
 

 

 

ตําบลวังหิน  รวมใจรักษสิ่งแวดลอม ตามรอยศาสตรพระราชา 

 

ธนาคารน้ําใตดิน 

 ( Groundwater Bank  
  นอมนําศาสตรพระราชา เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 

 

          
 

            
 

 

 



 

คํานํา 

 
เทศบาลตําบลวังหินไดเล็งเห็นความสําคัญในการบริหารจัดการนํ้าบนดิน และใตดิน เน่ืองจากเปนพื้นที่

ประสบภัยแลง และอุทกภัยอยูเสมอ จึงไดนําศาสตรธนาคารนํ้าใตดิน (Groundwater Bank มาดําเนินการเพื่อแกไข

ปญหาในพื้นที่ใหประชาชนไดมีวิถีชีวิตที่ดีข้ึน ลดการสูญเสยีทรัพยากรอยางไรคา เพราะทรัพยากรนํ้าเปนเรื่องที่สําคัญ

ตอชีวิตประชาชน  

ดังพระราชดํารัส ณ สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๙ ความตอนหน่ึงวา "...หลักสําคัญวาตอง

มีนํ้าบริโภค นํ้าใชนํ้าเพื่อการเพาะปลูก เพราะวาชีวิตอยูที่น่ัน ถามีนํ้าคนอยูได ถาไมมีนํ้า คนอยูไมได ไมมีไฟฟาคนอยู

ได แตถามีไฟฟา ไมมีนํ้าคนอยูไมได..." 

ในการจัดการทรัพยากรนํ้าน้ัน มุงขจัดปญหาความแหงแลงอันเน่ืองมาจากสภาพของปาไมตนนํ้าเสื่อมโทรม 
ลักษณะดินเปนดินปนทราย หรือการขาดแหลงนํ้าจืด การจัดการทรัพยากรนํ้าโดยการพัฒนาแหลงนํ้า มีหลักและ
วิธีการที่สําคัญ ๆ คือ การพัฒนาแหลงนํ้าจะเปนรูปแบบใด ตองเหมาะสมกับรายละเอียดสภาพภูมิของทองที่เสมอ 
และการพัฒนาแหลงนํ้าตองพิจารณาถึงความเหมาะสมในดานเศรษฐกิจ และสังคมของทองถ่ิน  

เพื่อเปนการสานตอโครงการดังกลาวและตองการใหประชาชนมีโอกาสไดศึกษาหาความรูจากหนวยงานอื่นๆ 
เพื่อนํามาพัฒนาชุมชนใหเกิดการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน  ซึ่งโครงการ “ธนาคารนํ้าใตดิน” (Groundwater 

Bank  เปนการดําเนินการสูการพัฒนาและแกไขปญหาในการจัดการบริหารทรัพยากรนํ้าในปจจุบันไดอยางย่ังยืน

ตอไป เพื่อสรางจิตสํานึกที่ดีใหกับประชาชน เด็ก เยาวชน ในการจัดการทรัพยากรนํ้าและการอนุรักษสิ่งแวดลอมเละ
บูรณาการรวมกันจากทุกสวนในพื้นที่ โดยสงเสริมใหประชาชนสรางอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และสรางรายไดจาก
การบริหารจัดการนํ้าในหมูบานของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ประวตัติําบลวังหนิ 
 
 

 
 
 
 
 
 
ตําบลวังหิน เดิมอยูในเขตอําเภอบัวใหญเปนตําบลที่กวาง สามารถแบงแยกไดหลายตําบล  กอนที่

จะเรียกวา   วังหิน  เพราะมีลานหินกวางมากที่ลําหวยบานสี่เหลี่ยมและมีปราสาทหินนางรํา ตําบลวังหินไดแยกออก
จากอําเภอบัวใหญมาอยูที่อําเภอประทาย จากน้ันตําบลวังหินไดแยกไปอยูอําเภอโนนแดง สวนตําบลกระทุมรายและ
ตําบลนางรําไดแยกออกจากตําบลวังหินไปอยูอําเภอประทายเทาทุกวันน้ี 

องคการบริหารสวนตําบลวังหิน ไดขอยกฐานะจากองคการบริหารสวนตําบลวังหินเปนเทศบาล
ตําบลวังหิน โดยสภาองคการบริหารสวนตําบลวังหิน ไดมีมติในคราวประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลวังหิน  
สมัยสามัญสมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑ / ๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖  และประกาศกระทรวงมหาดไทยได
ประกาศจัดต้ังองคการบริหารสวนตําบลวังหินเปนเทศบาลตําบลวังหิน มีผลใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑๓  ธันวาคม  
๒๕๕๖  เปนตนไป 
 

