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บทสรุปผู้บริหาร 
 

โครงการฝายชะลอน้ำไหล คืนสมดุลธรรมชาติสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน : ขยายเครือข่าย ปีท่ี 8 เป็นโครงการ
ท่ีบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยใช้ฝายชะลอน้ำไหลเป็นเครื่องมือ ท่ีสอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายใต้กรอบคิดการแบ่งปันน้ำให้ทุกชีวิต และมุ่งให้ชุมชนรู้จักการแก้ปัญหา และพึ่งพาตนเอง ทาง
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการได้ให้ชุมชนเห็นความสำคัญของทรัพยากรน้ำท่ีเช่ือมโยงกับ
ทรัพยากรดิน และปา่ไม้ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักเกี่ยวข้องกับการผลิตภาคการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชน
ท่ีบูรณาการมิติทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม  

สำหรับในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ดำเนินการใน 6 ชุมชนคือ ชุมชนบ้านป่าพงค์ ชุมชนบ้านทุ่ง
ยาว  ชุมชนบ้านทุ่งลานโยพัฒนา ชุมชนบ้านทุ่งเคียน ชุมชนบ้านหลักสิบ และชุมชนบ้านสายกลาง ผลการดำเนิน
กิจกรรม แต่ละชุมชนเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ และป่า ซึ่งแต่ละชุมชนได้เพิ่มพื้นท่ี
ดำเนินกิจกรรม และมีชุมชนท่ีสนใจได้ขยายเครือข่ายเพิ่มข้ึน  
 สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ได้สนับสนุนให้มีการดำเนินกิจกรรมในพื้นท่ีเดิม 
และขยายผลโครงการไปยังชุมชนอื่นๆ เพื่อให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ น้ำ และดิน สู่ความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืนของชุมชนต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
ส่วนนำ 

 
หลักการและเหตุผล 
          สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับกลุ่มธนาคารน้ำ   
สภาลานวัดตะโหมด นำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช้ฝายชะลอน้ำไหล (Sandback 
check dam) เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นท่ีต้นน้ำเทือกเขาบรรทัด โดยได้ร่วมกับชุมชน
พัฒนารูปแบบตัวฝายเป็นฝายช่ัวคราวที่สร้างจากกระสอบบรรจุทรายวางเรียงในลักษณะรูปพัดซ้อนกันเป็นช้ันๆ 
และช้ันบนสุดเปิดช่องให้น้ำสามารถไหลผ่าน ภายใต้กรอบคิดการแบ่งปันน้ำให้กับทุกชีวิต เพื่อใช้แก้ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ำมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 ในพื้นท่ี 6 ชุมชน คือชุมชนตะโหมด ชุมชนบ้านในกอย ชุมชนบ้านลำสินธุ์  
ชุมชนบา้นทุ่งยาว และชุมชนบ้านทุ่งลานโยพัฒนา 
          หลังจากดำเนินการสร้างฝายฯ ไปในแต่ละชุมชนมาเป็นเวลา 7 ปี ในหน้าแล้งมีน้ำเพิ่มขึ้น ช่วยให้ชุมชน
ได้รับผลกระทบท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ชุมชนยอมรับกรอบคิดการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ โดยใช้ฝายชะลอน้ำไหลซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของชุมชนตะโหมด ดังจะเห็นได้จากการ
ขยายเครือข่ายของชุมชนโดยใช้กลุ่มธนาคารน้ำ สภาลานวัดตะโหมด เป็นชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ และได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งท่ี 17  ซึ่งตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการในแต่ละปี มีการ
สำรวจ และประเมินประสิทธิภาพของฝายฯ บริบทของแต่ละชุมชน พบว่ารูปแบบของตัวฝายท่ีดำเนินการในแต่
ละพื้นท่ีสามารถชะลอน้ำ และเหลือน้ำให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น แต่มีเพียงกระสอบบรรจุทรายช้ันบนสุด
เท่านั้นท่ีชำรุด โดยชุมชนตะโหมด ชำรุดในเวลา 1-2 ปี แต่ในพื้นท่ีชุมชนบ้านทุ่งยาว ใช้เวลาเพียง 1 ปี  สาเหตุ
หนึ่งคือแสงและตำแหน่งท่ีสร้าง โดยในพื้นท่ีชุมชนตะโหมด มีป่าต้นน้ำ ทำให้ในช่วงหน้าแล้งในลำห้วยยังมีระดับ
น้ำสูงถึงกระสอบช้ันบนสุด ทำให้ชำรุดช้ากว่า แต่ในพื้นท่ีบ้านทุ่งยาว ไม่มีป่าต้นน้ำ เมื่อหมดช่วงฤดูฝน น้ำลด
ระดับลงต่ำกว่ากระสอบช้ันบนสุด ทางสถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ จึงได้ร่วมกับบริษัทไทยฟอร์โมซาร์พลาสติก 
อินดัสทรี จำกัด ในการนำนวัตกรรมของบริษัทมาพัฒนากระสอบบรรจุทราย ท่ีเคลือบสารป้องกันรังสี
อัลตราไวโอเลต หรือยูวี (Ultraviolet; UV) สำหรับใช้วางช้ันบนสุดของตัวฝาย ซึ่งได้ดำเนินการในปี งบประมาณ 
2562 และพัฒนาใช้เป็นฝายฯ ต้นแบบ ซึ่งได้ประเมินประสิทธิภาพ ต้นทุน และความคุ้มค่า เพื่อเป็นข้อมูล
ให้กับชุมชนและบริษัทต่อไป 
          สำหรับในปีงบประมาณ 2562 นอกจากพัฒนากระสอบบรรจุทรายแล้ว ได้ดำเนินการขยายพื้นท่ีไปยัง
ชุมชนบ้านทุ่งลานโยพัฒนา ม.8 บ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง และ บ้านหลักสิบ ม.5 ต.หนองธง 
อ.ป่าบอน จังหวัดพัทลุง ตามความต้องการของชุมชน โดยทางสถาบันฯ ร่วมกับชุมชนในการวางระบบการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชน รวมท้ังพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความรู้
และเข้าใจกรอบคิดของการแก้ปัญหาทรัพยากรน้ำโดยใช้ฝายชะลอน้ำไหล และสามารถสร้างฝายชะลอน้ำไหลใน
รูปแบบบริบทของชุมชนบ้านพร้าวได้ตลอดจนผลักดันให้เกิดกลุ่มสร้างฝายชะลอน้ำไหลของชุมชน เพื่อเป็นแกน
หลักในการจัดการทรัพยากรน้ำ นอกจากนี้ในพื้นท่ีชุมชนตะโหมด และชุมชนบ้านทุ่งยาว ทางสถาบันฯ ยังจะ
ร่วมกับชุมชนดำเนินกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำไหลโดยการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ ในการแก้ปัญหา
ทรัพยากรน้ำร่วมกับชุมชนต่อไป 

 
 

 



วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนอย่างเป็นระบบ 
 2. เพื่อขยายพื้นท่ีสร้างฝายชะลอน้ำไหลในพื้นท่ีป่าต้นน้ำของชุมชนบ้านทุ่งลานโยพัฒนา             
ชุมชนบ้านหลักสิบ ชุมชนบ้านสายกลาง ชุมชนตะโหมด  และชุมชนบา้นทุ่งยาว 
 3. เพื่อใช้เป็นฐานการเรียนรู้ให้กับนักเรียน นิสิต และบุคคลท่ัวไป 
 
 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 
 

ผลกระทบ รายละเอียด 
[ ]  มิติเชิงสังคม - สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ และหน่วยงาน

ภาครัฐหรือภาคเอกชน 
-ชุมชนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรป่าและน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งท่ีเกิดขึ้น
ได้ระยะยาวและยั่งยืน  
- คนในชุมชนเกิดความรัก สามัคคี รู้จักการเสียสละ 
- คนในชุมชนได้รับการพัฒนา ให้สามารถถ่ายทอดกรอบคิด และวิธีการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำโดยฝายชะลอน้ำไหล 

[ ]  มิติเชิงเศรษฐกิจ - ปริมาตรน้ำท่ีเพิ่มข้ึนส่งผลให้ชุมชนสามารถใช้น้ำเพื่อการผลิตท้ังน้ำประปา    
น้ำสำหรับใช้ในวิสาหกิจของชุมชน  
- ทำให้คนในชุมชนสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้หลากหลายสร้างรายได้เพิ่ม 

[ ]  มิติเชิงส่ิงแวดล้อม - เมื่อมีปริมาณน้ำเพิ่มข้ึนส่งผลให้สัตว์น้ำมีท้ังจำนวนชนิด และปริมาณท่ีเพิ่มข้ึน 
- บริเวณริมลำหว้ยมีปริมาณของพืชและชนิดเพิ่มขึ้น 

[]  มติิทางทางด้าน
การศึกษา 

มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัในชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีเครือข่ายศึกษาดูงาน
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ชุมชนเรียนรู้การแก้ปัญหา และพัฒนาตนเอง ใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับนิสิน และบุคคลท่ีสนใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา และเชิงต้นทุน) 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วย ค่าเป้าหมาย 
ระดับผลผลิต    
เชิงปริมาณ จำนวนผู้รับบริการ คน 230 

จำนวนฝายชะลอน้ำไหล ฝาย 21 
ผู้ได้รับประโยชน์จากการสร้างฝายชะลอน้ำไหล ครัวเรือน 100 
ปริมาณน้ำในลำห้วย และในแหล่งน้ำธรรมชาติของชุมชนมี
เพิ่มขึ้น 

รอ้ยละ 30 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 80 
 การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 100 
เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกำหนด  ร้อยละ 100 
 ชุมชนมีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งได้ยาวนานกว่าเดิม เดือน 3 
เชิงต้นทุน ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร บาท 69,000 
ระดับผลลัพธ ์    
เชิงปริมาณ ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์

จากการบริการ  
ร้อยละ 80 

เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น อาชีพ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
วิธีการพัฒนาชุมชน 

 
พ้ืนท่ี/สถานท่ี/ระยะเวลาดำเนินการ 

พื้น ท่ี /สถาน ท่ีดำเนิน โครงการ ดำเนินการสร้างฝายฯ ร่วมกับ ชุมชนใน 6 ชุมชน 4 อำเภอ              
ของจังหวัดพัทลุง ดังนี้ 
            1. ชุมชนบ้านทุ่งลานโยพัฒนา ม.8 ต.บา้นพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 
   2. ชุมชนบ้านสายกลาง ม.9 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 
            3. ชุมชนบ้านหลักสิบ ม.5 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 
            4. ชุมชนบ้านป่าพงศ์ ม.9 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 

