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คำ�นำ�
คว�มสำ�คัญของน้ำ�และก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�

“...หลักสำ�คัญว่�ต้องมีน้ำ�บริโภค น้ำ�ใช้ น้ำ�เพื่อก�รเพ�ะปลูก เพร�ะว่� 
ชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้�มีน้ำ�คนอยู่ได้ ถ้�ไม่มีน้ำ� คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้�คนอยู่ได้  
แต่ถ้�มีไฟฟ้�ไม่มีน้ำ�คนอยู่ไม่ได้...”

คว�มตอนหนึ่งจ�กพระร�ชดำ�รัส 

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว ณ สวนจิตรลด�

17 มีน�คม พ.ศ.2529

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงให้ความสำาคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำา 

และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำาเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพาะปลูก  

เพราะน้ำาเปน็ปจัจยัสำาคญัในการยงัชีพและการทำาเกษตรกรรม ซึง่มผีลโดยตรง 

ต่อปากท้องของประชาชนและความมั่นคงของประเทศ หากภาคการเกษตร 

ดำาเนินไปด้วยดี เพราะมีระบบการชลประทานที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ  

และมปีจัจยัอืน่ๆ เช่น ดนิ เมลด็พันธุ ์และองคค์วามรูท้ีเ่หมาะสม ชมุชนเกษตร 

ในชนบทซึ่งเป็นฐานรากของประเทศในฐานะผู้ผลิตอาหารและประชากร 

ส่วนใหญ่ก็สามารถดำารงชีพอยู่ได้ ไม่จำาเป็นต้องกู้หนี้ยืมสิน ขายที่ดินทำากิน  

อพยพเขา้เมืองเพือ่ดิน้รนหางาน ครอบครวัไมแ่ตกสาแหรกขาด ทรพัยากรดิน 

และป่าก็ไม่ต้องถูกทำาลายด้วยสารเคมีและการทำาไร่หมุนเวียน ดังนั้น  

การพัฒนาแหล่งน้ำาและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำาที่ดีสามารถเป็นหนึ่ง 

ในทางแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆ ที่ต้นเหตุ คืนศักดิ์ศรีความเป็นคนให้เกษตรกร 

รายเล็กๆ และยังมีความสำาคัญอย่างยิ่งยวดต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำา ดิน 

และป่าให้เป็นต้นทุนในการดำารงชีวิตที่มีคุณภาพและยั่งยืนของคนต่อไป
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ฯพณฯ องคมนตร ีศ.นพ.เกษม วฒันชยั ไดก้ลา่วถงึพระราชดำารขิองพระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องปัญหาของโลกในปัจจุบันและโอกาสในการจัดการ 

กับทรัพยากรน้ำาของประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2551 ว่า ปัญหา 

สำาคัญของคนท้ังโลกในปัจจุบันมีอยู่ 2 ปัญหา คือ อุณหภูมิโลกสูงขึ้นและ 

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่กำาลังจะหมดไป ซึ่งปัญหาดังกล่าวไม่ได้ 

เป็นปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่เป็นปัญหาของคนทุกคนที่อาศัย 

อยู่ในโลกใบน้ี เน่ืองจากเมื่ออุณหภูมิโลกสูงข้ึน ก็จะทำาให้น้ำาทะเลร้อนขึ้น  

ส่งผลกระทบต่อชีวิตสัตว์น้ำาซึ่งเป็นแหล่งอาหารสำาคัญ และเมื่อน้ำาทะเลระเหย 

เร็วขึ้น ก็จะทำาให้ฝนตกมากขึ้น เกิดพายุแรงและถี่ขึ้น หากประเทศไทยไม่ 

เตรียมตัวให้พร้อมก่อน จะเกิดความเสียหายใหญ่หลวง แต่หากเตรียมตัวดี 

ก็สามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ เพราะฝนตกมากกว่าเดิม ถ้าหาก 

สามารถกักเก็บน้ำาจืดไว้โดยทำาแก้มลิง ศึกษาเส้นทางน้ำาไหลลงทะเลและ 

พยายามชะลอน้ำาที่ไหลลงสูแ่มน่้ำาโขง แมน่้ำาเจา้พระยา แมน่้ำามลู และแมน่้ำาชไีด ้ 

ประเทศไทยจะได้เปรียบประเทศอื่น และหากรู้จักบริหารจัดการน้ำาให้ดี ก็จะ 

สามารถเพาะปลูกได้ 3 ครั้งต่อปี ดังนั้น หากมีการบริหารจัดการน้ำาที่ดีก็จะ 

ทำาให้ประเทศไทยมีน้ำาเพียงพอสำาหรับภาคการเกษตร และเป็นแหล่งอาหาร 

ที่อุดมสมบูรณ์ของโลกแห่งหนึ่ง

ขอ้มลูจากกรมอุตุนยิมวทิยาและสถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน้ำาและการเกษตร  

(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้ังแต่ปีพ.ศ.2546- 

2550 แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยมีปริมาณน้ำาฝนที่ตกมากเพียงพอ แต่มีการ 

กักเก็บน้ำาฝนไว้ใช้ประโยชน์ได้เป็นปริมาณที่น้อยมาก และข้อมูลจากสถาบัน 

สารสนเทศทรพัยากรน้ำาและการเกษตรฯ ยงัแสดงใหเ้หน็วา่ เฉลีย่ปรมิาณน้ำาฝน 

ในปีพ.ศ. 2545 2548 และ 2549 ที่ตกในพื้นที่ภาคอีสานอยู่ที่ 228,883 ล้าน 

ลกูบาศกเ์มตร แตป่รมิาณน้ำาฝนทีก่กัเกบ็ไดอ้ยูท่ีเ่พยีง 6,134 ล้านลูกบาศก์เมตร  

หรอืคดิเปน็รอ้ยละ 2.7 ของปริมาณน้ำาฝนทีต่กทัง้หมด ผลคอื พืน้ทีท่ีม่น้ีำาทว่ม 

เป็นประจำาทุกปีในหน้าฝน เป็นพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งในหน้าแล้งเช่นเดียวกัน 
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ตารางที่ 1 
ปริม�ตรและ

ปริม�ณน้ำ�ฝน
ประเทศไทย ระหว่�ง

ปี พ.ศ. 2546-2550

ที่ม�: สถ�นีตรวจ
อ�ก�ศอัตโนมัติ 

กรมอุตุนิยมวิทย�

ตารางที่ 2 
ปริม�ณน้ำ�ฝน

และก�รกักเก็บน้ำ�
โดยเฉลี่ยของแต่ละ
ภ�คในประเทศไทย

ในปี พ.ศ. 2545 
2548 และ 2549

ที่ม�: สถ�บัน
ส�รสนเทศทรัพย�กร

น้ำ�และก�รเกษตร 
(องค์ก�รมห�ชน) 

กระทรวงวิทย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยี

ภาค
ปริมาณน้ำาฝน
(ล้านลบ.ม.)

ปริมาณน้ำาฝน
ที่เก็บได้

(ล้านลบ.ม.)

ร้อยละ
ของปริมาณ

น้ำาฝนที่เก็บได้

กลางและ
ตะวันตก

109,748 25,248 23

เหนือ 148,032 21,371 14.4

ใต้ 157,506 6,239 4.0

อีสาน 228,883 6,134 2.7

ตะวันออก 61,657 644 1.0



แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา

ก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�ต�มแนวท�งมูลนิธิแม่ฟ้�หลวง 

ในพระบรมร�ชูปถัมภ์

แม้ประเทศไทยมีแหล่งน้ำาท่ีอุดมสมบูรณ์ แต่ในหลายพื้นที่ยังมีปัญหาการ 

ขาดแคลนน้ำา เน่ืองจากชุมชนขาดองค์ความรู้ที่เหมาะสมและขาดการบริหาร 

จัดการน้ำาที่มีประสิทธิภาพ เช่น ไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไรเมื่อน้ำาจากแหล่งน้ำา 

ธรรมชาติค่อยๆ มุดลงดินหายไป และในบางกรณี ระบบบริหารจัดการน้ำาที่ 

หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมขาดความต่อเนื่องและขาดการบูรณาการ เช่น มีการ 

สร้างอ่างเก็บน้ำาแต่ไม่สร้างระบบส่งน้ำาเข้าพื้นที่ชุมชนเพราะถือเป็นหน้าที่ 

ความรับผิดชอบของคนละหน่วยงาน หรือในหลายกรณี ระบบโครงการและ 

กฏหมายต่างๆ ไม่เอื้อให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ำาในพื้นที่ 

ของตนเอง เช่น หน่วยงานราชการสร้างอ่างเก็บน้ำาไว้ แต่เมื่อระบบคลอง 

ส่งน้ำาตื้นเขินจากตะกอนหรือกิ่งไม้ที่หักทับถม ชุมชนที่ได้รับประโยชน์จากน้ำา 

ไม่สามารถทำาการซอ่มแซมไดเ้องเพราะผดิกฏหมาย ในขณะหนว่ยงานภาครฐั 

ท่ีรับผิดชอบโดยตรงก็มีภารกิจมากมาย ผลที่เกิดข้ึนในหลายพื้นที่ คือ ไม่มี 

ใครได้ใช้ประโยชน์จากน้ำาในอ่างเก็บน้ำาเป็นปีๆ หรือเป็นหลายสิบปี เท่ากับ 

เป็นการเสียโอกาสของชุมชนในการผลิตหรือเพ่ิมผลผลิต เพราะไม่สามารถ 

นำาน้ำามาใช้ประโยชน์ได้ ตัวอย่างเช่น ที่หมู่บ้านสะเกิน ตำาบลยอด อำาเภอ 

สองแคว มีอ่างเก็บน้ำาขนาด 1.2 ล้านลูกบาศก์เมตร เพียงพอต่อพื้นที่ปลูกข้าว 

นาอย่างต่ำา 1,090 ไร่1 แต่เนื่องจากระบบคลองส่งน้ำาตื้นเขิน ทำาให้ไม่สามารถ 

นำาน้ำาในอ่างมาใช้ประโยชน์ได้เป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปี หากคำานวณมูลค่า 

โอกาสที่เสียไป โดยใช้ราคาข้าวสารที่กิโลกรัมละ 10 บาท และเฉลี่ยนาไร่หนึ่ง 

สามารถปลูกข้าวได้ประมาณ 400 กิโลกรัม2 เท่ากับว่า 10 ปีที่ผ่านมา  

ชุมชนบ้านสะเกินเสียโอกาสทางรายได้ไปเป็นเงินประมาณ 43.6 ล้านบาท  

และในความเป็นจริงยังมีอ่างเก็บน้ำาที่มีปัญหาในลักษณะนี้อยู่เป็นจำานวนมาก  

เท่ากับประเทศได้สูญเสียโอกาสไปแล้วเป็นมูลค่าเท่าไร
1 ข้าวนา 1 ไร่ต้องใช้น้ำาเฉลี่ย 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อ 1 รอบการเพาะปลูก
2 อัตราเฉลี่ยปริมาณผลผลิตข้าวต่อไร่ของบ้านสะเกินในช่วงก่อนเข้าร่วมโครงการพัฒนาของมูลนิธิฯ
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การบริหารจัดการน้ำาตามแนวทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มาจากประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงานภาคสนามท่ีอิงหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช- 

ชนนี ที่ให้ศึกษาหรือ “เข้าใจ เข้าถึง” ให้ดีเสียก่อนว่าทุนและศักยภาพต่างๆ  

ของชุมชนมีอะไรบ้าง ทั้งที่รัฐเข้ามาส่งเสริมหรือสร้างไว้ก่อนแล้ว และที่เป็น 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งเรียนรู้ความคิดเห็นและความรู้สึกของคนในชุมชน 

ด้วยว่าเป็นอย่างไร แล้วจึงวางแผนการพัฒนาเพ่ือไปเสริมหรือต่อยอดในสิ่ง 

ท่ีขาด หรือยังถูกนำาไปใช้ไม่เต็มศักยภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชน 

โดยไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม หรือแนวพระราชดำาริของทั้ง 

สามพระองค์ที่มุ่งการพัฒนาแบบมององค์รวมทั้งระบบและคำานึงถึงผลกระทบ 

รอบด้าน 

ดงัน้ัน กระบวนการในการบรหิารจดัการน้ำาตามตำาราแมฟ่า้หลวงนี ้จงึเริม่ต้ังแต่ 

การสำารวจความตอ้งการน้ำาเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของชาวบา้น 

ในพื้นที่ ต้นกำาเนิดน้ำา ปริมาณน้ำาในแหล่งกักเก็บ ระบบการส่งและการจ่ายน้ำา 

เขา้พืน้ทีเ่ปา้หมาย ตลอดจนกระบวนการบริหารจัดการน้ำาในพืน้ที ่จากนัน้ จงึนำา 

ขอ้มลูทัง้หมดมาวเิคราะหเ์พ่ือหาแนวทางแกไ้ขปญัหาทีเ่หมาะสมรว่มกบัชมุชน  

โดยสิง่สำาคญัทีส่ดุ คอื การมสีว่นร่วมของชาวบา้นตลอดกระบวนการ ตัง้แตก่าร 

สำารวจระบบน้ำา การหาแนวทางแกไ้ขปญัหาเพ่ือใหไ้ดแ้ผนการบรหิารจดัการน้ำา 

ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน และการนำาแนวทางการแก้ไขปัญหา 

มาปฏบิติัจรงิ เพือ่ใหช้าวบา้นไดร้ว่มเรยีนรูเ้ขา้ใจถงึปัญหา สาเหตุและแนวทาง 

แก้ไขความขาดแคลนน้ำา จนสามารถนำาไปปฏิบัติได้เอง ดังนั้น กระบวนการ 

และวธิกีารต่างๆ ต้องเนน้ความเรยีบงา่ย ตน้ทนุไมส่งู และปฏิบติัได้จรงิ เพือ่ลด 

การพึ่งพาปัจจัยภายนอกของชุมชนด้วย

ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนในการจัดทำาคู่มือชุดนี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติงาน 

ภาคสนามเจา้ขององคค์วามรู้ ผู้สมัภาษณ ์วิเคราะหแ์ละสรปุความ ผูเ้รยีบเรยีง  
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ตลอดจนผู้พิจารณาตรวจเนื้อหาและพิสูจน์อักษร ต่างทำาหน้าที่บนหลักการที่ 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเคยมพีระราชกระแสรบัส่ังถงึการทำาหนา้ทีข่องการ 

เป็นครูหรือในท่ีน้ีคือผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ว่ามีเรื่องสำาคัญอยู่ 2 เรื่องคือ  

1) ต้องสอนหรือในที่นี้คือต้องถ่ายทอดด้วยเนื้อหาของหลักวิชาที่บริสุทธิ์  

ปราศจากการสอดแทรกใสอ่คตคิวามเชือ่ของตน และ 2) ตอ้งสอนหรอืถา่ยทอด 

ให้บริบูรณ์ หรือให้ครบ โดยไม่กลัวว่าผู้เรียนจะรู้มากกว่าหรือเก่งกว่า (กนก  

วงษ์ตระหง่าน, 2553, 12 มิถุนายน)

หนังสือเล่มนี้นำาเสนอแนวทางในการปฏิบัติท่ีเกิดจากประสบการณ์จริงที่ได้ 

สัง่สมมาหลายป ีอยา่งไรกด็ ีการเรยีนรูท้ีด่ทีีส่ดุจะเกดิขึน้เมือ่ทา่นนำาความเขา้ใจ 

ที่ไดจ้ากหนงัสอืเลม่น้ีไปลงมือทำาจริงดว้ยความถีถ่ว้นและรอบคอบ และใหผ้ลด ี

และผลเสียที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนในการปรับปรุงงานของท่านให้ดียิ่งๆ ขึ้น  

หากเกดิปญัหาในการดำาเนนิงานที่ไมส่ามารถหาคำาตอบไดจ้ากคูม่อืทางเทคนคิ  

หลัก ท่านต้องกลับไปพิจารณาข้อเท็จจริงทางภูมิสังคมของพื้นที่นั้นๆ และ 

ดำาเนินการแก้ไขตามเหตุผล โดยยึดคนหรือชุมชนและประโยชน์ของส่วนรวม 

เป็นหลัก

สุดท้าย แม้จะมีหลักการและวิธีการที่ดีแล้ว ผู้ที่จะนำาไปปฏิบัติหรือส่งเสริมให้ 

กลุ่มบุคคลหรือชุมชนใดปฏิบัติตามต้องมีคุณสมบัติของนักพัฒนา3

คณะผู้จัดทำา

3 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือ ชุดแนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการสร้างทีมพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย
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[01]
ก�รสำ�รวจระบบน้ำ�

1.	 การเตรียมตัวก่อนออกสำารวจระบบน้ำา	

1.1	 เตรียมเครื่องมือสำารวจ

  1.1.1 แผนทีม่าตราสว่น 1 : 50000, 1 : 10000 หรอื 1 : 4000 ชนดิใด 

   ชนดิหนึง่ สามารถหาซือ้ไดจ้ากกรมแผนทีท่หาร หรือขอจาก 

   กรมชลประทาน กรมที่ดิน และป่าไม้จังหวัด

  1.1.2 เครื่องวัดพิกัดภูมิศาสตร์ หรือ จีพีเอส (GPS)

  1.1.3 เทปวัดระยะ

  1.1.4 กล้องถ่ายรูป

  1.1.5 เครื่องเขียน

  1.1.6 สมุดบันทึกข้อมูลหรือสมุดสนาม

  1.1.7 เครื่องคิดเลข

  1.1.8 คอมพิวเตอร์ (ควรเป็นคอมพิวเตอร์พกพาได้ เพื่อความ 

   สะดวกในการเคลื่อนย้าย)

  1.1.9 โปรแกรมสำาหรับการทำาแผนที่ (ถ้ามี) เช่น MapSource,  

   ArcGIS

  1.1.10 ระบบอินเตอร์เน็ต

  1.1.11 ยานพาหนะสำาหรับเดินทางเข้าพื้นที่ 
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1.2	 เตรียมข้อมูลพื้นฐานเชิงภูมิศาสตร์	

  การรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานเชิงภูมิศาสตร์ของพืน้ทีด่ำาเนนิการจะชว่ย

ให้สามารถกำาหนดขอบเขตของพ้ืนทีท่ีจ่ะสำารวจ ประเมนิสภาพและปรมิาณน้ำา

ในพื้นที่ในขั้นเบื้องต้น ตลอดจนสามารถกำาหนดระยะเวลาที่จะสำารวจได้ โดย 

ศึกษาจากแผนที่ ข้อมูลจากกรมชลประทานและกรมอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลที่ 

จำาเป็นต้องรวบรวมมีดังต่อไปนี้

	 	 1.2.1	 ขอบเขตของพื้นที่เป้าหมาย	 โดยเขียนลงในแผนที่เพื่อให้ 

   ทราบขอบเขตที่ชัดเจนแน่นอน

 	 1.2.2	 ขอบเขตของพืน้ทีลุ่ม่น้ำา4	เปา้หมาย	เขยีนกำาหนดลงในแผนที ่

   โดยใช้เส้นสันปันน้ำา5

  1.2.3	 เส้นทางน้ำา	ศึกษาเส้นทางน้ำาจากแผนที่ซึ่งมักจะแสดงด้วย 

   เส้นสีฟ้า เพ่ือให้ทราบว่าพ้ืนที่เป้าหมายมีเส้นทางน้ำา 

   มากน้อยแค่ไหน หากมีเส้นทางน้ำาจำานวนมาก พื้นที่นั้น 

   มีโอกาสที่จะมีแหล่งน้ำาให้พัฒนาได้ง่าย แต่หากมีน้อย  

   การพัฒนาแหล่งน้ำาในพื้นที่อาจจะมีข้อจำากัด

	 	 1.2.4	 ความสูงของพื้นที่จากระดับน้ำาทะเล	ศึกษาเส้นชั้นความสูง  

   (contour) ของจดุสงูสดุกบัจดุต่ำาสดุของพืน้ทีลุ่ม่น้ำา เพือ่หา 

   ว่าลุ่มน้ำานั้นมีความลาดชันของลำาน้ำามากน้อยเพียงใด  

   หากลุ่มน้ำามีความลาดชันมาก อาจประเมินเบื้องต้นได้ว่า  

   น้ำาจะไหลออกจากพื้นที่ได้เร็วกว่าลุ่มน้ำาที่มีความลาดชัน 

   น้อย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ล้วนมีประโยชน์ต่อการออกแบบฝาย  

   อ่างเก็บน้ำา และระบบการส่งน้ำาให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 

   และความลาดชันของพื้นที่ลุ่มน้ำานั้นๆ 

4 พื้นที่ที่อยู่ล้อมรอบสันปันน้ำา เป็นพื้นที่ที่รับน้ำาฝนของแม่น้ำาสายหลักในลุ่มน้ำานั้นๆ
5 สันเขาที่เป็นแนวตอนบนสุดของทิวเขา แบ่งน้ำาฝนที่ตกลงมาบนสันเขาให้ไหลออกมารวมเป็นสายน้ำาและไหลลงสู่แม่น้ำา
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	 	 1.2.5	 ปริมาณน้ำาฝน	 หาข้อมูลสถิติปริมาณน้ำาฝนย้อนหลังที่ตก 

   ในพ้ืนท่ีดำาเนินการให้ไดม้ากท่ีสดุ เพือ่ประเมนิปรมิาณน้ำาทา่6  

   และค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำาฝนในพื้นที่

	 	 1.2.6	 เส้นทางคมนาคม	 ศึกษาเส้นทางเข้า-ออกว่า มีระยะทาง 

   ห่างจากพื้นที่ลุ่มน้ำาที่จะสำารวจมากน้อยเพียงใด เพื่อให้ 

   สามารถเตรียมแผนการเดินทางเข้าสำารวจพื้นที่ได้อย่าง 

   เหมาะสม เช่น หากศึกษาแผนที่แล้วพบว่า พื้นที่ตั้งอยู่ 

   หา่งไกลจากถนนเสน้หลกั ควรวางแผนใหม้จีดุทีพ่กัชัว่คราว 

   ในเส้นทางการสำารวจเพื่อช่วยประหยัดเวลา

	 	 1.2.7	 สถานที่สำาคัญ	 ศึกษาที่ตั้งของสถานที่สำาคัญในพื้นที่ เช่น  

   หมู่บ้าน วัด โรงเรียน เพ่ือเป็นจุดอ้างอิงในแผนที่ และ 

   วางแผนการใช้ประโยชนจ์ากสถานทีเ่หล่านี ้เชน่ เปน็ทีต่ดิตอ่ 

   ประสานงาน นดัหมาย สอบถามขอ้มลูกบัชมุชน ใชเ้ปน็ทีพ่กั 

   ของทีมงาน หรือเป็นสำานักงานชั่วคราวเพื่อประสานงาน 

   กับหน่วยงานต่างๆ

1.3	 เตรียมทีมงานสำารวจ	

	 	 1.3.1	 ผูช้ำานาญการ7สำารวจน้ำา	โดยเปน็ผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ 

   ในการสำารวจน้ำา ตลอดจนมีประสบการณ์ด้านการวางแผน 

   โครงการจนสำาเรจ็เปน็อยา่งด ีสามารถใหค้ำาแนะนำาการใชง้าน  

   การบำารงุรกัษาระบบสง่น้ำาทัง้หมด ตลอดจนสามารถถา่ยทอด 

   องค์ความรู้ให้กับชุมชนได้ ซึ่งทีมพัฒนาอาจหาบุคคลที่มี 

   คุณสมบัติตามที่กล่าวมาได้จากกรมชลประทานและ 

   กรมทรัพยากรน้ำา จำานวน 1 คน

6 ปริมาณน้ำาที่ไหลในลำาห้วยในพื้นที่หลังหมดฤดูฝนจนถึงฤดูฝนใหม่ในปีถัดไป
7 ในที่นี้หมายถึงตำาแหน่งของข้าราชการในกรมชลประทาน ซึ่งเทียบเท่ากับข้าราชการระดับ 6-7 



13แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสำารวจระบบน้ำา

	 	 1.3.2	 ผู้นำาหมู่บ้านหรือตัวแทนของชุมชนในพื้นที่	 เช่น กำานัน  

   ผูใ้หญบ่า้น สมาชกิ อบต. เทศบาล หรอืผูแ้ทน เพือ่รว่มรบัทราบ 

   ข้อมูลและสื่อสารประสานงานกับชาวบ้านต่อ จำานวน  

   อย่างน้อย 2 คน เพื่อให้ทั้งคู่สามารถปรึกษาและตรวจสอบ 

   ความถูกต้องของข้อมูลซึ่งกันและกันได้

	 	 1.3.3	 บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบน้ำา 

	 	 	 และปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ดำาเนินการ โดยหน่วยงานหลัก 

   ที่ควรเชิญให้เข้าร่วมการสำารวจน้ำา ได้แก่ กรมชลประทาน  

   กรมพัฒนาที่ดิน กรมป่าไม้ และช่างโยธาขององค์กร 

   ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. เทศบาล เพื่อสร้างความ 

   เข้าใจร่วมกัน จำานวน อย่างน้อย 1 คนจากแต่ละหน่วยงาน

	 	 1.3.4	 ชาวบ้านที่รู้จักและชำานาญเส้นทางแหล่งน้ำาในพื้นที่เป็น 

	 	 	 อย่างดี	 มีหน้าที่นำาทางผู้เช่ียวชาญไปยังแหล่งต้นน้ำา  

   จำานวนอย่างน้อย 2 คน เพื่อให้ทั้งคู่สามารถปรึกษาและ 

   ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลซึ่งกันและกันได้

	 	 1.3.5	 อาสาสมัครชาวบ้าน มีหน้าที่แผ้วถางวัชพืชที่กีดขวาง 

   เส้นทางสำารวจ จำานวน 1 คน

	 	 1.3.6	 เจ้าหน้าที่โครงการ	 โดยต้องเป็นบุคคลที่สามารถใช้เครื่อง 

   จพีเีอส และลงตำาแหนง่ในแผนทีไ่ด ้มหีนา้ทีต่ดิตามทมีสำารวจ  

   เก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ปริมาณน้ำาท่า แหล่งน้ำา อ่างเก็บน้ำา  

   ลักษณะของระบบส่งน้ำา เพื่อนำามาประกอบการวิเคราะห์ 

   แหล่งน้ำา จำานวน 1 คน
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1.4	 เตรียมแผนสำารวจ

  หลังจากเตรียมข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มวางแผนการ 

สำารวจแหล่งน้ำา โดยควรคำานึงถึงหลักดังต่อไปนี้

	 	 1.4.1	 เลอืกเวลาสำารวจ	ชว่งเวลาทีเ่หมาะสมสำาหรบัการสำารวจน้ำา 

   คอื ช่วงสิน้ฤดฝูนถงึตน้ฤดฝูนใหม ่เพือ่ทีจ่ะไดท้ราบปรมิาณ 

   น้ำาที่แท้จริงที่ไหลออกมาจากป่าที่อุ้มน้ำาไว้แล้วคายน้ำา 

   ออกมาในช่วงฤดแูลง้ โดยที่ไมม่ปีรมิาณน้ำาฝนมาเกีย่วขอ้ง

 	 1.4.2	 แบ่งเขตพื้นที่ โดยแบ่งพื้นที่เป้าหมายออกเป็นลุ่มน้ำาขนาด 

   เล็ก หรือเลือกสำารวจเฉพาะลำาห้วยที่สำาคัญๆ 

	 	 1.4.3	 จัดลำาดับการสำารวจ โดยเลือกสำารวจลำาห้วยที่มีน้ำาตลอดปี 

   หรอืลำาหว้ยทีม่นี้ำาไหลเปน็ระยะเวลานานทีสุ่ดเปน็หลักก่อน  

   จากนัน้จงึคอ่ยไลส่ำารวจลำาหว้ยทีม่ปีรมิาณน้ำารองลงมา เชน่  

   เริม่จากสำารวจลำาหว้ยทีม่นี้ำาเปน็เวลา 9 เดือนเปน็ลำาดับแรก  

   สำารวจลำาห้วยที่มีน้ำาเป็นเวลา 6 เดือนเป็นลำาดับสอง

  เมื่อวางแผนสำารวจเสร็จเรียบร้อย จึงเตรียมข้อมูลและแผนสำารวจ 

ไปหารือร่วมกับชาวบ้าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและความ 

เหมาะสมของแผนสำารวจอีกครั้งหนึ่ง สิ่งสำาคัญที่สุดในขั้นตอนนี้ คือ ช่วยให้ 

ชาวบา้นรบัทราบ เข้าใจ เหน็ถงึประโยชน์ของการสำารวจแหลง่น้ำา และเหน็ชอบ 

ที่จะออกสำารวจร่วมกัน หลังจากเตรียมการครบทุกขั้นตอนแล้ว จึงนัดหมาย 

วันเวลากับชาวบ้านเพื่อออกไปสำารวจพื้นที่จริง 
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2.	 ออกสำารวจระบบน้ำา

