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1. หลักการและความเป�นมา 

ความสําคัญของการจัดการนํ้า  

ประเทศไทยในทั่วทุกภาคประสบปญหาเรื่องน้ำ ไมวาจะเปนน้ำทวม น้ำแลง น้ำเนาเสีย สงผลใหเกิด
ความเสียหายทางดานเศรษฐกิจและสังคม ทั้งยังเปนตนเหตุของความยากจน และความเหลื่อมล้ำที่ทวีความรุนแรง
มากขึ้นทุกวัน ในการแกไขปญหาเรื่องน้ำ จำเปนตองมีระบบขอมูลที่ดีและเพียงพอสำหรับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม โดยวางแผนบริหารงาน แลกเปลี่ยนขอมูลรวมกันกับหนวยงานที่เกี่ยวของในรูปแบบ  
Big Data มีฐานขอมูลหลากหลาย สนับสนุนการสรางศูนยขอมูลและเสริมเศรษฐกิจชุมชน ภายใตการทำงานเชิงพ้ืนที่ 
เห็นไดจากการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
ที่ทรงใหความสำคัญกับการพัฒนาระบบฐานขอมูล (Big Data) เพื่อเปนฐานการวิเคราะหและวางแผนการดำเนินงาน 
รวมทั้งสามารถเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรไดในทุกสถานการณ  

ในป 2541 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
ไดพระราชทานพระราชดำริให Massachusetts Institute of Technology (MIT) พัฒนากลไกรวบรวมขอมูลและ
ประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อจัดการกับปญหาดานทรัพยากรน้ำดังกลาว โดยใหสำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติดำเนิน “โครงการระบบเครือขายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแหง
ประเทศไทย” เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเชื่อมตอและเก็บรวบรวมขอมูลทรัพยากรน้ำทั้งหมดจากหนวยงานตางๆ 
ที่ เกี่ยวของ และกระจายขอมูลใหหนวยงานตางๆ ไดใชขอมูลรวมกัน เกิดเปนกลไกในการประสานงานและ
ประกอบการตัดสินใจ 

ตอมาในป 2547 มีการลงนามความรวมมือระหวาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติและหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดตั้ง “สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร” ขึ้นภายใตสำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ในขณะนั้น) โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร รวบรวม ประมวลผลขอมูล ความรู และนำเสนอผลการวิจัยไปใช
และพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร และเกิดเครือขายการพัฒนาและใชงานระบบสารสนเทศสำหรับ
การจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร ดำเนินการเชื่อมโยงความรวมมือทั้งดานงานพัฒนาและระบบสนับสนุนขอมูล 
เพื่อนำผลที่ไดไปใชประโยชนกับหนวยงานของรัฐ โดยนำวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มาพัฒนาการจัดการสารสนเทศ
ดานทรัพยากรน้ำและการเกษตร และวางแผนงานดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตรของประเทศ 
ชวยใหหนวยงานภาครัฐสามารถใชขอมูลติดตาม วางแผน และบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ตอมาในป 2551 ไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องคการ
มหาชน) และ ในป 2562 ไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องคการมหาชน) ภายใต
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมเชื่อมโยงบูรณาการ
วิเคราะหขอมูลน้ำและภูมิอากาศ พัฒนาใหเปนระบบคลังขอมูลน้ำแหงชาติ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดานการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำ รวมทั้งถายทอดผลงานวิจัยและพัฒนาเพื่อใหภาครัฐ เอกชน ชุมชน และ
ประชาชนไดนำไปใชประโยชน  
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ภาพที่ 1 แผนผังความเป�นมา 

สสน. จึงไดนอมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร และประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ถายทอดใหชุมชนใชเปนเครื่องมือในการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน เพื่อบรรเทาปญหาน้ำทวมและน้ำแลง สูความมั่นคงน้ำระดับชุมชน โดย

คัดเลือก 50 ชุมชนแกนนำ สรางตนแบบและเปนตัวอยางการทำงาน เพื่อยกระดับทักษะดานบริหารจัดการทรัพยากร

น้ำ (Upskill - Reskill) รวมกับหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทองถิ่น และชุมชนมาอยางตอเนื่อง พรอมขยายผลสู

ชุมชนเครือขายใหเกิดการทำงานในพ้ืนที่จริง 

สสน. มีวิสัยทัศน ที่เปนคลังขอมูลและคลังความรู ที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนใหประเทศไทยเกิดการ

บริหารจัดการน้ำอยางมีประสิทธิภาพ และถายทอด ขยายผล สราง และพัฒนาเครือขายเพื่อรองรับความ

เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น โดยนำคลังความรู ถายทอด และสงเสริมใหภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และ

ประชาชนนำไปใชประโยชน พัฒนาตนแบบความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ใหมีศักยภาพพรอมขยาย

ผล ซึ่งนับจากจัดตั้ง สสน. ไดเขาไปมีบทบาทดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รวมทั้งดำเนินงานพัฒนาและ

ถายทอดเทคโนโลยี โดยเฉพาะภายหลังสถานการณมหาอุทกภัยเมื่อป 2554 ดังนี้ 

ป 2552 เริ่มดำเนินงานโครงการสรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ดวยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี และ ในป 2554 ดำเนินงาน โครงการจัดการน้ำชุมชนเพื่อแกปญหาภัยแลง น้ำทวม ในพื้นที่  

นอกเขตชลประทาน โดยชุมชนอยางยั่งยืน 84 แหง มีตัวอยางความสำเร็จของชุมชนแกนนำ 50 ชุมชน ในพื้นที่ 19 

ลุมน้ำ เกิดกลุมคนที่เขมแข็ง สามารถใช วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี จัดทำขอมูล แผนที่ ผังน้ำ สามารถบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำไดดวยตนเอง วิเคราะหวางแผนพัฒนาโครงสรางแหลงน้ำที่เหมาะสมกับภูมิสังคม และขยายผล

การใช วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี ไปสูชุมชนขางเคียง 
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ป 2554 สสน. มีบทบทดานการบริหารจัดการน้ำ พิสูจนวาขอมูลสารสนเทศนำมาวิเคราะหสถานการณ

ดานน้ำได เริ่มดำเนินงานโครงการคลังขอมูลน้ำและสภาพภูมิอากาศ เพื่อเปนศูนยกลางในการรวบรวมขอมูลดาน

ทรัพยากรน้ำและภูมิอากาศ ทั้งขอมูลพื้นที่ ขอมูลสถิติ ขอมูลสถานการณน้ำปจจุบัน ขอมูลคาดการณและงานวิจัยที่

เกี่ยวของ ดวยระบบการเชื่อมตอขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งการพัฒนาระบบควรเรงจัดทำใหเกิดเปน

ระบบขอมูลที่สามารถเชื่อมโยงจากทุกหนวยงานดานทรัพยากรน้ำมาไวที่ระบบเดียวกัน จัดทำเปนระบบฐานขอมูล

ขนาดใหญที่มีคุณภาพ เสถียรภาพ และเอกภาพ เกิดเปนระบบเครือขายใหบริการขอมูลที่มีประสิทธิภาพ มีขอมูลที่

ทันสมัย ตอมาในป 2555 สสน. ไดเริ่มเชื่อมโยงขอมูลจากหนวยงานหลักที่เกี่ยวของจำนวน 12 หนวยงาน พัฒนาตอ

ยอดการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลเปนคลังขอมูลน้ำ ใชงานระบบขอมูลรวมกัน ติดตาม เฝาระวัง รวมทั้ง

วิเคราะห และคาดการณสถานการณน้ำ สนับสนุนบริหารจัดการน้ำทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต ในป 2559 ได

ขยายการเชื่อมโยงขอมูลดานทรัพยากรน้ำรวมกับหนวยงานตางๆ เพิ่มมากขึ้น โดยในป 2564 ไดรวบรวมขอมูลจาก

หนวยงานมากกวา 51 หนวยงาน เพื่อใหมีฐานขอมูลที่ครบถวนสมบูรณ สามารถนำไปใชในการวางแผนและบริหาร

จัดการน้ำไดอยางมีประสิทธิภาพ สนับสนุนขอมูลที่ถูกตองแมนยำใหกับภาครัฐและประชาชน  

ป 2555 เริ่มดำเนินงานโครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล เกิดฐานขอมูลทรัพยากรน้ำและ

แผนที่น้ำระดับตำบล สนับสนุนการปฏิบัติงานระดับทองถิ่น ใหสามารถใชแกปญหาทรัพยากรน้ำในพื้นที่ตนเอง 

ปจจุบัน เกิดขอมูลระดับตำบล รวม 3,000 ตำบล ทั่วประเทศ 

ปจจุบัน สถานการณน้ำและสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลง ความแปรปรวนของฝนเพิ่มขึ้น ดังนั้นการ

จัดการน้ำเชิงพื้นที่ และในระดับชุมชน จึงจำเปนเพื่อสรางภูมิคุมกันใหชุมชนบรรเทาปญหาดานน้ำทั้งน้ำหลากและ

น้ำแลง และวิธีที่จะใหชุมชนมีภูมิคุมกันและเพิ่มความมั่นคงน้ำได คือ นอมนำแนวพระราชดำริดานน้ำของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประยุกตใช วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เปนเครื่องมือเพื่อใชเปนขอมูล ขอเท็จจริง ในการวิเคราะห และวางแผนพัฒนา

และบริหารจัดการน้ำไดดวยตนเอง ไดแก สำรวจพื้นที่ จัดทำฐานขอมูล แผนที่น้ำ ผังน้ำ ตารางสมดุลน้ำ และจัดทำ 

ปฎิทินการเพาะปลูกใหเหมาะสมกับปริมาณน้ำ  

ดวยสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นำมาซึ่งวิกฤตหลายดาน ทั้ง

โรคภัย ภัยพิบัติ และภาวะเศรษฐกิจโลก จนถึงการเกิดวิถีใหมของการดำรงชีพ (New Normal) ที่เปนเหตุใหการ

เติบโตของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในเมืองชะลอตัว ประชาชนจำนวนมากไมมีงานทำและกลับคืนสูชุมชนบานเกิด

เพื่อทำอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้น จึงจำเปนเรงฟนฟูเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชน เพื่อใหเกิดการสรางงาน สรางอาชีพ 

ทั้งนี้ภายใตแนวคิด “ทรัพยากรธรรมชาติเปนฐานของการพัฒนาและเศรษฐกิจของประเทศ” การบริหารจัดการชุมชน

ใหเกิดความมั่นคงดานน้ำ (Water Security) ความมั่นคงดานอาหาร (Food Security) และความมั่นคงดานพลังงาน 

(Energy Security) โดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทาน จึงเปนการดำเนินงานพื้นฐานสำคัญที่ชวยสงผลใหชุมชน

สามารถบริหารความเสี่ยง บรรเทาปญหาน้ำทวม และน้ำแลงในพื้นที่ของตน รวมทั้งสรางความยืดหยุนในการบริหาร

จัดการน้ำ  สรางศักยภาพใหกับชุมชนในการปรับตัวและรับมือกับสถานการณที่ไมแนนอน และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
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ภูมิอากาศไดอยางยั่งยืน  พรอมสำหรับการตอยอดสูความมั่นคงทางเศรษฐกิจดวยการเพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายไดของ

ชุมชนดวยองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมอื่นตอไป   

การขับเคลื่อนดานบริหารจัดการน้ำดวยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อยางเปน

รูปธรรม ซึ่งหากนำงบประมาณเยียวยาดังกลาวมาสงเสริมชุมชนจัดการน้ำดวยระบบน้ำหมุนเวียน จะชวยแกปญหาภัย

แลงไดอยางยั่งยืน เตรียมพรอมรับวิกฤตน้ำขาดแคลนรุนแรงที่จะเกิดในป 2564 สรุปได 2 แนวทาง ประกอบดวย 

สนับสนุนใหคนไทยพึ่งพาตนเอง เรียนรูการจัดรูปที่ดินและใชเทคโนโลยี สราง “ระบบน้ำหมุนเวียน” ใหเพียงพอตอ

ความตองการแตละชุมชน รวมทั้งเก็บน้ำใหไดมากท่ีสุด ดวยการขุดลอกแหลงน้ำที่ตื้นเขิน อาทิ โครงการขุดดินแลกน้ำ 

ควบคูกับการสงเสริมความรูการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต และพัฒนาตลาดคาสงในทองถิ่นใหแกเกษตรกรและคน

กลับคืนถิ่น จากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผานมา ภาคเอกชนไดรวมมือกันสนับสนุน

ชุมชนจำนวนหนึ่งประสบความสำเร็จ มีรายไดมั่นคง ยั่งยืน แตการสนับสนุนของภาคเอกชน อาจจะไมทันตอวิกฤตน้ำ

ที่ทวีความรุนแรง และสรางความเดือดรอนใหประชาชนจำนวนมาก จึงขอเชิญชวนรัฐบาลรวมขยายผล “ระบบน้ำ

หมุนเวียน” ใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งจะชวยลดปญหาการขาดแคลนน้ำ ฟนคืนเศรษฐกิจชุมชน และสงเสริม

เพิ่มผลผลิตเกษตรใหไทยเปนครัวโลกในที่สุด 

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องคการมหาชน) หรือ สสน. ไดดำเนินงานจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน 

ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามแนวพระราชดำริ ของรัชกาลที่ 9 มานับตั้งแตป 2548 เริ่มจาก 2 หมูบาน 

ปจจุบัน มี 60 ชุมชนแกนนำ และสามารถขยายผลไดถึง 1,816 หมูบาน ในป 2564 เกิดตัวอยางความสำเร็จเปน

พิพิธภัณฑธรรมชาติ จัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ 24 แหง การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนนี้ มีคณะกรรมการ

น้ำชุมชนเปนผูลงมือทำ เปนเจาของ ฟนฟูและซอมแซมแหลงน้ำและโครงสรางน้ำดวยตนเอง สสน. จึงนำแนวทางมา

พัฒนาเปนระบบบริหารจัดการน้ำชุมชนรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ โดยมีคณะกรรมการน้ำชุมชน เปนเจาของ และ

เปนผูลงมือปฏิบัติ และมีหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ทั้งสวนกลาง และในพื้นที่  

ทำหนาที่อำนวยความสะดวก พัฒนาระบบและสนับสนุนการทำงานของชุมชนทั้งดานเทคนิค ขอมูล และระบบ 

นอกจากนี้ มีระบบพี่เลี้ยงจากเครือขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนใหคำปรึกษา และเมื่อดำเนินงานเรียบรอย มี

ระบบติดตามประเมินผล และระบบขยายผล ซึ่งเปนไปตามแนวทางการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่จะผลักดันใหประเทศไทยเกิดกลไกระบบขยายผลแบบอยางความสำเร็จ

ดานการบริหารจัดการน้ำและดูแลรักษาอยางมีสวนรวมและยั่งยืน 
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ภาพที่ 2 ขยายผลการดําเนินงานจัดการทรัพยากรนํ้าระดับชุมชน 

จากภาพแสดงใหเห็นวานับตั้งแตป 2550  สสน. เริ่มดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนว

พระราชดำริ และการประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการน้ำ จนปจจุบัน เกิดเครือขายการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนที่อยูในพื้นที่นอกเขตชลประทาน เกิดวัฏจักรของการดำเนินงานขยายผลและขยาย

เครือขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เพื่อเปนหลักการในการดำเนินงาน เริ่มจาก คน ชุมชน 

ใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนเครื่องมือ จัดทำและสรุปขอมูลเขาใจพื้นที่ และเขาถึงปญหา นำไปสูการประเมิน

ติดตาม ทดลอง วิเคราะหหาเครื่องมือที่เหมาะสม วางแผน กอนลงมือพัฒนา เกิดนวัตกรรมชุมชนที่แกไขปญหาอยาง

ตรงสาเหตุ ทำงานเปนเครือขายกับทุกภาคสวน ทองถิ่น จังหวัด หนวยงานรัฐและเอกชน ถายทอดตัวอยาง

ความสำเร็จ ขยายผลไปสูชุมชนอื่นที่มีภูมิประเทศใกลเคียงและเชื่อมโยงกัน มีความพรอมและมีศักยภาพที่จะบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำชุมชนของตน นำไปสูการกำหนดยุทธศาสตร และนโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืน ดังนี้ 

1. เครือขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ประกอบดวยชุมชนทีน่ำวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีมาใชบริหารจัดการน้ำ จนเกิดประสบความสำเร็จ ไดแก จัดทำขอมูล แผนที่ และสมดุลน้ำชุมชน 

วิเคราะหและใชแนวพระราชดำริ มาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนอยางถูกตอง เหมาะสมกับภูมิสังคม และ 

มีภูมิคุมกัน สามารถบริหารจัดการเวลาและงบประมาณไดดี สรุปผลความเปลี่ยนแปลง และรูปแบบการจัดการน้ำ 

สรางเครือขายและขยายผลการมีสวนรวมของชุมชนเครือขาย สงผลใหเกิดระบบการจัดการตาง ๆ ดังนี้ 

1) การจัดการระบบขอมูล เชน โปรแกรมจัดการเอกสาร Document, Spreadsheet 

2) การจัดการระบบสารสนเทศ เชน ภาพถายดาวเทียม เครื่องระบุตำแหนง GPS โปรแกรม 

QuantumGIS 



 

10 

3) ระบบขอมูลการจัดการแหลงน้ำ เชน สมดุลน้ำ การบริหารจัดการน้ำ การบริหารจัดการผลิต  

การวางแผนการผลิต การทำบัญชีครัวเรือน 

2. ชุมชนแกนนำ ไดแก ชุมชนเครือขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ที่สามารถ

ถายทอดความรู ความสำเร็จ และสรุปองคความรู ดำเนินงานวิจัยชุมชน (วนเกษตร เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม 

สมดุลนิเวศทายน้ำ) สามารถวิเคราะหและแกปญหาเรื่องน้ำของชุมชน รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการขยายผล

ไปสูชุมชนขางเคียง โดยการถายทอดวิธีคิด กระบวนการ และขยายความสำเร็จ ไปสูชุมชนเครือขายขยายผล และมี

เครือขายสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทองถิ่น 

3. ชุมชนเครือขายขยายผล สามารถนำความสำเร็จของชุมชนแกนนำไปเปนแนวทางดำเนินงานในชุมชน

ของตน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชน และรวมเปนเครือขายใหมของการจัดการ

ทรัพยากรน้ำชมุชน ตามแนวพระราชดำริ 

จากแนวพระราชดำริ เขาใจ เขาถึง และพัฒนา สสน. ไดนอมนำหลักการทรงงานมาเปนแนวทางเพื่อรวม

ดำเนินงานกับหนวยงาน และภาคประชาชน สิ่งสำคัญคือขอมูล ขอเท็จจริง องคความรู วิเคราะหรวมกับแผนที่ ผังน้ำ 

วางแผนบริหารจัดการพื้นที่ บริหารจัดการรวมกันอยางเปนระบบ ทั้งดิน น้ำ ปา  ใชองคความรูและภูมิปญญาใน

ทองถิ่นมาปรับใชรวมกัน เกิดความเขาใจทรัพยากรในพ้ืนที่ สามารถวิเคราะหแกปญหาไดตรงจุด  

 

 
ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดการบร�หารจัดการทรัพยากร ดิน นํ้า ป�า 
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กรอบแนวคิดการบร�หารจัดการนํ้า 

การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามแนวพระราชดำริ มีวัตถุประสงค

เพื่อพัฒนาชุมชนใหสามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนดวยตนเอง โดยการประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

และระบบสารสนเทศเพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการและแกไขปญหาน้ำในพื้นที่ไดตรงสาเหตุ รวมทั้งบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำ ผลผลิต และรายได ของชุมชน ซึ่งคูมือการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ดวยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ตามแนวพระราชดำริรัชกาลที่ 9 จะชวยใหชุมชนเขาใจและเตรียมพรอมที่จะเริ่มดำเนินงาน ดังนี้  

บทบาทหน�าที่ เตร�ยมตัว เกิดความเข�าใจ ดําเนินงานต�อ 

ชุมชน  สำรวจพื้นที่ จัดทำแผนที่ 

ผังน้ำ แผนที่น้ำของชุมชน 

 สรุปปญหา แนวทางแกไข

ปญหา และการบริหาร

จัดการน้ำของชุมชน 

 แตงตั้งคณะกรรมการ

บริหารจัดการน้ำชุมชน 

 จัดทำกฎ ระเบียบการ

บริหารจัดการน้ำชุมชน 

 มีขอมูล ขอเท็จจริง ใช

วิเคราะห บริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำชุมชนและ

วางแผนแกไขปญหาน้ำใน

พื้นที่ 

 จัดทำและดำเนินงานพัฒนา

แหลงน้ำ 

 พัฒนาศักยภาพเปนชุมชน

ตนแบบ และขยายผลสู

เครือขาย  

 นำ ว และ ท เพื่อสำรวจ 

จัดเก็บขอมูล ขอเท็จจริง 

 ดำเนินงานโครงการจัดการ

ทรัพยากรน้ำชุมชน ตาม

เปาหมาย 

 เกิดสวนรวมในชุมชน 

ดำเนินงานพัฒนา ฟนฟู 

บริหาร ดูแลและบำรุงรักษา

แหลงน้ำ 

สถาบัน
สารสนเทศ

ทรัพยากรนํ้า 
(องค�การ
มหาชน) 

 ระบบบริหารโครงการ

จัดการทรัพยากรน้ำชุมชน 

 ระบบรายงาน ติดตาม 

ประเมินผลโครงการ 

 แบบรางโครงการ และ

วิธีการจัดทำโครงการ 

 ประยุกตใช ว และ ท เพื่อ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ชุมชน 

 สนับสนุนขอมูล ขอเท็จจริง

ของพื้นที่และแหลงน้ำ 

ในชุมชน 

 ใหคำปรึกษาแนวทางแกไข

และการจัดการทรัพยากร

น้ำใหเหมาะสมตามพื้นที่

และสถานการณ 

 พิจารณาแนวทางบริหาร 

จัดการและพัฒนา 

ทรัพยากรน้ำของชุมชน 

เพื่อแกไขปญหาไดตรง

สาเหตุ 

 พิจารณารายละเอียด

แผนงานโครงสรางน้ำ 

 สนับสนุนใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

ชุมชน 
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ภาพที่ 4 การบร�หารจัดการทรัพยากรนํ้าด�วยว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 

 

เศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือสำคัญตอการพัฒนาอยางยั่งยืน การเรียนรูระบบบริหารจัดการน้ำเปนปจจัย

สำคัญ มีขอมูล ความรู หลักวิทยาศาสตรและความเปนเหตุเปนผล เปลี่ยนวิธีคิด นอมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู

การปฏิบัติ รับทราบขอเท็จจริงรวมกันระเบิดจากขางใน ดวยหลักเขาใจ เขาถึง พัฒนา มีคุณธรรม กฎ กติกา ในการ

จัดการทรัพยากรรวมกัน และทำงานเปนเครือขายขยายผลสำเร็จ เพิ่มทักษะความรู จัดการความรู รวมกับภูมิ

ปญญา สำรวจและจัดทำแผนที่ จัดเก็บขอมูล วิเคราะหอยางมีหลักการ มีความทันสมัย สามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเปน และนำไปสูการลงมือปฏิบัติจริง ใชขอมูล ใชวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีมีขอมูล ขอเท็จจริง แผน

ที่ รวมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และฐานขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ มาปรับใชไดอยางเหมาะสม เสริม

เครื่องมือและนอมนำแนวพระราชดำริ  เทคนิคตางๆ (แกมลิง/ทฤษฎีใหม) จัดทำแผนที่ ผังน้ำ ปริมาณน้ำฝน นำขอมูล

จากการติดตามสถานการณน้ำ วิเคราะหประกอบการตัดสินใจ วางแผน บริหารจัดการใหเกิดสมดุลน้ำในพื้นที่ทั้งใน

สภาวะปกติและสภาวะวิกฤต นำไปสูการเปลี่ยนชีวิต สรางภูมิคุมกันใหสามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยาง

ชาญฉลาด แกปญหาโดยอาศัยธรรมชาติเปนพื้นฐาน ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เปนการพัฒนาและเติบโตที่เปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม (เศรษฐกิจสีเขียว) นำไปสูเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตอยอดไปสูการวางแผนตลาดและเกษตรกร

ทันสมัย  
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ภาพที่ 5 กรอบแนวคิดการบร�หารจัดการทรัพยากร ดิน นํ้า ป�า 

 

บร�หารจัดการทรพัยากรนํ้าตามแนวพระราชดําร� 

การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ

พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นับเปนสวนสำคัญในการเพิ่มความเขมแข็งและความมั่นคง ในการจัดการ

ทรัพยากรน้ำของประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยมีชุมชนมากกวาหกหมื่นชุมชน จึงนับเปนความจำเปนอยางยิ่งที่ตอง

สนับสนุนชุมชนใหมีการจัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพและประสานความรวมมือเปนเครือขายการจัดการ

ทรัพยากรน้ำในระดับชุมชน การสนับสนุนใหทองถิ่นมีระบบบริหารจัดการตามแนวพระราชดำริ ที่นำไปสูการพึ่งพา

ตนเองดานทรัพยากรน้ำ รวมถึงเชื่อมโยงแนวทางการบริหารจัดการน้ำไปสูชุมชนอื่นๆ จนเกิดเปนเครือขายการทำงาน

ที่มีกระบวนการคิด ไตรตรอง ตัดสินใจ และลงมือทำรวมกัน ภายใตการบริหารจัดการของชุมชน และเพื่อนบาน 

รวมทั้งประสานการพัฒนากับหนวยงานตางๆ ที่รับผิดชอบทั้งในระดับชุมชน และระดับประเทศ ทรัพยากรอุดม

สมบูรณ เปนรากฐานการพัฒนาเกษตรกรรม เปนรากฐานเศรษฐกิจ เปนความมั่นคง ยั่งยืน 
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ภาพที่ 6 การบร�หารจัดการนํ้าจากนภา ภูผา สู�มหานท ี 

 

การบร�หารจัดการนํ้าชุมชน – พ�้นที่นํ้าแล�ง และนํ้าหลาก 

ประเทศไทยแมจะมีปริมาณน้ำตนทุนอยูมาก แตไมสามารถเก็บกักหรือนำมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เปนสาเหตุหนึ่งที่ทำใหประเทศไทยตองประสบกับปญหาทั้งภัยแลง และน้ำทวมซ้ำซากเปนประจำทุกป แตหากมีการ

บริหารจัดการน้ำที่ดี มีการวางแผน รวบรวมขอมูลและวิเคราะหก็สามารถบริหารจัดการน้ำได ถึงแมวาบนพื้นที่

เดียวกันจะประสบปญหาทั้งน้ำหลากและน้ำแลง โดยในชวงน้ำหลาก หากกักเก็บน้ำไวในฝายหรือแหลงเก็บน้ำเพื่อ

นำมาใชประโยชนไดอีกหลายทาง โดยเฉพาะในชวงฤดูแลง อีกทั้งยังบรรเทาปญหาน้ำทวมในพ้ืนที่ตอนลางไดอีก 
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วิธีบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ในพื้นที่น้ำหลากและน้ำแลง ที่สำคัญคือ พัฒนาแหลงน้ำ เพื่อเปน

พื้นที่กักเก็บน้ำเวลาน้ำหลาก หรือน้ำฝน และเปนแหลงสำรองน้ำไวใชในเวลาหนาแลง การพัฒนาแหลงน้ำ ทำไดหลาย

วิธี เชน 

- ขุดลอกหนอง บึง หรือแหลงน้ำอื่นภายในชุมชน เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ 

- จัดทำสระเก็บน้ำตามการจัดพื้นที่ตามทฤษฎีใหม (30-30-30-10) ดวยจัดการแหลงน้ำและที่ดิน 

เพื่อแกปญหาความแหงแลง ดินเสื่อมคุณภาพ โดยเริ่มจาก ชาวบานทำการขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำไวใชเพื่อทำ

การเกษตรตลอดปในพ้ืนที่ของตน โดยใชภูมิปญญาชาวบานในการจัดการ รวมกับแนวทางพระราชดำริทฤษฎีใหม 

- ปรับปรุงสภาพลำน้ำ เพื่อเวลาน้ำหลาก น้ำไหลผานไดโดยสะดวก ชวยลดน้ำหลาก 

- จัดทำพื้นที่แกมลิง หรือพัฒนาพื้นที่ลุมเพื่อกักเก็บน้ำ เพื่อพัฒนาพื้นที่เปนพื้นที่กักเก็บน้ำหลาก 

และสำรองน้ำใชเวลาหนาแลง 

- จัดทำระบบน้ำในพ้ืนที่ เชน ประตูระบายน้ำ ทางสงน้ำจากเขื่อนกักเก็บน้ำ  
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ภาพที่ 7 ตัวอย�างเทคนิคบร�หารจัดการนํ้าในพ�้นที่นํ้าแล�งและนํ้าหลาก 

 

การบร�หารจัดการนํ้าชุมชน – พ�้นที่ป�าต�นนํ้า  

ปจจุบันพื้นที่ตนน้ำจำนวนมากทั่วทุกภาคของประเทศไทยเกิดความเสื่อมโทรม จากการตัดไมทำลายปา 

เผาปา บุกรุกเขาแผวถางปาเพื่อนำที่ดินมาใชทำการเกษตร หรือทำไรเลื่อนลอย เปนเหตุใหเกิดการกัดเซาะหนาดิน

และทำลายอินทรียวัตถุในบริเวณพ้ืนที่ตนน้ำจนดินเสื่อมคุณภาพ น้ำฝนที่เคยไหลซึมลงไปเก็บสะสมอยูในดินมีปริมาณ

ลดลงกวาเดิม ฝนตกถึงพื้นก็ชะผิวดินเกิดน้ำทวมฉับพลันและการพังทลายของหนาดินตามมา สงผลกระทบตอการ

ดำเนินชีวิตของคนในชุมชนและพ้ืนที่ใกลเคียง  

การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ปาตนน้ำ จำเปนตองฟนฟูและรักษาสภาพความอุดมสมบูรณของพื้นที่ตน

น้ำที่เสมือนอางเก็บน้ำตามธรรมชาติที่คอยปลดปลอยน้ำใหไหลลงสูแมน้ำลำธาร หลอเลี้ยงสรรพชีวิตอยางสม่ำเสมอ

ตลอดทั้งป 

แนวพระราชดำริในการแกไขปญหาเรื่อง “น้ำ” ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การอนุรักษและฟนฟูปา 

เนื่องจากปาไมก็คือ “ตนน้ำ” แตที่ผานมาปาไมของประเทศไทยถูกทำลายอยางรวดเร็ว กอใหเกิดภาวะแหงแลง

เนื่องจากตนน้ำลำธารถูกทำลาย ฝนไมตกตองตามฤดูกาล เมื่อยามน้ำหลากก็เกิดน้ำทวมฉับพลันและมีการพังทลาย

ของดินอยางรุนแรง จนเกิดปญหาตอการประกอบอาชีพทางการเกษตร กลายเปนทุกขรอนของแผนดิน 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงตระหนักถึงปญหาดังกลาวยิ่ง 

แนวพระราชดำริในการบริหารจัดการปาตนน้ำ มีหลายวิธี เชน 



 

17 

สรางปาเปยก นับเปนทฤษฎีการอนุรักษฟนฟูปาไมโดยใชความชุมชื้นเปนหลักสำคัญที่จะชวยใหปาเขียว

สดอยูตลอดเวลา ไฟปาจึงเกิดไดยาก และชวยอนุรักษและฟนฟูปาไมที่ไดผลดียิ่ง วิธีการสรางปาเปยก มีดังนี้ 

วิธีการแรก : ทำระบบปองกันไฟไหมปา โดยใชแนวคลองสงน้ำและแนวพืชชนิดตางๆ ปลูกตามแนวคลอง 

วิธีที่สอง : สรางระบบการควบคุมไฟปาดวยแนวปองกันไฟปาเปยก โดยอาศัยน้ำชลประทานและน้ำฝน 

วิธีที่สาม : โดยการปลูกตนไมโตเร็วคลุมแนวรองน้ำ เพื่อใหความชุมชื้นคอยๆ ทวีขึ้นและแผขยายออกไป

ทั้งสองรองน้ำ ซึ่งจะทำใหตนไมงอกงามและมีสวนชวยปองกันไฟปา เพราะไฟปาจะเกิดขึ้นหากปาขาดความชุมชื้น 

วิธีที่สี่ : โดยการสรางฝายชะลอความชุมชื้น หรือที่เรียกวา “Check Dam” (เช็คแดม) ขึ้น เพื่อปดกั้น 

รองน้ำหรือลำธารขนาดเล็กเปนระยะๆ เพื่อใชเก็บกักน้ำและตะกอนดินไวบางสวน โดยน้ำที่เก็บไวจะซึมเขาไปสะสม

ในดิน ทำใหความชุมชื้นแผขยายเขาไปทั้งสองดานกลายเปน “ปาเปยก” 

วิธีที่หา : โดยการสูบน้ำเขาไปในระดับที่สูงที่สุดเทาที่จะทำได แลวปลอยน้ำลงมาทีละนอยใหคอยๆ ไหล

ซึมดิน เพื่อชวยเสริมการปลูกปาบนพื้นที่สูงในรูป “ภูเขาปา” ใหกลายเปน “ปาเปยก” ซึ่งสามารถปองกันไฟปาได 

อีกดวย 

วิธีที่หก : ปลูกตนกลวยในพื้นที่ที่กำหนดใหเปนชองวางของปา ประมาณ 4 - 6 เมตร หากเกิดไฟไหมปา

ก็จะปะทะตนกลวยซึ่งอุมน้ำไวไดมากกวาพืชอื่น ทำใหลดการสูญเสียน้ำลงไปไดมาก 

สรางภูเขาปา หมายถึง ภูเขาที่มีตนไมนานาชนิดซึ่งปกคลุมดินในอัตราหนาแนนที่เหมาะสมกับลักษณะ

ภูมิประเทศแตละแหง ตนไมเหลานั้นจะมีผล ชวยรักษาระดับความชุมชื้นในธรรมชาติใหอยูในเกณฑท่ีพอเหมาะไมแหง

แลงเกินไป และยังชวยยึดพื้นผิวดินอันมีคาไมใหถูกน้ำเซาะทลายลงมายังพื้นที่ราบอีกดวย 

สรางฝายขนาดเล็ก บริเวณลำธารบนภูเขา ดวยการสรางฝายขนาดเล็กปดกั้นรองน้ำในเขตตนน้ำลำธาร 

เพื่อแผกระจายความชุมชื้นออกไปใหกวางขวาง อันจะชวยฟนฟูสภาพปาในบริเวณที่สูงใหสมบูรณขึ้น ซึ่งเปนวิธีที่จะ

ทำใหกลายเปน “ภูเขาปา” ในอนาคต  

สรางฝายชะลอความชุมช้ืน และฝายดักตะกอน คือสิ่งกอสรางขวางกั้นทางเดินของลำน้ำ ซึ่งปกติมักจะ

