
ชะลอนํ้า : เพิ่มความชุ่มชื้น

จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา



คำ�นำ�

“๘๔ พรรษ� ประโยชน์สุขสู่ปวงประช�” สำ�นักร�ชเลข�ธิก�ร มูลนิธิชัยพัฒน� สำ�นักงบประม�ณ  

และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น 

กปร.) ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว เน่ืองในโอก�สอันเป็นมงคลท่ี 

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษ� ๗ รอบ ในวันที่ ๕ ธันว�คม ๒๕๕๔ 

หนงัสือชดุ จอมปร�ชญแ์หง่ก�รพฒัน� เปน็หนึง่ในกจิกรรมทีไ่ดจ้ดัทำ�ขึน้ เพือ่เผยแพรพ่ระร�ชกรณยีกจิ  

พระร�ชดำ�ริ พระปรีช�ส�ม�รถและผลสำ�เร็จจ�กก�รพัฒน�ในโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริที่ก่อให้เกิด

คุณูปก�รต่อประช�ชน ประเทศช�ติม�อย่�งต่อเน่ือง โดยจัดทำ�เป็นหนังสือชุด จอมปร�ชญ์แห่งก�รพัฒน�  

มีทั้งสิ้น ๑๔ เล่ม ประกอบด้วย หลักก�รทรงง�น, ร�กฐ�นคว�มมั่นคงของมนุษย์, นำ้�คือชีวิต, ปร�ชญ์แห่งดิน,  

รกัษป์�่ : รกัษ�สิง่แวดลอ้ม, วถิแีหง่ดลุยภ�พ, ทฤษฎใีหม,่ ชะลอนำ�้ : เพิม่คว�มชุม่ชืน้, กำ�แพงธรรมช�ตทิีม่ชีวีติ, 

พลงัง�นสเีขยีว, จ�กนำ�้เสยีสูน่ำ�้ใส, พพิธิภณัฑธ์รรมช�ตทิีม่ชีวีติ, ผลสำ�เรจ็สูป่ระช�ชน  และพระเกยีรตเิกรกิไกร 

โดยมีเป้�หม�ยหลักคือ เพื่อให้ก�รจัดโครงก�รเฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษ� ประโยชน์สุขสู่ 

ปวงประช�” เป็นไปอย่�งสมพระเกียรติและส�ม�รถเผยแพร่พระมห�กรุณ�ธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรช�วไทย 

ม�อย่�งต่อเน่ืองย�วน�น ประกอบกบัเพือ่ใหเ้ย�วชนและประช�ชนทัว่ไป ไดม้สีว่นรว่มในก�รส�นตอ่และถ�่ยทอด

แนวพระร�ชดำ�รไิดอ้ย�่งชดัเจน เหม�ะสม ผ�่นก�รเรยีนรูจ้�กหนงัสอืชดุ จอมปร�ชญแ์หง่ก�รพฒัน� ทัง้ ๑๔ เลม่  

ที่มีลักษณะท่ีเรียบง่�ยส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ได้อย่�งหล�กหล�ย อันนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ตนเอง ชุมชน สังคม 

องค์กร และประเทศช�ติ ให้บังเกิดคว�มสุขและคว�มยั่งยืนตลอดไป

   คณะทำ�ง�นจัดทำ�หนังสือเฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษ� ประโยชน์สุขสู่ปวงประช�” 

  สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ  

   (สำ�นักง�น กปร.)
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“…จะต้องสร้างฝายเล็กเพื่อหมุนน้ําส่งไปตาม

เหมืองไปใช้ ในพื้นที่เพาะปลูกทั้งสองด้าน ซึ่งจะ

ค่อยๆ แผ่ขยายออกไปทําความชุ่มชื้นในบริเวณ

นั้นด้วย…”
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ชะลอนํ้า : เพิ่มความชุ่มชื้น

ฝายต้นนํ้าลําธาร : พลิกผืนป่าให้สมบูรณ์

การดูแลรักษา และฟื้นฟูสภาพป่าไม้เพ่ือนำามาซึ่งความ

สมบูรณ์ของป่าไม้ ดิน และนำ้า มีหลากหลายวิธีการ พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงความสำาคัญของป่าไม้ และ

สภาพปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น จึงทรงเสนอวิธีการอันเป็นเครื่องมือ 

ที่สามารถจะใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าไม้ให้ได้ผลดี  

โดยใช้ฝายก้ันนำา้ท่ีเรียกว่า “Check Dam” หรืออาจเรียกอีกอย่างหน่ึง 

ได้ว่า “ฝายต้นนํ้า” หรือ “ฝายชะลอนํ้า” หรือ “ฝายชะลอ

ความชุ่มชื้น”
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แนวพระราชดําริเกี่ยวกับฝายต้นนํ้า

แนวพระราชดำาริที่ สำ าคัญยิ่ งของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว คือ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 

โดยเฉพาะด้านดินและนำ้า การก่อสร้างฝายชะลอความชุ่มช้ืน 

หรือฝายแม้ว (Check Dam) ที่พระราชทานพระราชดำาริขึ้นตั้งแต่

ปี ๒๔๙๘ ที่บ้านสี่แยก จังหวัดกาฬสินธุ์ มิเพียงจะป้องกันการ 

ถูกชะล้างของแร่ธาตุในดิน ยังช่วยทำาให้พ้ืนดินมีความชุ่มช้ืน 

ทำาให้ป่าเกิดความชุ่มชื้น ซึ่งพระราชดำารินี้มีความสำาคัญมาก  

ต่อระบบนิเวศป่าไม ้

ฝายต้นนำ้าลำาธาร หรือ Check Dam คือ สิ่งก่อสร้างขวาง

หรอืกัน้ทางนำา้ ซึง่ปกตมิกัจะกัน้ลำาหว้ยลำาธารขนาดเล็กในบริเวณ

ที่เป็นต้นนำ้า หรือพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงให้สามารถกักตะกอน 

อยู่ได้ และหากช่วงที่นำ้าไหลแรงก็สามารถชะลอการไหลของนำ้า 

ให้ช้าลง และเก็บกักตะกอนไม่ให้ไหลลงไปทับถมลำานำ้าตอนล่าง 

ซึ่งเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและนำ้าได้มากวิธีการหนึ่ง
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำาริ

เกี่ยวกับการปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกทำาลายนั้น

“…จะตอ้งสรา้งฝายเลก็เพือ่หมนุนํา้สง่ไปตามเหมอืง

ไปใช้ในพื้นที่เพาะปลูกทั้งสองด้าน ซึ่งจะค่อยๆ แผ่ขยาย 

ออกไปทําความชุ่มชื้นในบริเวณนั้นด้วย...”

