
เคร่ืองเพ่ิมแรงดนัน�ำ้ แอร์แว หลกักำร

ท�ำงำนคือกำรเพ่ิมแรงดนัน�ำ้โดยกำรต่อท่อ 

PVC 2 ทอ่เข้ำกบัสำยสบูในแนวตัง้ ชว่ยให้

น�ำ้ไหลสม�ำ่เสมอเม่ือน�ำ้ไหลเข้ำไปในทอ่ โดย

อำศยัอำกำศท่ีอยู่ในท่อดนัน�ำ้ช่วยป๊ัมน�ำ้ลง

มำให้ไหลแรงขึน้กวำ่เดมิ

       

“  สิง่ท่ีขำดไมไ่ด้ก็คือกำร

ร่วมแรงร่วมใจของคนในชมุชน ชมุชน

เรำคดิถงึกำรใช้ชีวิตมำกกวำ่เร่ืองเงิน ใคร

ชว่ยได้เทำ่ไหร่ก็ชว่ย ปัจจัย
 ทางน�้าใจมันใช้
 ยังไงก็ไม่หมด ”

 บุญมา เจริญชาติ

       

“ ดีใจมำกครับท่ีชมุชนมี

น�ำ้กินน�ำ้ใช้ อยำกให้ป่ำอยูก่บั

ชมุชนไปนำน ๆ เพรำะ 

  ถ้าไม่มีป่า
 ก็ไม่มีน�้า
 เหมือนกัน ”
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ส า ม า ร ถ ท� า
กิจกรรมอย่าง 
อื่นได้ เชน่ปลกูผกัสวน

ครัวหน้ำบ้ำนตนเอง ”

ค�ำพัน เชิดไชย

น้ำ สร้างชุมชน
“ ชมุชนเรำเปลีย่นแปลงไปมำก

จำกอดีต แตก่่อนชำวบ้ำนมีน�ำ้

ไม่พอใช้ แต่พอมีน�ำ้กินน�ำ้ใช้

ชำวบ้ำนก็

เด็กชำยโอเว่น

ห ้วยค�ำสีดำ 
ห้วยภโูลงตอนลำ่ง

ฝำยวังอีแร้ง 2 สร้ำงขึน้

เพ่ือแบง่เบำกำรใช้น�ำ้ในชมุชน และ

แบง่น�ำ้ไปใช้ในกำรท�ำกำรเกษตร ใน

หน้ำน�ำ้จะกกัเก็บน�ำ้ไว้เพ่ือใช้สอยใน

หน้ำแล้ง โดยจะใช้น� ำ้ เ พ่ือกำร

อปุโภคบริโภคเพียงอย่ำงเดียว ไม่

อนญุำตให้ท�ำกำรเกษตรเพ่ือปอ้งกนั

ปัญหำน�ำ้ไมพ่อใช้

ฝำยวังอีแร้ง 1 
ใช้น�ำ้ในกำรอปุโภค บริโภคใน

ชมุชน

เขาภูซาง  เป็นแหล่งต้นน�ำ้ท่ีใช้ใน

หมูบ้่ำนมีจดุเร่ิมต้นอยูบ่ริเวณเสำเฉลียง

ห้วยภูโลง มีต้น

ก�ำเนิดมำจำกเขำภูซำง

ไหลลงสูห่มูบ้่ำนผำชนั

หมู่บ้านผาชัน 
มี149 ครัวเรือนมีประชำกรทัง้สิน้ 

570 คน สว่นใหญ่ประกอบอำชีพ

ประมงริมแมโ่ขง และเกษตรกรรม

ท่ีนา บ้ำนผำชนัจะท�ำนำเป็น

นำปี เพรำะในหน้ำแล้งมีปริมำณ

น�ำ้ไมเ่พียงพอ โดยในฤดฝูน กำรท�ำ

นำจะอำศยัน�ำ้จำกฝนและน�ำ้ท่ีส่ง

มำจำกฝำยวงัอีแร้ง 1 สว่นในหน้ำ

แล้งจะปลกูพืชท่ีไมต้่องกำรน�ำ้มำก 

เชน่ มนัส�ำปะหลงั

บ ่ อ น�้ า  บ่อน� ำ้ ท่ีกอง

บญัชำกำรทหำรสงูสดุขดุให้

สภำพดินบ้ำนผำชัน แม้บ้ำนผำชนั

อยูต่ดิกบัแมน่�ำ้โขง แตมี่หินฐำนเป็นหินทรำย และ

ผพุงัสลำยเป็นทรำย ท�ำให้บ้ำนผำชนัมีแผน่ดนิเป็น

ดนิทรำยซึง่ไมอุ่้มน�ำ้ และดนิขำดควำมชุม่ชืน้

หมู่บ้านผาชัน

ลำ ดับความเป็นมาของระบบน้ำ 

น้ ำา (ใจ) ไม่แห้ง
การจัดการน้ำ บ้านผาชัน

นำา้ เป็นปัจจยัท่ีส�ำคญัในกำรด�ำรงชีวิต ท�ำให้มนษุย์

เลือกตัง้ถ่ินฐำนใกล้กบัแหลง่น�ำ้ แตบ้่ำนผำชนัชมุชน

ริมแม่น�ำ้โขงเคยประสบปัญหำขำดแคลนน�ำ้ในกำร

อปุโภคบริโภคภำยในหมูบ้่ำน และกำรน�ำน�ำ้เข้ำมำใช้

ในหมู่บ้ำนมำก่อน ปัจจบุนัจำกกำรร่วมมือของคนใน

ชุมชน ท�ำให้หมู่บ้ำนผำชนัมีน�ำ้ใช้เพียงพอต่อควำม

ต้องกำรของคนในชมุชนทัง้ฤดนู�ำ้หลำกและฤดนู�ำ้ลด2524 
ประชำกรในหมูบ้่ำนเพ่ิมจ�ำนวนขึน้