กั้นหวยลำธารขนาดเล็กในบริเวณที่เปนตนน้ำหรือพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูงทำใหสามารถดำรงชีพอยูได และหากชวงที่

น้ำไหลแรงก็สามารถชะลอการไหลของน้ำใหชาลง และกักเก็บตะกอนไมใหไหลเทลงไปในบริเวณลุมน้ำตอนลาง 

นับเปนวิธีการอนุรักษดินและน้ำไดดีมากวิธีการหนึ่ง 
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ภาพที่ 8 ตัวอย�างการบร�หารจัดการนํ้าชุมชนในพ�้นที่ป�าต�นนํ้า 
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การบร�หารจัดการนํ้ารูปแบบแปลงเกษตร  

หลักการและแนวทางสำคัญในการดำเนินงานเกษตรตามแนว “ทฤษฎีใหม”  

 เปนระบบการผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองไดในระดับที่ประหยัดกอน 

 ตองมีพื้นที่สวนหนึ่งทำนาขาว เพราะขาวเปนปจจัยหลักที่ทุกครัวเรือนตองปลูก เพื่อใหมีขาวพอ

บริโภคตลอดท้ังป 

 ตองมีน้ำสำรองไวใชเพียงพอตลอดป เพื่อการเพาะปลูกในระยะฝนทิ้งชวง หรือในฤดูแลง 

 แบงพ้ืนที่ออกเปน 4 สวน สัดสวน 30:30:30:10 ของพื้นที่ถือครอง โดยพิจารณาปรับเปลี่ยนสัดสวน

ใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยเฉพาะนอกเขตชลประทาน ใหมีน้ำเพียงพอ สามารถวางแผน

เกษตรกรรมไดตลอดป คือ 

1) ใชขุดสระเก็บกักน้ำ 2) ใชปลูกพืชผัก ผลไม พืชไร ไมยืนตน 

3) ใชปลูกขาว 4) ใชเปนที่อยูอาศัยและอ่ืนๆ 

 
ภาพที่ 9 ตัวอย�างการดําเนินงานเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม� 

 

เศรษฐกิจพอเพ�ยงเพ�่อการเกษตร  

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตร สงเสริมใหชุมชนมีความมั่นคงดานทรัพยากรน้ำ มีผลผลิตตลอดป  

มรีายไดสม่ำเสมอ ลดรายจายครัวเรือน ชุมชนบริหารทรัพยากรดิน น้ำ และเกษตรกรรม อยางสมดุล พึ่งตนเองได  

แนวคิดเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม เปนแนวทางหรือหลักในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรน้ำ 

เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กใหเกิดประโยชนสูงสุด ดวยหลักเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา 

ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไดพระราชทานพระราชดำรินี้ เพื่อเปนการชวยเหลือเกษตรกรที่

ประสบความยากลำบาก ใหสามารถผานชวงวิกฤต โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ำไดโดยไมเดือดรอนและยากลำบากนัก 
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การดำเนินงานเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม ประกอบดวย 3 ขั้น (ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: กปร.) คือ 

ขั้นที่ 1 บริหารทรัพยากรอยางสมดุล มีน้ำเพียงพอ สามารถวางแผนเกษตรกรรมไดตลอดป ใน

พื้นที่เกษตรของตนเอง สรางรายได ลดรายจาย เพียงพอสำหรับใชจายในครัวเรือน ใหแบงพื้นที่ออกเปน 4 สวน 

ตามอัตราสวนโดยประมาณ 30:30:30:10 ซึ่งหมายถึง 

1. พื้นที่สวนที่หนึ่ง (รอยละ 30) ใหขุดสระเก็บกักน้ำเพ่ือใชเก็บกักน้ำฝนในฤดูฝน และใชเสริมการ

ปลูกพืชในฤดูแลง ตลอดจนการเลี้ยงสัตวและพืชน้ำตางๆ 

2. พื้นที่สวนที่สอง (รอยละ 30) ใหปลูกขาวในฤดูฝนเพื่อใชเปนอาหารประจำวันสำหรับครอบครัว

ใหเพียงพอตลอดป เพื่อตัดคาใชจายและสามารถพึ่งตนเองได 

3. พื้นที่สวนที่สาม (รอยละ 30) ใหปลูกไมผล ไมยืนตน พืชผัก พืชไร พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อใชเปน

อาหารประจำวัน หากเหลือบริโภคก็นำไปจำหนาย 

4. พื้นที่สวนที่สี่ (รอยละ 10) เปนที่อยูอาศัย เลี้ยงสัตว ถนนหนทาง และโรงเรือนอ่ืนๆ 

ขั้นที่ 2 การรวมกลุม รวมคิด (จัดการทรัพยากรรวมกัน) รวมผลิต (วางแผนเกษตรกรรม) และ

รวมขาย (การตลาด) สรางมาตรฐานผลผลิต พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจชุมชน  

1. การผลิต (พันธุพืช เตรียมดิน แหลงน้ำ ฯลฯ) เกษตรกรจะตองรวมมือในการผลิต โดยเริ่ม ตั้งแต

ขั้นเตรียมดิน การหาพันธุพืช ปุย การจัดหาน้ำ เพื่อการเพาะปลูก 

2. การตลาด (ลานตากขาว ยุง เครื่องสีขาว การจำหนายผลผลิต) เมื่อมีผลผลิตแลว จะตอง

เตรียมการตางๆ เพื่อการขายผลผลิตใหไดประโยชนสูงสุด เชน การเตรียมลานตากขาวรวมกัน การจัดหายุงรวบรวม

ขาว เตรียมหาเครื่องสีขาว ตลอดจนรวมกันขายผลผลิตใหไดราคาดีและลดคาใชจาย 

3. การเปนอยู (กะป น้ำปลา อาหาร เครื่องนุงหม ฯลฯ) ขณะเดียวกันเกษตรกรตองมีความเปนอยู

ที่ดีพอสมควร โดยมีปจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต เชน อาหารการกิน กะป น้ำปลา เสื้อผา ฯลฯ 

4. สวัสดิการ (สาธารณสุข เงินกู) แตละชุมชนควรมีสวัสดิภาพและบริการที่จำเปน เชน มีสถานี

อนามัยเมื่อยามปวยไข หรือมีกองทุนไวกูยืมเพ่ือประโยชนในกิจกรรมตางๆ ของชุมชน 

5. การศึกษา (โรงเรียน ทุนการศึกษา) ชุมชนควรมีบทบาทในการสงเสริมการศึกษา เชน มีกองทุน

เพื่อการศึกษาเลาเรียนใหแกเยาวชนของชมชนเอง 

6. สังคมและศาสนา ชุมชนควรเปนที่รวมในการพัฒนาสังคมและจิตใจ โดยมีศาสนาเปนที่ยึด

เหนี่ยว 

โดยกิจกรรมทั้งหมดดังกลาวขางตน จะตองไดรับความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ไมวาสวน

ราชการ องคกรเอกชน ตลอดจนสมาชิกในชุมชนนั้นเปนสำคัญ 
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ขั้นที่ 3 การรวมทุนดำเนินงานวิสาหกิจ กองทุน หรือสหกรณ ที่กอตั้งและบริหารโดยชุมชน เกิด

สวัสดิการ พัฒนาความเปนอยูและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

เมื่อดำเนินการผานพนขั้นที่สองแลว เกษตรกร หรือกลุมเกษตรกรก็ควรพัฒนากาวหนาไปสูขั้นที่สาม

ตอไป คือติดตอประสานงาน เพื่อจัดหาทุน หรือแหลงเงิน เชน ธนาคาร หรือบริษัท หางรานเอกชน มาชวยในการ

ลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ ทั้งฝายเกษตรกรและฝายธนาคาร หรือบริษัทเอกชนจะไดรับประโยชนรวมกัน 

กลาวคือเกษตรกรขายขาวไดราคาสูง (ไมถูกกดราคา) ธนาคารหรือบริษัทเอกชนสามารถซื้อขาวบริโภคในราคาต่ำ (ซื้อ

ขาวเปลือกตรงจากเกษตรกรและมาสีเอง) เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคไดในราคาต่ำ เพราะรวมกันซื้อเปนจำนวน

มาก (เปนรานสหกรณราคาขายสง) ธนาคารหรือบริษัทเอกชน จะสามารถกระจายบุคลากร เพื่อไปดำเนินการใน

กิจกรรมตางๆ ใหเกิดผลดียิ่งขึ้น  

 
ภาพที่ 10 ตัวอย�างการวางแผนเพาะปลูกและปฏิทินการผลิต 
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ภาพที่ 11 ตัวอย�างแผนผังการจัดการที่ดินและแหล�งนํ้า “เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม�” 
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การวางผังจัดรูปแปลงเกษตร 

การวางแผนและเตรียมจัดรูปแปลง นอกจากเตรียมพ้ืนที่ตามสัดสวนแปลงแลว ยังตองพิจารณาความตองการ

น้ำของพืชแตละชนิด เพื่อนำมาวิเคราะหและการออกแบบระบบใชน้ำนอย เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการพื้นที่

เกษตร โดยพิจารณาความเหมาะสมของปริมาณน้ำตนทุนที่มีกับพืชที่ปลูก ชนิดสัตวที่เลี้ยง ประกอบการตัดสินใจใน

การเพ่ิมแหลงสำรองน้ำใหเหมาะสมตอไป  

การวางแผนออกแบบระบบน้ำภายในแปลง ประกอบดวยขั้นตอน ไดแก 1) การเตรียมการและการวางแผน 

2) การเขียนแผนผัง 3) การเลือกหัวจายน้ำ 4) การวางตำแหนงหัวจายน้ำ 5) การจัดแบงโซนการจายน้ำ 6) การจัดวาง

ระบบทอสงน้ำ 7) การคำนวณหาขนาดทอสงน้ำ และ 8) การเลือกเครื่องสูบน้ำ 

1. การคำนวณปริมาณความตองการน้ำของพืช  

ตัวอยางเชน ไมผล ตองการน้ำ 3 มม.ตอวัน หรือ 0.003 ลบ.ม. ตอวันในพื้นที่เปยก 1 ตร.ม. 

ดังนั้น ไมผลตองการน้ำเทาใดตอวัน = พื้นที่เปยก(ตร.ม.) x ความตองการน้ำ (ลบ.ม.ตอวัน) 

= 1 x 0.003 = 0.003 ลบ.ม. หรือคิดเปน = 1 x (0.003x1,000) = 3.0 ลิตรตอวัน 

เมื่อไดปริมาณความตองการน้ำตอตนตอวันแลว นำมาคิดประกอบการสำรองน้ำเพื่อใชในการเพาะปลูก 

เชน พื้นที่ 2 ไร (3,200 ตร.ม.) คิดปริมาณความตองการใชน้ำตอพ้ืนที่เปยก 1 ตร.ม.เทากับ 3.0 ลิตร/วัน  

2. การเขียนผังแปลง 

หลักสำคัญในการออกแบบผังแปลง ควรคำนึงถึงความถูกตองและใกลเคียงกับพื้นที่จริง 

2.1 ขนาดพื้นที่ พิกัดของแปลง ที่จะใชน้ำวามีพ้ืนที่กวางยาวเทาไหร เพื่อรูขนาดแปลงและนำไปใชในการ

แบงโซนการใหน้ำ 

2.2 แหลงน้ำ มีปริมาณน้ำเพียงพอหรือไม อยูหางจากแปลงเทาใด และอยูต่ำกวาแปลงเทาใด เพื่อเลือก

ขนาดของเครื่องสูบน้ำและขนาดทอสงน้ำ 

2.3 ชนิด จำนวนตนพืช วามีจำนวนเทาใด เพื่อจะไดรูวาพืชตองการใชปริมาณน้ำตอวันเทาใด 

2.4 ระยะการปลูกพืช วาพืชมีระยะการปลูกเทาใด เชน ระยะหางระหวางตน 6 เมตร x 6 เมตร  

หรือ 6 เมตร x 8 เมตร หรือ 6 เมตร x 10 เมตร เพื่อกำหนดจุดใหน้ำ ขนาดและความยาวทอยอย 

ที่เหมาะสม 

2.5 แถวของพืช วาพืชมีกี่แถว แถวละก่ีตน เพื่อกำหนดจำนวนทอยอยท่ีตองใช 

2.6 วาดผังแปลง แสดงขนาดและรูปรางขอบเขตแปลง ความสูงต่ำของแหลงน้ำและลักษณะการปลูกพืช 

เพื่อเปนขอมูลในการออกแบบระบบกระจายน้ำภายในแปลง 
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3. ขั้นตอนการเขียนผังแปลง 

3.1 สำรวจรายละเอียดพื้นที่ ความกวาง ยาว (กรณีแหลงน้ำตองวัดความลึก) โดยใชอุปกรณจับพิกัด เชน 

โทรศัพทมือถือ เครื่องระบุพิกัด (GPS) เพื่อใหไดพิกัดขอบเขตทั้งหมดของแปลง ใชคำนวณขนาดของ

พื้นที่ แบงตามประโยชนใชสอย เชน พื้นที่ทำเกษตร แหลงน้ำ เสนทางน้ำ (ทั้งภายนอกและภายใน) 

แหลงพลังงานไฟฟา แนวสายไฟ พื้นที่อยูอาศัย และปศุสัตว เปนตน  

 

 
ภาพที่ 12 แผนผังแสดงขอบเขตพ�้นที่เกษตรทั้งหมด 

 

3.2 จัดทำแผนผัง จากแผนที่ทำมือ ดวยโปรแกรม เชน Google Earth ควบคูกับโปรแกรมในการจัดทำ

เอกสารอื่นๆ เชน PowerPoint และโปรแกรม QGIS หากทำแผนที่ทำมือตองวาดใหมีความ

ใกลเคียงสภาพพ้ืนที่จริงมากท่ีสุด  

3.3 ลากเสนเชื่อมตอแตละจุด ขอบเขตแปลงทั้งหมด ขอบเขตแหลงน้ำ เสนทางน้ำเขา เสนทางน้ำออก 

ระบบหมุนเวียนน้ำภายในแปลง ขอบเขตพื้นการเกษตร บานและอาคาร คอกเลี้ยงสัตว โรงเรือน 

พื้นที่ใชสอยอ่ืนๆ โดยกำหนดสี หรือลักษณะเสนที่มีความแตกตางกัน เชน 

I. ขอบเขตที่ดินท้ังหมด กำหนดเปน เสนสีแดง 

II. ขอบเขตพ้ืนที่ทำการเกษตร กำหนดเปน เสนสีเขียว 

III. ขอบเขตแหลงน้ำ เสนทางน้ำ กำหนดเปนเสนสีฟาหรือน้ำเงิน 

IV. บานและอาคาร คอกเลี้ยงสัตว โรงเรือน พื้นที่ใชสอยอื่นๆ กำหนดเปน เสนสีขาว 
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ภาพที่ 13 แผนผังแสดงสัดส�วนพ�้นที่แต�ละประเภทภายในแปลง 

 

4. วิเคราะหขอมูลจากการสำรวจ  

 การนำขอมูลปริมาณความตองการใชน้ำ และวางแผนการผลิต มาใชประกอบในการกำหนดรูปแบบ

การวางระบบกระจายน้ำภายในแปลง  

1) กำหนดจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำและถังพักน้ำ ไมควรอยูหางจากสระหรือแหลงน้ำมากนัก มีระดับ

ความสูงของพ้ืนที่มากกวาจุดอื่น และสามารถดูแลรักษาไดงาย 

2) วาดแนวทอประธานใหครอบคลุมพ้ืนที่แปลงเกษตรที่จะติดตั้งระบบกระจายน้ำ โดยควรคำนึงถึง 

• แนวทอประธานควรเปนแนวที่ไมตองยายหรือปรับเปลี่ยนบอยๆ ภายในแปลง 

• แนวทอประธานควรอยูนอกเหนือแนวถนน หรือพ้ืนที่แปลงนา ที่มีโอกาสในการไถปรับพื้นที ่

3) วาดแนวทอรองประธานเพื่อใชกระจายน้ำคลุมพื้นทีก่ารใหน้ำตามขอบเขตการปลูกพืชแตละโซน 

โดยไมควรปลูกพืชหลากหลายชนิดมากเกินไปในแตละโซน หรือแตละชวงของทอรองประธาน  
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ภาพที่ 14 แผนผังกําหนดรูปแบบระบบกระจายนํ้าภายในแปลง 
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2. การบร�หารจัดการโครงการ 

โครงสร�างความร�วมมอื 

การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนโดยชุมชนเปนเจาของในการพัฒนาโครงสรางน้ำ และการวางแผน บนพื้นฐาน

ของการพึ่งตนเอง และประสานการทำงานรวมกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องคการมหาชน) และเครือขาย

ความรวมมือและวิชาการ 

 
ภาพที่ 15 โครงสร�างและหน�าที่การจัดการทรัพยากรนํ้าชุมชน 

 

การดำเนินงาน แบงผูรับผิดชอบ 3 องคประกอบหลัก ไดแก  

1) เครือขายสนับสนุน ประกอบดวย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องคการมหาชน) หรือ สสน. ทำ

หนาที่บริหารโครงการ และมีเครือขายภาครัฐ ทั้งสวนกลาง ทองที่ ทองถิ่น รวมสนับสนุนการถายทอด

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานการจัดการน้ำ 

2) เครือขายพี่เลี้ยง ประกอบดวย หนวยงานหรือองคกรเครือขายความรูและวิชาการ ภาครัฐและ

ภาคเอกชนระดับพ้ืนที ่ทำหนาที่ประสานงาน ใหขอคิดเห็นและปฏิบัติงานรวมกับชุมชน 

3) ชุมชน ประกอบดวย องคกรปกครองสวนทองถิ่น และคณะกรรมการน้ำชุมชน/หมูบาน ทำหนาที่

ดำเนินงานโครงการ 
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โครงสร�างการทํางานเคร�อข�ายและชุมชน 

 
ภาพที่ 16 โครงสร�างความร�วมมือระหว�างเคร�อข�ายและชุมชน 

กลไกความรวมมือของเครือขาย และชุมชน ทั้งเครือขายวิชาการ เครือขายความรวมมือ ชุมชน และ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรมีการจัดตั้งกลุมเปนนิติบุคคล รวมทั้งจัดทำบันทึกขอตกลงการทำงานชัดเจน ระบุ

หนาที่รับผิดชอบ เพื่อรวมกันดำเนินโครงการจัดการน้ำชุมชนฯ 

การดําเนินงานจัดการนํ้าชุมชน 

ประกอบดวย 

1. จัดตั้งคณะกรรมการนํ้าชุมชน 

องคประกอบของคณะกรรมการน้ำชุมชน 

- ชุมชน  

- อปท. 

- หนวยงานเครือขาย (ตามความเหมาะสม) 

อำนาจและหนาที่รับผิดชอบของคณะกรรมการน้ำชุมชน 

การจัดทำระเบียบ กฎ และ กติกาของชุมชน  
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2. สํารวจและจัดเก็บข�อมูลของแหล�งนํ้าในชุมชนเบื้องต�น 

น้ำตนทุน  

- สำรวจพื้นที่แหลงน้ำชุมชน 

- จัดทำแผนที่แหลงน้ำชุมชน ขอมูลปริมาณน้ำ แบงตามประเภทการใช 

- ชุดขอมูลอุทกวิทยา (ปริมาณน้ำทา ปริมาณน้ำฝน) 

- วิธีดูแลสภาพแหลงน้ำ 

การใชน้ำ 

- ปริมาณความตองการใชน้ำในพื้นที ่

- ขอมูลการใชน้ำดานเกษตรกรรม 

- ขอมูลการใชน้ำดานการอุปโภคบรโิภค 

- ขอมูลการใชน้ำดานการเลี้ยงสัตว 

- ระบบการใชและสงน้ำในพ้ืนที ่

- บัญชีน้ำชุมชน (ตารางติดตามสถานการณน้ำ) 

3. ใช�ว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีเพ�่อจัดการความรู� 

จัดการความรู   

- ผสมผสานภูมิปญญาทองถ่ินกับความรูภายนอกในจัดการดิน น้ำ ปา พืช สัตว 

- ความรูในการผลิตแบบเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม 3 ขั้น  

- ความรูดานการตลาด 

- กระบวนการคิดและการจัดการขอมูลอยางเปนระบบ เชน การเก็บขอมูล การรวบรวมขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล การสรุปขอมูล การนำขอมูลไปใชเพื่อชี้ปญหาและวางแนวทางแกไข 

สรุปผลการเปลี่ยนแปลง 

ใชเทคโนโลยี 

- การประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน ระบบจัดเก็บขอมูลน้ำ แผนที่ภูมิศาสตร 

ภาพถายจากดาวเทียม เครื่องจับพิกัดภูมิศาสตร (GPS) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 

โปรแกรมวิเคราะหดานภูมิสารสนเทศ (Quantum GIS, Oziexplorer) โปรแกรมคอมพิวเตอร

พื้นฐาน เชน Microsoft Excel คอมพิวเตอรและเครือขายอินเทอรเน็ต 

- ระบบขอมูลพื้นฐานชุมชน เชน บัญชีครัวเรือน บัญชีการผลิต บัญชีราคาผลผลิตเพื่อการ

วางแผนการตลาด   
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4. บร�หารจัดการนํ้า 

1) หาน้ำได : จัดเก็บขอมูลแหลงน้ำ ปริมาณน้ำ ปริมาณฝนในชุมชน จัดการขอมูลเปนระบบ ระบุปญหา

และเสนอแนวทางแกไข ไปสูการหาแหลงน้ำสำรองในชุมชน 

2) เก็บน้ำไว : เก็บสำรองน้ำหลากและน้ำทวม ไวในแหลงกักเก็บน้ำ เชน สระน้ำแกมลิง สระน้ำประจำ 

ไรนา หรือบอน้ำ เพื่อไวใชอุปโภค-บริโภค และการเกษตร   

3) ใชน้ำเปน : วางแผนการใชน้ำทั้งอุปโภค-บริโภค และเกษตร ที่สอดคลองกับปริมาณน้ำที่มี จัดการ

ขอมูล วิเคราะหสมดุลน้ำ ดำเนินงานทฤษฎีใหม 

4) จัดการอยางมีประสิทธิภาพ : บริหารจัดการน้ำ และปรับตัวเขากับสถานการณ เพื่อใหมีน้ำใชอยาง

พอเพียง สำหรับอุปโภค-บริโภค และการเกษตร อยางตอเนื่องตลอดทั้งป  

การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ถือเปนการจัดการแหลงน้ำทั้งตามธรรมชาติและที่สรางขึ้นเอง การจัดรูปที่ดิน 

โดยมุงเนนใหชุมชนมีแหลงน้ำสะอาดเพื่อใชอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร รวมทั้งสามารถเปนแหลงรับน้ำเพื่อ

ปองกันน้ำทวม และสำรองไวใชยามหนาแลง โดยชุมชนเปนผูวิเคราะหปญหาของชุมชน ใชความคิดริเริ่ม ภูมิปญญา 

และการเรียนรูของตนเพื่อวางแผนจัดการ และเสนอแนวทางแกไขปญหา โดยบริหารจัดการไดเอง มีกระบวนการคิด 

แสดงความเห็น กลั่นกรอง ตัดสินใจ และลงมือทำรวมกัน รวมทั้งรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน กระทั่ง

สามารถพึ่งพาตนเองไดเปนหลัก ซึ่งนำไปสูการเปลี่ยนแปลงดานการจัดการน้ำในทองถิ่นของตนเองอยางเปนรูปธรรม 

ชุมชนที่จะเขารวมโครงการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามแนวพระราชดำริ 

ตองมีองคประกอบ ดังนี้ 

1) แผนน้ำชุมชน เชน ขอมูลขอเท็จจริง แผนที่น้ำ แผนปรับปรุงแหลงน้ำ แผนบำรุงรักษาแหลงน้ำ เปนตน 

2) แผนการใชน้ำของชุมชน หรือ บัญชีน้ำ เชน แผนการใชน้ำของชุมชน บัญชีการใชน้ำ บัญชีการจัดเก็บคา

น้ำ แผนการใชน้ำเพื่อการผลิต/การเกษตร เปนตน 

3) แผนชุมชน เชน แผนการดำเนินงานดานหนี้สิน ดานพัฒนาที่ดิน เปนตน 

4) ผลสำเร็จของการบริหารจัดการโดยชุมชนที่ผานมา เชน กองทุน กลุมออมทรัพย การเพาะปลูกเกษตร

อินทรีย เปนตน 

5) หนวยงานภาครัฐสนับสนุนแผนการดำเนินงาน และไดใหการรับรองเห็นชอบตอโครงการที่คณะกรรมการ

ชุมชนจัดทำ  
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ภาพที่ 17 การจัดการนํ้าชุมชน – พ�้นทีน่ํ้าแล�ง และนํ้าท�วม 
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ภาพที่ 18 การจัดการนํ้าชุมชน – พ�้นทีน่ํ้าแล�ง และนํ้าหลาก 

 

 



 

33 

 
ภาพที่ 19 การจัดการนํ้าชุมชน – พ�้นทีต่�นนํ้า 
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การบร�หารงานโครงการ 

การดำเนินงานมี 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที ่1 เร�ยนรู� และปฏบิัต ิ 
สรางศักยภาพคนในพื้นที่ ใหสามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ไดดวยตนเอง 

สรางคนในพื้นที่ ทั้ง ทองที่ ทองถิ่น และชุมชน ใหสามารถประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เกิดขอมูล 

แผนที่ ผังน้ำ เกิดขอมูลระดับพื้นที่ สามารถเขาใจพื้นที่ของตนเอง แลวทำหนาที่เปนผูถายทอด หรือ พี่เลี้ยง รวมกับ

ชุมชน ในการถายทอดความรูดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ และการบริหารจัดการ

พื้นที่ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหสามารถลงมือปฏิบัติไดดวยตนเอง 

ระยะที ่2 บร�หารและวางแผน 

ประสานการทำงาน รวมกันบริหารและวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน 

ประสานการทำงาน นำขอมูล แผนที่น้ำ ผังน้ำ มาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและวางแผนดำเนินงานอยางมี

สวนรวม ระหวางคณะกรรมการน้ำชุมชน หนวยงานรัฐ ทองที่ ทองถิ่น รวมทั้ง รวมกันจัดลำดับความสำคัญ กำหนด

เปาหมาย และวางแผนปฏิบัติเพื่อเปนแผนพัฒนาแหลงน้ำในระดับพื้นที่ รวมทั้งสรางกลุมตัวอยางวางแผนเพาะปลูก 

เพิ่มความมั่นคงดานอาหาร 

ระยะที ่3 พฒันา 

พัฒนาและฟนฟูแหลงน้ำ สรางตนแบบความสำเร็จการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนในรูปแบบตางๆ

ที่เหมาะสมกับภูมิสังคม และขยายผลไปสูพื้นที่อ่ืนๆ 

ดำเนินงานพัฒนาและฟนฟูแหลงน้ำตามแผนงาน เพื่อเพิ่มความมั่นคงดานน้ำ รวมทั้ง ติดตามการดำเนินงาน

ในระยะ กอน ระหวาง และหลังการดำเนินงาน ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปความสำเร็จ เปนตนแบบของการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ขยายผลไปสูชุมชนอื่นๆ 
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ภาพที่ 20 ผังการส�งข�อเสนอและพ�จารณาโครงการ 
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การบร�หารโครงการรูปแบบออนไลน�ผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส� 

การระบาดระลอกใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดขยายขอบเขตการแพรระบาดเปน

วงกวาง กระจายไปในหลายเขตพื้นที่ จึงปรับรูปแบบกระบวนการทำงาน และจัดกิจกรรมถายทอดองคความรู จาก

เดิมจัดในพื้นที่จริง ปรับเปลี่ยนเปนจัดผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และจัดทำสื่อมัลติมีเดียใหความรูดานการใชเทคโนโลยี

ดานบริหารจัดการน้ำชุมชน เชน การจัดทำขอมูลน้ำ แผนที่ ผังน้ำ การติดตั้งอุปกรณที่เกี่ยวของ การสำรวจและ

ติดตามงาน เปนตน 

 
ภาพที่ 21 การทํางานร�วมกับชุมชนรูปแบบออนไลน�ผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส� 

 ดำเนินงานรวมกับเครือขายพี่เลี้ยงและชุมชน ผานกลุมไลน และระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส รวมสำรวจ 

วิเคราะหวางแผน ติดตามประเมิน และรายงานผลการทำงานรวมกัน แจงขอมูลขาวสาร สถานะการดำเนินงาน และ

รายงานสถานการณน้ำรายพื้นที่ แลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการทำงาน เทคนิคดานการบริหารจัดการน้ำชุมชน  
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ภาพที่ 22 การทํางานร�วมกับชุมชนงานช�วงแพร�ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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การติดตามสถานการณ�นํ้า 

การวิเคราะหขอมูลจากหลากหลายชองทาง เชน เว็บไซต แอพพลิเคชั่น และสื่อออนไลน เพื่อติดตาม

สถานการณน้ำ ปริมาณฝน สภาพภูมิอากาศ ตรวจสอบปริมาณน้ำในเขื่อน เพื่อนำมาบริหารจัดการน้ำชุมชน วิเคราะห

วางแผนเพาะปลูก ชวยลดความเสี่ยงจากภาวะน้ำทวมและน้ำแลง นอกจากนี้ยังมีชองทางการสื่อสารและแจงเตือน

สถานการณภายในกลุมไลนเครือขาย  

 
ภาพที่ 23 ตัวอย�างการสื่อสารและแจ�งเตือนสถานการณ�ภายในกลุ�มไลน�เคร�อข�าย 
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ภาพที่ 24 ตัวอย�างการติดตามสถานการณ�นํ้าด�วย APP ThaiWater เพ�่อวางแผนการเพาะปลูก 

 

ระบบบร�หารจัดการนํ้า 

ฟนฟูแหลงน้ำเดิม เพิ่มโครงสรางใหม เพื่อบริหารจัดการ กักเก็บและสำรองน้ำใวใชยามขาดแคลน รวมทั้ง ดัก

ตะกอนกอนลงแหลงน้ำ 

1. ระบบปาตนน้ำ ฟนฟูและอนุรักษปาตนน้ำ ดวยการสรางฝายชะลอความชุมชื้นและดักตะกอนในลำหวย

สาขา เพิ่มความชื้นและเพิ่มน้ำตนทุนใหกับผืนปา เขาเติมในระบบอางเก็บน้ำ สามารถเสริมระบบไฟฟา

พลังน้ำสำหรับใชในชุมชนได 

2. ระบบน้ำอุปโภค เก็บน้ำหลาก ไวใชยามหนาแลง วางระบบสงน้ำ เขาสูถังกักเก็บน้ำใชอุปโภคในครัวเรือน 

และ เชื่อมระบบกรองน้ำดื่มสะอาดสำหรับชุมชน ลดรายจายจากการซื้อน้ำดื่มน้ำใช เสริมความมั่นคง

ระดับครัวเรือน 

3. ระบบสระพวง เชื่อมจากอางเก็บน้ำ เก็บสำรองน้ำไวในสระน้ำแกมลิง และสระน้ำประจำไรนา ใชน้ำซ้ำ 

ชวยประหยัดน้ำ ทำใหมีน้ำไวทำเกษตรอยางพอเพียงตลอดป 
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ภาพที่ 25 ตัวอย�างการจัดทําระบบนํ้าในพ�้นที่สูงบร�เวณต�นนํ้า 

 

ระบบจัดการนํ้าเสีย 

สงเสริมและใหความรูดานจัดการน้ำเสีย พัฒนาระบบเติมอากาศดวยพลังงานแสงอาทิตยในแหลงน้ำ และ

ติดตั้งถังดักไขมันในครัวเรือน ซึ่งเปนชองทางหนึ่งในการรักษาสภาพแวดลอมและระบบนิเวศทางน้ำในชุมชนเอง ซึ่ง

เปนวิธีที่งายและชุมชนสามารถดำเนินการไดเอง ชวยเสริมระบบบำบัดน้ำเสียใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
ภาพที่ 26 ผังแสดงความเชื่อมโยงและการจัดการนํ้าเสียในระบบ 
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ภาพที่ 27 ตัวอย�างเทคนิคในการบร�หารจัดการนํ้าเสีย 
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ระบบการเกษตร 

พัฒนาทักษะ ความรู ดานการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ดวย วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มความ

มั่นคงดานน้ำ สำหรับทำเกษตร เกิดผลผลิต และรายได ลดความเสี่ยงของชีวิตความเปนอยู และพัฒนาสังคมและ

เศรษฐกิจของชุมชน ประโยชนที่จะไดรับจากการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. เกิดความมั่นคงดานน้ำอุปโภค บริโภค เกษตรกรมีน้ำตนทุนสำหรับทำการเกษตรไดอยางพอเพียง ใชน้ำซ้ำ 

ลดปญหาน้ำทวม น้ำแลงในพื้นที่ เกิดตัวอยางการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ขยายผลดำเนินงานสูพื้นที่อ่ืน  

2. เกิดความมั่นคงดานอาหาร วางแผนใชน้ำและเกษตรกรรมอยางเหมาะสม มผีลผลิตทางการเกษตรตลอดป 

3. เกิดความมั่นคงดานอาชีพและรายได เกิดการสรางงาน สรางอาชีพดานเกษตรกรรม พัฒนาสังคมและ

เศรษฐกิจของชุมชน  

 
ภาพที่ 28 ตัวอย�างการทําระบบแปลงเกษตร 
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3. งานเทคโนโลยีจัดการนํา้ชุมชน 

การจัดทําผังนํ้าชุมชน 

การบริหารจัดการน้ำชุมชน โดยประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนั้น ชุมชนตองเริ่มดวยการจัดทำขอมูล

ชุมชนเปนอยางแรก เชน ขอมูลประชากร ครัวเรือน พื้นที่เกษตร แหลงน้ำ โครงสรางทางชลศาสตรตางๆ โดยรวมกับ

การประยุกตใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อเขามาชวยในการจัดเก็บและจัดทำขอมูลอยางเปนระบบ 

เชน ระบุตำแหนง โดยใชเครื่องระบุพิกัดตำแหนง หรือ GPS และแผนที่ เปนตน 

ผังน้ำ เปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่สามารถแสดงผลจากการสำรวจ และเก็บขอมูลของ แหลงน้ำ และโครงสราง

ทางชลศาสตร เชน ฝาย ประตูเปด-ปดระบายน้ำ อางเก็บน้ำ ไดงาย เขาใจไดไมยาก และสามารถนำไปใชเพื่อสื่อสาร

ใหกับชาวบานในชุมชน หรือหนวยงานตางๆ ไดเขาใจตรงกันมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังนำไปใชในจัดทำสมดุลน้ำชุมชน 

วิเคราะหและสรุปแนวทางแกไขปญหาน้ำของชุมชนไดอยางเปนระบบอีกดวย 

1. ความสําคัญของผังนํ้า 

ผังน้ำ คือ แผนผังแสดงเสนทางน้ำและสถานการณน้ำจากขอมูลการตรวจวัดน้ำในพื้นที่ตางๆ โดยใช