การพิจารณาสร้างฝายชะลอความชุ่มช้ืน เพ่ือสร้าง

ระบบวงจรนำ้าแก่ป่าไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น ได้พระราชทาน 

พระราชดำาริ สรุปได้ว่า

“...ให้ดําเนินการสํารวจหาทําเลสร้างฝายต้นนํ้า

ลําธารในระดับที่สูงใกล้บริเวณยอดเขามากที่สุดเท่าที่จะ

เปน็ไปได้ ลักษณะของฝายดังกล่าวจาํเปน็ตอ้งออกแบบใหม ่

เพื่อให้สามารถกักเก็บนํ้าไว้ได้ ปริมาณนํ้าหล่อเลี้ยงประคับ

ประคองกลา้ไมพ้นัธุท์ีแ่ขง็แรงและโตเรว็ทีใ่ชป้ลกูแซมในปา่

แหง้แลง้อยา่งสมํา่เสมอและตอ่เน่ือง โดยการจ่ายน้ําออกไป

รอบๆ ตัวฝายจนสามารถตั้งตัวได้...”
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รูปแบบและลักษณะ Check Dam นั้น ได้พระราชทาน

พระราชดำาริ สรุปว่า 

“...ให้พิจารณาดําเนินการสร้างฝายราคาประหยัด 

โดยใช้วัสดุราคาถูกและหาง่ายในท้องถิ่น เช่น แบบหินทิ้ง 

คลุมด้วยตาข่าย ปิดกั้นร่องนํ้ากับลําธารขนาดเล็กเป็น 

ระยะๆ เพื่อใช้เก็บกักนํ้าและตะกอนดินไว้บางส่วน โดยน้ํา 

ที่กักเก็บไว้จะซึมเข้าไปในดินทําให้ความชุ่มชื้นแผ่ขยาย 

ออกไปทั้งสองข้าง ต่อไปจะสามารถปลูกพันธุ์ไม้ป้องกันไฟ  

พนัธุไ์มโ้ตเรว็และพนัธ์ุไมไ้มท่ิง้ใบ เพือ่ฟืน้ฟพูืน้ทีต่น้นํา้ลําธาร 

ให้มีสภาพเขียวชอุ่มขึ้นเป็นลําดับ…”

การกอ่สรา้ง Check Dam นัน้ ไดพ้ระราชทานพระราชดำาริ

เพิ่มเติมในรายละเอียด สรุปได้ว่า

“…สําหรับ Check Dam ชนิดป้องกันไม่ให้ทรายไหล

ลงไปในอ่างใหญ่จะต้องทําให้ดีและลึก เพราะทรายลงมา

จะกักเก็บไว้ ถ้านํ้าตื้นทรายจะข้ามไปลงอ่างใหญ่ได้ ถ้าเป็น 

Check Dam สําหรับรักษาความชุ่มชื้น ไม่จําเป็นต้องขุดลึก 

เพียงแต่กักนํ้าให้ลงไปในดิน แต่แบบกันทรายน้ีจะต้อง 

ทําให้ลึกและออกแบบอย่างไรไม่ให้น้ําลงมาแล้วไล่ทราย

ออกไป…”
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ประเภทของ Check Dam นัน้ ทรงแยกออกเปน็ ๒ ประเภท  

ดังพระราชดำาริ สรุปได้ว่า

Check Dam นัน้ ม ี๒ อยา่ง ชนิดหน่ึงสําหรบัชะลอน้ํา 

เพื่อสร้างความชุ่มชื้น อีกอย่างสําหรับป้องกันมิให้ทรายลง

ในอ่างใหญ่

จึงอาจกล่าวได้ว่า Check Dam นั้น ประเภทแรก คือ  

ฝายตน้นำา้ลำาธาร หรอืฝายชะลอความชุ่มช้ืน สว่นประเภททีส่องนัน้ 

เป็นฝายดักตะกอนนั่นเอง

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน

พระราชดำารัสซึ่งเป็นแนวทางการดำาเนินงานเกี่ยวกับฝายต้นนำ้า

ลำาธาร (Check Dam) ในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๒๑ ณ อำาเภอแม่ลาน้อย จังหวัด

แม่ฮ่องสอน ความตอนหนึ่งว่า

“…สาํหรบัตน้นํา้ไมท้ีข่ึน้อยูใ่นบริเวณสองข้างลําห้วย 

จาํเป็นตอ้งรกัษาไวใ้หด้ ีเพราะจะชว่ยเก็บรกัษาความชุม่ชืน้

ไว้ สว่นตามรอ่งนํา้และบรเิวณทีน่ํา้ซบักค็วรสรา้งฝายขนาด

เล็กกัน้นํา้ไวใ้นลกัษณะฝายชุม่ชืน้ แมจ้ะมจีาํนวนนอ้ยกต็าม
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สําหรับแหล่งนํ้าที่มีปริมาณนํ้ามาก จึงสร้างฝายเพ่ือผันน้ํา 

ลงมาใช้ในพื้นที่เพาะปลูก…”

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม่ สรุปได้ว่า

“...เป้าหมายหลักของโครงการฯ แห่งนี้คือ การฟื้นฟู

และอนุรักษ์บริเวณต้นนํ้าห้วยฮ่องไคร้ ซ่ึงมีสภาพแห้งแล้ง

โดยเร่งด่วน โดยทดลองใช้วิธีการใหม่ เช่น วิธีการผันนํ้า

ออกจากอา่งเกบ็นํา้ ในระดบับนลงไปตามแนวรอ่งน้ําตา่งๆ 

เพื่อช่วยให้ความชุ่มชื้นค่อยๆ แผ่ขยายตัวออกไป สําหรับ

นํ้าส่วนที่เหลือก็จะไหลลงอ่างเก็บน้ําในระดับตํ่าลงไป เพ่ือ

นําไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรกรรมต่อไป ในการนี้

ควรเร่ิมปลูกป่าทดแทนตามแนวร่องนํ้า ซึ่งมีความชุ่มชื้น

มากกว่าบริเวณสันเขา ซึง่จะทําใหเ้ห็นผลโดยเรว็ นอกจากนี ้

ยังเป็นการประหยัดกล้าไม้ และปลอดภัยจากไฟป่าด้วย  

เมื่อร่องนํ้าดังกล่าวมีความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้น ลําดับต่อไปก็ควร

สร้างฝายต้นนํ้าเป็นระยะๆ เพื่อค่อยๆ เก็บกักนํ้าไว้แล้ว 
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ส่งต่อท่อไม้ไผ่ส่งนํ้าออกทั้งสองฝ่ังร่องน้ํา อันเป็นการช่วย 

แผ่ขยายแนวความชุ่มชื้นออกไปตลอดแนวร่องนํ้า…”

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ ณ ศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร 

