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  อ่ำงเก็บน�้ำห้วยคล้ำยอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ เป็นโครงกำรที่
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9 ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ รับเป็น
โครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ เมือ่วนัที ่22 ธนัวำคม 2546 และได้ปรับปรุง
แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2551 แต่ยงัไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเตม็ประสทิธภิำพ 
เน่ืองจำกยงัไม่มรีะบบส่งน�ำ้และระบบกำรบริหำรจดักำรน�ำ้เข้ำสูท่ีน่ำของชำวบ้ำน 
นอกจำกนี้ล�ำห้วยอยู่ต�่ำกว่ำแปลงนำของชำวบ้ำน ดังนั้นชำวบ้ำนจึงน�ำน�้ำเข้ำนำ
โดยขุดคลองขนำดเล็ก และท�ำฝำยกั้นน�้ำยกระดับน�้ำให้สูงขึ้นให้น�้ำไหลเข้ำนำ 
ตัวเองหรือใช้วิธีสูบน�้ำขึ้นมำใช้ แต่วิธีกำรจัดกำรน�้ำดังกล่ำวไม่สำมำรถน�ำมำใช้
ในช่วงฤดูแล้งได้ เพรำะไม่มีน�้ำฝนและน�้ำที่ไหลจำกล�ำห้วยมำสู่อ่ำง ท�ำให้ชำวบ้ำน
สำมำรถท�ำนำได้เพียงครั้งเดียว เนื่องจำกระบบน�้ำไม่เพียงพอ ดังนั้น หำกไม่เร่ง
ด�ำเนนิกำรปรบัปรงุกำรเพิ่มประสทิธิภำพกำรใช้ประโยชน์จำกอ่ำงเกบ็น�ำ้  จะท�ำให้ 
ไม่ได้ผลผลิตทำงกำรเกษตรในปริมำณที่เพียงพอหรือไม่มีคุณภำพ สูญเสีย 
รำยได้จำกกำรผลิตท้ังพืชก่อนนำและหลังนำ ส่งผลกระทบต่อปัญหำหนี้สิน  
จนกระทั่งต้องอพยพแรงงำนออกนอกพื้นที่

  มลูนธิปิิดทองหลงัพระฯ  ซึ่งต่อไปในเอกสำรฉบบันีจ้ะเรียกว่ำ โครงกำร
ปิดทองหลังพระฯ ตำมที่ประชำชนในพื้นที่ต้นแบบเรียก จึงได้วำงวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคุณภำพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น โดย
น�ำองค์ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริไปปรับใช้อย่ำงสอดคล้องเหมำะสมกับภูมิ
สังคม เพื่อสร้ำงงำนและอำชีพให้กับประชำชน ควบคู่กับกำรฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และเพ่ือสร้ำงพ้ืนที่ต้นแบบแก้ไขปัญหำ
แบบบูรณำกำรตำมแนวทำงพระรำชด�ำร ิ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ระดับจังหวัด ภำค 
และ ประเทศ

  เอกสำรชุดนี้ เป็นกำรสรุปประสบกำรณ์องค์ควำมรู ้ และผลจำก 
กำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำของโครงกำรบริหำรจัดกำรน�้ำอย่ำงยั่งยืนอ่ำงเก็บน�้ำ 
ห้วยคล้ำยฯ ผ่ำนกำรด�ำเนินงำนสนับสนุนของมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสำน 
แนวพระรำชด�ำริ ในหมู่บ้ำนที่รับประโยชน์จำกโครงกำร 2 หมู่บ้ำน คือ บ้ำน 
โคกล่ำมและบ้ำนแสงอร่ำม ซึ่งมีประเด็นหลักกำรพัฒนำ คือ ยกระดับคุณภำพ
ชีวิตของประชำชนให้สำมำรถพึ่งพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน โดยกำรบริหำรจัดกำร
แหล่งน�้ำขนำดเล็ก อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Fully 
used) เพื่อสร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ และแก้ไขปัญหำด้ำนสงัคม แรงงำนพลดัถิ่น
ให้กลับสู่ชุมชน พร้อมพัฒนำเป็นห้องเรียนปฏิบัติกำรทำงสังคม (Social Lab) 
ในกำรเรียนรู้และฝึกปฏิบัติให้กับทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่กระบวนกำร 
สร้ำงควำมเข้ำใจ เข้ำถึง และกำรพัฒนำ  
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	 	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม- 
นาถบพิตร	(รัชกาลที่	 9)	 ทรงพระราชทานแนวพระราชด�าริในการพัฒนาแหล่งน�้า 
ผิวดินให้แก่หน่วยงานต่างๆ	 โดยเฉพาะกรมชลประทาน	 ให้ด�าเนินการแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน�า้ งานอ่างเกบ็น�า้	ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของแนวพระราชด�ารใินการบรหิาร
จัดการน�้าเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้า	

	 อ่างเกบ็น�า้เกดิจากการสร้างเขือ่นปิดกัน้ระหว่างหบุเขาหรอืเนนิสงู	เพือ่กกัเกบ็น�า้ 
ที่ไหลลงมาจากร่องน�้า	ล�าธารตามธรรมชาติ	ปริมาณน�้าที่เขื่อนสามารถกักเก็บไว้ได ้
ขึ้นกับความสูงของเขื่อนแต่ละแห่ง	 อ่างเก็บน�้าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ส่วนใหญ่มักมีสันเขื่อนซึ่งสูงไม่มากนัก	และมักก่อสร้าง 
เป็น	 “เขื่อนดิน”	 ซึ่งเกิดจากการน�าดินมาบดอัดให้แน่นเป็นตัวเข่ือน	 นอกจากการ 
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สร้างเขื่อนเก็บกักน�้าแล้ว	 จะต้องสร้างอาคารระบายน�้าล้นเพื่อควบคุมระดับน�้าใน 
อ่างเก็บน�้ามิให้ล้นข้ามสันเขื่อน	และสร้างท่อส่งน�้าจากอ่างเก็บน�้าที่ตัวเขื่อน	 เพื่อใช้
ควบคุมน�้าที่จะส่งออกไปให้กับพื้นที่เพาะปลูกซึ่งอยู่ท้ายอ่างเก็บน�้า	 ประโยชน์ของ 
อ่างเก็บน�้า	 นอกจากแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้าในฤดูแล้งแล้ว	 ท�าให้เกษตรกร 
สามารถเพาะปลูกได้ตลอดปี	 ยังเป็นแหล่งน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน	 
ลดปัญหาน�้าท่วมพื้นที่สองฝั่งน�้า	และยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์อีกด้วย	นอกจากนี้	 
ยังทรงเสด็จฯเยี่ยมเยียนราษฎรในจังหวัดต่างๆ	ทั่วประเทศ	 เพื่อทรงรับทราบปัญหา
การขาดแคลนแหล่งน�า้ในท้องทีน่ัน้	ทรงซกัถามข้อมลูเกีย่วกบัสภาพปัญหา	ลักษณะ
การไหลของน�้า	ปริมาณการไหลของน�้า	และทรงบันทึกข้อมูลลงในแผนที่ภูมิประเทศ	
มาตราส่วน	1	 :	 50,000	ของกรมแผนที่ทหาร	พระราชกรณียกิจในการแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน�้าในภูมิภาคต่างๆ	 ทั้งการสร้างเขื่อน	 อ่างเก็บน�้า	 ฝาย	การขุดลอก 
หนองน�้า	 และขุดสระเก็บน�้า	 ฯลฯ ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหา ภูมิประเทศ แหล่งน�้า  
รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจและสังคม นอกจากทรงส�ารวจสภาพพื้นที่และความ 
ต้องการของสังคม ยังทรงพิจารณาว่า ค่าใช้จ่ายในการลงทุนก่อสร้างโครงการ 
ชลประทานนั้นๆ จะใช้งบประมาณเท่าไร คุ้มค่าเพียงใด จะเกิดประโยชน์แก่คน 
ในชุมชนใด มีผลกระทบต่อคนกลุ่มใด	 จึงมีพระราชด�าริว่าราษฎรในหมู่บ้านที่ได ้
รับผลประโยชน์จะต้องมีส่วนร่วมกับทางราชการในการช่วยเหลือราษฎรที่เสีย 
ประโยชน์	 ซึ่งตรงกับหลักการในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ว่า	 ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
เป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายนั้น	 ซึ่งเป็นพระบรมราโชบายที่ทรงมุ่งหวังให้ราษฎรมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาชุมชนและช่วยเหลือเกื้อกูลคนในสังคม	และยังท�าให้ราษฎรมีส่วนร่วม 
ในการดูแลรักษาสิ่งก่อสร้างนั้นๆ	ด้วย1   

	 	 จากแนวพระราชด�าริดังกล่าว	 มูลนิธิฯ	 จึงได้น้อมน�ามาเป็นหลักการ 
ด�าเนินงานโครงการฯ	 ทั้งในด้านกรอบคิด	 หลักแนวทาง	 ตลอดจนแนวทฤษฎ ี
องค์ความรู้ด้านการจัดการน�้า	ดังนี้			

กรอบแนวคิด 

  การท�างานแบบพึ่งตนเองและมีส่วนร่วม	 สนับสนุนให้ชาวบ้านในพื้นที ่
มีความพร้อมที่จะลุกขึ้นมาท�างานด้วยตนเอง	 ตามหลักการทรงงาน	 “ระเบิดจาก 
ข้างใน” การด�าเนินโครงการฯจึงเน้นความร่วมมือจากชุมชนเป็นส�าคัญ	ชุมชนต้อง 
มีส่วนร่วมด�าเนินการตั้งแต่ต้น	 คือ	 ร่วมออกแบบ	 ร่วมลงแรงสร้าง	 และเป็นผู้ดูแล 
บริหารจัดการระบบอย่างต่อเนื่องในระยะยาว	

  การพัฒนาทีส่อดคล้องเหมาะสมกบัสภาพพืน้ทีแ่ละภมิูสงัคม	การพฒันา 
ที่เน้นการใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์สภาพปัญหาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่	 เพื่อ 
ให้เกิดความยั่งยืน	ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	และคนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	

  การลงมือท�าให้เกิดผลส�าเร็จและมีการขยายผลต่อ	 โครงการได้วาง
แนวทางการเชือ่มโยงขยายผลระหว่างชมุชนไปสูช่มุชนรอบๆเพือ่ให้เกดิเป็นเครือข่าย
และเกิดแนวทางการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ในระดับพื้นที่และระดับจังหวัด	

1	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานด้านการจัดการทรัพยากรน�้า.http://www3.moac.go.th/king-water

สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน8 9สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน



หลักแนวทางการด�าเนินโครงการ 

  การน้อมน�าแนวพระราชด�าริการบริหารจัดการน�้าชุมชน	 เน้นการใช้ 
ข้อมูลสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่	มีการวิเคราะห์ข้อมูล	และออกแบบโครงการ 
ให้คุ้มค่ากับประโยชน์ของชุมชน	สามารถจัดหาน�้าได้เพียงพอ	 และใช้เทคโนโลย ี
ผสานกับองค์ความรู้ชุมชนน�ามาบริหารจัดการน�้าโดยชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

  การท�างานแบบบูรณาการ	โดยมีการประสานงานและบูรณาการหน่วยงาน 
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งหน่วยงานสืบสานแนวพระราชด�าริ	 หน่วยงานภาครัฐ	 
ภาคเอกชน	ภาคประชาสังคม	และภาคชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท�างาน

  การติดตามและวัดผลอย่างเป็นรูปธรรม	 เช่น	พื้นที่รับน�้าทางการเกษตร 
ที่เพิ่มขึ้นหลังจากมีการบริหารจัดการน�้า	 ผลผลิตข้าวที่เพิ่มขึ้น	มีการปลูกพืชหลังนา 
เกษตรกรมีอาชีพเสริม	มีหนี้สินลดลงและมีรายได้เพิ่มขึ้น		เป็นต้น

  การแก้ปัญหาแบบองค์รวม	 การใช้แนวทางแก้ไขปัญหาที่เริ่มจากปัญหา 
การขาดแคลนน�า้	เพือ่น�าไปสูก่ารเชือ่มโยงการแก้ไขปัญหาในมติอิืน่ๆทีย่ัง่ยนืต่อเนือ่ง 
โดยมีขั้นบันไดของการพัฒนา	3	 ขั้นบันได	คือ	บันไดข้ันแรก	ครัวเรือนพึ่งตนเอง  
(อยู่รอด)	บันไดขั้นที่สอง	ชุมชนรวมกลุ่มพึ่งตนเองได้	 (พอเพียง)	และบันไดข้ันที่
สาม	เชื่อมโยงออกสู่ภายนอก	(ยั่งยืน)	เป็นเป้าหมายการพัฒนา

แนวทฤษฎีองค์ความรู้ด้านการจัดการน�้า

  การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�า้โดยใช้หลักการธรรมชาตช่ิวยธรรมชาติ  
มีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหา	ลักษณะการไหลของน�้า	 ปริมาณการไหล 
ของน�้า	 เพื่อออกแบบพัฒนาระบบการแก้ปัญหาการขาดแคลนน�้าโดยใช้หลักการ 
บรหิารจัดการน�า้ทีก่ระจายสูพ้ื่นทีท่างการเกษตรของชาวบ้านในพืน้ที	่โดยใช้แนวทาง
ตามการไหลของน�้า

หลักการด�าเนินโครงการ

กรอบแนวคิด
หลักแนวทาง

การด�าเนินโครงการ
แนวทฤษฎีองค์ความรู้

ด้านการจัดการน�้า

  การผสานองค์ความรู้ชุมชนกับการใช้เทคโนโลยีการจัดการน�้า	 ได้แก	่
อ่างเก็บน�้า	 บ่อพวง	 ฝายทดน�้า	 ทางระบายน�้าล้น	 อาคารระบายน�้าในการผันน�้าสู่ 
ท่อกระจายน�้า	เป็นต้น

  รปูแบบการบรหิารจดัการน�า้ชมุชน	การจดัตัง้คณะกรรมการบรหิารจดัการ 
น�้าของชุมชน	 เป็นกลุ่มในการดูแลบริหารจัดการน�้า	 มีการแบ่งโซนรับผิดชอบ	และ 
การท�าปฏิทินการบริหารจัดการน�้าของชุมชน

กำรท�ำงำนแบบพึ่ง
ตนเองและมีส่วนร่วม

กำรพฒันำทีส่อดคล้อง
เหมำะสมกบัสภำพพืน้ที่

กำรลงมอืท�ำให้เกดิผล
ส�ำเร็จและขยำยผลต่อ

กำรน้อมน�ำแนว	
พระรำชด�ำริกำรบริหำร

จัดกำรน�้ำชุมชน

กำรท�ำงำนแบบ	
บูรณำกำร

กำรตดิตำมและวดัผล
อย่ำงเป็นรปูธรรม

หลักกำรธรรมชำติ
ช่วยธรรมชำติ

กำรผสำนองค์ควำมรู้
ชมุชนกบักำรใช้

เทคโนโลยกีำรจดักำรน�ำ้

รปูแบบกำรบรหิำร
จดักำรน�ำ้ชมุชน

สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน10 11สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน



ชุมชนเป็นฐานหลักของการพัฒนา : การสร้างความเข้าใจ 
และเข้าถึงชุมชน

	 	 จากกรอบแนวคิดตามพระราชด�ารัสที่พระองค์ท่านทรงเน้นย�้าในเร่ืองการ 
พึง่ตนเองของราษฎรเป็นส�าคญั	โครงการฯวางแนวทางการด�าเนนิงานทีใ่ห้ชมุชนเป็น
ฐานหลักส�าคัญ	ส่วนหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ท�าหน้าที่ในการสนับสนุน	ดังนั้นการ
สร้างความเข้าใจในการให้ชมุชนลุกข้ึนมาเป็นผู้ด�าเนนิการในการแก้ปัญหาของตนเอง
จงึเป็นหวัใจส�าคญัของจดุเริม่ต้นการด�าเนนิงาน	การสนบัสนนุของมลูนธิปิิดทองหลงั
พระฯ	และการด�าเนินงานสนับสนุนของส่วนต่างๆ			 	

เวลาไปปฏิบัติให้ถือว่าเราเป็นนักเรียน ชาวบ้านเป็นครูหรือ ‘ธรรมชาติเป็นครู’ 
การที่ท่านทั้งหลายจะออกไป ก็จะไปหลายๆด้าน... 

ก็จะต้องเข้าใจว่า เราอาจจะเอาความรู้ไปให้เขา แต่ก็ต้องนับถือ 
ความรู้ของเขาด้วย จึงจะมีความสําเร็จ

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาชนบท	 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น	ณ	ศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ	 

อ�าเภอเมือง	จังหวัดสกลนคร	เมื่อวันที่	22	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2522

2. 
ชุมชนเป็นฐำนหลัก 

ร่วมระดมพลังน้อมน�ำ 
แนวทำงกำรจัดกำรน�้ำชุมชน

สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน12 13สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน



  การด�าเนนิงานในช่วงเริม่ต้นจงึเป็นการสร้างความเข้าใจ และเข้าถงึชมุชน  
เริ่มด�าเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคม	2554	มีทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าพบผู้น�าชุมชน	 
ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 และผู้น�าตามธรรมชาติ	 เพ่ือท�าความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ 
วัตถุประสงค์และแนวทางการท�างาน	 มีการส�ารวจลักษณะทางกายภาพ	 วิถีชีวิต 
ความเป็นอยู ่ของชาวบ้าน	 การเก็บข้อมูลพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการเป็นส่วน 
ส�าคัญในการท�างานกับชุมชน	นอกจากจะเป็นการท�าให้ได้ข้อมูลแล้ว	ยังเป็นการ
สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่โครงการฯกับคนในชุมชน	 ที่ส�าคัญ 
คือ	 “การเข้าถึง”	 เป็นการท�าให้ชุมชนไว้ใจและพร้อมจะเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
ด�าเนินงานโครงการฯร่วมกัน	

   การปรับความคิด	เพื่อให้เห็นความส�าคัญของ “การพึ่งตนเองและการมี
ส่วนร่วม” ทางโครงการฯได้วางแนวทางในการใช้พื้นที่ต้นแบบคือ	 โครงการพัฒนา
พืน้ท่ีต้นแบบบรูณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนทีจ่งัหวดัน่านตามแนวพระราชด�าริ	
จังหวัดน่าน	 เป็นจุดเรียนรู้ส�าคัญในการสร้างความเข้าใจ	 โดยการคัดเลือกชาวบ้าน 
ที่สมัครใจไปศึกษาดูงานในพื้นที่ต้นแบบจังหวัดน่าน	 ซึ่งเป็นกระบวนการสร้าง 
ความเข้าใจ	เข้าถงึ	โดยเฉพาะประเดน็ทีเ่ป็นปัจจยัความส�าเร็จในการปลกุชาวบ้านให้ 
ลุกขึ้นมาท�างานด้วยตนเอง	และเห็นต้นแบบของผลส�าเร็จจากการพัฒนาที่มีชุมชน
เป็นตัวตั้งในการพึ่งตนเองเป็นส�าคัญ		

  การศึกษาส�ารวจวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีส่วนร่วม	 เป็นอีกกระบวนการ 
ส�าคัญ	ที่ด�าเนินการเพื่อให้เกิดการรับรู้เข้าใจและวิเคราะห์วางแผนการพัฒนาระบบ
การจัดการน�้าเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน	 โดยการร่วมศึกษาข้อมูลสภาพปัญหา	 
สภาพพ้ืนที่ร่วมกันกับตัวแทนในชุมชน	มีการประชุมชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านอย่าง 
เป็นทางการ	 เพื่อชี้แจงโครงการฯและวางแนวทางการส�ารวจและวิเคราะห์ข้อมูล 
ที่เป็นจริงในพื้นที่	 ร่วมกันระหว่างทีมงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	 โครงการฟาร์มตัว 
อย่างฯ	มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ	และตัวแทนชาวบ้าน	โดยแนวทางการศึกษาส�ารวจ 
วิเคราะห์ข้อมูลแบบมีส่วนร่วม	ประกอบด้วย	

	 	 •	การเดินเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านทุกครัวเรือน	สัมภาษณ์พูดคุยตามกรอบ 
	 	 	 ประเด็นในแบบส�ารวจเศรษฐกิจ-สังคม	ประกอบด้วย	 ข้อมูลสมาชิกใน 
	 	 	 ครัวเรือน	ที่อยู่อาศัย	การศึกษา	อาชีพ	ที่ท�ากิน	ปัจจัยการผลิต	ทรัพย์สิน	 
	 	 	 รายได้	 รายจ่าย	 หนี้สิน	 ปัญหาและความต้องการเบื้องต้น	 รวมทั้งการ 
	 	 	 พูดคุยกลุ่มย่อยเพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกเฉพาะกลุ่ม	 เช่น	 ปราชญ์ชาวบ้าน		 
	 	 	 กลุ่มแม่บ้าน	เป็นต้น

	 	 •	การเดินส�ารวจข้อมูลกายภาพของหมู่บ้าน	 ได้แก่	 สภาพชุมชน	 รูปแบบ 
	 	 	 การจัดการน�้า	แหล่งน�้า	ล�าห้วย	การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง	ชนิดพืชที่ 
	 	 	 ปลูกส�าหรับไว้กินและไว้ขาย	ป่าไม้	 ความหลากหลายทางชีวภาพ	และ 
		 	 	 ทรัพยากรธรรมชาตอิืน่	ๆ 	สถานทีส่�าคญั	เช่น	โรงเรียน	วัด	ส�านกัสงฆ์	เป็นต้น

	 	 •	การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบส�ารวจเศรษฐกิจ	 สังคม	และข้อมูลกายภาพ	 
	 	 	 เป็นข้อมูลภาพรวมของทั้งหมู่บ้าน	 ใช้สื่ออธิบายและภาษาที่ชาวบ้าน 
	 	 	 เข้าใจง่าย	 เพื่อเป็นเครื่องมือให้ชาวบ้านวิเคราะห์	 และแสดงความคิดเห็น 
	 	 	 เกี่ยวกับประเด็นปัญหาและความต้องการที่แท้จริง

	 	 •	การประชุมชาวบ้านเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	 ร่วมกันก�าหนด 
	 	 	 ปัญหา	พร้อมทั้งจัดล�าดับความส�าคัญ	สิ่งที่ชาวบ้านต้องการแก้ไขปัญหา 
	 	 	 ก่อน	ซึ่งปัญหาของหมู่บ้านที่ชาวบ้านต้องการแก้ไข	คือ	เรื่องน�้าเป็นอันดับ 
	 	 	 แรก	รองลงมาคือเรื่องการปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก

“การพัฒนาที่มาจากฐานชุมชน ถ้าทุกคนร่วมแรง 
ร่วมใจกัน เป็นการพัฒนาที่ทําได้โดยไม่ต้อง 
สิ้นเปลืองงบประมาณ ทําให้เกิดความยั่งยืน  

ทําให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้”                                                                      

นายเสวต	จันทร์หอม	ผู้ใหญ่บ้านหมู่	11	บ้านแสงอร่าม	

สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน14 15สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน



  การพัฒนาอาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน (อสพ.) 	การมีอาสาสมัครชาวบ้าน
ที่เป็นคนในชุมชน	เป็นอีกแนวทางที่โครงการฯ	ให้การสนับสนุนเพื่อให้เกิดความรู้สึก 
เป็นเจ้าของร่วมกันในการด�าเนินโครงการฯ	 โดยการคัดเลือกชาวบ้านที่มีความ 
เสียสละ	มีจิตอาสา	หมู่บ้านละ	2	คน		จัดกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ 
ด้านต่าง	 ๆ	 ได้แก่	ด้านการพัฒนาระบบน�้า	 ได้ไปศึกษาดูงานเรียนรู้จากพ้ืนที่ต่างๆ	
โครงการพัฒนาดอยตุง	 (พื้นที่ทรงงาน)	 อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 และโครงการ
พัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ	จ.น่าน	ด้านการเกษตร ได้ไปเรียนรู้ที่โครรงการฟาร์มตัวอย่าง
ตามพระราชด�าริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	 ในรัชกาลที่	 9		 
ด้านปศุสัตว์ ได้ไปเรียนรู้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	
จังหวัดสกลนคร		เป็นต้น

