




















































ผลการดำเนินงาน ป� พ.ศ. 25614

      ผลการดำเนินงานในป พ.ศ. 2561 ชุมชนดำเนินงานเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม 243 ครัวเรือน 
พื้นที่ 424 ไร และขยายผลดวยชุมชนเองอีก 387 ครัวเรือน พื้นที่ 1,057 ไร นอกจากนี้ ชุมชนยัง
เพิ่มผลผลิตในฤดูแลงได 13,139 ครัวเรือน มีมูลคาผลผลิต 124 ลานบาท รวมทั้งสามารถบรรเทา
ปญหาอุทกภัยและภัยแลง 67,968 ครัวเรือน พื้นที่เกษตร 562,916 ไร เพิ่มปริมาณน้ำสำรองได 
10 ลานลูกบาศกเมตร
      มูลนิธิอุทกพัฒนฯ ไดดำเนินงานตอเนื่องรวมกับหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ปา ตามแนวพระราชดำริ ประกอบดวย
     1)  ภาครัฐ รวม 10 องคกร ไดแก กองทัพบก กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
กรมปาไม กรมการพัฒนาชุมชน กรมชลประทาน กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม สภาเกษตรกร
แหงชาติ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟาสวนภูมิภาค และสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องคการมหาชน) 
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บริหารจัดการน้ำไดดวยตนเอง
ชุมชนพัฒนาตนเองเรียนรูและ
สามารถบริหารจัดการน้ำตาม
แนวพระราชดำริ ไดดวยตนเอง 

บริหารทรัพยากร ดิน น้ำ ปา และ
เศรษฐกิจชุมชน ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ปา 
ปลูกไม 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง 
และดำเนินงานเกษตรตามแนว
ทฤษฎีใหม มีปฏิทิน การเพาะปลูก
สอดคลองกับสภาพภูมิอากาศท่ี
เปลี่ยนแปลง รวมคิด รวมผลิต 
รวมขาย มีรายได และผลผลิต
ตอเนื่องตลอดป 

เครือขายขยายผลสูความย่ังยืน
ชุมชนเปนตนแบบขยายผลตัวอยาง
ความสำเร็จของการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ดิน น้ำ ปา และเกษตร
ตามแนวทฤษฎีใหม เกิดการ
ขยายผลตอเนื่องมีศักยภาพสู
ความยั่งยืน 

1)  เครือขายชุมชน รวม 1,573 หมูบาน ไดแก

ผลการดำเนินงานต้ังแตป พ.ศ. 2555 ถึงป พ.ศ. 2561 
มูลนิธิอุทกพัฒน สามารถขยายผลสู 1,573 หมูบาน 
และเครือขายเยาวชน 291 กลุม ปจจุบันสามารถแบง
เครือขายชุมชน และเครือขายเยาวชน เปน 3 ระดับ ดังน้ี

2)  ภาคเอกชน รวม 18 องคกร ไดแก มูลนิธิสำนักงาน
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย มูลนิธิ โคคา โคลา 
สหรัฐอเมริกา มูลนิธิโคคา โคลา ประเทศไทย กองทุน
ฮอนดาเคียงขางไทย มูลนิธิเอสซีจี บริษัท ปูนซิเมนตไทย 
จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอ.ซี.ซี จำกัด (มหาชน) ธนาคาร
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด 
(มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 
สมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย 
มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา บริษัท ที.ซี.ฟารมาซูติคอล 
อุตสาหกรรม จำกัด บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) 
บริษัท กลุมเซ็นทรัล จำกัด สถาบันบางกอกแดนซ 
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด บริษัท เอไทม มีเดีย จำกัด 

หมูบาน 

1,136 
รวม 

หมูบาน 

301 
รวม 

หมูบาน 

136
รวม 

ระดับ
1

ระดับ
2

ระดับ
3
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2) เครือขายเยาวชน  รวม 291 กลุม ไดแก

1) งานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนไดดวยตนเอง ดำเนินงานเผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรูตัวอยางความ
สำเร็จ ของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน 3 แผนงาน มีดังนี้

หนวย : กลุม

หนวย : หมูบาน

      รวมกลุมดำเนินงาน 
เยาวชนรวมกลุมรุนพ่ี และรุนนอง
ดำเนินงานโครงการบริหารจัดการ
น้ำตามแนวพระราชดำริ

     ขยายผลและถายทอด 
เยาวชนดำเนินงานรวมกับเครือขาย
ท้ังใน และนอกโรงเรียน และชุมชน
ในการบริหารจัดการทรัพยากร 
ดิน น้ำ ปา 

  เครือขายขยายผลตอเนื่อง 
เยาวชนสามารถขยายผลดำเนิน
งานรวมกับโรงเรียนและชุมชน
อยางตอเนื่อง และมีศักยภาพ
สูความยั่งยืน

 

169

198

379

676

943

1,136

พ.ศ. 2555-2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

-

-

-

68

109

136

67

143

164

188

206

301

236

341

543

932

1,258

1,573

ชุมชน
ระดับที่

1
ชุมชน
ระดับที่

2
ชุมชน
ระดับที่

3
รวม

ทั้งสิ้น

 

147

170

193

223

พ.ศ. 2555-2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

24

30

30

31

23

33

37

37

194

233

260

291

ชุมชน
ระดับที่

1
ชุมชน
ระดับที่

2
ชุมชน
ระดับที่

3
รวม

ทั้งสิ้น

ระดับ
1
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     1.1) แลกเปล่ียนเรียนรูความสำเร็จของการบริหาร
จัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ใหชุมชน ทองถ่ิน ในเครือ
ขายลุมน้ำ เครือขายการจัดการทรัพยากรน้ำ ตามแนวพระ
ราชดำริ และเครือขายเทิด ดวย ทำ ท่ีพรอม
จะนอมนำแนวพระราชดำริไปปรับใชในการบริหาร
จัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ปา ไปสูการลงมือปฏิบัติ 
รวม 2,070 คน รวมทั้งเกิดแผนพัฒนาแหลงน้ำโดย
ประชาชนใน 3 ลุมน้ำ

      1.2) เกิดแกนนำเยาวชนพ่ีนำนองรักษน้ำตามแนว
พระราชดำริ 11 กลุม และขยายผลกลุมเยาวชน 
เพ่ิมเติม 31 กลุม จำนวน 205 คน รวมท้ังเกิดเครือขาย
เยาวชนและชุมชน เทิด ดวย ทำ เรียนรูและลงมือ
ปฏิบัติ รวม 108 แหง

      1.3) ถายทอดความสำเร็จในพ้ืนท่ีจริง “พิพิธภัณฑ
ธรรมชาติ จัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ” 
จำนวน 3 แหง 

     1.4) เผยแพรความสำเร ็จการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ผานสื่อ
สิ่งพิมพ รวม 1 ฉบับ และสื่อวีดีทัศน รวม 8 ตอน 
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2) งานบริหารทรัพยากร ดิน น้ำ ปา และเศรษฐกิจ
ชุมชน ดำเนินงานสนับสนุน
การมีสวนรวมในการเสริมความมั่นคง
ด านทรัพยากรดิน น ้ำ ป า และการ
ประกอบอาชีพ พัฒนาความเปนอยูที่ดี 
ดวยการสรางตัวอยางของการพึ่งตนเอง 
เกิดกลุมรวมคิด รวมทำ โดยวิเคราะห
สมดุลน้ำ จัดรูปท่ีดิน พัฒนาระบบกระจายน้ำ 
วางแผนเพาะปลูก เปนตัวอยางความสำเร็จ 
เพ่ือขยายผลการบริหารจัดการทรัพยากร
ดิน น้ำ ปา ตามแนวพระราชดำริ ประกอบ
ดวย 2 โครงการ ไดแก

      2.1) โครงการสรางตัวอยางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ดำเนินงาน “ไม 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง” ในจำนวน 4 ชุมชน 
ที่รวมกันอนุรักษ และฟนฟูปาตนน้ำ พื้นที่รวม 3,640 ไร เกิดมูลคาผลผลิตที่เกิดจากการดำเนินงาน ประมาณ 327,600 
บาทตอป และสรางตัวอยางการดำเนินงาน “เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม” รวม 243 ครัวเรือน ลดรายจายครัวเรือนจากการ
ซื้ออาหารประมาณ 4.70 ลานบาทตอป และมีรายไดครัวเรือนเพิ่มจากการขายผลผลิตประมาณ 10.75 ลานบาทตอป

ตัวอยางการดำเนินงานเกษตรตามแนวทฤฎีใหม ชุมชนโนนแต อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
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ตัวอยางการดำเนินงาน ไม 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง ชุมชนบานนาบง อ.บอเกลือใต 
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ตัวอยางการดำเนินงานเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม ชุมชนบานมวงชุม อ.เชียงของ จ.เชียงราย



        2.2) โครงการ สระน้ำเพื่อชีวิต อุทิศถวาย พอของแผนดิน ดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดานการพัฒนาแหลงน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำเวลาน้ำหลาก หรือน้ำฝน ไวใชใน
เวลาหนาแลง ใชพลังงานแสงอาทิตยในการสูบน้ำเขาพื้นที่ดำเนินงานเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมแปลงรวม รวมกับ 
11 ชุมชน ชุมชนละ 3 สระ รวม 33 สระ รวมปริมาตรน้ำเก็บกักสูงสุดไมนอยกวา 165,000 ลูกบาศกเมตร 

3) งานเครือขายขยายผลสูความยั่งยืน ดำเนินงานเพ่ิม
ตัวอยางความสำเร็จของงานพัฒนาแหลงน้ำ เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถของการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ นำไปสูการขยายผลความสำเร็จ
จากชุมชนแกนนำ ไปสูชุมชนขยายผล ดำเนินงานตาม
วัตถุประสงคของผูบริจาค จำนวน 13 โครงการ รวม 62 พ้ืนท่ี 
เพ่ิมปริมาณน้ำสำรอง 3.11 ลานลูกบาศกเมตร บรรเทาความ
เสียหายจากน้ำทวม บรรเทาความเดือดรอนจากน้ำแลง 11,268 ครัว
เรือน พื้นที่เกษตรไดรับประโยชนประมาณ 33,716 ไร
และดำเนินงานปองกัน แกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลง
โดยกองทัพบกสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร  

การแกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลง จำนวน 1 โครงการ 
รวม 47 พ้ืนท่ี ใน 9 จังหวัด บรรเทาความเสียหาย
จากน้ำทวม บรรเทาความเดือดรอนจากน้ำแลง
ใหกับประชาชนกวา 56,700 ครัวเรือน กระจายน้ำ
ใหกับพื้นที่การเกษตร ประมาณ 493,200 ไร และ
เพิ่มปริมาณน้ำเพื่อสำรองไวใชประโยชนในฤดูแลง
ไดประมาณ 6.89 ลานลูกบาศกเมตร

มูลนิธิอุทกพัฒน� ในพระบรมราชูปถัมภ�
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ฝายหินกอผสมคอนกรีตเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บและเพิ่มความชุมชื้นบริเวณตนน้ำ
ชุมชนบานมวงชุม อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ชุมชนโนนแต อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

ชุมชนบานลิ่มทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย

กอนดำเนินงาน

หลังดำเนินงาน



รายงานประจำป� 2561
ผลการดำเนินงาน

31

งานดาดลำเหมืองไสไกกระจายน้ำเขาแปลงเกษตร ชุมชนบานรองแง อ.ปว จ.นาน

ปรับปรุงลำเหมืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ชุมชนบานรองแง อ.ปว จ.นาน

กอนดำเนินงาน หลังดำเนินงาน






















































































