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สร้างระบบบริหารจัดการน้ำ
แก้ปญ
ั หาภัยแล้งอย่างยั่งยืน

บ้านลิ่มทอง

แก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน

กับน้องน้ำ

มองมุมกลับ

ธรรมยาตราเพื่อแม่น้ำโขง

ก้าวย่างในทางธรรม
“ห้วย ละหาน ธาร เลิง”
ภูมินิเวศแหล่งน้ำของคนพื้นถิ่น
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ข้อมูลผู้สมัครสมาชิก

จดหมายน้อย

เรื่องจากปก

ดีใจทีเ่ ข้าร่วมโครงการ “ลูกโลกสีเขียว”

เป็นคนรักษ์ป่ามาตั้งแต่เด็ก ปัจจุบันเป็นแกนนำในการอนุรักษ์ป่าสาธารณประโยชน์
บ้านเขาแหลม มาตั้งแต่ปี 2543 ซึ่งไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลอย่างจริงจัง ที่ดิน
สาธารณะก็ถกู บุกรุกแผ้วถางทำกินหมดแล้ว เหลือแต่บริเวณทีเ่ ป็นเขาเท่านัน้ ดีใจที่ได้รบั
หนังสือพิมพ์ลูกโลกสีเขียว เพื่อให้ป่าชุมชนบ้านเขาแหลมเข้าโครงการลูกโลกสีเขียว ซึ่ง
ฝันมานานแล้ว เพราะอยากให้ป่าที่เสื่อมโทรมกลับมีสภาพที่สมบูรณ์อีกครั้ง

ธนาอมร สีชัย

หนึ่งพลังเพื่อโลกสีเขียว

ติดตามข่าวของ ปตท. เป็นประจำ และอ่านหนังสือพิมพ์ลูกโลกสีเขียวทุกฉบับ
ทำให้ข้าพเจ้ามีมุมมองที่กว้างขึ้น ได้รู้จัก และเข้าใจโลกใบนี้นี้มากขึ้น และหนังสือพิมพ์
ฉบับนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อองค์กร และชุมชนของข้าพเจ้าเป็นอย่างมากอีกด้วย จึงขอ
สมัครเป็นสมาชิกเพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังเพื่อโลกสีเขียวใบนี้

อชิรญาณ์ อเนกธนสุวรรณ

อวยพร

สถาบั น ลู กโลกสี เ ขี ย วเป็ น สถาบั น ที่ ส นใจด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ
และเป็นสถาบันที่สร้างความสุขให้กับชุมชน และประเทศชาติ ในด้านอาหาร และสร้าง
การเรียนรู้ ให้กับชุมชน โดยชุมชนเกิดการรักษาป่ามากขึ้น ไม่มีสถาบันใดที่ทำได้
สุดท้าย คณะทำงานป่าชุมชนริมฝั่งลำน้ำชี ทุกคน ขอวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
จงบันดาลให้คณะทำงานสถาบันลูกโลกสีเขียวทุกท่าน จงประสบแด่ความสุข ความ
เจริญ ทุกท่านเทอญ

พร้อม ผลบุญ

ช่วยกันปลูกต้นไม้

อยากให้ทุกคนช่วยกันปลูกต้นไม้ เพราะสรรพสิ่งทั้งหลายเกิดจากป่า หากไม่มีป่า
ก็ไม่มีสิ่งชีวิต วันใดขาดป่า วันนั้นก็จะขาดลมหายใจ

ประไพ มะลิแก้ว

“น้องเนยรักษ์โลก”

ตั้งแต่ “น้องเนยรักษ์โลก” ดังในโซเชียลเน็ตเวิร์ค อ่านหนังสือพิมพ์ลูกโลกสีเขียว
ทีไรจะนึกถึงน้องเนย...น่าจะส่งไปให้น้องเนยบ้างนะค่ะ

กมลรัตน์ โชติกวิรัตน์

๐๒
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ลูกโลกสีเขียว

กองบรรณาธิการ
ยินดีรับจดหมายและข้อ
เขียนจากผู้อ่าน หรือคำติชม
จดหมายคือกำลังใจ ข้อเขียน
คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อให้เราอยู่กับโลกด้วย
กันอย่างยั่งยืน

“มณี ชูตระกูล”

สร้างระบบบริหาร
จัดการน้ำแก้ปญ
ั หา
ภัยแล้งอย่างยั่งยืน

จากตั ว เมื อ งอุ ทั ย ธานี มุ่ ง หน้ า สู่ บ้ า นบ้ า นโพธิ์ ส้ ม
ต.ทุ่งใหญ่ สองข้างทางในนาข้าวปราศจากกิจกรรมใดๆ
มี เพี ย งแต่ ซั ง ข้ า วตายกั บ ดิ น แตกระแหง คงไม่ ใช่ เรื่ อ ง
แปลกในสายตาคนผ่านไปมา เพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้า
แล้ง ต้องรอน้ำฝนในฤดูที่กำลังจะมาถึง ทว่าปีนี้ค่อน
ข้างแล้งมาก มันก็น่าขันดีเหมือนกัน เมื่อปลายปี 2554
ยังเกิดน้ำท่วมใหญ่ในประเทศเราอยู่เลย
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มณี ชูตระกูล หรือ ลุงมณี
อายุ 68 ปี ด้วยนิสัยเป็นคนขยัน
กล้าคิด กล้าทดลอง
บวกกับการได้แรงบันดาลใจจาก
การอ่านหนังสือจึงทำให้ลุงมณีค้นพบ
วิธีการบริหารจัดการน้ำ
ในพื้นที่ตัวเอง

หลายคนในประเทศไทยรวมทั้ ง
รัฐบาลก็พะวงกลัวการกลับมาท่วมอีกครั้ง
ในปี 2555 จึงตัง้ รับมือและเร่งทำแผนป้องกันน้ำท่วม
ไม่ ได้ฉุกคิดถึงเรื่องภัยแล้ง แต่ระหว่างนั้นใช่ว่าจะไม่มีใคร
ออกมาเตือน…แต่ก็ดูเหมือนว่าหลายคนก็ยังให้ความสนใจน้ำท่วม
มากกว่าภัยแล้งอยู่ดี
ระยะทางประมาณห้ากิโลเมตร ภาพสองข้างทางก็ยังเป็นเช่นเดิม ในช่วงนี้
ประเทศไทยเกิดภัยแล้งแล้ว 35 จังหวัด ภาคอีสาน 15 จังหวัด ระดับน้ำของแม่น้ำโขงและ
แม่น้ำมูลระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งมากน้ำลดลงทุกวัน ภาคเหนือ 13 จังหวัด แม่น้ำปิงที่ ไหลผ่าน
อ.ป่าซาง และ อ.เวียงล่อง จ.ลำพูนแห้งขอดจนเห็นเนินทรายโผล่สูงกว่า 1 เมตร สวนผลไม้
เดือดร้อนหนักเพราะไม่มีน้ำรด แล้งที่สุดในรอบ 10 ปี
ถ้าดูจากข้อมูลโดยรวมจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในปี 2555 ค่าเฉลี่ยน้ำฝนในประเทศสูงกว่า
ค่าปกติ 7 เปอร์เซ็นต์ โดยมีปริมาณน้ำฝนสะสมเฉลี่ย 1681.7 มิลลิเมตร ซึ่งดูแล้วฝนก็ตกมาก
กว่าปกติ แต่ว่าฝนจะตกหนักในช่วงเดือนมกราคม ถ้ายังจำกันได้ช่วงนั้นบ้านเรากำลังน้ำท่วม
พอดี แต่พอถึงเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงหน้าฝน แต่ฝนกลับตกลงมาค่อนข้าง
น้อย หลายปีมานี้สภาพอากาศบ้านเราเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก ฤดูฝนมาเร็วกว่าปกติ และ
เกิดการตกแบบกระจุกตัว จึงทำให้ปริมาณน้ำต้นทุนที่ไม่แน่นอนนี้ไหลเข้าเขื่อนขนาดใหญ่และ
อ่างเก็บน้ำน้อยลง ทำให้ยากต่อการจัดการ และนี่อาจเป็นเหตุหนึ่งที่ประเทศไทยยังคงประสบ
ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก และขาดแคลนน้ำอย่างต่อเนื่อง
ปี นี้ ดู เ หมื อ นว่ า ภั ย แล้ ง ที่ ป ระเทศเรากำลั ง เจออยู่ นี้ เ พิ่ ง จะเริ่ ม ต้ น เพี ย งไม่ น าน
คาดการณ์ ว่ า ความแล้ ง จะทวี ขึ้ น อี ก จนถึ ง เดื อ นพฤษภาคม ผนวกกั บ ช่ ว งนี้ เ ป็ น ช่ ว งเข้ า
สู่ปรากฏการณ์ของเอลนีโญ หรือ ปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิน้ำทะเลรอบประเทศไทยสูงขึ้น
จึงทำให้สภาพอากาศบ้านเราร้อน แล้งเป็นพิเศษ
ถ้าสังเกต ภัยแล้งเราจะเจอกันเกือบทุกปี และยิ่งดูจากสภาพอากาศที่ ไม่แน่นอน ยิ่งมี
ความเสี่ยงสูงขึ้นอีก โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรในเขตนอกชลประทาน ที่มีการพัฒนาขยาย
พื้นที่ให้อยู่ในระบบชลประทานหลักมีอย่างจำกัด เพราะต้องใช้งบประมาณสูง
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เชื่อว่าผ่านวิกฤตภัย
แล้งช่วงนี้ ไปได้ ช้าหรือเร็ว
เดี๋ยวก็ต้องเจออีก ฉะนั้น การลุก
ขึ้นหันมาพึ่งพา และแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
ก่อนน่าจะเป็นทางออกหนึ่งที่ดีที่สุด	
“พูดมันอาจฟังดูง่าย แต่จะให้ทำได้ผลจริง
มั น เรื่ อ งยาก” แต่ มั น ก็ ไ ม่ มี อ ะไรที่ ไ ด้ ม าง่ า ยไม่ ใ ช่ ห รื อ
หลายอย่างต้องใช้ความเพียรพยายามทั้งสิ้น แล้วต้องทำเท่านั้นถึง
จะรู้ ว่ า มั น ได้ ผ ลหรื อไม่ นอกเสี ย จากเรามี ท างลั ด เดิ น ตามทางที่
ผู้ประสบความสำเร็จเคยทำไว้ก่อน...
สักพักก็ถึงหมู่บ้านโพธิ์ส้ม ต.ทุ่งใหญ่ อ.เมือง จังหวัดอุทัยธานี จากภาพแห้ง
แล้งตลอดทาง ก็เปลี่ยนเป็นทุ่งนาสีเขียว ต้นข้าวงามชูช่ออย่างกะทันหันที่นี่เป็นจุดหมาย
ปลายทางของการมาเยือนอุทัยธานี น่าแปลกใจทำไมพื้นที่นี้ยังอุดมไปด้วยน้ำแม้ยามหน้าแล้ง
สามารถทำนา ปลู ก พื ช ผั ก นานาชนิ ดได้ ต ลอดทั้ ง ปี และเป็ น เช่ น นี้ ม านานเกื อ บ 10 ปี
มณี ชูตระกูล ผู้คิดค้นระบบการจัดการน้ำด้วยตัวเอง จะเป็นคนตอบเรื่องราวทั้งหมด และ
เรือ่ งราวของเขาต่อไปนี้ อาจเป็นเส้นทางลัด ทางออกในการแก้ปญ
ั หาภัยแล้งอย่างยัง่ ยืนก็เป็นได้
มณี ชูตระกูล หรือ ลุงมณี อายุ 68 ปี ด้วยนิสยั เป็นคนขยัน กล้าคิด กล้าทดลอง บวกกับการ
ได้แรงบันดาลใจจากการอ่านหนังสือจึงทำให้ลงุ มณีคน้ พบวิธกี ารบริหารจัดการน้ำในพืน้ ทีต่ วั เอง
ย้อนไปเมื่อ 50 ปีที่แล้ว ลุงมณี ไม่มีที่ทำกิน แต่อาศัยเช่าที่คนอื่น และมาได้ที่บริเวณชาย
แม่น้ำสะแกกรังบริเวณนั้นเป็นดินน้ำไหลทรายมูล มีพื้นที่ประมาณไร่กว่าๆ การทำการเกษตร
ตอนนั้นต้องขึ้นอยู่กับระดับน้ำในแม่น้ำ พอน้ำลงก็เริ่มทำการเพาะปลูก ปลูกผักอยู่หลายชนิด
พอหน้าแล้งจัดก็ปลูกข้าวโพด ปลูกถั่ว ปลูกหมุนเวียนไปเรื่อยๆ ช่วงนั้นลุงมณีมีรายได้เกือบ
ตลอดปี จึงเก็บเงินก้อนหนึ่ง และกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
เพิ่มไปซื้อที่ 46 ไร่ (พื้นที่ที่อยู่ปัจจุบัน) และทิ้งไร่เดิมที่ติดอยู่กับแม่น้ำสะแกกรัง พอหมดหนี้
ธกส. ก็เก็บเงินซื้อที่เพิ่มอีก บวกกับพ่อแม่ให้ไว้ 12 ไร่ รวมแล้วลุงมณีมีที่ประมาณ 80 ไร่
“สมั ย ซื้ อ ที่ ต อนนั้ น ยั ง ทำนาปี อ ยู่ พอช่ ว งหน้ า แล้ ง ก็ ไ ม่ ไ ด้ ท ำอะไรเพราะไม่ มี น้ ำ
ต้องนอนกินทุน เงินที่ได้จากทำนาก็เอาไปใช้ ไม่มีเงินเก็บเลย ทำอย่างนี้อยู่ 6 ปี จากที่มีอะไร