5. ชุมชนบ้านทุ่งยาว ม.11 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 
6. ชุมชนบ้านทุ่งเคียน ม.13 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 

    วันเริ่มต้นโครงการ ตุลาคม 2561 วันส้ินสุดโครงการ พฤษภาคม 2563 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. เกษตรกร และผู้นำชุมชน 
2. นักเรียน นิสิต และนักศึกษา 

 

สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

          ชุมชนท่ีได้เข้าร่วมในโครงการสร้างฝายชะลอน้ำไหลคืนสมดุลธรรมชาติสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน : ขยายเครือข่าย 
ท้ัง 6 ชุมชน ใน 4 อำเภอของจังหวัดพัทลุง แบ่งการดำเนินโครงการออกเป็นชุมชนท่ีดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบด้วย ชุมชนบ้านทุ่งยาว และชุมชนบ้านทุ่งเคียน อำเภอเขาชัยสน และชุมชนบ้านป่าพงศ์ อำเภอตะโหมด 
และชุมชนท่ีขยายเครือข่าย ประกอบด้วย ชุมชนบ้านทุ่งลานโยพัฒนา อำเภอป่าพะยอม ชุมชนบ้านสายกลาง และ
ชุมชนบ้านหลักสิบ อำเภอป่าบอน ชุมชนเหล่านี้ก่อนท่ีทางสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการลง
ดำเนินการ ในกิจกรรมการจัดการทรัพยากรน้ำโดยใช้ฝายชะลอน้ำนั้น แต่ละชุมชนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ 
เนื่องจากสภาพการเปล่ียนแปลงของภาวะโลกร้อน (Global warming) ท่ีเป็นผลมาจากความรุนแรงของ
ปรากฏการณ์เอลนิโญ (EI Nino) จากรายงาน Global Climate Risk Index 2019 ของท่ีประชุม COP24 หรือ
การประชุมภาคีแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งท่ี 24 ประเทศไทยได้ถูกจัดเป็น
ประเทศท่ีได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศดังกล่าว จากลำดับท่ี 20 ขึ้นมาอยู่อันดับท่ี 10 
(David et al., 2018) และยิ่งได้รับการกระตุ้นจากการบุกรุกพื้นท่ีป่าต้นน้ำ รวมท้ังการเพิ่มขึ้นของการประกอบ
อาชีพท่ีต้องอาศัยน้ำเป็นปัจจัยหลัก กลไกการแกปั้ญหาส่วนหนึ่งของแต่ละชุมชนต่างกัน เช่น ชุมชนบ้านสายกลาง 
และชุมชนบ้านหลักสิบ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นชุมชนท่ีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำสวนผลไม้แบบ
ผสมผสาน ปลูกสะละ มะละกอ และสับปะรดเป็นส่วนใหญ่ (ภาพท่ี  ) ทำใหเ้มื่อถงึช่วงฤดูแล้งประสบปัญหาการขาด
แคลนน้ำ ถึงแม้ว่าแต่ละบ้านจะขุดสระ กักเก็บน้ำไว้เป็นของตัวเอง แต่เมื่อปีนี้ประสบกับปัญหาเอลณีโญ ทำให้ปีนี้
ปริมาณน้ำไม่เพียงพอกับความต้องการของชุมชน ส่วนหนึ่งชุมชนแก้ปัญหาด้วยตนเองด้วยการใช้กระสอบบรรจุ
ทรายวางกั้นน้ำเอาไว้บางส่วน (ภาพท่ี 2) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          ภาพที่ 1 การใช้สำหรับปลูกมะละกอเรดเลด้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก)                                          (ข) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ค)                                         (ง) 

 

ภาพท่ี 2 สภาพของลำห้วยก่อนสร้างฝายชะลอน้ำไหล และหลังจากสร้าง ชุมชนบ้านหลักสิบ ม.5 (ก)  และ 
            ชุมชนบ้านสายกลาง ม.9 (ข) ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง  
 
 
 
 



          ชุมชนบ้านทุ่งลานโยพัฒนา ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เป็นชุมชนท่ีประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และปศุสัตว์ เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำสวนยางพารา ปศุสัตว์ และสวนผลไม้ แหล่งน้ำ
ของชุมชน มาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 2 แหล่ง คือ คลองตล่ิงชัน น้ำไหลมาจากเขาปู่เขาย่า ผ่านอำเภอศรี
นครินทร์ ในคลองมีฝายถาวรท่ีสร้างโดยกรมชลประทาน จำนวน 2 ฝาย เกิดการชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ ในช่วง
หน้าแล้งน้ำในคลองตล่ิงชันแห้งขาดสายเป็นช่วงๆ เกษตรกรไม่มีน้ำ (ภาพท่ี 3) สำหรับใช้เพื่อกิจกรรมทาง
การเกษตรได้ ส่วนแหล่งน้ำท่ีแหล่งใช้สำหรับผลิตน้ำประปาของหมู่บ้านจากการเจาะบาดาลของหมู่บ้าน ซึ่งแหล่งน้ำ
นี้ใช้สำหรับผลิตน้ำประปาเพื่อการบริโภคในครัวเรือน  
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก)                                                                    (ข) 
 

   ภาพที่ 3 สภาพของคลองตล่ิงชันก่อน (ก) และหลังดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำไหล (ข) ในช่วงฤดูแล้ง พื้นท่ี      
บ้านศาลาน้ำ ม.8 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 

          สำหรับชุมชนบ้านทุ่งเคียน และชุมชนบ้านทุ่งยาว ตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง เป็นชุมชนท่ีทาง
สถาบันฯ ร่วมกับกลุ่มธนาคารน้ำ สภาลานวัดตะโหมด เข้าไปร่วมกับชุมชนบ้านทุ่งยาวในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำโดยใช้ฝายชะลอน้ำไหล อัตลักษณ์ของชุมชนตะโหมด แก้ปัญหาทรัพยากรน้ำของชุมชน ต้ังแต่ปี      
พ.ศ. 2559 เดิมชุมชนเหล่านี้ประสบปัญหาน้ำ เนื่องจากป่าต้นน้ำของชุมชนถูกทำลาย และแทนท่ีด้วยสวน
ยางพาราเชิงเด่ียว ทำให้แหล่งน้ำเดียวท่ีมีคือน้ำฝน ช่วงฤดูฝนน้ำท่ีไหลผ่านลำห้วยสังเก หลังจากหมดฤดูฝนไป 2 
เดือน น้ำในลำห้วยก็แห้ง ไม่สามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรได้ ภายหลังจากท่ีทางชุมชนได้ดำเนินการสร้าง
ฝายชะลอน้ำฯ ไปจำนวน 250 ฝาย ในลำห้วยสังเก ซึ่งปัจจุบันเป็นปีท่ี 4 น้ำในลำห้วยยังคงมีอยู่เกือบตลอดสาย 
และไหลลงสู่อ่างพักน้ำของชุมชน ทางเทศบาลตำบลโคกม่วง ใช้น้ำดังกล่าวสำหรับผลิตน้ำประปาให้กับคนในพื้นท่ี 



(ภาพท่ี 4ก) แต่พบว่ารูปแบบของตัวฝายท่ีดำเนินการในแต่ละพื้นท่ีสามารถชะลอน้ำ และเหลือน้ำให้ได้พบว่า
รูปแบบของตัวฝายท่ีดำเนินการในแต่ละพื้นท่ีสามารถชะลอน้ำ และเหลือน้ำให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น แต่มี
เพียงกระสอบบรรจุทรายช้ันบนสุดเท่านั้นท่ีชำรุด (ภาพท่ี 4ค) ทำให้ต้องคอยซ่อม เสียเวลา ค่าใช้จ่าย และแรงงาน 
(ภาพท่ี 4ข) โดยชุมชนตะโหมด ชำรุดในเวลา 1-2 ปี แต่ในพื้นท่ีชุมชนบ้านทุ่งยาว ใช้เวลาเพียง 1 ปี สาเหตุหนึ่งคือ
แสงและตำแหน่งท่ีสร้าง โดยในพื้นท่ีชุมชนตะโหมด มีป่าต้นน้ำ ทำให้ในช่วงหน้าแล้งในลำห้วยยังมีระดับน้ำสูงถึง
กระสอบช้ันบนสุด ทำให้ชำรุดช้ากว่า แต่ในพื้นท่ีบ้านทุ่งยาว ไม่มีป่าต้นน้ำ เมื่อหมดช่วงฤดูฝน น้ำลดระดับลงต่ำกว่า
กระสอบช้ันบนสุด ทางสถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ จึงได้ร่วมกับบริษัทไทยฟอร์โมซาร์พลาสติก อินดัสทรี จำกัด      
ในการนำนวัตกรรมของบริษัทมาพัฒนากระสอบบรรจุทราย ท่ีเคลือบสารป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต หรือยูวี 
(Ultraviolet; UV) สำหรับใช้วางช้ันบนสุดของตัวฝาย ซึ่งได้ดำเนินการในปี งบประมาณ 2562 และพัฒนาใช้เป็น
ฝายฯ ต้นแบบ ซึ่งได้ประเมนิประสิทธิภาพ ต้นทุน และความคุ้มค่า เพื่อเป็นข้อมูลให้กบัชุมชนและบริษัทต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                (ก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
                             (ข)                                                               (ค) 
 

ภาพที่ 10 สภาพกระสอบบรรจุทรายช้ันบนสุดของตัวฝายชะลอน้ำไหล ท่ีเกิดการชำรุดในพื้นท่ีห้วยสังเก 
บ้านทุ่งยาว ม.11 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 
 

การมีส่วนร่วม และการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 

          โครงการฝายชะลอน้ำไหลคืนสมดุลธรรมชาติสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน : ขยายเครือข่าย ท่ีทางสถาบันปฏิบัติการ
ชุมชนฯ ดำเนินการเป็นโครงการท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชน เนื่องจากในการกำหนดยุทธศาสตร์ของ
สถาบันฯ มีกิจกรรมจัดทำแผน เพื่อสำรวจปัญหา และความต้องการของชุมชนท่ีทางสถาบันฯ ลงไปขับเคล่ือนมา
บรรจุในแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ประกอบด้วย ชุมชนตะโหมด ชุมชนบ้านในกอย ชุมชนบ้านกล้วยเภา ชุมชนบ้าน    



