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คํานํา
หนังสือ “จากการเรียนรูสูการจัดการทรัพยากรน้ํา บานลิ่มทอง” เปนการถายทอด
ความรู แ ละประสบการณ จ ากการเรี ย นรู ข องชุ ม ชนบ านลิ่ ม ทอง ตํ า บลหนองโบสถ อํ า เภอ
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย ชุมชนที่เคยประสบปญหาภัยแลงอยางหนัก ขาดแคลนแหลงน้ํา และยัง
เกิดปญหาฝนทิ้งชวง ซึ่งทําใหผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา ไรนาเสียหายขาดทุน วนเวียนอยูกับ
การเปนหนี้สิน
แตไดอาศัยพลังแหงการเรียนรู ศึกษาหาหนทางแกปญหา จนนําไปสู
กระบวนการจัด การทรัพยากรน้ําในชุมชนที่ป ระสบความสําเร็จ ในระดับหนึ่ง ซึ่งนาจะเป น
ตัวอยางของการจัดการทรัพยากรน้ําในระดับชุมชน ใหแกชุมชนอื่นๆ หรือผูที่สนใจไดใชศึกษา
เรียนรู
กระบวนการเรียนรูของชุมชนบานลิ่มทอง มีจุดเริ่มตนจาก นานอย หรือนางสนิท ทิพย
นางรอง ผูหญิงตัวเล็กๆ คนหนึ่งในชุมชน ที่ไดใชความอดทนและพลังแหงการเรียนรู ในการ
แกปญหาชีวิตและหนี้สิน โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูตามแนวคิดการสรางสรรคดวยปญญา
(Constructionism) ที่มุ งเนน ให ผูเรีย นเปน ผูส รา งองคค วามรูดวยตนเอง โดยการลงมือ ทํา
แกไขปญหาโดยปฏิบัติจริง และสรางความรูจากประสบการณจริง ซึ่งทางมูลนิธิศึกษาพัฒน
โดย คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา และ คุณแบงกอก เชาวขวัญยืน ไดเข ามาชว ยพัฒนา
กระบวนการเรียนรูดังกลาวใหกับนานอย ตั้งแตป พ.ศ.2542 ทําใหนานอย ชาวบานบางสวน
รวมถึงกลุมเยาวชน ที่เขารวมกระบวนการเรียนรูดังกลาว เกิดการพัฒนาศักยภาพตนเอง และ
เริ่มมีบทบาทเปนผูนําชุมชนในการคิดแกปญหาตางๆ
จากจุดเริ่มตนเล็กๆ ไดขยายผลไปสูชุมชน เกิดเปนบทเรียนสําคัญที่ทําใหชาวบานลิ่ม
ทองไดรูจักวิธีการแกปญหาดวยการเรียนรูและลงมือทํา เกิดกระบวนการคิดและมีสวนรวมของ
ชุมชน ประสบการณสอนใหชาวบานรูวา หากตองการเห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน เราจะนั่ง
คิดเฉยๆ ไมได แตตองลุกขึ้นมาลงมือทํา ไมตองรอใหใครมาชวย ตองเริ่มจากพึ่งพาตนเองให
ไดกอน ชุมชนบานลิ่มทองจึงเริ่มตนแกปญหาเรื่องน้ําดวยการวางแผนเพื่อจัดการปญหาดวย
ตนเองเทาที่กําลังความสามารถชาวบานจะทําได และยังมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวย
ในการสํารวจ การวางแผน และการจัดการ จากการเริ่มตนนี้เองที่เปนจุดเปลี่ยนสําคัญ ที่ทําให
เกิด การจัด การทรั พ ยากรน้ํ า ของชุ ม ชนบานลิ่ ม ทองอยา งมี สว นร วมและพึ่ ง พาตนเอง และ
เปลี่ยนแปลงใหชาวบานพัฒนากระบวนการจัดการภายในของตนตอไปอีกหลายดาน

ทางคณะผูจัดทําใครขอขอบคุณ ชุมชนบานลิ่มทอง และ นานอย สําหรับการถายทอด
ความรู แ ละประสบการณ อั น มี ค า ออกมาเป น หนั ง สื อ เล ม นี้ รวมทั้ ง ขอขอบคุ ณ บุ ค คลและ
หนวยงานต างๆ ที่ไดมีสวนรวมในการผลักดันและใหการสนับสนุ นแกชุ มชนในดานตางๆ
ตลอดจนเป น เครื อ ข า ยความร ว มมื อ และการเรี ย นรู ของชุ ม ชนบ า นลิ่ ม ทอง ได แ ก
คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา และ คุณแบงกอก เชาวขวัญยืน กรมชลประทาน หนวยทหาร
ช า งพั ฒ นา ที่ 52 จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย อํ า เภอนางรอง องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหนองโบสถ
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน มูลนิธิศึกษาพัฒน มูลนิธิไทยคม มูลนิธิเพื่อการศึกษาและ
ประชาสงเคราะห มูลนิธิวิเทศพัฒนา มูลนิธิ โคคา โคลา ประเทศไทย
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ปญหาน้ําแลง วิกฤตชุมชน
ชุมชนบานลิ่มทอง ต.หนองโบสถ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย มีสภาพพื้นที่ซึ่งประสบปญหา
ภัยแลง ขาดแคลนน้ํา จนมีคํากลาวติดปากวา “บุรีรัมยตําน้ํากิน” เพราะน้ําไมเพียงพอตอการ
อุปโภคบริโภค และทําการเกษตร ชาวบานซึ่งมีอาชีพทํานาเปนหลัก ตองเจอกับปญหาฝนทิ้ง
ชวงและขาดแหลงเก็บน้ําไวใชยามหนาแลงเปนประจําทุกป ผลกระทบที่ตามมาคือ ผลผลิตทาง
การเกษตรและไรนาเสียหายขาดทุน วนเวียนอยูกับการเปนหนี้สิน ทํานาไมไดขาว ทําไรไมได
กิน ปลูกไดแตดอกเบี้ย ใชหนี้กนั ชั่วลูกชั่วหลาน
ชาวบานตองกูเงินเปนหนี้สินเพิ่มขึ้น เพราะผลผลิตไดไมเต็มเม็ดเต็มหนวย จากแรงมา
เปนรวง ไดขาวไมถึง 10 ถังตอ 1 ไร สั่งสมเปนปญหาเรื้อรังของชุมชน คนจนนับวันมีแตเพิ่ม
มากขึ้น ถึงจะมีที่ดินแตกลับแกไขปญหาไมได เพราะมีน้ําไมพอเพียง ประกอบกับเปนพื้นที่
ดอนอยูที่สูง และไมมีโครงการขุดเหมืองสงน้ําไหลผาน มีแตผืนดินเหลืองแลงวางเปลา ทําให
ชาวบานหลายครอบครัวตองกมหนารับชะตากรรมตามธรรมชาติกลั่นแกลงอยูเสมอมา ปไหน
ฝนดีก็จะมีขาวใชหนี้ ชาวบานมีงานทํา แตถาฝนทิ้งชวงหรือแลง ชาวบานตองออกไปรับจาง
แรงงานในพื้นที่อื่นๆ เพื่อหารายไดมาชวยจุนเจือครอบครัวไปวันๆ หนึ่ง วิถีชีวิตกลายเปน
แรงงานอพยพตางถิ่น หมูบานเหลือแตผูเฒาและเด็กนอย ใกลเคียงกับภาวะที่เรียกวา “ชุมชม
ลมสลาย”
ปญหาเรื่องน้ํา นับเปนวิกฤตการณสําคัญ ไมเพียงเกิดขึ้นกับชุมชนจํานวนมากในภาค
อีสาน แตไดกลายเปนปญหาหลักในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ชาวบานมีวิธีแกปญหาเรื่องน้ํา
โดยผานประเพณี พิธีกรรมตางๆ เปนหลัก เมื่อปลูกขาวรอน้ําฝนอยางเดียว ไมมีวิธีแกปญหา
อื่น ทําไดแคพากันแหนางแมวเพื่อชวยเสริมกําลังใจเฉยๆ ถาโชคดีฝนก็ตกตามที่ขอ ถาโชคราย
ฝนไมตก ไดแตกมหนารับกรรมกันไป ชุดความคิดและวิธีจัดการปญหาฝากไวกับเรื่องของ
โชคชะตา และอํานาจเหนือธรรมชาติเปนสวนใหญ
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“ตําน้ํากิน” คืออะไร?
การตําน้ํากิน เปนภูมิปญญาในการแกปญหาการขาดแคลนน้ําของชาว
บุรีรัมย วิธีการ คือ เริ่มจากขุดดินเปนหลุมขนาดยอมขึ้นกอน แลวตักเอาโคลนตม
ในบอ สระ หรือบึงที่แหงขอด มาใสหลุมที่ขุดไว แลวย่ําดวยเทาจนเปนเลน หรือ
นํามาใสครุไมไผ แลวตําดวยไมใหโคลนตมเปนเลนมีความหนาแนนสูงขึ้น ปลอยทิ้ง
ไวใหน้ําจากโคลนตมซึมออกมาจนตกตะกอน น้ําที่ไดจากโคลนเลนจะมีลักษณะเปน
น้ําใสอยูขางบน ตักไปใชและตมบริโภคได ภูมิปญญานี้แสดงถึงความยากลําบาก
และอดทนของบรรพบุรุษ ตองใชความพยายามในการสังเกตธรรมชาติ บวกกับ
ความฉุกคิดอยางเฉลียวฉลาด มาใชแกปญหาการขาดแคลนน้ํานับแตครั้งอดีตกาล

เพลงรําวงบุรีรัมย (บุรีรัมยตําน้ํากิน)
บุรีรัมย เดี๋ยวนี้เลิกตําน้ํากิน
ทองฟาก็มีนกบิน
บนดินก็มีขาวเขียว
สาวสวยแกมเรื่อ
ไมเชื่อก็ลองมาเที่ยว
อิสานกําลังสีเขียว
ขอเชิญมาเที่ยวบุรีรัมย
ผานมาอิสาน
เชิญแวะบานหมูเฮา
ปวดหนักปวดเบา
แวะกินขาวกินน้ํา
ตัวดําแตใจขาว (ซ้ํา)
นี่หนอชาวบุรีรัมย
เชาสายบายค่ํา
ก็ไมตองตําน้ํากิน
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น้ําเหงื่อแลกน้ํากิน
ภาพเลอะคาง เรื่องราวเปอนฝุน จากอดีตยอนไกล เคยเกิดจริงในชุมชนบานลิ่มทอง
ชาวบ า นเล า ว า แต ก อ นนั้ น คิ ด กั น ไม เ ป น ต อ งไปหาน้ํ า กิ น กั น ไกลมาก ห า งออกไป 1-2
กิโลเมตรจากหมูบาน ตองใชจอบไปขุดบอน้ําตื้น กลางทุงนาแถวโนนคูน ชาวบานเองไมมีใคร
เขาใจ ไมมีใครตั้งคําถาม ใชกันอยางเดียวคือความอดทน ตองนั่งรอตอคิวตักน้ํากันตั้งแตตี 1ตี 2 ลากเอาเกวียนไปบาง ใชแรงหาบน้ําใสคุมาบาง ไปกันทีตองชวยกัน 2-3 คน เอาน้ํามา
ใชไดวันเดียว เดินไปหาบกันทุกวัน ถาวันไหนมีเวลาเหลือจากทําไรทํานา ตองหาบน้ํามาเก็บใส
ตุมไวใหเต็ม ก็จะใชน้ําไปไดประมาณ 3 วัน ลําบากกันมาก น้ําที่หาบแทบจะพอๆ กับเหงื่อที่
ไหลออกมา ตองยอมแลกน้ําเหงื่อเพื่อใหไดมาซึ่งน้ํากิน
ชวงฤดูฝน พอรองน้ําใสตุมโองไวไดกินใช หนาแลงน้ําเหือดหมดไป แตกลับไมมีใคร
เฉลียวใจพอจะขุดสระเก็บน้ําไวกับไรนา เอาไวใชประทังยามหนาแลง ทั้งที่น้ํานั้นหลากทวมทีน่ า
อยูประจําทุกป ดวยคิดวาการขุดสระนั้น ตองลงจอบเปลืองแรงงานอยางหนัก ถาใชเครื่องขุด
แมคโคร คาใชจายก็สูงมาก สระน้ําประจําหมูบาน และบอน้ําประจําไรนา ที่ชาวบานใชอยู ลวน
เปนสระที่มีมาแตโบราณ มีอยูอยางไรก็ใชกันอยางนั้น ตามยถากรรม ไมตองดิ้นรนใหเหนื่อย
ยาก เพราะคิดวาชีวิตนั้น จนขนแคนลําเค็ญมากพออยูแลว

รองขอ รอความชวยเหลือ
ชาวบานลิ่มทองนั้น ไดแตอดทนรอคอยใหฝนหลนจากฟา มองใหน้ําไหลผานไปตอหนา
รอผูอื่นมาใหความชวยเหลือ ยอมนั่งปลอยเวลาใหหมดเปลืองไป แตไมยอมลุกขึ้นมาคิดที่จะ
พึ่ ง พาตนเองก อ น เมื่ อ มี ป ญ หาเรื่ อ งน้ํ า สิ่ ง ที่ ช าวบ า นทํ า คื อ ร อ งขอความช ว ยเหลื อ ไปยั ง
หนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐ ตองมีรถน้ําของทางการมาแจกจายน้ําทุกป ถาไมพอก็ตองซื้อ
เอาจากรถน้ําของพอคาที่เขามา ดินแลงนาลม ชาวบานก็รองขอสิ่งชดเชยจากรัฐ เวลาน้ําหลาก
ทวม ผูใหญ กํานัน อบต. ตองหางบประมาณมากั้นกระสอบทราย เรงสูบระบายน้ําออกจาก
พื้นที่ ยิ่งชาวบานเดือดรอนหนัก ยิ่งรองขอกันเสียงดัง หนวยงานทองถิ่นตองเขามาดูแล แมจะ
ไมทั่วถึงหรือลาชา ชาวบานตั้งตารอคอยความชวยเหลือได แตยากนักที่จะเริ่มจากลุกขึ้นมา
แกปญหาดวยตนเองกอน
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เมื่อเปนเชนนี้ การแกปญหาน้ําจึงมาจากระดับบนลงสูลาง ภาครัฐจัดสรางทุกอยางให
ครบเหมือนกันกับที่หมูบานอื่นๆ มี คือ สรางถนนหนทาง สรางอางเก็บน้ําบานเสลา ขุดสระ
เก็บน้ํา ลอกคลองสงน้ํา โครงการอิสานเขียว ระบบประปาหมูบานแบบหอสูง เจาะบอน้ําบาดาล
ฯลฯ โครงสรางพื้นฐานตางๆ เหลานี้ แมจะเปนประโยชนกับชาวบาน แตกลับเปนการพัฒนา
ทางวัตถุเพียงดานเดียวเปนหลัก แตสิ่งที่ไมไดพัฒนาตามไปดวยคือ กระบวนการคิดแกปญหา
แบบพึ่งพาตนเองของทองถิ่น ซึ่งผลลัพธเริ่มชัดเจนมากขึ้น เมื่อระบบที่รัฐสรางปอนไวใหเริ่ม
เสื่อมสภาพ ใชการไมได บางสวนเชนอางเก็บน้ําทําไมถูกตําแหนง ไมสามารถใชประโยชนได
อยางเต็มที่
การแก ปญหาโดยไม มีเวทีเสนอความคิดเห็นและมีส วนรวมของชาวบาน ทําใหการ
พัฒนาไมตอบโจทยทั้งในเชิงภูมิและสังคมของชุมชนเลย การจัดการน้ําจึงเปนการแกปญหา
แบบแยกสวน ตางหนวยงานตางทํา ขาดการจัดการที่เปนบูรณาการ เมื่อชาวบานไมรูสึกถึง
ความเป น เจ า ของ ระบบต า งๆ จึ ง เริ่ ม พั ง เพราะขาดการบํ ารุ ง ดู แ ล ลํ า มาศตื้ น เขิ น สระน้ํ า
สาธารณะเต็ ม ไปด ว ยวั ช พื ช น้ํ า เริ่ ม เสี ย หอส ง น้ํ า เป น สนิ ม บ อ บาดาลขาดน้ํ า คลองส ง น้ํ า
เสื่อมสภาพ ความตางระหวางขั้วของการรองขอ และรอความชวยเหลือของชุมชน กับการปอน
ยัด คิดแทน จัดให และจงรับเอาไป ของหนวยงานภาครัฐ กอใหเกิดรอยแตกเปนชองวางใหญ
โดยมีหนี้สินและความยากจนของชาวบานลิ่มทอง เปนปลายทางที่สะทอนฟองความผิดพลาด
ของทุกฝายผสมรวมกันอยู
ขอมูลน้ําชุมชนบานลิ่มทอง
แหลงน้ําตนทุน
1. ลํามาศ
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รายละเอียด
สภาพปญหา
◊ ลํามาศอยูหางจากชุมชนบานลิ่ม ◊ พื้นที่ชุมชนบานลิ่มทอง
ทอง ไปทางทิศใต ระยะทาง 3
อยูสูงกวาระดับน้ําของลํา
ก.ม. กอนไหลไปรวมกันที่ลํามาศ
มาศ ทําใหดงึ น้ําไปใชใน
และลุมน้ํานางรอง บรรจบเปนลุม
พื้นที่การเกษตรลําบาก
น้ําลําปลายมาศ ซึ่งเปนลุมน้ํายอย ◊ ประตูนา้ํ อยูต่ํากวาพื้นที่
ของลุมน้ํามูล
การเกษตร ชาวบาน
◊ รพช. ดําเนินการขุดลอกฝายน้ํา
ไดรับประโยชนนอย
ลน ระยะทาง 430 เมตร ขนาด
◊ ตองใชปมสูบน้ําจากลํา
ความจุ 49,257 ลบ.ม. เมื่อวันที่
มาศ สิ้นเปลืองคาน้ํามัน
1 สิงหาคม 2543
และเกิดปญหาแยงชิง

แหลงน้ําตนทุน
◊

2. คลองสงน้ํา
ชลประทาน

◊

◊

◊

◊

3. ฝายบานเสลา

◊
◊

◊

รายละเอียด
ปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติรายป
เฉลี่ย 487.65 ลาน ลบ.ม. โดย
เปนปริมาณน้ําทาเฉลี่ยในชวงฤดู
ฝน (พ.ค.-ต.ค.) 254.98 ลาน
ลบ .ม . (ร อ ย ล ะ 5 2 . 3 ข อ ง
ปริ ม าณน้ํ า ท า รายป เ ฉลี่ ย ) เป น
ปริมาณน้ําทาเฉลี่ยในชวงฤดูแลง
(พ.ย.-เม.ย.) 232.67 ลาน ลบ.
ม. (รอยละ 47.7 ของปริมาณ
น้ําทารายปเฉลี่ย)
ขนาดลําเหมืองกวาง 3-5 เมตร
ความลึก 1.5 เมตร มี 3 เหมือง
ไดแก
เหมือง 1 จากทุงสระดวงไป
หมูบานสระขาม ระยะทาง 6-7
กิโลเมตร
เหมือง 2 จากบุงตาสิงห ไปชน
ทางที่ไปชุมแสง-ลิ่มทอง
ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร
เหมือง 3 จากบานเสลามาถึง
บานหนองตะเคียน ระยะทาง
ประมาณ 6-7 กิโลเมตร
ดําเนินการโดยกรมชลประทาน
สรางเสร็จในป 2544
ขนาดอางเก็บน้ํา เนื้อที่ประมาณ
43,200 ตร.ม. ความลึกเฉลี่ย 5
เมตร ปริมาณกักเก็บน้ําประมาณ
216,000 ลบ.ม.
พื้นที่ไดรับประโยชน 1,350 ไร

สภาพปญหา
ทรัพยากรน้ํา
◊ ฤดูแลงน้ําลํามาศตื้นเขิน
จนไมสามารถใช
ประโยชนได พอฤดูน้ํา
หลาก น้ําลํามาศขังทวม
เต็มลนเขาพื้นที่นา ไมมี
แหลงเก็บสํารองเวลาน้ํา
ขาด หรือน้ําเกิน

