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บทนำ 
ประเทศไทยอยู่ในสภาวะที่ต้องเผชิญกับความท้าทายจากภายนอกและภายในประเทศที่มีความผันแปรสูง

และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต ทั้งที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และข้อจำกัดของโครงสร้างภายในประเทศที่ยังคงรอการปรับปรุงแก้ไขในหลายมิติ ทั้ง
ปัญหาเศรษฐกิจ ทั้งภาคการผลิต การค้า การบริการและการลงทุน ที่ต้องมีการปรับในเชิงโครงสร้าง ปัญหาด้าน
สังคมที่ทวีความเหลื่อมล้ำ การกระจายรายได้และความยากจนที่ยังคงเพิ่มขึ้น ปัญหาภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง 
ส่งผลต่อสถานการณ์น้ำท่วม น้ำแล้งซ้ำซาก หมอกควันไฟป่า สิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมภายในประเทศ ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อวิถีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้น   

ภายใตแ้ผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ไดก้ำหนดทิศทางการ
พัฒนาประเทศ โดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น หลักนำทางในการขับเคลื่อนและวางแผนการ
พัฒนาประเทศ ไปสู่การบรรลุเป้าหมายในมิติต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม บนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้อง กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: 
SDGs) ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่เศรษฐกิจเติบโต สังคมก้าวหน้า ควบคู่
ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลในระยะยาว เพื่อให้ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์โอกาสจากทั้งความท้า
ทายภายนอก และสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ให้สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคงท่ามกลางความ
ผันแปร ที่เกิดขึ้นรอบด้าน สามารถบรรลุเป้าหมายระยะ 20 ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติตามกรอบระยะเวลาที่
คาดหวังไว้ได้  

กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชนตามแนวทางของ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based) จึงได้
จัดทำข้อเสนอแนวคิด “การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy Model) 
เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน พร้อมรับมือภัยพิบัติ  น้ำท่วม น้ำแล้ง Sufficiency 
Economy Development Zones for Sustainable Development Goals (SEDZ for SDGs)” โดยได้ประมวล
และสรุปองค์ความรู้ แบบอย่างการปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในช่วงที่ผ่านมา และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งเชื่อมโยงสอดคล้องกับวาระแห่งชาติเรื ่องการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) เพื่อนำมาเป็นกรอบและทิศทางในการแก้ไขปัญหาความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัย พร้อมทั้งการสร้างความพร้อมรับมือภัยพิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งใน
ระดับพื้นที่ สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนและ SMEs สร้างความมั่นคงทางน้ำ อาหาร พลังงานให้กับครัวเรอืน
และช ุมชน และฟ ื ้นฟ ูทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ ่ งแวดล ้อม โดยม ีกลไกข ับเคล ื ่ อนประกอบด ้วย 
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (กพพ.) และคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  ซึ่งจะแบ่งการขับเคลื่อนในพื้นที่เป็น 4 
ระดับ คือ ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน/ตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ผ่านแนวทางระบบเกษตรสองขา 
“พอเพียง แบ่งปัน แข่งขันได้” โดยใช้รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” มาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการดำเนินการ ผ่าน
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กลไกการมีส่วนร่วมและภาคีการพัฒนาจากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามบริบทของพื้นที่ที่กำหนด
ร่วมกัน และส่งผลต่อการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และความสมดุลของ
สิ่งแวดล้อม นำสูก่ารพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป  

กระทรวงมหาดไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สำหรับการกำหนดนโยบายในการ
แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิต ควบคู่ไปกับการเพิ่มศักยภาพในการ
บริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศในอนาคต และเป็นต้นแบบการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ  อันจะนำไปสู่
การสร้างการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ไดใ้นที่สุด 
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การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy Model) 
เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน พร้อมรับมือภัยพิบัตนิ้ำท่วมน้ำแล้ง 

 

การแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ 
 

     “...ในปีที่ผ่านมานี้ก็มีภัยพิบัติต่างๆ จะยกเฉพาะเรื่องน้ำท่วม ที่ทำความเดือนร้อนในภาคกลาง ในจังหวัด
นครนายก ปราจีนบุรี และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติ ไม่มีใครต้องการให้เกิดภัยธรรมชาติเช่นนั้น 
แต่เราจะต้องเรียนรู้ เราต้องใช้ภัยธรรมชาตินั้น เป็นครูที่จะสอนเรา และความเสียหายที่เกิดขึ้นในคราวนี้
จำนวนเป็นพันล้าน จะต้องช่วยให้ผู้ประสบภัยนั้นทำมาหากินได้ต่อไป ผู้ที่เป็นกสิกร ต้องแจกพันธุ์พืชให้เขา
ปลูกได้ต่อไป การใช้จ่ายนั้นมากมาย เพราะว่าแม้เพียงการสูบน้ำหรือการทำให้น้ำในคลองไหลคล่องตัวนั้น ก็
ต้องใช้งบประมาณมาก ทั้งต้องเสียค่าพันธุ์พืชทดแทนด้วย ทั้งต้องนําน้ำนั้นลงทะเล เมื่อน้ำแห้งแล้วจะปลูก 
พันธุ์พืชต่างๆก็ต้องมีน้ำอีก น้ำนี้เอามาจากไหน เพราะว่าทิ้งทะเลไปหมดแล้ว ฉะนั้นถ้าสามารถจะเก็บกักน้ำที่
เททิ้งลงไปในทะเลเอาไว้ได้ เพื่อทำการเพาะปลูกในเวลาฝนหยุดแล้ว ก็จะเป็นการดี เพราะแทนที่จะต้อง
เดือดร้อนในการที่ไร่นาไม่มีน้ำ ก็สามารถที่จะทำการเพาะปลูกทดแทนที่ได้ปลูกไว้และเสียหายไป...  