  จึงเห็นได้ว่า	 การด�าเนินงานเพื่อปรับฐานความเข้าใจแก่ชุมชนเป็นสิ่งส�าคัญ 

ในช่วงเร่ิมต้นโครงการ	 เพราะเมื่อสามารถสร้างกระบวนการให้ชุมชนเป็นฐานหลัก 

และเป็นตัวตั้งกระบวนการด�าเนินการพัฒนาต่างๆที่ตามมาหลังจากที่ชุมชน 

เริ่มตระหนักในความส�าคัญและพร้อมจะด�าเนินการแล้ว	 การประสานหน่วยงาน 

ต่างๆ	ในการหนุนเสริมการพัฒนาจึงเกิดขึ้นได้อย่างไม่ยากนัก	

ก่อนสร้างงานคือการระดมใจ  

	 	 จากแนวคิดการบริหารจัดการน�้าโดยชุมชน	 โดยการน้อมน�าแนวพระราชด�าริ 

ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน	 โครงการจึงวางแนวทางในการด�าเนินงาน 

แก้ไขปัญหาที่ต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วม	ตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์ส�ารวจสภาพ

พื้นที่ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่	การวิเคราะห์ปัญหาส�าคัญ	และร่วมออกแบบแนวทางการ

แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้าได้แนวทางในการเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน�้าของ 

อ่างเก็บน�้าห้วยคล้าย	 และการกระจายน�้าสู่พื้นที่เกษตร	 ซึ่งจากการท�างานแบบ 

“เข้าใจ-เข้าถึง” ของเจ้าหน้าที่โครงการฯ	ท�าให้ได้รับความร่วมมือจากชุมชน	มีการ

จัดเวทีประชาคมเพื่อคืนข้อมูลผลการส�ารวจวิเคราะห์สภาพพื้นที่และสภาพปัญหา

ของชุมชน	 และชี้แจงแนวทางสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน	 ซึ่งได้มีการวางแผน

ออกแบบแนวทางร่วมกัน	 ในการพัฒนาระบบน�้า	 โดยได้น้อมน�าแนวพระราชด�าริ 

มาเป็นฐานองค์ความรู	้และใช้ข้อมลูประสบการณ์จากมลูนธิแิม่ฟ้าหลวงฯ	มาร่วมปรบั 

ประยุกต์	 รวมทั้งประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 ส�านักงานโครงการ

ชลประทานอุดรธานี	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี	 โดยที่ประชุมเห็นชอบ 

ในการระดมแรงงานชาวบ้านโดยไม่มีการจ่ายค่าจ้างเหมา	 หรือ	 ค่าจ้างแรงงาน 

เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

นายสุดใจ	เจริญสุข	ผู้ใหญ่บ้านหมู่	3	บ้านโคกล่าม 
กล่าวถึงแนวคิดการพัฒนาที่ได้ร่วมด�าเนินงานกับโครงการฯ	ว่า  

“เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเรา ทําให้เกิดการพัฒนาที่มีพลังเหมือน 
นํ้าพุท่ีเกดิขึ้นจากฐานล่าง “ระเบดิจากภายใน” และกระจายออกไปสูภ่ายนอกได้”

แนวทางการด�าเนิน :  
การสร้างความเข้าใจ เข้าถึงชุมขน

กำรศึกษำ	
วิเครำะห์ข้อมูล
อย่ำงมีส่วนร่วม

กำรปรับ	
ควำมคิด

กำรพึ่ง
ตนเอง

กำรมี	
ส่วนร่วม

พื้นที่
ต้นแบบเป็น
จุดเรียนรู้

คัดเลือกชำวบ้ำน	
ที่มีควำมเสียสละ	

มีจิตอำสำ	
หมู่บ้ำนละ	2	คน

พัฒนำ	
ศักยภำพ
เสริมควำมรู้

กำรพัฒนำ
อำสำสมัคร
ปิดทอง	
หลังพระ

เข้าใจ  เข้าถึง

กำร
วิเครำะห์
ข้อมูล

กำรประชุม	
ชำวบ้ำนเพื่อ	

ตรวจสอบควำม	
ถูกต้องของ	
ข้อมูล

กำรเดินส�ำรวจ
ข้อมูลกำยภำพ
ของหมู่บ้ำน

กำรเดินเข้ำไป
พูดคุยกับ	
ชำวบ้ำน	

ทุกครัวเรือน

สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน16 17สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน



“หลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านเรียกประชุมชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านมาทําความ 
เข้าใจแล้ว ทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเพิ่นก็ส่งคนลงมาสํารวจพ้ืนท่ีร่วมกับ 
ผู้นําชาวบ้านว่าตรงไหนจะเอาท่อไปลงได้ ความยาวเท่าไหร่ พากันเอา 
ไม้หลักไปปักไว้ หลังจากสํารวจวางแผนกันแล้ว ต่อมาก็มีการสั่ง 
ท่อพีวีซีจากกรุงเทพฯมาลง เป็นท่อนํ้าอย่างดีที่มีความแข็งแรงทนทาน  
พอท่อนํ้ามาชาวบ้านก็พากันดีใจ ทางเจ้าหน้าที่เพ่ินก็ว่าเพิ่นจะเอาแต ่
อุปกรณ์ต่างๆมาให้นะ แต่ไม่มีค่าแรงและค่าจ้างแรงงานให้ชาวบ้าน 
ต้องช่วยกันเอง ชาวบ้านเห็นท่อมาก็พากันดีใจ ชวนกันนัดวันลงขุด 
แนวท่อ นัดมากันได้หลาย เพิ่นก็ว่าชาวบ้านเอาแท้(เอาจริง) ถึงวัน 
นัดหมายชาวบ้านก็ห่อข้าวห่อนํ้าเอาจอบเอาเสียมมากันเอง ใช้เวลา 
นานกว่าสองเดือนในการสร้างระบบน้ํากว่าจะสําเร็จ” นายทองสา	 
พิมพา	ประธานคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น�้า	 และประธานโซนห้วยคล้าย 
	เล่าถึงความร่วมแรงร่วมใจของชุมชน	เมื่อแรกเริ่มโครงการฯ

น้อมน�าหลักการบริหารจัดการน�้าตามแนวพระราชด�าริ ในการวางแผนพัฒนา 
และแก้ไขปัญหา

	 	 เม่ือผ่านขั้นตอนการสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชน	จึงเข้าสู่กระบวนการตาม 
หลักการบริหารจัดการน�้า	 ซึ่งได้น้อมน�าหลักการบริหารจัดการน�้าตามแนวพระ
ราชด�าริ2	มาเป็นแนวทางในการเริ่มด�าเนินงาน	ดังนี้

	 	 •	หาน�า้ได้ : จดัเกบ็ข้อมลูแหล่งน�้า	ปรมิาณน�า้	ปรมิาณฝนในชมุชน	จดัการ 
	 	 	 ข้อมูลเป็นระบบ	ระบุปัญหา	และเสนอแนวทางแก้ไข	ไปสู่การหาแหล่งน�้า 
	 	 	 ส�ารองในชุมชน		

	 	 •	 เก็บน�้าไว้ : เก็บส�ารองน�้าหลากและน�้าท่วมไว้ในแหล่งกักเก็บน�้า	 เช่น	 
	 	 	 สระน�้าแก้มลิง	 สระน�้าประจ�าไร่นา	 หรือบ่อน�้า	 เพื่อไว้ใช้อุปโภค-บริโภค	 
	 	 	 และการเกษตร	

	 	 •	ใช้น�้าเป็น : วางแผนการใช้น�้าทั้งการอุปโภค-บริโภค	 และการเกษตร 
	 	 	 ที่สอดคล้องกับปริมาณน�้าที่มี	 จัดการข้อมูล	 วิเคราะห์สมดุลน�้าและ 
	 	 	 ด�าเนินงานทฤษฎีใหม่	

	 	 •	จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ : บริหารจัดการน�้า และปรับตัวเข้ากับ 
	 	 	 สถานการณ์	 เพื่อให้มีน�้าใช้อย่าง	 พอเพียง	 ส�าหรับอุปโภค-บริโภค	 และ 
	 	 	 การเกษตรอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

2 	 คูม่อืการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ชมุชนตามแนวพระราชดารด้ิวยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี	สถาบนัสารสนเทศ
	 ทรัพยากรน�้าและการเกษตร	(องค์การมหาชน)	หรือ	สสนก.	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน18 19สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน



หาน�้าได้ : วิเคราะห์ต้นทุนน�้า และสภาพปัญหาของชุมชน    

	 	 อ่างเก็บน�้าห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ตั้งอยู่ในเขตการปกครอง 
ของบ้านแสงอร่าม	 หมู่	 11	 เดิมเป็นฝายทดน�้าห้วยคล้ายโครงการชลประทาน 
ขนาดเล็ก	ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี		2526	ต่อมาเกิดภาวะฝนตกหนัก	น�้าป่าไหลหลาก 
ท่วมและกัดเซาะอาคารชลประทานพังเสียหายใช้ประโยชน์ไม่ได้	 นายค�าผล	บ�ารุง 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลกุดหมากไฟจึงได้ท�าหนังสือขอให้น�าความกราบ 
บังคมทูลพระกรุณา	 ขอพระราชทานพระมหากรุณาในการด�าเนินการก่อสร้างฝาย 
ทดน�้าห้วยคล้าย	 เพื่อเก็บกักน�้าไว้ใช้ส�าหรับราษฎรในการอุปโภค-บริโภค	 และท�า 
การเกษตรได้ตลอดปี	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 9	 ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ	 รับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 เมื่อวันที่	 22	 ธันวาคม	 
2546	 และได้มีการด�าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ	 ในปี	 พ.ศ.	 2551	 โดยทาง 
กรมชลประทาน	ส�านักชลประทานที่	5	

	 	 จากการวิเคราะห์ต้นทุนน�้าในอ่างฯ	พบว่ายังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง 
เต็มประสิทธิภาพ	 โดยมีขนาดความจุของอ่าง	 	 269,500	 ลูกบาศก์เมตร	แหล่งน�้า 
ต้นทุนที่ไหลลงอ่างมีร่องน�้าธรรมชาติจากอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานค�า	 ที่ไหลลง 
อ่าง	3	สาย	ห้วยสะสี่เหลี่ยม	ห้วยบางป่าเตย	ร่องสามโพน	และมีสายน�้าย่อย	ๆ		12		 
สายไหลลงพื้นที่เกษตร	มีสภาพเป็นป่าโปร่ง	 โดยสายน�้าตามล�าห้วยจะแห้งในหน้า 
แล้งไม่มีน�า้ไหลลงมาทีอ่่างเกบ็น�า้	ตัง้แต่เดอืนมกราคม	-	เมษายน	ยงัไม่มรีะบบส่งน�า้ 
และระบบการบริหารจัดการน�้าเข้าสู่ที่นาของชาวบ้าน	 รวมทั้งสภาพล�าห้วยที่อยู ่
ต�่ากว่าแปลงนาของชาวบ้าน	 ชาวบ้านจึงต้องน�าน�้าเข้านาโดยขุดคลองขนาดเล็ก	 
และท�าฝายกั้นน�้ายกระดับน�้าให้สูงขึ้นให้น�้าไหลเข้านาตัวเองหรือใช้วิธีสูบน�้าข้ึน 
มาใช้	ซึ่งจะมีพื้นที่ที่รับน�้าได้เพียง	800	ไร่	 (เต็มศักยภาพของอ่าง)	วิธีการจัดการน�้า 
ดังกล่าวจึงไม่สามารถน�ามาใช้ในช่วงฤดูแล้งได้อย่างเพียงพอ	 ท�าให้รับน�้าได้เพียง 
200	 ไร่	 เนื่องจากไม่มีน�้าฝนไปเติมปริมาณน�้าในอ่างและน�้าที่ไหลจากล�าห้วย 
มาสู่อ่าง	 เม่ือระดับน�้าในอ่างเก็บน�้ามีปริมาณต�่ากว่าระดับเก็บกัก	 ชุมชนจึงต้อง 
มีการแบ่งน�้าผ่านประตูระบายน�้าที่กรรมการหมู่บ้านบริหารจัดการน�้า	 ชาวบ้านกลุ่ม 
ผู้ใช้น�้าเป็นผู้ดูแล	 โดยผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ถือกุญแจ	มีก�าหนดเวลาในการปิด-เปิด	 
และการแบ่งเวรยาม	

	 	 การจดัการน�า้ทีจ่�ากดัในฤดแูล้งดงักล่าว	ท�าให้ชาวบ้านสามารถท�านาได้เพยีง 
ครั้งเดียวในฤดูฝน	ราษฎรในพื้นที่บ้านโคกล่าม	หมู่ที่	 3	และบ้านแสงอร่าม	หมู่ที่	11 
ต�าบลกุดหมากไฟ	อ�าเภอหนองวัวซอ	 รวม	258	ครัวเรือน	1,426	คน	จึงขาดแคลน 
น�้าส�าหรับท�าการเกษตรและอุปโภคบริโภค	แม้แต่การสูบน�้าเข้าพ้ืนที่แปลงก็ใช้ได้
ในพ้ืนที่เพียง	 200	 ไร่	 ผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร	 เช่น	 ผลผลิตข้าว 
เฉลี่ยได้เพียง	 350	 กิโลกรัมต่อไร่	 และไม่มีรายได้จากทั้งพืชก่อนนาและหลังนา 
ท�าให้เกิดปัญหาหนี้สิน	 จนกระทั่งแรงงานภาคเกษตร	 ต้องเคลื่อนย้ายออกนอก 
พื้นที่ ไปท�างานรับจ ้างในต ่างประเทศเป ็นจ�านวนมาก	 การส�ารวจข ้อมูล 
เศรษฐกิจสังคมพบว่า	 ชาวบ้านแสงอร่ามส่วนใหญ่ท�านา	ปลูกมันส�าปะหลังและ 
ยางพารา	มีรายได้	 รวม	 9,667,420	บาทต่อปี	 หรือเฉล่ียหลังคาเรือนละ	 100,702	 
บาทต่อปี	 มีหนี้สินรวม	 6,222,600	 บาท	 ส่วนชาวบ้านโคกล่ามมีรายได้รวม 
7,698,815	 บาทต่อปี	 หรือเฉลี่ยหลังคาเรือนละ	 76,988	 บาทต่อปี	 มีหนี้สิน 
รวม	11,211,940	 บาท	

“นํ้าท่ีเก็บไว้ภายในอ่างเก็บน้ํา เม่ือมีการระบายน้ําทาง 
นํ้าล้น (สปิลเวย์ Spill way) ลงไปสู่คลองธรรมชาติเพื่อให้ 
เกษตรกรหรือชาวบ้านได้ใช้ นํ้ากลับไม่ถึงท่ีนาของชาวบ้าน  

ทําให ้ชาวบ ้านหรือเกษตรกรจําเป ็นต ้องมีการนํา 
เครื่องสูบนํ้าเข้ามาช่วยในการสูบนํ้าเข้าพื้นที่นา  

จึงทําให้ชาวบ้านมีต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น  
และเมื่อฤดูแล้งมาถึงชาวบ้านสามารถนํานํ้ามา 
ใช้ได้เพียง 200 ไร่เท่านั้น ทําให้ผลผลิตไม่ได ้
เต็มประสิทธิภาพ เกิดความสูญเสียรายได้ทั้ง 
พืชก่อนนาและหลังนา จึงทําให้เกษตรกรมีปัญหา

หนีส้นิตามมา และทีส่าํคญัชาวบ้านบางคนต้องทิ้งถิ่นฐานไป 
ทํางานนอกพื้นที่มากขึ้น”  นายอดุลย์	เจริญสุข	อาสาสมัคร
ปิดทองหลังพระ

สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน20 21สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน



เก็บน�้าไว้ : ก่อรูปสร้างฐาน ออกแบบพัฒนาระบบ 

	 	 หลังจากที่ชาวบ้านมีความพร้อมที่จะร่วมแรงลงมือพัฒนาด้วยตัวเอง	และได้ 
ข้อมูลจากการวิเคราะห์ปัญหาและน�้าต้นทุนของชุมชนแล้ว	 โครงการและหน่วยงาน
ต่างๆ	จึงได้ร่วมกับแกนน�าชาวบ้านออกแบบการพัฒนาระบบน�้าเพื่อการเก็บน�้าและ
แก้ปัญหาน�้าให้แก่ชุมชน	ดังนี้

  1. พัฒนาระบบส่งน�้าอ่างเก็บน�้าห้วยคล้ายฯ	งานเสริมตอม่อ	ยกระดับน�้า 
	 	 	 ที่	Spill	way	โดยการสร้างตอม่อบริเวณ	Spill	way	จ�านวน	6	ตัว	สูง	50	ซม.	 
	 	 	 กว้าง	 50	 ซม.	 วางช่องห่าง	 1.50	 เมตร	 โดยใช้ไม้ปริมาตร	 3	 x	 3	 นิ้ว	 
	 	 	 ที่สามารถยกขึ้นลงเพ่ือควบคุมระดับน�้าได้	 จะเร่ิมกักเก็บน�้าในช่วงใกล้ 
	 	 	 หมดฤดูฝนเพื่อเก็บน�้าไว้ใช้ส�าหรับการเกษตร	ซึ่งน�้าที่ไหลผ่าน	Spill	way	 
	 	 	 จะถูกส่งไปยังบ่อพวง	3	บ่อ	 โดยระบบ	Gravity	ท�าให้ปริมาณกักเก็บน�้า 

อ่างห้วยคล้ายฯ

ฝายตัวที่ 1

ฝายตัวที่ 2

ฝายตัวที่ 3

เสริมตอม่อบริเวณ	spill	way ส่งน�้ำด้วยระบบท่อ

กำรปรับปรุงฝำยเดิม

	 	 	 เพิ่มขึ้น	 73,600	 ลบ.ม.	 ซึ่งแต่ละบ่อพวงมีการปรับปรุงพนังกั้นน�้าเสริม 
	 	 	 คันดินด้านข้าง	 เพื่อเพิ่มความสามารถการกักเก็บน�้าและไม่ให้น�้าเข้า 
	 	 	 ท่วมที่นาชาวบ้าน	และการซ่อมแซมฝายเดิมทั้ง	 3	บ่อพวง	 เพื่อผันน�้าไป 
	 	 	 สู่ล�าเหมืองในที่นาของชาวบ้าน

สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน22 23สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน



  3. ปรับปรุงอ่างเก็บน�้าห้วยก้านเหลือง

	 	 	 •	 งานปรับปรุงอ่างเก็บน�้าห้วยก้านเหลือง	 เป็นการบดอัดด้านหน้าของ 
	 	 	 	 คันดินเพื่อป้องกันการรั่วซึม	โดยด้านหลังของอ่างจะท�าการปรับปรุงดิน	 
	 	 	 	 และฝังท่อลอดคันดินส่งน�้าไปยังล�าห้วยเข	 เสริมพื้นที่	 673	 ไร่	 ระบบ 
	 	 	 	 การจ่ายน�้าเป็นแบบก้างปลา	 รวมทั้งซ่อมแซมท่อด้านซ้าย	 ส่วนด้าน 
	 	 	 	 ขวาจะสร้าง	Spill	way	และท่อลอดถนน	เพื่อระบายน�้าลงล�าห้วยเดิม

	 	 	 •	 งานซ่อมแซมปรบัปรงุงานฝายห้วยค�าเข	เสรมิอาคารระบายน�า้	เสรมิคนั 
	 	 	 	 ดิน	 วางท่อ	 920	 เมตร	 คู่กับล�าเหมือง	 200	 เมตร	 จะได้พื้นที่รับน�้า	 
	 	 	 	 637	 ไร่	 	 โดยชาวบ้านกว่า	 200	คน	ลงแรงขุดลอกแผ้วถางป่าอ้อใน 
	 	 	 	 พื้นที่	9	ไร่	หลังจากที่ปล่อยทิ้งร้างขวางทางน�้าเป็นเวลามากกว่า	50	ปี

  2. อาคารระบายน�้าให้มีช่องอัดน�้าที่แข็งแรง กักเก็บและควบคุมน�้า  
   มีการส่งน�้าด้วยระบบท่อ	 โดยต่อแนวท่อจากวาล์วด้านขวา	 เพื่อน�าน�้า 
	 	 	 ไปตามท่อ	 6	นิ้ว	 ระยะทาง	 1,220	 เมตร	และใช้การส่งน�้าแบบก้างปลา 
	 	 	 สู่แปลงเกษตรซึ่งจะมีกรรมการท�าหน้าที่เป็นผู้เปิดวาล์วระบายอากาศ 
	 	 	 เพื่อไล่ฟองอากาศ	จากนั้นค่อยเปิดวาล์วใหญ่เพ่ือให้น�้าไหลเต็มท่อก่อน	 
	 	 	 ตามด้วยการเปิดวาล์วเล็กตัวแรกและให้ปิดวาล์วเล็กตัวถัดไปเพ่ือให้น�้า 
	 	 	 เข้าคลองซอย(ก้างปลา)กระจายน�้าเข้าแปลงเกษตรชาวบ้าน	 รวมทั้ง 
	 	 	 อาสาสมัครจะสังเกตการไหลของน�้าว่าผิดปกติหรือไม่	 เช่น	น�้าไหลน้อย 
	 	 	 กว่าปกติ	น�้าไหลสม�่าเสมอ	พบตะกอนหิน	ดิน	ทราย	ปะปนในน�้า	ให้เปิด 
	 	 	 ท่อระบายทราย	เพื่อระบายออกจากท่อน�้า		

ภำพกรรมกำรก�ำลังท�ำหน้ำที่เป็นผู้เปิดวำล์วระบำยอำกำศเพื่อไล่ฟองอำกำศในอำคำรระบำยน�้ำ

	 	 	 ซึ่งต่อมา	 หลังจากที่ม ี
การกระจายน�้าโซนห้วยคล้าย 
ประสบความส�าเร็จ	 ทางชุมชน 
จึงได้ด�าเนินการขอขยายผลไปสู่ 
โซนอืน่ๆ	โดยการขดุลอกล�า้น�า้เพือ่ 
เพิ่มการกักเก็บน�้าจากล�าห้วยเดิม	 
โดยในปี	พ.ศ.	2556	ได้ด�าเนินการ 
ขยายท่อส่งน�้าจากห้วยคล้ายไป 
ขี้เกีย	ระยะยาว	400	 เมตร	ขยาย 
พื้นที่รับน�้าได้อีก	 126	 ไร่	 ปี	พ.ศ.	 
2557	 ได ้ด�าเนินการปรับปรุง 
ฝายร่องน�้าขี้เกีย	และต่อท่อส่งน�้า 
ระยะทางยาว	 280	 เมตร	 เพื่อ 
เสริมศักยภาพจากต้นน�้า	พื้นที่รับ 
น�้า	 50	 ไร่	 ปี	พ.ศ.	 2558	 ร่วมกัน 
ต่อยอดฝายเก็บน�้าขนาดเล็กตาม 
ล�าห้วยขี้เกีย	ห้วยอ่าง	ห้วยคล้าย 
ท�าให้มีพ้ืนท่ีรับน�้าเพิ่ม	 210	 ไร่	 
ปี	 พ.ศ.	 2559	 ขยายท่อส่งน�้า	 
จากห้วยคล้ายกับค�าเข	 เชื่อมกัน 
ระยะทาง	 400	 เมตร	 จึงสามารถ 
กระจายน�้าได้ครบพื้นที่ทั้ง	 4	 โซน	 
ซึ่งเมื่อมีการใช ้น�้าเพิ่มมากขึ้น 
และเพื่อให้มีการติดตามข้อมูลใน 
การใช้น�้ามาประกอบการบริหาร 
จัดการน�้า	 ในพ.ศ.	 2560	 จึงได้ 
ด�าเนินการติดตั้งมิเตอร์ตรงจุด 
ที่เป็นวาล์วด�าก่อนปล่อยน�้าตาม 
โซนต่างๆ	เพื่อวัดปริมาณน�้า	และ 

สรุปภาพรวมการพัฒนาระบบและพัฒนาการ
การด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการน�้า

พ.ศ. 2546
ในหลวง ร.9 ทรงรับเป็น
โครงการพระราชด�าริฯ	

พ.ศ. 2554
มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนว
พระราชด�าริ เข้ำมำด�ำเนินงำนสร้ำง
ควำมเข้ำใจ-เข้ำถึง

พ.ศ. 2555
พัฒนาระบบการกระจายน�้าจาก 
อ่างเก็บน�้า
-	เสริมตอหม้อ	 สปิลเวย์	 ฝำยพวง	
		3	ลูก	พร้อมอำคำรระบำยน�้ำ	ต่อ	
	 ท่อส่งน�้ำมีพื้นที่รับน�้ำในฤดูแล้ง	
		1,290	ไร่
-	จดัตัง้กลุม่ผูใ้ช้น�ำ้	สมำชกิ	129	คน	
	 พื้นที่	139	แปลง

