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พิพิธภัณฑธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ บานลิ่มทอง ตำบลหนองโบสถ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย

อดีต - นํ้าหลากอดีต - นํ้าหลากอดีต - ภัยแลงอดีต - ภัยแลง



ทรงชื่นชมที่ชาวบานใชแผนที่
ในการวางแผนและจัดการน้ำของชุมชน

พระราชดำริ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน



ชุมชนใชวิธีงายๆ ลงมือปฏิบัติ
จนเขาใจแนวพระราชดำริตางๆ
ทรงอยากใหมีการขยายผล
เปนเครือขายการทำงาน

ของชุมชนที่บริหารจัดการน้ำเปน

พระราชดำริ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2552
ณ พระตำหนักเปยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ



การจัดการน้ำชุมชนที่มี
แบบอยางความสำเร็จแลว

จะขยายผลใหคำนึงถึงพื้นที่ สังคม
ภูมิอากาศ ใหมีการปรับตัวตลอด

นำไปสรุปใหเรียบงาย เหมาะสมกับพื้นที่
และดึงใหชุมชนมาทำงานรวมดวย

พระราชดำริ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553
ณ หองประชุมชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช



การจัดการน้ำชุมชนนั้น
เห็นความสำเร็จในบางชุมชนแลว
ใหชุมชนชาวบานที่มีความรู 

ประสบความสำเร็จ
มีประสบการณจัดการ และพัฒนาน้ำในพื้นที่

มาชวยขยายผลไปยังชุมชนอื่น

พระราชดำริ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554
ณ หองประชุมสมเด็จพระพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช



วันที่ 27 มีนาคม 2557
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให

นางสนิท  ทิพยนางรอง ราษฎรชุมชนบานลิ่มทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย
เขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานถวยรางวัลชนะเลิศ 
การประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ

ณ พระตำหนักเปยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 



วันที่ 20 มีนาคม 2557
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงเปนประธานการประชุมสามัญประจำป พ.ศ. 2557
ของมูลนิธิอุทกพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ

ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนา



วันที่ 16 พฤษภาคม 2557
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชทานพระราชวโรกาสใหกลุมเยาวชนจากโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา
เขาเฝาทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโลรางวัลชนะเลิศ

โครงการพี่นำนองรักษน้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2556
ณ ศาสาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา



สารจากประธาน

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชน 
ชาวสยาม” พระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัว ที่แสดงพระบรมราชปณิธาน เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 
2493 พระองค์ทรงครองแผ่นดิน ดูแลแผ่นดินบนพื้นฐานของ 
ความรัก ความเมตตา และความรับผิดชอบ ทรงทุ่มเท อุทิศ 
พระวรกาย โดยเฉพาะเรื่องการดูแลเรื่องน้ำ ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึง 
ปลายน้ำ จากบนฟ้าจนถึงมหานที ผมไม่เคยเห็นใครบนแผ่นดินน้ี 
อุทิศทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อรักษาแผ่นดินนี้เท่ากับพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว เวลาน้ี พระองค์ท่านมีพระชนมพรรษา 87 พรรษา 
ทรงครองแผ่นดินมานานกว่า 67 ปี แล้ว สมควรที่พวกเรา 
ประชาชน 60 กว่าล้านคน จะช่วยกันรักษาดิน รักษาน้ำ 
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ เพื ่อส่งต่อให้ลูกหลานของเรา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้เราหมดทุกอย่าง พระวรกาย 
เวลา ทรัพย์สินเงินทอง ถึงเวลาที่พวกเราต้องตอบแทนให้กับ 
สังคมต่อไป ประเทศชาติเป็นของพวกเราทุกคน อย่ามัวแต่ใช้ 
ทำลาย กอบโกยผลประโยชน์ มาช่วยกันรักษาประเทศของเรา 
รักษาน้ำ รักษาดิน รักษาป่า รักษาธรรมชาติ และธรรมะท่ีสำคัญ 
ที่สุด คือ ธรรมชาติ พฤติกรรมที่เราควรกระทำโดยปฏิบัต ิ
โดยยึดธรรมะไว้ คือ ธรรมดา รักษาธรรมชาติไว้และเป็นอยู่ 
อย่างธรรมดา ถ้าจะให้ฝากอะไร ให้ยึดธรรมะไว้ 2 ข้อ ธรรมชาติ 
กับธรรมดา แล้วสุดท้ายเราจะพบกับคำหน่ึงคำท่ี พระบาทสมเด็จ 

สุเมธ ตันตเิวชกุล
ประธานกรรมการ

มูลนธิอิุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

พระเจ้าอยู ่หัวได้พระราชทานไว้เช่นกัน คือ ประโยชน์สุข 
ได้ทั้งประโยชน์และความสุข ของมหาชนชาวสยาม

 มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กร 
ท่ีให้ความรู้ เป็นตัวกลางสร้างความเข้าใจ และดำเนินงานต่างๆ 
ในการพัฒนาน้ำ มูลนิธิฯ ทำงานร่วมกับชุมชนในลักษณะของ 
เครือข่าย ขยายผลไปยังพื้นที่ใกล้เคียง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ซึ่งกันและกัน ชุมชนที่อยู่ต่างภูมิภาคได้มาพบเจอ เป็นเพื่อน 
และแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน ปัญหาเร่ืองน้ำ 
มีอย่างต่อเนื ่อง จริงๆ น้ำมีมากมายมหาศาล ถ้าบริหาร 
จัดการไม่ดีก็จะท่วม เราต้องนำความรู ้ หลักการทรงงาน 
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา สู ่ชุมชนให้เข้าใจถึงหลักการบริหาร 
จัดการน้ำ ตามแนวพระราชดำริ มูลนิธิฯ ไม่ได้ดูแลโครงการใหญ่ๆ 
แต่จะดูแลระดับชุมชน พัฒนาจากล่างข้ึนมาข้างบนเรามีตัวอย่าง 
ความสำเร็จจากชุมชนต่างๆ และโครงการมากมายที่ประสบ 
ความสำเร็จ พร้อมให้ชุมชนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ 
ความสำเร็จ ระหว่างเพ่ือนถึงเพ่ือน ขยายผลความสำเร็จออกไป 
สร้างเครือข่ายของคนรักษ์น้ำ ร่วมกันแก้ไข พัฒนาและบริหาร 
จัดการน้ำต่อไป





1) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการกิตติมศักด์ิ
2) นายสุเมธ ตันตเิวชกุล ประธานกรรมการ
3) นายจริายุ อศิรางกูร ณ อยุธยา กรรมการ
4) ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว กรรมการ
5) ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการ
6) นายวีระ  วงศ์แสงนาค กรรมการ
7) นายชูชาต ิ ฉุยกลม กรรมการ
8) นายเทอดศักดิ์ บุญยขจร กรรมการ
9) นายศวิะพร ทรรทรานนท์ กรรมการ และเหรัญญกิ
10) นางสาววลิาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการ และรองเหรัญญกิ
11) นายรอยล จติรดอน กรรมการ และเลขาธกิาร
12) นางรอยบุญ รัศมีเทศ กรรมการ และรองเลขาธกิาร

1) นางประภาศรี เพิ่มทรัพย์ ผู้ตรวจสอบภายใน
2) นางเพชรรัตน์ นนทสิกุล ผู้สอบบัญชี

รายพระนามและรายนามคณะกรรมการ
มูลนิธิอุทกพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ

ผูตรวจสอบภายใน



สารบัญ

01
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10 เรื่องเดน
ป 2557

แนะนำมูลนิธิ

บทบาท หนาที่

27ผลการ
ดำเนินงาน
ป 2557

72ภาคผนวก
รายนามผูบริจาร

สรุปขาวเดน
เรื่องจากปก
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รายงานประจำป 2557

1 แนะนำมูลนิธิ

25 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.)
เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงนิจำนวน 84 ล้านบาท



แนะนำมูลนิธิ

2

  เริ่มต้นของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  มีความแตกต่างจากมูลนิธิอื่น คือ ก่อนจะจัดตั้งเป็น 
  มูลนิธิฯ ได้มีการดำเนินงานด้านจัดการน้ำตามแนว 
พระราชดำริ โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร 
(องค์การมหาชน) หรือ สสนก. ที่จัดตั้งขึ้นจากโครงการพัฒนา 
ระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย 

จุด



3

รายงานประจำป 2557

 การดำเนนิงานด้านจัดการน้ำชุมชนที่ผ่านมานั้น ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร 
เอกชน เช่น มูลนธิ ิโคคา-โคลา ประเทศไทย บรษิัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 
อย่างต่อเนื่อง ต่อมาคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน์ และกจิการ 
โทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ ่งมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและ 
สารสนเทศ ได้เห็นถึงความสำคัญของการรวบรวมและจัดทำข้อมูลความรู้เรื่องน้ำ 
เพื่อเผยแพร่ ให้เกดิประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างทั่วถึง และเพื่อเฉลมิพระเกียรต ิ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพธิีมหามงคลเฉลมิพระชนม 
พรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

 วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน 
พระบรมราชวโรกาสให้ นายสุเมธ  ตันตเิวชกุล นำคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เข้าเฝ้าทูลละอองธุลี 
พระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงนิจำนวน 84 ล้านบาท เพื่อเฉลมิพระเกียรต ิ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพธิีมหามงคลเฉลมิพระชนม 
พรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน 
กลับมาให้เป็นทุนประเดิมสำหรับจัดตั้งมูลนิธิ เพื่อสนองพระราชดำริเกี่ยวกับการ 
บริหารจัดการน้ำ และเพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการน้ำชุมชนตามแนว 
พระราชดำร ิมีความต่อเนื่อง ดังนั้น การดำเนนิงานของมูลนธิอิุทกพัฒน์ฯ จึงไม่ใช่ 
งานที่เริ่มทำใหม่ แต่เป็นงานต่อเนื่องที่โอนงานและโอนเงินทุนที่เอกชนสนับสนุน 
มาโดยตลอด จาก สสนก. มาที่มูลนธิอิุทกพัฒน์ฯ

 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 นายสุเมธ  ตันตเิวชกุล ได้จัดทำคำขอจัดตั้งมูลนธิิ 
ภายใต้ชื่อว่า “มูลนิธิน้ำตามแนวพระราชดำริ” และในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อมูลนิธิว่า “มูลนิธิ 
อุทกพัฒน์” พร้อมตราประจำมูลนธิฯิ และพระราชทานพระมหากรุณา ให้มูลนธิฯิ 
อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมทั้งพระราชทานเงินขวัญถุงเป็นทุนประเดิมสำหรับ 
ก่อตั้งมูลนธิ ิจำนวน 84,000,000 บาท 

 

ในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ. 
2541 เพื่อรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
ทรัพยากรน้ำมาไว้ในที ่เดียวกัน โดยมีองคมนตรี เชาวน์ 
ณศีลวันต์ เป็นประธานโครงการฯ ได้ทำงานถวายด้านข้อมูล 
ทรัพยากรน้ำต่อเนื่องมาทุกปี ต่อมาได้ยกระดับโครงการฯ 
จัดตั้งเป็นสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) 
พร้อมทั้งส่งต่องานให้ นายสุเมธ  ตันติเวชกุล เป็นประธาน 
กรรมการฯ คนแรกของ สสนก. และดำรงตำแหน่ง จนครบ 
วาระเมื่ออายุ 70 ปี ในปี พ.ศ. 2552 จากนั้นจึงได้แต่งตั้ง 
ศาสตราจารย์ยงยุทธ  ยุทธวงศ์ เป็นประธานกรรมการฯ แทน 
ส่วนนายสุเมธ  ตันติเวชกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธาน 
กรรมการกิตติมศักดิ์ รับผิดชอบดูแลงานด้านการจัดการ 
ทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ มาอย่างต่อเนื่อง
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เมื่อนำเลข ๙ ในพระมหาพิชัยมงกุฏ รวมกับเลข ๐๑ ที่กอนเมฆและผืนน้ำ
จะเปนเลข ๙๐๑ คือ หมายเลขแทนพระองค พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

วัตถุประสงค

ตราสัญลักษณ

1) ดำเนนิงานตามพระราชประสงค์
2) ส่งเสรมิ สนับสนุน การรวบรวมและจัดทำข้อมูลความรู้เรื่องน้ำ และเผยแพร่ 
 เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างทั่วถึง
3) ส่งเสรมิ สนับสนุน งานวจิัยและพัฒนาสำหรับการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ
4) ส่งเสรมิ สนับสนุนงานบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ
5) เพื่อดำเนนิการหรือร่วมมือกับองค์การกุศลเพื่อการกุศล และองค์การสาธารณ 
 ประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์
6) ไม่ดำเนนิการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

เทวดาแหงน้ำ เทวดาแหงฝน กาวเดินอยูบน
กอนเมฆเหนือผืนน้ำ ซึ่งหมายถึง วงจรของน้ำ

พระพิรุณ

เครื่องทรงของพระมหากษัตริยไทย
ตั้งแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน

กรอบรูปหยดน้ำใส
ภายใตพระมหาพิชัยมงกุฏ

ความบริสุทธิ์สะอาดของน้ำ
ความเปนมงคลแหงชีวิต

ดอกบัว

หมายถึง ระบบเลขฐานสองพื้นฐานการทำงานของพื้นฐาน
การทำงานของคอมพิวเตอร เพื่อจัดเก็บประมวลผลขอมูลและ
เผยขอมูลขาวสารความรูเรื่องน้ำใหประชาชนเกิดความเขาใจและ
เขามามีสวนรวม ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของทองถิ่นและของประเทศ

เลข ๐๑
ที่กอนเมฆและผืนน้ำ
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จากพระราชดำริ สู มูลนิธิอุทกพัฒน
ในพระบรมราชูปถัมภ

2539 2541

2547

25492550

2552

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานพระราชดำริ
ใหสถาบัน MIT เขามามีสวนรวม
วางแผนพัฒนาแหลงน้ำรวมกับ
สำนักงาน กปร. และ สกว.

เริ่มพัฒนา ระบบเครือขายเพื่อ
การจัดการทรัพยากรน้ำแหง
ประเทศไทยในพระราชดำริ

16 มกราคม 2547
จัดตั้งสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำและการเกษตร
ขึ้นภายใต สวทช. กระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ดำเนินโครงการจัดการน้ำชุมชน
รวมกับภาคเอกชน เชน
Coca-Cola, SCG, PTT

สรางแมขายการจัดการ
ทรัพยากรน้ำชุมชน ดวย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การจัดการน้ำชุมชน เพื่อแกปญหาภัยแลง
น้ำทวมในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
โดยชุมชนอยางยั่งยืน 84 แหง

จัดประกวดการจัดการทรัพยากร
น้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550

 โครงการเครือขายปฏิบัติการน้ำชุมชน
 โครงการคายปฏิบัติการพี่นำนองรักษน้ำ
 Village That Learns and Earns Community
 Network for Community
 Water Resource
 Management

27 ธันวาคม 2551 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องคการมหาชน)

2555 2554
กอตั้ง
มูลนิธิอุทกพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ
15 กุมภาพันธ 2555 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ พระราชทานชื่อ
มูลนิธิอุทกพัฒน และทุนประเดิมสำหรับกอตั้งมูลนิธิจำนวน 84 ลานบาท

2551



  ข ้ อบ ั ง ค ั บของม ู ลน ิ ธ ิ อ ุ ทกพ ัฒน ์  ใน  
  พระบรมราชูปถัมภ์ ได้ระบุความหมายของ 
ตราสัญลักษณ์ไว้ คือ น้ำเป็นสิ ่งที ่สำคัญที ่สุดของชีวิต 
จำเป็นต้องให้ทุกภาคส่วนร่วมกันในการบริหารและพัฒนา 
ซึ่งหากจะทำได้ก็ต้องมีข้อมูล ความรู้ และความเข้าใจเรื่อง 
น้ำอย่างเป็นระบบ เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจบริหาร 
จัดการน้ำ ทั้งความสำเร็จ ความรู้ เทคนิคที่พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงศึกษา ค้นคว้า พัฒนา และทดลองเรื่อง 
น้ำมาโดยตลอดนับตั้งแต่ทรงครองสิริราชสมบัติ และทรง 
ห่วงใยสถานการณ์น้ำที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จำเป็น 
ต้องนำมาบันทึก รวบรวม และเผยแพร่ ให้ประชาชนใช้เป็น 
หลักในการแก้ไขพัฒนาบริหารน้ำของท้องถ่ินและของประเทศ 
ต่อไป
 คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้น้อมนำหลักการทรงงานและ 
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้แก่ การ 
คิด Macro ทำ Micro การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การจัดการน้ำชุมชน และทฤษฎีใหม่ ผนวกกับวัตถุประสงค์ 
ของมูลนิธิฯ จัดทำเป็นกรอบการดำเนินงานของมูลนิธิฯ 
3 ด้าน ยึดตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัว “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ได้ดังนี้
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 การดำเนินงานของมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ให้ความสำคัญไปที่ชุมชนโดยตรง และ 
ตรงกับการพัฒนาแนวใหม่ คือ ชุมชนเป็นตัวตั้งให้เกิดการรวมกลุ่ม ซึ่งที่ผ่านมาได้ 
สร้างการรวมกลุ่มให้เกิดการดำเนินงานของชุมชนที่ไม่เหมือนใคร คือ เริ่มจากการ 
ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เป็นเครื่องมือให้เกิด 
การรวมกลุ่มจากชุมชนที่ไม่เคยรู้จักกัน บางแห่งทะเลาะกันมาก่อน แต่พร้อมเรื่อง 
การจัดการน้ำชุมชนของตน เกิดการพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ ชุมชนใครทำอะไร 
สำเร็จอย่างไร จนกลายเป็นเพ่ือนกัน ใครมีอะไรก็เอามาฝากกัน แลกเปล่ียนผลผลิต 
ใครเดินทางผ่านที่ไหนก็แวะเยี่ยมเยียนกัน ซึ่งกว่า 5 ปี ขยายผลเครือข่ายชุมชน 
กว่า 200 ชุมชนทั่วประเทศ และสามารถใช้แนวทางนี้สอนหน่วยงานราชการใน 
ทางอ้อม อีกท้ังชุมชนเกิดความภาคภูมิใจว่า เป็นผู้นำในการประชุม คิด ทำ ตัดสินใจ 
โดยชุมชนเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม ซึ่งตรงกับพระราชกระแสรับสั่งของพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “...ให้ประชาชนเป็นครูเรานะ อย่าไปเป็นครูประชาชน...”  
 
 ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ไม่ได้มุ่งเน้น 
การแข่งขันชงิรางวัล แต่มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อรวบรวมองค์ความรู้สำคัญของแต่ละ 
ชุมชนที่เข้าร่วมประกวด ที่มีประสบการณ์ และความรู้ในการจัดการทรัพยากรน้ำ 
ตามแนวพระราชดำริ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ 
เกดิการจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนอย่างมีประสทิธภิาพและยั่งยืน
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กรอบการดำเนินงาน

เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมปฏิบัติ
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ
ที ่เหมาะสมกับภูมิสังคม โดยนำ
ความรู้มาปฏบิัตจินเห็นผลสำเร็จ

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ การจัดทำ
ข้อมูลความสำเร็จ ความรู้ เทคนคิ
เร่ืองน้ำ และเผยแพร่ต่อสาธารณชน

เพื ่อสนับสนุนให้เกิด 
และขยายผลเครือข่ายบริหารจัดการ
ทร ัพยากรน้ำช ุมชน ตามแนว
พระราชดำริ

เขาใจ

เขาถึง

พัฒนา

ขอมูล ขอเท็จจริง | องคความรู ภูมิปญญาทองถิ่น | 
ตัวอยางและแบบอยางความสำเร็จ | ถายทอดและ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู

วิเคราะหหาแนวทางแกไข | ทำงานอยางมีสวนรวม
| วิจัยเชิงปฏิบัติการในกลุมตัวอยาง

นำแผนงานสูการปฏิบัติการ | ประเมินและติดตาม | ขยายผล 
เครือขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำร ิ
| ถายทอด และแลกเปลี่ยนเรียนรู
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พลเอก อุดมเดช สีตบุตร
ผูบัญชาการทหารบก

 กองทัพบกได้กำหนดเป็นนโยบายที ่ช ัดเจนในการ 
สนับสนุนงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ เป็นความ 
เร่งด่วนลำดับแรก ทั้งงานที่เป็นนโยบายรัฐบาล หน่วยงาน 
ภาครัฐ และมูลนิธิต่างๆ เพราะเป็นการแสดงออกถึงความ 
จงรักภักดี รวมทั้งเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับ 
ประชาชนได้อย่างแท้จรงิและอย่างยั่งยืน 
 กองทัพบก ได้เล็งเห็นว่ามูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ เป็นองค์กร 
ที ่มีองค์ความรู ้ในด้านการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ 
และการบริหารจัดการน้ำชุมชน รวมทั้งมีแนวทางในการ 
แก้ปัญหาที่ตรงความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่าง
แท้จริง จึงได้มีการลงนามร่วมในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
เรื่อง “การป้องกัน แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง และการ 
จัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ” ระหว่าง 
กองทัพบก กับ มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ เมื่อ 5 มีนาคม 2556 
โดยร่วมกันดำเนนิโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตาม
นโยบายรัฐบาลท่ีดำเนินการโดยกองทัพบก ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 
จนถึงปัจจุบัน สำหรับการดำเนินการในปี พ.ศ. 2557 กองทัพบก 
ได้ดำเนินงานโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 
และการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำร ิ
ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ รวมทั้งสิ้น 27 โครงการ เป็นการ 
ดำเนินการขุดลอกฟ้ืนฟู  ลำน้ำ ลำห้วย และการขุดลอกคลอง 
ครอบคลุมพื ้นที ่ 7 ลุ ่มน้ำ ได้แก่ ลุ ่มน้ำยม ลุ ่มน้ำน่าน 
ลุ่มน้ำโขง ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูล ลุ่มน้ำเพชรบุรี และลุ่มน้ำนครนายก
 การดำเนินงานร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ เป็นการทำงาน 
ในลักษณะร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และที่สำคัญคือการให้ 
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกข้ันตอน ซ่ึงส่งผล 
ให้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
แท้จริง สามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ในพื้นที่ได้ 
ตามวัตถุประสงค์ อีกท้ังยังเกิดการร่วมงานกับเครือข่ายชุมชน 
และองค์การบริหารท้องถิ่น อันจะเป็นแนวทางที่จะสามารถ 
แก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ีได้จริงและนำไปสู่การแก้ปัญหา อย่างย่ังยืน 
ตลอดไป

รายงานประจำป 2557
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 เมื่อปี พ.ศ. 2556 กลุ่มเยาวชนพี่นำน้องรักษ์น้ำ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
ได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนว 
พระราชดำริ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทำให้ผู้ใหญ่ 
ชาวป่าพะยอมเริ่มหันมามองว่า เด็กๆ ทำอะไรกันอยู่ ผู้ใหญ่เลยเข้าร่วมช่วยแต่ง 
เพลงเพื่อสร้างจติสำนึก 

3
เรื่องเดน
ป พ.ศ. 2557

เขาใจน้ำ กาวแรกสูความสำเร็จ
เรื่องเลาจากเยาวชนพี่นำนองรักษน้ำ
สูชุมชนและเครือขายรักษน้ำ ลุมน้ำปาพะยอม

โรงเรียนป่าพะยอมวิทยา จ.พัทลุง เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศ
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556
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 เดือนพฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ติดต่อขอให้ประสานเชิญ 
กลุ่มผู้ใหญ่ ชุมชน ท้องถิ่น มาพูดคุยหาแนวทางพัฒนาทะเลน้อย ร่วมกับมูลนิธิ 
อุทกพัฒน์ฯ จึงได้ประสานนัดหมายนำตัวอย่างการจัดตั้งกลุ่มของมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ 
มาให้ผู้ใหญ่ใช้เป็นแนวทางจัดตั้งกลุ่มคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชุมชน และ 
อาจารย์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ก็ช่วยเป็นสื่อกลาง รวมทั้งสนับสนุนสถานที่ 
ประชุม

 ในปี 2553–2554 พื้นที่ป่าพะยอม ประสบปัญหาทั้งวาตภัย อุทกภัย รวม 
8 ครั้ง ชาวป่าพะยอมคิดอยากจะแก้ปัญหา แต่ก็ขาดความรู้ พอทราบว่ามูลนิธ ิ
อุทกพัฒน์ฯ จะมาคุยเรื่องพัฒนาทะเลน้อย เทศบาล และตำบลต่างๆ ก็ถือโครงการ 
เตรียมของบประมาณทำโครงการ มีทั้งสร้างประตูระบายน้ำขนาดใหญ่ สร้างทำนบ 
สร้างพนังในคลองป่าพะยอม รวมงบประมาณหลายล้านบาท แต่พอประชุมหารือกัน 
มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ไม่ได้ถามถึงโครงการหรืองบประมาณสักคำ มีแต่คำถามถึงพื้นที่ 
แหล่งน้ำ และแผนที่ คุยกันไปได้ครึ่งวัน ก็ชวนกันลงไปดูพื้นที่ เลขาธิการมูลนิธ ิ
อุทกพัฒน์ฯ ชี้ให้ดูพื้นที่ คลอง และฝาย ในพื้นที่ที่คนป่าพะยอมไม่ได้ดูแลรักษา 
ไม่คดิจะซ่อมแซมให้ใช้งานได้ และคดิแต่จะทำใหม่ สร้างใหม่แทน

นายพรพิทักษ์  ขาวอ่อน (กอ)
รุ่นพี่ของกลุ่มเยาวชนโรงเรียนป่าพะยอม
พทิยาคม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ถึงแม้ปัจจุบัน ได้ไปศึกษาต่อที่มหาวทิยาลัย
สงขลานครนิทร์ วทิยาเขตภูเก็ต แต่ก็ยัง
ร่วมทำงานในพื้นที่

มูลนิธิอุทกพัฒนฯ เปนสิ่งมหัศจรรยของคนปาพะยอม
เดือนพฤษภาคม 2557 มูลนิธิอุทกพัฒน ฯ

เริ่มเขามาใหแนวคิดเรื่องบริหารจัดการน้ำลุมน้ำทะเลนอย
ถัดมาเดือนมิถุนายน 2557 ไดมารวมลงพื้นที่

ใหเราสำรวจตัวเองและใหแกไขในงานเล็กๆ
ตามแรงของชาวบาน ก็พิสูจนใหเห็นวา ป 2557

เปนปแรกที่น้ำไมทวมอำเภอปาพะยอม 

ก่อนดำเนินงาน 



12

เรื่องเดน ป พ.ศ. 2557

 ครั้งแรกที่น้องกอประสานมา ผมก็ไปแจ้ง นายก อบต. ป่าพะยอม ว่ามูลนิธิ 
อุทกพัฒน์ฯ จะมาคุย นายก อบต. ไม่เชื่อ บอกไม่รู้จัก นายก อบต. ไม่ไป แต่ผมไป 
และในครั้งที่ 2 นายก อบต. ได้มาเดนิสำรวจพื้นที่ร่วมกับเลขาธกิารมูลนธิอิุทกพัฒน์ฯ 
ตั้งแต่ต้นน้ำถึงทะเลน้อย นายก อบต. กับผมเริ่มเข้าใจถึงเรื่องการบริหารจัดการน้ำ 
มากข้ึน เห็นความสำคัญว่าน้ำต้องเช่ือมถึงกัน พอเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ กลับไป 
พวกผมก็เริ่มสำรวจแหล่งน้ำ เอาไม้ไผ่มาช่วยวัดระดับน้ำ เก็บข้อมูลกัน

 พอมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ กลับไป พวกเราก็ทำการสำรวจพื้นที่อย่างจริงจัง นำข้อมูล 
มาร่วมวิเคราะห์ ได้แนวทางพัฒนาพื้นที่ตลอดแนวคลองร่วมกัน 5 ตำบล ได้แก่ 
ตำบลเกาะเต่า ตำบลป่าพะยอม ตำบลบ้านพร้าว ตำบลแหลมโตนด และตำบล 
ทะเลน้อย ของอำเภอป่าพะยอม ทำตามท่ีมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ แนะนำ คือ เร่ิมขุดลอก 
คลองข้างคลองส่งน้ำชลประทาน เพื่อช่วยเรื่องการระบายน้ำ และติดตามสถานการณ์ 
น้ำร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร 
(องค์การมหาชน)

 เม่ือเดือนธันวาคม 2557 เลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ แจ้งผ่านกลุ่มไลน์มาว่า 
ฝนจะตกหนักนะ พวกผมก็ชวนชาวบ้านและกลุ่มเยาวชนมาช่วยกันเก็บวัชพืช และ 
ขอนไม้ที่ขวางทางน้ำในคลองป่าพะยอมบริเวณใต้สะพาน เพราะเอาเครื่องจักรลง 
ไม่ได้ พอถึงวันนัด ปรากฏว่าฝนตก ชาวบ้านมากันแค่ 6 คน แต่เด็กๆ มากันเกือบ 
30 คนมาช่วยกัน ผลก็คือ ปีนี้เป็นปีแรกที่อำเภอป่าพะยอม เป็นอำเภอเดียวที่น้ำ 
ไม่ท่วม จนอำเภออ่ืนๆ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ต้องมาท่ีพ้ืนท่ีเพ่ือให้เห็น 
กับตาว่า อำเภอป่าพะยอมน้ำไม่ท่วมจรงิ งานนี้เป็นเรื่องของหนูมาช่วยราชสีห์จรงิๆ 
นายนพพร กล่าวทิ้งท้ายถึงผลสำเร็จที่เยาวชนพี่นำน้องรักษ์น้ำ ทำประโยชน์ให้กับ 
คนป่าพะยอม

 ปีนี้ เราแก้ปัญหาน้ำท่วมไปได้แล้ว แต่คนป่าพะยอมยังต้องเดินต่อไป แก้ไข 
โครงสร้างน้ำ ซ่อมแซมฝายต่างๆ ให้ใช้งาน และกักเก็บน้ำให้ได้

เห็นเด็กๆ ทำได้ แล้วผู้ใหญ่ 
อย่างเรา ทำอะไร ชุมชน 

ชาวบ้าน คิดแค่ว่าคลองเป็น 
ที่ทิ้งขยะ ไม่รู้เจ้าของ แต่มา 

เห็นการทำงานของเด็ก 
เยาวชนพี่นำน้องรักษ์น้ำ 
ผู้ใหญ่เลยหันกลับมารวม 

ตัวกัน และเข้าไปพูดคุยกับ 
นายกองค์การบริหารส่วน 
ตำบลป่าพะยอม ขอจัดตั้ง 
กลุ่มของผู้ใหญ่ขึ้นมาทำงาน 

ร่วมกับเด็กๆ

นายนพพร  มากสง
เลขานุการนายกสภาตำบลป่าพะยอม
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

หลังดำเนินงาน 

หนูช่วยราชสีห์ พัฒนาจุดเล็กๆ ก็ช่วยได้ทั้งอำเภอป่าพะยอม
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 “น้ำคือชีวิต” เป็นช่ือสารคดีดนตรีเล่าเร่ือง เพ่ือเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคลฉลอง 
ศิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2549 เป็นการถ่ายทอดพระราชกรณียกิจ 
ของในหลวงในเรื่องเกี่ยวกับน้ำ ทั้งน้ำขาด น้ำเกิน น้ำเสีย เพื่อให้พสกนิกรชาวไทย 
ได้ตระหนักถึงสิ่งที่ทรงทำเกี่ยวกับเรื่องน้ำ สอดคล้องกับคำขวัญของจังหวัดพะเยา 
ที่เริ่มต้นว่า กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต เป็นการสื่อที่มีความชัดเจนว่า คนจะขาดน้ำไม่ได้ 
น้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิต หากปราศจากน้ำก็ปราศจากชีวิต กว๊านพะเยาจึงเป็น 
ภาพสะท้อนหรือเป็นกระจกส่องวถิีชีวติคนพะเยา

 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 เริ่มมีการสร้างประตูกั้นแม่น้ำอิง ก่อเกิดกว๊านพะเยา 
เป็นแหล่งกักเก็บน้ำจืดขนาดใหญ่ ในเนื้อที่ประมาณ 12,831 ไร่ สามารถกักเก็บน้ำ 
ได้ประมาณ 33 ล้านลูกบาศก์เมตร สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาโดยตลอด 
ก็คือสภาพการตื ้นเขินของกว๊านพะเยาที ่มีตะกอนไหลเข้าสู ่กว๊านเฉลี ่ยปีละ 
1,000,000 ลูกบาศก์เมตร ปัญหาผักตบชวา ปัญหาคุณภาพน้ำ ความขัดแย้งใน 
การบริหารจัดการน้ำ ปัญหาข้อกฎหมาย การขาดองค์ความรู้และจิตสำนึกความ 
เป็นเจ้าของ ทำให้การพัฒนากว๊านพะเยาไม่สามารถก้าวเดนิต่อไปได้

 ผู้นำของจังหวัดพะเยา ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ได้เข้าพบ ดร.สุเมธ 
ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เสนอโครงการพัฒนากว๊านพะเยาเป็น 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้รับโครงการกว๊านพะเยาในส่วนของด้านสิ่งแวดล้อม 
และทรัพยากรแหล่งน้ำ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยให้มูลนิธิ 
ชัยพัฒนาเป็นหน่วยงานหลัก ทำให้มีแผนแม่บทในการพัฒนากว๊านพะเยา

 ต่อมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบกว๊านพะเยา ได้ร่วมกันก่อตั้งศูนย์พัฒนา 
และบริหารจัดการกว๊านพะเยา (ศพบก.) ได้เข้าพบ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เพื่อขอ 
คำแนะนำ การเข้าพบทั้ง 2 ครั้ง ท่านดีใจที่คนท้องถิ่นมองเห็นปัญหาของตนเอง มี 
ความเป็นเอกภาพในการตั้งใจที่จะแก้ปัญหา และท่านได้มอบให้มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ 

คนพะเยา มีความเปนเอกภาพ
ลงมือปฏิบัติการพัฒนากวานพะเยา

นายบุญสิงห์  วรินทร์รักษ์
ประธานสภาองค์การบรหิารส่วน
จังหวัดพะเยา

การพัฒนากว๊านพะเยา
โดยคนในท้องถิ่น 

ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ 
โดยมีกองทัพบก

ให้การสนับสนุน เกดิผล
เป็นรูปธรรม แสงสว่าง
แห่งความสำเร็จปรากฏ
เห็นในเบื้องหน้าแล้ว

ก่อนดำเนินงาน พื้นที่คลองรอบกว๊านพะเยา
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เข้ามาเดนิสำรวจพื้นที่รอบกว๊านพะเยาร่วมกับท้องถิ่นและประชาชน ให้เริ่มทำโดย 
ไม่ต้องรองบประมาณ

 เราจึงเริ่มนำหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 
มาใช้กับการพัฒนากว๊านพะเยา โดยทำความเข้าใจในข้อมูลพื้นฐาน ศึกษาข้อมูล 
มิติต่างๆ ของชุมชน ค้นหารากของปัญหา สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างความ 
เข้าใจและร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน มีการศึกษาดูงาน 
มีการประชุมและเดนิสำรวจพื้นที่

 จึงได้บทสรุปว่า การพัฒนากว๊านพะเยานั้น ต้องพัฒนา ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ 
ปลายน้ำ ต้องดูตั้งแต่ป่าต้นน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำของลำน้ำทั้ง 10 สาย ที่ไหล 
ลงสู่กว๊านพะเยา การฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ โครงการฝายชะลอน้ำ การปลูกป่าเสริม 
ตามโครงการกองทุนพันธุ์ไม้พื้นบ้าน โครงการชลประทานราษฎร์ การเพิ่มศักยภาพ 
การกักเก็บน้ำของลำน้ำแต่ละสาขา การเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำ การกระจายน้ำ 
เข้าสู่พื้นที่เกษตร การขุดคลองดักตะกอนรอบกว๊าน การร่วมกันกำจัดผักตบชวา 
ขององค์กรและคนในท้องถิ่น

 การพัฒนากว๊านพะเยาโดยคนในท้องถิ่นร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ โดยมี 
กองทัพบกให้การสนับสนุน เกิดผลเป็นรูปธรรมแสงสว่างแห่งความสำเร็จปรากฏ 
เห็นในเบื้องหน้าแล้ว

 วันนี้ น้ำที่ไหลลงสู่กว๊านพะเยาไม่ขุ่นเหมือนปีก่อนๆ แสดงว่า ตะกอนไหลลง 
สู่กว๊านพะเยาลดลง สามารถชะลอความตื้นเขิน ยืดอายุให้กว๊านพะเยา นี่คือผล 
แห่งความสำเร็จบางส่วนที่คนพะเยาต้องร่วมกันภาคภูมิ

หลังดำเนินงาน ขุดลอกคลองร่วมกับกองทัพบก ในปี 2557
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 ชุมชนบ้านปากซวดเป็นชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าเขาหน้าแดงและเขาตอเต่า 
มากว่า 200 ปี  ใช้น้ำจากคลองบางครกหล่อ เลี้ยงชีวิต ทำการเกษตร และเก็บหา 
ของป่าเป็นหลัก ปี พ.ศ. 2500 ชาวบ้านเริ่มทำเกษตรเชิงเดี่ยว ปลูกปาล์มน้ำมัน 
ยางพารา มีรายได้เสริมจากการหาของป่าไปขาย กระท่ังในปี พ.ศ. 2523 ได้มีจัดต้ัง 
อุทยานแห่งชาติเขาสก ทำให้ที่ทำกินของชุมชนถูกรวมอยู่ในเขตอุทยานฯ (พื้นที่ 
ลุ่มน้ำชั้น 1A) กลายเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาระหว่างชุมชนและอุทยานฯ ในเรื่อง 
ขอบเขตและสทิธใินที่ทำกนิของชุมชน

 ชุมชนบ้านปากซวดอยู่ในพื้นที่อุทยานฯ ในเขตพื้นที่หวงห้ามสีแดง ชาวบ้าน 
ในชุมชนโดนคดีมาเกือบทุกครอบครัว ล่าสุดเพิ่งมีชาวบ้านโดนคดีแพ่ง ต้องจ่าย 
ค่าปรับหนึ่งแสนหกหมื่นบาท และมีปัญหากับทางอุทยานฯ มาโดยตลอด ตอนหลัง 
ทางมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ได้นัดเจ้าหน้าที่อุทยานฯ มาพูดคุยกับชุมชน ทำให้เกิดการ 
ปรับความเข้าใจกันได้ หาข้อยุติ และข้อตกลงกับเจ้าหน้าที่ในการใช้ประโยชน์ใน 
พื้นที่ป่า พบว่า ปัญหาที่แท้จริงก็คือชุมชนกับอุทยานไม่คุยกัน และชาวบ้าน 
ยังยึดติดกับวิถีชีวิตการปลูกพืชเชิงเด่ียว คือการปลูกยางและปาล์ม ไม่เคยปลูกเสริม 
อะไรในพ้ืนท่ีสวนยาง เม่ือทางมูลนิธิฯ ให้คำแนะนำในการทำวนเกษตรในการปลูกพืช 
เสริมสวนยาง ชุมชนจึงเปลี่ยนจากสวนยางเป็นป่ายาง ทำกินในพื้นที่เกษตรเดิม 
ของตนเองไม่ขยายเพิ่ม และช่วยกันดูแลรักษาป่า แต่ก่อนชุมชนมีรายได้จากการ 
กรีดยาง 15,000 บาท / ไร่ / ปี ชุมชนปลูกผักเสริมในสวนยาง ทำให้มีรายได้เพิ่ม 
ขึ้นเป็น 18,000–19,000 บาท / ไร่ / ปี 

