
การ “เชื่อมโยงและบริหารจัดการนํ้า” ระดับชุมชน 

“น้ํา” 

นําเสนอโดย : นายสํารวย  ผดัผล ประธานมูลนิธิฮักเมืองนาน 



จังหวัด 
นาน จังหวัดนาน 

ต.เมืองจงั ตําบลเมืองจงั 

“น้ํา” การ “ เชื่อมโยงและบรหิารจัดการนํ้า” ระดบัชุมชน 

    แมน้ํานาน  มีตนกําเนิดอยูในเทือกเขาหลวงพระบาง จังหวัดนาน มีความยาวตลอดลําน้ํา 740 กิโลเมตร ปริมาณน้ํา

เฉลี่ย9,158 ลาน ลบ.ม.ซึ่งยาวท่ีสุดในบรรดาแควตนนํ้าเจาพระยาดวยกัน นับเปนแมนํ้าสายหลักในภาคเหนือและภาคกลางของ

ไทย โดยไดไหลรวมกับแมนํ้าปง กลายเปนแมนํ้าเจาพระยาซึ่งเปนแมนํ้าสําคัญสายหน่ึงของประเทศ  มีพ้ืนท่ีลุมน้ํา 34,330 ตร.
กม.(21.456 ลานไร)  และพ้ืนท่ีชลประทาน2,324.768 ตร.กม. (1.452 ลานไร) 



พบวาในแตละ 

 “ชุมชนและทองถิ่น”  

มีระบบชลประทานเหมือง

ฝายที่เปนภูมิปญญา  

มีระบบ “ทดระดับน้ํา” 

ทํางานในฤดูฝน 

ขับเคลื่อนดวย  

“กลไกชมุชน” 

อางน้ําวะ 
อางน้ําจํา 

แมน้ํานาน 

สระปาตึง 

อางหวยฝาย 

อางหวยผ้ึง 

แพสูบน้ํา

นาน 

3 จุด 

สระอุยเค่ียน 

ตําบลเมืองจัง เปนชุมชนขนาดกลาง ประกอบดวย 11  หมูบาน ตั้งอยูหางจากอําเภอเมืองประมาณ 15 

กิโลเมตร มีจํานวนประชากร 5,994 คน  มีเนื้อท่ีประมาณ 86.38 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 53,991 ไร 

ตําบลเมืองจัง อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน 



“เขาหวัโลน” 
การเปลีย่นแปลงรูปแบบการใชที่ดนิในรอบ 20 ป 

นํ้าทวม 

เม่ือดาน “ตัวปอน” (Supply) มีปญหาจึงสงผลตอระบบ 

การเปลี่ยนแปลง “นํ้า”  อาทิเชน ฝนตกกระจุกตัว “แลง” ฝนตกหนัก “ทวม” 



แนวคิดการจดัการแบบ DSL+M 

Demand  Supply  Logistics Management 

“D” “S” “L” “M” 

ขาว 

ขาวโพด 

ฯลฯ  

มีปาไม 

มีนํ้า 
มีระบบกักเก็บ

นํ้าในพื้นที่ 

พื้นที่ปลูก  

“ลุกลํ้า”  

ในเขตปา  

ตนนํ้า 

พื้นที่ปา 

ลดลง 

/แหลงนํ้า 

 “ตื่นเขิน” 

มีแตไม 

เช่ือมโยงกัน 

/ไมมี 

“ประสิทธิภาพ” 

หลักการ  

สิ่งท่ีพบ  

ปญหา  

ชุมชนทองถิน่

เกิดทักษะ 

“การจัดการ” 

รวมกัน  

+ 



“ทางเลือก”  ในการจดัการ 

ก. ทําไดเอง “โดยชุมชน” 

ข. หนวยงานใน “ทองถ่ินจัดการ” 

ค. หนวยงานที่มี  “กําลังสงูกวา” 

(1) แพสูบน้ําดวยไฟฟา 

 “ดี” ใชไดทุกฤดู แต “แพง” 
(แพงท้ังคาติดตั้งและคาไฟฟา) 

(2) อางเก็บน้ํา ขนาดกลาง/ใหญ 

 “ดี” เก็บกักน้ํายามแลงได 

แตอางเก็บน้ําขนาดกลาง/ใหญ 
“ทุนในการกอสรางสูง” 

ใคร? 