ลูกโลกสีเขียว
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ใ ห้ ท ำ
ตลอดปี เคยมี
รายได้ตอนหน้าแล้ง มา
อยู่นี่ ไม่ ได้ทำอะไรเลยกลับมาคิด
ว่าจะทำอย่างไรดี ปรึกษากับแม่บ้านว่า
เป็นเพราะว่าเราไม่มีแหล่งน้ำ จะปลูกอะไรก็
ต้องรอฝนอย่างเดียว ทำได้เพียงขุดสระเล็กๆ เอาไว้
อาบน้ำ น้ำกินก็ต้องนำรถไปเข็นมาจากแม่น้ำที่เคยอยู่เก่า
ถ้าอยู่อย่างนี้ ไปเรื่อยๆ เราจนแน่ๆ” แต่โชคยังดีที่เก็บหอม
รอมริบจนได้เงินไปใช้หนี้ ธกส. จนหมดแล้ว
“ในเมื่อขุดสระเล็กๆ น้ำไม่พอใช้ เล่นมันทั้งทุ่งเลย...
ตอนนั้ น อ่ า นหนั ง สื อ ของหม่ อ มราชวงศ์ คึ ก ฤทธิ์ ปราโมช
มีบางช่วงบางตอนเนื้อหามีแนวคิดนอกกรอบ เราก็ลองเอา
แนวคิดบ้าๆ แบบนั้นไปใช้บ้าง ถ้ามันไม่ ได้ผล ก็ดันคันดิน
ออกเท่านั้น”
ปี 2535 ลุ ง มณี ตั ด สิ น ใจกู้ ธกส. อี ก ครั้ ง เป็ น เงิ น
30,000 บาท จ้างเหมารถไถ 20,000 บาท มาดันดินเพื่อทำ
เป็นคันดิน รอบขอบพื้นที่ 20 ไร่ ในการดันลุงมณีสั่งให้ดัน
ดินเฉพาะขอบๆ ให้ลึกเป็นร่องประมาณ 2 ศอก พอที่จะนำ
ดินขึ้นมาทำคันดินให้สูงพอที่จะเป็นพื้นที่เก็บกักน้ำ
ตอนนั้นลุงมณีตั้งใจขอแค่ ให้เก็บน้ำได้นิดๆ หน่อยๆ ก็
เอาแล้ว พื้นที่นา 20 ไร่ ไม่เหลือความเป็นนา ทำแบบนี้คง
ไม่ ใช่เรื่องปกติแน่ๆ สำหรับสายตาของคนทั่วไป ชาวบ้าน
ที่มาพบเห็นต่างหาว่าลุงมณีเพี้ยนบ้าง บ้าบ้าง จะเสียที่โดย
ใช่เหตุ ทว่าช่วงนั้นความโชคดีเป็นของลุงมณี พอดันที่ดิน
เสร็จฝนก็ตกลงมา พื้นที่บริเวณ 20 ไร่ ที่ดันไว้มีน้ำท่วมขัง
อยู่เต็ม หลังจากนั้น มีผักกระเฉด ผักบุ้งขึ้น และลุงหามา
ปลูกเพิ่มให้มากขึ้นอีก จากการเก็บผักบุ้งกับผักกระเฉดขาย
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงมิถุนายน จนได้เงินใช้หนี้ ธกส.
จนหมด แต่ก็ยังเหลือเงินอีก 10,000 บาท จึงซื้อปลามา
ปล่อย ทั้งปลาจีน ปลายี่สก ปลานิล ปลาตะเพียน ฯลฯ
พอเดือนธันวาคมถึงคราวจะเกี่ยวข้าว โดยปกติชาวนา
ทั่วไปพอทำนาเสร็จ น้ำที่เหลืออยู่จะปล่อยทิ้ง แต่ลุงมณีจะ
สูบเข้าบ่อกักเก็บไว้ ใช้ต่อ ช่วงนั้นก็ปลูกผักขายสารพัดอย่าง
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ขายได้ตลอด ตอนนัน้ ชือ่ เสียงเริม่ กระจายไปทัว่ สารทิศ เริม่ มี
คนมาขอดูพนื้ ที่ และออกไปเป็นวิทยากรให้ความรูแ้ ก่ผทู้ สี่ นใจ
ปี 2537 สูบน้ำออกจากบ่อทั้งหมดเพื่อจับปลาไปขาย
ได้เงินมา 70,000 บาท ที่ผ่านมาบ่อที่เก็บน้ำไว้ยังไม่พอใช้
แต่ตอนนั้นยังไม่มีเงิน พอขายปลาได้ ทีนี้จ้างรถแบ็คโฮ
มาขุดลอกร่องขอบบ่อเดิมให้ลึก 2 เมตร กว้าง 4 เมตร
และนำดินมาเสริมคันดินขอบบ่อให้สงู 2 เมตรนับจากพืน้ ปกติ
แต่ว่าบริเวณในบ่อพื้น ที่ยังสูงเท่าระดับพื้นดินข้างนอกอยู่
การขุดดินให้ลกึ ลงไปแค่เพียงข้างๆ รอบบ่อ (ลองนึกภาพตาม
เวลาฝนตก และบวกกับสูบน้ำเขาไปในบ่อ บ่อขนาด 20 ไร่
จะเต็มไปด้วยน้ำ ดั่งกับทะเลสาบ แต่ถ้าสูบน้ำออก บริเวณ
ตรงกลางบ่อจะแห้งเหลือแต่พื้นดิน บริเวณนั้นจะสามารถ
เพาะปลูกพืชได้ แต่น้ำจะยังขังอยู่ ในร่องรอบๆ ขอบบ่อ)
ลุงมณีฝากบอกว่า หากใครคิดจะเก็บน้ำแบบนี้ แต่มีพื้นที่
น้ อ ย ต้ อ งขุ ด ร่ อ งรอบบ่ อให้ ลึ ก และเสริ ม คั น ดิ น ให้ สู ง ปี
2538 ลุงมณีมีรายได้จากการขายปลา 100,000 กว่าบาท
จับโดยใช้การวางข่าย ไม่ได้สูบน้ำออกจากบ่อเลย
“ถ้าจัดการไม่ดี ถึงมีบ่อน้ำขนาด 20 ไร่ น้ำก็ไม่พอใช้
อยู่ ดี . ..” ลุ ง มณี ป ระสบปั ญ หาน้ ำ ขาดเป็ น บางช่ ว งเวลา
เนื่องจากถ้าทำนา ก็ต้องสูบน้ำจากในบ่อออกไปหมด น้ำใน
บ่อก็เหลือน้อย ลุงมณีเลยแก้ปัญหา โดยการขุดบ่อเพิ่มอีก
1 บ่อข้างๆ กัน กว้าง 10 ไร่ เพื่อไว้ถ่ายเทน้ำระหว่างบ่อ
ยกตั ว อย่ า งเช่ น ช่ ว งเดื อ นกั น ยายนจะเป็ น หน้ า น้ ำ หลาก
หรือ หน้าฝน ก็เตรียมสูบน้ำมาเก็บไว้ทั้งสองบ่อ พอช่วงทำ
นาก็สูบน้ำจากบ่อ 20 ไร่ ออกไปเข้านา ถ้ายังเหลือก็สูบไป
เก็บไว้ในบ่อ 10 ไร่ ในบ่อ 20 ไร่ น้ำก็ยังเหลืออยู่ในร่อง
รอบขอบที่ขุดลึกลงไปกว่าพืน้ ดินธรรมดาตรงกลางบ่อ พวกปลา
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ก็ ยั ง อาศั ย อยู่ ใ น
ร่องนั้น บริเวณตรง
กลางลุงมณีใช้เป็นพืน้ ทีป่ ลูก
ข้าว ปลูกได้ 11 ไร่ ลุงมณีบอกว่า
หลั ง จากเอาน้ ำ ออก ไม่ ต้ อ งไถสามารถ
หว่านข้าวปลูกได้ทนั ที ก็เท่ากับว่า ลุงมณีมนี ำ้ ในบ่อ
10 ไร่ และน้ำในร่องขอบบ่อ 20 ไร่ เก็บไว้ใช้ในหน้าแล้ง
เมื่อลุงมณีประสบความสำเร็จ มีชาวบ้านละแวกนั้นมา
ขอทำตามแบบอย่าง เป็นเรื่องที่ดี แต่เรื่องไม่ดีก็คือ ทำแล้ว
ทำไม่จริง มีน้ำใช้แต่ขี้เกียจ “คนเราไม่ว่าจะทำอะไร ถ้าไม่
โกหกตัวเอง อยู่รอด แต่ถ้าโกหกตัวเอง อยู่ไม่ได้ เช่น ตั้งใจ
กับตัวเองว่าจะทำอะไรสักอย่างในวัน นี้ ต้องปฏิญาณตัว
แล้วทำให้ได้ ไม่ใช่ผลัดวัน นอกจากมีกิจจำเป็นจริงๆ ไม่เช่น
นั้นถือว่าโกหกตัวเอง” ลุงมณีจะไม่ชอบการโกหก ตำแหน่ง
มีหน้ามีตาลุงจะไม่รับ เพราะรู้ว่าต้องมีการคิดไม่ซื่อ มีการ
โกหกกัน แต่ให้ไปประชุมออกความคิดเห็นแบบนั้นลุงมณีไป
อีกอย่างลุงมณีเป็นคนชอบอ่านหนังสือ อ่านทุกอย่าง
“อ่านไปมันก็ด.ี ..อย่างเรือ่ งเกีย่ วกับการเกษตรเราก็ลองมาทำ
ตาม บางทีเรือ่ งบางเรือ่ งมีคนอืน่ รูก้ ว่าเรา ไม่ใช่เราเก่งกว่าเขา
ไปซะทุกเรื่อง คนมันเก่งกันคนละแบบ การปลูกบางอย่าง
เขามีวิธีปลูกที่ ไม่เหมือนเรา เราก็มาทำตามบางทีก็ได้ผลดี
กว่าที่เราทำอยู่
และการจะปลู ก อะไรอย่ า งแรก ต้ อ งดู ต ลาด ลงไป
สำรวจกับแม่ค้าก่อนเลยว่า ผัก ผลไม้ช่วงไหนขาดตลาด
จากนั้นก็มาดูอายุพืช แล้วปลูกให้ ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตออก
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ช่ ว ง นั้ น พ อ ดี
เช่น ถั่วลิสง ช่วงที่
ข า ด แ ค ล น คื อ เ ดื อ น
กุมภาพันธ์ ถั่วลิสงมีอายุเก็บเกี่ยว
3 เดือน ให้นับถอยหลังไปอีก 3 เดือน
คือลงมือปลูกในเดือนธันวาคม อย่าไปปลูกและ
ขายพร้อมกับคนอื่น ยังไงมันก็ถูกแน่นอน แต่การจะปลูก
ให้ได้ดั่งใจน้ำก็เป็นประการสำคัญ...อีกนั่นแหละ”
ในเรื่องการทำไร่ ทำนา ก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆ บางคน
ทำนาขาดทุน เพราะไม่ได้ดูแล ไม่มีความรู้ อย่างเรื่องทำนา
ก่อนไถลุงมณีจะใช้พวกมูลสัตว์หว่านแล้วไถกลบ พอหว่าน
ข้าวรากจะลงลึก เพราะรากข้าวลงไปกินอาหารด้านล่าง
ข้าวก็จะไม่ล้มง่าย จริงอยู่ข้าวมันต้องใช้สารเคมีบ้าง แต่เรา
ต้องวินิจฉัยมันก่อน ว่าจะต้องฉีดหรือไม่ ถ้าไม่รุนแรงจริงก็
ไม่ใช้ อย่างเพลีย้ กระโดด ลุงมณีใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาของตัวเองใน
การแก้ปญ
ั หา เช่น ถ้าข้าวยังเล็กอยู่ มีเพลีย้ กระโดดลงข้าว
มาก ก็ให้สูบน้ำให้ท่วมต้นข้าว ไม่มีใบให้เกาะเพลี้ยก็หนีไป
เอง แต่ถ้าเป็นช่วงข้าวโตแล้ว ประมาณสักเดือนกว่าๆ ก็ใช้
การปล่อยน้ำออกจากนาเข้าบ่อเก็บน้ำ พอไม่มนี ำ้ ให้เพลีย้ กิน
เพลี้ยก็จะหนีไปเอง เป็นการจัดการน้ำอย่างมีระบบ

นับ
ตั้งแต่ลุงมณีเริ่มทำ
ระบบการจัดการน้ำในพืน้ ทีต่ วั
เอง ลุงมณีมีรายได้จากข้าวที่
สามารถปลูกได้ 3 ครั้งต่อปี ปลูกผัก
และจับปลาที่เลี้ยงได้ตลอด ถึงแม้หลังๆ
มานี้ ด้วยวัยที่มากขึ้น ลุงมณีค่อยๆ
วางมือ เหลือแต่ปลูกข้าว เลี้ยง
ปลา และปลูกดอกรักไว้ที่
ขอบบ่อ
การเก็บน้ำที่สร้างไว้ด้วยความชาญฉลาดของลุงมณีเอง
จะส่งผลให้กับลูกหลาน ได้มีน้ำใช้ ในอนาคตที่นับวันความ
แล้งจะยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
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ชุมชนต้นแบบ

