


 พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว 
 เสด็จพระราชดําเนิน ทรงเยี่ยม 
ราษฎร ที่บานหวยปลาหลด ตําบลดานแมละเมา อําเภอแมสอด จังหวัด 
ตาก และชุมชนใกลเคียง ทรงมีพระราชกระแสแนะนําชาวบานใหปลูกตนไม 
พันธุตางๆ เพื่ออนุรักษดินและนํ้า ปลูกพืชที่ทํารายไดทดแทนการปลูกฝน 
เชน กาแฟ เปนแรงบันดาลใจใหชาวบานหันมาปลูกกาแฟ และพืชชนิดอื่นๆ 
นําไปสูการดูแลรักษาปา อีกทั้งยังเปนรายไดใหกับชาวบาน

26 มกราคม 2517

วนเกษตรยั่งยืนปจจุบันบานหวยปลาหลดเปนพิพิธภัณฑ
ธรรมชาตจิดัการนํา้ชุมชน ตามแนวพระราชดําริ



คํานํา
 พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว พระราชทานเม่ือวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ความวา 
“การจดัการนํา้ชมุชนนัน้ เหน็ความสาํเรจ็ในบางชุมชนแลว ใหชุมชนชาวบาน ท่ีมคีวามรู ประสบความสาํเร็จ มีประสบการณ 
จัดการและพัฒนานํ้าในพื้นที่ มาชวยขยายผลไปยังชุมชนอื่น”
 มลูนธิอิทุกพฒัน ในพระบรมราชูปถมัภ จึงไดนอมนาํแนวพระราชดาํร ิเพือ่ดาํเนนิงานสรางตวัอยางความสําเร็จ 
ของการจัดการทรัพยากรน้ํา เกิดเปนเครือขายพัฒนาการจัดการนํ้าชุมชน ตามแนวพระราชดําริ โดยใชแนว 
พระราชดําริ กรอบคิด กรอบงาน และหลักการทรงงาน เชน การพึ่งตนเอง คิดเชื่อมโยงกัน ใชธรรมชาติแกธรรมชาติ 
ทํางานใหเหมาะสมกับพื้นท่ี หรือภูมิสังคม ลงมือทําและสรางตัวอยางความสําเร็จ สามารถถายทอดและขยายผล 
ความสาํเรจ็สูชมุชนอืน่ ผานตวัอยางความสาํเรจ็ในรปูแบบ “พพิธิภัณฑธรรมชาตจิดัการนํา้ชุมชน ตามแนวพระราชดาํร”ิ 
ซึง่ไดดาํเนนิงานไปแลวใน 5 พืน้ที ่ไดแก วงับวัแดง จงัหวัดหนองคาย ชมุชนศาลาดนิ จงัหวดันครปฐม ขายลุมนํา้แมละอปุ 
จังหวัดเชียงใหม ชุมชนคลองรังสิต จังหวัดปทุมธานี และชุมชนบานหวยปลาหลด จังหวัดตาก
 พิพิธภัณฑธรรมชาติจัดการน้ําชุมชน ตามแนวพระราชดําริ ใชพื้นที่จริงของชุมชน สําหรับอธิบายผานแผนที่ 
เพือ่ใหเหน็ภาพความเปลีย่นแปลง เปนเครือ่งมือถายทอดความรู จากความสาํเรจ็ของชมุชน โดยใหชมุชนเปนผูถายทอด 
ความรูดวยตนเอง เปนการพัฒนาบุคลากรในชุมชน ใหสามารถถายทอด และบอกเลาเรื่องราว พรอมทั้งจัดทําคูมือ 
เนื้อหา และแผนที่ เพื่ออธิบายความสําเร็จของการจัดการนํ้าชุมชนในแตละพื้นที่
 ผลจากการดาํเนนิงาน “พพิธิภณัฑธรรมชาตจิดัการนํา้ชมุชน ตามแนวพระราชดาํร”ิน้ัน มคีวามแตกตางกนัไป 
ตามลกัษณะภมูปิระเทศ และสงัคม ตลอดจนวฒันธรรมของชุมชน แตละชุมชนมวีธิกีารบรหิารจดัการในลักษณะเฉพาะ 
ที่สอดคลองกับสภาพทองถิ่นและวิถีชีวิตของตนเอง และมาจากฐานภูมิปญญาทองถิ่นที่ตางกัน ทั้งหมดนี้นับเปน 
องคความรูสําคัญใหชุมชนตางๆ สามารถนํามาปรับใชบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าใหเหมาะสมกับชุมชนของตนได 
เปนอยางดี 
 หนงัสอื “พพิิธภณัฑธรรมชาติ จดัการนํา้ชมุชน ตามแนวพระราชดาํร”ิ จึงเปนสือ่สิง่พมิพทีร่วบรวมบทเรียนรู 
ดานการบรหิารจดัการทรัพยากรนํา้ของเครือขายชมุชนท่ีไดดาํเนนิงานและจดัตัง้เปนพพิธิภณัฑธรรมชาต ิจดัการนํา้ชมุชน 
ซึง่เปนแบบอยางความสาํเรจ็ของการนอมนาํแนวพระราชดาํรมิาประยกุตใชในการพัฒนาพืน้ที ่ปจจุบัน ดาํเนนิงานไปแลวใน 
5 พืน้ที ่พรอมถายทอดและเผยแพรขอมลู ความรู สูสาธารณชนทัว่ไป ซึง่จะเปนการขยายผลความสาํเรจ็ของการจดัการ 
ทรัพยากรนํ้าชุมชนอยางยั่งยืนไดอีกทางหนึ่ง 

คณะกรรมการ
เสริมสรางและสนับสนุนความเขาใจ

ในการจัดการทรัพยากรนํ้าชุมชน ตามแนวพระราชดําริ
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 วันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร ที่บาน 
หวยปลาหลด ตำบลดานแมละเมา อำเภอแมสอด จังหวัดตาก 
และชุมชนใกลเคียง ทรงมีพระราชกระแส แนะนำชาวบาน 
ใหปลูกตนไมพันธุตางๆ เพื่ออนุรักษดินและน้ำ และปลูกพืช 
ท่ีทำรายไดทดแทนการปลูกฝน เชน กาแฟ เปนแรงบันดาลใจ 
ใหชาวบานหันมาปลูกกาแฟ และพืชชนิดอ่ืนๆ นำไปสูการดูแล 
รักษาปา อีกทั้งยังเปนรายไดใหกับชาวบาน
 

1 พิพิธภัณฑธรรมชาติจัดการนํ้าชุมชน ตามแนวพระราชดําริ

 เมื่อ 60 ปกอน ชาวมูเซอดำยายถิ่นฐานมาตั้งรกราก 
ที่บานหวยปลาหลด อ.แมสอด จ.ตาก เริ่มทำมาหากินดวย
การปลูกและคาฝน และทำไรเล่ือนลอย จึงทำใหปาเส่ือมโทรม 
ดินเสื่อมสภาพ และเกิดความแหงแลง

 ตอมาอุทยานแหงชาติตากสินมหาราชไดประกาศใหชุมชน 
บานหวยปลาหลด คืนพ้ืนท่ีปา จึงเปนจุดเปล่ียนใหชุมชนหันมา 
รวมกันดูแลรักษาปาตนน้ำ เพื่อใหปากลับมาอุดมสมบูรณ 
อีกครั้ง

สภาพปญหาและจุดเปลี่ยนแปลง 

วนเกษตร
ยั่งยืน

บานหวยปลาหลด
ตําบลดานแมละเมา
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก

ปาเสอมโทรม–กรมอุทยานฯ 
ขอพื้นที่คืน

อดีต



 วันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร ที่บาน 
หวยปลาหลด ตำบลดานแมละเมา อำเภอแมสอด จังหวัดตาก 
และชุมชนใกลเคียง ทรงมีพระราชกระแส แนะนำชาวบาน 
ใหปลูกตนไมพันธุตางๆ เพื่ออนุรักษดินและน้ำ และปลูกพืช 
ท่ีทำรายไดทดแทนการปลูกฝน เชน กาแฟ เปนแรงบันดาลใจ 
ใหชาวบานหันมาปลูกกาแฟ และพืชชนิดอ่ืนๆ นำไปสูการดูแล 
รักษาปา อีกทั้งยังเปนรายไดใหกับชาวบาน
 

2บานหวยปลาหลด ตําบลดานแมละเมา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก

 เมื่อ 60 ปกอน ชาวมูเซอดำยายถิ่นฐานมาตั้งรกราก 
ที่บานหวยปลาหลด อ.แมสอด จ.ตาก เริ่มทำมาหากินดวย
การปลูกและคาฝน และทำไรเล่ือนลอย จึงทำใหปาเส่ือมโทรม 
ดินเสื่อมสภาพ และเกิดความแหงแลง

 ตอมาอุทยานแหงชาติตากสินมหาราชไดประกาศใหชุมชน 
บานหวยปลาหลด คืนพ้ืนท่ีปา จึงเปนจุดเปล่ียนใหชุมชนหันมา 
รวมกันดูแลรักษาปาตนน้ำ เพื่อใหปากลับมาอุดมสมบูรณ 
อีกครั้ง



 ชุมชนบานหวยปลาหลด มีพ้ืนที่อยูในเขตอุทยาน 
แหงชาติตากสนิมหาราช ชาวบานไดรวมกันฟนฟปูาเสือ่มโทรม 
ใหกลับมาอุดมสมบูรณดวยหลักวนเกษตร เนนปลูกพืช 
หลากหลายชนิดเพื่อเสริมพื้นที่ปา และไมใชสารเคมีในการ 
เพราะปลูก อาศัยการเกื้อกูลกันของพืชแตละประเภท 
เชน ไมยนืตนใหรมเงา และสรางความชุมช้ืนใหกับพืชดานลาง 
ลดการใชนํ้าและแรงงานในการดูแล ชวยรักษาคุณภาพดิน 
และนํ้า สรางความสมดุลของระบบนิเวศในบริเวณโดยรอบ 
ผลผลติทีไ่ดสําหรับบรโิภคในครวัเรือนเปนหลกั และแบงปน 
ใหกบัเพือ่นบาน หรอืนาํไปขายเพือ่สรางรายได พชืเศรษฐกจิ 
สาํคญัของชมุชน ไดแก กาแฟอาราบกิา หนอไม มะขามปอม 
และฟกแมว ชาวบานจะนาํไปขายทีต่ลาดมเูซอ ซึง่เปนแหลง 

รองรับสินคาเกษตร ไมผานพอคาคนกลาง สรางรายไดใหกับ 
ครัวเรือน ประมาณ 20,000 - 35,000 บาทตอเดือน
 การทาํเกษตรผสมผสานควบคูไปกบัการอนรุกัษปา 
ภายใตกฎกติการวมกัน มีนํ้าเพียงพอตอการเกษตร และการ 
อปุโภคบริโภคตลอดป ผสานแนวคิดภูมปิญญาทองถิน่ ในการ 
อนรุกัษดินนํา้ปา ทาํใหปาชุมชนบานหวยปลาหลด เปรยีบเสมอืน 
ซุปเปอรมารเก็ต ชุมชนไดพึ่งพิงปาจากความหลากหลาย 
ของพชืและสตัว โดยเปนแหลงอาหาร และไมใชสอยทีช่าวบาน 
ไดใชประโยชน ชาวบานชมุชนบานหวยปลาหลดจงึมคุีณภาพ 
ชวิีตบนพ้ืนฐานความสมดลุ ของทรัพยากรธรรมชาต ิและสามารถ 
พึง่พาตนเองไดอยางยัง่ยนื

ชาวมูเซอกับวนเกษตร และการฟนฟูปาอยางยั่งยืน

3 พิพิธภัณฑธรรมชาติจัดการนํ้าชุมชน ตามแนวพระราชดําริ

ปจจุบัน



 ชุมชนเครือขายลุมน้ําแมละอุป เปนชุมชนเผา 
ปกา เกอะ ญอ (กะเหรี่ยง) มีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแตป พ.ศ. 
2350 ตั้งอยูในเขตพื้นที่ลุมนํ้าชั้นที่ 1A ซึ่งเปนพื้นที่อนุรักษ  
และไมมเีอกสารในทีท่าํกนิของตัวเอง ทําใหเกดิความไมชดัเจน 
ในที่ทํากิน และพื้นที่ปาอนุรักษมาโดยตลอด นอกจากกนี้ 
การขยายตวัของประชากรทีเ่พิม่ขึน้ ทาํใหเกดิปญหาของการใช 
ทรพัยากรธรรมชาตไิมถกูตอง มกีารบกุรกุพ้ืนทีป่าเพือ่ใชเปน 
ท่ีทํากิน ทําใหปาเริ่มเส่ือมโทรม ปริมาณนํ้าลดลงในบางปี 
การทาํเกษตรไดผลผลติไมเพยีงพอ สตัวปา และสัตวนํา้ทีเ่ปน 
ดัชนีช้ีวัดความอุดมสมบูรณของผืนปาลดลง ชาวบาน 

เกิดการแบงฝายเปน 2 กลุม คือกลุมท่ีเห็นความสําคัญของ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และกลุมที่เขาไปรับจางนายทุนลักลอบ 
ตัดไม จนในที่สุดปญหาการขาดแคลนน้ําก็เขาสูภาวะวิกฤต 
 ป 2538 ชาวบานรวมตัวทําประชาคมหมูบาน 
ร วมกันขับไลคนของนายทุนที่มาตัดไมออกจากชุมชน 
และจัดทําระเบียบการดูแลรักษาปาตนนํ้าของแตละหมูบาน 
ตอมาป 2544 ไดรวมตัวเปนเครือขายลุ มนํ้าแมละอุป 
อยางชัดเจน มกีารจัดการทรพัยากรธรรมชาตใินพืน้ท่ีเครือขาย 
โดยฟ นฟูปาตนนํ้า สรางฝายภูมิปญญา สรางแนวกันไฟ 
บวชปา กําหนดพื้นที่อนุรักษสัตวนํ้าระยะทาง 4 กิโลเมตร 
เพือ่เปนแหลงขยายพนัธุปลาในลาํหวย ทําเสนทางศึกษาธรรมชาติ 
และปาสะดือ (ตนไมสายใยชีวิต) รวบรวมภูมิปญญาชนเผา 
ปกา เกอะ ญอ ในการจัดการทรัพยากรดิน นํ้า ปา สัตวปา 
และถายทอดสูเยาวชนผานบทธา (บทกวชีนเผา) ทําใหตัวช้ีวดั 
ความอุดมสมบูรณ อยางชะนี ปลากาง กบจุก ปูกามเหลือง 
กลบัคืนมา นอกจากนี ้ชมุชนไดนาํพลงันํา้ มาใชเปนพลงังาน 

ปญหาที่ดินทํากิน การบุกรุกปา
ขาดแคลนนํ้า

เครือขายลุมนํ้า
แมละอุป
จังหวัดเชยงใหม

สภาพปญหาและจุดเปลี่ยนแปลง 

สะอาด คือ โรงสีขาวพลังนํ้าชุมชน และระบบไฟฟาพลังนํ้า 
เพื่อลดการใชพลังงานเชื้อเพลิง และนํารายไดมาเปนกองทุน 
เครือขาย 
  สวนสําคัญคือ การจัดทําระบบขอมูลแผนที่ชุมชน 
เสนทางนํ้า แนวเขตที่ทํากิน แนวเขตปาชุมชน และการใช 
ประโยชนทีด่นิในรปูแบบตางๆ ใหเกดิความชดัเจนในระดับชมุชน 
ทาํใหชมุชนมเีอกสารอางองิของตนเองทีช่ดัเจนและเปนระบบ 
สามารถใชในการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรปาตนนํ้า 
และผลกัดนัใหเกดิขอตกลงความรวมมอืระหวางภาคีเครอืขาย 
ระดับอําเภอ เรื่องการอนุรักษ พ้ืนที่แนวเขตปาต นน้ํา 
และแนวเขตที่ทํากินอยางชัดเจน

ระบบจัดการ
ปาตนนํ้า
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พื้นที่ปาถูกแพวถาง
ทำไรเลื่อนลอย ผืนนาแหงแลง



 ชุมชนเครือขายลุ มน้ําแมละอุป เปนชุมชนเผา 
ปกา เกอะ ญอ (กะเหรี่ยง) มีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแตป พ.ศ. 
2350 ตั้งอยูในเขตพื้นที่ลุมนํ้าชั้นที่ 1A ซึ่งเปนพื้นที่อนุรักษ  
และไมมเีอกสารในทีท่าํกนิของตัวเอง ทําใหเกดิความไมชดัเจน 
ในที่ทํากิน และพื้นที่ปาอนุรักษมาโดยตลอด นอกจากกนี้ 
การขยายตวัของประชากรทีเ่พิม่ขึน้ ทาํใหเกดิปญหาของการใช 
ทรพัยากรธรรมชาตไิมถกูตอง มกีารบกุรกุพ้ืนทีป่าเพือ่ใชเปน 
ที่ทํากิน ทําใหปาเริ่มเสื่อมโทรม ปริมาณนํ้าลดลงในบางปี 
การทาํเกษตรไดผลผลติไมเพยีงพอ สตัวปา และสตัวนํา้ทีเ่ปน 
ดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณของผืนปาลดลง ชาวบาน 

เกิดการแบงฝายเปน 2 กลุม คือกลุมที่เห็นความสําคัญของ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และกลุมที่เขาไปรับจางนายทุนลักลอบ 
ตัดไม จนในที่สุดปญหาการขาดแคลนน้ําก็เขาสูภาวะวิกฤต 
 ป 2538 ชาวบานรวมตัวทําประชาคมหมูบาน 
ร วมกันขับไลคนของนายทุนที่มาตัดไมออกจากชุมชน 
และจัดทําระเบียบการดูแลรักษาปาตนน้ําของแตละหมูบาน 
ตอมาป 2544 ไดรวมตัวเปนเครือขายลุ มนํ้าแมละอุป 
อยางชัดเจน มกีารจัดการทรพัยากรธรรมชาตใินพืน้ท่ีเครือขาย 
โดยฟ นฟูปาตนนํ้า สรางฝายภูมิปญญา สรางแนวกันไฟ 
บวชปา กําหนดพื้นที่อนุรักษสัตวนํ้าระยะทาง 4 กิโลเมตร 
เพือ่เปนแหลงขยายพันธุปลาในลาํหวย ทาํเสนทางศกึษาธรรมชาติ 
และปาสะดือ (ตนไมสายใยชีวิต) รวบรวมภูมิปญญาชนเผา 
ปกา เกอะ ญอ ในการจัดการทรัพยากรดิน น้ํา ปา สัตวปา 
และถายทอดสูเยาวชนผานบทธา (บทกวชีนเผา) ทาํใหตัวชีว้ดั 
ความอุดมสมบูรณ อยางชะนี ปลากาง กบจุก ปูกามเหลือง 
กลบัคนืมา นอกจากนี ้ชมุชนไดนาํพลงัน้ํา มาใชเปนพลงังาน 

เวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดชุมชน
เครือขาย เพื่อวางแผนฟนฟู

และอนุรักษทรัพยากรปาตนนํ้า

สะอาด คือ โรงสีขาวพลังน้ําชุมชน และระบบไฟฟาพลังน้ํา 
เพื่อลดการใชพลังงานเชื้อเพลิง และนํารายไดมาเปนกองทุน 
เครือขาย 
  สวนสําคัญคือ การจัดทําระบบขอมูลแผนที่ชุมชน 
เสนทางน้ํา แนวเขตที่ทํากิน แนวเขตปาชุมชน และการใช 
ประโยชนทีด่นิในรปูแบบตางๆ ใหเกดิความชดัเจนในระดับชมุชน 
ทาํใหชมุชนมเีอกสารอางองิของตนเองทีช่ดัเจนและเปนระบบ 
สามารถใชในการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรปาตนนํ้า 
และผลกัดนัใหเกดิขอตกลงความรวมมอืระหวางภาคีเครอืขาย 
ระดับอําเภอ เรื่องการอนุรักษ พ้ืนที่แนวเขตปาต นนํ้า 
และแนวเขตที่ทํากินอยางชัดเจน

14เครือขายลุมน้ําแมละอุป จังหวัดเชียงใหม
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จาก “กรอบคิด” และ “กรอบงาน”
สูการจัดการนํ้าชุมชน ตามแนวพระราชดําริ

กรอบคิด กรอบงาน

งานอนุรักษและงานพัฒนา

จัดทําแผนที่การใชประโยชนที่ดิน อยางมีสวนรวมโดยภาคประชาชน

 ตนแบบการจดัทาํขอมลูและแผนทีก่ารใชประโยชน 
ทีด่นิระดบัอาํเภอ โดยใชกระบวนการซึง่ชมุชน และเครอืขาย 
เปนผูสาํรวจและจดัทาํแผนทีด่วยตนเอง ครอบคลมุครบทัง้ 
3 ตําบล ในอําเภอกัลยาณิวัฒนา เปนอําเภอแรกของ 
ประเทศไทย โดยประยุกต ใช  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภูมิศาสตร จัดทําแผนที่การใชประโยชนที่ดิน ใหเกิดความ 
ชัดเจนในระดับชุมชน ไดแก สามารถใชวางแผนบริหาร 
จดัการทรพัยากรปาตนนํา้ ขยายผลใหเกดิเวทลีงนามรับรอง 
แผนท่ี  ขอตกลงความรวมมือระหวางภาคีเครือขายระดับ 
อําเภอ และแผนบริหารจัดการทรัพยากรปาตนนํ้ารวมกัน

ชมุชนเริม่พ่ึงตนเองโดยการสรางระบบโครงสรางนํา้ภายใน 
ชมุชนเอง เชน ระบบนํา้เพือ่อปุโภค และบริโภค คดิเช่ือมโยง 
วถิชีีวติ ภมิูปญญา และการพึง่พงิปา เพือ่อนรัุกษทรัพยากร 
ปาไม ใหสอดคลองกบัภมูสิงัคม ตอยอดพืน้ทีเ่ปนปาเศรษฐกจิ 
ที่สรางรายไดกับชุมชน เกิดการมีสวนรวมในการอนุรักษ 
ฟนฟูพื้นที่ปากลับมาอุดมสมบูรณ 

ประยกุตใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่บรหิารจดัการพืน้ท่ีปา 
และทรพัยากรนํา้ สามารถจดัแบง ขอบเขต การดําเนินงาน 
อนุรักษ ฟ นฟูปาตนนํ้า พรอมกับกําหนดกติกาเพ่ือให 
ชมุชนสามารถใชทรพัยากรรวมกนัอยางเทาเทยีม และเปนธรรม 
นอกจากนี้ยังนําไปสูการวางแผนการผลิต และเกิดเปน 
วิสาหกิจชุมชน สรางรายไดจากผลผลิต การเกษตรชุมชน 
เขมแข็ง และเกิดเครือขายการดําเนินงานอยางตอเนื่อง



 พัฒนาแนวคิดในการทําเกษตรผสมผสานแบบยังชีพ วนเกษตรพึ่งพิงปา และแปลงเกษตรอินทรียตัวอยาง 
เพื่อใหเกิดภูมิคุมกันดานอาชีพ มีการจัดทําแผนผังรายแปลง แผนการผลิต และขอมูลบัญชีครัวเรือน แสดงผลเรื่อง 
การลดตนทุน ลดรายจาย และสรางรายไดเสริมตลอดป สะทอนดัชนีชี้วัดความสุขครัวเรือน สามารถวางแผนชีวิตได 
ในระยะยาว ไมตองอพยพออกนอกถิ่นฐาน ครอบครัวอบอุน เกิดความมั่นคงดานอาชีพ ความมั่นคงดานอาหาร และ 
ความมั่นคงของชีวิต

16เครือขายลุมน้ําแมละอุป จังหวัดเชียงใหม

ผลสาเร็จ

 การจดัทาํขอมลู และแผนทีก่ารใชประโยชนทีด่นิ 
อยางมีสวนรวมจากภาคประชาชน ของเครือขายลุมน้ํา 
แมละอปุ สามารถใชในการวางแผนบรหิารจดัการทรพัยากร 
ปาตนน้ํา และผลักดันใหเกดิขอตกลงความรวมมอื การลงนาม 
รับรองแผนที่ แผนบริหารจัดการทรัพยากรปาตนนํ้า 
รวมกัน โดยชุมชนไดประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภูมิศาสตรในการรวบรวมขอมูล และจัดทําแผนที่การใช 
ประโยชนที่ดิน ดังตอไปนี้
 1.  แผนที่ขอบเขตชุมชน 
 2.  แผนที่ขอบเขตปาอนุรักษ  
 3.  แผนที่ขอบเขตปาใชสอย 
 4.  แผนที่ขอบเขตปาฟนฟู  
 5.  แผนที่ขอบเขตไรหมุนเวียน  
 6.  แผนที่ขอบเขตพื้นที่ทํากินรายแปลง

แผนที่การใชประโยชนที่ดิน
อยางมีสวนรวมโดยภาคประชาชน1

ปรับเปลี่ยนแนวคิดเรื่องการสรางภูมิคุมกันดานอาชพ
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•  ความสําคัญและจําเปนในการทําแผนที่ของชุมชน 
   เครือขาย
•  เกิดตัวอยางแนวคิดและวิธีการอนุรักษฟนฟูทรัพยากร 
   ปาตนนํ้าอยางเปนเครือขาย
•  พัฒนากระบวนการจัดทําแผนที่การใชประโยชนที่ดิน 
   ดวยตัวชุมชนเอง
•  เกดิการลงนามรับรองแผนทีฯ่ และสรางขอตกลงรวมกนั
•  เกิดการมีสวนรวมของชุมชนและเครือขายขยายผล
•  เกิดความถกูตอง ความมัน่คง ความสขุ ของชวิีตและชมุชน

ผลการเปลี่ยนแปลงตนแบบการจัดทําแผนที่การใชประโยชนที่ดิน อําเภอกัลยาณิวัฒนา

•  เกิดตนแบบการจัดการทําขอมูล และแผนที่การใช 
ประโยชนที่ดินระดับอําเภอ (อําเภอกัลยาณิวัฒนา) 
เปนอําเภอแรกของประเทศไทย โดยชาวบานเปนผูสํารวจ 
และจัดทําแผนที่ดวยตนเอง 
•  เกดิแผนทีร่วมระดบัลุมนํา้จากเครือขายเดมิ และเครือขาย 
ขยาย 37 ชุมชน 3 ตําบล 4 ลุ มนํ้า ครอบคลุมพื้นที่ 
403,054.20 ไร  และจัดทําเอกสารแผนที่รายแปลง 
(โฉนดชุมชน) จํานวน 6,282 แปลง
•  เกิดบันทกึขอตกลง กตกิา กฎระเบยีบ การรบัรอง แผนที่ 
และแผนบรหิารจดัการทรพัยากรปาตนนํา้รวมกนัของภาคี 
เครอืขายตําบลแจมหลวง ระหวางเครอืขายลุมนํา้ แมละอปุ 
4 ชุมชน ระดับตําบล ระดับอําเภอ และหนวยงานอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของ

ผลสาเร็จจากการทําแผนที่การใชประโยชนที่ดิน ฉบับ ปกา เกอะ ญอ
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ฟนฟูอนุรักษปา
และเพิ่มแหลงสารองนํ้า

 เครอืขายลุมนํา้แมละอปุไดรวมกันอนุรักษทรัพยากรปาตนนํา้ โดยการสรางฝายภมิูปญญาในพ้ืนทีล่าํหวยตางๆ 
ทาํใหเกิดขอสงัเกต และไดรวมกนัทําวจัิยฝายระบบกรองธรรมชาต ิ3 ช้ัน (กรองหยาบ กรองละเอยีด และระบบสาํรองนํา้)  
ในพื้นที่หวยโกะโกละ สามารถใชประโยชนในการดักกรองตะกอน กักเก็บความชุมชื้นสูชั้นดิน ชะลอการไหลของนํ้า 
ในฤดูน้ําหลาก ชวยฟนฟูระบบนิเวศปาตนนํ้า เปนแหลงอนุบาลสัตวนํ้า แหลงนํ้าของสัตวปา และแหลงนํ้าของตนไม 
ในระบบนเิวศ เพิม่ปรมิาณน้ําสํารอง พฒันาระบบกักเก็บ และสงนํา้ ระบบสาํรองนํา้  เพ่ิมปรมิาณนํา้ตนทนุเพ่ือการอุปโภค 
บริโภค การทําเกษตรครัวเรือน ซึ่งเปนการพัฒนาแนวคิดในการทําฝายของชาว ปกา เกอะ ญอ ที่ทํากันอยู ใหสามารถ 
เชื่อมตอกันอยางเปนระบบ

ฝายระบบกรองธรรมชาติ 3 ชน (กรองหยาบ / กรองละเอียด / เก็บสารองนํ้า)

•  ฝายระบบกรองธรรมชาต ิ3 ชัน้ (กรองหยาบ กรองละเอียด และระบบสาํรองนํา้) ใชบรหิารจัดการระบบเหมอืงฝาย 
   ในพืน้ทีห่วยโกะโกละ จาํนวนรวม 76 ฝาย ระยะทาง 2.35 กโิลเมตร เพือ่ฟนฟสูภาพปาตนนํา้และเพ่ิมปรมิาณนํา้สาํรอง 
   ใหกับชุมชน
•  ฝายระบบกรองหยาบและฝายระบบกรองละเอียด รวม 49 ฝาย สามารถเพิ่มความชุมช้ืนใหกับพื้นที่ปาตนนํ้าได 
   4.9 ลาน ลบ.ม. ตอป
•  ฝายระบบสาํรองนํา้ จาํนวน 27 ฝาย เพิม่แหลงกกัเกบ็นํา้ใหกบัความตองการใชนํา้ชุมชนบานแมละอุป 65 ครวัเรอืน 
   ไดถึง 123,000 ลิตร (123 คิว) สามารถสํารองนํ้าไวใชในชุมชนได 4.7 วัน และมีนํ้าในลําหวยตลอดทั้งป
•  ขยายแนวคิดในการอนุรักษฟนฟูแหลงนํ้า ในพื้นท่ีเครือขาย 3 ลุมนํ้า รวม 8 ชุมชน จํานวน 12 ลําหวย เกิดฝาย 
   รูปแบบตางๆ  จํานวน 119 ฝาย  และปลูกไมเสริมลําหวยจํานวน 2,500 ตน สามารถเพิ่มความชุมชื้นใหกับพื้นที่ 
   ปาตนนํ้าได 11.9 ลาน ลบ.ม. ตอป

2
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ระบบผันและกระจายนํ้าบนพื้นที่สูง

       ภูมปิญญาในการผนัและกระจายน้ําเพือ่ทําการเกษตร 
บนพื้นที่สูง ในรูปแบบที่ทํากันโดยทั่วไปของชนเผา ปกา 
เกอะ ญอ คือนาขั้นบันได เปนการทํานาซึ่งมีพื้นท่ีทํากิน 
อยูบนภูเขา มีระดับความลาดชันสูง และมีที่ราบลุมอยู 
อยางจาํกดั ทาํใหเกดิการใชภมูปิญญาในการบรหิารจดัการ 
ท่ีทาํกินของตน ดวยการปรบัรองแปลงและคนันาไลไปตาม 
ระดบัความลาดเอยีง เพ่ือใหสามารถเพาะปลกูขาวไดอยาง 
เหมาะสมกบัสภาพพ้ืนที ่และมรีะบบเหมอืงฝาย เปนกุญแจ 
สําคัญที่เชื่อมตอพื้นที่ทํานา

•  ใชพื้นที่ทํากินที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด
•  ใชประโยชนจากความลาดชันของพื้นท่ีในการผันและ 
   กระจายนํ้าบนพื้นที่สูงอยางเปนระบบ
•  มีระบบเหมืองฝายในการแบงสรรนํ้าใหทั่วถึงและ 
   เทาเทียมกันทุกรายแปลง
•  ตะกอนที่มากับนํ้า สะสมเปนแหลงอินทรียวัตถุซึ่งเปน 
   ธาตุอาหารในดิน ทําใหตนขาวมีความอุดมสมบูรณ
•  ลดการใชพลังงานในการสูบนํ้า สามารถใชแรงโนมถวง 
   ในการสงกระจายนํ้าได 
•  ระบบนํ้าในแปลงนามีการหมุนเวียนถายเทตลอด 
   เกิดออกซิเจนจํานวนมาก ทําใหมีคุณภาพนํ้าที่ดี

•  พื้นที่แปลงนาขั้นบันได เปรียบเสมือนแกมลิงที่สามารถ 
   กักเกบ็นํา้ไวได ชวยปองกนัปญหานํา้หลากทวมเขาสูชมุชน 
   อยางฉับพลัน
•  แสดงถึงภูมิปญญาชาวบานในการไลระดับความสูงต่ํา 
   ของพ้ืนที ่เพ่ือใชวางผงัรายแปลง ออกแบบคนันา จดุผนันํา้ 
   ระบบกระจายนํ้า และทางออกของระบบน้ําสูแหลงนํ้า
•  เกดิการใชน้ําอยางคุมคาและมีประสิทธภิาพ น้ําสวนเกนิ 
   จากระบบนาข้ันบนัได สามารถสงกลบัคนืไปยงัแหลงนํา้ 
   ของชุมชนไดอยางเปนระบบ
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 การพัฒนาเกษตร

 เดิมคนในชุมชนสวนใหญจะทําเกษตรแบบ 
ไรหมุนเวยีน และปลูกพชืเชงิเดีย่ว รายไดไมแนนอน นยิมซือ้ 
พืชผักสวนครัวจากภายนอกมาทําอาหาร ทั้งๆ ท่ีสามารถ 
ปลูกเองได จึงทําใหเกิดการรวมกลุมเพ่ือปรับเปลี่ยน 
แนวคดิในการทาํการเกษตรแบบเดมิ มาเปนการทาํเกษตร 
ผสมผสานแบบยังชีพ วนเกษตรพึ่งพิงปา และแปลง 

เกษตรอินทรีย มีสมาชิก จาํนวน 7 ราย การทําแผนผังรายแปลง 
แผนการผลิตและขอมูลบัญชีครัวเรือน ซึ่งทําใหไดเกษตร 
ตัวอยาง 2 ระดับ คือ ระดับปรับเปลี่ยนแนวคิดเรื่องการ 
ลดคาใชจายในครัวเรือน และระดบัเพ่ิมรายไดจากการผลิต 
เกษตรอินทรีย เกิดตัวอยางการปรับเปลี่ยนแนวคิดเร่ือง 
การสรางภูมิคุมกันดานอาชีพ สรุปผลไดคือ 

3

เกษตร
ผสมผสาน
แบบยังชีพ

วนเกษตร
พึ่งพิงปา 

แปลงเกษตร
อินทรีย

ความมั่นคงดานอาหาร

แผนผัง
รายแปลง

วางแผน
การผลิต

ทำบัญชี
ครัวเรือน

สรางเสริมความสุข
และอบอุนใหครอบครัว

93%
53,900
หรือคิดเปนเงิน

บาท / ป

ลดได

64%
191,600

หรือคิดเปนเงิน

บาท / ป

เพิ่มขึ้น

ลดรายจาย
ครัวเรือน

ทำเกษตร
อินทรีย

เพิ่มรายได

ความมั่นคงในอาชีพไมตองอพยพครัวเรือนออกนอกถิ่นฐาน
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กอน หลัง

แผนที่การใชประโยชนที่ดิน

•  ชาวบานทําไรหมุนเวียน ไมมีสทิธิ
   ในที่ทํากินของตัวเอง
•  ขอบเขตท่ีดินทํากินและพื้นท่ี
   ปาอนุรักษ ไมมีความชัดเจน
 

