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“Tahun ini tinggi permukaan air di 

Bendungan Pa SakJolasid sangat rendah sehingga 
Anda bisa melihat semua yang ada di dalamnya 
termasuk reruntuhan candi, pohon-pohon dan 
bangunan-bangunan tua. Sungguh, krisis air kali 
ini sangat serius. Jika sampai setengah bulan 
berikutnya terus tidak ada hujan, maka krisis ini 
akan menjadi semakin buruk. Karena kami tidak 
memiliki sumber air, maka kami tidak bisa 
membangun saluran air, kami juga tidak dapat 
mengolah air untuk diminum. Air sangat penting, 
baik untuk keperluan konsumsi maupun untuk 
berbagai kebutuhan lainnya. Kami melakukan 
kampanye 9 hari untuk memperjuangkan satu 
masalah saja: air. Ada beberapa tempat yang tidak 
memiliki air, baik untuk mandi atau memasak. 
Situasinya benar-benar kritis. Kami mendatangi 

orang lain untuk meminta air,tetapi mereka juga sama-sama tidak mempunyai air. Krisis air 
ini demikian parah.” Inilah yang disampaikan sendiri oleh orang-orang dari wilayah 
cekungan air Pa Sak mengenai situasi krisis air tahun ini. Meskipun demikian, ada sebuah 
cara untuk mengelola lahan sehingga kita mampu bertahan hidup dan melewati kekeringan 
yang seperti ini. Caranya adalah dengan membuat “gundukan, tandon air dan model padi 
sawah.” Contohnya telah ada, di TambolNong No, AmphurMuang, Provinsi Saraburi. 

“Untuk daerah pertanian ini, sekarang telah kami perhitungkan bahwa kami dapat 
mengumpulkan 300% dari air yang kami miliki. Pertama, dari air hujan; kedua, dari air 
yang dipakai untuk irigasi; dan ketiga, dari air milik orang lain--yang tidak mereka 
kumpulkan, orang-orang yang tidak mempunyai tandon air. Semua ini memungkinkan kami 
mengalirkan dan menyalurkan air ke seluruh pertanian kami.” Demikianlah penjelasan 
Bapak BunlomTaokaew 
 
Hanya bertani padi saja,sama artinya dengan berhutang; sedangkan 
pertanian terpadu berarti memiliki mata pencaharian yang berkelanjutan.  
Bapak BunlomTaokaew adalah anak dari seorang petani padi. Setamat sekolah, Pak Bunlom 
memilih untuk membuka usaha. Usaha itu ternyata tidak memberikan pendapatan yang 
mencukupi kebutuhan hidupnya sehingga dia terperangkap hutang sampai ratusan ribu baht 
(mata uang Thailand) atau senilai puluhan juta rupiah. Oleh sebab itu dia terpaksa meminjam 
  



