
รศ.ดร.พิชัย  สราญรมย

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีจนัทบุรี

วันท่ี 21 มิถุนายน 2554

การสรางฝายขนาดเล็กใชเองเพื่อเก็บกักน้ําในลําคลองไวใชในฤดแูลงของ

เกษตรกรจังหวัดจันทบรีุ และตราด



พืชเศรษฐกิจจังหวัดตราด



พืชเศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรี



ปริมาณนํ้าฝนโดยเฉลี่ยของภาคตะวันออก ป 2550
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ท่ีมา: พิชัย สราญรมย (2552ข), ประยุกตจาก Pocket Thailand in Figures, 12th Edition, 2010, Alpha Research Co., Ltd.
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Average yearly rainfall 1,100-4,000 mm.



สภาพของพืชเศรษฐกจิที่ไดรับน้ําอยางอุดมสมบูรณ



การจัดการน้าํในสวนทุเรียนกอนการออกดอก 

ใหน้ํานอยเกินไปใหน้ํานอยเกินไป

ใหน้ํามากเกินไปใหน้ํามากเกินไป

ใหน้ําพอด ี            ใหน้ําพอด ี            

Source : Pichai Saranrom. 2009
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เหมาะสมเหมาะสม
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อดน้ํานานเกินไปอดน้ํานานเกินไป

Source : Pichai Saranrom. 2009

การจัดการน้ําในสวนมังคุดกอนการออกดอก 



“ ตายอดเกิดการพัฒนาหลังใหน้ํา”



“สีของตายอดเปลี่ยนจาก

น้ําตาลดําเปนน้ําตาลทอง”

เริ่มใหน้ําในอัตราเดิม จึงเกิดเปนระยะไข



“เมือ่ตายอดพฒันาเปนดอกใหนํ้าปกติ”



“ ถาใหนํ้ามากเกินไป ”

ตองหยุดใหนํ้าและใหกระทบแลงอกีครั้ง

“ ตายอดจะพัฒนาเปนตาใบ ”
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ตัวอยางฝายเก็บกักน้าํขนาดเล็กในจีน

1).  Zhaoxing Dam 

3).Gabion baskets Dam 2).village Tangmo, Huang Shan 



ตัวอยางฝายเก็บกักน้าํขนาดเล็กในอินเดีย

1). The first check dams are constructed from vehicle tires

3).Tabelagummi Dam 2). Vanrai Dam 



แสดงการสรางฝายในอดีต ซึ่งมีผลกระทบตามมา



แสดงลําธารโดยทั่วๆ ไปในฤดูฝน ของ 

จ.ตราด และ จ.จันทบุรี



สภาพของลําคลองธรรมชาติ ของ จ.ตราด และ จ.จันทบุรี ซึ่ง

ลําคลองจะไมมีนํ้าในชวงฤดูแลง



รูปแบบของฝาย (Check Dam) ที่กอสรางตามแนว

พระราชดําริ มี 3 รูปแบบ คือ

1). Check Dam แบบถาวรหรือแบบ
คอนกรีตเสริมเหลก็ 

2). Check Dam แบบกึ่งถาวรหรือเรียงดวย
หินคอนขางถาวร

3). Check Dam แบบผสมผสานหรือแบบ
ทองถิ่นเบ้ืองตน 

การกอสราง Check Dam แบบทองถิ่นเบ้ืองตน
สามารถทําไดหลายวิธ ีเชน 

1)   กอสรางดวยทอนไมขนาบดวยหิน
2)   กอสรางดวยทอนไมขนาบดวยถุงบรรจุดิน
หรือทราย
3 )  กอสรางดวยคอกหมูแกนดินอัดขนาบดวยหิน
4)   กอสรางแบบเรียงดวยหินแบบงาย
5)   กอสรางแบบคอกหมูหินทิ้ง
6)   กอสรางดวยคอกหมูถุงทรายซีเมนต
7)   กอสรางแบบหลักคอนกรีตหินทิ้ง
8 )  กอสรางแบบถุงทรายซีเมนต
9)   กอสรางแบบคนัดิน
10) กอสรางแบบหลักไมไผสานขัดกัน อันเปนภูมิ
ปญญาชาวบาน



