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การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าชุมชน 
ตามแนวพระราชด้าริ 

โดย ดร.รอยบุญ  รัศมีเทศ 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
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หัวข้อการน าเสนอ 

• หลักการบริหารจัดการน ้าตามแนวพระราชด้าริ 

• ตัวอย่างความส้าเร็จของการบริหารจัดการน ้าตามแนวพระราชด้าริ  



ประกวดการจัดการ
ทรัพยากรน  าชุมชน  

ตามแนวพระราชด าร ิ

72 ชุมชน 13 เครือข่าย   
20 ตัวอย่างความส าเร็จ 

แม่ข่ายการจัดการ
ทรัพยากรน  าชุมชน  

ตามแนวพระราชด าริ 

• แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน  
• ป่าเศรษฐกิจ  
• ฟื้นฟูป่าต้นน  า  
• จัดการเครือข่ายลุ่มน  า  
• ใช้น  าอย่างมีประสิทธิภาพ 
• เกษตรผสมผสาน 
• การจัดการน  าและรวมกลุ่มผลิต  
• บริหารจัดการกลุ่มผู้ใช้น  า  
• อนุรักษ์ป่าชายเลน 
• ตรวจวัดคุณภาพน  า  

20 ชุมชน ขยายผลไป 154 ชุมชน 

เครือข่ายการจัดการ
ทรัพยากรน  าชุมชน  

ตามแนวพระราชด าร ิ

เครือข่าย 50 ชุมชน  
6  ชุมชนในลุ่มน  า   

• มีกระบวนการคิด ไตร่ตรอง ตัดสินใจ  
• ลงมือท าร่วมกัน ภายใต้การบริหาร

จัดการของชุมชน และชุมชน
ใกล้เคียง  

• ประสานการพัฒนากับผู้เกี่ยวข้อง  
ทั งภายใน และภายนอกชุมชน  

 
 
 
 

• พื นที่ต้นน  า 6 ตัวอย่าง 
• พื นที่น  าแล้ง น  าหลาก 5 

ตัวอย่าง  
• พื นที่น  ากร่อย 4 ตัวอย่าง 
• พื นที่ชลประทาน 5 ตัวอย่าง 
 
 
 
 

การจัดการทรัพยากรน  าชมุชน (ปี พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน) 



กรอบคิด กรอบงาน เทคโนโลยี ที่ทรงงาน 
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กรอบคิด 

พ่ึงตนเอง 

คิดให้เชื่อมโยงกัน 

ธรรมชาติแก้ธรรมชาติ 

ทุกอย่างมีค่า ไม่มีของเสีย  
ท้าแล้วต้องไม่มีคนเสียประโยชน์ 

เหมาะสมกับพื นที่ 

ยั่งยืน 

ลงมือท้า สร้างตัวอย่าง 

กรอบงาน 

ข้อมูล 

ผังงาน ผังคิด 

เชื่อมโยงข้อมูล ผังงาน  
เข้ากับพื นท่ีจริง 

เครือข่ายการท้างาน 

ทดลอง ติดตาม ประเมิน 

ขยายผล 

เทคโนโลยี 

วิทยุสื่อสาร 

คอมพิวเตอร์ 

อินเทอร์เน็ต 

แผนที่ GIS GPS 

ข้อมูลดาวเทียม 

เรดาร์ 

โทรมาตร 

...... 

