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ค�าน�า

  “ต�าบลต้นแบบการบรหิารจัดการน�า้นอกเขต
ชลประทานด้วยระบบธนาคารน�า้ใต้ดนิ  (Groundwater
Bank)  ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วย 
ศาสตร์พระราชา”  เป็นเอกสารสรุปรูปแบบการพัฒนา 
ท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให ้
ชุมชนเกิดความอยู่ดี  กินดี  มีความสุข  สามารถพึ่ง 
ตนเองได้และมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในแบบของ
ต�าบลเก่าขาม  อ�าเภอน�้ายืน  จังหวัดอุบลราชธาน ี
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนและผู้ที่สนใจ

  กราบขอบพระคณุ “พระนเิทศศาสนคณุ” (หลวงพ่อสมาน สริิปัญโญ) ประธาน
สถาบันวิจัยนิเทศศาสนคุณ, กระทรวงมหาดไทย, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
นายสุทธิพงษ์   จุลเจริญ อธิบดี ที่สนับสนุนหลักการ แนวคิด และวิธีปฏิบัติการ
ขบัเคลือ่น “ธนาคารน�า้ใต้ดิน (Groundwater Bank)” เพือ่น�าประโยชน์มาสูส่่วนรวม 
ท�าให้องค์การบริหารส่วนต�าบลเก่าขามมแีรงบนัดาลใจในการพัฒนาท้องถิน่ และขบั
เคลือ่นสูต่�าบลต้นแบบการบรหิารจดัการน�า้นอกเขตชลประทานด้วยระบบธนาคาร
น�้าใต้ดิน น�าไปสู่แผนปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

  ขอขอบคณุคณะผูบ้รหิารท้องถิน่ บคุลากรท้องถิน่ ผูน้�าชุมชน และประชาชนใน
ต�าบลเก่าขาม ทกุคน ตลอดจนหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ทีใ่ห้ความร่วมมอืในการด�าเนนิ
งาน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กระผม และคณะท�างานได้น�าเทคโนโลยี องค์ความรู้
ใหม่ ๆ นวัตกรรมท้องถิ่น  เข้ามาสู่ต�าบลเก่าขามโดยเฉพาะการขับเคลื่อนโครงการ 
“ธนาคารน�้าใต้ดิน” (Groundwater Bank) ส่งผลให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วน 
และประเทศชาติ ดั่งยุทธศาสตร์ชาติ “ประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

นำยชำตรี๊  ศรีวิชำฐำ
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลเก่าขาม
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ธนาคารน�้าใต้ดิน (Groundwater Bank)

ข้อมูล 8 ด้าน อปท. ต้นแบบ การบริหารจัดการน�้า
ด้วยระบบธนาคารน�้าใต้ดิน (Groundwater Bank) 
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ปราศจากข้อท้วงติงจาก สตง.

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

ความส�าเร็จในวันนี้คือ จุดเริ่มต้นการเรียนรู้ต่อไป

7
11
16
24

35

42
44
50



เก่าขามดินแดนวัฒนธรรม ลือล�้าพระสังกัจจายน์

มากมายทรัพย์ธรณี  เขียวขจีพืชเศรษฐกิจ 

แหล่งผลิตเพาะเห็ดฟาง  ไม้ยางนาป่าชุมชน

แหล่งเรียนรู้ธนาคารน�้าใต้ดิน

  ค�าขวัญต�าบลเก่าขาม สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดการพัฒนาชุมชน
ให้น่าอยู ่และมคีวามสขุ บนรากฐานของ “ทนุชมุชน” ไม่ว่าจะเป็นวถีีชวีติ 
ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ  ร้อยเรียงเข้าด้วยกัน
มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ด้วยภูมิปัญญา ท�าให้
สามารถพ่ึงตนเอง และสามารถเป็นต้นแบบแหล่งเรยีนรูธ้นาคารน�า้ใต้ดนิ 
อย่างภาคภูมิใจ
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  องค์การบริหารส่วนต�าบลเก่าขาม  ตั้งอยู่เลขที่ 309  หมู่ที่  2  ต�าบลเก่าขาม  
อ�าเภอน�้ายืน  จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์  34260 เป็นองค์การบริหารส่วน
ต�าบล 1 ใน 7 ของอ�าเภอน�า้ยนื ได้รบัการยกฐานะจากสภาต�าบลเป็นองค์การบรหิาร
ส่วนต�าบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและมีผลบังคับใช้  เมื่อวันที่ 16  เดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2539 และที่ท�าการองค์การบริหารส่วนต�าบลเก่าขาม  ตั้งอยู่ที่บ้าน
สุขวัฒนา หมูท่ี ่2 เป็นองค์การบรหิารส่วนต�าบลขนาดเลก็ขึน้อยูก่บัอ�าเภอน�า้ยนื อยู่
ทางทศิเหนอืของอ�าเภอน�า้ยนื ห่างจากอ�าเภอน�า้ยนื ประมาณ 14 กโิลเมตร  บนถนน
เดชอุดม-น�้ายืน  อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 96  กิโลเมตร  มีเนื้อที่
ทัง้หมด  74.95 ตารางกโิลเมตร  หรอืประมาณ  46,875 ไร่  ลกัษณะภมูปิระเทศเป็น
พ้ืนทีร่าบลุ่ม มหีมูบ้่านแบ่งตามกฎหมายลกัษณะปกครองท้องที ่จ�านวน 13 หมูบ้่าน 
มีประชากร  จ�านวนครัวเรือน 2,372  ครัวเรือน  เพศชาย 3,801 คน  เพศหญิง 
3,538  คน  รวม  7,339  คน (ข้อมูล  ณ  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2558)

            ลักษณะภูมิประเทศ

 ทิศเหนือ  ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต�าบลยาง 
อ�าเภอน�้ายืน  จังหวัดอุบลราชธานี

 ทิศใต้  ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต�าบลบุเปือย 
อ�าเภอน�้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี 

 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต�าบลยางใหญ่  
อ�าเภอน�้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี

 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต�าบลตาเกา  
อ�าเภอน�้าขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี  
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  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้าน
การเกษตรกรรม คือ ท�านา ท�าไร่ ท�าสวน  โดยมี
พื้นที่ท�าการเกษตร 41,684.25  ไร่  พืชเศรษฐกิจ
ท่ีเพาะปลูกมากคือ มันส�าปะหลัง ยางพารา ข้าว  
ประชากรนบัถอืศาสนาพทุธ  มวีฒันธรรมประเพณี
ทีส่บืทอดกันจากรุ่นสูรุ่น่จนเป็นประเพณีทีรู่จ้กักนัดี
ของชาวอีสานและชาวต�าบลเก่าขามจนพูดติดปาก
ว่า “ฮีตสิบสอง คองสิบสี่”  

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต�าบลเก่าขาม  ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการท�าเครื่องจักรสานใช้ส�าหรับ
ในครัวเรือน วิธีการเล้ียงไหมและการทอผ้าไหมและ
วิธกีารทอเส่ือจากต้นกก  พร้อมกนันีก้ก็ารผลติของ
ที่ระลึก สินค้าพื้นบ้าน เช่น เสื่อกก ผ้าฝ้าย ผ้าไหม 
เครื่องจักสานท�าจากไม้ไผ่
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  การท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนต�าบล  
เก่าขามประกอบด้วย ศึกษาดูงานกระบวนการ
ธนาคารน�้าใต้ดิน (Groundwater Bank)  
ไหว้พระใหญ่หลวงพ่อรวย ณ วัดเก่าขาม,  
กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านสุขสมบูรณ์,  
กลุม่ส่งเสรมิอาชพีเพ่ือชมุชน เพาะเห็ดฟาง เหด็นางฟ้า 
เห็ดขอนขาว ก้อนเชื้อเห็ด

  การเดินทาง  เดินทางจากที่ว่าการอ�าเภอน�้ายืน 
โดยรถโดยสารประจ�าทาง ระยะทาง 12 กม. 
เป็นถนนลาดยาง และสามารถนั่งรถ 
มอเตอร์ไซด์รับจ้างเข้าสู่แต่ละหมู่บ้าน 
ในต�าบล (ทางหลวงแผ่นดินน�้ายืน – 

ท่าโพธิ์ศรี 2171)
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      ทบทวนอดีต วิเคราะห์ปัจจุบัน น�าสู่อนาคตชุมชน

  การพฒันาท้องถิน่อย่างยัง่ยนืน้ันจะต้องเริม่จากฐานทนุชมุชนของต�าบลเก่าขาม
ทีอ่ยู ่ชาวบ้านจงึร่วมใจกนัรวบรวมข้อมลูของชุมชนในด้านต่าง ๆ  โดยได้แบ่งหมวด
หมู่ของทุนที่ไม่ใช่เงินตราออกมาเป็น 4 ทุน คือ ทุนมนุษย์  ทุนสังคม  ทุนกายภาพ 
และทุนทรัพยากรธรรมชาติ   แล้วน�าข้อมูลมาวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันให้เห็น
ศกัยภาพ ประเดน็ปัญหา หรอืประเด็นทีค่วรได้รบัการปรบัเปลีย่น เพือ่น�ามาก�าหนด
แนวทางในการพัฒนาชุมชน