ฉะนั้น ข้อแรกที่ควรพิจารณาคือ หาทางเก็บน้ำไว้เพื่อเพาะปลูกทดแทนส่วนที่เสียไป แต่นอกจากนี้ 
เราควรพิจารณาว่า ถ้าสามารถที่จะเก็บน้ำที่ลงมาท่วม สกัดไว้ไม่ให้ลงมาท่วม ก็จะบรรเทาการท่วมและลด
ความเสียหาย ฉะนั้นการหาทางที่จะเก็บน้ำที่ลงมาท่วมเอาไว้ได้ สำหรับให้เป็นน้ำที่ให้คุณที่ช่วยให้มีรายได้ ก็
จะเป็นการดีเป็นทวีคูณ ที่พูดมานี้ก็เพื่อแสดงให้เห็นว่า ถ้าหากว่าเราทำโครงการได้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิด
ความเดือดร้อน จะกลับเป็นวิธีที่จะเพิ่มพูนการผลิตได้ด้วยซ้ำ  ฉะนั้น การที่จะทำโครงการที่แยบคาย เพื่อ
ป้องกันหรือลดความเสียหายในการท่วมนั้น และเพิ่มพูนผลิตผลในหน้าแล้ง ก็ได้ผลสองเท่าตัว คือไม่ต้องใช้
เงินแก้ไข หรือบรรเทาทุกข์ของประชาชน ซ้ำจะได้ให้ประชาชนทำกินได้ เพิ่มพูนขึ้นไปเกือบสองเท่า ฉะนั้น ถ้า
หากว่าสามารถที่จะทำ โครงการอะไรในทํานองนี้ ก็จะไม่ใช่เพียงเป็นการประหยัด เท่านั้นแต่ยังเป็นการเพิ่ม
ผลผลิตของประเทศชาติขึ้นไปอีกด้วย อันนี้เป็นตัวอย่าง...” 

พระราชดำรัส เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ   
ในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

 

กระทรวงมหาดไทยได้น้อมนำพระราชดำริดังกล่าว มาดำเนินงานผ่านโครงการต่างๆภายใต้การสนับสนุน
ของท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและในพื้นที่
จังหวัดต่างๆของทุกภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ 

(๑) โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการพัฒนา
“ศูนย์การเรียนรู้การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิต” ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  

(๒) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง 
นา” ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

(๓) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง 
นา” งบเงินกู้ เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมทีไ่ด้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  

(๔) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
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ตัวอย่างพืน้ที่การดำเนินงาน จังหวัดอุบลราชธาน ี
 

จังหวัดอุบลราขธานี เป็นจังหวัดที่อยู่ต่ำที่สุดในสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ภาคอีสาน ซึ่งเป็นที่ราบสูงแบบ
แอ่งกระทะ โดยบริเวณขอบ ๆ จะเป็นที่ราบสูงตรงกลางจะเป็นจุดต่ำ ซึ่งมีแม่น้ำสายสำคัญคือแม่น้ำชีและแม่น้ำมูล 
โดยแม่น้ำสองจะไหลมาบรรจบกันที่ ่ จ. อุบลราชธานี และท้ายสุดจะไหลออกที่แม่น้ำโขงที่ อ. โขงเจียม  ถ้าจะ
เปรียบเทียบแล้ว ก็เหมือนกับพื้นที่กรุงเทพฯ ที่รับมวลน้ำจากทางภาคเหนือมาผ่านกรุงเทพฯ โดยแม่น้ำเจ้าพระยา 
เพื่อลงทะเลไป สำหรับกรณี อุบลราชธานีก็เป็นพื้นที่รับน้ำและทางออกของน้ำ  
 

 
 

ภาพแสดงลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภาคอีสาน ส่วนข้อมูลน้ำท่วมนำมาจาก GISTDA ณ วันที่ 9 ก.ย. 2562 
 

แนวทางการปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานี จึงจำเป็นต้องวางแผนการแก้ไขปัญหาในระดับ
ลุ่มน้ำที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน 3 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำมูล ลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ โดยลุ่มน้ำที่
มีผลทางตรงต่อปัญหาน้ำท่วม ได้แก่ ลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำชี เพราะปริมาณน้ำฝนที่ตกใ นพื้นที่ลุ ่มน้ำทั้ง 2 นี้ 
ปลายทางของน้ำจะไหลไปรวมตัวกันที่จังหวัดอุบลราชธานีก่อนที่จะระบายออกแม่น้ำโขง ในขนาดเดียวกัน ลุ่มน้ำ
ที่มีผลทางอ้อม ได้แก่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ก็จะมีผลในเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำโขงช่วงฤดูน้ำหลาก จะ
มีระดับความสูงกว่าระดับน้ำในแม่น้ำมูล ประมาณ 1-2 เมตร ทำให้เกิดปัญหาน้ำแม่น้ำโขงหนุนย้อนกลับมาใน
แม่น้ำมูล การระบายน้ำจากแม่น้ำมูลจึงเป็นไปได้ยาก ทำให้เกิดการท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำของจังหวัดอุบลราชธานี 



 

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข 

ปัญหาใหญ่ของการเกิดน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มาจากปริมาณน้ำฝนที่ตกล งในพื้นที่
จังหวัดต่างๆในพื้นที่ลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำชีและมวลน้ำทั้งหมด จะไหลผ่านมาที่จังหวัดอุบลราชธานี เรียกว่า ปริมาณ
น้ำท่าสะสมผ่านพื้นที่ และปริมาณน้ำฝนที่ตงลงในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเอง เรียกว่า ปริมาณน้ำท่าสะสมใน
พื้นที่ 
 