ฝายเก็บกักน้าํแบบผสมผสานหรือแบบทองถ่ินเบือ้งตน 10  แบบ



ฝายเก็บกักน้าํแบบผสมผสานหรือแบบทองถ่ินเบือ้งตน 10  แบบ



The Check Dam in Thailandฝายเก็บกักน้าํแบบผสมผสานหรือแบบทองถ่ินเบือ้งตน 10  แบบ



Local Technology

Pilot model

Workable

http://www.sodahead.com/fun/are-koalas-the-cutest-animals-ever/question-1824523/�


1) ศึกษาขอดี ขอเสีย ของฝายขนาดเล็กท้ัง 10 ชนิดท่ีเคยมีการกอสรางใน
ประเทศไทย 

2) ศึกษาขอมูลการสรางฝายขนาดเล็กไวใชเองของจังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดตราด 

2.1)   ขอควรคํานึงในการเลือกสถานที่การสรางฝายเก็บกักนํ้าไวใชในฤดูแลง

2.2) ศึกษาขอมูลทางดานปริมาณนํ้าที่เก็บกักของพื้นที่กอสรางฝายฯ และพื้นที่ไดรับ
ประโยชน

2.3) รวบรวมขอมูลทางดานงบประมาณของการกอสรางฝายเศรษฐกิจพอเพียงขนาดเล็ก

เก็บกักน้ําในฤดูแลงเปนกรณีพิเศษเฉพาะทองถิ่นที่เหมาะสมของจังหวัดตราดและจังหวัด

จันทบุรี

3) ศึกษาขอดี ขอเสีย และความพึงพอใจตอการสรางฝายฯ 



1) สถานที่  ในการศึกษาใชสถานที่ 2 แหลง 

 ตําบลหวยแรง อําเภอเมือง จังหวัดตราด

 ตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

2) ระยะเวลาการดําเนินการวิจัย

 เมษายน 2552 – เมษายน 2553
3)  การดําเนินการวิจัย

การดําเนนิการวิจัย



1) รวบรวมขอมูล สรุปเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับการเก็บกักน้ําไวใชสําหรับชวงฤดูแลง (เม.ย. 52 – ก.ค. 52)

2)  สํารวจพื้นที่ใน ต.หวยแรง อ.เมือง จ.ตราด และ ต.ปถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี  เพื่อสํารวจพื้นที่ที่เหมาะสม
ในการสรางฝายเก็บกักน้ําไวใชสําหรับชวงฤดูแลง และเปนความตองการของเกษตรกรในพื้นที่ดังกลาว 
(เม.ย. 52 – ส.ค. 52) 

3) ประชุมวางแผน กําหนดการดําเนินการ การลงพื้นที่ การประสานงานกับเจาของพืน้ที่ และการประชุม
รวมกับบุคลากรตางๆที่เก่ียวของ (มิ.ย. 52 – ก.ย 52) 

4) ลงพื้นที่ในเขต ต.หวยแรง  และ ต.ปถวี เพื่อดําเนินการกอสรางฝายเก็บกักน้าํในชวงฤดูแลง จํานวน 3 จุด
ใน จ.ตราด และ 2 จุดใน จ.จันทบุรี (เม.ย. 52 – ม.ค. 53)

5) รวบรวมขอมูลผลของการสรางฝายเก็บกักน้ําในชวงฤดูแลง และผลกระทบตางๆที่เกิดขึ้น (พ.ย. 52 – 
เม.ย. 53)

6) การวัดความพึงพอใจของฝายเศรษฐกิจพอเพยีงขนาดเล็กเก็บกักน้ํา ดําเนินการโดยความคิดเห็นของ
บุคลากร 5 กลุม ประกอบดวย 

คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล

เกษตรกรที่เก่ียวของในทองถิ่น

คณะทีป่รึกษา

7) สรุปผลการดําเนินงานและปดโครงการ



การดําเนนิการวิจัย

การดําเนินการวิจัย จากคณะทํางาน 5 กลุม ลงพื้นท่ี ระดมความคิดศึกษา

ขอดี ขอเสียท้ัง 10 แบบเดิม แลวนํามาพัฒนารูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับ

จังหวัดจันทบุรีและตราด โดยใชวัสดใุนทองถ่ิน และมุงเนนการพึ่งพา

ตนเองใหมากท่ีสุด



ผลการศึกษาวิจัย
1). ศึกษาขอดี ขอเสีย ของฝายแบบผสมผสานหรือทองถิ่นเบือ้งตนท้ัง 10 ชนิดท่ีเคยมีการกอสรางในประเทศไทย 