โปรดให้ใช้เทคโนโลยีที่พอเหมาะ 



คดิ MACRO ท ำ MICRO 

กำรบรหิำรจดักำรน ำ้ในประเทศไทยใหไ้ดผ้ล ตอ้งมองภำพรวมท ัง้ประเทศใหเ้ป็นระบบ   

โดยมพีืน้ทีก่กัเก็บน ำ้ต ัง้แตข่นำดใหญ ่ขนำดกลำง และขนำดเล็ก ทีเ่ชือ่มโยงเขำ้หำกนั 

...และเพรำะเรำไมส่ำมำรถท ำท ัง้หมด...ไดพ้รอ้มกนั 

ดงัน ัน้ กำรบรหิำรจดักำรน ำ้ชุมชน (Micro) 

ชุมชนเป็นเจำ้ของ บรหิำรจดักำร ด ำเนนิงำนตำมทฤษฎใีหม ่มกีองทนุบ ำรงุรกัษำและขยำยผล  

ถำ่ยทอดควำมส ำเร็จสูชุ่มชนอืน่ เกดิเป็นเครอืขำ่ยกำรจดักำรน ำ้ชุมชน  (Macro)   

พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วั 

ทรงเป่ียมไปดว้ยพระอจัฉรยิภำพในกำรแกไ้ขปญัหำ  

ทรงมองปญัหำในภำพรวม (Macro) กอ่นเสมอ 

แตก่ำรแกป้ญัหำของพระองคจ์ะเร ิม่จำกจดุเล็กๆ (Micro)  

คอื กำรแกไ้ขปญัหำเชงิพืน้ที ่ใหต้รงสำเหต ุ 

พรอ้มรบักำรเปลีย่นแปลงของสภำพภมูอิำกำศ 
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ประกวดการจัดการทรัพยากรน  าชุมชน 
ตามแนวพระราชด าริ 

ชุมชนแห่งการเรียนรู ้
และอยู่ดีมีสุข ฐา

นค
วา

มร
ู้ 

เกิดบทเรียนรู้ และประสบการณ์ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน ้าชุมชน รวมทั งเกิด 
เครือข่ายน ้าชุมชนที่เข้าร่วมประกวด 

ชุมชนประยุกต์ใช้ ว ท น เพ่ือพัฒนาพื นที่ต้นน ้าและบริหารจัดการน ้าเพื่อใช้ 
อุปโภค บริโภค และการเกษตร 

การจัดการทรัพยากรน  าชมุชน (ปี พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน) 

ชุมชนประยุกต์ใช้ ว ท น   
-ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก 
- ระบบ Internet GIS MIS ภาพถ่ายดาวเทียม กา

รใ
ห้บ

ริก
าร

 

แนวพระราชด าริ ชุมชนประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริ 
-การจัดการน ้า และ ป่า 
-เศรษฐกิจพอเพียง 

ว  ท  น 

พี่น าน้องรักษ์น  า 
สนองแนวพระราชด าริ 

เครือข่าย 
ปฏิบัติการน  าชุมชน 

แม่ข่ายการจัดการ 
ทรัพยากรน  าชุมชน 

เกิดผู้น้าชุมชนแม่ข่าย และขยายเครือข่ายด้านบริหารจัดการทรัพยากรน ้าชุมชน 

ชุมชนน้า ว ท น มาใช้จัดการข้อมูล และความรู้  
เกิดเป็นแม่ข่าย และขยายเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน ้าชุมชน 

เยาวชนตระหนักถึงความส้าคัญของทรัพยากรน ้า รวมถึงการขยายเครือข่าย 
ความร่วมมือเรื่องการจัดการทรัพยากรน ้า  

- ระบบบัญชีข้อมูล และคลังข้อมูล 
- ระบบคลังความรู้ 

-ทฤษฎีใหม่ 
-ฯลฯ 

การจัดการน  าชุมชน  
ในพื นที่นอกเขตชลประทานฯ 

ชุมชนน้า ว ท น มาใช้จัดการข้อมูล และความรู้  
พัฒนาโครงสร้างน ้า เพ่ือบรรเทาปัญหาน ้าท่วม น ้าแล้ง  เพิ่มผลผลิต ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ 





ชุมชน 
ขยายผล 

ชุมชนแกนน า 

(Mentor) 

