เครือข่ายลุ่มน�้ำแม่ละอุป

ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
“รางวัลรองชนะเลิศโครงการประกวดการจัดการทรัพยากรน�้ำชุมชน ตามแนวพระราชด�ำริ ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2551)”
ชุมชนเครือข่ายลุ่มน�้ำแม่ละอุป เป็นชุมชนเผ่ากะเหรี่ยง ซึ่งมีการด�ำเนินชีวิตอยู่บนฐาน คนอยู่ได้

ป่าก็อยูไ่ ด้ ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ แม่แจ่ม ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวฒ
ั นา จ.เชียงใหม่ เริม่ แรกของชุมชนเครือข่ายหลัก
ในพื้นที่ต�ำบลแจ่มหลวง 4 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านห้วยยาใน ชุมชนบ้านห้วยยาใต้ ชุมชนบ้านแม่ละอุป และชุมชน
บ้านห้วยบะบ้า เชือ่ มโยงรวมตัวกันเป็นเครือข่าย อยูใ่ นเขตพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ชัน้ ที่ 1A ซึง่ เป็นพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ และไม่สามารถ
มีเอกสารในที่ท�ำกินของตัวเอง ท�ำให้เกิดความไม่ชัดเจนในที่ดินท�ำกินและพื้นที่ป่าอนุรักษ์มาโดยตลอด นอกจากนี้
การขยายตัวของประชากรที่เพิ่มขึ้น ท�ำให้เกิดปัญหาของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกต้อง การบุกรุกพื้นที่ป่า
เพื่อใช้เป็นที่ท�ำกิน ท�ำให้ป่าเริ่มเสื่อมโทรม ปริมาณน�้ำลดลงในบางปี การท�ำเกษตรได้ผลผลิตไม่เพียงพอ สัตว์ป่า
และสัตว์น�้ำที่เป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าลดลง ชาวบ้านเกิดการแบ่งฝ่ายเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่
เห็นความส�ำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และกลุ่มที่เข้าไปรับจ้างนายทุนลักลอบตัดไม้ จนในที่สุดปัญหาการ
ขาดแคลนน�้ำจนเข้าสู่ภาวะวิกฤต
ปี 2545 เกิดการรวมตัวของเครือข่ายในภาคของชุมชนที่ลงมือ
ท�ำและมีส่วนร่วมด้วยตัวชาวบ้านเองเป็นหลัก ด้วยความคาดหวังไว้คือ เป็นพลังขององค์กรชุมชนที่ช่วยแบ่งภาระหน้าที่ใน
การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของหน่วยภาครัฐที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง เพื่อการอนุรักษ์ผืนป่าแม่ละอุปให้ด�ำรงอยู่
สืบทอดไปสู่รุ่นลูกหลาน ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น�้ำ ป่าไม้ ให้มีความสมดุล และเกื้อหนุนระหว่างคน
กับธรรมชาติ ได้แก่ การท�ำแนวกันไฟ ในช่วงฤดูแล้ง เพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจลุกลามเข้าไปในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้มอบหมาย
ให้สมาชิกเครือข่ายฯ ช่วยกันเป็นหูเป็นตา คอยสอดส่องดูแลไม่ให้ไฟป่าลุกลามเข้าไปในเขตอนุรักษ์ได้ นอกจากนี้ยังมีการท�ำ
ฝายดักตะกอน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชนเผ่า ปกา เกอะ ญอ มาใช้กับการฟื้นฟูป่าต้นน�้ำ ซึ่งทางเครือข่ายฯ เห็นความส�ำคัญ
และด�ำเนินการสร้างฝายในล�ำห้วยแม่ละอุป และล�ำห้วยสาขาอื่นฯ เพิ่มทุกปี เพื่อเป็นการชะลอความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ปา่
บริเวณนั้นๆ
การน�ำเทคโนโลยีการบริหารจัดการน�้ำระดับชุมชน ท�ำให้เกิด การจัดท�ำระบบข้อมูลแผนทีช่ มุ ชน เส้นทางน�้ำ แนวเขต
ทีท่ ำ� กินแนวเขตป่าชุมชน และการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในรูปแบบต่างๆ ให้เกิดความชัดเจนในระดับชุมชน ท�ำให้ชมุ ชนมีเอกสาร
อ้างอิงของตนเองที่ชัดเจนและเป็นระบบ สามารถใช้ในการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรป่าต้นน�้ำ และผลักดันให้เกิดข้อ
ตกลงความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายระดับอ�ำเภอ เรือ่ งการอนุรกั ษ์พนื้ ทีแ่ นวเขตป่าต้นน�ำ้ และแนวเขตทีท่ ำ� กินอย่างชัดเจน