ทุ่งยาว ชุมชนบ้านทุ่งลานโยพัฒนา และชุมชนบ้านศาลาน้ำ โดยบูรณาการกับฐานการเรียนรู้ท่ีนิสิตรายวิชาวิถีชุมชน
ท้องถิ่นลงไปเรียนรู้ และการวิจัย แบ่งการดำเนินกิจกรรมในแต่ละพื้นท่ีเป็นรายปี ซึ่งปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับทุกชุมชนคือ 
ปัญหาทรัพยากรน้ำ ท่ีเกี่ยวโยงกับทรัพยากรดิน และป่าไม้ เช่ือมโยงไปยังฐานการเกษตรผสมผสานบนฐานหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งน้ำนับเป็นปัจจัยหลักท่ีทุกชุมชนต้องใช้เพื่อกิจกรรมทางด้านการเกษตร และปศุสัตว์ 
ดังนั้นโครงการสร้างฝายชะลอน้ำไหล คืนสมดุลธรรมชาติสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน : ขยายเครือข่าย จึงเป็นโครงการท่ี
เกิดขึ้นจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดำเนินการใน 6 พื้นท่ี โดยใน
พื้นท่ีดำเนินการเดิมนั้นใช้หลักการ PDCA เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรม สำหรับ
ใช้แก้ปญัหาในปีถัดไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ร่วมกับสภาลานวัดตะโหมด ดำเนินกิจกรรมมาระยะหนึ่ง จนชุมชนตะ
โหมดประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า และได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งท่ี 17 และ
ชุมชนตะโหมดยังคงร่วมกับสถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ ขยายผลกิจกรรมดังกล่าวไปยังชุมชนบ้านทุ่งยาว ชุมชนบ้าน
ในกอย และชุมชนบ้านพร้าว และร่วมกับชุมชนในการพัฒนานิสิตโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ ทำให้ในการ
ดำเนินโครงการรายกิจกรรม แต่ละชุมชนเข้าร่วมและตอบรับกับโครงการท่ีทางสถาบันฯ ลงไปดำเนินการร่วมกับ
ชุมชน เนื่องจากชุมชนมองว่าเป็นเรื่องท่ีตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน และชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมแก้ไข 
ปัญหาของชุมชน จึงมองว่าเป็นงานของชุมชนและชุมชนเองได้รับผลประโยชน์จึงให้ความร่วมมือ เข้าร่วมกิจกรรม 
(ภาพท่ี 5)  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ภาพที่ 5 การประชุมร่วมกับชุมชนเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 

 

กระบวนการทีท่ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 

          กระบวนการท่ีทางสถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ นำมาใช้ดำเนินการกิจกรรมในโครงการสร้างฝายชะลอ   
น้ำไหล คืนสมดุลธรรมชาติสู่ชุมชนอย่างยั่งยนื : ขยายเครือข่าย คือการดำเนินการท่ีทำให้ชุมชนเกิดการมีส่วนร่วม
และเข้ามาดำเนินกิจกรรมในโครงการ โดยใช้กระบวนการดังนี้ 1) ค้นหาปัญหา และความต้องการของชุมชน 2) 
ให้องค์ความรู้ และกรอบคิดของกลไกการแก้ปัญหา 3) แนวทางของการแก้ปัญหา 4) รับสมัครผู้ท่ีสนใจเข้าร่วม
โครงการเพื่อเป็นครัวเรือนต้นแบบหรือเป็นแกนนำเพื่อให้ชุมชนเห็นความสำเร็จเป็นตัวอย่างในระยะแรก 5)   
ร่วมคิด ร่วมทำกับชุมชน และใช้กระบวนการวิจัยเข้ามาร่วมโดยให้คนในชุมชนเป็นผู้ร่วมวิจัย และประเมินผลการ



ดำเนินโครงการ 6) ขยายผลไปยังครัวเรือน หรือชุมชนอื่นโดยให้ชุมชนต้นแบบท่ีดำเนินกิจกรรมสำเร็จขยายผล 
และเป็นฐานการเรียนรู้ให้กับนิสิต หรือชุมชนอื่น 

          และเมื่อเกิดผลสำเร็จขึ้นในระดับหนึ่งก็ใช้กระบวนการกลุ่มมาเป็นแรงขับเคล่ือน เพื่อให้สมาชิกในชุมชน
เห็นว่าเรื่องของทรัพยากรน้ำ เป็นเรื่องของทุกคน โดยการจัดต้ังกลุ่มในระยะแรก ประกอบด้วยชื่อกลุ่ม มีประธาน 
รองประธาน คณะกรรมการ การออกระเบียบการทำงานของกลุ่ม ในระยะถัดไปจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่ม
เพื่อให้กลุ่มมีกิจกรรมภายใต้แผนฯ เพื่อให้กลุ่มยังมีกิจกรรมเกิดขึ้น และนำไปสู่เป้าหมาย และความสำเร็จของ
กลุ่มในท่ีสุด เช่นชุมชนตะโหมด มีกลุ่มธนาคารน้ำ และชุมชนบ้านทุ่งยาว มีกลุ่มการจัดทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมบ้านทุ่งยาว โดยท้ัง 2 กลุ่มได้รับรางวัลด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติดีเด่นในระดับประเทศ โดย
ชุมชนตะโหมด ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งท่ี 17 และชุมชนบ้านทุ่งยาวได้รับรางวัลเครือข่าย ทสม. ดีเด่น 
ระดับจังหวัด (จังหวัดพัทลุง) ประจำปีพุทธศักราช 2562 (ภาพท่ี 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 การเข้ารับรางวัลของชุมชนบ้านทุ่งยาวได้รับรางวัลเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด (จังหวัดพัทลุง) 
ประจำปีพุทธศักราช 2562 

 
 

ความรู้ความเชี่ยวชาญทีท่ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น 

          องค์ความรู้ และความเช่ียวชาญท่ีนำไปสู่การจัดโครงการฝายชะลอน้ำไหล คืนสมดุลธรรมชาติสู่ชุมชน
อย่างยั่งยืน : ขยายเครือข่าย แบ่งเปน็องค์ความรู้ และงานวิจัย สำหรับองค์ความรู้นั้นประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 องค์
ความรู้ท่ีเกิดจากภูมิปัญญาของรูปแบบการสร้างฝายชะลอน้ำไหลภายใต้กรอบคิดของการแบ่งปันน้ำ ซึ่งตัวฝายท่ี
สร้างขึ้นเกิดจากการร่วมมือกันออกแบบระหว่างสภาลานวัดตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง และสถาบันปฏิบัติการ
ชุมชนฯ โดยพัฒนามาจากภูมิปัญญาและกรอบคิด ในการออมน้ำด้วยวิธีการชะลอน้ำให้ไหลช้าลง โดยการชะลอ
อัตราการไหลของน้ำนั้น อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ เนื่องจากมีส่ิงกีดขวางทางน้ำ ท่ีอาจเป็นก้อนหินท่ีมีขนาด
แตกต่าง ก้อนหินเหล่านี้ถูกน้ำพัดพามาวาง โดยมีช่องว่างระหว่างก้อนหินแต่ละก้อนบนเส้นทางน้ำไหลอย่าง
เหมาะสม ในบางบริเวณอาจมีลานหินท่ีมีความลาดเอียง ซึ่งเรียกว่า “หนาน” เมื่อกระแสน้ำไหลผ่าน อัตราเร็ว
ของกระแสน้ำจะลดลง แต่กระแสน้ำยังสามารถเคล่ือนตัวข้าม “หนาน” กระโจนลงสู่เบือ้งล่างได้ จึงเป็นท่ีมาของ



รูปแบบของ “ธนาคารน้ำ” หรือ “ฝายชะลอน้ำไหล” อัตลักษณ์ของชุมชนตะโหมด ภายใต้กรอบคิดของการ
แบ่งปันน้ำให้กับสรรพชีวิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                    ภาพที่ 7 รูปแบบและลักษณะของฝายชะลอน้ำไหลของชุมชนตะโหมด 
 

          ส่วนท่ี 2 องค์ความรู้ท่ีเกิดจากการให้บริการวิชาการ ในแต่ละปี จำนวน 3 เรื่อง คือ 1) ธนาคารน้ำ :    
ภูมิปัญญาการจัดการพื้นท่ีต้นน้ำแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 2) เฉลิม 84 พรรษา สร้างฝายถวายองค์ราชัน และ 
3) สร้างฝายชะลอน้ำไหล สู่การอนุรักษ์แบบยั่งยืน ซึ่งองค์ความรู้ท่ีเกดิขึ้นจากการบริการวิชาการใช้ในการพัฒนา
รูปแบบการสร้างฝายชะลอน้ำไหลตามบริบทของชุมชนตะโหมด และอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นต้นแบบ
ในขยายผลไปยังชุมชนเครือข่าย 

          ส่วนท่ี 3 องค์ความรู้จากงานวิจัยท่ีทางสถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ ร่วมกับนักวิจัยของสภาลานวัดตะโหมด
ดำเนินการติดตามผลกระทบของการสร้างฝายชะลอน้ำไหล เรื่อง การติดตามคุณภาพน้ำ และความหลากชนิด
ของจุลินทรีย์ แพลงก์ตอนพืช และปลา ในบริเวณพื้นท่ีสร้างฝายชะลอน้ำไหลลำห้วยลำตรน อำเภอตะโหมด 
จังหวัดพัทลุง ในปี พ.ศ. 2555-2556 ซึ่งผลการวิจัยท่ีเกิดขึ้น คือ รูปแบบฝายชะลอน้ำไหลในลักษณะดังกล่าว
ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์แหล่งน้ำแต่กลับทำให้ระบบนิเวศน์ของแหล่งน้ำมีความหลากหลายทางชีวภาพ
เพิ่มขึ้น กว่าการไม่สร้างฝายชะลอน้ำไหล เนื่องจากสามารถชะลอน้ำไว้หลังฝายฯ ช่วยให้สัตว์น้ำได้มีท่ีอยู่  
ขยายพันธุ์ได้ และมีต้นทุนการสร้างท่ี 300-10,000 ขึ้นอยู่กับขนาดของตัวฝาย และปริมาณทรายในพื้นท่ี     
จนนำไปสู่การยอมรับของชุมชนในการสร้างฝายฯ รูปแบบดังกล่าว  

การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว 

          การคาดการณ์ส่ิงท่ีจะตามมาหลังจากการเปล่ียนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว ภายหลังจากสถาบันปฏิบัติการ
ชุมชนฯ ได้ดำเนินการโครงการฝายชะลอน้ำไหล คืนสมดุลธรรมชาติสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ตามแผนการดำเนิน
โครงการคาดการณ์ว่า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นดงันี้ 

          ด้านเศรษฐกิจ การท่ีแต่ละชุมชนสามารถสร้างฝายชะลอน้ำไหลเพิ่มขึ้น คาดว่าจะสามารถช่วยชะลอน้ำ
ไม่ให้ไหลลงสู่ทะเลสาบ ออกสู่ทะเลเร็วขึ้น ทำให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากน้ำท่ียังคงอยู่ในลำห้วย และ     
ลำคลอง ท้ังเพื่อการอุปโภค บริโภค และประกอบอาชีพ ท้ังด้านปศุสัตว์ ประมง หรือการปลูกพืชเศรษฐกิจ ทำให้



ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชุมชนในภาพรวม  

           ด้านสังคม การท่ีสถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ ได้ร่วมกับชุมชนในการดำเนินโครงการสร้างฝายฯ และปลูก
ป่าริมลำห้วยข้ึน นอกเหนือจากชุมชนจะได้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจแล้ว ทางด้านสังคม ทำให้คนในชุมชนมี
ความรัก สามัคคี เกิดข้ึนภายในชุมชน ทุกครั้งท่ีทางมหาวิทยาลัยลงไปร่วมกับชุมชนสร้างฝายฯ สมาชิกของชุมชน
ให้ความสำคัญ และลงมาร่วมกิจกรรมทุกครั้ง สร้างความรัก สามัคคี การท่ีให้ชุมชนรู้จักการพึ่งตนเอง รู้จักปัญหา 
และแก้ปัญหาด้วยตนเองก่อน ทำให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน นอกจากนี้สมาชิกของชุมชนได้เรียนรู้กระบวนการ
ทำงานอย่างเป็นระบบขึ้น อาทิ การรู้จักเก็บข้อมูล การวางแผนการทำงาน ท่ีต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
หรือองค์กรท้องถิ่น และสมาชิกของชุมชน นอกจากนี้การพัฒนาให้คนในชุมชนเป็นครูชุมชนเพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้เรื่องของการสร้างฝายชะลอน้ำไหล เป็นการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร และช่วยให้กิจกรรมยังคง
ดำเนินการต่อไปได้ 

           ด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากลำห้วย และลำคลองท่ีชุมชนบ้านทุ่งยาว และชุมชนบ้านพร้าว เป็นลำห้วยท่ี
ไม่มีป่าต้นน้ำ ลำห้วยส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในบริเวณสวนยางพาราเชิงเด่ียว และป่าริมลำห้วยถูกทำลาย ดังนั้นน้ำท่ีเติม
ให้กับลำห้วย และลำคลอง จึงเป็นเพียงน้ำฝนเท่านั้น ดังนั้นทำให้ในช่วงหน้าแล้งมีน้ำอยู่ลำห้วยเป็นแอ่งๆ สัตว์น้ำ
ไม่มีในลำห้วย แต่เมื่อดำเนินการสร้างฝายฯ ทำให้ในลำห้วยมีสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นท้ังชนิด และปริมาณ อาทิ ปลาซิว 
ปลาขี้ขม ปลาตะเพียน ปลาดุก ปลาช่อน เป็นต้น และความช้ืนท่ีน้ำในบริเวณพื้นท่ีสร้างฝายชะลอน้ำไหลซึมเข้า
ไปสองฝ่ัง ยังทำให้พืชหลากชนิดสามารถเจริญเติบโตได้เพิ่มข้ึน ฝายชะลอน้ำไหล ยังช่วยลดการกัดเซาะแนวตล่ิง
ในช่วงฤดูฝนอีกด้วย 

การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

          การประเมินผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากท่ีทางสถาบันฯ ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ แบ่งเป็น 2 ระยะ
คือ ระยะท่ี 1 หลังจากดำเนินการสร้างฝายฯ เวลา 6 เดือน ใช้วิธีการลงพื้นท่ีสอบถามความคิดเห็นของครัวเรือน 
และชุมชน ท่ีร่วมดำเนินกิจกรรม เพื่อติดตามประสิทธิภาพของรูปแบบฝายชะลอน้ำไหลท่ีได้ดำเนินการในแต่ละ
ชุมชน และสัมภาษณ์ผู้ได้รับประโยชน์จากฝาย 

     ระยะท่ี 2 หลังจากดำเนินการสร้างฝายฯ เป็นเวลา 12 เดือน ใช้วิธีการลงพื้นท่ีสอบถามความคิดเห็นของ
ครัวเรือน และชุมชน ท่ีร่วมดำเนินกิจกรรม เพื่อติดตามประสิทธิภาพของรูปแบบฝายชะลอน้ำไหลท่ีได้ดำเนินการ
ในแต่ละชุมชน และสัมภาษณ์ผู้ได้รับประโยชน์จากฝาย และสอบถามระดับความพึงพอใจ ของโครงการใน
ภาพรวม ปัญหา และข้อเสนอแนะ นำผลท่ีได้มาวิเคราะห์ถึงผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นใน 3 ด้านคือ ด้านส่ิงแวดล้อม     
ด้านสังคม และเศรษฐกิจ เพื่อใหเ้กิดผลลัพธ์ขึ้นในด้านต่างๆ ดังนี้ 

     1. คนในชุมชนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  
    2. เป็นฐานการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรป่า และน้ำควบคู่กับการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอย่างยั่งยืน 
ให้กบัเกษตรกร นิสิต และบุคคลท่ัวไป 
    3. ชุมชนมีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งได้ยาวนานกว่าเดิม 
    4. ชนิดและปริมาณสัตว์น้ำในลำห้วยเพิ่มข้ึน 
 

แนวทางการติดตาม และธำรงรักษา 
          สถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ เข้าไปผลักดันให้มีการจัดต้ังกลุ่มสำหรับจัดการทรัพยากรธรรมชาติของแต่ละ
ชุมชน ท้ังด้านทรัพยากรน้ำ ป่าไม้ และดิน โดยสถาบันฯ เป็นท่ีปรึกษาทางวิชาการ และร่วมกับชุมชน ในการ
ขับเคล่ือนกิจกรรมของกลุ่ม และใช้เป็นฐานการเรียนรู้การจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า โดยเฉพาะฐานการเรียนรู้
การจัดการทรัพยากรน้ำโดยใช้ฝายชะลอน้ำไหล จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นิสิต ช่วยกระตุ้นให้ชุมชนมี



การพัฒนา และสามารถดำเนินกิจกรรมต่อไปได้ นอกจากนี้การส่งต่อกิจกรรมให้เยาวชน รุ่นใหม่เข้ามาร่วม    
และเป็นแกนนำร่วมในการดำเนินกิจกรรมของชุมชน ซึ่งชุมชนตะโหมดเอง ในปัจจุบันสามารถดำเนินกิจกรรมโดย
ตัวของชุมชนได้ และสามารถหางบประมาณจากส่วนราชการมาสนับสนุนในกิจกรรมดังกล่าวได้ (ภาพท่ี 8) แต่
ทางสถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ ยังคงต้องสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ โดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหากระสอบ
บรรจุทรายเคลือบสารผสมยูวี เพื่อป้องกันการชำรุดของกระสอบบรรจุทรายช้ันบน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ได้ร่วมกับบริษัทไทยฟอร์โมซาร์พลาสติก อินดัสทรี จำกัด ในการพัฒนากระสอบบรรจุทราย ท่ีผสมสาร
ป้องกันรังสียูวี และได้ทดลองทดสอบประสิทธิภาพของตัวกระสอบ ซึ่งชุมชนตะโหมด ชุมชนบ้านทุ่งยาว และ
ชุมชนบ้านทุ่งลานโยพัฒนา สามารถท่ีจะสร้างฝายชะลอน้ำไหล ใช้งบประมาณจากการรวมกลุ่มกันภายในชุมชน
ได้เอง 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

                          ชุมชนตะโหมด  ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ชุมชนบ้านทุ่งลานโยพัฒนา ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ชุมชนบ้านทุ่งยาว ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
 

       ภาพที่ 8 กิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำไหล ของแต่ละชุมชน ท่ีดำเนินการโดยชุมชนเอง 

 

 
 
 



 

 

 

ส่วนที่ 3 
สรุปผลการดำเนินการ 

 
สรุปผลการดำเนินการในภาพรวม 
     ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการฝายชะลอน้ำไหลฯ ได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนภายใต้โครงการไว้ 
จำนวน 7 กิจกรรม คือ 
3.1 ลงพื้นที่ชุมชน เพื่อวิเคราะห์ และวางระบบการบริหารจัดการน้ำร่วมกับชุมชน 
      โครงการฝายชะลอน้ำไหลฯ คณะทำงานซึ่งประกอบด้วยสถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ มูลนิธิรากแก้ว 
กลุ่มธนาคารน้ำ ผู้นำชุมชนในแต่ละพื้นท่ีท่ีดำเนินการในโครงการ ลงพื้นท่ีชุมชนท้ัง 4 ชุมชน ในพื้นท่ี
ดำเนินการเดิมได้แก่ชุมชนตะโหมด ร่วมกับสภาลานวัดตะโหมด และชุมชนบ้านทุ่งยาว ร่วมกับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน วิเคราะห์ปัญหา และประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชน โดยใช้ฝาย
ชะลอน้ำไหล  