uang dari ayahnya. Ayahnya adalah petani yang telah menggunakan metode pertanian 
terpadu. Untuk membayar hutang-hutangnya, Pak Bunlom terpaksa berkali-kali meminjam 
dari ayahnya sampai-sampai ayahnya menyuruhnya untuk kembali menjadi petani saja. Pak 
Bunlom memutuskan untuk melakukan nasihat tersebut, tetapi dia tidak yakin bahwa bertani 
akan mampu membebaskannya dari belitan hutang. Dia mulai bertani dengan membuat 
pondok-pondok kecil untuk membudidayakan jamur tiram, yang tidak membutuhkan modal 
besar. Sedikit demi sedikit dia mulai berhasil memproduksi cukup jamur untuk dijual secara 
lokal, mengurangi biaya hidupnya, sampai ada cukup uang yang tersisa untuk ditabung. 
Akhirnya dia mampu melunasi hutang-hutangnya. Kehidupan mandirinya ini dimulai lebih 
dari 10 tahun yang lalu. Hidup mandiri ini merupakan hasil dari mengikuti jejak dari Yang 
Mulia (Raja Thailand), dan jejak ayahnya sendiri, yang telah memberi teladan yang bisa 
diikutinya. 
 Mari kita kembali ke-25 tahun yang lalu dan memandangi tanah yang sama, seluas 20 
rai, yang terletak di dekat sebuah Pusat Pendidikan Kemandirian Ekonomi/Center for 
Sufficiency Economy Education. Di pulau ini, dahulu budidaya tanaman padi hanya dilakukan 
dengan menggunakan berbagai pupuk kimia.Dalam tahun-tahun berhujan, tersedia banyak air, 
ada cukup beras yang bisa dijual untuk hidup dan membayar hutang. Tetapi setiap tahun-
tahun kekeringan, hutang akan kembali menumpuk. Semakin bertani, semakin banyak hutang 
yang menjerat mereka. Jadi Pak Bunleu Taokaew, sang kepala keluarga, memutuskan untuk 
berhenti menyewa lahan tambahan dan memusatkan perhatian hanya pada bagaimana 
caranya mendapatkan manfaat maksimal dari lahan yang dimilikinya seluas 20 rai itu. Dia 
melakukannya dengan mendengarkan pembicaraan tentang teori-teori pertanian baru di Wat 
Mongkhol Chai Pattanatemple. Di tempat itu, Sri Baginda Raja Thailand juga telah 
menyisihkan lahan untuk percontohan cara bertani berdasarkan prinsip-prinsip ini. Setiap kali 
pulang dari acara-acara ini, pak Bunleu pun menyesuaikan struktur lahannya. Ada satu hal 
yang sangat penting yaitu menciptakan tempat-tempat untuk menyimpan air supaya nantinya 
bisa digunakan. Tindakan ini membantunya terbebas dari ketergantungan tunggal pada irigasi, 
seperti yang biasa terjadi di masa lalu, dan membuat Pak Bunleu berpindah dari pertanian 
tanaman tunggal/monocropping ke pertanian terpadu. 
 
Galilah tandon air yang dalam maupun yang dangkal; biarkan tandon air ini berkelok-
kelok mengelilingi lahan Anda. Saluran-saluran “usus ayam”ini akan mengalirkan air 
ke seluruh lahan Anda. 
Air merupakan faktor penting di bidang pertanian, 
oleh sebab itu berbagai pembahasan di WatMongkhol 
Chai Pattana membuatnya memutuskan untuk 
membuat tandon air yang lebih lebar dari ukuran 
sebelumnya. Dia juga menggali sebuah tandon air 
baru, sehingga sisa lahan yang dimilikinya untuk 
bercocok-tanam guna memenuhi kebutuhan konsumsi 
keluarganya hanya tinggal 4 rai saja. Namun, ketika 
pertamakali menggali tandon air yang baru, Pak 
Benleu masih belum mempunyai banyak pengetahuan 
dan pemahaman tentang bagaimana menggali sebuah 
tandon air. Satu-satunya yang diketahuinya adalah menggali lurus ke bawah sedalam 6-7 
meter, berbentuk persegi, dengan hanya menggunakan sejenis cangkul. Hasil galiannya itu 
cukup baik untuk menyimpan air, tetapi memang itulah tujuan dibuatnya tandon air.  
  

Gambar	 1.	 Tandon	 air	 yang	 
pertamakali,	 berbentuk	 kotak. 



 Belakangan, saat dia pergi belajar bersama AjarnWewatSalayagamthorn di Agri-
Nature Foundation, Pak Benleu kemudian memahami bahwa tandon air yang bagus harus 
mempunyai karakteristik alami yang dimiliki oleh lubang-lubang air yang ada di alam, 
misalnya mempunyai kedalaman yang berbeda-beda,  
sehingga makhluk hidup, baik tanaman maupun binatang, 
bisa tumbuh berkembang didalamnya, dan bukannya 
sebuah lubang yang semata-mata hanya digunakan untuk 
menyimpan air saja. Ketika dia kembali mengembangkan 
tandon airnya, tahun ini, dia menggalinya sedemikian rupa 
agar sejauh mungkin selaras dengan kondisi di sekitarnya. 
  
