
 

 
 

0 การสรางฝายชะลอน้ําไหล สูการอนุรักษแบบย่ังยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

1 การสรางฝายชะลอน้ําไหล สูการอนุรักษแบบย่ังยืน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

2 การสรางฝายชะลอน้ําไหล สูการอนุรักษแบบย่ังยืน 

แนวพระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
สูการอนุรักษแบบยั่งยืน 

 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงตระหนักถึงความสําคัญ

ของการอยูรอดของปาไม  จึงมีแนวพระราชดําริ ทฤษฎีการพัฒนา
และฟนฟูปาไม  โดยใชทรัพยากรที่เอื้ออํานวยสัมพันธ ซึ่งกันและกัน
ใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งทรงมองเห็นปญหาสําคัญที่เปนตัวแปรแหง
ความอยูรอดของปาไม นั่นคือ “น้ํา” โดยทรงแนะนําใหใช ฝายกั้นน้ํา 
หรือเรียกวา CHECK DAM หรืออาจเรียกวา ฝายชะลอความช้ืน ก็ได
เชนกัน  

 
ฝายกั้น นํ้า เปนสิ่งกอสรางที่สรางขึ้นมาเพื่อปดกั้นทางน้ําที่

อาจเปนรองน้ํากัดเซาะลําหวย ลําธารขนาดเล็ก บริเวณปาตนน้ําของ
ลุมน้ําตางๆ  โดยทําหนาที่ควบคุมความเร็วการไหลของน้ําใหชาลง
ในชวงฤดูฝน ชวยใหการกัดเซาะ ชะลาง และพังทลายของดินสองฝง
สายน้ําลดลง ชวยเพิ่มปริมาณน้ําในฤดูแลง กักเก็บตะกอนดินไมใหพัด
พาสูการตื้นเขินของแหลงน้ําชั้นลาง และยังชวยสงเสริมการเก็บกัก
อินทรียวัตถุไวในแหลงน้ําใหเพิ่มปริมาณมากข้ึน รวมทั้งชวยเพิ่มความ
ชุมชื้นใหกับดินของปาตนน้ําที่ทุกสายน้ําไหลผาน  
 

 
 
 



 

 
 

3 การสรางฝายชะลอน้ําไหล สูการอนุรักษแบบย่ังยืน 

“...ควรสรางฝายตนน้ําลําธารตามรองน้ํา 
เพื่อชวยชะลอกระแสน้ําและเก็บกักน้ํา 
สําหรับสรางความชุมชื้นใหกับบริเวณตนน้ํา...” 
 

พระราชดํารัสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
ทรงพระราชทานไว เมื่อวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๓๒   
ณ ดอยอางขาง  อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 

    “ใหพิจารณาดําเนินการสรางฝายราคาประหยัด โดยใช
วัสดุราคาถูกและหางายในทองถ่ิน เชน แบบหินทิ้งคลุมดวย   
ตาขาย ปดกั้นรองน้ํากับลําธารขนาดเล็กเปนระยะๆ เพื่อใชเก็บ
กักน้ําและตะกอนดินไวบางสวน โดยน้ําที่กักเก็บไวจะซึมเขาไปใน
ดิน ทําใหความชุมชื้นแผขยายออกไปทั้งสองขาง ตอไปจะ
สามารถปลูกพันธุไมปองกันไฟ พันธุไมโตเร็ว และพันธุไมไมทิ้งใบ 
เพื่อฟนฟูพื้นที่ตนน้ําลําธารใหมีสภาพเขียวชอุมขึ้นเปนลําดับ” 

      “สําหรับตนน้ํา ไมที่ขึ้นอยูในบริเวณสองขางลําหวย
จําเปนตองรักษาไวใหดี เพราะจะชวยเก็บรักษาความชุมชื้น
ไว สวนตามรองน้ําและบริเวณที่น้ําซับก็ควรสรางฝายขนาดเล็ก
กั้นน้ําไว ในลักษณะฝายชุมชื้น แมจะมีจํานวนนอยก็ตาม สําหรับ
แหลงน้ําที่มีปริมาณน้ํามาก จึงสรางฝายเพื่อผันน้ําลงมาใชใน
พื้นที่เพาะปลูก” 

                 พระราชดํารัสเมื่อวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๒๑  
ณ อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน 



 

 
 

4 การสรางฝายชะลอน้ําไหล สูการอนุรักษแบบย่ังยืน 

คิดแบบองครวม เชื่อมโยงสรรพส่ิง 
หนทางสูการอนุรักษอยางยั่งยืน 

 
 

ปาดิบชื้นของเทือกเขาบรรทัด เปนปาตนน้ําที่เปนแหลงให
กําเนิดสายน้ํายอยหรือ   ลําหวยจํานวนมาก ทั้งหวยขนาดใหญ เชน 
ลําหวยลําตรน และลําหวยลํายอด หวยขนาดเล็ก เชน ลําหวยบอหิน 
ลําหวยดวน ลําหวยนา ลําหวยรูเมน ลําหวยไมไผ ลําหวยไทร ลําหวย
หลุมพอ ลําหวยยวน ลําหวยกินดิน ลําหวยหาญ ลําหวยสุม ลําหวย
สม ลําหวยพงศ เปนตน  
 

เสนทางการไหลของสายน้ําจากลําหวยกอนบรรจบลงสู
ทะเลสาบสงขลา ผานแนวปาอันยาวไกล สายน้ําจํานวนมากตางมี
ภาระหนาที่ลําเลียงเม็ดทราย อนุภาคดิน อินทรียวัตถุ และธาตุ
อาหารสงตอและกระจายความชุมชื้น เพื่อหลอเลี้ยงพืชพรรณ และ
สัตวนอยใหญ รวมทั้งชีวิตของผูคนในชุมชนที่ตองอาศัยสายน้ํา
เหลานี้เพื่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภค กอใหเกิดวัฒนธรรม
ของการแบงปนสูสรรพชีวิต มีการพึ่งพาและเก้ือกูลซึ่งกันและกันของ
สังคมพืช สังคมสัตว สังคมจุลินทรียและสรางวิถีชุมชนที่เกิดจากการ
ปรับตัวใหดํารงอยูอยางสอดคลองกับธรรมชาติมาอยางชานาน  

 
 

 



 

 
 

5 การสรางฝายชะลอน้ําไหล สูการอนุรักษแบบย่ังยืน 

หากมองยอนไปยังอดีต ครั้งที่ปาดิบชื้นเทือกเขาบรรทัดมี
ความอุดมสมบูรณ ดินภายในปาเปรียบดังผืนดินที่มีชีวิต มีจุลินทรีย 
ธาตุอาหาร สารอินทรีย อินทรียวัตถุ อากาศ ความชื้น และสภาพ
ความเปนกรดดางที่เหมาะตอการดํารงชีวิตของพืชนานาชนิด รากไม
ใตผืนดินทําหนาที่ดูดซับน้ําเสมือนฝายธรรมชาติที่มีชีวิต เรือนยอดที่
ทอดซอนเหลื่อมกันของพรรณไมเปรียบเสมือนรมกันแดดและฝนปก
คลุมผิวดินปองกันการระเหยของน้ํา   

 
สภาพปาที่อุดมสมบูรณจึงเปนแหลงอยูอาศัย ที่พักหลบภัย 

และแหลงอาหารชั้นดีใหกับสัตวปานอยใหญ ซึ่งตอบแทนคุณแหง 
ปาไมดวยการชวยแพรกระจายเมล็ดพันธุพืช เพิ่มความอุดมสมบูรณ
ดวยมูลและเศษซากที่ทับถมลงสูดิน และชวยควบคุมศัตรูธรรมชาติ
ของปาไม เชน แมลงศัตรูพืชตางๆ เหลานี้ลวนแสดงถึงการพึ่งพิง  
ซึ่งกันและกัน เพื่อใหสรรพชีวิตดํารงสายพันธุอยูได  
 

ผืนปาไดทําหนาที่แหงตนอยางสมบูรณแบบ จวบจนธรรมชาติ
ถูกรบกวนและเบียดเบียน จากความรูเทาไมถึงการณหรือขาดการยั้งคิด
ของมนุษย สงผลใหปาไมไมอาจทําหนาที่ไดเขมแข็งดังเดิม ลําน้ําที่มี
สภาพตื้นเขิน ทองน้ําที่เต็มไปดวยตะกอนทราย ไรพลังในการนําพา
สายน้ําเพื่อหลอเลี้ยงสรรพสิ่ง ภาวะน้ําแหงในหนาแลงและน้ําปาไหล
ทะลักทวมในหนาฝน คือสัญญาณเตือนภัยที่เกิดขึ้น   
 
 
 



 

 
 

6 การสรางฝายชะลอน้ําไหล สูการอนุรักษแบบย่ังยืน 

สาเหตุแหงสัญญาณดังกลาวเกิดจากการแสวงหาประโยชน
จากที่ดินโดยละโมบ ดวยการบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อปลูกสวนยางพารา
เชิงเดี่ยว และการทําการเกษตรเชิงเดี่ยวในที่ทํากินบริเวณปาตนน้ํา 
กอใหเกิดปญหาการชะลางและพังทลายของหนาดิน ดินเสื่อมคุณภาพ
จากการใชสารเคมี ปุยเคมีและยาปราบศัตรูพืช สงตอสารพิษ สารเคมี
และปุยเคมีสวนเกินของธาตุอาหารจากผืนดินสูลําหวย จนเกิดวิกฤตใน
ลําน้ําดวยฝมือมนุษย คือความสูญเสียในระบบนิเวศวิทยาที่ประมาณ
คามิได ถึงแมจะมีการตระหนักถึงปญหา แตเมื่อขาดองคความรูและ
ขาดการมองธรรมชาติแบบองครวม ทําใหการแกปญหาการบริหาร
จัดการน้ํา ซึ่งเปนปจจัยสําคัญแหงความอุดมสมบูรณของปานั้นดอย
ประสิทธิภาพกวาที่ควรจะเปน  

 
 
  

 

 

 

 
 
 



 

 
 

7 การสรางฝายชะลอน้ําไหล สูการอนุรักษแบบย่ังยืน 

 
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ หนวยงานที่มุงมั่นใชวิชาการสรางคุณคา
และองคความรูคืนสูชุมชน ดวยการสรางกระบวนการจัดการ
ธรรมชาติ โดยการมีสวนรวมของชุมชน นอมนํ ากระแส
พระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดานการอนุรักษ ฟนฟู 
และดูแลทรัพยากรปาไม สรางฝายชะลอน้ําไหล ควบคูกับการ
ปรับกร ะบวนทัศนผู คน  เพื่อนํ า ไป สู ก ารบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เชื่อมโยงสรรพสิ่ง ที่มีความสัมพันธ   
ซึ่งกันและกัน อันไดแก พื้นดิน สายน้ํา ผืนปา และจิตสํานึก   
ของคน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

8 การสรางฝายชะลอน้ําไหล สูการอนุรักษแบบย่ังยืน 

ฝายชะลอน้ําไหล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… แบงปนน้ําใหกบัปา  

… แบงปนน้ําใหกบัน้ําใตดิน  

… แบงปนน้ําใหกบัสรรพชีวิต 

… แบงปนน้ําสูกลางน้ําและปลายน้าํ 



 

