั ก เก็ บ น้ํ า รวม ๖๕,๗๐๐๐ ลบ.ม. แบ ง ป น ทั้ ง น้ํ า และจั ด สรรพื้ น ที่ ทํ า
การเกษตรรอบสระ และจัดเตรียม
แปลงเพาะหญาแฝกและไมใหรม
สํ า หรั บ ใช ใ นการปลู ก รอบแนว
คลองสงน้ํา และสระเก็บน้ําแกมลิง
เพื่อยึดดินขอบตลิ่งไมใหพังทลาย
ลดการระเหยของน้ํา และเพิ่มความ
ชุมชื้นในพื้นดิน

๖๘

นอกจากนี้ แมลิงยังสามารถดึงน้ําสวนเกินจากคลองสงน้ํา สงจายน้ําไปยังหัวไร
ปลายนาหางไกล โดยมีคลองไสไกเปนตัวเชื่อมตอน้ํา ไปเก็บพักไวยังสระเก็บน้ําประจํา
ไรนา ที่ชาวบานเรียกวา “ลูกลิง” ซึ่งไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการขุดสระเก็บ
น้ํา “ลูกลิง” จากมูลนิธิวิเทศพัฒนา และมีคลองซอยยอยจากลูกลิง สงผานน้ําไปยัง
พื้นที่การเกษตรใหไดไกลที่สุด
น้ําที่กระจายไป ทําใหพืชพันธุธัญญาหารอุดมสมบูรณไดในวงกวาง เปนความ
พยายามเพื่อจัดสรรน้ําใหชาวบานทุกคนไดมีสิทธิในการใชน้ําอยางเทาเทียมกัน โดยมี
หัวหนาแตละสระ และเกษตรกรสมาชิก เขามาทําการเกษตรผสมผสาน ตามแนวทาง
เกษตรทฤษฎีใหม เพื่อใหเกิดกระบวนการคิด วางแผนการเพาะปลูก รวมกลุมเพื่อ
การขาย และเรียนรูการเปนนักวิจัยทองถิ่น โดยสมาชิกแตละสระลงมือทําตามแผน
เก็บขอมูลผลผลิต เรียนรูกัน ภายในกลุม และนําไปแลกเปลี่ยนกับเครือขายแมลิง
กอนสรุปเปนขอมูลเพื่อขยายแนวคิดไปสูคนในชุมชน ใหสามารถพัฒนาเปนชุมชน
เขมแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๖๙

สมาชิ ก เกษตรกรจํ า นวน ๑๘ ราย เป น กลุ ม นํ า ร อ ง เข า ร ว มเรี ย นรู ก ารใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมวางแผนการเพาะปลูกดวยโปรแกรม
บัญชี (Excel) โดยจัดใหเปนแปลงเกษตรสาธิต เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิตในฤดูกาลเพาะปลูก ป พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑ ทุกคนจะตองวางแผนเรื่องการ
เพาะปลูกใสในตาราง Excel กรอกรายละเอียดเงินลงทุน การตลาด ราคาขาย รายได
จากการขายเมื่อหักตนทุน และจัดทําบัญชีครัวเรือนประกอบกัน เพื่อใหสอดรับกับ
แผนการจัดการน้ํา กอนขยายผลสูครัวเรือนอื่นๆ ใหเกิดกระบวนการคิด วางแผน
และลงมื อ ทํา รว มกัน เมื่ อ ก อ นชุ ม ชนไมมี น้ํ า จึ ง ไมเ คยคิ ด ถึ ง อนาคต ทํ า ให ไ มคิ ด
วางแผนลวงหนา แตตอนนี้แผนการผลิตกลายเปนเครื่องมือชวยใหรายไดและเงิน
ออมของครัวเรือนมีมากขึ้น
จากการเรียนรูสูการจัดการทรัพยากรน้ํ า ชุมชนบานลิ่มทองเริ่มตน จากการ
พึ่งพาตนเอง ดวยความอดทนพยายาม ลงมือทําจนเกิดเปนประสบการณ สรางคนใน
ทองถิ่นใหเปลี่ยนแปลง เกิดกระบวนการเรียนรู คิดเปน ทําเปน เกิดเครือขาย มีสวน
รวม และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง คลองสงน้ําและสระแกมลิง สอนใหชาวบานรูคุณ
คาของคําวา “น้ําคือชีวิต” ที่สําคัญชาวบานทุกคนตางรูสึกถึงความเปนเจาของ ทุกคน
มีหนาที่ชวยกันดูแล จัดการ และใชประโยชนจากแหลงน้ํานี้ใหเกิดประสิทธิภาพและ
ความยั่งยืน ภายใตหัวใจที่วา มีน้ํา มีความคิด ชีวิตพอเพียง

๗๐

สรุปแนวทางจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่นา้ํ แลง
ชุมชนในพื้นที่น้ําแลง ดําเนินการจัดการแหลงน้ําและที่ดิน เพื่อแกปญหาความ
แหงแลง ดินเสื่อมคุณภาพ ขาดแหลงน้ํา โดยเริ่มจาก ชาวบานทําการขุดสระเพื่อกัก
เก็บน้ําไวใชเพื่อทําการเกษตรตลอดปในพื้นที่ของตน โดยใชภูมิปญญาชาวบานในการ
จัดการ รวมกับแนวทางพระราชดําริทฤษฎีใหม ปลูกหญาแฝก เศรษฐกิจพอเพียง
และขยายผลจากผูนําชุมชนไปสูชุมชน และขยายเครือขายการเรียนรูสูชุมชนใกลเคียง
ชุมชนพื้นที่น้ําแลง มีแนวทางดําเนินงานสําหรับการจัดการพื้นที่น้ําแลง แบงได
เปน ๒ ประเภทหลัก มีกระบวนการดังตอไปนี้
เริ่มจากตนเองแลวขยายผลสูชุมชน
๑) แหลงน้ําของตนเอง เริ่มจากขุดสระน้ํา บริหารกักเก็บน้ําไวใหพอใชสําหรับ
การเกษตรตลอดป
๒) ใชภูมิปญญาชาวบาน เพื่อบริหารจัดการดินและน้ําในพื้นที่ของตน
•

แกปญหาดินเสื่อมคุณภาพ และดินไมกักเก็บน้ํา โดยการใชควายตีแปลง
ใหเปนปลักควาย ใชมูลสัตว เปนอินทรียวัตถุ ชวยปรับสภาพดินใหอุม
น้ํา และปรับสภาพน้ํา

•

ขุด สระน้ํา ๒ ระดับ โดยสว นที่ตื้น ใหป ลาสามารถมาวางไขใ นน้ําตื้น
เวลาน้ําหลาก และ ใชเปนพื้นที่สําหรับปลูกพืชสวนครัวในเวลาน้ําแลง

•

การทําการเกษตร สําหรับพื้นที่แลงและตองประหยัดน้ํา เพาะปลูกไม
สวนโดยนําพืชประเภทเดียวกัน ๒ – ๓ ตนปลูกรวมกอเดียวกัน มารวบ
กิ่ ง เป น ต น เดี ย วกั น จะได ร ากแข็ ง แรงมากพอที่ จ ะหาน้ํ า ให เ พี ย งพอ
รวมทั้ง เพาะปลูกเห็ดตางๆ ซึ่งตองการน้ํานอยกวาพืชอื่น และไดเปน
รายไดตลอดทั้งป

ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๗๑

๓) เปลี่ยนมาทําเกษตรผสมผสาน ตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม และดําเนิน
ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๔) ขยายผลสําเร็จของการบริหารจัดการน้ํา จากผูนําชุมชนไปสูชุมชน และขยาย
เครือขายการเรียนรูสูชุมชนใกลเคียง เกิดเปนศูนยการเรียนรูของชุมชน

เริ่มจากชุมชนแลวขยายผลไปยังชุมชนใกลเคียง
๑) ชุ ม ชนหารื อ กั น เรื่ อ งป ญ หาการขาดแคลนน้ํ า ใช ข อ มู ล ทางน้ํ า เดิ ม ตาม
ธรรมชาติจากผูเฒาผูแก แลว หาวิธีแกไข
๒) เกิดการบริหารจัดการน้ําในชุมชน เริ่มจากการขุดลอกขยายคลองธรรมชาติ
เดิม เพื่อดักน้ําหลากไหลลงทางน้ําไว นําน้ําหลากสงมาตามแนวคลอง มา
กักเก็บไวตามสระน้ําแกมลิง สําหรับใชในยามหนาแลงและชวงฝนทิ้งชวง
๓) ชุมชนนําน้ําที่ได ใชทําการเกษตรตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม
๔) ขยายผลสําเร็จของการบริหารจัดการน้ํา ไปยังชุมชนใกลเคียง

๗๒

ภาพสรุปการจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่น้ําแลง

ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๗๓

๗๔

บทที่ ๔
แนวทางจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนในพื้นที่ตนน้ํา
เนื่องจากปจจุบันพื้นที่ตนน้ําจํานวนมากทั่วทุกภาคของประเทศไทยเกิดความ
เสื่อมโทรม จากการตัดไมทําลายปา เผาปา บุกรุกเขาแผวถางปาเพื่อนําที่ดินมาใชทํา
การเกษตร หรื อ ทํ า ไร เ ลื่ อ นลอย เป น เหตุ ใ ห เ กิ ด การกั ด เซาะหน า ดิ น และทํ า ลาย
อินทรียวัตถุในบริเวณพื้นที่ตนน้ําจนดินเสื่อมคุณภาพ น้ําฝนที่เคยไหลซึมลงไปเก็บ
สะสมอยูในดินมีปริมาณลดลงกวาเดิม ฝนตกถึงพื้นก็ชะผิวดินเกิดน้ําทวมฉับพลันและ
การพังทลายของหนาดินตามมา สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนและ
พื้นที่ใกลเคียง
ดังนั้นไมเพียงแตพื้นที่แหงแลงเทานั้น ที่ตองมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
เพื่อ แกไ ขปญ หาขาดแคลนน้ํา ในพื้น ที่ ตน น้ําก็ จําเป น ต องมี การบริห ารจัด การที่ ดี
เชนเดียวกัน เพื่อฟนฟูและรักษาสภาพความอุดมสมบูรณของพื้นที่ตนน้ําที่เสมือนอาง
เก็บน้ําตามธรรมชาติที่คอยปลดปลอยน้ําใหไหลลงสูแมน้ําลําธาร หลอเลี้ยงสรรพชีวิต
อยางสม่ําเสมอตลอดทั้งป
ผลจากการ “ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ํา ตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิม
พระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม
๒๕๕๐” ครั้งนี้ ไดพบตัวอยางความสําเร็จของการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนในพื้นที่
ตนน้ํา ที่มีการแกปญหาปาตนน้ําเสื่อมโทรม โดยอาศัยวิธีการอนุรักษและฟนฟูปาตาม
แนวพระราชดํ า ริ อาทิ การปลู ก ป า สร า งฝายชะลอความชุ ม ชื้ น (Check Dam)
แนวปองกันไฟปาเปยก เปนตน โดยมีกรณีตัวอยางความสําเร็จจากชุมชนในพื้นที่ตน
น้ําที่เขารวมประกวดในครั้งนี้ ไดแก ชุมชนบานสามขา.อ.แมทะ จ.ลําปาง ชุมชนบาน
ปาสักงาม อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม และชุมชนบานหวยปลาหลด อ.แมสอด จ.ตาก

ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๗๕

ชุมชนบานสามขา อ.แมทะ จ.ลําปาง
สภาพปญหาของชุมชน
ชุมชนบานสามขา ประสบปญหาภัยแลง ลําหวยสามขาที่เคยไหลตลอดปใน
หมูบานกลับแหงขอด น้ําในอางเก็บน้ําบานสามขามีปริมาณนอย และมีตะกอนสะสม
มาก ปญหาเกิดจากปาตนน้ําถูกทําลาย ไฟปาที่ถูกจุดจากชาวบานเพื่อเก็บผักหวาน
เห็ดเผาะ และลาสัตว ทําใหพื้นที่ปาวิกฤต กระทบถึงน้ําตนทุนที่มีนอย กอนป พ.ศ.
๒๕๔๕ ชาวบานทํานาไมไ ดผลผลิต เกิดปญหาตอรายไดแ ละหนี้สินของทั้งชุมชน
ชาวบานไดแตนั่งมองดูปญหา ขาดปญญาแกไข
สิ่งที่ชาวบา นตอ งการเพื่อ แกปญ หา คือ เสนอใหท างการมาสรา งอางเก็บ น้ํ า
ความคิดที่ขวางหัวชาวบานคือ ตองเผาปา เก็บผักหวาน เอาแตอาง การสรางอางเก็บ
น้ําเปนการแกปญหาไมตรงจุด เพราะถึงมีอางเก็บน้ํา แตไมมีน้ําจะใหเก็บ เปนการ
สิ้นเปลืองงบประมาณ แรงงาน และเวลาอยางเปลาประโยชน ปญหาสะสมซ้ําวนจนถึง
วิกฤตทางสังคม แตกลับไมมีวิธีจัดการที่ดี เกิดเปนภาวะตึงเครียดภายใน การเห็น
ปญหาแตไมมีทางออก สะทอนถึงการขาดความรู

ปญหาไฟปา ปาตนน้ําถูกทําลาย อางเก็บน้ําตื้นเขิน

๗๖

จุดเริ่มตนการเปลี่ยนแปลง
ดวยคําแนะนําและใหส ติจากเครือขายพัน ธมิตร เรื่องแนวทางการใช “ฝาย
ชะลอความชุมชื้น ” ในการแกปญ หา โดยนําตน แบบจากศูน ยพัฒ นาหวยฮองไคร
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.เชียงใหม และชุมชนตัวอยาง จากชุมชนบานปาสักงาม
จ.เชียงใหม และชุมชนบานเสริมงาม จ.ลําปาง ซึ่งรวมกันวิจัยงานอนุรักษและฟนฟูปา
ตนน้ํามาเปนเวลานาน โดยมีกระบวนการสําคัญคือ หากหามคนไมใหเผาปาคงทําได
ยาก แตถาทําใหพื้นดินชุมชื้นจนจุดไฟไมติด ปาก็จะสามารถฟนตัวขึ้นได จุดประกาย
ใหชุมชนมีการเคลื่อนไหวศึกษาดูงานที่ศูนยการพัฒนาหวยฮองไครฯ อยางตอเนื่อง
ในชวงปพ.ศ. ๒๕๔๖ ชุมชนเกิดทางเลือกในการแกปญหา เริ่มลุกขึ้นยอมรับความ
ผิดพลาดและขอจํากัดของตัวเอง กลาลองผิดลองถูกกับความคิดใหมๆ

การจัดการของชุมชน
บทเรียนจากฝายชะลอความชุมชื้น
ความรูสําคัญที่ไดจากการศึกษาดูงานที่ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ คือ
แนวทางการฟ น ฟู ป า ต น น้ํ า ด ว ยการสร า ง “ฝายชะลอความชุ ม ชื้ น ” ตามแนว
พระราชดําริ ซึ่งใชตนทุนต่ํา แตประสิทธิภาพสูง ฝายชะลอความชุมชื้นสามารถชวย
ชะลอการไหลหรือลดความรุนแรงของกระแสน้ํา ชวยใหน้ําซึมลงสูดินบนภูเขาไดมาก
ขึ้น เพิ่มความชุมชื้นใหกับระบบนิเวศของปาตนน้ํา ลดความรุนแรงจากการเกิดไฟปา
และทําใหปาเปนธนาคารน้ําสําหรับชุมชน การเรียนรูจากผูอื่นถือเปนการลดอัตตา
เปดรับความคิดของคนอื่นและพรอมเรียนรูจริงจัง เมื่อทางเลือกในการแกปญหามาก
ขึ้น วิธีจัดการปญหาจึงหลากหลายและยืดหยุน
ความตื่ น ตัว สนใจของชุ ม ชนในการสร า งฝายเริ่ ม เพิ่ มขึ้ น มี ก ารแสดงความ
คิดเห็น เสนอวาจะทําฝายชะลอความชุมชื้น กัน อยางไร จุดไหนของปาตน น้ํา เมื่อ
ศึกษาความรูจากคนอื่น ครั้งแรกเพียงไดความรู ยังไมไดลงมือทํา ครั้งที่สองเริ่มไดคิด
ตาม เกิดการกลั่นกรอง ยอมรับแนวทางปฏิบัติ การเดินทางไปศึกษาความรูเพิ่มเติม
ย้ําๆ ซ้ําๆ บอยครั้งมากขึ้น ทําใหชุมชนถูกแรงกระตุน เกิดความอยากในการสรางฝาย
เปนของตนเอง แตการลงมือทํายังไมเกิดขึ้น
ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๗๗

เรียนรูการอนุรักษและฟนฟูปาตามแนวพระราชดําริ จากศูนยศึกษาการพัฒนา
หวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และจากชุมชนอืน่ ๆ
ทางชุมชนจึงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแล หางบประมาณจากหนวยราชการมา
สนับสนุนคาจางแรงงานทําฝาย โดยแบงใหแตละหมวดบานสราง ๒ ฝาย รวมทั้งหมด
๓๓ ฝาย แบงเงินเทาๆ กัน บทเรียนสําคัญของเหตุการณนี้คือ เงินไมใชคําตอบในการ
สรางฝาย หากคนและความคิดยังไมพรอม ทุกอยางไมสามารถเกิดได ชาวบานไมเกิด
ความรูสึกวาฝายชะลอความชุมชื้นเปนของตนเอง งานกอสรางฝายแมวาจะเดินหนาไป
ไดอ ยางรวดเร็ ว แตนา เสีย ดายที่ “วิธีคิ ด ” แบบที่ตอ งการเห็ น มาแต แ รกไดเลือ น
หายไป คือเปนฝายที่อาศัยโครงการและเงินที่หนวยงานรัฐหยิบยื่นมาใหจึงเกิดขึ้นได
บทบาทของชาวบ า นเป น แคแ รงงานรับจ าง รอคอยความช ว ยเหลื อ จากสว นกลาง
แกปญหาเฉพาะหนาระยะสั้น ไมสามารถขยายผลเปนการรวมแรงรวมใจของชุมชนได
พลังเยาวชน เปลี่ยนคน เปลี่ยนความคิด
ยางเขาหนาแลง ป พ.ศ. ๒๕๔๗ เกิดไฟปาเหมือนในปกอนๆ ที่ผานมา น้ําใน
อางเก็บน้ําแหงขอด อากาศรอนระอุ และเชื่อกันวาคนในชุมชนบานสามขานี่เองที่เปน
คนจุดไฟเผา ไฟปาคืบคลานเขามาใกลชุมชนยิ่งขึ้น หากจะแกไขตองแกไขที่คนใน
ชุมชนเอง เด็กๆ บานสามขาตื่นตระหนกกับปญหาไฟปาอยางมาก ผูใหญยังรูสึกชาชิน
กับวัฏจักรไฟปาที่หมุนเวียนมาทุกปโดยไมคิดทําอะไรเพิ่มเติม การศึกษาดูงานเรื่อง
ฝายชะลอความชุมชื้นชวยสรางความรูใหชุมชน แตการลงมือทํายังไมบรรลุผล สิ่งที่

๗๘

ชุมชนขาดคือตัวกระตุนปฏิกิริยาใหลุกขึ้นยืนพึ่งตนเอง แสดงใหเห็นอีกครั้งหนึ่งวาการ
แกปญหาชุมชนสิ่งที่สําคัญและทําไดยากที่สุดคือการเปลี่ยนวิธีคิดเสียใหมนั่นเอง
กลุมเยาวชนซึ่งทํากิจกรรมรวมกันอยู เกิดความตื่นตัวกับปญหาไฟปาและน้ํา
แลง จึงรวมกันปรึกษา และตกลงวาจะลงมือสรางฝายกันเอง ตามที่เคยเรียนรูจาก
ชุมชนอื่น ฝายชะลอความชุมชื้นฝายแรกของเยาวชนบานสามขาจึงเกิดขึ้นในวันที่ ๓๐
มีนาคม ๒๕๔๗ บริเวณดานหลังของอาคารติ๊บปาละปญญา เด็กและเยาวชน ๑๙ คน
มาชวยกันสราง ชวยกันขนหินมาถมเปนฝายงายๆ นับเปนการเริ่มตนจากกลุมคนที่
ไมไดมีความสําคัญนักในสายผูใหญ
ฝายชะลอความชุมชื้นที่เยาวชนรวมกันสรางขึ้น นับเปนการกระตุกใหผูใหญ
มองเห็นวา แมไมมีงบประมาณก็ทําได แมแตเด็กก็ยังลุกขึ้นมาทําฝายโดยไมตองหวัง
พึ่งผูใหญ ฝายที่เด็กๆสรางขึ้น อาจยังไมเห็นผลทันทีในเรื่องการปองกันไฟปาและ
ฟนฟูปาตนน้ํา แตสงผลทันทีตอความคิดของคนภายในชุมชนบานสามขา ผูใหญตอง
เปดใจยอมรับความสามารถเด็ก เพราะขณะที่ผูใหญไมยอมลุกขึ้นมาแกปญหาอะไร
เสียที สวนเด็กกลาจะลุกขึ้นมาพึ่งตนเอง แกปญหาดวยตนเอง ลองผิดลองถูกโดยไม
ตองอายและไมตองรอขออางใดๆ

เยาวชนรวมกันสรางฝายชะลอความชุมชื้น

ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๗๙

เด็ ก ๆ ได ตั้ ง คํ า ถามใหญ ก ลั บ ไปยั ง ผู ใ หญ ใ นชุ ม ชนแล ว ว า ทํ า ไมเด็ ก ทํ า ได
ผู ใ หญ ทํ า ไม ไ ด ทํ าไมเด็ ก ไม ต อ งรออะไร แต ผู ใ หญ ต อ งรออะไร ทํ า ไมเด็ ก ลุ ก ขึ้ น
พึ่งตนเอง ทําไมผูใหญรอคอยความชวยเหลือ ทําไมเด็กรักปาชุมชน รักทองถิ่นของ
เขา ทําไมผูใหญไมรักปาชุมชน ไมรักทองถิ่นบานเกิดของตนเองบางเชียวหรือ คําถาม
แรงๆ ผานการกระทําของเด็ก ฝายชะลอความชุมชื้นตัวแรกของเยาวชนบานสามขา
จึงถือเปนจุดเปลี่ยนแปลงสําคัญเรื่องการสรางฝายชะลอความชุมชื้นบานสามขา
รวมแรง รวมใจ รวมเรียนรู ลงมือทํา
ตอมาฝายหลังโรงเรียนไดผล เริ่มมีน้ําซึมสะสม จากแองน้ําที่เคยแหงขอดทุกป
กลับมีน้ําขังอยู เด็กๆ ภูมิใจในฝายที่ทุกคนมีสวนรวมสรางขึ้น ไดเห็นปู ปลา บริเวณ
ฝาย แสดงวาความชุมชื้นเริ่มคืนกลับมาสูพื้นที่ ทําใหสัตวเล็กๆ มาอยูอาศัยหากินกัน
ผูใหญเห็นความสําคัญของฝายชะลอความชุมชื้น หันมารวมแรงรวมใจลงมือทํากัน
อยางจริงจัง และมองเห็นคุณคาของเด็กและเยาวชนกันมากขึ้น จึงพูดคุยกันในเวที
ประชาคม จัดตั้งคณะทํางานขึ้นมา โดยกลุมผูใหญ ๓๐ คน จาก ๑๖ หมวดบาน จะขึ้น
ไปสรางฝายกันในบริเวณปาตนน้ํา ซึ่งตองเดินลึกเขาไปในภูเขามากกวา ทํางานลําบาก
กวา สวนเด็ก เยาวชน และกลุมแมบานก็ไปทํากันในบริเวณใกลๆ กวา คอยทําสะสม
กันเปนแรมป จํานวนฝายชะลอความชุมชื้นบานสามขาจึงเพิ่มจํานวนเปน ๕๔๓ ฝาย