การสำารวจระบบน้ำาของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณี 

ท่ีชุมชนมีระบบน้ำาเดิมอยู่แล้วและกรณีที่ชุมชนไม่มีระบบน้ำา และการสำารวจ 

ในแต่ละกรณียังแบ่งออกเป็นการสำารวจระบบน้ำาเพื่อ1) การอุปโภคบริโภค 

และ 2) การเกษตร เนื่องจากน้ำาเพ่ือการอุปโภคบริโภคต้องสะอาดกว่าน้ำา 

เพื่อการเกษตร แหล่งกักเก็บน้ำาทั้งสองประเภทจึงตั้งอยู่คนละที่และมีรูปแบบ 

แตกต่างกัน ส่งผลให้ขั้นตอนในการสำารวจน้ำาทั้งสองประเภทไม่เหมือนกัน

2.1	 กรณีที่ชุมชนมีระบบน้ำาเดิมอยู่แล้ว

  กรณีที่ชุมชนมีระบบน้ำาเดิมอยู่แล้ว ต้องพิจารณาปริมาณต้นทุนน้ำา 

จากอ่างเก็บน้ำา ถังน้ำา หรือระบบเก็บน้ำาอื่นๆ ในพื้นที่ ระบบส่งน้ำา ระบบจ่ายน้ำา 

และการบรหิารจดัการน้ำาทีชุ่มชนมีอยูแ่ตเ่ดมิ เพ่ือนำามาวเิคราะหว์า่ สาเหตทุีน่้ำา 

ไม่เพียงพอคืออะไร หากเป็นเพราะระบบมีความบกพร่อง ก็พิจารณาว่า  

ควรซอ่มแซมหรือสรา้งใหม ่ทางเลอืกใดทีคุ่ม้คา่มากกวา่กนั แตห่ากเปน็เพราะ 

น้ำามีไม่พอ ก็ต้องหาแหล่งน้ำาใหม่เพิ่มเติม

  2.1.1	 การสำารวจระบบน้ำาเพ่ือการอุปโภคบริโภค มีขั้นตอน 

   ดังต่อไปนี้

   ดูต้นทุนเดิม

   1) สำารวจฝายสำาหรับอุปโภคบริโภคของชุมชน ว่ายังอยู่ 

    ในสภาพที่ใช้งานได้ดีหรือไม่

   2) สำารวจสภาพระบบส่งน้ำาหรือการส่งน้ำาจากฝายมาสู่ 

    ถังเก็บน้ำาในชุมชน เช่น ท่อส่งน้ำาและข้อต่อยังมีสภาพ 

    การใช้งานที่ดีอยู่หรือไม่ หากชำารุดเสียหายสามารถ 

    ซ่อมแซมได้หรือไม่
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   3) สำารวจแหล่งกักเก็บน้ำาชุมชน เช่น ถังเก็บน้ำาในชุมชน 

    มีกี่แห่ง มีความจุรวมเท่าใด

   4) วัดปริมาณน้ำาที่ไหลเข้าระบบกักเก็บน้ำาของชุมชน8 

   5) สำารวจสภาพระบบจ่ายน้ำา คือ การส่งน้ำาจากถังเก็บน้ำา 

    มาสู่ครัวเรือนในชุมชน เช่น ก๊อกน้ำา ข้อต่อและข้องอ 

    ยังมีสภาพการใช้งานที่ดีอยู่หรือไม่ หากชำารุดเสียหาย 

    สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้หรือไม่

   6) พิจารณาว่า ระบบน้ำาที่มีอยู่ถูกนำาไปใช้นอกเหนือการ 

    อุปโภคหรือบริโภคด้วยหรือไม่ หากมี น้ำาที่ถูกนำาไปใช้ 

    มีมากเท่าใด เช่น มีการต่อน้ำาจากถังเก็บน้ำาเพื่อการ 

    อุปโภคบริโภคไปใช้ในการเกษตรกี่แห่ง 

   7) สอบถามชมุชนวา่ มรีะบบระเบยีบในการบรหิารจดัการ 

    น้ำาของชุมชนหรือไม ่ถา้ม ีการบรหิารจดัการมลีกัษณะ 

    อย่างไร 

	 	 	 วิเคราะห์ปัญหา

   8) นำาข้อมูลที่ได้จากการสำารวจระบบน้ำาเดิมทั้งหมดของ 

    ชมุชนมาวเิคราะหห์าสาเหตทุีช่มุชนมน้ีำาสำาหรบัอปุโภค 

    บริโภคไม่เพียงพอ 

    • หากตรวจสอบแล้วพบว่า มีต้นทุนน้ำาเพียงพอแต่น้ำา 

     ยังไม่พอใช้ ให้ดำาเนินการร่วมกับชาวบ้านและ 

     คณะกรรมการหมู่บ้านเพ่ือสรุปหาสาเหตุของปัญหา  

     เช่น ชุมชนใช้น้ำาเกินความจำาเป็น กรรมการน้ำาใน 

     ชุมชนไม่เข้มงวด ชาวบ้านไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

8 ดูการวัดปริมาณต้นทุนน้ำา หน้า 21
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     ชุมชนเรื่องการใช้น้ำา และเมื่อสรุปประเด็นปัญหา 

     ออกมาแลว้ ใหชุ้มชนร่วมกนัออกความเหน็แนวทาง 

     การแก้ไขปัญหา 

    • หากตรวจสอบระบบน้ำาเดมิแลว้ พบวา่น้ำาตน้ทนุยงัม ี

     ไมเ่พยีงพอ ใหส้ำารวจเพิม่เตมิ โดยใหช้าวบา้นเขา้มา 

     มีส่วนร่วมกับทีมงานในการนำาสำารวจหาแหล่งน้ำา 

     เพื่อนำาข้อมูลมาพิจารณาพัฒนาแหล่งน้ำา และสร้าง 

     ระบบน้ำาใหม่ตามความเหมาะสมของภมูปิระเทศและ 

     ความต้องการใช้น้ำา 

 	 2.1.2	 การสำารวจระบบน้ำาเพื่อการเกษตร	มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

   ดูต้นทุนเดิม

   1) สำารวจปริมาณน้ำาในฝายหรืออ่างเก็บน้ำาว่า มีเท่าใด  

    มีตะกอนอุดอยู่หน้าฝายหรือในอ่างเก็บน้ำาหรือไม่  

    สามารถท่ีจะซ่อมแซมปรับปรุงให้ใช้งานต่อไปได้หรือไม่

   2) พจิารณาระบบสง่น้ำาเข้าพืน้ทีก่ารเกษตร เชน่ คลองส่งน้ำา 

    ยงัใช้งานไดด้อียูห่รือไม่ สามารถทีจ่ะซอ่มแซมปรบัปรงุ 

    ให้ใช้งานต่อไปได้หรือไม่ จุดที่กระจายน้ำาเข้าพื้นที่ 

    การเกษตรอยู่ที่ใด และสามารถส่งน้ำาเพื่อใช้ประโยชน์ 

    ได้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายได้ทั้งหมดหรือไม่ 

   3) ระบบน้ำาทีม่อียูเ่ดมิครอบคลมุพืน้ทีร่บัน้ำาของเกษตรกร 

    ไดก้ี่ไร ่กีแ่ปลง กีร่าย และคำานวณวา่สมัพนัธก์บัปรมิาณ 

    น้ำาตน้ทนุทีม่อียูห่รือไม ่เพ่ือพจิารณาวา่ หากซอ่มแซม 

    ระบบฝายเดิมแล้ว จะสามารถช่วยให้มีน้ำาเพียงพอกับ 

    พื้นที่เกษตรหรือไม่ หรือควรสร้างฝายใหม่ในที่เดิม
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   4) ชุมชนมีกฎระเบียบในการบริหารจัดการน้ำาหรือไม่  

    อย่างไร 

2.2	 กรณีชุมชนไม่มีระบบน้ำา

  หากชุมชนไม่มีระบบน้ำา ต้องสำารวจโดยมีจุดประสงค์เพื่อวางระบบ 

น้ำาใหม่ให้กับชุมชน โดยทำาตามขั้นตอนดังนี้

  2.2.1	 สำารวจพืน้ทีร่บัน้ำาเปา้หมาย โดยใชเ้ครือ่งจพีเีอส หาความสูง  

   ตำาแหน่ง และขอบเขตพื้นที่รับน้ำา 

 	 2.2.2	 บันทึกลงแผนที่	 นำาข้อมูลจากการสำารวจมากำาหนดจุด 

   ลงในแผนที่เพื่อแสดงตำาแหน่งของพื้นที่

  2.2.3	 แบ่งกลุ่มพื้นที่	โดยพิจารณาแผนที่เพื่อแบ่งกลุ่มพื้นที่รับน้ำา 

   ตามสภาพภูมิประเทศ โดยแบ่งเป็น 

   1) พื้นที่ที่อยู่บนเนินเดียวกัน

   2) พื้นที่ต่อเนื่องกัน 

   3) พื้นที่อยู่ในลุ่มน้ำาย่อยหรือลุ่มน้ำาหลักเดียวกัน 

  2.2.4	 พิจารณาความเป็นไปได้ในการวางระบบ โดยคำานึงถึงสิ่ง 

   ต่อไปนี้

   1) จะสามารถนำาน้ำาจากแหล่งใดเข้าแต่ละพื้นที่เป้าหมาย 

    ได้บ้าง

   2) ปริมาณน้ำาต้นทุนในแต่ละแหล่งมีเท่าใด 

   3) ปรมิาณน้ำาตน้ทนุในแตล่ะแหลง่สามารถครอบคลุมพืน้ที ่

    เป้าหมายได้เท่าไหร่ 
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3.	 หลังการสำารวจระบบน้ำา

3.1	 วางแผนการสร้างระบบน้ำา	

  นำาข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาคำานวณวางแผนก่อสร้างระบบน้ำา โดยต้อง 

คำานึงถึงสิ่งต่อไปนี้

  3.1.1 พื้นที่ไหนที่ควรสร้างระบบน้ำาใหม่

  3.1.2 พื้นที่ไหนที่ควรซ่อม และซ่อมสร้างประเภทไหน

  3.1.3 ควรใช้ระบบอะไรส่งน้ำาเข้าพื้นที่ เช่น คลองส่งน้ำา ท่อน้ำา

3.2	 ข้อควรคำานึงในการวางแผนการสร้างระบบน้ำา

  3.2.1 พื้นที่รับน้ำาที่ได้ประโยชน์ต้องเป็นไปตามต้นทุนน้ำาที่มี เช่น  

   หมูบ่า้น ก. มพีืน้ทีร่บัน้ำา 100 ไร ่แตน่้ำาลำาหว้ย ข. มตีน้ทนุน้ำา 

   เพียงพอสำาหรับ 50 ไร่ ดังนั้น ต้องหาแหล่งน้ำาเพิ่มเติม 

   สำาหรับน้ำาอีก 50 ไร่ 

  3.2.2 ทุกพื้นที่ควรได้รับประโยชน์เท่าเทียมกัน เกษตรกรผู้ใช้น้ำา 

   ซึ่งมีพ้ืนที่ทำากินอยู่บริเวณด้านท้ายน้ำาต้องได้รับประโยชน์ 

   จากน้ำาที่เราได้จัดหาแหล่งน้ำาให้ด้วย 

  3.2.3 ต้องมีการสำารองหรือเก็บกักน้ำาในพื้นที่เหนือลุ่มน้ำาที่จะ 

   ก่อสร้างฝาย โดยเมื่อนำาน้ำาออกไปใช้แล้ว ต้องมีการนำาน้ำา 

   มาจ่ายคืน โดยสร้างฝายอนุรักษ์และปลูกป่าต้นน้ำาเพิ่มเติม  

   เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการใช้และการบำารุงรักษา 

   ทรพัยากรน้ำา ตลอดจนจติสำานกึในการบรหิารจดัการแหล่งน้ำา 

   อย่างยั่งยืนตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ
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  3.2.4 นอกจากให้ชุมชนตั้งกฎระเบียบเรื่องการใช้น้ำาแล้ว ควร 

   ส่งเสริมให้ชุมชนตั้งกฎระเบียบการดูแลรักษาและอนุรักษ์ 

   ระบบน้ำาควบคู่ไปด้วย เพ่ือให้เกิดเป็นแนวทางการบริหาร 

   จัดการน้ำาอย่างบูรณาการและยั่งยืน
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[02]
ก�รวัดปริม�ณต้นทุนน้ำ�

1.	 ความหมายและวัตถุประสงค์ของการวัดปริมาณต้นทุนน้ำา

การวัดปริมาณต้นทุนน้ำา คือ การเก็บค่าปริมาณน้ำาที่ไหลผ่าน ณ จุดจุดหนึ่ง  
เพื่อหาต้นทุนทรัพยากรน้ำาในพื้นที่ เช่น อ่างเก็บน้ำามีความจุเท่าไร ลำาห้วย 
ลำาธารมีอัตราหรือปริมาณการไหลของน้ำาเท่าไร เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ 
การพิจารณาวางแผนการจัดการระบบน้ำา นอกจากนั้นยังใช้เป็นข้อมูลเชิงสถิติ 
เปรียบเทียบปริมาณน้ำาในช่วงก่อนและหลังการพัฒนา

เครื่องมือวัดปริมาณต้นทุนน้ำามีทั้งหมด 3 ชนิด ได้แก่ 1) ทุ่นลอย 2) วีน็อทช์  
(V-Notch) และ 3) กระบอกตวง ซึ่งมีวิธีการใช้แตกต่างกันไป 

การเลือกใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดขึ้นอยู่กับความกว้างของลำาน้ำาที่ต้องการวัด 
ปริมาณต้นทุนน้ำา โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

 1.1 หากลำาน้ำากวา้งกวา่ 1.50 เมตรและลกึกวา่ 30 เซนติเมตร ควรเลือก 
ใช้ทุ่นลอย

 1.2 หากลำาน้ำากว้างไม่เกิน 1.50 เมตรและลึกไม่เกิน 20 เซนติเมตร  
ควรเลือกใช้วีน็อทช์

 1.3 หากต้องการวดัปรมิาณตน้ทนุน้ำาในพืน้ทีข่นาดเล็ก ในพืน้ทีม่ปีรมิาณ 
น้ำาไหลน้อย หรอืจุดทีต่อ้งการวดัไมม่ทีอ้งน้ำาที่ใหญพ่อสำาหรบัวางเครือ่งมอืใดๆ  
ได้ ควรเลือกใช้กระบอกตวง 

ทัง้น้ี อุปกรณว์ดัปริมาณตน้ทนุน้ำาทัง้ 3 ชนดิสามารถทำาขึน้จากวสัดุทีห่าได้งา่ย 
และมีอยู่ทั่วไป เช่น ไม้ไผ่ ถังน้ำา ชาวบ้านสามารถเรียนรู้และประดิษฐ์ได้ด้วย 
ตนเอง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดต่อให้กับคนอื่นๆ ได้
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2.	 การวัดปริมาณต้นทุนน้ำาด้วยทุ่นลอย

2.1	 วัสดุอุปกรณ์

  2.1.1 ไม้บรรทัด

  2.1.2 ฟุตเหล็กยาว

  2.1.3 ตลับเทปเหล็ก

  2.1.4 สมุดจดบันทึก

  2.1.5 เครื่องเขียน

  2.1.6 ทุ่นลอย มีทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่

   1) ทุ่นลอยบนผิวน้ำา ใช้วัตถุใดก็ได้ที่หาได้ในพื้นที่ แต่เมื่อ 

    นำาไปทดสอบลอยในน้ำา วตัถชุิน้นัน้ต้องจมครึง่ลอยครึง่ 

    เหนือผิวน้ำา เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการวัดค่า 

    เวลาทีม่กีระแสลม การใชทุ้น่ลอยบนผวิน้ำาเปน็วธิทีีง่า่ย 

    และสะดวกที่สุด

    ตัวอย่างวัตถุที่สามารถใช้เป็นวัตถุลอยบนผิวน้ำาได้

    • ไม้แปรรูปลักษณะคล้ายลูกเต๋าขนาด 4 นิ้ว ซึ่งผ่าน 

     การทดสอบแล้วว่าจมครึ่งลอยครึ่งเหนือผิวน้ำา

    • ภาชนะพลาสติก เช่น ขวดน้ำาด่ืม ใส่น้ำาให้จมครึ่ง 

     ลอยครึ่งเหนือผิวน้ำา

    • ท่อนไม้แห้งท่ีหาไดใ้นพ้ืนที ่ซึง่ผา่นการทดสอบแลว้วา่ 

     จมครึ่งลอยครึ่งเหนือผิวน้ำา 

   2) ทุ่นลอยใต้น้ำา โดยใช้วัตถุ 2 ชิ้นผูกเข้าด้วยกัน โดยวัตถุ 

    ชิน้หนึง่ลอยน้ำาได ้และอกีชิน้หนึง่จมน้ำา เพือ่ใหถ่้วงวตัถุ 



23แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การวัดปริมาณต้นทุนน้ำา

    ลอยน้ำาไว้ได้ ซึ่งวัตถุที่จมน้ำาต้องมีปริมาตรใหญ่กว่า 

    วตัถทุีล่อยอยูบ่นผวิน้ำา โดยตอ้งหาความสมดุลระหวา่ง 

    วัตถุทั้งสองชิ้น เพราะถ้าวัตถุจมน้ำามีขนาดใหญ่และ 

    น้ำาหนกัมากเกนิไป วตัถบุนผวิน้ำาก็จะจมตามลงไป เชอืก 

    ที่ใช้ผูกวัตถุทั้งสองเข้าด้วยกันต้องมีความยาว 0.6 เท่า 

    ของความลึกของน้ำา เช่น แม่น้ำาที่มีความลึก 1 เมตร  

    จะต้องนำาเชือกมาผูกให้มีระยะห่างของวัตถุสองชนิด 

    เท่ากับ 60 เซนติเมตร 

   3) ทุ่นลอยที่มีความยาว ใช้วัตถุลอยน้ำาชนิดที่มีความยาว  

    เช่น กระบอกไม้ไผ่หรือท่อนไม้ ถ่วงปลายไว้ด้านหนึ่ง 

    ให้มีน้ำาหนักเพื่อให้ลอยน้ำาในแนวตั้งได้ 

ภาพที่ 1 
ทุ่นลอยทั้ง 3 ประเภท

2.2	 วิธีการคำานวณ

  การวดัปริมาณตน้ทนุน้ำาดว้ยทุน่ลอย คอื การใชทุ้น่ลอยวดัความเรว็ 
ของกระแสน้ำา จากนั้นนำาอัตราความเร็วที่ได้มาคูณกับพื้นที่หน้าตัดขวางของ 
จุดในลำาน้ำาที่ต้องการวัด หรืออาจสรุปเป็นสูตรได้ดังนี้



ภาพที่ 2 
ก�รว�งเทปขว�งลำ�น้ำ�

เพื่อห�พื้นที่หน้�ตัด
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Q	=	A	x	V	

  Q คือ ปริมาณน้ำาไหล มีหน่วยเปน็ลติรหรอืลกูบาศกเ์มตรตอ่วนิาที
  A คือ พ้ืนท่ีหน้าตัดขวางของจุดท่ีต้องการวัด มีหน่วยเป็นตารางเมตร
  V คือ อัตราความเร็วน้ำาไหล มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที

	 	 2.2.1	 การหาค่าพื้นที่หน้าตัดหรือค่า	A

   1) เลือกทางน้ำาสำาหรับวัด โดยทางน้ำาที่เหมาะสมควรมี 
    ลักษณะดังนี้

    • มีเส้นทางตรง 

    • ทอ้งน้ำาเรยีบสม่ำาเสมอ และไมม่วีชัพชืขึน้รกทัง้สองฝัง่ 
     เพราะหากกระแสน้ำาไหลไมส่ม่ำาเสมอ อาจทำาใหว้ดัคา่ 
     คลาดเคลื่อนได้

    • ระยะทางของลำาน้ำายาวไมต่่ำากวา่ 20 เมตร เพือ่ทีจ่ะได้ 
     ค่าของการจับเวลาที่เหมาะสม และสะดวกในการ 
     ปฏิบัติงาน เพราะต้องทำาการวัดซ้ำาหลายครั้งเพื่อหา 
     ค่าเฉลี่ย 
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ภาพที่ 3
วิธีก�รว�งเทป 
วัดขว�งลำ�น้ำ�

เพื่อห�พื้นที่หน้�ตัด

   2) วางเทปวดัขวางลำาน้ำาในแนวตัง้ฉากหรือทำามมุ 90 องศา 

    กับสายน้ำา

   3) กำาหนดจุดบนแนวเทปให้มีระยะห่างเท่าๆ กันไม่น้อย 

    กว่า 4 จุด เพื่อแบ่งพื้นที่หน้าตัดน้ำาที่ต้องการวัด 

    เป็นส่วนๆ หากกำาหนดจุดยิ่งถี่ ก็จะวัดพื้นที่ได้ถูกต้อง 

    แม่นยำามากขึ้น 

ภาพที่ 4 
วิธีกำ�หนดจุด 

บนแนวเทป เพื่อแบ่ง
พื้นที่หน้�ตัดน้ำ�

   4) ปกัไมบ้รรทดั ไมฟ้ตุเหลก็ยาว ตลับเทปเหล็ก หรือลำาไมไ้ผ ่

    ทีม่ลีกัษณะตรง จากจดุทีก่ำาหนดไวล้งเปน็แนวดิง่ตัง้ฉาก 

    กับผิวน้ำา 

   5) ใช้เครื่องมือวัดที่มีหน่วยเป็นเมตร เซนติเมตร และ 

    มลิลเิมตร ทาบกบัไมท้ีป่กัไวเ้พือ่หาความลึกของทอ้งน้ำา  

    โดยวัดความยาวตั้งแต่พื้นท้องน้ำามาจนถึงผิวน้ำา 



ภาพที่ 5
ปักไม้ลงจุด 
ที่กำ�หนดไว้ 

แล้ววัดคว�มลึก 
ของท้องน้ำ�

ภาพที่ 6
ก�รคำ�นวณ 

พื้นที่หน้�ตัด 
ริมตลิ่ง
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   6) จดบันทึกรายละเอียดดังต่อไปนี้

    • ชื่อลำาน้ำา 

    • พิกัดและระดับความสูง 

    • วัน เวลา สถานที่อย่างละเอียด

    • ระยะห่างระหว่างจุดและความลึกของน้ำาในแต่ละจุด  

     โดยนำาคา่ที่ไดม้าวาดเปน็รปูตัดขวางของลำาน้ำา ณ จดุ 

     ที่วัด

   7) คำานวณพืน้ทีห่นา้ตดัของลำาน้ำา โดยแยกคำานวณพืน้ที่ใน 

    แต่ละส่วน

    • การคำานวณพื้นที่ริมตลิ่งที่มีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยม 

     (พ้ืนทีห่มายเลข 1 และ 4 ในรปู) ใชส้ตูรคำานวณพืน้ที ่

     สามเหลี่ยมมุมฉากหรือ	½	x	ฐาน	x	สูง	มีหน่วยเป็น 

     ตารางเมตร



ภาพที่ 7
ก�รคำ�นวณ 

พื้นที่หน้�ตัด 
ส่วนที่เป็นสี่เหลี่ยม 

ด้�นไม่เท่�

ภาพที่ 8
ก�รคำ�นวณ 

พื้นที่หน้�ตัด 
ส่วนที่เป็นสี่เหลี่ยม 

ด้�นไม่เท่�
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    • สำาหรับพื้นที่ส่วนที่ถัดจากริมตล่ิงลงมา (พื้นที่ 

     หมายเลข 2 และ 3 ในรูป) ใช้สูตรคำานวณสี่เหลี่ยม 

     ด้านไม่เท่าหรือความยาวของจุดวัดน้ำาแต่ละช่วง	x	 
                                                        2
     ความลกึด้านตรงข้ามบวกกนั มหีนว่ยเปน็ตารางเมตร
                                      2
     เช่นเดียวกัน

   8) นำาคา่หนา้ตดัพืน้ทีท่ีค่ำานวณไดใ้นแตล่ะส่วนยอ่ยมาบวก 

    รวมกัน ซึ่งตามตัวอย่างนี้มี 4 ส่วน (ส่วนที่1, 2, 3 และ  

    4) จะไดเ้ปน็พ้ืนทีห่นา้ตดัขวางของน้ำา ณ จดุนัน้ ทีม่หีนว่ย 

    เป็นตารางเมตรหรือเรียกค่า A ตามสูตรคำานวณ

A	=	ส่วนที่	1+ส่วนที่	2+ส่วนที่	3+ส่วนที่	4



28 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การวัดปริมาณต้นทุนน้ำา

	 	 2.2.2	 การหาอัตราความเร็วน้ำาไหลหรือค่า	V

   1) กำาหนดจุดจับเวลาในตำาแหน่งเหนอืน้ำาใหห้า่งจากจดุหา 

    คา่พืน้ทีห่นา้ตดั (คา่ A) เปน็ระยะทางไมต่่ำากวา่ 20 เมตร

   2) กำาหนดแนวปล่อยทุ่นลอยให้กระจายทั่วลำาน้ำา โดยแบ่ง 

    อย่างน้อย 3 แนวที่บริเวณใกล้ตลิ่งซ้าย กลางน้ำา และ 

    ใกล้ตลิ่งขวา หากลำาน้ำากว้างเกิน 4 เมตร ควรกำาหนด 

    แนวปล่อยทุ่นไว้ 4-6 แนว

   3) ปล่อยทุ่นลอยในแนวที่กำาหนดไว้ โดยเว้นให้ห่างจาก 

    จดุเริม่จบัเวลาเปน็ระยะทางไมน่อ้ยกวา่ 2 เมตร เพือ่ให ้

    ทุน่ลอยปรบัตวัเขา้กบักระแสน้ำาก่อนเร่ิมจบัเวลาหาอัตรา 

    ความเร็ว

ภาพที่ 9
ก�รนำ�ขน�ด 
พื้นที่หน้�ตัด 

แต่ละส่วน 
ม�รวมกัน

ภาพที่ 10
จุดปล่อยทุ่นลอย 

และจุดจับเวล�



29แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การวัดปริมาณต้นทุนน้ำา

   4) เริ่มต้นจับเวลาเมื่อทุ่นลอยมาถึงจุดจับเวลา และหยุด 
    จับเวลาเมื่อทุ่นลอยไปถึงจุดหาค่าพื้นที่หน้าตัด (ค่า A)  
    บันทึกเวลาและนำาทุ่นกลับไปลอย ณ จุดปล่อยทุ่นลอย 
    ที่อยู่ในแนวปล่อยทุ่นอื่นจนครบทุกแนวที่กำาหนดไว้ 

   5) นำาเวลาที่จดบันทึกไว้ในการลอยทุ่นในแต่ละแนว  

    มาบวกกัน แล้วหารด้วยจำานวณครั้งที่ทำาการลอยทุ่น  

    ณ จดุนัน้ เพือ่หาคา่เฉลีย่ความเรว็น้ำาไหลหรอืคา่ V เฉล่ีย 

    ตามสูตรคำานวณดังนี้

ค่า	V	เฉลี่ย	(วินาที)	=

ความเร็วน้ำาไหลแนวท่ี	1	+	ความเร็วน้ำาไหลแนวท่ี	2	+	ความเร็วน้ำาไหลแนวท่ี	3
3

   เมือ่หาคา่ V เฉลีย่ไดแ้ลว้ จงึมาหาค่าอตัราความเรว็น้ำาไหล  

   หรือค่า V ตามสูตรนี้

ค่า	V	อัตราความเร็วน้ำาไหล	(เมตร/วินาที)	=	

ระยะทางตั้งแต่จุดเริ่มจับเวลาถึงจุดหาค่าพื้นที่หน้าตัด	(เมตร)	

ค่า	V	เฉลี่ย	(วินาที)

	 	 2.2.3	 นำาค่า	Q	(ค่าปริมาตรน้ำาไหล)	มาคูณด้วยค่าสัมประสิทธิ์9

   ก่อนนำาค่า Q ไปใช้ ต้องนำาค่า Q ที่คิดได้มาคูณด้วย 

   ค่าสัมประสิทธิ์ ซึ่งทุ่นลอยแต่ละประเภท มีการคิดค่า 

   สัมประสิทธิ์ต่างกัน ดังนี้

   1) สำาหรับทุ่นลอยบนผิวน้ำา ให้คูณด้วย 0.85 ซึ่งเป็นค่า 

    สัมประสิทธิ์
9 ค่าสัมประสิทธิ์ = ความลึกของทุ่น (d) / ความลึกของท้องน้ำา (D)



30 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การวัดปริมาณต้นทุนน้ำา

   2) สำาหรับทุ่นลอยใต้น้ำาและทุ่นลอยที่มีความยาว ให้นำา 

    อัตราความเร็วเฉลี่ย (Vเฉลี่ย) คูณด้วยค่าสัมประสิทธิ์ 

    ตามตารางด้านล่างจึงจะเป็นความเร็ว (V) ที่นำาไป 

    คำานวณในสูตร 

ตารางที่ 3
ค่�สัมประสิทธิ์

d/D 0 0.5 0.75 0.9

สัมประสิทธิ์ 0.85 0.92 0.95 1

2.3	 ตัวอย่างการคำานวณหาปริมาณต้นทุนน้ำาด้วยทุ่นลอย

  ลำาน้ำาสายหนึ่งวัดพื้นที่รูปขวางลำาน้ำา (A) ได้ 1.43 ตารางเมตร  

มีความเร็วของน้ำา (V) 0.25 เมตร/วินาที 

Q	=	A	x	V

  A = 1.43 ตารางเมตร V = 0.25 เมตร/วินาที 

  ดังนั้น Q = 1.43 X 0.25 = 0.3575 ลูกบาศก์เมตร/วินาที

  คา่ทีไ่ดต้อ้งคณูดว้ยคา่สมัประสทิธิข์องการไหลของน้ำาทีผ่วิน้ำา ริมตล่ิง  

ท้องน้ำา ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 0.85 เป็นค่าที่ใช้คำานวณกับทุ่นลอยบนผิวน้ำา เพราะน้ำา

ที่ผิวน้ำาจะไหลเร็วกว่า

  Q = 0.3575x0.85 ลูกบาศก์เมตร/วินาที

  Q = 0.3038 ลูกบาศก์เมตร/วินาที

  (ใช้ทศนิยม 4 หลักเพื่อให้มีความแม่นยำามากที่สุด)

  ถ้าอยากทราบว่าภายใน 1 วันน้ำาไหลผ่านจุดนี้เท่าใด= 

  60 (วินาที) X 60 (นาที) x 24 (ชั่วโมง) X 0.3038 

  ลำาน้ำาสายนี้มีปริมาณน้ำาไหล = 26,248.32 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน



31แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การวัดปริมาณต้นทุนน้ำา

  หมายเหตุ: คา่ท่ีไดน้ี้เปน็คา่ข้อมูลเฉพาะ เวลา วนัที ่เดอืน ป ีทีท่ำาการ 
วัดเทา่นัน้ หากมาวัดซ้ำาในเวลาอ่ืน คา่ที่ไดจ้ะเปลีย่นแปลงไปตามองคป์ระกอบ 
ของปริมาณน้ำาฝน อุณหภูมิ สภาพป่าต้นน้ำาที่เปลี่ยนแปลงไป

2.4	 ข้อพึงระวังในการคำานวณหาปริมาณต้นทุนน้ำาด้วยทุ่นลอย

  2.4.1 หากมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออัตราความเร็วการ 
   เคลือ่นไหวของทุน่ลอย ในขณะทีจ่บัเวลาชว่งระยะ 20 เมตร  
   เชน่ ทุน่หมนุไปตดิตลิง่ ทุน่หยดุลอยเพราะกระแสน้ำาวนหรอื 
   มีลมพัดแรง ต้องจับเวลาใหม่ 

  2.4.2 หากพบวา่ ในกลุม่คา่เวลาทีว่ดัไดม้ตัีวเลขทีฉ่กีค่าจากตัวเลข 
   กลุม่ใหญไ่ปมาก (คา่กระโดด) สามารถตดัตวัเลขทีฉ่กีคา่ทิง้ 
   ไปได้

  2.4.3 ห้ามใช้ทุ่นลอยวัดปริมาณต้นทุนน้ำาในขณะที่มีฝนตกหรือ 
   มีลมแรง เพราะจะส่งผลให้การคำานวณค่า A และ V  
   คลาดเคลื่อน

3.	 การวัดปริมาณต้นทุนน้ำาด้วยวีน็อทช์	(V-Notch)

3.1	 วัสดุอุปกรณ์

  3.1.1 ไม้อัดขนาดกว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร  
   หนา 1 เซนติเมตร จำานวน 1 แผ่น

  3.1.2 ไม้เนื้อแข็งขนาดกว้าง 2 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร  
   หนา 2 เซนติเมตร จำานวน 1 แผ่น

  3.1.3 ไม้ไผ่ยาว 50 เซนติเมตร จำานวน 2 แผ่น 

  3.1.4 เลื่อยไม้ จำานวน 1 ปื้น

  3.1.5 น้ำามันเคลือบเงาหรือน้ำามันรักษาเนื้อไม้ จำานวน 1 กระป๋อง



32 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การวัดปริมาณต้นทุนน้ำา

  3.1.6 เครื่องวัดพิกัดภูมิศาสตร์ หรือ จีพีเอส (GPS)

  3.1.7 กล้องถ่ายรูป

  3.1.8 สมุดจดบันทึก

  3.1.9 เครื่องเขียน

  3.1.10 สีน้ำามัน

  3.1.11 จอบ

  3.1.12 มีดพร้า

  3.1.13 ไม้บรรทัดขนาดยาวไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร

  3.1.14 แผ่นพลาสติก

3.2	 วิธีประกอบวีน็อทช์

  3.2.1 วาดตัววี (V) ขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร 
   ลงบนกึ่งกลางของด้านยาวด้านใดด้านหนึ่งของแผ่นไม้อัด  
   โดยเวน้ระยะจากขอบนอกดา้นละ 30 เซนติเมตรเพือ่ใหเ้หลือ 
   พื้นที่ตรงกลางขนาด 60 เซนติเมตรสำาหรับความกว้างของ 
   ตัววี จากนั้นกำาหนดจุดกึ่งกลางของความกว้างหรือเว้น 
   จากขอบตัววีด้านละ 30 เซนติเมตรและลากเส้นตรงยาว  
   30 เซนติเมตรจากจุดดังกล่าวขึ้นด้านบน 

ภาพที่ 11
สัดส่วนคว�มย�ว 

ของวีน็อทช์



ภาพที่ 12
ก�รเลื่อยไม้

แบบทำ�มุม 45 องศ�
กับแผ่นไม้อัด

ภาพที่ 13
ลักษณะของ
รอยตัดที่ได้

33แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การวัดปริมาณต้นทุนน้ำา

  3.2.2 เลื่อยไม้ตามแบบที่เขียนไว้ โดยให้เลื่อยทำามุม 45 องศา 

   กับแผ่นไม้อัด ซึ่งจะช่วยให้รอยตัดคมบาง ทำาให้สามารถ 

   วัดน้ำาได้ถูกต้อง ถ้าน้ำาไหลผ่านรอยตัดที่เสมอกันจะทำาให้ 

   น้ำาไหลผ่านวีน็อทช์ช้าและเอ่อล้นสูงขึ้นกว่าปกติ ทำาให้ 

   อ่านค่าได้ยาก



ภาพที่ 15
ก�รเสริมไม้ไผ่

และตะปูที่หูหิ้ว

ภาพที่ 14
ก�รเสริมหูหิ้ว

ให้วีน็อทช์

34 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การวัดปริมาณต้นทุนน้ำา

  3.2.3 ตอกไมเ้นือ้แขง็ขนาดกวา้ง 2 เซนตเิมตร ยาว 120 เซนติเมตร  

   หนา 2 เซนติเมตรปิดตลอดด้านบนแผ่นวีน็อทช์เพื่อไม่ให้ 

   แผน่ไมบ้ดิงอและใชเ้ปน็หหูิว้สำาหรบัถือขนยา้ย อาจเสริมด้วย 

   ไม้ไผ่และตอกตะปูให้แน่นเพื่อให้แข็งแรงยิ่งขึ้น



ภาพที่ 16
วีน็อทช์

ที่ติดหูหิ้วแล้ว

ภาพที่ 17
วีน็อทช์ที่สำ�เร็จแล้ว 

(ด้�นหน้�)

ภาพที่ 18
วีน็อทช์ที่สำ�เร็จแล้ว 

(ด้�นหลัง)

35แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การวัดปริมาณต้นทุนน้ำา

  3.2.4 ทาน้ำามันเคลือบเงาหรือน้ำามันรักษาเนื้อไม้ เพื่อให้แผ่นไม้ 

   คงทน



ภาพที่ 19
ก�รว�งวีน็อทช์

ตั้งฉ�กกับพื้นลำ�ห้วย

36 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การวัดปริมาณต้นทุนน้ำา

3.3	 วิธีวัดระดับน้ำา

  3.3.1 เลอืกทอ้งน้ำาทีพ่ืน้เรยีบ ไมเ่ปน็แกง่หนิขรขุระ เพราะในการวดั 

   ต้องวางแผ่นวีน็อทช์ให้แนบสนิทกับพื้นท้องน้ำาและไม่ให้ 

   น้ำารั่วออกด้านล่าง 

  3.3.2 วางแผ่นวีน็อทช์ขวางทางน้ำาในตำาแหน่งที่ตั้งฉากกับพื้น 

   ลำาห้วย ระดับด้านบนแผ่นวีน็อทช์ขนานกับผิวน้ำา ไม่เอียง 

   ไปข้างใดข้างหนึ่ง

  3.3.3 อุดช่องว่างระหว่างแผ่นวีน็อทช์กบัตลิง่ทัง้สองขา้งไม่ใหเ้หลอื 

   ช่องให้น้ำาผ่าน สามารถทำาได้โดยถมดิน ใช้ผ้าพลาสติกที่ 

   เตรียมไป หรือใช้วัสดุอื่นที่หาได้ในพื้นที่ เช่น ใบตอง ใบไม้ 

   ในลำาหว้ย ปดิช่องว่างทีม่อียูเ่พ่ือใหน้้ำาทัง้หมดไหลผา่นชอ่ง 

   รูปตัววีเท่านั้น



ภาพที่ 20
ปิดช่องว่�ง

รอบๆ วีน็อทช์
ไม่ให้น้ำ�ไหลผ่�นได้

ภาพที่ 21
รอให้น้ำ�ไหลขึ้นม�
เสมอกันทั้งสองฝั่ง

37แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การวัดปริมาณต้นทุนน้ำา

  3.3.4 รอจนน้ำาที่ไหลผ่านช่องรูปตัววีเพิ่มระดับขึ้นมาเท่ากับด้าน 

   ต้นน้ำาและไหลอย่างสม่ำาเสมอ 

  3.3.5 วางไม้บรรทัดให้ค่าศูนย์หรือตัวเลข 0 อยู่ที่ปลายแหลม 

   หรอืรอ่งต่ำาสดุของตวัวพีอด ีไมบ้รรทดัต้องต้ังฉากกับผวิน้ำา  

   ไม่เอียงไปข้างใดข้างหน่ึงเพราะจะทำาให้ค่าท่ีวัดได้คลาดเคล่ือน 

   อา่นคา่ความสงูของไมบ้รรทดัทีต่ดักบัผวิน้ำาเปน็เซนตเิมตร 

   และมิลลิเมตร จดบันทึกค่าที่อ่านได้เอาไว้



ภาพที่ 22
ว�งไม้บรรทัด 

ให้ค่�ศูนย์หรือ 
ตัวเลข 0 อยู่ที่ 

ปล�ยแหลมหรือ 
ร่องต่ำ�สุด 

ของตัววีพอดี

38 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
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  3.3.6 ยกไมบ้รรทดัออกแลว้ทาบใหมเ่พ่ือวดัอกีครัง้ ทำาซ้ำาไมน่อ้ย 

   กว่าสามครั้ง จดค่าที่วัดได้ในแต่ละครั้ง เปรียบเทียบทุกค่า 

   และเลือกค่าที่ตรงกันมากที่สุดเพียงค่าเดียว

  3.3.7 จับพิกัดตำาแหน่ง แต้มสีทำาเครื่องหมาย และตั้งชื่อสถานี 

   วัดน้ำา ณ จุดที่ทำาการวัด เพื่อที่จะได้กลับมาวัดซ้ำาในโอกาส 

   ต่อไป

3.4	 วิธีคำานวณปริมาณน้ำาไหล

  เมื่อได้ค่าความสูงของไม้บรรทัดที่ตัดกับผิวน้ำาแล้ว ให้เทียบค่าดัง

กลา่วกบัตารางคา่เปรียบเทยีบปริมาณน้ำาไหลผ่านวีนอ็ทช ์จากนัน้จงึนำาปรมิาณ

น้ำาไหลที่เทียบได้ไปหาปริมาณน้ำาไหลในหนึ่งวัน
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ตารางที่ 4 ค่าเปรียบเทียบปริมาณน้ำาไหลผ่านวีน๊อทช์
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  ตัวอย่าง: ค่าที่บันทึกได้จากการวัดน้ำาของจุด A อ่านค่าได้ 8  

เซนติเมตร 4 มิลลิเมตร เม่ือนำาค่าท่ีวัดได้ไปเทียบกับตารางค่าเปรียบเทียบปริมาณ 

น้ำาไหลผ่านวีน็อทช์โดยใช้ค่าที่ใกล้เคียงกับค่าในตารางที่สุดซึ่ง = 1.2367 ลิตร/

วินาที หรือ 106,850.88 ลิตร/วัน

  หมายเหตุ: ค่าที่ได้นี้เป็นค่าข้อมูลเฉพาะ เวลา วันที่ เดือน ปี ที่ทำา 

การวัดเท่าน้ัน หากมาวัดซ้ำาในเวลาอื่นค่าที่ได้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม 

องคป์ระกอบตา่งๆ เช่น ปริมาณน้ำาฝน อุณหภูมิ สภาพปา่ตน้น้ำาทีเ่ปลีย่นแปลงไป  

เป็นต้น

4.	 การวัดปริมาณต้นทุนน้ำาด้วยภาชนะตวง

4.1	 วัสดุอุปกรณ์

  4.1.1 ภาชนะตวงที่ทราบความจุ

  4.1.2 ท่อพีวีซี

  4.1.3 เครื่องวัดพิกัดภูมิศาสตร์ หรือ จีพีเอส (GPS)

  4.1.4 กล้องถ่ายรูป

  4.1.5 สมุดจดบันทึก 

  4.1.6 เครื่องเขียน 

  4.1.7 สีน้ำามัน

  4.1.8 จอบ

  4.1.9 มีดพร้า

4.2	 วิธีคำานวณปริมาณน้ำาไหล



ภาพที่ 23
ก�รใช้ภ�ชนะ 
ตวงรองรับน้ำ� 
จ�กปล�ยท่อ

ภาพที่ 24
ก�รใช้ภ�ชนะ 
ตวงรองรับน้ำ� 
จ�กปล�ยท่อ
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  4.2.1 สร้างคันดินกั้นทางน้ำาที่ต้องการวัด รอเวลาน้ำาซึมเข้าขอบ 

   ตลิ่งจนอิ่มตัว

  4.2.2 ฝังกระบอกไม้ไผ่หรือท่อพีวีซีขนาดที่เหมาะสมในคันดิน

  4.2.3 รองรับน้ำาจากปลายท่อด้วยภาชนะตวงที่ทราบความจุ เช่น  

   แกลลอน ถังน้ำา

  4.2.4 เริ่มจับเวลาตั้งแต่นำาภาชนะเข้ารองรับน้ำาจนน้ำาเต็มภาชนะ  

   และบันทึกเวลาลงในสมุด



ภาพที่ 25
ก�รจับเวล� 

ขณะรองรับน้ำ�

42 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การวัดปริมาณต้นทุนน้ำา

  4.2.5 วัดซ้ำาไม่น้อยกว่าสามครั้ง จากนั้นจึงหาค่าเฉลี่ยของเวลา 

   ในแต่ละครั้ง เช่น วัดน้ำาครั้งที่ 1 น้ำาเต็มภาชนะความจุ  

   ภายในเวลา 11.42 วนิาท ีวดัน้ำาครัง้ที ่2 ไดเ้วลา 11.67 วนิาท ี 

   ครัง้ที ่3 ได ้11.53 วนิาท ีคา่เฉลีย่ของเวลากค็อื เวลาการวดั 

   ทั้งสามครั้งรวมกันแล้วหารด้วยจำานวนครั้งที่ตวงน้ำา หรือ  

     11.42+11.67+11.53    =  11.54 วินาที

                   3 (จำานวนครั้งที่ตวงน้ำา)

  4.2.6 คำานวณหาอัตราการไหลของน้ำาโดยนำาปริมาณความจุของ 

   ภาชนะหารด้วยเวลาที่วัดได้ จะได้ปริมาณน้ำาไหลต่อวินาที  

   หากต้องการทราบปริมาณน้ำาไหลต่อนาทีต้องคูณด้วย 60  

   (60 วินาที เท่ากับ 1 นาที) และหากต้องการทราบปริมาณ 

   น้ำาไหลตอ่วันตอ้งคณูเพ่ิมดว้ย 60 ( 60 นาทเีทา่กบั 1 ชัว่โมง)  

   และ 24 ( 24 ชั่วโมงเท่ากับ 1 วัน) 

   ตัวอย่าง: ถ้าความจุของภาชนะเท่ากับ 5 ลิตร เวลาเฉลี่ย 

   ของการวดัน้ำาเตม็ภาชนะเทา่กบั 11.54 วนิาท ีดังนัน้ แสดงวา่ 
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   ใชเ้วลา 11.54 วนิาท ีไดน้้ำาจำานวน 5 ลิตร ถ้าเวลา 60 วนิาท ี

   จะได้น้ำา = 5 x 60 = 25.996 ลิตร/นาที ซึ่งมีค่า 25.996 x  
         11.54   

   60 x 24 = 37,434.24 ลิตร/วัน 

	 	 หมายเหตุ: ค่าที่ได้นี้เป็นค่าข้อมูลเฉพาะ เวลา วันที่ เดือน ปี ที่ทำา 

การวัดเท่านั้น หากมาวัดซ้ำาในเวลาอื่นค่าที่ ได้จะเปลี่ยนแปลงไปตาม 

องค์ประกอบของปริมาณน้ำาฝน อุณหภูมิและสภาพป่าต้นน้ำาที่เปลี่ยนแปลงไป
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[03]
ก�รสร้�งฝ�ย

1.	 ความหมายและวัตถุประสงค์ของฝาย

ฝาย คือ อาคารที่สร้างขวางทางน้ำาเพ่ือทำาหน้าที่ทดน้ำา และให้น้ำาไหลล้น 

ข้ามไปบนสันของอาคารได้ เมื่อเราสร้างฝายที่ลำาน้ำา ซึ่งจะใช้เป็นต้นน้ำาของ 

โครงการชลประทาน ฝายจะทำาหนา้ทีเ่ปน็อาคารทดน้ำาหรอืเขือ่นทดน้ำาประเภท 

หนึง่ สำาหรับทดน้ำาที่ไหลมาตามลำาน้ำาใหม้รีะดบัสงู จนน้ำาสามารถไหลเขา้คลอง 

ส่งน้ำาได้ตามปริมาณที่ต้องการในฤดูกาลเพาะปลูก ส่วนน้ำาที่เหลือจะไหลล้น 

ข้ามสันฝายไป ฝายทุกแห่งจึงจำาเป็นต้องสร้างให้มีความสูงมากพอ สำาหรับ 

ทดน้ำาให้เข้าคลองส่งน้ำาได้ และจะต้องมีความยาวมากพอที่จะให้น้ำาที่ไหลมา 

ในฤดูน้ำาไหลล้นข้ามฝายไปได้อย่างปลอดภัย โดยไม่ทำาให้เกิดน้ำาท่วมตลิ่ง 

สองฝั่งลำาน้ำาที่บริเวณด้านเหนือฝายมากเกินไปด้วย โดยทั่วไปแล้วฝายจะเป็น 

อาคารที่มีขนาดความสูงไม่มากนัก และมีรูปร่างคล้ายส่ีเหล่ียมคางหมู  

(ปราโมทย์ ไม้กลัด, 2554, 28 พฤศจิกายน )

2.	 ประเภทของฝาย

ฝายที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์เลือกใช้ สามารถแบ่งออกได้ 

เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ฝายอนุรักษ์หรือฝายต้นน้ำาลำาธาร 2) ฝายเกเบี้ยน  

3) ฝายหินก่อ และ 4) ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มีหลัก 

ในการเลอืกสร้างฝายในแตล่ะพืน้ที ่คอื ตอ้งคำานงึถงึความเหมาะสมของลักษณะ 

ภมิูประเทศและผลประโยชนท์ีช่มุชนไดร้บัเปน็หลกั รายละเอยีดขอ้เปรยีบเทยีบ 

ของฝายทั้ง 4 ประเภทสามารถดูได้ตามตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคว�มแตกต่�งของฝ�ยประเภทต่�งๆ

ฝายอนุรักษ์ ฝายเกเบี้ยน ฝายหินก่อ ฝายคสล.

ความลาดชัน
ของลำาห้วย

ไม่เกิน 30 องศา ไม่เกิน 20 องศา 10-20 องศา 5-10 องศา

ความกว้าง
ของร่องน้ำา

1-5 เมตร ไม่เกิน 20 เมตร 3-10 เมตร ไม่เกิน 10 เมตร

ลักษณะพื้น
ลำาห้วย

ทุกสภาพพื้นที่ มีหินเป็นก้อนๆ
เป็นหินพืด  
(แผ่นหิน)  
ขนาดใหญ่

เป็นหินพืด  
(แผ่นหิน)  
ขนาดใหญ่

วัสดุก่อสร้าง

ใช้วัสดุธรรมชาติ
เช่น ไม้ไผ่ 
ก้อนหิน กรวด 
ดังนั้น ในพื้นที่
ต้องมีวัสดุเหล่าน้ี 
จึงจะเหมาะสม

ใช้วัสดุธรรมชาติ
เช่น ก้อนหิน 
กรวด ดังนั้น  
ในพื้นที่ต้องมี 
วัสดุเหล่านี้ 
จึงจะเหมาะสม 

ใช้วัสดุธรรมชาติ
เช่น ก้อนหิน 
กรวด ดังนั้น  
ในพื้นที่ต้องมี 
วัสดุเหล่านี้ 
จึงจะเหมาะสม

ใช้เหล็กเส้น 
และคอนกรีต 
เป็นวัสดุหลัก 

เส้นทาง
คมนาคม

ใช้วัสดุก่อสร้าง 
ในพื้นที่ จึงไม่
จำากัดสภาพ
เส้นทางคมนาคม  
สามารถสร้างฝาย 
ในพื้นที่ใดก็ได้
ท่ีจะเกิดประโยชน์

ต้องนำาวัสดุก่อสร้างเข้ามาจากภายนอก 
พื้นที่ก่อสร้างจึงต้องมีเส้นทางคมนาคม
ที่เอื้อต่อการขนส่งและ
เดินทางเข้าไปตรวจซ่อม

ค่าใช้จ่าย
ไม่เกิน 
250 บาท
ต่อเมตร

ไม่เกิน 
12,600 บาท
ต่อเมตร หรือ 
1,400 บาท
ต่อตารางเมตร 

ไม่เกิน 
7,500 บาท
ต่อเมตร หรือ 
2,500 บาท
ต่อตารางเมตร

ค่อนข้างสูง 
จึงควรสร้าง
ในกรณีที่จำาเป็น
จริงๆ เท่านั้น

ระยะเวลา 
และแรงงาน

ฝาย 1 ตัว/  
1 วัน/ 8 คน

ฝายขนาด  
5x1.5 เมตร  
1 ตัว/10 คน/
20 วัน

ฝายขนาด  
5x1.2/ 10 คน/ 
10 วัน

ฝายขนาด  
5x1.2/10 คน/ 
10 วัน



46 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างฝาย

3.	 ฝายอนุรักษ์หรือฝายต้นน้ำาลำาธาร

“... ให้พิจ�รณ�ดำ�เนินก�รสร้�งฝ�ยร�ค�ประหยัด โดยใช้วัสดุร�ค�ถูกและ 
ห�ง่�ยในท้องถิ่น เช่น แบบหินท้ิงคลุมด้วยต�ข่�ยปิดกั้นร่องน้ำ�กับลำ�ธ�ร 
ขน�ดเล็กเป็นระยะๆ เพ่ือใช้เก็บกักน้ำ�และตะกอนดินไว้บ�งส่วน โดยน้ำ� 
ที่กักเก็บไว้จะซึมเข้�ไปในดินทำ�ให้คว�มชุ่มช้ืนแผ่ขย�ยออกไปทั้งสองข้�ง  
ต่อไปจะส�ม�รถปลูกพันธุ์ไม้ป้องกันไฟ พันธุ์ไม้โตเร็วและพันธุ์ไม้ไม่ทิ้งใบ  
เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำ�ลำ�ธ�รให้มีสภ�พเขียวชอุ่มขึ้นเป็นลำ�ดับ ...”

คว�มตอนหนึ่งจ�กพระร�ชดำ�รัสพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว

ณ อำ�เภอแม่ล�น้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 1 มีน�คม 2521

“...ควรสร�้งฝ�ยตน้น้ำ�ลำ�ธ�รต�มรอ่งน้ำ� เพ่ือช่วยชะลอกระแสน้ำ� และเกบ็กกั 
น้ำ� สำ�หรับสร้�งคว�มชุ่มชื้นให้กับบริเวณต้นน้ำ�...”

คว�มตอนหนึ่งจ�กพระร�ชดำ�รัสพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว

ณ ดอยอ่�งข�ง อำ�เภอฝ�ง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 11 มีน�คม 2532

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความสำาคัญของป่าไม้ โดยทรงมี 

พระราชดำาริทฤษฎกีารพฒันาและฟืน้ฟปูา่ไมด้ว้ยการใชท้รพัยากรทีเ่อือ้อำานวย 

สมัพนัธซ์ึง่กนัและกนัใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ หนึง่ในเครือ่งมอืทีท่า่นทรงแนะนำา 

คือ ฝายอนุรักษ์ หรือฝายต้นน้ำาลำาธาร ซึ่งทำาหน้าที่กั้นลำาห้วยลำาธารขนาดเล็ก 

ในบริเวณท่ีเป็นต้นน้ำา เพ่ือช่วยชะลอให้น้ำาไหลช้าลงและซึมลงไปเก็บสะสม 

อยู่ในดินให้มากที่สุด ส่งผลให้ป่าไม้ชุ่มชื้นเจริญงอกงามได้ดีตามธรรมชาติ  

อกีทัง้ชว่ยกกัเกบ็ตะกอนในพืน้ทีท่ีม่คีวามลาดชนัสงูไม่ใหไ้หลลงไปทบัถมลำาน้ำา 

ตอนล่าง ตะกอนที่ถูกดักไว้และป่าไม้ที่ปกคลุมดินจะช่วยลดการพังทลาย 

ของดิน ตลอดจนลดสัมประสิทธิ์การไหลของน้ำาท่า เท่ากับเป็นการป้องกัน 
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ปัญหาน้ำาท่วมและน้ำาแล้งในพื้นที่ตอนล่าง ซึ่งส่วนมากคือ พื้นที่เกษตรกรรม 

และทีอ่ยูอ่าศยั จงึนบัวา่การสรา้งระบบฝายอนรุกัษ ์นอกจากเปน็วธิกีารอนรุกัษ ์

ดนิและน้ำาโดยตรงแลว้ ยงัชว่ยปอ้งกนัมิใหเ้กดิอกีหลายปญัหาทีอ่าจตามมาจาก

การที่ทรัพยากรน้ำา ดิน และป่าเสื่อมโทรมอีกด้วย

แม้ฝายอนุรักษ์จะมีคุณอนันต์ แต่การสร้างฝายอนุรักษ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ต้องทำาควบคู่ไปกับการสำารวจและพิจารณาขนาดของลำาห้วยว่ามีความลึก 

หรือกว้างที่จะรับน้ำาฝนได้มากแค่ไหน หากรับน้ำาได้มาก สร้างฝายอนุรักษ์ 

จำานวนยิ่งมาก ยิ่งดี แต่ก็ต้องพิจารณาในรายละเอียดของพื้นที่ลึกลงไปอีก คือ  

หากเป็นพื้นที่ลาดชันมาก ควรวางจุดสร้างให้ถี่ แต่เว้นระยะห่างจากฝายหนึ่ง 

ไปอีกฝายหนึ่งอย่างน้อย 10-20 เมตร หากเป็นพื้นที่ลาดน้อย ไม่ชันมาก  

และลำาหว้ยมคีวามลกึหรือกว้างทีส่ามารถรับน้ำาไดด้ ีควรใหม้คีวามหา่งระหวา่ง 

แต่ละฝายไม่น้อยกว่า 50 เมตร เพ่ือให้สามารกเก็บกักน้ำาได้ในปริมาณมาก  

สำาหรับพื้นที่ 93,515 ไร่ ของโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่อง 

มาจากพระราชดำาริมฝีายอนุรักษป์ระมาณ 2,000 ฝาย หรอืมฝีายอนรุกัษ ์1 ตวั  

ต่อพื้นที่ประมาณ 45 ไร่ เป็นต้น

ฝายอนุรักษ์ที่สร้างขึ้นในแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะแตกต่างกันไปตามวัสดุที่ใช้ 

ในการกอ่สร้าง โดยมากจะมขีนาดไมส่งูจนเกนิไป รปูรา่งคลา้ยสีเ่หลีย่มคางหม ู 

สว่นลาดเทของตวัฝายทางดา้นท้ายน้ำาแบนราบกว่าสว่นลาดเททางดา้นเหนอืน้ำา  

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ดำาเนินงานตามแนวพระราชดำาริโดยสร้างฝายอนุรักษ์ 

จากวัสดุราคาถูกและหาได้ง่ายในท้องถิ่น เช่น กิ่งไม้ ใบไม้ ไม้ไผ่ เสาไม้ ทราย 

และกรวด ตัวฝายทำามาจากไม้ไผ่หรือเสาไม้ท่ีวางเรียงต่อและสลับกันตาม 

แนวยาวของลำาน้ำาใหเ้ปน็แถวและเปน็คอกลดหลัน่กนัเปน็รปูฝายตามทีต้่องการ  

จากนัน้จงึทิง้หนิขนาดตา่งๆ กรวด และทรายลงไปจนเต็มคอก เพือ่ใหฝ้ายมัน่คง 

แข็งแรงยิ่งขึ้น



ภาพที่ 26
ฝ�ยอนุรักษ์

หรือฝ�ยต้นน้ำ�ลำ�ธ�ร
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3.1	 การเตรียมการสร้างฝายอนุรักษ์

	 	 3.1.1	 เตรียมบุคลากร

   1) ช่างควบคุมงาน จำานวน 1 คน เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้ 

    ทมีงาน และใหค้ำาแนะนำาจากประสบการณ์ สามารถหา 

    บุคลากรเหล่านี้ได้จากช่างควบคุมงานก่อสร้างในพื้นที่ 

    รวมถึงบริษัทเอกชนหรือหน่วยงานที่ เคยทำางาน 

    ชลประทานหรอืกอ่สรา้ง ชา่งควบคมุงานควรมคีณุสมบตั ิ

    ดังนี้

    • สามารถก่อสร้างฝายรวมถึงปฏิบัติงานก่อสร้างได้

    • เข้าใจโครงสร้างและรูปแบบฝาย ตลอดจนสามารถ 

     อ่านแบบโครงสร้างฝายได้

    • รูว้ธิกีารเรยีงหนิและสามารถถ่ายทอดวธิกีารทีถู่กต้อง 

     ได้

   2) แรงงานทั่วไป จำานวนไม่จำากัด มีหน้าที่ทำางานก่อสร้าง 

    โดยรวม เช่น ตัดไม้ไผ่ ขนดิน เทหิน ควรคัดเลือกและ 

    ว่าจ้างชาวบ้านในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน และ 
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    ท่ีสำาคัญท่ีสุด คือ เป็นการถ่ายทอดทักษะความรู้ใน 

