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โคก หนองนำ โมเดล 
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• หลุมขนมครก เม่ือน ำมำปฏิบัต ิจะแตกต่ำงตำมพืน้ทีลุ่่ม และ
พืน้ทีสู่ง แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ  
 

ในพืน้ทีลุ่่มใช้รูปแบบ “โคก หนอง นำ โมเดล”  
ในพืน้ทีสู่ง ใช้กำร เปลีย่นเขำหัวโล้น เป็นเขำหัวจุก” 
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• โคก กำรน ำดินทีไ่ด้จำกกำรขุดหนอง น ำมำถมเป็นโคกเพ่ือสร้ำงทีอ่ยู่อำศัย 
ปลูกผกั เลีย้งสัตว์ รวมทั้งปลูกต้นไม้ตำมแนวทำงศำสตร์พระรำชำ คือ “ป่ำ 3 
อย่ำง ประโยชน์ 4 อย่ำง” ได้แก่ ไม้เพ่ือบริโภค (พอกนิ) เพ่ือใช้สอยในครัวเรือน 
(พอใช้) และเพ่ือสร้ำงทีอ่ยู่อำศัย (พออยู่) ป่ำทั้ง 3 อย่ำง ให้ประโยชน์อย่ำงที ่4 
คือช่วยสร้ำงสมดุลระบบนิเวศ (พอร่มเย็น) ปลูกเป็นป่ำ 5 ระดับคือ สูง กลำง 
เตีย้ เร่ียดิน และพืชหัว ใบไม้ทีร่่วงหล่นช่วยปกคลุมหน้ำดนิเพิม่ควำมชุ่มช้ืน น ำ้
ใต้ดินทีส่ะสมไว้ใต้โคก เม่ือฝนตกลงมำบนโคกที่มีต้นไม้จ ำนวนมำก น ำ้จะ
ค่อยๆ ไหลซึมลงมำเกบ็ไว้ใต้โคก รำกต้นไม้ซ่ึงต่ำงระดับกนัจะช่วยรักษำหน้ำ
ดิน และกกัเกบ็น ำ้ไว้ใต้ดินกลำยเป็นแหล่งกกัเกบ็น ำ้ใต้ดิน ช่วยสร้ำงควำมชุ่มช้ืน 
เพิม่ควำมอุดมสมบูรณ์ให้กบัพืน้ดิน  
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    หนอง ขุดหนองให้ขอบมีควำมคดโค้ง เพ่ือให้เหมำะสมกบักำรอยู่อำศัยของ
ปลำ ปรับพืน้หนองให้มคีวำมลกึหลำยระดับ ส่วนที่แสงแดดส่องถึง ปลำจะ
สำมำรถวำงไข่ได้ดี  
o คลองไส้ไก่ ช่วยกระจำยน ำ้รอบพืน้ที ่ขุดให้มีลกัษณะคดเคีย้ว เพ่ือให้น ำ้ไหล
ผ่ำนทัว่พืน้ที ่เพิม่ควำมชุ่มช้ืนให้กบัผืนดนิ ส่งผลดีต่อกำรท ำเกษตรและกำรปลูก
พืชผล 
o ฝำยชะลอน ำ้ รับและชะลอน ำ้ทีไ่หลมำจำกแม่น ำ้หรือพืน้ทีข้่ำงเคียง ช่วยดัก
ตะกอนดินไม่ให้ไหลลงมำสะสมในหนอง คลอง บึง และเข่ือน นอกจำกน้ันยงั
เป็นกำรเพิม่แหล่งกกัเกบ็น ำ้ในพืน้ที่ 

 



