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คํานํา 

  การดําเนินการโครงการกอสรางฝายเสริมสรางระบบนิเวศนตนน้ํา(Check Dam) แบบประชาอาสานี้ 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดนอมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเก่ียวกับฝาย(Check    

Dam) มาใชจัดทําฝายตนน้ําลําธารใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน โดยเริ่ม ดําเนินการ        

มาตั้งแตป พ.ศ. 2546  เปนตนมา เนนท่ีรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนและการบูรณาการของทุกภาคสวนใหเขามา      

มีสวนรวมในการดําเนินงานตั้งแตรวมคิดรวมทําและรวมรับผลประโยชน   สรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีโดย    

รอบ มารวมกิจกรรมในการสรางฝาย นอกจากจะเปนการพ้ืนฟูระบบนิเวศนของปาไมบริเวณพ้ืนท่ีทาตนน้ํา ใหฟนคืน     

สภาพทางนิเวศนท่ีเหมาะสม ตอการเปนแหลงตนน้ําลําธารแลวยังเปนการใหความรู และทําความเขาใจกับประชาชนให     

เห็นความสําคัญของการดูแลรักษาพ้ืนท่ีปาตนน้ํา  และสามารถใชประโยชนอยางคุมคา  เปนการชวยสรางจิตสํานึกให

ประชาชนไดเกิดความตระหนักเห็นคุณคาของทรัพยากรในทองถ่ิน    และไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากร     

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคงความอุดมสมบูรณเกิดประสิทธิภาพและยั่งยืนสืบไป 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.หลักการและเหตุผล 

                   ปจจุบันประเทศไทยประสบกับปญหา  เรื่อง ความแหงแลง  ซ่ึงกระจายไปทุกภาคของประเทศ 
การขาดแคลนนํ้าในฤดูแลงตามทองท่ีตาง  ๆ  ท่ัวทุกภาคของประเทศ  แตในชวงฤดูฝนเกิดภาวะนํ้าทวม  ทําความ
เสียหายใหกับพืชผลและชุมชน  ตลอดจนเกิดปญหาสิ่งแวดลอมของทรัพยากรนํ้า   ในทุกภูมิภาคท่ีมีสภาพปญหา
ของนํ้าใกลเคียงกัน  โดยท่ัวไป ภาคเหนือ มีปญหาการขาดแคลนนํ้า เกิดข้ึนเฉพาะบางพ้ืนท่ีและตามฤดูกาล    แต
ในดานการพัฒนาแลวภูมิภาคนี้ยังมีความตองการใหขยายงานชลประทานใหมากข้ึน  และบางพ้ืนท่ีตองการการ
ปองกันภัยเนื่องจากนํ้าทวม    ซ่ึงสวนใหญมีสาเหตุมาจากปาไมบริเวณตนนํ้าลําธารถูกทําลายไปมาก   และการ
นําเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชนอยางเต็มท่ี    โดยไมมีการวางแผนการจัดการท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับ
ปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  ทําใหทรัพยากรธรรมชาติท่ีเหลืออยูมีสภาพเสื่อมโทรมลง   สงผลกระทบตอพ้ืนท่ี
ตนนํ้าลําธาร  ระบบนิเวศและอุตุนิยมวิทยา  เกิดปญหาฝนแลงหรือฝนท้ิงชวง  โครงการพัฒนาแหลงนํ้าท่ีทําการ
กอสรางในทุกภาคของประเทศนั้น  ประกอบดวย    โครงการขนาดเล็ก  โครงการขนาดกลาง   และขนาดใหญ  ซ่ึง
ถึงแมจะมีโครงการท้ัง   3 ประเภท    ดังกลาวเปนจํานวนไมนอย  ก็ยังไมเพียงพอกับความตองการนํ้าเพ่ือการ
เพาะปลูกของราษฎร   เพราะยิ่งจํานวนประชากรเพ่ิมมากข้ึนเพียงใด  พ้ืนท่ีเพาะปลูกก็จําเปนตองขยายออกไป
ไกลถึงพ้ืนท่ีท่ีเปนท่ีดอน  ท่ีภูเขามากข้ึน   เปนการเพ่ิมจํานวนพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีขาดแคลนนํ้าในขณะท่ีปริมาณฝน
ไมไดตกเพ่ิมข้ึนทุกป  เม่ือเปนดังนี้“นํ้า”จึงถือวาเปนสิ่งจําเปนท่ีสุดท่ีราษฎรมีความตองการเสมอมา  วิธีการหนึ่งท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ไดพระราชทานแนวพระราชดําริก็คือทฤษฎีการพัฒนาและฟนฟูปาไมโดยการใช
ทรัพยากรท่ีเอ้ืออํานวยสัมพันธซ่ึงกันและกันใหเกิดประโยชนสูงสุด  นั่นคือ ปญหาท่ีสําคัญท่ีเปนตัวแปรแหงความ
อยูรอดของปาไมนั้น“นํ้า”คือสิ่งท่ีขาดไมไดโดยแท พระบาทสมเด็จพระเจา อยูหัวทรงแนะนําใหใชฝายตนนํ้าหรือ
ท่ีเรียกวา Check Dam หรืออาจเรียกขานกันวา ฝายตนนํ้าลําธาร  หรือ ฝายชะลอความชุมช้ืน  ก็ไดเชนกันเปน
เครื่องมือท่ีจะใชประโยชนในการอนุรักษฟนฟูปาไมท่ีไดผลดียิ่ง  ซ่ึงไดมีการศึกษาท่ีศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮอง
ไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ไดรับพระราชทาน  พระราชดําริใหจัดตั้งข้ึนเพ่ือศึกษา  คนควาหารูปแบบท่ี
เหมาะสมกับการพัฒนาพ้ืนท่ีตนนํ้าลําธาร  เพ่ือประโยชนทางเศรษฐกิจ  รวมท้ังรูปแบบการพัฒนาตาง  ๆ ท่ีทําให
เกษตรกรพ่ึงตนเองได  โดยไมตองทําลายสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ  ท้ังนี้เพ่ือใหประชาชนท่ีสนใจเขาไปศึกษา
และนําไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพไดโดยท่ีมีการอนุรักษตนนํ้าลําธารและพัฒนาปาไมปาไปพรอม  ๆ กัน 
สุดทายความชุมชื้นก็จะเกิดข้ึนและจะบรรเทาปญหาการขาดแคลนนํ้าไดในท่ีสุด  ซ่ึงผลสําเร็จอันเปนรูปธรรมท่ี  
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ไดดําเนินงานตลอดระยะเวลา  20 ปเศษ ปรากฏ
ชัดเจนท่ีจะสามารถเปนตนแบบ วิธีการท่ีจะพัฒนาและฟนฟูสภาพปาตนนํ้าลําธารท่ีเหมาะสม 

                องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนไดเล็งเห็นความสําคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดลอม การอนุรักษ การฟนฟูสภาพและคุณภาพของทรัพยากร ดิน น้ํา ปาไม ใหมีความอุดมสมบูรณ
ตลอดไปไดอยางยั่งยืน   ซ่ึงเปนไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ลงวันท่ี  13  สิงหาคม พ.ศ. 2546 ขอ 2(3)(5) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน จึงไดจัดทําโครงการ  
กอสรางฝายชะลอน้ํา ( Check Dam) แบบประชาอาสา ตั้งแตปงบประมาณ 2549 เปนตนมา เพ่ือใหการ
ดําเนินงานตามโครงการดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย  คุมคา  มีประสิทธิภาพ  และตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางแทจริง  ดังนั้น  ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ             

การติดตามและประเมินผลโครงการกอสรางฝายเสริมสรางระบบนิเวศนตนน้ํา(Check Dam) แบบประชาอาสา ปี 2554-2556)(หลงัดําเนินการ) 
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กองแผนและงบประมาณ จึงไดทําการตรวจติดตามและประเมินผล โครงการกอสรางฝายชะลอน้ํา( Check Dam) 
แบบประชาอาสา ประจําป พ.ศ. 2554-2556 (หลังดําเนินการ) 

2.วัตถุประสงคของการตรวจติดตาม 

2.1 เพ่ือใหทราบระดับความพึงพอใจ และประโยชนท่ีไดรับจากโครงการฯ 
          2.2 เพ่ือใหทราบระดับแนวทางการดําเนินชีวิตและการมีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติในทองถ่ินของตนเอง 
          2.3 เพ่ือใหทราบผลการดําเนินงานโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัด วาเปนไปตามแผนและ
วัตถุประสงคท่ีวางไวหรือไม 
          2.4 เพ่ือเปนขอมูลสารสนเทศขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนในการดําเนินงานครั้งตอไป  

3. ขอบเขตการตรวจติดตาม 

            1. ประชากร  คือ ผูเขารวมโครงการกอสรางฝายฯ ท่ีอาศัยอยูบริเวณกอสราง  ประจําป              
พ.ศ.2554-2556 
            2. ขอบเขตพ้ืนท่ี  คือ พ้ืนท่ีกอสรางฝายฯ  ในปงบประมาณ  พ.ศ.2554-2556   ตําบลนาหนองทุม  
อําเภอชุมแพ, ตําบลศรีสุขสําราญ  อําเภออุบลรัตน, ตําบลโนนสมบูรณ  อําเภอเขาสวนกวาง, ตําบลเมืองเกา
พัฒนา  อําเภอเวียงเกา และตําบลเขานอย  อําเภอเวียงเกา 
            3. ระยะเวลา คือ  ทําการติดตามและประเมินผลโครงการฯ ระหวางเดือน กุมภาพันธ–เมษายน 2558 

4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

      1.  ทราบผลความพึงพอใจ ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการ  
      2.  ทราบถึงแนวทางการดําเนินชีวิตและการมีสวนรวมในการบริการจัดการโครงการ  
      3.  ทราบผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนและมีขอมูลสารสนเทศในการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ในครั้งตอไป 

 5. นิยามศัพท 

               1. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล 
เทศบาล    กรุงเทพมหานครและการปกครองพิเศษเมืองพัทยา ในการศึกษานี้ หมายถึง องคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
               2. โครงการตามขอบัญญัติ  หมายถึง โครงการท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนอนุมัติ 
และประกาศเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
               3. ความพึงพอใจ  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจ ตามทัศนคติ   ความคิดเห็น  ความรูสึกนึกคิดของ
ประชากรท่ีไดจากแบบสอบถามท่ีทําการประเมินผลนี้  

                4. การมีสวนรวม  หมายถึง กระบวนการท่ีใหประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย  ไดตระหนักรู รับรู มี
โอกาสเขามาแสดงบทบาท ทัศนคติ  และความคิดเห็นท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการพัฒนา  รวมคิด  รวม
ตัดสินใจในการแกปญหาชุมชนของตนเอง  เปนการเนนการมีสวนรวมอยางสรางสรรคและความชํานาญและมี
การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและมีทักษะของประชาชนในการแกไขปญหารวมกับการใชวิทยาการภูมิปญญาท่ี
เหมาะสมชัดเจน โปรงใส ตอเนื่อง และเปนระบบ ตั้งแตการเสนอโครงการ ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการ การ
ประชาสัมพันธโครงการ การแสดงความคิดเห็น การประเมินผลโครงการ 
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               5. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ  หมายถึง   ขอเสนอแนะท่ีไดจากการเก็บรวบรวมจาก
แบบสอบถามของโครงการนี้  เทานั้น 
               6.  ฝายชะลอน้ํา  หมายถึง สิ่งกอสรางขวางทางหรือกันทางน้ํา  ซ่ึงปกติมักจะก้ันลําหวยลําธาร
ขนาดเล็กในบริเวณตนน้ํา หรือพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูงใหสามารถเก็บกักตะกอนอยูได  และหากชวงท่ีน้ําไหลแรงก็
สามารถชะลอการไหลของน้ําใหชาลง และกักเก็บตะกอนไมใหไหลลงทับถมตอนลาง ซ่ึงเปนวิธการอนุรักษดิน
และน้ําไดดีมากวิธีการหนึ่ง 
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บทท่ี 2 

เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 การติดตามและประเมินผลโครงการกอสรางฝายเสริมสรางระบบนิเวศนตนน้ํา( Check Dam)
แบบประชาอาสา  ประจําป 2554 - 2556 (หลังดําเนินการ) ในครั้งนี้ เพ่ือใหทราบระดับความพึงพอใจ และ
ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการฯ   แนวทางการดําเนินชีวิตและการมีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติในทองถ่ินของตนเอง  และ เพ่ือเปนขอมูลสารสนเทศขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ในการ
ติดตามและประเมินผล ครั้งนี้ไดศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผล  ดังรายการตอไปนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวม 
2. แนวคิดเก่ียวกับองคการบริหารสวนจังหวัด 
3. แนวคิดเก่ียวกับฝาย 
4. แนวคิดเก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม 

            ความหมายของการมีสวนรวม 

                    ยุวัฒน  วุฒิเมธี (2526) กลาววา  การมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชน   ไดมี
สวนรวมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การรวมปฏิบัติและรวมรับผิดชอบในเรื่องตางๆ อันมีผลกระทบถึง
ตัวประชาชน 
                    นิรันดร  จงวุฒิเวศย (2527) กลาววา การมีสวนรวม หมายถึง การเก่ียวของทางดานจิตใจ และ
อารมณ (Mental and Emotional involvement) ของบุคคลหนึ่งในสถานการณกลุม (Group situation) ซ่ึง
ผลของการเก่ียวของดังกลาวเปนเหตุเราใจใหกระทําการให (Contribution) บรรลุจุดมุงหมายของกลุมนั้น กับ
ท้ังทําใหเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบกับกลุมดังกลาวดวย 
                    ทวีทอง  หงษวิวัฒน (2527) ใหคําจํากัดความของการมีสวนรวมของประชาชนวาหมายถึง การท่ี
ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการและควบคุม การใชและกระจายทรัพยากร 
และปจจัยการผลิตท่ีมีอยูในสังคม เพ่ือประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม        ตามความจําเปน
อยางสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกสังคม 
                     ไพรัตน  เตชะรินทร (2527) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง กระบวนการท่ี
รัฐบาลทําการสงเสริม ชักนํา สนับสนุน การสรางโอกาสใหประชาชนในชุมชนท้ังรูปแบบสวนบุคคล กลุมชน
สมาคม มูลนิธิ และองคการอาสาสมัครรูปแบบตางๆ ใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ
หลายเรื่องรวมกัน 
                    ปรัชญา  เวสารัชช (2528) ใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนวาหมายถึง การท่ี
ประชาชนเขามาเก่ียวของ โดยการใชความพยายามหรือใชทรัพยากรบางอยางสวนตน ในกิจกรรมซ่ึงมุงสูการ
พัฒนาของชุมชน 
                    ดุษฎี  อายุวัฒน และคณะ (2535)  กลาววา  การมีสวนรวมของประชาชนเปนการใหโอกาส
ประชาชนเขารวมในการดําเนินงานตั้งแตกระบวนการเบื้องตนจนถึงกระบวนการสิ้นสุด  โดยในการเขารวม
อาจจะเขารวมในข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งหรือครบวงจรก็ได  การเขารวมมีท้ังกลุมหรือองคกร   
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                   อภิชัย  พันธเสน (2539)   กลาววา  การมีสวนรวมอาจเริ่มตนจาการพัฒนามาจากขางลางแทน
วิธีการพัฒนามาจากนโยบายเบื้องบน  จุดเริ่มตนคือการกระจายอํานาจของการวางแผนจากสวนกลางไปเปนการ
วางแผนสวนภูมิภาค   
   ดังนั้น   จึงสรุปการมีสวนรวม  หมายถึง  การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในทุกข้ันตอน 
การพัฒนาท้ังในแกไขปญหาและปองกันปญหาโดยเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการริเริ่ม รวมกําหนดนโยบาย รวม
วางแผน ตัดสินใจและปฏิบัติตามแผน รวมตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐทุกระดับ  รวมติดตามประเมินผลและ
รับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ อันมีผลกระทบถึงประชาชน ชุมชนและเครือขายทุกรูปแบบในพ้ืนท่ี   

 ข้ันตอนของการมีสวนรวมของประชาชน 

 ทัศนีย  ไทยาภิรมย (2526) ไดแบงข้ันตอนการมีสวนรวมของประชาชนเปน 4 ข้ันตอน ดังนี้  
1. รวมคิด : สภาพปญหาท่ีมีอยู และสาเหตุปญหา 

2. รวมวางแผน : วิเคราะหสาเหตุ จัดลําดับความสําคัญของปญหาพิจารณาทางเลือก 

3. รวมดําเนินการ : ดําเนินงานตามโครงการและแผนกําหนดโครงการและแผนงาน 

4. รวมติดตามประเมินผล : ประเมินผลความสําเร็จหรือลมเหลวเปนระยะๆ และแกไข 
 เจิมศักดิ์  ปนทอง (2527) กลาวถึงข้ันตอนการมีสวนรวมของประชาชนไวดังนี้  

1. การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา 

2. การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม 
3. การมีสวนรวมในการลงทุนและปฏิบัติงาน 

4. การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลงาน 
 สรุปข้ันตอนของการมีสวนรวม  ก็คือ   การท่ีเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรม รวมคิด รวมวางแผนรวม
จัดการ รวมดําเนินการ และรวมตัดสินใจในกิจกรรมนั้นๆ ใหบรรลุเปาหมายตลอดจนรวมติดตามการประเมินผล
งานดวย 
 