โดย ธีรยุทธ สายทอง

บ้านลิ่มทอง

แก้ปญ
ั หาภัยแล้ง
อย่างยัง่ ยืน
จากข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ และทางโทรทัศน์ในช่วงนี้
สถานการณ์ภัยแล้งในบ้านเราทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
ตอนนี้ มีจังหวัดที่ประสบปัญหาภัยแล้ง 35 จังหวัด
รวม 25,014 หมู่บ้าน สาเหตุหลักเกิดมาจากปริมาณ
น้ำฝนน้อยลงมาก ประกอบกับแหล่งน้ำต้นทุนมีปริมาณ
น้ อ ยกว่ า ปี ก่ อ นๆ หลายชุ ม ชนทำอะไรไม่ ไ ด้ ม าก
นอกจากรอพึ่งพิงจากหน่วยงานของรัฐบาล
เหตุการณ์แบบนี้ ถ้าเป็นเมื่อ 6 ปีก่อน คนในชุมชนบ้านลิ่มทอง ก็
ไม่ต่างอะไรกับพี่น้องในภาคอีสานที่พบประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก ต้อง
รอคอยแต่น้ำฝน และความช่วยเหลือจากรัฐบาล ตอนนี้หลายๆ หมู่บ้าน
ถูกประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้ง ทว่าบ้านลิ่มทอง
ยังมีน้ำใช้ ยังปลูกผักสร้างรายได้ นั่นเป็นเพราะการลุกขึ้นมาพึ่งตัวเอง
ด้วยการหาแหล่งน้ำ บริหารจัดการและวางแผนการเก็บน้ำ จนมีน้ำให้ใช้
ตลอดปี
จึงเริ่มตั้งคณะกรรมการ
บ้านลิ่มทอง ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ มีสภาพพื้น ที่
จัดการน้ำ แก้ปัญหาการใช้น้ำ
ประสบปัญหาภัยแล้งทุกปี พอเข้าหน้าแล้ง คนทั้งหมู่บ้านทำการเกษตร
ไม่ได้ ต้องออกไปรับจ้างหาเงินจากข้างนอกเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว รอวัน
อุปโภค บริโภคในชุมชน โดยการ
ฝนมาจึงกลับเข้ามาทำการเกษตรกันใหม่ แต่นั่นก็ไม่ใช่หลักประกันว่าจะ
หลังจากนั้น จัดตั้งทีมวิจัยท้องถิ่น เพื่อร่วม
ทำแท้งค์เก็บน้ำเพิ่ม 9 แท้งค์
มีน้ำ เพราะบ้านลิ่มทองอยู่นอกเขตชลประทาน อ่างเก็บน้ำที่สร้างไว้ ก็
สำรวจแหล่งต้นน้ำ โดยจากคำแนะนำของ
ที่สนับสนุนโดยมูลนิธิ
ไม่สามารผันน้ำจากลำมาศเข้าหมู่บ้านได้เพียงพอ ต้องคอยลุ้นว่าฝนจะมา
ผู้ เ ฒ่ า ผู้ แ ก่ ใ นชุ ม ชน ให้ เ ดิ น ไปตามทาง
ตลอดฤดูไหม หากฝนทิ้งช่วง ข้าว ผักที่ปลูกไว้ ก็แห้งตาย ชุมชนก็ต้องไป
โคคา-โคล่า ประเทศไทย และ
เกวียนเก่า ก็ ได้พบกับแหล่งต้นน้ำที่คลอง
ยืมเงิน วนเวียนกับการเป็นหนี้สิน เกิดเป็นวงจรแบบนี้ขึ้นทุกปี...อย่าว่าแต่
ปากปลาคาบ บ้านเสลาซึ่งมีฝายกั้นน้ำทุ่งที่
ส่งน้ำไปที่วัดให้วัดเป็นศูนย์กลาง จะไหลลงสู
น้ำใช้เพื่อการเกษตร น้ำอุปโภคบริโภค ก็ต้องไปต่อแถวรอตักน้ำจากบ่อน้ำ
่ ล ำมาศ ห่ า งประมาณ 4-5
ในการจ่ายน้ำ
ตื้นที่พ่อแก่แม่เฒ่าขุดไว้ บางคนรอจนถึงดึกดื่นกว่าจะได้น้ำกลับบ้าน
กิโลเมตร หากแต่ ได้วัดระดับความสูงพื้นที่จาก
“สมัยก่อน ทำได้แต่รอฟ้าฝน การแห่นางแมว เหมือนช่วยในทางใจมากกว่า
เครื่องมือจีพีเอส ทำให้รู้ว่าแหล่งต้นน้ำเป็นที่ราบ
ทั้งที่ไม่มีหวังอะไรมาก”
ลุ่มซึ่งมีพื้นที่ต่ำกว่าบ้านลิ่มทอง ทำให้ ไม่สามารถขุด
คำพูดจากคนในชุมชนที่เกือบจะสิ้นหวัง ทว่าการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเริ่มขึ้น เมื่อนาง
คลองส่งน้ำมายังพื้นที่การเกษตรในชุมชนได้ ทีมสำรวจจึง
สนิท ทิพย์นางรอง หรือน้าน้อย ได้นำความรู้ในเรื่องกระบวนการคิด จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ พยายามสำรวจต่อไปโดยใช้ประโยชน์จากเครือ่ งมือจีพเี อสตรวจดูความเหมาะสม
และการเกษตร (องค์การมหาชน) และความรู้จากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาถ่ายทอดความรู้ ตอนนั้นจึงเริ่ม ของพื้นที่ จึงพบว่า คลองกำนันพูลเป็นที่เหมาะสมที่สุด โดยขุดตั้งแต่บ้าน
นำปัญหาต่างๆ เขามาพูดคุยกันในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สิน คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ในวง เสลา ผ่านบ้านโคกพวง และเข้ามาบ้านลิ่มทอง เป็นระยะทาง 3.6 กิโลเมตร
“การขุดคลองส่งน้ำ จะต้องพูดคุยให้เจ้าของที่ที่คลองผ่านยอมสละที่ ให้
สนทนา บ้างก็ว่ากู้เงินมาใช้ผิดวัตถุประสงค์ บ้างก็ว่ากู้เงินมาทำการเกษตรแล้วขาดทุน จากการระดมความ
คิดแล้วได้ปัญหา ก็เกิดแนวคิดว่า จะเลี้ยงหมู เลี้ยงวัว ปลูกผัก ทว่าการประชุมช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าแล้ง มีผู้ ปัญหาก็คือ ถ้ามีคนไม่ยกที่ให้หนึ่งราย อีกหลายรายก็จะไม่ยกให้ ต้องใช้การ
เฒ่าท่านหนึ่งพูดออกมาว่า “พวกมึงมัวแต่คุยกันแต่เรื่องหนี้สิน คุยแต่เรื่องถนนหนทาง ข้าวในนาตายแล้ง เจรจานานกว่าจะสำเร็จ มีอยู่รายหนึ่ง ไม่อยากเสียที่ น้าน้อยเลยพูดว่า ถ้าเรา
หมดแล้ว ทำไมพวกมึงไม่พากันคิดเรื่องนี้บ้าง” คำเหล่านั้นเหมือนเป็นคำจุดประกายให้คนในชุมชนฉุกคิด จะทำบุญไม่ ใช่เราจะทำให้วัดด้วยเงินอย่างเดียว แต่การทำด้วยที่ดิน ด้วยน้ำ
เรื่องน้ำ บวกกับตอนนั้น ทางชุมชนบ้านหนองทองลิ้มซึ่งใช้น้ำประปาร่วมกับบ้านลิ่มทองได้ประกาศว่า ให้ ก็จะส่งผลให้ชีวิตเราดีขึ้น พอหน้าแล้ง ก็สูบน้ำมาใช้ได้ แล้วบุญกุศลที่บริจาค
คนในหมู่บ้านลิ่มทองปิดวาล์วน้ำ เพื่อจะนำน้ำไว้ใช้งานศพที่บ้านหนองทองลิ่ม จึงกลายเป็นประเด็นให้ชุมชน ครั้งนี้ ก็ช่วยอีกหลายชีวิตเขาอยู่ดีมีสุขไปด้วย เขาก็ขอเพียงถั่วฝักยาวจากพี่
บ้านลิ่มทองคิดว่า ปัญหาหลักๆ ของหมู่บ้านก็คือน้ำ แม้แต่น้ำอุปโภคบริโภค น้ำใช้เพื่อการเกษตรก็ไม่มี ก็ น้ อ ยกระป๋ อ งเดี ย ว คลองส่ ง น้ ำ ก็ เ ริ่ ม ดำเนิ น การได้ ทั น ที ” น้ า น้ อ ยเล่ า ถึ ง
เลยเริ่มแก้ปัญหาเรื่องน้ำ โดยมีสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ให้ความ เหตุการณ์ช่วงนั้น ที่ ใช้เวลาเจรจาขอพื้นที่ขุดคลองเกือบ 1 ปีเต็ม หลังจาก
รู้และคำปรึกษา

๐๖
003 AW GG News inside.indd 4

ลูกโลกสีเขียว
4/22/13 8:20:52 PM

ได้ที่ดิน ก็ทำโครงการเสนอกรมชลประทานเพื่อของบประมาณ
ขุดคลองส่งน้ำ
หลังจากมีคลองส่งน้ำแล้ว สิ่งที่ชุมชนคิดต่อว่าน่าจะมีสระ
คอยกักเก็บน้ำ จึงนำแนวพระราชดำริ “แก้มลิง” ของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาใช้กับพื้นที่ โดยสำรวจพื้นที่เพิ่ม และ
เจรจาขอให้เจ้าของพื้นที่ขุดสระแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำ	
“เราใช้การพูดคุยให้เจ้าของที่ดินเข้าใจประโยชน์ของสระ
แก้มลิง เช่น มีที่อยู่ 20 ไร่ แต่ไม่มีน้ำ ที่นั้นก็ใช้ประโยชน์อะไร
ไม่ ได้เลย แต่ถ้าเราบริจาคที่ดิน ที่ดินยังเป็นของคุณอยู่ แต่น้ำ
ขอให้แบ่งปันให้คนอื่นใช้ด้วย ทุกคนก็มองเห็น ประโยชน์และ
ยินดีมีส่วนร่วมโดยการบริจาค” เมื่อการเจรจาเป็นผล จึงเริ่มทำ
โครงการเสนอมู ล นิ ธิ โ คคา-โคล่ า ประเทศไทย เพื่ อ ของบ
ประมาณขุดสระแก้มลิง
สระแก้มลิงนี้จะอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ที่คลองส่งน้ำเข้าไปไม่
ถึง ทว่าชาวบ้านจะขุดคลองที่เขาตั้งชื่อว่า “คลองไส้ไก่” เชื่อม
น้ ำ มายั ง สระแก้ ม ลิ ง เฉกเช่ น กั บ เก็ บ กล้ ว ยไว้ ก ระพุ้ ง แก้ ม ลิ ง
เป็นกุศโลบายตามแนวพระราชดำริ การกระจายน้ำจากลำคลอง
สายหลักส่งไปให้ทั่วถึงแหล่งพื้นที่การเกษตรของคนในชุมชน
ชุ ม ชนยั ง คงสำรวจต่ อ เพื่ อ หาพื้ น ที่ ที่ น้ ำ เขาไม่ ถึ ง และ
ทำการขุดสระเพิ่มเรียกว่า “สระลูกลิง” จะรับน้ำจากแก้มลิง
ตัวแรกที่เรียกว่า “แม่ลิง” หรือสระแม่ลิงขาด สระลูกลิงก็จะ
ช่วยส่งน้ำไปให้ ได้ จึงเกิดเป็นสมาชิกเครือข่าย “กลุ่มแม่ลิง”
และ “ลูกลิง” ขึ้น
เมื่อมีน้ำจะปลูกพืชผักฤดูไหนก็ย่อมได้ กลุ่มสมาชิกเครือ
ข่ายกลุ่มแม่ลิง และกลุ่มลูกลิงจึงขยายผลไปทำเรื่องการปลูกพืช
ผสมผสานตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระเจ้าอยู่หัว ร่วม
กันคิด วางแผนการเพาะปลูก เก็บข้อมูลผลผลิต ทั้งการจัดการ
น้ำ และเกษตรทฤษฎีใหม่ได้ขยายความรู้ออกไปยังชุมชนต่างๆ
กินพื้นที่ 2 ตำบล ได้แก่ ต.หนองโบสถ์ และต.ชุมแสง

การสร้างเครือข่ายและการขยายเส้นทางคลองส่งน้ำและแก้มลิง

หาน้ำได้

คลอง 80 พรรษา

311,266

แก้มลิง (15 จุด)

135,578

สระนำ้ไร่นา (14 ครัวเรือน)

28,000

ไพรรัตน์ แสงรัมย์ หรือน้าเมา เกษตรกรผู้หนึ่งที่ต้องออกไปหางานรับจ้างจากนอกหมู่บ้านยามหน้าแล้ง เพื่อหา
รายได้มาเลี้ยงครอบครัว หลังจากที่ชุมชนบ้านลิ่มทองช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องน้ำได้ ในปี 2551 ชีวิตของน้าเมาก็
เปลี่ยนไป หมดช่วงทำนา เขาก็ใช้พื้นที่นาปลูกผัก อาทิ แตงกวา ถั่วฝักยาว มะเขือเทศ ฯลฯ เกิดรายได้ตลอดทั้งปี
แถมยังเกิดการกระจายรายได้ในชุมชน โดยการจ้างเก็บผลผลิต คนที่เคยออกไปรับจ้างต่างถิ่น ก็เริ่มกลับเข้ามาทำ
มาหากินอยู่บ้านเกิด...คุณภาพชีวิตและการเป็นอยู่คนในชุมชนจึงดีขึ้น สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะคนในชุมชนช่วย
แก้ปัญหากันเอง
หากลองคิดดูดีๆ เรื่องราวปัญหาภัยแล้งอย่างบ้านลิ่มทอง เกิดขึ้นแล้วในหลายๆ พื้นที่ ปัญหาอาจไม่ ได้อยู่ที่
สภาพพื้นที่ หรือภูมิอากาศที่แห้งแล้ง หากแต่อยู่ที่คนในชุมชนเอง จะพร้อมใจเปลี่ยนความคิด มาร่วมกันช่วยคิด
ช่วยแก้ปัญหาในชุมชน หันมาพึ่งพิงตัวเองอย่างบ้านลิ่มทอง หรือเลือกรอความช่วยเหลือจากคนอื่น และถูกประกาศ
เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภัยแล้งในที่สุด
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นิเวศวิทยา