    การสร้าง บำารุงรักษาและบริหารจัดการฝายอนุรักษ์ 

    ให้กับชุมชนซึ่งเป็นผู้ที่จะดูแลฝายต่อไปในอนาคต 

	 	 3.1.2	 เตรียมวัสดุและเครื่องมือ

   1) วัสดุ

    • ไม้ไผ่

    • ดินธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่สร้างฝาย

    • หินธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่สร้างฝาย

    • ตะปูขนาดยาว 1.5, 3 และ 4 นิ้ว

    • ลวด

    • ผ้าพลาสติก

   2) เครื่องมือ

    • ตลับเมตร สำาหรับวัดความกวา้ง ยาว สงู ของพืน้ที ่ 

      เพื่อนำาไปตัดไม้ไผ่ให้ได้ขนาด

    • มีด สำาหรับตัดไม้ไผ่

    • จอบ สำาหรับขุดดิน

    • ปุ้งกี๋ สำาหรับตักดิน

    • ไม้กระทุ้งดิน สำาหรับอัดดินในฝายให้แน่น

    • ไม้ฆ้อน สำาหรับตอกไม้ไผ่ซี่

3.2	 ขั้นตอนการสร้างฝายอนุรักษ์

	 	 3.2.1	 ปรับพื้นที่สร้างฝาย	

   ควรดบูรเิวณจดุทีจ่ะสรา้งฝายวา่หนา้ฝายควรจะมแีอง่กวา้ง 

   กว่าที่จะสร้างตัวฝาย เพื่อจะได้เก็บกักน้ำา และดักตะกอน 



ภาพที่ 27
ส่วนประกอบ

ของฝ�ยอนุรักษ์ 
(ด้�นข้�ง)

ภาพที่ 28
ส่วนประกอบ

ของฝ�ยอนุรักษ์ 
(ด้�นหน้�)
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   ไดม้าก และแผว้ถางวชัพชื เกบ็เศษไม ้และเศษหนิในบรเิวณ 

   ที่สร้างฝายออก 

	 	 3.2.2	 วางโครงสร้างฝาย 

   โครงสร้างฝายอนุรักษ์มีส่วนประกอบหลักทั้งหมด 4 ส่วน  

   เรียงจากลำาดับในการวางจากก่อนไปหลัง ได้แก่ 1) ไม้เคร่า  

   2) ไม้เสาหลัก 3) ไม้คาน และ 4) ไม้ค้ำายัน



ภาพที่ 29
ก�รขุดร่อง
สำ�หรับว�ง

ไม้เคร่�
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   ขั้นตอนการวางโครงสร้างฝายสามารถทำาได้ดังนี้

   1)	 กำาหนดจดุวางไมเ้คร่า ดว้ยการหาจดุบนสองฝัง่ลำาหว้ย 

    ทีข่นานกนั วธิทีีท่ำาไดง้า่ยและสะดวกทีส่ดุ คอื ยนืกลาง 

    ลำาห้วยโดยหันหน้าข้ึนตามร่องห้วย จากนั้นกางแขน 

    ทัง้สองข้างออกใหต้ัง้ฉากกบัลำาหว้ย และกำาหนดจดุตล่ิง 

    ทั้งสองข้างว่าคือจุดวางไม้เคร่า

   2)	 วางไมเ้คร่า ขุดร่องสำาหรับวางไมเ้ครา่ใหล้กึจากขอบตลิง่ 

    เขา้ไปอยา่งนอ้ย 50 เซนตเิมตร จากนัน้วางไมไ้ผ่ในแนว 

    ยาวขวางลำาห้วยโดยให้ปลายลำาไม้ไผ่ทั้งสองข้างอยู่ใน 

    ร่องที่ขุดไว้ เว้นระยะห่างระหว่างแต่ละลำา 1 เมตร



ภาพที่ 31
ก�รยึดไม้เคร่�

ภาพที่ 30
ก�รว�งไม้เคร่�

โดยเว้นระยะห่�ง
ระหว่�งแต่ละลำ�

1 เมตร
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   3)	 ยดึไมเ้คร่า	เจาะรูบริเวณปลายไมไ้ผท่ัง้สองดา้น จากนัน้ 

    นำาไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-5 เซนติเมตร 

    มาเหลาปลายใหแ้หลมและตอกลงไปในรจูนยดึติดแนน่ 

    กบัพืน้ดนิ ตอกตะปยูดึลำาไมไ้ผท่ีว่างขวางหว้ยและไมไ้ผ ่

    ที่ใชย้ดึเขา้ดว้ยกนัและผกูดว้ยลวดผกูเหล็กจนแนน่หนา 

    อีกครั้ง ทำาแบบเดียวกันกับไม้เคร่าทุกลำา



ภาพที่ 32
ก�รปักไม้เส�หลัก

ภาพที่ 33
ก�รตอกตะปู 

ยึดไม้เส�หลัก
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   4)	 ปักไม้เสาหลัก	 นำาไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5  

    เซนติเมตรมาเหลาปลายให้แหลม เรียงไม้แนบขอบ 

    ดา้นนอกไมเ้ครา่ทกุแถว โดยเวน้ระยะหา่ง 0.5-1 เมตร 

    ระหว่างไม้แต่ละลำา ตอกไม้ทุกลำาลงดินให้แน่นที่สุด 

    เท่าที่จะแน่นได้และตั้งตรงอยู่ในแนวดิ่งเดียวกัน ตอก 

    ตะปูขนาด 3-4 นิ้วบริเวณจุดที่ไม้เสาหลักและไม้เคร่า 

    ตดิกนัเพือ่ยดึไมท้ัง้สองใหต้ดิกัน หลังจากตอกตะปแูล้ว 

    จึงมัดลวดซ้ำาอีกชั้นให้แน่นหนายิ่งขึ้น



ภาพที่ 35
ก�รว�งไม้ค�น

ภาพที่ 34
ก�รพันลวด 

ยึดไม้เส�หลัก
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   5)	 วางไม้คาน ตัดไม้ไผ่แก่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่  
    10 เซนติเมตรข้ึนไปให้ยาวเท่ากับระยะห่างระหว่าง 
    ไม้เสาหลักที่ยึดไม้เคร่าแถวที่ 1 และ 2 เจาะรูบริเวณ 
    ปลายไม้ไผ่ทั้งสองด้านโดยกะระยะให้สามารถสอดรูลง 
    ไม้เสาหลกัทัง้สองลำาไดพ้อด ีขอ้ควรระวงั คอื ตอ้งเจาะร ู
    ให้อยู่ในข้อเพื่อป้องกันไม้แตก เมื่อเจาะรูเรียบร้อยจึง 
    สวมไม้คานลงไม้เสาหลัก โดยวางขวางยึดระหว่าง 
    ไม้เคร่า ไม่ให้ห่างออกจากกัน การสวมไม้คานใน 
    ลกัษณะน้ีจะช่วยยดึไม้เคร่าแถวที ่1 และ 2 ใหค้งรปูกลอ่ง 
    สี่เหลี่ยม ไม่แตกตัวในขณะอัดดินและหินลงในร่อง 
    แกนฝาย



ภาพที่ 36
ก�รว�งไม้ค้ำ�ยัน

ภาพที่ 37
ก�รว�งไม้ค้ำ�ยัน
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   6)	 วางไม้ค้ำายัน	 ตัดไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่  

    5 เซนตเิมตรขึน้ไปใหย้าวเทา่กับระยะต้ังแต่ไมเ้สาหลัก 

    ที่ยึดไม้เคร่าแถวที่ 2 พาดผ่านไม้เสาหลักของไม้เคร่า 

    แถวที่ 3, 4 ไปจนถึงจุดยันท้ายฝาย ปักไม้ค้ำายันลงไป 

    ในดินให้แน่นและตอกหลัก ตอกตะปู และผูกลวดยึด 

    ทุกจุดที่ไม้ค้ำายันพาดผ่าน



ภาพที่ 38
ก�รผ่�ครึ่งไม้ไผ่

เพื่อทำ�เป็นไม้ซีก

ภาพที่ 39
ก�รตอกไม้ซีก
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   7)	 ตอกไม้ซีก	ในกรณีที่ไม้หายาก ให้ผ่าครึ่งไม้ไผ่ เพื่อทำา 

    เป็นไม้ซีก ตอกไม้ซีกลงดินตามช่องไม้เคร่าให้เต็ม 

    เป็นผนังกั้น ตอกให้สุดจนตอกไม่ลง แต่หากในกรณีที่ 

    มีไม้มาก สามารถใช้ไม้เต็มลำาได้ ซึ่งจะช่วยให้แข็งแรง 

    ยิ่งขึ้น



ภาพที่ 40
ก�รตอกไม้ซีก

ภาพที่ 41
ก�รใช้ไม้เต็มลำ�

แทนไม้ซีก

57แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างฝาย

	 	 3.2.3	 ขุดร่องแกน	

   ใหเ้กบ็เศษไมแ้ละตะกอนตา่งๆ ออกจากพืน้ชอ่งฝาย ขดุดนิ 
   ในช่องแนวสันฝายให้เป็นร่องขนาดกว้างขนาด 20-30  
   เซนติเมตรและลึก 30-50 เซนติเมตร



ภาพที่ 42
ก�รขุดร่องแกน

ภาพที่ 43
ก�รปูผ้�พล�สติก

58 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างฝาย

	 	 3.2.4	 ปูผ้าพลาสติก	

   ตัดผ้าพลาสติกให้มีความยาวเท่ากับสันฝาย ปูผ้าพลาสติก 
   ลงในร่องแกนใหแ้นบชิดกบัแนวไมซ้กีฝัง่ในแผงไมท้ีต่อกกัน้ 
   ทั้งสองด้าน



ภาพที่ 44
ก�รปูผ้�พล�สติก

ภาพที่ 45
ขุดดินสำ�หรับถม

จ�กบริเวณที่สูงกว่�
สันฝ�ยไม่น้อยกว่� 

1 เมตร

59แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างฝาย

	 	 3.2.5	 ถมดิน ขุดดินในบริเวณใกล้เคียงมาถมใส่ แต่ไม่ควรขุดดิน 

   ใกลฝ้าย หากจำาเปน็ตอ้งขดุ ตอ้งขดุใหสู้งกวา่สันฝายไมน่อ้ย 

   กว่า 1 เมตร การถมแต่ละช่อง ต้องถมทีละชั้น และ 

   ตอ้งกระทุง้ เพือ่อดัดนิใหแ้นน่เปน็ชัน้ๆ จนเกอืบเตม็ ใหเ้วน้ 

   ระยะจากดนิทีอ่ดัถงึระดบัสนัฝายประมาณ 20-30 เซนตเิมตร  

   สำาหรับใส่หินใหญ่ทับหลังฝายอีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันน้ำา 

   กัดเซาะ



ภาพที่ 46
ก�รถมดิน

ภาพที่ 47
ก�รกระทุ้งดิน

60 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างฝาย



ภาพที่ 48
เว้นระยะประม�ณ 
20-30 เซนติเมตร

จ�กหน้�ดินถึงสันฝ�ย
สำ�หรับว�งหิน

61แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างฝาย

	 	 3.2.6	 เรียงหินหรือไม้ไผ่ปิดหน้า	 หาหินขนาดต่างๆ ในบริเวณ 

   ใกล้เคียงมาเรียงทับหน้าดินในแต่ละช่องจนเต็มเสมอขอบ 

   ไม้ซีก หากไม่มีหินก็สามารถใช้ไม้ไผ่เรียงปิดหน้าแทนได้ 

   เชน่เดยีวกนั แตห่ากในพืน้ทีม่หีนิขนาดใหญม่าก การใชห้นิ 

   ขนาดใหญ่ทั้งหมดเต็มตัวฝายและท้ายฝายจะทำาให้ฝาย 

   แข็งแรงและมีอายุการใช้งานนาน 



ภาพที่ 50
ฝ�ยอนุรักษ์

แบบใช้หิน
เรียงปิดหน้�

ภาพที่ 49
ก�รว�งหิน

ทับลงบนหน้�ดิน

62 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างฝาย



ภาพที่ 51
ฝ�ยอนุรักษ์

แบบใช้หิน
ผสมไม้ไผ่

เรียงปิดหน้�

ภาพที่ 52
ฝ�ยอนุรักษ์
แบบใช้ไม้ไผ่
เรียงปิดหน้�

63แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างฝาย

4.	 ฝายเกเบี้ยน

ฝายเกเบี้ยน คือ ฝายที่มีกล่องเกเบี้ยนเป็นส่วนประกอบหลัก กล่องเกเบี้ยน 
ทำามาจากลวดตาข่าย มีหลายขนาดสำาหรับใส่ก้อนหิน กรวด

กล่องเกเบี้ยนที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ใช้ทำามาจากลวดตาข่ายเหล็กอาบ 
สงักะส ีขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 2 มลิลเิมตร ตวักลอ่งสงู 0.5 เมตร กวา้ง 1 เมตร  
ยาว 2 เมตร มีตาขา่ยกัน้ แบง่ภายในกลอ่งเปน็สองช่องเพือ่ใหก้ล่องคงรปูไวไ้ด้  



ภาพที่ 53
กล่องเกเบี้ยน 
ที่ผูกเรียบร้อย

64 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างฝาย

4.1	 การเตรียมการสร้างฝายเกเบี้ยน

หลังจากสำารวจระบบน้ำาในพื้นที่ตลอดจนได้มีการออกแบบฝายที่เหมาะสม 
กับสภาพพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้ว จึงเร่ิมเตรียมการสร้างฝายตามแนวทาง 
ดังต่อไปนี้

	 	 4.1.1	 เตรียมบุคลากร

   1) ชา่งควบคมุงาน จำานวน 1 คน เพือ่เปน็พีเ่ล้ียงใหท้มีงาน  
    และใหค้ำาแนะนำาจากประสบการณ ์สามารถหาบคุลากร 
    เหล่านี้ได้จากช่างควบคุมงานก่อสร้างในพื้นที่ รวมถึง 
    บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานที่เคยทำางานชลประทาน 
    หรือก่อสร้าง ช่างควบคุมงานควรมีคุณสมบัติดังนี้

    • มีประสบการณ์ด้านการคุมงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
     3 ปี 

    • สามารถคุมงานก่อสร้างฝายได้

เหตผุลทีเ่ลอืกใชก้ลอ่งเกเบีย้นทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้เนือ่งจากมคีวามยดืหยุน่และ 
สามารถพลิกแพลงนำาไปใช้ได้มากกว่ากล่องทรงสี่เหลี่ยมด้านเท่า



65แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างฝาย

    • เข้าใจโครงสร้างและรูปแบบฝาย ตลอดจนสามารถ 
     อ่านแบบโครงสร้างฝายได้

    • สามารถปฏิบัติงานก่อสร้างได้

    • รู้วิธีการผูกลวดยึดกล่องเกเบี้ยนและถ่ายทอดวิธีการ 
     ที่ถูกต้องได้

    • สามารถปรับแก้วิธีการวางกล่องเกเบี้ยนได้อย่าง 
     เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง

   2) ชา่งทัว่ไป จำานวน 1-2 คนตามปริมาณและความเร่งด่วน 
    ของงาน มหีนา้ทีป่ฏบิตังิานตามทีช่า่งควบคมุมอบหมาย  
    และจา่ยงานใหแ้รงงานทัว่ไป ควรเปน็คนทีผ่า่นการเปน็ 
    ลูกมืองานก่อสร้างมาก่อน สามารถหาได้จากชาวบ้าน 
    หรือช่างก่อสร้างรับจ้างทั่วไป 

   3) แรงงานทั่วไป จำานวนไม่จำากัด มีหน้าที่ทำางานก่อสร้าง 
    โดยรวม เช่น เรียงและผูกกลอ่งเกเบีย้น เกบ็หนิใสก่ลอ่ง 
    เกเบี้ยน ควรคัดเลือกและว่าจ้างชาวบ้านในพื้นที่เพื่อ 
    สร้างรายได้ให้ชุมชน และที่สำาคัญที่สุด คือ เป็นการ 
    ถ่ายทอดทักษะความรู้ในการสร้าง บำารุงรักษา และ 
    บริหารจัดการฝายเกเบีย้นให้กบัชมุชนซึง่เปน็ผูท้ีจ่ะดแูล 
    ฝายต่อไปในอนาคต

	 	 4.1.2	 เตรียมวัสดุและเครื่องมือ

   1) วัสดุ 2) เครื่องมือ

    • กล่องเกเบี้ยน  • คีมปากจระเข้

     จำานวนเท่าขนาด   สำาหรับผูกลวดเกเบ้ียน

     ฝายที่ได้ออกแบบ  • คีมปากนกแก้ว

    • ผ้าใยสังเคราะห์    สำาหรับผูกลวดผูกเหล็ก

     ตามขนาดฝาย  • กรรไกรตัดลวด ขนาด



66 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างฝาย

    • ลวดผูกเหล็ก   ประมาณ 50 ซม.

    • ลวดผูกเกเบี้ยน  • เทปวัดขนาด 30 เมตร

     ขนาดเบอร์ 12   สำาหรับวัดพื้นที่

    • ตะปูขนาด 1.5 นิ้ว    ขนาดใหญ่

     2.5 นิ้ว 3 นิ้ว และ 4 นิ้ว • เทปวดัแบบตลบัขนาด

    • ไม้ไผ่หรือไม้ที่มี   5 เมตร สำาหรับให้ช่าง

     ความยาวเท่าขนาด   พกติดตัวเพื่อวัดพื้นที่

     ของฝาย และหนา   ขนาดเล็ก

     1.5-2 นิ้ว  • เลื่อยตัดไม้

    • กระดานไม้อัด  • เลื่อยตัดเหล็ก

     เพื่อการตั้งแบบ   • เกรียงโบกปูน

     ขนาดกว้าง 1.20 เมตร  • ถังเทปูน

     ยาว 2.40 เมตร   • สายยางระดับ

     หนา 1 เซนติเมตร  • เชือกระดับ

    • ไม้เนื้ออ่อน  • กล้องถ่ายรูป

    • ปูนซีเมนต์  • สมุดบันทึก

    • ทราย

    • ชะแลง

    • อีเตอร์

    • ฆ้อนตอกตะปู

    • จอบ

    • เสียม

    • ปุ้งกี๋

    • พลั่ว

    • หินย่อย



ภาพที่ 54
ก�รเบี่ยงน้ำ�

โดยใช้ท่อ

67แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างฝาย

    • หินใหญ่ขนาด

     เส้นผ่านศูนย์กลาง

     20-30 ซม.

    • ท่อเหล็กขนาดตามที่

     คำานวณไว้สำาหรับ

     กรณีท่ีต้องวางท่อส่งน้ำา

   **ปริมาณของวัสดุและจำานวนเครื่องมือขึ้นอยู่กับขนาด 

   ของฝายที่จะสร้างและจำานวนแรงงาน**

	 	 4.1.3	 เตรียมพื้นที่หรือปรับพื้นที่สร้างฝาย	 โดยทำาตามขั้นตอน 

   ต่อไปนี้

   1) กำาจดัวชัพชื เกบ็เศษไม ้เศษหนิในบรเิวณทีจ่ะสรา้งฝาย 

    ออก

   2) ผันน้ำาหรือเบี่ยงน้ำา โดยเลือกทำาตามวิธีต่อไปนี้ 

    •	 การเบีย่งน้ำาโดยใช้ท่อ ทำาไดโ้ดยกัน้น้ำาแลว้ใชท้อ่สง่น้ำา 

     เพื่อผันน้ำาข้ามตัวฝายไปท้ายฝาย เป็นวิธีที่ง่ายและ 

     สะดวก ใช้ในพ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณน้ำาไม่มาก



ภาพที่ 55
ก�รเบี่ยงน้ำ� 

โดยใช้ท่อ

ภาพที่ 56
ก�รเบี่ยงน้ำ�
โดยขุดร่อง

ทำ�แนวเบี่ยง

    •	 การเบีย่งน้ำาโดยขุดรอ่งทำาแนวเบีย่ง	ทำาไดโ้ดยขดุรอ่ง 

     เบี่ยงน้ำาไปทางอื่น ใช้ในพื้นที่ที่มีน้ำามาก สามารถใช้ 

     แรงงานคนหรือรถก็ได้ เมื่อการสร้างฝายแล้วเสร็จ 

     จึงปดิทางเบีย่งแลว้อัดดนิใหแ้นน่ทีส่ดุ ใหน้้ำาไหลเขา้สู ่

     ระบบฝายตามปกต ิในกรณทีีพ่ืน้ทีม่น้ีำามาก สามารถ 

     เบ่ียงน้ำาด้วยการขุดร่องและใช้ท่อไปพร้อมกัน

    •	 การเบีย่งน้ำาโดยสรา้งทำานบดนิ	ทำาไดโ้ดยสรา้งทำานบ 

     ดนิฝัง่แรกเพยีงครึง่ลำาน้ำาใหค้ลุมถงึประตรูะบายทราย 

     กอ่น และใช้ประตรูะบายทรายเปน็ทีร่ะบายน้ำาขณะที ่

     สร้างทำานบดินอีกฝั่ง ใช้ในกรณีที่พื้นที่มีขนาดกว้าง 

     มาก

68 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างฝาย



ภาพที่ 57
ก�รเบี่ยงน้ำ�

โดยสร้�งทำ�นบดิน

ภาพที่ 58
ก�รปรับหน้�ดิน 
ด้วยเครื่องจักร

     ทั้งนี้ การเบี่ยงน้ำาเพื่อสร้างฝายเกเบี้ยนมีลักษณะ 

     พเิศษกวา่การสรา้งฝายชนดิอ่ืน คือ ไมจ่ำาเปน็ต้องเบีย่ง 

     น้ำาจนพ้ืนทีแ่หง้สนทิ เนือ่งจากในกระบวนการสรา้งฝาย 

     เกเบี้ยนไม่มีการหล่อแบบจนติดบริเวณพื้นฝาย

   3) หลังการเบี่ยงน้ำา เมื่อพื้นที่แห้งแล้วจึงเริ่มปรับหน้าดิน 

    ใหเ้หมาะสมตามแบบทีก่ำาหนดฝายไว ้โดยจดุสำาคญั คอื 

    ตอ้งปรับใหเ้รียบจนพ้ืนดนิแนน่ สามารถรบัน้ำาหนกัของ 

    ตัวฝายได้

69แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างฝาย



ภาพที่ 59
ก�รปรับหน้�ดิน
ด้วยแรงง�นคน

4.2	 ขั้นตอนการสร้างฝายเกเบี้ยน	

  4.2.1	 วางแนวร่องแกนฝาย การวางแนวร่องแกนสามารถทำาได้ 
   ใน 3 ตำาแหน่ง ได้แก่

   1)	 แนวรอ่งแกนกลาง	ขนาดความกวา้งของรอ่งแกนกลาง 
    ขึ้นอยู่กับความกว้างของสันฝาย โดยปกติจะกำาหนด 
    ความกวา้ง 2 เมตร หรอืเทา่กบัขนาดของ 1 กลอ่งเกเบีย้น 
    วางขนานลำาน้ำา ซึง่เปน็รูปแบบทีก่นัน้ำาไดด้ ีแตห่ากพืน้ที ่
    แคบ จะกำาหนดความกวา้ง 1 เมตร หรอืเทา่กับ 1 กล่อง 
    เกเบี้ยนวางขวางลำาน้ำา

รองแกนขนาดกวาง 
2 เมตร

ขุดบริเวณขางรองแกนเขาไป
ใหถึงแนวขอบตลิ�งดานบน
เพื่อปองกันน้ำลอดผาน
และกัดเซาะดานขางฝาย

70 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างฝาย

ภาพที่ 60 
ก�รขุดแนว

ร่องแกนกล�ง



71แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างฝาย

   2)	 แนวร่องแกนหน้าฝายและท้ายฝาย ความห่างของแนว 

    ร่องแกนหน้าฝายและท้ายฝายจากตัวสันฝายขึ้นอยู่กับ 

    ขนาดของฝายที่ออกแบบ ความกว้างและลึกให้เท่ากับ 

    ขนาดของกลอ่งเกเบีย้นวางขวางลำาน้ำา หรือกวา้ง 1 เมตร 

    และลึกลงไปในดิน 0.5 เมตร เพื่อให้ปากกล่องเกเบี้ยน 

    ท่ีวางลงไปในร่องคีย์10สูงเท่ากับระดับท้องน้ำาพอดี และทำา 

    หน้าที่เป็นแกนล็อคตัวพื้นฝายให้แข็งแรงและกันน้ำา 

    ลอดใต้พื้นฝาย

   3)	 แนวรอ่งแกนทีค่รอบคลมุตวัฝายทัง้หมด ในกรณีทีฝ่าย 

    ที่ออกแบบไว้มีขนาดเล็ก สามารถขุดร่องแกนให้มี 

    ความกวา้งเทา่กบัความกวา้งของตัวฝายหรอืฝังพืน้ฝาย 

    ลงไปในดิน ฝายที่มีร่องแกนประเภทนี้จะแข็งแรงและ 

    ทนทานกว่าฝายทีม่เีพียงรอ่งแกนหนา้ กลางและทา้ยฝาย  

    แต่ไม่ควรขุดร่องแกนประเภทนี้สำาหรับฝายที่มีขนาด 

    ใหญ่ เนื่องจากจะทำาให้สิ้นเปลืองเวลาและแรงงาน 

	 	 4.2.2	 ขดุรอ่งแกน	วธิขีดุรอ่งแกนทีด่ ีคอื ขดุใหถึ้งชัน้ดินดาน หรอื 

   จนถึงชั้นหินพืดทึบน้ำา เพื่อป้องกันน้ำาซึมจากใต้ฝายและ 

   เสริมให้ฝายแข็งแรง ขุดร่องแกนจนยาวตลอดแนวสันฝาย  

ภาพที่ 61 
แนวร่องแกน หน้�

กล�ง และท้�ยฝ�ย

10 คยี ์คอื สว่นหนึง่ของตวัฝายทีฝ่งัลงในพืน้ดนิหรอืพืน้หนิบรเิวณดา้นหนา้ฝาย ดา้นทา้ยฝาย หรอืสองขา้งตลิง่ เพือ่กนัน้ำาลอดใตพ้ืน้ฝาย  
 มีลักษณะใกล้เคียงกับร่องแกนฝาย



ภาพที่ 62 
ก�รคลี่ลวดออก

ภาพที่ 63 
ก�รคลี่ลวดออก

72 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างฝาย

   ทำาความสะอาดจดุสรา้งฝายโดยเกบ็กวาดเศษไม ้เศษดนิ และ 

   สิ่งสกปรกออกในคราวเดียว

 	 4.2.3	 ผกูกลอ่งเกเบีย้น	เมือ่ขดุรอ่งแกนเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว จงึเริม่ 

   ผูกกล่องเกเบี้ยน โดยทำาตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

   1) คลี่ลวดออก แล้วตั้งให้เป็นรูปกล่อง



ภาพที่ 64 
ก�รตั้งลวด

ให้เป็นรูปกล่อง

ภาพที่ 65 
ก�รใช้คีมผูกเหล็ก

มัดขอบกล่องเกเบี้ยน

73แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างฝาย

   2) ใชค้มีผกูเหลก็ชว่ยมดัขอบกลอ่งเกเบีย้นทกุดา้นทกุมมุ 

    ด้วยลวดจากตัวกล่อง จากนั้นใช้ลวดดำามัดซ้ำาเพื่อ 

    ขึ้นรูปกล่องและเสริมให้แข็งแรง (ภาพที่ 65-70)



ภาพที่ 66 
มัดขอบกล่องเกเบี้ยน

ภาพที่ 67 
ก�รมัดซ้ำ�ด้วยลวดดำ�
เพื่อขึ้นรูปกล่อง และ

เสริมคว�มแข็งแรง

ภาพที่ 68 
ก�รมัดขอบ

กล่องเกเบี้ยน

74 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างฝาย



ภาพที่ 69 
ก�รมัดขอบ

กล่องเกเบี้ยน

ภาพที่ 70 
ก�รมัดซ้ำ�ด้วยลวดดำ�
เพื่อขึ้นรูปกล่อง และ

เสริมคว�มแข็งแรง

75แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างฝาย

   3) เมื่อมัดขอบและข้ึนรูปกล่องเกเบี้ยนทั้งหมดเสร็จแล้ว 

    จึงผูกแต่ละกล่องให้ติดกัน โดยกะให้ความกว้างและ 

    ความยาวของกลอ่งที่ผกูตดิกนัแลว้เสรจ็มีขนาดเท่ากับ 

    ฝาย วิธีการผูกกล่องมีข้ันตอนดังต่อไปน้ี



ภาพที่ 71 
ก�รนำ�กล่องเกเบี้ยน

ม�ว�งเรียงต่อกัน

ภาพที่ 72 
ก�รตัดลวด

ผูกเกเบี้ยน เบอร์ 12

76 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างฝาย

    3.1 ตัดลวดผูกเกเบี้ยนขนาดเบอร์ 12 ยาวประมาณ  

      1 เมตร

    3.2 ดดัปลายดา้นหนึง่ใหเ้ปน็ตะขอ เพือ่เปน็ตัวเก่ียวรวบ 

      ระหว่างสองกล่อง



77แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างฝาย

    3.3 สอดปลายลวดด้านหนึ่งเข้ากับบริเวณรอยต่อของ 

      กลอ่ง แลว้เร่ิมพันปลายลวดใหก้ลอ่งเกเบีย้นตอ่กนั 

    3.4 พันลวดรอบบริเวณรอยต่อให้เป็นเกลียวม้วนขึ้น  

      สงูประมาณ 15 เซนตเิมตรแลว้พนัรวบทบัเกลยีวเดมิ  

      3 รอบ

ภาพที่ 74-78 
ก�รพันกล่องเกเบี้ยน

เข้�ด้วยกัน

ภาพที่ 73 
ก�รตัดปล�ยลวด

ด้�นหนึ่งให้เป็นตะขอ



78 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างฝาย

    3.5 ในกรณลีวดท่ีพันไม่พอ จำาเปน็ตอ้งตอ่เสน้ลวด ใหใ้ช ้

      ปลายลวดเสน้เดมิพนัเกลียวตอ่กบัลวดเส้นใหม ่และ 

      พันลวดต่อจนสุด

ภาพที่ 79-85 
ก�รพันลวด

บริเวณรอยต่อ

ภาพที่ 86-87 
ก�รต่อลวด



79แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างฝาย

    ผูกลวดในลักษณะเดียวกันนี้กับกล่องเกเบี้ยนทุกด้าน 

    ทุกมุมและทุกรอยต่อ เพื่อให้กล่องยึดติดกันอย่าง 

    แน่นหนาและแข็งแรง

   4) เมือ่พนัลวดจนสดุขอบกลอ่งในแตล่ะดา้น พนัเกบ็ปลาย 

    ลวดส่วนที่เหลือหรือพันรวบขอบกล่องเกเบี้ยนทั้งสอง 

    ให้เรียบร้อย

ภาพที่ 88-89 
ก�รต่อลวด

ภาพที่ 90-91 
ก�รเก็บปล�ยลวด



ภาพที่ 92 
ผูกผ้�ใยสังเคร�ะห์ 

กับกล่องเกเบี้ยนก่อน 
แล้วจึงว�งลงไป 

ในร่องแกน

80 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างฝาย

	 	 4.2.4	 ปผูา้ใยสงัเคราะห	์(Geo	Textile) ผา้ใยสงัเคราะหม์คีณุสมบตั ิ
   พิเศษ คือ น้ำาผ่านได้แต่ตะกอนดินหรือเม็ดหินผ่านไม่ได้  
   จึงเปน็วัสดท่ีุเหมาะสมตอ่การสร้างฝาย การปผูา้ใยสงัเคราะห ์
   ทำาหลงัจากผูกกล่องเกเบ้ียนเรียบร้อยแล้ว โดยทำาตามข้ันตอน 
   ต่อไปน้ี