รูปแบบของฝายเก็บกักนํ้า ขอดี ขอเสีย

1. กอสรางดวยทอนไมขนาบดวยฟน -ชาวบานรวมกันทําไดเอง ลงทุนไมสูง

-มีอายุการใชงานประมาณ 3-5 ป

-มีหินเปนสิ่งกีดขวางลําธารในฤดูฝน เมื่อสิ้นสุดโครงการ

2 .  กอสรางดวยทอนไมขนาบดวยถุงบรรจุ

ดิน หรือทราย 

-ชาวบานรวมกันทําไดเอง ลงทุนไมสูง

-มีอายุการใชงานประมาณ 3-5 ป

-มีดินหรือทรายเปน  สิ่งกีดขวางลําธาร  ในฤดูฝน เมื่อสิ้นสุดโครงการ

3.   กอสรางดวยคอกหมูแกนดินอัดขนาบ

ดวยหิน 

-ชาวบานรวมกันทําได ลงทุนปานกลาง -มีดินหรือทรายเปน  สิ่งกีดขวางลําธาร ในฤดูฝน เมื่อสิ้นสุดโครงการ

4 .  กอสรางแบบเรียงดวยหินแบบงาย -ชาวบานรวมกันทําไดเอง ลงทุนไมสูง

-มีอายุการใชงานประมาณ 3-5 ป

-มีหินเปนสิ่งกีดขวางลําธารในฤดูฝน เมื่อสิ้นสุดโครงการ

5   กอสรางแบบคอกหมูหินทิ้ง -ชาวบานรวมกันทําได ลงทุนปานกลาง -มีดินหรือทรายเปน  สิ่งกีดขวางลําธาร ในฤดูฝน เมื่อสิ้นสุดโครงการ

6   กอสรางดวยคอกหมูถุงทรายซีเมนต -ชาวบานรวมกันทําได ลงทุนปานกลาง -มีดินหรือทรายเปน  สิ่งกีดขวางลําธาร ในฤดูฝน เมื่อสิ้นสุดโครงการ

7   กอสรางแบบหลักคอนกรีตหินทิ้ง -ชาวบานรวมกันทําได ลงทุนปานกลาง -มีหิน (ดิน) หรือทรายเปน  สิ่งกีดขวางลําธาร ในฤดูฝน เมื่อสิ้นสุด

โครงการ

8   กอสรางแบบถุงทรายซีเมนต -ชาวบานรวมกันทําได ลงทุนปานกลาง -มีดินหรือทรายเปน  สิ่งกีดขวางลําธาร ในฤดูฝน เมื่อสิ้นสุดโครงการ

9   กอสรางแบบคันดิน -ชาวบานรวมกันทําไดเอง ลงทุนไมสูง

-มีอายุการใชงานประมาณ 3-5 ป

-มีดินหรือทรายเปน  สิ่งกีดขวางลําธาร  ในฤดูฝน เมื่อสิ้นสุดโครงการ

10   กอสรางแบบหลักไมไผสานขัดกัน    อัน

เปนภูมิปญญาชาวบาน

-ชาวบานรวมกันทําไดเอง ลงทุนไมสูง -ประสิทธิภาพในการเก็บกักนํ้ายังสงูไมเพียงพอ
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ตัวอยางฝายเก็บกักน้ําในประเทศไทยที่มีการใชงานแลว

ที่มา : สุทัศน เพชรมุณี, 2521 และ พิชัย สราญรมย, 2552



2). ศึกษาขอมูลการสรางฝายขนาดเล็กไวใชเองขอจังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดตราด 