โดย สมศักดิ์ สุขวงศ์

มองมุมกลับกับน้องน้ำ

แม่ น้ ำ สายสำคั ญ ของโลกล้ ว นเป็ น ที่ ตั้ ง ต้ นของวั ฒ นธรรมแห่ ง มนุ ษ ยชาติ แม่ น้ ำ มี บุ ญ คุ ณ
มากมาย แต่คนยุคนี้กลับเกลียดน้ำ เกลียดลำน้ำ โดยคิดว่านำภัยพิบัติมาให้ซ้ำซาก เราควร
เข้าใจแม่น้ำมากกว่านี้ เหตุผลหนึ่งที่พระนครศรีอยุธยาได้เป็นมรดกโลก ก็เพราะได้แสดงถึง
วัฒนธรรมของคนไทยที่มีชีวิตอยู่กับสายน้ำมานานหลายร้อยปี
เราจะเข้าใจแม่น้ำก็ต้องดูความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำเป็นเบื้องต้น โดยควรเข้าใจห่วง
โซ่อาหารอันเป็นจุดเริ่มต้นของความอุดมสมบูรณ์ของสรรพสิ่งมีชีวิตในลำน้ำที่สร้างความ
มั่งคั่งจัดตั้งอาณาจักรโบราณขึ้นได้
คำว่า “ห่วงโซ่อาหาร” หมายถึง ลำดับขัน้ ของการบริโภคอาหาร เพราะเหล่าสัตว์ทงั้ หลาย
นั้นสัมพันธ์กันด้วยอาหาร การบริโภคอาหารก็คือการถ่ายทอดพลังงานจากอาหารที่สัตว์กิน
ไปสู่ลำดับขั้นการกินที่สูงกว่า แหล่งที่มาของพลังงานในห่วงโซ่อาหารก็คือ พืชสีเขียวอันเป็น
ฐานทรัพยากรที่นำพลังงานดวงอาทิตย์มาใช้ปรุงอาหารหรือสังเคราะห์แสง เปอร์เซ็นต์แสง
อาทิตย์ที่พืชใช้สร้างอาหารนั้นน้อยมากเพียง 1 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น เมื่อสัตว์บริโภคอาหาร
พลังงานจากพืชก็ถูกถ่ายทอดไปยังสัตว์กินพืช แล้วก็เป็นสัตว์กินสัตว์ เป็นลูกโซ่ง่ายๆ การ
ถ่ายทอดพลังงานไม่ได้มีประสิทธิภาพเต็มร้อย แต่พลังงานที่ไปสะสมในลำดับถัดไปสะสมได้
เพียง 10 เปอร์เซ็นต์ สูญเสียไปมากถึง 90 เปอร์เซ็นต์ พลังงานที่สะสมได้ในระดับสูงขึ้นไป
จะลดลงรวดเร็วมาก การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศจึงมี ได้เพียง 3-4 ระดับเท่านั้น
ต้นน้ำ...จะเริ่มจากตาน้ำที่เกิดเป็นร่องน้ำเล็กๆ เรากระโดดข้ามได้ มักมีต้นไม้ ป่าไม้
ปกคลุมเกิดร่มเงาบดบังแสงแดด แหล่งกำเนิดของพลังงานที่เริ่มต้นถ่ายทอดในห่วงโซ่
อาหาร ก็มาจากเศษใบไม้ กิ่งไม้ผุในน้ำ ในช่วงต้นน้ำนี้จะพบสัตว์จำพวกเก็บเศษพืช ซากพืช
เหล่านี้กิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกใช้ปากกัดฉีกใบไม้กินและพวกกินเศษอินทรียวัตถุขนาด
เล็กกว่าปากจะมีมาก ส่วนสัตว์ที่หากินสาหร่ายหรือตะไคร่น้ำตามผิวก้อนหินหรือวัตถุในน้ำ
นั้นมีน้อยเพราะไม่ค่อยมีแสงแดดส่องถึงพื้นน้ำ พืชน้ำเหล่านี้เติบโตได้ยาก พวกหอยและตัว
อ่อนแมลงน้ำที่เก็บกินเศษซากพืชก็จะเป็นอาหารแก่สัตว์อื่นในลำดับต่อไป สัตว์กินสัตว์พบมี
อยู่บ้างในตอนต้นน้ำ
ลำธาร และลำแคว...เป็นตอนทีส่ ายธารกว้างใหญ่ขนึ้ เริม่ มีแสงแดดส่องถึงพืน้ น้ำมากขึน้
เราจะพบทั้งสาหร่าย ตะไคร่น้ำเป็นฟิล์มบางๆ ตามก้อนหิน และกิ่งไม้ที่จมอยู่ในน้ำ พวกนี้
โตวันโตคืน นอกจากนี้ยังมีต้นไม้ และพืชอื่นขึ้นอยู่ตามฝั่งน้ำ พืชในน้ำและต้นไม้ริมฝั่งน้ำ
รวมทั้งซากและมูลแมลงกลายเป็นแหล่งของพลังงาน (อาหาร) กำเนิดห่วงโซ่อาหาร ในช่วง
ที่เป็นลำธารหรือแควนี้ ตะไคร่น้ำและสาหร่ายในน้ำกับใบไม้ที่ร่วงหล่นจากต้นไม้ริมฝั่งจะ
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สำคั ญ พอๆ กั น ต้ นไม้ ที่ ล้ ม ลงในน้ ำ สั ต ว์ น้ ำ ได้ ใ ช้ เ ป็ น ที่ ห ลบซ่ อ น สั ต ว์ น้ ำ ของลำธาร
ช่วงนี้จึงมีทั้งพวกใช้ปากครูดหาสาหร่ายตามผิววัตถุในน้ำ และพวกกินเศษอิน ทรียวัตถุ
ขนาดเล็กกว่าปาก
แม่นำ้ ...ปากแม่นำ้ ลำน้ำธารใหญ่ขนึ้ แสงแดดส่องลงสูพ่ นื้ น้ำมาก มีสาหร่าย ตะไคร่นำ้
และแพลงก์ตอนเติบโตได้ดี อินทรียวัตถุขนาดเล็กที่แขวนลอยมาจากต้นน้ำก็มีมากเช่นกัน
สัตว์น้ำส่วนใหญ่จึงเป็นพวกกินแพลงก์ตอนและกินอินทรียวัตถุขนาดเล็ก แม่น้ำขนาดใหญ่ใน
ช่วงตอนนี้มักต่อกับพื้นที่ราบน้ำท่วม (Flood Plains) ดังนั้นสารอาหารที่เป็นอินทรียวัตถุจะ
ถูกน้ำพัดพามาจากด้านข้างซึ่งมีมากในช่วงน้ำไหลหลาก ที่ราบน้ำท่วมนี้มีความสมบูรณ์ทาง
นิเวศวิทยามากที่สุด แต่เป็นที่น่าเสียดายยิ่งที่คนมักมองข้ามความสำคัญของที่ราบน้ำท่วม
สังคมพืชริมน้ำ (Riparian Areas) และพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetland) สังคมพืชริมน้ำ อาจ
เป็นทุ่งหญ้า กก ธูปฤาษี แฝก หรือป่าชายเลนก็ได้ จึงไม่ได้เป็นต้นไม้เสมอไป ธาตุอาหาร
พืชถูกน้ำพัดพามาจากสังคมพืชริมน้ำและพื้น ที่ชุ่มน้ำข้างๆ ลงสู่ระบบนิเวศแม่น้ำ คำว่า
“สังคมพืชริมน้ำ” นั้น หมายถึง อีโคโทน หรือเขตรอยต่อระหว่างป่าบกกับระบบนิเวศแม่น้ำ
จะมีบทบาทสำคัญมากในการแลกเปลี่ยนธาตุอาหารระหว่างระบบนิเวศบก กับระบบแม่น้ำ

โครงสร้าง และหน้าที่ของแม่น้ำ

แม่น้ำบางตอนไหลแรงเป็นคลื่นช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำ บางตอนไหลช้า บางช่วงลึก
ตื้นสลับกัน ลำน้ำธรรมชาตินั้นคดเคี้ยวเกิดเป็นคุ้งน้ำ น้ำกัดเซาะฝั่งหนึ่งไปทับถมอีกที่หนึ่ง
ริมฝั่งแม่น้ำเป็นบริเวณเปราะบางที่สุดเป็นระบบที่พลวัตรคือ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอความจริง
ดินที่ถูกชะล้างพังทลายลงสู่ลำน้ำก็นำธาตุอาหารพืชและสัตว์ ในดินทั้งหลายลงสู่ระบบนิเวศ
ของลำน้ำเกิดเป็นกระบวนการสำคัญทางนิเวศวิทยา แต่เราก็พยายามใช้โครงสร้างถาวรเพื่อ
ตรึงฝั่งน้ำไว้ แต่กระบวนการทางกายภาพนั้นมันจะส่งผลไปถึงกระบวนการทางชีววิทยา
เสมอ เราไม่เห็นด้วยกับการใช้โครงสร้างถาวรกับแม่น้ำลำธาร ระบบเหมือนฝายโบราณนั่น
แหละดีกว่าการใช้คอนกรีต

ลูกโลกสีเขียว
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น้ำท่วมใหญ่อาจ
เกิดทุก 2 ปี 5 ปี 50 ปี
หรือ 100 ปีครั้ง น้ำท่วมใหญ่ทำให้
หินขนาดใหญ่ และท่อนซุงที่จมอยู่ใต้น้ำ
นานนับศตวรรษเคลื่อนย้ายได้ พลังน้ำ
ตอนน้ำท่วมใหญ่นี่แหละที่ทำให้เกิดวัง
น้ำ สร้างความซับซ้อนให้กับ
ระบบนิเวศแม่น้ำ

วัฏจักรน้ำท่วม

เรื่องวัฏจักรการท่วมของน้ำนี้ ทำให้เกิดแนวความคิดเปรียบเทียบว่าเป็นเสมือนชีพจร
ของแม่น้ำ ตราบใดที่มีชีพจรนี้ยังเต้นอยู่ แม่น้ำมีชีวิตชีวาได้ หากจะฆ่าแม่น้ำก็ทำได้โดยไม่
ให้ เ กิ ด น้ ำ ท่ ว ม น้ ำ ท่ ว มนั้ น มี ห น้ า ที่ แ ละคุ ณู ป การต่ อ ชี วิ ต ของแม่ น้ ำ เช่ น เกิ ด ถิ่ น ที่ อ ยู่
(Habitat) ของสัตว์น้ำ เพราะน้ำท่วมทำให้เกิดวังน้ำ (Pools) และสันทรายใต้น้ำ (Riffles)
ที่ช่วยทำให้เกิดคลื่นได้ อันเป็นที่อยู่อาศัยของปลาต่าง ๆ แม่น้ำพัดพานำท่อนไม้ ต้นไม้มาจม
ในน้ำเหมือนกับที่ชาวบ้านนำกิ่งไม้มาสุมในวังให้ปลาอาศัยที่เรียกว่า “ทำเยาะ” น้ำท่วมยัง
ช่วยพัดพาดินโคลน และดินแป้ง (Silt) ออกไปจากพื้นทราย ปลาและกบภูเขาชอบวางไข่บน
พื้นทราย หากมีอนุภาคดินโคลนหรือดินแป้งมากเกินไปไข่ปลาจะขาดออกซิเจนจนตาย พืช
และสัตว์น้ำหลายชนิดได้วิวัฒนาการปรับวงจรชีวิตให้เข้ากับวัฎจักรน้ำท่วม เช่นน้ำท่วมใน
แม่น้ำขนาดใหญ่ในแถบบ้านเราที่ท่วมนาน 3-4 เดือนอยู่เป็นประจำ เป็นโอกาสที่ปลาได้หา
อาหาร แม้กระทั่งกินผลไม้บนกิ่งไม้ หรือว่ายทวนน้ำขึ้นไปที่บริเวณดิน มีเกลือสินเธาว์ชาว
บ้านเรียกว่า ปลาขึน้ ไปกินดินเอียด ในทะเลทรายเกิดน้ำท่วมใหญ่ฉบั พลัน (Flash Flood) นำ
ปลา และนกต่างๆ มา โดยไม่ทราบว่ามาจากที่ใด น้ำท่วมช่วยเติมเต็มให้กับชีวิตต่างๆ
ระบบนิเวศของสังคมพืชริมแม่น้ำ หรือพื้นที่ราบน้ำท่วม (Flood Plain) และตัวพื้นที่ชุ่ม
น้ำทำหน้าที่ดุจเครื่องกรองมีชีวิต ช่วยดึงธาตุอาหารส่วนเกินออกไป ตัวอย่างเห็นได้จากป่า
ชายเลนแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี โครงการตามพระราชดำริ ที่ช่วยบำบัดน้ำเสีย โดยอาศัย
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กระบวนการแลกเปลี่ยนธาตุอาหารระหว่างระบบ
นิเวศแม่น้ำกับป่าของพื้นที่ราบน้ำท่วม เราได้ทำลาย
ระบบนิ เ วศธรรมชาติ ริ ม ฝั่ ง น้ ำ และพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ ำ โดย
เปลี่ยนเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมและการขยายตัวเมืองออก
ไป ลำน้ำหลายแห่งถูกผันน้ำไปสู่ลุ่มน้ำอื่น ทั้งโดยระบบท่อ
และคูคลองส่งน้ำ ทำให้ระดับน้ำสูงสุด (Peak Flow) ของลำน้ำ
เดิมเปลี่ยนไป ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำถูกทำลาย
ปัจจุบันคนถูกทำให้เกลียดน้ำท่วม สังคมไทยถูกข่าวสารชักนำให้เห็นว่าน้ำ
ท่วมเป็นภัยพิบัติ โครงการขุดลอกที่หวังเร่งระบายน้ำได้ทำลายระบบนิเวศริมน้ำ แม่น้ำ
กลายเป็นท่อส่งน้ำ การขุดลอกที่นำดินมากองไว้ตามริมฝั่ง พอฝนตกก็ถูกชะล้างลงสู่แม่น้ำ
เกิดตะกอนดินมหาศาลในฤดูฝนที่ผ่านมา ลำน้ำลำธารเต็มไปด้วยตะกอนดินสีแดงทั่วลำน้ำ
การขุดลอกคูคลองได้ทำลายแหล่งที่อยู่ของพืชหายากที่ขึ้นตามท้องธารของแม่น้ำหลายแห่ง
และเชื่อว่ายังทำให้แม่น้ำเปลี่ยนทิศทาง
ปัญหาที่ซ้ำเติมในประเทศไทยก็คือการใช้ปุ๋ยที่เพิ่มมากขึ้นเป็น ทวีคูณตั้งแต่ปี พ.ศ.
2504 ถึง 2546 ใช้ปุ๋ยเพิ่มขึ้นถึง 94 เท่าตัว โดยดั๊มปุ๋ยปีละ 6 ล้านตัน แม่น้ำยังเป็นที่รองรับ
น้ำเสียจากอุตสาหกรรมเกษตร เช่น ฟาร์มเลี้ยงสุกร นากุ้ง นาข้าวที่ ใช้ปุ๋ยมากเกินความ
จำเป็น เดี๋ยวนี้ก็เป็นกันเกือบทุกประเทศในภูมิภาคเอเชีย เราควรใช้ปุ๋ยในระดับที่เหมาะสม
กับสมบัติของดินของแต่ละแห่งมิใช่ตามขนาดที่เขียนข้างถุง มีรายงานว่าธาตุอาหารหลัก อัน
ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียม ในแม่นำ้ เพิม่ มากขึน้ ถึง 50 % ทำให้สาหร่าย
เพิ่มจำนวนมากอย่างรวดเร็ว (Algae Bloom) เมื่อสาหร่ายเหล่านี้ตายจมสู่ก้นน้ำ เน่าเปื่อย
ทำให้ออกซิเจนในน้ำลดลง (Hypoxia) ในฤดูฝนน้ำที่ ไหลจากพื้นที่เกษตรลงสู่แม่น้ำ เกิด
ปลาตายในอ่าวไทยทุกปี แต่ถ้าหากพื้นที่ชุ่มน้ำ และระบบนิเวศริมน้ำตามธรรมชาติ และ
แม้แต่ฝูงนกน้ำก็ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนธาตุอาหาร บรรเทาปัญหาความเสียหายไปได้
ระบบนิเวศป่าริมน้ำ และพื้นที่ชุ่มน้ำ ที่ช่วยแลกเปลี่ยนธาตุอาหารระหว่างระบบนิเวศน้ำ
กับระบบนิเวศบนบกนี้ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก
การจัดการน้ำความจริงแล้วมีเรื่องสำคัญ 4 ประการคือ
1) นอกจากจัดการปริมาณน้ำท่า (Stream Flow) ที่เน้นน้ำท่วม น้ำแล้งแล้ว เราต้องให้
ความสำคัญอีก 3 ข้อ คือ
2) คุณภาพของน้ำ หรือวัฎจักรของสารเคมี ในน้ำ ตัวอย่างของประเทศที่พัฒนาแล้ว
เช่นในสหรัฐ ปัจจุบันประกาศนโยบายจัดการน้ำเพื่อให้มีน้ำสะอาดสำหรับประชาชน
3) เราต้องให้ความสำคัญกับระบบนิเวศริมฝั่งน้ำ และพื้นที่ชุ่มน้ำมากกว่านี้เพราะมี
อิทธิพลต่อสุขภาพของแม่น้ำ สุดท้ายก็คือ
4) การรักษาถิ่นที่อยู่ของสัตว์น้ำ
เราจะขอสรุป ไว้ ณ ที่นี้ว่า การจัดการทรัพยากรใดก็ตาม ก็คือการจัดการน้ำ หาก
ทำได้ดังนี้มันก็จะดีต่อทรัพยากรธรรมชาติ คือดีทั้งป่า ดีทั้งดิน แล้วก็จะดีต่อน้ำด้วย