สัญลักษณในการสื่อความหมาย เพื่อใหเขาใจโดยงาย 

 
ภาพที่ 29 ภาพการเปร�ยบเทียบการนําเสนอโดยใช� แผนที่ (ซ�าย) และ ผังนํ้า (ขวา) 
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2. วัตถุประสงค�และประโยชน�ของผังนํ้า 

2.1 ชุมชนไดรวมทำความเขาใจพื้นที่ของตน และรวมกันสำรวจ รวบรวมขอมูลและนำไปใชประโยชน

รวมกัน โดยแสดงผลในรูปแบบทีเ่ขาใจงาย 

  

  
ภาพที่ 30 การมีส�วนร�วมของชุมชนในการสํารวจ เก็บข�อมูล และทําผงันํ้าชุมชนร�วมกัน 

 

2.2 ชุมชนสามารถใชผังน้ำเพื่อติดตามสถานการณน้ำ เฝาระวังภัย วิเคราะหวางแผนการบริหารจัดการน้ำ 

เปนเครื่องมือในการพฒันาแหลงน้ำ และเปนขอมูลสำหรับจัดทำสมดุลน้ำชุมชน 
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ภาพที่ 31 การใช�ข�อมูลจากผังนํ้าเพ�่อบร�หารจัดการนํ้าและเฝ�าระวังภัย  
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3. รูปแบบของผังนํ้า 
รูปแบบของผังน้ำหลักๆ แบงตามขนาดขอบเขตและการแสดงผลขอมูล แบงได 2 ขนาด คือ 

3.1 ผังน้ำขนาดใหญ   

ขอบเขต ครอบคลุมพ้ืนที่กวาง เชน ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับลุมน้ำ 

การแสดงผล แสดงเฉพาะสิ่งที่สำคัญ เชน แมน้ำสายหลัก คลองสำคัญ เขื่อนขนาดใหญ จุดตรวจวัด

ระดับน้ำที่สงผลกระทบตอพื้นที่สำคัญ ประตูระบายน้ำที่ชวยบริหารจัดการอุทกภัยได แหลงกักเก็บน้ำสำคัญที่จะ

ชวยบรรเทาภัยแลง ฯลฯ 

3.2 ผังน้ำขนาดเล็ก 

  ขอบเขต ครอบคลุมพ้ืนที่คอนขางแคบ เชน ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล ระดับหมูบาน 

  การแสดงผล แสดงขอมูลลงในรายละเอียดไดตามความเหมาะสม 

 

 
ภาพที่ 32 ผังนํ้าระดับตําบล (ผังนํ้าขนาดเล็ก) 
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ภาพที่ 33 ผังนํ้าลุ�มนํ้าเจ�าพระยาแบบย�อ (ผังนํ้าขนาดใหญ�) 

(ที่มา: https://tiwrm.hii.or.th/DATA/REPORT/php/chart/chaopraya/small/chaopraya.php) 
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ภาพที่ 34 ผังนํ้าลุ�มนํ้าเจ�าพระยาแบบเต็ม (ผังนํ้าขนาดใหญ�) 
(ที่มา: http://thaiwater.net/report/chart/chaopraya) 
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ภาพที่ 35 ผังนํ้าลุ�มนํ้าชี-มูล (ผังนํ้าขนาดใหญ�) 

(ที่มา: https://tiwrm.hii.or.th/DATA/REPORT/php/chart/2014/chi_mun) 
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ภาพที่ 36 ผังนํ้าลุ�มนํ้าโขง (ผังนํ้าขนาดใหญ�) 

(ที่มา: https://tiwrm.hii.or.th/DATA/REPORT/php/chart/khong/2013/khong.php) 
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ภาพที่ 37 ผังนํ้าบางปะกง (ผังนํ้าขนาดใหญ�) 
(ที่มา: https://tiwrm.hii.or.th/v3/bangpakong)  
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4. ส�วนประกอบของผังนํ้า 
ผังน้ำมีองคประกอบหลักอยู 2 สวน คือ 

4.1 โครงสรางผัง 

 เสนทางนํ้า  เชน แมนํ้า คลอง ลําหวย 

 แหลงนํ้า  เชน หนองนํ้า บึง สระนํ้า กุด 

 โครงสรางทางชลศาสตรหรือจุดตรวจวัดนํ้าตางๆ เชน เขื่อน ประตูระบายนํ้า ฝาย สถานีสูบนํ้า 

พื้นที่ชลประทาน พื้นที่เพาะปลูก  

4.2 ขอมูล 

 ขอมูลที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง (Static Data) เชน ความจุลำน้ำ ระดับตลิ่ง เกณฑเตือนภัย ความจุ

แหลงกักเก็บน้ำ พื้นที่โครงการชลประทาน ฯลฯ 

 ขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง (Dynamic Data) ทั้งการเพิ่ม ลด หรือ แกไข เชน ระดับน้ำ/ปริมาณน้ำ

ในแหลงน้ำ การระบายน้ำ การสูบน้ำ การเพาะปลูกพืช ฯลฯ 
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ภาพที่ 38 ข�อมูลแบบ Static Data และ Dynamic Data 

 

5. เคร�่องมือที่ใช�จัดทําผังนํ้า 
การจัดทำผังน้ำนั้น มีเครื่องมือที่ชวยในการจัดทำผังน้ำอยู 3 สวนหลัก คือ  

5.1 แผนที ่

มีอยูหลายรูปแบบตามวัตถุประสงคการใชงาน เชน แผนที่ความสูงภูมิประเทศ (DEM) แผนที่ภูมิ

ประเทศ (Topography) แผนที่การใชประโยชนที่ดิน (Land Use) แผนที่ภาพถายจากดาวเทียม (Satellite Image) 

และแผนที่อ่ืนๆ เชน แผนที่โครงการพัฒนาแหลงน้ำ แผนที่เขื่อน/ฝาย สถานีตรวจวัดน้ำ ฯลฯ 
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ภาพที่ 39 ตัวอย�างแผนที่เพ�่อใช�ในการจัดทําผังนํ้า 

5.2 เครื่องมือสำรวจและจัดเก็บขอมูล 

เมื่อมีแผนที่เปนขอมูลพื้นฐานในการจัดทำผังน้ำแลว ชุมชนตองสำรวจขอมูลแหลงน้ำ หนอง บึง สระน้ำ 

ลำคลอง ลำหวย โครงสรางทางชลศาสตร เชน ฝาย ประตูเปด-ปดระบายน้ำ เปนตน เพื่อใหไดขอมูลที่เปนปจจุบันมาก

ที่สุด ทั้งนี้ในการเก็บขอมูลนั้นตองอาศัยเครื่องมือตางๆ ในการสำรวจ เชน การระบุตำแหนงโครงสรางทางชลศาสตร 

โดยใชเครื่องระบุพิกัดตำแหนง หรือ GPS การวัดขนาดความกวาง ความยาว ความลึกของแหลงน้ำ ลำคลอง ลำหวย 

โดยใชเครื่องมือและอุปกรณในการวัดขนาดหรือระยะทาง และเมื่อทำการสำรวจเรียบรอยแลว จะตองจัดเก็บขอมูลใน

คอมพิวเตอรดวย เพื่อปองกันการสูญหายของขอมูลและจัดเก็บไดอยางเปนระบบมากยิ่งขึ้น 

 

      
                                เครื่องมือและอุปกรณวัดระยะ                       กลองสำหรับบันทึกภาพ  

                  
                    เครื่องระบุพิกัดตำแหนง หรือ GPS           มือถือสำหรับเก็บขอมูลตำแหนงและถายรูป 
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คอมพิวเตอรสำหรับการจัดเก็บขอมูล 

ภาพที่ 40 เคร�่องมือและอ�ปกรณ�สําหรับสํารวจและเก็บข�อมูล 

5.3 แบบฟอรมตารางเก็บขอมูล 

ตารางบันทึกขอมูล เปนแบบฟอรมที่ชุมชนใชบันทึกขอมูลการสำรวจขอมูลแหลงน้ำ ประปาหมูบาน

โครงสรางทางชลศาสตร และอื่นๆ โดยจะมีการระบุขอมูลที่ตองการจัดเก็บ เชน ชื่อแหลงน้ำ ขนาดความกวาง ยาว 

ลึกของแหลงน้ำ ความจุน้ำ หนวยงานที่รับผิดชอบ เปนตน แตเพื่อใหชุมชนมีขอมูลสำหรับการวางแผนบริหารจัดการ

น้ำอยางครบถวน ตองมีการเพิ่มขอมูล (1) สถานะของแหลงน้ำ หรือโครงสราง ดวย เชน ตื้นเขิน มีวัชพืช โครงสรางใช

งานได ชำรุด หรือไมสามารถใชงานได (2) แผนงานพัฒนา เพื่อใหชุมชนไดวางแผนพัฒนาแหลงน้ำ หรือโครงสรางน้ำ

นั้นอยางไร เชน ขุดลอกเพิ่มความจุ ปรับปรุงหรือซอมแซมโครงสรางเดิม หรือกอสรางโครงสรางใหม เพื่อใหสอดคลอง

กับ (3) วัตถุประสงคการพัฒนา นั้นดวย เชน เพื่อการกันแนวเขตแหลงน้ำสาธารณะ เพิ่มความจุของแหลงน้ำ หรือ 

เพื่อใหมีโครงสรางในการบริหารจัดการน้ำเกิดขึ้น เปนตน 

 

 
ภาพที่ 41 ตารางบันทึกข�อมูลแหล�งนํ้า โครงสร�างทางชลศาสตร� 
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แหลงน้ำ คลอง ลำหวย  

  
ระบบประปาหมูบาน 

 

  

โครงสรางทางชลศาสตร 

ภาพที่ 42 แหล�งนํ้าและโครงสร�างทางชลศาสตร�ที่ชุมชนต�องร�วมกันสํารวจและจัดเก็บข�อมูล 

 

6. การจัดทําผังนํ้าเบื้องต�น 

เมื่อชุมชนมีขอมูลที่ไดจากแผนที่ เชน เสนทางน้ำ ชื่อลำน้ำ ทิศทางการไหล ขอมูลแหลงน้ำและโครงสราง

ทางชลศาสตรตางๆ ที่ไดสำรวจและเก็บขอมูลแลวนั้น จะนำมาใชเพื่อจัดทำผังน้ำของชุมชนรวมกัน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

6.1 ระบุชื่อผังน้ำ และสัญลักษณแสดงทิศเหนือ 

ตองมีการระบุชื่อผังน้ำใหชัดเจน เพื่อแสดงถึงขอบเขตการจัดทำผังน้ำของชุมชน เชน ผังน้ำระดับ

หมูบาน ผังน้ำระดับตำบล ผังน้ำระดับอำเภอ เปนตน นอกจากนี้ ในผังน้ำตองระบุ ทิศเหนือ ใหชัดเจน เพื่อใหสามารถ

สื่อสารกันถึงทิศทางไดอยางถูกตองดวย 
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ภาพที่ 43 ตัวอย�างสัญลักษณ�ทิศเหนือ 

 

6.2 กำหนดเสนทางน้ำ 

เมื่อระบุชื่อผังน้ำ และสัญลักษณทิศเหนือแลว ตอไปตองกำหนดเสนทางน้ำ โดยเขียนเสนน้ำหลัก เสน

น้ำสาขาในขอบเขตพื้นที่ศึกษาเปนแนวเสนตรง ระบุชื่อเสนน้ำ และเขียนหัวลูกศรตามทิศทางการไหลของน้ำ กรณีที่มี

การเปลี่ยนทิศทาง ใหลากเสนทำมุมใหชัดเจน และแยกขนาดของเสนน้ำหลัก เสนสาขา หรือเสนแขนงใหชัดเจน 
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ภาพที่ 44 การกําหนดเส�นนํ้าหลัก เส�นนํ้าสาขา และโครงสร�างในผังนํ้า 

 

6.3 กำหนดสัญลักษณ  

ตองมีการกำหนดสัญลักษณของโครงสรางทางชลศาสตร หรือแหลงน้ำ ที่เกี่ยวของกับการบริหาร

จัดการน้ำ เชน ฝาย ประตูระบายน้ำ อางเก็บน้ำ และอื่นๆ ใหครบถวนชัดเจน โดยพิจารณาทุกจุดที่มีการเปลี่ยนแปลง

ปริมาณน้ำในลำน้ำ เชน จุดที่มีการดึงน้ำไปใช จุดที่มีการกักเก็บน้ำ เปนตน 

 
ภาพที่ 45 ตัวอย�างสัญลักษณ�ที่ใช�ในผังนํ้าชุมชน 
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กรณีทำผังน้ำเพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำชุมชน สามารถเพิ่มเติมสัญลักษณแทนโครงสรางทางชลศาสตรที่

อยูในสภาพชำรุด ไมสามารถใชงานได หรือ อยูในแผนการดำเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบ ตามที่เปนจริง 

 
ภาพที่ 46 ตัวอย�างสัญลักษณ�โครงสร�างทางชลศาสตร� เพ�่อวางแผนบร�หารจดัการนํ้าเพ��มเติม 

 

6.4 เขียนคำอธิบายสัญลักษณ   

เมื่อกำหนดสัญลักษณตางๆ ของโครงสรางทางชลศาสตรแลว จะตองมีคำอธิบายสัญลักษณตางๆ ที่

ระบุในผังน้ำใหครบถวนทุกครั้ง เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน เนื่องจากบางครั้งบางชุมชน หรือบางผังน้ำอาจใช

สัญลักษณโครงสรางทางชลศาสตรที่แตกตางกัน 

  

 

 
ภาพที่ 47 ตัวอย�างคําอธิบายสัญลักษณ�ในผังนํ้า  
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ภาพที่ 48 ตัวอย�างผังนํ้าชุมชนระดับตําบล 
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ภาพที่ 49 ตัวอย�างผังนํ้าชุมชนระดับเคร�อข�าย 3 ตําบล 

 

ตัวอยางผังนํ้า ระบบทอสงนํ้าจากภูเขาชุมชนบานหวยปลาหลด 

 
ภาพที่ 50 ตัวอย�างผังนํ้าชุมชน ระบบท�อส�งนํ้าจากภูเขา 
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แนวทางฟ��นฟ�และพัฒนาแหล�งนํ้า 

แนวทางฟนฟูและพัฒนาแหลงน้ำ เปนแนวทางในการแกไขปญหาการจัดการน้ำชุมชน ที่สอดคลองกับปญหา

ที่ชุมชนวิเคราะหไดจากการจัดทำขอมูลแหลงน้ำ โครงสรางทางชลศาสตร ผังน้ำ และสมดุลน้ำชุมชน เชน การจัดการ

อางเก็บน้ำอยางเปนระบบ ลดปญหาตะกอนไหลลงอางเก็บน้ำ โดยการฟนฟูปาตนน้ำ สรางฝายชะลอน้ำในลำหวย

สาขาเหนืออางเก็บน้ำ เพื่อดักตะกอนกอนไหลลงสูอางเก็บน้ำ หรือ การจัดการแหลงน้ำสาธารณะ โดยการกันแนวเขต

ดวยการขุดคลองลอมตามแนวเขตแหลงน้ำสาธารณะ ขุดลอกเพิ่มปริมาตรการกักเก็บน้ำ กอสรางโครงสรางบริหาร

จัดการน้ำเขา-ออก เปนตน ทั้งนี้การแกไขปญหาน้ำในแตละชุมชน แตละภูมิประเทศนั้น ตองใหสอดคลองกับภูมิสังคม

ของแตละชุมชนดวย และจำเปนตองอาศัยความรวมมือกันระหวางผูนำชุมชน ชาวบาน หนวยงานทองที่ทองถิ่น 

หนวยงานราชการ เพื่อใหการแกไข และการบริหารจัดการน้ำชุมชนนั้นประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น 

ตารางแนวทางฟ��นฟ�และพัฒนาแหล�งนํ้า 

งานพัฒนา แนวทางฟนฟูและพัฒนา 

1. แหลงน้ำสาธารณะ 

(อางเก็บน้ำ หนอง บึง 

สระ ฯลฯ) 

 กันแนวเขตพื้นที่ โดยการขุดคลองลอมตามแนวเขตแหลงน้ำสาธารณะ 

 ปรับปรุง พัฒนาโครงสรางเพื่อการกักเก็บ และกระจายน้ำ 

 กรณี อางเก็บน้ำ 

# พื้นที่เหนืออางเก็บน้ำ 

o ฟนฟูปาตนน้ำ 

o ดักตะกอน และสรางฝายชะลอน้ำ 

# อางเก็บน้ำ 

o เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก โดยการจัดการตะกอนภายใน 

อางเก็บน้ำ เชน การระบายตะกอน การขุดลอกตะกอน เปนตน 

# พื้นที่ทายอางเก็บน้ำ 

o ปรับปรุง ฟนฟูระบบสงน้ำและกระจายน้ำ 

2. แหลงน้ำธรรมชาติ 

(หนอง บึง กุด) 
 กันแนวเขตพื้นที่โดยการขุดคลองลอมตามแนวเขตแหลงน้ำธรรมชาติ 

 ฟนฟูแหลงน้ำธรรมชาติ 

 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายและกักเก็บ โดยการขุดลอก เสริมคันดิน หรือเสริม

โครงสราง 

 ปรับปรุง พัฒนาโครงสรางเพื่อการกระจายน้ำ 

3. แมน้ำ คลอง  ขุดกันแนวเขตพื้นที่ (อนุรักษตนไมใหญ) ฟนฟูสภาพ 

 เพิ่มประสิทธิภาพการระบาย และเก็บกัก โดยการขุดลอก เสริมคันดิน 

 ปรับปรุง พัฒนาโครงสรางเพื่อการเก็บกัก และกระจายน้ำ 
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งานพัฒนา แนวทางฟนฟูและพัฒนา 

4. โครงสรางทาง 

ชลศาสตร 
 ปรับปรุงโครงสรางทางชลศาสตรเดิม เพื่อใหสามารถใชงานได 

 กอสรางโครงสรางทางชลศาสตรที่เหมาะสม เพื่อบริหารจัดการน้ำ 

 

ตารางแนวทางการดําเนินงานและความร�วมมือของหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง 

แนวทางดำเนินงาน หนวยงาน 

1. สำรวจ  ตรวจสอบความซ้ำซอนระหวางหนวยงาน 

 รูปแบบ และรายละเอียดการดำเนินงาน 

เชน ขุดใหม หรือขุดลอก 

 ขอบเขตพ้ืนที่ ระดับสำรวจ จุดเริ่มตน

และสิ้นสุด 

 สภาพและเสนทางระบบกระจายน้ำ เชน 

คลองสงน้ำ ทางน้ำเขา-ออก ลำเหมือง 

คลองไสไก ฯลฯ 

 โครงสรางเดิมในพื้นที่ เชน ฝาย ปตร. 

อื่นๆ และสถานการณใชงานในปจจุบัน 

เชน ใชงานได ชำรุด หรือตองสรางใหม 

 มุงเนนแนวทางอนุรักษเปนหลัก 

 อบจ, อบต., เทศบาลตำบลฯ 

 กำนัน ผูใหญบาน สมาชิกชุมชน 

 คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ 

2. เขตที่ดิน  ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ 

o เอกสารสิทธิ์ที่ดิน 

o หนังสือสำคัญท่ีหลวง 

 อบจ., อบต., เทศบาลตำบลฯ 

 สำนักงานที่ดิน 

 กำนัน ผูใหญบาน สมาชิกชุมชน 

 คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ 

3. ที่ทิ้งดิน  กำหนดเสนทางทิ้งดิน 

 ตองเปนพื้นที่สาธารณะ หรือถนน

สาธารณะ เทานั้น 

 หาม ท้ิงดินในพื้นที่เอกชน ชาวบาน 

แหลงน้ำสาธารณะ เด็ดขาด 

 อบจ., อบต., เทศบาลตำบลฯ 

 กำนัน ผูใหญบาน สมาชิกชุมชน 

 คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ 

4. การบริหารจัดการน้ำ  ปรับปรุงโครงสรางทางชลศาสตรเดิมให

สามารถใชงานได 

 อบต., เทศบาลตำบลฯ 

 ชาวบาน 
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แนวทางดำเนินงาน หนวยงาน 

 กรณีขุดลอกในแหลงน้ำที่มีน้ำกักเก็บอยู 

ควรผันน้ำไปยังพ้ืนที่สำรองน้ำขางเคียง 

แทนการระบายทิ้งทั้งหมด 

 สรางโครงสรางน้ำเพิ่มเติมเพื่อบริหาร

จัดการ เชน ฝาย ปตร., คลองไสไก อื่น ๆ 

 สรางกติกาการจัดการน้ำอยางมีสวนรวม

ของทุกพื้นที่ 

 

ตัวอยางการฟนฟูและพัฒนาอางเก็บน้ำ 

หนองกุดใหญ ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย ซึ่งแตเดิมประสบปญน้ำแลง น้ำหลากมานานกวา 

50 ป น้ำทวมหลากนาน 1 เดือน ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในชวงฤดูแลง และการรุกล้ำเขตพื้นที่ ชุมชนจึงได

รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันสำรวจแนวเขตเดิม เสนทางน้ำ โครงสรางทางชลศาสตรเดิม ประชุมรวมกันเพื่อ

สรุปแนวทางการฟนฟูและพัฒนา โดยขุดคลองรอบตามแนวเขตอางเก็บน้ำหนองกุดใหญ ทำใหมีพื้นที่เพิ่มขึ้นเปน 777 ไร 

ซึ่งแตเดิมมีพื้นที่เพียง 200 ไร กอสรางฝายสันแข็งเพิ่มปริมาตรการกักเก็บน้ำ รวมทั้งขุดคลองเพื่อกระจายเขาสูพื้นที่

การเกษตรโดยรอบ 
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ภาพที่ 51 ชุมชนและหน�วยงานที่เกี่ยวข�องร�วมกันสํารวจและสรุปแนวทางแก�ป�ญหา 

 

 

ภาพที่ 52 การฟ��นฟ�และพัฒนาอ�างเก็บนํ้าหนองกุดใหญ� จังหวัดบุร�รัมย� 
  



 

70 

 

ภาพที่ 53 แผนที่ Google Earth  
เปร�ยบเทียบก�อนและหลังการฟ��นฟ�และพัฒนาอ�างเก็บนํ้าหนองกุดใหญ� จังหวัดบุร�รัมย� 

 

ตัวอยางการฟนฟูปาตนนํ้าเหนืออางเก็บนํ้า 

ชุมชนบานแมตาลนอย ตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง โดยแนวทางการฟนฟูปาตนนํ้า  

ดวยการสรางฝายชะลอนํ้า สรางความชุมชื้นใหกับปาตนนํ้า และดักตะกอนทรายกอนไหลลงสูอางเก็บนํ้า อีกทั้งยังชวย

ลดปญหาไฟปาที่เกิดข้ึนทุกปดวย 

  

ภาพที่ 54 ตะกอนทรายที่ไหลลงสู�อ�างเก็บนํ้าแม�ตาลน�อย 
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ภาพที่ 55 การฟ��นฟ�ป�าต�นนํ้าด�วยฝายชะลอนํ้าในลําห�วยสาขาเหนืออ�างเก็บนํ้าแม�ตาลน�อย 

 

การสํารวจและโครงสร�างทางชลศาสตร�ที่เหมาะสมกับสภาพพ�้นที ่

เมื่อคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชุมชนและชาวบานไดรวมกันจัดเก็บขอมูลแหลงน้ำ โครงสรางทางชล

ศาสตรตางๆ จัดทำแผนที่และผังน้ำเพื่อวิเคราะหปญหาการจัดการน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตรของชุมชน

แลว รวมทั้งรวมกันสรุปแนวทางในการแกปญหาในแตละดานเพื่อใหสอดคลองกับสภาพภูมิประเทศ และสังคมของ

ชุมชน ตอไปชุมชนตองตองดำเนินการสำรวจรายละเอียดตางๆ ของแหลงน้ำ และโครงสรางทางชลศาสตรตางๆ  

เพื่อนำขอมูลที่ไดจากการสำรวจมาออกแบบโครงสรางที่ใชในการบริหารจัดการน้ำ และประมาณการงบประมาณ

โครงสรางดังกลาวดวย 
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1. การสาํรวจพ�น้ที ่

ดวยสภาพภูมิประเทศของแตละชุมชนที่แตกตางกัน ทำใหมีรูปแบบในการบริหารจัดการน้ำที่แตกตางกันไป

ดวย จึงจำเปนตองมีการสำรวจขอมูลแหลงน้ำในพื้นที่นั้น รูปแบบ ลักษณะ สภาพโครงสรางในการบริหารจัดการน้ำ

เดิมเปนอยางไร เพื่อใหไดขอเท็จจริงที่ถูกตอง เชน แบบหนาตัดลำน้ำ แบบหนาตัดตามยาวของลำน้ำ ขนาดกวาง ยาว 

ลึกของแหลงน้ำ ขนาดของโครงสรางเดิม เปนตน แลวนำขอมูลที่ไดมากำหนดรูปแบบโครงสรางการบริหารจัดการน้ำที่

เหมาะสม เชน ขุดลอก ขุดคลองเชื่อมแหลงน้ำเดิม กอสรางทางรับน้ำเขา-ออก เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการแกไข

ปญหาในสภาพพื้นที่ไดอยางถูกตองครบถวน 

1.1 อุปกรณที่ใชการสำรวจ 

อุปกรณการสำรวจพื้นฐานในการสำรวจพื้นที่ที่ชุมชนควรจะตองมีไว (ยกเวน กลองระดับ กลองสำรวจ

ที่ตองขอสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตำบล หรือ เทศบาลตำบล) 

 อุปกรณในการวัดระยะ เชน ตลับเมตร สายวัด เทปวัด เพื่อวัดระยะและขนาดของพื้นที่ หรือขนาด

ของโครงสรางตางๆ 

 อุปกรณในการบันทึกภาพ เชน กลองถายรูป โทรศัพทมือถือ ใชบันทึกภาพพื้นที่สำรวจ และสภาพ

พื้นที่โดยรอบในวันที่ทำการสำรวจ 

 อุปกรณระบุพิกัดตำแหนง เชน เครื่อง GPS ใชบันทึกพิกัดตำแหนงดำเนินงาน (พิกัดจุด, เสนทาง, 

วงรอบพ้ืนที่) 

 อุปกรณกลองระดับ กลองสำรวจ ใชสำรวจคาระดับ ความสูงต่ำของพ้ืนที่หรือโครงสราง เพื่อใชใน

การคำนวณปริมาตรดินขุด ความลึกในการขุด ระดับวางทอลอดท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการน้ำ

ในพื้นท่ี 

 
ภาพที่ 56 อ�ปกรณ�วัดระยะ 
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ภาพที่ 57 อ�ปกรณ�บันทึกภาพ 

 
ภาพที่ 58 อ�ปกรณ�ระบุพ�กัดตําแหน�ง 

 
ภาพที่ 59 อ�ปกรณ�กล�องระดับ กล�องสํารวจ 
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1.2 รูปแบบการสำรวจ 

เนื่องดวยแตละพื้นที่ประสบปญหาที่แตกตางกัน เชน น้ำทวม น้ำแลง หรือ น้ำหลาก และลักษณะสภาพ

ภูมิประเทศที่แตกตางกัน เพื่อใหการสำรวจไดขอมูลที่ถูกตอง จึงมีการแบงรูปแบบสำรวจออกเปน 3 แบบ ดังนี้ 

1) งานขุดลอกลำน้ำหรือแหลงน้ำ 

 สำรวจรูปตัดตามยาว (Plan Profile) และตามขวาง (Cross section) ของลำน้ำหรือแหลงน้ำ 

 สำรวจระดับดวยกลองสองระดับ ระดับทองคลอง เทียบกับตลิ่งซายและขวาของลำน้ำหรือแหลงน้ำ 

 สำรวจระยะทางขุดลอก ความกวางปากลำน้ำ และขนาดของแหลงน้ำดวยอุปกรณวัดระยะ 

 ระบุพิกัดตำแหนงเริ่มตนงานขุดลอก สิ้นสุดระยะขุดลอก หรือพิกัดตำแหนงแหลงน้ำดวยเครื่อง 

GPS พรอมถายภาพประกอบ 

2) งานปรับปรุงหรือกอสรางโครงสรางเพื่อบริหารจัดการน้ำ เชน ฝาย โครงสรางระบายน้ำ เปนตน 

 สำรวจรูปตัดตามยาว (Plan Profile) และตามขวาง (Cross section) ของลำน้ำหรือแหลงน้ำ ที่จะ

กอสรางหรือปรับปรุงโครงสรางเพื่อบริหารจัดการน้ำ 

 สำรวจระดับดวยกลองสองระดับ ระดับทองคลอง เทียบกับตลิ่งซายและขวาของลำน้ำหรือแหลงน้ำ 

และระดับของโครงสรางเดิมที่จะปรับปรุง 

 สำรวจขนาดของโครงสรางเดิม ระยะทางวางทอลอด ความกวางคันดิน ความกวางถนน และอื่นๆ 

ดวยอุปกรณวัดระยะ 

 ระบุพิกัดตำแหนงโครงสรางเพื่อบริหารจัดการน้ำดวยเครื่อง GPS พรอมถายภาพประกอบ 

3) งานวางระบบสงน้ำ 

 สำรวจระยะทางวางระบบทอสงน้ำดวยอุปกรณวัดระยะ 

 ระบุพิกัดตำแหนงเริ่มตนวางทอ จุดแยกและจุดสิ้นสุดงานวางทอ หรือตำแหนงฝายรับน้ำ ถังเก็บน้ำ 

ระบบประปา เปนตน ดวยเครื่อง GPS พรอมถายภาพประกอบ 
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ภาพที่ 60 รูปตัดตามยาว (Plan Profile) ของท�องคลองเดิม 

 

 
ภาพที่ 61 รูปตัดตามขวาง (Cross section) ของท�องคลองเดิม  
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1.3 ขอมูลการสำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินงาน 

สำหรับการสำรวจพื้นที่ดำเนินงานจำเปนตองกำหนดเปาหมาย และขอมูลที่จะสำรวจ เพื่อนำขอมูลที่

ไดไปวิเคราะห และสรุปแนวทางการแกปญหาไดอยางถูกตอง ไดแก 

 พื้นที่น้ำทวม น้ำแลง น้ำหลาก 

 แกปญหาน้ำอุปโภค บริโภค หรือน้ำเพ่ือการเกษตร 

 รูปแบบหรือโครงสรางที่จะดำเนินงาน เชน งานขุดลอก งานปรับปรุงหรือกอสรางโครงสรางบริหาร

จัดการน้ำ หรืองานวางระบบสงน้ำ 

 หนวยงานที่รับผิดชอบแหลงน้ำ หรือโครงสรางเดิม (ถามี) และขอมูลที่เกี่ยวของ เชน สรางแลว

เสร็จเมื่อป, ความจุน้ำ กักเก็บน้ำ, ขนาดพ้ืนที,่ การถายโอน เปนตน 

 พื้นทีท่ี่จะดำเนินงานอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ เขตอนุรักษพันธุสัตวปา เขตอุทยานแหงชาติฯ 

(ระบุหนวยงานที่รับผิดชอบ) 

 พื้นที่ท่ีจะดำเนินเปนที่สาธารณะตองมีเอกสารหนังสือสำคัญที่หลวง หรือ นสล. 