2. แนวคิดเกี่ยวกับองคการบริหารสวนจังหวัด 

          ประวัติและความเปนมาขององคการบริหารสวนจังหวัด 

               องคการบริหารสวนจังหวัดตั้งข้ึนเปนครั้งแรกตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาลพุทธศักราช   
2476  พระราชบัญญัตินี้มี  2  สวน  คือ  สวนท่ี  1  วาดวยเรื่องเทศบาล  และสวนท่ี 2  วาดวยเรื่องสภาจังหวัด  
การจัดตั้งสภาจังหวัดในครั้งแรกนี้ไดกําหนดใหประชาชนเลือกตั้งผูแทนของตนเขามาเปนสมาชิกโดยใหสมาชิก
สภาจังหวัดมีหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาผูวาราชการจังหวัดตอมาป พ .ศ.  2481 รัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติสภา
จังหวัด พ .ศ . 2481 เพ่ือแยกกฎหมายท่ีเก่ียวกับสภาจังหวัดโดยเฉพาะ  โดยแยกออกมาตางหากจาก
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ . 2476  ตอมาในป  พ .ศ. 2498  จึงไดมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายข้ึนมาใหม คือ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 2498  มีฐานะเปนนิติบุคคล มีผูวาราชการจังหวัด ปลัด
จังหวัด ทําหนาท่ีเปนฝายบริหาร และกําหนดใหสภาจังหวัดซ่ึงประชาชนเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดเขามาปฏิบัติ
หนาท่ีในสภาจังหวัดเปนสภานิติบัญญัติ มีหนาท่ีควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของฝายบริหารและนอกจากนั้นยังมี
อํานาจหนาท่ีสอบถามการปฏิบัติงานของขาราชการสวนภูมิภาคในจังหวัดดวย บทบาทหนาท่ีท่ีสําคัญของ
องคการบริหารสวนจังหวัดคือการพัฒนาทองถ่ิน  ตอมา พ .ร.บ. องคการบริหารสวนจังหวัดไดรับการแกไข
ปรับปรุง บทบาท อํานาจหนาท่ีและโครงสรางการบริหารงานใหมจึงไดมีการตราพระราชบัญญัติข้ึนใหมคือ
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และในป พ.ศ. 2542 ก็มีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัดอีกครั้งจนถึงปจจุบัน 
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 โครงสรางการบริหารองคการบริหารสวนจงัหวัด  พ.ศ.  2540  แบงออกเปน    2  ฝาย ดังนี้  

  1.  ฝายนิติบัญญัติ    มาจากการเลือกตั้งในทองถ่ิน  เรียกวา“สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด”จากทุกอําเภอและก่ิงอําเภอรวมกัน  ทําหนาท่ีในสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพ่ือการออกขอบัญญัติ
งบประมาณ   การกําหนดนโยบาย   การอนุมัติจัดทําแผนพัฒนาการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร    
ใหเปนไปตามมติของสภา   สําหรับจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  จะมีไดมากนอยเพียงใดข้ึนอยู
กับจํานวนประชากร ตามทะเบียนราษฎรปสุดทายท่ีมีการเลือกตั้ง  คือ ในจังหวัดท่ีมีราษฎรไมเกิน หาแสนคน   มี
ได  24  คน  มีราษฎรตั้งแตหาแสนคนไมเกินหนึ่งลานคน   มีได 30 คน  มีราษฎรตั้งแตหนึ่งลานคนไมเกินหนึ่ง
ลานหาแสนคน  มีได  36  คน  มีราษฎรตั้งแตหนึ่งลานหาแสนคนไมเกินสองลานคน   มีได  42 คน และมีราษฎร
ตั้งแตสองลานคนข้ึนไป  มีได 48  คน ซ่ึงกําหนดไวในพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด   พ.ศ. 2540 
มาตรา 9 โดยจะอยูในวาระคราวละ 4 ป 

 2.  ฝายบริหาร   นายกองคการบริหารสวนจังหวัด   ปจจุบันมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ  
ประชาชน  ตาม พ .ร.บ.วาดวยองคการบริหารสวนจังหวัด พ .ศ. 2546  (เดิมมาจากการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดดวยกัน  ) และใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแตงตั้ง   รองนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด  ข้ึนเปนคณะผูบริหารสําหรับจํานวนท่ีจะแตงตั้งไดนั้นใหถือจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดเปนเกณฑ  คือ  จังหวัดใดท่ีมีสมาชิกยี่สิบสี่คนหรือ   สามสิบคน  แตงตั้งได 2  คนจังหวัดใด  ท่ีมีสมาชิก
สามสิบหกคนหรือสี่สิบสองคน   แตงตั้งได  3  คน  และจังหวัดใดท่ีมีสมาชิกสี่สิบแปดคน   แตงตั้งได  4  คน
ตามลําดับ  ซ่ึงไดกําหนดไวตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด   พ.ศ.  2540 มาตรา 35 ท้ังนี้         
มีหนาท่ีในการบริหารงานตามภารกิจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด ภายใตการกํากับดูแลของรัฐบาล เพ่ือ
ความม่ันคงความสงบเรียบรอย   และประโยชนของประชาชนโดยสวนรวม 

           อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด 

กรอบนโยบายของพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของกับอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด  
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด   พ. ศ.  2540  และฉบับแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542
บทบัญญัติท่ีเก่ียวของกับอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด คือ  ม. 45  องคการบริหารสวนจังหวัด     
มีอํานาจหนาท่ีดําเนินกิจการภายในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด ดังตอไปนี้  

1) ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย 
               2)จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตาม
ระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
      3) สนับสนุนสภาตําบลและราชการสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน 
      4) ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีของสภาตําบลและราชการสวนทองถ่ินอ่ืน 
      5) แบงสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาตําบลและราชการสวนทองถ่ินอ่ืน 
      6) อํานาจหนาท่ีของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ.  2548 
เฉพาะภายในเขตสภาตําบล 
     7) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     8)   ทํานุบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  
     9) จัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการทองถ่ินท่ีอยูในเขต องคการบริหารสวน
จังหวัดและกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถ่ินอ่ืนรวมกันดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวน
จังหวัดจัดทํา ท้ังนี้ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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   10) จัดทํากิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดใหเปนอํานาจ
หนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด 
     บรรดาอํานาจหนาท่ีใดซ่ึงเปนของราชการสวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาคอาจมอบใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดปฏิบัติได  ท้ังนี้ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 

    พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.   2548  บทบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด มีดังนี้  

    ม. 17  ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง   ดังนี้  
        1)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองและประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบ
ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
   2) การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการพัฒนาทองถ่ิน 
   3) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน  
   4) การแบงสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะตองแบงใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน  
   5) การคุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาปาไม ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   6) การจัดการศึกษา 
                7) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  8) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร ในการพัฒนาทองถ่ิน 
  9) การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
     10)  การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
     11)  การกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลรวม 
     12)  การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ 
     13)  การจัดการและดูแลสถานีขนสงท้ังทางบกและทางน้ํา 
     14)  การสงเสริมการทองเท่ียว 
     15)  การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน และการทํากิจการไมวาจะดําเนินการเองหรือรวมกับบุคคล
อ่ืน หรือจากสหการ 
     16)  การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําท่ีเชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน  
     17)  การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
     18)  การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 
     19)  การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
     20)  การจัดใหมีพิพิธภัณฑ และหอจดหมายเหตุ 
     21)  การขนสงมวลชน และการวิศวกรรมจราจร 
     22)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
              23) จัดใหมีระบบรักษาความสงบเรยีบรอยในจังหวัด 
     24) จัดทํากิจกรรมใดอันเปนอํานาจและหนาท่ีขององคการบริหารสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีอยูในเขต    และ
กิจการนั้นเปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนรวมกันดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัด
จัดทํา ท้ังนี้ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
     25)  สนับสนุนหรือชวยเหลือสวนราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน 
     26)  การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรฐั รัฐวิสาหกิจ หรือ องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอ่ืน 
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     27)  การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
     28) จัดทํากิจการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดใหเปนอํานาจ
และหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด 
     29)  กิจการอ่ืนใดท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด  

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันท่ี 13 สิงหาคม  
2546  เรื่อง กําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด  ได
กําหนดอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)ไวดังนี้ 

       ขอ  1  ลักษณะของการดําเนินงานของ  อบจ. ในการใหบริการสาธารณะในเขตจังหวัด 
                          (1) ดําเนินงานในโครงการท่ีมีขนาดใหญท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนใน
เขตจังหวัด 
                          (2) เปนการดําเนินงานท่ีปรากฏถึงกิจกรรมท่ีเปนภาพรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน  
จังหวัดท่ีมุงตอประโยชนของทองถ่ินหรือประชาชนเปนสวนรวม และไมเขาไปดําเนินงานท่ี อปท. อ่ืนในจังหวัด
สามารถดําเนินการไดเอง 
                          (3) เขาไปดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลักษณะท่ีมีความคาบเก่ียวตอเนื่องหรือมีผู
ไดรับประโยชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมากกวา 1 แหงข้ึนไป 
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โครงสรางและอัตรากําลังขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                         

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

ฝายบริหาร ฝายสภา  อบจ. 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

รองนายก  อบจ. 

 
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

หนวยตรวจสอบภายใน 

กองการ

เจาหนา

ที ่

กอง

กิจการ

ขนสง 

กอง

ชาง 

กองพัสดุ

และ

ทรัพยสิน 

กอง

คลัง 

กองแผน

และ

งบประมาณ 

สํานัก

ปลัดฯ 

สมาชิกสภา  อบจ. 

รองประธาน  สภา  อบจ. 

ประธานสภา  อบจ. 

สํานัก

การศึกษา 

กองกิจการ

สภาฯ 
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ตารางท่ี  1   แสดงอัตรากําลังขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

ที่ สวนราชการ 

จํานวนอัตรากําลัง 

ขาราช 

การ 

ลูกจาง 

ประจํา 

พนักงาน

จางผู

เชี่ยว 

ชาญ 

พนักงาน

จางตาม

ภารกิจ 

พนักงาน

จางทั่วไป 

1 สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

ขอนแกน 

28 6 - 19 19 

2 กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ขอนแกน 

7 1 - 4 - 

3 กองแผนและงบประมาณ 20 - - 6 - 

4 กองคลัง 27 - - 8 - 

5 กองชาง 61 17 - 24 2 

6 สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 20 - 1 104 20 

7 กองกิจการขนสง 10 1 - 32 8 

8 กองพัสดุและทรัพยสิน 7 - - 2 - 

9 หนวยตรวจสอบภายใน 3 - - 1 - 

9 กองการเจาหนาท่ี 16 - 1 4 - 

10 โรงเรียน 19  โรง 537 - - - - 

 รวม 746 25 2 204 49 

ท่ีมา :   กองการเจาหนาท่ี องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

                      ณ วันท่ี 1  กันยายน  2557   องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน มีขาราชการองคการ

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน  และอัตรากําลังขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน จํานวน  1,026  คน แยก

เปนขาราชการ 746 คน  ลูกจางประจํา 25 คน  พนักงานจางผูเชี่ยวชาญ 2 คน และพนักงานจางตามภารกิจ 

204 คน และพนักงานจางท่ัวไป  49  คน  
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          การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548  หมวด 6 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการติดตามและประเมินผลงานตามโครงการ 
กําหนดดังนี้ 

ขอ  28  ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินประกอบดวย  
             (1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
             (2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมคัดเลือกจํานวนสองคน 
             (3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
             (4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกจํานวนสองคน 
             (5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 

             โดยใหคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ  และกรรมการอีก
หนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ  กรรมการตามขอ  28  ใหผูมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ  2  ป
และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 
          ขอ  29  คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  มีอํานาหนาท่ี  ดังนี้ 
              (1) กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
              (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
              (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถาน  เพ่ือให
ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ท้ังนี้ใหเปดโอกาส
โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

3. แนวคิดเกี่ยวกับฝาย 

             ฝาย (Check Dam) เปนแนวพระราชดําริ ทฤษฏีการพัฒนาและพ้ืนฟูปาไม  โดยการใชทรัพยากรท่ี
เอ้ืออํานวยการสัมพันธซ่ึงกันและกันใหเกิดประโยชนสูงสุด       พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึง
ความสําคัญของการอยูรอดของปาไม  ซ่ึงปญหาสําคัญท่ีเปนตัวแปรแหงความอยูรอดของปาไมนั้น คือ  “น้ํา”  
อันเปนสิ่งท่ีขาดไมได พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเสนออุปกรณอันเปนเครื่องมือท่ีจะใชประโยชนในการ
อนุรักษฟนฟูปาไมท่ีไดผลดีและทรงแนะนําใหใชฝายก้ันน้ํา   หรือเรียกวา  CHECK DAM  หรืออาจเรียกวา  “ 
ฝายชะลอความชุมช้ืน” ก็ไดเชนกัน 

            3.1 ฝายตนน้ําลําธารตามแนวพระราชดําริ 

                ฝายตนนํ้าลําธาร  หรือ Check Dam คือ สิ่งกอสรางขวาง  หรือก้ันทางนํ้า  ซ่ึงปกติมักจะ ก้ันลําหวย
ลําธารขนาดเล็กในบริเวณท่ีเปนตนนํ้า  หรือพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูงใหสามารถกักตะกอน  อยูได และหากชวง
ท่ีนํ้าไหลแรงก็สามารถชะลอการไหลของนํ้าใหชาลง  และกักเก็บตะกอนไมใหไหล  ลงไปทับถมลํานํ้าตอนลาง  ซ่ึง
เปนวิธีการอนุรักษดินและนํ้าไดมากวิธีการหนึ่ง  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  พระราชทานคําอธิบายวา  การ
ปลูกปาทดแทนพ้ืนท่ีปาไม  ท่ีถูกทําลายนั้น  “..จะตองสรางฝายเล็กเพ่ือหมุนนํ้าสงไปตามเหมืองไปใชในพ้ืนท่ี
เพาะปลูกท้ังสองดาน ซ่ึงจะใหคอย  ๆ แผขยายออกไปทําความชุมชื้น  ในบริเวณนั้นดวย ...” รูปแบบและลักษณะ  
Check Dam นั้น ไดพระราชทานพระราชดํารัสวา  “...ใหพิจารณา ดําเนินการสรางฝายราคาประหยัด  โดยใช
วัสดุราคาถูกและหางายในทองถ่ิน เชน แบบหินท้ิงคลุมดวย ตาขายปดก้ันรองนํ้ากับลําธารขนาดเล็กเปนระยะ  ๆ 
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เพ่ือใชเก็บกักนํ้าและตะกอนดินไวบางสวน โดยนํ้าท่ีกักเก็บไวจะซึมเขาไปในดินทําใหความชุมชื้นแผขยายออกไป
ท้ังสองขางตอไปจะสามารถปลูกพันธุไมปองกันไฟ  พันธุไมโตเร็วและพันธุไมไมท้ิงใบเพ่ือฟนฟูท่ีตนนํ้าลําธารใหมี
สภาพเขียวชอุมข้ึนเปนลําดับ ...” การกอสราง  Check Dam นั้นไดพระราชทานพระราชดําริเพ่ิมเติมใน
รายละเอียดวา “...สําหรับ Check Dam ชนิดปองกันไมใหทรายไหลลงไปในอางใหญจะตองทําใหดีและลึกเพราะ
ทรายลงมากจะกักเก็บไว ถานํ้าตื้นทรายจะขามไปลงอางใหญได  ถาเปน Check Dam สําหรับรักษาความ  ชุมชื้น
ไมจําเปนตองขุดลึกเพียงแตกักนํ้าใหลงไปในดิน  แตแบบกับทรายนี้จะตองทําใหลึกและออกแบบอยางไรไมใหนํ้า
ลงมาแลวไลทรายออกไป ...” การพิจารณาสรางฝายชะลอความชุมชื้น  เพ่ือสรางระบบวงจรนํ้าแกปาไมใหเกิด  
ประโยชนสูงสุดนั้นไดพระราชทานแนวพระราชดําริวา  “...ใหดําเนินการสํารวจหาทําเลสรางฝายตนนํ้าลําธารใน
ระดับท่ีสูงใกลบริเวณยอดเขา  มากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได  ลักษณะของฝายดังกลาวจําเปนตองออกแบบใหม  
เพ่ือใหสามารถกักเก็บนํ้าไวไดปริมาณนํ้าหลอเลี้ยงและประคับประคองกลาไมพันธุท่ีแข็งแรงและโตเร็วท่ีใชปลูก
แซมในปาแหงแลงอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  โดยการจายนํ้าออกไปรอบ  ๆ ตัวฝายจนสามารถ  ตั้งตัวได ...” 
ประเภทของ  Check Dam นั้น ทรงแยกออกเปน  2 ประเภทดังพระราชดํารัสคือ  “...Check Dam มี 2 อยาง 
ชนิดหนึ่งสําหรับใหความชุมชื้นรักษาความชุมชื้นอีกอยางสําหรับปองกันมิใหทรายลงในอางใหญ ...”   จึงอาจ
กลาวไดวา Check Dam นั้นประเภทแรก  คือ ฝายตนนํ้าลําธารหรือฝายชะลอ  ความชุมชื้น สวนประเภทท่ีสอง
นั้นเปนฝายดักตะกอนนั่นเอง  นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทานพระราชดํารัสซ่ึงเปน
แนวทาง การดําเนินงานเก่ียวกับฝายตนนํ้าลําธาร  (Check Dam) ในพ้ืนท่ีตาง ๆ ดังนี้ พระราชดํารัสเม่ือวันท่ี  1 
มีนาคม 2521 ณ อําเภอแมลานอย  จังหวัดแมฮองสอน  “...สําหรับตนไมท่ีข้ึนอยูในบริเวณสองขางลําหวย  
จําเปนตองรักษาไวใหดี เพราะจะชวยเก็บรักษาความชุมชื้นไว สวนตามรองนํ้าและบริเวณท่ีนํ้าซับก็ควรสรางฝาย
ขนาดเล็กก้ันนํ้าไวในลักษณะฝายชุมชื้น  แมจะมีจํานวนนอยก็ตาม  สําหรับแหลงนํ้าท่ีมีปริมาณนํ้ามาก  จึงสราง
ฝายเพ่ือผันนํ้าลงมาใชในพ้ืนท่ี  เพาะปลูก ...” พระราชดํารัส  เม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2527 ณ ศูนยศึกษาการ
พัฒนาหวยฮองไคร  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม  “...เปาหมายหลักของ
โครงการ ฯ แหงนี้ คือ การฟนฟูและอนุรักษบริเวณตนนํ้า  หวยฮองไคร  ซ่ึงมีสภาพแหงแลงโดยเรงดวน  โดย
ทดลองใชวิธีการใหม  เชน วิธีการผันนํ้าออกจาก  อางเก็บนํ้าในระดับบนลงไปตามแนวรองนํ้าตาง  ๆ เพ่ือชวยให
ความชุมชื้นคอย ๆ แผขยายตัวออกไป สําหรับนํ้าสวนท่ีเหลือก็จะไหลลงอางเก็บนํ้าในระดับตํ่าลงไป  เพ่ือนําไปใช
ประโยชนทางดาน  การเกษตรกรรมตอไป  ในการนี้ควรเริ่มปลูกปาทดแทนตามแนวรองนํ้า  ซ่ึงมีความชุมชื้น
มากกวาบริเวณ สันเขา ซ่ึงจะทําใหเห็นผลโดยเร็ว นอกจากนี้ยังเปนการประหยัดกลาไม  และปลอดภัยจากไฟปา
ดวย เม่ือรองนํ้าดังกลาวมีความชุมชื้นเพ่ิมข้ึนลําดับตอไปก็ควรสรางฝายตนนํ้าเปนระยะๆ  เพ่ือคอย ๆ เก็บกักนํ้า
ไวแลวสงตอทอไมไผสงนํ้าออกท้ังสองฝงรองนํ้า  อันเปนการชวยแผขยายแนวความชุมชื้นออกไปตลอดแนวรอง
นํ้า...” พระราชดํารัสเม่ือวันท่ี  11 มีนาคม 2532 ณ ดอยอางขาง  อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม  “...ควรสรางฝาย
ลําธารตามรองนํ้าเพ่ือชวยชะลอกระแสนํ้าและเก็บกักนํ้าสําหรับสรางความชุมชื้นใหกับบริเวณตนนํ้า...” ฉะนัน้จะ
เห็นวาการกอสรางฝายตนนํ้าลําธาร  หรือ Check Dam จึงเปนแนวทางหรือ  วิธีหนึ่งในการฟนฟูสภาพปาไม
บริเวณตนนํ้าลําธารเพ่ือคืนความอุดมสมบูรณ  และทําใหเกิดความ  หลากหลายดานชีวภาพ  (Bio divetrsity) แก
สังคมของพืชและสัตว ตลอดจนนําความชุมชื้นมาสูแผนดิน   
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              3.2  ความสําคัญของฝายตนนํ้าลําธาร  
 