สรุปได้ว่า

“...ควรดําเนินการพัฒนาป่าไม้ด้วยนํ้าชลประทาน

แบบง่ายๆ เช่น การต่อท่อนํ้าด้วยไม้ไผ่ เพ่ือนําน้ําไป

สนับสนุนการปลูกป่า การปลูกป่าในบริเวณที่มีฝายกั้นนํ้า 

และการปลูกป่าโดยธรรมชาติ ซึ่งไม่มีฝายกั้นนํ้าอยู่ และ

แสดงใหค้นมาดงูานไดเ้หน็วิธีการตา่งๆ ดว้ย ในบรเิวณทีว่า่ง

เปล่า และสามารถเขา้ไปถงึ ก็ใหพ้ยายามกอ่สรา้งฝายกัน้นํา้

ขนาดเล็กๆ เพื่อรวบรวมนํ้าเข้ามาอยู่รวมกัน และพยายาม

กระจายนํ้าออกไปให้ท่ัวบริเวณ เพื่อเสริมสร้างความชุ่มชื้น 

ให้แก่ดินในบริเวณนั้น อันจะช่วยพัฒนาป่าไม้ได้อย่าง

รวดเร็ว เมื่อก่อสร้างฝายเล็กๆ แล้ว ก็ให้ปลูกป่าไม้เสริมให้

สามารถปกปิดในบริเวณนั้นได้ทั่วถึง และพยายามส่งเสริม

ให้มีการสร้างแนวกันไฟด้วย…”
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เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ ณ ศูนย์ศึกษาการ

พฒันาหว้ยฮอ่งไครอ้นัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิอำาเภอดอยสะเกด็ 

จังหวัดเชียงใหม่ สรุปได้ว่า

“…การก่อสร้างฝายเก็บกักนํ้าลําธาร มีประโยชน์

ในด้านช่วยให้พื้นที่ใกล้ร่องนํ้ามีความชุ่มชื้น ทําให้ป่าไม้

นั้นเจริญเติบโตดี จึงเห็นควรให้พิจารณาสร้างเพ่ิมเติมข้ึน

ตามความเหมาะสมทั้งในบริเวณพื้นที่พัฒนาป่าไม้ด้วยนํ้า

ชลประทานและพื้นที่ทั่วไป ส่วนระบบแจกจ่ายนํ้าจากท่อ 

ส่งนํ้าของอ่างเก็บนํ้าห้วยฮ่องไคร้ ๑ ให้เป็นพื้นที่ปลูกป่า

ทั่วไป ให้พิจารณาขยายขอบเขตต่อไปตามความเหมาะสม

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ ณ โครงการอ่างเก็บนำ้า

ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดเชียงใหม่ สรุปได้ว่า

“…งานดา้นปา่ไม ้มคีวามจําเปน็ทีจ่ะตอ้งเรง่ปรบัปรงุ

สภาพป่าไม้ ทั้งบริเวณเหนืออ่างเก็บนํ้าและบริเวณดอย

รอบๆ นี้ให้สมบูรณ์ขึ้น เพราะนอกจากจะทําให้ป่าสมบูรณ์

แล้ว ยังจะช่วยทําให้นํ้าในบริเวณนี้มีความสมบูรณ์ขึ้นด้วย

วิธีการปรับปรุงสภาพป่านั้นขอให้อาศัยวิธีการที่ได้ดําเนิน
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การแล้วท่ีศนูย์ศกึษาการพฒันาหว้ยฮอ่งไครอ้นัเนือ่งมาจาก

พระราชดําริ เพราะถือเสมือนว่าที่ห้วยลานนี้เป็นศูนย์สาขา

ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ โดยการทําเป็น 

ฝายหินทิ้งขนาดเล็ก หรือ Check Dam บริเวณร่องนํ้าสาขา

ของห้วยลานเพื่อกักเก็บและชะลอความชุ่มชื้นแก่ต้นไม้ 

บรเิวณเหนอือา่งเก็บนํา้ แต่ถา้เปน็รอ่งนํา้ขนาดใหญ ่จะตอ้ง

ทําฝายกักเก็บให้แข็งแรงขึ้น

สําหรับการฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่สูงตามสันดอย

ตา่งๆ นัน้ จะใชว้ธีิการติดต้ังปัม๊ Turbine ทีอ่า่งเกบ็นํา้หว้ยลาน  

ห้วยป่าไร่ และดอยโตน เพื่อส่งนํ้าขึ้นที่สูงบริเวณยอด 

ดอยม่อนผักชี ดอยยาว และดอยโตน ไปเก็บไว้บนแท็งก์  

และตอ่ทอ่เลก็ๆ เจาะรปูลอ่ยนํา้ใหไ้หลลงมาจากแนวสนัเขา

เพือ่สรา้งความชุม่ชืน้ใหแ้กป่า่ไม ้วธิกีารน้ีจะทําให้ปา่ไมอ้ดุม

สมบูรณ์ได้ภายใน ๒ - ๓ ปี และจะเป็นป่าไม้ตัวอย่างที่อุดม

สมบรูณแ์ละชว่ยใหป้ริมาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้มากขึ้น โดยขอ

ให้มีการบันทึกข้อมูลระดับนํ้าในอ่างเก็บนํ้าไว้ด้วย สําหรับ

พนัธุไ์มท้ีจ่ะใชใ้นการปลกูปา่นัน้ขอให้ใชพั้นธุไ์มด้ัง้เดมิทีไ่ม่

ผลัดใบเป็นหลักไว้
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นอกจากนี ้บรเิวณทีส่องขา้งทาง ขอให้พิจารณาปลูก

พันธุ์ไม้ยึดพื้นดินหรือจะใช้หญ้าแฝกก็ได้ เพื่อป้องกันการ

ชะล้างพังทลายของดินลงไปในอ่างนํ้า และพิจารณาค่อยๆ 

จัดสร้างฝายกักเก็บตะกอน ดังเช่นที่กรมพัฒนาที่ดินได้

ดาํเนนิการแล้วท่ีศนูย์ศกึษาการพฒันาหว้ยฮอ่งไครอ้นัเนือ่ง

มาจากพระราชดําริ ซึ่งตะกอนเหล่าน้ีเมื่อมีจํานวนมากข้ึน  

ก็สามารถตักเอามาใช้ประโยชน์ได้อีก นอกจากนั้นอาจ 

จัดทําเป็นร่องดินขวางทางเดินของน้ําให้แตกกระจายไปท่ัวๆ  

ซึ่งจะช่วยลดปัญหาของการชะล้างและตกตะกอนได้...”
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จังหวัดเชียงใหม่ สรุปได้ว่า

“...ควรสร้างฝายลําธารตามร่องน้ําเพ่ือช่วยชะลอ

กระแสนํ้าและเก็บกักนํ้าสําหรับสร้างความชุ่มชื้นให้กับ

บริเวณต้นนํ้า...”
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำาริเพิ่มเติม 

สรุปได้ว่า

“...ในเขตของศูนย์ศึกษาฯ แห่งนี้ ควรจะต้องมีการ

แสดงการศกึษาทดลองเปรียบเทยีบให้เห็นชดั โดยแบง่พ้ืนที่

ที่มีการใช้ระบบนํ้าชลประทานส่วนหนึ่ง และพื้นที่ที่ได้รับ 

เฉพาะนํ้าฝน โดยมี Check Dam ช่วยกักนํ้าฝนไว้ส่วนหนึ่ง 

และพื้นที่ที่ปล่อยไว้โดยระบบธรรมชาติอีกส่วนหนึ่ง ต้นไม้

ต่างๆ ในศูนย์ฯ จะเจริญเติบโตหรือจะหงิกงอก็ไม่เป็นไร 

เพราะนัน่เปน็การทดลองหรอืเปรยีบเทยีบให้เห็นข้อแตกต่าง 

ซึ่งเป็นจุดประสงค์ที่สําคัญของศูนย์ศึกษาฯ...”