ชุมชนแม่ข่าย  

คน และ จัดการ 
• จัดการข้อมูล ใช้แผนที่  

สมดุลน ้า จัดการความรู้ 
• น้าแนวพระราชด้าริมา

ประยุกต์ใช้ 
หาน  าได ้
• ฟื้นฟู แหล่งน ้าธรรมชาติ พัฒนา

แหล่งน ้า และโครงสร้างน ้าเดิม  
• เชื่อมแหล่งน ้าและโครงสร้างน ้า 

อย่างเป็นระบบ  

ใช้น  าเป็น มีน  าส ารอง 
• เพิ่มปริมาณกักเก็บน ้า กระจาย

น ้า และระบายน ้า  
• มีคณะกรรมการบริหารจัดการ 

และบ้ารุงรักษา  
• มีน ้าส้ารองไว้ใช้ยามขาดแคลน 

เครือข่ายการจัดการทรัพยากรน  าชุมชน ตามแนวพระราชด าริ 



จากหลักการ... 
สู่การปฏิบัต ิ

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  าชุมชน 
ตามแนวพระราชด าร ิ

ตัวอย่าง
ความส าเร็จ 
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ขยายความส าเร็จ 
การบริหารจัดการทรัพยากรน  าชุมชน ตามแนวพระราชด าริ 

ปรับใช้ตามความเหมาะสม 
และ ตามภูมิสังคม  

 
 
 
 



การขยายเครือข่ายจัดการทรัพยากรน  าชุมชน ตามแนวพระราชด าริ (50 ชุมชน) 

1 

ต้นน  า 

น  าแล้ง 

น  าแล้ง น  าหลาก 

น  ากร่อย ชลประทาน 

ลุ่มแม่น  า ต้นน  า น  าแล้ง น  าหลาก 

น  าหลาก 

2 

1 

3 

พื นที่ต้นน  า (16 ชุมชน 100 เครือข่าย) 
• ชุมชนม่วงชุม จ.เชียงราย  
• เครือข่ายชุมชนอนุรักษ์ป่าต้นน ้าแม่ลาว จ.เชียงราย 
• ชุมชนบ้านป่าแงะ จ.เชียงราย 
• ชุมชนบ้านโปง จ.เชียงใหม่  
• เครือข่ายลุ่มน ้าแม่ละอุป จ.เชียงใหม่ 
• ชุมชนป่าสักงาม จ.เชียงใหม่  
• กลุ่มผู้ใช้น ้าฝายแม่หาด จ.เชียงใหม่  
• ชุมชนบ้านทุ่งฮ้าง จ.ล้าปาง 
• ชุมชนสบลี จ.ล้าปาง 
• ชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม จ.ล้าปาง 
• ชุมชนบ้านดงผาปูน จ.น่าน 
• ชุมชนบ้านน ้าปุก จ.พะเยา 
• ชุมชนบ้านดอนชัย จ.แพร่ 
• ชุมชนห้วยปลาหลด จ.ตาก 
• ชุมชนคลองเรือ จ.ชุมพร 
• ชุมชนบ้านปยิะมิตร จ.ยะลา 

พื นที่น  าแล้งน  าหลาก (19 ชุมชน 78 เครือข่าย) 
• ชุมชนบ้านร้องแง จ.น่าน 
• ชุมชนบ้านแม่ระวาน จ.ตาก 
• ชุมชนบ้านทุ่งมหาศาล จ.ก้าแพงเพชร 
• ชุมชนดงบัง จ.ขอนแก่น 
• ชุมชนบ้านค้าปลาหลาย จ.ขอนแก่น 
• ชุมชนป่าภูถ ้า-ภูกระแต จ.ขอนแก่น 
• ชุมชนบ้านตาดโตน จ.ชัยภูมิ 
• ชุมชนตูม จ.ยโสธร 
• ชุมชนโกรกประดู่ จ.บุรีรัมย์ 
• ชุมชนลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์ 
• ชุมชนหนองใหญ่ จ.สุรินทร์ 
• ชุมชนบ้านกุดขาคีม จ.สุรินทร์ 
• ชุมชนบ้านแสงตะวัน จ.สุรินทร์ 
• ชุมชนท่าค้อ จ.อุบลราชธานี 
• ชุมชนบ้านนาเจริญ จ.อุบลราชธานี  
• ชุมชนต้าบลบุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 
• ชุมชนต้าบลเวียงคุก จ.หนองคาย 
• ชุมชนหนองตาจอน จ.ราชบุรี 
• ชุมชนบ้านปากซวด จ.สุราษฏร์ธานี 