“Tanah ini luasnya 20 rai. Di masa lalu saya menggali 
sekitar 1 rai, jika parit-parit di sekitar pertanian dihitung 
maka jumlahnya mencapai 3 rai, tetapi saya tidak 
menggalinya di tempat yang sama. Tahun ini saya 
menggali lebih banyak lagi karena kami tidak mempunyai 
cukup air, karena tahun ini kami mengalami kekeringan. 
Anda perlu benar-benar mengerti bahwa kami tidak 
mempunyai air untuk tanaman dan binatang, serta untuk 
konsumsi keluarga. Ini sungguh sebuah krisis yang parah. 
Parit-parit di pertanian, semuanya kering, dan di kolam 
besar hanya tinggal sekitar 1 meter air. Jika harus 
bertahansetengah bulan lagi, jika mereka tidak 
mengalirkan air irigasi untuk kami, pasti kami mati. Kami 
tidak akan memiliki air untuk memenuhi kebutuhan 
kami.Ada metode LatKrabang yang dapat dipakai untuk 
memperhitungkan berapa banyak air yang kamigunakan 
untuk keperluan komsumsi; berapa banyak untuk menanam 
padi; berapa banyak  untuk memelihara ternak, menanam 
sayuran – sehingga kami bisa memperkirakan, 1 petak 
tanah akan membutuhkan tandon air sedalam berapa 
meter dan membutuhkan berapa banyak air.  
 Tahun ini kami menggali di dua titik tambahan 
karena kami sudah menyaksikan seandainya terjadi sekali 
lagi kekeringan yang seperti tahun ini, jika kami hanya 
mengandalkan satu tandon air maka persediaan air tidak 
akan mencukupi. Jadi kami menggali lebih banyak tandon 
airsupaya ada persediaan air yang lebih besar yang bisa 
kami gunakan di sepanjang tahun, termasuk di musim-
musim kering. Ajarn Yak mengatakan bahwa dari 365 hari, 
hanya ada 60 hari hujan. Tigaratus hari lainnya tidak ada 
hujan. Ajarn juga mengatakan bahwa air akan menguap 
dengan kecematan 1cm per hari. Jadi kami bisa memahami 
bahwa sebuah tandon sedalam 3 meter tentu tidak akan 
mencukupi, karena semua airnya akan menguap. Oleh 
sebab itu kami menambahkan tandon baru sehingga 
jumlah air yang kami butuhkan untuk kebutuhan di lahan 
kami, bisa terpenuhi.  
 Tandon air kami yang baru tidak berbentuk persegi 
  

 

 
 
(Dari atas ke bawah:2.Tandon 
tambahan digali tahun ini.Berkeluk 
dan berbelok mengikuti karakteristik 
lahan, dengan kedalaman yang 
berbeda-beda sesuai kondisi alami. 
3. Saluran-saluran irigasi yang 
mengelilingi lahan menangkap air dari 
wilayah sekitar sekaligus menjadi 
pembatas. 
4. Saluran-saluran ‘usus-ayam’ 
membantu menyalurkan air . 
5.Katak diternakkan di berbagai 
saluran irigasi untuk dikonsumsid an 
dijual. Eceng Gondok ditanam untuk 
meningkatkan kualitas air. Jamur padi 
juga dibiakkan di keranjang-
keranjang. 



