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การพัฒนารูปแบบฝายมีชีวิตโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อการจัดการน้าอย่างยั่งยืน
The development of a live weir model by the process of public participation
For sustainable water management
1

เทวิน สมยาเย็น1 และ รศ.ดร.วินัย วีระวัฒนานนท์2

นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต, สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี
อาจารย์ ประจาหลักสูตรภาควิชาคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสิง่ แวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี

2

บทคัดย่อ
ฝายมีชีวิต เป็นการประยุกต๑รูปแบบของฝายต๎นน้ําลําธาร ตามพระราชดําริของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีการนําไป
ทดลองสร๎างและพัฒนาสํวนประกอบตํางๆ ที่ยังไมํสมบูรณ๑ เชํน ประเภทของไม๎ที่ใช๎เป็นรากฐานโครงสร๎าง พันธุ๑ไม๎ที่ใช๎ปลูกเพื่อ
ยึดโครงสร๎าง วัสดุที่ใช๎ต๎องได๎มาจากธรรมชาติในชุม ชนท๎องถิ่น ไมํมีการใช๎เหล็ก และปูนซีเมนต๑ เป็นสํวนประกอบของโครงสร๎าง
จนกระทั่งได๎รูปแบบของฝายมีชีวิต ที่มีความคงทนแข็งแรงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม จากนั้นได๎ขยายผลออกไปในหลายพื้นที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลปรากฎเป็นเชิงประจักษ๑ ทั้งในมิติของชุมชน ที่กํ อให๎เกิดความรํวมมือรํวมใจความสามัคคีของชุมชน
มิติทางธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม สามารถบรรเทาป๓ญหาน้ําทํวม น้ําแล๎ง น้ําหลาก และยังสามารถชํวยเพิ่มความชุํมชื้นให๎กับผืนดิน แผํ
กระจายไปโดยรอบ ชุมชนมีน้ําอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี และมิติของระบบนิเวศ ทําให๎เกิดสิ่งมีชีวิตที่ หลากหลาย ที่เกื้อกูลตํอกัน
อยํางสมบูรณ๑
คาสาคัญ: ฝายมีชีวิต , การจัดการน้ํา
Abstract
The Water weir is an application of the pattern of the upper reaches of the weir. According to the
initiative of King Rama IX. by having to experiment and create various components That is not complete.
Such as the type of wood used as the foundation, structure Plants used to grow to hold the structure The
materials used must be derived from nature in the local community. No steel use And cement Is a
component of the structure until Model of Water weir Are durable, strong and environmentally friendly.
Then expanded in many areas Efficiency and effectiveness appear to be empirical In the dimension of the
