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บทน�ำ
การด�ำรงชีวิต ของมนุษย์ สัตว์ พืช ไม่สามารถจะคงอยู่ได้ ถ้าหากขาดน�้ำ
เพือ่ ใช้ในการอุปโภค บริโภค ซึง่ มีองค์ประกอบหลัก ๆ อยูอ่ ย่างน้อย ๖ ประการ ดังนี้
คือ

๑. อากาศ

เป็นองค์ประกอบที่มีความส�ำคัญของสิ่งมีชีวิตทุกประเภท ต่างก็มีความ
ต้องการอากาศส�ำหรับหายใจ ไม่ว่ามนุษย์ สัตว์ พืช หากขาดอากาศส�ำหรับหายใจ
เพียงไม่กี่นาที สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เหล่านี้ ต้องถึงแก่ความตาย นั่นหมายความว่า
“อากาศ” เป็นสิ่งส�ำคัญในการด�ำรงชีวิต เป็นอันที่ ๑.

๒. น�้ำ

มนุษย์เราจะไม่สามารถด�ำรงชีพอยูไ่ ด้ ถ้าขาดน�ำ้ เพียง ๓ วัน ต้องถึงแก่ชวี ติ
ดังนั้น น�้ำจึงมีความจ�ำเป็นแลส�ำคัญ รองจากอากาศเป็นอันดับที่ ๒. ไม่ว่าจะเป็น
สัตว์หรือพืช เช่นเดียวกันกับมนุษย์

๓. ส�ำหรับมนุษย์นั้น ไม่อาจสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ได้ ถ้าขาดอาหารเกิน

๗ วัน ดังนั้น อาหารที่จะใช้ให้ยังชีพได้ ก็ต้องอาศัยน�้ำเป็นตัวสนับสนุนให้สัตว์ พืช
อยู่ได้ให้เรามีอาหารกิน จึงถือได้ว่าอาหารจะเป็นล�ำดับที่รองลงมาจากน�้ำ
๔. ยารักษาโรค ซึ่งเป็น ๑ ในปัจจัย ๔ ถ้าเลี่ยงการใช้ยาได้เป็นดีที่สุด “อ
โรคยาปรมาลาภา”
๕. เครื่องนุ่งห่ม ก็หนีไม่พ้นพืชชนิดต่าง ๆ ที่มีความต้องการน�้ำให้ลูกให้
ดอก ให้ผลน�ำมาเป็นวัตถุดิบในการใช้ท�ำเครื่องนุ่งห่ม
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๖. ที่อยู่อาศัย ที่ต้องมีที่มาจากต้นไม้ และได้รับการหล่อเลี้ยงให้ยืนต้นอยู่
ได้ ก็ด้วยน�้ำอีกเช่นกัน
ที่กล่าวมาแล้วอย่างคร่าว ๆ ข้างต้นนี้ ทั้งมนุษย์ สัตว์ พืชยืนต้น ตลอดถึง
พืชล้มลุกชนิดต่าง ๆ ถูกหล่อเลี้ยงด้วยน�้ำทั้งนั้น
เป็นที่เข้าใจแล้วว่า มีเหตุผลอะไร ท�ำไมเราจึงต้องสร้างฝายมีชีวิต ให้กับ
ชุมชนต่าง ๆ ตามล�ำคลองที่ไม่กว้างมากนัก รวมทั้งล�ำห้วยในหมู่บ้าน ต�ำบล อ�ำเภอ
จังหวัดต่าง ๆ ในการนี้ จึงมีผู้คิดค้นวิธีการท�ำฝายมีชีวิตซึ่งเป็นการต่อยอดจากแนว
พระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเรื่องที่น่า
ทึ่งและมหัศจรรย์มากในวงการคนท�ำฝายมีชีวิต ที่ไม่เห็นแก่ความย่อท้อ ไม่เห็นแก่
ความเหน็ดเหนือ่ ย ได้สร้าง รัก สามัคคี ปรองดอง โดยไม่ตอ้ งเสียงบประมาณท�ำการ
อบรมให้ความรู้ว่า ความปรองดองคืออะไร ความรัก คืออะไร สามัคคี เป็นอย่างไร
ท�ำวิธไี หนให้เกิดขึน้ ได้ แต่เกิดแล้วในคณะ ในหมูค่ นท�ำฝายมีชวี ติ ทีย่ อมเสียสละแรง
กาย แรงใจ ก�ำลังทรัพย์ส่วนตน ส่วนผู้ที่ไม่ได้ลงมือท�ำฝายมีชีวิตด้วยเอง ก็ได้สละ
ทรัพย์สินร่วมไม้ร่วมมือ สมัครสมานสามัคคีฉันท์พี่ฉันท์น้องเหมือน ๆ กันทุก ๆ ฝาย
ที่มีการสร้างขึ้นมาแล้ว และอยู่อย่างสังคมไทยสมัยโบราณ ที่เคยแตกแยกสามัคคี
แต่เมื่อมามีส่วนการสร้างฝายมีชีวิตเพื่อให้ร่วมกัน เป็นเช่นนี้ ทุกหนแห่งของฝายมี
ชีวิต ในประเทศไทยอันเป็นที่รักหวงแหนในแผ่นดินนี้ จะปรากฏเป็นที่ประจักษ์ใน
คู่มือฝายมีชีวิตเล่มนี้
ในการนี้ จะขอกล่าวถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งส�ำคัญที่เป็นหลัก ๆ ดังกล่าว
ข้างต้น โดยมีความแตกต่างจากฝายทั่ว ๆ ไป กล่าวคือ ฝายทั่วไปนั้น เป็นเพียงท�ำ
ไว้เป็นฝาย ฝายกั้นน�้ำเพื่อเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้วเท่านั้น ไม่เพียงพอในการใช้ในการ
อุปโภค บริโภค เพราะเป็นก�ำแพงกัน้ น�ำ้ ในรูปแบบธรรมดา แต่ตะกอนหนักยังขังอยู่
ในก�ำแพงกั้นน�้ำตามปกติ ส่วนทรายก็ไม่สามารถไหลผ่านไปได้ ท�ำให้ทรายที่ไหลมา
กับน�้ำตกตะกอนอยู่หน้าฝายนั้นเอง เมื่อถึงฤดูน�้ำหลาก น�้ำจะไหลมาแรงมาก ฝายที่
เป็นก�ำแพงดังกล่าว ไม่สามารถต้านทานไว้ได้ในทีส่ ดุ ฝายทีเ่ ป็นก�ำแพงนัน้ ก็พงั ท�ำให้
น�้ำล้นจนเกิดความเสียหายอย่างหนัก ท�ำลายระบบนิเวศของล�ำคลอง ล�ำธารด้วย
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เมื่อเปรียบเทียบฝายในรูปแบบก�ำแพงหรือพนังกั้นน�้ำ และเปรียบน�้ำที่ไหลมาอย่าง
แรงเสมือนเป็นรถยนต์ลองนึกภาพดูวา่ เมือ่ รถยนต์แล่นมาอย่างเร็วๆ ดัง่ น�ำ้ หลากดัง
กล่าวแล้ว ผลที่จะเกิดคือ เสียหายทั้ง ๒ ประเภท คือ รถพัง หรือไม่ก�ำแพงก็พัง แต่
กลุม่ ของคณะสมาชิกวุฒอิ าสาธนาคารสมอง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นอ้ มน�ำแนว
พระราชด�ำริมาต่อยอด คิดเรือ่ งฝายมีชวี ติ ขึน้ มา ซึง่ มีความแตกต่างจากฝายธรรมดา
ก็คือ จากการที่ได้เปรียบเทียบ เทียบระหว่างก�ำแพง กับรถยนต์วิ่งขึ้นสะพานหน้า
และลงทางสะพานหลัง ดังนี้ รถก็ไม่เสียหาย ฝายมีชีวิตก็ไม่พังเหมือนฝายรูปแบบ
ธรรมดาที่เคยสร้างมาแล้ว ฝายมีชีวิตได้สร้างคุโนปการแก่พื้นที่ที่สร้างฝายตัวอย่าง
เช่น สัตว์น�้ำทุกประเภท สามารถขึ้น ลง วางไข่ได้ตามปกติ และยังผลให้น�้ำที่ไหล
ผ่านฝายมีชีวิตนี้ กักขังน�้ำ และซึมเข้าไปในผืนดินทั้ง ๒ ข้างของฝาย ท�ำให้เกิดความ
ชุ่มชื่น สามารถท�ำให้เกษตรกรใช้น�้ำได้ตลอดทั้งปี ทั้งอุปโภค และบริโภคอย่างเพียง
พอ หน้าแล้งมีน�้ำใช้ หน้าน�้ำหลาก น�้ำก็จะไม่ท่วม เป็นการแก้ปญ
ั หาการขาดน�้ำและ
ภัยน�้ำหลากได้อย่างถาวร ทั้งนี้ เนื่องจากความแข็งแรงของฝายมีชีวิต เพราะ
โครงสร้าง ประกอบด้วยไม้ไผ่ ทราย ตลอดถึงวัสดุทใี่ ช้เป็นโครงสร้าง ปลูกต้นไทรทัง้
๒ ข้างฝาย เพือ่ เป็นการยึดโยงให้ฝายมีชวี ติ คงทนโดยมีผมู้ สี ว่ นในการสร้างฝาย แต่ละ
แห่งเป็นผู้ดูแล รายละเอียดต่าง ๆ ของฝาย สามารถเรียนรู้ได้จากคู่มือฝายมีชีวิต
เมือ่ มีการสร้างฝายมีชวี ติ ทีม่ คี วามมัน่ คงแข็งแรง ผูม้ สี ว่ นร่วมในการสร้าง ต่างมีความ
รัก ความหวงแหน นวรรตกรรมที่สร้างขึ้นมาด้วยฝีมือของตนเอง มีความรัก ความ
ภูมใิ จในความรูส้ กึ มีความผูกพัน อย่างลึกซึง้ เพราะผลทีไ่ ด้รบั นัน้ เกิดความคาดหมาย
เรือกสวน ไร่นา ก็อดุ มสมบูรณ์ในน�ำ้ มีปลา ในนามีขา้ ว และสวนผลไม้ทกุ ชนิด อากาศ
มีความชื้นสูง น�้ำในฝายมีชีวิตสามารถซึมซับเข้าไปในแผ่นดิน ๒ ข้างของฝายเป็น
๑๐ กิโลเมตร ผืนดินชุมฉ�่ำ ท�ำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณความคิด นวรรตกรรมดี ๆ ที่เป็นประโยชน์กับบุคคล
ทุกชนชั้นในการติดสร้างฝายฝีชีวิตนี้ ซึ่งมี
๑. คุณสมเดช คงเกื้อ
๒. ดร.ด�ำรง โยธารักษฺ
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๓. นายศักดิ์พงศ์ นิลไพรัช
๔. คุณณัธนันท์ มีแก้ว “ครูท้วม ไม้หลา”
๕. นายสุธัญย์ รักษาพล
และมีอกี หลายท่านทีม่ คี วามส�ำคัญ อยูเ่ บือ้ งหลังความส�ำเร็จของโครงการนี้
ผม ในฐานะประธานวุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดนครศรีธรรมราช ถือ
โอกาสนี้เป็นตัวแทนของทุกท่าน ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือทั้งก�ำลัง
ความคิด ก�ำลังแรงอาสา ก�ำลังทรัพย์ ตลอดจนพ่อครัวแม่ครัวทีไ่ ด้สละเวลาท�ำอาหาร
ให้ผู้ร่วมกันสร้างฝายมีชีวิต ให้ได้รับประทานกันทุกวัน สมกับสโลแนที่ว่า กองทัพ
เดินด้วยท้อง ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง
(ลงชื่อ)