2.1). ขอควรคํานึงในการเลือกสถานท่ีการสรางฝายเก็บกักน้ําไวใชในฤดูแลง

1) แหลงการกอสรางฝาย

1. ควรจะแคบ ไมควรกวาง ทําใหเปลืองวัสดุ

2. สองฝงของบริเวณลําธาร ควรเปนบริเวณฝงมีความแข็งแกรง 

สามารถฝงไมรับนํ้าหนักหลักได

3. หากมีตนไมใหญในบริเวณ ควรปรับปรุงใหเปนตัวรับนํ้าหนัก

หลัก หรือตัวค้ํายันเสริม

2) บริเวณท่ีเก็บกักน้ํา

1. บริเวณน้ี ควรจะกวาง ลึก เทาที่จะเปนไปได

2. เม่ือเก็บกักนํ้าแลว ไมควรทวมแปลงพืชผัก หรือสวน ที่สราง

ไวเดิม

3. เม่ือเก็บกักนํ้าแลว ไมควรเปนอันตรายตอส่ิงปลูกสรางที่อยู

อาศยั และสัตวตางๆ

4. บริเวณฝงที่เก็บกักนํ้า ควรแข็งแกรง มิเชนน้ัน ดินจะถลมให

ตื้นอยูเปนประจํา



2.1)   ภาพการศึกษาขอมูลการสรางฝายขนาดเล็กไวใชเองของ

จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดตราด 



แสดงข้ันตอนการสรางฝายฯ จากวัสดุในทองถิ่น โดยการนําไมพาดขวางลําน้ํา

และการใชแผงไมไผฝงลงไปในลําน้ําของฝายกักเก็บน้ํา (-1)

4



แสดงข้ันตอนการสรางฝายฯ จากวัสดุในทองถิ่น โดยการการบุพลาสติกถุงปุย

และสภาพหลังจากเสร็จการกอสรางของฝายกักเก็บน้ํา (-2)



ขอมูลเบื้องตนทางดาน วันดําเนินการ ขนาดของฝาย และลักษณะของฝายเก็บกักน้ําทํา
ดวยแผงไมไผบุดวยพลาสติกเพ่ือเก็บน้ําไวใชในฤดูแลง ณ ตําบลปถวี อําเภอมะขาม จงัหวัด
จันทบุรี และ ตําบลหวยแรง อําเภอเมือง จังหวัดตราด ประจําป 2552

รายละเอียดของจากการศึกษาการสรางฝาย 4 แหลง ในจังหวัดจันทบุรี และ ตราด 

ลําดับท่ี แหลง/สถานท่ี คลอง/ลําลาง วันดําเนินการ ขนาด กวาง x  สูง ลักษณะฝาย

ฝายตวัที่ 1

(จ.จันทบุรี)

หมู 10 ต.ปถวี อาํเภอ

มะขาม
ลําลางธรรมชาติ 2 ธ.ค. 52 3x1.2 (ม.) ขวางลาํธาร

ฝายตวัที่ 2

(จ.จันทบุรี)

หมู 10 ต.ปถวี อาํเภอ

มะขาม

ลําคลองผันน้าํ

จากอางคีรีธาร
5 ธ.ค. 52 5x2.0 (ม.) ลอดใตสะพาน

ฝายตวัที่ 3

(จ.ตราด)
หมู 1 บานเกาะขวาง คลองตาโหน 19 พ.ย. 2552 4x1.2 (ม.) ขวางลาํธาร

ฝายตวัที่ 4

(จ.ตราด)
หมู 6 บานฉางเกลอื คลองสอง 30 พ.ย .2552 5x1.5 (ม.) ขวางลาํธาร



2). ศึกษาขอมูลการสรางฝายขนาดเล็กไวใชเองขอจังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดตราด 

2.2). ศึกษาขอมูลทางดานปริมาณน้ําท่ีเก็บกักของพ้ืนท่ีกอสรางฝายฯ และพ้ืนท่ีไดรับ

ประโยชน

ลําดับ

ท่ี
สถานท่ีดําเนินการ

ลักษณะของพื้นท่ี

ดําเนินการ

ปรมิาณนํ้า

เก็บกัก (ม3)

วันท่ี

ดําเนินการ

พื้นท่ีไดรับ

ประโยชน

1.
ลําลางธรรมชาติ ม. 10 ต.

ปถวี อ.มะขาม  จ.จันทบุรี

ก้ันขวางลาํลาง

ธรรมชาติ  ก*ส = 

3*1.2 ม.

1,800 2 ธ.ค. 52
50 ไร

 1 ครัวเรือน

2.

ลําคลองผันน้าํจากอางคีรี

ธาร ม. 10 ต.ปถวี อ.

มะขาม  จ.จันทบุรี

ลอดใตสะพานลํา

คลองผันน้าํจากอาง

คีรีธาร ก*ส = 5*2 ม.

6,000 2 ธ.ค. 52
200 ไร

 3 ครัวเรือน

3.

คลองตาโหน ม. 1 บาน

เกาะขวาง ต.หวยแรง  อ.