community Causing cooperation and unity of the community Can alleviate flood problems Drought
Overflowing water And can also help add moisture to the soil Spread around The community has water for
consumption throughout the year. And Ecological dimension Causes various organisms Complement each
other completely.
Keywords: Model development, Life weir, Participation, Sustainable
บทนา
น้ําเป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญตํอการดํารงอยูํของทุกสรรพสิ่ง ทั้ง มนุษย๑ พืช และสัตว๑ ประเทศไทยตั้งอยูํภายใต๎
อิทธิพลของมรสุม 2 ชนิด ได๎แกํ มรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ที่มีปริมาณน้ําฝนมากเพียงพอตํอการ
ใช๎อุปโภคบริโภค จากสถิติตัวเลขปริมาณน้ําฝนของประเทศไทยที่ตกเฉลี่ยประมาณ 7-8 แสนล๎าน ลบ.ม.ตํอปี หรือเฉลี่ย 1,572.5
มิลลิเมตร ตํอปี ประเทศไทยมีที่เก็บกักน้ําขนาดใหญํบรรจุได๎ประมาณ 6-7 หมื่นล๎าน ลบ.ม. แตํมีน้ําไหลลงเฉลี่ยเพียง 42,000
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ล๎าน ลบ.ม. เป็นน้ําผิวดิน 2.1 แสนล๎าน ลบ.ม. ขณะที่ความต๎องการใช๎น้ํามีประมาณ 1 แสนล๎าน ลบ.ม. ซึ่งปริมาณความต๎องการน้ํา
ที่ขาดหายไปประมาณ 5.8 หมื่นล๎าน ลบ.ม. (มูลนิธิอุทกพัฒน๑) แสดงให๎เห็นวําประเทศไทยมีปริมาณน้ําฝนจํานวนมากเพียงพอตํอ
ความต๎องการ แตํประเทศไทยได๎ประสบป๓ญหาวิกฤติน้ํา ทั้งภาวะน้ําแล๎ง การขาดแคลนน้ําในฤดูแล๎ง และการเกิดภาวะน้ําทํวมใน
ฤดูฝน นับวันป๓ญหานี้ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น สํงผลกระทบในหลายด๎าน ได๎แกํ ภาวะโลกร๎อน ความเสียหายทางเศรษกิจและการ
ดํารงชีพ ผลกระทบตํอสังคม ระบบนิเวศขาดความสมดุล ป๓ญหาสิ่งแวดล๎อมและ ทําให๎ประเทศชาติสูญเสียโอกาส
รัฐบาลป๓จจุบันได๎ให๎ความสําคัญตํอป๓ญหาวิกฤติน้ํา จึงได๎กําหนดนโยบายสาธารณะในเรือ่ งการบริหารจัดการทรัพยากรน้าํ
มาอยํางตํอเนื่อง เชํน มีการจัดทํา ยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ให๎ทุกสํวนราชการศึกษากรอบและแนวทางการจัดทํา
ยุทธศาสตร๑ชาติ ให๎มีความเชื่อมโยง สอดคล๎องกัน และมีหน๎าที่ดําเนินการให๎บรรลุเปูาหมายตามที่กําหนดไว๎ในยุทธศาสตร๑ชาติ กรม
ชลประทานได๎จัดทํายุทธศาสตร๑กรมชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพื่อขับคลื่อนตามยุทธศาสตร๑ และสอดคล๎อง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร๑การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
