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สำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่ลำน้ำโดยกระบวนการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์
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เยาวชนมีความเชี่ยวชาญ สามารถที่จะนำไปใช้เป็นประโยชน์ ให้เป็นรูปธรรมในชุมชนใน
การพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรลำน้ำ  การเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณลำน้ำและการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมบริเวณลำน้ำให้ต่อเนื่อง  อันจะนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืนและส่งผลประโยชน์ต่อมหาชนชาวไทยอย่างแท้จริง 

              คณะผู้วิจัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนบุคลากร
ทางการศึกษา ส่วนราชการ ตลอดจนเยาวชน ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนต้นแบบ
เยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรลำน้ำ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และอย่างยั่งยืนในอนาคต  

 

                                                                                            หัวหน้าโครงการวิจัย                                                                  
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ทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคาม ตลอดจนคณะครูอาจารย์โรงเรียนเครือข่าย ที่
สละเวลาอันมีค่าให้ข้อเสนอแนะ ชี้แนะแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไข ปรับปรุง  
พัฒนาคู ่มือเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณ ผู ้บริหาร ครู อาจารย์ ที่ร่วมคิด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ความรู้ และองค์ความรู้ นำไปสู่การสร้างความเข้าใจ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุง พัฒนา ทั้งคุณภาพและมาตรฐาน เป็น
คูม่ือการดำเนินงานสร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนโครงการ จนสำเร็จสมบูรณ์  
               ท ้ายนี ้ใคร ่ขอขอบพระคุณสำนักงานการวิจ ัยแห่งชาติท ี ่ ได ้สนับสนุน
งบประมาณในการดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์โครงการ  ในอันที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานการอนุรักษ์ทรัพยากรลำน้ำไทยอย่างยั่งยืน 
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             สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   เป็นสื่อในการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า ประโยชน์ 
ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณ เป็นประโยชน์
ต่อเนื่องในการเรียนการสอนทุกสาระวิชา สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จึงเป็นการ
ดำเนินงานที่อิงรูปแบบของ “สวนพฤกษศาสตร์” โดยมีการรรวบรวมพันธุ์ไม้ที่มี
ชีวิต มีแหล่งข้อมูลพรรณไม้ มีการศึกษาต่อเนื่องมีการเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง 
พรรณไม้ดอง มีการรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเข้ามาปลูกรวบรวมไว้ในโรงเรียนและมี
การเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น การบันทึกรายงานและข้อมูล รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ มีมุมสำหรับศึกษาค้นคว้าและมีการนำไปใช้ประโยชน์เป็น
สื่อการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ นโยบายการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน เข้มข้น = เนื้อหาวิชาการมากขึ้น เข้มแข็ง = มีผู้เข้าร่วมมากขึ้น พัฒนา 
= พัฒนาไปสู่ประโยชน์แท้ การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ได้ทักษะ 
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา ศิลปะ การจัดการ และเกิดคุณธรรม ในเรื่อง
ความรับผิดชอบ ความซื่อตรง ความอดทน สามัคคี เอื ้อเฟื้อเผื ่อแผ่ มีเมตตา 
กรุณา มุทิตา เป็นต้น  การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ควรทำด้วยความ
สมัครใจ สอดคล้องกับธรรมชาติ ไม่ให้เกิดความเครียด มีแนวทางการดำเนินงานที่
ชัดเจน เพราะสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ไม่ต้องลงทุน เพียงแต่ให้เด็ก
รู้จักสังเกต เรียนรู้ ตั้งคำถามและหาคำตอบ ดำเนินการโดยนักเรียน มีครูอาจารย์ 
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เป็นผู้ให้คำแนะนำสนับสนุน ผู้บริหารเป็นหลักและผลักดัน มีโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื ่องมาจากพระราชดำริฯ สนับสนุนทางวิชาการ ให้บรรลุ
เป้าหมาย   จังหวัดมหาสารคาม มีลำน้ำหลัก คือลำชี ถือเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อ
เลี้ยงชาวอีสานมาอย่างยาวนาน ไหลผ่าน 4 อำเภอ คือ โกสุมพิสัย เชียงยืน กันทร
วิชัย และอำเภอเมือง วิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่ง ได้ใช้ประโยชน์จากลำ
น้ำสายนี้นานัปการ อาทิ เป็นแหล่งประมงพ้ืนบ้าน แหล่งน้ำดิบผลิตประปา รวมทั้ง
ใช้ในการเพาะปลูกพืชผลการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ รวมไปถึงเพื่อการท่องเที่ยว  
แต่ช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ลำน้ำชี กำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤติเพราะน้ำถูกเปลี่ยน
ทางเดิน ตลิ่งพัง ต้นน้ำถูกทำลาย เปื้อนสารเคมี และประสบกับภาวะน้ำท่วม
ซ้ำซาก  ดังนั้น จึงได้เร่งให้ความรู้กับชาวบ้านพร้อมปลุกจิตสำนึกในการร่วม
อนุรักษ์ลำน้ำชีไว้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม 
             มหาว ิทยาล ัยราชภัฏมหาสารคามดำเน ินงานตามภาระกิจของ
มหาวิทยาลัย ๔ ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการ
วิชาการ และด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม  ได้วางนโยบายเป้าหมายหลักใน
การพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น มาใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนโครงการฯต่อเนื่องที่ขยาย
เครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรลำน้ำในกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา   มีกรอบ
แนวคิดทิศทางการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรของ
ประเทศ  ให้เกิดเป็นรูปธรรมในชุมชนในการพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีจิตสำนึก
รักษ์ทรัพยากรต่อไปอย่างยั่งยืน  นอกจากนี้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มี
ความสอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ บรรลุผลตามหลักการ 
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และจุดประสงค์ของการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เปิด
โอกาสให้กับครูทุกสาระวิชา ได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ และวางแผนการทำวิจัยในชั้น
เรียน ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ ของสำนักงาน
การวิจัยแห่งชาติ  เพื่อให้ส่งผลประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนให้มาก
ที่สุด  การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณลำน้ำและการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณลำน้ำให้ต่อเนื่อง อัน
จะนำไปสู่การพัฒนาเยาวชนต้นแบบสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
และส่งผลประโยชน์ต่อมหาชนชาวไทยอย่างแท้จริง 
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ภาพที่   ๑    แผนภาพสรุปกระบวนการเรียนรู้ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ที่มา : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (2561) 