พ.ศ. 2556
ขยำยท่อส่งน�้ำจำกห้วยคล้ำยไป	
โซนห้วยขี้เกีย	ระยะยำว	400		เมตร
ขยำยพื้นที่รับน�้ำ	126	ไร่

พ.ศ. 2557
ปรับปรุงฝำยร่องน�ำ้ขีเ้กยี	และต่อท่อ	
ส่งน�้ำ	ยำว	280	เมตร	เพิ่มพื้นที่รับ	
น�้ำ	50	ไร่

พ.ศ. 2558
ต่อยอดฝำยเก็บน�้ำขนำดเล็กตำม
ล�ำห้วยขี้เกีย	ห้วยอ่ำง	ห้วยคล้ำย
มีพื้นที่รับน�้ำเพิ่ม	210	ไร่

พ.ศ. 2560
ติดตั้งมิเตอร์	 วัดน�้ำเพื่อประเมินใน	
กำรใช้น�้ำแต่ละโซนเพื่อเป็นฐำน	
ข้อมูลในกำรจัดสรรน�้ำ

พ.ศ. 2561
ต่อท่อเสริมในพ้ืนที่ห้วยคล้ำยกับ
พื้นที่ห้วยค�ำเข

กรมชลประทำนเข้ำมำ
สนับสนุนกำรปรับปรุง
ผิวสันอ่ำงและเรียงหิน

มูลนิธิปิดทองหลังพระ	ร่วม
กับมหำวิทยำลัย

ขอนแก่น	สนับสนุนกลุ่ม
ตลำดศึกษำดูงำน

พัฒนำอำชีพ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
อุดรธำนี	ส่งเสริม

กำรปลูกพืชหลังนำ

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และ
เกษตรอ�าเภอ ส่งเสริม

การปลูกพืชฤดูแล้ง

พ.ศ. 2500
กรมชลประทำนเข้ำมำ	

ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บ
น�้ำห้วยคล้ำย

พ.ศ. 2551
อ่ำงเก็บน�้ำห้วยคล้ำยแล้ว
เสร็จเก็บน�้ำได้มีควำมจุ	

692,500	ลบ.เมตร

สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน24 25สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน



ใช้น�้าเป็น : องค์ความรู้การกระจายน�้าให้ชุมชนได้ใช้น�้าอย่างทั่วถึง 
ตามลักษณะพื้นที่ 

	 	 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการน�้าโดยชุมชน	ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูล 
และออกแบบระบบให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทพื้นที่	 การออกแบบ
วางแผนการพัฒนาระบบการจัดการน�้าโดยชุมชนจึงจ�าเป็นต้องอาศัยองค์ความรู ้
ที่ผสมผสานระหว่างความรู้ทางวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	กับองค์ความรู้จากชุมชน

สรุปองค์ความรู้ส�าคัญ

ทีโ่ครงการฯใช้ในการจดัการน�า้ให้สามารถกระจายสู่พืน้ทีก่ารเกษตรของชมุชน	ได้ดงันี้

  1. การเพิม่น�า้ต้นทนุในระบบ		โดยมแีนวทางส�าคญั	ได้แก่	การดแูลรกัษาและ 
	 	 	 ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ต้นน�้า	 เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน�้าและแหล่งต้นน�้า 
	 	 	 ทางธรรมชาติ	 การเพิ่มปริมาณกักเก็บน�้าในอ่างเก็บน�้า	 ล�าน�้า	 และฝาย 
	 	 	 ต่างๆ	โดยการปรับปรุงอ่างเก็บน�้า	เสริมอาคารระบายน�้า	เสริมคันดิน	การ 
	 	 	 บดอัดคันดินเพื่อป้องกันการรั่วซึม	 การขุดลอกฝาย	และการเสริมตอม่อ 
	 	 	 ยกระดับกักเก็บน�้า		

  2. การสต๊อกน�้า	 เพิ่มพื้นที่การเก็บน�้าไว้ใช้ยามจ�าเป็น	 เป็นการชะลอน�้าใน 
	 	 	 ช่วงที่มีปริมาณมากไม่ให้ไหลทิ้ง	 และเป็นการเพ่ิมแหล่งกักเก็บน�้าในช่วง 
	 	 	 ที่ปริมาณน�้ามาก	 เพื่อเก็บไว้ส�าหรับในในช่วงไม่มีน�้าเพียงพอ	 โดยการท�า 
	 	 	 บ่อพวงเป็นแก้มลิงส�าหรับเก็บน�้า	จ�านวน	3	บ่อ	ท�าสปิลเวย์ที่สามารถใช้ 
	 	 	 ไม้กั้นเป็นประตูส�าหรับปิดเปิดน�้าได้ตามความเหมาะสม		

  3. ระบบการกระจายน�้า	 โดยใช้หลักการกาลักน�้าและแรงโน้มถ่วง	 โดยมี 
	 	 	 อาคารระบายน�้าท�าหน้าที่ควบคุมน�้า	 โดยมีระบบท่อที่ต่อแนวท่อออก 
	 	 	 จากอ่างเก็บน�้าและบ่อพวง	 เพื่อน�าน�้าไปตามท่อขนาด	6	นิ้ว	และใช้การ 
	 	 	 ส่งน�า้ด้วยระบบท่อแบบก้างปลาทีเ่ป็นท่อทีม่ขีนาดเลก็ลง	คอื	ท่อและวาล์ว 
	 	 	 ปิดเปิดน�้าขนาด	4	นิ้ว	3	นิ้ว	และ	2	นิ้ว	ตามล�าดับ	เพื่อผันน�้าจากอาคาร 
	 	 	 ระบายน�้าเข้าสู่แปลงเกษตรตามโซนต่างๆ	 โดยต้องวิเคราะห์การวาง 
	 	 	 แนวท่อจากลกัษณะพืน้ทีส่งูไปสูพ่ืน้ทีต่�า่	เพือ่ค�านวณการไหลของน�า้	และ 
	 	 	 ระยะทางในการวางท่อ	การติดวาล์วน�้าเพ่ือปล่อยน�้าแต่ละจุด	ซึ่งจ�าเป็น 
	 	 	 ต้องอาศัยองค์ความรู้ในการวิเคราะห์การไหลของน�้าที่สามารถกระจาย 
	 	 	 ได้อย่างทั่วถึง	 รวมทั้งมีการติดมิเตอร์เพื่อติดตามข้อมูลปริมาณน�้าในแต่ 
	 	 	 ละโซน	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการค�านวณปริมาณน�้าในแต่ละปี	

การประเมินผลในการใช้น�้าแต่ละโซนเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดสรรน�้า	ต่อมาในปี	 
พ.ศ.	 2561	 ได้ด�าเนินการต่อท่อเสริมเชื่อมจาก	ห้วยคล้ายไปห้วยค�าเข	ด้วยการต่อ 
ท่อส่งน�้าระยะทาง	 470	 เมตร	 รวมทั้งทางกรมชลประทานยังได้เข้ามาปรับปรุงผิว 
สันอ่าง	 และเรียงหินห้วยขี้เกียและห้วยอ่างตามโครงการเศรษฐกิจฐานรากของ 
กรมชลประทานพร้อมทั้ง	และพัฒนาแหล่งน�้านอกพื้นที่รับประโยชน์	โดยได้ปรับปรุง
ซ่อมแซมฝายการเกษตร	7	ตัว

ภาพตัดขวาง
แสดงระบบกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ
โดยชุมชนอ่ำงเก็บน�้ำห้วยคล้ำย

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

ภาพวาดโดย	:	วาดฟ้า		ไชยทัพ

สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน26 27สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน



	 	 	 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์	 การวิเคราะห์ปัจจัยเงื่อนไขต่างๆในการก�าหนด 
	 	 	 ข้อตกลงร่วม	เวลา	และวิธีการในการบริหารจัดการน�้าของชุมชน	

	 	 •	กฎระเบยีบกตกิาการใช้น�า้	ระบบและมาตรการส�าคญัในการสร้างข้อตกลง 
	 	 	 ร่วมของกลุ่มผู้ใช้น�้าเป็นแนวทางการปฏิบัติการที่ต้องอาศัยความร่วมมือ 
	 	 	 จากสมาชิกผู้ใช้น�้าในทุกขั้นตอน	 โดยมีระเบียบที่เกิดจากการก�าหนดกฎ 
	 	 	 กติการ่วมกัน	 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและการกระจายน�้าอย่างทั่วถึง	 
	 	 	 รวมทั้งการมีส่วนร่วมรับผิดชอบค่าน�้าเพื่อใช้ในกระบวนการด�าเนินงานใน	
	 	 	 แต่ละช่วงของการบริหารจัดการน�้าโดยชุมชนให้เกิดความยั่งยืน		

จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ : การบริหารจัดการน�้าโดยชุมชน 

	 	 หลังจากการก่อสร้างติดต้ังระบบและการกระจายน�้าแล้ว	 การจัดการเพื่อ 
กระจายให้มีการใช้น�้าอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องที่ส�าคัญมาก	การวางระบบใน 
การกระจายน�้าเป็นงานที่ต้องวางแผนและมีกลไกหลักในการจัดการ	 เนื่องจาก 
ระบบที่วางไว้จะไม่มีการใช้เครื่องสูบน�้าและระบบไฟฟ้า	 แต่ใช้หลักการไหลของน�้า 
ตามแรงโน้มถ่วงของโลก	 และการปิดเปิดวาล์วน�้าเพื่อให้น�้าไหลไปตามท่อส่งน�้า 
ที่วางแนวไว้	 ดังนั้นระบบการจัดการน�้าโดยชุมชนจึงเป็นสิ่งส�าคัญ	 เพื่อให้เกิดการใช้ 
น�้าท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด	 โดยชุมชนมีเครื่องมือการบริการจัดการน�้าที่ส�าคัญ	 3	 
ส่วน	คือ		คณะกรรมการจัดการน�้า	ปฏิทินการใช้น�้า	และกฎระเบียบการใช้น�้าร่วมกัน	

	 	 •	คณะกรรมการบริหารจัดการน�้า	 เป ็นกลไกที่ชุมชนเป็นหลัก	 มีการ 
	 	 	 คัดเลือกอาสาสมัครมาเป็นตัวแทนคณะกรรมการผู้น�าโซน	 มีโครงสร้าง 
	 	 	 คณะกรรมการบริหารจัดการน�้าตามโซน	ท�าหน้าที่ในการวางแผนและดูแล 
	 	 	 ระบบการบริหารจัดการน�้าของชุมชน			

	 	 •	ปฏิทินการบริหารจัดการน�้า	 การก�าหนดโซนการกระจายน�้าและปฏิทิน 
	 	 	 การบริหารน�้าในฤดูกาลต่างๆ	 การผสมผสานองค์ความรู้ชุมชนกับองค ์

ระบบน�ำ้ทีว่ำงไว้เป็นรปูแบบทีอ่ำศยัหลกักำรตำมแนวพระรำชด�ำริ		
แบบธรรมชำตแิก้ธรรมชำต	ิและกำรใช้หลกักำรแบบ	"กำลกัน�ำ้"	
คือใช้หลักกำรไหลของน�้ำและกำรปิดเปิดวำล์วน�้ำเพื่อให้น�้ำไหล	
ไปตำมท่อส่งน�ำ้ทีว่ำงแบบไว้	ดงันัน้ระบบกำรจดักำรน�ำ้โดยชมุชน	
จึงเป็นสิ่งส�ำคัญท่ีต้องมีกำรด�ำเนินกำรเพื่อให้เกิดกำรใช้น�้ำท่ีมี	
ประสิทธิภำพสูงสุด	โดยทำงชุมชนมีเครื่องมือส�ำคัญ	3	ส่วน

การบริหาร
จัดการน�้า
โดยชุมชน
คณะกรรมการบริหาร
จัดการน�้าตามโซน

เป็นกลไกที่ชุมชนเป็นหลัก

มกีำรคดัเลอืกอำสำสมคัรมำ
เป็นตัวแทนคณะกรรมกำร
ผู้น�ำโซน

มโีครงกำรสร้ำงคณะกรรมกำร 
บริหำรจัดกำรน�้ำตำมโซน  
ท�ำหน้ำที่ในกำรวำงแผนและ
ดูแลระบบกำรบริหำรจัดกำร
น�้ำของชุมชน

กำรก�ำหนดปฏิทินกำร
บริหำรน�้ำในฤดูกำลต่ำงๆ

กำรผสมผสำนองค์ควำมรู้
ชุมชนกับองค์ควำมรู้ทำง
วิทยำศำสตร์

กำรวิเครำะห์ปัจจัยเงื่อนไข
ต่ำงๆ ในกำรก�ำหนดข้อ
ตกลง ร่วมในเรื่องเวลำ
และวิธีกำรในกำรบริหำร
จัดกำรน�้ำชุมชน

ระบบและมำตรกำรส�ำคัญ
ในกำรสร้ำงข้อตกลงร่วม
ของกลุ่มผู้ใช้น�้ำ

เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติกำร
ที่ต้องใช้ควำมร่วมมือจำก
สมำชิกผู้ใช้น�้ำในทุกขั้นตอน

ระเบียบที่เกิดจำกกำร
ก�ำหนดกฎกติกำร่วมกัน

เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรม
และกำรกระจำยน�ำ้อย่ำงทั่วถงึ

กำรมส่ีวนร่วมรบัผดิชอบค่ำน�ำ้
เพื่อน�ำมำใช้ในกระบวนกำร
ด�ำเนินกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ
โดยชมุชนให้เกดิควำมยั่งยนื

ปฎทินิการบรหิาร
จัดการน�้า

กฎกติการะเบยีบผู้ใช้น�า้

สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน28 29สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน



คุณสมบัติที่ส�าคัญของคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น�้า   

	 	 คณะกรรมการได้กล่าวถึงบทบาทและคุณสมบัติของคณะกรรมการกลุ่มที่ 
เป็นกลไกส�าคัญในการบริหารจัดการน�้าจากโครงการฯ	ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

  •	มีความหวังดีต่อชุมชน	 และอยากให้ทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกันจากการ 
	 	 	 บริหารจัดการน�้า

 	 •	เป็นผู้เสียสละ เป็นจิตอาสา และมีความพร้อมในการด�าเนินงาน 
   เพือ่ชมุชน กรรมการแต่ละโซนต้องท�าหน้าทีห่ลายด้าน	เพือ่ให้มกีารกระจาย 
	 	 	 น�้าอย่างทั่วถึงตามแผนที่วางไว้	 เป็นผู้เสียสละเวลาส่วนตัวมาด�าเนินงาน 
	 	 	 เพือ่ส่วนรวม	โดยทีไ่ม่มค่ีาตอบแทนเป็นเงนิเดอืนในการปฏบิตัหิน้าที	่	ตัง้แต่ 
	 	 	 การประชุมวางแผน	 ในแต่ละวันต้องคอยเดินบ้าง	 ขับมอเตอร์ไซค์ส่วนตัว 
	 	 	 บ้าง	 เพื่อคอยตรวจตราไปตามแนวท่อ	 คอยท�าหน้าที่ปิดเปิดวาล์วน�้า 
	 	 	 ตามเวลา	 เพื่อให้มีการกระจายน�้าสู ่แปลงของสมาชิกกลุ ่มตามปฏิทิน 
	 	 	 การปล่อยน�้า	และคอยดูแลตรวจสอบการลักขโมยน�้า	 รวมทั้งติดตามตรวจ 
	 	 	 สอบอุปกรณ์ต่างๆว่ามีการช�ารุดเสียหายหรือไม่	 ถ้ามีก็ต้องด�าเนินการ 
	 	 	 ซ่อมแซม

คณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น�้า : กลไกการบริหารจัดการน�้าโดยชุมชน
มีส่วนร่วม 

	 	 	 คณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น�้า	 ถือว่ามีความส�าคัญเป็นอย่างมากในระบบการ 
บริหารจัดการน�้าโดยชุมชน	 ที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกส�าคัญที่ให้อ�านาจการบริหาร 
จดัการแก่ชุมชนเป็นหลกั	โดยมกีารคดัเลอืกอาสาสมคัรมาเป็นตวัแทนคณะกรรมการ
และผู้น�าโซน	มีโครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการน�้าตามโซน	 ในปี	 2561	 มี
การปรับโครงสร้างคณะกรรมการผู้ใช้น�้า	 เนื่องจากมีคณะกรรมการชุดเก่าบางคน 
ลาออกไป	 จึงปรับโครงสร้างใหม่โดยเน้นจากผู้ที่มีจิตอาสาและสมัครใจ	ปัจจุบัน 
คณะกรรมการกลุ่มมีจ�านวน	 13	 คน	 เพ่ือท�าหน้าที่ในการวางแผนและดูแลระบบ 
การบริหารจัดการน�้าของชุมชน	 โดยมีการแบ่งบทบาทการท�างานที่ชัดเจน	 3	 คน/ 
โซน	และมีที่ปรึกษาซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการชุดก่อน	1	คน	คือ	นายทองม้วน	 
หมีกุล		มีสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น�้าจ�านวน	112	ครัวเรือน	

โครงสร้างและรายชื่อคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น�้า	

โครงการบรหิารจดัการน�า้อย่างยัง่ยนือ่างเกบ็น�า้ห้วยคล้ายอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

“ในฐานะที่ผมเป็นประธานกลุ่ม ผมก็อยาก 
เห็นทุกคนได้นํ้าอย่างทั่วถึง บ่อยากให้ 

ใครตกหล่น บ่ได้นํ้าใช้ อยากให้ทุกคนได้ใช้นํ้า 
ได้รับนํ้าด้วยกันทุกคน บ่มีผู้ใดได้เปรียบ 

เสียเปรียบกัน” 

นายทองสา	พิมพา	ประธานคณะกรรมการ
กลุ่มผู้ใช้น�้า	และประธานโซนห้วยคล้าย

ประธำนโซนห้วยคล้ำย
นำยทองสำ	พิมพำ

กรรมกำร	
นำยเคน	ปิตตะนะ

เลขำ	
นำยบัวลพ	ขันตรี

เหรัญญิก	
นำยบุญธรรม	เสนำอุดร

กรรมกำร	
นำยสมชำย	สมอดี

กรรมกำร	
นำยสุเวช	ด้วงค�ำภำ

กรรมกำร	
นำยวีระพล	ศรีลำวิต

กรรมกำร	
นำยทองสูน	บุญกว้ำง

กรรมกำร	
นำยตุ่น	เผ่ำหอม

ประธำนโซนห้วยอ่ำง	
นำยวีระศักดิ์	ค�ำภำตัน

ประธำนโซนขี้เกีย	
นำยสมัย	จงกลนี

ประธำนโซนค�ำเข	
นำงสุกัญญำ	ฉิมลี

สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน30 31สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน



  • มคีวามเป็นกลาง	ไม่ยดึแต่ผลประโยชน์ของส่วนตน	หรอืพวกพ้อง	เครอืญาติ	 
	 	 	 โดยให้ความส�าคัญแก่ผู้ที่เดือดร้อนมากเป็นเบื้องแรก	 จะเห็นได้จากการ 
	 	 	 วางแผนปฏิทินการใช้น�้า	คณะกรรมการจะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการผลิต 
	 	 	 และลักษณะของพ้ืนที่ของชาวบ้านมาพิจารณาประกอบการกระจายน�้า	 
	 	 	 โดยค�านึงถึงปัจจัยเงื่อนไขของชาวบ้านที่ได ้ รับความเดือดร้อนและ 
	 	 	 ต้องการน�้ามากกว่าผู้อื่นก่อน

“ตั้งแต่ปี 55 มา กรรมการมีหลายกว่านี้ แต่ก็ออก
ไปหลายคน เพราะว่า หนึ่ง บ่มีเงินเดือน สอง ทน
คําเว้าของไทบ้านบ่ได้ เพราะเวลาที่ต้องไปปิดนํ้า 
ตามเวลา เพิ่นก็ว่าใส่ เพิ่นว่ายังบ่ได้นํ้า เวลาไป

เก็บเงินค่านํ้า เพิ่นก็เว้าใส่บางคนก็บ่ให้ค่านํ้า แถม
กรรมการยังถูกด่าว่าเจ้าของมีเงินเดือนยังมาเก็บ
เงินไทบ้าน กรรมการที่เหลืออยู่เท่านี้ถือว่าผ่าน

ความอดทนและเข้มแข็งมาแล้ว เพราะว่าไม่มีใครทํา 
ถ้าเราไม่ทําก็ไม่มีคนทํา”  

นายสมัย	จงกลนี	ประธานโซนขี้เกีย

ฉันอยากเห็นไทบ้าน ไทแปงนาให้ความร่วมมือ 
อย่าให้แต่คณะกรรมการเฮ็ดอยู่ผู้เดียว บ่อยากให้เห็นแก่ตัว 
“อยากให้เห็นใจกัน แบ่งนํ้ากัน มีน้อยก็ใช้คนละเล็กละน้อย 
รวมทั้งอยากให้ไทบ้านพัฒนาเพิ่มขึ้น เมื่อมีนํ้าแล้วจะได้เฮ็ด

เกษตรอย่างอื่นนํ่า ทําเกษตรแบบปลูกผสมผสาน 
สิได้มีรายได้เพิ่มขึ้น” 

นางสุกัญญา	ฉิมลี	ประธานโซนค�าเข

“ก็เพิ่นเอานํ้ามาให้แล้ว ถ้าบ่มีผู้เฮ็ด 
ข้าเจ้าก็บ่ได้นํ้า นํ้าก็จะอยู่คือเก่า เฮามาเฮ็ด 
ก็จะเอาแต่ของเจ้าของผู้เฮ็ดผู้เดียวก็บ่ได้ 

ได้เฮ็ดแล้วก็ต้องเฮ็ดให้ทั้งหมดทุกคนได้นํ่า 
เหนื่อยยังไงก็ต้องทนเอา 

เพราะได้ทําแล้วก็ต้องทําต่อไป” 

นายวีระศักดิ์	ค�าพาตัน	ประธานโซนห้วยอ่าง

บทบาทและแนวทางการด�าเนนิการของคณะกรรมการบรหิารจดัการน�า้

  ก่อนฤดูกาลท�านา คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น�้า	 จะมีการประชุม 
เพื่อวางแผนบริหารจัดการน�้า	 มีการน�าข้อมูลที่ได้จากเก็บข้อมูลตามคู่มือของ 
กรรมการแต่ละโซน	 และการสรุปข้อมูลจากบัญชีกองทุนกลุ ่มผู ้ใช้น�้า	 ในการ 
วิเคราะห์	 แลกเปลี่ยนและสรุปปัญหาการด�าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา	 เพื่อน�ามา 
วางแผนจัดท�าปฏิทินการใช้น�้าตามโซนพื้นที่ในฤดูกาลถัดไป	 มีการติดประกาศ 
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการบริหารจัดการน�้าไว้ตามโซนต่างๆให้ชาวบ้านได้รับรู้อย่าง 
ทั่วถึง	 หากมีข้อขัดแย้งหรือต้องการปรับเปลี่ยนก็ให้ชาวบ้านมาเสนอต่อคณะ 
กรรมการเพื่อพิจารณาร่วมกันตามความเหมาะสม	 นอกจากนี้	 ยังท�าหน้าที่ใน 
การส�ารวจวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ	เช่น	วาล์วน�้า	ท่อน�้า	มิเตอร์น�้า	ที่อาจจะมีการเสียหาย 
ด�าเนินการซ่อมแซมบ�ารุงก่อนใช้งานในทุกๆปี	

สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน32 33สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน



	 	 โดยในระหว่างฤดูกาลท�าการเกษตร	 คณะกรรมการแต่ละโซนจะท�าหน้าที่ 
บริการเป็นผู้เปิด-ปิดน�้า	 ควบคุมดูแลการปล่อยน�้าภายในโซนรับผิดชอบให้ทั่วถึง 
ตามปฏิทินที่ก�าหนดไว้	 มีการบันทึกข้อมูล	และการสื่อสารข้อมูลการใช้น�้าระหว่าง 
คณะกรรมการและสมาชิกแต่ละโซนอย่างสม�่าเสมอ	 มีการประสานการท�างาน 
ระหว่างคณะกรรมการแต่ละโซนในการจัดการน�้า	 การประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูล 
ข่าวสารให้รับทราบอย่างทั่วถึงว่าแต่ละวันจะมีการปล่อยน�้าไปจุดใดบ้าง	 โดยการ 
ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านแจ้งประชาสัมพันธ์ตารางการใช้น�้าผ่านเสียงตามสาย 
ในช่วงเช้าให้สมาชิกทุกโซนทราบ	เช่น	วันที่	1	-	3	จะปล่อยน�้าโซนห้วยขี้เกีย	วันที่	4-5	 
จะปล่อยน�้าโซนห้วยอ่าง	 เพ่ือให้สมาชิกในแต่ละโซนรับทราบและปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบของกลุ่ม		ศูนย์ประสานงานโครงการฯ	ได้จัดท�าปฏิทินการปล่อยน�้าเป็นป้าย 
ไวนลิน�าไปตดิไว้ทีจุ่ดส�าคัญของแต่ละโซน	การน�าเอกสารข้อมลูเกีย่วกบัระเบยีบกลุม่ 
ผู้ใช้น�้าพร้อมรายชื่อคณะกรรมการที่ดูแลในแต่ละโซนให้คณะกรรมการน�้าน�าไป
สื่อสารท�าความเข้าใจกับสมาชิกทุกคน	

