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ัมฤทธิผลตามพระราชประ งค มูลนิธิ ฯ ขอเชิญช นใ
เครือขายภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร มกัน “เทิด 
ดวย ทำ”  เพื่อ รางค ามมั่นคงดานทรัพยากรธรรมชาติ
และ ิ่งแ ดลอม ังคม และเ ร ฐกิจชุมชน นำไป ูการ
พัฒนาที่ยั่งยืนตอไป

 มูลนิธิอุทกพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ ไดดำเนินงาน
นองพระบรมราโชบายของพระบาท มเด็จพระบรม

ชนกาธิเบ ร ม าภูมิพลอดุลยเดชม าราช บรมนาถบพิตร 
ร มทั้งนอมนำ ลักการทรงงาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” 
ในการดำเนินงานบริ ารจัดการดิน น้ำ ปา ร มกับทุกภาค

นที่เกี่ย ของ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน น ยงานทองถิ่น 
และชุมชน มาตลอดระยะเ ลา ๙ ป และกำลังเขา ูปที่ 
๑๐ ของการกอตั้งมูลนิธิ ฯ
 การดำเนินงานของมูลนิธิอุทกพัฒน ในพระบรม
ราชูปถัมภ เปนการทำงานแบบ “เทิดดวยทำ” คือ การ 
รางตั อยางค าม ำเร็จเพื่อเปนตนแบบแล ขยายผล ู

ชุมชนอื่น โดยดำเนินงานร มกับทุกภาค น เพื่อ ราง
ค าม ุข ค ามอุดม มบูรณ ค ามมั่นคงของน้ำอุปโภค 
บริโภค และน้ำเพื่อการเก ตร ตลอดจนบรรเทาปญ า
อุทกภัยและภัยแลงใ แกชุมชน 
 พันธกิจที่ ำคัญที่ ุดของมูลนิธิฯ เพื่อ านตอพระราช
ปณิธานที่พระบาท มเด็จพระบรมชนกาธิเบ ร ม าภูมิพล
อดุลยเดชม าราช บรมนาถบพิตร ไดพระราชทานไ ใ

นายสุเมธ  ตันติเวชกุล
ปร ธ นกรรมก ร

มูลนิธิอุทกพฒน ในพร บรมร ชูปถมภ
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แนะนำมูลนิธิ1

 ด ยพระ ิ ยัทั นท่ีก างไกลของพระบาท มเด็จพระบรม
ชนกาธิเบ ร ม าภูมิพลอดุลยเดชม าราช บรมนาถบพิตร 
ในเรื ่องการบริ ารจัดการทรัพยากรน้ำ พระองคจึงได
พระราชทานพระราชดำริใ  Massachusetts Institute of  
Technology ( ถาบัน MIT) างแผนพัฒนาระบบบริ าร
จัดการน้ำร มกับ ำนักงานคณะกรรมการพิเ เพ่ือประ าน
งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ( ำนักงาน กปร.)
และ ำนักงานกองทุน นับ นุนการ ิจัย ( ก .) เพื่อจัดการ
กับปญ าดานทรัพยากรน้ำตั้งแตป พ. . 2539 
 ในป พ. . 2541 น ยปฏิบัติการ ิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีคอมพิ เตอร มรรถนะ ูง ูนย เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิก และคอมพิ เตอรแ งชาติ ำนักงานพัฒนา
ิทยา า ตรและเทคโนโลยีแ งชาติ ดำเนินงาน “โครงการ 

ระบบเครือขายเพ่ือการจัดการทรัพยากรน้ำแ งประเท ไทย” 

ไดพัฒนาระบบ าร นเท เชื่อมตอและเก็บร บร มขอมูล
ทรัพยากรน้ำลุมน้ำเจาพระยาทั้ง มดจาก น ยงานตางๆ ที่
เกี่ย ของ แล ำเนากระจายขอมูลกลับไปใ น ยงานตางๆ 
ไดใชขอมูลร มกันประกอบการตัด ินใจการดำเนินงาน 
โดยมี องคมนตรี เชา น ณ ีล ันต เปนประธานโครงการฯ 
และไดนำขอมูลทรัพยากรน้ำกราบบังคมทูลทราบฝาละอองธุลี
พระบาทเปนประจำตอเนื่องทุกป
 เพื่อใ มีการดำเนินงานโครงการดังกลา ขางตนมีค าม
ตอเน่ือง ำนักงานพัฒนา ทิยา า ตรและเทคโนโลยีแ งชาติ 
กรมชลประทาน และ ำนักฝน ล งและการบินเก ตร จึงได
ลงนามร มกัน จัดตั้ง “ ถาบัน าร นเท ทรัพยากรน้ำและ
การเก ตร” ภายใต ำนักงานพัฒนา ิทยา า ตรและ
เทคโนโลยีแ งชาติ กระทร ง ิทยา า ตรและเทคโนโลยี
เม่ือ นัท่ี 16 มกราคม 2547 มี ตัถุประ งคเพ่ือใ เปน ถาบัน  
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ิจัยและพัฒนาในดานการจัดการ าร นเท ทรัพยากรน้ำ
และการเก ตรโดยเฉพาะ และนำ ิทยา า ตร และ
เทคโนโลยีมาพัฒนาการจัดการ าร นเท ดานทรัพยากรน้ำ
และการเก ตร และพัฒนาระบบ นับ นุนการตัด ินใจ
ดำเนินงาน และ างแผนงานดานการบริ ารจัดการทรัพยากร
น้ำและการเก ตรของประเท  โดยเฉพาะในเรื ่องเรงด น 
อาทิ ภัยแลง และน้ำท ม ช ยใ น ยงานภาครัฐ ามารถ
ใชขอมูลติดตาม างแผน และบริ ารจัดการไดอยางมี
ประ ิทธิภาพ ถาบัน าร นเท ทรัพยากรน้ำและการเก ตร 
ไดดำเนินการมาจนถึง ันที ่ 27 ธัน าคม 2551 พระบาท
มเด็จพระบรมชนกาธิเบ ร ม าภูมิพลอดุลยเดชม าราช 

บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระ มอม 
ใ ตรา “พระราชกฤ ฎีกาจัดต้ัง ถาบัน าร นเท ทรัพยากร
น้ำและการเก ตร (องคการม าชน) พ. . 2551” จัดตั้ง 
ถาบัน าร นเท ทรัพยากรน้ำและการเก ตร ข้ึนเปนองคการ

ม าชน โดยประกา ในราชกิจจานุเบก า ฉบับกฤ ฎีกาเลม 
125 ตอน 138 ก เมื่อ ันที่ 31 ธัน าคม 2551 และมีผลใช
บังคับตั้งแต ันที่ 1 มกราคม 2552 เปนตนไปโดยมีนาย ุเมธ 
ตันติเ ชกุล เปนประธานกรรมบริ าร ถาบัน าร นเท
ทรัพยากรน้ำและการเก ตร (องคการม าชน) รือ นก. 
คนแรก และดำรงตำแ นงจนอายุครบ 70 ป จึงไดรับแตงตั้ง 
ใ เปนประธานกรรมการกิตติม ักดิ์ รับผิดชอบดูแลงานดาน
การบริ ารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแน พระราชดำริ
มาอยางตอเนื่อง
 ใน นัท่ี 25 กรกฎาคม 2554 นาย เุมธ ตันติเ ชกุล ไดนำ
คณะกรรมการกิจการกระจายเ ียง กิจการโทรทั นและ
กิจการโทรคมนาคมแ งชาติ (ก ทช.) เขาเฝาทูลละอองธุลี
พระบาท พระบาท มเด็จพระบรมชนกาธิเบ ร ม าภูมิพล
อดุลยเดชม าราช บรมนาถบพิตร ทูลเกลาทูลกระ มอม

2

ถ ายเงิน จำน น 84,000,000 บาท เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองใน
โอกา  พระราชพิธีม ามงคลเฉลิมพระชนมพรร า 7 รอบ 
5 ธัน าคม 2554 และพระบาท มเด็จพระบรมชนกาธิเบ ร 
ม าภูมิพลอดุลยเดชม าราช บรมนาถบพิตร ไดพระราชทาน
เงินจำน นดังกลา  พรอมดอกผลกลับมาใ เปนทุนประเดิม
ำ รับจัดต้ังมูลนิธิ เพ่ือ นองพระราชดำริเก่ีย กับการบริ าร

จัดการน้ำ และเพ่ือใ การดำเนินงานดานการจัดการน้ำชุมชน 
ตามแน พระราชดำริมีค ามตอเน่ือง โดยประ านการทำงาน
ร มกับ นก. และ น ยงาน ลักที่เกี่ย ของเปน ำคัญ  
 ันที่ 14 กุมภาพันธ 2555 นาย ุเมธ ตันติเ ชกุล ได
จัดทำคำขอจัดตั้งมูลนิธิ ภายใตชื่อ า “มูลนิธิน้ำตามแน
พระราชดำริ” และใน ันที่ 15 กุมภาพันธ 2555 พระบาท
มเด็จพระบรมชนกาธิเบ ร ม าภูมิพลอดุลยเดชม าราช 

บรมนาถบพิตร ไดโปรดเกลาฯ พระราชทานชื่อมูลนิธิ า 
“มูลนิธิอุทกพัฒน” พรอมตราประจำมูลนิธิฯ และ พระราชทาน
พระม ากรุณาใ  มูลนิธิฯ อยูในพระบรมราชูปถัมภ ร มทั้ง
พระราชทานเงินข ัญถุงเปนทุนประเดิม ำ รับกอตั้งมูลนิธิ 
จำน น 84,000,000 บาท พรอมดอกผล จำน น 1,910,000 บาท 
ร มเปนเงิน 85,910,000 บาท และเม่ือ นัท่ี 23 เม ายน 2555 
นายทะเบียนกรุงเทพม านคร ไดออกใบ ำคัญจดทะเบียน
จัดต้ัง “มูลนิธิอุทกพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ” เลขทะเบียน
ลำดับที่ กท 2182  
 ด ยเ ตุน้ี การดำเนินงานของมูลนิธิอุทกพัฒนฯ จึงไมใช
งานที่เริ่มทำใ ม ากแตเปนงานตอเนื่อง เพื่อ านตอพระ
ราชดำริดานการบริ ารจัดการทรัพยากรน้ำ คืนค าม ุข 
ค ามอุดม มบูรณ และค ามย่ังยืนในการมีน้ำอุปโภค บริโภค 
และเพื่อการเก ตร ตลอดจนบรรเทาปญ าอุทกภัยและ
ภัยแลงใ แกประชาชนชา ไทยโดยทั่ กัน
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2. งเ ริม นับ นุน การร บร มและจัดทำขอมูลค ามรูเร่ืองน้ำ และเผยแพรเพ่ือประโยชนตอ าธารณชนอยางท่ั ถึง
3. งเ ริม นับ นุน งาน ิจัยและพัฒนา ำ รับการบริ ารจัดการทรัพยากรน้ำ
4. งเ ริม นับ นุนงานบริ ารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแน พระราชดำริ
5. เพ่ือดำเนินการ รือร มมือกับองคการกุ ลเพ่ือการกุ ล และองคการ าธารณประโยชนเพ่ือ าธารณประโยชน
6. ไมดำเนินการเกี่ย ของกับการเมืองแตประการใด

เท ดาแ งน้ำ เท ดาแ งฝน กา เดินอยูบน
กอนเมฆเ นือผืนน้ำ ซึ่ง มายถึง งจรของน้ำ

พระพ�รุณ

เครื่องทรงของพระม าก ัตริยไทย
ตั้งแต มัยโบราณจนถึงปจจุบัน

กรอบรูปหยดน้ำใส
ภายใต�พระมหาพ�ชัยมงกุฏ

ค ามบริ ุทธิ์ ะอาดของน้ำ
ค ามเปนมงคลแ งชี ิต

ดอกบัว

มายถึง ระบบเลขฐาน อง พื้นฐานการทำงานของคอมพิ เตอร
เพื่อจัดเก็บประม ลผลขอมูลและเผยขอมูลขา ารค ามรูเรื่องน้ำใ ประชาชน

เกิดค ามเขาใจและเขามามี นร ม ในการบริ ารจัดการ
ทรัพยากรน้ำของทองถิ่นและของประเท

เลข ๐๑ ที่ก�อนเมฆและผืนน้ำ
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จากพระราชดำร� สู� การก�อตั�งมูลนิธิอุทกพัฒน� ในพระบรมราชูปถัมภ�

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพ�ตร
ใหสถาบัน MIT เขามามีสวนรวม
วางแผนพัฒนาระบบบร�หารจัดการน้ำรวมกับ
สำนักงาน กปร. และ สกว.

