
โดย มณเฑยีร  บญุชา้งเผอืก 



แนวความคิดดา้นภยัอนัตรายในพื้นที่ตน้น า้ล าธาร 

ความเสื่อมโทรม ความร่อย

หรอ ทรัพยากร 



ความแหง้แลง้ 

แนวความคิดดา้นภยัอนัตราย 



การไหลบ่าของน า้ ทรพัยส์ิน ไร่ นา เกิดความ

เสียหาย 

แนวความคิดดา้นภยัอนัตราย 



แนวความคิดการใชป้ระโยชนน์ า้ 

น า้ คือ สิ่งส าคญัตอ่การบริโภค อปุโภค การด ารงชวิีต 

ภมูปัิญญา ในการจดัการน า้ในไร่ นา ระบบชลประทานราษฎร ์



แนวความคิดดา้นการใชป้ระโยชนน์ า้ 

วิกฤตการณน์ า้ 

-  ปริมาณน า้ไมเ่พียงพอเพื่อการใช ้

ประโยชน ์

- ท าอย่างไรจึงใหม้กีารกระจายน า้

ตอบสนองมนษุยไ์ดอ้ย่างทัว่ถึง  

- ท าอย่างไรที่จะไดน้ า้ที่มคีณุภาพ 



แนวความคิดดา้นดลุภาพในระบบ

นเิวศ 

ความสมัพนัธท์ี่เกื้อกลูตอ่กนั นเิวศ

ธรรมชาต ินเิวศเกษตร นเิวศลุม่น า้ วิถี

ชวิีต 



แนวพระราชด าริรปูแบบการพฒันา 

พฒันาป่าไม ้

ประ

มง 

เกษตรกรรม  ปศสุตัว ์ 

พฒันาที่ดนิ 

ไม ้3 อยา่ง     

ประโยชน์ 4 

ประการ 
ฝาย

แมว้ 

แหลง่

น ้า ชุมชนวถิไีทย เกษตรยัง่ยืน 

เศรษฐกจิพอเพยีง 

หว้

ย 
ทรพัยากรที่

สมบรูณ ์

เป็นรากฐานการ

พฒันาเกษตร 

เป็นรากฐาน

เศรษฐกิจ เป็นความมัน่คง  

ยัง่ยืน 



 ฝายตน้น ้าล าธาร 

(CHECK   DAM) 
พระราชด าริ 

 ในการฟ้ืนฟูสภาพป่าตน้น า้ล าธาร  บริเวณที่มีร่องน า้ 

ร่องหว้ยตามธรรมชาติ  ใหส้รา้งฝายแมว้แบบชาวบา้นที่ใชว้ัสด ุ

ที่มีในทอ้งถ่ิน เช่น ไมไ้ผ่   กั้นร่องน า้ ร่องหว้ย ชะลอการไหล

ของน า้ และช่วยดักตะกอนป้องกันการชะลา้งหนา้ดิน  จะท าให้

น า้ไหลชา้ลง  ดินก็จะมีโอกาสซึมซับน า้ไวไ้ดม้ากขึ้น   ซ่ึงจะเป็น

ประโยชนต์อ่การเจริญเตบิโตของตน้ไมใ้นป่าไดด้ขีึน้ 



 ฝายชะลอการไหลของน า้นี ้ เมือ่ดกัตะกอนได ้ 2-3 
ปี ตะกอนจะอดุฝาย ช่วยใหส้ามารถเก็บกักน า้ไวไ้ด ้ เมื่อมี

น า้ขงัใหร้ะบายน า้ส ู่ผืนป่าดว้ยท่อไมไ้ผ ่ หรือใชร้ะบบคลอง

ไสไ้ก่ - คคูลองกา้งปลา  เพื่อกระจายน า้เขา้สู่ผืนป่าไดเ้ป็น

บริเวณกวา้งมากขึน้ 

พระราชด าริ 



  1.  เป็นฝายตามภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ชาวบา้นจึงมีทกัษะ
สามารถด าเนินการไดด้ว้ยตนเอง  
 2.  ไม่ส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายมาก  เพราะใชว้สัดุท่ีมีใน
ทอ้งถ่ินเป็นส าคญั 
 3.  มีลกัษณะการด าเนินการบนพ้ืนฐานความรู้ของ
ชาวบา้น  รูปแบบไม่ซบัซอ้น  จึงสามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ต่อเน่ือง และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ลกัษณะส าคญัของฝายตน้น า้ล าธาร 