ฝายชะลอความชุมชื้นไดผล ชุมชนเปลี่ยนความคิด

๘๐

จากความรวมแรงรวมใจ เกิดเปนการเรียนรูดวยการลงมือทํา ชาวบานเปลี่ยน
ความเชื่อที่วาทําอางเก็บน้ําจะดีกวา หันมาเชื่อแนวคิดเรื่องการทําฝายชะลอความชุม
ชื้ น เปลี่ ย นวิ ธี คิ ด จากรอคอยความช ว ยเหลื อ หั น มาพึ่ ง ตนเองมากขึ้ น เปลี่ ย น
พฤติกรรมจากการนอนดูไฟไหมปา น้ําไมมี โดยลุกขึ้นฟนฟูปาตนน้ํา ชาวบานเกิด
ความรูสึกเปนเจาของฝายทุกตัวที่ชวยกันสรางขึ้น หากชํารุดจัดการซอมแซมกันเอง
ตั้งกรรมการขึ้นมาคอยดูแลและคิดวางแผนงานในระยะยาวรวมกันอยางตอเนื่อง
ชุมชนบานสามขา จึงมีการวางระบบจัดการเหมืองฝาย โดยมีแกเหมืองคอย
ดูแลการจัดสรรน้ําใหแ กส มาชิกตามความเหมาะสม วางกฏระเบียบการใชน้ําเพื่อ
เพาะปลูก โดยเปดน้ําจากบนลงลาง ตองให ๕๐ เหมืองแรก ทํานาเสร็จกอน แลว
ปลอยใหเหมืองตอไป น้ําเกินจากนาดานบน ไหลลงลางพอดี เพื่อจัดการไมใหทะเลาะ
แยงชิงน้ํากัน ผูใชน้ําตองทําการลอกเหมืองของตน หากละเลย ไมรับผิดชอบ ตองโดน
ไหม เอาน้ํ า ไม ไ ด แก เ หมื อ งไม เ ป ด น้ํ า ให เอากฏหมู ดู แ ล หากทํ า ผิ ด ๑ คน การ
ตัดสินใจไมไดโยนใหพอหลวง แตกรรมการน้ําจะเปนคณะชวยดูแลตรวจสอบกันเอง
เมื่อลงความเห็นรวมกันวาผิดจริง จึงแจงพอหลวงและแกเหมืองใหจัดการ

ขยายผลสูความยั่งยืน
ป พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ ชุมชนบานสามขาและเครือขาย ไดรวมกันสรางฝาย
เพิ่มขึ้นเปน ๑,๙๕๑ ฝาย และเพิ่มเปน ๒,๐๓๔ ฝาย ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ ฝายชะลอ
ความชุมชื้นเกิดผล สภาพปาฟนฟู พื้นดินมีความชุมชื้น น้ําตามลําหวยกลับมามีตลอด
ทั้งป คนในหมูบานเปลี่ยนความคิด ตองการสรางฝายมากกวาสรางอางเก็บน้ํา โดยตั้ง
เปาสรางฝายจํานวน ๓,๐๐๐ ฝาย เกิดเวทีเครือขายที่รวมกันตั้งคําถามวา ชุมชนสราง
ฝายเพื่อประโยชนอะไร ตองสรางอยางไร ตรงไหน ทองถิ่นตองมีสวนรวมอยางไร
สอดคลองกับหลักยึดหรือไม จะพัฒนาแนวทางสรางฝายอยางไรใหเกิดประโยชนจริง
นอกจากนี้ชุมชนยังไดทําแนวกันไฟปา จัดชุดตรวจเวรยามในการดับไฟปา โดย
กําหนดพื้นที่ปาอนุรักษหามตัดไมโดยเด็ดขาด ๑๒,๐๐๐ ไร เพื่อเปนแหลงตนน้ํา และ
ได กั น เขตป า ชุ ม ชนไว เ ป น เขตตั ด ไม ใ ช ส อยได ต ามความจํ า เป น มี ร ะเบี ย บการใช
ประโยชนรวมกันของชุมชม เชน หามตัดไมในเขตปาอนุรักษ การหามนําสัตวเลี้ยง วัว
ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๘๑

ควาย ขึ้นไปในเขตตนน้ํา หามจับสัตวน้ําในเขตอนุรักษ มีการใชประโยชนจากปาเปน
แหลงอาหารได เชน เห็ด ผลไมปา หนอไม ผัก สมุนไพรตางๆ
แตปญหาที่ตามมาคือ การรุกเขามาเก็บหาของปา และไฟปาที่เกิดจากชุมชน
ขางเคียง จึงคิดวาตองทําแนวกันไฟยั่งยืน คือ สรางเครือขายเพื่อนบาน และเครือขายุ
ลุมน้ําจาง ใหเกิดกระบวนการคิด ลงมือสรางฝาย และแนวกันไฟ รวมกันดูแลปาตน
น้ําของตนเอง เมื่อปาคืนความอุดมสมบูรณ สรรพชีวิตกลับมาสูปา ชุมชนตางๆ จะมี
ทรัพยากรธรรมชาติตนทุนของทองถิ่น และเรียนรูการอยูอาศัยรวมกับธรรมชาติ
ความแตกต า งของฝายชะลอความชุ ม ชื้ น ชุ ม ชนบ า นสามขา คื อ เรื่ อ งของ
กระบวนการเรียนรู มากกวาเรืองของจํานวนฝาย ชุมชนเกิดปญญาดวยการลงมือทํา
สั่งสมบทเรียนและประสบการณ กระทั่งสามารถมองปญหาและแกไขในระยะยาว
เพิ่ ม ขึ้ น พั ฒ นาความคิ ด ในการพึ่ ง ตนเอง ส ง เสริ ม และปลู ก ฝ ง ความคิ ด เรื่ อ งการ
อนุรักษปาตนน้ําสูชุมชนและทองถิ่นใกลเคียงอยางตอเนื่อง ขยายเครือขายแนวรวม
เพื่อ ใหธ รรมชาติแ ละระบบนิเ วศของชุ ม ชนฟน คื น ทอ งถิ่น และเครื อข า ยเกิ ด องค
ความรูในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน

ขยายแนวคิดและเปนแกนนําเครือขายลุมน้ําจาง

๘๒

ชุมชนบานปาสักงาม อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม
สภาพปญหาของชุมชน
บานปาสักงาม เดิมเปนชุมชนที่มีปาสักอุดมสมบูรณ แตเมื่อประมาณป พ.ศ.
๒๕๐๓ เริ่มมีการทําไมโดยการสัมปทานของโรงเลื่อยไม ชาวบานไดเขารับจางในการ
คัดเลือกไม ตีตราไม ตัดโคนไมใหกับผูรับสัมปทาน ชาวบานบางรายลงทุนซื้อชางมา
รับจางชักลากไม และหลังจากนั้นก็เริ่มมีการทําไมเถื่อนเกิดขึ้นโดยพอเลี้ยงนอกชุมชน
และตอมาชุมชนก็เริ่มทําไมเถื่อนเอง
ในป พ.ศ. ๒๕๑๔ ผืนปารอบบานปาสักงามไดถูกขอใชประโยชนเพื่อกิจการ
เลี้ยงวัว เปนพื้นที่จํานวน ๓,๐๐๐ ไร ทําใหเกิดการทับซอนพื้นที่ทํากินของชาวบาน
นอกจากนี้บริเวณผืนปาที่ชาวบานเคยเขาเก็บหาอาหาร สมุนไพร ก็ทําไดยากมากขึ้น
เพราะถูกจํากัดสิทธิ์อันเปนผลมาจากการอนุญาตใหนายทุนไดใชประโยชนพื้นที่ปา
เกิดการขัดแยงกันระหวางนายทุนและชาวบานอยางตอเนื่อง ตอมาประมาณในป พ.ศ.
๒๕๒๐ องคการอุตสาหกรรมปาไมไดเขามาดําเนินกิจการตัดไมแลวปลูกคืนในพื้นที่
ปาดานทิศเหนือของหมูบาน ทรัพยากรปาไมจึงเสมือนแหลงการคา ชุมชนเริ่มเขารวม
ในการลักลอบตัดไมแปรรูป และทําเฟอรนิเจอร สงผลใหสภาพทรัพยากรธรรมชาติ
เสื่อมสภาพลง พื้นที่ตนน้ําเสื่อมโทรม แหลงน้ําธรรมชาติที่เคยอุดมสมบูรณเริ่มแหง
แลง น้ําในชุมชนไมเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค การขาดแคลนน้ําทวีความรุนแรง
มากขึ้น น้ําตกหยุดไหล สัตวปาสูญพันธุ ชาสบานเก็บของปายังชีพและขายไมได สงผล
กระทบทั้งวิถีชีวิตและอาชีพของคนในชุมชน

สภาพปาเสื่อมโทรม
ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๘๓

จุดเริ่มตนการเปลี่ยนแปลง
ในป พ.ศ. ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงมีพระราชดําริใหจัดตั้ง
โครงการพัฒนาพื้นที่ปาขุนแมกวง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อดําเนินการอนุรักษ
พื้นที่ตนน้ําลุมน้ําแมกวงและพัฒนาชุมชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี ให “คนอยูกับปาได
อยางเกื้อกูล” และบานปาสักงามซึ่งตั้งอยูเหนืออางเก็บน้ําแมกวงอุดมธารา อันเปน
แหลงตนน้ําที่จะกักเก็บน้ําไวใหคนที่อยูอาศัยในพื้นที่ราบของเมืองเชียงใหมมีน้ํากินน้ํา
ใช เปนหมูบานเปาหมายในฐานะที่อยูในภาวะวิกฤต ในป พ.ศ. ๒๕๓๖ โครงการเริ่ม
เขาดําเนินการโดยการจัดชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจกําลังทหารเขาปฏิบัติการปองกันการ
ลั ก ลอบตั ด ไม ทํ า ลายป า ทํ า ให ชุ ม ชนไม ส ามารถทํ า ไม เ ถื่ อ นได ดั ง เดิ ม จึ ง เริ่ ม
ปรับเปลี่ยนแนวทางในการทํามาหากิน
โครงการพัฒนาพื้นที่ปาขุนแมกวง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งดําเนินการ
โดยศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในระยะเริ่มแรกยัง
ไมสามารถปรับเปลี่ยนแนวคิด ชุมชนยัง
ขาดประสิทธิภาพในการปรับตัวกลับเขา
สู ร ะบบการเกษตร พื้ น ที่ ทํ า กิ น ยั ง ไม
สามารถตอบสนองการเพาะปลูกไดอยาง
มี ประสิทธิภาพ สภาพภูมิ อ ากาศยังคง
แห ง แล ง แหล ง น้ํ า อั ต คั ด ขาดแคลน
สภาพปาถูกรบกวน แตการตัดแปรรูป พื้นที่บานปาสักงาม ในโครงการพัฒนาพื้นทีป่ า
ขุนแมกวง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ไมนอยลง ทําใหปาเริ่มฟนตัว
ตอ มาใน ป พ.ศ. ๒๕๔๑ อาจารยค ณิต ธนูธ รรมเจริ ญ จากศูน ยศึก ษาการ
พัฒนาหวยฮองไครฯ ไดเขามาทํางานรวมกับชุมชน จึงไดทําเวทีในเรื่องของความคิด
ตั้งประเด็นการบานใหกลุมผูนําชุมชนไดคิดเปน และไดนําชุมชนบานปาสักงามเขามา
ศึกษาดูงานที่ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ ในเรื่องของอาชีพเสริมเชิงอนุรักษ
การเลี้ยงกบ หมูปา การเกษตร และเรื่องของการอนุรักษและฟนฟูปา โดยการทําฝาย
ชะลอความชุมชื้น (Check Dam) การปลูกไม ๓ อยาง ประโยชน ๔ ประการ ตามแนว
พระราชดําริ รวมทั้งการจัดตั้งกลุมพิทักษปาบานปาสักงาม
๘๔

