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“ชีช่้องแก้จน เปล่ียนฝนเป็นทุน” โอกาสพลิกชีวิตก้าวข้ามวิกฤตโควดิ 19 

วิถีเกษตรกร ต่อยอดพัฒนาอาชีพ ทางรอดคนคืนถิ่น สร้างรายได้และความสุขที่ ย่ังยืน  
 

 โควิด19 สร้างการเปล่ียนแปลงมากมาย สงัคมไทยต้องปรับตวัครัง้ใหญ่ คนว่างงานขาดรายได้กว่า 

4 ล้านคน ตดัสินใจคืนถ่ินเกิดไปตัง้หลกั และมองหาทางรอดด้วยการใช้ชีวิตในภาคการเกษตร ท่ีมี “น า้” 

เป็นหวัใจส าคญั เอสซีจีร่วมกบัสถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน า้ (องค์การมหาชน) เปิดเวทีชวนพดูคยุผ่าน

ออนไลน์ “ชีช่้องแก้จน เปล่ียนฝนเป็นทุน” ฟังตัวอย่างคนท่ีสามารถใช้ฝนเปล่ียนเป็นทุนได้ส าเร็จ 

กลบัมามีรายได้ มีอาชีพ มีชีวิตเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ แถมยงัจดัการหนีห้ลกัล้านได้ส าเร็จจากการเร่ิมต้นธุรกิจด้วย

น า้ แต่ท่ามกลางน า้หลากและน า้แล้ง จะสร้างโอกาสจากการมีน า้แก้จนได้อย่างไร  โดยเฉพาะในเดือน

กนัยายนและตลุาคมท่ีน า้หลากก าลงัจะมา ซึง่จะเป็นโอกาสสดุท้ายให้คว้าไว้ เพ่ือรอดจนและเลิกแล้ง 

น า้คือทนุ ที่ไม่ต้องลงทนุ เน้นปลูกผักโตเร็วสร้างรายได้ 

 ตวัอย่างคนท่ีรอดจน มีรายได้ด้วยน า้ “น้องหนิง” ลลิสสา อุ่นเมือง เครือข่ายการจัดการน า้

ชุมชนตามแนวพระราชด าริ ต าบลขุนควร อ าเภอปง จ.พะเยา เลา่วา่ ท างานเป็น BA เคร่ืองส าอางใน

ห้างดงัมา 3 ปี มีรายได้เดือนละ 20,000 บาท ไม่มีเงินเหลือเก็บ พิษโควิด 19 ระลอก 3 ตดัสินใจกลบับ้าน

เกิดมาเร่ิมต้นชีวิตใหม่ช่วยแม่ท าสวนเก็บมะขาม ซึ่งเป็นพืชตามฤดกูาลเก็บได้ครัง้เดียว ต้องคิดหารายได้

มาใช้ในชีวิตประจ าวนั พอดีท่ีบ้านมีสระน า้เก็บไว้เพียงพอท่ีจะท าเกษตร จึงเร่ิมด้วยการปลกูพืชอายสุัน้ ใช้

น า้น้อย เช่น แตงกวา มะระ มะเขือเทศ เป็นต้น ปัจจบุนัมีรายได้ตอ่เดือน 5,000 บาท แม้ว่าจะลดลงแต่อยู่

ได้ เพราะรายจ่ายลดลงเช่นกัน ท าให้มีเงินเหลือเก็บมากขึน้ ท่ีส าคญัได้กลับมาอยู่กับครอบครัวอย่างมี

ความสขุ  

 “กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ส าหรับหาเงิน แต่บ้านเป็นแหล่งพกัพิง เป็นจุดเร่ิมต้นไม่รู้จบ ท าให้ชีวิตมี

ความสุข ตอนแรกกลบัมาก็ปรับตวัยาก โชคดีมีน ้าให้ท าเกษตร เน้นปลูกผกัที่ใช้น ้าน้อยโตเร็วขายได้เลย 

เร่ิมจากในตลาดก่อน ตอนนี้ก าลังเรียนรู้การบริหารต่อยอดการท าเกษตรเพ่ิมเติม เพื่อเพ่ิมรายได้ ใน

อนาคตจะขายผกัพื้นบ้านที่มีจุดขายและมีราคา เช่น ผกัหวาน ผ่านช่องทางออนไลน์ พฒันาแพคเกจจ้ิง