 
 

9 การสรางฝายชะลอน้ําไหล สูการอนุรักษแบบย่ังยืน 

 

 

สภาลานวัด ซึ่งเปนองคกรชุมชนบานตะโหมด ริเร่ิมนอมนําแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาใชในการดูแลสายน้ําใน
พื้นที่ปาตนน้ําเทือกเขาบรรทัด ลุมน้ํายอยคลองทาเชียด ตําบลตะโหมด 
อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยการสรางฝาย  มาตั้งแตป 2545  
เกิดการเรียนรู พัฒนาจากการสังเกตและลองผิดลองถูกมาเปนลําดับ 
จนกระทั่งป 2549 สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ รวมกับ สภาลานวัด ไดรวมกันวิเคราะห สังเคราะห
องคความรูใหม โดยนําความรูในตน (ภูมิปญญา) เกี่ยวกับการชะลอน้ํา
ไหลของ “นบ” ซึ่งเปนเคร่ืองมือชะลอการไหลของน้ํา เพื่อทดน้ําเขานา
ของชาวบาน มาบูรณาการกับความรูในตํารา พัฒนารูปแบบของฝาย 
ตนน้ํา ที่เรียกวา ฝายชะลอน้ําไหล  

 
 



 

 
 

10 การสรางฝายชะลอน้ําไหล สูการอนุรักษแบบย่ังยืน 

สังคมพืชปาดิบชื้นมีเรือนยอดตนไมที่มีความหลากหลายของขนาด
ในแตระดับชั้น เรือนยอดเหลานี้ชวยทําหนาที่เสมือนรมปกคลุมผิวดิน เพื่อ
ปองกันไมใหหยาดฝนกระแทกกับผิวดินโดยตรง แตจะคอยๆ ไหลลดเลี้ยว
ชาๆ จากใบสูคาคบ ผานลําตน ทายสุดหยดสูพื้นปาไหลซอกซอนผานชั้น
ซากพืชสัมผัสผิวดิน ลัดเลาะจากที่สูงลงสูที่ต่ํากวา  กัดเซาะผิวดินใน
อัตราเร็วคอนขางชา เนื่องจากทั้งลําตนและรากพืชที่หนาแนนจํานวนมาก 
ชวยกันทําหนาที่เปนสิ่งกีดขวางตามระดับความลาดชันของดิน ชวยใหน้ํา
จํานวนหนึ่งซึมซับสูดินชั้นลาง อีกสวนหนึ่งกัดกรอนผิวดินเกิดเปนรองน้ํา
และขยายผลเปนลําหวย ไหลรินสูที่ต่ําเชื่อมโยงเปนเครือขายสายน้ําจํานวน
มากมาย เพื่อเติมน้ําใหลําธาร ลําคลอง และทะเลสาบเปนแหลงสุดทาย  

สังคมพืชปาดงดิบชื้นแหงนี้
จึงเปนแหลงใหกําเนิดสายน้ํา
ที่ เ รี ยกว า ลําหวยจํานวน
มากมาย อาทิ ลําหวยบอหิน 
ลํ า ห ว ย ด ว น  ลํ า ห ว ย น า     
ลําหวยรูเมน ลําหวยไมไผ   
ลําหวยไทร ลําหวยหลุมพอ 
ลําหวยยวน ลําหวยกินดิน      
ลํ า ห ว ยห าญ  ลํ า ห ว ยสุ ม    
ลํ า ห ว ย สม  ลํ า ห ว ยพ ง ศ   
เปนตน หวยบางแหงมีขนาด
ใหญ เชน ลําหวยลําตรน 
และลําหวยลํายอด  
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ระหวางทางการไหลของสายน้ําซึ่งผานแนวปาอันยาวไกล สายน้ํา
จํานวนมากตางมีภาระหนาที่กระจายความชื้นเพื่อหลอเลี้ยงปา และสัตว
นอยใหญ รวมทั้งชีวิตของผูคนในชุมชนที่ตองอาศัยสายน้ําเหลานี้ ทั้งเพื่อ
การเกษตรและการอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ ปาผืนนี้ยังเปนแหลงเก็บ
รักษาพันธุกรรมชีวิตที่สําคัญของภาคใตแหลงหนึ่ง มีพรรณไมปกคลุมผิวดิน
เปนชั้นๆ ขึ้นไปตามแนวดิ่ง จากไมพื้นลางสุดที่เปนเฟรน สูชั้นบนสุดเปนไม
ยางที่มีเรือนยอดแผกวางและลําตนสูงใหญปกปองผิวดิน  

บริเวณพื้นปาดงดิบชื้นเทือกเขาบรรทัด แมจะมีเครื่องจักรมีชีวิตที่
ประกอบดวยจุลินทรียที่หลากหลายทํางานยอยสลายซากพืชตลอดทั้งป   
แตผิวดินก็ยังคงมีซากพืชทั้งใบไมและกิ่งไมทับถมกันเปนชั้นๆ หนาบาง 
บางบางแตกตางกันออกไปตามสภาพทางภูมิศาสตรและความหนาแนนของ
พรรณไมเปนตัวกําหนด ใตซากใบไม กิ่งไม จะมีรากพืชทั้งที่ฝงตัวยึดโยงกับ
ดินเปนชั้น หรือบางสวนโผลพนดิน ทําหนาที่เสมือนฝายธรรมชาติขนาด
เล็กๆ กระจายทั่วบริเวณทั้งปา ทุกครั้งที่ฝนตกหนักทั้งซากพืชดินและราก
พืช จะรวมมือกันดูดซับและชะลอการไหลของน้ําสวนเกิน ไมใหไหลบา
อยางรวดเร็วเพื่อชักนําไปสูการเกิดอุทกภัย แตถาไมมีปาปกคลุม หากมีฝน
ตกเพียงเล็กนอยก็จะเกิดการไหลบาของนํ้า เปนเหตุใหเกิดอุทกภัยนําไปสู
ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิน  
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงตระหนักถึงความสําคัญของ
การอยูรอดของปาไม จึงเกิดเปนแนวพระราชดําริ ทฤษฎีการพัฒนาและ
ฟนฟูปาไม  โดยใชทรัพยากรที่เอื้ออํานวยสัมพันธซึ่งกันและกันใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ซึ่งทรงมองเห็นปญหาสําคัญที่เปนตัวแปรแหงความอยูรอด
ของปาไมนั้นคือ “น้ํา” อันเปนสิ่งที่ขาดไมได พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงเสนออุปกรณอันเปนเครื่องมือที่จะใชประโยชนในการอนุรักษฟนฟูปา
ไมที่ไดผลดีและทรงแนะนําใหใชฝายกั้นน้ําหรือเรียกวา CHECK DAM 
หรืออาจเรียกวาฝายชะลอความชื้นก็ได เชนกัน ฝายกั้นน้ํ าจัดเปน
สิ่งกอสรางที่สรางขึ้นมาเพื่อปดกั้นทางน้ําที่อาจเปนรองน้ํากัดเซาะลําหวย 
ลําธารขนาดเล็ก บริเวณปาตนน้ําของลุมน้ําตางๆ โดยทําหนาที่ควบคุม
อัตราเร็วการไหลของน้ําใหชาลงในชวงฤดูฝน ชวยใหการกัดเซาะ ชะลาง 
และพังทลายของดินสองฝงสายน้ําลดลง ชวยเพิ่มปริมาณน้ําในฤดูแลง  
กักเก็บตะกอนดินไมใหพัดพาสูการตื้นเขินของแหลงน้ําชั้นลาง นอกจากนั้น
ยังชวยสงเสริมการเก็บกักอินทรียวัตถุไวในแหลงน้ําใหเพิ่มปริมาณมากข้ึน 
รวมทั้งชวยเพิ่มความชุมชื้นใหกับดินของปาตนน้ําที่ทุกสายน้ําไหลผาน  
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 ชุมชนบานตะโหมด 
ซึ่งอาศัยอยูในพื้นที่ปาตนน้ํา
เทือกเขาบรรทัด เริ่มสรางฝาย
เปนครั้งแรกในป พ.ศ.2545 
หลังจากพบการเปลี่ยนแปลงที่
คลองทาชาง ที่ซึ่ ง เคยมีน้ํ า
อุดมสมบูรณกลับตื้นเขินดวย
เม็ดทรายที่ทับถม  มีเพียง
สายน้ํานอยนิด ระดับความลึก
ไมจมฝาเทาไหลรินออนๆ  ฝง
คลองถูกกัดเซาะ รากไมที่เคย
ฝงลึกในดินกลับแขวนลอยอยู
ในอากาศ รหัสเตือนภัยจาก 
ธรรมชาตินี้ทําใหชุมชนตื่นตระหนกและไมอาจวางเฉยได  

สภาลานวัด (องคกรชุมชนบานตะโหมด) จึงนําชาวบานรวมมือ
กันสรางฝายช่ัวคราวในลักษณะฝายแมวทางภาคเหนือ เพื่อเปนเครื่องมือ
ควบคุมปริมาณน้ําใหไหลตลอดทั้งป ฝายที่สรางข้ึนสามารถกักเก็บไดตาม
วัตถุประสงค ลําหวยไทรที่ขาดน้ํากลับมีระดับน้ําเพิ่มข้ึน ธรรมชาติจึง
ไดรับการฟนฟู ความสําเร็จในเบื้องตนสรางความสุขใจใหกับสภาลานวัด
ซึ่งเปนหัวเรี่ยวหัวแรงสําคัญอยูมิใชนอย และเมื่อเวลาผานไปจึงพบวาเมื่อ
กระแสน้ําไหลมาปะทะฝายที่สรางทําใหกระแสน้ําไหลชาลง น้ําเกิดการ
เออลนยอนไปทางดานหลังของฝายจํานวนหนึ่ง และอีกจํานวนหนึ่งไหล
ผานสันฝายสูดานลาง ปริมาณน้ําที่เออลนดานหลังฝายจึงเกิดเปนแองน้ํา
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ขนาดเล็ก เปนการกักเก็บและออมน้ําไวใชในฤดูแลงที่ชุมชนบานตะโหมด
เรียกกันวา ธนาคารน้ํา   