 
 

ผล

จิตส านึกในการ
อนุรักษ์

ปัจจัยเหตุ

การเรียนรู้

คุณธรรม

ภูมิปัญญา

พืชพรรณ

ชีวภาพ

กายภาพ
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          สวนพฤกษศาสตร์ 
          หมายถึง  แหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ ที่มีชีวิตจัดปลูกตามความ
เหมาะสมกับสภาพถิ่นอาศัยเดิม มีห้องสมุด สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้
รักษาสภาพ อาจเป็นตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างดอง หรือเก็บรักษาโดยวิธีอื่น  ๆ พันธุ์
พืชที่ทำการเก็บรวบรวมไว้นั้น จะเป็นแหล่งข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ นอกจากนี้
สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 
          สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
          หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโรงเรียน ที่ใช้เพื่อการเรียนรู้โดยมีพืชเป็น
ปัจจัยหลัก ชีวภาพอื่นเป็นปัจจัยรอง กายภาพเป็นปัจจัยเสริม และวัสดุอุปกรณ์
เป็นปัจจัยประกอบ 
          งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
          หมายถึง งานสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพ 
และกายภาพ โดยมีการสัมผัส การเรียนรู้ การสร้างและปลูกฝังคุณธรรม การ
เสริมสร้างปัญญาและภูมิปัญญา 
          วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน  
          เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากร 
องค์ประกอบที่ ๑ การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ 
สาระการเรียนรู ้
           กำหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา สำรวจพรรณไม้ ทำและติดป้ายรหัสประจำ
ต้น บันทึกภาพพรรณไม้หรือวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ ตั้งชื่อหรือสอบถามข้อมูล
พรรณไม้ ทำป้ายชื่อพรรณไม้ชั่วคราว ทำผังแสดงตำแหน่งพรรณไม้ ศึกษาลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร์ ทำตัวอย่างพรรณไม้ ตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนพรรณ
ไม้ และจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ เพื่อให้รู้จัก รู้ประโยชน์ของพรรณไม้ 
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องค์ประกอบที่ ๒ การรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกในโรงเรียน 
สาระการเรียนรู ้
           เรียนรู้พืชพรรณ และสภาพพื้นที่ วิเคราะห์พื้นที่ ทำผังภูมิทัศน์ จัดหา
พรรณไม้ ปลูก ดูแลรักษา และออกแบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เห็นคุณค่า
และประโยชน์ของพืชพรรณ 
 
องค์ประกอบที่ ๓  การศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ 
สาระการเรียนรู ้
           การนำทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นปัจจัยในการเรียนรู้  ให้เกิดจินตนาการ
อันจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในงานแต่ละด้าน 
 
องค์ประกอบที่ ๔  การรายงานผลการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู ้
          รวบรวมผลการเรียนรู ้  วิเคราะห์ จัดระเบียบข้อมูลสาระแต่ละด้าน 
จัดลำดับสาระหรือกลุ่มสาระ เรียนรู้รูปแบบการเขียนรายงาน  วิธีการรายงานผล
ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ  
 
องค์ประกอบที่ ๕ การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 
สาระการเรียนรู ้
     การบูรณาการสู ่การเรียนการสอนในกลุ่มสาระและสาขาวิชาต่าง  ๆ การ
เผยแพร่องค์ความรู้ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อการใช้ประโยชน์องค์ความรู้ในวง
กว้าง 
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การสร้างเครือข่ายต้นแบบเยาวชนสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่ลำ
น้ำโดยกระบวนการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สู่การขับเคลื่อนนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาของจังหวัดมหาสารคาม  ดำเนินการด้วย ๕ กระบวนการ ดังนี้   
๑. เลือกพื้นที ่เป้าหมาย  ๒. กระบวนการปลุกปั ้นความคิด ๓. กระบวนการ
ปรับเปลี่ยน  ๔.จัดกิจกรรมการอนุรักษ์เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างจิตสำนึกรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติลำน้ำ  ๕. คัดเลือกต้นแบบเยาวชนรักษ์ลำน้ำ 
 

 

ภาพที่   ๒   กระบวนการสร้างต้นแบบเยาวชนอนุรักษ์ลำน้ำ 
        ที่มา : รภัสสา (2563)  

เลือกพื้นที่
เป้าหมาย

ปลุกปั้น
ความคิด ปรับเปลี่ยน

กิจกรรม
อนุรักษ์ล้าน้้า

คัดเลือกต้นแบบ
เยาวชน
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๑.เลือกพื้นที่เป้าหมาย   

            

๒. กระบวนการปลุกปั้นความคิด                   

 
ภาพที่  ๓  การคัดเลอืกพื้นที่และกระบวนปลุกปั้นความคิด ในการสร้างต้นแบบเยาวชน 

อนุรักษ์ลำน้ำ 

๑๕ วัน

• ๑. ประสานงานการด าเนินโครงการร่วมกับโรงเรียน
ในสังกัดพ้ืนที่เขตการศึกษา โดยการประชุม
ประจ าเดือนหัวหน้าส่วนระดับจังหวัด/อ าเภอ