ความเปลี่ยนแปลงที่แสดงผลส�ำเร็จชัดเจน สามารถแบ่งเป็น 3 ประเด็นหลัก คือ

1. การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำชุมชน
• จัดท�ำระบบข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินเส้นทางน�ำ้ แผนที่ฝาย แนวเขตที่ท�ำกิน และแนวเขต
ป่าชุมชน ในพื้นที่เครือข่ายขยายผล 3 ต�ำบล โดยให้ชาวบ้านเป็นผู้ส�ำรวจและจัดท�ำแผนที่ด้วยตนเอง ครอบคลุม
ระดับต�ำบล เป็นต�ำบลแรกของประเทศไทย แผนที่รวมระดับลุ่มน�้ำ ครอบคลุม 23 ชุมชน 3 ต�ำบล 4 ลุ่มน�้ำ
ได้แก่ เครือข่ายลุ่มน�้ำแม่ละอุป เครือข่ายลุ่มน�้ำขุนแม่รวม เครือข่ายลุ่มน�้ำห้วยหอย และเครือข่ายลุ่มน�้ำแม่แดด
ห้วยปู ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 189,566. ไร่ และจัดท�ำเอกสารแผนที่รายแปลง (โฉนดชุมชน) จ�ำนวนทั้งหมด
3,341 แปลง เกิดบันทึกข้อตกลง กติกา กฎระเบียบ เวทีลงนามรับรองแผนที่ และแผนบริหารจัดการทรัพยากร
ป่าต้นน�้ำร่วมกันของภาคีเครือข่ายต�ำบลแจ่มหลวง ระหว่างเครือข่ายลุ่มน�้ำแม่ละอุป 4 ชุมชน และขยายผล 19
ชุมชน หน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่น เช่น อ�ำเภอกัลยาณิวัฒนา อบต.แจ่มหลวง อบต.วัดจันทร์ อบต.แม่แดด
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.17 (วัดจันทร์) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเชียงใหม่ หน่วยจัดการต้นน�้ำขุนแม่แจ่ม สมาคมปกา เกอะ ญอ สภาแอะมือเจะคี มูลนิธิรักษ์ไทยภาค
เหนือ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• งานวิจัยฝายระบบกรองธรรมชาติ 3 ชั้น (กรองหยาบ กรองละเอียด และระบบส�ำรองน�้ำ) ทั้งหมด
76 ฝาย ได้แก่ ชั้นกรองหยาบ (กรองธรรมชาติ) สร้างฝายภูมิปัญญาจ�ำนวน 31 ฝาย โดยใช้วัสดุท้องถิ่นซึ่งเหมาะ
สมกับสภาพพื้นที่ ชั้นกรองละเอียด จ�ำนวน 18 ฝาย สร้างเป็นฝายผสมผสาน 9 ฝาย และฝายหินก่อดินซีเมนต์
9 ฝาย เพื่อกรองตะกอนละเอียดให้น�้ำมีคุณภาพเพิ่มขึ้น และระบบส�ำรองน�้ำ สร้างฝายคอนกรีตกึ่งถาวร 27 ฝาย
เพื่อเป็นตุ่มกักเก็บปริมาณน�้ำในล�ำห้วย
• ปรับปรุงสภาพแหล่งน�้ำ เพื่อฟื้นฟูและเฝ้าระวังสภาพล�ำห้วย ในพื้นที่ป่าต้นน�้ำเครือข่ายฯ 3 ลุ่มน�้ำ รวม 8 ชุมชน จ�ำนวน 12 ล�ำห้วย เกิดฝายรูปแบบ
ต่างๆ จ�ำนวน 119 ฝาย และปลูกไม้เสริมล�ำห้วยจ�ำนวน 2,500 ต้น ในพื้นที่ชุมชนเครือข่าย 8 ชุมชน
• ได้ตัวแทนเครือข่ายกลุ่มเยาวชนฯ ในการเก็บข้อมูลฟื้นฟูสภาพแหล่งน�้ำ จุดเฝ้าระวังล�ำห้วย และแผนฟื้นฟูล�ำห้วย ในพื้นที่เครือข่าย 8 ชุมชน เพื่อเปรียบ
เทียบความเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์แหล่งน�้ำและฝาย

ปรับเปลี่ยนแนวคิดเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันด้านอาชีพ

• การท�ำเกษตรผสมผสานแบบยังชีพ วนเกษตรพึ่งพิงป่าและแปลงเกษตรอินทรีย์ตัวอย่าง
• ตัวอย่างแผนการผลิตและข้อมูลบัญชีครัวเรือน ของสมาชิกน�ำร่อง 9 ราย เพื่อแสดงผลเรื่องการลดต้นทุน ลดรายจ่าย และสร้างรายได้เสริมตลอดปี
• เกษตรกรตัวอย่างใน 2 ระดับ คือ ระดับปรับเปลี่ยนแนวคิดเรื่องการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเกษตรกรต้นแบบสามารถลดรายจ่ายครัวเรือนได้ 93%
คิดเป็นตัวเลข 53,900 บาท และระดับเพิ่มรายได้จากการผลิตเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรต้นแบบมีรายได้เพิ่มขึ้น 64% คิดเป็นตัวเลขรายได้ 191,600 บาท และเกิด
กองทุนหมุนเวียนพัฒนาอาชีพ และแผนบริหารจัดการกองทุน

พัฒนาศักยภาพแม่ข่ายและขยายผลเครือข่าย ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าต้นน�้ำ

พัฒนาและขยายผลภาคีเครือข่ายการจัดการระดับลุ่มน�้ำ ระดับต�ำบล และระดับอ�ำเภอ
• องค์ความรู้ เรื่องกระบวนการส�ำรวจและจัดท�ำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในรูปแบบที่ชุมชนเป็นผู้จัดท�ำด้วยตนเอง ในระดับต�ำบลเป็นแห่งแรกของ
ประเทศไทย
• ภาคีเครือข่ายการท�ำงาน เกิดคณะกรรมการบริหารจัดการน�้ำย่อยในแต่ละชุมชน ทั้งพื้นที่เครือข่ายหลัก และพื้นที่ขยายผลเครือข่ายทั้งหมด 23 ชุมชน 3
ต�ำบล 4 ลุ่มน�้ำ
• จัดตัง้ คณะกรรมการและทีป่ รึกษาระดับอ�ำเภอ ในนาม “คณะกรรมการขับเคลือ่ นสิทธิชมุ ชนเกีย่ วกับการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม” ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