	 			ประเพณีและงานประจ�าปี

  ประเพณทีีสื่บทอดกนัมาจากรุน่สูรุ่น่และปฏบิติัสืบกนัมาจนเป็นประเพณทีีรู่จ้กั
กนัดขีองชาวอสีานและชาวต�าบลเก่าขามพูดจนติด ปากว่า “ฮตีสบิสอง คองสบิสี”่ ค�าว่า 
ฮีต มาจากค�าว่า  จารีต หมายถึง สิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณี 
ฮีต นั้นมี 12 ประการ เท่ากับ 12 เดือนใน 1 ปี ตามระบบจันทรคติหรือพูดอีกนัย
คือ การท�าบุญใน 12 เดือนนั้นเอง คองสิบสี่ หมายถึง ครองธรรม 14 อย่าง เป็น 
กรอบหรือแนวทางทีใ่ช้ปฏบิติัระหว่างกนัของผูป้กครองกบัผูใ้ต้ปกครองของพระสงฆ์ 
และระหว่างบุคคลทั่วไปเพื่อความสงบสุขร่มเย็นของบ้านเมือง
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	 			ภูมิปัญญาท้องถิ่น		ภาษาถิ่น

  ภูมิป ัญญาท้องถิ่นประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต�าบลเก่าขาม ได้อนรุกัษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้สืบทอดกันมาจากรุ่น
สู่รุ่น ที่เห็นได้ชัดเจนได้แก่  วิธีการท�าเครื่อง
จักสานใช้ส�าหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยง
ไหมและการทอผ้าไหมและวธีิการทอเสือ่จาก
ต้นกก 

	 			สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก  เดิมชาวต�าบล
เก่าขามมีอาชีพการท�าไร่  ท�านา  ท่ีมีการสืบทอดกัน
มายังรุ่นสู่รุ่นในการด�าเนินชีวิตและหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว
ผลผลติจะมกีารท�าอาชพีเสรมิต่าง ๆ  มกีารทอผ้า  ทอเสือ่
ล้วนแต่วัตถุดิบของชาวต�าบลเก่าขามผลิตได้เองท้ังหมด  
มีการเพาะปลูกบริเวณรอบบ้านเป็นพื้นท่ีว่าง  การปลูก
หม่อนเลี้ยงไหม ซึ่งวัตถุดิบส่วนมากจะมีการทอเสื่อไว้ใช้
ในครัวเรือนนอกจากนั้นก็มีการท�าเป็นของฝากให้ญาติ
ที่มีภูมิล�าเนาอยู่ต่างจังหวัดหรือเมื่อมีเทศกาลงานบุญใน
ยามมกีารจัดงานเทศกาลประจ�าปีต่าง ๆ  ประชาชนในเขต 
อบต.เก่าขาม  ได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือน
และเหลือเอาไว้จ�าหน่ายบ้าง  ได้แก่  เสื่อท่ีทอจากต้นกก 
ผ้าที่ทอจากผ้าฝ้ายและผ้าไหม  เครื่องจักรสานที่ท�าจาก
ไม้ไผ่  
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  หลงัจากวิเคราะห์ข้อมลูพบว่า ต�าบลเก่าขาม
มีรายได้หลักมาจากเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพ
หลักของคนในชุมชน แต่ก็มีต้นทุนในการผลิตที่
สูงตามไปด้วย ซึ่งอาจเป็นเพราะว่า การประกอบ
อาชีพการเกษตรปัจจุบัน ต้องใช้เทคโนโลยีมาก
ขึน้ เช่น รถไถ รถเกีย่วข้าว และใช้ปุย๋เคมเีพือ่เพิม่
ปรมิาณผลผลติ แต่ในขณะทีร่าคาผลผลติทีข่ายได้
ในแต่ละปีไม่ได้ขึ้นตามต้นทุน 
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  เมื่อเรียนรู ้สถานการณ์ป ัจจุบันของหมู ่บ ้าน
ประกอบกบัความรู้ทีไ่ด้รับจากสือ่ต่าง ๆ  และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง จึงท�าให้ชาวบ้านต�าบลเก่าขามเรียนรู้ที่จะ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับ
บริบทของชุมชน ไม่ท้ิงวิถีด้ังเดิมแต่ผสมผสานระหว่าง
ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีใหม่เข้าด้วยกันให้เหมาะสม 
เป็นการปรบัเปลีย่นเพือ่การพฒันาแบบองค์รวม ทัง้การ
พัฒนาศักยภาพการผลิตในภาคเกษตร การลดต้นทุน 
เพ่ิมผลผลิต และเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการ มีการ
รวมกลุม่เพือ่สร้างอ�านาจการต่อรองราคาสนิค้าและการ
เพิม่มลูค่าของสนิค้าการเกษตร และสร้างเสรมิความเข้ม
แข็งให้แก่หมู่บ้าน มีการรวมกลุ่มเพื่อสวัสดิการชุมชน 
ระบบการจัดการกองทุนต่าง ๆ ผ่านกลุ่มเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่คนในหมู่บ้าน

  ในระดับหมู่บ้าน  มีการรวมกลุ่มเพื่อสวัสดิการ
ชมุชน กลุม่ส่งเสริมอาชพีเพือ่ชุมชน มกีลุ่มเพาะเหด็ฟาง, 
เพาะเห็ดนางฟ้า,  เพาะเห็ดขอนขาว และผลิตก้อนเช้ือ
เห็ด มีการจัดการโดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมและเป็น
เจ้าของ และมศูีนย์การเรยีนรู ้“สมพรโมเดล” ทีเ่ป็นต้น
แบบของการท�าเกษตรกรรมแบบผสมผสาน เป็นแหล่ง
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่เกษตรตาม
แนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง นอกจากนัน้ชมุชนยงั
คงมกีารรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ดแูล
ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนเพื่อให้ความชุ่มช้ืนและสร้าง
ภมูทิศัน์ทีส่วยงามให้กบัชมุชน ตลอดจนการสบืทอดและ
รกัษาประเพณีวฒันธรรมอนัดงีามท่ีมีมาตัง้แต่อดตีให้คง
อยู่จนถึงปัจจุบันและอนาคต
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      ฐานการเรียนรู้ในต�าบลเก่าขาม

	 			ฐานแหล่งเรียนรู้ธนาคารน�้าใต้ดิน

ฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรน�้ำด้วยระบบธนำคำรน�้ำใต้ดิน 
(แบบบ่อปิดและร่องระบำยน�้ำไร้ท่อ)
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ฐำนที่ 2 กรำบนมัสกำรหลวงพ่อรวย วัดบ้ำนเก่ำขำม

17



ฐำนที่ 3 กระบวนกำรบริหำรจัดกำรน�้ำด้วยระบบธนำคำรน�้ำใต้ดิน
ระบบเปิด (บ่อชะลอน�้ำ บ่อรับน�้ำ บ่อตกตะกอน)
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ฐำนที่ 4 กลุ่มวิสำหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสำรพิษล�ำห้วยแก้ว
(ผักสะอำด พลังงำนสะอำด Green Crop)
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ฐำนที่ 5 กระบวนกำรบริหำรจัดกำรน�้ำด้วยระบบธนำคำรน�้ำใต้ดิน
(บ่อเติมน�้ำลงใต้ดิน (Groundwater recharge)
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ฐำนที่ 6 กระบวนกำรบริหำรจัดกำรน�้ำด้วยระบบธนำคำรน�้ำใต้ดิน
ระบบเปิด (บ่อลม) และกำรบริหำรจัดกำรน�้ำอย่ำงยั่งยืน “จุลเจริญบำรำย”
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ฐำนที่ 7 ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่หนึ่งหมู่บ้ำนหนึ่งศูนย์เรียนรู้  
(พ่อสอนลูกสร้ำง) นำยอุดร  เทศนำและบ่อน�้ำพลังงำนสะอำด

ที่เกิดจำกธนำคำรน�้ำใต้ดิน
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ฐำนที่ 8 ฐำนส่งเสริมภูมิปัญญำ วิถีวัฒนธรรม
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 การบริหารจัดการน�้าระบบธนาคารน�้าใต้ดิน (Groundwater Bank)
 ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์พระราชา

	 “การบริหารจัดการน�้านั้นที่ส�าคัญคือจังหวะการปิด	 เปิด	ระบาย	หรือรับ
น�า้	เพราะน�า้เมือ่ไหลไปแล้ว	ไม่ไหลย้อนกลบัขึน้มา	จะท�าได้ต้องใช้พลงังานมาก
นอกจากนี	้หากเข้าใจธรรมชาตขิองน�า้อย่างถ่องแท้	ไม่ใช่แค่การไหล	ต้องเข้าใจ
ตัง้แต่น�า้ในมหาสมทุรท่ีอุณหภมิูเปลีย่นต่างกัน	จึงเกิดการไหลระเหยเป็นฝนตกลง
มาบางส่วนซึมเป็นน�้าใต้ดิน	ซึ่งหากเข้าใจศึกษาก็พัฒนาเข่ือนใต้ดิน	แหล่งน�้า
ใต้ดนิเหมอืนทีเ่ชยีงดาวหรอืแม่ฮ่องสอนและหากเข้าใจพชืชนดิต่าง	ๆ 	กส็ามารถ
เลือกพืชมาปลูกให้ดูด	ซับ	ดึง	สร้าง	และรักษาความชื้นในแผ่นดินไว้ได้”