๑๕ วัน
• ๒. คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมและสมัครใจ

๗ วัน

• ๓.จัดประชุมอบรมบ่มเพาะและจัดตั้งความคิด โดย
จัดส่ง ผู้อ านวยการ อาจารย์และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

โครงการ โรงเรียน ละ ๒-๓ คน 

๑.ประสานงานโรงเรียนเป้าหมาย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

๒. ผู้บริหารโรงเรียน ผู้น านักเรียน ถ่ายทอดข้อมูลให้กับคณะ
อาจารย์ที่รับผิดชอบ พร้อมวางแนวทางการด าเนินงานกิจกรรม

เยาวชนอนุรักษ์ล าน้ า 

๓. จัดกิจกรรมเยาวชนอนุรักษ์ล าน้ าสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและ
หน่วยงานระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างก าลังใจส านึกรักษ์ล าน้ า
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        ๓. กระบวนการปรับเปลี่ยน  

            

ภาพที่ ๔ กระบวนการปรับเปลี่ยน ๓ ขั้นตอน ในการสร้างต้นแบบเยาวชนอนุรักษ์ลำน้ำ 
ที่มา : รภัสสา (2563) 

 

       ๓.๑ อบรมหลักสูตรผู้นำเยาวชน พร้อมกับการยื่นเรื่องขอสนองพระราชดำริ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จัดส่งเอกสารไปยังส่วนกลาง   
       ๓.๒ เชื่อมโยงเครือข่าย ๕ ห่วง ในพื้นที่ ประกอบด้วย รัฐ วัด บ้าน โรงเรียน 
และค่ายทหาร 
       ๓.๓ เชื่อมโยงแม่ข่ายคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามประสานข้อมูล
หลัก  เตรียมการให้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงของโรงเรียนที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริ 
สร้างทั้งกำลังใจ มีเพื่อน มีเครือข่าย ไม่โดดเดี่ยว 
 
 

กร
ะบ

วน
กา

รป
รับ

เป
ลี่ย

น ยื่นเรื่องขอเข้าร่วมสนองพระราชด าริ/
อบรมผู้น าเยาวชน

เชื่อมโยง ๕ ห่วง

เชื่อมโยงแม่ข่ายเป็นพี่เลี้ยง
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ภาพที่ ๕ คณะครูอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมสำรวจและศึกษาข้อมูลพรรณไม้ 

 
ภาพที่ ๖ คณะครูอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมการวัดพื้นที่และวางผังการปลูกพรรณไม้ 

                          
   

 
   

        
     

 
ภาพที่ ๗ กระบวนการปรับเปลี่ยน ในการสร้างต้นแบบเยาวชนอนุรักษ์ลำน้ำ  
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๔. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติลำน้ำ   
 

 
 

ภาพที่  ๘  กิจกรรมสร้างจิตสำนึกรักษ์ลำนำ้  ในการสร้างต้นแบบเยาวชนอนุรักษ์ลำน้ำ 
 

 ๔.๑ กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์ ภายในโรงเรียน  
              ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ เน้นการศึกษาสวนพันธุ์ไม้น้ำ 
 

                                        
 

ภาพที่  ๙   กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์ ภายในโรงเรียนในการสร้างต้นแบบเยาวชน
อนุรักษ์ลำน้ำ 

กิจกรรมสร้างจิตส านึก
รักษ์ล าน้ า

งานสวนพฤกษศาสตร์
นอกโรงเรียน

ส านึกรักษ์สัญจร ห้องเรียนธรรมชาติ
ล าน้ า

งานสวนพฤกษศาสตร์

ในโรงเรียน

๕ องค์ประกอบ

ไม้น้ า
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 ๔.๒ กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์ ภายนอกโรงเรียน 
         กำหนดพื้นที่ศึกษาตามลำน้ำในพื้นที่ชุมชนที่มีความสำคัญ เน้นการนำ
ประโยชน์จากงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน ออกสู่ชุมชน อาศัยกระบวนการ  
จัดการน้ำ รูปแบบการจัดการน้ำต้องเป็น “การจัดการแบบบูรณาการร่วมกับงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” และ “การใช้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นส่วน
หนึ่งในการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน”  
     รูปแบบในการอนุรักษ์และฟื้นฟูลำน้ำที่สำคัญ   จัดเป็น ๒ กิจกรรม ดังนี้   

กิจกรรมที่ ๑ :  สำนึกรักษ์สัญจร ตอน “อนุรักษ์ลำน้ำ” 

    กิจกรรมอนุรักษ์สัญจร ตอน “อนุรักษ์ลำน้ำ” จะเป็นหนึ่งกิจกรรมที่จะจุด
ประกายทางความคิดให้เด็ก ๆ หันมาให้ความสำคัญของธรรมชาติใกล้ตัว เพื่อจุด
ประกายทางความคิด ให้ผู ้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูลำน้ำในพื้นที่  สร้าง
เครือข่ายเยาวชน ในการทำกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

การดำเนินกิจกรรม 

        โดยใช้รูปแบบการอนุรักษ์วิธีธรรมชาติผสมผสานการใช้ประโยชน์จากพืชน้ำ
ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  เน้นการอนุรักษ์และพื้นฟูลำน้ำโดยใช้รูปแบบวิธีธรรมชาติ
ผสมผสานการใช้ประโยชน์จากพืชน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ    
        ดำเนินการกับกลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย และเชื่อมโยงภาครัฐเครือข่าย อาทิ 
องค ์การบร ิหารส ่วนตำบล  เกษตรอำเภอ ปศุส ัตว ์อำเภอ พัฒนาชุมชน  
สาธารณสุขในพ้ืนที่ ตลอดจน หน่วยงานทหาร (ตามโครงการทหารพันธุ์ดีตามแนว
พระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง)  
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ภาพที่ ๑๐ กิจกรรมสำนึกรักษ์สัญจรอนุรักษ์ลำน้ำ ภายนอกโรงเรียนเชื่อมโยงภาครัฐ 
          ตามโครงการทหารพันธุ์ดีตามแนวพระราชดำริ  

