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“ปีนีน้ ้าในเขือ่นป่าสกัฯแหง้จนเห็นซากของวดั ตน้ไม ้ส ิง่ปลกูสรา้ง มัน

เห็นหมด น ้ามันแหง้ วกิฤตจิรงิๆ แตถ่า้เกดิวา่อกีสกัครึง่เดอืนฝนไมต่ก เราจะ
วกิฤตหินักกวา่นีอ้กี เพราะน ้าดบิไมม่ ีท าประปาไมไ่ด ้ท าน ้าดืม่ไมไ่ด ้น ้าเป็น
ส ิง่ส าคัญ ทัง้น ้ากนิ น ้าใช ้เอามาบรโิภค เรารณรงค ์9 วนัเรือ่งเดยีวคอืเรือ่งน ้า 
เพราะบางทีไ่มม่นี ้าอาบ ไมม่นี ้าหงุตม้กันเลย มันวกิฤตจิรงิๆ จะไปขอน ้าจากที่
อืน่มา ทีอ่ ืน่ก็ไมม่เีหมอืนกัน มันเกดิวกิฤตขิัน้นัน้จรงิๆ” นีค่อืค าบอกเลา่ของคน
ในพืน้ทีส่มุน ้าป่าสกั ถงึสภาพวกิฤตนิ ้าแลง้ในปีนี ้อยา่งไรก็ตาม เราสามารถ
จัดการพืน้ทีข่องเราใหร้อดพน้จากภาวะภัยแลง้นีไ้ด ้ดว้ยหลัก โคก หนอง นา 
โมเดล ดังตัวอยา่งพืน้ทีท่ีล่งมอืท าจรงิ ทีต่ าบลหนองโน อ าเภอเมอืง จังหวดั

สระบรุ ี
“พืน้ทีต่อนนีเ้ราค านวณแลว้ เราเก็บน ้าได ้300% หนึง่น ้าฝน สองจากน ้าชลประทานทีป่ลอ่ยมา

ให ้และสามน ้าจากคนทีเ่ขาไมเ่ก็บกัน เขาไมม่หีนองเก็บ เราก็ดงึน ้าปลอ่ยน ้าเขา้สวนเราทัง้หมด” คณุ
บญุลอ้ม เตา้แกว้ 

 

ท านาอยา่งเดยีวเป็นหนีส้นิ เปลีย่นมาท าเกษตรผสมผสานพอ
อยูพ่อกนิ 

คณุบญุลอ้ม เตา้แกว้ ลกูชาวนาทีเ่ลอืกยดึอาชพีคา้ขายหลังเรยีนจบ แตเ่พราะใชช้วีติแบบไม่
พอประมาณ จงึท าใหม้หีนีส้นิถงึหลักแสน และไดม้าขอวมืเงนิพอ่ทีท่ าเกษตรแบบผสมผสานไปใชห้นี้
อยูห่ลายรอบ จนในทีส่ดุพอ่ก็ไดเ้อย่ปากใหก้ลับมาท าอาชพีเกษตรแทน คณุบญุลอ้มก็ลองกลับมาทัง้ที่
ไมเ่ชือ่วา่การท าเกษตรจะชว่ยปลดหนีไ้ด ้แตเ่มือ่ไดเ้ริม่ทดลองท าโรงเรอืนเพาะเห็ดนางฟ้าภฐูานโดย
ไมไ่ดล้งทนุสงู เริม่ท านอ้ยๆ มผีลผลติพอขายในพืน้ที ่ลดคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ จนมเีงนิเหลอืเก็บ และ
สามารถปลดหนีส้นิได ้ชวีติทีพ่อเพยีงจงึเริม่ตน้เมือ่ 10 กวา่ปีกอ่น อันเป็นผลจากการเดนิตามรอยพอ่
ของแผน่ดนิและพอ่ผูใ้หก้ าเนนิทีไ่ดท้ าเป็นแบบอยา่งใหเ้ห็นมาลว่งหนา้ 
 ยอ้นกลับไปเมือ่ 25 ปีทีแ่ลว้ พืน้ที ่20 ไรบ่รเิวณทีต่ัง้ศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง เคยเป็นพืน้ที่
ทีม่แีตน่าขา้วทีใ่ชปุ้๋ ยเคม ีใชส้ารเคมตีา่งๆมากอ่น ปีใดทีฝ่นตก มนี ้ามาก ก็ขายขา้วไดพ้อมเีงนิใชห้นี ้แต่
ปีใดทีฝ่นแลง้ก็เป็นหนีส้ะสมมากขึน้อกี เมือ่ยิง่ท าก็ยิง่เป็นหนี้สนิ คณุบญุลอื เตา้แกว้ ซึง่เป็นหัวหนา้
ครอบครัว จงึตัดสนิใจเลกิการเชา่นาทีอ่ ืน่ และกลับมาปรับปรงุพืน้ที ่20 ไรข่องตนเองใหเ้กดิประโยชน์
สงูสดุ โดยไดไ้ปดงูานเรือ่งกาษตรทฤษฏใีหมท่ีว่ดัมงมลชยัพัฒนา ซึง่ในหลวงไดม้พีระราชด ารใิหท้ า
พืน้ทีต่น้แบบในเรือ่งนีไ้ว ้เมือ่ไดไ้ปดงูานแลว้ก็กลับมาปรับโครงสรา้งพืน้ที ่โดยใหค้วามส าคัญกับการ



