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 เม่ือฟาหมดฝนแลว “กลุม มธบ.รักษปาตนน้ํา” กับปวงชนชาวบานดอนไชย ผูหางไกลโอกาส 
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ลักษณะตาง ๆ แตไมประสงคใหออกนามอีกหลายทาน ที่ผูวิจัยขอขอบพระคุณ โดยไมออกนามตาม

เจตนารมณของทานเหลานั้น ดวยสํานึกในพระคุณอยางแทจริง 
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บทคัดยอ 

 

 งานวิจัยนี้เปนกรณีศึกษาผลกระทบดานเศรษฐกิจ  สังคม  และส่ิงแวดลอมของฝายกักน้ําในหมูบาน
ชนบทในจังหวัดนาน  เปนการศึกษาโครงการระยะยาว 3 ป    ที่มีการกอสรางฝายกักนํ้าจํานวน 98 ฝายใน
ปาชุมชนของหมูบานดอนชัย  อําเภอปว  จังหวัดนาน  โครงการนี้เกิดขึ้นจากความตองการของชาวบานที่
จะเก็บน้ําที่มีมากและไหลรุนแรงในฤดูฝนเพื่อไวใชในฤดูแลง  และไดรับแรงบันดาลใจจากหลักการเศรษฐกิจ
พอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   โดยเปนความรวมมือชวยกันระหวางชาวบาน  และ “กลุม  มธบ.
รักษปาตนน้ํา”  

    การเก็บรวบรวมขอมูลกระทําโดยใชแบบสอบถามจากทุกครัวเรือนในหมูบานและสัมภาษณเพิ่มเติม
จากผูนําชุมชนในชวงเวลาตั้งแตมกราคม – พฤษภาคม 2554 ซึ่งผลการศึกษาไดแสดงใหเห็นความคิดเห็น
และความเชื่อถึงประโยชนอยางสูงของฝาย ในดานเศรษฐกิจ  ฝายทําใหชาวบานมีโอกาสที่จะดํารงชีวิตได
อยางประหยัดและพอเพียงมากกวาเดิม  ในดานสังคม  ความรูสึกเปนเจาของฝายรวมกันทําใหเกิด
ความสัมพันธที่ใกลชิดกันขึ้นในชุมชน  ในดานสิ่งแวดลอม ฝายทําใหปาชุมชนของหมูบานอดุมสมบูรณขึ้น 

 ความรูท่ีไดในการศึกษาคร้ังนี้นําไปสูขอเสนออยางจริงจังใหผนวกการสรางฝายกักน้ําเขาไวเปนสวน
สําคัญในการบริหารจัดการตนน้ําในทุกภาคของประเทศไทย   ยิ่งมีจํานวนฝายกักนํ้าบริเวณตนนํ้ามาก
เทาไร  ก็จะเกิดประโยชนมากข้ึนเทานั้นกับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในชวงกลางน้ําและปลายน้ํา   
และการปองกันวิกฤติน้ําทวมเชนที่เกิดในป 2554    
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Abstract 

 

      This is a case study of the economic, social and environmental impacts of check dams in a 
rural village in Nan, Thailand.   The study is longitudinal in nature, lasting for three years with 98 
check dams constructed in the community forest of the Donchai Village, Pua District, Nan Province.  
The project was motivated by the villagers’ need to preserve water, abundant and violent in the 
rainy season, for use in the dry season and inspired by His Majesty the King’s principle of sufficient 
economy.  The project was jointly conducted as a social and environmental preservation activity of 
the villagers and the “DPU Watershed Forest Reservation Club”.  

 Data are collected from all the households in the Donchai village during the period of 
January – May 2011, which demonstrate beneficial impacts of the dams.  Economically, the dams 
have given the villagers an opportunity for a more economical and sufficient livelihood.  Socially, a 
sense of co-ownership of the dams have led to a closer tie within the community.  Environmentally, 
the dams have contributed to a more fertile community forest. 

 With the knowledge gained in this project, it is strongly recommended that check dams be 
an integral part in the watershed management in all parts of Thailand.   The more check dams 
there are in the upstream areas, the more benefit there is for the water resource management of 
the mid-stream and the down-stream areas and the flood crisis such as the one in 2011 can be 
prevented.  
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

1.1 ปญหา ท่ีมาของงานวจิัย 

 ประมาณปลายป พ.ศ. 2547 ผูวิจัยมีโอกาสไดพบกับนายเรืองเดช  จอมเมือง ผูนําชุมชนทานหนึ่ง

จากหมูบานดอนไชย ตําบลศิลาแลง อําเภอปว จังหวัดนาน ซึ่งเปนผูที่เขาไปรับการอบรมและดูงานเกี่ยวกับ

ฝายชะลอนํ้าบนภูเขาจากโครงการหลวง หวยฮองไคร  อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม และเม่ือประมาณสิบปที่

แลวผูวิจัยก็ไดไปเยี่ยมชมโครงการดังกลาว ผูนําชุมชนทานน้ีไดชี้ใหเห็นถึงประโยชนของการสรางฝายวา 

เปนการชะลอความแรงและความเร็วของน้ําในฤดูฝน และชวยกักเก็บน้ําเอาไวใชใหเปนประโยชนแกปาใน

ฤดูแลงซึ่งเปนไปตามนัยของพระราชดํารัสในองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเม่ือ วันที่ 4 ธันวาคม 2537 

คือ “เปนการปลูกปาโดยไมตองปลูก”(สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ, 2545:56) ผูนําชุมชนทานนี้ยังกลาวอีกวา  มีหมูบานหน่ึง ชื่อหมูบานผาเวียง 

ตําบลภูคา อําเภอ ปว จังหวัด นาน ประชากรในหมูบานเปนชาวเขาเผาลั้วะ ชาวบานหลายคนเคยไดรับการ

ฝกอบรมเรื่อง ฝายกักเก็บและชะลอนํ้ามาแลว เขาสนใจจะสรางฝายขึ้นแตยังขาดในเรื่องเงินท่ีตองใชจัดซื้อ

วัสดุอุปกรณ หากไดรับความชวยเหลือก็สามารถลงมือสรางใหเปนประโยชนได     

        

ผูวิจัยเล็งเห็นถึงประโยชนของการสรางฝาย จึงไดนําคํากลาวมาขยายใหทราบในกลุมเครือขายใน

กรุงเทพฯ และรณรงครับบริจาคจากบุคคลตาง ๆ เปนเงินประมาณ 40,000 บาท จากน้ันไดรวบรวม

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ซ่ึงเปนชาวจังหวัดนานจํานวน 7 คนและเจาหนาที่มหาวิทยาลัย

อีกหน่ึงคน โดยเรียกชื่อกลุมวา “มธบ. รักษปาตนนํ้า” ประชุมและตกลงรวมกันในการสรางฝายชะลอน้ําตาม

ความตองการของชาวบานโดยทําการประสานงานกับฝายทองถิ่นคือ ผูใหญบาน ผูนําชุมชน และภาค

ราชการ เพื่อนัดหมายกําหนดวันและจุดในการสรางฝายคอนกรีตขึ้น ณ ลําหวยผา เพื่อทําใหเกิดแองน้ํา  

เล็กๆ ขึ้นบนภูเขา ซึ่งจะเปนประโยชนตอระบบนิเวศของสัตวเล็ก เชน กุง ปู ปลา กบและเขียด ตลอดจน

เปนแหลงสงน้ําจากจุดดังกลาวไปใชประโยชนในโรงเรียนประจําหมูบานผาเวียง ตําบลภูคา ซ่ึงอยูหางไป

ประมาณ 1 กิโลเมตร 

 

 เดือนกุมภาพันธ 2548 ผูวิจัยในฐานะของผูนํา “กลุม มธบ.รักษปาตนนํ้า” เสนอเรื่องนี้แก 

ศาสตราจารย ดร.สิปปนนท  เกตุทัต  นายกสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยในขณะน้ัน ทานมีความสนใจวา 
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เปนโครงการที่สืบเนื่องมาจากพระราชดําริ และตองการเห็นการลงมือปฏิบัติ ณ สถานท่ีจริง จึงไดรวม

เดินทางเพื่อไปสังเกตการณระหวางวันท่ี 6-10 มีนาคม 2548 ท้ังนี้ ศาสตราจารย ดร.สิปปนนท  เกตุทัต ได

เห็นความรวมมือระหวางนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยและชาวบานในการกอสรางฝายคอนกรีต

ขนาดกวาง 7 เมตร สูง 2.5 เมตร หนา 30 เซนติเมตร นอกจากนี้ยังรวมกันสรางฝายดักตะกอน ซึ่งเปนฝาย

หินท้ิงและฝายตะแกรงอีกอยางละหนึ่งฝายรวมเปนทั้ง ส้ิน 3 ฝาย หลังจากท่ีกลับมายังกรุงเทพฯ 

ศาสตราจารย ดร.สิปปนนท ไดกรุณาติดตอ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในการขอรับการสนับสนุนในเรื่อง

คาใชจาย เพื่อใหผูวิจัยสามารถดําเนินโครงการดังกลาวนี้ ตลอดระยะเวลารวม 3 ปท่ีผานมา 

 

 
ศาสตราจารย ดร.สิปปนนท  เกตทุัต สนทนากับพระครูพิทักษนนัทคณุ 

ระหวางเยี่ยมชมการสรางฝาย 

กิจกรรมสรางฝายเชนนี้สามารถทําไดเฉพาะในฤดูรอนคือ เดือนมีนาคม เมษายนและตนเดือน

พฤษภาคมเทานั้น เนื่องจากเปนชวงที่ไมมีฝน ทําใหสามารถเดินปาจากถนนไปสูลําหวยไดโดยไมมีอันตราย

มากนัก และเปนชวงท่ีน้ําแหงขอดสามารถทํางานในลําหวยได ดวยเงื่อนไขเชนนี้ “กลุม มธบ. รักษปาตน

น้ํา” จึงสามารถกําหนดโครงการเพื่อลงมือทํางานในชวงหยุดภาคฤดูรอนของแตละป คือ เดือนมีนาคม 

เมษายน และพฤษภาคม เดือนละ 1 คร้ัง เปนเวลาสามป 
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 “กลุม มธบ.รักษปาตนน้ํา” ไดขยายความคิดไปสูนักศึกษาและอาจารยทานอื่นเชิญชวนใหรวมงาน

และไดปรึกษาหารือกับตัวแทนชาวบานดอนไชยเพื่อรวมมือกันเปนระยะเวลา 3 ป ตั้งชื่อโครงการวาเปน 

โครงการฝายถวายในหลวง โดยตั้งใจจะรวมกันสรางฝายใหไดครบ 80 ฝายเพื่อใหเปนโครงการเฉลิมพระ

เกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา  5  ธันวาคม  2550   กิจกรรม

นี้ไดรับความสนใจจากอาจารยและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ซ่ึงผลัดเวียนกันไปรวม

โครงการจํานวนมาก จากกลุมสโมสรอาจารยและพนักงาน กลุมสโมสรนักศึกษา กลุมนักศึกษาภาควิชารัฐ

ประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย นอกจากนี้ยังมีชมรมบําเพ็ญประโยชนจากบริษัทเอกชน ขอ

รวมเดินทางและรวมกิจกรรมอีก 3 บริษัท ผูวิจัยไดเจรจาหารือกับตัวแทนภาคทองถิ่นเพื่อขอความรวมมือ

ขยายพื้นที่การดําเนินการออกไปยังลําหวยอื่นเพิ่มขึ้น คือลําหวยหาญ ลําหวยบอหมา ลําหวยหินลับ และ 

ลําหวยเย็น จนทําใหสามารถสรางผลงานทั้งสิ้นไดเกินเปาหมายท่ีตั้งไวคือ 

1. สรางฝายชะลอน้ําทั้งหมด จํานวน 98 ฝาย 

2. สรางถังบรรจนุ้ําขนาด  59,000  ลติร  จํานวน  2  ถัง  เพือ่รับน้ําจากฝายมากักเก็บไว  

ชั้นหนึ่ง เพื่อเดินทอสงน้ําไปสูการบริโภคของหมูบานจํานวน 160 หลังคาเรือน 

3. ผลพลอยไดจากการทํางานรวมกับชาวบานทําใหพบเห็นปญหาของหมูบานเรื่องการดูแล 

เด็กกอนวัยเรียนซ่ึงแตเดิมไดใชสถานท่ีวัดโดยการดูแลของพระสงฆซ่ึงเปนภาระยุงยาก โดยเฉพาะเม่ือมี

พิธีกรรมทางศาสนา เชนการฌาปนกิจศพ และพิธีกรรมอื่นๆคณะกรรมการหมูบานไดปรึกษาหารือและขอ

ความชวยเหลือ จึงไดรณรงคหาผูมีจิตศรัทธาชวยเหลือคาใชจายดานวัสดุกอสรางโดยชาวบานเปนผูลงแรง

ปรับปรุงอาคารโรงเรียนซึ่งเดิมรางอยูใหสามารถใชงานไดดีเพื่อเปนศูนยดูแลเด็กกอนวัยเรียน ในปจจุบัน

เปนสถานที่ดูแลเด็กกลุมอายุ 3-5 ป จากท้ังตําบลจํานวนมากกวา 100 คน โดยองคการบริหารสวนตําบล 

ซึ่งปจจุบันเปนเทศบาลตําบลศิลาแลง เปนผูเขามาบริหารจัดการโดยการจัดจางครูมาดูแลเด็กทั้งหมด 

 

โครงการฝายถวายในหลวง นี้ไดสําเร็จเสร็จส้ินลงในป 2550 จากขอมูลเบ้ืองตนพบวา

ชาวบานยังไดรับประโยชนจากโครงการดังกลาวอยูกระทั่งปจจุบันนี้ แตยังมิไดมีการประเมินผลและบันทึก

ผลของโครงการอยางเปนทางการเพื่อประโยชนทางวิชาการ ผูวิจัยจึงขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อการติดตาม

และประเมินผลโครงการดังกลาว 
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

งานวิจัยน้ี เปนการติดตามผลและประเมนิผลโครงการของการสรางฝายกักเก็บและชะลอน้ํา 

ตามโครงการ ฝายถวายในหลวง จํานวน 98 ฝาย ณ ลําหวยสายตาง ๆ 5 ลาํหวย และไดพฒันาใหเปน

ระบบประปาภูเขาที่สามารถอํานวยประโยชนแกประชาชนชาวบานดอนไชยจํานวน 160 หลังคาเรือน โดยมี

วัตถุประสงคหลัก คอื 

1. ประเมินผลกระทบของการสรางฝาย ในดานเศรษฐกิจ ในดานสังคม และในดาน 

สิ่งแวดลอม 

2. เพื่อรวบรวมความคิดเห็นตาง ๆ ของผูมีสวนเกี่ยวของ ใหนําไปสูขอเสนอแนะอยางเปน 

ทางการแกหนวยงานราชการและ/หรือหนวยงานเอกชนที่มีนโยบายในเรื่องการสรางฝาย 

3. เพื่อบันทึกรูปแบบหนึ่งในการทํางาน เพือ่สังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งองคกรเอกชนหรือ 
กลุมพนักงานขององคกรท่ีสนใจในกิจกรรมเพือ่เปนการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social 
Responsibility-CSR) 

4. เพื่อใหองคกร บุคคลหรอืคณะบุคคลท่ีใหการสนับสนุนกิจกรรมสรางฝายของกลุม  
“มธบ.รักษปาตนนํ้า” ไดทราบผลของกจิกรรมท่ีไดใหการสนับสนุนไป 

 
1.3 สมมติฐานของงานวิจยั 
  งานวิจัยนี้กระทําหลังจากที่ไดวิเคราะหในเบ้ืองตนถึงผลลัพธของกิจกรรมสรางฝายวาเกิด
ประโยชนในดานตาง ๆ หลากหลายในการบริหารจัดการนํ้า จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจศึกษาในรายละเอียด
บนสมมติฐานท่ีวาการทาํฝายนั้น 

1. เปนกิจกรรมท่ีสนองพระราชดําริในองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 
2. เปนกิจกรรมท่ีมีสวนในการรักษาสภาพปาตนน้ําของแมน้ํานาน 
3. เปนกิจกรรมท่ีสรางจติสํานกึการรักชุมชนและรักธรรมชาติแกอาจารย พนักงานและ 

นักศึกษา มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑติย 
4. เปนกิจกรรมท่ีสามารถพฒันาตอใหเปนประปาภูเขาใหชาวบานไดใชประโยชน 
5. เปนกิจกรรมท่ีทําใหนักศึกษาไดเรียนรูถงึวิธีทํางานโครงการ การทํางานกับชุมชน     

และการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
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1.4 ขอบเขตของงานวิจัย 

  เนื่องจากงานวิจัยนี้ เปนการศึกษาผลลัพธของการทํางานโดยเฉพาะของ “กลุม มธบ.รักษ

ปาตนน้ํา” ในชวงเวลาและในพื้นท่ีชัดเจน จึงไดกําหนดขอบเขตของงานวิจัยไวคือ 

1. เปนการศึกษาวิจัยผลของการสรางฝาย ณ ลําหวยตาง ๆ 5 สาย ซึ่งไหลผานปาชุมชน 

ศิลาแลง ผานตําบลศิลาแลง ลงสูแมน้ํานาน 

2. ศึกษาเฉพาะการสรางฝายโดย “กลุม มธบ.รักษปาตนนํ้า” ซึ่งประกอบดวยอาจารย  

พนักงานและนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย รวมกับชาวบานและผูนําชาวบานดอนไชย ตําบลศิลา

แลง อ.ปว จังหวัดนาน 

3. การศึกษาประโยชนที่เกิดจากกิจกรรมสรางฝายนี้ วิเคราะหเฉพาะกรณี 

3.1 ปาในพื้นท่ีปาชุมชนศิลาแลง ซึ่งไดรับผลกระทบโดยตรงจากฝาย 

3.2 หมูบานดอนไชยซึ่งมีสวนรวมในกิจกรรมจํานวน 160 หลังคาเรือน 

3.3 “กลุม มธบ.รักษปาตนน้ํา” ซึ่งริเร่ิมและรวมกับชาวบานดอนไชยดําเนินการสราง

ฝายจํานวน 98 ฝาย  

 

1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  เนื่องจากงานวิจัยนี้เปนการวิจัยทางสังคมศาสตรซึ่งเนนผลทางความรูสึกนึกคิดของบุคคล

และกลุมบุคคลที่เก่ียวของโดยตรงกับฝายและผลกระทบของฝายคือชาวบานดอนไชย ตําบลศิลาแลง อําเภอ

ปว จังหวัดนาน จึงไดทําการศึกษาความคิดเห็นของกลุมคนดังกลาวดวยการใชแบบสอบถาม เพื่อรับความ

คิดเห็นจากชาวบาน 160 หลังคาเรือน ซึ่งมีสวนรวมในการสรางฝายในปาชุมชนศิลาแลง ถึงผลกระทบใน

ดาน เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม นอกจากน้ัน เพื่อความมั่นใจ ผูวิจัยยังไดสอบถามขอมูลเชิงลึก

เพิ่มเติมดวยการพูดคุยและสัมภาษณ ผูใหญบาน ปราชญชาวบาน และ กรรมการหมูบาน อีกหลายทานดวย

การพูดคุยใกลชิด เพื่อตรวจสอบขอมูลตางๆ การที่ผูวิจัยไดเปนผูนําทีมภาคสนามในการกอสรางฝายตลอด

ระยะเวลาเกินกวาสามป ทําใหรูจักและคุนเคยกับชาวบานเปนอยางดี กระทั่งม่ันใจไดวาขอมูลท่ีไดรับเปน

ขอมูลที่เชื่อถือได สามารถนํามาเปนพื้นฐานในการวิเคราะหผลไดจริง 
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1.6 นิยามศัพท 

  ไทลื้อ หรือ ไตลื้อ เปนชาวไทกลุมหนึ่ง มีถิ่นฐานเดิมอยูในแถบสิบสองปนนาของจีน มี

เอกลักษณท่ีโดดเดนคือการใชภาษาไทลื้อและยังมีวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณอื่น ๆ เชน การแตงกาย 

ศิลปะและประเพณีตาง ๆ เดิมชาวลื้อ หรอื ไทลื้อ มีถิ่นที่อยูบริเวณเมืองลื้อหลวง จีนเรียกวา “ลือแจง” ตอมา

ไดเคลื่อนยายลงมาอยูบริเวณเมืองหนองแส หรือท่ีเรียกวาคุนหมิงในปจจุบันแลวยายลงมาสูลุมน้ําโขง สิบ

สองปนนาปจจุบัน ชาวไทลื้อบางสวนไดอพยพหรือถูกกวาดตอน ออกจากเมืองเหลานี้เม่ือประมาณหน่ึงรอย

ถึงสองรอยปที่ผานมา แลวลงมาตั้งถิ่นฐานใหมในประเทศตอนลาง เชน พมา, ลาวและไทย    ปจจุบันชาว

ไทลื้อกระจายตัวอยูท่ีจังหวัดเชียงราย เชียงใหม ลําพูน แมฮองสอน พะเยา ลําปาง แพร นาน   (สารานุกรม

วิกิพีเดีย) 

  ชนเผาลัวะ ชนเผาในประเทศไทย สวนมากตั้งถ่ินฐานอยูในเขตภูเขา นับถือพุทธศาสนา

ควบคูกับการนับมือผีมาแตเดิมเหมือนคนไทย มีผูนําดานการปกครองและผูนําประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับ

การเลี้ยงผี ลัวะ เชื่อเร่ืองผีวามีท้ังผีดีและผีเลวสิงสถิตอยูตามสิ่งตาง ๆ เชน ผีเฝาครอบครัว ผีฟา ผีปา ผี

ภูเขา ผีเฝาประตูหมูบาน เปนตน 

  ฝาย ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ใหความหมายไววา “ที่กั้นนํ้าเพื่อ

การชลประทาน” โดยความหมายท่ัวไปก็คือ สิ่งกอสรางขวางหรือกั้นทางไหลของกระแสนํ้า ซ่ึงตรงกับ

ความหมายในภาษาอังกฤษวา Check Dam ฝายอาจถูกเรียกเฉพาะเจาะจงลงไปเปนชนิดตาง ๆ ตาม

ลักษณะการใชงานเชน  

ฝายกักเกบ็น้าํ มักจะหมายถึงฝายที่คอนขางแข็งแรงอาจสรางขึ้นดวยคอนกรีตท่ีทําใหปด 

กั้นสายน้ําไดเกือบ 100% น้ําจะผานฝายนี้ไปไดก็ตองลนแนวกั้นไป 

  ฝายชะลอน้ํา เปนฝายที่สรางขึ้นงาย ๆ เพียงเพ่ือใหสายนํ้าหยุดชะงักเพื่อผานฝายไปชา ๆ 

ทําใหกระแสน้ําท่ีไหลตามมาหยุดชะงักไปดวย และน้ําเออสูงขึ้นเกิดแองน้ําชั่วคราวทําใหดินริมตลิ่งไดดูดซับ

น้ําเอาไวใหเกิดความชุมชื้น ในบางครั้งจึงเรียกฝายชนิดนี้วาเปน “ฝายชะลอความชุมชื้น” 

  ฝายดักตะกอน เปนฝายลักษณะเดียวกับฝายชะลอนํ้าหรือฝายชะลอความชุมชื้นแต

เจตนารมณของการสรางคือใหเปนฝายที่กักกันเศษดิน ทราย เศษไมใบไมหรือขยะตาง ๆ ที่ไหลลองมากับ

สายน้ําใหติดคางอยูท่ีฝายดักตะกอนใหน้ําซึมผานไปได ฝายดักตะกอนจึงเปรียบเสมือนเครื่องกรองแบบ

หยาบ ๆ ซ่ึงเมื่อเศษดินเศษไมมาชวยกันจุกชองหรืออุดรูร่ัวตาง ๆ ทําใหพอกันนํ้าไดพอสมควร ประโยชน

หลักของฝายดักตะกอนก็คือกันไมใหตะกอนหรือขยะตาง ๆ ไหลลงไปสูฝายกักเก็บน้ําและทําหนาที่

เชนเดียวกับฝายชะลอน้ําดวย 
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  โดยลักษณะประโยชนและการใชงานน้ันฝายจึงถูกแบงเปนสองกลุมคือ ฝายกักเก็บนํ้าและ

ฝายชะลอความชุมชื้น ในกลุมของฝายชะลอความชุมชื้นนั้น ยังมีการเรียกชื่อแตกตางกันออกไป บางทีก็

เรียกตามผูที่ทําฝายนั้นขึ้นมาเชน 

  ฝายแมว เปนการอางอิงถึงฝายซึ่งสรางขึ้น   โดยชาวไทยภูเขาที่กักเก็บน้ําไวใชสอยนอก

ฤดูฝน ชื่อ “ฝายแมว” นี้ ปรากฏในพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแกคณะบุคคล 

องคกร สมาคมตาง ๆ ที่มาเขาเฝาเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  5  ธันวาคม  2548  ณ ศาลา  