โครงการพัฒนาพื้นที่ปาขุนแมกวง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ฯ ทรงมี พ ระราชดํ า ริ เ มื่ อ วั น ที่ ๒๕
มี น าคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ให จั ด ตั้ ง โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ป า ขุ น แม ก วง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ขึ้นครอบคลุมพื้นที่ลุมน้ําแมกวง ซึ่ง มีเนื้อที่
โดยประมาณ ๓๔๕,๐๐๐ ไร ในทองที่ตําบลเทพเสด็จ ตําบลปาเมี่ยง ตําบล
ลวงเหนือ ตําบลเชิงดอย ตําบลแมโปง อําเภอดอยสะเก็ด และตําบลหวย
แกว กิ่งอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม เพื่อการอนุรักษพื้นที่ลุมน้ําแมกวง
ใหมีความอุดมสมบูรณ และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรในชุมชนลุมน้ํา
แมกวง ซึ่งมีอยูจํานวน ๕๕ หมูบาน ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยูรวมกับปาได
อยา งเกื้ อกูล ไม ส รา งผลกระทบและสิ่ง ปนเปอ นลงสูแ หล งน้ํ าอัน เปน การ
ทํ า ลายคุ ณ ภาพลุ ม น้ํ า โดยดํ า เนิ น การตามรู ป แบบการพั ฒ นาตามผล
การศึกษาทดลองวิจัยของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจาก
พระราชดํ า ริ คื อ รู ป แบบการพั ฒ นาที่ เ หมาะสมในพื้ น ที่ ต น น้ํ า ลํ า ธาร
“ตนทางปาไม ปลายทางประมง ระหวางทางเปนการพัฒนาการเกษตร และ
ที่เกี่ยวของ”
บานปาสักงาม หมูที่ ๑ ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม เปนหมูบานหนึ่งในความรับผิดชอบดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาพื้นที่ปาขุนแมกวง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และเปนหมูบานที่มี
ความสํ า คั ญ จํ า เป น เร ง ด ว นเพื่ อ การพั ฒ นาในระดั บ ต น ๆ ของการ
ดําเนินการโครงการ เนื่องจากเปนหมูบานที่ตั้งอยูเหนืออางเก็บน้ําแมกวง
อุดมธาราที่มีความประชิดอางมากที่สุด การดําเนินกิจกรรมชุมชนอาจจะ
สรางผลกระทบตอคุณภาพลุมน้ําได เพราะชุมชนบานปาสักงามในอดีตมี
พฤติกรรมในดานการตัดไมทําลายปาแปรรูปไมจําหนายเปนอาชีพของคน
ในชุมชนมาอยางยาวนาน ทัศนะของชุมชนมุงเนนผลประโยชนเชิงพาณิชย
มากกวา การอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรเพื่ อ คุ ณ ค า ของชี วิ ต ประกอบกั บ สภาพ
ทรัพยากรโดยทั่วไปมีสภาพเสื่อมโทรม แหงแลง

ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๘๕

การจัดการของชุมชน
การฟนฟูปาตามแนวพระราชดําริ
เมื่อทางชุมชนบานปาสักงามไดเขามาศึกษาดูงานจากศูนยศึกษาการพัฒนาหวย
ฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริแลว จึงไดวางแผนเรื่องการพื้นฟูปาดวยการสราง
“ฝายชะลอความชุมชื้น” ตามแนวพระราชดําริ เพื่อชะลอการไหลของน้ําในรองน้ํารอง
หวยธรรมชาติใหอัตราการไหลของน้ําชาลง เปนการปองกันการชะลางหนาดินและน้ํา
ไดถูกเก็บกักไว ทําใหเกิดการกระจายความชุมชื้นเขาสูผืนปา อันเปนประโยชนตอการ
เจริญเติบโตของลูกไมปา และเปนแนวกันไฟปาเปยกตามแนวพระราชดําริอีกดวย
การวางแผนสรางฝายชะลอความชุมชื้นของชุมชน เริ่มจากการวาดแผนที่รอง
หวยรองน้ําออกมากอน วามีกี่สาย ชื่ออะไร ลักษณะแตละพื้นที่แตละรองหวยยาว
เทาไร กวางไหม ลึกไหม เมื่อไดขอมูลเบื้องตนแลวจึงออกสํารวจพื้นที่จริงอีกที และ
วิเคราะหสภาพลําหวยเพื่อออกรูปแบบการสรางฝาย และทําหมายจุดที่จะสรางฝาย
สวนพื้นที่ที่จะสรางฝายทางชุมชนเลือกลําหวยที่อยูทางทิศตะวันออกในการสรางฝาย
ชวงแลกจํานวน ๓๐๐ กวาฝาย ไดแก หวยเตย หวยตองแตง หวยบานหอบ หวยเหลา
หวยตนยาง หวยบัวนาค หวยลึก โดยการเขาไปสรางฝายบริเวณลําหวยที่เปนปาตนน้ํา
กอน แลวคอยเริ่มขยายพื้นที่ออกเรื่อยๆ ตามปาที่มีพื้นที่เสื่อมโทรม คือขวงปาแฮ
เหลาขามปอม ผาชอขุนไมสัก ฮองเยือง ฮองฮัก ผาชอผาจันทร ฮองมาตาย ดงหนอม
แน สันปูขัน

ชุมชนรวมกันสรางฝายชะลอความชุมชื้น ตามแนวพระราชดําริ
๘๖

นอกจากการสรางฝายชะลอความชุมชื้นชวยฟนฟูสภาพปาแลว ชุมชนยังไดนํา
แนวพระราชดําริ เรื่อง “ไม ๓ อยาง ประโยชน ๔ ประการ” มาใชดําเนินการฟนฟู
สภาพทรัพยากรปาไมและสภาพแวดลอมธรรมชาติชุมชนใหมีคุณภาพที่ดีขึ้น และยัง
เอื้อตอการใชประโยชนของชุมชนในพื้นที่ไดอยางคุมคา โดยในพื้นที่บานปาสักงาม
เริ่ ม ดํา เนิ น การเมื่ อ ป พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื้อ ที่ ๕๘๐ ไร ปลู ก ชนิด ไม คื อ หวาย เพกา
มะขาม หวา ไมไผ สมุนไพร ฯลฯ และในป พ.ศ. ๒๕๔๔ เนื้อที่ ๑,๕๐๐ ไร รวมทั้ง
ปลูกเสริมปาดวยพันธุหวาย เปนการพัฒนาปาตนน้ําลําธารดวยการปลูกเสริมปาดวย
ไมตระกูลหวายใหเปนแหลงตนน้ําที่มีคุณคาและสมบูรณยิ่งขึ้น

ปลูกเสริมปาดวย ไม ๓ อยาง ไดประโยชน ๔ อยาง
การปองกันไฟปา
อีกแนวทางในการฟนฟูสภาพปา ก็คือการรักษาสภาพปาและสภาพแวดลอม
ธรรมชาติใหปลอดภัยจากไฟปาซึ่งจะทําลายความหลากหลายทางธรรมชาติของผืนปา
และกอใหผลเสียหายตอระบบนิเวศ โดยมีการจัดชุดปฏิบัติการปองกันควบคุมไฟ การ
ตรวจลาดตระเวน การปองกันและควบคุมไฟปา เชน การทําแนวกันไฟ การจัดหาวัสดุ
อุปกรณดับไฟปาใหเหมาะสมและเพียงพอ
ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๘๗

ชุมชนบานปาสักงาม ไดทํากิจกรรมการปองกันไฟปา และกิจกรรมการตรวจปา
ลาดตระเวณ อยางเขมแข็งมาตลอด ตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๔๒ จนป พ.ศ. ๒๕๔๔ ลําธาร
น้ําตกที่เคยแหงมานานเริ่มกลับมามีน้ําอีก จนถึงปจจุบันสภาพพื้นที่ปามีความอุดม
สมบูรณและชุมชื้นขึ้นทุกป
การจัดการแหลงน้ํา
หลังจากการพัฒนาฟนฟูสภาพปาจนเริ่มมีความสมบูรณ แหลงน้ําธรรมชาติก็
กลับคืนมา ทางชุมชนก็ไดใชประโยชนจากแหลงน้ําธรรมชาติ ไดแก ปาซับน้ําถ้ําหลวง
ปาซับน้ําดงหินแกว ปาซับน้ําหวยโบสถ และปาซับน้ําหวยผาชอ สําหรับปาซับน้ําที่อยู
กลางชุมชน ไดนํามาใชในเรื่องของการเกษตร และน้ําที่เหลือยังนํามาใชในการปน
กระแสไฟฟาพลังน้ําอีกดวย

แหลงน้ําธรรมชาติกลับคืน

๘๘

การจัดการแหลงน้ําธรรมชาตินั้น ทางชุมชนไดทําฝายชะลอความชุมชื้นตามลํา
หวยไว เพื่อดักตะกอนหนาดินไวเพื่อไมใหไหลลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ และไดปลูก
เสริมปาเพื่อใหปาไดเกิดมีความอุดมสมบูรณและมีน้ําเพิ่มขึ้น และกอนที่ชุมชนจะทํา
กิจกรรมใดที่เกี่ยวของกับน้ํา ชุมชนจะตระหนักถึงความสําคัญของผลที่จะเกิดตามมา
เพราะแหลงน้ําของชุมชนบานปาสักงาม ไมไดหลอเลี้ยงคนในชุมชนเทานั้น แตเปน
แหลงตนน้ําของเขื่อนแมกวงอุดมธารา ที่หลอเลี้ยงคนในจังหวัดเชียงใหม และใชใน
การทําเกษตรของจังหวัดลําพูน
นอกจากแหลงน้ําธรรมชาติแลว บานปาสักงามมีแหลงน้ําสําคัญที่สรางขึ้นมา
คือ อางเก็บน้ําบานปาสักงาม และ ฝายกั้นน้ําหวยคัง
อ า งเก็ บ น้ํ า บ า นป า สั ก งาม สร า งเมื่ อ ป พ.ศ. ๒๕๓๘ เก็ บ น้ํ า ได ๔๐๐,๐๐๐
ล.บ.ม เพื่อเอามาใชในการเกษตรครัวเรือน และอุปโภค อางเก็บน้ําบานปาสักงามมี
คณะกรรมการคอยดู แ ลและจั ด การเรื่ อ งซ อ ม
บํ า รุ ง ท อ น้ํ า และดู แ ลการป ด -เป ด น้ํ า ส ว น
คาใชจายน้ําอางเก็บน้ําบานปาสักงามคือเก็บเปน
ป ปละ ๕๐ บาท ตอ ๑ ครัวเรือน และไดมีการ
จัด การทํ า ฝายเพื่ อ เอาไว ดั ก ตะกอนหน า ดิน ไว
บริเวณเหนืออางเก็บน้ําบานปาสักงาม จํานวน
๘๖ ฝาย
ฝายกั้นน้ําหวยคัง เปนฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก กั้นลําน้ําหวยคังเพื่อเอาน้ํามาใช
ในการเกษตร ทางโครงการพระราชดําริโดยกรมชลประทานไดสรางใหเพื่อนําน้ําไปใช
ในพื้น ที่ ทํ ากิ น บริเ วณข างลา งแผ น ดิ น หวิด ของบ า นป า สั ก งาม จํ านวน ๑๑๘.๕ ไร
การดูแ ลรั ก ษาเมื่ อ ถึ ง ฤดู ฝ นก็ จ ะมี ก ารระบาย
ตะกอนออก โดยการเปดประตู แผวถางวัชพืช
คอยตรวจดูทอเพื่อปองกันไฟที่จะไหมทอสงน้ํา
ฝายหวยคังไดสงน้ํามาตามทอเพื่อมาเขาบอพัก
น้ํ า ที่ ท างชลประทานได ส ร า งไว เ หนื อ พื้ น ที่
เกษตรขนาด ๕ x ๑๐ เมตร จํานวน ๓ บอ เพื่อ
เอาไวพักน้ําและเปดใชในพื้นที่เปนครั้งๆ
ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๘๙