•  เกิดตนแบบการจัดการทําแผนที่การใชประโยชนที่ดินระดับอําเภอ (อําเภอกัลยา 
   ณิวัฒนา) โดยชาวบานเปนผูสํารวจและจัดทําแผนที่ดวยตนเอง เปนอําเภอแรกของ 
   ประเทศไทย
•  เกิดแผนที่รวมระดับลุมนํ้าจากเครือขาย 22 ชุมชน 3 ตําบล 4 ลุมนํ้า ครอบคลุม 
   พื้นที่ 189,566.01 ไร 
•  จัดทําเอกสารแผนที่รายแปลง (โฉนดชุมชน) จํานวน 6,282 แปลง
•  เกิดบันทึกขอตกลง กติกา กฎระเบียบ ลงนามรับรองแผนที่และแผนบริหาร จัดการ 
   ทรัพยากรปาตนนํ้ารวมกัน

•  ปริมาณนํ้าลดลงไมเพียงพอกับ
   การทําเกษตร
•  ขาดแหลงสํารองนํ้าในพื้นที่

•  ฝายระบบกรองธรรมชาติ 3 ชั้น (กรองหยาบ กรองละเอียดและระบบสํารองนํ้า) 
   เพื่อบริหารจัดการระบบเหมืองฝาย  
•  ฝายระบบกรองหยาบและฝายระบบกรองละเอยีด ชวยเพิม่ความชุมชืน้ ฟนฟสูภาพปา 
   ตนนํ้า
•  ฝายระบบสาํรองนํา้ ชวยเพิม่แหลงกักเก็บน้ํา สามารถ สํารองน้ําไวใชในชมุชนและมีน้ํา 
   ในลําหวยตลอดทั้งป
•  รวมกันปรับปรุงสภาพแหลงนํ้าและฟนฟูลําหวย ในพื้นที่เครือขาย 3 ลุมนํ้า รวม 8 
   ชุมชน จํานวน 12 ลําหวย

การบริหารจัดการนํ้า

•  พื้นที่ปาเสื่อมโทรม 
•  สัตวปาและสัตวนํ้าท่ีเปนดัชนีชี้วัด 
   ความอุดมสมบูรณของผืนปา ลดลง 

•  พ้ืนทีป่ามคีวามอุดมสมบรูณ เกดิสัตวปาและสตัวนํา้ทีเ่ปนดชันช้ีีวัดความอุดมสมบรูณ 
   เชน ชะนี เกง นก ไกปา ปลากาง เพิ่มจํานวนมากขึ้น

•  ทําไรหมุนเวียน
•  ปลูกพืชเชิงเดี่ยว

•  ปรับเปล่ียนแนวคิดมาทําเกษตรผสมผสานแบบยังชีพ วนเกษตรพึ่งพิงปา และแปลง 
   เกษตรอินทรียตัวอยาง สามารถลดรายจายครัวเรือนได 93% คิดเปนตัวเลข 53,900 
   บาท เกษตรกรตนแบบมีรายไดเพิ่มขึ้น 64% คิดเปนตัวเลขรายได 191,600 บาท

•  ชุมชนไมเห็นความสําคัญของการ 
   อนุรักษทรัพยากรรวมกัน แตละ 
   ครัวเรือนมุงเนนเรื่องการทํากิน 

•  เกิดการรวมกลุมเปนเครือขายลุมน้ําแมละอุปเพื่ออนุรักษพื้นฟูปาตนน้ํา
•  ขยายผลเครือขายโดยจัดตั้งคณะทํางานการจัดระเบียบที่ดินของชุมชนภาคีเครือขาย 
   3 ตาํบล คอื ตาํบลแจมหลวง ตําบลแมแดด และตําบลวัดจันทร    
•  เกิดเครอืขายเยาวชนรกัษปาตนนํา้ “แอะปวาโดะ” ในพืน้ทีข่ยายผล 8 ชมุชน สามารถ 
   ประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการทํางานเครือขาย

ระบบนิเวศ

การเปลี่ยนแนวคิดในการทําการเกษตร

การขยายเครือขาย

สรุปความสาเร็จ
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นายเดชา นทีไท ผูแทนเครือขายลุมนํ้าแมละอุป
เครือขายลุมนํ้าแมละอุป ต.แจมหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม

ขอขอบคุณมูลนิธิฯ ที่มอบโอกาส
ใหกับชุมชนรวมเรียนรู

และเขาใจชุมชนอยางแทจริง

 สภาพพ้ืนทีช่มุชนแมละอปุแตเดมิสวนใหญเปนปาไม 
ที่ยังคงความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติทั้งพันธุพืช
และสัตว ตอมาในป 2526 มีการตัดถนนเขาหมูบาน นายทุน 
เขามาคาเปลือกไม คนในพื้นท่ีไปเปนแรงงานใหกับนายทุน 
และยังปลูกฝนอีกดวย คนภายนอกเขามาตั้งรกรากอยูในเขต 
ปาตนนํ้า มีการบุกรุกพื้นที่ปา ไฟปาลุกลามเผาไหมผืนปา 
ไมมีใครควบคุมสถานการณได ไรซึ่งกฎกติกา ถัดมา 2 ป 
ปรมิาณนํา้ในลาํหวยแมละอุปเริม่ลดลงจนถึงข้ันวกิฤต ฤดูทาํนา 
เกดิการทะเลาะวิวาทแยงน้ําระหวางผูใชนํา้ดวยกัน แหลงอาหาร 
ธรรมชาติ สัตวปา โดยเฉพาะสัตวนํ้าลดลงจนเกือบสูญพันธุ 
สายน้ําถกูเมด็ทรายทบัถมแทนที ่ถึงตอนนีค้นในชมุชนและคน 
ภายนอกชุมชนที่มีพื้นที่ทํานาและใชนํ้าแมละอุป รูซึ้งถึงผล 
กระทบอยางหนกั ผลของการรวมมอืกับนายทุน ทําลายในสิง่ที่ 
บรรพบุรุษหวงแหนรักษาไว 
 เมื่อคนในทองถิ่นเริ่มตื่นตัว กอนที่ทุกอยางจะสาย 
ผูนาํฝายปกครองเรยีกใหทกุฝายทีเ่ก่ียวของปรกึษาหารอืเพือ่
หาแนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนรวมกัน พรอมท้ังเปดเวที 
ประชาคม หามาตรการดาํเนนิตอผูกระทาํผดิ โดยการออกกฎ 
กติกาบังคับใช สภาตําบลแตงตั้งชุดคณะกรรมการดําเนิน 
ติดตามเฝาระวังผูที่บุกรุกทําลายทรัพยากร แกนนํารวมกับ 
ชุมชนไดขับไลนายทุนที่เขามาคาเปลือกไม ขับไลชาวบาน 
ทีป่ลกูฝนออกจากพ้ืนทีท่ัง้หมด จนประสบผลสาํเรจ็และเห็นไดวา 
ชาวบานในชุมชนลกุขึน้ใหความรวมมอืและรวมกนัแกไขปญหา
 ขอขอบคุณมูลนิธิอุทกพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ 
ทีม่อบโอกาสใหกบัชมุชน รวมเรยีนรูและเขาใจชุมชนอยางแทจรงิ 
นอกจากนั้นผู ใชนํ้าสายหวยแมละอุปก็มีสวนรวมชวยกัน 
อีกทั้งหนวยงานองคกรในทองที่คอยใหคําปรึกษาสนับสนุน 
ใหเกดิการดําเนนิการอยางจรงิจังในการเรือ่งนี ้เกิดความรวมมอื 
กบัชมุชนใกลเคยีง ตกลงกนัจดัแบงแนวเขตชมุชนของตนเอง 
ใหชัดเจน พรอมทั้งออกกฎกติกาบังคับใช ความภาคภูมิใจ 

ที่ทรัพยากรธรรมชาติปาไมฟนคืน สัตวปาสัตวนํ้าเริ่มกลับมา 
โดยเฉพาะลําหวยแมละอปุกลบัมาเหมอืนสภาพเดมิและดกีวา 
เดิมอีก มีปริมาณนํ้าเพิ่มขึ้น สามารถเพาะปลูกพืชหลังฤดู 
เก็บเกี่ยว มากกวานั้นก็ไมทําใหบรรพชนเวียนหัวอีกตอไป 
ทัง้นีต้องบอกวาไดรบัการเตมิเตม็ความรู วชิาการ ประสบการณ 
ตางๆ มากมาย ในการทํางานรวมกัน 
 ไมนกึมากอนวาส่ิงทีช่มุชนคนตนนํา้ตอสูเพือ่ปกปอง 
ผืนแผนดนิของตนเองนัน้ จะเปนบทเรยีนสําคญัใหกับคนรุนหลัง 
ไดเรียนรูประวัติศาสตรทองถิ่นตนเอง ใหเกิดสามัญสํานึก 
หวงแหนส่ิงท่ีคนรุนกอนปกปองรักษาไวใหเรา และเราเอง 
ต องสานตอเจตนานั้นสืบไปจากรุ นสู รุ น การที่ชุมชน 
แมละอปุไดรบัเลอืกเปนพพิธิภณัฑธรรมชาตจิดัการนํา้ชมุชนนัน้ 
ถอืวาไดรบัเกยีรตเิปนอยางยิง่ ซึง่ไมไดกนังายๆ ฉะนัน้ชมุชน 
ตองรักษาคุณงามความดีคงไวและพรอมในการถายทอด
ประสบการณความรูแบบอยางความสําเรจ็ดานตางๆ ใหชุมชนอืน่



แผนที่จัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ
เครือขายลุมน้ำแมละอุป จังหวัดเชยงใหม

หมู่ 6
บานโปงขาว หมู่ 6

บานหนองแดง

หมู่ 1 บานหวยฮอม

หมู่ 1 บานดอยตุง

หมู่ 4 บานหนองเจ็ดหนวย

หมู่ 4 บานหวยบง

หมู่ 2 บานกิ่วโปง

หมู่ 3 บานแมละอุป

หมู่ 4 บานหวยยา

หมู่ 1
บานแอะเอาะ

หมู่ 1
บานขุนแมรวม

หมู่ 5 บานหวยเขียดแหง

หมู่ 5 บานหวยปู

หมู่ 4 บานหวยบะบา

หมู่ 3
บานขุน

แมละอุป

หมู่ 2
บานสมมวง

หมู่ 2
บานหวยครก

หมู่ 3
บานจันทร

หมู่ 7
บานเดน

หมู่ 2
บานใหม

พัฒนา

หมู่ 3
บานหวยออ

หมู่ 5
บานแจมนอย

<< ต.บานจันทร

<< ต.แมแดด

<< ต.แจมหลวง

หมู่ 6
บานแจมหลวง

หมู่ 6
บานดง

สามหม�น

หมู่ 1
บาน

โปกกะโหลง

หมู่ 1
บานแมผาปู

หมู่ 3
บานแมตะละใต

หมู่ 3
บานแมตะละกลาง

หมู่ 3
บานแมแดดหลวง

หมู่ 5
บานใหม

หวยปู

หมู่ 4
บานแมแดดนอย

หมู่ 5
บานสบแมแดด

หมู่ 2 บานนะโน

หมู่ 7
บานแม

ตะละมง

หมู่ 2
บานแมตะละเหนือ

หมู่ 7
บานเสาแดง

หมู่ 6
บานนา

เกล็ดหอย

คำอธิบายสัญลักษณ

ระยะที่ 1 สำรวจข้อมูลและจัดทำแผนที่
ป 2553

ขอบเขตตำบล

ระยะที่ 2 สำรวจข้อมูลและจัดทำแผนที่
ป 2554

ระยะที่ 3 สำรวจข้อมูลและจัดทำแผนที่
ป 2555

ระยะที่ 4 สำรวจข้อมูลและจัดทำแผนที่
ป 2556

ขอบเขตหมูบาน

การใชประโยชนที่ดินอำเภอกัลยาณิวัฒนา

1.98%

ที่อยู่อาศัย

63.13%

พื้นที่ป่า

5.13%

ที่อยู่อาศัย

35.16%

พื้นที่ทำกิน

ตำบล
แจมหลวง

62.32%

พื้นที่ป่า
35.70%

พื้นที่ทำกิน

ตำบล
บานจันทร

78.57%

พื้นที่ป่า

19.33%

พื้นที่ทำกิน

2.10%

ที่อยู่อาศัย

ตำบล
แมแดด

48.50%

พื้นที่ป่า
50.45%

พื้นที่ทำกิน

1.05%

ที่อยู่อาศัย



สภาพปญหาและจุดเปลี่ยนแปลง 

 เดมิทุงรงัสติบรเิวณคลอง 8 คลอง 9 และคลอง 10 
เปนพื้นที่เกษตรกรรม ทํานา และทําสวน กระท่ังป 2527 
เกษตรกรไดปรับเปลี่ยนพื้นท่ีนามาเปนรองสวนเพื่อปลูกสม 
ตอมาเกดิโรคสมระบาดรุนแรง อกีทัง้ปญหาดนิเปรีย้ว จนทาํให 
เกษตรกรเปนหนี ้ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณการเกษตร 
(ธกส.) กวา 150,000 ไร เกษตรกรบางสวนจงึเริม่หนัมาปลกู 
ปาลมนํา้มนัในพ้ืนทีร่องสวนสมเดมิตามคาํแนะนาํของสาํนกังาน 
สงเสริมเศรษฐกิจการเกษตร จนมีแนวโนมปลดหนี้ ธกส. ได 
ทาํใหเกษตรกรหนัมาปลกูปาลมน้ํามนั มากขึ้น 

 ป พ.ศ. 2554 ชมุชนรวมตวัปองกันนํา้ทวมครัง้ใหญ 
ดวยการปลอยใหนํา้ไหลผานพืน้ทีแ่ละเสรมิคนัดนิกัน้รมิคลอง 
ทาํใหพืน้ทีไ่มไดรบัความเสยีหายและปาลมนํา้มนัยงัมผีลผลิต 
สูงข้ึนเปน 7 ตนั/ไร/ป ในปตอมา นอกจากปาลมนํา้มนัจะเปน 
พืชเศรษฐกิจท่ีใหผลผลิตตอไรสูงแลว ตนปาลมยังชอบน้ํา 
สามารถทนตอสภาพนํ้าทวมขังไดกวา 1 เดือน และสามารถ 
ปลกูในพืน้ทีด่นิเปรีย้วได รองสวนปาลมนํา้มันหากมกีารปรบั 
ใหลึกจะสามารถกักเก็บนํ้าไดถึง 700 ลูกบาศกเมตร อีกทั้ง 
มีภูมิสังคมที่เปนรองสวน คลองหลัก คลองซอย สามารถใช 

เปนแกมลิงกักเก็บนํ้า ทําใหมีศักยภาพที่จะพัฒนาเปนพื้นที่ 
แกมลิงแบบเพิ่มรายได 
  ป พ.ศ. 2555 เริ่มโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีแกมลิงเพิ่ม 
รายไดในพื้นที่เกษตรทุงรังสิต ดําเนินงาน 4 ตําบล ปรบัพืน้ที่ 
รองสวนเปนแกมลิงเพิ่มรายได เช่ือมตอคลองชลประทาน 
และรองสวน ในพืน้ทีค่ลอง 8 9 และ 10 ครอบคลุมพืน้ทีก่วา 
117,079 ไร
  ป พ.ศ. 2557 ขยายพื้นที่ดําเนินงานพัฒนาพ้ืนท่ี 
แกมลงิเพิม่รายไดในพืน้ทีเ่กษตรทุงรงัสติ 8 ตาํบล ครอบคลมุ 
พื้นที่ กวา 226,997 ไร 

เชอมคลอง
เปนแกมลิง
เชอมคลอง
เปนแกมลิง

คลองรังสต
จังหวัดปทุมธานี

24คลองรังสิต จังหวัดปทุมธานี

เหตุการณน้ำทวม ป 2554



25 พิพิธภัณฑธรรมชาติจัดการนํ้าชุมชน ตามแนวพระราชดําริ

 เดมิทุงรงัสติบรเิวณคลอง 8 คลอง 9 และคลอง 10 
เปนพื้นที่เกษตรกรรม ทํานา และทําสวน กระทั่งป 2527 
เกษตรกรไดปรับเปลี่ยนพื้นท่ีนามาเปนรองสวนเพื่อปลูกสม 
ตอมาเกดิโรคสมระบาดรุนแรง อกีทัง้ปญหาดนิเปรีย้ว จนทาํให 
เกษตรกรเปนหนี ้ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณการเกษตร 
(ธกส.) กวา 150,000 ไร เกษตรกรบางสวนจงึเริม่หันมาปลกู 
ปาลมนํา้มนัในพืน้ทีร่องสวนสมเดมิตามคาํแนะนาํของสาํนกังาน 
สงเสริมเศรษฐกิจการเกษตร จนมีแนวโนมปลดหน้ี ธกส. ได 
ทําใหเกษตรกรหันมาปลกูปาลมน้ํามนั มากขึ้น 

ภูมิสังคมของทุงรังสิตเปนคลองหลัก คลองซอย และรองสวน

 ป พ.ศ. 2554 ชมุชนรวมตวัปองกันนํา้ทวมครัง้ใหญ 
ดวยการปลอยใหนํา้ไหลผานพืน้ทีแ่ละเสรมิคนัดนิกัน้รมิคลอง 
ทาํใหพืน้ทีไ่มไดรบัความเสยีหายและปาลมนํา้มนัยงัมผีลผลิต 
สงูข้ึนเปน 7 ตนั/ไร/ป ในปตอมา นอกจากปาลมนํา้มนัจะเปน 
พืชเศรษฐกิจท่ีใหผลผลิตตอไรสูงแลว ตนปาลมยังชอบนํ้า 
สามารถทนตอสภาพนํ้าทวมขังไดกวา 1 เดือน และสามารถ 
ปลกูในพืน้ทีด่นิเปรีย้วได รองสวนปาลมนํา้มันหากมกีารปรบั 
ใหลึกจะสามารถกักเก็บนํ้าไดถึง 700 ลูกบาศกเมตร อีกท้ัง 
มีภูมิสังคมที่เปนรองสวน คลองหลัก คลองซอย สามารถใช 