16 มกราคม 2547 จัดตั�ง
“สถาบันสารสนเทศทรัพยากร
น้ำและการเกษตร” ข�้นภายใต สวทช.
กระทรวงว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ดำเนินโครงการจัดการน้ำชุมชน
รวมกับภาคเอกชน เชน
Coca-Cola, SCG, PTT

จัดประกวดการจัดการทรัพยากร
น้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำร�
เพ��อเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550

2539

4
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25472547

25492549

25502550

เร�่มพัฒนา “ระบบเคร�อข�ายเพ�่อ
การจัดการทรัพยากรน้ำ
แห�งประเทศไทย” ในพระราชดำร�25412541



สร�างแม�ข�ายการจัดการ
ทรัพยากรน้ำชุมชน ดวย
ว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การจัดการน้ำชุมชน เพ�่อแก�ป�ญหาภัยแล�ง
น้ำท�วมในพ�้นที่นอกเขตชลประทาน

โดยชุมชนอยางยั�งยืน 84 แหง

กอตั�ง “มูลนิธิอุทกพัฒน�
ในพระบรมราชูปถัมภ�”

15 กุมภาพันธ 2555
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพ�ตร โปรดเกลาฯ 

พระราชทานช�่อ“มูลนิธิอุทกพัฒน�” 
และทุนประเดิมสำหรับกอตั�ง

มูลนิธิจำนวน 84 ลานบาท

• โครงการเคร�อขายปฏิบัติการน้ำชุมชน
• โครงการคายปฏิบัติการพ��นำนองรักษ�น้ำ
• Village That Learns and Earns
 Community Network for Community
 Water Resource Management

27 ธันวาคม 2551
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพ�ตร 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดตั�ง
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
และการเกษตร (องค�การมหาชน)

5
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บทบาทหน�าที่2

 การดำเนินงานข งมูลนิธิ ทุกพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ 
ไดน มนำพระราชดำริในพระบาท มเด็จพระบรมชนกาธิเบ ร 
ม าภูมิพลอดุลยเดชม าราช บรมนาถบพิตร ท่ีพระราชทาน
ไ เม่ื นัท่ี 25 กรกฎาคม 2554 ค าม า “การจัดการน้ำชุมชน
นั้น เ ็นค าม ำเร็จในบางชุมชนแล  ใ ชุมชน ชา บาน 
ที่มีค ามรู ประ บค าม ำเร็จ มีประ บการณจัดการและ 
พัฒนาน้ำในพื้นที่ มาช ยขยายผลไปยังชุมชนอื่น” ร มทั้ง
น มนำ ลักการทรงงาน และแน พระราชดำริข งพระบาท
มเด็จพระบรมชนกาธิเบ ร ม าภูมิพล ดุลยเดชม าราช 

บรมนาถบพิตร มาเปนแน ทางดำเนินงาน ประก บกับ ในข
บังคับมูลนิธิ ทุกพัฒนฯ ม ดท่ี 1 ข  2 ค าม มายโดยร มข ง 

เคร่ื ง มายข งมูลนิธิฯ ระบุ า “น้ำเปน ิง่ท่ี ำคัญท่ี ดุข งชี ติ” 
จำเปนต งใ ทุกภาค นร มกันในการบริ าร และพัฒนา 
ซึ่ง ากจะทำไดก็ต งมีข มูล ค ามรู และค ามเขาใจเรื่ งน้ำ
ยางเปนระบบ เพ่ื นำมาประก บการตัด นิใจบริ ารจัดการน้ำ 

ท้ังค าม ำเร็จ ค ามรู เทคนิค ท่ีไดทรง กึ า คนค า พัฒนา และ 
ทดล ง เรื่ งน้ำมาโดยตล ด นับตั้งแตทรงคร ง ิริราช มบัติ 
และทรง งใย ถานการณน้ำที ่เปลี ่ยนแปลงไป ยางมาก 
จำเปนต งนำมาบันทึก ร บร ม และเผยแพรใ ประชาชน
ใชเปน ลักในการแกไข พัฒนา บริ ารน้ำข งท งถิ่นและ
ข งประเท ต ไป
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 มูลนิธิ ุทกพัฒนฯ ดำเนินงาน 
บริ ารจัดการดิน น้ำ ปา ตามแน  
พระราชดำริ ร มกับทุกภาค น 
ที่เกี่ย ข ง ทั้งภาครัฐ ภาคเ กชน 

น ยงานท งถิ ่น ช ุมชน และ 
ประชาชน โดยมีแผนดำเนินงาน
3 ดาน ดังนี้

บร�หารจัดการน้ำได�ด�วยตนเอง
 เพื่ ใ ชุมชน ามารถพัฒนาตนเ ง เรียนรูและ ามารถบริ าร 
จัดการน้ำตามแน พระราชดำริ ไดด ยตนเ ง

บร�หารทรัพยากร ดิน น้ำ ป�า และเศรษฐกิจชุมชน 
 เพื ่ ใ ชุมชน ามารถบริ ารจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ปา 
และดำเนินงานตามแน ทฤ ฎีใ ม มีปฏิทินการเพาะปลูก ดคล ง 
กับ ภาพภูมิ ากา ท่ีเปล่ียนแปลง ร มคิด ร มผลิต ร มขาย มีรายได 
และผลผลิตต เนื่ งตล ดป

เคร�อข�ายขยายผลสู�ความยั่งยืน
 ชุมชนเปนตนแบบขยายผลตั ยางค าม ำเร็จข งการบริ าร 
จัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ปา และเก ตรตามแน ทฤ ฎีใ ม เกิดการ 
ขยายผลต เนื่ ง มี ักยภาพ ูค ามยั่งยืน

เรียนรูและ ามารถบริ าร จัดการ
น้ำตามแน พระราชดำริ ไดด ย

ตนเ ง

บริ ารจัดการทรัพยากร 
ดิน น้ำ ปา และทำเก ตร

ตามแน พระราชดำริ

ขยายผลตนแบบค าม ำเร็จ 
มี ักยภาพ ูค ามยั่งยืน



 ลัก ำคัญ าต งมีน้ำบริโภค น้ำใช น้ำเพ่ื การเพาะปลูก เพราะ าชี ติ ยูท่ีน่ัน 
ถามีน้ำคน ยูได ถาไมมีน้ำ คน ยูไมได ไมมีไฟฟาคน ยูได แตถามีไฟฟาไมมีน้ำ
คน ยูไมไดพระราชดำรั ข งพระบาท มเด็จพระบรมชนกาธิเบ ร ม าภูมิพล
ดุลยเดชม าราช บรมนาถบพิตร พระราชทาน ณ พระตำ นักจิตรลดารโ ฐาน เม่ื
นัท่ี 17 มีนาคม 2529 

 ฉะนั้น น้ำจึงเปนปจจัย ำคัญต การ ุปโภค บริโภค การประก บ าชีพทั้งภาค
เก ตรกรรม และ ุต า กรรม ซึ่งเปนพล ัต ำคัญต การพัฒนาประเท  เติบโต
ไปพร มกับค ามต งการใชน้ำ การปรับปรุง ฟนฟู และพัฒนาแ ลงน้ำจึงเ มื น
เปนการ รางรากฐานค ามมั่นคงต การพัฒนาประเท  ที่ช ยใ เก ตรกรทำการ
เพาะปลูกได ยาง มบูรณ ประชาชนมี า ารบริโภค และภาค ตุ า กรรมขับเคล่ื น
การผลิตไดตล ดป “การบริ ารจัดการทรัพยากรน้ำอยางเปนระบบ” เปน ิง่จำเปน
ที่จะช ยเพิ่มประ ิทธิภาพในการกักเก็บ และระบายน้ำ ช ยบรรเทาปญ า ุทกภัย
และภัยแลง ยางยั่งยืน

 ก งทัพบก ดำเนินภารกิจดานการพัฒนาประเท และการใ ค ามช ยเ ลื
ประชาชนมา ยางต เน่ื ง ดังคำข ญัท่ี า “เพ่ื ชาติ า น ก ตัริย และประชาชน” 
โดยเฉพาะ ยางยิ่ง เรื่ งการปรับปรุงและพัฒนาแ ลงน้ำทั่ ประเท  ซึ่งก งทัพบก 
ไดร มมื กับมูลนิธิ ุทกพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ นับตั้งแตปพุทธ ักราช 2556 
เปนตนมา จนถึงปจจุบัน จำน นทั้ง ิ้น 380 โครงการ ามารถเพิ่มแ ลงกักเก็บ
ปริมาณน้ำเพ่ื ำร งไ ใชประโยชนในฤดูแลงไดประมาณ 85.40 ลานลูกบา กเมตร 
ช ยบรรเทาค ามเดื ดร นจาก ภา ะน้ำแลง น้ำ ลากใ กับประชาชนก า 554,620 
ครั เรื น และกระจายน้ำใ กับพ้ืนท่ีการเก ตรไดก า 3.28 ลานไร เกิดพ้ืนท่ีตั ยาง
ค าม ำเร็จทั่ ทุกภาคข งประเท  จำน น 380 แ ง

 ำ รับในป พ. . 2564 ก งทัพบก ดำเนินงาน ำร จ กแบบ และร มกำ นด
แน ทางปรับปรุง ฟนฟูแ ลงน้ำ ร มทั้ง ิ้น 160 โครงการ 27 จัง ัด ในพื้นที่ภาค
เ นื  ภาคตะ นั กเฉียงเ นื  ภาคกลาง ภาคตะ นั ก ภาคตะ นัตก และภาคใต 
ร มกับ มูลนิธิ ุทกพัฒนฯ โดยมุง ังที่จะเพิ่มประ ิทธิภาพ การระบายน้ำในช ง
น้ำ ลาก บรรเทาค ามเ ีย ายจากน้ำท ม เพิ่มแ ลงกักเก็บปริมาณน้ำเพื่ ำร ง
ไ ใชประโยชนในฤดูแลงไดประมาณ 28 ลานลูกบา กเมตรช ยบรรเทาค ามเดื ดร น
จากน้ำแลงใ กับประชาชนก า 131,500 ครั เรื น และกระจายน้ำใ กับพื้นที่การ
เก ตร ประมาณ 1,214,000 ไร 

 การดำเนินการร มกับมูลนิธิ ุทกพัฒนฯ ที่ผานมาไดรับค ามร มมื จากภาค
ประชาชนในพ้ืนท่ีเปน ยางดี โดยก งทัพบกใ การ นับ นุนกำลังพล เขาดำเนินการ
ำร จ ิเคราะ างแผนเพื่ เพิ่มประ ิทธิภาพในการจัดการน้ำ เพิ่มพื้นที่ ำร งน้ำ 

บูรณาการทำงานร มกับ นราชการตางๆ ต บ น งต การบรรเทาปญ าดานน้ำ
ใ กับประชาชน ตามแน ทางยุทธ า ตร พระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เพ่ื
ใ การดำเนินงานบรรลุตามเปา มาย เปนแ ลงน้ำข งประชาชน บรรเทาปญ า
ุทกภัยและภัยแลงได ยางยั่งยืน 
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กองทัพบกดำเนินการร�วมกับ

มูลนิธิอุทกพัฒน�ฯ บรรเทา

ป�ญหาด�านน้ำให�กับประชาชน 

ตามแนวทางยุทธศาสตร� 

พระราชทาน 

“เข�าใจ เข�าถึง พัฒนา” 

เพ�่อให�การดำเนินงานบรรลุ

ตามเป�าหมาย เป�นแหล�งน้ำ

ของประชาชน 

บรรเทาป�ญหาอุทกภัย

และภัยแล�งได�อย�างยั�งยืน
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 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (ม าชน) ร ม นับ นุนมูลนิธิ ทุกพัฒน ในพระบรม
ราชูปถัมภ ในการบริ ารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแน พระราชดำริ มา ยาง
ต เนื่ ง นับตั้งแตเริ่มก ตั้งมูลนิธิ ตล ดระยะเ ลาที่ผานมา ธนาคารไดเปน

น น่ึงในการ นับ นุนการดำเนินงานตามแผนงานตางๆ ข งมูลนิธิ ทุกพัฒนฯ 
โดยเฉพาะ ยางยิ่งในดานการถายท ดค าม ำเร็จข งการจัดการทรัพยากรน้ำ
ชุมชน ตามแน พระราชดำริ เพื่ ใ ชุมชน ามารถบริ ารจัดการน้ำและพึ่งพา
ตนเ งได ยางยั่งยืน 
 การดำเนินโครงการตางๆ ข งมูลนิธิ ทุกพัฒนฯ ท่ีผานมาบรรลุผล ยางดีย่ิง 
โดย ามารถช ยเพิ่มปริมาณการกักเก็บและกระจายน้ำใ เก ตรกรในพื้นที่ได
ยางทั่ ถึง ีกทั้งยังได รางชุมชนแกนนำไ แล  60 ชุมชน พร มทั้งขยายผล
กไป กี 114 ชุมชน ซ่ึงช ยบรรเทาปญ า ทุกภัยและภัยแลงใ แก 1,773 มูบาน 

ประชาชน 124,349 ครั เรื น คร บคลุมพื้นที่การเก ตรก า 1,125,511 ไร 
เพ่ิมปริมาณน้ำ ำร งไดก า 29 ลานลูกบา กเมตร เพ่ิมผลิตผลการเก ตรในช ง
ฤดูแลงเปนมูลคา 6.34 ลานบาทต ป ซึ่งเปนรายไดที่เพิ่มขึ้นข ง 843 ครั เรื น 

 ธนาคารตระ นัก า น้ำ
คื น่ึงในปจจัย ำคัญต การ
ดำรงชี ิต การบริ ารจัดการ
น้ำที่ดีจะ งผลใ ประชาชน
มีคุณภาพชี ติท่ีดี ในป 2563 
และป  2564 ธนาคารจ ึง
ร มกับมูลนิธิบั ล ง และ
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ธนาคารกรุงเทพขอขอบคุณ

มูลนิธิอุทกพัฒน�ฯ 

มูลนิธิบัวหลวง 

องค�กรพันธมิตร

ทั�งภาคราชการและภาคเอกชน 

รวมถึงพ�่น�องประชาชน 

ที่ร�วมกันขับเคล่ือนโครงการ 

บัวหลวงร�วมชุมชนแก�ภัยแล�ง

เพ�่อสนับสนุนให�ชุมชนต�างๆ 

ท่ีประสบป�ญหาอุทกภัยและภัยแล�ง 

สามารถพ�่งพาตนเอง

และแบ�งป�นให�แก�สังคมรอบข�าง

ได�อย�างยั�งยืน ซ�่งสอดคล�อง

กับเจตนารมณ�ของธนาคาร

ที่มุ�งดูแลสังคมในฐานะ 

เพ�่อนคู�คิด มิตรคู�บ�าน

ตลอดมา

คุณชาติศิร�  โสภณพนิช
กรรมการผู�จัดการใหญ� 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