 
 

 
ภาพแสดงปริมาณน้ำท่าสะสมผ่านพื้นที่และปริมาณน้ำท่าสะสมในพื้นที่ลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำชีของจังหวัดต่างๆ 



 

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข 

จากภาพ จะเห็นว่าจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดต่างๆที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก มักจะเป็นจังหวัด
ที่มีทั้งปริมาณน้ำท่าสะสมผ่านพื้นที่และปริมาณน้ำท่าสะสมในพื้นที่ เป็นปริมาณมาก เช่น จังหวัดอุบลราชธานี มี
ปริมาณน้ำท่าสะสมในพื้นที่ 8,710.75 ล้าน ลบ.ม./ปี และมีปริมาณน้ำท่าสะสมผ่านพื้นที่ 19,510.58 ล้าน 
ลบ.ม./ปี รวมเป็นปริมาณน้ำท่าในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีทั้งสิ้น 28,221.33 ล้าน ลบ.ม./ปี (คิดเป็นปริมาณ
น้ำมากเป็น 2 เท่าของความจุอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล) 
 

 
 

ฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำจังหวัดอุบลราชธานี (ที่มา สสนก.) 



 

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข 

แนวทางการดำเนนิงานแก้ปญัหานำ้ท่วมนำ้แล้งเฉพาะในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธาน ี
 

1.เก็บ/ชะลอน้ำฝน ที่ตกลงมาเป็นน้ำท่าสะสมไว้ในพื้นที่ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่  โคก หนอง นา ของ
โครงการฯ ไม่ให้หลากไปรวมกับน้ำท่าสะสมที่มาจากพื้นที่อื่น อันจะก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในที่ลุ่มต่ำ 

2.น้ำที่เก็บไว้ สามารถนำมาใช้ให้เป็นคุณเพื่อเพิ่มพูนผลผลิตในยามหน้าแล้ง ทำให้พื้นที่ทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา ของโครงการฯ มีน้ำใช้เพียงพอตลอดฤดูแล้ง สามารถสร้างผลผลิตและรายได้ให้กับ
ครัวเรือนได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องตลอดทั้งปี 

3.น้ำส่วนเกินจากความสามารถในการกักเก็บ ที่ระบายผ่านจากพื้นที่ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา 
ของโครงการฯ ไปยังพื้นที่ลุ่มต่ำ จะผ่านการบำบัดขั้นต้นจากระบบบำบัดน้ำตามหลักอธรรมปราบอธรรมและหลัก
สายลมและแสงแดด ควบคู่กับการใช้พืชบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริที่ประยุกต์มาจากโครงการฯแหลม
ผักเบี้ย 

4.ผลผลิตที่ได้จากแปลงครัวเรือนต่างๆในแต่ละพื้นที่ สามารถเชื่อมโยงและรวบรวมกันเป็นเครือข่าย
เกษตรแปลงใหญ่ที่เกิดจากการรวมตัวกันของแปลงเล็กๆหลายแปลง ทำให้มีศักยภาพในการส่งเสริม พัฒนาและต่อ
ยอดผลผลิตตามแนวนโยบายเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy Model) ของท่านนายกรัฐมนตรี ผ่านกลไกความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน 
ตามหลัก บวร. 

 
สรุปผลการดำเนนิงานโครงการฯในพื้นทีจ่ังหวัดอุบลราชธาน ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข 

ข้อมูลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพฒันาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่  
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

 
 

ตารางสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานโครงการและความสามารถในการกักเก็บน้ำท่าสะสมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 

 กุดข้าวปุ้น          11          15         26         56 22,500              
 เขมราฐ           1           3          52          36         92       215 198,000            
 เข่ืองใน           1           3          63          46        113       256 218,500            
 โขงเจยีม           1          52           3         56         76 108,000            

 ดอนมดแดง          30          23         53         99 54,200              
 เดชอุดม           8        379        476       863     1,927 989,300            

 ตระการพืชผล          13        559        575     1,147    2,479 1,442,900         
 ตาลสุม           2          39           6         47         87 118,500            

 ทุ่งศรีอุดม           4          91          62       157       337 276,500            
 นาจะหลวย           2          36          28         66       150 122,800            

 นาตาล           3          91          45       139       271 240,900            
 นาเยีย           3           1          39         43       163 103,500            
 น ้าขุ่น           3          91        206       300       754 305,300            
 น ้ายืน           6          35          18         59       179 232,500            

 บุณฑริก           1          96        114        211       453 218,400            
 พิบูลมังสาหาร           2        114          86       202       402 263,000            

 โพธ์ิไทร           3          28          42         73       199 145,200            
 ม่วงสามสิบ           5        214        236       455       997 559,400            

 เมืองอุบลราชธานี           1          51          35         87        171 119,300            
 วารินช้าราบ          42          12         54         78 67,800              
 ศรีเมืองใหม่           1          18          22         41         99 64,600              
 สว่างวีระวงศ์           2          86          55       143       281 208,600            

 ส้าโรง           2          29           7         38         80 103,900            
 สิรินธร           1        134        191       326       722 306,200            

 เหล่าเสือโก้ก          28          16         44         76 48,400              

 ผลรวม           2         69    2,370    2,394    4,835  10,607 6,538,200       

 ผลรวม(ไร่)
ปริมาณน ้าท่ีสามารถ

กักเก็บ (ลบ.ม.)
 อ้าเภอ  10 ไร่  15 ไร่  1 ไร่  3 ไร่

 ผลรวม
(แปลง)

70 



 