www.themegallery.com 

• นำ ยกหัวคนันำ เพ่ือเพิม่พืน้ทีก่กัเกบ็น ำ้ไว้ในนำ โดยให้มีควำมสูง
ประมำณ 1 เมตร และป้ันหัวคนันำให้มีควำมกว้ำงเพ่ือปลูก ป่ำ 3 อย่ำง 
ประโยชน์ 4 อย่ำง” และปลูกแฝก เพ่ือป้องกนักำรพงัทลำยของคนันำ 
คนันำจะใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรปรับระดบัน ำ้เข้ำนำตำมควำมสูงของต้น
ข้ำว เกดิเป็นนำน ำ้ลกึ ใช้น ำ้ในกำรควบคุมวชัพืชและแมลงตำมภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 
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• กำรค ำนวณน ำ้ฝนที่ตกในพืน้ที่ลุ่มน ำ้ป่ำสัก 
- ปีทีฝ่นมำกทีสุ่ด ประมำณ 5,000 ล้ำน ลบ.
ม.  
- ค ำนวณจำกพืน้ที่ท ำกนิ 10 ไร่ ปริมำณฝน
ตก 100% ประมำณ 24,400 ลบ.ม. ต่อปี... 
- พืน้ที่ท ำกนิ 10 ไร่ เกบ็น ำ้ฝนไว้ทั้งบนดิน
และใต้ดนิ โดยเฉลีย่ 41,440 ลบ.ม. ต่อปี  
- แสนหลุมขนมครก (100,000 รำย) จะเกบ็
น ำ้ฝนไว้ได้ 4,144 ล้ำน ลบ.ม.ต่อปี  
- เม่ือรวมกบัเข่ือนป่ำสักฯ จะเกบ็น ำ้ฝนไว้
ได้ 4,994 ล้ำน ลบ.ม.ต่อปี  
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•  
 ค ำนวณให้ 1 ครอบครัวมี พออยู่ พอกนิ พอใช้ ในพืน้ที่ตวัอย่ำง 
10 ไร่ 
 
หลุมขนมครก คือ กำรน ำศำสตร์พระรำชำ ร่วมกบัภูมิปัญญำ
ท้องถิน่ น ำมำสู่กำรออกแบบพืน้ที่ 1 พืน้ที่ จ ำนวนกีไ่ร่กไ็ด้ ให้
สำมำรถเกบ็น ำ้ฝนในพืน้ที่น้ันๆ ไว้ให้ได้ทั้ง 100% โดยต้องมีกำร
ค ำนวณปริมำณน ำ้ฝนที่ตกลงมำ น ำ้ส ำหรับกำรบริโภค และปลูก
ข้ำวซ่ึงเป็นหลกักำรส ำคญัของเกษตรทฤษฎใีหม่ นอกจำกน้ันยงั
น ำศำสตร์พระรำชำด้ำนกำรจดักำร ดนิ น ำ้ ป่ำ มำใช้เพ่ือฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศในภำพรวม ทั้งกำรกั้นฝำยชะลอน ำ้ ฝำยชุ่มช้ืน กำร
บ ำบัดน ำ้เสีย กำรปลูกแฝก และป่ำ 3 อย่ำงประโยชน์ 4 อย่ำง 
ส่วนภูมิปัญญำท้องถิน่น้ันได้แก่ กำรน ำดนิที่ขุดจำกหนองมำท ำ
โคก กำรขุดหนองคดโค้งเพ่ือเพิม่พืน้ที่รอบหนอง และเพ่ือให้
เป็นที่อยู่อำศัยของปลำ กำรขุดคลองไส้ไก่เพ่ือเพิม่ควำมชุ่มช้ืน
ในพืน้ที่ กำรยกหัวคนันำสูงเพ่ือกกัเกบ็น ำ้ฝน กำรท ำนำน ำ้ลกึ
โดยใช้ระดบัน ำ้ในท้องนำควบคุมวชัพืช และศัตรูพืช 
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• หลุมขนมครก คือ กำรน ำศำสตร์พระรำชำ ร่วมกบั
ภูมิปัญญำท้องถิน่ น ำมำสู่กำรออกแบบพืน้ที่ 1 พืน้ที่ 
จ ำนวนกีไ่ร่กไ็ด้ ให้สำมำรถเกบ็น ำ้ฝนในพืน้ที่น้ันๆ ไว้
ให้ได้ทั้ง 100% โดยต้องมีกำรค ำนวณปริมำณน ำ้ฝน
ที่ตกลงมำ น ำ้ส ำหรับกำรบริโภค และปลูกข้ำวซ่ึงเป็น
หลกักำรส ำคญัของเกษตรทฤษฎใีหม่ นอกจำกน้ันยงั
น ำศำสตร์พระรำชำด้ำนกำรจดักำร ดนิ น ำ้ ป่ำ มำใช้
เพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศในภำพรวม ทั้งกำรกั้นฝำยชะลอ
น ำ้ ฝำยชุ่มช้ืน กำรบ ำบัดน ำ้เสีย กำรปลูกแฝก และป่ำ 
3 อย่ำงประโยชน์ 4 อย่ำง ส่วนภูมิปัญญำท้องถิน่น้ัน
ได้แก่ กำรน ำดนิที่ขุดจำกหนองมำท ำโคก กำรขุด
หนองคดโค้งเพ่ือเพิม่พืน้ที่รอบหนอง และเพ่ือให้เป็น
ที่อยู่อำศัยของปลำ กำรขุดคลองไส้ไก่เพ่ือเพิม่ควำม
ชุ่มช้ืนในพืน้ที่ กำรยกหัวคนันำสูงเพ่ือกกัเกบ็น ำ้ฝน 
กำรท ำนำน ำ้ลกึโดยใช้ระดบัน ำ้ในท้องนำควบคุม
วชัพืช และศัตรูพืช 
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    ตัวอย่ำงควำมส ำเร็จ 