                    การพัฒนาแหลงนํ้า  โดยการจัดทําฝายตนนํ้าลําธาร  เปนการพัฒนาแหลงนํ้า  ในบริเวณ พ้ืนท่ี
ตนนํ้าลําธารดวยการชะลอความเร็วของกระแสนํ้าท่ีไหล ดวยวิธีการเก็บกักนํ้าไวตาม ลําหวย ธรรมชาติ เปนตอน 
ๆ เพ่ือท่ีนํ้าจะไดมีโอกาสไหลซึมลงไปเก็บสะสมอยูในดินใหมากท่ีสุดตามรองนํ้าและลําธารตาง  ๆ ในบริเวณพ้ืนท่ี
ตนนํ้าลําธารควรพิจารณาสรางฝายปดก้ันรองนํ้าและ  ลําธารเปนระยะ  ๆ เพ่ือใชทดและเก็บนํ้าท่ีไหลบาลงมาไว
ในลํานํ้าคลายกับอางเก็บนํ้าขนาดเล็ก  ใหกระจายอยูท่ัวไปตามบริเวณพ้ืนท่ีตนนํ้าลําธาร  ฝายตนนํ้าลําธาร  สวน
ใหญจะมีขนาดความสูงไมมากนัก  มีรูปรางคลายสี่เหลี่ยมคางหมู  มีสวนลาดเทของอาคารทางดานทายนํ้าแบบ
ราบกวา สวนลาดเททางดานเหนือนํ้า ฝายท่ีสรางข้ึนใน แตละทองถ่ิน อาจมีความม่ันคงแข็งแรง และมีอายุการใช
งานไดมากนอยแตกตางกัน  ข้ึนอยูกับวัสดุท่ีใชในการกอสราง  ฝายท่ีราษฎรสรางข้ึนในภาคเหนือ  บางแหงจะมี
อายุการใชงานไดไมมากนัก  เพราะใชวัสดุราคาถูกและหาไดงายในทองถ่ิน  เชน ก่ิงไม ใบไม ไมไผ เสาไม ทราย
และกรวด เปนตน การวางเสาไมตอกันยาวตามลํานํ้าใหเปนแถว  ๆ  ตลอดความกวางของลํานํ้าแลวสลับกันวาง
ตามลํานํ้าเปนแถวๆ เปนคอกสูง ลึก ลดหลั่นกันเปนรูปฝายตามท่ีตองการ ท้ิงหินขนาดตาง  ๆ พรอมท้ังกรวดและ
ทรายลงไปในคอกจนเตม็ ทําใหฝายแบบนี้มีความแข็งแรงและม่ันคงถาวรยิ่งข้ึน สวนฝายท่ีใช  วัสดุท่ีมีความคงทน
ถาวรเปนหลัก  ไดแก หิน ซีเมนต คอนกรีตเสริมเหล็ก  เปนตน จะตองคํานวณออกแบบกําหนด  สัดสวนของฝาย
ใหเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและใหเหมาะสมกับปริมาณนํ้าท่ีจะมีมากท่ีสุดในลํานํ้าใหผานไปไดโดยปลอดภัย  
ตองกอสรางใหถูกวิธีและประณีตท่ีสุด นอกจากนี้ความสําคัญของฝายตนนํ้าลําธารนอกจากจะชวยชะลอการไหล
ของนํ้าแลว ฝายตนนํ้าลําธารยังมีความสําคัญในดานอ่ืน  ๆ อีกเชน 1.) ลดความรุนแรงของกระแสนํ้าในลําหวย  
2.) ชวยลดการพังทลายของดิน  3.) ชวยลดสัมประสิทธิ์การไหลของนํ้า  (Runoff coefficient) ซ่ึงนําไปสูการ
แกปญหานํ้าทวมและนํ้าแลงในพ้ืนท่ีตอนลาง ซ่ึงมักเปนพ้ืนท่ีเมือง และพ้ืนท่ีเกษตรกรรมได  
 
              3.3 รูปแบบของฝายตนนํ้าลําธาร  
                ตามแนวพระราชดําริในการกอสรางฝายตนนํ้าลําธาร เพ่ือสรางความชุมชื้นดักตะกอนดิน   
เก็บกักนํ้า ซ่ึงหากสามารถเก็บกักนํ้าไดปริมาณมากพอก็สมควรท่ีจะกระจายนํ้าออกไปรอบ  ๆ พ้ืนท่ีบริเวณฝาย 
เพ่ือสรางความชุมชื้นใหกับพ้ืนท่ีตนนํ้า ดังนั้นในการกอสรางฝายตนนํ้าลําธารแตละชนิดจึงมีวัตถุประสงคและ
ความเหมาะสมของพ้ืนท่ีท่ีแตกตางกันออกไปดวย   
 
             3.4 รูปแบบของฝายตนนํ้าลําธาร หรือ Check Dam ตามแนวพระราชดําริมี 3 รูปแบบ คือ 
             1. ฝายตนนํ้าลําธารแบบทองถิ่นเบ้ืองตนหรือท่ีเรียกกันท่ัวไปวา  “ฝายแมว” เปนการ กอสรางดวย
วัสดุธรรมชาติท่ีมีอยู  เชน  ก่ิงไมและทอนไมลมขอนนอนไพร  ขนาบดวยกอนหินขนาดตาง  ๆ  ในลําหวย ซ่ึงเปน
การกอสรางแบบงาย ๆ กอสรางในบริเวณตอนบนของลําหวยหรือรองนํ้า  ซ่ึงจะสามารถดักตะกอนชะลอการไหล
ของนํ้า  และเพ่ิมความชุมชื้นบริเวณรอบฝายไดเปนอยางดี  วิธีการนี้สิ้นเปลืองคาใชจายนอยมาก  หรืออาจไมมี
คาใชจายเลย นอกจากแรงงานเทานั้น  
 

            การกอสรางฝายตนนํ้าลําธาร แบบทองถ่ินเบื้องตนสามารถทําไดหลายวิธี เชน  
                  1.1 กอสรางดวยทอนไมขนาบดวยหิน 
                  1.2 กอสรางดวยทอนไมขนาบดวยถุง บรรจุดนิหรือทราย 
                  1.3 กอสรางดวยคอกหมูแกนดินอัดขนาบ ดวยหิน 
                  1.4 กอสรางแบบเรียงดวยหินแบบงาย 
                  1.5 กอสรางแบบคอกหมูหินท้ิง 
                 1.6 กอสรางดวยคอกหมูถุงทรายซีเมนต 

การติดตามและประเมินผลโครงการกอสรางฝายเสริมสรางระบบนิเวศนตนน้ํา(Check Dam) แบบประชาอาสา ปี 2554-2556)(หลงัดําเนินการ) 
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                 1.7 กอสรางแบบหลักคอนกรีตหินท้ิง 
                  1.8 กอสรางแบบถุงทรายซีเมนต  
                 1.9 กอสรางแบบคันดิน  
                 1.10 กอสรางแบบหลักไมไผสานขัดกัน อันเปนภูมิปญญาชาวบาน 
 
              2. ฝายตนนํ้าลําธารแบบเรียงดวยหินคอนขางถาวร กอสรางดวยหินเรียงเปนผนังก้ันนํ้ากอนสราง
บริเวณตอนกลางและตอนลางของลําหวยหรือรองนํ้าจะสามารถดักตะกอนและ      เก็บกักนํ้าใชชวงฤดูแลงได
บางสวน    
             3. ฝายตนนํ้าลําธารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  เปนการกอสรางแบบถาวรสวนมากจะดําเนินการใน
บริเวณตอนปลายของลําหวยหรือรองนํ้า จะสามารถดักตะกอนและเก็บกักนํ้าในฤดูแลงไดดี  
 
           ประโยชนของฝายตนนํ้าลําธาร  
             1.) ชวยเก็บกักนํ้าชะลอไวใหอยูบนพ้ืนผิวดินไดนานข้ึน นํ้ามีเวลาซึมผานผิวดินลงสูใตดิน 
(Infiltration) มากข้ึน ดินสามารถเก็บ(อุม)นํ้าไว 
             2.) ชวยลดความรุนแรงของการเกิดไฟปา เนื่องจากการกระจายความชุมชื้นมากข้ึน สรางระบบการ
ควบคุมไฟปาดวยแนวปองกันไฟปาเปยก (Wet Fir Break)  
             3.) ชวยลดการชะลางพังทลายของดิน และลดความรุนแรงของกระแสนํ้าในลําหวย ทําใหระยะเวลา
การไหลของนํ้าเพ่ิมมากข้ึน ความชุมชื้นมีเพ่ิมข้ึนและแผกระจายความชุมชื้นออกไปเปนวงกวางในพ้ืนท่ีท้ังสองฝง
ของลําหวย 
            4.) ชวยกักเก็บตะกอนและวัสดุตาง ๆ ท่ีไหลลงมากับนํ้าในลําหวยไดดี เปนการชวยยืดอายุแหลงนํ้า
ตอนลางใหตื้นเขินชาลง คุณภาพของนํ้ามีตะกอนปะปนนอยลง 
            5.) ชวยเพ่ิมความหลากหลายทางดานชีวภาพใหแกพ้ืนท่ี 

            6.) ทําใหเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวนํ้า และใชเปนแหลงนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคของมนุษยและ

สัตวปาตาง ๆ ตลอดจนมีนํ้าใชเพ่ือการเกษตรกรรมอีก 

วัตถุประสงคในการกอสรางฝายตนน้ําลําธาร 
1. เพ่ือชะลอการไหลและลดความรุนแรงของกระแสน้ําในลําธาร  ไมใหไหลหลากอยางรวดเร็ว 

และทําใหน้ําซึมลงสูดินไดมากข้ึน  เพ่ือความชุมชื้น สงผลใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศนปา
ตนน้ําลําธาร 

2. เพ่ือลดความรุนแรงของการเกิดการชะลางพังทลายดิน  และสามารถกักเก็บตะกอนและเศษ 
ซากพืชท่ีไหลลงมากับน้ําในลําธาร  บนพ้ืนท่ีตนน้ําลําธารซ่ึงชวยยืดอายุของแหลงน้ําตอนลางใหตื้นเขินชาลง  
และทําใหมีปริมาณและคุณภาพของน้ําท่ีดีข้ึน 

3. เพ่ือกักเก็บน้ําไวเปนแหลงน้ําสําหรับใชในการอุปโภคบริโภคของมนุษย  และสัตวปาตลอดจน 
เกษตรกรรม 

4. กระจายความชุมชื้นในดิน สรางระบบควบคุมไฟปาดวยแนวปองกันไฟปาเปยกใหแกพ้ืนท่ี 
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 ความสําคัญของฝายตนนํ้าลําธาร  
 

                    การพัฒนาแหลงนํ้า  โดยการจัดทําฝายตนนํ้าลําธาร  เปนการพัฒนาแหลงนํ้า  ในบริเวณ พ้ืนท่ี
ตนนํ้าลําธารดวยการชะลอความเร็วของกระแสนํ้าท่ีไหล ดวยวิธีการเก็บกักนํ้าไวตาม ลําหวย ธรรมชาติ เปนตอน 
ๆ เพ่ือท่ีนํ้าจะไดมีโอกาสไหลซึมลงไปเก็บสะสมอยูในดินใหมากท่ีสุดตามรองนํ้าและลําธารตาง  ๆ ในบริเวณพ้ืนท่ี
ตนนํ้าลําธารควรพิจารณาสรางฝายปดก้ันรองนํ้าและ  ลําธารเปนระยะ  ๆ  เพ่ือใชทดและเก็บนํ้าท่ีไหลบาลงมาไว
ในลํานํ้าคลายกับอางเก็บนํ้าขนาดเล็ก ใหกระจายอยูท่ัวไปตามบริเวณพ้ืนท่ีตนนํ้าลําธาร    ฝายตนนํ้าลําธาร  สวน
ใหญจะมีขนาดความสูงไมมากนัก  มีรูปรางคลายสี่เหลี่ยมคางหมู  มีสวนลาดเทของอาคารทางดานทายนํ้าแบบ
ราบกวา สวนลาดเททางดานเหนือนํ้า   ฝายท่ีสรางข้ึนใน  แตละทองถ่ิน  อาจมีความม่ันคงแข็งแรง  และมีอายุการ
ใชงานไดมากนอยแตกตางกัน ข้ึนอยูกับวัสดุท่ีใชในการกอสราง  ฝายท่ีราษฎรสรางข้ึนในภาคเหนือ  บางแหงจะมี
อายุการใชงานไดไมมากนัก  เพราะใชวัสดุราคาถูกและหาไดงายในทองถ่ิน  เชน ก่ิงไม ใบไม ไมไผ เสาไม ทราย
และกรวด เปนตน การวางเสาไมตอกันยาวตามลํานํ้าใหเปนแถว  ๆ  ตลอดความกวางของลํานํ้าแลวสลับกันวาง
ตามลํานํ้าเปนแถวๆ เปนคอกสูง ลึก ลดหลั่นกันเปนรูปฝายตามท่ีตองการ ท้ิงหินขนาดตาง  ๆ พรอมท้ังกรวดและ
ทรายลงไปในคอกจนเตม็ ทําใหฝายแบบนี้มีความแข็งแรงและม่ันคงถาวรยิ่งข้ึน สวนฝายท่ีใช  วัสดุท่ีมีความคงทน
ถาวรเปนหลัก  ไดแก หิน ซีเมนต คอนกรีตเสริมเหล็ก  เปนตน จะตองคํานวณออกแบบกําหนด  สัดสวนของฝาย
ใหเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและใหเหมาะสมกับปริมาณนํ้าท่ีจะมีมากท่ีสุดในลํานํ้าใหผานไปไดโดยปลอดภัย  
ตองกอสรางใหถูกวิธีและประณีตท่ีสุด นอกจากนี้ความสําคัญของฝายตนนํ้าลําธารนอกจากจะชวยชะลอการไหล
ของนํ้าแลว ฝายตนนํ้าลําธารยังมีความสําคัญในดานอ่ืน ๆ อีกเชน 