◊ สามารถกับเก็บน้ําได
ประมาณ 1 เดือนกวา
หลังชวงเก็บเกี่ยว น้ําก็จะ
แหง
◊ แนวคลองเสื่อมสภาพ
◊ ขาดระบบเชือ่ มตอและ
กระจายสงน้าํ
◊ คลองตื้นเขิน ปริมาณ
ตะกอนสะสมมาก

◊ พื้นทีก่ ารเกษตร 3,800
ไร ทางฝงชุมชนบานลิ่ม
ทองไมไดรบั ประโยชน
เทาที่ควร เพราะอางเก็บ
น้ําและประตูน้ํา สรางไม
ถูกตําแหนง และพื้นที่
ชุมชนอยูสูงกวา
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แหลงน้ําตนทุน

รายละเอียด
◊

◊
4. สระเก็บน้ําหนอง ◊ สระเก็บน้ําหนองทองลิ่ม เนื้อที่
◊
ทองลิ่ม
ประมาณ 42,000 ตร.ม. ความลึก
เฉลี่ย 3 เมตร ปริมาณกักเก็บน้ํา
ประมาณ 126,000 ลบ.ม.
◊
◊ เปนสระโบราณของชุมชน ตั้งอยู
ขางวัดหนองทองลิ่ม ปริมาณน้ํา
ในสระมีตลอดทัง้ ป ชาวบานใช
สําหรับอุปโภคเปนหลัก
◊
◊

5. บอบาดาล

6. ระบบประปา
หมูบาน
10

สภาพปญหา
สันของฝาย มีความสูงชัน
ชาวบานสูบน้ําขึ้นมาใชได
ลําบาก สิ้นเปลืองคา
น้ํามันมาก
ขาดการซอมบํารุง และ
ดูแลรักษา
ตื้นเขิน เพราะตะกอน
สะสมมาก ไมมีการขุด
ลอก ทําใหน้ํามีสภาพขุน
วัชพืช เชน ผักตบชวา
ธูปฤาษี หญาคา ขึ้น
หนาแนน ทําใหการ
ระบายน้ําไมดี
มีการกัดเซาะของขอบบอ
บริเวณทิศตะวันตก
ชาวบานสูบน้ําไปใช ไม
ระวังพื้นทีบ่ ริเวณริมตลิ่ง
ทําใหขอบบอเสียหาย
ปริมาณน้ําไมเพียงพอตอ
การกระจายใชทั่วทัง้
หมูบาน ตองแบงน้ําใช
กันเปนกลุมครัวเรือนที่
อยูใกลบอ แตละจุด
น้ําใชไดเฉพาะการ
อุปโภค ไมสามารถ
บริโภคได ไมมีการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ํา

◊ มีทั้งหมด 10 บอ เปนกานโยก 6 ◊
บอ ใชไมได 1 บอ และใชไฟฟา
ปนน้ําขึ้นมาใช 4 บอ อยูท ี่บานนา
นอย 1 บอ ฝงโรงเรียน 1 บอและ
วัดหนองทองลิ่ม 2 บอ
◊ ระดับความลึกบอประมาณ 40- ◊
70 เมตร
◊ คุณภาพน้ําสะอาด มีปริมาณน้ํา
ใชไดทั้งป
◊ ระบบประปาแบบหอสูง สรางโดย ◊ น้ําขุน บางครั้งมีสีสนิม
กระทรวงทรัพยากรธรณี ในป
ไมมีการตรวจวัดคุณภาพ

แหลงน้ําตนทุน

7. น้ําฝน

รายละเอียด
สภาพปญหา
พ.ศ.2539 ใชเพื่อการอุปโภค
น้ํา
เปนหลัก
◊ ความสูงของหอเก็บน้ํา
◊ ความสูงของแทงกน้ํา 25 เมตร
ทําใหเปลืองคาน้ํามันสูบ
ใชระบบปม สูบขึ้นไปเก็บไวบนหอ
จายมาก
สูง เพือ่ อาศัยแรงโนมถวงดันน้ํา ◊ ไมสามารถสงจายน้ําได
กระจายไปยังครัวเรือน
ทั่วถึงทุกครัวเรือน ตอง
จายน้ําตองสลับกันใช 2
หมูบานคือ หมูบาน
หนองทองลิ่ม เริ่มใช
ตั้งแตเวลา 6.00 น.–
18.00 น. และหมูบาน
ลิ่มทองจะเริม่ ตั้งแตเวลา
18.00 น.–6.00 น.
◊ ปริมาณน้ําฝนรวมตั้งแตตนป
◊ ฝนทิ้งชวงในเดือน
พื้นที่ อ.นางรอง จ.บุรีรมั ย
มิถุนายน ถึงสิงหาคม
เปรียบเทียบป 2548-2550
ของทุกป และในฤดูฝน
ไดแก ป 2548 รวม 1,121.80
เกิดปญหาน้ําจากทางทิศ
มิลลิเมตร, ป 2549 รวม
ตะวันตกหลากทวมขัง
1,145.90 มิลลิเมตร, ป 2550
พื้นที่การเกษตร ในเดือน
รวม 1,370.70 มิลลิเมตร
ตุลาคม ถึงพฤศจิกายน
ของทุกป
◊ ชาวบานใชน้ําฝนบริโภคเปนหลัก
โดยแตละบานจะทําการเก็บน้ําใส ◊ ภาชนะเก็บน้ําฝนของแต
ภาชนะตางๆ สํารองไวใชกันเอง
ละครัวเรือนมีนอย และ
ไมคอยดูแลทําความ
สะอาด
◊ ปริมาณน้ําฝนที่กักเก็บได
มีนอย ไมสามารถใชได
ตลอดทั้งฤดูแลง
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คิดคนเดียว ชวยกันคิด ชีวิตเปลี่ยน
เรื่องเริ่มตนจากใตถุนบานของนานอย หรือนางสนิท ทิพยนางรอง หญิงวัยกลางคน
ตัวเล็กๆ ซึ่งไดใชความอดทนและพลังแหงการเรียนรู ในการแกปญหาชีวิตและหนี้สินครัวเรือน
โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูตามแนวคิดการสรางสรรคดวยปญญา (Constructionism) ซึ่งทาง
มูลนิธิศึกษาพัฒน โดยคุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา และคุณแบงกอก เชาวขวัญยืน ไดเขามา
ชวยพัฒนากระบวนการเรียนรูใหกับนานอย ตั้งแตตนป พ.ศ.2542
ซึ่งนับเปนจุดเปลี่ยนกาวแรก และเปนพื้นฐานสําคัญที่หลอมสรางคนเล็กๆ คนหนึ่งขึ้น
ในชุมชน ใหสามารถคิด เรียนรู ลงมือทํา และเปลี่ยนแปลงโดยพึ่งพาตนเองได ตัวอยางจาก
ความสําเร็จที่ไดจากการเรียนรู ไดแก การทําบัญชีครัวเรือน การวางแผนอาชีพ การวางแผน
ปลดหนี้ รวมถึงการดําเนินงานศูนยสงเสริมการเรียนรูดวยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตใน
ชุมชน ซึ่งทําใหนานอย ชาวบานบางสวน รวมถึงกลุมเยาวชน ที่เขารวมกระบวนการเรียนรู
เหลานี้ เกิดการพัฒนาศักยภาพตนเอง และเริ่มมีบทบาทเปนผูนําชุมชนในการคิดแกปญหา
ตางๆ ในระดับหนึ่ง
เมื่อนานอยดําเนินงานศูนยเรียนรู กิจกรรมเยาวชน และการใชประโยชนจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาเปนเวลานานเกือบ 6 ป (2542-2548) ปญหาสําคัญที่เริ่มพบคือ ชุมชนไดรับ
โอกาสเติมความรูตางๆ อยูเสมอ กระบวนการคิดและเรียนรูเปนไปดวยดี ปญหามากมาย
สามารถแกกันไปไดในระยะสั้น แตคําถามที่เกิดขึ้นคือ ทําไมปญหาเรื่องอาชีพ หนี้สิน รายได
และคุณภาพชีวิตของชาวบานไมสามารถแกไขไดสักที
นานอยพยายามขบคิดและเกิดคําถามกับตัวเองวา ถาจะแกปญหาเรื่องอาชีพตองทํา
ยังไง คิดเองวาตองมีน้ํากอน ดังพระราชดํารัสที่วา “น้ํา คือชีวิต” ถามวาหาน้ํามาจากไหน จะไป
เอามายังไง เพราะตั้งแตเกิดมา รุนปูสังกะสายาสังกะสี หมูบานที่อยูก็ไมเคยจะมีน้ํา เวลาเขา
ประชุมชาวบานคุยกันเรื่องถนน การพัฒนาในชุมชน นานอยคิดวาถาเรามาคุยกันเรื่องการ
ประกอบอาชีพ จะชวยชาวบานไดไหม ถาเราขุดคลองจะทําไดไหม นานอยเริ่มตนจากการคิด
แลวเลือกที่จะลงมือทํา
ระยะแรกเปนไปอยางขรุขระ ลมลุกคลุกคลานพอสมควร เพราะขาดขอมูลเรื่องน้ําใน
พื้นที่ แทนที่จะคิดคนเดียว นานอย จึงนําปญหาเรื่องน้ํานี้ไปสูเวทีประชาคม ดวยคิดวาหลายหัว
ยอ มดี ก วาหั วเดีย ว ซึ่ ง กลายเปน ผลดี เพราะมีผู รู เรื่ อ งน้ํ าในชุ ม ชนบ านลิ่ ม ทอง และชุ มชน
ใกลเคียงปรากฏตัวขึ้นมา ชวยกันเสนอแนวทางแกปญหาน้ํา มีการพูดคุยในกลุมแกนนํา มีการ
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ประชุมสัญจร เพื่อมองปญหาที่มีอยู สรุปไดเปน 2 เรื่อง คือ เรื่องน้ําเพื่อการอุปโภค และเรื่อง
น้ําเพื่อการเกษตร
เมื่อมองเห็นปญหารวมกันชัดเจนขึ้น เวทีประชาคมจึงเริ่มวางแผนเพื่อจัดการปญหา
ดวยตนเอง เพราะทุกคนเห็นตรงกันวานั่งคิดกันเฉยๆ ไมพอ ไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง เราตองลง
มือทํากัน ออกสํารวจ วางแผน จัดการ เทาที่กําลังความสามารถชาวบานจะทําได ไมตองรอให
ใครมาชวย ตองเริ่มจากพึ่งตนเองใหไดกอน ชาวบานเริ่มตนทํากันเองได เรียนรูโดยลงมือทํา
แหละนี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญ ที่ทําใหเกิดการจัดการปญหาเรื่องน้ําระดับชุมชน อยางมีสวนรวม
และพึ่งพาตนเอง
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เมื่อกอนนั้น นานอยมักมองตนเองวา ต่ําตอย ไมคอยจะมีคณ
ุ คาอะไรในสังคม เพราะคิด
วาตัวเองไมมีความรู แถมยังอายุมากแลว คงยากจะเรียนรูอ ะไรเพิ่มเติมกับเขาไดอีก
แตภายหลังจากที่นานอยไดมีโอกาสเรียนรู ทําใหตระหนักวา ความคิดแบบดั้งเดิมนั้น
เปนการปดกั้นตัวเองออกจากการเรียนรูของชีวิต แตตอนนี้ นานอยรูแลววา
ไมมีคําวาสายเกินไปในการที่คนเราจะเรียนรูไปตลอดชีวิต
การมองเห็นคุณคาของตัวเองเชนนี้ ไดนําความภาคภูมิใจมาสูนานอย เปนความภูมิใจ
ที่ไดรูวา ชีวติ ของทุกๆ คน ไมวาเขาจะเปนคนเล็กๆ ที่อยูใ นชนบทหางไกล
หรือเปนคนใหญโตในเมืองที่เจริญกาวหนา ตางก็ลวนมีคุณคาอยูในตัว
ขึ้นอยูกบั ที่วา คนๆ นั้นจะปฏิบัติตนเชนไร
ในวันนี้ นานอยรูถงึ คุณคาของตัวเองมากขึ้น และการเรียนรูของนานอยจะไมใชแคเพียง
เรียนรูเพื่อแกไขปญหาใหกับชีวิตตนเองและครอบครัวเทานั้น แตการเรียนรูของนานอย
ยังพรอมทีจ่ ะเปนผูใหความรู เพือ่ แลกเปลี่ยนและขยายความรูออกไปสูชาวบานคนอื่นๆ
ในชุมชุน โดยเริ่มจากญาติๆ คนใกลตัวกอน เพื่อใหทุกคนเขารวมเรียนรู และเห็น
ความสําคัญของการจัดทําบัญชีครัวเรือน การวางแผนอาชีพ และการวางแผนปลดหนี้ ฯลฯ
ซึ่งถึงแมจะมีอุปสรรคจากความไมเขาใจของชุมชนอยูบาง แตก็เริ่มมีชาวบานบางคน
เชื่อมั่นในตัวนานอย พรอมเขามาเรียนรูรวมกันจัดทํากิจกรรมตางๆ อาทิ
รานคาชุมชน กองทุนหมูบาน กลุมแมบาน ฯลฯ ทัง้ นี้ ก็เพือ่ พัฒนาตนเอง
ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
ในอนาคต นานอยอยากเห็นชุมชนบานลิ่มทองมีการพัฒนาไปในทางทีด่ ีข้นึ ชาวบาน
สามารถใชการเรียนรู และปญญา แกไขปญหาทั้งของตนเองและชุมชนได ทุกคนมีความ
เปนอยูที่ดีขนึ้ ไมมีภาระหนี้สินที่ใชคืนไมได ตลอดจนเกิดความสมัครสมานสามัคคีภายใน
ชุมชน มีความเขมแข็งพึ่งพาตนเองได ชุมชนสามารถสรางพลังประชาคม เพื่อใหทุกคนได
รวมกันเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จนเกิดขบวนการรับรูและเขาใจรวมกัน เพื่อ
นําไปสูการรวมแรง รวมใจ ในการพัฒนาทองถิ่นดวยความ “รู รัก สามัคคี”
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น้ําใชในครัวเรือน บทเรียนเมื่อแรกเริ่ม
ปญหาแรก คือ เรื่องน้ําเพื่อการอุปโภค สภาพปญหาเดิมคือ ระบบประปาหมูบานแบบ
หอสูง ซึ่งทางกรมทรัพยากรธรณี จัดสรางใหชุมชนบานลิ่มทอง และชุมชนหนองทองลิ่ม ในป
พ.ศ.2539 ใชปมขนาดใหญสูบน้ําจากใตดิน ดันน้ําขึ้นไปกักเก็บไวบนแทงกสูงประมาณ 25
เมตร เพื่อใหเกิดกําลังสงจายน้ําไปยังครัวเรือนได ปญหาที่พบคือ น้ําใตดินมีปริมาณนอย ไม
พอตอการใชน้ําของครัวเรือน และสิ้นเปลืองคาไฟฟาในการสูบจายเปนอยางมาก นอกจากนี้
คุณภาพน้ําซึ่งไมไดผานระบบกรองหรือการตรวจวัดใดๆ นานปเขาวัสดุเริ่มเสื่อมสภาพ ทําให
น้ําขุน เกิดตะกอนสีสนิมเจือปน
ระบบประปาแบบเดิม ชุมชนตองแบงใชน้ําออกเปนสองสวน คือ บานหนองทองลิ่ม
จํานวน 80 ครัวเรือน ใชน้ํารอบเชาตั้งแต 06.00 – 18.00 น. สวนบานลิ่มทองจํานวน 60
ครัวเรือน ใชน้ํารอบค่ําชวง 18.00 – 06.00 น. ปมน้ําตองทํางานหนักตลอดเวลา อายุการใช
งานสั้น ขาดการบํารุงรักษา ทําใหระบบประปาแบบหอสูงนี้ไมสามารถตอบสนองการใชงานได
เต็มกําลังตามความตองการของชาวบานเทาที่ควร
จากเมล็ดพันธุความคิดที่บมเพาะไวในเวทีประชาคมป 2548 ทําใหชุมชนเกิดความ
พยายามในการพึ่งพาตนเองเพื่อแกปญหาเรื่องน้ํา ในสวนของน้ําสําหรับอุปโภค ชุมชนไดออก
สํารวจขอมูลความตองการใชน้ําครัวเรือน ของ 2 หมูบาน รวม 230 ครัวเรือน จํานวน 1,030
คน สรุปปญหาออกมาแลวหาวิธีจัดการ เริ่มจากการไปดูระบบประปาหมูบานอื่นเพื่อใชเปน
ตัวอยาง โดยไดรับคําแนะนําจากศูนยซีเบิรดนางรอง วาทางศูนยซีเบิรดที่พุทไธสง มีความ
เชี่ยวชาญเรื่องการทําระบบประปาหมูบาน ดําเนินการใหกับชุมชนหลายแหงแลว ชาวบานลิ่ม
ทองจึงเดินทางไปศึกษาความเปนไปไดที่ บานสระบัว อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย และบานประทาย
อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ซึ่งจัดทําเปนระบบประปาบําบัดน้ําใส ทําใหไดเห็นแนวคิดที่เปน
ประโยชน และสามารถนํามาขยายผลได
แตตนแบบระบบประปาของพุทไธสงนั้น ชาวบานคิดวายังไมเหมาะสมกับความตองการ
และสภาพพื้นที่ของชุมชน เพราะแหลงน้ําตนทุนคือน้ําบาดาลยังมีปญหา ประเด็นนี้ชาวบาน
ไดรับคําแนะนําจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร ที่ออกสํารวจแหลงน้ําและ
วางแบบเบื้องตนรวมกับชาวบาน เห็นตรงกันวาน้ําจากสระหนองทองลิ่ม ซึ่งชุมชนใชรวมกันมา
แตโบราณ ไมเคยแหงขอดตื้นเขิน สามารถใชเปนแหลงน้ําสําหรับระบบประปาใหมได โดยวาง
ระบบประปาบําบัดน้ําใส (Tank Farm) ความสูง 3 เมตร จํานวน 9 ถัง แบงเปน ระบบกรอง
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บําบัด 3 ถัง และที่เก็บพักน้ําใส 6 ถัง ผานขบวนการกลั่นกรองสารสมและคลอรีน ตอทอเชื่อม
เขากับระบบประปาหมูบานเดิม เพื่อชวยเพิ่มกําลังในการสงจายน้ําใหไดทุกครัวเรือน
เมื่อสรุปแผนของชุมชนชัดเจนแลว ไดสงโครงการไปปรึกษานายชางของศูนยซีเบิรดพุท
ไธสง เพื่อลงมือกอสราง และจากการเขียนแผนของชาวบานนี้เอง ที่ทําใหมูลนิธิโคคา โคลา
ประเทศไทย ใหความสนใจสนับสนุนงบประมาณจํานวน 250,000 บาท ในการกอสรางระบบ
เพราะตรงกั บ โจทย ที่ ท างมู ล นิ ธิ ฯ ตั้ ง ไว ใ นใจ ที่ อ ยากสนั บ สนุ น ชุ ม ชนที่ มี แ นวทางในการ
แกปญหาและจัดการน้ําดวยตนเองเปนสําคัญ การลงมือทําและมีสวนรวมของชาวบาน แสดงให
เห็นถึงความตั้งใจในการแกไขปญหาดวยการพึ่งพาตนเอง กระทั่งผูสนับสนุนเขามาชวยเหลือ
เห็นไดวาความสําเร็จทุกอยาง เริ่มตนจากการที่ชาวบานชวยเหลือตนเองกอน
เดือนกรกฎาคม 2549 นายชางจากศูนยซีเบิรดพุทไธสง จึงเริ่มลงพื้นที่เพื่อดําเนิน
โครงการ สํารวจ ทําแบบ และเตรียมอุปกรณตางๆ และลงมือกอสรางในชวงวันที่ 28 สิงหาคม
– 14 กรกฎาคม พ.ศ.2549 โดยชาวบานจาก 2 หมูบาน นับรอยคน รวมทั้งพระจากวัดหนอง
ทองลิ่ม เจาของพื้นที่ ไดเขามามีสวนรวมในการลงแรงกอสรางตัวถัง และขุดแนววางทอที่
ตอเชื่อมไปยังระบบประปาในวัด ทําใหทุกวันนี้ชาวบานรูสึกถึงความเปนเจาของในระบบประปา
บําบัดน้ําใสนี้ เพราะทุกคนยังจําภาพความรวมมือในการจับจอบออกแรง รวมหยาดเหงื่อ
ชวยกันสรางชวยกันทํา ในวันนั้นไดเปนอยางดี
ปจจุบัน ระบบประปาบําบัดน้ําใส สามารถกระจายน้ําไดตลอดวัน ทั้ง 2 หมูบาน รวม
180 ครัวเรือน มีการทดสอบระบบโดยทุกครัวเรือนสามารถเปดใชน้ําพรอมกันไดดี มีการ
จัดทําระบบบัญชีผูใชน้ํา เก็บคาน้ําหนวยละ 6 บาท เพื่อใชในการบํารุงรักษาระบบ มีผูดูแลเปด
ป ด ตะกอนจากถั ง กรอง มี ค ณะกรรมการคอยดู แ ลจั ด การให ทุ ก ครั ว เรื อ นมี น้ํ า ใช ไ ด อ ย า ง
พอเพียง และสามารถนํารายไดที่เหลือไปชวยกิจกรรมสาธารณประโยชนอื่นๆ ภายในชุมชนได
อีกดวย
จุดเริ่มตนจากการแกปญหาน้ําใชในครัวเรือน ดวยการทําระบบประปาบําบัดน้ําใส ไม
เพียงทําใหชาวบานมีน้ําสําหรับใชกันทั่วทุกครัวเรือนเทานั้น บทเรียนสําคัญที่ชาวบานลิ่มทองได
คื อ เกิ ด กระบวนการคิ ด และมีส ว นร ว มของชุ ม ชน ประสบการณ ส อนให ช าวบ า นรู ว า หาก
ตองการเห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน เราจะนั่งคิดเฉยๆ ไมได แตตองลุกขึ้นมาลงมือทํา ไม
ตองรอใหใครมาชวย ตองเริ่มจากพึ่งพาตนเองใหไดกอน ชาวบานสามารถเริ่มตนทํากันเองได
เรียนรูโดยลงมือทํา และจากจุดเริ่มตนเล็กๆ เดียวกันนี้เอง ที่เปลี่ยนแปลงใหชาวบานพัฒนา
กระบวนการจัดการภายในของตน ตอไปในอีกหลากหลายเรื่องราว
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น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค

การสงน้ํา

ครัวเรือน

คุณภาพน้ํา

คาไฟฟา

กอนปรับปรุง

แบงออกเปน 2
รอบ

< 80

น้ํามีความขุน

สิ้นเปลือง

หลังปรับปรุง

ตลอด 24 ชม.