ขอมูลทั่วไป 
เทศบาลตําบลวังหิน     ต้ังอยูทางทิศ

เหนือ  ของอําเภอโนนแดง  หางจากที่ทําการอําเภอโนน
แดง  ๑๔  กิโลเมตร  และหางจากตัวจังหวัดนครราชสีมา  
๘๖  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดตอ  ดังน้ี 

ทิศเหนือ   จดเขต  ตําบลโพนทอง   อําเภอสีดา  
จังหวัดนครราชสีมา 

ทิศใต จดเขต  ตําบลสําพะเนียง  และตําบล
นางรํา  อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

ทิศตะวันออก  จดเขต  ตําบลนางรํา  อําเภอ
ประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

ทิศตะวันต จดเขต  ตําบลโพนทอง  อําเภอสีดา  
จังหวัดนครราชสีมา 

 
                   พื้นที่ตําบลวังหิน  มีพื้นที่ทั้งหมด  ๔๗  ตารางกโลเมตร   หรือประมาณ  ๒๙,๕๕๕  ไร   มีทั้งหมด   
๑๓  หมูบาน   ประกอบไปดวย  บานโนนเพ็ด  บานหนองบัว   บานแก  บานหนองข้ีเหล็ก   บานหนองงูเหลือม  
บานดอนยาวนอย  บานทุงรี  บานเตย   บานหินต้ัง  บานสําโรงใต  บานสําโรงเหนือ  บานบุหวาย  และบานหนอง
ตะเข     ประชากรในตําบลวังหิน   ๔,๕56  คน  แยกเปน ชาย  ๒,๒70  คน   หญิง   ๒,๒๘๖  คน  ประชาชนสวน
ใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทํานาเปนหลัก  เลี้ยงสัตว  และปลูกผักสวนครัว 

   
 
 



หมูบานในเขตเทศบาลตําบลวังหิน    ประกอบดวย 
 

หมูที่  ๑  บานโนนเพ็ด  นายดาว   ชนิดนอก  กํานันตําบลวังหิน 
หมูที่  ๒  บานหนองบัว  นายเมี้ยน  สอนใต  ผูใหญบานหนองบัว  หมูที่ ๒ 
หมูที่  ๓  บานแก  นายนัน คิดรอบ               ผูใหญบานแก  หมูที่ ๓ 
หมูที่  ๔  บานหนองข้ีเหล็ก นายธงชัย  พันธแกน  ผูใหญบานหนองข้ีเหลก็  หมูที่ ๔ 
หมูที่  ๕  บานหนองงูเหลือม นางกุลณัฐสิริ  พิลาภ  ผูใหญบานหนองงเูหลือม  หมูที่ ๕ 
หมูที่  ๖  บานดอนยาวนอย       นายวิชัย  เข็มทอง  ผูใหญบานดอนยาวนอย  หมูที่ ๖ 
หมูที่  ๗  บานทุงร ี  นายไสว  สินนอก  ผูใหญบานทุงรี  หมูที่ ๗ 
หมูที่ ๘  บานเตย   นายอรุณ  รวยกระบอื  ผูใหญบานเตย  หมูที่ ๘ 
หมูที่ ๙  บานหินต้ัง  นางสุจินดา  สุขวิญญา  ผูใหญบานหินต้ัง  หมูที่ ๙ 
หมูที่ ๑๐ บานสําโรงใต  นายออต  ชางบ ุ   ผูใหญบานสําโรงใต  หมูที่ 10 
หมูที่ ๑๑  บานสําโรงเหนือ นายสําเนียง  คิดเห็น  ผูใหญบานสําโรงเหนือ  หมูที่ 11 
หมูที่ ๑๒  บานบหุวาย  นายสงวนศักด์ิ  กลาหาญ   ผูใหญบานบหุวาย  หมูที่ 12 
หมูที่ ๑๓  บานหนองตะเข นางดวงพร  พิพวนนอก  ผูใหญบานหนองตะเข  หมูที่ 13 
 
สํานักงานเทศบาลตําบลวังหิน (ปจจุบันเปนเทศบาลขนาดกลาง  ณ  วันท่ี  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  
               

ต้ังอยูที่  หมู  ๖ ตําบลวังหิน  อําเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา  
              -  โทรศัพท  ๐๔๔ – ๐๐๙๑๙๗ -  โทรสาร  ๐๔๔ – ๐๐๙๑๙๘ 
 