ส่วนชุมชนขยายเครือข่าย ได้ร่วมกับชุมชน และมูลนิธิรากแก้ววิเคราะห์ปัญหา และวางระบบการ
บริหารจัดการน้ำ โดยวิเคราะห์สภาพของพื้นท่ี ลักษณะของลำห้วย และลำคลอง เพื่อออกแบบรูปแบบของ     
ตัวฝายให้สอดรับบริบทของพื้นท่ี และวางระบบการจัดการน้ำของแต่ละชุมชน เนื่องจากชุมชนบ้านทุ่งลานโย
พัฒนา มีพื้นท่ีทำการเกษตรจำนวนมาก แต่คนในชุมชนโดยเฉพาะคนวัยทำงาน ออกไปทำงานนอกหมู่บ้านเป็น
จำนวนมาก ท้ังนี้เนื่องจากปัญหาน้ำท่ีใช้เพื่อการเกษตร โรคและแมลง และราคาผลผลิตท่ีตกต่ำ ทำให้เป็น
ประเด็นของแกนนำชุมชนท่ีจะต้องการให้คนในชุมชนไม่ท้ิงชุมชน ซึ่งผลการประชุมร่วมกับชุมชนในเบื้องต้น 
เริ่มต้นจากการแก้ปัญหาทรัพยากรน้ำของชุมชน เพื่อให้ในช่วงหน้าแล้งมีน้ำเพียงพอสำหรับกิจกรรมทางด้าน
การเกษตร  
          ผลการดำเนินกิจกรรมท่ีผ่านมารูปแบบฝายชะลอน้ำไหลอัตลักษณ์ของชุมชนตะโหมด ได้รับความ
เช่ือมั่นจากชุมชนว่ามีประสิทธิภาพท่ีสามารถชะลอน้ำ และสามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ ช่วยให้แต่ละชุมชนได้มีน้ำ
ใช้ตลอด  ท้ังปี แต่เมื่อมีการประชุมกันเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินการในปี พ.ศ. 2561 แต่ละชุมชนได้
เสนอแนะ เรื่องวัสดุท่ีใช้สร้างฝายชะลอน้ำไหลฯ จากประสบการณ์ท่ีทางสถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ ได้ร่วมกับ
ชุมชนเครือข่ายในการแก้ปัญหาทรัพยากรน้ำ โดยใช้ฝายชะลอน้ำไหลเป็นเครื่องมือ และก่อให้เกิดผลสำเร็จขึ้น
ในแต่ละชุมชน และความสำเร็จนั้นชุมชนเองเห็นในเชิงประจักษ์ และถ่ายทอดให้กับชุมชนเครือข่าย จึงทำให้
ชุมชนบ้านศาลาน้ำ และชุมชนบ้านทุ่งลานโยพัฒนา ยอมรับในการทำงานของสถาบันฯ และให้ความร่วมมือ
เมื่อทางหน่วยงานลงไปดำเนินการโครงการ และให้ความสำคัญ ดังจะเห็นได้จากการหวงแหนตัวฝายฯ ท่ีได้
ดำเนินการในพื้นท่ีดังกล่าว 

          การประชุมร่วมกับชุมชนเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกับชุมชน ระยะเวลา 7 ปี ท่ีทางสถาบัน
ปฏิบัติการชุมชนฯ เข้าร่วมกับชุมชนในการจัดการทรัพยากรน้ำ โดยใช้ฝายชะลอน้ำไหล ในช่วง 5 ปี แรก เป็น
การพัฒนารูปแบบของตัวฝายชะลน้ำไหล จนได้รูปแบบเฉพาะท่ีเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนตะโหมด และชุมชน
เครือข่ายได้ขยายผลนำไปพัฒนารปูแบบท่ีสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นท่ีผลการดำเนินการโครงการในปีท่ี
ผ่านมาพบว่ารูปแบบของฝายท่ีได้ดำเนินการในแต่ละพื้นท่ีสอดคล้องกับบริบทของแต่ละชุมชน แต่ในพื้นท่ีบ้าน
ทุ่งยาว กระสอบช้ันบนสุดของตัวฝายจะชำรุดเร็วกว่าในพื้นท่ีชุมชนตะโหมด (ภาพท่ี 9) เนื่องจากพื้นท่ีชุมชน
บ้านทุ่งยาวไม่มีป่าต้นน้ำ ดังนั้นในลำห้วยเมื่อขาดช่วงฤดูฝนขาดน้ำทำให้กระสอบท่ีอยู่ช้ันบนเมื่อโดนแสงแดด 



 

 

 

โดยทำลายด้วยรังสียูวี ทำให้เส่ือมสภาพภายในระยะเวลา 4-6 เดือน ส่วนในพื้นท่ีชุมชนตะโหมด เนื่องจาก
ชุมชนดังกล่าวเป็นพื้นท่ีต้นน้ำ จึงมีน้ำคอยเติมในลำห้วย และคลองตลอด ดังนั้นกระสอบช้ันบนสุด ชำรุดช้า 
จะใช้เวลาประมาณ 12-18 เดือน ถึงจะชำรุดทำให้ประเด็นเรื่องของกระสอบบรรจุทรายท่ีจะนำมาใช้สร้าง
ฝายฯ ช้ันบนสุด ต้องมีความทนต่อรังสียูวี ซึ่งจะได้บรรจุอยู่ในแผนกิจกรรมในปีงบประมาณ 2562 และ
จะต้องร่วมกับชุมชนในการคัดเลือกวัสดุ ทดลอง ทดสอบรูปแบบของฝายท่ีใช้กระสอบท่ีเคลือบรังสียูวี รวมท้ัง
การดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำไหลเพื่อรองรับกลุ่มทุเรียนบ้านตะโหมด ท่ีจะต้องใช้น้ำ เพื่อการบริหาร
จัดการสวนผลไม้ และสวนทุเรียน  ส่วนชุมชนบ้านทุ่งยาว ยังคงต้องการท่ีสร้างฝายชะลอน้ำไหล เพิ่มเติม เพื่อ
รองรับกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งยาว ท่ีมีกิจกรรมการปลูกพืชในโรงเรือน และการทำเกษตรผสมผสาน 
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มวิสาหกิจ และโรงผลิตยางแผ่นรมควันของชุมชน เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 กิจกรรมทางการเกษตรของคนในแต่ละชุมชน 
 
 

 
 



 

 

 

3.2 ประชุมคณะทำงาน และหน่วยงานร่วม เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมของโครงการ 
           คณะทำงานซึ่งประกอบด้วย สถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ และมูลนิธิรากแก้ว ได้ร่วมกันวางแผนการจัด
กิจกรรมของโครงการ สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะดำเนินการใน 4 อำเภอ ของจังหวัดพัทลุง 
ประกอบด้วย อำเภอตะโหมด อำเภอป่าบอน อำเภอเขาชัยสน และอำเภอป่าพะยอม ซึ่งรูปแบบการจัด
กิจกรรมในแต่ละพื้นท่ีนั้น จะได้ลงพื้นท่ี เพื่อประชุมร่วมกับชุมชนต่อไป 
 

     3.3 ลงพื้นที่ชุมชน เพื่อประชุมร่วมกับชุมชนในการกำหนดแผนการจัดกิจกรรม และรูปแบบของ
กิจกรรม 
          หลังจากลงพื้นท่ีเพื่อวิเคราะห์ และวางระบบการบริหารจัดการน้ำร่วมกับผู้น้ำในแต่ละชุมชนแล้ว ก็ได้
นำปัญหาและความคิดเห็นของแต่ละชุมชน มาประชุมคณะทำงานของสถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ และมูลนิธิ
รากแกว้ เพื่อกำหนดวางแผนการจัดกิจกรรมตลอดโครงการ หลัง 
จากนั้นได้ลงพื้นท่ี ใน 4 ชุมชน 1.) ต.หนองธง อ.ป่าบอน 2) ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม 3.) ต.โคกม่วง อ.เขาชัย
สน และ 4) ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง (ภาพท่ี 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ภาพที่ 10 ลงพื้นท่ีชุมชน เพื่อประชุมร่วมกับชุมชนในการกำหนดแผนการจัดกิจกรรม และรูปแบบของ 
                กิจกรรม ในพื้นท่ีชุมชนบ้านทุ่งลานโยพัฒนา ต. บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 
 
     3.4 สำรวจพื้นที่ และกำหนดตำแหน่งซ่อม และสร้างฝายชะลอน้ำไหล 
 หลังจากดำเนินกิจกรรมลงพื้นท่ีเพื่อประชุมร่วมกับชุมชน เพื่อกำหนดแผนการจัดกิจกรรม และ
รูปแบบของกิจกรรม ในแต่ละชุมชน ซึ่งรายละเอียดอยู่ในกิจกรรมการสร้างฝายฯ ในแต่ละชุมชนคณะทำงาน 
ร่วมกับผู้นำในแต่ละชุมชนลงพื้นท่ีเพื่อสำรวจ พื้นท่ีสำหรับสร้าง และซ่อมแซมฝายในแต่ละพื้นท่ี โดยทาง
สถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ กระสอบสำหรับบรรจุทราย  และทราย สำหรับในบางชุมชน ท่ีตำแหน่งสร้าง หรือ
ซ่อมฝายฯ ไม่มีทรายในพื้นท่ี และกระสอบบรรจุทรายผลิตภัณฑ์ ตราแสนดี นั้น บริษัทไทยฟอร์โมซาร์ 
พลาสติก อินดัสทรี จำกัด เป็นผู้สนับสนุน ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ กับ
ทางบริษัท ซึ่งส่วนหนึ่งใช้เพื่อการเก็บข้อมูลสำหรับการวิจัย  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุมชนบ้านหลักสิบ ม.5 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุมชนบ้านทุ่งลานโยพัฒนา ม.8 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุมชนบ้านสายกลาง ม.9 ต.หนองธง อ. ป่าบอน จ.พัทลุง 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุมชนบ้านทุ่งยาว ม.11 ต. โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 
 

 
               ภาพที่ 11 สำรวจพื้นท่ีสร้างฝายฯ หลังจากประชุมร่วมกับผู้นำในแต่ละชุมชน 
 
 
     3.5 ดำเนินกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำไหลโดยมีนิสิต อาจารย์ นักเรียนและหน่วยงานภาครัฐในชมุชน
เข้าร่วมกิจกรรม 
 หลังจากสำรวจพื้นท่ี สำหรับสร้าง และซ่อมแซมในแต่ละพื้นท่ี จำนวน 6 ชุมชน ได้ดำเนินการต้ังแต่
เดือนตุลาคม 2561- 31พฤษภาคม 2563 แบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ 1) ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำฯ ท่ีเกิดความ
เสียหายของกระสอบ และการกัดเซาะของน้ำในช่วงฤดูฝน ซึ่งได้ดำเนินการในพื้นท่ีชุมชนบ้านทุ่งเคียน ม.13 
ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน ซ่อมจำนวน 4 ฝาย 2) สร้างฝายชะลอน้ำฯ ใหม่ แบ่งเป็นฝายขนาดเล็ก ท่ีใช้กระสอบ
ไม่เกิน 600 ใบ และฝายขนาดใหญ่ต้ังแต่ 600 ใบข้ึนไป ใน 6 ชุมชน (ตารางท่ี 1 และ ภาพท่ี 12) 
 