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 30 กรกฎาคม 2553

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราช
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 “น�า้”  เป็นทรพัยากรธรรมชาติของคนไทยทีต้่องมกีารบรหิารจัดการท้ังปรมิาณ
และคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  โดยท้ังหน่วยงานภาค
รัฐ ภาคเอกชน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และชุมชนในลุ่มน�้า ควรต้องร่วมกันทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนการจัดการน�้าบางส่วนให้มีความเหมาะสมกับกาลปัจจุบันด้วย
แนวคิดของนโยบายท่ีตั้งอยู่บนฐานแห่งความเป็นจริง และสามารถปฏิบัติได้โดย
อาศัยข้อมูล ความรอบรู้ และสติปัญญาของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่เข้าใจในรากเหง้า
แห่งปัญหา ซึ่งการจัดการน�้าในปัจจุบันควรมีกลไกส�าคัญได้แก่ การมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่ายในการท�างานแบบร่วมด้วยช่วยกันคิด ช่วยกันหารูปแบบและวิธีด�าเนินการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ แบบบูรณาการในทุกมิติเสมอ จึงจะบังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน
โดยไม่เกิดความขัดแย้งในสังคม

	 			ที่มาของธนาคารน�้าใต้ดิน

 พระนิเทศศำสนคุณ (หลวงพ่อสมำน สิริปัญโญ)  ประธานสถาบันวิจัย
นเิทศศาสนคณุ เหน็ว่าเรือ่ง “วกิฤตน�ำ้” ทีป่ระเทศไทยก�าลงัเผชญิอยูม่สีาเหตมุาจาก
หลายปัจจยั ทัง้การขาดประสทิธภิาพในการบรหิารจัดการน�า้ การเปลีย่นแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ ปริมาณความต้องการใช้น�้าที่เพิ่มมากขึ้นจากทุกภาคส่วน  โดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรม และสถานการณ์แหล่งน�้าท่ีสะอาดถูกคุกคามจากผู้ก่อมลพิษ 
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นท่ีมาของแนวคิด “กำรเติมน�้ำฝนลงเก็บไว้ใต้ดิน”
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  พระนิเทศศาสนคุณ (หลวงพ่อสมาน สริปัิญโญ) 
ได้มีแนวคิดและได้ริเริ่มให้มีการเติมน�้าฝนลงเก็บไว้
ใต้ดิน ขึ้น โดยเริ่มทดลองท�าตามแนวคิดครั้งแรก ณ 
วดับุญเรืองสุวรรณาราม บ้านค�าโป้งเป้ง อ�าเภอเมอืง 
จังหวัดหนองคาย ในปี พ.ศ. 2537 และทดลองท�า
ต่อเนื่อง ณ วัดอาฮงศิลาวาส อ�าเภอเมือง จังหวัด
บึงกาฬ จนมั่นใจแนวคิดและประโยชน์ท่ีจะเกิดกับ
ประชาชน

	 			การน�าร่องน�าหลักการ	“การเติมน�้าฝนลงเก็บไว้ใต้ดิน” 
	 			สู่	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 องค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลเก่ำขำม มี 13 ชุมชนอำศัยน�ำ้ฝนจำกธรรมชำตใิน
กำรประกอบอำชพี  มลี�ำห้วยทีม่สีภำพตืน้เขนิเนือ่งจำกถกูบกุรกุ ในฤดูฝนมปีรมิำณ
น�้ำฝนมำกแต่ขำดแหล่งเก็บกักมีข้อจ�ำกัดด้ำนพื้นที่ท�ำให้ประสบปัญหำเรื่องน�้ำ
ท่วม และภยัแล้งในทกุปี น�ำ้บำดำลขำดแคลน  ชุมชนขำดน�ำ้ในกำรท�ำกำรเกษตร 
หำกช่วงภำวะน�ำ้ท่วม พชืผลทำงกำรเกษตรก็เกดิควำมเสยีหำย  เนือ่งจำกเป็นพืน้ที่
ลุ่มต�ำ่กว่ำพืน้ทีอ่ืน่ ๆ  ชำวบ้ำนประสบปัญหำทุกปีและเป็นปัญหำซ�ำ้ ๆ  แบบนีท้กุปี  
นำยชำตรี ๊ศรวีชิำฐำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลเก่ำขำม อ.น�ำ้ยนื จ.อบุลรำชธำนี 
จงึได้พยำยำมช่วยชำวบ้ำนไม่ให้เกิดปัญหำซ�ำ้ ๆ  จึงได้อำสำน�ำแนวคิด “กำรเตมิ 
น�้ำฝนลงเก็บไว้ใต้ดิน” มำน�ำร่องในพื้นที่ต�ำบลเก่ำขำม 

  องค์การบริหารส่วนต�าบลเก่าขาม ได้เริ่มลงมือปฏิบัติจริงในวันที่  20  มีนาคม 
2558 ด�าเนินการครั้งแรก จ�านวน 10 บ่อ  ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต�าบล
เก่าขาม  เมื่อเห็นว่าวิธีการเติมน�้าฝนลงเก็บไว้ใต้ดินสามารถแก้ปัญหาได้จริง  
นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐาและคณะท�างานจึงได้ขยายผลอีก ปี พ.ศ. 2559 จึงได้เพิ่มเติม
อีก 40 บ่อ รวมทั้งหมด 50 บ่อ  ผลปรากฏว่าบ่อทั้งหมดสามารถรับน�้าฝนเก็บลง
ใต้ดินได้เพียงพอต่อความต้องการ

พระนิเทศศาสนคุณ
(หลวงพ่อสมาน สิริปัญโญ)
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  พระนิเทศศาสนคุณ  (หลวงพ่อสมาน สิริปัญโญ)  จึงได้แต่งตั้งคณะท�างานให้
ความรู้และด�าเนินการเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ดังมี
รายชื่อต่อไปนี้

  1. พระปลัดสุเมท  จรธมโม

  2. พันเอก(พิเศษ)ธนศักดิ์  มิตรภานนท์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22

  3. นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลเก่าขาม

  4. นายโกวิทย์  ดอกไม้ นักวิชาการระบบธนาคารน�้าใต้ดิน

  5. นายพินิจ  สีหะนันท์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  การขุดบ่อลึกเพื่อส่งน�้ากักเก็บไว้ใต้ดิน  เพ่ิมปริมาณน�้าบาดาล  ซ่ึงแนวคิดท่ี
อาสาน�ามาน�าร่องทีต่�าบลเก่าขามได้ประสบผลเรจ็เป็นอย่างสงู นบัว่าเป็นการพัฒนา
ท้องถิ่นและการบริหารจัดการน�้านอกเขตชลประทาน ท�าให้ชาวนาเริ่มหันมาสูบน�้า
บาดาลเพ่ือท�านาปรังในช่วงหน้าแล้ง เป็นการแก้ปัญหาภยัแล้งอย่างยัง่ยนื  หลงัจำก
นัน้คณะผูร่้วมด�ำเนนิกำรจึงขออนญุำตใช้ช่ือ “กำรเตมิน�ำ้ฝนลงเกบ็ไว้ใต้ดนิ” เป็น
ชื่อใหม่ว่ำ  “ธนำคำรน�้ำใต้ดิน” (Groundwater bank) มำจนถึงปัจจุบัน
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	 			ทฤษฎีธนาคารน�้าใต้ดิน

 ทฤษฎีธนาคารน�้าใต้ดิน คือการขุดบ่อ / ฝาย กักเก็บน�้า ให้ลึกถึงชั้นน�้า
ใต้ดินเพือ่เก็บน�า้ในฤดูฝนและกระจายน�า้ผ่านธนาคารน�า้ใต้ดิน จะกักเกบ็น�า้ไว้ใต้ดนิ 
ซึง่เป็นการเพิม่ปริมาณน�า้บาดาลให้มากขึน้ เพยีงพอต่อการน�ามาใช้ในอนาคต

  หลกัการคดิการบรหิารจัดการน�า้บนผวิดินมกีฎค่อนข้างจะตายตัวคอืไหลจากท่ี
สงูลงไปสูท่ีต่�า่ ส่วนน�า้ใต้ผวิดินเราสามารถควบคุมการเดนิทางของน�า้ได้ น�า้บนผวิดนิ 
มีโอกาสได้รับสารเคมีที่เจือปนมากับฝนที่ตก ซึ่งถ้าน�าน�้าส่วนนี้ไปใช้บางทีอาจเป็น
อนัตรายต่อผู้บรโิภค สตัว์เลีย้ง หรอืการเกษตรกรรม ในทางตรงกนัข้ามนัน้ น�า้ใต้ผวิ
ดนิได้ผ่านการกรองและซึมซับ จงึมโีอกาสมคีวามสะอาดสงูกว่าน�า้ทีอ่ยูบ่นผวิดนิ น�า้
บนผวิดนิมีอตัราการสญูเสยีจากการระเหยสงูกว่าน�า้ทีอ่ยูใ่ต้ผวิดนิ การเกบ็น�า้ใต้ดนิ
ได้เปล่ียนเร่ืองบริเวณพืน้ทีเ่กบ็มากกว่าน�า้บนผวิดินและใช้งบประมาณน้อยกว่าและ
ไม่ไปรบกวนพ้ืนทีก่ารท�าเกษตรกรรม การขยายเมอืง และพืน้ทีท่ีป่ระชาชนอาศยัอยู ่
การเกบ็น�า้ใต้ผวิดนิสามารถล�าเลียงน�า้จากต�า่ไปหาทีส่งูได้โดยการบรหิารจดัการทีถ่กูวิธี