เมื่อวันที่  ๒๖ มิถุนายน ๒๕๓๓ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

เสด็จพระราชดำาเนินไปทอดพระเนตรการดำาเนินงานของศูนย์

ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัด

เพชรบุรี ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำาริเกี่ยวกับฝายชะลอ

ความชุ่มชื้น สรุปได้ดังนี้
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“...การฟืน้ฟสูภาพปา่ไมบ้นภเูขา กใ็หดํ้าเนนิการแบบ

เขาเสวยกะปิ โดยการสูบนํา้ด้วยเครือ่งสบูนํา้ กงัหนันํา้ขึน้ไป

เก็บไว้ที่ฝายเก็บกักนํ้า ซึ่งได้สร้างปิดกั้นร่องนํ้าตามช่องเขา

ตา่งๆ เปน็ชัน้ๆ ตามความเหมาะสม พรอ้มกบัตอ่ทอ่กระจาย 

นํ้าไปตามลาดเขา เป็นการทดลองสร้างภูเขาป่าในระดับสูง

ด้วยระบบนํ้าชลประทานที่บริเวณเขาเสวยกะปิแห่งน้ี ให้มี 

สภาพสมบูรณ์ และดําเนินการปลูกป่าประเภทไม้โตเร็ว  

คนกินได้ สัตว์กินได้ ไม้สวยงาม ตลอดจนไม้ทําฟืนบริเวณ

ลาดเขาต่างๆ เม่ือสามารถปลูกป่าไม้ได้เจริญเติบโตได้ผล

ดีแล้ว ก็ให้นํารูปแบบเดียวกันนี้ไปขยายผลการดําเนินงาน

ไปยังภูเขาลูกอื่นๆ ก็จะช่วยให้พื้นที่มีสภาพป่าไม้ที่อุดม

สมบูรณ์และมีความชุมชื้นตลอดไปด้วย...”

เม่ือวนัที ่๒๒ มีนาคม ๒๕๓๔ ณ โครงการพฒันาหว้ยลาน

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สรุปได้ว่า

“...Check Dam ม ี๒ อยา่ง ชนิดหน่ึงสําหรับให้มคีวาม

ชุม่ชืน้ รักษาความชุม่ชืน้ อีกอย่างสาํหรบัปอ้งกนัไมใ่ห้ทราย

ลงไปในอา่งใหญ ่สาํหรบั Check Dam ชนดิปอ้งกนัไมใ่หท้ราย

ไหลลงไปในอ่างใหญ่ ความจริงจะต้องทําให้ดีและลึก เพราะ

ทรายลงมาจะกักเก็บไว ้ถา้ทําต้ืนทรายจะขา้มไปลงอา่งใหญ่
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ได้ ถ้าเป็น Check Dam สําหรับรักษาความชุ่มชื้นไม่จําเป็น

ต้องขดุลกึเพยีงแตก่กันํา้ไวใ้หล้งไปในดนิ แตแ่บบกักทรายน้ี 

จะต้องทําให้ลึกและออกแบบอย่างไรไม่ให้นํ้าลงมา แล้วไล่

ทรายออกไป สําหรับ Check Dam ตัวที่ ๖ นี้ มิได้ดักทราย

เท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้ทําหน้าที่ดักทรายเท่าไหร่ และที่น้ี 

จะไม่มทีรายเพราะวา่อา่งเกบ็นํา้หว้ยดอยโตน และอา่งเกบ็นํา้ 

ห้วยป่าไร่ ซึ่งเก็บนํ้าไว้สําหรับกิจกรรมศูนย์ประมงและ 

ป่าไม้นั้น จะช่วยดักตะกอนไว้ แล้ว Check Dam ตัวที่ ๖  

จึงทําหน้าที่สําหรับรักษาความชุ่มชื้นของป่า และป้องกัน
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ตะกอนในพื้นที่ในกรณีที่มีการเกษตรเท่านั้น ส่วน Check 

Dam ที่ทําหน้าที่ดักตะกอนทราย ได้แก่ Check Dam ที่ทํา

เหนืออ่างเก็บนํ้าห้วยดอนโตนและห้วยป่าไร่...”

เม่ือวนัที ่๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ณ โครงการอนรุกัษแ์ละ

ฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สรุปได้ว่า

“...ให้สํารวจตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะทํา 

Check Dam ซึ่งหากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมก็

ดําเนินการได้เลย...ถ้ามีฝนแล้งหรือเกิดน้ําท่วมก็พิจารณา

หาแหล่งนํ้าสัก ๑ จุด ซึ่งจะใช้นํ้ามาเติม Check Dam ก็ได้ 

และเนื่องจากแม่นํ้ากุยบุรีเป็นแม่นํ้าสายสําคัญ ปัจจุบันมี

ปริมาณนํ้าน้อยและตื้นเขินในฤดูแล้ง ควรมีการสร้างฝาย

หรือเขื่อนเก็บกักนํ้า รวมถึงการขุดลอกหรือหาแนวทาง

แก้ไขโดยวิธีอื่นเพื่อให้มีนํ้าใช้ได้ตลอดปี เพ่ือใช้ประโยชน์

ทางการเกษตรและการใช้สอยของราษฎรในบริเวณลุ่มนํ้า

ดังกล่าว...”

เมือ่วนัที ่๖ ตลุาคม ๒๕๔๖ ณ โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ

การเก็บกักนำ้าของอ่างเก็บนำ้ายางชุมฯ อำาเภอกุยบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ สรุปได้ว่า
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“...ให้พิจารณาก่อสร้างฝายต้นนํ้า (Check Dam)  

สระนํ้าขนาดเล็กตามลําห้วยในพื้นที่เหนืออ่าง เพื่อเก็บกัก

นํ้าไว้ใช้ ซึ่งจะช่วยชะลอไม่ให้เกิดน้ําท่วม เกิดความชุ่มชื้น

และช้างมีนํ้ากินด้วย...”