ดุสิตาลัย สวนจิตรลดา เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2548 

  ฝายบีเวอร (Beaver Dam) มีผูสังเกตพฤติกรรมของตัวบีเวอร (Beaver) วาชอบวายน้ํา

เลนน้ํา มันจึงมักจะหาเศษไมเศษขยะตาง ๆ มาก้ันชองทางนํ้าในลําธารเพื่อใหเกิดแหลงน้ําท่ีสามารถวายน้ํา

ไดนานขึ้นไมเฉพาะเวลาฝนตกเทานั้น จนกระทั่งมีการเรียกขานลักษณะของฝายแบบงาย ๆ เชนนี้วาฝาย  

บีเวอร (Della Thomson, 1992:67) 

  นอกจากนี้แลวยังมีการเรียกชื่อฝายตามวัสดุอุปกรณที่ใชในการสรางฝาย เชน 

  ฝายหินท้ิง เปนชื่อฝายชะลอความชุมชื้นที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราช

ดํารัสถึง (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, 2551:318) เปนฝายท่ีสรางโดยนําหินขนาดตาง ๆ มากองรวม ๆ 

กัน เปนรูปแบบยาวขวางลํานํ้าเอาไวก็จะชวยชะลอสายน้ําไดบาง แตหากสายน้ําไหลเชี่ยวกรากรุนแรงฝาย

ลักษณะนี้ก็อาจพังทลายไปไดงาย 

  ฝายตะแกรง (Gabion Dam) คือฝายซึ่งใชตาขายเหล็กที่คอนขางแข็งแรงมาหอหุมหินให

ติดกันเปนกอนเดียว ซึ่งเม่ือน้ําพัดพาเอาตะกอนดินโคลนเขามาอุดชองวาง ๆ เล็ก ๆ ระหวางกอนหินแลว 

ทั้งหมดจะเกาะติดกันแนน ฝายชนิดนี้จึงคอนขางแข็งแรงและใชประโยชนไดดี ขอจํากัดของฝายชนิดน้ีคือตัว

ตาขายหรือตะแกรงเองมีราคาแพง และการขนตาขายเหลาน้ีไปยังหนางานหรือสถานที่สรางฝายเปนภาระ

การแบกขนท่ีหนักมาก 

  ฝายคอกหมู เปนฝายที่ใชไมท่ีพอจะหาไดใกล ๆ หนางาน อาจเปนไมไผหรือไมเนื้อออน

บางชนิด ตลอดจนถึงไมที่ไดจากไมลมตาง ๆ เอามาปกลงดินและสรางเปนโครงเหมือนเลาหมูเพื่อความ

แข็งแรงแลวจึงนําถุงบรรจุดินหรือทรายมาเรียงไวในโครงสี่เหลี่ยมท่ีสรางไว ก็จะไดฝายอีกลักษณะหน่ึง ซึ่ง

อาจพอกั้นนํ้าก้ันตะกอนไดบางเหมือนชาวกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอื่น โดยทั่วไปใชถุงทรายก้ันมิใหน้ํา

เขาบานในฤดูน้ําทวม แตความแข็งแรงของฝายคอกหมูนี้สูฝายตะแกรงไมไดหากกระแสน้ําแรงมากก็อาจจะ

พังทะลายได 
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  ฝายที่ “กลุม มธบ. รักษปาตนนํ้า” ไปสรางขึ้นตลอดระยะเวลา 3 ปนั้น ประกอบดวยฝายกัก

เก็บนํ้าก่ึงถาวรและฝายชะลอความชุมชื้นทุกชนิด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของลําหวย ลักษณะของหินหรือ

ทรายในรองหวย ซ่ึงในทางปฏิบัตินั้นกอนลงมือทํางานกอสรางทุกครั้งจะมีการปรึกษาหารือรวมกันระหวาง

ผูวิจัย ทีมงานและคณะตัวแทนชาวบานในการกําหนดจุดและประเภทของฝายที่จะทําการสราง  

  ปาชุมชน เปนปาที่ชาวบานรวมกันดูแลรักษาไวเพื่อประโยชนตาง ๆ กันไป เชน ปาใชสอย

เพื่อหาอาหารจากปา เลี้ยงสัตว หาสมุนไพร ซึ่งเปนปาหนาหมูเปนของสวนรวม ชุมชนมีสวนในการกําหนด

และมีสิทธิในการดูแลรักษาปาและใชประโยชนรวมกัน (บานจิตร สายรอคําและถนัด ใบยา, 2547:39) 

 

1.7 ประโยชนของงานวิจัย 

  การศึกษาเก็บขอมูลจากผูนําชาวบานและชาวบานดอนไชยตลอดจนผูที่เกี่ยวของกับการ

สรางฝาย จะทําใหสามารถประมวลไดถึงคุณประโยชนของฝาย ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการสรางฝาย

ตลอดจนวิธีการแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในระหวางการดําเนินการ เม่ือสรุปประเด็นตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจริง

ในภาคสนามแลวจะทําใหงานวิจัยนี้มีคุณคาและประโยชนคือ 

1. เปนการยืนยันวากิจกรรมตามแนวพระราชดํารินั้น คนไทยทุกคนสามารถทําไดเพียงแต 

ควรทําความเขาใจในรายละเอียดถึงวิธีการถายทอดพระราชดําริลงไปสูวิธีการปฏิบัติในภาคสนาม 

2. เปนการจัดการความรู  (Knowledge Management)  คือนําวิธีการปฏิบัติในการสราง 

ฝายจากประสบการณจริงในพื้นที่มาบันทึกใหเปนองคความรู เพื่อผูที่ประสงคจะใชใหเปนประโยชนไดแก 

2.1 ผูนําชุมชนและชาวบานดอนไชยและหมูบานอื่น   ที่ตองการศึกษาถึงประโยชนและ  

ปรารถนาจะลงมือสรางขึ้นในอนาคต ตลอดจนบํารุงรักษาฝายที่มีอยูใหใชประโยชนไดดีเสมอ 

2.2 เยาวชนในชุมชนท่ีไดรับประโยชนจากการใชนํ้าประปาภูเขาอันเปนผลสืบเนื่องจาก        

การสรางฝาย ไดเรียนรูเขาใจและซึมซับในพระราชดําริและไดเห็นผลของการเพียรพยายามปฏิบัติตาม

พระราชดําริ 

2.3 อาจารย    พนักงานและนักศึกษา      มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยไดเกิดความรูสึก 

ภาคภูมิใจในภารกิจที่ไดรวมกันกระทําและหากปรารถนาจะสืบสานตอไปในกิจกรรมนี้ ก็สามารถใชงานวิจัย

นี้เปนแนวปฏิบัติได 

3. งานวิจัยนีเ้ปนการสรางวงจรการปฏิบัตใินโครงการความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 

(Corporate Social Responsibility-CSR) ซึ่งองคกร บรษิัท หนวยงานตาง ๆ สามารถใชศึกษาแนวทาง เพื่อ

การลงมือปฏบิัตจิริงตอไปในอนาคต 
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4. งานวิจัยนี้ เปนการประกาศใหสาธารณชนทราบวา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยมีเจตนา 

รมณท่ีแทจริงในการสนับสนุนกิจกรรมในภาคปฏิบัติรวมกับชุมชน สังคม เพื่อประโยชนตอสังคม เพื่อ

ประโยชนตอการเรียนรูของนักศึกษา และเพื่อสรางบัณฑิตที่มีจิตสํานึกสาธารณะสูสังคม   

 

1.8 ลักษณะทางภูมศิาสตรและประวตัิของ หมูบานดอนไชย 

 บานดอนไชย หมูที่ 3 ตําบลศิลาแลง อําเภอปว จังหวัดนาน ต้ังอยูหางจากตัวอําเภอปวไปทางทิศ

ตะวันออกเปนระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร มีพื้นที่ท้ังหมด 715 ไร มีประชากรท้ังส้ิน 545 คน อาศัยอยูใน 

160 หลังคาเรือน (ขอมูลเดือนมกราคม 2554) ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดแกการปลูก

ขาว ขาวโพด ถั่วลิสง พริกและกระเทียม 

 ทําเลที่ตั้งในปจจุบันของหมูบานดอนไชยมีบางสวนเปนท่ีราบและบางสวนเปนเชิงเขา เหนือหมูบาน

ดอนไชยขึ้นไปเปนเทือกเขาในกลุมของดอยภูคาซึ่งเปนเทือกเขาตนแมน้ํานาน พื้นที่ตอเนื่องระหวาง

หมูบานกับดอยภูคา มีผืนปาเนื้อท่ี 11,025 ไร ซึ่งไดมีการทําความเขาใจรวมกันระหวาง ตําบลศิลาแลง กับ 

กรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ กําหนดใหเปน ปาชุมชนศิลาแลง อยูในการดูแลรักษาของ ตําบล

ศิลาแลง โดยมีหมูบานดอนไชยซึ่งอยูใกลชิดกับปามากที่สุดเปนกําลังสําคัญ  

ประชากรทั้งหมดของหมูบานดอนไชยมีเชื้อสายไทลื้อ ซ่ึงเปนชนกลุมนอยที่อพยพ มาจากตอนใต

ของประเทศจีนคือเมืองเชียงรุง เบื้องตนไดต้ังหมูบานอยูริมฝงแมน้ํากูนหลายหลังคาเรือน มีชื่อบานวาบาน

นาวัวและบานหัวฝง แตตองเผชิญกับภัยธรรมชาติคือกระแสที่รุนแรงของแมน้ํากูนกัดเซาะตล่ิงทําใหหมูบาน

เสียหายและถูกน้ําทวม ประมาณ ป พ.ศ. 2414     จึงไดพากันยายขึ้นไปอยูหางจากแหลงเดิมประมาณ 1 

กิโลเมตร ตอมาไดมีการขยายชุมชนไปอยูบริเวณเรือกสวนใกลเทือกเขาภูคาและตั้งชื่อวาหมูบานดอนไชย 

ประกอบสัมมาชีพและจรรโลงภาษาและวัฒนธรรมของไทลื้อสืบตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 

 เน่ืองจากชาวบานดอนไชยทั้งหมดสืบสานตอสกุลมาจากแหลงเดียวกัน มีวัฒนธรรมประเพณี

ตลอดจนศิลปะที่สืบเนื่องกันมานานทําใหเปนชุมชนที่เขมแข็ง มีความปรองดองกันจนสามารถรวมกันสราง

ศูนยวัฒนธรรมไทลื้อขึ้นมา เปนที่รวมของานศิลปะพื้นบาน เปนศูนยสอนอบรมเยาวชนเกี่ยวกับ

ศิลปวัฒนธรรมไทลื้อตลอดจนจัดตั้งกลุมทอผาและเผยแพรผลิตภัณฑผาทอลายน้ําไหลไทลื้อที่สวยงามและ

ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน 
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 ชาวบานดอนไชย มีความตื่นตัวและเขาใจถึงความผูกพันของชุมชนกับปาและน้ําเปนอยางดีและมี

วิถีชีวิตที่อิงอาศัยอยูกับทรัพยากรธรรมชาติมายาวนาน จึงมีความสนใจในการรักษาปาและแหลงน้ําอยูเสมอ

มาและมีสวนรวมกับหมูบานอื่นของตําบลศิลาแลงในการกําหนดเขตปาชุมชนของตนเอง เพื่อชาวบานทุกคน

จะไดมีสวนรวมในการดูแลรักษาปา เพื่อใหสามารถใชประโยชนและอยูรวมกับปาใหไดนานท่ีสุด ปาชุมชน

ศิลาแลง เปนปาที่มีลําหวยหลายสายที่ไหลลงสูแมน้ํากูน เปนสายน้ําแหงการเกษตรของอําเภอปวแลวไหล

ลงสูแมน้ํ านานอันเปนแมน้ํ าหลักสายหนึ่ งของเจาพระยาท่ีหลอเลี้ยงลุมน้ํ าภาคกลางตลอดจน

กรุงเทพมหานคร 

 การสรางฝายตนน้ําลําธารของ “กลุมมธบ.รักษปาตนน้ํา” ในโครงการฝายถวายในหลวงเปนการ

ทํางานรวมกับชาวบานดอนไชยตลอดระยะเวลาสามปของการทํางานรวมกันไดเกิดการพัฒนาองคความรู

เรื่องฝาย เพื่อปกปองปาจากความแหงแลงดวยการ “ปลูกปาโดยไมตองปลูก” ซ่ึงเปนวิธีการหน่ึงในการสราง

ปาเปยก (Wet Fire Break) อันเปน “กลยุทธการพัฒนาปาไม โดยใชทรัพยากรนํ้าเขามาชวยในการสราง

แนวปองกันไฟ เพื่อปองกันไฟไหมปาในระยะยาว” (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ, 2545:53) และยังไดรวมกันคิดสรางประปาภูเขาสูหมูบาน เพื่อใหเปนการ

อํานวยความสะดวกบนพื้นฐานความคิดเรื่องการประหยัดและพอเพียงอีกดวย 
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แผนที่แสดง บาน ดอนไชย ต. ศิลาแลง อ. ปว 
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หมูบานดอนไชย 
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บทที่ 2 

การสรางฝายกักเก็บน้ําและชะลอความชุมชื้น 

 

 ฝายกักเก็บน้ําและชะลอความชุมชื้น (Check Dam) นั้น แมวาตามแนวความคิดพื้นฐานจะเปนฝาย

ที่สรางแบบ งาย ๆ ใชวัสดุที่หาไดจากบริเวณใกลเคียงมาวางรวมกันเพื่อดักทางนํ้าใหหยุดไหลชั่วระยะเวลา

หน่ึง แตในทางปฏิบัตินั้นก็จําตองมีการคิดและวางแผนลวงหนาในดานตาง ๆ เชนเดียวกับเทคนิคการ

บริหารโครงการอื่น ๆ เพื่อผลลัพธในการกอสรางที่ดีและมีความยั่งยืนทนทาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสราง

ฝายโดย ”กลุม มธบ. รักษปาตนน้ํา” เปนการสรางฝายในลําหวยบนภูเขา ซึ่งลักษณะพื้นที่ท่ีมีความลาดชัน

สูง กระแสนํ้าแรง จนอาจกระแทกทําลายฝายใหเสียหายไดงาย นอกจากน้ีการสรางฝายดังกลาวเปนการ

ทํางานกับมวลชนบนพื้นฐานของความเขาใจและมีสวนรวมอยางแทจริงที่จะพัฒนาความรูสึกเปนเจาของ

โครงการอันจะทําใหเกิดความรับผิดชอบในการซอมแซม ดูแล บํารุงรักษาตอไปในอนาคต รายงานการวิจัย

บทนี้จะใหขอมูลในเชิงกระบวนการในทางปฏิบัติ (Practical Process) ที่ประมวลไวเพื่อเปนแนววิธีทํางาน

ภาคสนามอยางแทจริง 

 

 2.1 ข้ันตอนการสรางฝายกักเก็บน้ําและชะลอความชุมชื้น 

 ข้ันตอนแรกและสําคัญท่ีสุดในการสรางฝาย คือการเตรียมชุมชนและชาวบานที่เก่ียวของ 

ดวยขอเท็จจริงท่ีวา การสรางฝายนั้นทําเพื่อประโยชนในการรักษาปาไม ซ่ึงปาไมนั้นมีคุณคาและประโยชน

ตอชุมชนดังที่มีคํากลาวเปรียบเปรยวา “ปาคือซุปเปอรมารเก็ตของชุมชน” อันหมายถึงแหลงนํ้าแหลงอาหาร 

และแหลงสมุนไพรยารักษาโรคของชุมชนนั่นเอง ดังน้ันการทําใหชุมชนเขาใจถึงประโยชนของฝาย จึงเปน

ภารกิจแรกท่ีตองเริ่มตนดวยการพูดคุยกับผูนําชุมชน เพื่อขอทราบแนวคิดเบื้องตนกอนวาชาวบานสวนใหญ

มีความเขาใจหรือมีแนวโนมที่จะเขาใจถึงประโยชนนี้หรือไม ชุมชนท่ีใชประโยชนจากสายน้ําลําธารที่ยังไม

เคยมีฝายมากอนอาจมีจินตนาการวาเม่ือสรางฝายขึ้นแลว น้ําในลําหวยจะถูกกักเก็บไวบนเขาหรือที่สูงหมด

และจะไมมีนํ้าไหลลงไปใหเขาไดใชอุปโภคอีกตอไป เม่ือคิดเชนนี้เขาก็จะไมเห็นดวยกับการสรางฝาย 

จนกวาเขาจะมั่นใจวาในฤดูแลงฝายจะกักนํ้าเอาไวเพียงระยะเวลาหนึ่ง อาจเปนเวลา 2-3 วัน หรือไมเกิน 1 

สัปดาหน้ําก็จะลนฝายแลวไหลลงมาในจํานวนปกติ สวนในฤดูฝนนั้นน้ําท่ีเคยไหลแรงและเร็วจะเบาลงเพราะ

มีฝายชวยชะลอเอาไว นอกจากน้ี ดิน เลน ตะกอนทั้งหลายก็จะถูกกักไวโดยฝาย ทําใหไมไหลลงไป

ตกตะกอนในแมน้ําจนทําใหลําน้ําตื้นเขินอันมักเปนสาเหตุหนึ่งของน้ําหลาก น้ําทวม ดังพระราชดํารัสวันที่ 

25 กันยายน 2512 ความวา 

 

 

DPU



-16- 

 

 “....อาจมีบางคนเขาใจวาทําไมจึงสนใจเรื่องชลประทาน หรือเรื่องปาไม จําไดวาเมื่ออายุ 10 ขวบ ที่

โรงเรียนมีครูคนหน่ึงเด๋ียวน้ีตายไปแลว สอนเรื่องวิทยาศาสตรเรื่อง การอนุรักษดิน แลวใหเขียนวาภูเขาตอง

มีปาไม อยางน้ันเม็ดฝนลงมาแลวจะชะดินลงมาเร็ว ทําใหไหลตามน้ําไป ไปทําความเสียหาย ดินหมดจาก

ภูเขาเพราะไหลตามสายน้ําไป ก็เปนหลักของปาไมเร่ืองการอนุรักษและเปนหลักของชลประทานที่วา ถาเรา 

ไมรักษาปาไมขางบนจะทําใหเดือนรอนตลอด ตั้งแตดินบนภูเขาจะหมดไป กระทั่งการที่มีตะกอนลงมาใน

เขื่อน มีตะกอนลงมาในแมน้ําทําใหน้ําทวม นี้นะเรียนมาตั้งแตอายุ 10 ขวบ...”(สํานักงานคณะกรรมการ

พิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ, 2545:46) 

 

 ขั้นตอนแรกนี้มีความสําคัญก็เพราะวาในอนาคตชาวบานหรือชาวชุมชนนั้น ๆ จะเปนผูดูแล

บํารุงรักษาฝายใหใชการไดอยูเสมอ เขาอาจสรางเพิ่มเติมหากมีความจําเปนหรือมีโอกาสทําได ขั้นตอนนี้

เปนการปฏิบัติตามหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดําริคือ เขาใจ เขาถึงและพัฒนา อันเปนบันได 3 ขั้น สู

ความสําเร็จ (สถาบันสงเสริมและพัฒนากิจกรรมปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ มปป:9) 
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การเขาใจ คือการสรางใหเกิดความเขาใจในขอมูลพื้นฐานดวยการศึกษาขอมูลทุกมิติของชุมชน 

คนหารากของปญหา 

 

 การเขาถึง เปนเรื่องของการสื่อสารและสรางการมีสวนรวม โดยมุงส่ือสารสรางความเขาใจและความ

เชื่อม่ันกับชุมชน รวมกันวิเคราะหปญหาและความตองการของชุมชนและใหชุมชนมีสวนรวมใน

กระบวนการพัฒนามากท่ีสุด 

 

 การพัฒนา เปนเร่ืองของการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน สรางทีมพี่เลี้ยง การออกแบบ

หลักสูตรและเมนูการพัฒนา การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูและฝกปฏิบัติของชุมชน รวมทั้งการใหทีมพี่

เลี้ยงใหคําแนะนําในชุมชนและติดตามสนับสนุนประเมินผล 

 บันไดทั้ง 3 ขั้นนี้ จะทําใหชุมชนมีความรูสึกเปนเจาของและนําไปสูความยั่งยืนของการพัฒนาใน

ที่สุด 

 

 ข้ันตอนท่ีสอง การศึกษาลําหวยและกําหนดจุดการสรางฝาย เปนกระบวนการทํางานรวมกัน

ระหวางทีมงานสรางฝายกับชาวบานหรือกลุมผูนําชุมชน เพราะจะตองสรางความเห็นพองกันวาจะสรางฝาย

ชนิดใด ณ จุดไหน โดยตองทําความเขาใจถึงเร่ืองการเดินทางเขาไปยังจุดสรางฝายวาระยะทาง ลักษณะ

ของเสนทาง จํานวนวัสดุอุปกรณท่ีจะตองใช การขนสัมภาระอุปกรณไปยังจุดนั้นตองมีคนชวยกันแบกหาม 

เชนปูนซีเมนต เหล็กเสน กลองเกเบ้ียน (Gabion) ลวนเปนของหนักที่ตองใชกําลังคนมาก สวนใหญตอง

อาศัยชาวบานผูรูจักเสนทางและแข็งแรง คุนเคยกับการเดินในเสนทางนั้น เนื่องจากวาลําหวยและจุดสราง

ฝายที่มีประโยชนจริง ๆ มักจะอยูในปาลึกตองใชการเดินเทาจากถนนเขาไป ตามประสบการณกรณีการ

สรางฝายปาชุมชนศิลาแลงน้ัน บางคร้ังตองเดินถึง 3-4 ก.ม. ในเสนทางปา ซึ่งอาจตองใชเวลาถึง 2 ชั่วโมง 

ซึ่ง “กลุม มธบ.รักษปาตนน้ํา” จะเขาไปถึงจุดกอสรางประมาณ 10.00 น. เศษ และทํางานถึงประมาณ  

12.00 น. จะหยุดพักรับประทานอาหารและทํางานตอกระทั่งประมาณ 16.00 น. จึงเดินทางกลับออกมาจาก

จุดกอสราง เพื่อมิใหมืดคํ่าระหวางทาง น่ันหมายถึงการมีเวลาทํางานจริง ๆ ประมาณ 5 ชั่วโมง ซึ่งถาหากวา

ครั้งใดมีชาวบานไปรวมทํางานจํานวนมากก็จะสามารถสรางไดถึง 3-4 ฝาย  
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 ขอมูลท่ีเก่ียวของกับ วัสดุอุปกรณท่ีจะใชในการสรางฝาย การเดินทาง เสนทาง ลักษณะประเภทของ

ฝายท่ีจะสรางตลอดจนจํานวนคนที่รวมในวันนั้นจะเปนองคประกอบสําคัญในการวางแผนการทํางานที่

ทีมงานกอสรางฝายจะตองใหทราบชัดเจนกอนออกเดินทาง ซึ่งอาจไดรายละเอียดจากการปรึกษาหารือกับ

ตัวแทนชุมชน  

 

 การกําหนดจุดการสรางฝายนั้นมีสาระสําคัญอีกประเด็นหนึ่งคือ บริเวณที่จะลงมือสรางนั้นอยูภายใต

การดูแลของหนวยงานใด เพราะแมวาจะเปนโครงการที่มีประโยชนหรือแมกระท่ังเปนโครงการท่ีสืบสานแนว

พระราชดําริ แตหนวยงานผูดูแลพื้นที่ก็มีอํานาจทางกฎหมายท่ีจะอนุญาตหรือไมอนุญาตใหทําการกอสรางก็

ได บุคคลหรือหนวยงานท่ีปรารถนาจะทํากิจกรรมสรางฝายตองทําการขออนุญาตใหถูกตองกอนท่ีจะลงมือ

ดําเนินการ กรณีของฝายท่ี “กลุม มธบ.รักษปาตนน้ํา” สรางขึ้นนั้น เปนการสรางในเขต “ปาชุมชน” ท้ังสิ้น 

การติดตอประสานงานและตกลงกับผูนําชุมชน ผูดูแลรักษา “ปาชุมชน” แหงนี้ จึงเปนการเพียงพอที่จะ

สามารถดําเนินการได 

 

 ข้ันตอนท่ีสาม การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือของใชตลอดจนเสบียงอาหาร 

เนื่องจากสถานท่ีทํางานอยูหางไกลมากไมสามารถเดินทางไปมาเพื่อซื้อหาอะไรไดในระหวางการทํางาน จึง

จําเปนตองจัดเตรียมทุกส่ิงทุกอยางใหพรอม กรณีการกอสรางฝายคอนกรีตนั้น จะตองสั่งซื้ออุปกรณใหครบ

ไมวาจะเปนเหล็กเสน ลวดผูกเหล็ก เคร่ืองมือตัด แมกระทั่งอุปกรณพื้น ๆ ท่ีสําคัญเชนถุงมือท่ีใชสวม