   1.) ลดความรุนแรงของกระแสนํ้าในลําหวย  
   2.) ชวยลดการพังทลายของดิน  
   3.) ชวยลดสัมประสิทธิ์การไหลของนํ้าทา  (Runoff coefficient) ซ่ึงนําไปสูการแกปญหานํ้าทวมและ   

นํ้าแลงในพ้ืนท่ีตอนลาง ซ่ึงมักเปนพ้ืนท่ีเมือง และพ้ืนท่ีเกษตรกรรมได  
 

ประโยชนของฝายตนนํ้าลําธาร  
              1.) ชวยเก็บกักนํ้าชะลอไวใหอยูบนพ้ืนผิวดินไดนานข้ึน นํ้ามีเวลาซึมผานผิวดินลงสูใตดิน 
(Infiltration) มากข้ึน ดินสามารถเก็บ(อุม)นํ้าไว 
             2.) ชวยลดความรุนแรงของการเกิดไฟปา เนื่องจากการกระจายความชุมชื้นมากข้ึน สรางระบบการ
ควบคุมไฟปาดวยแนวปองกันไฟปาเปยก (Wet Fir Break)  
             3.) ชวยลดการชะลางพังทลายของดิน และลดความรุนแรงของกระแสนํ้าในลําหวย ทําใหระยะเวลา
การไหลของนํ้าเพ่ิมมากข้ึน ความชุมชื้นมีเพ่ิมข้ึนและแผกระจายความชุมชื้นออกไปเปนวงกวางในพ้ืนท่ีท้ังสองฝง
ของลําหวย 
            4.) ชวยกักเก็บตะกอนและวัสดุตาง ๆ ท่ีไหลลงมากับนํ้าในลําหวยไดดี เปนการชวยยืดอายุแหลงนํ้า
ตอนลางใหตื้นเขินชาลง คุณภาพของนํ้ามีตะกอนปะปนนอยลง 
           5.) ชวยเพ่ิมความหลากหลายทางดานชีวภาพใหแกพ้ืนท่ี  

           6.) ทําใหเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวนํ้า และใชเปนแหลงนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคของมนุษยและสัตว

ปาตาง ๆ ตลอดจนมีนํ้าใชเพ่ือการเกษตรกรรมอีก 
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การเลือกท่ีสรางฝายตนนํ้าลําธาร 
 

              การเลือกทําเลสําหรับสรางฝายตนนํ้าลําธาร ควรพิจารณาเลือกใหเหมาะสมตาม หลักเกณฑ ดังนี้  
                 1)  ท่ีสรางฝาย ควรจะอยูในตําแหนงท่ีสามารถเปนแหลงเก็บกักนํ้าบริเวณดานหนาฝายได
พอสมควร  
                 2) บริเวณท่ีจะสรางฝายควรมีตลิ่งของลํานํ้าทางดานขางของตัวฝายสูงมากพอท่ีจะไมทําใหนํ้าไหล
ทวมและกัดเซาะเปนรองนํ้าได  
                 3) ควรสรางในบริเวณลําหวยท่ีมีความลาดซันตํ่าและแคบ เพ่ือจะไดฝายในขนาดท่ีไมเล็กเกินไป 
อีกท้ังยังสามารถเก็บกักนํ้าและตะกอนไดมากพอควร  สําหรับลําหวยท่ีมีความลาดชันสูง ก็ควรสรางฝายใหถ่ีข้ึน 
                  4)  ควรสํารวจสภาพพ้ืนท่ี วัสดุกอสรางตามธรรมชาติ และรูปแบบฝายท่ีเหมาะสมกับ ภูมิประเทศ
มากท่ีสุด เชน ควรพิจารณาสรางฝายตนนํ้าลําธารแบบทองถ่ินเบื้องตนใน ตอนบนของพ้ืนท่ีปาหรือในลําหวย
สาขา สําหรับตอนกลางหรือตอนลางของพ้ืนท่ี ซ่ึงเปน ลําหวยหลัก  ก็ควรจะกําหนดเปนฝายแบบก่ึงถาวร หรือ
ฝายแบบถาวร  
                 5)  ตองคํานึงถึงความแข็งแรงใหมากพอท่ีจะไมเกิดการพังทลายเสียหายกรณีฝนตกหนักและ
กระแสนํ้าไหลแรง จากประสบการณพบวา การเลือกทําเลท่ีสรางฝายบริเวณท่ีผานโคงของลําหวยมาเล็กนอย 
หรือบริเวณท่ีมีตนไมใหญ หรือกอไผ อยูบริเวณริมลําหวย จะเสริมใหฝายมีความม่ันคงแข็งแรงมากข้ึนไมเกิดการ
พังทลายไดงาย  
                 6) ขอสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ฝายตนนํ้าลําธารมิไดมีหนาท่ีเปนฝายทดนํ้าเพ่ือสงนํ้าเขาสูพ้ืนท่ี
เพาะปลูก ดังนั้นจุดท่ีจะสรางฝายตนนํ้าลําธารจึงควรเปนลําหวยท่ีมิไดมีนํ้าไหลตลอดป สภาพปามีความแหงแลง 
ซ่ึงจะตองฟนฟูใหเกิดความชุมชื้นและอุดมสมบูรณตอไป  
                7) การเลือกจุดท่ีกอสรางฝายตนนํ้าลําธารปจจัยสําคัญท่ีควรคํานึงถึง  คือ ประโยชนท่ีจะไดรบัจาก
ฝาย ไมวาจะเปนดานการอนุรักษตนนํ้า  ดานการพัฒนาฟนฟูปาไม  ดานนิเวศนวิทยา  ตลอดจนดานชุมชน  
นอกจากนี้การกําหนดพ้ืนท่ีจะกอสรางตองข้ึนอยูกับสภาพพ้ืนท่ีความจําเปนและความเหมาะสมอ่ืน ๆ อีก 
 
การสํารวจรายละเอียดภูมิประเทศ 
 

                  เม่ือไดวางโครงการและเลือกทําเลท่ีจะสรางฝายตนนํ้าลําธารไดเรียบรอยจนพรอมท่ี  จะเริ่มงาน
ออกแบบ และทําการกอสรางตอไปไดแลว  ข้ันตอนตอไปก็ควรจะตองทําการสํารวจ  รายละเอียดภูมิประเทศ
บริเวณท่ีจะสรางฝายตนนํ้าลําธารเสียกอน  สําหรับใชประกอบการออกแบบและประมาณราคางาน  รายละเอียด
ภูมิประเทศท่ีสําคัญ  ไดแก ระดับแสดงความสูงตํ่าของพ้ืนท่ีตนนํ้าตามแนวฝายและบริเวณท่ีจะสรางฝาย  ซ่ึงควร
จะทําการสํารวจแลวเขียนแผนท่ีแสดงดวย  ในแผนท่ีดังกลาวควรจะแสดงรายละเอียดเก่ียวกับแนวและรูปราง
ของทางนํ้าในบริเวณท่ีจะสรางฝายใหชัดเจน วิธีการสํารวจและการจัดทําแผนท่ีสามารถดําเนินการไดดังนี้  
              1) เครื่องมือสํารวจท่ีจําเปนไดแก โซหรือเทปสําหรับวัดระยะทาง กลองสองระดับหรือ กลองสอง
ระดับมือ ไมแสดงระยะสําหรับใชสองระดับ และเข็มทิศ  
             2) การสํารวจบริเวณท่ีสรางฝาย   จะเริ่มดวยการสรางหมุดหลักฐานสองหมุดไวท่ีสองฟากของ 
ลํานํ้า พรอมท้ังกําหนดคาระดับสมมุติท่ีหมุดหนึ่ง หาคาระดับ แนว และระยะของอีกหมุดหนึ่ง เพ่ือใชในการ
สํารวจตอไป เชนกัน  
            การสํารวจรายละเอียดบริเวณท่ีสรางฝายท่ีสําคัญ ไดแก การสํารวจแนวและความกวางของ ลํานํ้า และ
ระดับความสูงตํ่าของพ้ืนดินจากตลิ่งท้ังสองฝงลงมาจนถึง รองลํานํ้า  ในการสํารวจฝายตนนํ้าลําธารฝายแบบ
ทองถ่ินเบื้องตน นั้น อาจจะไมจําเปนท่ีจะตองเขียนแผนท่ีบริเวณท่ีกอสรางหรือระดับ อาจจะใชการเดินสํารวจลํา
หวยหรือรองนํ้าโดยราษฎร  แลวทําแผนท่ี  ลําหวยรองนํ้า  (Mapping) แบบงาย ๆ แลวกําหนดจุดท่ีจะสรางฝาย  

การติดตามและประเมินผลโครงการกอสรางฝายเสริมสรางระบบนิเวศนตนน้ํา(Check Dam) แบบประชาอาสา ปี 2554-2556)(หลงัดําเนินการ) 
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เพ่ือใหทราบตําแหนงของตัวฝาย ความกวาง และความสูงของฝาย  เนื่องจากฝายรูปแบบนี้จะกอสรางแบบงาย  ๆ 
ใชวัสดุธรรมชาติท่ีมีอยู จึงไมตองคํานึงถึงเรื่องการออกแบบมากนัก  จะเนนเฉพาะการกอสรางใหเกิดความม่ันคง
แข็งแรง เปนหลัก สําหรับรูปแบบฝายท่ีคอนขางถาวร และฝายแบบถาวร ซ่ึงจะตองนําผลการสํารวจรายละเอียด
ภูมิประเทศ ไปประกอบการคํานวณออกแบบ ซ่ึงควรจะมีการสํารวจรายละเอียดภูมิประเทศ ดังนี้  
         -  สํารวจรายละเอียดภูมิประเทศตามแนวและรูปตัดลํานํ้าตลอดสาย มาตราสวน  1 : 2000  
         -  สํารวจผังบริเวณ (Site Plan) บริเวณท่ีจะสรางฝาย ขนาด 40 ม. X 80 ม. หรือตามความเหมาะสม
จากขนาดของลําหวยหรือรองนํ้า มาตราสวน 1 : 2000  
 

การออกแบบฝายตนนํ้าลําธาร 
 

              หลังจากท่ีไดมีการสํารวจรายละเอียดภูมิประเทศ  บริเวณท่ีจะกอสรางฝายตนนํ้า   ลําธารแลว  ควร
ทําการศึกษาสภาพฐานรากของทองลําหวยหรือรองนํ้าวาตัวฝายอยูบนฐานรากลักษณะใดการออกแบบโดยท่ัวไป 
จะตองคํานึงถึงความแข็งแรงของตัวฝายสอดคลองกับวัตถุประสงคในการ   ใชงานใหมากท่ีสุด  โดยเฉพาะฝาย
ตนนํ้าลําธารแบบทองถ่ินเบื้องตนถึงแมจะไมมีการออกแบบตามหลักวิชาการ  ก็ควรจะมีการกําหนดวิธีการ
กอสรางใหสามารถใชงานไดนานท่ีสุดเทาท่ีจะนานได   โดยเสีย คาใชจายในการกอสรางนอยท่ีสุด  ดวยเหตุนี้การ
ออกแบบฝายจึงตองมีการดําเนินงานอยางละเอียดรอบคอบ   ใหเกิดประโยชนในการใชงานไดมากท่ีสุด   และมี
ความประหยัดเปนหลักเสมอ   การออกแบบเพ่ือกําหนดขนาดของฝายไมมีการกําหนดขนาดท่ีแนนอนข้ึนอยูกับ
ปจจัยตาง ๆ ดังนี้  
               1) พ้ืนท่ีรับนํ้าของแตละลําหวย/ฝาย  
               2) ความลาดชันของพ้ืนท่ี  
               3) สภาพของตนและการชะลางพังทลายของดิน  
              4) ปริมาณนํ้าฝน  
              5) ความกวาง – ลึกของลําหวย  
              6) แหลงวัสดุตามธรรมชาติ  
              7) วัตถุประสงคของการกอสราง  
 
  ปริมาณนํ้านองสูงสุด 
 

      หมายถึง   นํ้าจํานวนมากท่ีสุดท่ีจะไหลมาในลํานํ้า    ซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือมีฝนตกหนักเปนเวลานาน
ติดตอกันท่ัวท้ังพ้ืนท่ีรับนํ้าฝน ในการออกแบบฝายตนนํ้าลําธารแบบก่ึงถาวรและแบบถาวรมีความจําเปนอยางยิ่ง
ท่ีจะตองสรางฝายใหสามารถระบายนํ้าท่ีกําลังไหลลงมายังตัวฝายนั้นไดหมด    โดยไมทําใหเกิดนํ้าลนสูงทวมหลัง
ดานหนาฝาย  ซ่ึงอาจจะทําใหตัวฝายพังเสียหายได  โดยธรรมชาติแลว   นํ้าท่ีไหลมามากท่ีสุดในลํานํ้าของแตละป
จะมีจํานวนไมเทากัน  โดยข้ึนอยูกับปริมาณฝนตกมากท่ีสุดของแตละปเปนสําคัญ  ฝายตนนํ้าลําธารนี้จะประเมิน
ปริมาณนํ้านอง  ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนมากท่ีสุดในรอบ  25 ป   เปนอยางสูง  วิธีการคํานวณหาปริมาณนํ้านองสูงสุด
สําหรับใชเปนขอมูลในการออกแบบตอไป 
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รูปแบบของฝายตนนํ้าลําธาร  
 

              ตามแนวพระราชดําริในการกอสรางฝายตนนํ้าลําธาร เพ่ือสรางความชุมชื้นดักตะกอนดิน เก็บกักนํ้า 
ซ่ึงหากสามารถเก็บกักนํ้าไดปริมาณมากพอก็สมควรท่ีจะกระจายนํ้าออกไปรอบ  ๆ  พ้ืนท่ีบริเวณฝาย  เพ่ือสราง
ความชุมชื้นใหกับพ้ืนท่ีตนนํ้า ดังนั้นในการกอสรางฝายตนนํ้าลําธารแตละชนิดจึงมีวัตถุประสงคและความเหมาะ 
สมของพ้ืนท่ีท่ีแตกตางกันออกไปดวย  
 

 รูปแบบของฝายตนนํ้าลําธาร หรือ Check Dam ตามแนวพระราชดําริมี  3 รูปแบบ คือ 
 

             1. ฝายตนนํ้าลําธารแบบทองถิ่นเบ้ืองตนหรือท่ีเรียกกันท่ัวไปวา “ฝายแมว” เปนการ กอสรางดวย
วัสดุธรรมชาติท่ีมีอยู เชน   ก่ิงไมและทอนไมลมขอนนอนไพร ขนาบดวยกอนหินขนาดตาง ๆ  ในลําหวย ซ่ึงเปน
การกอสรางแบบงาย ๆ กอสรางในบริเวณตอนบนของลําหวยหรือรองนํ้า ซ่ึงจะสามารถดักตะกอนชะลอการไหล
ของนํ้า  และเพ่ิมความชุมชื้นบริเวณรอบฝายไดเปนอยางดี  วิธีการนี้สิ้นเปลืองคาใชจายนอยมาก   หรืออาจไมมี
คาใชจายเลย นอกจากแรงงานเทานั้น  
           การกอสรางฝายตนนํ้าลําธาร แบบทองถ่ินเบื้องตนสามารถทําไดหลายวิธี เชน  
                  1.1 กอสรางดวยทอนไมขนาบดวยหิน 
                  1.2 กอสรางดวยทอนไมขนาบดวยถุง บรรจุดนิหรือทราย 
                  1.3 กอสรางดวยคอกหมูแกนดินอัดขนาบ ดวยหิน 
                  1.4 กอสรางแบบเรียงดวยหินแบบงาย 
                  1.5 กอสรางแบบคอกหมูหินท้ิง 
                  1.6 กอสรางดวยคอกหมูถุงทรายซีเมนต 
                  1.7 กอสรางแบบหลักคอนกรีตหินท้ิง 
                  1.8 กอสรางแบบถุงทรายซีเมนต  
                  1.9 กอสรางแบบคันดิน  
                  1.10 กอสรางแบบหลักไมไผสานขัดกัน อันเปนภูมิปญญาชาวบาน 
 

              2. ฝายตนนํ้าลําธารแบบเรียงดวยหินคอนขางถาวร กอสรางดวยหินเรียงเปนผนังก้ันนํ้ากอสราง
บริเวณตอนกลางและตอนลางของลําหวย   หรือรองนํ้าจะสามารถดักตะกอนและเก็บกักนํ้าใชชวงฤดูแลงได
บางสวน    
             3. ฝายตนนํ้าลําธารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  เปนการกอสรางแบบถาวรสวนมากจะดําเนินการใน
บริเวณตอนปลายของลําหวยหรือรองนํ้า จะสามารถดักตะกอนและเก็บกักนํ้าในฤดูแลงไดดี 
  

