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คํานํา 
 
 

หนังสือ “ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน ตามแนวพระราชดําริ เพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา  
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลมนี้ เปนบทสรุปผลสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
ของชุมชนที่เขารวมประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน ตามแนวพระราชดําริ เพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา  
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซ่ึงหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ท่ีเล็งเห็น
ความสําคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระดับชุมชนไดรวมกันจัดขึ้น  

การประกวดครั้งนี้ นับวาประสบความสําเร็จเปนอยางดียิ่ง ชุมชนที่เขารวม
ประกวดไดนําแนวพระราชดําริไปประยุกตใชในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของชมุ
ชนจนเห็นผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม สามารถเปนแบบอยางใหชุมชนอื่นๆ ไดศึกษา
เรียนรูวา หากคนในชุมชนรวมกัน โดยไมเปนเพียงผูใชน้ําเทานั้น แตเปลี่ยนบทบาท
มาเปนผูบริหารจัดการ ผูพัฒนา ผูอนุรักษ ทรัพยากรน้ํา ในพื้นที่ของตน ยอมเปน
ภูมิคุมกันที่ดีและมีประสิทธิภาพ  

ผลจากการจัดประกวดครั้งนี้พบวาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของชุมชนใน
แตละพ้ืนที่นั้น มีความแตกตางกันไปตามภูมิสังคม คือ ลักษณะภูมิประเทศ และ 
สังคม ชุมชนที่เขารวมประกวดแตละชุมชนตางมีเทคนิค มีการบริหารจัดการใน
ลักษณะเฉพาะ ที่สอดคลองกับภูมิประเทศ และวิถีชีวิตของตนเอง จึงทําใหการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําในชุมชนแตละพ้ืนที่ มีเอกลักษณเปนของตน และมาจากฐานภูมิ
ปญญาทองถ่ินที่ตางกัน ความหลากหลายของภูมิปญญาทองถิ่นนี้เอง นับเปนองค
ความรูสําคัญใหชุมชนตางๆ สามารถนํามาปรับใชบริหารจัดการทรัพยากรน้ําให
เหมาะสมกับชุมชนของตนได เปนอยางดี  หนังสือเลมนี้ ไดรวบรวมความรู 
ประสบการณ จากความสําเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของชุมชน ตามแนว
พระราชดําริ ของชุมชนที่เขารวมประกวด เพ่ือเผยแพรตัวอยางแหงความสําเร็จ
ดังกลาว ซ่ึงชุมชนหรือผูที่สนใจสามารถนําไปประยุกตใชใหเปนประโยชนตอไปได  



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน ตามแนวพระราชดําริฯ ครั้งนี้ ไดรับ
พระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานถวยรางวัล
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 
 
 

เลขานุการคณะกรรมการจัดงาน 
ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน ตามแนวพระราชดําริ 

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ 
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงทุมเทพระวรกายในการศึกษาพัฒนาและ
จัดการทรัพยากรน้ํา เพื่อใหราษฎรมีน้ํากิน น้ําใช และเพื่อการเพาะปลูก เพราะทรง
ตระหนักและรับสั่งอยูเสมอวา “น้ําคือชีวิต” ตลอดหลายปที่ผานมา พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ไดทรงคิดคนและแสวงหาวิธีตางๆ ที่เหมาะสมเพื่อแกไขและบรรเทา
ปญหาตางๆ ที่เก่ียวกับ “น้ํา” ทั้งการขาดแคลนน้ํา น้ําทวม และน้ําเนาเสีย ที่สงผล
กระทบตอชีวิตและความเปนอยูของประชาชนในแตละพื้นที่ โดยมีศูนยศึกษาการ
พัฒนาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตางๆ ทั่วภูมิภาคของประเทศ เปน
ตัวอยางความสําเร็จในการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรน้ํา รวมไปถึงการ
ฟนฟูดินและปาตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเผยแพรใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูและ
นําแบบอยางไปปรับใชใหเหมาะสมกับตนเอง 

การที่ประชาชนหรือในระดับชุมชนไดมีโอกาสนอมนําแนวพระราชดําริ 
เพ่ือจัดการทรัพยากรน้ําไปใช จะเปนสวนสําคัญในการเพิ่มความเขมแข็งและความ
มั่นคงในการจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศไทย เพราะประเทศไทยมีชุมชนมากกวา  
๖ หมื่นชุมชน การสนับสนุนใหระดับชุมชนมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่ดีและ
มีประสิทธิภาพ จะนําไปสูการพึ่งพาตนเองดานทรัพยากรน้ํา และยังสามารถขยายผล
แนวทางการจัดการทรัพยากรน้ําไปสูชุมชนอื่นๆ จนเกิดเปนเครือขายการทํางานที่มี 

"...หลักสําคัญวา ตองมีน้ําบริโภค น้ําใช น้ําเพื่อการเพาะปลูก 
เพราะวาชีวิตอยูที่นั่น ถามีน้ําคนอยูได ถาไมมีน้ํา คนอยู
ไมได ไมมีไฟ คนอยูได แตถามีไฟฟาไมมีน้ําคนอยูไมได" 
 

พระราชดํารัส ณ สวนจิตรลดา 
๑๗ มีนาคม ๒๕๒๙ 

 



 
 

๘

กระบวนการคิด ไตรตรอง ตัดสินใจ และลงมือทํารวมกัน ภายใตการบริหารจัดการ
ของชุมชน และเพ่ือนบาน รวมทั้งประสานการพัฒนากับหนวยงานตางๆ ที่รับผิดชอบ
ท้ังในระดับชุมชน และระดับประเทศ เพ่ือไปสูแนวทางการพัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรน้ําอยางมั่นคง สมดุล และยั่งยืน  

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ใหความสําคัญกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และเล็งเห็นความสําคัญของการจัดการทรัพยากรน้ําในระดับชุมชน 
จึงรวมกันจัดโครงการ “ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน ตามแนว
พระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐”  มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมองคความรูสําคัญของ
แตละชุมชนที่เขารวมประกวด ที่มีความรูและประสบการณในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําตามแนวพระราชดําริในพื้นที่ของตน มาแลกเปลี่ยน เรียนรูซ่ึงกันและกัน 
โดยมีเปาหมายหลักเพ่ือใหเกิดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ 
และเกิดเครือขายการเรียนรูและความรวมมือการจัดการทรัพยากรน้ํา ในภาครัฐ 
ภาคเอกชน และชุมชน เพ่ือนําไปสูแนวทางการพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ําอยาง
ย่ังยืนตอไป  

 
ผูเขารวมประกวด 

การคัดเลือกชุมชนเขารวมการประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําตามแนว
พระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ในครั้งนี้ แตละหนวยงานที่มีสวนรวมในการจัด
ประกวด ประกอบดวย กรมชลประทาน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย สมาคม
พัฒนาประชากรและชุมชน มูลนิธิวิเทศพัฒนา มูลนิธิ โคคา-โคลาประเทศไทย และ 
เครือซิเมนตไทย ไดเสนอรายชื่อชุมชนที่จะสงเขาประกวด ซ่ึงเปนชุมชนที่เคยมีความ
รวมมือกันมากอน และมีความพรอมในการจัดการน้ํา หรือเปนชุมชนที่หนวยงานได
พบเห็นหรือไดทราบมาวามีการบริหารจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพ โดยมีชุมชนเขารวม
ประกวดจํานวน ๑๘ ชุมชน จาก ๑๒ จังหวัด ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ดังนี้ 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๙

หนวยงาน ชุมชนเขาประกวด 
กรมชลประทาน ๑) ชุมชนบานโนนมะเกลือ อ.บานดาน จ.ชัยภูมิ 

๒) ชุมชนบานแมก๊ัวะ อ.สบปราบ จ.ลําปาง 
๓) ชุมชนบานควนดินดํา อ.มะนัง จ.สตูล 
๔) กลุมบริหารการใชน้ําเกษตรพัฒนาลุมน้ําปาสัก  

จ.สระบุรี  
การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย 

๕) ชุมชนบานหวยปลาหลด อ.แมสอด จ.ตาก 
๖) ชุมชนหมูบานเยาวพรรณ อ.บางกรวย จ.นนทบุร ี
๗) ชุมชนบานควนตอ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 
๘) ชุมชนบานหนองบัว อ.ขนุหาญ จ.ศรีสะเกษ 

สมาคมพัฒนาประชากร
และชุมชน 

๙) ชุมชนบานตลาด อ.สตึก จ.บุรีรมัย 
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 

มูลนธิิ โคคา-โคลา
ประเทศไทย  

๑๔) ชุมชนปาสักงาม อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 

เครือซิเมนตไทย ๑๕) ชุมชนบานสามขา อ.แมทะ จ.ลําปาง 
๑๖) ชุมชนบานผาแมว อ.แมทะ จ.ลาํปาง 
๑๗) ชุมชนบานกิ่วทากลาง, ทาใต อ.แมทะ จ.ลาํปาง 
๑๘) ชุมชนวังง้ิว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 

 



 
 

๑๐

เกณฑการพิจารณาและประเมินผล 
 การพิจารณาประเมินผลชุมชนที่เขารวมประกวด  

๑) บันทึกสถานะปจจุบันของการจัดการทรัพยากรน้ําของแตละชุมชนกอนเขา
รวมการประกวด 

๒) ชุมชนนําสงแผนงาน โครงการ รายงานความกาวหนาใหคณะกรรมการ 
คณะกรรมการจะประเมินผล และ ใหคะแนนแบบแตมตอ (เก็บสะสม

คะแนน) จากการวางแผนงาน อัตรากาวหนา และความตอเนื่อง โดยพิจารณาตาม
หัวขอ ดังตอไปนี้ 

๒.๑) การจัดการ  
๒.๒) แหลงน้ําและคุณภาพน้ํา 
๒.๓) การใชน้ําอยางรูคุณคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
๒.๔) การพัฒนาระบบและเครือขายการทํางาน เพ่ือเปนหลักประกันความ

ย่ังยืนของการจัดการ 
๓) การประเมินผล 

รูปแบบการประเมินผล จะเปนการติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงาน
ตามแผนงานที่แตละชุมชนไดวางไว โดยประเมินผลจากความกาวหนาของการจัดการ
ทรัพยากรน้ําชุมชน  

การประเมินผล จะมีข้ึน ๓ ครั้ง ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
๓.๑)  ครั้งที่ ๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

• สํารวจพื้นที่เบื้องตน 
• รับฟงแผนงานในการจัดการทรัพยากรน้ําของชุมชน 

๓.๒)  ครั้งที่ ๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• ชุมชนนําเสนอความคืบหนาในการจัดการทรัพยากรน้ําของชุมชน 
• แลกเปลี่ยนความรูระหวางชุมชน 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๑๑

๓.๓)  ครั้งที่ ๓ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• สํารวจพื้นที่และผลการดําเนินการจัดการทรัพยากรน้ําของชุมชน 
• ประเมินผลความยั่งยืนในการจัดการทรัพยากรน้ําของชุมชน 

๔) ประกาศผลชุมชนที่ผานเกณฑการตัดสินในแตละครั้งของการประเมินผล 
และประกาศผลชุมชนที่ชนะเลิศ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
รางวัลสําหรับผูเขารวมการประกวด 
๑) รางวัลชนะเลิศ จํานวน ๑ รางวัล ไดรับถวยรางวัลชนะเลิศพระราชทานจาก

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
๒) รางวัลรองชนะเลิศ จํานวน ๑ รางวัล ไดรับถวยรางวัลรองชนะเลิศพระราชทานจาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
๓) รางวัลดีเดน จํานวน ๔ รางวัล ไดรับใบประกาศเกียรติคุณรางวัลดีเดน 
๔) รางวัลชมเชย จํานวน ๑๒ รางวัล ไดรับใบประกาศเกียรติคุณรางวัลชมเชย  
 

ผลการตัดสิน 
พิธีประกาศผลการตัดสินการประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนว

พระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ 
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ ศูนยศึกษาการ
พัฒนาเขาหินซอน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พลเรือเอก
เกาะหลัก เจริญรุกข ประธานคณะกรรมการตัดสิน และกรรมการจัดงานประกวดการ
จัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เปนประธานในพิธี โดยมีผลการ
ตัดสินดังนี้  
 
ท่ี รางวัล ชุมชน พ้ืนท่ี 
๑ ชนะเลิศ ชุมชนบานโนนขวาง  

อ.บานดาน จ.บุรีรัมย 
น้ําแลง 



 
 

๑๒

ท่ี รางวัล ชุมชน พ้ืนที่ 
๒ รองชนะเลิศ ชุมชนบานสามขา  

อ.แมทะ จ.ลําปาง 
ตนน้ํา 

ชุมชนบานปาสักงาม  
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 

ตนน้ํา 

ชุมชนบานหวยปลาหลด  
อ.แมสอด จ.ตาก 

ตนน้ํา 

ชุมชนบานโนนรัง  
อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 

น้ําแลง 

๓ 
ถึง 
๖ 

 
 
 
ดีเดน 

ชุมชนบานลิ่มทอง  
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย 

น้ําแลง 

ท่ี รางวัล ชุมชน 
ชุมชนบานกิ่วทากลาง, ทาใต อ.แมทะ จ.ลําปาง 
ชุมชนบานผาแมว อ.แมทะ จ.ลําปาง 
ชุมชนบานหวยมะไฟ อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย 
ชุมชนบานตลาด อ.สตึก จ.บุรีรัมย 
ชุมชนวังง้ิว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 
กลุมบริหารการใชน้ําเกษตรพัฒนาลุมน้ําปาสัก  
อ.เมือง จ.สระบุรี 
ชุมชนบานโนนมะเกลือ อ.บานดาน จ.ชัยภูมิ 
ชุมชนบานหนองบัว อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 
ชุมชนบานแมก๊ัวะ อ.สบปราบ จ.ลําปาง 
ชุมชนบานควนดินดํา อ.มะนัง จ.สตูล 
ชุมชนหมูบานเยาวพรรณ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

๗ 
ถึง 
๑๘ 

 
 
 
 
 
ชมเชย 

ชุมชนบานควนตอ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 
 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๑๓

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

 

 
 



 
 

๑๔

ชุมชนรองชนะเลิศ “ชุมชนบานสามขา อ. แมทะ จ. ลําปาง” เปนชุมชนฟนฟูและ
อนุรักษปาตนน้ํา ซ่ึงเยาวชนและชาวบานรวมกันสรางฝายชะลอความชุมชื้น ให
ความสําคัญเรื่องกระบวนการเรียนรูโดยลงมือทํา และเปนแกนนําในการขยายแนวคิด
ไปสูเครือขายลุมน้ําจาง  

 

 
 

รางวัลดีเดน ๔ ชุมชน ไดแก 

• ชุมชนบานโนนรัง อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เปนชุมชนสรางแหลง
น้ํา ทําการเกษตรผสมผสาน และทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ ทําใหเกิด
รายไดจากการเกษตรตลอดทั้งป มีความเปนอยูที่ดีขึ้น 

• ชุมชนบานลิ่มทอง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย ชุมชนรวมกันทําระบบ
ประปาบําบัดน้ําใส เพ่ิมพื้นที่เก็บสํารองน้ําโดยขุดคลองสงน้ํา สระเก็บน้ําแกมลิง 
สระเก็บน้ําไรนา และวางแผนการเพาะปลูกดวยโปรแกรมบัญชีประยุกต 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๑๕

• ชุมชนบานปาสักงาม อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม เปนชุมชนฟนฟู
และอนุรักษปาตนน้ํา และเปนแหลงเรียนรูการจัดการปาตนน้ํา ตามแนวทาง
พระราชดําริ ขยายผลไปสูเครือขายลุมน้ํากวง 

• ชุมชนบานหวยปลาหลด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ชุมชนรวมปลูกปาและ
ฟนฟูปาตนน้ํา รักษาความชุมชื้นของปาดวยฝายชะลอความชุมชื้น และปลูกปา
เศรษฐกิจ บทพิสูจนของคนกับปา อาศัยอยูรวมกัน 

 

 
 

 



 
 

๑๖

 
 
 
 
 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๑๗

บทที่ ๒  
แนวพระราชดําริในการจัดการทรัพยากรน้ํา 

 
 
 
 
 
 
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม กิจกรรมการใชน้ําสวนใหญของประเทศ

จึงเปนเพื่อการเกษตรกรรม ลักษณะทางภูมิศาสตรและสภาพแวดลอมของประเทศ
ไทยมีความแตกตางกัน คนในแตละภูมิภาคมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนการจัดการ
ทรัพยากรน้ําใหเขากับสภาพแวดลอมของทองถ่ิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขาดแคลน
น้ําเพราะขาดแหลงสํารองน้ํา เนื่องจากสภาพภูมิประเทศไมเอ้ืออํานวยใหพัฒนาแหลง
กักเก็บขนาดใหญ ภาคเหนือประสบปญหาแหลงตนน้ํา ปาไมถูกทําลาย เปนผลใหเกิด
ดินถลมและน้ําทวมตามมา ภาคกลางเปนที่ราบลุมเกิดปญหาน้ําทวมขัง บางพื้นที่มี
ระดับต่ํากวาระดับน้ําทะเลเปนเหตุใหน้ําทวมขังตอเนื่อง น้ําทะเลรุกเขามา ภาคใตอยู
ในแนวมรสุมมักเกิดอุทกภัยอยูเรื่อยๆ นอกจากนี้ประเทศไทยยังประสบปญหาน้ําเนา
เสียจากชุมชน การเกษตร และอุตสาหกรรม  

ทุกปญหาขางตนนี้  ลวนอยูในความสนพระทัยของ พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว พระองคทานทรงมุงมั่นที่จะพระราชทานความชวยเหลือแกราษฎรทุกหมู
เหลา ดวยโครงการพัฒนาหรือจัดหาแหลงน้ํา ในรูปแบบตางๆ มาโดยตลอด ทรง
เสด็จพระราชดําเนินไปท่ัวทุกพ้ืนที่ของแผนดินไทย พระองคไดทรงใชโอกาสนี้สํารวจ
และบันทึก ขอมูลภูมิสังคม ทรงไดรับฟงและทอดพระเนตรเห็นความเปนไปของ
ชนบทไทย ทรงรวบรวมประมวลปญหาการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
ทั้งเรื่องการอนุรักษดิน ปา หรือ น้ํา โดยเฉพาะอยางยิ่ง เรื่อง “น้ํา” ที่ไดทรง



 
 

๑๘

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

สําหรับจุดเริ่มตนที่ทําใหพระองคทรงเห็นวา “น้ําคือชีวิต” นั้น เกิดข้ึนที่อาง
เก็บน้ําเขาเตา ซ่ึงเปนหมูบานเล็กๆ ติดทะเล ใกลเขาที่มีรูปรางลักษณะเหมือนเตา ท่ี
ตําบลหนองแก อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ชาวบานที่บานเขาเตามีอาชีพ
ประมงมาแตครั้งรุนปูยาตายาย แตในสมัยนั้นชีวิตความเปนอยูยากลําบากกวาใน
ปจจุบันมาก ถนนหนทางก็ลําบาก เปนดินเลน มีหลุมบอเต็มไปหมด ไมมีน้ําสําหรับ
ด่ืมกิน ตองไปหาบมาจาก “ตาน้ํา” ที่มีอยูในหมูบาน และยังไมมีน้ําสําหรับการปลูก
พืชอีกดวย อีกทั้งดินก็ไมเอ้ืออํานวยตอการเพาะปลูกเลย จนกระทั่งในป พ.ศ. ๒๔๙๖ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินไปบานเขาเตา ซ่ึงเปนโรงเรียน
ธรรมชาติแหงแรกที่ไดทรงศึกษาปญหาทั้งเรื่อง “น้ํา” และ “ดิน” โดยทรงเริ่มแกไข
ปญหาการขาดแคลนน้ําจืดของชาวบานเปนลําดับแรก โดยพระราชทานพระราชทรัพย 
สวนพระองค ๖๐,๐๐๐ บาท แกกรมชลประทาน กอสรางทํานบดินปดกั้นน้ําทะเล
ไมใหไหลลงสูทะเล และปลอยทิ้งไวใหความเค็มเจือจาง ทําใหเกิดเปนอางเก็บน้ํา
สําหรับชาวบานไดใชในการอุปโภค บริโภค เลี้ยงปลา รวมทั้งเพ่ือการเพาะปลูกพืช 

จากจุดเริ่มตนที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยม
เยียนประชาชนในถิ่นทุรกันดาร และไดรับรูถึงความยากลําบากของประชาชน ในการ
แสวงหาการใชประโยชนจากน้ํ า กอปรกับทรงตระหนักอยู เสมอวา “น้ํา” มี
ความสําคัญตอการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตของราษฎรในชนบท ทั้งน้ําใชเพ่ือ 
อุปโภค บริโภค และน้ําเพ่ือการเกษตร ดังนั้น จึงทรงพระราชทานแนวพระราชดําริ
ตางๆ จํานวนมาก เพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไขปญหา “น้ํา” ซ่ึงนับวามีประโยชน



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๑๙

อยางเอนกอนันต ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดียิ่งขึ้นของประชาชน 
ดังตัวอยางแนวพระราชดําริที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
 
การแกไขปญหาขาดแคลนน้ํา  

เนื่องจากความตองการใชน้ําที่มีปริมาณเพิ่มสูงข้ึนทุกป เพราะการขยายตัวทาง
ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการขาดจิตสํานึกการใชน้ําอยางประหยัดของ
ผูใชน้ํา ไดแก การใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค การใชน้ําเพื่อการเกษตร และการใชน้ํา
เพ่ือการอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ ประกอบกับปญหาไมสามารถเก็บกักน้ําและ
รวมน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด ขาดการพัฒนาแหลงน้ํา หรือ 
การบริหารจัดการอยางมีแบบแผน ภาวะการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล หรือการกระจายไม
สม่ําเสมอหรือภาวะฝนนอย และการขาดแคลนแหลงเก็บกักน้ําผิวดิน เนื่องจากภูมิ
ประเทศที่ไมเอื้ออํานวยตอการจัดเก็บน้ํา ทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ือใช
ประโยชนอยางมาก 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระราชทานแนวทางในการแกไขปญหาเพื่อ
ชวยเหลือราษฎรที่ประสบปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการ
ประกอบอาชีพ ดังนี้  
 
๑. ฝนหลวง  
“...เรื่องฝนเทียมนี้เริ่มต้ังแต พ.ศ. ๒๔๙๘ แตยังไมไดทํา
อะไรมากมาย เพราะวาไปภาคอีสานตอนนั้นหนาแลง 
เดือนพฤศจิกายน ท่ีไปมีเมฆมาก อีสานก็แลง...แตมาเงย
ดูทองฟา มีเมฆ ทําไมมีเมฆ อยางนี้ทําไมจะดึงเมฆนี่ใหลง
มาได ก็เคยไดยินเรื่องทําฝน ก็มาปรารภกับคุณเทพฤทธิ์ 
ฝนทําไดมีหนังสือ เคยอานหนังสือทําได...”  

พระราชดํารัส ณ สวนจิตรลดา ๑๙ มนีาคม ๒๕๒๙ 
 
และดวยพระอัจฉริยภาพในการทําฝนหลวง จึงสามารถกําหนดบังคับฝนใหตกลงมาสู
พ้ืนที่เปาหมายไดสําเร็จ 



 
 

๒๐

๒. อางเก็บน้ํา  
เปนการเก็บกักน้ํา โดยการสรางเขื่อนปดกั้นระหวางหุบเขาหรือเนินสูง เพื่อก้ันน้ําท่ี
ไหลมาตามรองน้ําหรือลําน้ําธรรมชาติ ซ่ึงสามารถแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําใน
พ้ืนที่ตางๆ ไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งพ้ืนที่แหงแลง ลําธารและลําหวย มีน้ํา
ไหลเฉพาะในฤดูฝน ผลสําเร็จตามแนวพระราชดํารินี้ ปรากฏเปนโครงการอางเก็บน้ํา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริตามภูมิภาคตางๆ อาทิ โครงการอางเก็บน้ํายางชุมอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ โครงการอางเก็บน้ําหวยไฟอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา โครงการอางเก็บน้ําหวยขี้หินอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดสกลนคร เปนตน 
 
๓. ฝายทดน้ํา  
ในพื้นที่ทํากินที่อยูในระดับสูงกวาลําหวย ทรงเลือกใชวิธีการกอสรางอาคารปด
ขวางทางน้ําไหล เพ่ือทดน้ําที่ไหลมาใหมีระดับสูงขึ้นจนสามารถผันเขาไปตามคลอง
หรือคูสงน้ําใหแกพื้นที่เพาะปลูก สวนน้ําที่เหลือจะไหลขามสันฝายไปเอง การกอสราง
ฝายจะตองกําหนดใหมีขนาด ความสูง ความยาว มากพอที่จะทดน้ําใหไหลเขาคลอง
สงน้ําและสามารถระบายน้ําในฤดูน้ําหลากใหไหลขาม
สันฝายไปไดทั้งหมด เพียงแคนี้ก็สามารถแกไขปญหา
น้ําลนตลิ่ง ปญหาขาดน้ําในพื้นที่เพาะปลูกไดอยางดี  
 
๔. ขุดลอกหนอง บึง  
เปนวิธีการขุดลอกดินในหนองหรือบึงธรรมชาติที่ 
ต้ืนเขิน หรือถูกมนุษยบุกรุกทําลาย เพ่ือเพิ่มพื้นที่
รองรับน้ําฝนใหไดปริมาณมากขึ้น เมื่อมีฝนตกมาก 
น้ําก็จะไหลลงไปในหนองน้ํา บางสวนก็จะไหลลนไป 
และอีกสวนหนึ่งเก็บกักไวในหนองและบึง ซ่ึงสามารถ
จะนํามาใชประโยชนในการเกษตรกรรมไดในฤดูแลง 
ทรงมีพระราชดําริในเรื่องนี้ไววา :  



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๒๑

“...ในทองที่ซึ่งมีหนองและบึงนั้น สามารถเก็บน้ําในฤดูน้ําหลากไวได ทําใหมีน้ําใช
ในยามแลงเหมือนอางเก็บน้ํา เมื่อหนอง บึงอยูในสภาพตื้นเขิน อาจใชการไมได
ดังแตกอน และพื้นท่ีหลายสวนถูกครอบครองไปโดยไมเปนธรรม ผลสุดทาย
ความทุกข เนื่องจากขาดแคลนน้ําของชมุชนก็เกิดข้ึน...” 
 
๕. ประตูระบายน้ํา  
เปนวิธีการปดกั้นล้ําน้ํา ลําคลองท่ีมีขนาดใหญและมีน้ําไหลในฤดูน้ําหลากเปนจํานวน
มาก โดยมีวัตถุประสงคเก็บกักน้ําในฤดูน้ําหลากไวใชในฤดูแลง ขณะเดียวกันก็มีบาน
ระบายเปด-ปด ใหสามารถระบายน้ําสวนเกินออกไป เชน โครงการพัฒนาลุมน้ํากํ่า 
จังหวัดสกลนครและนครพนม หรือในพื้นท่ีติดทะเลประตูระบายน้ําชวยปองกันน้ําเค็ม
ไมใหรุกเขาไปในพื้นที่เพาะปลูกและเก็บกักน้ําจืดไวใชเพาะปลูกในฤดูแลง เชน 
โครงการพัฒนาพื้นที่ ลุ มน้ํ าปากพนั ง อันเนื่ องมาจากพระราชดํ าริ  จั งห วัด
นครศรีธรรมราช และโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําบางนราอันเนื่องมาจากพรราชดําริ 
จังหวัดนราธิวาส  
 
๖. สระเก็บน้ําตามทฤษฎีใหม  
เปนแหลงเก็บน้ําฝน สวนใหญมีการสรางในทองที่ที่ไมมีลําน้ําธรรมชาติหรือสภาพภูมิ
ประเทศไมเอ้ืออํานวยใหทําการกอสรางแหลงน้ําประเภทอื่น ทฤษฎีใหม คือ แนว
พระราชดําริเก่ียวกับการบริหารจัดการที่ดินและน้ํา เพ่ือแกไขปญหาน้ําแลงซํ้าซากของ
เกษตรกร โดยเฉพาะเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทรงมีพระราชดําริในเรื่องนี้ไววา :  
 
“...วิธีการแกไขก็คือตองเก็บน้ําฝนที่ตกลงมาก็เกิดความคิดวาอยากทดลองดูสัก 
๑๐ ไร ในท่ีอยางนั้น ๓ ไร จะเปนบอน้ําคือเก็บน้ําฝนแลว ถาจะตองบุดวย
พลาสติกทดลองดูแลวอีก ๖ ไร ทําเปนท่ีนา สวนท่ีไรท่ีเหลือก็เปนบริการหมายถึง
ทางเดินหรือกระตอบ หรืออะไรก็แลวแต หมายความวา น้ํา ๓๐ % ท่ีทํานา ๖๐ 
% ก็เช่ือวาถาเก็บน้ําไวไดจากเดิมที่เก็บเก่ียวขาว ไดไรละประมาณ ๑-๒ ถัง ถามี
เล็กนอย อยางนั้นก็ควรจะเก็บเก่ียวขาวไดไรละประมาณ ๑๐-๒๐ ถัง หรือ มาก
กวา...”  



 
 

๒๒

และทรงใหทดลองเปนครั้งแรกที่วัดมงคลชัยพัฒนา อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี และที่
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ซ่ึงประสบความสําเร็จอยางมาก  
 
๗. อุโมงคผันน้ํา  
เปนการบริหารจัดการน้ําจากพื้นที่ที่มีปริมาณน้ํามากไปยังพ้ืนที่ที่ไมมีน้ํา โดยการผัน
น้ําสวนที่เหลือจากการใชประโยชนในพื้นที่เปาหมาย ผันไปสูพื้นที่ที่ไมมีแหลงน้ํา
สํารองสําหรับการเพาะปลูก โดยใชหลักการแบงปนการใชน้ําใหเกิดประโยชน
ตัวอยางเชน โครงการอุโมงคผันน้ําจากอางเก็บน้ําหวยไผ อําเภอดงหลวง จังหวัด
มุกดาหาร ไปยังพ้ืนที่การเกษตรในเขตอําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ โดยอางเก็บน้ํา
หวยไผมีความจุ ๑๐.๕ ลานลูกบาศกเมตร มีพื้นที่ชลประทาน ๑,๖๐๐ ไร ซ่ึงจะใชน้ํา
ประมาณ ๓.๒ ลานลูกบาศกเมตร คงเหลือน้ําสวนเกินที่สามารถผันไปชวยเหลือพ้ืนท่ี
การเกษตรในเขตอําเภอเขาวงได 
 
การแกไขปญหาน้ําทวม 
น้ําทวมเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เนื่องจากฝนตกในพื้นที่ลุมมีปริมาณ
มาก และตกติดตอกันเปนเวลานาน จนเกิดน้ําไหลบามาตามผิวดินลงสูรองน้ํา ลําธาร
และแมน้ํานั้น หากลําน้ําตอนใดไมสามารถรับปริมาณน้ําไดก็จะบาทวมตลิ่งเขาไปทวม
พ้ืนที่ตางๆ หรือชุมชนที่ไมมีการระบายน้ําที่สมบูรณ และการกระทําของมนุษย ดังนั้น 
เมื่อเกิดฝนตกหนักเปนเวลานานๆ ในแตละครั้ง มักประสบปญหาทําใหเกิดน้ําทวมขัง
บนพื้นที่ หรือ ที่เรียกวา “อุทกภัย” ซ่ึงทําความเสียหายใหแกพ้ืนที่เพาะปลูกและ
ทรัพยสินตางๆ 
 
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการแกไขและบรรรเทาปญหาน้ํา
ทวม มีดังนี้ 
 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๒๓

๑. เข่ือนกักเก็บน้ํา 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทานพระราชดําริ ใหหนวยงานที่เก่ียวของ 
แกไขปญหาน้ําทวมพื้นที่เกษตรกรรม และชุมชนตางๆ ดวยการกอสรางเขื่อนกักเก็บ
น้ํา หลายพื้นที่ดวยกัน เชน เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี และเขื่อนคลองทาดาน 
จังหวัด นครนายก ซ่ึงทําหนาที่เก็บกักน้ําไว และจะระบายน้ําออกจากแหลงกักเก็บน้ํา
ทีละนอยๆ เพื่อนํามาใชประโยชนไดอีกหลายดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งเพ่ือการ
เพาะปลูกในชวงเวลาฝนไมตก หรือชวงฤดูแลง 
ครั้นเมื่อเขาสูฤดูฝนปตอไป เขื่อนก็จะมีปริมาณ
พ้ืนที่รองรับน้ําจํานวนมาก เขามาเก็บไว ซ่ึง
สามารถปองกันและบรรเทาปญหาน้ําทวมใน
พ้ืนที่ตอนลางรวมถึง กรุงเทพมหานคร  
 
๒. ทางผันน้ํา 
การกอสรางทางผันน้ําหรือขุดคลองสายใหมเช่ือมตอกับแมน้ําที่มีปญหาน้ําทวม มี
หลกัการอยูวา จะผันน้ําในสวนที่ไหลลนออกไปจากลําน้ําโดยตรง ปลอยน้ําสวนใหญที่
มีระดับไมลนตลิ่งใหไหลอยูในลําน้ําเดิมตามปกติ วิธีการนี้จะตองสรางอาคารเพื่อ
ควบคุมและบังคับน้ําบริเวณปากทางใหเช่ือมกับลําน้ําสายใหญ 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 ซ่ึงสามารถปองกันไมใหน้ําทวมตัวอําเภอหัวหิน จาก
เหตุการณน้ําทวมในพื้นท่ีประจวบคีรีขันธ เมื่อป ๒๕๔๖  



 
 

๒๔

๓. ปรับปรุงสภาพลําน้ํา 
โดยการขุดลอกลําน้ําในบริเวณที่ตื้นเขิน ตกแตงดินตามตลิ่งท่ี
ถูกกัดเซาะ กําจัดวัชพืชหรือทําลายสิ่งกีดขวางทางน้ําไหลออกไป
จนหมด และกรณีลําน้ํามีแนวโคงมากเปนระยะไกล  อาจ
พิจารณาขุดคลองลัดเชื่อมบริเวณดานเหนือโคงกับดานทายโคง 
ซ่ึงจะทําใหน้ําไหลผานไดเร็วขึ้น 

 
ตัวอยางเชน โครงการขุดคลองลัดโพธ์ิ จังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงทําใหรนระยะทางน้ํา
ไดถึง ๑๗ กิโลเมตร ทําใหระบายน้ําลงทะเลไดเร็วข้ึน  
 
๔. คันก้ันน้ํา 
เปนวิธีปองกันน้ําไมใหไหลลงตลิ่งเขาไปทวมพื้นที่ใหไดรับความเสียหาย ดวยการ
เสริมขอบตลิ่งของลําน้ําใหมีระดับสูงมากข้ึนกวาเดิม เชน การทําคันดินปองกันน้ําทวม
บริเวณตางๆ ในโครงการปองกันน้ําทวมกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซ่ึงสามารถปองกัน
น้ําจากแมน้ําเจาพระยา และน้ําตามคลองไมใหไหลบาเขามาทวมกรุงเทพฯ ช้ันใน และ
พ้ืนที่เศรษฐกิจไดเปนอยางดี 
 
๕. การระบายน้ําออกจากพื้นท่ีลุม 
ทรงใหขดุคลองระบายน้ําภายในบริเวณพื้นที่ลุม ใหสามารถระบายน้ําออกจากพื้นที่ลุม
หรือพื้นที่ที่มีน้ําทวมขังอยูเปนประจํา เพ่ือแกไขปญหาอุทกภัยและใหสามารถ
เพาะปลูกได และกอสรางประตูระบายน้ํา ทําหนาที่ควบคุมการเก็บกักน้ําในคลอง และ
ปองกันน้ําทวมจากบริเวณดานนอก ไมใหไหลยอนเขาไปในพื้นที่ 
 
ตัวอยางเชน โครงการแกมลิง เปนโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการน้ําทวม ที่เกิดข้ึน
อยางสม่ําเสมอในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  
 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๒๕

 “...ลิงโดยทั่วไป ถาเราสงกลวยให ลิงก็จะรีบปลอกเปลือกแลวเอาเขาปากเคี้ยวๆ 
แลวเอาไปเก็บที่แกม จะกินกลวยเขาไปไวท่ีกระพุง แกมไดเกือบทั้งหวี โดยเอาไป
เก็บไวท่ีแกมกอน แลวจะนําออกมาเคี้ยวและกลืนเขาไปภายหลัง ดวยพฤติกรรม
การนําเอากลวย หรืออาหารมาสะสมไวท่ีกระพุงแกมกอนการกลืนนี้ จึงเปน
พฤติกรรมตัวอยาง ที่จะนํามาใชในการระบายน้ําทวมออกจากพื้นท่ีน้ําทวมขัง 
บริเวณทิศตะวันออกและตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา...” 