 พิกัด UTM ตำแหนงที่จะดำเนินงาน (คา X , Y) 

 ภาพถาย ผังบริเวณ และแผนที่แสดงตำแหนงภาพรวมโครงการที่จะดำเนินงาน  

 รายละเอียดขนาดพื้นที่ เชน ความกวาง, ความยาว, ระยะทาง, ความลึก, ขนาดพื้นที่ , เสนรอบวง

ของพื้นที่ เปนตน  

 คาระดับพื้นที่สวนที่เกี่ยวของกับโครงการ เชน คาระดับตลิ่ง, คาระดับทองคลอง, ความลาดชันของ

พื้นที่ หรืออื่นๆ โดยการใชกลองสองระดับหรือสายยางระดับน้ำ  

 ลักษณะดินในลำหวยที่จะดำเนินงาน เชน ดินเหนียว ดินทราย อื่นๆ  

 ลักษณะลำน้ำ ความรุนแรงของกระแสน้ำ 

 ระดับน้ำสูงสุดในชวงฤดูฝนในพื้นที่ดำเนินงาน เมื่อเทียบกับระดับดินหรือระดับตลิ่ง เชน สูงกวา

ตลิ่ง 0.5 เมตร  

 ระบบกระจายน้ำออกจากโครงสรางที่จะทำ เชน คลอง ทอสงน้ำ อื่นๆ  
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ภาพที่ 62 การสํารวจพ�้นที่โดยการใช�สายวัดระยะ 

 

  

  
ภาพที่ 63 การสํารวจพ�้นที่โดยการใช�กล�องส�องระดับ 
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ภาพที่ 64 การสํารวจพ�้นที่โดยใช�โครงข�ายรังวัดด�วยดาวเทียมแบบจลน� (RTK GNSS Network) 
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2. การมสี�วนร�วมของชมุชนในการสาํรวจ  

ตัวอยางชุมชนวังยาว ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ จ.รอยเอ็ด 

 ตัวแทนชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันประชุมสรุปขอมูล ปญหาและแนวทางแกไขการบริหาร

จัดการน้ำในพื้นที่ 

   
ภาพที่ 65 ประชุมสรุป ป�ญหาและแนวทางแก�ไขร�วมกัน 

 ตัวแทนชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันสำรวจแหลงน้ำเดิมในชุมชน และ โครงสรางบริหาร

จัดการน้ำในพื้นที่ ทำการบันทึกรายละเอียด เพื่อนำไปสรุปแนวทางดำเนินงาน 
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ภาพที่ 66 ร�วมกันวางแผนการสํารวจพ�้นที่โดยใช�แผนที่ 

 

  
 

  
ภาพที่ 67 ตัวแทนชุมชนร�วมกันแนวเขตพ�้นที่ดําเนินงาน 
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ภาพที่ 68 รูปหน�าตัดคลองและค�าระดับโดยรอบของแหล�งนํ้าที่ได�จากการสํารวจ 
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ภาพที่ 69 แบบก�อสร�างฝายแกนดินดาดคอนกร�ตเสร�มเหล็ก  
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ภาพที่ 70 ชุมชนร�วมกันดําเนินการก�อสร�างโครงสร�างเพ�่อบร�หารจัดการนํ้า 
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3. โครงสร�างทางชลศาสตร�ทีเ่หมาะสมกบัสภาพพ�น้ที ่

3.1. ฝายชั่วคราว 

กอสรางเพื่อชะลอน้ำ ดักตะกอน เพิ่มความชุมชื้นในพื้นที่ปาตนน้ำ ในลำหวยสาขาขนาดเล็ก ใชวัสดุ

ธรรมชาติในพื้นที่เปนหลักในการกอสราง มีอายุการใชงานไมนานแตสามารถซอมแซมไดงาย 

 
ภาพที่ 71 แบบก�อสร�างฝายชั่วคราว 
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ภาพที่ 72 ตัวอย�างฝายชั่วคราวในลํานํ้าสาขา 

 

3.2. ฝายกึ่งถาวร 

กอสรางเพื่อกักเก็บน้ำ หรือทดน้ำเขาสูพื้นที่ สรางในลำหวยที่มีความลาดชันต่ำ กักเก็บน้ำได ใชวัสดุ

ธรรมชาติ เชน ทรายหรือหินใหญในลำน้ำรวมกับการใชปูนซิเมนตในการกอสราง ฝายมีความแข็งแรงและอายุการใช

งานนานกวาฝายชั่วคราว 

 
ภาพที่ 73 แบบก�อสร�างฝายหินก�อ  
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ภาพที่ 74 ฝายหินก�อ ชุมชนเพชรนํ้าหนึง่ อําเภอท�ายาง จังหวัดเพชรบุร� 

 

  
ภาพที่ 75 ฝายหินก�อ บ�านม�วงชุม ตําบลคร�่ง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

 

  
ภาพที่ 76 ฝายปูนทรายแบบขั้นบันได บ�านเชียงรายลุ�ม ตําบลแม�พร�ก อําเภอแม�พร�ก จังหวัดลําปาง 
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ภาพที่ 77 ฝายปูนทรายแบบขั้นบันได บ�านกุดหว�า ตําบลกุดหว�า อําเภอกุฉินารายณ� จังหวัดกาฬสินธุ� 

 

3.3. โครงสรางระบายน้ำ 

เปนโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กมีอุปกรณควบคุม เพื่อกักเก็บและระบายน้ำ ลักษณะโครงสรางสามารถ

ปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม เชน โครงสรางคอนกรีตควบคุมดวยบานระบายไม หรือ โครงสรางประตูระบายน้ำ

แผนเหล็ก 
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ภาพที่ 78 อาคารบังคับนํ้าหน�าท�อลอด  

บ�านโป�งแค ตําบลห�วยโจด อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก�น 

  
ภาพที่ 79 อาคารบังคับนํ้าหน�าท�อลอด 

บ�านโนนแต� ตําบลหนองขาม อําเภอคอนสวรรค� จังหวัดชัยภูมิ 

  
ภาพที่ 80 อาคารบังคับนํ้าหน�าท�อลอด  

บ�านวังยาว ตําบลพลับพลา อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร�อยเอ็ด 
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3.4. ถังพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เปนโครงสรางที่ใชสำหรับสำรองน้ำของชุมชน ทั้งน้ำอุปโภค บริโภค หรือน้ำเพื่อการเกษตร เชน เสริมถัง

พักน้ำในระบบทอสงน้ำจากภูเขา ระบบประปาหมูบาน เปนตน 

 
ภาพที่ 81 แบบก�อสร�างถังพักนํ้าคอนกร�ตเสร�มเหล็ก 
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ภาพที่ 82 ก�อสร�างถังพักนํ้าคอนกร�ตเสร�มเหล็ก 
บ�านผาชัน ตําบลสําโรง อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอ�บลราชธานี  

 

4. การตรวจสอบและบาํรุงรกัษาโครงสร�างทางชลศาสตร� 

โครงสรางทางชลศาสตรเมื่อใชถูกงานไปชวงระยะเวลาหนึ่ง ชุมชนตองตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของ

โครงสราง เชน มีรอยแตกราว โครงสรางทรุดตัว น้ำกัดเซาะดินรอบโครงสราง และสามารถใชงานไดตามปกติหรือไม 

แลวเมื่อพบวาโครงสรางดังกลาวมีปญหา ชุมชนตองรีบแกไข ปรับปรุงหรือซอมแซมใหสามารถใชงานตามปกติได 

เพื่อใหสามารถใชบริหารจัดการน้ำของชุมชนไดเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

4.1. ฝายกึ่งถาวร 

เมื่อผานระยะเวลาหนึ่ง ฝายอาจมีน้ำรั่วซึมไหลผานตัวฝายหรือบริเวณพื้นฝายที่เปนโครงสรางคอนกรีต 

จำเปนตองสังเกตโดยรอบวามีจุดไหนเกิดการรั่วซึมหรือทรุดตัว และถาตองเรงซอมแซม ถาปลอยทิ้งไวฝายอาจทรุดตัว

และพังได 

 การตรวจสอบ 

1) ตรวจสอบโดยรอบฝายวา มีรอยแตกราว หรือมีจุดที่นำ้รั่วซึมหรือไม 

2) ตรวจสอบบริเวณรอยตอระหวางโครงสรางฝายและพื้นดินเดิม วามีการทรุดตัว หรือน้ำไหลผานใน

ลักษณะผิดปกติหรือไม 

 การบำรุงรักษา ซอมแซม 

1) หากเปนรอยรั่วซึมปกติสามารถใชวัสดุ เชน คอนกรีตเสริมปดรอยที่รั่วซึม 

2) หากเปนบริเวณรอยตอระหวางโครงสรางและพื้นดินเดิม จำเปนที่ตองเสริมโครงสรางรอยตอ เชน 

การเทเสริมคานดินใหแข็งแรงมากขึ้น 
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4.2. โครงสรางระบายน้ำ 

 การตรวจสอบ 

1) ตรวจสอบพ้ืนผิวโครงสรางวา มีรอยแตกราว หรือจุดที่น้ำรั่วซึมหรือไม 

2) ตรวจสอบบริเวณรอยตอระหวางตัวโครงสรางและพ้ืนดินเดิม วามีการทรุดตัว หรือน้ำไหลผานใน

ลักษณะผิดปกติหรือไม 

3) ตรวจสอบบานระบายน้ำวา ใชงานไดปกติหรือไม มีสนิม บวม พัง หรือสภาพอื่นๆ 

4) กรณีโครงสรางระบายน้ำเปนประตูระบายน้ำแบบมือหมุน จำเปนตองตรวจสอบชุดเฟองมือหมุนวา

ยังสามารถใชงานไดปกติหรือไม 

 การบำรุงรักษา ซอมแซม 

1) หากเปนรอยรั่วซึมปกติสามารถใชวัสดุ เชน คอนกรีตเสริมปดรอยที่รั่วซึม 

2) หากเปนบริเวณรอยตอระหวางตัวโครงสรางและพื้นดินเดิม จำเปนที่ตองเสริมโครงสรางรอยตอ 

เชน การเทเสริมคานดินใหแข็งแรงมากข้ึน 

3) ซอมแซมบานระบาย หรือกรณีที่ไมสามารถซอมแซมได ใหทำการเปลี่ยนชุดบานระบาย 

4) กรณีโครงสรางระบายน้ำเปนประตูระบายน้ำแบบมือหมุน ใชน้ำมันหลอลื่นหรือจาระบีบำรุงรักษา

ชุดเฟองใหใชงานไดปกติ 

 

 

 

 

 

 
  



 

92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข�อมูลประกอบ 
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ข�อมลูประกอบ ก 
การจดัตัง้คณะกรรมการบร�หารจดัการนํา้ชมุชน 

คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชุมชน 

 การดำเนินงานดานจัดการน้ำชุมชน จำเปนตองอาศัยกลุมหรือองคกรที่มีลักษณะนิติบุคคลหรือคลายกัน  

ทำหนาที่และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาเชิงพื้นที่ รวมถายทอดเรียนรู ประสานติดตามวางแผน 

ตลอดจนรวมดำเนินงาน เปนตัวกลางเชื่อมประสานการทำงานระหวางหนวยงานภายนอกและชุมชน สะทอนการ

ทำงานที่โปรงใสและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 
โครงสรางขั้นตอนการตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าชุมชน  
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ตัวอยาง 

คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดการน้ำชุมชน 

(พิจารณาตามความเหมาะสมของการบริหารจัดการน้ำชุมชนแตละพ้ืนที่) 

 

ลายมือชื่อ 

(นายกเทศบาลตําบล....) 
ลายมือชื่อ ลายมือชื่อ 

ตัวอยาง 
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อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชุมชน 

1. คำจำกัดความ  

ในที่นี้ 

1.1 “น้ำ”  หมายถึง  น้ำจากบอน้ำ  

1.2 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริหารน้ำชุมชน......... 

2. คณะกรรมการคัดเลือกจาก 

2.1 ตัวแทนจากชุมชน เชน ผูนำชุมชน  ผูแทนเทศบาล/อบต. ชาวบาน  ครู อาจารย  อื่น ๆ   

2.2 มีการคัดเลือกในคณะกรรมการเพื่อแตงตั้งประธานคณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการ เลขานุการ 

และเหรัญญิกคณะกรรมการ 

3. การพนจากตำแหนง 

3.1 กรรมการอยูในตำแหนงคราวละ 3 ป  กรรมการซึ่งพนจากตำแหนงตามวาระ อาจไดรับแตงตั้งอีกได 

3.2 กรรมการพนจากตำแหนงกอนถึงวาระเม่ือ 

3.2.1 ตาย 

3.2.2 ลาออก 

3.2.3 เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 

4. หลักการดำเนินงาน 

4.1 พิจารณาอนุญาตใหผูนำน้ำไปใชประโยชน โดยมีหลักเกณฑดังนี ้

4.1.1 เปนบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยูที่ ตำบล............. เทานั้น 

4.1.2 ตองเปนการนำไปใชเพื่อการเกษตรของผูรับอนุญาตในชุมชน........... หามมิใหผูใดนำไปขายใหผู

หนึ่งผูใด 

4.1.3 ตองนำไปใชประโยชนสาธารณะใน ตำบล........... 

4.2 พิจารณาคุณสมบัติ และหลักเกณฑของเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่จะเขารวมโครงการดังนี ้

4.2.1 เปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามกฎหมาย และที่ดินอยูภายใน ตำบล........... เทานั้น 

4.2.2 เขารวมกิจกรรมกับชุมชน ดวยความสมัครใจและสม่ำเสมอ 

4.2.3 มีความตั้งใจ และดำเนินงานโครงการบริหารน้ำชุมชน รวมกับคณะกรรมการ 
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4.2.4 คำนึงถึงประโยชนสวนรวม กอนประโยชนสวนตน 

4.2.5 ปฏิบัติตามหลักเกณฑและระเบียบการบริหารจัดการน้ำชุมชน 

4.2.6 หากเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน มีการโอน/มอบกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เขารวมโครงการใหกับผูอื่น ตองให

ผูรับโอน/มอบกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้น รับทราบและปฏิบัติตามหลักเกณฑและระเบียบการบริหาร

จัดการน้ำชุมชน  

5. ระเบียบการบริหารจัดการน้ำ 

5.1 กำหนดเวลาปด – เปด ประตูน้ำชวงฤดูน้ำแลง ฤดูฝน และกำหนดเวลาเพื่อเขาออกสระน้ำในการนำน้ำไป

ใชประโยชน 

5.2 กำหนดปริมาณน้ำเพ่ือกักเก็บ และ ใชประโยชนในพื้นที่  

5.3 ในกรณีท่ีน้ำเหลือจากการใชประโยชนในขอ 4.1.2 และจะมีการซื้อขายน้ำใหบุคคล หรือ นิติบุคคล เพื่อ

การพานิชเพื่อการอุตสาหกรรม ใหคณะกรรมการประชุมลงมติ โดยมีหลักเกณฑดังนี้ 

5.3.1 กำหนดราคาตามความเหมาะสม 

5.3.2 จัดสรรแบงปนผลประโยชนระหวางชุมชน กับ เจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

5.3.3 กำหนดปริมาณน้ำที่จะขาย โดยพิจารณาจากปริมาณน้ำในสระน้ำ 

5.3.4 เจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีสิทธิเขารวมประชุมกับคณะกรรมการ และมีสิทธิออกเสียงเหมือน

คณะกรรมการ โดยใหถือเสียงขางมากเปนหลักถือเปนมติท่ีประชุม 

5.4 การนำน้ำไปใชประโยชนไมวากรณีใดๆ ใหบุคคลหรือนิติบุคคลทำหนังสือยื่นตอคณะกรรมการกอน 7 วัน 

และใหประธานอนุมัติเพื่อดำเนินการแลวแตกรณี ยกเวน กรณีวิกฤตเรื่องน้ำเรงดวน ใหอำนาจการ

พิจารณาของประธานและรองประธานอยางใดอยางหนึ่งตามความเหมาะสม 

5.5 กรณีที่เกิดการนำน้ำไปใชประโยชนผิดจากหลักเกณฑที่ระบุไว และ/หรือ เจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เขารวม

โครงการ ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กำหนด ใหคณะกรรมการพิจารณาแกไขปญหา โดยใชอำนาจชี้ขาด

ตามเสียงขางมากจากคณะกรรมการ และ ประชาชนที่ไดรับประโยชนจากการใชน้ำจากที่ดินนั้น 
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6. การประชุมคณะกรรมการ 

6.1 จัดการประชุมรายงานไตรมาส (3 เดือน) เพื่อรับทราบปญหาน้ำในพื้นที่ของชุมชน เชน ปริมาณน้ำ 

คุณภาพน้ำ การบริหารจัดการน้ำและรายงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือหาแนวทางการแกไขปญหา 

6.2 จัดการประชุมเรงดวนกรณีการเกดิปญหาวิกฤตเรื่องน้ำ ขอขอสรุปจากการหารือในที่ประชุม ถือเปนมติของ

ที่ประชุม 

7. งบประมาณ 

7.1 บริหารจัดการงบประมาณสำหรับดำเนินกิจกรรมที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการน้ำชุมชน ตำบล...... 

8. การจัดกิจกรรม 

8.1 จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมกระตุนชุมชน มีสวนรวมในการดูแลรักษาสภาพของคลอง แหลงน้ำ ใหมีสภาพที่ดี 

และใหวัด โรงเรียน สามารถเขาไปศึกษาหาความรูได โดยอนุญาตจากคณะกรรมการ 

9. การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

9.1 รวมมือกับภาครัฐและเอกชน รวมทั้งกับชุมชนใกลเคียง เพื่อการแกไขปญหาน้ำแบบยั่งยืน 

9.2 รวมมือกับคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำของชุมชนอื่น ๆ หรือใกลเคียง เพื่อสรางเครือขายในการบริหาร

จัดการน้ำของชุมชนตางๆ รวมกัน 

9.3 ใหคณะกรรมการ ประชุมพิจารณาหาแนวทางดำเนินงานในการหางบประมาณตอหนวยงานตางๆ  

ที่เกี่ยวของ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพเปนระบบ และเหมาะสมตอ

การดำเนินงานของคณะกรรมการตอไป 

10. การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้ำ    

10.1 กำหนดเวลาตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องตนโดยชุมชน ทั้งน้ำในบอน้ำดื่มน้ำกิน และน้ำในลำคลอง 

10.2 การตั้งกลุมบุคคล หรือกลุมเยาวชน เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องตน และจัดหาชุดทดสอบคุณภาพน้ำ

เบื้องตน 

10.3 ในกรณีที่น้ำเนาเสีย คณะกรรมการจะสงตัวอยางน้ำไปตรวจสอบที่หองปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำ  

ที่ไดรับการยอมรับ  

10.4 กรณีที่น้ำเกิดเนาเสีย ไมสามารถนำไปใชประโยชนได ใหคณะกรรมการประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางแกไข

ปญหา ขอสรุปที่ประชุมถือเปนมติที่ประชุม  
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ข�อมลูประกอบ ข  
ตวัอย�างข�อเสนอโครงการ 

ตัวอยาง 
ขอเสนอโครงการดานพัฒนา 

ชุมชนดงขี้เหล็ก ตำบลดงข้ีเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  

และเครือขายลุมน้ำปราจีนบุรี ตำบลเขาไมแกว อำเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

1. หลักการและเหตุผล 

ชุมชนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 35,189 ไร ทิศเหนือติดกับเขตอุทยาน

แหงชาติเขาใหญ ทิศใตติดกับอางเก็บน้ำเขาอีโต พื้นที่สวนใหญเปนที่ลุมเหมาะแกการเพาะปลูก การระบายน้ำจาก

เทือกเขาสูงทางทิศเหนือลงมาทางทิศใต ผานพื้นที่ตอนกลางที่เปนชุมชน และพ้ืนที่การเกษตร ลงแมน้ำบางปะกงทาง

ทิศใต ประกอบดวย 14 หมูบาน ชาวบานประกอบอาชีพทำสวนไมผลและไมดอกไมประดับ ซึ่งเปนแหลงรายไดหลักที่

สำคัญของชุมชน โดยอาศัยแหลงน้ำจากคลองธรรมชาติ คือ คลองเกษียร ที่ไหลผานหมูบาน ความยาวประมาณ 15 

กิโลเมตร ไหลลงสูแมน้ำปราจีนบุรี 

จากการสำรวจปญหาของแหลงน้ำในชุมชนพบวา ตำบลดงขี้เหล็กมีแหลงน้ำเพียงพอ มีคลองสายหลักและสาย

ยอยรวม 6 สาย ซึ่งคณะกรรมการจัดการน้ำชุมชนพบวา ชุมชนยังขาดแหลงกักเก็บน้ำสำรองไวใชยามแลงและ

โครงสรางฝายเก็บกักน้ำขาดประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชุมชนตำบลดงขี้เหล็กจึงไดมีการสำรวจ

พื้นที่แตละหมูเพิ่มเติมพบวา 

1. ชุมชนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทำใหความตองการน้ำในชุมชนสูงขึ้น ปญหาการขาดแคลนน้ำจึงเพิ่มขึ้นในฤดูแลง 

ที่ผานมาชุมชนไดอาศัยการขุดเจาะบอบาดาลไวใชในการเกษตร อุปโภค เพื่อชวยลดการใชน้ำจากระบบประปา

บาดาลในตำบล ทางคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชุมชนตำบลดงขี้เหล็กจึงเสนอแผนงานปรับปรุงระบบประปาผิว

ดิน หมูที่ 10 บานขอนขวาง ที่มีอยูเดิม และฟนฟูแกมลิงบริเวณคลองทราย หมูที่ 13 บานเนินผาสุก เพื่อรับน้ำหลาก

ในฤดูฝนเขามากักเก็บและเชื่อมตอวางทอคลองทราย มาเติมในสระได สำหรับใชเปนแหลงน้ำในการอุปโภคและ

เกษตร 

2. โครงสรางฝายเรียงหินบริเวณคลองทราย พื้นที่หมูที่ 13 บานเนินผาสุก ไมมีฝายกักเก็บน้ำไวใชยามฤดูแลง 

พรอมทั้ งสนับสนุนใหพื้นที่ดานขางคลอง ไดทำเกษตรทฤษฏีใหม และเปนการเพิ่มความมั่นคงน้ำในชุมชน 

คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาแหลงน้ำชุมชนตำบลดงขี้เหล็ก จึงเสนอแผนงานกอสรางฝายกักเก็บน้ำ

แบบ คสล.ในพื้นที่คลองทราย หมูที่13 บานเนินผาสุก 
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ในสวนของชุมชนเครือขายลุมน้ำปราจีนบุรี ตำบลเขาไมแกว อำเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่

ประมาณ 110,000 ไร ทิศเหนือติดกับตำบลกบินทรบุรี อำเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  ทิศใตติดกับอำเภอ

สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ทิศตะวันออกติดกับตำบลวังทาชาง อำเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ทิศตะวันตก

ติดกับตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทรบุรี ประกอบดวย 11 หมูบาน ชาวบานประกอบอาชีพทำเกษตรกรรมซึ่งเปน

แหลงรายไดหลักที่สำคัญของชุมชน โดยอาศัยแหลงน้ำจากคลองธรรมชาติ 2 สาย คือ สายที่ 1 คลองเจาแรง 

ประกอบดวยคลองสามบาท คลองเขาไมแกว คลองอีโด คลองอีปาง สายที่ 2 คลองยาง ประกอบดวย คลองตามั่น 

คลองหันแดง 

จากการสำรวจปญหาของแหลงน้ำในชุมชนพบวา ตำบลเขาไมแกว เปนพื้นที่ตนน้ำ ไมไดรับน้ำจากพื้นที่อื่น เปน

พื้นที่ลาดสลับราบและพื้นที่ที่มีแหลงน้ำไหลผานพื้นที่เกษตร แตชุมชนก็ประสบปญหาไมสามารถกักเก็บไวใชใน

หนาแลงไดอยางเพียงพอ ซึ่งคณะกรรมการจัดการน้ำชุมชนพบวา ชุมชนยังขาดแหลงกักเก็บน้ำสำรองไวใชยามแลง

และโครงสรางฝายเก็บกักน้ำขาดประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชุมชนตำบลเขาไมแกว จึงไดมีการ

สำรวจพื้นที่แตละหมูเพิ่มเติมพบวา 

ชุมชนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทำใหความตองการน้ำในชุมชนสูงขึ้น ปญหาการขาดแคลนน้ำจึงเพิ่มขึ้นใน 

ฤดูแลง ที่ผานมาชุมชนไดอาศัยการขุดเจาะบอบาดาลไวใชในการเกษตร อุปโภค เพื่อชวยลดการใชน้ำจากระบบ

ประปาบาดาลในตำบล ทางคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชุมชนตำบลเขาไมแกว จึงเสนอแผนงานดังนี้ 

งานพัฒนาน้ำเพื่ออุปโภค 

1) สรางฝาย บานคลองเจาแรง หมูที ่2 จำนวน 2 แหง เพื่อเติมน้ำดิบใหสระประปาหมูบาน 

2) สรางฝายคลองอีปาง บานสันดัน หมูที ่5 เพื่อเติมน้ำดิบใหสระประปาหมูบาน 

3) ปรับปรุงแหลงน้ำโดยการขุดขยายสระสำรองน้ำประปา บานสันดัน หมูที่ 5 ขนาดความกวาง 80 เมตร 

ความยาว 100 เมตร ความลึก 4 เมตร 

งานพัฒนาน้ำเพื่อบริโภค 

1) เสริมระบบน้ำดื่ม บานขุนดาน หมูที่ 10 จำนวน 1 แหง 

ดังนั้น เพื่อสนับสนุนใหชุมชนมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นคณะกรรมการ

บริหารจัดการน้ำชุมชนตำบลดงขี้เหล็ก และเครือขายลุมน้ำปราจีนบุรี ตำบลเขาไมแกว จึงเสนอแผนงาน เพื่อขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการดังกลาว 

2. วัตถุประสงค 

1) เพื่อบริหารจัดการน้ำผิวดินและลดการใชน้ำบาดาล 

2) เพื่อบรรเทาปญหาน้ำแลง น้ำหลาก 

3) เพื่อเพิ่มแหลงสำรองน้ำและแหลงกักเก็บน้ำ สำหรับอุปโภคและการเกษตร 

4) เพื่อเสริมระบบน้ำดื่มคุณภาพใหชุมชน  
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3. หนวยงานความรวมมือ 

หนวยงาน บทบาทหนาที่ 

1. มูลนิธิอุทกพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ สนับสนุนความรูและแนวพระราชดำริ 

2. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องคการมหาชน) สนับสนุนความรูการประยุกตใชวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

3. คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชุมชนตำบลดงขี้เหล็ก รวมดำเนินงานพัฒนาเชิงพื้นที ่

4. คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาแหลงน้ำชุมชน 

ตำบลเขาไมแกว กลุมเกษตรอินทรียตำบลเขาไมแกว 

รวมดำเนินงานพัฒนาเชิงพื้นที ่

5. องคการบริหารสวนตำบลดงขี้เหล็ก รวมดำเนินงานพัฒนาเชิงพื้นที ่

6. องคการบริหารสวนตำบลเขาไมแกว รวมดำเนินงานพัฒนาเชิงพื้นที ่

4. ขั้นตอนการดำเดินงาน 

1) การจัดการความรู รวบรวมขอมูลพื้นฐานชุมชน เชน พื้นที่เกษตร เสนทางน้ำ แหลงน้ำ โครงสรางน้ำ แผนที่

น้ำและจัดทำผังน้ำ รวมถึงสรุปปญหาและแนวทางการแกไข 

2) การจัดการทางสังคม จัดทำเวทีประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่รวมกับผูมีสวน

เกี่ยวของบนพื้นฐานขอมูล ขอเท็จจริง และหาขอสรุปรวมกัน  

3) การพ่ึงพาตนเอง สำรวจ สรุปปญหา แนวทางแกไข ออกแบบโครงสราง ประมาณการและลงมือปฏิบัติ 

5. แผนการดำเนินงาน 

รวม 12 เดือน (เดือนมกราคม - ธันวาคม 2564)  

      แผนการดำเนนิงาน 
เดือนที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ระยะที่ 1 – ขอมูล             

 รวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง             

 สำรวจพื้นที่ เสนทางน้ำ จัดทำขอมูล             

 สรุปปญหา และแนวทางแกไข             

ระยะที่ 2 – ดำเนินโครงการ             

 วางแผน และกำหนดพื้นที่ดำเนินงาน             

 ดำเนินงานตามแผนงาน              
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      แผนการดำเนนิงาน 
เดือนที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ระยะที่ 3 – บริหารโครงการ             

 ประเมิน ติดตามและบริหารจัดการโครงการ 

(กอน ระหวาง หลัง) 
            

 บริหารและซอมบำรุงโครงการที่ดำเนินการแลว             

ระยะที่ 4 – สรุปและขยายผลโครงการ             

 ทบทวนการดำเนินงานและขยายผล             

 รายงานและสรุปผลการดำเนินงาน             

6. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีนำมาประยุกตใชในโครงการ 

เทคโนโลยีท่ีใช ลักษณะการใชงาน 

เทคโนโลยีดานการจัดการ

ขอมูลอยางเปนระบบ 

คอมพิวเตอรและโปรแกรมการจัดการเอกสาร 

 เพื่อเก็บรวบรวม วิเคราะห และสรุปขอมูล 

 การบันทึกและจัดเก็บขอมูล การจัดขอเสนอโครงการ การรายงานผลโครงการ 

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

 เพื่อสืบคนขอมูลและติดตอสื่อสาร 

กลองถายรูป 

 บันทึกความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น กอน- ระหวาง-หลัง การดำเนินงาน เพื่อ

จัดทำรายงาน 

เทคโนโลยีดานสารสนเทศ

ภูมิศาสตร 

ภาพถายจากดาวเทียม และโปรแกรม Quantum GIS 

 ใชในการแสดงพื้นที่การดำเนินโครงการและบริเวณใกลเคียง  

 สำรวจและวางแผนงานจัดการพื้นที ่

เครื่องระบุพิกัดภูมิศาสตร (GPS) 

 เพื่อสำรวจตำแหนงโครงสรางแหลงน้ำ และวางแผนจัดการพ้ืนที่ 

เทคโนโลยีดานแหลงน้ำ ขุดลอกเพื่อเสริมประสิทธิภาพลำหวยสาธารณะ ในการกักเก็บสำรองน้ำ และการ

คำนวณหาปริมาณน้ำ 
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7. แผนที่และขอบเขตการดำเนินงาน 

     งานพัฒนาน้ำ ชุมชนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ดังรายละเอียด 

1. งานพัฒนาน้ำเพื่ออุปโภค 

แผนงานที่ 1 งานเสริมระบบประปาหมูบานโดยการวางทอสงน้ำสระเก็บน้ำคลองเกษียร ระยะทาง 1.50 

กิโลเมตร ทอPE 90 มม. PN6 (3นิ้ว)  

2. งานพัฒนาน้ำเพื่อการเกษตร 

แผนงานที่ 2 งานสรางฝายเรียงหินคลองทราย จำนวน 1 แหง ขนาดกวาง 12 เมตร สันฝาย 2 เมตร ลึก 3 

เมตร 

แผนงานที่ 3 งานสรางบล็อกหนาทอลอด 2 ชอง ยาว 3 เมตร สูง 1 เมตร 

 
แผนที่แสดงจุดการดำเนินงานชุมชนตำบลดงข้ีเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
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งานพัฒนาน้ำ ชุมชนตำบลเขาไมแกว อำเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ดังรายละเอียด 

1. งานพัฒนาน้ำเพื่ออุปโภค 

แผนงานที่ 1 งานสรางฝาย บานคลองเจาแรง หมูที่ 2 จำนวน 2 แหง ขนาดกวาง 8 เมตร ยาว 20 เมตร ลึก 3 

เมตร เพื่อเติมน้ำดิบใหสระประปาหมูบาน 

แผนงานที่ 2 งานสรางฝายคลองอีปาง บานสันดัน หมูที่ 5 ขนาดกวาง 18 เมตร ลึก 3.50 เมตร เพื่อเติม

น้ำดิบใหสระประปาหมูบาน 

แผนงานที่ 3 งานปรับปรุงแหลงน้ำโดยการขุดขยายสระสำรองน้ำประปา บานสันดัน หมูที่ 5 ขนาดความ

กวาง 80 เมตร ความยาว 100 เมตร ความลึก 4 เมตร  

2. งานพัฒนาน้ำเพื่อบริโภค 

แผนงานที่ 4 งานเสริมระบบน้ำดื่ม บานขุนดาน หมูที ่10 จำนวน 1 แหง 
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แผนงาน รายละเอียด 
คาพิกัด 47Q 
X Y 

1. งานพัฒนาน้ำเพื่ออุปโภค ตำบลดงข้ีเหล็ก 

แผนงานที่ 1 งานเสริมระบบประปาหมูบานโดยการ

วางทอสงน้ำสระเก็บน้ำคลองเกษียร ระยะทาง 1.50 

กิโลเมตร ทอPE 90 มม. PN6 (3 นิ้ว)  

จุดเริ่มตนการวางทอสงน้ำ 

จุดสิ้นสุดการวางทอสงน้ำ 
764343 

763806 

 

1567392 

1566607 

 

2. งานพัฒนาน้ำเพื่อการเกษตร ตำบลดงขี้เหล็ก 

แผนงานที่ 2 งานสรางฝายเรียงหินคลองทราย 

จำนวน 1 แหง ขนาดกวาง 12 เมตร สันฝาย 2 เมตร 

ลึก 3 เมตร 

สรางฝายเรียงหิน 

คลองทราย 
766016 1566265 

แผนงานที่ 3 งานสรางบล็อกหนาทอลอด 2 ชอง 

ยาว 3 เมตร สูง 1 เมตร 

สรางบล็อกหนาทอลอด 765913 1565685 

3. งานพัฒนาน้ำเพื่ออุปโภค ตำบลเขาไมแกว 

แผนงานที่ 1 งานสรางฝาย บานคลองเจาแรง หมูที่ 

2 จำนวน 2 ฝาย ขนาดกวาง 8 เมตร ยาว 20 เมตร 

ลึก 3 เมตร เพื่อเติมน้ำดิบใหสระประปาหมูบาน 

สรางฝายบานคลองเจาแรง 

จุดที่ 1  

สรางฝายบานคลองเจาแรง 

จุดที่ 2 

797064 

 

797174 

1534446 

 

1533792 

แผนงานที่ 2 งานสรางฝายคลองอีปาง บานสันดัน 

หมูที ่5 ขนาดกวาง 18 เมตร ลึก 3.50 เมตร เพื่อเติม

น้ำดิบใหสระประปาหมูบาน 

สรางฝายคลองอีปาง 798811 1527457 

แผนงานที่ 3 งานปรับปรุงแหลงน้ำโดยการขุดขยาย

สระสำรองน้ำประปา บานสันดัน หมูที ่5 ขนาดความ

กวาง 80 เมตร ความยาว 100 เมตร ความลึก 4 

เมตร  

ขุดขยายสระสำรอง

น้ำประปา 

800953 1526715 

4. งานพัฒนาน้ำเพื่อบริโภค ตำบลเขาไมแกว 

แผนงานที่ 4 งานเสริมระบบน้ำดื่ม บานขุนดาน  

หมูที ่10 จำนวน 1 แหง 

เสริมระบบน้ำดื่ม  

บานขุนดาน 

795609 1526419 
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8. แผนที่ดำเนินงาน  

 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนที่แสดงตำแหนงดำเนินงานพัฒนาน้ำชุมชนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
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1. งานพัฒนาน้ำเพื่ออุปโภค 

แผนงานที่ 1 งานเสริมระบบประปาหมูบานโดยการวางทอสงน้ำสระเก็บน้ำคลองเกษียร ระยะทาง 2.30 

กิโลเมตร ทอPE 90 มม. PN6 (3 นิ้ว)  

 

2. งานพัฒนาน้ำเพื่อการเกษตร 

แผนงานที่ 2 งานสรางฝายเรียงหินคลองทราย จำนวน 1 จุด ขนาดกวาง 12 เมตร สันฝาย 2 เมตร ลึก 3 เมตร 
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แผนงานที่ 3 งานสรางบล็อกหนาทอลอด 2 ชอง ยาว 3 เมตร สูง 1 เมตร 

 

 ตำบลเขาไมแกว อำเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

 

แผนที่แสดงตำแหนงดำเนินงานพัฒนาน้ำชุมชนตำบลเขาไมแกว อำเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
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1. งานพัฒนาน้ำเพื่ออุปโภค 

 แผนงานที่ 1 งานสรางฝายบานคลองเจาแรง หมูที่ 2 จำนวน 2 แหง ขนาดกวาง 8 เมตร ยาว 20 เมตร ลึก 3 

เมตร เพื่อเติมน้ำดิบใหสระประปาหมูบาน 

 

แผนงานที่ 2 งานสรางฝายคลองอีปาง บานสันดัน หมูที่ 5 ขนาดกวาง 18 เมตร ลึก 3.50 เมตร เพื่อเติมน้ำ

ดิบใหสระประปาหมูบาน 
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แผนงานที่ 3 งานปรับปรุงแหลงน้ำโดยการขุดขยายสระสำรองน้ำประปา บานสันดัน หมูที่ 5 ขนาดความ

กวาง 80 เมตร ความยาว 100 เมตร ความลึก 4 เมตร  

 

2. งานพัฒนาน้ำเพื่อบริโภค 

แผนงานที่ 4 งานเสริมระบบน้ำดื่ม บานขุนดาน หมูที ่10 จำนวน 1 จุด  
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9. ภาพพื้นที่ดำเนินงาน  

รายละเอียด 
พิกัด 

ภาพ 
x y 

1. งานพัฒนาน้ำเพื่อการเกษตร ตำบลดงขี้เหล็ก 

แผนงานที่ 1 งานเสริมระบบประปา

หมูบานโดยการวางทอสงน้ำสระเก็บน้ำ

คลองเกษียร ระยะทาง 1.50 กิโลเมตร 

ทอPE 90 มม. PN6 (3 นิ้ว) 

764343 

 

1567392 

 

 

แผนงานที่ 2 งานสรางฝายเรียงหิน

คลองทราย จำนวน 1 แหง ขนาดกวาง 

12 เมตร สันฝาย 2 เมตร ลึก 3 เมตร 

766016 1566265 
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รายละเอียด 
พิกัด 

ภาพ 
x y 

แผนงานที่ 3 งานสรางบล็อกหนาทอ

ลอด 2 ชอง ยาว 3 เมตร สูง 1 เมตร 

765913 1565685 

 

 

2. งานพัฒนาน้ำเพื่ออุปโภค ตำบลเขาไมแกว 

แผนงานที่ 1 งานสรางฝาย บานคลอง

เจาแรง หมูที ่2 จำนวน 2 แหง ขนาด

กวาง 8 เมตร ยาว 20 เมตร ลึก 3 เมตร 

เพื่อเติมน้ำดิบใหสระประปาหมูบาน 

797064  1534446 

 

 



 

113 

รายละเอียด 
พิกัด 

ภาพ 
x y 

แผนงานที่ 2 งานสรางฝายคลองอีปาง 

บานสันดัน หมูที ่5 ขนาดกวาง 18 เมตร 

ลึก 3.50 เมตร เพื่อเติมน้ำดิบใหสระ

ประปาหมูบาน 

 

798811   1527457 

 

แผนงานที่ 3 งานปรับปรุงแหลงน้ำโดย

การขุดขยายสระสำรองน้ำประปา  

บานสันดัน หมูที ่5 ขนาดความกวาง 

80 เมตร ความยาว 100 เมตร ความ

ลึก 4 เมตร  

800953 1526715 

 
3. งานพัฒนาน้ำเพื่อบริโภค ตำบลเขาไมแกว 

แผนงานที่ 4 งานเสริมระบบน้ำดื่ม 

บานขุนดาน หมูที่ 10 จำนวน 1 แหง 

 

795602 1526440 
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10. งบประมาณดำเนินโครงการ   

คาใชจายในการดำเนินงานเปนจำนวนทั้งสิ้น XXX บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ลำดับ

ที ่ รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 งานพัฒนาน้ำเพื่ออุปโภค ตำบลดงข้ีเหล็ก 

 แผนงานที่ 1 งานเสริมระบบประปาหมูบานโดยการวางทอสงน้ำสระเก็บน้ำคลอง

เกษียร ระยะทาง 1.50 กิโลเมตร ทอPE 90 มม. PN6 (3 นิ้ว)  
XXX 

2 งานพัฒนาน้ำเพื่อการเกษตร ตำบลดงขี้เหล็ก 

 แผนงานที่ 2 งานสรางฝายเรียงหินคลองทราย จำนวน 1 แหง ขนาดกวาง 12 เมตร 

สันฝาย 2 เมตร ลึก 3 เมตร 

XXX 

 แผนงานที่ 3 งานสรางบล็อกหนาทอลอด 2 ชอง ยาว 3 เมตร สูง 1 เมตร XXX 

 รวม XXX 

3 งานพัฒนาน้ำเพื่ออุปโภค ตำบลเขาไมแกว  

 แผนงานที่ 1 งานสรางฝาย บานคลองเจาแรง หมูที่ 2 จำนวน 2 แหง ขนาดกวาง 8 

เมตร ยาว 20 เมตร ลึก 3 เมตร เพื่อเติมน้ำดิบใหสระประปาหมูบาน  

XXX 

 แผนงานที่ 2 งานสรางฝายคลองอีปาง บานสันดัน หมูที่ 5 ขนาดกวาง 18 เมตร ลึก 

3.50 เมตร เพื่อเติมน้ำดิบใหสระประปาหมูบาน 

XXX 

 แผนงานที่ 3 งานปรับปรุงแหลงน้ำโดยการขุดขยายสระสำรองน้ำประปา บานสัน

ดัน หมูที ่5 ขนาดความกวาง 80 เมตร ความยาว 100 เมตร ความลึก 4 เมตร 

XXX 

4 งานพัฒนาน้ำเพื่อบริโภค ตำบลเขาไมแกว XXX 

 แผนงานที่ 4 งานเสริมระบบน้ำดื่ม บานขุนดาน หมูที ่10 จำนวน 1 แหง 

 ระบบน้ำดื่ม (xxx บาท) 

 คาอุปกรณติดตั้ง (xxx บาท) 

 คาหองเก็บระบบกรองน้ำ ขนาด 3x4 เมตร (xxx บาท) 

XXX 

 รวม XXX 

5 คาทำปายโครงการชุมชน จำนวน 1 ปาย XXX 

 รวมเปนเงินทั้งสิ้น XXX 
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11. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุร ี

 แผนงานที่ 1 งานเสริมระบบประปาหมูบานโดยการวางทอสงน้ำสระเก็บน้ำคลองเกษียร ระยะทาง 1.50 

กิโลเมตร ทอPE 90 มม. PN6 (3 นิ้ว) 
1. เกิดระบบประปาหมูบาน 

2. ผูไดรับประโยชน 1 หมูบาน ในตำบลดงข้ีเหล็ก ไดแก บานขอนขวาง หมูที่  10 คาพิกัด X=763281 

Y=1563517 จำนวน 200 ครัวเรือน 600 คน  
3. ปริมาณน้ำที่เพ่ิมขึ้น 4,000 ลบ.ม. ปริมาณน้ำรวม 90,000 ลบ.ม. 

