
 

 

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

โครงการ :   ศูนยส์าธิตการเรียนรู้น ้าบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคพิทักษ์ไทย 
อุทยานเกษตร 50 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

หลักการและเหตุผล  
 รัฐบาลได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นการ
บริหารจัดการน้ าทั้งระบบ (พ.ศ. 2561-2580) และ แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ในการพัฒนาประเทศ ทั้งนีแ้ผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ ดังนี้ “ทุกหมู่บ้านมีน ้าสะอาด
อุปโภค บริโภค น ้าเพื่อการผลิตม่ันคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหาร
จัดการน ้าอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล โดยการ  มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” และมีเป้าหมายใน
ภาพรวมของแผนแม่บท  ดังนี้  1) ประชาชนทั้งในเมืองและชนบท มีน้ าอุปโภคและน้ าดื่มเพียงพอ ได้มาตรฐานสากลใน
ราคา ที่เหมาะสม มีการประหยัดน้ าทุกภาคส่วนทั้งภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน รวมทั้งมีความสามารถในการบริหาร 
จัดการน้ าระดับชุมชม และท้องถิ่น 2) สามารถจัดหาน้ าเพ่ือการผลิต (เกษตร อุตสาหกรรม) ได้อย่างสมดุลระหว่าง
ศักยภาพกับ ความต้องการ มีการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด ผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้ง สามารถจัดหาน้ าบรรเทา
ผลกระทบ จากการขาดแคลนน้ าในพ้ืนที่เกษตรน้ าฝนให้เพียงพอต่อการด ารงชีพและการท าการเกษตรในฤดูฝน  3) มี
ระบบป้องกันน้ าท่วมและอุทกภัยที่มีประสิทธิภาพ ทั้งโครงสร้างและการบริหารจัดการ มีผังการระบายน้ าทุกระดับ การ
บริหารพ้ืนที่น้ าท่วมและพ้ืนที่ชะลอน้ า 4) การฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
ชุมชนขนาดใหญ่ มีการบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม มีการจัดการโดยการป้องกันและลดน้ าเสียที่ต้นทาง  5) 
ป่าต้นน้ าได้รับการฟ้ืนฟู สามารถชะลอการไหลบ่าของน้ า มีการใช้ประโยชน์จากลุ่มน้ าตามผัง ที่ก าหนด มีการอนุรักษ์
ดินและน้ าในพ้ืนที่ลาดชัน 6) มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าที่มีธรรมาภิบาล ทันสมัย มีกฎหมาย ระเบียบ เกณฑ์ที่  
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ า มีโครงสร้างองค์กรเหมาะสมในการบริหารจัดการน้ าทุกระดับ สามารถบริหารจัดการ  ตาม
แผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฏิบัติการ ระบบ และกลไกการจัดสรรน้ า รวมทั้ง มีระบบฐานข้อมูล ทรัพยากรมนุษย์ 
และงานวิจัยเพียงพอในการตัดสินใจและบริหารจัดการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มองเห็นถึงปัญหาของเกษตรกรในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ซึ่ง
ต้องการที่จะได้รับการดูแลในด้านขององค์ความรู้ด้านนวัตกรรมการเกษตรต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการประกอบอาชีพ 
โดยเฉพาะเรื่องการลดต้นทุนการผลิต การบริหารจัดการน้ าในรูปแบบต่างๆ  การน าวัสดุที่เหลือใช้จากภาคการเกษตร
มาสร้างรายได้   การสร้างแหล่งอาหารที่สามารถท าเองได้ และเรื่องของการควบคุมการผลิตให้ได้มาตรฐาน  ซึ่งหากว่า
ไม่มีความรู้ที่ถูกต้องอาจท าให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุน
ในการผลิต สามารถใช้นวัตกรรมการเกษตรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ า
บาดาล  ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอยู่ทั่วไปในพ้ืนที่ของประเทศไทย ดังนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ด าเนินโครงการ
ด้านการบริหารจัดการน้ าบาดาล คือ โครงการ ศูนย์สาธิตการเรียนรู้น ้าบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค
พิทักษ์ไทย  อุทยานเกษตร 50 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร ขึ น  เพ่ือน าเอาองค์ความรู้จากงานวิจัยของหน่วยงานร่วมได้แก่  กรมทรัพยากรน้ าบาดาล  ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ถ่ายทอดให้แก่  นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา   
เกษตรกรและประชาชนทั่วไป   ให้ได้รับองค์ความรู้อย่างม่ันคงและยั่งยืน  
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วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