การกอสรางฝายตนน้ําลําธาร 

               การกอสรางฝายตนน้ําลําธารจะมีวิธีการดําเนินงานเหมือนกับการกอสรางอาคารท่ัวไป  เพียงแตวา
ข้ันตอนของการกอสรางและการควบคุมงานไมมีความยุงยากมากนัก การกอสรางโดยท่ัวไป จะเปนงานเนินการ
เองโดยการใชแรงงานในทองถ่ิน 

                 1.  การกอสรางฝายตนน้ําลําธารแบบทองถิ่นเบ้ืองตน 
                     ฝายตนน้ําลําธารแบบทองถ่ินเบื้องตนหรือท่ีเรียกกันท่ัวไปวา “ ฝายแมว ” มีความเหมาะสม  
ท่ีจะกอสรางตอนบนของลําหวยหรือรองน้ํา ท่ีมีขนาดความกวางของลําหวยประมาณ  3.00 – 5.00  เมตร  ลึก
ประมาณ  0.50 – 1.50  เมตร  ซ่ึงเปนการกอสรางแบบงาย ๆ อันเปนภูมิปญญาชาวบาน ปจจุบันมีรูปแบบท่ีใช
กอสรางท่ัวไป  ดังนี้ 
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ฝายไมไผแบบภูมิปญญาชาวบาน 

                 ฝายไมไผแบบภูมิปญญาชาวบาน เปนฝายท่ีเปนภูมิปญญาชาวบานในภาคเหนือ  ปกติจะสรางข้ึน
เพ่ือใชก้ันน้ําลําหวย ลําธาร หรือแมน้ํา  เพ่ือทดน้ําไปใชในการทํานา  ซ่ึงสามารถนํามาประยุกตใชเปนฝายตนน้ํา
ลําธารได  การกอสรางจะเปนความรวมมือ รวมแรง รวมใจกันของชาวบานมาเปนระยะเวลานานหลายรอยป  มี
ความคงทนแข็งแรง แตตองมีการซอมแซมและบํารุงรักษากันทุกๆ ป  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ฝายคอกหมูแกนดินอัดขนาบดวยหิน 

       ฝายคอกหมูแกนดินอัดขนาบดวยหิน  เปนฝายท่ีใชไมหลักเปนแกนยึดตีเปนกรอบลอมรอบภายใน
บรรจุดินและหินเรียง  ซ่ึงข้ึนอยูกับวัสดุท่ีจะสามารถหาไดในทองถ่ิน 
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ฝายแบบถุงทรายซีเมนต 

   ฝายแบบถุงทรายซีเมนต เหมาะสําหรับลําหวยท่ีมีความลาดชันนอยมีปริมาณน้ําไหลไมมากและลําหวย 

มีขนาดไมกวางมาก 

               2. การกอสรางฝายตนน้ําลําธารแบบกึ่งถาวร 

      ฝายตนน้ําลําธารแบบก่ึงถาวร เปนฝายชนิดหินเรียงแกนดินเหนียวแบบหินท้ิงบรรจุกลองลวดตาขาย 
หรือแบบหินกอ เปนฝายท่ีมีความม่ันคงแข็งแรงพอสมควรกอสรางบริเวณตอนกลางและตอนลางของลําหวยหรือ
รองน้ํามีความจําเปนจะตองมีการคํานวณออกแบบขนาดของตัวฝาย ปจจุบันมีรูปแบบท่ีใชกอสรางท่ัวไป  ดังนี้  

                                               

 

 

 

 

 

 

 

ฝายหินเรียงแกนดินเหนียว 
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ฝายหินท้ิงบรรจุกลองลวดตาขายหรือตาขายพลาสติกแข็ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝายหินกอ 

             ฝายตนน้ําลําธารแบบก่ึงถาวรชนิดฝายหินกอเปนฝายท่ีมีความม่ันคงแข็งแรงพอสมควร 

             3.  การกอสรางฝายแบบถาวร 
 

    ฝายตนน้ําลําธารแบบถาวร เปนฝายชนิดคอนกรีตเสริมเหล็กมีความม่ันคงแข็งแรง  ซ่ึงจะดําเนินการ
กอสรางในพ้ืนท่ีตอนลางของลําหวยหรือรองน้ํา  สามารถเก็บกักตะกอนและเก็บกักน้ําในฤดูแลงไดดี   สามารถ
อํานวยประโยชนเปนแหลงน้ําของชุมชนไดอีกทางหนึ่งดวย 
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ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 

การตรวจสอบและบํารุงรักษา 
 

       เนื่องจากฝายแตละชนิดมีการใชวัสดุและมีอายุการใชงานแตกตางกัน    วัสดุแตละอยางท่ีใชอาจ
เสื่อมสลายตามธรรมชาติ  ฉะนั้นควรมีการตรวจสอบและบํารุงรักษาใหอยูในสภาพท่ีสมบูรณและเปนปกติซ่ึงแต
ละปกอนฤดูฝนจะมาถึง    เชน หากเปนฝายไม หรือฝายกระสอบ ควรมีการซอมแซมเสาหลักและเพ่ิมเติมสวน 
ประกอบท่ีชํารุด  สวนฝายก่ึงถาวรและฝายถาวรนั้น  ควรตรวจสอบรอยแตกหรือรอยรั่วบนตัวฝาย  ตลอดจนสิ่ง
กีดขวางทางน้ําเปนประจําทุกป    หากมีตะกอนทับถมมากควรมีการขุดลอกเพ่ือใหมีพ้ืนท่ีกักเก็บน้ําไดเพียงพอ  
สําหรับดินตะกอนท่ีขุด   สวนใหญจะเปนอินทรียวัตถุ ท่ีมีความอุดมสมบูรณสามารถนําไปใชประโยชนโดยการ
ผสมกับปุยหมักตามธรรมชาติ เพ่ือใชปรับปรุงบํารุงดินในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมตอไป 
      นอกจากนี้ควรตรวจสอบดวยวา  ฝายตนน้ําลําธารแหลงนี้ไดทําหนาท่ีสรางความชุมชื้นใหกับพ้ืนท่ีได
อยางมีประสิทธิภาพหรือไม  รวมท้ังควรพิจารณากระจายน้ําออกไปรอบๆ พ้ืนท่ีบริเวณฝายโดยการขุดคลองไสไก  
ระบบกางปลาใหกระจายไปท่ัว ๆ พ้ืนท่ีสําหรับฝายตนน้ําลําธารแบบทองถ่ินเบื้องตน  เม่ือมีตะกอนทับถมจนเต็ม
หนาฝาย  ควรสรางฝายแหงใหมข้ึนบริเวณเหนือน้ําของฝายเดิมข้ึนไปอีก  และใหสังเกตวา ปริมาณตะกอนท่ีตก
ทับถมมีอัตราลดลงหรือไม    หากมีอัตราการตกตะกอนลดลงนั่นหมายถึงบริเวณพ้ืนท่ีตนน้ําเหนือข้ึนไปไดรับการ
อนุรักษและฟนฟูอยางตอเนื่อง แตถาอัตราการตกตะกอนไมลดลงหรือเพ่ิมข้ึน ยอมหมายถึงบริเวณพ้ืนท่ีตนน้ําลํา
ธารเหนือข้ึนไป ยังไมไดรับการอนุรักษหรือฟนฟู ยังคงมีความเสื่อมโทรมอยู จะตองกําหนดมาตรการดานอ่ืนเขา
เสริม  เพ่ือใหมีการอนุรักษและฟนฟูสภาพพ้ืนท่ีตนน้ําลําธารนั้นใหไดผลสมบูรณตอไป 
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การดําเนินงานกอสรางฝายเสริมสรางระบบนิเวศนตนน้ํา(Check Dam) แบบประชาอาสา 

                   องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ไดดําเนินการกอสรางฝายเสริมสรางระบบนิเวศนตนน้ํา
(Check Dam) แบบประชา ตั้งแตป พ.ศ. 2549 เปนตนมา  โดยเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  โดยในระยะ
เริ่มตน ไดจัดสัมมนาเพ่ือหารูปแบบและวางแนวทางในการดําเนินงานจัดทําฝายรวมกัน ซ่ึงวิทยากรสํานักบริหาร
พ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 8 ไดบรรยายใหความรูในดานรูปแบบของฝายชนิดตางๆ ความเหมาะสมของพ้ืนท่ี  สามารถทําได
จริงและไมกอใหเกิดผลกระทบกับตนไมขางเคียงและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด กับพ้ืนท่ีและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ไดใหความรวมมือบูรณาการกิจกรรมรวมกันไดแกสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดขอนแกน,  
สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 8,หนวยงานในพ้ืนท่ีดําเนินการไดแกอําเภอเวียงเกา,อําเภอมัญจาคีรี,อําเภออุบลรัตน 
อําเภอเขาสวนกวาง, อําเภอชุมแพ, อําเภอภูผามาน, อําเภอหนองนาคํา, อําเภอกระนวน, อําเภอโคกโพธิ์ไชย, 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีเขาไปดําเนินการ  และเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดลอมในแตละอําเภอ  ประชาชนท่ีอยูใกลกับพ้ืนท่ีปาตนน้ําท่ีเขาไปดําเนินการ  และท่ีขาดไมได       
คือ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําพ้ืนท่ีท่ีเขาไปดําเนินการ    
  ในการดําเนินการจัดกิจกรรมปฏิบัติการกอสรางฝายฯ  ยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชนใน
พ้ืนท่ีและหนายงานท่ีเก่ียวของจึงประสบผลสําเร็จสามารถดําเนินการจัดทําฝายฯ ไดเสร็จตามตารางการ
ดําเนินงานท่ีวางไวและไดจํานวนฝายฯ ท้ังสิ้น  ตั้งแตป พ.ศ. 2549 จนถึงปจจุบัน ดําเนินการกอสรางฝายฯ  
มาแลวจํานวนไมนอยกวา 1,000  แหง  ในจังหวัดขอนแกน คือ อําเภอเวียงเกา 170 แหง,อําเภอมัญจาคีรี 50 
แหง, อําเภออุบลรัตน 220 แหง, อําเภอเขาสวนกวาง 150 แหง  อําเภอกระนวน 50 แหง, อําเภอโคกโพธิ์ไชย 
50  แหง, อําเภอภูผามาน 50 แหง, อําเภอชุมแพ 210 แหง, อําเภอหนองนาคํา 50แหง และอําเภอเขาสวนกวาง 
50  แหง  ซ่ึงแตละอําเภอดําเนินการไดตรงตามวัตถุประสงคของโครงการท่ีกําหนดไว  ซ่ึงฝายฯ แตละแหงท่ี
สรางประชาชนในพ้ืนท่ีไดมีสวนรวมลงแรงในการทําทุกตัว ทําใหสามารถเขาไปตรวจดูวาฝายฯ เหลานี้สามารถ
ชะลอการไหลของน้ํา เก็บกักน้ําไวไดตรงตามความตองการท่ีคาดหวังหรือไม  ท้ังเปนการตรวจสอบการทํางาน
ของเจาหนาท่ีวาไดมีการจัดทําฝายฯ จริง  เปนการประสานการทํางานรวมกันเพ่ือความโปรงใสของการทํางาน
และเกิดความสามัคคี มีการประสานงานกันระหวางเจาหนาท่ีกับประชาชน ซ่ึงถือเปนการขยายเครือขายของผูมี
น้ําใจรักงาน ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดกิจกรรมรวมกันและปลูกฝงคนในชุมชน
ใหมีความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติฯ และเปนแหลงอาหารของชาวบานในหมูบานและใกลเคียง 
 

4. แนวคิดการดําเนินงานโครงการ  
 

              การใชกุศโลบายเขาไปหาวิธีการท่ีจะทําใหทรัพยากรธรรมชาติไดรับการอนุรักษ  มี  2  ประการ คือ  
              ประการท่ี  1  จะตองรวมมือกับประชาชน  ซ่ึงไมไดแปลวา  จะรวมมือเพ่ือใหประชาชนอยูในพ้ืนท่ี
ตลอดไป แตจะรวมมือเพ่ือใหประชาชนเกิดความเขาใจวาในบางสภาพของพ้ืนท่ีถาถูกคุกคามหรือ  ลอแหลมตอ
ระบบนิเวศน คงจะตองชวยกันเพ่ือใหเกิดประโยชนตอสวนรวม  พ้ืนท่ีเหลานั้นควรท่ีจะไดรับการฟนฟูใหมีสภาพ
ธรรมชาติ และไมควรจะใชทํามาหากินโดยเฉพาะทางการเกษตรอีกตอไปประชาชนควรจะออกมาเสีย  แตวิธีการ
ท่ีจะปฏิบัตินั้น ไมใชไปชี้วาประชาชนนั้นผิดกฎหมาย ตองออกไป ซ่ึงไมไดผลอะไร นอกจากความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน  
และความสูญเสียอยางท่ีพวกเราไดเห็นแลว  ดังนั้นวิธีการก็คือ  ทําความเขาใจถึงลักษณะงานท่ีจะตองทํา  
เจาหนาท่ีเองก็จะตองเขาใจเสียกอนวา  ระบบนิเวศนเปนอยางไร  แลวเกษตรกรหรือราษฎรก็ตองเขาใจตรงกัน  
จะไดดําเนินการโดยความเขาใจไมเกิดความ ขัดแยงรุนแรง  
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             ประการท่ี   2  โครงการนี้จะไมใชการสั่งการมาจากสวนกลางเพราะวิธีการท่ีจะเขาไปพูดกับ  
ประชาชน หรือการรวมมือทํางานกับประชาชน ไมจําเปนท่ีจะตองใชวิธีการเดียวกันแตตองใชวิธีการท่ีสอดคลอง
กับสภาพของวัฒนธรรมประวัติศาสตร และขนบธรรมเนียมประเพณีของแตละทองท่ี  ถาเราคิดแตในแงกฎหมาย  
ปาก็จะหายไปอีกเรื่อย  ๆ แตถาเราคิดถึงเรื่องอ่ืน  ๆ ประกอบดวยวามีประวัติความเปนมาอยางไรมีวัฒนธรรม
อยางไร ขนบธรรมเนียมประเพณีอยางไรมีความจําเปนอยางไร  ซ่ึงเปนลักษณะของการทํางานแบบรูเขารูเรา  เรา
ก็ไดรับความรวมมือจากประชาชนมากข้ึน ในอดีตท่ีผานมามีแตคนเอาธรรมชาติมาแปลงสภาพเปนท่ีทํากินมีการ
ตัดไมทําลายปากันมาก  ดังนั้น ทําอยางไรเราจะชวยใหท่ีทํากินนั้นมีตนไมมากข้ึน  มีธรรมชาติท่ีดีข้ึน  ขณะนี้
แนวโนมก็ยังเปนอยางนี้ตลอดเวลา  พ้ืนท่ีปาก็หายไปจะตองมีแผนรุกออกไปวาทําอยางไรท่ีดินท่ีถูกเอาไปทํากิน  
เรียบรอยแลวจะมีสภาพท่ีดีข้ึน  จะเปนธรรมชาติมากข้ึนมีตนไมมากข้ึน  นี่คือแผนรุก ซ่ึงในแผนรุกนี้  ทางกรมปา
ไมไดเห็นวามีหลายอยางท่ีพรอมและเปนเครื่องมือท่ีนาจะเปนประโยชน ไดแก  
                  1. วนเกษตร คือ การเพ่ิมตนไมในเขตท่ีประชาชนเขาไปทํากินอยู ไมวาจะเลี้ยงสัตวหรือวาปลูก
พืชลมลุก ฯลฯ ไดแก สิ่งท่ีเรียกวาระบบวนเกษตร จะแปลงท่ีทํากินท่ีเปนเขาหัวโลน ใหมีตนไมเพ่ิมข้ึนไดอยางไร 
ซ่ึงจะทําใหสิ่งแวดลอมดีข้ึน  
                  2. สวนปา ซ่ึงมีกฎหมายออกมาแลว ท้ังสวนปาท่ีจะตองดูแลโดยกฎหมาย สวนปาและสวนปา  
ประเภทไมท่ีเราไมหวงหาม  
                 3. ปาชุมชน   ซ่ึงมีหลากหลายลักษณะ  ปาชุมชนนั้นอาจจะเปนลักษณะของการอนุรักษก็ได  เชน 
มีปาอยูจริง ๆ แลวใหชุมชนเขาไปชวยกรมปาไมดูแลเปนปาชุมชนในเชิงอนุรักษ หรือจะปลูกข้ึนมาท้ังหมดเปนไม
ใชสอย ท่ีเราเรียกปาไมใชสอยในชุมชน  ก็จะเปนการเพ่ิมตนไมเชนเดียวกัน  เห็นวาแผนดินถูกใชไปทํามาหากิน
ทางพืชไร เลี้ยงสัตวหรือประมง ฯลฯ ก็จะรุกกลับใหแปลงสภาพคืนมาเปนตนไม เทาท่ีจะทําได  ปาชุมชน หรือปา
เพ่ือการพัฒนาชุมชนทองถ่ินเปนมิติหนึ่งของการฟนฟูและยกระดับศักยภาพในการพัฒนาและการพ่ึงตนเองของ
ชุมชนทองถ่ิน  โดยมุงเนนการพัฒนาแบบตอเนื่อง  (Sustainable development) ในระยะยาว  ในขณะท่ี
แนวคิดเรื่องปาเศรษฐกิจใหความสนใจแตเพียงผลประโยชนเชิงพาณิชยจากการปลูกไมโตเร็วและการแปรรูป
ผลผลิตจากไมใน รูปแบบตาง ๆ แตแนวคิดเรื่องปาชุมชนมีจุดศูนยกลางของความสนใจอยูท่ีคน  ซ่ึงทํามาหาเลี้ยง
ชีพอยูภายใตเง่ือนไขและสภาวะแวดลอม  ในขณะท่ีแนวคิดเรื่องปาเศรษฐกิจเนนการตักตวงผลประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ  แนวคิดเรื่องปาชุมชนเนนเรื่องของระบบการผลิตท่ีสอดคลองและรักษาสภาพท่ีสมดุลกับ
ธรรมชาติ   รวมท้ังการมีสวนรวมของประชาชนและการสรางเสริมฟนฟู  จิตสํานึกของชุมชน   ดวยเหตุนี้เอง
กิจกรรมและการปฏิบัติการภายในกรอบความคิดเรื่องปาชุมชน  ไมวาจะเปนเรื่องเก่ียวกับการดํารงรักษาและ 
ฟนฟูสภาพปาการปลูก   ตนไม ฯลฯ จึงตองเชื่อมโยงกับเปาหมายหลักในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและ
รายไดใหกับราษฎรในทองถ่ิน  ปาชุมชนจึงตองมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมและเพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกรทุก
กลุม รวมท้ังครัวเรือนท่ีไมมีท่ีดินทํากินเปนของตนเองการเพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกรและการท่ีราษฎรในพ้ืนท่ี
ไดรับผลประโยชนโดยตรงจากปา  ยอมนําไปสูการมีสวนรวมของราษฎรท้ังหมดในชุมชน  และยอมสงผลอยางมี
นัยสําคัญตอการอนุรักษปาและสภาพแวดลอมรวมท้ังสงเสริมใหมีการ ปรับปรุงการบริหารทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  โดยนัยนี้  ปาชุมชน  จึงเปนท้ังระบบและกระบวนการอนุรักษปาและพัฒนาชนบทไป   
พรอมกัน 
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     4.1   การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ  
                   การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   หมายถึง การท่ีประชาชนซ่ึง
ประกอบไปดวยบุคคล กลุม และองคกร มีสวนรวมในกระบวนการจัดการปาและทรัพยากรทุกข้ันตอน  อาทิ การ
รับรูขอมูลขาวสาร  การแสดงความคิดเห็นและชี้ประเด็นปญหา  การตัดสินใจ  กําหนดนโยบาย  การวางแผน  การ
จัดการ การไดรับประโยชน การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ  การติดตามประเมินผลและการแกไขปญหา
อุปสรรคการทํางานแบบมี สวนรวมเก่ียวของกับบุคคลและองคกรหลายประเภท  เพ่ือใหเกิดความสมานไมตรี  จึง
ตองการองคประกอบท่ีสําคัญ  คือ ผูรวมงานทุกฝายตองมีอุดมการณ  เปาหมาย และวัตถุประสงครวมกันและมี  
ผลประโยชนรวมกัน 
 