อย่ำงเห็นได้ชดัท�ำให้น�ำ้จำกแหล่ง

น�ำ้ธรรมชำติเดิมท่ีกระจำยอยู่ตำม

ธรรมชำตอิยำ่งบอ่ทรำยเป็นต้น ซึง่

ไมพ่อตอ่กำรใช้สอย

ช ำ ว บ้ ำ น ร ว ม ตัว กัน ส ร้ ำ ง

ฝำยวังอีแร้ง 1 บน

เขำภูซำงด้วยกระสอบทรำย

เพ่ือกกัเก็บน�ำ้ไว้ใช้

2535 - 2547
เกิด ควำมแห้งแล้ง อยำ่งหนกั 

ชำวบ้ำนไมมี่น�ำ้ใช่้ ไมส่ำมำรถท�ำมำหำกิน

ได้ ววัควำยล้มตำยเป็นจ�ำนวนมำก

2542 - 2548 
กรมทรัพยำกรน�ำ้หำวิธีแก้ไขโดยเข้ำมำขดุ

น�ำ้บำดำลลกึลงไป 60 - 80 เมตร แตไ่มพ่บ

น�ำ้บำดำล

2543 
องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล

ส�ำโรงเข้ำมำขดุบอ่น�ำ้บำดำล

ลกึลงไป 50 เมตร แตไ่มพ่บ

น�ำ้เช่นกนัจึงซือ้เคร่ืองสบูน�ำ้

ขนำด 5 แรงม้ำมำสูบน�ำ้ท่ี

ห้วยค�ำ-สดีำ เพ่ือสบูน�ำ้ไปใช้

2548
ชำวบ้ำนรวมตัวกันเพ่ือแก้ไข

ปัญหำน�ำ้แล้ง กองบญัชำกำร

ทหำรสงูสดุเข้ำมำขดุบอ่น�ำ้ตืน้

จ�ำนวน 2 บอ่กว้ำง 1 เมตร ลกึ 

8 เมตร อยู่ทำงทิศเหนือของ

หมูบ้่ำน แตก็่บรรเทำภยัแล้งได้

เพียงระดบัหนึง่ 2549 
ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัยเข้ำมำ

พฒันำพืน้ท่ี เพ่ือให้กลำยเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียว

ของจงัหวดั แต่ชำวบ้ำนเล็งเห็นปัญหำด้ำน

กำรจดักำรน�ำ้ ซึง่เป็นปัจจยัท่ีสมควรจะได้รับ

กำรปรับปรุงเป็นล�ำดบัแรก จงึร่วมกบักองทนุ

พฒันำระบบกำรใช้น�ำ้ก่อน

ชำวบ้ำนร่วมแรงร่วมใจกนัสร้ำง ฝำยวังอแีร้ง 1 
โดยสร้ำงให้เป็นฝำยปนู เพรำะกระสอบทรำยไม่สำมำรถ

ทนแรงน�ำ้ท่ีเช่ียวกรำดได้ ครัง้นีช้ำวบ้ำนตำ่งร่วมบริจำคปนู

อยำ่งน้อยครัวเรือนละ 1 ลกู และร่วมลงแรงในกำรก่อสร้ำง

โดยไมพ่ึง่หนว่ยงำนรัฐ

นำยชรินทร์ อินทร์ทองเกิดแนวคดิกำรสร้ำง

ระบบแอร์แวได้รับควำมสนใจและ

กำรสนบัสนนุจำกหนว่ยงำรำชกำร

อยำ่งองค์กำรบริหำรสว่นต�ำบล 

และ ส�ำนกังำนกองทนุสนบัสนนุ

กำรวิจยั ด้วย

2551 
ชำวบ้ำนน�ำนวัตกรรมแอร์แวไปจัดใน

นิทรรศกำรลกูโลกสีเขียวของปตท. และ

ได้รับกำรแนะน�ำให้ไปประกวดรำงวัล

พระรำชทำนในโครงกำรพระรำชด�ำริของ

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวด้วยช่ือ

โครงกำร  “ รูปแบบการ
จัดการน�้ า ท่ี มีอย ่ า ง
จ�ำกัดให้มีประสิทธิภำพ
สูงสุด กรณีบ้านผาชนั”

2552 
แอร์แวได้รับรำงวลัชนะเลศิถ้วยพระรำช

-ทำนจำกพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั

ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนกำรจัดกำรน�ำ้จำกโครงกำรพระ

รำชด�ำริในกำรพฒันำระบบกำรจดักำรน�ำ้ของชมุชน โดยมี

กำรสร้ำงฝำยวงัอีแร้ง 2 ฝำยเหนือวงัอีแร้ง 1 ขึน้ไปและตอ่

ทอ่ PVC เพ่ือสง่น�ำ้มำใช้สอยและท�ำกำรเกษตรในหมูบ้่ำน
ชมุชนสร้ำงฝำยยอ่ย 4 ฝำยเพ่ือใช้ในกำรท�ำ

นำและปลูกพืชไร่บนภูเขำ โดยได้รับเงิน

สนบัสนนุจำกโครงกำรในพระรำชด�ำริ