ระหวางการทํางาน เพื่อใหหยิบจับขนกอนหินหรือเหล็กหรือลวดไดสะดวก ฯลฯ ตัวอยางกรณีการสรางฝาย

คอนกรีตท่ีหวยผา บานผาเวียงนั้น เนื่องจากสภาพตามธรรมชาติของลําหวยเปนหินและดิน ไมมีทรายที่จะ

ใชผสมคอนกรีตได จึงจําเปนตองอาศัยแรงชาวบานชวยกันทยอยขนทรายที่ใชในการกอสรางโดยการแบกที่

ละถุงจากถนนไปถึงจุดทํางานเปนระยะทางประมาณ 1.5 ก.ม. เปนตน ดังนั้นในการจัดเตรียมการ จึงตอง

ละเอียดถี่ถวนไปถึงวิธีการขนสง (Logistic) แมกระท่ังอาหารและนํ้าด่ืมก็ตองเตรียมใหพรอมไมนอยไปหรือ

มากเกินความจําเปน เพราะจะเปนภาระในการขนกลับขณะที่ทํางานจนเหน่ือยลาแลว ซึ่งก็จะนับเปน

ขั้นตอนสําคัญของการบริหารโครงการทุกโครงการ 
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 ข้ันตอนที่ ส่ี การเดินทางและลงมือกอสราง ดังไดกลาวแลวถึงขอจํากัดในเรื่องของเวลา 

ระยะทาง ตลอดจนลักษณะของเสนทาง จึงจําเปนตองใหม่ันใจวาผูรวมเดินทางทุกคนตรงตอเวลา เพื่อมิให

ตองเสียเวลาในการรอ การเดินทางในเสนทางปาเขาน้ันความปลอดภัยในการเดินทางเปนเรื่องสําคัญที่ตอง

คํานึง โดยเฉพาะในทีมงานของ “กลุม มธบ.รักษปาตนน้ํา” นั้นมีนักศึกษาหญิงเดินทางไปดวยหรือแมกระทั่ง

นักศึกษาชาย ซึ่งไมคุนเคยกับการเดินปาก็จําเปนตองระมัดระวัง ดวยการรักษาความเร็วไมใหเร็วเกินไป 

ชาวบานผูชํานาญเสนทางมักจะเดินเร็ว แตสมาชิก “กลุม มธบ.รักษปาตนน้ํา” จําเปนตองเกาะกลุมเดินไป 

พรอม ๆ กัน และพักตามระยะเวลาที่สมควร โดยมีผูนําทางซึ่งอาจจะเปนผูใหญบานรวมอยูในกลุม เพื่อชวย

ดูแลความปลอดภัยในทุกดาน 

 

 เม่ือถึงจุดหมายแลว จึงเร่ิมงานกอสรางซ่ึงเปนไปตามลักษณะประเภทของฝาย ซึ่งมีรายละเอียดใน

การทํางานเชนเดียวกับงานกอสรางทั่วไป ซึ่งจะไดแสดงรายละเอียดตอไป 

 

 สิ่งที่ตองระมัดระวังในระหวางการลงมือกอสรางก็คือ ความคิดเห็น ตลอดจนวิธีการในการกอสรางที่

ไมสอดคลองตรงกัน เน่ืองจากชาวบานแตละคนตางก็มีประสบการณในการปลูกบาน สรางร้ัว ทํางาน

กอสรางตางๆ กัน อาจนํามาซึ่งความแตกตางเล็กๆนอยๆในวิธีปฏิบัติบางประการได หากปลอยใหความไม 

สอดคลองตรงกันกลายเปนความขัดแยงก็จะมีผลใหงานกอสรางหยุดชะงัก จําเปนท่ีผูประสานงานจะตองทํา

หนาที่ประนีประนอมใหดีที่สุดเพื่อใหเกิดบรรยากาศ ชนะ-ชนะ (Win-Win) แลวรวมมือกันทํางานใหสําเร็จ  

แนวคิดสําคัญที่ตองระลึกเสมอคือ ชาวบานเปนเจาของฝายและเขาจะเปนผูดูแล ซอมแซมฝายตอไปใน

อนาคต นั่นหมายถึงวา จะตองใหเขาไดแสดงความคิดเห็นเสมอ และใชวิธีประนีประนอมในความคิดเห็นที่

แตกตางเสมอ 
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2.2 วิธีการสรางฝายชนิดตาง ๆ 

 2.2.1 ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก เปนฝายที่แข็งแรงหรืออาจเรียกไดวาเปนฝายถาวรมีวิธีการ

เชนเดียวกับการสรางร้ัวหรือกําแพง โดยเร่ิมจากการขุดบริเวณพื้นของฝายลงไปใหไดอยางนอย 1 ฟุต 

เพื่อใหเปนฐานรากที่ฝงลงในดินใตลําหวยและขุดดานขางของลําหวยเขาไปอีกประมาณอยางนอย 1 ฟุต

เชนกัน เพื่อปองกันการกัดเซาะดานขางสองขางของฝาย กอนท่ีจะผูกโครงเหล็ก ทําไมแบบและเทปูน ไม

แบบตามภูมิปญญาชาวบานนั้นใชไมไผนํามาสับเพื่อแผใหเปนแผนที่ชาวบานเรียกวา “ฟาก”ทําใหไมตองซื้อ

ไมอัดแผนสามารถประหยัดคาใชจายได ฝายชนิดน้ีจะมีความหนาของฝายประมาณ 50 ซ.ม. และควรมีการ

สรางคานคํ้ายันเพื่อความแข็งแรงทนทาน “กลุม มธบ.รักษปาตนน้ํา” ไดสรางฝายชนิดนี้ขึ้น 3 แหงคือ หวย

ผา บานผาเวียง หวยบอหมาบานปางยาง และหวยหาญบานดอนไชย ซึ่งถึงปจจุบันยังสามารถกักเก็บนํ้าได

และใชเปนฝายกักน้ําเพื่อสงนํ้าประปาภูเขาใหแกหมูบานดอนไชย 
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 2.2.2 ฝายหินกอปูน เปนฝายท่ีใชกอนหินกอแทนอิฐโดยเลือกหากอนหินขนาดพอเหมาะมากอ

ซอนกัน โดยใชปูนซีเมนตเปนตัวประสานใหเกาะติดกัน วิธีการสรางฝายชนิดนี้ก็คือ การเตรียมฐานใหดี 

สวนใหญจะกอสรางเชื่อมตอจากกอนหินใหญหรือกอเพิ่มจากหนาผา เพื่อสรางแนวก้ันนํ้าที่แข็งแรง

พอสมควร ภารกิจสําคัญสําหรับการสรางฝายชนิดน้ีก็คือ การขนปูนซีเมนตเขาไปในจุดกอสรางและการ

เลือกหากอนหินท่ีเหมาะสมในการกอทั้งในดานขนาดและรูปรางท่ีจะทําใหงานกอสรางแข็งแรงและเรียบรอย   

จึงเหมาะกับการกอสรางในลําหวยที่มีกอนหินมาก และกอสรางฝายที่ไมสูงมากนักเนื่องจากไมมีเหล็กเปน

สวนประกอบจึงตองพยายามกอใหมีความหนามากพอสมควรที่จะทนทานกระแสน้ําได 
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 2.2.3 ฝายตะแกรง (Gabion Dam) เปนฝายท่ีใชตาขายเหล็กตะแกรง  ซึ่งหาซ้ือไดจากราน

จําหนายวัสดุกอสรางทั่วไปจะมีขนาดหนากวางประมาณ 4 เมตร ซึ่งหากลําหวยกวาง 7-8 เมตร ก็ตองใช 2 

แผนตอกันใหสามารถยาวพอที่จะขวางลําหวยได ความยาวของแผนตะแกรงนั้น ขึ้นอยูกับความสูงของฝาย

ที่ตองการ เร่ิมตนจากการปรับพื้นที่กนลําหวยใหเรียบพอสมควร แลวจึงวางตะแกรงลงบนพื้นหวยประมาณ 

1 เมตร ตลอดความกวางของลําหวย เม่ือวางตะแกรงไวแลว จึงนํากอนหินท่ีหาไดจากในลําหวยมากองใน

ตะแกรงจนสูงตามท่ีตองการ ซ่ึงอาจจะเปน 1 เมตร 1.5 เมตรหรือ 2 เมตร ชวงนี้จะเปนการระดมแรงงาน

อยางแทจริง เพราะตองขุดกอนหินลําเลียงกอนหินและเรียงกอนหินในตะแกรง เม่ือไดความสูงตามที่ตองการ

แลวจึงพับตะแกรงเหล็กท่ียังเหลืออยูสองขางมายึดติดกันดานบนดวยลวดผูกเหล็ก ก็จะทําใหไดตะแกรงหอ

หินขนาดใหญขวางลําหวย ซึ่งขั้นตอนสุดทายคือการนําไมหลักมาตอกลงพื้นเพื่อยึดตะแกรงใหอยูกับท่ีหรือ

อาจนําหินกอนใหญมาวางดักชวยอีกเพื่อความแข็งแรงก็ได 

 ฝายตะแกรงมีความแข็งแกรงทนทานไมนอยกวาฝายคอนกรีตขณะที่คาวัสดุที่ใชต่ํากวาฝาย

คอนกรีต ความยากลําบากในการสรางฝายตะแกรงก็คือการขนสง เนื่องตะแกรงเหล็กน้ันคอนขางหนัก 

ชาวบานท่ีแบกมวนตะแกรงไปยังจุดกอสรางนั้นตองผลัดเปลี่ยนกันหลายคน อยางไรก็ตามจากการศึกษาดู

งานกอสรางดานชลประทานของผูวิจัยในเดือนมกราคม 2554 พบวาขณะน้ีไดมีพัฒนาการเกิดขึ้นโดยมีการ

ผลิตตะแกรงสําเร็จรูป ซึ่งจําหนายในรานคาวัสดุกอสรางใหญ ๆ เปนตะแกรงสําหรับการสรางฝายหรือผนัง

กั้นนํ้าโดยเฉพาะมีลักษณะเปนกลองตาขายพับได ซ่ึงจะทําใหสามารถขนเขาไปยังจุดกอสรางสะดวกขึ้นและ

ทําใหงานกอสรางทําไดเร็วขึ้น 
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 2.2.4 ฝายกระสอบทราย เริ่มตนจากการเตรียมไม ซึ่งก็จะเปนไมที่หาไดในปาอาจเปนไมไผหรือ

ไมท่ีลําตนขนาดพอสมควร ในการตัดไมทุกครั้งตองใหผูนําหมูบานอนุญาตหรือเปนผูตัดใหเพื่อหลีกเลี่ยงการ    

ตัดไมหวงหามตามระเบียบของชุมชน นําไมที่หาไดมาสรางเปนโครงขวางลําหวย แลวจึงนําถุงที่เตรียมมา

สวนใหญจะเปนถุงปุย บรรจุทรายซึ่งขุดขึ้นมาจากทองหวย เพื่อนํามาเรียงกันไวในกลองโครงสรางไมที่สราง

ขึ้นจนเต็มตามความกวาง ความสูงที่ตองการ แลวจึงยึดโยงดานบนไวอีกชั้นหน่ึงเพื่อความแข็งแรง อยางไรก็

ตามฝายชนิดน้ีมักจะแข็งแรงนอยกวาสองชนิดแรก เม่ือเผชิญกับกระแสเชี่ยวแรงของนํ้าก็อาจพังทลายได

งาย อาจตองสรางคํ้ายันและยึดใหแนนหนาที่พอจะชวยไดบาง การสรางฝายชนิดนี้ตองใชแรงงานมากใน

การขุดทราย บรรจุถุง และลําเลียงไปยังตัวฝายแตก็เปนภารกิจที่ทําใหเกิดการมีสวนรวมท่ีดี  
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 2.2.5 ฝายหินท้ิง เปนการสรางแนวกั้นน้ําแบบงายท่ีสุด คือขนกอนหินมาเรียงซอนกันไวเปนแนว

พอใหสามารถดักตะกอน ขยะ ดินไดบางแตไมทนทาน จึงอาจตองเลือกจุดกอสรางที่อาจมีแรงปะทะของ

กระแสนํ้าเบากวาจุดอื่น เชนบริเวณลําหวยที่ราบไมสูงชัน หรือบริเวณหลังจากทางเลี้ยวของสายน้ําเปนตน 

วิธีการสรางก็เพียงใชแรงงานระดมกันขนกอนหินที่มีอยูในลําหวยมากองเรียงตามแนวขวางลําหวย โดย

กําหนดความสูงตามที่ตองการ ซึ่งหากตองการสูงมากก็ตองเรียงหินท่ีฐานใหมากใหฐานกวาง พอท่ีจะรองรับ

หินชั้นบนได ฝายชนิดน้ีเม่ือมีดินหรือขยะไหลมาปะทะหรือแทรกไปอุดชองวาง ก็พอจะกักน้ําไดบางเล็กนอย 
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 2.3 ชนิดและจํานวนฝายท่ีจะตองสรางและคาใชจายในการสรางฝาย 

 2.3.1 ชนิดและจํานวนฝายท่ีจะตองสราง 

การพิจารณาถึงชนิดและจํานวนของฝายที่จะสรางขึ้นในแตละลําหวยนั้นขึ้นอยูกับลักษณะของแตละ

ลําหวยและเจตนารมณหรือเปาหมายในการสรางฝาย ซึ่งสวนใหญจะเร่ิมตนจากเปาหมายของการสราง

แหลงนํ้าใหนํ้ามากเพียงพอและสะอาดพอสมควรในการบริโภค     เม่ือเปาหมายเปนเชนนี้ก็จําเปนตองสราง    

ฝายชนิดถาวรหรือกึ่งถาวรคือแบบคอนกรีตผสมเหล็กหรือชนิดหินกอปูนซีเมนตเพื่อกักน้ํา และควรตอง

สรางฝายตะแกรงและฝายกระสอบทรายไวเหนือฝายถาวรเพื่อดักตะกอนไมใหลงไปถึงฝายกักนํ้าได เม่ือมี

ตะกอนไหลลอยมาก็จะติดอยูที่ฝายดักตะกอนและจะลนผานไปไดก็เฉพาะนํ้าเทานั้น วิธีนี้จะทําใหมีน้ําสํารอง

อยูเหนือฝายจํานวนมากพอท่ีจะสงตอไปใชในพื้นที่ ซึ่งอยูในระดับท่ีต่ํากวาได ซึ่งหากจะพิจารณาตามแนว

พระราชดําริแลว การสรางฝายชะลอความชุมชื้นและฝายดักตะกอนน้ัน มุงเนนการสรางบนท่ีสูง โดยสรางให

มากท่ีสุดท่ีจะทําไดเรียงรายกันตามสายนํ้าเพื่อการชะลอน้ําและดักตะกอนเปนทอด ๆ ไป เพราะตาม

ขอเท็จจริงนั้น นํ้าที่ไหลเชี่ยวแรงจะไดชะลอลงเมื่อปะทะกับแตละฝาย สวนดิน ทราย เศษไม ใบไม ตลอดจน

สารเคมีที่เปนพิษ จากยาฆาแมลง ยาฆาวัชพืช บางสวนที่ปนเปอนอยูกับดินหรือเศษใบไมจะไดตกตะกอน

ไมไหลลงสูการบริโภคของผูที่อาศัยอยูลุมนํ้าดานลาง 

 

 ผูวิจัยไมสามารถสืบคนไดถึงจํานวนท่ีชัดเจนวาในแตละลําหวยควรมีฝายจํานวนเทาไรจึงจะ

เหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด แตเม่ือวิเคราะหจากพระราชดํารัสในหลายวโรกาสตลอดระยะเวลาที่ผาน

มา ประกอบกับการสังเกตเห็นความแตกตางของแตละลําหวยท่ีไดเขาไปทํางานตลอดระยะเวลา มากกวา

สามป ทําใหอนุมานไดวาย่ิงมีฝายในลําหวยมากเทาไรก็จะยิ่งกอใหเกิดประโยชนแกปาและชุมชนมาก

เทานั้น ดังพระราชดําริ ณ นิคมสรางตนเอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ เม่ือ วันที่ 10 มิถุนายน 2520 ใจความ

วา 

 

 “.......สมควรที่จะรีบเรงสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก เพื่อแบงกั้นลําหวยเปนตอนๆ ท้ังนี้เพื่อปองกัน

ความไหลเชี่ยวของน้ําปาในฤดูฝนและเพื่อกักนํ้าใหไหลซึมตามรองน้ําใตดินจากท่ีสูงมายังที่ต่ํา ซึ่งจะเปน

ประโยชนการยกระดับน้ําใตดินในที่ต่ําใหสูงขึ้น.......” (กรมสงเสริมคุณภาพและส่ิงแวดลอม 2551:329) และ 

พระราชดําริ ณ ตําบลออนใต อําเภอ สันกําแพง จังหวัด เชียงใหม เม่ือ วันท่ี 22 มีนาคม 2534 ใจความวา 
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 “.......การพัฒนาตนน้ํา โดยเฉพาะบนที่สูง จะตองพยายามขยายความชุมชื้นออกจากรองนํ้าทุกรอง 

โดยการสรางฝายก้ันรองดังกลาว เพื่อกักเก็บนํ้าไวสําหรับหลอพื้นที่สูงในแนวรองน้ําเปนระยะๆ ตลอดจนตอ

ทอจายน้ํากระจายไปทั้งสองขางทําใหความชุมชื้นคอยๆแผกระจายไปทีละนอย แมจะใชเวลาคอนขางมาก 

แตจะลดคาใชจายลงเปนลําดับ ในขณะเดียวกันก็เรงปลูกตนไมนาๆชนิดรวมทั้งพืชคลุมดินแซมเขาไปใน 

ลักษณะผสมผสานโดยไมจําเปนตองปลูกเปนแถวเปนแนว นอกจากนั้นฝายดังกลาวยังจะทําหนาที่ดัก

ตะกอนดิน และทรายที่ถูกชะลงมาตามความลาดชันของพื้นท่ีไมใหไหลลงในอางเก็บน้ํา ซึ่งจะทําใหตื้นเขิน

เก็บน้ําไดนอย........(กรมสงเสริมคุณภาพและสิ่งแวดลอม, 2551:315)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพนี้แสดงถึงแนวทางการสรางฝายชะลอน้ําบนภูเขา เพื่อแบงลําหวยเปนตอนๆ เพื่อใหชวยกันกัก

กั้นนํ้า ฝายละเล็กละนอย เปนการชะลอความเร็วของความแรงของสายน้ําใหเบาลง และสามารถเก็บนํ้าไวที่ 

ฝายถาวร เพื่อใชประโยชนตอไป 

 

2.3.2 คาใชจายในการสรางฝาย นั้นขึ้นอยูกับชนิดของฝายซึ่งใชวัสดุแตกตางกัน และขนาดของ 

ฝายโดยคํานวณจาก ความกวางของลําหวย ความสูงของฝาย ซึ่งอาจประมาณการเบื้องตนไดคือ  

 ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกวาง 7 เมตร สูง 2.5 เมตร หนา 30 ซ.ม. ใชวัสดุกอสราง

ทั้งหมดเปนเงิน ประมาณ 45,000 บาท (คํานวณจากคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงในการสรางฝายบานผาเวียง) 

 ฝายหินกอปูน ใชปูนซีเมนตและทรายกอสราง ทําใหมีคาใชจายประมาณตารางเมตรละ 200 บาท 

 ฝายตะแกรง จะมีคาตะแกรงซ่ึงราคาตารางเมตรละ 1,000 บาท 

 ฝายกระสอบทราย จะมีคาถุงทรายประมาณถุงละ 3 บาท ใน 1 ตารางเมตร ใชประมาณ 10 ถุง 

เทากับคาวัสดุ 30 บาทตอตารางเมตร 

 ฝายหินท้ิง ไมมีคาวัสดุกอสราง 

 

 

ฝายแบบผสมผสาน      ฝายก่ึงถาวร            ฝายถาวร 
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 คาใชจายตามประมาณการน้ี เปนการคํานวณแบบกวาง ๆ เฉพาะวัสดุอุปกรณที่ใชในการกอสราง 

ซึ่งไมนับรวมถึงคาไม ซ่ึงเปนสวนประกอบสําคัญในการทําโครงสรางและหินทรายที่สวนใหญไดจากในปา

และลําหวย 

 

 องคความรู เรื่องการสรางฝายดังที่ไดระบุไวในบทนี้ นับเปนการผสมผสานขอมูลจากแนว

พระราชดําริที่ปรากฏในเอกสารตาง ๆ กับความรูความเขาใจที่ชาวบานบางกลุมมีโอกาสไดไปศึกษาดูงาน 

ณ โครงการหลวงหวยฮองไคร จังหวัดเชียงใหม นํามาเสนอความคิดเห็นในระหวางการทํางานและปรึกษา

งานรวมกัน ตลอดจนคิดและหาทางแกไขปญหาขณะทําการสรางฝายรวมกัน จนเกิดเปนความรูความเขาใจ

และประสบการณใหมขึ้นมา ทําใหไดใชประสบการณเหลานั้นรวมกันทํางานสรางฝายจํานวน 98 ฝาย จน

สามารถนํามาบันทึกไวเปนแบบวิธีการ ตลอดจนขอควรคํานึงในการสรางฝายแตละชนิดและสามารถ

ถายทอดใหผูสนใจรับทราบได นับเปนการสรางองคความรูจากการลงมือปฏิบัติอยางแทจริง 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาติดตามและประเมินผลการสรางฝายกักเก็บน้ําบนภูเขา Check 

Dam ณ หมูบานดอนไชย ตําบลศิลาแลง อําเภอปว จังหวัดนาน ซึ่งมีรายละเอียดของวิธีดําเนินการวิจัย

ดังตอไปนี้ 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 3.1.1 ประชากร 

      ประชากรท่ีใชศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ประชาชนหมูบานดอนไชย ตําบลศิลาแลง อําเภอปว 

จังหวัดนาน จํานวนท้ังหมด 545 คนและอาจารย บุคลากร นักศึกษาและบุคคลภายนอก   จํานวนทั้งหมด 

63 คน 

 3.1.2 ตัวอยาง 

               ตัวอยางกลุมประชาชนหมูบานดอนไชย เปนการสุมแบบเฉพาะเจาะจงทุกหลังคาเรือน หลังคา

เรือนละหนึ่งคน รวมเปนจํานวนตัวอยางกลุมประชาชน 160 ตัวอยาง จากจํานวนท้ังหมด 160 หลังคาเรือน 

     ตัวอยางกลุมอาจารย  บุคลากร  นักศึกษาและบุคคลภายนอกจํานวนทั้งหมดที่ไปรวมโครงการ  

63 คน ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปถึงทุกคน ไดรับคําตอบจํานวน 47 คน นับเปนรอยละ 74.60  

 

3.2 เคร่ืองมอืที่ใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

เพื่อสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรางฝายชะลอน้ําและประโยชนที่ประชาชนที่เขารวมในกิจกรรมการ

สรางฝาย ไดรับจากการสรางฝายชะลอน้ําบนภูเขา Check Dam 

 ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของประชาชนที่เขารวมกิจกรรมการสรางฝาย 

 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นและประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการสรางฝายชะลอนํ้าบนภูเขา Check 

Dam 

 ลักษณะของคําถามเปนคําถามปลายปดแบบประเมินคา 3 ระดับ (Rating Scale) ของลิเคอรท 

(Likert) 
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3.3 วิธีการสรางเคร่ืองมือ 

 การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการสรางฝายชะลอนํ้าและประโยชนท่ีประชาชนไดรับ

จากการสรางฝายชะลอน้ําบนภูเขา Check Dam มีขั้นตอน ดังน้ี 

1. ศึกษา คนควาเอกสารจากตําราและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

2. รวบรวมเนื้อหาสาระท่ีศึกษาจากเอกสารและงานวิจัย ประมวลเพื่อกําหนดขอบเขตในการสราง 

ขอคําถามใหครอบคลุมวัตถุประสงคในการศึกษาวิจัย 

3. ศึกษาหลักเกณฑและวิธีสรางแบบสอบถามจากเอกสารและงานวิจัย 

4. ดําเนินการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรางฝายชะลอนํ้าและประโยชนที่ 

ประชาชนไดรับจากการสรางฝายชะลอน้ําบนภูเขา Check Dam 

5. นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ ปรับปรุงแกไข กอนนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

 

 

3.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากตัวอยาง โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปน้ี คือ 

1. ผูวิจัยนําแบบสอบถามลงไปยังพื้นที่     พรอมกับนัดประชุมผูนําชุมชนเพื่อชี้แจงเนื้อหาเก่ียวกับ 

แบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรางฝายและประโยชนของการสรางฝาย

ชะลอน้ํา 

2. เก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชน  160  คน   ซ่ึงเปนตัวแทนทุกหลังคาเรือนในหมูบานดอนไชย  

หลังคาเรือนละหนึ่งคน  ระหวางวันที่ 10 มกราคม 2554 – 15 พฤษภาคม 2554     

3. เก็บรวบรวมขอมูลจากอาจารย พนักงานและนักศึกษา 47 คน ระหวาง 1 มิถุนายน 2554 –     

20 สิงหาคม 2554 
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3.5 วิธีวิเคราะหขอมูล 