สวนการจัดการน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคในชุมชน ไดทําการสํารวจระดับความ
สูงของอางเก็บน้ํา บอพักน้ํา ๓ บอ เพื่อหาวิธีปรับปรุงระบบประปาหมูบานเดิมที่ใช
งานไม ไ ด ให ส ามารถดึ ง น้ํ า จากอ า งเก็ บ น้ํ า มาใช ใ นการอุ ป โภค บริ โ ภค และทํ า
การเกษตรของชุมชน ซึ่งจะชวยใหชาวบานเกิดอาชีพ มีรายได และอยูในถิ่นฐานบาน
เกิดของตนได

เทคโนโลยีกับการจัดการ
ชุมชนไดเรียนรูการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
จัดการทรัพยากรปาตนน้ําของตนเอง โดยกลุมพิทักษไฟปาและแกนนําชุมชน รวมกัน
ออกสํารวจและจัดทําขอมูลตางๆ ในพื้นที่ เชน เขตแนวปาชุมชน ประเภทพืชทองถิ่น
สมุนไพรพื้น บาน และภูมิปญญาชาวบานอื่น ๆ ซึ่งนํามาจัดเก็บในระบบคลังขอมูล
ชุมชน จัดทําแผนที่ เผยแพรผานเว็บไซต และนําขอมูลมาใชในการจัดการทรัพยากร
น้ําชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
เมื่อไดเรียนรูการจัดการขอมูลใหมีระบบมากขึ้น ชุมชนไดออกสํารวจขอมูล
พื้นที่ปาตนน้ํา ปาซับน้ํา และเสนทางศึกษาธรรมชาติ เพื่อนํามาวางแผนการดูแลปา
ชุมชน โดยใชแ ผนที่ภ าพถายดาวเทียม เครื่องอานคาพิกัดดาวเทียม GPS ในการ
สํารวจเขตแนวปาอนุรักษ โดยนําขอมูลที่ไดไปกําหนดพื้นที่ปาอนุรักษตนน้ําลําธาร
ร ว มกั บ เจ า หน า ที่ ก รมอุ ท ยานแห ง ชาติ สั ต ว ป า และพั น ธุ พื ช ครอบคลุ ม พื้ น ที่
๓๗,๐๐๐ ไร เพื่อใหชุมชนวางแผนและสามารถบริหารจัดการพื้นที่ดวยตนเอง

๙๐

นอกจากนี้ยังไดนําเครื่องอานคาพิกัดดาวเทียม GPS ในการชวยเก็บตําแหนง
ฝายตนน้ําลําธาร ขอมูลวิจัยความหลากหลายและพืชอาหาร ในปาชุมชน และยังชวย
สํารวจเก็บขอมูลใหกับชุมชนเครือขายใน ๓ ตําบล คือ ต.ลวงเหนือ ไดแก บานวังธาร
ต.แมโปง ไดแก บานปาไผ บานหวยบอทอง
บานแมดอกแดง บานแมฮองไคร ต.ปาเมี่ยง
ไดแก บานปางน้ําถุ บานปอก บานจําป บาน
ปางอัน บานปางกําแพงหิน บานแมออน บาน
ป า ป า น รวมถึ ง การเก็ บ ข อ มู ล พั น ธุ ไ ม และ
แหลงประวัติศาสตรที่ ปาซับลังกา วัดพระสิงห
วัดเจดียหลวง เวียงกุมกาม ประตูผา (ลําปาง)
การเรียนรูเพื่อการอนุรักษ
การเรียนรูเพื่อการอนุรักษของชุมชน เปนการเรียนรูโดยผานประสบการณ และ
ผานกระบวนการในการสรุปบทเรียนมาในระดับหนึ่ง ทําใหเกิดการจัดตั้งกลุมอนุรักษ
ทําหนาที่เปนแกนนําในการประสานความรวมมือชุมชน ในการปฏิบัติการดานการ
อนุรักษ และประสานเครือขาย องคกร ชุมชน หนวยงานเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพ
ในการอนุรักษ สําหรับพื้นที่เพื่อการอนุรักษของชุมชน ชุมชนไดจัดเวทีในการหารือ
ขอบเขตเพื่อการกําหนดวิถีปฏิบัติตอทรัพ ยากร เชน ศึกษากฎเกณฑตามระเบีย บ
อุทยานแหงชาติ กฎระเบียบปาชุมชนที่ชุมชนตางๆ ไดกําหนดขึ้น จากการศึกษาดูงาน
ชุมชนในหลายพื้นที่ ทําใหไดขอมติของชุมชนวา
“ปาจะอยู ณ บริเวณใด ก็คือ ปา ปาไมมีเพื่อการใชสอย หรือเพื่ออนุรักษ ปา
คือปาที่อยูในใจของทุกคน ทุกคนควรรูวาจะใชอะไรทําเปนไมฟน และรูวาจะใชเพียง
เทาใด ไมที่ลมหมอนนอนไพรแหงตายจะอยูในเขตอนุรักษหรือในเขตใชสอย ลวน
เปนไมที่เหมาะแกการใชเปนเชื้อเพลิง การกําหนดเขตเหมือนกับเปนการชี้ชองใหแกผู
หวังประโยชนมากกวา ดังนั้นปาที่อยูในใจจึงเปนปาที่ไมมีขอบเขต แตมีขอบเขตในใจ
วาเราตองชวยกันดูแลรักษา และนํามาใชประโยชนอยางพอควร”

ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๙๑

ขยายผลสูความยั่งยืน
จากการที่ชุมชนบานปาสักงาม ไดเปนแหลงเรียนรูดานการอนุรักษและพัฒนา
พื้นที่ปาตนน้ําลําธารตามแนวทางพระราชดําริ ที่ประสบผลสําเร็จมาเปนระยะเวลากวา
๑๐ ป ปจจุบันบานปาสักงาม เปนสถานที่ศึกษาตัวอยางในการพัฒนาตนเอง การฟนฟู
สภาพปาตนน้ํา และการอยูรวมกันอยางเกื้อกูลระหวางมนุษยกับปา บานปาสักงามจึง
เป น สถานที่ สํ า หรั บ จั ด ค า ยเยาวชนเรื่ อ งป า และสิ่ ง แวดล อ มที่ ดี ที่ สุ ด แห ง หนึ่ ง ของ
ประเทศ
ชุมชนจึงวางแผนตอยอดใหเกิดเครือขายการเรียนรูเพื่อจัดการทรัพยากรปาตน
น้ําอยางยั่ง ยืน โดยจะใชหอ งสมุด ชุมชนเปน ลานกิจ กรรมเพื่อพัฒ นากระบวนการ
เรียนรูรวมกันของชุมชนและเครือขาย เกิดเปน
เวทีแลกเปลี่ยนภูมิปญญา ฝกฝนเยาวชนใหเปน
วิ ท ยากรเรื่ อ งการอนุ รั ก ษ แ ละฟ น ฟู ป า ต น น้ํ า
ความรูเรื่องระบบนิเวศปาซับน้ํา ปลูกฝงเยาวชน
รุ น ต อ ไปให ส ามารถพั ฒ นาตนเอง ก า วขึ้ น มา
ทํางานตอเนื่องกับแกนนําชุมชนได
นอกจากนี้ยังใชเสนทางศึกษาธรรมชาติ พื้นที่สรางฝายตนน้ําลําธาร พื้นที่ปาตน
น้ํา พื้นที่ปาซับน้ํา เปนหองเรียนธรรมชาติ สําหรับกระบวนการฝกอบรมเครือขาย
ผานเปาหมาย ๓ ชุมชน ชุมชนละ ๑๐ คน จํานวน ๕ หลักสูตรตอป เปาหมายหลักคือ
เครื อ ข า ยชุ ม ชนในพื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า แม ก วง โดยหลั ก สู ต รประกอบด ว ย รู ป แบบแห ง
ความสําเร็จในการจัดการลุมน้ําเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตรฝายตนน้ําลําธารเพื่อ
การฟ น ฟู ลุ ม น้ํ า อย า งยั่ ง ยื น หลั ก สู ต รการปลู ก ไม ๓ อย า ง ประโยชน ๔ ประการ
หลักสูตรการจัดการแนวปองกันไฟปาเปยก และหลักสูตรการพัฒนาอาชีพเสริมจาก
การอนุรักษทรัพยากรชุมชน เพื่อสงเสริมใหเกิดกิจกรรมการอนุรักษและพัฒนาตาม
แนวทางพระราชดําริ ที่ชุมชนอื่นๆ สามารถมาเรียนรูแลกเปลี่ยนไดจากตัวอยางที่เปน
รูปธรรม เกิดเครือขายการเรียนรูเพื่อจัดการทรัพยากรปาตนน้ําอยางยั่งยืน และทําให
เกิดกระบวนการสรางภูมิคุมกันชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

๙๒

ชุมชนบานหวยปลาหลด อ.แมสอด จ.ตาก
สภาพปญหาของชุมชน
ชาวบานหวยปลาหลดเปนชาวเขาเผามูเซอดํา เมื่อประมาณ ๖๐ ปที่แลว ชาว
มูเซอดําไดตัดสินใจยายถิ่นฐานจากดอยสูงของจังหวัดเชียงราย มาตั้งรกรากที่บาน
หวยปลาหลด อ.แมสอด จ.ตาก หวังใชเปนที่อยูและที่ทํากิน ดวยคิดวาเปนพื้นที่อุดม
สมบูรณเหมาะแกการอาศัยอยู แตกลับพบวาชาวกะเหรี่ยงที่เคยอยูอาศัยมากอนได
ทําลายปาไม จนเหลือเปนเพียงปาหญาคา และดวยไมมีใครชี้ใหชุมชนเห็นถึงปญหา
ของการตัดไมทําลายปา ประกอบกับการที่ชุมชนไมเห็นความสําคัญของปา เมื่อชาว
มูเซอดําเขามาอยูอาศัย จึงไดประกอบอาชีพทําไรเลื่อนลอย ยังไมไดคิดพัฒนาปา
ภายในพื้นที่บานหวยปลาหลดใหดีขึ้น ทําใหสภาพปาเสื่อมโทรมยิ่งขึ้น

สภาพพื้นที่กอนปลูกปา

จุดเริ่มตนการเปลี่ยนแปลง
ป พ.ศ. ๒๕๒๗ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดขอพื้นที่คืนจาก
ชุมชนบานหวยปลาหลด เพื่อดําเนินการอนุรักษและฟนฟูปาไม ปรับปรุงเปนแหลง
ทองเที่ยว แตชุมชนบานหวยปลาหลดไมรูจะยายถิ่นฐานไปที่ไหนไดอีก เพราะพื้นที่อื่น
ลวนถูกชาวเขาเผาอื่นจับจองไปแลวทั้งสิ้น ชุมชนจึงขอตกลงกับกรมอุทยานฯ หยุดการ
ทําไรเลื่อนลอย และเปนจุดเริ่มตนใหชุมชนตัดสินใจหันมาใหความสนใจกับปาของตน
ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๙๓