น้ําใสขึ้น
สามารถ
บริโภคได

ลดลง
ครึ่งหนึ่ง

180

การลงทุน
ระบบใหม >
1,000,000

อายุการใชงาน
ต่ํา
(ปมทํางานหนัก)

ปรับปรุงจากเดิม เพิ่มมาขึ้น (ปม
ทํางานนอยลง)
250,000

ความพึงพอใจ
ไมพอใจ

พอใจมาก

ระบบประปาชุมชน(สวนขยาย)
ถังกรอง 3 ถัง
สระหนองทองลิ่ม

ถังเก็บน้ําใส
6 ถัง

เดิม 18.00-06.00 น.
60 หลังคาเรือน
ตลอด 24 ชม.
เดิม 06.00-18.00 น.
80 หลังคาเรือน
ตลอด 24 ชม.

น้ําเพื่อการเกษตร น้ําสรางชีวิต
มีฝน ไรฝน ผูคน ไรเรี่ยวแรง ภาพผืนดินแหงแลง รวงขาวลีบเรียว ยังฝงใจจําอยูในหัว
ของชาวบานลิ่มทอง บนความทุกขยากแสนลําเข็ญ แรงตอสูของหญิงชาวบานเล็กๆ คนหนึ่ง
ที่พยายามหาทางจัดการปญหาเรื่องน้ํา เปรียบเหมือนตาน้ํา ซึมซับผานหัวใจผูคนในชุมชน
กระทั่งเกิดเปนสระกักเก็บน้ําแหงความรวมแรงรวมใจขึ้นมา
จากบทเรียนที่ชาวบานรวมกันทําระบบประปาบําบัดน้ําใส นานอยและชาวบานลิ่มทอง
เริ่ ม สั่ ง สมประสบการณ และพั ฒ นากระบวนการจั ด การในรู ป แบบของชุ ม ชนตนเองขึ้ น
โดยตั้งตนจากการมองสภาพปญหาของพื้นที่ กอนจะหาวิธีแกไขเรื่องน้ําเพื่อการเกษตรรวมกัน
ชุมชนไดมีการประชาคมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกอน นานอยนําปญหาเรื่องน้ํา
เสนอตอเวทีชาวบานเพื่อขอคําแนะนําที่หลากหลาย จากความไมรูอะไรเลย การระดมความคิด
เริ่มขยายวงกวางไปยังชุมชนขางเคียง เมื่อรับฟงและนํากลับมาคิดมากครั้งขึ้น ทําใหแสงสวาง
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ทางปญญาเริ่มเกิด โดยมีผูอาวุโสอยาง ตาบาตร จากบานเสลา ตาเอื้อน จากบานโคกพลวง ซึ่ง
รูเรื่องเสนทางเดินน้ําโบราณ บอกเลาขอมูลที่นาจะทําเสนทางคลองสงน้ําจากโนนตากอน-ละ
หอกยาว เลาะตามทางเกวียนเกา ผานมายังพื้นที่การเกษตรของชุมชนได
ตนเดือนตุลาคม 2548 จุดเริ่มตนของการแกปญหาอยางเปนรูปธรรมเกิดขึ้น ชาวบาน
คณะแรก 5 คน คือ นานอย นาสังวาลย นาดม นาสามัญ นาคิก ไดออกเดินสํารวจพื้นที่ เพื่อให
เห็นแนวเสนทางน้ําโบราณตามคําบอกเลาของผูรู เมื่อกลับมาคณะสํารวจรวมพูดคุยกันอยาง
จริงจัง ถึงความเปนไปไดในการดึงน้ํามายังไรนา เห็นน้ํา เห็นความฝนอยูตอหนา ความหวังเริ่ม
เปนรูปเปนรางขึ้น จึงตกลงออกสํารวจรวมกันอีกหลายรอบ โดยมีผูใหญเสตะ นาบุญแสน
น า ลอย และแกนนํ า เยาวชนอย า งน อ งปุ ม ภู ตั้ ม แหวน มายน มาเป น กํ า ลั ง สมทบเพิ่ ม
แบงหนาที่กันสํารวจ โดยพวกผูใหญซึ่งรูจักพื้นที่ดีจะเปนผูนําทาง และเก็บขอมูลรายละเอียด
ตางๆ ดูความเปนไปไดที่จะนําน้ําเขามาในพื้นที่ จะใชแหลงน้ําจากไหนไดบาง มีพื้นที่กักเก็บน้ํา
ไวจุดใดบาง เพื่อใหมีขอมูลมากขึ้น
สวนรุนเยาวชนกับนาๆ รุนหนุมหนอย พากันชวยจับพิกัดจุดดวยเครื่อง GPS และดู
เสนทางเปรียบเทียบกับภาพแผนที่ดาวเทียมครอบคลุมพื้นที่ตําบลหนองโบสถ ซึ่งทางสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร ไดมอบความรูและการใชงานเบื้องตนไวให ชาวบาน
เห็นวาอุปกรณเทคโนโลยีนี้มีประโยชนมาก จึงนํามาประยุกตใชในการสํารวจเสนทางน้ํา แรกๆ
ยังไมถนัดกันนัก ดูเกๆกังๆ เพิ่งเริ่มนําไปจับคาและบันทึกตําแหนงโดยเรียนรูเอาจากการใช
งานในสนามจริง แตความแคลวคลองของเยาวชนชวยไดมาก เปนตัวนําการเรียนรูที่ดีมาก
เด็กๆ หัวไวกวาผูใหญ เรียนรูเร็ว มีแรงมาก ทุกคนสนุกกับการเรียนรู ทั้งเด็กทั้งผูใหญชวยกัน
ออกสํารวจเสนทางน้ําอยางเอาจริงเอาจัง เปนเครื่องมือที่สําคัญและมีคามากสําหรับชุมชน และ
ชวยเชื่อมใหเกิดการรวมงานกันระหวางภูมิปญญาของผูใหญ กับพลังการเรียนรูของเด็ก
พอเหนื่อยลา ดวยแดดรอน ทุกคนมานั่งพักคลายกันที่ศาลา ใหลมโชยหายเหนื่อย แต
ดวยความกระตือรือลน ยังคงพูดคุยเปดเวทีสัญจรกลางทุง ถึงแผนและเสนทางที่จะดึงน้ํามา
ดวยความหวังที่เปนรูปเปนรางขึ้น โดยเริ่มเรียนรูจากปญหาวา ถาจะเอาน้ําจากคลองปากปลา
คาบซึ่ ง อยู ห า งไกลเกิ น ไป ต อ งมี เ ครื่ อ งสู บ น้ํ า ขนาดใหญ เพื่ อ ส ง น้ํ า มาถึ ง บ า นลิ่ ม ทอง
งบประมาณตองสูงตาม หรือหากดึงน้ําจากเหมืองน้ํากํานัลพูลซึ่งอยูใกลกวา เจาของพื้นที่อาจ
ไดรับผลกระทบ ประกอบกับไดยินเสียงบนของชาวบานเสลา ลองลอยมาตามลม พูดวาบานลิ่ม
ทองจะไปแยงน้ําบานเคามาใช กอทุกขและความเดือดรอนมาใหแทๆ บทเรียนนี้สอนใหรูถึง
การเรียนรูโดยลงมือทําจริงๆ เพราะหากเราไมออกสํารวจ ก็จะยังไมเห็นปญหา และไมสามารถ
พัฒนาไปสูเปาหมายตอไปได
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คณะสํารวจจึงตองนําปญหามาขบคิดแกไข เพราะถาชาวบานลิ่มทองไดน้ํามาจากการ
สรางความเดือดรอนใหผูอื่น จะเปนเรื่องไมดี เปนการเห็นแกตัว ชาวบานอยางเราทํากันไมได
เปนเพื่อนบานรักใครกันอยูดีแทๆ จะหมางเมินมองหนากันไมได เราเองยอมเกิดความทุกขใจ
ดวย ทุกคนจึงมองดูทางออกใหม คิดทบทวนกันอีกครั้ง ขยายแนวคิดไปปรึกษาเพื่อนบาน
ชุมชนขางเคียง โชคดีที่พอเฒาแมแก และทางนายกอบต.ชุมแสง ซึ่งเขารวมเวทีประชาคม
ทราบถึงความเดือดรอนของสวนรวม จึงใหขอมูลและคําแนะนําเพิ่มเติมวา นอกจากดึงน้ําตรง
คลองปากปลาคาบ หรือเหมืองน้ํากํานัลพูลแลว ยังสามารถดึงน้ําจากทางคลองพะไลมาบรรจบ
ไปดักน้ําจากอีกจุด จะไดไมเปนการแยงน้ํากัน เปนทางสาธารณะที่ปูยาตายาย ใชสัญจรไปมา
แตโ บราณ โดยอบต.ชุม แสง มีแ ผนจะขุดเหมือ งเสริม คันดิ นตรงทุง อรพิน คลองทุง พะไล
สามารถชวยเหลือโดยใสทอลอดปลอยน้ําขามมายังคลองปากปลาคาบ เพื่อใหน้ําสามารถลง
แนวเหมืองบานเสลาไดตามที่สํารวจ ชาวบานจึงเห็นวานาจะปรับเสนทางน้ํา ปรับความคิด ปรับ
ขบวนกันใหม

เขียนแผนที่ เขียนความคิด
เมื่อ สํารวจกันมาหลายรอบ ระดมสมองกันมาหลายครั้งแลว หากไมลงมือเขียนราง
ความคิดอะไรออกมา มันจะเหมือนฝนที่ลองลอย อธิบายกับใครไมเห็นภาพ คณะสํารวจจึงเห็น
พองตองกันวา ควรเขียนแผนที่เสนทางน้ําเพื่อบอกเลาและสรางความเขาใจที่ตรงกัน จึงลงมือ
วาดแผนที่ เ ส น ทางน้ํ า และจุ ด สํ า คั ญ ๆ เพื่ อ สรุ ป ภาพตามประสาชาวบ า น ใช มื อ วาดลงกั บ
กระดาษกอน จากนั้นคอยปรับปรุง หลายๆ ครั้งเขาจึงนํามาวาดลงเครื่องคอมพิวเตอร โดยใช
โปรแกรมเพนท เพราะการปรับเปลี่ยนแกไขสามารถทําไดสะดวกดี ใชเปรียบเทียบกับเสนทาง
ที่สํารวจกอนหนาไดอยางรวดเร็ว และยังใชนําเสนอกับที่ประชุมชาวบานไดอีกดวย ตรงกับคําที่
บอกกันไววา ภาพๆ เดียวนั้นสามารถใชแทนคําพูดไดมากมายเกินบรรยาย
เมื่อมีแผนที่แลว ทําใหเกิดภาพความเขาใจเรื่องเสนทางน้ํารวมกัน เกิดเวทีแลกเปลี่ยน
ความคิดระหวางชาวบาน ที่รวมแรงรวมใจกันออกสํารวจ เพื่อแปรความคิดที่เปนภาพ มาเปน
ความคิดที่เปนตัวอักษร อธิบายเปนแผนงาน และวิธีบริหารจัดการใหได เพราะถือเปนหัวใจ
สําคัญในการผลักดันใหเสนทางน้ําเกิดเปนรูปธรรมจริงขึ้นมาได จึงพยายามเขียนเปนโครงการ
ขึ้นมา แตกลับพบปญหาตามประสาชาวบาน คือเรารูวาอะไรอยูตรงไหน ไปทิศทางใด เห็นเปน
เสนทางน้ํา แตเรียกวายังไมเขาใจเรื่องน้ําเต็มที่ เพราะมีจุดออนคือ ไมสามารถเอาขอมูลสํารวจ
มาเชื่อมตอกันเปนวิธีบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบได
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การสํารวจรอบที่ 4 คณะสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร โดย ดร.รอยล
จิตรดอน ไดเดินทางมาเยี่ยมชุมชน ติดตามเรื่องการประยุกตใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนและพัฒนาการเรียนรูโดยมีชุมชนเปนศูนยกลาง ที่ทางทีมงานไดถายทอดความรูและ
ลงพื้นที่ทํางานมาอยางตอเนื่อง ชาวบานไดนําแผนที่วาดมือ แผนที่จากคอมพิวเตอร และแผน
ที่ภาพถายดาวเทียม IKONOS มาอธิบายเปรียบเทียบงานที่ชาวบานใชประโยชนจากเครื่องมือ
และความรูจากประสบการณจริงในการออกสํารวจเสนทางน้ํา

แผนที่ ที่ไดจากการออกสํารวจครั้งที่ ๑
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แผนที่ ที่ไดจากการออกสํารวจครั้งที่ ๒