  การออกแบบและวางต�าแหน่งบ่อต้องท�าให้รปูแบบมคีวามเชือ่มโยงตามบรบิท
ของพืน้ที ่ขดุให้ลกึถงึชัน้หนิอุม้น�า้ (Aquifer) มวีธิกีารวางต�าแหน่ง ทศิทางน�า้ไหลเข้าบ่อ 
เช่น บ่อรับน�า้ บ่อชะลอน�า้ บ่อตกตะกอนและบ่อเติมน�า้ลงใต้ดนิมจีดุส่งน�า้และจุดรบั
น�้า  เชื่อมโยงซึ่งกันและกันท�าให้สามารถกระจายน�้าใต้ดินในพื้นที่ ได้อย่างทั่วถึง

28



	 			ประเภทของธนาคารน�้าใต้ดิน

 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

 1. ธนำคำรน�้ำใต้ดินระบบเปิด

 2. ธนำคำรน�้ำใต้ดินระบบปิด

 ธนาคารน�้าใต้ดินระบบเปิด

  ธนาคารน�้าใต้ดินระบบเปิด  คือการขุดบ่อให้ได้ความลึกถึงช้ันหินอุ ้มน�้า 
(Aquifer) ขนาดรูปร่างของบ่อต้องออกแบบเปล่ียนแปลงไปตามสภาพบริบทด้าน
ภูมิศาสตร์ของพื้นที่  การวางต�าแหน่งบ่อประเภทนี้  จะวางในร่องน�้า พื้นที่รับน�้าใน
ทีลุ่ม่  และต้องวางต�าแหน่งบ่อเป็นกลุม่ ๆ  การขดุบ่อธนาคารน�า้ใต้ดนิเพยีงบ่อเดยีว
ให้ได้ผลเป็นเรื่องยากมาก ต้องขุดบ่อให้เป็นกลุ่ม ๆ ละ 3-4 บ่อ  แต่ละบ่อห่างกัน
ประมาณ  1,000-1,500 เมตร  ธนาคารน�้าใต้ดินระบบเปิด เป็นบ่อน�้าที่ใช้ส�าหรับ
การจดัการปัญหาน�า้บาดาลทีแ่ห้งและขาดแคลน เพ่ือเติมน�า้ลงใต้ดนิและเพิม่ปรมิาณ
น�้าใต้ดินให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และใช้ท�าการเกษตรในฤดูแล้ง  

รูปภาพระบบเปิดของจริงในเก่าขาม
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หมำยเหตุ
1.  รอบปากบ่อควรมีการปลูกหญ้ารอบ ๆ เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดินและเป็นการกรองน�้าที่

ไหลลงหลุม
2.  ควรมีการกั้นรั้วป้องกันรอบ ๆ ปากบ่อเพื่อความปลอดภัย
3.  ความลึกของบ่อ อย่างน้อย 7 เมตร และถ้าลึกถึง 10 เมตร จะยิ่งท�าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.  ขนาดของบ่อขึ้นอยู่กับพื้นที่ ชั้นดิน และพื้นที่โพรงน�้าใต้ดิน

 ธนาคารน�้าใต้ดินระบบปิด

  ธนาคารน�้าใต้ดินระบบปิด  เพราะที่เปลือกโลกชั้นบนนี้มีความเปลี่ยนแปลง
ตามฤดูกาล คือ ฤดูฝนอิ่มน�้าคล้ายกระดาษซับน�้า  ฤดูแล้งแห้งแล้งขาดแคลนน�้า 
“การท�าธนาคารน�้าใต้ดินระบบปิด”  คือการเติมน�้าลงใต้ดินในระดับบนสุดของ
น�้าใต้ดินที่เปลือกโลกชั้นผิวดิน  (water  table) ซึ่งเป็นเขตที่มีอากาศแทรกใน 
ชั้นหิน (Zone of Aeration)  เมื่อเติมน�้าฝนลงที่ Zone of Aeration สามารถเติม
ได้อย่างมหาศาลไม่มทีีส่ิน้สดุ  จงึสามารถแก้ไขปัญหาน�า้ท่วมขงัได้ทนัทเีพยีงช่ัวข้าม
คืน  ไม่รอการระบาย เพราะการระบายน�้าออกจากพื้นที่ของตนเองเพื่อระบายทิ้ง 
ให้ไปท่วมเพื่อนบ้านเรือนเคียง เป็นผู้ที่เห็นแก่ตัวที่ท�าให้เพื่อนบ้านเดือดร้อน การ
ท�าบ่อธนาคารน�า้ใต้ดนิระบบปิด เป็นเพยีงบ่อน�า้เลก็ ๆ  เตมิน�า้ลงไปใต้ดินได้เรือ่ย ๆ  
ทกุคร้ังทีฝ่นตกมีแต่น�า้จมหายลงใต้ดิน ไม่มนี�า้ล้นบ่อ เพราะน�า้ใต้ดนิในชัน้นีไ้ด้เชือ่ม

ธารน�้ากับ หนอง, บึง, ล�าห้วย, ล�าน�้า, แม่น�้า, และทะเลไม่มีที่สิ้นสุด 
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ระบบปิดครัวเรือน

ระบบปิดร่องน�้า

ระบบปิดขนาดใหญ่
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 การเลือกพื้นที่ท�าธนาคารน�้าใต้ดินแบบปิด 

  เนื่องสภาพปัจจุบันชุมชนในเมือง ชุมชนแออัด ชุมชนในชนบท ฯลฯ ปัจจุบัน
การก่อสร้างบ้านด้วยการถมดินแข่งความสงูกนัเพือ่หนนี�า้ท่วม ท�าให้น�า้ชาวบ้านทีอ่ยู่
ในพื้นที่ต�่า ขณะนี้ได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศ  หลวงพ่อสมาน  สิริปัญฺโญ และ
คณะวิทยากรที่ได้รับการแต่งตั้งจึง เร่งให้พี่น้องไทยระดมสรรพก�าลังขุดบ่อธนาคาร
น�้าใต้ดินในครอบครัว ตามพื้นที่ไร่นา  เพราะท�าง่าย ท�าได้ทันที ใช้งบประมาณน้อย  
เหมาะสมส�าหรับพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

 1. แก้ปัญหำน�้ำท่วมขังในชุมชนเมืองแออัด ในชุมชนเมืองที่แออัด และใน
ชุมชนในชนบท น�้าเสียถูกระบายลงในร่องระบายน�้าท่ีหน้าบ้าน ร่องระบายน�้าคือ
การท�าให้น�้าจากพื้นที่ต่าง ๆ มารวมตัวกันเป็นจ�านวนมาก เพื่อเอาน�้าจ�านวนมาก
รวมตัวกันไปท่วมในพื้นที่ ๆ ต�่ากว่า หรือเอาน�้าฝนจากชายคาที่สะอาดให้ไปรวมตัว
กับน�้าสกปรกที่อยู่ในคลอง แล้วให้ไปรวมกันในล�าห้วยหรือแหล่งน�้าสาธารณะใน
ชุมชน

 2. แก้ปัญหำภยัแล้ง และ น�ำ้ท่วมขังพืน้ท่ีกำรเกษตร ในพืน้ท่ีท�าการเพาะปลกู 
แต่ละปีที่มีฝนตกอยู่ 5-6 เดือนจะมีน�้าฝนตลอดปี 1,572.5 มิลลิเมตร ในพื้นที่ทุก 1 
ไร่ จึงมีน�้าฝนในพื้นที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตร การท�าธนาคารน�้าใต้ดินระบบ
ปิด  ในต�าแหน่งที่น�้าไหลมารวมกัน  เป็นการเก็บน�้าฝนให้ฤดูฝนลงใต้ดิน  เช่น สวน
ไม้ผล สวนยางพารา พื้นที่ปลูกมันส�าปะหลัง ฯลฯ ให้เกิดความชุ่มชื้น เพิ่มผลผลิต
ให้กับการท�าการเพาะปลูก