4. เกิดการบริหารจัดการน้ำผิวดินและลดการใชน้ำบาดาล 

 แผนงานที่ 2 งานสรางฝายเรียงหินคลองทราย จำนวน 1 แหง ขนาดกวาง 12 เมตร สันฝาย 2 เมตร ลึก 3 เมตร 
และ แผนงานที่ 3 งานสรางบล็อกหนาทอลอด 2 ชอง ยาว 3 เมตร สูง 1 เมตร 

1. เกิดระบบสำรองน้ำและระบบกระจายน้ำ ครอบคลุมพ้ืนที่เกษตร 300 ไร 

2. ผูไดรับประโยชน 2 หมูบาน ในตำบลดงขี้เหล็ก จำนวน 200 ครัวเรือน 600 คน ไดแก  
 บานขอนขวาง หมูที ่10 คาพิกัด X=763281 Y=1563517 จำนวน 150 ครัวเรือน 450 คน  

พื้นที่เกษตร ฤดูฝน 140 ไร ฝนทิ้งชวง 110 ไร ฤดูแลง 40 ไร 

 บานเนินผาสุก หมูที่ 13 คาพิกัด X=764529 Y=1563600 จำนวน 50 ครัวเรือน 150 คน  

พื้นที่เกษตร ฤดูฝน 160 ไร ฝนทิ้งชวง 120 ไร ฤดูแลง 60 ไร 

3. ปริมาณน้ำที่เพ่ิมขึ้น 7,000 ลบ.ม. ปริมาณน้ำรวม 120,000 ลบ.ม. 

4. สามารถบรรเทาปญหาน้ำแลง น้ำหลาก ชุมชนมีน้ำสำรองเพ่ือทำการเกษตรทั้งในกรณีฝนทิ้งชวง 

และฤดูแลง 

ตำบลเขาไมแกว อำเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

แผนงานที่ 1 งานสรางฝาย บานคลองเจาแรง หมูที่ 2 จำนวน 2 แหง ขนาดกวาง 8 เมตร ยาว 20 เมตร ลึก 3 
เมตร เพื่อเติมน้ำดิบใหสระประปาหมูบาน 

1. เกิดระบบประปาหมูบาน ผูไดรับประโยชน 1 หมูบาน ในตำบลเขาไมแกว ไดแก บานคลองเจาแรง หมูที่ 2 

คาพิกัด X=796968 Y= 1534893 จำนวน 221 ครัวเรือน 400 คน  
2. ปริมาณน้ำท่ีเพ่ิมข้ึน 9,500 ลบ.ม. ปริมาณน้ำรวม 44,500 ลบ.ม. 

3. เกิดการบริหารจัดการน้ำผิวดินและลดการใชน้ำบาดาล 

แผนงานที่ 2 งานสรางฝายคลองอีปาง บานสันดัน หมูที่ 5 ขนาดกวาง 18 เมตร ลึก 3.50 เมตร เพื่อเติมน้ำดิบให
สระประปาหมูบาน 

1. เกิดระบบประปาหมูบาน โดยมีผูไดรับประโยชน 2 หมูบาน ในตำบลเขาไมแกว จำนวน 334 ครัวเรือน 2,131 

คน ไดแก บานเขาไมแกว หมูที่ 4 คาพิกัด X=798660 Y=1528936 และบานสันดัน หมูที่ 5 คาพิกัด 
X=799542 Y=1527414 
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2. ปริมาณน้ำที่เพ่ิมขึ้น 3,250 ลบ.ม. ปริมาณน้ำรวม 4,550 ลบ.ม. 

3. เกิดการบริหารจัดการน้ำผิวดินและลดการใชน้ำบาดาล 

แผนงานที่ 3 งานปรับปรุงแหลงน้ำโดยการขุดขยายสระสำรองน้ำประปา บานสันดัน หมูที่ 5 ขนาดความกวาง 

80 เมตร ความยาว 100 เมตร ความลึก 4 เมตร 

1. เกิดระบบประปาหมูบาน โดยมีผูไดรับประโยชน 1 หมูบาน ในตำบลเขาไมแกว ไดแก บานสันดัน หมูที่ 5  

คาพิกัด X=799542 Y=1527414 จำนวน 300 ครัวเรือน 1,000 คน  

2. ปริมาณน้ำที่เพ่ิมขึ้น 30,500 ลบ.ม. ปริมาณน้ำรวม 32,000 ลบ.ม. 

3. เกิดการบริหารจัดการน้ำผิวดินและลดการใชน้ำบาดาล 

 แผนงานที่ 4 เสริมระบบน้ำดื่ม บานขุนดาน หมูที ่10 จำนวน 1 แหง 

1. เกิดระบบน้ำบริโภค โดยมีผูรับประโยชน 1 หมูบาน ในตำบลเขาไมแกว ไดแก บานขุนดาน หมูท่ี 10 คาพิกัด 

X=795428 Y=1527900 จำนวน 174 ครัวเรือน 624 คน  

2. สามารถลดคาใชจายเฉลี่ย 2,530,000 บาท /ป 

3. ปริมาณน้ำดื่มสะอาดที่เพ่ิมขึ้น 455,520 ลิตร/ป 

12. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชุมชนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  

ผูเสนอโครงการ 

 

(นายอรรถรส  จันทรชัย) 

ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชุมชน 

ตำบลดงขี้เหล็ก 

ผูติดตามงานและตรวจสอบ 

 

(นายบรรจง  พรมวิเศษ) 

รองประธานกรรมการ 

คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชุมชน 

ตำบลดงขี้เหล็ก 

ผูติดตามงานและตรวจสอบ 

 

(นายสมศักดิ์  ชัยมาด) 

รองประธานกรรมการ 

คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชุมชน 

ตำบลดงขี้เหล็ก 

ผูติดตามงานและตรวจสอบ 

 

(นางสุนิษา  จันทรชัย) 

กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชุมชน 

ตำบลดงขี้เหล็ก 
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รายละเอียดงานพัฒนาโครงสรางน้ำ ตำบลดงขี้เหล็ก 
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ภาพพื้นที่เสนทางดำเนินงานวางทอสงน้ำ 
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ภาพแบบโครงสรางฝายเรียงหิน
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ภาพพื้นที่ดำเนินงานสรางบลอคหนาทอลอด 
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ภาพพื้นที่ดำเนินงานสรางบลอคหนาทอลอด 
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ภาพแบบโครงสรางบล็อคหนาทอลอด 
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ราคาวัสดุในพืน้ท่ี ชุมชนตำบลดงข้ึเหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  

ลำดับ รายการ หนวย ราคาตอหนวย 

1 ทอPE 90 มม. PN6 (3 นิ้ว) มวน 7,500 

2 ขอตอตรงPE 90 มม. PN6 (3 นิ้ว) ตัว 700 

3 ขอตองอ PE 90 มม. PN6 (3 นิ้ว) ตัว 700 

4 ขอตอเกลียวใน PE 90 มม. PN6 (3 นิ้ว) ตัว 700 

5 หินใหญ  ลบ.ม. 650 

6 ทรายหยาบ ลบ.ม. 750 

7 ปอรตแลนดซีเมนต ถุง 150 

8 หินผสมคอนกรีต ลบ.ม. 750 

9 คอนกรีต (เสตง 240) ลบ.ม. 2,430 

10 ปูนปอรตแลนด ถุง 150 

11 เหล็ก Ø 9 มม. เสน 150 

12 หิน ลบ.ม. 700 

13 ทราย ลบ.ม. 750 

14 แผนพื้นสำเร็จ 0.35x1.00 เมตร   แผน 120 

15 ลวดผูกเหล็ก กก. 60 

16 ตะปู  กก. 60 

17 ไมอัด 4’x8’x10 มม. แผน 450 

18 ไม 1½ x3”x2.5 เมตร ทอน 440 

 สำรวจเมื่อ 10 กันยายน 2564  

  



 

124 

รายละเอียดงานพัฒนาโครงสรางน้ำ ตำบลเขาไมแกว 

 

ประมาณการคากอสรางและแบบ งานสรางฝายบานคลองเจาแรง หมูที่ 2 จำนวน 2 แหง 
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ฝายที่ 1 พิกัด X=797064 Y=1534446 
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ฝายที่ 2 พิกดั X=797174 Y=1533792 
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ประมาณการคากอสรางและแบบ งานสรางฝายคลองอีปาง 

 

 

ประมาณการคากอสรางและแบบ งานปรับปรุงแหลงน้ำโดยการงานขุดขยายสระสำรองน้ำประปา 
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ประมาณการงานเสริมระบบน้ำดื่ม และแบบอาคารน้ำดื่ม 
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ภาพตัวอยางระบบกรองน้ำดื่ม 
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ตัวอยาง 
ขอเสนอโครงการดานการเกษตร 

1. รายละเอียดพื้นที่ปจจบุันของสมาชิก 

1.1 ขอมูลพื้นฐานของสมาชิก 

- ชื่อสมาชิก จำนวนสมาชิกในครัวเรือน เพศ อายุ 

- การประกอบอาชีพปจจุบัน เชน การเกษตร รับจาง (ในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร)  

รับราชการ และไมไดประกอบอาชีพ 

- รายไดครัวเรือนปจจุบันกอนเขารวมโครงการ บาท/ป (คิดจากรายไดทั้งหมดของคนในครัวเรือน) 

1.2 รายละเอียดพื้นที่/ตนทุนภายในแปลง 

- สำรวจพื้นที่ขอบเขตแปลงของเกษตรกร มีพื้นที่ทั้งหมด กี่แปลง พรอมรายละเอียด เชน ในพื้นที่มี

ทั้งหมด 3 แปลง แปลงที่ 1: แปลงนา พื้นที่ 10 ไร อาศัยน้ำฝน แปลงที่ 2: แปลงมันสำปะหลัง พื้นที่ 5 ไร ใชน้ำฝน 

แปลงที่ 3: ปลูกพืชผสมผสาน 3 ไร ใชน้ำจากสระน้ำประจำไรนาขนาด 2 งาน (กวาง 20 เมตร ยาว 40 เมตร  

ลึก 2 เมตร) พรอมภาพประกอบ 

ตัวอยาง 

  
แปลงที่ 1 แปลงที่ 2 

 
แปลงที่ 3 
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- สำรวจแหลงตนทุนน้ำที่จะใชในพื้นที่ พรอมขนาด (กวาง ยาว ลึก) พื้นที่ก่ีไร มีปริมาตรเทาไหร และ

สำรวจแหลงกักเก็บน้ำทั้งหมดภายในแปลง เชน มีถังน้ำ 2,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง มีโองขนาดความจุ 1,000 ลิตร  

3 ใบ เปนตน 

ยกตัวอยาง 

  
สระน้ำประจำไรนา โองซีเมนต 

- สำรวจแหลงพลังงานที่จะใชภายในแปลง ไดแก ไฟฟา หรือน้ำมัน และอุปกรณเดิมในแปลงที่เกี่ยวของ

กับระบบกระจายน้ำ (ที่ยังสามารถใชงานได) เชน เครื่องปมน้ำ  

2. รายละเอียดขอมูลแปลงที่จะดำเนินงาน วนเกษตร ทฤษฎีใหม สมดุลนิเวศทายน้ำ 

2.1 แปลงที่เสนอเขารวมโครงการพรอมเหตุผลที่เลือก ตัวอยางเชน เลือกแปลงที่ 3: ปลูกพืชผสมผสานพื้นที่  

3 ไร (พิจารณาระบบกระจายน้ำสนับสนุนไมเกิน 2 ไร) ตามขอกำหนดและควรอยูใกลแหลงน้ำสามารถปลูกพืชไดหลัง

ฤดูเก็บเกี่ยว) 

2.2 พิกัดตำแหนงแปลงที่เลือกท้ัง 4 มุม พรอมแสดงตำแหนงบนภาพถายดาวเทียม 

2.3 แหลงน้ำตนทุนที่นำมาใช (มีน้ำตลอดปหรือไมอยางไร) 

2.4 ขอมูลการเพาะปลูก 

ตัวอยาง 
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- วาดผังแปลงรวมอยางงาย โดยแบงสัดสวนพื้นที่ เปน ที่อยูอาศัย แหลงน้ำ นาขาว พื้นที่การเกษตร คอกสัตว 

เปนตน 

ตัวอยาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
  

 

 

 

แปลงมัน 

 

 

 

 

แปลงนา 
 

ที่อยู คอก

สัตว 

ปลูกพืชผสมผสาน 

ปลูกผักหมุนเวียน 

สระนํ้า กวาง 20 เมตร ยาว 
40 เมตร ลึก 3 เมตร 

พื้นท่ี 4 ไร 

พื้นท่ี 2 ไร 

พื้นท่ี รวม 2.5 ไร 

พื้นที่ รวม 1 ไร 
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- ชนิด จำนวน พืชที่ตองการปลูกเสริมภายในแปลง รวมทั้งชนิด และจำนวนสัตวที่ตองการเลี้ยง 

 ตัวอยาง 

พันธุพืชท่ีเพาะปลูกแลว พันธุพืชท่ีจะปลูกเพิ่ม สัตวท่ีเลี้ยงอยูแลว สัตวท่ีจะเลี้ยงเพิ่ม 

ฝรั่ง 335 ตน 

มะละกอน้ำ 400 ตน 

กลวยน้ำหวา 100 ตน 

กลวยไข 20 ตน 

กลวยหอมทอง 20 ตน 

ตะไคร 1 งาน 

พริก 100 ตน 

ดาวเรือง 400  ตน 

มะนาว 50 ตน ฝรั่ง 2 ไร 

กลวยไข 40 ตน กลวยหอม

ทอง 100 ตน ขาวโพด 1 งาน 

ฟกทอง 1 ไร แตงโม 2 ไร 

มะพราว 50 ตน ยางนา แดง 

ประดู ไมสัก พะยูง 150 ตน 

พืชผักสวนครัวเชน พริก 

มะเขือ ขา ตระไคร หอม 

กระเทียม กระชาย ขิง 

ปลาสลิด 500 ตัว 

เปด 10 ตัว 

หมูปา 1 ตัว  

ปลานิล 500 ตัว 

ปลาดุก 1,000 ตัว  

 

 

- ขอมูลระบบกระจายน้ำที่เหมาะสมตอพื้นที่แปลง (ข้ึนอยูกับแผนการผลิตและชนิดพืช) 

- แผนการผลิตพืช 1 ป นับจากระยะเริ่มตนการผลิต ซึ่งในแตละแปลงจะมี เงื่อนไขที่แตกตางกัน เชน พื้นที่น้ำ

ทวมชวงฤดูน้ำหลากของทุกป ดังนั้นจะตองวางแผนเลือกชนิดพืชที่สอดคลองกับสภาพพื้นที ่

ตัวอยาง 

ชนิดพืช 
แผนการผลิตเบื้องตน (แปลงทฤษฎีใหม) 

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

คะนา                         

ผักกาดหอม                         

ผักบุงจีน                         

แตงโม                         

ขาวนาป        
 

    
มะนาว     

 

       
กลวย  

 

          

***หมายเหต:ุ ขอมูลจากการสำรวจทั้งหมดจะตองดำเนินการรวมกับทางเจาของแปลง พรอมแนบ

รูปภาพจากสถานที่จริง 
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ข�อมลูประกอบ ค 
แบบประเมนิผลความก�าวหน�าการดาํเนนิงาน 

ตัวอยาง 
ประเมินผลความกาวหนาดานเขาถึง 

โครงการไม 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง / ทฤษฎีใหม 

ชุมชนบาน............................................... 

สัญญาสนับสนุนงบประมาณเลขที่ :                                                        

วัน/เดือน/ป ที่ประเมิน:                               

1. การประเมินผลความกาวหนาโครงการของชุมชนฯ  

ลำดับที่ รายละเอียดการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน สิ่งที่สงมาดวย 

1. จัดทำแผนที่พิกัดจุดดำเนิน

โครงการไม 3 อยางฯ/ทฤษฎีใหม 

 

 ดำเนินการแลว  

 อยูระหวางการดำเนินการ 

 ยังไมไดดำเนินการ 

................................. 

................................. 

................................. 

2. จัดทำแผนผังพ้ืนทีไ่ม 3 อยางฯ /

ทฤษฎีใหม 
 ดำเนินการแลว  

 อยูระหวางการดำเนินการ 

 ยังไมไดดำเนินการ 

................................. 

................................. 

................................. 

3. แผนงานที่ 1  

......................................................

................................................. 

 ดำเนินการแลว รอยละ....... 

 ยังไมไดดำเนินการ 

................................. 

................................. 

................................. 

 ภาพถายพื้นที่ทุกจุดกอนการ

ดำเนินโครงการ  

พรอมคำอธิบายใตภาพ 

 ดำเนินการแลว  

 อยูระหวางการดำเนินการ 

 ยังไมไดดำเนินการ 

................................. 

................................. 

................................. 

คำชี้แจง : ใบประเมินผลความกาวหนาฉบับนี้จัดทําขึ้น เพื่อติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน ดานการเขาถึง โครงการไม 3 อยาง 

ประโยชน 4 อยาง และเพื่อใชประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ งวดที่ 2 จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้า 

(องคการมหาชน) ซึ่งประกอบดวย 1) การประเมินผลความกาวหนาโครงการของชุมชนฯ และ 2) การรับรองการประเมิน

ความกาวหนาโครงการฯ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
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ลำดับที่ รายละเอียดการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน สิ่งที่สงมาดวย 

 ภาพถายพื้นที่ระหวางดำเนิน

โครงการ พรอมคำอธิบาย 

ใตภาพ 

 ดำเนินการแลว  

 อยูระหวางการดำเนินการ  

 ยังไมไดดำเนินการ  

................................. 

................................. 

................................. 

4. แผนงานที่ 2  

......................................................

................................................ 

 ดำเนินการแลว รอยละ....... 

 ยังไมไดดำเนินการ 

................................. 

................................. 

................................. 

 ภาพถายพื้นที่ทุกจุดกอนการ

ดำเนินโครงการ  

พรอมคำอธิบายใตภาพ 

 ดำเนินการแลว  

 อยูระหวางการดำเนินการ 

 ยังไมไดดำเนินการ 

................................. 

................................. 

................................. 

 ภาพถายพื้นที่ระหวางดำเนิน

โครงการ พรอมคำอธิบาย 

ใตภาพ 

 ดำเนินการแลว  

 อยูระหวางการดำเนินการ  

 ยังไมไดดำเนินการ  

................................. 

................................. 

................................. 

 

                    (ลงชื่อ) ……................................................... 

 (                                           ) 

                   ผูประเมิน 

วัน/เดือน/ป ที่ประเมิน ...….………/..……………/…….....…… 

2. การรับรองการประเมินความกาวหนาโครงการฯ 

ขาพเจาขอรับรองวา การประเมินผลความกาวหนา ดานการเขาถึง “โครงการ.....................................” เปน

จริงทุกประการ และเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติงบประมาณ งวดที่........... 

 (ลงชื่อ) ……………............................................... 

        (                                ) 

        หัวหนาที่ปรึกษาโครงการ 

วันที่ .............../....................../............. 

โครงการไม 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง ชุมชนบานดอนชัย ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร
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ตัวอยาง 
ประเมินผลความกาวหนาดานพัฒนา 

โครงการ........................................................................................... 

ชุมชน......................................................................... 

สัญญาสนับสนุนงบประมาณเลขที่ :                                                        

วัน/เดือน/ป ที่ประเมิน:                               

1. การประเมินผลความกาวหนาโครงการของชุมชนฯ  

ลำดับที่ รายละเอียดการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน สิ่งที่สงมาดวย 

1. จัดทำแผนที่พิกัดจุดดำเนิน

โครงการของชุมชน 

 

 ดำเนินการแลว  

 อยูระหวางการดำเนินการ 

 ยังไมไดดำเนินการ 

................................. 

................................. 

................................. 

2. แผนงานที่ 1 

 …………………………………………. 

…………………………………………… 

 ดำเนินการแลว รอยละ....... 

 ยังไมไดดำเนินการ 

................................. 

................................. 

................................. 

 ภาพถายพื้นที่ทุกจุดกอนการ

ดำเนินโครงการพรอม

คำอธิบายใตภาพ 

 ดำเนินการแลว  

 อยูระหวางการดำเนินการ 

 ยังไมไดดำเนินการ 

................................. 

................................. 

................................. 

 ภาพถายพื้นที่ระหวางดำเนิน

โครงการพรอมคำอธิบาย 

ใตภาพ 

 ดำเนินการแลว  

 อยูระหวางการดำเนินการ  

 ยังไมไดดำเนินการ  

................................. 

................................. 

................................. 

 ภาพถายพื้นที่หลังดำเนิน

โครงการ พรอมคำอธิบาย 

ใตภาพ 

 ดำเนินการแลว  

 อยูระหวางการดำเนินการ  

 ยังไมไดดำเนินการ  

................................. 

................................. 

................................. 

คําชี้แจง: ใบประเมินผลความกาวหนาฉบับนี้จัดทําขึ้น เพื่อติดตามความกาวหนาการดําเนินงานโครงการของชุมชน และใช

ประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ งวดที่ 2 จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้า (องคการมหาชน) ซึ่งประกอบดวย 

1) การประเมินผลความกาวหนาโครงการของชุมชนฯ และ 2) การรับรองการประเมินความกาวหนาโครงการฯ โดยมี

รายละเอียด ดังน้ี  
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ลำดับที่ รายละเอียดการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน สิ่งที่สงมาดวย 

3. แผนงานที่ 2  

................................................... 

…………………………………………… 

 ดำเนินการแลว รอยละ....... 

 ยังไมไดดำเนินการ 

................................. 

................................. 

................................. 

 ภาพถายพื้นที่ทุกจุดกอนการ

ดำเนินโครงการพรอม

คำอธิบายใตภาพ 

 ดำเนินการแลว  

 อยูระหวางการดำเนินการ 

 ยังไมไดดำเนินการ 

................................. 

................................. 

................................. 

 ภาพถายพื้นที่ระหวางดำเนิน

โครงการพรอมคำอธิบาย 

ใตภาพ 

 ดำเนินการแลว  

 อยูระหวางการดำเนินการ  

 ยังไมไดดำเนินการ  

................................. 

................................. 

................................. 

  ภาพถายพื้นที่หลังดำเนิน

โครงการ พรอมคำอธิบาย 

ใตภาพ 

 ดำเนินการแลว  

 อยูระหวางการดำเนินการ  

 ยังไมไดดำเนินการ  

................................. 

................................. 

................................. 

 

                    (ลงชื่อ)    ……................................................... 

      (                                     ) 

                   ผูประเมิน 

วัน/เดือน/ป ที่ประเมิน ...….………/..……………/…….....…… 

2. การรับรองการประเมินความกาวหนาโครงการฯ 

ขาพเจาขอรับรองวา การประเมินผลความกาวหนา “โครงการ.....................................................” เปนจริงทุก

ประการ และเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติงบประมาณ งวดที่.......... 

(ลงชื่อ) ……………............................................... 

    (...............................................) 

หัวหนาที่ปรึกษาโครงการ 

วันที่ .............../....................../............. 
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ข�อมลูประกอบ ง 
แบบบนัทกึข�อมลูเกษตรตามแนวทฤษฎใีหม� 

 

ตัวอยาง 

 

แบบบันทึกขอมูลเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม 
 

ชุมชน…………………………………………………………………………. 

ชื่อเจาของแปลง……………………………………………… 

เบอรโทร ...................................... 
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แบบฟอรม สำหรับกรอกขอมูลเริ่มตน และทุก 6 เดือน 

กรอกขอมูลเริ่มตน และทุก 6 เดือน 

สำหรับแปลงทฤษฎีใหม 

1. ชื่อเจาของแปลง…………………………………………………………………………………………… 

2. ที่อยู……………………………………………………………………………………………   

พิกัดแปลง X ............................................  Y ............................................ 

3. พื้นที่แปลงทั้งหมด …………………………………………………… ไร 

4. แบงสัดสวนพื้นที่ ดังนี้ 

4. แบงสัดสวนพื้นที่ ดังนี้ 

 แหลงน้ำ  …………0.25….… ไร คิดเปนรอยละ ………25………… 

 นาขาว   …………0.25….... ไร คิดเปนรอยละ ………25………… 

 ไมผล   ……………………… ไร คิดเปนรอยละ …………………… 

 พืชผัก   …………0.12……. ไร คิดเปนรอยละ ………12.5……… 

 พืชไร   ……………………..  ไร คิดเปนรอยละ ......................... 

 ไมใชสอย/ไมมรดก …………0.25……. ไร คิดเปนรอยละ ………25………… 

 ที่อยูอาศัย  ……………………… ไร คิดเปนรอยละ ……………………… 

 อื่นๆ…เลาเปด…… …………0.13….… ไร คิดเปนรอยละ ………12.5……… 

5. คุณภาพดิน 

 ปริมาณอินทรียวัตถ…ุ……1.5……ความเปนกรด-ดาง(PH)……5……(ระดับ PH ที่เหมาะสม 5.5-7) 

6. ดานเศรษฐกิจ  

 รายไดครัวเรือนกอนการดำเนินการแปลงทฤษฎีใหม……….….…52,000…………..……บาท/ป 

 รายไดครัวเรือนหลังการดำเนนิการแปลงทฤษฎีใหม……….….…65,000…..………..……บาท/ป 
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7. ปริมาตรไมของไมใชสอย/ไมมรดก/ไมเพื่อการกอสราง 

ตนที ่ ชนิด เสนรอบวงที่ความสูง

เพียงอก (1.3 เมตร) 

ความสูง 

ถึงยอดทรงพุม (เมตร) 

1 มะขาม 170 20 

2 สัก 65 8.20 

3 สัก 120 15 

4 สัก 30 5 
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ขอมูลรายได 
ประจำเดือน ………………….….… ป พ.ศ. …………….ชุมชน……………………………….… 
ชื่อเจาของแปลง..............................................................................................................     

1) รายได  

ลำดับ วัน/เดือน ชนิดผลผลิต 

(พืช สัตว ปลา) 

ขาย 

(บาท) 

บริโภคใน

ครัวเรือน 

(บาท) 

แบงใหผูอื่น 

(บาท) 

รวม 

(บาท) 

1 2/มกราคม แตงกวา 60 20 0 80 

2 2/มกราคม มะเขือพวง 120 15 30 165 

3 5/มกราคม ปลานิล 0 150 0 150 

4 6/มกราคม ดอกดาวเรือง 500   500 

5 6/มกราคม ไขไก  25  25 

6 6/มกราคม ลิ้นฟา  40 25 65 

7 10/มกราคม มะนาว 250 45  295 

8 20/มกราคม น้ำหมักปลา  40 40 40 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

หมายเหต:ุ รายไดที่นำมาบันทึกจะตองเปนรายไดที่เกดิจากภายในแปลงทีท่ำทฤษฎีใหมเทานั้น 
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ขอมูลรายจาย/ตนทุน 
2) รายจาย/ตนทุน (บาทตอเดือน) 

ลำดับ ชนิดรายจาย รายละเอียดรายจาย ซื้อมา 

(บาท) 

ผลิตเอง/ทำเอง 

(บาท) 

ผูอ่ืนให 

(บาท) 

รวม 

(บาท) 

1 คาแรง(คาจาง) ไถพรวน  1,200  1,200 

2 ซอมบำรุงตางๆ     - 

3 น้ำมัน เชื้อเพลิงตางๆ น้ำมันสูบน้ำ 100   100 

4 ไฟฟา ไฟฟา(ภายในแปลง

ทฤษฎีใหม) 

50   50 

5 สารกำจัดศัตรูพืช     - 

6 ปุย     - 

7 น้ำหมักชีวภาพ วัสดุผลิตน้ำหมักปลา 20   20 

8 เมล็ดพันธุ/ตนพันธุ/กอนเห็ด 

ฯลฯ 

เมล็ดผักหวาน 300   300 

9 พันธุสัตว ลูกปลานิล 500   500 

10 อื่นๆ....................     - 
หมายเหต:ุ รายจายที่นำมาบันทึกจะตองเปนรายจายที่เกดิจากภายในแปลงที่ทำทฤษฎีใหมเทานั้น  

 : คากับขาวที่ซื้อกินในครัวเรือน และคาใชจายจิปาถะในครัวเรือนไมจัดเปนรายจายที่ตองนำมาบันทึก 

3) ระดับน้ำในสระจากการสังเกตไมบอกระดับน้ำ 
ความลึก……2.5……….เมตร          คิดเปนปริมาตรน้ำ . ...........1,100........ (ลบ.ม) คิดเปนสัดสวนรอยละ.........50........ 

4) ความพอเพียงของปริมาณน้ำเพื่อทำการเกษตรในพื้นที่แปลงทฤษฎีใหมในเดือนนี้ 

 ไมมีน้ำแลว                                  มีน้ำนอย(เหลือใชไดนอยกวาครึ่ง)             มีน้ำใชครึ่งเดียว  

 น้ำเกือบพอ(เหลือใชไดมากกวาครึ่ง)     น้ำเพียงพอเต็มที่ 

5)  สรุปความสำเร็จในการลดคาใชจายรายเดือน  

   5.1)  การลดคาใชจายดานแรงงาน (บาทตอเดือน) 

         เดือนมกราคม ลดคาจางแรงงานในการใหน้ำพืช 600 บาท (จากเดิมจางคน 1 คน รดน้ำ 2 วัน) 

   5.2)  การลดคาใชจายดานเชื้อเพลิงน้ำมัน/ไฟฟา (บาทตอเดือน) 

          เดือนมกราคม ลดคาน้ำมันเชื้อเพลิงในการปมน้ำ 600 บาท (จากเดิมจาย 700 บาท)  

   5.3)  การลดคาใชจายดานปุย (ปุยเคมี ปุยอินทรีย ปุยคอก และน้ำหมักชีวภาพ) (บาทตอเดือน) 

          ลดคาปุยเคมี 2,500 บาทตอป  และเพิ่มรายไดจากการขายปุยคอก 500 บาท 

     5.4)  ความสำเร็จอื่นๆ 
        ……………………………-……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ข�อมลูประกอบ จ 
แบบบนัทกึข�อมลูไม� 3 อย�าง ประโยชน� 4 อย�าง  

 

ตัวอยาง 

 

แบบบันทึกขอมูล 

ไม 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง 
 

ชุมชน.. ……………………………………………………………………………………… 

ชื่อพ้ืนที่ปา…………………………………………………………………………………… 

พื้นที่ปาตั้งอยูในขอบเขต…………………………………………………................. 