 
เปรียบเทียบไดกับเมื่อเกิดน้ําทวม ก็ขุดคลอง
ตางๆ เพ่ือชักน้ําใหมารวมกันแลวนํามาเก็บไวเปน
บอพักน้ําอันเปรียบไดกับแกมลิง แลวจึงระบายน้ํา
ลงทะเลเมื่อปริมาณน้ําทะเลลดลง 
 

 
 
๖ . การหาความสัมพันธของระดับน้ําและปริมาณน้ําปากแมน้ําเจาพระยา 
(Hydrodynamic Flow Measurement) 
คือ การศึกษาหาความสัมพันธของน้ําทะเลหนุน และปริมาณน้ําเหนือหลาก ผานเขต
กรุงเทพมหานคร แลวนําผลการวิเคราะหไปใชสําหรับการบริหารจัดการปริมาณน้ํา
เหนือที่ไหลผานเขื่อนเจาพระยาและเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ 
 
“...ควรจะมีโครงการศึกษาพฤติกรรมการไหลของแมน้ําเจาพระยา เพ่ือควบคุม
ปริมาณน้ําเหนือหลาก ใหสอดคลองกับสภาพน้ําทะเลหนุน ในชวงฤดูฝนอยางมี
ประสิทธิภาพ...” 

ภาพรางฝพระหัตถโครงการแกมลิง 



 
 

๒๖

การแกไขปญหาน้ําเสีย  
น้ําเสีย สวนใหญมีสาเหตุมาจากน้ําใชจากบานเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมที่ไมมีการ
บําบัดกอนปลอยลงสูแหลงน้ํา เปนเหตุใหน้ําเนาเสีย สงผลกระทบตอระบบนิเวศและ
สุขภาพอนามัยของผูคนที่อยูในบริเวณใกลเคียง หรือผูสัญจรไปมา ทั้งความสกปรกไม
นาดู สงกลิ่นไมพึงปรารถนา และอาจมีสารเคมีที่เปนพิษเจือปนอยูดวย ซ่ึงสวนใหญ
แลวลวนเกิดจากน้ํามือของมนุษยแทบทั้งสิ้น 
 
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการแกไขและบรรรเทาปญหา 
น้ําเสีย มีดังนี้ 
 
๑. น้ําดีไลน้ําเสีย 
เปนวิธีการใชน้ําที่มีคุณภาพดีชวยผลักดันน้ําเนาเสียออกไป และชวยใหน้ําเนาเสียเจือ
จางลง พระราชดํารินี้ไดนํามาแกไขปญหาน้ําเนาเสียในคลองของกรุงเทพมหานคร 
โดยใชน้ําจากแมน้ําเจือจางน้ําเนาเสีย และชักพาสิ่งสกปรกจากคลองตางๆ ทําใหคลอง
สะอาดขึ้นไดเปนอยางดี 

“...การจัดระบบควบคุมระดับน้ําในคลองสายตางๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดระบบน้ําในกรุงเทพมหานครนั้น 
สมควรวางระบบใหถูกตองตามสภาพการณและลักษณะ
ภูมิประเทศ ซึ่งควรแบงเปน ๒ แผนดวยกัน คือ แผน
สําหรับใชกับในฤดูฝนหรือฤดูน้ํามาก เพ่ือประโยชนในการ
ปองกันน้ําทวม และเพ่ือบรรเทาอุทกภัยเปนสําคัญ 
แผนการระบายน้ําในฤดูแลงนั้นก็ตองจัดอีกแบบหนึ่ง
ตางกันไป เพ่ือการกําจัดหรือไลน้ําเนาเสียออกจากคลอง
เปนหลัก ซึ่งท้ังสองระบบนี้ ควรพิจารณาถึงวิธีการระบาย

น้ําโดยอาศัยแรงโนมถวงของโลกใหมากที่สุด ท้ังนี้ เพ่ือประหยัดคาใชจายในการ
ควบคุมระดับน้ําตามลําคลองเหลานี้...” 
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๒. เครื่องกรองน้ําธรรมชาติ 
เปนการใชผักตบชวาซึ่งเปนวัชพืชที่ตองการกําจัดอยูแลว มาทําหนาที่ดูดซับความ
สกปรก รวมทั้งสารพิษจากน้ําเนาเสีย โดยทรงใชหลัก อธรรมปราบอธรรม และทรง
เปรียบเทียบบึงมักกะสันเปนเสมือน “ไต” ของกรุงเทพมหานคร เปนสถานที่กําจัดสิ่ง
สกปรกในน้ําเนาเสียที่ไหลตามคลองสามเสน ใหผานกรองโดยธรรมชาติใหเปนน้ําที่มี
คุณภาพดีขึ้น แลวระบายออกไปยังคลองสามเสน และคลองแสนแสบ 
 
 “...บึงมักกะสันนี้ ทําโครงการที่เรียกวา
แบบคนจน โดยใชหลักวาผักตบชวาที่มี
อยูท่ัวไปนั้น เปนพืชดูดความโสโครก
ออกมา แลวก็ทําใหน้ําสะอาดขึ้นได เปน
เครื่องกรองธรรมชาติใชพลังงาน
แสงอาทิตย และธรรมชาติของการ
เติบโตของพืช...” 
 
“...ในกรุงเทพฯ ตองมีพ้ืนท่ีหายใจ แตท่ีนี่เราถือเปนไตกําจัดสิ่งสกปรกและโรค 
สวนสาธารณะถือวาเปนปอด แตนี่เปนเหมือนไตฟอกเลือด ถาไตทํางานไมดีเรา
ตาย อยากใหเขาใจหลักของความคิดอันนี้...” 
 
๓. สระเติมอากาศชีวภาพบําบัด 
ทรงใชระบบการจัดการน้ําเสียโดยใชเครื่องจักรกลเติมอากาศเพิ่มออกซิเจนละลายน้ํา 
ซ่ึงใชออกซิเจนตามธรรมชาติจากพืชน้ํา และสาหราย แบงเปน ๒ ชนิด คือ บอบําบัด
น้ําเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon) โดยไดนํามาทดลองใชที่บึงพระราม ๙ ซ่ึง
เปนบึงขนาดใหญอยูใจกลางกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหแบคทีเรียทําการยอยสลาย
อินทรียในน้ําเสียโดยปฏิกิริยาแบบการใหออกซิเจนตอเนื่อง จากนั้นจะไหลไปยังบอก่ึง
ไรอากาศเพ่ือบําบัดสารอินทรียที่หลงเหลือในบอน้ํา เมื่อน้ําใสแลวจะระบายน้ําทิ้งลง
คลองลาดพราวตามเดิม ผลปรากฏวาคุณภาพน้ําในคลองดีข้ึน 
 



 
 

๒๘

๔. การผสมผสานระหวางพืชน้ํากับระบบเติมอากาศ 
ใชธรรมชาติผสมผสานกับเทคโนโลยี โดยการสรางบอดักสารแขวนลอย ปลูกตนกก
อียิปตเพ่ือใชดับกลิ่น และปลูกตนผักตบชวาเพื่อดูดสิ่งสกปรกและโลหะหนัก 
ตอจากนั้นใชกังหันน้ําชัยพัฒนาและแผงทอเติมอากาศใหกับน้ําเสียตามความ
เหมาะสม ตลอดจนใหตกตะกอนกอนปลอยลงแหลงน้ํา โดยนํามาทดลองท่ีหนองโสน 
จังหวัดสกลนคร ซ่ึงสามารถพิสูจนไดวาคุณภาพน้ําในหนองโสนใสและสะอาดยิ่งขึ้น  
 
๕. หลักธรรมชาติ บําบัดธรรมชาติ 
การบําบัดน้ําเสียดวยระบบบอบําบัดและพืชน้ําประกอบดวย
ระบบ ๔ ระบบ คือ ระบบบอบําบัดน้ําเสีย ระบบบอชีวภาพ 
ระบบหญากรอง และระบบบําบัดน้ําเสียโดยใชปาชายเลน 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงนําหลักธรรมชาติเหลานี้ 
มาใชกับธรรมชาติ 
 
“....อยางที่บอกวาเอาน้ําเสียมาใชในการทําการ
เกษตรกรรมทําได แตท่ีทํานั้นตองมีสัก ๕,๐๐๐ ไร ขอให
ผูเชี่ยวชาญตางๆ มาชวยรวมกันทํา ทําไดแน...” 
 

และไดพระราชทานแนวทางหรือวิธีการวา 
 
“...ทางใตออสเตรเลียมีโครงการเอาน้ําเสียนี้ไปใส
ในคลอง แลวใสทอไปใกลทะเลแลวทําเปนสระเปน
บอใหญมาก เปนพ้ืนท่ีต้ังเปนรอยไร หลายรอยไร 

เขาก็ไปทําใหน้ํานั้นหายสกปรก แลวก็เทลงทะเล....” 
 
ตัวอยางเชน โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจาก 
พระราชดําริ อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
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๖. การเติมอากาศ โดยใชกังหันน้ําชัยพัฒนา 
ตนแบบเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ําหมุนชาแบบทุนลอย หรือ “กังหันน้ําชัยพัฒนา” 
ซ่ึงมีใบพัดเคลื่อนน้ําและซองรับน้ําไปสาดกระจายเปนฝอย เพื่อใหสัมผัสอากาศได
อยางท่ัวถึง เปนผลใหออกซิเจนในอากาศสามารถรวมละลายเขาไปในน้ําไดอยาง
รวดเร็ว และในชวงท่ีน้ําเสียถูกยกขึ้นมากระจายสัมผัสกับอากาศตกลงไปยังผิวน้ํา  
จะทําใหเกิดฟองอากาศจมตามลงไปกอใหเกิดการถายเทออกซิเจนอีกสวนหนึ่ง  
ซ่ึงกังหันน้ําชัยพัฒนาแบบนี้จะใชประโยชนไดทั้งการเติมอากาศ การกวนแบบ
ผสมผสาน และการทําใหเกิดการไหลตามทิศทางที่กําหนด 
 
“...การพัฒนาแหลงน้ํานั้นในหลักใหญก็คือ 
การควบคุมน้ําใหไดดังประสงค ท้ังปริมาณ
และ คุณภาพ กลาวคือ เมื่อมีปริมาณน้ํามาก
เกินไป ก็ตองหาทางระบายออกใหทันการ ไม
ปลอยใหเกิดความเดือดรอนเสียหายได และ
ในขณะที่เกิดภาวะขาดแคลนก็ตองมีน้ํากักไว
ใชเพียงพอ ท้ังมีคุณภาพเหมาะสมแกการเกษตร การอุตสาหกรรม และการ
อุปโภคบริโภค ปญหาอยูท่ีวา การพัฒนาแหลงน้ํานั้นอาจมีผลกระทบกระเทือนตอ
สิ่งแวดลอมบาง แตถาไมมีการควบคุมน้ําที่ดีพอแลว เมื่อเกิดภัยธรรมชาติข้ึน  
ก็จะกอใหเกิดความเดือดรอนสูญเสียท้ังในดานเศรษฐกิจและในชีวิตความเปนอยู
ของประชาชน ท้ังสงผลกระทบกระเทือนแกสิ่งแวดลอมอยางรายแรง...”  



 
 

๓๐

การอนุรักษและฟนฟูปาตามแนวพระราชดําริ 
 
แนวพระราชดําริในการแกไขปญหาเรื่อง “น้ํา” ที่
สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การอนุรักษและฟนฟูปา 
เนื่องจากปาไมก็คือ “ตนน้ํา” แตที่ผานมาปาไม
ของประเทศไทยถูกทําลายอยางรวดเร็ว กอใหเกิด
ภาวะแหงแลงเนื่องจากตนน้ําลําธารถูกทําลาย ฝน
ไมตกตองตามฤดูกาล เมื่อยามน้ําหลากก็เกิดน้ํา
ทวมฉับพลันและมีการพังทลายของดินอยาง
รุนแรง จนเกิดปญหาตอการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร กลายเปนทุกขรอนของแผนดิน 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงตระหนักถึง
ปญหาดังกลาวยิ่ง โดยเฉพาะเรื่องปาไมเปนสิ่งที่
พระองคทรงหวงใยอยางมาก ตั้งแตเริ่มเถลิง
ถวัลยสิริราชสมบัติเปนตนมา 
 
แนวพระราชดําริดานปาไม ทรงคิดคนนานาวิธีท่ีจะอนุรักษปาไมใหยั่งยืน 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 
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“...เจาหนาที่ปาไม ควรจะปลูกตนไมลง
ในใจคนเสียกอน แลวคนเหลานั้นก็จะพา
กันปลูกตนไมลงบนแผนดิน และรักษา
ตนไมดวยตนเอง...” 
 

 
ทฤษฎีการปลูกปาโดยไมตองปลูกตามหลักการฟนฟูสภาพปาดวยวัฏธรรมชาติ 
(Natural Reforestation) 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงหวงใยในปญหาปริมาณปาไมลดลงเปนอยางมาก จึง
ทรงพยายามคนหาวิธีนานาประการที่จะเพิ่มปริมาณปาไมของประเทศไทยใหเพ่ิมข้ึน
อยางมั่นคงและถาวร โดยวิธีการที่เรียบงาย และประหยัดในการดําเนินงาน ตลอดจน
เปนการสงเสริมระบบวงจรปาไม ในลักษณะอันเปนธรรมชาติดั้ งเดิม ซ่ึงได
พระราชทานพระราชดําริหลายวิธีการ คือ 
 
๑. ปลูกปาโดยไมตองปลูก ดวยวิธีการ ๓ วิธี คือ 

๑) “...ถาเลือกไดท่ีเหมาะสมแลว ก็ท้ิงปานั้นไวตรงนั้น ไมตองไปทําอะไร
เลย ปาจะเจริญเติบโตขึ้นมาเปนปาสมบูรณโดยไมตองไปปลูกสักตน
เดียว...” 

 
๒) “...ไมไปรังแกปาหรือตอแยตนไม เพียงแตคุมครองใหข้ึนเองเทานั้น...” 

 
๓) “...ในสภาพปาเต็งรัง ปาเสื่อมโทรมไมตองทําอะไรเพราะตอไมจะแตก

ก่ิงออกมาอีก ถึงแมตนไมสวยแตก็เปนตนไมใหญได...” 
 



 
 

๓๒

๒. ปลูกปาในท่ีสูง ทรงแนะวิธีการ ดังนี้ 
 

“...ใชไมจําพวกที่มีเมล็ดทั้งหลายขึ้นไปปลูกบนยอดที่สูง เมื่อโตแลวออกฝก
ออกเมล็ดก็จะลอยตกลงมาแลวงอกเองในท่ีตํ่าตอไป เปนการขยายพันธุ
โดยธรรมชาติ...” 

 
๓. ปลูกปาตนน้ําลําธาร หรือ การปลูกปาธรรมชาติ ทรงเสนอแนวทางปฏิบัติวา 

๑) ปลูกตนไมที่ขึ้นอยูเดิม คือ 
 

“...ศึกษาดูกอนวาพืชพันธุไมด้ังเดิมมีอะไรบาง แลวปลูกแซมตามรายการ
ชนิดตนไมท่ีศึกษามาได...” 

 
๒) งดปลูกไมผิดแผกจากถิ่นเดิม คือ 

 
“...ไมควรนําไมแปลกปลอมตางพันธุตางถิ่นเขามาปลูกโดยยังไมไดศึกษา
อยางแนชัดเสียกอน...” 

 
๔. การปลูกปาทดแทน 
ในขณะที่ประเทศไทยเรามีพ้ืนที่ปาไมเหลืออยูเพียงรอยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ประเทศ
ประมาณการไดเพียง ๘๐ ลานไรเทานั้น หากจะเพิ่มเนื้อที่ปาไมใหไดประมาณรอยละ 
๔๐ ของพ้ืนที่ประเทศแลว คนไทยตองชวยกันปลูกปาถึง ๔๘ ลานไร โดยใชกลาปลูก
ไมต่ํากวาปละ ๑๐๐ ลานตน ใชเวลาถึง ๒๐ ป จึงจะเพิ่มปาไมไดครบเปาหมายท่ี
กําหนดไว เทานั้น  การปลูกปาทดแทนจึงเปนแนวทฤษฎีการพัฒนาปาไม อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานมรรควิธีใน
การปลูกปาทดแทน เพ่ือคืนธรรมชาติสูแผนดินดวยวิธีทางแบบผสมผสานกันในเชิง
ปฏิบัติดังพระราชดําริตอนหนึ่งวา  
 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๓๓

“...การปลูกปาทดแทนจะตองทําอยางมีแผนโดยการดําเนินการไปพรอมกับการ
พัฒนาชาวเขา ในการนี้เจาหนาที่ปาไม ชลประทานและฝายเกษตรจะตองรวมมือ
กันสํารวจตนน้ําในบริเวณพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือวางแผนปรับปรุงตนน้ําและพัฒนา
อาชีพไดอยางถูกตอง...”  
 
วิธีปลูกปาทดแทน 
 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานคําแนะนําใหมีการปลูกปาทดแทนตาม
สภาพภูมิศาสตรและสภาวะแวดลอมของพ้ืนที่ที่เหมาะสม กลาวคือ 
 

๑) ปลูกปาทดแทนในพื้นที่ปาไมถูกบุกรุกแผวถางและพื้นท่ีปาไมและพื้นที่
เสื่อมโทรม 
 

“...การปลูกปาทดแทนในพื้นท่ีเสื่อมโทรมหรือพื้นท่ีตนน้ําลําธารที่ถูกบุกรุก
แผวถางจนเปนภูเขาหัวโลน แลวจําตองปลูกปา ทดแทนเรงดวนนั้น ควรจะ
ทดลองปลูกตนไมชนิดโตเร็วคลุมแนวรองน้ําเสียกอน เพ่ือทําใหความ 
ชุมชื้นคอยๆ ทวีข้ึนแผขยายออกไปทั้งสองรองน้ํา ซึ่งจะทําใหตนไมงอกงาม
และมีสวนชวยปองกันไฟปา เพราะไฟจะเกิดงายหากปาขาดความชุมชื้น  
ในปตอไปก็ใหปลูกตนไมในพื้นท่ีถัดข้ึนไป ความชุมชื้นก็จะแผขยายกวาง
ออกไป ตนไมจะงอกงามดีตลอดทั้งป...” 

 

 
 



 
 

๓๔

๒) การปลูกปาทดแทนตามไหลเขา 
 

“...จะตองปลูกตนไมหลายๆ ชนิด เพ่ือใหไดประโยชนเอนกประสงค คือ มี
ท้ังไมผล ไมสําหรับกอสราง และไมสําหรับทําฟน ซึ่งเกษตรกรจําเปนตอง
ใชเปนประจํา ซึ่งเมื่อตัดไมใชแลว ก็ปลูกทดแทนหมุนเวียนทันที...” 

 
๓) การปลูกปาทดแทนบริเวณตนน้ําบนยอดเขาและเนินสูง 

 
“...ตองมีการปลูกปาโดยปลูกไมยืนตนและ
ปลูกไมฟน ซึ่งไมฟนนั้นราษฎรสามารถตัด
ไปใชไดแตตองมีการปลูกทดแทนเปนระยะ 
สวนไมยืนตนจะชวยใหอากาศมีความชุม
ช้ืน ท้ังยังชวยยึดดินบนเขาไมใหพังทลาย
เมื่อเกิดฝนตกอีกดวย...” 

 
๔) ใหมีการปลูกปาที่ยอดเขา  
เนื่องจากสภาพปาบนที่เขาสูงทรุดโทรม ซ่ึงจะมีผลกระทบตอลุมน้ําตอนลาง 

และคัดเลือกพันธุไมที่มีเมล็ดเปนฝกเพื่อใหเปนกระบวนการธรรมชาติปลูกตอไป
จนถึงตีนเขา 

 
๕) ปลูกปาบริเวณอางเก็บน้ํา หรือเหนืออางเก็บน้ําท่ีไมมีความชุมชื้นยาวนาน

พอ 
๖) ปลูกปาเพ่ือพัฒนาลุมน้ําและแหลงน้ําใหมีน้ําสะอาดบริโภค 
๗) ปลูกปาใหราษฎรมีรายไดเพิ่มข้ึน 
โดยใหราษฎรในทองที่นั้นๆ เขามามีสวนรวมในการปลูกและดูแลรักษาตนไม

ใหเจริญเติบโต นอกจากนี้ยังเปนการปลูกฝงจิตสํานึกใหราษฎรเห็นความสําคัญของ
การปลูกปา 

๘) ปลูกปาเสริมธรรมชาติ เพื่อเปนการเพิ่มที่อยูอาศัยแกสัตวปา 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๓๕

บัดนี้ ในหลายโครงการที่เปนการปลูกปาทดแทนตามแนวพระราชดําริได
บรรลุผลสัมฤทธิ์นาพึงพอใจ อาทิเชน โครงการปลูกปาชัยพัฒนาแมฟาหลวงที่ดอยตุง 
จังหวัดเชียงราย และที่หนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โครงการปลูก
สรางสวนปาในศูนยศึกษาการพัฒนาตางๆ โครงการสวนปาสิริเจริญวรรษ จังหวัด
ชลบุรี โครงการปลูกปาหวยองคต จังหวัดกาญจนบุรี โครงการปลูกปาเสริมธรรมชาติ
ในและนอกเขตภูพานราชนิเวศน จังหวัดสกลนคร เปนตน 
 
๕. ปลูกปา ๓ อยาง ประโยชน ๔ อยาง : การรูจักใชทรัพยากรธรรมชาติดวย 
พระปรีชาญาณอยางชาญฉลาดใหเกิดประโยชนแกปวงชนมากที่สุด ยาวนานที่สุดและ
ทั่วถึงกัน 
 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงแนะนําการปลูกปาในเชิงผสมผสาน ทั้งดานเกษตร
วนศาสตรและเศรษฐกิจสังคม ไวเปนมรรควิธีปลูกปาแบบเบ็ดเสร็จนั้นไวดวยลักษณะ
ทั่วไปของปา ๓ อยาง พระราชดําริปลูกปา ๓ อยางนั้น มีพระราชดํารัส ความวา 
 
 “...ปาไมท่ีปลูกปานั้น สมควรที่จะปลูกแบบปาใชไมหนึ่ง ปาสําหรับใชผลหนึ่ง ปา
สําหรับใชเปนฟนอยางหนึ่ง อันนี้แยกออกไปเปนกวางๆ ใหญๆ การที่จะปลูก
ตนไมสําหรับไดประโยชนดังนี้ ในคําวิเคราะหของกรมปาไมรูสึกจะไมใชปาไม 
เปนสวนหรือจะเปนสวนมากกวาปาไม แตในความหมายของการชวยเหลือเพื่อตน
น้ําลําธารนั้น ปาไมเชนนี้จะเปนสวนผลไมก็ตาม หรือสวนไมฟนก็ตามนั้นแหละ
เปนปาไมท่ีถูกตอง เพราะทําหนาที่เปนปา คือ เปนตนไมและทําหนาที่เปน
ทรัพยากรในดานสําหรับใหผลท่ีมาเปนประโยชนแกประชาชนไดประโยชนที่
ไดรับ…”   
 
ในการปลูกปา ๓ อยางนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
พระราชทานพระราชาธิบายถึงประโยชนในการปลูกปาตามพระราชดําริวา 
 



 
 

๓๖

“...การปลูกปา ๓ อยาง แตใหประโยชน ๔ อยาง ซึ่งไดไมผล ไมสรางบาน และ
ไมฟนนั้น สามารถใหประโยชนไดถึง ๔ อยาง คือ นอกจากประโยชนในตัวเองตาม
ช่ือแลว ยังสามารถใหประโยชนอันท่ี ๑ ซึ่งเปนขอสําคัญ คือสามารถชวยอนุรักษ
ดินและตนน้ําลําธารดวย...” 
 
และไดมีพระราชดําริเพ่ิมเติมวา 
“...การปลูกปาถาจะใหราษฎรมีประโยชนใหเขาอยูได ใหใชวิธีปลูกไม ๓ อยาง แต
มีประโยชน ๔ อยาง คือ ไมใชสอย ไมกินได 
ไมเศรษฐกิจ โดยปลูกรองรับการชลประทาน 
ปลูกรบัซับน้ําและปลูกอุดชวงไหลตามรองหวย 
โดยรับน้ําฝนอยางเดียว ประโยชนอยางที่ ๔ 
คือ ไดระบบอนุรักษดินและน้ํา...” 
 
พระราชดําริเพ่ืออนุรักษและฟนฟูปาไมดําเนินการในหลายสวนราชการ ทั้งกรมปาไม
และศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริทุกแหง คือ การปลูกปาใชสอย 
โดยดําเนินการปลูกพันธุไมโตเร็วสําหรับตัดกิ่งมาทําฟนเผาถาน ตลอดจนไมสําหรับใช
ในการกอสรางและหัตถกรรมสวนใหญไดมีการปลูกพันธุไมโตเร็วเปนสวนปา เชน  
ยูคาลิปตัส ขี้เหล็ก ประดู แค กระถินยักษ และสะเดา เปนตน 
 
วิธีการปลูกปาเพ่ือทดแทนหมุนเวียน 
นอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดําริเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
การปลูกปาเพื่อใชทําฟนวา 
 
“...การปลูกปาสําหรับใชเปนฟนซึ่งราษฎรจําเปนตองใชเปนประจํา ในการนี้
จะตองคํานวณเนื้อที่ที่จะใชปลูก เปรียบเทียบกับจํานวนราษฎร ตลอดจนการปลูก
และตัดตนไมไปใช จะตองใชระบบหมุนเวียนและมีการปลูกปาทดแทน อันจะทํา
ใหมีไมฟนสําหรับใชตลอดเวลา...” 
 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๓๗

พระราชดําริ “ปาเปยก” ทฤษฎีการพัฒนาปาไมดวยการใชทรัพยากรน้ําใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการสรางแนวปองกันไฟเปยก (Wet Fire Break) 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงคุณคาอเนกอนันตของน้ําเปนยิ่งนัก ทรง
คํานึงวาทุกสรรพสิ่งในสภาพแวดลอมของมนุษยนั้น จะเกื้อกูลซ่ึงกันและกันได หาก
รูจักนําไปประยุกตใชใหเปนประโยชนใหได เฉกเชนเดียวกับพระราชดําริ “ปาเปยก” 
เพ่ือปองกันไฟไหมปานั้น จึงเปนมรรควิธีที่ทรงคิดคนขึ้นจากหลักการท่ีแสนงายแตได
ประโยชนมหาศาล กลาวคือ ยามที่เกิดไฟไหมปาข้ึนคราใด ผูคนสวนใหญก็มักจะ
คํานึงถึงการแกปญหาดวยการระดมสรรพกําลังกันดับไฟปาใหมอดดับอยางรวดเร็ว 
แตแนวทางในการปองกันไฟปาในระยะยาวนั้นยังดูเลือนลางในการวางระบบอยาง
จริงจัง 

 
พระราชดําริปาเปยกจึงเปนพระราชดําริหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรง
แนะนําใหศูนยศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดําริทําการศึกษาทดลองจน
ไดรับผลสําเร็จเปนที่นาพอใจ 
 

 



 
 

๓๘

วิธีการสราง “ปาเปยก” 
วิธีการแรก : ทําระบบปองกันไฟไหมปา โดยใชแนวคลองสงน้ําและแนวพืช

ชนิดตางๆ ปลูกตามแนวคลองนี้ 
วิธีที่สอง : สรางระบบการควบคุมไฟปาดวยแนวปองกันไฟปาเปยก โดยอาศัย

น้ําชลประทานและน้ําฝน 
วิธีที่สาม : โดยการปลูกตนไมโตเร็วคลุมแนวรองน้ํา เพื่อใหความชุมชื้นคอยๆ 

ทวีขึ้นและแผขยายออกไปทั้งสองรองน้ํา ซ่ึงจะทําใหตนไมงอกงามและมีสวนชวย
ปองกันไฟปา เพราะไฟปาจะเกิดขึ้นหากปาขาดความชุมชื้น 

วิธีที่สี่ : โดยการสรางฝายชะลอความชุมชื้นหรือที่เรียกวา “Check Dam” ขึ้น 
เพ่ือปดกั้นรองน้ําหรือลําธารขนาดเล็กเปนระยะๆ เพ่ือใชเก็บกักน้ําและตะกอนดินไว
บางสวน โดยน้ําที่เก็บไวจะซึมเขาไปสะสมในดิน ทําใหความชุมชื้นแผขยายเขาไปทั้ง
สองดานกลายเปน “ปาเปยก” 

วิธีที่หา : โดยการสูบน้ําเขาไปในระดับที่สูงที่สุดเทาที่จะทําได แลวปลอยน้ําลง
มาทีละนอยใหคอยๆ ไหลซึมดิน เพ่ือชวยเสริมการปลูกปาบนพื้นที่สูงในรูป “ภูเขา
ปา” ใหกลายเปน “ปาเปยก” ซ่ึงสามารถปองกันไฟปาไดอีกดวย 

วิธีที่หก : ปลูกตนกลวยในพื้นที่ที่กําหนดใหเปนชองวางของปา ประมาณ ๒ 
เมตร หากเกิดไฟไหมปาก็จะปะทะตนกลวยซึ่งอุมน้ําไวไดมากกวาพืชอื่น ทําใหลดการ
สูญเสียน้ําลงไปไดมาก 
 

แนวพระราชดําริปาเปยก จึงนับเปนทฤษฎีการอนุรักษฟนฟูปาไมโดยใชความ
ชุมชื้นเปนหลักสําคัญที่จะชวยใหปาเขียวสดอยูตลอดเวลา ไฟปาจึงเกิดไดยาก การ
พัฒนาเพื่อการอนุรักษและฟนฟูปาไมที่สามารถทําไดงายและไดผลดียิ่ง 
 
พระราชดําริ “ภูเขาปา” ทฤษฎีการพัฒนาฟนฟูปาไมโดยใชความรูเบื้องตน
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาเปนหลักการดําเนินการ 
การสรางภูเขาปาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนมรรควิธีที่พระราชทานแนวคิดที่เปน
ทฤษฎีการพัฒนา อันเปนมิติใหมแกวงการปาไม ๒ ประการ คือ 
 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๓๙

ประการแรก หากมีน้ําใกลเคียงบริเวณนั้นโดยมีพระราชดํารัสวา 
 
“...ควรสํารวจแหลงน้ําเพื่อการพิจารณาสรางฝาย
ขนาดเล็กปดก้ันรองน้ําในเขตตนน้ําลําธาร ทั้งนี้
เพ่ือแผกระจายความชุมชื้นออกไปใหกวางขวาง 
อันจะชวยฟนฟูสภาพปาในบริเวณที่สูงใหสมบูรณ
ข้ึน บริเวณดังกลาวจะไดกลายเปน “ภูเขาปา” ใน
อนาคต ซึ่งหมายความวา มีตนไมนานาชนิดซึ่ง
ปกคลุมดินในอัตราหนาแนนท่ีเหมาะสมกับ
ลักษณะ ภูมิประเทศแตละแหง ตนไมเหลานั้นจะ
มีผล ชวยรักษาระดับความชุมชื้นในธรรมชาติให
อยูในเกณฑท่ีพอเหมาะไมแหงแลงเกินไป และยัง
ชวยยึดพื้นผิวดินอันมีคาไมใหถูกน้ําเซาะทลายลง
มายังพ้ืนท่ีราบอีกดวย...”  
 
ประการที่สอง หากไมมีแหลงน้ําในพ้ืนที่เพ่ือการฟนฟูปาไมในบริเวณเสื่อมโทรม มี
พระราชดํารัสวา 
 
“...ใหพิจารณาสงน้ําข้ึนไปยังจุดที่สูงท่ีสุดเทาที่จะดําเนินการได ท้ังนี้ เพ่ือให
สามารถจายน้ําลงไปหลอเลี้ยงกลาไมออนที่ปลูกทดแทนไวบนภูเขาได ตลอดเวลา
โดยเฉพาะในชวงฤดูแลงซึ่งกลาไมมักมีอัตราสูญเสียคอนขางสูง เมื่อกลาไม
เจริญเติบโตพอสมควรจนสามารถทนทานตอสภาวะแหงแลงไดแลวในอนาคต
ภูเขาปาที่จะมีความชุมชื้นพอสมควร ตลอดจนจะชวยฟนฟูสภาพแวดลอมใน
ตอนลางไมใหกลายเปนดินแดนแหงแลง...” 
 
ซ่ึงตอมาไดพระราชทานพระราชดํารัสเพ่ิมเติมวา 
 



 
 

๔๐

“...จะตองพยายามสูบน้ําข้ึนไปทีละข้ันจนถึงระดับสูงสุดเทาที่จะเปนไปได โดย
พิจารณาใชเครื่องสูบน้ําพลังงานธรรมชาติ เชน พลังงานแสงอาทิตยกับพลังลม 
ซึ่งมีใชงานอยูแลว ท้ังนี้ เพ่ือจะไดมิเปลืองเช้ือเพลิง เม่ือนําน้ําขึ้นไปพัก ณ ระดับ
สูงสุดไดแลว จะสามารถปลอยน้ําใหคอยๆ ไหลซึมลงมา เพ่ือชวยเรงรัดการปลูก
ปาไมท่ีมีท้ังพันธุไมปองกันกับไมโตเร็ว นอกจากนั้นยังจะแปรสภาพโครงการภูเขา
ปาใหเปนปาเปยกซึ่งสามารถปองกันปาไดอีกดวย...” 
 