 การจัดการน้ำในชุมชนเริ่มดีขึ้นจากที่ได้ไปเรียนรู้ดูงานชุมชน เครือข่ายอื่นๆ 
ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ เช่น เทคนิคการปลูกพืชต่างๆ การเพาะผักหวานป่าจากบ้าน 
พ่อจันที ที ่บ้านโนนรัง จังหวัดนครราชสีมา การปลูกต้นพะยูง ของบ้านผาตั้ง 
จังหวัดพะเยา การปลูกมะนาวหลุม จากบ้านหนองปิ้งไก่ จังหวัดกำแพงเพชร 
ปัจจุบัน ชุมชนปลูกพืชไม่ต่ำกว่า 30 ชนิด มีรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี รายได้ 
เพ่ิมข้ึน 60,000 บาทต่อปี ต้นยางให้น้ำยางมากข้ึน ในขณะท่ีราคายางตก แต่ชุมชน 
ก็มีรายได้จากพืชอื่นเสรมิ ทำให้มีรายได้ตลอดทั้งปี

เขาถึงน้ำ รวมกลุม
เกิดตัวอยางความสำเร็จ

หันหนาเขาหากัน สรางความเขาใจ
เขาถึงปญหา และรวมกันแกไข

พอที่ทำกนิถูกรวมเป็น
เขตอุทยานฯ ก็กลายเป็น
ชาวบ้านรุกป่า มีปัญหา
กับอุทยานฯเป็นเพราะ

ท้ังเรา ชาวบ้าน
และอุทยานฯ 

ไม่ได้คุยกันต่างคน 
ต่างคดิ ต่างทำ
ไม่ได้ปรับตัว
เข้าหากันเลย

นายวัชรินทร์  มุกดา
ผู้ใหญ่บ้านปากซวด ตำบลพะแสง

อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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สภาพฝายกักเก็บน้ำหลังซ่อมแซม สามารถบรหิารจัดการน้ำได้ 3 อำเภอ

สภาพฝายกักเก็บน้ำก่อนซ่อมแซม ที่น้ำหลากจนชำรุดเสียหาย
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เรียนรู เขาใจ เขาถึง ลงมือทำ
ลดหนี ้สินเกษตรกร

 ชุมชนภูถ้ำภูกระแตประสบปัญหาภัยแล้งมาต้ังแต่อดีต ต้ังแต่เกิดและจำความได้ 
ก็เห็นว่าท่ีบ้านมีสภาพแห้งแล้งมาก เน่ืองจากไม่มีแหล่งน้ำ พ้ืนท่ีเป็นท่ีราบและท่ีดอน 
ลอนคลื่น ปริมาณฝนน้อย 4-5  ปีถึงจะมีฝนพอที่จะทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอ

 ชุมชนได้มาเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ด้วยการเช่ือมโยง 
แหล่งน้ำเดิม และสร้างแหล่งน้ำเพ่ือดักน้ำหลากจากป่าชุมชน ทำให้ชุมชนภูถ้ำภูกระแต 
พอที่จะมีแนวทางในการบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่น้อยในพื้นที่แห้งแล้ง สามารถทำ 
การเกษตรเพื่อยังชีพได้ มีการปรับวิถีการทำการเกษตรเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพ 
ภูมิอากาศ มีการเรียนรู้การจัดการน้ำด้วยผังน้ำ ด้วยแผนที่ อย่างเป็นระบบ โดยมี 
มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ เป็นผู้ให้ความรู้และความเข้าใจ เป็นจุดเริ่มต้นให้ชุมชนได้เริ่ม 
ศึกษาการทำการเกษตรตามแนวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยสอนไว้ แต่ก็ยัง 
ไม่เข้าใจวธิีการ 

 จากการได้ศึกษาเรียนรู้และดูงาน ทำให้เราได้ลองปรับวิถีการทำการเกษตร 
แบบทฤษฎีใหม่โดยมีการรวมกลุ่ม เร่ิมต้นท่ี 11 พ้ืนท่ี กับ 1 แปลงรวม โดยมีสมาชิก 
มาร่วมกันปรึกษาหารือ วางแผน เรียนรู้และเข้าใจพื้นที่ตัวเองว่าเป็นพื้นที่แล้ง 
ขาดแคลนน้ำ เนื่องจากฝนตกน้อย แล้วยังมีปัญหาฝนทิ้งช่วงอีก เมื่อเป็นแบบนี้ 
จะเก็บน้ำอย่างไร เพื่อให้มีน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เมื่อมีน้ำอยู่เท่านี้เราจะใช้ 
อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและให้ได้นานท่ีสุด ปรับรูปท่ีดิน ขุดสระเก็บน้ำเพ่ือผันน้ำ 
จากแหล่งน้ำมากักเก็บไว้ในสระ วางแผนเพาะปลูกพืช ทำเกษตรผสมผสาน ตามหลัก 
ทฤษฎีใหม่ ให้เหมาะสมกับภูมิสังคมและสอดคล้องกับปริมาณน้ำที่มี พอทำแล้ว 
เห็นผลเป็นรูปธรรม ก็เกิดการยอมรับและขยายผล ตัวอย่างเช่น ครอบครัวนายสมัย  
และนางยอด ลีพลงาม เป็นครอบครัวที่เคยทิ้งที่ดินทำกินไปรับจ้างทำงานก่อสร้าง 
ท่ีกรุงเทพฯ มีรายได้เดือนละ 15,000 บาท แต่ก็ไม่พอใช้กับสังคมเมืองจึงตัดสินใจ 
กลับบ้านและได้ลองทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามที่ได้เรียนรู้พร้อมกับกลุ่ม มีที่นาอยู่ 
9 ไร่ ปลูกข้าว บางปีฝนดีก็ได้ข้าว 150 กระสอบปุ๋ย บางปีก็ได้ไม่พอกิน จึงได้ลอง 
ขุดสระเก็บกักน้ำ 4 บ่อ พื้นที่รวมกันประมาณ 3 ไร่ เลี้ยงปลาและปลูกพืชผัก 
ตามคันรอบสระ ลดพื้นที่ปลูกข้าวลงเหลือ 2 ไร่ ได้ข้าวพอกินตลอดปี เป็นที่อยู่ 
อาศัย 1 ไร่ เป็นพ้ืนท่ีปลูกพืชผักหมุนเวียน และปลูกเห็ดฟางประมาณ 3 ไร่ หลังจาก 
ทำในปีแรกเกดิการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น มีรายได้ตลอดปี 

 ปีที่สองเริ่มมีเงินเหลือเก็บ ครอบครัวไม่ต้องไปรับจ้างต่างถิ่น มีความสุขที่ได้ 
เป็นนายตนเอง อยากพักก็ได้พัก ไม่ต้องรีบเร่ง สุขภาพก็แข็งแรง เม่ือมีตัวอย่างสำเร็จ 

นายพิชาญ  ทิพวงษ์
ชุมชนป่าภูถ้ำภูกระแต อำเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น
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ชาวบ้านที่ลังเลอยู่ได้เข้ามาเรียนรู้และ
ทำตาม ในปัจจุบันนี้ ได้ขยายผลไปถึง 
47 พื ้นที ่ ใน 4 ตำบล แต่ละรายมี 
รายได้อยู ่ที ่ 200-500 บาทต่อวัน 
ซ่ึงสมาชิกท้ังหมดอยู่รอดได้ในพ้ืนท่ีแล้ง 
โดยนำองค์ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่มา
ใช้อย่างมีแบบแผนนั่นเอง

 พ่อสมัย แม่ยอด บอกว่า หากวันน้ี 
ไม่รู้จักกับมูลนธิอิุทกพัฒน์ฯ และไม่ได้ 
ทดลองทำ เราคงเหนื่อยกับการไปรับ 
จ้างก่อสร้างที่กรุงเทพฯ ตอนนี้เรามี 
ความสุข มีข้าวพอกินตลอดปี เหนื่อย 
ก็พัก ตลาดก็มีพ่อค้ามารับซื ้อถึงที ่ 
เสียดายเวลาที่ผ่านมา หากรู้ว่าทำได้ 
แบบนี้ทำไปตั้งนานแล้ว วันนี้รู้แล้วว่า 
ทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว ทำได้ และอยู่ได้ในพื้นที ่แล้ง 
จริงๆ น่ีคือเสียงจากผู้ท่ีทำสำเร็จ และใน 
หมู่สมาชกิก็มีความรู้สึกเช่นนั้น

ก่อนดำเนนิงานทฤษฎีใหม่

หลังดำเนนิงานทฤษฎีใหม่

หลังดำเนนิงานทฤษฎีใหม่
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ความรู้สึกของผม มูลนิธิ 
อุทกพัฒน์ฯ เปรียบเสมือน 
สิ่งที่ฟ้าประทานลงมา ให้ทำ 
ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็น 
ไปได้ และการแก้ปัญหา 
ไม่ได้เกิดจากการขอ 
โครงการเท่านั้น แต่ต้อง 
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ด้วย

 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช และ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยม 
เยียนราษฏรอำเภอกระสัง เมื ่อวันที ่ 18 ธันวาคม 2552 พระองค์เสด็จมาที่ 
ริมทำนบอ่างเก็บน้ำหนองกุดใหญ่ ทอดพระเนตรเห็นความเดือนร้อนของราษฎร 
พร้อมกับได้ทราบว่าพื้นที่ตำบลหนองเต็งประสบปัญหาน้ำท่วม–น้ำแล้ง มานาน 
กว ่า 50 ป ี จ ึงได ้พระราชทานแนวทางการพ ัฒนาแหล ่งน ้ำในพื ้นท ี ่  ให ้
กรมชลประทานพิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำในลำชีน้อย และโครงการฝายกั้นน้ำ 
บึงกุดใหญ่ ตามแนวพระราชดำร ิจึงเกดิขึ้น 

 ครั้งนั้น ทั้ง 2 พระองค์ทรงประทับนั่งบนพื้นดิน ยังความปลื้มปิติ แก่นายตี๋ 
นะเรศรัมย์ ท่ีเข้าเฝ้าฯ อย่างกะทันหันในขณะน้ัน อ่างเก็บน้ำหนองกุดใหญ่จึงมีภาพ 
ประวัติศาตร์ที่เกิดขึ้นจริง เป็นภาพที่มีภาพเดียวในโลก ที่เหนือคำบรรยาย ล้วน 
แสดงถึงพระเมตตาที่มีต่อพสกนิกรของพระองค์ในเรื่องน้ำ สมกับพระราชสมัญญา 
“พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ” ณ บริเวณที่เสด็จนี้ ชาวอำเภอกระสังถือ 
เป็นพื้นที่มหามงคล จึงได้ตั้งชื่อว่า “ท่าเสด็จ” และเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ 
พระราชดำรดิ้านน้ำอีกหลายโครงการในจังหวัดบุรีรัมย์

 ฝายกั้นน้ำบึงกุดใหญ่สามารถกักเก็บน้ำได้ แต่ยังไม่สามารถบรรเทาความ 
เดือดร้อนของชาวบ้านได้อย่างแท้จริง ถึงแม้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น แต่ยังพบกับปัญหา 
น้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำหลาก ชาวบ้านจึงตั้งคำถาม “ทำอย่างไรจึงจะดีขึ้น” และได้เขียน 
โครงการพัฒนาหนองกุดใหญ่เป็นแก้มลิง ไปเสนอหน่วยงานต่างๆ มากว่า 20 ปี 
แต่ยังไม่ถอดใจ กระท่ังปี พ.ศ. 2557 ผมมีโอกาสได้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สภาเกษตรกร 
จังหวัด ร่วมกับพ่อทองคำ ยิ้มรัมย์ ผู้แทนเครือข่ายน้ำตามแนวพระราชดำริ ของ 
มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ จึงได้ขอคำปรึกษาจากพ่อว่า มีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร พ่อทองคำ 
ได้ตอบว่า ให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ เพื่อขอรับการพัฒนาหนอง 
กุดใหญ่เป็นแก้มลิง ตอนนั้นผมและชาวบ้านก็ยังไม่ทราบว่า คณะกรรมการมีบทบาท 
อย่างไร เมื่อตั้งคณะกรรมการแล้ว จึงทำหนังสือไปที่เทศบาลตำบลหนองเต็ง และ 
ส่งต่อไปท่ีสภาเกษตรกร จนมีข้อสรุป ว่าจะไปขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ 

มูลนิธิอุทกพัฒนฯ เปรียบเสมือนฟาประทาน
ในสิ่งที่เปนไปไมได... ใหเปนไปได

พัฒนาน้ำ
สูความ
สำเร็จ
พรอม
ขยายผล

นายจักรพงษ์  สงวนชม 
ประธานเครือข่ายน้ำชุมชน
ตำบลหนองเต็ง
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ความเข ้าใจเด ิมค ิดว ่า เป ็นม ูลน ิธ ิ 
อ ุทกพัฒน์ฯ ของในหลวง ถ ้าเป ็น 
เรื่องแก้มลิง ท่านจะให้ความช่วยเหลือ 
เมื ่อได้ทราบข่าวจากพ่อทองคำ ว่า 
มูลนธิอิุทกพัฒน์ฯ จะมาที่จังหวัดบุรีรัมย ์
จึงรวมตัวกันไปขอความช่วยเหลือ ทาง 
มูลนธิอิุทกพัฒน์ฯ ได้สอบถามถึงปัญหา 
จากนั้นได้ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการ 
เทศบาลตำบลหนองเต็ง และชาวบ้าน 
พร้อมให้การบ้านกับคณะกรรมการ 
เก็บข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องขอบเขตหนอง 
กุดใหญ่เดิม ระดับความสูง ทิศทาง 
การไหลของน ้ำ  ทางน ้ำ เข ้ าออก 
การกระจายน้ำ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ตอนน้ัน 
ผมและชาวบ้านก็สงสัยว ่า มูลนิธ ิ 
อุทกพัฒน์ฯ จะสามารถช่วยแก้ปัญหา 
ได้จริงหรือไม่ จนกระทั่งทหารเข้ามา 
ช่วยเก็บข้อมูลและได้ขุดลอกหนอง 
กุดใหญ่ จึงรู้สึกได้ว่ามาถูกทางแล้ว

 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายหลัง 
จากร่วมงานกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ คือ 
ความร ่วมมือร ่วมใจของชาวบ้าน 
และชุมชนข้างเค ียง ตั ้งแต่เก ิดมา 

ยังไม่เคยเห็นความร่วมมือแบบนี้เลยสักครั้งเดียว เมื่อก่อนต่างคนต่างอยู่ ตอนนี้ 
ชาวบ้านรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ หวงแหน ช่วยกันดูแล ร่วมกันคืนท่ีดินท่ีเคยบุกรุก 
จากที่เหลือประมาณ 200 ไร่ กลับคืนมาเป็นสาธารณะประโยชน์ รวม 777 ไร่ 
นางสุคนธ์ สงบวาจา ซ่ึงเป็นเจ้าของท่ีดินท่ีพระองค์ท่านเคยเสด็จมาเม่ือปี พ.ศ. 2522 
ได้ถวายที่ดิน จำนวน 15 ไร่ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน “ท่าเสด็จ” ตอนนี้ชาวบ้าน 
รอบหนองเริ่มปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกเป็นเกษตรผสมผสาน จำนวน 20 ราย 
ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีวันนี้ 

 ผมในนามชาวบ้านตำบลหนองเต็ง รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ 
พระองค์ทรงประทานมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ มาช่วยเหลือชาวบ้าน พวกผมจะร่วมมือ 
ดูแลรักษาให้ดีที่สุด

ก่อนดำเนินงาน 

หลังดำเนินงาน 
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ปญหาน้ำทวมถนนสุวรรณศร
เปล่ียนวิกฤตเปนโอกาส บริหารน้ำได ใชน้ำเปน

นายบรรจงค์  พรมวิเศษ
ประธานสภาองค์การชุมชน 
ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง 
จังหวัดปราจีนบุรี

 ถนนสุวรรณศร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดใน 
ภาคกลางกับภาคตะวันออก ของประเทศไทย ประสบกับปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำ 
ทุกปี สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนประชาชน และพื้นที่การเกษตร 

 เนื่องจากชุมชนเราเป็นชุมชนปลูกและขายไม้ดอกไม้ประดับ ปัญหาเรื่องน้ำ 
ที่ผ่านมามักจะพบว่าพอถึงฤดูฝนก็เจอน้ำหลาก น้ำท่วม โดยเฉพาะตรงบรเิวณถนน 
สุวรรณศรจะท่วมทุกปี ครั้งละหลายวัน ยาวนานจนถึงสัปดาห์ ชาวบ้านก็เดือดร้อน 
เพราะผลผลิตเสียหาย นอกจากนี้ยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ทั้งๆ ที่มีคลอง 
หลายสาย แต่นั่นก็เป็นเพราะชุมชนเราไม่รู้จักบริหาร ไม่มีการวางแผนการใช้น้ำ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด น้ำจึงไม่เพียงพอที่จะใช้เพื่อเพาะปลูก อุปโภคบริโภค ตั้งแต่ 
เดือนพฤศจกิายนเป็นต้นไป 

 ในปี พ.ศ. 2557 หลังจากทำงานร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
และกองทัพบก ร่วมกันปรับปรุง ฟื้นฟูคลองห้วยเกษียณ ตลอดระยะทางรวม 28 
กิโลเมตร เท่ากับช่วยเปิดช่องทางระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง 
ลงสู่แม่น้ำบางประกง ส่งผลให้ถนนสุวรรณศร พื้นที่การเกษตร กว่า 14,000 ไร่ 
และบ้านเรือนประชาชนอีกกว่า 3,000 ครัวเรือน รอดพ้นจากวกิฤตน้ำท่วม 

 ปัจจุบันชุมชนเรามีคณะทำงานดูแลรักษา บริหารจัดการแหล่งน้ำ มีกองทุน 
เพื่อการบริหารจัดการน้ำ แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำภายในชุมชนโดยเฉพาะ พวกเรา 
ตระหนักถึงเร่ืองน้ำกันมากข้ึน เรายึดหลักการพ่ึงพาตนเอง การรวมกลุ่ม และวางแผน 
แก้ไขปัญหาร่วมกัน

 นอกจากนี้ผลสำเร็จที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ ลำคลองกักเก็บน้ำได้มากขึ้น 
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม จากพ้ืนท่ีท่ีน้ำเคยแห้งทุกปี ตอนน้ียังคงมีน้ำอยู ่
ชายคลองก็ดูสะอาดตาไม่มีตะกอนและวัชพืช ถือเป็นการ เปล่ียนวิกฤตเป็นโอกาส 
บริหารน้ำได้ ใช้น้ำเป็น โดยชุมชนเราได้เรียนรู้จักการกักเก็บน้ำไว้ในพ้ืนท่ีของตนเอง 
ในรูปแบบสระน้ำประจำไร่นา ชาวบ้านมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ เรื่องการทำเกษตร 
แนวทฤษฎีใหม่ ทำให้รู้จักการใช้ประโยชน์ท่ีดินของตัวเองให้เกิดประโยชน์ เม่ือก่อน 
ปลูกพืชเชิงเดี่ยวเน้นค้าขายอย่างเดียว ตอนนี้ปลูกพืชผสมผสานไว้กินเอง และแบ่ง 
ขายบ้างตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ที่สำคัญที่สุดคือการ 
บริหารจัดการน้ำ ใช้น้ำอย่างประหยัด  

พอเราทำก็มีคนมาดูที่บ้าน
แล้วเค้าก็เอาไปทำตาม 
เราก็ได้ขยายแนวคิด 
ได้เครือข่ายเพิ่ม
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ก่อนดำเนินงาน

หลังดำเนินงาน
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ปฏิบัติการเครือขายประชาชน
รวมปองกันและบรรเทาอุทกภัย ยะลา-ปตตานี

นายดอเล๊าะอาลี สาแม
ประธานกรรมการบรหิารจัดการน้ำ
บ้านควน ตำบลพร่อน 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 ชุมชนบ้านควน ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นชุมชนเกษตรกรรม 
มีอาชีพหลัก คือ ทำนา ทำสวนยาง ทำสวนผลไม้ ด้วยพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ชุมชนจึง 
ได้รับผลกระทบจากน้ำหลากท่วมพื้นที่เกษตรเป็นประจำทุกปี
 