(นายสมจินต์ รักฉิม)
ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมอง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ฝายมีชีวิตเดินตามรอยพ่อ
ของวุฒิอาสานครศรีธรรมราช
ธนาคารสมอง

ตามทีค่ ณะรัฐมนตรี ด�ำเนินการเพือ่ สนองพระราชด�ำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ในการจัดตั้งธนาคารสมอง โดยมอบหมายให้ส�ำนักงาน คณะ
กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท�ำหน้าที่เป็นหน่วยทะเบียนกลาง
ธนาคารสมอง ตลอดเป็นตัวกลางประสานเชือ่ มโยงเครือข่ายต่าง ๆ เพือ่ น�ำวุฒอิ าสา
มาช่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ อย่างกว้างขวาง
ขณะนีธ้ นาคารสมอง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มวี ฒ
ุ อิ าสาทีอ่ ยูใ่ นธนาคาร
สองนครศรีธรรมราช ซึ่งประกอบไปด้วย
๑. วุฒิอาสา นายสมเดช คงเกื้อ
๒. วุฒิอาสา นายด�ำรง  โยธารักษ์
๓. วุฒิอาสา นายศักดิ์พงษ์ นิลไพรัช
๔. วุฒิอาสา นายณัธฐนัน มีแก้ว
๕. วุฒิอาสา นายสุทัน รักษาพล
โดยมีวุฒิอาสาอาวุโส อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์
เป็นที่ปรึกษา ในคณะได้คิดและร่วมด�ำเนินการ เรื่องแก้ปัญหาเรื่องน�้ำที่เป็นปัจจัย
หลังในการด�ำรงชีวิตมนุษย์ ตั้งแต่เกิดจนตาย ไม่ว่าจะประกบอาชีพอะไร พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ได้ให้ค�ำจ�ำกัดความว่าน�้ำคือชีวิต
ได้เกิดมีกลุ่มวุฒิอาสานครศรีธรรมราชตามรายชื่อข้างต้น คิดเดินตามรอยพ่อ
โดยการคิดพัฒนาต่อยอดจากฝายต่าง ๆ ที่มีมาก่อนแล้ว วิเคราะห์ดูข้อดีข้อเสีย
แล้วพัฒนามาเป็นฝายมีชีวิตขึ้นมา โดยมีรายละเอียด ทั้งรูปแบบและประโยชน์
ต่าง ๆ ได้รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้อย่างครบถ้วน
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ขอให้ ห นั ง สื อ เล่ ม นี้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ในการสร้ า งน�้ ำ  ทุ ก พื้ น ที่ ข อง
ประเทศไทย ตามแนวพระราชด�ำริของพระองค์ จงมีพระราชด�ำรัสในสมเด็จ
พระเจ้าฯ พระบรมราชินี ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นน�้ำ ฉันจะเป็นป่า
ส่ ว นดี ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากหนั ง สื อ เล่ ม นี้ ผู ้ จั ด ท� ำ ขอยกประโยชน์ ใ ห้ กั บ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้เป็นหน่วยงานหลัง
ในการสร้างวุฒอิ าสาทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในการคิดช่วยเหลือประชาชนโดยรวม
รวมทั้งคณะท�ำฝายมีชีวิตทุกท่านด้วยครับ
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ความส�ำคัญของบรรยากาศ
บรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกและตัวเราอยู่นี้นอกจากจะมีความส�ำคัญต่อมนุษย์
เพราะใช้ในการหายใจแล้ว บรรยากาศยังมีความส�ำคัญ หรือมีหน้าที่อื่นอีกมาก
บรรยากาศท�ำหน้าทีเ่ ป็นโล่หรือเกราะป้องกันไม่ให้วตั ถุฟากฟ้าตกลงมาถึงผิวโลกใน
แต่ละวันจะมีเทหวัตถุในอวกาศตกมายังโลกเป็นจ�ำนวนมากขณะทีเ่ ทหวัตถุเหล่านัน้
ผ่านเข้ามายังบรรยากาศจะเกิดการเสียดสีจนเทห์วตั ถุนนั้ ลุกไหม้จนหมดก่อนถึงพืน้
โลก ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกหรือถ้าเทหวัตถุนั้นมีขนาดใหญ่ การลุกไหม้
ก็จะช่วยลดขนาดของเทห์วตั ถุลงเป็นการลดความรุนแรง หรืออันตรายทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้
การลุกไหม้ของเทหวัตถุ เหล่านั้น จะเห็นได้ชัดในกลางคืนเดือนมืด จะเห็นเป็นทาง
สว่าง ชั่วเวลาสั้น ๆ เรียกว่าดาวตกหรือผีพุ่งใต้ บรรยากาศท�ำให้เกิดปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติหลายอย่างเช่น รุ้งพระอาทิตย์ทรงกลดปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดจาก
การกระจายแสงเป็นสีขาวในละอองไอน�้ำในอากาศ ท�ำให้ท้องฟ้ามีสีสันสวยงาม
ถ้าปราศจากบรรยากาศ ท้องฟ้าของโลกจะมืดมิดเป็นสีด�ำ เช่นเดียวกับท้องฟ้าของ
ดวงจันทร์ บรรยากาศบริเวณล่างสุด ซึ่งมีชื่อเรียกว่า โทรโพสเฟียร์ มีระดับความสูง
จากพื้นโลก ประมาณ ๘ ถึง ๑๖ กิโลเมตร มีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อมนุษย์ เพราะ
ในบรรยากาศมีปริมาณ ก๊าซออกซิเจนที่เพียงพอ ต่อการหายใจ แต่บรรยากาศชั้น
สูงขึ้นไปมีก๊าซออกซิเจนไม่เพียงพอ นอกจากนี้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมีมากใน
บรรยากาศชั้นล่างสุดนี้ยังเป็นวัตถุดิบที่ส�ำคัญของพืชในการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่ง
เป็นแหล่งอาหารส�ำคัญของมนุษย์และสัตว์ในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง พืชยังคายก๊าซ
ออกซิเจนออกมาอีกด้วย บรรยากาศยังท�ำหน้าที่ส�ำคัญอีก ๒ ประการซึ่งเราอาจจะ
นึกไม่ถึงแต่ปัจจุบันพบว่าหน้าที่ทั้งสองประการนี้ก�ำลังถูกรบกวนจากกิจกรรม
ต่าง ๆ ของมนุษย์โดยเฉพาะกิจกรรม ทัง้ ด้านอุตสาหกรรมจึงคาดว่าจะส่งผลกระทบ
ต่อมนุษย์และสภาวะแวดล้อมของโลกอย่างมากในอนาคตหน้าดังกล่าว คืออะไร
และมีผล กระทบต่อเราอย่างไรบ้าง
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ทรัพยากรน�้ำ
โลกของเราประกอบขึ้นด้วยพื้นดินพื้นน�้ำ  โดยส่วนที่เป็นผืนน�้ำนั้น มีอยู่
ประมาณ ๓ ส่วน (๗๕%) และเป็นพื้นดิน ๑ ส่วน (๒๕%) น�้ำมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
กับชีวิตของพืชและสัตว์บนโลกรวมทั้งมนุษย์เราด้วย
นั้นเป็นทรัพยากรที่สามารถเกิดหมุนเวียนได้เรื่อย ๆ ไม่มีวันหมดสิ้น เมื่อ
แสงแดดส่องมาบนพื้นโลกน�้ำจากทะเลและมหาสมุทรก็จะระเหยเป็นไอน�้ำลอยขึ้น
สู่เบื้องบนเนื่องจากไอน�้ำมีความเบากว่าอากาศ เมื่อไอน�้ำลอยสู่เบื้องบนแล้ว จะได้
รับความเย็นและกลั่นตัวกลายเป็นละอองน�้ำเล็ก ๆ ลอยจับตัวกันเป็นกลุ่มเมฆเมื่อ
จับตัวกันมากขึ้นและกระทบความเย็นก้จะกลั่นตัวกลายเป็นหยดน�ำ้ ตกลงสู่พื้นโลก
น�ำ้ บนพืน้ โลกจะระเหยกลายเป็นไอน�ำ้ อีกเมือ่ ได้รบั ความร้อนจากดวงอาทิตย์ ไอน�ำ้
จะรวมตัวกันเป็นเมฆและกลั่นตัวเป็นหยดน�้ำกระบวนการเช่นนี้ เกิดขึ้นเป็นวัฏจักร
หมุนเวียนต่อเนื่องกันตลอดเวลา เรียกว่า วัฏจักรน�้ำท�ำให้มีน�้ำเกิดขึ้นบนผิวโลกอยู่
สม�่ำเสมอ
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แม่น�้ำ ล�ำคลอง ทะเล มหาสมุทร
เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ส�ำคัญ
ทัศนียภาพของริมฝั่งทะเลและน�้ำที่ใสสะอาด
เป็นแหล่งท่องเที่ยวของมนุษย์