พื นที่ชลประทาน (5 ชุมชน 10 เครือข่าย) 
• กลุ่มบริหารการใช้น ้าชลประทานอ่างเก็บน ้า 

ห้วยทราย จ.เชียงใหม่ 
• ชุมชนบ้านห้วยตุ่น จ.พะเยา  
• ชุมชนหนองปิ้งไก่ จ.ก้าแพงเพชร 
• กลุ่มบริหารการใช้น ้าเกษตรพัฒนาลุ่มน ้าป่าสกั  

ต.หนองโน อ.เมือง จ.สระบุรี 
• กลุ่มบริหารการใช้น ้าบางทรายนวล จ.สุราษฎร์ธานี 

 

พื นที่น  ากร่อย (3 ชุมชน 34 เครือข่าย) 
• ชุมชนลุ่มน ้าประแส จ.ระยอง 
• ชุมชนลีเล็ด จ.สุราษฎร์ธานี 
• ชุมชนบ้านโคกพะยอม จ.สตูล 

พื นที่น  าแล้ง (2 ชุมชน 5 เครือข่าย) 
• ชุมชนโนนขวาง จ.บุรีรัมย์ 
• ชุมชนบ้านเพ็กเฟื้อย จ.หนองบัวล้าภู 

พื นที่ต้นน  า น  าแล้ง และน  าหลาก (1 ชุมชน 2 
เครือข่าย) 
• ชุมชนผาชัน จ.อุบลราชธาน ี

 

พื นที่น  าหลาก (3 ชุมชน 4 เครือข่าย) 
• ชุมชนท่าด่าน จ.ปัตตาน ี
• ชุมชนบ้านปะกาฮะรัง จ.ปัตตาน ี
• ชุมชนบ้านควน จ.ยะลา 

พื นที่ลุ่มแม่น  า (1 ชุมชน 2 เครือข่าย) 
• ชุมชนศาลาดิน จ.นครปฐม 
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วัฏจักรเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน  าชุมชน 

ความส าเร็จ(เดิม) 
 จัดท้าข้อมูล แผนที่ และสมดุลน ้าชุมชน 
 วิเคราะห์และใช้แนวพระราชด้าริ มาบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
ชุมชนอย่างถูกต้อง เหมาะสม กับภูมิสังคม และมีภูมิคุ้มกัน 
 สามารถบริหารจัดการเวลาและงบประมาณได้ดี 
 สรุปผลความเปลี่ยนแปลง และรูปแบบการจัดการน ้า 
 สร้างเครือข่ายและขยายผลการมีส่วนร่วมของชุมชนเครือข่าย 

• กลไก/เครื่องมือ 
o ถ่ายทอดความรู้ ความส้าเร็จ และสรุปองค์ความรู้ 
o งานวิจัยชุมชน (วนเกษตร ทฤษฎีใหม่ สมดุลนิเวศท้ายน ้า) 
o วิเคราะห์และแก้ปัญหาเรือ่งน ้าของชุมชน 
o พัฒนาขีดความสามารถในการขยายผล 
 

ความเปลี่ยนแปลง 
 จัดท้าข้อมูล แผนที่ และสมดุลน ้าชุมชน 
 วิเคราะห์สภาพปัญหาและสถานการณ์น ้าชุมชน 
 มีกฎ กติกา นโยบาย วิธีการจัดการ และ