กระบวนการขยายเครือข่ายไปสู่หมู่บ้านอื่นๆ
การเตรียมทีมเครือข่าย
• ท�ำความเข้าใจ เรื่องเป้าหมายการท�ำแผนที่
• ส�ำรวจท�ำรายแปลงแผนที่ตัวอย่างที่ส�ำเร็จ ก่อนน�ำเสนอให้ชุมชน
• เตรียมความพร้อมให้กับทีมงานเรื่องการใช้อุปกรณ์

สร้างความเข้าใจในเวทีชุมชน
(หมู่บ้านลูกข่ายที่ไปท�ำการขยายผล)
• สร้างความเข้าใจเกีย่ วกับเป้าหมายการจัดท�ำแผนที่ กระบวนการและขัน้ ตอนในการท�ำแผนที่
• จัดตั้งคณะกรรมการ
• ทบทวนกติกาการใช้ประโยชน์ที่ดิน
• สร้างทีมท�ำงานในพื้นที่และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์

ส�ำรวจแผนที่ จะแบ่งหลักเกณฑ์การส�ำรวจเป็น 3 โซน คือ พื้นที่ป่า พื้นที่ท�ำกิน ที่อยู่อาศัย
• ส�ำรวจแนวเขตชุมชน และพิมพ์ร่างน�ำเสนอในการวางแผนส�ำรวจรายแปลง
• วางแผน และแบ่งโซนการส�ำรวจ จากนั้นนัดหมายเจ้าของพื้นที่ร่วมท�ำการส�ำรวจ
• เจ้าของพื้นที่จะวาดขอบเขตแปลงคร่าวๆ และเดินส�ำรวจพร้อมกับทีมงาน
• บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นจะได้ พิกัด ชื่อสกุล แปลง
• ฝ่ายเทคนิคน�ำพิกัดลงแผนที่
• ชุมชนตรวจสอบความถูกต้อง ร่วมกับฝ่ายเทคนิค และปรับปรุงให้ถูกต้อง
• น�ำเสนอข้อสรุปในการท�ำแผนที่ระดับชุมชน
• เวทีน�ำเสนอข้อมูล ให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเพื่อรับทราบ และลงนาม
• คืนข้อมูลให้กับชุมชน ส่วนราชการ หน่วยงานท้องถิ่น

นายอิส่า พนาเกรียงไกร ประธานเครือข่ายลุ่มน�้ำแม่ละอุป

“แต่กอ่ นเริม่ ต้นเครือข่ายลุม่ น�ำ้ แม่ละอุป เป็นแค่ชาวบ้าน ปกา
เกอะ ญอ ธรรมดา ไม่มีใครรู้จักและยอมรับในฐานะเรา แต่ด้วยใจ
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น�้ำ ป่า ของชุมชนเครือข่าย
ทีต่ อ้ งการเห็นการพัฒนาด้วยเหตุผล แกนน�ำต้องเสียสละเวลาความสุขส่วนตัว เอาชนะใจตนเอง
ให้ได้ และในเรื่องความพร้อมข้อมูลต่างๆ ถือเป็นสิ่งส�ำคัญที่ต้องท�ำ เพื่อพัฒนาระบบความคิด
สู่ภาคการปฏิบัติ ต้องรู้จักวางแผนบริหารจัดการน�้ำที่เป็นระบบ ตั้งแต่การแสวงหา การเก็บน�้ำ
ส�ำรอง และบริหารในการใช้น�้ำ บทเรียนที่ผ่านมาพิสูจน์ศักยภาพเครือข่ายฯ ในการพึ่งตนเอง
ขยายแนวคิด และเสริมพลังองค์กรชุมชน เป็นความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ ตอนนี้ถึงเวลาที่ต้อง
ชดใช้บุญคุณของแผ่นดิน รับช่วงของบรรพบุรุษในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็น
ทรัพย์สมบัตขิ องชุมชนและของชาติไว้ ต้องสร้างคนรุน่ ใหม่ สอนคนรุน่ ใหม่ สานต่อเจตนาของเรา
โดยมีก�ำลังใจจากพระองค์ในหลวงของเราเป็นแบบอย่าง ท�ำให้ทุกคนได้ยืนหยัดสู้ต่อจนทุกวันนี้
และวันข้างหน้าต่อไป”

ชุมชนบ้านโนนรัง-บูรพา

ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
รางวัลชนะเลิศ ประเภทเกษตรทฤษฎีใหม่ จากการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ
เฉลิมพระเกียรติ “80 พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์” วันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 จากส�ำนักคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (ส�ำนักงาน กปร.)

หมู่ 15 บ้านโนนรัง-บูรพา เป็นจุดเริ่มต้นของ

การสร้างเครือข่าย การบริหารจัดการน�ำ้ บ้านโนนรัง-บูรพา
ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา เป็นหนึ่งในแม่ข่าย
การบริการจัดการทรัพยากรน�้ำชุมชนกลุ่มน�้ำท่วม-น�้ำแล้ง
ของ สสนก. ตั้งแต่ปี 2552 พื้นที่บ้านโนนรัง-บูรพา มี
แนวทางในการแก้ปัญหาน�้ำแล้ง-น�้ำหลาก ด้วยวิธีการ
ขุดสระน�ำ้ ประจ�ำไร่นาเพือ่ เก็บน�ำ้ ในช่วงน�ำ้ หลากและน�ำน�ำ้
มาใช้ในช่วงที่ขาดน�้ำ โดยมีการปลูกพืชผสมผสานหรือ
เกษตรประณีต เพื่อใช้เป็นอาหารเพียงพอตลอดทั้งปี ท�ำให้เกิดการพึ่งพาอาศัยกันในชุมชน น�ำไปสู่การขยายแนวคิด
เพื่อจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี” เพื่อขยายผลต่อไปสู่ 2 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ 6 บ้าน
โนนรัง และหมู่ 18 บ้านใหม่โนนรัง โดยมีปราชญ์ชาวบ้าน คือ พ่อจันทร์ที ประทุมภา เป็นผู้คอยให้ค�ำปรึกษาและ
ให้ความรู้ในการด�ำเนินงาน

กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาเรื่องน�้ำ

น�้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค
• ปรับปรุงระบบประปาผิวดิน โดยใช้น�้ำจากสระหนองโสนเป็นแหล่งน�้ำดิบ ใช้ได้ 400 หลังคาเรือน
• สร้างและปรับปรุงแหล่งกักเก็บน�้ำประจ�ำไร่นา จ�ำนวน 49 สระ (49 ครัวเรือน) เป็นแหล่งเก็บกักน�้ำส�ำรอง
เพื่อการผลิตข้าวนาปี (ข้าวหอมมะลิ) ปริมาณน�้ำส�ำรองรวม 106,042.13 ลบ.ม.
• ขุดสระแก้มลิงเป็นน�้ำส�ำรอง บริเวณคลองอีสานเขียวซึ่งเป็นการขุดสระน�้ำประจ�ำไร่นาน�้ำเพื่อการเกษตร
• ปริมาณน�้ำเพียงพอและบริหารน�้ำในแปลงข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ผลผลิตข้าวที่ได้เพิ่มสูงขึ้น 15-30%
• ลดความสูญเสียจากการขาดน�้ำ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ด้านเศรษฐกิจ
• ผลผลิตข้าวที่ได้เพิ่มสูงขึ้น 15-30% มีปริมาณน�้ำเพียงพอและบริหารน�้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• สร้างอาคารโรงสีชุมชนและติดตั้งเครื่องสีข้าวก�ำลังผลิต : 2,000-3,000 กก.
• สามารถผลิตปุ๋ยหมักจากการเลี้ยงหมูหลุมได้ปีละไม่น้อยกว่า 5,000 กก.
• สามารถผลิตและจ�ำหน่ายข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุงขนาด 1 กก. และขนาด 5 กก.
• วางแผนและด�ำเนินการจัดท�ำแปลงคัดพันธุ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์จานวน 10 ไร่ (12 แปลง)

ด้านสังคม
• สมาชิกได้รับความรู้ในการคัดพันธุ์ข้าวเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าวอินทรีย์
• สร้างและขยายเครือข่ายการท�ำการเกษตรแบบประณีต จ�ำนวน 54 ครัวเรือน จาก 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 6
บ้านโนนรัง หมู่ 15 บ้านโนนรัง-บูรพา และหมู่ 18 บ้านใหม่โนนรัง

ชุมชนบ้านป่าสักงาม

ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
รางวัลดีเด่น ประกวดการจัดการทรัพยากรน�้ำชุมชน ตามแนวพระราชด�ำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ชุมชนบ้านป่าสักงาม หมู่ที่ 1 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่ม

น�ำ้ แม่กวง ซึง่ อยูใ่ นพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีป่ า่ ขุนแม่กวงอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ เป็นหมูบ่ า้ น
เก่าแก่ดั้งเดิม ตั้งถิ่นฐานมีความเป็นมายาวนานกว่า 300 ปี ชาวบ้านส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมา
จากชาวลั๊วะ ซึ่งเป็นชนชั้นดั้งเดิมของเชียงใหม่ มีหลักฐานจากซากปรักหักพังของเจดีย์อิฐที่ขุดพบ
มากกว่า 20 จุด เดิมนั้นบ้านป่าสักงาม เป็นหมู่บ้าน ที่มีความอุดมสมบูรณ์มาโดยตลอด แต่หลัง
สัมปทานปี 2518 มีการตัดไม้ท�ำลายป่าอย่างรุนแรง ต่อเนื่องนับ 10 ปี จนป่าเสื่อมโทรม ความ
แห้งแล้งและการขาดแคลนน�้ำทวีความรุนแรง น�้ำตกหยุดไหล สัตว์ป่าสูญพันธุ์ ความหลากหลาย
ทรัพยากรหมดไป กระทบทั้งวิถีชีวิตและอาชีพ
ชาวบ้านเปลี่ยนจากการลักลอบตัดไม้ หันมาอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน�้ำล�ำธารตามแนวทางพระ
ราชด�ำริ เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องฝายชะลอน�้ำ การปลูกไม้ 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง แนวกัน
ไฟป่าเปียก จัดตั้งหน่วยพิทักษ์ป่าเพื่อดูแลการบุกรุกท�ำลาย ท�ำข้อมูลงานวิจัยความหลากหลาย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแผนที่ ในการส�ำรวจแนวเขตอนุรกั ษ์ปา่ ชุมชน จัดท�ำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ป่าซับน�้ำให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ความเปลีย่ นแปลงทีแ่ สดงผลส�ำเร็จทีช่ ดั เจนของชุมชนบ้านป่าสักงาม สามารถแบ่งเป็น 3 ประเด็น
หลัก คือ

1. พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำชุมชน

มีการประยุกต์ใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือ่ จัดท�ำข้อมูลแผนทีเ่ ส้นทางน�ำ้ แผนทีฝ่ าย ขอบเขต
ป่าอนุรักษ์ชุมชน ให้เป็นระบบ เพื่อใช้วางแผนจัดการทรัพยากรน�้ำของชุมชน คือ
• ขอบเขตป่าอนุรักษ์ชุมชน
1. จัดท�ำแผนที่ขอบเขตป่าอนุรักษ์ชุมชนบ้านป่าสักงาม จ�ำนวน 37,000 ไร่
2. นักวิจยั ชุมชนทีส่ ามารถจัดท�ำข้อมูลแผนทีไ่ ด้ดว้ ยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยี คือ แผนทีภ่ าพถ่าย
ดาวเทียมความละเอียดสูง เครือ่ งจับพิกดั จุดจีพเี อส โปรแกรมดึงข้อมูลแผนที่ Map Source โปรแกรม
จัดท�ำแผนที่ Quantum GIS โปรแกรมจัดท�ำแผนที่ Ozi Explorer โปรแกรมดูแผนทีอ่ ย่างง่าย Google
3. ข้อตกลงร่วมระหว่างกลุม่ พิทกั ษ์ปา่ บ้านป่าสักงาม และอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ในการให้
ชุมชนเป็นผู้ดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ชุมชน ในเขตลุ่มน�้ำคัง 37,000 ไร่
• แผนที่เส้นทางน�้ำ และแผนที่ฝาย
1. แผนที่เส้นทางน�้ำในพื้นที่ 1 ล�ำน�้ำหลัก (ห้วยคัง) 25 ล�ำห้วยรอง 38 ล�ำห้วยสาขา และ 3 ล�ำห้วยแขนง
2. แผนที่ฝาย ข้อมูลสภาพการใช้งานฝายและข้อมูลปริมาณตะกอนที่ฝายกักเก็บไว้ได้ ในพื้นที่ 15 ล�ำห้วย 648 ฝาย
3. นักวิจัยชุมชนที่สามารถใช้เทคโนโลยี คือ แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูง เครื่องจับพิกัดจุดจีพีเอส โปรแกรม
ดึงข้อมูลแผนที่ Map Source โปรแกรมจัดท�ำแผนที่ Quantum GIS โปรแกรมจัดท�ำแผนที่ Ozi Explorer และโปรแกรม
ดูแผนที่อย่างง่าย Google Earth
4. ตัวอย่างข้อมูลฝาย เพือ่ น�ำไปวิจยั ต่อเนือ่ งเรือ่ งปริมาณน�ำ้ ทีเ่ กิดจากการท�ำฝาย และประโยชน์
ของฝาย

2. ปรับเปลี่ยนแนวคิดเรื่องการพึ่งพาตนเองด้านอาชีพ

เกิดกลุม่ อาชีพกล้วยไม้ แปลงเกษตรผสมผสาน ปฏิทนิ ผลผลิตป่า เมนูอาหารพืน้ บ้าน และพัฒนา
กองทุนหมุนเวียนกลุ่มอาชีพ
• ปฏิทินผลผลิตป่า และเมนูอาหารพื้นบ้าน ที่ได้จากป่า 64 ชนิด 12 เดือน 3 ฤดูกาล
• กองทุนหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาอาชีพแบบพึ่งตนเองมีแผนการผลิตและข้อมูลบัญชีครัวเรือน
• จัดตั้งกองทุนหมุนเวียนกลุ่มอาชีพ มีการวางกฎระเบียบในการจัดการกองทุน

3. พัฒนาศักยภาพความพร้อมแม่ข่าย ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าต้นน�้ำ
ตามแนวพระราชด�ำริ

การจัดท�ำคู่มือฝายฉบับชาวบ้านชุมชน โดยได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนคือ
• เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าซับน�้ำ และจุดเรียนรู้การฟื้นฟูป่าต้นน�้ำ
• คู่มือการถ่ายทอดความรู้เรื่องการท�ำฝายฉบับชาวบ้าน
1. ได้ชุดความรู้เรื่องกระบวนการค่ายและคู่มือฝายฉบับชาวบ้าน
2. ขยายเครือข่ายการจัดการป่าต้นน�้ำตามแนวพระราชด�ำริ และการส�ำรวจข้อมูลแผนที่
ในพื้นที่เครือข่ายลุ่มน�้ำกวง
3. เพิ่มความสามารถบุคลากรชุมชนด้านวิทยากรกระบวนการค่าย และเครือข่ายลุ่มน�้ำ

นายมณเฑียร บุญช้างเผือก แกนน�ำชุมชนบ้านป่าสักงาม

ประทับใจที่ได้ร่วมท�ำงานกับ สสนก. มากที่ได้ให้เกิดการเรียนรู้ทั้งทางด้าน ว และ ท ที่สามารถน�ำไปใช้ได้ในการท�ำงาน
ทั้งของตนเองชุมชนและสังคม ท�ำให้เกิดความเจริญในอนาคตหน้าที่การงานประทับใจในตัวพี่เลี้ยงของเจ้าหน้าที่สถาบัน
สารสนเทศทีใ่ ห้ความรัก ความใส่ใจ สนใจ ช่วยเหลือ และยังคอยเป็นก�ำลังใจจนชุมชนฝ่าฟันอุปสรรคจนประสบความส�ำเร็จ
มีโอกาสได้ไปแลกเปลีย่ นความรูร้ ะหว่างเครือข่ายเพือ่ นๆ ในการบริหารจัดการน�ำ้ เกิดการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง เกิดความ
เปลี่ยนแปลงของทรัพยากร เป็นแหล่งเรียนรู้สร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างความยั่งยืนมั่นคง เกิดเป็นความสัมพันธ์เชื่อมโยง
เกิดความห่วงใยช่วยเหลือเกื้อกูลรวมตัวท�ำงานสานต่ออุดมการณ์และยังได้เห็นการท�ำงานในพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันแต่เป็น
ไปทิศทาง เป้าหมายที่เป็นอันเดียวกันคือการน้อมน�ำแนวพระราชด�ำริมาใช้ในการด�ำเนินงานจนประสบความส�ำเร็จ