seperti tandon yang lama. Setelah melihat tandon air Ajarn Yak dan menyaksikan desain 
LatKrabang—ternyata mereka  tidak membuang-buang ruang. Maka kami pun menggali 
tandon air yang mengikuti bentuk lahan kami, berkeluk dan berbelok. Di sepanjang tandon 
air itu, kami menanam sayuran dan tanaman pangan lainnya.Volume air yang mampu di 
tampung oleh tandon baru ini, sama besarnya dengan tandon air kami yang lama, yang 
bentuknya persegi. Bedanya adalah sama sekali tidak ada ruang yang terbuang saat kami 
menggali tandon yang baru. Tandon air yang baru ini mempunyai belokan-belokan yang 
tajam maupun cekungan-cekungan yang dalam. Kami bisa melihat ikan-ikan bertelur- sebab 
ikan seperti nila dan duri perak tidak bertelur di air dalam. Mereka hidup di air dangkal 
yang kedalamannya tidak lebih dari 2 meter. Mereka berkembang dengan baik dan cepat 
sebab pada tingkat kedalaman ini mereka dapat naik ke atas dan bernapas. Tentang tanaman 
air, jika airnya sangat dalam maka tidak akan ada apa pun yang bisa kami makan—tandon 
itu hanya akan bagus untuk menyimpan air saja. Tetapi jika tandon airnya dangkal, berbagai 
tanaman air bisa tumbuh, misalnya pandan dan pakis sayur. Mereka bisa tumbuh di 
kedalaman sekitar satu meter. Ini berarti tandon air kami bisa mendukung tersedianya 
sumber makanan lainnya. Selain itu, tanaman-tanaman tersebut turut membantu tandon agar 
tidak runtuh. Jika Anda datang melihat tandon pertama yang kami gali, maka Anda tidak 
akan menemukan ada tanaman yang tumbuh di dalamnya, sama sekali tidak ada. Kangkung 
pun tidak ada. Fungsi tandon itu hanyalah sekedar untuk menyimpan air, itu saja. Tetapi 
ketika Anda datang dan mengamati tandon-tandon yang dangkal maka Anda akan melihat 
tersedianya makanan serta tempat untuk menyimpan air." 
 Tandon air baru yang sedang dikembangkan ini, memiliki 3 tingkat kedalaman: 
tingkat dangkal 1-1,5 meter; tingkat menengah 2-3 meter; dan tingkat yang dalam, dari 4-5 
meter sampai ke 8-9 meter. Tandon air ini mengirimkan air ke saluran-saluran “usus-ayam” 
atau saluran lain yang lebih kecil yang terhubung dengan tandon itu. Tandon ini mengairi 
semua tanaman di lahan-semua yang ada di sawah, kebun sayur, bedengan pohon buah-
buahan, hutan bambu---  sepanjang tahun. 
 Selain air hujan dan air dari saluran irigasi yang dialirkan ke lahan, ada sumber air 
lainnya yang bisa dikumpulkan dan digunakan oleh Pak Bunlom: air yang belum 
dikumpulkan oleh lahan-lahan sekitarnya. Jumlahnya sungguh besar: dua kali lipat dari 
jumlah air yang dikumpulkan dari lahannya sendiri. 
 “Untuk daerah ini, kami sudah memperhitungkan bahwa kami mampu 
mengumpulkan 300% dari air yang kami miliki. Pertama, volume curah hujan di Saraburi 
adalah 1.200 meter kubik per tahun. Kedua, jumlah air irigasi yang dialirkan. Dan ketiga, 
limpahan air dari orang-orang yang tidak mengumpulkannya. Beginilah kami 
memperolehnya--orang-orang tersebut tidak memiliki tandon air, sehingga kami bisa 
mengambil semua air yang mengalir ke lahan kami. Kami sudah menggali saluran 
mengelilingi bagian luar lahan sehingga ada saluran-saluran yang menuju ke segala arah. 
Meskipun demikian, pertama-tama semua air tersebut harus disaring lebih dulu melewati 
saluran kecil yang mengelilingi lahan. Kami menggunakan prinsip Bhumirak: biarkan satu 
kejahatan mengalahkan kejahatan lainnya. Untuk menyaring air itu, kami menggunakan 
enceng gondok .Tandon air kami adalah tandon tanah; dengan demikian kami menggunakan 
bumi sebagai agen penyaring. Kami juga menambahkan mikroorganisme dari tunas pisang 
setiap satu atau dua bulan, agar kondisi airnya menjadi lebih sesuai” kata Phee Bunlom. 
 
Galengan tanah yang ditinggikan; Air yang disimpan; Tanggul buatan berukuran 
besar; Budidaya sayuran  
Selain tandon air, sawah dan gundukan juga bisa digunakan untuk menyimpan air.  
  