สรา้งแหลง่น ้าเพือ่กักเก็บน ้าไวใ้ช ้แทนทีจ่ะตอ้งพึง่พาแตช่ลประทานอยา่งเดยีวเหมอืนทีผ่า่นมาและ
เปลีย่นจากการท าเกษตรเชงิเดีย่วเป็นเกษตรผสมผสานแทน 

 

ขดุหนองน า้มรีะดบัลกึตืน้ คนโคง้ตามพืน้ที ่มคีลองไสไ้กส่ง่
ความชืน้ท ัว่ถงึ 

เพราะน ้าเป็นปัจจัยส าคัญของการท าเกษตร หลังจาก
ทีไ่ดไ้ปดงูานทีว่ดัมงคลชยัพัฒนามา จงึไดต้ัดสนิใจขดุสระน ้า
เดมิทีม่อียูข่ยายใหก้วา้งขึน้ และขดุบอ่ใหม ่จนเหลอืพืน้ทีท่ า
นาเพยีงแค ่4 ไร ่ส าหรับบรโิภคในครัวเรอืน แตต่อนทีข่ดุบอ่
ขึน้ใหมใ่นชว่งแรกๆนัน้ ยังไมม่คีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งการขดุ
บอ่มากนัก เพยีงแตใ่หร้ถแบคโฮขดุลกึลงไปตรงๆใหบ้เ่ป็นรปู
สีเ่หลีย่มและใหล้กึประมาณ 6-7 เมตร พอทีจ่ะเก็บน ้าอยู่
เทา่นัน้ 

ตอ่มาเมือ่ไดไ้ปเรยีนรูก้ับอาจารยย์ักษ์ ววิฒัน์ ศัลย
ก าธร ทีม่ลูนธิกิสกิรรมธรรมชาต ิมาบเอือ้ง จงึไดรู้ว้า่การขดุ
บอ่ทีด่คีวรจะขดุใหม้ลีกัษณะเหมอืนหนองน ้าในธรรมชาต ิคอื
มคีวามลกึตืน้ เพือ่ใหส้ ิง่มชีวีติทัง้พชืและสตัวส์ามารถเตบิโตได ้แทนทีจ่ะเก็บน ้าไดเ้พยีงอยา่งเดยีว เมือ่
ขดุขยายหนองน ้าเพิม่ในปีนี ้จงึขดุใหส้อดคลอ้งกบัสภาพพืน้ทีม่ากทีส่ดุ 