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข 

 
ภาพแสดงความสามารถในการกักเก็บน้ำท่าสะสมจากโครงการในพื้นทีอ่ำเภอต่างๆของจังหวัดอุบลราชธานี 
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บำบัดทุกข์ บำรุงสุข 

ภาพตัวอย่างพื้นที่ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” ที่มีการกักเก็บน้ำท่าสะสมในพื้นที่จังหวัดต่างๆ 
 

 



 

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข 

 



 

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข 

 

  



 

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข 

 
 
 



 

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข 

 



 

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข 

 
ภาพแสดงพื้นที่หมู่บ้านสุขสมบูรณ์ จังหวัดสระบุรี ที่สามารถรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมน้ำแล้งได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

 
ภาพแสดงพื้นที่ โคก หนอง นา โรงเรียนอนุบาลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่น้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากไม่ไดถู้ก

ใช้ประโยชน์ ได้ถูกปรับปรุงพื้นที่เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยให้เด็กนักเรียนและครูตามแนวทางอารยเกษตร ช่วยลดรายจ่าย
ให้แก่ครอบครัว เป็นแหล่งเรียนรู้แบบเพลิน (play+learn) ตามนโยบายลดเวลาเรียนในห้องเรียนของท่านนายกรัฐมนตรี และเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจของคนในพื้นที่โดยรอบที่สามารถเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน 
 

        
        

                 
                     

                    



 

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข 

 

 
ภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ๆ ได้รับการพัฒนาตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ที่สามารถ

สร้างการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่เขาหัวโล้น เป็นพื้นที่ ๆ อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ภายในเวลาเพียง 1 
ปี ด้วยการกักเก็บน้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่ไม่ให้หลากลงมาท่วมยังพื้นที่ราบ และใช้น้ำที่กักเก็บให้เป็นคุณในการสร้างคุณภาพชีวิต 
สามารถทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน ลดปัญหาหมอกควันไฟป่า ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านการพัฒนาและทางด้าน
สังคม ลดความขัดแย้งของคนในพื้นที่กับภาครัฐในเรื่องการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อสร้างที่ทำกิน สร้างรายได้จากผลผลิตที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 
เกิดความสามัคคีจากการรวมกลุ่มเรียนรู้ผ่านการทำงานจิตอาสาพัฒนา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และช่วยลดภาวะโลกร้อน 

                    

                    

 
 

 
                    

    

                    



 

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข 

จากข้อมูลการดำเนินงานจะเห็นได้ว่า พื้นที่ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล เฉพาะในพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีพื้นที่โครงการรวมทั้งสิ้น 10,607 ไร่ สามารถเก็บน้ำท่าสะสมในพื้นที่ไม่ให้หลากลงไป
ท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ คิดเป็นปริมาตรน้ำท่าได้รวมทั้งสิ้น 6,538,200 ลูกบาศก์เมตร  และน้ำท่าที่เก็บไว้นี้ ยังเป็น
น้ำที่เป็นคุณ ช่วยให้พื้นที่ 10,607 ไร่ ของโครงการฯทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี ไม่ต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งในปีหน้า นอกจากนั้น ผลสำเร็จที่ได้จากโครงการฯ ยังมี
มากกว่าแค่การแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง เพราะจากการสนับสนุนงบประมาณเงินกู้แก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-๑๙) จาก
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และงบประมาณปรกติปี 64 ยังไดเ้กิด  

1).เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สร้างแกนนำครูพาทำ จำนวน ๔,๘๙๖ คน ผ่านการอบรมในหลักสูตร
การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล  

2).เกิดพื้นที่เรียนรู้ที่สามารถต่อยอดพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG 

Economy Model) ระดับตำบล ๗๑ ตำบล มีพื้นที่เรียนรูแ้ละสร้างผลผลิตระดับครัวเรือน 4,764 ครัวเรือน  
3).เกิดการจ้างงาน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 

จำนวน ๙๒๒ คน ราย ในรูปแบบจ้างเหมารายเดือนๆละ 9,000 บาท ในระยะเวลา 1 ปี ในตำแหน่งนักพัฒนา
พื้นที่ต้นแบบเข้าทำงานร่วมกับเครือข่ายชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ 4,764 ครัวเรือน รวมเม็ดเงินช่วยเหลือการ
จ้างงานรวมทั้งสิ้น 8,298,000 บาท  

4).เกิดการว่าจ้างผู้รับจ้างท้องถิ่น เพื่อดำเนินการขุดปรับรูปแปลงที่ดิน โคก หนอง นา จำนวน ๑,๕๗๘ 
ราย เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านจ้างงานในพื้นที่ คิดเป็นเม็ดเงินที่ลงมากระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการจ้างงาน
ทั้งสิ้น 355,892,000 บาท   

5).เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนด้วยการสนับสนุนวัสดุพื้นฐานในการพัฒนาพื้นที่และวัสดุก่อสร้างฐาน
เรียนรู้และครุภัณฑ์แปรรูปผลผลิตต่างๆ เน้นให้จัดซื้อจัดหาในพื้นที่ชุมชนเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน คิด
เป็นเม็ดเงินที่ลงไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนผ่านการจัดซื้อจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ ์รวมทั้งสิ้น 269,769,140 บาท  

 

นอกจากนี้ ผลผลิตของโครงการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่เกิดจากการพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ซึ่งเป็นการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริเพื่อฟื้นฟู ดิน น้ำ ป่า พันธุ์ และสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร ทำให้เกิด 