ยุทธศาสตร๑เกษตรและสหกรณ๑ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และยุทธศาสตร๑สําคัญอื่นๆที่เกี่ยวข๎อง ได๎มีการจัดตั้งสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําแหํงชาติ(สทนช.) คณะกรรมการทรัพยากรน้ํา แหํงชาติ(กนช.) อาจกลําวได๎วําขณะนี้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ของประเทศมีการบูรณาการหนํวยงานที่รับผิดชอบชัดเจนอยํางเป็นระบบและมีความเป็นเอกภาพสอดคล๎องกันในทุกมิติ เชํน มีการ
พัฒนาแหลํงกักเก็บน้ําและระบบชลประทานขนาดใหญํ กลาง และ เล็กจํานวนมาก แตํในทางปฏิบัติก ารบริหารจัดการทรัพยากร
น้ํายังคงเป็นไปแบบแยกสํวนโดยรัฐบาลกลาง ผํานหนํวยงานหลักที่รับผิดชอบซึ่งมีหน๎าที่รับผิดชอบการจัดหาแหลํงน้ําเพื่อให๎มีน้ํา
ต๎นทุนให๎เพียงพอตํอความต๎องการโดยรวม ขาดกระบวนการมีสํวนรํวมจากประชาชนและชุมชน สิทธิการจัดการทรัพยากรน้ําของ
ชุมชนตามรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตามมาตรา 57 (2) รัฐต๎องอนุรักษ๑ คุ๎มครอง บํารุงรักษา ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยต๎องให๎ประชาชน และชุมชนท๎องถิ่นมีสํวนรํวมดําเนินการ
และได๎รับประโยชน๑ด๎วย การบริหารจัดการน้ําแบบแยกสํวนทําให๎ประชาชนขาดความรู๎ความตระหนักในการใช๎ทรัพยากรน้ําอยํางรู๎
คุณคําสํงผลให๎การบริหารจัดการน้ําขาดประสิทธิภาพและขาดความยั่งยืน
จากป๓ญหาการบริหารจัดการน้ําของประเทศไทยที่กลําวมาพบวํายังไมํสามารถแก๎วิกฤติน้ําได๎ ทั้งยังมีการใช๎งบประมาณ
จํานวนมาก ดังนั้นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําควรมุํงเน๎นไปที่การสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชน สิทธิของชุมชนในการ
จัดการทรัพยากรน้ํา ลดความเหลื่อมล้ําการเข๎าถึงทรัพยากรน้ํา การปกปูองทรัพยากรสาธารณะ การใช๎ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น ผําน
กระบวนการเรียนรู๎เพื่อให๎ชุมชนสามารถจัดการทรัพยากรน้ํา และสามารถพึ่งพาตนเองได๎ ชุมชนได๎มีสํวนรํวมในการคิด การ
ตัดสินใจ การปฏิบัติ การใช๎ประโยชน๑ และการกําหนดกติกาของชุมชน โดยไมํต๎องพึ่งพาหรือรอการชํวยเหลือจากภาครัฐเพียงอยําง
เดียว จึงได๎มีชุมชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบไปด๎วย นายสมเดช คงเกื้อ ดร.ดํารง โยธารักษ๑ นายศักดิ์พงศ๑นิลไพรัช นาย
ณัธนันท๑ มีแก๎ว นายสุธัญย๑ รักษาพล นายสัญญา ไชยวรรณ ฯลฯ รํวมกันคิดหาแนวทางแก๎ไขป๓ญหาวิกฤติน้ําขึ้นในปีพุทธศักราช
2556 โดยใช๎แนวคิดการบริหารจัดการน้ําแบบมีสํวนรํวมโดยการพึ่งพาตนเองผํานกระบวนการ “ฝายมีชีวิต” ซึ่งได๎นําแนวคิดฝาย
ต๎นน้ําลําธาร (Check Dam) การบริหารจัดการน้ําตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร ที่พระองค๑ทรงนําไปปฏิบัติเป็นแบบอยํางในหลาย พื้นที่จนเป็นที่ยอมรับและได๎ผลเป็นที่ประจักษ๑ ซึ่งชุมชนสามารถสร๎าง