ชื่อผูรับผิดชอบพื้นที่ปา…………………………………..................................... 

เบอรโทร…………………………………………………................................……… 
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แบบฟอรม สำหรับกรอกขอมูลเร่ิมตน และทุก 6 เดือน 

สำหรับแปลงไม 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง 

1. ชื่อพื้นที่ปาที่ดำเนินการปา 3 อยางประโยชน 4 อยาง………………ปาชุมชนบานหวยปลาหลด……… 

2. ขนาดของพื้นทีป่า / ผูไดรับประโยชน 

2.1 พื้นที่ปาทั้งหมด ………………20………… ไร     

ผูไดรับประโยชนทั้งหมด...............5.......หมูบาน ...............5.......ครัวเรือน 

2.2 พื้นที่ปาที่ดำเนินการ.........5............ไร   

ผูไดรับประโยชน...............2......หมูบาน ...............5.......ครัวเรือน 

3. พิกัดขอบเขตพื้นที่ปาที่ดำเนินการปา 3 อยางประโยชน 4 อยาง 

 X ........... 615367.................................  Y ........... 1924782................................. 

4. ดานเศรษฐกิจ  

 รายไดครัวเรือนกอนการดำเนินงาน  ปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง……….….…10,000………..  บาท/เดือน 

 รายไดครัวเรือนหลังการดำเนนิงาน  ปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง……….…20,000……….……  บาท/เดือน 

5. ปริมาตรไมของไมมรดก/ไมเพื่อการกอสราง 

ตนที ่ ชนิด เสนรอบวงที่ระดับความ

สูงเพียงอก (1.3 ม.) 

ความสูง 

ถึงยอดทรงพุม (เมตร) 

1 สัก 150 15 

2 สัก 120 12 

3 หวาย 95 9 

4 สะเดาหวาน 70 7 

5 สะเดาหวาน 80 8 

6 มะขาม 170 20 
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6. สำหรับพื้นที่ดำเนินงาน ไม 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง 

ขอมูลการปกคลุมดินของพืชพรรณ จำแนกตามชั้นเรือนยอด และการวิเคราะหปริมาตรไม  

(ขนาดแปลง 20 x 20 เมตร) 

ชื่อปา ........ปาชุมชนบานหวยปลาหลด......................................................................................................................... 

ที่อยู .............. อ.แมสอด  จ.ตาก............................................................ ............ ............ ............ ................................ 

พิกัด .................. X 615367.................................Y ........... 1924782.................................................................... 

วัน/เดือน/ปที่บันทึก ............17 กันยายน 2558............................................ ............ ................................................... 

ผูบันทึก ...........นายxxx  xxxxxxx................................................................................... ............................................. 

6.1) ขอมูลตนไม 

กลุมที่ 1 กลุมไมเรือนยอดเดน (สูงกวา 15 เมตร) 

ตน

ที่ 

ชนิดพนัธุไม ตำแหนงในแปลง เสนรอบวงที่

ระดับความสูง

เพียงอก (1.3 ม.) 

ความสูงถึง

ยอดทรง

พุม (เมตร) 

ความสูง

ทั้งหมด 

(เมตร) 

ขนาดของทรงพุม (เมตร) 

X 

(เมตร) 

Y 

(เมตร) 

เหนือ ใต ออก ตก 

1 สัก 4 5 150 20 24 4 6 3 3 

2 มนฑา 13 12 170 15 18 5 4 5 7 

3 สัก 4 5 150 20 24 4 6 3 3 

กลุมที่ 2 กลุมไมเรือนยอดรอง (สูง 7 - 15 เมตร) 

ตน

ที่ 

ชนิดพนัธุไม ตำแหนงในพืน้ที่

ปา 

เสนรอบวงที่

ระดับความสูง

เพียงอก (1.3 ม.) 

ความสูงถึง

ยอดทรง

พุม (เมตร) 

ความสูง

ทั้งหมด 

(เมตร) 

ขนาดของทรงพุม (เมตร) 

X 

(เมตร) 

Y 

(เมตร) 

เหนือ ใต ออก ตก 

1 สะเดาหวาน 5 15 70 7 9 2 2 3 2 

2 สะเดาหวาน 15 15 80 8 11 3 3 2 3 

3 สะเดาหวาน 15 5 60 7 10 2 2 2 2 

4           

5           
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กลุมที่ 3 กลุมไมพุม (สงู 2 - 7 เมตร) 

ตน

ที่ 

ชนิดพนัธุไม ตำแหนง 

ในพื้นทีป่า 

เสนรอบวงที่

ระดับความสูง

เพียงอก (1.3 ม.) 

ความสูงถึง

ยอดทรง

พุม (เมตร) 

ความสูง

ทั้งหมด 

(เมตร) 

ขนาดของทรงพุม (เมตร) 

X 

(เมตร) 

Y 

(เมตร) 

เหนือ ใต ออก ตก 

1 ผักหวานปา 10 2 15 3 6 1 1 1 1 

2 ผักหวานปา 10 7 14 3 6 1 1 1 1 

3           

4           

5           

6           

กลุมที่ 4 ไมเรือนยอดระดับลาง ขนาดสูงนอยกวา 2 เมตร มีไมอะไรบาง ระบชุนิด 

1) ……………………………………….. 2) …………………………………….... 3) ……………………………………… 

4) ………………………………………… 5) …………………………….……….. 6) ……………………………………… 

7) ………………………………………… 8) ……………………………………… 9) ……………………………………… 

10) ………………………………………. 11) ……………………………………. 12) …………………………………… 

13) ……………………………………… 14) …………………………………….. 15) ……………………………………. 

กลุมที่ 5 พืชคลุมดนิ ไมอะไรบาง ระบุชนิด 

1) …………………….…………………. 2) ……..………………………….….. 3) ……………………..……………… 

4) ………………………………………… 5) …………………………………….. 6) ……………………………………… 

7) ………………………………………… 8) ……………………………………… 9) ……………………………………… 

10) ……………………………………… 11) ….………………………..……… 12) ……………………………………… 
 

 

6.2) ขอมูลทรัพยากรดิน 

1) คาความเปนกรด-ดาง ของดิน (pH) ………………6.5…………..(ชวงที่เหมาะสม ระหวาง 5.5 – 7) 

2) ปริมาณอินทรียวัตถุในดนิ (Organic matter) ..................... % 

ความหมาย  

 อินทรียวัตถุ นอยกวารอยละ 0.5 หมายความวา ดนิอุดมสมบูรณต่ำมาก 

 อินทรียวัตถุ รอยละ 0.5-1 หมายความวา ดนิอุดมสมบูรณตำ่ 

 อินทรียวัตถุ รอยละ 1-1.5 หมายความวา ดนิอุดมสมบูรณคอนขางต่ำ 

 อินทรียวัตถุ รอยละ 1.5-2.5 หมายความวา ดินอุดมสมบูรณปานกลาง 

 อินทรียวัตถุ รอยละ 2.5-3.5 หมายความวา ดินอุดมสมบูรณคอนขางสูง 
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 อินทรียวัตถุ รอยละ 3.5-4.5 หมายความวา ดินอุดมสมบูรณสูง 

 อินทรียวัตถุ รอยละ มากกวา 4.5 หมายความวา ดนิอุดมสมบูรณสูงมาก 
(ที่มา: อภิรดี อ่ิมเอิบ 2534) 

3) การสูญเสียดิน พิจารณาจากระยะหางระหวางหนาดนิที่หายไป 

 หมุดที่ 1 .......................................... มิลลิเมตร   หมุดที่ 2 ....................................... มิลลิเมตร 

 หมุดที่ 3 …...................................... มิลลิเมตร   หมุดที่ 4 …..................................... มิลลิเมตร 

  เฉลี่ย .............................................  มิลลิเมตร 

ความหมาย  

ระยะที่วดัได

(มิลลเิมตร) 

การสญูเสยีดิน 

(ตันตอไรตอ 6 เดือน) 

การสญูเสยีดิน 

(ตันตอไรตอป) 

ระดับการสญูเสียดิน 

1 1.92 3.84 ระดับการสญูเสียดินนอยมาก 

2 3.84 7.68 ระดับการสญูเสียดินนอย 

3 5.76 11.52 ระดับการสญูเสียดินปานกลาง 

4 7.68 15.36 ระดับการสญูเสียดินรุนแรง 

5 9.6 19.2 ระดับการสญูเสียดินรุนแรงมาก 
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6.3) การวิเคราะหอัตราการปกคลุมดิน 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

 

สัดสวนการมีพืชพรรณปกคลุมดนิ = (จำนวนชองที่มีเรือนยอดปกคลุมมากกวาครึ่งชอง x 100) / 400 

    = (185 x 100) /400 

    = 46.24 เปอรเซ็นต 

สัดสวนการมีพืชพรรณปกคลุมดนิ = (จำนวนชองที่มีเรือนยอดปกคลุมมากกวาครึ่งชอง x 100) / 400 

  

พิกัด GPS 

X 615367, Y 1924782 
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ขอมูลรายได 
7. รายได 

ประจำเดือน ……… ป พ.ศ. 25....   ชื่อเจาของแปลง.............................................ชุมชน……………………........................... 
วันที่ ชนิดผลผลิต 

(พืช สัตว ปลา) 

ขาย 

(บาท) 

บริโภคในครัวเรือน 

(บาท) 

แบงปน (บาท) รวม 

(บาท) 

1 ขายกลาไม  20 ตน 200   200 

2 ฝกแมว 750   750 

3 หนอไม  120 200 320 

4 กาแฟ 3,500   3,500 

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

หมายเหต:ุ รายไดที่นำมาบันทึกจะตองเปนรายไดที่เกดิจากภายในแปลงทีท่ำปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยางเทานั้น 
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ขอมูลรายจาย/ตนทุน 
8. รายจาย/ตนทุน 
ลำดับ ชนิดรายจาย รายละเอียด

รายจาย 

ซื้อมา 

(บาท) 

ผลิตเอง/ทำเอง 

(บาท) 

ผูอ่ืนให 

(บาท) 

รวม 

(บาท) 

1 คาแรง(คาจาง) จางเก็บกาแฟ 250   250 

2 ซอมบำรุงตางๆ     - 

3 น้ำมัน เชื้อเพลิงตางๆ เติมปมน้ำ 150   150 

4 ไฟฟา     - 

5 สารกำจัดศตัรูพืช     - 

6 ปุย ปุยอินทรีย 300   300 

7 น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักจุลินทรีย  40  40 

8 เมล็ดพันธุ/ตนพันธุ/กอนเห็ด ฯลฯ พันธุกลวย 60   60 

9 พันธุสัตว     - 

9 อื่นๆ.................... จางเก็บกาแฟ 250   250 

10 อื่นๆ.....................     - 

หมายเหต:ุ รายจายที่นำมาบันทึกจะตองเปนรายจายที่เกดิจากภายในแปลงที่ทำไม 3 อยาง ประโยชน 4 อยางเทานั้น  

: คากับขาวที่ซื้อกินในครัวเรือน และคาใชจายจิปาถะในครัวเรือนไมจัดเปนรายจายที่ตองนำมาบันทึก 

 

9. สรุปความสำเร็จในการลดคาใชจายรายเดือน  

   9.1)  การลดคาใชจายดานแรงงาน (บาทตอเดือน) 

         เดือนมกราคม ลดคาจางแรงงานในการใหน้ำพืช 600 บาท (จากเดิมจางคน 1 คน ลดน้ำ 2 วัน) 

          …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   9.2)  การลดคาใชจายดานเชื้อเพลิงน้ำมัน/ไฟฟา (บาทตอเดือน) 

          เดือนมกราคม ลดคาน้ำมันเชื้อเพลงิในการปมน้ำ 550 บาท (จากเดิมจาย 750 บาท)  

          …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   9.3)  การลดคาใชจายดานปุย (ปุยเคมี ปุยอินทรยี ปุยคอก และนำ้หมักชีวภาพ) (บาทตอเดือน) 

          ลดคาปุยเคมี 2,500 บาทตอป  และเพ่ิมรายไดจากการขายปุยคอก 500 บาท 

          …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   9.4)  ความสำเรจ็อื่นๆ 

          …………….……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
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ข�อมลูประกอบ ฉ 
การจดัการทรพัยากรดนิ นํา้ ป�า ในเขตอ�ทยานฯ และป�าไม� 

สำเนาบันทึกขอตกลงความรวมมือ 
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ตัวอยางขอเสนอโครงการ 

โครงการคนอยูกับปา เพื่อพัฒนาอยางยั่งยืน ป 2565 ภายใต “บันทึกขอตกลงความรวมมือ” 

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ปา สืบสานแนวพระราชดำริ 

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

บานปากซวด ตำบลพะแสง อำเภอบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธาน ี

----------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

มูลนิธิอุทกพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สถาบันสารสนเทศ

ทรัพยากรน้ำ (องคการมหาชน) และหนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่เกี่ยวของ รวมถึงภาคเอกชนที่ไดประสาน ไดสำนึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณและแสดงถึงการกตัญุตาลัยที่ดีที่สุดแดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร คือการสานตอพระราชปณิธานที่พระองคไดพระราชทานไวและควรทำตามแนวพระราชดำริ

อยางถูกตองและตอเนื่อง ในการสรางความมั่นคงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นำไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป 

จึงมีเจตนารมยรวมกันที่จะสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ปา มาประยุกตใชในการทำงาน และเปนการ 

“เทิดดวยทำ” ดังนี้ 

1) ดานฟนฟูและอนุรักษ โดยรวมกันสงเสริม สนับสนุน และขยายผลการฟนฟู การอนุรักษทรัพยากรดิน น้ำ ปา  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยดำเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติ

แหงกฎหมายที่เกี่ยวของ 

2) ดานพัฒนาคน โดยรวมกันสงเสริมและพัฒนาคนและชุมชน เพื่อขยายผลการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ  

ปา สืบสานแนวพระราชดำริ ฯ อันจะนำไปสูการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบพึ่งตนเองให

เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจชุมชน 

3) ดานวิจัยและพัฒนา โดยรวมกันศึกษา วิจัย และแลกเปลี่ยนขอมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ทรัพยากรปาไมของประเทศไทยถูกทำลายลงอยางรวดเร็วตามสถานการณ ทั้งประชากรที่เพิ่มขึ้นผนวกกับพลัง

ผลักดันทางเศรษฐกิจระบบทุนนิยมเสรีที่มุงคาขาย โดยใชปาเปนตัวสำคัญเชิงพาณิชย การเชนนี้กอใหเกิดภาวะแหง

แลงเนื่องจากตนน้ำลำธารถูกทำลาย ฝนไมตกตองตามฤดูกาล เมื่อยามน้ำหลากก็เกิดน้ำทวมฉับพลันและมีการ

พังทลายของดินอยางรุนแรง จนเปนปญหาตอการประกอบอาชีพทางการเกษตร กลายเปนทุกขรอนของแผนดิน 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงตระหนักถึงปญหา

ดังกลาว โดยเฉพาะเรื่องปาไมเปนสิ่งที่พระองคทรงหวงใยเปนอยางมาก โดยมีพระราชดำรัสพระราชทานไวใหในเรื่อง

การอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ำ ไดแก 

/1) การสรางฝาย... 



 

157 

1) การสรางฝายตนน้ำลำธาร มีพระราชดำรัสวา “...ควรสำรวจแหลงน้ำเพื่อการพิจารณาสรางฝายขนาดเล็ก

ปดกั้นรองน้ำในเขตตนน้ำลำธารทั้งนี้เพื่อแผกระจายความชุมชื้นออกไปใหกวางขวางอันจะชวยฟนฟูสภาพปาใน

บริเวณที่สูงใหสมบูรณขึ้น บริเวณดังกลาวจะไดกลายเปน ภูเขาปา ในอนาคตซึ่งหมายความวามีตนไมนานาชนิด ซึ่งปก
คลุมดินในอัตราหนาแนนที่เหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศแตละแหง ตนไมเหลานั้นจะมีผลชวยรักษาระดับความชุม

ชื้นในธรรมชาติใหอยูในเกณฑที่พอเหมาะไมแหงแลงเกินไป และยังชวยยึดผิวดินอันมีคาไมใหถูกน้ำเซาะทลายลงมายัง

พื้นที่ราบอีกดวย...” 
2) การฟนฟูปาไมในบริเวณภูเขาเสื่อมโทรม มีพระราชดำรัสวา “...ใหพิจารณาสงน้ำขึ้นไปยังจุดที่สูงที่สุด

เทาที่จะดำเนินการได ทั้งนี้เพื่อใหสามารถ จายน้ำลงไปหลอเลี้ยงกลาไมออนที่ปลูกทดแทนไวบนภูเขาไดตลอดเวลา 

โดยเฉพาะในชวงฤดูแลงซึ่งกลาไมมักมีอัตราสูญเสียคอนขางสูง เมื่อกลาไมเจริญเติบโตพอสมควรจนสามารถทนทาน
ตอสภาวะแหงแลงไดแลวในอนาคตภูเขาในบริเวณดังกลาวก็จะคืนสภาพเดิมเปนภูเขาปาที่จะมีความชุมชื้นพอสมควร 

ตลอดจนจะชวยฟนฟูสภาพแวดลอมในตอนลางไมใหกลายเปนดินแดนแหงแลง...” 

3) การใชพลังงานทดแทนเพื่อฟนฟูปาตนน้ำ มีพระราชดำรัสวา “...จะตองพยายามสูบน้ำขึ้นไปทีละชั้นจนถึง
ระดับสูงสุดเทาที่จะเปนไปได โดยพิจารณาใชเครื่องสูบน้ำพลังงานธรรมชาติ เชน พลังงานแสงอาทิตยกับพลังงานลม 

ซึ่งมีใชงานอยูแลว ทั้งนี้เพื่อจะไดมิเปลืองเชื้อเพลิง เมื่อนำน้ำขึ้นไปพัก ณ ระดับสูงสุดไดแลว จะสามารถปลอยน้ำให

คอยๆ ไหลซึมลงมาเพื่อชวยเรงรัดการปลูกปาไมที่มีทั้งพันธุไมปองกันกับไมโตเร็ว นอกจากนั้นยังจะแปรสภาพ
โครงการภูเขาปา ใหเปนปาเปยกซึ่งสามารถปองกันไฟปาไดอีกดวย...” 

พื้นที่อุทยานแหงชาติเขาสก บริเวณตำบลพะแสง อำเภอบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี มีชุมชนบานปากซวด  

มีประชากร ๓๒๐ ครัวเรือน ตั้งถิ่นฐาน อยูอาศัย และทำกิน สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีความตระหนัก
และเห็นคุณคาของทรัพยากรปาไม และพรอมรวมกับอุทยานแหงชาติเขาสก ดำเนินโครงการคนอยูกับปาเพื่อการ

พัฒนาอยางยั่งยืน ป ๒๕๖๕ ภายใต “บันทึกขอตกลงความรวมมือ” โครงการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ปา สืบ

สานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

โดยการสืบสานแนวพระราชดำริ ฯ รวมกันสงเสริม สนับสนุน และขยายผลการฟนฟู การอนุรักษทรัพยากรดิน 

น้ำ ปา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนเพื่อพัฒนาใหชุมชนอยู

รวมกับปาไดอยางยั่งยืน 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพื่อรวมกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงถึงการกตัญุตาลัยแด

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

2.2 เพื่อสรางความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจ สูการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนที่อยูอาศัยและทำกินในพื้นที่ปา และพื้นที่รอบเขตปา ใหสามารถอยูกับปาได

อยางยั่งยืน 

 

/3. เปาหมาย… 
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3. เปาหมาย  

เกิดการฟนฟูและอนุรักษปาตนน้ำ ปลูกปาและสรางฝายชะลอความชุมชื้นและดักตะกอนในลำหวยหลัก และ

หวยสาขา เพิ่มความชุมชื่นใหกับพื้นที่ปาตนน้ำ ปองกันการเกิดไฟปาและกลาไมออนที่ปลูกทดแทนไวสามารถเติบโต

ในปาตนน้ำได อีกทั้งเกิดระบบสำรองน้ำ ระบบนิเวศนบนปาตนน้ำมีความอุดมสมบูรณ มีการจัดสรรน้ำ เพื่อการ

อุปโภค และการเกษตร เกิดความรวมมือในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ระหวางชุมชน ทองถิ่น และหนวยงาน

สนับสนุน 

เพิ่มความชุมชื้นใหกับพื้นที่ปาตนน้ำ ปองกันการเกิดไฟปาและกลาไมออนที่ปลูกทดแทนไวสามารถเติบโตในปา

ตนน้ำได อีกทั้งเกิดระบบสำรองน้ำ ระบบนิเวศนบนปาตนน้ำมีความอุดมสมบูรณ เปนแหลงตนน้ำใหกับพื้นที่ใน

ตอนลางไมใหกลายเปนดินแดนแหงแลง 

4. วิธีดำเนินการ  

4.1 ศึกษาสภาพปญหาและความตองการของพ้ืนที่  

4.2 สำรวจและออกแบบฝายเพื่อสำรองน้ำ เพิ่มความชุมชื้นในพื้นที่ปา โดยนอมนำแนวพระราชดำริ “คนอยูกับ

ปา” ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ปาตนน้ำและชุมชนใหสอดคลองกับภูมิสังคม 

4.3 อุทยานแหงชาติเขาสก รวมกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องคการมหาชน) และคณะกรรมการบริหาร

จัดการน้ำชุมชนบานปากซวด กอสรางถังประปา คศล. กอสรางฝาย ขุดลอกหนาฝาย และระบบสูบน้ำพลังงาน

แสงอาทิตย  

4.4 อุทยานแหงชาติเขาสก สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องคการมหาชน) และคณะกรรมการเครือขายการ

จัดการน้ำชุมชนบานปากซวด รวมกันติดตามประเมินผลการดำเนินงาน  

5. สถานที่ดำเนินการ  

พื้นที่อุทยานแหงชาติเขาสก ชุมชนบานปากซวด ตำบลพะแสง อำเภอบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี 

ประกอบดวยแผนงาน ดังนี ้

5.1 สรางถังประปา คศล.บานบางครก ขนาด กวาง 3 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 2 เมตร พิกัด WGS84 47P 

477575 E 983851 N 

5.2 สรางฝายน้ำลนแกนดินเหนียว บานนายบุญทรัพย อินทรสังข สันฝายยาว 25 เมตร สูง 1.5 เมตร กวาง 6 

เมตร พิกัด WGS84 47P 478770 E 983574 N 

5.3 ขุดลอกหนาฝายบุญทรัพย อินทรสังข ระยะ 150 เมตร พิกัด WGS84 47P 478770 E 983574 N 

5.4 ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตยพ้ืนที่นายอภิรักษ ภูมิโสม พิกัด WGS84 47P 478463 E 983961 N 

5.5 ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตยพื้นที่ศูนยเศรษฐกิจพอเพียงบานปากซวด พิกัด WGS84 47P 478406 E 

983816 N 

/6. ผูรับผิดชอบ... 
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6. ผูรับผิดชอบโครงการฯ  

6.1 อุทยานแหงชาติเขาสก 

6.2 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องคการมหาชน) 

6.3 คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชุมชนบานปากซวด 

7. งบประมาณในการดำเนินงาน  

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องคการมหาชน) สนับสนุนงบประมาณ  

8. ระยะเวลาในการดำเนินการ 

ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

9.1 ไดรวมกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงถึงการกตัญุตาลัยแด

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

9.2 เกิดความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจ สูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

9.3 สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนที่อยูอาศัยและทำกินในพื้นที่ปา และพ้ืนที่รอบเขตปาใหสามารถอยูกับปา

ไดอยางยั่งยืน 
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แผนที่ภูมิประเทศแสดงตำแหนงพื้นที่ดำเนินงาน  

บริเวณบานปากซวด ตำบลพะแสง อำเภอบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธาน ี
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ตัวอยาง 

หนังสือขออนุญาตดำเนินงานในพื้นที่กรมอุทยานฯ 
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ตัวอยาง 

หนังสือขออนุญาตดำเนินงานในพื้นที่กรมปาไม 
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ข�อมลูประกอบ ช 
การออกแบบระบบกระจายนํ้าแบบใช�นํา้น�อย 
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ข�อมลูประกอบ ซ 
แบบโครงสร�างแนะนาํทีเ่หมาะสมตามสภาพพ�น้ที ่

 

แบบโครงสร�างแนะนาํทีเ่หมาะสมตามสภาพพ�น้ที ่

การกอสรางโครงสรางบริหารจัดการน้ำของชุมชน เชน ฝาย อาคารบังคับน้ำ ถังพักน้ำ หลายชุมชนอาจใชแบบ

มาตรฐานมาเปนแบบกอสราง  แตหลายชุมชนก็ประสบปญหาอยางในการกอสราง เชน วัสดุที่ใชกอสรางไมมีจำหนาย

ในพื้นที่หรืออยูหางไกลจากชุมชน การขนสงวัสดุกอสรางคอนขางลำบาก ลำเลียงวัสดุหลายทอดกวาจะถึงพื้นที่

กอสราง หรือในชุมชนอาจขาดชางฝมือท่ีมีความชำนาญ เปนตน 

ดังนั้น การกอสรางโครงสรางบริหารจัดการน้ำของชุมชน อาจตองมีการปรับแบบกอสราง หรือออกแบบ

กอสรางใหมใหมีความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ วัสดุที่มีอยูแลวในพื้นที่ การใชประโยชนความยากงายในการ

กอสราง ตลอดจนชุมชนสามารถที่จะดำเนินงานกอสรางไดเองตามจำนวนกำลังแรงงานที่มีได เพื่อใหโครงสราง

ดังกลาวแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ลดตนทุนในการกอสราง ชุมชนมีความเปนเจาของในการดูแล ซอมแซม

และบริหารจัดการโครงสรางดังกลาวใหเกิดประโยชนมากที่สุด แตทั้งนี้ตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานทองถิ่น 

เชน องคการบริหารสวนตำบล หรือ เทศบาลตำบล ในการสำรวจและออกแบบโครงสรางรวมกัน 

ตัวอยางแบบโครงสรางที่แนะนำ แบงออกเปน 7 แบบ ไดแก  

1. แบบกอสรางถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 

2. แบบกอสรางฝาย 

3. แบบกอสรางโครงสรางยกระดับน้ำหนาทอลอด 

4. แบบกอสรางทอลอดเหลี่ยม 

5. แบบกอสรางรางสงน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 

6. แบบประตูระบายน้ำ 

7. แบบกอสรางหอถังสูง 7.50 เมตร แบบนอคดาวน 
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ตัวอย�างแบบโครงสร�างแนะนํา 
1. แบบก�อสร�างถังเกบ็นํา้คอนกร�ตเสร�มเหลก็ 

1.1. แบบกอสรางถังดักตะกอนหยาบระบบทอสงน้ำจากภูเขา ขนาด 2.00 ม. X 3.00 ม. X 2.00 ม. 

 
ภาพที่ 1 แบบก�อสร�างถังดักตะกอนหยาบ  
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1.2. แบบกอสรางถังพักตะกอนระบบทอสงน้ำจากภูเขา ขนาด 1.50 ม. X 1.50 ม. X 1.50 ม. 

 
ภาพที่ 2 แบบก�อสร�างถังพักตะกอน  
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1.3. แบบกอสรางถังพักน้ำระบบทอสงน้ำภูเขา ขนาด 3.60 ม. X 3.60 ม. X 2.40 ม. ความจุ 30 ลบ.ม. 

 
ภาพที่ 3 แบบก�อสร�างถังพักนํ้า ความจ� 30 ลบ.ม. (ก) 
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ภาพที่ 4 แบบก�อสร�างถังพักนํ้า ความจ� 30 ลบ.ม. (ข)  
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1.4. แบบกอสรางถังพักน้ำ ขนาด 4.80 ม. X 4.80 ม. X 2.40 ม. ความจุ 53 ลบ.ม. 

 
ภาพที่ 5 แบบก�อสร�างถังพักนํ้า ความจ� 53 ลบ.ม. (ก)  
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ภาพที่ 6 แบบก�อสร�างถังพักนํ้า ความจ� 53 ลบ.ม. (ข)  
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ภาพที่ 7 แบบก�อสร�างถังพักนํ้า ความจ� 53 ลบ.ม. (ค)  
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ภาพที่ 8 แบบก�อสร�างถังพักนํ้า ความจ� 53 ลบ.ม. (ง)  
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1.5. แบบกอสรางถังพักน้ำ ขนาด 6.00 ม. X 6.00 ม. X 2.40 ม. ความจุ 83 ลบ.ม. 

 
ภาพที่ 9 แบบก�อสร�างถังพักนํ้า ความจ� 83 ลบ.ม. (ก)  
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ภาพที่ 10 แบบก�อสร�างถังพักนํ้า ความจ� 83 ลบ.ม. (ข)  
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ภาพที่ 11 แบบก�อสร�างถังพักนํ้า ความจ� 83 ลบ.ม. (ค)  
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1.6. แบบกอสรางถังพักน้ำ ขนาด 6.00 ม. X 9.60 ม. X 2.40 ม. ความจุ 124 ลบ.ม. พรอมถังกรองหยาบ 

 
ภาพที่ 12 แบบก�อสร�างถังพักนํ้า ความจ� 124 ลบ.ม. (ก)  



 

192 

 
ภาพที่ 13 แบบก�อสร�างถังพักนํ้า ความจ� 124 ลบ.ม. (ข)  



 

193 

 
ภาพที่ 14 แบบก�อสร�างถังพักนํ้า ความจ� 124 ลบ.ม. (ค)  
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ภาพที่ 15 แบบก�อสร�างถังพักนํ้า ความจ� 124 ลบ.ม. (ง)  
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ภาพที่ 16 แบบก�อสร�างถังพักนํ้า ความจ� 124 ลบ.ม. (จ)  
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1.7. แบบกอสรางถังพักน้ำ ขนาด 9.60 ม. X 9.60 ม. X 2.40 ม. ความจุ 212 ลบ.ม. 