ปัญหาของทรัพยากรน�้ำ

ปัญหาส�ำคัญ ๆ ที่เกิดขึ้น คือ
๑. ปัญหาการมีน�้ำน้อยเกินไป เกิดการขาดแคลนอันเป็นผลเนื่องจากการตัด
ไม้ทำ� ลายป่า ท�ำให้ปริมาณน�ำ้ ฝนน้อยลง เกิดความแห้งแล้งเสียหายต่อพืชเพาะปลูก
และการเลี้ยงสัตว์
๒. ปัญหาการมีน�้ำมากเกินไป เป็นผลมาจากการตัดไม้มากเกินไป ท�ำให้เกิด
น�้ำท่วมไหลบ่าในฤดูฝน สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
๓. ปัญหาน�้ำเสีย เป็นปัญหาใหม่ในปัจจุบัน สาเหตุที่ท�ำให้เกิดน�้ำเสีย ได้แก่
- น�้ำทิ้งจากบ้านเรือน ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลทิ้งสู่แม่น�้ำล�ำคลอง
- น�้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
- น�้ำฝนพัดพาเอาสารพิษที่ตกค้างจากแหล่งเกษตรกรรมลงสู่แม่น�้ำ
ล�ำคลอง
น�ำ้ เสียเกิดขึน้ นีส้ ง่ ผลเสียหายทัง้ ต่อสุขภาพอนามัย เป็นอันตรายต่อสัตว์นำ 
�้ และ
มนุษย์ ส่งกลิ่นเหม็น รบกวนท�ำให้ไม่สามารถน�ำแหล่งน�้ำนั้นมาใช้ประโยชน์ได้ทั้ง
การอุปโภค บริโภค เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม

ผลกระทบของน�้ำเสียต่อสิ่งแวดล้อม
-

เป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรค เช่น อหิวาตกโรค บิด ท้องเสีย
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงน�ำโรคต่าง ๆ
ท�ำให้เกิดปัญหามลพิษต่อดิน น�้ำ และอากาศ
ท�ำให้เกิดเหตุร�ำคาญ เช่น กลิ่นเหม็นของน�้ำโสโครก
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- ท�ำให้เกิดการสูญเสียทัศนียภาพ เกิดสภาพที่ไม่น่าดู เช่น สภาพน�้ำที่มีสีด�ำ
คล�้ำไปด้วยขยะ และสิ่งปฏิกูล
- ท�ำให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ เช่น การสูญเสียพันธ์ปลาบางชนิด
จ�ำนวนสัตว์น�้ำลดลง
- ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศในระยะยาว

การอนุรักษ์น�้ำ

ดังได้กล่าวมาแล้ว น�้ำมีความส�ำคัญและมีประโยชน์มหาศาล เราจึงควรช่วย
แก้ไขปัญหาน�้ำเสียหรือการสูญเสียทรัพยากรน�้ำด้วยการอนุรักษ์น�้ำ ดังนี้
๑. การใช้น�้ำอย่างประหยัด นอกจากจะลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าน�้ำลงได้แล้ว
ยังท�ำให้ปริมาณน�้ำเสียที่จะทิ้งแหล่งน�้ำมีปริมาณน้อยและป้องกันการขาดแคลนน�้ำ
ได้ด้วย
๒. การสงวนน�ำ้ ไว้ใช้บางฤดูหรือในสภาวะทีม่ นี ำ�้ มากเหลือใช้ควรมีการเก็บน�ำ้
ไว้ใช้ เช่น การท�ำบ่อเก็บน�้ำ การสร้างโอ่งน�้ำ ขุดลอกแหล่งน�้ำ รวมทั้งการสร้างอ่าง
เก็บน�้ำ และระบบชลประทาน
๓. การพัฒนาแหล่งน�ำ้ ในบางพืน้ ทีท่ ขี่ าดแคลนน�ำ 
้ จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องหาแหล่งน�ำ้
เพิม่ เติม เพือ่ ให้สามารถมีนำ�้ ไว้ใช้ ทัง้ ในครัวเรือนและในการเกษตรได้อย่างพอเพียง
ปัจจุบนั การน�ำน�ำ้ บาดาลขึน้ มาใช้กำ� ลังแพร่หลายมากขึน้ แต่อาจมีปญ
ั หาเรือ่ งแผ่นดิน
ทรุด
๔. การป้องกันน�้ำเสีย การไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลและสารพิษในแหล่งน�้ำ น�้ำ
เสียที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ควรมีการบ�ำบัดและขจัดสารพิษ
ก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน�้ำ
๕. การน�ำน�้ำเสียกลับไปใช้ น�้ำที่ไม่สามารถใช้ได้ในกิจการอย่างหนึ่งอาจใช้ได้
ในอีกกิจการหนึ่ง เช่น น�้ำทิ้งจากการล้างภาชนะอาหาร สามารน�ำไปใช้รดต้นไม้ได้
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พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ได้ คิ ด หาวิ ธี ก� ำ จั ด น�้ ำ เสี ย
โดยเครื่องตีน�้ำชัยพัฒนา ตีน�้ำเสียเพิ่มออกซิเจนในน�้ำ เพื่อปรับสภาพของ