 1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบบั  

 2. ผูวจิัยนําแบบสอบถามในขอ 1) มาวิเคราะหความคดิเห็นเกี่ยวกบัการสรางฝายชะลอนํ้าและ

ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการสรางฝายชะลอน้ําบนภูเขา Check Dam โดยมีเกณฑใหคะแนน

ประโยชนท่ีประชาชนไดรับดังนี้ 

 ไดรับประโยชนมาก  มีคาเทากับ 3  คะแนน 

 ไดรับประโยชนปานกลาง มีคาเทากับ 2  คะแนน 

 ไดรับประโยชนนอย  มีคาเทากับ 1  คะแนน 

4. วิเคราะหขอมูล โดยการคํานวณหาคารอยละ (%) ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรางฝายชะลอ 

น้ําและประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการสรางฝายชะลอน้ําบนภูเขา Check Dam 
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ผลการวิจัย 
 

 การวิจัยนี้เปนการศึกษาติดตามและประเมินผลการสรางฝายกักเก็บนํ้าบนภูเขา ในบริเวณปาชุมชน

ศิลาแลง หมูบานดอนไชย ตําบลศิลาแลง อําเภอปว จังหวัดนาน ตลอดถึงประโยชนของฝายในเชิงเศรษฐกิจ 

สังคมและสิ่งแวดลอมของชุมชน ผูวิจัยไดเก็บและศึกษาขอมูลจากผูมีสวนเกี่ยวของไดแก ชาวบานดอนไชย 

และสมาชิก”กลุม มธบ รักษปาตนน้ํา”  ซึ่งผูวิจัยจะนําเสนอผลของการวิจัย โดยแบงออกเปน 2 ตอนดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของตัวอยาง 

1.1 ขอมูลทั่วไปของตัวอยางหมูบานดอนไชย  ตําบลศิลาแลง  อําเภอปว  จังหวัดนาน 

ผูตอบแบบสอบถาม 

1.2 ขอมูลทั่วไปของนักศึกษา  อาจารย  พนักงาน มธบ. และผูที่เขารวมโครงการ 

ผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับประโยชนการสรางฝายชะลอน้ํา 

2.1 ความคิดเห็นเก่ียวกับประโยชนการสรางฝายชะลอน้ําของชาวบาน หมูบานดอนไชย        

     ตําบลศิลาแลง อําเภอปว จังหวัดนาน 

2.2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการสรางฝายชะลอนํ้าของนกัศึกษา  อาจารย  พนักงาน  และ   

     ผูเขารวมโครงการ 

 

4.1 ลักษณะของชาวบานท่ีเขารวมกิจกรรมในการสรางฝายและผูเขารวมโครงการ  

4.1.1 จํานวนและรอยละของตัวอยางชาวบานที่เขารวมกิจกรรมสรางฝาย จาํแนกตามเพศ  

ตารางท่ี 1   จํานวนและรอยละของชาวบานหมูบานดอนไชย ตําบลศิลาแลง อําเภอปว จงัหวัดนาน 

ท่ีเขารวมในกิจกรรมการสรางฝายจาํแนกตามเพศ 

 

ขอมูลเก่ียวกบัสถานภาพ จํานวน รอยละ 

เพศ 
  ชาย 
  หญิง 

 
99 
61 

 
61.9 
38.1 

รวม 160 100.0 
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ผลการวิเคราะหขอมูลตามตารางที่ 1 แสดงขอมูลท่ัวไปของชาวบานหมูบานดอนไชย ตําบลศลิาแลง 

อําเภอปว จังหวัดนาน จํานวน 160 คนที่รวมในการสรางฝาย ซึ่งมีทั้งเพศชายและเพศหญิง พบวาเปนเพศ

ชาย จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 61.9 เพศหญิง จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 38.1 เหตุผลหลักท่ีเปน

เพศชายมากกวาเพศหญิง อาจเปนดวยลกัษณะของงานท่ีทําเปนงานกอสรางงานหนักและตองเดินในปาเปน

ระยะทางไกลซึ่งโดยปกติมักจะเปนภารกิจของผูชาย 

4.1.2 จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยางชาวบานที่เขารวมกิจกรรมสรางฝายจาํแนกตาม

อาย ุ

ตารางที่ 2   จํานวนรอยละของชาวบานหมูบานดอนไชย ตําบลศิลาแลง  อําเภอปว จงัหวัด

นาน      ที่เขารวมในกิจกรรมการสรางฝายจําแนกตามอายุ 

อายุ (ป) จํานวน รอยละ 

   ต่ํากวา 16  
   ระหวาง 16-25  
   ระหวาง 26-40  
   มากกวา 40    

25 
40 
42 
53 

15.6 
25.0 
26.3 
33.1 

รวม 160 100.0 

  

 จากการวิเคราะหขอมูลตามตารางที่ 2 พบวาสวนใหญชาวบานที่ใหความรวมมือในการสรางฝายมี

อายุมากกวา 40 ป มีจํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 33.1 ท่ีมีอายุ 26-40 ป  มีจํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 

26.3 ที่มีอายุ 17-25 ป มีจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 25.0 สําหรับกลุมท่ีมีอายุนอยคือมีอายุตํ่ากวา 16 ป 

มีจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 15.6  

 ในการทํางานสรางฝายแตละครั้งจะมีชาวบานไปรวมงานประมาณ 30-40 คน ซ่ึงสวนใหญเปน

ตัวแทนของแตละหลังคาเรือนผลัดเปลี่ยนกัน โดยแตละคนจะเตรียมอาหารกลางวันไปดวย เม่ือถึงเวลา

รับประทานอาหารแตละคนก็นําอาหารของตนมานั่งรับประทานพรอมกันกับทีมงาน “กลุม มธบ.รักษปาตน

น้ํา”ซึ่งก็เตรียมอาหารไปดวยเชนเดียวกัน ทําใหมีโอกาสพูดคุยและสอบถามขอมูลซึ่งกันและกันใน

บรรยากาศท่ีใกลชิดกัน มีอยูครั้งหนึ่งท่ีกลุมเยาวชนที่มีอายุต่ํากวา 16 ปของหมูบานถึง 25 คน ไดรวมตัวไป

รวมกิจกรรม ซึ่งการท่ีปรากฏวามีกลุมคนอายุต่ํากวา 16 ป ถึง 25 คน ไดไปรวมกิจกรรมสรางฝาย แสดงให

เห็นถึงความรูความเขาใจและความสนใจเก่ียวกับเรื่องการสรางฝายไดแพรขยายไปยังกลุมเยาวชน ซ่ึงจะ

เจริญเติบโตขึ้นมาเปนผูใหญในหมูบานและจะตองรับภาระในการดูแลฝายและปาตอไปในภายภาคหนาซึ่ง

แสดงถึงนิมิตรหมายอันดีของหมูบาน 
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 4.1.3 จํานวนของรอยละของกลุมนักศึกษา อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยที่

เขารวมโครงการ 

  

ตารางที่ 3   จํานวนและคารอยละของกลุมนักศึกษา อาจารย พนักงานของมหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตยและบุคคลภายนอกที่เขารวมโครงการตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ 

 

สถานภาพ จํานวน  รอยละ 

  นักศึกษา 
  อาจารย/พนักงาน/บุคคลภายนอก   

23 
24 

48.9 
51.0 

รวม 47 100.0 

 

 

 ขอมูลตามตารางที่ 3 แสดงจํานวนของผูรวมแสดงความคิดเห็น อันประกอบดวยอาจารย 

พนักงาน นักศึกษา ตลอดจนตัวแทนจากหนวยงานเครือขายภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งทราบขาวการทํางาน

และสนใจเขารวมกิจกรรมอีก 4 บริษัทไดแก บริษัท ศูนยกฎหมายธุรกิจ จํากัด บริษัท ไอ เอ็น จี ประกันชีวิต 

จํากัด บริษัท คิมเบอรลี่ยคลาค จํากัด และบริษัท พี เอ อี จํากัด (มหาชน) ถึงการเรียนรูตาง ๆ และความ

คิดเห็นที่เกี่ยวกับโครงการในฐานะของผูมีสวนเดินทางและทํางานรวมกับชาวบานดอนไชย จํานวนทั้งหมด 

63 คน ใหคําตอบเปนจํานวน 47 คน ประกอบดวยนักศึกษาจํานวน 23 คน คิดเปน รอยละ 48.9 และ

อาจารย/พนักงาน บุคคลจากเครือขายภายนอกมหาวิทยาลัย 24 คน คิดเปน รอยละ 51.0   
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4.2 ความคิดเหน็ของชาวบานและผูเขารวมโครงการที่มตีอผลกระทบของฝายกักเกบ็น้าํ 

4.2.1 การวิเคราะหความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียคอืชาวบานดอนไชยซ่ึงเปนผูเสียสละแรงงานและ

เวลาในการสรางฝายชะลอน้าํของชาวหมูบานดอนไชย ตําบลศิลาแลง อําเภอปว จงัหวัดนาน ปรากฏผลดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4   แสดงจาํนวนและคารอยละของประโยชนท่ีชาวบานดอนไชยไดรับจากการสรางฝายกัก

เกบ็น้าํ บนภเูขา Check Dam ณ ลําหวยสายตางๆในปาชมุชนศลิาแลง อาํเภอปว จงัหวัดนาน 

โดยรวม (N = 160) 

 

ประโยชนท่ีไดรับจากการสรางฝาย จํานวน (คน) คิดเปน (รอยละ) 

1. ชาวบานไดรับประโยชนในการสรางฝายกักเก็บนํ้า 
 

147 91.8 

2. ความรูสึกวาฝาย ถังน้ํา ทอน้ําและระบบทอประปา  
    ภูเขาทั้งหมดท่ีสรางขึ้นเปนของตัวเอง 

156 97.5 

3. ชาวบานทราบขอมูลการสรางฝายกักเก็บน้ําใน 
    เบื้องตนเปนโครงการพระราชดําริในองค 
    พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว    

156 97.5 

4. ความชุมชืน้และความรมเย็นของปาชุมชน 
   ศิลาแลงเพิม่ขึ้น 

155 96.9 

5. สัตวเล็กทีอ่าศัยสายน้ําลําหวยในปาชุมชน 
   ศิลาแลงเพิม่ขึ้น 

146 91.3 

6. ปริมาณนํ้าใชซึ่งสงมาจากการสรางฝายประปาภูเขา 
   มีความเพียงพอตลอดป 

78 48.8 

7. กอนมีการสรางฝายกักเก็บน้ําชาวบานใชน้ําบริโภค 
    การสูบจากบอบาดาลและตักจากบอน้ําใกลบาน 

160 100.0 

8. หลังจากการสรางฝายกักเก็บน้ํา ชาวบาน 
    ใชนํ้าบริโภคจากการสงน้ําจากฝายและประปาภูเขา 

160 100.0 

9. ยังคงสมควรสรางฝายเพิ่มขึ้นอีกปาชมุชนศิลาแลง 
 

103 64.4 

10. ผูนําชุมชนและกรรมการหมูบานควรมีการดูแล 
     เอาใจใสเร่ืองการสรางฝายเพื่อประโยชนของชุมชน 

146 91.3 
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 ผลการวิเคราะหขอมูลตามชาวบานเกือบทั้งหมด (รอยละ97.5) ทราบและเขาใจวาการสรางฝาย

ชะลอนํ้าบนภูเขาน้ัน เปนพระราชดําริในองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดังนั้นการรวมมือรวมใจกันสราง 

“ฝายถวายในหลวง” นั้นอีกนัยหน่ึงก็คือเปนการสืบสานและสนองพระราชดําริ  

 

 

นอกจากนี้รอยละ 96.9 ยังไดยืนยันวาปาชุมชนศิลาแลงมีความชื้นเพิ่มขึ้น ซึ่งตามหลักธรรมชาติ

แลวความชื้นเปนจุดกําเนิดของฝน ซึ่งก็จะวนกลับมาหลอเลี้ยงและสรางการเจริญเติบโตใหแกตนไมและปา 

โดยท่ีขอเท็จจริงที่ประจักษชัดก็คือหลังจากไดมีกิจกรรมสรางฝายอยางตอเนื่องเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อย ๆ ก็

สามารถสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยางจริงจัง  ชาวบานดอนไชยทั้งหมูบานนั้นเปนกําลังสําคัญของ

ตําบลศิลาแลงในการดูแลรักษา “ปาชุมชนศิลาแลง” จํานวนพื้นที่ 11,025 ไร ใหเปนปาตนน้ําที่อุดมสมบูรณ 

เขาจึงเฝาดูปาจนสามารถแสดงความคิดเห็นไดในฐานะผูใกลชิดเหตุการณมากที่สุด นอกจากการตอบ

แบบสอบถามของชาวบานแลว ผูนําชุมชนเชน นายสมเร็จ พันชน ผูใหญบาน นายเสริม ตะแกว ปราชญ

ชาวบาน ตางยืนยันดวยวาจาในระหวางการสัมภาษณวา ในเวลา 3 ปที่ผานมา หลังจากการเริ่มสรางฝายขึ้น 

ไดปรากฏการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศคือ พบเห็นสัตวเล็กตามลําหวย เชน กบ เขียด ปู และปลามี

จํานวนมากขึ้น มีบางคร้ังท่ีผูใหญบานตองเขาไปซอมแซมทอน้ําประปาไดพบเห็นมูลสัตวปาเชน อีเห็น ตาม

ลําหวยซ่ึงการพบเห็นเชนนี้ทําใหรูสึกไดถึงผลลัพธดานบวกของการสรางฝายชะลอน้ําบนภูเขาดังกลาว 

 

 

ความคิดเห็นของชาวบานท่ีเกี่ยวของกับผลกระทบของการสรางฝายที่มีตอเขาในดานเศรษฐกิจ ซึ่ง

เปนนัยของเศรษฐกิจชุมชน ดวยเหตุผล 2 ประการคือ สภาพของปาที่มีความชุมชื้นมากขึ้น ทําใหมีของปา 

สมุนไพรและพืชพันธุธัญญาหาร อันเปนอาหารของพื้นบานอุดมสมบูรณ และการเพิ่มมูลคาของฝายชะลอน้ํา

ใหเปนประปาภูเขาสูชุมชน ทําใหชาวบานดอนไชยไดลดตนทุนการบริโภคนํ้าประจําวัน ทําใหเกิดการ

ประหยัดคาใชจายขณะที่ไดรับความสะดวกสบายขึ้นกวาเดิม 
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ตอคําถามถึงความควรในการสรางฝายเพิ่ม ซึ่งไดความเห็นรวมกัน วาควรมีการกอสรางฝาย

เพิ่มเติมขึ้นจากเดิม เพียง รอยละ 64.4  สามารถแปลความหมายไดวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวนหนึ่งคือ 

รอยละ 35.6 คิดวาจํานวนฝายท่ีมีอยูนั้นเพียงพอกับการใชน้ําของทุกครัวเรือนแลว ขณะท่ีสวนใหญเขาใจ

สอดคลองกับแนวพระราชดําริท่ีวาใหสรางฝายใหมากที่สุดที่จะทําไดเพื่อเปนการสรางแองนํ้าใหมากมิใชแค

เพียงสําหรับการใชสอยเทาน้ัน แตเพื่อความสมบูรณท่ียั่งยืนของปาไมอีกโสตหนึ่งดวย 

 

 

ท่ีพบวามีเพียง รอยละ 48 ใหความเห็นวาปริมาณนํ้าพอเพียงตลอดทั้งปน้ัน ผูวิจัยไดขอความ

คิดเห็นจากคณะกรรมการหมูบานดอนไชยเมื่อลงพื้นที่อีกครั้งเม่ือวันท่ี 13-15 พฤษภาคม 2554 และก็ไดรับ

ทราบความเห็นวา  คงมีสาเหตุมาจากในบางครั้งเม่ือเกิดปญหาทอนํ้าชํารุดเสียหาย ที่ทําใหน้ําหยุดไหล 

กรรมการหมูบานตองผลัดเวรกันเดินทางไปในเสนทางปา เพื่อตรวจสอบและแกไขตัด-ตอทอใหม บางครั้งก็

ไมสามารถเขาไปทําใหเสร็จไดในเวลา 1-2 วันทําใหขาดน้ําในการบริโภคไปบาง และที่สําคัญอีกประการ

หน่ึงคือ ทอน้ําที่ใชเปนทอขนาด 2 นิ้ว ซึ่งนับวาเปนขนาดเล็ก ทําใหสามารถสงน้ําเขาสูถังเก็บไดชา และ

ปลอยนํ้าลงมาใหบริการหมูบานไดปริมาณนอยในฤดูกาลที่ตองใชนํ้ามาก จึงทําใหรูสึกวาน้ํามีไมเพียงพอ 

หนทางแกไขก็คือตองเปลี่ยนทอสงน้ําใหเปนขนาดใหญขึ้น ซึ่งเปนภาระการลงทุนท่ีมีคาใชจายสูงขึ้นเนื่อง

ตองเดินทอเปนระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร จึงจําเปนตองพิจารณาไตรตรองกันใหรอบคอบใน

คณะกรรมการหมูบาน เร่ืองน้ําไมเพียงพอนี้นาจะมีนัยเก่ียวของกับการท่ีผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความ

คิดเห็นถึงประโยชนของฝายชะลอนํ้าและระบบประปาภูเขาอันเนื่องมาจากฝายดังกลาว จนกระทั่งมี

ความเห็นรวมกันตามขอท่ี 10 วาจะตองทํานุบํารุงรักษาโดยท่ีรอยละ 91.3 เห็นวาควรตองสรางระบบการ

ซอมบํารุงและดูแลแกไขปญหาท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาฝายและประปาภูเขาสูชุมชนใหยั่งยืนตลอดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



-37- 

 

4.2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรางฝายชะลอนํ้าของนักศึกษา บัณฑิต อาจารย พนักงานและ

ผูเขารวมโครงการ 

 

ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละของอาจารย บุคลากร นักศึกษาและบุคคลภายนอกผูเขารวมโครงการ

ท่ีไดรับจากประสบการณสรางฝายกักเก็บน้ําบนภูเขา Check Dam ณ ลําหวยสายตาง ๆ ในปา

ชุมชนศิลาแลง อําเภอปว จังหวัดนาน  

 

ประโยชนท่ีไดรับจากการสรางฝาย จํานวน คิดเปน 

1. รูถึงความสัมพันธของน้ํา ปาและชุมชนชาวบาน 
 

38 80.9 

2. รูสึกวาการบริหารจัดการน้ําบนภูเขาเปนประโยชน 
    ของปาชุมชน 

37 72.3 

3. การสรางฝายกักเก็บนํ้าชวยปองกันน้าํหลากท่ีรวดเร็ว 
    

41 87.2 

4. เห็นถึงประโยชนของการกักเก็บน้ําบางสวนไวใช 
   สําหรบัตนไมและปา 

44 93.6 

5. การสรางฝายมีประโยชนในการกักตะกอนมิใหไหล 
   ลงไปสรางความตื้นเขินแกแมนํ้า 

38 80.9 

6. การสรางฝายชวยรักษาความชุมชื้นใหแกปาในฤด ู
   ที่ไมมีฝน 

45 95.7 

7. ชาวบานมีความพึงพอใจในกลุม มธบ.รักษปาตนน้าํ 
   ในการสรางฝายกักเก็บน้าํ 

37 78.7 

8. การประสานงานในพื้นท่ีของชาวบานมีความสําคัญ 
   ที่ทําใหการทํางานสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

44 93.6 

9. การสรางฝายดวยความรวมมือระหวางชาวบานกบั
กลุม มธบ.รักษปาตนนํ้า เปนการสรางความสัมพันธท่ีดี 
และเปนวิธีการพฒันาชุมชน 

44 93.6 

10. บัณฑติทีดี่ควรมีโอกาสไดฝกฝนการทํางาน 
     เพือ่ประโยชนแกสังคม 

44 93.6 
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  เนื่องจากประชากรในกลุม อาจารย พนักงาน นักศึกษา และบุคคลภายนอกนั้นเปนกลุมที่

หลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งนักศึกษา ซึ่งเวลาที่เก็บขอมูลน้ันสวนมากไดสําเร็จการศึกษาและไดแยกยาย

กันไปประกอบอาชีพ ทําใหไดรับผลการสําเร็จคอนขางลาชา แตก็พบวา ผูที่เขารวมโครงการกับ “กลุม มธบ. 

รักษปาตนนํ้า” ตางมีความคิดเห็นเชิงบวกตอโครงการและยอมรับวา เปนการทํางานที่คุมคา คือ ไดทั้ง

ประโยชนตอตัวเองและกลุมผูที่เขารวมโครงการดวยกัน นอกจากน้ียังไดทําประโยชนตอ ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมซึ่งมีโอกาสไดทําไมมากนักในวิถีชีวิตปกติ  

 

ความคิดเหน็เพิม่เติมของชาวบานและผูเขารวมโครงการ 

‐ เปนโครงการท่ีทําใหรูสึกวาไดทําประโยชนเพือ่สังคมและสิ่งแวดลอม 

‐ เปนกิจกรรมท่ีสรางโอกาสใหเขาถึงชุมชนและปลูกจติสํานึกใหรูจักธรรมชาติและรักษ

ธรรมชาติไดดีมาก ๆ  

‐ ทําใหไดเรียนรูวิธีการอยูกับธรรมชาติและธรรมชาติเก้ือกูลกันและกัน ประทับใจในวิถี

ชาวบาน 

‐ สรางจิตสํานึกที่ดีใหแกคนในเมืองใหรูคณุคาของธรรมชาติมากขึ้น 

‐ ควรรณรงคใหคนทุกกลุมทุกอาชพีชวยเหลือและทําฝาย เพือ่ความเปนอยูที่ดีของคน

ตางจังหวัด 

‐ เปนกิจกรรมท่ีมีประโยชนตอระบบนเิวศธรรมชาติและมีประโยชนตอคนในชุมชนเห็นถึง

การมีนํ้าใจรวมแรงรวมใจกันทํางาน 

‐ กิจกรรมนี้ทําใหเกิดความสามัคคีรูสึกวาตวัเองไดทําประโยชนใหกับชุมชนอื่น 

‐ ชาวบานมีความเปนกันเองกับพวกเราทกุคนคอยชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

‐ อยูอยางพอเพียงดูจากอาหารที่รับประทานตอนกลางวันรวมกัน 

‐ ควรใชเวลาสัน้ ๆ กอนเริ่มลงมือปฏบัิติงานอธบิายใหสมาชิกที่เขารวมกิจกรรมทราบถึง

วัตถุประสงคและที่มาของโครงการ 

‐ อยากใหจัดบอย ๆ และประชาสัมพันธในวงกวางมากขึ้น เพราะบางคนอยากมีสวนรวม

แตไมมีโอกาส 

‐ เขาใจและเห็นถึงความสําคญัของคําวาปลูกปา นอกจากไดประโยชนจากกายภาพแลว 

ยังเปนการสมานสามัคคีของคนในชุมชนใหรักกันมากขึ้น 
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‐ เปนโครงการท่ีดีมีประโยชนตอสังคม ประเทศชาติและตอภาพรวมของโลกในดานของ

สิ่งแวดลอม 

‐ อยากใหทําในจังหวัดอื่น ๆ บาง ทีใ่กลกวานี้ 

‐ เห็นดวยกับการกลับไปดูแลฝายอีกเพื่อติดตามผลและตองทําอยางตอเนือ่ง 

‐ ควรประชาสัมพันธใหบุคคลอื่นในมหาวทิยาลัยทราบท้ังกอนและหลงัจบกิจกรรม 

‐ เห็นวาควรทําฝายใหแข็งแรงกวาน้ี เพราะจากการกลบัไปดูแลวฝายเดิมที่สรางไว

เสียหายและพงัทลายเยอะทาํใหเกิดน้ําทวมดานลาง 

‐ ควรดําเนินการตอเนื่อง นอกจากเกิดประโยชนตอชุมชนแลวยังเปนการสราง

ภาพลักษณทีดี่แกมหาวิทยาลัยอีกดวย 

‐ ใหความรูสึกวาตัวเองมีคุณคา 

‐ ไดเดินทางไปสรางฝายคร้ังแรกรูสึกดีมาก ๆ อยากไปอีก 

 

  ประเด็นสําคัญที่พบคือ รอยละ 95.7 ที่มีความเขาใจรวมกันถึงคุณประโยชนของฝายในการ

รักษาความชุมชื้นแกปาในฤดูแลงอันเปนแกนสาระสําคัญของการสรางฝาย นอกจากนั้นก็ปรากฏจิตสํานึกที่

ดีในประชากรกลุมน้ี คือ ความคิดเห็นที่วา “บัณฑิตท่ีดีควรมีโอกาสฝกฝนการทํางานเพื่อประโยชนแกสังคม” 