แผนการด้าเนินงานที่ชัดเจน 
 บริหารจัดการน ้าชุมชน ได้มีประสิทธิภาพ 
 สรุปผลความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน 
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติ ร่วมกับเครือข่าย 
 

 

 
ความก้าวหน้า 

คน 
• เป็นผู้น้าของผู้น้า สร้างผู้น้าท่ีแท้จริง 
• วิเคราะห์ข้อมูล ใช้ข้อมูลเป็น ตั งค้าถามเป็น 
• เข้าใจภูมิสังคม (น ้า ดิน ป่า สังคม) 
บริหาร 
• สามารถบริหารจัดการ สรุป สื่อสาร 
• วางแผนและประยุกต์ใช้  
• พึ่งตนเอง มีส่วนร่วม เป็นเจ้าของ 
 ขยายผล 
• ถ่ายทอดวิธีคิดและกระบวนการ เชิงปฏิบัติ 

 

ชุมชนแกนน า 
(Mentor) 

• กลไก/เครื่องมือ 
o ถ่ายทอดวิธีคิด 
o กระบวนการ 
o ขยายความส้าเรจ็ 

เครือข่ายการจัดการน  าชุมชน  

ชุมชนเครือข่ายขยายผล 

เครือข่ายการจัดการน  า
ชุมชน (ปัจจุบัน) 

(เครือข่าย 50 ชุมชน/ ชุมชนใน 5 ลุ่ม
น  า) 

เครือข่ายสนับสนุน (Mentor) 
ภายใน 
o เครือข่ายท้องถิ่น (อปท./อบต.) 
ภายนอก 
o  สสนก. / หน่วยงานสนับสนุน 

เข้าใจน  า 

พัฒนาน  า 

เข้าถึงน  า 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 

ม.ค. – มิ.ย.  ก.ค. – ธ.ค.  



ชุมชนลิ่มทอง ประสบปัญหาขาดแคลนน ้า แก้ไขปัญหาโดยการขุดคลองขวางดักน ้าหลาก ขุดสระแก้มลิงกักเก็บน ้า 
เชื่อมน ้าด้วยคลองซอย ส่งกระจายไปตามพื นที่เกษตร ประสบผลส้าเร็จดังนี  
• คลองส่งน ้า 21.8 กม. และสระแก้มลิง/สระประจ้าไร่นา 71 สระ (72 ไร)่ ปริมาณน ้าเพิ่มขึ น 683,040 ลบ.ม. 
• สามารถปลูกพืชได้ตลอดทั งปี ท้าการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ (รวมกลุ่มร่วมคิด ร่วมผลิต ร่วมขาย)  
• เกิดการขยายเครือข่ายความร่วมมือ จาก 1 ชุมชน (3,700 ไร)่ เป็น 3 ต้าบล (66,300 ไร)่ 

เครือข่ายบริหารจัดการน  าชุมชน 

ตัวอย่างความส าเร็จชุมชนลิ่มทอง ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย ์



พื นที่เกษตร ประมาณ 189.47ไร่ 

พื นที่เกษตร ประมาณ 387.84 ไร่ 

โครงการวางท่อขนาด 4”  
ระยะทาง 1,800 เมตร 
เชื่อมต่อกับแนวท่อหลัก
ขนาด 6” 

ท่อส่งน ้าหลักเดิมขนาด  6”  

ฝายวังอีแร้ง1 

ฝายวังอีแร้ง2 

 ชุมชนผาชัน จัดการน ้าหลาก โดย
การสร้างฝายวังอีแร้ง 2 ช่วยเพิ่มปริมาณ
น ้าส้ารอง 38,684 ลบ.ม. ลดรายจ่ายค่า
สูบน ้าได้ปีละ 24,520 บาท และลด
ความเสียหาย 20% ของผลผลิตข้าวนา
ปีต่อไร่ คิดเป็นมูลค่าขั นต่้า 150,000 
บาท และสร้างฝายชะลอน ้าและระบบ
ท่อส่งน ้าเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง 
ครอบคลุมพื นที่ประมาณ 577.31 ไร ่
 เกิดกลุ่มและระเบียบแบบแผนการ
บริหารจัดการน ้าเพื่อการผลิตข้าวนาปี  