  1. เพ่ือส ารวจ   ศึกษาและวิจัย ศักยภาพของน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค ในพ้ืนที่
จังหวัดสกลนครในการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป รวมถึงความ
เชื่อมโยงไปยังผู้ประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2. เพ่ือศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการน้ าบาดาลให้เหมาะสมกับระบบการท าเกษตรในรูปแบบต่างๆ  
ในด้านการช่วยลดต้นทุนการผลิต   ผลผลิตต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น  และมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของ
หน่วยงานภาครัฐเอกชน และประชาสังคม (Social Engagement)  
 3. เพื่อเป็นการให้ความรู้  ศึกษาดูงานและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  ด้านการบริหารจัดการน้ าบาดาล  
ของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทั้งในรูปแบบ Onsite  และ  Online  
ให้กับนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา   นักวิจัย   นักวิชาการ  เกษตรกร ประชาชนทั่วไป  และภาคประชาสังคม 
 

ระยะเวลาด้าเนินโครงการ 1 ปี (ตั งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 ) 
สถานที่ด้าเนินโครงการ : อุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ      
                               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  1) กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา   ประชาชน  เกษตรกร พนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  กรมทรัพยากรน้ าบาดาล  (ทบ.)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)    นักวิจัย   และ
นักวิชาการทั่วไป 

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  1) กรมทรัพยากรน้ าบาดาล  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     2) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   
     3) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร    
     4) เกษตรกร  ประชาชนทั่วไป และภาคประชาสังคม 
     5) กลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆ  
 

แนวทางการด้าเนินงาน 

 1รูปแบบการบริหารจัดการโครงการ 
  1.1 วางแผน (บริหารจัดการน้ าบาดาล) ส ารวจทรัพยากรน้ าบาดาล (ปริมาณและคุณภาพ  ระยะเวลา
การให้น้ าที่เพียงพอต่อความต้องการ) โดยการก่อสร้างระบบประปาบาดาลในบริเวณพ้ืนที่ที่มีศักยภาพน้ าบาดาลที่
เหมาะสม เพ่ือช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ าเพ่ือการเกษตร และอุปโภคบริโภค จากการเลือกรูปแบบที่มีความเหมาะสมกับ
ลักษณะพ้ืนที่ (ระบบการจัดหาปริมาณน ้าที่สามารถส่งน ้าได้เพียงพอ)   
  1.2 วางระบบการเกษตรที่จะรองรับการบริหารการจัดน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค  
โดยการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ าเพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและยั่งยืน
(ข้อมูลชนิดพืช  ชนิดสัตว์เลี ยง  ขนาดพื นที่แปลงเกษตร  ข้อมูลชุดดิน  และธรณีสัณฐาน) 
  1.3 วางระบบน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค  รองรับน้ าที่มคีุณภาพส าหรับสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
จากโครงการฯ (ให้บริการแก่ประชาชนรอบวิทยาเขตและทั่วไป) 
  1.4 การจัดท าหลักสูตรศึกษาดูงานและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
บริหารจัดการน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค (หลักสูตรศึกษาดูงานและฝึกอบรมส้าหรับนักเรียน  นิสิต  
นักศึกษา   นักวิจัย   นักวิชาการ  เกษตรกร ประชาชนทั่วไป  พานิชย์และอุตสาหกรรม  และภาคประชาสังคม)  
  1.5 การจัดท าหลักสูตรร่วมในการบริหารจัดการน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค ให้เกิด
ความคุ้มค่าและยั่งยืน  (คู่มือการบริหารจัดการโครงการ) 
  1.6 การบริหารจัดการโครงการด้านอ่ืนๆ (แผนงานในอนาคต) 
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แผนการด้าเนนิงานหลัก 

แผนงาน/กิจรรม 
แผนปฏิบัติงาน 

รอบ  12  เดือน (ปีงบประมาณ  2565) 
ตค.64 พย.64 ธค.64 มค.65 กพ.65 มีค.65 เม.ย65 พค.65 มิย.65 กค.65 สค.65 กย.65 

