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การจดัการน า้ดว้ยการใช ้โคก หนอง นา โมเดล 
 
ชว่งตน้ปีทีผ่า่นมา ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแลง้หนักทีส่ดุในรอบ 20 ปี และยอ้นกลับไปเมือ่ 4 ปีที่
แลว้ เราก็เผชญิกับมหาอทุกภัยครัง้ใหญท่ีส่ดุอกีครัง้หนึง่ ภัยธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้นับวนัยิง่ทวคีวามรนุแรง
มากยิง่ขึน้ การจะตัง้รับกับภัยพบิัตเิหลา่นีจ้งึเป็นสิง่จ าเป็น ซึง่การออกแบบพืน้ทีต่ามหลักโคก หนอง นา 
โมเดล หรอืการสรา้งหลมุขนมครกตามทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวไดท้รงพระราชทานแนว
พระราชด ารไิว ้เป็นแนวทางการรับมอืกับภัยพบิัตเิรือ่งน ้า ไมว่า่จะเป็นน ้าทว่ม หรอืน ้าแลง้ ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ  
 

5 ตวัแปรควรรูก้อ่นออกแบบพืน้ที ่
การออกแบบพืน้ทีท่ีด่ ีคอื การศกึษาท าความเขา้ใจความสมัพันธข์อง 5 ตัวแปรส าคัญ ไดแ้ก ่

1. ไฟ หรอืทศิทางของแสงแดด กอ่นออกแบบพืน้ทีค่วรส ารวจต าแหน่งทศิเหนอื ใต ้ตะวนัออก 
ตะวนัตก ทศิทางการขึน้และลงของดวงอาทติยใ์นแตล่ะชว่งฤด ูเนือ่งจากแตล่ะฤดดูวงอาทติย์
จะเคลือ่นทีแ่ตกตา่งกัน เชน่ ชว่งฤดหูนาว กลางคนืยาว กลางวนัสัน้ และดวงตะวนัออ้มขา้ว ฤดู
รอ้น กลางวนัยาว กลางคนืสัน้ เป็นตน้ ถา้ส ารวจทศิเพยีงแคช่ว่งเวลาเดยีว จะไดข้อ้มลูที่
ผดิเพีย้นไป 

2. ดนิ ตอ้งรูจั้กลกัษณะของดนิ ความอุม้น ้าของดนิ เพือ่วางแผนการขดุหนองน ้าและการปรับปรงุ
ใหเ้หมาะสม โดยใชห้ลักการฟ้ืนฟดูนิคอืไมเ่ปลอียดนิ ควรหม่ดนิดว้ยฟาง ใบไม ้หรอืหญา้และ
เตมิปุ๋ ยอนิทรยีแ์บบแหง้และแบบน ้าหรอืทีเ่รยีกวา่ แหง้ชาม น ้าชาม 

3. น ้า ควรศกึษาทศิทางการไหลของน ้าเขา้และออกจากพืน้ที ่ต าแหน่งหนองน ้าควรอยูใ่นทศิทีล่ม
รอ้นพัดผา่นเพราะจะชว่ยท าใหบ้า้นเย็นยิง่ข ึน้ 
การขดุหนองน ้าควรมคีวามคดเคีย้วเพือ่เพิม่พืน้ทีเ่พาะปลกูพชืขอบรมิหนอง และท าตะพักหรอื
ความลดหลั่นของระดับความสงูในหนองไมเ่ท่ากัน โดยชัน้แรกสดุควรมคีวามลกึกทีแ่สงแดด
สอ่งถงึ เพือ่เป็นทีว่างขาของปลา และเป็นแหลง่อนุบาลสตัวน์ ้า นอกจากนีค้วรปลกูพชืน ้าเพือ่
เป็นแหลง่วางไข ่และทีอ่ยูอ่าศัยของปลาและสตัวน์ ้า และท าแซนดว์ชิปลา คอืการท ากองหญา้
และฟางสลับกับปุ๋ ยหมกั วางไวท้ีต่น้น ้า เพือ่สรา้งแพลงกต์อนและไรแดงซึง่เป็นอาหารของสตัว์
น ้า 