ภาพสะทอนกลับที่ชัดเจนจากทาง ดร.รอยล คือ จะทําอยางไรใหเกิดรูปแบบและวิธีการ
ตอภาพการจัดการน้ําใหเปนระบบของชุมชนขึ้นมา ดวยหวังวาจะสามารถชวยเหลือแกไขปญหา
ไดบาง จึงชวนชาวบานออกสํารวจเสนทางน้ํารวมกันอีกครั้ง เพื่อใหเขาใจถึงสภาพภูมิประเทศที่
แทจริงและลึกในรายละเอียดยิ่งขึ้น การเดินทางครั้งนี้ ชวยใหเรียนรูวาเราสามารถใชประโยชน
จากแผนที่ภาพถายดาวเทียม IKONOS และเครื่องจับพิกัดจุด GPS ไดหลากมุมมอง หลายมิติ
มากกวาที่คิดไว คณะสํารวจพาไปดูจุดตนน้ํา ฝายบานเสลา บุงตาสิงห บุงตามัน โนนตาดวง
และอีกหลายจุด พาไปดูเหมืองต่ํา นาแถวนั้นเขียวมาก อุดมสมบูรณจนชาวบานเองยังไมเชื่อวา
เปนพื้นที่ใกลๆ กับหมูบานลิ่มทองซึ่งทองนาแหงผืนดินแลง นับเปนภาพที่แตกตางกันอยาง
ชัดเจนมาก ถือเปนตัวอยางซึ่งทําใหชาวบานหยุดคิดและทบทวน เพื่อเปรียบเทียบสภาพพื้นที่
การเกษตรที่มีการจัดการน้ําอยางเปนระบบ กับพื้นที่การเกษตรซึ่งขาดการจัดการน้ําอยางบาน
ลิ่มทอง นับเปนบทเรียนที่ชวยใหชาวบานเขาใจความสําคัญของการจัดการน้ําไดเปนอยางดี
ความรูที่ไดจากการสํารวจพื้นที่รวมกับ ดร.รอยล นั้นมีคามาก ทานไมไดบอกวาตองทํา
ตรงจุดนี้ ดึงน้ํามาทางนี้ ขุดพื้นที่เก็บน้ําไวตรงนี้ แตสิ่งที่ไดคือการไปเห็นและเรียนรูจากพื้นที่
จริง แลวก็ตั้งคําถามตางๆ มากมายใหชาวบานตอบ ถาตอบไมได ก็ตองเก็บมาทําการบานตอ
เพราะหมายความวาเรายังไมเขาใจภูมิและสังคมของเราดีพอ คําถามจึงเปนสิ่งสําคัญที่สุด
ชาวบานตั้งคําถามไมเปน หรือถามไดไมชัดเจนเทากับที่ทานซักถาม ชาวบานเห็นความแตกตาง
ของการตั้งคํ าถามทันที เพราะขอสงสัยที่ตั้ง ไวเหลานี้ นําไปสูกระบวนการเรียนรู แสวงหา
คําตอบ และกระตุนตอมความคิด ใหชาวบานเกิดปญญาดวยการตอบคําถามตางๆ ดวยตนเอง
ชาวบานตั้งคํ าถามวาจะเอาน้ํามาจากไหน จึงเอาแตสํารวจแหลงน้ํ าโดยรอบ มัวแตหา
คําตอบจากคําถามที่ไมดีพอ ขณะที่บทเรียนสอนใหคิดตั้งคําถามตอวา ถาเอาน้ํามาจากจุดนี้จะเปน
อยางไร ตองทําอยางไร จัดการอยางไร เชื่อมตอกับจุดไหนไดบาง ไดปริมาณน้ําเทาไหร เก็บไว
ใชไดนานแคไหน ใครจะไดประโยชนบาง กระทบถึงคนอื่นไหม สรุปเปนคําถามสําคัญวาทําอยางไร
จึงจะ หาน้ําได เก็บน้ําได ใชน้ําเปน เพราะจุดเริ่มที่สําคัญคือการตั้งคําถามที่ดี ขอสงสัยที่แหลมคม
สมมติฐานที่ชัดเจน จึงนําไปสูการแสวงหาคําตอบที่ตรงจุด และลงมือทําไดอยางมีประสิทธิภาพ
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แผนการจัดการน้ําฉบับชุมชน
เมื่อขอมูลเริ่มมากขึ้น ความฝนของชาวบานเริ่มมีพลัง เพราะชาวบานนึกภาพออกวาจะ
ทําอะไร เราตองใชประโยชนจากขอมูล เพื่อวางแผนแกไขปญหาเรื่องน้ําของชุมชน ชาวบานนัด
ประชุมกันอีก หลายครั้ง และจั ดตั้ง เปนคณะกรรมการเพื่อ บริหารจัดการน้ําชุมชน และที ม
นักวิจัยชุมชน ขึ้นมา ชวยกันจัดทํารายงานวิเคราะหหาแนวทางการแกไขปญหาสภาพขาดแคลน
น้ํ า ของชุ ม ชน ขึ้ น มา 1 ฉบั บ โดยมี ข อ มู ล สภาพพื้ น ที่ ข อ มู ล ความต อ งการใช น้ํ า แนวทาง
แกปญหา ตามวิธีคิดของชาวบาน ขอสรุปคือ แนวคิดที่ 1 หาแหลงกักเก็บน้ําสํารองเพิ่มเติม
ในลักษณะแกมลิง ตามแนวทางพระราชดําริ แนวคิดที่ 2 โครงการขุดคลองสงน้ําจากลําปลาย
มาศ ระยะทาง 3.637 กิโลเมตร 3.ปรับปรุงประสิทธิภาพคลองสงน้ํา ทอลอดถนนและฝาย
ตางๆ และสวนที่สําคัญที่สุดคือ 4.สรางการมีสวนรวมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน
ขึ้นมาอยางเปนรูปธรรมและเขมแข็ง
จากการเรียนรูสูการลงมือทํา จากขอมูลสูกระบวนการคิดและวางแผนรวมกัน ภาพการ
บริ ห ารจั ด การทางสั ง คมค อ ยๆ ถู ก สลั ก เสลาผ า นเรื่ อ งราว กระทั่ ง ปรากฎรู ป ร า งชั ด ขึ้ น
คณะกรรมการน้ํ า ชุ ม ชนบ า นลิ่ ม ทอง ได นํ า โครงการไปยื่ น เสนอต อ สํ า นั ก ชลประทานที่ 8
นครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2549 ทานผูอํานวยการสํานักฯ ไดลงนามรับเรื่องไวเพื่อ
ดําเนินการตอไป และยังใหคําแนะนําที่ดีเพิ่มเติม หลังจากนั้นก็คอยตามเรื่องกับทางรัฐ
นําเสนอ อบต.หนองโบสถ สํารวจพื้นที่และเก็บขอมูลเพิ่มเติม
กระทั่งวันที่ 23-24 สิงหาคม 2549 นายชางโยธาจากกรมชลประทาน ไดออกมา
สํารวจเสนทางเหมืองน้ํารวมกับคณะกรรมการน้ําชุมชน พรอมกับที่ชาวบานไดสงเอกสารใบ
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ยินยอมมอบที่ดิน ซึ่งเสนทางคลองสงน้ําตองตัดผาน ใหดวยความเต็มใจ เพราะคิดวาถึงมีที่ดิน
แตหากไมมีน้ํา ก็ปลูกอะไรทํากินไมได ชาวบานดีใจมากที่จะไดน้ํามาผานหนาที่นา การเสียสละ
เล็กนอยเพื่อสวนรวมจึงเปนสิ่งที่ทุกคนยินดี
การดําเนินโครงการขุดคลองสงน้ํา ยังพบอุปสรรคตางๆ อีกมากมาย ใหชุมชนไดเรียนรู
และแกไขปญหา เริ่มจากแผนการจัดการน้ําฉบับชุมชนที่นําเสนอใหกับสํานักชลประทานที่ 8
นั้น ตองรองบประมาณป 2550 จึงจะบรรจุเขาแผนได ระหวางนี้สิ่งที่ชุมชนตองทําคือ ติดตาม
โครงการวาจะผานตามที่หวังไวหรือไม ขณะเดียวกันตองเตรียมความรูในการจัดการน้ําเพิ่มเติม
ทั้งโดยการนัดประชุมแผนกับคณะกรรมการน้ําชุมชนรวมกัน และการศึกษาดูงานจากชุมชน
เขมแข็งในพื้นที่ใกลเคียง เพื่อเปนการตอยอดความคิด อันจะทําใหเกิดปญญาในการจัดการน้ํา
ของชุมชนได
การรอคอยยาวนานขามป จนในวันที่ 16 มีนาคม 2550 แกนนําชุมชนเดินทางไปยัง
สํานักชลประทานโนนดินแดง เจาของพื้นที่ เพื่อติดตามความแนชัดเกี่ยวกับการดําเนินการ
คลองสงน้ํา คําตอบที่ไดเปนขาวดีอันนาชื่นใจ เพราะโครงการผานเขาแผนแลว ขณะนี้อยูในชวง
ของการสงแบบ และรอเปดซองประมูลผูรับเหมา ซึ่งจะแลวเสร็จกอนเดือนเมษายน จากนั้นทํา
เรื่องสงไปยังสวนกลางเพื่อขอรับงบประมาณ ซึ่งหมายถึงสามารถลงมือขุดคลองสงน้ําไดใน
กลางป 2550 นี้
ในที่สุดความฝนของชาวบานเปนจริง คลองสงน้ํากลายเปนหัวเรื่องสนทนาหลักของทุก
ครัวเรือน เมื่อเห็นรถขุดและเครื่องจักรเขามายังพื้นที่ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2550 เพื่อลงมือ
ขุดคลองสงน้ํา ชาวบานรูสึกดีใจ ชื่นใจ และภูมิใจมาก ที่โครงการอันเกิดมาจากน้ําพักน้ําแรง
การมีสวนรวม และการวางแผนของชาวบานเอง ไดเกิดเปนจริงขึ้นมา โดยเสนทางคลองสงน้ํานี้
มีระยะทาง 3.637 กิโลเมตร ความลึกเฉลี่ย 3 เมตร งบประมาณ 1.96 ลานบาท ชาวบานลิ่ม
ทองและหมูบานใกลเคียงสามารถรับประโยชนจากโครงการขุดคลองสงน้ําถึง 3,800 ไร รวม
1,038 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ใน 3 ตําบล 11 หมูบาน ไดแก ตําบลชุมแสง ประกอบดวย
บานเสลา บานชุมแสง ตําบลหนองโบสถ ประกอบดวย บานโคกพลวง บานลิ่มทอง บานหนอง
ทองลิ่ม บานโนนศรีสุข บานไททอง บานสระขาม และตําบลทุงแสงทอง ประกอบดวย บาน
หนองมะมา บานหนองกง บานหนองบัว
เมื่อคลองสงน้ําดําเนินการแลวเสร็จ ตรงพอดีกับฤดูฝนและมีน้ําหลากผืนนาเขียวขจี ทุก
ปชาวบานเฝาดูน้ําผานหายไปตอหนาตอตา แตปจจุบันนี้ คลองสงน้ําสามารถกักเก็บน้ําไวได
เต็มกําลัง คิดเปนขนาดพื้นที่ 25 ไร คิดเปนปริมาณน้ํา 121,000 ลบ.ม. แนวคลองสงน้ําจึง
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เสมือนอางเก็บน้ําสํารองในหนาแลง ใหชาวบานเพาะปลูกพืชได และยังพื้นที่รับน้ําในฤดูน้ํา
หลาก เปนพื้นที่หนวงน้ําจากบานโคกพลวงทางทิศตะวันตก ชวยบรรเทาปญหาน้ําทวมไดอีก
แรงหนึ่งดวย ชุมชนจึงตองบริหารจัดการน้ําตนทุนนี้ใหมีประสิทธิภาพ วางแผนจัดสรรการใชน้ํา
ไดอยางคุมคา เพื่อที่จะสามารถมองภาพชีวิตในอนาคตขางหนาได ขาวในนาจะดีขึ้น มีอาชีพ
เสริมนอกฤดู ปากทองไมเดือดรอน หนี้สินลดลง เงินออมเพิ่มขึ้น คิดวางแผนวาจะปลูกอะไร
ตอไดในระยะยาว
คลองสงน้ําไดสอนบทเรียนล้ําคาใหกับชุมชนวา ถาหากเรามีความฝน ตองลงมือทํา
เทานั้น หากเผชิญปญหาไมสามารถตัดสินใจเลือกทางเดินได ใหลองลงมือทํา แลวเราจะรูไดวา
เสนทางไหน วิธีการใดที่ถูกตอง และสามารถทํางานตอไปจนประสบความสําเร็จได ถาหากไม
ลงมือทํา คือการอยูนิ่งเฉย เทากับไมมีทางประสบความสําเร็จ เพราะไมมีสิ่งใดเริ่มตน ตองกลา
ที่จะเริ่มตนเดินในกาวแรก
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ไอทีเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
2550
1

น้ําเพื่อการเกษตร
คลองสงน้ํา
แกมลิง
โครงการขุดสระเก็บน้ําไรนา

2551
3

4

1

121,000 ลบ.ม.
65,700 ลบ.ม.
10 บอ

คลองสงน้ํา ความยาว 3,637 เมตร
- กักเก็บน้ํา 121,000 ลบ.ม.
- ครอบคลุมพื้นที่ 1500 ไร
สมาชิก 256 คน

แลกเปลี่ยน

2

2

3

4

10 บอ

- มากกวา 150 หลังคาเรือนมีน้ําเพื่อการเกษตร
- ผลผลิตเพิ่มขึ้น(มีน้ําสํารองใชเมื่อฝนทิ้งชวง
- รายไดเพิ่มมากขึ้นกวา 50 % จาก
การผลิตพืชในชวงหนาแลง

นําเสนองานวิจัย

งานวิจัยรวมชุมชน

สภาพกอนปรับปรุง

แลวเสร็จ เตรียมพรอมปลูกหญาแฝก

.
สารสนเทศเพื่อสงเสริมการสรางความรูดวยตนเอง
2550

การบริหาร
จัดการน้ํา

การเกษตร
ผลิตอยางมีเสถียรภาพ

เศรษฐกิจ
ขายได
ขายเปน
คุณภาพชีวิตดีขึ้น
ลดหนี้สิน

น้ําเพื่อการเกษตร
โครงการขุดคลองสงน้ํา
แกมลิง
โครงการขุดสระเก็บน้ําไรนา
น้ําเพื่อการบริโภค
โครงการประปาหมูบาน
จัดทําบัญชีผูใชน้ํา
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ํา
ปลูกหญาแฝก ไมยืนตน

เกษตรประณีต
สงเสริมการใชสารสนเทศจัดทําแผนเพาะปลูก
จัดทําบัญชีตนทุน
โครงการไรนาสาธิตระบบเทปน้ําหยด

โครงการเพิ่มมูลคาผลผลิต
กองทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคลองการผลิต
โครงการจัดทําบัญชีครัวเรือน
โครงการจัดทําบัญชีชุมชน

1

2

2551
3

4

1

2

121,000 ลบ.ม.
65,700 ลบ.ม.
10 บอ

3

4

10 บอ

180 ครัวเรือน

1,000,000 ตน

400,000 ตน

20 คน
12 ชนิด
1 ไร

60 คน
10 ไร

350,000
15 คน

50

100

1,000,000
40 คน

80 ครัวเรือน
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สระเก็บน้ําใจ ประจําไรนา
เมื่อคลองสงน้ําเปนรูปธรรมขึ้นมา คณะกรรมการน้ําชุมชนไมหยุดคิดเพียงแควาเรามีน้ํา
ใชแลว หากแตคิดกันตอวา ถาสามารถกระจายและเชื่อมตอน้ําใหไปถึงที่นาของชาวบานใหมาก
ที่สุด จะเปนประโยชนแกสวนรวม เพราะบางคนที่นาอยูไกลแหลงน้ํา ถึงมีคลองสงน้ําก็ไปไมถึง
ถาเราไดน้ําไวใชแลว แตเพื่อนบานยังเดือดรอนอยู เราตองหาทางชวยใหถึงที่สุด เปนเรื่อง
น้ําใจที่ชาวบานชนบทมีความเปนหวงเปนใยแทนกันเสมอมา
สิ่งที่คณะกรรมการน้ําชุมชนไดรวมกันคิดและวางแผนตอเนื่องกันมา ตั้งแตครั้งที่คลอง
ยั ง ไม ไ ด ล งมื อ ขุ ด เป น การเตรี ย มแผนล ว งหน า เพื่ อ ให เ กิ ด การจั ด การน้ํ า อย า งเป น ระบบ
สามารถตอยอดการใชประโยชนจากแนวคลองสงน้ําใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยเริ่มจากการ
เรี ย นรูภู มิ ป ญ ญาที่ มีอ ยู ใ นชุ ม ชน และเรี ย นรู จ ากเครื อข า ยภายนอก นํ าความรู เหลา นั้ น มา
ผสมผสาน ประยุกตใหเหมาะสมกับพื้นที่ เกิดเปนแนวคิดเรื่องเครือขายสระเก็บน้ําประจําไรนา
ในรูปแบบแมลิงและลูกลิง ขึ้นมา
ในเดือนมีนาคม 2550 ทางมูลนิธิวิเทศพัฒนา โดยคุณหมอวงศกุลพัฒน สนิทวงษ ณ
อยุธยา ไดแนะนําตัวอยางปราชญชาวบาน ที่เกงเรื่องการจัดการสระเก็บน้ําไรนาตามแนวทาง
เกษตรทฤษฎีใหม คือผูใหญทองคํา ยิ้มรัมย บานโนนขวาง อ.บานดาน จ.บุรีรัมย และพอ
จั น ทร ที ประทุ ม ภา บ า นโนนรั ง อ.ชุ ม พวง จ.นครราชสี ม า แกนนํ า การจั ด การน้ํ า ชุ ม ชน
บานลิ่มทอง จึงเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีคิดตางๆ และเชิญมาเปนวิทยากรแนะนําที่
หมูบานดวย ปราชญชาวบานทั้งคูมีวิธีจัดการน้ําที่เกิดจากภูมิปญญาอยางแทจริง สามารถขุด
สระกักเก็บน้ําไวใชไดตลอดทั้งป เปลี่ยนสภาพพื้นที่อันแหงแลงใหเขียวชอุมรมรื่น สามารถ
เพาะปลูกพืชผสมผสานหมุนเวียนใหเก็บเกี่ยวไดทุกฤดูกาล และดําเนินวิถีชีวิตไดตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
การเรียนรูกอใหเกิดปญญา ชาวบานลิ่มทองและชุมชนใกลเคียง ที่ไดรับความรูจาก
ปราชญอิสาน เริ่มเขาใจถึงระบบและวิธีบริหารจัดการน้ําไดชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อผานการขบคิด
แลกเปลี่ยนกันในเวทีชาวบาน กลั่นจนเปนแนวทางของตนเอง โดยวางแผนใหน้ําจากแนวคลอง
สงผานถึงนา ดวยการขุดสระเก็บน้ําแกมลิงขนาดใหญ เพื่อเพิ่มแหลงเก็บสํารองน้ําเชื่อมตอกับ
ตัวคลองสงน้ํา เรียกตามประสาชาวบานวาเปน “แมลิง” โดยเจาของที่บริจาครวมกันเพื่อใชเปน
แหลงน้ําสาธารณะ แบงปนทั้งน้ําและจัดสรรพื้นที่ทําการเกษตรรอบสระ
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นอกจากนี้ แมลิงยังสามารถดึงน้ําสวนเกินจากคลองสงน้ํา สงจายน้ําไปยังหัวไรปลายนา
หางไกล โดยมีคลองไสไกเปนตัวเชื่อมตอน้ํา ไปเก็บพักไวยังสระเก็บน้ําประจําไรนา เรียกตาม
ประสาชาวบานวา “ลูกลิง” และมีคลองซอยยอยจากลูกลิง สงผานน้ําไปยังพื้นที่การเกษตรให
ไดไกลที่สุด น้ําที่กระจายไป ทําใหพืชพันธุธัญญาหารอุดมสมบูรณไดในวงกวาง น้ําใจที่สงผาน
ไป ทําใหความผูกพันธแนนเหนียวทางสังคมและวัฒนธรรม หยั่งรากเขมแข็งไดในทางลึก
โดยทั้งคลองสงน้ํา แมลิง และลูกลิงนี้ สามารถกักเก็บน้ําไดทั้งจากน้ําฝนและน้ําหลาก
ความรูที่ชาวบานไดมา ทําใหหลายคนลงมือเพาะปลูกพืชผสมผสานรอบๆ สระเก็บน้ํา เพื่อ
ทดลองทําตามเกษตรทฤษฎีใหม ไดจัดเตรียมแปลงเพาะหญาแฝกและไมใหรม สําหรับใชใน
การปลูกรอบแนวคลองสงน้ํา และสระเก็บน้ําแกมลิง เพื่อยึดดินขอบตลิ่งไมใหพังทลาย ลดการ
ระเหยของน้ํ า และเพิ่ ม ความชุ ม ชื้ น ในพื้ น ดิ น โดยประมาณการจํ า นวนหญ า แฝกสํ า หรั บ
ดําเนินการ 500,000 ตน

จากการเรียนรูสูการจัดการทรัพยากรน้ํา บานลิ่มทอง 27

แมลิงทั้งเจ็ด
การขุดสระเก็บน้ําที่เปนแมลิงนั้น ชุมชนออกสํารวจพื้นที่ ในวันที่ 28 มีนาคม 2550
โดยใชแผนที่ภาพถายดาวเทียม IKONOS และเครื่องจับพิกัดจุด GPS เพื่อระบุตําแหนงที่
เหมาะสมตามแนวคลองสงน้ํา ไดขอสรุปคือ ตองขุดแมลิงจํานวน 7 สระ พื้นที่รวม 14 ไร ตาม
แนวคลองสงน้ํา ปริมาณกักเก็บน้ํารวม 65,7000 ลบ.ม. โดยในเวทีประชาคมไดหยิบยก
ประเด็นเรื่องพื้นที่และงบประมาณในการดําเนินการ มาพูดคุยกัน และสรุปถึงวัตถุประสงคใน
การจัดทําแมลิงคือ
1. เพื่อเปนแหลงน้ําสํารองใหเกษตรกรที่ประสบปญหาการขาดแคลนน้ํา ใหมีน้ําไวใช
เพื่อทําการเกษตร
2. เพื่อเพิ่มพื้นที่หนวงน้ํา (Detension area) เมื่อถึงฤดูน้ําหลาก
3. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดินและน้ําเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน(เกษตรตามแนว
ทฤษฎีใหม) ใหเกษตรกรสามารถเพาะปลูกพืชหมุนเวียนไดตลอดป มีรายได และ
ชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น
4. เพื่อสนับสนุนใหชุมชนมีการวางแผนและจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ในระดับชุมชน
สําหรับเรื่องที่ดินนั้น เจาของพื้นที่ 7 ราย ไดทําหนังสือสัญญายินยอมใหใชพื้นที่เปน
สาธารณะประโยชน โดยมีวิธีบริหารจัดการใหเจาของที่ดินเปนหัวหนาแตละสระ ใหเกษตรกร
สมาชิก 5 ราย เขามาทําการเกษตรตามผสมผสาน ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม เพื่อใหเกิด
กระบวนการคิด วางแผนการเพาะปลูก รวมกลุมเพื่อการขาย และเรียนรูการเปนนักวิจัยทองถิน่
โดยสมาชิกแตละสระลงมือทําตามแผน เก็บขอมูลผลผลิต เรียนรูกันภายในกลุม และนําไป
แลกเปลี่ยนกับเครือขายแมลิง กอนสรุปเปนขอมูลเพื่อขยายแนวคิดนี้ไปสูคนในชุมชน เพื่อ
พัฒนาใหชุมชนเขมแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไดตอไป
จากนั้นคณะกรรมการน้ํา และสมาชิกสระทั้ง 7 ไดรวมกันเขียนโครงการจัดทําแมลิง
ขึ้นมา เพื่อนําเสนอความคิดและรูปแบบไปสูเครือขายพันธมิตร และจากการเขียนแผนของ
ชาวบานนี้เอง ที่ทําใหมูลนิธิโคคา โคลา ประเทศไทย ซึ่งเคยสนับสนุนชุมชนในการจัดทําระบบ
ประปาบําบัดน้ําใส มากอนหนานี้ ใหความสนใจสนับสนุนความพยายามในการบริหารจัดการ
น้ําของชุมชนตอเนื่อง จึงใหความชวยเหลืองบประมาณจํานวน 1,400,000 บาท ในการขุดสระ
ทั้งระบบ เพราะทางมูลนิธิฯ เห็นความสําคัญในการแกไขปญหาแบบพึ่งพาตนเองของชุมชน
บานลิ่มทอง และใหความสนใจในแนวทางการจัดการน้ําดวยภูมิปญญาของชาวบาน ซึ่งหากได
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ผลสําเร็จดี สามารถนําไปเปนตัวอยางตนแบบใหชุมชนอื่นๆ ไดเรียนรูวิธีบริหารจัดการน้ํา
ระดับชุมชน ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอรากฐานของสังคมไทย
สวนการลงมือขุดสระแมลิงนั้น ทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร ได
ประสานความรวมมือไปยัง หนวยทหารชางพัฒนาที่ 52 (นพค.52) ใหชวยสนับสนุนเครื่องมือ
ในการขุด ซึ่งทางกรมทหารชางพัฒนาไดเขารวมประชาคมกับชาวบานหลายครั้ง ไดรับรูแนวคิด
ของชาวบานจึงตกลงรับดําเนินการขุดสระให โดยชุมชนในรูปคณะกรรมการเครือขายการ
จัดการน้ําชุมชน เปนผูดูแลและกําหนดแผนการขุดสระแมลิงไดตามความตองการของชุมชน
เปนหลัก ลักษณะและวิธีการบริหารจัดการแกมลิงของชุมชนมีรายละเอียดคือ
1. ดําเนินการระบายน้ําออกจากพื้นที่ตอนบน ใหไหลลงคลองพักน้ําขนาดความยาว
3.637 กม. คิดเปนพื้นที่ 25 ไร ความลึกเฉลี่ย 3.00 ม.ซึ่งสามารถกักเก็บน้ําได
ประมาณ 121,000 ลบ.ม. และไหลลงสูสระแกมลิงอีกจํานวน 7 สระ พื้นที่รวม
14 ไร ความลึกเฉลี่ย 3.00 ม. กักเก็บน้ําไดอีกประมาณ 67,000 ลบ.ม. คิดเปน
พื้นที่รับน้ํารวม 188,000 ลบ.ม.
2. เมื่อระดับน้ําลํามาศลดต่ํากวาระดับน้ําในคลอง สามารถทําการระบายน้ําจากคลอง
ดังกลาว โดยใชหลักการทฤษฎีแรงโนมถวงของโลก (Gravity Flow) ตามธรรมชาติ
3. สูบน้ําออกจากคลองที่ทําหนาที่ "แกมลิง" นี้ เพื่อทําใหน้ําตอนบนคอยๆ ไหลมาเอง
ตลอดเวลา สงผลใหปริมาณน้ําทวมพื้นที่ลดนอยลง
4. เมื่อระดับน้ําในลํามาศสูงกวาระดับน้ําในลําคลอง ใหทําการปดประตูระบายน้ํา โดย
ยึดหลักน้ําไหลลงทางเดียว
5. ในฤดูฝน "แกมลิง" ตามแบบที่มีลักษณะเปนคลองสงน้ําหรือสระ นอกจากจะเก็บ
กักน้ําไว ไมใหทวมแลว ในยามแลง ยังสามารถนําน้ําจํานวน 188,000 ลบ.ม.ที่กัก
เก็บไวใน "แกมลิง" นั้น ไปใชประโยชนในพื้นที่การเกษตร