ฉะนัน้ จะเหน็วา่การกอ่สรา้งฝายตน้นำา้ลำาธาร หรอื Check 

Dam จึงเป็นแนวทางหรือวิธีหนึ่งในการฟื้นฟูสภาพป่าไม้บริเวณ 

ต้นนำ้าลำาธารเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ และทำาให้เกิดความ 

หลากหลายทางชีวภาพ (Bio diversity) แก่สังคมของพืชและสัตว์ 

ตลอดจนนำาความชุ่มชื้นกลับมาสู่แผ่นดิน
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ฝายต้นนํ้า คืออะไร?

ฝายต้นนำ้า หรือฝายต้นนำ้าลำาธาร หรือฝายกั้นนำ้า หรือ  

ฝายแมว้ หรือฝายชะลอนำา้ คอืส่ิงเดยีวกนั เรยีกดว้ยภาษาองักฤษ 

Check Dam คือ ส่ิงก่อสร้างขวางทางเดินของลำานำ้า ซึ่งปกติ 

มกัจะกัน้ลำาหว้ย ลำาธารขนาดเล็ก ในบรเิวณทีเ่ปน็ตน้นำา้หรือพ้ืนที่

ทีมี่ความลาดชนัสงู ใหส้ามารถกกัตะกอนอยูไ่ด ้และหากชว่งทีน่ำา้

ไหลแรงกส็ามารถชะลอการไหลของนำา้ใหช้า้ลง และกกัเกบ็ตะกอน

ไม่ให้ไหลลงไปทบัถมลำานำา้ตอนลา่ง ซึง่เปน็วธิกีารอนรุกัษด์นิและ

นำ้าได้มากวิธีการหนึ่ง

ประโยชน์ของฝายต้นนํ้า

• ช่วยลดความรุนแรงของการเกิดไฟป่า เนื่องจากการ 

กระจายความชุ่มชื้นมากขึ้น สร้างระบบการควบคุมไฟป่า ด้วย

แนวป้องกันไฟป่าเปียก (Wet Fire Break)

• ช่วยลดการชะล้างพังทลายของดิน และลดความ

รุนแรงของกระแสนำ้าในลำาห้วย ทำาให้ระยะเวลาการไหลของนำ้า

เพิ่มมากขึ้น ความชุ่มชื้นมีเพิ่มขึ้นและแผ่กระจายความชุ่มชื้น 

ออกไปเป็นวงกว้างในพื้นที่ทั้งสองฝั่งของลำาห้วย
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• ชว่ยกกัเกบ็ตะกอนและวสัดตุา่งๆ ทีไ่หลลงมากบันำา้ใน

ลำาห้วยได้ดี เป็นการช่วยยืดอายุแหล่งนำ้าตอนล่างให้ตื้นเขินช้าลง 

คุณภาพของนำ้ามีตะกอนปะปนน้อยลง

• ช่วยเพิม่ความหลากหลายทางดา้นชวีภาพใหแ้กพ่ืน้ที่

• ทำาให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นำ้า และใช้เป็น 

แหล่งนำ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคของมนุษย์ และสัตว์ป่าต่างๆ 

ตลอดจนมีนำ้าใช้เพื่อการเกษตรกรรมอีกด้วย

รูปแบบและลักษณะของฝายต้นนํ้า

จากแนวพระราชดำาริเกี่ยวกับการสร้างฝายชะลอความ

ชุ่มชื้นเพื่อสร้างวงจรนำ้าแก่ป่าไม้ สามารถกระทำาได้ ๓ รูปแบบ 

กล่าวคือ

แบบท้องถิ่นเบื้องต้น เป็นการก่อสร้างด้วยวัสดุ

ธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น กิ่งไม้ และท่อนไม้ล้มขอนนอนไพร ขนาบ
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ด้วยก้อนหินขนาดต่างๆ ในลำาห้วยเป็นการก่อสร้างแบบง่ายๆ 

ก่อสร้างในบริเวณตอนบนของลำาห้วยหรือร่องนำ้า ซึ่งจะสามารถ

ดกัตะกอน ชะลอการไหลของนำา้ และเพิม่ความชุม่ชืน้บรเิวณฝาย

ได้เป็นอย่างดี วิธีนี้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยมาก หรืออาจจะไม่มี 

ค่าใช้จ่ายเลย นอกจากแรงงานเท่านั้น

แบบเรยีงดว้ยหนิคอ่นขา้งถาวร กอ่สรา้งดว้ยการเรยีง

หินเปน็ผนงักัน้นำา้ กอ่สรา้งบรเิวณตอนกลาง และตอนลา่งลำาหว้ย

หรือร่องนำ้า จะสามารถดักตะกอน และเก็บนำ้าในช่วงฤดูแล้งได้

เป็นบางส่วน
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แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นการก่อสร้างแบบถาวร 

ส่วนมากจะดำาเนินการบริเวณตอนปลายของลำาห้วยหรือร่องนำ้า 

จะสามารถดักตะกอน และเก็บกักนำ้าในฤดูแล้งได้ดี ค่าก่อสร้าง 

จะมีราคาค่อนข้างสูงกว่าแบบอื่นๆ

การสร้างฝายต้นนํ้า ทําอย่างไร?

การเลือกที่สร้างฝายต้นนํ้า

การเลอืกทำาเลสำาหรบัสรา้งฝายตน้นำา้ ควรพจิารณาเลอืก

ให้เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑. ทีส่รา้งฝาย ควรจะอยูใ่นตำาแหนง่ทีส่ามารถเปน็แหล่ง

เก็บกักนำ้าบริเวณด้านหน้าฝายได้พอสมควร

๒. บริเวณที่สร้างฝาย ควรมีตลิ่งของลำานำ้าด้านข้างของ 

ตัวฝายสูงมากพอท่ีจะไม่ทำาให้นำา้ไหลท่วมและกัดเซาะเป็นร่องนำา้ได้



ชะลอนํ้า : เพิ่
มความชุ่มชื้น

33

๓. ควรสร้างในบริเวณลำาห้วยท่ีมีความลาดชันตำา่และแคบ  

เพือ่จะได้ฝายในขนาดทีไ่มเ่ล็กเกนิไป อกีทัง้ยงัสามารถเกบ็กกันำา้ 

และตะกอนได้มากพอควร สำาหรับลำาห้วยที่มีความลาดชันสูง 

ก็ควรสร้างฝายให้ถี่ขึ้น

๔. ควรสำารวจสภาพพื้นที่ วัสดุก่อสร้างตามธรรมชาติ 

และรูปแบบฝายที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศมากที่สุด เช่น 