4. ลม ควรศกึษาทศิทางลมวา่ลมรอ้น ลมหนาว และลมฝน พัดมาทางทศิใด โดยท่ัวไปลมฝนจะ
พัดมาทางทศิตะวนัตกเฉยีงใต ้สว่นลมหนาวหรอืลมขา้วเบาจะพัดมาทางทศิ
ตะวนัออกเฉียงเหนอื ดังนัน้ การวางต าแหน่งอาคารบา้นเรอืน และลานตากขา้ว ลานนวดขา้ว จงึ
ไมค่วรวางขวางทศิทางลมหนาว นอกจากนี ้การออกแบบบา้นใหม้ทีศิทางของชอ่งลมสอดรับ
กับลมทีพั่ดมาในแตล่ะฤดกูาลจะชว่ยลดการใชพ้ลังงานในบา้น และชว่ยใหบ้า้นเย็น อยูส่บาย
มากยิง่ขึน้ 



5. คน ถอืเป็นตัวแปรทีส่ าคญัทีส่ดุ เพราะการออกแบบตอ้งค านงึถงึความตอ้งการของคนหรอืผูอ้ยู่
อาศัยเป็นหลัก โดยค านงึถงึประโยชนใ์ชส้อย วฒันธรรม และอาชพีทีท่ า 

 

แหลง่เก็บน า้ฝนในสภาพธรรมชาต ิ
 หลักการส าคัญของโคก หนอง นา โมเดลคอื การเก็บกักน ้าทีต่กลงมาจากฟ้าไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 
โดยสามารถเก็บไวไ้ดใ้นสภาพทีอ่ยูใ่นธรรมชาต ิไดแ้ก ่

  

หนอง  
การขดุหนองหรอืสระเก็บน ้าทีด่ ีควรมลีักษณะคดโคง้ และมคีวามตา่งระดับลกึตืน้ เพราะการขดุ

หนองลงไปเป็นรปูสีเ่หลีย่มหนา้ตัด ท าใหป้ลาไมส่ามารถวางไขไ่ด ้เพราะปลาจะวางไขบ่รเิวณตะพัก 
สว่นความลกึของหนองขึน้อยูก่ับปรมิาณน ้าฝนทีต่กในพืน้ที ่ซ ึง่สามารถหาขอ้มลูเหลา่นีไ้ดจ้ากเว็บไซต์
ของหน่วยงานราชการ เชน่ ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวทรงค านวณน ้าอยา่งละเอยีด พบวา่ใน 1 ปี มวีันทีฝ่นไมต่ก 300  
วนั ซึง่วันทีฝ่นไมต่กนี ้น ้าจะระเหยไปวนัละ 1 เซนตเิมตร ดังนัน้ใน 1 ปี น ้าจงึระเหยไป 3 เมตร การขดุ
บอ่จงึตอ้งขดุลกึมากกวา่ 3 เมตร เพือ่ใหม้นี ้าเหลอืพอในหนา้แลง้หรอืชว่งทีฝ่นทิง้ชว่ง [บก.: การ
ค านวณนีเ้ป็นปรมิาณเฉลีย่ส าหรับพืน้ทีเ่ก็บน ้าขนาดเล็ก ซึง่การค านวณทีแ่มน่ย าในเรือ่งอัตราการระเหย
ของพืน้ทีเ่ก็บน ้าของทา่นควรท าการค านวณอกีครัง้ 
 

โคก  
น าดนิทีข่ดุจากหนองน ้ามาท าเป็นโคก บนโคกสามารถปลกูป่า 3 อยา่ง ประโยชน ์4 อยา่ง คอื 

ใชเ้ป็นไมก้นิ ไมใ้ชส้อย ไมเ้พือ่สรา้งบา้นเรอืน และชว่ยสรา้งรม่เย็นและความชุม่ชีน้ในพืน้ที ่
การปลกูป่าบนโคกควรปลกูไมต้า่งระดับ 5 ชัน้ ไดแ้ก ่ไมส้งู ไมก้ลาง ไมเ้ตีย้ ไมเ้รีย่ดนิ และพชื

หัวใตด้นิ เพือ่ใหร้ากสานกันหลายระดับ รากพชืจะท าหนา้ทีก่ักเก็บน ้าฝนไวใ้ตด้นิ นอกจากนีค้วรปลกู
แฝก เพือ่ชว่ยเก็บน ้าและป้องกันการพังทลายของดนิ 

ป่าบนโคกจะชว่ยเก็บน ้าไวใ้ตด้นิไดป้ระมาณ 50% ของปรมิาณน ้าฝนทีต่กลงมาเมือ่มป่ีาสมบรูณ์ 
และขึน้อยูก่ับชนดิของดนิ ต าแหน่งของโคกควรอยูท่างทศิตะวนัตก เพือ่ชว่ยบังแสงอาทติยย์ามบา่ย 
 