เพ่ิมมูลค่าใหสิ้นคา้ ซ่ึงเราตอ้งรู้จกัเก็บน ้าไวใ้หม้ากทีส่ดุ เพราะน ้าคือทนุของชีวิตทีไ่ม่ตอ้งลงทนุเลย” 

แคมป์ก่อสร้างปิด กลับบ้านเรียนรู้พึ่งน า้ท าเกษตรผสมผสาน 

 “พี่จันทร์” จันทร์สุดา กุลสอนนาม เครือข่ายการจัดการน า้ชุมชนตามแนวพระราชด าริ 
บ้านภูถ า้ ภูกระแต ต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ใช้ชีวิตท างานรับเหมาก่อสร้าง

ในกรุงเทพฯ นาน 20 ปี เลา่ว่า เม่ือแคมป์ปิดงานหายขาดรายได้ท่ีเคยมีวนัละ 500 บาท กลบัมาบ้านเกิดท า

เกษตรก็ไมไ่ด้ เพราะท่ีนามีน า้น้อย โชคดีมีโอกาสไปชว่ยงานพอ่เข็มซึง่เป็นคนในพืน้ท่ีเดียวกนั ได้เรียนรู้เห็น

ความส าเร็จการท าเกษตรทฤษฎีใหมมี่น า้เพียงพอจากการเก็บกกัมาตัง้แตปี่ 2560 จงึลงมือท าบนผืนดนินา 



5 ไร่ ท่ีพอ่เข็ม หรือ นายเข็ม เดชศรี ยกให้เป็นพืน้ท่ีท ากิน และสามารถใช้น า้ท าเกษตรได้ตลอดปีมาเป็นทนุ

ในการใช้ชีวิตและสร้างอาชีพ   

 “ทนุของการมีน ้าคือ มีชีวิต มีโอกาส เพราะเรามีน ้าใช้ตลอด ทกุวนันีท้ าเกษตรผสมผสาน มีสระ

เลีย้งปลาดกุ ปลาหมอ ปลูกข้าว ปลูกพริก มะเขือ และ แตงกวา มีอยู่มีกิน ไม่เดือนร้อน มีความสขุ ไม่

อยากกลบักรุงเทพฯ แลว้ ซ่ึงพ่อเข็มไดม้อบทนุส าคญัคือ ทีดิ่นและน ้า พร้อมเป็นพีเ่ลีย้งสอนใหรู้้จกัวางแผน

บริหารจดัการ ใช้ทกุอย่างรู้คณุค่า นอกจากนี ้ยงัช่วยหางานก่อสร้างจากเครือข่ายชมุชน ท าใหมี้รายไดเ้พ่ิม

ดว้ย ถือเป็นการเปลีย่นแปลงชีวิต เป็นวิกฤติทีเ่ราสร้างโอกาสใหม่ใหก้บัชีวิตได้” 

เร่ิมต้นชีวิตใหม่ด้วยน า้ ท าธุรกจิปลาส้มปลดหนีห้ลักล้าน   

 “พี่เก๋” ยศวัจน์ ผาตพินมรัตน์ กลุ่มวิสาหกิจวังธรรม อ.น า้โสม จังหวัดอุดรธานี (ปลาส้มวัง
ธรรม) หอบหนีห้ลกัล้านกลบับ้านเม่ือ 5 ปีก่อนไปเร่ิมต้นชีวิตใหม่ด้วยน า้ ลงทนุท าธุรกิจปลาส้ม ย า้ชดัว่า 

น า้เป็นต้นทนุชีวิตและสงัคม ถ้ารู้คณุคา่และน ามาเพิ่มมลูคา่ได้ ไม่ใช่แคพ่ึ่งพาตวัเอง แต่สามารถแบง่ปันให้

คนอ่ืนด้วย เพราะธุรกิจปลาส้มท่ีมุ่งมัน่ท ามา 3 ปี นอกจากจะปลดหนีน้อกระบบหลกัล้านได้อย่างรวดเร็ว

แล้ว ยงัชว่ยเครือขา่ยให้มีรายได้ด้วย โดยก่อนโควิดพน่พิษรายได้จากการขายปลาส้มจะอยู่ท่ี 2-3 แสนบาท

