จ พระเจ า อยู  หั ว
26 มกราคม 2517 พระบาทสมเด็
เสด็จพระราชดําเนิน ทรงเยี่ยม

ราษฎร ที่บานหวยปลาหลด ตําบลดานแมละเมา อําเภอแมสอด จังหวัด
ตาก และชุมชนใกลเคียง ทรงมีพระราชกระแสแนะนําชาวบานใหปลูกตนไม
พันธุตางๆ เพื่ออนุรักษดินและนํ้า ปลูกพืชที่ทํารายไดทดแทนการปลูกฝน
เชน กาแฟ เปนแรงบันดาลใจใหชาวบานหันมาปลูกกาแฟ และพืชชนิดอื่นๆ
นําไปสูการดูแลรักษาปา อีกทั้งยังเปนรายไดใหกับชาวบาน
ปจจุบันบานหวยปลาหลดเปนพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติจดั การนํา้ ชุมชน ตามแนวพระราชดําริ

วนเกษตรยั่งยืน

คํานํา
พระราชดํ าริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานเมื่ อ วั น ที่ 25 กรกฎาคม 2554 ความว า
“การจัดการนํา้ ชุมชนนัน้ เห็นความสําเร็จในบางชุมชนแลว ใหชมุ ชนชาวบาน ทีม่ คี วามรู ประสบความสําเร็จ มีประสบการณ
จัดการและพัฒนานํ้าในพื้นที่ มาชวยขยายผลไปยังชุมชนอื่น”
มูลนิธอิ ทุ กพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ จึงไดนอ มนําแนวพระราชดําริ เพือ่ ดําเนินงานสรางตัวอยางความสําเร็จ
ของการจั ด การทรั พ ยากรนํ้ า เกิ ด เป น เครื อ ข า ยพั ฒ นาการจั ด การนํ้ า ชุ ม ชน ตามแนวพระราชดํ า ริ โดยใช แ นว
พระราชดําริ กรอบคิด กรอบงาน และหลักการทรงงาน เชน การพึ่งตนเอง คิดเชื่อมโยงกัน ใชธรรมชาติแกธรรมชาติ
ทํางานใหเหมาะสมกับพื้นที่ หรือภูมิสังคม ลงมือทําและสรางตัวอยางความสําเร็จ สามารถถายทอดและขยายผล
ความสําเร็จสูช มุ ชนอืน่ ผานตัวอยางความสําเร็จในรูปแบบ “พิพธิ ภัณฑธรรมชาติจดั การนํา้ ชุมชน ตามแนวพระราชดําริ”
ซึง่ ไดดาํ เนินงานไปแลวใน 5 พืน้ ที่ ไดแก วังบัวแดง จังหวัดหนองคาย ชุมชนศาลาดิน จังหวัดนครปฐม ขายลุม นํา้ แมละอุป
จังหวัดเชียงใหม ชุมชนคลองรังสิต จังหวัดปทุมธานี และชุมชนบานหวยปลาหลด จังหวัดตาก
พิพิธภัณฑธรรมชาติจัดการนํ้าชุมชน ตามแนวพระราชดําริ ใชพื้นที่จริงของชุมชน สําหรับอธิบายผานแผนที่
เพือ่ ใหเห็นภาพความเปลีย่ นแปลง เปนเครือ่ งมือถายทอดความรู จากความสําเร็จของชุมชน โดยใหชมุ ชนเปนผูถ า ยทอด
ความรูดวยตนเอง เปนการพัฒนาบุคลากรในชุมชน ใหสามารถถายทอด และบอกเลาเรื่องราว พรอมทั้งจัดทําคูมือ
เนื้อหา และแผนที่ เพื่ออธิบายความสําเร็จของการจัดการนํ้าชุมชนในแตละพื้นที่
ผลจากการดําเนินงาน “พิพธิ ภัณฑธรรมชาติจดั การนํา้ ชุมชน ตามแนวพระราชดําริ”นัน้ มีความแตกตางกันไป
ตามลักษณะภูมปิ ระเทศ และสังคม ตลอดจนวัฒนธรรมของชุมชน แตละชุมชนมีวธิ กี ารบริหารจัดการในลักษณะเฉพาะ
ที่สอดคลองกับสภาพทองถิ่นและวิถีชีวิตของตนเอง และมาจากฐานภูมิปญญาทองถิ่นที่ตางกัน ทั้งหมดนี้นับเปน
องคความรูสําคัญใหชุมชนตางๆ สามารถนํามาปรับใชบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าใหเหมาะสมกับชุมชนของตนได
เปนอยางดี
หนังสือ “พิพธิ ภัณฑธรรมชาติ จัดการนํา้ ชุมชน ตามแนวพระราชดําริ” จึงเปนสือ่ สิง่ พิมพทรี่ วบรวมบทเรียนรู
ดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํา้ ของเครือขายชุมชนทีไ่ ดดาํ เนินงานและจัดตัง้ เปนพิพธิ ภัณฑธรรมชาติ จัดการนํา้ ชุมชน
ซึง่ เปนแบบอยางความสําเร็จของการนอมนําแนวพระราชดําริมาประยุกตใชในการพัฒนาพืน้ ที่ ปจจุบนั ดําเนินงานไปแลวใน
5 พืน้ ที่ พรอมถายทอดและเผยแพรขอ มูล ความรู สูส าธารณชนทัว่ ไป ซึง่ จะเปนการขยายผลความสําเร็จของการจัดการ
ทรัพยากรนํ้าชุมชนอยางยั่งยืนไดอีกทางหนึ่ง
คณะกรรมการ
เสริมสรางและสนับสนุนความเขาใจ
ในการจัดการทรัพยากรนํ้าชุมชน ตามแนวพระราชดําริ
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วนเกษตร
ยั่งยืน

บานหวยปลาหลด

ตําบลดานแมละเมา
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก

สภาพปญหาและจุดเปลี่ยนแปลง
ปาเสอมโทรม–กรมอุทยานฯ
ขอพื้นที่คืน
เมื่อ 60 ปกอน ชาวมูเซอดำยายถิ่นฐานมาตั้งรกราก
ที่บานหวยปลาหลด อ.แมสอด จ.ตาก เริ่มทำมาหากินดวย
การปลูกและคาฝน และทำไรเลือ่ นลอย จึงทำใหปา เสือ่ มโทรม
ดินเสื่อมสภาพ และเกิดความแหงแลง
ตอมาอุทยานแหงชาติตากสินมหาราชไดประกาศใหชุมชน
บานหวยปลาหลด คืนพืน้ ทีป่ า จึงเปนจุดเปลีย่ นใหชมุ ชนหันมา
รวมกันดูแลรักษาปาตนน้ำ เพื่อใหปากลับมาอุดมสมบูรณ
อีกครั้ง

อดีต
1
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วันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร ที่บาน
หวยปลาหลด ตำบลดานแมละเมา อำเภอแมสอด จังหวัดตาก
และชุมชนใกลเคียง ทรงมีพระราชกระแส แนะนำชาวบาน
ใหปลูกตนไมพันธุตางๆ เพื่ออนุรักษดินและน้ำ และปลูกพืช
ทีท่ ำรายไดทดแทนการปลูกฝน เชน กาแฟ เปนแรงบันดาลใจ
ใหชาวบานหันมาปลูกกาแฟ และพืชชนิดอืน่ ๆ นำไปสูก ารดูแล
รักษาปา อีกทั้งยังเปนรายไดใหกับชาวบาน

บานหวยปลาหลด ตําบลดานแมละเมา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก

2

ปจจุบัน
ชาวมูเซอกับวนเกษตร และการฟนฟูปาอยางยั่งยืน
ชุมชนบานหวยปลาหลด มีพื้นที่อยูในเขตอุทยาน
แหงชาติตากสินมหาราช ชาวบานไดรว มกันฟน ฟูปา เสือ่ มโทรม
ให ก ลั บ มาอุ ด มสมบู ร ณ ด  ว ยหลั ก วนเกษตร เน น ปลู ก พื ช
หลากหลายชนิดเพื่อเสริมพื้นที่ปา และไมใชสารเคมีในการ
เพราะปลู ก อาศั ย การเกื้ อ กู ล กั น ของพื ช แต ล ะประเภท
เชน ไมยนื ตนใหรม เงา และสรางความชุม ชืน้ ใหกบั พืชดานลาง
ลดการใชนํ้าและแรงงานในการดูแล ชวยรักษาคุณภาพดิน
และนํ้า สรางความสมดุลของระบบนิเวศในบริเวณโดยรอบ
ผลผลิตทีไ่ ดสาํ หรับบริโภคในครัวเรือนเปนหลัก และแบงปน
ใหกบั เพือ่ นบาน หรือนําไปขายเพือ่ สรางรายได พืชเศรษฐกิจ
สําคัญของชุมชน ไดแก กาแฟอาราบิกา หนอไม มะขามปอม
และฟกแมว ชาวบานจะนําไปขายทีต่ ลาดมูเซอ ซึง่ เปนแหลง
3

รองรับสินคาเกษตร ไมผานพอคาคนกลาง สรางรายไดใหกับ
ครัวเรือน ประมาณ 20,000 - 35,000 บาทตอเดือน
การทําเกษตรผสมผสานควบคูไ ปกับการอนุรกั ษปา
ภายใตกฎกติการวมกัน มีนํ้าเพียงพอตอการเกษตร และการ
อุปโภคบริโภคตลอดป ผสานแนวคิดภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ในการ
อนุรกั ษดนิ นํา้ ปา ทําใหปา ชุมชนบานหวยปลาหลด เปรียบเสมือน
ซุปเปอรมารเก็ต ชุมชนไดพึ่งพิงปาจากความหลากหลาย
ของพืชและสัตว โดยเปนแหลงอาหาร และไมใชสอยทีช่ าวบาน
ไดใชประโยชน ชาวบานชุมชนบานหวยปลาหลดจึงมีคณ
ุ ภาพ
ชีวติ บนพืน้ ฐานความสมดุล ของทรัพยากรธรรมชาติ และสามารถ
พึง่ พาตนเองไดอยางยัง่ ยืน
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ระบบจัดการ
ปาตนนํ้า

เครือขายลุมนํ้า
แมละอุป
จังหวัดเชยงใหม

สภาพปญหาและจุดเปลี่ยนแปลง
ปญหาที่ดินทํากิน การบุกรุกปา
ขาดแคลนนํ้า
ชุ ม ชนเครื อ ข า ยลุ  ม นํ้ า แม ล ะอุ ป เป น ชุ ม ชนเผ า
ปกา เกอะ ญอ (กะเหรี่ยง) มีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแตป พ.ศ.
2350 ตั้งอยูในเขตพื้นที่ลุมนํ้าชั้นที่ 1A ซึ่งเปนพื้นที่อนุรักษ
และไมมเี อกสารในทีท่ าํ กินของตัวเอง ทําใหเกิดความไมชดั เจน
ในที่ทํากิน และพื้นที่ปาอนุรักษมาโดยตลอด นอกจากกนี้
การขยายตัวของประชากรทีเ่ พิม่ ขึน้ ทําใหเกิดปญหาของการใช
ทรัพยากรธรรมชาติไมถกู ตอง มีการบุกรุกพืน้ ทีป่ า เพือ่ ใชเปน
ที่ทํากิน ทําใหปาเริ่มเสื่อมโทรม ปริมาณนํ้าลดลงในบางปี
การทําเกษตรไดผลผลิตไมเพียงพอ สัตวปา และสัตวนาํ้ ทีเ่ ปน
ดั ช นี ช้ี วั ด ความอุ ด มสมบู ร ณ ข องผื น ป า ลดลง ชาวบ า น

พื้นที่ปาถูกแพวถาง
ทำไรเลื่อนลอย
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ผืนนาแหงแลง

เกิดการแบงฝายเปน 2 กลุม คือกลุมที่เห็นความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และกลุมที่เขาไปรับจางนายทุนลักลอบ
ตัดไม จนในที่สุดปญหาการขาดแคลนนํ้าก็เขาสูภาวะวิกฤต
ป 2538 ชาวบานรวมตัว ทําประชาคมหมูบ าน
ร ว มกั น ขั บ ไล ค นของนายทุ น ที่ ม าตั ด ไม อ อกจากชุ ม ชน
และจัดทําระเบียบการดูแลรักษาปาตนนํ้าของแตละหมูบาน
ต อ มาป 2544 ได ร วมตั ว เป น เครื อ ข า ยลุ  ม นํ้ า แม ล ะอุ ป
อยางชัดเจน มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ทีเ่ ครือขาย
โดยฟ  น ฟู ป  าต น นํ้ า สร า งฝายภูมิป ญ ญา สรางแนวกัน ไฟ
บวชปา กําหนดพื้นที่อนุรักษสัตวน้ําระยะทาง 4 กิโลเมตร
เพือ่ เปนแหลงขยายพันธุป ลาในลําหวย ทําเสนทางศึกษาธรรมชาติ
และปาสะดือ (ตนไมสายใยชีวิต) รวบรวมภูมิปญญาชนเผา
ปกา เกอะ ญอ ในการจัดการทรัพยากรดิน นํ้า ปา สัตวปา
และถายทอดสูเ ยาวชนผานบทธา (บทกวีชนเผา) ทําใหตวั ชีว้ ดั
ความอุดมสมบูรณ อยางชะนี ปลากาง กบจุก ปูกามเหลือง
กลับคืนมา นอกจากนี้ ชุมชนไดนาํ พลังนํา้ มาใชเปนพลังงาน

สะอาด คือ โรงสีขาวพลังนํ้าชุมชน และระบบไฟฟาพลังนํ้า
เพื่อลดการใชพลังงานเชื้อเพลิง และนํารายไดมาเปนกองทุน
เครือขาย
สวนสําคัญคือ การจัดทําระบบขอมูลแผนที่ชุมชน
เสนทางนํ้า แนวเขตที่ทํากิน แนวเขตปาชุมชน และการใช
ประโยชนทดี่ นิ ในรูปแบบตางๆ ใหเกิดความชัดเจนในระดับชุมชน
ทําใหชมุ ชนมีเอกสารอางอิงของตนเองทีช่ ดั เจนและเปนระบบ
สามารถใชในการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรปาตนนํ้า
และผลักดันใหเกิดขอตกลงความรวมมือระหวางภาคีเครือขาย
ระดั บ อํ า เภอ เรื่ อ งการอนุ รั ก ษ พื้ น ที่ แ นวเขตป า ต น นํ้ า
และแนวเขตที่ทํากินอยางชัดเจน

เวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดชุมชน
เครือขาย เพื่อวางแผนฟนฟู
และอนุรักษทรัพยากรปาตนนํ้า
เครือขายลุมนํ้าแมละอุป จังหวัดเชียงใหม