1).พื้นที่ปลูกป่า 3 อย่างเพื่อประโยชน์ 4 อย่าง จำนวน 3,182 ไร่ มีการปลูกต้นไมย้ืนต้นเพิ่ม ๓.๘ ล้าน
ต้น ช่วยพื้นฟูทรัพยากรดิน 7,425 ไร ่และหยุดการชะล้างหน้าดินลงสู่แม่น้ำลำคลอง หนองบึงต่างๆไดไ้ม่น้อยกว่า 
103,950 ตัน ช่วยลดงบประมาณในการขุดลองในอนาคต 

3).เพิ่มพื้นที่อาหารปลอดภัยผ่านการทำเกษตรอินทรีย์ 7,425 ไร่ มีพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ 3,182 ไร่ คิด
เป็นผลผลิตข้าวเปลือก 1,591,000 กิโลกรัม ไม่รวมถึงผลผลิตอื่นๆทั้งผักสวนครัว ผลไม้ สมุนไพร และอื่นๆที่
เกิดขึ้นในพ้ืนที่ สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชน 

4).ช่วยสร้างอาชีพและครัวเรือนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและลดรายจ่ายจากการซื้อ ๔,835 ครัวเรือน  อัน
นำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สมาชิกในครัวเรือนได้รับประโยชน์ 14,505 คน 

5).เกิดความสามัคคีในชุมชนผ่านกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เอามื้อสามัคคี ร่วมเรียนรู้และทำงานร่วมกันใน
พื้นที่โครงการ จำนวน 14,505 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีจำนวนไม่น้อยกว่า 290,100 คน 



 

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข 

อย่างไรก็ดี การจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานีได้อย่างเป็นรูปธรรม ต้องมีการดำเนินงานขยาย
ผลความสำเร็จ ทั้งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และในพื้นที่จังหวัดอื่นๆที่อยู่ในลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำชี เพื่อช่วยเก็บ
น้ำท่าสะสมที่จะไหลผ่านพื้นที่จังหวัดต่างๆ ที่จะมารวมกันที่จังหวัดอุบลราชธานี ไว้ในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ ในรูปแบบ
การดำเนินงานเบื้องต้นระดับครัวเรือนเช่นเดียวกันกับที่จังหวัดอุบลราชธานี  เพราะถ้าเราศึกษาสภาพปัญหาน้ำ
ท่วมและปัญหาภัยแล้งของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เราจะพบรูปแบบของพื้นที่น้ำท่วมที่กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่
ลุ่มต่ำ 2 ฝั่งของทางน้ำ และพื้นที่ภัยแล้งที่กระจายตัวอยู่ทั่วทั้งพ้ืนที่ ทั้งที่ลุ่มและที่ดอน (ตามรูปภาพ)  
 

 
ภาพแสดงพื้นที่ภัยแล้งและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 
ภาพแสดงพื้นที่ประสบภัยแล้งรุนแรง(สีแดง)และพื้นที่น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2562 (สีฟ้า) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ซึ่งในพื้นที่ประสบน้ำท่วมซ้ำซาก ก็มักจะเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งซ้ำซากด้วยในขณะเดียวกัน การจัดทำ
โครงการเพื่อแก้ปัญหา จึงจำเป็นต้องมีการนำพระราชดำริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ “จากนภา 
ผ่านภูผา สู่มหานที” มาเป็นแนวทางหลักในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม 
ขยายผลไปสู่การแก้ไขปัญหาในทุกภูมิภาคของประเทศ 

 
ภาพแสดงพระราชดำริการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” 

 

 
ภาพแสดงการนำแนวพระราชดำริ “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ภาพแสดงพื้นที่น้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากของประเทศไทย (ที่มา : ปภ.) 

 

 
ภาพแสดงพื้นที่น้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากของประเทศไทยสำหรับการวางแผนบริหารจัดการในระบบกลุ่มลุ่มน้ำ (ที่มา : จิสด้า) 

 

เพื่อที่จะให้เกิดรูปแบบที่สามารถต่อยอดขยายผลไปสู่การแก้ไขปัญหาประเทศ ทางกระทรวงมหาดไทย จึง
มีแผนที่จะขอเสนอท่านนายกรัฐมนตรีในการที่จะประกาศนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดล
เศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy Model) เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน พร้อมรับมือ
ภัยพิบัติน้ำท่วมน้ำแล้ง ให้เป็นวาระแห่งชาติ  
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เมื่อปี 2557 ประเทศไทยโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประกาศนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
เพื่อสร้างฐานการผลิตเชื่อมโยงกับอาเซียนและพัฒนาเมืองชายแดน และได้มี คำสั่งที่ 72/2557 เมื่อวันที่ 19 
มิถุนายน 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) โดยมีหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติเป็นประธาน มี สศช. เป็นฝ่ายเลขานุการ และมีคณะอนุกรรมการหลักๆ อีก 6 คณะ ทำหน้าที่
ขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ ที่เป็นหัวใจสำคัญของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ โดย กนพ. 
ได้กำหนดแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญให้เกิดการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคโดย
ใช้โอกาสจากอาเซียน ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างความ
มั่นคงในพื้นที่บริเวณชายแดน รวมทั้ง เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ใน
พื้นที่ 10 จังหวัด ที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) กำหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ซึ่งรัฐจะสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน สิทธิประโยชน์การลงทุน การบริหารแรงงานต่างด้าวแบบไป-กลับ การ
ให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จและการบริการอื่นที่จำเป็น ซึ่งในช่วงแรกของการดำเนินงาน เป็นการเตรียมความพร้อม
ในพื้นที่และกำหนดรูปแบบ การพัฒนาที่เหมาะสม ภาครัฐเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้เป็นไป
ตามเป้าหมายและอำนวยความสะดวกการลงทุนของภาคเอกชนในพืน้ที่ชายแดนทั้ง 10 แห่ง 

 