มูลนิธิ ทุกพัฒนฯ ดำเนินโครงการ “บั ล งร มชุมชนแกภัยแลง” โดยยึด ลัก
การดำเนินงานในการบริ ารจัดการน้ำแกชุมชน ยางย่ังยืน เพ่ื เ ริม รางค าม
มั่นคงข งทรัพยากรน้ำข งชุมชน ใ ประชาชนในพื้นที่มีน้ำ ะ าดเพื่ การ
บริโภคและ ุปโภค ยางเพียงพ ตล ดป มีน้ำเพื่ การเก ตร ยางเ มาะ ม
ตามฤดูกาล ชุมชน ามารถบริ ารจัดการน้ำเพ่ื บรรเทาปญ า ทุกภัยและภัยแลง
ไดด ยตนเ ง กีท้ังยังถายท ดค ามรูและประ บการณใ ชุมชน ืน่ๆ ท่ีประ บ
ปญ าในลัก ณะคลายกัน นำไปปรับใชได ซึ่งเปนการขยายใ เกิดเครื ขาย
ค ามร มมื กัน ยางยั่งยืน
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 บานม งชุม มูที่ 7 ตำบลครึ่ง ำเภ เชียงข ง จัง ัด
เชียงราย เปนชุมชนปาตนน้ำติดกับแมน้ำ งิ ชา บาน นใ ญ
ประก บ าชีพการเก ตร โดย า ัยน้ำจาก างเก็บน้ำม งชุม
มาใชในการ ุปโภค บริโภค การเก ตรและเลี้ยง ัต  เมื่ ป 
2542 ชุมชนเร่ิมประ บปญ าขาดแคลนน้ำเพ่ื ปุโภค บริโภค
และการเก ตร เนื่ งจาก างเก็บน้ำมี ภาพตื้นเขินเพราะมี
ตะก นดินทรายไ ลมาทับถมต เนื่ ง าเ ตุจากปาตนน้ำถูก
ทำลายโดยชา บาน กลายเปนพื้นที่แ งแลง ลับกับน้ำ ลาก
มากก า 50 ป 

 จนเมื่ ป 2543 ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการปาชุมชน
บานม งชุม จำน น 15 คน เปนแกนนำร มกับชา บาน ช ยกัน
นุรัก ฟนฟูปาตนน้ำ ปลูกปาเ ริม ทำแน กันไฟปา มีกฎ

ระเบียบปาชุมชน เพ่ื ดูแลรัก าแ ลงน้ำตนทุนข ง างเก็บน้ำ
ม งชุม ต มาชุมชนไดเรียนรูการบริ ารจัดการน้ำชุมชนตาม
แน พระราชดำริข งพระบาท มเด็จพระบรมชนกาธิเบ ร 
ม าภูมิพล ดุลยเดชม าราช บรมนาถบพิตร จากมูลนิธิ ทุกพัฒน 
ในพระบรมราชูประถัมภ และ ถาบัน าร นเท ทรัพยากรน้ำ 
( งคการม าชน) รื  น. เกิดการเรียนรูบริบทข งชุมชน
ตนเ ง ามารถนำตั ยางการจัดการน้ำในพ้ืนท่ีท่ีเปนตนแบบ
มาประยุกตใช โดยร มกันกำ นดแน ทางจัดการตามลัก ณะ
พื้นที่ มีการพัฒนาปาตนน้ำใ เกิดค ามชุมชื้น มีน้ำเพียงพ
ค บคูกับการพัฒนา างเก็บน้ำลำ ยและระบบกระจายน้ำ
เขา ูชุมชนกับพื้นที่การเก ตร มีการพัฒนาแ ลงน้ำ ำร ง
ทายน้ำเพ่ื เก็บน้ำไมใ ไ ลท้ิงไป เชน การทำฝายรูปแบบตางๆ 
การ รางระบบกระจายน้ำ และแ ลง ำร งน้ำ ลาก ลาย
ประเภท เกิดเปนตั ยางค าม ำเร็จดานการบริ ารจัดการ
างเก็บน้ำขนาดเล็ก และระบบกระจายน้ำ กีท้ังยังไดปรับเปล่ียน
ิถีการทำเก ตรเชิงเดี่ย มาเปนเก ตรตามแน ทฤ ฎีใ ม
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นายป�ญญา เป�าพรหมมา
กำนันตำบลคร�่ง อำเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย
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 จากการ นับ นุนการดำเนินงานจัดการน้ำชุมชนจาก
ลาย น ยงาน ไดแก มูลนิธิ ทุกพัฒนฯ น. และบริ ทั เ ม็เค 

เร โตร งต กรุป จำกัด (ม าชน) จนทำใ ชุมชนบานม งชุม
ามารถแกไขปญ าน้ำแลง น้ำ ลากไดเ น็ผลจริง ชา บานทุกคน

เกิดค ามร มมื ในการจัดการน้ำ ยางเปนระบบต้ังแตปาตนน้ำ
างเก็บน้ำ ระบบ งน้ำ จนถึงแกมลิง ำร งน้ำได ยางมีประ ทิธิ

ภาพและท่ั ถึงท้ังชุมชน ทำใ ามารถขยายผลค าม ำเร็จไปยัง

 ชุมชนไดรับค ามรูจากมูลนิธิ ุทกพัฒนฯ และ น. ร มทั้งการ นับ นุนดานงบประมาณจากมูลนิธิบั ล ง และธนาคาร
กรุงเทพ จำกัด (ม าชน) ทำใ ในช ง ถานการณโค ิด-19 ที่ผานมา ชุมชนในเครื ขายชุมชนม งชุม ามารถทำเก ตรเลี้ยงชี ิต 
และข มุงมั่นทำงานพัฒนาดานน้ำตามแน พระราชดำริข งพระบาท มเด็จพระบรมชนกาธิเบ ร ม าภูมิพล ดุลยเดชม าราช 
บรมนาถบพิตร ใ เกิดผล ำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป และจะนำค าม ำเร็จนี้ไปขยายผลต ชุมชนในพื้นที่ใ เกิดค ามยั่งยืนต ไป

รายงานประจำป 2564
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ชุมชนขางเคียง ยางต เน่ื ง โดยในป 2563-2564 มูลนิธิบั ล ง 
และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (ม าชน) ได นับ นุนการดำเนิน
งานภายใต“โครงการบั ล งร มชุมชนแกภัยแลง” ท่ี นับ นุน
ใ เครื ขายชุมชนบานม งชุมแกไขปญ าน้ำได ยางต เนื่ ง 
ร ม 9 มูบาน เพิ่มปริมาณน้ำได 11,498 ลูกบา กเมตร ทำ
ใ  1,773 ครั เรื น พื้นที่เก ตร 9,964 ไร ผานพนภัยแลง มี
น้ำพ เพียง ำ รับ ุปโภคและทำเก ตร 

ภาพกอนดำเนินงาน

ภาพ ลังดำเนินงาน



 ตล ดระยะเ ลา 9 ป มูลนิธิ ทุกพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ 
ไดดำเนินงาน เยา ชนเทิด ด ย ทำ จัดการ ดิน น้ำ ปา ภายใต
โครงการ พี่นำน งรัก น้ำ ตามแน พระราชดำริ ซึ่งในป 2564 
เปนปท่ีมูลนิธิ ทุกพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ ดำเนินงานครบ 
9 ป มูลนิธิฯ จึงเ น็ มค รใ ดำเนินโครงการ “พ่ีนำน งรัก น้ำ 
ตามแน พระราชดำริ ปท่ี 9 : คู ามย่ังยืน” ข้ึน เพ่ื รางค าม
ต เนื่ งข งการเรียนรู ูการลงมื ทำและถ ายกตัญ ุตาลัย
แดพระบาท มเด็จพระบรมชนกาธิเบ ร ม าภูมิพล ดุลยเดช
ม าราช บรมนาถบพิตร ด ยการ “เทิด ด ย ทำ” านต พระ
ราชปณิธานที่พระ งคไดพระราชทานไ  ด ยการน มนำ ลัก
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9 ป� มูลนิธิอ�ทกพัฒน�ฯ กับ 12 กลุ�มเยาวชนที่เดินงานต�อเนื่อง
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เยาวชนเทิด ด�วย ทำ จัดการ ดิน น้ำ ป�า 

การทรงงานและแน พระราชดำริ ดานการบริ ารจัดการน้ำ
มาปฏิบัติ ร มกันฟนฟู พัฒนา บริ ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ดิน น้ำ ปา ตล ดจนการรัก า ิง่แ ดล ม โดยเร่ิมจาก กร บคิด 
เร่ื งการพัฒนาท่ี ยูบนฐานข งการพ่ึงตนเ ง ร มท้ังคิดแกปญ า
แบบ งคร ม เชื่ มโยงกัน ยางครบ งจร และทายที่ ุดคื
การลงมื ทำ ผานกร บงานที่มีการทำงาน ยางเปนระบบ 
ึก าข มูลรายละเ ียดใ ครบถ นและร บดาน ร มทั้ง การ

ใชเทคโนโลยีตางๆ ที่เ มาะ มกับชุมชน และ ภาพแ ดล ม



 ปจจุบัน มูลนิธิ ุทกพัฒนฯ ไดดำเนินงานร มกับกลุม
เยา ชน ร ม 334 กลุม และในป 2564 ท่ีประ บ ถานการณ
โค ิด-19 ทางมูลนิธิ ุทกพัฒนฯ ไดจัดใ มีกิจกรรมคายร บ
ประเมิน โครงการพ่ีนำน งรัก น้ำ ตามแน พระราชดำริ ปท่ี 9 : 
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คู ามย่ังยืน ในรูปแบบ นไลน ณ าคาร ถาบัน าร นเท
ทรัพยากรน้ำ ( งคการม าชน) โดยมีกลุมเยา ชนท่ี งข เ น
โครงการเขามาทั้ง มด 31 กลุม ผานเขาร บประเมินจำน น
12 กลุม ประก บด ย 
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ชุมชนม งชุม

พี่นำน งรัก น้ำ ม.น รท-เชียงใ ม

เครื ขายแกนนำเยา ชนเพาะพันธุกลาไมตำบลขุนค ร

โรงเรียนทุงก า ิทยาคม

โรงเรียนเ ริมงาม ิทยาคม

ิทยาลัยเทคนิคลำพูน

เรารัก เมื งน้ำดำโรงเรียนกมลาไ ย

เยา ชนชุมชนปะทิ รัก น้ำ รัก ปา

โรงเรียนคีรีรา ฎรพัฒนา

ิทยาลัยเก ตรและเทคโนโลยีนคร รีธรรมราช

เชียงใ ม

เชียงใ ม

พะเยา

ลำปาง

ลำปาง

ลำพูน

กา ินธุ

ชุมพร

นคร รีธรรมราช

นคร รีธรรมราช

ดานการฟนฟูและอนุรัก ปาตนน้ำ

ดานการฟนฟูและอนุรัก  ดิน บำบัดและรัก าคุณภาพน้ำ

ดานการฟนฟูและอนุรัก  และปาชุมชน

1    โรงเรียนเ าไ  “ ิมล ิทยานุกูล”                               ระบุรี

2    ชุมชนลิ่มท ง                                                    บุรีรัมย

ลำดับที่ กลุมเยา ชน จัง ัด



รายงานประจำป 2564
บทบาทหน�าที่

15

กลุมเยาวชนพนาดร กลุมบริ ารจัดการน้ำชุมชนทุง ง จัง วัดนครศรีธรรมราช ชวยกัน รางฝายในพื้นที่

กลุมเยาวชนโรงเรียนทุงกวาววิทยาคม จัง วัดลำปาง
รวมกัน รางฝายในพื้นที่

กลุมเยาวชนชุมชนลิ่มทอง จัง วัดบุรีรัมย
รวมกันปลูก ญาแฝก



 นับตั้งแตป 2562 ประเท ไทยไดรับผลกระทบจากค ามแปรปร นของ ภาพภูมิอากา  ทำใ ปริมาณฝนเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมคอนขางมาก เกิดฝนนอยติดตอกัน ฝนตกเ นือเขื่อนนอยลง งผลกระทบตอปริมาณน้ำในเขื่อน ลักของประเท
นอยลง ในเดือนพฤ จิกายน 2563 น้ำใชการของ 4 เขื่อน ลัก มีเพียง 5.7 ลานลูกบา กเมตร ปลายเดือนเม ายน 2564 
เ ลือน้ำใชการเพียง 2.2 ลานลูกบา กเมตร ทำใ ประเท ไทยประ บปญ าภัยแลงตอเนื่อง

 นับตั้งแตป 2562 ประเท ไทยไดรับผลกระทบจากค ามแปรปร นของ ภาพภูมิอากา  ทำใ ปริมาณฝนเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมคอนขางมาก เกิดฝนนอยติดตอกัน ฝนตกเ นือเขื่อนนอยลง งผลกระทบตอปริมาณน้ำในเขื่อน ลักของประเท
นอยลง ในเดือนพฤ จิกายน 2563 น้ำใชการของ 4 เขื่อน ลัก มีเพียง 5.7 ลานลูกบา กเมตร ปลายเดือนเม ายน 2564 
เ ลือน้ำใชการเพียง 2.2 ลานลูกบา กเมตร ทำใ ประเท ไทยประ บปญ าภัยแลงตอเนื่อง 
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ผลงานเด�น3
ทำงานรวมกับเครือขายชุมชน ผานกลุมไลน
ประ านการทำงานร มกับเครือขายพี่เลี้ยงในพื้นที่

กลุมระดับชุมชน

1. ติดตามการดำเนินงาน
   รวมกับชุมชน
2. แจงขอมูล และขาว ารที่จำเปน

1. ติดตาม ถานการณน้ำในลุมน้ำ
2. ติดตามการดำเนินงานภายในลุมน้ำ

กลุมร มผูประ านลุมน้ำ-ลุมน้ำชี-ลุมน้ำ

ปตตานี-ลุมน้ำทะเลนอย-ลุมน้ำปราจีนบุรี

-ลุมน้ำยม-ลุมน้ำโขง

อพ. - มูลนิธิอุทกพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ | น. - ถาบัน าร นเท ทรัพยากรน้ำ(องคการม าชน) | กจ. - ภาเก ตรกรจัง ดั

1. รายงาน ถานการณน้ำประจำวัน
2. แลกเปลี่ยนเรียนรูระ วางชุมชน
3. วิเคราะ  ติดตาม ประเมินผล

กลุมเครือขาย กลุมระดับประเทศ

รวม ำรวจ วิเคราะ  ติดตาม 
ประเมิน รายงานผล

การทำงานร�วมกับชุมชน ในช�วงสถานการณ�โคว�ด-19

อพ.
น.