 ในปี พ.ศ. 2555 ชุมชนได้ร่วมสำรวจโครงสร้างน้ำในพื้นที่ ตามคำแนะนำ 
ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ร่วมกันวางแผนปรับปรุงเส้นทางน้ำสำคัญเพ่ือรองรับน้ำหลาก 
วางแผนบริหารจัดการน้ำในช่วงวิกฤต โดยในปีเดียวกัน สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง 
จากเดิม 20 ถึง 25 วัน เหลือเพียง 3 วัน รัฐไม่ต้องสูญเสียงบประมาณแผ่นดิน 
ประมาณ 800,000 บาท เพื่อมาเยียวยาความเสียหายกับเกษตรกรเหมือนเช่น 
ที่ผ่านมา
 
 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 เกิดวิกฤต สถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะพื้นที่ของเขื่อนบางลาง ซึ่งในวันที่ 26 ธันวาคม 
2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนบางลางใกล้วิกฤต ปริมาณน้ำเกือบ 100% ประกอบกับ 
เป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูง จึงเป็นจุดเร่ิมต้นทำให้ชุมชนบ้านควนร่วมเจรจา และทำงาน 
ร่วมกับชลประทานจังหวัดยะลา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และมูลนิธ ิ
อุทกพัฒน์ฯ ช่วยประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เพ่ือชะลอการเปิดประตู 
ระบายน้ำไปอีกสัก 2 วัน เพ่ือให้ระดับน้ำทะเลลดลง เพ่ือพร้อมระบายน้ำออกทะเลได้ 
ช่วยลดปัญหาน้ำท่วมเข้าพื้นที่ของประชาชน เป็นการทำงานร่วมกันในการ 
บริหารน้ำของเขื่อนบางลาง ทำให้พ้นวิกฤตได้

ก่อนดำเนินงาน 
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 จากสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงเดือนธันวาคม 2557 
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหล 
ลงเขื่อนบางลางอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 13 – 30 ธันวาคม 
2557 รวม 715 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนปัตตานีมีศักยภาพ 
ในการระบายน้ำได้ 400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และในช่วง 
ดังกล่าว ได้บริหารน้ำควบคู่กับชุมชน สามารถเพิ่มศักยภาพ 
ระบายน้ำได้อีก 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ผ่านคลองส่งน้ำ 
และประตูน้ำท่ีบริหารโดยชุมชน ควบคู่กับข้อมูลระดับน้ำทะเล ทำให้ 
ลดระดับความเสียหายของน้ำท่วมในพื ้นที ่อำเภอเมือง 
เหลือเพียง 30%

หลังดำเนินงาน

เพิ่มศักยภาพระบายน้ำในพื้นที่ชุมชน 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
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เรียนรูจากศาสตรของพระราชา  
สูการพัฒนาอางเก็บน้ำแมจั๊วะ

นายวีริศ  กวยะปาณิก
ศูนย์บรหิารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

 อ่างเก็บน้ำแม่จั ๊วะ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลแม่จั ๊วะ 
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ มีพื้นที่ส่งน้ำไปยังพื้นที่การเกษตร 2 อำเภอ 4 ตำบล 
19 หมู่บ้าน 596 ครัวเรือน พื้นที่ประมาณ 4,000 ไร่ ร่วมกับระบบชลประทาน 
ของฝายแม่ยม การจัดการน้ำมี 2 ระบบ คือ การใช้น้ำจากฝายแม่ยม ในฤดูฝน 
และต้นฤดูแล้ง การใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำช่วงปลายฤดูฝน พื้นที่การเกษตรประมาณ 
4,000 ไร่ จึงไม่เคยขาดน้ำมาโดยตลอด
 
 ในปี พ.ศ. 2547 เกิดพายุในจังหวัดแพร่ ปริมาณน้ำฝนท่ีตกหนักอย่างต่อเน่ือง 
ทำให้เกิดโคลนถล่มไหลลงอ่างเก็บน้ำ ซึ่งเดิมมีความจุประมาณ 2,500,000 
ลูกบาศก์เมตร เหลือประมาณ 1,000,000 ลูกบาศก์เมตร นับต้ังแต่น้ันมาในฤดูฝน 
ก็จะประสบปัญหาน้ำไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือน ในช่วงฤดูแล้ง 
พื้นที่การเกษตรประมาณ 4,000 ไร่ ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ พื้นที่การเกษตร 
ลดน้อยลง ชาวบ้านจึงร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน กำนัน องค์การบริหารส่วนตำบล ขอรับ 
การสนับสนุนจากส่วนราชการ เป็นเงินงบประมาณ 25 ล้านบาท แต่ไม่ได้รับ 
การสนับสนุน จึงได้ร่วมกันแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยการขุดลอกลำห้วยต้นน้ำยาว 
จนถึงประตูน้ำ แล้วนำน้ำมาใช้ผลิตน้ำประปา 2 หมู่บ้าน แต่ก็ไม่สามารถใช้ได้ 
เนื่องจากมีตะกอนดนิปะปนเป็นจำนวนมาก
 
 ในปี พ.ศ. 2556 เครือข่ายลุ่มน้ำยมจังหวัดแพร่ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับ
มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ในการแก้ปัญหาการจัดการน้ำในพ้ืนท่ีจังหวัดแพร่ องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลได้ย่ืนหนังสือขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ เม่ือคร้ังท่ีท่านสุเมธ 
ตันติเวชกุล ได้ประชุมเครือข่ายลุ่มน้ำยมที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดย 
ไม่ได้คิดว่าจะได้รับการแก้ไขโดยเร็ว เน่ืองจากใช้เวลารอมานานนับ 10 ปี จนในท่ีสุด 
การรอคอยก็ได้ส้ินสุดลง เม่ือมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ได้ประสานให้กองทัพบกเข้ามาช่วย 
ดำเนินการปรับปรุง ฟ้ืนฟูอ่างเก็บน้ำ โดยมีมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ และสถาบันสารสนเทศ 
ทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) คอยเป็นพี่เลี้ยงแนะนำแนวทาง 
บรหิารจัดการน้ำ
 
 ประชาชนในพื้นที่ได้เริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เริ่มสำรวจข้อมูลตัวเอง ตั้งแต่พื้นที่ 
ป่าต้นน้ำ ลำห้วย ที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำ ระบบเส้นทางกระจายน้ำจากอ่างเก็บน้ำ 
แหล่งกักเก็บสำรองน้ำในไร่นา โดยนำข้อมูลมาออกแบบการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน 

ในวันน้ีอ่างเก็บน้ำแม่จ๊ัวะ 
เป็นเพียง “ประกาย 

แห่งความสำเร็จ” เท่าน้ัน 
เพราะความสำเร็จแท้จริง 
ที่ได้รับคือ “การเรียนรู้ 
ศาสตร์ของพระราชา” 

ที่สามารถนำไปใช้ได้กับ
แหล่งเก็บน้ำ 
ในจังหวัดแพร่

ก่อนดำเนินงาน 
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ทุกคนเป็นเจ้าของในเรื่องการออกแบบ การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ 
ฝายชะลอน้ำ ฝายดักตะกอน การสำรองน้ำ และการบริหารน้ำ 
ให้เพียงพอ เหมาะสมกับการปลูกพืช 
 
 วันนี้ เราได้เห็นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ 
ทำงานโดยไม่ยึดติดตำแหน่งขององค์กร นายกองค์การ 
บริหารส่วนตำบล นายกเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้ 
ใช้น้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมกันทำงาน จากเดิม 
ที่คิดว่าจะต้องใช้งบประมาณถึง 25 ล้านบาท เพื่อจะได้ 
อ่างเก็บน้ำกลับมาเหมือนเดิม แต่ในความเป็นจริงกลับใช้ 
แค่ 8 ล้านบาท และได้อ่างเก็บน้ำท่ีมาจากการเรียนรู้ร่วมกัน 
โดยใช้ศาสตร์ของพระราชา “ที่ให้เรียนรู้จากการลงมือทำ” 
ที่พระองค์ท่านสอนพสกนกิรชาวไทยมานานแล้ว 
 
 ในวันนี้อ่างเก็บน้ำแม่จั ๊วะเป็นเพียง “ประกายแห่ง 
ความสำเร็จ” เท่านั้น เพราะความสำเร็จแท้จริงที่ได้รับคือ 
“การเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา” ท่ีสามารถนำไปใช้ได้กับ 
แหล่งเก็บน้ำในจังหวัดแพร่

หลังดำเนินงาน 

หลังดำเนินงาน 

ก่อนดำเนินงาน 
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   ปี พ.ศ. 2557 มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ได้ดำเนินงานร่วมกับ 
   เครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนว 
พระราชดำริ ที่มีความสามารถเป็นชุมชนแกนนำ ขยายผลความ 
สำเร็จ จำนวน 55 ชุมชน และชุมชนใน 6 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำอิง 
ลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำปิง-วัง ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูล และลุ่มน้ำปัตตานี ซึ่ง 
สามารถสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

 1) เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวอย่างความสำเร็จของ 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ให้ 
บุคคลทั่วไป 3,173 คน มีเครือข่ายเยาวชนพี่นำน้องรักษ์น้ำ 30 
กลุ่ม รวม 238 คน เกิดพื้นที่พร้อมเป็นพิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติ 
จัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ 5 พื้นที่ รวมทั้งมีสื่อสิ่งพิมพ์ 
3 เรื่อง และวีดิทัศน์ รวม 7 ตอน สามารถขยายผลไปสู่เครือข่าย 
ชุมชน 341 พื้นที่
 2) พัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างน้ำ ให้สามารถบริหารจัดการน้ำ 
ได้ ช่วยลดปัญหาอุทกภัย พ้นภัยแล้ง และเพิ่มปริมาณน้ำสำรอง 
มีผู้รับประโยชน์ 81,320 ครัวเรือน พื้นที่เกษตร 486,750 ไร่ 
เกิดมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรในฤดูแล้ง 1,190 ล้านบาทต่อปี 
และพื้นที่กักเก็บน้ำสำรองเพิ่มขึ้น 17.85 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 3) สร้างแบบอย่างชุมชนในการพึ่งพาตนเอง ภายหลังพัฒนา 
แหล่งน้ำ ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริ “วนเกษตร” และ 
“ทฤษฎีใหม่” เพิ่มรายได้ในครัวเรือน
 • วนเกษตร 6 ชุมชน พื้นที่ 587.26 ไร่ ลดรายจ่ายจากการ 
  ซื้ออาหาร 255,318 บาท / เดือน / ชุมชน และมีรายได้ 
  เพิ่มจากการขายผลผลิต 133,085 บาท / เดือน / ชุมชน
 • ทฤษฎีใหม่ 35 ชุมชน รวม 212 ครัวเรือน พื้นที่เกษตร 
  1,158 ไร่ ลดรายจ่ายจากการซื้ออาหาร 633,492 บาท / 
  เดือน / ชุมชน และมีรายได้เพิ ่มจากการขายผลผลิต 
  2,243,031 บาท / เดือน / ชุมชน 

ใน

4
ผลการดำเนินงาน
ป พ.ศ. 2557
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ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
23 พื้นที่
2 ลุมน้ำ

ภาคเหนือ
18 พื้นที่
3 ลุมน้ำ

ภาคกลาง
6 พื้นที่

ภาคใต
8 พื้นที่
1 ลุมน้ำ

เกิดคน ความรู และเครือขาย

 เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ในพื้นที่ 4 ภาค 7 ครั้ง 
 ผู้เข้าร่วมงาน 3,173 คน 
 เครือข่ายเยาวชน 30 กลุ่ม 238 คน
 เครือข่ายชุมชน 55 ชุมชนแกนนำ ขยายผลได้ 341 ชุมชน
 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติฯ 5 พื้นที่
 สื่อสิ่งพิมพ์การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน 2 เล่ม 
 วีดีทัศน์การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน 7 ตอน 

ลดอุทกภัย พนภัยแลง เพิ่มปริมาณน้ำสำรอง

 บรรเทาปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง 81,320 ครัวเรือน 486,750 ไร่ 
 เกิดมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตรในฤดูแล้ง 1,190 ล้านบาทต่อปี*  
 พื้นที่กักเก็บน้ำสำรองเพิ่มขึ้น 17.85 ล้านลูกบาศก์เมตร

เพิ่มรายได

 วนเกษตร 6 ชุมชน พื้นที่ 587.26 ไร่ ลดรายจ่ายจากการ
 ซื้ออาหาร 255,318 บาท/เดือน/ชุมชน มีรายได้เพิ่มจากการ
 ขายผลผลติ 133,085 บาท/เดือน/ชุมชน
 ทฤษฎีใหม่ 35 ชุมชน 212 ครัวเรือน พื้นที่เกษตร 1,158 ไร่ 
 ลดรายจ่ายจากการซื้ออาหาร 633,492 บาท/เดือน/ชุมชน 
 มีรายได้เพ่ิมจากการขายผลผลิต 2,243,031 บาท/เดือน/ชุมชน 

* ในปี พ.ศ. 2557 มี 24 ชุมชน 18,620 ครัวเรือน พื้นที่เกษตร 
245,467 ไร่ พสิูจน์ได้ว่าสามารถผ่านพ้นภัยแล้ง ด้วยการบรหิาร
จัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ สามารถทำเกษตร
ตลอดปี และมีรายได้ทางการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
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ถ่ายทอดแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลสำเร็จของการจัดการทรัพยากร
น้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เชิงพื้นที่ เพื่อให้สาธารณชน 
ได้รับทราบถึงความสำเร็จของการน้อมนำ แนวพระราชดำริ 
ไปประยุกต์ใช้ โดยชุมชนเครือข่ายเป็นผู้ถ่ายทอด แลกเปล่ียน 
ผลสำเร็จของการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนว 
พระราชดำร ิให้ผู้เข้าร่วมงาน ได้รับทราบ และสามารถนำไป 
ประยุกต์ใช้ต่อไป
 
ในเดือนมถิุนายน พ.ศ. 2557 มูลนธิฯิ ได้จัดงานแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ของภาคกลางต่อเนื่องกับการจัดงาน “เทิด ด้วย ทำ” 

แผนงานเขาใจ1

1. งานแลกเปลี่ยนเรียนรู พัฒนาน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ

การดำเนินงานแผนงาน “เข้าใจ” ปี พ.ศ. 2557 มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อถ่ายทอดความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน 
ตามแนวพระราชดำร ิประกอบด้วย 4 โครงการ ดังนี้
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จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6–8 มิถุนายน 2557 ณ ชั้น 1 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมูลนิธิ 
อุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถาบัน 
สารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การ 
มหาชน) และนิตยสาร GREEN LIVING จัดงาน 
เทิด ด้วย ทำ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว จากการน้อมนำแนวพระราชดำริ 
ไปสู ่การลงมือทำ โดยรูปแบบของงานเป็นการ 
นำเสนอแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมจัดงาน ได้แก่ มูลนิธ ิ
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ การไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มูลนิธ ิโคคา-โคลา 
ประเทศไทย บร ิษ ัท บ ุญรอดเทรดดิ ้ง จำก ัด 
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั ่น จำกัด บริษัท เซ็นทรัล 
พัฒนา จำกัด (มหาชน) และสวนนงนุชพัทยา 

1) งาน เทิด ดวย ทำ 
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ถ่ายทอดผลสำเร็จเรื ่องการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนว 
พระราชดำริ ให้ผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน และเยาวชน มีผู้เข้าร่วมงาน รวม 3,070 คน ดังนี้ 

ภาคเหนือ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ต
จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เข้าร่วมงาน 829 คน

ประเด็นแลกเปลี่ยน
• การจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ตนน้ำ
ร่วมกับเครือข่ายลุ่มน้ำแม่ละอุป จังหวัด
เชียงใหม่ และชุมชนบ้านห้วยปลาหลด

จังหวัดตาก

• การจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ชลประทาน
ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทราย

จังหวัดเชียงใหม่ และชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่
จังหวัดกำแพงเพชร

2) งานแลกเปลี่ยนเรียนรู พัฒนาน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ
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ภาคใต้
วันที่ 17 มีนาคม 2557 
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้เข้าร่วมงาน 329 คน

ประเด็นแลกเปลี่ยน
• การจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ตนน้ำ
 ร่วมกับเครือข่ายลุ่มน้ำปัตตานี

• การจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่น้ำทวม
 น้ำแล้ง ในพื้นที่เดียวกัน ร่วมกับชุมชน
 บ้านท่าด่าน จังหวัดปัตตานี

• การจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่น้ำกรอย
 ร่วมกับชุมชนบ้านลีเล็ด จังหวัด
 สุราษฎร์ธานี

• การจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ชลประทาน
 ร่วมกับ ชุมชนบ้านทับครสิต์ จังหวัด
 สุราษฎร์ธานี
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 20 พฤษภาคม 2557

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
จังหวัดขอนแก่น

ผู้เข้าร่วมงาน 1,027 คน

ประเด็นแลกเปลี่ยน
• การจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่น้ำทวม 
น้ำแล้ง ในพื้นที่เดียวกัน ร่วมกับเครือข่าย
การจัดการน้ำบ้านลิ่มทอง จังหวัดบุรีรัมย์

• การจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ตนน้ำ
น้ำท่วม น้ำแล้ง ในพื้นที่เดียวกัน ร่วมกับ

ชุมชนบ้านผาชัน จังหวัดอุบลราชธานี

• การจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่น้ำแลง
น้ำหลาก น้ำท่วม ในพ้ืนท่ีเดียวกัน ร่วมกับ
ชุมชนบ้านภูถ้ำ ภูกระแต จังหวัดขอนแก่น

• การจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่น้ำทวม
 น้ำแล้ง ในพื้นที่เดียวกัน ร่วมกับ
สภาองค์กรชุมชนตำบลเวียงคุก

จังหวัดหนองคาย
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ภาคกลาง
วันที่ 9 มิถุนายน 2557 
ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 
ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
ผู้เข้าร่วมงาน 885 คน

ประเด็นแลกเปลี่ยน
• การจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่น้ำกรอย
 ร่วมกับ ชุมชนบ้านเปร็ดใน จังหวัดตราด

• การจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่น้ำท่วม 
 น้ำแล้ง ร่วมกับ ชุมชนคลองรังสติ 
 จังหวัดปทุมธานีี
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 นอกจากน้ี มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ได้ดำเนินงาน 
ร ่ วมก ับกรมการทหารช ่ าง  กองท ัพบก 
ถ่ายทอดความร ู ้  เข ้าใจน ้ำ เข ้าถ ึงน ้ำ 
พัฒนาน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ให้แก่ทหาร 
ระหว่างวันที ่ 23–24 เมษายน 2557 ณ 
กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังสี ตำบลโคกหม้อ 
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แนวทางการดำเนินการโครงการ 
ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้แทนหน่วยที่ปฏบิัติ 
งานเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงและพัฒนา 
แหล่งน้ำ จำนวน 60 นาย เพื่อนำความรู้ 
ความเข้าใจไปพจิารณา วเิคราะห์ จัดทำ 
โครงการปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ำ 
ตามแนวพระราชดำร ิ

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน 
ตามแนวพระราชดำริ 

กลุ่มเป้าหมายได้แก่ 
พลทหารกองประจำการก่อนปลดเป็น 

ทหารกองหนุน จำนวน 120 นาย เพื่อ 
นำความรู้กลับไปดำเนนิงานด้านจัดการ 
ทรัพยากรน้ำชุมชน ในภูมลิำเนาของตน 