เปนแกมลิงกักเก็บนํ้า ทําใหมีศักยภาพที่จะพัฒนาเปนพื้นที่ 
แกมลิงแบบเพิ่มรายได 
  ป พ.ศ. 2555 เริ่มโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีแกมลิงเพิ่ม 
รายไดในพื้นที่เกษตรทุงรังสิต ดําเนินงาน 4 ตําบล ปรบัพืน้ที่ 
รองสวนเปนแกมลิงเพิ่มรายได เช่ือมตอคลองชลประทาน 
และรองสวน ในพืน้ทีค่ลอง 8 9 และ 10 ครอบคลุมพืน้ทีก่วา 
117,079 ไร
  ป พ.ศ. 2557 ขยายพื้นที่ดําเนินงานพัฒนาพ้ืนท่ี 
แกมลิงเพิม่รายไดในพืน้ทีเ่กษตรทุงรงัสิต 8 ตาํบล ครอบคลุม 
พื้นที่ กวา 226,997 ไร 

 ถึงแมคลองรังสิตเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนางานดานชลประทานของประเทศไทย ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 

(พ.ศ. 2433 - 2448) โดยการขุดคลองรังสิตและคลองแยกตางๆ เพื่อเปนแหลงนํ้าสําหรับเพาะปลูก คมนาคม อุปโภค 

และบรโิภค ตอมาชมุชนทีอ่ยูรมิคลองรงัสิตขาดการดูแลและรกัษาแหลงนํา้ ทําใหระบบโครงสรางนํา้ เส่ือมสภาพลง ดังนี้

 •  โครงสรางนํ้าในพื้นที่มีสภาพตื้นเขิน คลองซอยไมสามารถเชื่อมตอระบบชลประทานหลักกับรองสวนได

 •  โครงสรางควบคุมระดับนํ้าที่มีมากกวา 400 จุด ชํารุดไมไดรับการซอมแซม

 •  ไมสามารถกักเก็บ และบริหารจัดการนํ้าเขา – ออก ไดเต็มประสิทธิภาพ

+4.275
พื้นคันรอบ
สวนปาลม

+3.675
พื้นแปลงปลูกปาลม

+4.04
พื้นถนนเขาสวน



26คลองรังสิต จังหวัดปทุมธานี

 เดมิทุงรงัสติบรเิวณคลอง 8 คลอง 9 และคลอง 10 
เปนพื้นที่เกษตรกรรม ทํานา และทําสวน กระท่ังป 2527 
เกษตรกรไดปรับเปลี่ยนพื้นท่ีนามาเปนรองสวนเพื่อปลูกสม 
ตอมาเกดิโรคสมระบาดรุนแรง อกีทัง้ปญหาดนิเปรีย้ว จนทาํให 
เกษตรกรเปนหนี ้ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณการเกษตร 
(ธกส.) กวา 150,000 ไร เกษตรกรบางสวนจงึเริม่หนัมาปลกู 
ปาลมนํา้มนัในพ้ืนทีร่องสวนสมเดมิตามคาํแนะนาํของสาํนกังาน 
สงเสริมเศรษฐกิจการเกษตร จนมีแนวโนมปลดหนี้ ธกส. ได 
ทาํใหเกษตรกรหนัมาปลกูปาลมน้ํามนั มากขึ้น 

 ป พ.ศ. 2554 ชมุชนรวมตวัปองกันนํา้ทวมครัง้ใหญ 
ดวยการปลอยใหนํา้ไหลผานพืน้ทีแ่ละเสรมิคนัดนิกัน้รมิคลอง 
ทาํใหพืน้ทีไ่มไดรบัความเสยีหายและปาลมนํา้มนัยงัมผีลผลิต 
สูงข้ึนเปน 7 ตนั/ไร/ป ในปตอมา นอกจากปาลมนํา้มนัจะเปน 
พืชเศรษฐกิจท่ีใหผลผลิตตอไรสูงแลว ตนปาลมยังชอบน้ํา 
สามารถทนตอสภาพนํ้าทวมขังไดกวา 1 เดือน และสามารถ 
ปลกูในพืน้ทีด่นิเปร้ียวได รองสวนปาลมนํา้มนัหากมกีารปรบั 
ใหลึกจะสามารถกักเก็บนํ้าไดถึง 700 ลูกบาศกเมตร อีกทั้ง 
มีภูมิสังคมที่เปนรองสวน คลองหลัก คลองซอย สามารถใช 

เปนแกมลิงกักเก็บนํ้า ทําใหมีศักยภาพที่จะพัฒนาเปนพื้นที่ 
แกมลิงแบบเพิ่มรายได 
  ป พ.ศ. 2555 เริ่มโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีแกมลิงเพ่ิม 
รายไดในพื้นที่เกษตรทุงรังสิต ดําเนินงาน 4 ตําบล ปรบัพืน้ที่ 
รองสวนเปนแกมลิงเพิ่มรายได เช่ือมตอคลองชลประทาน 
และรองสวน ในพืน้ทีค่ลอง 8 9 และ 10 ครอบคลุมพืน้ทีก่วา 
117,079 ไร
  ป พ.ศ. 2557 ขยายพื้นที่ดําเนินงานพัฒนาพื้นท่ี 
แกมลงิเพิม่รายไดในพืน้ทีเ่กษตรทุงรงัสติ 8 ตาํบล ครอบคลมุ 
พื้นที่ กวา 226,997 ไร 

 ในป พ.ศ. 2555 พระเจาหลานเธอ พระองคเจา
พชัรกิติยาภา ทรงใหการสนบัสนนุแนวทางการบรหิารจดัการนํา้ 
ของชุมชนคลองรังสิต โดยประทานพระราชทานเงินบริจาค 
ของวิทยาลัยกระบวนการยุติธรรม ใหสถาบันสารสนเทศ 
ทรพัยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) ดาํเนนิโครงการ 
แกไขปญหาอุทกภัย พัฒนาพื้นที่เกษตรทุงรังสิตใหเปนพื้นที่ 
ดาํเนินงานแกมลงิแบบเพิม่รายได ดวยการพัฒนาโครงสรางนํา้ 

และระบบบริหารจัดการนํ้า พัฒนาพื้นที่สวนปาลมนํ้ามัน 
ใหลึกข้ึน เพื่อเก็บน้ําไวในรองสวนปาลมน้ํามัน ซ่ึงชวยให 
ชาวสวนปาลมมีผลผลิตและรายไดเพิ่มขึ้น สามารถบรรเทา 
ปญหาอุทกภัยในอนาคต ตอมาในป 2556 มูลนิธิอุทกพัฒน 
ในพระบรมราชูปถัมภ ไดเขามาสนับสนุนการดําเนินงาน 
ขยายแนวคิดและผลสําเร็จไปสูพื้นที่ขางเคียงอีก 4 ตําบล

ประทานเงินบริจาค พัฒนาแกมลิงทุงรังสต

พระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิติยาภา
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีตอโครงการแกปญหาอุทกภัยในพื้นที่เกษตรทุงรังสต

ทรงเสด็จปลูกตนปาลม เมื่อวันที่ 27 ธค. 2555



27 พิพิธภัณฑธรรมชาติจัดการนํ้าชุมชน ตามแนวพระราชดําริ

จาก “กรอบคิด” และ “กรอบงาน”
สูการจัดการนํ้าชุมชน ตามแนวพระราชดําริ

กรอบคิด กรอบงาน

งานอนุรักษและงานพัฒนา

จากความรวมมือ ร วมใจปองกันนํ้าท วมจนประสบ 
ความสําเร็จ ไดสรางความสามัคคีใหเกิดขึ้นในชุมชน 
ผูนาํท่ีเขมแขง็ตระหนกัถึงศักยภาพของโครงสรางนํา้ในพืน้ที่ 
ปรับวิธีคิด มาสูการจัดการนํ้าอยางเปนระบบ เหมาะสม 
กบัพืน้ที ่(ภมูสิงัคม) ลงมือทํา และสรางตวัอยางความสําเร็จ

สาํรวจขอมลู วเิคราะห และสรปุปญหาทีแ่ทจรงิ โดยประยกุต 
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน แผนที่ภาพถายดาวเทียม 
เคร่ืองระบพิุกัด (GPS) วางแผนการดําเนินงานบนโครงสราง 
นํ้าเดิม เชื่อมโยงแนวคิดกับพื้นที่จริง ดําเนินการฟ นฟู 
ปรบัปรงุแหลงนํา้และระบบบรหิารนํา้  ดาํรงชวีติตามหลกั 
เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม สรางรายได สามารถเปน 
ตวัอยางความสาํเร็จขยายผลไปยงัพ้ืนทีข่างเคยีง เกิดเครอืขาย 
การทํางานรวมกัน

แนวคิดอนุรักษพ้ืนท่ีริมคลอง 
 ปลกูปาลมนํา้มนั ปองกนัถนนรมิตลิง่พงัทลาย ปองกนัสิง่ปลูกสรางรมิคลอง และเกดิกองทนุปาลมประจาํหมูบาน 

แนวคิดพัฒนาโครงสรางนํ้าและระบบบริหารจัดการนํ้า 
 เพ่ิมประสทิธภิาพการเก็บกักนํา้ ระบายนํา้ สํารองนํา้ และเสรมิประสิทธภิาพระบบบรหิารจัดการนํา้ ดวยการพฒันา 
พื้นที่รองสวนและคลองในพื้นที่ใหเปนแกมลิง กอสราง และปรับปรุงบอพักนํ้า พรอมติดตั้งประตูควบคุมระดับนํ้า 

      • เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักนํ้า และระบายนํ้า 
  ขุดลอกคลอง ระบายนํ้า คลองสงน้ํา และคลองซอย เสริมประสิทธิภาพการเก็บกักนํ้า และระบายนํ้า เกิดความ 
เชื่อมโยงระหวางระบบโครงสรางนํ้าในพื้นที่กับรองสวนของชาวบาน
  เรอืดดูตะกอนเลน ปรบัรองสวนปาลมนํา้มันใหลกึเพือ่ใชเปนแกมลงิเกบ็กกันํา้ ตามแนวพระราชดาํร ิ“ธรรมชาตชิวย 
ธรรมชาติ” ดวยเรือดูดตะกอนเลนจํานวน 12 ลํา ดําเนินงานในพื้นที่ 4 ตําบล ประกอบดวย บึงชําออ บึงบอน บึงบา 
และบึงกาสาม

      • เสริมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการนํ้า กอสรางหรือปรับปรุงบอพักนํ้า และติดตั้งประตูควบคุมระดับนํ้า 
เพื่อวางแผนกักเก็บนํ้าและระบายนํ้า จากคลองซอยเขา-ออกสูคลองระบายนํ้าและคลองสงนํ้าได 
  ในฤดูแลงนํ้า ชุมชนจะปดประตูควบคุมระดับนํ้า เพื่อเก็บนํ้าไวในรองสวนและคลองซอย ทําใหนํ้าในรองสวน 
มีระดับสูงกวานํ้าในคลองหลัก 
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ผลสาเร็จ

เพิ่มประสทธิภาพการเก็บกักนํ้าในรองสวนปาลม
ดวยเรือดูดตะกอนเลน1

 เกษตรกรเจาของพื้นที่ปาลมนํ้ามันกวา 3,000 ไร 
ไดรวมกนัพัฒนาพ้ืนทีเ่กษตรทุงรงัสติ โดยนอมนาํแนวพระราชดาํริ 
ของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว ภายใตกรอบคดิ “ธรรมชาติ 
แกธรรมชาติ” มาใชในการบริหารจัดการนํ้า โดยปรับรอง 
สวนปาลมนํ้ามันใหลึก เพื่อใชเปนแกมลิงเก็บกักน้ํา ท้ังนี้ 
พืน้ทีป่ลกูปาลมนํา้มนั 1 ไร สามารถเกบ็กักนํา้ได 700 ลบ.ม. 
และตนปาลมนํ้ามันสามารถทนสภาพน้ําทวมขังไดประมาณ 
1 เดือน ในฤดูฝนเมื่อผันน้ําไปเก็บกักไวในพื้นท่ีแกมลิง 
จะชวยบรรเทาปญหานํ้าทวมในพื้นที่ ชวยเพิ่มปริมาณน้ําใน 
รองสวนปาลมนํ้ามัน และลดการใชนํ้าจากระบบชลประทาน 
ในฤดูแลงไดอีกดวย 
 บริเวณทุงรังสิต เปนพื้นท่ีชลประทานสงน้ําจาก 
คลองรังสติประยรูศกัดิ ์ผานแนวคลองสงนํา้กระจาย สูรองสวน 
ซึ่งมีมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 แตเมื่อขาดการบํารุงรักษา 
จงึเกดิการตืน้เขนิไปตามกาลเวลา สิง่สาํคญัในการทาํสวนปาลม 
นํ้ามันเปนพื้นที่แกมลิง คือการขุดลอกคูคลอง และรองสวน 
ใหมีความลึกมากขึ้น เพ่ือใหสามารถเก็บน้ําไดมากข้ึน 
ซึ่งนอกจากชาวชุมชนไดรวมแรงรวมใจกันทําแลวยังมีเรือ 
ดูดตะกอนเลนที่เปนเครื่องมือสําคัญในการขุดลอกคูคลอง 
และรองสวนขนาดเล็กในพื้นที่  

ประโยชนที่ไดรับ

•  เพิ่มพื้นที่แกมลิงรับนํ้าในรองสวน จํานวน 138,200 ลบ.ม. ในพื้นที่ 1,382 ไร (ขอมูลวันที่ 29 ม.ค.57)
•  ตะกอนดินเลนที่ดูดขึ้นมา ชวยเสริมคันดิน เพิ่มความชุมชื้นใหกับพืช และเปนปุยบํารุงดิน
•  ฤดูแลงป 2556 ขุดลอกเปดทางนํ้าในคลองสงนํ้าระยะทาง 6 กิโลเมตร สําหรับพื้นที่เกษตร 6,000 ไร
•  เกษตรกรลดคาใชจายในการจางเรือดูดเลนกวา 0.89 ลานบาท (เดิมเสียคาใชจาย ไรละ 750 บาท)  
•  พ้ืนทีไ่ดรับผลประโยชน ครอบคลุม 4 ตําบล ไดแก ตาํบลบึงชําออ ตาํบลบึงบอน ตาํบลบึงกาสาม ตําบลบงึบา (คลอง 8 
   คลอง 9 และคลอง 10) และพื้นที่ตําบลขางเคียง

เรือดูดเลนสแตนเลส

 เรอืดดูเลน จะดดูตะกอนเลนในรองสวนมาไวทีคั่นดิน 
หรอืใตตนปาลม เพือ่เพิม่ความลึกของรองสวน สามารถเกบ็กักนํา้ 
หนวงนํา้ และลดการใชนํา้ชลประทานจากเขือ่นปาสักชลสิทธิ์ 
โดยในหนาแลงสามารถใชเรอืดดูตะกอนเลนเปดรองสงนํา้ให
นํา้ไหลไปถงึพืน้ทีห่างไกลได นอกจากนี ้ตะกอนเลนยงัสามารถ 
เพิ่มความชุมชื้นในดินเปนปุยใหแกตนไม
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การบังคับเรือและทิศทางตะกอนดินเลนรถยกเรือดูดตะกอนเลนลงรองสวน

ขุดลอกเปดทางนํ้าในคลองสงนํ้า ในป พ.ศ.2555 ใชดูดตะกอนเลนในรองสวน

เสริมระบบบริหารจัดการนํ้า 
พรอมติดตั้งประตูระบายนํ้า2

 โครงสรางควบคุมระดับนํ้าในคลองรังสิตเดิมท่ีมีมากกวา 400 จุด ชํารุดไมไดรับการซอมแซมไมสามารถเก็บกัก 
และบรหิารจดัการนํา้เขา – ออก ไดเต็มประสทิธภิาพ รวมท้ังจากเหตกุารณอทุกภัย ในป พ.ศ. 2554 ทีผ่านมา ไดสรางความ 
เสียหายครั้งใหญใหกับพื้นท่ีทางการเกษตร และการดํารงชีวิตและความเปนอยูของประชาชน ชุมชนคลองรังสิตจึงได 
รวมกันดําเนินงานซอมแซมประตูควบคุมน้ําท่ีชํารุดใหสามารถใชงานได รวมทั้งไดบริหารจัดการนํ้า โดยการขุดลอกคลอง 
ปรับปรุงบอพักนํ้าและประตูระบายนํ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายนํ้าใหดียิ่งขึ้น ไดแก
 ป พ.ศ. 2556 กอสรางและปรับปรุงบอพักน้ํา พรอมติดตั้งประตูควบคุมระดับนํ้า จํานวน 20 จุด ในพื้นที่ 
ตําบลบึงชําออ เพิ่มปริมาณนํ้าสํารองได 1.01 ลาน ลบ.ม.
 ป พ.ศ. 2557 กอสรางและปรับปรุงบอพักน้ํา พรอมติดตั้งประตูควบคุมระดับนํ้า จํานวน 20 จุด ในพื้นที่ 
ตําบลบึงชําออ ตําบลบึงกาสาม ตําบลนพรัตน และตําบลบึงบอน เพิ่มปริมาณน้ําสํารองได 1.15 ลาน ลบ.ม.