ลักกษณะภูมิประเทศ 

        - ลักษณะภูมิประเทศ  เปนที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยทั่วไปเปนที่ราบเอียงไมสม่าํเสมอ มี
ลําหวยยางและลําหวยเตยไหลผานดานเหนือไปดานตะวันตกของเทศบาล มีลําหวยไหลผานทางทิศตะวันออกของ
เทศบาลตําบลวังหิน และแหลงนํ้าธรรมชาติและสรางข้ึน กระจายอยูทั่วไป         
ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมลีักษณะรอนช้ืน อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังน้ี  
ฤดูรอน เริ่มต้ังแตกลางเดือนกุมภาพันธไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศรอนและแหงแลง  

แตบางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกกอใหเกิดความ
เสียหายแกประชาชนทุกป เรียกวา “พายุฤดูรอน” อากาศรอน จะมีอุณหภูมิระหวาง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  
รอนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสข้ึนไป 

ฤดูฝน เริ่มต้ังแตกลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในชวงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แตอาจเกิด
“ชวงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาหหรือบางปอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนนอยนานนับเดือน ในเดือน
กรกฎาคม  ในเขตเทศบาลเคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  มิลลิเมตร   

ฤดูหนาว เริ่มต้ังแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ในชวงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-
๒ สัปดาห เปนชวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไมแนนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมี
ฝนฟาคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิตํ่าสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา    
ลักษณะของดิน 

         สภาพของดินในบริเวณเทศบาลตําบลวังหิน   มีลักษณะรวนปนทรายเปนดินลกึปานกลางมีความอุดม
สมบูรณปานกลางถึงตํ่าและเปนดินเค็มไมเหมาะสําหรับการทําการเกษตร  ปลูกขาวในฤดูฝน  แตมักเสี่ยงตอการไม
ไดผล ถาปริมาณนํ้าไมพอเพียง  จึงจําเปนตองมีการขุดลอกแหลงนํ้าที่เหมาะสมและใชปุยบํารุงดินหรือปลูกพืชที่
เหมาะสมกับสภาพดิน 
 



 ลักษณะของแหลงนํ้า 
  มีแหลงนํ้าที่ใชสําหรับ  อุปโภค-บริโภค  เปนแหลงนํ้าที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติและเทศบาลได
ดําเนินการปรับปรุงกอสรางข้ึนใหมเพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังน้ี 
    ลําหวย  ๒ แหง สระนํ้า  ๕ แหง 
    หนองนํ้า ๒๒ แหง บอนํ้าต้ืน - แหง 
    ลําคลอง  ๒ แหง บอบาดาล - แหง 
    บึง  - แหง อางเกบ็นํ้า ๑ แหง 
    แมนํ้า  - แหง ฝาย  ๔ แหง 
    อื่นๆ (ระบุ  - แหง เหมอืง  ๑ แหง 
                  ซึ่งแหลงนํ้ามาการไหลผานดังน้ี 
     ก.  หวยยางอยูทางทิศเหนือของตําบล มีทิศทางการไหลของนํ้าจากทิศเหนือลงไปทิศตะวันตกตามความ
ลาดเอียงของพื้นที่ ไปบรรจบลําหวยเจี๊ยบที่ตําบลดอนยาวใหญ มีนํ้าตลอดป ไหลผานบานสําโรงเหนือ  หมู ๑๑,   
บานแก  หมู ๓ ,บานสําโรงใต  หมู ๑๐ และบานเตย   หมู ๘    ความยาวประมาณ   ๗,๐๐๐  เมตร 

    ข.  ลําหวยเตย  เปนลําหวยที่แยกจากลําหวยยางที่บานเตย  หมู  ๘  ตําบลวังหิน  ไหลลงสูหนองนํ้าบาน
คู หมู ๑ ตําบลสําพะเนียง มีนํ้าตลอดทั้งป ความยาว  ๓,๐๐๐  เมตร 
     ค.  คลองอีสานเขียว  แยกจากลําหวยยางไหลผาน บานแก  หมู ๓,บานสําโรงใต   หมู ๑๐ ,            
บานดอนยาวนอย   หมู ๖    ตําบลวังหิน ไหลลงสูอางดอนยาวนอยหมู ๖ และไหลออกผานบานหนองข้ีเหล็ก หมู ๔              
บานหนองบัว   หมู ๒     ตําบลวังหิน  ลงสูบึงแทนตําบลสําพะเนียง มีนํ้าไมตลอดป ความยาว  ๗,๐๐๐  เมตร 
 
 

       
 
 

        
 
 
 



ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม คือ ทํานาขาว เลี้ยงโค – กระบือ เลี้ยงปลา ทอเสื่อ  ทอ
ผาไหม ปลูกผัก และรับจางทั่วไป มีความรักความสามัคคี นับถือศาสนาพุทธ มีวัฒนธรรมประเพณีสืบทอดกันจากรุนสู
รุนเชน พิธีการเลี้ยงปูตา พิธีแหปราสาทผึ้ง เปนตน 
  

ภูมิปญญาทองถ่ิน ที่ไดอนุรักษสืบตอกันมาเชน การทอเสื่อ การทอผาไหม  การปลูกหมอนเลี้ยงไหม การจัก
สานจากไมไผ การทําอาหารและขนมพื้นถ่ิน เปนตน 
 

            
 

             
 

             
 

              



  
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  

 
 ศูนยเรียนรูเศรษฐกจิพอเพียง อยูในพื้นทีบ่รเิวณสํานักงานเทศบาลตําบลวังหิน ในพื้นที่จํานวน  ๗๐  ไร      

กอต้ังเมื่อป พ.ศ 2548  เปนศูนยที่ต้ังเพือ่แกไขปญหาความยากจนเชิงบรูณาการ ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง  

ปจจุบัน มีการดําเนินการอยูหลายกลุม เชน กลุมผกัปลอดสารพิษ , กลุมโค – กระบือ , กลุมเลี้ยงกบ , กลุมเลี้ยงปลา 

, กลุมปลูกเห็ด  เปนตน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางอาชีพและสรางรายไดใหกบัประชาชนชาวตําบลวังหิน  

        ศูนยแหงน้ีเปนแหลงเรียนรูในชุมชน มีกลุมนักเรียน นักศึกษา ประชาชนและหนวยงานตางๆ เขามาศึกษาดูงาน 

และไดรับการคัดเลือกเปนแหลงเรียนรูการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจําอําเภอโนนแดงอกีดวย   

 เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ ๒๕๖๑ พล.อ ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี พรอมคณะ ไดเขามาเย่ียมชม

กิจกรรมภายในศูนยเรียนรูแหงน้ี และไดพบปะประชาชนในเขตตําบลวังหิน 

 

          
 

      
 

      



 
การทองเท่ียวชุมชน 
 

        
 
 การทองเที่ยวของตําบลวังหิน ประกอบไปดวยการศึกษาดูงานศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาดูงาน
กระบวนการธนาคารนํ้าใตดิน ไหวเจดียหลวงปูเคน ชมโบสถ 100 ป , การเลี้ยงโค-กระบือ แบบประณีต , การผลิต
พลังงานทดแทนใชในครัวเรือน , การผลิตระบบกระจายนํ้าพลังงานแสงอาทิตย , บานโฮมสเตย , ทองเที่ยวเก็บเห็ด 
ในปาชุมชน เปนตน 
 

      
 

เทศบาลตําบลวังหิน ไดรับคัดเลือกจากสํานักงานพัฒนาชุมชน ใหเปนหมูบานทองเที่ยวในโครงการ OTOP 
นวัติวิถี ซึ่งถือวาเปนแหลงทองเที่ยวใหม โดยมี
ชุมชนใหการตอนรับคณะบุคคลที่สนใจ ในการ
ทองเที่ยวและศึกษาวิถีชิวิตชุมชน โดยมีที่พัก 
(โฮมเตย ใหบรกิารประมาณ 30 หลังคา พรอม
ใหการตอนรับ  ซึ่ งผู ที่ สนใจสามารถติดต อ
ประสานงานผานเทศบาลตําบลวังหิน 

 
 
 
 

 

          

 



                                        
 
ประเพณีวัฒนธรรม 
 

ประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันจากรุนสูรุน เชน พิธีการเลี้ยงปูตาของแตละหมูบาน พิธีแหปราสาทผึ้งในวัน
เขาพรรษา ประเพณีกอพระเจดียทรายในวันสงกรานต งานบวงสรวงทาวสุรนารี (ยาโม  ประเพณีลอยกระทงซึ่งจะจัด
อยางย่ิงใหญในทุกๆป เพราะวิถีชีวิตประชาชนผูกพันกับแหลงนํ้าเปนอยางมาก เปนตน 
 
 

        
 
 

      
 

      
 
 
 
 ซึ่งแตละวัฒนธรรมและประเพณี เปนกิจกรรมที่สามารถเปนเครื่องยึดเหน่ียวความรัก ความสามัคคีของคนใน
ตําบลไดเปนอยางดี ซึ่งมีจะมีการสืบทอดจากรุนสูรุน สืบสานใหคงอยูคูกับตําบลสืบไป 
 