ขึ้นเองได๎งํายโดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น ดังได๎พ ระราชทานพระราชดํารัสวํา “...ให๎พิจารณาดําเนินการสร๎างฝายราคาประหยัด โดยใช๎
วัสดุราคาถูกและหางํายในท๎องถิ่น เชํน แบบหินทิ้งคลุมด๎วย ตาขํายปิดกั้นรํองน้ํากับลําธารขนาดเล็กเป็นระยะ ๆ เพื่อใช๎เก็บกักน้ํา
และตะกอนดินไว๎บางสํวน โดยน้ําที่กักเก็บไว๎จะซึมเข๎าไปในดินทําให๎ ความชุํมชื้นแผํขยายออกไปทั้งสองข๎างตํอไปจะสามารถปลูก
พันธุ๑ไม๎ปูองกันไฟ พันธุ๑ไม๎โตเร็วและพันธุ๑ไม๎ไมํทิ้งใบเพื่อฟื้นฟูที่ต๎นน้ําลําธารให๎มีสภาพ เขียวชอุํมขึ้นเป็นลําดับ...” การจัดการน้ํา
โดยกระบวนการฝายมีชีวิต ชุมชนสามารถจัดการน้ําของตนเองได๎ ทําให๎ชุมชนได๎มีน้ํา ใช๎ในในการประกอบอาชีพ การอุปโภค
บริโภค เกิดความชุํมชื้นแผํกระจายไปบริเวณกว๎าง เป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศกลับขึ้นมาใหมํ ทําให๎ชุมชนมีภูมิคุ๎มกัน ลดความเสี่ยง
ตํอภาวะน้ําทํวม น้ําแลง น้ําหลาก เป็นการพึ่งพาตนเองของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง สามารถสร๎างความยั่งยืนได๎โดย
ไมํต๎องรอความชํวยเหลืองบประมาณและกฎหมาย ระเบียบขั้นตอนตํางๆจากภาครัฐ
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ฝายมีชีวิตคืออะไร
ฝายมีชีวิต หมายถึง สิ่งกํอสร๎างสําหรับกั้นรํองน้ํา ลําคลอง เพื่อเก็บกักน้ําไว๎ใช๎ประโยชน๑สําหรับชุมชนและชํวยให๎เกิด
ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ โครงสร๎างได๎จากธรรมชาติและหาได๎งํายในท๎องถิ่น เชํน ไผํ กระถิน (ไม๎ป๓กติด)เชือก
ทราย และกระสอบใสํทราย เมื่อฝายสร๎างเสร็จจะปลูกต๎นไทรเพื่อให๎รากไทรยึดโยงประสานตัวฝายให๎มั่นคงแข็งแรง ฝายมีชีวิต
เกิดขึ้นจากแนวคิดการมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการน้ําของชุมชนแบบพึ่งพาตนเองฝายมีชีวิต เป็นรูปแบบฝายแบบใหมํที่นํามาใช๎
ในการบรรเทาป๓ญหาน้ําทํวมและแก๎ป๓ญหาภัยแล๎งได๎อยํางยั่งยืน โดยยึดหลักการสําคัญคือ ต๎องผํานเวทีประชาเข๎าใจ ชาวบ๎าน
จัดการตนเอง และให๎ใช๎สิ่งกํอสร๎างที่เกื้อกูลชีวิต ฝายมีชีวิตชํวยฟื้นฟูชีวิตผู๎คนและระบบนิเวศของท๎องถิ่น ฝายจะทําหน๎าที่เกื้อกูลให๎
เกิดความมีชีวิตชีวาของผู๎คนในท๎องถิ่น ชํวยให๎เชื่อมความสัมพันธ๑ของผู๎คนให๎สามัคคีระหวํางกันมากขึ้น และผลจากการยกระดับน้ํา
ที่เพิ่มสูงขึ้นทําให๎เกิดความชุํมชื้นของพื้นดิน ชุมชนมีน้ําใช๎ตลอดปี ความสมบูรณ๑ของระบบนิเวศฟื้นกลับคืนมา และชํวยเพิ่ม ระดับ
น้ําใต๎ดินกับพื้นที่สองฝ๓่ง
ประโยชน์ของ “ฝายมีชีวิต”
ประโยชน๑ของฝายมีชีวิตมีใน 2 มิติ
1. มิติของระบบนิเวศ
1.1เมื่อน้ําหลากและน้ําทํวม จะชํวยชะลอความแรงของน้ําปูองกันการกัดเซาะตลิ่ง
1.2เมื่อน้ําแล๎ง จะกักเก็บน้ําดูแลระบบนิเวศสองฝ๓่งคลอง สร๎างความชุํมชื้น มีน้ําใช๎