14

จาก “กรอบคิด” และ “กรอบงาน”
สูการจัดการนํ้าชุมชน ตามแนวพระราชดําริ
กรอบคิด

กรอบงาน

ชุมชนเริม่ พึง่ ตนเองโดยการสรางระบบโครงสรางนํา้ ภายใน
ชุมชนเอง เชน ระบบนํา้ เพือ่ อุปโภค และบริโภค คิดเชือ่ มโยง
วิถชี วี ติ ภูมปิ ญ
 ญา และการพึง่ พิงปา เพือ่ อนุรกั ษทรัพยากร
ปาไม ใหสอดคลองกับภูมสิ งั คม ตอยอดพืน้ ทีเ่ ปนปาเศรษฐกิจ
ที่สรางรายไดกับชุมชน เกิดการมีสวนรวมในการอนุรักษ
ฟนฟูพื้นที่ปากลับมาอุดมสมบูรณ

ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ บริหารจัดการพืน้ ทีป่ า
และทรัพยากรนํา้ สามารถจัดแบง ขอบเขต การดําเนินงาน
อนุรักษ ฟนฟูปาตนนํ้า พรอมกับกําหนดกติกาเพื่อให
ชุมชนสามารถใชทรัพยากรรวมกันอยางเทาเทียม และเปนธรรม
นอกจากนี้ยังนําไปสูการวางแผนการผลิต และเกิดเปน
วิสาหกิจชุมชน สรางรายไดจากผลผลิต การเกษตรชุมชน
เขมแข็ง และเกิดเครือขายการดําเนินงานอยางตอเนื่อง

งานอนุรักษและงานพัฒนา
จัดทําแผนที่การใชประโยชนที่ดิน อยางมีสวนรวมโดยภาคประชาชน
ตนแบบการจัดทําขอมูลและแผนทีก่ ารใชประโยชน
ทีด่ นิ ระดับอําเภอ โดยใชกระบวนการซึง่ ชุมชน และเครือขาย
เปนผูส าํ รวจและจัดทําแผนทีด่ ว ยตนเอง ครอบคลุมครบทัง้
3 ตํ า บล ในอํ า เภอกั ล ยาณิ วั ฒ นา เป น อํ า เภอแรกของ
ประเทศไทย โดยประยุ ก ต ใ ช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ภูมิศาสตร จัดทําแผนที่การใชประโยชนที่ดิน ใหเกิดความ
ชัดเจนในระดับชุมชน ไดแก สามารถใชวางแผนบริหาร
จัดการทรัพยากรปาตนนํา้ ขยายผลใหเกิดเวทีลงนามรับรอง
แผนที่ ขอตกลงความรวมมือระหวางภาคีเครือขายระดับ
อําเภอ และแผนบริหารจัดการทรัพยากรปาตนนํ้ารวมกัน
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ปรับเปลี่ยนแนวคิดเรื่องการสรางภูมิคุมกันดานอาชพ

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

ผลสาเร็จ

1

แผนที่การใชประโยชนที่ดิน
อยางมีสวนรวมโดยภาคประชาชน

การจัดทําขอมูล และแผนทีก่ ารใชประโยชนทดี่ นิ
อยางมีสวนรวมจากภาคประชาชน ของเครือขายลุมนํ้า
แมละอุป สามารถใชในการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากร
ปาตนนํ้า และผลักดันใหเกิดขอตกลงความรวมมือ การลงนาม
รั บ รองแผนที่ แผนบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรป า ต น นํ้ า
รวมกัน โดยชุมชนไดประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภูมิศาสตรในการรวบรวมขอมูล และจัดทําแผนที่การใช
ประโยชนที่ดิน ดังตอไปนี้
1. แผนที่ขอบเขตชุมชน
2. แผนที่ขอบเขตปาอนุรักษ
3. แผนที่ขอบเขตปาใชสอย
4. แผนที่ขอบเขตปาฟนฟู
5. แผนที่ขอบเขตไรหมุนเวียน
6. แผนที่ขอบเขตพื้นที่ทํากินรายแปลง

เครือขายลุมนํ้าแมละอุป จังหวัดเชียงใหม
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ผลการเปลี่ยนแปลงตนแบบการจัดทําแผนที่การใชประโยชนที่ดิน อําเภอกัลยาณิวัฒนา
• เกิ ด ต น แบบการจั ด การทํ า ข อ มู ล และแผนที่ ก ารใช
ประโยชน ที่ ดิ น ระดั บ อํ า เภอ (อํ า เภอกั ล ยาณิ วั ฒ นา)
เปนอําเภอแรกของประเทศไทย โดยชาวบานเปนผูสํารวจ
และจัดทําแผนที่ดวยตนเอง
• เกิดแผนทีร่ วมระดับลุม นํา้ จากเครือขายเดิม และเครือขาย
ขยาย 37 ชุ ม ชน 3 ตํ า บล 4 ลุ  ม นํ้ า ครอบคลุ ม พื้ น ที่
403,054.20 ไร และจั ด ทํ า เอกสารแผนที่ ร ายแปลง
(โฉนดชุมชน) จํานวน 6,282 แปลง
• เกิดบันทึกขอตกลง กติกา กฎระเบียบ การรับรอง แผนที่
และแผนบริหารจัดการทรัพยากรปาตนนํา้ รวมกันของภาคี
เครือขายตําบลแจมหลวง ระหวางเครือขายลุม นํา้ แมละอุป
4 ชุมชน ระดับตําบล ระดับอําเภอ และหนวยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ

ผลสาเร็จจากการทําแผนที่การใชประโยชนที่ดิน ฉบับ ปกา เกอะ ญอ
• ความสํ า คั ญ และจํ า เป น ในการทํ า แผนที่ ข องชุ ม ชน
เครือขาย
• เกิดตัวอยางแนวคิดและวิธีการอนุรักษฟนฟูทรัพยากร
ปาตนนํ้าอยางเปนเครือขาย
• พัฒนากระบวนการจัดทําแผนที่การใชประโยชนท่ีดิน
ดวยตัวชุมชนเอง
• เกิดการลงนามรับรองแผนทีฯ่ และสรางขอตกลงรวมกัน
• เกิดการมีสวนรวมของชุมชนและเครือขายขยายผล
• เกิดความถูกตอง ความมัน่ คง ความสุข ของชีวติ และชุมชน
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2

ฟนฟูอนุรักษปา
และเพิ่มแหลงสารองนํ้า
ฝายระบบกรองธรรมชาติ 3 ชน (กรองหยาบ / กรองละเอียด / เก็บสารองนํ้า)

เครือขายลุม นํา้ แมละอุปไดรว มกันอนุรกั ษทรัพยากรปาตนนํา้ โดยการสรางฝายภูมปิ ญ
 ญาในพืน้ ทีล่ าํ หวยตางๆ
ทําใหเกิดขอสังเกต และไดรว มกันทําวิจยั ฝายระบบกรองธรรมชาติ 3 ชัน้ (กรองหยาบ กรองละเอียด และระบบสํารองนํา้ )
ในพื้นที่หวยโกะโกละ สามารถใชประโยชนในการดักกรองตะกอน กักเก็บความชุมชื้นสูชั้นดิน ชะลอการไหลของนํ้า
ในฤดูนํ้าหลาก ชวยฟนฟูระบบนิเวศปาตนนํ้า เปนแหลงอนุบาลสัตวนํ้า แหลงนํ้าของสัตวปา และแหลงนํ้าของตนไม
ในระบบนิเวศ เพิม่ ปริมาณนํา้ สํารอง พัฒนาระบบกักเก็บ และสงนํา้ ระบบสํารองนํา้ เพิม่ ปริมาณนํา้ ตนทุนเพือ่ การอุปโภค
บริโภค การทําเกษตรครัวเรือน ซึ่งเปนการพัฒนาแนวคิดในการทําฝายของชาว ปกา เกอะ ญอ ที่ทํากันอยู ใหสามารถ
เชื่อมตอกันอยางเปนระบบ

• ฝายระบบกรองธรรมชาติ 3 ชัน้ (กรองหยาบ กรองละเอียด และระบบสํารองนํา้ ) ใชบริหารจัดการระบบเหมืองฝาย
ในพืน้ ทีห่ ว ยโกะโกละ จํานวนรวม 76 ฝาย ระยะทาง 2.35 กิโลเมตร เพือ่ ฟน ฟูสภาพปาตนนํา้ และเพิม่ ปริมาณนํา้ สํารอง
ใหกับชุมชน
• ฝายระบบกรองหยาบและฝายระบบกรองละเอียด รวม 49 ฝาย สามารถเพิ่มความชุมชื้นใหกับพื้นที่ปาตนนํ้าได
4.9 ลาน ลบ.ม. ตอป
• ฝายระบบสํารองนํา้ จํานวน 27 ฝาย เพิม่ แหลงกักเก็บนํา้ ใหกบั ความตองการใชนาํ้ ชุมชนบานแมละอุป 65 ครัวเรือน
ไดถึง 123,000 ลิตร (123 คิว) สามารถสํารองนํ้าไวใชในชุมชนได 4.7 วัน และมีนํ้าในลําหวยตลอดทั้งป
• ขยายแนวคิดในการอนุรักษฟนฟูแหลงนํ้า ในพื้นที่เครือขาย 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
เครือขายลุมนํ้าแมละอุป จังหวัดเชียงใหม
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ระบบผันและกระจายนํ้าบนพื้นที่สูง
ภูมปิ ญ
 ญาในการผันและกระจายนํา้ เพือ่ ทําการเกษตร
บนพื้นที่สูง ในรูปแบบที่ทํากันโดยทั่วไปของชนเผา ปกา
เกอะ ญอ คือนาขั้นบันได เปนการทํานาซึ่งมีพื้นที่ทํากิน
อยูบนภูเขา มีระดับความลาดชันสูง และมีที่ราบลุมอยู
อยางจํากัด ทําใหเกิดการใชภมู ปิ ญ
 ญาในการบริหารจัดการ
ทีท่ าํ กินของตน ดวยการปรับรองแปลงและคันนาไลไปตาม
ระดับความลาดเอียง เพือ่ ใหสามารถเพาะปลูกขาวไดอยาง
เหมาะสมกับสภาพพืน้ ที่ และมีระบบเหมืองฝาย เปนกุญแจ
สําคัญที่เชื่อมตอพื้นที่ทํานา
• ใชพื้นที่ทํากินที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด • พื้นที่แปลงนาขั้นบันได เปรียบเสมือนแกมลิงที่สามารถ
กักเก็บนํา้ ไวได ชวยปองกันปญหานํา้ หลากทวมเขาสูช มุ ชน
• ใชประโยชนจากความลาดชันของพื้นที่ในการผันและ
อยางฉับพลัน
กระจายนํ้าบนพื้นที่สูงอยางเปนระบบ
• มี ร ะบบเหมื อ งฝายในการแบ ง สรรนํ้ า ให ทั่ ว ถึ ง และ • แสดงถึงภูมิปญญาชาวบานในการไลระดับความสูงตํ่า
ของพืน้ ที่ เพือ่ ใชวางผังรายแปลง ออกแบบคันนา จุดผันนํา้
เทาเทียมกันทุกรายแปลง
ระบบกระจายนํ้า และทางออกของระบบนํ้าสูแหลงนํ้า
• ตะกอนที่มากับนํ้า สะสมเปนแหลงอินทรียวัตถุซึ่งเปน
• เกิดการใชนาํ้ อยางคุม คาและมีประสิทธิภาพ นํา้ สวนเกิน
ธาตุอาหารในดิน ทําใหตนขาวมีความอุดมสมบูรณ
จากระบบนาขัน้ บันได สามารถสงกลับคืนไปยังแหลงนํา้
• ลดการใชพลังงานในการสูบนํ้า สามารถใชแรงโนมถวง
ของชุมชนไดอยางเปนระบบ
ในการสงกระจายนํ้าได
• ระบบนํ้ า ในแปลงนามี ก ารหมุ น เวี ย นถ า ยเทตลอด
เกิดออกซิเจนจํานวนมาก ทําใหมีคุณภาพนํ้าที่ดี
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3 การพัฒนาเกษตร

เดิ ม คนในชุ ม ชนส ว นใหญ จ ะทํ า เกษตรแบบ
ไรหมุนเวียน และปลูกพืชเชิงเดีย่ ว รายไดไมแนนอน นิยมซือ้
พืชผักสวนครัวจากภายนอกมาทําอาหาร ทั้งๆ ที่สามารถ
ปลู ก เองได จึ ง ทํ า ให เ กิ ด การรวมกลุ  ม เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย น
แนวคิดในการทําการเกษตรแบบเดิม มาเปนการทําเกษตร
ผสมผสานแบบยั ง ชี พ วนเกษตรพึ่ ง พิ ง ป า และแปลง

เกษตรอินทรีย มีสมาชิก จํานวน 7 ราย การทําแผนผังรายแปลง
แผนการผลิตและขอมูลบัญชีครัวเรือน ซึ่งทําใหไดเกษตร
ตัวอยาง 2 ระดับ คือ ระดับปรับเปลี่ยนแนวคิดเรื่องการ
ลดคาใชจา ยในครัวเรือน และระดับเพิม่ รายไดจากการผลิต
เกษตรอินทรีย เกิดตัวอยางการปรับเปลี่ยนแนวคิดเรื่อง
การสรางภูมิคุมกันดานอาชีพ สรุปผลไดคือ

ความมั่นคงดานอาหาร

สรางเสริมความสุข
และอบอุนใหครอบครัว

เกษตร
ผสมผสาน
แบบยังชีพ

วนเกษตร
พึ่งพิงปา

แปลงเกษตร
อินทรีย

แผนผัง
รายแปลง

วางแผน
การผลิต
ทำบัญชี
ครัวเรือน

ความมั่นคงในอาชีพไมตองอพยพครัวเรือนออกนอกถิ่นฐาน

ลดได

93%
หรือคิดเปนเงิน
53,900
บาท / ป

ลดรายจาย
ครัวเรือน

ทำเกษตร
อินทรีย
เพิ่มรายได

เพิ่มขึ้น

64%
หรือคิดเปนเงิน
191,600
บาท / ป

เครือขายลุมนํ้าแมละอุป จังหวัดเชียงใหม
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สรุปความสาเร็จ
กอน

หลัง
แผนที่การใชประโยชนที่ดิน

• ชาวบานทําไรหมุนเวียน ไมมสี ทิ ธิ
ในที่ทํากินของตัวเอง
• ขอบเขตที่ ดิ น ทํ า กิ น และพื้ น ที่
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

การบริหารจัดการนํ้า
• ปริมาณนํ้าลดลงไมเพียงพอกับ
การทําเกษตร
• ขาดแหลงสํารองนํ้าในพื้นที่

• ฝายระบบกรองธรรมชาติ 3 ชั้น (กรองหยาบ กรองละเอียดและระบบสํารองนํ้า)
เพื่อบริหารจัดการระบบเหมืองฝาย
• ฝายระบบกรองหยาบและฝายระบบกรองละเอียด ชวยเพิม่ ความชุม ชืน้ ฟน ฟูสภาพปา
ตนนํ้า
• ฝายระบบสํารองนํา้ ชวยเพิม่ แหลงกักเก็บนํา้ สามารถ สํารองนํา้ ไวใชในชุมชนและมีนํ้า
ในลําหวยตลอดทั้งป
• รวมกันปรับปรุงสภาพแหลงนํ้าและฟนฟูลําหวย ในพื้นที่เครือขาย 3 ลุมนํ้า รวม 8
ชุมชน จํานวน 12 ลําหวย

