สวัสดีคะ พบกับ “สาระนารูเ รือ่ งน้ํา” บน website ของกรมทรัพยากรน้ําอีกครัง้ นะคะ ซึง่ เรามี
เรือ่ งราวทีน่ า สนใจเกีย่ วกับทรัพยากรน้ําและสิง่ แวดลอม พรอมทัง้ สาระความรูต า งๆ ทีน่ า สนใจมาฝาก
เหมือนเคยคะ ครัง้ นีพ้ บกับเรือ่ ง “น้ําฮูรายทาง...พระราชดําริ เพือ่ ความสุขสมบูรณของแผนดิน” โดยนําเสนอ
โครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทีท่ รงแสดงใหเห็นถึงวิธกี ารบริหารจัดการน้ําดวยโครงการ
ขนาดเล็กทีเ่ รียบงาย ตัง้ อยูบ นพืน้ ฐานของ “ภูม”ิ และ”สังคม” ถาหากทานผูอ า นมีขอ เสนอแนะใด หรือมีเรือ่ งราว
ทีน่ า สนใจเกีย่ วกับทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม และตองการเผยแพรประชาสัมพันธ เพือ่ เปนการสราง
องคความรูใ หกบั พวกเราชาว ทน. ก็สง ขอมูลมาไดที่ E – mail Address : dearboy3489@hotmail.com
พบกันใหมคราวหนากับเรือ่ งราวดีๆ มีสาระเหมือนเชนเคยใน “สาระนารูเ รือ่ งน้ํา” คะ
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ตามหลักภูมศิ าสตรของโลก ประเทศไทยตัง้ อยูใ นเขตรอนชืน้ อากาศไมรอ น
และไมหนาวจนเกินไป และเปนทีม่ ธี รรมชาติและสภาพแวดลอมเอือ้ อํานวยตอการ
เพาะปลูกพืชทีห่ ลากหลาย แตกลับมีปญ
 หาขาดแคลนน้ําสําหรับการเพาะปลูก
ถาถามวา ทําไม? เพราะอะไร? คําตอบทีไ่ ด ก็คอื เรายังขาดประสิทธิภาพ
ในเรือ่ งการบริหารจัดการน้ํา ตัวอยางทีเ่ ห็นชัดเจนคือ ในชวงทีม่ ีน้ํามากอยางเชน
ในฤดูฝน เรากลับปลอยใหน้ําไหลแหงเหือดหายไป บางสวนไหลลงทะเล แมน้ํา
ลําคลอง อยางนาเสียดาย โดยไมไดกกั เก็บน้ําเอาไวใชประโยชนเลย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทรงเปนจอมปราชญแหงน้ํา ทรงมีวธิ กี ารบริหารจัดการน้ําและทรงทําให
เห็นเปนตัวอยาง นับตัง้ แตน้ําจากฟาถึงน้ําสูด นิ ทีท่ กุ คนไดเห็นเปนประจักษผา นทางสือ่ ตางๆ และประชาชน
นับแสนนับลานทีไ่ ดรบั ผลแหงพระมหากรุณาและพระเมตตาทีพ่ ระราชทาน “ น้ําเพือ่ ชีวติ ” ในรูปแบบตางๆ
ทัง้ ฝนหลวง อางเก็บน้ํา และเขือ่ น เปนตน ทีท่ ําใหทกุ วันนีต้ า งดํารงชีวติ และทํามาหากินอยางเปนสุขเสมอมา
ยิง่ ไปกวานัน้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว ทรงมองลึกและมองไกลไปถึงน้ําทีไ่ หลอยูต ามโพรงหิน
ใตดนิ ทีย่ งั ไมมใี ครคิดทีจ่ ะนํามาใชใหเกิดประโยชน เปนนวัตกรรมทีย่ งั ไมมใี ครคิดทําขึน้ ในประเทศไทย
ซึง่ พระราชดําริน้ี ทรงคิดไวเมือ่ 20 ปทแี่ ลว แตยังไมไดมกี ารดําเนินงานแตอยางใด และเมือ่ มีพระราชกระแส
อีกครัง้ เกีย่ วกับเรือ่ งนีใ้ นป 2547 มูลนิธชิ ยั พัฒนาจึงไดเขามาดําเนินงานสนองพระราชดําริ
โครงการทีท่ รงใหศกึ ษาทดลองรูปแบบของนวัตกรรมทีก่ ลาวถึงนี้ คือโครงการกักเก็บน้ําในถ้ําตามแนว