นา  
ควรบกหัวคันนาสงูอยา่งนอ้ย 1 เมตร เพราะเมือ่ฝนตกลงในพืน้ทีน่า จะสามารถเก็บน ้าไดเ้ทา่

ความสงู x ความกวา้ง x ความยาวของคันนาเชน่ พืน้ทีน่า 1 ไร ่ขนาด 1,600 ตารางเมตร เมือ่ยกคันนา
สงู 1 เมตร จะสามารถเก็บน ้าไวไ้ด ้1,600 ลกูบาศกเ์มตร แตน่ ้าทีเ่ก็บไวใ้นนานีจ้ะคอ่ยๆซมึลงดนิอยา่ง
นอ้ย 50% จงึจะเหลอืน ้าทีอ่ยูบ่นผวิดนิครึง่หนึง่ของปรมิาณฝนทีต่ก คอื 800 ลกูบาศกเ์มตร แตน่ ้าทีอ่ยู่
ใตด้นินีจ้ะไมไ่ดซ้มึหายไป แตจ่ะชว่ยสรา้งความชุม่ชืน้และเก็บรักษาไวเ้ป็นน ้าใตด้นิ 

นอกจากนี ้การสรา้งหัวคันนากวา้งและใหญ ่นอกจากจะท าหนา้ทีเ่หมอืนเขือ่นชว่ยเก็บน ้าไวใ้นนาได ้
แลว้ บนหัวคันนายังสามารถใชป้ลกูพชืผักสวนครัว หรอืไมผ้ล ไมย้นืตน้ตา่งๆ 
 

คลองไสไ้ก ่ 
ควรขดุคลองไสไ้กใ่หค้นเคีย้วใหท่ั้วพืน้ที ่เพือ่เป็นทางน ้าบนดนิสง่ความชุม่ชืน้ไปใหท่ั้วพืน้ที่

โดยไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยส าหรับการตดิตัง้ทอ่หรอืตดิสปรงิเกอร ์รวมทัง้ตลอดแนวคลองไสไ้กก็่สามารถ
ปลกูพชืผกั ไมผ้ลตา่งๆไดอ้กีดว้ย 

นอกจากนีต้ลอดแนวคลองไสไ้ก ่ควรขดุบอ่พักน ้าหรอืเบา้ขนมครกเล็กๆไวเ้ป็นระยะ เพือ่ดักน ้า
เก็บไว ้บอ่พักน ้านีจ้ะชว่ยเพิม่ความชืน้สมัพัทธใ์นพืน้ที ่และลดภาระทีต่อ้งคอยรดน ้าพชือยูต่ลอด 
 

 
 



การเก็บน า้ในรปูแบบอืน่ๆ 
 นอกจากโคก หนอง นา และคลองไสไ้ก ่ทีช่ว่ยเก็บน ้า
ในสภาพตามธรรมชาตแิลว้ ยังมวีธิกีารเก็บน ้าในรปูแบบอืน่ๆ 
ไดแ้ก ่

 ตุม่น ้า โอง่น ้า ถังน ้า เหมาะส าหรับบา้นทีม่พีืน้ทีน่อ้ย 
ไมส่ามารถขดุบอ่ ไมม่นีาเป็นของตัวเอง เพยีงแคเ่ปิด
ฝาตัง้ไวใ้ตห้ลังคา ตอ่รางน ้าลงตุม่หรอืโอง่ หรอืใช ้

แผน่สงักะสวีางไวป้ากโอง่หรอืตุม่ หรอืน าถังน ้าไปตัง้
ไวใ้ตช้ายคาก็สามารถรองน ้าเก็บไวใ้ชไ้ด ้

 แท็งกน์ ้า เหมาะส าหรับการเก็บน ้าในพืน้ทีจ่ ากัด หรอื
กรณทีีต่อ้งการน าน ้าขึน้ทีส่งู ใหต้ัง้แท็งกไ์วบ้นทีส่งู 
แลว้ใชเ้ครือ่งสบูน ้าพลังงานแสงอาทติยส์บูน ้าเขา้
แท็งก ์กอ่นปลอ่ยน ้าลงมาตามคลองไสไ้ก ่เพือ่ชว่ย
ประหยัดพลังงาน แท็งกน์ ้านีส้ามารถสรา้งขึน้ดว้ยภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่ เชน่ ใชไ้มไ้ผส่านเป็นโครงสรา้งและ
ฉาบปนูทับ หรอืตอ่วงบอ่สงูขึน้ไปเป็นชัน้ๆ แลว้ฉาบปนู
ทับเป็นตน้  