   1) สำาหรับกรณทีีร่่องแกนไมก่ว้างมาก สามารถผกูผา้ใหต้ดิ 
    กบักลอ่งเกเบีย้นกอ่น จากนัน้จงึยกกล่องเกเบีย้นทีผ่กูผา้ 
    ติดไว้แล้วลงไปในร่องคีย์ได้ ซ่ึงวิธีน้ีจะทำาให้ผ้าใยสังเคราะห์ 
    ยึดติดกับกล่องเกเบี้ยนได้แน่นหนากว่า

   2) สำาหรับกรณีที่ร่องแกนมีขนาดกว้างมาก หลังจากปูผ้า 
    ใยสังเคราะห์แล้ว จึงนำากล่องเกเบี้ยนลงไปวางผูกต่อ 
    ให้ได้ขนาดที่ออกแบบไว้



ภาพที่ 93 
ผูกกล่องเกเบี้ยน

ลงบนผ้�ใยสังเคร�ะห์
ที่ปูในร่องแกน

ภาพที่ 94 
ก�รด�มป�กขอบ

กล่องเกเบี้ยน

81แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างฝาย

 	 4.2.5	 ดามปากขอบกลอ่งเกเบีย้น	ดว้ยไมไ้ผท่ีย่าว ตรง และแขง็แรง  
   โดยตอ้งดามทกุดา้นและใชล้วดมดัใหแ้นน่หนา หากไมม่ไีมไ้ผ ่ 
   สามารถใช้ไม้ที่มีลำาต้นตรงและขนาดเท่ากับไม้ไผ่แทนได้  
   การดามปากขอบช่วยป้องกันไม่ให้กล่องเกเบี้ยนบิดเบี้ยว 
   ผดิรปูเมือ่ใสห่นิลงในกลอ่ง และยงัชว่ยใหป้ากกล่องเรียบตรง  
   สามารถผูกลวดเชื่อมรอยต่อกับกล่องชั้นบนได้สะดวกขึ้น 



82 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างฝาย

  4.2.6	 นำากอ้นหินใสก่ลอ่งเกเบีย้น โดยใชห้นิที่ใหญก่วา่ตาขา่ยกลอ่ง 
   เกเบี้ยน ใส่ให้แน่นและพยายามให้ไม่มีช่องว่างในกล่อง 

	 	 4.2.7	 ผูกลวดยึดกลางกล่องเกเบี้ยน เมื่อใส่ก้อนหินได้ประมาณ 

   ครึ่งหนึ่งของความสูงกล่อง ให้ใช้ลวดผูกเกเบี้ยนยึดกลาง 

   กล่อง ขึงระหว่างสี่ด้านของตัวกล่องดังรูป เพื่อไม่ให้กล่อง 

   เกเบีย้นบดิเบีย้ว พองตวัหรือผิดรปู เมือ่เวลานำากลอ่งมาตอ่ 

   จะช่วยใหต้อ่ไดอ้ยา่งแนบสนทิ โดยการผกูลวดยดึกลางกล่อง 

   มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

   1) นำาลวดร้อยตาข่ายด้านข้างโดยแบ่งกล่องในแต่ละด้าน 

    ให้เป็น 3 ส่วนแล้วเลือกส่วนตรงกลางเป็นจุดร้อยลวด

   2) บิดบริเวณตรงกลางให้เป็นเกลียวพันกันเพื่อไม่ให้หลุด  

    แล้วสอดไปอีกด้านของกล่องด้านข้างที่ติดกันเพื่อให้ 

    แนบติดสนิทกับกล่องอ่ืน จากน้ันจึงดึงด้านข้างท้ังส่ีให้ตึง

   3) พันลวดบริเวณรอยต่อระหว่างกล่องให้อ้อมไปพันกับ 

    กล่องด้านข้างที่นำามาต่อ เพื่อยึดแต่ละกล่องเข้าหากัน

ภาพที่ 95 
แนวก�รผูกลวด

ยึดกล�งกล่องเกเบี้ยน



83แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างฝาย

   4) ใส่หินให้แน่นและเสมอกับปากกล่อง ในกรณีที่กล่อง 

    เกเบีย้นอยูบ่นสดุหรอืไดร้ะดบัความสูงฝายตามต้องการ 

    แลว้ ให้ผูกลวดปดิฝากลอ่งเกเบีย้นใหแ้นน่ ในกรณทีีต่อ้ง 

    มีการต่อกล่องเกเบี้ยนขึ้นสูงหรือเพิ่มชั้นฝาย ให้ปิดฝา 

    แลว้วางกลอ่งเกเบีย้นอืน่ซอ้นตอ่ตามความสูงทีต่อ้งการ  

    โดยนำากล่องเกเบี้ยนมาวางซ้อนทับบนแนวกล่องเดิม 

    ที่อยู่ด้านล่าง โดยวางให้ตรงมุมขอบของกล่องเกเบี้ยน 

    ด้านล่าง จากนั้นจึงผูกลวดมัดรอยต่อระหว่างกล่องบน 

    และกลอ่งลา่งให้แน่น หากมีมมุหรอืดา้นทีต่อ้งใชร้ว่มกนั  

    3-4 ดา้นใหท้ำาการผูกลวดมัดยดึตดิกนัทกุกลอ่งทกุดา้น  

    ทุกมุม โดยใช้คีมปากจระเข้ดึงและใช้ฆ้อนทุบเพื่อให้ 

    สามารถดึงลวดได้แน่นยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในการต่อกล่อง 

    เกเบีย้นข้ึนในแตล่ะช้ัน ใหด้ามไมไ้ผท่กุชัน้กอ่นการใส่หนิ 

    เพื่อเป็นการคงรูปกล่องเกเบี้ยนไว้ และทำาตามวิธีการ 

    ใสห่นิขึงลวดกลางกลอ่งตามวธิเีดมิ จนเสรจ็ตามรปูแบบ 

    ฝาย

	 	 4.2.8	 เรียงกล่องเกเบี้ยนลงในพื้นที่ที่เตรียมไว้

	 	 	 1)	 กรณพีืน้ทีส่รา้งฝายมกีอ้นหนิขนาดใหญ	่วางกล่องแทรก 

    ลงไปในช่องว่างระหว่างหนิโดยไมต่อ้งระเบดิหรอืทบุหนิ 

    ออก จากน้ันวางกลอ่งลอ้มรอบกอ้นหนิจนกระทัง่ทบัหนิ 

    จนสนทิหรอืใหห้นิเปน็สว่นหนึง่ของฝายเพือ่ใหแ้ขง็แรง 

    ยิ่งขึ้น



84 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างฝาย

ภาพที่ 96 
ก�รเรียงกล่องเกเบี้ยน

ลงในพื้นที่ที่มีหินขน�ดใหญ่



85แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างฝาย

ภาพที่ 97 
ก�รว�ง

กล่องเกเบี้ยน
ลงในพื้นที่

ที่มีหินขน�ดใหญ่

ภาพที่ 98  
ก�รว�ง

กล่องเกเบี้ยน
ลงในพื้นที่

ที่มีหินขน�ดใหญ่

ภาพที่ 99  
ก�รว�ง

กล่องเกเบี้ยน
ลงในพื้นที่

ที่มีหินขน�ดใหญ่



ภาพที่ 100-101 
ก�รว�ง

กล่องเกเบี้ยน
ลงในพื้นที่

ที่มีหินขน�ดใหญ่

86 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างฝาย

   2)	 กรณพีืน้ทีส่รา้งฝายมกีอ้นหนิจำานวนมาก ควรผกูกล่อง 
    เกเบีย้นใหต้ดิกบักอ้นหนิดา้นล่างเพือ่ยดึกล่องใหม้ัน่คง  
    โดยใชล้วดทีผ่กูกลอ่งเกเบีย้นมดัรอบก้อนหนิขนาดใหญ่ 
    เสน้ผา่นศนูยก์ลางไมน่อ้ยกวา่ 40 เซนติเมตรในลักษณะ 
    ไขว้สลับกัน มัดให้แน่นโดยเหลือปลายลวดทั้งสองข้าง 
    ข้างละประมาณ 30 เซนติเมตรโผล่พ้นกลุ่มหินขึ้นมา  
    จากนั้นจึงผูกลวดยึดก้อนหินติดกับกล่องเกเบี้ยน ทั้งนี้  
    ควรถ่วงหินใต้กล่องอย่างน้อย 6 ก้อน 



ภาพที่ 102 
ก�รถ่วงยึด

กล่องเกเบี้ยนด้วยหิน

87แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างฝาย

  4.2.9	 วางระบบท่อส่งน้ำาฝังในตัวฝาย (ในกรณีที่จำาเป็นต้องทำา) 

   1) เลือกวางตำาแหน่งท่อให้อยู่เหนือจากท้องฝายไม่เกิน  

    0.5 เมตร เนือ่งจากหากวางสงูเกนิกวา่นี ้เมือ่ถงึหนา้แล้ง 

    น้ำาจะอยูร่ะดบัต่ำาเกนิกวา่ทีจ่ะลำาเลียงผา่นทอ่ได ้และควร 

    เลอืกวางทอ่ทีบ่รเิวณข้างตวัฝาย เพือ่ลดแรงปะทะจากน้ำา  

    กิง่ไม ้และกอ้นหนิ เมือ่กำาหนดตำาแแหนง่ไดแ้ลว้ จงึตดั 

    ลวดกล่องเกเบี้ยนให้เป็นช่องตามขนาดท่อส่งน้ำา

   2) สอดทอ่สง่น้ำาลงไปในชอ่ง โดยวางแนวลาดเอยีงไปทาง 

    ท้ายฝายเล็กน้อยเพื่อให้น้ำาไหลได้สะดวก สามารถใส่ 

    ข้องอตรงบริเวณปลายท่อเพื่อช่วยปรับระดับปากท่อ 

    ให้สูงต่ำาตามระดับน้ำาที่ต้องการหรือตามระดับน้ำาใน 

    บริเวณหน้าฝายได้



ภาพที่ 103 
ก�รว�งท่อส่งน้ำ�ในฝ�ย 

เกเบี้ยน (มุมด้�นข้�งฝ�ย)

ภาพที่ 104 
ก�รว�งท่อส่งน้ำ�ในฝ�ย 

เกเบี้ยน (มุมด้�นท้�ยฝ�ย)

88 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างฝาย

ภาพที่ 105 
ก�รต่อข้องอที่ปล�ยท่อ

เพื่อช่วยให้ส�ม�รถปรับระดับ
ป�กท่อได้ (มุมด้�นข้�งฝ�ย)

   3) เม่ือสอดท่อเสร็จแล้วจึงผูกลวดยึดท่อให้ติดแน่นกับ 

    กล่องเกเบี้ยน



ภาพที่ 107 
ฝ�ยเกเบี้ยน

ก่อนเทคอนกรีต

89แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างฝาย

ภาพที่ 106 
ก�รต่อข้องอที่ปล�ยท่อ

เพื่อช่วยให้ส�ม�รถปรับระดับ
ป�กท่อได้ (มุมด้�นท้�ยฝ�ย)

   4) เทคอนกรีตหุ้มท่อตลอดความยาวให้หนาไม่น้อยกว่า  

    10 เซนติเมตร เพื่อความคงทนและป้องกันไม่ให้ท่อ 

    เคลื่อนไหลไปตามแรงน้ำา เมื่อคอนกรีตแห้งแล้วจึงวาง 

    หินให้เต็มกล่องเกเบี้ยน

  4.2.10	เทคอนกรีตปิดกล่องเกเบี้ยน โดยเทให้ทับด้านบนและด้าน 

   ข้างกล่องเกเบี้ยนทั้งหมด พร้อมตั้งแบบช่องระบายทราย  

   โดยกำาหนดช่องระบายตามแบบที่ได้ออกแบบไว้



ภาพที่ 109 
ฝ�ยเกเบี้ยน

ที่เทคอนกรีตปิด
เรียบร้อยแล้ว

ภาพที่ 108 
ฝ�ยเกเบี้ยน

ที่เทคอนกรีตแล้ว
บ�งส่วน

ภาพที่ 110  
ตัวอย่�งก�รตั้งแบบ

ช่องระบ�ยทร�ย
ในฝ�ยเกเบี้ยน

90 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างฝาย



ภาพที่ 111  
ช่องระบ�ยทร�ย
ของฝ�ยเกเบี้ยน

เมื่อแกะแบบเสร็จแล้ว

ภาพที่ 112  
ฝ�ยเกเบี้ยน

ที่สร้�งเสร็จแล้ว

91แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างฝาย



92 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างฝาย

4.3	 ความคุ้มค่าของฝายเกเบี้ยน

ในพ้ืนท่ีขยายผลโครงการปิดทองหลังพระ บ้านน้ำาช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ  

จ.น่าน เดิมชาวบ้านต้องตัดต้นไม้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 นิ้วเฉลี่ยปีละ  

1,150 ต้นเพื่อใช้สร้างและซ่อมฝายหนึ่งแห่ง เมื่อมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้สร้าง 

ฝายเกเบี้ยนทดแทนฝายไม้เดิม 37 แห่ง เท่ากับรักษาต้นไม้ขนาดดังกล่าว 

ไว้ได้ 42,550 ต้นต่อปี และหากออกแบบฝายเกเบ้ียนตามคู่มือนี้ ฝายจะมี 

อายุการใช้งานเกิน 20 ปีขึ้นไป หากฝายอายุ 20ปี จะสามารถรักษาต้นไม้ 

ไว้ได้ 851,000 ต้น ซึ่งต้นไม้ที่รอดจากการถูกตัดมาทำาฝายจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 

ตามอายุการเจริญเติบโตตามเวลาที่ผ่านมา



ภาพที่ 113  
ฝ�ยหินก่อที่เสร็จ 

เรียบร้อยพร้อมใช้ง�น

93แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างฝาย

5.1	 การเตรียมการสร้างฝายหินก่อ

  หลังจากสำารวจระบบน้ำาในพื้นที่ตลอดจนได้มีการออกแบบฝาย 

  ทีเ่หมาะสมกบัสภาพพืน้ทีไ่วเ้รยีบรอ้ยแลว้ จงึเร่ิมเตรียมการสร้างฝาย 

  ตามแนวทางดังต่อไปนี้

	 	 5.1.1	 เตรียมบุคลากร

   1)	 ชา่งควบคมุงาน	จำานวน 1 คน เพือ่เปน็พีเ่ล้ียงใหท้มีงาน  

    และให้คำาแนะนำาจากประสบการณ์ โดยสามารถหา 

    บุคลากรเหล่านี้ได้จากช่างควบคุมงานก่อสร้างในพื้นที่  

    รวมถึงบริษัทเอกชนหรือหน่วยงานที่ เคยทำางาน 

    ชลประทานหรอืกอ่สรา้ง ชา่งควบคมุงานควรมคีณุสมบตัิ 

    ดังนี้

5.	ฝายหินก่อ

ฝายหินก่อ คือ ฝายที่ทำาจากปูนผสมก้อนหิน ตัวฝายมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม 

คางหมู หรือฐานฝายกว้างกว่าสันฝาย ช่วยให้ฝายแข็งแรง ทนทาน สามารถ 

ต้านทานแรงปะทะจากน้ำาได้



94 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างฝาย

    • มีประสบการณ์ด้านการคุมงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3 ปี 

    • สามารถก่อสร้างฝายรวมถึงปฏิบัติงานก่อสร้างได้

    • เข้าใจโครงสร้างและรูปแบบฝาย ตลอดจนสามารถ 

     อ่านแบบโครงสร้างฝายได้

    • รูว้ธิกีารเรยีงหนิและสามารถถ่ายทอดวธิกีารทีถู่กต้อง 

     ได้

   2)	 ชา่งทัว่ไป จำานวน 1-2 คนตามปริมาณและความเร่งด่วน 

    ของงาน มหีนา้ทีป่ฏบิตังิานตามทีช่า่งควบคมุมอบหมาย  

    และจา่ยงานใหแ้รงงานทัว่ไป ควรเปน็คนทีผ่า่นการเปน็ 

    ลูกมืองานก่อสร้างมาก่อน สามารถหาได้จากชาวบ้าน 

    หรือช่างก่อสร้างรับจ้างทั่วไป 

  	 3)	 แรงงานทั่วไป จำานวนไม่จำากัด มีหน้าที่ทำางานก่อสร้าง 

    โดยรวม เช่น ดัดเหล็ก ผูกเหล็ก ผสมคอนกรีต และเท 

    คอนกรีต ตัดไม้อัดทำาแบบ ควรคัดเลือกและว่าจ้าง 

    ชาวบา้นในพ้ืนทีเ่พ่ือสร้างรายไดใ้หช้มุชน และทีส่ำาคญั 

    ที่สุด คือ เป็นการถ่ายทอดทักษะความรู้ในการสร้าง  

    บำารุงรักษาและบริหารจัดการฝายให้กับชุมชนซึ่งเป็น 

    ผู้ที่จะดูแลฝายต่อไปในอนาคต 



95แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างฝาย

	 	 5.1.2	 เตรียมวัสดุและเครื่องมือ

 1) วัสดุ 2) อุปกรณ์

  • ปูนซีเมนต์  • ตลับเมตร

  • ทราย  • ฉากเหล็ก

  • หินขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง   • จอบ

    20 - 30 เซนติเมตร  • พลั่ว

  • หินย่อย  • ชะแลง

  • ผ้าพลาสติก  • อีเตอร์

    สำาหรับทำาทำานบกั้นน้ำา  • ฆ้อนตอกตะปู

    เพื่อผันน้ำา  • ฆ้อนปอนด์

  • ไม้อัดเพื่อประกอบเป็นแบบ  • คีมตัดลวด

    ขนาดกว้าง 120 เมตร   • เลื่อย

    ยาว 240 เมตร  • เลื่อยตัดเหล็ก

    หนา 1 เซนติเมตร  • เกรียงโบกปูน

  • ไม้ค้ำายันแบบ  • ถังเทปูน

  • ตะปูขนาดต่างๆ   • สายยางระดับ

  • เหล็กฉาก  • เชือกระดับ

    • ปุ้งกี๋

   

	 5.1.3	 เตรียมพื้นที่	หรือปรับพื้นที่สร้างฝาย11

5.2	 ขั้นตอนการสร้างฝายหินก่อ

	 	 5.2.1	 ขุดร่องแกน12

	 	 5.2.2	 เทคอนกรีตลงร่องคีย์11 เม่ือขุดลอกเรียบร้อยแล้วจึงเทคอนกรีต 

   แบบไล่น้ำาลงในร่องคีย์ และปรับหน้าคอนกรีตให้เสมอกัน 

11 ดูรายละเอียดการเตรียมพื้นที่หรือปรับพื้นที่สร้างฝาย หน้า 67
12 ดูรายละเอียดการขุดร่องแกน หน้า 71



ภาพที่ 114  
ก�รเทปูน 

ลงในร่องแกนและ 
ปรับหน้�ให้เรียบ 

เสมอกัน

ภาพที่ 115  
ก�รตั้งแบบฝ�ยหินก่อ

96 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างฝาย

	 	 5.2.3	 ตั้งแบบ โดยตั้งแผ่นไม้อัดทั้งสองแผ่นให้เอียงเข้าหากัน  

   ด้วยอัตราส่วน ด้านตั้ง:ด้านราบ เท่ากับ 5:3 จากฐานหรือ 

   ตัง้ในลกัษณะเปน็รูปสีเ่หลีย่มคางหม ูโดยใหฐ้านมขีนาดกวา้ง 

   กว่า เพื่อให้ฝายมั่นคง สามารถต้านแรงปะทะน้ำาได้ เสริม 

   เหล็กฉากที่มุมของแบบช่องไม้อัดน้ำา เพื่อป้องกันไม่ให้ 

   คอนกรีตในแบบเสียหาย

	 	 5.2.4	 ฝงัทอ่สง่น้ำา ฝงัไวใ้นชัน้คอนกรตีและใชล้วดมดัทอ่เหล็กเพือ่ 

   ยึดท่อให้ติดแน่นอยู่กับที่



ภาพที่ 116-117  
ก�รว�งหินทิ้งไว้

ที่ชั้นหน้�ปูน
เมื่อต้องหยุดพัก
ในระหว่�งเทปูน

97แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างฝาย

	 	 5.2.5	 เทคอนกรีต	 ผสมคอนกรีตเข้าด้วยกัน โดยอัตราส่วนผสม 

   คอนกรตีตอ่ปรมิาตรคอนกรตี 1 ลกูบาศกเ์มตร คอื ปนู 5 ถงุ :  

   ทราย 3.5 ลูกบาศก์เมตร : หินย่อย 0.4 ลูกบาศก์เมตร :  

   หนิใหญ ่1.15 ลกูบาศกเ์มตร จากนัน้เทคอนกรตีทบัทอ่เหล็ก 

   และเหลก็ฉากใหเ้ตม็ถงึระดบัสนัฝาย ขอ้ควรระวงัในขัน้ตอน 

   การเทคอนกรตี คอื การพยายามเกล่ียไม่ใหห้นิอยูติ่ดกับแบบ  

   การใส่หินใหญ่ไม่ให้ซ้อนหรือชิดกัน เพื่อสร้างช่องว่างให้ 

   คอนกรีตที่เทลงไปช่วยเช่ือมประสานก้อนหินแต่ละก้อน  

   ซึง่จะทำาใหต้วัฝายแขง็แรงคงทน หากต้องหยดุพกัในระหวา่ง 

   เทคอนกรตี ควรวางหนิทิง้ไวท้ีช้ั่นหนา้คอนกรตี เมือ่กลบัมา 

   เทคอนกรีตใหม่ คอนกรีตที่เทในรอบใหม่จะประสานตัวกับ 

   คอนกรีตที่เทไว้ก่อนหน้าได้ดียิ่งขึ้น

   การเทคอนกรีตในแบบไม่ควรเทลาดเอียงมาก เพราะว่า 

   คอนกรตีจะไหลลงทีต่่ำา ควรเทใหเ้สมอขึน้จนถึงระดับสันฝาย  

   หลังจากที่เทคอนกรีตต่อจนถึงระดับสันฝายแล้ว ให้ปาด 

   คอนกรตีระดบัสนัฝายใหเ้รยีบและได้ระดับ ทิง้ไว ้24 ชัว่โมง 

   ก่อนแกะไม้แบบออก



ภาพที่ 118  
ก�รเก็บร�ยละเอียด 

เพิ่มเติมบริเวณตัวฝ�ย

ภาพที่ 119  
ก�รเก็บร�ยละเอียด 

เพิ่มเติมบริเวณตัวฝ�ย

98 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างฝาย

	 	 5.2.6	 แกะไม้แบบ แกะไม้แบบและเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อย  

   โดยหลงัจากแกะไมแ้บบแลว้ตอ้งบม่หรอืรดน้ำาคอนกรตีเพือ่ 

   ป้องกันไม่ให้น้ำาระเหยเร็วเกินไปจนคอนกรีตแตกร้าว

	 	 5.2.7	 เก็บรายละเอียดเพ่ิมเติม หากต้องการป้องกันไม่ให้น้ำารั่ว 

   ซมึและกดัเซาะ อาจเทคอนกรตีหนิก่อบนพืน้ด้านหนา้ ด้าน 

   ทา้ยและดา้นขา้งฝาย โดยเทคอนกรตีดา้นขา้งฝายใหส้งูกวา่ 

   สันฝายประมาณ 1 เมตร



ภาพที่ 120  
ฝ�ยคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ภาพที่ 121  
ฝ�ยคอนกรีต

เสริมเหล็ก

99แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างฝาย

  หลงัจากสรา้งฝายเสรจ็แลว้ ควรทดสอบการใชง้านโดยปลอ่ยน้ำาเขา้ 

  ฝายเต็มที่ หากพบว่ามีน้ำาปริ่มและล้นสันฝายตลอดเวลา แสดงว่า 

  เป็นฝายที่ดี คือ สามารถกักเก็บน้ำาได้ น้ำาไม่รั่วซึม

6.	ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก

ฝายคอนกรตีเสรมิเหลก็ คอื ฝายทีมี่โครงสร้างทีท่ำาจากเหลก็ หลอ่ดว้ยคอนกรตี 

เหล็ก มีลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้า มั่นคงแข็งแรง



100 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างฝาย

6.1	 การเตรียมการสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก

  หลังจากสำารวจระบบน้ำาในพื้นที่ตลอดจนได้มีการออกแบบฝาย 

  ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มเตรียมการสร้าง 

  ฝายตามแนวทางดังต่อไปนี้

	 	 6.1.1	 เตรียมบุคลากร

  	 1)	 ชา่งควบคมุงาน จำานวน 1 คน เพือ่เปน็พีเ่ล้ียงใหท้มีงาน  

    และใหค้ำาแนะนำาจากประสบการณ ์สามารถหาบคุลากร 

    เหล่านี้ได้จากช่างควบคุมงานก่อสร้างในพื้นที่ รวมถึง 

    บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานที่เคยทำางานชลประทาน 

    หรือก่อสร้าง ช่างควบคุมงานควรมีคุณสมบัติดังนี้

    • มีประสบการณ์ด้านการคุมงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า  

     3 ปี 

    • สามารถก่อสร้างฝายรวมถึงปฏิบัติงานก่อสร้างได้

    • เขา้ใจโครงสรา้งและรปูแบบฝาย ตลอดจนสามารถอ่าน 

     แบบโครงสร้างฝายได้

    • รูว้ธิกีารเรยีงหนิและสามารถถ่ายทอดวธิกีารทีถู่กต้อง 

     ได้

	 	 	 2)	 ชา่งทัว่ไป	จำานวน 1-2 คนตามปริมาณและความเร่งด่วน 

    ของงาน มหีนา้ทีป่ฏบิตังิานตามทีช่า่งควบคมุมอบหมาย  

    และจา่ยงานใหแ้รงงานทัว่ไป ควรเปน็คนทีผ่า่นการเปน็ 

    ลูกมืองานก่อสร้างมาก่อน สามารถหาได้จากชาวบ้าน 

    หรือช่างก่อสร้างรับจ้างทั่วไป 

	 	 	 3)	 แรงงานทั่วไป จำานวนไม่จำากัด มีหน้าที่ทำางานก่อสร้าง 

    โดยรวม เช่น ดัดเหล็ก ผูกเหล็ก ผสมและเทคอนกรีต  



101แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างฝาย

    ตดัไมอ้ดัทำาแบบ ทัง้นี ้ควรคดัเลอืกและวา่จา้งชาวบา้น 

    ในพ้ืนทีเ่พ่ือสร้างรายไดใ้หชุ้มชน และทีส่ำาคญัทีส่ดุ คอื  

    สร้างโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น เพื่อถ่ายทอด 

    ทกัษะความรู้ในการสร้าง บำารงุรกัษา และบรหิารจดัการ 

    ฝายคอนกรีตเสริมเหล็กให้แก่ชุมชน และสนับสนุนให้ 

    ชุมชนสามารถดูแลและบริหารจัดการฝายต่อไปใน 

    อนาคตได้ด้วยตนเอง

	 	 6.1.2	 เตรียมวัสดุและเครื่องมือ

  1) วัสดุ 2) เครื่องมือ

   • ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์   • คีมผูกลวด

   • หินย่อย  • คีมตัดลวด

   • ทราย  • เทปวัด 30 เมตร

   • เหล็กฉาก  • เลื่อย

   • เส้นลวดผูกเหล็กสีดำา  • ชะแลง

   • ตะปูขนาด 1-4 นิ้ว  • อีเตอร์

   • กระดานไม้อัด   • ฆ้อนตอกตะปู

     สำาหรับตั้งแบบ   • ประแจดัดเหล็กขนาด 9 

     ขนาดกว้าง 1.20 เมตร    และ12 มิลลิเมตร

     ยาว 2.40 เมตร  • จอบ

     หนา 1 เซนติเมตร  • เสียม

   • ไม้เนื้ออ่อน  • พลั่ว

   • เหล็กเส้นขนาด   • ปุ้งกี๋

     เส้นผ่านศูนย์กลาง  • สายยางระดับ

     9-12 มิลลิเมตร  • คีมผูกลวด

     • เชือกระดับ

     • ถังเทปูน



102 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างฝาย

	 	 หมายเหต:ุ	ในการผสมคอนกรตีทีม่ปีรมิาตร 1 ลูกบาศก์เมตร ต้องใชป้นู  

  7 ถุง ทราย 0.28 ลูกบาศก์เมตร หินย่อย 0.78 ลูกบาศก์เมตร ผู้ใช้ 

  อาจเลอืกนำาไปประกอบการคำานวณปริมาณวสัดทุีจ่ำาเปน็ตอ้งเตรยีม 

  ได้อย่างคร่าวๆ

  6.1.3 เตรียมพื้นที่ หรือปรับพื้นที่สร้างฝาย13

6.2	 ขั้นตอนการสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก

	 	 6.2.1	 ขุดร่องแกนฝาย

   1) วางผังตอกหลักขึงเชือกทั้งสี่มุมของตัวฝายให้ได้แนว 

    ตามแบบแปลนที่ออกแบบไว้ และให้ได้ระดับด้วย 

    สายยางหลอดน้ำา ตามแนว กว้าง ยาว ลึก โดยตัวฝาย 

    ทำามุมฉากกับลำาน้ำา

   2) ขุดร่องให้ลึกถึงชั้นหินหรือลึกไม่เกิน 1 เมตรเพื่อวาง 

    แนวคีย์และร่องแกน 

   3) ตัง้แบบวางเหลก็เสรมิลงในรอ่งแกน ในกรณทีีด่นิบรเิวณ 

    ดงักลา่วเปน็ดนิโคลน ควรเทปูนทรายรองพืน้คียก่์อนทีจ่ะ 

    วางเหล็กเสริมคีย์ เพื่อให้พื้นมั่นคงแข็งแรง และกันน้ำา 

    ไม่ให้ลอดผ่านพื้นได้

   4) ผูกเหล็กเสริมติดกับเหล็กพื้นฝายซึ่งใช้เหล็กผูกเป็น 

    ตะแกรงตามแบบ

   เน่ืองจากฝายคอนกรีตเสริมเหลก็มทีา้ยฝายสัน้ น้ำาทีไ่หลผา่น 

   ฝายจึงมีระยะการไหลสั้น ส่งผลให้น้ำาปะทะกับท้ายฝาย 

   อย่ า งรุนแรงและกัด เซาะท้ ายฝาย ฝายจึ งมี อายุ  

13 ดูรายละเอียดการเตรียมพื้นที่หรือปรับพื้นที่สร้างฝาย หน้า 67



103แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างฝาย

   การใช้งานสัน้ พงังา่ย ทัง้นี ้แกไ้ขไดโ้ดยสรา้งคยีเ์สรมิบรเิวณ 

   ทา้ยฝายจากกลอ่งเกเบีย้น14 หรอืหนิก่อ15 เพือ่เสริมทา้ยฝาย 

   ให้มีระยะยาวมากขึ้น 

 	 6.2.2	 วางโครงฝาย

   1) ตัดเหล็ก ดัดเหล็ก ผูกเหล็กตัวฝาย

   2) สร้างแบบด้วยไม้อัดหรือไม้เนื้ออ่อน ตามรูปแบบของ 

    ฝายคอนกรีตเสริมเหล็กที่ออกแบบไว้ 

   3) ตัง้แบบไมท้ีท่ำาสำาเรจ็ และเจาะชอ่งสำาหรบัวางทอ่สง่น้ำา 

    ตามที่กำาหนดไว้ในแบบ 

   4) วางเหล็กฉากที่ใช้เป็นช่องบังคับไม้กั้นน้ำา (Stop Lock) 