 

กิจกรรมที่ ๒ :  ห้องเรียนธรรมชาติลำน้ำ 

       เป็นกิจกรรมต่อเนื่องเกาะติดพื้นที่เพื่อคอยส่งเสริมเยาวชนในท้องถิ่น มีส่วน
ผลักดันให้เกิดเครือข่ายกลุ ่มเยาวชนในชุมชนที ่หันมาดูแลสิ ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน  เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนต้นแบบในการจัดการลำ
น้ำ โดยใช้กระบวนการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  สามารถสร้างหลักสูตร 
เยาวชนกับการจัดการลำน้ำอย่างยั่งยืน 
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การดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง 
        กระบวนการระยะยาวที่ทำต่อเนื่องในทุก ๆเดือน โดยกลุ่มเป้าหมายเป็น
เด็กระดับ ประถม มัธยมศึกษา  ประชาชนในพื้นที่  ตลอดจนหน่วยงานททหาร 
(ตามโครงการทหารพันธุ์ดี) โดยใช้กระบวนการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและ
การสื ่อความหมายธรรมชาติ มีกระบวนการสร้างจิตสำนึก  อาทิ  ละลาย
พฤติกรรม/ สร้างเครือข่ายใหม่/สันทนาการ เรียนรู้จากการสัมผัสจริง ลงพื้นที่จริง 
กระตุ้นให้เยาวชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาและการรับรู้กิจกรรมที่กำลังดำเนิน  
การสร้างจิตสำนึกโดยการใช้  “เยาวชนช่วยธรรมชาติ” เมื่อเยาวชนเหล่านี้ได้รบัรู้
เรื่องราวและประสบการณ์ ก็จะไปบอกต่อกับคนใกล้ตัว ซึ่งนั่นเองจะเป็นการสร้าง
ความเข้าใจที่ยิ่งใหญ่ ต่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน    
ขั้นตอนและวิธีการในการพัฒนาเยาวชนต้นแบบอนุรักษ์ลำน้ำ 

๑. ขั้นตอนเตรียมการอย่างมีส่วนร่วม 
๑.๑ ประชุมวางแผน เตรียมทีมงานเยาวชน 
๑.๒ ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายในโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่เป้าหมายผ่าน
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน 

๒. ขั้นดำเนินการ 
๒.๑ วิเคราะห์ปัญหาร่วมกับชุมชน /วางแผนจัดกิจกรรม ตามขั้นตอน PDCA   
     P : เริ่มต้นจากวางแผนงานกิจกรรม/เตรียมการ โดยสรุปจากปัญหาที่พบใน
พื้นที ่
     D : ดำเนินงานจัดกิจกรรมตามแผนงาน 
     C : สรุปผลการดำเนินงาน/สังเคราะห์  ต้นแบบเยาวชนร่วมบูรณาการกับคน
ในชุมชน 
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     A : นำผลมาปรับแก้ไขและสามารถใช้ในพ้ืนที่ชุมชน  
  ๒.๒ จัดกิจกรรมเล็ก ๆเพื่อฝึกเยาวชนต้นแบบ ให้สามารถวิเคราะห์ปัญหา ลง
พื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำ ตรวจวัดคุณภาพน้ำโดยใช้สัตว์หน้าดิน รวมทั้งค่าความเป็น
กรด- เบส แล้วประชุมสรุปผล 
  ๒.๓ วิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางแก้ไขร่วมกับชุมชน นำกิจกรรมอนุรักษ์ลำ
น้ำ เป็นแนวทางในขับเคลื่อนการสร้างชุมชมให้เข้มแข็ง 

๓. ขั้นการนำเสนอและถอดบทเรียน ต้นแบบเยาวชน  
   ๓.๑ เวทีเสนอข้อมูล และหาทางออกร่วมกันในโรงเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนอง
น้ำและลำน้ำชใีนโรงเรียน  ตลอดจนหนองน้ำ บึง ในพื้นที่เป้าหมายร่วมกับชุมชน 
   ๓.๒ บอกเล่าทางหอกระจายข่าวโรงเรียนและหอกระจายข่าวในชุมชน
เป้าหมาย 
   ๓.๓ รณรงค์และเชิญชวนผ่านหอกระจายข่าวและกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรม
ลานคุณธรรม และผู้นำชุมชน จัดกิจกรรมโดยเยาวชนต้นแบบ 
            ๔. ขั้นร่วมกันปฏิบัติการพัฒนาและฟื้นฟูหนองน้ำภายในโรงเรียนและ
พื้นที่บริเวณลำน้ำชีนอกโรงเรียน 
๔.๑ กิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูอนุรักษ์ลำน้ำ อาทิ 

๔.๑ ปลูกพืชซับน้ำเสีย  (กกกลม) 
๔.๒ ปลูกพืชเพิ่มค่าออกซิเจน (บัวแดง) 
๔.๓ พืชน้ำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ (แหนแดง) 
๔.๔ พืชน้ำสร้างรายได้ (ผักบุ้ง ผักกระเฉด ผักผำ) 
๔.๕ เก็บขยะรอบหนองน้ำและบริเวณลำน้ำช ี
๔.๖ โยน EM ก้อนดับกลิ่นน้ำเสีย 
๔.๗ ปล่อยปลา หอย สัตว์น้ำอื่น ๆ เพื่อสร้างระบบนิเวศน์บริเวณลำน้ำชี 
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             ๕. ขั้นสรุปและประเมินผล 
๕.๑ ประชุมสรุปงานร่วมกันภายในกลุ่มร่วมกับผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 
๕.๒ สรุปบทเรียนเฉพาะกลุ่มร่วมกับผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
๕.๓ สรุปรายงานผล /ถอดบทเรียนการพัฒนาเยาวชนต้นแบบอนุรักษ์ลำน้ำ  
นำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่พื้นที่เป้าหมายอ่ืน ๆ  
 