	 	 ศูนย์ประสานงานโครงการฯ	 ได้ออกแบบคู่มือส�าหรับเป็นสมุดบันทึกข้อมูล 
การปล่อยน�้า	เพื่อให้คณะกรรมการทั้ง	4	โซน	เก็บข้อมูลในรายละเอียด	ประกอบด้วย	
ชือ่สมาชิกทีใ่ช้น�า้	ชนดิพืชทีป่ลกู	ปรมิาณพ้ืนที	่วนัทีเ่ปิดน�า้	ตัง้แต่เวลา	.....ถงึ	เวลา	.....	 
มีช่องส�าหรับสมาชิกและพยาน	 (คณะกรรมการ)	 ลงช่ือรับทราบการจ่ายและเก็บ 
ค่าน�้า	เพื่อเป็นหลักฐานในการเก็บค่าน�้า	เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ	

  ก่อนการปล่อยน�า้	จะมกีารประชมุร่วมระหว่างคณะกรรมการและสมาชกิกลุม่ 
ผู้ใช้น�้า	เพื่อสรุปบทเรียนปัญหาต่างๆ	และวางแผนการท�างานร่วมกัน	รวมทั้งในการ 
ประชมุประจ�าเดอืนของชมุชนจะมกีารน�าเสนอปัญหาและหารือถงึแนวทางการแก้ไข
ปัญหาเพื่อให้รับรู้รับทราบแนวทางการปฏิบัติที่ตรงกัน

ปฏทินิการบรหิารจดัการน�า้ : ก�าหนดการตารางเวลาการปล่อยน�า้
เพือ่จัดสรรน�า้อย่างทัว่ถงึและเป็นธรรม

	 	 ปฏิทินการปล่อยน�้า	 เป็นเคร่ืองมือส�าคัญในการก�าหนดตารางเวลาและโซน 
พื้นที่ในการกระจายน�้าและการบริหารน�้าในฤดูกาลต่างๆ	 โดยการผสมผสานองค ์
ความรู้ชุมชนกับการค�านวณตามหลักการทางวิทยาศาสตร์		โดย

	 	 1. ค�านวณข้อมูลปริมาณน�้าในการน�ามาบริหารจัดการ	การจัดสรร	การ 
	 	 	 กระจายแก่ชาวบ้านในฤดูการผลิต	 รวมทั้งการก�าหนดสัดส่วนปริมาณน�้า 
	 	 	 คงเหลือเก็บไว้ส�าหรับรักษาโครงสร้างอ่างและระบบนิเวศ	 (ตามหลักการ 
	 	 	 บริหารจัดการน�้าของชลประทาน)		

การค�านวณปริมาณการใช้น�้าของพืชฤดูแล้ง
"คิดจำกชนิดพืชที่ใช้น�้ำสูงสุด"

ข้าวโพดหวาน 500 (Max) = 500 ลบ.ม./ไร่

ชนิดพืชที่ใช้น�้ำสูงสุด	+	120	 =		ปริมำณน�้ำที่พืชใช้/ไร่/ฤดูกำล		  600 + 120 = 620

การค�านวณพื้นที่ศักยภาพปลูกพืชหลังนาในฤดูแล้ง

ปริมาณน�้าที่เหลือ x 0.8 
ปริมาณน�้าที่พืชใช้/ไร่/ฤดูกาล

94,132 x 0.8
620

= 121 ไร่

สามารถบริหารน�้าเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งได้ 121 ไร่

ค�านวณปริมาณน�้าที่สามารถใช้ได้ในฤดูแล้ง 62
การบริหารจัดการน�้าเมื่อ สิ้นสุดฤดูฝน 2561/2562

ความจุเต็มศักยภาพอ่าง 838,000 ลบ.ม.

วิธีการบริหารจัดน�้าในฤดูแล้ง "ค�านวณตามหลักคิดชลประทาน"

ที่ รายการ ปริมาณ หน่วย
1.	 ปริมำณน�้ำในอ่ำงฯ	สิ้นสุดฤดูฝน	 (3	พ.ย.	61)	 426,000	 ลบ.ม.

2.	 ปริมำณน�้ำ	ใช้กำรไม่ได้	 (รักษำระดับธรณี)	 94,000	 ลบ.ม.

3.	 หรือปริมำณน�้ำต้นทุน	 (1)	-	(2)	 332,000	 ลบ.ม.

4.	 ปล่อยลงบ่อพวง	3	บ่อ	 (รักษำระดับนิเวศน์)	 79,300	 ลบ.ม.

5.	 บรหิำรไว้ใช้ส�ำหรบักจิกรรมด้ำน	ปศสุตัว์	ประมง	 (สระน�ำ้ในแปลง	59	สระ)	 64,428	 ลบ.ม.

6.	 บริหำรไว้ตกกล้ำปลูกข้ำวปี	61	 (มิ.ย.)	 94,140	 ลบ.ม.

7.	 เหลือปริมำณน�้ำใช้ปลูกพืชฤดูแล้ง	 (3)= (4)= (5)= (6)= (7)	 94,132	 ลบ.ม.	

	 	

สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน34 35สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน



	 	 2.	 แบ่งโซน เพือ่ก�าหนดแบ่งช่วงเวลาในการกระจายน�า้ 	โดยแบ่งออกเป็น 
	 	 	 4	 โซน	 ได้แก่	 โซนห้วยคล้าย	 โซนห้วยอ่าง	 โซนค�าเข	และโซนข้ีเกีย	 โดย 
	 	 	 การก�าหนดช่วงเวลาปฏิทินการกระจายน�้าให้แต่ละโซน	 มีการวิเคราะห์ 
	 	 	 ปัจจัยเงื่อนไขต่างๆ	ในการก�าหนดเวลา	ข้อตกลงร่วมในการบริหารจัดการ 
	 	 	 น�้าของชุมชน	

  3.	มกีารก�าหนดสตูรตารางเวลาในการกระจายน�า้	โดยก�าหนดเป็นจ�านวน 
	 	 	 วันที่จะปล่อยลงแต่ละโซน	 โดยทั่วไปตารางการปล่อยน�้าในฤดูแล้งจะ 
	 	 	 เป็นสูตร	 2-2-1-2	 กล่าวคือในหนึ่งสัปดาห์จะแบ่งน�้าการปล่อยน�้าไป 
	 	 	 ตามโซนตามจ�านวนวันในรอบสัปดาห์วนกันไปจนครบทุกแปลงของ 
	 	 	 สมาชกิผูใ้ช้น�า้	เป็นสตูรการบรหิารจดัการน�า้ให้ทัว่ถงึกนัทกุโซน	จ�านวนวนั 
	 	 	 และเวลาในการปล่อยน�้าข้ึนกับจ�านวนพ้ืนที่ของเกษตรกรที่ต้องการใช้น�้า	 
	 	 	 จะเห็นว่าพื้นที่โซนขี้เกียมีเกษตรกรที่ปลูกพืชหลังนาจ�านวนน้อยกว่า 
	 	 	 โซนอื่น	จึงได้รับน�้าเพียงหนึ่งวันในรอบสัปดาห์ผังการแบ่งโซนและการกระจายน�้าตามโซนต่างๆ 4 โซน

ภาพวาดโดย	:	วาดฟ้า		ไชยทัพ

ตัวอย่ำงปฏิทินกำรบริหำรจัดกำรน�้ำฤดูแล้ง	ปี	2562 ตัวอย่ำงปฏิทินกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ	ฤดูฝนปี	2562

มกรำคม	2562 มิถุนำยน	2562

กรกฎำคม	2562

สิงหำคม	2562

กันยำยน	2562

ก�ำหนด	เปิด-ปิดน�้ำ	ตั้งแต่	06.00	น.-18.00	น.

กุมภำพันธ์	2562

มีนำคม	2562

เมษำยน	2562

พฤษภำคม	2562
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กฎระเบียบกตกิาการใช้น�า้ : มาตรการในการสร้างความรบัผดิชอบ

ร่วมกนั เพือ่ความยัง่ยนืในการใช้น�า้

	 	 กฎระเบียบกติกาการใช้น�้า	 เป็นอีกเครื่องมือที่วางไว้เพื่อให้เกิดระบบและ 
มาตรการส�าคัญในการสร้างกติกาและข้อตกลงร่วมของกลุ่มผู้ใช้น�้า	 เป็นแนวทาง 
การปฏิบัติการที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากสมาชิกผู้ใช้น�้าในทุกขั้นตอน	 โดยมี 
ระเบียบที่เกิดจากการก�าหนดกฎกติการ่วมกัน	 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและการ 
กระจายน�้าอย่างทั่วถึง	 รวมทั้งการมีส่วนร่วมรับผิดชอบค่าน�้าเพื่อใช้ในกระบวนการ 
ด�าเนินงานในแต่ละช่วงของการบริหารจัดการน�้าโดยชุมชนให้เกิดความยั่งยืน		

ระเบียบคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น�้าโครงการบริหารจัดการน�้า 
อย่างย่ังยืนอ่างเก็บน�้าห้วยคล้าย อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ บ้าน 
โคกล่าม –บ้านแสงอร่าม  ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

ระเบียบส�าหรับสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น�้า 
	 	 1.	 เกษตรกรผู้ใช้น�้า	 มีหน้าที่จ่ายค่าบ�ารุงรักษาระบบน�้าเข้ากองทุน	ปีละ	 
	 	 	 10	บาทต่อไร่	เพื่อใช้ในการบริหารจัดการระบบน�้า	
       ยกเว้นกรณปีระสบปัญหาภยัแล้ง	ให้งดเว้นการเกบ็เงนิค่าบ�ารงุรกัษา 
	 	 	 และใช้เป็นการรับบริจาคแทน	
	 	 2.	 เกษตรกรที่อยู่นอกแนวท่อ	แต่มีความจ�าเป็นต้องใช้น�้าและท�าการผัน 
	 	 	 น�้าจากแนวท่อเข้าแปลงนาของตน	จะต้องเก็บค่าบ�ารุงรักษาเหมือน 
   กับเกษตรกรที่อยู่ติดแนวท่อ
	 	 3.	 การพฒันา-ปรบัปรงุ-ซ่อมแซมระบบน�้า	คณะกรรมการและสมาชิกผูใ้ช้ 
	 	 	 น�้าต้องเข้ามาร่วมกันด�าเนินการด้วยทุกครั้ง	
   กรณีไม่มาร่วมกิจกรรม 
	 	 	 3.1	สมาชิกที่เป็นกลุ่มผู้ใช้น�้าตามแนวท่อ	 (อ่างห้วยคล้าย	ห้วยค�าเข	 
	 	 	 	 	 ห้วยขี้เกีย	ห้วยอ่าง)	ต้องจ่ายค่าปรับ	100	บาทต่อวันต่อครั้ง	
	 	 	 3.2	สมาชิกที่เป็นกลุ่มผู้ใช้น�้าอ่างพวง	 ต้องจ่ายค่าปรับ	 200	 บาท 
	 	 	 	 	 ต่อวันต่อครั้ง	

	 	 ส่วนในฤดูฝน	 จะมีการปรับสูตรการปล่อยน�้า	 เนื่องจากมีผู้ที่ต้องการใช้น�้า 
ในการปลูกพืชและมีพื้นที่ของสมาชิกที่ปลูกพืชจ�านวนมากข้ึนกว่าในฤดูแล้ง	 จึงมี
การจัดสรรตารางเวลาตามความเหมาะสมและเท่าเทียมกัน	 รวมทั้งเพื่อให้มีการ 
กักเก็บน�้าไว้ใช้เป็นสต๊อกน�้าในฤดูแล้งด้วย	สูตรในการปล่อยน�้าในฤดูฝนจึงปรับเป็น
สูตร	 2-2-3-2-1	คือ	แต่ละรอบการปล่อยน�้าจะต้องมีหนึ่งวันที่จะต้องปล่อยน�้าจาก
อ่างเก็บน�้าเข้าบ่อพวง

	 	 จะเหน็ว่า	ปฏทินิการบรหิารจดัการน�า้	ไม่ได้ก�าหนดแบบตายตวัทกุปี	แต่ข้ึนอยู่ 
กบัสถานการณ์ในแต่ละปี	เช่น	ข้อมลูปรมิาณน�า้	สภาพปัญหาภยัแล้ง	การปรบัระบบ 
การผลิตของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น�้า	 ความต้องการของสมาชิก	 ฯลฯ	ซึ่งคณะกรรมการ 
ต้องมกีารประชุมพจิารณาจากความจ�าเป็นต่างๆ	เช่น	ปีทีแ่ล้งมากๆ	พืน้ทีข่องสมาชกิ 
บางแปลงที่ชาวนาเริ่มถอนกล้าทิ้งเพราะน�้าไม่พอ	 (ไม่เช่นนั้นกล้าจะแย่งน�้ากันและ
แห้งตายหมด)	ก็เห็นความจ�าเป็นต้องปล่อยน�้าให้ใช้ก่อนหรือปล่อยน�้าให้เวลานาน
มากขึ้น	 ซึ่งต้องมีการเจรจาต่อรองกับรายต่อไป	ขอความเอื้อเฟื้อกัน	 โดยเป็นเรื่องที่
กรรมการและสมาชิกกลุม่ต้องช่วยกนัพิจารณา	ในการตดัสนิใจตามความจ�าเป็นของ
เกษตรกรเป็นหลัก

	 	 ปัจจัยส�าคัญในการก�าหนดสูตรปฏิทินการกระจายน�้า	 จึงข้ึนกับปริมาณน�้า		 
จ�านวนพืน้ทีเ่กษตร	และระบบการปลกูพืชทีม่คีวามต้องการใช้น�า้ของสมาชกิ 

กลุ่มเป็นส�าคัญ	 ในแต่ละปีอาจจะมีเกษตรกรบางรายที่เริ่มปรับเปลี่ยน 
ระบบการปลกูพืชผกัทีม่คีวามหลากหลายมากขึน้	ต้องการใช้น�า้มากขึน้ 
กว่าโซนอื่นๆ	 เช่น	การใช้น�้าในแปลงผักในโดมปลูกผักของกลุ่ม	ซึ่งก ็
มีความเป็นไปได้	 แต่ต้องมีการเจรจาตกลงกัน	 ไม่เพียงแต่เฉพาะ 
กรรมการเท่านัน้ทีเ่ป็นผูก้�าหนด	แต่ต้องมาประชมุร่วมกนัว่าพืน้ที่ 

ไหนจะปลกูพชืมากน้อยขนาดไหน	การปลกูพชืของเกษตรกร 
บางรายปลูกพืชไม่เหมือนกัน	 บางปีเกษตรกรบางคนไม่ 

ท�านา	 บางคนเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ	 สูตรของ 
การกระจายน�้าจึงเป็นไปตามเง่ือนไขของ
เกษตรกรเป็นหลัก

สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน38 39สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน



	 	 4.	 กรณีเกษตรกรท�าแนวท่อแตก	ช�ารุดเสียหาย	โดยไม่เจตนา	ต้องแจ้งให้ 
	 	 	 กับคณะกรรมการโซนนั้นทราบทันที	 และรับผิดชอบในการซ่อมแซม	 
	 	 	 รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด	 โดยคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น�้าและ 
	 	 	 อสพ.	จะสนับสนุนแรงงานในการซ่อมแซม
	 	 5.	 กรณีเกษตรกรท�าแนวท่อส่งน�้าช�ารุดเสียหาย	 โดยเจตนา	 ให้มีการปรับ 
	 	 	 เงินจ�านวน	 2,500	 บาท	 ต้องแจ้งให้กับคณะกรรมการโซนนั้นทราบ 
	 	 	 ทันที	และรับผิดชอบในการซ่อมแซม	รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
	 	 		 โดยคณะกรรมการกลุ่มผู ้ใช้น�้าและ	 อสพ.	 จะสนับสนุนแรงงานใน 
	 	 	 การซ่อมแซม

ระเบียบส�าหรับคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น�้า
•	การพัฒนา-ปรับปรุง-ซ่อมแซมระบบน�้า	 คณะกรรมการและสมาชิกผู้ใช้ 
	 	 	 น�้าต้องเข้ามาร่วมกันด�าเนินการด้วยทุกครั้ง	

กรณีไม่มาร่วมกิจกรรม 
	 	 2.1	 กรรมการทีเ่ป็นผูใ้ช้น�า้ตามแนวท่อ	(อ่างห้วยคล้าย	ห้วยค�าเข	ห้วยขีเ้กยี	 
	 	 	 	 ห้วยอ่าง)	ต้องจ่ายค่าปรับ	100	บาทต่อวันต่อครั้ง	
	 	 2.2	 กรรมการทีเ่ป็นกลุม่ผูใ้ช้น�า้อ่างพวง	จ่ายค่าปรับ	200	บาทต่อวนัต่อคร้ัง	
•	ในการ	เปิด	–	ปิด	น�้าเข้าแปลงนา	ต้องมีกรรมการเข้าร่วม	อย่างน้อย	3	คน
•	คณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น�้าต้องมีความซื่อสัตย์	รับผิดชอบ	และปฏิบัติหน้าที่	 
	 อย่างตรงไปตรงมา
•	กรณเีกดิเรือ่งเฉพาะกจิ	เรือ่งเร่งด่วน	เกดิปัญหา	หรอืขอความร่วมมอืชาวบ้าน	 
	 ให้ทางคณะกรรมการแจ้งผู้ใหญ่บ้านท�าการประชาสัมพันธ์แจ้งให้สมาชิก 
	 กลุ่มผู้ใช้น�้ารับทราบด้วยกัน
•	คณะกรรมการต้องท�าความเข้าใจกับเกษตรกรให้ปฏิบัติตามระเบียบกติกา 
	 การใช้น�้าให้เข้าใจทั่วกัน		
•	กรณีคณะกรรมการละเลยการปฏบิตัหิน้าที	่ให้คณะกรรมการทีพ่บเหน็ด�าเนนิ 
	 การปรับทันที	จ�านวน	500	บาท		

ข้อตกลงระหว่างผู้ใช้น�้าและคณะกรรมการผู้ใช้น�้า
1.	 คณะกรรมการผู้ดูแลการเปิด	 -	 ปิดน�้า	 จะได้รับค่าตอบแทนร้อยละ	 50	 
	 	 ต่อปีของค่าบ�ารุงรักษาที่เก็บได้ทั้งหมดในปีนั้น	
2.	 เงินที่ได้จากการปรับสมาชิก/คณะกรรมการที่ท�าผิดระเบียบ	 ให้คิดเฉลี่ย 
	 	 เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ดูแล	ร้อยละ	40	ต่อครั้ง
3.	 ล�าดับการเปิด	–	ปิด	น�้า	ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการและเกษตรกรผู้ใช้น�้าตกลง 
	 	 กัน	โดยเรียงล�าดับตามความเหมาะสม
4.	 เกษตรกรและคณะกรรมการผู้ใช้น�้า	ต้องร่วมกันจัดการ	ดูแลและตรวจสอบ 
	 	 ฝายกั้นน�้า	เมื่อมีฝนตกในปริมาณมาก	(หรือมีวิกฤตแล้ง)		หากมีปริมาณน�้า 
	 	 มากเกินความจ�าเป็นต้องให้ปล่อยน�้าลงอ่างพวง
5.	 เมื่อพบจุดที่ช�ารุด	 ต้องแจ้งให้คณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น�้ารับทราบทันที	 
	 	 เพื่อช่วยกันซ่อมแซมให้ฝายกั้นน�้ากลับเข้าสู่สภาพเดิมและพร้อมใช้งาน 
	 	 ได้อย่างเดิม
6.	 ค่าบ�ารงุรกัษาทีม่กีารเรยีกเกบ็จากเกษตรกรทีไ่ด้รบัประโยชน์จากโครงการฯ	 
	 	 ให้คณะกรรมการแต่ละโซนเป็นผู้เก็บรวบรวมเงิน	 ส่งมอบให้ประธานของ 
	 	 กองทุนน�้าน�าฝากเข้าบัญชีกองทุน	 เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ที่จ�าเป็นในการซ่อม 
	 	 บ�ารุงระบบส่งน�้าต่อไป

สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน40 41สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน



โซนห้วยค�าเขจะใช้น�้าได้เฉพาะหน้าฝน	เมื่อมีการต่อท่อท�าให้เกษตรกรโซนห้วยค�าเข
สามารถปลูกพืชหลังนา	ปลูกพืชผสมผสาน	ปลูกข้าวโพดหวาน	ผักสวนครัว	เพิ่มขึ้น		

	 	 ส ่วนปัญหาจากการด�าเนินงานของคณะกรรมการ มาจากการที่ 
คณะกรรมการมีจ�านวนน้อย	 ท�าให้ไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อบริหารน�้าให้สมาชิกได้ 
อย่างต่อเนื่อง	 บางคนไม่สามารถลงไปเปิดน�้าด้วยตนเองตามที่ตกลงกันไว้	 ซึ่ง 
จ�าเป็นต้องเปิดน�้าผ่านมิเตอร์เพื่อให้เก็บข้อมูลปริมาณน�้า	 ซึ่งบางครั้งไม่มีการเปิด 
ผ่านมิเตอร์ท�าให้ข้อมูลปริมาณน�้าในแต่ละโซนไม่สัมพันธ์กับปริมาณน�้าที่ใช้จริง		 
นอกจากนี้	 ยังมีปัญหาในการใช้มิเตอร์	 ที่มาจากตะกอนดินที่ติดอยู่ในมิเตอร์น�้าท�า 
ให้มิเตอร์ใช้วัดผลการใช้น�้าไม่ได้จริง	 จึงมีแนวทางข้อเสนอในการให้ความรู้ด้าน 
เทคนิค	 วิธีการเปิด-ปิดน�้าให้แก่สมาชิกผู้ใช้น�้าทราบ	 เพื่อความถูกต้องในกรณ ี
ที่ต้องการเปิดน�้าเอง	ป้องกันปัญหาการเปิดน�้าไม่ผ่านมิเตอร์	 ให้ความรู้เรื่องการ 
ให้น�้ากับพืชแต่ละชนิด	 เช่น	 การใช้วิธีการชักร่องน�้าในแปลงให้น�้าทั่วถึงทั้งแปลง	 
ทีมปฏิบัติการพื้นที่ได้เสนอวิธีการแก้ไขโดยก่อนการเปิดน�้าใช้ในฤดูแล้ง	 ให้ใช้ผ้า 
จีโอเทคไทล์	 ปิดปากท่อเพ่ือกรองน�้า	 ป้องกันตะกอน	อุดตันใบพัดมิเตอร์	 หรือแนว 
ท่อส่งน�้า

บทเรยีน : ความเป็นเจ้าของงานท่ีร่วมรับผล ร่วมตดิตาม คอืตวัชีว้ดั

ส�าคญัของความย่ังยนื

	 	 คณะกรรมการกองทุนผู้ใช้น�้า	 จะมีการติดตามรวบรวมสมุดบันทึกการใช้น�้า 
ของสมาชิก	 น�าข้อมูลมาสรุปยอดสมาชิกผู้ใช้น�้า	 ความถี่จ�านวนครั้งที่ใช้น�้า	 เพื่อ 
เปรียบเทียบกับปริมาณน�้าที่บริหารไปแต่ละโซน	ดูความสัมพันธ์	และพฤติกรรมการ 
ใช้น�้าของสมาชิก	 รวมทั้งเก็บข้อมูลวิเคราะห์จุดแข็ง	 จุดอ่อน	 เพื่อพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพและใช้น�้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ในทุกๆปี	