ลูกโลกสีเขียว
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แวดวงลูกโลกสีเขียว
โดย สมเกียรติ เขื่อนเชียงสา

ธรรมยาตราเพื่อ
แม่นำ้ โขงก้าวย่าง
ในทางธรรม

หากยังคงไหลอย่างอิสระความอุดมสมบูรณ์จะยังคงอยู่เหมือนแม่น้ำสาละวิน ซึ่งเกิดจาก
ต้นกำเนิดในอาณาบริเวณเดียวกัน แต่การพัฒนาแม่น้ำโขงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อใช้
ประโยชน์ จ ากการสร้ า งเขื่ อ นตอนบน ปั จ จุ บั นได้ ด ำเนิ น การเสร็ จ สิ้ นไปแล้ ว 5 เขื่ อ น
อยู่ระหว่างการดำเนินการอีก 3 เขื่อน การระเบิดเกาะแก่งเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือขนาดใหญ่
การบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ เพื่อทำการเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์ ความเปลี่ยนแปลง
ในลำน้ำสาขา ฯลฯ ได้ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ
โดยรวมทั้งลุ่มน้ำ ปัจจุบัน มีการเตรียมการสร้างเขื่อนตอนล่าง จากประเทศลาว-เขมร
อีก 12 เขื่อน เริ่มต้นจากเขื่อนไซยะบุรี
“ในแม่น้ำโขงเราจะเห็นเรือหาปลาเหลือน้อยลงไปพร้อมกับชนิดและปริมาณของปลา
บางวันไม่มีปลาแม้แต่ตัวเดียวจะหาได้ มันเป็นครั้งแรกของชีวิตของการหาปลาในรอบสิบปี
นกำลังกลายเป็นความเคยชินของคนหาปลาไปแล้ว ในเชียงแสน เชียงของ เวียงแก่น”
แม่น้ำโขง..สายน้ำที่ทอดยาวจากต้นกำเนิดบนที่ราบสูง และมั“ไกและพื
ชอื่นๆ เคยสร้างรายได้ ให้กับชาวเชียงของต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิด-เปิด
ธิเบต ดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของชนเผ่าพื้นเมือง ประตูระบายน้ำจากเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้า กับการลำเลียงสินค้าทางเรือจากจีนตอนล่างถึง
ท่าเรือเชียงแสน”
หรือที่ผู้ทั่วไปเรียกว่าหลังคาโลก ไหลผ่านความหลาก
“ปลาบึกน้ำหนักสูงสุดถึงสามร้อยกิโลกรัมไม่ปรากฏให้เห็นในสายตาของเสือตาไฟ
ระหว่
างการเดินทางผ่านร่องน้ำหน้าวัดบ้านหาดไคร้ เมืองเชียงของ เพื่อผสมพันธุ์วางไข่ตาม
หลายของกลุ่มชาติพันธุ์ ธิเบต จีนฮั่น ลื้อ ไต คะฉิ่น
เกาะ-แก่งหินผา”
พม่า ลาว ไทย เขมร เวียดนาม ฯลฯ ตามเส้นทาง
แม้เราจะยังคงมองเห็นความงามของสายน้ำทางกายภาพ แต่ผลกระทบต่างๆ ยังคง
พร่างพรูออกมาจากคำบอกเล่าของชาวบ้านริมฝั่งโขง พวกเขาเคยใช้ชีวิต
อันยาวไกลถึง ๔,๙๐๙ กิโลเมตร
อย่างมีความสุขสืบทอดมาหลายชั่วอายุคน ความอุดมสมบูรณ์ลดลงจน
น่าใจหาย ซ้ำร้ายความแห้งแล้งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น บางปีน้ำ
จากภูเขาสูงสู่ที่ราบ
ท่ ว มหนั ก ทั้ ง ๆ ที่ ฤ ดู ฝ นเพิ่ ง เริ่ ม ต้ น หรื อ ฝนไม่ ต กต้ อ งตาม
ฤดูกาล ชาวบ้านอีกหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่น้ำ
ลุ่มและท้องทะเลกว้าง สายน้ำ
โขงกำลังตกอยู่ในอาการเจ็บไข้หนักจากน้ำมือของมนุษย์
ยังก่อเกิดความหลากหลายทาง
ความเคลื่อนไหวของชาวบ้าน องค์กรภาคประชา
สั
ง
คมด้
านสิง่ แวดล้อม ในรอบสิบห้าปีทผี่ า่ นมาได้พยายาม
ชีวภาพ สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับ
รวบรวมข้อมูลความรู้ ปัญหาผลกระทบ ข้อเสนอของ
พืชพรรณธัญญาหาร แหล่งกำเนิดพันธุ์
คนท้องถิ่นเรื่องการใช้ประโยชน์กับการดูแลรักษาผ่าน
งานวิจัย ผ่านข้อเรียกร้อง สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ปลามากถึง ๑,๒๔๕ ชนิด แม่น้ำโขง
ต่อการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน หรือข้อเสนอจากการ
จึงถูกจัดลำดับความอุดมสมบูรณ์
ศึกษาผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมคณะกรรมาธิการแม่นำ้ โขง
เป็นไปได้วา่ เหตุผลของชาวบ้าน ข้อมูลทางวิชาการ รายงาน
เป็นลำดับสาม
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม กับข้อตกลงกรรมาธิการแม่น้ำโขง

ของโลก
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ไม่มีผลกับการตัดสินใจแสวงหาทางเลือกในการพัฒนาอย่างเป็น
ธรรมต่อคนท้องถิ่น และไม่สามารถปกป้องแม่น้ำโขงในยุคทุนนิยม	
“ความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติอาจเป็นเหมือนนามธรรมของคน
จำนวนหนึ่ง ความเชื่ออันสอดคล้องกับหลักศาสนธรรมไม่เป็นตัวบท
กฎหมาย แต่มีพื้นรูปธรรมการดูแลรักษาธรรมชาติกระจายอยู่หลาย
พื้นที่ในภาคเหนือเป็นความหวังของคนท้องที่ที่ยังคงหลงเหลืออยู่”	
ธรรมยาตราเพื่อแม่น้ำโขง คือการเดิน ทางตามร่องรอยของ
ความเชื่อว่า ธรรมชาติคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีสิ่งเหนือธรรมชาติปกป้อง
คุ้ ม ครองอยู่ มนุ ษ ย์ จึ ง ควรใช้ ชี วิ ต อยู่ กั บ ธรรมชาติ อ ย่ า งเคารพ
นอบน้อมให้สันติสุขเกิดขึ้นในใจเสมอเพราะธรรมคือธรรมชาติ
ธรรมยาตราคือการฝึกฝนสติทุกย่างก้าวอย่างอดทน เรียนรู้
ธรรมชาติในตัวเราจากความเจ็บปวดของร่างกาย เหน็ดเหนื่อย
ร้อน หนาว เรียนรู้จากผู้ร่วมเดิน ทาง ผู้คนระหว่างการเดิน ทาง
นำไปสู่การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ การเดินเพื่อ
เสริมสร้างพลังทุนทางสังคมของชุมชนท้องถิ่นในการสืบสานและยก
ระดับเครือข่ายในการปกป้องดูแล และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรใน
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม ปราศจากความละโมบ การเดินเพื่อเผยแพร่
รณรงค์ ส ร้ า งจิ ต สำนึ กในการแก้ ไ ขปั ญ หาผลกระทบ จากความ
เปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการกระทำของมนุษ ย์ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค
ภาพความประทับใจได้บังเกิดขึ้นตั้งแต่จุดเริ่มต้นสามเหลี่ยม
ทองคำ จากการประกอบพิธีกรรม การภาวนาเจริญสติด้วยความ
สงบก่อนออกเดินทาง เทศน์มหาชาติเรื่องราวชีวิตคนกับธรรมชาติ
ภาวนาเพื่อแม่น้ำโขง ณ เขตอนุรักษ์คอนผีหลง สืบชะตาแม่น้ำ
อิง-โขง บ้านปากอิง การเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การเดินทาง เวทีสาธารณะว่าด้วยการจัดการเมือง เครือข่ายอนุรักษ์
กับการขยายพื้นที่ความร่วมมือจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ และเรื่องราว
ทางศิลปะ วัฒนธรรม บทเพลงแม่น้ำโขง จากกิจกรรมธรรมคีตา
การเดินทางสิ้นสุดลงริมฝั่งแม่น้ำโขงหมู่บ้านห้วยลึก ตรงกับวันขึ้น
สิบห้าค่ำ พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ สวดชยันโตเพื่อแสดงความเคารพ
ต่ อ สถานที่ คณะธรรมยาตราและชาวบ้ า นช่ ว ยกั น โปรยดอกไม้
และให้อาหารปลาก่อนร่ำลาแม่น้ำโขง
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แวดวงลูกโลกสีเขียว
โดย ป้ายุพิน

ข้อตกลงจากเวที
ความร่วมมือฯ

ภาคใต้

เวทีการสร้างศักยภาพคนทำงานและชุมชนรางวัลลูกโลกสีเขียวภาคใต้
ในการจั ด การร่ ว มเพื่ อ การบริ ห ารทรั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งยั่ ง ยื น
Co-Management การจั ด การ
ความร่ ว มมื อได้ ยิ น บ่ อ ยครั้ ง ที่
คณะกรรมการคั ด เลื อ กรางวั ล
ลู กโลกสี เ ขี ย วพู ด คุ ย กั น หลั ง การ
เยี่ ย มชุ ม ชนที่ เ คยได้ รั บ รางวั ล มา
แล้ ว ครบห้ า ปี ความรู้ สึ ก ตอนนั้ น
ได้แต่ฟงั เฉยๆ ดูเหมือนว่า เรือ่ งราว
เหล่านี้ชุมชนได้ปฏิบัติมาก่อนแล้ว