1.3ตะกอนทราย ปลา กุ๎ง และสิ่งมีชีวิตในน้ํา สามารถใช๎ชีวิตได๎ตามธรรมชาติ ข๎ามไปมาได๎ด๎วยบันไดนิเวศ
1.4เกิดวังน้ํา เป็นแหลํงอาหารชุมชนวิถีดั้งเดิมหวนคืน ให๎ระบบนิเวศกลับมาสมบูรณ๑
1.5ปริมาณน้ําที่ถูกยกระดับสูงขึ้น ประมาณ 1.5 เมตร จะถูกดูดซับเก็บไว๎ในดิน สร๎างความชุํมชื้น ให๎ดิน บริเวณโดยรอบ
ในรัศมีไมํน๎อยกวํา 2 กิโลเมตรในพื้นที่ราบ ให๎เกิดความชื้นต๎นทุนเมื่อเข๎าฤดูแล๎ง
2. มิติของชุมชน
เกิดความสามัคคีเชื่อมความสัมพันธ๑ของผู๎คนในท๎องถิ่น ชุมชน ให๎แนํนแฟูนมากขึ้น รวมถึงเครือขําย หนํวยงานตํางๆ ที่ มี
สํวนรํวมในการดําเนินโครงการ ได๎มารํวมปรึกษาหารือกัน ถํายทอดเรียนรู๎แลกเปลี่ยนองค๑ความรู๎ ประสบการณ๑ และยังสามารถ
สร๎างครูฝายรุํนใหมํให๎เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อที่จะสามารถซํอมแซมฝายเมื่อชํารุด หรือการสร๎างฝายมีชีวิตตัวใหมํในชุมชนได๎เอง ฝายมี
ชีวิตสร๎างคุณภาพชีวิตของคนให๎กลับมาดีเชํนเดิม ตอบโจทย๑เศรษฐกิจชุมชนให๎เข๎มแข็ง และพอเพียงได๎อยํางยั่งยืน
นอกจากนั้นยังสามารถขยายความรู๎เรื่องฝายมีชีวิต และการสร๎าง ไปยังชุมชนอื่นๆได๎อีกด๎วย
หลักการของฝายมีชีวิต
1.ประชาเข๎าใจ กระบวนการเรียนรู๎ของคนในชุมชน ถึงป๓ญหาวิกฤติน้ําและระบบนิเวศที่ประสบอยูํโดยการสร๎างความรู๎
ความเข๎าใจให๎ชุมชนเกิดความตระหนัก และรํวมกันหาทางออกโดยกระบวนการมีสํวนรํวม
2.ต๎องไมํมีคําแรง ใช๎ความมือรํวมใจของชุมชนเป็นสําคัญ ผํานกระบวนการมีสํวนรํวม เมื่อขาดเหลือจึงใช๎การสร๎าง
เครือขําย และการชํวยเหลือจากที่อื่น
3.ธรรมนูญฝาย หลังจากการสร๎างฝายเสร็จจะต๎องมีการสร๎างมีกติกา หรือข๎อตกลงรํวมกันของชุมชน ที่เรียกวํา "ธรรมนูญ
ฝาย" เชํน การใช๎น้ํา การรักษาความสะอาด การดูแลซํอมบํารุง การจับสัตว๑น้ํา พืช ไม๎น้ํา เป็นต๎น
องค์ประกอบฝายมีชีวิต
ลักษณะโครงสร๎างทางกายภาพที่ ดี ของฝายมีชีวิต ต๎องมีค วามสัม พันธ๑ กับ ระบบนิ เวศในทุกมิ ติ สํวนสํา คัญคื อ ต๎อ ง
ปรองดองกับธรรมชาติ และคํานึงถึงความยั่งยืนเป็นหลัก ในทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข๎อง เชํน การสํารวจ การเตรียมพื้นที่ การสร๎าง
องค๑ประกอบของโครงสร๎าง การปลูกต๎นไม๎ โดยแตํละขั้นตอนต๎องสอดคล๎องซึ่งกันและกัน
ฝายมีชีวิตถูกกําหนดให๎มีโครงสร๎างที่ชุมชนสามารถสร๎างเองได๎ โดยใช๎วัสดุที่หาได๎งํายในท๎องถิ่นและมีขั้นตอนการกํอสร๎างที่สามารถ
ยึดหยุํนได๎เพื่อให๎เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ตามธรรมชาติทุกรูปแบบ
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ฝายมีชีวิต มีส่วนประกอบ 4 ส่วนหลักสาคัญ ดังนี้
1.ตัวฝาย ทําหน๎าที่กั้นน้ําเพื่อยกระดับน้ําให๎สูงขึ้นประมาณ 1.5 เมตร ตัวฝายควรมีความยาวมากกวําความกว๎าง 1.5