 ฝายละลอน ้า สรา้งไวบ้รเิวณทางน ้าหรอืตามคลองไส ้

ไก ่จะชว่ยชะลอความเร็วของน ้า และท าหนา้ทีด่ัก
ตะกอนไมใ่หไ้หลลงไปในหนอง และยังสามารถน า
ตะกอนกลับมาใชท้ าปุ๋ ยหมักไดอ้กีดว้ย 

 

วธิกีารค านวณปรมิาณน า้ในพืน้ที ่
 สิง่ทีเ่จา้ของพืน้ทีต่อ้งรูเ้พือ่ใชใ้นการค านวณปรมิาณฝน
ทีต่กในพืน้ทีต่อ่ปี ไดแ้ก ่ขนาดพืน้ทีแ่ละปรมิาณฝนในพืน้ที ่
ควนณโดยการแปลงขนาดพืน้ทีใ่หเ้ป็นพืน้ทีอ่ตัราสว่น-เมตร 
เพราะปรมิาณฝนทีต่กในพืน้ทีม่อีัตราสว่นเป็นมลิลเิมตร/ปี 
  

1 ตารางวา = 4 ตารางเมตร 
 100 ตารางวา = 400 ตารางเมตร = 1 งาน 
 4 งาน = 400 ตารางวา หรอื 1,600 ตารางเมตร = 1 ไร่ 

  
ตัวอยา่งการค านวณปรมิาณฝน 
 ขนาดพืน้ที ่1 ไร ่= 1,600 ตารางเมตร 
 ปรมิาณฝนตกในพืน้ที ่1,200 มม./ปี หรอื 1.2 เมตร/ปี 
 เพราะฉะนัน้ใน 1 ปีมฝีนตกในพืน้ที ่= 1,600 ตาราง
เมตร x 1,200 มลิลเิมตร = 1,920 ลกูบาศกเ์มตร 
 เมือ่เราทราบวา่ในพืน้ทีม่ปีรมิาณฝนเทา่ใด เราก็ตอ้งมา
ค านวณพืน้ทีท่ีจ่ะใชเ้ก็บน ้าวา่เพยีงพอหรอืไม ่
 
ตัวอยา่งการค านวณน ้าทีเ่ก็บได ้

 ใน 1 ปี มนี ้าฝนตกลงมาในพืน้ที ่1,920 ลกูบาศกเ์มตร  
 ใน 1 ปี มวีนัทีฝ่นไมต่ก 300 วนั และในวนัเหลา่นัน้น ้า

จะระเหยอยา่งนอ้ยวนัละ 1 เซนตเิมตร ดังนัน้ น ้าฝนที่
ตกลงมาจะระเหยไปอยา่งนอ้ย 3 เมตรตอ่ปี ดังนัน้ ตอ้ง
ขดุหนองใหล้กึมากกวา่ 3 เมตร 

 หนองน ้าเก็บน ้าไวไ้ด ้= กวา้ง x ยาว x สงู (ลกึ) 

(จากบนลงลา่ง) ภาพที ่1 พืน้ทีล่าดเชงิ

เขาเมือ่ฝนตกน ้าจะไหลลงอยา่งรวดเร็ว ขดุ
คลองไสไ้กแ่ละหลมุดักน ้าไวช้ว่ยชะลอ

ความเร็วของน ้าได ้ภาพที ่2 หนองน ้าควร
คดโคง้และมคีวามตา่งระดบัเพือ่ใหป้ลา

วางไขไ่ด ้ภาพที ่3 ดนิจากการขดุหนอง
น าไปท าโคก ปลกูป่า 3 อย่างประโยชน ์4 

อยา่ง เก็บน ้าไวใ้ตโ้คกไดอ้กี ภาพที ่4 ยก

หัวคนันาสงูอย่างนอ้ย 1 เมตรเก็บน ้าไวใ้น
นาได ้



 ถา้หนองน ้ากวา้ง 20 เมตร ยาว 10 เมตร ลกึ 6 เมตร = 20x10x6 =1,200 ลกูบาศกเ์มตร 
 น าดนิทีข่ดุจากหนองไปถมเป็นโคก กวา้ง 20 เมตร ยาว 10 เมตร สงู 6 เมตร  
 แลว้ปลกูป่า 3 อยา่ง ประโยชน ์4 อยา่งบนโคก จะชว่ยเก็บน ้าใตด้นิไวไ้ด ้50% ของปรมิาณ