 “Saat pertama kali menerapkan berbagai gagasanbaru 
ini, kami berusaha membagi tanah kami: untuk digali sebagai 
tandon air, untuk padi sawah, untuk menanam sayuran, untuk 
memelihara ternak, dan untuk tempat tinggal. Awalnya kami 
menyangka bahwa tandon kami akan bergantung pada aliran 
air irigasi dan curah hujan, dua hal inilah yang akan menjaga 
tandon air kami terisi penuh. Namun, datanglah banjir tahun 
2011. Tandon kami kebanjiran, air meluap, dan kami tidak tahu 
bagaimana caranya mengatasi krisis tersebut. Nah, tahun ini, 
tidak ada hujan, sehinggadi bendungan pun tidak ada air. 
Karena di bendungan tidak ada air, maka bendungan itutidak 
dapat mengalirkan air ke lahan kami. Jadi sekarang kami 
dihadapkan pada krisis kekeringan. Tiga tahun yang lalu saya 
belajar tentang Proyek Mengikuti Langkah Sri Baginda Raja/ 
Follow in the King’s Footsteps Project, yang membahas 
teori“gundukan, tandon, dan model sawah.”Saya pergi dan 
belajar di sana, belajar kepada Ajarn, dan menyaksikan sendiri 
apa yang dimaksud dengan “gundukan, tandon, dan model 
sawah padi. 
 Tandon. Untuk menggali tandon dan melakukan 
perhitungan ataslahan Anda sendiri, gunakanlah prinsip-
prinsip LatKrabang. Prinsip-prinsip ini membantu Anda 
melakukannya dengan menghitung berapa luasnya lahan yang 
Anda miliki, sehingga Anda tahu berapa besar luasan yang 
akan Anda gali menjadi tandon air, dan seberapa dalamnya 
supaya nantinya Anda memiliki cukup air untuk lahan tersebut. 
Di masa lalu, bagian atas galengantanah ukurannya kecil dan 
pendek, dan fungsinya hanya untuk mengamankan sawah. 
Galengan tidak dipandang sebagai salah satu cara menyimpan 
air untuk digunakan belakangan. Oleh sebab itu, dulu kami 
harus selalu memompa air ke petak-petak sawah kami. Tetapi 
kemudian saya belajar bahwa galengan-galengan ini perlu 
dibangun dengan ukuran lebih besar. Galengan ini harus 
ditinggikan: lebarnya dan tingginya sebaiknya berkisar sekitar 
1 meter. Awalnya saya heran mengapa galengan harus setinggi 
itu. Tetapi kemudian saya mulai memahami prinsip-prinsipnya. 
Galengan yang tinggi memungkinkan kami untuk 
mengumpulkan air di dalam sawah. Galengan dibuat lebih 
lebar sehingga kami bisa menanam sayuran, atau tanaman 
pangan atau tanaman lainnya yang berguna di galengan itu. 
Jadi galengan ini bukan hanya sekedar menjadi tanggul yang membantu menyimpan air, 
tetapi sekaligus menjadi tempat tumbuhnya tanaman yang sangat bermanfaat. Jadi di lahan 
padi sawah, kami tidak hanya memanen padi akan tetapi juga tanaman pangan lain yang 
tumbuh di galengannya. Kami memiliki ketersediaan makanan, dan sekaligus ada 
pendapatan yang masuk dalam 4 bulan selama kami mengurus padi. Tanaman yang tumbuh 
di galengan ini memberikan tambahan pendapatan. Kami mulai memahami bahwa padi 
hanyalah salah satu bagian dari kegiatan pertanian kami karena ada jauh lebih banyak yang 
kami miliki di luar tanaman padi.  
 Galengan yang tinggi memungkinkan tersimpannya lebih banyak air. Di sawah kami, 

 

 

 

 
6. Model Gundukan yang  ditanami 
sayuran  dan tanaman keras. Di sini 
juga bisa dibangun rumah kecil 
untuk berlindung saat banjir. 7. 
Tinggikan Galengan sampai 1 m. 
Saat banjir menggenangi sawah 
maka airnya akan tersimpan. 8&9. 
Saat air tersedia melimpah; sayuran 
dan tanaman, pertanian Anda akan 
subur menghijau. 



 gulma terendam air sehingga tidak bisa tumbuh. Padi kami, tumbuh tinggi, semakin tinggi 
dan lebih tinggi, supaya bisa mengejar tingkat ketinggian air. Oleh sebab itu, galengan ini 
sungguh baik untuk mengendalikan gulma yang tidak diinginkan. Dengan demikian kami 
tidak harus menggunakan herbisida. Kami bertani secara organik! ” 
 