 3. แก้ปัญหำภัยแล้ง และ แก้ปัญหำน�้ำท่วม ประเทศไทยอยู่ในร่องลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ และ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตลอดปีมีปริมาณน�้าฝน 1,572.5 
มิลลิเมตร ในชุมชนหมู่บ้านหนึ่ง ๆ มีพื้นที่ประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร เป็นหลังคา
เก็บน�้าฝน จะอยู่บนดอยสูง ที่ราบ หรือที่ราบลุ่มก็มีฝนตกเช่นกัน พื้นท่ี 1 ตาราง
กิโลเมตร ย่อมมีน�้าฝน 1,572,000 ลูกบาศก์เมตร / ปี  ในชุมชนหนึ่งท่ีมีพื้นท่ี 10 
ตารางกิโลเมตร 15,720,000 ลูกบาศก์เมตร / ปี น�้าฝนประมาณ 15 ล้านลูกบาศก์
เมตรของชุมชนอย่าได้ระบายน�้าฝนจากดอยสูงให้ไปท่วมพื้นที่ราบ พื้นที่ราบอย่า
ระบายน�้าต่อให้ไปท่วมที่ราบลุ่ม การท�าธนาคารน�้าใต้ดินระบบปิดในพื้นที่อยู่อาศัย  
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ในพ้ืนทีส่วน หรือ รอบ ๆ  พืน้ท่ีไร่นา คอืการส่งน�า้จ�านวนมหาศาลในพืน้ทีข่องตนเอง
ให้ใต้ดนิเป็นเขือ่นขนาดใหญ่ ในฤดูฝนให้น�า้ฝนเกบ็ไว้ใต้ดนิทีเ่ราอยู ่พอหน้าแล้งกเ็อา
น�้าฝนที่เก็บขึ้นมาใช้ในการประกอบอาชีพและการด�ารงชีพต่อไป

 วิธีการและขั้นตอนการท�าธนาคารน�้าใต้ดินแบบปิด 

  การเลอืกพืน้ทีท่�าบ่อธนาคารน�า้ใต้ดินระบบปิด ให้เลอืกพืน้ท่ีต�า่ท่ีเป็นจดุรวมน�า้ 
มีน�้าขังที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน  ร�าคาญ บริเวณที่เปียกแฉะ  เช่น หลังห้องน�้า 
บริเวณล้างถ้วยภาชนะต่าง ๆ หรือทางน�้าผิวดินไหลผ่านมีน�้าท่วมขังตลอดปี

  1. ขดุเป็นวงกลมเส้นผ่าศนูย์กลาง 50-60 ซม. 
หรือเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส 50 x 50 ซม. ความลึก 
1.20-1.50  เมตร  ในกรณีที่เป็นดินถมต้องขุด
จนถึงดินเดิม และให้ขุดบ่อเพิ่มแรงกดขนาดเล็ก 
(Hydraulic Jump) เรยีกกนัง่าย ๆ  ว่า “บ่อสะดอื” 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย 20 ซม ลึกให้
ค�านวณไม่น้อยกว่า 2  เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง 
หลักการค�านวณทั้งบ่อใหญ่และบ่อสะดือ

  2. น�าหนิหยาบพอประมาณรองก้นหลมุ
ให้ได้ความหนาประมาณ 15 ซม. แล้วน�าท่อ 
PVC ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางตัง้แต่ 2 นิว้ขึน้ไป 
วางที่กลางบ่อ แล้วหาไม้ไผ่มามัดขึงกับท่อ 
PVC ให้ได้แนวดิ่งตั้งฉากกลางบ่อ

  3. น�าอิฐ, หิน, กระเบ้ืองแตก,  เศษ
ปนูซเีมนต์วสัดเุหลอืจากการทบุตกึใส่ลงใน
หลุมจนเหลือเพียง 20 เซนติเมตร 
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  4. น�าพลาสติกสานสีฟ้า  (ผ้าลี่) หรือ 
ตาข่ายไนล่อนคลุมหินหยาบที่อยู่ด้านล่าง  

  5. น�าหนิขนาดเลก็หรอืกรวดกลมจาก 
แม่น�้าคลุมทับพลาสติกสานสีฟ้า  หรือ 
ตาข่ายไนล่อน ให้ต�า่กว่าผวิดิน 5 เซนติเมตร
ใช้ PVC สามทางสวมปลายท่อด้านบนให้
ปลายท่อสามทาง PVC หมนุตามทศิทางลม
ในท้องถิน่  ปรบัระดบัดนิรอบ ๆ  บ่อเพือ่ให้
น�้าไหลเข้าปากบ่อได้สะดวกรอบด้าน และ
หมั่นตรวจสอบอยู่เสมอว่าไม่มีสิ่งกีดขวาง
ทางน�้าที่ไหลเข้าบ่อ

หมำยเหตุ 
การเตมิน�า้ลงใต้ดนิในระดับบนสดุของน�า้ใต้ดนิทีเ่ปลือกโลกชัน้ผวิดนิ (water table) ซึง่เป็นเขต
ทีม่อีากาศแทรกในชัน้หนิ (Zone of Aeration) เมือ่เตมิน�า้ฝนลงที ่Zone of Aeration สามารถ
เติมได้อย่างมหาศาลไม่มีที่สิ้นสุด  จึงสามารถแก้ไขปัญหาน�้าท่วมขังในชุมชนได้เป็นอย่างดี
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	 			ข้อมูล	8	ด้าน	อปท	ต้นแบบ	การบริหารจัดการน�้า 
	 			ด้วยระบบธนาคารน�้าใต้ดิน	(Ground	Water	Bank)
	 			ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน

 ขั้นตอนที่ 1  การเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรน�้า  
 ชุมชนและสภาพภูมิประเทศ

  การด�าเนินการจะเริ่มจากการรวบรวมหรือทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  เพื่อ
น�ามาศึกษาถึงลักษณะทั่วไปของพ้ืนที่โครงการหรือต�าบลนั้น ๆ  เพื่อให้ทราบถึง
ปัญหาความต้องการ ความขาดแคลนและข้อจ�ากัดในการพัฒนาด้านน�้า พร้อมท้ัง
น�าแผนการพัฒนาและโครงการต่างๆที่ได้มีการจัดท�าไว้แล้ว  เช่น ฝาย การขุดลอก
ล�าน�้าต่าง ๆ มาศึกษาทบทวนและท�าการศึกษาทางด้านวิศวกรรมและชลศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาแนวทางและวิธีการในการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ที่สอดคล้องกับ
การท�าระบบธนาคารน�้าใต้ดิน แล้วจึงพิจารณาวางระบบการพัฒนาที่มีศักยภาพใน
หลาย ๆ แนวทาง แล้วจึงวางระบบ ที่มีความเป็นไปได้ในแนวทางต่าง ๆ พร้อมกับ
การก�าหนดต�าแหน่งและค่าระดับความสงูของภมูปิระเทศ จากน้ันท�าการจดัล�าดับใน
การพัฒนาและคัดเลือกแนวทาง
ที่มีศักยภาพมากที่สุดน�าไปศึกษา
ความเหมาะสมและออกแบบ
ก่อสร้างต่อไป ข้อมูลพื้นฐานเบื้อง
ต้นมีองค์ประกอบดังนี้

  1. ขอบเขตพ้ืนที่ลุ ่มน�้าของ
ล�าห้วยต่าง  ๆ  เมื่อพิจารณาถึง
ปริมาณน�้าที่ไหลผ่านและขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต�าบล
ของตนว่ามีอาณาเขต คลอบคลุมแค่ไหน

  2. ลักษณะทางกายภาพหรือภมูปิระเทศของพืน้ที ่ได้แก่ ความลาดเอยีง ระดบั
ความสูงต�่า ก�าหนดขอบเขตที่ลุ่ม ที่ดอน พื้นที่แห้งแล้งซ�้าซาก ทิศทางการไหลของ
น�า้ผวิดนิ และเส้นชนัความสงู(contour) จากแผนทีท่หารตามมาตราส่วน 1:50,000 
(Topographic Map) เพือ่ประกอบการก�าหนดพกิดัต�าแหน่งในการวางระบบเตมิน�า้
ใต้ดิน
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  3. การวางแผนและการประเมิน
ผู ้มีส ่วนได้เสียในพื้นที่  รวมถึงการ
ก�าหนดรูปแบบและพ้ืนที่ในการใช้
ประโยชน์จากธนาคารน�้าใต้ดิน

 ขั้นตอนที่ 2 การก�าหนดทิศทางของน�้าใต้ดินในพื้นที่ลุ่มน�้าระดับชุมชน

  เบือ้งต้นต้องทราบถงึสภาพทางธรณวีทิยาของพืน้ที ่และสภาพอทุกธรณวีทิยา
ของชั้นน�้าบาดาล ซึ่งจะบ่งบอกถึงประเภทของชั้นน�้าบาดาลในพ้ืนท่ี ว่าเป็นช้ันน�้า
บาดาลแบบเปิดหรือแบบปิด และมีส่วนส�าคัญของการก�าหนดระดับความลึกของ
บ่อเติมน�้าและทราบถึงความหนาของชั้นน�้าบาดาลอีกด้วย  ท้ังนี้การสร้างระบบ
เติมน�้าใต้ดินจะต้องไม่กระทบกับชั้นบาดาล ตามที่ก�าหนดไว้ใน พรบ. น�้าบาดาลท่ี
ความลึก 15 เมตรจากผิวดินลงไป ในกรณีที่เปิดชั้นน�้าบาดาล เปิดทิศทางการไหล
ของน�้าบาดาลจะมีทิศทางเดียวกันกับน�้าในดินที่เราจะเติมหรือชั้นน�้าตื้น ดังนั้น วิธี
การสังเกตหรือหาทิศทางการไหลสามารถท�าได้จากระดับน�้าบ่อสังเกตการณ์หรือ
บ่อบาดาลที่มีอยู่แล้วในท้องที่  โดยการวัดระดับน�้าปกติจะต้องใช้บ่อที่มีความลึกใน
ระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน บ่อที่มีระดับน�้าลึกกว่าจะต้องบ่งบอกถึงทิศทางการ
ไหลของน�้าในดินว่าพื้นที่นั้นอยู่ปลายน�้า