ตัวอย่างความส าเร็จชุมชนบ้านผาชัน ต.ส าโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 

ระบบบริหารจัดการพื นที่ตน้น  า น  าแล้ง และน  าหลาก 



แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน   
 ต้นแบบการจัดท้าข้อมูลและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินระดับต้าบล 
(ต้าบลแจ่มหลวง อ้าเภอกัลยาณิวัฒนา) โดยใช้กระบวนการซึ่งตัวชาวบ้านเป็นผู้ส้ารวจ
และจัดท้าแผนที่ด้วยตนเอง เกิดการลงนามรับรองแผนที่ และแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าต้นน ้าร่วมกันของภาคีเครือข่าย ครอบคลุม 23 ชุมชน 3 ต้าบล 4 ลุ่มน ้า 
พื นท่ี 189,566.01 ไร่ และจัดท้าเอกสารแผนที่รายแปลง (โฉนดชุมชน) 3,341 แปลง 

ตัวอย่างความส าเร็จเครือข่ายลุ่มน  าแม่ละอุป ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 

 เปลี่ยนแนวคิดเรื่องจากการท้าไร่หมุนเวียนมาเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ด้วยการ
ท้าเกษตรอินทรีย์ยังชีพ การท้าวนเกษตรพ่ึงพิงป่า เกิดตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในเรื่องดัชนีความสุขครัวเรือน 
ความมั่นคงด้านอาชีพ ความมั่นคงด้านอาหาร และความม่ันคงของชีวิต  



ตัวอย่างความส าเร็จเครือข่ายชุมชนกลุ่มผู้ใช้น  าอ่างเก็บน  าห้วยทราย ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม ่

การบริหารจัดการน  าในอ่างเก็บน  า 
 อ่างเก็บน ้าห้วยทราย มีความจุ 200,000 ลบ.ม. ซึ่งสามารถ
ส้ารองน ้าได้เพียงพอส้าหรับการท้าเกษตรประมาณ 400 ไร่ แต่หลังจาก
ชุมชนวิเคราะห์สมดุลน ้า บริหารจัดการน ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และฝาย
ชะลอน ้า ฝายดักตะกอน และฝายกักเก็บน ้า บริเวณเหนืออ่างเก็บน ้า ท้าให้
สามารถส้ารองน ้าได้ครอบคลุมพื นที่ถึง 2,000 ไร ่
 นอกจากนี ยังได้ประยุกต์ใช้ข้อมูลจากสถานีวัดสภาพอากาศ
อัตโนมัติ (โทรมาตร) เพื่อวางแผนการใช้น ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 



ตัวอย่างความส าเร็จชุมชนบ้านเปร็ดใน ต.ห้วงน  าขาว อ.เมือง จ.ตราด 

• ชะลอและกักเก็บน ้าจืดให้อยู่ในพื นที่เพิ่มขึ นจากเดิม
ในช่วงฤดูแล้ง 30-35 วัน 

• มีพื นที่กักเก็บน ้าจืดทั งสิ นจ้านวน 44 ไร่ (13 สระ) 
   105,600 ลบ.ม. 
• ลดปัญหาน ้าเค็มรุกล ้าเข้าพื นที่เกษตรและสระเก็บน ้าของ

ชาวสวน 
• ลดการขาดแคลนน ้าและช่วยลดการซื อน ้าจืดจากต้าบล

หนองคันทรงได้มากกว่า 50 % ในปีพ.ศ. 2555 ลดการ
ซื อน ้าจากต.หนองคันทรงได้ 100% 

 