             
     

  ภาพที่   ๑๑   กิจกรรมห้องเรียนธรรมชาติลำน้ำภายในโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่   ๑๒   กิจกรรมห้องเรียนธรรมชาติลำน้ำภายนอกโรงเรยีน 
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ภาพที่ ๑๓ กิจกรรมการใช้ประโยชน์ของพืชน้ำศึกษา : ต้นกก เชื่อมโยงภาครัฐและชุมชน 
 
      ๕. คัดเลือกต้นแบบเยาวชน ขั้นตอนนี้ดำเนินไปพร้อมกับการติดตามผล มี
การลงพื้นที่ของเครือข่ายหนุนไม่ต่ำกว่า ๖ ครั้งในแต่ละพื้นที่ เพื่อสร้างให้เกิด
ต้นแบบของแต่ละพื้นที่ โดยเยาวชนต้นแบบจะคัดเลือกจากโรงเรียนที่เข้าร่วม
สนองพระราชดำริงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตลอดจนมีการนำมาใช้
ประโยชน์นอกพื้นที่โรงเรียน บูรณาการร่วมกับชุมชนในพื้นที่ 
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สรุปขั้นตอนและวธิีการในการพัฒนาเยาวชนตน้แบบอนุรักษ์ลำน้ำ 

 
 
 

 
 
 
 

 

ภาพที่  ๑๔  ขั้นตอนและวิธีการในการพัฒนาเยาวชนต้นแบบอนุรักษ์ลำน้ำ 

 

ต้นแบบเยาวชน
อนุรักษ์ทรัพยากร 

ลำน้ำ 
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เทคนิคในการคัดกรองเยาวชนต้นแบบทรัพยากรธรรมชาติและ 
พันธุกรรมพืช 

๑. ต้นแบบเยาวชนคัดเลือกจากโรงเรียนที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เท่านั้น 

๒. ต้นแบบเยาวชนสามารถวิเคราะห์ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
พันธุกรรมพืชในชุมชนเป้าหมายได้ 

๓. ต้นแบบเยาวชนสามารถคิดค้นคว้าแนวทางหรือสร้างนวัตกรรม
ในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและพันธุกรรมพืชในชุมชน
เป้าหมาย 

๔. ต้นแบบเยาวชนสามารถวางแผนโครงการ/กิจกรรมโดยใช้
กระบวนการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในการแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและพันธุกรรมพืชร่วมกับองค์กรในชุมชนนั้น 