รูปแบบของแกมลิง
กรณีความจุน้ําประมาณ 4,800 ลบ.ม.
พื้นที่ขุดสระ ความกวาง 40 เมตร ความยาว 40 เมตร ความลึก 3 เมตร
คันมูลดินบดอัด กวาง 10 เมตร สูง 1.5 เมตร รอบสระ
คิดเปนพื้นที่ในการดําเนินการขุดสระทั้งหมด 3,600 ตร.ม. หรือ 2 ไร 1 งาน
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รายละเอียดพื้นที่ขุดสระแมลิงจํานวน 7 สระ ปริมาณการกักเก็บน้ํา 65,700 ลบ.ม.
กลุม

1
2
3
4
5
6
7
30

จํานวน
สมาชิก

เจาของพื้นที่

5
5
5
5
5
5
5

นายเนื่อง บุญกองชาติ
นางอารีย ทองคํา
นางเขียว ทองคํา
นายเสนอ บุญกองชาติ
นางสนิท ทิพยนางรอง
นายบุญธรรม ทองคํา
นายไพรัตน แสงรัมย

กวาง

ยาว

ลึก

60
40
30
80
40
30
30

60
50
80
80
60
100
70

3
3
3
3
3
3
3

ขนาดของแกมลิง
พื้นที่ขุด ปริมาณน้ํากัก
แกมลิง เก็บ(ลบ.ม.)

3,600 10,800
2,000 6,000
2,400 7,200
6,400 19,200
2,400 7,200
3,000 9,000
2,100 6,300

พื้นที่
(คันดิน
และสระ)

2.25
1.25
1.50
4.00
1.50
1.88
1.31

ไอทีเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
2550

-

น้ําเพื่อการเกษตร
แกมลิง
โครงการขุดสระเก็บน้ําไรนา

แกมลิง
7แหง พื้นที่รวม 14 ไร
กักเก็บน้ํา 65,700 ลบ.ม.

1

2

2551
3

65,700 ลบ.ม.
10 บอ

4

1

2

3

4

10 บอ

- กรณีฝนทิ้งชวง 1 เดือน สามารถสํารองน้ําใหกับพื้นที่ปลูกขาว
ไมใหไดรับความเสียหายได 200 ไร
- ฤดูแลง สามารถสํารองน้ําทําการเกษตรได 100 ไร สรางรายไดมากกวา
500,000 บาท
- เลี้ยงสัตว วัว

ไอทีเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
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โครงการจัดทําแมลิงนี้ จะทําใหเกษตรกรในเขตโครงการ มีแหลงน้ําสํารองไวใชอุปโภค
และทําการเกษตรในชวงฤดูแลงไดอยางเพียงพอตลอดป เกษตรกรที่อยูนอกเขตชลประทาน
และเกษตรกรที่มีพื้นที่ทํากินนอย สามารถทําการเพาะปลูกไดอยางมีเสถียรภาพ สงเสริมให
เกษตรกรสรางชุมชนที่เขมแข็ง และมีความสามารถชวยเหลือพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน อันจะ
นําไปสูการยกระดับรายไดใหมั่นคง รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ลูกลิงในหัวใจ
แผนการจัดการน้ําของชุมชนบานลิ่มทองอีกอยางคือ การขุดสระเก็บน้ําประจําไรนาให
กระจายไปในพื้นที่ทําการเกษตร เพื่อขยายทั้งแหลงน้ําและแนวคิดเรื่องเกษตรทฤษฎีใหมไปสู
ชาวบานดวยกัน และเปนการพัฒนาใหเกิดเครือขายความรวมมือเพื่อการจัดการน้ําระดับชุมชน
และดวยความชวยเหลือจากทางมูลนิธิวิเทศพัฒนา โดยคุณหมอวงศกุลพัฒน สนิทวงศ
ณ อยุธยา ที่เขามาสนับสนุนการขุดสระลูกลิงนี้ใหแกชุมชน สิ่งที่มูลนิธิวิเทศพัฒนามอบใหนั้น
ไม ใ ช เ งิ น ที่ จ ะมาขุ ด สระ หากแต เ ป น การเติ ม ป ญ ญาในการขุ ด สระให กั บ ชาวบ า น ภายใต
โครงการ “รวมน้ํา+ใจ ถวายในหลวง” โดยมูลนิธิจัดตั้งเปนกองทุน 500,000 บาท ชาวบานที่
ตองการขุดสระตองรวมกันเขียนแผนบริหารกองทุน เพื่อจัดการใชประโยชนจากสระเก็บน้ําให
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด โดยผูขุดสระจะตองใชเงินคืนเขากองทุน เพื่อใหคน
อื่นๆ ไดใชขุดสระตอเนื่องกันไป เปนกองทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาแหลงน้ําภายในชุมชน ที่ตอง
เอาแผนความคิด ใชปญญา มาขอแลกเอากองทุนออกไป
รูปแบบการบริหารกองทุน “รวมน้ํา+ใจ ถวายในหลวง” ของชุมชนบานลิ่มทอง ได
เสนอเปน “กลุมสัจจะสะสมน้ํา” ทําการคัดเลือกคณะกรรมการ กําหนดเงื่อนไขเขารวม
โครงการ การออมเงิน ผลประโยชนจากการออม รูปแบบกองทุน และเงื่อนไขการชําระคืน โดย
วางแผนการขุดสระ ปละ 10 สระ คาดําเนินการขุดสระละ 20,000 บาท ระยะเวลาการชําระคืน
4 ป ตอสมาชิก 1 ราย เฉลี่ยปละ 7,800 บาท หรือเดือนละ 650 บาท โดยมีระเบียบขอบังคับ
ของกลุมคือ
1. สมาชิกตองเสียคาสมัครแรกเขาคนละ 50 บาท
2. สมาชิกตองเขารับการอบรมความรู หรือศึกษาดูงาน เรื่องการดูแลสระ และการใช
ประโยชนจากสระไดอยางครบวงจร ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม
3. การกูเงินกองทุน ตองใชเพื่อการขุดสระ หรือใชจายตามแผนโครงการเทานั้น
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4. สมาชิกมีสิทธิกูยืมเงินเพิ่มเติม เพื่อลงทุนดานการเกษตร ตอยอดการใชประโยชน
และเพิ่มรายไดจากสระเก็บน้ํา ในอัตรดอกเบี้ยต่ํา
5. สวนหนึ่งของผลกําไรจากการบริหารงาน จะนําไปใชเพื่อเปนระบบสวัสดิการสมาชิก
งานสาธาณะประโยชนชุมชน และใชเรียนรูดูงานเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม
วิ ธี บ ริ ห ารเงิ น กองทุ น จากมู ล นิ ธิ วิ เ ทศพั ฒ นา 500,000 บาท แบ ง ออกเป น 3 ส ว น
ไดแก
ปที่ 1 จัดสรรงบจาก จํานวน 250,000 บาท ขุดสระ 10 สระ
ปที่ 2 จัดสรรงบจาก จํานวน 150,000 บาท ขุดสระ 10 สระ
ปที่ 3 จัดสรรงบจาก จํานวน 50,000 บาท ขุดสระ 10 สระ
ปที่ 4 เปนตนไป ทางกลุมสัจะสะสมน้ํา สามารถขุดสระตอเนื่องไดเอง
ปละ 10 สระทุกๆป
ซึ่งสมาชิกที่ผานการอนุมัติเพื่อขุดสระ จะไดรับการดูแลจากกลุมสัจจะสะสมน้ําในการ
อบรมความรู แ ละปรั บ ปรุ ง สภาพพื้ น ที่ เพื่ อ ให ส ระที่ ขุ ด สามารถใช ป ระโยชน ไ ด จ ริ ง เป น
ระยะเวลา 6 เดือน กอนเริ่มตนชําระเงินรายเดือนคืนในเดือนที่ 7 เปนตนไป โดยทางกลุมฯจะ
มีเงินทุนหมุนเวียนที่ไดรับจากดอกเบี้ย ประมาณ 20,000 บาท ตอป มาจัดอบรมการบริหาร
จัดการสระใหกับสมาชิก10-15 คนไดทุกๆ ป และคณะกรรมการกลุมสัจจะสะสมน้ํา มีหนาที่
ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการกองทุนขุดสระเก็บน้ําไรนา และสรุปรายงานใหกับมูลนิธิวิเทศ
พัฒนา ไดรับทราบรายละเอียดตางๆ เปนประจําทุกป

รูปแบบของสระเก็บน้ํา
กรณีความจุน้ําประมาณ 2,400 ลบ.ม. หรือขนาด 0.5 ไร
พื้นที่ขุดสระ ความกวาง 20 เมตร ความยาว 40 เมตร ความลึก 3 เมตรจากดินเดิม
คันมูลดินบดอัด กวาง 6 เมตร สูง 1.5 เมตร รอบสระ
มีชานพัก 2 ระดับ กนสระกวาง 10 เมตร ยาว 20 เมตร
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ปจ จุบันสระเก็บน้ําลูกลิงไดดําเนินการขุดแลวเสร็จ จํานวน 10 สระในปแรก ตั้งแต
เดือนมิถุนายน 2550 ที่ผานมา สมาชิกแนวหนาชุดแรกกําลังเรียนรูและทดลองทําการเกษตร
ทฤษฎีใหมกันอยูอยางกระตือรือลน มีสมาชิกเขารวมปลูกพืชผัก ไดแก กลวย มะพราว ผักบุง
เห็ดฟาง สาลี หอม ขา ตะไคร ถั่วฝกยาว พริก มะนาว ฟกทอง และสมโอ ชาวบานเชื่อมั่นและ
เดินตามแนวทางพระราชดําริที่วา มีน้ํา มีความคิด ชีวิตพอเพียง
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กองทุนสระกักเก็บ
น้ําไรนา

กองทุนสวัสดิการชุมชน

เงินกูเพื่อขุดสระเก็บกักน้ําไรนา

ดอกเบี้ย
เงินกู

250,000
สมาชิกเขา
รวมโครงการ

ขุดสระระยะที่ 1
ชําระคืน
ปที่ 1

150,000
ขุดสระระยะที่ 2
เงินออมชุมชน
ชําระคืน
ปที่ 2

100,000
ขุดสระระยะที่ 3
-

ปนผล
สวัสดิการ
ชวยเหลือชุมชน
กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า ก า ร
เรียนรูของสมาชิก
- เพิ่ ม กองทุ น เงิ น กู เ พื่ อ
การผลิต/ขุดสระน้ํา
- เพิ่มโอกาสใหกับชุมชน

ชําระคืน
ปที่ 3
ขุดสระระยะที่ 4
ชําระคืน
ปที่ 4
ขุดสระระยะที่ 5
ชําระคืน
ปที่ 5
ขุดสระระยะที่ 4
ชําระคืน
ปที่ 5
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เกษตรตามแนว “ทฤษฎีใหม”
“ทฤษฎีใหม” เปนแนวทางหรือหลักในการบริหารจัดการที่ดินและน้ํา เพื่อ
การเกษตรในที่ ดิ น ขนาดเล็ ก ให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ด ว ยหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
พระบาทสมเด็ จ พระเจ าอยู หั ว ได พ ระราชทานพระราชดํ า ริ นี้ เพื่ อ เป นการช ว ยเหลื อ
เกษตรกรที่ประสบความยากลําบาก ใหสามารถผานชวงวิกฤต โดยเฉพาะการขาดแคลน
น้ําไดโดยไมเดือดรอนและยากลําบากนัก
การดําเนินงานตามทฤษฎีใหมมี 3 ขัน้ ตอน คือ
1 ) การผลิต ใหพงึ่ ตนเองดวยวิธีงาย คอยเปนคอยไปตามกําลัง ใหพอมีพอกิน
2 ) การรวมพลังกันในรูปแบบกลุมหรือสหกรณ รวมแรงรวมใจกันในดานการผลิต
การตลาด ความเปนอยู สวัสดิการ การศึกษา สังคม และศาสนา
3 ) การดําเนินธุรกิจโดยติดตอ ประสานงาน จัดหาทุนหรือแหลงเงิน
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ในขั้นแรกที่เปนการผลิต ถือเปนขั้นสําคัญที่สุด ใหแบงออกเปน 4 สวน
ตามอัตราสวน 30 : 30 : 30 : 10 หมายถึง

ขุดสระเก็บกักน้ํา
พื้นที่ประมาณ 30% ใหขุดสระเก็บกักน้ํา เพื่อใหมีน้ําใชสม่ําเสมอตลอดป โดยเก็บกัก
น้ําฝนในฤดูฝน และใชเสริมการปลูกพืชในฤดูแลง หรือระยะฝนทิ้งชวง ตลอดจนการ
เลี้ยงสัตว และพืชน้ําตางๆ เชน ผักบุง ผักกระเฉด โสน ฯลฯ

ปลูกขาว
พื้นที่ประมาณ 30 % ใหปลูกขาวในฤดูฝน เพื่อใชเปนอาหารประจําวันสําหรับครัวเรือน
ใหเพียงพอตลอดป โดยไมตองซื้อหาในราคาแพง เปนการลดคาใชจาย และสามารถ
พึ่งตนเองได
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ปลูกผลไม ไมยืนตน พืชไร พืชผัก
พื้นที่ประมาณ 30 % ใหปลูกไมผล ไมยืนตน พืชไร พืชผัก พืชสมุนไพร ฯลฯ อยาง
ผสมผสานกัน และหลากหลายในพื้นที่เดียวกัน เพื่อใชเปนอาหารประจําวัน หากเหลือ
จากการบริโภคสามารถนําไปขาย เพิ่มรายได

เปนที่อยูอาศัย และอื่นๆ
พื้นที่ประมาณ 10 % ใชเปนที่อยูอาศัย เลี้ยงสัตว ถนนหนทาง คันดิน โรงเรือนและ
สิ่งกอสรางอืน่ ๆ รวมทั้งคอกเลี้ยงสัตว เรือนเพาะชํา ฉางเก็บผลิตผลการเกษตร ฯลฯ
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•

•

หลักการและแนวทางสําคัญในการดําเนินงานเกษตรตามแนว “ทฤษฎีใหม”
ที่ควรทราบมีดังนี้
- เปนระบบการผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได
ในระดับที่ประหยัดกอน
- ตองมีพื้นที่สวนหนึ่งทํานาขาว เพราะขาวเปนปจจัยหลักที่ทกุ ครัวเรือนตองปลูก
เพื่อใหมีขาวพอบริโภคตลอดทั้งป
- ตองมีน้ําสํารองไวใชเพียงพอตลอดป เพือ่ การเพาะปลูกในระยะฝนทิ้งชวง หรือ
ในฤดูแลง
- ใชอตั ราสวน 30 : 30 : 30 : 10 ในการแบงพื้นที่ออกเปน 4 สวน ไมวาจะมี
พื้นที่ถอื ครองนอยกวาหรือมากกวา 15 ไร คือ
30 % ใชขุดสระเก็บกักน้ํา
30 % ใชปลูกขาว
30 % ใชปลูกพืชผัก ผลไม พืชไร ไมยืนตน
10 % ใชเปนที่อยูอาศัยและอื่นๆ
ประโยชนของ “ทฤษฎีใหม” สรุปไดดังนี้
- ประชาชนพออยูพ อกินในระดับประหยัด เลี้ยงตนเองได ไมอดอยาก ตามหลัก
ปรัชญาของ "เศรษฐกิจพอเพียง"
- ในหนาแลงก็สามารถนําน้ําที่เก็บกักไวในสระมาปลูกพืชที่ใชน้ํานอย เชน ถั่ว
ตางๆ ได โดยไมตองอาศัยชลประทาน
- ในปที่ฝนตกตามฤดูกาล สามารถสรางรายไดใหร่ํารวยได
- ในกรณีที่เกิดอุทกภัย สามารถฟนตัว และชวยตัวเองไดในระดับหนึ่ง โดย
ราชการไมตอ งชวยเหลือมากนัก