 



 
ท่ีมาและสภาพปญหาพ้ืนท่ี 
 

       พื้นที่ตําบลวังหิน อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา เปนพื้นที่ประสบปญหาภัยแลงซ้ําซาก  

ในชวงฤดูฝนก็ประสบปญหานํ้าทวมขังที่นาเปนเวลานานสงใหผลผลิตเสียหาย ซึ่งประชากรสวนใหญประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม ทํานา และเลี้ยงโค-กระบือ ในอดีตชาวบานตองประสบปญหาทั้งความยากจน ผลผลิตตกตํ่า รายไดไม

เพียงพอตอการดํารงชีวิต ปญหาภัยแลง นํ้าทวมซ้ําซาก เกิดมลภาวะดานสุขภาวะชุมชน มีนํ้าเนาเสียในครัวเรือน เกิด

โรคติดตอและเจ็บปวย บางสวนตองยายถ่ินฐานเพื่อเขาไปหาทํางานในเมือง โดยทิ้งเด็กและผูสูงอายุไวบานเพียงลําพัง 

กอใหเกิดปญหาสังคมตามมา 

 

นํ้าทวมขังในชุมชน 

 

เมื่อปริมาณนํ้าฝนมาก ทําใหระบายไมทัน ทําใหนํ้ามักทวมขังในชุมชน กอใหเกิดความเสียหาย และ
เปนแหลงเพาะพันธุเช้ือโรค เกิดโรคติดตอและโรคที่เกี่ยวกับนํ้าเพิ่มข้ึน 

 

     
  

     
 

         
 



   
อุทกภัย 
 

ตําบลวังหิน มีลําหวยยาง ลําหวยเตย และคลองอิสานเขียว เปนลํานํ้าสายหลัก และเปนพื้นที่ที่รองรับนํ้ามา
จากอําเภอสีดา อําเภอบัวลาย และอําเภอบัวใหญ  ซึ่งหากมีปริมาณนํ้ามากเกินความจําเปน จะเกิดสภาวะนํ้าทวม
อยางฉับพลัน เน่ืองจากพื้นที่เปนแองกระทะ ไมสามารถระบายนํ้าไปยังลําสะแทดไดอยางรวดเร็ว เน่ืองจากมีถนนเจน
จบทิศ (หมายเลข ๒๐๒ เปนเสนทางที่กีดขวางทางนํ้าอยู อีกทั้งแหลงกักเก็บนํ้าภายในตําบลวังหิน ก็ไมเพียงพอตอ
กักเก็บนํ้าที่มีปริมาณมากได โดย เมื่อป พ.ศ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ เกิดอุทกภัยครั้งใหญ โดยมีนํ้าที่ทวมขังภายในตําบลอยู
ประมาณ 3 ลาน ลบ.ม ซึ่งทวมขังอยูในไรนาประชาชนยาวนานถึง 4 เดือน ทําใหผลผลิตทางการเกษตรเสียหายเปน
จํานวนมาก ทั้งยังสงผลตอชีวิตความเปนอยูและสภาพจิตใจของประชาชนในพื้นที่  

 

   
 

   
 

   
 
 
 
 
 



 
ภัยแลง 
 

 หากปริมาณนํ้าในฤดูฝนมีปริมาณตํ่า ก็จะเกิดภัยแลง เน่ืองจากไมมีแหลงกักเก็บนํ้าที่เพียงพอ อีกทั้ง
หากฤดูฝนมีปริมาณนํ้ามากจะเกิดอุกภัย แตทวาเมื่อปริมาณนํ้าลดลง ก็ไมมีแหลงนํ้าที่จะเก็บมวลนํ้าไวได ทําใหเกิด
สภาวะขาดนํ้าเพื่อทําการเกษตรอีก  จึงทําใหพื้นที่ตําบลวังหินเปนพื้นที่แระสบอุทกภัยและแลงซ้ําซาก อีกทั้งเดือน
กันยายน ป 2561 อําเภอโนนแดง ไดประกาศภัยแลงในทุกหมูบานของตําบลวังหิน 

 
 

     
 

      
 
 

        
 
 
พ.ศ 2561 เทศบาลตําบลวังหิน ประสบปญหาภัยแลงครอบคลุมทั้งตําบล ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย

เปนจํานวนมาก ประชาชนประสบภาวะขาดทุนจากการทํานา และพืชไร และทุกองคประกอบทําใหเกดิการบูรณาการ
รวมกันของทุกภาคสวนในตําบลวังหิน เพื่อแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในระยะยาวตอไป 