ความสําเร็จจาก
ฝายตัวแรก สรางแรงจูงใจ
ใหผูคนในชุมชนคิดขยาย
ผลใหมีฝายทั้ งระบบใน
สายน้ํา ชาวบานจึงสราง
ฝายเพิ่มขึ้น และดวยจิต
ละโมบอยากเก็บน้ํ า ให
ไดมากข้ึนเพื่อใชประโยชน
เพียงพอในหนาแลง การ 
สรางฝายจึงตองยกระดับความสูงใหมากขึ้น การกอสรางจึงเปลี่ยนรูปแบบ
เปนฝายถาวรที่ใชปูนซีเมนตเปนตัวเชื่อมหินเรียงซอนกันเปนชั้นๆ เมื่อเวลา
ผานไปประมาณ 1 ป ไดมีการประเมินผลการสรางฝาย กลับไดขอสรุปวา
ฝายในลักษณะนี้ไมอาจตานทานแรงดันน้ําจํานวนมากได เนื่องจากแรงดัน
น้ําทําใหเกิดการกัดเซาะชายฝงของลําหวย ทําใหดินเกิดการพังทลายลง น้ํา
จึงไหลบาผานชองทางน้ําทางดานขางฝาย ในขณะที่บางฝายที่สรางใน
บริเวณชายฝงลําหวยที่แข็งแรง น้ําไมสามารถกัดเซาะชายฝงได จึง
พยายามหาชองทางออกอื่น โดยเปลี่ยนเปนกัดเซาะดินดานลางเปนโพรงลึก 
น้ําจึงไหลลอดผานใตฐานฝายซึมผานใตดินเปนระยะทางยาวไกล สุดทายไป
บรรจบกับสายน้ําที่มีระดับความลึกเทากันซึ่งอยูหางจากจุดเดิมระยะทาง
เปนกิโลเมตร  
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ลักษณะฝายแบบตางๆ ท่ีชุมชนสรางขึ้นในอดีต 
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ลักษณะฝายแบบตางๆ ท่ีชุมชนสรางขึ้นในอดีต 
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ผลจากการประเมินดังกลาวไดถูกนํามาวิเคราะหเพื่อแกปญหา  
ไดขอสรุปวากรอบคิดการสรางฝายเพื่อกักเก็บน้ําใหไดมากไมนาจะเปน
กรอบคิดที่ถูกตอง จึงเปลี่ยนจากกรอบคิดของฝายแมวมาเปนกรอบคิดของ
ฝายน้ําลน สรางในลักษณะคอนกรีตเสริมเหล็ก มีการเจาะรูในระดับเหนือ
พื้นทองลําหวยเล็กนอย ใสทอพีวีซีเสนผาศูนยกลางประมาณ 5 นิ้วเพื่อให
น้ํา ตะกอนดินและทรายลอดผาน หลักคิดดังกลาวดูเหมือนจะชอบดวย
เหตุผล แตในทางปฏิบัติกลับเปนไดยาก เนื่องจากฝายแตละตัวอยูในพื้นที่
ปาดิบชื้นที่หางไกล สูงชันและรกชัฏ การขนวัสดุจึงทําไดยากย่ิง วิธีนี้จึงมิใช
แนวทางที่เหมาะสมในพื้นที่ปาดิบชื้นเทือกเขาบรรทัด 

สถา บันปฏิ บั ติ ก า ร ชุมชน เพื่ อ ก า รศึ กษาแบบบู รณาการ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดเขามามีบทบาท รวมคิดกับสภาลานวัด ตั้งแตป 
พ.ศ.2549 โดยชวยกันวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาว ไดขอสรุปวาหาก
เราสรางฝายภายใตกรอบคิดคลายกับการสรางเข่ือน โดยมุงหวังกักเก็บน้ํา
ไวใชประโยชนใหไดมากที่สุด โดยไมสนใจจะแบงปนใหกับสิ่งใด ความคิด
ดังกลาวจะไมสอดคลองกับธรรมชาติ ทายสุดไดสังเคราะหองคความรูใหม 
โดยการนําความรูในตน (ภูมิปญญา) เก่ียวกับการชะลอน้ําไหลของ “นบ” 
ซึ่งเปนเครื่องมือชะลอการไหลของน้ํา เพื่อทดน้ําเขานาของชาวบาน มา
บูรณาการกับความรูในตํารา เพื่อพัฒนารูปแบบของฝายตนน้ําที่เรียกช่ือวา 
ฝายชะลอน้ําไหล 
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การสรางฝาย  
ภายใตกรอบคิดของการแบงปน 

 

ฝายชะลอน้ําไหล เปนการสรางฝายภายใตกรอบคิดการแบงปนน้ํา
ให สรรพสิ่ ง  การสร า งฝายแบบนี้ ยึ ดหลั กคิ ดความพอเพี ยงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงไมมีเปาหมายเพื่อการใชประโยชนสําหรับ
มนุษยเทานั้น แตจะแบงปนน้ําใหกับปาไม แบงปนน้ําใหกับน้ําใตดิน 
แบงปนน้ําใหกับสรรพชีวิตบริเวณที่สรางฝาย และแบงปนน้ําสูบริเวณกลาง
น้ําและปลายน้ํา (ทะเลสาบสงขลา หรือ อาวไทย) ภายใตกรอบคิดเชนวานี้ 
ชวยใหสรรพชีวิตทั้งสังคมมนุษย สังคมสัตว สังคมพืช และสังคมจุลินทรีย
ตางไดรับการแบงปนน้ําอยางเทาเทียม การสรางฝายดวยกรอบคิดใหมนี้จึง
ไมใชสิ่งกีดขวาง มาขวางก้ันการไหลของน้ํา เพื่อกักเก็บน้ําไวหลังฝาย
เหมือนการสรางฝายทั่วๆ ไป เพียงแตใชสิ่งกีดขวางชะลอน้ําใหไหลชาลงทํา
ใหเกิดแองน้ําขนาดเล็กบริเวณดานหนาฝาย สงผลใหสายน้ํายังสามารถทํา
หนาที่ลําเลียงสรรพสิ่งจากตนน้ําสูปลายน้ําไดตามธรรมชาติ การออกแบบ
ฝายแบบนี้ จึงไมเกิดการพังทลายของดินดานขาง น้ําไมมุดลอดใตฐานฝาย 
และทรายไมทับถมหลังฝายจนเต็ม ทําใหฝายสามารถทําหนาที่ไดสอดคลอง
กับการออกแบบของธรรมชาติ 
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วัตถุประสงค 

  เพื่อสืบสานแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติปาไมและตนน้ํา ดวยการสรางฝาย
ชะลอน้ําไหล 

  เพื่อใหองคกรความรวมมือและชุมชนสรางคุณงามความดี ถวาย
เปนพระราชกุศลแดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

  เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษ และเห็นถึงคุณคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ใหกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน รวมทั้ง
หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 

  เพื่อพัฒนาแองน้ําขนาดเล็กบริเวณดานหนาฝายชะลอน้ําไหล 
ตามแนวลําหวยหลักและลําหวยรอง เชื่อมโยงกันเปนระบบกักเก็บน้ําตาม
ธรรมชาติ สําหรับสรรพชีวิตในบริเวณลุมน้ํายอยคลองทาเชียดไดใช
ประโยชน 

 

 

 

 



 

 
 

20 การสรางฝายชะลอน้ําไหล สูการอนุรักษแบบย่ังยืน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  ปองกันอุทกภัยที่อาจเกิดจากน้ําปาไหลหลาก เมื่อเกิดหยอมความ
กดอากาศสูง เคลื่ อนตัว เข าสู บริ เวณภาคใต ในชวงหนามรสุมได
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

  เพิ่มแนวปองกันไฟปาเปยก ใหขยายบริเวณลึกเขาไปในพื้นที่ปา
ดงดิบชื้นบริเวณเทือกเขาบรรทัดซึ่งเปนปาตนน้ําของลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 

  รักษาพันธุกรรมพืชและสัตวของปาตนน้ําเทือกเขาบรรทัด ไวเปน
คลังอาหารและคลังสมุนไพร รวมทั้งเปนหองเรียนและหองสมุดธรรมชาติ
เพื่อการเรียนรูของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน 

  ยืดเวลาการตื้นเขินของทะเลสาบสงขลา เพื่อคลายทุกขอัน
เนื่องจากการตกตะกอนของเศษหิน เศษทราย 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

21 การสรางฝายชะลอน้ําไหล สูการอนุรักษแบบย่ังยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

22 การสรางฝายชะลอน้ําไหล สูการอนุรักษแบบย่ังยืน 

การสรางฝายชะลอน้ําไหล 
 
ฝายชะลอน้ําไหล เปนการสรางฝายจากวัสดุหางาย ราคาถูกใน

ทองถิ่น ใชกระสอบใสทรายซึ่งขุดตักจากแหลงน้ําเปนวัสดุหลัก มีขั้นตอน
ในการสรางดังนี้ 

 
การเลือกพ้ืนที่สรางฝาย   
เริ่มตนจากสํารวจลําหวยทั้งระบบ เพื่อใหเขาใจถึงสภาพทาง

กายภาพของลําหวย แลวนํามาวิเคราะห กําหนดเลือกตําแหนงสรางฝายที่
เหมาะสม มักพิจารณาจากความลาดเอียงที่เหมาะสม ดานหลังฝายควรมี
แองน้ําตามธรรมชาติ เมื่อสรางฝายแลวเสร็จ บริเวณหลังฝายจะมีปริมาตร
น้ําเพิ่มขึ้น และหนาฝายก็จะเกิดแองน้ําใหมเพิ่มขึ้นมา ทําใหมีภาชนะเก็บ
น้ําตามธรรมชาติเพิ่มขึ้นตลอดสายน้ํา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

23 การสรางฝายชะลอน้ําไหล สูการอนุรักษแบบย่ังยืน 

 

 
    การกําหนดตําแหนงสรางฝายทั้งระบบลงบนแผนที่ภูมิศาสตร 
 

ชุมชนคนตนน้ํา คนกลางน้ํา และคนปลายน้ํา ไดวางแผนใหมีการ
สรางฝายชะลอน้ําไหลตลอดแนวลําหวย มีคนในชุมชน เยาวชนจาก
สถาบันการศึกษาในจังหวัดพัทลุงและพื้นที่ใกลเคียง รวมทั้งมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ไดนํานิสิตลงไปสรางฝายรวมกับชุมชน ปจจุบันสรางฝายไปแลว
ประมาณกวา 200 ฝาย และยังคงเดินหนาสรางฝายใหม และซอมแซมฝาย
เกาอีกจํานวนหนึ่ง เพื่อใชฝายเหลานี้เปนเครื่องมือบริหารจัดการสายน้ํา ให
เกิดประโยชนสูงสุดกับปาดิบชื้นเทือกเขาบรรทัด และทะเลสาบสงขลา 

 



 

 
 

24 การสรางฝายชะลอน้ําไหล สูการอนุรักษแบบย่ังยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

25 การสรางฝายชะลอน้ําไหล สูการอนุรักษแบบย่ังยืน 

 
 
การสรางฝายชะลอนํ้าไหล  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
หลังจากเลือกพื้นที่ไดแลว จะทําการบรรจุกระสอบทราย โดยใช

ทรายในลําหวยบรรจุใสกระสอบประมาณ 3/4 ของกระสอบ แลวจึงปดปาก
กระสอบโดยการผูก โดยทั่วไปลําหวยที่มีความกวางประมาณ 3.5-4 เมตร 
จะตองบรรจุทรายลงกระสอบจํานวนประมาณ 200 กระสอบใหแลวเสร็จ
กอน แลวจึงนํามาจัดเรียงโดยใหความยาวของกระสอบขนานไปกับสายน้ํา 



 

 
 

26 การสรางฝายชะลอน้ําไหล สูการอนุรักษแบบย่ังยืน 

โดยเรียงกระสอบทรายประมาณ 3 ชั้น จัดวางเหลื่อมกันใหมีความลาด
เอียงพอเหมาะ และกระสอบแนนเพียงพอที่จะไมใหสายน้ําไหลมุดลงพื้นดิน   
ใตกระสอบ สุดทายจะเปดทางสําหรับใหน้ําไหลผานบริเวณตรงกลาง
ดานบนของกระสอบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