มีรูปแบบที่สมบูรณ์ไปด้วย การท�ำให้เติมออกซิเจนในน�้ำ โดยการท�ำให้น�้ำตกลง
เป็นขั้นบรรไดนิเวศหลังของฝ่ายมีชีวิต
เครื่องเติมออกซิเจนให้แก่น�้ำ ป้องกันมิให้น�้ำเน่าเสีย
ที่มา : รวบรวมจากการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
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มารู้จักฝายมีชีวิตกันนะครับ
ฝายมีชีวิตเป็นกระบวนการบรรเทาปัญหาน�้ำท่วม น�้ำหลาก ปัญหาน�้ำแล้ง
ปัญหาน�้ำใต้ดิน ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ปัญหาเศรษฐกิจชุมชน ปัญหาสังคม
การเมืองที่ขาดจิตส�ำนึกสาธารณะ (พลเมือง) โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านผสมผสาน
กับแนวคิดการจัดการตนเองของชุมชน กล่าวคือ ฝายมีชวี ติ เป็นกระบวนการให้ชมุ ชน
ลุกขึน้ มาเรียนรูข้ อ้ มูลน�ำ้ ของชุมชน โดยชุมชนจนชุมชนสามารถจัดการน�ำ้ ของเขาได้
เอง และสามารถก�ำหนดทิศทางของเขาเองได้ อีกทั้งมีแผนการจัดการอย่างมีระบบ
โดยมีภาคีเครือข่ายภายนอกเป็นพี่เลี้ยง สนับสนุน
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ข้อตกลงร่วมกันของฝายมีชีวิต
๑. ต้องเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน (ระเบิดจากข้างใน)
๒. ต้องไม่เริ่มด้วยงบประมาณ แต่ให้เริ่มจากการสร้างความเข้าใจ สร้างปัญญา
แล้วเงินตราจะมาเอง
๓. เข้าใจความหมายของระบบนิเวศในมุมมองของชาวบ้านว่าหมายถึง มึงกับ
กูอยู่ร่วมกันได้
๔. ไม่ใช้โครงสร้างแข็งที่เป็นสิ่งแปลกปลอมทางธรรมชาติ เช่น ปูน เหล็ก
๕. ใช้ระบบนิเวศของรากไทรเป็นตัวยึดโครงสร้างฝาย ซึ่งใช้โครงสร้างไม้ เช่น
ไม้ไผ่ ไม่กระถิน เป็นต้น เป็นโครงสร้างพื้นฐานในช่วงแรก ใช้ขี้วัว ขุยมะพร้าวใส่
กระสอบ เป็นอาหารของต้นไทร  ใช้ทรายใส่กระสอบเป็นตัวยึดกั้นไม่ให้กระแสน�้ำ
พัดพากระสอบขุยมะพร้าว และขี้วัว ต่อมาเมื่อรากไทรประสานกันทั้งสองฝั่งก็จะ
เกิดตัวฝายที่เป็นการประสานกันของรากต้นไม้ที่ยิ่งนานวันยิ่งแข็งแรงและเกิดวัง
บริเวณหน้าฝาย
๖. ตัวฝายเป็นตัวกั้นน�้ำ   ดินเป็นตัวเก็บน�้ำ  พืชทั้งสองฝั่งคลองเป็นตัวเก็บน�้ำ
และให้น�้ำ
๗. ต้องปลูกพืชที่รักษาตลิ่งทั้งสองฝั่ง
๘. ต้องมีกติกา/ข้อตกลงร่วมกันของชุมชน
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องค์ประกอบของฝายมีชีวิต (๑๐ ป)
๑. ประชาเข้าใจ
๒. ปราชญ์ชาวบ้าน
๓. ประชาชนในชุมชน
๔. ประชาชนนอกชุมชน
๕. ประชากินอิ่ม นอนอุ่น (ตู้เอ ที เอ็ม ของชุมชนกลับคืนมา)
๖. ประดิษฐ์กติกาชุมชน
๗. ประดิษฐ์ความรู้มือหนึ่ง
๘. ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน (ประชาธิปไตยทางตรง)
๙. ปูทางสู่สังคมเอื้ออาทร
๑๐. ประหยัดงบประมาณ
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หลักการของฝายมีชีวิต
๑. หลักการฟื้นฟูชุมชน
๒. หลักการสร้างแรงบันดาลใจ
๓. หลักการค้นหาศักยภาพของคนในชุมชน
๔. หลักการใช้ทุนที่มีอยู่ในชุมชน
๕. หลักความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับธรรมมะ (ธรรมชาติ)
๖. หลักการสร้างจิตวิญญาณประชาธิปไตย
๗. หลักการกระจายอ�ำนาจ
๘. หลักการตีเหล็กในขณะที่ร้อน
๙. หลักการการสร้างความรู้มือหนึ่ง
17

ประโยชน์ของฝายมีชีวิต
๑. ในช่วงหน้าน�้ำหลาก ฝายมีชีวิต
ชะลอ กักเก็บน�้ำ  ไม่ให้ปริมาณน�้ำไปท่วม
ในพืน้ ทีเ่ กษตรและชุมชนเมือง แต่ในขณะ
เดียวกันปริมาณน�ำ้ ของฝายมีชวี ติ จะซึมไป
ช่วยให้ระบบนิเวศในพื้นที่มีความชุ่มชื่น
ตลอดเวลา
๒. ในช่วงหน้าแล้ง ฝ่ายมีชีวิตจะช่วยระบายน�้ำออกมาให้ชาวเมือง ชาวบ้าน
ได้ใช้ตลอดช่วงหน้าแล้ง เช่น ฝ่ายมีชีวิตบ้านนบเตียน ต�ำบลไชยมนตรี อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ ตัวสามารถเก็บกักน�ำ้ ในคลองได้ ๖๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
หรือ ๔๐,๐๐๐ แท้งก์ โดยประมาณถ้ารวมปริมาณน�้ำที่อยู่ในดินตามพื้นที่ที่น�้ำเอ่อ
ไปในคลองประมาณ ๒ กิโลเมตร และซึมไปในดินทัง้ สองฝัง่ ข้างละ ๒ กิโลเมตร ความ
สูงของน�้ำที่ถูกยกระดับขึ้นมา ๑.๕๐ เมตร ก็จะได้ปริมาณน�้ำประมาณ ๓ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร (น�้ำที่อยู่ในดินจะมีปริมาณ ๑ ใน ๔ ส่วน)
๓. ปัจจุบันน�้ำใต้ดินลดปริมาณลงอย่างมาก เพราะเรามักแก้ปัญหาโดยเมื่อมี
น�ำ้ มากก็ผนั น�ำ้ ลงสูท่ ะเลให้เร็ว จนน�ำ้ ไม่สามารถซึมผ่านลงใต้ดนิ ปัญหานีฝ้ ายมีชวี ติ
สามารถช่วยได้เพราะสามารถกักน�้ำท�ำให้น�้ำมีเวลาซึมลงสู่ใต้ดิน
๔. ฝายมีชีวิตไม่ตัดวงจรทางระบบนิเวศทั้งสัตว์ พืช น�้ำ  โดยเฉพาะตะกอน
ทรายสามารถไหลข้ามผ่านไปได้ทางบันไดหน้าหลังของฝายมีชีวิตเพื่อไปหล่อเลี้ยง
ชายหาด รวมตลอดจนถึงสัตว์นำ�้ ทุกชนิด โดยเฉพาะปลาสามารถขึน้ ลงวางไข่ได้ตาม
ธรรมชาติ
๕. ฝายมีชวี ติ สามารถสร้างวังน�ำ้ ตามธรรมชาติทหี่ ายไปจากการขุดลอก ท�ำให้
วิถีชีวิตริมคลองกลับคืนมา เช่นปลา นก ต้นไม้ แต่แรกกลับคืนมา
๖. ฝายมีชีวิตสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างยั่งยืน
๗. ฝายมีชีวิตสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง เมื่อเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
เศรษฐกิจของประเทศก็เข้มแข็ง
18
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ฝายมีชีวิต
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ฝายมีชีวิตคืออะไร
ฝายมีชีวิต คือ ฝายยกระดับน�้ำในล�ำธาร ห้วย หรือ ล�ำคลอง ที่ปราชญ์ชาวบ้าน
และนักวิชาการท้องถิ่นร่วมกันประยุกต์ และปรับเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
เก็บกัก และจัดสรรน�้ำที่มีอยู่แต่ละท้องถิ่น เช่น ฝายแม้ว นบ เล่ มาเป็นเครื่องมือใน
การกักเก็บน�้ำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และจัดปรับให้สอดคล้องกับระบบนิเวศ
เกื้อกูลวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้ชุมชนสร้างและบ�ำรุงรักษาได้เอง
และยั่งยืน