    4.2  กระบวนการดําเนินงาน 
                การพัฒนาพ้ืนท่ีตนนํ้าลําธาร และฟนฟูระบบนิเวศนของปาไม โดยการอาศัยฝายตนนํ้าลําธารเปน
เครื่องมือสําคัญ สามารถประยุกตและปรับใชวิธีการทํางานตามข้ันตอนใหเหมาะสม  และสอดคลองกับสภาพ
ปญหาสภาพชุมชนและปจจัยเง่ือนไขตาง ๆ โดยมีข้ันตอนท่ีสําคัญ  8  ข้ันตอน ดังนี้        
           ข้ันตอนท่ี  1   การกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินงาน ในข้ันตอนนี้ชุมชน หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ จะเปนผู
กําหนดพ้ืนท่ีดําเนินงาน ตามสภาพปญหาและความจําเปน  
           ข้ันตอนท่ี  2  การศึกษาและการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน เพ่ือทําความเขาใจสภาพชุมชน เปนการประเมิน
และวิเคราะหชุมชน สําหรับกําหนดแผนการดําเนินงานในพ้ืนท่ีเปาหมาย 
            ข้ันตอนท่ี 3  การเปดโลกทัศน ภายหลังการวิเคราะหปญหาเบื้องตน หนวยงานท่ีเก่ียวของควรรวมกับ
ผูนําชุมชน กรรมการ หมูบาน จัดประชุมกําหนดประเด็นในการจัดอบรม และศึกษาดูงานใหแกสมาชิกในชุมชน 
เปาหมายเปนการดําเนินงานเพ่ือสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และเปดโอกาสใหผูรวม
โครงการไดเรียนรูกับรูปแบบและวิธีการ แลวนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกับชุมชนของตนเอง 
             ข้ันตอนท่ี 4  การวิเคราะหปญหาอยางมีสวนรวม ดําเนินการโดยจัดเวทีชาวบาน ทําการวิเคราะห
ปญหา สาเหตุดานการจัดการปา การพัฒนาระบบการเกษตรของชุมชน ผูเขารวมวิเคราะหปญหาประกอบดวย
ผูนําครัวเรือน กลุมตาง ๆ ภายใน ชุมชน เทคนิคท่ีใชในการวิเคราะหปญหาอยางมีสวนรวม คือ การวิเคราะหโดย
ระบบความสัมพันธของปญหาในรูปแบบของตนไม ปญหา (Problem Tree) หรือการระดมและเรียงลําดับ
ความสําคัญของปญหา สาเหตุ และแนวทางแกไข การวิเคราะหปญหายังทําการวิเคราะหผูท่ีมีสวนไดเสีย ท่ีมี
ความสัมพันธ เชื่อมโยงและมีสวนในการกอใหเกิดและแกไขปญหา  
             ข้ันตอนท่ี  5  กําหนดวิสัยทัศนชุมชน ภายหลังทําการวิเคราะหปญหาของชุมชนแลวหนวย งาน
จะตองใหการสนับสนุนในการกําหนดวิสัยทัศน หรือเปาหมายและแผนการดําเนินงาน รวมท้ังจะดําเนินการ
จัดทําแผนปฏิบัติการหรือแผนงานหมูบาน และจัดตั้งคณะทํางานของหมูบานข้ึน 
              ข้ันตอนท่ี  6  การเพ่ิมความรูและทักษะในการทํางาน เนื่องจากกิจกรรมบางสวนตามแผนงานของ
หมูบาน ชาวบานอาจจะยังขาดทักษะและ ประสบการณในการดําเนินงาน หนวยงานจงึจะตองจัดอบรม หรือ
ศึกษาดูงานใหผูรวมโครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนของหมูบานประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย   
             ข้ันตอนท่ี 7  การดําเนินกิจกรรมของชุมชน ผูนําชุมชนและหนวยงานจะเปนแกนนําในการ
ประสานงานในการจัดกิจกรรม เชน การสํารวจ ลํานํ้า รองหวย การทําแผนท่ีลํานํ้า การกําหนดจุดท่ีจะกอสราง
ฝายตนนํ้าลําธาร การกําหนดรูปแบบฝาย การแนะนําดานวิชาการ รวมท้ังการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ 
และบางครั้งอาจจะมีการจาง แรงงานบาง  
                ข้ันตอนท่ี  8  การติดตามประเมินผล คณะกรรมการหมูบาน   และหนวยงานท่ีเก่ียวของจะจัด
ประชุมหมูบานเพ่ือสรุปผลการทํางาน ทบทวนและปรับแผนงานหมูบาน พรอมท้ังจัดทําแผนงานประจําปตอไป 
รวมท้ังจะสงเสริม สนับสนุนการสรางเครือขายเพ่ือการขยายผลการพัฒนาพ้ืนท่ีตนนํ้าลําธารของลุมนํ้าใหมีความ
ยั่งยืน 
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บทท่ี 3 

                                          วิธีดําเนินการติดตามและประเมินผล 
 

                การติดตามและประเมินผลโครงการกอสรางฝายเสริมสรางระบบนิเวศนตนน้ํา (Check Dam)  
แบบประชาอาสา  ประจาํป  พ.ศ. 2554 - 2556(หลังดําเนินการ)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เปนการ
ติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ  เพ่ือตองการเพ่ือใหทราบระดับความพึงพอใจ และประโยชนท่ีไดรับจาก
โครงการฯ   ซ่ึงคณะกรรมติดตามและประเมินผลตองการทราบ  ระดับแนวทางการดําเนินชีวิตและการมีสวน
รวมในการอนุรักษ  ฟนฟูทรัพยากร ธรรมชาติในทองถ่ินของตนเอง ตามลําดับหัวขอดังตอไปนี้ 
  1.  กลุมเปาหมายและผูใหขอมูล 
  2.  การเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 
  3.  เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
  4.   การสรางเครื่องมือ 
  5.  การเก็บรวบรวมขอมูล  
  6.  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 
                     7. การตรวจสอบขอมูล 
  8.  การวิเคราะหขอมูล 
  9.  การนําเสนอ 

1.  กลุมเปาหมายและผูใหขอมูล     

        กลุมเปาหมายและผูใหขอมูล  คือ  ผูท่ีเขารวมทํากิจกรรมโครงการกอสรางฝายเสริมสรางระบบ
นิเวศนตนน้ํา  (Check Dam) แบบประชาอาสา   ประจําป พ.ศ. 2554 - 2556  และผูนําชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
ขอนแกน คือ อําเภอชุมแพ  อําเภออุบลรัตน  อําเภอเขาสวนกวาง  อําเภอเวียงเกา ตําบลเมืองเกาพัฒนา  และ
ตําบลเขานอย  รวมผูใหขอมูลท้ังสิ้น  จํานวน   107   ราย 
 

2. การเลือกพ้ืนท่ีเก็บขอมูล 
          การเลือกพ้ืนท่ี ไดเลือกพ้ืนท่ี ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกนท่ีดําเนินการกอสรางภายในป พ.ศ.2554-
2556 คือ อําเภอชุมแพ ตําบลนาหนองทุม,  อําเภออุบลรัตน ตําบลศรีสุขสําราญ,  อําเภอเขาสวนกวาง ตําบล
โนนสมบูรณ, อําเภอเวียงเกา ตําบลเมืองเกาพัฒนา และตําบลเขานอย  ไดเลือกผูเขารวมโครงการและผูมีสวน
เก่ียวของโดยไมเจาะจง   
 
3. เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

    เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก 
                1. แบบสัมภาษณ  เพ่ือสัมภาษณกลุมเปาหมาย  ท่ีเขารวมโครงการในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน คือ 
อําเภอชุมแพ  อําเภออุบลรัตน  อําเภอเขาสวนกวาง  อําเภอเวียงเกา  ตําบลเมืองเกาพัฒนา  และตําบลเขานอย  
                 2. แนวทางการสัมภาษณ  เพ่ือสัมภาษณแบบเจาะลึกตามวัตถุประสงค และตามกรอบในการ
ติดตามและประเมินผล 
                 3. แนวทางการสังเกต  เพ่ือสังเกตสถานท่ีท่ีดําเนินการกอสรางบริเวณรอบๆ สถานท่ีกอสราง 
                4. สมุดบันทึกภาคสนาม  เพ่ือจดบันทึกขอมูลท่ีไดสัมภาษณ  การสังเกตสถานการณสถานท่ี
ดําเนินการกอสราง 

 5. กลองบันทึกภาพ  เพ่ือบันทึกภาพลักษณะฝาย  สภาพฝาย  บริเวณกอสรางฝาย 
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4. การสรางเครื่องมือ  

  ในการสรางเครื่องมือ   คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ไดดําเนินการดังนี้  
       1. ศึกษาเอกสารและงานท่ีเก่ียวของ   
       2. สํารวจพ้ืนท่ีภาคสนามหาขอมูลและขอเท็จจริง โดยการสัมภาษณเบื้องตน  การสํารวจ    การ
สังเกต  และถายภาพสถานท่ีกอสรางฝายฯ 
       3. รางแบบแนวทางการสัมภาษณ  ตามกรอบ และนิยามศัพทเฉพาะท่ีกําหนดไว 

 5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

      1. เก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ  ศึกษาคนควาจากเอกสาร รายงานท่ีเก่ียวของเพ่ือนํามาใชเปน
แนวทางในการติดตามประเมินผล 
      2. การถายภาพสถานท่ีกอสราง 
                3. เก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ  ลงภาคสนาม โดยการสัมภาษณ  ตามแนวทางการสัมภาษณ     
แนวทางการสังเกต  และสัมภาษณเจาะลึก เพ่ือตอบวัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 

   เก็บรวบรวมขอมูล เดือนกุมภาพันธ –  เมษายน  2558 

7. การตรวจสอบขอมูล 

    การตรวจสอบขอมูล ทําเปน  2  ระยะ  ตั้งแตรวบรวมขอมูลในภาคสนามและหลังจากการเก็บ
รวบรวมขอมูลมาแลว กอนการวิเคราะหขอมูลไดตรวจสอบความถูกตองของขอมูล การตรวจสอบแหลงท่ีมา  
สถานท่ีและบุคคล  นอกจากนี้ยังใชวิธีสังเกตควบคูกับการสัมภาษณ การซักถามพรอมกัน  เม่ือไดขอมูลครบถวน
ชัดเจนแลว นําขอมูลไปวิเคราะหฯ  

8. การวิเคราะหขอมูล  

    วิเคราะหขอมูลโดยการนําขอมูลจากแบบสัมภาษณ แนวทางการสัมภาษณ การสังเกต  การจดบันทึก
ภาคสนาม  มาเรียบเรียงเก่ียวกับกิจกรรมตามกรอบ และวัตถุประสงคของการติดตามฯ ท่ีกําหนดไว  วิเคราะห
ขอมูลจากการสํารวจพ้ืนท่ีและถายภาพ โดยจดบันทึกภาคสนาม ซ่ึงเปนการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน  วิเคราะห
ขอมูลความคิดเห็นแตละชุด เก็บบันทึกขอมูลไว บางประเด็นขอมูลไมครบถวนจะไดเก็บขอมูลเพ่ิมเติม และ
วิเคราะหเชิงพรรณนา 

9. การนําเสนอ 

                จัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลในรูปแบบเชิงพรรณนา  เปนรูปเลม รายงานผูบริหาร 
และลงใน Website ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เพ่ือเผยแพรใหประชาชนและผูสนใจทราบตอไป 
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บทท่ี  4 

ผลการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผล โครงการกอสรางฝายเสริมสรางระบบนิเวศนตนน้ํา(Check Dam) 
แบบประชาอาสา ประจําป 2554 – 2556 (หลังดําเนินการ) ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน อําเภอชุมแพ  อําเภอ
อุบลรัตน  อําเภอเขาสวนกวาง และอําเภอเวียงเกา ซ่ึงเปนการติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ  ขอเสนอ
ผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังตอไปนี้ 

1. ขอมูลพ้ืนฐานของผูใหขอมูล 
2. ความพึงพอใจ และประโยชนท่ีไดรับจากโครงการฯ 
3. แนวทางการดําเนินชีวิตและการมีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากร ธรรมชาติในทองถ่ินของ

ตนเอง 

1. ขอมูลพ้ืนฐานของผูใหขอมูล 

 เปนประชาชนกลุมเปาหมายท่ีใหขอมูล อยูในเขตพ้ืนท่ี อําเภอชุมแพ 25  ราย อําเภออุบลรัตน  
22 ราย อําเภอเขาสวนกวาง 21 ราย  อําเภอเวียงเกา 39 ราย แยกเปน  ตําบลเมืองเกาพัฒนา 18  ราย  ตําบล
เขานอย  21  ราย  รวมผูใหขอมูลท้ังสิ้น จํานวน  107  ราย  เปนชาย  70  ราย  หญิง  37 ราย  อายุอยูในชวง 
51 – 60 ป  มากท่ีสุด (41 ราย)  รองลงมาอายุ  41 – 50 ป(29 ราย)  อายุ 31 – 40 ป(17 ราย) อายุ  61 ปข้ึน
ไป(16 ราย) อายุ 21 – 30 ป(4 ราย)  
                     สถานภาพ เปน ประชาชนท่ัวไปมากท่ีสุด  82  ราย  เจาหนาท่ี/พนักงานของรัฐ  10  ราย  
ผูใหญบาน  5  ราย  อ่ืนๆ ไมระบุ  10  ราย   มีอาชีพเปนเกษตรกรมากท่ีสุด  81  ราย  รับจางท่ัวไป  17 ราย  
ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 5 ราย รับราชการ  4  ราย ระดับการศึกษาประถมศึกษามากท่ีสุด  64 ราย  มัธยมศึกษา
ตอนตน 20 ราย มัธยมศึกษาตอนปลาย 19  ราย อนุปริญญาและปริญญาตรี  4  ราย 
  รายไดตอเดือนมากท่ีสุด  7,001 – 9000  บาท(35 ราย)  ต่ํากวา  5,000  บาท(33 ราย)  
5,001 – 7,000   บาท(30 ราย)  9,001 – 11,000  บาท(6 ราย)   มากกวา  11,001  บาทข้ึนไป(3 ราย) 
                    ปท่ีเขารวมโครงการท่ีใหขอมูล ป พ.ศ. 2554 (39 ราย)  ป พ.ศ. 2555 (24 ราย)  ป พ.ศ. 
2556(21 ราย)   เขารวมโครงการทุกป  23 ราย   