ภูเขาปาที่เขียวขจีจากแนวพระราชดํารินี้ สามารถพบเห็นและเขาศึกษาวิธีการอนุรักษ
และพัฒนาปาไมที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวชี้แนะ ใหศูนยศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริหลายแหงดวยกัน โดยเฉพาะที่เดนชัด คือ ที่ศูนยศึกษาการ
พัฒนาหวยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อาํเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
 
พระราชดําริทฤษฎีการพัฒนาและฟนฟูปาไมโดยการใชทรัพยากรที่เอ้ืออํานวย
สัมพันธซึ่งกันและกันใหเกิดประโยชนสูงสุด : Check Dam 
 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงความสําคัญของการอยูรอดของปาไม
เปนอยางยิ่ง ทรงเสนออุปกรณอันเปนเครื่องมือท่ีจะใชประโยชนในการอนุรักษฟนฟู

ปาไมที่ไดผลดียิ่ง กลาวคือ ปญหาที่สําคัญที่เปนตัวแปร
สําคัญของความอยูรอดของปาไมนั้น “น้ํา” คือสิ่งที่ขาด
ไมไดโดยแท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงแนะนําให
ใชฝายกั้นน้ําหรือเรียกวา “Check Dam” หรืออาจเรียก
ขานกันวา “ฝายชะลอความชุมชื้น” ก็ไดเชนกัน 

 
Check Dam คือสิ่งกอสรางขวางกั้นทางเดินของลําน้ํา ซ่ึงปกติมักจะกั้นหวยลําธาร
ขนาดเล็กในบริเวณท่ีเปนตนน้ําหรือพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูงทําใหสามารถดํารงชีพอยู
ได และหากชวงท่ีน้ําไหลแรงก็สามารถชะลอการไหลของน้ําใหชาลง และกักเก็บ
ตะกอนไมใหไหลเทลงไปในบริเวณลุมน้ําตอนลาง นับเปนวิธีการอนุรักษดินและน้ําได
ดีมากวิธีการหนึ่ง 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๔๑

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระราชาธิบายวา การปลูกปาทดแทนปาไม
ที่ถูกทําลายนั้น 
 
“...จะตองสรางฝายเล็กเพื่อหนุนน้ําสงไปตามเหมืองไปใชในพ้ืนท่ีเพาะปลูกท้ังสอง
ดาน ซึ่งจะใหน้ําคอยๆ แผขยายออกไปทําความชุมชื้นในบริเวณนั้นดวย...” 
 

ในสวนของรูปแบบและลักษณะ Check Dam นั้น ได
พระราชทานพระราชดํารัสวา  
 
“...ใหพิจารณาดําเนินการสรางฝายราคาประหยัด โดย
ใชวัสดุราคาถูกและหางายในทองถิ่น เชน แบบทิ้งหิน
คลุมดวยตาขายปดก้ันรองน้ํากับลําธารเล็กเปนระยะๆ 
เพ่ือใชเก็บกักน้ําและตะกอนดินไวบางสวน โดยน้ําที่
เก็บกักไวจะซึมเขาไปในดิน ทําใหความชุมชื้นแผขยาย
ออกไปทั้งสองขาง ตอไปจะสามารถปลูกพันธุ ไม

ปองกันไฟ พันธุไมโตเร็ว และพันธุไมไมท้ิงใบ เพ่ือฟนฟูตนน้ําลําธารใหมีสภาพ
เขียวชอุมข้ึนเปนลําดับ...” 
 
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 
 



 
 

๔๒

“...สําหรับ Check Dam ชนิดปองกันไมใหทรายลงไปในอางใหญ จะตองทําใหดี
และลึก เพราะทรายลงมากจะกักเก็บน้ําไว ถาน้ําตื้นทรายจะขามไปลงอางใหญได 
ถาเปน Check Dam สําหรับรักษาความชุมชื้น ไมจําเปนตองขุดลึกเพียงกักเก็บน้ํา
ใหลงไปในดิน แตแบบกักทรายนี้จะตองทําใหลึกและออกแบบอยางไรไมใหน้ําลง
มาไลทรายออกไป...” 
 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานแนวพระราชดําริเก่ียวกับการพิจารณา
สรางฝายชะลอความชุมชื้น เพ่ือสรางระบบวงจรน้ําแกปาไมใหเกิดประโยชนสูงสุด คือ 
 

“...ดําเนินการสํารวจหาทําเลสรางฝายตนน้ําลําธารใน
ระดับที่สูงท่ีใกลบริเวณยอดเขามากที่สุดที่จะเปนไปได 
ลักษณะของฝายดังกลาวจําเปนตองออกแบบใหม 
เพ่ือใหสามารถเก็บกักน้ําไวไดปริมาณมากพอสมควร
เปนเวลานาน ๒ เดือน...การเก็บรักษาน้ําสํารองได
นานหลังจากฤดูฝนผานไปแลว จะทําใหมีปริมาณน้ํา
หลอเลี้ยงและประคับประคองกลาไมพันธุท่ีแข็งแรง
และโตเร็วท่ีใชปลูกแซมในปาแหงแลงอยางสม่ําเสมอ
และตอเนื่อง โดยการจายน้ําออกไปรอบๆ ตัวฝายจน
สามารถตั้งตัวได...” 

 
Check Dam ตามแนวพระราชดําริ กระทําได ๓ รูปแบบ คือ 
๑. Check Dam แบบทองถ่ินเบื้องตน เปนการสรางดวยวัสดุธรรมชาติที่มีอยู  
๒. Check Dam แบบเรียงดวยหินคอนขางถาวร เปนการกอสรางดวยการเรียงหินเปน
ผนังก้ันน้ํา 
๓. Check Dam แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก เปนการกอสรางแบบถาวร 
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๔๓

นานาประโยชนจาก Check Dam อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
• ชวยลดการพังทลายของดินและลดความรุนแรงของกระแสน้ําในลําหวย ทําให

ระยะเวลาการไหลของน้ําเพ่ิมมากขึ้น ความชุมชื้นมีเพ่ิมข้ึน และแผขยายกระจาย
ความชุมชื้นออกไปเปนวงกวางในพื้นที่ท้ังสองฝงของลําหวย 

• ชวยกักเก็บตะกอนที่ไหลลงมากับน้ําในลําหวยไดดี เปนการชวยยืดอายุแหลงน้ํา
ตอนลางใหตื้นเขินชาลง คุณภาพของน้ํามีตะกอนปะปนนอยลง  

• เพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพใหแกพ้ืนที่ จากการที่ความชุมชื้นเพิ่มมากขึ้น 
ความหนาแนนของพันธุพืชก็ยอมจะมีมากขึ้น 

• การที่สามารถกักเก็บน้ําไวไดบางสวนนี้ ทําใหเกิดเปนที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา และใช
เปนแหลงน้ําเพ่ือการบริโภคของมนุษยและสัตวตางๆ ตลอดจนนําไปใชใน
การเกษตรไดอีกดวย Check Dam จึงเปนแนวพระราชดําริที่เปนทฤษฎีการพัฒนา
ปาไมที่ยังประโยชนสุขแกมนุษยชาติทั้งมวล 

 

    
 
ฝายชะลอความชุมชื้น : ฝายสรางความชุมชื่นแกพ้ืนปา 
 
“...นี่แหละคือลําหวยในหนาฝน เอาวัสดุท่ีหาไดงายๆ เชน ดิน หิน ไม สรางฝาย
เล็กๆ ก้ันน้ําไวงายๆ ทําแบบถูกๆ พอหมดฝน แรกๆ มันก็จะเก็บน้ําไวได อาจจะ 
๑ อาทิตย ๒ อาทิตย ซึ่งพักหนึ่งๆ ดินโคลนจะอุดรอยรั่วก็จะเก็บน้ําได ๓ อาทิตย 
๔ อาทิตย เปนเดือนหลังฝน แลวปาก็จะฟนข้ึนมาเอง...” 
 

แนวพระราชดําริดังกลาวพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดรับสั่งกับนายสวัสดิ์ 
วัฒนายากร อธิบดีกรมชลประทานสมัยนั้น ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงพระอัจฉริยภาพของ
พระองคในการสรางน้ํา แมแตลําหวยแหงๆ พระองคก็ยังทรงเห็นน้ําแลวทรงรูถึง



 
 

๔๔

วัตถุประสงคของการจะนําน้ําแหลงนั้นมาทําประโยชนอะไร จากแนวพระราชดําริใน
การสรางฝายชะลอความชุมชื้น ทําใหปรากฏวาเดี๋ยวนี้ทุกอยางเปนไปตามที่พระองค
รับสั่งไวทุกประการ ทําใหผืนปาในหนาแลงมีน้ําซึมซับทั่วไป สวนน้ําที่ซึมรั่วไปก็ไปทํา
ใหพื้นดินชุมชื้น ปาทางภาคเหนือท่ีเคยแหงแลงกลับฟนตัวเขียวชอุม เชน ปาขุนแมก
วง ปาลุมน้ําปง เปนตน จึงเปนที่ประจักษวา โครงการพัฒนาแหลงน้ําอันเนื่องมาจาก
พระราชดํารินั้น เกิดขึ้นจากพระอัจฉริยภาพและพระราชหฤทัยที่มุงมั่นจะชวยเหลือ
ประชาชน โดยเฉพาะในชนบทใหมีน้ํากิน น้ําใชและน้ําเพื่อการเกษตรอยางเพียงพอ 
เพ่ือใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ดังพระปฐมบรมราชโองการ ที่ไดพระราชทานไวแกคน
ไทย เมื่อคร้ังที่จะทรงขึ้นครองราชย เมื่อป ๒๔๘๙ ความวา  
 
“เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” 
 
แนวพระราชดําริในการจัดการทรัพยากรน้ํา ที่ตองการแกไขปญหาใหแกราษฎรไดมี 
น้ํากิน น้ําใช ตลอดจนน้ําเพ่ือการเพาะปลูก ขจัดปดเปาปญหาความยากจนของราษฎร 
ดังปรากฏเปนรูปธรรมดวยโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดําริจํานวนหลายรอย
หลายพันโครงการ ตลอดระยะเวลาแหงการครองสิริราชสมบัตินั้น คงจะเปนเครื่อง 
ยืนยันไดเปนอยางดี ถึงความหวงใยในความทุกขรอนของพสกนิกรของพระองค  
ดังพระราชดํารัสที่ทรงรับสั่งอยูเสมอวา  
 
“ทุกขของประชาชน ก็คือทุกขของแผนดิน” 
 
 
 
* เอกสารอางอิง 
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ. 
อันเนื่องมาจากพระมหากรุณาธิคุณ. กุมภาพันธ ๒๕๕๐. 
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๔๕

บทที่ ๓ 
แนวทางจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนในพื้นที่นํ้าแลง 

 
 ผลจากการ “ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ํา ตามแนวพระราชดําริ เพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา  
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” พบตัวอยางความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรน้ําของชุมชนที่
เขารวมประกวด ซ่ึงสามารถสรุปเปนบทพิสูจนการนําแนวพระราชดําริไปประยุกตใช
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน ไดเปน ๒ แนวทางหลัก คือ “การจัดการทรัพยากร
น้ําชุมชนในพื้นท่ีน้ําแลง” และ “การจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนในพื้นท่ีตนน้ํา” 

สําหรับบทที่ ๓ นี้จะกลาวถึง “แนวทางการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนในพื้นที่
น้ําแลง” ซ่ึงปญหาหลักของชุมชนในพื้นที่น้ําแลงคือ สภาพพ้ืนที่แหงแลง ขาดแคลน
แหลงน้ําสําหรับทําการเกษตร และอุปโภค-บริโภค พ้ืนที่อยูหางไกลระบบชลประทาน 
และยังมีปญหาดินเสื่อมคุณภาพ ทําการเกษตรไมไดผล เกิดปญหาความยากจน และ
มีหนี้สิน 

แนวทางการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนในพื้นที่น้ําแลงในบทนี้ เปนกรณีตัวอยาง
ความสําเร็จในการจัดการของ ชุมชนบานโนนขวาง อ.บานดาน จ.บุรีรัมย ชุมชนบาน
ลิ่มทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย และชุมชนบานโนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ที่
สามารถแกปญหาความแหงแลง ดินเสื่อมสภาพ ขาดแคลนแหลงน้ํา โดยอาศัยภูมิ
ปญญาดั้งเดิม รวมกับการเรียนรูเพ่ิมเติมจากประสบการณ และที่สําคัญคือการนอมนํา
แนวพระราชดําริตางๆ มาประยุกตใชในการจัดการ อาทิ ทฤษฎีใหมในการจัดการ
ที่ดินและแหลงน้ํา การปลูกหญาแฝก เศรษฐกิจพอเพียง จนประสบความสําเร็จ เปน
แบบอยางของการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนในพื้นที่น้ําแลงที่นาเรียนรู ซ่ึงชุมชนหรือผู
ที่อยูสภาพพื้นที่และประสบปญหาเชนเดียวกัน สามารถนําไปประยุกตใชใหเปน
ประโยชนไดตอไป  
 



 
 

๔๖

ชุมชนบานโนนขวาง อ.บานดาน จ.บุรีรัมย 
 
สภาพปญหาของชุมชน 
 ชุมชนบานโนนขวางตั้งอยูบนที่ดอน พ้ืนที่รองน้ําแหงขอด เสนทางน้ําอยู
หางไกลออกไปกวา ๑๐ กิโลเมตร มีน้ําไมเพียงพอตอการปลูกขาว และทําการเกษตร
อ่ืนๆ ประกอบกับสภาพดินเปนดินเค็ม ดินดาน ดินเปนกรด ปลูกพืชอะไรก็ไมข้ึน 
เมื่อขาดทั้งน้ํา และมีปญหาดิน ทําใหคนในชุมชนตองละทิ้งถ่ินฐานมารับจางแรงงาน 
แตย่ิงทํากลับยิ่งจน รายไดไมพอกินพอใช  
 
 

    
สภาพพ้ืนทีเ่ปนดินดาน และ ดนิกรวด 

    
สภาพพ้ืนแหงแลง และทางน้ําธรรมชาติแหงขอด 
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๔๗

จุดเริ่มตนการเปลี่ยนแปลง 
 ผูใหญทองคํา ยิ้มรัมย (อดีตผูใหญบานโนนขวาง) ผูนําชุมชนบานโนนขวาง 
เห็นวาการละทิ้งถ่ินฐานไปรับจางแรงงานนั้น ไมได
ชวยแกปญหาความยากจนใหกับคนในชุมชน แตกลับ
ยิ่งทําใหจนมากขึ้น จึงตัดสินใจวาตองกลับถิ่นฐานบาน
เกิด เพราะถึงแรนแคนอยางไรก็ไมอดตาย ชาวบาน
ยากจนแตไมจนน้ําใจ เมื่อกลับสูบานเกิดก็ไดเรียนรู
จากปญหา คนหาสาเหตุที่บานโนนขวางทําการเกษตร
ไมไดผล พืชพันธุธัญญาหารไมงอกงาม ไมใชเพียง
เพราะดินไมดี แตสิ่งที่สําคัญคือน้ําไมมี ดวยเหตุนี้
ผูใหญทองคําจึงไดเริ่มตนสรางแหลงน้ําดวยตนเอง 
 
การจัดการของชุมชน 

เริ่มตนสรางแหลงน้ําดวยตนเอง 
ป พ.ศ. ๒๕๒๖ ผูใหญทองคํา ยิ้มรัมย ไดทดลองนอมนําแนวพระราชดําริ

ทฤษฎีใหม ในการบริหารจัดการแหลงน้ําและที่ดิน มาพัฒนาผืนดินอันแหงแลงให
พลิกฟนความสมบูรณขึ้นมา โดยเริ่มตนจากการขุดสระเก็บน้ําประจําไรนา ขนาดกวาง 
๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ลึก ๓ เมตร ขุดดวยสองมือของตัวเอง ใชเวลาหลายป 
กระทั่งจอบบิ่นท่ือดวยดินแข็ง เหนื่อยเทาไหรก็ตองสู วางจากทํานาทําไรจะมาขุดสระ 
ใชหยาดเหงื่อแรงกายแรงใจเพื่อใหมีสระข้ึนมา เพราะผูใหญทองคํารูซ้ึงดีวา “ไมมีน้ํา
ก็ไมมีชีวิต”  

เมื่อแรกพอขุดสระเสร็จ สระเก็บน้ําไมได น้ําไหลซึมลงดินหายหมด ผูใหญ
ทองคําตองหาทางแกปญหาดินอุมน้ําไมได โดยการสังเกตธรรมชาติ ใหควายตีแปลง 
หรือลงไปนอนกนสระ เกิดปลักโคลนสามารถอุดชองวางของพื้นดิน สระจึงสามารถ
เก็บน้ําไวใชได  

ผูใหญทองคํา ยิ้มรัมย 



 
 

๔๘

 
ขุดสระประจําไรนาดวยตนเอง เพ่ือแกปญหาขาดแหลงเก็บน้ํา 

 
แกปญหาดินดวยธรรมชาติ 

  จากนั้นแกปญหาสภาพดินดาน ดวยการปลูกพืชตระกูลถ่ัว กลวย หญาแฝก 
พืชผัก และไมยืนตนตางๆ บนที่ดิน ๑๕ ไรของตนเอง แปลงผืนดินแลงใหเปนสวนปา 
ปลูกใหเต็มพื้นที่ แรกเริ่มชาวบานตางคิดวาผูใหญเปนบาไปแลว ปลูกพืชบนดินแลง 
พืชพันธุมีแตลมตาย แตดวยความอุตสาหะ ผูใหญไมหยุดยอมตอแรงตานทาน  
ปลูกแลวตายก็ปลูกซํ้าใหม เรียนรูธรรมชาติ
วาตนไมใดงอกงามอดทนไดดีในสภาพภูมิ
นิเวศของทองถ่ิน สูดวยสองมือหยาบกราน
นับสิบป กระทั่งตนไมสามารถหยั่งรากให
ความรมรื่น ระบบนิเวศธรรมชาติไดฟนฟู
สภาพดินและสิ่ งแวดล อม  เปนการให
ธรรมชาติเยียวยารักษาธรรมชาติ  
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๔๙

 
แผนผังการจัดการที่ดินและแหลงน้ําของผูใหญทองคํา 
เปนการจัดการตามแนวพระราชดําริ “ทฤษฎีใหม” 

แบงพื้นที่ ๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐  ไดแก นาขาว ๓๐ สวน พืชสวน/พืชไร ๓๐ สวนสระ
น้ํา ๓๐ สวน และ ที่อยูอาศัยและอื่นๆ ๑๐ สวน 



 
 

๕๐

และภูมิปญญาชาวบานอยางงายๆ ก็นํามาปรับใช คือ การเลี้ยงปูนา ที่ใครๆ 
บอกวาหามเลี้ยงปูนาในนาขาว เพราะปูจะกินตนขาวเสียหายหมด แตผูใหญทองคํา 
เลี้ยงปูในนาขาวเกือบสามพันตัว เพื่อชวยปองกันดินดาน ปูแตละตัวอาศัยอยูในรูที่ขุด
ลึกกวา ๖๐ เซนติเมตร รูปูกลายเปนแหลงกักเก็บน้ํา เกิดความชุมชื้นในดิน ปูมักขุดรู
ในหนาหนาว พอหนาฝนน้ําฝนก็จะไหลลงรูปู พรอมทั้งวัชพืชและมูลสัตวตางๆ ที่ไหล
ลงไปดวยทําใหเกิดเปนอินทรียวัตถุ ชวยทําใหขาวแตกกอไดดีขึ้นอีกดวย 

ผูใหญทองคํา สรุปวิธีเลี้ยงปูนาในนาขาว ไววา “ขาวที่เรากินเหลือ ก็เอาไปให
อาหารปู เมื่อปูอ่ิม ก็จะไมไปกัดกินตนขาวใหเกิดการเสียหาย”  

อีกแนวคิดหนึ่งในการแกปญหาดิน คือเลิกใชสารเคมีในการเพาะปลูก หันมา
ทําปุยหมักอินทรียชีวภาพ ปแรกผลผลิตลดลง แตเมื่อเร่ิมปที่สองเปนตนไป ผลผลิตดี
ข้ึนมาก สภาพดินอุดมสมบูรณ เพราะเกิดปุยธรรมชาติสะสมดวยตัวเอง รวมทั้งไดผัก
ปลอดสารพิษไวทานเองหรือขาย ที่สามารถบริโภคไดอยางสบายใจ 
 

จัดการดวยภูมิปญญา 
  เมื่อมีน้ําเต็มสระกักเก็บไดตลอดป และปรับดินใหคืนสภาพอุดม ผูใหญทองคํา
ตองวางแผนจัดการน้ําจากสระใหสามารถใชประโยชนไดมากท่ีสุด มีภูมิปญญาหลาย
อยางที่นํามาปรับใชอยางไดผล ลองผิดลองถูกตามประสาคิดแบบชาวบาน สั่งสม
ประสบการณกระทั่งเกิดเปนความรูใหมขึ้นมา ดวยการจัดการสระเก็บน้ําใหสามารถใช
งานไดตลอดป ปลูกแฝกและไมยืนตนรอบสระ มีรองระบายน้ําอยูมุมดานหนึ่ง ใชเปน
ชองทางน้ําเขาออกระหวางสระเก็บน้ํากับนาขาว  
 วิธีการคือ “ใหปลาไปพักรอน” ปลาก็เหมือนคน อยูที่เดิมนานๆ ก็เบื่อ ผูใหญ
ทองคําจึงจัดการสระน้ําใหมี ๒ ระดับ โดยใชภูมิปญญาเกี่ยวกับการเลี้ยงปลา ซ่ึงปลา
จะชอบอาศัยอยูในน้ําลึก และวางไขในน้ําตื้น เมื่อหนาฝนน้ําลนเต็มสระ จึงเปดรอง
ระบายใหน้ําไหลเขาที่นา เตรียมดินใหนุมอุมน้ํา ลงมือปลูกขาวฤดูทํานา แลวปลอย
ปลามาเที่ยวระหวางสระน้ํากับแปลงนา ดวยธรรมชาติของปลาซึ่งวางไขในน้ําต้ืนนิ่ง  
นาขาวจึงกลายเปนที่ฟูมฟกไข และบออนุบาลปลาไปในตัว สวนปลาใหญในทองนา 
ขังไวใหเราจับกินขายโดยงาย เม่ือหนึ่งเวลาทํานาผานพน ปลอยน้ําจากนากลับลงสระ 
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ไดเกี่ยวขาวรวงทอง แลวยังไดพันธุปลากลับไปเลี้ยงในสระใหญ และเม่ือเวลาหนาแลง 
สระใหญไวเลี้ยงปลา และ พ้ืนสระบริเวณน้ําตื้นที่โผลพนน้ํา ไวใชปลูกแปลงพืชผัก 
เพ่ือเสริมรายไดในฤดูแลง วิธีการนี้ ไมตองเพิ่มการลงทุน เพียงเพิ่มวิธีบริหารจัดการ
น้ําลงไปเทานั้น 
 

    
 
 เกษตรผสมผสาน 
  ดานการเกษตรและใชประโยชนที่ดิน เริ่มตนดวยแปลงเพาะพันธุหญาแฝก 
ตองคัดเลือกสายพันธุที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ ปลูกเพื่อปรับปรุงบํารุงดิน และยังขาย
ตนกลาแฝกใหกับสถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย ซ่ึงนําไปใชในโครงการปลูกหญาแฝกเฉลิม
พระเกียรติ ของหนวยงานราชการตางๆ  

นอกจากนั้น ยังไดจัดทําปฏิทินการเกษตร เพ่ือชวยจัดการพื้นที่เพาะปลูกให
ตอเนื่อง และวางแผนการปลูกพืชตลอดทั้งป เกิดเปนรายได รายวัน รายสัปดาห และ
รายเดือน เกิดผลผลิตหลากหลายชนิด ไวกินใชในครัวเรือน เพ่ิมรายไดเสริมนอกฤดู
ทํานา การวางแผนการเพาะปลูกเพ่ือใหไดผลผลิตตรงกับชวงเวลาที่ตลาดตองการ  
ทําใหขายพืชผักไดราคาดี  

จากปญหาดินและน้ําท่ีผูใหญทองคําไดประสบ ทําใหตองคิดหาวิธีใชประโยชน
จากดินและน้ําใหมากที่สุด ซ่ึงพืชที่ประหยัดน้ํา และไมตองใชดิน ก็คือ เห็ด ผูใหญ
ทองคําไดศึกษาจนเกิดความรูความเชี่ยวชาญในการเพาะและขยายเชื้อเห็ดไดดวย
ตนเอง โดยไมตองพึ่งพาหองทดลองท่ีไหน ทําใหสามารถเพิ่มรายไดต้ังแตขายหัวเชื้อ 



 
 

๕๒

จนถึงตัวเห็ดอยางครบวงจร ปจจุบัน สามารถปลูกเห็ดตางๆ อาทิ เห็ดฟาง เห็ดขอน
ขาว เห็ดขอนดํา เห็ดนางฟา เปนตน (สําหรับเห็นขอน สามารถเพาะไดทุกฤดู 
สามารถสรางรายไดตลอดทั้งป) 

จากการลองผิดลองถูก ทําใหเกิดความรูในการปลูกพืชแบบประหยัดน้ําอีกวิธี 
คือ การทาบกิ่งและตอนก่ิงไมผล โดยตอไวกับตนที่ไมใหลูกแลว แตระบบรากยังเดิน
ดีอยู เสียบไวประมาณ ๓-๔ ก่ิงตอตอไม ๑ ตน เพื่อลดระยะเวลาเติบโตขยายรากลง
ดินของไมตนเล็ก วิธีการนี้ทําใหไมตนเล็กอาศัยทอน้ําเลี้ยงจากไมตนใหญ จึงเติบโต
และใหผลไดอยางรวดเร็วภายใน ๒ ป 

 

    
การเพาะปลูกเห็ด เพือ่การประหยัดน้ํา  

 
ขยายผลสูความยั่งยืน 
 ดวยตระหนักดีวา น้ําเปนสิ่งสําคัญในการดํารงชีวิต ผูใหญทองคําจึงไมเพียงแค
หาน้ําประจําไรนาเทานั้น แตยังเปนแกนนําใหภาครัฐ จัดทําบอน้ําขนาดใหญพ้ืนท่ี
ประมาณ ๑๐ ไร สําหรับชุมชนขึ้นภายในหมูบาน เพ่ือเปนน้ําสาธารณะใหชาวบานไว
ใชอีกดวย 

ภูมิปญญาที่สั่งสมมาจากความวิริยะอุตสาหะ พัฒนาใหผูใหญทองคํากลายเปน
วิทยากร ที่คอยถายทอดความรูตางๆ ใหกับชุมชนบานโนนขวาง และขยายออกไปยัง
เครือขายหมูบานตางๆ โดยรอบ ใชบานของตนเปลี่ยนแปลงเปนที่ทําการชาวนา ศูนย
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยถายทอดความรูการเพาะเห็ดแบบครบวงจร 
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๕๓

 
โรงเรือนเพาะเห็ดขอน 

 
และยังรวมกับองคการบริหารสวนตําบลบานโนนขวาง จัดทําเปนศูนยเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มอีกแหง โดยพัฒนาพื้นที่สาธารณะของชุมชนบริเวณที่ติดกับ 
บอน้ํา จํานวน ๕ ไร จัดทําเปนพื้นที่ทําเกษตรจริง และนําน้ําจากบอมาใชประโยชน
เพ่ือทําการเกษตร ใหชาวบานที่ยังไมมีพ้ืนที่ทํากิน ไดมาเรียนรูในการทําการเกษตร
และเกิดเปนรายได 

ปจจุบัน ผูใหญทองคํา เปนวิทยากรถายทอดความรูและประสบการณใหชุมชน
อ่ืนกวา ๑๔๐ ครัวเรือน จาก ๗ หมูบาน ซ่ึงไดนําความรูไปสูการจัดการน้ํา โดยขุดสระ
รวม ๑๙๐ สระ แลวลงมือทําเพาะปลูกตามแนวทางเกษตรทฤษฏีใหม เครือขายการ
จัดการน้ําชุมชนไดกระจายออกไป พลิกฟนผืนดินแหงแลงใหกลับชุมชื้นคืนชีวิต  
ดวยบทเริ่มตนที่แรงกายและความอดทน ของคนเล็กๆ ความฝนเล็กๆ ที่พิสูจน
ศรัทธาดวยจอบเสียม และจัดการน้ําดวยหัวใจลูกทุง 

 



 
 

๕๔

 
 

 
ศนูยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง บานโนนขวาง 

ถายทอดความรู ใหกับคนในชุมชน และชุมชนใกลเคียง 
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ชุมชนบานโนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 
 
สภาพปญหา 

ชุมชนบานโนนรัง มีพื้นที่แหลงน้ําอยูหางไกลจากชุมชน ยากแกการนํามา
อุปโภค อีกทั้งปริมาณน้ําฝนนอย และชุมชนขาดแหลงกักเก็บน้ําไวใชในชวงฤดูแลง 
จึงเกิดปญหาน้ําไมพอเพียงสําหรับการเกษตร ทําใหผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 
ชาวบานตองกูหนี้ยืมสิน 
 
จุดเริ่มตนการเปลี่ยนแปลง 

พอจันทรที ประทุมภา ปราชญชาวบานแหงชุมชนบานโนนรัง เริ่มเรียนรูจาก
การเปนหนี้ ในป พ.ศ. ๒๕๒๕ ทรัพยสินที่ดิน โรงสีขาว และหมูแมพันธุ ๘๐ ตัว ตอง
จําใจขายทิ้งชดใชหนี้ที่เกิดจากความอยากรวย เช่ือคนชักชวนใหเปนนายหนาหา
คนทํางานเมืองนอก สุดทายกลับถูกโกงจนแทบสิ้นเนื้อประดาตัว แตพอจันทรทีก็ตอสู
โชคชะตาดวยความเพียรและซื่อสัตยสุจริต ไปทํางานกอสรางที่มาเลเซีย เก็บหอม 

รอมริบ ในท่ีสุดสามารถใชหนี้ ไถที่นาคืน 
แตยังไมมีทุนหมุนเวียนทําเกษตร ไดแต
ทํ านาเกี่ ยวข าวเข ายุ งฉางกินไปวันๆ 
สุดทายคนพบทางออก ดวยการเริ่มตนขุด
สระน้ําประจําไรนา เปลี่ยนมาทําเกษตร
ผสมผสานและเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
แนวพระราชดําริ 
 

 
 
 

พอจันทรที ประทุมภา



 
 

๕๖

การจัดการของชุมชน 
ขุดสระน้ํา-ทําเกษตรผสมผสาน 
ในป พ.ศ. ๒๕๓๔ พอจันทรที ไดเริ่มตนขุดสระน้ําในครัวเรือน กวาง ๖ เมตร 

ยาว ๒๐ เมตร ลึก ๓ เมตร และทํา
การเกษตรผสมผสานในพื้นที่ ๒ งาน 
สามารถออมน้ําไวปลูกมะละกอ ฝรั่ง 
กลวย ขา และพืชผักตางๆ จนเต็มพื้นท่ี 
มีธัญญาหารไวเก็บกินอิ่มทอง มีรอยยิ้ม
กลับคืนมา 
 
 

   
ขุดสระน้ําในครัวเรือน เพ่ือจัดการน้ําสําหรับทําการเกษตร 

 
 สระน้ําท่ีขุดแรกๆ ยังมีปญหาเก็บน้ําไมอยู จึงเปลี่ยนวิธีการขุด ใหเปนบอขนาด
เล็กลง แตกระจายออกเปนหลายๆ สระ ดวยคิวดินที่เทากัน เพ่ือเรียนรูวารูปแบบสระ
ใดจะเหมาะสมกับสภาพพื้นที่มากกวากัน สระน้ําที่ได ทําการแยกใชประโยชนแตกตาง
กันไป เชน กักพันธุปลา เลี้ยงปลา อนุบาลปลา กักเก็บน้ําอยางเดียว ขุดเปนสระลึก
เพ่ือดักปลา ขุดเปนคลองเชื่อมเขาไรนา โดยรอบสระทําการปลูกแฝก ไมใหรม
หลากหลาย เพ่ือใหผืนดินรมรื่น เก็บรักษาน้ําไวใชไดยาวนาน 
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๕๗

 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 โดยแบงพ้ืนที่เปน 
นาขาว ๓๐ สวน พืชสวน/พืชไร ๓๐ สวน สระน้ํา ๓๐ สวน และ ที่อยูอาศัยและอ่ืนๆ 
๑๐ สวน  
 

 
 
  

ทําเกษตรผสมผสาน และ ทฤษฎีใหม 
ตามแนวพระราชดําริ ทําใหเกิดรายได
ตลอดทั้งป 



 
 

๕๘

วางแผนการเพาะปลูก 
การจดบันทึกบัญชีครัวเรือน เพ่ือดูรายรับ-รายจาย ทําใหไดรูตนเองอยางมีสติ 

นําไปสูการวางแผนการเพาะปลูก ปลูกทุกอยางที่ตองซ้ือกิน เหลือกินไดแจก เหลือ
แจกไดขาย สั่งสมประสบการณ พัฒนาการเพาะปลูกเปนการทําเกษตรปราณีต 
วางแผนในการปลูกเปนรายวัน สัปดาห เดือน ป เพื่อไดรูวาเราจะมีอะไรออกมาใน
ชวงเวลาใดบาง ตองใชน้ําใหเปนประโยชนท่ีสุด โดยวิธีการปลูก จะปลูกพืชหลายชนิด
หมุนเวียนกันไป ไมปลูกพรอมกัน เพื่อใหมีผลผลิตออกขายไดทุกวัน ไมซํ้ากัน 
วางแผนใหตรงกับชวงที่ราคาดี ซ่ึงตางกับเกษตรกรรายอื่นที่ปลูกพืชชนิดเดียว แลวเท
ขายพรอมๆ กัน ผลผลิตจึงลนตลาด ไดราคาไมดี ชาวบานกําหนดราคาไมได เพราะ
แยงกันขาย  

การวางแผนตารางการเพาะปลูกอยางละเอียดนี้ ทําใหมีพืชพันธุธัญญาหาร 
หมุนเวียนออกมาสรางรายไดตอเนื่อง และเกิดจุดตางจากเกษตรกรทั่วไป ซ่ึงอาจฟงดู
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 
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จากพื้นที่ที่เคยแหงแลงเมื่อป ๒๕๓๓ กลายเปนพื้นที่อดุมสมบูรณในปจจุบัน 

 
ขยายผลสูความยั่งยืน 

เมื่อภูมิปญญาที่ผานการลงมือทําไดผล เครือขายความคิดไดขยายออกไป โดย
จัดตั้งเปนกลุมเกษตรผสมผสานบานโนนรัง-บูรพา ระยะแรกเริ่มตนมีสมาชิกจํานวน 
๑๒ คน ลงขันเปนเงิน ๕ ปๆ ละ ๑๐๐ บาท เพ่ือตั้งเปนกองทุนกลุม ทุกคนขุดสระ
ดวยกําลังของตน จนมีแหลงน้ําและเพาะปลูกได สมาชิกในหมูบานเกิดความเชื่อมั่นใน
แนวทางจึงขยายการมีสวนรวมเปน ๑๒๐ ครัวเรือน โดยมีวิทยากรจํานวน ๑๑ คน 
คอยถายทอดประสบการณเรื่องเกษตรผสมผสาน ใหกับเครือขายการเรียนรูชุมชน 
และขยายเปนศูนยเ รียนรู เศรษฐกิจพอเพียง มีการอบรมหลักสูตรการเรียนรู
กระบวนการเพื่อเปลี่ยนแปลงสูการพึ่งตนเองและพึ่งพากันเอง หรือ วปอ.ภาค
ประชาชน  
 



 
 