ภายหลังปลดประจำการ
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 ในด้านต่างประเทศ มูลนธิอิุทกพัฒน์ฯ ได้ร่วมถ่ายทอด 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนว 
พระราชดำริ โดยร่วมเป็นเจ้าภาพฝ่ายไทย ร่วมกับ UNESCAP 
UNESCO และ Global Peace Foundation (GPF) 
จัดงาน Asia-Pacific Forum on Youth Volunteerism 
to Promote Participation, Development and Peace 
ระหว่างวันที ่ 28 – 29 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุม 
องค์การสหประชาชาติ ซึ่งผู้แทนเยาวชนจาก 10 เครือข่าย 
การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ได้ร่วมแลกเปล่ียนกับเยาวชน 
จาก 41 ประเทศท่ัวโลก รวมท้ังคณะเยาวชนได้ไปศึกษาดูงาน 
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ จัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำร ิ
ณ ชุมชนคลองรังสติ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
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2. โครงการพี่นำนองรักษน้ำ ตามแนวพระราชดำริ 
 ขยายเคร ือข ่ายและถ่ายทอดความร ู ้ด ้านการจ ัดการทร ัพยากรน้ำ 
ตามแนวพระราชดำริ มุ่งเน้นให้เยาวชนเห็นความสำคัญของ การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ โดยรางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัลถ้วย 
พระราชทานของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 การดำเนินงานโครงการพี ่นำ 
น้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ 
ปี พ.ศ. 2557 ได้จัดกิจกรรมค่าย 
รอบประเมิน เมื ่อวันที่ 21 ถึง 24 
ต ุลาคม 2557 ณ ค ่ายบ ุรฉ ัตร 
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุร ี เพื ่อ 
ประเมินผล รวมท้ังส่งเสริมให้เยาวชน 
เรียนรู้แนวพระราชดำริ ดิน น้ำ ป่า 
จากการปฏิบัติจริง และสามารถนำ 
ความรู้ไปสู่การประยุกต์ใช้ มีเยาวชน 
และครู เข้าร่วมทั้งสิ้น 238 คน

1. กลุ่มเยาวชนรักษ์ม่วงชุม เชียงราย
2. กลุ่มเยาวชนรักษ์น้ำลาว เชียงราย
3. กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ป่าต้นน้ำห้วยตุ่น พะเยา
4. มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ เชียงใหม่
5. โรงเรียนสารภีพิทยาคม เชียงใหม่
6. โรงเรียนทาชุมเงินวิทยาคาร ลำพูน
7. โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง ลำปาง
8. โรงเรียนกว๋าววิทยา ลำปาง
9. โรงเรียนบึงบอระเพ็ด นครสวรรค์
10.  กลุ่ม ด.เด็ก เฮ็ดดี นครราชสีมา
11.  กลุ่มโตนดพิทยาคมรักษ์น้ำ นครราชสีมา
12.  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 ขอนแก่น
13.  กลุ่มเยาวชนบ้านป่าภูถ้ำ ภูกระแต ขอนแก่น
14.  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
15.  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร
16.  กลุ่มลูกลิงถิ่นทอง บุรีรัมย์
17.  โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ร้อยเอ็ด
18.  มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร
19.  โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม ปทุมธานี
20. โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ฉะเชงิเทรา
21.  โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ระยอง
22. โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย ระยอง
23. โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม จันทบุรี
24. โรงเรียนสัตยาไส ลพบุรี
25.  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
26. โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ชุมพร
27. โรงเรียนปะทิววิทยา ชุมพร
28. โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง
29. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 สงขลา
30. โรงเรียนเมืองกระบี่ กระบี่

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

8 กลุม

ภาคเหนือ
9 กลุม

ภาคกลาง
8 กลุม

ภาคใต
5 กลุม

รายชื่อกลุมเยาวชน เขาคายรอบประเมิน รวม 30 กลุม
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  กลุ่มเยาวชนชมรมพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ และชาว 
  โรงเรียนตรังครสิเตียนศึกษาทุกคน รู้สึกดีใจ และภูมใิจกับรางวัลที่ได้รับ 
เป็นอย่างมาก เพราะพวกเราตั้งใจ และทุ่มเท ในการดำเนนิงานโครงการนี้จะสำเร็จ 
ไม่ได้เลยหากขาดเครือข่ายทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ 
เพื่อนพี่น้องชาวโรงเรียนตรังครสิเตียนศึกษาที่คอยช่วย และสนับสนุนโครงการของ 
พวกเราเป็นอย่างดี 

 แรงบันดาลใจในการทำโครงการนี้ มาจากการบอกเล่า ถึงสภาพปัญหาใน 
ลำคลองห้วยยางของชุมชนใกล้เคียง จึงได้ลงสำรวจพื้นที่จริง พบว่าลำน้ำคลอง 
ห้วยยางมีสภาพแย่ตามที่ชาวบ้านบอก มีทั้งขยะและกลิ่นเหม็น ทางสมาชิกกลุ่ม 
จึงร่วมกันจัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้ เพื่อแก้ไข 
ปัญหาดังกล่าว อุปสรรคในการดำเนนิโครงการส่วนใหญ่จะอยู่ที่การขุดลอกคลอง 
ที่ต้องใช้เครื่องยนต์เข้ามาช่วย ต้องอาศัยเครื่องมือและกำลังคน แต่สามารถผ่าน 
ไปได้ เพราะมีผู้ใหญ่ใจดีที่มองเห็นความสำคัญของโครงการได้เข้ามาช่วยคำแนะนำ 
และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 สำหรับโครงการที่ดำเนินงานไปนั้น ถือว่าได้รับผลสำเร็จและผลตอบรับเป็น 
อย่างดี ทั้งจากชาวบ้านในบรเิวณพื้นที่ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย 
หลังดำเนินงานแล้ว ลำน้ำคลองห้วยยางมีคุณภาพดีขึ้นจากเมื่อก่อน น้ำในคลอง 
สามารถใช้ประโยชน์ได้ เช่น นำมาไปใช้ในการเกษตร นอกจากนี้ยังมีสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น 
ทำให้ชาวบ้านสามารถทำประมงได้ จึงถือได้ว่าการดำเนนิงานโครงการเป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

 ทางสมาชกิกลุ่มเยาวชนพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำร ิและเครือข่าย 
ได้ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการให้ชุมชนใกล้เคียงได้รับรู้ และตระหนักถึง 
ความสำคัญของแหล่งน้ำในพื้นที่ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องช่วยกันรักษา หลังจาก 
ดำเนนิโครงการไปสักระยะ ก็เริ่มได้รับผลตอบรับจากชุมชนมากขึ้น โดยการเข้ามา 
เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนนิงานโครงการ และเกดิเป็นเครือข่ายการทำงาน
ร่วมกันจนถึงปัจจุบัน

นายปรัชญา  ศรีวงศ์
ประธานกลุ่มเยาวชนพี่นำน้องรักษ์น้ำ

ตามแนวพระราชดำริ
โรงเรียนตรังครสิเตียนศึกษา

อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

รางวัลชนะเลิศ ประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำ
ตามแนวพระราชดำร ิพ.ศ. 2556



41

รายงานประจำป 2557

การดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ จัดการน้ำชุมชน ตาม 
แนวพระราชดำริ พ.ศ. 2557 เพื่อถ่ายทอดตัวอย่างความ 
สำเร็จการจัดการทรัพยากรน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ของ 
ชุมชน ให้ผู้ที่สนใจได้มาศึกษาเรียนรู้จากพื้นที่จริง จำนวน 
5 พื้นที่ ได้แก่ 

3. งานพิพิธภัณฑธรรมชาติ
จัดการน้ำชุมชน
ตามแนวพระราชดำริ

ต้นแบบการจัดทำข้อมูล และแผนที่การใช้ 
ประโยชน์ที ่ดินระดับอำเภอ โดยชุมชนและ 
เครือข่ายเป็นผู้สำรวจและจัดทำแผนที่ด้วย
ตนเอง ครอบคลุมครบทั้ง 3 ตำบล ในอำเภอ 
กัลยาณวิัฒนาเป็นอำเภอแรกของประเทศไทย 
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมศิาสตร์ 
ได้แก่ แผนที่ขอบเขตชุมชน ขอบเขตป่าอนุรักษ์ 
ขอบเขตป่าใช้สอย ขอบเขตป่าฟื้นฟู ขอบเขต 
ไร่หมุนเวียน และขอบเขตพื้นที่ทำกนิรายแปลง 
ขยายผลให้เกิดเวทีลงนามรับรองแผนที่ ข้อ 
ตกลงความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายระดับ 
อำเภอ และแผนบริหารจัดการทรัพยากรป่า 
ต้นน้ำร่วมกัน

เครือขายลุมน้ำแมละอุป ตำบลแจมหลวง
อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม
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“ตัวอยางความสำเร็จ ระบบจัดการปาตนน้ำ”
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  รู ้สึกภาคภูมิใจที่ชุมชนได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิอุทกพัฒน์ ใน 
  พระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิ โคคา-โคลา ให้ดำเนินงานพัฒนาระบบ 
บริหารจัดการน้ำ โดยการขุดลอกคลองซอย ทำให้สามารถเก็บกักน้ำ ส่งน้ำจาก 
คลองหลักไปคลองซอย ร่องสวนได้ และก่อสร้าง ปรับปรุงบ่อพักน้ำ พร้อมติดตั้ง 
ประตูควบคุมระดับน้ำ ให้สามารถใช้งานได้เต็มประสทิธภิาพ เกษตรกรได้รับประโยชน์ 
จากการดำเนนิงานดังกล่าว อีกทั้งชุมชนได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี แผนที่ภาพถ่าย 
ดาวเทียม เครื่องมือจับพกิัด การตดิตั้งไม้วัดระดับน้ำ การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกจิ 
พอเพียง การต่อระบบกระจายน้ำ โดยชุมชนได้น้อมนำมาปฏิบัติจริง ปลูกพืช 
ผสมผสานแทนการปลูกพืชเชงิเดี่ยว ส่งเสรมิการปลูกพืชผักสวนครัวรมิคลอง รมิรั้ว 
ให้ชาวบ้านได้รับประทานในครัวเรือน แบ่งปันเพื่อนบ้าน ที่เหลือก็ขายเป็นรายได้ 
เสรมิและลดรายจ่ายในครัวเรือน 

 จากการทำงานดังกล่าวเริ่มต้นในพื้นที่ 4 ตำบล คือ ตำบลบึงชำอ้อ ตำบล 
บึงบอน ตำบลบึงกาสาม และตำบลบึงบา ได้ขยายผลไปยังตำบลข้างเคียงของอำเภอ 
หนองเสือ คือ ตำบลนพรัตน์ เทศบาลหนองเสือ ตำบลหนองสามวัง และอำเภอ 
คลองหลวง ตำบลคลองเจ็ด ตำบลคลองหก ทำให้การเชื่อมโยงเครือข่ายบริหาร 
จัดการน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น ชุมชนรู้รักสามัคคี มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ 
และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาตทิี่เป็นต้นทุนของชุมชน จนเกดิพพิธิภัณฑ์ธรรมชาติ 
จัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำร ิชุมชนคลองรังสติขึ้น ซึ่งจะนำมาสู่การพัฒนา 
ที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 ขอขอบคุณ คณะกรรมการมูลนธิอิุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจน 
เจ้าหน้าที่ทุกคนที่คอยช่วยเหลือให้ความรู้ ให้คำแนะนำ และทุกภาคส่วนที่ช่วยเหลือ 
จนโครงการประสบความสำเร็จ จึงขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจรญิยิ่งขึ้นไป

ใน ปี พ.ศ. 2555 สถาบัน 
สารสนเทศทรัพยากรน้ำและ
การเกษตร (องค์การมหาชน) 
ได ้ดำเน ินการแก้ไขปัญหา
อ ุทกภ ัย และพัฒนาพื ้นท ี่ 
คลองรังสิตเป็นแก้มลิงแบบ
เพิ่มรายได้ พัฒนาร่องสวน 
ปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บ
กักน้ำ และหน่วงน้ำในช่วงฤดูฝน 
ทำให้สามารถเพิ่มศักยภาพ
ในการบรหิารจัดการน้ำในพื้น
ที่ของโครงการได้เป็นอย่างดี 
รวมทั ้งเก ิดคณะกรรมการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ช ุมชน ดำเน ินงานบร ิหาร 
จ ัดการน้ำในพื ้นที ่ร ่วมกัน
ระหว่างภาครัฐ และหน่วยงาน 
ท้องถ่ิน และในปี พ.ศ. 2556 
ขยายผลการดำเนินงานโดย
มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรม 
ราชูปถัมภ์ และมูลนิธิโคคา-
โคลา ประเทศไทย

ชุมชนคลองรังสิต 
ตำบลบึงชำออ
อำเภอหนองเสือ 
จังหวัดปทุมธานี

นายอักษร  น้อยสว่าง
ประธานกรรมการบรหิารจัดการน้ำชุมชน

คลองแปด คลองเก้า คลองสบิ
อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
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“ตัวอยางความสำเร็จ การเชื่อมคลองเปนแกมลิง”

ก่อนขุดลอก

ก่อนขุดลอก

หลังขุดลอก

หลังขุดลอก
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เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 
2517 พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู ่ห ัว เสด็จ 
พระราชดำเนินเยี ่ยม 
ราษฎรชุมชนบ้านห้วย 
ปลาหลดและทรงม ี  
พระราชกระแสให้ปลูก 
พืชที่ทำรายได้ทดแทน 
ฝิ่น และส่งเสรมิให้ปลูก 
และจำหน่ายผลผลิต 
ทางการเกษตรของ 
ชุมชน เป็นแรงบันดาล 
ใจให้ชาวบ้านหันมาปลูก 
กาแฟผสมในพื้นที่ป่า 
นำไปสู่การดูแลรักษาป่า 
อีกทั้งยังปลูกผักหลาก 
หลายชนดิ เช่น ฟักแม้ว 
หรือมะระหวาน ซึ่งให้ 
ผลผลติตลอดปี สามารถ 
เก็บขายและเป็นรายได้ 
หลักให้กับชุมชน

ชุมชนบานหวยปลาหลด
ตำบลดานแมละเมา
อำเภอแมสอด จังหวัดตาก

ช ุ ม ช น จ ั ด ท ำ แ ป ล ง  
วนเกษตรด้วยหลักการ 
ปลูกพืชหลากหลายชนิด 
เพื่อเสรมิพื้นที่ป่า ทั้งไม้ 
ยืนต้น ไม้เศรษฐกิจ ไม้ 
สม ุนไพร และไม ่ ใช ้  
สารเคมีในกระบวนการ 
จัดการ อาศัยการเกื้อกูล 
กันของพืชแต่ละประเภท 
เช่น ไม้ยืนต้นให้ร่มเงา 
และสร้างความชุ่มชื้นให้ 
กับพืชด้านล่าง ลดการ 
ใช้น้ำ และแรงงานในการ 
ดูแล อีกทั ้งช่วยสร้าง 
ความสมดุลของระบบ 
นเิวศในบรเิวณโดยรอบ 
โดยผลผลติที่ได้ สำหรับ 
บริโภคในครัวเรือนเป็น 
หลัก และแบ่งปันให้กับ 
เพื่อนบ้าน หรือนำไปขาย 
เพื่อสร้างรายได้ 



46

ผลการดำเนินงาน ป พ.ศ. 2557

เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 
2517 พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู ่ห ัว เสด็จ 
พระราชดำเนินเยี ่ยม 
ราษฎรชุมชนบ้านห้วย 
ปลาหลดและทรงม ี  
พระราชกระแสให้ปลูก 
พืชที่ทำรายได้ทดแทน 
ฝิ่น และส่งเสรมิให้ปลูก 
และจำหน่ายผลผลิต 
ทางการเกษตรของ 
ชุมชน เป็นแรงบันดาล 
ใจให้ชาวบ้านหันมาปลูก 
กาแฟผสมในพื้นที่ป่า 
นำไปสู่การดูแลรักษาป่า 
อีกทั้งยังปลูกผักหลาก 
หลายชนดิ เช่น ฟักแม้ว 
หรือมะระหวาน ซึ่งให้ 
ผลผลติตลอดปี สามารถ 
เก็บขายและเป็นรายได้ 
หลักให้กับชุมชน

ช ุ ม ช น จ ั ด ท ำ แ ป ล ง  
วนเกษตรด้วยหลักการ 
ปลูกพืชหลากหลายชนิด 
เพื่อเสรมิพื้นที่ป่า ทั้งไม้ 
ยืนต้น ไม้เศรษฐกิจ ไม้ 
สม ุนไพร และไม ่ ใช ้  
สารเคมีในกระบวนการ 
จัดการ อาศัยการเกื้อกูล 
กันของพืชแต่ละประเภท 
เช่น ไม้ยืนต้นให้ร่มเงา 
และสร้างความชุ่มชื้นให้ 
กับพืชด้านล่าง ลดการ 
ใช้น้ำ และแรงงานในการ 
ดูแล อีกทั ้งช่วยสร้าง 
ความสมดุลของระบบ 
นเิวศในบรเิวณโดยรอบ 
โดยผลผลติที่ได้ สำหรับ 
บริโภคในครัวเรือนเป็น 
หลัก และแบ่งปันให้กับ 
เพื่อนบ้าน หรือนำไปขาย 
เพื่อสร้างรายได้ 

“ตัวอยางความสำเร็จ วนเกษตร ยั่งยืน”

อดีต เป็นป่าหญ้าคา
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บานลิ่มทอง ตำบลหนองโบสถ 
อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 

บ้านล่ิมทอง เคยประสบปัญหา 
น้ำแล้ง–น้ำหลากมามากกว่า 
40 ปี ขาดแคลนน้ำสำหรับ 
อุปโภค บริโภค และการเกษตร 
คนในชุมชนมีหน้ีสิน และย้าย 
ถิ ่นฐานเพื ่อประกอบอาชีพ 
ชุมชนบ้านลิ่มทองได้น้อมนำ
แนวพระราชดำริมาใช้ เพื่อ
บริหารจัดการน้ำ โดยทำคลอง 
ดักน้ำหลาก ระยะทาง 42.2 
กิโลเมตร เช่ือมต่อสระแก้มลิง 
และสระน้ำประจำไร่นา กว่า 100 
สระ ทำให้มีปริมาณน้ำเพ่ิมข้ึน 
รวมมากกว่า 1,100,000 
ลูกบาศก์เมตร ปรับวิถีการ 
ผล ิตตามแนวทฤษฎ ีใหม ่  
และวางแผนการเพาะปลูก 
 ต่อมาได้ขยายเครือข่าย 
ความร่วมมือจาก 1 ชุมชน 
พ้ืนท่ี 3,700 ไร่ ไปยัง 3 ตำบล 
ครอบคลุมพื้นที่ 71,566 ไร่ 
ของตำบลหนองโบสถ์ ตำบล 
ชุมแสง และ ตำบลทุ่งแสงทอง 
ป ัจจ ุบ ันครอบคล ุมพ ื ้นท ี ่  
71,566 ไร่ เกิดเป็นเครือข่าย 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
ระดับชุมชนบ้านลิ่มทอง

อดีต ประสบปัญหาน้ำหลาก
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เครือขายบริหารจัดการ น้ำแลง น้ำหลาก”
“ตัวอยางความสำเร็จ

ปัจจุบัน บริหารจัดการน้ำ มีน้ำพอเพียงตลอดปีอดีต ประสบปัญหาน้ำแล้ง
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กลุมบริหารการใชน้ำชลประทาน
อางเก็บน้ำหวยทราย 
ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพราว 
จังหวัดเชียงใหม

ดำเนินงานจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ โดยใช้ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำรวจและฟ้ืนฟูป่าต้นน้ำ 
ขยายแนวคิดการจัดการน้ำและพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน 
ใกล้เคียง เดิมอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำเพียง 225,000 
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งกระจายน้ำผ่านลำเหมือง ใช้ทำ 
เกษตรได้เพียง 400 ไร่ ในปี พ.ศ. 2543 จึงเริ่ม 
ทดลองกระจายน้ำผ่านท่อส่งน้ำ 1 สาย และขยายผล 
เป็น 20 สาย โดยเจ้าของพื ้นที ่ออกค่าใช้จ ่าย 
และดำเนินงานวางท่อส่งน้ำด้วยตนเอง เริ ่มจาก 
ใช้เคร่ืองจับพิกัดจุด GPS เพ่ือสำรวจระดับความสูง 
ในการวางแนวท่อจากประตูอ่างเก็บน้ำ ส่งน้ำไปยัง 
พื้นที่การเกษตร รวม 2,145 ไร่  
 นอกจากน้ี ได้ดำเนินงานทฤษฎีใหม่ เกิดภูมิคุ้มกัน 
ด้านอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชน ได้แก่ 
กลุ่มนาโยน สามารถเพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 
ปีละ 40,000 ถึง 50,000 บาท กลุ่มเพาะเห็ด 
อินทรีย์ สามารถเพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนปีละ 
40,000 บาท และกลุ่มเกษตรผสมผสานอินทรีย์ 
เพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน ปีละ 20,000 บาท 
และลดรายจ่ายในครัวเรือน ปีละ 9,600 บาท