๕. ต้นแบบเยาวชนสามารถถอดบทเรียนความสำเร็จโครงการ/
กิจกรรมนำไปขยายผลในชุมชนและองค์กรท้องถิ ่นนำไปเป็น
แผนพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป 
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ภาพที่  ๑๕  ขั้นตอนการสร้างเครือข่ายต้นแบบเยาวชนสำนึกรักษ์ลำน้ำ 
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       สภาพพื ้นที ่ป ่าไม้ในลุ ่มน้ำชีปัจจุบัน มีปริมาณลดลงจากอดีตที ่ผ ่านมา 
โดยเฉพาะบริเวณลุ่มน้ำสาขาลำปาวตอนล่าง สืบเนื่องมาจากการบุกรุกทำลายป่า
ต้นน้ำ การขยายพื้นที่การเกษตร เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อการชะล้างพังทลายของ
ดิน การเกิดน้ำท่วมฉับพลัน และปริมาณฝนลดน้อยลง ไม่เป็นตามฤดูกาล  
       แม่น้ำสายหลักในลุ ่มน้ำชี ได้แก่ ลำน้ำชี ลำน้ำปาว และลำน้ำพอง  มี
แนวโน้มคุณภาพเสื่อมโทรม การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ โดยการปลูกจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
ในเขตชุมชนหนาแน่น และการเกษตรกรรมแบบอินทรีย์  
ปัญหาคุณภาพลำน้ำชี  
๑. ลุ่มน้ำชีในส่วนต้นน้ำ 
      เป็นบริเวณของการตรวจวัดคุณภาพในส่วนต้นน้ำซึ่งอยู่ในส่วนของลุ่มน้ำชี
ส่วนที่ ๒ (จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา) คุณภาพน้ำในบริเวณนี้มีคุณภาพ
พอใช้ถึงเสื่อมโทรมน้อย โดยบริเวณที่มีความเสื่อมโทรมจะอยู่ในบริเวณอำเภอแก้ง
สนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ถึงอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ปัญหาพื้นที่
บริเวณนี้จะเป็นผลมาจากน้ำทิ้งจากภาคเกษตรกรรม หรือน้ำจากการชะล้างแล้ว
ระบายออกมาจากที่ลุ่มต่ำที่มีวัชพืชขึ้นหนาแน่น คุณภาพน้ำในบริเวณนี้จะแสดง
ให้เห็นว่าแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษมาจากภาคเกษตรกรรม (น้ำทิ้งเกษตรกรรรม) 
มากกว่าจากแหล่งชุมชนบ้านเรือน (น้ำทิ้งชุมชน) 
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๒. ลุ่มน้ำชีในส่วนกลางน้ำ 
        เป็นบริเวณของการตรวจวัดคุณภาพในส่วนกลางน้ำซึ่งมีระยะมากที่สุดของ
ลำน้ำ ลำน้ำชีในส่วนนี้จะอยู่สาขาลำน้ำชีส่วนที่ ๓ และลำน้ำชีส่วนที่ ๔ โดยรับน้ำ
มาจากลุ่มน้ำสาขาในบริเวณใกล้เคียงรวมทั้งลำน้ำพองและลำน้ำปาว ซึ่งทั้ง ๒ 
สายรับน้ำจากลุ่มน้ำสาขาส่วนตอนบนของลุ่มน้ำชี คุณภาพน้ำโดยรวมมีคุณภาพดี
ถึงเสื่อมโทรมน้อย  
       ส่วนที่ ๔ คุณภาพน้ำในบริเวณนี้มีสภาพเสื่อมโทรมน้อย (ตั้งแต่อำเภอโกสุม
พิสัยจังหวัดมหาสารคาม ถึงอำเภอเมือง จังหวัดยโสธร) เนื่องจากเป็นผลจาก
แหล่งกำเนิดน้ำทิ ้งท ั ้งจากภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน 
โดยเฉพาะในช่วงของอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดน้ำทิ้ง
ชุมชนที่สำคัญมากหลังจากผ่านช่วงเขตเมืองจังหวัดมหาสารคามไปแล้วจะพบว่า
โคลิฟอร์มแบคทีเรียที่สูง ขณะที่ฟีคอลโคลิฟอร์มต่ำแสดงว่าเป็นผลจากน้ำทิ้ง
เกษตรกรรมรวมทั้งจากชุมชนด้วย แต่มีแหล่งกำเนิดในส่วนของเกษตรกรรม
มากกว่าเพราะมีค่าไนโตรเจนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงบริเวณอำเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ดและอำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
 ๓. ลุ่มน้ำชีในส่วนท้ายน้ำ 
        คุณภาพของน้ำชีโดยรวมพอใช้ถึงเสื่อมโทรมน้อย โดยในช่วงอำเภอเมือง
ยโสธร ถึงช่วงบริเวณอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธรถึงอำเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี คุณภาพน้ำมีสภาพเสื่อมโทรมน้อย เนื่องจากในบริเวณดังกล่าวเป็น
ผลจากน้ำทิ้งของพื้นที่เกษตรกรรมและการทำฟาร์มปศุสัตว์จนถึงช่วงปากแม่น้ำชี
จนถึงน้ำมูลมีคุณภาพน้ำพอใช้ 
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การพัฒนาลำน้ำชีอย่างยั่งยืน  
     - การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ การเพิ่มผลผลิต 
และการใช้หรือจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาด รู้จักถนอม
ในการใช้ เพื่อให้มีไว้ใช้ เพื่อใช้มีอย่างยาวนานจนถึงคนรุ่นหลัง 
  - การใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน หมายถึง การนำทรัพยากรธรรมชาติ
มาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ เพื่อให้มีมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี โดยไม่ทำ
ให้ทรัพยากรธรรมชาตินั้นลดประสิทธิภาพ  
แนวทางในการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การบริหารจัดการลำน้ำชีอย่างยั่งยืน 
สรุปได้ดังนี ้
๑. ด้านการบรรเทาภัยแล้ง 
๑. กำหนดพื้นที่เสี่ยงภัย ควรจัดทำแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในระดับต่างๆ 
เพื่อเตรียมการป้องกันภัยแล้ง 
๒. พัฒนาอาชีพเสริมและคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง โดยการพัฒนา
อาชีพนอกภาคเกษตร รวมทั้งการจัดให้มีกองทุนเพื่อป้องกันภัยแล้ง เพื่อลดความ
เสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบจากภัยแล้ง 
๓. พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มเติมการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งอย่างพอเพียง 
โดยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีศักยภาพ คำนึงถึงความ
ต้องการและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
๔. จัดหาน้ำต้นทุนเพิ่มเติมโดยการผันน้ำจากในลุ่มน้ำ จากนอกลุ่มน้ำ และจาก
ต่างประเทศ เช่น โครงการโขง-ชี-มูล เป็นการนำน้ำจากแม่น้ำโขง ผันเข้ามาใน
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พื้นที่ลุ่มน้ำโขง-ลุ่มน้ำชี-ลุ่มน้ำมูล เพื่อกระจายน้ำและลดปัญหาการขาดแคลนน้ำ
ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำ  
๒. ด้านการบรรเทาน้ำท่วม 