เริ่มจากปลูกปาไผ และสรางปาชุมชนขึ้น เพื่อแสดงใหกรมอุทยานฯ เห็นวา ชุมชน
รวมกันสรางและปลูกปาได และที่สําคัญคือ ชุมชนสามารถอยูรวมกันกับปาไดเปน
อยางดี ดวยเหตุนี้ กรมอุทยานฯ จึงอนุญาตใหชุมชนบานหวยปลาหลดอาศัยอยูใน
พื้นที่ตอไปได

โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ
การอยูรวมกับปาของชุมชนบานหวยปลาหลด นับเปนจุดเริ่มความสัมพันธที่ดี
ระหวางชาวมูเซอดํา บานหวยปลาหลด กับ หนวยจัดการปาตนน้ําดอยมูเซอ กรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ในป พ.ศ. ๒๕๓๗ เมื่อการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) ริเริ่ม “โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชยปที่ ๕๐” กฟผ. ไดรวมกับกรมอุทยานฯ
ดําเนินโครงการในพื้นที่ปาบนดอยมูเซอ กรมอุทยานฯ จึงจางแรงงานชุมชนบานหวย
ปลาหลด ใหมาชวยปลูกปาบริเวณดอยมูเซอ
๙๔

เมื่อชุมชนไปรับจางปลูกปา ซึ่งเปนปาเบญจพรรณ ชุมชนไดเห็นความแตกตาง
ระหวางพื้นที่ปาที่ปลูก เห็นความชุมชื้นที่เกิดขึ้นจากปาไม มาเปรียบเทียบกับพื้นที่ปา
ของตนที่ไมอุดมสมบูรณ ชุมชนจึงยิ่งเห็นความสําคัญของปาไมมากยิ่งขึ้น และเริ่ม
ปลูกปาภายในพื้นที่ชุมชนบานหวยปลาหลด
ศาสนาพุทธกับการรักษปา
สิ่งสําคัญ ที่ชวยปรับเปลี่ย นพฤติกรรมของชุมชน คือ การไดมีโอกาสเรีย นรู
เกี่ยวกับปา และความสําคัญของปา จากพระอาจารยเดน นันทิโย ซึ่งทานไดนําศาสนา
พุทธมาเปนหลักคําสอนใหชุมชนรูจักรักปาของตน และ ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ผลเสียของการตัดไมทําลายปา ผานการเทศนา จนทําใหคนสวนใหญของชุมชนใน
เวลานั้น ที่ยังยึดติดกับการตัดไมทําลายปา ไดปรับทัศนคติในเรื่องการรักษปา และ
การทําไรเลื่อนลอย แมจนถึงปจจุบัน ชุมชนยังคงใหความเคารพนับถือพระอาจารย
เดน มาโดยตลอด

การจัดการของชุมชน
ชาวเขากับการปลูกปา
แตเดิมชาวเขามักจะถูกมองวาเปนตนเหตุที่ทําใหสภาพปาเสื่อมโทรม เพราะ
คําพูดที่วา “ชาวเขาทําไรเลื่อนลอย” หรือ “คนบนดอยเปนคนตัดไมทําลายปา” แต
การรับจางปลูกปาใหกับหนวยจัดการตนน้ําดอยมูเซอ ไมเพียงไดประโยชนเปนรายได
ยังชีพเทานั้น แตยังทําใหชาวเขาเผามูเซอดํา แหงชุมชนบานหวยปลาหลด ซึ่งแตเดิม
ไม เ ห็ น ความสํ า คั ญ ของป า ได เ รี ย นรู แ นวความคิ ด เกี่ ย วกั บ ป า ไม ได ต ระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของทรัพยากรปาไม จนเกิดจิตสํานึกรักษปา จึงไดนําประสบการณจากการ
รับจางปลูกปา มาปรับใชกับสภาพปาของชุมชน และเริ่มตนปลูกปาในพื้นที่บานหวย
ปลาหลด โดยหวัง พลิกฟน ผืน ปา จากหญ าคาใหก ลายเปน ไมเ บญจพรรณอัน อุด ม
สมบูรณ

ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๙๕

“เรารูวา การปอ งกัน ไฟป า
เป น สิ่ ง สํ า คั ญ เมล็ ด กล า ที่
รว งหล น จากต น งอกที่ พื้ น
หากโดนไฟปาทําลาย จะทํา
ใหตนกลาเสียไป ปาก็จะไม
เติบโต”

ชุมชนไดเรียนรูความสําคัญของการฟนฟูและอนุรักษปา ที่ตองทําควบคูกันไป
เมื่อปลูกปาแลวก็ตองรักษาสภาพปาไปพรอมกัน และเห็นความสําคัญของการปองกัน
ไฟปา เพื่อรักษาตนกลาที่กําลังงอกขึ้นอยูภายในดงหญาคาที่งายตอการติดไฟ เพราะ
ไฟปาจะทําลายตนกลาที่กําลังงอกขึ้นมาจนเสียหายหมด ชุมชนจึงพยายามรักษาสภาพ
ปาที่มีอยู พรอมทั้งรวมกันทําแนวปองกันไฟปา
ปาตนน้ํา เปนปาที่ชุมชนใหความสําคัญเปนอยางมาก จึงไดขอความรวมมือ
ชาวบานที่ทําไรบริเวณปาตนน้ํา ใหเปลี่ยนมาปลูกตนกลวย หรือไมยืนตนแทน โดยหา
พื้นที่ทดแทนใหใชปลูกพืชผัก และหากใครทําลายหรือตัดตนไม มีกฎกติกาปรับแปลง
ละ ๕,๐๐๐ บาท วิธีนี้ทําใหชุมชนไดปาซับน้ําเพิ่มขึ้น
สวนการกําจัดปาหญาคา ชุมชนบานหวยปลาหลด ไมไดใชวิธีการสมัยใหมแต
อยางใด เพียงแคนําวัวเขาไปเลี้ยงบริเวณปาหญาคา จากฤดูฝนที่ทําใหหญาคาเจริญ
งอกงามอยางดี กลับกลายเปนอาหารมื้ออรอยใหวัวนําเขาทองและยอยออกมาเปนปุย
ไดอีก เมื่อหญาคาลดลง ตนกลาที่ขึ้นจากเมล็ดพืชก็งอกงามขึ้นทดแทนหญาคา และ
กลายเปนปาไมเบญพรรณ
ชาวเขาแหงบานหวยปลาหลดในวันนี้ จึงกลายเปนตัวอยางของคนปลูกปาและ
อยูรวมกับปาไดอยางดี โดยปรับใชความรูเพื่อแบงพื้นที่ปลูกปา มาสูการจัดสรรและ
แบงพื้นที่ปาของชุมชน เพื่อใหทุกคนเปนเจาของพื้นที่ปา และรวมกันดูแลและรักษา
ปาของตน จนปากลับคืนความอุดมสมบูรณ

๙๖

สภาพภายในชุมชนบานหวยปลาหลด
การจัดการ จากปาสูน้ํา จากน้ําสูชุมชน
หลังจากชุมชนรวมกันปลูกปา ทําใหปาตนน้ํากลับมาอุดมสมบูรณ ความชุมชื้น
กลับคืนมา น้ําในลําหวยที่เคยแหงขอดก็มีน้ําไหลตลอดทั้งป เมื่อปามีน้ํามา ชุมชนบาน
หวยปลาหลดก็ไดมีการบริหารจัดการน้ําของชุมชนเอง โดยเนนสรางประโยชนตอผืน
ปา และทําใหพื้นที่ทุกตารางเมตรเกิดประโยชน
ฝายชะลอความชุมชื้น
ชุมชนไดรวมกันสราง “ฝายชะลอความชุมชื้น” ตามแนวพระราชดําริ ซึ่งมีทั้ง
ฝายธรรมชาติ และฝายคอนกรีต รวมทั้งสิ้นกวา ๔๐๐ ฝาย เพื่อชวยรักษาความชุมชื้น
ของปา ทําใหตนน้ําไมแหงแลง มีน้ําใหชุมชนไดกินไดใชตลอดทั้งป ฝายเหลานี้ยังมี
สวนชวยใหระบบนิเวศดีขึ้น ทั้งนกและสัตวปานานาชนิด ไดกลับมาอาศัยที่ปาอีกครั้ง

ฝายชะลอความชุมชื้น คืนความชุมชื่นใหผืนปา

ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๙๗

ประปาภูเขา
ระบบประปาภูเขาบานหวยปลาหลด เริ่มมีมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๒ โดยนําน้ํา
ที่ไดจากบนเขา ตอทอประปา นําน้ําลงมาถึงชุมชน เพื่อใหเกิดความสะดวกในการใช
น้ํา มากขึ้น ชาวบา นคนใดตอ งการใชน้ํา ในบา นของตน ตอ งจายเงิ น คาตอ ทอดว ย
ตนเอง ปจจุบันดวยความอุดมสมบูรณของปาตนน้ํา ทําใหมีระบบประปาภูเขามีน้ํา
ไหลใหชุมชนไดใชอยางเพียงพอตลอดป แตชุมชนก็ยังใชน้ําอยางประหยัด ไมมีใคร
เปดน้ําทิ้งไวใหสูญเปลา

ระบบประปาภูเขา
น้ําเพื่อการเพาะปลูก
การปลูกพืช ชุมชนไดนําแนวคิดของธรรมชาติมาปรับใช เชน การปลูกฟกแมว
หรือ มะระหวาน ที่เปนพืชทํารายไดหลักของชุมชน เพราะปลูกไดผลตลอดป และเปน
พืชประหยัดน้ํา จะปลูกบริเวณฝายชะลอความชุมชื้น ที่ชาวบานรวมกันสรางบริเวณ
รองเขา ฟกแมวไดอาศัยความชุมชื้นของฝายในการใหน้ําแกตน รวมทั้งอากาศและ
ความชื้นก็ชวยใหพืชเจริญงอกงามไดอยางดี
การปลูกกาแฟ ผสมกับตนไมใหญในปา โดยไมตองรดน้ํา เพียงใชรมเงาจากไม
ตนใหญ เชน ตนไทร ก็ชวยเปนรมเงาอยางดีใหกับตนกาแฟ
การปลูกพืชบริเวณเชิงดอย ชุมชนนําประโยชนจากการทําประปาภูเขา มาทํา
เปนสปริงเกิลสําหรับรดน้ํา วิธีนี้ จึงเปนวิธีที่ประหยัดน้ําแลว ยังประหยัดแรงงานใน
การรดน้ําอีกดวย
๙๘

แปลงปลูกมะระหวาน
ปองกันน้ําเสีย
ชุมชนหวยปลาหลด ไมไดหยุดอยูเพียงแค มีปา และ มีน้ํา ชุมชนมีแนวคิดใน
การดูแลรักษาน้ําที่มีอยู ดวยการปองกันน้ําเสีย งดใชสารเคมี เริ่มตนจากการไมใชยา
ฆาหญา และปุยเคมี ใชขี้เถาในการซักผา เพื่อลดน้ําเสียไหลลงสูปลายน้ํา รวมทั้งมีกฎ
กติกา หามทิ้งขยะลงในลําหวย เพื่อไมใหน้ําเสียไหลลงไปสูพื้นที่ดานลาง
ตนไมที่ขึ้นตามลําหวยและเปนพืชทองถิ่น คือ ตนสะระแหนน้ํา ลักษณะมีราก
ใส คลายผักบุง ชาวบานเชื่อกันวาสามารถกรองน้ําเสียบริเวณลําหวยได ชุมชนจึงมีกฏ
หา มไมใหปลอยสัตวตางๆ ที่ชุมชนเลี้ยงเชน หมู และ มา ไปหากินบริเวณลําหวย
เพราะเกรงวาสัตวจะไปกินพืชเหลานั้นเสียหมด

ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๙๙

ความรวมมือของชุมชน
ชุมชนตางตระหนักถึงการรักษาปา เมื่อปาและน้ํากลับคืน ทําอยางไร จะใหปา
และน้ําคงอยูกับชุมชนตลอดไป ชุมชนบานหวยปลาหลดทุกคนจึงรวมกันดูแลรักษาปา
อยางดี เมื่อเกิดไฟปา ทุกคนในชุมชนจะรวมมือรวมแรงกัน เพราะถือวาทั้งผืนปาเปน
ของทุกคนในชุมชน หากปาเสียหาย ก็หมายถึงผลประโยชนของชาวบานเสียหายไป
ดวยเชนกัน ชุมชนจึงกําหนดกติกาเพื่อดูแลรักษาปา โดยมีเวรยามลาดตระเวณปองกัน
ไฟปาภายในรัศมี ๓ กิโลเมตร กําหนดเดือนในการเก็บของปา เชน หนอไม ใหเก็บได
เฉพาะเดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม เปนตน ดวยความรวมมือของทุกคน ก็จะทํา
ใหปาและชุมชนอยูรวมกันไดตลอดไป

ปาคือชีวิต
ปา ของบา นหว ยปลาหลด ไม ไ ด เป น เพี ย งแคแ หล งต น น้ํ า ลํา ธาร แต ยั ง เป น
ซุปเปอรมารเก็ตของชุมชน ปาที่เห็นบนดอย เปนปาที่อุดมไปทั้งพืชยืนตน ที่ใหความ
รมรื่น ชุมชื้น และพืชเศรษฐกิจ จากตนกาแฟ ที่ขึ้นแนนดอย นอกจากนี้บริเวณตีน
ดอย ชุมชนยังไดกันพื้นที่ไวปลูกพืชลมลุก อาทิ ฟกแมว ถั่ว พริก สําหรับทั้งไวกิน
และขาย
ชุมชนไมตองไปซื้อเครื่องปรับอากาศมาใช เพราะอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งป
ชุมชนไมตองซื้ออาหาร เพราะเนื้อ สัต วและพืชผัก ก็ห าไดจากปา เหมือ นคําพูด ที่
ผูใหญบาน จักรพงษ มงคลคีรี ผูนําชุมชนบานหวยปลาหลด กลาววา
๑๐๐

“ปาใหทั้ง น้ํา อากาศดี ซุปเปอรมารเก็ต
ที่มีทั้งเนื้อสัตว และ พืชผัก รวมทั้งรายได
ใหแกชุมชน”

ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากปาของบานหวยปลาหลด มีตลาดมูเซอ เปนแหลงรองรับ
ชาวบานสามารถนําผลผลิตที่ตนผลิตไดมาขายในตลาด โดยไมตองผานพอคาคนกลาง
รวมทั้งเมล็ดกาแฟ นํามาคั่วบด และชงขาย เปดเปนรานกาแฟของชาวบานในตลาด
นั้นเชนกัน

ภายในตลาดมูเซอ

ขยายผลสูความยั่งยืน
“ตั้งแตตื่นขึ้นมา ไมวาจะทําอะไร จะกินอะไร หรือทําการเกษตร เราอาศัยปาตลอด
เด็กตัวนอยก็เห็นพอแมตัวเองทํากินอยางนี้ ก็เปนการปลูกฝงใหเด็กไปในตัว”
เด็กๆ ในหมูบานหวยปลาหลดจะเปนกําลังสําคัญของชุมชนตอไปในอนาคต
ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได ก็ดวยคนรุนตอไปที่สานเจตนารมณตอจากคนในรุนนี้ และ
เพียงชุม ชนบา นหวยปลาหลดชุมชนเดีย ว ก็ไ มส ามารถดูแลปาทั้ง ปาได แตชุมชน
ใกลเคียงก็ตองชวยกันดูแลดวยเชนกัน
ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๑
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ภายในชุมชน
“ทําไมตองกั้นไมตรงนี้”
“ทําไมตองเอาไมมาตอกตรงนี้”
“ทําไมตองกวาดใบไมแหงในปาออก”
“ทําไมตองกวาดใบไมแหงใหหางกันขนาดนี้”
เหลานี้คือคําถามของเด็กๆ ในโรงเรียนของชุมชนบา นหวยปลาหลด ที่ตาง
กระตือรือรนชวยเหลือพอแมในเรื่องเกี่ยวกับการักษาปาและน้ํา เมื่อพอแมเขาปาไป
สรางฝายชะลอความชุมชื้น ทําแนวกันไฟ ลูกหลานก็จะติดตามไปดู และชวยลงมือทํา
ดวย รวมทั้งคอยซักถามเพื่อเรียนรู สิ่งเหลานี้นับเปนการปลูกฝงทัศนคติใหกับเยาวชน
รุนหลัง ไดสานตอการทํางานของผูใหญไดในอนาคต

นอกจากนี้ ชุมชนยังรวมกับหนวยจัดการตนน้ํา กรมอุทยานฯ จัดคายเยาวชน ที่
มีนักเรียนทั้งในชุมชน และชุมชนใกลเคียงเขารวม เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจใน
การดูแลและรักษาปา รวมทั้งระบบนิเวศตนน้ํา ปละ ๓ รุน
ภายนอกชุมชน
จากผลงานที่ชุมชนรวมกันดูแล รักษาปาตนน้ํา จนไดน้ํากลับคืน ชาวเขาเผา
ตางๆ ที่อยูใกลเคียง เริ่มเขามาศึกษาดูงาน เพื่อเรียนรู และนําไปพัฒนาปาของตน
ชุมชนบานหวยปลาหลด มีความโดดเดนดานการบริหารจัดการปาที่ทําใหชุมชนอื่น
สนใจเขามาศึกษาดูงาน คือ การรักษาปา การอยูรวมกับปา และ กติกาการดูแลปา

๑๐๒

สรุปแนวทางจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ตน น้ํา
ชุมชนพื้นที่ตนน้ํา ดําเนินการฟนฟูและอนุรักษปาตนน้ํา เพื่อแกปญหาปาตนน้ํา
ถูกทําลาย ไฟปา และน้ําไมเพียงพอทําการเกษตร โดยเยาวชนและชาวบานรวมกัน
สรางฝายชะลอความชุมชื้น สรางแนวปองกันไฟปา ใหความสําคัญเรื่องกระบวนการ
เรียนรูโดยลงมือทํา แลวเปนแกนนําในการขยายแนวคิดการจัดการทรัพยากรน้ําไปสู
เครือขายลุมน้ําของชุมชน
ชุ ม ชนมี แ นวทางดํ า เนิ น งานสํ า หรั บ การจั ด การป า ต น น้ํ า พอสรุ ป เป น
กระบวนการไดดังตอไปนี้
๑) เรี ย นรู ก ารอนุ รั ก ษ แ ละฟ น ฟู ป า ต น น้ํ า ตามแนวทางพระราชดํ า ริ และนํ า
ความรูมาปรับใชในการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําในชุมชน
๒) ปลูกจิตสํานึกใหชุมชนเห็นความสําคัญของปาตนน้ํา สรางเครือขายภายใน
ชุมชน
๓) ชุมชนรวมกันปลูกปา และสามารถอาศัยอยูรวมกับปาได ทําใหไมตองยาย
ออกจากเขตอุทยาน
๔) จัดตั้งหนวยพิทักษปา คอยฟนฟูปาตนน้ํา ปลูกปาทดแทน ดับไฟปา และทํา
แนวกันไฟปา
๕) ชุมชนรวมกันสรางฝายชะลอความชุมชื้น ทําใหผืนปาเกิดความชุมชื้น ระบบ
นิเวศกลับคืน
๖) กําหนดกฏระเบียบชุมชนในการเก็บของปา และนําวัตถุดิบจากปามาใชให
เปนประโยชน รวมทั้งมีกฏระเบียบรวมกับอุทยาน ในการดูแลและรักษาปา
๗)การดูแลสิ่งแวดลอมเปนหนึ่งในวิถีชีวิต เพื่อใหปลายน้ําไดใชน้ําที่สะอาด มี
คุณภาพดี รวมทั้ง ไมมีการใชสารเคมี และ ยาฆาหญา
๘) เปนแหลงเรียนรู ใหความรูกับเยาวชน และชุมชนที่สนใจทางดานตางๆ เชน
ปาซับน้ํา การรักษาปา กติกาในการดูแลปา และการอยูรวมกับปา

ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๓
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ภาพสรุปการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนในพื้นที่ตนน้ํา

๑๐๔

บทสรุป
ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน ตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
มีเปาหมายคนหาตัวอยางการจัดการทรัพยากรน้ําระดับชุมชน และรวบรวม ความรู
ประสบการณ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําตามแนวพระราชดําริ ในพื้นที่ของ
ชุม ชน มาแลกเปลี่ ย น เรี ย นรู ซึ่ง กั น และกั น มี ชุม ชนเขา รวมประกวดในครั้ ง นี้จ าก
ภาคเหนือ ๗ ชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๗ ชุมชน ภาคใต ๒ ชุมชน และภาค
กลาง ๒ ชุมชน รวม ๑๘ ชุมชน
ผลการประกวดนี้ รางวัลชนะเลิศ คือ ชุมชนบานโนนขวาง จ.บุรีรัมย ซึ่งเปน
พื้นที่น้ําแลง และ รางวัลรองชนะเลิศ คือ ชุมชนบานสามขา จ.ลําปาง ซึ่งเปนพื้นที่ปา
ตนน้ํา สรุปเปนบทพิสูจนในการนําแนวพระราชดําริไปใชบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ชุมชนใน พื้นที่ ๒ แนวทาง คือ พื้นที่ปาตนน้ํา และ พื้นที่น้ําแลง ไดดังนี้
ชุมชนพื้นที่ตนน้ํา ดําเนินการฟนฟูและอนุรักษปาตนน้ํา เพื่อแกปญหาปาตน
น้ําถูกทําลาย เกิดไฟปา และน้ําไมเพียงพอทําการเกษตร ชุมชนไดรวมกันสรางฝาย
ชะลอความชุมชื้น สรางแนวปองกันไฟปา และใหความสําคัญเรื่องกระบวนการเรียนรู
โดยลงมือทํา และขยายแนวคิดการจัดการทรัพยากรน้ําไปสูเครือขายลุมน้ําของชุมชน
ชุมชนในพื้นที่น้ําแลง แกปญหาความแหงแลง ดินเสื่อมสภาพ ขาดแหลงน้ํา
โดยเริ่มจาก การขุดสระเพื่อกักเก็บน้ําไวใชสําหรับทําการเกษตรตลอดปในพื้นที่ของ
ตน ใชภูมิปญญาชาวบานในการจัดการ รวมกับแนวทางพระราชดําริทฤษฎีใหม ปลูก
หญาแฝก เศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลจากผูนําไปสูชุมชน แลวขยายเครือขายการ
เรียนรูสูชุมชนใกลเคียง
ประกวดการจั ด การทรั พ ยากรน้ํ า ชุ ม ชน ตามแนวพระราชดํ า ริ ฯ ในครั้ ง นี้
นับเปนจุดเริ่มตนของการขยายเครือขายความรวมมือในการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน
ที่จะจัดขึ้นในปตอๆ ไป และนําไปสูการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ
และพัฒนาเปนเครือขายการเรียนรูและความรวมมือการจัดการทรัพยากรน้ํา ทั้งใน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๕
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

สรุปแบบอยางความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน
การประกวดครั้งนี้ ทุกชุมชนที่เขารวมประกวด ไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกัน
และกัน และไดเห็น ตัวอยางความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรน้ําที่นอมนําแนว
พระราชดําริไปปรับใชใหเหมาะกับภูมิสังคมของตนเอง โดยที่แตละชุมชนมีจุดเดน
และแบบอยางความสําเร็จที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับลักษณะภูมิประเทศ และ สังคม
ของแตละพื้นที่ สรุปเปนผลสําเร็จในการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนแบบตางๆ ไดดังนี้
๑) ผลสําเร็จจากการฟนฟูปาและฝายชะลอความชุมชื้น
การบริห ารจัด การป าตน น้ํา จากปา ไม ที่ถู กทํ า ลาย สภาพปา เสื่ อ มโทรม
ชุมชนรวมกันสรางฝายชะลอความชุมชื้นตามแนวพระราชดําริ และปลูกปาทดแทน
ฟนฟูสภาพปาขึ้นมาเปนแหลงน้ํา และรวมกันอนุรักษปาไม เพื่อใหมีแหลงน้ํา สําหรับ
ใชในการเพาะปลูก ใชอุปโภค บริโภค ตลอดทั้งป และยังเรียนรูที่จะใชผลผลิตจากปา
เชน เห็ด ผักหวาน สมุนไพร อยางสมดุลและยั่งยืน

๑๐๖

๒) ผลสําเร็จจากการใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม
พื้นที่ซึ่งไมมีแหลงน้ําชลประทานมาใชในการทําเกษตร และอุปโภค บริโภค
ชาวบานมีหนี้สิน ชุมชนไดนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม บริหารจัดการ
แหลงน้ําและที่ดินเพื่อการเกษตร ตามแนวพระราชดําริ มาใชแกปญหา จนมีแหลงน้ํา
เพียงพอ และสามารถปลดหนี้ได ทําใหมีชีวิตความเปนอยูดีขึ้น

๓) การใชเทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการน้ํา
การจัดการแหลงน้ํา โดยใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือสนับสนุน เชน GPS
แผนที่ ภ าพถ า ยดาวเที ย ม เพื่ อ ช ว ยในการสํ า รวจและกํ า หนดแนวขุ ด คลองส ง น้ํ า
ตําแหนงขุดสระเก็บน้ําในลักษณะแกมลิง รวมทั้งชวยในการแผนการจัดสรรน้ําและ
เพิ่มปริมาณน้ําสํารอง โดยเชื่อมตอกับคลองสงน้ําที่มีอยูเดิมอยางเปนระบบ

ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๗
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๔) การบริหารจัดการแหลงน้ํา สระน้ําประจําไรนา
การบริหารจัดการแหลงน้ําในครัวเรือน สระน้ําประจําไรนา ที่สรางไวเพื่อกัก
เก็บน้ําสําหรับทําการเกษตร ทําใหเกิดรายไดจากการเกษตรตลอดทั้งป คือ มีพืชหลัก
เปนรายไดประจําป ประมงเปนรายไดประจําเดือน พืชผักตางๆ เปนรายไดประจํา
สัปดาห และไมมีรายจาย เมื่อมีการจัดการเก็บน้ําไวนําไปใชเพื่อการเกษตรในหนาแลง
ยังทําใหไดราคาผลผลิตสูง มีรายไดเพิ่มมากขึ้น

๕) การจัดสรรน้ําจากระบบชลประทาน
การเชื่อมกับแหลงน้ําของทางราชการ และรวมกันจัดการ โดยชุมชนรวมกัน
จัดสรรน้ําจากระบบชลประทาน ใหมีใชในการทําเกษตร อุปโภค บริโภค อยางทั่วถึง
และเปนธรรม รวมกันบริหารจัดการน้ําใหมีใชอยางเพียงพอ และเกิดประโยชนสูงสุด
รวมทั้งสํารองน้ําไวใชในหนาแลง

๑๐๘

๖) การสรางเครือขายการเรียนรู
แตละชุมชนมีการเรียนรู รวมมือ และสรางเครือขายความรวมมือและการ
เรียนรูในการจัดการทรัพยากรน้ํา ทั้งระหวางชุมชนดวยกันเอง และชุมชนกับภาครัฐ
และเอกชน เพื่อขยายผลสูการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนอยางยั่งยืน

๗) การใชน้ําเพื่ออาชีพประมงชายฝง
การฟนฟูปาชายเลน โดยพัฒนาและปลูกปาชายเลน เพื่อรักษาคุณภาพน้ํา
และแกมลพิษทางน้ํา และรวมกันอนุรักษสภาพแวดลอม เพื่อใหเกิดระบบนิเวศที่ดีตอ
การประกอบอาชีพประมงชายฝงทะเล

ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๙
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ผลจากการประกวด
ชุมชนไดแลกเปลี่ยน เรียนรู เกิดเครือขาย ขยายผลสูความยั่งยืน
จากแบบอยางความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน ของทั้ง ๑๘ ชุมชน
ที่เขารวมประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน ตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ในครั้งนี้ เห็นไดวาการจัดการทรัพยากรน้ําของแตละชุมชนจะมีความแตกตางกันไป
ตามภูมิประเทศ สภาพสังคม และสภาพปญหาที่ตางกัน
ดังนั้น เพื่อใหแตละชุมชนที่เขารวมประกวดไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
ระหวางกัน เพื่อนําความรูที่ไดไปปรับใชในชุมชนของตน จึงไดจัดใหมีการสัมมนา
แลกเปลี่ยนความรูดานการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนขึ้น นอกจากนั้น ยังไดพาชุมชน
เยี่ยมชมการดําเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตางๆ ไดแก ศูนย
ศึกษาการพัฒนาหวยทราย อัน เนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการศึกษาวิจัยและ
พัฒ นาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย อัน เนื่องมาจากพระราชดําริ และศูน ยศึกษาการ
พัฒนาเขาหินซอน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

บรรยากาศการสัมมนา
๑๑๐

งานสัม มนาแลกเปลี่ยนความรูป ระสบการณแ ตล ะชุมชน และรับฟง ผลการ
ดําเนินงาน ในการประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริฯ ณ
อุท ยานสิ่ง แวดลอมนานาชาติสิริน ธร อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี ระหวางวัน ที่ ๑๗–๑๙
กันยายน ๒๕๕๐ เพื่อใหชุมชนทั้ง ๑๘ ชุมชนที่เขารวมประกวด ไดแลกเปลี่ยน เรียนรู
ภูมิปญญา และประสบการณ ซึ่งกันและกัน ในเรื่องของการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน
ตามแนวพระราชดําริ ที่อาจจะเปนประโยชนและนําไปปรับใชกับชุมชนของตนเอง ให
เกิดการจัดการทรัพยากรน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเปนการสรางเครือขาย
การเรี ย นรูเ รื่ อ งจั ด การทรัพ ยากรน้ํา ระหว างชุม ชน เพื่ อขยายผลไปสูแ นวทางการ
พัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ําอยางยั่งยืนในที่สุด

นอกจากนี้ ยังไดพาชุมชนที่เขารวมประกวดทั้ง ๑๘ ชุมชน ไปเยี่ยมชมศูน ย
ศึกษาการพัฒนาหวยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ โครงการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให
ชุมชนไดเรียนรูจากตัวอยางผลสําเร็จจากการศึกษา คนควา ทดลอง และวิจัย ของ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๑๑๑
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๐ ไดพาชุมชนเยี่ยมชมและเรียนรูการบริหารจัดการน้ํา
ของโครงการอ างเก็บ น้ํา ยางชุมอั น เนื่อ งมาจากพระราชดําริ อํา เภอกุย บุรี จัง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ ซึ่งเปนชุมชนที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ ดานการบริหารจัดการโครงการ
พัฒนาแหลงน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) เมื่อป ๒๕๔๙ เพื่อใหเห็น
ตัวอยางความสําเร็จของชุมชนที่ไดนอมนําเอาแนวพระราชดําริไปประยุกตใชในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ทําใหชุมชนเกิดความเขาใจไดดียิ่งขึ้น และสามารถนําไป
ประยุกตใชกับชุมชนของตนเองได
๑๑๒

โครงการอางเก็บน้ํายางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ
การสนทนาแลกเปลี่ ย นความรู ป ระสบการณ แ ต ล ะชุ ม ชน ในการจั ด การ
ทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริฯ ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๑๙ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการจัดการทรัพยากรน้ําของแตละชุมชน
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เปนการสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณความรู
ระหวางชุมชนเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยแบงตามสภาพพื้นที่ ไดแก
“การบริหารจัดการพื้นที่ตนน้ํา” และ “การบริหารจัดการพื้นที่น้ําแลง” มีตัวแทนของ
แตละชุมชนมาเลาประสบการณในการจัดการทรัพยากรน้ําของชุมชนตนเอง เพื่อให
เห็นตัวอยางของการบริหารจัดการที่แตกตางกันในแตละภูมิสังคม รวมทั้งตัวอยางของ
การนอมนําแนวพระราชดําริในเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ําตางๆ มาใชใหเกิดการ
จัดการอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๑๑๓
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ชุมชนไดเยี่ยมชมศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหิน
ซอน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเรียนรูจากตัวอยางผลสําเร็จ
จากการศึกษา คนควา ทดลอง และวิจัย ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่ง
ทําใหชุมชนเกิดความเขาใจแนวพระราชดําริไดดียิ่งขึ้น และสามารถนําไปใชใหเปน
ประโยชนตอชุมชนของตนเองตอไป

ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรา
กิจกรรมตางๆ เหลานี้ สงเสริมใหชุมชนที่เขารวมประกวดครั้งนี้ ไดเกิดการ
แลกเปลี่ยน เรียนรูระหวางกัน ในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน มีการ
ถายทอดประสบการณในการจัดการทรัพยากรน้ําจากชุมชนหนึ่งไปชุมชนหนึ่ง ขยาย
ผลเปนเครือขายการเรียนรูและความรวมมือในการจัดการทรัพยากรน้ําระดับชุมชน
ตลอดจนการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรน้ํา เพื่อใหการใชน้ําเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด รวมทั้งใหน้ํามีคุณภาพและปริมาณเพียงพอตอความตองการของคนรุนตอไป
ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการสัมมนา นอกจากไดแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ
ระหวางชุมชนดวยกันแลว แตละชุมชนที่เขารวมประกวดยังไดทําความรูจักกัน ขยาย
ผลไปสูความรวมมือในบางชุมชนที่อยูไมหางไกลกันมากนัก ไดมีการติดตอและขอไป
เรียนรูประสบการณในการจัดการทรัพยากรน้ําระหวางชุม ชนดวยกันเอง เกิด เปน
พันธมิตรในการจัดการทรัพยากรน้ําระดับชุมชนรวมกัน

๑๑๔

การประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน ตามแนวพระราชดําริฯ ในครั้งนี้
เปรียบเสมือนการรวบรวมตําราความรูในการจัดการทรัพยากรน้ําของชุมชนตางๆ ที่
เขารวมประกวด ซึ่งแตละชุมชนก็มีภูมิปญญา ประสบการณ ความรู ตลอดจนวิธีการ
ในการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนแตกตางกันไป เมื่อไดมาแลกเปลี่ยนประสบการณ
และเรี ย นรู ร ว มกั น ได เ ห็ น ตั ว อย า งความสํ า เร็ จ ของการจั ด การที่ นํ า ไปสู ก าร
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น แตละชุมชนก็ไดนําความรูที่ไดไปปรับใช เกิดการเรียนรู
จากคนสูชุมชน จากชุมชนสูชุมชนใกลเคียง และยังไดรับการเสริมสรางความเขมแข็ง
จากผู ส นั บสนุน ที่เ ห็ น ความสํา คัญ ของการจั ด การทรั พ ยากรน้ํ า ในระดับ ชุ ม ชน ทั้ ง
ภาครั ฐ และเอกชน จนพั ฒ นาเป น เครื อ ข า ยเรี ย นรู แ ละร ว มมื อ ในการจั ด การ
ทรัพยากรน้ําชุมชน ซึ่งจะนําไปสูการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนอยางสมดุล มั่นคง
และยั่งยืนไดในที่สุด

ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๑๑๕
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