พระราชดําริ ทีต่ ําบลปงโคง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทรงใชพนื้ ที่
ทีเ่ ปนโพรงของถ้ําเก็บกักน้ําทีไ่ หลมาจากภูเขาและไหลเรือ่ ยไปตามลําน้ําเล็กๆ โดยการกอคอนกรีตปดปากถ้ํา
นับตัง้ แตทเี่ ริม่ เก็บกักน้ําไดในป 2549 พบวาระดับน้ําใตดินเพิม่ ขึน้ และสงผลใหพนื้ ดินในบริเวณใกลเคียง
มีความชุม ชืน้ มากขึน้ เชนกัน รวมทัง้ ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําขนาดเล็กทีโ่ ครงการหลวงหวยปงมีเพิม่ มากขึน้
จากนัน้ ไมนาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มีพระราชกระแสวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั มีพระราชดําริเพิม่ เติม
ใหมลู นิธชิ ยั พัฒนาพิจารณาจัดหาพืน้ ทีท่ มี่ ลี กั ษณะใกลเคียงกับทีเ่ ดิม
เพือ่ เก็บกักน้ําและนําน้ํามาใชใหเกิดประโยชนสงู สุด ซึง่ เปนทีม่ าของ
โครงการระบบกักเก็บน้ําในถ้ําตามพระราชดําริ (ถ้ําน้ําฮูรายทาง)
อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮอ งสอน และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จฯมา ทรงเปดโครงการแหงนี้ เมือ่ ปลายเดือน
ตุลาคมทีผ่ า นมา
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หมูบ า นน้ําฮูรายทาง หรือน้ํารูรายทางนี้ อยูท ตี่ ําบลสบปอง
อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮอ งสอน ถาจะไปตัวเมืองแมฮอ งสอน
และเดินทางมาจากอําเภอปายก็จะพบหมูบ า นนีร้ ะหวางทางเปน
หมูบ า นทีต่ งั้ เรียงรายอยูร มิ สองขางทางหลวงหมายเลข 1095
บริเวณ กม. ที่ 145 - 146 มีประชากรไมมากนัก สวนใหญปลูก
ขาวนาป พืชตระกูลถัว่ และพืชไรตา งๆ
“...ประชาชนนับแสนนับลาน ทีไ่ ดรบั ผลแหง
พระมหากรุณาและพระเมตตาทีพ่ ระราชทาน “ น้ําเพือ่ ชีวติ ”
ในรูปแบบตางๆ ทัง้ ฝนหลวง อางเก็บน้ํา และเขือ่ น เปนตน
ทีท่ าํ ใหทกุ วันนีต้ า งดํารงชีวติ และทํามาหากินอยางเปนสุขเสมอ”
แหลงน้ําของบานน้ําฮูรายทางมีตน น้ําเกิดจากดอยถ้ําหลวง
ในเขตบานยาปาแหน อยูบ ริเวณตอนเหนือของบานน้ําฮูรายทาง
มีพนื้ ทีล่ มุ น้ําประมาณ 6.10 ตารางกิโลเมตร ลําน้ําสายตางๆ
ในเขตบานยาปาแหนจะไหลจากทิศเหนือลงมาทิศใต แลวไหลลงดิน
ลอดใตแนวเขาทางดานทิศใตของบานยาปาแหน และมาออกอีก
ดานหนึง่ ของภูเขาทีบ่ ริเวณถ้ําน้ําฮูในเขตบานน้ําฮูรายทาง จึงทําให
บริเวณนีม้ นี ้ําตลอดทัง้ ป ในชวงฤดูฝนจะมีปริมาณน้ํามาก มีลกั ษณะ
ขุน เพราะพัดพาตะกอนมาดวย และตองระบายน้ําทิง้ ไป เพราะไมมี
ทีก่ กั เก็บน้ํา ขณะเดียวกันก็จะมีน้ําทวมทีเ่ กิดจากน้ําทีอ่ อกจากถ้ํา
ฮูรายทางไหลลนทวมขามถนน ทําใหการเดินทางสัญจรเปนไปดวย
ความยากลําบาก สวนในฤดูแลงจะมีปริมาณน้ํานอยลง ใชไดเพียง