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบท่อส่ง
เพื่อกระจายน้ำสู่พื้นที่เกษตรได้อย่างทั่วถึง
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การบริหารจัดการอางเก็บน้ำขนาดเล็ก”
“ตัวอยางความสำเร็จ



51

รายงานประจำป 2557

4. งานเอกสารสิ่งพิมพและวีดิทัศน

เครือขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
บานลิ่มทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย

 มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย และบริษัท คีโน่ จำกัด
 จำนวน 1 ตอน ความยาว 5 นาที
 Thai PBS หน้าที่พลเมือง จำนวน 1 ตอน ความยาว 10 นาที

ชุมชนคลองรังสิต อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
 (องค์การมหาชน) จำนวน 1 ตอน ความยาว 5 นาที

ชุมชนบานหวยปลาหลด อ.แมสอด จ.ตาก
 Thairath TV HD ไทยรัฐ นวิส์ โชว์
 จำนวน 1 ตอน ความยาว 2 นาที

ชุมชนตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด TNN24 HD
 จำนวน 1 ตอน ความยาว 5 นาที

กลุมบริหารการใชน้ำชลประทาน
อางเก็บน้ำหวยทราย อ.พราว จ.เชียงใหม

 ห้องข่าว NBT วถิีชาวนาสู้ภัยแล้ง
 จำนวน 1 ตอน ความยาว 3 นาที

  เพ ื ่อเผยแพร่ความสำเร ็จของการบร ิหารจ ัดการ 
ทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ และเข้าถึงบุคคล 
ทุกระดับ ทุกเพศ และทุกวัย

 หนังสือ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ จัดการน้ำชุมชน ตามแนว 
 พระราชดำริ โดยรวบรวมและถ่ายทอดตัวอย่างความ 
 สำเร็จการจัดการทรัพยากรน้ำ ตามแนวพระราชดำริ 
 ผ่านสื่อสิ่งพมิพ์

 หนังสือการ์ตูน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ จัดการน้ำชุมชน 
 ตามแนวพระราชดำริ โดยรวบรวมเนื้อหาจากการถ่ายทอด 
 สู่พื ้นที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนว 
 พระราชดำริ

 วีดิทัศน์ การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ 
 เป็นการถ่ายทอดความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรน้ำ 
 ชุมชน ตามแนวพระราชดำร ิรวม 7 ตอน ใน 5 พื้นที่ 
 สามารถเข้าชมได้ที่ www.utokapat.org
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 หลังจากชุมชนดำเนินงานพัฒนาโครงสร้างน้ำเดิมที่สอดคล้องตามสภาพ 
ภูมิสังคม จนสามารถพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน บนพ้ืนฐาน 
การพึ่งตนเองทั ้งในภาวะวิกฤตและภาวะปกติ ชุมชนจึงได้ร่วมกันดำเนินงาน 
เพื่อเสริมความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำและการประกอบอาชีพ โดยตั้งกลุ่มตัวอย่าง 
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทำวนเกษตรและทฤษฎีใหม่ เพ่ือลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ 
และเกิดความมั่นคงด้านอาหาร โดยมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ทำหน้าที่เป็น “ที่ปรึกษา” 
สนับสนุนการมีส่วนร่วมสร้างแบบอย่างการพึ่งตนเอง ในการจัดรูปที่ดิน พัฒนา 
ระบบกระจายน้ำ วิเคราะห์สมดุลน้ำ จัดทำแผนเพาะปลูก เกิดกลุ่มร่วมคิด ร่วมผลิต 
ร่วมขาย ในขณะที่ชุมชน “มีส่วนร่วมเชิงปฏิบัติการ” มีคณะกรรมการจัดการ 
ทรัพยากรน้ำชุมชน ทำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ ่น สำรวจและเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์แนวทางพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำระดับชุมชน 
ที่เหมาะสมตามสภาพภูมิสังคม เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ และลดปัญหาน้ำท่วม 
น้ำแล้ง ในพื้นที่ ซึ่งมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ สนับสนุนให้ชุมชนนำความรู้ที่ได้รับจาก 
ชุมชนตัวอย่าง มาปฏิบัติจนเห็นผลสำเร็จด้านการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน 
ตามแนวพระราชดำร ิแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

 1) กลุ่มวนเกษตร สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายป้องกันภัยพิบัติ การใช้ประโยชน์ 
ที ่ดิน กับสิทธิของชุมชน การทำวนเกษตร กับความมั่นคงด้านอาหาร สมดุล 
ระบบนเิวศ การดำรงชีวติของคนกับป่า และเสรมิรายได้ชุมชน

 2) กลุ่มทฤษฎีใหม่ สนับสนุนให้เกิดจัดการแหล่งน้ำและท่ีดิน ระบบสำรองน้ำ 
และระบบส่งน้ำ ดำเนินงานตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ จัดทำแผนงานร่วมกับ 
หน่วยงานท้องถิ่น ผลักดันไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการทำงานอย่างมีส่วนร่วม 
ของชุมชนและท้องถิ่น

 1. การดำเนินงานวนเกษตร จำนวน 8 ชุมชน แบ่งเป็น ดำเนินงานในพ้ืนท่ีป่า 
5 ชุมชน จำนวน 553 ไร่ และ ดำเนินงานในพ้ืนท่ีรายแปลง 3 ชุมชน 10 ครัวเรือน 
พื้นที่การเกษตร 14.6 ไร่ และชุมชนเห็นตัวอย่าง นำไปขยายผลเอง จำนวน 47 
ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 40 ไร่ ผลจากการดำเนินงาน สามารถลดรายจ่ายจาก 
การซ้ืออาหาร เฉล่ียเดือนละ 255,318 บาท / ชุมชน และได้รายได้จากขายของป่า 
เฉลี่ยเดือนละ 133,085 บาท /ชุมชน 

 2. การดำเนินงานทฤษฎีใหม่ จำนวน 35 ชุมชน จำนวน 212 ครัวเรือน 
พ้ืนท่ีการเกษตร 1,158 ไร่ และชุมชนเห็นตัวอย่าง นำไปขยายผลเอง 113 ครัวเรือน 
318 ไร่ สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน เฉลี่ยปีละ 33,000 บาท / ครัวเรือน 
และ ได้รายได้จากการขายผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น เฉลี่ยปีละ 117,000 
บาท / ครัวเรือน

 ผลการดำเนินงาน “เข้าถึง” ปี 
พ.ศ. 2556 และ ปี พ.ศ. 2557 สามารถ 
สร้างแบบอย่างชุมชนพึ่งพาตนเองได้
จำนวน 43 ชุมชน มีรายได้จากการ 
ดำเน ินงานเข ้าถ ึง จำนวนท ั ้งส ิ ้น 
2,208,327 บาทต่อเดือน  ลดรายจ่าย 
จากการซื้อสินค้าบริโภค 841,169 
บาทต่อเดือน ประกอบด้วย

แผนงานเขาถึง2

ผลการดำเนินงานเขาถึง
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ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ทฤษฎีใหม
20 ชุมชน
161 ครัวเรือน

ภาคเหนือ
วนเกษตร
8 ชุมชน
587.26 ไร
ทฤษฎีใหม
8 ชุมชน
29 ครัวเรือน

ภาคกลาง
ทฤษฎีใหม
5 ชุมชน
12 ครัวเรือน

ภาคใต
ทฤษฎีใหม
2 ชุมชน
16 ครัวเรือน

43
ชุมชน

2,208,327
บาท / เดือน

สรางรายได

841,169
บาท / เดือน

ลดรายจายในครัวเรือน

ผลการดำเนินงาน
เขาถึง

วนเกษตร
8 ชุมชน
 พื้นที่ปา 5 ชุมชน
 572.66 ไร
 พื้นที่รายแปลง
 3 ชุมชน
 10 ครัวเรือน
 14.6 ไร่

สนับสนุนใหเกิดเครือขาย
ปองกันภัยพิบัติ มีความ
มั่นคงดานอาหาร สมดุล
ระบบนิเวศ การดำรง
ชีวิตของคนกับปา และ
เสริมรายได ชุมชนดำเนิน
การขยายผลเอง 47
ครัวเรือน 40 ไร

ทฤษฎีใหม
35 ชุมชน
 212 ครัวเรือน
 พื้นที่การเกษตร
 1,158 ไร่

สนับสนุนใหเกิดการจัดการ
แหลงน้ำและจัดรูปที่ดิน
ระบบสำรองน้ำ และระบบ
สงน้ำ วางแผนการปลูก
การผลิต และการรวม
กลุมขาย ชุมชนดำเนิน
การขยายผลเอง 113
ครัวเรือน 318 ไร

หมายเหตุ การดำเนนิงานปี พ.ศ. 2557 ได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

ป พ.ศ.
2556–2557
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ตัวอยางวนเกษตรในพื้นที่อุทยาน
ชุมชนปากซวด ต.พะแสง อ.บานตาขุน จ.สุราษฎรธานี

ปญหา
ชุมชนทำเกษตรเชิง
เดี่ยวกอนจัดตั้งอุทยาน
แหงชาติ ในป 2523
ทำใหเกิดปญหาเรื่อง
สิทธิทำกิน

แนวคิด
สรางความเขาใจ แกไขปญหารวมกับอุทยาน
ปรับเปลี่ยนการผลิตจากเกษตรเชิงเดี่ยว (ยางพารา
และปาลมน้ำมัน) เปนเกษตรผสมผสานในรูปแบบ
วนเกษตร ปลูกไมผล ผักสวนครัว ไมมรดกแซม
สวนยางพาราและปาลมน้ำมันในเขตพื้นที่ปา 

ปจจุบัน
อุทยานกับชุมชนอยู
ร วมกันแบบถอยที
ถอยอาศัย ชุมชนมี
รายได จากการทำ
วนเกษตรตลอดทั้งป
รายไดเพิ่มขึ้นไดปละ
60,000 บาท

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ชวงเก็บเกี่ยวผลผลิต

ตารางการเก็บผลผลิตในพื้นที่วนเกษตร

ใบเหลียง

ทุเรียน

ฝรั่ง

มังคุด

มะนาว

ยางพารา

มะเขือ

แตงกวา

ลองกอง

ปาลมนํ้ามัน

ชนิดพืช/สัตว
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ตัวอยางทฤษฎีใหม
เกษตรกรบานหนองโกนอย ต.แวงนอย อ.แวงนอย 
จ.ขอนแกน

ปญหา
สภาพพื ้นที ่แหงแลง ทำการ
เกษตรเชิงเดี่ยว รายไดไมเพียงพอ
รายจาย เปนหนี ้ ตองละทิ ้ง
ที่ดินทำกิน ไปรับจางทำงานใน
กรุงเทพฯ

แนวคิด
ขุดสระเก็บกักน้ำ เลี ้ยงปลา
ปลูกพืชผักหมุนเวียนบริเวณ
รอบสระน้ำประจำไรนา เพาะ
เห็ดฟาง ลดพื้นที่ปลูกขาวลง

ปจจุบัน
ลดรายจ ายในคร ัว เร ือนได 
24,000 บาท / ป มีรายได
166,000 บาท / ป มีความ
สุขที่ไดเปนนายตนเอง ไมตอง
ไปรับจางทำงานตางถิ่น มีเงิน
เหลือเก็บ ไดขาวพอกินตลอดป

ชวงเก็บเกี่ยวผลผลิต

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.    รายได (บาท/ป)

ขาว

ขาวโพดหวาน

พริกชี้ฟา

แตงกวา

กลวยนํ้าวา

คะนา

บวบเหลี่ยม

ตะไคร

ปลาดุก

ถั่วฝกยาว

มะเขือเทศ

มะเขือ

เห็ด

ไก

หมู

อื่นๆ

รวม

17,000.00

10,000.00

3,500.00

20,000.00

1,000.00

500.00

400.00

2,300.00

30,000.00

1,300.00

500.00

1,500.00

28,800.00

7,200.00

18,000.00

24,000.00

166,000.00

ชนิดพืช/สัตว
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ตัวอยางแผนผังการเพาะปลูก

ภาพการดำเนินงานแปลงทฤษฎีใหม

ผักสวนครัว
200

ตารางเมตร

สระน้ำ
15x20x3.5

เมตร

สระน้ำ
20 x 40 x 3

เมตร

สระน้ำ
15 x 30 x 3

เมตร
เลา
ไก,
หมู

อา
หาร
สัตว

โรงเรือน
เพาะเห็ด
200

ตารางเมตร

ขาว
2 ไร

ขา ตะไคร มะเขือ

พืชวนเกษตร

พืชทนแลง

หญาแฝก

ผักหมุนเวียน

แตงกวา
และ

ถั่วฝกยาว

ก่อนดำเนินโครงการ

ก่อนดำเนินโครงการ หลังดำเนินโครงการ
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  ผมได้มีโอกาสร่วมดำเนินงานเป็นที ่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ 
  ทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ใน 
พระบรมราชูปถัมภ์ โดยรับผิดชอบชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ ในนามที่ปรึกษา 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ผมเห็นว่า กระบวนการดำเนนิงานเป็นการบรหิารงานแบบ 
เครือข่ายที่สร้างความสัมพันธ์ และความเชื่อมโยงการทำงานของหลายองค์กรเข้า 
ด้วยกัน มีการตดิต่อประสานงาน อีกทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ความ 
สำเร็จซึ่งกันและกันอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ทำให้ชุมชนสามารถวเิคราะห์สภาพ 
ปัญหาของชุมชนด้วยตัวเองบนพื้นฐานของหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เกดิ 
เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม และน้ำหลาก ในพื้นที่เป็นผลสำเร็จ 

 ตลอดระยะเวลาที่ได้ร่วมดำเนนิงานมา พบว่าปรมิาณน้ำต้นทุนในพื้นที่ชุมชน 
เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน มีน้ำสำรองไว้สำหรับทำการเกษตร การอุปโภคและบรโิภค ทั้ง 
ในภาวะที่ฝนทิ้งช่วงและในช่วงฤดูแล้ง พร้อมทั้งยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ำหลากใน 
ช่วงฤดูฝนอีกด้วย รู้สึกยินดีและปลื้มใจที่เห็นชุมชนทำงานเพื่อพัฒนาชุมชนของ 
ตนเองจนประสบผลสำเร็จ จากการวางแผนการบรหิารจัดการน้ำในพื้นที่ จนสามารถ 
บริหารจัดการน้ำได้ด้วยตนเอง นำมาสู่การดำเนินงานทฤษฎีใหม่ และวนเกษตร 
ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ นอกเหนือจากผลสำเร็จทั้งหมดนี้ ความมั่นคง 
ด้านทรัพยากรน้ำ การมีน้ำใช้เพียงพอ การมีคุณภาพน้ำที่ดีใช้ตลอดทั้งปี มีป่าต้นน้ำ 
ที่อุดมสมบูรณ์ บนพื้นฐานการจัดการทรัพยากรน้ำที่เชื่อมโยงระหว่าง น้ำ ดนิ ป่า 
และชุมชน ให้เกดิความสมดุลซึ่งกันและกัน ก็จะสามารถนำพาให้ชุมชน 
แก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

ผูชวยศาสตราจารย
ดร.ชิตชล ผลารักษ
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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  มูลนิธ ิอ ุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น ้อมนำหลักการทรงงาน 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คิด Macro ทำ Micro มาปรับใช้ในการดำเนินงาน 
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ ใช้ข้อมูล ข้อเท็จจริง 
วิเคราะห์ปัญหาในภาพรวม (Macro) ก่อนที่จะเริ่มลงมือแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆ 
(Micro) ซึ ่งการบริหารจัดการน้ำของประเทศ ต้องมองภาพรวมทั ้งประเทศ 
ให้เป็นระบบ (Macro) โดยมีพ้ืนท่ีเก็บกักน้ำต้ังแต่ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
ที่เชื่อมโยงเข้าหากัน แต่เพราะเราไม่สามารถทำทั้งหมดไปพร้อมกันได้ จึงเริ่มต้นที่ 
การบริหารจัดการน้ำระดับชุมชน (Micro) ใช้กระบวนการเรียนรู้และลงมือทำงาน 
ร่วมกับชุมชน โดยให้ชุมชนเป็นเจ้าของ และสนับสนุนการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ให้ชุมชนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม สามารถ “หาน้ำได้” “ใช้น้ำเป็น” “มีน้ำสำรอง” 
และ “บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ” นำไปสู่การเป็นต้นแบบของการพัฒนา 
และบริหารจัดการน้ำชุมชน สร้างความม่ันคงท้ังด้านน้ำ ด้านผลผลิต และด้านเศรษฐกิจ 
ของประเทศ

แผนงานพัฒนา3

  ในปี พ.ศ. 2557 มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ดำเนินงานเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดงานปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างน้ำ 
ท่ีสามารถบรรเทาปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม ตอบโจทย์ปัญหาแต่ละพ้ืนท่ีได้ตรงจุด มุ่งเน้นท่ีจะสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือการบริหารจัดการน้ำ 
ที่ยั่งยืน โดย
 1) สนับสนุนให้ชุมชนนำแนวพระราชดำรดิ้านการบรหิารจัดการน้ำ มาใช้ในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม
 2) สนับสนุนการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ แผนที่ ระบบภูมิสารสนเทศ และข้อมูล มาใช้ในการจัดทำ 
   แผนและบรหิารจัดการน้ำชุมชน
 3) พัฒนาทักษะชุมชนให้สามารถพัฒนาโครงสร้างน้ำ วางแผน และพัฒนาคน บนพ้ืนฐานการพ่ึงตนเอง โดยสามารถประสาน 
   การทำงานร่วมกับภาครัฐ เอกชน และเครือข่าย ที่เกดิประโยชน์ทางสังคม เศรษฐกจิ และสิ่งแวดล้อม 
 4) สร้างความพร้อมการทำงานร่วมกันระหว่างท้องถิ่นและชุมชนในการพัฒนา และการบรหิารจัดการน้ำชุมชน
 5) พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ และโครงสร้างน้ำท่ีมีอยู่เดิม ร่วมกับการวางแผน และพัฒนาคน ด้านการบริหารจัดการน้ำชุมชน 
   และมีกฎกตกิาในการดูแล บำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
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 มูลนิธิฯ ดำเนินงานพัฒนา ร่วมสนับสนุนการใช้ข้อมูล 
แผนที่ การมีส่วนร่วมระหว่างมูลนิธิฯ ภาคประชาชน ท้องถิ่น 
จังหวัด และภาครัฐ เพื่อปรับปรุงพัฒนา โครงสร้างน้ำให้ 
เหมาะสม และติดตามประเมินผลการทำงานปรับปรุง ในปี 
พ.ศ. 2557 การดำเนินงานพัฒนา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
 กลุ่มที่ 1 ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ผู้บริจาค รวม 9 
ชุมชน 
 กลุ่มท่ี 2 ดำเนินงานร่วมกับกองทัพบก รวม 27 โครงการ 

 จากการดำเนินงาน ปรับปรุง 
ฟื ้นฟู และพัฒนาโครงสร้างน้ำในปี 
พ.ศ. 2557 รวม 3 โครงการ ในพ้ืนท่ี 
9 ชุมชน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ 
การระบายน้ำในช่วงน้ำหลาก บรรเทา 
ความเสียหายจากน้ำท่วม บรรเทา 
ความเดือดร้อนจากน้ำแล้งให้ก ับ 
ประชาชนกว่า 8,320 ครัวเร ือน 
กระจายน้ำให้ก ับพื ้นที ่การเกษตร 
ประมาณ 9,9750 ไร่ และเพิ่มปริมาณ 
น้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง 
ได้ประมาณ 904,200 ลูกบาศก์เมตร