27 การสรางฝายชะลอน้ําไหล สูการอนุรักษแบบย่ังยืน 

กิจกรรมสรางฝายชะลอน้ําไหล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   รองศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี ม.ทักษิณ มอบเสื้อธนาคารนํ้า 
          เพ่ือเปนสัญลักษณในการรวมดูแลรักษา และฟนฟูปาตนนํ้าของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

28 การสรางฝายชะลอน้ําไหล สูการอนุรักษแบบย่ังยืน 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศาสตราจารยระพี สาคริก ท่ีปรึกษา สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษา 
แบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ และผูแทนบริษัท ปตท.สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม จํากัด(มหาชน) ซึ่งสนับสนุนการสรางฝายในป 2554 รวมให



 

 
 

29 การสรางฝายชะลอน้ําไหล สูการอนุรักษแบบย่ังยืน 

กําลังใจชุมชนบานตะโหมดในการสรางฝายตนนํ้า เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม  
2554 ณ ลําหวยลําตรน ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 

การดูแลรักษาฝาย 
 
ภายหลังจากการสรางฝายเสร็จ และมีการใชงานในชวงเวลาหนึ่ง 

จะมีการตรวจสอบการทํางานของฝาย โดยการตรวจดูระดับน้ํา และ
อัตราเร็วการไหลของน้ําในลําหวย ในชวงเวลาที่มีปริมาณน้ําฝนที่แตกตาง
กัน เพื่อใชประเมินผลการสรางฝายและปรับปรุงในการซอมแซมฝายตอไป 

 
นอกจากนี้เพื่อการบํารุงรักษาฝาย ใหทําหนาที่ไดอยางสมบูรณ 

กอนฤดูฝนจะมาถึงจะตองตรวจสภาพฝาย เนื่องจากวัสดุที่ใชในการสราง
ฝายอาจเสื่อมสภาพ และชํารุด โดยเฉพาะวัสดุธรรมชาติ และกระสอบ
บรรจุทราย อาจตองซอมแซมและเพิ่มชั้นของกระสอบ หากบริเวณพื้นที่
นั้นมีตะกอนทับถมจํานวนมาก  โดยทั่วไปกระสอบที่เสื่อมสภาพจะเปน
กระสอบที่เรียงซอนอยูชั้นบนซึ่งไดรับแสงอาทิตยโดยตรง หากมีตนไม
ใบไมชวยกรองแสงก็อาจคงสภาพไดนานประมาณ 3 ป หรือถาสามารถใช
กระสอบที่ทําดวยวัสดุปองกันแสงยูวีได ก็จะคงสภาพไดนาน 10 ปเปน
อยางต่ํา 
 
 
  
 
 
 



 

 
 

30 การสรางฝายชะลอน้ําไหล สูการอนุรักษแบบย่ังยืน 

 
 
การติดตามประเมินผลลัพธ จากการสรางฝาย 
 

สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ และสภา
ลานวัด ซึ่งเปนแกนนําของการขับเคลื่อนโครงการธนาคารน้ําของชุมชน มี
การติดตามและประเมินผลการสรางฝายชะลอน้ําไหลตั้งแตป พ.ศ. 2549 
เปนตนมา ในระยะแรกจะทําการติดตามตรวจสอบ ทางกายภาพเกี่ยวกับ
รูปแบบการจัดเรียงกระสอบทรายที่มีผลตอความคงทนของฝาย และ
ปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้น  

 
ตอมาในป 2554 ไดมีการวัดประเมินผลลัพธที่เปนระบบย่ิงข้ึน 

โดยการตรวจสอบปริมาณน้ําที่ เพิ่มขึ้น อัตราการไหลของน้ํา ความ
หลากหลายทางชีวภาพของสังคมพืชน้ํา สังคมสัตวน้ํา และสังคมจุลินทรีย
ในลําหวย รวมทั้งอินทรียวัตถุที่เปนตนทุนของสารอาหารเบ้ืองตนสําหรับ
การสงตอกันเปนทอดๆ ในหวงโซอาหาร วาไดเพิ่มจํานวนหรือไมอยางไร 
 
 

 

 

 

 



 

 
 

31 การสรางฝายชะลอน้ําไหล สูการอนุรักษแบบย่ังยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

32 การสรางฝายชะลอน้ําไหล สูการอนุรักษแบบย่ังยืน 

      การเก็บขอมูลดานกายภาพ ชีวภาพ และเคมี บริเวณดานหนาฝายและหลังฝาย 

 
ฝายชะลอน้ําไหล : 

ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นในสายน้ําลําหวยลําตรน 
  

ฝายชะลอน้ําไหล ภายใตกรอบคิดการแบงปนน้ําใหสรรพสิ่ง      
ไมเพียงมีเปาหมายเพื่อการใชประโยชนสําหรับมนุษยเทานั้น แตยังแบงปน
น้ําใหกับปาไม แบงปนน้ําใหกับน้ําใตดิน แบงปนน้ําใหกับสรรพชีวิตบริเวณ
ที่สรางฝาย และแบงปนน้ําสูบริเวณกลางน้ําและปลายน้ํา ภายใตกรอบคิด
เชนวานี้ชวยใหสรรพชีวิตทั้งสังคมมนุษย สังคมสัตว สังคมพืช และสังคม
จุลินทรีย ตางไดรับการแบงปนน้ําอยางพอเหมาะพอประมาณ  

การสรางฝายภายใตกรอบคิดใหมนี้ จึงไมใชเพื่อมุงกักเก็บน้ําไว
หลังฝายเหมือนการสรางฝายทั่วไป เพียงแตเปนเคร่ืองมือสําหรับใช      
ทําหนาที่ขัดขวางการไหลของน้ํา ทั้งนี้เพื่อชะลอการไหลของนํ้าใหชาลง 
เพื่อใหสายน้ําไดแบงปนน้ํารวมทั้งทําหนาที่ลําเลียงสรรพสิ่งจากตนน้ําสู
ปลายน้ําไดตามที่ธรรมชาติไดออกแบบมา นอกจากนั้นยังชวยพัฒนาแอง
น้ําขนาดเล็กๆ ดานหนาฝาย ใหเปนที่อยูอาศัยของสัตวน้ําและสัตวปาไดใช
ประโยชนดื่มกินในฤดูแลงอีกดวย 

การสรางฝายชะลอน้ําไหลภายใตกรอบคิดการแบงปนน้ําให   
สรรพชีวิตนี้ ไดกําหนดวัตถุประสงคไวขอหนึ่งวา “เพื่อพัฒนาแองน้ําขนาด
เล็กบริเวณดานหนาฝายชะลอน้ําไหล ตามแนวลําหวยหลักและลําหวยรอง 
เชื่อมโยงกันเปนระบบกักเก็บน้ําตามธรรมชาติ สําหรับสรรพชีวิตในบริเวณ



 

 
 

33 การสรางฝายชะลอน้ําไหล สูการอนุรักษแบบย่ังยืน 

ลุมน้ํายอยทาเชียดไดใชประโยชน” ดังนั้นเพื่อตรวจสอบผลลัพธที่เกิดขึ้น
จากการสรางฝายชะลอน้ําไหลดังกลาว จึงดําเนินการใหมีการตรวจวัด
ผลลัพธที่เกิดขึ้น ในระหวางเดือนมีนาคม – เมษายน 2555 ซึ่งเปนชวง
หนาแลงที่ปริมาณน้ําในลําหวยมักจะขาดแคลน มีปริมาณนอยกวาทุก
ชวงเวลาตลอดทั้งป เพื่อเปนการตรวจวัดประสิทธิภาพของการใชฝายชะลอ
น้ําไหลในชวงเวลาที่เปนปญหาที่สุด 

การตรวจวัดผลลัพธดังกลาว ไดดําเนินการตรวจวัดทั้งดาน
กายภาพ เคมี และชีวภาพ โดยตรวจวัดขอมูลดังกลาวเชิงเปรียบเทียบ 
ระหวางลําหวยลําตรนซึ่งมีการสรางฝายชะลอน้ําไหลเปนชวงๆ เกือบตลอด
สายน้ําในบริเวณพื้นที่ตนน้ํา กับลําหวยลํายอดซึ่งยังไมมีการสรางฝาย
ชะลอน้ําไหล 

การตรวจวัดดานกายภาพไดดําเนินการตรวจวัดความลึกของน้ํา 
ปริมาณน้ําในแองหนาฝายและหลังฝาย อุณหภูมิน้ํา และความโปรงแสง
ของน้ํา 

การตรวจวัดดานเคมี ไดดําเนินการตรวจวัดความเปนกรดดาง 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา ปริมาณธาตุอาหารที่ละลายน้ํา อาทิ 
ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน และปริมาณไนเตรต-ไนโตรเจน 

การตรวจวัดดานชีวภาพ ดําเนินการตรวจสอบชนิดของสิ่งมีชีวิต
ทั้งจุลินทรียและสัตวน้ํา โดยจุลินทรียใชแพลงกตอนพืช แบคทีเรีย และเชื้อ
รา เปนตัวแทน สวนสัตวน้ําใชปลาเปนตัวแทน ทั้งนี้เพื่อศึกษาความ
หลากหลายทางชีวภาพเชิงเปรียบเทียบระหวางลําหวยทั้งสองที่กลาวมา
ขางตน 
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อาจกล า ว ได ว า คุณสมบั ติ ท า งกายภาพและ เค มีของน้ํ า            
มีความสําคัญยิ่งยวดในการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในลําหวย 
เนื่องจากคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ําจะเปนตัวกําหนดทั้งชนิด 
ปริมาณ และความหนาแนนของกลุมสิ่งมีชีวิต ทั้ งแพลงกตอนพืช          
แพลงกตอนสัตว สัตวหนาดิน รวมทั้งแบคทีเรียและเชื้อรา ดวยเพราะ
ปจจัยทางกายภาพและเคมี ลวนมีผลทั้ งโดยตรงและโดยออมตอ
กระบวนการแมแทบอลิซึม (Metabolism) ภายในเซลลของสรรพชีวิต   
ทําใหสงผลกระทบตอการเจริญเติบโต การดํารงชีวิต และการสืบพันธุของ
สิ่งมีชีวิตเหลานั้น 

 ฝายชะลอน้ําไหลนอกจากจะเปนเครื่องมือสําหรับชะลอการไหล
ของสายน้ําในลําหวยแลว แองน้ําขนาดเล็กที่เกิดข้ึนบริเวณหนาฝาย      
ไดกลายเปนที่อยูอาศัยแหงใหมใหกับสรรพชีวิตไดใชสําหรับอิงอาศัย 
เพียงแตลําหวยทั้งสองในชวงหนาแลง น้ําในลําหวยจะคอนขางตื้นกวาหนา
ฝน และแมวาการสรางฝายชะลอน้ําไหลจะสามารถพัฒนาแองน้ําข้ึนมาได 
แตก็เปนแองน้ําขนาดเล็ก เพราะลําหวยเดิมมีขอจํากัดดวยระดับน้ําไมลึก
และมีความกวางเพียง 2-5 เมตร 