ชุมชนบ้านเปร็ดใน

ต.ห้วงน�้ำขาว อ.เมืองตราด จ.ตราด
ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประจ�ำปี 2542 ประเภทชุมชน (ชุมชน ชุมชนเมือง เครือข่ายชุมชน)
รางวัลที่สาม ประกวดการจัดการทรัพยากรน�้ำชุมชน ตามแนวพระราชด�ำริ ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2551)
บ้านเปร็ดใน เป็นชุมชนเล็กๆ มีเนื้อที่ประมาณ 2,368 ไร่ ตั้งอยู่บนที่ดอน สูงจากระดับ
น�้ำทะเล 200 เมตร มีพื้นที่ป่าชายเลนสาธารณะอยู่ประมาณ 12,000 ไร่ เป็นพื้นที่ปลายน�้ำ
อยู่ติดกับทะเล ท�ำให้ประสบปัญหาน�้ำเค็มรุกล�้ำพื้นที่เกษตรและแหล่งน�้ำจืดของชาวสวน
โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง ขาดแหล่งกักเก็บน�้ำจืดในพื้นที่
สันนิษฐานว่าบรรพบุรษุ คนแรกทีเ่ ข้ามาบุกเบิกอพยพมาจากประเทศจีน เข้ามาตัง้ ถิน่ ฐาน
เมือ่ พ.ศ. 2393 ทีห่ มูบ่ า้ นโคกและต่อมาย้ายบ้านเรือนมาอยูท่ บี่ า้ นเปร็ดในประมาณ 10 ครัวเรือน
ในอดีตบริเวณทีต่ งั้ หมูบ่ า้ นมีสภาพเป็นป่าหนาทึบ(ป่าบก) มีตน้ ไม้ขนึ้ หนาแน่น มีสตั ว์ปา่ มากมาย
เช่น เสือ กวาง หมูป่า ติดกับทะเลเป็นป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์และมีสัตว์น�้ำชุกชุม
บ้านเรือนตั้งกระจายอยู่ตามป่าบก บ้านแต่ละหลังจะอยู่ห่างกันและมีต้นไม้ใหญ่ล้อมรอบ
ต่อมามีคนอพยพเข้ามาอยู่มากขึ้น ท�ำให้มีการตัดไม้เพื่อปลูกที่อยู่อาศัย สภาพพื้นที่และป่าได้
ถูกเปลีย่ นแปลง ส่งผลให้ความต้องการพืน้ ทีย่ อู่ าศัยและพืน้ ทีท่ ำ� กินเพิม่ ขึน้ ต้องถางป่าบกและ
เกิดการจับจองพื้นที่ท�ำกิน หากใครสามารถถางพื้นที่ป่าได้มากก็เป็นเจ้าของพื้นที่มากท�ำให้ป่า
ถูกโค่นและตัดไม้เพื่อขาย มีการใช้เลื่อยยนต์ตัดไม้ท�ำให้ป่าบกถูกท�ำลายและลดจ�ำนวนลงไป
อย่างรวดเร็ว
เมือ่ มีการสนับสนุนการเพาะเลีย้ งชายฝัง่ เมือ่ ปี 2523 ประกอบกับการให้สมั ปทานป่าไม้
ท�ำให้ป่าชายเลนถูกท�ำลายไปอย่างรวดเร็ว และนี้คือจุดเปลี่ยนของภูมินิเวศพื้นที่ป่าชายเลน
ของบ้านเปร็ด ต่อมาชุมชนมีแนวคิดที่จะน�ำความรู้เรื่องการท�ำฝายชะลอน�้ำมาประยุกต์ใช้
เพื่อทดลองกักเก็บน�้ำจืดไว้ในพื้นที่ให้นานที่สุดและเป็นแนวกันน�้ำเค็มรุกล�้ำพื้นที่เกษตรและ
แหล่งน�้ำจืดของชาวสวน สามารถใช้ได้จริงในพื้นที่ คือ เต๋ายาง การจัดการน�้ำกร่อย
“เต๋ายาง” คือ ยางรถยนต์ทนี่ ำ� มาใช้เป็นปะการังเทียมเพือ่ การป้องกันการพังทลายของ
หน้าทะเลและแนวเขตฟื้นฟูของป่าชายเลนโดยการน�ำยางรถยนต์มาเจาะรูจ�ำนวน 6 เส้น
ต่อเต๋าหนึ่งลูกน�ำมาตั้งให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วมัดด้วยเชือก เชือกจะมีความคงทน
มากกว่าอย่างอืน่ เมือ่ อยูใ่ นน�ำ้ เค็มและเทปูนซีเมนต์ในยางเส้นใดเส้นหนึง่ เพือ่ ให้เป็นฐานของ
เต๋าเมื่อน�ำไปวางแล้วเต๋าจะไม่มีการเคลื่อนที่เมื่อถูกกระแสคลื่น กระแสน�้ำจากทะเลในการ
วางนั้นจะวางห่างจากชายฝั่งเล็กน้อยแล้ววางออกไปในทะเลอีกประมาณ 300 เมตร วางสลับฟันปลา ขณะนี้ได้วางไปแล้วประมาณ
8,000 ลูก หมู่บ้านมีแผนว่าจะวางตลอดแนวชายฝั่งของป่าชายเลนที่เปร็ดในดูแลอยู่
การจัดการน�้ำกร่อย ด้วยวิธีการชะลอและกักเก็บน�้ำจืด ชุมชนได้ทดลองชะลอและกักเก็บน�้ำจืด ด้วยวิธีการ 4 รูปแบบ คือ 1. ท�ำ
บานประตูปิด-เปิด ท่อลอด บริเวณล�ำราง 2. ติดตั้งฝายกระสอบ เป็นช่วงๆ ตามระดับของพื้นที่ 3. ขุดลอกล�ำรางเพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บ
น�้ำจืดให้มากที่สุด 4. พัฒนาบ่อกุ้งร้างเป็นสระเก็บน�้ำหรือสระแก้มลิง