	 	 จากการสรุปบทเรียนร่วมกันพบว่าปัญหาที่ส�าคัญ	มีทั้งจากตัวสมาชิก	 และ 
ปัญหาในการด�าเนินงานของคณะกรรมการเอง	ปัญหาความร่วมมือจากสมาชิก 
มีสมาชิกบางคนที่ไม่เห็นความส�าคัญของกฎระเบียบกติกาของกลุม่		ท�าให้การน�าไป 
ปฏิบัติไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างจริงจัง	อีกทั้งยังมีสมาชิกที่ท�าผิดกฎกติกา	 มีการ
แอบลกัเปิดน�า้	การขโมยน�า้ในช่วงเวลาทีย่งัไม่ถงึตารางใช้น�า้ในพืน้ทีข่องตน	สมาชกิ
บางคนไม่ยอมจ่ายค่าน�้าตามจ�านวนพื้นที่ท�าการเกษตรของตน	 โดยอ้างว่าได้รับน�้า 
ไม่เต็มพื้นที่	 สมาชิกบางคนมีการปรับเปลี่ยนระบบอุปกรณ์โดยพละการ	 เช่น	 
การเปลี่ยนแนวท่อน�้า	 แอบดึงวาล์วน�้า	 ดึงท่อน�้าออก	 เพื่อให้น�้าเข้าที่นาของตนใน 
ปริมาณมากขึ้น	 เป็นต้น	 ซึ่งสาเหตุเกิดจากการจัดสรรน�้าตามปฏิทินไม่เพียงพอต่อ 
ปริมาณความต้องการในการใช้น�้าของสมาชิก	 ที่ต ้องการให้เปิดน�้าเข้าพื้นที ่
ตนเองมากๆ	 	การยังไม่ตระหนักต่อการแบ่งปันน�้า	ส่งผลให้ในบางวันการบริหารน�้า
ไม่เป็นไปตามปฏิทิน	และปริมาณน�้าไม่ได้ตามที่สมาชิกส่วนใหญ่ตามแผนที่วางไว้		

	 	 แนวทางการแก้ไขทีผ่่านมาส�าหรบัการผดิกฎกตกิาของสมาชกิ	คณะกรรมการ 
ใช้วิธีการไกล่เกลี่ย	 และมีการปรับการบริหารการปล่อยน�้าภายในโซนพื้นที่	 ด้วย 
วิธีการจัดช่วงเวลาตามกลุ่มสมาชิกที่วาล์วปล่อยน�้ามีขนาดเดียวกัน	 และมีระดับ 
ความสูงใกล้เคียงกัน	 ให้เปิดน�้าใช้พร้อมกัน	 ส่วนปัญหาการกระจายน�้าไม่ทั่วถึง 
ในฤดูแล้ง	 จากเดิมที่เคยใช้น�้าได้เพียง	 3	 โซนในฤดูแล้ง	 คือ	ห้วยคล้าย	ห้วยข้ีเกีย	 
ห้วยอ่าง	 จึงได้พยายามทดลองใช้แนวทางแบบกาลักน�้าดึงน�้าจากห้วยคล้ายไปที่ 
ห้วยค�าเข	 เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้น�้าในช่วงการปลูกพืชหลังนา	แต่ไม่ได้ผล	 	 จึงปรับ 
เป็นวิธีการเชื่อมท่อจากท่อเมนหลักของต้นน�้าห้วยคล้ายไปห้วยค�าเข	 ซ่ึงจากเดิม 

สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน42 43สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน



สรปุผลการด�าเนนิงานด้านการพัฒนาระบบการบรหิารจัดการน�า้โดย

ชุมชน ตามโครงการบรหิารจดัการน�า้อย่างยัง่ยนือ่างเกบ็น�า้ห้วยคล้ายฯ  

	 	 จากการติดตามผลการด�าเนินงานในการพัฒนาระบบน�้าและการบริหาร 
จัดการน�้าของโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยคล้ายฯ	 ในปี	 2562	พบว่า	 ข้อมูลสรุปผลจาก 
การบันทึกการใช้น�้าผ่านมิเตอร์	 โซนห้วยคล้าย	 จ�านวน	 1891.00	ลบ.ม.	 โซนห้วย 
อ่าง	จ�านวน	445.60	ลบ.ม.	โซนห้วยขี้เกีย	จ�านวน	106.60	ลบ.ม.	และโซนห้วยค�าเข 
จ�านวน	10,152.00	ลบ.ม.	 รวมปริมาณน�้าที่ปล่อยในระบบการจัดการน�้าของกลุ่ม 
ทั้งสิ้นจ�านวน	12,595.20	ลบ.ม.	

	 	 สรุปข้อมูลภาพรวมศักยภาพการใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการน�้า	 
อ่างเก็บน�้าห้วยคล้าย	 สามารถเพิ่มพื้นที่การรับน�้าในฤดูฝนรวม	 1,297	 ไร่	 จ�านวน 
ครัวเรือนที่ได้รับน�้า	 112	ครัวเรือน	 จ�านวนพื้นที่	 139	แปลง	 พ้ืนที่รับน�้าในฤดูแล้ง 
รวม	461	ไร่	จ�านวนครัวเรือนที่ได้รับน�้า	48	ครัวเรือน	จ�านวนพื้นที่	55	แปลง	เพิ่มขึ้น 
จากเดิมก่อนการพัฒนาระบบ	คือเดิมพื้นที่การรับน�้าในฤดูฝนเพียง	800	 ไร่	 จ�านวน
ครัวเรือนที่ได้รับน�้า	 83	ครัวเรือน	จ�านวนพื้นที่	 87	แปลง	 พ้ืนที่รับน�้าในฤดูแล้งเดิม

ได้เพียง	200	ไร่	จ�านวนครัวเรือนที่ได้รับน�้า	31	ครัวเรือน	และจ�านวนพื้นที่	33	แปลง	 
แบ่งตามโซน	4	โซน	ได้ตามแผนที่สรุปข้อมูลภาพรวม	ดังนี้

	 	 หลังจากที่มีการพัฒนาระบบน�้าต่อยอดจากระบบเดิม	 โดยการปรับปรุง 
ซ่อมแซมฝายการเกษตรอีก	 7	 ตัว	 และการพัฒนาแหล่งน�้า	 ขุดลอกล�าห้วยและ 
แหล่งน�้าต่างๆ	3	สามารถเพิ่มพื้นที่รับน�้าได้อีก	544	ไร่	ในฤดูฝน	รวมพื้นที่รับน�้าจาก 
การพัฒนาระบบน�้าทั้งหมด	 1,850	 ไร่	 จ�านวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จาก 
โครงการฯ	126	ครัวเรือนในฤดูฝน	และ	56	ครัวเรือนในฤดูแล้ง	

3	 โครงการซ่อมแซม	ปรับปรุง	เสริมฝาย	อ่างเก็บน�้า	และการส่งน�้้าด้วยระบบท่อ	ตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ
	 ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท	จังหวัดอุดรธานี	ปี	2558

ปริมาณการใช้ น�้า จากอ่างเก็บน�้าห้วยคล้าย ผ่านตัวเลขมิเตอร์ทั้ง 4 โซน

รวม 
12,595.20 ลบ.ม.
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2,000.00

โซน	
ห้วยคล้ำย

คณะกรรมกำรกองทุนผู้ใช้น�้ำ	 ติดตำมรวบรวม	
สมุดบันทึกกำรใช้น�้ำของสมำชิก	 น�ำข้อมูลมำสรุป	
ยอดสมำชิกผู้ใช้น�้ำ	ควำมถี่จ�ำนวนครั้งที่ใช้น�้ำ	เพื่อ
เปรียบเทียบกับปริมำณน�้ำที่บริหำรไปแต่ละโซน	
ดูควำมสัมพันธ์	 และพฤติกรรมกำรใช้น�้ำของ	
สมำชิกรวมทั้งเก็บข้อมูลวิเครำะห์จุดแข็ง	 จุดอ่อน	
เพื่อพัฒนำให้มีประสิทธิภำพและใช้น�้ำให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

ตำรำงบันทึกกำรใช้น�้ำผ่ำนมิเตอร์

โซน	
ห้วยอ่ำง

โซน	
ห้วยขี้เกีย

โซน	
ห้วยค�ำเข

โซนห้วยคล้ำย	 1,891.00	 ลบ.ม.
โซนห้วยอ่ำง	 445.60	 ลบ.ม.	
	โซนห้วยขี้เกีย	 106.60	 ลบ.ม.
โซนห้วยค�ำเข	 10,152.00

1,891.00 ลบ.ม.

445.60 ลบ.ม. 106.60 ลบ.ม.

10,152.00 ลบ.ม.

แผนที่แสดงภาพรวม "การบริหารจัดการน�้า"

สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน44 45สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน



	 	 นอกจากนี้	 ยังพบว่ากิจกรรมในการใช้น�้าที่ได้จากการพัฒนาระบบน�้า	ยังต่อ 
ยอดไปสู่กิจกรรมของชุมชนที่หลากหลายมากขึ้น	 ได้แก่	 การน�าน�้าไปใช้ในแปลงผัก	 
ในโดมปลูกผัก	การตกกล้าปลูกข้าว	การปลูกพืชหลังนา	การปลูกข้าวโพด	ปลูกฝรั่ง 
ไร้เม็ด	 โรงเห็ดฟาง	 ผักหวานป่า	 หน่อไม้	 ถั่วลิสง	 สตรอเบอร์ร่ี	 กล้วยหอมทอง	 
มะละกอ	และพืชผักต่างๆ	ที่เป็นสวนผสมผสาน	การเล้ียงปลา	หรือมีบ่อน�้าส�าหรับ 
ให้วัว	 ควายได้ใช้น�้า	 ตลอดจนกลุ่มอาชีพต่างๆ	 ที่เกิดข้ึน	 เช่น	 กลุ่มผักปลอดภัย	 
กลุ่มผลไม้แปรรูป	กลุ่มโรงสีรวม	ที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชาวบ้าน	

	 	 แม้ว ่าโครงการฯ	 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการน�้าชุมชนจะยังไม  ่
สามารถด�าเนินการได้ครอบคลุมทั่วถึงแก่คนทุกคนในชุมชน	 แต่โครงการฯ	 ได้มี 
ความพยายามในการประสานงานหน่วยงานต่างๆ	 และการบูรณาการการ 
ด�าเนินการร่วมกัน	

	 	 เพื่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาแหล่งน�้านอกพื้นที่ที่มีระบบส่งน�้า	 เช่น	 การ 
ขุดสระ	 การขุดลอกล�าน�้า	 การเสริมระบบการใช้น�้าในแปลง	การพัฒนาระบบการ 
ผลิตที่หลากหลายให้เป็นระบบเกษตรผสมผสานและเป็นแปลงตัวอย่าง	 รวมทั้ง 
สนบัสนนุอาชพีเสรมิ	และการพฒันากลุม่อาชพีทีจ่ะสามารถสร้างรายได้และคณุภาพ 
ชีวิตที่ดีข้ึนแก่กลุ่มคนทุกกลุ่มในชุมชน	 จากบันไดขั้นแรกคือ	 ครัวเรือนพึ่งตนเอง 
(อยู่รอด)	เป็นการต่อยอดไปสู่บันไดขั้นที่สอง	ชุมชนรวมกลุ่มพึ่งตนเองได้	 (พอเพียง)	 
และบันไดขั้นที่สาม	เชื่อมโยงออกสู่ภายนอก	(ยั่งยืน)	ซึ่งจะกล่าวในบทต่อไป

การบริหารจัดการน�้าฤดูแล้ง (2560/2561)

สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน46 47สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน



น�้ามา เกษตรกรรมดี มีรายได้เพิ่ม เสริมระบบการผลิต

	 	 จากการพฒันาระบบน�า้เพือ่แก้ปัญหาการขาดแคลนน�า้ของชมุชน	โครงการฯ	

ยังได้วางแนวทางในการพัฒนาด้านการผลิต	การส่งเสริมอาชีพ	การตลาด	และการ 

ต้ังกองทุนประกอบอาชีพ	 เพื่อพัฒนาให้เป็นพื้นที่ต้นแบบการประยุกต์ใช้แนว 

พระราชด�ารใินการบรหิารจดัการน�า้ชมุชน	และเกษตรทฤษฎใีหม่ตามแนวพระราชด�าร	ิ

ที่สามารถน�าไปสู่การพึ่งพาตัวเอง	บริหารจัดการได้ด้วยชุมชน	

	 	 เม่ือน�้ามา	 จึงต้องน�าพาให้เกษตรกรสามารถพัฒนาระบบการผลิต	 โดย 

โครงการฯได้สนับสนุนการปรับรูปแบบระบบการเกษตรของชุมชน	ได้แก่

  การส่งเสริมการปรับปรุงระบบการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิต	 การท�านา 

เป็นอาชีพหลักของคนในชุมชนบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม	 ดังนั้น	 การลดต้นทุนและ 

เพิ่มผลผลิตข้าวนาปี	 ซึ่งพบว่าผลผลิตข้าวก่อนที่โครงการฯ	 จะเข้ามาด�าเนินงาน 

ในปี	 2554	 ได้เพียง	 350	 กิโลกรัมต่อไร่	 เริ่มจากการปรับปรุงดิน	 โดยการปลูก 

ปอเทืองแล้วไถกลบก่อนปลูกข้าว	หลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จจึงปลูกพืชหลังนา	 ได้แก่	 

ข้าวโพดหวาน	ถั่วเหลือง	เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็ไถกลบซากพืช	เพื่อเพิ่มปริมาณ 

3. 
น�้ำเพียงพอ เสริมต่ออำชีพ 

สู่กำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจชุมชน

สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน48 49สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน



อินทรีย์วัตถุในดิน	 รวมทั้งเพิ่มธาตุอาหารไนโตรเจน	มีการตรวจวิเคราะห์ดิน	 และ 

วิเคราะห์สูตรปุ๋ยตามค่าดิน	 โดยท�างานร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุดรธานี		 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	 ส�านักงานเกษตร	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	 รวมทั้งการ 

เชื่อมโยงกับระบบการบริหารจัดการน�าชุมชนของกลุ่มผู้ใช้น�้า	

	 	 เมื่อชาวบ้านเตรียมต้นกล้าหรือเมล็ดพันธุ ์แล้วเสร็จ	 คณะกรรมการกลุ่ม 

ผู้ใช้น�้าได้ร่วมท�าแผนบริหารจัดการน�้าในการเพาะปลูกข้าวและพืชต่างๆให้มีน�้า 

เพียงพอตลอดฤดูกาลปลูก	คณะกรรมการระดับอ�าเภอ	ประกอบด้วย	 เกษตรอ�าเภอ 

พัฒนาการอ�าเภอ	ปศุสัตว์อ�าเภอ	ฯลฯ	ได้มาทบทวนความรู้การปลูกข้าวอย่างถูกวิธี	

การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน	การผลิตไตรโคเดอร์มาและสารชีวภัณฑ์	 เพ่ือป้องกัน

และแก้ไขปัญหาโรคแมลง	 โดยชาวบ้านมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนประสบการณ์

การใช้ปุ๋ย	 มีการติดตามทุกระยะโดย	อสพ.	 ซึ่งจากการตรวจติดตามแปลง	พบว่า	 

แปลงที่มีการปรับปรุงดินโดยปุ๋ยพืชสด	 (ปอเทือง)	 ต้นข้าวมีการเจริญเติบโตดี	 เช่น 

ล�าต้นมีความสูง	 มีการแตกกอมากกว่าแปลงที่ไม่ได้ปรับปรุงดิน	 ส่งผลให้ผลผลิต 

ข้าวเพิ่มขึ้นจากปี	2558	ที่ได้	488	กิโลกรัมต่อไร่	 เป็น	524	กิโลกรัมต่อไร่ในปี	2559	 

นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ได้การรับรองมาตรฐาน	GAP	 ในเกษตรกร	 52	 ราย	จาก

เกษตรกร	129	ราย	คิดเป็นร้อยละ	40.3	คนปลูกข้าวซึ่งเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์

ข้าวอย่างแท้จริง	

  การส่งเสริมฟาร์มต้นแบบ	 กิจกรรมการส่งเสริมด้านการเกษตร	สร้างพื้นที ่

ต้นแบบเกษตรกร	 เพื่อน�าไปสู่การขยายผลพ้ืนที่อื่น	 ๆ	 โดยคัดเลือกชาวบ้านที่มี 

ความขยันหมั่นเพียรจ�านวน	 2	 แปลง	 ขนาด	 6	 ไร่	 คือ	 นายสุบรรณ	สอดสี	 และ 

20	 ไร่	 คือ	นายบุญมาก	สิงห์ค�าป้อง	 โดยการสนับสนุนให้เกษตรกรแปลงตัวอย่าง 

เรียนรู้วิธีการปลูกพืชหลายชั้น	 ตลอดจนส่งเสริมเมล็ดพันธุ์และการเลี้ยงปศุสัตว	์ 

เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้	

สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพและกลุ่มกองทุน หนุนการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจ

			 	 โครงการฯ	 ยังท�างานสนับสนุนต่อยอดในการส่งเสริมอาชีพ	สร้างรายได้ให ้

ชาวบ้านในชุมชนต่อเนื่อง	 ด้วยการสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนด้านอาชีพต่างๆ 

ที่สอดคล้องและเป็นไปตามความต้องการของคนในชุมชน	 โดยเน้นให้มีการบริหาร 

กลุ่มในลักษณะกองทุนเพื่อให้ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของ	 เรียนรู้การบริหารจัดการกลุ่ม	 

และน�าไปสู่ความยั่งยืน	 กลุ่มกองทุนด้านอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนให้มีการจัด 

ตั้งขึ้น	ได้แก่

	 	 1.	 กองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าว	 ก่อตั้งเมื่อ	 ปี	 2555	 ซึ่งในต�าบลกุดหมากไฟมี 

ศูนย์เมล็ดพันธุ ์ข้าวชุมชนอยู ่แล้ว	 ตั้งอยู ่ที่บ้านกุดหมากไฟ	 โดยใช้สถานที่ของ 

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีต�าบลกุดหมากไฟ	 จึงขยายผลมาตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 

ชุมชนบ้านโคกล่าม	-	แสงอร่ามให้เป็นศูนย์เครือข่าย	 ในระยะเริ่มต้นนี้ได้น�าเมล็ด 

พันธุ์ข้าวให้แก่กองทุน	 2	 ครั้ง	 โดยคัดเลือกสมาชิกที่เป็นชาวนามืออาชีพในการ 

ผลิตและคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว	และมีการควบคุมวิธีการท�านาตั้งแต่กระบวนการปักด�า 

ฟาร์มตัวอย่างฯ สู่ชุมชน
นำยบุญมำก	สิงห์ค�ำป้อง

กล้วย

ต�ำลึง	ถั่วพู	บวบ ฟักทอง ผักบุ้ง

แค	สะเดำ	มะรุม

กองปุ๋ยคอก

คอกสุกร	เป็ด	ไก่

ผักชี	โหระพำ	กระเพรำ	
ข้ำวโพด

มะม่วง	มะพร้ำว

พริก	มะเขือ

ข่ำ	ตะไคร้

ผักกระเฉดน�้ำ

ต้นทุนต่อไร่ 23,261 บาท 
ผลที่จะได้ = 106,000 บาท

แนวคิดของการท�าฟาร์มฯ
ขยัน
-	การปลูกพืชแบบต่อเนื่อง
-	การดูแลรักษาพืชผักทุกวัน
-	การเก็บเกี่ยวผลผลิตทุกวัน

ออม
-	 เพิ่มรายได้จาก
	 การเลี้ยงหมู

ประหยัด
-	 การลดรายจ่าย
	 ในการซื้ออาหาร

สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน50 51สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน



การดูแลระหว่างต้นข้าวโต	การเก็บเกี่ยว	และแปรสภาพ	โดยมีการคัดเลือกเกษตรกร 

ที่มีที่ดินเป็นของตัวเอง	มีน�้าท�านา	และท�านาแบบปักด�า	จ�านวน	20	ราย	ใช้พื้นที่ท�า

นา	5	ไร่	มาท�าแปลงข้าวสาธิตส�าหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี	ส่งเข้าร่วมอบรม

ถ่ายทอดความรู้	 ในเรื่องการเตรียมดิน	ปักด�า	 วิธีการดูแลรักษา	และการเก็บเกี่ยว	 

เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจะมีการตรวจคุณภาพข้าว	 ถ้าผ่านได้มาตรฐานก็จัด 

บรรจุภัณฑ์เป็นข้าวคุณภาพดีส�าหรับจ�าหน่าย	ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเคร่ืองเป่าท�า 

ความสะอาดเมล็ดพันธุ์	 จากศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองแวงพัฒนา	 ต.กุดหมากไฟ	 

อ.หนองวัวซอ	 เพื่อท�าความสะอาดเมล็ดพันธุ์ก่อนบรรจุกระสอบ	และจ�าหน่ายให้ 

กับเกษตรกรที่ต้องการเมล็ดพันธุ ์ข ้าวไปใช้ในฤดูการท�านา	 ในปี	 2556	 ศูนย  ์

เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวจ�านวน	 2	ตัน	ประเภทข้าว	กข.6	 

จ�านวน	40	กระสอบ	ข้าวหอมมะลิ	105	จ�านวน	40	กระสอบให้ทางกองทุนเมล็ดพันธุ์

ข้าวน�ามาบริหารจัดการ	เพื่อให้สมาชิกพัฒนาเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีจ�าหน่าย			

	 	 2.	 วิสาหกิจชุมชน “กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม”	 ได้รับ 

สนับสนุนงบประมาณกองทุนปุ๋ยมาจากโครงการปิดทองหลังพระฯ	เป็นทุนสนับสนุน 

ครั้งแรก	 ในปี	 พ.ศ.2558	 	 โดยให้ทุนมาเป็นปุ๋ยสูตร	 0-3-0	 จ�านวน	 70	 กระสอบ	 

ราคากระสอบละ	150	บาท	กองทุนปุ๋ยจัดจ�าหน่ายกระสอบละ	 170	บาท	หักก�าไร 

กระสอบละ	 20	 บาทเข้ากองทุนปุ๋ย	 10	 บาท	 หักให้คณะกรรมการ	 10	 บาทเพื่อ 

เป็นค่าบริหารจัดการ	แรกเริ่มกลุ่มท�าหน้าที่ซื้อปุ๋ยมาขายให้สมาชิก	 โดยให้สมาชิก 

มารับปุ๋ยไปก่อนและช�าระหนี้คืนภายหลัง	 ต่อมากลุ่มเร่ิมพัฒนาองค์ความรู้เพื่อ 

ให้สามารถด�าเนินการผลิตปุ๋ยเองได้ด้วย	 	 ในปี	 2561	 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 

อุดรธานี	 ได้มาสนับสนุนให้มีการพัฒนาสูตรปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการปรับปรุงบ�ารุงดิน 

มีการเก็บตัวอย่างดินเป็นรายแปลง	 จ�านวน	 139	 แปลง	 พาพัฒนาหาสูตรปุ๋ยที่ 

เหมาะสมกบัสภาพดิน	โดยน�าตัวอย่างปุ๋ยที่ผลิตได้ส่งให้กรมพฒันาทีด่ินได้วเิคราะห์	 

เพื่อให้มีการพัฒนาปรับสูตรปุ๋ยให้ตรงกับคุณภาพของดินในพื้นที่	 โดยปรับปรุงให ้

มีหลากหลายสูตรตามสภาพดิน	 เช่น	ปุ๋ยที่ใช้ส�าหรับดินเหนียว	 ดินทราย	มีการท�า 

แปลงสาธิตการใช้ปุ๋ย	 และต่อมามีการสนับสนุนเครื่องจักรอัดเม็ดปุ๋ย	 เพ่ือให้กลุ่ม 

สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขายได้เองอีกด้วย

 

	 	 3.	กลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกผักปลอดภัย	โครงการฯ	ได้สร้างความเข้าใจหลักการ 

ท�างานการสมทบแรงงานในการปรับปรุงโรงเรือน	 และสนับสนุนองค์ความรู้	 และ 

วางแผนรอบการปลูก	การปลูกตามฤดูกาล	ความรู้เรื่องโรคพืช	-	แมลงศัตรูพืช	โดย 

ประสานงานให้กรมวิชาการเกษตรมาสนับสนุนองค์ความรู้ในการรับรองมาตรฐาน	

GAP	 เกษตรอ�าเภอหนองวัวซอ	 เข้ามาสนับสนุนแนะน�าวิธีการท�าไตรโคเดอร์มา	 

บิวเวอเรีย	 และให้องค์ความรู ้การปลูกการดูแลรักษา	 เกษตรจังหวัดอุดรธานี  

ช่วยประสานช่องทางตลาดเกษตรกร	 (ร่มเขียว)	 ส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 

จังหวัดอุดรธานีสนับสนุนการท�าบัญชี	และการปิดบัญชีงบดุลประจ�าปี		

วัตถุดิบ
กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพ

บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม
อัตรำส่วนผสม	100	กก.