ท�ำไมจึงเป็นฝายมีชีวิต
การท�ำฝายมีชวี ติ จะก่อให้เกิด “ชีวติ ” ขึน้ กับพืน้ ทีแ่ ละชุมชนท้องถิน่ นัน้ ๆ โดย
สามารถจ�ำแนกได้อย่างน้อย ๔ ประการ ดังนี้
ประการแรก เกิดความมีชีวิตชีวาของผู้คนในท้องถิ่น เชื่อมความสัมพันธ์ของ
ผู้คนในท้องถิ่นให้แน่นแฟ้น มากขึ้น จากการที่ผู้คนในชุมชนได้มาร่วมปรึกษาหารือ
กัน ร่วมรับรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจในการท�ำฝายว่าจะส่งผลต่อพวก
ใครอย่างไรบ้าง ทั้งในด้านที่เป็นผลดีและด้านที่เป็นผลกระทบ ผ่านกระบวนการ
ประชาเข้าใจ และก�ำหนดข้อตกลงในการใช้ประโยชน์และบ�ำรุงรักษาฝายนี้ร่วมกัน
อั น เป็ น การก� ำ หนดนโยบายในการใช้ ป ระโยชน์ แ ละบ� ำ รุ ง รั ก ษาฝายนี้ ร ่ ว มกั น
อันเป็นการก�ำหนดนโยบายสาธารณะโดยคนในท้องถิ่นเอง เมื่อสามารถสร้าง
ฝายเสร็จ จุดสร้างฝายคือศูนย์รวมจิตใจของชุมชนนั้น ๆ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจมาเล่นน�้ำ  มีน�้ำตกในหมู่บ้าน เป็นโรงเรียนหัดว่ายน�้ำ  เป็นแหล่งเศรษฐกิจสร้าง
รายได้ เพราะฝายมีชีวิตเป็นของคนในชุมชนทุกคน
ประการทีส่ อง มีการก่อสร้างทีเ่ กือ้ กูลชีวติ คือ ใช้วสั ดุทหี่ าได้งา่ ยในท้องถิน่ ย่อย
สลายได้ง่าย มีการปลูกต้นไม้ที่โตเร็ว ชอบน�้ำ สร้างน�้ำได้ด้วยตัวเอง เช่น ต้นไทร ต้น
โพธิ์ มะเดื่อ มะเดื่อปล้อง ฯลฯ หรือฟื้นฟูต้นไม้ที่มีอยู่แล้วเพื่อให้รากไม้งอก
แผ่ขยายชอนไชไปเป็นโครงสร้างของฝายในระยะยาว
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ประการทีส่ าม ฟืน้ ฟูชวี ติ ในระบบนิเวศท้องถิน่ เพราะระดับน�ำ้ ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ท�ำให้
เกิดความชุม่ ชืน่ ของพืน้ ดิน และช่วยเพิม่ ระดับน�ำ้ ใต้ดนิ ให้กบั พืน้ ทีด่ นิ สองฝัง่ น�ำ้ ทีต่ งั้
ฝายนั้น ท�ำให้พืชพรรณดั้งเดิมงอก และเติบโตขึ้น สัตว์น�้ำเพิ่มขึ้น ต้นไม้ที่ถูกน�ำมา
ปลูกทีห่ ชู า้ ง เมือ่ ได้รบั อาหารจากระสอบทราย จะเริม่ มีรากงอกชอนไชไปตามแหล่ง
อาหารในกระสอบต่าง ๆ จนประสานยึดเข้าด้วยกัน เวลาผ่านไปชีวิตบนฝายเจริญ
งอกงามชีวิตในน�้ำได้อาศัยร่มเงา และความอุดมสมบูรณ์ที่กลับคืนมา เมื่อถึงฤดูน�้ำ
หลากฝายต่าง ๆ สามารถชะลอความแรงของกระแสน�้ำได้ ความกว้างของตัวฝาย
สามารถกักน�้ำไว้เพื่อช่วยเติมน�้ำในดินให้กับพื้นที่กลางน�้ำได้ ส่วนในฤดูแล้วน�้ำที่ถูก
เก็บไว้ในดินจะช่วยสร้างความชืน้ คืนให้ชวี ติ ในธรรมชาติและล�ำคลอง วังน�ำ้ หน้าฝาย
ยังประโยชน์ในด้านการรักษาระดับน�ำ้ ในดินไว้ให้พนื้ ทีท่ างการเกษตรรอบ ๆ ตัวฝาย
ในรัศมี ๒ กม. รอระยะเวลาเติมน�้ำในฝายเมื่อถึงฤดูฝนอีกครั้งเป็นวัฏจักรของระบบ
นิเวศที่อุดมสมบูรณ์
ประการที่สี่ เพิ่มศักยภาพการท�ำมาหากินของคนในท้องถิ่น เพราะการมีน�้ำ
ท�ำให้คนในชุมชนท�ำกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งและสร้างรายได้ให้เพิม่ ขึน้ ได้
อย่างมาก ทั้งการปลูกพืชผัก ผลไม้ และการเลี้ยงสัตว์ พืชผักอุดมสมบูรณ์ขึ้นจาก
การมีน�้ำรด ทั้งจากน�้ำในฝาย และน�้ำจากบ่อน�้ำตื้นที่มีระดับน�้ำสูงขึ้น ฝายหัวลึก
ก�ำแพงเซา ท�ำให้ผลผลิตทางการเกษตรสูงขึน้ เป็น ๒ เท่า ฝายวัดจันพอ ท�ำให้นาร้าง
กว่า ๕,๐๐๐ ไร่ กลับมาปลูกข้าวได้อกี ครัง้ หลายทีเ่ ป็นแหล่งพักผ่อนของคนในชุมชน
เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการท่องเทีย่ ว รวมถึงทรัพยากรทีไ่ ด้รบั การ
ฟื้นฟูทั้งพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์เป็นแหล่งรายได้ให้กับหลายครอบครัว นอกจากนี้ฝายมี
ชีวติ ยังลดความเสีย่ งหรือความเสียหายทางเศรษฐกิจทีจ่ ะเกิดจากน�ำ้ ท่วมเมืองได้ ดัง
ทีช่ าวเมืองนครศรีธรรมราช ใช้ฝายมีชวี ติ ๓ ตัว ช่วยชะลอน�ำ้ ไม่ให้เข้าท่วมเมืองและ
ใช้ฝายนี้แก้ปัญหาขาดน�้ำประปาในหน้าแล้ว
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หลักการส�ำคัญ
การท�ำฝายมีชีวิต ต้องยึดหลักส�ำคัญ ๓ ประการคือ
๑. ต้องผ่านเวทีประชาเข้าใจ
๒. ชาวบ้านต้องจัดการตนเองเป็นหลัก
๓. ห้ามใช้สิ่งแปลกปลอมทางธรรมชาติ เช่น ปูนซิเมนส์ เหล็ก