ความพึงพอใจ  และประโยชนท่ีไดรับจากโครงการกอสรางฝายเสริมสรางระบบนิเวศนตนน้ํา
(Check Dam) แบบประชาอาสา  ประจําป 2554 – 2556(หลังดําเนินการ) ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน 
  ผลการติดตามและประเมินผล  อําเภอชุมแพ  พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจโครงการ
กอสรางฝายฯ ซ่ึงองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เขาไปดําเนินการกอสราง ในป พ.ศ. 2554  ในเขตอุทยาน
แหงชาติภูผามาน และในพ้ืนท่ีเขตปาสงวนแหงชาติ       เพราะประชาชนไดรับประโยชนชวยใหปามีความชุมข้ึน 
เสริมสรางระบบนิเวศนใหปามีความอุดมสมบูรณ   บริเวณท่ีมีการกอสรางฝายปาไมจะเขียว  ฝายมีน้ําขังบางตัว 
บางตัวมีสภาพชํารุดโดนกระแสน้ําพัด ชวงน้ําหลากฝายจะชวยชะลอ  ลดความรุนแรงของกระแสน้ําลง  ไมใหน้ํา
ไหลบามาทวมพ้ืนท่ีทํากินของชาวบาน  ผลท่ีตามมาจากการกอสรางฝายพ้ืนดินมีความอุดมสมบูรณ เปนแหลงหา
อาหารของชาวบาน ในแตละหมูบานจะเขาปาหาอาหารปากิน และขาย  รวมท้ังหาสมุนไพรมาทํายา อาหารท่ีได
ชวงหนาฝน จะมี ปลา กบ เขียด อ่ึงอาง ผักหนาม ผักกูด ฯลฯ   ชวงหนาแลง  จะมี ผักหวาน ไขมดแดง หนอไม  
เห็ด จักจั่น นก หนู ฯลฯ  สมุนไพรในปาชาวบานจะเก็บมาทํายา ดังคํากลาวของชาวบานคนหนึ่งกลาววา “ไดรับ
ประโยชนจากโครงการนี้ ฝายชวยกั้นน้ําไวเปนชวงๆ ทําใหปามีความอุดมสมบูรณ ชีวิตชาวบานในหมูบาน
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ตองอาศัยปา หาไขมดแดง ผักหวาน หนอไม สมุนไพร ชาวบานเขาปาหาอาหารกิน/ขาย หาไดตาม
ธรรมชาติ เปนวิถีชีวิตของชาวบานอาหารท่ีไดจะเปนผักหวาน ไขมดแดง หนอไม จักจั่น ฯลฯ” จากชาวบาน
อาศัยปาเพ่ือหาอาหารแลว น้ําท่ีไหลลงมาพ้ืนท่ีราบในลําหวยชาวบานยังไดใชน้ําเพ่ือทําการเกษตร และมีน้ําไวให
สัตวไดกินในชวงหนาแลง ชาวบานมีความพึงพอใจ ควรดําเนินการกอสรางฝายในลักษณะนี้ตอไป 
   อําเภออุบลรัตน พบวาประชาชนมีความพึงพอใจในการทํางานของ องคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน ไดเขาไปดําเนินการกอสราง เนื่องจากสถานท่ีกอสรางฝายในเขตอําเภออุบลรัตน ทําการกอสรางฝาย 
เพ่ือก้ันลําหวย ในการเก็บกักน้ําไวใชอุปโภค บริโภค ในชวงฤดูแลง  ประชาชนในบริเวณใกลเคียงทําการเกษตร
ท้ังปลูกพืช เลี้ยงสัตวและยังเปนการอนุรักษดินและน้ําใหมีความอุดมสมบูรณ มีความชุมชื้นมากข้ึน เนื่องจากลํา
หวยอยูในพ้ืนท่ีราบและเปนภูเขาสามารถรองรับและเก็บน้ําไวใชไดเปนอยางดีเปนบางชวงการ  
                    อําเภอเขาสวนกวาง  พบวาประชาชนมีความพึงพอใจมาก เพราะวาเปนการอนุรักษบนภูเขา
หางไกลจากหมูบานหลายกิโล แตชาวบานยังไดรับประโยชนจากโครงการนี้ไมมากนัก  สวนใหญจะเปนแหลงหา
อาหารกินของชาวบาน จากการลงพ้ืนท่ีสํารวจพบวาฝายชํารุดขาดหายไปหลายตัว  สภาพพ้ืนท่ีบนภูเขามีสภาพ
แหงแลงชวงฤดูแลง   ถาเปนชวงฤดูฝนน้ําจะมากมีความรุนแรงของกระแสน้ําเปนสาเหตุทําใหฝายชํารุด  ดังคํา
กลาวของชาวบานคนหนึ่งวา  “ชวงหนาแลงจะไมมีน้ําหลงเหลือ   แตชาวบานยังข้ึนไปหาอาหารปาบนภูเขา 
เชน ไขมดแดง หนอไม ผักหวาน ดอกกระเจียว   สวนใหญจะเอาไปทําอาหารกิน ไมไดเอาไปขายการกอสราง
ฝายเปนเขตอนุรักษอยูในเขตอุทยานแหงชาติภูเกาภูพาน  คําก้ันระหวางอําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน  กับ
จังหวัดหนองบัวลําภู  
   อําเภอชุมแพ  พบวาประชาชนมีความพึงพอใจมาก  เปนอําเภอท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ
กอสรางฝายทุกปตั้งแตป 2554 เปนตนมา   จากการลงพ้ืนท่ีติดตามฯ พบวาบริเวณท่ีกอสรางฝายอยูในพ้ืนท่ีการ
ดูแลของกรมปาไม อุทยานแหงชาติภูผามาน  เปนปาท่ีอุดมสมบูรณมีความชุมชื้น เปนฝายท่ีกอสรางเพ่ือชะลอน้ํา
ลดการไหลแรงของกระแสน้ํา   ฝายบางตัวชํารุดขาดเพราะทานกระแสน้ําไมได ชวงฤดูฝนน้ําจะมากน้ําจะเออลน
ท่ัวท้ังปา การกอสรางฝายจะกอสรางเปนระยะ เพ่ือใหน้ําขังเปนชวงๆ  ชาวบานในหมูบานใกลเคียงจะออกมาหา
อาหารจับปลา กบเขียด  ถาไดมากก็จะนําไปขายท่ีตลาด หรือในหมูบาน  พอถึงชวงฤดูแลงชาวบานจะออกมาหา
อาหารตามฤดูกาล เชน เห็ด  หนอไม ผักหวาน ผักกูด ไขมดแดง จั้กจั่น ดังคํากลาวของชาวบานคนหนึ่งวา “ปา
อุทยานแหงชาติภูผามาน   จะมีความอุดมสมบูรณ ไมวาจะเปนชวงฤดูฝน หรือฤดูแลง   จะหาอาหารกินได
ตลอดท้ังป ข้ึนอยูกับความขยัน  ชวงหนาฝนหาจับปลา  กบ  เขียด  อ่ึงอาง รองระงมปา สวนในชวงฤดูแลง
อาหารข้ึนช่ือก็คือ ไขมดแดง ผักหวาน และยังมีหนอไม ดอกกระเจียว  จั้กจั่น เห็ด ชาวบานจะเขาปาเพ่ือหา
อาหารกินและนําไปขายไดราคาดีมากซ่ึงปายังมีความอุดมสมบูรณ” 
                 ตําบลเมืองเกาพัฒนา และตําบลเขานอย  อําเภอเวียงเกา  พบวาประชาชนมีความพึงพอใจมาก 
ซ่ึงฝายท่ีลงไปดําเนินการกอสรางเปนฝายท่ีกอสรางก้ันลําหวยสาธารณประโยชน  ไวไมใหน้ําแหงในชวงฤดูแลง  
ชาวบานไดออกมาปู ปลา และเลี้ยงสัตว เปนฝายท่ีสามารถเดินขามหรือรถการเกษตรวิ่งขามไปได  พบวาน้ําใน
ลําหวยมีเพียงพอทีชาวบานไดใชประโยชนท้ังอุปโภคบริโภค  การกอสรางฝายเสริมสรางระบบนิเวศน ทําใหปามี
ความอุดมสมบูรณ มีประโยชนทางดานการเกษตร ดังคํากลาวของชาวบานคนหนึ่งวา “การกอสรางสรางฝายถา
จะใหไดรับประโยชนกันจริงๆ ก็ควรกอสรางในพ้ืนท่ีลุม การกับเก็บน้ําไวใชจะดีและไดประโยชนอยางมาก  
ถาสรางในท่ีสูงหรือภูเขา ปาอุดมสมบูรณดีแตจะทานกระแสการไหลแรงของน้ําไมได  ทําใหฝายชํารุดโดนน้ํา
เซาะพัดขาดพังทลาย“   การกอสรางฝายในท่ีลุมจะไดประโยชนกับชาวบานมากเพราะจะไดใชน้ําในดาน
การเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว ในชวงฤดูแลง  
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 การมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการกอสรางฝายเสริมสรางระบบนิเวศนตนน้ํา( Check Dam)
แบบประชาอาสา ประจําป พ.ศ.2554 – 2556 (หลังดําเนินการ)ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน  
           ดานแรงงาน  พบวาชาวบานใน พ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน ตําบลนาหนองทุม  อําเภอชุมแพ  มีสวนรวมใน
โครงการกอสรางฝายเสริมสรางระบบนิเวศนตนน้ํา  โดยรวมแรงกันชวยเหลือกัน  มีความรักความสามัคคีในชุม
ขน การทําฝายใชแรงงานชาวบาน ไมใชเครื่องจักร  ชาวบานรวมงานกันทําให  มีสวนรวมในดานแรงงาน  และได
รวมมือกันทํา ชวยทําในสิ่งท่ีตนไมเคยทํา  เพ่ือประโยชนของชุมชน ปาไม  มีโอกาสใชแรงงานของชุมชน  รวม
แสดงความคิดเห็น  ความรวมแรงรวมใจในการทํางานและความเสียสละของคนในชุมชน  มีสวนรวมในการใช
แรงงานงบประมาณ ไดทําหนาท่ีของแรงงานอยางเต็มท่ี เปนกําลังใจ ใหลูกหลาน  ดีใจกับความสําเร็จ ไดทํางาน
รวมกับคนหลายๆคนอยางเต็มท่ี  และดีใจมาก  ภูมิใจท่ีไดมีสวนรวมในการอนุรักษธรรมชาติ   ไดรับประโยชนใน
ดานการปลูกจิตสํานึกรักษในสิ่งแวดลอม ไดเปนสวนหนึ่งในการทําฝาย การมีสวนรวมทํากิจกรรม  ชวยแรงงาน  
เพ่ือประโยชนของชาวบาน ในชุนชนและหมูบานใกลเคียงท่ีไดรับประโยชนรวม  ใหมีความสนใจในโครงการนี้  
      ดานงบประมาณ    พบวาประชาชนมีสวนรวมดานนี้นอยมาก   เพราะชาวบานในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
ขอนแกนในแตละหมูบาน/อําเภอ สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม ทํานา ปลูกพืช  เลี้ยงสัตว ไมมีงบประมาณท่ีจะ
มาสรางสิ่งสาธารณประโยชนได  

ดานผลกระทบ 
 

               ดานผลกระทบตอชุมชน  การกอสรางฝายฯ สวนใหญชาวบานจะไดรับประโยชนจากโครงการฯ 
มากกวา  ในดานผลกระทบตอชุมชนมีนอยมาก  เพราะสวนใหญการกอสรางฝายฯ  จะดําเนินการบนภูเขา หรือ
พ้ืนท่ีเปนเนินสูง  หางไกลจากชุมชน  กอนการกอสรางไดสํารวจพ้ืนท่ี ทิศทางการไหลของน้ํา ทําใหลดผลกระทบ
ในดานนี้  

          ผลกระทบตอสังคม   สังคมโดยรอบบริเวณท่ีจัดทําฝายตนน้ําโดยรวมมีความสุขอบอุนและ 
อ่ิมเอมไปกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีคงความอุดมสมบูรณซ่ึงมีผลกระทบ ตอวิถีชีวิต รักษาขนบธรรมเนียม
ดั้งเดิมแบบไทยภายใตบรรยากาศท่ีสงเสริมสนับสนุน ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประชาชนเกิดความรักสามัคคีตอกันในชุมชน 
                ผลกระทบตอเศรษฐกิจ   เกิดการดํารงชีพโดยการหาของปามาบริโภค เชน  เห็ดตามฤดูกาล  แมง 
จินูน ผักหวานปา ฯลฯ เกิดการเรียนรูสูการปฏิบัติโดยอาศัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจายได ทําให
ปาตนน้ํามีความอุดมสมบูรณท้ังพืชพันธุ สัตวปาและความหลากหลายทางชีวภาพเปนแหลงอาหาร ยารักษาโรค
และอ่ืน ๆในการดํารงชีวิตของคนในชุมชน 
              ผลกระทบตอการเมือง    กอใหเกิดความรักใคร สามัคคีในหมูคณะ ชุมชนชาวบานท่ีไดมีสวนรวม
ในการสรางสรรค รวมคิดรวมทําใหเกิดความสมดุลกับธรรมชาติเพ่ือใหธรรมชาติดูแลมนุษย  มนุษยใชประโยชน
จากปา มีขอหาม ขอปฏิบัติ รวมกัน 
               ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม   สรางโลกสวยดวยมือ  คือการกอสรางฝายเสริมสรางระบบนิเวศนตน
น้ํา (Check Dam) แบบประชาอาสา หรือฝายชะลอน้ํา หรือฝายตนน้ํา  ปลูกจิตสํานึกใหประชาชนในชุมชน
นั้นๆ ตองอยูรวมกันในชุมชน  สามารถดํารงชีพอยูรวมกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน ปาเปนแหลง
อาหารเพ่ือการดํารงชีพ ซ่ึงตองอาศัยซ่ึงกันและกัน คนอาศัยปาและปาก็อาศัยคนเชนกัน   เปนการเสริมพ้ืนท่ีปา
และพ้ืนท่ีสีเขียวมากข้ึน สามารถชวยในการดูดซับกาชคาบอนไดออกไซดท่ีมีผลกระทบตออุณหภูมิโลกและเปน
แหลงผลิตกาซออกซิเจนในการดํารงชีวิตของคนและสัตวในโลกใบนี้ตลอดไป 
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บทท่ี  5 

สรุปผลการติดตามและประเมินผล 

                   การประเมินผลโครงการกอสรางฝายชะลอน้ํา (Check Dam) แบบประชาอาสา ประจําป พ.ศ. 
2554 - 2556   ครั้งนี้  เปนการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ  มีวัตถุประสงคในการติดตามและประเมินผล 
ตามหัวขอ ดังตอไปนี้ 
  1.  วัตถุประสงค 
  2.  สรุปผล 
  3.  อภิปรายผล  

  4.  ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 
1.  วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
  1. ตองการทราบผลความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดรับจากโครงการ  
  2. ตองการทราบถึงแนวทางการดําเนินชีวิตและการมีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินตนเอง 
           3. ตองการทราบผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน และใชเปนขอมูล
สารสนเทศในการบริหารงานขององคการบรหิารสวนจังหวดัขอนแกน   
 
2.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
  1. ขอมูลพ้ืนฐานของผูใหขอมูล 

    กลุมเปาหมายท่ีใหขอมูล อยูในเขตพ้ืนท่ี อําเภอชุมแพ 25  ราย อําเภออุบลรัตน  22 ราย 
อําเภอเขาสวนกวาง 21 ราย  อําเภอเวียงเกา 39 ราย แยกเปน  ตําบลเมืองเกาพัฒนา 18  ราย  ตําบลเขานอย  
21  ราย  รวมผูใหขอมูลท้ังสิ้น จํานวน  107  ราย  เปนชาย  70  ราย  หญิง  37 ราย  อายุอยูในชวง 51 – 60 
ป  มากท่ีสุด (41 ราย)  รองลงมาอายุ  41 – 50 ป(29 ราย)  อายุ 31 – 40 ป(17 ราย) อายุ  61 ปข้ึนไป(16 
ราย) อายุ 21 – 30 ป(4 ราย)  
                     สถานภาพ เปน ประชาชนท่ัวไปมากท่ีสุด  82  ราย  เจาหนาท่ี/พนักงานของรัฐ  10  ราย  
ผูใหญบาน  5  ราย  อ่ืนๆ ไมระบุ  10  ราย   มีอาชีพเปนเกษตรกรมากท่ีสุด  81  ราย  รับจางท่ัวไป  17 ราย  
ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 5 ราย รับราชการ  4  ราย ระดับการศึกษาประถมศึกษามากท่ีสุด  64 ราย  มัธยมศึกษา
ตอนตน 20 ราย มัธยมศึกษาตอนปลาย 19  ราย อนุปริญญาและปริญญาตรี  4  ราย 
  รายไดตอเดือนมากท่ีสุด  7,001 – 9000  บาท(35 ราย)  ต่ํากวา  5,000  บาท(33 ราย)  
5,001 – 7,000   บาท(30 ราย)  9,001 – 11,000  บาท(6 ราย)   มากกวา  11,001  บาทข้ึนไป(3 ราย) 
                    ปท่ีเขารวมโครงการท่ีใหขอมูล ป พ.ศ. 2554 (39 ราย)  ป พ.ศ. 2555 (24 ราย)  ป พ.ศ. 
2556(21 ราย)   เขารวมโครงการทุกป  23 ราย   
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  2. ความคุมคาและประโยชนท่ีไดรับจากโครงการ 