“พืน้ที ่20 ไร ่เมือ่กอ่นขดุไว ้1 ไร ่รวมกับรองสวน รวมแลว้น่าจะซกั 3 ไร ่แตไ่มไ่ดข้ดุทเีดยีว ปี
นีข้ดุเพิม่อกี เนือ่งจากปรมิาณน ้าไมพ่อ เพราะปีนีช้ว่งฤดแูลง้ทัง้หมด ดนู ้าทีจ่ะเอามาใชทั้ง้ปลกูผัก 
เลีย้งสตัว ์และใชบ้รโิภคในบา้นเรามันแหง้ จนวกิฤตเิหมอืนกัน ในรอ่งสวนแหง้หมด และเหลอืน ้าใน
หนองใหญป่ระมาณเมตรเศษๆเอง แสดงวา่ถา้อกีสกัเดอืน ถา้ชลไประทานไมป่ลอ่ยน ้ามาชว่ยเราใน
เวลานัน้ เราตายแน่ ไมม่นี ้าใชแ้น่ และมวีธิกีารค านวณของลาดกระบังวา่ ปรมิาณการใชน้ ้า บรโิภค
เทา่ไหร ่ใชก้ับนาขา้วเทา่ไหร ่ใชก้ับการเลีย้งสตัวเ์ทา่ไหร ่การปลกูพชืผัก ในพืน้ที ่1 แปลงควรจะตอ้ง
ขดุหนองลกึเทา่ไหร ความกวา้งเทา่ไหร ่จะตอ้งมปีรมิาณน ้าอยูเ่ทา่ไหร่ 

ปีนีม้าขดุเพิม่อกี 2 จดุ เพราะเราดแูลว้วา่ปรมิาณน ้าในหนองใหญถ่า้เกดิแลง้เหมอืนปีนี ้น ้าไม่
พอใชแ้น่ เลยขดุเพิม่ เพือ่ใหก้ักเก็บน ้าไวใ้ชไ้ดทั้ง้ปี ตลอดฤดกูาลวนัทีฝ่นไมต่ก อาจารยย์ักษ์บอกวา่ 
ใน 365 วนั วนัฝนตกแค ่60 กวา่วันเทา่นัน้ วนัฝนไมต่ก 300 วนั และการระเหยของน ้า ระเหยวนัละ 1 
ซม. เพราะฉะนัน้เราตอ้งดวูา่ ถา้ขดุหนองลกึแค ่3 เมตร ยังไงก็ไมพ่อใช ้เพราะวา่น ้าระเหยไปหมด ก็
เลยเพิม่เตมิหนองใหมใ่หพ้อกับน ้าทีต่อ้งใชใ้นพืน้ที ่

 
หนองทีเ่ปิดใหมไ่มไ่ดท้ ารปูทรงสีเ่หลีย่ม แตอ่ันเกา่เป็นสีเ่หลีย่ม แตพ่อมาดแูบบของอาจารย์

ยักษ์แลว้ ดขูองลาดกระบงัออกแบบ มันไมเ่ปลอืงพืน้ที ่เราขดุหนองเป็นรปูทรงคดโคง้ไปตามพืน้ที ่
ปลกูพชืผักสวนครัว ของกนิไดต้ลอดเสน้ทาง ปรมิาตรความกวา้งมันก็ไดเ้ทา่หนองใหญส่ีเ่หลีย่มเรานี่
แหละ แตเ่ราไมต่อ้งไปเสยีพืน้ทีจ่ดุเดยีว แตเ่รามโีคง้เวา้ โคง้ลกึ เราดวูา่ปลาจะวางขา เขาจะไมว่างใน
น ้าลกึ อยา่งปลานลิ ปลาตะเพยีน อยูท่ีร่ะดับน ้าตืน้ ไมเ่กนิ 2 เมตร จะโตด ีโตไว เพราะวา่มันจะตอ้ง
ขึน้มาหายใจในระดับนี ้และเรือ่งของพชืน ้า ถา้ระดบัน ้าลกึมากๆ เราจะไมม่ขีองกนิ ไดแ้ตก่กัเก็บน ้าไว ้
อยา่งเดยีว แตถ่า้มขีอบของความตืน้ ไมน้ ้าบางอยา่งทีข่ ึน้ได ้เชน่ เตย ผักกดู ซ ึง่ข ึน้ไดใ้นระดับน ้าเมตร
เศษๆ ตรงนีค้อืของกนิอกีอยา่งหนึง่ในขอบบอ่ ท าใหบ้อ่ไมพั่งทลาย ถา้ไปดหูนองใหญท่ีเ่ราขดุครัง้แรก 
มันจะไมม่พัีนธุไ์มน้ ้าอยูเ่ลย ผักบุง้จะไมข่ ึน้เลย มันจะกักเก็บน ้าไดอ้ยา่งเดยีว แตพ่อมาดรูะดับน ้าทีต่ ืน้ๆ 
เรามขีองกนินอกเหนอืจากการกักเก็บน ้า” 
โดยหนองน ้าทีข่ดุขยายใหมน่ีม้คีวามลกึ 3 ระดับ ไดแ้ก ่ระดับตืน้ 1-1.5 เมตร ระดับกลาง 2-3 เมตร 
และระดับลกึ ตัง้แต ่4 เมตร 5 เมตร จนถงึ 8-9 เมตร หนองน ้าเหลา่นีจ้ะสง่ความชุม่ชืน้ไปใหค้ลองไสไ้ก่
หรอืรอ่งน ้าทีเ่ชือ่มตอ่ถงึกนัหมด ท าใหพ้ืช้พันธุใ์นพืน้ทีแ่หง่นี ้ทัง้บรเิวณนาขา้ว แปลงผัก รอ่งสวนไมผ้ล 
ป่าไผ ่มคีวามชุม่ชืน้ตลอดทัง้ปี  

