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แถลงข่าว  
“เลิกแล้ง เลิกจน” โมเดล 
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คน 
ชุมชน 

เข้าใจ 
น ้า 

พัฒนา 
น ้า 

เข้าถึง 
น ้า 

ข้อมลู ข้อเทจ็จรงิ 
• แผนที่น ้า-ผังน ้า 
• สถานการณ์แหล่งน ้า 
• องค์ความรู้และ  
ภูมิปัญญาท้องถิน่ 

 

วิเคราะห ์และแก้ไข 
• สมดุลน ้า 
• แนวทางแก้ไข 
• ท างานอย่างมีส่วนร่วม 
• เกิดกลุ่มตัวอย่าง 
• ปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 
• ทฤษฎีใหม่ 
• สมดุลนิเวศท้ายน ้า 

บริหาร 
จัดการน า้ 

• น าแผนงานสู่การปฏิบัติ 
• พัฒนาและฟื้นฟู 

โครงสร้างน ้าเดิม 
• และแหล่งน ้าธรรมชาติ 
• สร้างโครงสร้างน ้าใหม่ 
• ประเมินและติดตาม 

ภาครฐั 
•  สนับสนุนความคิด 
•  สนับสนุนการด าเนินงาน 

• ตัวอย่างและแบบอย่าง
ความส าเร็จ  

• ถ่ายทอด และแลกเปล่ียน
เรียนรู้ 

  

• ขยายผลเครือข่าย 
การจัดการทรัพยากรน ้าชุมชน  
ตามแนวพระราชด าริ 

การจัดการทรพัยากรน ้าชุมชน ตามแนวพระราชด าริ 

คิด MACRO 

ท า MICRO 

ท า MICRO 
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เพ่ิมปริมาณ
น ้า 112  
ล้าน ลบ.ม.  

เพิ่มผลผลิต 
ในฤดูแล้ง 
3,867  
ล้านบาท  

ผลด าเนนิงานจัดการน า้ชมุชน ปี พ.ศ. 2555 ถึง 2563 

ลดอุทกภัย 
และภัยแล้ง  
2.55 ล้านไร ่ 

ช่วยรัฐประหยัด
ค่าชดเชย  
2,517   
ล้านบาท  
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อดีต 

ตัวอย่างความส าเร็จ 

8 
ปัจจุบัน 

บ้านหว้ยปลาหลด อ าเภอแมส่อด จังหวัดตาก 
มั่นคงทรพัยากร คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน มีการส ารวจ และจัดท าแผนท่ีร่วมกัน 22,930 ไร่ 

ตัวอย่างความส าเร็จ 



อดีต 

เครือขา่ยลุม่น า้แมล่ะอุป อ าเภอกลัยาณวิฒันา จังหวัดเชียงใหม่ ตัวอย่างความส าเร็จ 
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มั่นคงน า้ อุปโภค บริโภค ครอบคลมุ 22 หมู่บ้าน ใน 3 ต าบล พื้นที่กวา่ 400,000 ไร่  
ลดรายจา่ยครวัเรอืน เฉลีย่  10 ล้านบาท/ป ี เพิ่มรายได ้เฉลี่ย 37 ล้านบาท/ป ี



กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา 
อดีต 

ฟื้นฟูระบบนิเวศปา่ต้นน ้า จัดท าแนวเขตและระบบดักตะกอน  
เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจดัการน ้า และจัดการน ้าเสีย สร้างสมดุลระบบนิเวศ 

กว๊านพะเยา อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา ตัวอย่างความส าเร็จ 
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มีระบบน า้อปุโภคบรโิภค เพิ่มปริมาตรการกักเก็บน ้าเพิ่มข้ึนกว่า  8,640,000 ลบ.ม. สามารถบริหารในช่วงฤดูแล้งได้ อย่างน้อย 4 ปี 
มนี ้าส าหรบัท าเกษตร ปรับเปลี่ยนวิถีการเพาะปลูก ท าเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ สมาชิก 31 ราย มีความมั่นคงด้านอาหารและรายได้ 
ลดรายจ่ายในครัวเรือน 