  1) การวางแผนส ารวจทรัพยากรน้ าบาดาล (ปริมาณ
และคุณภาพ  ระยะเวลาการให้น้ าที่เพียงพอต่อความ
ต้องการ)  โดยการก่อสร้างระบบประปาบาดาลใน
บริเวณพ้ืนที่ที่มีศักยภาพน้ าบาดาลที่เหมาะสม เพ่ือ
ช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ าอุปโภคบริโภค จากการเลือก
รูปแบบที่มีความเหมาะสมกับลักษณะพ้ืนที่ (ระบบ
การจัดหาปริมาณน้ าที่สามารถส่งน้ าได้เพียงพอใน
พ้ืนที่) 

  

                      

  2) วางระบบการผลิตด้านการเกษตรที่พร้อมจะ
รองรับการบริหารการจัดน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรและ
อุปโภคบริโภค  เช่น การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ าเพ่ือให้เกิด
การ บริหารจัดการทรัพยากรน้ าบาดาลอย่างมี
ประสิทธิภาพ และยั่งยืน  ( ศักยภาพเกษตรกร  ข้อมูล
ชนิดพืช  ชนิดสัตว์เลี้ยง  ขนาดพ้ืนที่แปลงเกษตร  
ข้อมูลชุดดิน) 

  

                      



3) วางระบบการบริหารจัดการน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค  
รองรับน้ าที่มีคุณภาพและปลอดภัยจากโครงการฯ
ส าหรับสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน (ให้บริการ
แก่ประชาชนรอบวิทยาเขตและทั่วไป) 

          

  

            

4) จัดท าหลักสูตรศึกษาดูงานเพ่ือการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตร
และอุปโภคบริโภค (หลักสูตรศึกษาดูงานและฝึกอบรม
ส าหรับนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา   นักวิจัย   
นักวิชาการ  เกษตรกร ประชาชนทั่วไป  และภาค
ประชาสังคม)  

      

  

                

5) การจัดท าหลักสูตรร่วมในการบริหารจัดการน้ า
บาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค  ให้เกิด
ความคุ้มค่าและยั่งยืน (คู่มือการบริหารจัดการ
โครงการ)                         
6)  การบริหารจัดการโครงการด้านอื่นๆ                          

 

โดยสรุป..ขอใช้แนวโครงการศึกษาส ารวจและพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลระดับลึกในสภาพพ้ืนที่หินแปร เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง  สนับสนุนการอุปโภคบริโภค 
ต าบลหนองฝ้าย  อ าเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี  (โครงการน้ าบาดาลอันเนื่องมาจากพระราชด าริ)  ของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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หน่วยงานด้าเนินการ :  กรมทรัพยากรน้ าบาดาล  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                               ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 
                               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร 
ผู้รับผิดชอบ :  ผศ.ดร.วัชรพงษ์   อินทรวงศ์  
ต้าแหน่ง :   รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร 
สถานที่ติดต่อ :   วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  อาคารบริหาร   59 ม.1 ถนน  วปรอ.366   

ต าบลเชียงเครือ   อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000 
หมายเลขโทรศัพท์ :  081-0567575  อีเมล : gai23@ymail.com  
 
คณะกรรมการด้าเนินโครงการ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ   อ่ิมพิทักษ์      ที่ปรึกษา  

ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ที่ปรึกษาอธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาล 

2. อธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาล         ที่ปรึกษา  

(นายศักด์ิดา  วิเชียรศิลป์) 

3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    ที่ปรึกษา  

(ดร.จงรัก  วัชรินทร์รัตน์) 

4. ผู้จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร           ที่ปรึกษา 

(นายธนารัตน์   งามวลัยรัตน์)   

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ   แสงสุวรรณ   ที่ปรึกษา 

(ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม) 

6. นายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือ        ที่ปรึกษา  

(นายประเวช  ไชยฮาด) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

1.รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร    หัวหน้าโครงการ 
(ผศ.ดร.วัชรพงษ์  อินทรวงศ์) 
2.คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  รองหัวหน้าโครงการ 
(ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์  สิทธาพานิช)     
3.คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์   รองหัวหน้าโครงการ 
(ผศ.ดร.สุภาพ   กัญญาค า)          
4.หัวหน้าภาควิชาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ   ผู้ประสานงานโครงการ 
(ดร.ภาคภูมิ   ตันเตชสาธิต)        10  
5.ผู้อ านวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ  ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ 
(นายอนุสรณ์  กุลวงษ์)        

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