    ๑. การรณรงค์ สร้างจิตสำนึก และเพิ่มสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และประชาชน โดยการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และบุคลากรในการ
เตือนภัยน้ำท่วมและป้องกันการรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ และการส่งเสริมให้มีการใช้
ที่ดินให้เหมาะสมกับพื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัย 
    ๒. การพัฒนาอาชีพเสริมและคุณภาพชีวิตในพื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัย โดยการ
จัดตั้งกองทุนป้องกันอุทกภัย และการฟื้นฟูอาชีพภายหลังน้ำท่วม 
     ๓. การพัฒนาแหล่งน้ำใหม่เพิ่มเติมเพื่อการเก็บกักน้ำหลากและชะลอน้ำ โดย
การสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่ลุ่มน้ำ ซึ่งมีศักยภาพพัฒนาโครงการอ่าง
เก็บน้ำได้ และการปรับระบบการจัดการระบายน้ำออกเพื่อรอรับปริมาณน้ำใหม่ใน
ฤดูฝน ตลอดจนการขุดลอกและปรับปรุงแหล่งน้ำและลำน้ำที่ตื้นเขิน ทั้งที่ก่อสร้าง
ขึ้นใหม่และที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เพื่อให้สามารถกักเก็บและระบายน้ำได้มากขึ้น 
     ๔. การเตือนภัยล่วงหน้าก่อนเกิดอุทกภัย โดยจัดทำ Early Warning ในพื้นที่
ลาดชันและพื้นที่ราบเขา และติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์และเตือนภัยใน
ลุ่มน้ำช ี
 ๓. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรลำน้ำชีและสิ่งแวดล้อม 
     ๑. การอนุรักษ์ป่า ดินและน้ำ รวมทั้งน้ำใต้ดินอย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและท้องถิ่น ได้แก่ การกำหนดเขตอนุรักษ์ดินและน้ำในเขตต้น
น้ำ การอนุรักษ์ฟื ้นฟูบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากพื้นที ่ป่าและพื ้นที่
สาธารณะ การอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ 
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การประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความตระหนักของประชาชนในคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายของดินและดินถล่ม โดย
การกำหนดเขตพื้นที่เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดินสูง การฟื้นฟูแหล่งน้ำและ
ลำน้ำที่เสื่อมโทรมและต้ืนเขินจากตะกอนดิน 
    ๓. การควบคุมและติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในพื้นที่ การจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ การส่งเสริมการทำ
ระบบการเกษตรแบบปลอดสาร  
๔. ด้านบริหารจัดการทรัพยากรลำน้ำชี 
     ๑. สนับสนุนองค์กรบริหารจัดการน้ำในระดับลุ่มน้ำที่เข้มแข็ง เพื่อทำหน้าที่
บริหารจัดการ ทั้งด้านการใช้น้ำ การแบ่งปันและจัดสรรน้ำ การไกล่เกลี่ยและตก
ลงร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียเมื่อเกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำ การฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำ
และคุณภาพน้ำ 
     ๒. ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและลดความสูญเสียน้ำจากแหล่ง
น้ำ โดยส่งเสริมการปลูกพืชให้เหมาะสมกับศักยภาพน้ำและความเหมาะสมของดิน 
คัดเลือกพันธุ์พืชที่ใช้น้ำน้อยและให้ผลตอบแทนสูง 
     ๓. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านทรัพยากรน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำ การ
บริหารจัดการแหล่งน้ำและการใช้น้ำ ให้แก่ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือกลุ่มน้ำในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
น้ำ โดยการศึกษาวิจัยและพัฒนา ฝึกอบรม แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และภูมิปัญญาการจัดการน้ำ การจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำ การ
เผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างถูกต้อง 
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ตัวอย่างการบริหารจัดการลุ่มน้ำตามแนวพระราชดำริ 
๑. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชี (ขุดลอกหนองโง้ง)อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  จังหวัดขอนแก่น  
         พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขต ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสลับลูกเนิน มีความสูงอยู่ระหว่าง 150 – 180 
เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ความลาดชันเฉลี่ยของพ้ืนที่อยู่ระหว่าง 5-10% 
การจำแนกประเภทดินเป็นดินร่วนปนทราย  เป็นพื้นที่ลุ่มในฤดูน้ำหลากน้ำจะท่วม
พื้นที่รอบ ๆ หนอง เมื่อถึงเวลาน้ำลด น้ำที่ท่วมก็จะลดลงตามไปด้วย ทำให้ขาด
แคลนน้ำเป็นประจำทุกปี พื้นที่รับน้ำฝน 2.50 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย
ต่อปี 1,181.00 มิลลิเมตร อัตราการระเหยต่อปี 1,700 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำท่วม
เฉลี่ยทั้งปี 590,500 ลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่ขุดลอก 85  ไร่  
ความสำเร็จของโครงการ :  
         หนองโง้งเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่สุดของหมู่บ้านโนนเขวา ชาวบ้านได้ใช้น้ำทำ
ประโยชน์หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเกษตร เลี้ยงสัตว์ แล้วยังได้ใช้ทำน้ำประปา  
หมู่บ้านส่วนใหญ่ 90% เป็นเกษตรกร ทำนาปลูกผักเลี้ยงสัตว์โดยการอาศัยน้ำใน
หนองโง้งเป็นหัวใจหลัก  ชาวบ้านประมาณ 50 ครอบครัวที่อยู ่ริมหนองได้รับ
ประโยชน์โดยการปลูกผักหมุนเวียนตลอดทั้งปี ทำให้มีรายได้เพิ่มปีละประมาณ 3 
หมื่นบาท ต่อ 1 ไร่ ถ้าทำ 4 ครั้งก็ได้ 120,000 บาท คือ ถ้ามีความขยันหมั่นเพียร 
มีความมุมานะอดทนตามที่ในหลวงทรงสอนก็จะยิ่งมีรายได้มาก ปัจจุบันแน่ชัดว่า
ความเป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึ้น มีคุณภาพ ชีวิตดีขึ้น ส่งลูกหลานเรียนหนังสือไ ด้
โดยไม่ต้องไปกู้ยืมใคร มีการสำรวจความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานของราษฎร ปี 2550 