30คลองรังสิต จังหวัดปทุมธานี

ประโยชนที่เกิดขึ้น
กรณีที่ 1 ฤดูแลง : กักเก็บนํ้าไวในรองสวน 
 เมื่อระดับนํ้าในคลองสงน้ําและคลองระบายน้ําลดลง ชุมชนทําการปดประตูควบคุมระดับนํ้า เพื่อกักเก็บนํ้าไวใน 
รองสวนของตนเองตัง้แตชวงปลายฤดฝูน ทําใหระดับนํา้ในรองสวนสูงกวาในคลองสงนํา้ และใชนํา้ในรองสวนนัน้ทาํการเกษตร 
ตลอดฤดูแลง

ระดับนํ้าในรองสวน เดือนมีนาคม 2557ระดับนํ้าในคลองระบายนํ้าที่ 8 เดือนมีนาคม 2557

กรณีที่ 2 ฤดูฝน : ระบายนํ้าจากรองสวนสูคลองระบายนํ้าและคลองสงนํ้า

 เมื่อระดับนํ้าในรองสวนมีปริมาณมาก หรือ ในพื้นท่ีชุมชนประสบปญหานํ้าทวมขัง ชุมชนทําการเปดบานประตู 
เพื่อระบายนํ้าผานคลองซอยออกสูคลองสงนํ้าและคลองระบายนํ้า
 เมื่อระดับนํ้าในคลองสงนํ้ามีปริมาณมากและจะลนตลิ่ง ชุมชนจะทําการเปดบานประตู เพื่อสงนํ้าเขาสูคลองซอย 
และระบายออกคลองระบายนํ้า

กฎระเบียบหรือวิธีการดูแลประตูควบคุมระดับนํ้า

1.  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ผูนําชุมชน และประชาชนที่ใชประโยชนจากประตูควบคุมระดับนํ้า 
    ตองเปนผูรับผิดชอบคอยดูแลบานประตูควบคุมระดับนํ้า
2.  ตลอดระยะเวลาการใชงานตองคอยบํารุงบานประตูใหสามารถเปด-ปด ใชงานไดตามปกติ
3.  หากบานประตูระบายนํ้าไมสามารถหมุนเปด – ปดได ผูรับผิดชอบตองทําการอัดจารบีใหการหมุนบานประตูไมติดขัด
4.  หากบานประตูระบายนํ้าชํารุดหรือเสียหาย ผูรับผิดชอบตองรวมกันซอมแซมใหกลับมาใชงานไดตามปกติ
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การอนุรักษพื้นที่ริมคลองรังสต 
ดวยปาลมนํ้ามันและเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฏีใหม3

 ตําบลบึงชําอ อ ตั้งอยู ในเขตอําเภอหนองเสือ 
จังหวัดปทุมธานี มีเนื้อท่ีประมาณ 48.85 ตารางกิโลเมตร 
หรอื 30,343.80 ไร เปนทีร่าบลุม โครงสรางนํา้หลักทีไ่หลผาน 
พื้นที่ ประกอบดวยคลองระพีพัฒน คลองระบายน้ําท่ี 8 9 
และคลองสงนํา้ 2 ซาย 3 ซาย ชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพ 
การเกษตรทาํนา ทาํสวนผลไม และสวนปาลมนํา้มนั ตัง้ถ่ินฐาน 
อยูรมิคลองเปนสวนใหญมวีถิชีวิีตผกูพนัอยูกบันํา้และการเกษตร
 ถึงแมจะมีพื้นที่ริมคลองสาธารณะระยะทางกวา 
45 กิโลเมตร แตบางสวนถูกปลอยใหรกรางไมไดรับการดูแล 
เพื่อเปนการสงเสริมใหเกิดการรักษาพื้นท่ีริมคลองและเพิ่ม 
รายไดใหแกเกษตรกร จงึเกดิแนวคดิอนรุกัษพืน้ทีร่มิคลองขึน้ 

โดยนําพื้นที่สาธารณะที่มีอยูแลวมาปรับใชใหเกิดประโยชน 
สรางภูมคุิมกนัดานเศรษฐกจิ สอดคลองกบัปรชัญาเศรษฐกจิ 
พอเพียง คณะกรรมการไดดําเนินงานปลูกปาลมนํ้ามัน 
รมิคลองสรางรายได และเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎใีหม 
ริมคลอง เพื่อเปนตัวอยางของการอนุรักษริมคลองสราง 
รายได เกิดกองทุนประจําหมูบาน เพิ่มรายไดในครัวเรือน 
เสริมใหชุมชนรูจักแกไขปญหา เสริมการมีสวนรวมของคน 
ในชุมชน และปลูกฝงใหเกษตรกรในชุมชนรูจักการจัดสรร 
ทรัพยากรที่ดินและนํ้าตนทุน ใหเกิดประโยชนสูงสุดอยูบน 
ความพอเพียง

 1) ปาลมนํ้ามันริมคลองเพิ่มรายได         
 จากภูมิสังคมที่มีคลองไหลผานพื้นท่ีจํานวนมาก 
การเลอืกพชืทีป่ลกูรมิคลองจงึมคีวามสาํคญั โดยตองเปนพชื 
ที่ชอบนํ้า ไมทําลายถนนริมตลิ่ง และสามารถสรางรายได 
ใหแกชุมชน ปาลมนํ้ามันนอกจากจะเปนพืชเศรษฐกิจท่ีให 
ผลผลิตตอไร สูงแลว ยังชอบนํ้า สามารถทนตอสภาพ 
นํา้ทวมขงั ไดกวา 1 เดือน อีกท้ังมรีากฝอยจาํนวนมากปองกัน 
ถนนริมตลิ่งพังทลาย และปองกันสิ่งปลูกสรางริมคลอง 
  คณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าชุมชน คลองแปด 
คลองเกา คลองสบิ อําเภอหนองเสอื จังหวดัปทมุธานี ดาํเนินงาน 

ปลูกปาลมนํ้ามัน จํานวน 13,000 ตน ริมคลองระบายน้ํา 
และคลองสงนํ้า ครอบคลุม 21 หมูบาน เมื่อปาลมนํ้ามัน 
ใหผลผลิตจะเกิดกองทุนปาลมประจําหมูบาน สรางรายได 
0.66 ลาน/หมูบาน/ป ใหแกชุมชน ซ่ึงเงินกองทุนที่เกิดขึ้น 
สํารองไวเพื่อรับภัย ธรรมชาติตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในอนาคต เชน 
อคัคีภยั วาตภยั อทุกภยั และเปนคาใชจายสนบัสนนุกจิกรรม 
ทางศาสนา เยาวชน ชวยลดคาใชจายขององคการบริหาร 
สวนตําบล ในทองถิ่น

ปลูกปาลมริมคลองในปจจุบัน
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กอน หลัง

แผนที่การใชประโยชนที่ดิน

•  ลําคลองตื้นเขิน ไมไดรับการขุดลอก  
   เปนเวลานาน ไมสามารถใชประโยชน 
   ไดเต็มที่ โดยเฉพาะในชวงฤดูแลง 
•  บอพักนํ้าและประตูระบายนํ้าชํารุด 
   เสียหาย บางจุดไมสามารถใชงานได
•  โครงสรางนํ้าทั้งระบบไมสามารถ  
   เก็บกัก และบริหารจัดการนํ้าเขา – 
   ออก ไดเต็มประสิทธิภาพ 

•  เกิดระบบเชื่อมตอโครงสรางชลประทานกับรองสวน   
•  ป พ.ศ. 2555 เพ่ิมปรมิาณนํา้ 1.19 ลาน ลบ.ม. ผูไดรบัประโยชน 4,500 ครวัเรอืน พืน้ที่ 
   การเกษตร 10,500 ไร
•  ป พ.ศ. 2556 เพิม่ปรมิาณนํา้กักเกบ็ 1.40 ลาน ลบ.ม. ผูไดรบัประโยชน 2,755 ครวัเรอืน 
   พื้นที่การเกษตร 29,395 ไร 
•  เรอืดูดตะกอนเลน สามารถเพิม่พืน้ทีแ่กมลงิรบันํา้ในรองสวน จาํนวน 138,200 ลบ.ม. 
   ในพื้นที่ 1,382 ไร 
•  ลดคาใชจายในการจางเรือดูดเลน 0.89 ลานบาท
•  เรอืดดูตะกอนเลนขดุลอกเปดทางน้ําในฤดแูลง ป 2556 สาํหรบัพ้ืนทีเ่กษตร 6,000 ไร 
•  ในชวงพายุแกมี ป 2556 สามารถกักเก็บนํ้าไวในพื้นที่กวา 17 ลาน ลบ.ม.

•  ริมตล่ิงตลอดแนวคลองมสีภาพรกราง 
•  เร่ิมมกีารกอสรางส่ิงปลูกสรางริมคลอง 

•  พื้นที่ริมคลองไดรับการฟนฟู ดวยการปลูกตนปาลมน้ํามันริมคลอง เพื่อปองกัน 
   การพังทลายของถนนริมตลิ่ง และปองกันสิ่งปลูกสรางริมคลอง สรางรายได 0.66   
   ลาน/หมูบาน/ป
•  เกิดตัวอยางทฤษฏีใหมริมคลอง 
•  พืชริมคลองสรางรายไดใหแกชุมชนในกลุมกองทุนประจําหมูบาน 

การบริหารจัดการนํ้า

 2)  เกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฏีใหมริมคลอง 

  คณะกรรมการฯ ไดประยุกตการทําเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม มาอนุรักษพื้นท่ีริมคลองสาธารณะ 
เพื่อปองกันริมคลองรกราง สิ่งกอสรางริมคลอง และสามารถสรางรายไดเสริมใหแกชุมชน โดยนํารองใหแกชุมชนท่ีให 
ความสนใจ ระยะทางรวม 800 เมตร บริเวณริมคลองระบายนํ้าที่ 8        
 เกษตรกรสวนมากทําเกษตรผสมผสานริมคลอง โดยปลูกผักสวนครัว และไมดอกผสมผสานกัน ไดแก คะนา 
ผักชี มะเขือ กระเจี๊ยบ ผักกวางตุง ผักโขม ดอกดาวเรือง ดอกทานตะวัน

สรุปความสาเร็จ

ปลูกพืชผัก ผลไมริมคลอง เพิ่มรายไดในปจจุบัน
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นายอักษร  นอยสวาง 
ประธานกรรมการบริหารจัดการนํ้าชุมชน

คลองแปด คลองเกา คลองสิบ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

มูลนิธิฯ ไดเขามาสนับสนุน
ขยายแนวคิดและพื้นที่

การดําเนินงาน ออกไปอีก 4 ตําบล

 เหตุการณมหาอุทกภัยในป 2554 พื้นที่อําเภอหนองเสือ 
ไมถูกนํ้าทวม เนื่องจากผู นําชุมชน ประชาชน และผูประกอบการ 
ไดชวยกันปองกัน โดยนําลูกรัง หิน ดิน มาทําคันกั้นแนวถนน เพื่อให้ 
นํ้าไหลผานไปตามลําคลอง พรอมทั้งเปดประตูระบายนํ้าใหนํ้าไหลผาน 
ประชาชนในพื้นที่ช วยกันสละเวลา สละแรงกาย และบริจาคเงิน 
ซื้ออาหาร ลูกรัง กระสอบปุย ชวยกันบรรจุลูกรัง หิน ดิน กั้นนํ้าตลอด 
แนวลําคลอง ท้ังกลางวันและกลางคืน การท่ีชุมชนรอดพนจากนํ้าทวม 
มาไดเกดิจากความสามคัคขีองคนในชมุชน และนอมนาํแนวพระราชดําริ 
บริหารจัดการตามภูมิสังคม 
 หลังจากเหตุการณนํ้าทวม ทําใหชุมชนรูวาคูคลองตื้นเขิน 
เพราะไมไดขุดลอกมานาน การไหลของนํ้า ไมสะดวกเพราะมีวัชพืช 
ขวางทางนํ้า ประตูระบายนํ้าชํารุด ทําใหการเก็บกักนํ้าไมไดผล ในปี 
2555 พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพชัรกติยิาภา ทรงใหการสนับสนนุ 
แนวทางการบริหารจัดการนํ้า ไดประทานเงินบริจาคของวิทยาลัย 
กระบวนการยุติธรรม ใหดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่แกมลิงเพิ่มรายได 
ในพื้นที่เกษตรทุงรังสิต เริ่มตนในพื้นที่ 4 ตําบล ตอมาในป 2556 
มลูนธิอิทุกพฒัน ในพระบรมราชปูถมัภ ไดเขามาสนบัสนนุ ขยายแนวคดิ 
และพื้นที่การดําเนินงานออกไปอีก 4 ตําบล ใหชุมชนสํารวจพื้นที่ 
ของตนเอง นําแผนท่ีมาดูเสนทางนํ้า สํารวจคู คลอง ประตูระบายนํ้า 
ที่ตื้นเขิน ชุมชนไดพบวารองสวนสามารถกักเก็บน้ํา ชวยหนวงนํ้าได 
ยามนํา้มาก และดาํเนนิงานขุดลอกคลอง ใหคลองระบายนํา้ คลองสงนํา้ 
และคลองซอยเชื่อมตอกัน ซอมแซมปรับปรุงบอพักนํ้า ติดต้ังประตู 
ระบายนํ้าใหสามารถบริหารจัดการนํ้าเข า-ออก และจัดซื้อเรือ 
ดูดตะกอนดินเลนมาใชในรองสวนทําใหรองสวนมีความลึก เก็บกักนํ้า 
ไดมากขึ้น อีกท้ังดินเลนยังเปนปุยทําใหพืชเจริญเติบโต ตั้งกองทุน 
ปาลมนํา้มนัรมิคลอง 13,000 ตน ใหคนในชุมชนชวยกนัดูแล และเกบ็เกีย่ว 
ผลผลติเปนรายไดนาํมาแกไขปญหาความเดอืดรอนของประชาชนแตละหมู 
ชวยปองกันการพังทลายของดิน และยังไดติดตั้งไมวัดระดับนํ้าในพื้นที่ 
เพื่อใชเปนขอมูลในการติดตามสถานการณนํ้าในชุมชน  

 จากการทํางานรวมกับมูลนิธิอุทกพัฒนฯ ทําใหชุมชน 
ไดเรียนรูเสนทางนํ้าในพื้นที่ของตนเอง วานํ้าจะไหลผานไปทางไหน 
เชื่อมตอไปทางไหน ซึ่งเมื่อกอนชุมชนไมไดสนใจและไมดูแลรักษา 
หลงัจากเขารวมโครงการโครงสรางระบบกกัเก็บ ระบายน้ําตางๆ ไดรับ 
การปรับปรุง มีบอพักนํ้าที่ใชการไดเพิ่มข้ึน ไดเรียนรูการใชเทคโนโลยี 
การใชแผนที่ เรียนรูการทํางานเปนทีม และชวยกันดูแลรักษา คู คลอง 
ไมใหมีสิ่งกีดขวางทางนํ้า ริมคลองที่ปลูกปาลมนํ้ามันเกิดทัศนียภาพ 
ที่สวยงาม และเริ่มมีรายไดเขาชุมชน 
 สิง่ทีท่าํใหการทาํงานประสบความสาํเร็จ เกดิจากการทีช่มุชน 
มีความสามัคคี มีความตั้งใจในการพัฒนาพื้นที่  สิ่งเหลานี้ทําใหชุมชน 
ไดรับโอกาสในการทํางาน และทําใหชุมชนขางเคียงไดเห็นวาการดูแล 
รักษาคูคลอง ไมใหมีสิ่งกีดขวางทางนํ้า และการกอสราง การซอมแซม 
ปรับปรุงบอพักน้ําพรอมติดตั้งประตูระบายน้ํา ทําใหคนในชุมชนไดรับ 
ประโยชน มีรายไดเพิ่มขึ้นจากการที่มีนํ้าใชตลอดทั้งป



แผนที่จัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ
คลองรังสต จังหวัดปทุมธานี



ที่ดินพระราชทาน บานศาลาดิน

 ชุมชนบานศาลาดิน ขาดท่ีทํากิน เชาที่ดินทํานา 
เพยีงปละครัง้ เปนสาเหตใุหเกษตรกรยากจน พระบาทสมเดจ็ 
พระเจาอยูหัวทรงทราบถึงปญหา จึงไดพระราชทานที่ดิน 
สวนพระองคใหกับเกษตรกร จํานวน 1,009 ไร เมื่อป พ.ศ. 
2518 โดยมีสํานักงานปฏิรูปที่ดินเปนผูดูแล และจัดรูปท่ีดิน 
ใหเกษตรกรแปลงละ 20 ไร ใหเกษตรกรเขาทํากินไดในป 
พ.ศ. 2520 และพระราชทานการทําเกษตรผสมผสาน 
ชมุชน บานศาลาดิน จึงมีความเปนอยูดีขึ้น
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อดีต

ฟนฟูคลอง 
เพิ่มประสทธิภาพ
การจดัการนํา้ : นํา้เสย
และนํ้าทวม

บานศาลาดิน
ตําบลมหาสวัสดิ์
อําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม



สภาพปญหาและจุดเปลี่ยนแปลง

นํ้าทวม 
 ป พ.ศ. 2526 เกิดนํ้าทวมเต็มพื้นที่ตําบล แตยังมี 
การระบายออกสูลําคลองดานทิศใต จนระดับน้ําเขาสูภาวะ 
ปกติในเวลาไมนาน ป พ.ศ. 2538 นํ้าทวมขังเปนเวลานาน 
และเนาเสีย เนื่องจากไมมีการระบายนํ้าสงไปยังคลองตางๆ 
เพราะมีการสรางประตูน้ํากั้นคลองหลายสายเพื่อควบคุม
ระดับนํ้าทายประตู และมีวัชพืชจํานวนมาก ป พ.ศ. 2554 
เกิดมหาอุทกภัย คลองสายตางๆ ตันและตื้นเขิน ไมสามารถ 
รองรับและระบายนํ้าได

นํ้าเนาเสย 
 ป พ.ศ. 2538 มีการตัดถนนผานในชุมชน ทําให 
วิธีการสัญจรเปลี่ยนจากคลองมาเปนถนน ความสําคัญของ 
ลําคลองจึงลดลง เหลือเพียงแคใชสําหรับอุปโภคและทําการ 
เกษตร รวมไปถึงการดูแลรักษาที่นอยลงตามไปดวย กระทั่ง 
คลองมหาสวสัดิป์ระสบปญหาวชัพชืและผกัตบชวาหนาแนน 
เรอืสญัจรไมได รวมทัง้มกีารใชสารเคมีทางการเกษตร ท้ิงขยะ 
และปลอยนํ้าเสียจากครัวเรือนสูลําคลอง ทําใหนํ้าเนาเสีย

จุดเปลี่ยนแปลง 
 ป พ.ศ. 2540 องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ และชาวบาน ไดรวมกันเก็บผักตบชวาในลําคลองสายเล็กๆ 
และประสานกับกรมชลประทานเพื่อเก็บผักตบชวาในคลองสายใหญ ชาวบานทําใบมีดติดกับหัวเรือเพื่อตัดวัชพืช แตก็ยัง 
ไมสามารถกําจัดไดหมดเนื่องจากวัชพืชเติบโตอยางรวดเร็ว และในป พ.ศ. 2543 มีการเสนอแนวคิดการทําแหลงทองเที่ยว 
เกษตรกรวิถีไทยเพื่อฟนสภาพคลองธรรมชาติในพื้นที่ จึงเกิดเปาหมายที่จะฟนฟู คลองมหาสวัสดิ์อยางจริงจังขึ้น
 ปจจบุนัชมุชนสามารถแกปญหาเร่ืองวชัพชืไดโดยนําผักตบชวามาเปนสวนผสมทาํดนิปลูกตนไม เพิม่รายไดใหกบัชุมชน 