เทํา
2.บันไดนิเวศหลัง ทําหน๎าที่ชะลอกระแสน้ําที่กัดเซาะตัวฝายด๎านหลัง ชํวยให๎ปลา สัตว๑น้ําขึ้นลงข๎ามฝายไปได๎ และ
ขณะเดียวกันเป็นการเติมออกซิเจนให๎น้ําได๎ตลอดเวลาโดยไมํสร๎างมลพิษ
3.บันไดนิเวศหน๎า มีหน๎าที่ในการให๎ตะกอนทรายเดินทางข๎ามตัวฝายไปได๎โดยเสรี มีความกว๎าง 60-80 เซนติเมตร และสูง
30 เซนติเมตร และหน๎าที่สําคัญอีกอยํางคือการชะลอความรุนแรงของกระแสน้ํา
4.หูช๎าง ยึดเกาะตัวฝายกับตลิ่งเพื่อสร๎างความแข็งแรงให๎กับตัวฝาย เป็นพื้ นที่ปลูกไทรและไม๎พื้นถิ่นเพื่อให๎รากไม๎เข๎าไป
แทนที่ไม๎ไผํที่หูช๎างและชํวยยึดโยงเกาะโครงสร๎างตัวฝายได๎ดีขึ้น และต๎นไม๎เหลํานี้ยังสร๎างความรํมรื่น เป็นแหลํงอาหาร เป็นที่อยูํ
อาศัยของสัตว๑ ให๎ออกซิเจน ดูดซับน้ําไว๎ และยังเป็นการฟื้นฟูระบบนิแวศอีกด๎วย
5.เหนียวปิ้ง มีลักษณะรูปสามเหลี่ยมคล๎ายข๎าวเหนียวปิ้ง ทําหน๎าที่ปูองกันแรงการกระแทกของน้ํา ชํวยยึดหูช๎างและ
บันไดนิเวศให๎มีความแข็งแรง
การสร้างฝายมีชีวิต
1.การเลือกพื้นที่และจุดสร๎างฝาย
โดยเลือกรํองห๎วยที่มีตลิ่งแข็งแรง ต๎นไม๎ใหญํหรือแนวก๎อนหินใหญํที่อยูํด๎านข๎าง เลือกจุดที่แคบที่สุด ให๎มีพื้นที่ด๎านหน๎าสามารถเป็น
แอํงหรือเป็นวังน้ําได๎ สํวนพื้นที่ที่มีความลาดชัน อาจจะตั้งโครงสร๎างในตําแหนํงที่น้ําสามารถกระจายทุกทิศทางได๎
2.การวางโครงสร๎างและการตีแปลน
สํารวจหาคําการยกระดับน้ํา อาศัยการพิจารณาความสูงของตลิ่งที่แข็งแรงเป็นหลัก หาความกว๎างของตัวฝายที่เหมาะสมกับการ
ยกระดับน้ําตามภูมิประเทศ ให๎สูงใกล๎เคียงกับระดับตลิ่งตามธรรมชาติ
3.เริ่มต๎นสร๎างฝายมีชีวิต
1.วางผังโครงสร๎าง ให๎เหมาะสมกับลักษณะของภูมิประเทศเดิม ใช๎จุดแข็งของพื้นที่เป็นหลักในการวางผัง หลักจากนั้นให๎
ตีแปลงและทําโครงสร๎างขนาดของฝายมีชีวิตที่เหมาะสมกับพื้นที่
2.การคํานวนวัสดุอุปกรณ๑
•ปริมาณทรายที่ต๎องใช๎ กว๎าง×ยาว ×สูง X 4 หรือ 5 เทํา โดยเผื่อวางบันไดนิเวศ เหนียวปิ้ง และหูช๎างด๎วย
(โดยปริมาณทราย 1 คิว จะใช๎กระสอบทรายอยูํที่ 40 ใบ)
•จํานวนเชือกเบอร๑ 5 ที่ต๎องใช๎โดยประมาณ ระยะที่ถักเชือก 1 เมตร ใช๎เชือก 10 เมตร ( เชือกใยยักษ๑ เบอร๑ 5
ม๎วนมาตราฐาน 1 ม๎วน ยาวประมาณ 200 เมตร หนัก ประมาณ 4 กก.
•จํานวนไม๎ไผํที่ต๎องใช๎โดยประมาณตามขนาดของฝาย ขนาด 12.4×22 ×1.5 ใช๎ไม๎ไผํ ประมาณ 500-600 ลํา
นอกจากนั้น ยังมีเครื่องมือสําคัญ ได๎แกํ เหล็กตอก หรือ สองเกลอ เลี่อย มีด พร๎า ขวาน จอบ พลั่ว โดยต๎องมีจํานวน
เหมาะสมกับงาน เชือกฟาง 1 ไม๎ขันชะเนาะ(ไม๎เคล๎น)
ขั้นตอนและกระบวนการสร้างฝายมีชีวิต
เมื่อทําการเลือกพื้นที่และจุดในการสร๎างฝายได๎แล๎ว