แตจ่ากสถานการณว์ิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในชว่งปี 2563-2564 อันส่งผลกระทบต่อสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงในทุกมิติ โดยเฉพาะจากวิกฤตโควิด 19 ทีท่ำให ้
GDP ของประเทศไทยติดลบถึง 6.2% และมีแนวโน้มกำลังจะได้รับผลกระทบจากวิกฤตที่เกิดจากภัยพิบัติน้ำท่วม 
ปี 2564 และภัยพิบัตนิ้ำแล้ง ปี 2565 เขา้มาซ้ำเติม ทำให้การลงทุนจากภาคเอกชนเกิดการชะลอตัว 
 

 
การพัฒนาเศรษฐกิจไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน (ที่มา : เสวนาออนไลน์ กระทรวง อว. 16 กันยายน 2564) 

ส่วนปัญหาของภาคครัวเรือนประชาชน ทีมนักวิจัยของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ X-ray ข้อมูล
เงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนทั้งประเทศในรอบ 10 ปี โดยสอดคล้องกับหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นในปี 2552-2563 
ที่ผ่านมา พบว่า คนไทยมีหนี้เพิ่มขึ้นถึง 14.3 ล้านล้านบาท ในปี 2563 จากยอด 5.6 ล้านล้านบาทในปี 2552 
คิดเป็นการเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า ในรอบ 11 ปี โดยเฉพาะกลุ่มครัวเรือนเปราะบางที่มีรายได้น้อยและมีบุคคลที่อยู่

http://library2.parliament.go.th/giventake/content_ncpo/ncpo-order72-2557.pdf
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_ncpo/ncpo-order72-2557.pdf
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ในภาวะพึ่งพิงที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่น เช่น ครอบครัวยากจนที่มีเด็กเล็ก แม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้สูงอายุ 
คนพิการผู้ป่วยติดเตียง มีปัญหาที่อยู่อาศัย ทำให้ภาระ “หนี้ครัวเรือน” ของประเทศไทย เป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง 
ที่อยู่กับเศรษฐกิจมายาวนาน และมีแนวโน้มจะรุนแรงยิ่งขึ้น หลังผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 ศูนย์
วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี (ttb analytics) รายงานความเสี่ยงหน้ีครัวเรือนของไทยมีโอกาสเพิ่มขึ้นไปถึง 93.0% ณ 
สิ้นปี 2564 ทางนักวิเคราะห์ มอง 2 เหตุผลในการเพิ่มหนี้ครัวเรือน ได้แก ่

1. ความจำเป็นในการก่อหนี้เพิ่ม เนื่องจากขาดหรือมีสภาพคล่องในครัวเรือนไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
หลังจากที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติในช่วงล็อกดาวน์ การถูกปรับลดเงินเดือนบางส่วนลง 
รวมถึงการถูกเลิกจ้าง 

2. รายได้ที่ลดลงมากเมื่อเทียบกับหนี้ที่เพิ่มขึ้นเร็ว สะท้อนจากหนี้ครัวเรือนไทย ณ ต้นปี 2564 ที่
ขยายตัวร้อยละ 4.6 จากระยะเดียวกันกับปี 2563 ขณะที่เศรษฐกิจไทยยังอยู่ในภาวะซบเซา 

ในห้วงเวลาวิกฤตครั้งนี้ ประเทศไทยยังมีโอกาสที่จะรอดจากวิกฤตในครั้งนี้ เพียงน้อมนำเอาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรง
พระราชทานและได้ทรงคิดทฤษฎีใหม่กว่า 40 ทฤษฎีในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และทรงลงมือทำเพื่อสร้างตัวอย่าง
ความสำเร็จให้เป็นต้นแบบกับปวงชนชาวไทยถึงรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมในพื้นที่ต่างๆทุก
ภูมิภาคของประเทศไทยผ่านโครงการพระราชดำริกว่า 4,741 โครงการ รวมไปถึงประราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรง สืบสาน รักษา และต่อยอด เศรษฐกิจพอเพียง สู่รูปธรรมการนำไปใช้
ในโครงการ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง และพระราชดำรัสอารยเกษตร ที่มุ่งเน้นจะพัฒนาประเทศให้
เป็นอารยะประเทศ สมบูรณ์พร้อมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงรักษา
ภูมิปัญญาและวิถีวัฒนธรรม รัฐบาลนำโดย ฯพณฯ พลเอกประยุกต์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงน้อมนำแนว
พระราชดำริของทั้ง 2 พระองค์ ประกาศเป็นนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ 
(BCG Economy Model) เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน พร้อมรับมือภัยพิบัติน้ำท่วม
น้ำแล้งอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ 77 จังหวัดของประเทศไทยโดยการนำของกระทรวงมหาดไทย 

 
กรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่ที่เริ่มจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

                                    

       

         
                                                                             

       

                                                                                              
                                                                                                      
                                                                                                          
                                          

                                          
                                             

                                 

         
      

            

                     

                                                                          

                                                               

      

         

         
 

                       
 

                       
 

                       

                        

                                           

                       

 

                                

                                                

                                            

                                                

                         

        

 
 
  
 
 
 

                
          

                   

               

  
  

   
  

    
    
  

  
   

  
   

 
  

   
   

  
   

  
  

  
   

  
   

  
  

   
  

  
  
  
  
   

  
  
   

  
   

  
  

  
  

   
  
  

   
  

   
  
 



 

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข 

นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียงดว้ยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy Model) 
เพื่อขจัดความยากจนและพฒันาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยนื พร้อมรับมอืภัยพิบัติน้ำทว่มน้ำแล้ง 

 

นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy Development Zones (SEDZ)  
คือ การพัฒนาพื้นที่บริเวณที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (กพพ.) กำหนดให้เป็น