   5) ตอกไม้ค้ำายันค้ำาแบบให้แข็งแรงมั่นคง

  6.2.3	 เทคอนกรีต เทคอนกรีตลงในแบบไม้อัดจนเต็ม ทิ้งไว้ 1 คืน 

   จึงแกะแบบไม้อัดออก เมื่อแกะแบบแล้ว ต้องหมั่นบ่มหรือ 

   รดน้ำาคอนกรตี เพือ่ปอ้งกนัไม่ใหค้อนกรตีเสียน้ำา แหง้เรว็ และ 

   แตกร้าว

  6.2.4	 เก็บรายละเอียดเพิ่มเติม โดยตกแต่งรอยคอนกรีตรอบๆ  

   ตัวฝายให้เรียบร้อย 

  6.2.5	 เสริมพื้นที่ลาดขา้งตลิง่บรเิวณเหนอืน้ำาและทา้ยน้ำา โดยวาง 

   ตะแกรงเหล็กและเสริมโครงก่อนเทคอนกรีต ในขั้นตอนนี้ 

   สามารถใช้วัสดทุีห่าไดท้ัว่ไปในพ้ืนทีเ่พือ่ลดคา่ใชจ้า่ยในการ 

   หาซือ้วสัดแุละการขนสง่ เช่น หนิขนาดตา่งๆ โดยวธิเีรยีงหนิ 

   อาจแบง่ออกไดเ้ปน็ 3 วธิตีามขนาดของหนิทีม่ีในพืน้ที ่ดังนี้

14 ดูวิธีการสร้างฝายเกเบี้ยน หน้า 63 
15 ดูวิธีการสร้างฝายหินก่อ หน้า 93 



ภาพที่ 122  
ก�รเรียงหินแบบปล่อย

ภาพที่ 123  
ก�รเรียงหินย�แนว

104 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างฝาย

   1) ในกรณีที่หินในพื้นที่มีขนาดเล็กและใหญ่ปะปนกัน  

    ควรใช้วิธีการเรียงหินแบบปล่อย คือ เรียงหน้ากว้าง 

    ของหินเป็นแนวราบเสมอกัน และใช้ก้อนหินขนาดเล็ก 

    อุดช่องว่างระหว่างก้อนหินขนาดใหญ่ให้แน่น

   2) ในกรณทีีห่นิในพืน้ทีม่ขีนาดตา่งๆ กัน ควรเรียงหนิยาแนว  

    ทำาไดโ้ดยนำาหนา้กวา้งของหนิซอ้นเปน็แนวราบเสมอกัน  

    เน่ืองจากการเรียงในลกัษณะนีจ้ะทำาใหร้ะหวา่งกอ้นหนิ 

    เกิดช่องว่างจำานวนมาก จึงจำาเป็นต้องเทคอนกรีต 

    เพ่ิมเติมเพ่ืออุดช่องว่างดังกล่าว ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้ 

    พื้นที่ลาดข้างตลิ่งแข็งแรงยิ่งขึ้น



ภาพที่ 124  
ก�รเรียงหิน

แบบหัวปล�สร้อย

105แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างฝาย

   3) ในกรณทีีห่นิในพ้ืนทีม่ลีกัษณะเรยีวยาวและแบน ควรเรยีง 

	 	 	 	 หินแบบหัวปลาสร้อย โดยวางหินเป็นแนวตั้งเสมอกัน  

    การเรียงในลักษณะนี้ต้องใช้ก้อนหินจำานวนมาก และ 

    เหลือช่องว่างระหว่างก้อนหินเพียงเล็กน้อย การเรียง 

    แบบนี้จะแน่นและแข็งแรงโดยไม่ต้องใช้คอนกรีต



106 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างระบบส่งน้ำา

[04]
ก�รสร้�งระบบส่งน้ำ�

1.	 ความหมายของระบบส่งน้ำา

ระบบส่งน้ำา คือ การลำาเลียงน้ำาจากแหล่งต้นกำาเนิดหรือแหล่งน้ำาหลัก เช่น อ่างเก็บน้ำา 

ฝาย สระน้ำา ถังพักน้ำา ไปยังจุดที่ต้องการรับน้ำา เช่น สู่บ้านเรือนและชุมชน 

ในลักษณะของระบบน้ำาเพื่อการอุปโภคบริโภค สู่แปลง ไร่ นา สวน ฟาร์มสัตว์  

บ่อปลา ในลักษณะของระบบน้ำาเพื่อการเกษตร 

2.	 ประเภทของระบบส่งน้ำา

ระบบส่งน้ำาที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลือกใช้ สามารถ 

แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) ระบบท่อส่งน้ำา 2) คลองดิน และ 

3) คลองดาดคอนกรีต ระบบส่งน้ำาทั้ง 3 ประเภทมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน  

แต่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มีหลักในการเลือกใช้ คือ ต้องคำานึงถึงความเหมาะสม 

ของลักษณะภูมิประเทศและผลประโยชน์ที่ชุมชนได้รับเป็นหลัก รายละเอียด 

ข้อเปรียบเทียบของระบบส่งน้ำาทั้ง 3 ประเภทสามารถดูได้ตามตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบคุณลักษณะของท่อส่งน้ำ� คลองดิน และคลองด�ดคอนกรีต

ท่อส่งน้ำา คลองดิน คลองดาดคอนกรีต

ภูมิประเทศ
ที่เหมาะสม

พื้นที่เป็นเนินเขา 
มีความลาดชันมาก 
เนื่องจากต้องอาศัย
แรงดันจากต้นทาง
ให้น้ำาไหลไปตามท่อ

1. พื้นที่มีความลาด
   ชันน้อย 
2. มีพื้นที่รับน้ำามาก 
   เน่ืองจากต้องสร้าง
   ลาดไปตามแนว
   ระดับ (Contour)

1. พื้นที่มีความ
   ลาดชันน้อย 
2. มีพื้นที่รับน้ำามาก 
   เน่ืองจากต้องสร้าง
   ลาดไปตามแนว
   ระดับ (Contour)

พื้นที่
ที่ต้องใช้
ในการ
ก่อสร้าง

ฝังลงใต้ดิน 
ไมเ่สียพื้นที่เพาะปลูก

การขุดสร้างคันคลอง
ทำาให้กินพื้นที่
การเกษตรที่มีอยู่
แต่เดิม 

การขุดสร้างคันคลอง
ทำาให้กินพื้นที่
การเกษตรที่มีอยู่
แต่เดิม

ค่าใช้จ่าย

ท่อมีราคาสูง 
แต่ค่าใช้จ่าย
ในการก่อสร้าง
ไม่แพงมาก

ค่าก่อสร้างไม่สูงมาก
ค่าก่อสร้างคลอง
ส่งน้ำาและอาคาร
บังคับน้ำาค่อนข้างสูง

การลำาเลียง
น้ำา

ลำาเลียงน้ำาได้ตาม
ขนาดท่อส่งน้ำา และ 
น้ำาไม่สูญเสียหรือ
ระเหยไปในระหว่าง
ลำาเลียง 

ลำาเลียงน้ำาได้เป็น
ปริมาณมาก (ถ้าน้ำา
ต้นทุนมีมาก) แต่น้ำา
จะระเหยและรั่วซึม
ไปในระหว่างลำาเลียง 

1. ลำาเลียงน้ำาได้เป็น
   ปริมาณมาก 
   (ถ้าน้ำาต้นทุนมีมาก)
2. น้ำาสามารถไหลได้
   เร็วและรั่วซึมน้อย
   กว่าคลองดิน
   เพราะใช้คอนกรีต

การบำารุง
รักษา

ไม่จำาเป็นต้อง
บำารุงรักษามาก

1. อาจเกิดรูรั่วจาก
   สัตว์เจาะบริเวณ
   แนวตลิ่ง 
2. ตลิ่งพังทลายง่าย
3. ใช้กำาลังคนในการ
   บำารุงรักษามาก

1. ตลิ่งไม่ถูกน้ำา
   กัดเซาะเหมือน
   คลองดิน
2. ใช้กำาลังคนในการ
   บำารุงรักษาน้อย
   กว่าคลองดิน
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เมื่อพิจารณาหาระบบส่งน้ำาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได้เรียบร้อยแล้ว จึงเริ่ม 

สำารวจวัดระดับความสูงของพื้นที่เพื่อหาแนวระบบส่งน้ำา

3.	 การสำารวจพื้นที่เพื่อวางแนวระบบส่งน้ำา

3.1	 เตรียมการก่อนออกสำารวจพื้นที่

  3.1.1 เตรียมวัสดุอุปกรณ์

   1) กล้องวัดมุม 

   2) กล้องระดับ

   3) ขาตั้งกล้อง

   4) ที่หมายเล็ง

   5) ไม้วัดระดับ

   6) สายเทปวัดระยะที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 30 เมตร

   7) สนี้ำามนั สำาหรบัทำาเครือ่งหมายในแนวสำารวจ ควรเลือก 

    สีที่สังเกตได้ชัดเจน เช่น สีแดง

   8) สมุดบันทึกและเครื่องเขียน 

   9) มีดถางป่า

   10) ฆ้อนตอกตะปู

   11) ตะปูขนาด 1 นิ้ว

   12) ไม้สำาหรับทำาหลักปักวัดระยะแนวสำารวจ ใช้ไม้ชนิดใด 

    ก็ได้ที่หาได้ในพื้นที่ โดยผ่าไม้ออกเป็นเสาหลักขนาด 

    กว้างประมาณ 1 เซนตเิมตร สงูประมาณ 50 เซนตเิมตร  

    เหลาให้ปลายด้านหนึ่งแหลมสำาหรับปักลงพื้นดิน  

    ปลายอีกด้านหนึ่งผ่าให้ลึกลงไปประมาณ 3 นิ้วสำาหรับ 

    เสยีบกระดาษทีจ่ะเขียนบอกระยะทาง ทัง้นี ้จำานวนของ 
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    ไมห้ลกัควรเตรยีมใหส้อดคลอ้งกบัระยะทางทีจ่ะสำารวจ  

    โดยในระยะทาง 1 กิโลเมตรต้องใช้ไม้หลักจำานวน  

    50-100 หลัก

   13) กระดาษขนาดกว้างประมาณ 3 นิ้ว ยาวประมาณ 3 นิ้ว  

    สำาหรับเสียบไม้หลักและเขียนบอกระยะทาง จำานวน 

    เท่ากับจำานวนไม้หลักที่เตรียมไว้ 

   14) กล้องถ่ายรูป

   15) ยานพาหนะที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

   16) เครื่องวัดพิกัดภูมิศาสตร์ หรือจีพีเอส (GPS)

   17) คอมพิวเตอร์แบบพกพา (ถ้ามี)

   18) โปรแกรมสำาหรับประมวลผลระบบ GPS (ถ้ามี)

	 	 3.2.1	 เตรียมบุคลากร

  	 1)	 ชา่งสำารวจ จำานวน 1 คน เพือ่เปน็พีเ่ลีย้งใหท้มีงาน และ 

    ให้คำาแนะนำาจากประสบการณ์ สามารถหาบุคลากร 

    เหล่านี้ ได้จากผู้ที่ เป็นช่างสำารวจของหน่วยงาน 

    ชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน รวมถึงบริษัทเอกชนหรือ 

    หน่วยงานที่เคยทำางานชลประทาน ควรเป็นบุคคลที่มี 

    ประสบการณ์ด้านงานสำารวจอย่างน้อย 3-5 ปี

   2)	 ผูช้ว่ยชา่งสำารวจ จำานวน 3 คน โดยแบง่ให ้1 คนมหีนา้ที ่

    ถือกล้องสำารวจและช่วยบันทึกข้อมูล อีก 2 คนมีหน้าที่ 

    ถือไม้ระดับสำาหรับวัดมุม

	 	 	 3)	 แรงงานทั่วไป จำานวน 6 คน มีหน้าที่ถางหญ้าในแนว 

    สำารวจ ใช้สายเทปวัดระยะและขนเสบียงอาหาร ควร 

    คัดเลือกและว่าจ้างชาวบ้านในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ 



ภาพที่ 125
ก�รวัด

ระยะท�ง

ภาพที่ 126
ก�รปักหลัก

ท�สี และ
เสียบกระด�ษ

เขียนบอก
ระยะ
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    ใหช้มุชน และทีส่ำาคญัทีส่ดุ คือ เปน็การถ่ายทอดทกัษะ 

    ความรูใ้นการสรา้งระบบสง่น้ำาใหก้บัชาวบา้นซึง่เปน็ผูท้ี ่

    จะพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไปในอนาคต

3.2 ถางวัชพืชตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดแนวสำารวจที่กำาหนดไว้ 

 โดยเว้นให้เป็นแนวกว้างขนาด 1-2 เมตร เพื่อให้ไม่มีสิ่งกีดขวาง 

 แนวการส่องกล้องและยังช่วยให้เดินสำารวจได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

3.3 ทีมงานที่ทำาหน้าที่วัดระยะทางและปักไม้หลักเริ่มใช้สายเทปวัด  

 ตัง้แตจ่ดุเริม่ตน้แนวสำารวจพรอ้มกบัปกัหลกัทีท่กุระยะ 10-20 เมตร  

 จากน้ันทาสีที่ไม้หลัก และเสียบกระดาษที่เขียนบอกระยะห่างของ 

 หลักนั้นๆ จากจุดเริ่มต้น โดยมีหลักการในการเว้นระยะห่างในการ 

 ปักหลักดังนี้

  3.3.1 หากพืน้ทีล่าดชนัมาก หรอืเมือ่ประมาณดว้ยสายตาแลว้ พืน้ที ่
   ในระยะทาง 10 เมตรมีความต่างระดับมากกว่า 3 เมตร  
   ให้เว้นระยะห่าง 10 เมตรในการปักหลักแต่ละจุด



ภาพที่ 127
ตัวอย่�งก�รวัดพื้นที่

ที่มีจุดเปลี่ยน
ระดับคว�มสูง
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  3.3.2 หากพื้นที่ลาดชันน้อย หรือเมื่อประมาณด้วยสายตาแล้ว  

   พ้ืนที่ในระยะทาง 20 เมตรมคีวามตา่งระดบันอ้ยกวา่ 3 เมตร  

   ให้เว้นระยะห่าง 20 เมตรในการปักหลักแต่ละจุด

  3.3.3 สามารถวัดระยะทุก 10 หรือ 20 เมตรสลับกันไปตาม 

   ลักษณะพื้นที่ของแต่ละช่วงงาน แต่หากมีจุดเปล่ียนระดับ 

   ความสูงหรือสิ่งก่อสร้างระหว่างระยะ 10 หรือ 20 เมตรนี้  

   ต้องวัดระยะแทรก ณ จุดเปลี่ยนระดับความสูงนั้น เช่น  

   ทมีสำารวจวดัระยะมาจนถงึระยะที ่90 เมตรและพบวา่ มร่ีองน้ำา 

   ขวางแนวการวดัทีร่ะยะ 94 เมตร ตอ้งวดัระยะที ่94 เมตรนัน้ 

   ด้วยเช่นกันเพราะถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนระดับความสูง ทำาได้ 

   โดยปกัหลกัไมท้ีป่ากรอ่งน้ำา กลางรอ่งน้ำาและจดุทีร่่องน้ำาลาด 

   เอยีงขึน้มายงัระดบัพืน้ปกต ิในชว่งร่องน้ำานี้ใหป้กัไมว้ดัลงไป 

   อยา่งนอ้ย 5 จดุเพีอ่กลอ้งสอ่งระดบัจะไดเ้กบ็ขอ้มลูการเปลีย่น 

   ของระดบัความสงูของพ้ืนท่ี หรือถนน หรอืคนัดนิทีข่วางแนว 

   การสำารวจ ระยะตอ่ไปทีท่มีสำารวจจะตอ้งปกัหลกัไมค้อืระยะ  

   100 เมตร แล้วทำาการวัดระยะทุก 10 เมตรต่อไป ดังภาพ 

   ตัวอย่างด้านล่าง

3.4	 สอ่งกลอ้งระดับตามจุดทีวั่ดระยะและปกัหลกัไว	้จดบนัทกึและบนัทกึ 

	 ภาพสิ่งต่อไปนี้
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  3.4.1 รายละเอียดภูมิประเทศ

  3.4.2 สภาพพ้ืนดินที่แนวคลองผ่าน เช่น ดินเหนียว ดินปนหิน  

   แนวหินโผล่ 

  3.4.3 ลักษณะของทางน้ำา ร่องห้วย คันดิน สิ่งก่อสร้างที่แนวทาง 

   การสำารวจผ่าน

  3.4.4 อาจเก็บตัวอย่างดินและหินไปให้หน่วยงานที่เชี่ยวชาญ 

   ตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อประกอบการออกแบบด้วย

3.5 เขยีน (plot) ผลการสำารวจระดบัออกมาเปน็แผนทีร่ปูตดัตามยาวของ 

 แนวคลองส่งน้ำา พร้อมทั้งลงรายละเอียดเส้นทางที่คลองผ่าน เช่น  

 ทางน้ำา ถนน ลักษณะพื้นดินที่แนวคลองพาดผ่าน เป็นต้น เพื่อให้ 

 ผู้ออกแบบนำามาพิจารณากำาหนดขนาดของคลองส่งน้ำา ชนิดคลอง 

 ส่งน้ำา จุดติดตั้งอาคารแบ่งน้ำา อาคารกั้นน้ำา ตลอดจนจุดแยกต่างๆ

3.6 นำาผลสำารวจที่ได้มาคำานวณค่าพิกัด ลงจุดค่าพิกัดลงในแผ่น 

 เขียนแบบและในแผนที่ลุ่มน้ำา

3.7 ส่งแผนที่ที่ลงจุดพิกัดเรียบร้อยแล้วให้ผู้ออกแบบระบบส่งน้ำา 

4. ระบบท่อส่งน้ำา

หากพิจารณาว่า ลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่เหมาะกับการใช้ระบบท่อส่งน้ำา  

สิง่ทีค่วรใหค้วามสำาคญัเปน็พเิศษ คอื การเลอืกขนาดทอ่ทีเ่หมาะสมกับแรงดัน 

ของต้นทุนน้ำาในพื้นที่

4.1	 การเลอืกขนาดทอ่ทีเ่หมาะสมกบัปรมิาณน้ำา	สามารถคำานวณไดจ้าก 

	 สูตรดังต่อไปนี้
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 x  =  H 
                                100    L

  X คือ ค่าสูญเสียแรงดันในเส้นท่อต่อระยะทาง 100 เมตร

  H คือ ค่าความสูงต่างระดับระหว่างต้นทางท่อกับปลายท่อส่งน้ำา

  L คือ ระยะทางความยาวท่อทั้งหมด

	 	 ตัวอย่างการคำานวณ:	

  จากการวดัปรมิาณตน้ทนุน้ำา16 พบวา่ ในพืน้ทีม่ต้ีนทนุน้ำา  666,850 ลิตร 

  ต่อวัน แนวท่อที่ได้สำารวจและออกแบบไว้มีความยาว 1,267 เมตร  

  จุดต้นทางท่อมีระดับ 827 เมตร ปลายทางท่อมีระดับ 792 เมตร

  ดังนั้น H = 827-792 = 35 เมตร

   L = 1,267 เมตร

  นำาคา่ที่ไดไ้ปหาคา่การสญูเสยีแรงดนัในเสน้ทอ่จากสมการหรอืคา่ X  

  ดังนี้

  x   =   35   → x =   35   ×100 = 2.76
                100    1267           1267

  หากค่า X ที่หาได้มีเศษทศนิยมตำาแหน่งที่ 2 ให้ปัดเศษทิ้ง แม้เมื่อ 

  คำานวณแลว้จะไดค้า่ทีน่อ้ยกวา่ความเปน็จรงิ แตน่้ำาส่วนทีเ่หลือจะถกู 

  สง่คนืใหธ้รรมชาต ิจากน้ันเทยีบคา่ X ที่ได ้(ซึง่ในตวัอยา่งนีค้อื 2.76)  

  ในตารางหาค่าสูญเสียแรงดันในเส้นท่อ 

16 ดูรายละเอียดการวัดปริมาณต้นทุนน้ำา หน้า 21-43
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  จากตารางที่ 7 เมื่อนำาค่า X ไปเทียบแล้ว สามารถตีความได้ดังนี้

  1) หากใช้ท่อขนาด 2 นิ้ว น้ำาจะไหลในท่อ 2.6 ลิตรต่อวินาที  

   เท่ากับน้ำาไหลวันละ 60 x 60 x 24 x 2.6 = 224,640 ลิตร 

   ต่อวัน 

  2) หากใช้ท่อขนาด 3 นิ้ว น้ำาจะไหลผ่านท่อ 7.42 ลิตรต่อวินาที  

   เท่ากับน้ำาไหลวันละ 60 x 60 x 24 x 7.42 = 641,088 ลิตรต่อวัน

  3) หากใช้ท่อขนาด 4 นิ้ว น้ำาจะไหลผ่านท่อ 14.25 วินาที เท่ากับ 

   น้ำาไหลวันละ 60 x 60 x 24 x 14.25 = 1,231,200 ลิตรต่อวัน

ซ่ึงโจทย์ที่ให้ไว้ได้กำาหนดว่า ในพื้นที่มีน้ำาต้นทุนวันละ 666,850 ลิตรต่อวัน  

ดังนั้น ควรเลือกใช้ท่อขนาด 3 นิ้ว เพราะจะลำาเลียงน้ำาไปได้ไม่เกินต้นทุนน้ำา 

ทีม่อียูแ่ละน้ำาทีเ่หลอื 25,762 ลติรจะคนืใหธ้รรมชาตหิรอืผูใ้ชน้้ำาทางดา้นทา้ยน้ำา

ทั้งนี้ หากใช้ท่อขนาด 4 นิ้ว ก็สามารถลำาเลียงน้ำาได้เช่นกัน แต่ท่อที่มีขนาด

ใหญ่กว่า ราคาก็สูงกว่า จึงเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยไม่เกิดประโยชน์ 

4.2	 เลือกชนิดวัสดุและความหนาของท่อ

  การเลือกชนิดวัสดุและความหนาของท่อส่งน้ำาขึ้นอยู่กับความต่าง 

  ระดบัของระดบัความสงูระหว่างทางสง่น้ำาหรอืตน้ทางกบัปลายทาง 

  ท่อส่งน้ำา เนื่องจากหากมีความต่างระดับมากจะเกิดแรงดันน้ำาสูง  

  หากเลือกใช้ท่อไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้ท่อแตกได้ 

  ท่อน้ำาที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ใช้มีทั้งหมด 3 ชนิดดังนี้

  4.2.1	 ทอ่พวีซี	ี(PVC)	เปน็ทอ่ชนดิทีม่ลูนธิแิมฟ่า้หลวงฯ ใชเ้ปน็หลัก  

   เนื่องจากหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป และราคาไม่แพง  

   หากทอ่ชำารดุเสยีหาย ชมุชนผูเ้ปน็เจา้ของระบบน้ำาจะสามารถ 

   หาวัสดุมาซ่อมแซมได้เอง
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   การหาทอ่พวีซีทีีม่คีวามหนาเหมาะสมกับระดับความสูงของ 

   พ้ืนที่สามารถทำาได้โดยนำาค่าช้ันความหนาท่อคูณด้วย 10  

   ตัวเลขท่ีได้ คือ ความต่างระดับสูงสุดท่ีท่อสามารถรับแรงดันได้  

   เช่น ท่อพีวีซีที่มีชั้นความหนา 8.5 บาร์ จะสามารถรับน้ำา 

   ที่มีแรงดันจากพื้นที่ที่มีความต่างระดับไม่เกิน 85 เมตร 

	 	 4.2.2	 ท่อโพลิเอธิลีนหรือท่อพีอี	(HDPE) แข็งแรงทนทานกว่าท่อ 

   พีวีซ ีและราคากส็งูกว่าดว้ยเช่นกนั มกัใชส้ำาหรบัระบบทอ่น้ำา 

   หลักที่มีความยาวเกิน 5 กิโลเมตรขึ้นไป หรือสำาหรับพื้นที่ 

   ที่มีความต่างระดับมากเกินที่ท่อพีวีซีจะสามารถรับแรงดัน 

   ไดเ้ทา่นัน้ ไมแ่นะนำาใหใ้ช้ในพืน้ทีช่มุชนหากไมจ่ำาเปน็ เพราะ 

   เมื่อท่อเสียหายหรือชำารุด มักจะไม่สามารถหาซื้ออุปกรณ์ 

   สำาหรับซ่อมแซมได้ตามท้องตลาดในชนบท หากมีความ 

   จำาเป็นต้องใช้ท่อ ควรสั่งสำารองท่อหรืออุปกรณ์ซ่อมแซม 

   ไว้ล่วงหน้า

ภาพที่ 128
ท่อพีวีซี
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   การหาท่อพีอีที่มีความหนาเหมาะสมกับระดับความสูงของ 

   พ้ืนที่สามารถทำาได้โดยนำาค่าช้ันความหนาท่อคูณด้วย 10  

   ตัวเลขท่ีได้ คือ ความต่างระดับสูงสุดท่ีท่อสามารถรับแรงดันได้  

   เช่น ท่อพีอีที่มีช้ันความหนา PN 6.3 จะสามารถรับน้ำา 

   ที่มีแรงดันจากพื้นที่ที่มีความต่างระดับไม่เกิน 63 เมตร 

	 	 4.2.3	 ทอ่เหลก็ มคีวามทนทานสงู และราคาแพง ใชท้ีท่อ่ต้นระบบ 

   ในตัวฝายและในตัวอาคาร เน่ืองจากสามารถเช่ือมกับคอนกรีต 

   ได้แน่นสนิท

ภาพที่ 129
ท่อโพลิเอธิลีน

หรือท่อพีอี

ภาพที่ 130
ท่อเหล็ก
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   อยา่งไรกต็าม ในการใชท้อ่ทกุชนดิ ไมค่วรเลือกใชท้อ่จนเต็ม 