1)	 เตรียมน�้ำหมักหอยเชอรรี่	
	 กำกน�้ำตำล	น�้ำหมักมูลค้ำงคำว

2)	 น�ำมูลสัตว์แห้งมำบดให้ละเอียด	
	 ก่อนใช้ในขั้นตอนกำรผลิต	

3) น�ำปุ๋ยหมัก	ส่วนผสมหลักมำ
	 สับให้ละเอียด	และตำกให้แห้ง

4) ผสมร็อคฟอสเฟต	(หินภูเขำไฟ)	
	 กำกถั่วเหลือง-มูลสัตว์	(ขี้วัว)
	 และผสมร�ำข้ำว

5) จุลินทรีย์ซุปเปอร์	(พด.9)	กับน�้ำ	
	 ลดให้ทั่วกองปุ๋ย	ในอัตรำส่วนปุ๋ย	
	 3	กิโลกรัม

6) ขึ้นจำนปั้นเม็ด	พร้อมฉีดพ่น
	 น�ำ้หมกัหอยเชอร่ี	และน�ำ้หมกั
	 มูลค้ำงคำวแล้วน�ำมำผึ่งใน
	 		ทีร่่มให้แห้ง	บรรจกุระสอบละ	
	 						50	กิโลกรัม	จ�ำหน่ำยให้
														สมำชิก

ราคาจ�าหน่าย
1) ราคา 300 บาท 
 (ซื้อสดกระสอบ)
2) ราคา 350 บาท 
 (ช�าระหลังจาก
 เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว)

ปุ๋ยหมัก

ขี้วัว

หินฟอสเฟต

ร�าข้าว

กากถั่วเหลือง

สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน52 53สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน



  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี	 สนับสนุนงบประมาณในการสร้างโรงเรือน 

โรงคัดล้างบรรจุภัณฑ์	 และองค์ความรู้การปลูกการดูแลรักษา	 การรวมกลุ่มของ 

เกษตรกรเพื่อหาช่องทางการจ�าหน่ายสินค้า	 การวางแผนการผลิตจากการส�ารวจ

ความต้องการของตลาด	 ประชุมวางแผนการปลูกผักตามฤดูกาลเพื่อให้ง่ายต่อ 

การดูแล	 ท�าปฏิทินแผนการปลูก	 (การเตรียมแปลง	 การเตรียมเมล็ด	 การปลูก	 

การดแูลรกัษา	การเกบ็เกีย่ว)	จดัหาปัจจยัการเพาะปลกู	(ปุย๋	เมล็ดพนัธุ	์)	โดยเกษตรกร 

เป็นผู้จัดการในด้านต่างๆ	 ได้แก่	 การท�าบัญชีการเงิน	 การตกลงราคากับสมาชิกที่ 

ขายให้กลุม่	(ต้นทนุ)		ค่าแรงงานของสมาชกิทีน่�าผกัไปจ�าหน่าย	มกีารหกั	10%	เข้ากลุม่	 

การท�าบัญชีต้นทุน-รายได้	การแปรรูป	มีโรงจัดการผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว	เพื่อคัดล้าง	

และบรรจุภัณฑ์สินค้าก่อนน�าจ�าหน่ายตลาด	3	แห่ง	ได้แก่	โรงพยาบาลค่ายประจักษ์

ศิลปาคม	โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี		และตลาดร่มเขียว

	 	 4.	 กลุม่วสิาหกจิโรงสข้ีาวชมุชน บ้านโคกล่าม - แสงอร่าม		โรงสข้ีาวชมุชน

ก่อต้ังเม่ือปี	 2556	 วัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้คนในชุมชนมีร�า	 เพื่อน�าไปเลี้ยงหมู	 

ไก่	เป็ด	และสร้างรายได้ให้กับชุมชน	ไม่ต้องออกไปหาซื้อข้างนอก	โรงสีชุมชนแห่งนี้ 

เกิดจากการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน	กล่าวคือ	 กลุ่มได้ขอยืมเงินจากกองทุน 

ศึกษาดูงาน	 200,000	 บาท	 เพื่อซื้อที่ดินสร้างอาคารโรงสี	 ขอยืมเงินกลุ ่มสุกร	 

20,000	 บาท	 ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร	 อ�าเภอหนองวัวซอสนับสนุน 

วัสดุก่อสร้าง	 เทศบาลต�าบลกุดหมากไฟสนับสนุนระบบวัสดุอุปกรณไฟฟ้า	มูลนิธ ิ

พระดาบส	และโครงการปิดทองหลังพระฯ	สนับสนุนเคร่ืองสีข้าว	 โดยกลุ่มได้เร่ิม 

ด�าเนินการสีข้าวในปี	 2557	 เริ่มมีการสีข้าว	 และจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน 

เมื่อปี	 พ.ศ.2558	 โดยการจ�าหน่ายหุ้นให้สมาชิกหุ้นละ	 100	บาท	 	 การด�าเนินงาน 

ของโรงสีประกอบด้วย		การแปรรูปข้าวเปลือก	การจ�าหน่ายร�า	ปลายข้าว	แกลบโดย 

จัดซื้อข้าวเปลือกเข้าโรงสี	การบรรจุภัณฑ์	และเพิ่มมูลค่า	เช่น	การแปรรูป	ข้าวกล้อง		

ข้าวอินทรีย์	การขายผลผลิตจากโรงสี	ได้แก่	ร�า	ปลายข้าว	และแกลบ	การเดินเครื่อง 

สีข้าว	 เปิดด�าเนินงานโรงสีข้าว	ควบคุมเครื่องสีข้าว	 การดูแลซ่อมบ�ารุงเครื่องสีข้าว	 

มีการจัดจ้างสมาชิกของกลุ่ม	 เพื่อปฏิบัติงานที่โรงสีข้าววันละ	 2	 คน	 โดยให้ค่า 

ตอบแทนร้อยละ	 30	 ของรายได้จากการขายร�า	 ปลายข้าว	 และแกลบ	และให้ม ี

คณะกรรมการสลับหมุนเวียนกันมาดูแลกิจการวันละ	 1	 คน	 การจัดสรรก�าไรสุทธิ 

ประจ�าปีเมื่อถึงสิ้นปีทางบัญชีจะหักค่าใช้จ่าย	 และน�าก�าไรสุทธิมาจัดสรร	 โดย 

จัดสรรให้คณะกรรมการ	 ร้อยละ	 30	 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี	 จัดสรรให้สมาชิกผู้ถือ 

หุ้น	 ร้อยละ	30	ของก�าไรสุทธิประจ�าปีและจัดสรรให้กองทุนโรงสีข้าวชุมชน	 ร้อยละ	 

40	ของก�าไรสุทธิประจ�าปี

	 	 ในปี	พ.ศ.	2561	จากการขบัเคลือ่นนโยบายจงัหวดัอดุรธาน	ี“ตลาดทีแ่น่นอน” 

ทีโ่รงพยาบาลหนองววัซอ		โดยทางเกษตรอ�าเภอหนองววัซอ	ผูอ้�านวยการโรงพยาบาล 

หนองวัวซอ	และทีมปฏิบัติงานพ้ืนที่	 จ.อุดรธานี	 ซึ่งที่ประชุมได้มีแนวทางให้กองทุน 

วิสาหกิจโรงสีข้าวชุมชนบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม	จัดส่งข้าว	GAP	ให้กับโรงพยาบาล

หนองววัซอ		โดยทมีปฏบิตังิานพืน้ที	่จ.อดุรธาน	ี	ได้ประชมุหารอืร่วมกบัคณะกรรมการ 

กองทุนโรงสีข้าวชุมชน	 เพ่ือหาแนวทางการตลาดในการส่งข้าวตามยอดส่ังซื้อข้าว 

สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน54 55สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน



หอมมะลิ	105	เดือนละ	300	กิโลกรัม	คณะกรรมการกองทุนและทีมปฏิบัติงานฯ	ได้

ลงพื้นที่รับซื้อข้าว	GAP	จากเกษตรกรที่น�ามาแปรรูป	แต่ข้าว	GAP	ในพื้นที่บ้านโคก

ล่าม-แสงอร่ามยงัมีไม่เพียงพอ	คณะกรรมการกองทนุจงึแก้ไขปัญหาเบือ้งต้นด้วยการ

ไปซื้อข้าว	GAP	ในพื้นที่ใกล้เคียงมาเสริมในส่วนที่ไม่พอ	 โดยคณะกรรมการกองทุน

ร่วมกันด�าเนินการแปรรูป	คัดแยก	และ	บรรจุข้าว	ตามยอดสั่งซื้อ		

	 	 5.	 กลุ ่มกองทุนปศุสัตว์ มีเกษตรกรที่สนใจและต้องการเลี้ยงสุกร	 ทาง 

โครงการปิดทองหลังพระฯ	 จึงได้ส่งตัวแทนกลุ่มเข้าฝึกอบรมในหน่วยงานราชการ 

ที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 สถานีบ�ารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี	 และศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 โดยศึกษาเกี่ยวกับการผลิตและการจัดการสุกร 

หลังจากนั้นทางเกษตรกรได้รับแจกพันธุ์สุกรจากมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ	 เป็นสุกร

พันธุ์จินหัว	 เหมยซาน	และเปียแตรง	 วิธีการบริหารของกลุ่มคือ	 สมาชิกน�าแม่พันธุ์ 

สุกรไปเลี้ยงก่อน	 หลังจากนั้นต้องส่งลูกคืน	 โดยการยืมแม่สุกรไปเล้ียง	 1	 ตัวต้อง 

ส่งคนืเป็นลูกสกุรตวัเมยีอาย	ุ2	เดอืน	จ�านวน	2	ตวั	ทัง้นีอ้าจจะคนืในลกูชดุแรกกไ็ด้หรอื

ชุดหลังก็ได้เช่นกัน	แต่ต้องอยู่ในระยะเวลา	1	ปี	หากสมาชิกไม่ประสงค์จะส่งคืนเป็น 

ลูกสุกร	ก็สามารถส่งคืนเป็นเงินสดได้	โดยคิดลูกสุกรเป็นเงินตัวละ	500	บาท	ต่อมา 

มีการขยายผลส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ	ได้แก่	การส่งเสริมการเลี้ยงกบ	การเลี้ยงไก่	

การเลี้ยงจิ้งหรีด	เพื่อเป็นแหล่งอาหาร	(โปรตีน)	ในครัวเรือนและขายเป็นรายได้เพิ่ม		

	 6.	กลุ่มกองทุนศึกษาดูงาน	 การจัดตั้งกลุ่มกองทุนต้อนรับผู้ศึกษาดูงาน	 จาก 

การสนับสนุนของโครงการฯ	 เพ่ือเป็นต้นแบบ	ท�าให้หมู่บ้านโคกล่าม-แสงอร่ามต้อง 

ต้อนรับคณะกลุม่บคุคลและหน่วยงานต่างๆ	ทีม่าศกึษาดงูานจ�านวนมากขึน้		แม่บ้าน 

ในหมูบ้่านจะต้องมาช่วยกนัเตรียมหาอาหาร	ซึง่ต้องเสยีสละเวลามาท�างานโดยไม่ได้ 

รับผลตอบแทน	ทางโครงการฯ	 ได้ให้ค�าแนะน�าว่าควรจัดตั้งกองทุนต้อนรับผู้ศึกษา 

ดูงานเพื่อให้มีระบบการได้ผลประโยชน์จากต้อนรับคณะต่างๆที่มาศึกษาดูงาน 

จึงได้มีการจัดตั้งกลุ่มโดยมีแม่บ้าน	10	คนเป็นคณะกรรมการหลัก	ซึ่งเปิดโอกาสให ้

ชาวบ้านทุกคนที่มีเวลาว่างในช่วงที่หมู่บ้านมีผู้มาศึกษาดูงานเข้ามาเป็นสมาชิกของ

กลุ่มได้	และสามารถลงชื่อท�างานในสมุดบันทึกของกลุ่มได้	กลุ่มมีการบริหารจัดการ 

คือ	คณะกรรมการสามารถเบิกงบกลางจากกลุ่มมาก่อน	50%	ของรายรับแต่ละครั้ง	 

เพื่อไปซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร	หลังจากที่คณะศึกษาดูงานช�าระค่าใช้จ่ายให้กับ

กลุ่มแล้ว	ทางกลุ่มจะแบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็น	4	ส่วน	ได้แก่	15%	แบ่งให้แม่ครัว	5%	

แบ่งให้ฝ่ายสถานที่	 และอีก	 2	%	แบ่งให้คณะบุคคลที่มาให้การต้อนรับแขก	ส่วน 

ที่เหลือ	78	%	เข้ากองทุน	โดยมีฝ่ายบัญชี	3	คน	เป็นผู้ดูแลในการท�าบัญชีของกลุ่ม	 

ซึ่งท�าให้กองทุนนี้มีทุนหมุนเวียนอยู่จ�านวนมากพอที่จะสามารถให้กองทุนอื่นมา 

ยืมไปใช้ก่อนได้	โดยไม่คิดดอกเบี้ย		

	 	 การด�าเนินงานของโครงการฯ	 ในระยะสอง	หลังจากการแก้ปัญหาการขาด 

แคลนน�้าได้แล้ว	 แนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบเกษตรกรรมสู่เกษตรปลอดภัย	 

รวมทั้งการส่งเสริมการรวมกลุ่ม	 มีการพัฒนาให้เกิดกลุ่มกองทุนอาชีพต่างๆ	 ที่ 

บริหารจัดการโดยชุมชนเอง	 แม้จะมีบทเรียนปัญหาของแต่ละกลุ่มที่ต้องช่วยกัน 

แก้ไขอย่างต่อเนื่อง	 แต่กลุ่มต่างๆ	 ก็ได้ด�าเนินการยืนหยัดจัดการตนเอง	นับจาก 

เริ่มด�าเนินงานมาถึงปัจจุบัน	

สรุปกระบวนการแปรรูปและจ�าหน่ายข้าวภูธารา

1 2 3
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รับซื้อข้ำวจำกสมำชิกที่
ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน
GAP	ของกรมกำรข้ำว

ท�ำควำมสะอำดและตรวจควำมชื้น
คุณภำพของข้ำวต้องมีค่ำควำมชื้น
อยู่ที่	15	เปอร์เซ็นต์

คัดเมล็ดข้ำวและสิ่งเจือปน
อีกครั้ง	เพื่อให้ได้ข้ำวที่มี
คุณภำพพร้อมจ�ำหน่ำย

บรรจุ	ชั่งน�้ำหนัก	และน�ำไปชีลด้วย
เครื่องอัดสูญญำกำศ

บรรจุลงกล่องและส่งไปตำมยอดที่สั่งซื้อ

ข้ำวเปลือก	1	กก.
จะได้ร�ำ	0.22	กก.

ปลำยข้ำว	
0.17	กก.

ได้ข้ำว
0.50-0.61	กก.

สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน56 57สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน



	 	 จากการด�าเนินงานพัฒนากลุ่มต่างๆ	ท�าให้โครงการฯ	สามารถน�าพาชุมชน 
ไปสู่บันไดขั้นที่สอง	 คือชุมชนรวมกลุ่มพึ่งตนเองได้ (พอเพียง) อันจะเป็นฐาน 
ส�าคัญในการพัฒนาไปสู่บันไดขั้นที่สามคือ	การเชื่อมโยงออกสู่ภายนอก (ยั่งยืน) 
โดยการสนบัสนนุส่งเสรมิทีม่คีวามชดัเจนในการต่อยอดในด้านการเชือ่มโยงภายนอก 
คือ	“กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ภูธารา” (กลุ่มตลาด) จากหลักการด�าเนินงาน 
โครงการฯ	ที่ต้องการให้ไปสู่บันไดขั้นที่	 3	 โครงการฯ	 ได้ประสานงานกับหน่วยงาน 
ต่างๆ	 เพื่อยกระดับกลุ่มของชุมชนให้สามารถขยายผลสู่ภายนอก	 โดยการพัฒนา 
ให้เกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สามารถด�าเนินงานด้านการตลาดของชุมชน	 เป็นการ 
พัฒนาศักยภาพของกลุ่มในการด�าเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	 ด้วยตนเอง 
ฝึกการหาตลาด	ประสานกลไกต่างๆ	 ในทางธุรกิจด้วยตนเอง	 โดยมีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุดรธานี เข้ามาร่วมหนุนเสริมเป็นพี่เลี้ยงหลักในการสนับสนุนการบริการ 
ความรู้ด้านวิชาการ	 การจัดอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์/การออกแบบปรับปรุง 
บรรจุภัณฑ์	รวมทั้งยังสนับสนุนวัสดุสร้างโรงเรือนแปรรูป	

	 	 นอกจากนี้	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ยังร่วมด�าเนินการใน 
การติดตามและให้ค�าแนะน�าการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรไปสู ่
มาตรฐาน	 (อย.)	ส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด	 ส่งเสริมการบันทึกบัญชีที ่
ถูกต้อง	 ช่วยตรวจบัญชีสหกรณ์	 จ.อุดรธานี	กรมสินทรัพย์ทางปัญญาให้ค�าแนะน�า 
ในการข้ึนทะเบียนตราสินค้า(แบรนด์)	ส�านักงานเกษตรอ�าเภอหนองวัวซอสนับสนุน 

4.

ขับเคลื่อนบันไดขั้นที่สำม 
กำรเชื่อมโยงสู่ภำยนอก 
เสริมต่อธุรกิจชุมชน

สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน58 59สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน



ให้ค�าแนะน�าในการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุม ส�านักงานพัฒนาชุมชนอ�าเภอ 
หนองวัวซอสนับสนุนให้ค�าแนะน�าในการขึ้นทะเบียนสินค้ามาตรฐาน	OTOP	และ 
เมื่อทาง	มรภ.อุดรธานี	ร่วมกับกลุ่มแม่บ้านยื่นขอจดทะเบียน	อย.	เพื่อยกระดับความ 
น่าเชื่อถือให้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ภูธารา	จนได้รับตรา	อย.	ท�าให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปของ 
กลุ่มอย่าง	 ข้าวปลอดสารพิษ	 กล้วยตาก	 กล้วยกรอบ	 ข้าวแต๋น	 ได้รับการยอมรับ 
และความนิยมจากตลาดอย่างน่าพึงพอใจ

	 จะเห็นได้ว ่า	 ผลจากความส�าเร็จของการบริหารจัดการน�้าในพื้นที่บ ้าน 
โคกล่าม-แสงอร่าม	 ยังท�าให้เกิดการรวมกลุ่ม	 ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม 
ชาวบ้านไม่น้อย		อย่างเช่นกลุ่มปลูกผัก	ที่ผลผลิตผักของชุมชนได้น�ามาจ�าหน่ายทุก
วันศุกร์-เสาร์	ที่ตลาดร่มเขียว	หน้าส�านักงานเกษตรและสหกรณ์	จ.อุดรธานี	และได้
ไปจ�าหน่ายที่ตลาดนัดอีกแห่งในเมืองอุดรธานี	 ทุกวันพุธ	 ซึ่งผลผลิตที่ผลิตได้ตอน
นี้ยังไม่เพียงพอจ�าหน่าย	 เพราะตอนนี้ผู้บริโภคสนใจซื้อหาผักปลอดสารพิษมารับ
ประทานกันมากขึ้น

 ผศ.ดร.อรรถศาสตร์ วิเศียรศาสตร์  
อาจารย์ประจ�าคณะเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยั 
ราชภัฏอุดรธานี	 ได้กล่าวถึงความร่วมมือ 
ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ที่ม ี
บทบาทร่วมกับชาวบ้านพัฒนาแบรนด์ 
ภูธาราขึ้นมาจนประสบความส�าเร็จว ่า 
“กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ภูธารามี 
ความได้เปรียบในแง่ของการเป็นพ้ืนทีต้่นน้ํา 
ทําการเพาะปลูกในพ้ืนที่เน้นการทําเกษตร 
แบบปลอดภัย ลดการพ่ึงพาสารเคมี  
ผลผลิตที่ได้จึงมีคุณภาพ และจุดแข็งที่ทํา 

ให้การรวมกลุ่มของแม่บ้าน 
ทีน่ีเ่ข้มแข็ง จนเกดิแบรนด์

ภูธาราขึ้นมา คือการมี
หัวหน้ากลุ ่มวิสาหกิจ

ชุมชนผลิตภัณฑ์ภูธารา 
รวมถงึมสีมาชิกกลุม่

แม่บ้านที่เข้มแข็ง
ด้วย”

 นางหม่วย ดอนศรีโคตร 
ประธานกลุ ่มวิสาหกิจชุมชน 
ภธูารา	ให้ข้อมลูเพิม่เตมิของการ 
เข ้ามาพัฒนาต่อยอดอ่างเก็บ 
น�้าห ้วยคล้ายอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริว่า	“โครงการฯทําให้ 
เกษตรกรสามารถทาํการเกษตร 
ได้ทั้งปีกระทั่งทาํให้เรามวีิสาหกจิ 
กลุ่มโรงสีข้าวร่วมกัน ผลิตข้าว 
ปลอดภัยเพื่อจําหน่ายในตลาด 
นัด เกษตรปลอดภัยส ่ งข ้ าว 
จําหน่ายในโรงพยาบาลหลาย
แห่ง ซึ่งสร้างรายได้กลับมาให้ 
คนในชุมชนอย่างทั่วถึง”

 “จากแต่ก่อน เราทําแต่นาปลูกข้าว ก็มี 
รายได้ไม่เพียงพอเอามาใช้จ่ายดูแลครอบครัว  
เมื่อมาสมัครเป็นสมาชิกผู ้ปลูกผักปลอดภัย 
นอกจากจะมีรายได้ท่ีม่ันคง แน่นอน และเพิ่มข้ึน 
แล้ว สุขภาพของเกษตรกรผู ้ปลูกก็ดีข้ึนด้วย 
เพราะร่างกายไม่ต้องรับสารพิษทางการเกษตร” 
นางทองสุข เสนาอุดร ประธานกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผู้ปลูกผักปลอดภัย 

	 จังหวัดอุดรธานีมีนโยบายและแผนการขยายตลาดสู่ผู ้บริโภคให้ได้อาหาร
ปลอดภัย	 โดยการจัดตลาดเกษตรปลอดภัยจาก	 “ตลาดร่มเขียว”	 ที่มีอยู่ในขณะ
นี้	 	 โดยมีแผนในการสร้างความร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าชั้นน�าเปิด	 “ตลาดจริงใจ”	
เป็นทางเลือกเพิ่มเติม	นอกจากนั้น	ปัจจุบันจังหวัดอุดรธานียังได้จับคู่ธุรกิจระหว่าง
ผู้ประกอบการเอกชนกับกลุ่มเกษตรกร	ส่งผลให้มีการท�าความตกลงการค้ากัน	 ของ
ผู้ประกอบการค้าปลีกและโรงแรมรวม	10	แห่ง	เพื่อรับซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยจาก
กลุ่มเกษตรกร	นับเป็นต้นแบบการพัฒนาที่ต่อยอดต่อไปอย่างยั่งยืน

4	 เรียนรู้พื้นที่ต้นแบบ	บ้านโคกล่าม	-	แสงอร่าม	เมืองอุดร	พลิกฟื้นผืนดินด้วย	‘การบริหารจัดการน�้า’	น�าความอยู่ดี 
	 กินดีสู่ชุมชน	 By	 Praornpit	 Katchwattana	 -March	 8,	 0	 9	 https://www.salika.co/2019/03/08/water- 
	 management-model-udonthani/

สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน60 61สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน



5.
สิ่งที่ท�ำยังต้องสำนต่อ 

ตำมรอยพ่อ สู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน

...การจัดการนํ้าชุมชนนั้น เห็นความสําเร็จในบางชุมชนแล้ว 
ให้ชุมชนชาวบ้านที่มีความรู้ ประสบความสําเร็จ มีประสบการณ์จัดการ 

และพัฒนานํ้าในพื้นที่มาช่วยขยายผลไปยังชุมชนอื่น...     