ควรพิจารณาสร้างฝายต้นนำ้าแบบท้องถิ่นเบื้องต้นในตอนบนของ

พื้นที่ป่าหรือในลำาห้วยสาขา สำาหรับตอนกลางหรือตอนล่างของ

พื้นท่ีซึ่งเป็นลำาห้วยหลัก ก็ควรจะกำาหนดเป็นฝายแบบกึ่งถาวร

หรือฝายแบบถาวร
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๕. ต้องคำานึงถึงความแข็งแรงให้มากพอที่จะไม่เกิดการ

พงัทลายเสยีหายกรณฝีนตกหนกัและกระแสนำา้ไหลแรง การเลือก

ทำาเลที่สร้างฝายบริเวณที่ผ่านโค้งของลำาห้วยมาเล็กน้อย หรือ

บริเวณที่มีต้นไม้ใหญ่หรือกอไผ่อยู่บริเวณริมห้วย จะเสริมให้ฝาย

มีความมั่นคงแข็งแรงมากขึ้น ไม่เกิดการพังทลายได้ง่าย

๖. ขอ้สำาคญัอีกประการหนึง่กค็อื ฝายตน้นำา้มไิดท้ำาหนา้ที่

เป็นฝายทดนำ้าเพื่อส่งนำ้าเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูก ดังนั้น จุดที่จะสร้าง

ฝายต้นนำ้าจึงควรเป็นลำาห้วยที่มิได้มีนำ้าไหลตลอดปี สภาพป่า 

มคีวามแหง้แลง้ ซึง่จะตอ้งฟืน้ฟใูหเ้กดิความชุ่มช้ืนและอดุมสมบรูณ ์

ต่อไป

๗. การเลือกจุดที่ก่อสร้างฝายต้นนำ้า ปัจจัยสำาคัญที่ควร

คำานึงถึงคือ ประโยชน์ที่จะได้รับจากฝาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการ 

อนรุกัษต์น้นำา้ ดา้นการพฒันาฟืน้ฟปูา่ไม ้ดา้นนเิวศวทิยา ตลอดจน 

ด้านชุมชน นอกจากนี้ การกำาหนดพื้นที่จะก่อสร้างต้องขึ้นอยู่กับ

สภาพพื้นที่ความจำาเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ อีกด้วย
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การสํารวจรายละเอียดภูมิประเทศ

เมื่อเลือกทำาเลที่จะสร้างฝายต้นนำ้าได้เรียบร้อยจนพร้อม

ที่จะเริ่มงานออกแบบ และทำาการก่อสร้างต่อไปได้แล้ว ขั้นตอน

ต่อไปก็ควรจะต้องทำาการสำารวจรายละเอียดสำาหรับใช้ประกอบ

การออกแบบและประมาณราคางาน รายละเอียดภูมิประเทศที่

สำาคัญได้แก่ ระดับแสดงความสูงตำ่าของพื้นที่ ต้นนำ้าตามแนวฝาย

และบรเิวณทีจ่ะสรา้งฝาย ซึง่ควรจะทำาการสำารวจแลว้เขยีนแผนที่

แสดงดว้ย ในแผนทีด่งักลา่วควรจะแสดงรายละเอียดเกีย่วกบัแนว

และรูปร่างของทางนำ้าในบริเวณที่จะสร้างฝายให้ชัดเจน วิธีการ

สำารวจและการจัดทำาแผนที่ สามารถดำาเนินการได้ ดังนี้
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๑. เครื่องมือสำารวจที่จำาเป็น ได้แก่ โซ่หรือเทปสำาหรับ 

วดัระยะทาง กล้องส่องระดับหรือกล้องสอ่งระดบัมอื ไมแ้สดงระยะ

สำาหรับใช้ส่องระดับ และเข็มทิศ

๒. การสำารวจบริเวณที่สร้างฝาย จะเริ่มด้วยการสร้าง

หมุดหลักฐานสองหมุดไว้ที่สองฟากของลำานำ้า พร้อมทั้งกำาหนด

ค่าระดับสมมติที่หมุดหนึ่ง หาค่าระดับ แนว และระยะของอีก 

หมุดหนึ่ง เพื่อใช้ในการสำารวจต่อไปเช่นกัน

การสำารวจรายละเอียดบริเวณที่สร้างฝายที่สำาคัญ ได้แก่ 

การสำารวจแนวและความกว้างของลำานำ้า และระดับความสูงตำ่า

ของพื้นดินจากตลิ่งทั้งสองฝั่งลงมาจนถึงท้องลำานำ้า
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ในการสำารวจฝายต้นนำ้า ฝายแบบท้องถ่ินเบื้องต้นนั้น 

อาจจะไม่จำาเป็นที่จะต้องเขียนแผนที่บริเวณที่ก่อสร้างหรือระดับ 

อาจจะใช้การเดินสำารวจลำาห้วยหรือร่องนำ้าโดยราษฎร แล้วทำา

แผนที่ลำาห้วยบริเวณร่องนำ้า (Mapping) แบบง่ายๆ แล้วกำาหนด

จุดที่จะสร้างฝาย เพื่อให้ทราบตำาแหน่งของตัวฝาย ความกว้าง

และความสงูของฝาย เนือ่งจากฝายรปูแบบนีจ้ะกอ่สรา้งแบบงา่ยๆ  

ใช้วัสดุธรรมชาติท่ีมีอยู่ จึงไม่ต้องคำานึงถึงเร่ืองการออกแบบมากนัก  

จะเน้นเฉพาะการก่อสร้างให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงเป็นหลัก 

สำาหรับรูปแบบฝายที่ค่อนข้างถาวรและฝายแบบถาวร ซึ่งจะต้อง

นำาผลการสำารวจรายละเอียดภูมิประเทศไปประกอบการคำานวณ

ออกแบบ

หลังจากที่ได้มีการสำารวจรายละเอียดภูมิประเทศบริเวณ

ที่จะก่อสร้างฝายต้นนำ้าแล้ว ควรทำาการศึกษาสภาพฐานรากของ

ท้องลำาห้วยหรือร่องนำ้าว่าตัวฝายอยู่บนฐานรากลักษณะใด การ

ออกแบบโดยทั่วไปจะต้องคำานึงถึงความแข็งแรงของตัวฝาย

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานให้มากที่สุด โดยเฉพาะ

ฝายต้นนำ้าแบบท้องถิ่นเบื้องต้น ถึงแม้จะไม่มีการออกแบบตาม

หลกัวชิาการ กค็วรจะมกีารกำาหนดวธิกีารกอ่สรา้งใหใ้ชง้านไดน้าน

ที่สุดเท่าที่จะนานได้ โดยเสียค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างน้อยที่สุด 
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ด้วยเหตุนี้การออกแบบฝาย