1)เมื่อทราบขนาดของตัวฝาย จะทําการตอกเสาไม๎ความยาว 2.5 เมตรลึกลงในดินไปประมาณ 50-70 เซนติเมตร ทั้ง 4
มุมตามขนาดของฝาย และทําการขึงเชือกตามแนวกว๎างและแนวยาวของตัวฝาย
2)หลังจากนั้น ทําการตอกเสาไม๎ความยาว 2.5 เมตรลึกลงไปประมาณ 50-70 เซนติเมตร ตามแนวเชือกระยะหํางทุกๆ 2
เมตร ลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
3)หลังจากนั้น นําไม๎ไผํขนาดความยาวมากกวําตัวฝาย 1เมตร 2 ลํานํามามัดเป็นคานคูํพาดไปตามความยาวของตัวฝาย
ทุกๆห๎องเฉพาะชั้นบนสุด และให๎นําไม๎ไผํขนาดความยาวมากกวําตัวฝาย 1 เมตร 1 ลํานํามามัดเป็นคานเดี่ยวพาดไปตามความยาว
ของตัวฝายทุกๆห๎องเฉพาะชั้นที่ 2 และ ชั้นที่ 3 โดยให๎หํางจากชั้น 1 ลงมาชั้นละ 50 เซนติเมตรจนครบทุกๆห๎อง
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4)หลังจากได๎โครงสร๎างตัวฝายแล๎ว ตํอไปทําหูช๎าง โดยเริ่มทําจากด๎านหน๎าทั้ง 2 ข๎างกํอน โดยให๎ทํามุมกับตัวฝายเฉียง
ออกไปทางซ๎ายและขวาทํามุม 45 องศา และหูช๎างด๎านหลังก็ทํามุม 45
5)เมื่อทําหูช๎างเสร็จ ก็ให๎เริ่มทําเหนียวปิ้งได๎เลย การทําเหนียวปิ้งต๎องต่ํากวําหูช๎างลงมาประมาณ 50 เซนติเมตร
6)หลังจากนั้น ให๎เริ่มทําขั้นบันไดด๎านหน๎าหรือหลังกํอนก็ได๎ บันไดของฝายจะทําประมาณ 4-5 ขั้น แตํละขั้นก็จะมีความ
หํางออกไปขั้นละ60- 80 เซนติเมตร จากตัวฝายออกไป โดยมีความสูงแตํละขั้นก็จะลึกลงไป ขั้นละ 30 เชนติเมตร
7)การลงไม๎หลักและวางโครงแนวฝายในแตํละจุดแล๎วจะต๎องตอกหลักเสริมระยะหํางประมาณ 30 เซนติเมตร และ
จะต๎องทําการถักเชือก โดยทั่วไปจะใช๎เชือกไยยักขนาด 5 มิลลิเมตร นํามาถักตามวิธีการเพื่อให๎ความมั่นคงกับโครงฝาย
8)การวางเรียงกระสอบทรายและการยาแนว เมื่อทําโครงสร๎างเสร็จ จะเรียงกระสอบทรายโดยเริ่มจากหูช๎างบันไดนิเวศ
แล๎วก็จะตํอด๎วยในตัวฝาย
ข๎อควรระมัดระวัง การวางเรียงกระสอบทรายควรจัดเรียงด๎วยความปราณีต การเรียงกระสอบทราย 2 ชั้นบนสุด ควรวาง
เป็นแนวแบบเกล็ดปลาทั้งฝาย เพื่อลดแรงต๎านของน้ําที่ไหลทํวมผํานตัวฝายในชํวงฤดูน้ําหลาก
แนวทางการจัดการฝายมีชีวิต
การกําเหนิดฝายมีชีวิตในแตํละชุมชน เกิดจากชุมชนได๎มีโอกาสในการเรียนรู๎เรื่องฝายมีชีวิต หลักการ 3 ขา ของฝายมี
ชีวิต ซึ่งประกอบไปด๎วย 1) เวทีประชาเข๎าใจ 2) การไมํใช๎งบประมาณเป็นตัวตั้ง และ 3) การสร๎างกติกาของชุมชน หรือ ธรรมนูญ
ฝาย ซึ่งฝายมีชีวิตของแตํละชุมชนจะประสบความสําเร็จหรือไมํอยูํที่เวทีประชาเข๎าใจเป็นอันดับแรก เมื่อชุมชนเกิดความตระหนัก
กระบวนการมีสํวนรํวมจึงตามมา พลังความสามัคคีจากชุมชน การเสียสละเวลา วัสดุสิ่งของ แรงงาน อาหาร การมองเห็นใน
เปูาหมายเดียวกันแล๎วต๎องการทําให๎เกิดในชุมชนการขับเคลื่อนจนเกิดเป็นรูปธรรม จนเป็นเกิดฝายมีชีวิต ชุมได๎มีที่กักเก็บน้ํา ได๎