ระบบนิเวศ
• พื้นที่ปาเสื่อมโทรม
• สัตวปาและสัตวนํ้าที่เปนดัชนีชี้วัด
ความอุดมสมบูรณของผืนปา ลดลง

• พืน้ ทีป่ า มีความอุดมสมบูรณ เกิดสัตวปา และสัตวนาํ้ ทีเ่ ปนดัชนีชวี้ ดั ความอุดมสมบูรณ
เชน ชะนี เกง นก ไกปา ปลากาง เพิ่มจํานวนมากขึ้น

การเปลี่ยนแนวคิดในการทําการเกษตร
• ทําไรหมุนเวียน
• ปลูกพืชเชิงเดี่ยว

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

การขยายเครือขาย
• ชุมชนไมเห็นความสําคัญของการ
อนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรร ว มกั น แต ล ะ
ครัวเรือนมุงเนนเรื่องการทํากิน
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• เกิดการรวมกลุมเปนเครือขายลุมนํ้าแมละอุปเพื่ออนุรักษพื้นฟูปาตนนํ้า
• ขยายผลเครือขายโดยจัดตั้งคณะทํางานการจัดระเบียบที่ดินของชุมชนภาคีเครือขาย
3 ตําบล คือ ตําบลแจมหลวง ตําบลแมแดด และตําบลวัดจันทร
• เกิดเครือขายเยาวชนรักษปา ตนนํา้ “แอะปวาโดะ” ในพืน้ ทีข่ ยายผล 8 ชุมชน สามารถ
ประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการทํางานเครือขาย
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ขอขอบคุณมูลนิธิฯ ที่มอบโอกาส
ใหกับชุมชนรวมเรียนรู
และเขาใจชุมชนอยางแทจริง
นายเดชา นทีไท ผูแทนเครือขายลุมนํ้าแมละอุป
เครือขายลุมนํ้าแมละอุป ต.แจมหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม

สภาพพืน้ ทีช่ มุ ชนแมละอุปแตเดิมสวนใหญเปนปาไม
ที่ยังคงความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติทั้งพันธุพืช
และสัตว ตอมาในป 2526 มีการตัดถนนเขาหมูบาน นายทุน
เขามาคาเปลือกไม คนในพื้นที่ไปเปนแรงงานใหกับนายทุน
และยังปลูกฝนอีกดวย คนภายนอกเขามาตั้งรกรากอยูในเขต
ปาตนนํ้า มีการบุกรุกพื้นที่ปา ไฟปาลุกลามเผาไหมผืนปา
ไมมีใครควบคุมสถานการณได ไรซึ่งกฎกติกา ถัดมา 2 ป
ปริมาณนํา้ ในลําหวยแมละอุปเริม่ ลดลงจนถึงขัน้ วิกฤต ฤดูทาํ นา
เกิดการทะเลาะวิวาทแยงนํา้ ระหวางผูใ ชนาํ้ ดวยกัน แหลงอาหาร
ธรรมชาติ สัตวปา โดยเฉพาะสัตวนํ้าลดลงจนเกือบสูญพันธุ
สายนํา้ ถูกเม็ดทรายทับถมแทนที่ ถึงตอนนีค้ นในชุมชนและคน
ภายนอกชุมชนที่มีพื้นที่ทํานาและใชนํ้าแมละอุป รูซึ้งถึงผล
กระทบอยางหนัก ผลของการรวมมือกับนายทุน ทําลายในสิง่ ที่
บรรพบุรุษหวงแหนรักษาไว
เมื่อคนในทองถิ่นเริ่มตื่นตัว กอนที่ทุกอยางจะสาย
ผูน าํ ฝายปกครองเรียกใหทกุ ฝายทีเ่ กีย่ วของปรึกษาหารือเพือ่
หาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นรวมกัน พรอมทั้งเปดเวที
ประชาคม หามาตรการดําเนินตอผูก ระทําผิด โดยการออกกฎ
กติกาบังคับใช สภาตําบลแตงตั้งชุดคณะกรรมการดําเนิน
ติดตามเฝาระวังผูที่บุกรุกทําลายทรัพยากร แกนนํารวมกับ
ชุมชนไดขับไลนายทุนที่เขามาคาเปลือกไม ขับไลชาวบาน
ทีป่ ลูกฝน ออกจากพืน้ ทีท่ งั้ หมด จนประสบผลสําเร็จและเห็นไดวา
ชาวบานในชุมชนลุกขึน้ ใหความรวมมือและรวมกันแกไขปญหา
ขอขอบคุณมูลนิธิอุทกพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ
ทีม่ อบโอกาสใหกบั ชุมชน รวมเรียนรูแ ละเขาใจชุมชนอยางแทจริง
นอกจากนั้นผูใชนํ้าสายหวยแมละอุปก็มีสวนรวมชวยกัน
อีกทั้งหนวยงานองคกรในทองที่คอยใหคําปรึกษาสนับสนุน
ใหเกิดการดําเนินการอยางจริงจังในการเรือ่ งนี้ เกิดความรวมมือ
กับชุมชนใกลเคียง ตกลงกันจัดแบงแนวเขตชุมชนของตนเอง
ใหชัดเจน พรอมทั้งออกกฎกติกาบังคับใช ความภาคภูมิใจ

ที่ทรัพยากรธรรมชาติปาไมฟนคืน สัตวปาสัตวนํ้าเริ่มกลับมา
โดยเฉพาะลําหวยแมละอุปกลับมาเหมือนสภาพเดิมและดีกวา
เดิมอีก มีปริมาณนํ้าเพิ่มขึ้น สามารถเพาะปลูกพืชหลังฤดู
เก็บเกี่ยว มากกวานั้นก็ไมทําใหบรรพชนเวียนหัวอีกตอไป
ทัง้ นีต้ อ งบอกวาไดรบั การเติมเต็มความรู วิชาการ ประสบการณ
ตางๆ มากมาย ในการทํางานรวมกัน
ไมนกึ มากอนวาสิง่ ทีช่ มุ ชนคนตนนํา้ ตอสูเ พือ่ ปกปอง
ผืนแผนดินของตนเองนัน้ จะเปนบทเรียนสําคัญใหกบั คนรุน หลัง
ไดเรียนรูประวัติศาสตรทองถิ่นตนเอง ใหเกิดสามัญสํานึก
หวงแหนสิ่งที่คนรุนกอนปกปองรักษาไวใหเรา และเราเอง
ต อ งสานต อ เจตนานั้ น สื บ ไปจากรุ  น สู  รุ  น การที่ ชุ ม ชน
แมละอุปไดรบั เลือกเปนพิพธิ ภัณฑธรรมชาติจดั การนํา้ ชุมชนนัน้
ถือวาไดรบั เกียรติเปนอยางยิง่ ซึง่ ไมไดกนั งายๆ ฉะนัน้ ชุมชน
ตองรักษาคุณงามความดีคงไวและพรอมในการถายทอด
ประสบการณความรูแ บบอยางความสําเร็จดานตางๆ ใหชมุ ชนอืน่

เครือขายลุมนํ้าแมละอุป จังหวัดเชียงใหม

22

แผนที่จัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ
เครือขายลุมน้ำแมละอุป จังหวัดเชยงใหม

คำอธิบายสัญลักษณ
ระยะที่ 1 สำรวจข้อมูลและจัดทำแผนที่
ป 2553

หมู่ 6
บานโปงขาว

หมู่ 6
บานหนองแดง

หมู่ 1 บานหวยฮอม
หมู่ 1 บานดอยตุง

ระยะที่ 2 สำรวจข้อมูลและจัดทำแผนที่
ป 2554
ระยะที่ 3 สำรวจข้อมูลและจัดทำแผนที่
ป 2555

หมู่ 2
บานสมมวง
หมู่ 3
หมู่ 2
บานจันทร บานหวยครก
หมู่ 7
หมู่ 3
บานเดน
บานหวยออ
หมู่ 4 บานหนองเจ็ดหนวย
หมู่ 4 บานหวยบง
หมู่ 2
หมู่ 2 บานกิ่วโปง บานใหม
พัฒนา
หมู่ 6
บานนา
เกล็ดหอย

หมู่ 3
บานขุน
แมละอุป

ระยะที่ 4 สำรวจข้อมูลและจัดทำแผนที่
ป 2556
ขอบเขตตำบล
ขอบเขตหมูบาน

<< ต.บานจันทร

หมู่ 5
บานแจมนอย
หมู่ 6
บานดง
สามหม�น

หมู่ 3 บานแมละอุป
หมู่ 6
บานแจมหลวง

หมู่ 4 บานหวยยา

หมู่ 7
บานเสาแดง

หมู่ 5 บานหวยเขียดแหง

หมู่ 4 บานหวยบะบา

หมู่ 1
บานแอะเอาะ
หมู่ 1
บานขุนแมรวม

<< ต.แมแดด

หมู่ 5 บานหวยปู
หมู่ 1
บาน
โปกกะโหลง

<< ต.แจมหลวง

หมู่ 4
หมู่ 7
หมู่ 5 บานแมแดดนอย
บานแม
หมู่ 5
บานใหม
ตะละมง
บานสบแมแดด
หวยปู
หมู่ 2
หมู่ 1
บานแมตะละเหนือ
บานแมผาปู
หมู่ 2 บานนะโน
หมู่ 3
หมู่ 3
บ
า
นแม
ต
ะละกลาง
บานแมตะละใต
หมู่ 3
บานแมแดดหลวง

การใชประโยชนที่ดินอำเภอกัลยาณิวัฒนา
5.13%

ที่อยู่อาศัย

ตำบล
แจมหลวง

1.98%

63.13%
พื้นที่ป่า

2.10%

ที่อยู่อาศัย

35.16%
พื้นที่ทำกิน

ตำบล
บานจันทร

62.32% 35.70%
พื้นที่ป่า

พื้นที่ทำกิน

ตำบล
แมแดด

1.05%

ที่อยู่อาศัย

78.57%

พื้นที่ป่า

19.33%

พื้นที่ทำกิน

ที่อยู่อาศัย

48.50% 50.45%
พื้นที่ป่า

พื้นที่ทำกิน

คลองรังสต

จังหวัดปทุมธานี

เชอมคลอง
เปนแกมลิง

สภาพปญหาและจุดเปลี่ยนแปลง
เดิมทุง รังสิตบริเวณคลอง 8 คลอง 9 และคลอง 10
เปนพื้นที่เกษตรกรรม ทํานา และทําสวน กระทั่งป 2527
เกษตรกรไดปรับเปลี่ยนพื้นที่นามาเปนรองสวนเพื่อปลูกสม
ตอมาเกิดโรคสมระบาดรุนแรง อีกทัง้ ปญหาดินเปรีย้ ว จนทําให
เกษตรกรเปนหนี้ ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณการเกษตร
(ธกส.) กวา 150,000 ไร เกษตรกรบางสวนจึงเริม่ หันมาปลูก
ปาลมนํา้ มันในพืน้ ทีร่ อ งสวนสมเดิมตามคําแนะนําของสํานักงาน
สงเสริมเศรษฐกิจการเกษตร จนมีแนวโนมปลดหนี้ ธกส. ได
ทําใหเกษตรกรหันมาปลูกปาลมนํา้ มัน มากขึ้น

เหตุการณน้ำทวม ป 2554
คลองรังสิต จังหวัดปทุมธานี
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ป พ.ศ. 2554 ชุมชนรวมตัวปองกันนํา้ ทวมครัง้ ใหญ
ดวยการปลอยใหนาํ้ ไหลผานพืน้ ทีแ่ ละเสริมคันดินกัน้ ริมคลอง
ทําใหพนื้ ทีไ่ มไดรบั ความเสียหายและปาลมนํา้ มันยังมีผลผลิต
สูงขึน้ เปน 7 ตัน/ไร/ป ในปตอ มา นอกจากปาลมนํา้ มันจะเปน
พืชเศรษฐกิจที่ใหผลผลิตตอไรสูงแลว ตนปาลมยังชอบนํ้า
สามารถทนตอสภาพนํ้าทวมขังไดกวา 1 เดือน และสามารถ
ปลูกในพืน้ ทีด่ นิ เปรีย้ วได รองสวนปาลมนํา้ มันหากมีการปรับ
ใหลึกจะสามารถกักเก็บนํ้าไดถึง 700 ลูกบาศกเมตร อีกทั้ง
มีภูมิสังคมที่เปนรองสวน คลองหลัก คลองซอย สามารถใช

+4.275
พื้นคันรอบ
สวนปาลม

เปนแกมลิงกักเก็บนํ้า ทําใหมีศักยภาพที่จะพัฒนาเปนพื้นที่
แกมลิงแบบเพิ่มรายได
ป พ.ศ. 2555 เริ่มโครงการพัฒนาพื้นที่แกมลิงเพิ่ม
รายไดในพื้นที่เกษตรทุงรังสิต ดําเนินงาน 4 ตําบล ปรับพืน้ ที่
รองสวนเปนแกมลิงเพิ่มรายได เชื่อมตอคลองชลประทาน
และรองสวน ในพืน้ ทีค่ ลอง 8 9 และ 10 ครอบคลุมพืน้ ทีก่ วา
117,079 ไร
ป พ.ศ. 2557 ขยายพื้นที่ดําเนินงานพัฒนาพื้นที่
แกมลิงเพิม่ รายไดในพืน้ ทีเ่ กษตรทุง รังสิต 8 ตําบล ครอบคลุม
พื้นที่ กวา 226,997 ไร

+3.675
พื้นแปลงปลูกปาลม

+4.04
พื้นถนนเขาสวน

ภูมิสังคมของทุงรังสิตเปนคลองหลัก คลองซอย และรองสวน

ถึงแมคลองรังสิตเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนางานดานชลประทานของประเทศไทย ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5
(พ.ศ. 2433 - 2448) โดยการขุดคลองรังสิตและคลองแยกตางๆ เพื่อเปนแหลงนํ้าสําหรับเพาะปลูก คมนาคม อุปโภค
และบริโภค ตอมาชุมชนทีอ่ ยูร มิ คลองรังสิตขาดการดูแลและรักษาแหลงนํา้ ทําใหระบบโครงสรางนํา้ เสื่อมสภาพลง ดังนี้
• โครงสรางนํ้าในพื้นที่มีสภาพตื้นเขิน คลองซอยไมสามารถเชื่อมตอระบบชลประทานหลักกับรองสวนได
• โครงสรางควบคุมระดับนํ้าที่มีมากกวา 400 จุด ชํารุดไมไดรับการซอมแซม
• ไมสามารถกักเก็บ และบริหารจัดการนํ้าเขา – ออก ไดเต็มประสิทธิภาพ
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พระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิติยาภา

ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีตอโครงการแกปญหาอุทกภัยในพื้นที่เกษตรทุงรังสต
ทรงเสด็จปลูกตนปาลม เมื่อวันที่ 27 ธค. 2555