ภาพคลองสาขาของคลองมหาสวัสดิ์ในอดีต
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จาก “กรอบคิด” และ “กรอบงาน”
สูการจัดการนํ้าชุมชน ตามแนวพระราชดําริ

กรอบคิด

กรอบงาน

งานอนุรักษและงานพัฒนา

 แกปญหาดวยการพ่ึงตนเอง ใชธรรมชาติแก 
ธรรมชาติ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับพื้นที่ (ภูมิสังคม) 
จนสามารถขยายผลได ลงมอืทาํจนสาํเร็จ สามารถขยายผลได

 เก็บขอมูลและสรุปปญหาท่ีแทจริง โดยประยุกต 
ใชเทคโนโลย ีเชน แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียม เครือ่งระบุ 
พิกัด (GPS) วางแผนงานและแนวคิดทีเ่ชือ่มโยงกบัพืน้ทีจ่รงิ 
ดําเนินการฟนฟูและปรับปรุงแหลงน้ํา ดํารงชีวิตตามหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียง ใชทฤษฎีใหมปรับรูปที่ดินสรางรายได 
อยางยั่งยืน แลวสามารถขยายผลความสําเร็จไปสูพื้นที่อื่น 
เกิดเครือขายการทํางานรวมกัน

 ชุมชนบานศาลาดินไดนอมนําแนวพระราชดําริ มาเปน “กรอบคิด” ในการแกปญหา จัดทําเปน “กรอบงาน” 
ที่มีกระบวนการชัดเจน และนําเทคโนโลยีที่เหมาะสม มาประยุกตใชบริหารจัดการนํ้าชุมชน ดังนี้

ฟนฟูคลองมหาสวัสดิ์
 ผลจากปญหานํา้เนาเสยีซึง่สงผลกระทบตอวถีิชวีติ 
ของคนในชุมชน ชาวบานจึงไดรวมกันอนุรักษและฟนฟู 
สภาพลําคลอง โดยเริ่มตนจากการพึ่งตนเอง ดําเนินการจาก 
ปจจัยที่ชุมชนสามารถทําไดเอง เชน ตรวจวัดคุณภาพน้ํา 

ติดตั้งถังดักไขมันครัวเรือน ใชจุลินทรีย และอีเอ็มบอล 
ปรับสภาพนํ้า และทํากังหันเติมอากาศในนํ้า ดวยพลังงาน 
แสงอาทิตย
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ผลสาเร็จ

คุณภาพนํ้า คุณภาพชวิต1

เพิ่มประสทธิภาพการระบายนํ้า
 จากปญหานํ้าทวมเน่ืองจากลําคลองหลายสายไมไดรับการดูแล ทําใหประสิทธิภาพในการระบายนํ้าลดลง 
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ จึงรวมกับชุมชนดําเนินการขุดลอกคลองในตําบลมหาสวัสดิ์เพื่อใหทุกคลองกลับมา 
สญัจรได และทาํใหนํา้ในระบบไหลเวยีน ชวยเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัการนํา้และระบายนํา้ใหดยีิง่ขึน้ โดยดาํเนนิการดงันี้

 นํ้าเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต  หากปลอยน้ําที่ใชแลวลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ จะทําใหเกิดปญหาน้ําเสีย  
สงผลกระทบตอระบบนิเวศและสุขภาพอนามัยของผูคนที่อยูในบริเวณใกลเคียงหรือผูสัญจรไปมา หมูบานพฤกษา 4 
เปนชุมชนที่มีนํ้าจากคลองโรงเจไหลผาน เปนพื้นที่ที่ประสบปญหาดังกลาว เน่ืองจากระบบบําบัดน้ําของหมูบานไมสามารถ 
ใชการได ทําใหนํ้าทิ้งจากหมูบานถูกปลอยลงในคลองเจโดยตรง 
 ปญหานํ้าเสีย ไมสามารถแกไขไดโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงลําพัง แตตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝาย  
ดังนั้นกลุมวิสาหกิจชุมชนผูใชนํ้าเพื่อการเกษตร บานศาลาดิน จึงไดริเริ่มเขามาชวยเหลือปญหาเรื่องผักตบชวาและคุณภาพ 
นํ้าของหมูบานพฤกษา 4 จนทําใหเกิดการรวมตัวของคนในชุมชนข้ึน ชวยกันกําจัดผักตบชวาและขยะมูลฝอย จนกระทั่ง 
ไดมีการจัดต้ังกลุมบริหารจัดการนํ้าเพื่อคอยดูแลรักษาคลองโรงเจ และคนในชุมชนก็ไดกลายเปนกลไกสําคัญของระบบ 
เฝาระวังปญหานํ้าเสียของคลองโรงเจ ซึ่งประกอบดวย กิจกรรมตางๆ ดังนี้

ป พ.ศ. 2556  ขุดลอกคลองริมทางรถไฟ คลองปฏิรูป 1 คลองปฏิรปู 2 และคลองโรงเจ
ป พ.ศ. 2557   •  ขุดลอกคลองเช่ือมตอบริเวณคลองหมอมเจาเฉลิมศรี และทาํทอลอดถนน 
 •  ดึงคันกั้นนํ้าชั่วคราว (Sheet Pile) ที่อยูในคลองโรงเจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายนํ้า
 •  ดูแลสภาพคลองในตําบลมหาสวัสดิ์ใหระบบระบายนํ้าใชการไดอยางมีประสิทธิภาพทุกคลอง
ป พ.ศ. 2558  ปลกูตนไมทองถิน่บริเวณรมิคลองใหครบทัง้ตําบลมหาสวสัดิ์ 
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 ตรวจวัดคุณภาพนํ้า
 ชุมชนศาลาดินมีการตรวจวัดคุณภาพนํ้าเพ่ือ 
เฝาระวังปญหานํ้าเนาเสียอยางตอเน่ือง คลองโรงเจ เปน 1 
ใน 10 จุดตรวจวัดที่ดําเนินการอยู  การตรวจวัดคุณภาพนํ้า 
จะครอบคลมุทัง้ ทางกายภาพ (เชน ส ีตะกอนขุน กลิน่เหมน็ 
อุณหภูมิซึ่งมีความสัมพันธกับปริมาณออกซิเจนท่ีละลายใน
นํ้า เปนตน) ทางเคมี (เชน คาออกซิเจนที่ละลายในน้ํา 
คาความเปนกรด-ดางของน้ํา เปนตน) และทางชีวภาพ 
(สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู ในแหลงนํ้านั้น เชน แพลงคตอนพืช 
แพลงคตอนสัตว สาหรายขนาดใหญ สัตวหนาดิน พืชนํ้า 
และปลา เปนตน)  ชุมชนเก็บตัวอยางน้ําเพื่อตรวจวัด 
โดยใชอุปกรณตรวจวัดภาคสนามและบันทึกผลเก็บไว 
นอกจากนี้ยังสงตัวอยางนํ้าเขาตรวจในหองปฏิบัติการดวย

 ติดตั้งถังดักไขมันในครัวเรือน     
 นํ้ามันและไขมันที่ปนเปอนอยูใน 
นํา้ทิง้จากครวัเรอืน หากระบายลงสูแหลงนํา้ 
ธรรมชาติโดยไมไดผานการบําบัด จะกอให 
เกิดผลกระทบตอคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้า 
เนือ่งจาก ช้ันไขมนัจะลอยปดผวิหนาของนํา้ 
ขัดขวางไมใหออกซิเจนในอากาศละลาย 
ถายเทลงสูช้ันนํ้าดานลาง ทําใหปริมาณ 
ออกซิเจนที่ละลายอยูในนํ้าลดลง สงผลให 
ระบบนิเวศแหลงนํ้า และบริเวณโดยรอบ 
เสื่อมโทรม จากแนวคิดที่วาการแกปญหา 
น้ําเสียตองเริ่มจากวินัยในระดับครัวเรือน 
คณะกรรมการชุมชนจึงไดชวยกันติดตั้งถัง
ดกัไขมนัในครวัเรอืน เพ่ือแยกไขมนัไมใหปน 
ไปกับนํ้าทิ้ง ชวยรักษาสภาพนํ้าในขั้นตน 
กอนปลอยลงสูทอระบายน้ําท้ิงหรอืแหลงนํา้ 
ซึ่งถังดักไขมันน้ี เปนถังที่สามารถทําไดเอง 
โดยใชวัสดุที่หาไดในครัวเรือน
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 ใชจุลินทรียบําบัดนํ้าเสย
 เปนกระบวนการทางชีวภาพทีใ่ชจลุนิทรยีมาชวยยอยสลายกากตะกอน สิง่ปฏกูิลในแหลงนํา้ ปรบัคากรดดาง (pH) 
ใหเหมาะสมแกการอยูอาศัยของสัตวน้ํา เพิ่มออกซิเจนในนํ้า ลดคาปริมาณออกซิเจนในนํ้า (BOD) กําจัดกลิ่นเหม็น 
แกปญหานํ้าเนา ทําใหระบบนิเวศในลําคลอง คอยๆ ดีขึ้น

 ถังหยดจุลินทรีย  
 ปจจบุนัชมุชนตดิตัง้ถงัหยดจลุนิทรยีไวแลว 3 จดุ โดยใชหวัเชือ้จลุนิทรยีทีห่มกัเองมาหยดลงในคลอง ระบบนํา้หยด 
นีจ้ะคอยๆ ปลอยจลุนิทรยีทลีะนอยลงสูแหลงนํา้เพือ่ใหชวยบาํบดันํา้ไดตลอดเวลา และเหมาะกบัแหลงนํา้ทีม่คีวามลกึ ไมเกิน 
80 เซนติเมตร

 อเีอม็บอล : Effective Microorganisms Ball (EM Ball) 
 เปนการใชจุลินทรียในรูปแบบกอนแหง ผลิตจากเช้ือจุลินทรียผสมกับอินทรียวัตถุที่สามารถยอยสลายไดงาย 
มีลักษณะเปนทรงกลม เหมาะกับการบําบัดน้ําเสียในแหลงนํ้าที่มีการไหลตลอดเวลา จุลินทรียในอีเอ็มบอลที่โยนลงนํ้า 
จะทําหนาที่บริเวณกนคลองหรือจุดนํ้าลึก
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 ตรวจวัดคุณภาพนํ้า
 ชุมชนศาลาดินมีการตรวจวัดคุณภาพนํ้าเพ่ือ 
เฝาระวังปญหานํ้าเนาเสียอยางตอเน่ือง คลองโรงเจ เปน 1 
ใน 10 จุดตรวจวัดที่ดําเนินการอยู  การตรวจวัดคุณภาพนํ้า 
จะครอบคลมุทัง้ ทางกายภาพ (เชน ส ีตะกอนขุน กลิน่เหมน็ 
อุณหภูมิซึ่งมีความสัมพันธกับปริมาณออกซิเจนท่ีละลายใน
นํ้า เปนตน) ทางเคมี (เชน คาออกซิเจนที่ละลายในน้ํา 
คาความเปนกรด-ดางของน้ํา เปนตน) และทางชีวภาพ 
(สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู ในแหลงนํ้านั้น เชน แพลงคตอนพืช 
แพลงคตอนสัตว สาหรายขนาดใหญ สัตวหนาดิน พืชนํ้า 
และปลา เปนตน)  ชุมชนเก็บตัวอยางน้ําเพื่อตรวจวัด 
โดยใชอุปกรณตรวจวัดภาคสนามและบันทึกผลเก็บไว 
นอกจากนี้ยังสงตัวอยางนํ้าเขาตรวจในหองปฏิบัติการดวย

 พัฒนากังหันนํ้าพลังงานแสงอาทิตย
 กงัหนันํา้พลงังานแสงอาทติยทีติ่ดตัง้ในคลองโรงเจนี ้เปนการนอมนาํแนวพระราชดาํรขิองพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 
ในการนาํพลงังานธรรมชาตมิาใชใหเกดิประโยชนสูงสดุ โดยรวมระบบเครือ่งกลเตมิอากาศในนํา้ทีป่ระยกุตมาจากกงัหันนํา้ 
ชัยพัฒนา เขากับโซลารเซลล (Solar cell) ซึ่งเปนอุปกรณท่ีเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานไฟฟา แลวสงมาเก็บไว 
ในแบตเตอรี่ จากนั้นจึงจายพลังงานจากแบตเตอรี่ไปยังมอเตอรเพื่อขับเคลื่อนกังหันใหหมุนตีนํ้าขึ้นมาสัมผัสอากาศ ซึ่งชวย 
ในการบาํบดันํา้เสยี โดยเพิม่ปรมิาณออกซิเจนในนํา้และทาํใหระบบนํา้ไหลเวยีนมากขึน้ สงผลใหสตัวน้ําสามารถดํารงชีวติอยูได 
สภาพแวดลอมเกดิความสมบรูณยิง่ข้ึน  นอกจากนีย้งัประหยดัคาใชจาย ชมุชนสามารถสรางระบบเครือ่งกลเตมิอากาศในนํา้ 
ไดเองในราคาที่ตํ่า และสามารถนําไปติดตั้งในพื้นที่อื่นๆ ที่ไมตองเดินไฟฟาเขาไปไดอีกดวย

ระบบกังหันตีนํ้าเพื่อเติมออกซิเจนในนํ้าดวยพลังงานแสงอาทิตย

การเตรียมรับมือ ภาวะนํ้าทวม2

 จุดรวมพล

 กําหนดจุดรวมพลเพื่อเปนศูนยกลางความชวยเหลือ กรณีนํ้าทวมสูงจนไมสามารถอยูในที่พักอาศัยได โดยใชศาลา 
หกเหลี่ยม บริเวณทานํ้ากลุมแมบานเกษตรกรมหาสวัสดิ์ และแพ ขนาด 6 เมตร x 12 เมตร เปนจุดรวมพล

 พืน้ทีร่าบลุมแมนํา้ในภาคกลางนัน้ ยากทีจ่ะหลกีหนปีญหานํา้ทวมได ดงันัน้ การเตรยีมตวัรบัมอืกบัปญหานํา้ทวมนัน้ 
จึงเปนเรื่องที่สําคัญ ชุมชนบานศาลาดินจึงไดมีการวางแผนรับมือกับภาวะนํ้าทวม ดังนี้

 ติดตั้งถังดักไขมันในครัวเรือน     
 นํ้ามันและไขมันที่ปนเปอนอยูใน 
นํา้ทิง้จากครวัเรอืน หากระบายลงสูแหลงนํา้ 
ธรรมชาติโดยไมไดผานการบําบัด จะกอให 
เกิดผลกระทบตอคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้า 
เนือ่งจาก ช้ันไขมนัจะลอยปดผวิหนาของนํา้ 
ขัดขวางไมใหออกซิเจนในอากาศละลาย 
ถายเทลงสูช้ันนํ้าดานลาง ทําใหปริมาณ 
ออกซิเจนที่ละลายอยูในนํ้าลดลง สงผลให 
ระบบนิเวศแหลงนํ้า และบริเวณโดยรอบ 
เสื่อมโทรม จากแนวคิดที่วาการแกปญหา 
น้ําเสียตองเริ่มจากวินัยในระดับครัวเรือน 
คณะกรรมการชุมชนจึงไดชวยกันติดตั้งถัง
ดกัไขมนัในครวัเรอืน เพ่ือแยกไขมนัไมใหปน 
ไปกับนํ้าทิ้ง ชวยรักษาสภาพนํ้าในขั้นตน 
กอนปลอยลงสูทอระบายน้ําท้ิงหรอืแหลงนํา้ 
ซึ่งถังดักไขมันน้ี เปนถังที่สามารถทําไดเอง 
โดยใชวัสดุที่หาไดในครัวเรือน
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 ทะเบียนรับของ ทะเบียนจายของ

 ชุมชนเก็บขอมูลครัวเรือนภายในชุมชน สําหรับใชจัดทําทะเบียนแจกจายของบริจาค เพื่อใหคนในชุมชนไดรับของ 
บรจิาคทัว่ถงึทกุครัวเรือน โดยการแจกของบรจิาค จะเรียงลําดบับานเลขที ่จากลําดับแรก จนถงึลําดบัสุดทาย แลวจึงจะเริม่ใหม

ตัวอยางตารางขอรับของบริจาค (สําหรับชุมชน) ตัวอยางตารางรับของบริจาค

 สําหรับรายละเอียดการรับของบริจาค ไดจัดทําเปนตารางรับของบริจาค เพื่อใหทราบประเภทของบริจาค จํานวน 
และหนวยงานที่ใหความชวยเหลือ ซึ่งจะติดไวบริเวณแพ จุดรวมพล

¹้Ó´×่Á

¹้Ó´×่Á

¹้Ó´×่Á ¹้Ó´×่Á

ÍÒËÒÃ
¡ÃÐ»‰Í§

ÍÒËÒÃ
¡ÃÐ»‰Í§ÍÒËÒÃ

¡ÃÐ»‰Í§

 ชุดพรอมอยู และชุดพรอมอพยพ

 เปนการเตรียมอุปกรณที่จําเปนสําหรับดํารงชีวิตกรณีที่นํ้าทวม หรืออพยพไปยังจุดรวมพล เชน เตรียมนํ้าสะอาด 
อาหาร อาหารกระปอง ยาที่จําเปนตางๆ เชน ยาลดไข ยาใสแผล ผงน้ําตาลเกลือแร ยาประจําตัวสําหรับผูที่มีโรคประจําตัว 
อปุกรณตางๆ และของใชจาํเปน เชน ไฟฉาย รวมทัง้แบตเตอรรีส่าํรอง เทยีนไข ถุงขยะ ใหสามารถชวยเหลอืตนเองได 7 วนั