(3) ระบบกาลักน้ํา 

(4) ระบบตะบันน้ํา 

(5) ระบบเหมืองฝาย 

(6) ระบบแกมลิง 



รูปแบบ “การเช่ือมโยงและบรหิารจัดการน้ําระดับชุมชน”  
พื้นที่ตําบลเมืองจัง 



ภาพแสดงพ้ืนท่ีต้ังอางหวยนํ้าจํา อางหวยวะ และสระปาตึง  
  สภาพปญหาในอดีต มีการจัดการ

ระบบน้ําแบบแยกสวนออกจากกันของ

แตละอางเก็บน้ํา และตัวอางเก็บน้ําเอง

ก็ไมสามารถกักเก็บน้ําในฤดูแลงได 

1. ขุดลอกอางเก็บนํ้าเพื่อใหกักเก็บนํ้าได  

2. ขุดระบบลําเหมืองเพื่อเช่ือมน้ําเขาหา

กันโดยอางเก็บนํ้าจําและอางหวยวะ สามารถสง

นํ้ามาหนุนเสริมยังสระปาตึง  

3. สรางประตูจายน้ําท่ีสระปาตึง ซึ่งเปน

จุดพักและกระจายนํ้าเขาสูพื้นท่ีการเกษตร 

4. เพิ่มประสิทธิภาพการจายน้ํา 
โดยพัฒนา/ซอมแซมระบบเหมืองสําหรับพื้นท่ี

เกษตร 

5. กลไกขับเคลื่อนเหมืองฝาย 
ประชุมปรึกษาหารือรวมกับกลุมผูใชนํ้าในพื้นท่ี 

การบริหารและการจัดการน้ําระบบนี้ มีผูไดรับผลประโยชน : จํานวน 624 ครัวเรือน พื้นท่ีการเกษตร 721 ไร  

ในป 2559 นับวาเปนปแรกท่ีมีน้ําสําหรับ “ปลูกพืชหลังนา” มีจํานวนผูปลกู 30 ราย พืน้ท่ี 86 ไร 



วิเคราะหศักยภาพ “น้ํา” ทั้งระบบในพ้ืนที่ตําบลเมืองจัง 

อางเก็บ

น้ําหวยกุย 

ความจ ุ

(ลาน ลบ.ม.) 

พ้ืนที่รับประโยชน

(ไร) 

งบประมาณ  

การศึกษา FS, EIA 

28.02 10,000 30,000,000.- 

(2560-2561) 

อางเก็บน้ํา

หวยจําโฮง 

บานหาดผาขน : 

ระบบนํ้าพลังแสงอาทิตย 

และระบบกาลักนํ้า 

บานเมืองจังเหนือ: 

ระบบกาลักนํ้าและระบบบอ

พวงขนมครก 

บานหาดเคด็ บานเมืองหลวง 

บานใหมสามัคค:ี 

ระบบนํ้าพลังแสงอาทิตย ระบบกา

ลักนํ้าและระบบบอพวงขนมครก 

บานราษฏรสามัคค:ี 

ระบบกาลักนํ้าและระบบบอ

พวงขนมครก 

พื้นที่ศักยภาพสามารถ

อางเก็บนํ้าเพิม่ได  
(ทั้งน้ียังสามารถสงนํ้าหนุนเสริมอางเดิม

ที่มีอยูแลวได) 

อีกหลักการหน่ึงของจัดการ “นํ้า” ในพื้นท่ี 

คือ การชะลอและกักเก็บนํ้าไวในพื้นท่ีให

มากท่ีสุด ดวยวิธีการ ขุดสระหรือทําแกมลิง

ในพื้นท่ีหลายๆ จุด หรือท่ีชาวบานเรียกกัน

วา “ทฤษฏีหลุมขนมครก” 



จบการนําเสนอ 
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