ปีที่ผ่านมาเราได้เห็นการจัดการร่วมชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อได้
พบเห็นเรื่องราวที่เป็นจริงจากตำบลคลองชะอุ่น อ.พนม
จ.สุราษฎร์ธานี เห็นเอกสารข้อบัญญัติการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติขององค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล
เห็นข้อบันทึกความร่วมมือการแก้ ไขปัญหาผลกระทบที่เกิด
จากการก่อสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มระหว่างเทศบาล
ตำบลคลองชะอุ่นและเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมตำบลคลองชะอุ่น กับบริษัทสมอทองปาล์ม
2 จำกัด จากนั้นความสำคัญเพิ่มขึ้นตามลำดับ
ประกอบกับว่าก่อนหน้านี้ คุณมนตรี รักษา ประธาน
เครือข่ายฯ ตำบลคลองชะอุน่ ได้นำเสือ้ สภากาแฟ ครัง้ ที่ 100
มาแจก จึงมองภาพกว้างออกมากกว่าเดิม จากสภากาแฟครัง้ ที่
1-100 ประมาณ 8 ปี ชาวบ้านตำบลคลองชะอุ่นรักษาดิน
น้ำ ป่า ร่วมกัน เป็นหนึ่งเดียว และสามารถจัดทำข้อบัญญัติ
ตำบลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งข้อตกลงความร่วมมือระหว่างชุมชนกับบริษัทเอกชน
ได้นั้น เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ ไม่ ใช่เรื่องกล้วยๆ เสียแล้ว การ
ดำเนินงานต้องเกีย่ วข้องกับจำนวนผูค้ น เวลา ทรัพย์สนิ เงินทอง
ความรูค้ วามเข้าใจของผู้นำที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่นทุกระดับ ดังวรรณกรรมท้าย
รถสิบล้อว่า “สิ่งที่ท่านเห็น ไม่ได้เป็นดังที่ท่านคิด”
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เวที ก ารสร้ า งศั ก ยภาพคนทำงานและชุ ม ชนรางวั ล
ลูกโลกสีเขียวภาคใต้ ในการจัดการร่วมเพื่อการบริหาร
ทรั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งยั่ ง ยื น Co-Management
เกิ ด ขึ้ นได้ เ พราะคุ ณ ตา ดร.สมศั ก ดิ์ สุ ข วงค์ ที่ ป รึ ก ษา
คณะกรรมการภาคใต้ให้ความรู้ ความสำคัญ และได้พูดคุย
ให้ พ วกเราฟั ง เรื่ อ ยมา ภาษาภาคใต้ เ รี ย กว่ า “ขายอน”
หมายถึงว่ายุให้ทำ หาหนังสือมาให้อ่าน แนะนำวิทยากร
หลักที่มีความชำนาญเชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งด้านเนื้อหา
ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการและพื้น ที่ที่ประสบความ
สำเร็จในการจัดการความร่วมมือ อย่าง ดร.โกมล แพรกทอง
อดีตท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน อาจารย์
ไพสิฐ พาณิชย์กุล นักกฎหมายจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และคุณทนงศักดิ์ จันทร์ทอง นักวิชาการอิสระลูกศิษย์ก้น
กุฏิคุณตาเองด้วย
ความจริงแล้วคุณทนงศักดิ์ บอกว่าเรื่องนี้น่าจะใช้เวลา
หนึ่งสัปดาห์ เนื้อหาวิชานี้เริ่มจากหลักคิด ทฤษฏี แนวทาง
ปฏิบัติที่เป็นไปได้พร้อมยกตัวอย่างจริงจากพื้นที่ ทุกภาค
ของประเทศ เช่ น ป่ า ชุ ม ชนห้ ว ยภู เ ลย จ.แม่ ฮ่ อ งสอน
ป่ า ชุ ม ชนบ้ า นดอกบั ว จ.พะเยา ป่ า ชุ ม ชนซั บ พุ ท รา
จ.เพชรบูรณ์ ป่าชุมชนบ้านลำใน จ.พัทลุง เป็นต้น ตอนเย็น
เป็ น กระบวนการแบ่ ง กลุ่ ม วิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพทรั พ ยากร
ชุมชนและเล่าสู่กันฟัง ตอนนี้ผู้ใหญ่เสริม บ้านลำในพัทลุง
กระปรี้ ก ระเปร่ า เพราะว่ า มี ส าวๆ จากสำนั ก จั ด การป่ า
มาช่วยตลอด
วันต่อมาเป็นเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎหมาย รัฐธรรมนูญ
อาจารย์ ไ พสิ ฐ อธิ บ ายด้ ว ยสื่ อ ที่ เ ข้ าใจง่ า ยด้ ว ยภาษาใต้
ตลอดจนขั้นตอนนำไปสู่การปฏิบัติจริง ท่านให้มองภาพทุก
ภาพเป็นบวกและดำเนินการอย่างระมัดระวัง พอถึงตอนนี้
จึงรู้ว่าทำไมที่คลองชะอุ่นมีสภากาแฟถึงร้อยครั้ง
จากนั้นกระบวนการคิดร่วมกันเกี่ยวกับบทบาทกลุ่ม
องค์กรในการจัดการร่วมให้ประสบผลสำเร็จ ต้องทำอะไร

ทำอย่างไร ทำเมื่อไร ทำเท่าไร ถ้าทำไม่ได้หาใครมาช่วย
คุณทนงศักดิ์ เรียกว่า Stakeholder Analysis จากนั้นนำ
เรียนรู้เขารู้เรามองเห็นเส้นทางข้างหน้าบ้างแล้ว
งานนีค้ นไม่มาก แต่กห็ นักใจเพราะมีหนึง่ ความคาดหวัง
ของท่านทีเ่ ข้าร่วมเขียนว่า “กลับไปแล้วจะทำอย่างไรกันดี”
พวกเราในฐานะประสานงานก็ ต กใจถามเหมื อ นกั น ว่ า
“แล้วจะทำอย่างไรกันดี” สักพัก น้องวันเพ็ญส่งข่าว “ตอน
เย็นท่านผู้อำนวยการสถาบันลูกโลกสีเขียว เดินทางมาถึง”
ดร.ส่งเกียรติ์ ทานสัมฤทธิ์ ได้ตอบโจทย์ความคาด
หวังโดยที่ท่านไม่ทราบ ขอบคุณท่านจริงๆ เท่านั้นยังไม่พอ
งานนีท้ า่ นผูอ้ ำนวยการฯ แสดงบทเป็นวิทยากรกระบวนการ
ร่วมกับคุณตา ดร.สมศักดิ์ นักบรรยายทางสังคมชวนเวที
คิดตามสะท้อนการใช้ทรัพยากรแล้วเราทำอะไรบ้างเพื่อ
การตอนแทน เช่นการกินปลาแล้วท่านให้ประโยชน์อะไร
กับปลาบ้าง ท่านใช้ประโยชน์จากป่า แล้วท่านได้ตอบแทน
ป่าอย่างไร เป็นต้น
ชุมชนที่ร่วมกระบวนรถเที่ยวนี้ประกอบด้วย ชุมชน
บ้ า นทุ่ ง กระบื อ จ.ตรั ง ชุ ม ชนป่ า พรุ ส วนสมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า
จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช ชุมชนบ้านบางประ และ
เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตำบลคลองชะอุ่น
จ.สุราษฎร์ธานี ชุมชนบ้านลำใน จ.พัทลุง นักวิจัยจากป่า
ฮาลาบาลา จ.นราธิวาส ศุภโชค ลอดิง น้องๆ จากศูนย์
ประสานงานป่าไม้พั ทลุง ไม่ลืมความหอมหวานลองกอง
และจำปาดะจากเจ้าบ้านลำใน จ.พัทลุง ที่ยังไม่ได้กล่าวถึง
น้องๆ จากส่วนจัดการองค์ความรู้ น้องเปิล้ น้องแอ๊ะ งานนี้
ไม่เสียเที่ยว ร่วมกระบวนการคิดกับกลุ่มชาวบ้าน อาสา
ทำงานเขียนที่ถนัด ถ่ายภาพอย่างเต็มใจและช่วยบริการ
อื่นๆ ราวกับเจ้าของงาน ขอบคุณจริง ๆ

ก่อนงานจบคุณ
ตาดร.สมศักดิ์ บอกว่าผม
คิดออกแล้ว ที่เราทำกันมา
ทั้งหมดภาษาบ้านผมเขาเรียกว่า
PACT (Partnerships for
action commitment today)
หมายความว่า ความดีงามขอ
ให้ลงมือทำได้เลย
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ความเรียงเยาวชน

โดย ด.ญ.ฑิตฑิตา เวียงอินทร์ อายุ 9 ปี

ตั้ ง แต่ จ ำความได้ พ่ อ แม่ แ ละพี่ ๆ พาหนู ไปเล่ น น้ ำในคลอง น้ ำใสมากและลึ ก พ่ อไม่ ให้ ห นู ล งไปเล่ นในน้ ำ ลึ ก ๆ
พ่ อ จั บ หนู ไว้ น้ ำ ลึ ก เคี ย งอกพี่ ค นโตของหนู พ อดี พี่ ๆ เล่ น กั น อย่ า งสนุ ก มาก หนู ร้ อ งไห้ อ ยากไปเล่ น กั บ พี่ ๆ เขา
พ่อบอกว่า ถ้าไม่หยุดร้องพ่อจะไม่พามาเล่นน้ำอีก...หนูยังจำได้ดี
และเมื่อหนูไปสวนกับแม่ น้ำคลองเล็กๆ ที่ไหลผ่านสวน มีน้ำเยอะมากทำให้ปลาและ
และรักษาธรรมชาติเอาไว้ เมื่อตอนฝนตกจะมีน้ำไหลมามากมาย แล้วน้ำมาจากไหนกัน
กุ้งมาอาศัยอยู่มากทีเดียว และพ่อเคยไปดักกุ้งและปลามาทำกับข้าวกินกัน
บางครั้งน้ำก็จะท่วมโรงเรียนของหนู พอฝนตกมากๆ น้ำมีมากจนลงเล่นไม่ได้ พอเข้าหน้า
จนถึงวันนี้ หนูเรียนอยู่ชั้น ป. 2 จะขึ้น ป.3 แล้ว เมื่ออากาศร้อนตอนโรงเรียนปิด
แล้งน้ำก็หายไป ถึงมีน้ำ น้ำก็มีน้อยไม่พอลงเล่นได้ หนูไม่เข้าใจเลย พอถามแม่บ่อยๆ แม่ก็
เทอม หนูและพี่ๆ จะไปเล่นน้ำในคลองกัน เมื่อมาถึงคลอง มีน้ำน้อยมาก ไม่ถึงหัวเขาเลย
บอกว่าเมื่อหนูโตขึ้นก็เข้าใจเอง
หนูถามพี่ว่า “น้ำทำไมถึงน้อยและหายไปไหน”
เพราะอะไรน้ำถึงแห้งลงหรือหายไปไหน เมื่อหนูโตขึ้นน้ำจะแห้งลงอีกหรือเปล่า และ
พี่ตอบว่า “ต้องไปถามแม่เอาเอง” เล่นน้ำไม่สนุกเลย หนูชวนพี่ๆ กลับบ้านดีกว่า
จะเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ เป็นเพราะอะไร เป็นเพราะคนบางคนที่ทำลายธรรมชาติและตัดไม้
หนูอาบน้ำ กินข้าว แล้วถามแม่ว่า “น้ำในคลองหายไปไหนหมด ทำไมถึงไม่มีน้ำมาก
ทำลายป่า ทำลายต้นน้ำ หนูอยากให้ผู้ใหญ่บางคนหยุดตัดต้นไม้ทำลายป่ากัน และช่วยกัน
เหมือนเมื่อก่อน”
ปลูกต้นไม้ ให้มากๆ เมื่อมีต้นไม้มากแหล่งน้ำก็จะมีมากขึ้น น้ำในลำคลองจะได้มีมาก
แล้วแม่ก็อธิบายให้ฟังว่า “โลกร้อนขึ้น และคนเราตัดไม้ทำลายป่ามากขึ้น”
ไม่แห้งหายไป พ่อของหนูเคยเล่าให้ฟังว่า เมื่อพ่อย้ายมาอยู่ ใหม่ๆ ตอนนั้นป่าไม้มีเยอะ
หนูถามแม่ว่า “เขาตัดไม้ทำลายป่าทำไม”
น้ำในลำคลองบางแห่งลึกจนท่วมหัวของพ่อ พ่อบอกว่าเวลาลงหาปลา หากุ้ง ไม่ต้องไปหา
แม่เล่าต่อว่า “เขาตัดไม้ทำลายป่าเพื่อทำสวนยางพารากัน หรืออย่างอื่น ที่เขาจะ
ไกล หาแถวบ้านก็พอกินแล้ว แต่ทุกวันนี้พ่อหาปลาไม่ค่อยได้ เวลาไปหาก็ ไปไกลเรื่อยๆ
ปลูกกัน”
ได้แต่ปลาเล็กๆ กุ้งก็ไม่ค่อยมี เพราะในคลองมีน้อย คนก็หากันมาก หนูคิดว่า
หนูถามแม่ว่า “แล้วมันเกี่ยวอะไรกับน้ำละค่ะ”
ถ้าเป็นแบบนี้ วันหน้าคงจะไม่มีปลา มีกุ้งให้หากันอีก น้ำในคลองก็
***
แม่บอกว่า “เกี่ยวกันมาก เพราะต้นไม้ช่วยกักเก็บน้ำ
คงจะแห้งหายไป หนูถามพ่อว่า ทำอย่างไรให้น้ำในคลองมี
เอาไว้ ถ้าคนถางป่า หรือทำลายป่าที่เป็นแหล่งต้นน้ำ
น้ำเหมือนแต่ก่อน พ่อบอกว่า พวกเราต้องช่วยกันดูแล
เรียงความนี้ ได้รับราง
น้ำก็แห้งไปด้วย น้ำที่ ไหลมาตามลำคลองเล็กๆ ก็
ป่าไม้ และปลูกต้นไม้กันมากๆ วันข้างหน้าจะได้มี
ลู
ก
โลกสี
เ
ขี
ย
ว
ครั
ง
้
ที
่
14
ประจำปี
จะทำให้น้ำแห้งลง น้ำในลำคลองใหญ่ก็จะแห้ง
น้ำมากๆ
2555 ประเภทความเรียงเยาวชน อายุ
ลงเหมือนกัน”
เมื่อหนูโตขึ้นจะช่วยรักษาป่าและช่วยกัน
หนูเข้าใจแล้วที่แม่อธิบายให้ฟัง ต่อไป
ปลูกต้นไม้ ความคิดของหนูคิดว่า ถ้ามีป่าไม้
ไม่เกิน 15 ปี พื้นที่เล็กๆ หน้านี้ ขอยกให้หนูๆ
หนูคงไม่มีน้ำให้เล่นอีก เพราะน้ำแห้งหาย
มากๆ คงจะมีน้ำในคลองมาก พอที่จะให้
ที
ม
่
ห
ี
ว
ั
ใจอนุ
ร
ก
ั
ษ์
นำเรื
อ
่
งราวของตั
ว
เอง
มาบอกเล่
า
ไปเรื่อยๆ เวลาหนูไปโรงเรียน คุณครูจะ
หนูลงเล่นได้อีก แล้วคงจะมีปลา กุ้ง ได้
ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งทีเ่ คยพานพบจากประสบการณ์จริง
สอนเป็น ประจำว่าให้ช่วยกัน ปลูกต้นไม้
จับกันอีก จนชั่วลูกหลานตลอดไป