 
ภาพที่ 17 แบบก�อสร�างถังพักนํ้า ความจ� 212 ลบ.ม. (ก)  
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ภาพที่ 18 แบบก�อสร�างถังพักนํ้า ความจ� 212 ลบ.ม. (ข)  



 

198 

 
ภาพที่ 19 แบบก�อสร�างถังพักนํ้า ความจ� 212 ลบ.ม. (ค)  
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2. แบบก�อสร�างฝาย 
2.1. แบบกอสรางฝายหินกอแกนดินเหนียวตบอัดแนน 

 
ภาพที่ 20 แบบก�อสร�างฝายหินก�อแกนดินเหนียวตบอัดแน�น  
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2.2. แบบกอสรางฝายแกนดินดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 
ภาพที่ 21 แบบก�อสร�างฝายแกนดินดาดคอนกร�ตเสร�มเหล็ก  
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2.3. แบบกอสรางฝายหินกอตั้ง 

 
ภาพที่ 22 แบบก�อสร�างฝายหินก�อตั้ง  
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3. แบบก�อสร�างโครงสร�างยกระดบันํา้หน�าท�อลอด 
3.1. แบบกอสรางโครงสรางยกระดับน้ำหนาทอลอดแถวเดียว 

 
ภาพที่ 23 แบบก�อสร�างโครงสร�างยกระดับนํ้าหน�าท�อลอดแถวเดียว  



 

203 

3.2. แบบกอสรางโครงสรางยกระดับน้ำหนาทอลอดสองแถว 

 
ภาพที่ 24 แบบก�อสร�างโครงสร�างยกระดับนํ้าหน�าท�อลอดสองแถว  
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3.3. แบบกอสรางโครงสรางยกระดับน้ำหนาทอลอดเหลี่ยมหนึ่งชอง 

 
ภาพที่ 25 แบบก�อสร�างโครงสร�างยกระดับนํ้าหน�าท�อลอดเหลี่ยมหนึง่ช�อง 
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3.4. แบบกอสรางโครงสรางยกระดับน้ำหนาทอลอดเหลี่ยมสองชอง 

 
ภาพที่ 26 แบบก�อสร�างโครงสร�างยกระดับนํ้าหน�าท�อลอดเหลี่ยมสองช�อง 
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3.5. แบบกอสรางโครงสรางรับน้ำเขาสระพรอมบอยกระดับน้ำลน 

 
ภาพที่ 27 แบบก�อสร�างโครงสร�างรับนํ้าเข�าสระพร�อมบ�อยกระดับนํ้าล�น (ก) 
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ภาพที่ 28 แบบก�อสร�างโครงสร�างรับนํ้าเข�าสระพร�อมบ�อยกระดับนํ้าล�น (ข) 
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3.6. แบบกอสรางโครงสรางรับน้ำเขาสระแบบทอและหับเผย 2 ระดับ 

 
ภาพที่ 29 แบบก�อสร�างโครงสร�างรับนํ้าเข�าสระแบบท�อและหับเผย 2 ระดับ 
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4. แบบก�อสร�างท�อลอดเหลีย่ม 
4.1. แบบกอสรางทอลอดเหลี่ยมหนึ่งชอง 

 
ภาพที่ 30 แบบก�อสร�างท�อลอดเหลี่ยมหนึ่งช�อง  
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4.2. แบบกอสรางทอลอดเหลี่ยมสองชอง 

 
ภาพที่ 31 แบบก�อสร�างท�อลอดเหลี่ยมสองช�อง  
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5. แบบก�อสร�างรางส�งนํา้คอนกร�ตเสร�มเหลก็ 

 
ภาพที่ 32 แบบก�อสร�างรางส�งนํ้าคอนกร�ตเสร�มเหล็ก (ก)  



 

212 

 
ภาพที่ 33 แบบก�อสร�างรางส�งนํ้าคอนกร�ตเสร�มเหล็ก (ข)  
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ภาพที่ 34 แบบก�อสร�างรางส�งนํ้าคอนกร�ตเสร�มเหล็ก (ค)  
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ภาพที่ 35 แบบก�อสร�างรางส�งนํ้าคอนกร�ตเสร�มเหล็ก (ง)  
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6. แบบประตรูะบายนํา้ 

 
ภาพที่ 36 แบบประตูระบายนํ้า (ก)  
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ภาพที่ 37 แบบประตูระบายนํ้า (ข)  
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ภาพที่ 38 แบบประตูระบายนํ้า (ค)  
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7. แบบก�อสร�างหอถังสงู 7.50 ม. แบบน�อคดาวน� 

 
ภาพที่ 39 แบบก�อสร�างหอถังสูง 7.50 ม. แบบน�อคดาวน� (ก)
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ภาพที่ 40 แบบก�อสร�างหอถังสูง 7.50 ม. แบบน�อคดาวน� (ข)  
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ภาพที่ 41 แบบก�อสร�างหอถังสูง 7.50 ม. แบบน�อคดาวน� (ค) 
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ภาพที่ 42 แบบก�อสร�างหอถังสูง 7.50 ม. แบบน�อคดาวน� (ง) 
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ภาพที่ 43 แบบก�อสร�างหอถังสูง 7.50 ม. แบบน�อคดาวน� (จ) 
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ข�อมลูประกอบ ฌ 
การประยกุต�ใช�พลงังานทดแทนสาํหรบัการบร�หารจดัการนํา้ 

 

1. พลงังานแสงอาทติย� 

พลังงานแสงอาทิตย จัดเปนพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) สามารถนำมาใชไดอยางไมสิ้นสุด  

ในอดีตที่ผานมา มนุษยเริ่มใชพลังงานแสงอาทิตยในรูปแบบตางๆ เชน การถนอมอาหารโดยนำไปตากแหง การตาก

เสื้อผา เปนตน จนกระทั่งในปจจุบัน เทคโนโลยีในการนำพลังงานแสงอาทิตยมาใชมีความทันสมัยมากขึ้น มีการ

นำมาใชประโยชนในหลายดาน เชน การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย การผลิตน้ำรอนจากพลังงาน

แสงอาทิตยแทนการตมดวยไมฟน แกส หรอืไฟฟา เปนตน 

  

 
ภาพที่ 1  ตัวอย�างการนําพลังงานแสงอาทิตย�มาใช�ประโยชน� 

(ที่มา: https://pixabay.com/) 
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2. ระบบผลิตไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย� (Solar Photovoltaic) 

การผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยตองอาศัยอุปกรณที่เรียกวา เซลลแสงอาทิตย (Solar cell หรือ 

Photovoltaic cell; PV) ที่ สามารถเปลี่ ยนพลั งงานแสงอาทิตย ให เปนพลั งงานไฟฟ าได โดยตรง ซึ่ งคำวา  

Photovoltaic แบงออกไดเปน photo หมายถึง แสง และ volt ที่หมายถึง แรงดันไฟฟา เมื่อนำสองคำนี้มารวมกัน 

หมายถึง กระบวนการผลิตไฟฟาจากการตกกระทบของแสงบนวัตถุที่มีความสามารถในการเปลี่ยนพลังงาน

แสงอาทิตยเปนพลังงานไฟฟาโดยตรง โดยพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดเปน ไฟฟากระแสตรง (Direct current; DC) 

 
ภาพที่ 2  การผลิตพลังงานไฟฟ�าจากเซลล�แสงอาทิตย� 

(ที่มา : https://ienergyguru.com/2015/06/แสงอาทิตยผลิตไฟฟา) 

 

3. ความรู�เบื้องต�นด�านไฟฟ�า 

พลังงานไฟฟาเปนปจจัยสำคัญอยางหนึ่งในการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษยในยุคปจจุบัน ทั้งดานการ

สื่อสาร คมนาคม การศึกษา การรักษาพยาบาล การดำเนินธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมตางๆ การผลิตพลังงานไฟฟาใน

ปจจุบันนั้นสามารถผลิตไดจากพลังงานน้ำ น้ำมัน แกส พลังงานความรอนใตพิภพ พลังงานนิวเคลียร รวมทั้งการใช

พลังงานทดแทนอื่นๆ ในการผลิต เชน พลังงานลม พลังงานคลื่น และพลังงานแสงอาทิตย เปนตน ดังนั้น ความรู

พื้นฐานดานไฟฟาจึงจำเปนอยางยิ่ง ตอการนำพลังงานแสงอาทิตย ไปประยุกตใชไดอยางถูกตองและปลอดภัย 

3.1 ประเภทของไฟฟา 

ไฟฟาที่ใชงานโดยทั่วไป แบงเปน 2 ประเภท คือ ไฟฟากระแสตรง (Direct Current : DC) และ ไฟฟา

กระแสสลับ (Alternating Current : AC) 

 ไฟฟากระแสตรง (Direct Current : DC) เปนไฟฟากระแสที่มีทิศทางการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟา

ไปในทิศทางเดียวกันทั้งวงจร เชน กระแสไฟฟาจากแบตเตอรี่ ถานไฟฉาย เซลลแสงอาทิตย ไดนาโม

กระแสตรง เปนตน 
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ภาพที่ 3  วงจรไฟฟ�ากระแสตรง 

 ไฟฟากระแสสลับ (Alternating Current : AC) เปนไฟฟากระแสที่มีทิศทางการเคลื่อนที่สลับกัน 

โดยกระแสไฟฟาที่เกิดขึ้นในขดลวดตัวนำของเครื่องกำเนิดไฟฟากระแสสลับ ปจจุบันนิยมใช 2 ชนิด 

คือ ไฟฟากระแสสลับหนึ่งเฟสและไฟฟากระแสสลับสามเฟส  

 
ภาพที่ 4  วงจรไฟฟ�ากระแสสลับ 

3.2 กฎของโอหม (Ohm’s law) 

การคำนวณวงจรไฟฟาจำเปนตองใชกฎพื้นฐานที่สำคัญเรียกวา กฎของโอหม (Ohm’s law) โดย นัก

ฟสิกสชาวเยอรมันชื่อ จอรจ ไซมอน โอหม (Grorg Simon Ohm) เปนผูคนพบความสัมพันธระหวาง กระแสไฟฟา

และแรงดันไฟฟาสำหรับตัวตานทาน หากทราบคาตัวแปรสองตัว แลวตองการหาตัวแปรที่เหลือ สามารถหาไดจาก

สูตร 

 
ภาพที่ 5  การหาค�ากระแสไฟฟ�า แรงดันไฟฟ�า ความต�านทาน ด�วยกฎของโอห�ม 
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เมื่อ 

 V : แรงดันไฟฟา (Voltage) บางครั้งเรียกวา ความตางศักย สัญลักษณที่ใชแสดงคือ V มีหนวยวัด

เปนโวลต (Volt; V) 

 I : กระแสไฟฟา เมื่อเราปอนแรงดันไฟฟาใหกับวงจรทำใหเกิดกระแสไฟฟา (Electrical Current) 

สัญลักษณที่ใชแทนกระแสไฟฟาคือ I มีหนวยเปน แอมแปร (Ampere; A) 

 R : ความตานทานของวงจร สัญลักษณที่ใชแสดงคือ R มีหนวยเปน โอหม (Ohm; Ω) 

 3.3 กำลังไฟฟา (Power) 

กำลังไฟฟา หรือ กำลังงาน (Power) คือ อัตราของการใชหรือการดูดซับพลังงานในหนึ่งหนวยเวลา 

สัญลักษณของกำลังไฟฟาคือ P มีหนวยเปน วัตต การหาคากำลังไฟฟาหาไดจาก แรงดันไฟฟา คูณดวย กระแสไฟฟา 

เชน วัดแรงดันไฟฟาที่ขั้วหลอดไฟ ไดคาเทากับ 5 โวลต และมีกระแสไฟฟาเทากับ 2 แอมแปร ดังนั้นหลอดไฟฟานี้ มี

กำลังไฟฟาเทากับ 10 วัตต 

 
ภาพที่ 6  กฎของพลังงานไฟฟ�า 

ซึ่งคาของกำลังไฟฟา หรือ กำลังงาน จะเปนตัวที่บงบอกพิกัดของอุปกรณไฟฟาแตละชนิด โดยขนาด

กำลังไฟฟาก็จะเปลี่ยนไปตามชนิดของอุปกรณ โดยคาที่แนนอนของอุปกรณไฟฟาสามารถดูไดจากปายพิกัด (Name 

Plate) จะแสดงรายละเอียดของอุปกรณไฟฟาแตละชนิด 
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ภาพที่ 7  กําลังไฟฟ�าของเคร�่องใช�ไฟฟ�า 

(ที่มา: https://www.pea.co.th/) 
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4. ระบบผลิตไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ที่ใช�งานในป�จจ�บัน 

4.1 ระบบออนกริด (On Grid System) เปนระบบโซลารเซลลแบบตอเขากับระบบสายสงจากการไฟฟา

นครหลวง หรือ การไฟฟาสวนภูมิภาค การผลิตไฟฟาแบบนี้จะใชแผงโซลารเซลลสำหรับการกำเนิดไฟฟา หลังจากนั้น

จะจายไฟฟาใหกับเครื่องแปลงกระแสไฟฟา หรือ อินเวอรเตอร (Inverter) ซึ่งจะแปลงไฟฟากระแสตรง (DC) เปน

ไฟฟากระแสสลับ (AC) และตอเขากับระบบไฟบานเพื่อใชงานรวมกัน ระบบนี้มีไฟฟาใชไดตลอดทั้งวัน แมไมมี

แสงแดด เพราะไฟฟาจากการไฟฟาจะเขามาเสริมแทน อุปกรณในระบบมีนอย ทำใหคาซอมบำรุงต่ำ แตถาไฟฟาดับ 

ระบบพลังงานแสงอาทิตยอาจจะดับดวย และการเชื่อมตอกับระบบของการไฟฟาตองเปนไปตามมาตรฐานที่การไฟฟา

กำหนด และอาจจะมีคาใชจายในการปรับปรุงระบบของการไฟฟา 

4.2 ระบบออฟกริด (Off Grid System) เปนระบบผลิตไฟฟาจากแผงโซลารเซลลที่ไมไดเชื่อมตอเขากับ

ระบบจำหนายของการไฟฟานครหลวง หรือ การไฟฟาสวนภูมิภาค ระบบนี้เหมาะกับสถานที่ไมมีไฟฟา หรือที่ไฟฟา

เขาไมถึง ซึ่งจะไมมีรายจายคาไฟฟา แตอุปกรณมีมากกวา เงินลงทุนระบบมีราคาแพงกวาระบบ on grid หากไมมี

แดดหรือมีฝนตกตอเนื่องติดตอกันหลายวัน พลังงานที่สะสมไวในแบตเตอรี่อาจจะหมดได 

 
ภาพที่ 8  ระบบออนกร�ด (On Grid System)  และ ระบบออฟกร�ด (Off Grid System) 

4.3 ระบบไฮบริด ( Hybrid System ) หรือแบบผสม เปนระบบที่นำระบบออนกริด และออฟกริด รวมเขา

ดวยกัน โดยชวงเวลากลางวัน ระบบพลังงานแสงอาทิตยจะผลิตกระแสไฟฟาใชงานและนำกระแสไฟฟาชารจเขา

แบตเตอรี่ สวนชวงเวลากลางคืน ระบบนำเอากระแสไฟฟาจากแบตเตอรี่มาใชกอน หากยังไมเพียงพอระบบก็จะนำ

ไฟฟาจากการไฟฟามาเสริม ซึ่งระบบทำงานไดทั้งแบบออนกริด และ ออฟกริด สามารถเปลี่ยนแหลงไฟฟาไดเองตาม

สถานการณ รักษาความเสถียรของระบบไฟฟา และใชไฟไดเองในกรณีไฟดับ ถาผลิตไฟไดเกินความตองการใชในบาน 

สามารถขายไฟคืนเขาระบบได (ตองทำสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟากอน) 
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ภาพที่ 9  ระบบไฮบร�ด ( Hybrid System ) หร�อ แบบผสม 

 

5. ส�วนประกอบของระบบผลติไฟฟ�าพลงังานแสงอาทติย� 

 
ภาพที่ 10 ตัวอย�างส�วนประกอบของระบบผลิตไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย� 

(ที่มา: https://www.diysolarcell.com/เชื่อมสายสงของการไฟฟา) 
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เซลลแสงอาทิตย ผลิตกระแสไฟฟากระแสตรง (DC) จึงนำกระแสไฟฟาไปใชไดเฉพาะอุปกรณไฟฟา

กระแสตรงเทานั้น หากตองการนำไปใชกับอุปกรณไฟฟาที่ใชไฟฟากระแสสลับ (AC) หรือเก็บสะสมพลังงานไวใชตอไป 

จะตองใชรวมกับอุปกรณอื่นๆ อีก โดยรวมเขาเปนระบบที่ผลิตกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย อุปกรณสำคัญใน

ระบบเซลลแสงอาทิตย มีดังนี ้

5.1 แผงโซลารเซลล (Solar Module) ทำหนาที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงานไฟฟา เซลล

แสงอาทิตย ทำมาจากสารกึ่งตัวนำจำพวกซิลิคอน (Silicon) มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานแสงใหเปนพลังงาน

ไฟฟา โดยปรากฏการณโฟโตโวลตาอิก ซึ่งเมื่อไดรับแสงอาทิตยโดยตรงก็จะเปลี่ยนเปนพาหะนำไฟฟา และจะถูกแยก

เปนประจุไฟฟาบวกและลบ เพื่อใหเกิดแรงดันไฟฟาที่ขั้วทั้งสองของแผงเซลลแสงอาทิตย เมื่อนำขั้วไฟฟาของเซลล

แสงอาทิตยตอเขากับอุปกรณไฟฟากระแสตรง กระแสไฟฟาก็จะไหลเขาสูอุปกรณเหลานั้น ทำใหสามารถทำงานได ซึ่ง

กำลังไฟฟากระแสตรงมีหนวยเปนวัตต (Watt) 

 

 
ภาพที่ 11 ตัวอย�างการทํางานของ แผงเซลล�แสงอาทิตย� (Solar Module) 

(ที่มา: https://medium.com/@Horizoniiz/พลังงานแสงอาทิตย-solar-cell-b19fe1af3e5c) 

มีการนำแผงเซลลแสงอาทิตยหลายๆเซลลมาตอกันเปนแถวหรือเปนชุด (Solar Array) เพื่อใหไดพลังงาน

ไฟฟาใชงานตามที่ตองการ โดยการตอแบบอนุกรม จะเพ่ิมแรงดันไฟฟา และการตอแบบขนาน จะเพ่ิมกระแสไฟฟา 
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ภาพที่ 12 การนําแผงเซลล�แสงอาทิตย�หลายๆเซลล�มาต�อกันเป�นแถวหร�อเป�นชุด (Solar Array) 

(ที่มา: https://pixabay.com) 

 

 รูปแบบการตอแผงโซลารเซลล 

 
ภาพที่ 13 การต�อแผงโซลาร�เซลล�แบบอนุกรม และ แบบขนาน 
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ภาพที่ 14 การต�อแผงโซลาร�เซลล�แบบผสม 

 

ชนิดของแผงโซลารเซลล ปจจุบันแผงโซลารเซลลมีอยูทั้งหมด 4 ประเภท คือ 

5.1.1 โมโนคริสตัลไลน (Monocrystalline Silicon Solar Cells)  

แผงโซลารเซลลชนิดที่ทำมาจากผลึกซิลิคอนเชิงเดี่ยว (mono-Si) หรือบางทีก็เรียกวา single 

crystalline (single-Si) สังเกตุคอนขางงายกวาชนิดอื่น เพราะจะเห็นแตละเซลลลักษณะเปนสี่เหลี่ยมตัดมุมทั้งสี่มุม 

และมีสีเขม แผงโซลารเซลลชนิด โมโนคริสตัลไลน นั้น เปนชนิดที่ทำมาจากซิลิคอนที่มีความบริสุทธิ์สูง โดยเริ่มมาจาก

แทงซิลิคอนทรงกระบอก เกิดจากกระบวนการ กวนใหผลึกเกาะกันที่แกนกลาง ที่เรียกวา Czochralski process จึง

ทำใหเกิดแทงทรงกระบอก จากนั้นจึงนำมาตัดใหเปนสี่เหลี่ยม และลบมุมทั้งสี่ออก เพื่อที่จะทำใหไดประสิทธิภาพ

สูงสุด และลดการใชวัตถุดิบโมโนซิลิคอนลง กอนที่จะนำมาตัดเปนแผนอีกที จึงทำใหเซลลแตละเซลลหนาตาเปนอยาง

ที่เห็นในแผงโซลารเซลล 
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ภาพที่ 15 ตัวอย�างแผงโซลาร�เซลล�โมโนคร�สตัลไลน� (Monocrystalline Silicon Solar Cells) 

ขอดี 

1. มีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะผลิตมาจากซิลิคอนเกรดดีที่สุด โดยมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงาน

แสง เปนกระแสไฟฟาเฉลี่ยอยูที่ 15-20%  

2. ใชพื้นที่ในการติดตั้งนอย มีอายุการใชงานยาวนานที่สุดโดยเฉลี่ยแลวประมาณ 25 ปขึ้นไป 

3. แผงโซลลาเซลลชนิดนี้ผลิตกระแสไฟฟาไดมากกวาชนิดอื่น เมื่ออยูในภาวะแสงนอย 

ขอเสีย 

1. มีราคาแพง  

2. ถาหากแผงโซลารเซลลชนิด โมโนคริสตัลไลน มีความสกปรกหรือถูกบังแสงในบางสวนของแผง อาจทำ

ใหวงจรหรือ inverter ไหมได เพราะอาจจะทำใหเกิดโวลตสูงเกินไป 

 

5.1.2 โพลีคริสตัลไลน (Polycrystalline Silicon Solar Cells)  

ทำมาจากผลึกซิลิคอน โดยทั่วไปเรียกวา โพลีคริสตัลไลน (polycrystalline, p-Si) แตบางครั้งก็

เรียกวา มัลติ-คริสตัลไลน (multi-crystalline, mc-Si) โดยในกระบวนการผลิต สามารถที่จะนำเอา ซิลิคอนเหลว มา

เทใสโมลดที่เปนสี่หลี่ยมไดเลย กอนที่จะนำมาตัดเปนแผนบางอีกที จึงทำใหเซลลแตละเซลลเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ไม

มีการตัดมุม สีของแผงจะออก น้ำเงิน ไมเขมมาก 
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ภาพที่ 16 ตัวอย�างแผงโซลาร�เซลล�โพลีคร�สตัลไลน� (Polycrystalline Silicon Solar Cells) 

ขอดี 

1. มีขั้นตอนกระบวนการผลิตที่งาย ไมซับซอน จึงใชปริมาณซิลิคอนในการผลิตนอยกวาเมื่อเทียบกับชนิด

โมโนคริสตัลไลน 

2. มีประสิทธิภาพในการใชงานในที่อุณหภูมิสูง ดีกวา ชนิด โมโนคริสตัลไลน เล็กนอย 

3. มีราคาถูก 

ขอเสีย 

1. มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยอยูที่ 13-16% ซึ่งต่ำกวา เมื่อเทียบกับชนิดโมโนคริสตัลไลน 

2. ใชพื้นที่ในการติดตั้งเยอะกวาชนิดโมโนคริสตัลไลน 

3. มีสีน้ำเงิน ทำใหบางครั้งอาจดูไมสวยงาม เมื่อเทียบกับชนิดโมโนคริสตัลไลน และชนิด thin film ที่มีสี

เขม เขากับสิ่งแวดลอม เชน หลังคาบานไดดีกวา 

 

5.1.3 อะมอรฟส หรือ ฟลมบาง (Amorphous Silicon Solar Cells หรือ Thin Film Solar Cells)  

หลักการโดยทั่วไปของการผลิต โซลารเซลล ชนิดฟลมบาง (Thin Film Solar Cell, TFSC) คือ 

การนำเอาสารที่สามารถแปลงพลังงานจากแสงเปนกระแสไฟฟา มาฉาบเปนฟลมหรือชั้นบางๆ ซอนกันหลายๆชั้น จึง

เรียก โซลารเซลลชนิดนี้วา ฟลมบาง หรือ thin film ซึ่งสารฉาบที่วานี้ก็มีดวยกันหลายชนิด ชื่อเรียกของ แผงโซลาร

เซลล ชนิดฟลมบางจึงแตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับชนิดวัสดุที่นำมาใช ไดแก อะมอรฟส Amorphous silicon (a-Si), 

Cadmium telluride (CdTe), Copper indium gallium selenide (CIS/CIGS) แ ล ะ  Organic photovoltaic 

cells (OPC) ดานประสิทธิภาพของแผงโซลารเซลลชนิดฟลมบางนั้น มีประสิทธิภาพเฉลี่ยอยูที่ 7-13 เปอรเซ็นต ทั้งนี้

ขึ้นอยูกับชนิดของวัสดุที่นำมาทำเปนฟลมฉาบ แตสำหรับบานเรือนโดยทั่วไปแลว มีเพียงประมาณ 5 เปอรเซ็นต

เทานั้น ที่ใชแผงโซลารเซลล ที่เปนแบบชนิดฟลมบาง 
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ภาพที่ 17 ตัวอย�างแผงโซลาร�เซลล�อะมอร�ฟ�ส หร�อ ฟ�ล�มบาง  

(Amorphous Silicon Solar Cells หร�อ Thin Film Solar Cells) 

ขอดี 

1. แผงโซลารเซลลชนิดฟลมบาง มีราคาถูกกวา เพราะสามารถผลิตจำนวนมากไดงายกวาชนิดผลึก

ซิลิคอน 

2. ในที่อากาศรอนมากๆแผงโซลารเซลลชนิดฟลมบาง มีผลกระทบนอยกวา 

3. ไมมีปญหาเรื่องเม่ือแผงสกปรกแลวจะทำใหวงจรไหม 

ขอเสีย 

1. มีประสิทธิภาพต่ำ 

2. ใชพื้นที่ในการติดตั้งสูงมาก 

3. สิ้นเปลืองคาโครงสรางและอุปกรณอ่ืนๆ เชน สายไฟ โครงสรางและอุปกรณรองรับแผง 

4. ไมเหมาะนำมาใชตามหลังคาบาน เพราะมีพ้ืนที่จำกัด 

5. การรับประกันสั้นกวาชนิดอื่น 

 

5.1.4 แผงโซลารเซลลแบบ half-cut cells 

Half-cut cells คือ แผงโซลารเซลลที่ผลิตมาจากซิลิกอน มีทั้งแผงโซลารเซลลโมโนคริสตัลไลน 

(Monocrystalline Silicon Solar Cells) และแผงโซลารเซลลโพลีคริสตัลไลน (Polycrystalline Silicon Solar 

Cells)  



 

236 

  
ภาพที่ 18 ตัวอย�างแผงโซลาร�เซลล�แบบ half-cut cells 

 

Half-cut cells จะมีการตัดเซลลเต็มนั้นออกเปน 2 สวน คือแผงเซลลดานบนและแผงเซลลลาง 

และจุดเชื่อมตอกระแสไฟที่จะนำไปใชงานอยูบริเวณตรงกลางแผง เซลลที่ถูกตัดเปน 2 สวนนั้นจะถูกนำมาเรียงกันใน

แผงและมีการตอถึงกันแบบอนุกรม ทั้งแผงดานบนและดานลาง แตการตอระหวางแผงนั้นจะมีการตอถึงกันแบบขนาน 

 
ภาพที่ 19 ตัวอย�างลักษณะการต�อระหว�างเซลล�ภายในแผง Half-cut cells 
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จุดเดนของแผงโซลารเซลลแบบ Half Cut Cell 

1. คาความตานทานต่ำ เนื่องจากเซลลมีขนาดเล็ก มีกระแสต่ำ สงผลใหประสิทธิภาพสูง  

2. ความรอนที่แผงต่ำ เนื่องจากกระแสไฟฟาท่ีผลิตต่ำ สงผลใหอายุการใชงานยาวนานขึ้น 

3. สามารถผลิตกระไฟไดแมมีแสงสองแคบางสวนของแผง เนื่องจากมีแผงที่ผลิตไดทั้งสวนดานบนและลาง  

5.2 เครื่องควบคุมประจุกระแสไฟฟา (Charge Controller)  

ทำหนาที่ ประจุกระแสไฟฟาที่ผลิตไดจากแผงโซลารเซลลเขาสูแบตเตอรี่และควบคุมการประจุ

กระแสไฟฟาใหมีปริมาณที่เหมาะสมกับแบตเตอรี่ เพื่อยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่ รวมถึงการจายไฟฟาออกจาก

แบตเตอรี่ดวย  

การทำงานของเครื่องควบคุมประจุกระแสไฟฟา คือ เมื่อประจุไฟฟาเขาสูแบตเตอรี่จนเต็มแลว จะหยุด

หรือลดการประจุกระแสไฟฟา และจะมีคุณสมบัติในการตัดการจายกระแสไฟฟาใหกับอุปกรณไฟฟา กรณีแรงดันของ

แบตเตอรี่ลดลงดวย 

ระบบพลังงานแสงอาทิตยจะใชเครื่องควบคุมประจุกระแสไฟฟาในกรณีที่มีการเก็บพลังงานไฟฟาไวใน

แบตเตอรี่เทานั้น 

 
ภาพที่ 20 ตัวอย�างเคร�่องควบคุมประจ�กระแสไฟฟ�า 

(ที่มา: https://www.sunnergytech.com) 
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5.3 แบตเตอรี่ (Battery) 

ทำหนาที่เปนตัวเก็บพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดจากแผงโซลารเซลลไวใชในเวลาที่ตองการ เชน เวลาที่ไมมี

แสงอาทิตย เวลากลางคืน หรือนำไปประยุกตใชงานอื่นๆ ซึ่งแบตเตอรี่มีหลายชนิดและหลายขนาดใหเลือกใชงานตาม

ความเหมาะสม คาที่สำคัญของการใชงานแบตเตอรี่ มีดังนี ้

1) ความจุของแบตเตอรี่ มีหนวยเปน แอมป-ชั่วโมง (AH) มีตั้งแตขนาดเล็กๆ ไมถึง 10 AH จนขนาด

ความจุสูงประมาณ 250 AH ตัวอยางการนำไปใชงาน แบตเตอรี่ ขนาดความจุ 10AH มีอุปกรณ

ไฟฟาที่ตอใชงานกินกระแส 1 แอมป (A)  ดังนั้น ใชอุปกรณไฟฟานี้ไดนาน 10 ชั่วโมง  หรือ อุปกรณ

ไฟฟากินกระแส 10 A ก็ใชได 1 ชั่วโมง เปนตน 

2) แรงดันไฟฟา มีหนวยเปน โวลต (V)  คาแรงดันไฟฟาของแบตเตอรี่สวนใหญที่นำมาใชงานใน

ระบบโซลารเซลล มีประมาณ 2 V ตอเซลล ซึ่งแบตเตอรี่ 1 ลูก จะมีอยู 6 เซลลที่ตออนุกรมกันใน

กลองเดียวกัน ดังนั้นแรงดันรวมในแบตเตอรี่ 1 ลูก คือ 12 V DC 

3) คาระดับความลึกการคายประจุ มีหนวยเปนเปอรเซ็นต (Depth of Discharge, DOD,%) เปน

คาเปอรเซ็นตของความจุแบตเตอรี่ที่สามารถถูกคายประจุออกมาได ถาคาความลึกของการคาย

ประจุที่แสดงเปน DOD อยางนอย 80 เปอรเซ็นต ถือวาเปนการคายประจุที่ลึกแลว 

 

 
ภาพที่ 21 ตัวอย�างแบตเตอร�่ 

(ที่มา : http://m.th.sunpal-solar.com/lithium-battery/) 
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5.4 เครื่องแปลงกระแสไฟฟา (Inverter) 

ทำหนาที่ แปลงพลังงานไฟฟาจากไฟฟากระแสตรง (DC) ที่ผลิตไดจากแผงโวลาเซลล ใหเปนไฟฟา

กระแสสลับ (AC) เพื่อใหสามารถใชไดกับอุปกรณไฟฟากระแสสลับ แบงเปน 2 ชนิดคือ 

1. Sine Wave Inverter ใชไดกับอุปกรณไฟฟากระแสสลับทุกชนิด 

2. Modified Sine Wave Inverter ใชไดกับอุปกรณไฟฟากระแสสลับที่ไมมีสวนประกอบของมอเตอร 

สำหรับระบบที่เชื่อมตอกับระบบของการไฟฟา เครื่องแปลงกระแสไฟฟาจะตองมีคุณสมบัติพิเศษในการ

ซิงโครไนซ เพื่อใหสามารถเชื่อมตอเขากับระบบไดอยางปลอดภัยและมีคุณภาพไฟฟาอยูในเกณฑมาตรฐาน และ

นอกจากนี้อาจมีฟงกชั่นระบบปองกันตามเงื่อนไขของการเชื่อมตอระบบของการไฟฟา เชน ระบบปองกันกระแสไฟฟา

หรือแรงดันไฟฟาเกิน เปนตน 

  

 
ภาพที่ 22 ตัวอย�างเคร�่องแปลงกระแสไฟฟ�า (Inverter) 

(ที่มา: https://www.solarbesttech.com) 

 

5.5 ระบบปองกัน 

เชน ระบบปองกันฟาผา (Lightning Protection) ทำหนาที่ปองกันความเสียหายที่เกิดกับอุปกรณไฟฟา

เมื่อฟาผา หรือเกิดการเหนี่ยวนำทำใหความตางศักยสูง  

ในระบบทั่วไปมักไมใชอุปกรณนี้ จะใชสำหรับระบบขนาดใหญและมีความสำคัญเทานั้น รวมถึงตองมี

ระบบสายดินที่มีประสิทธิภาพดวย 
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6. ระบบสบูนํา้พลงังานแสงอาทติย� 

6.1 หลักการทำงานของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย 

หลักการทำงานของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย คือ แผงโซลารเซลลจะทำหนาที่เปลี่ยนพลังงาน

แสงอาทิตยใหเปนพลังงานไฟฟาเพื่อไปขับเคลื่อนมอเตอรของเครื่องสูบน้ำใหสูบน้ำจากแหลงน้ำในชวงเวลาที่มี

แสงแดด น้ำที่สูบไดจะถูกเก็บไวในถังเก็บน้ำ แลวสงตอไปใชเพื่อการอุปโภค บริโภค หรือเพ่ือการเกษตรตอไป 

 

 
ภาพที่ 23 ตัวอย�างระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย� 

(ที่มา: http://our-resources.com/Solar_energy.html ) 

จุดเดนของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย 

1. ประยุกตใชพลังงานจากธรรมชาติ ซึ่งเปนพลังงานสะอาดและไมมีวันหมด 

2. สามารถติดตั้งเพ่ือผลิตไฟฟาไดทุกพื้นที่บนพื้นโลก 

3. ไมตองใชเชื้อเพลิงอื่นใดนอกจากแสงอาทิตย รวมถึงไมมีการเผาไหมจึงไมเกิดปญหากับสิ่งแวดลอม 

4. ไมมีอุปกรณใดๆ เคลื่อนไหวขณะทำงาน จึงไมเกิดมลภาวะดานเสียง 

5. การติดตั้งทำไดงายและสะดวก 

6. ลดการใชพลังงานสิ้นเปลืองในการผลิตกระแสไฟฟา เชน น้ำมัน กาซธรรมชาติ ถานหิน เปนตน 
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จุดดอยของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย 

1. สามารถใชไฟฟาไดอยางจำกัด (ตามระบบที่ไดออกแบบไว) 

2. มีระยะเวลาในการทำงานเต็มประสิทธิภาพสูงสุดในประเทศไทยอยูท่ี 5 ชั่วโมงแดด 

3. ตองใชพื้นที่ในการติดตั้ง 

4. ใชงบประมาณในการลงทุนสูง มีระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ย 5 ปขึ้นไป 

6.2 การออกแบบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย 

ควรพิจารณาดังนี้ 

 มีไฟฟาในพื้นที่หรือไม 

 แหลงน้ำตนทุน เปนแบบไหน มีปริมาณน้ำมาก นอย เพียงใด 

 ความตองการใชน้ำในแตละวันเทาไหร หรือ ตองการปริมาณน้ำโดยรวมเทาไหร 

 ตองการสูบน้ำไปไกลเทาไหร ขึ้นทางลาดชันกี่เมตร 

 งบประมาณที่มี 

6.3 สวนประกอบของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย 

ระบบสูบน้ำดวยพลังงานแสงอาทิตย เปนการนำเอาพลังงานแสงอาทิตยมาแปลงใหเปนพลังงานไฟฟา

เพื่อจายพลังงานใหกับเครื่องสูบน้ำ ซึ่งพลังงานไฟฟาจายใหกับเครื่องสูบน้ำ อาจเปนไฟฟากระแสตรงหรือไฟฟา

กระแสสลับก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวาการออกแบบจะใชเครื่องสูบน้ำชนิดใด โดยปกติพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดจากแผง

โซลารเซลลจะเปนไฟฟากระแสตรง ดังนั้นหากตองการที่จะนำไฟฟากระแสตรงที่ผลิตไดจากเซลลแสงอาทิตยไปใชงาน

กับเครื่องสูบน้ำกระแสตรงจะตองมีการแปลงคาแรงดันไฟฟาใหเหมาะสมกับคาแรงดันไฟฟาของเครื่องสูบน้ำ และหาก

ตองการนำไฟฟากระแสตรงไฟใชงานกับเครื่องสูบน้ำกระแสสลับก็จะตองเพิ่มอุปกรณเสริมเขาไปในระบบเพื่อทำ

หนาที่ในการแปลงไฟฟาจากกระแสตรงใหเปนกระแสสลับ ทั้งนี้ระบบสูบน้ำดวยพลังงานแสงอาทิตยจะประกอบไป

ดวยอุปกรณหลักๆ ดังนี้ 

6.3.1 แผงโซลารเซลล คือ อุปกรณที่ใชในการเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตยไปเปนพลังงานไฟฟา ซึ่ง

พลังงานไฟฟาที่ไดเปนไฟฟากระแสตรง สามารถนำไปประยุกตใชกับระบบสูบน้ำพลังงาน

แสงอาทิตยไดโดยตรง 

6.3.2 เครื่องสูบน้ำ หรือ ปมน้ำ เปนอุปกรณ สำหรับขับเคลื่อนของเหลวหรือกาซผานทางระบบทอปด 

(Pipe) ไปสูจุดหมายที่ตองการใชงาน โดยการเพิ่มความดันและเพิ่มพลังงานใหกับของไหลนั้นๆ 

เปนผลใหของเหลวนั้นเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งหรือจากระดับหนึ่งไปอีกระดับหนึ่ง ปมน้ำ
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ที่นำมาตอกับแผงโซลารเซลล มีทั้งประเภทจุมใตน้ำ แบบจุมบอบาดาล แบบปมหอยโขง แบบ

ลูกสูบชัก เปนตน 

 

 

 

 

ภาพที่ 24 ตัวอย�างป��มนํ้าแบบต�างๆ 

 

ซึ่งจะเลือกใชแบบไหนก็ใหพิจารณาจากปริมาณน้ำ ความสามารถในการดูดน้ำลึก และความดันน้ำที่

ตองการ ดังแสดงจากรูปกราฟแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณน้ำ และ แรงดัน ของปมน้ำ 
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ภาพที่ 25 กราฟแสดงความสัมพันธ�ระหว�างปร�มาณนํ้าและแรงดัน 

(ที่มา : http://www.superproducts.co.th/THAI_web/1home/3_download03.html) 

 ขอมูลที่ควรทราบในการเลือกซื้อเครื่องสูบน้ำ 

1) ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที หรือ ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง) 

2) ความลึกของแหลงน้ำและความสูงของระยะสงน้ำ (เมตร) 

3) ขนาดกำลังไฟฟา หรือ แรงมา (มอเตอร 1 แรงมา มีคาเทากับ 746 วัตต) 

4) ขนาดทอสงของปมน้ำ (นิ้ว) 

5) ประเภทกระแสไฟฟาท่ีใช (กระแสตรงหรือสลับ) 

6) แรงดันไฟฟาที่ใช และระบบไฟฟา หนึ่งเฟสหรือสามเฟส 
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6.3.3 ระบบควบคุมทางไฟฟา (Controller) คือ ชุดอุปกรณไฟฟาควบคุมและปองกัน ที่ทำหนาที่