กลุมที่ 1 ดำเนินงานตามวัตถุประสงคของผูบริจาค

โครงการชุมชนแหงการเรียนรูและอยูดีมีสุข
มูลนิธิโคคา-โคลา สหรัฐอเมริกา

 อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 3 ชุมชน ประกอบด้วย
 • ตำบลหนองโบสถ์ 
 • ตำบลชุมแสง 
 • ตำบลทุ่งแสงทอง  

โครงการชุมชนแหงการเรียนรูและอยูดีมีสุข
มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย

 บ้านแม่ตาลน้อย ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 
 บ้านโนนรัง ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
 ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
 คลองรังสิต อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ตัวอย่างผลการดำเนินงานภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิโคคา–โคลา สหรัฐอเมริกา
ขุดลอกคลองลุงกาด ระยะทาง 2,000 เมตร ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการพัฒนาโครงสรางน้ำเพื่อดำเนินงานทฤษฎีใหม
บริษัท เอลกา ประเทศไทย จำกัด ผูนำเขาผลิตภัณฑอเวดา (AVEDA)
 บ้านหนองปิ้งไก่ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
 ตลาดน้ำคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

 ผลการดำเนินงานพัฒนา สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ 
การระบายน้ำในช่วงน้ำหลาก บรรเทาความเสียหายจาก 
น้ำท่วม บรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำแล้งให้กับประชาชน 
กว่า 81,320 ครัวเรือน กระจายน้ำให้กับพื้นที่การเกษตร 
ประมาณ 486,750 ไร่  และเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อสำรองไว้ 
ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งได้ประมาณ 17,857,900 ลูกบาศก์เมตร

หลังดำเนินงาน
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ตัวอย่างผลการดำเนินงานภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิโคคา–โคลา ประเทศไทย
สร้างฝายหินก่อกักเก็บน้ำลำห้วยเหลาหลวง ชุมชนบ้านแม่ตาลน้อย ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ก่อนดำเนินงาน

หลังงานขุดลอกแล้วเสร็จ ประชาชนร่วมกันปลูกหญ้าแฝก
เพื่อป้องกันการชะล้าง พังทลายของหน้าดนิ

หลังดำเนินงาน

ก่อนดำเนินงาน

  ในปี พ.ศ. 2557 มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ดำเนินงานเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดงานปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างน้ำ 
ท่ีสามารถบรรเทาปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม ตอบโจทย์ปัญหาแต่ละพ้ืนท่ีได้ตรงจุด มุ่งเน้นท่ีจะสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือการบริหารจัดการน้ำ 
ที่ยั่งยืน โดย
 1) สนับสนุนให้ชุมชนนำแนวพระราชดำรดิ้านการบรหิารจัดการน้ำ มาใช้ในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม
 2) สนับสนุนการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ แผนที่ ระบบภูมิสารสนเทศ และข้อมูล มาใช้ในการจัดทำ 
   แผนและบรหิารจัดการน้ำชุมชน
 3) พัฒนาทักษะชุมชนให้สามารถพัฒนาโครงสร้างน้ำ วางแผน และพัฒนาคน บนพ้ืนฐานการพ่ึงตนเอง โดยสามารถประสาน 
   การทำงานร่วมกับภาครัฐ เอกชน และเครือข่าย ที่เกดิประโยชน์ทางสังคม เศรษฐกจิ และสิ่งแวดล้อม 
 4) สร้างความพร้อมการทำงานร่วมกันระหว่างท้องถิ่นและชุมชนในการพัฒนา และการบรหิารจัดการน้ำชุมชน
 5) พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ และโครงสร้างน้ำท่ีมีอยู่เดิม ร่วมกับการวางแผน และพัฒนาคน ด้านการบริหารจัดการน้ำชุมชน 
   และมีกฎกตกิาในการดูแล บำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
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ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านตาจง
หมู่ที่ 5 ชุมชนตำบลตลาดไทร
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกสระเก็บน้ำ
สาธารณะโนนแดง

หมู่ที่ 14 ชุมชนตำบลตลาดไทร
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมติดตั้งบานประตู
ควบคุมน้ำ (ประตูควบคุมระดับ
ห้วงเคียน หมู่ที่ 9)
ชุมชนตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง
จังหวัดนครสวรรค์

หลังดำเนินงาน

หลังดำเนินงาน

หลังดำเนินงาน

ก่อนดำเนินงาน

ก่อนดำเนินงาน

ก่อนดำเนินงาน
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ตัวอย่างผลการดำเนินงานภายใต้งบประมาณสนับสนุน
จากบริษัทเอลก้า ประเทศไทย จำกัด ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์อเวดา–AVEDA
ขุดลอกคลองเต่าดำ ระยะทาง 550 เมตร พร้อมอาคารท่อลอด
ชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ
และระบายน้ำ ขุดลอก

คลองปลายแดน 11–12 
ตำบลหนองสามวัง ชุมชนคลองรังสติ

อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

หลังดำเนินงาน

หลังดำเนินงาน

หลังดำเนินงาน

ก่อนดำเนินงาน

ก่อนดำเนินงาน
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เพิ่มออกซิเจนในน้ำด้วยพลังงาน
ทดแทน ชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม
แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร

หลังดำเนินงาน

ก่อนดำเนินงาน
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กลุมที่ 2 การดำเนินงานรวมกับกองทัพบก ป พ.ศ. 2557

 จากการดำเน ินงานปร ับปร ุง 
ฟื้นฟู และพัฒนาโครงสร้างน้ำร่วมกับ 
กองทัพบกในปี พ.ศ. 2557 รวม 27 
โครงการ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ 
การระบายน้ำในช่วงน้ำหลาก บรรเทา 
ความเสียหายจากน้ำท่วม บรรเทาความ 
เดือดร้อนจากน้ำแล้งให้กับประชาชน 
กว่า 73,000 ครัวเรือน กระจายน้ำ 
ให ้ก ับพื ้นท ี ่การเกษตร ประมาณ 
387,000 ไร่ เพิ ่มปริมาณน้ำเพื ่อ 
สำรองไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งได้ 
ประมาณ 16,953,700 ลูกบาศก์เมตร 
โดยใช้งบประมาณดำเนินงาน ทั้งสิ้น 
รวม 523.95 ล้านบาท

 มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกองทัพบก 
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินงานการป้องกัน 
แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง และการจัดการทรัพยากร 
น้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2556 

โครงการปองกัน แกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลง
และการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ

กองทัพบก
 9 ลุ่มน้ำ ประกอบด้วย ลุ่มน้ำโขง ลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำน่าน ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูล ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
 ลุ่มน้ำบางประกง ลุ่มน้ำแม่กลอง และลุ่มน้ำปราจีนบุรี รวม 27 โครงการ

โครงการพัฒนาโครงสรางทางชลศาสตรเพิ่มเติมในพื้นที่
มูลนิธิอุทกพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ

 ชุมชนตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพจิติร

โครงการพัฒนาเครือขายจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องคการมหาชน)

 เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ 9 ลุ่มน้ำ ประกอบด้วย ลุ่มน้ำโขง ลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำน่าน
 ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูล ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำบางประกง ลุ่มน้ำแม่กลอง และลุ่มน้ำปราจีนบุรี
 รวม 27 โครงการ

เพื ่อสนับสนุนให้เก ิดการปฏิบ ัต ิงาน และแลกเปลี ่ยน 
ข้อมูลสารสนเทศในด้านต่างๆ ร่วมกัน พร้อมทั้งสนับสนุนให้ 
เกดิการวจิัย พัฒนาเทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานร่วมกัน
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 ในปี พ.ศ. 2556 กองทัพบก 
จัดสรรงบประมาณรวม 102.10 ล้าน 
บาท ดำเนินงานปรับปรุง ฟื้นฟู และ 
พัฒนาโครงสร้างน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหา 
อุทกภัย และภัยแล้งของประชาชน ใน 
พื้นที่ลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำแม่กลอง ลุ่มน้ำ 
ปัตตานี รวม 10 โครงการ สามารถ 
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วง 
น้ำหลาก บรรเทาความเสียหายจาก 
น้ำท่วม บรรเทาความเดือดร้อนจาก 
น้ำแล้งให้กับประชาชนกว่า 6,200 
ครัวเรือน กระจายน้ำให้กับพื้นที่การ 
เกษตรประมาณ 66,900 ไร่ เพิ ่ม 
ปริมาณน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ประโยชน์ 
ในฤดูแล้งได้ประมาณ 779,600 
ลูกบาศก์เมตร
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ขุดลอกแหล่งน้ำที่มีสภาพตื้นเขินและมี
ว ัชพืชปกคลุม เพิ ่มขีดความสามารถ
การรองรับน้ำ พร้อมปรับปรุง ฟ้ืนฟูคลองเช่ือม
หนองกองแก้ว-แก่งละว้า เพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายในช่วงน้ำหลาก และเก็บสำรอง
น้ำไว้ใช้ในฤดูน้ำแล้ง

 เพิ่มปริมาณความจุน้ำ 100% หรือ
 154,733.60 ลูกบาศก์เมตร
 กระจายน้ำให้แก่เกษตรกรตลอดแนว
 คลองเชื่อมหนองกองแก้ว–แก่งละว้า
 ระยะทางรวม 5,200 เมตร
 เพ่ิมขีดความสามารถในการระบายน้ำ
 ช่วงน้ำหลาก และสามารถเก็บสำรอง
 น้ำเพื่ออุปโภค-บรโิภค ในฤดูแล้ง
 ชุมชนได้ร ับประโยชน์ 8 หมู ่บ ้าน
 1,500 ครัวเรือน 4,000 คน

 ในปี พ.ศ. 2557 มูลนธิอิุทกพัฒน์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนงบประมาณ
ดำเนินงานพัฒนาโครงสร้างทางชลศาสตร์
เพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีดำเนินงานร่วมกับกองทัพบก 
ในตำบลบางลาย อำเภอบึงนารางจังหวัด
พิจิตร โดยดำเนินงานก่อสร้างอาคารรับน้ำ 
และอาคารระบายน้ำ ในพื ้นที ่หนองรี 
หนองทราย เพื ่อบริหารน้ำให้กับพื ้นที ่
การเกษตรประมาณ 1,000 ไร่

ตัวอย่างดำเนินงานร่วมกับกองทัพบก
คลองเชื่อมหนองกองแก้ว–แก่งละว้า
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

พัฒนาโครงสร้างทางชลศาสตร์
เพิ่มเติมในพื้นที่ดำเนินงานร่วมกับ
กองทัพบก

หลังดำเนินงาน

ก่อนดำเนินงาน



67

รายงานประจำป 2557

ภายหลังที่กองทัพบกดำเนินงานปรับปรุง
ฟื้นฟู และพัฒนาโครงสร้างน้ำแล้วเสร็จ
มูลนิธิฯ ได้จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เชิงปฏิบัติการผังน้ำชุมชน กับการจัดสรร
น้ำเพื่อการใช้ประโยชน์ โดยการสัมมนา
ดังกล่าว สนับสนุนให้ภาคประชาชนในพ้ืนท่ี
ท่ีดำเนินงานร่วมกับกองทัพบกในปี พ.ศ. 2557
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด ้านการบริหารจ ัดการ
ทรัพยากรน้ำชุมชน พร้อมทั้งเรียนรู้การ
วางแผนการเพาะปลูกที่สมดุลกับปรมิาณ
น้ำ และการดำเนินงานทฤษฎีใหม่ ร่วมกับ
เครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
ตามแนวพระราชดำริ ท้ังน้ีเพ่ือให้ประชาชน
ในพื้นที่ดำเนนิงานร่วมกับกองทัพบก เกดิ
ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำชุมชน สามารถบริหารจัดการน้ำในพ้ืนท่ี 
ด ้วยตนเอง และวางแผนการใช ้น ้ ำ  
และการเพาะปลูกอย่างเหมาะสม โดยในปี 
พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมรวม 
2 ครั้ง มีชุมชนกว่า 20 ชุมชน และผู้แทน
กองทัพบก ที ่ดำเนินงานในแต่ละพื ้นที่
เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

พัฒนาเครือข่ายจัดการทรัพยากร
น้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ
ในพื้นที่ดำเนินงานร่วมกับกองทัพบก 

ระหว่างวันที่ 8–10 กันยายน 2557 
ณ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ระหว่างวันที่ 23–24 มีนคม 2557 
จังหวัดกำแพงเพชร
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มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ร่วมมือกองทัพบก และศูนย์พัฒนาและบริหารจัดการกว๊านพะเยา (ศพบก.)
เปิดปฏิบัติการพัฒนากว๊านพะเยา

 กว่า 75 ปี ที่กว๊านพะเยาได้รับใช้ชาวเมืองพะเยา ทั้งในด้าน 
อุปโภค บริโภค เกษตร ประมง และประปา กาลเวลาที่ล่วงเลยไป 
ส่งผลให้กว๊านพะเยาเสื่อมโทรมลงทุกขณะ ทั้งจากการทับถมของ 
ตะกอนดนิ การขยายตัวของผักตบชวา ส่งผลต่อคุณภาพน้ำ ปรมิาณ 
สัตว์น้ำ รวมทั้งมีการบุกรุกลำน้ำสาขาเพื่อจับจองที่ทำกิน และปัญหา 
ข้อพิพาทเรื่องแนวเขตกว๊านพะเยา จากสภาพปัญหาข้างต้น กรม 
ประมงซึ ่งเป็นผู ้ดูแลรักษากว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา พร้อม 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้เสนอโครงการพัฒนากว๊านพะเยา 
เป็นโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรใิห้รับโครงการกว๊านพะเยา 
ในส่วนของด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรแหล่งน้ำ เป็นโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยให้มูลนิธิชัยพัฒนาเป็นหน่วยงาน 
หลักในการประสานจัดทำแผนพัฒนาและเป็นที่ปรึกษาในการ 
พัฒนา ซึ่งต่อมาได้มีการจัดทำแผนงานเพื่อจัดการปริมาณน้ำกว๊าน 
พะเยา คุณภาพน้ำ การบริหารจัดการลุ ่มน้ำ และการติดตาม 
ตรวจสอบ ในการขับเคลื่อนดำเนินการตามแผนที่ได้รับมอบหมาย

 วันที่ 9 ตุลาคม 2556 4 เทศบาล 1 อบต. ได้รวมกันก่อตั้ง 
ศูนย์พัฒนาและบริหารจัดการกว๊านพะเยา หรือ เรียกสั้นๆ ว่า 
“ศพบก.” เพ่ือทำหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการกว๊านพะเยา

 ต่อมาในวันที ่ 25 มกราคม 2557 “ศพบก.” พร้อมด้วย 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้เข้าพบ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 
ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อขอ 
คำปรึกษาในการจัดทำ “แผนปฏิบัติการพัฒนากว๊านพะเยา” ซึ่ง 
ดร.สุเมธฯ ได้มอบแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำกว๊านพะเยาทั้งระบบ 
ต้ังแต่พ้ืนท่ีป่าต้นน้ำของกว๊านพะเยา ลำน้ำสาขาท่ีไหลสู่กว๊านพะเยา 
และบริเวณพ้ืนท่ีรอบกว๊านพะเยา รวมท้ังการจัดการด้านคุณภาพน้ำ 
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 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ศพบก. ได้เรียนเชิญ ดร.สุเมธ  
ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรม 
ราช ู ปถ ั มภ ์  เป ็ นประธานในพ ิ ธ ี ส ื บชะตากว ๊ านพะ เยา  
และเปิดปฏิบัติการพัฒนากว๊านพะเยา โดยมี พลตรีพันธ์ศักดิ ์  
จันทร์ด้ง รองแม่ทัพภาคท่ี 3 ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธาน 
ร่วมในคราวเดียวกัน พร้อมด้วยหน่วยงานท้องถ่ิน และภาคประชาชน 
รอบกว๊านเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง

 ในปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมากองทัพบกสนับสนุนการดำเนินงาน
ขุดร่อง ดักตะกอนรอบกว๊านพะเยา ระยะทางรวม 5.90 กโิลเมตร 
และขุดลอกลำห้วยสาขาเช่ือมต่อกว๊านพะเยา ระยะทางรวม 17.75 
กิโลเมตร เพื่อฟื้นฟูร่องน้ำที่ไหลเข้าสู่กว๊านพะเยา เพิ่มศักยภาพ 
ในการเก็บกักน้ำ ระบายน้ำ และดักตะกอน ก่อนไหลลงสู่กว๊านพะเยา 
วันนี้ร่องน้ำหลายสายที่ไหลเข้าสู่กว๊านพะเยากลับมีชีวิต กักเก็บน้ำ 
ได้มากขึ้น สร้างรอยยิ้มให้แก่เกษตรกรตลอดแนวลำห้วยสาขา 
ในพื้นที่ 5 ตำบล อาทิ บ้านต๋อม สันป่าม่วง บ้านสาง บ้านตุ่น 
และแม่ใส เพราะฤดูแล้งที่กำลังจะมาเยือนในปี พ.ศ. 2558 นี้ 
พื้นที่เกษตรกว่า 43,000 ไร่ จะไม่ขาดน้ำเหมือนเช่นที่ผ่านมา
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แผนปฏิบัติการพัฒนากว๊านพะเยา 

ประกอบด้วยการดำเนนิงาน 3 ด้าน ได้แก่ 
 1) ด้านฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ำ ใน 
พื้นที่ป่าต้นน้ำ ประกอบด้วยลำน้ำสายหลัก 
11 สาย ไหลผ่านพื้นที่ 5 ตำบล ก่อนไหลลง 
กว๊านพะเยา มีแผนปฏิบัติการหลัก 3 ด้าน 
ได้แก่ จัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดนิ ฟื้นฟู 
ป่าต้นน้ำ และปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ (พื้นที่ 5 
ตำบล) 
 2) ด้านบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่รอบ 
กว๊านพะเยา มีแผนปฏิบัติการหลัก 3 ด้าน 
ได้แก่ จัดทำแนวเขตและระบบดักตะกอน เพิ่ม 
ประสทิธภิาพบรหิารจัดการน้ำ และสร้างสมดุล 
ระบบนเิวศ (พื้นที่ 5 ตำบล)
 3) ด้านคุณภาพน้ำ ในเขตเทศบาล ชุมชน 
และพื้นที่กว๊านพะเยา โดยปรับปรุงระบบบำบัด 
น้ำเสียเดมิ และจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียระดับ 
ชุมชนและครัวเรือน (เขตเทศบาลเมือง และ 
พื้นที่ 2 ตำบล) และกำจัดตะกอนและวัชพืช 
เพื่อแก้ปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขนิ เพิ่มคุณภาพน้ำ 
และรักษาสมดุลระบบนิเวศกว๊านพะเยา (เขต 
เทศบาลเมือง และพื้นที่ 5 ตำบล)

หน่วยงานความร่วมมือ
 การดำเนินงานพัฒนากว๊านพะเยาประกอบ 
ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาค 
เอกชน สถาบันการศึกษา อาทิ จังหวัดพะเยา 
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ศูนย์ว ิจ ัย 
พ ัฒนาประมงน ้ำจ ืดพะเยา สำน ักงาน
ชลประทานที ่ 2 จังหวัดพะเยา สำนักงาน 
ทรัพยากรน้ำ ภาค 1 สำนักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม จังหวัดพะเยา 
หน่วยจัดการป่าไม้ ที่ ชร. 14 | สำนักบริหาร 
พื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (จังหวัดเชียงราย) วนอุทยาน 
ร ่ องคำหลวง  อ ุทยานแห ่ งชาต ิ แม ่ป ืม   
อุทยานดอยหลวง สำนักงานทางหลวงชนบท 
จังหวัดพะเยา สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง 
จังหวัดพะเยา สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด 
พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา ฯลฯ ร่วมกัน 
ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการพัฒนา 
กว๊านพะเยา