แองน้ําที่คอนขางตื้นดังกลาว เมื่อแสงจากดวงอาทิตยตกกระทบ 
แสงจึงสามารถผานน้ําลงไปจนถึงพื้นทองน้ําเกือบจะทุกชวงคล่ืนแสง 
ประกอบกับกระแสน้ําที่ถูกบีบใหไหลมารวมกันบริเวณชองแคบของฝาย 
พลังงานของน้ําบริเวณหนาฝายจึงมีคอนขางมาก ดังนั้นเมื่อสายน้ําตกลง
บริเวณหนาฝายจึงกอใหเกิดการกัดกรอนพื้นดินหนาฝายกลายเปนแองลึก
ระดับหนึ่ง สงผลใหเกิดการกวนน้ํา (Turbulence) และเกิดการผสม 
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(Mixing) ของน้ํา มีผลใหอินทรียสารและอนินทรียสารเกิดปลดปลอย
ออกมาไดมากขึ้น รวมถึงเกิดการแพรกระจายสม่ําเสมอไปทั่วทั้งแองน้ํา 

เราจึงพบวาแองน้ําหนาฝาย มวลของน้ําจะไมเกิดการแบงชั้นของ
น้ําในแนวดิ่ง ตางจากแหลงน้ําขนาดใหญและลึกจะมีการแบงชั้นของน้ํา
ออกเปน 2 สวน บริเวณดานบนที่แสงสองถึงเรียกวา โฟติคโซน (Photic 
zone) ชั้นน้ํานี้จะมีการสรางผลผลิตผานกระบวนการสังเคราะหดวยแสง  
สวนชั้นลางที่แสงสองลงไปไมถึงเรียกวา อะโฟติคโซน (Aphotic zone)   
น้ําชั้นนี้สรางผลผลิตไมไดดวยเพราะไมมีผูผลิต มีเพียงแตผูยอยสลายและ
ผูบริโภคสวนนอยอาศัยอยู 

 

 ภาพแองท่ีเกิดขึ้นบริเวณหนาฝายบริเวณลําหวยลําตรน 
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ผลการตรวจวัดนํ้าทางกายภาพและทางเคมี 
ตารางที่ 1 ลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของน้ําในลําหวยลําตรนที่มี
การสรางฝาย และลําหวยลํายอดที่ไมมีการสรางฝาย 

ลักษณะทางกายภาพ
และทางเคมีของน้ํา 

ลําหวย
ลําตรน 

ลําหวยลํายอด 
 

ลักษณะทางกายภาพของน้ํา 

1. ความลึกของแองนํ้าหนาฝาย (เมตร) 0.93 ไมมีแองนํ้าหนาฝาย 

2. ความเร็วของกระแสนํ้าในลําหวย 
(เมตร/วินาที) 

2.05 2.65 

3. ปริมาณนํ้าในแองนํ้าหนาฝาย (ลบ.ม.) 21.79 ไมมีแองนํ้าหนาฝาย 

4. ความโปรงแสง (เซนติเมตร) 50 30 

5. อุณหภูมินํ้า (องศาเซลเซียส) 25.5 26 

ลักษณะทางเคมีของน้ํา 

1. ความเปนกรดดาง (pH) 5.72 5.68 

2. ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในนํ้า 
(Dissolved oxygen; DO (mg/L)) 

2.36 1.55 

3. ปริมาณไนเตรต-ไนโตรเจน (NO3-N) 
(mg/L) 

<0.20 0.22 

4. ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน   
(NH3-N) (mg/L) 

1.927 ไมพบ 
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หลังจากสรางฝายชะลอน้ําไหลแลวเสร็จ พบวาน้ําในลําหวย
ลําตรนเพิ่มปริมาณมากขึ้นกวาเดิม โดยระดับน้ําในลําหวยสูงข้ึน และยังมี
น้ําบรรจุอยูในแองหนาฝายอีกจํานวนหนึ่ง ในขณะที่ลําหวยลํายอดตามราย
ทางที่สายน้ําไหลผานไมปรากฏวามีแองน้ําเกิดขึ้น แองน้ําที่เกิดขึ้นหนาฝาย
ชะลอน้ําไหล มีสวนชวยใหสัตวน้ํามีที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้น  

ธรรมชาติของลําหวยโดยทั่วไป ริมชายฝงมักจะมีเรือนยอดของ
ตนไมแผปกคลุมเปนชั้นๆ เรือนยอดขนาดที่แตกตางกันนี้ จะบดบังแสงจาก
ดวงอาทิตยไมใหตกกระทบกับผิวหนาน้ําไดทุกพื้นที่และตลอดเวลาใน   
รอบวัน แสงบางสวนที่เล็ดลอดผานเรือนยอดตนไมกระทบกับผิวหนาน้ํา 
สวนหนึ่งจะสะทอนกลับ บางสวนจะผานน้ําลึกลงไปถึงพื้นทองน้ํา      
แสงจํานวนดังกลาว จึงมีคุณคาใหแพลงกตอนพืชไดใชประโยชนสําหรับ
การสังเคราะหแสงเพื่อสรางสารอินทรีย แตดวยผิวหนาน้ําไดรับแสงใน
จํานวนไมมากนัก จึงสงผลใหอุณหภูมิของน้ําในลําหวยทั้งสองไมสูงและไม
แตกตางกัน  

ผลการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา พบวาลําหวยลําตรน
มีปริมาณออกซิเจนละลายอยูในน้ํามากกวาลําหวยลํายอด (ตารางที่ 1) 
เนื่องจากการสรางฝายชะลอน้ําไหลมีสวนชวยใหน้ําสัมผัสกับออกซิเจนมาก
ขึ้น ทําใหออกซิเจนจํานวนหนึ่งสามารถละลายน้ําเพิ่มข้ึน เมื่อไดสัมผัส
อากาศในชวงเวลาที่สายน้ํากระโจนจากหลังฝายผานอากาศลงสูแอง
น้ําหนาฝาย คลายกับน้ําตกขนาดเล็กๆ 

สําหรับลําหวยลํายอดสายน้ํามีปริมาณออกซิเจนละลายน้ําต่ํากวา
ลําหวยลําตรนเพราะวาสายน้ําสัมผัสกับอากาศไดนอยกวา ออกซิเจนจึง
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แพรจากอากาศสูน้ําไดนอยกวา โดยเฉพาะอยางย่ิง ชวงเวลากลางวันที่
อุณหภูมิของอากาศสูงขึ้น อากาศขยายตัวลอยขึ้นสูเบื้องบน จึงมีโอกาส
สัมผัสน้ําไดนอย กลายเปนขอจํากัดของออกซิเจนที่จะแพรจากอากาศสูน้ํา 
ประกอบกับริมลําหวยมีพืชขึ้นปกคลุมหนาแนน แมวาจะมีกระแสลมพัด
ผานเปนครั้งคราว อากาศก็ไมสามารถเคลื่อนตัวสัมผัสกับผิวหนาน้ําได  

ธรรมชาติของแหลงน้ํานิ่ง เชน แองน้ําชั่วคราว หนอง บึง และ
ทะเลสาบ ปริมาณของออกซิเจนที่ละลายน้ํา สวนมากจะมาจากการผลิต
ของแพลงกตอนพืชเปนสําคัญ มิใชมาจากการแพรของออกซิเจนจาก
อากาศสูน้ํา ซึ่งตางจากแหลงน้ําไหลได เชน ลําหวย และลําธาร ปริมาณ
ออกซิเจนตองอาศัยกระบวนการน้ําสัมผัสอากาศ หรืออากาศสัมผัสน้ํา 
เพื่อใหเกิดกระบวนการแพรของออกซิเจนจากอากาศสูน้ํา ดวยเพราะมี
แพลงกตอนพืชนอยชนิดมากที่สามารถปรับเปลี่ยนเซลลบางเซลลไปทํา
หนาที่ยึดเกาะกับเม็ดทรายหรือก่ิงไมที่จมอยูใตน้ําได ดังนั้นแพลงกตอนพืช
กลุมใหญที่มิอาจสรางโครงสรางเชนวานั้นได จึงมักถูกกระแสน้ําพัดพาจาก
ตนน้ําสูกลางน้ําและปลายน้ําอยางตอเนื่อง ตราบที่กระแสน้ํายังคงไหล
อยางสม่ําเสมอ สงผลใหทั้งลําหวยและลําธารมีความหลากหลายของชนิด
แพลงกตอนพืชต่ํา และทุกครั้งที่ฝนตกหนัก แมแพลงกตอนพืชจะมี
โครงสรางสําหรับยึดเกาะ ก็มิอาจตานกระแสน้ําที่เชี่ยวกรากได สุดทาย
ตองหลุดลอยตามกระแสน้ําไป ทําใหแหลงน้ําทั้งลําหวยและลําธารมี
ประชากรของแพลงกตอนพืช ต่ํากวาแหลงน้ํานิ่งหลายเทา ดวยเหตุผล
ดังกลาว จึงมีผลใหการผลิตออกซิเจนของแพลงกตอนพืชมีปริมาณต่ํา    
ไปดวย ออกซิเจนจึงมิอาจเติมใหกับน้ําไดอยางตอเนื่องและเพียงพอ จึงไม
แปลกที่ความหลากหลายทางสรรพชีวิตในลําหวยนี้จึงต่ํากวาแหลงน้ํานิ่ง
ขนาดใหญ  
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ผลการตรวจวัดความเขมขนของแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในลําหวย
ลําตรน พบวามีคาสูงกวาลําหวยลํายอด (ตารางที่ 1) ที่เปนเชนนี้ก็
เพราะวาชวงเวลาที่ไปเก็บตัวอยางน้ําเปนชวงฤดูแลง ปริมาณน้ําในลําหวย
มีจํานวนคอนขางนอยกวาปกติ ทําใหความเขมขนของแอมโมเนีย-
ไนโตรเจน ที่เกิดจากการยอยสลายเศษซากพืชของจุลินทรียที่แชอยูในแอง
น้ําหนาฝายชะลอน้ําไหลนั้น เมื่อแพรออกสูสายน้ํา มวลน้ําในลําหวยซึ่งมี
จํานวนนอยเมื่อเกิดการผสมกันจึงมีความเขมขนของแอมโมเนีย-ไนโตรเจน
สูงขึ้น สวนความเขมขนของไนเตรต-ไนโตรเจน ทั้งในลําหวยลําตรนและ 
ในลําหวยลํายอด พบวามีคาใกลเคียงกัน (ตารางที่ 1) แสดงวากลไกของ    
ไนตริฟเคชัน (Nitrification) ในแหลงน้ําทั้งสองยังคงทําหนาที่เปนปกติอยู 
 
ผลการตรวจวัดนํ้าทางชีวภาพ  

การพิจารณาคุณภาพน้ําทางชีวภาพ นักสิ่งแวดลอมจํานวนหนึ่ง
นิยมใชกลุมของแพลงกตอนพืช ซึ่งเปนผูผลิตปฐมภูมิในลําดับตนของหวงโซ
อาหาร เปนดัชนีบงชี้คุณภาพน้ํา โดยใชแพลงกตอนพืชในกลุมของเดสมิดส 
(Desmids) ซึ่งจัดอยูในกลุมแพลงกตอนพืชสาหรายสีเขียว เนื่องจาก
แพลงกตอนพืชกลุมนี้จะเจริญเติบโตจําเพาะกับแหลงน้ําจืดตามธรรมชาติที่
ยังไมปนเปอนสารเคมี ปริมาณของธาตุอาหารในแหลงน้ําต่ํา และสภาพ
ความเปนกรดดางอยูในชวง 5-6 ดังนั้นหากตรวจพบประชากรของกลุม
แพลงกตอนพืชเหลานี้ในแหลงน้ําใดในปริมาณมากกวากลุมอื่น แสดงวา
แหลงน้ํานั้นยังมีคุณภาพดี (Unpolluted water) ตางไปจากแพลงกตอนพืช
ในกลุมสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน ซึ่งมักพบในแหลงน้ําที่มีคุณภาพต่ํา 
(Polluted water)  