๖๐

    
นําประสบการณถายทอดใหชุมชนเกิดเปนเครือขาย และขยายผลสูศนูยเรียนรู 

 
จากใตถุนบานเล็กๆ ที่แทบถูกยึดเพราะหนี้สิน กลายเปนศูนยแหงการเรียนรู 

และไดพัฒนาเปนมหาวิชชาลัยภูมิปญญาไทอีสานคืนถิ่น โดยมีชาวชุมชนบานโนนรัง 
และเครือขายปราชญชาวบานและพหุภาคีภาคอีสาน รวมกันเปนเครือขายการทํางาน 
ซ่ึงเนนสรางองคความรูเพ่ือจัดการปญหาของตน มีความพอเพียง พ่ึงตนเอง พึ่งพา
กันเอง ทดแทนการพึ่งเงิน พ่ึงตลาด พ่ึงวัตถุ 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 
เพ่ือสืบทอดใหชุมชนบานโนนรังมีทรัพยในดิน มีภูมิปญญาในตัวคน และมีมรดกทาง
วัฒนธรรม สมดังบทผญาอีสานโบราณท่ีดนไววา “อีสานนี้ ดินดําน้ําชุม ปลากลุมบอน 
คือแขแกงหาง ปลานางบอน คือขางฟาลั่น จักจั่นฮอง คือฆองเพิ่นลั่นยาม คนมีศีล 
ดินมีน้ําบไดขาดเขินบก สกุณาแนวนกชื่นชมอยูปลายไม” 
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ชุมชนบานล่ิมทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย 
 
สภาพปญหาของชุมชน 

ชุมชนบานลิ่มทอง มีสภาพพื้นที่ซ่ึงประสบปญหาภัยแลง ขาดแคลนน้ํา จนมีคํา
กลาวติดปากวา “บุรีรัมยตําน้ํากิน” เพราะน้ําไมเพียงพอตอการอุปโภคบริโภค และทํา
การเกษตร อางเก็บน้ําของกรมชลประทานที่สรางขึ้น ก้ันน้ําจากลํามาศ ไดไมมาก
พอที่จะผลักน้ําไหลผานหมูบาน ลําหวยเดิมที่เคยสงน้ําถึงชุมชนก็หมดสภาพใชการ
ไมได พ้ืนที่การเกษตร ๓,๘๐๐ ไร ไมมีแหลงน้ํา ไมมีคลองสงน้ํา ใชน้ําฝนเพียงอยาง
เดียว ชาวบานซ่ึงมีอาชีพทํานาเปนหลัก ตองเจอกับปญหาฝนทิ้งชวงและขาดแหลงเก็บ
น้ําไวใชยามหนาแลงเปนประจําทุกป ผลกระทบที่ตามมาคือ ผลผลิตทางการเกษตร
และไรนาเสียหายขาดทุน วนเวียนอยูกับการเปนหนี้สิน ทํานาไมไดขาว ทําไรไมไดกิน  

ชาวบานตองกูเงินเปนหนี้สินเพิ่มขึ้น เพราะผลผลิตไดไมเต็มเม็ดเต็มหนวย 
จากแรงมาเปนรวง ไดขาวไมถึง ๑๐ ถังตอ ๑ ไร สั่งสมเปนปญหาเรื้อรังของชุมชน คน
จนนับวันมีแตเพ่ิมมากขึ้น ถึงจะมีที่ดินแตกลับแกไขปญหาไมได เพราะมีน้ําไม
พอเพียง ประกอบกับเปนพื้นที่ดอนอยูที่สูง และไมมีโครงการขุดเหมืองสงน้ําไหลผาน 
มีแตผืนดินเหลืองแลงวางเปลา   

 

   
สภาพพื้นทีป่ระสบภัยแลง ขาดแคลนแหลงน้ํา 

 



 
 

๖๒

จุดเริ่นตนการเปลี่ยนแปลง 
กาวแรกที่ทําใหชุมชนบานลิ่มทอง เริ่มเกิดความเปลี่ยนแปลงภายใน เกิดจาก

การเรียนรูของ นางสนิท ทิพยนางรอง หรือ นานอย แกนนําชุมชนเล็กๆคนหนึ่ง ท่ี
พยายามแกปญหาชีวิตและหนี้สินครัวเรือน โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูตามแนวคิด
การสรางสรรคดวยปญญา (Constructionism) ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๒ ดวยการลงมือทํา
บัญชีครัวเรือน การวางแผนอาชีพ การวางแผนปลดหนี้ รวมถึงการดําเนินงานศูนย

สง เสริมการเรียนรูดวยคอมพิวเตอรและ
อิน เทอร เน็ ต ในชุ มชน  ซ่ึ งทํ า ใหน าน อย 
ชาวบานบางสวน รวมถึงกลุมเยาวชน ที่เขารวม
กระบวนการเรียนรู เหลานี้ เกิดการพัฒนา
ศักยภาพตนเอง และเริ่มมีบทบาทเปนผูนํา
ชุมชนในการคิดแกปญหาตางๆ ในระดับหนึ่ง 

 
 
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 หมูบานท่ีอยูก็ไมเคยจะมีน้ํา 
เวลาเขาประชุมชาวบานคุยกันเรื่องถนน การพัฒนาในชุมชน นานอยคิดวาถาเรา
เปลี่ยนมาคุยกันเรื่องการประกอบอาชีพ จะชวยชาวบานไดไหม ถาเราขุดคลองจะทํา
ไดไหม  

นางสนิท ทิพยนางรอง (นานอย) 
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นานอยเริ่มตนจากการคิด แลวเลือกที่จะลงมือทํา โดยไดนําปญหาเรื่องน้ําไป
ขยายสูเวทีประชาคม เมื่อมองเห็นปญหารวมกันชัดเจนขึ้น แกนนําชุมชนจึงเริ่ม
วางแผนเพื่อจัดการปญหาดวยตนเอง เพราะทุกคนเห็นตรงกันวานั่งคิดกันอยางเดียว
ไมพอ ไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง เราตองลงมือทํากัน ออกสํารวจ วางแผน จัดการ เทาที่
กําลังความสามารถชาวบานจะทําได ไมตองรอใหใครมาชวย ตองเริ่มจากพึ่งตนเองให
ไดกอน ชาวบานเริ่มตนทํากันเองได เรียนรูโดยลงมือทํา นี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญ ที่ทําให
เกิดการจัดการปญหาเรื่องน้ําระดับชุมชน อยางมีสวนรวมและพึ่งพาตนเอง 

 

   
 

   
 

เวทีประชาคม ชุมชนรวมกันคิด วางแผน เพ่ือแกปญหาดวยตนเอง 
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การจัดการของชุมชน 
น้ําเพื่อการอุปโภค 
ปญหาแรก คือ เรื่องน้ําเพ่ือการอุปโภค 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 ขาดการบํารุงรักษา ทําใหระบบประปาแบบหอสูงนี้ไมสามารถ
ตอบสนองการใชงานไดเต็มกําลัง ชุมชนเกิดความพยายามในการพึ่งพาตนเอง โดย
ออกสํารวจขอมูลความตองการใชน้ําครัวเรือน ของ ๒ หมูบาน รวม ๒๓๐ ครัวเรือน 
จํานวน ๑,๐๓๐ คน  

ชาวบานชวยกันสรุปปญหาออกมาแลวหาวิธีจัดการ โดยไดเรียนรูตัวอยางเรื่อง
ระบบประปาบําบัดน้ําใส เห็นวาเปนประโยชนและสามารถทําไดจริง จึงรวมกัน
วางแผนและออกแบบเปนระบบประปาบําบัดน้ําใส (Tank Farm) ความสูง ๓ เมตร 
จํานวน ๙ ถัง แบงเปน ระบบกรองบําบัด ๓ ถัง และที่เก็บพักน้ําใส ๖ ถัง ผาน
ขบวนการกลั่นกรองสารสมและคลอรีน ตอทอเช่ือมเขากับระบบประปาหมูบานเดิม 
เพื่อชวยเพิ่มกําลังในการสงจายน้ําใหไดทุกครัวเรือน และลงมือกอสรางในชวงเดือน
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยชาวบานจาก ๒ หมูบาน นับรอยคน รวมทั้งพระจากวัด
หนองทองลิ่ม เจาของพื้นที่ ไดเขามามีสวนรวมในการลงแรงกอสรางตัวถัง และขุด
แนววางทอที่ตอเชื่อมไปยังระบบประปาในวัด ทําใหทุกวันนี้ชาวบานรูสึกถึงความเปน
เจาของในระบบประปาบําบัดน้ําใสนี้ เพราะทุกคนยังจําภาพความรวมมือในการจับ
จอบออกแรง รวมหยาดเหงื่อ ชวยกันสรางชวยกันทํา ในวันนั้นไดเปนอยางดี 

ปจจุบัน ระบบประปาบําบัดน้ําใส สามารถกระจายน้ําไดตลอดวัน ทั้ง ๒ 
หมูบาน รวม ๑๘๐ ครัวเรือน สามารถเปดใชน้ําพรอมกันไดดี มีการจัดทําระบบบัญชี
ผูใชน้ํา เก็บคาน้ําหนวยละ ๖ บาท เพื่อใชในการบํารุงรักษาระบบ มีผูดูแลเปดปด
ตะกอนจากถังกรอง มีคณะกรรมการคอยดูแลจัดการใหทุกครัวเรือนมีน้ําใชไดอยาง
พอเพียง และสามารถนํารายไดที่เหลือไปชวยกิจกรรมสาธารณประโยชนอ่ืนๆ ภายใน
ชุมชนไดอีกดวย  
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ระบบประปาบําบัดน้ําใส ไมเพียงทําใหชาวบานมีน้ําสําหรับใชกันทั่วทุก
ครัวเรือนเทานั้น บทเรียนสําคัญที่ชาวบานลิ่มทองไดคือ เกิดกระบวนการคิดและมี
สวนรวมของชุมชน 
 

   
รวมแรงรวมใจสรางระบบประปาบําบัดน้ําใสของหมูบาน 

 
 

น้ําเพื่อการเกษตร 
จากบทเรียนในการพึ่งพาตนเอง ชุมชนจึงวางแผนแกไขปญหาเรื่องน้ําเพ่ือ

การเกษตร ในรูปแบบของตนเอง โดยตั้งตนจากการมองสภาพปญหาพื้นที่ ออก
สํารวจเพื่อดูวาจะใชแหลงน้ําจากไหนไดบาง มีพ้ืนที่กักเก็บน้ําไวจุดใดบาง เพ่ือใหมี
ขอมูลมากขึ้น ประกอบกับทางชุมชนไดเรียนรูการใชเทคโนโลยีใหมๆ อยางเชนแผนที่
ภาพถายดาวเทียมและเครื่องอานคาพิกัดดาวเทียม (GPS) นับเปนเครื่องมือท่ีสําคัญ
และมีคามากสําหรับชุมชน ชาวบานตั้งคําถามวาจะเอาน้ํามาจากไหน ออกสํารวจแหลง
น้ําโดยรอบ ประสบการณสอนใหคิดตั้งคําถามตอวา ถาเอาน้ํามาจากจุดนี้จะเปน
อยางไร ตองทําอยางไร จัดการอยางไร เช่ือมตอกับจุดไหนไดบาง ไดปริมาณน้ํา
เทาไหร เก็บไวใชไดนานแคไหน ใครจะไดประโยชนบาง กระทบถึงคนอื่นไหม สรุป
เปนคําถามสําคัญวาทําอยางไรจึงจะใชประโยชนจากขอมูลเพื่อทําให “หาน้ําได เก็บน้ํา
ได ใชน้ําเปน” และจัดการใหยั่งยืน การตั้งคําถามที่ดี นําไปสูการแสวงหาคําตอบที่
ตรงจุด และลงมือทําไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 



 
 

๖๖

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชุมชนสํารวจเสนทางน้าํ และวางแผนจัดการน้ําชุมชน  
โดยใชเทคโนโลยี แผนที่ดาวเทียม และเครื่องอานคาพิกัดดาวเทียม 

 
 
ชุมชนบานลิ่มทองและเครือขายหมูบานขางเคียง ไดจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อ

บริหารจัดการน้ําชุมชน และทีมนักวิจัยทองถ่ิน โดยชวยกันจัดทํารายงานวิเคราะหหา
แนวทางการแกไขปญหาสภาพขาดแคลนน้ําของชุมชน ขึ้นมา ๑ ฉบับ เนื้อหา
ประกอบดวยขอมูลสภาพพ้ืนที่ ขอมูลความตองการใชน้ํา แนวทางแกปญหา ตามวิธี
คิดของชาวบาน ขอสรุปคือ ๑.หาแหลงกักเก็บน้ําสํารองเพิ่มเติม ในลักษณะแกมลิง 
ตามแนวทางพระราชดําริ ๒.โครงการขุดคลองสงน้ําจากลําปลายมาศ ระยะทาง ๓.๕ 
กิโลเมตร  ๓.ปรับปรุงประสิทธิภาพคลองสงน้ํา ทอลอดถนนและฝายตางๆ และสวนที่
สําคัญที่สุดคือ ๔.สรางการมีสวนรวมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนขึ้นมาอยาง
เปนรูปธรรมและเขมแข็ง 
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จากนั้นตัวแทนชาวบาน ไดนําโครงการยื่นเสนอตอสํานักชลประทานที่ ๘  
จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๔๙ กระทั่งนายชางโยธาจากกรม
ชลประทาน ไดออกมาสํารวจเสนทางเหมืองน้ํารวมกับคณะกรรมการน้ําชุมชน พรอม
กับที่ชาวบานไดสงเอกสารใบยินยอมมอบที่ดิน ซ่ึงเสนทางคลองสงน้ําตองตัดผาน ให
ดวยความเต็มใจ เพราะคิดวาถึงมีที่ดิน แตหากไมมีน้ํา ก็ปลูกอะไรทํากินไมได 
ชาวบานดีใจมากที่จะไดน้ํามาผานหนาที่นา การเสียสละเล็กนอยเพื่อสวนรวมจึงเปนสิ่ง
ที่ทุกคนยินดี นับเปนโชคดีของชาวบานที่ทางหนวยงานรัฐและเครือขาย ไดลงมือขุด
คลองสงน้ําและแกมลิงตามแผน ตั้งแตเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม ๒๕๕๐  

ชาวบานรูสึกดีใจ ช่ืนใจ และภูมิใจมาก ที่โครงการอันเกิดมาจากน้ําพักน้ําแรง 
การมีสวนรวม และการวางแผนของชาวบานเอง ไดเกิดเปนจริงขึ้นมา โดยเสนทาง
คลองสงน้ํานี้ มีระยะทาง ๓.๖๓๗ กิโลเมตร ความลึกเฉลี่ย ๓ เมตร งบประมาณ 
๑.๙๖ ลานบาท ชาวบานลิ่มทองและหมูบานใกลเคียงสามารถรับประโยชนจาก
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 

 



 
 

๖๘

เม่ือคลองสงน้ําดําเนินการแลวเสร็จ ตรงพอดีกับฤดูฝนและมีน้ําหลากผืนนา
เขียวขจี ทุกปชาวบานเฝาดูน้ําผานหายไปตอหนาตอตา แตปจจุบันนี้ คลองสงน้ํา
สามารถกักเก็บน้ําไวไดเต็มกําลัง คิดเปนขนาดพื้นที่ ๒๕ ไร คิดเปนปริมาณน้ํา 
๑๒๑,๐๐๐ ลบ.ม. แนวคลองสงน้ําจึงเปนเหมือนอางเก็บน้ําสํารองในหนาแลง ให
ชาวบานเพาะปลูกพืชได และยังเปนพื้นที่รับน้ําในฤดูน้ําหลาก เปนพื้นที่หนวงน้ําจาก
บานโคกพลวงทางทิศตะวันตก ชวยบรรเทาปญหาน้ําทวมไดอีกแรงหนึ่งดวย ชุมชนจึง
ตองบริหารจัดการน้ําตนทุนนี้ใหมีประสิทธิภาพ วางแผนจัดสรรการใชน้ําไดอยาง
คุมคา เพื่อที่จะสามารถมองภาพชีวิตในอนาคตขางหนาได ขาวในนาจะดีข้ึน มีอาชีพ
เสริมนอกฤดู ปากทองไมเดือดรอน หนี้สินลดลง เงินออมเพิ่มขึ้น คิดวางแผน
เพาะปลูกไดในระยะยาว  
 
ขยายผลสูความยั่งยืน 

สิ่งที่คณะกรรมการน้ําชุมชนไดรวมกันคิดและเตรียมวางแผนลวงหนา เพ่ือ
จัดการน้ําอยางเปนระบบ และตอยอดการใชประโยชนจากแนวคลองสงน้ําใหมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน คือแนวคิดเรื่องเครือขายสระเก็บน้ําประจําไรนา ในรูปแบบ 
แมลิงและลูกลิง ดวยการขุดสระเก็บน้ําแกมลิงขนาดใหญ เพื่อเพ่ิมแหลงเก็บสํารองน้ํา
เช่ือมตอกับตัวคลองสงน้ํา เรียกตามประสาชาวบานวาเปน “แมลิง” โดยไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก มูลนิธิ โคคา-โคลาประเทศไทย และชาวบานเจาของที่ดิน
รวมบริจาคที่ดินเพ่ือใชเปนแหลงน้ําสาธารณะ ขุดแมลิงจํานวน ๗ สระ พ้ืนที่รวม ๑๔ 
ไร ปริมาณกักเก็บน้ํารวม ๖๕,๗๐๐๐ ลบ.ม. แบงปนทั้งน้ําและจัดสรรพื้นที่ทํา
การเกษตรรอบสระ และจัดเตรียม
แปลงเพาะหญาแฝกและไมใหรม 
สําหรับใช ในการปลูกรอบแนว
คลองสงน้ํา และสระเก็บน้ําแกมลิง 
เพื่อยึดดินขอบตลิ่งไมใหพังทลาย 
ลดการระเหยของน้ํา และเพิ่มความ
ชุมชื้นในพื้นดิน 

 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๖๙

นอกจากนี้ แมลิงยังสามารถดึงน้ําสวนเกินจากคลองสงน้ํา สงจายน้ําไปยังหัวไร
ปลายนาหางไกล โดยมีคลองไสไกเปนตัวเชื่อมตอน้ํา ไปเก็บพักไวยังสระเก็บน้ําประจํา
ไรนา ที่ชาวบานเรียกวา “ลูกลิง” ซ่ึงไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการขุดสระเก็บ
น้ํา “ลูกลิง” จากมูลนิธิวิเทศพัฒนา และมีคลองซอยยอยจากลูกลิง สงผานน้ําไปยัง
พ้ืนที่การเกษตรใหไดไกลที่สุด  

น้ําที่กระจายไป ทําใหพืชพันธุธัญญาหารอุดมสมบูรณไดในวงกวาง เปนความ
พยายามเพื่อจัดสรรน้ําใหชาวบานทุกคนไดมีสิทธิในการใชน้ําอยางเทาเทียมกัน โดยมี
หัวหนาแตละสระ และเกษตรกรสมาชิก เขามาทําการเกษตรผสมผสาน ตามแนวทาง
เกษตรทฤษฎีใหม เพ่ือใหเกิดกระบวนการคิด วางแผนการเพาะปลูก รวมกลุมเพื่อ
การขาย และเรียนรูการเปนนักวิจัยทองถ่ิน โดยสมาชิกแตละสระลงมือทําตามแผน 
เก็บขอมูลผลผลิต เรียนรูกันภายในกลุม และนําไปแลกเปลี่ยนกับเครือขายแมลิง 
กอนสรุปเปนขอมูลเพื่อขยายแนวคิดไปสูคนในชุมชน ใหสามารถพัฒนาเปนชุมชน
เขมแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

      

 



 
 

๗๐

สมาชิกเกษตรกรจํานวน ๑๘ ราย เปนกลุมนํารอง เขารวมเรียนรูการใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมวางแผนการเพาะปลูกดวยโปรแกรม
บัญชี (Excel) โดยจัดใหเปนแปลงเกษตรสาธิต เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิตในฤดูกาลเพาะปลูก ป พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑ ทุกคนจะตองวางแผนเรื่องการ
เพาะปลูกใสในตาราง Excel กรอกรายละเอียดเงินลงทุน การตลาด ราคาขาย รายได
จากการขายเมื่อหักตนทุน และจัดทําบัญชีครัวเรือนประกอบกัน เพ่ือใหสอดรับกับ
แผนการจัดการน้ํา กอนขยายผลสูครัวเรือนอื่นๆ ใหเกิดกระบวนการคิด วางแผน 
และลงมือทํารวมกัน เมื่อกอนชุมชนไมมีน้ํา จึงไมเคยคิดถึงอนาคต ทําใหไมคิด
วางแผนลวงหนา แตตอนนี้แผนการผลิตกลายเปนเครื่องมือชวยใหรายไดและเงิน
ออมของครัวเรือนมีมากขึ้น  

จากการเรียนรูสูการจัดการทรัพยากรน้ํา ชุมชนบานลิ่มทองเริ่มตนจากการ
พ่ึงพาตนเอง ดวยความอดทนพยายาม ลงมือทําจนเกิดเปนประสบการณ สรางคนใน
ทองถ่ินใหเปลี่ยนแปลง เกิดกระบวนการเรียนรู คิดเปน ทําเปน เกิดเครือขาย มีสวน
รวม และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง คลองสงน้ําและสระแกมลิง สอนใหชาวบานรูคุณ
คาของคําวา “น้ําคือชีวิต” ท่ีสําคัญชาวบานทุกคนตางรูสึกถึงความเปนเจาของ ทุกคน
มีหนาที่ชวยกันดูแล จัดการ และใชประโยชนจากแหลงน้ํานี้ใหเกิดประสิทธิภาพและ
ความยั่งยืน ภายใตหัวใจที่วา มีน้ํา มีความคิด ชีวิตพอเพียง 
 

   
 
 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๗๑

สรุปแนวทางจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นท่ีน้าํแลง 
 

ชุมชนในพื้นที่น้ําแลง ดําเนินการจัดการแหลงน้ําและที่ดิน เพ่ือแกปญหาความ
แหงแลง ดินเสื่อมคุณภาพ ขาดแหลงน้ํา โดยเริ่มจาก ชาวบานทําการขุดสระเพื่อกัก
เก็บน้ําไวใชเพ่ือทําการเกษตรตลอดปในพื้นที่ของตน โดยใชภูมิปญญาชาวบานในการ
จัดการ รวมกับแนวทางพระราชดําริทฤษฎีใหม ปลูกหญาแฝก เศรษฐกิจพอเพียง 
และขยายผลจากผูนําชุมชนไปสูชุมชน และขยายเครือขายการเรียนรูสูชุมชนใกลเคียง  

ชุมชนพื้นที่น้ําแลง มีแนวทางดําเนินงานสําหรับการจัดการพื้นที่น้ําแลง แบงได
เปน ๒ ประเภทหลัก มีกระบวนการดังตอไปนี้ 

 
เริ่มจากตนเองแลวขยายผลสูชุมชน 
๑) แหลงน้ําของตนเอง เริ่มจากขุดสระน้ํา บริหารกักเก็บน้ําไวใหพอใชสําหรับ

การเกษตรตลอดป 

๒) ใชภูมิปญญาชาวบาน เพ่ือบริหารจัดการดินและน้ําในพื้นที่ของตน 

• แกปญหาดินเสื่อมคุณภาพ และดินไมกักเก็บน้ํา โดยการใชควายตีแปลง 
ใหเปนปลักควาย ใชมูลสัตว เปนอินทรียวัตถุ ชวยปรับสภาพดินใหอุม
น้ํา และปรับสภาพน้ํา 

• ขุดสระน้ํา ๒ ระดับ โดยสวนที่ตื้น ใหปลาสามารถมาวางไขในน้ําตื้น 
เวลาน้ําหลาก  และ ใชเปนพื้นที่สําหรับปลูกพืชสวนครัวในเวลาน้ําแลง 

• การทําการเกษตร สําหรับพื้นที่แลงและตองประหยัดน้ํา เพาะปลูกไม
สวนโดยนําพืชประเภทเดียวกัน ๒ – ๓ ตนปลูกรวมกอเดียวกัน มารวบ
ก่ิงเปนตนเดียวกัน จะไดรากแข็งแรงมากพอที่จะหาน้ําใหเพียงพอ 
รวมทั้ง เพาะปลูกเห็ดตางๆ ซ่ึงตองการน้ํานอยกวาพืชอื่น และไดเปน
รายไดตลอดทั้งป   



 
 

๗๒

๓) เปลี่ยนมาทําเกษตรผสมผสาน ตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม และดําเนิน
ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

๔) ขยายผลสําเร็จของการบริหารจัดการน้ํา จากผูนําชุมชนไปสูชุมชน และขยาย
เครือขายการเรียนรูสูชุมชนใกลเคียง เกิดเปนศูนยการเรียนรูของชุมชน 

 
เริ่มจากชุมชนแลวขยายผลไปยังชุมชนใกลเคียง 
๑) ชุมชนหารือกันเรื่องปญหาการขาดแคลนน้ํา ใชขอมูลทางน้ําเดิมตาม

ธรรมชาติจากผูเฒาผูแก แลว หาวิธีแกไข 

๒) เกิดการบริหารจัดการน้ําในชุมชน เริ่มจากการขุดลอกขยายคลองธรรมชาติ
เดิม เพื่อดักน้ําหลากไหลลงทางน้ําไว  นําน้ําหลากสงมาตามแนวคลอง มา
กักเก็บไวตามสระน้ําแกมลิง สําหรับใชในยามหนาแลงและชวงฝนทิ้งชวง 

๓) ชุมชนนําน้ําที่ได ใชทําการเกษตรตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม 
๔) ขยายผลสําเร็จของการบริหารจัดการน้ํา ไปยังชุมชนใกลเคียง  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๗๓

ภาพสรุปการจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นท่ีน้ําแลง 

 
 



 
 

๗๔

 
 
 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๗๕

บทที่ ๔ 
แนวทางจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนในพื้นที่ตนนํ้า 

 
เนื่องจากปจจุบันพื้นที่ตนน้ําจํานวนมากทั่วทุกภาคของประเทศไทยเกิดความ

เสื่อมโทรม จากการตัดไมทําลายปา เผาปา บุกรุกเขาแผวถางปาเพ่ือนําที่ดินมาใชทํา
การเกษตร หรือทําไรเลื่อนลอย เปนเหตุใหเกิดการกัดเซาะหนาดินและทําลาย
อินทรียวัตถุในบริเวณพื้นที่ตนน้ําจนดินเสื่อมคุณภาพ น้ําฝนที่เคยไหลซึมลงไปเก็บ
สะสมอยูในดินมีปริมาณลดลงกวาเดิม ฝนตกถึงพ้ืนก็ชะผิวดินเกิดน้ําทวมฉับพลันและ
การพังทลายของหนาดินตามมา สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนและ
พ้ืนที่ใกลเคียง  

ดังนั้นไมเพียงแตพ้ืนที่แหงแลงเทานั้น ที่ตองมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
เพื่อแกไขปญหาขาดแคลนน้ํา ในพื้นที่ตนน้ําก็จําเปนตองมีการบริหารจัดการที่ดี
เชนเดียวกัน เพ่ือฟนฟูและรักษาสภาพความอุดมสมบูรณของพื้นที่ตนน้ําที่เสมือนอาง
เก็บน้ําตามธรรมชาติที่คอยปลดปลอยน้ําใหไหลลงสูแมน้ําลําธาร หลอเลี้ยงสรรพชีวิต
อยางสมํ่าเสมอตลอดทั้งป 

ผลจากการ “ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ํา ตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิม
พระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๐” ครั้งนี้ ไดพบตัวอยางความสําเร็จของการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนในพื้นที่
ตนน้ํา ที่มีการแกปญหาปาตนน้ําเสื่อมโทรม โดยอาศัยวิธีการอนุรักษและฟนฟูปาตาม
แนวพระราชดําริ อาทิ การปลูกปา สรางฝายชะลอความชุมชื้น (Check Dam)  
แนวปองกันไฟปาเปยก เปนตน โดยมีกรณีตัวอยางความสําเร็จจากชุมชนในพื้นที่ตน
น้ําที่เขารวมประกวดในครั้งนี้ ไดแก ชุมชนบานสามขา.อ.แมทะ จ.ลําปาง ชุมชนบาน
ปาสักงาม อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม และชุมชนบานหวยปลาหลด อ.แมสอด จ.ตาก 

 



 
 

๗๖

ชุมชนบานสามขา อ.แมทะ จ.ลําปาง 
 
สภาพปญหาของชุมชน 

ชุมชนบานสามขา ประสบปญหาภัยแลง ลําหวยสามขาที่เคยไหลตลอดปใน
หมูบานกลับแหงขอด น้ําในอางเก็บน้ําบานสามขามีปริมาณนอย และมีตะกอนสะสม
มาก ปญหาเกิดจากปาตนน้ําถูกทําลาย ไฟปาที่ถูกจุดจากชาวบานเพื่อเก็บผักหวาน 
เห็ดเผาะ และลาสัตว ทําใหพื้นที่ปาวิกฤต กระทบถึงน้ําตนทุนที่มีนอย กอนป พ.ศ. 
๒๕๔๕  ชาวบานทํานาไมไดผลผลิต เกิดปญหาตอรายไดและหนี้สินของทั้งชุมชน 
ชาวบานไดแตนั่งมองดูปญหา ขาดปญญาแกไข  

สิ่งที่ชาวบานตองการเพื่อแกปญหา คือเสนอใหทางการมาสรางอางเก็บน้ํา 
ความคิดที่ขวางหัวชาวบานคือ ตองเผาปา เก็บผักหวาน เอาแตอาง การสรางอางเก็บ
น้ําเปนการแกปญหาไมตรงจุด เพราะถึงมีอางเก็บน้ํา แตไมมีน้ําจะใหเก็บ เปนการ
สิ้นเปลืองงบประมาณ แรงงาน และเวลาอยางเปลาประโยชน ปญหาสะสมซ้ําวนจนถึง
วิกฤตทางสังคม แตกลับไมมีวิธีจัดการที่ดี เกิดเปนภาวะตึงเครียดภายใน การเห็น
ปญหาแตไมมีทางออก สะทอนถึงการขาดความรู 
 

    
 

ปญหาไฟปา ปาตนน้ําถูกทําลาย อางเก็บน้ําตื้นเขิน 
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๗๗

จุดเริ่มตนการเปลี่ยนแปลง 
 ดวยคําแนะนําและใหสติจากเครือขายพันธมิตร เรื่องแนวทางการใช “ฝาย
ชะลอความชุมชื้น” ในการแกปญหา โดยนําตนแบบจากศูนยพัฒนาหวยฮองไคร 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.เชียงใหม และชุมชนตัวอยาง จากชุมชนบานปาสักงาม 
จ.เชียงใหม และชุมชนบานเสริมงาม จ.ลําปาง ซ่ึงรวมกันวิจัยงานอนุรักษและฟนฟูปา
ตนน้ํามาเปนเวลานาน โดยมีกระบวนการสําคัญคือ หากหามคนไมใหเผาปาคงทําได
ยาก แตถาทําใหพื้นดินชุมชื้นจนจุดไฟไมติด ปาก็จะสามารถฟนตัวขึ้นได จุดประกาย
ใหชุมชนมีการเคลื่อนไหวศึกษาดูงานที่ศูนยการพัฒนาหวยฮองไครฯ อยางตอเนื่อง 
ในชวงปพ.ศ. ๒๕๔๖ ชุมชนเกิดทางเลือกในการแกปญหา เริ่มลุกขึ้นยอมรับความ
ผิดพลาดและขอจํากัดของตัวเอง กลาลองผิดลองถูกกับความคิดใหมๆ  
 
การจัดการของชุมชน 
 บทเรียนจากฝายชะลอความชุมชื้น  

ความรูสําคัญที่ไดจากการศึกษาดูงานที่ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ คือ
แนวทางการฟนฟูปาตนน้ํ าดวยการสราง “ฝายชะลอความชุมชื้น” ตามแนว
พระราชดําริ ซ่ึงใชตนทุนต่ํา แตประสิทธิภาพสูง ฝายชะลอความชุมชื้นสามารถชวย
ชะลอการไหลหรือลดความรุนแรงของกระแสน้ํา ชวยใหน้ําซึมลงสูดินบนภูเขาไดมาก
ข้ึน เพ่ิมความชุมชื้นใหกับระบบนิเวศของปาตนน้ํา ลดความรุนแรงจากการเกิดไฟปา 
และทําใหปาเปนธนาคารน้ําสําหรับชุมชน การเรียนรูจากผูอ่ืนถือเปนการลดอัตตา 
เปดรับความคิดของคนอื่นและพรอมเรียนรูจริงจัง เมื่อทางเลือกในการแกปญหามาก
ข้ึน วิธีจัดการปญหาจึงหลากหลายและยืดหยุน 

ความตื่นตัวสนใจของชุมชนในการสรางฝายเริ่มเพิ่มขึ้น มีการแสดงความ
คิดเห็น เสนอวาจะทําฝายชะลอความชุมชื้นกันอยางไร จุดไหนของปาตนน้ํา เมื่อ
ศึกษาความรูจากคนอื่น ครั้งแรกเพียงไดความรู ยังไมไดลงมือทาํ ครั้งที่สองเริ่มไดคิด
ตาม เกิดการกลั่นกรอง ยอมรับแนวทางปฏิบัติ การเดินทางไปศึกษาความรูเพิ่มเติม
ย้ําๆ ซํ้าๆ บอยครั้งมากขึ้น ทําใหชุมชนถูกแรงกระตุน เกิดความอยากในการสรางฝาย
เปนของตนเอง แตการลงมือทํายังไมเกิดขึ้น 



 
 

๗๘

   
เรียนรูการอนุรักษและฟนฟูปาตามแนวพระราชดําริ จากศูนยศึกษาการพัฒนา 

หวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และจากชุมชนอืน่ๆ 
 

ทางชุมชนจึงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแล หางบประมาณจากหนวยราชการมา
สนับสนุนคาจางแรงงานทําฝาย โดยแบงใหแตละหมวดบานสราง ๒ ฝาย รวมทั้งหมด 
๓๓ ฝาย แบงเงินเทาๆ กัน บทเรียนสําคัญของเหตุการณนี้คือ เงินไมใชคําตอบในการ
สรางฝาย หากคนและความคิดยังไมพรอม ทุกอยางไมสามารถเกิดได ชาวบานไมเกิด
ความรูสึกวาฝายชะลอความชุมชื้นเปนของตนเอง งานกอสรางฝายแมวาจะเดินหนาไป
ไดอยางรวดเร็ว แตนาเสียดายที่ “วิธีคิด” แบบที่ตองการเห็นมาแตแรกไดเลือน
หายไป คือเปนฝายที่อาศัยโครงการและเงินที่หนวยงานรัฐหยิบยื่นมาใหจึงเกิดขึ้นได 
บทบาทของชาวบานเปนแคแรงงานรับจาง รอคอยความชวยเหลือจากสวนกลาง 
แกปญหาเฉพาะหนาระยะสั้น ไมสามารถขยายผลเปนการรวมแรงรวมใจของชุมชนได 

 
พลังเยาวชน เปลี่ยนคน เปลี่ยนความคิด 
ยางเขาหนาแลง ป พ.ศ. ๒๕๔๗ เกิดไฟปาเหมือนในปกอนๆ ที่ผานมา น้ําใน