ในการจัดการเกษตรตามแนว “ทฤษฎีใหม” ใหเกิดประสิทธิภาพนั้น ประเด็น
สําคัญ คือ การพึ่งตนเอง ประหยัด และมัธยัสถ กอใหเกิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยการ
จัดการแบงพื้นที่ใหสัมพันธ และเกื้อกูลกัน ซึง่ เปนการบริหารจัดการทรัพยากรทีด่ ิน น้ํา
แรงงาน และรักษาสภาพแวดลอมใหดีขึ้น อันจะนําไปสูการผลิตที่เกิดรายได และสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน.
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การกลับมาของครูคนแรก
พื้นฐานที่นานอย และชุมชนบานลิ่มทอง สามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตตนเอง ใหหลุด
พนจากหนี้สิน มีพลังในการเรียนรู และกลาที่จะลงมือทํา เกิดจากเมล็ดพันธุความคิดที่ถูกปลูก
ไวในหัวใจ เมื่อครั้งที่มูลนิธิศึกษาพัฒนเขามาพัฒนาชุมชนตั้งแตป 2542 จากวันนั้นชีวิตเดินมา
ไกลจากจุดเริ่มตนมากแลว แตละคนเติบโตและกาวตอไปตามทิศทางของตน เหลือไวเพียง
เรื่องราวดีๆ ในความทรงจํา และสายใยผูกพันแนนเหนียว
แดดร อ นของตอนบ ายวั นหนึ่ ง ต น ป 2550 รถคลุ ก ฝุน ควบปุ เลงมาจอดที่ห น าศู น ย
การเรียรูชุมชน อยางไมทันตั้งตัว ครูคนแรก ผูสอนใหนานอยและชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู
การคิด และลงมือทํา คุณลุงแบงกอก เชาวขวัญยืน ไดแวะผานทางมาเยี่ยมเยียนถึงใตถุนบาน
ไถ ถ ามชี วิ ต ความเป น อยู กั น ด ว ยความคิ ด ถึ ง น า น อ ยได เ ล า ให ฟ ง ว า ตอนนี้ ชุ ม ชนกํ า ลั ง
ดําเนินการเรื่องขุดคลองสงน้ํา ตอไปชาวบานจะมีน้ําใชทําการเกษตร ปากทองคงดีขึ้นได
แตคําถามของครู คือ มีน้ําแลวจะวางแผนเพาะปลูกอะไรบาง ผลผลิตออกแลวจะขาย
ยังไงใหไดราคาดี เพราะถึงมีน้ํา แตถาไมวางแผนการผลิต ไมวางแผนชีวิต ชุมชนตองติดอยูกับ
ตลาดและราคาที่คนอื่นกําหนด ชีวิตเกษตรกรไมสามารถหลุดพนวัฏจักรแหงหนี้ได ถาจะสราง
ความเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้น ชุมชนตองคิดตอไปใหไกลมากกวาเดิม คุณแบงกอก ไดแนะนํา
ทิ้งทายไวถึงวิธีการแกปญหาวา ใหยอนกลับไปทบทวนสิ่งที่เคยเรียนรูมาจากครั้งกอน คือ การ
ทําบัญชีครัวเรือน การวางแผนชีวิต และที่ตองพัฒนาตอไปคือ การวางแผนการผลิต ทานทิ้ง
โจทยใหญไวใหเราไดขบคิด เปนการกลับมาเรียนรูรวมกันอีกครั้ง ของครูคนแรกกับนักเรียน
หลังหอง

แผนการผลิต แผนชีวิต
คุณแบงกอก เชาวขวัญยืน ไดกลับมายังชุมชนบานลิ่มทองอีกหลายครั้ง เพื่อมาถายทอด
ความรูเรื่องการทําแผนการผลิต การทําบัญชีครัวเรือน และการวางแผนชีวิต โดยทิ้งผูชวยคน
สํา คัญ อยา งคุ ณ กิต ติ ชั ย แกว บั ญฑิ ต หรื อ คุณ หนึ่ ง จากสมาคมพั ฒนาประชากรและชุ ม ชน
(PDA) มาเป น พี่ เลี้ ยงทํา งานฝ ง ตั ว ในพื้ น ที่ การวางแผนการผลิ ต ทํ า ให พ บว า ชาวบ า นทํ า
การเกษตรโดยขาดขอมูลขาวสาร ขาดการเก็บขอมูลหรือบันทึก สิ่งตางๆ ที่ทําไป ทําใหไ ม
สามารถทราบไดวาสิ่งที่ตนเองทําอยูนั้น ไดกําไรหรือวาขาดทุน ขาดการวางแผน ประมาณการ
ตนทุน/กําไรจากการผลิต จึงจําเปนตองสรางกระบวนการเรียนรูใหกับชุมชน ใหสามารถวาง
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แผนการผลิ ต โดยนํ า ข อ มู ล ค า ใช จ า ยในชี วิ ต ประจํ า วั น ของแต ล ะครั ว เรื อ น ภาวะหนี้ สิ น
ประมาณการรายรั บ ต า งๆ และการลงทุ น การผลิ ต ทางการเกษตรแต ล ะป มากรอกเป น
ฐานขอมูลในโปรแกรม Excel เพื่อใชเปนเครื่องมือชวยวิเคราะห จัดการประมาณการคาใชจาย
รายได ของครัวเรือน และวางแผนการจัดการเกี่ยวกับรายไดและหนี้สนิ
ขณะนี้สมาชิกเกษตรกรจํานวน 18 ราย เปนกลุมนํารอง เขารวมเรียนรูการใชประโยชน
จากเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมวางแผนการเพาะปลูกดวยโปรแกรม Excel โดยจัดให
เปนแปลงเกษตรสาธิต เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในฤดูกาลเพาะปลูก ป
2550-2551 ทุกคนจะตองวางแผนเรื่องการเพาะปลูกใสในตาราง Excel กรอกรายละเอียด
เงินลงทุน การตลาด ราคาขาย รายไดจากการขายเมื่อหักตนทุน และจัดทําบัญชีครัวเรือน
ประกอบกัน เพื่อใหสอดรับกับแผนการจัดการน้ํา กอนจะขยายผลสูครัวเรือนอื่นๆ ใหเกิด
กระบวนการคิด วางแผน และลงมือทํารวมกัน
กิจกรรมที่เริ่มเปนลําดับแรก คือ การจัดทําแปลงปลูกแตงกวาดวยระบบน้ําหยด เพื่อ
ทดลองปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เรียนรูและศึกษาการควบคุมปจจัยน้ํา ในการดูแลและ
เพาะปลูกพืช โดยใหน้ําพืชผานระบบที่เหมาะสมและพอเพียงตอความตองการของพืช โดย
คาดหวังวาชุมชนจะสามารถใชทรัพยากรน้ําไดอยางคุมคา เหมาะสมตอการเพาะปลูก และลด
ระยะเวลางานในการดูแลบํารุงผลิผลิต ซึ่งในอดีตเกษตรกรตองใชระยะเวลาในการจัดการดูแล
พืชคอนขางมาก โดยแปลงเกษตรทดลองระบบน้ําหยดนี้ เริ่มทําในเดือนมีนาคม 2550 มี
กองทุนสงเสริมการเรียนรูรวมกับชุมชน โดยคุณแบงกอก ชวยสนับสนุนทุนเริ่มตนจํานวน
40,000 บาท โดยมีนานอยเปนผูดูแลรับผิดชอบ และชวยเสริมความรูใหกับสมาชิกเกษตรกร
ที่มีความสนใจเขารวม ปจจุบันแปลงทดลองระบบน้ําหยดมีการจัดเก็บขอมูลเปรียบเทียบเรื่อง
การใชน้ําและผลผลิตที่ได ระหวางแปลงเกษตรแบบทั่วไปกับระบบน้ําหยด วาแตกตางกัน
อยางไร เพื่อเปนขอมูลและแนวทางในการใชน้ําที่เหมาะสมและคุมคา
สวนพืชเดนตามแผนการเพาะปลูก ที่ชาวบานจัดทําไว คือ เห็ดฟาง เพราะ เห็ดฟางเปน
พืชที่อายุในการเก็บเกี่ยวสั้น โดยประมาณ 15 วันหลังการโรยเชื้อก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได
ไดเงินเร็ว ราคาดี ประมาณ 25 – 40 บาท/กก. มีพอคามารับสงเห็ดในพื้นที่ ตลาดรองรับ
ชัดเจน และเห็นผลทดลองในการวางแผนการผลิตไดรวดเร็ว สามารถทดสอบปลูกซ้ําไดทันที
ในรอบการผลิตใหม เห็ดฟางเปนพืชที่ใชน้ํานอย เหมาะกับพื้นที่ขาดแคลนน้ํา ดังนั้นเห็ดฟาง
จึงเปนพืชทางเลือกหนึ่งของชุมชนที่สามารถปลูกเปนอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได
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มูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงคเคราะห ยังไดจัดตั้งกองทุนเพื่อการเกษตร สําหรับ
สนับสนุนสมาชิกกูยืมใชจายในการเพาะปลูก มีเงินกองทุนรวมเริ่มตน 320,000 บาท โดย
ศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานนางรอง (ศูนย C-Bird นางรอง) เปนผูดูแลและเปนที่ปรึกษา
ในชวงเริ่มตน การทําสัญญาจะเริ่มดําเนินการเมื่อสมาชิกที่มีความตองการกู จัดทําแผนการ
ผลิตเพื่อประมาณการตนทุนและรายได รวมถึงแผนในการคืนเงินกองทุนฯ เพื่อยื่นขอกูกับ
คณะกรรมการพิจารณากองทุน เมื่อแผนกูยืมเพื่อการเพาะปลูกผานแลว คณะกรรมการจะคอย
ดูแลการทําบัญชีครัวเรือน บัญชีการผลิต รวมถึงติดตามผลการผลิต ใหเปนไปตามแผนของ
สมาชิ ก ป จ จุ บั น มี ส มาชิ ก ที่ ไ ด รั บ การอนุ มั ติ เ งิ น จากกองทุ น จํ า นวน 18 ราย เป น เงิ น รวม
315,000 บาท
ในสวนของการตลาด ชุมชนไดติดตอไปยังตลาดดอนแขวน ซึ่งเปนตลาดผักใหญแหง
หนึ่งในอําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เปนศูนยกลางที่ชาวบานในเขตอําเภอโนนสุวรรณ
นางรอง หนองกี่ เสิงสาง ครบุรี นําสินคาทางการเกษตรไปจําหนาย มีพอคาแมคาคนกลางจาก
หลายจังหวัด มารอรับซื้อสินคาและนําไปจําหนายตอในพื้นที่อื่น ในเดือนพฤษภาคม 2550
ชุมชนจึงไดเชิญแมคาจากตลาดดอนแขวน เขาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสมาชิกรวมโครงการ ใน
เรื่องการตลาดของพืชผลการเกษตร เพื่อเปนแนวทางวางแผนการตลาด เรียนรูวิธีการ การ
กําหนดราคาตลาด ชองทางการขาย และแหลงกระจายสินคา สมาชิกสามารถนําความรูและ
ประสบการณไปใชวางแผนการผลิต เพื่อใหพืชที่เตรียมเพาะปลูกตอบสนองตอความตองการ
ของตลาดได และพัฒนาตอไปดวยการรวมกลุมวางแผนการผลิต รวมกลุมขายพืชผล สราง
เครือขายตลาดรองรับ และสามารถกําหนดราคาผลผลิตใหมีเสถียรภาพได
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ขั้นตอนการดําเนินงานของกองทุนเพื่อการเกษตร สรุปไดดังนี้
สมัครเขารวม
โครงการฯ
คาธรรมเนียม
แรกเขา 50 บาท
จัดทําแผนการผลิตประมาณการตนทุน/
รายได

ยื่นแบบคําขอกู
แกไขแผน
คณะกรรมการพิจารณา
จัดทําหนังสือสัญญากูเงิน
ผอ.ศูนยฯอนุมัติ

ติดตาม
ตรวจสอบ
ใหคําปรึกษา

ลงมือเพาะปลูกตามแผน
บัญชีครัวเรือน

บัญชีการผลิต

ขอมูลการ
ผลิต

กําไร
คืนกองทุน
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ไอทีเพื่อการวางแผนการผลิต/แผนชีวิต
เกษตรประณีต
สงเสริมการใชสารสนเทศจัดทําแผนเพาะปลูก
ผลิตอยางมีเสถียรภาพ จัดทําบัญชีตนทุน
โครงการไรนาสาธิตระบบเทปน้ําหยด

การเกษตร

1

2550
4
2
3
20 คน
12 ชนิด
1 ไร
10 ไร

2551
2
3
60 คน

1

50

4

100

แผนการผลิต (แผนชีวิต )
ประกอบดวยชุดขอมูล
- บัญชีตนทุนการผลิต
- บัญชีการเคลื่อนไหวราคาผลผลิต
- บัญชีรายรับ -จาย ครัวเรือน
- บัญชีหนี้-สิน
- บัญชีการใชน้ําของพืช

เชื่อมโยงเขาดวยกัน

เปาหมาย
ความเคลื่อนไหวของราคาผลผลิต ในชวง 10 ป

2550

2551

สมาชิกเขารวม 20 คน
กองทุนหมุนเวียน 350,000 บ.
รายไดตอคนเพิ่มมากกวา 50 %
ลดภาระหนีส
้ ิน 300,000 บาท

สมาชิกเขารวม 50 คน
กองทุนหมุนเวียน 1 ลานบาท
รายไดตอคนเพิ่มมากกวา 50 %
ลดภาระหนีส
้ ิน 1,000,000 บาท

มีเงินเหลือเก็บปลายป

ปรับแผน1

แผน

ไอทีเพื่อการวิเคราะหเศรษฐกิจชุมชน
2550

เศรษฐกิจ
คุณภาพชีวิตดีขึ้น
ลดหนี้สิน

1

2

3

2551
4

1

2

3

กองทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคลองการผลิต
350,000

1,000,000

กองทุนหมุนเวียนเพื่อ refinancing
ขอมูลหนีส
้ ินจากสมาชิก 18 คน
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4

บัญชีครัวเรือน

เศรษฐกิจ
คุณภาพชีวิตดีขึ้น
ลดหนี้สิน

บัญชีชุมชน (village data book)

โครงการจัดทําบัญชีครัวเรือน
โครงการจัดทําบัญชีชุมชน

15 คน

40 คน

80 ครัวเรือน

ศูนยสงเสริมการเรียนรูดวยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต บานลิ่มทอง

ความเปลี่ยนแปลงที่กนครัว
ถาหากตัวชุมชนเกิดความเปลี่ยนแปลง พัฒนาขึ้นได แตที่กนครัวเรือนของนานอยเอง
ไมเกิดความเปลี่ยนแปลงตามไปดวย ทุกอยางอาจดูไรความหมาย เพราะหนวยยอยที่อบอุน
ที่สุด คือครอบครัวนั้น เปนรากฐานและกําลังใจสําคัญในการเรียนรูและลงมือทําของนานอย
ทุ ก เรื่ อ งราวมี จุ ด เริ่ มต น และนา นอ ยยื น หยัด ตอ สู จ ากจุด เริ่ มตน นี้ จุ ดที่ ตอ งการเห็นความ
เปลี่ยนแปลงของครอบครัว โดยมีคําถามสําคัญคือทําอยางไรใหครอบครัวหลุดพนจากหนี้สิน
และความยากจนได ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงถือเปนความชื่นใจเล็กๆ เปนบทสะทอน
นอยๆ ทวามีความหมายที่กินลึกและสลักสําคัญเปนอันมาก เปนความเปลี่ยนแปลงที่มีคา
เปยมความหมาย ทั้งตอชุมชน ตอครอบครัว และตอหัวใจของผูเปนแม ในครอบครัวเล็กๆ อัน
แสนอบอุนนี้
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นางสาวปวีณา ทิพยนางรอง หรือ ปุม ลูกสาวคนเดียวของบาน พัฒนาตัวเองขึ้นมาก
ชวยแมไดเยอะ มีความเปนผูนําในระดับเยาวชน กลาคิดกลาแสดงออก สามารถนําเสนอ
และอธิบายแนวทางการทํางานตางๆ แทนชุมชนได ชวยงานแบงเบาภาระแมไดมาก
มีเปาหมายชัดเจนที่จะกลับมาทํางานชุมชน ทํางานในพื้นที่ เปนคนรุนใหมที่จะมา
สืบทอดงานตอ เปนอนาคตของชุมชน ที่สามารถฝากความหวังไวได

สุรเดช ทิพยนางรอง หรือ แบงก ลูกชายคนเล็ก วิ่งเลนอยูในศูนยคอมพิวเตอร ตัง้ แตตัว
เล็กๆ จากทีส่ นใจแตการเลนสนุกอยางเด็กทั่วไป ไดเขามาชวยในการสํารวจ เรียนรูใ ช
เครื่องมือ GPS มีสวนกับเรื่องคายฤดูรอน และมีความกระตือรือลนมากขึน้ กวาแตกอน
แมการเรียนจะไมโดดเดนนัก แตหวังฝากเรือ่ งการดูแลแปลงเกษตรไวใหในอนาคต
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นายวอทอง ทิพยนางรอง หรือ นาวอ สามีคูทุกขคูยาก แตกอนจะอยูเงียบๆ ในบาน
แขกไปใครมาไมเคยสนใจเขารวม เพราะเห็นเปนเรื่องไกลตัว ไมเกี่ยวกับตัวเอง
บางครัง้ ก็ไมอยากใหนานอยทํางานชุมชนมากเกินไป เหนื่อยแลวยังโดนชาวบานตอวา
เพราะความไมเขาใจ และยังเบียดเบียนเวลาที่จะชวยกันลงแปลงทํานาปลูกผัก อันเปน
รายไดหลักของครอบครัว แตระยะหลัง ตั้งแตเริ่มมีการจัดการน้ําของชุมชม สังเกตได
วานาวอใหความสนใจการประชุมเพิม่ ขึ้น เริ่มจากนั่งฟงอยูหางๆ จนเขยิบเขามาเปน
สวนหนึ่งของเวทีประชาคม ถามีเวลาวางจากทําไรทํานา จะรวมออกสํารวจเสนทางน้ํา
ตอนที่กรมชลประทานมาขุดคลองสงน้ํา นาวอก็สลับกับชาวบานคนอื่นๆ ไปชวยดูแล
ผูรับเหมา ชีจ้ ุดวาควรทําอะไรเพิ่มเติม แสดงความคิดเห็นออกมา
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ความรูสึกชุมชนบานลิ่มทอง

นายยืนยง ทิพยโภชน อายุ 45 ป
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ
และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําชุมชน
รูสึกชื่นชม และดีใจ ที่ชุมชนเจาของพื้นที่เกิดการมีสวนรวม ชาวบานไดประโยชนจาก
การมีคลองสงน้ําและสระเก็บน้ํา ซึ่งจะสงผลใหมีชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น เนื่องจากน้ําเปน
สวนหนึ่งของชีวิต เปนปจจัยการผลิตในการประกอบอาชีพและดํารงชีวิต ตลอดทั้งการอุปโภค
บริโภค ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นเมื่อมีน้ําแลวก็คือ พื้นดินชุมฉ่ํา ตนไมเขียวขจี ประชาชียิ้มแยม
แจมใส และรวมใจสามัคคี
ในสวนของ อบต. มีการวางแผนใชประโยชนจากคลองสงน้ําและสระเก็บน้ําแกมลิง โดย
จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ํา เพื่อใหไดประโยชนสูงสุด อุดหนุนงบประมาณในการ
เรียนรู และทุนในการประกอบอาชีพ ตลอดจนสงเสริมการตลาดครบวงจร

นายเสตะ วุฒิเกรียงไกร อายุ 58 ป
ผูใหญบาน ชุมชนบานลิ่มทอง
และประชาสัมพันธคณะกรรมการน้ําชุมชน
ตอนเริ่มแรกเลยนั้น เห็นชาวบานพากันออกสํารวจเสนทางน้ํา ผมไมใชแคในฐานะ
ผูใหญบาน แตคิดถึงในฐานะชาวบาน เกษตรกรคนหนึ่ง เหมือนกับทุกคนที่ประสบปญหาเรื่อง
ขาดแคลนน้ํา จึงเขารวมสํารวจดวย ไมคิดวาจะสําเร็จเปนรูปเปนรางไดอยางที่เห็น สวนหนึ่ง
เปนเพราะความรวมมือรวมใจของชาวบาน และเริ่มจากการลงมือทําดวยตนเอง อีกสวนหนึ่ง
เพราะไดรับความสนับสนุนจากเครือขายตางๆ ปแรกของคลองสงน้ําและสระเก็บน้ําประจําไร
นา ชุมชนมีความหวัง เห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น แตยังตองเรียนรูกันเพิ่มอีกเยอะ วามีน้ํา
แลวเราจะจัดการน้ําอยางไรใหใชประโยชนไดคุมคา และแบงปนใหทุกคนไดใชน้ํากันอยางเทา
เทียม