36



 ขั้นตอนที่ 3 เจาะส�ารวจ ชั้นดิน เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถด�าเนินการ 
 เติมน�้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ข้อมูลทางธรณีวิทยา  ที่ได้จาก
แผนที่ธรณีวิทยา ข้อมูลในภาคสนาม
การเปิดบ่อดิน  สระ หรือการขุดตัด
หน้าดินต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลหลุมเจาะ
เจาะส�ารวจต่าง ๆ  เช่น การเจาะเพื่อ
ท�ารากฐานส�าหรับการก่อสร้างจุด
ส�ารวจทางธรณีวิทยาข้อมูลหลุมเจาะ
และพัฒนาบ่อบาดาลของหน่วยงานที่
เกีย่วข้องเพือ่ให้ทราบถงึชัน้ดนิ ชัน้หิน
ในพ้ืนที ่ และทราบถงึขอบเขตความความลกึและความหนาของชัน้ดนิเหนยีว ระดบั
ความลึกของชั้นหินดินดานหรือชั้นหินทึบน�้าที่จะท�าให้การเติมน�้าไม่สัมฤทธิ์ผลตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้

 ขั้นตอนที่ 4  วางแผนและก�าหนดระบบเติมน�้าลงในแผนที่ผังน�้าต�าบล

  การวางแบบบนผังลุ่มน�้าระดับต�าบลมีความส�าคัญต่อการก�าหนดรูปแบบและ
ทศิทางการท�างานซึง่จะต้องชดัเจน โดยผงัน�า้ระดับต�าบลสามารถใช้แผนทีท่างทหาร 
มาตราส่วน 1:50,000 หรือภาพถ่ายทางอากาศหรือแผนที่ท�ามือที่ท�าขึ้นเองจาก
ชุมชน ซึ่งใส่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ลงในแผนที่  ได้แก่ อาคารบังคับน�้าต่าง ๆ 
อย่างเช่น ฝายประตูระบายน�้า แก้มลิง ท่อลอด ท่อระบายน�้า แหล่งน�้าสาธารณะ 
ล�าห้วย หรือโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ 
เพือ่วางระบบการเชือ่มโยงเพ่ือให้เกดิ
ความเหมาะสมและม่ันใจว่าแหล่งน�า้ 
ต้นทุนที่น�ามาใช้มีศักยภาพ  ต้องรู ้
แหล่งที่มา  ต้องรู้ปริมาณน�้าในแต ่
ละเดือนและคุณภาพน�้าต้องสะอาด
ปลอดภัยไม่ปนเปื้อน
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 ขั้นตอนที่ 5 ออกแบบระบบธนาคารน�้าใต้ดิน

  ระบบธนาคารน�้าใต้ดินมีหลายรูปแบบ การออกแบบข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ 
และความเหมาะสมของพ้ืนทีน้ั่น ๆ  ระบบการวางต�าแหน่งขดุบ่อของธนาคารน�า้ใต้ดนิ
เพือ่ให้มปีระสทิธภิาพต้องวางต�าแหน่งบ่อเป็นกลุม่ ซึง่ต้องใช้ความช�านาญพเิศษ การ
ปักหมุดชีจ้ดุจะท�าตามความเข้าใจของตนเองไม่ได้ ต�าแหน่งบ่อทุกบ่อจะถูกวางอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ด้านกายภาพของร่องน�้าแต่ละภูมิประเทศ
ที่ไม่มีสูตรเดียวตายตัว ซึ่งบ่อเติมน�้าลงสู่ใต้ดินอาจจะใช้จากรูปแบบเดิมท่ีมีอยู่แต่
ปรับปรุงให้น�้าสามารถเดินทางในชั้นใต้ดินได้สะดวกโดยใช้เทคนิคของ  “ธนาคาร 
น�า้ใต้ดนิ” ระบบเดมิทีส่ามารถปรบัปรงุเป็นบ่อเตมิน�า้ได้มหีลายอย่าง เช่น ฝาย สระ 
หนอง ล�าห้วย บ่อน�้าตื้น รวมถึงบ่บาดาล ทั้งนี้ในพื้นท่ีบางแห่งอาจจะใช้มากกว่า 
หนึ่งระบบก็ได้ ที่ส�าคัญต้องให้เชื่อมโยงและส่งต่อกันได้
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 ขั้นตอนที่ 6 ด�าเนินการก่อสร้างตามแผนที่ก�าหนดไว้

  เมื่อก�าหนดรูปแบบของการท�าระบบธนาคารน�้าใต้ดินในพื้นที่ต�าบลนั้นๆ แล้ว
เสร็จ ทางองค์การบริหารส่วนต�าบลอาจจะท�าทั้งระบบหรือจะท�าเฉพาะตามกรอบ
งบประมาณทีม่อียูก่ไ็ด้  ขึน้อยูก่บัความพร้อมของพืน้ที ่ แต่ข้อจ�ากดัของการก่อสร้าง
ก็คือช่วงเวลาด�าเนินการควรเลือกด�าเนินการในช่วงฤดูแล้ง  เพราะช่วงนี้จะประสบ
ปัญหาในการด�าเนินงานน้อยกว่า  ทั้งยังสามารถขุดบ่อเติมน�้าได้ลึกตามที่ออกแบบ
ไว้  อย่างไรก็ดเีคร่ืองจักรท่ีใช้กต้็องมสีมรรถนะทีเ่พยีงพอกับความต้องการ  นอกจาก
นี้ยังมีปัญหาอื่นๆที่อาจจะตามมาเช่น  ไม่มีที่ทิ้งดิน  เข้าพื้นที่ไม่ได้  บุคลากรยังไม่
เช่ือมัน่ –ขาดประสบการณ์  ชมุชนยงัไม่เห็นด้วย  สภาพพืน้ทีไ่ม่เอือ้ต่อการท�าระบบ  
แหล่งน�า้ดบิยงัไม่สะอาดปลอดภยั  พืน้ทีท่�างานอยูใ่นป่าไม้ตามกฎหมาย  สิง่แวดล้อม
มปัีญหา  มแีหล่งมลพษิทางดินและทางน�า้อยูใ่นปรมิาณมาก  เหล่านีเ้ป็นต้น  อย่างไร
ก็ตามการเตรียมพร้อมที่ดีและองค์ความรู้ที่เพียงพอจะช่วยให้สามารถด�าเนินการ
ได้จนส�าเร็จลุล่วงตามที่วางแผนไว้แน่นอน   ดังนั้นการจัดล�าดับโครงการและการ
ก่อสร้างจะต้องพิจารณาองค์ประกอบให้ครบทกุด้านก่อน  ท้ังด้านเทคนคิ  วศิวกรรม  
สิ่งแวดล้อม  เศรษฐกิจ  สังคม  และด้านความพร้อมขององค์กรรวมเข้าไว้ด้วยกัน
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 ขั้นตอนที่ 7 ติดตาม ประเมินผลและเก็บข้อมูล

  ประสทิธภิาพของบ่อธนาคารน�า้ใต้ดินจะไม่สามารถประเมนิได้ทนัทเีมือ่ก่อสร้าง
เสร็จ บางทีอ่าจจะต้องใช้เวลานานเป็นปี จึงจะเหน็ผล ในการประเมนิดตูวัชีว้ดัได้จาก
ผลท่ีปรากฏตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  เช่น มีน�้าเพิ่มขึ้นหรือเต็มตลิ่งล�าห้วย หนอง  
บึง  เขื่อน แม่น�้า พื้นที่น�้าท่วมขังลดลงทั้งในพื้นที่ชุมชนและพ้ืนท่ีเกษตร พื้นท่ีแห้ง
แล้งลดลง น�้าใต้ดินที่เคยเค็มค่อย ๆ กลายเป็นน�้าจืด มีระบบนิเวศที่ดีขึ้น ได้พันธุ์ไม้  
พันธุ์สัตว์บางอย่างคืนกลับมาเป็นทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน การเก็บข้อมูลจะ
ต้องท�าเป็นสถิติต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ ซึ่งควรท�าทุกเดือนต่อเนื่องติดต่อกันอย่างน้อย 
4 ปี หลักส�าคัญก็คือการน�ามาใช้ประโยชน์และการน�าไปสู่การบริหารจัดการน�้าท่ี
จะต้องด�าเนนิต่อไปเรือ่ย ๆ  เพือ่ท�าให้เกดิความต่อเนือ่งและยัง่ยนืสูค่นในท้องถิน่รุน่ 
ต่อ ๆ ไป ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในสังคม ลดปัญหาการอพยพไปขายแรงงานในเมือง
ใหญ่  และลดปัญหาหนี้สินได้เป็นต้น
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 ขั้นตอนที่ 8 สรุป วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค โอกาส ขยายผลเชื่อมกับ 
 โครงการอื่นของพื้นที่