ภาพที ่1 สระน ้าแรกทีข่ดุขึน้เพือ่ใชเ้ก็บน ้า 

เป็นรูปทรงสีเ่หลีย่ม 



นอกเหนอืจากจะมนี ้าฝนทีต่กลงมา และน ้าจากคลอง
ชลประทานทีส่บูหรอืเปิดทางน ้าใหไ้หลเขา้มาในพืน้ทีแ่ลว้ ยัง
มนี ้าอกีสว่นหนึง่ทีพ่ีบ่ญุลอ้มสามารถเก็บไวใ้ชง้านได ้คอื น ้าที่
แปลงรอบขา้งไมไ่ดก้ับเก็บไว ้ซึง่มปีรมิาณมากไมแ่พ ้2 สว่น
แรก 
 “พืน้ทีต่อนนีเ้ราค านวณแลว้ เราเก็บน ้าได ้300% หนึง่ 
ปรมิาตรน ้าฝนทีส่ระบรุ ี1,200 ลบ.ม. ใน 1 ปี สอง จากน ้า
ชลประทานทีป่ลอ่ยมาใหอ้กี 1 สว่น และสาม น ้าจากคนทีเ่ขา
ไปเก็บกัน เราไดจ้ากแถวนี ้เขาไมม่หีนองเก็บ เราก็ดงึน ้าปลอ่ย
น ้าเขา้สวนเราทัง้หมด เราขดุคลองรอบพืน้ทีอ่ยูแ่ลว้ 
เพราะฉะนัน้เราเปิดคลองไดท้กุจดุ แตว่า่ตอ้งผา่นคลองเล็ก
รอบนอกของเรากอ่นและผา่นการกรอง เราใชห้ลักเหมอืนศนูย์
ภมูรัิกษ์ คอื อธรรมปราบอธรรม ใชผั้กตบชวาเป็นตัวกรองให ้
เรา และบอ่เราเป็นบอ่ดนิ เราใชด้นิเป็นตัวกรอง และเราใชน้ ้า
หมักรสจดื จลุนิทรยีห์น่อกลว้ย เทใสท่กุเดอืน หรอืทกุ 2 เดอืน 
เพือ่ปรับสภาพน ้า” พีบ่ญุลอ้มกลา่ว 
 
 