จึงจะต้องมีการดำาเนินงาน

อย่างละเอียดรอบคอบ ให้

เกดิประโยชนใ์นการใชง้านได้

มากทีส่ดุและมคีวามประหยดั

เป็นหลักเสมอ

การออกแบบเพื่อ

กำาหนดขนาดของฝาย ไม่มี

การกำาหนดขนาดที่แน่นอน 

แต่ให้คำานึงถึงปัจจัยต่างๆ 

ดังนี้

๑. พื้นที่รับนำ้าของแต่ละลำาห้วย/ฝาย

๒. ความลาดชันของพื้นที่

๓. สภาพของต้นนำ้าและการชะล้างพังทลายของดิน

๔. ปริมาณนำ้าฝน

๕. ความกว้าง - ลึกของลำาห้วย

๖. แหล่งวัสดุธรรมชาติ

๗. วัตถุประสงค์ของการก่อสร้าง



ชะลอนํ้า : เพิ่
มความชุ่มชื้น

39

การประมาณราคา

ราคาก่อสร้างงานต่างๆ จะประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายใน

การดำาเนินงานก่อสร้าง ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะ

ต้องจัดหามาใช้งาน

การประมาณค่าก่อสร้างให้ถูกต้องและใกล้เคียงกับค่าใช้

จา่ยจรงินัน้ จะตอ้งอาศัยประสบการณแ์ละตอ้งทราบหรอืเขา้ใจถงึ

องคป์ระกอบตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบัการกอ่สร้าง รวมทัง้จะตอ้งพิจารณา

ถึงขั้นตอนว่าจะดำาเนินการอย่างไร ผู้ก่อสร้างจะสามารถควบคุม

การก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำาหนดไว้ได้ใกล้เคียงมาก

น้อยเพียงใด ฤดูกาลขณะที่จะทำาการก่อสร้างจะเป็นอุปสรรคต่อ

การก่อสร้างมากน้อยเพียงไร อัตราค่าแรง ค่าใช้จ่ายของช่างและ 

ผู้ควบคุมงาน ตลอดจนราคาวัสดุที่จะซื้อ รวมทั้งค่าขนส่งที่นำา

มายังบริเวณก่อสร้าง ความสามารถในการทำางานของผู้ปฏิบัติ

งานแต่ละคน และพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องมือที่

จะใช้ทำางานอย่างละเอียด ซึ่งเมื่อคำานวณปริมาตรงานต่างๆ ไว้

เรียบร้อยแล้วก็จะทราบค่าก่อสร้างของงานแต่ละประเภทนั้นได้
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ตัวอย่างต้นทุนในการก่อสร้างฝายต้นนํ้าลําธาร 

(แบบท้องถิ่นเบื้องต้น)

ความยาวฝาย ต่อ ๑ เมตร

ที่ รายการ หน่วย อัตรา 
(บาท/หน่วย)

จํานวน
ที่ใช้

ราคา หมาย
เหตุ

๑. งานขุดดินด้วยแรงคน ลบ.ม. ๑๐๐.๘๘ ๐.๓๖ ๓๖.๓๒

๒. งานดินถมบดอัดแน่น
ด้วยแรงคน

ลบ.ม. ๒๐๑.๗๕ ๑.๔๔ ๒๙๐.๕๒

๓. ไม้ไผ่ ขนาด Ø ๒.๕ - 
๓ นิ้ว ความยาวท่อละ 
๕.๐๐ ม.

ลำา ๒๕.๐๐ ๑๑.๐๐ ๒๗๕.๐๐

๔. หินใหญ่ ขนาด Ø 
๐.๑๕ - ๐.๓๐ ม.

ลบ.ม. ๓๐๐.๐๐ ๐.๗๒ ๒๑๖.๐๐

๕. แผ่นพลาสติกอ่อน
โพลีไวนิลคลอไรด์ 
สำาหรับกรุแหล่งนำ้า 
ขนาดกว้าง ๑.๕๐ ม. 
หนา ๐.๕๐ มม. มอก. 
๕๗๕ - ๒๕๒๘

เมตร ๑๖๐.๕๐ ๒.๐๐ ๓๒๑.๐๐

๖. ค่านำ้ามันเชื้อเพลิงและ
เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

บาท - - ๒๘๔.๐๐

รวมทั้งสิ้น ๑,๔๒๒.๘๔ บาท
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การขยายผลตามแนวพระราชดําริ

ความสมบูรณ์ของป่าจะยังคงอยู่ได้ด้วยการดูแลรักษา  

ซึง่ในอดตีการบกุรกุทำาลายปา่ ตดัไม ้การทำาไรเ่ลือ่นลอย ไดท้ำาให้

เกิดปัญหาใหญ่ที่ตามมา คือ การชะล้างพังทลายของหน้าดินที่

ขาดพืชปกคลุม เมื่อฝนตกลงมาการไหลบ่าของนำ้าฝนปริมาณ

มากไม่มีสิ่งใดมากั้นชะลอเอาไว้ ผิวหน้าดินซึ่งประกอบไปด้วย

สารอาหารที่สมบูรณ์ จะถูกนำ้าฝนกัดเซาะพังทลายอย่างรุนแรง  

สร้างความเสียหายให้กับพ้ืนท่ีเกษตรกรรมส่งผลให้ราษฎรเดือดร้อน  

รายได้น้อยลง คุณภาพชีวิตตำ่าลง ดังเช่น ชาวบ้านโป่งนำ้าร้อน 

อำาเภอเสริมงาม จังหวัดลำาปาง ได้คำานึงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้

ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาพื้นที่ผืนป่าตามพระราชดำาริในพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น โดยมี

อุปกรณ์ที่ใช้ทำาฝายที่สำาคัญๆ ประกอบด้วยไม้ท่อนหรือไม้ไผ่ 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๔ - ๖ นิ้ว ไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางประมาณ ๓ - ๔ นิ้ว ทราย หิน กิ่งไม้ ใบไม้ ในพื้นที่  

วิธีการดำาเนินการโดยสำารวจ และคัดพื้นที่ตอกหลักไม้ท่อนหรือ 

ไม้ไผ่ขวางลำาห้วย ระยะห่างประมาณ ๑๕ - ๒๐ เซนติเมตร ยาว 

ประมาณ ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร นำาไม้ไผ่ผ่าครึ่งมาวางด้านหน้า 

หลักไม้ท่อนที่ตอกลงไป ตั้งแต่ด้านหลังของตัวฝายขึ้นไปเรื่อยถึง

หน้าฝาย นำาเศษไม้ ใบไม้ ทราย หรือวัสดุที่หาได้ในบริเวณนั้น 

มาใส่ตามช่องระหว่างไม้ไผ่ผ่าตั้งแต่หลังฝายถึงหน้าฝาย
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จากพระราชดำาริที่ได้พระราชทานให้กับราษฎรได้มีการ