 
 



ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 

จากผลกระทบทีเ่กิดข้ึน คนในชุมชนรวมกับหนวยงานเทศบาล วัด โรงเรียน สถาบันการเงินชุมชน ไดนํา

ปญหามาแลกเปลี่ยนและประชุมหาแนวทางแกไขในวิกฤติปญหาทีเ่กิดข้ึน 

โดยไดนอมนําหลกัการทรงงาน  23 ขอ ในพระบาทสมเด็จพระปรมนิทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขามาเพื่อแกปญหา จนนํามาสู

แนวทางในการแกปญหา โดยมีขอสรุปรวมกันในการแกไขปญหาปากทอง 

เปนอันดับแรก จากความเช่ือที่วา “เมื่อทองเราอิ่ม  เราจะมคีวามตองการ

จากโลกน้ีนอยลง” จึงเกิดความรวมมือในทุกภาคสวน บาน วัด โรงเรียน 

หนวยงานราชการ และสถาบันในชุมชน ดําเนินกิจกรรมทีส่อดคลองซึ่งกัน

และกัน ซึ่งการบรหิารจัดการทรัพยากรนํ้า (ธนาคารนํ้าใตดิน จึงเปน

แนวทางในการแกไขปญหาในครัง้น้ี 

 โดยเทศบาลตําบลวังหินเปนผูประสาน ศึกษาหาองคความรูในการ

ดําเนินการธนาคารนํ้าใตดิน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกบัผูมีประสบการณ 

และนํามาเผยแพรแกผูคนในชุมชนตอไป 

 ซึ่งคณะผูบรหิารและเจาหนาที่เทศบาลตําบลวังหิน ไดรับความรู

เบื้องตนดานธนาคารนํ้าใตดินจาก นายอัครชัย อมัติรัตนะ นายกองคการ

บรหิารสวนตําบลทุงสวาง อําเภอประทาย จงัหวัดนครราชสมีา ซึ่งได

แลกเปลี่ยนเรียนรู และลงพื้นที่ในการปฏิบัติการจริง ซึง่การแลกเปลี่ยน

เรียนรูในครั้งน้ัน ทําใหเกิดประกายความหวังในการดําเนินการธนาคารนํ้า

ใตดิน เพื่อจัดการบรหิารจัดการนํ้าอยางมีประสทิธิภาพ 

เมื่อไดเรียนรูวิธีการทําธนาคารนํ้าใตดิน (ระบบปด จึงไดนํามาทดลองปฏิบัติในพื้นที่ภายในตําบลวังหิน  โดย

เริ่มปฏิบัติเปนบอตนแบบเพื่อทดลองในการรับนํ้าที่ทวมขัง ซึ่งไดผลที่นาพงึพอใจเปนอยางมาก เน่ืองจากนํ้าทีเ่คยทวม

ขัง สามารถลดลงโดยใชเวลาไมนาน จึงเปนจุดกําเนิดบอธนาคารนํ้าใตดิน (ระบบปด แหงแรกของตําบลวังหิน  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  



 
คณะผูบริหารเทศบาลตําบลวังหิน พรอมคณะ ไดเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมจัดการนํ้าตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารนํ้าใตดิน ระหวางวันที่ 14 – 16 สิงหาคม พ.ศ 2561 ณ จังหวัด
อุบลราชธานี  ซึ่งไดรับฟงบรรยายจากทานสุทธิพงษ จุลเจริญ อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน พรอมคณะ
วิทยากรที่บรรยายเชิงวิชาการเกี่ยวกับระบบธนาคานํ้าใตดิน 

และไดลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ องคการบริหารสวนตําบลเกาขาม ซึ่งไดรับความรูจากอาจารยโกวิทย ดอกไม  

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

อาจารยโกวิทย ดอกไม พรอมอาจารยธนบดี วรุณศรี ไดเดินทางมาเปนวิทยากรบรรยาย เพิ่มความรูใหแก
ผูนําชุมชนตําบลวังหิน เพื่อกําหนดจุดและวางแนวทางในการดําเนินงานธนาคารนํ้าใตดิน ภายในพื้นที่ตําบลวังหิน 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  



ธนาคารน้ําใตดิน (ระบบปด- ระบบเปด ภายในเขตเทศบาลตําบล วังหิน  
  
  เทศบาลตําบลวังหิน พรอมกับบาน วัด โรงเรียน และหนวยงานทุกภาคสวน รวมบูรณาการดําเนินการ
กอสรางและประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชน ในการกอสรางธนาคารนํ้าใตดินระบบปด ใหไดมากที่สุด ซึ่ง
เทศบาลตําบลวังหินไดจัดศูนยเรียนรูในการดําเนินการธนาคารนํ้าใตดินเพื่อใหเปนแหลงเรียนรู พรอมแตงต้ัง
คณะทํางาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ใหเปนวาระของตําบล ซึ่งจะเปนแนวทางในการ
พัฒนาและแกไขปญหารวมกันตอไป 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