Desain kawasan lahan harus mempertimbangkan bumi, air, angin, api dan manusia. 
 Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh siapa saja yang memiliki lahan 
dan ingin mendesain-ulang agar menjadi lebih efektif dalam mengelola dan mengendalikan 
air serta tata-guna tanah/lahan tersebut. 
 “Faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan dalam menilai lahan Anda adalah: 
bumi, air, angin, api, dan manusia. Bumi: anda harus menyelidiki jenis tanah di lahan Anda. 
Air:di titik mana air mengalir ke lahan Anda, dan dari arah mana. Angin: ini penting untuk 
menetapkan lokasi rumah. Angin datang dari dua arah: angin barat daya bertiup saat musim 
hujan. Sedangkan Angin utara, angin dingin, berasal dari timur laut. Ketika angin utara 
bertiup maka kami tahu bahwa sudah tiba waktunya untuk memanen padi --- sekitar bulan 
Desember,Januari. Angin ini akan meniup debu sekam ke dalam rumah kita. Oleh sebab itu 
disebut awal angin beras. Jika kami menanami ladang kemudian membangun rumah sesuai 
arah angin ini, maka rumah kami akan dipenuhi debu sekam. Atau, kami membangun rumah 
di tempat yang terkena sinar matahari di kedua sisinya, baik di sisi-timur maupun barat- 
sehingga rumah selalu terkena panas. 
 “Api berarti cahaya matahari. Kami harus menanam pohon di sebelah timur dan 
barat untuk melindungi agar rumah tidak terpanggang panas sepanjang waktu. Galengan 
sawah juga bisa ditanami pohon buah-buahan. Jika kami menanam ke arah timur dan barat, 
maka bayangan pohon akan jatuh pada tanaman padi, menciptakan keteduhan. Jika kita 
menanam ke arah utara dan selatan, sinar matahari akan lewat tepat di atas tanggul, dan 
tanaman padi tidak akan terkena keteduhan. Oleh karena itu Anda dapat menanam pohon-
pohon tinggi di utara dan selatan, namun di arah timur dan barat, tanamlah pohon-pohon 
yang pendek saja.  
 “Faktor yang paling penting adalah manusia. Desain ini harus memuaskan orang-
orang yang tinggal di situ. Terapkan teori ini dan temukan apa yang ingin dilakukan orang-
orang, dan bagaimana mereka mau melakukannya.Jika kita yang memikirkan semuanya bagi 
mereka, itu berarti mereka tidak akan menyukai kawasan lahan yang kita desain. Jadi sudah 
jelas bahwa faktor manusia adalah yang paling penting dari semua faktor yang 
ada,”demikian penjelasan Bapak Bunlom tentang prinsip-prinsip rancangan lahan. 
 Setiap rumah harus mempunyai “lubang-lubang loyang kue.” Seratus ribu lubang 
sumur seperti ini akan mengumpulkan air sebanyak yang dikumpulkan oleh sebuah 
bendungan. 
 Pengelolaan air dan tanah sesuai prinsip-prinsip gundukan, tandon air, dan model 
sawah-- selain memproduksi hasil yang baik bagi pemilik tanah, juga akan memberikan 
manfaat yang baik di tingkat regional, dan nasional.  
  “Membuat gundukan, waduk, dan model padi sawah, semuanya merupakan bentuk-
bentuk penyimpanan air. Cara-cara tersebut akan bermanfaat, baik dalam situasibanjir 
maupun kekeringan. Jika ada banjir, kami dapat mengalirkan air dan menyimpannya di 
tanah kami. Kami memiliki lahan yang sudah disiapkan untuk melakukanfungsi ini 
sehinggaair banjir itu tidak akan mengalir ke bawah dan membanjiri orang-orang di 
Bangkok.Seandainya kita bisa menerapkan model ini secara kolektif, sekitar seratus ribu 
sumur di cekungan air Pa Sak, maka dampaknya akan sama dengan kapasitas Bendungan Pa 
SakJolasid. Bisa dikatakan, kami akan memiliki sebuah bendungan, tanpa harus merusak 
hutan, tanpa mengambil alih tanah, tanpa harus merubah susunan komunitas-komunitas 
yang hidup di daratan tersebut, tanpa mengundang berbagai protes--- hanya dengan 