ตารางท่ี 1 ขนาด และจำนวนฝายชะลอน้ำไหลท่ีสร้างในแต่ละพื้นท่ี 
 

ลำดับ
ที่ 

ชุมชน อำเภอ จำนวนกระสอบ  
ธรรมดา(ใบ) 

สร้างจากกระสอบ
ผลิตภัณฑ์ตราแสนดี 

จำนวนฝาย
ทั้งหมดในชุมชน 

สร้างใหม่ ซ่อม สร้างใหม ่ ซ่อม  
1 บ้านป่าพงค์ ตะโหมด 1    300 
2 บ้านทุ่งยาว เขาชัยสน 1    200 
3 บ้านทุ่งเคียน เขาชัยสน 8 4   
4 บ้านทุ่งลานโยพัฒนา ป่าพะยอม 3    2   
5 บ้านสายกลาง ป่าบอน 1    3 
6 บ้านหลักสิบ ป่าบอน 1    

รวม 15 4 2  503 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            ภาพที่ 12 กิจกรรมการสร้างฝายฯ ในแต่ละพื้นท่ี 



 

 

 

          สำหรับโครงการฝายชะลอน้ำไหลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อยู่ภายใต้โครงการข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างบริษัทไทยฟอร์โมซาร์พลาสติก อินดัสทรี จำกัด บริษัทแอร์โร่ เอ็นเอเบ้ิล จำกัด และสถาบัน
ปฏิบัติการชุมชนฯ ซึ่งกิจกรรมหนึ่งภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือคือ การศึกษาประสิทธิภาพของกระสอบ
บรรจุทราย ผลิตภัณฑ์ ตราแสนดี ท่ีใช้วางช้ันบนของฝายชะลอน้ำไหล อตัลักษณ์ของชุมชนตะโหมด เป้าหมาย
ของกิจกรรม เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าของกระสอบบรรจุทราย ผลิตภัณฑ์ ตราแสนดี 
                1. สร้างฝายชะลอน้ำไหลอัตลักษณ์ของชุมชนตะโหมด ในพื้นท่ีชุมชนบ้านทุ่งยาว ม.11               
อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ท่ีใช้วางช้ันบนของฝายชะลอน้ำไหล เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2562 ได้รับการสนับสนุน 
บริษัทไทยฟอร์โมซาพลาสติก อินดัสทรี จำกัด ได้สนับสนุนถุงบรรจุทราย ตราแสนดี ขนาด 20x40 นิ้ว 
จำนวน 120 ใบ ให้กับสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อใช้
ทดลองวางชั้นบนสำหรับสร้างฝายชะลอน้ำไหลตามความต้องการของชุมชน แก้ปัญหาการชำรุดของ
กระสอบช้ันบนของตัวฝาย และขณะเดียวกันกระสอบบรรจุทรายดังกล่าว ใช้เป็นอุปกรณ์ให้กับนิสิตท่ีลงไป
เรียนรู้รายวิชาวิถีชุมชนท้องถิ่น ภาคเรียนท่ี 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ในฐานการเรียนรู้การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำโดยใช้ฝายชะลอน้ำไหล ณ ลำห้วยสังแก ม.11 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง (ภาพท่ี 13) 
ต้นทุนอยู่ท่ีใบละ 20 บาท ฝายฯ แต่ละตัวจะใช้กระสอบธรรมดา จำนวน 200 ใบ และกระสอบบรรจุทราย
ผลิตภัณฑ์ตราแสนดี จำนวน 20 ใบ รวมต้นทุนเฉพาะกระสอบบรรจุทรายอยู่ท่ีฝายฯ ละ 1,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 13 สร้างฝายชะลอน้ำไหล โดยนิสิตรายวิชาวิถีชุมชนท้องถิ่น ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 เมื่อ

วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลำห้วยสังแก ม.11 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 
 
          2. สืบเนื่องจากการสร้างฝายชะลอน้ำไหลท่ีบ้านทุ่งยาว ม.11 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ท่ีใช้ถุง
บรรจุทรายตราแสนดีวางเฉพาะช้ันบนสุด ส่วนช้ันล่างเมื่อระดับน้ำลด และในช่วงฤดูฝนกระสอบช้ันบน
บางส่วนถูกน้ำพัดไป ทำให้ถุงช้ันล่างโดนแดดชำรุด สถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ ร่วมกับกลุ่มธนาคารน้ำ          
สภาลานวัดตะโหมด แก้ปัญหาดังกล่าวโดยการใช้กระสอบบรรจุทรายผลิตภัณฑ์ตราแสนดี ใช้เป็นอุปกรณ์
ให้กับนิสิตท่ีลงไปเรียนรู้รายวิชาวิถีชุมชนท้องถิ่น ภาคเรียนท่ี 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ในฐานการเรียนรู้
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยใช้ฝายชะลอน้ำไหล สร้างฝายชะลอน้ำท้ังตัวฝายฯ ในคลองตล่ิงช้ันพื้นท่ี
ชุมชนบ้านทุ่งลานโยพัฒนา ม.8 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้
ปรับขนาดถุงบรรจุทรายตราแสนดี จากเดิมขนาด 20x40 นิ้ว เป็น 20x36 นิ้ว ใช้กระสอบจำนวนละ 



 

 

 

261 ใบ ต้นทุนอยู่ท่ีใบละ 15 บาท รวมต้นทุนกระสอบฝายฯ ตัวนี้อยู่ท่ีประมาณ 4,000 บาท (ภาพท่ี 14 
และ 15)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ภาพที่ 14 สร้างฝายชะลอน้ำไหล โดยนิสิตรายวิชาวิถีชุมชนท้องถิ่น ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2562 เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คลองตล่ิงชัน ม.8 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

 
 (ก) 

                     
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              
      (ข) 
 
 

    ภาพที่ 15 ฝายชะลอน้ำไหลหลังจากสร้างด้วยกระสอบบรรจุทราย ผลิตภัณฑ์ตราแสนดี หลังจากสร้างฝาย
ชะลอน้ำไหลเป็นเวลา 1 วัน (ถ่ายเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563) (ก) และ หลังจากสร้างฝายฯ เป็นเวลา 7 วัน 
(ถ่ายเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563)  
 
 

     3.6 ติดตาม และประเมินผลโครงการที่ได้ดำเนินงานมาในรอบป ี
ภายหลังจากดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำไหลเป็นเวลา 1 ปี พบว่ากระสอบบรรจุทรายตราแสนดี 

ยังคงสภาพดี ส่วนกระสอบบรรจุทรายจากกระสอบท่ีใช้แล้ว มีผุพัง (กระสอบท่ีอยู่เหนือน้ำ) ความเสียหายของ
ตัวฝายฯ คิดเป็น 20% (ภาพท่ี 16) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก)                                                            (ข) 
 

                 ภาพที่ 16 ฝายชะลอน้ำไหลหลังจากสร้างด้วยกระสอบบรรจุทราย ผลิตภณัฑ์ตราแสนดี เป็น
เวลา 1 ปี ด้านหน้า (ก) และด้านหลังฝายฯ (ข) (ถ่ายเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2563) 



 

 

 

 นอกจากนี้หลังจากดำเนินกิจกรรมสร้างฝายฯ ไปได้ 10 เดือน ได้ประเมินความพึงพอใจ/ความไม่พึง
พอใจ และความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ และผู้ท่ีได้รับประโยชน์จากการสร้างฝายฯ โดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจ (ภาพท่ี 17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ภาพที่ 17 แบบประเมินความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพ งพอใจ / ความไม่พ งพอใจ  
และแบบสอบถามความคิดเห นการให้บริการวิชาการ  

โดย สถาบันป ิบัติการชุมชนเพ่ือการ  ก าแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทัก ิณ 
 

โครงการสร้างฝายชะลอน้ าไหล คืนสมดุลธรรมชาติสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน : ขยายเครือข่าย 
*************************************************************************************** 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมายถูก (✓) ลงในช่องสี่เหลี่ยม (❑) หน้าข้อความท่ีตรงกับความเป นจริง 
 

1. เพศ  ❑ ชาย  ❑ หญิง 
2. อายุ ❑ 18-24 ปี ❑ 25-35 ปี ❑ 36-45 ปี ❑ 46-55 ปี ❑ 56 ปีขึ้นไป (ระบ.ุ.......ปี) 
3. ชุมชนเป าหมาย 

❑ ชุมชนตะโหมด ❑ ชุมชนบ้านโคกม่วง ❑ ชุมชนอ่ืน ระบุ..............................  
❑ ชุมชนดอนประดู ่ ❑  ชุมชนบ้านพร้าว 
 

ตอนที่ 2  ความพ งพอใจและไม่พ งพอใจของผู้รับบริการ 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมายถูก (✓) ลงในช่องสี่เหลี่ยม (❑) ที่ตรงกับระดับความพ งพอใจหรือระดับ

ความไม่พ งพอใจของท่านมากที่สุด 
 

ที่ รายการ 
ระดับความพ งพอใจ / ความไม่พ งพอใจ 

พอใจมาก 
(5) 

พอใจ 
(4) 

พอใจน้อย 
 (3) 

ไม่พอใจ 
(2) 

ไม่พอใจมาก 
(1) 

 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ      
1. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม      
2. การติดต่อประสานงานกับสถาบันฯ       
3. ระยะเวลาในโครงการเหมาะสม      
 ด้านบุคลากร ผู้ให้บริการ      

1. ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร      
2. ชี้แจง/ให้ค าแนะน าเก่ียวกับการให้บริการที่ชัดเจน      
3. ความรู้ และความสามารถในการถ่ายทอดของ

วิทยากร 
     

 

ที่ รายการ 
ระดับความพ งพอใจ / ความไม่พ งพอใจ 

พอใจมาก 
(5) 

พอใจ 
(4) 

พอใจน้อย 
 (3) 

ไม่พอใจ 
(2) 

ไม่พอใจมาก 
(1) 

       
 ด้านความพ งพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก      

1. สถานที่จัดกิจกรรม      

มีต่อหน้า 2 

1 
 

2. อุปกรณ์เหมาะสมเพียงพอ          
3. น้ าดื่ม / อาหารว่าง / อาหาร      
 ด้านบทบาทของสถาบัน / มหาวิทยาลัย      

1. การสร้างความตระหนักให้กับสังคม/ชุมชน      
2. การชี้น าสังคม/ชุมชน      
3. การตอบสนองความต้องการของสังคม/ชุมชน      
4. โครงการ/กิจกรรมนี้มีผลต่อการพัฒนาและ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
     

 

ตอนที่ 3  ข้อคิดเห น 
 

ท่านคิดว่ารูปแบบฝายชะลอน้ าไหลมีความเหมาะสมหรือไม่ ควรพัฒนาหรือแก้ไขอย่างไร 
 

1. ........................................................................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................................................................ 
 