• ของกำรเกบ็กกัน ำ้ด้วย “หลุม
ขนมครก”  

 



www.themegallery.com 

ออกแบบตำมภูมิสังคม (Geosocial) 
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• หลุมขนมครกในแบบ VALLEY VIEW PROJECT 
เจ้ำของโครงกำร คุณอนิทริำ บูรณะ บ้ำนหุบเมย ต ำบลหินตั้ง อ ำเภอเมือง จังหวดันครนำยก 
พืน้ที ่9.3 ไร่ พืน้ทีเ่กบ็น ำ้ได้ 37,440 ลบ.ม./ ปี ฝนตกในพืน้ที2่,100 มม./ ปี 
โคก 2 ไร่ ดูดซึมน ำ้ในดนิ 70%เกบ็น ำ้ 2,240 ลบ.ม./ ปี 
หนอง 3 ไร่ ขุดลกึ 6 ม.เกบ็น ำ้ 28,800 ลบ.ม./ ปี... 
นำ 2 ไร่ ยกคนัสูง 2 ม.เกบ็น ำ้ 6,400 ลบ.ม./ ปี                      อ่ืนๆ 2.3 ไร่ 
ปริมำณน ำ้ฝน 30,240 ลบ.ม./ ปี 
ฝนไม่ตก 200 วนั 
พืน้ทีรั่บน ำ้ 14,880 ตร.ม. (9.3 ไร่) พืน้ทีก่ำรเกษตร 3,200 ตร.ม. (2 ไร่) 
หนอง 3 ไร่ ขุดลกึ 6 ม. ควำมจุ 28,800 ลบ.ม./ ปี 
ใช้น ำ้จำกหนอง 15,765 ลบ.ม./ ปี              เหลือน ำ้ในหนอง 13,035 ลบ.ม./ ปี 
ปริมำณกำรใช้น ำ้ 
นำ 2 ไร่ 2,000 ลบ.ม./ ปี ป่ำ 3 อย่ำง ประโยชน์ 4 อย่ำง 3,000 ลบ.ม./ ปี 
อ่ืนๆ 1 ไร่ 1,000 ลบ.ม./ ปี น ำ้ใช้อุปโภค บริโภค 165 ลบ.ม./ ปี 
หนอง 3 ไร่ น ำ้ระเหยวนัละ 1 ซม. 9,600 ลบ.ม./ ปี 
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• หลุมขนมครกในแบบศูนย์กสิกรรมธรรมชำตTิhinkต่ำง 
เจ้ำของโครงกำร คุณเฉลมิ กลิน่จันทร์ อ.สันป่ำตอง จ.เชียงใหม่ 
ขนำดพืน้ที ่1 ไร่ พืน้ทีเ่กบ็น ำ้ได้ 2,250 ลบ.ม./ ปี 
โคก 0.2 ไร่ ดูดซึมน ำ้ในดนิ 70%เกบ็น ำ้ 650 ลบ.ม./ ปี 
หนอง 0.3 ไร่ ขุดลกึ 6 ม. เกบ็น ำ้ 2,250 ลบ.ม./ ปี... 
นำ 0.4 ไร่ ยกคนันำสูง 1 ม. เกบ็น ำ้ 400 ลบ.ม./ ปี  
ป่ำ 3 อย่ำง ประโยชน์ 4 อย่ำง 0.2 ไร่ เกบ็น ำ้ 200 ลบ.ม./ ปี 
ฝนตกในพืน้ที ่1,200 มม./ ปี 
ปริมำณน ำ้ฝน 1,920 ลบ.ม./ ปี  ฝนไม่ตก 200 วนั 
พืน้ทีรั่บน ำ้ 1,600 ตร.ม. (1 ไร่)  พืน้ทีก่ำรเกษตร 960 ตร.ม. (0.6 ไร่) 
ปริมำณกำรใช้น ำ้ 
นำ 0.4 ไร่ 400 ลบ.ม./ ปี  โคก 0.2 ไร่ 6500 ลบ.ม./ ปี 
ป่ำ 3 อย่ำง ประโยชน์ 4 อย่ำง 0.2 ไร่ 200 ลบ.ม./ ปี 
อ่ืนๆ 0.1 ไร่ 100 ลบ.ม./ ปี  น ำ้ใช้อุปโภค บริโภค 80 ลบ.ม./ ปี 
หนอง 0.3 ไร่ น ำ้ระเหยวนัละ 2 ซม. 580 ลบ.ม./ ปี  