menggunakan tanah yang memang sudah kita miliki. Terlebih lagi, tanah yang kita gunakan 
untuk melakukan hal ini justru akan mendatangkan berbagai manfaat lain bagi kita. Jika kita 
dapat melakukan lebih dari yang kita lakukan sekarang ini maka dampaknya akan setara 
dengan memiliki bendungan yang lebih besar lagi; Anda mungkin hanya dapat membuat 
sebuah tandon air dengan ukuran menengah –tetap saja apa yang Anda lakukan itu akan 
membantu kita semua keluar dari masalah. Saat hujan tiba, air dapat mengisi tandon-tandon 
air kami. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 “Ada hal lain lagi: teori “lubang-lubang loyang kue.” Saat hujan, air akan disimpan 
di setiap sumur bagaikan lubang yang ada di dalam loyang. Ini seperti yang dikatakan oleh 
Ajarn Yak: jika Saraburi adalah sebuah loyang kue, dan setiap dan semua lubang loyang 
tersebut dipakai untuk mengumpulkan air, ada lubang yang lebih dalam dan ada lubang 
yang lebih dangkal, sesuai dengan kondisi lahan masing-masing orang, maka air tidak akan 
lagi meluap dan turun membanjiri orang-orang di Bangkok. Pada saat semua lubang itu 
terisi sehingga lahan pertanian menjadi maksimal maka air itu akan membanjiri sebuah 
dataran rata: 100 liter datang, 100 liter dialirkan. Tetapi jika lubang-lubang itu kita gali 
maka air akan mengalir ke setiap lubang, air itu akan disebarkan, air itu akan disimpan di  
 daerah Saraburi.Zona di bawah kita tidak akan kebanjiran. 
 Air tersebut kita simpan di tanah kita sendiri untuk dipakai di kemudian hari—
penyimpanan dilakukan menggunakan parit-parit, galengan tanah atau sawah. Bahkan 
gundukan pun mampu mengumpulkan air karena pohon-pohon yang di tanam di atasnya. 
  

Padi	 sawah	 (varietas	 
Jek	 Chuey	 

Petak	 sayuran,	 cabe,bayam,dll	 

Keranjang	 mengambang	 udidaya	 katak	 

Bamb
u	 

Gunduka
n	 

Saluran	 irigasi	 untuk	 buah-buahan,	 misalnya	 
jambu	 biji,	 jeruk	 diseling	 dengan	 terong	 dll	 

Pondok	 
jamur	 

Keranjang	 
mengambang	 untuk	 
budidaya	 katak	 

	 

Kandang	 
ayam	 

Tandon	 
Tambahan	 

Tandon	 
AIR	 

Kebun	 
sayur,	 
sawi,	 
kangkung,	 
kemangi,	 
dll	 Saluran	 

‘usus-
ayam’	 

Tandon	 Kotak	 

RUMAH	 

Bangunan	 
serbaguna	 

Kebun	 Mangga	 
dipersiapkan	 
untuk	 mengkaji	 
ditanami	 
tumbuhan	 obat	 
dan	 bumbu	 



Gundukan sama seperti gunung. Saat hujan gundukan menyerap air ke dalam tanah. Air ini 
merembes turun sedikit demi sedikit, berubah menjadi tetesan-tetesan, setiap pohon 
melepaskan tetesan air, sedikit demi sedikit, yang kemudian menjadi sungai-sungai kecil, dan 
mengalir ke bawah untuk menyapa orang-orang di desa.”  
 Merelakan sebagian ladang atau sebidang tanah pertanian sebagai tempat 
penyimpanan air dalam bentuk tandon air, sawah, atau gundukan bisa menjadi cara untuk 
swasembada air. Selain itu, dalam gambaran yang lebih besar, juga merupakan cara untuk 
meningkatkan efisiensi pengelolaan air. Ini sungguh merupakan investasi yang layak 
dipertimbangkan oleh para petani. 
 Jika tertarik, kunjungilah daerah ini dan mintalah keterangan yang lebih rinci.  
BunlomTaokaew bisa dihubungi di  84/2 Moo 7, T. Nongno, A. Muang, Saraburi, 18000. 
Telpon: 08 9050 1812.  



 