  

  



แนวทางในการดําเนินการ 
 
 เทศบาลตําบลวังหิน พรอมทุกภาคสวน ไดรวมกันกอสรางธนาคารนํ้าใตดิน โดยใชสิ่งของวัสดุเหลือใช และ
ของที่ไดรับความอนุเคราะหจากรานคา และหนวยงานราชการ  เชน ยางรถยนต ขวดนํ้าพลาสติก เศษอิฐ เศษ
คอนกรีต (ที่รื้อมาจากถนนทางหลวง เปนตน  
 เนนความรวมมือจากเทศบาล บาน วัด โรงเรียน ซึ่งทุกฝายจะรวมแรงกันดําเนินการ พรอมกับเรียนรู
ขอผิดพลาดและดําเนินการแกไขรวมกัน เมื่อไดลองปฏิบัติก็จะสามารถนําไปปรับใชในครัวเรือน และพื้นที่ของตนเอง  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  

 

 



ผลการดําเนินงาน 
 

เทศบาลตําบลวังหิน  ตําบลวังหิน อําเภอโนนแดง จงัหวัดนครราชสีมา ไดดําเนินการขยายเครอืขายจัดทําสราง
ธนาคารนํ้าใตระบบปด ระบบเปด และรางระบายนํ้าไรทอ ในเขตพื้นที่ตําบลวังหินดังน้ี 
 

พ้ืนท่ีกอสรางธนาคารนํ้าใตดิน ระบบปด ระบบเปด รางระบายนํ้าไรทอ หมายเหตุ 

บานโนนเพ็ด ม.1 11 บอ    

บานหนองบัว ม.2 12 บอ 1 บอ   

บานแก ม.3 5 บอ 1 บอ   

บานหนองข้ีเหล็ก ม.4 13 บอ 1 บอ   

บานหนองงูเหลือม ม.5 9 บอ    

บานดอนยาวนอย ม.6 6 บอ 1 บอ   

บานทุงรี ม.7 8 บอ 1 บอ   

บานเตย ม.8 10 บอ    

บานหินต้ัง ม.9 2 บอ    

บานสําโรงใต ม.10 3 บอ    

บานสําโรงเหนือ ม.11 2 บอ 1 บอ   

บานบุหวาย ม.12 12 บอ    

บานหนองตะเข ม.13 6 บอ    

สํานักงานเทศบาลตําบลวังหิน 28 บอ  5 จุด  

วัดดอนยาวนอย 15 บอ  2 จุด  

วัดบานทุงร ี 7 บอ    

วัดบานสําโรงเหนือ 7 บอ    

วัดบานแก 12 บอ    

โรงเรียนวัดบานทุงร ี 2 บอ    

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 2 บอ    

รวม 172 บอ 6 บอ 7 จุด  

( ขอมูล ณ วันที่ 25  มิถุนายน พ.ศ 2562  
 

 

 

 

 

 

 



ประโยชนท่ีไดรับ ประชาชนสามารถบรหิารจัดการนํ้าผิวดิน และนํ้าใตดินไดอยางมีประสทิธิภาพ ลดความเสี่ยงในการ

ทําการเกษตรนํ้าฝน ลดความเสี่ยงจากโรคติดตอที่เกิดจากนํ้าขังในชุมชน ลดความขัดแยงระหวางพื้นที่ขางเคียง 

ความทาทายในการปฏิบัติงาน การเปลี่ยนความคิดประชาชน ที่จะสรางธนาคารนํ้าใตดิน แทนระบบสุขาภิบาลและ

ระบบชลประทานทั่วไป โดยจะดําเนินการใหไดในทุกครัวเรอืน  

สิ่งท่ีจะดําเนินการในขั้นตอไป เพิ่มประสิทธิภาพในดานความรูใหแกประชาชน การสงเสริมการสาธิต การสราง

ธนาคารนํ้าใตดินระบบปด และระบบเปดครอบคลุมทุกหมูบาน,การสรางรางระบายนํ้าไรทอที่ไดมาตรฐานทกุ

ครัวเรือน,การขยายความเขาใจในหลกัทฤษฎีของธนาคารนํ้าใตดิน ใหแกบุคลอื่นตอไป เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผล 
 