แนวคิด ความรู้สึกที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งล้อม หากเรียงความของใครถูกคัดเลือกลงตีพิมพ์
***
ทางกองบรรณาธิการจะส่งของขวัญไปให้ถึงบ้าน...เผื่อ
ข่าวดีสำหรับน้องๆ
ที่ชื่นชอบการเขียน ตอนนี้
ว่าพื้นที่เล็กๆ นี้อาจเป็น
“รางวัลลูกโลกสีเขียว” เปิดรับสมัคร
สิ่งเตือนใจ ให้ใครหลายคนเกิดจิตสำนึกหันมา การประกวดงานเขียน ประเภทความเรียง
เยาวชน ภายใต้แนวคิด “ทรัพยากรธรรมชาติ
ทำเรื่องใหญ่ๆ ให้กับธรรมชาติและ
วิถชี วี ติ และสิง่ แวดล้อม” หากสนใจ สามารถดู
สิ่งแวดล้อมก็เป็นได้
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หรือ
www.pttplc.com หรือโทรสอบถามได้ที่
***
02 537 2146,
02 537 1993
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ภูมิปัญญา

โดย บุญยงค์ เกศเทศ

“ห้วย ละหาน ธาร เลิง”
ภูมินิเวศแหล่งน้ำของคนพื้นถิ่น

พื้นภูมิแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ล้วนเป็นบริเวณสำคัญที่ชุมชนได้พึ่งพาอาศัย
เพื่อการดำรงชีวิต สืบทอดต่อเนื่องกันมายาวนาน ย่อมบ่งชี้ ให้เห็นถึงความ
สัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติที่ต้องเกื้อกูลแบ่งปันกัน โดยวิถีทางธรรมชาติ
การใช้สอยก็ต้องกระทำด้วยความศรัทธา เคารพอย่างจริงจัง อีกทั้งต้องไม่
ก้าวก่าย รุกล้ำยึดครอง ถือสิทธิ์ เป็นของส่วนตน
เนื่ อ งจากผื น น้ ำ เป็ น พื้ น ที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
สาธารณะ ที่ ธ รรมชาติ จั ด สรรให้ เ อื้ อ
ประโยชน์สำหรับมวลสรรพชีวิต ไม่เฉพาะ
ผูค้ นเท่านัน้ สิงสาราสัตว์ และพืช ต่างต้อง
อาศัยเช่นเดียวกัน
คนโบราณจึงมักตัง้ ชือ่ บ้านนามเมืองไป
ตามแหล่งน้ำนั้นๆ เช่น เลิงนกทา ห้วยจะ
ละแม กว๊ า นพะเยา บึ ง ละหานนา
บางปะหัน หนองปลาไหล เป็นต้น
ลักษณะของแหล่งน้ำที่คนพื้นถิ่น
ได้กำหนดชื่อเรียกให้แตกต่างกัน ย่อมเป็น
ไปตามลั ก ษณะทางกายภาพที่ เ กิ ด ขึ้ น
เป็นต้นว่า
เรียก “เลิง” เมื่อเป็นบริเวณที่ลุ่ม มี
อาณาเขตกว้างขวาง แต่ไม่ถึงกับใหญ่มาก
เป็นทีร่ องรับน้ำที่ไหลมาจากหลายสาย จาก
ลำธารเล็ก ลำธารน้อย น้ำจาก “เลิง” มัก
ไหลต่อไปทีอ่ นื่ ๆ อีก กลายเป็นลำธารย่อยๆ
ได้ ทุ ก ทิ ศ ทาง เช่น แก่งเลิงจาน ในเขต
อำเภอเมืองถึงอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม หนองละเลิ ง เค็ ง ในพื้ น ที่
อำเภอหนองสองห้ อ ง จั ง หวั ด ขอนแก่ น
เป็นต้น
คำ “ละหาน” เป็นทีล่ มุ่ เช่นเดียวกับเลิง
แต่มขี นาดใหญ่กว่ามาก เช่น บึงละหานนา
ในเขตอำเภอแวงน้ อ ย จั ง หวั ด ขอนแก่ น
ละหานทราย ในจังหวัดบุรีรัมย์ หนองหาน
ในเขตอำเภอกุ ม ภวาปี จั ง หวั ด อุ ด รธานี
และกลางเมืองสกลนคร แต่ผคู้ นมักเขียนว่า
“หนองหาร” อั น ที่ จ ริ ง หนองหานก็ คื อ
“ละหาน” นัน่ เอง
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ด้วยความเข้าใจที่สับสนจึงใช้คำ “บึง”
เติมเข้าข้างหน้าเป็น “บึงละหานนา” หรือ
บางพืน้ ทีเ่ รียก บึงไปเลยเช่น “บึงบอระเพ็ด”
ในจังหวัดนครสวรรค์
คำ “บึง” เป็นภาษาเขมร หมายถึงทีล่ มุ่
เป็นบริเวณที่รองรับน้ำขนาดใหญ่ มักนำมา
ใช้เป็นคำซ้อนกับคำ “ละหาน” แต่พนื้ ทีท่ ี่ใช้
คำ “บึง” ล้วนๆ ก็มเี ช่น บึงสีไฟ บึงกุม่ บึง
บอน เป็นต้น
ในความเป็นจริงแล้วคำ “ละหาน” ก็มา
จากคำ “ละหาล” เป็นภาษาเขมร ซึง่ หมาย
ถึง ทีร่ าบโล่ง บริเวณกว้างใหญ่
ยังมีคำ “บาง” และ “บัง” มีความหมาย
ถึงแหล่งน้ำเช่นเดียวกัน แต่เดิม คำทั้งสอง
บ่งชี้ให้เห็นภูมนิ เิ วศว่า เป็นแหล่งน้ำที่ไหลบ่า
มาจากป่าจากดง ก่อนจะรวมตัวกันลงใน
ลำห้วย หรือลำธารสายเล็กสายน้อย เช่น บัง
ทราย ห้วยบังอี่ ดงบัง จนยืดคำลากเสียงมา
เป็น “บาง” เช่น บางกอก บางกระเจ้า บาง
โคล่ บางกะปิ ตามเสียงเรียกของคนพืน้ ถิน่
ส่วนคำ “บัง” เป็นภาษาเขมร หมายถึง ปิด
กัน้ ทำนองเดียวกับคำ “กุด” เป็นคำไทยแท้
หมายถึง ด้วน หรือสิน้ สุดทางไป เช่น กุดลิง
กุดหวาย เป็นต้น
ต่างกับ “ดูน” เป็นน้ำที่ ไหลผุดขึ้นมา
จากพืน้ ทีป่ า่ ดงเช่นกัน แต่ไม่ไหลต่อไปทีอ่ นื่ ๆ
จึงหมายถึง แหล่งที่ลุ่ม น้ำขัง เช่น อำเภอ
นาดูน ดูนลำพัน น้ำดูน เป็นต้น
ยังมีคำ “ซับ” “ซำ” “พุ” “มาบ” “โจ้ก”
“จ๊อก” “บุ้น” หรือ “ปุ้น” แม้แต่ละคำจะ
เรียกต่างกัน แต่ความหมายใกล้เคียงกัน
เป็นลักษณะแหล่งน้ำทีเ่ กิดจากใต้ดนิ ทำนอง
เดียวกัน แต่บริเวณทีเ่ กิดมักมีความพิเศษไม่
เหมือนกัน โดดเด่นแตกต่างกัน

เป็นต้นว่า “โจ้ก” น้ำจะพุ
พุ่ งโผล่ พื้ น ดิ น ออกมาค่ อ นข้ า ง
แรงมาก เช่น น้ำโจ้กที่อำเภอ
วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
“มาบ” เป็นที่ลุ่มราบน้ำขังตื้นๆ
แผ่เป็นบริเวณกว้าง เช่น มาบตา
พุด จังหวัดระยอง มาบกราด
มาบตะโกเอน ในเขตอำเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา เป็นต้น
“พรุ ” เรี ย กน้ ำ ซึ ม ในหนอง แผ่ เ ป็ น
บริเวณกว้าง มีสนิมมาก นอกจากนี้ยังมี ไม้
ยืนต้นจำพวกต้นเสม็ด (เม็ก) ไม้เถาจำพวก
หญ้าลิเพา ตลอดจนพืชพันธุ์อีกหลากหลาย
ชนิด ประเภท ผักกูด แพงพวย เป็นต้น มัก
เรียกกันในพื้นที่ภาคใต้ เช่น พรุชะอวด พรุ
โต๊ะแดง พรุควนโดน เป็นต้น
“น้ำปุน้ ” หรือ “น้ำบุน้ ” เป็นลักษณะน้ำ
พุ่ ง ออกจากใต้ ดิ น คล้ า ยดู น แต่ น้ ำ ไม่ ม าก
หรื อไม่ แ รงเท่ า น่ า จะเป็ น ต้ น เค้ า ของคำ
“ข้าวปุน้ ” หรือ การทำขนมจีน ทีม่ ลี กั ษณะ
น้ำเดือดพลุ่งพล่านออกมาตรงกลางกึ่งกลาง
หม้อ หรือกระทะใหญ่
ยังมีคำ “ซี” ที่มีลักษณะอาการของน้ำ
ผุดพุง่ ขึน้ มา อย่างเช่น ต้นแม่นำ้ ชีมตี น้ น้ำอยู่
บนยอดภูสูงในพื้น ที่อำเภอภูเขียว จังหวัด
ชัยภูมิ พื้นที่ตรงที่น้ำผุดโผล่ขึ้นมา ชาวบ้าน
เรียกกันว่า “ซีผุด ซีดั้น” หมายถึงลักษณะ
อาการเป็นหลุมขนาดเล็ก แต่ลึกลงไปใต้หิน
หรือดิน ทำนองทีเ่ รียก “เหล็กซี” สำหรับไว้
ใช้เจาะรูให้ทะลุข้อปล้องไม้ ไผ่เหี้ยะ ที่ ใช้ทำ
แคนนั่นเอง แม่น้ำชีก็ดูจะมีชื่อเรียกจากต้น
เค้าทีม่ าดังกล่าว
ตำบล “ชีน้ำร้าย” ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ
เจ้าพระยา ในเขตจังหวัดสิงห์บุรีก็ทำนอง

เดี ย วกั น ชาวบ้ า นละแวกนั้ น เล่ า ให้ ฟั ง ว่ า
ในช่ ว งฤดู น้ ำ หลาก น้ ำ ไหลแรงมาก เกิ ด
น้ำวนเป็นช่องลึกลงไป เรือแพที่แล่นผ่านมา
แถบนั้น หากไม่ระมัดระวังหรือรู้กิตติศัพท์
เล่าลือกันก่อนก็มักถูกน้ำวนดูดลงไปให้อับ
ปางกันได้ กลายเป็นตำนานให้ ได้กล่าวขาน
กันจนถึงทุกวันนี้
“บุ่ง” “ทาม” เป็นแหล่งน้ำขังในช่วงฤดู
น้ำหลาก เป็นพื้นที่ที่อยู่ริมฝั่งลำน้ำสายหลัก
เช่ น แม่ น้ ำ ชี แม่ น้ ำ มู ล ลำน้ ำ ยั ง ลำน้ ำ
สงคราม ลำภาชี เป็นต้น เป็นผืนน้ำทีม่ ตี น้ ไม้
ยืนต้นและพืชชุ่มน้ำประเภทไม้พุ่มทั้งขนาด
เล็กและขนาดกลาง เช่น ต้นเหมือด ต้นหูลงิ
กล้ ว ยเห็ น ไม้ ม ะดั น ต้ น คราม ไผ่ ก ะซะ
เป็นต้น
ในช่วงฤดูทำนา
บริเวณทามใช้เป็นพืน้ ทีท่ ำนาได้
เรียกกันว่า “นาทาม” ส่วน “บุง่ ” ก็เรียก
พืน้ ทีท่ นี่ ำ้ ท่วมถึงต่อเนือ่ งกับพืน้ ที่ “ทาม”
มีตน้ ไม้ หรือพืชพันธุไ์ ม้ชมุ่ น้ำขึน้ หนาแน่นมักเรียก
รวมกันว่า “ป่าบุง่ ป่าทาม” เป็นพืน้ ทีล่ าดเอียงลง
ลำน้ำต่อเนือ่ งกัน ชุมชนทีไ่ ปตัง้ ถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
ตามพืน้ ทีก่ ม็ กั เรียกไปตามชือ่ พืชชุม่ น้ำทีข่ นึ้
หนาแน่น เช่น บุง่ คล้า มีตน้ คล้าขึน้ มาก
บุง่ ไผ่ กอไผ่ บุง่ ผือ มีตน้ ผือขึน้
มาก เป็นต้น
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พลังงานชุมชน