พี่เลี้ยง

ชุมชน

อพ.
น.

ชุมชน
พี่เลี้ยง

กจ.

ชุมชนใน
ลุมน้ำ

อพ.

น.

เครือขาย
จัดการน้ำ

ชุมชน
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 ร มทั้ง ขยายผล ูเครือขายเตือนภัยพิบัติ ที่ชุมชนร มกันติดตาม เตรียมการ และพรอมรับ ถานการณ ทั้งภา ะปกติ 
และภา ะ ิกฤต ร มกับมูลนิธิอา าเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ภากาชาดไทย ปจจุบัน มีเครือขายเตือนภัยพิบัติ 19 ชุมชน 
แบงเปน 7 กลุม ตามทิ ทางการเคลื่อนตั ของพายุและลุมน้ำ ในพื้นที่ภาคเ นือ ภาคตะ ันออกเฉียงเ นือ และภาคใต โดย
ทุกพื้นที่มีค ามพรอมในการบริ ารจัดการภัยพิบัติ เฝาระ ัง ปองกัน และฟนฟู ทั้งนี้มีการติดตามขอมูลร มกับ น ยงานที่
เกี่ย ของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือขายภาคประชาชน
 
 นอกจากน้ี จาก ถานการณภัยแลงท่ีผานมา มูลนิธิอุทกพัฒนฯ ร มกับชุมชน เิคราะ แน ทางแกปญ าน้ำแลง เกิดตั อยาง
ค าม ำเร็จที่นำไปขยายผลใน ลายพื้นที่ ไดแก



 เดิมพื้นที่เปน นามกอลฟราง จัด รรที่ดินผาน ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเก ตรกรรม ใ กับเก ตรกรผูไรที่ดินทำกิน 
ด ย ภาพพื้นที่คอนขางลาดเอียง และเปนดินลูกรัง ขาดแ ลงกักเก็บน้ำ เก ตรกรประ บปญ าขาดแคลนน้ำมาโดยตลอด

รายงานประจำป 2564
ผลงานเด�น
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ชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง ตำบลกลัดหลวง อำเภอท�ายาง จังหวัดเพชรบุร�  

แบบอย�างความสำเร็จ: ชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง  ตำบลกลัดหลวง  อำเภอท�ายาง  จังหวัดเพชรบุร�

ูบขึ้น อถัง ูง 20 เมตร 
กระจายเขา อถัง ูง 7.5 เมตร
ความจุ 12,000 ลิตร

ใชเครื่อง ูบน้ำพลังงานแ งอาทิตย 14 แผง



 ในป 2556 ไดเริ่มดำเนินงานพัฒนาแ ลงน้ำอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน เริ่มพัฒนาระบบ ูบน้ำพลังงานแ งอาทิตย ในปนี้
มูลนิธิอุทกพัฒนฯ เ ริมระบบกระจายน้ำผานทอ ไปยัง อถัง งู 7.5 เมตร มีค ามจุ 12,000 ลิตร ทำใ ปริมาณน้ำตนทุนเพียงพอ
ำ รับอุปโภค และทำการเก ตรไดตลอดทั้งป 

 ปจจุบัน ชุมชนเพชรน้ำ น่ึง เก ตรกรมีการร มกลุม รางโรงเรือนและ องเย็น เก็บรัก าผลผลิตทางการเก ตร บรรจุภัณฑ
งจำ นายใ รานโกลเดน เพล  อยางตอเนื่อง

รายงานประจำป 2564
ผลงานเด�น
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แบบอย�างความสำเร็จ: ชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง  ตำบลกลัดหลวง  อำเภอท�ายาง  จังหวัดเพชรบุร� 

กระจายเขา อถัง ูง 7.5 เมตร
ความจุ 12,000 ลิตร

จัดรูป ที่ดิน
และพื้นที่
เก ตร

จัดการ 
น้ำ

จัดการ
กระบวน
การผลิต



 แผนพัฒนาป 2565 – 2566 ที่ น มเด็จพระ รีนครินทราบรมราชชนนี ตำบล ามพระยา อำเภอชะอำ จัง ัดเพชรบุรี
เปนโครงการค ามร มมือของ ลาย น ยงาน ไดแก มูลนิธิชัยพัฒนา กรมทรัพยากรน้ำ กรมปาไม ำนักงานตำร จแ งชาติ
ถาบัน าร นเท ทรัพยากรน้ำ (องคการม าชน) และ น มเด็จพระ รีนครินทราบรมราชชนนี ร มกัน างแน ทางพัฒนา

แ ลงน้ำ ดังนี้

 งานพัฒนาพื้นที่ตนน้ำทางทิศเ นือนอกเขต วน มเด็จฯ บรรเทาปญ าขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และกิจกรรมอื่นๆ
เพิ่มค ามชุมชื้นใ แกพื้นที่ตนน้ำ เพิ่มแ ลงน้ำเ ริมการทำเก ตรกรรมในพื้นที่ เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก 54,400 ลูกบา กเมตร
เชื่อมระบบ งน้ำจากพื้นที่ตนน้ำเขา ู น มเด็จฯ เพิ่มระดับน้ำใตดินและระดับน้ำบอน้ำตื้น 

รายงานประจำป 2564
สรุปแผนพัฒนาเด�น
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แนวทางพัฒนาแหล�งน้ำ

เปา มาย เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บและ ักยภาพการใชน้ำ

ประกอบด ยแน ทางพัฒนา 3 น ลัก

1. พัฒนาพื้นที่รับน้ำ A ดานเ นือ และพื้นที่รับน้ำ B ดานตะวันตก
  1.1 รางฝายชะลอน้ำพื้นที่รับน้ำ
  1.2 ฟนฟูปาตนน้ำ
  1.3 ปรับปรุงเ นทางน้ำ
2. พัฒนาแ ลงน้ำภายใน วน มเด็จฯ
  2.1 ปรับปรุง ระเก็บน้ำ
  2.2 ปรับรองน้ำเชื่อมตอ ระน้ำ
3. พัฒนาการบริ ารการใชน้ำภายใน วน มเด็จฯ



 งานพัฒนาภายใน วน มเด็จฯ  ลดปริมาณน้ำ ลากในพ้ืนท่ี และท่ีไ ล พ้ืูนท่ีทายน้ำ เพ่ิมปริมาณน้ำเก็บกักของ ระเก็บน้ำ 
108,200 ลูกบา กเมตร เพิ่มระบบเชื่อมโยงระ าง ระเก็บน้ำ และเพิ่ม ักยภาพการระบายน้ำ 
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 นับตั้งแตป พ. . 2555 ถึง ป พ. . 2564 มูลนิธิอุทกพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ ามารถขยายผล ู 1,816 มูบาน และ
เครือขายเยา ชน 364 กลุม เกิดพื้นที่ตั อยางค าม ำเร็จเปนพิพิธภัณฑธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแน พระราชดำริ 24 แ ง 
ปจจุบัน ามารถแบงเครือขายชุมชน และเครือขายเยา ชน เปน 3 ระดับ ดังนี้

 ชุมชนพัฒนาตนเอง เรียนรูและ ามารถบริ ารจัดการน้ำ ตามแน พระราชดำริ ไดด ยตนเอง ร ม 1,107 มูบาน มี น ยงาน
ร ม นับ นุน ร ม 14 น ยงาน ไดแก ำนักงานคณะกรรมการพิเ เพื่อประ านงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กรมการพัฒนาชุมชน กรมชลประทาน กรม งเ ริมคุณภาพ ิง่แ ดลอม การไฟฟาฝายผลิตแ งประเท ไทย มาคมองคการบริ าร

นจัง ัดแ งประเท ไทย ภาเก ตรกรแ งชาติ มูลนิธิเอ ซีจี ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (ม าชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด 
(ม าชน) บริ ทั ทรูคอรปอเรช่ัน จำกัด บริ ทั ไทยเบฟเ อเรจ จำกัด (ม าชน) มูลนิธิใจกระทิง และบริ ทั ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด 
(ม าชน)

 ชุมชน ามารถบริ ารจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ปา ปลูกไม 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง และดำเนินงานเก ตรตามแน ทฤ ฎี
ใ ม มีปฏิทินการเพาะปลูก อดคลองกับ ภาพภูมิอากา ที่เปลี่ยนแปลง ร มคิด ร มผลิต ร มขาย มีรายไดและผลผลิตตอเนื่อง
ตลอดป ร ม 292 มูบาน มี น ยงานร ม นับ นุน ร ม 11 น ยงาน ไดแก กรมอุทยานแ งชาติ ัต ปา และพันธุพืช 
กรมปาไม กรมประมง การไฟฟา นภูมิภาค มูลนิธิใจกระทิง  ม า ิทยาลัยเชียงใ ม ม า ิทยาลัยนอรทเชียงใ ม ม า ิทยาลัย
เก ตร า ตร ม า ิทยาลัยขอนแกน ม า ิทยาลัยธรรม า ตร และ ถาบัน าร นเท ทรัพยากรน้ำ (องคการม าชน)

 ชุมชนเปนตนแบบขยายผลตั อยางค าม ำเร็จของการบริ ารจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ปา และเก ตรตามแน ทฤ ฎีใ ม 
เกิดการขยายผลตอเน่ือง มี กัยภาพ คู ามย่ังยืน ร ม 395 มูบาน มี น ยงานร ม นับ นุน ร ม 15 น ยงาน ไดแก กองทัพบก 
การไฟฟา นภูมิภาค มูลนิธิโคคา-โคลา ประเท ไทย บริ ัท ปูนซิเมนตไทย จำกัด (ม าชน) กองทุนฮอนดาเคียงขางไทย
กลุมธุรกิจ TCP ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (ม าชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (ม าชน)  บริ ัท เอ็มเค เร โตรองต กรุป จำกัด 
(ม าชน) บริ ัท อ มท จำกัด (ม าชน) ถาบันบางกอกแดนซ บริ ัท าดทิพย จำกัด (ม าชน) บริ ัท กลุมเซ็นทรัล 
มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทยและบริ ัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (ม าชน)
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ผลการดำเนินงาน
ป� 25644

1)  เคร�อข�ายชุมชน รวม 1,816 หมู�บ�าน ได�แก� 

กลุ�มที่
บร�หารจัดการน้ำได�ด�วยตนเอง

กลุ�มที่
บร�หารทรัพยากร ดิน น้ำ ป�า และเศรษฐกิจชุมชน

กลุ�มที่
เคร�อข�ายขยายผลสู�ความยั่งยืน
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 2)  เคร�อข�ายเยาวชน  รวม 364 กลุ�ม ได�แก� 

 ร มกลุมดำเนินงานเยา ชนร มกลุมรุนพ่ี และรุนนอง ดำเนินงานโครงการบริ ารจัดการน้ำ ตามแน พระราชดำริ

 เยา ชนดำเนินงานร มกับเครือขายท้ังในและนอกโรงเรียน และชุมชน ในการบริ ารจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ปา 

 เยา ชน ามารถขยายผลดำเนินงานร มกับโรงเรียนและชุมชนอยางตอเน่ือง และมี กัยภาพ คู ามย่ังยืน

กลุ�มที่

กลุ�มที่

กลุ�มที่

รวมกลุ�มดำเนินงาน

ขยายผลและถ�ายทอด

เคร�อข�ายขยายผลต�อเนื่อง

หน�วย : หมู�บ�าน
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 ในป พ. . 2564 การดำเนินงานของมูลนิธิอุทกพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ ประกอบด ย 3 แผนงาน โดยมีรายละเอียด
ผลการดำเนินงาน ดังนี้

  แผนงานบริ ารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนไดด ยตนเอง ดำเนินงานเผยแพรและแลกเปล่ียนเรียนรูตั อยางค าม ำเร็จ 
ของการบริ ารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแน พระราชดำริ

  1.1) แลกเปลี่ยนเรียนรูค าม ำเร็จของการบริ าร
จัดการน้ำชุมชน ตามแน พระราชดำริ ใ ชุมชน ทองถิ่น ใน
เครือขายลุมน้ำ และเครือขายการจัดการทรัพยากรน้ำ ตาม
แน พระราชดำริ ใน 3 ลุมน้ำ ไดแก ลุมน้ำก านพะเยา ลุมน้ำ
ปราจีนบุรี และลุมน้ำยัง ในรูปแบบออนไลน ซึ่งชุมชนใน 3 
ลุมน้ำ ได รุปผลดำเนินงานที ่ผ านมาและปรับปรุงแผน
ดำเนินงานใ ถูกตองและเ มาะ มกับ ภาพภูมิอากา ที ่
เปลี่ยนแปลง