หลักการส�ำคัญ
ไม้ไผ่ เชือก กระสอบ และทราย

สร้างฝายมีชีวิตอย่างไร
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เริม่ ต้นจากการก�ำหนดแนวระดับของสันฝายให้เป็นล่างและบนของต้นไทร หรือ
หินธรรมชาติที่มีอยู่แล้วหรือกระสอบทราย เมื่อก�ำหนดแนวได้แล้วจึงใช้ไม้ไผ่ หรือ
ไม้สนประดิพันธ์ (ในกรณีที่ต้องการความรวดเร็วและท�ำลายนิเวศน้อยที่สุด) เพราะ
เป็นไม้เศรษฐกิจที่สามารถปลูกทดแทนได้ หรืออาจใช้ไม้ที่ “ปักติด” เช่น สะตอเบา
หรือกระถินบ้าน อินทนิล ตะแบก จิกนา คล้าย ปักเป็นเสาไม้ ค�้ำยันด้วยไม้ ขวาง
ด้วยไม้ผูกคาดด้วยเชือก แล้วน�ำปุ๋ยคอก เศษใบไม้ ขุยมะพร้าว รองกันฝาย วางทับ
ด้วยทรายใส่กระสอบสลับชั้นกัน ดิน หิน ทราย ขุยมะพร้าว ที่ส�ำคัญจะต้องเจาะ
หรือผ่าให้น�้ำเข้าได้เพื่อไม่ให้เกิดอากาศในถุงกระสอบ ที่เหลือให้ใส่ปุ๋ยคอก น�้ำหมัก
ชีวภาพจนเต็ม วางชั้นบนสุดด้วยหิน หรือทรายใส่กระสอบ ปิดทับหน้าด้วยไม้ไผ่ถัก
ด้วยเชือก แนวด้านหน้าและด้านหลังของแนวฝายนีท้ ำ� เป็นชัน้ บันไดหรือบันไดนิเวศ
มีลักษณะเป็นขั้นบันได ๕ ขั้น
ด้านหน้าบันได จะเกิดเป็นวังน�ำ้ ลึกตามขนาดความสูงของตัวฝายทีย่ กระดับขึน้
มา มวลน�ำ้ ลึกหน้าฝายจะช่วยรับแรงปะทะ และลดระดับความรุนแรงของน�ำ้ ทีห่ ลาก
หลายอย่างรวดเร็วในฤดูฝนได้ ทั้งยังท�ำให้ทรายและตะกอนยกตัวไหลข้ามฝายไป
กับสายน�้ำได้ (แก้ปัญหาการตื้นเขินที่หน้าฝายได้)
บันไดหลัง ท�ำหน้าที่รับแรงกระแทกของน�้ำจากตัวฝาย และเป็นบันไดให้ปลา
กุ้ง ตลอดจนสัตว์น�้ำทุกชนิด สามารถผ่านตัวฝายไปสู่ต้นน�้ำได้
หูช้าง เป็นแนวก�ำแพงยาวยื่นไปตามริมตลิ่ง ทั้งเหนือฝายตลอดจนได้ฝาย
ลักษณะของก�ำแพงหูช้างใช้วัสดุเช่นเดียวกับตัวฝาย
เหนียวปิ้ง เป็นส่วนประกอบที่ส�ำคัญอีกส่วนหนึ่งที่ใช้ส�ำหรับตัววงจรน�้ำไม่ให้
ไหลได้ไม้ไผ่ทั้งส่วนบันไดและตัวฝายที่อยู่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของตัวฝายโดย
ใช้กระสอบทรายเป็นตัวตัดวงจรน�้ำ
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แหล่งเรียนรู้เรื่องฝ่ายมีชีวิต
ปัจจุบนั มีการสร้างฝายมีชวี ติ ขึน้ แล้วประมาณ ๓๐๐ แห่ง ผูส้ นใจสามารถศึกษา
รายละเอียดได้จาก Facebook เครือข่ายฝายมีชวี ติ แห่งประเทศไทย หรือไปเยีย่ มชม
ฝายมีชวี ติ ได้ ณ ทีต่ งั้ ของฝายมีชวี ติ ดังรายละเอียดของฝายมีชวี ติ บางแห่งตามตารางนี้
ที่ตั้ง
ชื่อฝ่ายมีชีวิต
ผู้ประสานงาน
ฝ่ายมีชวี ติ ห้วยลึก ๑ (ไลอ้อน) ม.๒ ต.ก�ำแพงเซา อ.เมือง สัญญา  ไชยวรรณ (เอส)
จ.นครศรีธรรมราช
๐๘๑-๒๓๗-๗๖๙๒
ม.๑ ต.ไชยมนตรี อ.เมือง ผญ.เดชฤทธิ์ ไชยกล
ฝายมีชีวิตไชยมนตรี
จ.นครศรีธรรมราช
๐๖๒-๑๑๙๑๑๒๓
ฝายมีชีวิตยางค้อมร่วมใจ ม.๕-๖ ต.ยางค้อม อ.พิปนู สุทธิพงษ์  ทองจันทร์
จ.นครศรีธรรมราช
๐๙๘-๐๗๔๗๔๗๒
ฝายมีชีวิต คลองพุดหง
ม.๖ ต.หินตก อ.ร่อนพิบลู ย์ ณัฐนันท์  มีแก้ว
จ.นครศรีธรรมราช
๐๘๖-๔๗๙๘๑๗๗
บ้านทุ่งลานช้าง ต.หนอง สิทธิพงษ์  สังข์เศรษฐ์
ฝายมีชีวิต ห้วยปริง (๑)
ธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ๐๘๔๗๔๘๖๗๐๐
ต.เขาปู ่ อ.ศรี บ รรพต ผญ.ดิเรก  เกษม
ฝายมีชีวิตห้วยกลาย
จ.พัทลุง
๐๘๗-๒๙๐๒๔๗๓
ม.๑ ต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย
ฝายมีชีวิต ตาฆอ
จ.สงขลา
เขาวังน�้ำค้าง ต.ทุ่งต�ำเสา
ฝายมีชีวิต หูแร่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ฝายมีชวี ติ บ้านช้างเชือ่ กะปง ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา ก�ำนันพีระยศ โสภาพรรณ
๐๘๗-๘๘๙๐๖๖๒
ฝายมีชีวิต ควนสุบรรณ
ต.ควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร นายกฯ ชาญชัย
๐๘๑-๖๐๗๓๐๓๖
จ.สุราษฎร์ธานี
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ชื่อฝ่ายมีชีวิต
ฝายมีชีวิตห้วยส้มกบ
ฝายมีชีวิตบ้านคลองกริม
ฝายมีชีวิตบ้านห้วยฮ่อม
ฝายมีชีวิตห้วยหินฝน
ฝายมีชีวิตคลองตาเฮีย
ฝายมีชีวิตบ้านดงมะไฟ
ฝายมีชีวิตห้วยนกเอี้ยง
ฝายมีชีวิตถ�้ำหิน

ที่ตั้ง
ผู้ประสานงาน
ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร ผญ.สุรพงษ์
๐๙๕-๒๕๗๗๑๖๗
ม.๘ ต.หาดยาย
คุณยุพิน
อ.หลังสวน จ.ชุมพร
๐๘๑-๘๘๐๔๘๔๗
ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยานิวฒั นา คุณพร้อมพันธ์
๐๘๔-๓๗๘๕๕๓๑
จ.เชียงใหม่
ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ผญ.สุวรรณ
๐๘๙-๕๖๗๘๔๒๑
บ้านโกรกมะขามป้อม ผญ.สนั่น
ม.๑๙ ต.ทับกุง อ.พระทองค�ำ ๐๙๑-๘๓๑๙๖๓๖
จ.นครราชสีมา
ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน ผญ.ชัย
๐๘๓-๐๑๕๑๐๖๓
จ.นครราชสีมา
ต.นาดี อ.หนองแสง
อ.เชาว์ จันทร์ทุ่ง
จ.อุดรธานี
๐๙๑-๗๗๒๘๓๖๑
ต.สวนผึ้ ง อ.สวนผึ้ ง เอกวัฒน์  ตรึกตรอง
๐๘๙-๗๘๐๖๘๖๖
จ.ราชบุรี