น ้าฝน = 600 ลกูบาศกเ์มตร 
 

ถา้ตอ้งการเก็บน ้าเพิม่ข ึน้อกี สามารถเก็บไวใ้นนา และขดุคลองไสไ้กท่ั่วพืน้ที ่
 
ตัวอยา่งการค านวณน ้าทีต่อ้งการเก็บเพิม่ขึน้ 

 ท านา 1 งาน (400 ตารางเมตร) ยกคันนาสงู 1 เมตร = 400 ตารางเมตร x 1 เมตร = 400 
ลกูบาศกเ์มตร 

 ขดุคลองไสไ้ก ่ขนาดกวา้ง 1 เมตร x ลกึ 0.8 เมตร x ยาว 30 เมตร = 24 ลกูบาศกเ์มตร 
 รวมโคก หนอง นา และคลองไสไ้ก ่= 1,200+600+400+24= 2,224 ลกูบาศกเ์มตร 

 
 ดังนัน้ ถา้ออกแบบทีด่นิตามนี ้พืน้ที ่1 ไร ่จะสามารถเก็บน ้าไวไ้ด ้115.83% ของปรมิาณน ้าฝน
ทีต่กลงมา ซึง่สามารถท าได ้จากการกัน้ประตนู ้า รับน ้าทีห่ลากเขา้มาขณะฝนตกเพิม่ขึน้ [บก.: การ
ค านวณนีเ้พือ่เป็นตัวอยา่งเทา่นัน้ คา่น ้าทีก่ับเก็บไวห้รอืทีร่ะเหยไปตามจรงินัน้ ขึน้อยูก่ับปัจจัยหลาย
อยา่ง (ชนดิของดนิ, ระดับความสงูต า่, การไหลเขา้/การไหลออกของน ้า, อัตราสว่นพืน้ผวิตอ่ปรมิาณ
ของหนองเก็บน ้า, ฯลฯ) มหีนังสอืทีเ่กีย่วกับการศกึษาของน ้าทีส่ามารถอา่นเพิม่เตมิได}้ 
 

สรา้งหลมุขนมครก หยดุทว่ม หยดุแลง้ 
 การออกแบบพืน้ทีใ่หเ้ก็บน ้าฝนทีต่กลงมาในพืน้ทีใ่หไ้ดทั้ง้หมด ตามหลกั โคก หนอง นา 
โมเดลนี ้จะชว่ยใหเ้กษตรกรมนี ้าไวใ้ชใ้นยามทีฝ่นทิง้ชว่ง และในยามทีน่ ้าหลากมา โคก หนอง นา และ
คลองไสไ้กท่ีส่รา้งไวเ้หลา่นีจ้ะมลีักษณะเหมอืนเบา้หรอืหลมุขนมครกทีช่ว่ยรองรับน ้าไว ้ท าใหน้ าไมเ่ออ่
ทว่มพืน้ที ่และลดปรมิาณน ้าทีจ่ะทว่มหลากไปพืน้ทีอ่ ืน่  

“ถา้มคีนเสยีสละลงมอืท า หลมุขนมครก เพยีงแสนราย จากพืน้ทีท่ ากนิ 10 ไร ่จะใชท้ีด่นิเพยีง
ไมถ่งึ 10% ของพืน้ทีลุ่ม่น ้าป่าสกัทัง้หมด แตส่ามารถหยดุทว่ม หยดุแลง้ เป็นตัวอยา่งการแกไ้ขปัญหา
วกิฤตขิองชาตไิดจ้รงิ” 

 

 
ภาพที ่6,7 ตุม่น ้า ถังน ้า อปุกรณืเก็บน ้าในพืน้ทีข่นาดเล็ก ภาพที ่8 แท็งกน์ ้าโครงสรา้งเป็นไมไ้ผ่สานฉาบดว้ยปนู ภาพที ่9 
ฝายชะลอน ้าชว่ยชะลอความเร็วของน ้า เก็บความชุม่ชืน้และดักตะกอน 

  