ประทานเงินบริจาค พัฒนาแกมลิงทุงรังสต
ในป พ.ศ. 2555 พระเจาหลานเธอ พระองคเจา
พัชรกิตยิ าภา ทรงใหการสนับสนุนแนวทางการบริหารจัดการนํา้
ของชุมชนคลองรังสิต โดยประทานพระราชทานเงินบริจาค
ของวิทยาลัยกระบวนการยุติธรรม ใหสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรนํา้ และการเกษตร (องคการมหาชน) ดําเนินโครงการ
แกไขปญหาอุทกภัย พัฒนาพื้นที่เกษตรทุงรังสิตใหเปนพื้นที่
ดําเนินงานแกมลิงแบบเพิม่ รายได ดวยการพัฒนาโครงสรางนํา้

และระบบบริหารจัดการนํ้า พัฒนาพื้นที่สวนปาลมนํ้ามัน
ใหลึกขึ้น เพื่อเก็บนํ้าไวในรองสวนปาลมนํ้ามัน ซึ่งชวยให
ชาวสวนปาลมมีผลผลิตและรายไดเพิ่มขึ้น สามารถบรรเทา
ปญหาอุทกภัยในอนาคต ตอมาในป 2556 มูลนิธิอุทกพัฒน
ในพระบรมราชูปถัมภ ไดเขามาสนับสนุนการดําเนินงาน
ขยายแนวคิดและผลสําเร็จไปสูพื้นที่ขางเคียงอีก 4 ตําบล

คลองรังสิต จังหวัดปทุมธานี
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จาก “กรอบคิด” และ “กรอบงาน”
สูการจัดการนํ้าชุมชน ตามแนวพระราชดําริ
กรอบคิด

กรอบงาน

จากความร ว มมื อ ร ว มใจป อ งกั น นํ้ า ท ว มจนประสบ
ความสํ า เร็ จ ได ส ร า งความสามั ค คี ใ ห เ กิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชน
ผูน าํ ทีเ่ ขมแข็งตระหนักถึงศักยภาพของโครงสรางนํา้ ในพืน้ ที่
ปรับวิธีคิด มาสูการจัดการนํ้าอยางเปนระบบ เหมาะสม
กับพืน้ ที่ (ภูมสิ งั คม) ลงมือทํา และสรางตัวอยางความสําเร็จ

สํารวจขอมูล วิเคราะห และสรุปปญหาทีแ่ ทจริง โดยประยุกต
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน แผนที่ภาพถายดาวเทียม
เครือ่ งระบุพกิ ดั (GPS) วางแผนการดําเนินงานบนโครงสราง
นํ้ า เดิ ม เชื่ อ มโยงแนวคิ ด กั บ พื้ น ที่ จ ริ ง ดํ า เนิ น การฟ  น ฟู
ปรับปรุงแหลงนํา้ และระบบบริหารนํา้ ดํารงชีวติ ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม สรางรายได สามารถเปน
ตัวอยางความสําเร็จขยายผลไปยังพืน้ ทีข่ า งเคียง เกิดเครือขาย
การทํางานรวมกัน

งานอนุรักษและงานพัฒนา
แนวคิดอนุรักษพื้นที่ริมคลอง

ปลูกปาลมนํา้ มัน ปองกันถนนริมตลิง่ พังทลาย ปองกันสิง่ ปลูกสรางริมคลอง และเกิดกองทุนปาลมประจําหมูบ า น

แนวคิดพัฒนาโครงสรางนํ้าและระบบบริหารจัดการนํ้า

เพิม่ ประสิทธิภาพการเก็บกักนํา้ ระบายนํา้ สํารองนํา้ และเสริมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการนํา้ ดวยการพัฒนา
พื้นที่รองสวนและคลองในพื้นที่ใหเปนแกมลิง กอสราง และปรับปรุงบอพักนํ้า พรอมติดตั้งประตูควบคุมระดับนํ้า
• เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักนํ้า และระบายนํ้า
ขุดลอกคลอง ระบายนํ้า คลองสงนํ้า และคลองซอย เสริมประสิทธิภาพการเก็บกักนํ้า และระบายนํ้า เกิดความ
เชื่อมโยงระหวางระบบโครงสรางนํ้าในพื้นที่กับรองสวนของชาวบาน
เรือดูดตะกอนเลน ปรับรองสวนปาลมนํา้ มันใหลกึ เพือ่ ใชเปนแกมลิงเก็บกักนํา้ ตามแนวพระราชดําริ “ธรรมชาติชว ย
ธรรมชาติ” ดวยเรือดูดตะกอนเลนจํานวน 12 ลํา ดําเนินงานในพื้นที่ 4 ตําบล ประกอบดวย บึงชําออ บึงบอน บึงบา
และบึงกาสาม
• เสริมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการนํ้า กอสรางหรือปรับปรุงบอพักนํ้า และติดตั้งประตูควบคุมระดับนํ้า
เพื่อวางแผนกักเก็บนํ้าและระบายนํ้า จากคลองซอยเขา-ออกสูคลองระบายนํ้าและคลองสงนํ้าได
ในฤดูแลงนํ้า ชุมชนจะปดประตูควบคุมระดับนํ้า เพื่อเก็บนํ้าไวในรองสวนและคลองซอย ทําใหน้ําในรองสวน
มีระดับสูงกวานํ้าในคลองหลัก
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ผลสาเร็จ

1

เพิ่มประสทธิภาพการเก็บกักนํ้าในรองสวนปาลม
ดวยเรือดูดตะกอนเลน

เกษตรกรเจาของพื้นที่ปาลมนํ้ามันกวา 3,000 ไร
ไดรว มกันพัฒนาพืน้ ทีเ่ กษตรทุง รังสิต โดยนอมนําแนวพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ภายใตกรอบคิด “ธรรมชาติ
แกธรรมชาติ” มาใชในการบริหารจัดการนํ้า โดยปรับรอง
สวนปาลมนํ้ามันใหลึก เพื่อใชเปนแกมลิงเก็บกักนํ้า ทั้งนี้
พืน้ ทีป่ ลูกปาลมนํา้ มัน 1 ไร สามารถเก็บกักนํา้ ได 700 ลบ.ม.
และตนปาลมนํ้ามันสามารถทนสภาพนํ้าทวมขังไดประมาณ
1 เดื อ น ในฤดู ฝ นเมื่ อ ผั น นํ้ า ไปเก็ บ กั ก ไว ใ นพื้ น ที่ แ ก ม ลิ ง
จะชวยบรรเทาปญหานํ้าทวมในพื้นที่ ชวยเพิ่มปริมาณนํ้าใน
รองสวนปาลมนํ้ามัน และลดการใชนํ้าจากระบบชลประทาน
ในฤดูแลงไดอีกดวย
บริเวณทุงรังสิต เปนพื้นที่ชลประทานสงนํ้าจาก
คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ผานแนวคลองสงนํา้ กระจาย สูร อ งสวน
ซึ่ ง มี ม าตั้ ง แต ส มั ย รั ชกาลที่ 5 แตเมื่อขาดการบํารุงรัก ษา
จึงเกิดการตืน้ เขินไปตามกาลเวลา สิง่ สําคัญในการทําสวนปาลม
นํ้ามันเปนพื้นที่แกมลิง คือการขุดลอกคูคลอง และรองสวน
ให มี ค วามลึ ก มากขึ้ น เพื่ อ ให ส ามารถเก็ บ นํ้ า ได ม ากขึ้ น
ซึ่งนอกจากชาวชุมชนไดรวมแรงรวมใจกันทําแลวยังมีเรือ
ดูดตะกอนเลนที่เปนเครื่องมือสําคัญในการขุดลอกคูคลอง
และรองสวนขนาดเล็กในพื้นที่

เรือดูดเลน จะดูดตะกอนเลนในรองสวนมาไวทคี่ นั ดิน
หรือใตตน ปาลม เพือ่ เพิม่ ความลึกของรองสวน สามารถเก็บกักนํา้
หนวงนํา้ และลดการใชนาํ้ ชลประทานจากเขือ่ นปาสักชลสิทธิ์
โดยในหนาแลงสามารถใชเรือดูดตะกอนเลนเปดรองสงนํา้ ให
นํา้ ไหลไปถึงพืน้ ทีห่ า งไกลได นอกจากนี้ ตะกอนเลนยังสามารถ
เพิ่มความชุมชื้นในดินเปนปุยใหแกตนไม

เรือดูดเลนสแตนเลส

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)
พืน้ ทีไ่ ดรบั ผลประโยชน ครอบคลุม 4 ตําบล ไดแก ตําบลบึงชําออ ตําบลบึงบอน ตําบลบึงกาสาม ตําบลบึงบา (คลอง 8
คลอง 9 และคลอง 10) และพื้นที่ตําบลขางเคียง
คลองรังสิต จังหวัดปทุมธานี
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รถยกเรือดูดตะกอนเลนลงรองสวน

ขุดลอกเปดทางนํ้าในคลองสงนํ้า ในป พ.ศ.2555

2

การบังคับเรือและทิศทางตะกอนดินเลน

ใชดูดตะกอนเลนในรองสวน

เสริมระบบบริหารจัดการนํ้า
พรอมติดตั้งประตูระบายนํ้า

โครงสรางควบคุมระดับนํ้าในคลองรังสิตเดิมที่มีมากกวา 400 จุด ชํารุดไมไดรับการซอมแซมไมสามารถเก็บกัก
และบริหารจัดการนํา้ เขา – ออก ไดเต็มประสิทธิภาพ รวมทัง้ จากเหตุการณอทุ กภัย ในป พ.ศ. 2554 ทีผ่ า นมา ไดสรางความ
เสียหายครั้งใหญใหกับพื้นที่ทางการเกษตร และการดํารงชีวิตและความเปนอยูของประชาชน ชุมชนคลองรังสิตจึงได
รวมกันดําเนินงานซอมแซมประตูควบคุมนํ้าที่ชํารุดใหสามารถใชงานได รวมทั้งไดบริหารจัดการนํ้า โดยการขุดลอกคลอง
ปรับปรุงบอพักนํ้าและประตูระบายนํ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายนํ้าใหดียิ่งขึ้น ไดแก
ป พ.ศ. 2556 กอสรางและปรับปรุงบอพักนํ้า พรอมติดตั้งประตูควบคุมระดับนํ้า จํานวน 20 จุด ในพื้นที่
ตําบลบึงชําออ เพิ่มปริมาณนํ้าสํารองได 1.01 ลาน ลบ.ม.
ป พ.ศ. 2557 กอสรางและปรับปรุงบอพักนํ้า พรอมติดตั้งประตูควบคุมระดับนํ้า จํานวน 20 จุด ในพื้นที่
ตําบลบึงชําออ ตําบลบึงกาสาม ตําบลนพรัตน และตําบลบึงบอน เพิ่มปริมาณนํ้าสํารองได 1.15 ลาน ลบ.ม.
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ประโยชนที่เกิดขึ้น
กรณีที่ 1 ฤดูแลง : กักเก็บนํ้าไวในรองสวน
เมื่อระดับนํ้าในคลองสงนํ้าและคลองระบายนํ้าลดลง ชุมชนทําการปดประตูควบคุมระดับนํ้า เพื่อกักเก็บนํ้าไวใน
รองสวนของตนเองตัง้ แตชว งปลายฤดูฝน ทําใหระดับนํา้ ในรองสวนสูงกวาในคลองสงนํา้ และใชนาํ้ ในรองสวนนัน้ ทําการเกษตร
ตลอดฤดูแลง

ระดับนํ้าในคลองระบายนํ้าที่ 8 เดือนมีนาคม 2557

ระดับนํ้าในรองสวน เดือนมีนาคม 2557

กรณีที่ 2 ฤดูฝน : ระบายนํ้าจากรองสวนสูคลองระบายนํ้าและคลองสงนํ้า
เมื่อระดับนํ้าในรองสวนมีปริมาณมาก หรือ ในพื้นที่ชุมชนประสบปญหานํ้าทวมขัง ชุมชนทําการเปดบานประตู
เพื่อระบายนํ้าผานคลองซอยออกสูคลองสงนํ้าและคลองระบายนํ้า
เมื่อระดับนํ้าในคลองสงนํ้ามีปริมาณมากและจะลนตลิ่ง ชุมชนจะทําการเปดบานประตู เพื่อสงนํ้าเขาสูคลองซอย
และระบายออกคลองระบายนํ้า
กฎระเบียบหรือวิธีการดูแลประตูควบคุมระดับนํ้า
1. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ผูนําชุมชน และประชาชนที่ใชประโยชนจากประตูควบคุมระดับนํ้า
ตองเปนผูรับผิดชอบคอยดูแลบานประตูควบคุมระดับนํ้า
2. ตลอดระยะเวลาการใชงานตองคอยบํารุงบานประตูใหสามารถเปด-ปด ใชงานไดตามปกติ
3. หากบานประตูระบายนํ้าไมสามารถหมุนเปด – ปดได ผูรับผิดชอบตองทําการอัดจารบีใหการหมุนบานประตูไมติดขัด
4. หากบานประตูระบายนํ้าชํารุดหรือเสียหาย ผูรับผิดชอบตองรวมกันซอมแซมใหกลับมาใชงานไดตามปกติ

คลองรังสิต จังหวัดปทุมธานี
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3

การอนุรักษพื้นที่ริมคลองรังสต
ดวยปาลมนํ้ามันและเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฏีใหม

ตํ า บลบึ ง ชํ า อ อ ตั้ ง อยู  ใ นเขตอํ า เภอหนองเสื อ
จังหวัดปทุมธานี มีเนื้อที่ประมาณ 48.85 ตารางกิโลเมตร
หรือ 30,343.80 ไร เปนทีร่ าบลุม โครงสรางนํา้ หลักทีไ่ หลผาน
พื้นที่ ประกอบดวยคลองระพีพัฒน คลองระบายนํ้าที่ 8 9
และคลองสงนํา้ 2 ซาย 3 ซาย ชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพ
การเกษตรทํานา ทําสวนผลไม และสวนปาลมนํา้ มัน ตัง้ ถิน่ ฐาน
อยูร มิ คลองเปนสวนใหญมวี ถิ ชี วี ติ ผูกพันอยูก บั นํา้ และการเกษตร
ถึงแมจะมีพ้ืนที่ริมคลองสาธารณะระยะทางกวา
45 กิโลเมตร แตบางสวนถูกปลอยใหรกรางไมไดรับการดูแล
เพื่อเปนการสงเสริมใหเกิดการรักษาพื้นที่ริมคลองและเพิ่ม
รายไดใหแกเกษตรกร จึงเกิดแนวคิดอนุรกั ษพนื้ ทีร่ มิ คลองขึน้

โดยนําพื้นที่สาธารณะที่มีอยูแลวมาปรับใชใหเกิดประโยชน
สรางภูมคิ มุ กันดานเศรษฐกิจ สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง คณะกรรมการได ดํ า เนิ น งานปลู ก ปาล ม นํ้ า มั น
ริมคลองสรางรายได และเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม
ริมคลอง เพื่อเปนตัวอยางของการอนุรักษริมคลองสราง
รายได เกิดกองทุนประจําหมูบาน เพิ่มรายไดในครัวเรือน
เสริมใหชุมชนรูจักแกไขปญหา เสริมการมีสวนรวมของคน
ในชุมชน และปลูกฝงใหเกษตรกรในชุมชนรูจักการจัดสรร
ทรัพยากรที่ดินและนํ้าตนทุน ใหเกิดประโยชนสูงสุดอยูบน
ความพอเพียง