    

  ร่างคู่มือองค์ความรู้เทคโนโลยี  : สู่การใช้ประโยชน์จริง                                                                   หน้า  34 
 
 

รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 23,000/คน/ปี รายได้หลักมาจากการเกษตร ทำให้
ชาวบ้านมีความสุขในการดำเนินชีวิต เพราะไม่ต้องเป็นหนี้ไม่ขาดแคลน แต่ไม่
ถึงกับร่ำรวยพออยู่พอกินอยู่ได้ด้วยลำแข้งของตนเอง ตรงนี้แหละที่ทำให้ชาวบ้าน
โนนเขวาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจริง ๆ 
         ที ่สำคัญอีกประการหนึ ่งค ือ ได้ม ีการปรึกษากันว่าในฐานะที ่ได ้รับ
พระราชทานโครงการลอกหนองน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  นับเป็นพระมหา
กรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นนี้รวมทั้งได้พระราชทานหลักการดำเนินชีวิตตามแนว
พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงอันทำให้ทุกคน ทุกครอบครัวมีความสุขอย่างยั่งยืน 
จึงได้ข้อสรุปร่วมกันว่า  เราชาวบ้านโนนเขวาจะพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่าน  
แนวทางการพัฒนาดำเนินงานต่อเนื่อง :  
๑. แหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาแล้ว ส่วนราชการที่เกี ่ยวข้องควรเข้ามาร่วมกัน
ทำงานแบบบูรณาการ โดยส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร เช่น การสนับสนุนพันธุ์
พืชพันธุ์สัตว์ การพัฒนาปรับปรุงบำรุงดิน การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดิน
และน้ำ  การสาธิตการทำปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก พร้อมทั้งฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น เพื่อให้ราษฎรมีอาชีพที่มั่นคงและมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
๒. สนับสนุนให้ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเป็นศูนย์
ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริให้ราษฎรที่สนใจสามารถมา
ศึกษาหาความรู้เพื่อนำเอาไปปฏิบัติในที่ดินของตนเองต่อไป 
๓. สนับสนุนการปลูกพืชพลังงานทดแทน อาทิเช่น การปลูกไม้ ๓ อย่างแต่ให้
ประโยชน์ ๔ อย่าง ได้แก่ ไม้ผล ไม้ใช้สอย ไม้เศรษฐกิจ ซึ่งเกษตรกรใช้ประโยชน์ 
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ได้ในระดับครัวเรือน และให้ประโยชน์ในการรักษาความชุ่มชื้นให้แก่ดิน หรือการ
ส่งเสริมการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากพืชทดแทนการใช้น้ำมันดีเซลในเครื่องจักรกล
เพื่อการเกษตร ทั้งนี้ โดยสามารถศึกษาตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จจากศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ที่ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ พลังงานทดแทนจากปาล์มน้ำมันที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ เป็นต้น 
๔.ส่งเสริมความรู้ด้านการผลิตอาหารปลอดภัย โดยการจัดทำโครงการเกษตร
อินทรีย์ เพื ่อลดปริมาณการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี นอกจากนั้นยังเป็นการลด
ต้นทุนในการผลิตได้อีกด้วยโดยการสนับสนุนให้ราษฎรใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น 
 
๒.โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตำบลชีบน อำเภอ
บ้านเขว้า และบ้านโคกสะอาด ตำบลชีบน อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัด
ชัยภูมิ   
         โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  มีความจุของอ่าง
เก็บน้ำ 70.21 ล้านลูกบาศก์เมตร และพื้นที ่ชลประทานทั้งหมด 165,300 ไร่  
พื้นที่ศึกษาโครงการ ตั้งอยู่ที่บ้านยางนาดี ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า และบ้าน
โคกสะอาด ตำบลชีบน อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิที่พิกัด 47 PQT 976-
485 ตามแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ลำดับชุด L7018 ระวาง 5340 I และ 5340 
IV สามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ทางตอนใต้ของจังหวัดชัยภูมิ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วน
ของอำเภอบ้านเขว้า อำเภอหนองบัวระเหว อำเภอจัตุรัส และอำเภอเมืองชัยภูมิ 
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ความสำเร็จของโครงการ :  
       ประชาชนที ่อยู ่ห ่างไกล ได้มีแหล่งน้ำสำคัญไว้ใช้อ ุปโภค บริโภค ทำ
การเกษตร ปศุสัตว์ มีอาชีพ มีรายได้ เลี้ยงดูครอบครัว พึ่งพาตนเองตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงได้ ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 
ได้แก่ การทำนาปลูกข้าวอินทรีย์ ระบบเกษตรแปลงใหญ่การเลี้ยงโค-กระบือ การ
ประมงพื้นบ้าน อาชีพเสริมรวมกลุ่มสานกระติบข้าว ทอผ้าไหมมัดหมี่ ทอเสื่อจาก
ต้นปรือ ต้นไหล และยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดในจังหวัดชัยภูมิของกรม
ประมง  นอกจากนี้สามารถสร้างประโยชน์ทั้งด้านเกษตรกรรม สามารถส่งน้ำตาม
ลำน้ำชีมีพื้นที่ได้ประโยชน์ในฤดูฝน 75,000 ไร่ ฤดูแล้ง 30,000ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 
3 อำเภอ 12 ตำบล ราษฎร 2,959 ครัวเรือนได้รับผลประโยชน์ตลอดอายุโครงการ 
เป็นแหล่งน้ำต้นทุนใช้สำหรับหล่อเลี้ยงลำน้ำชีในช่วงฤดูแล้ง ทั้ งยังช่วยแก้ปัญหา
การเกิดอุทกภัยในฤดูฝนและภัยแล้งช่วงหน้าแล้งได้เป็นอย่างดี 

 
ภาพที่  ๑๖  การบริหารจัดการลำน้ำชีอยา่งยั่งยืน 
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ตามแนวพระราชดำริ กรณีศึกษา : โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย 
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ อำเภอร่องคำ-อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์. 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร. 85 หน้า.      

องค์การสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์. 2536. ไม้ดอกไม้ประดับ. บริษัทด่าน
สุทธาการพิมพ์ จำกัด: กรุงเทพมหานคร; 2536 กันยายน 2563.   
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๑. รองศาสตราจารย์ รภัสสา  จันทาศรี 
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
๒. ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์  เจริญทรัพย์ 
    เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. และ รองหัวหน้าสำนักงาน

อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  (อพ.สธ.) สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ถ.ราช
วิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

๓. ดร.วิรุณ  โมนะตระกูล 
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

๔. อาจารย์ชลดา  ยอดยิ่ง 
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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