  องค์การบรหิารส่วนต�าบลเก่าขามได้น�าเรือ่ง “น�ำ้” มาถอดบทเรยีนให้กบัชุมชน 
“น�ำ้” คอื ความมัน่คงของชวีติท�าให้ก่อเกดิอาชพี ท�าให้ก่อเกดิรายได้ และท�าให้เกดิ
แบบอย่างการน�าพลังสะอาดมาใช้ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดต้นทุนการผลิต  
เป็นผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่  (พลังงานแสงอาทิตย์)  
เกิดรายได้ทางการเกษตรโดยภาคชุมชน ตัวอย่างที่หลากหลายของอาชีพเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของคนในชุมชน ตัวอย่างที่หลากหลายของอาชีพเพื่อสร้างความเข้ม
แขง็ของคนในชมุชน อาท ิการรวมกลุม่ปลกูพชืและการรวมกลุม่เลีย้งสตัว์ ซึง่มุง่เม้น
ความปลอดภัยของผู้ผลิต ผู้บริโภคและกลุ่มอื่น ๆ  ผลักดันเป็นแนวทางนโยบายการ
สร้างความมั่นคงทางอาหาร ที่เกิดจากการร่วมงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่าง
ประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้น�าชุมชนสร้าง
แรงจูงใจให้กับคนในชุมชน ความมั่นคง ความยั่งยืนสู่ชุมชนสืบไป
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	 			การบริหารโครงการที่ถูกระเบียบปราศจากข้อท้วงติงจาก	สตง.

  การด�าเนินการเก็บข้อมูลตามข้อ 1 จะท�าให้ อปท. ทราบว่าจะต้องด�าเนินการ
จัดท�าธนาคารน�้าใต้ดินหรือไม่ ถ้าในพื้นที่มีน�้าท่วม น�้าแล้งอยู่  จึงต้องด�าเนินการ
ตามข้อ 2-8  และน�าเข้าสูก่ระบวนการจดัท�าแผนพฒันาท้องถิน่ เพือ่ตัง้งบประมาณ
ด�าเนนิการต่อไป ถ้าในพืน้ทีไ่ม่มนี�า้ท่วม น�า้แล้ง กไ็ม่มคีวามจ�าเป็นจะต้องจดัท�าระบบ
ธนาคารน�้าใต้ดิน หากไม่จ�าเป็นแล้วท�า อาจถูกหน่วยตรวจสอบเรียกเงินคืน

	 			การบูรณาการสู่ความย่ังยืน

 1. การขยายผลถ่ายทอดความรู้ต�าบลต้นแบบ

   องค์การบริหารส่วนต�าบลเก่าขาม อ.น�้ายืน จ.อุบลราชธานี ต้นแบบของ
ประเทศไทย “ธนำคำรน�้ำใต้ดิน”  ได้เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ จากปี พ.ศ. 2559 
ถึงปัจจุบัน มีผู้มาเยือนประมาณ 3,376 คน และได้ถ่ายทอดความรู้ขยายผลเป็นต้น
แบบตามภาคต่าง ๆ ดังนี้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อบต. ยางขี้นก จ. อุบลราชธานี และ
    อบต. บ้านผึ้ง จ. นครพนม
  ภาคเหนือ   อบต. วังหามแห อ. ขานุวรลักษ์บุรี  

จ. ก�าแพงเพชร
  ภาคกลาง    เทศบาลต�าบลหนองมะโมง อ. หนองมะโมง  

จ. ชัยนาท
  ภาคใต้    เทศบาลต�าบลเจ๊ะบิลัง อ. เมือง จ. สตูล
  องค์กร/มูลนิธิ  มูลนิธิเพื่อสังคมไทย และ  

สถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น

 2. ขยายผลสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ัวประเทศ “โครงการ 
อปท.ต้นแบบจัดการน�้าตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคาร 
น�้าใต้ดิน)”

  รฐับาลได้ก�าหนดยทุธศาสตร์น�า้เพือ่การอปุโภคเป็นภารกจิหลกัของรัฐบาล โดย
ประเทศไทยต้องมีน�้ากิน น�้าใช้ที่สะอาดให้ทุกหมู่บ้าน ซึ่งจะมีการบริหารจัดการน�้า

เพื่อบริโภคให้แก่ชมชน หมู่บ้าน รวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และแหล่งท่อง
เที่ยวส�าคัญ เริ่มจากพื้นที่วิกฤต เช่น ลุ่มน�้ามูล ลุ่มน�้าชี ลุ่มน�้าโขง ลุ่มน�้าปิง 
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วิทยากรโครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน�้าตามปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง
(ธนาคารน�้าใต้ดิน) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ซึ่งการขยายชุมชนเมืองจ�านวนมากบางหมู่บ้านทั้งหมดในประเทศไทยยังเข้าไม่ถึง
แหล่งน�้า เพื่อการอุปโภคบริโภค

  เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานตามอ�านาจหน้าที ่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน กรมส่งเสริมปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น โดยนายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ อธิบดี จึงได้จัดท�าโครงการ อปท.ต้นแบบ 
จัดการน�้าตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (ธนาคารน�้าใต้ดิน)  ด้วยการน�า
ความรู ้เ ร่ืองการจัดท�าธนาคารน�้าใต้ดินมาส่งเสริมให้บุคลากรกรมส่งเสริม 
การปกครองส่วนท้องถิน่ ผูบ้ริหารท้องถิน่ และบคุลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ให้เข้าใจแนวทางการบรหิารจดัการน�า้แบบสมดุล ด้วยหลกัการธนาคารน�า้ใต้ดนิเพือ่
ขบัเคลือ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ช่วยให้ประชาชนในพืน้ทีส่ามารถน�าน�า้มาใช้
ส�าหรับการอุปโภคบริโภคและท�าการเกษตร ทั้งยังส่งเสริมการประกอบอาชีพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

 รุ่น 1 ภาคกลาง วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดชัยนาท
  รุ่น 2 ภาคตะวันออก วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดสระแก้ว
  รุ่น 3 ภาคใต้ วันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดสตูล
  รุ่น 4 ภาคเหนือ วันที่ 6-7 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดก�าแพงเพชร
  รุ่น 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รุ่น 1) วันที่ 18-19 มิถุนายน 2561  
    ณ จังหวัดอุบลราชธานี
  รุ่น 6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รุ่น 2) วันที่ 21-22 มิถุนายน 2561  
    ณ จังหวัดนครพนม
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     ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

   ปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ (Critical Success Factor: CSF) คอื ปัจจยัทีส่�าคญัยิง่
ทีต้่องท�าให้มหีรือให้เกดิขึน้ เพือ่ให้บรรลคุวามส�าเรจ็ตามวสิยัทศัน์ หรอืกค็อืเป็นการ
ให้หลักการ แนวทาง หรอืวธิกีารทีอ่งค์กรจะสามารถบรรลวุสิยัทศัน์ได้ แต่ละองค์กร
จะมีปัจจัยแห่งความส�าเร็จเป็นเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมในการเช่ือมโยงการปฏิบัติ
งานทุกระดับให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน ท�าให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหารขององค์กร 
รู้ว่าต้องท�าสิง่ใดบ้างเพือ่ให้ผลสมัฤทธิข์ององค์กร ตอบสนองวสิยัทัศน์ หากปราศจาก
ปัจจัยแห่งความส�าเร็จแล้ว วิสัยทัศน์ขององค์กรจะไม่ได้รับการตอบสนองอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

  การด�าเนินการ  (Monitoring System) ส�าหรับโครงการ การบริหารจัดการ
น�้านอกเขตชลประทานระบบธนาคารน�้าใต้ดิน นายชาตร๊ี   ศรีวิชาฐา พร้อมคณะ 
ผู้บริหาร และบุคลากรท้องถิ่น มีความมุ่งมั่นในการช่วยชาวบ้านให้พ้นจากปัญหา 
“น�้าท่วม  น�้าแล้ง  ซ�้าซากทุกปี”  พร้อมมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
ท้องถิน่อย่างยัง่ยนืโดยได้น้อมน�าพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภมูพิลอดลุยเดชว่าด้วย “การบรหิารจัดการน�า้” และได้น้อมน�าแนวทาง ศาสตร์
พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ทฤษฎีใหม่ มาขับเคลื่อนใช้ในการพัฒนา
ต�าบลเก่าขามอย่างจริงจัง และมีความเพียรพยายามท่ีจะให้เกิดความส�าเร็จตาม
เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 

	 			ปัจจัยแห่งความส�าเร็จของโครงการ

 1. ควำมมุ่งมั่น (Drive) คณะผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรในองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลเก่าขามมีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการ 
ท�าหน้าที่การงานด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งานส�าเร็จตามเป้าหมาย ที่
ส�าคัญมีความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการเป็นอย่างดี