ฝายมีชีวิตท่าน�้ำสี่กั๊ก
ม.๑ ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๓๐

ศิริพร  เนาวาสน์
โทร. ๐๘๙-๕๙๗๕๗๘๘
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เรือ่ งนีเ้ ป็นจริงโดยประจักษ์ ไม่วา่ เราจะไปคลองสายไหนจะมีคอนกรีตสร้างเป็น
ช่วง ๆ ซึ่งนอกจะไม่เกิดประโยชน์แล้ว ยังเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตขยายพันธ์ของ
สัตว์น�้ำ ท�ำให้ตะกอนดินทับถมและพืชริมน�้ำที่ช่วยอุ้มน�้ำตามธรรมชาติหมดไป
สมเดช คงเกื้อบอกว่า คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่าต้นน�้ำก็คือพื้นที่ป่าดิบน�้ำ
เท่านัน้ แต่ความจริงแล้วต้นไม้ทกุ ต้นไม่วา่ จะอยูช่ ว่ งไหนของคลอง ก็คอื ต้นน�ำ้ ทัง้ สิน้
หรือพูดง่าย ๆ ว่า “ต้นน�้ำอยู่ที่ต้นไม้” ซึ่งน่าเสียดายอย่างยิ่งที่ทุกวันนี้ ต้นไม้อันเคย
เป็นต้นน�้ำถูกขุดไปปลูกในเมือง คนรวยซื้อไปจัดสวนตกแต่งปั้มน�้ำมัน ฯลฯ
“ฝายมีชวี ติ เป็นกลยุทธ์ในการสร้างความมัน่ คงทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ
การอยู่ดี กินดีของประชาชน สภาพดังกล่าวจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ถ้าขาดความ
อุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากร เช่น ดิน น�้ำ  ป่า ดังนั้นถ้าเราสามารถท�ำให้น�้ำเต็ม
คลองตลอดทั้งปี จะท�ำให้น�้ำซึมแผ่กระจายไปในดิน เมื่อดินชุ่มน�้ำ  ป่าก็จะสมบูรณ์
สามารถท�ำการเกษตรได้ทุกพื้นที่ ส่งผลให้คนกลับถิ่น เพราะทรัพยากรเกิดขึ้นใน
ชุมชน เป็นฐานการผลิต เกิดเศรษฐกิจชุมชนที่มั่นคง”
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ฝายมีชีวิต ต้นน�้ำอยู่ที่ต้นไม้
รักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม : ฝายมีชีวิต ต้นน�้ำอยู่ที่ต้นไม้
: โดย...สุวัฒน์ คงแป้น
สถานการณ์ภยั แล้งปีนี้ นับว่าหนักเอาการ ข่าวทุกสือ่ ไม่มแี ม้แต่วนั เดียวทีจ่ ะไม่
รายงานเรื่องภัยแล้ง หลายพื้นที่แล้งปีนี้นับว่าหนักที่สุดในรอบหลายสิบปี บ้านของ
ผมอยู่ในสวนที่เต็มไปด้วยไม้ยืนต้นก็ยิ่งสังเกตได้ว่า สภาพภัยแล้งมีความรุนแรงที่
เห็นได้ชัดเจน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในระยะหลังนี้มีการใช้น�้ำใต้ดิน (เจาะบาดาล)
กันมากขึ้น ฝนหยุดตกเพียงไม่กี่วัน ดินก็แตกระแหง
วันก่อนไปฟัง ดร.ด�ำรง โยธารักษ์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อจัดการตนเอง และ
สมเดช คงเกื้อ นายกสโมสรไลอ่อน นครศรีธรรมราช พูดเรื่อง “ฝายมีชีวิต” ก็ท�ำให้
เกิ ด ความรู ้ สึ ก ว่ า ในท่ า มกลางความแห้ ง แล้ ง ถ้ า มี ค วามรู ้ มี ก ารจั ด การ
ที่เหมาะสม มีส่วนร่วม มีความร่วมมือ ฯลฯ ความแห้งแล้งที่ดูเหมือนจะเป็นพิบัติ
อย่างหนึง่ ทีส่ ำ� คัญในปัจจุบนั ก็จะกลายเป็นความชุม่ ชืน่ และเกิดประโยชน์กบั สังคมได้
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ดร.ด�ำรง โยธารักษ์ เล่าว่า หัวใจส�ำคัญประการหนึ่งของการท�ำฝายมีชีวิตก็คือ
การยกระดับน�้ำให้สามารถไหลไปยังแหล่งน�้ำธรรมชาติได้แทนที่จะขุดลอดคลอง   
พอถึงหน้าแล้งน�้ำดังกล่าวก็จะซึมไปให้เราใช้ ถ้ามองด้วยสายตาจะเห็นว่าน�้ำอาจมี
น้อยจึงคิดแต่จะสร้างเขื่อนหรือสร้างอ่างเก็บน�้ำแท้จริงแล้วมีอยู่จ�ำนวนมหาศาล
ดร.ด�ำรง โยธารักษ์ ได้เขียนไว้ในบทความเรื่อง “ได้อะไรจากฝายมีชีวิต”
ตอนหนึ่งว่า “ฝายมีชีวิตเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ความเป็นพลเมือง เรียนรู้จาก
การปฏิบัติโดยเริ่มต้นตั้งแต่เรียนรู้เรื่องน�้ำในคลอง ท�ำไม่น�้ำในคลองจึงแห้ง ท�ำไม
คลองจึงตื่น ต้นไม้ข้างคลองมีประโยชน์อะไร แล้วมันหายไปไหน ท�ำไมถึงหายไป
สัตว์นำ�้ ในคลองมีอะไรบ้าง ปัจจุบนั ท�ำไมมันหายไป เป็นต้น โดยใช้หลักการสิทธิและ
เสรีภาพ และหลักความเสมอภาคกล่าวคือ เป็นโอกาสทีท่ กุ คนได้แสดงความคิดเห็น
โดยเอาความเห็นร่วมแทนที่จะใช้วิธียกมือลงคะแนน”