การชะลอและกักเก็บน  าจืดเพื่อป้องกันน  าเค็มรุกล  าเข้าพื นที่บ้านเปร็ดใน 
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กราฟแสดงปริมาณน า้จืดที่ต.ห้วงน า้ขาวซือ้จากต.หนองคันทรงในช่วงฤดแูล้ง 

ทดลองกั นจุดเชื่อมต่อน ้าเค็มด้วยกระสอบมีปีกแล้วพัฒนาเป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก และพัฒนาบ่อกุ้งร้างเป็น 
สระเก็บกักน  า เพื่อเพิ่มพื นที่น ้าจืดและกั นไม่ให้น ้าเค็มรุกล ้าเข้าพื นที่น ้าจืด  



ด้านหน้าประตูน  า ด้านหลังประตูน  า 

แถวที่ 1 

แถวที่ 2 

บรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ นกับพืชผลทางการเกษตรภายหลังจากฝนตกหนัก ในพื นที่ 5,000 ไร่  
โดยสามารถระบายน ้าที่ท่วมขังในพื นที่ภายในเวลา 4 ชั่วโมง จากเดิมที่เคยท่วมขังในพื นที่ประมาณ 7 – 8 วัน 

น  าจืด น  ากร่อย 
กระจายสู่นากุ้ง (เลี ยงด้วยวิธีธรรมชาติ) 

น  าเค็ม พื นที่เกษตร ทะเล 

ประตูน  าปิด-เปิด อัตโนมัติ ฝายกั นน  า 

ทิศทางน  า 

การบริหารจัดการน  าในพื นที่ 3 น  า ด้วยประตูน  าแบบปิด – เปิดอัตโนมัติ และฝายกั นน  า คสล. 

ตัวอย่างความส าเร็จชุมชนบ้านโคกพยอม  ต าบลละงู  อ าเภอละงู  จังหวัดสตูล  



ปรับปรุงโครงสร้างคลองส่งน  า พร้อมเสริมประสิทธิภาพการระบายน  าโดยวางท่อลอด 
บรรเทาปัญหาน ้าหลากเข้าท่วมหมู่บ้าน และท่วมขังในพื นที่การเกษตรกว่า 500 ไร่  
จากเดิมน ้าท่วมขังนานถึง 15 วัน ลดเหลือเพียง 5 วัน  

เสริมคันคลองส่งน  า จนกลายเป็นคันกั นน  า  
ป้องกันน  าหลากเข้าท่วมพื นที่การเกษตรในฤดูฝน  

วางท่อเพื่อเสริมประสิทธิภาพการระบายน  า  
และบรรเทาปัญหาน  าท่วมขัง 

ตัวอย่างความส าเร็จชุมชนบ้านท่าด่าน  ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี  



แผนที่1.พื นที่ปลูกปาล์มน  ามนั 

แผนที่ 6. ขุดลอกคลองส่งน  า 
สามซ้าย 

แผนที่ 4. ขุดลอกคลองส่งน  า 
หนึ่งซ้าย 

แผนที่ 5. ขุดลอกคลองส่งน  าสอง
ซ้าย 

แผนที่ 3. ขุดลอกคลองระบายน  าที่ 8 

แผนที่ 7. ก่อสร้างประตูระบายน  า 6 
จุด ติดตั งบานและซ่อมโครงสร้างค
สล. 14 จุด 

แผนที่ 2. จัดซื อเรือดูดเลนใช้ในพื นที่ 4 
ต าบล 

คลองแปด 

คลองเจ็ด 

คลองเก้า 

คลองแอลหนึ่ง 

คลองแอลสอง 

คลองแอลสาม 

เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน  า เสริมระบบบริหารจัดการน  า เกิดแนวคิดพ่ึงพาตนเองเพื่อสร้าง
ชุมชนแข็มแข็ง มีผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ  