พระราชด�ารัส	เมื่อวันที่	25	กรกฎาคม	2554 
ณ	ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ	เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	ชั้น	14	อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราช

จากต้นแบบสู่การขยายผล  

  โครงการบรหิารจดัการน�า้อย่างยัง่ยนื อ่างเกบ็น�า้ห้วยคล้ายฯ	ได้พฒันาเป็น 
พื้นที่ต้นแบบด้านการบริหารจัดการน�้าชุมชน	 ตามเป้าหมายที่โครงการวางไว	้ 
โดยในระยะที่	 3	ที่วางไว้ในด้านการขยายผลสู่ภายนอก	ทางโครงการฯ	จึงยกระดับ 
ให้พื้นที่บ้านโคกล่าม-แสงอร่ามท�าหน้าที่ขยายผลองค์ความรู้ต้นแบบไปสู่พื้นที ่
ใกล้เคียง	และเป็นต้นแบบขยายผลของทั้งระดับจังหวัด	

สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน62 63สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน



	 	 ในปี	 2558	จังหวัดอุดรธานี	 ได้ด�าเนินโครงการซ่อมแซม	ปรับปรุง	 เสริมฝาย 
อ่างเก็บน�้า	 และการส่งน�้าด้วยระบบท่อ	 ตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมการขับเคล่ือนการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท	โดยพื้นที่ที่มี
แหล่งน�้าเดิมช�ารุดเสียหาย	หรือต้องการเสริมประสิทธิภาพระบบน�้าเดิมในชุมชนให้
ใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ	สามารถเข้ามาเรียนรู้รูปแบบโครงการบริหารจัดการน�้า
อย่างยั่งยืนอ่างเก็บน�้าห้วยคล้ายฯ	 ได้	 ท�าให้จังหวัดอุดรธานีขยายผลได้อีกจ�านวน	
399	โครงการ	ในปี	2562	ครอบคลุม		20	อ�าเภอ	260	หมู่บ้าน	รวมพื้นที่รับประโยชน์
จากระบบน�้า	84,579	ไร่

	 	 ในส่วนพื้นที่ใกล้เคียงอ่างเก็บน�้าห้วยคล้ายฯ	ที่มีบริบทคล้ายกับบ้านโคกล่าม	
บ้านแสงอร่าม	 คือ	บ้านกุดหมากไฟ	 ซึ่งชาวบ้านกุดหมากไฟได้เห็นตัวอย่างความ
ส�าเรจ็ของโครงการอ่างเกบ็น�า้ห้วยคล้ายฯ	จงึเริม่เหน็ความส�าคญั	และต้องการพฒันา
แหล่งน�า้ทีอ่่างเกบ็น�า้ห้วยเชยีงลเีช่นเดียวกนั		โดยได้รบัอนมุตัโิครงการภายใต้โครงการ
ซ่อมแซม	ปรับปรุง	 เสริมฝาย	อ่างเก็บน�้าฯ	ตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมการขับเคล่ือน 
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท

	 	 ซ่ึงพ้ืนที่นี้ถือว่าอยู่ในระยะเริ่มด�าเนินการในปีแรก	มีการทดลองเปิดน�้าพบว่า 
ได้ร้อยละ	 80	แต่บางแปลง	น�้ายังไปไม่ถึง	บางแปลงเสียสละให้คนอื่นได้ใช้	 โดย 
เฉพาะผู้น�าเสียสละให้คนที่เดือดร้อนได้เปิดน�้าเข้าที่นาตัวเองได้ก่อน	ต้องเสียสละ 
ให้เขาไปก่อน	ก่อนที่จะเอาน�้าเข้าในพื้นที่เกษตรตัวเอง	

   “ ที่สําคัญบางคนอยากได้น้ําแต่ไม่มีส่วนร่วม บางคนมีส่วนร่วมแต่เป็น 
ไปไม่ได้ท่ีจะดึงนํ้าไปถึง คนที่อยากได้แต่ไม่มาคิดกับเรา เพราะคิดว่านํ้าต้อง 
ผ่านที่นาตัวเอง กรรมการต้องคิดร่วมกัน ซึ่งเป็นปัญหาสําคัญ เจ้าของที่นารู้ 
อยู่แล้วว่าน้ําต้องผ่านที่นาตัวเอง จึงไม่เข้ามามีส่วนร่วม แก้ไขปัญหาโดยการ 
จัดประชุมร่วมกัน ขอความร่วมมือ ชุมชนพี่น้องให้เสียสละ เพราะไม่มีค่าแรงงาน 
ไม่มีค่าจ้าง เอาใจมาร่วมกันทํา” ก�านันกล่าวย�้าถึงแนวทางส�าคัญของโครงการฯ	 
ที่ได้หลักการมาจากโครงการปิดทองหลังพระฯ

	 	 ยึดหลักการมีส่วนร่วม	 เริ่มตั้งแต่ประชุมบ่อยๆ	 มีการลงทะเบียนว่าใครมา 
ร่วมบ้าง	 และวิเคราะห์ว่ามีความตั้งใจที่จะร่วมงานจริงหรือไม่	 เริ่มต้นของการ 
ท�างานชาวบ้านมาช่วยกันในวันแรกของการท�างานโดยมีนายอ�าเภอมาร่วมใน 
การเปิดงาน	 มีคณะกรรมการและชาวบ้านมาช่วยกันจ�านวนมาก	 ระยะเวลาใน 
การด�าเนินการประมาณ	 10	 วัน	 บางแห่งที่ลงท่อเป็นดินแข็งจ�าเป็นต้องลงขันใน 
การหาเครื่องจักรมาช่วย	 และราษฎรบางคนที่มีเคร่ืองจักรก็น�าเคร่ืองจักรมาช่วย 
มีช่างมาร่วมในการประเมินค่าใช้จ่าย	 วางโครงสร้างงาน	 และในข้ันการลงมือท�า 
จริงต้องใช้แรงงานชาวบ้าน		

  “โดยแผนงานตามโครงการฯ ที่เสนอคือ ปรับปรุงระบบฝายและอ่าง 
เกบ็นํา้ ต่อท่อส่งนํา้ในลกัษณะเดยีวกันกับโครงการอ่างเกบ็นํา้ห้วยคล้าย ปิดทองฯ  
สนับสนุนเป็นวัสดุอุปกรณ์ ความหนักใจตอนโครงการเข้ามาในชุมชนคือ คิดว่า 
ผูน้าํมุง่มั่นอยูแ่ล้ว คณะกรรมการจะต้องเข้มแข็งและเดนิหน้าในการทาํ แต่ช่วงแรก
เริ่มนั้น ชุมชนให้ความร่วมมือบางส่วน คณะกรรมการ
ต้องมาทําเองต่อเนื่อง เป็นคนสํารวจการวางท่อว่าจะ 
ไปทิศทางไหน มีเทศบาลร่วมเดินสํารวจ เพราะต้อง 
ดูพื้นที่รองรับน้ํา และพื้นที่ ใช ้ประโยชน์เป ็นหลัก 
มีใครบ้างจากเส้นท่อแต่ละเส้น กี่คน กี่ไร่ อีกส่วนหนึ่ง 
ดูความสูง ตํ่า ว่านํ้าจะไปได้หรือไม่หากวางท่อใน 
แต่ละเส้น และกระจายออกมาเป็นสี่สาย ซึ่งเป็นการ
ออกแบบให ้นํ้ ากระจายไปทั่วถึง” นายสมพงษ	์ 
นาสมวาส		ก�านันต�าบลกุดหมากไฟ

สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน64 65สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน



	 	 ผลจากการด�าเนินงานในปีแรก	พบว่า	นาที่ไม่เคยได้น�้าและไม่เคยได้ผลเต็ม
ตามศักยภาพ	หลังจากวางระบบท่อแล้ว	 ได้ผลผลิตข้าวได้มากข้ึนกว่าเดิม	 ได้เห็น 
วิธีคิดชาวบ้าน	 โดยเฉพาะคณะกรรมการ	 มีการประชุมหารือร่วมกันในการตั้ง 
ระเบียบกติกา	 วางแผนการใช้น�้า	น�้าไม่เพียงพอเพราะบางคนเปิดเต็มที่ตลอด	จะม ี
การจัดการควบคุมในการเปิด-ปิดน�้าอย่างไร	คณะกรรมการกลุ่มจัดการน�้า	ปัจจุบัน 
มีอยู่	 20	คน	ทุกคนเป็นจิตอาสาโดยมีผู้น�า	 2	คน	ท�าหน้าที่แก้ไขปัญหาให้แนวทาง 
ในการจัดการและให้ค�าปรึกษา	และหน่วยงานอื่นๆ	เข้ามาส่งเสริมเกี่ยวกับแหล่งน�้า 
เพื่อใช้ด้านการเกษตร	 เกิดเป็นเครือข่ายการท�างานร่วมกัน	 เม่ือวางระบบแล้ว	 พ้ืนที่ 
ได้รบัประโยชน์เพิม่ขึน้หลายไร่		และผูน้�าเริม่จะกระจายความรับผิดชอบให้กบัผู้น�าคน
อืน่ๆ	ท�าบ้าง	ณ	ปัจจุบันโครงสร้างการจดัการถอืว่าได้แล้ว	แต่ข้ึนอยูก่บัปริมาณน�า้และ
ข้อตกลงคนอยูต้่นน�า้ว่าจะปล่อยให้ได้หรอืไม่		คณะกรรมการจะต้องร่วมกนัออกแบบ		

 

  “เมื่อไม่ได้ดั่งใจ จึงติดใจกรรมการ คนที่เข้าใจดีก็ยังเข้าใจอยู่ และเคย 
พูดคุยกับพี่น้อง คนไหนพูดยากจะเข้าไปหาและอธิบาย เค้าก็จะเริ่มเข้าใจ เพราะ 
เราเป็นกํานัน แต่หากเป็นคณะกรรมการเข้าไป มักจะมีปฏิกิริยาอยู่ ฉะนั้นเป็น 
ความเชื่อมั่นในผู้นําแบบไม่เป็นทางการยังไม่มี ต้องเอาผู้นําทางการไปพูดคุย  
ไม่ใช่ผู้นําอิทธิพลแต่เป็นผู้นําชุมชน ที่เชื่อมั่นแบบไหนลงมือทําเลย เอาแบบผู้นํา
ชาวบ้านได้เข้าใจ ทําร่วมกัน กินร่วมกัน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พูดแล้วต้องทํา  
ลงมือทําเอง อยู่กับชาวบ้านซึ่งเรียกได้ว่าเป็นแนวทางปฏิบัติของคนอีสาน”  
นายสมพงษ์	นาสมวาส		ก�านันต�าบลกุดหมากไฟ

   “การที่ชาวบ้านว่ากล่าวตําหนิมาก็มีความน้อยใจอยู่บ้าง  
แต่ด้วยความขยัน อดทน จะปลูกพืชผักหลังการเก็บเกี่ยว 
ลงทุนทําและมีโครงการฯนี้มาชาวบ้านไม่ได้อิจฉา ทําได้ต่อเนื่อง 
นาอยู่ไกลอยากได้สามารถทําให้ได้ และเป็นประโยชน์มากขึ้น 
ชาวบ้านมาร่วมมือ ร่วมใจกันทํามากข้ึน และให้ชาวบ้านได้ปลูก 
พืชผักเหมือนกันในทุกฤดูกาล  นํ้าที่มาจากอ่างต่อเอง เป็นผู้นํา  
แต่เสยีสละ ทาํเพื่อชมุชนเป็นอสม. เป็นอชต. (อาสาพฒันา 
ช่วยตําบล) ประสานงานกับพัฒนาชุมชน ถือว่าใจ 
หลกัมีจิตอาสา ดาํเนนิการเอง”  นายหนนูา	แก้วค�า 
	กรรมการน�้าอ่างเชียงลี	ม.2	ต�าบลกุดหมากไฟ

 
	 	 โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยหินแตก	 หมู่บ้านขยายผลภายใต้โครงการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมฐานราก	 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ	 
COVID-19	พื้นที่จังหวัดอุดรธานี

  “จากการได้เห็นหมู่บ้านใกล้เคียงกรณีบ้านโคกล่าม- 
แสงอร่าม ที่ได้รับโครงการพระราชดําริฯ เห็นชาวบ้าน 
ได้รบัประโยชน์เกีย่วกบัน้ํา ไม่ว่าจะเป็นหน้าแล้ง ชาวบ้านปลกู 
พืชผกัสวนครวัหลายๆอย่าง และคดิว่าในพื้นทีข่องหมูบ้่านมี
แหล่งนํา้ จึงจดัทาํเป็นโครงการเสนอไปเพื่อนาํมาดาํเนนิการ 
ในพื้นที่ขยายผลจากโคกล่ามมา เพราะต้นทุนการเกษตร 

ในพื้นทีม่อียูท่ั้งสวนยางพารา  ทีน่า ทีส่วน ทีส่ามารถ 
สร้างเป็นเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได้ มีระบบน้ําใช้ให ้
กบัชมุชน เป็นความตั้งใจทีจ่ะทาํจึงประสานอาํเภอ 

โครงการพระราชดําริเข้ามาดําเนินการ”  นายพวง	
เพชรมณี	ผู้ใหญ่บ้าน	หมู่	8	บ้านหนองแวงศรีชมภู

สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน66 67สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน



	 	 โครงการริเริ่มด�าเนินการ 
มาได้สองปี	 ไปดูแนวปฏิบัติ
ตามโครงการพระราชด�าริฯ	 
โดยได้รับความรู้จากหน่วยงาน 
ราชการต่างๆ	 และช่วงต้นป	ี 
2563	 ที่มีสถานการณ์ระบาด 
ของโควิด-19	 	 ได้มาด�าเนินการ 
โครงการอีกครั้ง	 เมื่อวันที่	 22 
พฤษภาคม	 ได้รับความร่วมมือ 
จากชาวบ้านเป็นอย่างดี	 ทั้งกลุ่มที่ต้องการน�้า	 กลุ่มเกษตร	 โดยการท�าแผนงาน 
โครงการตามแนวทางจากพ้ืนที่อ่างเก็บน�้าห้วยคล้ายฯ	 แต่ไม่ได้ท�าแบบเดียวกัน 
ท้ังหมด	ต้องน�ามาประยุกต์ใช้	 เนื่องจากลักษณะและบริบทพ้ืนที่ต่างกัน	 	 อ่างห้วย 
หินแตกมีปริมาณความจุน�้าน้อย	 และอยู่ในพ้ืนที่ลุ่ม	 หากใช้วิธีกาลักน�้าแบบอ่าง 
ห้วยคล้าย	น�้าจะไปได้ไม่ทั่วถึง	ทางทีมน�้าของโครงการปิดทองหลังพระฯ	มาดูแล้ว
แนะน�าให้ท�าเป็นถังเก็บน�้า	 ดึงน�้าขึ้นเก็บไว้บนที่สูง	 สามารถที่จะกระจายน�้าได้ไกล
กว่า	ฉะนั้นกระบวนการแบบโคกล่ามแสงอร่าม	จึงไม่สามารถน�ามาใช้ในพื้นที่นี้ได้

	 	 ดังนั้นจากสภาพภูมิประเทศ	 สภาพน�้าไม่เหมือนกันจึงเปลี่ยนแนวทางใน 
การด�าเนินการ	แบบที่วางไว้	คือ	ท�าท่อน�้าไปตามที่นา	ให้เกษตรกรได้ใช้น�้าแบบสูบ 
น�้าเข้าพื้นที่	 ต่อมาหลังจากมีการประชาคม	 ชุมชนจึงเสนอให้เพิ่มเติมโครงการให้
สามารถเดินท่อเพิ่มเติมให้ครบทุกพื้นที่ทั้งสองฝั่ง		เนื่องจากในโครงการเขียนแผนไว้
ไม่ครอบคลุมพื้นที่	น�้ากระจายไม่ทั่วถึง	ได้เฉพาะฝั่งเดียว	

	 	 การกระจายน�้า	 ขึ้นถังแล้วปล่อยลงมาโดยมีมาตรการ	 ระเบียบกติกา	และ
คณะกรรมการร่วมดูแลว่าจะปล่อยน�้าวันไหน	แบ่งเวลา	แบ่งโซนในการเปิดในแต่ละ
วัน	สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน	จากประสบการณ์ของพื้นที่โคกล่าม-แสงอร่าม	พบ
ว่า	หากวาล์วเปิดน�้าอยู่หน้าบ้านตัวเอง	คณะกรรมการต้องท�าหน้าที่เฝ้าการเปิด-ปิด
น�้าอย่างดี	ป้องกันการลักเปิดน�้า	เพราะน�้าอยู่หน้าที่ดินของตนเองแล้ว	อย่างไรก็ตาม	
กรรมการต้องมีมาตรการชัดเจน	 เช่น	มีมาตรการตั้งแต่ข้ันเบาคือตักเตือน	 ข้ันที่สอง
หนักขึ้นไปอีก	ขั้นที่สามเรียกประชุม			

	 	 ในโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยหินแตก	มีแผนการสร้างถังเก็บน�้า	อยู่	2	หอๆ	ละ	 
4		ถัง	รวม	8	ถัง	แต่ละจุดเก็บน�้าได้	10,000	ลิตร/ครั้งในการสูบ	โดยจะทยอยสูบขึ้น
ไป	และมีระบบน�้าการตัดน�้า	โดยใช้โซล่าเซลล์ในการปั่นน�้า	และมีระบบท่อเป็นแบบ	 
PVC	ขนาด	 2	นิ้ว	 ตั้งแต่ต้นชนปลาย	และใช้แผงโซล่าเซลล์ประกอบในการส่งน�้า	 
ซึง่การขยายพืน้ทีร่องรบัน�้า	จ�าเป็นต้องมกีารทดลองเปิดระบบและเกบ็ข้อมลูปรมิาณ 
น�้าก่อนว่า	มีปริมาณน�้าที่เป็นต้นทุนเท่าไหร่	 หากมีปริมาณมากสามารถกระจายได้ 
เลย	 	 จึงได้ท�าแผนเสนอกับทางเทศบาล	 โดยชาวบ้านมีส่วนร่วมในการเสนอแผน	 
มีสมาชิกผู้ใช้น�้าที่จะใช้น�้าท่อไปถึงพื้นที่นาตัวเอง	 35	 ราย5	 ร่วมสละแรงงาน	และ
โครงการปิดทองหลังพระฯ	 ได้จ้างแรงงานที่ถูกเลิกจ้างจากสถานการณ์โควิด	 เป็น 
การแก้ไขปัญหาการว่างงานด้วย			

	 		 ในการเชือ่มโยงกบัโครงการปิดทองหลงัพระฯ	สิง่ทีไ่ด้รบัคอืการเสนอโครงการฯ	 
การลงมาสนับสนุนของเจ้าหน้าที่มีการส่งคนมาช่วยพูดคุย	 ติดตามการด�าเนินงาน	 
เห็นระบบการจัดการน�้าของชุมชน	 และชุมชนปลูกพืชผักอยู่แล้ว	 มีพืชหมุนเวียน	 
ในขณะที่พื้นที่ยังปลูกอ้อยอยู่	 อยากจะเปลี่ยนการปลูกอ้อยเป็นพืชอย่างอื่น	 ปลูก 
ผักสวนครัว	ผลไม้	ผสมผสานในแปลง 
และการพัฒนาการเกษตรให ้ไป 
สอดรบักบัการท่องเทีย่ว		ทีจ่ะสามารถ 
น�าผลผลิตมาขายได้	ซึ่งเป็นแผนงาน 
หนึ่งสังเกตได้จากที่ เกษตรกรเริ่ม
น�าเอามะม่วงมาจ�าหน่ายข้างทาง	
เส้นทางที่จะไปยังแหล่งท่องเที่ยว	 
เฉลี่ยมีรายได้เดือนละ	 4,000	 บาท	 
แต่มาติดโควิดเลยหยุดไป

5		ด�าเนินการภายใต้	โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานราก	เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาด 

	 ของ	COVID-19	โดยมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ	ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี

สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน68 69สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน



 “ถ้ามีน้ําใช้มากพอ ผมคิดว่าชาวบ้าน 
จะได้พัฒนาอาชีพเสริมต่างๆตามมามากมาย 
หลังจากมะม่วงหมด ชาวสวนได้ปลูกพืชอื่นๆ  
เช่น แตงโม เพ่ือนํามาวางจุดขายสินค้าเพราะ 
พ้ืนที่ตรงนี้ เป ็นจุดสําคัญของการท่องเที่ยว 
ซ่ึงสามารถกระจายรายได้กับชุมชนที่มีผลผลิต  
ชาวบ้านผลติเอง ขายเองในราคาทีไ่ม่แพง อาจจะ 
ทําให้สามารถปรับเปลี่ยนระบบเกษตร จากเดิม 
ที่เกษตรกรปลูกอ้อยนั้นพบว่ายิ่งเป็นหนี้กับ 
ทางธกส.มากขึ้น หากสามารถปลูกพืชผักสวน
ครัวร่วมโครงการปิดทองหลังพระ จะทําให้มี

พืชผักขายได้ตลอดทั้งปี ที่ไม่ใช่การปลูกเชิงเดี่ยวและมีหน้ีธกส.เหมือนเดิม”  
นาย	โสพน	อินทร์อ�าคา	ผู้ใหญ่บ้าน	หมู่	7	บ้านหนองแวงจุมพล

	 	 อย่างไรก็ดี	 ผู้น�าเองก็ยังคงมีข้อกังวลว่า	 อนาคตถ้าเปิดน�้าแล้วชาวบ้านจะ 
มีการใช้น�้ามากขึ้นจนอาจจะไม่ได้มีการควบคุม	 จึงควรจะสร้างมาตรการเข้ามา 
ควบคุมการใช้น�้าและพิจารณาจากพ้ืนที่ต้นแบบ	ทั้งระบบกรรมการและระเบียบ 
กติกาการใช้น�้า	 แต่อีกระบบหนึ่งต้องหามิเตอร์มาด�าเนินการเพื่อที่จะจัดเก็บค่าใช้
จ่ายเรื่องน�้าได้	มิเตอร์ตัวหนึ่งประมาณ	400	บาทและการใช้นั้นจะใช้เท่าไหร่แล้วแต่
เจ้าของ	เพราะต้องจ่ายเงนิตามหน่วยใช้น�า้และการเกบ็เงนิทีจ่ะไม่เกดิปัญหาตามมา

6.
สรุป..ส่งท้ำย

สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน70 71สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน



การบริหารจัดการน�้าที่ยั่งยืน : สืบสาน ต่อยอด สู่การพึ่งตนเอง

	 	 จากปัญหาการจัดการน�้าโดยชุมชน	มีบทเรียนปัญหาด้านการจัดการน�้าดังที่

กล่าวไปแล้วนั้น	สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเกิดจากสาเหตุส�าคัญ	2	ประการคือ	

  ปัญหาศักยภาพของแหล่งน�้าของชุมชน	ที่ยังไม่สามารถน�ามาใช้ได้อย่าง 

เตม็ศกัยภาพ	ซ่ึงทางคณะกรรมการกลุม่ได้ร่วมกนัวเิคราะห์	แม้ว่าพืน้ทีจ่ะมศีกัยภาพ 

คือ	มีล�าห้วยมาก	และมีร่องน�้าที่มาจากป่าหลายจุด	แต่ปัญหาส�าคัญคือ	พื้นที่ทาง 

การเกษตรของชาวบ้านนั้นอยู่สูงกว่าล�าห้วย/แหล่งน�้า	 เม่ือจะใช้น�้าจ�าเป็นต้องได ้

สูบน�้าขึ้นไป	และต้องใช้ทุนจ�านวนมากท�าให้บางครั้งไม่คุ้มค่าหรือบางพ้ืนที่สูงกว่า 

ล�าน�้า	 พื้นที่ที่อยู่ไกลจากล�าน�้ายิ่งล�าบากมากขึ้น	 นอกจากนี้	 ล�าห้วยที่มียังตื้นเขิน 

กักเก็บน�้าได้น้อย	 มีวัชพืชขึ้นมาก	 จนท�าให้บางปีไม่มีน�้า	 บางล�าห้วยไม่สามารถ 

เก็บน�้าไว้ได้	 ฝายที่มีอยู่มีความจ�าเป็นที่จะต้องยกคันดินข้ึนเพ่ือให้เกิดการจุของน�้า 

ให้มปีรมิาณมากขึน้ในฤดฝูน	ดนิในพ้ืนทีเ่กษตรส่วนใหญ่เป็นดนิทรายผสมดนิเหนยีว	

และอยู่บนที่สูงมีความลาดเอียงในพื้นที่	อ่างค�าเข	ห้วยอ่าง	และห้วยขี้เกีย	(จากห้วย

อ่าง	–	ขี้เกีย	ลักษณะเป็นทรายทั้งด้านบนและด้านล่างเรียกว่า	เป็นทรายบนที่ต�่าและ

สูง)	 ดินยังเป็นดินทราย	การจัดการน�้าระบบท่อไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่นั้น	 เนื่องจาก