ตอ่เดือน ตอนนีล้ดลงเหลือ 1-2 แสนบาท  

 “ผมกลบัมาบา้นก็ขดุบ่อเลีย้งปลา ท าปลาสม้ ปลาแดดเดียวขาย ซ่ึงโครงการพลงัปัญญาท าให้ตก

ผลึกทางความคิด เร่ิมต้นด้วยหลกั ง่าย ไว ใหม่ และใหญ่ ผมค้นพบตวัเองว่าเก่งอะไร ครอบครัวชอบ

ท าอาหาร พ่อเชี่ยวชาญการท าปลาส้ม ก็จบัปลาในสระมาท าได้ง่ายใหผ้ลตอบแทนไว จากนัน้ต่อยอดเพ่ิม

เป็นสูตรใหม่ ๆ ขยายช่องทางขายใหญ่ข้ึน ร่วมกนัตัง้วิสาหกิจชุมชนวงัธรรม เป็นวงัแห่งน ้า มีกิจกรรมดี ๆ 

มีรายได้เกิดข้ึนในชุมชน พ่ึงพาตวัเองได้ ส่งต่อมอบทุนการศึกษาให้ลูกหลาน สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้เกิด

ความยัง่ยืน”    

กระตุ้นท้องถิ่นดูแลแหล่งน า้ แนะพลิกวิกฤตเกบ็น า้เป็นทุน  

 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กล่าวถึงความส าคญัเร่ืองการ

จดัการน า้ว่า แพร่เคยมีปัญหาน า้แล้งและน า้ท่วม โคลนถล่ม แต่ปัจจุบนัมีระบบจดัการน า้ท่ีดีมาก สร้าง

พืน้ฐานของการมีน า้กิน น า้ใช้ ท าเกษตร มีอาชีพ เม่ือคนในชุมชนต้องกลับบ้าน ก็อุ่นใจได้ เพราะมีน า้

เพียงพอตอ่การท ามาหากิน ดงันัน้ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินต้องมีบทบาทในการดแูลแหล่งน า้ ซึ่งช่วงฤดู

ฝนนีค้วรชว่ยกกัเก็บน า้ให้ได้มากท่ีสดุเพียงพอส าหรับเกษตรกรใช้ไปอีก 9 เดือน ไม่ควรรีบดว่นพร่องน า้กลวั

พายเุข้า และอีกเร่ืองหนึง่ท่ีส าคญัคือ การส่ือสารข้อมลูท่ีน่าเช่ือถือ อย่าปล่อยให้เกษตรกรเข้าใจผิดหลงเช่ือ

ขา่วปลอม 

 ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อ านวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน า้ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า 

สถานการณ์น า้ในภาพรวมอีก 7 เดือนข้างหน้าฝนยังน้อย แต่ในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม พืน้ท่ี

ตอนบนจะกลบัมามีฝนมากกว่าคา่ปกติจากพายุหนึ่งลูก ส่วนราชการต้องเตรียมรับมือน า้ท่วมและน า้ป่า 



แตก็่เป็นโอกาสท่ีจะท าให้ปริมาณน าในเข่ือนเพิ่มขึน้ ดงันัน้ เข่ือนจ าเป็นต้องเก็บกกัน า้ให้ได้มากท่ีสดุ เพ่ือไว้

ใช้ในฤดแูล้งหน้า ขอแนะน าให้ประชาชนและชมุชนตา่ง ๆ พลิกวิกฤติเก็บน า้เป็นทุนในเวลาท่ีเหลือ น ามา

สร้างอาชีพ  

บริหาร “น า้” จุดเร่ิมต้นบริหารการผลิตและการตลาด 

 ดร.รอยล จิตรดอน ประธานกรรมการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน า้ (องค์การมหาชน) 
กล่าวว่า ฝนเป็นสิ่งท่ียากต่อการบริหารและคาดการณ์ แต่เม่ือมีระบบข้อมูลคาดการณ์ได้ ก็ท าให้บริหาร

จดัการน า้ได้ดีขึน้ อย่างจงัหวดัแพร่ทุกคนคิดว่าการแก้ปัญหายากจนต้องเอาเงินไปลงทุนโครงสร้าง แต่ท่ี