เอกสารสาํคญั เกบ็เอกสารสาํคญั บตัรสาํคญัตางๆ เชน ทะเบยีนบาน 
บัตรประชาชน บัตรเอทีเอ็ม สมุดบัญชี สูติบัตร หมายเลขโทรศัพท 
แผนที ่ใสซองพลาสตกิรวมไวในทีเ่ดยีวกนั

ชุดอพยพ
•  อาหาร ไดแก อาหารแหง เครื่องประปอง นํ้า
•  เครื่องนุงหม ไดแก เสื้อ กางเกง ชุดช้ันใน 
   ถุงเทา รองเทา
•  ส่ิงของจําเปนตางๆ ไดแก แปรงสีฟน ยาสีฟน 
   ยาสามัญ วทิย ุถาน สายชารจโทรศพัท นกหวดี
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 เนื่องจากไมสามารถทราบไดวานํ้าทวมจะนานเทาใด ดังนั้นการปรับตัวใหสามารถดําเนินชีวิตในชวงนํ้าทวมจึงเปน 
สิ่งสําคัญ ชุมชนจึงมีความคิดในการปลูกผักลอยนํ้า โดยปลูกพืชผักที่ใชสําหรับประกอบอาหาร ใชเวลาปลูกจนเก็บเกี่ยว 
ไมมาก ไมยุงยากในการดูแลรักษา เชน ฟกทอง กระเพรา ขา ตะไคร เปนตน เพื่อเปนการลดจํานวนวัตถุดิบในการประกอบ 
อาหารที่ตองหาจากแหลงตางๆ

ปลูกผักลอยนํ้า สมุนไพรจําเปน/รักษาโรคยามนํ้าทวม
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ทฤษฎีใหม3
 ชุมชนบานศาลาดิน ขาดที่ทํากิน เชาที่ดินทํานา เพียงปละครั้ง เปนสาเหตุใหเกษตรกรยากจน พระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวทรงทราบถึงปญหา จึงไดพระราชทานท่ีดินสวนพระองคใหกับเกษตรกร จํานวน 1,009 ไร เมื่อป พ.ศ. 2518 
โดยมีสํานักงานปฏิรูปที่ดินเปนผูดูแล และจัดรูปที่ดินใหเกษตรกรแปลงละ 20 ไร ใหเกษตรกรเขาทํากินไดในป พ.ศ. 2520 
และพระราชทานการทาํเกษตรผสมผสาน ชมุชน บานศาลาดิน จึงมีความเปนอยูดีขึ้น

คำอธิบายสัญลักษณ

แปลงที่ดิน

พระราชทาน

ชุมชนบานศาลาดิน

ทางน้ำ

ถนน

แผนที่แสดงแปลงที่ดินพระราชทาน ชุมชนศาลาดิน



     ตัวอยางการทํานาบัว ในที่ดินพระราชทาน 

 เมือ่ไดรบัพระราชทานท่ีดนิทาํการเกษตร เกษตรกร 
ชมุชนบานศาลาดนิจึงไดนอมนาํแนวพระราชดาํร ิหลักเศรษฐกิจ 
พอเพียง และทําการเกษตรผสมผสานตามลักษณะ ภูมิสังคม 
ไดแก ปลกูขาวเปนอาชพีหลกั ปลกูพชืตามคนันา เปนพชืลมลุก 
เชน พริก กะเพรา โหระพา และปลูกผลไม เชน มะพราว 
มะมวงพันธุตางๆ กลวย ขนุน เพื่อขายเปน รายไดในชวง 
รอพืชหลักเก็บเกี่ยว เมื่อมีผลผลิตทางการเกษตรจํานวนมาก 
ก็จะนํามาแปรรูป เชน กลวยตาก กลวยเบรกแตก นําไปขาย 
ในตลาดเปนรายไดอกีทางหนึง่ นอกจากนี ้ยงัมกีารเลีย้งปลานลิ 
ปลาตะเพยีน ในทองรอง ใหเศษผกัผลไม เปนอาหารโดยไมตองซ้ือ 
อาหารสําเร็จรูป 
 ผลสําเร็จที่เห็นไดชัดเจนคือ แปลงบัว หรือ นาบัว 
มพีืน้ที ่20 ไร เปนแปลงเกษตรทีท่าํรายไดมากทีส่ดุ สามารถ 
สรางรายไดทั้งรายวัน รายเดือน และรายป เกษตรกรจะมี 
รายไดจากการตัดดอกบัวขายทุกวัน เฉลี่ยวันละประมาณ 
2,000 บาท และยังมีรายไดจากปลาที่เลี้ยงในแปลงบัว ปละ 
ไมตํ่ากวา 40,000 บาท นอกจากนี้ รอบคันของแปลงบัว 
ยงัปลกูพชืลมลกุ พืชผกัสวนครวั เชน ตะไคร กะเพรา โหระพา 
เตยหอม เพื่อนําไปขายเปนรายไดรายวันอีกไมตํ่ากวาวันละ 
300 บาท 

เกษตรผสมผสานตามภูมิสังคม
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    ตัวอยางแปลงเกษตรผสมผสาน ในที่ดินพระราชทาน
 แปลงเกษตรคุณสุรีย สวัสดิ์จุน อยูในท่ีดินพระราชทาน เนื้อที่ 20 ไร 1 งาน เปนแปลงเกษตรตัวอยางเรื่องการใช 
ประโยชนท่ีดินไดอยางคุมคา มีการจัดการท่ีดินและแหลงนํ้าตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม โดยในพื้นท่ี 20 ไร 1 งาน 
แบงเปนพื้นที่ทํานาขาว 13 ไร แหลงนํ้า (ขุดคูนํ้าลอมรอบแปลงนา) 2 ไร 3 งาน พื้นที่อยูอาศัย 2 งาน สวนที่เหลือเปนพื้นที่ 
คนัดนิรอบคนูํา้จํานวน 4 ไร มกีารจดัระบบคอื พืน้ทีท่าํนาขาว อาศยันํา้จากคนูํา้ทีอ่ยูรอบแปลงนา ซึง่ในคนูํา้มกีารเลีย้งปลา 
กินพืช โดยอาศัยอาหารจากการทําเกษตรผสมผสานบริเวณคันดินที่ลอมโดยรอบ 
 นอกจากนี้ พืชที่ปลูกบริเวณคันดินยังสามารถสรางรายไดใหกับเจาของพื้นที่ ทั้งรายวันและรายเดือน ตัวอยางเชน 
รายไดจากใบตอง พริก กระเพรา สามารถขายไดทกุวนั สวนกลวย มะละกอ มะพราว สามารถหมนุเวยีนเกบ็ผลผลติไดทกุเดือน 
ซึ่งทั้งหมดจะเปนรายไดเสริมระหวางท่ีรอเก็บเก่ียวขาวซ่ึงเปนอาชีพหลักท่ีเปนรายไดรายป และยงัมรีายไดจากการเลีย้งปลา 
อีกปละ 1 ครั้ง 

การจัดการที่ดินและแหลงนํ้าของแปลงเกษตรคุณสุรีย สวัสดิ์จุน
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กอน หลัง

การบริหารจัดการนํ้า

•  นํ้าทวมขังเปนเวลานานและเนาเสีย
•  ลําคลองสาขาตื้นเขินและตัน ไมสามารถระบายนํ้าไดอยางมี
   ประสิทธิภาพ

•  ชุมชนและ อบต.มหาสวัสดิ์ มีสวนรวมบริหารจัดการนํ้า
•  ระบบนํ้าในชุมชนไหลเวียนอยางเปนระบบ
•  คลองตางๆ สามารถระบายนํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพ

ชุมชนประสบปญหานํ้าเนาเสีย สงกล่ินเหม็น รวมถึงขยะ
และสิ่งปฏิกูลจากครัวเรือนทิ้งลงคลอง

•  คุณภาพน้ําดานกายภาพดีขึ้นอยางเห็นไดชัด เชน สีของน้ํา 
   ใสขึ้น ไมมีกลิ่นเหม็น ขยะตามลําคลองลดลง 
•  สิ่งปฏิกูลจากครัวเรือนริมคลองลดลง เน่ืองจากมีการติดตั้ง 
   ถังดักไขมันในครัวเรือนริมคลองทุกหลังคาเรือน

คุณภาพนํ้า

•  คลองมหาสวัสดิ์และคลองสาขาเต็มไปดวยผักตบชวา เรือ 
   ไมสามารถสัญจรได
•  บางจุดในลําคลองไมพบสัตวนํา้อยูอาศยั เนือ่งจากนํา้เนาเสยี
•  รมิตลิง่ตลอดแนวคลองมหาสวัสดิแ์ละคลองสาขาเตม็ไปดวย 
   หญารก  

•  เรือสามารถสัญจรไดโดยสะดวก เหลือเพียงแตผักตบชวา 
   สวนหนึ่งที่ลอยมาตามกระแสนํ้า
•  จํานวนสัตวนํ้าที่อยูอาศัยในคลองตางๆ เพิ่มขึ้น 
•  ริมตลิ่งทุกคลองดูสะอาดเรียบรอย และมีไมยืนตนซ่ึงเปน 
   ไมทองถิ่น ปลูกเปนแนวตลอดสองฝงคลองมหาสวัสดิ์

ระบบนิเวศ
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สรุปความสาเร็จ

ปจจุบัน
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นายวันชัย สวัสดิ์แดง 
ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุมผูใชนํ้าเพื่อการเกษตร
บานศาลาดิน ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

เมื่อชุมชนไดทํางานรวมกับมูลนิธิฯ
ชุมชนไดเรียนรูถึงวิธีการแกปญหา
อยางย่ังยืนดวยการใชเหตุและผล

 ในอดีตชุมชนบานศาลาดินเราอยูรวมกับสายนํ้า 
ใชนํ้าเปนทางสัญจร ใชประกอบอาชีพ ไปจนถึงใชอุปโภค 
และบรโิภค ตอมาหลงัป 2538 มถีนนตดัผานเขามาถงึหมูบาน 
ทาํใหเกดิการเปลีย่นแปลงวธิกีารเดนิทางของชุมชน จากคลอง 
เปนถนน ความสําคัญของลาํคลองจงึลดลง ตอมากมี็ระบบนํา้ 
บาดาลเขาชุมชนอีก ทาํใหคลองหมดความสาํคญัดานการอปุโภค 
เหลือเพียงใชสําหรับการเกษตรเปนหลัก คลองก็เริ่มกลาย 
เปนที่ทิ้งขยะตางๆ แถมยังมีการใชสารเคมีท่ีเปนอันตราย 
ตอสัตวนํ้าในการทําเกษตร ลําคลองเต็มไปดวยผักตบชวา 
ขยะ สัตวนํ้าลดลงอยางเห็นไดชัด คุณภาพนํ้าเริ่มเนาเสีย 
ทําใหมีปญหาเรื่องการใชนํ้าทําการเกษตรและใชเรือเดินทาง
ไมไดเลย 
 ปญหานํา้เนาเสยีท่ีสงผลกระทบตอชมุชน ทาํใหชุมชน 
หันกลับมาใหความสําคัญกับคูคลอง เริ่มรณรงคไมทิ้งขยะ 
ในคูคลอง ไมใชสารเคมีทําการเกษตร และไดรวมกับ อบต. 
เก็บขยะและรักษาคูคลอง รวมกันปลอยสัตวนํ้าลงคูคลอง 
เพื่อขยายพันธุสัตวนํ้า และทําคลองใหเปนแหลงทองเท่ียว 
เพื่อคืนชีวิตใหคลอง แตตอมาชุมชนเมืองเริ่มขยายและมีการ 
ปลอยนํา้เสยี ชมุชนจงึเร่ิมนาํจลุนิทรยีเขามาใช แตก็ยงัมปีญหา 
อยางตอเนื่องเพราะขาดแกนนํา 

 เมื่อชุมชนได ทํางานร วมกับมูลนิ ธิอุทกพัฒน  
ในพระบรมราชูปถัมภ ชุมชนไดเรียนรูถึงวิธีการแกปญหา 
อยางยั่งยืน ดวยการใชเหตุและผล เขาใจพ้ืนที่ เขาถึงปญหา 
รูที่มาที่ไป ไดเรียนรูวิธีการทําแผนที่ การใช GPS และแผนท่ี 
มาแกปญหา และพัฒนาชุมชนไดอยางยั่งยืนและเปนระบบ 
ทางชมุชนไดต้ังกลุมผูใชนํา้ขึน้ ทาํใหมกีารทาํงานอยางมรีะบบ 
มีการนําระบบถังดักไขมันเขามาใช และพัฒนาถังดักไขมัน 
จนใชการไดเปนอยางดี มีการเฝาระวังตรวจวัดคุณภาพนํ้า 
เปนประจาํ ทาํใหชมุชนตืน่ตวัในการดแูลรกัษาคูคลอง ชมุชน 
ไดเรียนรู ถึงการแกปญหานํ้าเสียโดยวิธีธรรมชาติ ดวยการ 
เปดพื้นที่ ใหนํ้าไหลไดสะดวกทั่วทั้งชุมชน ทําใหคุณภาพนํ้า 
ดีขึ้น นอกจากนี้ยังไดแกปญหาผักตบชวาไดในระยะยาว 
โดยการนาํมาสรางมลูคาเพิม่ ทาํดนิพรอมปลกูผสมผกัตบชวา 
เพื่อแกปญหาของชุมชนและเกิดรายได การแกปญหาครั้งนี้ 
ยงัทาํใหเกดิกองทนุดูแลและจัดการนํา้และมผีลใหเกดิการดูแล 
รักษาคูคลองอยางยั่งยืน
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พื้นที่นํ้าทวม - นํ้าแลง

วังบัวแดง
จังหวัดหนองคาย

50วังบัวแดง จังหวัดหนองคาย

สภาพปญหาและจุดเปลี่ยนแปลง

ฟนฟูแหลงนํ้า
ธรรมชาติ
เชอมตอ

และกระจายนํา้

 นอกจากนี้ แหลงนํ้าในพื้นที่ยังมีสภาพต้ืนเขินจากตะกอนและวัชพืชหนาแนน ทําใหประสิทธิภาพการกักเก็บนํ้า 
ลดลง เมื่อถึงฤดูแลง นํ้าในหนองจึงแหงขอดอยางรวดเร็ว เกิดการบุกรุกแหลงน้ําและประสบปญหาขาดแคลนน้ํา 
เพือ่ทาํการเกษตรในฤดแูลงของทกุป เปนปญหานํ้าทวมนํ้าแลงซํ้าซากของชุมชนตอเนื่องมานานกวา 40 ป

 แหลงนํา้ในตาํบลเวยีงคกุ มตีนกําเนดิมาจากเทอืกเขา 
ภูเกา-ภูพานคํา จังหวัดหนองบัวลําภู ไหลลงสูพื้นที่รับนํ้า 
สําคัญคือ “หนองเบ็น-หนองบอ” (วังบัวแดง) ที่ตําบล 
เวียงคุกและตําบลปะโค กอนลงสูแมนํ้าโขง เกิดเปนระบบ 
นิเวศพื้นที่ชุมนํ้า หรือที่ชาวบานเรียกวา ปาบุงปาทาม ตอมา 
ชาวบานไดเขามาจับจองพื้นที่ปาทามเพื่อแผวถางทําเปน     
      นาขาว ทาํใหพ้ืนทีป่าบุงปาทามถูกทาํลายหายไป และในป 
         พ.ศ. 2501 มกีารกอสรางทาง เสนทางหนองคาย - ทาบอ 
                  สงผลใหเกิดการเปลีย่นแปลงธรรมชาตกิารไหล 
         ของนํา้ ประกอบกบัสภาพลาํหวยสาขาไมไดรบั 
            การดูแล ทําใหในปที่มีนํ้ามากจะเกิดนํ้าหลาก 
            และทวมขังในพ้ืนที่นานกวา 30 วัน เนื่องจาก 
                       ไมสามารถระบายนํา้ลงสูแมนํา้โขงไดทัน 

น้ำทวมในอดีต
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จาก “กรอบคิด” และ “กรอบงาน”
สูการจัดการนํ้าชุมชน ตามแนวพระราชดําริ

กรอบคิด
 จากเดิมที่รอคอยความชวยเหลือจากภาครัฐ 
มาพึ่งตนเองและทํางานที่เหมาะสมกับพื้นท่ี (ภูมิสังคม) 
เพื่อใหเกิดความยั่งยืน โดยการลงมือทําและสรางตัวอยาง 
ความสําเร็จ

แหลงนํ้าตื้นเขิน มีวัชพืชหนาแนนปญหานํ้าทวมซํ้าซากในพื้นที่

 จากปญหานํ้าทวม นํ้าแลงในพื้นที่ ที่เกิดขึ้นตอเนื่องกวา 40 ป ทําใหชุมชนเริ่มปรับเปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรม 
จากเดิมที่รอความชวยเหลือจากภาครัฐเพียงอยางเดียว มาสู การจัดการภายในชุมชนดวยตนเองรวมกัน สรุปปญหา 
ที่แทจริง โดยการสํารวจหาวิธีแกปญหาจากแหลงนํ้าเดิมที่มีอยูตามธรรมชาติ ใหเชื่อมตอและจัดการได
 จุดเริ่มตนการเปล่ียนแปลงที่สําคัญ เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2554 ชุมชนตําบลเวียงคุกไดเขารวม “โครงการจัดการนํ้า 
ชุมชนเพื่อแกปญหาภัยแลง นํ้าทวม ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน โดยชุมชนอยางยั่งยืน 84 แหง” ดําเนินงานภายใต 
“คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําชุมชน ตําบลเวียงคุก” ไดนอมนําแนวพระราชดําริ ในการพัฒนาหรือการแกปญหาใดๆ 
ตองคํานึงถึงภูมิสังคม ทํางานอยางมีสวนรวม คํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลัก

ในป พ.ศ. 2554 ชุมชนเริ่มปรับเปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรม มาใชแนวพระราชดําริ ดังนี้

กรอบงาน
 เก็บขอมลูและสรุปปญหาทีแ่ทจรงิ โดยประยกุต 
ใชเทคโนโลย ีเชน แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียม เคร่ืองระบุ 
พกิดั (GPS) เกดิแผนงานและแนวคดิทีเ่ชือ่มโยงกบัพืน้ทีจ่รงิ 
ดําเนินการปรับปรุงแหลงนํ้า แลวสามารถขยายผลงาน 
พัฒนาและเครือขายการทํางานรวมกัน