48

นางสนิท ทิพยนางรอง อายุ 42 ป
กรรมการหมูบาน และรองประธานกรรมการน้ําระดับชุมชน

ถาเราคิดจะแกปญหา สิ่งแรกคือ ตองเริ่มที่ตัวเราเองกอน ลองลงมือทํา ถาไมทําก็จะไม
เกิดประสบการณจริง ถาไมทําก็ไมมีอะไรตามมา และถาเราทําสําเร็จได อยาหวงแหนไวกับ
ตัวเอง สิ่ง ใดที่ดี ความคิดที่ ได ต อ งกระจายไปสูผูอื่น เพราะหลายคนหลายชุ มชน ยัง ขาด
ตัวอยาง ขาดกําลังใจ และขาดคนชี้แนะแนวทาง บานลิ่มทองอาจจะโชคดีกวาเล็กนอยตรงที่มี
เครือขายเขามาชวย แตยอนกลับไป ถาหากเราไมเริ่มตนจากการพึ่งพาตนเองกอน ก็จะไมมี
ผลลัพธอยางวันนี้
ตองเพิ่มเครือ ขายคนที่คิดกับเรา เพิ่มคนไดมากขึ้น เรามีน้ําให ขอแคเคามีใ จที่จ ะ
เรียนรู คิดเปน ทําเปน เทากับทําใหเกิดกระบวนการเรียนรู เปนการสรางคนในทองถิ่นของเรา
ให เ ปลี่ ย นแปลงได ดว ย กระจายการเรี ย นรู อ อกไป ให ค นอื่ น เห็ น สิ่ ง ดี ๆ ที่ ส ามารถใช เป น
ตัวอยาง นําไปเปนบทเรียน และพัฒนาตนเองตอไป เปนกําลังใจใหกับทุกชุมชน ตั้งใจทําใหสิ่ง
ที่คิดและฝนไวสําเร็จได
ชุ ม ชนต อ งขอบคุ ณ หน ว ยงานต า งๆ ที่ เ ข า มาสนั บ สนุ น แผนความคิ ด ของชาวบ า น
มองเห็นความฝนของชาวบาน ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองใหพนจากสภาพปญหาเกา ให
มีกระบวนการคิดที่ดีขึ้น พัฒนาตนเองไดดี ทั้งดานความคิด อุปกรณ เทคโนโลยี งบประมาณ
ดานตางๆ ที่เขามา เหมือนเปดโอกาสใหชุมชนที่หางไกลไดเขามาในโลกของการเรียนรู

นางทองมวน รังพงษ อายุ 53 ป
กรรมการเครือขายน้ําชุมชน
รูสึกดีใจมากที่มีคลองสงน้ํา และมีที่กักเก็บน้ําไวใช นอกจากไดคลองแลวยังไดถนนดวย
ทําใหการคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดีขึ้น มีน้ํามากขึ้นทําใหชุมชนมีอาชีพเสริม ไดปลูกพืชผล
เลี้ยงสัตว เชน วัว ควาย มีอาหารสําหรับคนและสัตว ทํานาปลูกขาวไดดีขึ้น จากความแหงแลง
มาเปนความชุมชื้น ทําใหธรรมชาติเกาๆ เริ่มกลับคืนมา และยังเปนมรดกใหกับคนรุนหลังๆ
ไดใชประโยชนตอไป
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นายเอื้อน วิเศษพันธ อายุ 70 ป
กรรมการบริหารจัดการน้ําชุมชน
เสนทางคลองสงน้ํานี้ สวนหนึ่งเกิดจากภูมิปญญาของบรรพบุรุษ เพราะเปนเสนทางน้ํา
โบราณ ถาเรานําความรูตางๆ กลับมาใชไดอยางถูกตอง เอามาปรับใชกับความรูในปจจุบัน
ชีวิตความเปนอยูก็จะดีขึ้นไดแนนอน เห็นไดจากคลองสงน้ํานี้เปนตัวอยาง ดีใจ ชื่นใจ ทีม่ คี ลอง
และแกมลิง เพราะถาฝนทิ้งชวงก็จะมีแหลงกักเก็บน้ําชุมชนไวใชยามน้ําแลง และเวลาฝนทิ้งชวง
มีน้ําใชปลูกผักทําการผลิตในชวงรอการเก็บเกี่ยวขาวและหลังเกี่ยวขาว มีน้ําเพียงพอในการทํา
นา ปนี้ขาวเขียวขจีมากขึ้น มีความภูมิใจที่สามารถทําใหเกิดโครงการนี้ได ไวใหเปนมรดกแก
ลูกหลานเพื่อสืบสานตอไป

นายสามัญ โลหทอง อายุ 36 ป
สมาชิก อบต. และ
ประธานคณะกรรมการเครือขายน้ําระดับชุมชน
รูสึกดีใจมาก ที่มีโครงการเขาถึงชุมชนอยางแทจริง เพราะเคยฝนเอาไววาอยากมีคลอง
สงน้ํา แลวมีน้ําเก็บเอาไวใหเกษตรกรทํากิน ปลูกผัก ปลูกตนไมที่ริมคลอง ดูแลวรมรื่นเย็น
สบาย อยากมีคลอง มีน้ํา มีปลา ตลอดทั้งป ตอนนี้มีคลอง มีน้ํา ขาวในนามีความเจริญงอกงาม
ดี มีปลาตามคลอง ชาวบานไดประโยชนมากมาย ไดวางแผนเตรียมการปลูกผัก เพาะเห็ดฟาง
เปนการหาอาชีพเสริมของเกษตรกรในชุมชน หลังจากเก็บเกี่ยวนาปเสร็จแลว และจะพยายาม
สานตอโครงการตอไปใหดีที่สุด

นายอุดม บุญประสาท อายุ 40 ป
ส.อบต. และ
ประธานกรรมการโครงการรวมน้ํา+ใจ ถวายในหลวง (สระลูกลิง)
มีความรูสึกและความหวังวาประชากรในชุมชนตองมีความเปนอยูดีขึ้น เพราะมีน้ําให
เห็นแลว ถาใครขยันหมั่นเพียร รายไดและชีวิตจะดีขึ้น ตอนนี้ชาวบานมีการรวมกลุมปลูก
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พืชผัก วางแผนใหประชากรในชุมชนรวมกลุมทําการเกษตร อาชีพเสริม มีการเลี้ยงปลา เก็บน้ํา
ไวใชในฤดูแลงใหมากที่สุด ทุกแกมลิงจะมีการรวมกลุมทํางานแบบคณะกรรมการ และสิ่ง
สําคัญที่เปนประโยชนมากที่สุดคือ การวางแผนการเพาะปลูก เมื่อกอนเราไมมีน้ํา จึงไมเคย
คิดถึงอนาคต ทําใหไมคิดวางแผนลวงหนา แตตอนนี้แผนการผลิตจะเปนเครื่องมือชวยให
รายไดและเงินออมของเรามีมากขึ้น ครอบครัวอยูดีมีสุขกันถวนหนา

นายเสนอ บุญกองชาติ อายุ 38 ป
ฝายประสานงานน้ําระดับชุมชน
กรรมการน้ําชุมชน และสมาชิกแกมลิง
มีค ลองสงน้ําและสระเก็บน้ํ าแกมลิ งแลว ทําใหชาวบานมีความเปนอยูดีขึ้น มีน้ําทํา
การเกษตรเพิ่มขึ้น มีความอุดมสมบูรณ ทําใหชาวบานไมทิ้งถิ่นฐานไปทํางานตางจังหวัดเหมือน
เมื่อกอน
สมาชิกรวมกันวางแผนการใชประโยชนจากคลองสงน้ําและสระเก็บน้ําแกมลิง โดยริมฝง
คลองและคันคูของแกมลิงจะปลูกพืชผัก และไมใชประโยชน ไมผล ไมรมเงา ในสระเก็บน้ํา
แกมลิงและในคลองจะปลอยปลาเพื่อเปนอาหารในชุมชน ใหมีอาหารอุดมสมบูรณ ไมขาด
พืชผักบริโภค และยังนําไปขายเพื่อมีรายไดเพิ่มขึ้น

นายไพรัตน แสงรัมย อายุ 41 ป
คณะกรรมการน้ําชุมชน คณะกรรมการหมูบาน และสมาชิกแกมลิง
ภาคภูมิใจที่ชุมชนมีโอกาสมีคลองสงน้ําและสระแกมลิง ทําใหชาวบานมีรายไดจากการ
ปลูกผักตลอดทั้งป ไมตองทิ้งถิ่นฐานออกไปทํางานนอกบาน ไดอยูกับครอบครัวพรอมหนา
พรอมตา มีชีวิตความเปนอยูดีขึ้น ขาวปลาอาหารสมบูรณ อยูดีกินดี ชวยบรรเทาความเดือดรอน
ของคนในชุมชน แมจะมีอุปสรรคมากมาย แตสุดทายก็สามารถแกไขและผานมันไปได
เหมือนเปนความฝนที่แตเดิมอยูหางไกล ไมสามารถจับตองได แตตอนนี้มันไดเกิดขึ้น
ในชุมชน ซึ่งแตเดิมโครงการแบบนี้สวนใหญจะเปนโครงการที่มาจากหลวง แตโครงการนี้เกิด
จากความรวมมือ รวมแรงรวมใจของชุมชนโดยแทจริง ทําใหรูสึกวาชุมชนเปนเจาของอยาง
แทจริง ผมจะดูแลทรัพยสมบัติของชุมชน เพื่อเปนมรดกใหกับลูกหลานในอนาคต
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นางสาวปวีณา ทิพยนางรอง อายุ 22 ป
นายกองคการบริหารสวนหมูบานเยาวชน (อบม.เยาวชน)
เมื่อกอนเคยไดยินหลายๆ คนพูดวา น้ําคือชีวิต ปจจุบันเมื่อเห็นชุมชนมีคลองสงน้ําและ
สระแกมลิงแลว ก็รูสึกดีใจมาก เพราะเรากําลังจะมีคลองที่สามารถดึงน้ําผานทุงนาตนเองได
แลว และมีสระแกมลิงที่สามารถกักเก็บน้ําไวทําการเกษตรในชวงหนาแลงดวย คงจะจริงอยางที่
หลายคนพู ด ว า น้ํ า คื อ ชี วิ ต จริ ง ๆ เพราะเมื่ อ มี น้ํ า แล ว ชาวบ า นหลายๆ คนก็ เ ริ่ ม มี อ าชี พ
มีกิจกรรมการปลูกผัก ปลูกตนไมรอบๆ คลองและสระแกมลิง ทําใหชาวบานเริ่มมีชีวิตที่ดี
ขึ้นมาบาง
ในความรูสึกสวนตัวแลว ดีใจมากที่โครงการขุดคลองสงน้ําและขุดสระแกมลิงประสบ
ความสําเร็จผานมาได ไดเห็นความพยายามและความรวมมือของชาวบานแลว ทําใหเกิดความ
ภาคภูมิใจในชุมชนของตัวเองมากขึ้นอีกคะ
ความเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชนหลังจากที่มีน้ําในตอนนี้คือ ขาวในนาของชาวบาน
เขียวงามดี ตางจากเมื่อกอนมาก ชาวบานบางคน ใชน้ําจากแกมลิงทําเกษตร ปลูกผัก ผลไม
รวมไปถึงการปลูกตนไมรอบลําคลอง ชาวบานรูจักการนําหญาแฝกมาปลูกเพื่อลดการพังทลาย
ของหนาดินดวย

นายธนทัต รังพงษ อายุ 18 ป
เยาวชน ชวยสํารวจพื้นที่ในการขุดสระแกมลิง
รูสึกดีใจและประทับใจการการจัดทําคลองสงน้ําและสระแกมลิง ทําใหคนในชุมชนมีน้ํา
มาใชในการทําการเกษตรไดอยางตอเนื่อง หลังจากมีคลองสงน้ําแลว ชุมชนสามารถจัดการน้ํา
ได อ ย า งเป น ระบบ สามารถกั ก เก็ บ น้ํ า ไว ใ ช ไ ด อ ย า งต อ เนื่ อ ง มี น้ํ า พอที่ จ ะใช ใ นการทํ า
เกษตรกรรม เปนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรไดดียิ่งขึ้น และยังสามารถนําน้ํามาใชในการ
ปลูกผัก เลี้ยงสัตว หรือใชในการประกอบอาชีพเสริมหลังจากผานฤดูการทํานาได
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นายภูมิวัฒิ สกัดกลาง อายุ 22 ป
เยาวชน ชวยสํารวจพื้นที่ในการขุดสระแกมลิง

ตอนออกสํารวจ กลุมเยาวชนสนุกสนานกันมาก ดีใจที่เด็กๆ อยางเราไดมีสวนรวมใน
การสํารวจและแกปญหาเรื่องน้ําของชุมชน จากที่ไดเรียนรูการใชงานเครื่อง GPS และฝกใช
แผนที่ภาพถายดาวเทียม IKONOS ในตอนแรก เยาวชนเองเพิ่งรูวาเครื่องมือตางๆ เหลานี้
สามารถนํามาประยุกตใชกับชุมชนของเราได พวกเรามีสวนรวมในการออกสํารวจเสนทางน้ํา
กับผูใหญ ประโยชนที่ไดคือ ทําใหสํารวจไดรวดเร็วและถูกตอง สามารถนําขอมูลมาใชงานกับ
เครื่องคอมพิวเตอรได เวลานําเสนอเห็นภาพตรงกันชัดเจน

นายกิตติชัย แกวบัญฑิต อายุ 28 ป
เจาหนาที่โครงการ “สงเสริมการเรียนรูรวมกับชุมชน”
ภายใต มูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห
รวมกับ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
เครือขายความรวมมือเพื่อการบริหารจัดการน้ําระดับชุมชน คํานี้ผมเพิ่งเคยไดยิน ซึง่ ใน
ตอนแรกๆ ผมคิดวาเปนโครงการธรรมดาๆ โครงการหนึ่ง ที่ถูกสงมาจากความรวมมือของ
หลายๆ ฝาย ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกรสาธารณประโยชน ที่เขามารวม
ลงขันกันทํางาน โดยมีกลุมชุมชนเปาหมายในพื้นที่ คือบานลิ่มทอง ซึ่งแตเริ่มเดิมที ผมรูจัก
ชุมชนแหงนี้ จากการทํางานที่ศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานนางรอง วาเปนชุมชนที่มีกลุมผูนํา
ชุมชน กลุมผูนําสตรี และกลุมเยาวชน ที่มีศักยภาพในการดําเนินโครงการตางๆ เพื่อที่จ ะ
พัฒนาชุมชนของตนเอง และผมก็ไมแปลกใจถาองคกร หรือหนวยงานตางๆ จะเลือกชุมชน
แหงนี้เปนเปาหมาย
แตหลังจากการลงพื้นที่และเขามาฝงตัวอยูในชุมชน เพื่อดําเนินโครงการที่รับผิดชอบ
จากการไดรูจักนานอย และผูคนในชุมชนแหงนี้ ทําใหความรูสึกของผมเปลี่ยนไป และรูสึก
แปลกใจวาเหตุใดโครงการนี้ ถึงสามารถเกิดขึ้นได มันเปนเรื่องที่นาประหลาดใจมากที่จะมี
โครงการเพื่อแกปญหาของชุมชน ที่เกิดมาจากชุมชนโดยแทจ ริง โครงการนี้เกิดจากความ
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ต อ งการของชุ ม ชน โดยที่ อ งค ก รหรื อ หน ว ยงานต า งๆ เป น เพี ย งพี่ เ ลี้ ย ง คอยสนั บ สนุ น
งบประมาณและใหคําปรึกษาเทานั้น โดยชุมชนเปนผูขับเคลื่อนหรือดําเนินโครงการใหบรรลุ
เปาหมายตามวัตถุประสงคของโครงการฯ
และจากการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําของชุมชน นําไปสูการหาแหลง
น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และแหลงน้ําเพื่อการเกษตร ทําใหมีโครงการตางๆ ตอเนื่องมากมาย
ในการแกไขปญหาของชุมชน ภายใตโครงการ “เครือขายความรวมมือเพื่อการบริหารจัดการน้ํา
ระดับชุมชน”
จากการเข า มาคลุ ก คลี อาศั ย อยู และร ว มเรี ย นรู กั บ ชาวบ า น บางครั้ ง ที่ ผ มเห็ น
คณะทํางานชุมชนเจอปญหาตางๆ ที่ผานเขามา อุปสรรคที่เกิดขึ้น ผมยังสงสัยอยูวา ทําไมพวก
เขาเหล า นั้ น ต อ งมาแบกรั บ ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ด ว ย ทั้ ง ที่ บ างคน ไหนจะป ญ หาของตนเอง
ครอบครัว ปากทอง หนี้สิน และภาระอื่นๆ มากมาย ที่จะตองแบกรับ ทําไมจะตองเสียสละ
มากมายถึงขนาดนี้ เพราะทุกคนยังตองทํามาหากินเลี้ยงปากทอง
แตหลังจากชุมชนมีแหลงน้ําแลวทําใหผมเขาใจวาทําไม เพราะทุกคนที่ผานอุปสรรค
ตางๆ รวมกันนั้น ตางมีความหวังที่ชุมชนจะมีชีวิตที่ดีขึ้น หลังจากการมีแหลงน้ํา ดูพวกเขามี
ความสุขที่ไดมองเห็นน้ําที่เกิดขึ้น จากกระบวนการคิด การเรียนรู การวางแผน การหา และเก็บ
ขอมูลของพวกเขา ทุกสิ่งทุกอยางพวกเขารับรูและเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ และที่สําคัญทุก
คนตางรูสึกวา “นี่คือ มรดกของชุมชนที่จะสืบทอดใหกับลูกหลานสืบไปในอนาคต”

ฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย
เชนเดียวกับอีกหลายหมูบานในภาคอีสานของไทยเรา บานลิ่มทองเปนหนึ่งชุมชนที่ขาด
แคลนน้ําดื่มน้ําใชที่มีคุณภาพและสะอาดเพียงพอ นับแตกอตั้งในป 2546 มูลนิธิโคคา-โคลา
ประเทศไทยไดใหความชวยเหลือชุมชนตางๆ ในเรื่องของการพัฒนาการศึกษา การอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัยตางๆ เสมอมา โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการให
ความชวยเหลือเรื่องแหลงน้ําและการอนุรักษน้ํา เปนโครงการหลักที่มูลนิธิฯ ใหความสําคัญ
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เปนอันดับตน เพื่อใหชุมชนทองถิ่นสามารถจัดหา ปกปองอนุรักษ และใชประโยชนจากแหลง
น้ําสะอาดของชุมชน เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีความสุข
ความชวยเหลือที่มูลนิธิฯ มีตอชุมชนบานลิ่มทองในชวงสองปที่ผานมา เปนหนึ่งใน
พันธะสัญญาที่เรามีตอสังคมไทย ภายใตความรวมมือกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและ
การเกษตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย มีความภาคภูมิใจอยางยิ่งที่ไดเปนสวนหนึ่งในการทูลเกลาฯ
ถวายความจงรักภักดี ในอันที่จะพัฒนาและเกื้อหนุนความเปนอยูของชุมชนทองถิ่นไทย ใหมี
คุ ณ ภาพและดํ า รงชี วิ ต อยา งมี ค วามสุ ข อย างยั่ ง ยืน วั ต ถุ ป ระสงคสํ า คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง คื อ
เพื่อใหชุมชนไดใชประโยชนจากสาธารณูปโภคและทรัพยากรน้ําของชุมชนตามโครงการที่
มูลนิธิฯ และพันธมิตรใหการสนับสนุน ทั้งระบบบําบัดน้ําประปา เหมืองสงน้ํา ทอลอดถนน บอ
กักเก็บน้ําแกมลิง ตามแนวพระราชดําริ ตลอดจนเทคโนโลยี GPS ซึ่งจะเปนประโยชนสําหรับ
ชาวบานในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของชุมชนเอง เหลานี้เปนความชวยเหลือพื้นฐานที่
มูลนิธิฯ ตั้งใจและยินดียิ่งที่จะไดมอบใหกับชาวชุมชนและเยาวชนกวา 160 ครัวเรือนในพื้นที่
ชุมชนบานลิ่มทองนี้
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ผังโครงสรางคณะกรรมการเครือขายความรวมมือเพื่อการจัดการน้ําระดับชุมชน
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“โครงการเครื อข ายความร ว มมื อ เพื่ อ การจั ดการน้ํ า ระดั บ ชุม ชน” ได มีก ารดํ าเนิ น งาน
โครงการฯ โดยกําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินโครงการตามรายละเอียด ดังนี้