ถ่ายทอดความรูใ้นเรือ่งของการพฒันาพืน้ทีต่น้นำา้ลำาธาร โดยฝาย

ทั้งจากส่วนราชการและเอกชนที่ให้ความสนใจยังผลให้ปัจจุบัน

ได้มีราษฎรจำานวนมากน้อมนำาพระราชดำาริไปใช้ในแนวทางการ

พัฒนาท้องถิ่นจนประสบความสำาเร็จ อาทิ กลุ่มราษฎรอนุรักษ์

ป่าบ้านสามขา อำาเภอแม่ทะ จังหวัดลำาปาง ซึ่งทำาให้พื้นที่ป่าที่

เคยแห้งแล้งได้กลับคืนความสมบูรณ์อีกครั้ง และผืนป่าแห่งนี้ยัง

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำาคัญให้กับเยาวชนและผู้สนใจทั่วไปได้นำาไป

ประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตน จึงนับได้ว่าฝายต้นนำ้ามีส่วนสำาคัญ

อย่างยิ่งในการพลิกผันความแห้งแล้งสู่ความชุ่มชื้นให้กับชุมชน

และภูมิภาคของประเทศไทยในที่สุด

กระทรวงมหาดไทยได้น้อมนำาแนวพระราชดำาริและ 

ให้ความสำาคัญในการดำาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เพื่อสร้าง
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ความชุ่มชื้นให้แก่ผืนป่าทั่วประเทศ โดยได้มอบหมายให้จังหวัด 

ได้ประยุกต์ใช้การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพในภาคเอกชน  

มาใชก้บัภาครฐัในสว่นภมูภิาคระดบัจงัหวดั โดยปรบับทบาทและ

ภารกจิการบรหิารราชการสว่นภมูภิาค “จงัหวดั” ใหม้ปีระสทิธภิาพ 

เป็นเสมือนหน่วยงานธุรกิจเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Business  

Unit : SBU) ต้องบริหารงานให้สัมฤทธิผลที่วัดได้ บริหารเสมือน

ให้มีกำาไรเหมือนในภาคธุรกิจ มียุทธศาสตร์ช้ีนำาการพัฒนา  

ทำางานในเชิงรุกและมีการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

น้อมนำาพระราชดำาริและนโยบายรัฐบาลไปแปลงสู่การปฏิบัติให้

เกิดผลในพื้นที่

ดังเห็นได้ว่า กระทรวงและกรมที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ร่วมกับจังหวัดได้ประสานและดำาเนินการก่อสร้าง

ฝายชะลอความชุ่มชื้นกว่าสี่หมื่นแห่ง ส่วนกระทรวงมหาดไทย

ได้ดำาเนินการรณรงค์และสนับสนุนการก่อสร้างฝายชะลอความ

ชุ่มชื้น ซึ่งสามารถดำาเนินการก่อสร้างโดยใช้งบประมาณจังหวัด

แบบบูรณาการ งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ 

งบประมาณสว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้ง รวมจำานวนกวา่เจด็หมืน่แหง่ 

ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ๖๒ จังหวัด

________________________



 จ
อม

ปร
าช

ญ
์แห

่งก
าร

พ
ัฒ

นา

4444



หนังสือชุด จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา เป็นหนังสือชุดจำานวน ๑๔ เล่ม ประกอบด้วย

 ๑.	 หลักการทรงงาน	 ๘.	 ชะลอนํ้า	:	เพิ่มความชุ่มชื้น	

	 ๒.	 รากฐานความมั่นคงของมนุษย์	 ๙.	 กําแพงธรรมชาติที่มีชีวิต

	 ๓.	 นํ้าคือชีวิต	 ๑๐.	 พลังงานสีเขียว

	 ๔.	 ปราชญ์แห่งดิน	 ๑๑.	 จากนํ้าเสียสู่นํ้าใส

	 ๕.	 รักษ์ป่า	:	รักษาสิ่งแวดล้อม	 ๑๒.	 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

	 ๖.	 วิถีแห่งดุลยภาพ	 ๑๓.	 ผลสําเร็จสู่ประชาชน

	 ๗.	 ทฤษฎีใหม่	 ๑๔.	 พระเกียรติเกริกไกร	 	

 จัดทำาโดย

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ	(สํานักงาน	กปร.)

เลขที่	๒๐๑๒	อาคารสํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ	ซอยอรุณอมรินทร	์๓๖	

ถนนอรุณอมรินทร์	แขวงบางยี่ขัน	เขตบางพลัด	กรุงเทพมหานคร	๑๐๗๐๐

โทรศัพท	์๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐		โทรสาร	๐-๒๔๔๗-๘๕๖๒		www.rdpb.go.th

คณะผู้จัดทำา

ที่ปรึกษา

	 ๑.	 นายเฉลิมเกียรต	ิแสนวิเศษ	 เลขาธิการ	กปร.

	 ๒.	 นายโกวิทย์	เพ่งวาณิชย์	 รองเลขาธิการ

	 ๓.	 หม่อมหลวงจิรพันธุ์	ทวีวงศ์	 รองเลขาธิการ

คณะทำางาน

	 ๑.	 นายสุวัฒน	์เทพอารักษ์	 รองเลขาธิการ	ประธานคณะทํางาน

	 ๒.	 นายปวัตร์	นวะมะรัตน	 ผู้อํานวยการสํานักประสานงานโครงการพื้นที่ภาคเหนือ

	 ๓.	 นางสุพร	ตรีนรินทร์	 ผู้อํานวยการกลุ่มแผนงาน

	 ๔.	 นางศศิพร	ปาณิกบุตร	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชํานาญการพิเศษ

	 ๕.	 นายศุภรัชต์	อินทราวุธ	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชํานาญการพิเศษ

	 ๖.	 นางกุญชัชญา	ทองคํา	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชํานาญการ

	 ๗.	 นายอิทธิพล	วรนุช	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชํานาญการ

	 ๘.	 นางสาวณัฐฤดี	แสนทวีสุข	 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

	 ๙.	 นางสาวปุญชรัสมิ	์ราศรี	 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ภาพประกอบ

	 	ฝ่ายโสตทัศนศึกษา	สํานักประชาสัมพันธ	์สํานักงาน	กปร.

พิมพ์ที่

	 	บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จํากัด	(มหาชน)

ปีที่พิมพ์

	 	กุมภาพันธ์	๒๕๕๕	 	 ISBN	978-974-7569-10-0



จ
อ
ม
ป
ราชญ

์แห
่งก

ารพ
ัฒ

น
า : ชะล

อ
น
ํ้า เพิ่

ม
ค
วาม

ชุ่ม
ชื้น

จัดพิมพ์โดย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.)

Office of the Royal Development Projects Board (Rdpb)

เลขที่ ๒๐๑๒ อาคารสํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐  โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๖๒   

www.rdpb.go.th

ISBN 978-974-7569-10-0