ชุมชนป่าภูถ า้ ภูกระแต อ าเภอแวงนอ้ย จังหวัดขอนแก่น ตัวอย่างความส าเร็จ 
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ปัจจุบัน 

อดีต 



เครือขา่ยการบรหิารจัดการทรพัยากรน ้าชุมชนบ้านลิ่มทอง 
ต าบลหนองโบสถ ์อ าเภอนางรอง จังหวดับุรรีัมย์ 

ตัวอย่างความส าเร็จ 
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อดีต 

ปัจจุบัน 

บ้านล่ิมทอง น ามาขยายผลใช้ถนนเป็นทางระบายน ้า เพื่อรับน ้าหลากและน ้าฝน เก็บเข้าสระหนองทองลิ่ม และได้ปรับปรุงให้ใช้งานได้เมื่อตุลาคม 2562  



เครือขา่ยอนุรักษ์และฟื้นฟูภมูินเิวศลุ่มน า้คลองยนั จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
อดีต เคยประสบปัญหาน ้าแล้ง น ้าหลาก สัตว์น ้าสูญพันธุ์ ปัจจุบันสามารถดูแลรักษาป่าชุมชน 20,889 ไร่ มีเขตวังปลา 27 แห่ง  

ระบบประปาภูเขาใน18 หมู่บ้าน ประหยัดค่าซื้อน ้าบริโภค 3.60 ล้านบาทต่อปี  ผู้รับประโยชน์ 38 หมู่บ้าน 6,186 ครัวเรือน  

ตัวอย่างความส าเร็จ 
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ปัจจุบัน 
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บริหารจัดการอ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก และสระพวง มีน ้าเพื่ออุปโภค บริโภค และเกษตรตลอดปี 

ปัจจุบัน 

อดีต 
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ชุมชนบ้านทับคริสต ์อ าเภอพนม จังหวดัสุราษฎรธ์านี ตัวอย่างความส าเร็จ 



บริหารจัดการ 4 น ้า (น ้าเค็ม น ้ากร่อย น ้าจืด และน ้าเสีย) และระบบการใช้น ้าหมุนเวียน 

ชุมชนบ้านศาลาดนิ ต.มหาสวสัดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ตัวอย่างความส าเร็จ 

อดีต 

ปัจจุบัน 
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16 ปัจจุบัน 

อดีต 

ชุมชนบ้านปากซวด อ าเภอบ้านตาขนุ จังหวดั สุราษฎรธ์านี ตัวอย่างความส าเร็จ 
อดีต ปรับเปลี่ยนเป็นป่ายาง และ เสริมเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ 
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ทฤษฎีใหม่ ในที่ดินพระราชทาน นาบัว นาข้าว เกษตรผสมผสาน ไม้ผล ไม้ยืนต้น 



ฝายชะลอความชุ่มช้ืน จัดการป่าต้นน ้า 18 



 

มีน ้า มีข้าว เพาะปลูก มีผลผลิต ต่อเนื่อง ตลอดปี 
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ระบบสระพวง กระจายน ้าและกักเก็บน ้า จาก อ่างเก็บน ้าบางทรายนวล 20 



บ้านหนองตาจอน ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 21 



• ปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกและวางแผนการบริหารจัดการน ้า โดยเริ่มจากการขุดสระบนพื้นท่ี 1 ไร่ 
• ลดค่าใช้จ่ายสูบน ้าได้ 7,200 บาท/ปี 
• ปัจจุบัน มีสมาชิกเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่จ านวน 34 ราย สร้างรายได้ 1.84 ล้านบาท/ปี และลดรายจ่าย 
0.57 ล้านบาท/ปี 

บ้านโนนแต้ ต าบลหนองขาม อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 
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23 มั่นคงอาหาร ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ แรงงานกลับคืนถิ่น 



24 เศรษฐกิจระดับครัวเรือนมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองเป็นส าคัญ 