   ประสิทธิภาพที่ท่อรับได้ เช่น หากพื้นที่มีความต่างระดับ  

   80 เมตร ก็ไม่ควรใช้ท่อพีวีซีที่มีชั้นความหนา 8.5 บาร์  

   เพราะจะส่งผลให้ท่อเสื่อมสภาพและชำารุดเสียหาย 

   อย่างรวดเร็ว ควรเลือกใช้ท่อที่มีชั้นความหนา 13.5 บาร์ 

   จะเหมาะสมกว่า สามารถดูรายละเอียดการเลือกใช้ท่อ 

   เพิ่มเติมได้จากแผนภาพด้านล่างนี้

ภาพที่ 131
ตัวอย่�ง

ก�รเลือกใช้ 
ท่อที่ระดับ

คว�มสูงต่�งๆ

   จากแผนภาพจะเห็นไดว่้า จุดสร้างฝายตัง้อยูท่ีร่ะดบัความสงู  

   230 เมตร และจุดที่ต้องปรับเปลี่ยนขนาดท่อมีอยู่ทั้งหมด  

   7 จุดดังนี้ 

   1) ระยะทาง 300 เมตรแรกจากจุดสร้างฝายมีความ 

    ต่างระดับความสูงไม่เกิน 80 เมตร ดังนั้น การใช้ท่อ 

    ในระยะนี้ต้องใช้ท่อที่มีชั้นความหนา 8.5 บาร์ 

   2) ในช่วงระยะทาง 300-500 เมตร มีความต่างระดับความสูง 

    จากจดุสรา้งฝายมากกวา่ 80 เมตรแตไ่มเ่กนิ 120 เมตร  
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    ดังนั้น ต้องใช้ท่อที่มีชั้นความหนา 13.5 บาร์ในช่วงนี้ 

    จึงจะสามารถรับแรงดันน้ำาได้

   3) ในช่วงระยะทาง 500-700 เมตร พื้นที่มีลักษณะเป็น 

    ยอดเนนิขนาดเลก็ และมคีวามตา่งระดบัความสูงไมเ่กนิ  

    80 เมตรจากฝายต้นทางน้ำา แนวท่อช่วงนี้จึงใช้ท่อที่มี 

    ชั้นความหนา 8.5 บาร์ได้

   4) ในช่วงระยะทาง 700-780 เมตร พื้นที่มีลักษณะเป็น 

    แนวดิ่ง และมีความต่างระดับความสูงจากจุดสร้างฝาย 

    มากกว่า 80 เมตรแต่ไม่เกิน 120 เมตร แนวท่อช่วงนี้ 

    จึงต้องใช้ท่อที่มีชั้นความหนา 13.5 บาร์จึงจะสามารถ 

    รับแรงดันน้ำาได้

   5) ช่วงระยะทาง 780-900 เมตรเป็นช่วงที่มีความลึกที่สุด 

    ตั้งแต่จุดสร้างฝายจนถึงปลายท่อ มีความต่างระดับ 

    ความสูงจากจุดสร้างฝายเกิน 120 เมตร เป็นช่วงที่ 

    จะเกิดแรงดันน้ำาสูงท่ีสุด ดังน้ัน ต้องใช้ท่อเหล็กในช่วงน้ี

   6) ชว่งระยะทาง 900-1,000 เมตร มคีวามตา่งระดบัความสงู 

    จากจดุสรา้งฝายมากกวา่ 80 เมตรแตไ่มเ่กนิ 120 เมตร  

    จงึตอ้งใชท้อ่ทีม่ชีัน้ความหนา 13.5 บารส์ำาหรบัแนวทอ่ 

    ช่วงนี้

   7) ช่วงระยะปลายท่อส่งน้ำามีลักษณะภูมิประเทศเป็น 

    เนินสูง แนวท่อส่งน้ำาไหลขึ้นเนิน แต่มีความต่างระดับ 

    ความสงูจากจดุสรา้งฝายไมเ่กิน 80 เมตร จงึตอ้งใชท้อ่ทีม่ ี

    ชั้นความหนา 8.5 บาร์จึงจะเหมาะสม

   ทัง้นี ้ขอ้ควรระวงัทีส่ำาคญัมากในการวางทอ่ คอื ทอ่แตล่ะชนดิ 

   มีความยาวท่ีถกูกำาหนดมาจากโรงงานผลติแลว้ เชน่ ทอ่พวีซี ี



ภาพที่ 132
ตัวอย่�ง

ก�รเปลี่ยน
ขน�ดท่อ
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   ขนาดตั้งแต่ 8 นิ้วลงมาจะมีความยาวเพียง 4 เมตรเท่านั้น  

   และเมื่อนำาท่อไปวางในแนวท่อส่งน้ำา สถานการณ์ที่มักพบ  

   คือ จุดสิ้นสุดของท่อท่อหนึ่งมักจะไม่พอดีกับจุดเปลี่ยน 

   ขนาดทอ่ เชน่ ชว่งทีต่อ้งวางทอ่ขนาดชัน้ความหนา 8.5 บาร ์

   มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 119 เมตร และต่อจากช่วงนี้ต้องใช้ 

   ทอ่ทีม่ช้ัีนความหนา 13.5 บาร ์ดงันัน้ หากทอ่ที่ใชใ้นระยะแรก 

   มคีวามยาว 4 เมตรตอ่ทอ่น ตอ้งใชท้อ่ทัง้ส้ิน 130 ทอ่นจงึจะ 

   ครอบคลมุระยะทาง 119 เมตรได ้โดยมส่ีวนเกิน 1 เมตรของ 

   ทอ่เลยออกมาทีจ่ดุที1่20 เมตร แต่จดุที ่120 เมตรเปน็จดุที ่

   ต้องใช้ท่อที่มีชั้นความหนา 13.5 บาร์ หากเกิดกรณีเช่นนี้  

   ตอ้งวางทอ่ทีม่ชีัน้ความหนา 13.5 บาร์ใหเ้หนอืจดุเปล่ียนทอ่ 

   ข้ึนไปใหค้รอบคลมุความตา่งระดบัความสงู 3-5 เมตร หรอื 

   อาจสรปุไดว้า่ ทีจ่ดุเปลีย่นขนาดทอ่ ตอ้งตอ่ทอ่ทีห่นากวา่ให ้

   กนิระยะทางไปหาทอ่ทีบ่างกว่าใหค้รอบคลมุความตา่งระดบั 

   ความสงู 3-5 เมตร สามารถดภูาพประกอบไดจ้ากแผนภาพ 

   ด้านล่างนี้
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   จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่า การวางแนวท่อส่งน้ำา 

   คร้ังหนึ่งต้องใช้ท่อหลายช้ันความหนาปรับเปลี่ยนสลับกัน  

   ซึ่งแลดูซับซ้อนและยุ่งยาก ทั้งที่ในความเป็นจริงสามารถ 

   เลอืกใชท้อ่เหลก็ตลอดแนวทอ่สง่น้ำาได ้แตก่ารใชท้อ่เหลก็เปน็ 

   ส่ิงท่ีไม่สมควรทำา เพราะท่อเหล็กไม่ได้มีจำาหน่ายตามท้องตลาด 

   ทัว่ไป อกีทัง้ยงัมรีาคาสงู หากทอ่ชำารุดเสียหาย ชมุชนทีเ่ปน็ 

   เจ้าของท่อน้ำาจะต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเวลาในการหา 

   ท่อเหล็กมาซ่อมแซม มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เลือกใช้ท่อพีวีซี 

   ที่หาได้ง่ายและประหยัดค่าใช้จ่าย แม้ต้องปรับเปลี่ยนสลับ 

   ขนาดทอ่หลายชว่ง แตก่ท็ำาใหช้มุชนได้ปรมิาณน้ำาครบถ้วน  

   จุดคุม้ทุนมีระยะเวลาเท่ากบัท่อเหลก็ อกีทัง้ชมุชนยงัสามารถ 

   หาทอ่มาซอ่มแซมเองไดใ้นอนาคต เพราะการลงทนุสำาหรบั 

   การพัฒนานั้น ทุกคนต้องตั้งคำาถามก่อนลงมือทำาเสมอว่า  

   “ชาวบ้านได้อะไร”

4.3	 กำาหนดจุดระบายตะกอนและจุดระบายอากาศ

  หลกัทัว่ไปในการกำาหนดจดุระบายตะกอนและจดุระบายอากาศ คอื  

  กำาหนดจดุระบายตะกอนใหอ้ยูท่ีจ่ดุต่ำาสดุของแตล่ะชว่งทอ่น้ำา เพราะ 

  เป็นจุดที่ตะกอนจะตกลง และกำาหนดจุดระบายอากาศให้อยู่ที่ 

  จุดสงูสดุของแนวทอ่แตล่ะช่วง เพราะอากาศเบากวา่น้ำา และจะลอยไป 

  ขังอยู่บนจุดสูงสุด หากไม่ติดจุดระบายอากาศ จะเกิดอากาศขังอยู่ 

  ในท่อแต่ละช่วง ส่งผลให้น้ำาไม่ไหลทั้งระบบ (Air Lock)



ภาพที่ 133
ตัวอย่�งก�รกำ�หนดจุดระบ�ยตะกอน และจุดระบ�ยอ�ก�ศ

ภาพที่ 134
ตัวอย่่�งจุดที่ไม่จำ�เป็นต้องใส่จุดระบ�ยตะกอน และจุดระบ�ยอ�ก�ศ
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  อยา่งไรกต็าม ขอ้ควรคำานงึในการวางจดุระบายตะกอนและจดุระบาย 
  อากาศ คือ หากแนวท่อวางตัวลาดลงเป็นช่วงเล็กๆ อย่างต่อเนื่อง 
  ลงไปยงัจดุต่ำาสดุของแนวทอ่ชว่งนัน้ หรอืวางตวัยกขึน้เปน็ชว่งเล็กๆ  
  อย่างต่อเนื่องไปยังจุดสูงสุดของแนวท่อช่วงนั้น ไม่จำาเป็นต้องใส่ 
  จุดระบายตะกอนและจุดระบายอากาศทุกจุด เพราะในท้ายท่ีสุด ตะกอน 
  จะไหลไปยังจุดต่ำาสุดของแนวท่อช่วงนั้น และอากาศก็จะไหลไปยัง 
  จุดสูงสุดของแนวท่อช่วงนั้นเช่นเดียวกัน
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4.4	 เตรียมการก่อนก่อสร้าง

 	 4.4.1	 ทำาบัญชีวัสดุ โดยหลังจากที่มีการออกแบบระบบท่อส่งน้ำา 

   เรยีบรอ้ยแลว้ กส็ามารถนำาแบบไปคำานวณประมาณการวสัด ุ

   ที่ต้องใช้ในการก่อสร้าง และทำาบัญชีบันทึกข้อมูลของวัสดุ 

   กอ่สรา้งเพือ่เกบ็เปน็ลายลกัษณอ์กัษร ขอ้มลูทีค่วรใส่ในบญัช ี

   วัสดุมีดังต่อไปนี้

   1) ขนาดของท่อ 

   2) ชนิดของท่อ 

   3) ความยาวของเสน้ทอ่ โดยคำานวณจากแบบทีท่มีสำารวจ 

    สอ่งกลอ้ง แลว้เพิม่ความยาวไปรอ้ยละ 5-10 ของแนวทอ่ 

    ที่ส่องกล้องได้ ค่าร้อยละของความยาวที่เพิ่มขึ้นอยู่กับ 
    ความลาดชนัของแนวทอ่ หากพืน้ทีล่าดชนัมาก ค่าร้อยละ 
    ที่จะเพิ่มก็ควรมาก 

   4) อุปกรณ์ประกอบแนวท่อต่างๆ เช่น วาล์ว ข้องอ ข้อต่อ  
    สามทาง และตามที่ปรากฏในแบบ

 	 4.4.2	 เตรียมเครื่องมือดังต่อไปนี้

   1) จอบ

   2) มีด

   3) อีเตอร์

   4) ชะแลง

   5) เลื่อย

   6) ชุดกุญแจปากตาย สำาหรับขันน็อตหน้าแปลนต่างๆ

   7) กุญแจคอม้า สำาหรับหมุนขันข้อต่อเกลียวท่อที่มีขนาด 
    ตั้งแต่ 3 นิ้วขึ้นไป
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  4.4.2	 เตรียมทีมงาน โดยสมาชิกควรประกอบไปด้วยบุคลากร 
   ดังต่อไปนี้

   1) ช่างก่อสร้าง จำานวน 1 คน ควรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ 
    การวางระบบและกอ่สรา้งแนวทอ่ส่งน้ำาไมน่อ้ยกวา่ 3 ปี

   2) ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง จำานวน  2  คน ควรเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์ 
    ด้านงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1 ปี

   3) แรงงานทัว่ไป จำานวนขึน้อยูกั่บขนาดงาน ควรคัดเลือก 
    และว่าจ้างชาวบ้านในพ้ืนที่เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน  
    และที่สำาคัญที่สุด คือ เป็นการถ่ายทอดทักษะความรู้ 
    ในการวางท่อส่งน้ำาให้กับชาวบ้านซึ่งเป็นผู้ที่จะพัฒนา 
    ชุมชนของตนเองต่อไปในอนาคต 

4.5	 วางท่อน้ำา

  4.5.1 วางท่อแต่ละชนิดตามจุดต่างๆ ที่ใกล้แนวท่อที่กำาหนดไว้ 

   ในแบบมากทีส่ดุ โดยแบง่เปน็ชว่งระยะทางเพือ่การลำาเลียง 

   เข้าแนวระบบส่งน้ำาตามแบบ

ภาพที่ 135
ก�รว�งท่อ 

เตรียมไว้ 
ใกล้ๆ แนวท่อ 

ที่กำ�หนดไว้
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  4.5.2 ขุดเปดิแนวดนิตามแนวสำารวจ แตห่ากการกอ่สรา้งทิง้ระยะ 

   เวลาไมน่านหลงัจากการสำารวจ สามารถใชร้อยเปดิทางส่อง 

   กล้องที่ทำาไว้ตอนสำารวจพื้นที่ก็ได้เช่นกัน

ภาพที่ 136
ก�รขุดเปิดแนวดิน

  4.5.3 ขุดดินลึกไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร ให้เป็นร่องขนาดกว้าง 

   พอที่จะนำาท่อแต่ละขนาดใส่ลงไปได้

ภาพที่ 137
คว�มลึกของแนว 

ท่อควรไม่น้อยกว่�  
50 เซนติเมตร
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  4.5.4 ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบท่อตามแบบ กรณีมีอุปสรรคต่างๆ  

   เช่น ต้องปรับเลี้ยวแนวท่อ อ้อมก้อนหิน อ้อมรากไม้ หรือ 

   ฐานของสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใต้ดิน ซึ่งตอนสำารวจมองไม่เห็น  

   ทำาให้แบบที่ถูกกำาหนดจุดระบายอากาศหรือระบายตะกอน 

   ไม่ตรงกับตำาแหน่งท่ีกำาหนดไว้ในแบบ สามารถปรับแก้ 

   ตำาแหน่งได้ตามความเป็นจริงของภูมิประเทศ โดยให้อยู่ใน 

   ดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมการวางระบบท่อส่งน้ำา แล้วแจ้ง 

   ให้ผู้ออกแบบทราบเพื่อแก้ไขแบบให้ถูกต้อง

  4.5.5 ตรวจสอบการกอ่สรา้งวา่ถกูตอ้งหรอืไม ่โดยทดสอบการสง่น้ำา  

   หากรั่วให้ทำาการแก้ไขซ่อมแซมทันทีและฝังกลบแนวท่อ 

   ให้แน่น

5.	 ระบบคลองส่งน้ำา

คลองส่งน้ำาที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ สร้างเป็นคลองขนาดเล็กที่ปากคลองกว้าง 

ไม่เกิน 2 เมตร ก้นคลองกว้าง 1 เมตร และสูง 1 เมตร เนื่องจากรูปแบบการ 

พัฒนาระบบน้ำาของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เน้นทำาในพื้นที่ลุ่มน้ำาขนาดเล็ก เพื่อ 

แก้ปัญหาที่เห็นผลในเวลาอันสั้น

5.1	 การออกแบบคลองส่งน้ำา

  การออกแบบคลองส่งน้ำามีข้อควรคำานึงดังนี้

	 	 5.1.1	 ความลาดด้านข้าง ควรออกแบบให้มีความลาดด้านข้างใน 

   อัตราส่วน 1:1.5 หากมีพ้ืนที่ก่อสร้างจำากัด อาจเลือกใช้ 

   อัตราส่วนความลาดด้านข้าง 1:1 แทน แต่มีข้อเสีย คือ  

   ดินด้านข้างจะพังทลายได้ง่ายกว่า
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	 	 5.1.2	 ความลาดตามยาวของคลอง	ออกแบบโดยพิจารณาตามลักษณะ 

   ภูมิประเทศของพื้นที่นั้น เช่น พื้นที่ลุ่มน้ำาของโครงการ 

   มคีวามลาดเอยีงโดยเฉลีย่ประมาณ 1 : 1,000 (ระยะทาง 1,000  

   เมตรจะมีความต่างระดับลง 1 เมตร) ก็ควรออกแบบให้ 

   ความลาดตามยาวของคลองที่จะก่อสร้างเท่ากับ 1 : 1,000  

   ด้วยเช่นกัน 

5.2	 เตรียมการก่อนก่อสร้าง

 	 5.2.1	 ทำาบญัชวีสัด ุโดยหลงัจากทีม่กีารออกแบบระบบคลองสง่น้ำา 

   เรยีบรอ้ยแลว้ กส็ามารถนำาแบบไปคำานวณประมาณการวสัด ุ

   ที่ต้องใช้ในการก่อสร้าง และทำาบัญชีบันทึกข้อมูลของวัสดุ 

   ก่อสร้างเพื่อเก็บเป็นลายลักษณ์อักษร

  5.2.2	 เตรียมเครื่องมือ	ดังต่อไปนี้

   1) เลื่อย 10) จอบ

   2) ฆ้อนตอกตะปู 11) เสียม

   3) ฆ้อนปอนด์ 12) ตลับเมตร

   4) คีมผูกเหล็ก 13) กระบะผสมปูน

   5) คีมปากจระเข้ 14) เครื่องผสมคอนกรีต

ภาพที่ 138
ภ�พตัดขว�ง 

แสดงอัตร�ส่วน 
คว�มล�ด 

ด้�นข้�งตลิ่ง
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   6) ชะแลง 15) เกรียงพลาสติก

   7) อีเตอร์ 16) เกรียงใบโพธิ์

   8) ปุ้งกี๋ 17) ไม้สามเหลี่ยม

   9) ถังเทปูน

  5.2.3	 เตรียมทีมงาน โดยสมาชิกควรประกอบไปด้วยบุคลากร 

   ดังต่อไปนี้

   1) ช่างก่อสร้าง จำานวน 1 คน ควรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ 

    การวางระบบและก่อสร้างแนวคลองส่งน้ำาไม่น้อยกว่า  

    3 ปี

   2) ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง  จำานวน  2  คน  ควรเป็นผู้ท่ีมีีประสบการณ์ 

    ด้านงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1 ปี

   3) แรงงานทัว่ไป จำานวนขึน้อยูกั่บขนาดงาน ควรคัดเลือก 

    และว่าจ้างชาวบ้านในพ้ืนที่เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน  

    และที่สำาคัญที่สุด คือ เป็นการถ่ายทอดทักษะความรู้ 

    ในการวางท่อส่งน้ำาให้กับชาวบ้านซึ่งเป็นผู้ที่จะพัฒนา 

    ชุมชนของตนเองต่อไปในอนาคต 

5.3	 เริ่มการก่อสร้าง

	 	 5.3.1	 กรณีสร้างคลองดิน

   1) กำาหนดขนาดและแนวของเส้นทางคลอง โดยใช้กล้อง 

    วัดระดับส่องวัดแนวแล้วปักหลักทำาระดับเป็นช่วงๆ 

   2) ถางแนววัชพืชเปิดทาง หากใช้เครื่องจักร สามารถถาง 

    ไปพร้อมกับปรับระดับดินด้านบนให้ใกล้เคียงกับระดับ 



129แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างระบบส่งน้ำา

    ท่ีจะสร้างคลอง แต่หากใช้แรงคน การปรับหน้าดิน 

    จะทำาไปพร้อมกับการขุดคลอง 

   3) กำาหนดความกว้างตลอดแนวคลองตามแบบที่จะสร้าง

   4) ขุดแนวคลองตามแนวและแบบทีก่ำาหนดไว ้หากขดุดว้ย 

    เครื่องจักร ควรขุดแบบถอยหลังเพื่อไม่ให้ดินที่ขุดแล้ว 

    ไหลลงไปในเสน้ทางทีข่ดุผา่นมา แต่หากขดุด้วยแรงคน  

    ควรมผีูค้วบคมุดแูลคอยตรวจสอบใหไ้ด้คลองตามขนาด 

    ที่กำาหนด 

   5) ในขณะทีขุ่ดแนวคลอง สามารถนำาดนิขึน้มาทำาคนัคลอง 

    พรอ้มกบัปรบัแตง่ใหเ้รยีบและแนน่ เพือ่ใชเ้ปน็เส้นทาง 

    สำาหรบัเดนิตรวจตรา ดแูล เดนิทางมาทำางานในวนัตอ่ๆ ไป  

    และยงัใช้เปน็เสน้ทางสำาหรับตรวจสอบซอ่มแซมคลอง 

    ทีช่ำารดุไดใ้นอนาคต เปน็ทางสญัจรของชาวบา้น และเปน็ 

    เส้นลำาเลียงผลิตผลทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้

ภาพที่ 139
ก�รทำ�คันคลอง

ไปพร้อมๆ กับ
ขุดแนวคลอง



130 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างระบบส่งน้ำา

   6) ปรับแต่งเก็บรายละเอียดในคลองให้ได้ตามแบบโดย 
    แรงงานคน เนือ่งจากแรงงานคนสามารถเกบ็รายละเอยีด 
    ได้ดีกว่า

  5.3.2	 กรณีสร้างคลองดาดคอนกรีต หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอน 
   ทัง้หมดของการสรา้งคลองดนิแลว้ จงึเร่ิมเตรยีมเทคอนกรีต 
   ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

   1) ปรบัดนิใหแ้นน่และลาดไปตามแนวเอยีงของคลองที่ได ้
    ออกแบบไว้

ภาพที่ 140
ก�รปรับดิน

ก่อนเทคอนกรีต

   2) วางแบบสำาหรบัเทคอนกรตีลงในชอ่งคลอง โดยเวน้ระยะ 

    ห่างทุกๆ 2-3 เมตร เพราะเป็นระยะที่ช่วยให้ปรับแต่ง 

    เก็บรายละเอียดผิวปูนได้ง่าย
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ภาพที่ 141
ก�รเว้นระยะห่�ง

ระหว่�งแบบ
สำ�หรับเทคอนกรีต

   3) เทคอนกรีตหนา 2 น้ิวในแตล่ะชว่งทีว่างแบบไวไ้ปจนสดุ 

    แนวคลองสง่น้ำา หากเทบางกวา่ 2 นิว้ คอนกรตีจะเปราะ  

    แตกงา่ย และหากเทหนากวา่นีก็้จะส้ินเปลืองงบประมาณ 

    โดยใช่เหตุ ควรเทคอนกรีตช่วงเว้นช่วงเพื่อให้สามารถ 

    ฉาบปูนในแต่ละช่วงได้สะดวก อีกท้ังยังประหยัดเวลา 

    ในการต้ังแบบ

   4) แกะแบบในช่วงทีเ่ทคอนกรีตไวอ้อก แลว้วางโฟมขนาด 

    หนา 1 เซนตเิมตร กว้าง 2 นิว้ ทาบตามหนา้ตดัใหเ้นือ้โฟม 

    เสมอกับผิวคอนกรีตด้านบนของคอนกรีตที่เทไว้แล้ว 

    ในแต่ละช่วง เพื่อไม่ให้คอนกรีตเชื่อมติดกันในขณะที่ 

    เทคอนกรีตในช่วงแบบที่เว้นไว้

   5) เทคอนกรตีในชว่งแบบทีเ่วน้ไวใ้หเ้ต็มพืน้ทีค่ลอง รอให ้

    คอนกรีตแห้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
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ภาพที่ 142
ก�รเทคอนกรีต

ลงในคลอง

   6) แกะโฟมทั้งหมดออก จากนั้นผสมยางมะตอยกับทราย 

    ในอตัราสว่น 1:1 แลว้เทลงไปในชอ่งวา่งระหวา่งรอยตอ่ 

    คอนกรีตให้เต็ม
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[05]
ก�รสร้�งระบบกักเก็บน้ำ�

1.	ความหมายของระบบกักเก็บน้ำา

ระบบกักเก็บน้ำาหรือระบบสำารองน้ำาเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำาคัญของระบบ 

ทอ่สง่น้ำา เนือ่งจากระบบทอ่สง่น้ำาลำาเลยีงน้ำาไดป้รมิาณไมม่าก ระบบกักเก็บหรือ 

สำารองน้ำาจะช่วยรวบรวมปริมาณน้ำาที่ไหลมาจากแหล่งต้นน้ำาเอาไว้ เพื่อให้ 

สามารถส่งน้ำาปริมาณมากต่อไปยังชุมชนได้ในคราวเดียว 

อย่างไรก็ตาม ระบบกักเก็บหรือสำารองน้ำาเป็นสิ่งไม่จำาเป็นสำาหรับระบบคลอง 

ส่งน้ำา เพราะระบบคลองส่งน้ำาจะต่อมาจากฝายที่อยู่ทางต้นน้ำา ซึ่งทำาหน้าที่ 

เสมือนระบบกักเก็บน้ำาในตัวเองอยู่แล้ว

2.	ประเภทของระบบกักเก็บน้ำา

ระบบกกัเกบ็น้ำาทีม่ลูนิธแิม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถมัภเ์ลอืกใช ้สามารถแบง่ 

ออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ถังพักน้ำาคอนกรีต และ 2) บ่อพวงสันเขา  

ระบบกักเก็บน้ำาทั้ง 2 ประเภทมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน แต่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ  

มีหลักในการเลือกใช้ คือ ต้องคำานึงถึงความเหมาะสมของลักษณะภูมิประเทศ 

และผลประโยชน์ที่ชุมชนได้รับเป็นหลัก ข้อเปรียบเทียบของระบบกักเก็บน้ำา 

ทั้ง 2 ประเภทสามารถดูได้ตามตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 8 เปรียบเทียบคุณลักษณะของถังพักน้ำ�คอนกรีตและบ่อพวงสันเข�

ถังพักน้ำา บ่อพวงสันเขา

วัตถุประสงค์
การใช้งาน

เหมาะสำาหรับใช้สำารองน้ำา 
เพื่อการอุปโภคบริโภค  
เนื่องจากมีฝาปิดมิดชิด

เหมาะสำาหรับเป็นที่พักน้ำา 
เพื่อการเกษตร เพราะไม่มีหลังคา 
กันฝุ่นละอองและเศษวัสดุต่างๆ 

การก่อสร้าง

หากพื้นที่ก่อสร้างเป็นสถานที่ 
ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก  
อาจมีข้อจำากัดเรื่องการขน 
วัสดุก่อสร้างเข้าไป 

สามารถก่อสร้างได้ 
ในพื้นที่ห่างไกล 

ขนาด
คอนกรีตมีน้ำาหนักมาก  
ขนาดที่ก่อสร้างได้จึงมัก 
ไม่เกิน 1,000 ลบ.ม.

หากมีพื้นที่ที่เหมาะสม  
สามารถสร้างให้มีขนาดและ 
ความจุมากกว่า 1,000 ลบ.ม. ได้

ค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยค่าก่อสร้าง 3,000 บาท 
ต่อน้ำา 1 ลบ.ม.

เฉลี่ยค่าก่อสร้าง 150 บาท 
ต่อน้ำา 1 ลบ.ม.