อางเก็บน้ําแหงขอด อากาศรอนระอุ และเช่ือกันวาคนในชุมชนบานสามขานี่เองท่ีเปน
คนจุดไฟเผา ไฟปาคืบคลานเขามาใกลชุมชนยิ่งข้ึน หากจะแกไขตองแกไขที่คนใน
ชุมชนเอง เด็กๆ บานสามขาตื่นตระหนกกับปญหาไฟปาอยางมาก ผูใหญยังรูสึกชาชิน 
กับวัฏจักรไฟปาที่หมุนเวียนมาทุกปโดยไมคิดทําอะไรเพิ่มเติม การศึกษาดูงานเรื่อง
ฝายชะลอความชุมชื้นชวยสรางความรูใหชุมชน แตการลงมือทํายังไมบรรลุผล สิ่งท่ี



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๗๙

ชุมชนขาดคือตัวกระตุนปฏิกิริยาใหลุกข้ึนยืนพ่ึงตนเอง 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 แมแตเด็กก็ยังลุกข้ึนมาทําฝายโดยไมตองหวัง
พ่ึงผูใหญ ฝายที่เด็กๆสรางข้ึน อาจยังไมเห็นผลทันทีในเรื่องการปองกันไฟปาและ
ฟนฟูปาตนน้ํา แตสงผลทันทีตอความคิดของคนภายในชุมชนบานสามขา ผูใหญตอง
เปดใจยอมรับความสามารถเด็ก เพราะขณะที่ผูใหญไมยอมลุกขึ้นมาแกปญหาอะไร
เสียที สวนเด็กกลาจะลุกข้ึนมาพึ่งตนเอง แกปญหาดวยตนเอง ลองผิดลองถูกโดยไม
ตองอายและไมตองรอขออางใดๆ 

 
เยาวชนรวมกันสรางฝายชะลอความชุมชื้น 

 



 
 

๘๐

เด็กๆ ไดตั้งคําถามใหญกลับไปยังผูใหญในชุมชนแลววา ทําไมเด็กทําได 
ผูใหญทําไมได ทําไมเด็กไมตองรออะไร แตผูใหญตองรออะไร ทําไมเด็กลุกขึ้น
พ่ึงตนเอง ทําไมผูใหญรอคอยความชวยเหลือ ทําไมเด็กรักปาชุมชน รักทองถ่ินของ
เขา ทําไมผูใหญไมรักปาชุมชน ไมรักทองถ่ินบานเกิดของตนเองบางเชียวหรือ  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 ซ่ึงตองเดินลึกเขาไปในภูเขามากกวา ทํางานลําบาก
กวา สวนเด็ก เยาวชน และกลุมแมบานก็ไปทํากันในบริเวณใกลๆ กวา คอยทําสะสม
กันเปนแรมป จํานวนฝายชะลอความชุมชื้นบานสามขาจึงเพ่ิมจํานวนเปน ๕๔๓ ฝาย 
 

   
ฝายชะลอความชุมชื้นไดผล ชุมชนเปลี่ยนความคิด 
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๘๑

 จากความรวมแรงรวมใจ เกิดเปนการเรียนรูดวยการลงมือทํา ชาวบานเปลี่ยน
ความเชื่อที่วาทําอางเก็บน้ําจะดีกวา หันมาเชื่อแนวคิดเรื่องการทําฝายชะลอความชุม
ช้ืน เปลี่ยนวิธีคิดจากรอคอยความชวยเหลือ หันมาพึ่งตนเองมากขึ้น เปลี่ยน
พฤติกรรมจากการนอนดูไฟไหมปา น้ําไมมี โดยลุกขึ้นฟนฟูปาตนน้ํา ชาวบานเกิด
ความรูสึกเปนเจาของฝายทุกตัวที่ชวยกันสรางขึ้น หากชํารุดจัดการซอมแซมกันเอง 
ต้ังกรรมการขึ้นมาคอยดูแลและคิดวางแผนงานในระยะยาวรวมกันอยางตอเนื่อง 
 ชุมชนบานสามขา จึงมีการวางระบบจัดการเหมืองฝาย โดยมีแกเหมืองคอย
ดูแลการจัดสรรน้ําใหแกสมาชิกตามความเหมาะสม วางกฏระเบียบการใชน้ําเพ่ือ
เพาะปลูก โดยเปดน้ําจากบนลงลาง ตองให ๕๐ เหมืองแรก ทํานาเสร็จกอน แลว
ปลอยใหเหมืองตอไป น้ําเกินจากนาดานบน ไหลลงลางพอดี เพ่ือจัดการไมใหทะเลาะ
แยงชิงน้ํากัน ผูใชน้ําตองทําการลอกเหมืองของตน หากละเลย ไมรับผิดชอบ ตองโดน
ไหม เอาน้ําไมได แกเหมืองไมเปดน้ําให เอากฏหมูดูแล หากทําผิด ๑ คน การ
ตัดสินใจไมไดโยนใหพอหลวง แตกรรมการน้ําจะเปนคณะชวยดูแลตรวจสอบกันเอง 
เมื่อลงความเห็นรวมกันวาผิดจริง จึงแจงพอหลวงและแกเหมืองใหจัดการ  
 
ขยายผลสูความยั่งยืน 
 ป พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ ชุมชนบานสามขาและเครือขาย ไดรวมกันสรางฝาย
เพ่ิมขึ้นเปน ๑,๙๕๑ ฝาย และเพิ่มเปน ๒,๐๓๔ ฝาย ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ ฝายชะลอ
ความชุมชื้นเกิดผล สภาพปาฟนฟู พ้ืนดินมีความชุมชื้น น้ําตามลําหวยกลับมามีตลอด
ทั้งป คนในหมูบานเปลี่ยนความคิด ตองการสรางฝายมากกวาสรางอางเก็บน้ํา โดยตั้ง
เปาสรางฝายจํานวน ๓,๐๐๐ ฝาย เกิดเวทีเครือขายที่รวมกันตั้งคําถามวา ชุมชนสราง
ฝายเพื่อประโยชนอะไร ตองสรางอยางไร ตรงไหน ทองถิ่นตองมีสวนรวมอยางไร 
สอดคลองกับหลักยึดหรอืไม จะพัฒนาแนวทางสรางฝายอยางไรใหเกิดประโยชนจริง 
 นอกจากนี้ชุมชนยังไดทําแนวกันไฟปา จัดชุดตรวจเวรยามในการดับไฟปา โดย
กําหนดพื้นท่ีปาอนุรักษหามตัดไมโดยเด็ดขาด ๑๒,๐๐๐ ไร เพ่ือเปนแหลงตนน้ํา และ
ไดกันเขตปาชุมชนไวเปนเขตตัดไมใชสอยไดตามความจําเปน มีระเบียบการใช
ประโยชนรวมกันของชุมชม เชน หามตัดไมในเขตปาอนุรักษ การหามนําสัตวเลี้ยง วัว 



 
 

๘๒

ควาย ขึ้นไปในเขตตนน้ํา หามจับสัตวน้ําในเขตอนุรักษ มีการใชประโยชนจากปาเปน
แหลงอาหารได เชน เห็ด ผลไมปา หนอไม ผัก สมุนไพรตางๆ  

แตปญหาท่ีตามมาคือ การรุกเขามาเก็บหาของปา และไฟปาที่เกิดจากชุมชน
ขางเคียง จึงคิดวาตองทําแนวกันไฟยั่งยืน คือ สรางเครือขายเพื่อนบาน และเครือขายุ
ลุมน้ําจาง ใหเกิดกระบวนการคิด ลงมือสรางฝาย และแนวกันไฟ รวมกันดูแลปาตน
น้ําของตนเอง เมื่อปาคืนความอุดมสมบูรณ สรรพชีวิตกลับมาสูปา ชุมชนตางๆ จะมี
ทรัพยากรธรรมชาติตนทุนของทองถ่ิน และเรียนรูการอยูอาศัยรวมกับธรรมชาติ  
 ความแตกตางของฝายชะลอความชุมชื้น ชุมชนบานสามขา คือเรื่องของ
กระบวนการเรียนรู มากกวาเรืองของจํานวนฝาย ชุมชนเกิดปญญาดวยการลงมือทํา 
สั่งสมบทเรียนและประสบการณ กระทั่งสามารถมองปญหาและแกไขในระยะยาว
เพ่ิมขึ้น พัฒนาความคิดในการพึ่งตนเอง สงเสริมและปลูกฝงความคิดเรื่องการ
อนุรักษปาตนน้ําสูชุมชนและทองถิ่นใกลเคียงอยางตอเนื่อง ขยายเครือขายแนวรวม
เพื่อใหธรรมชาติและระบบนิเวศของชุมชนฟนคืน ทองถ่ินและเครือขายเกิดองค
ความรูในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน  
 

   
ขยายแนวคิดและเปนแกนนําเครือขายลุมน้ําจาง 
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ชุมชนบานปาสักงาม อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 
 
สภาพปญหาของชุมชน 

บานปาสักงาม เดิมเปนชุมชนที่มีปาสักอุดมสมบูรณ แตเมื่อประมาณป พ.ศ. 
๒๕๐๓ เริ่มมีการทําไมโดยการสัมปทานของโรงเลื่อยไม ชาวบานไดเขารับจางในการ
คัดเลือกไม ตีตราไม ตัดโคนไมใหกับผูรับสัมปทาน ชาวบานบางรายลงทุนซ้ือชางมา
รับจางชักลากไม และหลังจากนั้นก็เริ่มมีการทําไมเถ่ือนเกิดขึ้นโดยพอเลี้ยงนอกชุมชน 
และตอมาชุมชนก็เริ่มทําไมเถื่อนเอง  

ในป พ.ศ. ๒๕๑๔ ผืนปารอบบานปาสักงามไดถูกขอใชประโยชนเพ่ือกิจการ
เลี้ยงวัว เปนพื้นท่ีจํานวน ๓,๐๐๐ ไร ทําใหเกิดการทับซอนพื้นที่ทํากินของชาวบาน 
นอกจากนี้บริเวณผืนปาที่ชาวบานเคยเขาเก็บหาอาหาร สมุนไพร ก็ทําไดยากมากขึ้น
เพราะถูกจํากัดสิทธิ์อันเปนผลมาจากการอนุญาตใหนายทุนไดใชประโยชนพ้ืนที่ปา 
เกิดการขัดแยงกันระหวางนายทุนและชาวบานอยางตอเนื่อง ตอมาประมาณในป พ.ศ. 
๒๕๒๐ องคการอุตสาหกรรมปาไมไดเขามาดําเนินกิจการตัดไมแลวปลูกคืนในพ้ืนที่
ปาดานทิศเหนือของหมูบาน ทรัพยากรปาไมจึงเสมือนแหลงการคา ชุมชนเริ่มเขารวม
ในการลักลอบตัดไมแปรรูป และทําเฟอรนิเจอร สงผลใหสภาพทรัพยากรธรรมชาติ
เสื่อมสภาพลง พ้ืนที่ตนน้ําเสื่อมโทรม แหลงน้ําธรรมชาติที่เคยอุดมสมบูรณเริ่มแหง
แลง น้ําในชุมชนไมเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค การขาดแคลนน้ําทวีความรุนแรง
มากขึ้น น้ําตกหยุดไหล สัตวปาสูญพันธุ ชาสบานเก็บของปายังชีพและขายไมได สงผล
กระทบทั้งวิถีชีวิตและอาชีพของคนในชุมชน 

   
สภาพปาเสื่อมโทรม  



 
 

๘๔

จุดเริ่มตนการเปลี่ยนแปลง 
ในป พ.ศ. ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงมีพระราชดําริใหจัดตั้ง

โครงการพัฒนาพื้นที่ปาขุนแมกวง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือดําเนินการอนุรักษ
พ้ืนที่ตนน้ําลุมน้ําแมกวงและพัฒนาชุมชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี ให “คนอยูกับปาได
อยางเกื้อกูล” และบานปาสักงามซ่ึงตั้งอยูเหนืออางเก็บน้ําแมกวงอุดมธารา อันเปน
แหลงตนน้ําท่ีจะกักเก็บน้ําไวใหคนที่อยูอาศัยในพื้นที่ราบของเมืองเชียงใหมมีน้ํากินน้ํา
ใช เปนหมูบานเปาหมายในฐานะที่อยูในภาวะวิกฤต ในป พ.ศ. ๒๕๓๖ โครงการเริ่ม
เขาดําเนินการโดยการจัดชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจกําลังทหารเขาปฏิบัติการปองกันการ
ลักลอบตัดไมทําลายปา ทําให ชุมชนไมสามารถทําไมเถื่อนไดดังเดิม จึงเริ่ม
ปรับเปลี่ยนแนวทางในการทํามาหากิน  

โครงการพัฒนาพื้นท่ีปาขุนแมกวง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซ่ึงดําเนินการ
โดยศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในระยะเริ่มแรกยัง
ไมสามารถปรับเปลี่ยนแนวคิด ชุมชนยัง
ขาดประสิทธิภาพในการปรับตัวกลับเขา
สูระบบการเกษตร  พ้ืนที่ทํากินยังไม
สามารถตอบสนองการเพาะปลูกไดอยาง
มีประสิทธิภาพ สภาพภูมิอากาศยังคง
แหงแลง  แหลงน้ําอัตคัดขาดแคลน 
สภาพปาถูกรบกวน  แตการตัดแปรรูป
ไมนอยลง ทําใหปาเริ่มฟนตัว  

ตอมาใน ป พ.ศ. ๒๕๔๑ อาจารยคณิต ธนูธรรมเจริญ จากศูนยศึกษาการ
พัฒนาหวยฮองไครฯ ไดเขามาทํางานรวมกับชุมชน จึงไดทําเวทีในเรื่องของความคิด 
ต้ังประเด็นการบานใหกลุมผูนําชุมชนไดคิดเปน และไดนําชุมชนบานปาสักงามเขามา
ศึกษาดูงานท่ีศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ ในเรื่องของอาชีพเสริมเชิงอนุรักษ
การเลี้ยงกบ หมูปา การเกษตร และเรื่องของการอนุรักษและฟนฟูปา โดยการทําฝาย
ชะลอความชุมชื้น (Check Dam) การปลูกไม ๓ อยาง ประโยชน ๔ ประการ ตามแนว
พระราชดําริ รวมทั้งการจัดตั้งกลุมพิทักษปาบานปาสักงาม 

พ้ืนที่บานปาสักงาม ในโครงการพัฒนาพื้นทีป่า
ขุนแมกวง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
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โครงการพัฒนาพื้นท่ีปาขุนแมกวง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงมีพระราชดําริ เมื่อวันที่ ๒๕ 

มีนาคม  พ .ศ . ๒๕๓๕  ใหจัดตั้ ง โครงการพัฒนาพื้นที่ป าขุนแมกวง  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ข้ึนครอบคลุมพื้นที่ลุมน้ําแมกวง ซ่ึงมีเนื้อที่
โดยประมาณ ๓๔๕,๐๐๐ ไร ในทองที่ตําบลเทพเสด็จ ตําบลปาเมี่ยง ตําบล
ลวงเหนือ ตําบลเชิงดอย ตําบลแมโปง อําเภอดอยสะเก็ด และตําบลหวย
แกว กิ่งอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม เพื่อการอนุรักษพ้ืนที่ลุมน้ําแมกวง
ใหมีความอุดมสมบูรณ และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรในชุมชนลุมน้ํา
แมกวง  ซ่ึงมีอยูจํานวน ๕๕ หมูบาน ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยูรวมกับปาได
อยางเก้ือกูลไมสรางผลกระทบและสิ่งปนเปอนลงสูแหลงน้ําอันเปนการ
ทําลายคุณภาพลุมน้ํา โดยดําเนินการตามรูปแบบการพัฒนาตามผล
การศึกษาทดลองวิจัยของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ คือ รูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมในพื้นที่ตนน้ําลําธาร  
“ตนทางปาไม ปลายทางประมง ระหวางทางเปนการพัฒนาการเกษตร และ
ที่เก่ียวของ” 

บานปาสักงาม หมูที่ ๑ ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม เปนหมูบานหนึ่งในความรับผิดชอบดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาพื้นที่ปาขุนแมกวง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และเปนหมูบานที่มี
ความสําคัญจําเปนเรงดวนเพื่อการพัฒนาในระดับตนๆ ของการ
ดําเนินการโครงการ เนื่องจากเปนหมูบานที่ตั้งอยูเหนืออางเก็บน้ําแมกวง
อุดมธาราที่มีความประชิดอางมากท่ีสุด การดําเนินกิจกรรมชุมชนอาจจะ
สรางผลกระทบตอคุณภาพลุมน้ําได เพราะชุมชนบานปาสักงามในอดีตมี
พฤติกรรมในดานการตัดไมทําลายปาแปรรูปไมจําหนายเปนอาชีพของคน
ในชุมชนมาอยางยาวนาน ทัศนะของชุมชนมุงเนนผลประโยชนเชิงพาณิชย
มากกวาการอนุรักษทรัพยากรเพื่อคุณคาของชีวิต ประกอบกับสภาพ
ทรัพยากรโดยทั่วไปมีสภาพเสื่อมโทรม แหงแลง 

 



 
 

๘๖

การจัดการของชุมชน 
การฟนฟูปาตามแนวพระราชดําริ 

 เมื่อทางชุมชนบานปาสักงามไดเขามาศึกษาดูงานจากศูนยศึกษาการพัฒนาหวย
ฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริแลว จึงไดวางแผนเรื่องการพ้ืนฟูปาดวยการสราง 
“ฝายชะลอความชุมชื้น” ตามแนวพระราชดําริ เพ่ือชะลอการไหลของน้ําในรองน้ํารอง
หวยธรรมชาติใหอัตราการไหลของน้ําชาลง เปนการปองกันการชะลางหนาดินและน้ํา
ไดถูกเก็บกักไว ทําใหเกิดการกระจายความชุมชื้นเขาสูผืนปา อันเปนประโยชนตอการ
เจริญเติบโตของลูกไมปา และเปนแนวกันไฟปาเปยกตามแนวพระราชดําริอีกดวย 
 การวางแผนสรางฝายชะลอความชุมชื้นของชุมชน เริ่มจากการวาดแผนท่ีรอง
หวยรองน้ําออกมากอน วามีก่ีสาย ช่ืออะไร ลักษณะแตละพ้ืนที่แตละรองหวยยาว
เทาไร กวางไหม ลึกไหม เมื่อไดขอมูลเบื้องตนแลวจึงออกสํารวจพื้นที่จริงอีกที และ
วิเคราะหสภาพลําหวยเพื่อออกรูปแบบการสรางฝาย และทําหมายจุดที่จะสรางฝาย 
สวนพื้นท่ีที่จะสรางฝายทางชุมชนเลือกลําหวยที่อยูทางทิศตะวันออกในการสรางฝาย
ชวงแลกจํานวน ๓๐๐ กวาฝาย ไดแก หวยเตย หวยตองแตง หวยบานหอบ หวยเหลา 
หวยตนยาง หวยบัวนาค หวยลึก โดยการเขาไปสรางฝายบริเวณลําหวยที่เปนปาตนน้ํา
กอน แลวคอยเร่ิมขยายพื้นที่ออกเรื่อยๆ ตามปาที่มีพื้นที่เสื่อมโทรม คือขวงปาแฮ 
เหลาขามปอม ผาชอขุนไมสัก ฮองเยือง ฮองฮัก ผาชอผาจันทร ฮองมาตาย ดงหนอม
แน สันปูขัน  

     
ชุมชนรวมกันสรางฝายชะลอความชุมชื้น ตามแนวพระราชดําริ 
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นอกจากการสรางฝายชะลอความชุมชื้นชวยฟนฟูสภาพปาแลว ชุมชนยังไดนํา
แนวพระราชดําริ เรื่อง “ไม ๓ อยาง ประโยชน ๔ ประการ” มาใชดําเนินการฟนฟู
สภาพทรัพยากรปาไมและสภาพแวดลอมธรรมชาติชุมชนใหมีคุณภาพที่ดีข้ึน และยัง
เอ้ือตอการใชประโยชนของชุมชนในพื้นที่ไดอยางคุมคา โดยในพื้นที่บานปาสักงาม
เริ่มดําเนินการเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื้อที่ ๕๘๐ ไร ปลูกชนิดไม คือ 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

ธรรมชาติใหปลอดภัยจากไฟปาซ่ึงจะทําลายความหลากหลายทางธรรมชาติของผืนปา 
และกอใหผลเสียหายตอระบบนิเวศ โดยมีการจัดชุดปฏิบัติการปองกันควบคุมไฟ การ
ตรวจลาดตระเวน การปองกันและควบคุมไฟปา เชน การทําแนวกันไฟ การจัดหาวัสดุ
อุปกรณดับไฟปาใหเหมาะสมและเพียงพอ  



 
 

๘๘

ชุมชนบานปาสักงาม ไดทํากิจกรรมการปองกันไฟปา และกิจกรรมการตรวจปา
ลาดตระเวณ อยางเขมแข็งมาตลอด ต้ังแต ป พ.ศ. ๒๕๔๒ จนป พ.ศ. ๒๕๔๔ ลําธาร
น้ําตกที่เคยแหงมานานเริ่มกลับมามีน้ําอีก จนถึงปจจุบันสภาพพื้นที่ปามีความอุดม
สมบรูณและชุมชื้นขึ้นทุกป 
 

การจัดการแหลงน้ํา 
หลังจากการพัฒนาฟนฟูสภาพปาจนเริ่มมีความสมบูรณ แหลงน้ําธรรมชาติก็

กลับคืนมา ทางชุมชนก็ไดใชประโยชนจากแหลงน้ําธรรมชาติ ไดแก ปาซับน้ําถ้ําหลวง 
ปาซับน้ําดงหินแกว ปาซับน้ําหวยโบสถ และปาซับน้ําหวยผาชอ สําหรับปาซับน้ําที่อยู
กลางชุมชน ไดนํามาใชในเรื่องของการเกษตร และน้ําที่เหลือยังนํามาใชในการปน
กระแสไฟฟาพลังน้ําอีกดวย  
 

 
แหลงน้ําธรรมชาติกลับคืน 

 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๘๙

การจัดการแหลงน้ําธรรมชาตินั้น ทางชุมชนไดทําฝายชะลอความชุมชื้นตามลํา
หวยไว เพื่อดักตะกอนหนาดินไวเพ่ือไมใหไหลลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ และไดปลูก
เสริมปาเพ่ือใหปาไดเกิดมีความอุดมสมบูรณและมีน้ําเพิ่มขึ้น และกอนที่ชุมชนจะทํา
กิจกรรมใดที่เก่ียวของกับน้ํา ชุมชนจะตระหนักถึงความสําคัญของผลที่จะเกิดตามมา 
เพราะแหลงน้ําของชุมชนบานปาสักงาม ไมไดหลอเลี้ยงคนในชุมชนเทานั้น แตเปน
แหลงตนน้ําของเขื่อนแมกวงอุดมธารา ที่หลอเลี้ยงคนในจังหวัดเชียงใหม และใชใน
การทําเกษตรของจังหวัดลําพูน 

นอกจากแหลงน้ําธรรมชาติแลว บานปาสักงามมีแหลงน้ําสําคัญที่สรางขึ้นมา 
คือ อางเก็บน้ําบานปาสักงาม และ ฝายกั้นน้ําหวยคัง  

อางเก็บน้ําบานปาสักงาม สรางเมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๘ เก็บน้ําได ๔๐๐,๐๐๐ 
ล.บ.ม  เพ่ือเอามาใชในการเกษตรครัวเรือน และอุปโภค อางเก็บน้ําบานปาสักงามมี
คณะกรรมการคอยดูแลและจัดการเรื่องซอม
บํารุง ทอน้ํ า และดูแลการปด-เปดน้ํา สวน
คาใชจายน้ําอางเก็บน้ําบานปาสักงามคือเก็บเปน
ป ปละ ๕๐ บาท ตอ ๑ ครัวเรือน และไดมีการ
จัดการทําฝายเพื่อเอาไวดักตะกอนหนาดินไว
บริเวณเหนืออางเก็บน้ําบานปาสักงาม จํานวน 
๘๖ ฝาย 

ฝายกั้นน้ําหวยคัง เปนฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ก้ันลําน้ําหวยคังเพ่ือเอาน้ํามาใช
ในการเกษตร ทางโครงการพระราชดําริโดยกรมชลประทานไดสรางใหเพื่อนําน้ําไปใช
ในพื้นที่ทํากินบริเวณขางลางแผนดินหวิดของบานปาสักงาม จํานวน ๑๑๘.๕ ไร  

การดูแลรักษาเมื่อถึงฤดูฝนก็จะมีการระบาย
ตะกอนออก โดยการเปดประตู แผวถางวัชพืช 
คอยตรวจดูทอเพ่ือปองกันไฟที่จะไหมทอสงน้ํา 
ฝายหวยคังไดสงน้ํามาตามทอเพ่ือมาเขาบอพัก
น้ํ าที่ทางชลประทานไดสรางไว เหนือพื้นที่
เกษตรขนาด ๕ x ๑๐ เมตร จํานวน ๓ บอ เพ่ือ
เอาไวพักน้ําและเปดใชในพื้นที่เปนครั้งๆ 



 
 

๙๐

สวนการจัดการน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคในชุมชน ไดทําการสํารวจระดับความ
สูงของอางเก็บน้ํา บอพักน้ํา ๓ บอ เพ่ือหาวิธีปรับปรุงระบบประปาหมูบานเดิมที่ใช
งานไมได ใหสามารถดึงน้ําจากอางเก็บน้ํามาใชในการอุปโภค บริโภค และทํา
การเกษตรของชุมชน ซ่ึงจะชวยใหชาวบานเกิดอาชีพ มีรายได และอยูในถิ่นฐานบาน
เกิดของตนได 
 

      
 

 เทคโนโลยีกับการจัดการ 
 ชุมชนไดเรียนรูการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
จัดการทรัพยากรปาตนน้ําของตนเอง โดยกลุมพิทักษไฟปาและแกนนําชุมชน รวมกัน
ออกสํารวจและจัดทําขอมูลตางๆ ในพื้นที่ เชน เขตแนวปาชุมชน ประเภทพืชทองถ่ิน 
สมุนไพรพื้นบาน และภูมิปญญาชาวบานอื่นๆ ซ่ึงนํามาจัดเก็บในระบบคลังขอมูล
ชุมชน จัดทําแผนที่ เผยแพรผานเว็บไซต และนําขอมูลมาใชในการจัดการทรัพยากร
น้ําชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เมื่อไดเรียนรูการจัดการขอมูลใหมีระบบมากขึ้น ชุมชนไดออกสํารวจขอมูล
พ้ืนที่ปาตนน้ํา ปาซับน้ํา และเสนทางศึกษาธรรมชาติ เพื่อนํามาวางแผนการดูแลปา
ชุมชน โดยใชแผนที่ภาพถายดาวเทียม เครื่องอานคาพิกัดดาวเทียม GPS ในการ
สํารวจเขตแนวปาอนุรักษ โดยนําขอมูลท่ีไดไปกําหนดพื้นที่ปาอนุรักษตนน้ําลําธาร 
รวมกับเจาหนาที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ครอบคลุมพ้ืนท่ี 
๓๗,๐๐๐ ไร เพ่ือใหชุมชนวางแผนและสามารถบริหารจัดการพื้นที่ดวยตนเอง 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๙๑

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
ปาปาน รวมถึงการเก็บขอมูลพันธุไม และ
แหลงประวัติศาสตรที่ ปาซับลังกา วัดพระสิงห 
วัดเจดียหลวง เวียงกุมกาม ประตูผา (ลําปาง) 
 

การเรียนรูเพ่ือการอนุรักษ 
การเรียนรูเพื่อการอนุรักษของชุมชน เปนการเรียนรูโดยผานประสบการณ และ

ผานกระบวนการในการสรุปบทเรียนมาในระดับหนึ่ง ทําใหเกิดการจัดตั้งกลุมอนุรักษ
ทําหนาที่เปนแกนนําในการประสานความรวมมือชุมชน ในการปฏิบัติการดานการ
อนุรักษ และประสานเครือขาย องคกร ชุมชน หนวยงานเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพ
ในการอนุรักษ สําหรับพื้นที่เพ่ือการอนุรักษของชุมชน ชุมชนไดจัดเวทีในการหารือ
ขอบเขตเพื่อการกําหนดวิถีปฏิบัติตอทรัพยากร เชน ศึกษากฎเกณฑตามระเบียบ
อุทยานแหงชาติ กฎระเบียบปาชุมชนที่ชุมชนตางๆ ไดกําหนดขึ้น จากการศึกษาดูงาน
ชุมชนในหลายพื้นที่ ทําใหไดขอมติของชุมชนวา  

“ปาจะอยู ณ บริเวณใด ก็คือ ปา ปาไมมีเพื่อการใชสอย หรือเพ่ืออนุรักษ ปา
คือปาที่อยูในใจของทุกคน ทุกคนควรรูวาจะใชอะไรทําเปนไมฟน และรูวาจะใชเพียง
เทาใด ไมที่ลมหมอนนอนไพรแหงตายจะอยูในเขตอนุรักษหรือในเขตใชสอย ลวน
เปนไมที่เหมาะแกการใชเปนเชื้อเพลิง การกําหนดเขตเหมือนกับเปนการชี้ชองใหแกผู
หวังประโยชนมากกวา ดังนั้นปาที่อยูในใจจึงเปนปาที่ไมมีขอบเขต แตมีขอบเขตในใจ
วาเราตองชวยกันดูแลรักษา และนํามาใชประโยชนอยางพอควร” 
 



 
 

๙๒

ขยายผลสูความยั่งยืน 
จากการท่ีชุมชนบานปาสักงาม ไดเปนแหลงเรียนรูดานการอนุรักษและพัฒนา

พ้ืนที่ปาตนน้ําลําธารตามแนวทางพระราชดําริ ที่ประสบผลสําเร็จมาเปนระยะเวลากวา 
๑๐ ป ปจจุบันบานปาสักงาม เปนสถานที่ศึกษาตัวอยางในการพัฒนาตนเอง การฟนฟู
สภาพปาตนน้ํา และการอยูรวมกันอยางเกื้อกูลระหวางมนุษยกับปา บานปาสักงามจึง
เปนสถานที่สําหรับจัดคายเยาวชนเรื่องปาและสิ่งแวดลอมที่ดีที่สุดแหงหนึ่งของ
ประเทศ  

ชุมชนจึงวางแผนตอยอดใหเกิดเครือขายการเรียนรูเพ่ือจัดการทรัพยากรปาตน
น้ําอยางยั่งยืน โดยจะใชหองสมุดชุมชนเปนลานกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนรูรวมกันของชุมชนและเครือขาย เกิดเปน
เวทีแลกเปลี่ยนภูมิปญญา ฝกฝนเยาวชนใหเปน
วิทยากรเรื่องการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา 
ความรูเรื่องระบบนิเวศปาซับน้ํา ปลูกฝงเยาวชน
รุนตอไปใหสามารถพัฒนาตนเอง กาวขึ้นมา
ทํางานตอเนื่องกับแกนนําชุมชนได  

นอกจากนี้ยังใชเสนทางศึกษาธรรมชาติ พ้ืนที่สรางฝายตนน้ําลําธาร พ้ืนที่ปาตน
น้ํา พ้ืนที่ปาซับน้ํา เปนหองเรียนธรรมชาติ สําหรับกระบวนการฝกอบรมเครือขาย 
ผานเปาหมาย ๓ ชุมชน ชุมชนละ ๑๐ คน จํานวน ๕ หลักสูตรตอป  เปาหมายหลักคอื
เครือขายชุมชนในพื้นที่ลุมน้ําแมกวง โดยหลักสูตรประกอบดวย รูปแบบแหง
ความสําเร็จในการจัดการลุมน้ําเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตรฝายตนน้ําลําธารเพื่อ
การฟนฟูลุมน้ําอยางยั่งยืน หลักสูตรการปลูกไม ๓ อยาง ประโยชน ๔ ประการ 
หลักสูตรการจัดการแนวปองกันไฟปาเปยก และหลักสูตรการพัฒนาอาชีพเสริมจาก
การอนุรักษทรัพยากรชุมชน เพื่อสงเสริมใหเกิดกิจกรรมการอนุรักษและพัฒนาตาม
แนวทางพระราชดําริ ที่ชุมชนอื่นๆ สามารถมาเรียนรูแลกเปลี่ยนไดจากตัวอยางที่เปน
รูปธรรม เกิดเครือขายการเรียนรูเพื่อจัดการทรัพยากรปาตนน้ําอยางยั่งยืน และทําให
เกิดกระบวนการสรางภูมิคุมกันชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
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ชุมชนบานหวยปลาหลด อ.แมสอด จ.ตาก 
 
สภาพปญหาของชุมชน 

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

    
สภาพพ้ืนที่กอนปลูกปา 

 
จุดเริ่มตนการเปลี่ยนแปลง 

ป พ.ศ. ๒๕๒๗ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดขอพื้นที่คืนจาก
ชุมชนบานหวยปลาหลด เพ่ือดําเนินการอนุรักษและฟนฟูปาไม ปรับปรุงเปนแหลง
ทองเที่ยว แตชุมชนบานหวยปลาหลดไมรูจะยายถิ่นฐานไปที่ไหนไดอีก เพราะพ้ืนที่อ่ืน
ลวนถูกชาวเขาเผาอ่ืนจับจองไปแลวทั้งสิ้น ชุมชนจึงขอตกลงกับกรมอุทยานฯ หยุดการ
ทําไรเลื่อนลอย และเปนจุดเริ่มตนใหชุมชนตัดสินใจหันมาใหความสนใจกับปาของตน 
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เร่ิมจากปลูกปาไผ และสรางปาชุมชนขึ้น เพื่อแสดงใหกรมอุทยานฯ เห็นวา ชุมชน
รวมกันสรางและปลูกปาได และที่สําคัญคือ ชุมชนสามารถอยูรวมกันกับปาไดเปน
อยางดี ดวยเหตุนี้ กรมอุทยานฯ จึงอนุญาตใหชุมชนบานหวยปลาหลดอาศัยอยูใน
พ้ืนที่ตอไปได 

   

   
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 ใหมาชวยปลูกปาบริเวณดอยมเูซอ 
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เมื่อชุมชนไปรับจางปลูกปา ซ่ึงเปนปาเบญจพรรณ ชุมชนไดเห็นความแตกตาง
ระหวางพ้ืนที่ปาที่ปลูก เห็นความชุมชื้นที่เกิดข้ึนจากปาไม มาเปรียบเทียบกับพื้นที่ปา
ของตนที่ไมอุดมสมบูรณ ชุมชนจึงยิ่งเห็นความสําคัญของปาไมมากยิ่งข้ึน และเริ่ม
ปลูกปาภายในพื้นที่ชุมชนบานหวยปลาหลด  
 

ศาสนาพุทธกับการรักษปา 
สิ่งสําคัญที่ชวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของชุมชน คือ การไดมีโอกาสเรียนรู

เก่ียวกับปา และความสําคัญของปา จากพระอาจารยเดน นันทิโย ซ่ึงทานไดนําศาสนา
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 ซ่ึงแตเดิม
ไมเห็นความสําคัญของปา ไดเรียนรูแนวความคิดเกี่ยวกับปาไม ไดตระหนักถึง
ความสําคัญของทรัพยากรปาไม จนเกิดจิตสํานึกรักษปา จึงไดนําประสบการณจากการ
รับจางปลูกปา มาปรับใชกับสภาพปาของชุมชน และเริ่มตนปลูกปาในพื้นที่บานหวย
ปลาหลด โดยหวังพลิกฟนผืนปาจากหญาคาใหกลายเปนไมเบญจพรรณอันอุดม
สมบูรณ  
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ชุมชนไดเรียนรูความสําคัญของการฟนฟูและอนุรักษปา ที่ตองทําควบคูกันไป 