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ภายใต้การเสนอของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ศจพ.จ./ศจพ.กทม.) 
ผ่านคณะกรรมการ ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(คจพ.) ซึ่งรัฐจะสนับสนุนการจ้างงาน โครงสร้างพื้นฐาน วัสดุอุปกรณ์พื้นฐาน อำนวยความสะดวกด้านต่างๆ สิทธิ
ทางภาษี สิทธิประโยชน์การลงทุน และอื่นๆที่จำเป็น เป็นต้น 
 

กรอบแนวคิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทย 
ในเบื้องต้น กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ

ให้เกิดการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคโดยเฉพาะในพื้นที่ ๆ ประสบปัญหาภัยพิบัติซ้ำซาก ใช้โอกาสจากภาค
แรงงานที่มีทักษะและมีศักยภาพที่ประสบกับปัญหาการเลิกจ้างเนื่องจากสถานการณ์โควิด  19 จนจำเป็นต้อง
กลับไปยังบ้านเกิดในภูมิภาคต่างๆ ให้คนเหล่านั้นเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย ด้วยการให้ความรู้
ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่ด้านต่างๆในการแก้ปัญหาพื้นที่นั้นๆ ควบคู่กับการศึกษาถึง
รากเหง้าภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ยังเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และเพิ่มพูนด้วยชุดความรู้ทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาของพื้นที่และเหมาะสมกับภูมิสังคม เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พอเพียงตามหลักการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนที่ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy Model) เพื่อขจัด
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคงด้าน
ต่างๆทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการเชื่อมโยงกับอนุ
ภูมิภาคทั้งในเอเชียและในภูมิภาคระดับโลก โดยเป้าหมายของการพัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดล
เศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy Model) ที ่ตอบรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมไปถึง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของประเทศไทยที่ได้ลงนามให้คำมั่นว่าจะ
ร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals :SDGs) ภายในปี 2030 

 

ช่วงแรกของการดำเนินงาน เป็นการเตรียมความพร้อมในการเลือกพื้นที่เป้าหมายและกำหนดรูปแบบ 
การพัฒนาที่เหมาะสม โดยภาครัฐเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมาย สนับสนุน
งบประมาณและอำนวยความสะดวก ภาคประชาชนในพื้นที่เป็นคนลงมือปฏิบัติ ภาควิชาการในพื้นที่ร่วมพัฒนา
และยกระดับทรัพยากรมนุษย์ ต่อยอดด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสม โดยมีภาคเอกชนร่วมสนับสนุนการ
บริหารงานโครงการ วางแผน พัฒนาและต่อยอดผลผลิตต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากความสมบูรณ์ ของการพัฒนาพื้นที่ 
และสามารถเห็นผลได้เร็วและดียิ่งขึ้น เมื่อมีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ( Appropriated Technology และ
นวัตกรรมอัจฉริยะ ( Smart Innovation ) มารองรับได้ แต่ต้องมุ่งเน้นที่การพึ่งพาตนเอง ในการดูแล และบริหาร
จัดการความเสี่ยง สร้างความมั่นคงในพื้นที่โครงการได้ด้วย เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เหมาะกับบริบทพื้นที่ 
บริบทสังคมไทย เช่น ระบบ Solar Cell , ระบบสูบนำ้พลังแสงอาทิตย์, ไฟฟ้าแสงสว่าง, การจัดการขยะ, เครื่อง
เกี่ยวข้าวในนา แบบหัวคันนายกสูง , เรือเกี่ยวข้าว ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy Model)  



 

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข 

 
ภาพแสดงการกำหนด Vision Mission Objective ของ SEDZ 3 ระยะ ในห้วงเวลา 9 ปี 

 
 

 
ภาพแสดงกลไกการตัดสินใน กลไกการดำเนินงาน หลักการดำเนินงาน และความเสี่ยงของโครงการ 

 
 

      
(ภายใน 9 ป)ี

       
(ภายใน 6 ป)ี

         
(ภายใน 3 ป)ี

 ประเทศไทยเป็นแม่แบบการพัฒนาตาม
แนวทางของเศรษฐก ิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 
เพ ื่อเป้าหมายความยั่งยืนโลก

 ชีวิตม่ันคง ครอบครัวม่ังค ั่ง ชุมชนยั่งยืน ตอบ
ยุทธศาสตร์ชาต ิ 20 ปีอย่างเป็นรูปธรรม

 มาตรฐานพอเพียงสู่มาตรฐานโลก 
(   ,   ,   ,       .)

                                 
 เกษตรเศรษฐก ิจยั่งยืน (เกษตร 2 ขา)
 ชุมชน /นิคมเศรษฐก ิจพอเพียง
 มาตรฐานพอเพียง (มพพ.)
 ขจัดความยากจน ลดความเหล่ือมลํ้า
 อารยเกษตร
 พัฒนาพื้นที่ตามหลักเศรษฐก ิจพอเพียงและทฤษฎี

ใหม่ /หลัก บวร. บรม. ครบ. /หลักอารยเกษตร
 สร้างงานสร้างรายได ้ให้ชุมชนและ    
 พัฒนาคนทุกช่วงวัย                             
    น ูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 สร้างความม่ันคงทางน้ํา อาหาร พลังงานให้ก ับ

ครัวเรือนและชุมชน
 พื้น ูวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

    

 การยอมรับของ
ประชาชน

 การจัดสรร
งบประมาณ

 ระเบียบราชการ
 สถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควิด 19
 ภัยพิบัติน้ าท่วม,น้ า