ระบบนิเวศฟื้นกลับคืนมา ทําให๎ชุมชนมีความเข๎มแข็ง มีภูมิคุ๎มกัน
การดาเนินการพัฒนาฝายมีชีวิตให้เกิดความยั่งยืนมีแนวทางดังนี้
1. ยึดหลักการของฝายมีชีวิต อยํางมั่นคง
2. การดูแลบํารุงรักษาฝายอยํางสม่ําเสมอเพื่อให๎ฝายมีอายุการใช๎งานยาวนานและเกิดประโยชน๑สูงสุด
3.การให๎ความรู๎แกํผู๎ที่สนใจ การจัดการอบรมฝายมีชีวิตเพื่อขยายผลไปในพื้นที่อื่นๆ
4.การปรองดองกับธรรมชาติการอยูํรํวมกัน การไมํทําลายระบบนิเวศ
5.ประชาสัมพันธ๑ให๎กับองค๑กรตํางๆ สํวนราชการ ภาคเอกชน โรงเรียน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม มาที่ทํากิจกรรม CSR
มารํวมกิจกรรมฝายมีชีวิต เพื่อขยายผลตํอไป
6.ทํางานวิจัยเพื่อสนับสนุนฝายมีชีวิตให๎เป็นที่ยอมรับ
สรุป
ตั ว เลขรวมปริ ม าณน้ํ า ฝนเฉลี่ ย ของประเทศไทยมี ป ริ ม าณมากเพี ย งพอตํ อ การใช๎ อุ ป โภคบริ โ ภค ทุ ก ภาคสํ ว น แตํ
ขณะเดียวกันประเทศไทยยังประสบป๓ญหาวิกฤติน้ําแล๎ง น้ําทํวม และคุณภาพน้ํามาอยํางตํอเนื่องและนับวันจะทวีรุนแรงเพิ่มมาก
ขึ้น ถือวําเป็นป๓ญหารูปแบบการบริหารจัดการที่ผิดพลาด เนื่องจากการจัดการทรัพยากรน้ําของไทยทุกยุคสมัยเป็นการดําเนินงาน
แบบแยกสํวน ไมํเป็นในลักษณะบูรณาการ ทําให๎การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําขาดประสิทธิภาพ และขาดความยืดหยุํนเพียง
พอที่จะรับหรือกักเก็บน้ําฝนไว๎ได๎ กลําวคือประเทศไทยมีที่กักเก็บน้ําขนาดใหญํบรรจุน้ําได๎ประมาณ 6-7 หมื่นล๎านลูกบาศก๑เมตร
แตํมีน้ําที่ไหลเข๎าเขื่อนขนาดใหญํคิดเป็นร๎อยละ 5.7 ของน้ําฝนทั้งประเทศ การจัดสรรน้ําประชาชนจะได๎ใช๎น้ําเฉพาะในพื้นที่
ชลประทานเทํานั้น และที่นําเสียดายเนื่องจากเมื่อมีปริมาณน้ําฝนตกลงมามากและเกิดภาวะน้ําทํวมขังหนํวยงานที่รับผิดชอบเรื่อง
ทรัพยากรน้ําจะใช๎วิธีการสร๎างทางระบายน้ําลงสูํ แหลํงน้ํา แมํน้ํา และทะเล ให๎เร็วที่สุด การแก๎ป๓ญหาวิกฤติน้ําดังที่กลําวมาฝายมี
ชีวิต มีความยืดหยุํน ชุมชนสามารถสร๎างเพื่อกักเก็บน้ําเองได๎ ไมํต๎องอาศัยงบประมาณจากภาครัฐ ฝายมีชีวิต ชํวยชะลอและกัก
เก็บน้ําไว๎ใช๎อุปโภคบริโภค และยังเก็บรักษาน้ําให๎อยูํกับพื้นดินนานขึ้นทําให๎น้ํามีเวลาซึมลงสูํพื้นดินเป็นการเติมน้ําลงสูํใต๎ดิน ลดการ
สูญเสียปริมาณน้ําฝนสามารถชํวยแก๎ป๓ญหาน้ําทํวม น้ําแล๎ง และน้ําหลากได๎ เมื่อดินมีความชุํมชื้นจากน้ําที่กักเก็บไว๎ต๎นไม๎ พืชพันธุ๑
ตํางๆจะสามารถจะเจริญเติบโตได๎ดีเกิดปุาต๎นน้ํา เป็นแหลํงอาหารของชุมชน รวมถึงการฟื้นฟูระบบนิเวศอีกด๎วย ดังนั้นฝายมีชีวิต
สามารถแก๎ป๓ญหาวิกฤติน้ําได๎อยํางยั่งยืน ป๓จจุบันฝายมีชีวิตได๎รับการพิสูจน๑เชิงประจักษ๑ไปแล๎วกวํา 900 ฝายทั่วประเทศ
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