 

 
 

40 การสรางฝายชะลอน้ําไหล สูการอนุรักษแบบย่ังยืน 

แพลงกตอนพืชในกลุมของเดสมิดส (Desmids) ที่พบในแหลงน้ําธรรมชาติ
ที่เปนแหลงน้ํานิ่งของจังหวัดพัทลุง ดังแสดงในภาพ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพตัวอยางแพลงกตอนพืชสาหรายสีเขียวในกลุมเดสมิดส (Desmids)   
1. Desmidium coarctatum      2. Micrasterias foliacea    
3. Micrasterias radians          4. Cosmarium longimargispinatum  
5. Cosmarium wembaernse     6. Euastrum longicelle  

1 2 

3 4

5 6 



 

 
 

41 การสรางฝายชะลอน้ําไหล สูการอนุรักษแบบย่ังยืน 

อนึ่งจากการเก็บตัวอยางน้ําจากลําหวยทั้งสองมาตรวจสอบดวย
กลองจุลทรรศนพบวา สวนใหญกลุมแพลงกตอนพืชที่พบในทั้งสองลําหวย 
เปนพวกแพลงกตอนพืชสาหรายสีเขียวในกลุมเดสมิดส และกลุมไดอะตอม 
ซึ่งเจริญเติบโตเพิ่มจํานวนไดในแหลงน้ําที่มีคุณภาพดีเทานั้น ขอมูล
ดังกลาวจึงอนุมานไดวาสถานะของน้ําในลําหวยทั้งสองจึงยังมีคุณภาพดีอยู 

และจากการตรวจสอบกลุมแพลงกตอนพืช  ไดขอสรุปวาลําหวยที่
สรางฝายชะลอน้ําไหล  มีคาดัชนีความหลากหลายสูงกวาลําหวยที่ไมสราง
ฝายชะลอน้ําไหล (ตารางที่ 2)  

 
ตารางที่ 2 คาดัชนีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแหลงน้ําลําหวยลําตรน
และลําหวยลํายอด 
 

ดัชนี 
(Shannon-Weaver 
diversity index) 

ลําหวยลําตรน 
ที่มีการสรางฝาย 

ลําหวยลํายอด 
ที่ไมมีการสราง

ฝาย 

แพลงกตอนพืช 2.40 1.09 

 

 

 



 

 
 

42 การสรางฝายชะลอน้ําไหล สูการอนุรักษแบบย่ังยืน 

 

ผลลัพธของการสรางฝายชะลอน้ําไหล พบวามีสวนชวยใหเกิด
ความหลากหลายของแพลงกตอนพืชในลําหวยมากกวาไมมีการสราง
ฝาย เพราะวาลําหวยเปนแหลงน้ําที่มีการเคลื่อนตัวของมวลน้ําอยู
ตลอดเวลา แตดวยแพลงกตอนพืชเปนชีวิตที่อาศัยน้ําพยุงเพื่อลอยตัว
อยูในน้ํา แพลงกตอนพืชจํานวนมากจึงถูกกระแสน้ําพัดพาจากตนน้ําสู
ปลายน้ําอยางตอเนื่องตลอดไป แตเมื่อใดที่กระแสน้ําไหลริน ความเร็ว
ของการไหลจะต่ํามาก แพลงกตอนพืชจํานวนหนึ่งจะจมตัวลงสูพื้น  
ทองลําหวยสรางที่ยึดเกาะ (Stalk) สําหรับเกาะติดกับตะกอนทรายของ  
พื้นน้ําทองลําหวย หรือใชหนาม (Spine) เกาะเก่ียวกันเพื่อเพิ่มน้ําหนัก
ทิ้งตัวลงสูพื้นทองลําหวย หวงเวลานี้จึงเปนหวงเวลาของการทําหนาที่
สังเคราะหแสงสรางสารอินทรีย เพื่อการเจริญเติบโตและแบงเซลล 
เพิ่มจํานวนประชากรอยางเรงรีบ กอนที่กระแสน้ําจะแปรเปลี่ยนเปน
ไหลแรง จึงไมใชเรื่องแปลกที่เรามักพบวาบริเวณลําหวยมีประชากรของ
แพลงกตอนพืชคอนขางนอย เพราะแพลงกตอนพืชจํานวนมากจะถูก
กระแสน้ําพัดพา เหลือเพียงไมกี่ชนิดที่สามารถปรับตัวสรางที่ยึดเกาะได 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

43 การสรางฝายชะลอน้ําไหล สูการอนุรักษแบบย่ังยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพแพลงกตอนพืชท่ีพบในนํ้าจากลําหวยลําตรน 
1. Oscillatoria sp.   2. Anabaena sp.      3.-5. Spirogyra sp.   
6.-8. Mougeotia sp.    9.-10. Closterium sp. 11. Micrasterias sp. 
12.-13. Cosmarium sp.   14. Euglena sp.       15. Synedra sp. 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11  12 

13 15 14  



 

 
 

44 การสรางฝายชะลอน้ําไหล สูการอนุรักษแบบย่ังยืน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพแพลงกตอนพืชท่ีพบในนํ้าจากลําหวยลําตรน  
1.-4. Tabellaria sp.  5. Gomphonema sp. 
6.-8. Navicula sp.    9. Surirella sp. 

 

ในการตรวจวัดน้ําทางชีวภาพ นอกจากจะใหความสําคัญกับการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ํา โดยใชแพลงกตอนพืชเปนดัชนีบงชี้คุณภาพน้ําแลว 
ผูดําเนินการโครงการยังใหความสําคัญกับ การตรวจวัดความหลากหลาย
ทางชีวภาพของสรรพชีวิตที่อาศัยอยูในลําหวยทั้งสองอีกดวย 

เนื่องจากสังคมชีวิตในแหลงน้ําจะเกิดความยั่งยืนไดก็ตอเมื่อ 
สังคมชีวิตนั้นๆ ตองมีความแข็งแรง และความแข็งแรงของสังคมชีวิตจะ

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 



 

 
 

45 การสรางฝายชะลอน้ําไหล สูการอนุรักษแบบย่ังยืน 

เกิดขึ้นได ก็ตอเมื่อมีความหลากหลายของสรรพชีวิตภายในสังคม เพราะ
หากสังคมชีวิตมีความหลากหลาย ก็จะมีสิ่งมีชีวิตจํานวนมากมายชวยกัน 
ทําหนาที่ในการอยูรวมกันเพื่อจะไดอยูรอดกันทั้งระบบ สังคมชีวิตแบบนี้ 
จึงเกิดความซับซอนในการชวยกันทําหนาที่ แมวาจะเกิดปญหาวิกฤติ    
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมรุนแรงเพียงใดก็ตาม    
ทุกชีวิตก็จะรวมดวยชวยกันทําหนาที่อยางเขมแข็ง เพื่อฝาวิกฤติไปดวยกัน
ใหได ตางกับสังคมชีวิตที่มีความหลากหลายนอย สังคมชีวิตแบบนี้จะ
เปราะบางจึงงายตอการลมสลาย เมื่อประสบกับปญหาการเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดลอม 

 
การสรางฝายชะลอน้ําไหล นอกจากชวยใหเกิดความหลากหลาย

ของแพลงกตอนพืชในลําหวยแลว ยังชวยใหเกิดความหลากหลายของสัตว
น้ําจําพวกปลาอีกดวย จากการสุมจับปลาในลําหวย พบปลา 2 ประเภท คือ
ปลาผิวน้ําและปลาพื้นทองน้ํา  

ปลาที่อาศัยอยูบริเวณผิวน้ําเปนปลาที่วายน้ําไดรวดเร็วและวองไว 
มีลําตัวเพรียวแบน ปลาพวกนี้ตองการออกซิเจนมาก หากแหลงน้ํามี
ปริมาณออกซิเจนลดต่ําลงจะเกิดปญหา ปลาผิวน้ําจะมีความหลากหลาย
มากกวาปลาพื้นทองน้ํา ตัวอยางปลาพวกนี้ไดแก ปลาซิวควายแถบดํา 
(Rasbora paviei) ปลาซิวใบไผ (Devario regina) ปลาไสตันตาแดง 
(Cyclocheilichthys apogon) ปลาไสตันตาขาว (Cyclocheilichthys 
repasson) ปลาเสือขางลาย (Systomus partipentazona) และปลาแกม 
ช้ํา (Systomus orphoides) สวนปลาพื้นทองน้ําเปนปลาที่สามารถอยูในที่
อยูอาศัยที่มีปริมาณออกซิเจนละลายน้ําคอนขางต่ําได เชน ปลาแขยงหาง
จุด (Mystus castaneas) (ตารางที่ 3) 



 

 
 

46 การสรางฝายชะลอน้ําไหล สูการอนุรักษแบบย่ังยืน 

 

ตารางที่ 3 ปลาที่พบในลําหวยลําตรน และลําหวยลํายอด 

ชนิด ลักษณะและรูปราง อาหาร 

ปลาซวิควายแถบดํา 
(Rasbora paviei) 

 
 
 

แมลงน้ําและ    
แพลงกตอน 

ปลาซวิใบไผ  
(Devario regina) 

 
 
 

แมลงน้ําและ    
ตัวออน 

ปลาไสตันตาแดง 
(Cyclocheilichthys 

apogon) 

 
 
 

แพลงกตอนและ
สัตวหนาดิน 
ขนาดเล็ก 

ปลาไสตันตาขาว 
(Cyclocheilichthys 

repasson) 

 
 
 

สัตวหนาดิน   
ขนาดเล็กและ 
อินทรียสาร 

ปลาเสือขางลาย 
 (Systomus 

partipentazona) 

 
 
 

แพลงกตอน 
และสัตวหนาดนิ 

ปลาแกมช้ํา 
(Systomus 
orphoides) 

 พืชน้ํา แพลงก-
ตอนและแมลง

น้ํา 
ปลาแขยงหางจดุ 

(Mystus 
castaneas) 

 แมลงน้ํา และ   
ตัวออนของ    
สัตวน้ํา 



 

 
 