3.	ถังพักน้ำา

ถังพักน้ำา คือ ถังคอนกรีตเสริมเหล็กสำาหรับใช้พักและเก็บน้ำาเพื่อการอุปโภค 

บริโภค รูปทรงหลากหลายตามความต้องการของชุมชนและความเหมาะสม 

ของภูมิประเทศ มีทั้งทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยม หรือหลายเหลี่ยม ขนาดหรือ 

ความจุขึน้อยู่กบัปริมาณน้ำาทีต่อ้งกกัเกบ็ แตม่ขีนาดอยา่งนอ้ย 100 ลูกบาศกเ์มตร  

หรือกว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 2 เมตร 15 เซนติเมตร เพราะดูแลรักษาง่าย  
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นอกจากตัวถังแล้ว ถังพักน้ำายังมีส่วนประกอบที่สำาคัญอีก 5 ส่วน ได้แก่ 

 1) ท่อน้ำาเข้า มักใช้ท่อพีอีหรือท่อพีวีซี ติดตั้งบริเวณขอบถัง

ภาพที่ 143
ถังพักน้ำ�

ที่เสร็จสมบูรณ์
พร้อมใช้ง�น

ภาพที่ 144
ท่อน้ำ�เข้�

บริเวณขอบ
ถังพักน้ำ�

 2) ท่อจ่ายน้ำา มักใช้ท่อเหล็ก ติดตั้งบริเวณช่วงล่างของถัง

 3) ท่อระบายน้ำาล้น มักใช้ท่อพีอีหรือท่อพีวีซี ติดตั้งบริเวณขอบถัง 

 4) ท่อล้างตะกอน มักใช้ท่อเหล็ก ติดตั้งที่ส่วนท้ายสุดของท่อเพื่อช่วย 
  ระบายน้ำาให้ออกจากท่อทั้งหมด
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 5) วาล์วปิด-เปิดน้ำา ติดตั้งที่ท่อน้ำาเข้าและท่อน้ำาออก

ภาพที่ 145
ท่อจ่�ยน้ำ�  

ท่อระบ�ยน้ำ�ล้น  
ท่อล้�งตะกอน  

และว�ล์วปิด-เปิดน้ำ�

3.1	 พิจารณาหาที่ตั้งถังพักน้ำา

  หลักการการพิจารณาหาที่ตั้งถังพักน้ำา คือ ต้องตั้งอยู่ในระดับที่ 
  ต่ำากวา่แหลง่น้ำาตน้ทาง (โดยปกต ิแหลง่น้ำาต้นทาง คือ ฝายเส้นทาง 
  น้ำาหลกัท่ีมีน้ำาไหลตลอดป)ี และตอ้งตัง้อยู่ในระดบัทีส่งูกวา่จดุกระจาย 
  น้ำาเข้าชุมชน โดยห้ามก่อสร้างบนพื้นที่ที่เป็นดินถม เพราะดินอาจ 
  ทรุดตัวจนถังพักน้ำาชำารุดเสียหาย

3.2	 เตรียมตัวก่อนสร้างถังพักน้ำา

 	 3.2.1	 เตรียมทีมงาน	

   1) ชา่งควบคมุงาน จำานวน 1 คน เพือ่เปน็พีเ่ล้ียงใหท้มีงาน  
    และใหค้ำาแนะนำาจากประสบการณ ์สามารถหาบคุลากร 
    เหล่านี้ได้จากช่างควบคุมงานก่อสร้างในพื้นที่ รวมถึง 
    บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานที่เคยทำางานชลประทาน 
    หรือก่อสร้าง ช่างควบคุมงานควรมีประสบการณ์ด้าน 
    การคุมงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3 ปี
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   2) ชา่งทัว่ไป จำานวน 1-2 คนตามปริมาณและความเร่งด่วน 
    ของงาน มหีนา้ทีป่ฏบิตังิานตามทีช่า่งควบคมุมอบหมาย  
    และจา่ยงานใหแ้รงงานทัว่ไป ควรเปน็คนทีผ่า่นการเปน็ 
    ลูกมืองานก่อสร้างมาก่อน สามารถหาได้จากชาวบ้าน 
    หรือช่างก่อสร้างรับจ้างทั่วไป

   3) แรงงานทั่วไป จำานวนไม่จำากัด มีหน้าที่ทำางานก่อสร้าง 
    โดยรวม เช่น ดัดเหล็ก ผูกเหล็ก ผสมและเทคอนกรีต  
    ตดัไมอ้ดัทำาแบบ ทัง้นี ้ควรคดัเลอืกและวา่จา้งชาวบา้น 
    ในพ้ืนทีเ่พ่ือสร้างรายไดใ้หชุ้มชน และทีส่ำาคญัทีส่ดุ คอื  
    สร้างโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น เพื่อถ่ายทอด 
    ทกัษะความรู้ในการสร้าง บำารงุรกัษา และบรหิารจดัการ 
    ถังพักน้ำาให้แก่ชุมชน และสนับสนุนให้ชุมชนสามารถ 
    ดแูล และบรหิารจัดการถังต่อไปในอนาคตได้ด้วยตนเอง

  3.2.2	 เตรียมวัสดุและเครื่องมือ
   1) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
   2) ลูกปูนขนาด 5 เซนติเมตร
   3) หินย่อย
   4) ทราย
   5) เหล็กฉาก
   6) เส้นลวดผูกเหล็กสีดำา
   7) ตะปูขนาด 1-4นิ้ว
   8) กระดานไม้อัดสำาหรับตั้งแบบ ขนาดกว้าง 1.20 เมตร  
    ยาว 2.40 เมตร หนา 1 เซนติเมตร
   9) ไม้เนื้ออ่อน
   10) เหล็กเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9-12 มิลลิเมตร
   11) คีมผูกลวด

หมายเหตุ: ในการผสมคอนกรีตที่มีปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร ต้องใช้ปูน 7 ถุง  
ทราย 0.28 ลูกบาศก์เมตร หินย่อย 0.78 ลูกบาศก์เมตร ผู้ใช้อาจเลือกนำาไป 
ประกอบการคำานวณปริมาณวัสดุที่จำาเป็นต้องเตรียมได้อย่างคร่าวๆ
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   12) คีมตัดลวด

   13) เทปวัด 30 เมตร

   14) เลื่อย

   15) ชะแลง

   16) อีเตอร์

   17) ฆ้อนตอกตะปู

   18) ประแจดัดเหล็กขนาด 9 และ12 มิลลิเมตร 

   19) จอบ 

   20) เสียม

   21) พลั่ว

   22) ปุ้งกี๋

   23) สายยางระดับ

   24) เชือกระดับ

   25) ถังเทปูน

   26) เครื่องผสมคอนกรีต

3.3	 ปรับพื้นที่สร้างถังพักน้ำาให้เรียบ

ภาพที่ 146
ก�รปรับ

พื้นที่ก่อสร้�ง
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3.4	 เริ่มทำาพื้นถัง โดยเทปูนทรายรองพื้นประมาณ 3 เซนติเมตร 
 ตรงบริเวณที่จะสร้างถังพักน้ำา 

3.5	 วางลูกปูนขนาด	5	เซนติเมตรรองพื้น	จากนั้นวางเหล็กแบบลงบน 
 ลูกปูน โดยวางเหล็กขนาด 12 มิลลิเมตรก่อน พร้อมวางท่อระบาย 
 ตะกอน

ภาพที่ 147
ก�รว�งลูกปูน

เหล็กแบบ และท่อ
ระบ�ยตะกอน

ภาพที่ 148
อัตร�ส่วน

ก�รผสมคอนกรีต

3.6	 ผสมคอนกรีต	โดยใช้อัตราส่วน ปูน 1 : ทราย 2 : หินย่อย 3 จากนั้น 
 ผสมน้ำายากันซึมเข้ากับคอนกรีต
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3.7	 เทพื้นให้สูง	30	เซนติเมตร	

3.8	 สานและผูกเหล็กเส้นขนาด	12	มม.	และ	9	มม.	ตามแบบที่กำาหนด

3.9	 ต้ังไม้แบบด้านในถัง	โดยเว้นไม้ให้ห่างจากเหล็กเส้น 5 เซนติเมตร

ภาพที่ 149
ก�รตั้งไม้แบบ

ด้�นในถัง

ภาพที่ 150
ก�รค้ำ�ยันไม้แบบ

จ�กด้�นนอก

3.10	ตัง้ไมแ้บบดา้นนอกถงั	โดยเวน้ระยะหา่งจากไมด้้านใน 20 เซนติเมตร  

 ตอ้งค้ำายนัใหแ้นน่หนาทัง้จากดา้นในและดา้นนอกเพือ่ปอ้งกนัไม่ให ้

 คอนกรีตไหลออก
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3.11	วางท่อจ่ายน้ำาเข้าและท่อน้ำาล้นตามแบบที่กำาหนด

3.12	ใส่ไม้คิ้วโดยรอบ ทั้งด้านนอกและด้านในตอนบนของถังเพื่อลบมุม

3.13	เทปูนทรายเข้มข้นจนหนาประมาณ		3	เซนติเมตร เพื่อให้ปูนใหม่ 

 เชื่อมติดกับพื้นที่เทปูนไว้แล้ว 

3.14	เทคอนกรีตที่ผสมน้ำายากันซึมเรียบร้อยแล้วให้กับผนังทั้งสี่ด้าน	 

 โดยเทในลักษณะวนรอบตัวถังพักน้ำาเพื่อให้ระดับคอนกรีตเสมอกัน  

 ในขณะที่เทต้องหมั่นกระทุ้งคอนกรีตเป็นระยะเพื่อให้คอนกรีต 

 แน่นเสมอกัน 

3.15	ปรับระดับถังพักน้ำาให้เรียบ และได้ระดับตามไม้คิ้วที่วางไว้

3.16	ทิง้ใหค้อนกรีตแหง้ประมาณ	48	ช่ัวโมง	แลว้จงึแกะแบบออก จากนัน้ 

 ฉาบปรับพื้นผิวคอนกรีตของตัวถังให้เรียบเสมอกัน

3.17	บม่คอนกรีต โดยรดน้ำาใสผ่นังถงัทัง้ 4 ดา้นจนเปยีกชุม่ และคลมุดว้ย 

 พลาสติกหรือกระสอบ เพื่อป้องกันไม่ให้คอนกรีตแตกตัวจากการ 

 คายน้ำาเร็วเกินไป ทิ้งไว้ไม่เกิน 3 วันจึงแกะผ้าคลุมออก

ภาพที่ 151
ก�รค้ำ�ยันไม้แบบ

จ�กด้�นในถัง
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3.18	ถ่ายน้ำาเข้าถัง โดยค่อยๆ เพ่ิมระดับน้ำาลงในถังอย่างสม่ำาเสมอ 
 เป็นประจำา ไม่ควรปล่อยน้ำาใส่จนเต็มถังในครั้งเดียว

4.	 บ่อพวงสันเขา

บ่อพวงสันเขา คือ บ่อเก็บน้ำาที่อยู่บนสันเขาหรือส่วนสูงของเนินเขาที่ยาว 
เปน็แนวทอดต่อกนัไป ทำาหนา้ทีก่กัเกบ็น้ำาสำาหรบักจิกรรมการเกษตรและปศสัุตว ์
โดยสำารองไว้ใช้ยามขาดแคลน และยังใช้เลี้ยงปลาเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 
ไดอ้กีดว้ย บอ่พวงสนัเขาจ่ายน้ำาดว้ยระบบท่อท่ีเปน็เครอืขา่ยเชือ่มโยงกนัระหวา่ง  
2 บ่อขึ้นไป 

4.1	 เตรียมตัวก่อนสร้างบ่อพวงสันเขา

  การสรา้งบอ่พวงสนัเขาควรทำาในฤดแูลง้เทา่นัน้ เนือ่งจากการสรา้ง 
  บ่อพวงสันเขาที่แข็งแรงต้องอาศัยพื้นดินที่เรียบแน่น หากทำาใน 
  ฤดูฝน อาจประสบปญัหาดนิเปน็โคลนหรอืน้ำาขงั โดยก่อนสรา้งควร 
  เตรียมตัวดังนี้

	 	 4.1.1	 เตรียมทีมงาน	

   1) ชา่งกอ่สรา้ง จำานวน 1 คน เพือ่เปน็พีเ่ล้ียงใหท้มีงาน และ 
    ใหค้ำาแนะนำาจากประสบการณ ์ควรเปน็บคุคลทีผ่า่นการ 
    ฝึกงานควบคุมการขุดสระมาแล้วเป็นอย่างดี

   2) ผู้ช่วยช่างกอ่สร้าง จำานวน 3 คน มหีนา้ทีป่ฏบิตังิานตาม 
    ที่ช่างควบคุมมอบหมาย และจ่ายงานให้แรงงานทั่วไป 
    ควรเปน็บคุคลทีม่ปีระสบการณ์ด้านงานก่อสรา้งไมน่อ้ย 
    กว่า 1 เดือน 
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   3) แรงงานทั่วไป จำานวนไม่จำากัด มีหน้าที่ทำางานก่อสร้าง 
    โดยรวม ควรคัดเลือกและว่าจ้างชาวบ้านในพื้นที่เพื่อ 
    สร้างรายได้ให้ชุมชน และที่สำาคัญที่สุด คือ เป็นการ 
    ถา่ยทอดทกัษะความรูใ้นการสรา้ง บำารงุรกัษาและบรหิาร 
    จดัการบอ่พวงสนัเขาใหก้บัชุมชนซึง่เปน็ผูท้ีจ่ะดแูลฝาย 
    ต่อไปในอนาคต

	 	 4.1.2	 เตรียมวัสดุและเครื่องมือ

   1) จอบ

   2) ปุ้งกี๋

   3) สายยาง

   4) ไม้กระทุ้งดิน

   5) ไม้ปรับหน้าดิน

   6) ผ้าพลาสติก

   7) ท่อน้ำาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 นิ้ว

   8) ไม้ไผ่รวกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 นิ้ว

   9) เชือกไนล่อน

 4.2	 ปรบัพืน้ที่บริเวณทีจ่ะขุดบอ่ใหเ้ปน็แนวราบทีม่ขีนาดใหญก่วา่ขนาด 

  ของบ่อที่กำาหนดไว้ด้านละ 2 เมตร โดยต้องกำาหนดให้ตัวอ่างอยู่ใน 

  พืน้ดนิเดิมทัง้หมดเทา่นัน้ หา้มมสีว่นใดอยู่ในตำาแหนง่ดนิทีถ่มใหม ่

  โดยเด็ดขาด
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4.3	 เริ่มขุดบ่อตามแบบที่กำาหนดไว้	โดยสามารถทำาได้ 2 วิธี ได้แก่

  4.3.1	 ใชแ้รงคนขดุ	จะใชใ้นกรณเีครือ่งจกัรไมส่ามารถเขา้ถงึพืน้ที ่

   ขดุได ้หรอืมคีวามตอ้งการสรา้งงานในพืน้ที ่โดยแรงงาน 1 คน  

   จะสามารถขดุไดโ้ดยเฉลีย่ 1 ลกูบาศกเ์มตรตอ่วนั ระยะเวลา 

   ในการขุดจะขึ้นอยู่กับปริมาตรของดิน และจำานวนคนขุด 

   ในแต่ละวัน โดยใช้ 1 คนต่อพ้ืนที่ทำางาน 2 ตารางเมตร  

   เพราะหากจัดคนลงมากกว่าอัตราสว่นนีจ้ะทำางานไมส่ะดวก

ภาพที่ 152
ภ�พตัดด้�นข้�ง 

แสดงก�รปรับพื้นดิน
ก่อนขุดบ่อพวง

ภาพที่ 153
ภ�พตัดด้�นข้�ง 

แสดงก�รขุดบ่อพวง



ภาพที่ 154
ก�รใช้เครื่องจักร

ขุดบ่อ

ภาพที่ 155
ก�รเก็บกว�ดเศษหิน

และกิ่งไม้ออกจ�กบ่อ
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 	 4.3.2	 ใช้เครื่องจักรขุด เป็นวิธีที่ช่วยประหยัดเวลา แต่ค่าใช้จ่าย 

   อาจสูงกว่า นอกจากนั้นยังเป็นวิธีที่ไม่ช่วยกระจายรายได้ 

   สู่ชาวบ้านและไม่สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของให้คนในพื้นที่ 

4.4	 เก็บหิน	 เศษกิ่งไม้	 ออกจากบ่อให้หมดเพื่อป้องกันหินและเศษไม้  

 แทงพลาสติกขาด



ภาพที่ 156
ก�รปรับพื้น
ด้�นข้�งบ่อ

ภาพที่ 157
ก�รปรับดินขอบบ่อ
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4.5	 ปรับพื้นด้านข้างบ่อให้เรียบ	 โดยใช้ไม้ปรับหน้าดินทุบดินหรือหิน 

 ให้แตกละเอียดและไม่ให้มีก้อนหินหรือเศษไม้โผล่ หากอยู่ใกล้แหล่งน้ำา  

 อาจต่อสายยางจากแหล่งน้ำาเพื่อฉีดดินในบ่อให้อ่อนตัวลง ช่วยให้ 

 ปรับพื้นดินได้ง่ายขึ้น

4.6	 ปรับดินขอบบ่อให้กว้าง	1.5	 เมตร และให้ระดับดินเสมอกันตั้งแต่ 

 ขอบด้านในถึงขอบด้านนอก



ภาพที่ 158
ก�รขุดร่องฝัง

ช�ยผ้�พล�สติก

ภาพที่ 159
ก�รปูผ้�พล�สติก

ลงที่ก้นบ่อ
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4.7	 ขุดร่อง	โดยวัดจากขอบด้านในออกมา 50 เซนติเมตร และขุดร่อง 

 กว้าง 50 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตรเพื่อฝังชายผ้าพลาสติก

4.8	 ปูผ้าพลาสติกที่พื้นก้นบ่อก่อนแล้วจึงคลี่ผ้าออกให้เต็มพื้นที่บ่อ	 
 โดยต้องระวังไม่ให้พลาสติกฉีกขาด หากพบจุดฉีกหรือขาด ต้อง 
 ซ่อมแซม สำาหรับผ้าพลาสติกที่มีความหนา 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป  
 ซ่อมได้โดยใช้เคร่ืองเป่าความร้อนช่วยเป่าให้พลาสติกจุดที่ฉีกขาด 
 อ่อนตัวลงและเชื่อมกัน สำาหรับผ้าพลาสติกที่มีความหนา 0.15  
 มิลลิเมตรให้ทากาวยางลงบนเศษผ้าพลาสติกชนิดเดียวกันแล้ว 
 ปะบริเวณที่ฉีกขาด 



ภาพที่ 160
ก�รคลี่ผ้�พล�สติก 

ออกให้เต็มบ่อ

ภาพที่ 161
ก�รว�งผ้�พล�สติก 

ลงในร่องบริเวณขอบบ่อ
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4.9	 ดึงผ้าใบเข้ามุมขอบบ่อให้ตึง วางขอบพลาสติกทั้ง 4 ด้านลงใน 

 รอ่งขอบบอ่ที่ไดข้ดุเตรยีมไว ้โดยวางทลีะดา้นเพือ่ไม่ใหผ้า้หลดุไหล 

 ลงก้นบ่อ ฝังชายขอบพลาสติก ใช้ดินกลบและอัดดินให้แน่น 

 เพื่อไม่ให้ผ้าหลุดออกจากขอบบ่อ



ภาพที่ 162
ก�รกลบขอบบ่อ

ภาพที่ 163
ก�รอัดดินให้แน่น
เพื่อไม่ให้ผ้�หลุด
ออกจ�กขอบบ่อ
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4.10	ในกรณีที่ผ้าพลาสติกมีความยาวไม่พอ ต้องต่อผ้าพลาสติก ทำาได้ 

 โดยวัดระยะจากขอบผ้าพลาสติกเข้ามา 50 เซนติเมตร จากนั้นขุด 

 แนวร่องขนาดกว้าง 50 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร ขวางตลอด 

 แนวบ่อ เมื่อขุดเสร็จแล้วจึงวางผ้าพลาสติกอีกผืนต่อซ้อนทับกับ 

 ผา้พลาสตกิทีปู่ไวก้อ่นหนา้ โดยใหข้อบผา้พลาสติกทัง้สองผนือยู่ใน 

 ระนาบเดียวกัน จากนั้นจึงพับขอบพลาสติกทั้งสองชั้นเข้า 3 ทบ  

 ทบละ 15 เซนติเมตร ฝังในร่องที่เตรียมไว้ และอัดดินให้แน่น



ภาพที่ 164
ก�รขุดแนวร่อง 

สำ�หรับต่อผ้�พล�สติก

ภาพที่ 165
ก�รพับผ้�พล�สติก  

2 ผืนต่อกัน

150 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างระบบกักเก็บน้ำา



ภาพที่ 166
ก�รอัดผ้�พล�สติก 
ลงแนวร่องรอยต่อ

ภาพที่ 167
ก�รต่อผ้�พล�ศติก

151แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างระบบกักเก็บน้ำา

4.11	หลังอัดดินตรงรอยต่อจนแน่นแล้ว	 ให้พลิกผ้าพลาสติกผืนด้านบน 

	 ทีซ่อ้นอยูก่ลบัมาดา้นทีต้่องปพูืน้บอ่พวงตอ่ แล้วปพูืน้ตามขัน้ตอนที ่

 4.7-4.9 ต่อไป

4.12	วางระบบท่อน้ำา ระบบท่อน้ำาของบ่อพวงสันเขาประกอบด้วย  

 3 ระบบยอ่ย ไดแ้ก ่ระบบทอ่สง่น้ำาเขา้บอ่พวงสนัเขา ระบบทอ่สง่น้ำา 

 จากบ่อพวงสู่พื้นที่รับน้ำาและระบบท่อระบายน้ำาทิ้ง



152 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างระบบกักเก็บน้ำา

  4.12.1	ระบบทอ่สง่น้ำาเข้าบอ่พวงสนัเขา สามารถตอ่โดยปฏบิตัดิงันี้

   1) ขุดแนวท่อส่งน้ำา 

   2) ตอ่ทอ่สง่น้ำาเข้ากบัแหลง่น้ำาในบรเิวณใกลเ้คยีง เชน่ ฝาย 

    อนุรักษ์ ฝายการเกษตร แอ่งน้ำาบนภูเขา

   3) ฝงัทอ่ทีค่วามลกึไมน้่อยกว่า 50 เซนตเิมตรจากหนา้ดนิ  

    เพื่อป้องกันไฟป่า หินตกใส่ หรือกิ่งไม้หักโค่นทับ

   4) สิง่ทีพ่งึระลกึไวเ้สมอคอื ขนาดทอ่ส่งน้ำาขึน้อยูก่บัปรมิาณ 

    น้ำาต้นทุนและระยะห่างระหว่างแหล่งน้ำาและบ่อพวง- 

    สันเขา17

  4.12.2	ระบบทอ่สง่น้ำาจากบอ่พวงสูพ่ืน้ทีร่บัน้ำา	อาศัยระบบกาลักน้ำา 

   เพือ่จา่ยน้ำาออกจากบอ่ ซึง่เปน็วธิกีารเดยีวกบัการดดูน้ำามนั 

   จากถังมาใส่รถ

17 ดูรายละเอียดการเลือกขนาดท่อที่เหมาะสมกับปริมาณน้ำา หน้า 112-122

ภาพที่ 168
ระบบท่อส่งน้ำ�

ของบ่อพวงสันเข�



153แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างระบบกักเก็บน้ำา

   1) ระบบกาลักน้ำา กรณีที่มีการส่งเสริมการเล้ียงปลา 

    ในบ่อพวง

   2) ระบบกาลักน้ำา กรณีที่ไม่ได้เลี้ยงปลาร่วม

ภาพที่ 169
ระบบท่อส่งน้ำ�

จ�กบ่อพวง
เข้�พื้นที่รับน้ำ�
แบบก�ลักน้ำ�

กรณีเลี้ยงปล�ร่วม

ภาพที่ 170
ระบบท่อส่งน้ำ�

จ�กบ่อพวง
เข้�พื้นที่รับน้ำ�
แบบก�ลักน้ำ�

กรณีไม่เลี้ยงปล�ร่วม



ภาพที่ 171
ก่อนก�รทำ�รั้ว

รอบบ่อพวงสันเข�

154 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างระบบกักเก็บน้ำา

  4.12.3	ระบบท่อระบายน้ำาทิ้ง	 ท่อระบายน้ำาทิ้งมีไว้เพื่อป้องกัน 

   น้ำาล้นขอบบ่อไม่ให้ขอบบ่อหรือตัวฝายพังทลาย ท่อที่ใช้ 

   ควรเปน็ทอ่ทีม่ขีนาดใหญก่วา่ทอ่สง่น้ำาเขา้ 2 เทา่ ตอ้งฝงัใหท้อ่ 

   อยูล่กึจากขอบบอ่พวงอยา่งนอ้ย 20 เซนตเิมตร เพือ่ใหม้พีืน้ที ่

   ถ่วงเวลาการระบายน้ำาออกจากท่อในกรณีที่น้ำาเข้ามากและ 

   มีฝนตกเสริมเป็นเวลานาน ทั้งนี้การฝังท่อระบายน้ำา 

   จะพิจารณาจากขนาดความกว้างความยาวของปากบ่อ 

   กบัตน้ทนุน้ำาทีเ่ขา้บอ่พวง ปลายทอ่น้ำาทิง้ต้องต่อไปยงัลำาหว้ย 

   หรือร่องน้ำาที่อยู่ใกล้

4.13	ล้อมรั้วและพาดเชือก เนื่องจากพลาสติกที่ใช้ปูในบ่อพวงสันเขา 

 ลืน่มาก หากเดก็หรอืสตัวเ์ลีย้งพลดัตกลงบอ่ อาจไมส่ามารถปนีขึน้ 

 จากบ่อได้และเป็นอันตรายถึงชีวิต ดังนั้น หลังจากวางระบบท่อน้ำา 

 บ่อพวงสันเขาเรียบร้อยแล้ว ควรป้องกันโดยล้อมรั้วรอบบ่อพวง- 

 สันเขาด้วยไม้ไผ่รวกทันที



ภาพที่ 172
บ่อพวงสันเข�

ที่ล้อมรั้ว
เรียบร้อยแล้ว

ภาพที่ 173
เชือกที่ขึงไว้ในบ่อพวง

เพื่อให้คนที่ตกลงไป
มีที่ยึดจับ

155แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างระบบกักเก็บน้ำา

 เม่ือล้อมรั้วเรียบร้อยแล้ว จึงพาดเชือกที่ผูกทุ่นลอยเป็นแนวขนาน 

 ไว้กลางบ่อจำานวน 2-4 เส้น เพื่อให้คนที่ตกลงไปมีที่ยึดจับ 



ภาพที่ 174
ก�รปลูกหญ้�แฝก

เพื่อป้องกัน
หน้�ดินพังทล�ย

156 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างระบบกักเก็บน้ำา

4.14	ปลูกหญ้าแฝกที่บริเวณพื้นที่ลาดเอียงข้างบ่อพวง เพื่อช่วยป้องกัน 

 หน้าดินพังทลาย โดยปลูกหญ้าแฝกจำานวน 20 ต้นต่อระยะทาง  

 1 เมตร เว้นระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 5 เซนติเมตร เพื่อเหลือ 

 ชอ่งวา่งใหห้ญา้แฝกเจรญิเตบิโตมาชิดกนัเปน็แนวกำาแพง การเจรญิ 

 เติบโตของหญ้าแฝกกินระยะเวลาประมาณ 2 เดือน



157แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างระบบกักเก็บน้ำา

4.15	งบประมาณและความคุ้มค่าของบ่อพวงสันเขา

ขั้นตอนการทำางาน ราคา หมายเหตุ

1.	ขุดบ่อ
   1) ใช้รถแมคโครขุดในกรณีที่ไม่มี
      แรงงานคนหรือต้องการ
      ความรวดเร็ว
   2) ใช้แรงงานคนขุด โดยแรงงาน 
      1 คนสามารถขุดได้เฉลี่ย 
      1 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

1) ลูกบาศก์เมตรละ 28 บาท 
2) คนละ 150 บาทต่อวัน ราคา ณ ปี

พ.ศ. 2554

2.	ปูผ้าพลาสติก
   1) ผ้าพลาสติกหนา 0.15 มิลลิเมตร
   2) แรงงาน 8-10 คน ค่าแรงคนละ 
      150 บาท ใช้เวลา 1 วัน 

1) ตารางเมตรละ 20 บาท
2) 10 คน x 150 = 1,500 บาท

ราคา
ไม่รวม
ค่าขนส่ง

3.	วางระบบท่อน้ำา
   1) ท่อน้ำา 
   2) แรงงาน 3 คน ค่าแรงคนละ 
      150 บาท ใช้เวลา 1 วัน

1) ขึ้นอยู่กับขนาดท่อ เช่น  
   ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
   2 นิ้วยาว 4 เมตร 
   ราคา 270 บาท 
2) 3 คน x 150 = 450 บาท

4.	ล้อมรั้วและพาดเชือก
   1) ไม้ไผ่รวกขนาด
      เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว-4 นิ้ว
      ยาว 4 เมตร ลำาละ 25 บาท
      ใช้ 40 ลำา
   2) ค่าเชือกไนล่อนขนาด 
      9 มิลลิเมตร ความยาว 15 เมตร 
      ใช้จำานวน 4 เส้น
   3) แรงงาน 2 คน ค่าแรงคนละ 
      150 บาท ใช้เวลา 1 วัน

1) 40 ลำา x 25 = 10,000 บาท
2) 200 บาท
3) 2 คน x 150 = 300 บาท



158 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา /
การสร้างระบบกักเก็บน้ำา

ขั้นตอนการทำางาน ราคา หมายเหตุ

5.	การปลูกหญ้าแฝก
   1) หญ้าแฝก
   2) แรงงาน 5 คน ใช้เวลา 1 วัน

1) ขอการสนับสนุนได้จาก
   กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวง
   เกษตรและสหกรณ์
2) 5 คน x 150 = 750 บาท



คณะผู้จัดทำ�หนังสือ
ชุดแนวท�งก�รพัฒน�ต�มตำ�ร�แม่ฟ้�หลวง 
เรื่องก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�

ที่ปรึกษา
หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล
ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน
ณรงค์ อภิชัย

ทีมปฏิบัติการภาคสนามผู้ให้ข้อมูล
สมรส พรมมินทร์
บุญภพ เครือคำา
กุลพันธ์ สังข์เจริญ
บุญเป็ง สุภา
รัฐศักดิ์ ไชยบุญตัน

ผู้ถอดบทเรียนองค์ความรู้
ทรงวิทย์ แก้วมหานิล
ศักดรินทร์ นุแปงถา
อรัญญา อภิเสถียรพงศ์

บรรณาธิการ
พิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา

ผู้ค้นคว้าและเรียบเรียง
นิษฏ์ เพียรชูพัฒน์

ผู้ช่วยค้นคว้าและเรียบเรียง
อมรรัตน์ บังคมเนตร
วราภรณ์ ธนะสุริยะเกียรติ

ขอขอบคุณชาวบ้านในทุกพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่ได้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ และร่วม 
พัฒนาจนเกิดเป็นองค์ความรู้เหล่าน้ี ขอขอบคุณอาสาพัฒนาชุมชนอำาเภอสองแคว  
อำาเภอทา่วงัผา และอำาเภอเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดันา่น ทีร่ว่มทดลองอา่นตำารา 
ทุกชุด และขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่เบื้องหลังการผลิต ร่วมอุทิศแรงกาย  
แรงความคิด จนทำาให้เกิดเป็นตำาราแม่ฟ้าหลวงชุดนี้

แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการบริหารจัดการน้ำา
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อันไหนดีให้จดไว้
จะได้ใช้เป็นแนวท�งต่อไป

สิ่งไหนที่เป็นคว�มล้มเหลว
ก็ให้จดบันทึกไว้ เพื่อจะได้ไม่ทำ�อีก 
พระร�ชดำ�รัสพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว
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