โดย ปวีณ หุ่นพานิชย์

พลัง (งาน)
กลางไพรพนา
การรวมกลุ่มของชุมชนเพื่อที่จะทำประโยชน์อะไร
สักอย่างอาจดูเหมือนยาก หากแต่คนในชุมชนมีความ
เข้าใจกัน ช่วยเหลือกัน จะก่อให้เกิดเป็นพลังสามัคคี สามารถ
สร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้เกิดขึ้นได้ ดังชุมชน
เล็กๆ ทีอ่ ยูก่ ลางป่าทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์
ในจังหวัดชุมพร มีชอื่ ว่า “บ้านคลองเรือ”
แห่งนี้

บ้านคลองเรือ ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร อยู่ในเขตรักษา
พันธุส์ ตั ว์ปา่ ควนแม่ยายหม่อน และเขตป่าสงวนแห่งชาติปา่ ปากทรง
ป่าพะโต๊ะ ป่าปังหวาน เดิมทีบา้ นคลองเรือเป็นชุมชนทีม่ ผี คู้ นอพยพ
มาจากทัว่ สารทิศ ช่วงนัน้ ยังไม่มกี ฎกติกาหมูบ่ า้ นทำให้เกิดการแผ้ว
ถางและเผาป่าเพื่อเป็นที่ทำกิน แต่ในที่สุดชุมชนก็กลับกู้วิกฤติได้
ด้วยแนวทาง “คนอยู่ ป่ายัง” พลิกฟื้นป่าให้กลับมามีความอุดม
สมบูรณ์ สามารถแก้ปัญหายึดถือครองที่ดินของรัฐ ต้านทานการ
บุกรุกป่า จนได้รับรางวัล “ลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 14 ประจำปี
2555 นอกจากนี้ ชุมชนบ้านคลองเรือยังพึง่ ตัวเองด้วยการบริหาร
จัดการน้ำด้วยการสร้างฝาย และร่วมมือกันจัดสร้างโรงไฟฟ้า
พลังงานน้ำขนาดเล็กขึ้นมาใช้ ในชุมชน โดยไม่พึ่งแหล่งพลังงาน
ไฟฟ้าจากภายนอก เกิดเป็นแนวทางประสบความสำเร็จแนวทาง
ใหม่ “โดยตนเอง เพือ่ ตนเอง”
การผลิตไฟฟ้าในชุมชนบ้านคลองเรือนั้น ชาวบ้านเห็นว่า
ไฟฟ้าทีจ่ ะผลิตได้ควรเป็นของส่วนรวมโดยแท้จริง จึงมีแนวคิดสร้าง
ความเข้าใจกับชุมชนก่อนสร้างโรงไฟฟ้า และให้ชาวบ้านมีสว่ นร่วม
ในการสร้างโรงไฟฟ้า ผ่านการสนับสนุนเงินทุนจากชาวบ้าน ในรูป
ของการทอดผ้าป่าสามัคคี นำเงินรางวัลทีช่ มุ ชนได้จากการประกวด
ต่างๆ มาสมทบ และยังนำคนในชุมชนมารับจ้างหน่วยอนุรกั ษ์และ
จัดการต้นน้ำพะโต๊ะ ในการทำฝายต้นน้ำ ซึง่ ชาวบ้านแต่ละคนจะนำ
เงินค่าแรงงานทั้งหมดมาซื้อเสาไฟฟ้า และลงบันทึกค่าแรงงานไว้
เพือ่ คำนวณเป็นมูลค่าหุน้ โรงไฟฟ้า ส่วนทุนในรูปของการสนับสนุน
เครือ่ งจักร อุปกรณ์ และสายส่ง ได้รบั การสนับสนุนจาก การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
“โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ชุมชนบ้านคลองเรือ” จึงได้ถอื กำเนิด
ขึน้ มาจากการร่วมมือร่วมแรงจากชาวบ้าน 89 ครัวเรือน และพวก
เขายังรูส้ กึ ว่าเป็นทรัพย์สนิ ทีพ่ วกเขาต้องดูแลรักษาโดยแท้จริง

ข้อมูล
โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ
โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ชุมชนบ้านคลองเรือ
เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก มีการผลิตโดย
ใช้พลังงานน้ำทีม่ แี รงดันจากทีส่ งู ไปดันกังหันน้ำ
ผลิตไฟฟ้า ขนาดกำลังผลิต 100 กิโลวัตต์ สามารถ
ผลิตกระแสไฟฟ้าได้คงทีป่ ระมาณ 10 เดือน ส่วนอีก 2
เดือนเป็นช่วงหน้าแล้ง จะผลิตไฟฟ้าได้นอ้ ยกว่าปกติ ทุก
วันนีม้ กี ารจำกัดการใช้ไฟฟ้าช่วงปกติครัวเรือนละ 300
วัตต์ตอ่ วัน และช่วงหน้าแล้งครัวเรือนละ 150 วัตต์ตอ่ วัน
โดยผูใ้ ช้ไฟจ่ายค่าไฟให้กบั กองทุนของชุมชน ใน
อัตราเท่ากับทีก่ ารไฟฟ้าเรียกเก็บ เพือ่ เอาไปใช้
เป็นค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ และนำไป
ใช้ประโยชน์ในชุมชนต่อไป

ข้อมูลเทคโนโลยี
หลักการทำงานของกังหันน้ำผลิตไฟฟ้า เกิดจากน้ำที่กักเก็บ
อยู่บริเวณพื้นที่ที่มีความสูงกว่าระดับโรงไฟฟ้า (อาจจะเป็นฝาย
หรือเขื่อนก็ได้) น้ำจะถูกปล่อยไหลลงมาตามท่อส่งน้ำขนาดใหญ่
จนถึงตัวโรงไฟฟ้าพลังกังหันน้ำที่มีระดับที่ต่ำกว่า ท่อส่งน้ำจะถูก
ลดขนาดให้เล็กลงทำให้น้ำมีแรงดันและความเร็วเพิ่มมากขึ้น
(คล้ า ยกั บ ที่ เ ราเอามื อ อุ ด สายยางให้ น้ ำ ออกมาเพี ย งบางส่ ว น
สังเกตว่าน้ำจะแรงขึ้น) น้ำจะถูกฉีดผ่านหัวฉีด เข้ากระแทก
ใบพัดหรือวงล้อของกังหันน้ำ ตามมุมปะทะ (45,120 องศา) จะ
ทำให้กังหันน้ำเกิดการหมุนได้ การควบคุมการหมุนของกังหันน้ำ
สามารถทำได้ โดยการปรับขนาดของหัวฉีด ซึ่งเสมือนเป็นการ
ปรับปริมาณน้ำให้มากหรือน้อยได้ตามต้องการ (โดยปกติแล้ว
กังหันแบบหัวฉีด ส่วนใหญ่จะถูกออกแบบมาให้ ใช้กับน้ำที่มีค่า
พื้นที่ที่มีความต่างระดับ ระหว่างที่เก็บน้ำกับตัวโรงไฟฟ้าสูงๆ แต่
กังหันที่บ้านคลองเรือใช้ เป็นกังหันที่ถูกออกแบบมาให้ ใช้กับค่า
พื้นที่ที่มีความต่างระดับที่ ไม่สูงมากนัก สามารถใช้กับชุมชนที่มี
ลำน้ำเล็กๆ และมีที่กักเก็บน้ำขนาดไม่ใหญ่มากได้ดี)
เมื่อพลังงานจลน์ของน้ำถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานกล โดย
การทำให้กังหันหมุนไป เพลาของกังหันก็จะไปหมุนเครื่องกำเนิด
กระแสไฟฟ้าให้ผลิตกระแสไฟฟ้าตามไปด้วย กระแสไฟฟ้าจะเข้า
สู่เครื่องควบคุมแรงดัน ก่อนถูกจ่ายให้เป็นพลังงานแก่ชุมชนตาม
สายส่งไฟฟ้า เพื่อนำไปใช้งานในครัวเรือนต่อไป
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
สุภชาติ เล็บนาค. (2555). ‘คลองเรือโมเดล’ จากพลังงาน
ชุมชนสู่พลังงานไฟฟ้า. โพสต์ทูเดย์ 28 มกราคม 2555
“คลองเรือโมเดล” ต้นแบบพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน.
(2555). สืบค้นเมื่อ 19 มีนาคม 2556
จาก http://www.energy-insight.org
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บทบรรณาธิการ

บริหารจัดการน้ำด้วยตัวเอง
ช่วงนี้บ้านเราอยู่ในช่วงประสบปัญหากับภัยแล้งค่อนข้างหนัก
และหลายๆ พื้ น ที่ ถู ก ประกาศเป็ น พื้ น ที่ ป ระสบภั ย พิ บั ติ กรณี
ฉุกเฉินภัยแล้ง มีผลกระทบต่อชาวเกษตรกร ร่วมถึงเครือข่าย
ลูกโลกสีเขียวของเรา หนังสือพิมพ์ “ลูกโลกสีเขียว” ฉบับนี้ จึงนำ
เรื่องราวภูมิปัญญาในการจัดการน้ำไว้ ใช้ ในยามหน้าแล้งมานำ
เสนอ เพื่อเป็นตัวอย่าง หรือแนวทางให้กับพ่อแม่พี่น้องนำไปปรับ
ใช้ ห รื อ ต่ อ ยอดในพื้ น ที่ ตั ว เอง แก้ ปั ญ หาการขาดแคลนน้ ำ ใช้
การเกษตรด้วยตัวเอง
ถ้าลองอ่านดู จะรู้ว่าภูมิปัญญาในการเก็บน้ำ ไม่ใช่เรื่องใหม่
มีการทำกันมาหลายยุคหลายสมัย ยกตัวอย่างเช่น ขอม เมือง
พระนคร สร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่คล้ายทะเลสาบ เรียกว่า
บาราย ใช้กกั เก็บน้ำเพือ่ การชลประทาน และมีการขุดคูคลองต่างๆ
เพื่อลำเลียงน้ำไปยังส่วนต่างๆ ของเมืองที่มีประชากรอยู่อาศัย
จำนวนมาก ส่วนอาณาจักรสุโขทัยสร้างอ่างเก็บน้ำและสระน้ำ
ขนาดใหญ่ที่ เรียกว่า ตระพัง ขุดไว้ทั้งภายในเมืองและนอกเมือง
เพื่อกักเก็บน้ำจากเทือกเขาและแม่ลำพันที่เป็นสาขาของแม่น้ำยม
ไว้ ใ ช้ ย ามหน้ า แล้ ง เป็ น ต้ น วิ ธี ก ารเหล่ า นี้ รวมถึ ง ที่ อ ยู่ ใ น
หนังสือพิมพ์ฉบับนี้เป็นวิธีการที่ ไม่ ได้ซับซ้อน ใช้หลักการง่ายๆ
และค่อนข้างจะได้ผล หากแต่เราอาจหลงลืม หรือมองข้ามไป

เรื่องราวในเล่มนี้จึงเล่าถึง หลักการ และความสำเร็จการ
บริหารจัดการน้ำที่สามารถลงมือทำด้วยตัวเอง โดยเริ่มจากการ
“หาปัญหา” “รู้ปัญหา” และ “หาทางแก้ปัญหา”
ทุกวันนี้ สภาพอากาศของโลกเราก็แปรปรวน เอาแน่นอนไม่
ได้ และความแล้ง มีแนวโน้มที่จะรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ วิธีการภูมิ
ปัญญาของคนรุ่นเก่า อาจเป็น หนทางหนึ่งในการแก้ ไขปัญหา
ขาดแคลนน้ำในพื้นที่ หรือชุมชนตัวเอง ให้มีน้ำใช้ตลอดไป เพราะ
ไม่ว่ายังไง น้ำก็ยังเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีพ ที่มนุษย์อย่างเรา
จะขาดไม่ ได้ มีแต่จะต้องหาวิธีการเก็บ รักษา และใช้ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
ท้ายนี้ ขอให้ตระหนักอยู่เสมอว่า ผืนดินที่มีป่าสมบูรณ์จะช่วย
ในการอุ้มกักเก็บน้ำในฤดูฝน และป้องกันหรือบรรเทาน้ำท่วม น้ำ
หลาก และจะค่อยๆ ปลดปล่อยน้ำที่กักเก็บไว้ ไหลลงสู่ลำธาร
ลำคลอง ให้เราได้ใช้ในฤดูแล้ง เราจะมีน้ำไว้ใช้ตลอดปี

(นายส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์)
ผู้อำนวยการสถาบันลูกโลกสีเขียว

คณะที่ปรึกษา : รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร
นิวัติ กองเพียร ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป
สันติวิภา พานิชกุล วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ นิรันศักดิ์ บุญจันทร์
ดร.ส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์ พุทธชาด มุกดาประกร โกสุม เมฆมงคลชัย
อุดม วิเศษสาธร
บรรณาธิการ : ศรีสุรางค์ มาศศิริกุล พรวิไล คารร์
จักรกฤษณ์ ชื่นใจเล็ก ธีรยุทธ สายทอง
กองบรรณาธิการ : สุภาภรณ์ วรพรพรรณ ศิริพร ชวณิช
จุฑารัตน์ ไตรโพธิ์ วันเพ็ญ เพชรคง อุทิศา นามวิจิตร
อรวรรณ บุญทัน ธิติ ภัทรสิทธิกฤษ ฤทัยรัตน์ สังข์เครืออยู่
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