เมื่อปลูกปาแลวก็ตองรักษาสภาพปาไปพรอมกัน และเห็นความสําคัญของการปองกัน
ไฟปา เพื่อรักษาตนกลาที่กําลังงอกข้ึนอยูภายในดงหญาคาที่งายตอการติดไฟ เพราะ
ไฟปาจะทําลายตนกลาท่ีกําลังงอกขึ้นมาจนเสียหายหมด ชุมชนจึงพยายามรักษาสภาพ
ปาที่มีอยู พรอมทั้งรวมกันทําแนวปองกันไฟปา 

ปาตนน้ํา เปนปาที่ชุมชนใหความสําคัญเปนอยางมาก จึงไดขอความรวมมือ
ชาวบานที่ทําไรบริเวณปาตนน้ํา ใหเปลี่ยนมาปลูกตนกลวย หรือไมยืนตนแทน โดยหา
พ้ืนที่ทดแทนใหใชปลูกพืชผัก และหากใครทําลายหรือตัดตนไม มีกฎกติกาปรับแปลง
ละ ๕,๐๐๐ บาท วิธีนี้ทําใหชุมชนไดปาซับน้ําเพ่ิมขึ้น 

สวนการกําจัดปาหญาคา ชุมชนบานหวยปลาหลด ไมไดใชวิธีการสมัยใหมแต
อยางใด เพียงแคนําวัวเขาไปเลี้ยงบริเวณปาหญาคา จากฤดูฝนที่ทําใหหญาคาเจริญ
งอกงามอยางดี กลับกลายเปนอาหารมื้ออรอยใหวัวนําเขาทองและยอยออกมาเปนปุย
ไดอีก เมื่อหญาคาลดลง ตนกลาที่ขึ้นจากเมล็ดพืชก็งอกงามขึ้นทดแทนหญาคา และ
กลายเปนปาไมเบญพรรณ 

ชาวเขาแหงบานหวยปลาหลดในวันนี้ จึงกลายเปนตัวอยางของคนปลูกปาและ
อยูรวมกับปาไดอยางดี โดยปรับใชความรูเพ่ือแบงพื้นที่ปลูกปา มาสูการจัดสรรและ
แบงพ้ืนที่ปาของชุมชน เพื่อใหทุกคนเปนเจาของพื้นที่ปา และรวมกันดูแลและรักษา
ปาของตน จนปากลับคืนความอุดมสมบูรณ  

 

“เรารูวา การปองกันไฟปา
เปนสิ่งสําคัญ เมล็ดกลาที่
รวงหลนจากตน งอกที่พ้ืน 
หากโดนไฟปาทําลาย จะทํา
ใหตนกลาเสียไป ปาก็จะไม
เติบโต” 
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สภาพภายในชุมชนบานหวยปลาหลด 

 
การจัดการ จากปาสูน้ํา จากน้ําสูชุมชน 
หลังจากชุมชนรวมกันปลูกปา ทําใหปาตนน้ํากลับมาอุดมสมบูรณ ความชุมชื้น

กลับคืนมา น้ําในลําหวยที่เคยแหงขอดก็มีน้ําไหลตลอดทั้งป เมื่อปามีน้ํามา ชุมชนบาน
หวยปลาหลดก็ไดมีการบริหารจัดการน้ําของชุมชนเอง โดยเนนสรางประโยชนตอผืน
ปา และทําใหพ้ืนที่ทุกตารางเมตรเกิดประโยชน 

ฝายชะลอความชุมชื้น 
ชุมชนไดรวมกันสราง “ฝายชะลอความชุมชื้น” ตามแนวพระราชดําริ ซ่ึงมีทั้ง

ฝายธรรมชาติ และฝายคอนกรีต รวมทั้งสิ้นกวา ๔๐๐ ฝาย เพื่อชวยรักษาความชุมชื้น
ของปา ทําใหตนน้ําไมแหงแลง มีน้ําใหชุมชนไดกินไดใชตลอดทั้งป ฝายเหลานี้ยังมี
สวนชวยใหระบบนิเวศดีขึ้น ทั้งนกและสัตวปานานาชนิด ไดกลับมาอาศัยที่ปาอีกครั้ง  

    
ฝายชะลอความชุมชื้น คืนความชุมชื่นใหผืนปา 
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ประปาภูเขา 
ระบบประปาภูเขาบานหวยปลาหลด เริ่มมีมาต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๓๒  โดยนําน้ํา

ท่ีไดจากบนเขา ตอทอประปา นําน้ําลงมาถึงชุมชน เพื่อใหเกิดความสะดวกในการใช
น้ํามากข้ึน ชาวบานคนใดตองการใชน้ําในบานของตน ตองจายเงินคาตอทอดวย
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 
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แปลงปลูกมะระหวาน 

 
ปองกันน้ําเสีย 
ชุมชนหวยปลาหลด ไมไดหยุดอยูเพียงแค มีปา และ มีน้ํา ชุมชนมีแนวคิดใน

การดูแลรักษาน้ําที่มีอยู ดวยการปองกันน้ําเสีย งดใชสารเคมี เริ่มตนจากการไมใชยา
ฆาหญา และปุยเคมี ใชข้ีเถาในการซักผา เพ่ือลดน้ําเสียไหลลงสูปลายน้ํา รวมทั้งมีกฎ
กติกา หามทิ้งขยะลงในลําหวย เพ่ือไมใหน้ําเสียไหลลงไปสูพ้ืนท่ีดานลาง 

ตนไมที่ขึ้นตามลําหวยและเปนพืชทองถ่ิน คือ ตนสะระแหนน้ํา ลักษณะมีราก
ใส คลายผักบุง ชาวบานเชื่อกันวาสามารถกรองน้ําเสียบริเวณลําหวยได ชุมชนจึงมีกฏ
หามไมใหปลอยสัตวตางๆ ที่ชุมชนเลี้ยงเชน หมู และ มา ไปหากินบริเวณลําหวย 
เพราะเกรงวาสัตวจะไปกินพืชเหลานั้นเสียหมด 
 

      
 



 
 

๑๐๐

ความรวมมือของชุมชน 
ชุมชนตางตระหนักถึงการรักษาปา เมื่อปาและน้ํากลับคืน ทําอยางไร จะใหปา

และน้ําคงอยูกับชุมชนตลอดไป ชุมชนบานหวยปลาหลดทุกคนจึงรวมกันดูแลรักษาปา
อยางดี เมื่อเกิดไฟปา ทุกคนในชุมชนจะรวมมือรวมแรงกัน เพราะถือวาทั้งผืนปาเปน
ของทุกคนในชุมชน หากปาเสียหาย ก็หมายถึงผลประโยชนของชาวบานเสียหายไป
ดวยเชนกัน ชุมชนจึงกําหนดกติกาเพ่ือดูแลรักษาปา โดยมีเวรยามลาดตระเวณปองกัน
ไฟปาภายในรัศมี ๓ กิโลเมตร กําหนดเดือนในการเก็บของปา เชน หนอไม ใหเก็บได
เฉพาะเดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม เปนตน ดวยความรวมมือของทุกคน ก็จะทํา
ใหปาและชุมชนอยูรวมกันไดตลอดไป 

   
 
ปาคือชีวิต 
ปาของบานหวยปลาหลด ไมไดเปนเพียงแคแหลงตนน้ําลําธาร แตยังเปน

ซุปเปอรมารเก็ตของชุมชน ปาที่เห็นบนดอย เปนปาที่อุดมไปทั้งพืชยืนตน ที่ใหความ
รมรื่น ชุมชื้น และพืชเศรษฐกิจ จากตนกาแฟ ที่ขึ้นแนนดอย  นอกจากนี้บริเวณตีน
ดอย ชุมชนยังไดกันพื้นที่ไวปลูกพืชลมลุก อาทิ ฟกแมว ถ่ัว พริก สําหรับทั้งไวกิน 
และขาย 

ชุมชนไมตองไปซ้ือเครื่องปรับอากาศมาใช เพราะอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งป 
ชุมชนไมตองซ้ืออาหาร เพราะเนื้อสัตวและพืชผัก ก็หาไดจากปา เหมือนคําพูดท่ี
ผูใหญบาน จักรพงษ มงคลคีรี ผูนําชุมชนบานหวยปลาหลด กลาววา  



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๑๐๑

 
 
ผลผลิตที่เกิดข้ึนจากปาของบานหวยปลาหลด มีตลาดมูเซอ เปนแหลงรองรับ 

ชาวบานสามารถนําผลผลิตที่ตนผลิตไดมาขายในตลาด โดยไมตองผานพอคาคนกลาง 
รวมทั้งเมล็ดกาแฟ นํามาคั่วบด และชงขาย เปดเปนรานกาแฟของชาวบานในตลาด
นั้นเชนกัน 
 

    
ภายในตลาดมูเซอ 

 

ขยายผลสูความยั่งยืน 
“ตั้งแตตื่นขึ้นมา ไมวาจะทําอะไร จะกินอะไร หรือทําการเกษตร เราอาศัยปาตลอด 
เด็กตัวนอยก็เห็นพอแมตัวเองทํากินอยางนี้ ก็เปนการปลูกฝงใหเด็กไปในตัว” 

เด็กๆ ในหมูบานหวยปลาหลดจะเปนกําลังสําคัญของชุมชนตอไปในอนาคต 
ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได ก็ดวยคนรุนตอไปที่สานเจตนารมณตอจากคนในรุนนี้ และ
เพียงชุมชนบานหวยปลาหลดชุมชนเดียว ก็ไมสามารถดูแลปาทั้งปาได แตชุมชน
ใกลเคียงก็ตองชวยกันดูแลดวยเชนกัน 

“ปาใหทั้ง น้ํา อากาศดี ซุปเปอรมารเก็ต
ที่มีทั้งเนื้อสัตว และ พืชผัก รวมทั้งรายได 
ใหแกชุมชน” 



 
 

๑๐๒

ภายในชุมชน 
 “ทําไมตองก้ันไมตรงนี้” 
“ทําไมตองเอาไมมาตอกตรงนี้”  
“ทําไมตองกวาดใบไมแหงในปาออก” 
“ทําไมตองกวาดใบไมแหงใหหางกันขนาดนี้” 
เหลานี้คือคําถามของเด็กๆ ในโรงเรียนของชุมชนบานหวยปลาหลด ที่ตาง

กระตือรือรนชวยเหลือพอแมในเรื่องเกี่ยวกับการักษาปาและน้ํา เมื่อพอแมเขาปาไป
สรางฝายชะลอความชุมชื้น ทําแนวกันไฟ ลูกหลานก็จะติดตามไปดู และชวยลงมือทํา
ดวย รวมทั้งคอยซักถามเพื่อเรียนรู สิ่งเหลานี้นับเปนการปลูกฝงทัศนคติใหกับเยาวชน
รุนหลัง ไดสานตอการทํางานของผูใหญไดในอนาคต 

     
นอกจากนี้ ชุมชนยังรวมกับหนวยจัดการตนน้ํา กรมอุทยานฯ จัดคายเยาวชน ที่

มีนักเรียนทั้งในชุมชน และชุมชนใกลเคียงเขารวม เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจใน
การดูแลและรักษาปา รวมทั้งระบบนิเวศตนน้ํา ปละ ๓ รุน 

ภายนอกชุมชน 
จากผลงานที่ชุมชนรวมกันดูแล รักษาปาตนน้ํา จนไดน้ํากลับคืน ชาวเขาเผา

ตางๆ ที่อยูใกลเคียง เร่ิมเขามาศึกษาดูงาน เพ่ือเรียนรู และนําไปพัฒนาปาของตน 
ชุมชนบานหวยปลาหลด มีความโดดเดนดานการบริหารจัดการปาที่ทําใหชุมชนอื่น
สนใจเขามาศึกษาดูงาน คือ การรักษาปา การอยูรวมกับปา และ กติกาการดูแลปา 
 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๑๐๓

สรุปแนวทางจัดการทรัพยากรน้ําในพ้ืนที่ตนนํ้า 
  

ชุมชนพื้นที่ตนน้ํา ดําเนินการฟนฟูและอนุรักษปาตนน้ํา เพื่อแกปญหาปาตนน้ํา
ถูกทําลาย ไฟปา และน้ําไมเพียงพอทําการเกษตร โดยเยาวชนและชาวบานรวมกัน
สรางฝายชะลอความชุมชื้น สรางแนวปองกันไฟปา ใหความสําคัญเรื่องกระบวนการ
เรียนรูโดยลงมือทํา แลวเปนแกนนําในการขยายแนวคิดการจัดการทรัพยากรน้ําไปสู
เครือขายลุมน้ําของชุมชน 
 ชุมชนมีแนวทางดําเนินงานสําหรับการจัดการปาตนน้ํ า  พอสรุปเปน
กระบวนการไดดังตอไปนี้ 

๑) เรียนรูการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําตามแนวทางพระราชดําริ และนํา
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 



 
 

๑๐๔

ภาพสรุปการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนในพ้ืนท่ีตนน้ํา 

 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๑๐๕

บทสรุป 
 

ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน ตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  
มีเปาหมายคนหาตัวอยางการจัดการทรัพยากรน้ําระดับชุมชน และรวบรวม ความรู
ประสบการณ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําตามแนวพระราชดําริ ในพื้นที่ของ
ชุมชน มาแลกเปลี่ยน เรียนรู ซ่ึงกันและกัน มีชุมชนเขารวมประกวดในครั้งนี้จาก
ภาคเหนือ ๗ ชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๗ ชุมชน ภาคใต ๒ ชุมชน และภาค
กลาง ๒ ชุมชน รวม ๑๘ ชุมชน 

ผลการประกวดนี้ รางวัลชนะเลิศ คือ ชุมชนบานโนนขวาง จ.บุรีรัมย ซ่ึงเปน
พ้ืนที่น้ําแลง และ รางวัลรองชนะเลิศ คือ ชุมชนบานสามขา จ.ลําปาง ซ่ึงเปนพื้นท่ีปา
ตนน้ํา สรุปเปนบทพิสูจนในการนําแนวพระราชดําริไปใชบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ชุมชนใน พ้ืนที่ ๒ แนวทาง คือ พื้นที่ปาตนน้ํา และ พื้นที่น้ําแลง ไดดังนี้ 

ชุมชนพ้ืนท่ีตนน้ํา ดําเนินการฟนฟูและอนุรักษปาตนน้ํา เพ่ือแกปญหาปาตน
น้ําถูกทําลาย เกิดไฟปา และน้ําไมเพียงพอทําการเกษตร ชุมชนไดรวมกันสรางฝาย
ชะลอความชุมชื้น สรางแนวปองกันไฟปา และใหความสําคัญเรื่องกระบวนการเรียนรู
โดยลงมือทํา และขยายแนวคิดการจัดการทรัพยากรน้ําไปสูเครือขายลุมน้ําของชุมชน 

ชุมชนในพ้ืนท่ีน้ําแลง แกปญหาความแหงแลง ดินเสื่อมสภาพ ขาดแหลงน้ํา 
โดยเริ่มจาก การขุดสระเพื่อกักเก็บน้ําไวใชสําหรับทําการเกษตรตลอดปในพื้นที่ของ
ตน ใชภูมิปญญาชาวบานในการจัดการ รวมกับแนวทางพระราชดําริทฤษฎีใหม ปลูก
หญาแฝก เศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลจากผูนําไปสูชุมชน แลวขยายเครือขายการ
เรียนรูสูชุมชนใกลเคียง  

ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน ตามแนวพระราชดําริฯ ในครั้งนี้ 
นับเปนจุดเริ่มตนของการขยายเครือขายความรวมมือในการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน
ที่จะจัดขึ้นในปตอๆ ไป และนําไปสูการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ 
และพัฒนาเปนเครือขายการเรียนรูและความรวมมือการจัดการทรัพยากรน้ํา ทั้งใน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 

 



 
 

๑๐๖

สรุปแบบอยางความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน 
การประกวดครั้งนี้ ทุกชุมชนที่เขารวมประกวด ไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกัน

และกัน  และไดเห็นตัวอยางความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรน้ําที่นอมนําแนว
พระราชดําริไปปรับใชใหเหมาะกับภูมิสังคมของตนเอง โดยที่แตละชุมชนมีจุดเดน 
และแบบอยางความสําเร็จที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับลักษณะภูมิประเทศ และ สังคม 
ของแตละพ้ืนที่ สรุปเปนผลสําเร็จในการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนแบบตางๆ ไดดังนี้  

 
๑) ผลสําเร็จจากการฟนฟูปาและฝายชะลอความชุมชื้น 

การบริหารจัดการปาตนน้ํา จากปาไมที่ถูกทําลาย สภาพปาเสื่อมโทรม 
ชุมชนรวมกันสรางฝายชะลอความชุมชื้นตามแนวพระราชดําริ และปลูกปาทดแทน 
ฟนฟูสภาพปาขึ้นมาเปนแหลงน้ํา และรวมกันอนุรักษปาไม เพ่ือใหมีแหลงน้ํา สําหรับ
ใชในการเพาะปลูก ใชอุปโภค บริโภค ตลอดทั้งป และยังเรียนรูที่จะใชผลผลิตจากปา 
เชน เห็ด ผักหวาน สมุนไพร อยางสมดุลและยั่งยืน 
 

    
 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๑๐๗

๒) ผลสําเร็จจากการใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม 
พ้ืนที่ซ่ึงไมมีแหลงน้ําชลประทานมาใชในการทําเกษตร และอุปโภค บริโภค 

ชาวบานมีหนี้สิน ชุมชนไดนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม บริหารจัดการ
แหลงน้ําและที่ดินเพื่อการเกษตร ตามแนวพระราชดําริ มาใชแกปญหา จนมีแหลงน้ํา
เพียงพอ และสามารถปลดหนี้ได ทําใหมีชีวิตความเปนอยูดีขึ้น 
 

    
 

๓) การใชเทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการน้ํา 
การจัดการแหลงน้ํา โดยใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือสนับสนุน เชน GPS 

แผนที่ภาพถายดาวเทียม เพื่อชวยในการสํารวจและกําหนดแนวขุดคลองสงน้ํา 
ตําแหนงขุดสระเก็บน้ําในลักษณะแกมลิง รวมทั้งชวยในการแผนการจัดสรรน้ําและ
เพิ่มปริมาณน้ําสํารอง โดยเชื่อมตอกับคลองสงน้ําที่มีอยูเดิมอยางเปนระบบ 
 

 
 



 
 

๑๐๘

๔) การบริหารจัดการแหลงน้ํา สระน้ําประจําไรนา 
การบริหารจัดการแหลงน้ําในครัวเรือน สระน้ําประจําไรนา ที่สรางไวเพ่ือกัก

เก็บน้ําสําหรับทําการเกษตร ทําใหเกิดรายไดจากการเกษตรตลอดทั้งป คือ มีพืชหลัก
เปนรายไดประจําป ประมงเปนรายไดประจําเดือน พืชผักตางๆ เปนรายไดประจํา
สัปดาห และไมมีรายจาย เมื่อมีการจัดการเก็บน้ําไวนําไปใชเพ่ือการเกษตรในหนาแลง 
ยังทําใหไดราคาผลผลิตสูง มีรายไดเพ่ิมมากขึ้น 

 

    
 

๕) การจัดสรรน้ําจากระบบชลประทาน 

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

 

    
 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๑๐๙

๖) การสรางเครือขายการเรียนรู 
แตละชุมชนมีการเรียนรู รวมมือ และสรางเครือขายความรวมมือและการ

เรียนรูในการจัดการทรัพยากรน้ํา ทั้งระหวางชุมชนดวยกันเอง และชุมชนกับภาครัฐ 
และเอกชน เพื่อขยายผลสูการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนอยางยั่งยืน 

 

    
 
 

๗) การใชน้ําเพื่ออาชีพประมงชายฝง 
การฟนฟูปาชายเลน โดยพัฒนาและปลูกปาชายเลน เพื่อรักษาคุณภาพน้ํา 

และแกมลพิษทางน้ํา และรวมกันอนุรักษสภาพแวดลอม เพ่ือใหเกิดระบบนิเวศที่ดีตอ
การประกอบอาชีพประมงชายฝงทะเล 

 

    
 



 
 

๑๑๐

ผลจากการประกวด  
ชุมชนไดแลกเปลี่ยน เรียนรู เกิดเครือขาย ขยายผลสูความยั่งยืน 
 จากแบบอยางความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน ของทั้ง ๑๘ ชุมชน 
ท่ีเขารวมประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน ตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
ในครั้งนี้ เห็นไดวาการจัดการทรัพยากรน้ําของแตละชุมชนจะมีความแตกตางกันไป 
ตามภูมิประเทศ สภาพสังคม และสภาพปญหาที่ตางกัน  

ดังนั้น เพื่อใหแตละชุมชนที่เขารวมประกวดไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
ระหวางกัน เพื่อนําความรูท่ีไดไปปรับใชในชุมชนของตน จึงไดจัดใหมีการสัมมนา
แลกเปลี่ยนความรูดานการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนขึ้น นอกจากนั้น ยังไดพาชุมชน
เย่ียมชมการดําเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตางๆ ไดแก ศูนย
ศึกษาการพัฒนาหวยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  โครงการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และศูนยศึกษาการ
พัฒนาเขาหินซอน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

   

 
บรรยากาศการสัมมนา 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๑๑๑

งานสัมมนาแลกเปลี่ยนความรูประสบการณแตละชุมชน และรับฟงผลการ
ดําเนินงาน ในการประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริฯ ณ 
อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี  ระหวางวันที่ ๑๗–๑๙ 
กันยายน ๒๕๕๐ เพ่ือใหชุมชนทั้ง ๑๘ ชุมชนที่เขารวมประกวด ไดแลกเปลี่ยน เรียนรู 
ภูมิปญญา และประสบการณ ซ่ึงกันและกัน ในเรื่องของการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน
ตามแนวพระราชดําริ ที่อาจจะเปนประโยชนและนําไปปรับใชกับชุมชนของตนเอง ให
เกิดการจัดการทรัพยากรน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเปนการสรางเครือขาย
การเรียนรูเรื่องจัดการทรัพยากรน้ําระหวางชุมชน เพ่ือขยายผลไปสูแนวทางการ
พัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ําอยางยั่งยืนในที่สุด  
 

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



 
 

๑๑๒

 

 
ศนูยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี 

  
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

จังหวัดเพชรบุรี 
 

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๐ ไดพาชุมชนเยี่ยมชมและเรียนรูการบริหารจัดการน้ํา 
ของโครงการอางเก็บน้ํายางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอกุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ซ่ึงเปนชุมชนที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ ดานการบริหารจัดการโครงการ
พัฒนาแหลงน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) เมื่อป ๒๕๔๙ เพ่ือใหเห็น
ตัวอยางความสําเร็จของชุมชนที่ไดนอมนําเอาแนวพระราชดําริไปประยุกตใชในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ทําใหชุมชนเกิดความเขาใจไดดียิ่งข้ึน และสามารถนําไป
ประยุกตใชกับชุมชนของตนเองได 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๑๑๓

    
โครงการอางเก็บน้ํายางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ 

 
การสนทนาแลกเปลี่ยนความรูประสบการณแตละชุมชน ในการจัดการ

ทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริฯ ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๑๙ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการจัดการทรัพยากรน้ําของแตละชุมชน  

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เปนการสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณความรู
ระหวางชุมชนเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยแบงตามสภาพพื้นท่ี ไดแก 
“การบริหารจัดการพื้นท่ีตนน้ํา” และ “การบริหารจัดการพื้นที่น้ําแลง” มีตัวแทนของ
แตละชุมชนมาเลาประสบการณในการจัดการทรัพยากรน้ําของชุมชนตนเอง เพื่อให
เห็นตัวอยางของการบริหารจัดการที่แตกตางกันในแตละภูมิสังคม รวมทั้งตัวอยางของ
การนอมนําแนวพระราชดําริในเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ําตางๆ มาใชใหเกิดการ
จัดการอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน   

    
 



 
 

๑๑๔

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

 

    
ศนูยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
กิจกรรมตางๆ เหลานี้ สงเสริมใหชุมชนที่เขารวมประกวดครั้งนี้ ไดเกิดการ

แลกเปลี่ยน เรียนรูระหวางกัน ในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน มีการ
ถายทอดประสบการณในการจัดการทรัพยากรน้ําจากชุมชนหนึ่งไปชุมชนหนึ่ง ขยาย
ผลเปนเครือขายการเรียนรูและความรวมมือในการจัดการทรัพยากรน้ําระดับชุมชน 
ตลอดจนการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรน้ํา เพ่ือใหการใชน้ําเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด รวมทั้งใหน้ํามีคุณภาพและปริมาณเพียงพอตอความตองการของคนรุนตอไป  

ผลที่เกิดข้ึนหลังจากการสัมมนา นอกจากไดแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ 
ระหวางชุมชนดวยกันแลว แตละชุมชนที่เขารวมประกวดยังไดทําความรูจักกัน ขยาย
ผลไปสูความรวมมือในบางชุมชนที่อยูไมหางไกลกันมากนัก ไดมีการติดตอและขอไป
เรียนรูประสบการณในการจัดการทรัพยากรน้ําระหวางชุมชนดวยกันเอง เกิดเปน
พันธมิตรในการจัดการทรัพยากรน้ําระดับชุมชนรวมกนั  

 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๑๑๕

 
 

การประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน ตามแนวพระราชดําริฯ ในครั้งนี้ 
เปรียบเสมือนการรวบรวมตําราความรูในการจัดการทรัพยากรน้ําของชุมชนตางๆ ที่
เขารวมประกวด ซ่ึงแตละชุมชนก็มีภูมิปญญา ประสบการณ ความรู ตลอดจนวิธีการ 
ในการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนแตกตางกันไป เมื่อไดมาแลกเปลี่ยนประสบการณ 
และเรียนรูรวมกัน  ได เห็นตัวอยางความสําเร็จของการจัดการที่นําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น แตละชุมชนก็ไดนําความรูท่ีไดไปปรับใช เกิดการเรียนรู 
จากคนสูชุมชน จากชุมชนสูชุมชนใกลเคียง และยังไดรับการเสริมสรางความเขมแข็ง
จากผูสนับสนุนที่เห็นความสําคัญของการจัดการทรัพยากรน้ําในระดับชุมชน ท้ัง
ภาครัฐ และเอกชน จนพัฒนาเปนเครือขายเรียนรูและรวมมือในการจัดการ
ทรัพยากรน้ําชุมชน ซ่ึงจะนําไปสูการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนอยางสมดุล มั่นคง 
และยั่งยืนไดในที่สุด 



 
 

๑๑๖

 
 

            ภาคผนวกภาคผนวก 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๑๑๗

ภาคผนวก ก 
ขอมูลชุมชนที่ไดรับรางวัล 

ประกวดการจดัการทรัพยากรน้ําชุมชน ตามแนวพระราชดําริ 
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  

๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
 
 
๑) ชุมชนบานโนนขวาง ต.โนนขวาง อ.บานดาน จ.บุรีรัมย 
๒) ชุมชนบานโนนรัง ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 
๓) ชุมชนบานลิ่มทอง ต.หนองโบสถ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย 
๔) ชุมชนบานสามขา ต.หัวเสือ อ.แมทะ จ.ลําปาง 
๕) ชุมชนบานปาสักงาม ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 
๖) ชุมชนบานหวยปลาหลด อ.แมสอด จ.ตาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

๑๑๘

ชุมชนบานโนนขวาง ต.โนนขวาง อ.บานดาน จ.บุรีรัมย 
 
จัดการพื้นที่แหงแลง ดวยการขุดสระสรางแหลงน้ําเพ่ิมเติมเพื่อกักเก็บน้ําไวใชตลอดป 
โดยใชภูมิปญญาชาวบานในการจัดการ รวมกับเกษตรทฤษฎีใหม และขยายผลเปน
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ขอมูลพื้นฐานของชุมชน 
ผูนําชุมชนในเรื่องการจัดการน้ํา: นายทองคํา  ยิ้มรัมย 
ประวัติการศึกษา: เดิม จบ ป.๔ ปจจุบัน ม.๖ กศน. 

ขอมูลชุมชน รายละเอียด 

สภาพพ้ืนที่ แหงแลง 

สภาพดิน ดินไมเก็บน้ํา และ ไมเหมาะกับการเพาะปลูก 

สภาพแหลงน้ํา หางจากแหลงน้ําชลประทาน 

ปริมาณฝน ๑,๐๒๒.๐๑ มม. (คาเฉลี่ย ป ๒๕๔๖ – ๒๕๔๙) 

จํานวนประชากร ๑๔๐ ครัวเรือน ๖๒๗ คน 

ระยะเวลาการตั้งถ่ินฐานของ
ชุมชน 

๑๐๕ ป (ตั้งหมูบาน ป ๒๔๔๕) 

ก า ร จั ด ก า ร น้ํ า กั บ ชุ ม ช น
ใกล เคียง  (ความร วมมือ/
ปญหาและอุปสรรค 
 

- สามารถขยายเครือขายการเรียนรูได ๓,๕๙๐ คน 
- มีคณะกรรมการอนุรักษปาชุมชนจาก ๙ หมูบาน
ในตําบลโนนขวาง เปนผูดูแลปาชุมชนจํานวน 
๕๔๑ ไร 

เ ค รื อ ข า ย แ ล ะ ห น ว ย ง า น
สนับสนุน 
(ชุมชน , หนวยงานภาครัฐ, 
หนวยงานภาคเอกชน) 

๑) มูลนธิิวิเทศพัฒนา 
๒) กรมพัฒนาที่ดิน 
๓) กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
๔) กรมทรัพยากรน้ํา 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๑๑๙

ขอมูลชุมชน รายละเอียด 

จํานวนปญหาของชุมชน 
 

๑) มีหนี้สนิ 
๒) ขาดแหลงน้ํา 
๓) ดินไมสามารถเก็บน้ํา และ เพาะปลูกได 

งบประมาณสนับสนุน 
 

- โครงการรวมน้ําบวกใจ ของมูลนิธวิิเทศพัฒนา 
สนับสนนุการขุดสระน้ําประจําไรนา จํานวน ๑๙๐ 
สระ ในเครือขาย ๗ หมูบาน 

- อบต. สนับสนนุงบประมาณ สรางศนูยเรียนรู
ประจําตําบล พืน้ที ่๕ ไร ในป ๒๕๕๐ 

 
ปญหาดานทรัพยากรน้ําชุมชน  
• ปาไมถูกบุกรุกทําลาย พ้ืนที่ปาไม เหลือเพียง ๑๐% (เกณฑมาตรฐานคือ 

๒๕%) 
• พ้ืนที่แหงแลง ขาดแคลนน้ํา 
• แหลงกักเก็บน้ําไมเพียงพอ 
• แหลงน้ําธรรมชาติตื้นเขิน 
• แหลงน้ําที่สรางขึน้ชํารุด เสียหาย เก็บน้ําไมได 
• ดินเสื่อมคุณภาพ ดินเค็ม ดินเปนกรด ดนิดาน หนาดนิถูกกัดเซาะ ดินตลิ่งถูก

กัดเซาะพังทลาย พืน้ท่ีรองน้ําที่แหงแลง และถูกบุกรุกที่ดินทํากิน 
 



 
 

๑๒๐

 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๑๒๑

กระบวนการแกปญหาและการจัดการ 
วิธีการแกปญหา และ การดําเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ํา  
• การเรียนรู และ การจัดการ 

o ป ๒๕๒๖ ผูนําชุมชน นายทองคํา ยิ้มรัมย หาทางแกปญหาขาดแคลนน้ํา
และดินไมเหมาะกับการเพาะปลูก โดยการสรางแหลงน้ําขึ้นมาใหมดวย
ตนเอง เพ่ือนํามาอุปโภค บริโภค และทําการเกษตร โดยการขุดสระ
ประจําไรนา (ขนาดกวาง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ลึก ๓ เมตร) และใช
ภูมิปญญาในการทําใหดินสามารถกักเก็บน้ําไวได 

o ป ๒๕๓๖ ชุมชนยอมรับและนําภูมิปญญาที่ไดรับจากประสบการณจริง
มาใช และจัดตั้งเปนศูนยเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียงบานโนนขวาง  
ถายทอดใหกับชุมชนและชุมชนใกลเคียง 

o มีการสงเสริมใหชุมชนรวมกันรักษาแหลงน้ํา โดยปลูกหญาแฝกปองกัน
ดินพังทลาย 

o มีการบริหารจัดการที่ดินและแหลงน้ํา ตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม 
เพื่อทําการเกษตรใหเกิดประโยชนมากที่สุด โดยแบงพ้ืนที่เปน นาขาว 
๓๐ สวน พืชสวน พืชไร ๓๐ สวน สระน้ํา ๓๐ สวน และ ที่อยูอาศัยและ
อ่ืนๆ ๑๐ สวน 

• การดูแลคุณภาพน้ํา 
o ไมใชสารเคมีใกลแหลงน้ํา และขดุลอกแหลงน้ําตางๆ ในหมูบาน 
o การใชเกษตรอินทรีย และปรับปรุงบํารุงดินดวยวิธีธรรมชาติ เพ่ือ

ปองกันปญหาสารเคมีปนเปอนในดนิและน้าํ 
o การเลี้ยงปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศของน้ํา 
o การอนุรักษปูนาและไสเดือนรักษาระบบนิเวศของน้ํา 

• การใชน้ําอยางรูคุณคาและมีประสิทธิภาพ 
o การจัดการน้ําที่มีอยู ๓๐-๓๐-๔๐ เปนน้ําตนทนุ รอยละ ๔๐ น้ําอุปโภค 

บริโภค รอยละ ๓๐ และ น้ําเพ่ือการเกษตร รอยละ ๓๐ 
 



 
 

๑๒๒

การมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินงาน 
การมีสวนรวมภายในชุมชน 
• คณะกรรมการอนุรักษปาชุมชนจาก ๙ หมูบานในตําบลโนนขวาง เปนผูดูแลปา

ชุมชนจํานวน ๕๔๑ ไร 
• เครือขายรวมน้ําบวกใจ ๙ หมูบาน รวมกันแกปญหา 
เครือขายการเรียนรู 
• ดานวิชาการ 

o มูลนธิิวิเทศพัฒนา 
o กรมพัฒนาที่ดิน 

• ดานการบริหารจัดการ 
o เครือขายโครงการรวมน้ําบวกใจ มูลนิธิวิเทศพัฒนา 
o กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
o กรมทรัพยากรน้ํา 

 
การบริหารจัดการตามแนวพระราชดําริ 
• ทฤษฎีใหม 
• เศรษฐกิจพอเพียง 
• การปลูกหญาแฝก 

 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๑๒๓

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
ประชากร 
• จํานวนทั้งหมด ๑๔๐ ครัวเรือน ๖๒๗ คน 
• จํานวนที่มีสวนรวม ๑๔๐ ครัวเรือน ๖๒๗ คน และสามารถขยายเครือขายการ

เรียนรูได ๓,๕๙๐ คน 
ขอมูล เดิม ปจจุบัน 

สภาพพ้ืนที่ 
 

ท่ีราบสูง แหงแลง  
ไมมีแหลงน้ําอยูใกล  
 

ป ๒๕๔๖ ชุมชนเริ่มเรียนรูการขุด
สระและการกักเก็บน้ํา และขุด
สระดวยกําลังของตนเองจนมี
แหลงน้ํ าในครัวเรือนใชอยาง
พอเพียงในปจจุบัน 