แล้ง,หมอกควัน,อื่นๆ
 สถานการณ์ความไม่

สงบในภูมิภาค

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / ทฤษฎีใหม่ กว่า 
40 ทฤษฎี /หลัก บวร. บรม. ครบ. / แนว
พระราชด าริต่างๆ

 เป้าหมายความยั่งยืนโลก 17 ข้อ
    -        -                   
                3ปีแรก หลังจากนั้นปรับปรุง

กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับให้เหมาะสมกับภูมิ
สังคมของพื้นที่

 ก าหนดให้รัฐมีบทบาทในการส่งเสริมการจ้างงาน
และพัฒนาขั้นพื้นฐานที่จ าเป็นและอ านวยความ
สะดวกร่วมลงทุน เอกชนร่วมพัฒนา/บริหาร/
การตลาด ประชาชนมีส่วนร่วมในการลงมือท า

 ยืดหยุ่นและปรับได้ตามสถานการณ์
 ก าหนดพ้ืนที่และเน้นการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตาม

เขตการปกครอง
 การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการ

ปฏิรูปประเทศ



 

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข 

 
กรอบแนวคิดความเชื่อมโยงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy Model) 

 
 

 
กลไกการชี้เป้าพื้นที่เขตเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy Model) จากพื้นที่ภัยพิบัติซ้ำซาก 

และพื้นที่ที่มคีรัวเรือนเป้าหมายของ ศจพ.จ./ศจพ.กทม. เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ 
 
 

  
  

   
   

  
  

   
  
   

 
  

   
   

  
   

  
  
  
   

  
   

  
  
   

  
  

   
  

   
   

   
  
  
   

  
  
  

  
   

  
  

  
   

   
  

 

                         

        
            
            

           

                                     
                                          
                                       

                    
                    
                   
                            

                      

            

    
       

      
              

   
            

   
          

   
       

    

    
พี่เลี้ยง   ท ีม 

รับผ ิดชอบ    15
ครัวเรือน



 

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข 

 
แนวความคิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy Model) 

 
 

 
แนวคิดระบบเกษตรเศรษฐกิจยั่งยืน (เกษตรสองขา : พอเพียง แบ่งปัน แข่งขันได้)  

ในพื้นทีพ่ัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy Model) 
 
 

                       
                                      

                                                  

                     

                                        

                 

                            

                         

               

                 

                                                     



 

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข 

แนวทางการดำเนินงาน 
 

กพพ. ให้ ศจพ.จ./ศจพ.กทม. เป็นผู้จัดทำข้อเสนอพื้นที่ที่คัดเลือกเป็นพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy Model) โดยผ่านความเห็นชอบของ คจพ. ซึ่งครอบคลุมขอบเขตพื้นที่
ที่จะพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีรูปแบบและขนาดพื้นที่ 4 รูปแบบ ได้แก่  

 

1).เขตเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด  
2).เขตเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ  
3).เขตเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน/ตำบล  
4).เขตเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน  
 

โดยพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการในพื้นที่ทำกินของประชาชน พื้นที่ภาคเอกชน พื้นที่สาธารณะ
ประโยชน ์พื้นที่ว่างปล่าว พื้นที่ 2 ข้างทางรถไฟ พื้นที่หน่วยงานรัฐ พื้นที่ภาควิชาการ พื้นที่ภาคศาสนา และอื่นๆที่
สนใจเข้าร่วมโครงการเขตเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy Model) 

 

โดยภาครัฐสนับสนุนกิจกรรมที่เกิดขึ้นตอบสนองความต้องการการพัฒนาในพื้นที่ การจ้างงาน การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนที่ต้องการได้รับการสนับสนุน และเรื่องอื่นๆ โดยข้อเสนอดังกล่าว
ต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ การพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ภายใต้ กพพ. ในด้านที่เกี่ยวข้อง และน าเสนอต่อ กพพ. และคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอน เมื่อ กพพ. และ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการแผนงาน โครงการ และมาตรการต่างๆ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี  
 

 
ภาพแสดงร่างแนวทางการดำเนินงานและร่างแผนดำเนินงานเบื้องต้น

 แผนงานพัฒนาคนทุกช่วงวัย
 สิทธิประโยชน์/เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า/ภาษี
 กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 โครงสร้างพื้นฐาน/ ปรับสภาพพื้นที่ให้เหมาะสม
 การบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะประโยชน์
 การจ้างงานจากภาครัฐขั้นต้นร่วมกับภาคประชาชน /เอกชน
 การจัดหาที่ดินในหลากรูปแบบ ที่ดินท ากิน ที่ดินหน่วยงาน
 การตลาดและประชาสัมพันธ์
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ปีที่ 1 งบเงินกู้ระยะ 2 (ปี65)
 ปีที่ 2-6 งบภาคเอกชน

 งบปรกติหน่วยงานในพื้นที่พัฒนา 
กองทุนจากต่างประเทศ

 ปีที่ 7 เป็นต้นไป กองทุนของพื้นที่ตนเอง

 หน่วยงานตามกฎหมายรับผิดชอบด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศพจ.) (ศพจ.จ.) (ศพจ.อ.)

 ส่งเสริมการจ้างงานในพื้นท่ี
 พัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นท่ี
 ส่งเสริมการลงทุนและอ านวยความสะดวกในการลงทุน
 พัฒนาและยกระดับกิจกรรมการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับเศรษฐกิจและภูมิสังคมของพื้นท่ี
 สนับสนุนการพัฒนาข้ันพื้นฐานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 สนับสนุนให้ภาคีการพัฒนาท้ัง 7 ภาคี มีส่วนร่วมในการพัฒนา
 เสริมสร้าง /ต่อยอดความสามารถของวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจเพื่อสังคม/ภาคเอกชนในพื้นท่ี
 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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