เมือง จ.ตราด

ก้ันขวางลาํน้าํบริเวณ

สวนผลไม นายจารึก 

ใหญยอด ธาร ก*ส = 

5*1.5 ม.

2,000 19 พ.ย. 52

150 ไร

 4 ครัวเรือน

4..

คลองสอง ม. 6, 10 บาน

ฉางเกลือและบานคลองพีด 

ต.หวยแรง อ.เมือง จ.ตราด

ก้ันขวางลาํน้าํสวน

ผลไม นายประทักษ 

นาํสิน ก*ส = 5*1.5 

ม.

5,000 30 พ.ย. 52

50 ไร

 1 ครัวเรือน



2). ศึกษาขอมูลการสรางฝายขนาดเล็กไวใชเองขอจังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดตราด 

2.3). รวบรวมขอมูลทางดานงบประมาณของการกอสรางฝายเศรษฐกิจพอเพียงขนาด
เล็กเก็บกักน้ําในฤดูแลงเปนกรณีพิเศษเฉพาะทองถ่ินท่ีเหมาะสมของจังหวัดตราดและ

จังหวัดจันทบุรี

ลําดับท่ี

จํานวน

แรงงาน

(คน)

จํานวนวัน

ทํางาน

(วัน)

คาวัสดุ

(บาท)

คาแรงงาน

(บาท)

รวม

งบประมาณ

(บาท)

ฝายตัวที่ 1 (จันทบุรี) 2 1 1,500 2,500 4,000

ฝายตัวที่ 2 (จันทบุรี) 4 2 3,000 3,000 6,000

ฝายตัวที่ 3 (ตราด) 4 3 1,600 3,000 4,600

ฝายตัวที่ 4 (ตราด) 7 3 3,000 5,250 8,250

ชวงระยะต่ําสุด-สูงสุด 4-7 1-3 1,500-3,000 2,500-5,200 4,000-8,250

รวม 2 แหลง 

(จันทบุรี)
6 3 4,500 5,500 10,000

รวม 2 แหลง (ตราด) 11 6 4,600 8,250 12,850



หลังจากการสรางฝายเสร็จสิ้น สามารถเก็บกักน้ําไวใช

ในชวงฤดูแลง เพื่อทําการเกษตรในสวนผลไม 



ผูใหขอมูล ขอดี ขอเสีย ความพึงพอใจ

1.1 คณาจารย

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ

พรรณี

1. ทําไดงาย

2.  งบประมาณนอย

3.  ประกอบสรางและถอด

เก็บไดงาย

4.  ไมมีปญหาตกคาง

1.  ควรจัดอบรมใหผูเก่ียวของเขาใจ

เสียกอน

2.  ควรจัดสรรงบประมาณลวงหนา

พอใจมาก

1.2 นักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ

พรรณี

1.  กอสรางไดงายไมยุงยาก

2.  ราคาถูก

1.  ควรใหชาวบานไกลเคียงมารวม

ชวยกันมากๆ

2.  จุดที่ฝงคานควรเปนแหลงเชิงถาวร 

เชน หลอปนูรองรับ

พอใจ

2. บุคลากรขององคการ

บริหารสวนตําบลหวยแรง 

อําเภอเมือง จังหวัดตราด

1.  กอสรางไดงาย

2.  งบประมาณนอย

3.  ตอบสนองวัตถุประสงค

4.  ใชวัสดุทองถ่ิน

5.  มีสวนรวมกับเจาของ

1.  ยังทําไดในปริมาณนอย

2.  ควรไดรับการสนบัสนุนดาน

งบประมาณจากหนวยงานตางๆ

3.  ควรมีการอบรมใหแกผูเก่ียวของ

พอใจมาก

3). ศึกษาขอดี- ขอเสีย และความพึงพอใจตอการกอสรางฝายฯ  การศึกษา

เกี่ยวกับความพึงพอใจตอการกอสรางฝายฯ ของ 5 กลุมบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 



ผูใหขอมูล ขอดี ขอเสีย ความพึงพอใจ

3. บุคลากรของสนง.