1. รวบรวมขอมูลน้าํ
2. ศึกษาขอมูลพื้นทีก่ ารกักเก็บน้าํ
3. รายงานแนวทางการแกไขปญหาการ
ขาดแคลนน้าํ
4. ออกแบบระบบคลองสงน้ํา
5. ขุดคลอง/สระแกมลิง/สระกักเก็บน้าํ ในไรนา
6. จัดทําบัญชีผูใชนา้ํ ดวย Excel
7. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําชุมชน
8. วางแผนการใชน้ําชุมชน สงเสริมอาชีพ และ
รายได
9. รวบรวมขอมูลน้าํ เสีย
10. จัดกลุม รับผิดชอบการบําบัดน้ําเสีย
11. ออกแบบและจัดทําระบบน้าํ เสียและ
รีไซเคิลน้ํา
12.ประเมินระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อขยายสู
เครือขาย
13. ปลูกหญาแฝก/ปลูกตนไม ดูแลรักษา
สภาพแวดลอมของคลองสงน้ํา และสระน้ํา
แกมลิง

1.รวมกันวางแผนการใชน้ําจาก
คลองสงน้ํา/สระน้ําแกมลิง
2.วางแผนการเพาะปลูกดวย Excel /
CASH FLOW
3. คัดเลือกชนิดของพืชและวิธีการที่
เหมาะสมกับปริมาณน้ํา
4. ลงมือเพาะปลูกตามแผน

1.อบรมเทคโนโลยี่เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต/ศึกษาดูงาน
2.คัดเลือกชนิดของพืชและวิธกี าร
3.ลงมือเพาะปลูกตามแผน
4.วิเคราะหผลการเปลีย่ นแปลงดวย Excel และสรุปแนวทางการ
ผลิตทีม่ ีเสถียรภาพ ขยายผลไปสูค รัวเรือน อื่น
5.จัดอบรมเทคโนโลยี่แปรรูปผลผลิต
6.เปรียบเทียบรายไดจากการเพิม่ มูลคาผลผลิต
7.รวมกลุม อาชีพ

8.จัดเวทีแลกเปลี่ยนแนวทางการตลาด วางแผนการตลาดและเพิม่
ชองทางการขาย
9.วิเคราะหและปรับแผนการตลาด
10.ใชบัญชีครัวเรือนเปรียบรายได
11.ติดตามกระตุน การทําบัญชี
12.วิเคราะหปรับแผนการใชจายในครัวเรือน
13.สรุปผลการเปลี่ยนแปลงการทําบัญชีครัวเรือน
14.ติดตั้งระบบน้ําหยด
15.เปรียบเทียบและสรุปผลขยายผลสูครัวเรือนอื่นๆ

3
สนับสนุนการถายทอด
ความรูเพื่อการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต การ
แปรรูปผลผลิตและ
การตลาด

1
เพื่อใหเกิดการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา
ระดับชุมชนที่มี
ประสิทธิภาพ

4
ชุมชนมีความสามารถใช
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการกองทุน
ชุมชนไดดวยตนเอง

โครงการเครื อ ข า ย
ความรวมมือเพื่อการ
จัดการน้ําระดับชุมชน

2
5
เพื่อใหชุมชนสามารถ
วางแผนการผลิตที่สอด
รับกับการจัดการน้ํา

พัฒนาใหชุมชนพัฒนา
กระบวนการคิดและมี
เครือขายการจัดการ

1.กําหนดรูปแบบการบริหารกองทุน
2.จัดตั้งกองทุน
3.จั ด ทํ า ระบบสารสนเทศเพื่ อ การ
จัดการกองทุน
4.ขยายกองทุน

1. รวบรวมขอมูลดานตาง ๆ ของชุมชน
2. นําแสดงขอมูลบนระบบ
3.
วิ เ คราะห ข อ มู ล ทรั พ ยากรชุ ม ชน
4. วิเคราะหตัวเลขรายได หนี้สินชุมชน
5. วิเคราะหขอมูลคุณภาพชีวิตชุมชน
6. ทําแผนการจัดการระบบบัญชีชุมชน
7. สรุปผลการเปลี่ยนแปลง ผลผลิต รายได
8. ขยายตนแบบบัญชีชุมชนสูเครือขาย
9. ขยายผลสรางเครือขายการจัดการน้ําชุมชน
10.ขยายผลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มประสิทธิภาพ
การกักเก็บน้ํา
11. Workshop แลกเปลี่ยนความคิดเครือขาย
เพื่อ พัฒ นากระบวนการคิ ดและการจัด การ
เครือขาย
12. ขยายเครือขายการเรียนรู

จากการเรียนรูสูการจัดการทรัพยากรน้ํา บานลิ่มทอง 57

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการเครือขายความรวมเพื่อการจัดการน้ําระดับชุมชน
1. ประชุมคณะทํางานติดตามความกาวหนาโครงการเครือขายการจัดการน้ําระดับชุมชน และ
เวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 15-16 มีนาคม 2550

2. การจัดทําแปลงสาธิตระบบน้ําหยด ดําเนินการในเดือนมีนาคม 2550 พื้นที่แปลงของ
นางสนิท ทิพยนางรอง บานลิ่มทอง ม.4 ต.หนองโบสถ งบประมาณดําเนินการ รวมทั้งสิ้น
40,000 บาท
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3. การประชุมชี้แจงสรางความเขาใจในการดําเนินโครงการขุดสระแกมลิง พรอมจัดทําหนังสือ
ยินยอมการใชประโยชนจากน้ําในสระแกมลิงเพื่อกอประโยชนตอสาธารณะ วันที่ 28 มีนาคม
2550

4. ชุดสํารวจพื้นที่ หนวย นพค. 52 พรอมดวย ชางสํารวจจากกรมชลประทานโนนดินแดง เขา
สํารวจพื้นที่ แนวคลองสงน้ําเพื่อกําหนดจุด จัดทําแกมลิง วันที่ 30 มีนาคม 2550

จากการเรียนรูสูการจัดการทรัพยากรน้ํา บานลิ่มทอง 59

5. การประชุมวางแผนเตรียมความพรอมกอนการจัดประชุมวันที่ 7/4/50 ณ ศูนยการเรียนรู
ชุมชนบานลิ่มทอง

6. กิจกรรมการประชุมชี้แจงการดําเนินโครงการ ของหนวยงานเครือขายการจัดการน้ําและการ
สํารวจพื้นที่
6.1) คุณแบงกอก เชาวขวัญยืน ผูบริหารมูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห ตัวแทน
จากสถาบั น น้ํ า ฯ และสมาคมพั ฒ นาประชากร ร ว มประชุ ม ชี้ แ จงโครงการและเยี่ ย มพื้ น ที่
ระหวางวันที่ 19–21 มีนาคม 2550

60

6.2) คุณ แบงกอก เชาวข วัญยืน ผูบริหารมูล นิธิ เพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห และ
ตัวแทนจากหนวยงานเครือขายฯ รวมประชุมและเยี่ยมพื้นที่ ระหวางวันที่ 9–10 พฤษภาคม
2550 เพื่ อ ชี้ แ จงรู ป แบบของกองทุ น กั บ กลุ ม เป า หมายพร อ มกั บ ติ ด ตามการดํ า เนิ น งาน
โครงการฯในพื้นที่

จากการเรียนรูสูการจัดการทรัพยากรน้ํา บานลิ่มทอง 61

7. การประชุมชี้แจงโครงการเครือขายฯ ชุมชน ยกรางคณะกรรมการฯ และกําหนดบทบาท
หนาที่ วันที่ 7 เมษายน 2550 ณ ศูนยการเรียนรูชุมชนบานลิ่มทอง

8. คณะกรรมการเครือขายการจัดการน้ํารวมนําเสนอโครงการฯในเวทีการประชุมสภาองคการ
บริ ห ารส ว นตํ า บลหนองโบสถ เพื่ อ ขอสนั บ สนุ น งบประมาณในการดํ า เนิ น การโครงการฯ
เพิ่มเติม ในวันที่ 11 เมษายน 2550 ซึ่งที่ประชุมอนุมัติงบประมาณสนับสนุน 100,000 บาท
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9. การประชุมคณะกรรมการเครือขายการจัดการน้ําระดับชุมชน ครั้งที่1/2550 วันที่ 19
เมษายน 2550

10. ประชุ ม แกนนํ า คณะทํ า งานโครงการ “รวมน้ํ า +ใจ ถวายในหลวง” เพื่ อ ยกร า ง
คณะกรรมการ กําหนดบทบาทหนาที่ พรอมทั้ง จัดทําโครงการฯ เพื่อเสนอขอรับงบประมาณ
สนับสนุนโครงการฯ จากมูลนิธิวิเทศพัฒนา วันที่ 25 เมษายน 2550

จากการเรียนรูสูการจัดการทรัพยากรน้ํา บานลิ่มทอง 63

11. การดําเนินงานขุดสระแกมลิง จํานวน 7 แหง ใชพื้นที่ในการขุดลอกประมาณ 14 ไร โดยมี
หนวยพัฒนาการเคลื่อนที่52 สนับสนุนเครื่องจักรเขาพื้นที่ดําเนินการ ตั้งแตวันที่ 26 เมษายน
2550

12. สมาชิกในโครงการฯ รวมกันวางแผนการผลิต (Cash Flow) ในชวงเดือนพฤษภาคม
2550
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13. ดําเนินการขุดลอกสระกักเก็บน้ําไรนา ในโครงการ “รวมน้ํา+ใจ ถวายในหลวง” วันที่ 2
มิถุนายน 2550

14. การนําสมาชิกอบรมและศึกษาดูงานทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ที่บาน
โนนรัง-บูรพา ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ในวันที่ 23–25 พฤษภาคม 2550

จากการเรียนรูสูการจัดการทรัพยากรน้ํา บานลิ่มทอง 65

15. การจัดอบรมใหความรูกับสมาชิกในโครงการฯ เรื่องเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต ระบบการจัดการดานการตลาด การจัดทําบัญชีครัวเรือน การจัดการทุนชุมชน ที่หอง
ประชุมศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานนางรอง ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2550
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16. กรมชลประทานโนนดินแดง ชี้แจงงบประมาณการขุดลอกคลองสงน้ํากับชุมชน พรอม
สํารวจคลองตนน้ําที่คาดวาจะมีปญหาจากการบังคับน้ําและตลิ่งพัง (คลองบานเสลา)

17. คณะกรรมการเครือขายการจัดการน้ํารวมประชุมแสดงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ํา ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแกน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2550

จากการเรียนรูสูการจัดการทรัพยากรน้ํา บานลิ่มทอง 67

18. คุณแบงกอกลงพื้นที่โครงการฯ ในระหวางวันที่ 23-26 มิถุนายน 2550 เพื่อวางรูปแบบ
การจัดทําแผนการผลิต (Cash Flow) ใหกับสมาชิกที่พรอมดําเนินการ

19.หนวยพัฒนาเคลื่อนที่ 52 มอบแฝกเพื่อใชในการปลูกปองกันการพังทลายของหนาดิน
บริเวณคลองสงน้ําและสระแกมลิงใหกับโครงการฯ
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จากการเรียนรู สูบทสรุป แนวทางการจัดการทรัพยากรน้ํา บานลิ่มทอง อยางยั่งยืน
จากการทํ า งานร ว มกั บ ชุ ม ชน คณะผู ดํ า เนิ น งานโครงการขอสรุ ป งาน การจั ด การ
ทรัพยากรน้ํา บานลิ่มทอง อยางยั่งยืน ดังนี้
การเรียนรูของนานอย ผูนําชุมชน เริ่มมาตั้งแตป พ.ศ. 2542 จนถึงปจจุบัน เกิดจาก
การสนับสนุนของครอบครัว ความชวยเหลือของหนวยงานพันธมิตรที่เขามารวมทํางานกับ
ชุมชนบานลิ่มทอง รวมถึงการดึงเอากลุมเยาวชนและชุมชนเขามามีบทบาททํางานรวมกัน จน
ทําใหบานลิ่มทองเปนชุมชนแหงการเรียนรู มีความสามารถในการเรียนรู การแกปญหา การใช
เทคโนโลยีสมัยใหมมาบริหารจัดการภายในชุมชน
ในป พ.ศ.2548 ชาวบานลิ่มทอง และชุมชนใกลเคียง ประสบปญหาภัยแลง เหมือนกับ
ชุมชนอื่นๆ เกือบทั่วประเทศ น้ําไมเพียงพอ อยูในพื้นที่คอนขางสูง ไมมีระบบชลประทาน
ชาวบานรวมกันหาวิธีแกปญหาดวยตนเอง เริ่มจากการแกปญหาน้ําประปาหมูบานใหมีใช
เสียกอน ก็ไดรับการสนับสนุนจากมูลนิธิ โคคา-โคลาประเทศไทย สนับสนุนจัดทําระบบประปา
บําบัดน้ําใส เสริมระบบประปาหมูบานเดิม จากความสําเร็จนี้ ชุมชนบานลิ่มทองขยายความ
รวมมือในการแกปญหาเล็กมาแกปญหาที่ใหญขึ้น คือปญหาน้ําเพื่อการเกษตรเลี้ยงชีพ ชุมชน
เรียนรูการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ คอมพิวเตอร เครื่องจับพิกัดจุด GPS และการใชแผน
ที่ภาพถายดาวเทียม แลวนํามาจัดทําแผนดําเนินงานขุดคลองสงน้ํา สระน้ําแกมลิง และสระน้ํา
ประจําไรนาเพื่อเก็บน้ําหลาก รวมไปถึงแผนการจัดการทรัพยากรน้ําของชุมชน โดยจัดทําเปน
โครงการเครือขายความรวมมือเพื่อการจัดการน้ําระดับชุมชน สรุปไดตามแผนภาพนี้
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1. รวบรวมขอมูลน้ํา
2. ศึกษาขอมูลพื้นที่การกักเก็บน้ํา
3. รายงานแนวทางการแกไขปญหาการ
ขาดแคลนน้ํา
4. ออกแบบระบบคลองสงน้ํา
5. ขุดคลอง/สระแกมลิง/สระกักเก็บน้ําใน
ไรนา
6. จัดทําบัญชีผูใชน้ําดวย Excel
7. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการนชุมชน
8. วางแผนการใชน้ําชุมชน สงเสริมอาชีพ
และ รายได
9. รวบรวมขอมูลน้ําเสีย
10. จัดกลุมรับผิดชอบการบําบัดน้ําเสีย
11. ออกแบบและจัดทําระบบน้ําเสียและ
รีไซเคิลน้ํา
12.ประเมินระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อขยายสู
เครือขาย
13. ปลูกหญาแฝก/ปลูกตนไม ดูแลรักษา
สภาพแวดลอมของคลองสงน้ํา และ
สระน้ําแกมลิง

1.อบรมเทคโนโลยี่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต/ศึกษาดูงาน
2.คัดเลือกชนิดของพืชและวิธีการ
3.ลงมือเพาะปลูกตามแผน
4.วิเคราะหผลการเปลี่ยนแปลงดวย Excel
และสรุปแนวทางการผลิตที่มีเสถียรภาพ
ขยายผลไปสูครัวเรือน อื่น
5.จัดอบรมเทคโนโลยี่แปรรูปผลผลิต
6.เปรียบเทียบรายไดจากการเพิ่มมูลคาผลผลิต
7.รวมกลุมอาชีพ

3
สนับสนุนการถายทอด
ค ว า ม รู เ พื่ อ ก า ร
ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภาพ
การผลิต การแปรรูป
ผลผลิตและการตลาด

1
เ พื่ อ ใ ห เ กิ ด ก า ร
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรั พ ยากรน้ํ า ระดั บ
ชุ ม ช น ที่ มี
ประสิทธิภาพ

1.รวมกันวางแผนการใชน้ําจาก
คลองสงน้ํา/สระน้ําแกมลิง
2.วางแผนการเพาะปลูกดวย
Excel / CASH FLOW
3. คัดเลือกชนิดของพืชและวิธีการ
ที่เหมาะสมกับปริมาณน้ํา
4. ลงมือเพาะปลูกตามแผน

8.จัดเวทีแลกเปลี่ยนแนวทางการตลาด วางแผน
การตลาดและเพิ่มชองทางการขาย
9.วิเคราะหและปรับแผนการตลาด
10.ใชบัญชีครัวเรือนเปรียบรายได
11.ติดตามกระตุนการทําบัญชี
12.วิเคราะหปรับแผนการใชจายในครัวเรือน
13.สรุปผลการเปลี่ยนแปลงการทําบัญชีครัวเรือน
14.ติดตั้งระบบน้ําหยด
15.เปรียบเทียบและสรุปผลขยายผลสูครัวเรือนอื่นๆ

4
ชุ ม ช น มี ค ว า ม
ส า ม า ร ถ ใ ช ร ะ บ บ
สารสนเทศเพื่ อ การ
บริหารจัดการกองทุน
ชุมชนไดดวยตนเอง

โครงการเครือขาย
ความรวมมือเพื่อ
การจัดการน้ํา
ระดับชุมชน

2
เ พื่ อ ใ ห ชุ ม ช น
สามารถวางแผนการ
ผ ลิ ต ที่ ส อ ด รั บ กั บ
การจัดการน้ํา

5
พั ฒ น า ใ ห ชุ ม ช น
พั ฒ นากระบวนการ
คิ ด และมี เ ครื อ ข า ย
การจัดการ

1.กํ า ห น ด รู ปแ บบ กา ร บริ หา ร
กองทุน
2.จัดตั้งกองทุน
3.จั ด ทํ า ระบบสารสนเทศเพื่ อ
การจัดการกองทุน
4.ขยายกองทุน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รวบรวมขอมูลดานตาง ๆ ของชุมชน
นําแสดงขอมูลบนระบบ
วิ เ คราะห ข อ มู ล ทรั พ ยากรชุ ม ชน
วิเคราะหตัวเลขรายได หนี้สินชุมชน
วิเคราะหขอมูลคุณภาพชีวิตชุมชน
ทําแผนการจัดการระบบบัญชีชุมชน
สรุปผลการเปลี่ยนแปลง ผลผลิต
รายได
8. ขยายตนแบบบัญชีชุมชนสูเครือขาย
9. ขยายผลสรางเครือขายการจัดการน้ํา
ชุมชน
10.ขยายผลการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม
ประสิทธิภาพการกักเก็บน้ํา
11. Workshop แลกเปลี่ยนความคิด
เครือขายเพื่อพัฒนากระบวนการคิด
และการจัดการเครือขาย
12. ขยายเครือขายการเรียนรู

นอกจากนี้ ชุมชนไดรวมกัน จัดทําแผนการเกษตรการผลิตที่เปลี่ยนไปใหสอดรับกับการ
จัดการน้ํา แผนการเพาะปลูก และแผนการตลาด รวมทั้งการจัดทําบัญชีครัวเรือน รวมกับ
มูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห และ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เพื่อใหมี
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนอยางเปนระบบ และนําไปสรางรายไดของชุมชน
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สรุปไดวา การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของบานลิ่มทอง เริ่มจากชุมชนในพื้นที่ขาด
แคลนน้ําทั้งน้ํากินน้ําใช แลวคิด ทํา แกปญหา พัฒนาระบบประปาบําบัดน้ําใส เพิ่มพื้นที่เก็บ
สํารองน้ํ า ขุด คลองสง น้ํา สระเก็ บน้ํา แกม ลิง สระเก็ บน้ํ าประจํา ไร นา และปรั บ เปลี่ยนวาง
แผนการเพาะปลูกดวยโปรแกรมบัญชีประยุกต ใหความสําคัญเรื่องกระบวนการพึ่งพาตนเอง
อยางยั่งยืน
บ า นลิ่ ม ทอง นั บ เป น ชุ ม ชนที่ มี ก ระบวนการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ใ นด า นการจั ด การ
ทรัพยากรน้ํา เกิดเปนเครือขายการทํางานอยางมีสวนรวมจากเครือขายทางวิชาการ การบริหาร
จัดการ และการตลาด มีบูรณาการทางความคิดและการปฏิบัติ สามารถตอยอดไปสูการบริหาร
จัดการน้ําไดในระดับที่ใหญขึ้น เกิดเปนพลังขับเคลื่อนทางสังคม ในการขยายแนวทางและ
กระบวนการทํางานที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ทําใหเครือขายการจัดการน้ําชุมชนมีความตอเนื่อง
และยั่งยืน
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