ช่ือโครงการ “ธนาคารนํ้าใตดิน นอมนําศาสตรพระราชา เพือ่การพฒันาอยางย่ังยืน” 
  

นายยศธร บูรณะบัญญัติ นายกเทศมนตรีตําบลวังหิน อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 25 กันยายน 2561 
 

 

Measurable 
ผลลัพธที่ตองการ ใหความรูเรื่องธนาคารนํ้าใตดินแกประชาชน ผลลัพธที่ไดจากการดําเนินการ ประชาชนสามารถบริหารจัดการนํ้าได 

Vital Behavior (พฤติกรรมสําคัญ  

 Motivation(แรงจูงใจ  Ability (ความสามารถ  
แผนงาน ผลลัพธความกาวหนา แผนงาน ผลลัพธความกาวหนา 

 
 

   

-รวมกลุมผูนําและชาวบาน  
พูดคุยถึงสภาพปญหานํ้า
ทวม/แลง ทํานามีความเสี่ยง 
หญาเลี้ยงสัตวขาดแคลน 
-นํ้าท วม ขังในชุมชน, เกิด
โรคติดตอและโรคจากนํ้า  
-ระเบิดจากขางใน นอมนํา
ใชศาสตรพระราชา 

- ไดผลตอบรับดี ชาวบานคิด 
และที่จะลองดําเนินการทํา
ธนาคารนํ้าใตดิน ในครัวเรือน 
-ประชาชนส วนใหญ ยัง ไม
ทราบวาธนาคารนํ้าใตดินคือ
อะไร 

-ใหความรูวิธีการทําและปก
หมุด ในพื้นที่เหมาะสม 
-จัดทําศูนยเรียนรู ตนแบบ 
-ปรับแหลงนํ้าใหมีศักยภาพ 
-ผูนําแตละหมูบานดําเนินการ
เปนตัวอยาง 

ประชาชนสนใจเขารวมเปน
จํานวนมาก แตบางสวน
ยังคงพูดว า จะไดผลจริ ง
หรือ 

 
 

   

-เทศบาลและผูนํา ใชพื้นที่
สาธารณะทดลอง 
-เ ชิญวิทยากร ใหความรู 
เรื่องการทําธนาคารนํ้าใตดิน 

ทํางานรูปแบบประชารัฐ มี 
vision รวมกัน คือความอยูดี
กินดีของชาวบาน เลนกันเปน
ทีม ชาวบาน +ทองที่+ทองถ่ิน
เปนแนวหนา อําเภอเปนฝาย
ประสาน จังหวัดคอยสงเสริม
และรัฐบาล เปนกองหนุน 

-รวมกลุ มทุกหมูบ าน เพื่ อ
ชวยกันขยายธนาคารนํ้าใตดิน
ในที่สวนตัวและสวนรวม 
-ชวยกันแนะนําใหความรูซึ่ง
กันและกัน จากประสบการณ
ตรง 
-ขอรับการสนับสนุนจาก
เทศบาล จังหวัดและกรม 

-คณะวิทยากรประจําตําบล 
-ได รับการสนับสนุนจาก
เทศบาล จังหวัดและกรม 
-อ ธิบ ดีกรมส ง เ ส ริ มกา ร
ปกครองทองถ่ิน พรอมคณะ 
สงเสริมอยางจริงจัง เกิดแรง
กระเพื่อมทางบวกเพื่อขยาย
ผล 

 
 

  

-จัดสรรวัสดุใหหมูบาน ใน
การดําเนินการ โดยใหแตละ
หมูบาน กอสรางในพื้นที่
สาธารณะหรือครัวเรือน  
-ใหกําลังใจและช่ืนชมแก
หมูบานที่ดําเนินการไดดี 

-รั ฐ ใ ห วั ส ดุ เ พื่ อ ก อ ส ร า ง
ธนาคารนํ้าใต ดินระบบปด
และสนับสนุนงบประมาณ
กอสร างธนาคาร นํ้า ใต ดิน
ระบบเปด 
รัฐใหของ ชาวบานออกแรง 
ชาวบานหวงแหน ดูแลรักษา 
 

-จัดทําธนาคารนํ้าใต ดินใน
พื้นที่สาธารณะที่รกรางวาง
เปลา 
-จัดงบประมาณสนับสนุน 
รวมถึงการจัดกิจกรรมตางๆ 

-ทุกหมูบานมีธนาคารนํ้าใต
ดินระบบปด และระบบเปด 
-รองบประมาณและความรู 
ที่จะสนับสนุนเพิ่มเติมจาก
สวนกลาง 
 