นับเปนการพิสูจนสมมติฐานขอท่ี 5 ของงานวิจัยนี้ท่ีวา “การทําฝายนั้นเปนกิจกรรมท่ีใหนักศึกษาไดเรียนรู

ถึงวิธีทํางานโครงการ การทํางานกับชุมชน และการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”  DPU



บทที่ 5 

สรุปผลอภิปรายและขอเสนอแนะ 

 
 ดวยการวิจัยครั้งน้ีเปนการติดตามและประเมินผลการสรางฝายชะลอน้ําท่ีมีตอ สภาวะทางเศรษฐกิจ 

สังคม และส่ิงแวดลอม ของหมูบาน ดอนไชย อันเปนพื้นที่ของ โครงการฝายถวายในหลวง เพื่อนํามา

ประมวลและพัฒนาองคความรูในเร่ือง การสรางฝาย และประโยชนของฝาย ดังที่ปรากฏในบทที่ 1 วาฝาย

นั้นเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารจัดการน้ํา โดยเฉพาะในบริเวณตนน้ําลําธาร ซ่ึงตามธรรมชาติแลว 

น้ําฝนที่ตกลงมาในปาและภูเขาสูง จะไหลมาตามรองน้ําเล็กๆมากมายเพื่อสมทบกับน้ําในลําหวยหรือลําธาร

ทําให เกิดมวลนํ้าใหญขึ้นและไหลรวดเร็วสูพื้นที่ต่ํา แตเม่ือมีสรางฝายขึ้น น้ําจะถูกชะลอไวชวงระยะเวลา

หน่ึง จนกระท่ังเออลนฝายแลวจึงไหลตอไป แลวถูกชะลอไวโดยอีกฝายหนึ่งไปเร่ือย ๆ ระหวางท่ีน้ําชะลอตัว

และเออสูงขึ้นนั้น สวนหนึ่งก็จะซึมลงไปในดินขยายวงกวางออกไป บางสวนก็ถูกดูดซับไวดวยตนไมสองขาง

ลําหวย ซึ่งก็นับเปนการสรางความชุมชื้นแกพื้นที่ปาและสภาพแวดลอมตางๆไดเปนอยางมาก วิธีปฏิบัติใน

การจัดการตนน้ําเชนนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานแนวทางแกผูท่ีเกี่ยวของ โดยทรงโปรด

ใหสรางฝายตนแบบขึ้นท่ี โครงการหลวงหวยฮองไคร อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมเพื่อใหผูสนใจ

สามารถศึกษาและชมเปนตัวอยาง ซ่ึงผูวิจัยก็มีโอกาสไดไปชมโครงการดวยตัวเองคร้ังหนึ่ง นอกจากน้ีทรงมี

พระราชดํารัสเก่ียวกับเรื่องฝายอีกหลายครั้ง อันแสดงใหเห็นถึงความเชื่อม่ันของพระองคทานวา ฝายเปน

เครื่องมือในการบริหารจัดการตนสายน้ําที่มีประโยชนในทางปฏิบัติจริง ๆ  

 

 งานวิจัยนี้ไดแสดงถึงวิธีการสรางฝายไวในบทท่ี 2 อันเปนรายละเอียดขององคความรูที่เกิดขึ้นจาก

การศึกษาหาความรู และจากประสบการณภาคสนามในการลงมือสรางฝายของผูวิจัยรวมกับอาจารย 

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย และชาวบานดอนไชย ท้ังหมดมีจํานวนถึง 98 ฝาย ในชวง

ระยะเวลา 3 ป  แรงบันดาลใจเบื้องตนของการทํากิจกรรมน้ีเกิดขึ้นจากจิตสํานึกปรารถนาที่จะสนอง

พระราชดําริในองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และถายทอดจิตสํานึกเชนนี้สูนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย โดยท่ีผูวิจัยไดศึกษาขอมูลเบื้องตนบางสวนจากแนวพระราชดําริ ประกอบกับการปรึกษาหารือและ

สนทนาแลกเปลี่ยนความรูความคิดกับบุคคลซึ่งมีโอกาสไปศึกษาดูงาน ณ โครงการหวยฮองไคร จังหวัด

เชียงใหม  แตทั้งหมดก็เปนความรูหรือขอมูลเบื้องตน ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการสรางฝายในอีกหลาย

แงมุม เกิดขึ้นจากการลงมือภาคสนาม และการแกไขปญหาตางๆ ยกตัวอยางเชน เม่ือ “กลุม มธบ.รักษปา

ตนนํ้า” เริ่มตนลงมือทํางานคร้ังแรก ณ ลําหวยผา หมูบานผาเวียง ตําบล ภูคา กพ็บกับความขัดแยงของ 
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ชาวบานสองกลุมในการกําหนดจุดกอสราง เนื่องจากชาวบานแตละกลุมก็ตองการใหสรางฝายใกลกับไรของ

ตัวเอง เพื่อความสะดวกในการทดน้ําไปใชในไร ซึ่งเปนการมองประโยชนสวนตน กอนประโยชนในดานการ 

ชะลอความชุมชื้นของปา อันเปนประโยชนสวนรวม การแกไขปญหาคร้ังน้ันกระทําดวยวิธีไสยศาสตร ตาม

ความเชื่อของชาวบานคือการเส่ียงทาย โดยผูนําทางพิธีกรรมของหมูบานเปนผูหักก่ิงไมขางทางแลวใชภาวะ

ความเปนผูนําของเขา ช้ีกิ่งไมแลวบอกชาวบานทุกคนใหไปสรางฝาย ณ จุดที่เขาชี้และนําไป จนเกิดการ

ยินยอมเร่ิมลงมือสรางฝายรวมกันได องคความรูหนึ่งที่ถูกบันทึกไวในงานวิจัยน้ีก็คือ การทํางานกับชุมชน

นั้นยิ่งเปนชุมชนที่หางไกลกับขอมูลเทาไรก็ยิ่งจําเปนตองละเอียดออนตอความรูสึกนึกคิดที่แตกตางมากขึ้น 

และแมวาจะมีการเห็นพองในหลักการหรือเหตุผลหลัก แตความแตกตางในรายละเอียดก็เปนส่ิงสําคัญที่อาจ

ทําใหเกิดความขัดแยงได ซึ่งก็ไดรายงานไวในบทท่ี 2 ของงานวิจัยนี้ โดยเฉพาะในเร่ืองของ “การเตรียม

ชุมชนและชาวบานที่เก่ียวของ” และ “การศึกษาลําหวยและกําหนดจุดการสรางฝาย” 

  

5.1 สรุปและรายงานตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

 

5.1.1 ผลกระทบของฝายกักเก็บและชะลอน้าํ 

 แรงจูงใจของชาวบานดอนไชยทั้ง 160 หลังคาเรือนที่ตางผลัดกันมารวมกับ “กลุมมธบ.รักษปาตน

น้ํา” สรางฝายขึ้นในปาชุมชนศิลาแลงตลอดระยะเวลา 3 ปน้ัน เกิดขึ้นจากการที่เขาเขาใจ และเล็งเห็นผลที่

จะเกิดขึ้นอันเปนประโยชนตอเขาและตอชุมชน ตลอดจนถึงสภาพแวดลอมโดยรวม การรับทราบความ

คิดเห็นเหลานี้ของชาวบานดอนไชย เปนการยืนยันถึงผลกระทบตางๆของการสรางฝายอันเปนวัตถุประสงค

ประการที่ หนึ่ง ของงานวิจัยนี้ ซึ่งผูวิจัยขอวิเคราะหออกมาเปน 3 ดาน คือ ผลกระทบในดานเศรษฐกิจ 

ผลกระทบในดานสังคม และผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

ท่ีเกิดอันเนื่องมาจากการสรางฝายนั้น แมจะไมปรากฏออกมาเปนตัวเลขรายไดประชาชาติที่ชัดเจน 

แตก็สามารถสัมผัสไดจากการแสดงออกทางการช่ืนชม และความคิดเห็นบางประการที่เก่ียวของซ่ึงตาง

สามารถกลาวไดวา เขารับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปาชุมชนศิลาแลง คือมีความชุมชื้นและอุดม

สมบูรณมากข้ึน ความสมบูรณดังกลาวเปนการสรางความม่ันคงทางอาหารอันเปนส่ิงสําคัญในการดํารงอยู

และการสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจแกชุมชนเนื่องจากสามารถสรางและรักษาแหลงผลิตอาหารไดเอง ซึ่ง

สอดคลองกับพระราชเสาวนียในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถที่วา 
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 “....เม่ือราว 7 ปมาแลว นิตยสารของสหประชาชาติไดใหขอมูลและทํานายไววา หากสถานการณ

ดานส่ิงแวดลอมของโลก และการเพิ่มของประชากรยังไมเปลี่ยนแปลง อีก 10 ปถัดไป โลกจะขาดแคลน

อาหาร ฉะน้ันทุกประเทศควรชวยกันสรางแหลงผลิตอาหารเพ่ือมิใหเกิดภัยพิบัติ เกิดความเดือดรอน หรือ

ตองตอสูฆาฟนกันเพื่อแยงอาหาร จึงเปนแรงบันดาลใจใหทรงมีพระราชดําริเรื่อง โครงการธนาคารอาหาร

ชุมชน หรือ Food Bank ซึ่งการดําเนินงานธนาคารอาหารชุมชนหรือ Food Bank น้ัน น้ําเปนส่ิงท่ีสําคัญ

ที่สุด แตน้ําจะอุดมสมบูรณไดตองอาศัยปาที่อุดมสมบูรณเพื่อกักเก็บน้ําไว ฉะนั้น จะตองรักษาปาเพื่อรักษา

น้ําไวนั่นเอง หลายคนเคยสงสัยวา ทําไมพระราชินีทรงเห็นปาดีกวาคน ก็เพราะรักประชาชนนั่นเอง จึงทรง

ตองรักษาปาไว เพราะคนจะอยูไมไดถาไมมีนํ้า และหากไมมีปา นํ้าใตดินก็จะแหงหมด.....” (กรมสงเสริม

คุณภาพส่ิงแวดลอม, 2551:73) 

 ผลของการวิจัยปรากฏชัดเจนวา การสรางฝายกักเก็บนํ้าของ “กลุม มธบ.รักษปาตนนํ้า” ไดสราง

ความชุมชื้นอุดมสมบูรณใหแกปาชุมชนศิลาแลง ซึ่งเปนแหลงอาหารสําคัญใกลชุมชน นับเปนการสรางหวง

โซอาหาร (Food Chain) ขึ้นในปาชุมชน อันเปนท่ีพึ่งพาอาศัยของชาวบานดอนไชย เปนการพยุงสภาวะ

เศรษฐกิจของชุมชนโดยสามารถประหยัดคาใชจายบางสวนในการซ้ืออาหารจากแหลงอื่น ซึ่งมักจะมีราคา

แพง เน่ืองจากคาขนสงและคากําไรของพอคาคนกลางลง ดวยการบริโภคอาหารจากเกษตรกรรมครัวเรือน 

และบางสวนจากปาชุมชน ทั้งน้ีก็เปนไปตามพระราชเสาวนียในองคสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

อีกวาระหน่ึงซึ่งพระราชทานคําแนะนําวา.... 

 “ใหมีการขยายพันธุสัตว เชน กบ เขียด หรือไกปา คืนสูธรรมชาติใหมาก เนื่องจากเปนสัตวที่

สามารถอาศัยในปาไผ และสามารถรับประทานได......” (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, 2551:73) 

 

 ผลกระทบประการที่สอง ของการสรางฝายท่ีเกิดขึ้นตอเศรษฐกิจของชุมชนบานศิลาแลงก็คือ การมี

แหลงนํ้าในฤดูแลงที่ชาวบานสามารถผันไปหลอเลี้ยงเรือกสวน ซ่ึงปลูกพืช ผัก เพื่อการบริโภค และบางสวน

เพื่อการจําหนาย ชาวบานดอนไชยนั้น เปนเกษตรกรโดยแทจริงดวยการปลูกขาวในฤดูฝน ซึ่งจะถึงฤดูเก็บ

เกี่ยวประมาณเดือน ธันวาคม จึงเร่ิมลงมือปลูกพืชสวน เชน พริก มะเขือ แตง ถั่ว ฯลฯ ประมาณ ตนเดือน 

มกราคม อันเปนชวงเวลาที่ตองการน้ําไปหลอเลี้ยงตนออนมากที่สุด แตเปนชวงที่ฝนหยุดสนิทแลวจึง

จําเปนตองใชน้ําที่ทดไปจากฝายเขาไปยังพื้นที่ปลูกพืชเหลานั้น หากไมมีฝายกักก้ันน้ําไว เขาจําเปนตองใช

เครื่องสูบน้ําจากบอน้ํา ซึ่งเปนการสูบนํ้าจากสถานที่ตํ่าไปใชในที่สูงกับทั้งการเดินทอสงนํ้าเปนระยะทางไกล 

ทําใหตนทุนรวมในการปลูกพืชสูง การมีฝายสามารถชวยใหเขามีน้ําใชในชวงเวลาท่ีจําเปนโดยไมมีคาใชจาย

เพิ่มขึ้นเนื่องจากฝายไดทําหนาท่ีกักเก็บนํ้าไวบนท่ีสูงเม่ือปลอยไหลลงสูแปลงพืชผักจึงไมมีคาใชจายใดๆ 

นับเปน คุณคาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตอกระบวนการผลิตธัญญาหารของชุมชนโดยแท 
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 ผลกระทบประการที่สามของฝาย ที่เกิดมีตอเศรษฐกิจชุมชน ก็คือการพัฒนา จากฝายกักเก็บนํ้าให

เปนการประปาภูเขาสูชุมชน ดวยการสรางถังเก็บน้ําขนาดบรรจุ 59,000 ลิตรจํานวน 2 ถังเพื่อเก็บสํารองน้ํา

ที่ผันมาจากฝาย กอนท่ีจะสงตอไปเก็บไวอีกจํานวนหนึ่งท่ีถังขนาดใหญของวัดเพื่อจายตอไปยังแตละ

ครัวเรือน เน่ืองจากน้ําท้ังหมดเปนนํ้าจากลําหวยบนภูเขาที่สงตรงมาเพื่อการใชสอยโดยไมมีระบบการ

กลั่นกรองหรือฆาเชื้อโรคแตอยางใด จึงไมสามารถใชด่ืมหรือประกอบอาหารได จะใชไดก็เพียงการชําระ 

ลาง และ การเกษตรครัวเรือนเทานั้น แตก็นับวาเปนการอํานวยความสะดวก ใหประหยัดแรงงานการขนจาก

บอน้ําตื้นมาเก็บไวใชสอยในบาน หรือหากจะใชวิธีสูบก็ทําใหตองเสียคาไฟฟาเพิ่มขึ้น การใชประปาภูเขานั้น

มีคาใชจายเปนคารวมบํารุงรักษาทอน้ําเพียงครัวเรือนละ 100 บาทตอป  นับเปนการประหยัดคาใชจาย

ไดมากกระทั่งปรากฏในผลการวิจัยวา ประชากรทุกหลังคาเรือนหันมาใชน้ําจากระบบประปาภูเขาอันเกิดขึ้น

สืบเนื่องจากการสรางฝายของ “กลุมมธบ.รักษปาตนน้ํา” 

 

 
 

ภาพที่ 1 ภาพจากสถาบันสงเสรมิและพฒันากิจกรรมปดทองหลงัพระสบืสานแนวพระราชดาํริ  

มูลนิธิปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ : 12 
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 การสรางฝายในปาชุมชนศิลาแลงไดปรากฏผลกระทบในทางเศรษฐกิจตอชุมชนบานดอนไชย ทั้ง

สามดานดังที่ไดอภิปรายไปแลว นับเปนผลกระทบที่สอดคลองกับแนวคิดของมูลนิธิปดทองหลังพระสืบสาน

แนวพระราชดําริดังภาพ แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดนานคือ การมีนํ้าจากฝายทําใหหมูบานไดใชน้ํา

เพื่อการเกษตร การผลิต ตลอดจนถึงการเล้ียงสัตวและการผลิตอาหารสัตว ซ่ึงนับเปนระบบเศรษฐกิจที่

พึ่งพาตัวเองเปนสวนใหญ 

 ผลกระทบของฝายกักเก็บน้ําท่ีมีตอสังคม 

 ผูวิจัยไดศึกษาตอถึง ผลกระทบของการสรางฝายท่ีมีตอสังคมชาวบานดอนไชย แลวพบวา การที่    

“กลุม มธบ.รักษปาตนนํ้า” ไดเขาไปเปนแกนนําในการสรางฝายกักเก็บน้ําและชะลอความชุมชื้นนั้น 

นอกจากจะเปนการสรางสภาวะการมีนํ้าใชแกหมูบานแลว ยังถือเปนกิจกรรมที่เพิ่มพูนความสัมพันธอันดี 

ระหวางสมาชิกของชุมชน เนื่องจากการท่ีเขามีโอกาสไดทํางานรวมกันในงานที่เปนประโยชนตอทุกคนใน

สังคม และมีความรูสึกเปนเจาของ ซึ่งหมายถึงความรูสึก เสียสละ ผูกพัน และรับผิดชอบ ตอผลลัพธของ

กิจกรรมรวมกัน ตลอดจนการไดใชประโยชนรวมกัน ซ่ึงผลการแสดงความคิดเห็นของชาวบานดอนไชยที่

ปรากฏวาพวกเขาลวนมีความรูสึกเปนเจาของฝายในปาชุมชนรวมกัน นับเปนคุณคาสําคัญทางสังคม อัน

เปนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากทํากิจกรรมสรางฝายรวมกัน 

 

 ผลกระทบของฝายกักเก็บน้ําท่ีมีตอสิ่งแวดลอม 

 ในดานของสภาพแวดลอมนั้น การมีฝายจํานวน 98 ฝายเกิดขึ้นในปาชุมชนศิลาแลงน้ันปรากฏ

ผลกระทบเชิงบวกชัดเจนมาก ไมวาจะเปนความชุมชื้นของปาที่ปรากฎใหเห็นชัดในสายตาและความรูสึก

ของชาวบาน หรือการพบเห็นสัตวปา และสัตวน้ําจํานวนมากขึ้นกวาระยะเวลากอนที่มีโครงการสรางฝาย 

แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นในระบบนิเวศของปาชุมชนศิลาแลง ประกอบกับการมีน้ําใชสอย

อยางเพียงพอ ทั้งแกชาวบาน พืชสวน และปาไม รวมเปนสภาพการณของสิ่งแวดลอมซึ่งไดรับผลกระทบใน

เชิงบวกทั้งสิ้น ทําใหสามารถอนุมานไดวา การสรางฝายขึ้นนั้นมีผลกระทบในเชิงบวกตอสภาพแวดลอม

โดยทั่วไป ซ่ึงปรากฎการณนี้ เปนไปตามความคาดหวัง และเปนเจตนารมยของ”กลุมมธบ.รักษปาตนนํ้า” ใน

การดําเนินโครงการน้ีเพื่อสนองพระราชดํารัส ในเรื่องการฟนฟูปาตนนํ้าลําธารเม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ 2532 

ที่วา.... 

 “.....ใหพิจารณาดําเนินการสรางฝายราคาประหยัด โดยใชวัสดุราคาถูกและหางายในทองถิ่น เชน

แบบหินทิ้งคลุมดวยตาขาย ชวยปดรองน้ํากับลําธารขนาดเล็กเปนระยะๆ เพื่อใชกักน้ําและตะกอนดินไว

บางสวน โดยน้ําที่เก็บไว จะซึมเขาไปในดิน ทําใหความชุมชื้นแผขยายออกไปทั้งสองขาง ตอไปจะสามารถ

ปลูกพันธุไมทองถิ่น พันธุไมโตเร็ว และพันธุไมไมทิ้งใบ เพื่อฟนฟูพื้นที่ตนน้ําลําธาร ใหมีสภาพเขียวชะอุม

ขึ้นเปนลําดับ...”(กิ่งกาญจน  ตรียงค 2554:54)  
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5.1.2 การรวบรวมความคิดเห็นตาง ๆ และบันทึกรูปแบบการทํางานท่ีแสดงความ

รับผิดชอบตอสังคม (CSR) 

 การสรางฝายนับวาเปนกิจกรรมที่มีประโยชนหลายดาน นับตั้งแตการทะนุบํารุงรักษาปาตนนํ้าใหชุม

ชื้น เปนการรักษาระบบนิเวศของสัตวปา การชะลอความแรงของสายน้ํา และการนํานํ้าไปใชในการอุปโภค

บริโภค ท่ีสําคัญที่สุดคือ การทํางานรวมกับชุมชนเปนกระบวนการในการพัฒนาระบบความเชื่อม่ันเชื่อถือ

ระหวางกัน ซึ่งองคกรที่สนใจในการทํางานเพื่อสังคม เพื่อแสดงความรับผิดชอบอยางจริงจังตอสังคม 

(Corporate Social Responsibility) สามารถพัฒนาแนวคิดในเรื่องนี้ขึ้นภายในองคกร และติดตอ

ประสานงานกับชุมชนเพื่อสรางโครงการรวมกัน โดยศึกษาแนวทางขอเสนอแนะจากงานวิจัยน้ีประกอบจน

สามารถวางแผนงานและดําเนินการจนบรรลุผลสําเร็จได 

 

5.1.3 การรายงานผลใหผูสนับสนุนกิจกรรมรับทราบ 

 ผลงานวิจัยนี้นับเปนการสรุปผลงานการสรางฝายชะลอนํ้าของ “กลุมมธบ.รักษปาตนน้ํา” ซึ่ง

สามารถทํางานสําเร็จไดดวยความชวยเหลือจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน 

ซึ่งปรากฏรายงานอยูในภาคผนวก วาดวยเร่ือง “โครงการสรางฝายกักเก็บน้ําบนภูเขา” และผูวิจัยจะไดสงผล

งานวิจัยใหแกหนวยงานท่ีสนับสนุนการทํางาน สรางฝายชะลอน้ําเพื่อทราบผลตอไป 

 

5.2 อภิปรายผล 

 นอกเหนือจากการสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงคดังท่ีรายงานในเบ้ืองตนแลว งานวิจัยนี้ยังไดพิสูจน

สมมุติฐานที่ตั้งไวคือ 

 1. การสรางฝายนั้นเปนกิจกรรมที่สนองพระราชดําริในองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดังที่

ไดพระราชทานไวหลายคร้ังวา...... 

 “จะตองรวมมือกันชวยแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎรโดยสํารวจพื้นท่ีกั้นฝายเก็บน้ําเพื่อให

ราษฎรมีนํ้าเพียงพอสําหรับใชเพาะปลูกไดตลอดป......” (การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 2551:294) 

 “ควรดําเนินการสรางเขื่อนเล็กราคาถูกก้ันน้ําบริเวณเหนือฝายขึ้นไปเปนระยะๆ เพื่อทําใหเกิดอาง

น้ําเล็กๆซึ่งจะชวยหลอเลี้ยงปาไมตามแนวรองนํ้าทําใหมีความชุมชื้นอันเปนการชวยกันรักษาตนนํ้าและทํา

ใหความชุมชื้นคอยๆแผขยายออกไป......” (การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 2551:297 และ 302) 

 การสรางฝายจํานวน 98 ฝายจึงนับไดวาเปนการสนองพระราชดําริในองคพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวอยางแทจริง ซ่ึงชาวบานดอนไชยและ “กลุม มธบ.รักษปาตนนํ้า” ตางก็มีความเขาใจรวมกันโดย

ชัดเจน 
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 2. การสรางฝายของ “กลุม มธบ. รักษปาตนน้ํา” เปนกิจกรรมที่มีสวนในการรักษาสภาพปา

ตนน้ําของแมน้ํานาน ซ่ึงมีปริมาณนํ้าถึงรอยละ 45 ของแมน้ําเจาพระยา (มูลนิธิปดทองหลังพระ สืบสาน

แนวพระราชดําริ 2553:11) 

 ปาบนเทือกเขาภูคาเปนจุดกําเนิดของลําหวยหลายสายที่ไหลมาบรรจบกันเปนลําน้ําเล็กใหญหลาย

สายซ่ึงรวมตัวกันเปนแมนํ้านาน ผืนปานอกเขตปาชุมชนศิลาแลงจํานวนมากถูกรุกล้ําและทําลายเพื่อขยาย

พื้นที่เกษตรกรรม ที่รุนแรงมากเปนเกษตรกรรมแบบเลื่อนลอย คือบุกรุกถางปาไปขางหนาเรื่อยๆโดยทิ้ง

ขางหลงัรกราง เน่ืองจากสภาพของดินเส่ือมโทรมจากการใชปุยและยาฆาแมลงที่ผลิตจากสารเคมีอยางหนัก 

สภาพปาตนน้ําไดรับการกระทบกระเทือนรุนแรง และสงผลถึงปริมาณและคุณภาพของนํ้าในลําหวยลําธาร 

จะเห็นไดวาปากับน้ํามีความสัมพันธและเกื้อกูลกันอยางแยกจากกันไมไดเลย ปาหรือตนไมเก็บน้ําหรืออุม

น้ําทําใหมีความชุมชื้น และความชุมชื้นน้ันก็ชวยใหปาหรือตนไมออนสามารถยังชีพและเจริญเติบโตขึ้นมาได 

การสรางฝายชะลอน้ํานั้นเปนไปตามหลัก “การปลูกปาโดยไมตองปลูก” อันเปนพระราชดํารัสท่ีวา  “ทิ้งปาไว 

5 ป ตรงนั้นไมตองไปทําอะไรเลย แตปาเจริญเปนปาสมบูรณโดยไมตองปลูกสักตนเดียว...คือวาการปลูกปา

นั้นสําคัญอยูที่ปลอยใหเขาขึ้นเอง...” พระราชดํารัสวันที่ 4 ธันวาคม 2537 (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ

เพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 2545:56) ฝายชะลอความชุมชื้นจะทําหนาที่กักนํ้าใน

ลําหวยเอาไว โดยเฉพาะชวงฤดูฝน นํ้าจะถูกกักไวระยะหนึ่งใหเออสูงขึ้นและหลากไปบริเวณใกลเคียงทําให

ตนไมรอบๆ ฝายไดดูดซับน้ําไวอยางเต็มที่ เก็บไวใชยาวนาน เม่ือหมดฝน น้ําในลําหวยจะคอยๆลดนอยลง

ไปจนถึงฤดูแลงจัด น้ําที่ถูกกักเอาไวก็จะเหลืออยูเฉพาะในแองเล็กซึ่งทั้งสัตวปาและพืชพันธุไมตางก็ได

อาศัยแองน้ําน้ี ตนไมเล็กๆที่งอกขึ้นมาขางบริเวณฝายก็จะมีน้ําหลอเลี้ยงไปจนจุดที่นํ้าในแองแหงขอด ตนไม

เล็กตองยืนหยัดสูความแหงแลงตอไปอีกระยะหน่ึงอาจจะประมาณ 2 เดือนกระทั่งเขาสูตนฤดูฝนก็สามารถ

เจริญเติบโตตอไปดวยการผานวิกฤตความแหงแลงของแตละปเปนระยะเวลาไมนานเกินไป หากไมมีฝายก็

จะไมมีแองน้ําดังกลาว น้ําทั้งหมดจะไหลแรงและเร็วผานไปทั้งหมดพรอมกันและเมื่อหมดฝนน้ําก็จะแหง

หายไปหมด ตนไมเล็กยอมไมมีกําลังทนทานความแหงแลงท่ียาวนานได จึงไมมีโอกาสไดเจริญเติบโต 

 ผลการระดมสรางฝายของ”กลุม มธบ รักษปาตนน้ํา” ในเวลา 3 ปแมจะมีจํานวนสําเร็จทั้งสิ้น 98 

ฝายในผืนปาชุมชนศิลาแลง 11,025 ไร ซ่ึงอาจจะยังไมใชจํานวนที่มากนัก แตก็เพียงพอท่ีจะทําใหปรากฏ

ความเปล่ียนแปลงที่ชัดเจนขึ้นซึ่งสังเกตุและพบเห็นไดโดยชาวบานดอนไชย ผูซึ่งเปรียบเสมือนเจาของปา

แหงนี้ ผลการวิจัยในบทที่ 4 ตารางท่ี 4 และ ตารางที่ 5 พบวาชาวบาน เกือบทั้งหมด (รอยละ 96.9)ยืนยัน

วาความชุมชื้นและความรมเย็นของปาชุมชนศิลาแลงเพิ่มขึ้น และรอยละ 91.3 มีความเห็นวาสัตวเล็กที่อาศัย

สายนํ้าลําหวยปาชุมชนศิลาแลงเพิ่มขึ้น ผลการวิจัยนี้จึงเปนเครื่องยืนยันวาการสรางฝายมีสวนในการรักษา

สภาพปาตนน้ํานานดังที่คาดหมายไว 
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3. กิจกรรมสรางฝาย ทําใหเกิดผลพลอยไดดานการเรียนรูของผูรวมในโครงการโดยเฉพาะ

นักศึกษาซึ่งเปนการเรียนรูทั้งในเรื่องการทํางานโครงการ การเขาใจระบบของปาและน้ํา และการทํางานกับ

ชุมชน  

นักศึกษาที่รวมในโครงการสรางฝายชะลอน้ําน้ัน แบงเปนกลุมใหญ ๆ ได 4 กลุมดวยกันคือ 

3.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยท่ีเปนชาวจังหวัดนาน จุดเริ่มตนของโครงการนี้ เกิดขึ้น 

จากการระดมนักศึกษาชาวนานใหกลับไปทํางานเพื่อประโยชนของบานเกิดของตัวเอง ซึ่งเปนการเร่ิมตน

การฝกฝนแนวคิดและจิตวิญญาณ “รักบานเกิด” นักศึกษากลุมนี้มาจากหลายคณะวิชา เชน คณะ

วิศวกรรมศาสตร คณะนิเทศศาสตร คณะนิติศาสตรและคณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร ซึ่งลวนเปนชาว

จังหวัดนานและมีจิตใจผูกพันกับจังหวัดนานและพรอมท่ีจะเดินทางไปทํางานรวมกัน กลุมนี้เปนกลุมแรกที่

เริ่มงานสรางฝายขึ้นและเห็นพองตองกันในการตั้งชื่อกลุมวาเปน “กลุม มธบ.รักษปาตนน้ํา” เริ่มทําฝายแรก

ที่บานผาเวียง ต.ภูคา อ.ปว การทํางานรวมกันและเรียนรูรวมกันไดกระชับความสัมพันธของนักศึกษากลุมนี้

ใหเหนียวแนนขึ้นและเปนแกนนําของกลุมอื่น ๆ ตอไปอีกหลายกลุม 

3.2 นักศึกษาจากภาควิชารัฐประศาสนศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรเปนกลุมท่ีผูวิจัยได 

สอนวิชา “การบริหารองคการปกครองสวนทองถิ่น” และวิชา “เทคนิคการเจรจาตอรอง” และเห็นวาการทํา

กิจกรรมรวมกับชุมชนและชาวบาน เปนสวนหนึ่งของการเรียนรูที่ดีของผูที่มีเปาหมายในชีวิตท่ีจะทํางานใน

องคการบริหารงานสวนทองถิ่น หรือการรับราชการในหนวยงานที่ตองทํางานรวมกับประชาชนและทองถิ่น 

จึงไดนํานักศึกษากลุมนี้ไปรวมกิจกรรมดวย 

3.3 นักศึกษาท่ีรวมกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา ซึ่งไดทราบและเห็นผลงานการสรางฝาย จึงสนใจ 

เขารวมในกิจกรรมสรางฝาย เปนนักศึกษาจากคณะวิชาตาง ๆ โดยเฉพาะท่ีเปนตัวแทนหรือผูนําขององคกร

นักศึกษา มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย 

3.4 นักศึกษาท่ัวไปที่ทราบถึงการทํางานและมีความรูสึกตองการมีสวนรวมจะไดแสดงเจตจํานงขอ 

รวมเดินทางไปทํากิจกรรมดวย 

 ดวยงบประมาณคาใชจายซึ่งมีจํากัด นักศึกษาจึงสามารถเขารวมไปกับโครงการไดครั้งละประมาณ 

9 คน โดยตองใชระบบการสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน จากจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 41 คน ที่มีโอกาสไดรวม

เดินทางไปสรางฝายชะลอนํ้า บางคนไดเดินทางไป 3 ครั้งและ 4 ครั้ง แตทั้งหมด 41 คน ตางยอมรับวาเปน

ประสบการณใหมท่ีทําใหเขาไดเรียนรู และเขาใจในสารพันความรูที่เกิดขึ้นตลอดเวลา การทํางานรวมกัน

ระหวางนักศึกษากันเอง และระหวางนักศึกษากับชาวบาน ซึ่งนอกจากนักศึกษาจะมีความเห็นถึงคุณคาของ

การมีสวนรวมน้ีวาเปนเรื่องสนุกสนาน และถือเปนโอกาสที่ดีท่ีไดเห็นสถานท่ีแปลกใหมแลว นักศึกษาถึง 

รอยละ 97.9 ยังใหความเห็นวาเปนกิจกรรมท่ีมีประโยชนมาก และ เพียงรอยละ2.1 เห็นวามีประโยชนปาน

กลาง ขณะที่ไมมีนักศึกษาคนใดเห็นวาเปนกิจกรรมที่ไมมีประโยชน 
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 4. กิจกรรมสรางฝายสามารถพัฒนาตอใหเปนประปาภูเขาใหชาวบานไดใชประโยชน 

 อีกสิ่งหน่ึงที่เปนการเรียนรูจากประสบการณจริงของนักศึกษา ก็คือการซึมซับถึงความสัมพันธของ

น้ําปาและชุมชน ตลอดจนถึงการไดเขาใจถึงวิธีการบริหารจัดการนํ้าบนภูเขา โดยการสรางฝายกักเก็บน้ําไว

บนภูเขาเพื่อปลอยลงมาใชในชุมชน เปนการสรางประปาภูเขาตามธรรมชาติ ซ่ึงหมายถึงประโยชนสองดาน

ของการสรางฝายคือเปนการกักชะลอน้ํา เพื่อใหเกิดแหลงน้ําและสรางความชุมชื้นใหแกปาแลวยังสงนํ้าลงสู

หมูบาน เพื่อประโยชนในการใชสอยของหมูบานและชุมชนอีกดวย 

 โดยภาพรวมนักศึกษาท่ีรวมในกิจกรรมการสรางฝายตางก็ไดรับประโยชนในเชิงความรูความเขาใจ 

ความคุนเคย ซึ่งรวมเปนประสบการณท่ีมีคุณคาในชีวิตและไดเขาใจถึงเทคนิคการสรางความสัมพันธท่ีดีกับ

เพื่อนมนุษยไมวาจะเปนใครฐานะใด อันเปนสวนหนึ่งของการเตรียมตัวใหพรอมสําหรับการทํางานประกอบ

อาชีพตอไปในอนาคต 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 วิกฤตการณนํ้าทวมหลายจังหวัดของประเทศไทย รวมถึงกรุงเทพมหานครในป 2554 สรางความ

เสียหายท้ังที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน เหลือคณานับ จุดเริ่มตนของสภาวะนํ้าทวมเหลานี้ก็คือ น้ําฝน ฝน

ที่ตกบนพื้นที่ปาเขา โดยเฉพาะปาตนแมน้ําสายหลักของประเทศ ทําใหน้ําไหลตามรองน้ําแลวรวมตัวกัน

มากขึ้น ๆ ยิ่งปราศจากสิ่งกีดขวางคือตนไมนํ้าก็จะไหลเร็วและแรงขึ้นเปนลําดับ 

 แนวคิดในการบริหารจัดการนํ้า จึงควรเริ่มตนดวยการแบงเปนสามภาคใหญ ๆ คือ ภาคตนน้ํา ภาค

กลางน้ํา และปลายน้ํา 

 ภาคตนน้ํา คือชวงท่ีน้ํายังอยูในปาเขา เปนสายน้ําเล็กท่ียังไมรวมตัวกันมากจนเกิดพลังแข็งแรง การ

สรางฝายเล็ก ๆ เชนท่ีปรากฏในงานวิจัยนี้ เปนวิธีหนึ่งที่จะชวยกักเก็บน้ําและชะลอน้ําไวเปนระยะ ๆ 

โดยเฉพาะเมื่อปามีตนไมใหญไมมากพอที่ดูดซับน้ําและปะทะ เพื่อลดความแรงของกระแสน้ําได 

 ภาคกลางน้ํา คือการลอกแมนํ้าตาง ๆ ใหเปนรองน้ําลึกพอท่ีจะรองรับน้ําไดมาก และสรางเขื่อนกัก

เก็บตามสายน้ําใหญตลอดจน ขุด บึง น้ํา เพื่อผันนํ้าจากแมน้ําในฤดูฝนใหมากท่ีสุด เพื่อกักเก็บไวใชใน    

ฤดูแลง 

 ภาคปลายน้ํา ก็คือใกลถึงปากน้ําที่ตองเปดทางใหนํ้าท่ีไหลลนมาจากตนน้ําและกลางน้ําไดลงสูทะเล 

โดยสะดวกท่ีสุด เพื่อมิใหตกคางกลายเปนน้ําทวมขัง และอาจนําแนวพระราชดําริเรื่องแกมลิงมาประยุกตใช

เพื่อบริหารน้ําเหนือและน้ําหนุนในจังหวะเวลาท่ีเหมาะสม 

 แนวคิดการบริหารจัดการน้ําท้ังสามภาคดังกลาว มีสวนคลายคลึงกันในระดับพื้นฐานคือการกักเก็บ

และการชะลอน้ํา อาจแตกตางกันในเรื่องของภูมิประเทศและสวนประกอบอื่น ๆ ที่แตกตางกันไป 

 

DPU



-49- 

 

 การสรางฝายจึงนับไดวาเปนวิธีการหนึ่งในการบริหารนํ้าในภาคตนน้ํา ซึ่งหากมีจํานวนฝายมากพอ

ก็อาจเปนสวนหนึ่งท่ีชวยใหการบริหารในภาคกลางน้ําและปลายน้ําเบาแรงลงได 

 จากการศึกษาสังเกตและรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของกับฝายและการสรางฝายพบวามี

ขอควรคํานึงบางประการสําหรับผูที่จะสรางฝายในปาตนน้ํา เพื่อใหการทํางานผานไปดวยความราบรื่น 

 

1. การพิจารณาสรางฝายจะตองคํานึงถึง การกอเกิดผลประโยชนโดยตรงตอชุมชนหรือหมูบาน 

เปนอันดับแรก เพื่อสรางความรวมมือที่ดี ดังปรากฏผลการวิจัยท่ีแสดงถึงความคิดเห็นของชาวบานที่ไดรับ

ประโยชนจากการสรางฝายกักเก็บน้ําซ่ึงไดแสดงวาชาวบานไดประจักษชัดถึงผลประโยชนที่เกิดขึ้น ตอเขา

โดยตรงแลว รอยละ 96.9 ยังรับทราบถึงประโยชนอันเกิดขึ้นแกสวนรวมทั้งเรื่องปาและระบบนิเวศนในปาอีก

ดวยทั้งนี้จะสงผลใหเขามีความรู เปนเจาของ และยินดีรวมมือกันในการบํารุงรักษาตลอดจนสรางขึ้นใหม

เพิ่มเติมตอไป 

 

2. ระหวางกิจกรรมการสรางฝายควรสรางความสัมพันธท่ีดีกับชาวบานควบคูกันไป การสราง 

ความสัมพันธที่ดีอาจเกิดขึ้นไดจากการทํางานเคียงบาเคียงไหลกัน การรับประทานอาหารรวมกัน การถาม

และรับฟงความคิดเห็น แมบางครั้งอาจจะเขาใจภาษายากลําบากบาง แตความพยายามตั้งใจฟงจะทําให

ชาวบานรูสึกดีกับผูทําโครงการและเปนพื้นฐานสําคัญที่จะทําใหสามารถพัฒนาความรวมมือในการทํางานสู

ระดับท่ีดีขึ้นเรื่อย ๆ 

 

3. ความตอเนื่องของโครงการ     การสรางฝายน้ัน เปนโครงการที่ควรทําอยางตอเน่ือง ทั้งการ 

สรางฝายใหมเพิ่มขึ้น และการซอมแซมฝายเกาที่อาจถูกกระแสน้ําทําใหเสียหายไป หนวยงานหรือองคกรที่

สนใจกิจกรรมสรางฝายจึงควรคํานึงถึงความตอเนื่องของโครงการคือการทํางานรวมกับหมูบานเดิม เพื่อให

เกิดผลอยางแทจริงทั้งผลในดานการกักเก็บหรือชะลอน้ํา การประปาภูเขาสูชุมชนและผลดานความสัมพันธ

กับชุมชน ซึ่งจะพบวาการประสานงานในครั้งตอ ๆ ไปจะสะดวกและเขาใจกันงายและเร็วขึ้น เพราะได

ทํางานรวมกันมาและพัฒนาความเขาใจและความเชื่อม่ันระหวางกันมาระดับท่ีทําให ชาวบานหรือชุมชนรูจัก

กับองคกรหรือหนวยงานท่ีทํางานกับเขาดีขึ้น 
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4. การใหหนวยงานภาครัฐรับทราบถึงการทํางานรวมกับหมูบานหรือชุมชน เปนส่ิงสําคัญประการ 

หน่ึงในการทํางานภาคสนามโดยเฉพาะการทํางานดานมวลชน นับเปนการใหเกียรติแกสวนราชการที่

เกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับพื้นท่ี โดยตองใหหนวยงานเจาของพื้นท่ีไดรับทราบเร่ืองราวตาง ๆ ที่

เกิดขึ้นในพื้นท่ีที่เขาตองดูแลรับผิดชอบ เนื่องจากบางครั้งอาจตองเผชิญกับปญหาเก่ียวของกับขอกฎหมาย 

เชนจุดทํางานอยูในเขตตองหามหรือไมเชนเปนเขตวนอุทยาน หรือเขตปาสงวนหรือไม หากอยูในเขต

ดังกลาวเหลานั้นจําเปนท่ีตองมีการขออนุญาตตามระเบียบและขั้นตอนเสียกอน การประสานงานใกลชิดกับ

สวนราชการอาจทําใหคณะทํางานไดรับขอมูลขาวสารที่มีประโยชนตอการทํางานเพิ่มขึ้นจากเดิมเชน 

นโยบายของจังหวัดซึ่งอาจมีผลตอการทํางานของคณะทํางาน หรือแมกระท่ังกรณีการเผชิญกับปญหา

ในทางปฏิบัติท่ีอาจจําเปนตองขอใหทางหนวยงานราชการเปนผูชวยแกไขใหได 

 

5. การคํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางาน การเดินทาง  เนื่องจากจุดการทํางานฝายมักจะอยู 

หางไกลเขาไปในปาหรือบนภูเขาจึงจําเปนตองใหความระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัยเปนอันดับแรก

ดวยการทําความเขาใจเสนทางใหถองแท และไมควรเขาไปทํางานในปาเขาตอนกลางคืน หรือในฤดูฝน

เพราะ มีความเสี่ยงตออันตรายดานตาง ๆ สูงมาก ท่ีสําคัญที่สุดคือตองมีผูนําทางเปนคนในพื้นที่จริงๆเชน

กํานันหรือผูใหญบานเปนตน 

 

6. ควรมีแผนท่ีของสายนํ้า รองนํ้า ลําหวย ในปาที่จะเขาไปทํางาน เพื่อใชในการประชุมวางแผน  

และเพื่อความสะดวกในการกําหนดจุดตางๆท้ังการเดินทางและการประสานงาน แผนที่ในที่นี้อาจไมใชแผน

ที่ทางราชการท่ีมีพิกัดตางๆชัดเจน ถูกตอง สมบูรณ ซึ่งอาจหาไดยาก แมกระทั่งแผนท่ีจากภาพถายทาง

ดาวเทียมก็มักจะไมปรากฏแนวรองนํ้า ลําหวยชัดเจนเพราะมีปาและตนไมปกคลุมหนาแนน ที่สําคัญ แผนที่

ดังกลาวควรเปนแผนท่ีซึ่งชาวบานรับรูและเขาใจ ในกรณีของ “กลุม มธบ.รักษปาตนน้ํา”น้ันผูวิจัยไดสราง 

แผนท่ีขึ้นมาจากคําบอกเลาของชาวบานที่เคยเดินปาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันหลายคน ชวยกันชี้และกําหนด

จุดตางๆในปา ชี้ถึงเสนทางลดเลี้ยวของลําหวยและจุดสังเกตตางๆ การสนทนาแลกเปลี่ยนขอมูล และแกไข

ปรับเปลี่ยนแผนที่อยูเสมอจะชวยสรางความเขาใจตรงกันในรายละเอียดตางๆดีขึ้น การปรึกษาหารือซึ่ง

บางคร้ังกระทําทางโทรศพัทสามารถอางอิงจุดตางๆบนแผนที่ฉบับเดียวกันจะทําใหเขาใจกันงายและรวดเร็ว

ขึ้น 
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การใชแผนทีส่ายน้ําหารือและวางแผน 

 

กิจกรรมการสรางฝายของ “กลุม มธบ.รักษปาตนน้ํา” นับเปนกิจกรรมที่เจริญรอยตามพระราชดําริ

ในดานการอนุรักษปาตนน้ําอันเปนคุณประโยชนตอระบบนิเวศนอยางยั่งยืนทั้งเปนกิจกรรมที่แสดงถึงความ

รับผิดชอบตอสังคมของมหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย ท่ีมุงม่ันตั้งใจทํางานรวมกับชาวบาน ดอนไชยทําให

เกิดพลังขับเคล่ือนการชวยเหลือตัวเอง สรางความเขมแข็งใหตําบลศิลาแลง จนไดรับการยกยองโดยบริษัท 

ปตท จํากัด (มหาชน) ใหตําบลศิลาแลง เปนหน่ึงตําบลที่อยูใน “โครงการรักปาสรางคน 84 ตําบลวิถี

พอเพียง” ในวโรกาสเฉลิมฉลอง 84 พรรษา องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในป พ.ศ. 2554 ผลงานวิจัย

นี้เปนการบันทึก ประเมิน และรายงานผลงานการสรางฝายของ”กลุมมธบ.รักษปาตนน้ํา” ในพื้นท่ี หมูบาน

ดอนไชย ตําบล ศิลาแลง อําเภอปว จังหวัดนานเพื่อประโยชนในการวิเคราะห กอนลงมือปฏิบัติภาคสนาม

และเพื่อการศึกษาอางอิงตอไป 
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- ประชา  มาลีนนท (2547) “ทองถิ่นกับการพัฒนาคน” กรุงเทพฯ:บริษัท ประชุมทอง พร้ินติ้งกรุป 

จํากัด 

- ปรีชา  คุวินทรพันธุ (2547) รายงานผลการวิจัย “พะเยาทามกลางกระแสโลกาภิวัฒนกับความ

เปนทองถิ่น : หนึ่งผลิตภัณฑกับการทองเท่ียว” กรุงเทพฯ:สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- มูลนิธิปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ “รายงานประจําป 2553”  กรุงเทพฯ:มูลนิธิปดทอง

หลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ 

- สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (2547) “การจัดการความรู....จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ” กรุงเทพฯ:

บริษัท จิรวัฒน เอ็กซเพรส จํากัด (มหาชน) 

- สถาบันสงเสริมและพัฒนากิจกรรมปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ (มปป.) “มูลนิธิปด

ทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ” 

- สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (2545)           

“อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 60 ป ครองราชย ประโยชนสุข ประชาราษฎร”  

- สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) “8 ทศวรรษ ฉัตรแกวของแผนดิน” กรุงเทพฯ:โรง

พิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด 

- สํานักสงเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา (สปพ.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย “ความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ Corporate Social Responsibility (CSR)” 

- Della Thomson. (1992). The Oxford Dictionary of Current English.  Oxford University Press 

Inc., New York. 
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ภาคผนวก 1 
โครงการสรางฝายกักเก็บนํ้าบนภูเขา (Check Dam) 

ซึ่งจะอํานวยประโยชนตอชุมชนและสรางความชุมชื้นใหแกปาตนน้ํานาน  

 
  จังหวัดนานอยูสุดทางภาคเหนือของประเทศไทย   มีลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขา
สลับซับซอน เปนตนกําเนิดของแมน้ํานาน ซ่ึงเปนแควสําคัญของแมน้ําเจาพระยา   มีปาไมและส่ิงแวดลอมท่ี
อุดมสมบูรณ ซ่ึงมีความสําคัญตอประเทศไทยอยางมาก สายนํ้าลําหวยนอยใหญหลากหลายท่ีรินไหลผานหลืบ
ซอกเขาตาง ๆ รวมตัวกันเปนแมน้ําสายหลักหลอเล้ียงชาวจังหวัดนานและชาวไทยตอนลางนั้น  เปนลําหวยลึก
และแคบ  ฤดูฝนน้ําปาไหลหลากลงสูท่ีต่ําอยางรวดเร็ว ทําใหความชุมช้ืนท่ีมากับฝนจากไปอยางรวดเร็ว
เชนกัน ถึงชวงฤดูรอนน้ําขอดลําหวยทําใหปารอบขางแหงแลงจนสงผลใหเกิดไฟปาบอยคร้ัง 
   กลุมอาจารย บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย โดยการริเร่ิมของอาจารย
ปรีชา  วุฒิการณ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและนายกสโมสรอาจารยและพนักงานของมหาวิทยาลัยได
รวมกันศึกษาแนวคิดและทฤษฎีอันเนื่องในพระราชดําริแหงองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เร่ืองฝายชะลอ
ความชุมช้ืน (Check Dam) ท่ีไดทรงคิดคนข้ึนเพื่อใหสามารถเก็บกักน้ําใหไดปริมาณพอสมควรเปนการสํารอง
น้ําไวระยะเวลาหน่ึงหลังจากส้ินฤดูฝน  ใหยังความชุมช้ืนแกปาไมและใหชาวบานไดบริโภคในชวงเวลา
หนาแลงจนกวาฝนใหมจะมา  ประโยชนสําคัญอีกประการหนึ่งของฝายน้ีคือ การชะลอความแรงของสายน้ํา
และมีสวนปองกันน้ําหลากหรือน้ําทวมในฤดูฝน และไดประสานงานกับทองถ่ินภายใต ความรวมมือของผูนํา
ชุมชนและนายศักดิ์ชัย  จ.ผลิต นายอําเภอปว จังหวัดนาน ในขณะน้ันเพื่อกําหนดจุดท่ีตั้ง และลักษณะของฝาย
ข้ึน 
วัตถุประสงคของการดาํเนนิโครงการ  