 มลีกัษณะการกอ่สรา้งตามภมูปัิญญา

ชาวบา้น  โดยใชว้สัดทุอ้งถ่ิน   เชน่  ไมไ้ผ ่ เศษ

ไมป้ลายไม ้หินในล าหว้ย 

รปูแบบฝายตน้น า้ล าธาร 



1.  ฝายไมแ้ถวเดีย่ว 



2. ฝายไมแ้กนดนิ หรือ แกนเศษไมป้ลาย
ไม ้/วชัพืช 





3. ฝายคอก
หม ู







4. ฝายหิน(ล าหว้ย)เรียง 

5. ฝายหิน(ล าหว้ย)แกนดนิ 





6.  ฝายประยกุต ์ 
 

 เป็นการประยกุตใ์ชว้ัสดอุปุกรณ์อื่นๆ  เช่น  ใช ้

กระสอบทราย - กรวด  วางเรียงเป็นรปูฝายกั้นล า

หว้ย 



ฝายหินกอ่ คอกหมแูกนกระสอบใสด่นิ 



ฝายกระสอบใสด่นิเรียง ฝายกระสอบชะลอน า้ 



ฝายเพื่อการเกษตร 

ฝายคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อเก็บน า้ผลิต

กระแสไฟฟ้า 



ประโยชน์ฝายตน้น ้าล าธาร 

 ผลสรปุจากประสบการณช์าวบา้น 

1. สร้างความชุ่มช้ืน ฟ้ืนฟรูะบบป่าธรรมชาติ 

2. เป็นแหล่งหลากหลายอาหารของชุมชน เช่น กบ ผกั 



3. ป้องกนัการไหลหลาก ลดความรุนแรง  ผลกระทบจากน ้าท่วม 

4. ป้องกนัปัญหาความแหง้แลง้ เป็นแหล่งเกบ็กกัซึมซบัน ้า 

5. ตะกอนหนา้ฝาย เป็นดินปุ๋ยธรรมชาติ 



ฝายตน้น ้าล าธารกบัการมีส่วนร่วมของชุมชน 

1.   ประชมุท าความเขา้ใจ 

 (ฝายตน้น า้ล าธาร) เพื่อการฟ้ืนฟูป่าไม”้   เพื่อใหร้ ู ้เขา้ใจ 

ความเป็นมา  วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย  แนวความคิด 



ศึกษาขอ้มลูรายละเอียด ความส าคญัของ ร่องหว้ยร่องน า้ 



3. วิเคราะหปั์ญหาทรัพยากรลุม่น า้ 

3.1  ความเสื่อมโทรมป่าไม ้แหง้แลง้ 

3.2  การสญูเสียหนา้ดนิจ านวนมาก 

3.3  ความรนุแรงการไหลของน า้  กอ่ใหเ้กิดความเสียหาย 

3.4  ความตอ้งการ จ าเป็นในการอนรุกัษแ์ละพฒันาใหม้ี

ประสิทธิภาพย่ิงขึน้ 

 เพื่อใหท้ราบเหตผุล ความจ าเป็น  โดยการใช ้

กระบวนการกิจกรรมกลุม่ ระดมความคิด 



4. การก าหนดจ านวนและรปูแบบฝาย     โดยการเดนิส ารวจ

ร่วมกนั  

4.1  ความคดโคง้ของล าหว้ย    เลือกจดุที่ล าหว้ยตรง 

4.2  ขนาดกวา้ง มาก-นอ้ย  เลือกรปูแบบฝายใหส้ามารถรบัแรงน า้

ไหลได ้

4.3  ความลึก ความสงู ความตืน้ของตลิ่ง  พิจารณาถึงความ

แข็งแรง 

4.4  ความลาด-ความชนัของพื้นที่ร่องหว้ย ถา้ชนัมากควรพิจารณา

จ านวนฝาย   มากขึน้ 

 