ท่านคิดว่าประสิทธิภาพที่เกิดข ้นจากการใช้ฝายชะลอน้ าไหลมีผลกระทบ ต่อด้านต่าง  ต่อไปนี้อย่างไร 
 

1. ด้านสิ่งแวดล้อม................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................... ................................................. 
2. ด้านเศรษฐกิจ................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
3. ด้านสังคม................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
แนวทางในการด าเนินการโครงการต่อไป 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................................................... ..................................................................... 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด นความคิดเห น ระดับความพ งพอใจ 
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

1.1 การประสานงานกับสถาบันฯ  4.47 

1.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ 3.94 

1.3 ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดโครงการ 4.06 

1.4 ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดโครงการ 4.18 

เฉลี่ย 4.16 

2. ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 

2.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร 4.76 

2.2 ชี้แจง/ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการให้บริการที่ชัดเจน 4.65 

2.3 ความรู้ และความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร 4.35 

2.4 ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมและเข้าใจง่าย 4.29 

เฉลี่ย 4.51 

3. ด้านผลจากการให้บริการ 

3.1 ความรู้ที่ท่านได้รับจากการเข้าโครงการน้ี 4.29 

3.2 หลังการเข้าร่วมโครงการท่านมีแนวทางในการนำความรู้ไป
ใช้ในครัวเรือนและชุมชนของท่านได้ 

4.41 

เฉลี่ย 4.35 

4. ด้านบทบาทของสถาบัน / มหาวทิยาลัย 

4.1 การตอบสนองความต้องการของสังคม/ชุมชน 4.29 

4.2 โครงการน้ีมีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ต่อสังคม/ชุมชน 

4.29 

เฉลี่ย 4.29 

เฉลี่ยภาพรวม 4.33 



 

 

 

3.7 ประชุมร่วมกับ เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการ วิเคราะห์ประเด นปัญหา อุปสรรค และแก้ไขปัญหาใน
การดำเนินโครงการสำหรับใชใ้นปีถัดไป 
          หลังจากดำเนินการในโครงการครบกิจกรรมได้ดำเนินการ ประชุมคณะทำงาน บริษัทไทยฟอร์โมซาร์ 
พลาสติก อินดัสทรี จำกัด บริษัทแอร์โร่เอ็นเอเบิ้ล จำกัด และชุมชน  เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการ เพื่อรับ
ฟังประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะ สำหรับดำเนินการโครงการในปีถัดไป ซึ่งข้อมูลส่วนหนึ่งได้มาจากการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ ซึ่งจะได้สรุป นำเสนอในหัวข้อปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อไป 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 18 กิจกรรมการประชุมคณะทำงานของสถาบันฯ บริษัทไทยฟอร์โมซาร์ พลาสติก อินดัสทรี จำกัด 
บริษัทแอร์โร่เอ็นเอเบ้ิล จำกัด และชุมชน   
 
 
ข้อสรุป 
- เปล่ียนจากระสอบบรรจุทรายท่ัวไป เป็นกระสอบบรรจุทราย ตราแสนดี และใช้กระสอบดังกล่าวสร้างท้ังตัว 
ฝายฯ และปรับขนาดของถุงบรรจุทรายใหเ้หมาะกับปริมาณทรายท่ีบรรจุ เพื่อลดต้นทุนของกระสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบต้นทุน และระยะเวลาการใช้กระสอบบรรจุทราย ระหว่างกระสอบท่ัวปและผลิตภัณฑ์
ตราแสนดีท่ีใช้สร้างฝายชะลอน้ำไหล อัตลักษณ์ของชุมชน 
 

 

ชนิดของกระสอบ 

ต้นทุนของกระสอบ 
(บาท/ฝาย) 

(300 ใบ/ฝาย) ระยะเวลาใช้กระสอบ 
ชั้นบนของ
ตัวฝายฯ 

ทั้งฝายฯ 

1. กระสอบขนาด 20x36 
นิ้ว ท่ีใช้แล้ว 

- 1,000 - กระสอบบรรจุทรายท่ีอยู่เหนือน้ำ ชั้นบนสุด ตำแหน่งท่ีต้ังของ
ฝายอยู่บริเวณได้รับแสงแดดตลอดเวลา จะชำรุดในระยะเวลา 
6-10 เดือน 
- กระสอบบรรจุทรายท่ีอยู่เหนือน้ำ และต้ังอยู่บริเวณมีร่มเงา
ของต้นไม้ ชำรุดในระยะเวลา 10-12 เดือน 
- กระสอบชั้นล่างท่ีจมน้ำอยู่ตลอดเวลา ชำรุดในเวลา 2-3 ปี 

2. กระสอบผลิตภัณฑ์ตรา
แสนดี ขนาด 20x36 นิ้ว 

1,260 4,500 -  กระสอบบรรจุทรายท่ีอยู่เหนือน้ำ โดยเฉพาะตัวฝายท่ีวาง
กระสอบชั้นบนสุด หลังจากสร้างฝายฯ เป็นเวลา 1 ปี กระสอบ
ท่ีบรรจุทรายยังคงสภาพปกติ ไม่ชำรุด แต่กระสอบท่ีใช้แล้วชั้น
ล่างชำรุด เสียหาย  
- ตัวฝายฯ ท่ีสร้างด้วยกระสอบบรรจุทรายผลิตภัณฑ์ตราแสนดี 
(อยู่ระหว่างเก็บข้อมูล) 



 

 

 

สรุปผลการดำเนินการตามตัวช้ีวัด 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วย ค่าเป้าหมาย 
ระดับผลผลิต    
เชิงปริมาณ จำนวนผู้รับบริการ คน 230 

จำนวนฝายชะลอน้ำไหล ฝาย 15 
ผู้ได้รับประโยชน์จากการสร้างฝายชะลอน้ำไหล ครัวเรือน 100 
ปริมาณน้ำในลำห้วย และในแหล่งน้ำธรรมชาติของชุมชนมี
เพิ่มขึ้น 

รอ้ยละ 30 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 80 
 การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 100 
เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกำหนด  ร้อยละ 80 
 ชุมชนมีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งได้ยาวนานกว่าเดิม เดือน 3 
เชิงต้นทุน ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร บาท 67,604 
ระดับผลลัพธ ์    
เชิงปริมาณ ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ รอ้ยละ 100 
เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์

จากการบริการ  
ร้อยละ 86.6 

เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น อาชีพ 3 
 
องค์ความรู้ท่ีได้จากการบริการวิชาการ 
      องค์ความรู้ท่ีได้จากการบริการวิชาการในโครงการสร้างฝายชะลอน้ำไหล คืนสมดุลธรรมชาติสู่ชุมชน
อย่างยั่งยืน นั้นจะดำเนินการสรุปองค์ความรู้ท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการให้บริการวิชาการ ท่ีได้ดำเนินการแล้ว
เกิดผลสำเร็จท่ีก่อให้เกิดกับชุมชนอย่างเห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น ใน 2 ส่วนด้วยกันคือ 

1. รูปแบบของตัวฝายชะลอน้ำไหลท่ีสอดคล้องกับบริบทของแต่ละชุมชน จากการดำเนินกิจกรรมใน 
โครงการมาเป็นปีท่ี 8 พบว่ารูปแบบท่ีได้ดำเนินการมาตามอัตลักษณ์ของชุมชนตะโหมดนั้นไม่สามารถนำไปใช้ได้
กับทุกชุมชนต้องมีการปรับไปตามบริบทของชุมชน โดยเฉพาะในชุมชนท่ีไม่มีป่าต้นน้ำ และไม่มีทรายในลำห้วย
หรือลำคลอง ทำให้ต้องปรับ ระยะของฝายฯแต่ละตัว วัสดุท่ีนำมาใช้แทนกระสอบบรรจุอาหาร ท่ีผสมสาร
ป้องกันรังสียูวี และลักษณะของการจัดเรียงของกระสอบช้ันท่ี 1 บริเวณด้านหน้าของตัวฝายฯ ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างเก็บขอ้มูลประสิทธิภาพของกระสอบบรรจุทรายผลิตภัณฑ์ตราแสนดี ในการสร้างฝายฯ 
 

2. กระบวนการท่ีทำให้ชุมชนมีส่วนร่วม และเห็นคุณค่าของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยการใช้ฝาย 
ชะลอน้ำไหลเป็นเครื่องมือ ซึ่งกระบวนการท่ีทางสถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ ได้ดำเนินการในแต่ละชุมชน จะเห็น
ได้ว่าทางชุมชนเข้ามาร่วมมือ และให้ความสำคัญกับโครงการอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังมีชุมชนท่ีขยายเครือข่าย และ
ได้ดำเนินโครงการเป็นปีท่ี 1 ท่ีการให้ความร่วมมือของสมาชิกในชุมชน และรายละเอียดจะได้ดำเนินการวิจัย
ร่วมกับรูปแบบของการสร้างฝายชะลอน้ำไหลท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชนต่อไป 
 



 

 

 

ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อชุมชนหรือสังคม 
 

          ภายหลังจากสถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ ได้ดำเนินการโครงการฝายชะลอน้ำไหล คืนสมดุลธรรมชาติสู่
ชุมชนอย่างยั่งยืน ตามแผนการดำเนินโครงการในชุมชนท่ีดำเนินการเดิมอย่างชุมชนตะโหมด ชุมชนบ้านทุ่งยาว 
และชุมชนขยายเครือข่ายอย่างชุมชนบ้านหลักสิบ ชุมชนบ้านทุ่งลานโยพัฒนา ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจากการ
ประเมนิผลการดำเนินโครงการ ซึ่งผลกระทบท่ีเกิดขึน้ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
          ด้านเศรษฐกิจ การท่ีแต่ละชุมชนสามารถสร้างฝายชะลอน้ำไหลเพิ่มขึ้น สามารถช่วยชะลอน้ำไว้ ทำให้
ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากน้ำท่ียังคงอยู่ในลำห้วย และลำคลอง ท้ังเพื่อการอุปโภค บริโภค และประกอบ
อาชีพ ท้ังด้านปศุสัตว์ ประมง หรือการปลูกพืชเศรษฐกิจ ซึ่งในชุมชนตะโหมด ใน 18 ลำห้วย และ 2 ลำคลอง 
มีการสร้างฝายฯ ทุกแหล่งน้ำของชุมชนทำให้มีน้ำตลอดปีช่วยให้เกษตรกรในชุมชนสามารถทำนาได้ปีละ 2 ครั้ง 
โดยเฉพาะกลุ่มทำนาอินทรีย์ตะโหมด นอกจากนี้สวนผลไม้ท่ีอยู่บริเวณเส้นทางผ่านของลำห้วย หรือลำคลองยัง
ใช้น้ำดังกล่าวภายในสวนผลไม้ ส่วนชุมชนบ้านทุ่งยาวและชุมชนบ้านทุ่งเคียน จากเดิมท่ีเมื่อหมดช่วงฤดูฝนมี
น้ำในลำห้วยเพียง 2 เดือน แต่เมื่อดำเนินสร้างฝายฯ ในลำห้วยประมาณ 250 ฝายฯ ทำให้ปัจจุบันมีน้ำใช้ตลอด
ปี และน้ำท่ีมีในลำห้วยรองรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งยาวพัฒนา ท่ีมีกิจกรรมในเรื่องของการ
ทำเกษตรแบบผสมผสาน การปลูกผักอินทรีย์ หรือแม้แต่ใช้ในวิสาหกิจของชุมชน ทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
ชุมชนบ้านทุ่งลานโยพัฒนา ก่อนท่ีจะดำเนินการสร้างฝายฯ ในลำห้วยเมื่อหมดช่วงหน้าฝน ไม่มีน้ำ แต่เมื่อสร้าง
ฝายฯ ทำให้ช่วงฤดูร้อนสามารถใช้น้ำมาดำเนินกิจกรรมการทำเกษตรผสมผสาน ในสวนผลไม้ของเกษตรกร
บริเวณท่ีลำห้วยผ่าน และชุมชนบ้านหลักสิบ และชุมชนบ้านสายกลาง ชุมชนสามารถใช้น้ำเพื่อการเกษตร
ผสมผสาน  โดยเฉพาะสวนสะละ และสวนมะละกอของเกษตรกรบริเวณท่ีลำคลองไหลผ่าน นอกจากนี้น้ำเหล่านี้
บางชุมชนใช้สำหรับผลิตเป็นน้ำประปา สำหรับใช้ในชุมชนทำใหเ้พิ่มรายได้ในภาพรวมของชุมชน  
           ด้านสังคม การท่ีสถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ ได้ร่วมกับชุมชนในการดำเนินโครงการสร้างฝายฯ และปลูก
ป่าริมลำห้วยขึ้น นอกเหนือจากชุมชนจะได้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจแล้ว ทางด้านสังคม ทำให้คนในชุมชนมี
ความรัก สามัคคี เกิดขึ้นภายในชุมชน ทุกครั้งท่ีทางมหาวิทยาลัยลงไปร่วมกับชุมชนสร้างฝายฯ สมาชิกของ
ชุมชนให้ความสำคัญ และลงมาร่วมกิจกรรมทุกครั้ง สร้างความรัก สามัคคี การท่ีให้ชุมชนรู้จักการพึ่งตนเอง รู้จัก
ปัญหา และแก้ปัญหาด้วยตนเองก่อน ทำให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ สมาชิกของชุมชนได้เรียนรู้
กระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบขึ้น อาทิ การรู้จักเก็บข้อมูล การวางแผนการทำงาน ท่ีต้องทำงานร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรท้องถิ่น และสมาชิกของชุมชน นอกจากนี้การพัฒนาให้คนในชุมชนเป็นครูชุมชน
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องของการสร้างฝายชะลอน้ำไหล เป็นการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร และช่วยให้
กิจกรรมยังคงดำเนินการต่อไปได้  
 นอกจากชุมชนได้รับผลประโยชน์แล้วการใช้กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำไหล เป็นส่วนหนึ่งของฐานการ
เรียนรู้ให้กับนิสิตจากมหาวิทยาลัยทักษิณ และนักเรียน นักศึกษา จากต่างมหาวิทยาลัย เป็นการฝึกนิสิตให้มี    
จิตอาสา และเห็นคุณค่าของทรัพยากรน้ำ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 
            ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากการสัมภาษณ์ถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นด้านส่ิงแวดล้อม จากเกษตรกรท่ีร่วม
กิจกรรมในโครงการและได้รับประโยชน์โดยตรงพบว่าลำห้วย และลำคลองท่ีชุมชนบ้านทุ่งยาว และชุมชน     
บ้านพร้าว เป็นลำห้วยท่ีไม่มีป่าต้นน้ำ ลำห้วยส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในบริเวณสวนยางพาราเชิงเด่ียว และป่าริมลำห้วย
ถูกทำลาย ดังนั้นน้ำท่ีเติมให้กับลำห้วย และลำคลอง จึงเป็นเพียงน้ำฝนเท่านั้น ดังนั้นทำให้ในช่วงหน้าแล้งมีน้ำ
อยู่ลำห้วยเป็นแอ่งๆ สัตว์น้ำไม่มีในลำห้วย แต่เมื่อดำเนินการสร้างฝายฯ ทำให้ในลำห้วยมีสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นท้ังชนิด 
และปริมาณ อาทิ ปลาซิว ปลาขี้ขม ปลาตะเพียน ปลาดุก ปลาช่อน เป็นต้น และความช้ืนท่ีน้ำในบริเวณพื้นท่ี



 

 

 

สร้างฝายชะลอน้ำไหลซึมเข้าไปสองฝ่ัง ยังทำให้พืชหลากชนิดสามารถเจริญเติบโตได้เพิ่มขึ้น ฝายชะลอน้ำไหล ยัง
ช่วยลดการกัดเซาะแนวตล่ิงในช่วงฤดูฝนอีกดว้ย สำหรับผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม การเก็บข้อมลูเชิงปริมาณ ได้
ดำเนินการในรูปแบบงานวิจัยต่อไป 
 

การบูรณาการกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย  
 ในโครงการสร้างฝายชะลอน้ำไหล คืนสมดุลธรรมชาติสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ได้บูรณการกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอน โดยใช้เป็นฐานการเรียนรู้เรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำโดยใช้ฝายชะลอน้ำ
ไหล ให้กับนิสิตรายวิชาวิถีชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 8 ครั้ง และจัดให้กับนักเรียนจิตอาสาจาก
โรงเรียนกีฬาตรัง จำนวน 1 ครั้ง นักเรียนจากโรงเรียนสตรีพัทลุงจำนวน 1 ครั้ง 
 ณ ชุมชนบ้านทุ่งยาว และชุมชนบ้านทุ่งเคียน อ.เขาชัยสน จำนวน 6 ครั้ง 
 ณ ชุมชนบา้นทุ่งลานโยพัฒนา อ.ป่าพะยอม จำนวน 3 ครั้ง 

ณ ชุมชนบ้านสายกลาง และชุมชนบ้านหลักสิบ อ.ป่าพะยอม จำนวน 2 ครั้ง 
     นอกจากนี้ยังบูรณาการ กับพันธกิจ ด้านการวิจัยของสถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ ในการศึกษาประสิทธิภ
พาของกระสอบบรรจุทราย ตราแสนดีต่อประสิทธิภาพของฝายะชะลอน้ำไหล อัตลักษณ์ของชุมชนตะโหมด อยู่
ระหว่างดำเนินการวิจัย ร่วมกับชุมชนบ้านทุ่งยาว และชุมชนบ้านทุ่งลานโยพัฒนา และบริษัทไทยฟอร์โมซาร์
พลาสติก จำกัด 
 

ปัญหาอุปสรรค 
 ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากการให้บริการวิชาการในโครงการสร้างฝายชะลอน้ำไหล คืนสมดุล
ธรรมชาติสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ท่ีได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 นั้นแบ่งออกเป็น 

1. รูปแบบของตัวฝาย ท่ีต้องพัฒนาใช้นวัตกรรมกระสอบบรรจุทรายท่ีผสมสารปอ้งกันรังสียูวี 
2. กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีได้ดำเนินการขยายผล ยังมีการรวมกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรมสร้าง 

ฝายฯ ท้ังวิธีการสร้าง รูปแบบการสร้าง ยังไม่มี 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ลดต้นทุนของกระสอบบรรจุทรายท่ีผสมสารป้องกันรังสียูว ี
2. จัดกระบวนการท่ีทำให้ชุมชนขยายเครือข่าย เกิดการรวมกลุ่มเพื่อเรียนรู้การบริหารจัดการ 

ทรัพยากรน้ำโดยใช้ฝายชะลอน้ำไหล  
3. ดำเนินการวิเคราะห์ผลกระทบของการใช้ฝายฯ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในแต่ละชุมชน 

โดยใช้กระบวนการวิจัย



 

 

 

ภาคผนวก 
• รูปภาพกิจกรรม 
• สำเนาหนังสือขออนุมัติดำเนินโครงการพร้อมโครงการท่ีได้รับอนุมัติ 
• สำเนาคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินโครงการ 
• หนังสือเชิญวิทยากร / หนังสือราชการ /เอกสารอื่น ๆ 
• สำเนาใบเซ็นช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ คณะกรรมการและวิทยากร 
• สรุปค่าใช้จ่ายพร้อมสำเนาหลักฐานการใช้เงินตามจริง 
• แบบสอบถามหรือแบบประเมินโครงการ 
• เอกสารประกอบการประชุมพร้อมรายงานการประชุม  
• หลักสูตรฝึกอบรม (ถ้ามี) 
• หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการ (ถ้ามี) 
• เอกสารประกอบการบรรยาย (ถ้ามี) 
• สำเนาหนังสือประสานหรือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายใน (ถ้ามี) 
• สำเนาหนังสือประสานหรือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอก (ถ้ามี) 
• หนังสือขอเป็นเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน (ถ้ามี) 
• หลักฐานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ (ถ้ามี)  
• เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกีย่วข้องกับโครงการ 

 
 
 
 
 