1. เพื่อเปนการสนองพระราชดาํริในองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 
2. เพื่อมีสวนในการรักษาสภาพปาตนน้ําของแมน้ํานาน 
3. เพื่อสรางสํานึกการรักชุมชนและรักธรรมชาติแกอาจารย พนกังานและนักศึกษา 
4. เพื่อพัฒนาความรวมมือกับชุมชนในการสรางฝายขนาดเล็กเพื่อประโยชนของชุมชนเอง 
5. เพื่อใหนักศึกษาเรียนรูการทํางานโครงการ  การทํางานกับชุมชนและ 

การอนุรักษส่ิงแวดลอมแบบยั่งยืน 
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ประเภทของฝาย   

ฝายชะลอความชุมชื้น (Check Dam) ตามแนวพระราชดาํริ กระทําได 3 รูปแบบคือ  
1. ฝายแบบทองถ่ินเบ้ืองตนเปนการกอสรางดวยวัสดุธรรมชาติท่ีมีอยู  เชน  กิ่งไม 

และทอนไมลมขอนนอนไพร ขนาบดวยกอนหินขนาดตาง ๆ ในลําหวย ซ่ึงเปนการ
กอสรางแบบงาย ๆ สรางในบริเวณตอนบนของลําหวยหรือรองน้ําและสามารถดัก
ตะกอนชะลอการไหลของน้าํเพิ่มความชุมช้ืนบริเวณรอบฝายไดเปนอยางดี วิธีการนี้
ส้ินเปลืองคาใชจายนอย  

2. ฝายแบบเรียงดวยหินคอนขางมาก กอสรางดวยการเรียงหินเปนผนังกัน้น้ํา  
กอสรางบริเวณตอนกลางและตอนลางของลําหวยหรือรองน้ําจะสามารถดักตะกอน 
และเก็บกักน้ําในชวงหนาแลงไดบางสวน บางกรณีอาจใชตะแกรงลวดหรือถุงทราย 
เสริมดวย 

3. ฝายแบบคอนกรีตเสริมเหล็กการกอสรางแบบกึ่งถาวร สวนมากจะดําเนินการ 
บริเวณตอนปลายของลําหวยหรือรองน้ํา จะสามารถเก็บกักน้ํา เพ่ือการใชสอย 
ในฤดูแลงไดด ีคากอสรางเฉล่ียประมาณ 60,000 บาท  

 
ลักษณะโครงการของกลุม มธบ. รักษปาตนน้ํา 
  ฤดูกาลที่เหมาะสมในการดําเนินโครงการสรางฝายดังกลาวคือชวงฤดแูลงเพราะตองเดิน 
จากถนนเขาไปในปาเพื่อไปถึงลําหวย   และเปนระยะเวลาท่ีน้ําแหงขอดสามารถทํางานกอสรางไดสะดวก
และปลอดภยั จึงไดกําหนดใหเปนโครงการสําหรับชวงปดภาคฤดูรอนของมหาวิทยาลัย 
  การเลือกสถานท่ีนั้น  พจิารณาจากความพรอมของผูนําและประชาชนในทองถ่ินท่ีจะมี 
สวนรวมในการทํางานซ่ึงทางกลุมไดประสานงานกับนกัปฏิบัติการชุมชนอิสระ (NGO) ในกรณีของพ้ืนที ่
ตําบลศิลาแลงนั้น ไดตดิตอกบัคุณเรืองเดช  จอมเมือง   พอเสริม  ตะแกว  อดีตผูใหญบาน  และผูนําทองถ่ิน
อีกบางคนในจงัหวัดนาน จนเกิดโครงการแรกข้ึนเปนตนแบบ ณ ลําหวยผา หมูบานผาเวียง   ตอมาจงึไดไป
ดําเนินการท่ีลําหวยหาญ หมูบานดอนไชย  และลําหวยบอหมากับลําหวยผักไผ หมูบานปางยาง  หลังสุด 
ลําหวยหินลับ บานดอนไชย 
  แมวาการทําฝายกั้นน้ําตามแนวพระราชดํารินั้นสามารถทําไดท้ังในรูปแบบของฝายก่ึงถาวร 
ซ่ึงสรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็กและฝายดักตะกอนซ่ึงทําดวยวัสดุธรรมชาติ แตจากการติดตอเจรจากับตัวแทน
ชุมชนพบวาเขาจะสนใจและตองการฝายกึง่ถาวรเปนอันดับแรก เนื่องจากไดประโยชนโดยตรงคือ สามารถ 
กักเก็บน้ําและสงน้ําไปใชตามเรือกสวน แมกระท่ังในชุมชนได ในการหารือกับชาวชุมชนจึงตองพยายามเนน 
ใหเห็นความสําคัญของฝายท้ังสองประเภทคือ  นอกจากจะกักเก็บน้ําไวใชแลว ยังตองรวมมือกันสรางฝายเล็ก 
ใหไดจํานวนมากโดยแทบไมมีคาใชจายดานวัสดุอุปกรณเลย แตสามารถเพ่ิมความชุมช้ืนของปาเขาตนน้ําดวย  
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คาใชจายในการดําเนินโครงการ 
  โครงการของ กลุม มธบ.รักษปาตนน้ํา ไดรับความชวยเหลือดานการเงินจากบุคคลหลายทาน
และองคกรบางองคกร และทางสโมสรอาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเอง ก็พยายามจัด
กิจกรรมรณรงคหาเงินเพื่อชวยเหลือในโครงการท่ีทําใหสามารถต้ังเปาหมายและดําเนินการขยายโครงการ
ออกไปได   บุคคลและองคกรท่ีใหความชวยเหลือดานการเงินแกกลุม มธบ.รักษปาตนน้ํา  ไดแก 
1. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   6. บริษัท ศูนยกฎหมายหมายธุรกิจอินเตอรเนช่ันแนล จาํกัด  
2. บริษัท ING ประกันชีวิต จํากัด   7. คุณสุรีย  อภิราษฎรศักดิ์  
3. บริษัท Fabrinet จํากัด    8. คุณธีระชัย  เชมนะสิริ 
4. บริษัท คิมเบอรล่ีย-คลาค (ประเทศไทย) จํากัด 9. คุณเสาวนิต  พิทักษสิทธ์ิ 
5. บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จํากัด             10. พันเอก(หญิง)รัชนี  โสตสถิตย 
เปาหมายของโครงการ 
  กลุม มธบ.รักษปาตนน้ํา   สโมสรอาจารยและพนักงาน   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
ตั้งเปาหมายเดิมไววาจะสรางฝายใหไดจํานวน 80 ฝาย ภายในวันท่ี 5 ธันวาคม 2550 เพ่ือเปนพระราชกุศลใน
วโรกาสท่ีองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษา ขณะน้ีสามารถทําไดจริงถึง 98 ฝาย 
และซอมแซมฝายซ่ึงถูกน้ําเซาะเสียหายไปประมาณ 20 ฝาย อีกท้ังไดสรางถังเก็บน้ําขนาดใหญอีก 2 ถัง และ
สรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กของตําบล 1 ศูนย 
แผนท่ีสายน้ําบนภูเขาท่ีดาํเนินโครงการ 
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แผนท่ีสายนํ้าบนภูเขานี ้เขียนข้ึนจากความรู ความเขาใจและความทรงจําของชาวชุมชนบานดอนไชยหลายคน 
เพื่อใหสามารถเห็นจุดสําคัญบางจุดและเสนทางนํ้าบนภูเขา การประชุมระดมความคิด ความจํา กระทําอยาง 
ไมเปนทางการ ชาวบานท่ีเคยเดินปา  หาของปา  และลาสัตวในอดีตตางชวยกันช้ีและวาดแนวทางเดินของ 
สายนํ้าตาง ๆ จนไดแผนท่ีนีข้ึ้นมา เพื่อใชแสดงถึงจุดทํางานของกลุม มธบ.รักษปาตนน้ํา 
 
โครงการท่ี 1 ลําหวยผา บานผาเวียง ตําบลภูคา อําเภอปว จุดท่ีตั้งของโครงการอยูหางถนนประมาณ 2.5 ก.ม.
ดําเนินการชวงระยะเวลา วนัท่ี 6-10 มีนาคม 2548 สรางฝายกึ่งถาวรเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 1 ฝาย 
ขนาดกวาง 7 เมตร สูง 2.5 เมตร หนา 30 ซ.ม. และฝายดกัตะกอน จํานวน 2 ฝาย รวม 3 ฝาย   สามารถกักเก็บ
น้ําและสงไปเปนน้ําใชท่ีโรงเรียนหมูบานผาเวียง  ซ่ึงโรงเรียนนี้อยูหางจากตัวฝาย  ประมาณ 1 กิโลเมตร  มี
นักเรียนท่ีเดนิมาเรียนจากหมูบานใกลเคียง  รวม 5 หมูบาน จํานวนท้ังส้ิน 80 คน ท้ังหมดเปนชาวเขาเผาล๊ัวะ 
 
 

                                                                                   
 
 

 
 
 
 
 
 

ฝายดักตะกอน (ฝายแมว) สรางดวยไมและกอนหิน 
ชาวเขาเผาล๊ัวะ ท่ีชวยกันสรางฝายนี้ เคยไปดูงาน 
สรางฝายท่ีโครงการหลวง หวยฮองไคร อ.ดอยสะเก็ด 
จ.เชียงใหม มาแลว จึงสามารถกอสรางไดเรียบรอย
สวยงาม 

ระหวางการกอสรางฝายกึ่งถาวร ซ่ึงสามารถ 
กักเก็บน้ําไดสูงสุดประมาณ 120 ลูกบาศกเมตร  
ชาวเผาล๊ัวะท้ังชายและหญิงจาํนวนนับรอยคน 
ผลัดเวียนมาชวยงานกอสราง 
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โครงการท่ี 2 ลําหวยหาญ บานดอนไชย ตําบลศิลาแลง อําเภอปว จุดท่ีตัง้โครงการอยูหางถนนประมาณ 3.5 ก.ม.
ดําเนินการระหวางชวงเวลา 2-6 เมษายน 2548 โดยมีลักษณะของโครงการคือ การสรางฝายกอดวยหินและ
คอนกรีต จํานวน 1 ฝาย เพื่อกักเก็บน้ําและสงไปยังถังน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจุ 59,000 ลิตร ซ่ึง 
สรางข้ึนในระยะเวลาเดยีวกนั และไดมีการสรางฝายดักตะกอนเหนือฝายนี้อีก 3 ฝาย เปนฝายตะแกรง 1 ฝาย  
รวมท้ังส้ิน 4 ฝาย โดยชาวบานสวนใหญเปนสตรี ระดมกาํลังกันมาเปนจํานวนมาก ผูนําทีมจากหมูบาน คือ 
คุณสมเร็จ  พนัชน  ผูใหญบานหมู 3  ต. ศิลาแลง 
                                                                        

              ฝายกอดวยหินและปูนซีเมนต ยาว 4 เมตร  
สูง 1.3 เมตร หนา 50 ซ.ม.  กักเก็บน้ําไดเต็มท่ี 10 
ลูกบาศกเมตร คุณตาคํา ซ่ึงกาํลังยกกอนหนิเปน
อดีตทหารพราน โดนกับระเบิดของ ผกค.   ใน
ระหวางปฏิบัติหนาท่ีตองตัดขาหนึ่งขาง ขณะนี้
ใชขาเทียม แตก็มีน้ําใจมาชวยงานสรางฝายอยาง
เต็มท่ี 

 
 
 
 
                                                                        ฝายดักตะกอนสรางดวยหนิเรียงขวางลําหวย 
       ฝมือสตรีของหมูบานดอนไชย 
 
 
 
 

ศาสตราจารย ดร.สิปปนนท   เกตุทัต นายกสภา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ไดเดินทางมาเยี่ยม 
กิจกรรมและชม ฝายตะแกรง (Gabion) ซ่ึงเหมาะ 
กับพื้นท่ีซ่ึงมีหินเล็กจํานวนมาก จําเปนตองใช 
ตาขายเหล็ก หอกอนหินเล็กเหลานั้นไว 
ทําใหรวมกันเปนแทงยาววางขวางลําหวย 
เพื่อดักตะกอนและชะลอความเร็วของสายน้ํา 
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โครงการท่ี 3 หมูบานปางยาง ตําบลศิลาแลง อําเภอปว ดําเนินการระหวาง 1-4 พฤษภาคม 2548 หมูบาน 
ปางยางเปนหมูบานชาวเขาเผาล๊ัวะ ซ่ึงเดิมมีอาชีพทําไรเล่ือนลอย ตอมาเจาหนาท่ีหนวยพัฒนาสังคมและ 
สวัสดิการชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยคุณจรัส  แซโคว ไดรณรงคใหยุติการตัดไม
ทําลายปาและแนะนําใหปลูกขาว โดยการทํานาข้ันบันไดบนไหลเขา จึงมีการพัฒนาพ้ืนท่ีเพื่อปลูกขาว การ
สรางฝายจะชวยสรางความชุมช้ืนใหพื้นทีป่าและกกัเก็บน้ําเพื่อสงไปยงัสวนและนาไดบางสวน โครงการนี้
ประกอบดวยฝายก่ึงถาวร 2 ฝายและฝายดกัตะกอน 3 ฝาย รวม 5 ฝาย 
 
 
 

               ระหวางการกอสรางฝายดักตะกอนหวยผักไผ 
ใชไมและหินเล็ก นอกจากชะลอสายนํ้าแลว  
ยังใชเปนสะพานขามลําหวยได 

 
 
 
 
 
       กลุม มธบ.รักษปาตนน้ําและชาวบานท่ีรวมกัน 
                                                                            สรางฝายกึ่งถาวรเพ่ือกกัเก็บน้ําท่ีหวยบอหมา 
       ระยะทางเดินลงเขาชันประมาณ 3 ก.ม.  

อาจารยจรัล   โนจิตร  ผูอํานวยการโรงเรียนบาน
ปางยาง เปนผูประสานงานและนําทีม 
อยางเขมแข็ง 

 

ถังน้ําคอนกรีตขนาดใหญเสนผาศูนยกลาง 5 เมตร สูง 3 
เมตร เก็บน้ําได 59,000 ลิตร เพื่อรับนํ้าท่ีสงเดินทอมาจาก
ฝายบนเขาหวยหาญและสงน้ําตอไปใชในหมูบานดอนไชย 
สวนหนึ่ง ประมาณ 80 หลังคาเรือน 
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       ฝายก่ึงถาวรหวยบอหมา สามารถกักเก็บน้าํ 
และสง       ไปใชดานการเกษตรตามความจําเปน ช่ือหวย 

บอหมานั้น เกดิข้ึนจากตํานานวาทุกคร้ังท่ีมีคนเจ็บปวย
ในหมูบาน ชาวบานจะไปบนบานท่ีไหน 
ก็ไมไดผล แตเม่ือไปท่ีหวยแหงนี้ เพื่อบนวาจะเล้ียงผี
ดวยเนื้อสุนัขปรากฏวาไดผลทุกคร้ัง  จึงต้ังช่ือวา 
หวยบอหมา 
 

 
 
                                                                        ฝายดักตะกอนลําหวยบอหมา  สรางจากไมลม 
                                                                                  ในปา นกัศึกษาไดชวยกนัลากมาวางขวางลําหวย
       ทําหลักกั้นและนําหนิมากองซอนกันไว 

สามารถชะลอความเร็วของน้ําไมใหตะกอนไหล
เลยไปยังฝายกกัเก็บน้ํา เรียกวาฝายไมลมขอน 

       นอนไพร 
 
 
โครงการท่ี 4 การสรางฝายดกัตะกอนเพิ่มท่ีลําหวยหาญ หมูบานดอนไชย ระหวาง 22-25 กุมภาพันธ 2549 
เปนพื้นท่ีซ่ึงไดมีการสรางฝายและจัดทําประปาหมูบานไวแลว ตาม โครงการท่ีสอง (เดือนเมษายน 2548) 
เนื่องจากชาวบานไดเรียนรูวาการสรางฝายดักตะกอน (Check Dam) ข้ึนเหนือฝายกึง่ถาวร นอกจากจะสราง 
ความชุมช้ืนแกปาขางลําหวยแลว ยังเปนการชวยกรองน้าํท่ีจะสงลงไปใชในหมูบานใหใสสะอาดข้ึน จึงได
ปรึกษาหารือกนัและประสานกับกลุม มธบ. รักปา  และรวมกันระดมสรางฝายดักตะกอนเพิ่มข้ึนอีกจํานวน 
25 ฝาย ทําใหเกิดการกกัเก็บน้ําขนาดเล็กเปนจํานวนมาก 
 

 

ฝายดักตะกอนและสรางความชุมช้ืน จํานวน 25 ฝาย 
เรียงรายหางกนัประมาณ 50-100 เมตร ดวยแรงศรัทธา 
ของชาวบานดอนไชย ซ่ึงจะทําใหปาตนน้าํแหงนี้  
คงความชุมช้ืน แมจะเปนระหวางกลางฤดูรอนก็ตาม 
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โครงการท่ี 5 ระยะเวลา 9-11 มีนาคม 2549 การสรางฝายกึ่งถาวรคอนกรีตเสริมเหล็กเพิม่ท่ีลําหวยหาญ เปน 
ฝายท่ีใหญกวาเดิมสามารถกักเก็บน้ําไดจํานวนมากข้ึน กอนท่ีจะสงลงไปยังถังเก็บกอนสงไป 
ยังหมูบาน  และสรางฝายดักตะกอนเพิ่มข้ึนอีก  10  ฝาย   ทําใหลําหวยหาญทั้งหมดมีฝายกักน้ํารวม  35  ฝาย   
มีฝายขนาดใหญ 1 ฝาย 
 

 
 

ฝายหินเรียง ซ่ึงก็เปนฝายดักตะกอนและสรางความชุมช้ืน
ชนิดหนึง่ สามารถกักเก็บน้ําไว พบวามีกบมาวางไข 
นับเปนจดุเร่ิมตนของความสมบูรณทางธรรมชาติ 

ฝายกั้นน้ําหวยหาญ ซ่ึงเปนความรวมมือกนัระหวาง 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) 
และชาวหมูบานดอนไชย ตําบลศิลาแลง อําเภอปว 

เม่ือน้ําถูกกักเก็บไวเต็มอางแลว ก็จะไหลลนฝายออกไป 
เก็บในฝายตอ ๆ ไป ทําใหมีน้ําขังอยูบนเขาเพียงพอ 
สําหรับตนไมและระบบนเิวศนของสัตวได 
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โครงการท่ี 6 ระหวางวนัท่ี 17-20 มีนาคม 2549 การสรางฝายดักตะกอนท่ีบานนาแล ตําบลภูคา อําเภอปว  
เพื่อสรางความชุมช้ืนใหแกปาตนน้ํา   ซ่ึงเปนตนของแมน้ําขวาง สรางฝายดักตะกอนจํานวนรวม 10 ฝาย  
ระยะทางเดินจากถนนประมาณ 2.5 ก.ม. 
 

 
 
 

ไมและหินเปนวัสดุในปาซ่ึงนํามารวมกนัขวางทางน้ํา 
ไวเพื่อชะลอความแรงและทําใหเกดิการตกตะกอน 
เกิดความชืน้ในดินตะกอนท่ีตนไมขางลําหวยจะได 
ประโยชน  

ลําหวยหาญซ่ึงตอไปน้ีจะมีความเยน็ช้ืนยิง่ข้ึนกวาเดิม  
เพราะมีน้ําหลอเล้ียงลําหวยตลอดท้ังป ปาจะหนาแนนข้ึน 
และสัตวน้ําสัตวปาก็จะอุดมสมบูรณมากข้ึน 

ชาวบานนาแล ต.ภูคาไดสงใหผูใหญบาน (นายอูด  เขียนยะ) 
ไปดูงานสรางฝายท่ีลําหวยหาญ และตกลงใจจะรวมกนั 
ลงมือสรางฝายชะลอความชุมช้ืนข้ึนมาบาง จึงเกิด 
โครงการความรวมมือข้ึนมาอีกหนึ่งโครงการ  
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โครงการท่ี 7 ระยะเวลา 6-9 เมษายน 2549 โครงการฝายกึ่งถาวรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 5 เมตร  
สูง 70 ซ.ม. กักเก็บน้ําเพื่อใชท่ีหมูบานแจรง ตําบลภูคา อําเภอปว ซ่ึงมีจํานวนบาน 37 หลังคาเรือน มี
ประชาชน150 คน เปนชาวเขาเผาล๊ัวะ ปจจุบันใชน้ําจากอีกแหลงหนึ่งซ่ึงอยูหางหมูบานถึงประมาณ 5 ก.ม. 
เปนแหลงน้ําใชซ่ึงไมสามารถดื่มได เนื่องจากอยูใกลไรล้ินจี่ของชาวเขาซึ่งใชสารเคมี ทําใหปนเปอนลงที่
สายนํ้านั้นการสรางฝายกึ่งถาวรคร้ังนี้จะทําใหมีน้ําซ่ึงสะอาดกวาเดิม ซ่ึงใชบริโภคได โครงการนี้เปนการ
สรางฝายกึ่งถาวร 1 ฝายและฝายดักตะกอน 2 ฝายรวมเปน 3 ฝาย 

 

ลักษณะของฝายชะลอความชุมช้ืน 
ฝมือของชาวบานนาแลที่หวยเยน็ 

อีกฝายหนึ่งในโครงการบานนาแล 
เปนงานท่ีประณีตสวยงาม 

ฝายกึ่งถาวรบานแจรง ชองกลางฝายนั้น 
ชาวบานสรางไวเพื่อใชไมมาเสริมในการ 
กั้นน้ําและตะกอน ทําใหไดระดับน้ําสูงข้ึน 
จนทานแรงน้ําไมได กจ็ะหักกลายเปน 
ทางน้ําผานปกติ 
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โครงการท่ี 8 ระยะเวลา 6-9 เมษายน 2549 สรางฝายกึ่งถาวร 1 ฝายและฝายดักตะกอนจํานวน 10 ฝาย  
ณ หวยตาว เพือ่กักเก็บน้ําแลวสงมาอีกสวนหนึ่งของหมูบานดอนไชย  รวมถึงวัด โรงเรียนและสํานักงาน 
สาธารณสุข นอกจากการกอสรางฝาย ณ ลําหวยแลว ชาวบานยังมีภาระในการจดัหาทอสงน้ําเปนระยะทาง 
รวมประมาณ 4 ก.ม. คร้ังนี้ทีมงานจากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
5 ทาน ไดเขารวมในโครงการ เพื่อศึกษาความสมดุลทางระบบนิเวศนในลําหวยตลอดจนคนหาวิธีพัฒนา 
ใหลําหวยหินลับและลําหวยตาวเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนเิวศน    อันจะเปนการเพิ่มพนูรายไดแกหมูบาน 
อีกสวนหนึ่ง 

 

ฝายหินบานแจรงขวางทางนํ้า 
ประมาณ 10 เมตร (ลําหวยกนู) 

ฝายหินบานแจรง  ฝมือไมปราณีต 
สวยงามนกั แตก็สามารถดักตะกอน 
และก้ันน้ําไดบาง 

ลําหวยตาวกลางฤดูรอนยังปกคลุมดวย 
ไมยืนตนอยางรมร่ืนและเยือกเย็น  
เปนทางเดินไปสูจุดสรางฝาย 
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ฝายดักตะกอนหวยตาว หลังสรางเสร็จ 
ไมนานเกิดฝนตกหนกั  กระแสน้ําได 
พัดพาดนิและใบไมมาทับถมพอกพูน  
ทําใหเกบ็ความช้ืนไวได โดยนํ้าจะซึม 
ผานลงไปดานลาง 

บางฝายก็สามารถกักเก็บน้ําไวไดเล็กนอย  
แตดินบริเวณรอบ ๆ จะอุมน้าํ และคงความ 
ชุมช้ืนไวตลอดฤดูแลง 