  กองทัพบกได้ดำเนนิงานพัฒนาปรับปรุงโครงสร้าง 
  แหล่งน้ำเพื่อประชาชน โดยกรมการทหารช่าง 
ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อย่างต่อเน่ือง 
เป็นปีที่ 3 ซึ่งกรมการทหารช่างได้ดำเนนิงานพัฒนาร่วมกับ 
มูลนธิอิุทกพัฒน์ฯ มากกว่า 50% ของโครงการทั้งหมด และ 
ทุกโครงการได้รับการยอมรับและชื่นชมจากคนในพื้นที่ 

 ทั้งนี้ ท่านนายกรัฐมนตรีได้รับทราบถึงการดำเนินงาน 
และยืนยันว่าจะนำแนวทางที่ทำร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ 
เป็นตัวอย่างสำหรับขยายผลต่อไป 

 กรมการทหารช่างยินดีที ่จะทำงานร่วมกับมูลนิธ ิ 
อุทกพัฒน์ฯ ขอให้กำลังใจและขอขอบคุณมูลนธิิ
อุทกพัฒน์ฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 

พลโท สถาพร สีมาสุรรักษ
เจากรมการทหารชาง 
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  ถ้าจะเริ่มต้นเรื่องจัดการน้ำและป่าในชีวติผม ต้อง 
  นับย้อนไปตั้งแต่ปี 2551-2553 ที่ตัวผมเองเริ่ม 
เข้ามาทำงานด้านพัฒนาศักยภาพทรัพยากรน้ำและป่าชุมชน 
ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ผมได้มีโอกาสเดนิทางไปในพื้นที่ตั้งแต่ 
ต้นน้ำยมถึงปลายน้ำยม รวมทั้งจุดกำเนดิน้ำองิจนถึงสุดทาง 
น้ำโขง ในห้วงเวลานั้นผมพบว่าทรัพยากรน้ำและป่าได้ถูก 
หน่วยงานภาครัฐหยิบยกขึ้นมาเพื่อกำหนดแนวทางบริหาร 
จัดการ แม้กระนั้นก็ยังไม่มีบทสรุปใดๆ ที่จะเหมาะสมต่อการ 
พัฒนาน้ำและป่า เพราะบางครั้งความเหมาะสมในมุมภาครัฐ 
ได้กลายเป็นความขมขื่นในมุมมองชาวบ้าน ทั้งนี้เนื่องจาก 
กระบวนการพูดจาในวงของทั้งชาวบ้านและภาครัฐที่ผ่านมา 
อยู่บนฐานข้อมูลที่ต่างกัน ไม่รวมเล่ม ไม่รวมญาต ิทำให้การ 
บรหิารจัดการน้ำทั้งรูปแบบขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ไม่สามารถ 
เกดิขึ้นได้ 
 
 การที่ผมได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในด้านการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 
และป่าในแบบที่ชุมชนเป็นผู้เลือก ผู้ออกแบบ และสามารถ 
บริหารจัดการได้ บนพื้นฐานข้อมูล ข้อเท็จจริง โดยปรับให้ 
สอดคล้องกับวิถีชีวิต และภูมิปัญญาเชิงพื้นที่ เช่น รูปแบบ 
การส่งน้ำแบบเหมืองฝาย การบรหิารจัดการน้ำโดยแก่เหมือง 
แก่ฝาย เป็นต้น จนเกิดภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
ที่เป็นรูปธรรมขึ้นในพื้นที่ สร้างแรงผลักดันในการบริหาร 
จัดการน้ำ ควบคู่กับการฟื้นฟูป่า และอาชีพที่พอดีกับคนใน 
พื้นที่ จนสามารถขยายผลไปยังชุมชนข้างเคียง เกิดเป็น 
เครือข่ายบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนั้น ผมมองว่ามันคือ 
ทางออกในการพัฒนาลุ่มน้ำทั้งระบบ 
 
 วันนี้ไม่มีใครล่วงรู้หรอกว่า สิ่งที่ทุกคนร่วมกันทำในวันนี ้
จะเกดิดอก ออกผลสวยงามในอนาคตเพียงใด รู้เพียงว่าวันนี้ 
คนในพื้นที่ลุ่มน้ำยมและน้ำองิได้เริ่มเดนิไปแล้วด้วย 
ความมุ่งมั่นตั้งใจ

นายสงกรานต ปญญา
ผูประสานงาน

พื้นที่เครือขายชุมชนลุมน้ำอิง



ภาคผนวก
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รายนามผูบริจาค
ผูบริจาคในนาม
บุคคล

คุณศรีประไพ  พรหมประไพ   19,600.00
คุณปัทมา ภู่พัฒน์    5,000.00
คุณระววิรรณ ชาญพทิยกจิ  6,000.00
พ.อ.(หญงิ)รัชนี โสดสถติย์  100,000.00
คุณสำคัญ เจ้าประเสรฐิ  300.00
คุณนรา  พพิัฒน์เจรญิกจิ  2,000.00
คุณสุรัชนี  หลิ่มวริัตน์  1,000.00
คุณวรรณลี  โอฬารรกิสุภัค  1,000.00
คุณปรียพรรณ  เผ่าวพิัฒน์  500.00
คุณทองเธียร  หงศ์ลดารมภ์  2,500.00
คุณโชตกิา  วงศ์อารีย์สวัสดิ์  500.00
คุณประทุม  เงนิหมื่น  209.00
คุณณัฐชลัยย์  เงนิหมื่น  444.00
คุณวชิัย  ศริเิรืองสกุล  2,000.00
คุณศรีสุวรรณ  ปรุงสุวรรณวง  1,000.00
คุณภรณี  ธนภรรคภวนิ  10,000.00
คุณจารุวลี  บัวอ่อน  500.00
คุณไพโรจน์  เอื้องพูลสวัสดิ์  2,000.00
คุณเบญจมาศ  บัวเหม  500.00
คุณสุบนิ พงศ์พันธุ์มีสุข  5,000.00

 นาม   จำนวนเงิน
 ผูบริจาค  (บาท)

ผลติภัณฑ์ AVEDA   655,900.00
บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)   1,000,000.00
บรษิัท โฆษะ โฮลดิ้ง จำกัด  100,000.00
บรษิัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด 50,000.00  
บรษิัท เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท จำกัด (มหาชน) 50,000.00
บรษิัท แลคตาซอย จำกัด  50,000.00
หอการค้าจังหวัดขอนแก่น   8,000.00
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น  8,000.00
ธนาคารแห่งประเทศไทย  
สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16,000.00
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น  32,000.00
บรษิัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จำกัด 8,000.00
สมาคมส่งเสรมิผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมไทย จังหวัดขอนแก่น 8,000.00
วทิยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวทิยาลัยขอนแก่น 16,000.00
มหาวทิยาลัยขอนแก่น  8,000.00
คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 8,000.00
บรษิัท ฟนิคิซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) 8,000.00
บรษิัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กมิเอ็ง 
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  50,000.00
งานคอนเสริ์ตการกุศล “เรียนรู้เพลงพระราชนพินธ์” 
เทดิพระเกียรตใินหลวง   580,000.00
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  1,000,000.00
บรษิัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1,500,000.00
กรมโยธาธิการและผังเมือง  200,000.00
หจก. บำรุงยาง  5,000.00
สถานธนานุบาลวงเวียนเล็ก  7,067.00
บรษิัทปูนซเิมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 500,000.00
มูลนธิโิคคา-โคลา (ประเทศไทย)  6,000,000.00
The  Coca-Cola Foundation 4,018,650.00
บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา 200,000.00
มูลนธิ ิสมศักดิ์-นันทนา ปัฐพาณชิย์โชต ิ 200,000.00
กองพลพัฒนาท่ี 1  300,000.00
ธนาคารไทยพาณชิย์จำกัด (มหาชน) 1,000,000.00
มูลนธิเิอสซีจี  2,294,400.00

 นาม   จำนวนเงิน
 ผูบริจาค  (บาท)

ผูบริจาคในนาม
นิติบุคคล
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สรุปขาวเดน
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รายการคนรักษ์โลก
ช่อง NBT

พพิธิภัณฑ์ธรรมชาตจิัดการน้ำชุมชน
ตามแนวพระราชดำริ

บ้านศาลาดนิ จังหวัดนครปฐม
ออกอากาศเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557
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จับตาเตือนภัย
ช่อง ไทยรัฐทีวี HD 32

พพิธิภัณฑ์ธรรมชาตจิัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ
ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด จังหวัดตาก

ออกอากาศเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2557

ห้องข่าว NBT
สกู๊ป-วถิีชาวนาสู้ภัยแล้ง

ออกอากาศเมื่อวันที่ 26 พฤศจกิายน 2557
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ข่าว 3 มิติ
ชุมชนต้นแบบบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ
ตามแนวพระราชดำร ิบ้านลิ่มทอง 
ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
ออกอากาศเมื่อวันที่ 4 พฤศจกิายน 2557



83

รายงานประจำป 2557

รายการสถานีประชาชน
ช่อง ThaiPBS HD
เรื่องการบรหิารจัดการน้ำชุมชน
ตามแนวพระราชดำริ
ออกอากาศเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557
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รายการสถานีประชาชน
ช่อง ThaiPBS HD

เรื่องการบรหิารจัดการน้ำชุมชน
ตามแนวพระราชดำริ

ออกอากาศเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557
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ปญหาและจุดเปลี่ยนแปลง

บ้าน ปั๊ม
น้ำ

โรงเก็บฟาง คอกวัว

สระน้ำ 1 ไร่

รอบสระน้ำปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น

แปลงไม้ดอกไม้ประดับ
20 x 40 เมตร

แปลงผัก 4 ไร่

วางแผนการเพาะปลูก
จัดรูปที่ดิน

ข้าว แตง
กวา

เห็ด
ฟาง

มะเขือ
พวง

พริก หน่อไม้
ฝรั่ง

สภาพพื้นที่

ปริมาณน้ำ
สำรอง

คลอง 80 พรรษา

คลองอรพิน

พื้นที่ตำบลหนองโบสถ์
พื้นที่รับน้ำ (เนินสูง-น้ำล้นตลิ่ง-น้ำแล้ง)

พื้นที่ตำบลชุมแสง
พื้นที่รับน้ำหลาก-น้ำล้นตลิ่ง

พื้นที่ตำบลทุ่งแสงทอง
พื้นที่รับน้ำ-น้ำล้นตลิ่ง-น้ำแล้ง

ลำมาศ

แก้มลิงแก้มลิงแก้มลิง

มวลน้ำที่หลากตาม
ความลาดชันของพื้นที่

มวลน้ำที่หลากตาม
ความลาดชันของพื้นที่

มวลน้ำที่หลากตาม
ความลาดชันของพื้นที่

 

 

สระน้ำแก้มลิง

หญ้าแฝกดักตะกอน

หญ้าแฝกดักตะกอน

ทิศทางความลาดชันของพื้นที่

คลองรับน้ำหลาก
และน้ำฝน

คลองที่ขุดลอก
เพื่อรับน้ำหลากและน้ำฝน

สระน้ำประจำไร่นา สระน้ำประจำไร่นา

ระบบสระพวง (เชื่อมคลองดักน้ำหลาก แก้มลงิและสระน้ำประจำไร่นา)
ดำเนินงานขุดคลองดักน้ำหลากเชื่อมต่อลำมาศ เชื่อมต่อสระแก้มลิง
เพ่ือกักเก็บน้ำก่อนส่งต่อสู่พ้ืนท่ีเกษตร ผ่านคลองซอยเข้าสู่สระน้ำประจำไร่นา
เป็นระบบสระพวง เพิ่มพื้นที่กักเก็บและสำรองน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง

แก้มลิง

แก้มลิง

บ่อดัก
ตะกอน

สระดัก
ตะกอน

ถนน

ทางน้ำ

ทางน้ำ

ถนนน้ำเดนิ ชุมชนปรับปรุงโครงสร้างถนนเดมิที่มีน้ำท่วมหลาก
เป็นประจำทุกปี ทำหน้าที่ระบายน้ำ รับน้ำ นำน้ำที่ท่วมหลาก
และน้ำฝนส่งไปยังสระน้ำแก้มลิงที่อยู่ปลายทาง ลดปัญหา
น้ำท่วมเข้าพ้ืนท่ีบ้านเรือนและพ้ืนท่ีเกษตรและสามารถเก็บกักน้ำ
ไว้ในสระแก้มลงิไปพร้อมกัน

ชุมชนบ้านลิ่มทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ประสบปัญหาน้ำแล้งและน้ำหลากมามากกว่า 40 ปี จึงเป็นที่มาของคำว่า “บุรีรัมย์ ตำน้ำกิน” 
เพราะน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร หน้าแล้งก็แล้งมาก หน้าฝนน้ำก็หลากและเหือดหายไปหมดลำห้วยเดิมที่เคย
ส่งน้ำถึงชุมชนก็หมดสภาพใช้การไม่ได้พื้นที่การเกษตร 3,700 ไร่ อาศัยแค่เพียงน้ำฝนในการทำการเกษตร ทำให้พืชผลเสียหาย ได้ผลผลิต
ไม่เต็มท่ี ได้ข้าวไม่ถึง 10 ถังต่อไร่ ผลกระทบตามมาคือรายได้ไม่พอรายจ่าย เกิดปัญหาหน้ีสิน และย้ายถ่ินทำกิน  ส่ังสมเป็นปัญหาเร้ือรังของชุมชน

งานอนุรักษและงานพัฒนา

ทฤษฎีใหม่ สร้างรายได้ จัดรูปที่ดิน แบ่งพื้นที่แหล่งน้ำ พื้นที่ทำ
เกษตร และวางแผนการผลิต ทำนาปีในฤดูฝน ปลูกพืชใช้น้ำน้อย
ในฤดูแล้ง เป็นผลให้รายจ่ายลดลง มีรายได้เพิ่มขึ้น ใช้น้ำอย่าง
พอเพียงได้ตลอดท้ังปี เกิดตัวอย่างทฤษฎีใหม่ ลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้
ร่วมคิดร่วมผลิต ร่วมกันสลับการเพาะปลูก เพื่อกระจายผลผลิต
และร่วมขาย ครัวเรือนสามารถวางแผนชีวติได้ในระยะยาว

เครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำร่วมกันแบ่งสระปันน้ำผ่านระบบสระพวง นำน้ำจาก
พ้ืนท่ีน้ำเกิน (ต.ชุมแสง) ส่งต่อไปยังพ้ืนท่ีขาดแคลนน้ำ (ต.หนองโบสถ์
และ ต.ทุ่งแสงทอง)
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กรอบงาน

จาก “กรอบคิด” และ “กรอบงาน”
สูการจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ

เร่ิมจากพ่ึงตนเอง และนำความรู้ ประสบการณ์ของผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน มาคิดเช่ือมโยงหาแนวทาง
แก้ไขปัญหาน้ำให้เหมาะสมกับพื้นที่ (ภูมิสังคม) ร่วมกันลงมือทำและสร้างตัวอย่างความสำเร็จ 
ให้เกดิความยั่งยืน

ร่วมกันสำรวจและเก็บข้อมูลในพื้นที่ นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น แผนที่ 
ภาพถ่ายจากดาวเทียม เครื่องระบุพิกัด (GPS) วิเคราะห์ทางไหลของน้ำ จัดทำแผนที่น้ำ 
เก็บข้อมูล ระดับความสูงของพื้นที่ เชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับพื้นที่จริง จัดทำระบบสระพวง 
ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ทฤษฎีใหม่สร้างรายได้อย่างยั่งยืน ขยายผลสำเร็จ 
จาก 1 ชุมชน เกดิเครือข่ายการทำงานร่วมกัน 17 หมู่บ้าน ของ 3 ตำบล

กรอบคิด

น้ำแล้ง–น้ำหลาก

กอน หลัง

• ประสบปัญหาน้ำแล้ง
 น้ำหลากต่อเนื่องมานาน
 กว่า 40 ปี
• ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
• ไมมีพื้นที่สาธารณะไว
 กักเก็บน้ำและสำรองน้ำ

ดำเนินงานขุดคลองดักน้ำหลากเชื่อมต่อลำมาศ ทำสระแก้มลิงเชื่อมต่อคลองดักน้ำหลากเป็นแหล่ง
สำรองน้ำก่อนส่งต่อเข้าสู่พื้นที่เกษตรผ่านคลองซอยเก็บเข้าสระประจำไร่นาเป็นระบบสระพวง มีน้ำ
เพื่ออุปโภค บรโิภคและใช้ทำการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี
• คลองดักน้ำหลาก ระยะทาง 32.7 กม. เชื่อมต่อสระแก้มลิงและสระน้ำประจำไร่นามากกว่า 100 
 สระ ปรมิาณน้ำเพิ่มขึ้นรวมมากกว่า 1,167,000 ลูกบาศก์เมตร
• กักเก็บและสำรอง ส่งกระจายน้ำเข้าพื้นที่เกษตร 48,752 ไร่ จากพื้นที่รวม 71,566 ไร่
• ป้องกันความเสียหายจาก น้ำท่วม น้ำแล้ง ได้ 7,351 ไร่ และบรรเทาปัญหาน้ำท่วม–น้ำแล้ง 
 ได้ 13,337 ไร่
• เกดิมูลคาเพิ่มทางการเกษตร 9,720,000 บาท

การบริหารจัดการน้ำ

ไม่มีการบรหิารจัดการน้ำ
หน้าแล้งขาดแคลนน้ำ
หน้าฝนน้ำท่วมไม่สามารถ
ระบายน้ำและกักเก็บน้ำได้

• บริหารจัดการน้ำร่วมกัน โดยตำบลชุมแสง (พื้นที่ต้นน้ำ)เชื่อมแหล่งน้ำ ด้วยการขุดสระแก้มลิง
 และคลองซอย เชื่อมต่อลำมาศก่อนส่งน้ำที่เกนิไปให้พื้นที่ขาดแคลนน้ำที่ตำบลทุ่งแสงทอง 
 (พื้นที่กลางน้ำ) และตำบลหนองโบสถ์(พื้นที่ปลายน้ำ)
• ปรับโครงสรางถนนเปนถนนน้ำเดนิทำหนาที่ระบายน้ำแลวสงไปยังสระแกมลงิ

การเปลี่ยนแนวคิดในการทำการเกษตร

ปลูกพืชเชงิเดี่ยว • ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิถีการผลิตมาดำเนินงาน “ทฤษฎีใหม” มีรายไดเฉลี่ยครัวเรือนละ  3,000 
 บาทต่อเดือน
• วางแผนการใช้น้ำเพ่ือการผลิตได้ตลอดท้ังปี มีความม่ันคงทางอาหาร ผลผลิตเพียงพอ มีเหลือแบ่งปัน
   ร่วมกันวางแผนเพาะปลูกและขายผลผลติ 
• รายได้เพิ ่มขึ ้นประมาณ 2.5 เท่า ทรัพย์สินเพิ ่มขึ ้นประมาณ 15 เท่า (จากปี 2550-2556)
• แรงงานคืนถิ่น

การขยายเครือข่าย

ชุมชนต่างคน ต่างอยู่
ไม่เห็นความสำคัญของ
การบรหิารจัดการ
ทรัพยากรร่วมกัน

• เกิดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระดับชุมชน ระดับตำบล และระดับ
 อำเภอนางรอง
• ขยายผลเครือข่ายโดยร่วมเรียนรู้ ลงมือทำและขับเคลื่อนงานร่วมกันจัดตั้งคณะทำงานเครือข่าย 3 
 ตำบล คือ ตำบลหนองโบสถ์ ตำบลทุ่งแสงทอง และตำบลชุมแสง
• เกิดเครือข่ายกลุ่มเยาวชน “ลูกลิงถ่ินทอง” สามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุน
   การทำงานกับคณะกรรมการเครือข่ายบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน

ความสำเร็จ
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แผนที่จัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ
บานลิ่มทอง ตำบลหนองโบสถ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย
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