 นอกจากนี้ แหลงนํ้าในพื้นท่ียังมีสภาพต้ืนเขินจากตะกอนและวัชพืชหนาแนน ทําใหประสิทธิภาพการกักเก็บนํ้า 
ลดลง เมื่อถึงฤดูแลง นํ้าในหนองจึงแหงขอดอยางรวดเร็ว เกิดการบุกรุกแหลงน้ําและประสบปญหาขาดแคลนนํ้า 
เพือ่ทาํการเกษตรในฤดแูลงของทกุป เปนปญหานํ้าทวมนํ้าแลงซํ้าซากของชุมชนตอเนื่องมานานกวา 40 ป

 แหลงนํา้ในตาํบลเวยีงคกุ มตีนกําเนดิมาจากเทอืกเขา 
ภูเกา-ภูพานคํา จังหวัดหนองบัวลําภู ไหลลงสูพื้นที่รับนํ้า 
สําคัญคือ “หนองเบ็น-หนองบอ” (วังบัวแดง) ท่ีตําบล 
เวียงคุกและตําบลปะโค กอนลงสูแมนํ้าโขง เกิดเปนระบบ 
นิเวศพื้นที่ชุมนํ้า หรือที่ชาวบานเรียกวา ปาบุงปาทาม ตอมา 
ชาวบานไดเขามาจับจองพื้นที่ปาทามเพื่อแผวถางทําเปน     
      นาขาว ทาํใหพืน้ทีป่าบุงปาทามถูกทาํลายหายไป และในป 
         พ.ศ. 2501 มกีารกอสรางทาง เสนทางหนองคาย - ทาบอ 
                  สงผลใหเกิดการเปลีย่นแปลงธรรมชาตกิารไหล 
         ของนํา้ ประกอบกบัสภาพลาํหวยสาขาไมไดรบั 
            การดูแล ทําใหในปท่ีมีน้ํามากจะเกิดนํ้าหลาก 
            และทวมขังในพ้ืนที่นานกวา 30 วัน เนื่องจาก 
                       ไมสามารถระบายนํา้ลงสูแมนํา้โขงไดทัน 
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งานอนุรักษและงานพัฒนา

ป พ.ศ. 2554 
 ชุมชนดําเนินงานพัฒนาโครงสรางนํ้า ภายใตโครงการจัดการนํ้า 
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพแหลงนํา้ตาํบลเวยีงคกุ (บานไผ สทีอง) ดวยการขดุลอก 
คลองรอบหนองเบ็ญ ระยะทาง 2,650 เมตร และขุดลอกคลองระยะทาง 20 
เมตร เพื่อเปดทางนํ้าใหเขาสูเครื่องสูบน้ํา สามารถกักเก็บน้ําและกระจายนํ้า 
เขาสูพื้นที่การเกษตรประมาณ 3,000 ไร และชวยบรรเทา ปญหานํ้าทวมขัง 
ในพื้นที่ชุมชน จากเดิมที่ทวมขัง 30 วัน ลดเหลือเพียง 15 วัน

คันดินเดิม

คันดินใหม
ขุดลอกคลอง
รอบหนอง

 คงความสมดุลระบบนิเวศวังบัวแดง และรักษาระดับนํ้าใหเหมาะสม โดยไมไดขุดลอกทั้งพื้นที่หนองนํ้า แตพัฒนา 
งานขดุลอกคลองเปนรองนํา้ลกึรอบขอบเขตพืน้ทีภ่ายในหนองนํา้สาธารณะ เพือ่เพิม่พืน้ทีก่กัเกบ็นํา้ กระจายนํา้ และเช่ือมตอ 
แหลงนํา้ในพืน้ที ่ทาํใหน้ําไหลเวียนดขีึน้ ระบบนเิวศฟนคนืกลบัมา คลองรอบหนองชวยกัน้แนวเขตพืน้ทีส่าธารณะ สวนดนิทีข่ดุ 
นํามาใชเสริมคันดินใหสูงขึ้น ชวยทําใหกักเก็บน้ําไวในหนองไดมากขึ้นดวย 

 ชุมชนไดพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางนํ้าเดิม เชื่อมโยงแหลงนํ้าในพื้นที่ และบริหารจัดการนํ้าอยางเปนระบบ 
เปนจุดเริ่มตนของการดําเนินงาน ดังนี้

ความลึกเดิม

ป พ.ศ. 2555      
 โครงการจัดการน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหลงน้ํา 
ตําบลเวียงคุกในพื้นที่ขยายผล (บานนาเหลา-บานเวียงแกว) 
ขุดลอกคลองรอบหนองเบ็ญ จํานวน 2 ชวง รวมระยะทาง 2,720 เมตร 

 นอกจากนี้ แหลงนํ้าในพื้นที่ยังมีสภาพต้ืนเขินจากตะกอนและวัชพืชหนาแนน ทําใหประสิทธิภาพการกักเก็บนํ้า 
ลดลง เมื่อถึงฤดูแลง นํ้าในหนองจึงแหงขอดอยางรวดเร็ว เกิดการบุกรุกแหลงน้ําและประสบปญหาขาดแคลนน้ํา 
เพือ่ทาํการเกษตรในฤดแูลงของทกุป เปนปญหานํ้าทวมนํ้าแลงซํ้าซากของชุมชนตอเนื่องมานานกวา 40 ป

ขุดลอกคลอง กวาง 12 ม.
ลึก 4 ม. ระยะทาง 2,650 ม.

ขุดลอกคลอง กวาง 13 ม.
ลึก 5 ม. ระยะทาง 2,420 ม.

ขุดลอกคลอง 
กวาง 13 ม. ลึก 5 ม.

ระยะทาง 300 ม.

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

 แหลงนํา้ในตาํบลเวยีงคกุ มตีนกําเนดิมาจากเทอืกเขา 
ภูเกา-ภูพานคํา จังหวัดหนองบัวลําภู ไหลลงสูพื้นที่รับนํ้า 
สําคัญคือ “หนองเบ็น-หนองบอ” (วังบัวแดง) ที่ตําบล 
เวียงคุกและตําบลปะโค กอนลงสูแมนํ้าโขง เกิดเปนระบบ 
นิเวศพื้นที่ชุมนํ้า หรือที่ชาวบานเรียกวา ปาบุงปาทาม ตอมา 
ชาวบานไดเขามาจับจองพื้นที่ปาทามเพื่อแผวถางทําเปน     
      นาขาว ทาํใหพ้ืนทีป่าบุงปาทามถูกทาํลายหายไป และในป 
         พ.ศ. 2501 มกีารกอสรางทาง เสนทางหนองคาย - ทาบอ 
                  สงผลใหเกิดการเปลีย่นแปลงธรรมชาตกิารไหล 
         ของนํา้ ประกอบกบัสภาพลาํหวยสาขาไมไดรบั 
            การดูแล ทําใหในปที่มีนํ้ามากจะเกิดนํ้าหลาก 
            และทวมขังในพ้ืนที่นานกวา 30 วัน เนื่องจาก 
                       ไมสามารถระบายนํา้ลงสูแมนํา้โขงไดทัน 
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ป พ.ศ. 2556   
 ขยายพื้นที่เครือขายจัดการนํ้าไปสูตําบลขางเคียง ประกอบดวย ตําบลปะโค ตําบลพระธาตุบังพวน ชุมชน 
ดาํเนินโครงการขุดลอกลาํหวยเพือ่แกปญหาภยัแลง (บานโคกคาํ ตําบลพระธาตุบังพวน) ขุดลอกลําหวยไผบาน พรอมคันดิน 
ระยะทาง 620 เมตร และขุดลอกแกมลิงลําหวยไผบาน

พ.ศ. 2556
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ผลสาเร็จ

กอน หลัง

นํ้าทวม

ประสบปญหานํ้าทวมขังนาน 30 วัน นํ้าทวมขังลดเหลือ 15 วัน
•  บรรเทาปญหานํา้ทวมพืน้ทีช่มุชนประมาณ 2,000 ครวัเรอืน 
   ใน 3 ตําบล (ตําบลพระธาตุบังพวน ตําบลปะโค และตําบล 
   เวียงคุก)
•  บรรเทาน้ําทวมขังในพื้นที่การเกษตรมากกวา 3,000 ไร ใน 
   4 ตําบล (ตาํบลพระธาตบัุงพวน ตาํบลบานถอน ตาํบลปะโค 
   และตําบลเวียงคุก)

ประสบปญหาขาดแคลนนํา้ในฤดแูลง ตอเนือ่งมานานกวา 40 ป มีนํ้าใชทําการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งป
•  กระจายนํ้าเขาสูพื้นที่การเกษตรประมาณ 12,443 ไร
•  เพิ่มพื้นที่การเกษตร 350 ไร 

นํ้าแลง

 ผลสําเร็จที่เกิดขึ้น สามารถแกปญหานํ้าทวมพื้นที่ชุมชนประมาณ 2,000 ครัวเรือน ใน 3 ตําบล (ตนนํ้า-ตําบล 
พระธาตุบังพวน กลางนํ้า-ตําบลปะโค และปลายนํ้า-ตําบลเวียงคุก) และบรรเทานํ้าทวมขังในพื้นที่การเกษตรมากกวา 
3,000 ไร ใน 4 ตําบล (ตนนํ้า-ตําบลพระธาตุบังพวนและตําบลบานถอน กลางน้ํา-ตําบลปะโค และปลายน้ํา-ตําบลเวียงคุก) 
ประหยัดงบประมาณชดเชยบอปลา 21,310 บาท/5 ไร ชดเชยบอกุง 140,000 บาท/2 บอ และชดเชยความเสียหาย 
ในนาขาว 2,000 บาท/ไร 
 นอกจากนี้ ยังสามารถกักเก็บนํ้าและกระจายนํ้าเขาสูพื้นที่การเกษตรกวา 12,443 ไร เกิดการเปล่ียนแปลงของ 
ระบบนิเวศรอบหนองเบ็ญ มีดอกบัวเกิดขึ้นจํานวนมาก พบนกปากหาง นกเปดนํ้า และปลาตางๆ

•  ไมสามารถบริหารจัดการนํ้าเขา-ออกได 
•  ไมสามารถระบายนํ้าลงสูแมนํ้าโขงและกักเก็บนํ้าได

•  เกิดระบบเชื่อมตอทางนํ้าเขา –ออก
•  เชื่อมตอแมนํ้าโขง และกักเก็บนํ้าเพื่อการเกษตรได
•  เกิดแนวเขตหนองนํ้าที่ชัดเจน ปองกันการบุกรุก

การบริหารจัดการนํ้า

ระบบนิเวศ

•  ป พ.ศ. 2509 เกิดผักตบชวาจํานวนมาก บัวแดงที่เคยมีอยู 
   ในวังบัวแดง หายไป
•  ระบบนิเวศปาบุง ปาทาม หายไป
•  ปลาทองถิ่นสูญพันธุ เชน ปลากราย ปลาตอง ปลาเนื้อออน 
   มีปลาตางถิ่นมาแทนที่ เชน ปลาชะโด ปลานิล ปลายี่สก 
•  นกประจําถิ่นและนกนํ้าหายไปจากพื้นที่ 

•  ป พ.ศ. 2555 ระบบนิเวศเริ่มฟนคืน มีบัวแดงเกิดขึ้นจํานวน 
   มากในวังบัวแดง 
•  เริ่มมีการวางไขของปลาน้ําโขง และพบปลาทองถ่ิน เชน 
   ปลากราย ปลาตอง 
•  เริ่มพบนกประจําถิ่นและนกนํ้า เชน นกเปดนํ้า นกปากหาง 

สรุปความสาเร็จ



การเปลี่ยนแปลงหลังจากขุดลอก
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พ.ศ. 2553 กอนดําเนินการ พ.ศ. 2554 ระหวางดําเนินการ

พ.ศ. 2555 หลังดําเนินการ พ.ศ. 2556 

ปจจุบัน



 นายกระสันต  ปานมีศรี 
ประธานกรรมการบริหารจัดการนํ้าชุมชนตําบลเวียงคุก

ชุมชนตําบลเวียงคุก ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย

นับตั้งแตไดทํางานรวมกับมูลนิธิฯ
มคีวามสุข ภาคภมูใิจ ทาํใหเกดิสงดีๆ

แกชุมชนและจังหวัดหนองคาย
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 วังบัวแดงแตกอนเคยเปนปาบุงปาทาม มีช่ือเรียก 
ขานตางกนั บางเรยีกวาหนองซางนกแซว บางกเ็รยีกหนองบอ 
หรอืหนองเบญ็ นาจะเปนเพราะวาบรเิวณพืน้ทีแ่หงนี ้มปีาไม 
หลากหลายชนิด มีสัตวบกสัตวนํ้าอาศัยอยูหลายสายพันธุ 
มพีนัธุปลามากมาย มหีวยลาํธารหลายสาย ตอมาพืน้ทีป่าบุง 
ปาทามแหงนี้ถูกทําลายแผวถางเปนพื้นที่เพาะปลูก ทําเปน 
นาหวาน แตแลวกเ็กดินํา้ทวมนํา้แลงเปนเวลานาน ญาติพีน่อง 
ในชุมชนทีอ่าศยัสายนํา้ไดรับความเดอืดรอน รอคอยการพฒันา 
ปแลวปเลาจากภาครัฐ เม่ือรอไมไหวจึงไดรวมกลุมปรึกษา 
รวมมอืกนัฟนฟูแหลงนํา้เพือ่ใหเกิดประโยชน และเปนการรกัษา 
แหลงนํ้าใหคงอยูยั่งยืนตอไป
 ชุมชนไดรับความชวยเหลือจากมูลนิธิอุทกพัฒน 
ในพระบรมราชูปถัมภ ใหผูเชี่ยวชาญมาใหคําแนะนํา วิธีการ 
และกรอบคิดในการทํางาน ทําใหเห็นวาน้ําเปนเรื่องสําคัญ 
ดงัคําวา “น้ําคอืชวีติ” การพัฒนาแหลงน้ําเนนใหเกดิความสมดุล 
ของระบบนิเวศวังบัวแดง และรักษาระดับนํ้าใหเหมาะสม 
โดยขุดลอกคลองเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บนํ้า และเชื่อมตอแหลงนํ้า 
ในพืน้ที ่ชวยในการระบายนํา้ จนพฒันากลายเปนแหลงทองเทีย่ว 
วังบัวแดง เกิดประโยชนตอชุมชนหลายเรื่อง เชน น้ําท่ีเคย 
ทวมขังนาน 40 วนั กล็ดเหลอื 20 วัน และยงัมนีํา้ไวใชทาํการ 
เกษตรตลอดทั้งตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า ไดขยายพื้นท่ี 
ทําเกษตรมากข้ึน ระบบนิเวศฟนกลับคืนมา ปลาประจําถ่ิน 
ที่ขาดหายไปก็กลับคืนมา ปลาจากแมนํ้าโขงไดมีพื้นที่วางไข 
และยงัมนีกนานาชนิดกลับคืนมาหลากหลายสายพนัธุ ก็เปนสิง่ที่ 
ทาํใหเกดิความชืน่ชมของชาวบานและแขกทีม่าเทีย่ววงับวัแดง 
ทีส่าํคญัคอืทาํใหคนในชมุชนมคีวามสาํนกึรกับานเกดิ รวมกนั 
ดแูลรกัษาแหลงนํา้นีเ้อาไว ใหวังบัวแดงแหงนีเ้ปนทีรู่จักของคน 
หลายๆ คนมากข้ึน เกดิมชีือ่เสยีงอยางยัง่ยนื เปนแหลงทองเทีย่ว 
แหงใหมของคนหนองคาย  

 นับตั้งแตไดทํางานรวมกับมูลนิธิฯ มีความสุข 
ภาคภูมิใจ ทําใหเกิดส่ิงดีๆ แกชุมชนและจังหวัดหนองคาย 
ขอขอบคุณผูรวมงานและผูมีพระคุณที่ไดใหความชวยเหลือ 
จากท่ีใหกรอบคิดในการบรหิารจัดการนํา้โดยชมุชน สงผลให 
เกิดประโยชนกับพี่นองชาวบาน ทั้งพ่ีนองพื้นที่พระธาตุ 
บังพวน พี่นองชาวเวียงคุกและพี่นองชาวบานปะโค รวมถึง 
เครือขายพื้นที่ใกลเคียง และขณะน้ีมีแนวคิดท่ีจะขยาย 
ระบบนเิวศสายนํา้ขึน้ไปทางตนนํา้ พฒันาระบบการไหลของนํา้ 
ใหเกิดความสะดวก พัฒนาแหลงกักเก็บนํ้าเปนการปองกัน 
ตนนํ้ามิใหเกิดนํ้าหลากทวมนอยลงในฤดูที่มีนํ้าหลาก มีนํ้า 
เพียงพอตอความตองการในการดําเนินชีวิตและใชประกอบ 
อาชีพของชุมชนตลอดทั้งป



แผนที่จัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ
วังบัวแดง จังหวัดหนองคาย

วังบัวแดง

(หนองเบ็น / หนองบ่อ)

แมน้ำโขง

หนองสมกุง

ห้วยบังพวน

หนองบั่วแป้

ลำห้วยไผ่ป้าน
หนองสองห้อง

หนองคอนเมือง

หนองพรานแน

ห้วยวังน้อย

ห้วยบังพวน

ห้วยวังเทียม

ห้วยวังน้อย

ห้วยหัวนา

หนองนกไข่

หนองหัวช้าง

ห้วยคุก

หนองสุพรรณ

ประตูระบายน้ำ

วัดโพธิ์หมากจันทร์

ประตูระบายน้ำ

คำอธิบายสัญลักษณ

ถนน

แนวขุดลอกคลอง

ป ๒๕๕๔

หวย / หนอง

แนวขุดลอกคลอง

ป ๒๕๕๕

แนวขุดลอกคลอง

ป ๒๕๕๖

วัดพุทธ

ทิศทางการไหลของน้ำ

ห้วยบังพวน