เลขานุการคณะกรรมการ

ลุมน้ําฯ

1.  เปนแบบผสมผสานที่

กอสรางไดงาย

2.  ใชงบประมาณเฉพาะกิจ

ในวงจํากัด

3.  ใชวัสดุทองถ่ิน

4. ไมมีปญหาตกคาง

1.  ควรมีการเสนอของบประมาณลวงหนา

2.  ควรมีการอบรมผูเก่ียวของ
พอใจมาก

4. เกษตรกรที่เก่ียวของใน

ทองถ่ิน

1.  ทําไดดวยตนเอง

2.  ลงทุนถูก

3.  กอสรางและถอดเก็บได

งาย

4.  ใชวัสดุในทองถ่ิน

5.  มีความเปนเจาของ

1.  ตองคอยออกไปตรวจอยูบอยคร้ัง

2.  ควรจัดใหมีการอบรม

3.  ควรจัดใหมีการประกวดฝายดีเดน

พอใจ

มากท่ีสุด

5. คณะที่ปรึกษา

1.  ตอบสนองวัตถุประสงค

2.  ลงทุนนอย

3.  มีประสิทธิภาพ

1.  มีการใชไมไผมัดเปนแผง ซึ่งคานที่รับ

น้าํหนักหากเปนไมไผดวยก็จะดีจะไดไมมีการ

ทําลายปา

พอใจมาก

3). ศึกษาขอดี- ขอเสีย และความพึงพอใจตอการกอสรางฝายฯ  การศึกษา

เกี่ยวกับความพึงพอใจตอการกอสรางฝายฯ ของ 5 กลุมบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 



สรุปและอภิปรายผล

1). ฝายขนาดเล็กท้ัง 10 ชนิดท่ีเคยมีการกอสรางในประเทศไทย มีความ
เหมาะสมกับภาคกลาง เหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ สําหรับจังหวัดจันทบุรี 
และตราดมีปริมาณนํ้าฝนคอนขางสูง ทําใหมีปญหาในฤดูฝนถัดมา จึง
จําเปนตองพัฒนาฝายขนาดเล็กสําหรับสองจังหวัดน้ีเปนกรณีพิเศษ



สรุปและอภิปรายผล

2). ฝายท่ีเหมาะสม สําหรับจังหวัดท่ีมีปริมาณนํ้าฝนคอนขางสูงน้ัน ควรไมมี
วัสดุตกคาง การไหลของกระแสนํ้าในชวงฤดูฝนในปถัดมา  ผูวิจัยไดเนน
สรางฝายขนาดเล็ก ท่ีสามารถถอดเก็บไดงาย โดยประกอบดวย 

ก) ไมสําหรับรับแรงน้ําหนักของกระแสน้ําท่ีเกิดจากการเก็บกักน้ําไว

ข)  แผงเฝอกไมไผซึ่งมัดติดกัน นํามากางออก ฝงในน้ํา โดยผิงกับไมในขอ ก

ค)  พลาสติกสําหรับเก็บกักน้ํา โดยบุดานหนาของเฝอกไมไผ ซึ่งสามารถถอดเก็บ
ไดงาย โดยมีการเก็บกักน้ําไดตั้งแต 1,800 – 6,000 ลูกบาศกเมตร ตอแหลง  
งบประมาณในการกอสราง ตั้งแต 4,000 – 8,250 บาทตอแหลง 



สรุปและอภิปรายผล

3) ขอดีของฝายขนาดเล็กใชเองเพ่ือเก็บกักน้ําในลําคลองไวใชในฤดูแลง คือ สามารถทํา
ไดดวยตนเอง ลงทุนถูก กอสรางและถอดเก็บไดงาย ใชวัสดุในทองถ่ิน และมีความ
เปนเจาของ ขอเสีย ยังทําไดในปริมาณนอย ควรไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณ
จากหนวยงานตางๆ ควรมีการอบรมใหแกผูเกี่ยวของ เมื่อศึกษาความพึงพอใจของ
บุคลากรท่ีเกี่ยวของเฉลี่ยอยูในระดับพอใจมาก



ขอมูลเบื้องตนทางดาน แหลง/สถานท่ี ชนิดของคลอง ขนาดของฝาย ลักษณะของฝายเก็บกักน้ํา

ทําดวยแผงไมไผบุดวยพลาสติก และ ความยาก-งาย ในการสรางฝายเพ่ือเก็บน้ําไวใชในฤดูแลง

สรุปและอภิปรายผล (ตอ)

ลําดับท่ี แหลง/สถานท่ี คลอง/ลําลาง ขนาด ก x  ส ลักษณะ

ฝาย

ความยาก -งาย

ฝายตัวที่ 1

(จ.จันทบุรี)