ยกหวัคนันาสงู เก็บน า้ไวไ้ด ้ปัน้คนนา
ใหญ ่ปลกูผกัไวก้นิ 
 นอกจากการเก็บน ้าไวใ้นหนองน ้าแลว้ พืน้ทีน่าและบน
โคก ก็สามารถใชเ้ป็นพืน้ทีเ่ก็บน ้าไดเ้ชน่เดยีวกัน 
 “ตอนแรกท าเรือ่งโครงการทฤษฏใีหม ่แบง่พืน้ที ่ขดุ
หนองน ้า พืน้ทีน่าขา้ว ปลกูผัก เลีย้งสตัว ์และทีอ่ยูอ่าศยั ตอน
แรกหนองน ้าเราคดิจะพึง่ชลประทานกับฝนทีต่กลงมา เตมิ
หนองน ้าของเราไวไ้ด ้แตม่วีกิฏตเิมือ่ปี 2554 น ้าทว่ม พอน ้า
ทว่มเกดิการเออ่ลน้ ซ ึง่ยังไมรู่ว้า่จะแกว้กิฤตนิีไ้ดอ้ยา่งไร และ
มาปีนีฝ้นไมต่ก พอฝนไมต่กมันก็ไมม่นี ้าในเขือ่น พอน ้าไมม่ใีน
เขือ่น ชลประทานก็สง่น ้าใหเ้ราไมไ่ด ้เราก็วกิฤตเิรือ่งของน ้า
แหง้อกี จนเมือ่ 3 ปีทีแ่ลว้ ไดรู้จั้กโครงการตามรอยพอ่ของ
แผน่ดนิ หยบิยกทฤษฏโีคก หนอง นา โมเดล เขา้มาใหไ้ด ้
เรยีนรู ้ก็ไดไ้ปศกึษากับอาจารย ์และไดด้วูธิกีารวา่อะไรคอื 
โคก หนอง นา หนอง มกีารขดุหนองน ้าและค านวณตามพืน้ที ่
โดยใชห้ลักของลากกระบงั เอามาค านวณวา่พืน้ทีเ่ทา่ไหร ่ควร
จะขดุหนองน ้ากวา้งเทา่ไหร ่ลกึเทา่ไหร ่เพือ่จะมปีรมิาณน ้าได ้
เพยีงพอกับพืน้ทีท่ีเ่รามอียู ่หัวคันนาเมือ่กอ่นเล็กๆ เตีย้ และไว ้

เพยีงกัน้ล็อคของคันนาขา้วเทา่นัน้ โดยไมค่ านงึถงึการกักเก็บ
น ้าไวใ้ช ้พอถงึเวลาเราตอ้งสบูน ้าเขา้ไปใสใ่นแปลงนาเรา
ตลอดเวลา แตพ่อไดเ้รยีนรูว้า่ตอ้งป้ันใหม้ันใหญ ่ตอ้งยกให ้
มันใหญ ่พอยกใหญ ่กวา้ง ประมาณ 1 เมตร สงู 1 เมตร ตอน
แรกวา่ท าไมสงูขนาดนัน้ แตพ่อมาดหูลกัการแลว้ นอกจาก
หนองทีเ่ราเก็บกักน ้า อกีสว่นเราเก็บน ้าไวใ้นทอ้งนาโดยยกหัว
คันนาใหส้งู ท าหัวคันนาใหญ ่เพือ่ปลกูผักสวนครัว ของกนิ
ของใชท้ีเ่ราอยากปลกูไวบ้นหัวคันนา แทนทีจ่ะเป็นหัวคันนาที่
กับเก็บน ้าไวอ้ยา่งเดยีว ก็ยังมพีว่กนีม้าใชป้ระโยชนไ์ดอ้กี 
เพราะฉะนัน้ในนา 1 แปลง เราไมไ่ดแ้คข่า้วอยา่งเดยีว เราได ้