การอุปโภคเทานัน้
เมือ่ มูลนิธชิ ยั พัฒนารวมกับกรมชลประทานสามารถจัดหา
พืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมทีจ่ ะดําเนินการสนองพระราชดําริไดแลว โดยไม
รบกวนทีด่ นิ หรือพืน้ ทีก่ ารเกษตรของราษฎร จึงเริง่ ดําเนินการ
ในทันที โดยการกอสรางสระเก็บน้ําดาดคอนกรีตบริเวณหนาปากถ้ํา
เพือ่ เก็บกักน้ําทีไ่ หลออกมาจากถ้ําน้ําฮู พรอมทัง้ กอสรางอาคาร
ระบายน้ําลนและระบบสงน้ํารางริน เพือ่ ระบายน้าํ ทีไ่ หลหลากในชวง
ฤดูฝนและสงน้ําเขาลําเหมืองสายยอย เพือ่ กระจายน้ําเขาสูพ นื้ ที่
การเกษตร พรอมติดตัง้ หัวจายน้ํา เมือ่ ราษฎรนําทอสงน้ํามาเชือ่ มตอ
กับหัวจายน้ํา ก็สามารถนําน้าํ ไปใชในการอุปโภค และสามารถสงน้ํา
เขาพืน้ ทีเ่ พาะปลูกไดมากขึน้
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การดําเนินงานโครงการดังกลาว เปนการนําแหลงน้ําทีม่ อี ยู
เดิมมาปรับปรุงและพัฒนา นําระบบการระบายและจัดการน้ําดวยวิธี
การชลประทานมาใช โดยใหสอดคลองกับวิถชี วี ติ ของราษฎร วิธกี าร
บริหารจัดการน้ําในลักษณะนี้ ทําใหราษฎรบานน้ําฮูรายทางมีน้ํา
อุปโภคบริโภค และเพิม่ พืน้ ทีท่ ําการเกษตรไดมากขึน้ รวมทัง้
สามารถปองกันและบรรเทาอุทกภัยทีเ่ กิดจากน้าํ ทีอ่ อกจากถ้าํ ไหลลน
ทวมขามถนน ในบริเวณทางหลวงแผนดินเสนทางระหวางอําเภอ
ปางมะผา กับจังหวัดแมฮอ งสอนไดอกี ดวย
สิง่ ทีน่ า ยินดีและดีใจ ก็คอื ราษฎรทีน่ เ่ี ห็นความสําคัญของ
โครงการ จึงไดมกี ารแตงตัง้ คณะกรรมการบริหารกลุม ผูใ ชนํา้ ขึน้
เพือ่ ปองกันปญหาการแยงน้ําทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ไดในอนาคต ซึง่ จะ
ทําใหการบริหารจัดการน้ําเกิดประโยชนอยางเต็มที่
และเปน
ตัวอยางอันดีแกหมูบ า นอืน่ ๆ ทีจ่ ะนําแนวคิดนีไ้ ปทําใหเกิดประโยชน
แกหมูบ า นของตนเองตอไป
ทีส่ ําคัญไปกวานัน้
โครงการระบบกักเก็บน้ําในถ้ําตาม
พระราชดําริ (ถ้ําน้ําฮูรายทาง) เปนตัวอยางอันดีขององคกรทองถิน่
ในการชวยกันพัฒนาแหลงน้ําทีม่ อี ยูแ ลว แตถกู มองขามไป ไดหนั มา
สํารวจหาพืน้ ทีท่ มี่ ลี กั ษณะใกลเคียงกันนีน้ าํ มาพัฒนาและบริหารจัดการ
กันเสียใหม ก็จะทําใหพนื้ ทีท่ ปี่ ระสบปญหาขาดแคลนน้ํากลับกลาย
เปนพืน้ ทีท่ มี่ นี า้ํ ทาอุดมสมบูรณ
เมือ่ องคจอมปราชญแหงน้ํา ทรงแสดงใหเห็นถึงวิธกี าร
บริหารจัดการน้ําดวยโครงการขนาดเล็กทีเ่ รียบงาย
ตัง้ อยูบ น
พืน้ ฐานของ “ภูม”ิ และ “สังคม” เชนนีแ้ ลว ในวันขางหนา “น้ําทุก
หยาดหยดในประเทศไทย” คงจะไมสญ
ู เสียไปโดยไรคา ดวยน้ํา
พระราชหฤทัยนี้ นํามาซึง่ ความอุดมสมบูรณและความรมเย็นเปนสุข
ในทุกตารางนิว้ ของผืนแผนดินไทย
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