ฝายหวยตาวสรางไวบนหนาผา  
ไดอาศัยชองผาเปนผนังกั้นอัน
แข็งแรงทําใหลดการส้ินเปลือง
วัสดุกอสรางไดอยางด ี
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โครงการท่ี 9 ระยะเวลา 4-7 พฤษภาคม 2549 กลุม มธบ.รักษปาตนน้ํา รวมกับชมรมคายอาสาพัฒนา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย รวมกับชาวบานดอนไชย สรางถังเก็บน้ําความจุ 59,000 ลิตร อีก 1 ถัง ณ  
ปลายลําหวยตาว เพื่อกกัเก็บน้ํา ซ่ึงสงมาจากฝายในลําหวยกอนสงไปใชในหมูบาน และไดข้ึนไปทาํฝาย 
ดักตะกอนเพิม่ข้ึนอีก 6 ฝาย ในลําหวยเล็ก ซ่ึงแยกออกไปจากหวยตาว ช่ือ หวยตนยาง 
 

 
 

 
 

สภาพการกกัเก็บน้ําของฝายดักตะกอน 
หวยตาว 

ถังขนาด 59,000 ลิตร รับน้ําจากฝายหวยตาว 
เก็บเพื่อสงน้ําตอไปยังหมูบานดอนไชย ตอนลาง 
ซ่ึงรวมถึงวัด โรงเรียน และสํานักงานสาธารณสุข
บานดอนไชย 

ลําหวยตนยางเปนลําหวยแคบ ตล่ิงสูงชัน 
น้ําจึงไหลแรงและเร็ว การสรางฝายเล็ก ๆ ข้ึน 
จะทําใหเกดิจดุกักเก็บน้ําเรียงรายบนเขาหลายจุด 
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โครงการท่ี 10  วันท่ี 11 มิถุนายน 2549 กลุมพนักงานบริษัท ING ประกันชีวิต ซ่ึงสนใจงานอนุรักษธรรมชาติ
ไดรวมเดินทางไปกับสโมสรอาจารยและพนักงาน มธบ. เพื่อชวยเหลือชุมชนดวยการทําหลังคาเกาของ
โรงเรียนเพื่อใหใชเปนสถานเล้ียงดูเดก็เล็กกอนวยัเรียนและรวมกันสรางฝายรวม 4 ฝาย ดวยเจตนารมณเพื่อ
ประโยชนของชุมชนและเปนการถวายราชสักการะแดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 
 

             
                                                                                                  

 
 

ฝายเหลานี้ นอกจากจะกกัเกบ็น้ําแลวยังดักตะกอน 
ท่ีจะไหลไปสูหวยสายหลัก ตะกอนเหลานีจ้ะอุมน้ํา 
และความชืน้ไวใหแกปาเปนอยางด ี

คณะพนักงานจากบริษัท ING ประกันชีวิตเขามา 
รวมมือกับโครงการทําหลังคาและทาสีอาคารเรียนราง 
เพื่อใหใชงานได 

การทําฝายลําหวยแยกของหวยตาว 
ของกลุมพนักงาน  ING ประกันชีวิต 

DPU



-15- 
 

 
 
โครงการท่ี 11 วันท่ี 10-12 ธันวาคม 2549 กลุมพนักงาน บริษัท ศูนยกฎหมายธุรกิจ อินเตอรเนช่ันแนล จํากดั 
รวมกันซอมแซมฝาย ณ ลําหวยตาวและสรางเพิ่มเติม ณ หวยหินลับ และมอบเงินและอุปกรณกีฬาแกเยาวชน 
ในหมูบานเพ่ือนําไปใชในกจิกรรมดานกฬีาและนันทนาการ 

 

 
     
 

 
 
 

กลุมพนักงาน  ING ประกันชีวิต รวมกัน 
มอบอุปกรณการเรียนรูแกเดก็นักเรียน 
หมูบานดอนไชย ตําบลศิลาแลง อําเภอปว 

พนักงานบริษทั ศูนยกฎหมายธุรกิจ จํากัด จํานวน 
17 คน รวมกันเดินทางข้ึนไปทํางานกับชาวบานและ
เยาวชนของหมูบานดอนไชย ในการซอมแซม 
ฝายเดิม 1 ฝาย ณ ลําหวยตาว และสรางเพิ่มเติม 
ณ หวยหินลับ อีก 3 ฝาย 
 

พนักงานบริษทั ทํางานรวมกับเยาวชน 
ชาวหมูบานดอนไชย ระหวางสรางฝายหวยหินลับ 
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โครงการท่ี 12 วันท่ี 19-21 มกราคม 2550 ทีมสโมสรอาจารยและพนักงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย และ 
ทีมสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย รวมกับชาวบานและเยาวชน เขาไปทํางาน ณ หวยหาญ 
ซ่ึงมีฝายเดิมอยูแลว 35 ฝาย ดวยการเขาไปซอมแซมฝายเดิมซ่ึงชํารุดจากฤดูฝนท่ีผานมาและไดสรางฝายใหม 
เพิ่มเติมข้ึนอีก 5 ฝาย 
 

 
 

 
 
 

คณะบริษัทศูนยกฎหมายธุรกจิมอบเงิน 5,000 บาท 
และอุปกรณกฬีาใหตัวแทนเยาวชนหมูบานเพ่ือ 
เปนเงินกองทุนเร่ิมตน เพื่อทํากิจกรรมดานกีฬา 
และนันทนาการ 
 
 

การซอมแซมฝายเกาโดยใชถุงทรายเพิ่มเติม 
แนวฝาย โดยนักศึกษาชาวบานและเยาวชน 
ของหมูบานดอนไชย 
 
 

การซอมแซมฝายเกาโดยใชถุงทรายเพิ่มเติม 
แนวฝาย โดยนักศึกษาชาวบานและเยาวชน 
ของหมูบานดอนไชย 
 
 

การกลับเขาไปสํารวจหวยหาญหลังจาก 
ไดไปสรางฝายแลว 1 ป พบวาฝายท่ีสราง 
สวนใหญยังสามารถกักเก็บน้ําไวได 
และเร่ิมพบเหน็ลูกปลาลูกกบอาศัยอยูในน้าํ 
เปนการฟนฟูระบบนิเวศนข้ึนมาอีกคร้ัง 
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โครงการท่ี 13 วันท่ี 24-26 มีนาคม 2550 ทีมสโมสรอาจารยและพนักงาน มธบ. และนักศึกษาภาควิชารัฐ
ประศาสนศาสตร ลงพื้นท่ีสรางฝาย ณ หวยหินลับ จํานวน 3 ฝาย 
 
 

 
 
 

 
 

ทีมอาจารยและนักศึกษาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร
มธบ. รวมกันสรางฝายดักตะกอนเพิ่มอีก จํานวน 5 ฝาย 
 

ฝายกระสอบทรายหวยหนิลับ  
ชะลอน้ําและดกัตะกอน 
 

ฝายหิน/กระสอบทราย  
หวยหินลับ 
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โครงการท่ี 14 โครงการตอเนื่องในชวงป พ.ศ.2549  จากอาคารเรียนรางปราศจากหลังคากลางหมูบานดอนไชย  
ต.ศิลาแลง อ.ปว ทีมงานสโมสรอาจารยและพนักงาน มธบ. ไดขอความชวยเหลือจากบริษัท ING ประกันชีวิต 
บริษัท ฟาบริเนท จํากัด  และบริษัท กริดไทยแลนด จํากดั  โดยแรงงานของชาวบานดอนไชย ไดปรับปรุงใหอยู 
ในภาพใชงานไดดีอีกคร้ังหนึ่งซ่ึงทางองคการบริหารสวนตําบลศิลาแลง ก็ไดยื่นมือเขามาใหการสนบัสนุน 
จนกระท่ังสามารถเปดใชเปนศูนยพัฒนาเดก็ของตําบลศิลาแลง เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2550 
 

 
 

 

สภาพอาคารโรงเรียนรางของหมูบานดอนไชย 
ซ่ึงทีมงานสโมสรอาจารยและพนักงาน มธบ. 
พบเห็นขณะเขาไปทํางานโครงการฝาย 
ถวายในหลวง ในป 2549 

อาคารหลังเดิมหลังจากการพัฒนาปรับปรุง 
เพื่อใชประโยชนใหมอีกคร้ัง เปนศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กของตําบล ขณะนี้มีเดก็เล็กมาใชบริการ 
ถึง 100 คน 

ฝายหินเรียง 
ชะลอน้ําและดกัตะกอน 
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โครงการท่ี 15 วันท่ี 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2550 ทีมสโมสรอาจารยและพนักงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจ 
บัณฑิตย และนักศึกษาภาควชิารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย รวมกับบริษัท คิมเบอรล่ีย- 
คล็าค ประเทศไทย จํากัด เขาไปทํางาน ณ ลําหวยหาญ ต.ศิลาแลง อ.ปว จ.นาน เพื่อสรางฝายคอนกรีตเสริม 
เหล็กหนึ่งฝายและฝายดกัตะกอน 3 ฝาย 
 

 
 

 

ภาพประวัติของการพัฒนาศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 
ขณะนี้อยูในการดูแลบริหารงานขององคการ 
บริหารสวนตําบลศิลาแลง 

ฝายคอนกรีตเสริมเหล็กกักเก็บน้ํา และผันน้ํา 
จํานวนหนึ่งไปสูทุงนา ซ่ึงอยูระดับตํ่ากวา 
ฝายน้ีลงไป 

ฝายดักตะกอนและชะลอความเร็วของน้ํา 
สรางดวยหนิและถุงบรรจุทราย ใชหนิใหญ 
กันดานหลัง 
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โครงการท่ี 16 วันท่ี 11-13 มกราคม 2551 ทีมสโมสรอาจารยและพนักงาน มธบ. รวมกับทีมสโมสรนักศึกษา 
มธบ. และทีมนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ช้ันปท่ี 3 จัดสรางฝายตะแกรง 
จํานวน 2 ฝาย ณ หวยหินลับ ตําบลศิลาแลง   
 

 
 

 
 
 
 

ฝายคอกหมูใชถุงทรายบรรจุลงในกลองไม 
ใชทรายจากลําหวยเปนการขุดลอกและใช 
ทรายใหเกิดประโยชน 

ฝายตะแกรงทําโดยนําตะแกรงเหล็กถัก 
มาหอหินเรียง แลวใชลวดตรึงปลายแผน
ตะแกรงท้ังสองดาน และใชไมตีเปนคอก 
กันเพื่อดนักอนหินไมใหกระจาย 

ฝายตะแกรงจากภาพมุมสูง มีความสวยงาม 
และทนตอแรงน้ําไดดกีวาฝายหินเรียง 
และฝายท่ีใชกระสอบทรายเรียง 
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ภาคผนวก 2 

รายชื่อผูเขารวมกิจกรรมโครงการ มธบ. รักษปาตนน้าํ ณ จังหวัดนาน ระยะเวลา ป 2548-2550 
อาจารยและบุคลากร (ไมนับรวมผูสนใจจากองคกรอ่ืน ๆ อีกประมาณ 50 คน) 

1. อาจารยปรีชา  วุฒิการณ     
2. อาจารยเวเนยยพจนวาทิน  ศุกระกาญจน   
3. นายสุพจน  แสงวิริยภาพ 
4. ผศ.วันวร  จะนู 
5. อาจารยบุหงา  มาโยม 
6. อาจารยศึกษา  อุนเจริญ 
7. อาจารยสุวนิตย  จีรวงส 
8. อาจารยปณรสี  สูศิริรัตน 
9. อาจารยพิชญนาฎ  สุทธิสมณ 
10. อาจารยภัทรา  พลับเจริญสุข 
11. อาจารยวาสนา  วิสฤตาภา 
12. อาจารยอนุชา  สถิตพงษ 
13. นายบุญเล้ียง  ไทยพิริยะกุล 
14. นายณฐัพันธุ  พันธุดีกุล 
15. นายสุริยัน ผาฟองยุน 
16. นายประสิทธิชัย  เดชดน ู
17. นายสาธิต  ปรัชญาอริยะกุล 
18. นายประพัฒน  จันทรสุโข 
19. นายเสนห  ธนากรกิตติโยธิน 
20. นายศิษฏิวัชร  นิ่มทองคํา 
21. นายมีน  มูลสวัสดิ ์
22. นายสมาน  ยังอยู 

นักศึกษา 
1. นางสาวศิรินภา  ตรีพืชน 
2. นางสาวชลธิชา  ประชุมวรรณ 
3. นายสุทธิชัย  ดษิกร 
4. นายภิรายุ  สุวรรณโณ 
5. นายวีระพล  เต็งรัง 
6. นายอนุชาติ  ศรีสิทธิการ 
7. นายกฤษฎา  แสนสมบัติ 
8. นายอภเิดช  ทิปละ 
9. นายสัมฤทธ์ิ  พงษสุวรรณ 
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10. นายทรงพล  สุวรรณพงษ 
11. นายพงษพันธ  จันทรา 
12. นายเขมชาติ  พราหมเภทย 
13. นายสุชาติ  ดวงชูเกล้ียง 
14. นายภิญโญ  รักษาศรี 
15. นายพิษณุ  แสนสุข 
16. นายธํารงค  เจริญสุข 
17. นายพูนศักดิ์  อัครศิระกุล 
18. นายสมยา  ประเสริฐดํา 
19. นายธเนศ  ยอดรัก 
20. นางสาวกุลฑีรา  เสือปรางค 
21. นางสาวชุลีพร  ประเสริฐ 
22. นางสาวพวงผกา  เกิดคง 
23. นางสาวชุลีพร  ศรีคํา 
24. นายธนกร  สุขเกษม 
25. นางสาวพัชรี  สินธุลักษณทิพย 
26. นางสาวอรอนงค  จังหวดั 
27. นางสาวนิรดา  พินธุโสภณ 
28. นายรัฐพล  พนัคง 
29. นายเบญจา  ทินกร 
30. นายอนุชัย  ฉิมชูทอง 
31. นายประสาน  บัวสม 
32. นายพชระ  สุขสงวน 
33. นายอนุพงษ  แกวรัตถา 
34. นายวัชระ  หามะ 
35. นายเกรียงไกร  นิธิเมธาว ี
36. นายฎีกา  ศิริพานิช 
37. นายสมศักดิ์  กิ่งแกว 
38. นายเรืองยศ  ผุดผา 
39. นางสาวปรัศน ี สุวรรณราช 
40. นางสาวสายใจ  เหาตะวานชิ 
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ภาคผนวก 3 

 
แบบสอบถาม ประโยชนชาวบานดอนไชย 
ผลกระทบของการสรางฝายชะลอน้ํา 

ปาชุมชนศลิาแลง หมูบานดอนไชย ตําบลศลิาแลง อําเภอปว จังหวัดนาน 
ระหวางเดือนมีนาคม 2548 ถึงมกราคม 2551 

 
ขอมูลบุคคล 
  เพศ  ชาย  อายุ  ต่ํากวา 16 ป 
    หญิง    17-25 ป 
        25-40 ป 
  อยูบานเลขที่..............หมูที่.........  40 ป ขึ้นไป 
ความเห็นเก่ียวกับการสรางฝายชะลอน้ํา 

1. ทานทราบวามีการสรางฝายชะลอน้ํา(ฝายแมว)ขึ้นในเขตปาชุมชนศลิาแลงระหวางเดือนมีนาคม 

2548 ถึงมกราคม 2551 

                    ทราบ   ไมทราบ              ไมมีความเห็น  

2. ทานทราบวามีการตอนํ้าจากฝายจากลําหวยมาเก็บทีถ่ังเก็บน้ําแลวสงตอมายังหมูบานดอนไชย  

เปนประปาภูเขา 

                  ทราบ   ไมทราบ  ไมมีความเห็น 

3. ทานมีสวนรวมในการสรางฝาย 

ก.     รวมเดินทางไปกอสรางฝาย..........คร้ัง 

ข.     สงสมาชิกในครอบครวัไปรวม...........คร้ัง 

ค.     ไมไดมีสวนรวมสรางฝาย 

4. กอนมีการสรางฝายครอบครวัของทานใชน้ําประเภทใดบริโภค (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ก.     สูบจากบอบาดาลของชมุชน 

ข.     ตักจากบอนํ้าใกลบาน 

ค.     อ่ืน ๆ 

5. เม่ือมีการสรางฝายและถังเก็บน้ําเพ่ือสงน้ําตอลงมาหมูบานเปนประปาภูเขาแลว การใชน้ําบริโภค

ของครอบครวัทานคือ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ก.     สูบจากบอบาดาลของชมุชน 

ข.     ประปาภูเขา 

ค.     บอนํ้า 
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6. ความสะดวกสบายและการประหยัดคาใชจายเปรียบเทยีบ เรียงลําดับความสําคัญ 1-2-3  

(1=สะดวกและประหยัดมาก 2=สะดวกและประหยัดนอย 3=สะดวกและประหยัดนอยที่สุด) 

สูบจากนํ้าบาดาลของชุมชน  
ใชน้ําประปาภูเขา  

ตักจากบอนํ้า  
7. ทานทราบหรอืไมวาการสรางฝายน้ันเบื้องตนทีเดียวเปนพระราชดําริของในหลวง 

ก.   ทราบ  ข. ไมทราบ          ค. ไมมีความเห็น 

8. จากการสังเกตของทานเห็นวาหลังจากการสรางฝายชะลอน้ําแลว 

8.1 ความชุมชื้นและรมเย็นของปาชุมชนศิลาแลง 

  ก.  เพ่ิมขึ้น 

  ข.  ลดลง 

  ค.  เหมือนเดิม 

  

8.2 จํานวนสตัวเล็กที่อาศัยสายน้ําลําหวยในปาชุมชนเปนอยางไร? (ปลา ปู กบ เขยีด) 

  ก.  เพ่ิมขึ้น 

  ข.  ลดลง 

  ค.  เหมือนเดิม 

 

8.3 ปริมาณน้ําใชซึ่งสงมาจากฝายและประปาภูเขามีความเพียงพอมาก-นอยอยางไร 

  ก.  มีมากเพียงพอตลอดป 

  ข.  มีเฉพาะในฤดูฝน 

  ค.  คอนขางขาดแคลน 

 

     9.  ทานคิดวาการทํางานรวมกันระหวางชาวบานกับนักศึกษา เพ่ือสรางฝาย ณ ปาชุมชนศลิาแลง  
          ทําใหเกิดความรูสึกอยางไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

ก.      สนุกสนาน 

ข.      ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 

ค.      ดีใจที่นักศึกษามีสวนชวยชุมชน 

ง.      ทําใหชาวบานมีความรูสึกวาจะตองมีสวนมากขึ้น 

จ.      ขอบคุณที่ทําใหหมูบานมีน้ําประปาภูเขาบริโภค 
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   10. ทานคิดวาในปาชุมชนศิลาแลงยังสมควรสรางฝายเพ่ิมขึ้นอีกหรือไม 
   สมควร 
   ไมสมควร 
   ไมมีความเห็น 
   11. การมีฝายและประปาภูเขาสงน้ําสูหมูบานดอนไชยนั้นไดสรางความเดือดรอนใหแกกลุม 
        หรือชุมชนใดบางหรือไม 

มี  
ไมมี 
อ่ืน ๆ คือ.............................................. 

   12. ทานคิดวานักเรียนซ่ึงเปนเยาวชนจากหมูบานดอนไชยควรมีสวนรวมและเอาใจใสเรื่องการสรางฝายหรือไม 
   ควร 
   ไมควร 
   ไมทราบ 
   13. ทานคิดวาผูนําหมูบานและกรรมการหมูบานตลอดถึงตัวทานเอง ควรมีสวนทะนุบํารุงฝาย  
        ถังเก็บน้ําและทอสงนํ้าอยางสมํ่าเสมอหรือไม   
   ควร 
   ไมควร 
   ไมทราบ 
    14. ทานรูสึกวาฝาย ถังน้ํา ทอนํ้าและระบบประปาภูเขาทั้งหมดที่สรางขึ้นเปนของทานหรือไม 
   เปนของขาพเจา 
   เปนของคนอ่ืน 
   ไมทราบ 
    15. ทานมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือขอเสนอแนะเก่ียวกับฝายและประปาภูเขาของบานดอนไชยอยางไรบาง 
        
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

      ขอขอบคุณทกุทานที่กรุณาแสดงความคดิเห็นคร้ังนี้ 
        ปรีชา  วุฒิการณ 
          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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แบบสอบถาม นักศึกษา อาจารย พนักงาน ผูรวมงาน 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑติย 
ที่มีสวนรวมในการสรางฝาย 

 
ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพ 
   เปนนักศึกษา  เปนบัณฑติ มธบ. เปนอาจารย/พนักงาน/ผูรวมโครงการ 
ผูรวมงาน 
1. ทานไดรวมเดินทางกับ “กลุม มธบ.รกัษปาตนนํ้า” เพ่ือไปสรางฝายบนภูเขา ณ ปาชุมชนศลิาแลง   

   หมูบานดอนไชย ตําบลศลิาแลง อ.ปว จ.นาน จํานวน.....คร้ัง 

 

2. สิ่งที่ทานประทับใจในการมีสวนรวมในการสรางฝาย มธบ. คือ 

ประทับใจ มาก ปานกลาง นอย 

ก.ความสนุกสนาน    

ข.การไดเห็นสถานที่แปลกใหม    

ค.ความรูสึกวาไดมีสวนรวมในกิจกรรมทีมี่ประโยชน    

ง.ไดศึกษาเรยีนรูเรื่องของฝายและวธิีการสรางฝาย    

จ.ไดพบและทาํงานรวมกับชาวบาน    

 

3.สิ่งที่ทานไดเรียนรูจากการเดินทางไปทาํฝาย มธบ. 

เรื่องที่เรียนรู มาก ปานกลาง นอย 

ก.ระบบการหมุนเวียนของน้ําบนภูเขา    

ข.ความสัมพันธของน้ํา ปาและชุมชนชาวบาน    

ค.การบริหารจัดการนํ้าบนภูเขาเพื่อประโยชนของปาและชุมชน    

ง.การสรางความสัมพันธกับสื่อมวลชนชาวบาน    

จ.พลังของความรวมมือในการทํางานเพ่ือบรรลุภารกิจ    

 

4.ทานคิดวาฝายตามแนวพระราชดําริมีประโยชนตอปาไมและชุมชนอยางไร   

ประโยชน มาก ปานกลาง นอย 

ก.ปองกันนํ้าหลากรวดเร็ว    

ข.กักเก็บน้ําบางสวนไวใชสาํหรับตนไมและปา    

ค.ดักตะกอนมิใหไหลลงไปสรางความตื้นเขินแกแมน้ํา    

ง.รักษาความชุมชื้นใหแกปาในฤดูที่ไมมีฝน    

จ.กักเก็บและผันนํ้าไปใชประโยชนในชุมชน    
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5.ทานคิดวาการสรางฝายสงผลดีตอระบบนิเวศนของมวลสตัวในปามากนอยเพียงไร 

มาก  ปานกลาง นอย 
6.ทานทราบหรือไมวาการสรางฝายในเสนทางนํ้าในปาเขานั้นเปนพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ทราบ  ไมทราบ 
7.ทานคิดวาชาวบานดอนไชยมีความพึงพอใจในการที ่“กลุม มธบ.รกัษปาตนนํ้า” ไปทํางานกับเขาเพ่ือ 

  สรางฝายชะลอน้ํามากนอยเพียงไร 

มาก  ปานกลาง นอย 

8.ทานคิดวาการรวมเดินทางไปสรางฝาย ณ หมูบานดอนไชย มีสวนสรางความรูสกึหรือจิตสํานึก 

  สาธารณะใหแกทานหรือไม 

มาก  ปานกลาง นอย 

9.ทานคิดวาการประสานงานในพื้นที่ (ผูใหญบาน ชาวบาน กรรมการหมูบาน ฯลฯ) มีความสําคัญ           

  ที่จะทําใหการทํางานสําเร็จลุลวงดวยดีหรือไม 

สําคัญ  ไมสําคัญ ไมทราบ 

10.ทานคิดวาการสรางฝายดวยความรวมกันทํางานระหวางชาวบานกับชาว “กลุม มธบ.รักษปาตนนํ้า”  

    จะสรางความสัมพันธที่ดีและเปนวธิีการพัฒนาชุมชนที่ดีใชหรือไม 

ใช  ไมใช  ไมทราบ 

11.ระบบวธิีการทํางานสรางฝายโดย “กลุม มธบ.รักษปาตนนํ้า” ทําใหนักศึกษาไดเรียนรูถึงวธิกีารทํางาน 

    รวมกับชุมชนเพ่ือประโยชนของชุมชนหรือไม 

ใช  ไมใช  ไมทราบ 

12.ทานเห็นดวยหรือไมวาบัณฑิตที่ดีควรไดมีโอกาสฝกฝนการทํางานเพ่ือประโยชนของสังคม 

เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมทราบ 

13.หากมีโครงการสรางฝายอีกทานคิดวาจะไปรวมกิจกรรมไดหรือไม 

ได  ไมได  ไมแนใจ 

14.โปรดแสดงความคิดเห็นของทานตอกิจกรรมสรางฝายของ “กลุม มธบ.รักษปาตนนํ้า” 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

       ขอบคุณครับ  

              ปรีชา  วุฒิการณ 
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