  1.2) เกิดแกนนำเยา ชนพี่นำนองรัก น้ำตามแน
พระราชดำริ 16 กลุม และขยายผลกลุมเยา ชน เพิ่มเติม 11 
กลุม จำน น 215 คน ร มทั้งเกิดเครือขายเยา ชนและชุมชน 
เทิด ด ย ทำ เรียนรู ูการลงมือทำ ร ม 30 แ ง 

  1.3) แลกเปล่ียนเรียนรู ระ าง “พิพิธภัณฑธรรมชาติ 
จัดการน้ำชุมชน ตามแน พระราชดำริ” จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
แบบออนไลน ร มกับชุมชนที่เปนพิพิธภัณฑธรรมชาติ จัดการ
น้ำชุมชน ตามแน พระราชดำริฯ  ใ ามารถจัดทำคลิป ีดีโอ
ด ยโทร ัพทมือถือ เพื่อถายทอดตั อยางค าม ำเร็จ และ
ถายทอดเทคนิคการบริ ารจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ปา ตาม
แน พระราชดำริของรัชกาลท่ี 9 แบงเปน 7 กลุม ร ม 30 ดาน  

  1.4) เผยแพรค าม ำเร็จการบริ ารจัดการทรัพยากร
น้ำชุมชน ตามแน พระราชดำริ ผาน ื่อ ิ่งพิมพ ร ม 2 ฉบับ 
ไดแก รายงานประจำป พ. . 2564 และ นัง อื เทิด ด ย ทำ 
จัดการน้ำ ูการพัฒนาที่ยั่งยืน
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สรุปผลการดำเนินงานป� 2564
 มูลนิธิฯ ร มกับชุมชน รางตั อยางเก ตรตามแน ทฤ ฎีใ ม 287 ครั เรือน ช ยลดรายจายครั เรือนร มก า 7,900,000 
บาท เพิ่มรายไดครั เรือนร มก า 28 ลานบาท 
 ำ รับงานพัฒนาช ยพื้นที่การเก ตรก า 3,870,000 ลานไร และช ยเพิ่มปริมาณน้ำ ำรองก า 118 ลานลูกบา กเมตร
การแกปญ าภัยแลงร มกับเอกชนช ยชุมชนไดก า 18,000 ครั เรือน
 การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแน พระราชดำริ เกิดระบบขยายผลร มกับ น ยงานภาครัฐ – ภาคเอกชน – ทองถ่ิน – 
ทองท่ี - ถาบันการ กึ า – เครือขายการจัดการน้ำชุมชน ปจจุบัน ดำเนินงานร มกับ น ยงานภาครัฐ 21 แ ง ภาคเอกชน 11 
แ ง ถาบันการ ึก า 10 แ ง น ยงานทองถิ่น 425 แ ง เพื่อร มกันทำงานขยายผลตั อยางค าม ำเร็จ ใ เกิดค ามมั่นคง
ดานทรัพยากรดิน น้ำ ปา และพลังงาน ูค ามยั่งยืน  

  แผนงานบริ ารทรัพยากร ดิน น้ำ ปา และเ ร ฐกิจชุมชน ดำเนินงาน นับ นุนการมี นร มในการเ ริมค ามม่ันคง
ดานทรัพยากรดิน น้ำ ปา และการประกอบอาชีพ พัฒนาค ามเปนอยูท่ีดี ด ยการ รางตั อยางของการพ่ึงตนเอง เกิดกลุมร มคิด 
ร มทำ โดย ิเคราะ มดุลน้ำ จัดรูปที่ดิน พัฒนาระบบกระจายน้ำ างแผนเพาะปลูก เปนตั อยางค าม ำเร็จเพื่อขยายผลการ
บริ ารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ปา ตามแน พระราชดำริ ประกอบด ย 2 โครงการ ไดแก

  แผนงานเครือขายขยายผล ูค ามยั่งยืน ดำเนินงานเพิ่มตั อยางค าม ำเร็จของงานพัฒนาแ ลงน้ำ เพื่อเพิ่มขีด
ค าม ามารถของการบริ ารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแน พระราชดำริ นำไป ูการขยายผลค าม ำเร็จจากชุมชนแกนนำ 
ไป ชุูมชนขยายผล ามารถบรรเทาปญ าอุทกภัยและภัยแลง ในป 2564 ไดดำเนินงานร มกับ น ยงาน นับ นุน จำน น 3 โครงการ 
ร ม 70 ชุมชน ามารถบรรเทาปญ าอุทกภัยและภัยแลง 45,231 ครั เรือน พื้นที่เก ตร 140,658 ไร เพิ่มปริมาณน้ำ ำรอง 
3.82 ลานลูกบา กเมตร นอกจากน้ี ชุมชน ามารถเพ่ิมผลผลิตในฤดูแลง 1,456 ครั เรือน มีมูลคาผลผลิต 14.56 ลานบาท ร มท้ัง 
ช ยประ ยัดคาชดเชยของภาครัฐประมาณ 267 ลานบาท

   2.1.1) ดำเนินงาน รางตั อยาง ไม 3 อยาง 
ประโยชน 4 อยาง อนุรัก และฟนฟูปาตนน้ำ และ นเก ตร 
ร มกับ 29 ชุมชน พ้ืนท่ี 15,292 ไร ในป 2564 ชุมชนไดผลผลิต
จากปา ช ยลดรายจายครั เรือน ร ม 8.83 ลานบาท ราง
รายไดผลผลิตจากปา ร ม 18.05 ลานบาท

  2.1) โครงการ รางตั อยางดำเนินงาน “ไม 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง” และ รางตั อยางดำเนินงาน “เก ตรตาม
แน ทฤ ฎีใ ม” ดังนี้  

  2.2) โครงการ ระน้ำเพื่อชี ิต อุทิ ถ าย พอของแผนดิน ดำเนินงานนอมนำแน พระราชดำริของพระบาท มเด็จ
พระบรมชนกาธิเบ ร ม าภูมิพลอดุลยเดชม าราช บรมนาถบพิตร ดานการพัฒนาแ ลงน้ำ ซึ่งในป พ. . 2564 ดำเนินงานร ม

น ยงาน นับ นุน ใน 18 ชุมชน ร ม 38 ระ ทำใ มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 190,000 ลูกบา กเมตร ชุมชน ามารถกักเก็บน้ำ
เ ลาน้ำ ลาก รือน้ำฝน ไ ใชในเ ลาฤดูแลง ใชพลังงานแ งอาทิตยในการ ูบน้ำเขาพื้นที่เก ตรตามแน ทฤ ฎีใ มแปลงร ม 
เพิ่มค ามมั่นคงน้ำและอา าร 
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   2.1.2) ดำเนินงาน รางตั อยาง เก ตรตาม
แน ทฤ ฎีใ ม จำน น 1,471 ครั เรือน พื้นที่ร ม 4,205 ไร 
และขยายผลด ยชุมชนเอง 1,515 ครั เรือน ในป พ. . 2564 
ชุมชนที่ดำเนินงานเก ตรตามแน ทฤ ฎีใ ม 287 ครั เรือน 
พ้ืนท่ี 400 ไร ช ยลดรายจายครั เรือนร ม 7.91 ลานบาทตอป 
และเพ่ิมรายได ร ม 28.15 ลานบาทตอป ซ่ึงในช ง ถานการณ
ภัยแลง ชุมชนยังคงมีน้ำทำเก ตร 1,456 ครั เรือน มีรายได
ในช งฤดูแลง ร ม 14.56 ลานบาท และ ามารถลดรายจาย
ครั เรือนจากการซื้ออา ารร ม 2.89 ลานบาท
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 การดำเนินงานของมูลนิธิอุทกพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ ในป พ. . 2565 จะดำเนินงานถายทอด และขยายผลการจัดการ
ทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแน พระราชดำริ ร มกับ 60 ชุมชนแกนนำ โดยมีแน ทางดำเนินงานดานบริ ารจัดการดิน น้ำ ปา ตาม
แน พระราชดำริของพระบาท มเด็จพระบรมชนกาธิเบ ร ม าภูมิพลอดุลยเดชม าราช บรมนาถบพิตร ผาน 3 แผนงาน เพ่ือใ
ชุมชน ามารถนอมนำแน พระราชดำริฯ ไปดำเนินงานบริ ารจัดการน้ำชุมชนไดด ยตนเอง และนำไป ูค ามมั่นคงทั้งดานน้ำ 
ดานอา าร ดานรายได ดานพลังงาน ดาน ังคม และนำไป ูชี ิตค ามเปนอยูที่ดี 

 ในป พ. . 2565 มูลนิธิอุทกพัฒนฯ ดำเนินงานตอเน่ืองกับ น ยงานค ามร มมือ ร ม 35 น ยงาน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
ถาบันการ ึก า ทองที่ ทองถิ่น และ ชุมชน เพื่อร มกัน รางตั อยางตอเนื่อง มีระบบพี่เลี้ยงที่จะช ยขยายผลร มกับทองถิ่น ู

พื้นที่อื่น นำไป ูค ามมั่นคงอยางยั่งยืน 

แผนดำเนินงาน
แนวทางดำเนินงาน

ผลสำเร�จ : เกิดความมั�นคง

ด�านน้ำ ด�านอาหาร ด�านรายได� ด�านพลังงาน ด�านสังคม และช�ว�ตความเป�นอยู�ที่ดีข�้น

บร�หารจัดการน้ำ
ได�ด�วยตนเอง

เร�่มจาก เร�ยนรู พัฒนาตนเอง
ใหสามารถบร�หารจัดการน้ำได

ข�อมูล แผนที่น้ำ ผังน้ำ
แผนพัฒนาเช�งพ�้นที่แบบพ�่งตนเอง

ไม� 3 อย�าง ประโยชน� 4 อย�าง
วนเกษตร และ ทฤษฎีใหม�

มีภูมิตุ�มกัน บรรเทาอุทกภัย
เป�นต�นแบบขยายเคร�อข�าย

สามารถบร�หารจัดการ
ทรัพยากร ดิน น้ำ ปา ทำใหมี

ผลผลิตและรายไดตอเนื่องตลอดป

สรางตัวอยางความสำเร�จ
ของการบร�หารจัดการทรัพยากร

ดิน น้ำ ปา เกิดการขยายผลสูความยั�งยืน

เคร�อข�ายขยายผล
สู�ความยั�งยืน

บร�หารทรัพยากร
ดิน น้ำ ป�า และ
เศรษฐกิจชุมชน

กลุ�มที่ กลุ�มที่ กลุ�มที่

แผนดำเนินงาน

บร�หารจัดการ ดิน น้ำ ป�า ตามแนวพระราชดำร�
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 แผนการดำเนินงาน ป พ. . 2565 แบงเปน 2 กลุมงาน ดังนี้
 1. การดำเนินงานโครงการ ดำเนินงานร มกับเครือขายชุมชน และ น ยงาน ประกอบด ย 3 แผนงาน ร ม 13 โครงการ 
ดังนี้

 2. การดำเนินงานบริ ารทั่ ไป ดำเนินงานบริ ารงาน และ ำนักงาน ร มทั้งประเมิน ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 
ใ เปนไปด ยค ามเรียบรอย

  1.1 แผนงานบริ ารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนไดด ยตนเอง จำน น 6 โครงการ
       •  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแน พระราชดำริ ระดับลุมน้ำ
       •  โครงการพี่นำนองรัก น้ำ ตามแน พระราชดำริ 
       •  โครงการพิพิธภัณฑธรรมชาติ จัดการน้ำชุมชน ตามแน พระราชดำริ
       •  โครงการ เทิด ด ย ทำ 
       •  โครงการถายทอดและเผยแพรตั อยางค าม ำเร็จ
       •  โครงการบริ ารจัดการน้ำชุมชน ูค ามยั่งยืน

  1.3 แผนงานเครือขายขยายผล ูค ามยั่งยืน จำน น 4 โครงการ
       •  โครงการชุมชนแ งการเรียนรูและอยูดีมี ุข 
       •  โครงการพัฒนาแ ลงน้ำ ตามแน พระราชดำริ
       •  โครงการดำเนินงานจัดทำโครง รางทางชล า ตรเพิ่มเติม กรณี ิกฤตอุทกภัย
       •  โครงการปองกัน แกไขปญ าอุทกภัยและภัยแลง และการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแน พระราชดำริ

  1.2 แผนงานบริ ารทรัพยากร ดิน น้ำ ปา และเ ร ฐกิจชุมชน จำน น 3 โครงการ
       •  โครงการ รางตั อยางบริ ารจัดการทรัพยากรน้ำ
       •  โครงการขยายผลการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแน พระราชดำริ ระดับเครือขาย
       •  โครงการ ระน้ำเพื่อชี ิต อุทิ ถ ายพอของแผนดิน

ระบบพ�่เลี้ยง

ตัวอย�างความสำเร�จ
จัดการน้ำชุมชน

ตามแนวพระราชดำร�

เทคนิค
บร�หารจัดการ

ดิน น้ำ ป�า
พลังงาน

ระบบ

ทำงานร�วมกัน ยั�งยืน

มั�นคง

รัฐ เอกชน
สถาบัน

การศึกษา
(42 หนวยงาน)

ท�องถิ�น
(4,629 อบต.)