ต าบลสรอยไม่ได้เร่ิมจากการสร้าง ตอนลงไปส ารวจพบมีอ่างถึง 163 อ่าง จึงคอ่ย ๆ ฟื้นอ่างตอนนีไ้ด้กว่า 

10 อ่าง แก้เร่ืองบริหารอ่างและจดัการเร่ืองน า้ ค าว่าท่วมและแล้งแทบจะหายไป ชาวบ้านมีฐานะดีขึน้ 

ชดัเจนวา่การบริหารน า้น ามาสูก่ารบริหารการผลิตและการขาย  

 “ปีนีเ้ราเห็นข่าวน ้าท่วมเต็มไปหมด แต่ฝนไม่ตกลงเข่ือน ในช่วงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจะ

เห็นว่าฝนตกหนกัแลว้หายไปยาวนาน ถา้ไม่มีทีเ่ก็บน ้าโอกาสทีจ่ะเจอปัญหาหนกัมาก ทกุอาชีพตอ้งพึ่งน ้า 

ส่ิงทีเ่ราท ากบัเครือข่ายกว่า 1,700 หมู่บา้น จึงลงลึกตัง้แต่การจดัการน ้า การเกษตร การเงิน การตลาด 

ตอนนีค้นกลบับา้นไปเป็นเกษตรกร ซ่ึงเมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตวัไม่อยากเห็นคนแห่เข้าเมืองใหญ่ จึงตอ้งพฒันา

อาชีพในพืน้ที ่เรามีตวัอย่างความส าเร็จทีพ่ร้อมเป็นพีเ่ลี้ยง น ้าคือทนุ คือจุดเร่ิมตน้ บริหารน ้าได้ก็บริหาร

เกษตรได ้บริหารตลาดได ้บริหารการขายได”้  

เปล่ียนมุมมองบริหารน า้ให้เหมือนบริหารเงินเดือน 

 ปิดท้ายด้วยค าแนะน าจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์สถาบัน

สารสนเทศทรัพยากรน า้ (องค์การมหาชน) ระบุว่า น า้มีความส าคัญต่อทุกชีวิต ทัง้ในภาคเกษตร 

อตุสาหกรรม หรือแม้กระทัง่คนเมือง น า้ก็เป็นปัจจยัแห่งชีวิตตลอดเวลา ดงัท่ีในหลวงรัชกาลท่ี 9 ทรงรับสัง่

ไว้ และสิ่งท่ีน่าวิตกคือ ความไม่แน่นอนทางด้านทนุ ซึ่งจะท าอย่างไรให้สามารถแปลงน า้เป็นทนุได้ ขณะท่ี

คนยงัมองข้ามความส าคญัของน า้ จงึอยากให้เปล่ียนมมุมองใหม่ว่า น า้ไม่ได้เกิดขึน้เองตามอตัโนมตัิได้มา

แคฤ่ดฝูน จงึต้องบริหารน า้ให้เหมือนบริหารเงินเดือนท่ีมีแคเ่ดือนละครัง้ แตต้่องใช้ไปตลอดเดือน  

 “อยากให้คนไทยพลิกมุมมองเปลี่ยนน ้าไปทุน โดยไม่ลืมน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็น

กระบวนทางความคิดมาใช้ผนวกไปด้วย ใช้ประโยชน์จากดินทุกกระเบียดน้ิว คิดตัง้แต่ตกัน ้าข้ึนมาใช้ 

เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่สอนปลูกต้นไม้ แต่สอนให้คิดว่ามีน ้าแค่นี้จะท าอะไรให้พอมีพอกิน ประเมินตวัเอง

ว่ามีทนุเท่าไหร่ กระบวนความคิดต้องเกิดข้ึนตลอดเวลา ไม่ข้ีเกียจ อยากสนกุต้องอยู่ในเมืองใช้เงินซ้ือ แต่

ความสุขอยู่ที่ใจ ที่ส าคญัต้องสร้างภูมิคุ้มกัน เตรียมพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง เรามีเวลาอีกสอง

เดือนทีเ่ป็นโอกาสทองในการพลิกน ้าใหเ้ป็นทนุในการก้าวข้ามวิกฤตินีไ้ปพร้อม ๆ กนั” 

------------------------------------------------------------------------ 