ควบคุมการทำงาน เปด- ปด ของเครื่องสูบน้ำ สามารถแสดงสภาวะการทำงานของระบบ เชน 

หลอดไฟแสดงการทำงานของเครื่องสูบน้ำ หลอดไฟแสดงน้ำเต็มถัง และหลอดไฟแสดงการทำงาน

แผงเซลลแสงอาทิตย หรือแสดงสถานะความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย 

มีระบบปองกันไฟกระชาก (Surge protection) และมีสวิทชเลือกแหลงพลังงาน เชน พลังงาน

จากแผงโซลารเซลลหรือพลังงานจากการไฟฟา โดยระบบสวิทชสามารถทำงานไดท้ังแบบอัตโนมัติ

และแบบเลือกเองโดยผูใชงาน รวมถึงชุดตรวจสอบปริมาณน้ำ ซึ่งประกอบดวยอุปกรณที่สำคัญ 

คือ มิเตอรวัดปริมาณน้ำ (Flow rate meter) เครื่องวัดความดันน้ำ (Pressure meter) วาลวกัน

กลับน้ำ (Check value) และเกจวาลว (Gauge meter) เปนตน 

       
ภาพที่ 26 ตัวอย�างชุดระบบควบคุม 

 

6.3.4 ถังเก็บน้ำ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย เปนระบบที่เหมาะสมสำหรับการใชงานในพื้นที่ที่ไมมี

ไฟฟาเขาถึง โดยชวงเวลากลางวันที่แผงโซลารเซลลไดรับแสงอาทิตยจะผลิตไฟฟาจายใหกับปมน้ำ 

ซึ่งจะทำหนาที่สูบน้ำไปเก็บไวในถังเก็บน้ำ เมื่อตองการใชน้ำจึงปลอยจากถังเก็บน้ำ สำหรับชนิด

ของถังเก็บน้ำที่ใชงาน มีดังนี ้
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ก. ถังเก็บน้ำคอนกรีต 

เปนถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทาน สามารถสรางไดทั้งแบบอยูบนดินและใตดิน กักเก็บน้ำได

มากขึ้นอยูกับขนาดของพื้นที่ การกอสรางตองอาศัยความชำนาญของชางกอสราง 

 

   
ภาพที่ 27 ตัวอย�างถังเก็บนํ้าคอนกร�ตเสร�มเหล็ก 

 

 
ภาพที่ 28 ตัวอย�างถังเก็บนํ้าแบบวงบ�อคอนกร�ต 
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ข. ถังเก็บน้ำสแตนเลส 

เปนถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใชโลหะสแตนเลสที่ไมเปนสนิม มีความทนทานในการใชงาน มีราคาสูง 

และดวยคุณสมบัติที่ทึบแสงทำใหไมเกิดตะไครน้ำภายในถังน้ำ นิยมติดตั้งเพ่ือเก็บน้ำสำหรับบริโภค อุปโภค 

 
ภาพที่ 29 ตัวอย�างถังเก็บนํ้าสแตนเลส 

 

ค. ถังเก็บน้ำไฟเบอรกลาส (Fiberglass) 

เปนถังเก็บน้ำสำเร็จรูป ผลิตขึ้นจากวัสดุไฟเบอรกลาส (Fiberglass Reinforced Plastics หรือ 

FRP) ซึ่งก็คือผลิตภัณฑพลาสติกชนิดแข็ง ที่มีการใสวัสดุชวยเสริมความแข็งแรงอยาง “เสนใยแกว” ซึ่งมีความออนนุม 

ทวาเหนียว แข็งแรง และทนตอแรงดึงไดสูงมาก เพื่อใหไดถังเก็บน้ำไฟเบอรกลาสที่มีคุณสมบัติยืดหยุนสูง ไมแตกหัก

งาย มีน้ำหนักเบา และสามารถรองรับแรงอัดไดด ี

 
ภาพที่ 30 ตัวอย�างถังเก็บนํ้าไฟเบอร�กลาส 
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ง. ถังเก็บน้ำ PE (PolyEthelene)  

เปนถังเก็บน้ำที่ผลิตขึ้นจากโพลิเอทิลีน หรือ Polyethylene ซึ่งเปนโพลิเมอรที่จัดอยูในกลุมเทอร

โมพลาสติกที่มีความเหนียวและมีความยืดหยุนสูง ทำใหไดถังเก็บน้ำพลาสติกที่มีราคาถูก แตมีความเหนียว ทนทาน 

สามารถนำมาขึ้นรูปไดทุกแบบตามความตองการ และปลอดภัยจากสารที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ 

 
ภาพที่ 31 ตัวอย�างถังเก็บนํ้า PE (Poly Ethelyn) 

จ. หอถังสูง 

เปนทรงที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย หอถังมีลักษณะคลายดอกเห็ด ซึ่งน้ำจะถูกบรรจุตั้งแตสวน

ฐานจนถึงสวนบน บริเวณสวนบนไดรับการออกแบบใหมีลักษณะเปนหนาตัดเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำนอกเหนือจากระดับ

ความสูงของหอถังแลว  หอถังสูงอีกแบบหนึ่งคือ หอถังสูงทรงลูกบอล มีคุณสมบัติโดยทั่วไปคลายกับหอถังสูงทรงแชม

เปญ คือ น้ำจะถูกบรรจุตั้งแตสวนฐานจนถึงยอด สวนยอดของหอถังมีลักษณะคลายกับลูกบอล นอกจากนี้ยังมีหอถัง

สูงแบบโครงเหล็กที่มีการติดตั้งถังเก็บน้ำไวดานบนของหอถังสูง 
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ภาพที่ 32 ตัวอย�างหอถังสูง 

 
ภาพที่ 33 ตัวอย�างหอถังสูงแบบโครงเหล็ก 

 การเลือกและออกแบบถังเก็บน้ำ มีขอควรพิจารณา ดังนี้ 

1. ขนาดและจำนวนถังเก็บน้ำ จะตองมีปริมาณสำรองเพียงพอตอการใชงาน 

2. อายุการใชงานของถังเก็บน้ำ 

3. การเตรียมพ้ืนที่สำหรับติดตั้งถังเก็บน้ำ 

4. ความสะดวกในการติดตั้ง การดูแลรักษาและทำความสะอาด 

5. ระบบทอที่ เชื่อมตอกับถังน้ำจะตองดีมีคุณภาพ ไมกอใหเกิดปญหาในภายหลัง เชน  

น้ำรั่ว ทอแตก หรือ หัก เปนตน 
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6.4 การติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย 

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย แบงตามลักษณะของแหลงจายไฟ ประกอบดวย 2 ระบบหลัก คือ (1) 

ระบบขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำกระแสตรง หรือ แบบตอตรง และ (2) ระบบขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำกระแสสลับ ซึ่ง

ประกอบดวยแผงโซลารเซลล อินเวอรแปลงกระแสไฟฟากระแสตรงเปนกระแสสลับ สำหรับเครื่องสูบน้ำกระแสสลับ 

แบงออกเปน (1) มอเตอรกระแสสลับเฟสเดียว และ (2) มอเตอรกระแสสลับสามเฟส และถาแบงตามรูปแบบการใช

งานจะแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ระบบสูบน้ำสำหรับการเกษตร และ ระบบสูบน้ำแบบประปา ซึ่งมีรายละเอียด

แตกตางกัน เชน ชนิดและคุณลักษณะเครื่องสูบน้ำ ชนิดของถังเก็บน้ำ จำนวนและขนาดของแผงโซลารเซลล เปนตน 

ซึ่งจะมีวิธีการติดตั้งและการใชงานที่คลายคลึงกัน 

ก. การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบตางๆ ตองใหความสำคัญในการติดตั้งเปนอยางดี เนื่องจากตองมีคาใชจาย

ในการติดตั้งแตละครั้งสูง และใชเวลานานพอสมควร หากเกิดขอบกพรองตองรื้อถอน อาจจะตองใชเวลานานตั้งแต 4 

ชั่วโมง จนถึง 3 วัน สาเหตุที่ทำใหเครื่องสูบน้ำเสียหาย อาจจะเกิดจากระบบไฟฟาขัดของหรือเปนผลมาจากการสูบน้ำ 

ตลอดจนคุณภาพน้ำของแหลงน้ำเอง หรือสาเหตุอื่นๆ 

 จดบันทึกประวัติของเครื่องสูบน้ำโดยดูจากแผน (Name Plate) ที่จะบอกรายละเอียดคุณสมบัติ

ของปมน้ำอยางยอ 

 
ภาพที่ 34 แผ�น Name Plate ป��มนํ้า MITSUBISHI 

 

 กำหนดระดับการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ โดยกำหนดจุดติดตั้งที่เหมาะสม ไมอยูในตำแหนงที่น้ำทวมถึง 

 ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ โดยมีแนวทางดังนี้ 
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 ตรวจเช็คมอเตอรกอนทำการติดตั้งวาเปนมอเตอร แบบกระแสตรงหรือกระแสสลับ และ

เลือกใชสายไฟใหเหมาะสมกับชนิดของเครื่องสูบน้ำ 

 ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ ในกรณีเครื่องสูบน้ำใหมควรตรวจสอบการหมุนของแกน โดยการ

หมุนแกนเพลาปมวามีสวนใดติดขัดหรือไม 

 การตอสายไฟเขากับเครื่องสูบน้ำ โดยใชประแจขันใหแนนพอสมควร ถาตองตอสายนอก

ตัวเครื่อง จะตองปองกันไมใหน้ำซึมเขาถึงรอยตอสายได โดยใชน้ำยาหลอสายเคเบิล หรือ

ใช เทปพันสายไฟชนิดกันน้ำเปนตัวปองกันการตอสายไฟ เพื่อปองกันการรั่วของ

กระแสไฟฟา 

 เมื่อทำการตรวจสอบและประกอบอุปกรณเรียบรอยแลว ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำใน

ตำแหนงที่กำหนดไว ยึดเครื่องสูบน้ำใหแนน ไมโยกสั่นคลอน และตอทอน้ำพีวีซี ในขณะ

ที่ทำการติดตั้งควรใสเช็ควาลวกันยอนกลับเพื่อปองกันการไหลกลับของน้ำ 

 เมื่อทำการติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำเรียบรอยแลว ทำการติดตั้งกลองควบคุมและทำการ

ทดสอบระบบ 

 

ข. การติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

 เลือกตำแหนงติดตั้งแผงโซลารเซลล และตูควบคุมระบบไฟฟา โดยจะตองพิจารณาถึงความ

เหมาะสม จุดที่ติดตั้งควรจะรับแสงไดตลอดทั้งวัน ไมมีเงาสิ่งกอสรางหรือตนไมมาบดบังแสงและ

เงาจากแผงโซลารเซลลหลังติดตั้งแลวเสร็จจะตองไมบังแสงกันเองเชนกัน สวนตำแหนงที่ติดตั้ง

ระบบควบคุมนั้น หากเปนไปไดควรเลือกติดตั้งในอาคาร แตในบางกรณีสามารถใสตูกันน้ำติดตั้ง

เอาไวภายนอกอาคารไดเชนกัน โดยอาจจะเลือกติดตั้งไวใตแผงโซลารเซลลเพื่อกันแดดกันฝนไปใน

ตัว 

 

    
ภาพที่  35 ตัวอย�างการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย� 
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  ดำเนินการติดตั้งแผงโซลารเซลล โดยทิศทางของแผงโซลารเซลลสำหรับประเทศไทยการจัดวางที่

เหมาะสมก็คือ ใหเอียงแผงทำมุมกับพื้นประมาณ 15 – 20 องศา หันไปทางทิศใต และตำแหนงที่

ติดตั้งอยูในที่โลงไมเกิดการบังเงาเนื่องจากตนไม อาคารหรือสิ่งกีดขวางอื่นใดบนแผงโซลารเซลล

ตั้งแตเชาจรดเย็น อีกทั้งการตั้งแผงโซลารเซลลแบบเอียงจะชวยในการลางฝุนและสิ่งสกปรกออก

จากแผงโซลารเซลลในชวงเวลาที่ฝนตกลงมา 

 
ภาพที่ 36 การติดต้ังแผงโซลาร�เซลล� 

 

ค. การเชื่อมตอแผงโซลารเซลล 

การเชื่อมตอแผงโซลารเซลลเขาดวยกัน จะเชื่อมตอท่ีดานหลังของแผงโซลารเซลล ซึ่งจะมีจุดเชื่อมตอ

สายมาให และมีรูปรางแตกตางกันออกไปตามผูผลิต แตจะเรียกวา ปลั๊ก MC4 โดยเมื่อเปดออกมาจะพบจุดตอสายไฟ

ที่เห็นไดอยางชัดเจน พรอมทั้งระบุขั้วไฟฟาเอาไว ในขั้นตอนนี้ระวังอยาตอกลับขั้วและควรใชสายไฟสำหรับโซลาร

เซลลโดยเฉพาะ เนื่องจากมีขนาดฉนวนที่ใหญกวาสายประเภทอื่น 



 

252 

 
ภาพที่ 37 ปลั๊ก MC4 

 

ง. การติดตั้งตูควบคุม 

ภายในตูควบคุมระบบไฟฟาจะประกอบดวย ระบบการตัดตอไฟฟา หรือ เบรกเกอรทั้งทางดานไฟฟา

กระแสตรงซึ่งมาจากแผงโซลารเซลล และทางดานไฟฟากระแสสลับซึ่งมาจากการไฟฟา หรือเครื่องกำเนิดไฟฟา ระบบ

ปองกันฟาผา (Surge Protection) เครื่องแปลงกระแสไฟฟา (Inverter) และระบบควบคุมการทำงานของเครื่องสูบ

น้ำ และติดตั้งแทงกราวนด ขนาดความยาวที่เหมาะสมขึ้นกับสภาพความชื้นในพื้นดิน โดยเลือกบริเวณที่มีความชื้น

มากที่สุด แลวตอกราวนดเขากับกราวนดของแผงโซลารเซลลทุกแผงและอุปกรณทุกชิ้นที่จำเปน หรือตอเขากับบาร

กราวนดหากมีการติดตั้งเอาไว 
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ภาพที่ 38 ตัวอย�างการติดต้ังตู�ควบคุม 

 

จ. ตรวจสอบและทดสอบระบบกอนเปดใชงาน 

โดยขั้นแรกใหวัดแรงดันไฟฟาจากแผงโซลารเซลล ซึ่งเมื่อไมไดตอเขากับระบบ ควรจะวัดคาไดตาม

ขอกำหนดทางดานเทคนิคการตอแผงโซลารเซลลที่ใช เมื่อตรวจสอบความถูกตองทั้งหมดแลว จึงเริ่มเปดการใชงาน

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย 

  
ภาพที่ 39 การตรวจสอบระบบไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย� 
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7. การบาํรงุรกัษาระบบสบูนํา้พลงังานแสงอาทติย� 

การบำรุงรักษาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย โดยมีสวนประกอบหลักของระบบคือ แผงโซลารเซลล ระบบ

ควบคุมและเครื่องสูบน้ำ แหลงน้ำและระบบทอสงน้ำ 

7.1 การบำรุงรักษาแผงโซลารเซลล 

แผงโซลารเซลลเปนอุปกรณที่มีความตองการของการบำรุงรักษานอยมาก เนื่องจากไมมีชิ้นสวนเคลื่อนไหว 

อยางไรก็ตามการดูแลรักษาที่เหมาะสมและถูกวิธีจะชวยทำใหแผงโซลารเซลลสามารถผลิตพลังงานไดอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ และมีอายุการใชงานที่ยาวนาน ความเสียหายของเซลลแสงอาทิตยสวนมากจะเกิดขึ้นอยางชาๆ หากไม

มีการบำรุงรักษาก็จะสงผลใหอายุการใชงานสั้นลง ดังนั้นผูใชงานจึงควรหมั่นดูแล บำรุงรักษา และทำความสะอาด

อุปกรณแผงโซลารเซลลที่อาจจะสกปรกบริเวณผิวหนารับแสง เนื่องจากฝุนละอองหรือสาเหตุอื่นๆ รวมถึงการ

ตรวจเช็คสายไฟที่ตอเชื่อมระหวางอุปกรณตางๆ ดวย เนื่องจากความรอนจากแสงอาทิตยและความรอนสะสมที่แผง

โซลารเซลลอาจทำใหสายไฟเสื่อมสภาพเร็วขึ้น สงผลใหระบบไมสามารถทำงานไดอยางปกติ ดังนั้นจึงตองดูแลรักษา

ดังนี้ 

 ทำความสะอาดแผงโซลารเซลลดวยน้ำสะอาดทุก 1 เดือน หรือเร็วกวานั้น โดยใชผาหรือฟองน้ำเช็ดทำ

ความสะอาด หาม ใชแปรงโลหะขัดทำความสะอาดโดยเด็ดขาด สำหรับชวงเวลาที่เหมาะสมในการทำ

ความสะอาด คือ ชวงเวลาที่ไมมีแดดตกกระทบแผงโซลารเซลล เชน ชวงเชาหรือชวงเย็น เนื่องจากเปน

เวลาที่แผงโซลารเซลลไมผลิตพลังงานหรือผลิตนอยมาก และมีอุณหภูมิเทากับหรือใกลเคียงกับอุณหภูมิ

แวดลอม 

 กรณีมีมูลสัตวบนแผงควรรีบทำความสะอาด เนื่องจากจะทำใหประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟาลดลง 

และมูลสัตวอาจแหงติดทำใหยากตอการทำความสะอาด 

 ตรวจสอบวาไมมีสิ่งของหรือตนไมที่ทำใหเกิดรมเงาตอแผงโซลารเซลล หากมีรมเงาจากตนไม ใหตัดแตง

กิ่งท่ีกอใหเกิดรมเงาบดบังแผงโซลารเซลล 

 ตรวจสอบจุดตอสายไฟทุก 6 เดือน จุดตอสายไฟจะตองไมหลวม ไมมีรอยไหมและไมมีการแตกราว 

 ตรวจสอบแผงโซลารเซลล แผงตองไมมีสภาพชำรุด รอยไหม สีซีดจาง หรือรอยแตกหัก 

 ตรวจสอบน็อตสกรู คลิปล็อค รวมถึงความแข็งแรงของโครงสรางรองรับแผงทุก 6 เดือน โดยเฉพาะกอน

เขาฤดูมรสุม 

7.2 การบำรุงรักษาระบบควบคุมและเครื่องสูบน้ำ 

 (1) ระบบควบคุม ในที่นี้หมายความรวมถึงชุดอุปกรณตางๆ ที่อยูภายในตูควบคุม ซึ่งทำหนาที่ควบคุมการ

ทำงานของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย ดังนั้นอุปกรณชุดนี้ถือเปนหัวใจสำคัญสวนหนึ่งของระบบที่จะตองหมั่น

ตรวจเช็คและบำรุงรักษาใหอยูในสภาพพรอมใชงานตลอด โดยผูใชงานจึงตองดูแลรักษาดังนี ้
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 ตรวจสอบน็อต สกรู ที่เทอรมินอลหรือจุดตอรวมสายไฟทุก 1 เดือน หากอยูในสภาพปกติจะตองไมมี

รองรอยการสึกหรอ ไมแตกราว ไมมีรอยไหม ไมโยกหรือคลอน 

 ตรวจสอบความแข็งแรงของการยึดติดของตูควบคุมกับเสาหรือโครงสรางทุกป ตูควบคุมจะตองไมโยก

หรือคลอน 

 ทำความสะอาดและเปาฝุนภายในตูควบคุม 

 ตรวจสอบสภาพสายไฟภายในตูควบคุม สายไฟจะตองไมสึกหรอ ไมมีรอยไหมหรือรองรอยการละลาย

ของสายไฟ 

 อยาใหมีแมลงหรือสัตวตางๆ เขามาอยูภายในตูควบคุม 

(2) เครื่องสูบน้ำ เมื่อน้ำถูกสูบเขามาในเรือนปม ใบพัดจะผลิตแรงดันเพื่อสงน้ำออกไป เครื่องสูบน้ำเมื่อใช

งานนานไปจะทำใหประสิทธิภาพลดลง อัตราการสูบน้ำก็จะลดลง สาเหตุหลักคือ การสึกหรอ ชองทางน้ำอุดตัน หรือ

อีกกรณีคือ อัตราการสูบน้ำไดเทาเดิมแตใชกำลังไฟฟาสูงขึ้น ซึ่งเกิดจากอุปกรณไฟฟาและมอเตอรชำรุด หรือเกิดจาก

การติดขัดและความฝดเพิ่มขึ้นของระบบเครื่องสูบน้ำ 

 จดบันทึกอัตราการสูบน้ำและกำลังไฟฟาที่เครื่องสูบน้ำใชในการใชงานครั้งแรกหรือสภาวะท่ีระบบทำงาน

ปกติ ทั้งนี้เพื่อใชเปนขอมูลในการเฝาติดตามและประเมินผลการทำงานของเครื่องสูบน้ำ 

 ตรวจสอบไฟแสดงการทำงานของเครื่องสูบน้ำอยางสม่ำเสมอ 

 ตรวจสอบและเปรียบเทียบอัตราการสูบน้ำและกำลังไฟที่เครื่องสูบน้ำใช โดยเปรียบเทียบกับคาเริ่มตน

หรือสภาวะที่ใชงานครั้งแรก 

7.3 การบำรุงรักษาแหลงน้ำและระบบทอสงน้ำ 

(1) แหลงน้ำดิบ เปนองคประกอบที่สำคัญของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย ปจจุบันปญหาการเกิด

มลภาวะในแหลงน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามการขยายตัวของชุมชนและการเติบโตทางอุตสาหกรรม ในขณะที่การดูแล

รักษาแหลงน้ำถูกปลอยปะละเลย ทำใหเกิดผลกระทบอยางกวางขวางทั้งคน สัตวเลี้ยง และสิ่งแวดลอม ซึ่งมีปญหามา

จากสาเหตุสำคัญ 2 ประการคือ 

 สิ่งสกปรก สารเคมีมีพิษตางๆ ไดซึมลงดินสูชั้นที่ทำการสูบน้ำ 

 การไหลลงสูแหลงน้ำโดยตรง ซึ่งเกิดจากการชะลางของฝนและการทิ้งของเสียลงสูแหลงน้ำ 

 ดังนั้นการดูแลบำรุงรักษาแหลงน้ำใหมีสภาพดีพรอมใชงานอยูเสมอ ผูใชงานควรดำเนินการดังนี ้

 ดูแลพื้นที่โดยรอบแหลงน้ำใหเรียบรอย สะอาด ไมรกทึบ 

 ปากบอตองอยูสูงกวาระดับน้ำทวมถึง 

 อยาฉีดสารเคมีหรือทำการเกษตรที่ตองใชสารเคมีจำนวนมากใกลแหลงน้ำ 
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(2) ระบบทอสงน้ำ ปญหาหลักของระบบทอสงน้ำ คือ ทอแตก ทอรั่ว ซึ่งทำใหเกิดการสูญเสียน้ำโดยเปลา

ประโยชน ดังนั้นเพื่อลดการสูญเสียน้ำโดยเปลาประโยชน ผูใชงานตองดำเนินการดังนี้ 

 ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำในระบบทอ ในบริเวณจุดตอทอ ประตูน้ำ และวาลวน้ำ โดยสังเกตจาก

ความผิดปกติบริเวณรอบๆ เชน มีหญาขึ้นหนาแนนงอกงามในบริเวณใกลเคียงแนวทอมากกวาบริเวณ

อื่นๆหรือ มีน้ำขัง มีโคลนบริเวณใกลเคียงแนวทอ ซึ่งไมไดเกิดจากฝนตก 

 ตรวจสอบการทรุดตัวของอุปกรณค้ำยันทอ ประตูน้ำ และวาลวน้ำ เนื่องจากการทรุดตัว จะทำใหเกิด

การรั่วซึมหรือทอแตกได 

 

8. การบร�หารจดัการระบบสบูนํา้พลงังานแสงอาทติย� 

การบริหารจัดการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย ทั้งแบบระบบเกษตรและระบบประปา ควรมีการรวมตัวจัดตั้ง 

คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย ขึ้น โดยสมาชิกของกลุมมีหนาที่ในการบริหารจัดการ

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย เกิดกองทุน เพื่อดูแลบำรุงรักษาระบบพลังงานแสงอาทิตย ใหสามารถใชงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

ในการบริหารจัดการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตยใหประสบความสำเร็จตองประกอบไปดวย 

1) คณะกรรมการ กติกา การบำรุงรักษา 

2) การประเมินความตองการใชน้ำ 

 

1) คณะกรรมการ กติกา การบำรุงรักษา 

เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการอยางเปนระบบ และการมีสวนรวมของสมาชิกที่ไดรับประโยชนจากระบบสูบน้ำ

พลังงานแสงอาทิตย ควรตองมีการจัดตั้งกลุมหรือคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย ซึ่ง

ประกอบดวย 

(1) สมาชิกกลุม คือ บุคคลไดรับประโยชนจากระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตยและตองปฏิบัติตามระเบียบ

ของขอบังคับของกลุม 

(2) คณะกรรมการ คือ สมาชิกท่ีถูกคัดเลือกใหมีหนาที่ในการบริหารกลุม กำหนดหนาที่และกฏเกณฑตางๆ 

(3) ผูดูแล คือ บุคคลที่ถูกคัดเลือกจากสมาชิกกลุม มีหนาที่ในการดูแลบำรุงรักษา และควบคุมการใชงาน

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย 

(4) ขอบังคับ คือ กฎเกณฑ หรือ ระเบียบ เพื่อใหสมาชิกกลุมปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน 
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2) การประเมินความตองการใชน้ำ 

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตยแบบระบบเกษตรและระบบประปา สามารถสูบน้ำไดไมนอยกวา 10 ลบ.ม.

ตอวัน ในชวงเวลาที่แสงแดดมีความเขมแสงสูงสุด หรือชวงเวลาที่แสงแดดดีมาก โดยจำนวนชั่วโมงแดดในแตละวัน 

เทากับ 5 ชั่วโมง คือ ในชวงเวลา 10.00 น. ถึง 15.00 น. 

สำหรับชวงเวลาตั้งแต 07.00 น. ถึง 10.00 น. และชวงเวลา 15.00 น. ถึง 17.00 น. ระบบสูบน้ำพลังงาน

แสงอาทิตยสามารถสูบน้ำไดดีไมเทากับชวงเวลาที่มีแดดสูงสุดหรือ Peak Sun จะมีผลกระทบอยางมากโดยเฉพาะ

ระบบประปา ซึ่งมาอัตราการใชน้ำสูงสุดอยูในชวงเชา เย็นหรือหัวค่ำ ดังนั้น จึงมีความจำเปนที่เราตองประเมินความ

ตองการใชน้ำในแตละชวงเวลาใหเหมาะสม เพื่อใหสามารถบริหารจัดการน้ำไดอยางมีประสทิธิภาพ โดยมีแนวทางการ

ประเมินความตองการใชน้ำ ดังนี้  

 สำรวจจำนวนครัวเรือน ประชากร เพื่อประเมินอัตราการใชน้ำอุปโภคในแตละวัน เชน ประชากร 500 คน 

ใชน้ำเฉลี่ย 100 ลิตร/คน/วัน ดังนั้น ปริมาณการใชน้ำใน 1 วัน เทากับ 50 ลบ.ม./วัน 

 สำรวจพื้นที่การเกษตรวามีการปลูกพืชชนิดใดบาง ขนาดพื้นที่เทาไหร รูปแบบการใหน้ำ เชน ตองการน้ำ

เฉพาะเชากับเย็น เชน ผักสวนครัว หรือชวงเวลาอื่น เชน ออย มันสำปะหลัง เปนตน 

 ประเมินปริมาณการใชน้ำในแตละพื้นที่วาตองการปริมาณน้ำเทาไร ซึ่งจะทำใหทราบถึงปริมาณความ

ตองการใชน้ำในแตละวัน 

 ฟนฟูหรือพัฒนาแหลงเก็บน้ำเพิ่มเติม เชน หนองน้ำ สระน้ำ ถังเก็บน้ำ ใหเหมาะสมกับความตองการใชน้ำ

ในแตละวัน  
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ภาพที่ 40 โครงสร�างติดตั้งแผงโซลาร�เซลล� แบบทุ�นลอยนํ้า   
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ภาพที่ 41 ตัวอย�างการต�อระบบไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย� 
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ภาพที่ 42  ตัวอย�างการประยุกต�ใช�พลังงานแสงอาทิตย� สําหรับการบร�หารจัดการนํ้า 
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ข�อมลูประกอบ ญ 
การจดัตัง้องค�กรผู�ใช�นํา้ 

กรรมการลุมน้ำผูแทนองคกรผูใชน้ำ 

ในป พ.ศ.2562 ไดมีการตรากฏหมายวาดวยทรัพยากรน้ำฉบับแรกของประเทศไทย “พระราชบัญญัติ

ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561” ซึ่งเปนกฏหมายหลักท่ีมีความสำคัญตอแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบของ

ประเทศ เพื่อใชในการบูรณาการเกี่ยวกับการจัดสรร การใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟนฟู 

การอนุรักษทรัพยากรน้ำและสิทธิในน้ำ เพื่อใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให

สอดคลองกันในทุกมิติอยางสมดุลและยั่งยืน ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยองคกรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มีทั้งระดับชาติ ระดับลุมน้ำ และระดับองคกรผูใชน้ำ ซึ่งสามารถ

สะทอนการมีสวนรวมของประชาชนไดเปนอยางดี (สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ, 2561) 

หลักเกณฑและวิธีการใหไดมาซึ่งกรรมการลุมน้ำผูแทนองคกรผูใชน้ำ 

“ความหมายขององคกรผูใชน้ำ คือ บุคคลซึ่งใชน้ำบริเวณใกลเคียงกัน และอยูในเขตลุมน้ำเดียวกัน มารวมตัว

จดทะเบียนกอตั้งขึ้นรวมกัน เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนรวมกันระหวางสมาชิกเก่ียวกับการใช การพัฒนา การ

บริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟนฟูและการอนุรักษทรัพยากรน้ำ” (สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาต,ิ 2564) 

หลักเกณฑผูใชน้ำซึ่งเปนบุคคลธรรมดา 

 เกิดจากการรวมตัวกันของผูใชน้ำที่ทำการอยูในเขตลุมน้ำเดียวกัน ไมนอยกวา 30 ราย 

 การดำเนินกิจกรรมดานการใช การพัฒนาและการบริหารจัดการ บำรุงรักษา การฟนฟู หรือ การอนุรักษ

ทรัพยากรน้ำของผูใชน้ำในบริเวณใกลเคียงกัน 

 ตองอยูในเขตลุมน้ำเดียวกันกับที่จะยื่นคำขอจดทะเบียนกอตั้งองคกรผูใชน้ำ 

 ผูใชน้ำแตละรายสามารถรวมขอจดทะเบียนกอตั้งองคกรผูใชน้ำไดเพียงแหงเดียว 

วิธีการใหไดมาซึ่งกรรมการลุมน้ำผูแทนองคกรผูใชน้ำ 

1. จัดตั้งองคกรผูใชน้ำ 

2. เสนอชื่อผูแทนองคกรผูใชน้ำ 

3. สทนช. ภาค จะจัดประชุมผูแทนองคกรผูใชน้ำ ลุมน้ำละ 1 ครั้ง และคัดเลือกโดยใชวิธีลงคะแนนเสียง

โดยวิธีลับ 

4. ผูแทนองคกรผูใชน้ำที่มีคะแนนเสียง 3 อันดับแรก ของแตละภาค (ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม 

ภาคพาณิชยกรรม) เปนผูมีสิทธิไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการลุมน้ำ ผูแทนองคกรผูใชน้ำในเขตลุมน้ำนั้น 
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ภาพแสดง Timeline การจัดตั้งองค�กรผู�ใช�นํ้า/กรรมการลุ�มนํ้า/คณะกรรมการลุ�มนํ้า 

(ที่มาภาพ : สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ, 2564) 

 

  



 

268 

 
ภาพแสดง ขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการลุ�มนํ้าผู�แทนองค�กรผู�ใช�นํ้า 

(ที่มาภาพ : สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ, 2564)  
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การมีสวนรวมระหวาง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องคการมหาชน) กับชุมชน ในการจัดตั้งองคกร

ผูใชน้ำและการไดมาซึ่งกรรมการลุมน้ำผูแทนองคกรผูใชน้ำ 

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องคการมหาชน) ซึ่งเปนองคกรหนึ่งที่มีบทบาทหนาที่เกี่ยวของกับการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จึงไดมีการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 และดำเนินการ

ประสานงานกับทางชุมชนที่ดำเนินงานรวมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องคการมหาชน) ใหมีสวนรวมใน

กฏหมายวาดวยทรัพยากรน้ำนั้น สงผลใหมีการจัดตั้งองคกรผูใชน้ำขึ้น เพื่อใหชุมชนไดมีสวนรวมในการบริหาร

ทรัพยากรน้ำในหมูสมาชิก และมีสวนรวมในการพัฒนา แกไขปญหา และฟนฟูระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาค

ประชาชน และผูมีสวนไดเสียในพื้นที่ลุมน้ำตางๆทั่วประเทศ ภายใตกฏหมายวาดวยทรัพยากรน้ำ อีกทั้งยังมีการ

แตงตั้งผูแทนองคกรผูใชน้ำของแตละลุมน้ำ เพื่อเขาไปคัดเลือกเปนกรรมการลุมน้ำองคกรผูใชน้ำตอไป เพื่อใหมีสิทธิใน

การแสดงความคิดเห็นและวางแผนการแกไขปญหาน้ำในพื้นที่ตนเอง พื้นที่ใกลเคียง รวมถึงปญหาน้ำในระดับชาติใหมี

ความสอดคลอง มีความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยจำนวนองคกรผูใชน้ำ ผูแทนองคกรผูใชน้ำของชุมชน

เครือขายที่ทำงานรวมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องคการมหาชน) แยกตามพื้นที่ลุมน้ำทั้ง 22 ลุมน้ำสามารถ

สรุปไดดังตารางตอไปนี้ 

ที่มาขอมูล : สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ. คูมือสำหรับผูสมัครเขารับการสรรหา/คัดเลือกกรรมการลุมน้ำ ผูแทน

ภาคสวนตางๆ ในคณะกรรมการลุมน้ำ และผูแทนคณะกรรมการลุมน้ำในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ. 

กรุงเทพมหานคร. สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ, 2564. สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ. พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ ’61 

และแผนแมบทน้ำ 20 ป ฉบับพกพา.กรุงเทพมหานคร. สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาต,ิ 2561. 
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ขั้นตอนการทำงานของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องคการมหาชน) กับชุมชน 

ในการรวมมือกันจดทะเบียนองคกรผูใชน้ำ นำไปสูการไดมาซึ่งกรรมการลุมน้ำผูแทนองคกรผูใชน้ำ 
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ข�อมลูประกอบ ฎ 
พ�น้ทีต่วัอย�างความสาํเรจ็ 
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