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน

ด้านเศรษฐกิจ
• ชะลอและกักเก็บน�้ำจืดให้อยู่ในพื้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิมในช่วงฤดูแล้ง 30-35 วัน
• แก้ปัญหาการขาดแคลนน�้ำให้กับพื้นที่สวนเกษตรกรบ้านเปร็ดในจ�ำนวน 387.75 ไร่
• พื้นที่กักเก็บน�้ำจืดหรือสระแก้มลิงเพื่อเป็นแนวกั้นน�้ำเค็มจ�ำนวน 44 ไร่ 105,600
ลูกบาศก์เมตร
• ลดปัญหาน�ำ้ เค็มรุกล�ำ้ เข้าพืน้ ทีเ่ กษตร และสระเก็บน�ำ้ ของชาวสวนจ�ำนวน 135 สระ
ปริมาณน�้ำ 186,402 ลูกบาศก์เมตร
• เพิม่ พืน้ ทีก่ กั เก็บน�ำ้ เพือ่ การอุปโภคและบริโภคให้กบั ชุมชนเครือข่ายบ้านคลองหลอดอ่าวกรูด 78,700 ลูกบาศก์เมตร
• ลดการขาดแคลนน�้ำและช่วยลดปริมาณการซื้อน�้ำจืดจากต�ำบลหนองคันทรงได้
มากกว่า 50 %
• ในปี พ.ศ. 2555 ลดการซื้อน�้ำจาก ต.หนองคันทรงได้ 100%

ด้านสังคม
• ขยายผลส�ำเร็จการบริหารจัดการน�ำ้ กร่อยด้วยวิธกี ารชะลอและกักเก็บน�ำ้ จืดสูช่ มุ ชน
เครือข่าย 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ 1 บ้านแหลมโป๊ะ หมู่ 3 บ้านคลองหลอด-อ่าวกรูด
หมู่ 4 บ้านห้วงน�้ำขาว และหมู่ 5 บ้านคันนา ครอบคลุมทั้งต�ำบลห้วงน�้ำขาว
• ลดความเสียหายต่อผลผลิตของเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว
• ลดค่าใช้จา่ ยในการซือ้ น�ำ้ จากต�ำบลหนองคันทรงในช่วงฤดูแล้งตัง้ แต่เดือน กุมภาพันธ์-เดือนเมษายน ประมาณ 200,000 - ต่อปี

กระบวนการขยายเครือข่ายไปสู่หมู่บ้านอื่นๆ

• มีคณะกรรมการบริหารจัดการน�้ำชุมชน เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ด้านการบริหารจัดการน�้ำ และขยายผลสู่เครือข่ายชุมชน
ใกล้เคียง
• มีแผนการบริหารจัดการน�้ำแต่ละหมู่บ้าน และจัดท�ำแผนที่แหล่งน�้ำชุมชนเพื่อใช้ประกอบเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
• เวทีแลกเปลีย่ นของหน่วยงาน องค์กรสนับสนุน ประชาสัมพันธ์ และรายงานผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริหารจัดการน�ำ้
• กลุ่มเยาวชนลูกไม้ป่าเลน ร่วมด�ำเนินงานกับคณะกรรมการบริหารจัดการน�้ำของชุมชน และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรต่างๆ ใน
การและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการส�ำรวจและจัดเก็บข้อมูล เรียนรู้แนวคิดและการท�ำงานจากแกนน�ำ เป็นการสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมา
สืบสานภารกิจ เกิดการท�ำงานได้อย่างต่อเนื่อง
• ถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาด้านการบริหารจัดการน�ำ้ ในพืน้ ทีใ่ ห้กบั โรงเรียนบ้านเปร็ดใน เพือ่ ให้เยาวชนได้เรียนรูแ้ นวคิด และเข้าใจสภาพ
พื้นที่ของตนเองได้ดียิ่งขึ้น

ชุมชนบ้านลิ่มทอง

ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
รางวัลดีเด่น ประกวดการจัดการทรัพยากรน�้ำชุมชน ตามแนวพระราชด�ำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550
รางวัลชนะเลิศ ประกวดการจัดการทรัพยากรน�ำ้ ชุมชน ตามแนวพระราชด�ำริ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เครือข่ายบริหารจัดการน�้ำระดับชุมชนบ้านลิ่มทอง

ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งประกอบด้วย ชุมชนในพื้นที่ 3 ต�ำบล
35 หมูบ่ า้ น เป็นชุมชนทีอ่ ยูใ่ นเขตพืน้ ทีน่ ำ�้ แล้ง น�ำ้ หลาก เดิมชุมชนไม่มกี ารบริหาร
จัดการทรัพยากรน�ำ้ ท�ำให้เกิดความเสียหายจากปัญหาการขาดแคลนน�ำ้ จนกระทัง่
มีโครงการความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน�้ำชุมชนขึ้น ท�ำให้ชุมชนสามารถ
เรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการน�้ำในระดับชุมชนด้วยตนเอง โดยการพัฒนา
กระบวนการคิด การจัดการข้อมูล การเรียนรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำระดับชุมชน ร่วมกัน
ผลทีไ่ ด้รบั จากการด�ำเนินโครงการทีผ่ า่ นมานับว่าประสบผลส�ำเร็จอย่างมาก เพราะชุมชนมีแหล่งกักเก็บน�ำ้ และแหล่งน�ำ้ ส�ำรอง
เพื่อการเกษตรและอุปโภคมากขึ้น ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น หนี้สินลดลง มีเงินออม ทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น ชุมชนเกิดการปรับเปลี่ยนความเชื่อ วิถีชีวิต วิธีคิด วิธีผลิต มีการ
วางแผนชีวิต แผนการผลิตอย่างเป็นระบบ มีการจัดท�ำบัญชีครัวเรือน บัญชีการผลิตเพื่อให้ทราบ
ต้นทุน รายได้ รายจ่าย อย่างชัดเจน มีการขยายแนวคิดและประสานความร่วมมือด้านการบริหาร
จัดการน�้ำ กระบวนการเรียนรู้ วิธีคิด วิธีผลิต ไปยังชุมชนเครือข่ายใกล้เคียง
ชุมชนบ้านลิ่มทอง ได้รับการพัฒนากระบวนการคิดและการเรียนรู้ มีการลงมือท�ำ บัญชี
ครัวเรือน การวางแผนอาชีพ วางแผนปลดหนี้ รวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ตในชุมชน ท�ำให้ชาวบ้านและเยาวชนที่เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้เหล่านี้ เกิดการ
พัฒนาศักยภาพตนเอง แกนน�ำชุมชนจึงเริม่ วางแผนเพือ่ แก้ไขปัญหา โดยการออกส�ำรวจพืน้ ที่ แหล่ง
น�้ำ เพื่อพิจารณาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น นี่คือจุดเปลี่ยนที่ส�ำคัญของชุมชน ที่ท�ำให้เกิดการจัดการ
ปัญหาเรื่องน�้ำระดับชุมชน อย่างมีส่วนร่วมและพึ่งพาตนเองขึ้น
จากปัญหาด้านน�้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค
ท� ำ ให้ ค นในชุ ม ชนเริ่ ม คิ ด และมองตนเอง เกิ ด
กระบวนการเรียนรู้ และลงมือแก้ไขปัญหาร่วมกัน
โดยใช้กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา ดังนี้

กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเรื่องน�้ำ

• วิเคราะห์ปญ
ั หาอย่างมีสว่ นร่วม สรุปแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ในชุมชนและเครือข่าย
• ส�ำรวจพืน้ ทีโ่ ดยการใช้ภมู สิ งั คมร่วมกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เช่น การใช้แผนที่ เครื่อง GPS และ โปรแกรม Quantum GIS

กลยุทธ์แก้ปัญหาการเกษตร

• ส่งเสริมการปรับเปลี่ยน แนวคิด วิถีชีวิต และวิธีการผลิตจาก
เกษตรเชิงเดี่ยวเป็นการผลิตแนวทฤษฎีใหม่
• ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและการบริหารจัดการผลิต ดังนี้
ก่อนการผลิต วางแผนการผลิตในระดับครัวเรือน การวางแผนการผลิตร่วมกัน การบริหารจัดการ
ดินและน�้ำ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการข้อมูล เช่น บัญชีครัวเรือน บัญชีการผลิต
เป็นต้น
การผลิต ผลิตตามแนวทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน การใช้นำ�้ อย่างมีประสิทธิภาพ
จัดตั้งกองทุนหมุนเวียนกลุ่มอาชีพ มีการวางกติกากลุ่ม และแนวคิดในการจัดการกองทุนร่วมกัน
หลังการผลิต มีการรวมกลุ่มแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต และการขายผลผลิต เรียนรู้ร่วมกัน
และพัฒนากองทุนหมุนเวียนกลุ่มอาชีพ

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน

1. ด้านการบริหารจัดการน�้ำชุมชน ซ่อมแซมปรับปรุงแหล่งกักเก็บน�้ำ เก็บในคลองส่งน�้ำได้มากขึ้น และส่งจ่ายน�้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและเชื่อมโยงแหล่งน�้ำและพัฒนาระบบสระพวงด้วยการขุดคลองซอย จ�ำนวน 3 เส้น ระยะทางรวม 2,390
เมตร ส่งผลให้สามารถรับน�้ำ กระจายน�้ำ เข้าสู่พื้นที่การเกษตร
2. ด้านเศรษฐกิจ
• การขุดและพัฒนาปรับปรุงเหมืองซอย ลดปัญหาน�้ำท่วมพื้นที่การเกษตร จ�ำนวน 150 ไร่ คิดเป็นมูลค่า 1,147,500 บาท
• รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นจาก 100,000 บาท/ปี เป็นเงิน 119,000 บาท/ปี
• ชุมชนมีทรัพย์สนิ เพิม่ ขึน้ เช่น รถแทร็คเตอร์ เพิม่ ขึน้ 18 คัน รถยนต์เพิม่ ขึน้ 2 คัน และมีโรงสีขา้ วขนาดเล็ก เพิม่ ขึน้ 3 โรง
3. ด้านสังคม
• ชุมชนเกิดกระบวนการร่วมกันคิดร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง
• ชาวบ้านที่ได้รับประโยชน์จ�ำนวน 72 ครัวเรือน พื้นที่เกษตร 810 ไร่
• มีการรวมกลุ่มในการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องข้าว การคัดเลือกพันธุ์ข้าว การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