เกณฑใ์นการ

พิจารณา 



4.5  ลกัษณะสณัฐานหว้ย  เป็นหิน ทราย กรวด ชว่ยให้

เลือกวัสด ุรปูแบบฝาย 

4.6  ขอ้มลูเชงิประจกัษข์องชมุชน  ปริมาณและ

พฤตกิรรมการไหลของน า้ รนุแรงมาก-นอ้ย 



5.  การวางแผน     โดยการระดมความคิด      / 

  ก าหนดจุดบนแผนท่ี 

  ก าหนดบทบาทหนา้ท่ี 

  ก าหนดกิจกรรม  ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  การจดัท าแผนงานกิจกรรม 



6.  การเตรียมการและการระดมทรพัยากร    :  การ
ประสานงาน การประสานความร่วมมอื 

7. การปฏิบตักิารโดยชมุชน  :  ด าเนนิการกอ่นฤดฝูนจะมาถึง
      



:  ควรสรา้งฝายตน้น า้ล าธารจากร่องหว้ยดา้นบน

ลงสูด่า้นลา่ง 

1 

2 

3 

. . . 



8.  การประเมนิ สรปุผล และการจดัท า
รายงาน 



ระดมปัญหา สาเหต ุ

ผลกระทบ ความ

จ าเป็น 

วิเคราะหท์างเลือก 

และก าหนดแนวทาง 

จดัท าโครงการ 

แผนการด าเนนิงาน 

การวางแผนอยา่งมีสว่นร่วม 

ตรวจสอบจดัท า

โครงการ แผนการ

ด าเนนิงาน 

ชืน่ชมยินด ี

ประเมนิผล 

ด าเนนิการ 

เสนอโครงการ 

จดัเตรียมการ 

ทรพัยากรจดับทบาท

หนา้ที่ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

หลงัการปฏบิติังาน

ระหวา่งการ

ปฏบิติังาน 

พฒันาโครงการเดิมให้

ดีข้ึน 

โครงการใหม ่

โครงการต่อเน่ือง 

ปรบัปรงุ แกไ้ข 

อปุสรรค 

จดัท ารายงาน

แสดงผลงาน 



 ท าไมตอ้งท าฝาย 

 ปัญหาคืออะไร 

 สาเหตคุืออะไร 

ถา้ไมม่ที าแลว้จะเกิดอะไรขึน้ 

  ผลกระทบตอ่สงัคม 

  เหตผุลความจ าเป็น 

หลกัการและ

เหตผุล 

 แลว้เราจะท าอะไร 

  จะท าอะไรใหปั้ญหาหมดไป 

วตัถุประสงค ์



 สิ่งที่จะท านัน้จะเกิดอะไรขึน้กบัใคร 

 อะไรที่จะเป็นผูถ้กูกระท า 

เป้าหมาย 

 สิ่งที่จะท านัน้ท าอยา่งไร 

  มแีนวทางอยา่งไร 

  มขีัน้ตอนอย่างไร 

  แตล่ะขัน้ตอนมวิีธีการอยา่งไร 

การ

ด าเนินการ 

 จะใชเ้วลาที่ท ามาก-นอ้ยเทา่ใด 

 งานที่จะท านัน้ใชเ้วลาเทา่ใดจึงจะเสร็จ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 



 สิ่งที่ท าตอ้งการใชปั้จจยั วสัด ุอปุกรณ์

ใดๆ บา้งจะหาไดจ้ากที่ไหน 

งบประมา

ณ

ด าเนินกา

ร 

 ผลของการกระท าคาดว่าจะท าใหเ้กิด

ประโยชนอ์ย่างไร 

 มอีะไรที่บ่งบอกใหเ้ห็นถึงผลส าเร็จหรือ

วิธีการที่จะท าใหง้านมปีระสิทธิภาพ 

ผลท่ีคาดวา่

จะไดร้บั 

 ใครจะเป็นผูด้ าเนนิการ 

 ผูด้ าเนนิการแตล่ะฝ่ายมบีทบาทหนา้ที่กนั

อย่างไร 

ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

การติดตาม

การ

ประเมินผล 