(จากบนลงลา่ง) ภาพที ่2 สระน ้าทีข่ดุขยาย

ใหมใ่นปีนีม้สีว่นโคง้เวา้ตามลกัษณะพืน้ที่

และมคีวามลกึตืน้แตกตา่งกนั เลยีนแบบ

สภาพในธรรมชาต ิภาพที ่3 ร่องน ้ารอบพืน้ที่

เก็บน ้าจากพืน้ทีร่อบขา้งเขา้มาในสวนและ

ชว่ยแบง่ขอบเขต ภาพที ่4 คลองไสไ้กห่รอื

ร่องสวนทีส่ง่ความชืน้ไปทัว่พืน้ที ่ภาพที ่5 

ในร่องน ้าเลีย้งกบไวก้นิและขาย ปลกู

ผักตบชวาไวบ้ าบดัน ้าและใชเ้พาะเห็ดฟางใน

ตะกรา้ไดด้ว้ย 



ของกนิไวบ้นหัวคันนาเราดว้ย ไดข้องกนิและยังไดเ้ป็นรายไดข้องเราตลอด 4 เดอืนทีเ่ราดแูลขา้วของ
เรา เราไดข้องเหลา่นีม้าเป็นรายไดข้องเรา หลังๆมาเราดวูา่ขา้วเป็นแคส่ว่นหนึง่เทา่นัน้เอง แตบ่นหัวคัน
นาไดเ้ยอะกวา่ขา้วทีเ่ราปลกูไวอ้กี 
 พอหัวคันนาใหญ ่น ้ามรีะดับน ้าสงู หญา้จะไมข่ ึน้ใน
แปลงนาเราเพราะน ้าทว่มหญา้ ขา้วมันจะทะลึง่ขึน้ จะสงูตาม
น ้าขึน้ไปเรือ่ยๆ เพราะฉะนัน้มันจะเป็นการก าจัดวชัพชืไปใน
ตัวไดอ้กี โดยเราไมต่อ้งซือ้ยาฆา่หญา้มาใสใ่นนาเราอกี เรา
ท าเรือ่งเกษตรอนิทรยีอ์ยู”่  

 

ออกแบบพืน้ที ่ตอ้งค านงึถงึดนิ น า้ 
ลม ไฟ และคน 
 ส าหรับใครทีม่พีืน้ทีแ่ละอยากออกแบบพืน้ทีใ่ห ้
สามารถบรหิารจัดการน ้าและพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
สงูสดุ มหีลักการทีต่อ้งพจิารณาอยู ่
 “ปัจจัยหลกัในการค านวณพืน้ทีค่อื ดนิ น ้า ลม ไฟ 
และคน ดนิ ตอ้งไปดวูา่เป็นดนิประเภทไหน น ้า ทางน ้าทีจ่ะ
เขา้มาในแปลงนามจีดุไหนบา้ง และการไหลของน ้ามาจาก
ทศิทางไหน ลม มสีว่นน าคัญในการตัง้บา้น ทศิทางลม มลีม 
2 ทศิ ทศิตะวนัตกเฉียงใต ้พัดพาฝนมา ถา้เป็นลมเหนอื ลม
หนาวมาจากทศิตะวนัออกเฉียงเหนอื ชว่งทีล่มเหนอืมาเราจะ
เกีย่วขา้วพอด ีประมาณ ธันวา มกรา มันจะพัดละอองขา้วมา
บา้นเรา เราเรยีกลมขา้วเบา ถา้เราตัง้นา แลว้ตัง้บา้นในทศินี ้
เราจะไดค้ายขา้วเต็มๆ หรอืตัง้บา้นไวใ้นทศิทางแดด รับแสง
ทัง้ 2 ฝ่ัง ทัง้ทศิตะวนัออกและทศิตะวนัตกดว้ย บา้นเราจะ
รอ้นอยูต่ลอดเวลา 
 ไฟ คอื แสงแดด ทศิตะวนัออก ทศิตะวนัตก เราควร
ปลกูตน้ไมไ้วด้า้นไหน ถงึจะเหมาะสม ไมใ่ชป่ลอ่ยใหบ้า้น
รอ้นอยา่งเดยีว หรอืในแปลงนาขา้วเราสามารถปลกูไมผ้ลได ้
ถา้เราปลกู 2 ฝ่ัง ทศิตะวนัตกกับตะวนัออก แดดจะพาเงาตน้
มาทับกับแปลงนาขา้ว จะท าใหเ้กดิรม่ ถา้เราปลกูทศิเหนอื
และใต ้แสงแดดจะพาดผา่นคันนา จะไมล่งไปในนาขา้ว 
เพราะฉะนัน้ ทศิเหนอืกับทศิใตป้ลกูไมส้งูได ้แตท่ศิตะวนัตก
กับตะวนัออกตอ้งปลกูไมเ้ตีย้ 
 ปัจจัยหลกัคอื คน การออกแบบตอ้งตามใจคนอยูด่ว้ย 
ใหท้ฤษฏตีรงนีเ้ขา้ไป เราใหค้ดิตอ่วา่เขาอยากจะท าอะไร 
แบบไหน ถา้เราไปคดิใหเ้ขาทัง้หมด เกดิเขาไมช่อบในพืน้ที่
ทีเ่ราออกแบบให ้เพราะฉะนัน้คนคอืปัจจัยหลกั มี
ความส าคัญทัง้หมด” พีบ่ญุลอ้มกลา่วถงึหลักการออกแบบ
พืน้ที ่
 