 2. ภูมิปัญญำ (Knowledge/Wisdom)  ผู ้บริหารและบุคลากรท้องถิ่น 
ในองค์การบริหารส่วนต�าบลเก่าขามมีการเรียนรู้และเพ่ิมทักษะ ทั้งทางด้าน

เทคนิคและด้านการบริหารที่ต้องมีอย่างครบถ้วนอยู่ตลอดเวลา
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 3. ควำมคดิรเิริม่สร้ำงสรรค์ (Personal Creativity) ผูน้�าขององค์การบรหิาร
ส่วนต�าบลเก่าขามมีรูปแบบวิธีคิด  (Mental Ability)  ท่ีก่อให้เกิดมุมมองแปลก ๆ  
ใหม่ ๆ (New Paradigm) ที่แตกต่างไปจากผู้อื่น ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม ๆ ท�าให้
สามารถทีจ่ะแสวงหาโอกาส (Opportunity Seeking) เพือ่น�ามาบรหิารและพฒันา
ให้เกิดเป็นคุณค่าแก่องค์กร ทั้งในด้านของการปรับปรุงระบบงานทั่วไป ระบบการ
ผลติ ระบบการตลาด และระบบการบรกิาร ตลอดจนระบบการออกแบบและพฒันา
โครงการ

 4. มนุษยสัมพันธ์และทักษะกำรสื่อสำร (Human Relations & Communi-
cations Ability) ผูน้�าและบคุคลากรส่วนใหญ่ในองค์การบรหิารส่วนต�าบลเก่าขาม 
ล้วนมมีนุษยสมัพนัธ์และทกัษะการสือ่สารไปในทศิทางเดยีวกนั ซึง่เป็นส่วนทีส่�าคญั
ในปัจจัยของความส�าเร็จของโครงการ

 5. ทักษะกำรแก้ปัญหำและตัดสินใจ (Problem Solving & Decision 
Making Skill) ผู้น�าและผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต�าบลเก่าขามมีทิศทาง
ในการเพิ่มทักษะ และการแก้ไขปัญหาพร้อมท้ังการตัดสินใจในทิศทางเดียวกัน จึง
ท�าให้โครงการมีประสิทธิภาพ และส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

 6. กำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมกับทุกภำคส่วน องค์การบริหาร
ส่วนต�าบลเก่าขาม เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้
ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท�างาน และร่วมรับผลที่เกิดจากการมีส่วนร่วม 
ไปจนกระทั่งถึงร่วมตรวจสอบเพื่อสร้างความโปร่งใสและเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจ
ของหน่วยงานภาครัฐให้ดีขึ้นและเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่าย
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	 			รางวัลแห่งความส�าเร็จ

  ปีพทุธศกัราช 2558 ได้รบัรางวลั นวตักรรมท้องถิน่ “INNOVATION AWARD” 
จากผลงานโครงการ  การบริหารจัดการน�้านอกเขตชลประทาน  “ธนาคารน�้า
ใต้ดิน” ผลการถอดบทเรียนโครงการได้คะแนนล�าดับ 1   จึงส่งผลให้ได้รับโล่และ
ประกาศนียบัตร รำงวัล นวัตกรรมท้องถิ่น สำขำ กำรบริหำรทรัพยำกรธรรมชำติ 
จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย รางวัลไทยและ สถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น

  ปีพุทธศักราช 2560 ได้รับรางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นบริหำร
ตำมหลักธรรมำภิบำลและผู้น�ำท้องถิ่นดีเด่น” ประจ�ำปี 2560 สำขำ นวัตกรรม
ท้องถิ่น จากผลงานโครงการ การบริหารจัดการน�้านอกเขตชลประทาน “ธนาคาร
น�้าใต้ดิน โดยพิจารณาจากเกณฑ์ LPA รวม 4 ด้านและกระบวนการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ  เอกชน และองค์กรอิสระ จากมูลนิธิเพื่อสังคม
ไทย รางวัลไทย และสถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น
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  ปีพุทธศักราช 2560 นายชาตรี๊   ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล 
เก่าขาม ได้รับรำงวลั “นกัปกครองท้องถิน่ดเีด่น”สำขำ ส่งเสรมิต�ำบลต้นแบบด้วย
ศำสตร์พระรำชำ จากผลงานโครงการ การบริหารจัดการน�้านอกเขตชลประทาน 
“ธนาคารน�้าใต้ดิน”   จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย    รางวัลไทย และสถาบันพัฒนา
ศักยภาพท้องถิ่นพิจารณาจากเกณฑ์ LPA รวม 5 ด้านและความมุ่งมั่นในการน�า
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่าด้วย 
“การบรหิารจดัการน�า้” และได้น้อมน�าแนวทาง ศาสตร์พระราชา ปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียง สู่ทฤษฎีใหม่ มาขับเคลื่อนใช้ในการพัฒนาต�าบลเก่าขามอย่างจริงจัง และ 
มีความเพียรพยายามที่จะให้เกิดความส�าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
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  ปีพุทธศักราช 2561 นายชาตรี๊   ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล 
เก่าขาม ได้รับรำงวัล”ควำมดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” สำขำ กำรจัดกำรน�้ำอย่ำง
ยั่งยืน จากผลงานโครงการ การบริหารจัดการน�้านอกเขตชลประทาน “ธนาคาร
น�า้ใต้ดนิ” โดยพจิารณาจาก ผลสมัฤทธิข์อง “ธนาคารน�า้ใต้ดนิ” ล�าห้วยแก้วทีส่ร้าง
ประโยชน์ให้กับประชาชนในต�าบลเก่าขามและเป็นแหล่งเรียนรู้ธนาคารน�้าใต้ดิน 
ต้นแบบแห่งประเทศไทย จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย รางวัลไทยและสถาบันพัฒนา
ศักยภาพท้องถิ่น ประธานพิธี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี

  ปีพุทธศักราช 2561 นายชาตรี๊   ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล
เก่าขาม ได้รับรำงวัล “นักบริหำรดีเด่นแห่งปี”สำขำ บริหำรและพัฒนำท้องถิ่น 
จากผลงานโครงการ การบรหิารจดัการน�า้นอกเขตชลประทาน “ธนาคารน�า้ใต้ดนิ” 
พิจารณาจาก LPA 5 ด้าน และผลงานต่อเนื่องของโครงการธนาคารน�้าใต้ดินตั้งแต่
ปี 2558 มาจนถึงปี 2561 จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย รางวัลไทย และสถาบันพัฒนา
ศักยภาพท้องถิ่น ประธานพิธี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
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    ความส�าเร็จในวันนี้คือ จุดเริ่มต้นการเรียนรู้ต่อไป

  การท�างานผ่านการปฏิบัติจริง มีความมุ่งมั่น มีความเพียร มีการพัฒนาทักษะ
อย่างไม่ย่อท้อ และให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ท�าให้มีเครือข่าย
การท�างาน ที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ไม่สิ้นสุดและส่ง
ผลให้ส�าเรจ็ตามเป้าหมายทีไ่ด้ก�าหนดไว้ สิง่เหล่านีจ้ะเกดิขึน้ไม่ได้หากไม่ได้รบัความ
ร่วมมอื และการร่วมแรงร่วมใจ ของผูบ้รหิารท้องถิน่ บคุลากรท้องถ่ิน และประชาชน
ในต�าบลเก่าขาม ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนและเป็นไป
ตามแนวทางที่ได้ร่วมกันก�าหนด

  ในวันนี้ องค์การบริหารส่วนต�าบลเก่าขาม อ�าเภอน�้ายืน  จังหวัดอุบลราชธาน ี
ได้รับรางวัลเบื้องต้นในการผลักดันให้ก้าวไปสู่การพัฒนาฝีมือและโครงการเพื่อก้าว
ไปสู่รางวัลที่ยิ่งใหญ่ต่อไป ผลงานเชิงประจักษ์ในวันนี้เป็นสิ่งท่ีภาคภูมิใจของทุก ๆ 
คน  เป็นผลตอบแทนความมุ่งมั่นและต้ังใจร่วมกันพัฒนาชุมชนให้เหมาะสมตาม
บรบิท และ พัฒนาตามฐานทุนชุมชน ตอบสนองความต้องการของคนในชมุชน และ
การพัฒนาทีส่อดรบักบัสถานการณ์ในปัจจบุนั เพือ่ให้ทกุคนในต�าบลเก่าขามมคีวาม
เป็นอยูท่ีด่แีละมคีวามสขุ แต่ความส�าเรจ็ในวนันีเ้ป็นเสมอืนการเริม่ต้นการเรยีนรูส้ิง่
ใหม่ ๆ  ทีจ่ะมาพร้อมกบัสถานการณ์ต่าง ๆ  ทีเ่ปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา ซึง่เป็นสิง่ที่
ท้าทายว่า องค์การบริหารส่วนต�าบลเก่าขาม อ�าเภอน�้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี จะ
มีวิธีการหรือรูปแบบในการตั้งรับกับสิ่งเหล่านั้นอย่างไร
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“ไม่มีความส�าเร็จอันยิ่งใหญ่ใด ๆ
ที่จะได้มาจากความเพียรพยายาม

เพียงน้อยนิด”
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