1) ปาลมนํ้ามันริมคลองเพิ่มรายได
จากภูมิสังคมที่มีคลองไหลผานพื้นที่จํานวนมาก
การเลือกพืชทีป่ ลูกริมคลองจึงมีความสําคัญ โดยตองเปนพืช
ที่ชอบนํ้า ไมทําลายถนนริมตลิ่ง และสามารถสรางรายได
ใหแกชุมชน ปาลมนํ้ามันนอกจากจะเปนพืชเศรษฐกิจที่ให
ผลผลิ ต ต อ ไร สู ง แล ว ยั ง ชอบนํ้ า สามารถทนต อ สภาพ
นํา้ ทวมขัง ไดกวา 1 เดือน อีกทัง้ มีรากฝอยจํานวนมากปองกัน
ถนนริมตลิ่งพังทลาย และปองกันสิ่งปลูกสรางริมคลอง
คณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าชุมชน คลองแปด
คลองเกา คลองสิบ อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ดําเนินงาน

ปลูกปาลมริมคลองในปจจุบัน
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ปลูกปาลมนํ้ามัน จํานวน 13,000 ตน ริมคลองระบายนํ้า
และคลองสงนํ้า ครอบคลุม 21 หมูบาน เมื่อปาลมนํ้ามัน
ใหผลผลิตจะเกิดกองทุนปาลมประจําหมูบาน สรางรายได
0.66 ลาน/หมูบาน/ป ใหแกชุมชน ซึ่งเงินกองทุนที่เกิดขึ้น
สํารองไวเพื่อรับภัย ธรรมชาติตางๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต เชน
อัคคีภยั วาตภัย อุทกภัย และเปนคาใชจา ยสนับสนุนกิจกรรม
ทางศาสนา เยาวชน ชวยลดคาใชจายขององคการบริหาร
สวนตําบล ในทองถิ่น

2) เกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฏีใหมริมคลอง
คณะกรรมการฯ ไดประยุกตการทําเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม มาอนุรักษพื้นที่ริมคลองสาธารณะ
เพื่อปองกันริมคลองรกราง สิ่งกอสรางริมคลอง และสามารถสรางรายไดเสริมใหแกชุมชน โดยนํารองใหแกชุมชนที่ให
ความสนใจ ระยะทางรวม 800 เมตร บริเวณริมคลองระบายนํ้าที่ 8
เกษตรกรสวนมากทําเกษตรผสมผสานริมคลอง โดยปลูกผักสวนครัว และไมดอกผสมผสานกัน ไดแก คะนา
ผักชี มะเขือ กระเจี๊ยบ ผักกวางตุง ผักโขม ดอกดาวเรือง ดอกทานตะวัน

ปลูกพืชผัก ผลไมริมคลอง เพิ่มรายไดในปจจุบัน

สรุปความสาเร็จ
กอน

หลัง
แผนที่การใชประโยชนที่ดิน

• ลําคลองตื้นเขิน ไมไดรับการขุดลอก
เปนเวลานาน ไมสามารถใชประโยชน
ไดเต็มที่ โดยเฉพาะในชวงฤดูแลง
• บอพักนํ้าและประตูระบายนํ้าชํารุด
เสียหาย บางจุดไมสามารถใชงานได
• โครงสร า งนํ้ า ทั้ ง ระบบไม ส ามารถ
เก็บกัก และบริหารจัดการนํ้าเขา –
ออก ไดเต็มประสิทธิภาพ

• เกิดระบบเชื่อมตอโครงสรางชลประทานกับรองสวน
• ป พ.ศ. 2555 เพิม่ ปริมาณนํา้ 1.19 ลาน ลบ.ม. ผูไ ดรบั ประโยชน 4,500 ครัวเรือน พืน้ ที่
การเกษตร 10,500 ไร
• ป พ.ศ. 2556 เพิม่ ปริมาณนํา้ กักเก็บ 1.40 ลาน ลบ.ม. ผูไ ดรบั ประโยชน 2,755 ครัวเรือน
พื้นที่การเกษตร 29,395 ไร
• เรือดูดตะกอนเลน สามารถเพิม่ พืน้ ทีแ่ กมลิงรับนํา้ ในรองสวน จํานวน 138,200 ลบ.ม.
ในพื้นที่ 1,382 ไร
• ลดคาใชจายในการจางเรือดูดเลน 0.89 ลานบาท
• เรือดูดตะกอนเลนขุดลอกเปดทางนํา้ ในฤดูแลง ป 2556 สําหรับพืน้ ทีเ่ กษตร 6,000 ไร
• ในชวงพายุแกมี ป 2556 สามารถกักเก็บนํ้าไวในพื้นที่กวา 17 ลาน ลบ.ม.

การบริหารจัดการนํ้า
• ริมตลิง่ ตลอดแนวคลองมีสภาพรกราง
• เริม่ มีการกอสรางสิง่ ปลูกสรางริมคลอง

• พื้นที่ริมคลองไดรับการฟนฟู ดวยการปลูกตนปาลมนํ้ามันริมคลอง เพื่อปองกัน
การพังทลายของถนนริมตลิ่ง และปองกันสิ่งปลูกสรางริมคลอง สรางรายได 0.66
ลาน/หมูบาน/ป
• เกิดตัวอยางทฤษฏีใหมริมคลอง
• พืชริมคลองสรางรายไดใหแกชุมชนในกลุมกองทุนประจําหมูบาน
คลองรังสิต จังหวัดปทุมธานี
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มูลนิธิฯ ไดเขามาสนับสนุน
ขยายแนวคิดและพื้นที่
การดําเนินงาน ออกไปอีก 4 ตําบล
นายอักษร นอยสวาง
ประธานกรรมการบริหารจัดการนํ้าชุมชน
คลองแปด คลองเกา คลองสิบ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
เหตุการณมหาอุทกภัยในป 2554 พื้นที่อําเภอหนองเสือ
ไมถูกนํ้าทวม เนื่องจากผูนําชุมชน ประชาชน และผูประกอบการ
ไดชวยกันปองกัน โดยนําลูกรัง หิน ดิน มาทําคันกั้นแนวถนน เพื่อให้
นํ้าไหลผานไปตามลําคลอง พรอมทั้งเปดประตูระบายนํ้าใหนํ้าไหลผาน
ประชาชนในพื้ น ที่ ช  ว ยกั น สละเวลา สละแรงกาย และบริ จ าคเงิ น
ซื้ออาหาร ลูกรัง กระสอบปุย ชวยกันบรรจุลูกรัง หิน ดิน กั้นนํ้าตลอด
แนวลําคลอง ทั้งกลางวันและกลางคืน การที่ชุมชนรอดพนจากนํ้าทวม
มาไดเกิดจากความสามัคคีของคนในชุมชน และนอมนําแนวพระราชดําริ
บริหารจัดการตามภูมิสังคม
หลังจากเหตุการณนํ้าทวม ทําใหชุมชนรูวาคูคลองตื้นเขิน
เพราะไมไดขุดลอกมานาน การไหลของนํ้า ไมสะดวกเพราะมีวัชพืช
ขวางทางนํ้า ประตูระบายนํ้าชํารุด ทําใหการเก็บกักนํ้าไมไดผล ในปี
2555 พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิตยิ าภา ทรงใหการสนับสนุน
แนวทางการบริหารจัดการนํ้า ไดประทานเงินบริจาคของวิทยาลัย
กระบวนการยุติธรรม ใหดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่แกมลิงเพิ่มรายได
ในพื้นที่เกษตรทุงรังสิต เริ่มตนในพื้นที่ 4 ตําบล ตอมาในป 2556
มูลนิธอิ ทุ กพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ ไดเขามาสนับสนุน ขยายแนวคิด
และพื้นที่การดําเนินงานออกไปอีก 4 ตําบล ใหชุมชนสํารวจพื้นที่
ของตนเอง นําแผนที่มาดูเสนทางนํ้า สํารวจคู คลอง ประตูระบายนํ้า
ที่ตื้นเขิน ชุมชนไดพบวารองสวนสามารถกักเก็บนํ้า ชวยหนวงนํ้าได
ยามนํา้ มาก และดําเนินงานขุดลอกคลอง ใหคลองระบายนํา้ คลองสงนํา้
และคลองซอยเชื่อมตอกัน ซอมแซมปรับปรุงบอพักนํ้า ติดตั้งประตู
ระบายนํ้ า ให ส ามารถบริ ห ารจั ด การนํ้ า เข า -ออก และจั ด ซื้ อ เรื อ
ดูดตะกอนดินเลนมาใชในรองสวนทําใหรองสวนมีความลึก เก็บกักนํ้า
ไดมากขึ้น อีกทั้งดินเลนยังเปนปุยทําใหพืชเจริญเติบโต ตั้งกองทุน
ปาลมนํา้ มันริมคลอง 13,000 ตน ใหคนในชุมชนชวยกันดูแล และเก็บเกีย่ ว
ผลผลิตเปนรายไดนาํ มาแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนแตละหมู
ชวยปองกันการพังทลายของดิน และยังไดติดตั้งไมวัดระดับนํ้าในพื้นที่
เพื่อใชเปนขอมูลในการติดตามสถานการณนํ้าในชุมชน
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จากการทํ า งานร ว มกั บ มู ล นิ ธิ อุ ท กพั ฒ น ฯ ทํ า ให ชุ ม ชน
ไดเรียนรูเสนทางนํ้าในพื้นที่ของตนเอง วานํ้าจะไหลผานไปทางไหน
เชื่อมตอไปทางไหน ซึ่งเมื่อกอนชุมชนไมไดสนใจและไมดูแลรักษา
หลังจากเขารวมโครงการโครงสรางระบบกักเก็บ ระบายนํา้ ตางๆ ไดรบั
การปรับปรุง มีบอพักนํ้าที่ใชการไดเพิ่มขึ้น ไดเรียนรูการใชเทคโนโลยี
การใชแผนที่ เรียนรูการทํางานเปนทีม และชวยกันดูแลรักษา คู คลอง
ไมใหมีสิ่งกีดขวางทางนํ้า ริมคลองที่ปลูกปาลมนํ้ามันเกิดทัศนียภาพ
ที่สวยงาม และเริ่มมีรายไดเขาชุมชน
สิง่ ทีท่ าํ ใหการทํางานประสบความสําเร็จ เกิดจากการทีช่ มุ ชน
มีความสามัคคี มีความตั้งใจในการพัฒนาพื้นที่ สิ่งเหลานี้ทําใหชุมชน
ไดรับโอกาสในการทํางาน และทําใหชุมชนขางเคียงไดเห็นวาการดูแล
รักษาคูคลอง ไมใหมีสิ่งกีดขวางทางนํ้า และการกอสราง การซอมแซม
ปรับปรุงบอพักนํ้าพรอมติดตั้งประตูระบายนํ้า ทําใหคนในชุมชนไดรับ
ประโยชน มีรายไดเพิ่มขึ้นจากการที่มีนํ้าใชตลอดทั้งป

แผนที่จัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ
คลองรังสต จังหวัดปทุมธานี

บตําบลมหาสวั
านศาลาดิ
น
สดิ์

ฟนฟูคลอง
เพิ่มประสทธิภาพ

เภอพุทธมณฑล
การจัดการนํา้ : นํา้ เสย อํจังาหวั
ด
นครปฐม
และนํ้าทวม

ที่ดินพระราชทาน บานศาลาดิน
ชุมชนบานศาลาดิน ขาดที่ทํากิน เชาที่ดินทํานา
เพียงปละครัง้ เปนสาเหตุใหเกษตรกรยากจน พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงทราบถึงปญหา จึงไดพระราชทานที่ดิน
สวนพระองคใหกับเกษตรกร จํานวน 1,009 ไร เมื่อป พ.ศ.
2518 โดยมีสํานักงานปฏิรูปที่ดินเปนผูดูแล และจัดรูปที่ดิน
ใหเกษตรกรแปลงละ 20 ไร ใหเกษตรกรเขาทํากินไดในป
พ.ศ. 2520 และพระราชทานการทํ า เกษตรผสมผสาน
ชุมชน บานศาลาดิน จึงมีความเปนอยูดีขึ้น

อดีต
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สภาพปญหาและจุดเปลี่ยนแปลง
นํ้าทวม

ป พ.ศ. 2526 เกิดนํ้าทวมเต็มพื้นที่ตําบล แตยังมี
การระบายออกสูลําคลองดานทิศใต จนระดับนํ้าเขาสูภาวะ
ปกติในเวลาไมนาน ป พ.ศ. 2538 นํ้าทวมขังเปนเวลานาน
และเนาเสีย เนื่องจากไมมีการระบายนํ้าสงไปยังคลองตางๆ
เพราะมีการสรางประตูนํ้ากั้นคลองหลายสายเพื่อควบคุม
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
คลองมหาสวัสดิป์ ระสบปญหาวัชพืชและผักตบชวาหนาแนน
เรือสัญจรไมได รวมทัง้ มีการใชสารเคมีทางการเกษตร ทิง้ ขยะ
และปลอยนํ้าเสียจากครัวเรือนสูลําคลอง ทําใหนํ้าเนาเสีย
ภาพคลองสาขาของคลองมหาสวัสดิ์ในอดีต

จุดเปลี่ยนแปลง

ป พ.ศ. 2540 องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ และชาวบาน ไดรวมกันเก็บผักตบชวาในลําคลองสายเล็กๆ
และประสานกับกรมชลประทานเพื่อเก็บผักตบชวาในคลองสายใหญ ชาวบานทําใบมีดติดกับหัวเรือเพื่อตัดวัชพืช แตก็ยัง
ไมสามารถกําจัดไดหมดเนื่องจากวัชพืชเติบโตอยางรวดเร็ว และในป พ.ศ. 2543 มีการเสนอแนวคิดการทําแหลงทองเที่ยว
เกษตรกรวิถีไทยเพื่อฟนสภาพคลองธรรมชาติในพื้นที่ จึงเกิดเปาหมายที่จะฟนฟู คลองมหาสวัสดิ์อยางจริงจังขึ้น
ปจจุบนั ชุมชนสามารถแกปญ
 หาเรือ่ งวัชพืชไดโดยนําผักตบชวามาเปนสวนผสมทําดินปลูกตนไม เพิม่ รายไดใหกบั ชุมชน

บานศาลาดิน ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
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จาก “กรอบคิด” และ “กรอบงาน”
สูการจัดการนํ้าชุมชน ตามแนวพระราชดําริ
ชุมชนบานศาลาดินไดนอมนําแนวพระราชดําริ มาเปน “กรอบคิด” ในการแกปญหา จัดทําเปน “กรอบงาน”
ที่มีกระบวนการชัดเจน และนําเทคโนโลยีที่เหมาะสม มาประยุกตใชบริหารจัดการนํ้าชุมชน ดังนี้