อาชีพ 
 

เกษตรกร  
พืชที่ปลูก คือ ขาวและออย  

ทําไรนาสวนผสม  
ทําไรออย เลี้ยงสัตว เพาะเห็ด 
ทําการเกษตรไดตลอดป 
รายไดตอเนื่อง คือพืชตระกูลถ่ัว 
ออย งาดํา 

แหลงน้ําตนทุน 
 

หวยยาง  ๑๐  พ้ืน ท่ีตาราง
กิโลเมตร สภาพตื้นเขินอยู
หางไกล 
สระน้ําหนองนาสภาพตื้นเขิน 
สระน้ําหนองบัวสภาพตื้นเขิน 
สระน้ําวัด 
สระน้ําขางหมูบาน 
สระน้ําทิศเหนือหมูบาน  
 

มีการทําฝายกั้นน้ํา  
สรางแหลงน้ําเพิ่มเติม โดยการ
ขุดสระในพื้นที่ทําการเกษตรใหมี
ความพรอมที่จะกักเก็บน้ําไวใช
ตลอดป ปลูกปาตนน้ํา และขุด
ลอกบอน้ําท่ีตื้นเขินใหลึกลง 
พัฒนาแหลงน้ําพรอมกับระบบ
กระจายแหลงน้ําเช่ือมกับแหลง
น้ําสาธารณะ 
ป ๒๕๔๙ มีทางน้ําผาน 



 
 

๑๒๔

ชุมชนบานโนนรัง ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา  
 
สรางแหลงน้ํา ทําการเกษตรผสมผสาน และทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ  
ทําใหเกิดรายไดจากการเกษตรตลอดทั้งป มีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
 
ขอมูลพื้นฐานของชุมชน 
ผูนําชุมชนในเรื่องการจัดการน้ํา: นายจันทรที  ประทุมภา  
ประวัติการศึกษา: จบ ป.๔  และ ตอนบวชจบนักธรรมโท 

ขอมูลชุมชน รายละเอียด 

สภาพพ้ืนที่ แหงแลง 
สภาพดิน ดินดี 

สภาพแหลงน้ํา หางจากแหลงน้ําชลประทาน ๒,๘๐๐ เมตร 

ปริมาณฝน ๘๔๑.๕๐ มม. (คาเฉลี่ย ป ๒๕๔๖ – ๒๕๔๙) 

จํานวนประชากร ใน ๑ หมู (หมู ๖) มี ๘๖ ครัวเรือน  

ระยะเวลาการตั้งถ่ินฐานของ
ชุมชน 

ประมาณ ๑๐๐ ป 

ก า ร จั ด ก า ร น้ํ า กั บ ชุ ม ชน
ใกลเคียง (ความรวมมือ/
ปญหาและอุปสรรค) 

สรางเครือขายทั้งภายในชุมชน และ ชุมชนใกลเคียง  

เ ครื อข า ยและหน ว ย ง าน
สนับสนุน 
(ชุมชน, หนวยงานภาครัฐ, 
หนวยงานภาคเอกชน) 
 

๑) กรมพัฒนาที่ดิน 
๒) มูลนิธิวิเทศพัฒนา 
๓) สํานักนายกรัฐมนตร ี
๔) กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
๕) กรมสงเสรมิการเกษตร 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๑๒๕

ขอมูลชุมชน รายละเอียด 

๖) มูลนิธิพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 
จ.ขอนแกน 

จํานวนปญหาของชุมชน 
 
 

๑) เปนหนี ้
๒) แหงแลงขาดแหลงน้ําไวใชอุปโภค-บริโภค และ

การเกษตร 

งบประมาณสนับสนุน 
 

๑) ป ๒๕๔๐ โครงการรวมน้ําบวกใจ สํานัก
นายกรัฐมนตรี สนับสนุนการขดุสระน้ําประจําไร
นา ๑๐ สระ  

๒) ป ๒๕๔๖ โครงการรวมน้ําบวกใจถวายในหลวง 
โดยมูลนิธิวิเทศพัฒนา สนับสนนุการขุดสระน้ํา
ประจําไรนา ในโครงการผูกเสี่ยวฯ โดยมูลนธิิกับ
ชุมชนออกคาใชจายฝายละครึ่งหนึ่ง (ตาม
โครงการฯ มีแผนขุด ๘๐ สระ แตฝนตกทําใหขุด
ไดเพียง ๓๕ สระ) 

 

 
ปญหาดานทรัพยากรน้ําชุมชน 
• แหลงน้ําอยูหางไกลยากแกการนาํมาอุปโภค 
• น้ําไมพอเพียงตอการเกษตรทําใหผลผลิตทางการเกษตรต่ํา  
• ปริมาณน้ําฝนนอย ขาดสระกักเก็บน้ําไวใชในชวงฤดูแลง 

 



 
 

๑๒๖

 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๑๒๗

กระบวนการแกปญหาและการจัดการ 
• การเรียนรู และ การจัดการ 

o ปราชญชาวบานภาคอีสาน พอจันทรที ประทุมภา ขุดสระน้ําประจําไรนา
ดวยตนเอง เพ่ือกักเก็บน้ําไวใชในการทําเกษตรผสมผสานตลอดป  

o แกปญหาหนี้สินของตนเอง โดยการทําบัญชีครัวเรือน และวางแผนการ
เพาะปลูกใหเหมาะสมกับความตองการของตลาด เพ่ือลดรายจาย เพิ่ม
รายได ปลดหนี้สิน  

o มีการบริหารจัดการที่ดินและแหลงน้ํา ตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม 
เพ่ือทําการเกษตรใหเกิดประโยชนมากที่สุด โดยแบงพื้นที่เปน นาขาว 
๓๐ สวน พืชสวน พืชไร ๓๐ สวน สระน้ํา ๓๐ สวน และ ที่อยูอาศัยและ
อ่ืนๆ ๑๐ สวน 

o การขุดสระน้ําประจําไรนา ทําใหมีแหลงน้ําของตนเอง สามารถปลูกผัก 
ผลไม ไมใชสอย เลี้ยงสัตว เลี้ยงปลาที่หลากหลาย ทําใหมีอยูมีกิน เหลือ
กินไดแจก เหลือแจกไดขาย 

o นําประสบการณมาถายทอดใหเกิดเครือขายการเรียนรูในชุมชน โดย
กอตั้งกลุมเกษตรผสมผสานบานโนนรัง-บูรพา ปจจุบันมีวิทยากร
ชวยกันถายทอดความรู ๑๑ คน 

o ขยายผลเปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง มีการอบรมหลักสูตรการ
เรียนรูกระบวนการเพื่อการเปลี่ยนแปลงสูการพ่ึงตนเองและพึ่งพากันเอง 
หรือ “วปอ. ภาคประชาชน” และกิจกรรมอบรมเกษตรผสมผสานบาน
โนนรัง-บูรพา  

• การดูแลคุณภาพน้ํา 
o การใชเกษตรอินทรีย และปรับปรุงบํารุงดินดวยวิธีธรรมชาติ เพ่ือ

ปองกันปญหาสารเคมีปนเปอนในดนิและน้าํ 
o ปลูกไมผล ไมใชสอย และไมยนืตนไวรอบๆ ขอบสระ 



 
 

๑๒๘

• การใชน้ําอยางรูคุณคาและมีประสิทธิภาพ 
o จัดสรรพืน้ที่ในการทําสระสํารองน้ําภายในครัวเรือน เพ่ือใหมีน้ําเพียงพอ

ตอการนํามาอุปโภค การเกษตร และเลี้ยงสัตว 
o ปลูกพืชคลุมดินและปลูกพืชผักสวนครัว เชน ตะไคร ริมตลิ่ง เพ่ือใหสระ

สามารถกักเก็บน้ําไดตลอดทั้งป 
 
การมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินงาน 

การมีสวนรวมภายในชุมชน 
• กลุมเกษตรผสมผสานบานโนนรัง-บูรพา กอตั้งข้ึนเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม 

๒๕๓๕ ระยะเริ่มตนมีสมาชิก ๑๒ คน ป ๒๕๔๓ กลุมบานโนนรัง-บูรพา มี
สมาชิกรวมทั้งสิ้น ๑๒๐ ครอบครัว 

• สมาชิกไดลงขันกันเปนเงิน ๕ ปๆ ละ ๑๐๐ บาท เพ่ือต้ังเปนกองทุนของกลุม  
เครือขายการเรียนรู 
• ดานวิชาการ 

o พอผาย สรอยสระกลาง (ปราชญชาวบานภาคอีสาน) 
o มูลนธิิวิเทศพัฒนา 
o สถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา 

• ดานการบริหารจัดการ 
o มูลนธิิวิเทศพัฒนา 
o กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
o มูลนธิิพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี จ.ขอนแกน 

• ดานการตลาด 
o รานคาในหมูบาน และขายใหคนในชุมชน 

 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๑๒๙

การบริหารจัดการตามแนวพระราชดําริ 
• ทฤษฎีใหม 
• เศรษฐกิจพอเพียง 
• เกษตรอินทรีย  

 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ประชากร 
• จํานวนทั้งหมด  ๘๖ ครัวเรือน (๑ หมู) 
• จํานวนที่มีสวนรวม  ๑๒๐ ครัวเรือน (๓ หมู) ๓๖๕ คน  
ขอมูล เดิม ปจจุบัน 

สภาพพ้ืนที่ 
 

พื้ นที่ แห ง แล ง สภาพดิ น ไม
เหมาะสมตอการเพาะปลูก 
 

การขุดสระในครัวเรือน (เริ่มป 
๒๕๓๓) ทําใหพ้ืนที่เกิดความ
อุดมสมบูรณ เหมาะแกการทํา
เกษตรผสมผสาน 

อาชีพ 
 

รับจางแรงงาน และทํานา เกษตรผสมผสาน  
ปลูกผัก ผลไม ไมใชสอย  
เลี้ยงสัตว เลี้ยงปลา 

แหลงน้ําตนทุน 
 

อยูหางไกลแหลงน้ําธรรมชาติ
และชลประทาน ยากแกการ
นํามาอุปโภค  ทําการเกษตร 
และเลี้ยงสัตว 

ขุดสระดวยกําลังของตนเองจน
มีแหล งน้ํ าของตนเองอย าง
เพียงพอ 
มีสระน้ําครัวเรือนจํานวนมาก 
จํานวนสมาชิกทั้งสิ้น ๓๖๕  คน 
มีคลองชลประทานโนนรังในป 
๒๕๔๗ 

 



 
 

๑๓๐

ชุมชนบานล่ิมทอง ต.หนองโบสถ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย 
 
ชุมชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ํา จัดทําระบบประปาบําบัดน้ําใส เพิ่มพื้นที่เก็บสํารองน้ํา 
โดยขุดคลองสงน้ํา สระเก็บน้ําแกมลิง สระเก็บน้ําไรนา และวางแผนการเพาะปลูกดวย
โปรแกรมบัญชีประยุกต ใหความสําคัญเร่ืองกระบวนการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน  
 
ขอมูลพื้นฐานของชุมชน 
ผูนําชุมชนในเรื่องการจัดการน้ําชุมชน: นางสนิท ทิพยนางรอง 
ประวัติการศึกษา: จบ ป.๔ ปจจุบันเรียนตอกศน. จนสอบเทียบไดวุฒิ ม.๖ 

ขอมูลชุมชน รายละเอียด 
สภาพพ้ืนที่ 
 

- ประสบปญหาภัยแลง มีน้ําไมเพียงพอตอการ
อุปโภคบริโภค และทําการเกษตร  

- ปญหาฝนทิง้ชวง  
- ขาดแคลนแหลงเก็บน้ําสํารองไวใชยามหนาแลง  
- โครงสรางพื้นฐานในการเชื่อมตอและกระจายน้ํา

เสื่อมสภาพ  
สภาพดิน ดินชุดบุรีรัมย สภาพเปนดินรวนปนทราย 
สภาพแหลงน้ํา 
 

- ฝายบานเสลา สรางเสร็จเมื่อป ๒๕๔๔ แตชาวบาน 
ลิ่มทองไมสามารถใชประโยชนจากแหลงน้ํานี้ได  

- สระเก็บน้ําบานหนองทองลิ่ม 
- บอน้ําบาดาล ๔ แหง 
- ประปาหมูบาน ระบบหอสูง ๑ แหง 
- รองรับน้ําฝน 

ปริมาณฝน ๑,๐๖๔.๔๘ มม (คาเฉลี่ย ป ๒๕๔๖ – ๒๕๔๙) 

จํานวนประชากร ๕๕๖ ครัวเรือน ๒,๑๘๙ คน 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๑๓๑

ขอมูลชุมชน รายละเอียด 
ระยะเวลาการตั้ง ถ่ินฐาน
ของชุมชน 

ตั้ ง ถ่ินฐานประมาณ  ๘๐-๙๐  ปมาแลว  โดยในป 
๒๕๒๗ หมูบานขยาย จึงแยกออกเปนหมูบานลิ่มทอง
เพ่ิมขึ้น 

การจัดการน้ํ ากับชุมชน
ใกลเคียง (ความรวมมือ/
ปญหาและอุปสรรค 
 

- รวมกันสํารวจและวางแผนการจดัการน้ํา โดยขุด
แนวคลองสงน้ํา ระยะทาง ๓.๖๓๗ ก.ม. 

- รวมกันขุดสระแกมลิง จํานวน ๗ สระ รวม ๑๔ ไร 
ความจุน้ํา ๖๕,๗๐๐ ลบ.ม.  

- รวมกันขุดสระลูกลิง จํานวน ๑๐ สระ ภายใต
โครงการ ๘๐ พรรษาสงน้ําถึงนา 

- ขยายความรวมมือกับ ๓ ตําบล ๗ หมูบาน ไดแก 
บานหนองทองลิ่ม บานลิ่มทอง บานโคกพลวง โนน
ศรสีุข ไทยทอง ตําบลหนองโบสถ, บานเสลา ตําบล
ชุมแสง, บานหนองมะมา ตําบลทุงแสงทอง 
ประมาณ ๑,๐๓๘ ครัวเรือน ประมาณ ๔,๑๕๒ คน 

เครือข ายและหนวยงาน
สนับสนุน 
(ชุมชน, หนวยงานภาครัฐ, 
หนวยงานภาคเอกชน) 
 

๑) มูลนธิิศึกษาพัฒน 
๒) มูลนธิิไทยคม 
๓) มูลนธิิมูลนธิิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห 
๔) สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) 
๕) มูลนธิิวิเทศพัฒนา 
๖) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร โดย

การสนับสนนุงบประมาณจากมูลนิธ ิโคคา-โคลา
ประเทศไทย 

๗) หนวยทหารชางพัฒนาที่ ๕๒  
จํานวนปญหาของชุมชน 
 

๑) ขาดแคลนแหลงน้ํา 
๒) ระบบสงและกระจายน้ําเสื่อมสภาพ 



 
 

๑๓๒

ขอมูลชุมชน รายละเอียด 
๓) ระบบประปาหมูบานไมเพียงพอ 
๔) หนี้สนิครัวเรือน หนี้สินชุมชน 
๕) การมีสวนรวมของชุมชน 

เ ท ค โน โ ล ยี ที่ ใ ช ใ น ก า ร
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ของชุมชน 
 
 

๑) โปรแกรมบัญชี Excel ประยุกตเพื่อทําบัญชี
ครัวเรือน และวางแผนการเพาะปลูก 

๒) ภาพถายดาวเทียมความละเอียดสูง IKONOS 
๓) เครื่องอานคาพิกัด GPS 
๔) ระบบโทรมาตร (Field Server) 
๕) ระบบคลังขอมูลและเว็บไซตชุมชน (Local Content 

Management System) 
งบประมาณสนับสนุน 
 

๑) มูลนธิิศึกษาพัฒน 
๒) มูลนธิไิทยคม 
๓) มูลนธิิ โคคา-โคลาประเทศไทย 

 
ปญหาดานทรัพยากรน้ําชุมชน  
• ชุมชนบานลิ่มทอง และใกลเคียง ประสบปญหาภัยแลง น้ําไมเพียงพอทุกป อาง

เก็บน้ําของกรมชลประทานที่สรางข้ึน ก้ันน้ําจากลํามาศที่เดิมเคยไหลผาน
หมูบาน ทําใหทางน้ําโบราณหมดสภาพ พ้ืนที่การเกษตร ๓,๘๐๐ ไร ไมไดรับ
ประโยชนจากการระบบคลองสงน้ําของกรมชลประทาน ทําใหชาวบานตองหา
วิธีแกปญหาดวยตนเอง 

 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๑๓๓

 



 
 

๑๓๔

กระบวนการแกปญหาและการจัดการ 
• การเรียนรู และ การจัดการ 

o เรี ยนรู ก ารจัดทํ าบัญชีครั ว เ รือน  กับมูลนิ ธิ เ พ่ื อการศึกษาและ
ประชาสงเคราะห และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน  

o พัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชน ดําเนินกิจกรรมเยาวชนดานเทคโนโลยี
สารสนเทศตางๆ เชน คอมพิวเตอร เครื่องอานคาพิกัด GPS การใชงาน
แผนที่ภาพถายดาวเทียม  

o จัดตั้งคณะกรรมการน้ําชุมชน เขียนแผน และดําเนินการขุดคลองสงน้ํา 
สระเก็บน้ําแกมลิง สระกักเก็บน้ําไรนา เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําระดับชุมชนที่มีประสิทธิภาพ 

o จัดทําระบบประปาบําบัดน้ําใส และบัญชีผูใชน้ํา 
o แผนการผลิตที่สอดรับกับการจัดการน้ํา โดยแบงเปน แผนการใชน้ําจาก

แหลงน้ําตนทุน และแผนการเพาะปลูกดวย โปรแกรมบัญชีประยุกต 
(Excel) 

o แปลงเกษตรทดลอง เพ่ือทดลองความรูในการปลูกพืชตางๆ เชน การใช
เกษตรอินทรีย ระบบน้ําหยด พืชหมุนเวียน เกษตรผสมผสาน เกษตร
ประณีต  

o แผนการตลาด โดยระบบรวมกันผลิต และรวมกันขาย สมาชิกในกลุม
ทดลองหาตลาดและดําเนินการขายเองในนามกลุมเกษตรกร 

• การดูแลคุณภาพน้ํา 
o สรางระบบประปาบําบัดน้ําใส สงตรวจคุณภาพน้ํา สามารถใชในการ

อุปโภคได แตคุณภาพน้ํายังไมถึงระดับบริโภค 

• การใชน้ําอยางรูคุณคาและมีประสิทธิภาพ 
o ผันน้ําจากระบบบําบัดประปาน้ําใส กลับลงสระเก็บน้ํา เพ่ือนํากลับมา

ใชไดใหม 
o ตรวจสอบคุณภาพตะกอนจากระบบประปา เพ่ือนํากลับไปใชประโยชน 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๑๓๕

o ปลูกหญาแฝก และไมใหญ รอบสระเก็บน้ํา และแนวคลองสงน้ํา เพื่อลด
การระเหยของน้ําอยางสิ้นเปลือง 

o วางแผนอนาคตในการรีไซเคิลน้ําจากครัวเรือน เพ่ือใชในการเกษตร 
 
การมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินงาน 

การมีสวนรวมภายในชุมชน 
• จัดตั้งคณะกรรมการน้ําชุมชน เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางมีสวนรวม 
• รวมกันออกสํารวจเสนทางน้ํา ตําแหนงขุดสระเก็บน้ําแกมลิง 
• บริจาคที่ดินสวนตัวเพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บสํารองน้ําของชุมชน 
• ชวยกันวางแนวทอประปาบําบัดน้ําใส เพื่อใหชุมชนใชไดทั่วถึง 
• รวมกันทําแปลงเกษตรทดลอง วางแผนการผลิต และแผนการตลาด 
เครือขายการเรียนรู 
• ดานวิชาการ 

o มูลนิธิศึกษาพัฒน 
o มูลนิธิเพ่ือการศึกษาและประชาสงเคราะห 
o สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 
o มูลนิธิวิเทศพัฒนา 
o สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร โดยการสนับสนุน

งบประมาณจากมูลนิธิ โคคา-โคลาประเทศไทย 

• ดานการบริหารจัดการ 
o เครือขายการจัดการน้ําระดับชุมชน 
o องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 

• ดานการตลาด 
o มูลนิธิเพ่ือการศึกษาและประชาสงเคราะห 
o สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 



 
 

๑๓๖

การบริหารจัดการตามแนวพระราชดําริ 
• เศรษฐกิจพอเพียง 
• เกษตรผสมผสาน 
• สระเก็บน้ําแกมลิง 
• ปลูกหญาแฝก และไมใหรม 

 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
ประชากร 
• จํานวนทั้งหมด ๕๕๖ ครัวเรือน ๒,๑๘๙ คน (๓ ชุมชน: ลิ่มทอง, โคกพลวง, 

หนองทองลิ่ม) 
• จํานวนที่มีสวนรวม ๑,๐๓๘ ครัวเรือน ประมาณ ๔,๑๕๒ คน (จาก ๓ ตําบล  

๗ หมูบาน ไดแก บานหนองทองลิ่ม บานลิ่มทอง บานโคกพลวง โนนศรีสุข 
ไทยทอง ตําบลหนองโบสถ, บานเสลา ตําบลชุมแสง, บานหนองมะมา ตําบล
ทุงแสงทอง) 
ขอมูล เดิม ปจจุบัน 

สภาพพ้ืนที่ 
 

- ประสบปญหาภัยแลง มีน้ําไม
เพียงพอตอการอุปโภค
บริโภค และทําการเกษตร 
ปญหาฝนทิง้ชวง และขาด
แคลนแหลงเก็บน้ําไวใชยาม
หนาแลง  

- โครงสรางพื้นฐานในการ
เช่ือมตอและกระจายน้ํา
เสื่อมสภาพ ไมสามารถสงสู
ชุมชนอยางทั่วถึง 

ป ๒๕๔๘  
- ชาวบานจาก ๓ หมูบาน รวม
ออกสํารวจแหลงน้ําและ
เสนทางน้ําในชุมชน  

- ประยุกตใชงานแผนที่
ภาพถายดาวเทียมและเครื่อง
อานคาพิกัด GPS ในการ
สํารวจแนวขุดคลองสงน้ํา  

- จัดตั้งคณะกรรมการน้าํชุมชน 
เพ่ือบริหารจัดการน้ําอยางมี
สวนรวม 

 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๑๓๗

ขอมูล เดิม ปจจุบัน 
ป ๒๕๔๙  
- สรางทีมนักวิจัยชุมชน เขียน
รายงานวิเคราะหการ
แกปญหาสภาพขาดแคลนน้ํา
ของชุมชน ย่ืนตอสํานัก
ชลประทานที่ ๕ นครราชสีมา 

- จัดทําระบบประปาหมูบาน 
พรอมระบบบําบัดประปาน้ํา
ใส ขยายการใชงานเปน ๒ 
หมูบาน ๑๖๐ ครัวเรือน 

ป ๒๕๕๐  
- สํานักชลประทานที่ ๕ 
ดําเนินการขุดคลองสงน้ําตาม
แนวทางที่ชุมชนเสนอไว 
ระยะทาง ๓.๖๓๗ ก.ม.  

- ชุมชนเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ํา 
โดยขุดสระแกมลิง ๗ สระ 
รวม ๑๔ ไร ความจุน้ํา 
๖๕,๗๐๐ ลบ.ม.  

- ชุมชนตอเชื่อมระบบกักเก็บ
น้ําไรนา โดยขุดสระลูกลิง 
จํานวน ๑๐ สระ ภายใต
โครงการ ๘๐ พรรษาสงน้ําถึง
นา 

- แผนการปลูกหญาแฝกตาม
แนวคลองสงน้ํา จํานวน 
๔๐๐,๐๐๐ ตน 



 
 

๑๓๘

ขอมูล เดิม ปจจุบัน 
อาชีพ 
 

ทํานาป ปลูกขาวหอมมะลิ ปลูก
พื ช ไ ร เ ส ริ ม  เ ช น  แตงกว า 
ฟกทอง มัน เพาะเห็ดฟาง เลี้ยง
สัตว และรับจางทั่วไป   

วางแผนการเพาะปลูกและการ
ผ ลิ ต ด ว ย โ ป ร แ ก ร ม บั ญ ชี
ประยุ กต  Excel ตลอดทั้ งป 
เพื่อใหรายไดและผลผลิตมี
เสถียรภาพดีขึ้น 

แหลงน้ําตนทุน 
 

- สระเก็บน้ําบานหนองทองลิ่ม 
- บอน้ําบาดาล ๔ แหง 
- รองรับน้ําฝน 

- คลองสงน้ําระยะทาง ๓.๖๓๗ 
ก.ม. โดยมีประตูน้ําก้ันเพื่อ
กักเก็บและบริหารจัดการน้ํา
ตนทุนได 

- สระเก็บน้ําแกมลิงจํานวน ๗ 
สระรวม ๑๔ ไร ความจุน้ํา 
๖๕,๗๐๐ ลบ.ม.  

- สระเก็บน้ําไรนา (ลูกลิง) 
จํานวน ๑๐ สระ รวม 
๒๔,๐๐๐ ลบ.ม.  

- ระบบประปาบําบัดน้ําใส  
 
 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๑๓๙

ชุมชนบานสามขา ต.หัวเสือ อ.แมทะ จ.ลําปาง 
 
ฟนฟูและอนุรักษปาตนน้ํา โดยเยาวชนและชาวบานรวมกันสรางฝายชะลอความชุมชื้น
เพ่ือฟนฟูปา จัดตั้งชุดเวรยามดูแลดับไฟปา ใหความสําคัญเรื่องกระบวนการเรียนรู
โดยลงมือทํา และเปนแกนนําในการขยายแนวคิดไปสูเครือขายลุมน้ําจาง 
 
ขอมูลพื้นฐานของชุมชน 
ผูนําชุมชนในเรื่องการจัดการน้ํา: จสอ.ชัย วงศตระกูล 
ประวัติการศึกษา: ม.๖ 

ขอมูลชุมชน รายละเอียด 
สภาพพ้ืนที่  ชุมชนปาตนน้ํา  
สภาพดิน สภาพดินรวนอุดมสมบูรณ มีอินทรียสารสะสมบน 

ผิวดิน จากระบบนิเวศปา  
สภาพแหลงน้ํา 
 

ลําหวยสามขา 
อางเก็บน้ําบานสามขา 

ปริมาณฝน ๑,๐๕๒.๔๔ มม. (คาเฉลี่ย ป ๒๕๔๖ – ๒๕๔๙) 
จํานวนประชากร ๑๕๔ หลังคาเรือน ๖๖๖ คน 
ระยะเวลาการตั้ง ถ่ินฐาน
ของชุมชน 

ประมาณ ๒๕๐ ป 
 

การจัดการน้ํ ากับชุมชน
ใกลเคียง (ความรวมมือ/
ปญหาและอุปสรรค) 

เครือขายลุมน้ําจาง (๔ ตําบล)  
 
 

เครือข ายและหนวยงาน
สนับสนุน 
(ชุมชน, หนวยงานภาครัฐ, 
หนวยงานภาคเอกชน) 

๑) มูลนธิิศึกษาพัฒน 
๒) มูลนธิิไทยคม 
๓) ศนูยการศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ จ.ลําปาง 
๔) บริษัท ปูนซิเมนตไทย (ลําปาง) จํากัด 
๕) เครือซิเมนตไทย 



 
 

๑๔๐

ขอมูลชุมชน รายละเอียด 
๖) บริษัท ทศท คอรเปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
๗) บริษัท ซี.พี. เซเวน อีเลฟเวน จํากัด (มหาชน) 
๘) กลุมชิน คอรปอเรชั่น 
๙) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
๑๐) ศนูยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
๑๑) สวนจัดการตนน้ํา สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ 

ที่ ๑๓ (สาขาลําปาง) 
๑๒) เครือบริษัทเบทาโกร 
๑๓) บริษัท ลีโอฟูด จํากัด 
๑๔) ธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) 
๑๕) มูลนธิิวิเทศพัฒนา 
๑๖) บริษัทลอกซเลยจํากัด 
๑๗) ศนูยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาติ 
๑๘) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร 

จํานวนปญหาของชุมชน 
 

๑) ปาตนน้ําถกูทําลาย 
๒) ปญหาไฟปา 
๓) แหลงน้ําลดลง 
๔) หนี้สนิครัวเรือน หนี้สินชุมชน 
๕) การมีสวนรวมของชุมชน 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๑๔๑

ขอมูลชุมชน รายละเอียด 
เทคโนโลยีที่ใชในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ของชุมชน 

๑) ภาพถายดาวเทียมความละเอียดสูง IKONOS 
๒) เครื่องอานคาพิกัด GPS 
๓) ระบบโทรมาตร (Field Server) 
๔) ระบบคลังขอมูลและเว็บไซตชุมชน (Local 

Content Management System) 
งบประมาณสนับสนุน 
 

๑) มูลนธิิศึกษาพัฒน 
๒) มูลนธิิไทยคม 
๓) บริษัท ปูนซิเมนตไทย (ลําปาง) จํากัด 
๔) เครือซิเมนตไทย 
๕) บริษัท ซี.พี. เซเวน อีเลฟเวน จํากัด (มหาชน) 
๖) กลุมชิน คอรปอเรชั่น  

 
ปญหาดานทรัพยากรน้ําชุมชน  
• กอนป ๒๕๔๕ ชุมชนประสบปญหาภัยแลง ลําหวยสามขาที่เคยไหลตลอดปใน

หมูบานกลับแหงขอด น้ําในอางเก็บน้ําบานสามขามีปริมาณนอย และมีตะกอน
สะสมมาก ปญหาเกิดจากปาตนน้ําถูกทําลาย ไฟปาที่ถูกจุดจากชาวบานเพื่อเก็บ
ผักหวาน เห็ดเผาะ และลาสัตว ทําใหพ้ืนที่ปาวิกฤต กระทบถึงน้ําตนทุนที่มี
นอย การเกษตรของชาวบานจึงไดผลผลิตที่ไมดี เกิดปญหาตอรายไดและ
หนี้สินของทั้งชุมชน 

 



 
 

๑๔๒

 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๑๔๓

กระบวนการแกปญหาและการจัดการ 
• การเรียนรู และ การจัดการ 

o เรียนรูการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา จากศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮอง
ไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ชุมชนบานปาสักงาม จ.เชียงใหม และ
ชุมชนบานปาเสริมงาม จ.ลําปาง 

o สรางฝายชะลอความชุมชื้นกระจายในผืนปา เพ่ือฟนฟูปาตนน้ํา ปองกัน
ตะกอนดินไหลลงอางเก็บน้ํา  

o ทําแนวกันไฟปา จัดชุดตรวจเวรยามในการดับไฟปา โดยเยาวชนเขามามี
สวนรวม 

o กําหนดพื้นที่ปาอนุรักษหามตัดไมโดยเด็ดขาด ๑๒,๐๐๐ ไร เพ่ือเปน
แหลงตนน้ํา และไดกันเขตปาชุมชนไวเปนเขตตัดไมใชสอยไดตามความ
จําเปน 

o มีระเบียบการใชประโยชน รวมกันของชุมชม เชน หามตัดไมในเขตปา
อนุรักษ การหามนําสัตวเลี้ยง วัว ควาย ขึ้นไปในเขตตนน้ํา หามจับสัตว
น้ําในเขตอนุรักษ มีการใชประโยชนจากปาเปนแหลงอาหารได เชน เห็ด 
ผลไมปา หนอไม ผัก และสมุนไพร 

o มีระบบจัดการเหมืองฝาย โดยมีแกเหมืองคอยดูแลการจัดสรรน้ําใหแก
สมาชิกตามความเหมาะสม 

o วางเปาหมายสรางฝายไว ๓,๐๐๐ ฝาย เพื่อฟนฟูปาตนน้ํา 
o มีการทําประปาภูเขา มีกฏกติกาในการใชน้ํา เชน การทํานาตามเหมือง

กอน และ เปดน้ําใหตามลําดับของสายน้ํา จากตนน้ํา ลงไป (คาปรับ 
๕๐๐ บาท) และ มีคลองไสไก นําน้ําลงที่ทํากิน หากใครไมลอกคูคลอง 
จะไมสงน้ําให และตองเสียคาปรับ 

• การดูแลคุณภาพน้ํา 
o มีการนําน้ํามาตรวจและไดรับรองคุณภาพมาตรฐานสําหรับด่ืมกิน โดย

วางแผนพัฒนาน้ําบรรจุขวดเพื่อขายเปนน้ําดื่มตอไป 
 



 
 

๑๔๔

• การใชน้ําอยางรูคุณคาและมีประสิทธิภาพ 
o มีระเบียบการจัดลําดับรอบเวรการใชน้ํา โดยใหสมาชิกผูใชน้ํารับน้ําได

ต้ังแตตนน้ําถึงปลายน้ําตามลําดับ และความเหมาะสม 
o มีบทลงโทษผูใชน้ําที่ไมทําการดูแลลอกเหมือง โดยแกเหมืองจะไมเปด

น้ําให 
o มีคณะกรรมการน้ําชวยดูแลและตรวจสอบกันเอง 

 
การมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินงาน 

การมีสวนรวมภายในชุมชน 
• ชาวบานและเยาวชน รวมกันทําฝายชะลอความชุมชื้นเพ่ือใหถึงตามเปาหมาย 

๑,๐๐๐ ฝาย 
• การปฏิบัติตามระเบียบรักษาปาชุมชน 
• การปฏิบัติตามกฏขอบังคับกลุมผูใชน้ํา 
• การแสดงความคิดเห็นผานเวทีประชาคมหมูบาน 
เครือขายการเรียนรู 
• ดานวิชาการ 

o ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
o มูลนิธิศึกษาพัฒน 
o กศน.ลําปาง 
o ปูนซิเมนตลําปาง 
o ชุมชนบานปาสักงาม จ.เชียงใหม 
o ชุมชนบานปาเสริมงาม จ.ลําปาง 

• ดานการบริหารจัดการ 
o เครือขายลุมน้ําจาง 

 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๑๔๕

การบริหารจัดการตามแนวพระราชดําริ 
• ฟนฟูปาตนน้ํา 
• ฝายชะลอความชุมชื้น 
• เศรษฐกิจพอเพียง 
• แนวปองกันไฟปา 

 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ประชากร 
• จํานวนทั้งหมด ๑๕๔ หลังคาเรือน ๖๖๖ คน 
• จํานวนที่มีสวนรวม ๑๕๔ หลังคาเรือน ๖๖๖ คน 
ขอมูล เดิม ปจจุบัน 

สภาพพ้ืนที่ 
 

- เปนที่ราบตางระดับ มีภูเขา 
และปาไมลอมรอบ พื้นที่ใน
หมูบานทั้งหมด ๔,๒๙๑ ไร 
จัดเปนที่อยูอาศัย ๕๐ ไร ที่
เหลือเปนพื้นที่ทําการเกษตร 

- มีพื้นที่ปาตนน้ํา ๑๒,๐๐๐ ไร  
- พื้นที่ปาและทําการเกษตร 
ประสบกับปญหาความแหง
แลง มีน้ําใชไมเพียงพอ ปา
ไมถูกลักลอบตัด ประสบ
ปญหาไฟปาทุกป 

 