ดังนั้น การจะเป็นฝ่ายมีชีวิตได้ จะต้องยึดถือหลักการ ๓ ขา โดย ขาแรก คือ
ต้องท�ำให้ประชาชนเข้าใจ บนหลักเรียนรู้การเมืองจากพลเมืองข้างต้น คือต้องมี
ข้อมูลเชิงนิเวศ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีพืช มีสัตว์อะไรอยู่บ้าง แต่ละย่างมีความ
ส�ำคัญต่อชีวิตและธรรมชาติอย่างไร ถ้าจะฟื้นสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา จะต้องท�ำอย่างไร
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ฝายมีชีวิตจะต้องมีความปรองดองกับธรรมชาติ ปรองดองกับระบบนิเวศ โดยให้
ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูลผูแ้ สดงความคิดเห็นและมีการตัดสินใจเลือกร่วมกัน
ซึง่ เมือ่ ได้มกี ารตัดสินใจร่วมกันแล้ว ก็จะน�ำไปสูก่ ารจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารร่วมกันต่อไป
ขาที่สอง คือต้องไม่เริ่มด้วยงบประมาณ ต้องใช้ทุนในพื้นที่ เช่น ใช้ไม่ไผ่ หิน ดิน
ทราย ในพื้นที่ ถ้าต้องใช้งบอยู่บ้าง ก็ควรเป็นการบริจาคหรือการจัดกิจกรรมหาทุน
เช่น การเลี้ยงน�้ำชา เป็นต้น คนที่มาท�ำต้องมาร่วมลงแรงไม่ใช่การจ้าง ซึ่งที่นิยมกัน
นั้นก็จะใช้ไม่ไผ่ (ที่สามารถแตกหน่อเติบโตได้) ปักเป็นแนว ใช้ไม่ไผ่หรือไม้อย่างอื่น
กั้นแล้วผูกด้วยเชือกเป็นหูช้าง ก่อนที่จะใช้กระสอบที่บรรจุทรายวางทับลงไป
และไม่ลืมที่จะมีดินผสมขี้วัวไว้เผื่อปลูกต้นไทร ซึ่งเมื่อต้นไทรโตขึ้น รากของมันจะ
ชอนไชสานให้ตัวเขื่อนมีความมั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น และที่ส�ำคัญหน้าฝายต้องท�ำเป็น
ชั้น เพื่อไม่ให้ตะกอนดินที่ไหลมากับน�้ำถมและยังท�ำให้สัตว์น�้ำทวนน�้ำไม่วางไข่ได้
ตลอดสาย
ขาสุดท้าย ก็คอื จะต้องมีกติการ่วม หรือ ธรรมนูญคลอง ในการใช้ประโยชน์หรือ
บ�ำรุงรักษา มิเช่นนั้นแล้ว จะเรียกว่าฝายมีชีวิตไม่ได้ เพราะท�ำให้คนที่เห็นแก่ตัวใช้
ประโยชน์จากน�้ำจนไม่ค�ำนึงถึงส่วนรวม เช่น ท�ำการขังเลี้ยงปลา จนส่งกลิ่นเหม็น
เป็นต้น ดังนั้นการมีกติการ่วมก็คือข้อตกลงในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ใน
สมบัติร่วม ซึ่งสมบัติ (น�้ำคลอง) ไม่ใช่สมบัติของตนในชุมชนเท่านั้น แต่เป็นสมบัติ
ทางนิเวศที่จะต้องส่งต่อให้ลูกหลานอย่างสมบูรณ์
สถาบันเรียนรู้เพื่อจัดการตนเองได้พรรณนาถึงประโยชน์ของฝายมีชีวิตไว้หลาย
ประการด้วยกัน
๑. ในช่วงหน้าน�้ำหลาก ฝายมีชีวิตจะชะลอกักเก็บน�้ำไม่ให้ปริมาณน�้ำไปท่วม
ในพืน้ ทีช่ มุ นเมือง แต่ในขณะเดียวกันปริมาณน�ำ้ ของฝายมีชวี ติ จะซึมไปช่วยให้ระบบ
นิเวศในพื้นที่มีความชุ่มชื่นตลอดเวลา
๒. ในช่วงหน้าแล้ง ฝายมีชีวิตจะช่วยระบายน�้ำออกมาให้ชาวเมือง ชาวบ้าน
ได้ใช้ตลอดช่วงหน้าแล้ง
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๓. ปัจจุบันน�้ำใต้ดินลดปริมาณอย่างมาก เพราะเรามักแก้ปัญหาน�้ำมาก โดย
การผันน�้ำลงสู่ทะเลให้เร็ว จนน�้ำไม่สามารถซึมผ่านลงใต้ดินปัญหานี้ฝายมีชีวิตสา
มาถช่วยได้ เพราะสามารถกักน�้ำท�ำให้น�้ำมีเวลาซึมลงสู่ใต้ดิน
๔. ฝายมีชีวิตไม่ตัดวงจรทางระบบนิเวศทั้งสัตว์ พืช น�้ำ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ตะกอนทรายสามารถไหลข้ามผ่านไม่ได้ทางบันไดหน้าหลังของฝ่ายมีชวี ติ เพือ่ ไปหล่อ
เลี้ยงชายหาด รวมตลอดจนถึงสัตว์น�้ำทุกชนิด โดยเฉพาะปลาสามารถขึ้นลงวางไข่
ได้ตามธรรมชาติ
๕. ฝายมีชีวิตสามารถสร้างวัง
น�ำ้ ตามธรรมชาติทหี่ ายไปจากการขุด
ลอก ท�ำให้วถิ ชี วี ติ ริมคลองกลับคืนมา
เช่น ปลา นก ต้นไม้
๖. ฝายมี ชี วิ ต สร้ า งความ
สมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่าง
ยั่งยืน
๗. เมื่อดิน น�้ำ ป่าสมบูรณ์ ฝายมีชีวิตสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
การจัดท�ำฝายมีชีวิตตามแนวคิดข้างต้น จริงอยู่จุดเริ่มต้นเกิดจากการป้องกัน
และแก้ปัญหาน�้ำท่วมเมืองนครศรีธรรมราช ที่บ้านนาเคียน แต่ความรู้นี้ได้น�ำไปสู่
การแก้ปัญหาน�้ำแล้งในรูปการจัดการนิเวศทั้งระบบลุ่มน�้ำ  จึงเกิดฝายมีชีวิตเพิ่มขึ้น
ในนครศรีธรรมราชจ�ำนวนมาก ปัจจุบนั ได้มกี ารน�ำไปขยายผลทีอ่ ดุ รธานี พัทลุง ฯลฯ
รวมประมาณ ๑๖๕ ฝาย และก�ำลังขยายไปยังพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป
ดังนั้น ฝายมีชีวิต ในเพียงเป็นการจัดการน�้ำเท่านั้น แต่ยังเป็นการจัดการความ
รูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ให้กลับคืนมา เป็นการจัดการนิเวศทัง้ ระบบให้อยูค่ กู่ บั สังคม
สร้ า งการเมื อ งภาคพลเมื อ ง โดยอาศั ย เรื่ อ งที่ เ ป็ น ชี วิ ต ของตนเองเป็ น ตั ว น� ำ 
และทั้งหมดนี้น�ำไปสู่การจัดการทางสังคมที่น�ำวิถีแห่งการเอื้ออาทรกลับคืนมาสู่
ชุมชน
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ปฏิคมแพทย์แผนไทย

1035/13 สี่แยกตลาดแขก ถนนกะโรม ต�ำบลคลัง
อ�ำเภอเมือง นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-341291 094-1023766  www.leejangmeng.com

   รักษาโรคด้วยสมุนไพร ไทย – จีน

              ตรวจรักษาโดย ปฏิคม ศุภฤทธิธ�ำรง  
แพทย์แผนไทย (เวชกรรมแผนโบราณ)

เวลาท�ำการ จันทร์ – เสาร์ เวลา 07.30 น. – 17.00 น.

คลินิกคอลแล็บ

1035/12 สี่แยกตลาดแขก ถนนกะโรม ต�ำบลคลัง
อ�ำเภอเมือง นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-341291  091-0576797

บริการตรวจ เลือด อุจจาระ ปัสสาวะ และอื่น ๆ
ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
เพื่อวินิจฉัยและติดตามการรักษาโรค
ด�ำเนินการโดย สมใจ ศุภฤทธิธ�ำรง นักเทคนิคการแพทย์

เวลาท�ำการ จันทร์ – เสาร์ เวลา 07.30 – 17.00 น.
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อภินันทนาการ

จาก
คุณไพโรจน์ ปัญญาวุฒิ
กรุงเทพมหานคร

อภินันทนาการ

จาก
แพทย์หญิง อังคณา เหลืองนทีเทพ
กรุงเทพมหานคร
34

อภินันทนาการ

จาก
พลตรี นายแพทย์ ธีรศักดิ์ ธ�ำรงธีระกุล
กรุงเทพมหานคร

อภินันทนาการ

จาก
แพทย์หญิง สุทิน ครองอภิรดี
กรุงเทพมหานคร
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อภินันทนาการ

จาก
คุณเจริญ โมราศิลป์
วุฒิอาสาธนาคารสมอง
นครศรีธรรมราช

อภินันทนาการ
จาก

ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช

โดยประธานชมรม
คุณสุเมธ รุจิวณิชย์กุล

36

อภินันทนาการ

จาก
แพทย์หญิง อังคณา เจริญวัฒนาโชคชัย
กรุงเทพมหานคร

อภินันทนาการ

จาก
คุณสุจินดา ขจรรุ่งศิลป์
กรุงเทพมหานคร
37

อภินันทนาการ

จาก
บริษัท สมาร์ทฮาร์ท จ�ำกัด
นครศรีธรรมราช

อภินันทนาการ

จาก
นายแพทย์พรชัย ลีลานิพนธ์
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลนครพัฒน์
38

อภินันทนาการ

จาก
คุณบ�ำเพ็ญ สามารถ
นครศรีธรรมราช

อภินันทนาการ

จาก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
นครศรีธรรมราช
39

อภินันทนาการ
จาก
ส�ำเพ็งเมืองคอน
นครศรีธรรมราช

อภินันทนาการ

จาก
คุณจามรี แสนเสนาะ
วุฒิอาสาธนาคารสมอง
นครศรีธรรมราช
40