กรอบคิด

แกปญหาดวยการพึ่งตนเอง ใชธรรมชาติแก
ธรรมชาติ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับพื้นที่ (ภูมิสังคม)
จนสามารถขยายผลได ลงมือทําจนสําเร็จ สามารถขยายผลได

กรอบงาน
เก็บขอมูลและสรุปปญหาที่แทจริง โดยประยุกต
ใชเทคโนโลยี เชน แผนทีภ่ าพถายจากดาวเทียม เครือ่ งระบุ
พิกดั (GPS) วางแผนงานและแนวคิดทีเ่ ชือ่ มโยงกับพืน้ ทีจ่ ริง
ดําเนินการฟนฟูและปรับปรุงแหลงนํ้า ดํารงชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ใชทฤษฎีใหมปรับรูปที่ดินสรางรายได
อยางยั่งยืน แลวสามารถขยายผลความสําเร็จไปสูพื้นที่อื่น
เกิดเครือขายการทํางานรวมกัน

งานอนุรักษและงานพัฒนา
ฟนฟูคลองมหาสวัสดิ์

ผลจากปญหานํา้ เนาเสียซึง่ สงผลกระทบตอวิถชี วี ติ ติ ด ตั้ ง ถั ง ดั ก ไขมั น ครั ว เรื อ น ใช จุ ลิ น ทรี ย  แ ละอี เ อ็ ม บอล
ของคนในชุมชน ชาวบานจึงไดรวมกันอนุรักษและฟนฟู ปรับสภาพนํ้า และทํากังหันเติมอากาศในนํ้า ดวยพลังงาน
สภาพลําคลอง โดยเริ่มตนจากการพึ่งตนเอง ดําเนินการจาก แสงอาทิตย
ปจจัยที่ชุมชนสามารถทําไดเอง เชน ตรวจวัดคุณภาพนํ้า
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เพิ่มประสทธิภาพการระบายนํ้า
จากปญหานํ้าทวมเนื่องจากลําคลองหลายสายไมไดรับการดูแล ทําใหประสิทธิภาพในการระบายนํ้าลดลง
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ จึงรวมกับชุมชนดําเนินการขุดลอกคลองในตําบลมหาสวัสดิ์เพื่อใหทุกคลองกลับมา
สัญจรได และทําใหนาํ้ ในระบบไหลเวียน ชวยเพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดการนํา้ และระบายนํา้ ใหดยี งิ่ ขึน้ โดยดําเนินการดังนี้
ป พ.ศ. 2556 ขุดลอกคลองริมทางรถไฟ คลองปฏิรูป 1 คลองปฏิรปู 2 และคลองโรงเจ
ป พ.ศ. 2557 • ขุดลอกคลองเชื่อมตอบริเวณคลองหมอมเจาเฉลิมศรี และทําทอลอดถนน
• ดึงคันกั้นนํ้าชั่วคราว (Sheet Pile) ที่อยูในคลองโรงเจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายนํ้า
• ดูแลสภาพคลองในตําบลมหาสวัสดิ์ใหระบบระบายนํ้าใชการไดอยางมีประสิทธิภาพทุกคลอง
ป พ.ศ. 2558 ปลูกตนไมทอ งถิน่ บริเวณริมคลองใหครบทัง้ ตําบลมหาสวัสดิ์

ผลสาเร็จ

1

คุณภาพนํ้า คุณภาพชวิต

นํ้าเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต หากปลอยนํ้าที่ใชแลวลงสูแหลงนํ้าธรรมชาติ จะทําใหเกิดปญหานํ้าเสีย
สงผลกระทบตอระบบนิเวศและสุขภาพอนามัยของผูคนที่อยูในบริเวณใกลเคียงหรือผูสัญจรไปมา หมูบานพฤกษา 4
เปนชุมชนที่มีนํ้าจากคลองโรงเจไหลผาน เปนพื้นที่ที่ประสบปญหาดังกลาว เนื่องจากระบบบําบัดนํ้าของหมูบานไมสามารถ
ใชการได ทําใหนํ้าทิ้งจากหมูบานถูกปลอยลงในคลองเจโดยตรง
ปญหานํ้าเสีย ไมสามารถแกไขไดโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงลําพัง แตตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝาย
ดังนั้นกลุมวิสาหกิจชุมชนผูใชนํ้าเพื่อการเกษตร บานศาลาดิน จึงไดริเริ่มเขามาชวยเหลือปญหาเรื่องผักตบชวาและคุณภาพ
นํ้าของหมูบานพฤกษา 4 จนทําใหเกิดการรวมตัวของคนในชุมชนขึ้น ชวยกันกําจัดผักตบชวาและขยะมูลฝอย จนกระทั่ง
ไดมีการจัดตั้งกลุมบริหารจัดการนํ้าเพื่อคอยดูแลรักษาคลองโรงเจ และคนในชุมชนก็ไดกลายเปนกลไกสําคัญของระบบ
เฝาระวังปญหานํ้าเสียของคลองโรงเจ ซึ่งประกอบดวย กิจกรรมตางๆ ดังนี้
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ตรวจวัดคุณภาพนํ้า
ชุ ม ชนศาลาดิ น มี ก ารตรวจวั ด คุ ณ ภาพนํ้ า เพื่ อ
เฝาระวังปญหานํ้าเนาเสียอยางตอเนื่อง คลองโรงเจ เปน 1
ใน 10 จุดตรวจวัดที่ดําเนินการอยู การตรวจวัดคุณภาพนํ้า
จะครอบคลุมทัง้ ทางกายภาพ (เชน สี ตะกอนขุน กลิน่ เหม็น
อุณหภูมิซึ่งมีความสัมพันธกับปริมาณออกซิเจนที่ละลายใน
นํ้ า เป น ต น ) ทางเคมี (เช น ค า ออกซิ เ จนที่ ล ะลายในนํ้ า
ค า ความเป น กรด-ด า งของนํ้ า เป น ต น ) และทางชี ว ภาพ
(สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในแหลงนํ้านั้น เชน แพลงคตอนพืช
แพลงคตอนสัตว สาหรายขนาดใหญ สัตวหนาดิน พืชนํ้า
และปลา เป น ต น ) ชุ ม ชนเก็ บ ตั ว อย า งนํ้ า เพื่ อ ตรวจวั ด
โดยใช อุ ป กรณ ต รวจวั ด ภาคสนามและบั น ทึ ก ผลเก็ บ ไว
นอกจากนี้ยังสงตัวอยางนํ้าเขาตรวจในหองปฏิบัติการดวย

ติดตั้งถังดักไขมันในครัวเรือน
นํ้ามันและไขมันที่ปนเปอนอยูใน
นํา้ ทิง้ จากครัวเรือน หากระบายลงสูแ หลงนํา้
ธรรมชาติโดยไมไดผานการบําบัด จะกอให
เกิดผลกระทบตอคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้า
เนือ่ งจาก ชัน้ ไขมันจะลอยปดผิวหนาของนํา้
ขัดขวางไมใหออกซิเจนในอากาศละลาย
ถายเทลงสูชั้นนํ้าดานลาง ทําใหปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายอยูในนํ้าลดลง สงผลให
ระบบนิเวศแหลงนํ้า และบริเวณโดยรอบ
เสื่อมโทรม จากแนวคิดที่วาการแกปญหา
นํ้าเสียตองเริ่มจากวินัยในระดับครัวเรือน
คณะกรรมการชุมชนจึงไดชวยกันติดตั้งถัง
ดักไขมันในครัวเรือน เพือ่ แยกไขมันไมใหปน
ไปกับนํ้าทิ้ง ชวยรักษาสภาพนํ้าในขั้นตน
กอนปลอยลงสูท อ ระบายนํา้ ทิง้ หรือแหลงนํา้
ซึ่งถังดักไขมันนี้ เปนถังที่สามารถทําไดเอง
โดยใชวัสดุที่หาไดในครัวเรือน
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ใชจุลินทรียบําบัดนํ้าเสย
เปนกระบวนการทางชีวภาพทีใ่ ชจลุ นิ ทรียม าชวยยอยสลายกากตะกอน สิง่ ปฏิกลู ในแหลงนํา้ ปรับคากรดดาง (pH)
ใหเหมาะสมแกการอยูอาศัยของสัตวนํ้า เพิ่มออกซิเจนในนํ้า ลดคาปริมาณออกซิเจนในนํ้า (BOD) กําจัดกลิ่นเหม็น
แกปญหานํ้าเนา ทําใหระบบนิเวศในลําคลอง ค อ ยๆ ดี ขึ้ น

ถังหยดจุลินทรีย
ปจจุบนั ชุมชนติดตัง้ ถังหยดจุลนิ ทรียไ วแลว 3 จุด โดยใชหวั เชือ้ จุลนิ ทรียท หี่ มักเองมาหยดลงในคลอง ระบบนํา้ หยด
นีจ้ ะคอยๆ ปลอยจุลนิ ทรียท ลี ะนอยลงสูแ หลงนํา้ เพือ่ ใหชว ยบําบัดนํา้ ไดตลอดเวลา และเหมาะกับแหลงนํา้ ทีม่ คี วามลึก ไมเกิน
80 เซนติเมตร

อีเอ็มบอล : Effective Microorganisms Ball (EM Ball)
เปนการใชจุลินทรียในรูปแบบกอนแหง ผลิตจากเชื้อจุลินทรียผสมกับอินทรียวัตถุที่สามารถยอยสลายไดงาย
มีลักษณะเปนทรงกลม เหมาะกับการบําบัดนํ้าเสียในแหลงนํ้าที่มีการไหลตลอดเวลา จุลินทรียในอีเอ็มบอลที่โยนลงนํ้า
จะทําหนาที่บริเวณกนคลองหรือจุดนํ้าลึก
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พัฒนากังหันนํ้าพลังงานแสงอาทิตย
กังหันนํา้ พลังงานแสงอาทิตยทตี่ ดิ ตัง้ ในคลองโรงเจนี้ เปนการนอมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
ในการนําพลังงานธรรมชาติมาใชใหเกิดประโยชนสงู สุด โดยรวมระบบเครือ่ งกลเติมอากาศในนํา้ ทีป่ ระยุกตมาจากกังหันนํา้
ชัยพัฒนา เขากับโซลารเซลล (Solar cell) ซึ่งเปนอุปกรณที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานไฟฟา แลวสงมาเก็บไว
ในแบตเตอรี่ จากนั้นจึงจายพลังงานจากแบตเตอรี่ไปยังมอเตอรเพื่อขับเคลื่อนกังหันใหหมุนตีนํ้าขึ้นมาสัมผัสอากาศ ซึ่งชวย
ในการบําบัดนํา้ เสีย โดยเพิม่ ปริมาณออกซิเจนในนํา้ และทําใหระบบนํา้ ไหลเวียนมากขึน้ สงผลใหสตั วนาํ้ สามารถดํารงชีวติ อยูไ ด
สภาพแวดลอมเกิดความสมบูรณยงิ่ ขึน้ นอกจากนีย้ งั ประหยัดคาใชจา ย ชุมชนสามารถสรางระบบเครือ่ งกลเติมอากาศในนํา้
ไดเองในราคาที่ตํ่า และสามารถนําไปติดตั้งในพื้นที่อื่นๆ ที่ไมตองเดินไฟฟาเขาไปไดอีกดวย

ระบบกังหันตีนํ้าเพื่อเติมออกซิเจนในนํ้าดวยพลังงานแสงอาทิตย

2 การเตรียมรับมือ ภาวะนํ้าทวม

พืน้ ทีร่ าบลุม แมนาํ้ ในภาคกลางนัน้ ยากทีจ่ ะหลีกหนีปญ
 หานํา้ ทวมได ดังนัน้ การเตรียมตัวรับมือกับปญหานํา้ ทวมนัน้
จึงเปนเรื่องที่สําคัญ ชุมชนบานศาลาดินจึงไดมีการวางแผนรับมือกับภาวะนํ้าทวม ดังนี้

จุดรวมพล
กําหนดจุดรวมพลเพื่อเปนศูนยกลางความชวยเหลือ กรณีนํ้าทวมสูงจนไมสามารถอยูในที่พักอาศัยได โดยใชศาลา
หกเหลี่ยม บริเวณทานํ้ากลุมแมบานเกษตรกรมหาสวัสดิ์ และแพ ขนาด 6 เมตร x 12 เมตร เปนจุดรวมพล
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ทะเบียนรับของ ทะเบียนจายของ
ชุมชนเก็บขอมูลครัวเรือนภายในชุมชน สําหรับใชจัดทําทะเบียนแจกจายของบริจาค เพื่อใหคนในชุมชนไดรับของ
บริจาคทัว่ ถึงทุกครัวเรือน โดยการแจกของบริจาค จะเรียงลําดับบานเลขที่ จากลําดับแรก จนถึงลําดับสุดทาย แลวจึงจะเริม่ ใหม

ตัวอยางตารางขอรับของบริจาค (สําหรับชุมชน)

ตัวอยางตารางรับของบริจาค

สําหรับรายละเอียดการรับของบริจาค ไดจัดทําเปนตารางรับของบริจาค เพื่อใหทราบประเภทของบริจาค จํานวน
และหนวยงานที่ใหความชวยเหลือ ซึ่งจะติดไวบริเวณแพ จุดรวมพล

ชุดพรอมอยู และชุดพรอมอพยพ
เปนการเตรียมอุปกรณที่จําเปนสําหรับดํารงชีวิตกรณีที่นํ้าทวม หรืออพยพไปยังจุดรวมพล เชน เตรียมนํ้าสะอาด
อาหาร อาหารกระปอง ยาที่จําเปนตางๆ เชน ยาลดไข ยาใสแผล ผงนํ้าตาลเกลือแร ยาประจําตัวสําหรับผูที่มีโรคประจําตัว
อุปกรณตา งๆ และของใชจาํ เปน เชน ไฟฉาย รวมทัง้ แบตเตอรรส่ี าํ รอง เทียนไข ถุงขยะ ใหสามารถชวยเหลือตนเองได 7 วัน
เอกสารสําคัญ เก็บเอกสารสําคัญ บัตรสําคัญตางๆ เชน ทะเบียนบาน
บัตรประชาชน บัตรเอทีเอ็ม สมุดบัญชี สูติบัตร หมายเลขโทรศัพท
แผนที่ ใสซองพลาสติกรวมไวในทีเ่ ดียวกัน

¹้Ó´×่Á
¹้Ó´×่Á

¹้Ó´×่Á

¹้Ó´×่Á

ÍÒËÒÃ
ÍÒËÒÃ
¡ÃÐ»‰Í§ÍÒËÒÃ¡ÃÐ»‰Í§
¡ÃÐ»‰Í§

ชุดอพยพ
• อาหาร ไดแก อาหารแหง เครื่องประปอง นํ้า
• เครื่ อ งนุ  ง ห ม ได แ ก เสื้ อ กางเกง ชุ ด ชั้ น ใน
ถุงเทา รองเทา
• สิ่งของจําเปนตางๆ ไดแก แปรงสีฟน ยาสีฟน
ยาสามัญ วิทยุ ถาน สายชารจโทรศัพท นกหวีด
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ปลูกผักลอยนํ้า สมุนไพรจําเปน/รักษาโรคยามนํ้าทวม