ไม่สามารถกักเก็บน�้าไว้ได้นาน	บางแห่งเป็นดินทราย	 	 โดยชุมชนเสนอแนวทางการ

จัดการน�้าของชุมชนให้ได้เต็มศักยภาพจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาแหล่งน�้าตามบริบท

ของพื้นที่	ดังนี้	

	 	 •	 ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน�้าของชุมชน	 ซึ่งควรมีการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าในบริเวณที่ป่า 

	 	 	 มีสภาพเสื่อมโทรม	เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน�้า	แหล่งต้นน�้าล�าธารของชุมชน

	 	 •	 การขุดลอกล�าห้วยต่างๆ	เพื่อลดข้อจ�ากัดอ่างเก็บน�้า	ไม่สามารถเก็บน�้าได้ 

	 	 	 เพียงพอ	จึงจะขุดลอกล�าห้วยให้ลึกขึ้น	และเพิ่มคันดินให้สูงขึ้น	 เพื่อเพิ่ม 

	 	 	 พื้นที่ในการเก็บน�้า	ได้แก่		ห้วยอ่าง	ควรขุดลอกให้กว้างขึ้น	และท�าคันดิน 

	 	 	 ให้แขง็แรงได้มาตรฐานจะสามารถจดัเกบ็น�้าได้มากข้ึน		ห้วยค�าเข		เนือ่งจาก 

	 	 	 มลี�าห้วยทีล่กึแล้วแต่มพ้ืีนทีไ่ม่กว้างพอ	หรอืไม่ลกึพอ	ท�าให้น�า้ไหลไปเรือ่ยๆ	 

	 	 	 ฉะนั้นวิธีการคือ	ท�าให้ลึกและเก็บน�้าเพิ่มได้	

	 	 •	 การเพิ่มระบบการต่อท่อส่งน�้า	โดยสามารถเพิ่มเชื่อมต่อจากล�าห้วยคล้าย 

	 	 	 ได้	หากน�้าในล�าห้วยเพิ่มปริมาณได้มากพอยังสามารถต่อท่อได้อีก	

	 	 •	 ขดุสระในทีด่นิท�ากนิของตวัเองในบรเิวณห้วยอ่างและห้วยค�าเข	เนือ่งจาก 

	 	 	 เป็นที่ดอน	ควรจะขุดสระไว้เมื่อน�้าไหลลงมา	

ภำพวำดโดย	:	วำดฟ้ำ		ไชยทัพ

ฟื้นฟูสภำพ
ป่ำต้นน�้ำ

ขุดสระในที่ดินบริเวณ
พื้นที่สูงและดินทรำย

เสริมถนนคันดิน
รอบอ่ำง

ขุดลอก	
ห้วยอ่ำง

ขุดลอก	
ห้วยค�ำเข

โซนขี้เกีย โซนห้วยอ่ำง โซนห้วยคล้ำย โซนห้วยค�ำเข
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  ปัญหาการมส่ีวนร่วมของชมุชนกบัการสร้างการยอมรบัต่อคณะกรรมการ

กลุ่ม ที่ผ่านมาความเชื่อมั่นและเคารพในการท�างานของคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช ้

น�้ายังไม่เข้มแข็งพอ	 จึงท�าให้มีสมาชิกที่ไม่เคารพกติกากลุ ่ม	 ดังนั้น	 ควรมีการ 

จัดเวทีประชาคมและสื่อสารข้อมูลที่มีแก่ชาวบ้าน	 เพื่อให้ชาวบ้านรู้ว่าตัวเองต้อง 

ท�าอะไร	อย่างไร	และเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการน�้าด้วย	ไม่ควรปล่อยให้เป็นภาระ 

ของกรรมการ	ท�าให้คณะกรรมการเป็นคณะกรรมการในการจัดการน�้าจริงๆ	มิใช ่

เป็นเพียงผู ้ป ิดเปิดน�้าเท่านั้น	 ซึ่งจะต้องให้ผู ้น�าชุมชนร่วมสร้างบทบาทของ 

คณะกรรมการให้มีอ�านาจหน้าที่ที่สามารถจัดการน�้าได้จริงตามมาตรการข้อตกลงท ี

ส�าคัญคือ	การยอมรับ	ท�าให้กฎกติกามีความศักดิ์สิทธิและเป็นจริง			

	 	 บทบาทคณะกรรมการไม่ใช่บทบาทเฉพาะกิจกรรมเกี่ยวข้องกับน�้าเท่านั้น 

แต่ควรให้เข้าไปรวมกิจกรรมในชุมชนให้รู้ว่า	น�้ามาจากไหน	 	 ฝายมีกี่ฝาย	 กี่แห่ง 

หากทุกฝายมีการขุดลอก	 ดูแลจัดการจะท�าให้มีน�้าเพิ่มข้ึนและมีศักยภาพมากข้ึน 

อย่างไรก็ตาม	 คณะกรรมการจะต้องสร้างตัวเองขึ้นมา	 เอาข้อมูลที่ท�าขึ้นมาคุย 

ชัดเจน	ทุกคนมีความรู้	 สามารถจัดการน�้าได้จริงเพื่อให้ชาวบ้านได้รับรู้	 สร้างการ 

ต่อรอง	ท�าให้เห็นผลประโยชน์และท�าให้คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่ตามกฎกติกา 

ท่ีวางไว้จริง	 เพื่อที่จะสร้างการเจรจาต่อรองได้	 สิ่งที่ควรจะท�าให้คณะกรรมการได้ 

รับการยอมรับจากชุมชนคือ	 ข้อมูลและความรู้ที่จะน�ามาใช้บริหารจัดการชุมชนได	้ 

ซึ่งข้อมูลการใช้น�้าไปเพ่ิมมูลค่าให้กับชุมชน	 ชุมชนจ�าเป็นต้องย้อนประโยชน์กลับ 

คืนมาให้ชุมชนอยู ่ได้	 หากไม่มีท่อส่งน�้ากระจายแล้วสิ่งเหล่านี้จะเกิดหรือไม	่ 

คณะกรรมการไม่ควรจะเป็นผู้แบกรับภาระเพียงล�าพัง	 แต่ชาวบ้านทุกคนควรจะ 

ร่วมกันและน�าเข้ามาในกลุ่ม	พูดคุยในกลุ่มหากติกาหรือข้อตกลงร่วมกัน		

ต้นน�้า กลางน�้า ปลายน�้า : ความต้องการที่ชุมชนอยากเห็น
การพัฒนาที่ยั่งยืน  

			 	 จากการประชุมสรุปบทเรียนการด�าเนินโครงการบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืน 

อ่างเก็บน�้าห้วยคล้าย	 ฯระหว่างแกนน�ากลุ่มต่างๆของชุมชนโคกล่าม-แสงอร่าม 

ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ชุมชนต้องการ	โดยมองผ่านการ

ขับเคลื่อนโครงการฯ	ที่ผ่านมาและสิ่งที่ต้องเดินหน้าต่อไป	ในระบบการพัฒนาธุรกิจ

ชุมชนที่ยั่งยืน	 มีการใช้ระบบห่วงโซ่อุปทานในการวางแนวทางที่ต้องการขับเคลื่อน

ชมุชน	โดยแบ่งเป็น	ช่วงต้นน�า้	(ระบบการผลติ)	กลางน�า้	(ระบบการแปรรปูและพฒันา

มูลค่าผลผลิต)	และปลายน�้า	(ระบบตลาดและการเชื่อมโยงสู่ภายนอก)	ท�าให้ชุมชน

ได้ร่วมแลกเปลีย่นและเหน็เป้าหมาย	แนวทางการขบัเคลือ่นชมุชนสูค่วามยัง่ยนื	ดงันี	้

 ต้นน�้า  กลางน�้า ปลายน�้า
	 (ระบบกำรผลิต)	 (ระบบกำรแปรรูป	 (ระบบตลำดและกำร	
	 	 และพัฒนำมูลค่ำผลผลิต)	 เชื่อมโยงสู่ภำยนอก)

	การผลิตเป็นระบบ
	 การเกษตรปลอดสาร
		 ไม่มีการใช้สารเคมี	/
	 เกษตรอินทรีย์	/เกษตร
	 ผสมผสานทีห่ลากหลาย 
	มีอาชีพ	การท�ามา
	 หากินได้ตลอดทั้งปี		
	การปรับปรุงดินให้มี
	 ความสมบูรณ์โดยการ
	 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์	ลดการ
	 ใช้สารเคมี
	มีรายได้เข้ากลุ่ม	

	มีการรวมกลุ่ม	แปรรูป 
	 ผลผลติ	เช่น	กล้วย	ข้าว 
	 อ้อย	มัน		ข้าวโพดและ 
	 สัตว์ต่างๆ
	มีระบบการจัดการของ 
	 กลุม่ทีด่	ีมคีวามโปร่งใส	 
	 น่าเชื่อถือ	
	การสนับสนุนการ
	 พฒันาเทคโนโลยต่ีางๆ
	 โรงสี	โรงงานแปรรูป
		 โรงคดัแยก	เช่น	แปรรปู 
	 กล้วย	พืชผักต่างๆ
	 สามารถสร้างความ
	 เชื่อถือได้	

	ผลิตภัณฑ์ปลอดภัย
		 สตอรี่ที่ชัดเจน	น�ามา
	 สูต่ลาดทีท่�าให้ผูบ้รโิภค
		 รับรู้เข้าใจ	และขยาย
	 ผลิตภัณฑ์		
	ข้อมูลการตลาดที่ดี	
	 ตลาด	ขยายออกไป
	 ข้างนอก	ห้างสรรพ
	 สินค้า	ซุปเปอร์มาเก็ต	
	 พัฒนาให้กว้างขึ้น
	 มากกว่าระดับชุมชน
	 	ไปสู่ระดับประเทศ	
	สร้างผลติภณัฑ์ปลอดภยั	
	 คุณภาพอาหาร
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 ต้นน�้า  กลางน�้า ปลายน�้า
	 (ระบบกำรผลิต)	 (ระบบกำรแปรรูป	 (ระบบตลำดและกำร	
	 	 และพัฒนำมูลค่ำผลผลิต)	 เชื่อมโยงสู่ภำยนอก)

 ต้นน�้า  กลางน�้า ปลายน�้า
	 (ระบบกำรผลิต)	 (ระบบกำรแปรรูป	 (ระบบตลำดและกำร	
	 	 และพัฒนำมูลค่ำผลผลิต)	 เชื่อมโยงสู่ภำยนอก)

	การพฒันาความรูอ้ย่าง 
	 เหมาะสม	 และมีการ 
	 พฒันาความรูเ้ทคโนโลยี
	 ท่ีเหมาะสม	 เช่น	 การ 
	 ไถกลบ	 การจัดการ 
	 แปลงและการปลูกพืช 
	 หมุนเวียน	
	มีน�้าท�าการเกษตรที่ 
	 เพียงพอกับการเกษตร	
	 ได้ทั่วถึงตลอดทั้งปี
	 มีการบริหารจัดการน�้า	
	 ร่วมกัน	กระจายทั่วถึง		
	การจัดสรรที่ดิน	 มีการ 
	 จัดการแปลงในระบบ 
	 เกษตรผสมผสาน		
	เมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ
		 สามารถผลิตเอง	
	 คัดเอง	ให้มีคุณภาพ
	 ที่สุด	ไม่ต้องพึ่งตลาด
	 ภายนอก	
	มีเทคโนโลยี		ระบบน�้า
	 ที่สอดคล้องกับการ
	 เกษตร	มีการจัดการ
	 เทคโนโลยีของกลุ่ม	 ม ี
	 คุณภาพ		เครือ่งทุน่แรง	

	การพัฒนาบรรจุภัณฑ	์ 
	 ให้โดดเด่น		มเีอกลกัษณ์ 
	 ของชุมชน	 เหมาะสม 
			น่าใช้	 ดึงดูด	 ไม่ใช้ทุน 
	 มาก	 มีเรื่องราวสตอรี่ 
	 ของชุมชน		
	มกีารพัฒนามาตรฐาน 
	 สินค้า	มีการรับรอง	
	 มาตรฐาน	GAP
		 มาตรฐานอินทรีย์	อย.	
	 มาตรฐาน	PGS			ท�าให้
	 ผูบ้รโิภคอยากซือ้สนิค้า 
	 ของชุมชน	สะอาด	
	 ปลอดภัย	

	 ปลอดภยั		คณุภาพชีวติ
	 ที่ดี 	 เกิดการเอื้อเผื่อ 
	 ร่วมกัน	
	มีพี่เลี้ยงช่วยพัฒนา
	 สินค้า	ระบบ	Online
		 เพจภูธารา	มีนกัวชิาการ 
	 หน่วยงานที่เข้ามาร่วม 
	 หนุนเสริมต่อเนื่อง	 เช่น	 
	 นักวิชาการ	สถาบัน
	 การศึกษา	ส่งตลาด
	 ภายนอก	เช่น	ห้าง
	 สรรพสินค้า	ซุปเปอร์
	 มาเกต็		รวมทัง้ตลาดสด	
	ให้ชมุชนท�าได้ด้วยตวัเอง	
	 มีตลาดนัดชุมชน
		 โรงเรียนต่างๆ	ในเมอืง
	 	ร้านอาหารต่างๆ	
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ
		 โรงพยาบาลภายนอก
	 อ�าเภอ	มีกลุ่มตลาดของ
	 ชมุชนรวบรวมสนิค้าไป
	 ขาย	 และมีการบริหาร 
	 จัดการเงินที่ดี	 (ปันผล 
	 ให้สมาชิก	มีสัดส่วนที่	
	 น�าไปพัฒนาชุมชน)	

	มกีองทนุของกลุ่มต่างๆ 
	 ส�าหรับเป็นต้นทุน
	 ปัจจัยการผลติ		มรีะบบ
	 ข้อมูลต่างๆ	เช่น	บัญชี
	 ของกลุ่ม	หรือการ
	 ออกแบบ	การผลิต
	 ของกลุ่ม	

	ชุมชนและรอบๆ	ชุมชน
	 คนในชุมชน	โรงเรียน
		 โรงพยาบาล	หน่วยงาน
	 ต่างๆ		ธกส.		ตลาดนัด
	 สีเขียวในหน่วยงาน	
	จุดขายส�าคัญ	มีสตอรี่	
	 คณุภาพอาหารปลอดภยั	
	 สุขภาพของเราที่ดีขึ้น	

	 	 จากเป้าหมายดังกล่าว	 กลุ่มต่างๆ	 ได้วางแนวทางการขับเคล่ือนชุมชน 

ร่วมกัน	 เพื่อให้เกิดทิศทางแนวทางการท�างานที่เข้มแข็งระหว่างคณะกรรมการกลุ่ม 

ต่างๆ	ที่มีพลังมากขึ้นใน		ดังนี้

แนวทางการด�าเนินงาน     

	 	 1.	 กลุ่มวิสาหกิจต่างๆ	ได้แก่	กลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกผักปลอดภัย	มีตลาดรับซื้อ 

	 	 	 สินค้าของชุมชนที่มั่นคง	 วิสาหกิจปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนขยายตลาดสู่ภายนอก 

	 		 	 พัฒนาผลิตภัณฑ์	 (สูตรปุ๋ย,บรรจุภัณฑ์)	 กลุ่มวิสาหกิจโรงสีข้าวชุมชน	 

	 	 	 มีโรงเก็บข้าวเปลือกก่อนสี	พัฒนาโครงสร้างโรงเรือน	 (ลดมลพิษ	ฝุ่นข้าว) 

		 	 	 กลุ่มวิสาหกิจภูธาราพัฒนาการผลิตของชุมชน	 วางแผนการผลิตของ 

	 	 	 เกษตรกร	เพื่อให้มีวัตถุดิบ	พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลผลิต	เพื่อใช้เอง/ 

	 	 	 จ�าหน่าย	กลุ่มวิสาหกิจเมล็ดพันธุ์	 การจัดหาเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆ	มาทดลอง 

	 	 	 ปลูก/เก็บ	 การจัดหาเมล็ดพันธุ ์ให้สมาชิก	 จัดหาเทคโนโลยีในการคัด 

	 	 	 เมล็ดพันธุ์	และการวางแผนการผลิตให้ได้เมล็ดพันธุ์คุณภาพกลุ่มปศุสัตว ์

	 	 	 มโีรงเรอืนเลีย้งไก่ไข่เพือ่ลดรายจ่าย	เพิม่ความรูก้ารป้องกนัโรคระบาดของ 

	 	 	 สัตว์		วางแผนการผลิต	จัดหาตลาด	การท�าอาหารสัตว์	ลดต้นทุน

สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน76 77สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน



	 	 2.	 ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศและเกษตร	 โดยมีการพัฒนาการ 

	 	 	 จัดท�าโฮมสเตย์	 การปรับปรุงจุดเรียนรู้	 พัฒนาศักยภาพวิทยากรประจ�า 

	 	 	 จุดเรียนรู้	และเสริมความรู้ด้านการบริการ

	 	 3.	 พฒันาผลติภณัฑ์	พัฒนาบรรจภุณัฑ์โลโก้/เรือ่งราวสามารถผลติเมลด็พนัธุ์ 

	 	 	 ที่มีคุณภาพ	การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับตลาดที่หลากหลายมี 

	 	 	 คุณภาพได้รับการยอมรับ	มีตลาดรับซื้อสินค้าของชุมชนที่มั่นคง	(โรงเรียน	 

	 	 	 โรงพยาบาล	ภัตตาคาร/ร้านอาหาร	ห้าง)

ศูนย์ประสานงานพื้นที่ เจ้าหน้าที่ และ อสพ.  : 
บทบาทและแนวทางต่อไป

	 	 การด�าเนินงานของโครงการฯ	มีหัวใจส�าคัญที่เป็นพลังหนุนให้งานขับเคล่ือน 

ไปตามแนวทาง	หลักการที่วางไว้	 	 ในโครงการฯ	 ได้วางแนวทางในการจัดตั้งศูนย์

ประสานงานระดับจังหวัด	ซึ่งมีการตั้งศูนย์ในพื้นที่ชุมชน	โดยเจ้าหน้าที่ประสานงาน 

ประจ�าในศูนย์ฯ	และท�างานเกาะติด	เข้าไปคลุกคลีและฝังตัวในชุมชน		

  “การที่ได้คลุกคลีอยู่ในพื้นที่ ทําให้กําหนดแผนงานและกิจกรรมได้อย่าง 
ต่อเน่ือง และทําให้กจิกรรมส่วนมากมกัจะประสบความสําเร็จ เพราะได้ดงึศกัยภาพ 
ชาวบ้านที่มีความสามารถมาใช้อย่างเต็มที่ แต่การดําเนินงานที่คลุกคลีในพื้นที ่
ในช่วงระยะเวลายาวนาน อาจทําให้ชุมชนเกิดความเคยชิน และติดกับการพึ่งพา 
ปิดทอง อะไรกปิ็ดทอง ทาํให้ท้ังผูน้าํทางการ ผูน้าํทางธรรมชาต ิและแกนนาํชาวบ้าน 
ขาดความมั่นใจในการทีจ่ะวางแผนประสานงานกบัหน่วยงานอืน่ๆ   

  แนวทางต่อไปท่ีวางไว้ จะสนับสนุนพื้นท่ีในด้านการพฒันา 
ศักยภาพ พัฒนาคน พัฒนาความรู้ และความเชี่ยวชาญ โดย
การศึกษาดูงาน ฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรในการถ่ายทอด 
ความรู้ ในมิติต่าง ๆ” นายอดิเรก	แสนสวะ	 เจ้าหน้าที่
พื้นที่ต้นแบบปิดทองหลังพระ	ฯ	จ.อุดรธานี

  “การอยูใ่นพื้นทีส่ามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ชาวบ้าน 
ในงานพัฒนา ชาวบ้านเข้าใจหลักการ และวิธีทํางานของ 
โครงการฯที่ถูกต้อง จากการสื่อสารสร้างความเข้าใจใน 
ระดับครัวเรือน/ชุมชน ที่สําคัญคือเกิดความต่อเนื่อง 
ในการพัฒนา ทําให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความเข้าใจบริบท 
ชุมชน เมื่อพบปัญหาสามารถแก้ไขได้ไว ตรงจุด และเห็น 
ผลทันที อีกทั้งยังได้พัฒนาคนและความรู้ควบคู่กับการ 

ทํางานไปพร้อมๆ กัน เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีคิดช่วยเหลือตัวเอง และกันเองใน 
ชุมชน สามารถขยายผลจากชุมชนไปหมู่บ้านข้างเคียงได้ แต่จุดอ่อนคือการ 
ทํางานอยู่ในพื้นท่ีเป็นระยะเวลานาน พบว่าชุมชนขาดทักษะในการประสานความ 
ร่วมมือ และความรู ้จากภายนอกเอง การเกาะติดอยู ่กับพื้นที่บางครั้งทําให้ 
หน่วยงานปกติมีความเข้าใจผิดคิดว่าปิดทองเป็นเจ้าของพื้นท่ี กิจกรรม/ 
โครงการลงสนับสนุนส่งเสริมมีมากพอแล้ว ซึ่งต้องใช้วิธีสื่อสารสร้างความ 
เข้าใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การพัฒนาต่อเนื่องจากระบบปกติ” นายวรากร	 
วงศ์สิทธิ์		หัวหน้างานพื้นที่ต้นแบบ	โครงการปิดทองหลังพระฯ	จ.อุดรธานี

สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน78 79สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน



	 	 ศนูย์ประสานงานพืน้ทีฯ่	ในบทบาททีจ่ะต้องหนนุเสรมิการขบัเคลือ่นให้ชมุชน 

ไปถงึเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื	เพ่ือสบืสานต่อยอดการบริหารจดัการน�า้โดยชมุชน

ตามแนวพระราชด�าริ	ได้วางเป้าหมายแนวทางต่อไปว่า	เป้าหมายมุ่งหวัง	คือ	ชุมชน

สามารถพึ่งตนเองได้จากธุรกิจชุมชน	 	วัยแรงงานกลับมาพัฒนาต่อยอด	สร้างความ

เข้มแข็งให้ชุมชนยั่งยืน	ส่วนแนวทางต่อไปที่วางไว้ที่จะสนับสนุนพ้ืนที่	 มีการจัดท�า

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่	 ร่วมกับส่วนราชการ	ท้องถิ่น	และหน่วย

งานตามระบบปกต	ิในการพัฒนาระยะยาวแผนการรวมกลุม่บรหิารจดัการในลกัษณะ

ธรุกจิชุมชน	เพือ่สร้างประสทิธภิาพการท�างาน	และการพฒันาความรู้เร่ืองการบริหาร

จัดการธุรกิจชุมชนที่ดี

ทีมงานในพื้นที่
นำยวรำกร					วงศ์สิทธิ์	 พนักงำนสถำบันส่งเสริมและ
	 	 	 	 พัฒนำกิจกรรมปิดทองหลังพระฯ
	 	 	 	 (หัวหน้	ำงำนพื้นที่ต้นแบบจังหวัดอุดรธำนี)

นำยวีระยุทธ		โพธิกมล	 พนักงำนสถำบันส่งเสริมและ
	 	 	 	 พัฒนำกิจกรรมปิดทองหลังพระฯ

น.ส.สุฑำรักษ์	วรศรี	 พนักงำนสถำบันส่งเสริมและ
	 	 	 	 พัฒนำกิจกรรมปิดทองหลังพระฯ

นำยอดิเรก						แสนสวะ	 พนักงำนสถำบันส่งเสริมและ
	 	 	 	 พัฒนำกิจกรรมปิดทองหลังพระฯ

นำยบุญโฮม				โพธิ์ละวัด	 อำสำสมัครพัฒนำหมู่บ้ำน

นำยอดุลย์						เจริญสุข	 อำสำสมัครพัฒนำหมู่บ้ำน

นำยอินทร์							มะแพน		 อำสำสมัครพัฒนำหมู่บ้ำน

น.ส.บังอร							ศรีสะอำด	 อำสำสมัครพัฒนำหมู่บ้ำน

น.ส.ดวงเนตร		สละกิ่ง	 อำสำสมัครพัฒนำหมู่บ้ำน

นำยธีรพัฒน์				ฉิมลี	 อำสำสมัครพัฒนำหมู่บ้ำน

สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมขน80



มูลนิธิปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำร�

 และสถาบันสงเสร�มและพัฒนากิจกรรมปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ

อาคารสยามทาวเวอร ชั้น ๒๖ เลขที่ ๙๘๙ ถ.พระราม ๑ ปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑o๓๓o 
โทรศัพท o๒-๖๑๑-๕ooo โทรสาร o๒-๖๕๘-๑๔๑๓ www.pidthong.org