สรา้งหลมุขนมครกบา้นละหลมุ สรา้ง
แสนราย เก็บน า้ไดเ้ทา่หนึง่เขือ่น 
 ประโยชนข์องการจัดการน ้าและพืน้ทีต่ามหลักโคน 
หนอง นา โมเดล นอกจากจะเกดิผลดกีับเจา้ของพืน้ทีแ่ลว้ 
ยังเกดิผลดตีอ่การจัดการในระดับภมูภิาคและระดับประเทศ
อกีดว้ย 

(จากบนลงลา่ง) ภาพที ่6 จ าลองโคกปลกูพชืผัก 

ไมย้นืตน้ และสามารถสรา้งบา้นไวเ้ป็นทีอ่ยูย่ามเกดิ

น ้าทว่ม ภาพที ่7 ยกหัวคนันาสงู 1 เมตร เมือ่น ้า

ทว่มนาก็สามารถเก็บน ้าได ้ภาพที ่8,9 เมือ่มนี ้า 

พชืผัก ตน้ไมใ้นสวนก็มคีวามชุม่ชืน้อยูต่ลอด 



                   กระชงัเลีย้งกบ   
        แปลงผัก เชน่ บวบ พรกิ 

   นาขา้วพันธุเ์จ๊กเชย             รอ่งสวนปลกูไมผ้ลเชน่ มะยงชดิ กลว้ย 
        ไผ ่      ฝร่ัง แซมดว้ยชะอม มะเขอื 
          
        โรงเรอืนเพาะเห็ดนางฟ้าภฐูาน 
         
            กระชงัเลีย้งกบ 
              หนองน ้าทีข่ดุขยายเพิม่ 
          เลา้ไก ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
    หนองน ้า            ศาลาเอนกประสงค ์          
                                                                                   
โคกทีจ่ าลองขึน้มา                     บา้นพกั                      
  
        รอ่งสวนหรอื      หนองน ้า                                           สวนมะมว่งทีเ่ตรยีมปลกูพชื 

       คลองไสไ้ก ่    รปูสีเ่หลีย่ม    เพือ่ท าเสน้ทางการเรยีนรูเ้รือ่งยา 
     แปลงปลกูผกั       สมนุไพรและเครือ่งแกง   

 เชน่กวางตุง้ คะนา้ ผักบุง้ โหระพา กะเพรา        
          
       

ภาพที ่10 แผนผังพืน้ทีข่อง คณุบญุลอ้ม เตา้แกว้ 

 
“การท าโคก หนอง นา มันจะเห็นภาพทัง้การกักเก็บน ้า ทัง้น ้าทว่มและน ้าแลง้ ถา้น ้าทว่มเราก็ดงึ