เนื่องจากไมสามารถทราบไดวานํ้าทวมจะนานเทาใด ดังนั้นการปรับตัวใหสามารถดําเนินชีวิตในชวงนํ้าทวมจึงเปน
สิ่งสําคัญ ชุมชนจึงมีความคิดในการปลูกผักลอยนํ้า โดยปลูกพืชผักที่ใชสําหรับประกอบอาหาร ใชเวลาปลูกจนเก็บเกี่ยว
ไมมาก ไมยุงยากในการดูแลรักษา เชน ฟกทอง กระเพรา ขา ตะไคร เปนตน เพื่อเปนการลดจํานวนวัตถุดิบในการประกอบ
อาหารที่ตองหาจากแหลงตางๆ
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3

ทฤษฎีใหม

ชุมชนบานศาลาดิน ขาดที่ทํากิน เชาที่ดินทํานา เพียงปละครั้ง เปนสาเหตุใหเกษตรกรยากจน พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงทราบถึงปญหา จึงไดพระราชทานที่ดินสวนพระองคใหกับเกษตรกร จํานวน 1,009 ไร เมื่อป พ.ศ. 2518
โดยมีสํานักงานปฏิรูปที่ดินเปนผูดูแล และจัดรูปที่ดินใหเกษตรกรแปลงละ 20 ไร ใหเกษตรกรเขาทํากินไดในป พ.ศ. 2520
และพระราชทานการทําเกษตรผสมผสาน ชุมชน บานศาลาดิน จึงมีความเปนอยูดีขึ้น

คำอธิบายสัญลักษณ
แปลงที่ดิน
พระราชทาน
ชุมชนบานศาลาดิน
ทางน้ำ
ถนน

แผนที่แสดงแปลงที่ดินพระราชทาน ชุมชนศาลาดิน
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ตัวอยางการทํานาบัว ในที่ดินพระราชทาน
เมือ่ ไดรบั พระราชทานทีด่ นิ ทําการเกษตร เกษตรกร
ชุมชนบานศาลาดินจึงไดนอ มนําแนวพระราชดําริ หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และทําการเกษตรผสมผสานตามลักษณะ ภูมิสังคม
ไดแก ปลูกขาวเปนอาชีพหลัก ปลูกพืชตามคันนา เปนพืชลมลุก
เชน พริก กะเพรา โหระพา และปลูกผลไม เชน มะพราว
มะมวงพันธุตางๆ กลวย ขนุน เพื่อขายเปน รายไดในชวง
รอพืชหลักเก็บเกี่ยว เมื่อมีผลผลิตทางการเกษตรจํานวนมาก
ก็จะนํามาแปรรูป เชน กลวยตาก กลวยเบรกแตก นําไปขาย
ในตลาดเปนรายไดอกี ทางหนึง่ นอกจากนี้ ยังมีการเลีย้ งปลานิล
ปลาตะเพียน ในทองรอง ใหเศษผักผลไม เปนอาหารโดยไมตอ งซือ้
อาหารสําเร็จรูป
ผลสําเร็จที่เห็นไดชัดเจนคือ แปลงบัว หรือ นาบัว
มีพนื้ ที่ 20 ไร เปนแปลงเกษตรทีท่ าํ รายไดมากทีส่ ดุ สามารถ
สรางรายไดท้ังรายวัน รายเดือน และรายป เกษตรกรจะมี
รายไดจากการตัดดอกบัวขายทุกวัน เฉลี่ยวันละประมาณ
2,000 บาท และยังมีรายไดจากปลาที่เลี้ยงในแปลงบัว ปละ
ไมตํ่ากวา 40,000 บาท นอกจากนี้ รอบคันของแปลงบัว
ยังปลูกพืชลมลุก พืชผักสวนครัว เชน ตะไคร กะเพรา โหระพา
เตยหอม เพื่อนําไปขายเปนรายไดรายวันอีกไมตํ่ากวาวันละ
300 บาท
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เกษตรผสมผสานตามภูมิสังคม

ตัวอยางแปลงเกษตรผสมผสาน ในที่ดินพระราชทาน
แปลงเกษตรคุณสุรีย สวัสดิ์จุน อยูในที่ดินพระราชทาน เนื้อที่ 20 ไร 1 งาน เปนแปลงเกษตรตัวอยางเรื่องการใช
ประโยชนที่ดินไดอยางคุมคา มีการจัดการที่ดินและแหลงนํ้าตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม โดยในพื้นที่ 20 ไร 1 งาน
แบงเปนพื้นที่ทํานาขาว 13 ไร แหลงนํ้า (ขุดคูนํ้าลอมรอบแปลงนา) 2 ไร 3 งาน พื้นที่อยูอาศัย 2 งาน สวนที่เหลือเปนพื้นที่
คันดินรอบคูนาํ้ จํานวน 4 ไร มีการจัดระบบคือ พืน้ ทีท่ าํ นาขาว อาศัยนํา้ จากคูนาํ้ ทีอ่ ยูร อบแปลงนา ซึง่ ในคูนาํ้ มีการเลีย้ งปลา
กินพืช โดยอาศัยอาหารจากการทําเกษตรผสมผสานบริเวณคันดินที่ลอมโดยรอบ
นอกจากนี้ พืชที่ปลูกบริเวณคันดินยังสามารถสรางรายไดใหกับเจาของพื้นที่ ทั้งรายวันและรายเดือน ตัวอยางเชน
รายไดจากใบตอง พริก กระเพรา สามารถขายไดทกุ วัน สวนกลวย มะละกอ มะพราว สามารถหมุนเวียนเก็บผลผลิตไดทกุ เดือน
ซึ่งทั้งหมดจะเปนรายไดเสริมระหวางที่รอเก็บเกี่ยวขาวซึ่งเปนอาชีพหลักที่เปนรายไดรายป และยังมีรายไดจากการเลีย้ งปลา
อีกปละ 1 ครั้ง

การจัดการที่ดินและแหลงนํ้าของแปลงเกษตรคุณสุรีย สวัสดิ์จุน
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สรุปความสาเร็จ
กอน

หลัง
การบริหารจัดการนํ้า

• นํ้าทวมขังเปนเวลานานและเนาเสีย
• ลําคลองสาขาตื้นเขินและตัน ไมสามารถระบายนํ้าไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

• ชุมชนและ อบต.มหาสวัสดิ์ มีสวนรวมบริหารจัดการนํ้า
• ระบบนํ้าในชุมชนไหลเวียนอยางเปนระบบ
• คลองตางๆ สามารถระบายนํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพ

คุณภาพนํ้า
ชุ ม ชนประสบป ญ หานํ้ า เน า เสี ย ส ง กลิ่ น เหม็ น รวมถึ ง ขยะ
และสิ่งปฏิกูลจากครัวเรือนทิ้งลงคลอง

• คุณภาพนํ้าดานกายภาพดีขึ้นอยางเห็นไดชัด เชน สีของนํ้า
ใสขึ้น ไมมีกลิ่นเหม็น ขยะตามลําคลองลดลง
• สิ่งปฏิกูลจากครัวเรือนริมคลองลดลง เนื่องจากมีการติดตั้ง
ถังดักไขมันในครัวเรือนริมคลองทุกหลังคาเรือน

ระบบนิเวศ
• คลองมหาสวัสดิ์และคลองสาขาเต็มไปดวยผักตบชวา เรือ
ไมสามารถสัญจรได
• บางจุดในลําคลองไมพบสัตวนาํ้ อยูอ าศัย เนือ่ งจากนํา้ เนาเสีย
• ริมตลิง่ ตลอดแนวคลองมหาสวัสดิแ์ ละคลองสาขาเต็มไปดวย
หญารก

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

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

ในอดีตชุมชนบานศาลาดินเราอยูรวมกับสายนํ้า
ใชนํ้าเปนทางสัญจร ใชประกอบอาชีพ ไปจนถึงใชอุปโภค
และบริโภค ตอมาหลังป 2538 มีถนนตัดผานเขามาถึงหมูบ า น
ทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงวิธกี ารเดินทางของชุมชน จากคลอง
เปนถนน ความสําคัญของลําคลองจึงลดลง ตอมาก็มรี ะบบนํา้
บาดาลเขาชุมชนอีก ทําใหคลองหมดความสําคัญดานการอุปโภค
เหลือเพียงใชสําหรับการเกษตรเปนหลัก คลองก็เริ่มกลาย
เปนที่ทิ้งขยะตางๆ แถมยังมีการใชสารเคมีที่เปนอันตราย
ตอสัตวนํ้าในการทําเกษตร ลําคลองเต็มไปดวยผักตบชวา
ขยะ สัตวนํ้าลดลงอยางเห็นไดชัด คุณภาพนํ้าเริ่มเนาเสีย
ทําใหมีปญหาเรื่องการใชนํ้าทําการเกษตรและใชเรือเดินทาง
ไมไดเลย
ปญหานํา้ เนาเสียทีส่ ง ผลกระทบตอชุมชน ทําใหชมุ ชน
หันกลับมาใหความสําคัญกับคูคลอง เริ่มรณรงคไมทิ้งขยะ
ในคูคลอง ไมใชสารเคมีทําการเกษตร และไดรวมกับ อบต.
เก็บขยะและรักษาคูคลอง รวมกันปลอยสัตวนํ้าลงคูคลอง
เพื่อขยายพันธุสัตวนํ้า และทําคลองใหเปนแหลงทองเที่ยว
เพื่อคืนชีวิตใหคลอง แตตอมาชุมชนเมืองเริ่มขยายและมีการ
ปลอยนํา้ เสีย ชุมชนจึงเริม่ นําจุลนิ ทรียเ ขามาใช แตกย็ งั มีปญ
 หา
อยางตอเนื่องเพราะขาดแกนนํา

เมื่ อ ชุ ม ชนได ทํ า งานร ว มกั บ มู ล นิ ธิ อุ ท กพั ฒ น
ในพระบรมราชูปถัมภ ชุมชนไดเรียนรูถึงวิธีการแกปญหา
อยางยั่งยืน ดวยการใชเหตุและผล เขาใจพื้นที่ เขาถึงปญหา
รูท่ีมาที่ไป ไดเรียนรูวิธีการทําแผนที่ การใช GPS และแผนที่
มาแกปญหา และพัฒนาชุมชนไดอยางยั่งยืนและเปนระบบ
ทางชุมชนไดตงั้ กลุม ผูใ ชนาํ้ ขึน้ ทําใหมกี ารทํางานอยางมีระบบ
มีการนําระบบถังดักไขมันเขามาใช และพัฒนาถังดักไขมัน
จนใชการไดเปนอยางดี มีการเฝาระวังตรวจวัดคุณภาพนํ้า
เปนประจํา ทําใหชมุ ชนตืน่ ตัวในการดูแลรักษาคูคลอง ชุมชน
ไดเรียนรู ถึงการแกปญหานํ้าเสียโดยวิธีธรรมชาติ ดวยการ
เปดพื้นที่ ใหนํ้าไหลไดสะดวกทั่วทั้งชุมชน ทําใหคุณภาพนํ้า
ดีขึ้น นอกจากนี้ยังไดแกปญหาผักตบชวาไดในระยะยาว
โดยการนํามาสรางมูลคาเพิม่ ทําดินพรอมปลูกผสมผักตบชวา
เพื่อแกปญหาของชุมชนและเกิดรายได การแกปญหาครั้งนี้
ยังทําใหเกิดกองทุนดูแลและจัดการนํา้ และมีผลใหเกิดการดูแล
รักษาคูคลองอยางยั่งยืน
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แมน้ำทาจีน

แผนที่จัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ

4

สะพานคลองโรงเจ

คลองปฏิรูป 1

คลองกำนันขาว

คลองมหาสวัสดิ์

คลองโยง

คลองปฏิรูป 2

นาบัว

2
1

3

คลองหมอมเจา
เฉลิมศรี
แปลงเกษตร

ศาลาทาน้ำ

คลองตาหลี

คลองบางเตย

คลองตาเปง

บานศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

คลองโรงเจ

คลองริมทางรถไฟ
คลองสุคต

คำอธิบายสัญลักษณ

จุดศึกษา

ประตูระบายน้ำ

คลอง

ถนน

แนวคลองที่ทำการ
ขุดลอก ป ๒๕๕๖

แนวคลองที่ทำการ
ขุดลอก ป ๒๕๕๗

ทิศทางการไหลของน้ำ

ทอลอด

วังบัวแดง

จังหวัดหนองคาย
สภาพปญหาและจุดเปลี่ยนแปลง
พื้นที่นํ้าทวม - นํ้าแลง
แหลงนํา้ ในตําบลเวียงคุก มีตน กําเนิดมาจากเทือกเขา
ภูเกา-ภูพานคํา จังหวัดหนองบัวลําภู ไหลลงสูพื้นที่รับนํ้า
สํ า คั ญ คื อ “หนองเบ็ น -หนองบ อ ” (วั ง บั ว แดง) ที่ ตํ า บล
เวียงคุกและตําบลปะโค กอนลงสูแมนํ้าโขง เกิดเปนระบบ
นิเวศพื้นที่ชุมนํ้า หรือที่ชาวบานเรียกวา ปาบุงปาทาม ตอมา
ชาวบานไดเขามาจับจองพื้นที่ปาทามเพื่อแผวถางทําเปน
นาขาว ทําใหพนื้ ทีป่ า บุง ปาทามถูกทําลายหายไป และในป
พ.ศ. 2501 มีการกอสรางทาง เสนทางหนองคาย - ทาบอ
สงผลใหเกิดการเปลีย่ นแปลงธรรมชาติการไหล
ของนํา้ ประกอบกับสภาพลําหวยสาขาไมไดรบั
การดูแล ทําใหในปที่มีนํ้ามากจะเกิดนํ้าหลาก
และทวมขังในพื้นที่นานกวา 30 วัน เนื่องจาก
ไมสามารถระบายนํา้ ลงสูแ มนาํ้ โขงไดทัน

ฟนฟูแหลงนํ้า
ธรรมชาติ
เชอมตอ
และกระจายนํา้

น้ำทวมในอดีต
วังบัวแดง จังหวัดหนองคาย
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ปญหานํ้าทวมซํ้าซากในพื้นที่