จ านวน 16,347 คน 4,500 ครัวเรือน และพื นที่การเกษตร 10,500 ไร่ 

โครงการพัฒนาพื นที่แก้มลิงเพิ่มรายได้ในพื นที่เกษตรทุ่งรังสิต จ.ปทุมธานี 



ปลูกปาล์มน  ามัน จ านวน 13,000 ต้น เรือดูดเลน 12 ล า 

ขุดลอกคลองระบายน  าและคลองส่งน  า รวมระยะทาง 35.5 กม. ปรับปรุง /ก่อสร้างอาคารคสล.พร้อมติดตั งประตูระบายน  า จ านวน 20 ชุด  

ผลส าเรจ็ของโครงการ สามารถช่วยหน่วงน  าได้ประมาณ 17 ล้านลูกบาศก์เมตร 
จากพายุ “แกม”ี  ที่เกิดขึ นในเดือนตุลาคม 2555 

ก่อนด าเนินโครงการ 

ก่อนด าเนินโครงการ ก่อนด าเนินโครงการ 

หลังด าเนินโครงการ 

หลังด าเนินโครงการ หลังด าเนินโครงการ 

โครงการพัฒนาพื นที่แก้มลิงเพิ่มรายได้ในพื นที่เกษตรทุ่งรังสิต จ.ปทุมธานี 
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โครงการพัฒนาพื นที่แก้มลิงเพิ่มรายได้ในพื นที่เกษตรทุ่งรังสิต จ.ปทุมธานี 

ใช้เรือดูดเลน  
เพื่อเพิ่มความลึกของล้าคลอง และ 

เพิ่มปริมาณกักเก็บน ้า ส้าหรับใช้ในหน้าแล้ง 

การบรรเทาปัญหาภัยแล้ง เดือนมีนาคม 2556 
ก่อน 

หลัง 



ขุดลอกคลอง กว้าง 12  เมตร   
ลึก 4 เมตร ระยะทาง 2,650 เมตร 

โครงการการจัดการน  าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน  าต าบลเวียงคุก 
บ้านนาเหล่า-เวียงแก้ว ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย ปี 2554 - 2555 

ขุดลอกคลอง  
กว้าง 13  เมตร  ลึก 5 เมตร  
ระยะทาง 2,420 เมตร 

ขุดลอกคลอง  
กว้าง 13  เมตร ลึก 5 เมตร ระยะทาง 300 เมตร 

หมายถึง  พื นที่ชุมชนต้นแบบ ปี 2554                    หมายถึง พื นที่ชุมชนขยายผล ปี 2555 

ขุดลอกพื นที่ริมหนองเบญ (หนองสาธารณะ) เป็นคลองชักน  า  
เพื่อกันแนวเขต และเพิ่มพื นที่กักเก็บน  า เพื่อท าเกษตรและเลี ยงสัตว์ 

ผู้ได้รับประโยชน์  
713 ครัวเรือน  5,227 คน  
พื นที่เกษตร 12,443 ไร ่
กักเก็บน  า 13.65 ล้าน ลบ.ม. 

ขุดลอกคลอง 
ริมสระ 

ความลึกเดิม 



บ้านเวียงคุก ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย 

ปี 2553 ก่อนด าเนินโครงการ ปี 2554 ระหว่างด าเนินโครงการ 

ปี 2554 หลังด าเนินโครงการ ปี 2556 ปัจจุบัน 



บ้านเวียงคุก ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย 



25 

พระราชด้ารัส เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2554 
ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช 

“...การจดัการน า้ชุมชนนัน้ เหน็ความส าเร็จในบางชุมชนแลว้ 

ใหชุ้มชนชาวบา้นที่มคีวามรู ้ประสบความส าเร็จ มปีระสบการณจ์ดัการ 

และพฒันาน า้ในพื้นที่มาช่วยขยายผลไปยงัชุมชนอื่น...” 