มากักเก็บในพืน้ทีข่องเรา จะมพีืน้ทีท่ีก่ักเก็บน ้าไวไ้ด ้จะไมไ่หลลงไปหาคนกรงุเทพฯ ถา้เราท าอยา่งนี้
สกัแสนรายในพืน้ทีลุ่ม่น ้าป่าสกั มันก็จะเทา่กับ 1 เขือ่นป่าสกัชลสทิธิ ์เราได ้1 เขือ่นโดยไมต่อ้งเสยีป่า 
ไมต่อ้งเสยีพืน้ทีเ่วนคนืสรา้งเขือ่ ไมต่อ้งเสยีวดั ไมต่อ้งเสยีชมุชนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีท่ีจ่ะสรา้งเขือ่น ไมต่อ้งมา
เดนิขบวนเรยีกรอ้ง แตเ่ราเสยีแคพ่ืน้ทีข่องตัวเองเทา่นัน้เอง และพืน้ทีท่ีเ่ราเสยีไปก็เป็นประโยชนข์อง
ตัวเราน่ันแหละ ถา้เกดิมันท าไดเ้ยอะกวา่นี ้มันก็ไดเ้ขือ่นมากขึน้ หรอือาจจะเป็นแคอ่า่งเก็บน ้าขนาด
กลางก็ไดท้ีอ่ยูใ่นพืน้ทีข่องตัวเอง แลว้เราไมต่อ้งเดอืดรอ้นดว้ย พอฝนตกมาเราก็เตมิน ้าไวใ้นหนองของ
เรา 
 อกีอันคอื ทฤษฏถีาดหลมุขนมครก เวลาทีฝ่นตกน ้าจะถกูเก็บไวใ้นหลมุแตล่ะหลมุ อันนีก็้
เหมอืนกัน อาจารยย์ักษ์บอกวา่ ถา้พืน้ทีส่ระบรุเีป็นถาดขนมครก แลว้มหีลมุแตล่ะหลมุดักน ้า ลกึบา้ง 
เล็กบา้น ตามพืน้ทีข่องแตล่ะคน น ้าจากขา้งบนทีไ่หลมาลงแตล่ะหลมุ น ้าจะถกูกักเก็บในพืน้ทีข่อง
ตัวเองแลว้จะไมไ่หลลงไปทว่มคนกรงุเทพฯ แต ่ณ ปัจจบุันเราถมหลมุของเราเพือ่จะไดพ้ืน้ที ่เสร็จแลว้
น ้าก็เหมอืนไหลผา่นพืน้ทีร่าบๆ น ้ามา100 ลติร จะไหลผา่นไปเลย 100 ลติร แตถ่า้เราขดุหลมุไวเ้ต็มไป
หมด น ้าก็จะไหลไปแตล่ะหลมุๆ กระจายกันไป จะถกูกักเก็บไวใ้นพืน้ทีส่ระบรุ ีโซนดา้นลา่งก็ไมโ่ดนน ้า
ทว่ม เหมอืนการกักเก็บน ้าไวใ้ชใ้นพืน้ทีข่องตัวเอง ไมว่า่จะเป็นในคลอง บนหัวคันนา ในแปลงนา โคกก็
สามารถกักเก็บน ้าไวไ้ด ้โดยการปลกูพชื ปลกูตน้ไมต้า่งๆ เหมอืนภเูขา พอฝนตกลงมาจะถกูซบัไวใ้น



ดนิ พอถงึเวลามันจะคอ่ยๆซมึมาทลีะหน่อย กลายเป็นหยดน ้า ตน้ไมแ้ตล่ะตน้ปลอ่ยหยดน ้าลงมาเรือ่งๆ
จะเป็นล าธาร ไหลลงมาหาชาวบา้นไดใ้ชก้ัน” 
 การยอมเสยีพืน้ทีน่าหรอืพืน้ทีท่ าการเกษตรสว่นหนึง่ เพือ่ใชเ้ป็นพืน้ทีก่ักเก็บน ้า ทัง้ในรปูของ
หนอง นา หรอื โคก นอกจากจะเป็นการพึง่พาตนเองในเรือ่งน ้าไดแ้ลว้ ยังมสีว่นชว่ยใหก้ารบรหิาร
จัดการน ้าในภาพรวมมปีระสทิธภิาพมากขึน้ดว้ย ถอืเป็นการลงทนุทีคุ่ม้คา่ ทีเ่กษตรกรควรหันมา
พจิารณา 
 สนใจเยีย่มชมพืน้ที ่และสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ ตดิตอ่ไดท้ี ่คณุบญุลอ้ม เตา้แกว้ 84/2 
หมู ่7 ต.หนองโน อ.เมอืง จ.สระบรุ ี18000 โทรศัพท ์08 9050 1812 
 
 