แหลงนํ้าตื้นเขิน มีวัชพืชหนาแนน

นอกจากนี้ แหลงนํ้าในพื้นที่ยังมีสภาพตื้นเขินจากตะกอนและวัชพืชหนาแนน ทําใหประสิทธิภาพการกักเก็บนํ้า
ลดลง เมื่ อ ถึ ง ฤดู แ ล ง นํ้ า ในหนองจึ ง แห ง ขอดอย า งรวดเร็ ว เกิ ด การบุ ก รุ ก แหล ง นํ้ า และประสบป ญ หาขาดแคลนนํ้ า
เพือ่ ทําการเกษตรในฤดูแลงของทุกป เปนปญหานํ้าทวมนํ้าแลงซํ้าซากของชุมชนตอเนื่องมานานกวา 40 ป
จากปญหานํ้าทวม นํ้าแลงในพื้นที่ ที่เกิดขึ้นตอเนื่องกวา 40 ป ทําใหชุมชนเริ่มปรับเปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรม
จากเดิมที่รอความชวยเหลือจากภาครัฐเพียงอยางเดียว มาสูการจัดการภายในชุมชนดวยตนเองรวมกัน สรุปปญหา
ที่แทจริง โดยการสํารวจหาวิธีแกปญหาจากแหลงนํ้าเดิมที่มีอยูตามธรรมชาติ ใหเชื่อมตอและจัดการได
จุดเริ่มตนการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2554 ชุมชนตําบลเวียงคุกไดเขารวม “โครงการจัดการนํ้า
ชุมชนเพื่อแกปญหาภัยแลง นํ้าทวม ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน โดยชุมชนอยางยั่งยืน 84 แหง” ดําเนินงานภายใต
“คณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าชุมชน ตําบลเวียงคุก” ไดนอมนําแนวพระราชดําริ ในการพัฒนาหรือการแกปญหาใดๆ
ตองคํานึงถึงภูมิสังคม ทํางานอยางมีสวนรวม คํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลัก

จาก “กรอบคิด” และ “กรอบงาน”
สูการจัดการนํ้าชุมชน ตามแนวพระราชดําริ
ในป พ.ศ. 2554 ชุมชนเริ่มปรับเปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรม มาใชแนวพระราชดําริ ดังนี้

กรอบคิด

กรอบงาน

จากเดิมที่รอคอยความชวยเหลือจากภาครัฐ
เก็บขอมูลและสรุปปญหาทีแ่ ทจริง โดยประยุกต
มาพึ่งตนเองและทํางานที่เหมาะสมกับพื้นที่ (ภูมิสังคม) ใชเทคโนโลยี เชน แผนทีภ่ าพถายจากดาวเทียม เครือ่ งระบุ
เพื่อใหเกิดความยั่งยืน โดยการลงมือทําและสรางตัวอยาง พิกดั (GPS) เกิดแผนงานและแนวคิดทีเ่ ชือ่ มโยงกับพืน้ ทีจ่ ริง
ความสําเร็จ
ดําเนินการปรับปรุงแหลงนํ้า แลวสามารถขยายผลงาน
พัฒนาและเครือขายการทํางานรวมกัน
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งานอนุรักษและงานพัฒนา
คงความสมดุลระบบนิเวศวังบัวแดง และรักษาระดับนํ้าใหเหมาะสม โดยไมไดขุดลอกทั้งพื้นที่หนองนํ้า แตพัฒนา
งานขุดลอกคลองเปนรองนํา้ ลึกรอบขอบเขตพืน้ ทีภ่ ายในหนองนํา้ สาธารณะ เพือ่ เพิม่ พืน้ ทีก่ กั เก็บนํา้ กระจายนํา้ และเชือ่ มตอ
แหลงนํา้ ในพืน้ ที่ ทําใหนาํ้ ไหลเวียนดีขนึ้ ระบบนิเวศฟน คืนกลับมา คลองรอบหนองชวยกัน้ แนวเขตพืน้ ทีส่ าธารณะ สวนดินทีข่ ดุ
นํามาใชเสริมคันดินใหสูงขึ้น ชวยทําใหกักเก็บนํ้าไวในหนองไดมากขึ้นดวย

ความลึกเดิม
คันดินเดิม

ขุดลอกคลอง
รอบหนอง

คันดินใหม

ชุมชนไดพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางนํ้าเดิม เชื่อมโยงแหลงนํ้าในพื้นที่ และบริหารจัดการนํ้าอยางเปนระบบ
เปนจุดเริ่มตนของการดําเนินงาน ดังนี้
ป พ.ศ. 2554
ชุมชนดําเนินงานพัฒนาโครงสรางนํ้า ภายใตโครงการจัดการนํ้า
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพแหลงนํา้ ตําบลเวียงคุก (บานไผ สีทอง) ดวยการขุดลอก
คลองรอบหนองเบ็ญ ระยะทาง 2,650 เมตร และขุดลอกคลองระยะทาง 20
เมตร เพื่อเปดทางนํ้าใหเขาสูเครื่องสูบนํ้า สามารถกักเก็บนํ้าและกระจายนํ้า
เขาสูพื้นที่การเกษตรประมาณ 3,000 ไร และชวยบรรเทา ปญหานํ้าทวมขัง
ในพื้นที่ชุมชน จากเดิมที่ทวมขัง 30 วัน ลดเหลือเพียง 15 วัน

พ.ศ. 2554

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

พ.ศ. 2555
ขุดลอกคลอง กวาง 13 ม.
ลึก 5 ม. ระยะทาง 2,420 ม.

ขุดลอกคลอง
กวาง 13 ม. ลึก 5 ม.
ระยะทาง 300 ม.

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

วังบัวแดง จังหวัดหนองคาย
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ป พ.ศ. 2556
ขยายพื้นที่เครือขายจัดการนํ้าไปสูตําบลขางเคียง ประกอบดวย ตําบลปะโค ตําบลพระธาตุบังพวน ชุมชน
ดําเนินโครงการขุดลอกลําหวยเพือ่ แกปญ หาภัยแลง (บานโคกคํา ตําบลพระธาตุบังพวน) ขุดลอกลําหวยไผบาน พรอมคันดิน
ระยะทาง 620 เมตร และขุดลอกแกมลิงลําหวยไผบาน

พ.ศ. 2556
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ผลสาเร็จ
ผลสําเร็จที่เกิดขึ้น สามารถแกปญหานํ้าทวมพื้นที่ชุมชนประมาณ 2,000 ครัวเรือน ใน 3 ตําบล (ตนนํ้า-ตําบล
พระธาตุบังพวน กลางนํ้า-ตําบลปะโค และปลายนํ้า-ตําบลเวียงคุก) และบรรเทานํ้าทวมขังในพื้นที่การเกษตรมากกวา
3,000 ไร ใน 4 ตําบล (ตนนํ้า-ตําบลพระธาตุบังพวนและตําบลบานถอน กลางนํ้า-ตําบลปะโค และปลายนํ้า-ตําบลเวียงคุก)
ประหยัดงบประมาณชดเชยบอปลา 21,310 บาท/5 ไร ชดเชยบอกุง 140,000 บาท/2 บอ และชดเชยความเสียหาย
ในนาขาว 2,000 บาท/ไร
นอกจากนี้ ยังสามารถกักเก็บนํ้าและกระจายนํ้าเขาสูพื้นที่การเกษตรกวา 12,443 ไร เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบนิเวศรอบหนองเบ็ญ มีดอกบัวเกิดขึ้นจํานวนมาก พบนกปากหาง นกเปดนํ้า และปลาตางๆ

สรุปความสาเร็จ
กอน

หลัง
นํ้าทวม
นํ้าทวมขังลดเหลือ 15 วัน
• บรรเทาปญหานํา้ ทวมพืน้ ทีช่ มุ ชนประมาณ 2,000 ครัวเรือน
ใน 3 ตําบล (ตําบลพระธาตุบังพวน ตําบลปะโค และตําบล
เวียงคุก)
• บรรเทานํ้าทวมขังในพื้นที่การเกษตรมากกวา 3,000 ไร ใน
4 ตําบล (ตําบลพระธาตุบงั พวน ตําบลบานถอน ตําบลปะโค
และตําบลเวียงคุก)

ประสบปญหานํ้าทวมขังนาน 30 วัน

นํ้าแลง
ประสบปญหาขาดแคลนนํา้ ในฤดูแลง ตอเนือ่ งมานานกวา 40 ป

มีนํ้าใชทําการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งป
• กระจายนํ้าเขาสูพื้นที่การเกษตรประมาณ 12,443 ไร
• เพิ่มพื้นที่การเกษตร 350 ไร

การบริหารจัดการนํ้า
• ไมสามารถบริหารจัดการนํ้าเขา-ออกได
• ไมสามารถระบายนํ้าลงสูแมนํ้าโขงและกักเก็บนํ้าได

• เกิดระบบเชื่อมตอทางนํ้าเขา –ออก
• เชื่อมตอแมนํ้าโขง และกักเก็บนํ้าเพื่อการเกษตรได
• เกิดแนวเขตหนองนํ้าที่ชัดเจน ปองกันการบุกรุก

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
• เริ่มมีการวางไขของปลานํ้าโขง และพบปลาทองถิ่น เชน
ปลากราย ปลาตอง
• เริ่มพบนกประจําถิ่นและนกนํ้า เชน นกเปดนํ้า นกปากหาง

วังบัวแดง จังหวัดหนองคาย
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การเปลี่ยนแปลงหลังจากขุดลอก

พ.ศ. 2553 กอนดําเนินการ

พ.ศ. 2554 ระหวางดําเนินการ

พ.ศ. 2555 หลังดําเนินการ

พ.ศ. 2556

ปจจุบัน
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นับตั้งแตไดทํางานรวมกับมูลนิธิฯ
มีความสุข ภาคภูมใิ จ ทําใหเกิดสงดีๆ
แกชุมชนและจังหวัดหนองคาย

นายกระสันต ปานมีศรี
ประธานกรรมการบริหารจัดการนํ้าชุมชนตําบลเวียงคุก
ชุมชนตําบลเวียงคุก ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย

วังบัวแดงแตกอนเคยเปนปาบุงปาทาม มีช่ือเรียก
ขานตางกัน บางเรียกวาหนองซางนกแซว บางก็เรียกหนองบอ
หรือหนองเบ็ญ นาจะเปนเพราะวาบริเวณพืน้ ทีแ่ หงนี้ มีปา ไม
หลากหลายชนิด มีสัตวบกสัตวนํ้าอาศัยอยูหลายสายพันธุ
มีพนั ธุป ลามากมาย มีหว ยลําธารหลายสาย ตอมาพืน้ ทีป่ า บุง
ปาทามแหงนี้ถูกทําลายแผวถางเปนพื้นที่เพาะปลูก ทําเปน
นาหวาน แตแลวก็เกิดนํา้ ทวมนํา้ แลงเปนเวลานาน ญาติพน่ี อ ง
ในชุมชนทีอ่ าศัยสายนํา้ ไดรบั ความเดือดรอน รอคอยการพัฒนา
ปแลวปเลาจากภาครัฐ เมื่อรอไมไหวจึงไดรวมกลุมปรึกษา
รวมมือกันฟน ฟูแหลงนํา้ เพือ่ ใหเกิดประโยชน และเปนการรักษา
แหลงนํ้าใหคงอยูยั่งยืนตอไป
ชุมชนไดรับความชวยเหลือจากมูลนิธิอุทกพัฒน
ในพระบรมราชูปถัมภ ใหผูเชี่ยวชาญมาใหคําแนะนํา วิธีการ
และกรอบคิดในการทํางาน ทําใหเห็นวานํ้าเปนเรื่องสําคัญ
ดังคําวา “นํา้ คือชีวติ ” การพัฒนาแหลงนํา้ เนนใหเกิดความสมดุล
ของระบบนิเวศวังบัวแดง และรักษาระดับนํ้าใหเหมาะสม
โดยขุดลอกคลองเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บนํ้า และเชื่อมตอแหลงนํ้า
ในพืน้ ที่ ชวยในการระบายนํา้ จนพัฒนากลายเปนแหลงทองเทีย่ ว
วังบัวแดง เกิดประโยชนตอชุมชนหลายเรื่อง เชน นํ้าที่เคย
ทวมขังนาน 40 วัน ก็ลดเหลือ 20 วัน และยังมีนาํ้ ไวใชทาํ การ
เกษตรตลอดทั้งตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า ไดขยายพื้นที่
ทําเกษตรมากขึ้น ระบบนิเวศฟนกลับคืนมา ปลาประจําถิ่น
ที่ขาดหายไปก็กลับคืนมา ปลาจากแมนํ้าโขงไดมีพื้นที่วางไข
และยังมีนกนานาชนิดกลับคืนมาหลากหลายสายพันธุ ก็เปนสิง่ ที่
ทําใหเกิดความชืน่ ชมของชาวบานและแขกทีม่ าเทีย่ ววังบัวแดง
ทีส่ าํ คัญคือทําใหคนในชุมชนมีความสํานึกรักบานเกิด รวมกัน
ดูแลรักษาแหลงนํา้ นีเ้ อาไว ใหวงั บัวแดงแหงนีเ้ ปนทีร่ จู กั ของคน
หลายๆ คนมากขึน้ เกิดมีชอื่ เสียงอยางยัง่ ยืน เปนแหลงทองเทีย่ ว
แหงใหมของคนหนองคาย

นั บ ตั้ ง แต ไ ด ทํ า งานร ว มกั บ มู ล นิ ธิ ฯ มี ค วามสุ ข
ภาคภูมิใจ ทําใหเกิดสิ่งดีๆ แกชุมชนและจังหวัดหนองคาย
ขอขอบคุณผูรวมงานและผูมีพระคุณที่ไดใหความชวยเหลือ
จากทีใ่ หกรอบคิดในการบริหารจัดการนํา้ โดยชุมชน สงผลให
เกิ ด ประโยชน กั บ พี่ น  อ งชาวบ า น ทั้ ง พี่ น  อ งพื้ น ที่ พ ระธาตุ
บังพวน พี่นองชาวเวียงคุกและพี่นองชาวบานปะโค รวมถึง
เครื อ ข า ยพื้ น ที่ ใ กล เ คี ย ง และขณะนี้ มี แ นวคิ ด ที่ จ ะขยาย
ระบบนิเวศสายนํา้ ขึน้ ไปทางตนนํา้ พัฒนาระบบการไหลของนํา้
ใหเกิดความสะดวก พัฒนาแหลงกักเก็บนํ้าเปนการปองกัน
ตนนํ้ามิใหเกิดนํ้าหลากทวมนอยลงในฤดูที่มีนํ้าหลาก มีนํ้า
เพียงพอตอความตองการในการดําเนินชีวิตและใชประกอบ
อาชีพของชุมชนตลอดทั้งป

วังบัวแดง จังหวัดหนองคาย
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ประตูระบายน้ำ
วัดโพธิ์หมากจันทร์
แมน้ำโขง

หนองสุพรรณ

ห้วยบังพวน

ห้วยคุก

วังบัวแดง
(หนองเบ็น / หนองบ่อ)
หนองหัวช้าง

หนองนกไข่

หนองสมกุง

ห้วยบังพวน

ห้วยหัวนา
หนองบั่วแป้

ลำห้วยไผ่ป้าน

หนองสองห้อง

หนองคอนเมือง

คำอธิบายสัญลักษณ
ประตูระบายน้ำ
วัดพุทธ

ห้วยวังน้อย

หวย / หนอง

ห้วยบังพวน

ถนน

หนองพรานแน

ทิศทางการไหลของน้ำ
แนวขุดลอกคลอง
ป ๒๕๕๔
แนวขุดลอกคลอง
ป ๒๕๕๕
แนวขุดลอกคลอง
ป ๒๕๕๖

ห้วยวังน้อย
ห้วยวังเทียม