47 การสรางฝายชะลอน้ําไหล สูการอนุรักษแบบย่ังยืน 

การสรางฝายชะลอน้ําไหลชวยใหเกิดแองน้ําขนาดเล็กบริเวณหนา
ฝาย (ดังแสดงในภาพ) บริเวณแองน้ํานี้ นอกจากมีน้ําตลอดทั้งปใหสัตวน้ํา
ไดอยูอาศัยแลว ยังเปนแหลงสะสมเศษซากใบไม กิ่งไมและผลไมที่เกิดจาก
การตัดแตงตัวเองของพืชนานาชนิด เศษซากดังกลาวจึงกลายเปนตนทุนให
จุลินทรียโดยเฉพาะแบคทีเรียและเชื้อรา ไดใชเปนแหลงอาหาร โดยเชื้อรา
จะหลั่งน้ํายอยเซลลูเลสออกมายอยสลายเซลลูโลสที่เปนโครงสรางผนัง
เซลลใหเปลี่ยนเปนน้ําตาลกลูโคส แลวดูดซับน้ําตาลกลูโคสเขาสูเซลล 
สําหรับใชในการเจริญเติบโตและแบงปนน้ําตาลสวนเกินใหสรรพชีวิตอื่น 
หลังจากผนังเซลลถูกทําลายลงไปแลวกลุมของแบคทีเรียก็จะเขาทําหนาที่
ยอยสลายสารอินทรียภายในเซลลตอไป แองน้ําบริเวณหนาฝายจึง
กลายเปนที่อยูอาศัยของจุลินทรียหลากชนิด ซึ่งจะแปรเปลี่ยนไปตาม
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ภาพเศษตะกอนใบไมท่ีทับถมในแองหนาฝายลําหวยลําตรน 
 



 

 
 

48 การสรางฝายชะลอน้ําไหล สูการอนุรักษแบบย่ังยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

49 การสรางฝายชะลอน้ําไหล สูการอนุรักษแบบย่ังยืน 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุมของเชื้อราที่พบในลําหวยลําตรนสวนใหญอยู ในสกุล 

Trichoderma sp. Penicillium sp. และ Fusarium sp. (ดังแสดงในภาพ
หนา 50) สวนลําหวยลํายอดนั้นพบเพียงสกุล Trichoderma sp. เทานั้น 
(ดังแสดงในภาพหนา 50) เนื่องจากลําหวยลํายอดไมมีแองน้ําตาม
ธรรมชาติ พื้นทองลําหวยลาดเทราบเรียบ จึงไมสามารถกักเก็บเศษซาก
สําหรับใชเปนตนทุนแหลงอาหาร จุลินทรียดังกลาวจึงอาศัยเพียงเศษใบไม 
กิ่งไมจํานวนนอยมากที่ตกคางอยูตามพื้นทองน้ําสําหรับเปนแหลงอาหาร 
เศษซากพืชจึงกลายเปนปจจัยจํากัดการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตจําพวก
เชื้อรา 
 
 
 



 

 
 

50 การสรางฝายชะลอน้ําไหล สูการอนุรักษแบบย่ังยืน 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพลักษณะของโคโลนี เสนใยและกลุมเซลลเช้ือราและแบคทีเรีย 

      ท่ีตรวจพบในนํ้าบริเวณฝายชะลอนํ้าไหล ลําหวยลําตรน 
1. Penicillium sp.   2. Fusarium sp. 
3. Trichoderma sp.  4. Bacillus sp. 

1 

2 

3 

4 



 

 
 

51 การสรางฝายชะลอน้ําไหล สูการอนุรักษแบบย่ังยืน 

สรุปผลลัพธของการสรางฝายชะลอนํ้าไหล 
   

1. ปริมาณน้ําในลาํหวยถูกกักเก็บไดมากข้ึน ใหสังคมพืช สังคม
สัตว และสังคมจุลนิทรีย ไดใชประโยชน ซึ่งตรวจสอบไดจาก
ปริมาตรน้ําในแองน้ําหนาฝายและระดับน้ําในลําหวยทีสู่งขึน้ 
หลังจากการสรางฝายแลวเสรจ็ 

2. มีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวน้ําเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจาก
ระดับน้ําในแองที่ลึกมากพอ ประกอบกับการสรางแพไมไผปด
ผิวหนาน้ําบางสวน ชวยใหสัตวน้ํามีที่หลบภัยและพัฒนาไปสู
การเปนที่อยูอาศัยของสัตวน้ํ าแบบถาวร ซึ่ งสามารถ
ตรวจสอบไดจากจํานวนประชากรของสัตวน้ําที่เพิ่มข้ึนทั้ง
ชนิดและจํานวนในแองน้ําหนาฝายและในลําหวย   

3. เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษปาและสายน้ําของผูคนในชุมชน 
ซึ่งประเมินจากการที่สมาชิกในชุมชน สามารถเรียนรูการ
สรางฝายที่ถูกตอง ทําหนาที่เปนแกนนําสรางฝายใหกับกลุม
เยาวชนที่เขามารวมสรางฝายในชุมชน และพบวามีการ
รวมกลุมคนในชุมชนปลูกปาในสวนยางพารา ซึ่งเปนแนวคิด
คูขนานกับการสรางฝาย เพื่ออนุรักษและฟนฟูดิน รวมทั้ง
ปองกันการไถหนาดินในสวนยางพารา อันเปนการสงตอ
มลพิษจากสารเคมีในการทําการเกษตรลงสูสายน้ํา  

 
 
 
 



 

 
 

52 การสรางฝายชะลอน้ําไหล สูการอนุรักษแบบย่ังยืน 

จากฝายชะลอน้ําไหล สูการเปนหองเรียนธรรมชาติ 
ธนาคารน้าํ : ภูมิปญญาการจัดการปาตนน้ําของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บอยครั้งที่หองเรียนธรรมชาติปาดิบชื้นเทือกเขาบรรทัด ถูกใชเปน

แหลงจัดประสบการณเรียนรูใหกับนักเรียน นักศึกษา สิ่งที่ไดจากหองเรียน
กลางปา คือ ความรูความเขาใจวิถีธรรมชาติ ซึ่งมีทั้งการเกื้อกูล พึ่งพา 
และขัดแยงระหวางกันและกัน เพื่อนําไปสูดุลยภาพของระบบ ทั้งนี้เพื่อการ
อยูรวมเพื่อที่จะอยูรอด ทามกลางการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งของ
สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
รวมกับนิสิตและคนในชุมชน อาศัยการจัดการความรูเปนเครื่องมือในการ
ถอดบทเรียน โดยการสังเกตผานบริบทของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แลว
ใชการจัดการความรู และการดูดซับความรู (Knowledge Absorption) 
เปนเครื่องมือเพื่อบรรจบและหลอมรวมขอมูลเชิงประจักษ ปญญาปฏิบัติ 
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และบริบทธรรมชาติ เกิดเปนองครวมของความรู ลักษณะการเรียนรูเชนนี้ 
จะชวยพัฒนาทักษะในการคิด วิเคราะห มองเห็นความเช่ือมโยงของสรรพ
สิ่งที่กระจายอยูภายในระบบ ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการสรางปญญา ผาน
กลไกของจินตนาการ และพัฒนาความคิดสรางสรรคใหเกิดขึ้น ถือเปนอีก
มิติหนึ่งของการจัดการความรู  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมปาเทือกเขาบรรทัด เน้ือท่ี 1,461,818 ไร ประกอบดวย 
1. อุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา จ.ตรัง จ.พัทลุง และ จ.นครศรีธรรมราช  
   เน้ือท่ี 433,750 ไร 
2. อุทยานแหงชาติทะเลบัน จ.สตูล เน้ือท่ี 122,500 ไร 
3. เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัด จ.ตรัง จ.สงขลา จ.พัทลุง และ จ.สตูล  
   เน้ือท่ี 791,847 ไร 
4. เขตรักษาพันธุสัตวปาโตนงาชาง จ.สงขลา และ จ.สตูล เน้ือท่ี 113,721 ไร  
พื้นที่ที่ใชในการถอดความรูเปนสวนหน่ึงของโซนท่ี 3  
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ปาตนนํ้าเทือกเขาบรรทัด เปนตนกําเนิดของสายนํ้าเล็กๆ หลายสาย เปนแหลงกักเก็บความชื้น
และปริมาณนํ้าจํานวนมหาศาล เพ่ือหลอเลี้ยงสรรพสิ่งตั้งแตตนนํ้าจรดปลายนํ้า 
  

การเรียนรูวิถีชุมชนบนฐานของพัฒนาการควบคูกับธรรมชาติ เปน
การเสาะหาความรูในแบบองครวม โดยการถอดบทเรียนทั้งที่อยูในตัวคน 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กับความรูและเหตุผลทางวิชาการเขาดวยกัน 
จะเปนบทเรียนสําคัญใหผูถอดความรู มองเห็นความสัมพันธและเช่ือมโยง
ของสรรพสิ่ง จึงสามารถเช่ือมโยงความรู เกิดเปนองคความรูที่สามารถ
นําไปใชประโยชนไดจริง ฝายชะลอน้ําไหล ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว แฝง
ดวยภูมิปญญาและกรอบคิดที่ผานการสังเคราะหความรู และเปนรูปแบบ
หนึ่งของการจัดการทรัพยากรภายในชุมชน โดยการมีสวนรวมของคนใน
ชุมชน จึงเปนแหลงเรียนรูเชิงบูรณาการที่มีคุณคาย่ิง 
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กิจกรรมสรางฝายชะลอน้ํ า ไหล เปนเครื่องมือสรางทักษะใหเกิด

กระบวนการการคิด วิเคราะห เพื่อนําไปสูการแกปญหาที่เกิดขึ้นระหวางทํา
กิจกรรม การสรางทักษะเหลานี้วันแลววันเลา มีสวนชวยพัฒนาใหนิสิต 
คิดเปน ทําเปน และแกปญหาได  
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การสรางฝายชะลอนํ้าไหล เปนบทฝกทักษะในการวิเคราะห วางแผน  
แกปญหา และการทํางานรวมกัน เพ่ือใหไดผลลัพธตามเปาหมาย 
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หลากหลายกลุมอนุรักษ 
รวมคิด รวมสราง รวมเรียนรู 

 
การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและส่ิงแวดลอมทําใหผูคนให

ความสําคัญกับระบบการจัดการที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึน้
เปนลําดับ สงผลใหกระแสการอนุรักษพื้นที่ปาตนน้ําไดรับความสนใจจาก
หลากหลายภาคสวน ไมเวนแมแตผืนปาดิบชื้นเทือกเขาบรรทัดแหงนี้ ดวย
เพราะยังคงมีการบุกรุกพื้นที่ปาอยางตอเนื่องดวยหลากหลายสาเหตุ เมื่อ
พื้นที่ปาลดลง ยอมสงผลกระทบตอวิถีธรรมชาติ วิถีของผูคนยอมไดรับ
ผลกระทบอยางมิอาจปฏิเสธได ทําใหเกิดการตระหนักถึงปญหา จึงไดมีการ
จับกลุมพูดคุยแลกเปลี่ยน เรียนรูระหวางกัน ซึ่งคอยๆ ขยายจํานวนเพิ่ม
มากข้ึนภายในชุมชน ทายสุดพัฒนาไปเปนกลุมที่เก่ียวของกับการอนุรักษ
ภายในชุมชน เชน ชมรมน้ําตกทาชาง กลุมอนุรักษหวยนานับ กลุมอนุรักษ
ปาชุมชนเขาหัวชาง เปนตน จากลุมชาวบานที่รักและหวงแหนปากลุมเล็กๆ 
พัฒนาขยายวงกวางออกไป สุดทายกลายเปนหมูบานพิทักษปารักษา
สิ่งแวดลอม นอกจากนั้นยังมีกลุมอนุรักษปาอื่นๆ เชน กลุมหวยแม และ
กลุมหวยน้ําขาว เปนตน กลุมเหลานี้ตางชวยกันดูแลปา ปลูกปาริมลําหวย 
รวมทั้งชวยกันสรางและซอมแซมฝายชะลอน้ําไหลในพื้นที่ ซึ่งอยูในความ
รับผิดชอบใหสามารถทําหนาที่ควบคุมสายน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  
 