หมู 10 ต.ปถวี อําเภอ

มะขาม

ลําลาง

ธรรมชาติ
3x1.2 (ม.) ขวางลําธาร งายท่ีสุด

ฝายตัวที่ 2

(จ.จันทบุรี)

หมู 10 ต.ปถวี อําเภอ

มะขาม

ลําคลองผันนํ้า

จากอาง

คีรีธาร

5x2.0 (ม.)
ลอดใต

สะพาน
ยากปานกลาง

ฝายตัวที่ 3

(จ.ตราด)
หมู 1 บานเกาะขวาง คลองตาโหน 4x1.2 (ม.) ขวางลําธาร งาย

ฝายตัวที่ 4

(จ.ตราด)
หมู 6 บานฉางเกลือ คลองสอง 5x1.5 (ม.) ขวางลําธาร ยากปานกลาง



The theoretical check dam in Thailand can be classified by the value 

of expenditure

สรุปและอภิปรายผล (ตอ)

No.
Type of water 

preservation project
Responsibility Sector

Approximately Investment

Baht US$*

1 Big (Permanently) Royal Irrigations Department
More than 

5,000,000

More than 

166950.0

2
Medium

(Semi-Permanently)

1.Royal Irrigations Department

2.Natural water resource department

500,000

–

5,000,000

16695.00

–

166950.00

3 Small  (Temporary)

1.Natural water resource department

2.Land Development

3.Local Administrator

50,000

–

500,000

1669.50

–

16695.00

4 Local wisdom
1.Local Administrator

2.Local Society

5,000

–

50,000

166.95

–

1669.50

5 Desirable local check dam Researcher, Farmer or Land Holder Less than 5,000
Less than 

166.95



ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้จะเปนตนแบบสําหรับการสงเสริมใหเกษตรกรพ่ึงพา

ตนเอง คือ อยูบนพ้ืนฐานของการอนุรักษน้ําจากชวงฤดูฝนไวใชใหนาน

ที่สุด จนถึงฤดูแลง ซึ่งเกษตรกร เม่ือมีความเขาใจแลว สามารถลงมือทํา

ไดดวยตนเอง และแปลงผลไมหรือสวนพืชเศรษฐกิจ ควรจะมีฝายเก็บกัก

น้ําลักษณะแบบนี้ใหมากที่สุด



ความรวมมือจาก

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีที่

เขารวมโครงการ และเกษตรกรในพื้นที่ใกลเคียง

บุคลากรในการลงพื้นที่ดําเนินการวิจัย ทั้งผูวิจัย 

และบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลทองถิ่น



หนวยงานท่ีใหการสนับสนุนในการทําวิจัยจนประสบผลสําเร็จลุลวงไปได
ดวยดี ไดแก

1) เครือขายอุดมศึกษาภาคตะวันออก สํานักคณะกรรมการอุดมศึกษาแหงชาติ ใหการสนับสนุน
การวิจัย

2) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (ศ. ดร. สิริวัฒน วงษศิริ, รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม ผศ.ดร. คม
พล สุวรรณกูฏ และนายปราโมช รวมสุข ที่ปรึกษาและอํานวยความสะดวก นักศึกษา
ปริญญาตรี และปริญญาโท คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในการรวมลงพื้นที่และรวมกอสราง
ฝาย) 

3) สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 6 (คณะกรรมการลุมนํ้าชายฝงทะเลตะวันออกและ นายเสรี 
โสภณดิเรกรัตน ที่ปรึกษา นายยุทธนา อิ่มคลาย นายศิริ อุปถัมภ นายนิตย ทับสี นางสาว
ศลิษา พานิชผล และนางธารทิพย ไกรฉวี ผูใหขอมูลและอํานวยความสะดวก)

4) องคการบริหารสวนทองถ่ินตําบลหวยแรง (นายวิเชียร ทรัพยเจริญ และนายสุรศักด์ิ  ภูติ
ภัทร ที่ปรึกษา  นายประสิทธิ์ สุนาตุ นายวรายุทธ พรอมวงศ นางปุญญิศา เดชพวง แลนาย
สงกรานต เวชสิทธ เจาของพื้นที่และผูใหขอมูล)

5) สหวิทยาการแหงราชบัณฑิตยสถาน (ศาสตราจารยนายแพทยยงยุทธ วัชรดุลย และพลเอก 
ดร. วสุ ชนะรัตน  ทีปรึกษา)
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