- ป ๒๕๔๕ ประสบภัยแลง
รุนแรง ทําการเกษตรไมได
ผลผลิต 

- ป ๒๕๔๖ เรียนรูการอนุรักษ
และฟนฟูปาตนน้ํา ที่ศูนย
ศึกษาฯ หวยฮองไคร เริ่มตน
ทําฝายชะลอความชุมชื้น  
๓๓ ฝาย 

- ป ๒๕๔๗ บริเวณรอบฝาย
ชะลอความชุมชื้น เริ่มเกิด
ความชุมชื้นขึน้ ชาวบานขยาย
จํานวนการทําฝายเปน  
๕๔๓ ฝาย 

- ป ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ สราง
ฝายไดรวม ๑,๙๕๑ ฝาย 
ขยายแนวคิดเรื่องฝายชะลอ



 
 

๑๔๖

ขอมูล เดิม ปจจุบัน 
ความชุมชื้น และแนวกันไฟ
ปา สูชุมชนใกลเคียง และ
เครือขายลุมน้ําจาง 

- ป ๒๕๕๐ ฝายชะลอความชุม
ช้ืนเกิดผล สภาพปาฟนฟ ู
พื้นดนิมีความชุมชื้น น้าํตาม
ลําหวยกลับมามีตลอดทั้งป 
คนในหมูบานเปลี่ยน
ความคิด ตองการสรางฝาย
มากกวาสรางอางเก็บน้ํา โดย
ตั้งเปาสรางฝายจํานวน 
๓,๐๐๐ ฝาย 

- ปจจุบันมีฝาย ๒,๐๓๔ ฝาย 
อาชีพ 
 

ทํานา เลี้ยงสัตว ทําไร แกะสลัก 
หาของปา เชน เห็ด ผักหวาน
ปา และรับจางทั่วไป 

ทําการเกษตร และหาของปา 
(เห็ดหาง, ผักหวาน) คลายวิถี
ชีวิตเดิม แตมีแรงงานอพยพไป
รับจางนอกหมูบานจํานวนมาก 
รับจางแกะสลัก ทอผา 

แหลงน้ําตนทุน 
 

- ลําหวยสามขา ไหลลงอางเก็บ
น้ําสามขา แลวกระจายไป
ตามระบบชลประทาน  

- ประสบปญหาลําหวยสามขา
แหง น้ําในอางเก็บน้ํามี
ปริมาณนอย 

ชุ ม ชน เ ริ่ ม แ ก ป ญ ห า อ ย า ง
ตอเนื่องตั้งแตป ๒๕๔๖ จนถึง 
ปจจุบัน ดวยการสรางฝายชะลอ
ความชุมชื้น ทําแนวปองกันไฟ
ปา และกําหนดพื้นที่ปาอนุรักษ
หามตัดไมเด็ดขาด ๑๒,๐๐๐ 
ไร 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๑๔๗

ชุมชนบานปาสักงาม ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 
 
ฟนฟูและอนุรักษปาตนน้ํา ตามแนวทางพระราชดําริ เปนแหลงเรียนรู เรื่องฝายชะลอ
ความชุมชื้น การปลูกไม ๓ อยาง ไดประโยชน ๔ อยาง แนวกันไฟปาเปยก หนวย
พิทักษปา งานวิจัยความหลากหลาย และเสนทางศึกษาธรรมชาติปาซับน้ํา 
 
ขอมูลพื้นฐานของชุมชน 
ผูนําชุมชนในเรื่องการจัดการน้ํา: นายมณเทียร บุญชางเผือก 
ประวัติการศึกษา: จบประถมศึกษาปที่ ๖ 

ขอมูลชุมชน รายละเอียด 
สภาพพ้ืนที่ ปาตนน้ํา  
สภาพดิน สภาพดินอุดมสมบูรณ มีสารอินทรีย (ฮิวมัส) สะสมบน

ผิวดินจากระบบนิเวศปาที่ฟนสภาพ  
สภาพแหลงน้ํา 
 

- สายน้ําหลกั ๕ สาย ไดแก หวยเหลา หวยเตย 
หวยคัง หวยลึก หวยตนยาง เดิมมีน้ําใชไดตลอดป 
กระทั่งปาถูกทําลาย  

- บอน้ําบาดาล  
- ระบบประปาภูเขา 
- อางเก็บน้ําแมกวง (น้าํจากชุมชนไหลไปยังอาง) 
- อางเก็บน้ําบานปาสักงาม (ตัวอางมีปญหาการ

กอสราง ไมสามารถกักเก็บน้ําไดตามตองการ) 
ปริมาณฝน ๑,๐๒๖.๗๐ มม. (คาเฉลี่ยป ๒๕๔๖ – ๒๕๔๙) 
จํานวนประชากร ๑๐๒ หลังคาเรือน ๓๔๗ คน 
ระยะเวลาการตั้ง ถ่ินฐาน
ของชุมชน 

เปนชุมชนโบราณ ต้ังถ่ินฐานประมาณ ๘๐๐ ป 



 
 

๑๔๘

ขอมูลชุมชน รายละเอียด 
การจัดการน้ํ า กับชุมชน
ใกลเคียง (ความรวมมือ/
ปญหาและอุปสรรค) 

- เครือขายลุมน้ํากวง 
- ชุมชนเปนแหลงเรียนรู อบรมเครือขายเรื่องการ

อนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําตามแนวทางพระราชดําริ  
เครือข ายและหนวยงาน
สนับสนุน 
(ชุมชน, หนวยงานภาครัฐ, 
หนวยงานภาคเอกชน) 

๑) ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

๒) สมาคมภูมินิเวศพัฒนาอยางยั่งยืน 
๓) มูลนิธิไทสรางสรรค 
๔) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร โดย

การสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิ โคคา-โคลา
ประเทศไทย 

จํานวนปญหาของชุมชน 
 

๑) ปาตนน้ําถกูทําลาย 
๒) ปญหาไฟปา 
๓) แหลงน้ําหายไป 
๔) หนี้สนิครัวเรือน หนี้สินชุมชน 
๕) การมีสวนรวมของชุมชน 

เทคโนโลยีที่ใชในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ของชุมชน 
 
 

๑) โปรแกรม OZI Explorer เพ่ือใชในการจัดทําแผนที ่
๒) ภาพถายดาวเทียมความละเอียดสูง IKONOS 
๓) เครื่องอานคาพิกัด GPS 
๔) ระบบโทรมาตร (Field Server) 
๕) ระบบคลังขอมูลและเว็บไซตชุมชน (Local Content 

Management System) 
งบประมาณสนับสนุน 
 

๑) ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

๒) มูลนธิิ โคคา-โคลาประเทศไทย 
 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๑๔๙

 



 
 

๑๕๐

ปญหาดานทรัพยากรน้ําชุมชน 
• เดิมเปนปาสักที่อุดมสมบูรณ แตหลังสัมปทาน มีการตัดไมทําลายปาอยาง

รุนแรง ตอเนื่องนับ ๑๐ ป จนปาเสื่อมโทรม ความแหงแลงและการขาดแคลน
น้ําทวีความรุนแรงขึ้น  น้ําตกหยุดไหล สัตวปาสูญพันธุ เก็บของปาไมได 
กระทบทั้งวิถีชีวิตและอาชีพ ที่เปลี่ยนไปอยางรุนแรง 

 
กระบวนการแกปญหาและการจัดการ 
• การเรียนรู และ การจัดการ 

o เรียนรูการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําตามแนวทางพระราชดําริ จากศูนย
ศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

o สรางฝายชะลอความชุมชื้น ทําใหปาฟนฟูความชุมชื้น ระบบนิเวศ
กลับคืน โดยสรางฝายในแตละปประมาณ ๑,๐๐๐ ฝาย ตอเนื่องทุกป 

o ขยายเครือขายการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําตามแนวทางพระราชดําริ 
โดยจัดกิจกรรมอบรมตอเนื่องทุกป 

o จัดตั้งหนวยพิทักษปา คอยฟนฟูปาตนน้ํา ปลูกปาทดแทน ดับไฟปา 
และทําแนวกันไฟปา 

o กําหนดกฏระเบียบชุมชนในการเก็บหาของปา และนําวัตถุดิบจากปามา
ใชใหเปนประโยชน เชน ปุยจากใบไมแหง ยาสมุนไพรจากปา 

o สํารวจและกําหนดเขตปาอนุรักษ ๓๗,๐๐๐ ไร ดวยเครื่องอานคาพิกัด
ดาวเทียม GPS และแผนที่ภาพถายดาวเทียม 

o วางแผนทํา เสนทางศึกษาธรรมชาติ  เพื่อเปนศูนย เรียนรูความ
หลากหลายปาซับน้ํา และตอยอดไปสูเครือขายตางๆ  

• การดูแลคุณภาพน้ํา 
o สงตรวจคุณภาพน้ํา สามารถใชในการอุปโภคได แตคุณภาพน้ํายังไม

สามารถใชสําหรับบริโภค 
o มีระบบประปาผิวดิน เริ่มใชเดือนกันยายน ๒๕๕๐ 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๑๕๑

• การใชน้ําอยางรูคุณคาและมีประสิทธิภาพ 
o ระบบประปาภูเขา ตอน้ําใชไปยังครัวเรือน น้ําสวนที่เหลือของปาตนน้ํา

ไมไดกักเก็บไว แตปลอยสูอางแมกวงเพื่อใหตัวเมืองเชียงใหมไดใช 
 
การมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินงาน 

การมีสวนรวมภายในชุมชน 
• ความรวมมือกันของชาวบานและเยาวชน ในการทําฝายชะลอความชุมชื้นตาม

ลําหวยสาขาของปาตนน้ําทุกป ตามเปาหมายปละ ๑,๐๐๐ ฝาย 
• การรวมอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําตามแนวทางพระราชดําริ จนปากลับคืนมา

ไดสําเร็จ 
• ต้ังกลุมพิทักษปา (จํานวน ๑๕ คน) คอยดูแลและเฝาระวังไฟปา และคน

ลักลอบตัดไม 
• ชุมชนรวมใจปฏิบัติตามกฏระเบียบในการเก็บหาของปา 
• การรวมกันกําหนดให ชุมชนเปนแหลงทองเที่ยวเชิ งอนุรักษ  ตอนรับ

นักทองเท่ียวเชิงคุณภาพ และปฏิเสธนักทองเที่ยวที่ทําลายความสวยงามและ
สงบของปาตนน้ํา 

เครือขายการเรียนรู 
• ดานวิชาการ 

o ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
o สมาคมภูมินิเวศพัฒนาอยางยั่งยืน 
o สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร โดยการสนับสนุน

งบประมาณจากมูลนิธิ โคคา-โคลาประเทศไทย 

• ดานการบริหารจัดการ 
o เครือขายลุมน้ํากวง 
o ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 



 
 

๑๕๒

การบริหารจัดการตามแนวพระราชดําริ 
• ฟนฟูปาตนน้ํา 
• การสรางฝายชะลอความชุมชื้น 
• ปลูกไม ๓ อยาง ประโยชน ๔ ประการ 
• เศรษฐกิจพอเพียง 
• แนวปองกันไฟปาเปยก 

 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
ประชากร 
• จํานวนทั้งหมด ๑๐๒ ครัวเรือน ๓๔๗ คน 
• จํานวนที่มีสวนรวม ๑๐๒ ครัวเรือน ๓๔๗ คน 
ขอมูล เดิม ปจจุบัน 

สภาพพ้ืนที่ 
 

ปาในชุมชนถูกสัมปทานตัดไม 
ระเบิดหิน  เลี้ ยงสัตว  โดย
นายทุน แรกเริ่มชาวบานเปน
เพียงแรงงานตัดไม ตอมา
พัฒนาเปนนายทุนลักลอบตัด
ไมขายดวยตนเอง เปนเวลา 
๑๐ ป  ทําใหปาเสื่อมสภาพ 
แหงแลง  น้ํ าตกที่ เคยหลอ
เลี้ ย งชุ มชนกลับแห งผาก 
ปาซับน้ําหมดสภาพ 
 
 

ป ๒๕๓๕  
- ศนูยศึกษาฯ หวยฮองไคร  
เขามาพัฒนาความคิดในการ
อนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา 
รวมกับชาวบาน 

- นําแนวทางพระราชดําริ เรื่อง
ฝายชะลอความชุมชื้น การปลูก
ไม ๓ อยาง ไดประโยชน ๔ 
อยาง แนวกันไฟปาเปยก มา
ปฏิบัติจริงโดยชาวบาน 

ป ๒๕๔๔  
- พ้ืนที่ปามีการฟนตัวชัดเจน 
น้ําตกท่ีเคยแหงมา ๑๐ ป 
กลับมาไหลและมีปริมาณ
เพิ่มข้ึนทุกป 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๑๕๓

ขอมูล เดิม ปจจุบัน 
ป ๒๕๔๗  
- ชุมชนเก็บขอมูล งานวิจัยความ
หลากหลาย และเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมกับสกว. 

- กิจกรรมคายสิ่งแวดลอมศึกษา 
และหองสมุดเยาวชน 

- พัฒนาเปนศูนยเรียนรูเรื่องการ
อนุรักษและฟนฟูปาตาม
แนวทางพระราชดําริ 

ป ๒๕๔๘ 
- พ้ืนที่ปาซับน้ําฟนสภาพ 
ชาวบานออกสํารวจเสนทาง
เรียนรู 

- สํารวจและจัดทําแผนที่ลําหวย
สาขาในปาตนน้ํา เพื่อวาง
แผนการสรางฝายใหมี
ประสิทธิภาพ 

ป ๒๕๔๙ 
- ทีมพิทักษปาออกสํารวจปา 
โดยใชเครื่องอานคาพิกัด GPS 
และแผนทีภ่าพถายดาวเทียม 
เพื่อกําหนดแนวเขตปาอนุรักษ 
ครอบคลุมพื้นที่ ๓๗,๐๐๐ ไร 

- ชุมชนไดรบัรางวัลชนะเลิศการ
ฟนฟูปาตนน้ําลําธารตามแนว
พระราชดําริ จาก กปร. 



 
 

๑๕๔

ขอมูล เดิม ปจจุบัน 
ป ๒๕๕๐ 
- ชุมชนเขียนแผนจัดการเสนทาง
ศึกษาธรรมชาติปาซับน้ําและ
เครือขายการเรียนรู  

อาชีพ 
 

- หาของปา เชน ผักหวาน 
เห็ดตามฤดูกาล น้ําผึ้ง  

- ทํานาและการเกษตรเปน
บางสวน เนื่องจากพ้ืนที่เปน
ภูเขา  

- ตัดไมสักในปาขาย 

- รั บ จ า ง ภ า ค รั ฐ  เ ช น  ก รม
ชลประทาน กรมปาไม ศูนย
ศึกษาฯ หวยฮองไคร  

- รับจางแรงงานทั่วไป 
- การเกษตร และหาของปาตาม
ฤดูกาล 

- วางแผนอาชีพเพาะพันธุไมจาก
ปาเพ่ือใชในการจัดสวน 

แหลงน้ําตนทุน 
 

- สายน้ําหลกั ๕ สาย ไดแก 
หวยเหลา หวยเตย หวยคัง 
หวยลึก หวยตนยาง เดิมมี
น้ําใชไดตลอดป กระทั่งปา
ถูกทําลาย สายน้ําหลกัแหง 

- บอน้ําบาดาล  
- ระบบประปาภูเขา 

- สายน้ําหลกั ๕ สายมีน้ํากลับมา
จากการที่ปาฟนฟูสภาพ 

- อางเก็บน้ําแมกวง 
- ฝายกั้นน้ําหวยคัง 
- อางเก็บน้ําบานปาสักงาม 
- ปาซับน้ํา ครอบคลุมพื้นท่ี ๖๓ 
ไร ฟนสภาพระบบนิเวศ 

- น้ําตกเอเฟรม ที่แหงแลงไป 
๑๐ ป กลับมามีน้ําตลอดป 

- หวยกลางบาน ซ่ึงมีน้ําใชได
ตลอดป  

 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๑๕๕

ชุมชนบานหวยปลาหลด อ.แมสอด จ.ตาก 
 
รวมปลูกปาและฟนฟูปาตนน้ํา รักษาความชุมชื้นของปาดวยฝายชะลอความชุมชื้นตาม
แนวพระราชดําริ และปลูกปาเศรษฐกิจ เพ่ืออยูรวมกันกับปา  
 
ขอมูลพื้นฐานของชุมชน 
ผูนําชุมชนในเรื่องการจัดการน้ํา: นายจักรพงษ  มงคลคีรี (ผูใหญบาน) 
ประวัติการศึกษา: มัธยมศึกษาปที่ ๖ 

ขอมูลชุมชน รายละเอียด 
สภาพพ้ืนที่ ตนน้ํา 
สภาพดิน ดินดี 
สภาพแหลงน้ํา 
 

เปนตนน้ําของแมน้ําแมละเมา เพ่ือลงแมน้ําสาละวิน 
และตนน้ําของหวยแมทอ เพ่ือลงแมน้ําปง 

ปริมาณฝน ๙๗๓.๖๒ มม. (คาเฉลี่ยป ๒๕๔๖ – ๒๕๔๙) 
จํานวนประชากร ๑๑๗ ครัวเรือน ๘๕๕ คน 
ระยะเวลาการตั้ง ถ่ินฐาน
ของชุมชน 

๕๐ – ๖๐ ป 

การจัดการน้ํ ากับชุมชน
ใกลเคียง (ความรวมมือ/
ปญหาและอุปสรรค) 

มีความรวมมือกับหมูบานในพื้นที่ต่ําลงไป ในการปลูก
ปาเพิ่มเติมขางลําหวย 
 

เครือข ายและหนวยงาน
สนับสนุน 
(ชุมชน, หนวยงานภาครัฐ, 
หนวยงานภาคเอกชน) 

๑) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
๒) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
๓) หนวยจัดการตนน้ํา ดอยมูเซอ 
 



 
 

๑๕๖

ขอมูลชุมชน รายละเอียด 
จํานวนปญหาของชุมชน 
 

๑) ปาโดนทําลายโดยกระเหรี่ยง เหลอืเปนปาหญาคา 
๒) น้ําตนน้ําแหงขอด 
๓) ขาดความรูในการใชทรัพยากรธรรมชาติ 

งบประมาณสนับสนุน 
 

๑) ไดรับเงินรางวัลชนะเลิศ โลกสีเขียว ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
ในป ๒๕๔๘  
ปจจุบันเหลือเงินประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท 

๒) ของบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ําในการกอสราง
ฝายคอนกรีตบนเขา แตยังไมไดรับความคืบหนา 

 
ปญหาดานทรัพยากรน้ําชุมชน  
• เริ่มแรกชุมชนอาศัยอยูในเขตปาอุทยาน แตไมเห็นความสําคัญของปาไม ตอมา 

ป ๒๕๒๗ เจาหนาที่อุทยานขอใหยายออกจากพื้นที่ ชุมชนจึงแสดงใหเห็นวา
สามารถอาศัยอยูรวมกันกับปาได โดยเริ่มปลูกปาชุมชน และเริ่มเพาะกลาไม 
จนป ๒๕๓๗ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ไดจางชุมชนปลูกปาสําหรับ
โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ ชาวบานจึงเริ่มเห็นประโยชนมากขึ้นตอการ
ปลูกปา จึงเริ่มดูแลและรักษาปาของชุมชน 

 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๑๕๗

 



 
 

๑๕๘

กระบวนการแกปญหาและการจัดการ 
• การเรียนรู และ การจัดการ 

o ชุมชนรวมกันปลูกปา และสามารถอาศัยอยูรวมกับปาได ทําใหไมตอง
ยายออกจากเขตอุทยาน 

o มีการรณรงคทําแนวกันไฟปาทุกป 
o ชาวบานรวมกันดูแลปา โดยการแบงพ้ืนที่ปาใหแตละคนดูแล และใช

ปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน กาแฟ ไผ ลูกเนียง  
o จัดทําฝายชะลอความชุมชื้น รวมกวา ๔๐๐ ฝาย เพ่ือกักเก็บน้ําสําหรับใช 

และ ใชเปนประปาภูเขา โดยตอทอมาที่ชุมชน 
o มีกฏระเบียบรวมกับอุทยาน ในการรักษาปา เชน กําหนดเดือนในการ

เก็บหนอไม 
o มีกฎระเบียบของหมูบานในการดูแลรักษาปาตนน้ํา และ บทลงโทษ ตอ

คนละเมิดกฎ  
o เปนแหลงเรียนรู ใหความรูกับชุมชนที่สนใจทางดานตางๆ เชน การ

รักษาปา กติกาในการดูแลปา การอยูรวมกับปา 
o ปาเปนปจจัย ๕ (เปรียบเสมือน supermarket) 

- มีน้ํา (มีน้ําไหลตลอดป) 
- มีอาหาร (ผลผลิตทางการเกษตรจากปา) 
- ใหไมใชสอย 
- มีอากาศดี (อากาศเย็นตลอดป) 
- มียารักษาโรค (สมุนไพร) 

• การดูแลคุณภาพน้ํา 
o ไมมีการใชสารเคมี และ ยาฆาหญา 
o ดูแลลอกตะกอนที่ฝายคอนกรีต 
o มีอางดักตะกอน (เมื่อเต็ม ก็เอาตะกอนไปทําปุยหมัก) 
o จัดทําฝายใหม เมื่อมีตะกอนสําหรบัฝายที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๑๕๙

o การดูแลสิ่งแวดลอมเปนหนึ่งในวิถีชีวิต เพ่ือใหปลายน้ําไดใชน้ําที่สะอาด 
มีคุณภาพดี  

• การใชน้ําอยางรูคุณคาและมีประสิทธิภาพ 
o การตอทอประปาภูเขา มีการตอมาใชรวมกันในชุมชน หากชาวบาน

ตองการตอทอไปที่บาน จะตองจายเงินคาตอทอดวยตนเอง 
 
การมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินงาน 

การมีสวนรวมภายในชุมชน 
• ทุกคนรวมกันดูแลและรักษาปา โดยแบงพ้ืนท่ีดูแล และปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน 

กาแฟ ภายในปาชุมชน เมื่อเกิดเหตุ ทุกคนจะรวมกันแกไข 

• มีการประชุมหมูบาน ตามสถานการณและปญหาที่เกิดข้ึน 
เครือขายการเรียนรู 
• ดานวิชาการ 

o พระอาจารยเดน นนัทิโย  
o กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (หนวยจัดการตนน้ําดอย

มูเซอ) 

• ดานการบริหารจัดการ 
o การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (รวมกับชุมชน) 

• ดานการตลาด 
o ตลาดมูเซอ  
o กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (หนวยจัดการตนน้ําดอย

มูเซอ) และ กรมวิชาการเกษตร สงเสริมการทําพืชออแกนิค มีแผนทํา
รานขายผักออแกนิคของชุมชน 

 



 
 

๑๖๐

การบริหารจัดการตามแนวพระราชดําริ 
• ฟนฟูปาตนน้ํา 
• ฝายชะลอความชุมชื้น 
• ปาเศรษฐกิจ 
• เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ประชากร 
• จํานวนทั้งหมด  ๑๑๗ ครัวเรือน  ๘๕๕ คน   
• จํานวนที่มีสวนรวม  ๑๘๒ ครัวเรือน (อีก ๖๕ ครัวเรือน จากอีกฝงของ

หมูบาน) 
ขอมูล เดิม ปจจุบัน 

สภาพพ้ืนที่ 
 

พ้ืนที่หมูบาน ๒๐๐ ไร 
พ้ืนที่ปาหลายพันไร 
เปนปาหญาคา เพราะตัดไม  
 

ป ๒๕๒๗ เริ่มปลูกปาชุมชน 
ป ๒๕๓๗ กฟผ. เริ่มโครงการ
ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ 
ป ๒๕๔๙ น้ํากลับมา และไหล
ตลอดป 

อาชีพ 
 

รับจางปลูกปาใหกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
(หนวยตนน้ําดอยมูเซอ) 

ทําการเกษตรโดยใชพ้ืนที่ปา 
และ เลี้ยงสัตว 
หนาแลง รับจางดับไฟปา 
หนาฝน รับจางปลูกปา 
และเก็บของปาขาย  เชนลูก
เหนียง หนอไม กาแฟ 

แหลงน้ําตนทุน 
 

เปนปาตนน้ํา แตปาถูกทําลาย 
ทําใหแหลงน้ําหายไป 

น้ําจากปาตนน้ํา ไหลตลอดป 
โดยจัดทําฝายชะลอความชุมชื้น 
รวม ๔๐๐ กวาฝาย 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๑๖๑

ภาคผนวก ข 
เกษตรตามแนว “ทฤษฎีใหม” 

 
 

“ทฤษฎีใหม” เปนแนวทางหรือหลักในการบริหารจัดการที่ดินและน้ํา เพ่ือ
การเกษตรในที่ดินขนาดเล็กใหเกิดประโยชนสูงสุด ดวยหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดํารินี้ เพื่อเปนการชวยเหลือ
เกษตรกรที่ประสบความยากลําบาก ใหสามารถผานชวงวิกฤต โดยเฉพาะการขาด
แคลนน้ําไดโดยไมเดือดรอนและยากลําบากนัก 

 
การดําเนินงานตามทฤษฎีใหมมี ๓ ขั้นตอน คือ 
๑) การผลิต ให พ่ึงตนเองดวยวิธี ง าย คอยเปนคอยไปตามกําลัง ให

พอมีพอกิน 
๒) การรวมพลังกันในรูปแบบกลุมหรือสหกรณ รวมแรงรวมใจกันในดานการ

ผลิต การตลาด ความเปนอยู สวัสดิการ การศกึษา สังคม และศาสนา 
๓) การดําเนินธุรกิจโดยติดตอ ประสานงาน จัดหาทุนหรือแหลงเงิน 

 
ในขั้นแรกที่เปนการผลิต ถือเปนขั้นสําคัญท่ีสุด ใหแบงออกเปน ๔ สวน  
ตามอัตราสวน ๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐ หมายถึง 



 
 

๑๖๒

 

 
 

ขุดสระเก็บกักน้ํา 
พ้ืนที่ประมาณรอยละ ๓๐ ใหขุดสระเก็บกักน้ํา เพ่ือใหมีน้ําใชสม่ําเสมอตลอดป โดย
เก็บกักน้ําฝนในฤดูฝน และใชเสริมการปลูกพืชในฤดูแลง หรือระยะฝนทิ้งชวง 
ตลอดจนการเลี้ยงสัตว และพืชน้ําตางๆ เชน ผักบุง ผักกระเฉด โสน ฯลฯ 
 

 
ปลูกขาว 
พ้ืนที่ประมาณรอยละ ๓๐ ใหปลูกขาวในฤดูฝน เพื่อใชเปนอาหารประจําวันสําหรับ
ครัวเรือนใหเพียงพอตลอดป โดยไมตองซ้ือหาในราคาแพง เปนการลดคาใชจาย และ
สามารถพึ่งตนเองได 
 
 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๑๖๓

 

 
ปลูกผลไม ไมยืนตน พืชไร พืชผัก 
พ้ืนที่ประมาณรอยละ ๓๐  ใหปลูกไมผล ไมยืนตน พืชไร พืชผัก พืชสมุนไพร ฯลฯ 
อยางผสมผสานกัน และหลากหลายในพื้นที่เดียวกัน เพื่อใชเปนอาหารประจําวัน หาก
เหลือจากการบริโภคสามารถนําไปขาย เพิ่มรายได 
 
 

 
เปนท่ีอยูอาศัย และอื่นๆ 
พ้ืนที่ประมาณรอยละ ๑๐ ใชเปนที่อยูอาศัย เลี้ยงสัตว ถนนหนทาง คันดิน โรงเรือน
และสิ่งกอสรางอ่ืนๆ รวมทั้งคอกเลี้ยงสัตว เรือนเพาะชํา ฉางเก็บผลิตผลการเกษตร 
ฯลฯ 
 



 
 

๑๖๔

หลักการและแนวทางสําคัญในการดําเนินงานเกษตรตามแนว “ทฤษฎีใหม”  
ท่ีควรทราบมีดังนี้ 
• เปนระบบการผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองไดใน

ระดับที่ประหยัดกอน 
• ตองมีพ้ืนที่สวนหนึ่งทํานาขาว เพราะขาวเปนปจจัยหลักที่ทุกครัวเรือนตองปลูก 

เพื่อใหมีขาวพอบริโภคตลอดทั้งป 
• ตองมีน้ําสํารองไวใชเพียงพอตลอดป เพ่ือการเพาะปลูกในระยะฝนทิ้งชวง หรือ

ในฤดูแลง 
• ใชอัตราสวน ๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐ ในการแบงพ้ืนที่ออกเปน ๔ สวน ไมวาจะมี

พ้ืนที่ถือครองนอยกวาหรือมากกวา ๑๕ ไร คือ 
๓๐ % ใชขุดสระเก็บกักน้ํา 
๓๐ % ใชปลูกขาว 
๓๐ % ใชปลูกพืชผัก ผลไม พืชไร ไมยืนตน 
๑๐ % ใชเปนที่อยูอาศัยและอื่นๆ 

 
ประโยชนของ “ทฤษฎใีหม” สรุปไดดังนี้ 
• ประชาชนพออยูพอกินในระดับประหยัด เลี้ยงตนเองได ไมอดอยาก ตามหลัก

ปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง” 
• ในหนาแลงก็สามารถนําน้ําที่เก็บกักไวในสระมาปลูกพืชที่ใชน้ํานอย เชน ถั่ว

ตางๆ ได โดยไมตองอาศัยชลประทาน 
• ในปที่ฝนตกตามฤดูกาล สามารถสรางรายไดใหร่ํารวยได 
• ในกรณีที่เกิดอุทกภัย สามารถฟนตัว และชวยตัวเองไดในระดับหนึ่ง โดย

ราชการไมตองชวยเหลือมากนัก 
ในการจัดการเกษตรตามแนว “ทฤษฎีใหม” ใหเกิดประสิทธิภาพนั้น ประเด็น

สําคัญ คือ การพ่ึงตนเอง ประหยัด และมัธยัสถ กอใหเกิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยการ
จัดการแบงพ้ืนท่ีใหสัมพันธ และเกื้อกูลกัน ซ่ึงเปนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน 
น้ํา แรงงาน และรักษาสภาพแวดลอมใหดีขึ้น อันจะนําไปสูการผลิตที่เกิดรายได และสู
การพัฒนาที่ยั่งยืน 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๑๖๕

ภาคผนวก ค 
 

คณะกรรมการจดังาน 
 

เพ่ือใหการจัดงานประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน ตามแนวพระราชดําริ 
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๐ เปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุ วัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงมีการแตงต้ังคณะกรรมการจัดงานประกวดการจัดการทรัพยากรน้ํา
ชุมชน ตามแนวพระราชดําริ ประกอบดวย 

 
๑) นายสุเมธ  ตันติเวชกุล  ประธานกรรมการ 
๒) นายไพรัช  ธัชยพงษ  รองประธานกรรมการ 
๓) เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 กรรมการ 

๔) อธิบดีกรมชลประทาน  กรรมการ 
๕) นายชนะ  รุงแสง  กรรมการ 
๖) นายศิวะพร  ทรรทรานนท  กรรมการ 
๗) พลเรือเอก เกาะหลัก  เจริญรุกข  กรรมการ 
๘) ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  กรรมการ 
๙) นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน  กรรมการ 
๑๐) ประธานมูลนิธ ิโคคา-โคลาประเทศไทย  กรรมการ 
๑๑) กรรมการผูจัดการใหญบริษัทปูนซิเมนตไทย 

จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการ 

๑๒) ประธานกรรมการบริหารบริษัท แอดวานซ  
อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 

 กรรมการ 

๑๓) กรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) 

 กรรมการ 



 
 

๑๖๖

๑๔) ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด 
(มหาชน) 

 กรรมการ 

๑๕) กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ 
จํากัด 

 กรรมการ 

๑๖) ผูอํานวยการสถาบันสารสนเทศทรพัยากรน้ํา
และการเกษตร 

 กรรมการและเลขานุการ 

 
โดยคณะกรรมการจัดงานประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน ตามแนว

พระราชดําริ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
• กําหนดแนวทาง นโยบาย กรอบการตัดสิน และใหคําปรึกษาแนะนําการ

ประกวด รวมทั้งสนับสนุนการประสานงานและประชาสัมพันธ 

• ติดตามผลการดําเนินงาน และพิจารณาแนวทางแกไขปญหาในการดําเนินงาน 
เพ่ือใหการประกวดสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค  

• พิจารณาผูทรงคุณวุฒิดานการจัดการทรัพยากรน้ํ า เ พ่ือแตงตั้ ง เปน
คณะกรรมการตัดสิน และคณะทํางานดานอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

• พิจารณารับรองผลการตัดสิน การประกวดการจัดการทรัพยากรน้ํา ตามแนว
พระราชดําริ ตามที่คณะกรรมการตัดสินเสนอ 

 



ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๑๖๗

คณะกรรมการตดัสิน 
 
คณะกรรมการจัดงานประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน ตามแนว

พระราชดําริ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ 
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ไดพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการตัดสิน เพ่ือทําหนาที่
พิจารณาตัดสินชุมชนที่เขารวมประกวด ใหเปนไปดวยความเรียบรอย ยุติธรรม และมี
ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคของการประกวด โดยคณะกรรมการตัดสิน 
ประกอบดวย  

 
๑) ผูทรงคุณวุฒิจากกรมชลประทาน จํานวน ๓ ทาน คือ 

• นายสิโรจน  ประคุณหังสิต ผูอํานวยการสวนการใชน้ําชลประทาน 
• นายมนัส  กําเนิดมณี หัวหนากลุมงานพัฒนาการบริหารจัดการน้ํา 
• นายสมบัติ  สาลีพัฒนา วิศวกรชลประทาน ๗ วช 

 
๒) ผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชนและจัดการน้ํา จํานวน 

๗ ทาน คือ 
• พล.ร.อ. เกาะหลัก  เจริญรุกข ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจําคณะกรรมาธิการ 

การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
• นางสาวศรีนิตย  บุญทอง ที่ปรึกษาดานการพัฒนา  

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

• นายวิลาส  เตโช ผูอํานวยการฝายพัฒนาชนบทสมาคมพัฒนา
ประชากรและชุมชน 

• นายธีระ  สระตันต์ิ หัวหนากองพัฒนาสังคมและสงเสริมอาชีพ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

• นายวรเขต  ภัทรกายะ ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 
เชียงใหม 
 



 
 

๑๖๘

• นายพรณรงค  วรศิลป ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 
อุบลราชธานี 

• นางขวัญฤดี  โชติชนาทวีวงศ ผูอํานวยการฝายพลังงานอุตสาหกรรมและ
สิ่งแวดลอม สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

 
๓) ผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร  จํานวน ๑ ทาน 

คือ 
• นายรอยล  จิตรดอน ผูอํานวยการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา

และการเกษตร 
 

โดยคณะกรรมการตัดสิน มีหนาที่ดังนี้  

• พิจารณาใหคะแนน ประเมินผล ชุมชนที่เขารวมประกวดการจัดการทรัพยากร
น้ําชุมชน ตามแนวพระราชดําริ ตามแนวทาง นโยบาย และกรอบการตัดสิน ท่ี
คณะกรรมการจัดงานกําหนด 

• เสนอผลการตัดสินชุมชนที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลอ่ืนๆ ให
คณะกรรมการจัดงานพิจารณารับรองผลการตัดสิน 

• แตงตั้งคณะทํางาน เพ่ือชวยเหลือในการปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสม  
 



 

 
 
 