 



 

 
 

58 การสรางฝายชะลอน้ําไหล สูการอนุรักษแบบย่ังยืน 

ดวยชุมชนตะโหมดเปนชุมชนเปดจึงมีผูคนจากชุมชนละแวก
ใกลเคียงรวมทั้งกลุมนักเรียน นิสิต นักศึกษา และนักวิชาการจาก
สถาบันการศึกษาตางๆ ทั้งที่อยูในภาคใตและภาคอื่นๆ ไดเขามาศึกษา 
และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการอนุรักษ ดิน ปาไม สายน้ํา และสัตว
ปา อยูเนืองๆ ผูคนเหลานั้นเมื่อไดสัมผัสความเปนจริงของธรรมชาติอยาง
ใกลชิด ทําใหคนจํานวนหนึ่งสามารถเขาถึงและเขาใจในความสัมพันธและ
เชื่อมโยงระหวางผืนดิน ปาไม สายน้ํา และสัตวปา รวมทั้งผูคนที่เปน
องคประกอบ คนจํานวนดังกลาวจึงรวมกลุมกันเปนกลุมอนุรักษภายนอก
ชุมชน เขามารวมทํากิจกรรมสรางฝายชะลอน้ําไหลในพื้นที่ตนน้ําของ
ชุมชนตะโหมดในวาระที่แตกตางอยางตอเนื่อง  
 

ความหลากหลายของกลุมอนุรักษทั้งภายในพื้นที่และนอกพื้นที่ 
เมื่อไดมีโอกาสปฏิบัติงานรวมกัน ทําใหเกิดการรวมคิด รวมสรางรวมเรียนรู 
กอเกิดเปนปญญาปฏิบัติ นําไปสูการจัดการพื้นที่ปาตนน้ําที่เหมาะสม   
ควรเปนการจัดการแบบมีสวนรวม โดยการปลูกจิตสํานึกของคนทั้งในและ
นอกพื้นที่ใหเกิดความรับผิดชอบตอทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งดิน ปาไม 
สายน้ําและสัตวปา โดยอาศัยการทํากิจกรรมตางๆ อาทิเชน การปลูกตนไม 
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ตามริมลําหวย การชวยกันดูแลรักษาปา การเพิ่มพื้นที่ปาในแปลงเกษตรทั้ง
พื้นที่สวน ไร และนาขาว ลดละการใชสารเคมีในแปลงเกษตร โดยหันมา
สรางสังคมพืชที่มีความหลากหลาย เพื่อใหแตละชนิดพืชทิ้งใบและก่ิงกาน
เปนตนทุนใหกับจุลินทรียเวียนกลับธาตุอาหารสูดิน เพื่อใหดินทําหนาที่
สนับสนุนชีวิตอื่น รวมทั้งการรณรงคและสนับสนุนการใชปุยอินทรีย
ทดแทนปุยเคมี เพื่อพัฒนาไปสูการเลิกใชสารเคมีในการเกษตรแบบยั่งยืน 
สิ่งสําคัญยิ่งยวดในการจัดการพื้นที่ตนน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุด ผูคนใน
ชุมชนมีความเห็นพองกันวาตองใหภาครัฐและภาคชุมชนไดปรับกระบวน
ทัศนใหสอดคลองกับธรรมชาติ หากฝายชะลอน้ําไหลไมไดขัดขวางในการ
ทําหนาที่ลําเลียงน้ําและสวนประกอบอื่น ฝายชะลอน้ําไหลจึงนาจะเปน
เครื่องมือสําคัญในการสรางธนาคารน้ําไดดีกวาเขื่อนขนาดเล็ก หรืออางเก็บ
น้ํา หากคิดสอดคลองกันไดเชนนี้ ตองเปลี่ยนแนวปฏิบัติการจัดการน้ําใหม 
นั่นคือ ตองใหความสําคัญกับการสรางฝายชะลอน้ําไหลมากกวาวิธีการอื่น
ในพื้นที่ปาตนน้ํา หากปฏิบัติไดเชนนี้สรรพชีวิตจะมีน้ําใชในการยังชีพอยาง
ยั่งยืน 
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บทสงทาย 
 

การสรางฝายชะลอน้ําไหล ไดชวยใหลําหวยมีปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้น 
สําหรับใหสัตวน้ําไดอยูอาศัย ใหสัตวบกไดดื่มกิน รวมทั้งแบงปนน้ําใหกับ
ผืนปา ซึ่งเกิดขึ้นจากการไหลของน้ําที่ชาลง จึงมีเวลามากพอที่จะซึมผาน
ดานขางริมตลิ่ง และซึมผานชองวางระหวางเม็ดดินเขาไปในราวปา    
มวลน้ําใตดินจากสายน้ําในลําหวยจํานวนนี้ จะกลายเปนแนวตานมวลน้ํา
ใตดินจากสันเขาที่เคลื่อนตัวสูลําหวย สงผลใหน้ําใตดินในปาใหญถูกกัก
เอาไว ไมสามารถเคลื่อนตัวลงมาสูลําหวยได ความชุมชื้นจึงแพรกระจาย
แผซานไปทั่วบริเวณปา ขณะเดียวกันน้ําบางสวนถูกดูดซับลงสูดินชั้นลาง 
ไหลไปบรรจบกับน้ําชั้นใตดิน ซึ่งมีสวนชวยในการแบงปนน้ําใหกับแหลงน้ํา
ธรรมชาติที่อยูต่ํ ากวา เชน ลําคลอง และทะเลสาบในชวงฤดูแลง 
นอกจากนี้คนในชุมชนจะไดประโยชนจากปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้นในการจัดการ
ประปาภูเขาสําหรับใชทางการเกษตร และเพื่อการดํารงชีวิตอีกดวย  

 
 การสรางฝายภายใตกรอบคิดนี้ ไมไดกระทําในลักษณะสิ่งกอสราง
ถาวรสําหรับขัดขวางการทําหนาที่ของสายน้ําตามธรรมชาติ เปนแตเพียง
สิ่งกอสรางชั่วคราวเพื่อชะลอการไหลของนํ้า ใหสายน้ํายังคงทําหนาที่
ลําเลียงน้ํา ลําเลียงธาตุอาหาร อนุภาคดิน อนุภาคทราย เคลื่อนตัวสู
ปลายทาง ทั้งทะเลสาบ ปาชายเลน และหาดทราย ตามกลไกธรรมชาติ
ดังเดิม 
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 เกี่ยวกับหนวยงานดําเนินการ  

สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 

สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ เปน
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ทําหนาที่ในบริบทของการเชื่อม
ประสานและอํานวยความสะดวกใหกับหนวยงานต างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อถายโยงความรูไปสูชุมชนคลายการสรางสะพานจาก
มหาวิทยาลัยทอดสูชุมชน โดยใชการจัดการความรูเปนเครื่องมือในการ
ดําเนินงาน ถอดบทเรียนจากชุมชนเพื่อสรางกระบวนการเรียนรูจากวิถีชีวิต
จริงในชุมชนใหกับนิสิต เพื่อพัฒนานิสิตใหคิดเปน ทําเปน แกปญหาได  

 
การจัดรูปแบบการเรียนรู ในชุมชนของ
สถาบันนั้น ไมเพียงแตเปนการสรางโอกาส
ในการเรียนรูที่จะใชชีวิตรวมกับผูคนใน
สังคมเทานั้น  ยังเสริมสรางความรูพื้นฐาน
ในการใชชีวิต ทําใหเกิดความเขาใจในวิถี
ความเปนอยูของชุมชนที่สามารถอยูรวมกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดวยวิถีแหงการ
พึ่งพาซึ่ ง กันและกัน อีกทั้ ง ยังชวยสราง
จิตสํานึกสาธารณะใหเกิดขึ้นดวย 
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ในขณะเดียวกันสถาบันก็ไดพัฒนาองคความรูดวยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร เพื่อยกระดับความรูที่มีอยูในชุมชนใหสูงขึ้น เพื่อถายทอด
คืนสูชุมชนผานกระบวนการจัดการความรู และการใหบริการวิชาการแก
ชุมชน เพื่อปรับกระบวนทัศนและพฤติกรรม รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุน
ใหภายในชุมชนเกิดกลไกสรางความเขมแข็งดวยการพึ่งพาตนเอง และจะ
กลายเปนแหลงเรียนรูบนฐานชีวิตจริงที่มีคุณคาใหนิสิตของมหาวิทยาลัย
ตอไป ในขณะเดียวกันสถาบันเองก็จะพัฒนาตนเองไปสูวัฒนธรรมของ
องคกรแหงการเรียนรู สามารถพัฒนาองคความรูที่สูงข้ึนเรื่อยๆ คืนกลับสู
ชุมชนเปนวงจรตอเนื่องดังภาพ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปญญาวิวัฒน

สถาบันปฏิบัติการชมุชนฯ

เรียนรูบนฐานชีวติจริง 

อํานวยความสะดวก
ประสานการจัดการ

   กระบวนการ 
ทางวทิยาศาสตร 

                                 คิด ทาํ แกปญหา 
บนฐานชีวิตจริง

  เปนองคกรการเรียนรู

  มีความเขมแข็ง ชุมชนนิสิต/คณาจารย

กระบวนการ  
การจัดการความรู



 

 
 

64 การสรางฝายชะลอน้ําไหล สูการอนุรักษแบบย่ังยืน 

ปรัชญา    
ชุมชนเปนศนูยกลางบมเพาะปญญา จริยธรรม นําการพฒันาคุณภาพชวีิต 

 
วิสัยทัศน    
เปนองคกรรวมมือทางวิชาการ ประสานใหเกิดกระบวนการจัดการความรู
ภายในชุมชน เพื่อบมเพาะนิสิตใหคิดเปน ทํางานเปน ปฏิบัติได และเขาใจ
ชีวิตที่สามารถอยูรอดและอยูรวมกับชุมชน ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมดวย
สํานึกรับผิดชอบ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและย่ังยืน 

  
พันธกิจ    
 มุงมั่นทําหนาที่เชื่อมประสานงานหนวยงานวิชาการของมหาวิทยาลัย

กับชุมชน เพื่อใหเกิดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของนิสิต 
รวมกับชุมชนในสถานการณจริง 

 สนับสนุนการมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ จากวิถี
ชีวิตจริงภายในชุมชน โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและการ
จัดการความรูเปนเครื่องมือในการสรางความรูในองครวม และปลุก
จิตสํานึกใหเห็นคุณคาของคน ชุมชนและสิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนา
ปญญาใหสูงขึ้น 

 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูปญหาของชุมชนใหกับนิสิตและ
อาจารย เพื่อกําหนดเปนประเด็นวิจัยและสงเสริมใหเกิดกระบวนการ
มีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินการวิจัย 

 สงเสริมการนําองคความรูมาปรับใชและถายทอดวิธีการที่เหมาะสม
ใหกับชุมชน โดยอาศัยการบริการวิชาการเปนเครื่องมือสําคัญ 
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