• หนอง 0.3 ไร่ ขุดลกึ 6 ม. ควำมจุ 2,250 ลบ.ม./ ปี  
ใช้น ำ้จำกหนอง 1,360 ลบ.ม./ ปี  เหลือน ำ้ในหนอง 890 ลบ.ม./ ปี 
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• หลุมขนมครกในแบบบ้ำนนำพำเพลนิ 
เจ้ำของโครงกำร คุณศิวพร คชำรักษ์ หมู่ 7 บ้ำนวงัฉลำด ต.นำงลือ จ.ชัยนำท 
ขนำดพืน้ที่ 4.84 ไร่ พืน้ที่เกบ็น ้ำได้ 10,974 ลบ.ม./ ปี 
โคก 1.9 ไร่ ปลูกป่ำ 3 อย่ำง ประโยชน์ 4 อย่ำง เกบ็น ้ำไว้ได้ 70% คือ 1,256 ลบ.ม./ ปี 
หนอง 1.47 ไร่ ขุดลกึ 6 ม. เกบ็น ้ำ 8,330 ลบ.ม./ ปี... 
นำ 1.47 ไร่ ยกหัวคนันำสูง 1 ม. เกบ็น ้ำ 1,388 ลบ.ม./ ปี 
 
ปริมำณน ้ำฝนเฉลีย่จำกศูนย์วดัท้ำยเข่ือนเจ้ำพระยำ 
สูงสุด 1,533.1 มม./ปี   เฉลีย่ 944.6 มม./ปี 
ต ่ำสุด 403.6 มม./ปี   ฝนตกในพืน้ที่ 944.6 มม./ ปี 
 
พืน้ที่เกบ็น ้ำบ้ำนนำพำเพลนิ เม่ือรวมกันแล้วเกบ็น ้ำได้ 10,974 ลบ.ม.  
ซ่ึงเท่ำกบั 148% ของปริมำณน ้ำฝนที่ตกลงมำในพืน้ที่ 
น่ันหมำยควำมว่ำ บ้ำนนำพำเพลนิสำมำรถรับน ้ำที่ 
หลำกมำจำกเพ่ือนบ้ำนได้อกี 48% 

 



www.themegallery.com 

โคก หนองนำ โมเดล 
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พลงัคนสรำ้งสรรคโ์ลก  

รวมพลงัตำมรอยพ่อของแผน่ดิน 

ฟ้ืนฟลู ุม่น ้ำป่ำสกั 
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คืนชีวิตใหแ้ผน่ดิน 

เลี้ยงดิน ใหดิ้นเลี้ยงพืช  

( ห่มดิน) ปลกูแฝก 
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ป่ันจกัรยำนฟ้ืนฟ ูปลกูป่ำ ท ำโคกหนองนำ 
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ทีมดำรำ แพนเคก้ , เกำ้จิรำย,ุซี ซิวฒัน ์, บอยพิษณ ุ
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“ ขอจงมีความเพียร 
ที่บริสุทธิ ์

ปัญญาที่เฉียบแหลม 
ก าลังกายที่สมบูรณ”์ 

จาก พระราชปรารภ 
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มัง่คัง่ ยัง่ยืน บนฐำนเศรษฐกิจ

พอเพียง 

สภำเกษตรกรจงัหวดัจนัทบรุี 

๑๐๔๕ ถนนท่ำแฉลบ อ ำเภอเมือง จงัหวดัจนัทบรุี 

โทร ๐๘๑-๙๘๒๙๔๙๗ 