ชุมชน
(1,816 หมูบาน)

ทรัพยากร
ดิน น้ำ ปา
พลังงาน

ขยาย

ผล

ติดตาม ประเมินผล

ระ
บบ

สน
ับส

นุน
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รายนามผู�บร�จาค
[วันที่ 16 พ.ย. 2563 - 1 ต.ค. 2564]

ผู�บร�จาคในนามบุคคล

คุณบุญเกียรติ โชค ัฒนา

คุณรมิดา รั เซลล มณีเ ถียร

คุณร ี รรณ พลเจียก

คุณชไมพร ปภั รพง

คุณ ร รรยา  ัจจะเ ทะ

คุณ ุนทรียา  ง ิริกุล

คุณ ร นงค  เผา ัฒนาและเพื่ น

นายฉัตรชัย พร มเลิ

มล. ุจรีรา ิ ิ ฎกุล

คุณ ลิยา จิตะ มบัติ

คุณธีรนุช  ิน ิริถา ร

คุณพิลา ลัก ณ นดำ

คุณกฤ ณา  ุบลเพ็ง

คุณ มรเทพ แพง ภา

MISS KESINEE LAOHAMETANEE

MS.PURISA REANGTEAP

SOMCHIT JANAMPORN

คุณจารุ ลี  บั น

คุณจุไรรัตน  ตั้งจิต ารีย

           100,000.00 

             45,000.00 

             20,000.00 

             10,000.00 

             10,000.00 

             10,000.00 

               5,000.00 

               3,000.00 

               2,000.00 

               2,000.00 

               2,000.00 

               2,000.00 

               1,000.00 

                    69.00 

               2,000.00 

                  500.00 

                  100.00 

                  500.00 

               5,000.00 

นามผูบริจาค จำนวนเงิน (บาท) 
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นามผูบริจาค จำนวนเงิน (บาท) 

คุณฉ ี รรณ  าช นิยุต

คุณณัฐฐาน เ โรจน ภิ ิน

คุณทั า  บุญท ี

คุณปรีชา พร ิริยกุล

คุณพง พรรณ  ฤทัยถา ร

คุณพิชัย เ ก ิทยานุรัก

คุณเพลินพิ  เท นา , คุณพรทิพย นพรัตน และคุณเ กนิตย นพรัตน

คุณเพลินพิ  เท นา และ คุณพรทิพย นพรัตน

คุณภาคภูมิ เ น นุกูล

คุณภู ณิ า ธนะรัชต

คุณ ันเพ็ญ  พง พันธุมี ุข

คุณ ิ ิทธิ์ รัตน กุลดิลก

คุณ รีประไพ พร มประไพ

คุณ มพร ตงพิพัฒน

คุณ าร งค ฤทธานนท

คุณ ิตานน าริน ม ล

คุณ ุร ักดิ์   ั ปรีชา

คุณ ุรัชนี ลิ่ม ิรัตน

คุณ ญิง รุณ รรณ  รี มทรัพย

คุณ ตินาฏ คุม นิท

นาง า เบญจมา   บั เ ม 

ไมมีข มูลผูบริจาค

รวมเปนเงินทั้งสิ้น

                       

10,000.00 

               1,000.00 

                  590.00 

               5,000.00 

               3,000.00 

                  500.00 

             20,000.00 

               4,000.00 

                  100.00 

                  999.00 

             20,000.00 

               2,000.00 

             21,500.00 

             10,000.00 

                  100.00 

                  300.00 

               1,000.00 

               1,000.00 

               1,080.00 

               1,021.00 

                  500.00 

           124,088.56

447,947.56 
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ผู�บร�จาคในนามนิติบุคคล

มูลนิธิเ ซีจี

ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (ม าชน)

มูลนิธิ นดาประเท ไทย

บริ ัท ที.ซี. ฟารมาซูติค ล ุต า กรรม จำกัด

THE COCA-COLA FOUNDATION

THE COCA-COLA FOUNDATION THAILAND

การไฟฟา นภูมิภาค ำนักงานใ ญ

บริ ัท าดทิพย จำกัด (ม าชน)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (ม าชน) 

มูลนิธิปาท งคำ

บริ ัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (ม าชน)

มูลนิธิมิตซูบิชิ ิเล็คทริคไทย

บริ ัท ไ .ซี.ซี. ินเต รเนชั่นแนล จำกัด (ม าชน)

มูลนิธิ ดร.เทียม โชค ัฒนา

กรมการขน งทางบก

กระทร งการท งเที่ย และกี า

กระทร งการพัฒนา ังคมและค ามมั่นคงข งมนุ ย

ก งทุนเงินใ กูยืมเพื่ การ ึก า (กย .)

ก งทุนพัฒนา ื่ ปล ดภัยและ ราง รรค

การทางพิเ แ งประเท ไทย

การทาเรื แ งประเท ไทย

การประปา นภูมิภาค 

การยางแ งประเท ไทย

       14,661,450.00 

       10,184,985.00 

         7,662,550.00 

         6,200,000.00 

         4,972,295.50 

         3,550,000.00 

         1,976,981.00 

         1,003,950.00 

         1,000,000.00 

         1,000,000.00 

            605,000.00 

            495,000.00 

            375,920.00 

              64,080.00 

                3,000.00 

                3,000.00 

                2,000.00 

                3,000.00 

                3,000.00 

                5,000.00 

              10,000.00 

                5,000.00 

                2,000.00

นามผูบริจาค จำนวนเงิน (บาท) 
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นามผูบริจาค จำนวนเงิน (บาท) 

การรถไฟแ งประเท ไทย

ตลาด ลักทรัพยแ งประเท ไทย

ธนาคารเพื่ การเก ตรและ กรณการเก ตร

บริ ัท  ิลามารเกตติ้ง จำกัด

บริ ัท กรุงเทพโทรทั นและ ิทยุ จำกัด

บริ ัท ค ลิตี้ พลั  เ เจนซี่ จำกัด

บริ ัท ซีพี ลล จำกัด (ม าชน)

บริ ัท ดรีม ทีม เน็ตเ ิรค จำกัด

บริ ัท แดนซ เตพ จำกัด

บริ ัท ได- ิจิ คิคากุ (ประเท ไทย) จำกัด

บริ ัท ทา ากา ยานไทย จำกัด (ม าชน)

บริ ัท ที ี ไดเร็ค จำกัด (ม าชน) 

บริ ัท ทู.พี.พี. เทรดดิ้ง จำกัด

บริ ัท โทรคมนาคมแ งชาติ จำกัด (ม าชน)

บริ ัท บางก กแดนซ จำกัด

บริ ัท บางก กแดนซ พาราก น จำกัด

บริ ัท บางก กแดนซ รัตนาธิเบ ร จำกัด

บริ ัท บางก กแดนซ ตูดิโ  จำกัด

บริ ัท บานปู จำกัด (ม าชน)

บริ ัท บี ีซี – มัลติมีเดีย จำกัด

บริ ัท ปูนซิเมนตไทย จำกัด (ม าชน)

บริ ัท ไปร ณียไทย จำกัด

บริ ัท ม เต รไรเซชั่น กรุป  (1988) จำกัด

บริ ัท เมเจ ร ไ เ ็มซี จำกัด

                                       

3,000.00 

              10,000.00 

                5,000.00 

                5,000.00 

              10,000.00 

                5,000.00 

              10,000.00 

                5,000.00 

            100,000.00 

              12,000.00 

                5,000.00 

                3,000.00 

              10,000.00 

                5,000.00 

            318,050.00 

            100,000.00 

            100,000.00 

            100,000.00 

                5,000.00 

              10,000.00 

              10,000.00 

                5,000.00 

              50,000.00

3,000.00  
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นามผูบริจาค จำนวนเงิน (บาท) 

บริ ัท รีเจนซี่ บรั่นดีไทย จำกัด

บริ ัท ิทยุการบินแ งประเท ไทย จำกัด

บริ ัท ิริยะประกันภัย จำกัด (ม าชน)

บริ ัท ัพ ลิงค จำกัด

บริ ัท ารท ม เต รพารท  เทรดดิ้ง จำกัด

บริ ัท ินโทร แดนซ จำกัด

บริ ัท เ ็ม บี เค จำกัด (ม าชน)

บริ ัท เ ลกา (ประเท ไทย) จำกัด 

บริ ัท ไ ารพีซี จำกัด (ม าชน)

ม า ิทยาลัยรามคำแ ง

ถานี ิทยุโทรทั นก งทัพบก

ถาบันบัณฑิตพัฒนบริ าร า ตร

ภากาชาดไทย

ำนักงาน ก น.

ำนักงานคณะกรรมการป งกัน

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ( ำนักงาน ป.ป.ท)

ำนักงานตร จคนเขาเมื ง

ำนักงานปลัดกระทร ง าธารณ ุข

ำนักงานเ ร ฐกิจ ุต า กรรม กระทร ง ุต า กรรม

ำนักงาน ลากกินแบงรัฐบาล ( ำนักงานใ ญ)

งคการกระจายเ ียงและแพรภาพ าธารณะแ งประเท ไทย

งคการ งเคราะ ท ารผาน ึก ในพระบรมราชูปถัมภ

20,000.00 

                2,000.00 

              30,000.00 

              10,000.00 

              10,000.00 

              50,000.00 

                3,000.00 

              36,000.00 

                3,000.00 

                3,000.00 

                5,000.00 

                5,000.00 

                1,500.00 

                5,000.00 

               

 2,000.00 

                5,000.00 

                3,000.00 

                3,500.00 

                3,000.00 

                2,000.00 

                3,000.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น

* รวมเงินบริจาคเพื่อการดำเนินงานในป พ.ศ. 2565 จำนวน 8,862.550.00 บาท

54,882,261.50 
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มติชน (กรอบบ�าย)
   19 มีนาคม 2564
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�̧�̧É���� ��́��̧É�������

ª́��̧É��«»�¦Í����¤¸�µ�¤�����

6HFWLRQ��)LUVW�6HFWLRQ��°΅¤�Í

®�Êµ���� É̈µ��ªµ�

®́ª�Ê°�Éµª��Á°�̧�̧��́�¤º°Á�¦º°�Éµ¥� »̈¥Ã¤Á�¨��Á ·̈�Â Ê̈��Á ·̈����®΅�¡·¼��ÍÂ Ê̈ªÂ�Êª·�§�£´¥���

¦®́�Éµª��&�����������������¤̧������������� ®�Êµ�����

0DWLFKRQ��0LG�'D\�

&LUFXODWLRQ���������
$G�5DWH�������

&RO�,QFK������� $G�9DOXH�������� 359DOXH ��������� � ·̈���¸É¸�[��

�̧�̧É���� ��́��̧É�������

ª́��̧É��«»�¦Í����¤¸�µ�¤�����

6HFWLRQ��)LUVW�6HFWLRQ��°΅¤�Í

®�Êµ���� É̈µ��ªµ�

®́ª�Ê°�Éµª��Á°�̧�̧��́�¤º°Á�¦º°�Éµ¥� »̈¥Ã¤Á�¨��Á ·̈�Â Ê̈��Á ·̈����®΅�¡·¼��ÍÂ Ê̈ªÂ�Êª·�§�£´¥���

¦®́�Éµª��&�����������������¤̧������������� ®�Êµ�����

0DWLFKRQ��0LG�'D\�

&LUFXODWLRQ���������
$G�5DWH�������

&RO�,QFK������� $G�9DOXH�������� 359DOXH ��������� � ·̈���¸É¸�[��

�̧�̧É���� ��́��̧É�������

ª́��̧É��«»�¦Í����¤¸�µ�¤�����

6HFWLRQ��)LUVW�6HFWLRQ��°΅¤�Í

®�Êµ���� É̈µ��ªµ�

®́ª�Ê°�Éµª��Á°�̧�̧��́�¤º°Á�¦º°�Éµ¥� »̈¥Ã¤Á�¨��Á ·̈�Â Ê̈��Á ·̈����®΅�¡·¼��ÍÂ Ê̈ªÂ�Êª·�§�£´¥���

¦®́�Éµª��&�����������������¤̧������������� ®�Êµ�����

0DWLFKRQ��0LG�'D\�

&LUFXODWLRQ���������
$G�5DWH�������

&RO�,QFK������� $G�9DOXH�������� 359DOXH ��������� � ·̈���¸É¸�[��

�̧�̧É���� ��́��̧É�������

ª́��̧É��«»�¦Í����¤¸�µ�¤�����

6HFWLRQ��)LUVW�6HFWLRQ��°΅¤�Í

®�Êµ���� É̈µ��ªµ�

®́ª�Ê°�Éµª��Á°�̧�̧��́�¤º°Á�¦º°�Éµ¥� »̈¥Ã¤Á�¨��Á ·̈�Â Ê̈��Á ·̈����®΅�¡·¼��ÍÂ Ê̈ªÂ�Êª·�§�£´¥���

¦®́�Éµª��&�����������������¤̧������������� ®�Êµ�����

0DWLFKRQ��0LG�'D\�

&LUFXODWLRQ���������
$G�5DWH�������

&RO�,QFK������� $G�9DOXH�������� 359DOXH ��������� � ·̈���¸É¸�[��
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ประชาชาติธุรกิจ
   22 - 24 มีนาคม 2564
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�̧�̧É���� ��́��̧É������

ª́��̧É���́��¦Í������¡»�����¤¸�µ�¤�����

6HFWLRQ���̧Å¨¢Í��̧Á°°µ¦Í�Á°�°µ¦Í

®�Êµ������¨µ������

®́ª�Ê°�Éµª��6&*��¼Ã¤Á�¨�
Á ·̈�Â Ê̈��Á ·̈���
��»¤��¤¸�Ê¶�·��Ê¶Ä�Ê

¦®́�Éµª��&�����������������¤̧������������� ®�Êµ�����

3UDFKDFKDW�7XUDNLM

&LUFXODWLRQ���������
$G�5DWH�������

&RO�,QFK�������� $G�9DOXH��������� 359DOXH ��������� � ·̈���¸É¸�[��
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�̧�̧É���� ��́��̧É������

ª́��̧É���́��¦Í������¡»�����¤¸�µ�¤�����

6HFWLRQ���̧Å¨¢Í��̧Á°°µ¦Í�Á°�°µ¦Í

®�Êµ������¨µ������

®́ª�Ê°�Éµª��6&*��¼Ã¤Á�¨�
Á ·̈�Â Ê̈��Á ·̈���
��»¤��¤¸�Ê¶�·��Ê¶Ä�Ê

¦®́�Éµª��&�����������������¤̧������������� ®�Êµ�����

3UDFKDFKDW�7XUDNLM

&LUFXODWLRQ���������
$G�5DWH�������

&RO�,QFK�������� $G�9DOXH��������� 359DOXH ��������� � ·̈���¸É¸�[��
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ไทยรัฐ (กรอบบ�าย)
   24 มีนาคม 2564
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�̧�̧É���� ��́��̧É�������

ª́��̧É��¡»�����¤¸�µ�¤�����

6HFWLRQ���¸¯µ��

®�Êµ����� É̈µ��

®́ª�Ê°�Éµª��¡ ·̈�Â Ê̈���Á�È�¦°��É°¥°���Á�È�¦ª¥

¦®́�Éµª��&�����������������¤̧������������� ®�Êµ�����

7KDL�5DWK��0LG�'D\�

&LUFXODWLRQ���������
$G�5DWH�������

&RO�,QFK������� $G�9DOXH��������� 359DOXH ��������� � ·̈���¸É¸�[��

�̧�̧É���� ��́��̧É�������

ª́��̧É��¡§®´��̧����Á¤¬µ¥������

6HFWLRQ��)LUVW�6HFWLRQ��

®�Êµ����������

�°΅¤�Í����µ�Á¥µª�����Ë°�Ã¤�́É��ª��»���
¦́��Ê¶


¦®́�Éµª��&�����������������Á¤�¥����������� ®�Êµ�����

.KDR�6RG��0LG�'D\�

&LUFXODWLRQ���������
$G�5DWH�������

&RO�,QFK������� $G�9DOXH�������� 359DOXH ��������� � ·̈���¸É¸�[��
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ข�าวสด (กรอบบ�าย)
   22 เมษายน 2564
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�̧�̧É���� ��́��̧É�������

ª́��̧É��¡§®´��̧����Á¤¬µ¥������

6HFWLRQ��)LUVW�6HFWLRQ��

®�Êµ����������

�°΅¤�Í����µ�Á¥µª�����Ë°�Ã¤�́É��ª��»���
¦́��Ê¶


¦®́�Éµª��&�����������������Á¤�¥����������� ®�Êµ�����

.KDR�6RG��0LG�'D\�

&LUFXODWLRQ���������
$G�5DWH�������

&RO�,QFK������� $G�9DOXH�������� 359DOXH ��������� � ·̈���¸É¸�[��
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กรุงเทพธุรกิจ
   30 เมษายน 2564

¦®́�Éµª��&�����������������Á¤�¥����������� ®�Êµ�����
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�̧�̧É���� ��́��̧É�������

ª́��̧É��«»�¦Í����Á¤¬µ¥������

6HFWLRQ���µ¦Á�·��¨��»���

®�Êµ��������ªµ�����

®́ª�Ê°�Éµª���»¤���Éµ£¼�Ê¶�£¼�¦³Â�¡ ·̈��·�Â Ê̈��¼É�µ�¦°��»¤��

¦®́�Éµª��&�����������������Á¤�¥����������� ®�Êµ�����

.UXQJWKHS�7XUDNLM

&LUFXODWLRQ���������
$G�5DWH�������

&RO�,QFK�������� $G�9DOXH��������� 359DOXH ��������� � ·̈���¸É¸�[��
�̧�̧É���� ��́��̧É�������

ª́��̧É��«»�¦Í����Á¤¬µ¥������

6HFWLRQ���µ¦Á�·��¨��»���

®�Êµ��������ªµ�����

®́ª�Ê°�Éµª���»¤���Éµ£¼�Ê¶�£¼�¦³Â�¡ ·̈��·�Â Ê̈��¼É�µ�¦°��»¤��

¦®́�Éµª��&�����������������Á¤�¥����������� ®�Êµ�����

.UXQJWKHS�7XUDNLM

&LUFXODWLRQ���������
$G�5DWH�������

&RO�,QFK�������� $G�9DOXH��������� 359DOXH ��������� � ·̈���¸É¸�[��

�̧�̧É���� ��́��̧É�������

ª́��̧É��«»�¦Í����Á¤¬µ¥������

6HFWLRQ���µ¦Á�·��¨��»���

®�Êµ��������ªµ�����

®́ª�Ê°�Éµª���»¤���Éµ£¼�Ê¶�£¼�¦³Â�¡ ·̈��·�Â Ê̈��¼É�µ�¦°��»¤��

¦®́�Éµª��&�����������������Á¤�¥����������� ®�Êµ�����

.UXQJWKHS�7XUDNLM

&LUFXODWLRQ���������
$G�5DWH�������

&RO�,QFK�������� $G�9DOXH��������� 359DOXH ��������� � ·̈���¸É¸�[��
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กรุงเทพธุรกิจ
   30 เมษายน 2564



แนวหน�า
   30 พฤษภาคม 2564
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�̧�̧É���� ��́��̧É�������

ª́��̧É��«»�¦Í����Á¤¬µ¥������

6HFWLRQ���µ¦Á�·��¨��»���

®�Êµ��������ªµ�����

®́ª�Ê°�Éµª���»¤���Éµ£¼�Ê¶�£¼�¦³Â�¡ ·̈��·�Â Ê̈��¼É�µ�¦°��»¤��

¦®́�Éµª��&�����������������Á¤�¥����������� ®�Êµ�����

.UXQJWKHS�7XUDNLM

&LUFXODWLRQ���������
$G�5DWH�������

&RO�,QFK�������� $G�9DOXH��������� 359DOXH ��������� � ·̈���¸É¸�[��

�̧�̧É���� ��́��̧É�������

ª́��̧É��°µ�·�¥Í����¡§¬£µ�¤�����

6HFWLRQ��»�´��µ®Í��

®�Êµ������¨µ��

®́ª�Ê°�Éµª���̧¡̧Á°¢�·�°µµ�¡¦Ê°¤µ��¦³Ã¥��Í¼É�»¤���́�¤º°�Êµ�®´ª�°��°��³�·ª����»¤¡¦��É°¤ µ¥���

¦®́�Éµª��&�����������������¡������������� ®�Êµ�����

1DHZ�1D

&LUFXODWLRQ���������
$G�5DWH�����

&RO�,QFK�������� $G�9DOXH�������� 359DOXH ��������� � ·̈����µª��¶�[��

�̧�̧É���� ��́��̧É�������

ª́��̧É��°µ�·�¥Í����¡§¬£µ�¤�����

6HFWLRQ��»�´��µ®Í��

®�Êµ������¨µ��

®́ª�Ê°�Éµª���̧¡̧Á°¢�·�°µµ�¡¦Ê°¤µ��¦³Ã¥��Í¼É�»¤���́�¤º°�Êµ�®´ª�°��°��³�·ª����»¤¡¦��É°¤ µ¥���

¦®́�Éµª��&�����������������¡������������� ®�Êµ�����

1DHZ�1D

&LUFXODWLRQ���������
$G�5DWH�����

&RO�,QFK�������� $G�9DOXH�������� 359DOXH ��������� � ·̈����µª��¶�[��

�̧�̧É���� ��́��̧É�������

ª́��̧É��°µ�·�¥Í����¡§¬£µ�¤�����

6HFWLRQ��»�´��µ®Í��

®�Êµ������¨µ��

®́ª�Ê°�Éµª���̧¡̧Á°¢�·�°µµ�¡¦Ê°¤µ��¦³Ã¥��Í¼É�»¤���́�¤º°�Êµ�®´ª�°��°��³�·ª����»¤¡¦��É°¤ µ¥���

¦®́�Éµª��&�����������������¡������������� ®�Êµ�����

1DHZ�1D

&LUFXODWLRQ���������
$G�5DWH�����

&RO�,QFK�������� $G�9DOXH�������� 359DOXH ��������� � ·̈����µª��¶�[��

�̧�̧É���� ��́��̧É�������

ª́��̧É��°µ�·�¥Í����¡§¬£µ�¤�����

6HFWLRQ��»�´��µ®Í��

®�Êµ������¨µ��

®́ª�Ê°�Éµª���̧¡̧Á°¢�·�°µµ�¡¦Ê°¤µ��¦³Ã¥��Í¼É�»¤���́�¤º°�Êµ�®´ª�°��°��³�·ª����»¤¡¦��É°¤ µ¥���

¦®́�Éµª��&�����������������¡������������� ®�Êµ�����

1DHZ�1D

&LUFXODWLRQ���������
$G�5DWH�����

&RO�,QFK�������� $G�9DOXH�������� 359DOXH ��������� � ·̈����µª��¶�[��

�̧�̧É���� ��́��̧É�������

ª́��̧É��°µ�·�¥Í����¡§¬£µ�¤�����

6HFWLRQ��»�´��µ®Í��

®�Êµ������¨µ��

®́ª�Ê°�Éµª���̧¡̧Á°¢�·�°µµ�¡¦Ê°¤µ��¦³Ã¥��Í¼É�»¤���́�¤º°�Êµ�®´ª�°��°��³�·ª����»¤¡¦��É°¤ µ¥���

¦®́�Éµª��&�����������������¡������������� ®�Êµ�����

1DHZ�1D

&LUFXODWLRQ���������
$G�5DWH�����

&RO�,QFK�������� $G�9DOXH�������� 359DOXH ��������� � ·̈����µª��¶�[��

�̧�̧É���� ��́��̧É�������

ª́��̧É��°µ�·�¥Í����¡§¬£µ�¤�����

6HFWLRQ��»�´��µ®Í��

®�Êµ������¨µ��

®́ª�Ê°�Éµª���̧¡̧Á°¢�·�°µµ�¡¦Ê°¤µ��¦³Ã¥��Í¼É�»¤���́�¤º°�Êµ�®´ª�°��°��³�·ª����»¤¡¦��É°¤ µ¥���

¦®́�Éµª��&�����������������¡������������� ®�Êµ�����

1DHZ�1D

&LUFXODWLRQ���������
$G�5DWH�����

&RO�,QFK�������� $G�9DOXH�������� 359DOXH ��������� � ·̈����µª��¶�[��

�̧�̧É���� ��́��̧É�������

ª́��̧É��°µ�·�¥Í����¡§¬£µ�¤�����

6HFWLRQ��»�´��µ®Í��

®�Êµ������¨µ��

®́ª�Ê°�Éµª���̧¡̧Á°¢�·�°µµ�¡¦Ê°¤µ��¦³Ã¥��Í¼É�»¤���́�¤º°�Êµ�®´ª�°��°��³�·ª����»¤¡¦��É°¤ µ¥���

¦®́�Éµª��&�����������������¡������������� ®�Êµ�����

1DHZ�1D

&LUFXODWLRQ���������
$G�5DWH�����

&RO�,QFK�������� $G�9DOXH�������� 359DOXH ��������� � ·̈����µª��¶�[��

�̧�̧É���� ��́��̧É�������

ª́��̧É��°µ�·�¥Í����¡§¬£µ�¤�����

6HFWLRQ��»�´��µ®Í��

®�Êµ������¨µ��

®́ª�Ê°�Éµª���̧¡̧Á°¢�·�°µµ�¡¦Ê°¤µ��¦³Ã¥��Í¼É�»¤���́�¤º°�Êµ�®´ª�°��°��³�·ª����»¤¡¦��É°¤ µ¥���

¦®́�Éµª��&�����������������¡������������� ®�Êµ�����

1DHZ�1D

&LUFXODWLRQ���������
$G�5DWH�����

&RO�,QFK�������� $G�9DOXH�������� 359DOXH ��������� � ·̈����µª��¶�[��
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�̧�̧É���� ��́��̧É�������

ª́��̧É��«»�¦Í����Á¤¬µ¥������

6HFWLRQ���µ¦Á�·��¨��»���

®�Êµ��������ªµ�����

®́ª�Ê°�Éµª���»¤���Éµ£¼�Ê¶�£¼�¦³Â�¡ ·̈��·�Â Ê̈��¼É�µ�¦°��»¤��

¦®́�Éµª��&�����������������Á¤�¥����������� ®�Êµ�����

.UXQJWKHS�7XUDNLM

&LUFXODWLRQ���������
$G�5DWH�������

&RO�,QFK�������� $G�9DOXH��������� 359DOXH ��������� � ·̈���¸É¸�[��

�̧�̧É���� ��́��̧É�������

ª́��̧É��°µ�·�¥Í����¡§¬£µ�¤�����

6HFWLRQ��»�´��µ®Í��

®�Êµ������¨µ��

®́ª�Ê°�Éµª���̧¡̧Á°¢�·�°µµ�¡¦Ê°¤µ��¦³Ã¥��Í¼É�»¤���́�¤º°�Êµ�®´ª�°��°��³�·ª����»¤¡¦��É°¤ µ¥���

¦®́�Éµª��&�����������������¡������������� ®�Êµ�����

1DHZ�1D

&LUFXODWLRQ���������
$G�5DWH�����

&RO�,QFK�������� $G�9DOXH�������� 359DOXH ��������� � ·̈����µª��¶�[��

�̧�̧É���� ��́��̧É�������

ª́��̧É��°µ�·�¥Í����¡§¬£µ�¤�����

6HFWLRQ��»�´��µ®Í��

®�Êµ������¨µ��

®́ª�Ê°�Éµª���̧¡̧Á°¢�·�°µµ�¡¦Ê°¤µ��¦³Ã¥��Í¼É�»¤���́�¤º°�Êµ�®́ª�°��°��³�·ª����»¤¡¦��É°¤ µ¥���

¦®́�Éµª��&�����������������¡������������� ®�Êµ�����

1DHZ�1D

&LUFXODWLRQ���������
$G�5DWH�����

&RO�,QFK�������� $G�9DOXH�������� 359DOXH ��������� � ·̈����µª��¶�[��

�̧�̧É���� ��́��̧É�������

ª́��̧É��°µ�·�¥Í����¡§¬£µ�¤�����

6HFWLRQ��»�´��µ®Í��

®�Êµ������¨µ��

®́ª�Ê°�Éµª���̧¡̧Á°¢�·�°µµ�¡¦Ê°¤µ��¦³Ã¥��Í¼É�»¤���́�¤º°�Êµ�®´ª�°��°��³�·ª����»¤¡¦��É°¤ µ¥���

¦®́�Éµª��&�����������������¡������������� ®�Êµ�����

1DHZ�1D

&LUFXODWLRQ���������
$G�5DWH�����

&RO�,QFK�������� $G�9DOXH�������� 359DOXH ��������� � ·̈����µª��¶�[��

�̧�̧É���� ��́��̧É�������

ª́��̧É��°µ�·�¥Í����¡§¬£µ�¤�����

6HFWLRQ��»�´��µ®Í��

®�Êµ������¨µ��

®́ª�Ê°�Éµª���̧¡̧Á°¢�·�°µµ�¡¦Ê°¤µ��¦³Ã¥��Í¼É�»¤���́�¤º°�Êµ�®´ª�°��°��³�·ª����»¤¡¦��É°¤ µ¥���

¦®́�Éµª��&�����������������¡������������� ®�Êµ�����

1DHZ�1D

&LUFXODWLRQ���������
$G�5DWH�����

&RO�,QFK�������� $G�9DOXH�������� 359DOXH ��������� � ·̈����µª��¶�[��

�̧�̧É���� ��́��̧É�������

ª́��̧É��°µ�·�¥Í����¡§¬£µ�¤�����

6HFWLRQ��»�´��µ®Í��

®�Êµ������¨µ��

®́ª�Ê°�Éµª���̧¡̧Á°¢�·�°µµ�¡¦Ê°¤µ��¦³Ã¥��Í¼É�»¤���́�¤º°�Êµ�®´ª�°��°��³�·ª����»¤¡¦��É°¤ µ¥���

¦®́�Éµª��&�����������������¡������������� ®�Êµ�����

1DHZ�1D

&LUFXODWLRQ���������
$G�5DWH�����

&RO�,QFK�������� $G�9DOXH�������� 359DOXH ��������� � ·̈����µª��¶�[��

�̧�̧É���� ��́��̧É�������

ª́��̧É��°µ�·�¥Í����¡§¬£µ�¤�����

6HFWLRQ��»�´��µ®Í��

®�Êµ������¨µ��

®́ª�Ê°�Éµª���̧¡̧Á°¢�·�°µµ�¡¦Ê°¤µ��¦³Ã¥��Í¼É�»¤���́�¤º°�Êµ�®´ª�°��°��³�·ª����»¤¡¦��É°¤ µ¥���

¦®́�Éµª��&�����������������¡������������� ®�Êµ�����

1DHZ�1D

&LUFXODWLRQ���������
$G�5DWH�����

&RO�,QFK�������� $G�9DOXH�������� 359DOXH ��������� � ·̈����µª��¶�[��
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ประชาชาติธุรกิจ
   15 - 18 กรกฏาคม 2564
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�̧�̧É���� ��́��̧É������

ª́��̧É��¡§®´��̧������°µ�·�¥Í�����¦��µ�¤�����

6HFWLRQ��)LUVW�6HFWLRQ�Á«¦¬��·�Ä��¦³Á�«

®�Êµ���� É̈µ��

®́ª�Ê°�Éµª��¡ ·̈�ª·�§�Á�È�Ã°�µ�Â¦��µ��º��·É��Â�³�¶Á�¬�¦¤´¥Ä®¤É��¦·®µ¦�́��µ¦�Ê¶Â��®¤»�Áª̧¥����

¦®́�Éµª��&������������������������������� ®�Êµ�����

3UDFKDFKDW�7XUDNLM

&LUFXODWLRQ���������
$G�5DWH�������

&RO�,QFK�������� $G�9DOXH��������� 359DOXH ��������� � ·̈���¸É¸�[��

�̧�̧É���� ��́��̧É������

ª́��̧É��¡§®´��̧������°µ�·�¥Í�����¦��µ�¤�����

6HFWLRQ��)LUVW�6HFWLRQ�Á«¦¬��·�Ä��¦³Á�«

®�Êµ���� É̈µ��

®́ª�Ê°�Éµª��¡ ·̈�ª·�§�Á�È�Ã°�µ�Â¦��µ��º��·É��Â�³�¶Á�¬�¦¤´¥Ä®¤É��¦·®µ¦�́��µ¦�Ê¶Â��®¤»�Áª̧¥����

¦®́�Éµª��&������������������������������� ®�Êµ�����

3UDFKDFKDW�7XUDNLM

&LUFXODWLRQ���������
$G�5DWH�������

&RO�,QFK�������� $G�9DOXH��������� 359DOXH ��������� � ·̈���¸É¸�[��
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�̧�̧É���� ��́��̧É������

ª́��̧É��¡§®´��̧������°µ�·�¥Í�����¦��µ�¤�����

6HFWLRQ��)LUVW�6HFWLRQ�Á«¦¬��·�Ä��¦³Á�«

®�Êµ���� É̈µ��

®́ª�Ê°�Éµª��¡ ·̈�ª·�§�Á�È�Ã°�µ�Â¦��µ��º��·É��Â�³�¶Á�¬�¦¤´¥Ä®¤É��¦·®µ¦�́��µ¦�Ê¶Â��®¤»�Áª̧¥����

¦®́�Éµª��&������������������������������� ®�Êµ�����

3UDFKDFKDW�7XUDNLM

&LUFXODWLRQ���������
$G�5DWH�������

&RO�,QFK�������� $G�9DOXH��������� 359DOXH ��������� � ·̈���¸É¸�[��
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ฐานเศรษฐกิจ
   26 - 28 สิงหาคม 2564
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ไทยรัฐ (กรอบบ�าย)
   6 กันยายน 2564
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�̧�̧É���� ��́��̧É�������

ª́��̧É���́��¦Í����´�¥µ¥������

6HFWLRQ��)LUVW�6HFWLRQ��ÉµªÁ«¦¬��·�Å�¥¦́�

®�Êµ����Á�È¤®�Êµ�

®́ª�Ê°�Éµª����Ê¶��¼É�ªµ¤¥́É�¥º�Á«¦¬��·�¡°Á¡̧¥���µ�¦°�Â¦��µ��º��·É�¼ÊÃ�ª·�¡ ·̈�¢ºÊ�°µ�̧¡���

¦®́�Éµª��&������������������¥����������� ®�Êµ�����

7KDL�5DWK��0LG�'D\�

&LUFXODWLRQ���������
$G�5DWH�������

&RO�,QFK�������� $G�9DOXH��������� 359DOXH ��������� � ·̈����µª��¶�[��
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�̧�̧É���� ��́��̧É�������

ª́��̧É���́��¦Í����´�¥µ¥������

6HFWLRQ��)LUVW�6HFWLRQ��ÉµªÁ«¦¬��·�Å�¥¦́�

®�Êµ����Á�È¤®�Êµ�

®́ª�Ê°�Éµª����Ê¶��¼É�ªµ¤¥́É�¥º�Á«¦¬��·�¡°Á¡̧¥���µ�¦°�Â¦��µ��º��·É�¼ÊÃ�ª·�¡ ·̈�¢ºÊ�°µ�̧¡���

¦®́�Éµª��&������������������¥����������� ®�Êµ�����
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 ในป พ. . 2523 ไดเริ่มจัดตั้งอุทยานแ งชาติเขา กและ
กอ รางเขื ่อนรัชชประภา ทำใ น้ำเปลี ่ยนเ นทาง ชุมชน
ไดรับผลกระทบ และมีปญ าที ่ด ินทำกินทับซอนในเขต
อุทยานแ งชาติเขา ก เกิดการบุกรุกปาเพ่ือทำเก ตรเชิงเด่ีย  

นยางพารา และ นปาลมน้ำมัน แ ลงน้ำธรรมชาติ
ถูกทำลาย ในป พ. . 2537 ปญ าเร่ิมขยายค ามรุนแรง เกิดเปน
ประเด็นขอพิพาทเรื่องการบุกรุกพื้นที่ปา ชา บานถูกแจงจับ
ในขอ าบุกรุกปาเกือบทุกครั เรือน  และภาย ลังเกิดขอพิพาท 
ชุมชนไม ามารถเขาไปพัฒนาและจัดการพ้ืนท่ีปาตนน้ำ 

56

ชุมชนบ�านปากซวด

 ชุมชนบานปากซ ด ตั้งถิ่นฐานบริเ ณเทือกเขาตอเตา 
ตำบลพะแ ง อำเภอบานตาขุน จัง ดั รุา ฎรธานี มายา นาน
ก า 200 ป ซ่ึงปจจุบัน เปนพ้ืนท่ีปาตนน้ำของเข่ือนรัชชประภา 
ชุมชนใชน้ำจากคลองบางครก ลอเล้ียงชี ติ มีอาชีพทำการเก ตร 
และเก็บ าของปาเปน ลัก 

ป�จจ�บัน

อดีต
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 ป พ. . 2554 ชุมชนเริ่มคิดแกไขปญ าเรื่องน้ำด ย
ตนเอง จัดตั้ง“คณะกรรมการเครือขายบริ ารจัดการ
น้ำบานปากซ ด” ทำ นาที่บริ ารจัดการทรัพยากรน้ำ 
เพื่อบรรเทาปญ าน้ำ ลาก น้ำแลง และพัฒนาแ ลง
ำรองน้ำในพื้นที่ แตการดำเนินงานยังคงเกิดขอพิพาท

กับอุทยานฯ เร่ืองพ้ืนท่ี มูลนิธิอุทกพัฒนฯ และ น.ร ม
ประ าน รางค ามเขาใจ ใ ชุมชนและอุทยานฯ นั นา
เขา ากัน และร มกันพัฒนาแน คิดอนุรัก พื้นที่ปา
ตนน้ำ ใ คนอยูร มกับปาอยางย่ังยืน ตอมาในป พ. . 2557 
ชุมชนร มกับอุทยานฯ กำ นดขอบเขตปาอนุรัก  ของ 
ตำบลพะแ ง และตำบลพังกาญจน และอุทยานฯ ได
ออกใบพิ จูน ทิธ์ิท่ีดินทำกินใ แกชุมชน

 ชุมชนไดดำเนินงานอนุรัก และฟนฟูปาตนน้ำ จัดทำ
แผนที่ ิทธิ์ที่ทำกิน ในพื้นที่ปาอนุรัก  5,000 ไร จัดทำ
แผนที่การใชประโยชนที่ดิน แบงพื้นที่ปากับพื้นที่ทำกิน
อยางชัดเจน ร มกัน รางฝายชะลอน้ำและฝายกักเก็บน้ำ 
ปลูกไม 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง ทำใ มีปริมาณน้ำ
เพียงพอ ปรับจาก นยางเปน “ปายาง” ปลูกพืชเ ริม
ไมนอยก า 30 ชนิด มีรายได มุนเ ียนตลอดป ร มทั้ง 
ดำเนินงานดานน้ำอุปโภค-บริโภค มีแ ลงกักเก็บน้ำ
ำ รับทำน้ำประปา มูบาน ติดต้ังระบบกรองน้ำด่ืม ะอาด 

เกิดการพึ่งตนเอง และประ ยัดคาใชจายจากการซื้อน้ำ
จากภายนอก เกิดกองทุนชุมชน จำน น 4 กองทุน 
ประกอบด ย กองทุนปาลมน้ำมัน กองทุนน้ำด่ืม กองทุนปุย 
และกองทุน มู ลุมและไก และเกิดกลุมเครือขายเตือนภัย
พิบัติ ท่ีติดตาม ถานการณ เฝาระ งั และแจงเตือนเ ตุการณ
ภายในชุมชนผาน ทิยุ ือ่ าร

“หันหน�าเข�าหากัน สร�างความเข�าใจ 
อนุรักษ�พ�้นที่ป�าต�นน้ำ ให�คน
อยู�ร�วมกับป�าอย�างยั่งยืน”



อนุรักษ�ป�าต�นน้ำอย�างมีส�วนร�วม
 ระ วาง ชุมชนและอุทยานฯ  ในพ้ืนท่ี
ปาอนุรัก  5,000 ไร จัดทำแผนที่การใช
ประโยชนท่ีดิน แบงพ้ืนท่ีปากับพ้ืนท่ีทำกิน
อยางชัดเจน

ความมั่นคงด�านน้ำ

 ความมั่นคงดานน้ำ  ามารถบรรเทา
ปญ าน้ำ ลากและน้ำแลง เพิ่มปริมาณ
น้ำตนทุน มีน้ำ ะอาดเพื ่อการบริโภค 
ลดคาใชจายในซ้ือน้ำด่ืม ปละ 585,000 บาท

อนุรักษ�ป�าต�นน้ำอย�างมีส�วนร�วม

ความมั่นคงด�านน้ำ
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ความมั่นคงด�านอาหาร
ชุมชนมีรายไดจากการทำเก ตร ูงก าชุมชนขางเคียง รอยละ 30

กองทุนชุมชน

คนอยู�ร�วมกับป�า

จำน น 4 กองทุน ประกอบด ย กองทุนปาลมน้ำมัน กองทุนน้ำดื่ม กองทุนปุย 
และกองทุน มู ลุมและไก มีเงิน มุนเ ียนและเงินเก็บก า 2 ลานบาท

ชา บานทำการเก ตรตามแน ทฤ ฎีใ มและ นเก ตร 112 ครั เรือน 
รางรายไดปละ 3.19 ลานบาท
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