      ผลการติดตามและประเมินผลโครงการกอสรางฝายเสริมสรางระบบนิเวศนตนน้ํา ในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน ประจําป พ.ศ.2554-2556 (หลังดําเนินการ) สรุปไดวา 

   สภาพพ้ืนท่ีกอสราง   พบวา องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดมีการสํารวจพ้ืนท่ีและ
สํารวจความตองการของชาวบาน ประสานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีดําเนินการ กําหนดจุดกอสราง
ใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี และประชาชนจะไดรับประโยชนจากโครงการ และ สถานท่ีบางแหง ยังเปนท่ีกักเก็บ
น้ําไวใชทําการเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว และเปนแหลงหาอาหารกินของชาวในบริเวณใกลเคียง ประชาชนมี
ความพึงพอใจมากท่ีสุด กับโครงการนี้และใหประโยชนกับชาวบานเปนอยางมากและเหมาะสมกับพ้ืนท่ี  เปนการ
กอสรางฝายเพ่ือลดการไหลแรงของกระแสน้ํา พ้ืนท่ีกอสรางอยูในเขตอุทยานแหงชาติภูผามาน, อุทยานแหงชาติ
ภูเกาภูพานคํา  เขตพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ ปาชุมชนหินรอง โคกภูตากา  ปาชุมชนเขานอย   ระดับความสูง คันคู
กวางยาวข้ึนอยูกับสภาพพ้ืนท่ี ถาตัวไหนใหญกอสรางฝายบนพ้ืนท่ีราบรถการเกษตรสามารถวิ่งไปได ลักษณะการ
กอสรางจะกอสรางขวางทางน้ําไหล ทําใหฝายบางตัวชํารุดพัง ดังคํากลาวของชาวบานคนหนึ่งวา” ชวงหนาแลง
จะไมมีน้ํา แตชาวบานยังเขาไปหาอาหารปา ท่ีมีเปนฤดูกาล เชนไขมดแดง ผักหวาน หนอไม สมุนไพรมาทํา
ยา สภาพฝายบางตัวก็ชํารุด ถาเปนไปไดตองการใหกอสรางฝายเปนชวงๆ เพ่ือใหสามารถเก็บกักน้ําได ซ่ึง
จะทําใหปาอุดมสมบูรณข้ึน”   

                งบประมาณ  พบวา องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดจัดสรรงบประมาณในการกอสราง
ฝายเสริมสรางระบบนิเวศนตน น้ําในเขตพ้ืนท่ีในจังหวัดขอนแกน ในหลายๆ อําเภอ โดยจัดสรรงบประมาณผาน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนในพ้ืนท่ีใ หการดูแลความ รับผิดชอบ และความ เปนอยูของ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบ ตั้งแตป พ.ศ. 2546  เปนตนมาจนถึงปจจบุัน งบประมาณของโครงการ
เปนตนทุนสวนหนึ่งของการประเมินความคุมคา จะพิจารณาจากอายุการใชงาน หรือชวงเวลาท่ีผลผลิตของ
โครงการจะเกิดประโยชนกับประชาชน ซ่ึงจะเปนระยะปานกลางถึงระยะยาว ท่ีไมมีสภาพเปนตัวเงิน  การคิดใน
ดานผลตอบแทนในมุมของความคุมคาทางการเงินจะมองไมเห็น เพราะเม่ือคิดในดานความคุมคาทางการเงินแลว 
อาจจะปรากฏใหผลตอบแทนทางการเงินติดลบ  แตในมุมของการเพ่ิมมูลคาของกิจการโครงการลงทุนดังกลาว
ถือวาคุมคาหากเปนการมองดานความคุมคาทางเศรษฐศาสตรแทน ประชาชนไดรับประโยชนจากโครงการมี
ความพึงพอใจ 

       ประโยชน  พบวา ชาวบานท่ีอาศัยบริเวณใกลท่ีกอสรางฝาย  มีความพึงพอใจและไดรับประโยชน
จากโครงการเปนอยางมาก ถึงแมจะไมไดรับประโยชนโดยตรงฝายแตก็ไดประโยชนทางออม ใชเปนแหลงหาอา 
หารของชาวบาน กิน และขาย  เปนอาหารท่ีเกิดข้ึนตามฤดูกาล ถาปามีความอุดมสมบรูณระบบนิเวศนก็จะ
สมบรูณดวย  ชาวบานจะเขาปาหาอาหารและสมุนไพรเปนวิถีชีวิตประจําปทีชาวบานดําเนินตามปกติ ฝายท่ี
ดําเนินการกอสราง จะ เปนคันคู ท่ีทําจากหินท้ิงและวัสดุท่ีหาไดในบริเวณใกลเคียง  ความกวางข้ึนอยูกับสภาพ
พ้ืนท่ีและการไหลของทางน้ํา   สามารถก้ันน้ํา และชะลอความแรงของกระแสน้ํา ไมใหไหลแรง  ซ่ึงฝายจะทําการ
กอสรางบนภูเขาหรือเนินสูง ในท่ีราบก็สรางฝายท่ีทําจากหินท้ิงเพ่ือก้ันหรือกักเก็บน้ําไวใชในการทําการเกษตร  
ชวงฤดูแลงดวย ซ่ึงชาวบานสวนใหญมีอาชีพเกษตรกร ทํานาปลูกขาวเปนอาชีพหลัก  
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          3.แนวทางการดําเนินชีวิตของประชาชนท่ีอาศัยบริเวณกอสราง 

        การดําเนินชีวิตของชาวบานท่ีอาศัยอยู ใกลบริเวณกอสราง อาชีพหลักคือการทําเกษตรกรรม ทํา
นาปลูกขาว  ทําสวน ทําไรออย มัน วางจากการทําเกษตร จะเขาปาหาอาหารกิน หรือนําไปขายท่ีตลาด เปน
อาหารท่ีมีตามฤดูกาล แตหากินไดตลอดป  อุทยานแหงชาติ หรือปาสงวนแตละแหงเปนท่ีหารอาหารปาของ
ชาวบาน เชน เห็ด หนอไม ผักหวาน ผักกระเจียว ไขมดแดง และแมลงอีกจํานวนมากท่ีสามารถนําเปนอาหาร  
ซ่ึงประโยชนท่ีไดรับไดมาจากท่ี องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดมากอสรางสรางฝายสรางความชุมชื้น
ใหกับปา ถึงแมน้ําในฝายจะแหงในชวงฤดูแลง แตก็ท้ิงระยะเวลาในการท่ีน้ําแหงเร็วได ทําใหปามีความอุดม
สมบูรณ ชวงฤดูฝนจะเปนท่ีจับปลาของชาวบาน น้ําหลากไหลเต็มพ้ืนท่ีชาวบานจะออกมาจับปลา กบ เขียด  
ชาวบานสวนใหญก็สามารถท่ีจะปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม ในชุมชน ไดเปนอยางดี  โดยการออกจับปลา ปู 
หอย สรางอาชีพใหมไดอีกเปนการลดรายจายใหกับครัวเรือนได   

    
การอภิปรายผล   

       จากการวิเคราะหขอมูล ไดพบประเด็นท่ีนาสนใจ จึงนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
  ความเหมาะสมพ้ืนท่ีกอสราง   จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา การเลือกจุดกอสรางไดมีการ
สํารวจความตองการของชาวบาน  บริเวณท่ีกอสรางชาวบานตองไดรับประโยชนมากท่ีสุด กอสรางบริเวณท่ีมี
ความลาดชัน   เพ่ือชะลอน้ําลดความรุนแรงของกระแสน้ําได และชวงท่ีควรดําเนินการกอสรางควรเปน เสนทาง
น้ําไหล การกอสรางควรกอสรางชวง เดือนมกราคม – เมษายน เพ่ือคัน คูท่ีกอสรางจะไดอัดแนนกอนจะถึงฤดูฝน  
เพ่ือยืดอายุการใชงานของฝาย ไมพังทลายไดงาย ชวงน้ําหลากสามารถก้ันไมใหน้ํา ไหลลดความรุนแรงและยังทํา
ใหดินตกตะกอนใหความชุมชื้นกับดิน  การกอสราง ฝายเปนการกอสรางก้ันขวางทางน้ํา   การกอสราง ฝายจะได
ประโยชนไดท้ังในการก้ันน้ํา ถากอสรางฝายในท่ีลุมหรือก้ันลําหวยจะกอสรางฝายตัวใหญ ใชเปนถนนสัญจรไปมา
ชวงน้ําลด หรือในฤดูแลง ได  ชาวบานท่ีอยูใกลสถานท่ีกอสรางไดรับประโยชนในหลายๆ อยาง  ใชเปนถนน
สําหรับสัญจรไปมาได รวมท้ังใชน้ําปลูกพืช เลี้ยงสัตว  ทําการเกษตร และใชเปนแหลงน้ําไวอุปโภค บริโภคของ
ชาวบาน  
  ท้ังนี้กลาวไดวา การเลือกสถานท่ีกอสรางเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดในการกอสราง ฝายเสริมสราง
ระบบนิเวศน จะมีประโยชนมากในชวงหนาฝน ในชวงฤดูแลงจะแหงแลงเหมือนกัน การกอสรางควรสํารวจสภาพ
พ้ืนท่ี  เสนทางเดินของน้ําดวยตลอดจนเลือกใชวัสดุในการกอสรางเพ่ือความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ และ
ควรกอสรางกอนเขาสูฤดูฝน   
                  ความคุมคากับงบประมาณ   จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ชาวบานไดรับประโยชนจาก
โครงการกอสรางฝายในทางออม การกอสรางแตละโครงการงบประมาณไมเทากันข้ึนอยูกับสภาพความเหมาะสม
แตละพ้ืนท่ี ในเขตอุทยานแหงชาติ หรือปาสงวน  ประโยชนทางตรงคือปาจะมีความอุดมสมบรูณ มีน้ําขังเปน
ชวงๆ ไมไหลลงพ้ืนท่ีราบเร็วเกินไปชะลอน้ําไมใหแหงเร็ว แตบางตัวก็พังทลายไปกับน้ําเสียหาย  ชาวบานใชเปน 
แหลงหาอาหารปา ซ่ึงเปนอาชีพ เสริมของชาวบานนอกเหนือจาก การทําการเกษตร ประโยชนท่ีได มีมูลคาท่ีตีคา
เปนตัวเงินได  ในกรณีท่ีไมมีผลตอบแทนเปนตัวเงินท่ีจะนําข้ึนมาคํานวณได โดยใหผูท่ีไดรับประโยชนแสดง
ความเห็นวา  หากจะตองมีการจายเงินตอบแทนผลประโยชนท่ีตนไดรับฟรีๆ  หรือเกิดผลพลอยไดจากโครงการ
ลงทุน  ผูท่ีไดรับประโยชนเหลานั้นยินดีจะจายเปนเงินเทาใด หรืออาจจะใชวิธีการดูวาหากตองจายเงินเอง 
เพ่ือใหไดประโยชนเหมือนกัน ผูไดรับประโยชนนั้นๆ  ก็พรอมท่ีจะยอมเสียคาใชจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงประโยชนนั้น 
ควรตั้งงบประมาณสําหรับปรับปรุงซอมแซม บํารุงรักษาดวย 
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        ท้ังนี้กลาวไดวา ความคุมคากับงบประมาณนอกจากจะตีคาออกมาเปนตัวเงินไมได แตระยะเวลา
การใชงานนาน ประชาชนมีความพึงพอใจท่ีไดรับประโยชนจากโครงการโดยไมไดรับผลกระทบในดานลบแต
อยางใด เปนประโยชนแกชุมชน คือ ใชเปนแหลงหาอาหาร สมุนไพร  ชาวบานใช ปาใหเกิดคุณคา ควรตั้ง
งบประมาณในการปรับปรุงซอมแซมฝายเอาไว ในกรณีท่ีชํารุดเสียหายท่ีเกิดจากความแรงของกระแสน้ํา  

        ปญหาหรือผลกระทบ จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ในสวนของประชาชนท่ีอาศัยใกลบริเวณ
กอสราง จะมีผลกระทบ จากเขาไปหาอาหาร ซ่ึงชาวบานบางคนจะทําการจุดไฟหาของปา เพ่ือใหสะดวกในการ
เขาไปหาอาหาร หรือเกิดจากไฟปาไหมเปนบริเวณกวางจะทําใหสัตวตางๆ พืชผักท่ีนํามาเปนอาหาร หรือ 
สมุนไพร เสียหาย ระบบนเิวศนหายไป   
       ท้ังนี้กลาวไดวา ปญหาหรือผลกระทบจากโครงการ  การกอสรางฝายตองใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีเพ่ือ
เปนการรักษาระบบนิเวศนของปาไวใหคงความอุดมสมบูรณ ชาวบานตองชวยกันรักษาปาไวใหเปนพ้ืนท่ีสีเขียว
เอาไวและกอสรางใหครอบคลุมในพ้ืนท่ีท่ีมีความเสียงกับการตัดไมทําลายปา โดยเขาไปดําเนินการกอสรางฝาย
ชะลอน้ําไวเปนแหงๆ อยางท่ัวถึง ดังนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  เทศบาล องคการบริหารสวน
ตําบลในพ้ืนท่ี  ควรประสานและบูรณาการในการจัดหางบประมาณทําการกอสราง ฝายเสริมสรางระบบนิเวศน
ตนน้ํา  โดยทําการกอสรางให ท่ัวถึง รวมถึงกอสรางฝายก้ัน ลําหวย  หนอง คลอง บึง หรือชวงท่ีมีพ้ืนท่ีระดับต่ํา 
ใหสามารถเก็บกักน้ําไวใชทําการเกษตร ในทุกอําเภอในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน   
      แนวทางการดําเนินชีวิตของประชาชนท่ีอาศัยบริเวณกอสราง    ผลจากการวิเคราะหขอมูลพบวา
ประชาชนสวนใหญ ทําอาชีพเกษตรกร อาชีพหลักคือการทํานา ปลูกพืช เลี้ยงสัตว ทําไร เปนอาชีพเสริม ใหกับ
เกษตรกรท่ีอาศัยทําไรนาอยูบริเวณใกลเคียง ลําหวย  ชาวบานท่ีอาศัยอยูใกลบริเวณกอสราง หรือใกลเขตอุทยาน
แหงชาติ หรือปาสงวนแหงชิต  สามารถดํา เนินชีวิตตามปกติ  แตสภาพการหาอาหารในปาตามฤดูกาลอาหารจะ
ลดนอยลงเนื่องจากประชากรมีจํานวนมากจึงตอง  การปรับเปลี่ยนวิธีการหาอาหารในการดํารง ชีวิตความเปนอยู
ใหเปนไปตามสภาพแวดลอมมีการเปลี่ยนไป   ชาวบานคนเกาแกยังมีความเอ้ืออาทรตอกัน  คอยชวยเหลือซ่ึงกัน
และกันในหมูบาน ชุมชน กอนท่ีจะท่ีไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ และเอกชน  หรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของในการดูแล และบรรเทาสาธารณภัยใหกับประชาชนโดยตรง 
    การติดตามและประเมินผลในครั้งนี้  ไดขอคนพบสิ่งท่ีนาสนใจ คือ การปรับเปลี่ยนสภาพการดํารงชีวิต
ของเกษตรกรไปตามสภาพการณ และสภาพแวดลอมท่ีเกิดข้ึน  ชาวนาเปนกระดูกสันหลังชองชาติ อาชีพหลัก
ปลูกขาวนาปตามฤดูกาล แตเนื่องจากทํานาปลูกขาวตามฤดูกาลไมได   จึงหันมาปลูกขาวชวงฤดูแลง หรือปลูก
ขาวนาปรัง ปลูกไดปละ 2 ครั้ง  ไมเสี่ยงกับการถูกน้ําทวม มีพนังก้ันน้ําท่ีเปนคันคูดิน ก้ันน้ําไวใชทําการเกษตร 
และ ใชเปนถนนในการสัญจรไปมา ขนพืชผลทางการเกษตร ไดอยางสะดวก 
 
ความเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีดําเนินการ 
   จากการติดตามและเมินผลฝายเสริมสรางระบบนิเวศนตนน้ํา (Check Dam)แบบประชาอาสา ในพ้ืนท่ี
จังหวัดขอนแกน พบวา  
               1. สภาพพ้ืนท่ีปาท่ีทําฝายชะลอน้ํามีน้ําขัง และปามีความชุมชื้น บริเวณรอบฝายมีสภาพชุมชื้น 
ตนไมเขียวชอุม  มีความเปลี่ยนแปลงสภาพปาดีข้ึนกวาเดิม บางพ้ืนท่ีสภาพพ้ืนดินเปนดินตะกอนน้ําจะซึมลงใต
ดินหมด ฝายไมสามารถเก็บกักน้ําได  ฝายชํารุดและโดนกระแสน้ําพัดหายไปทําใหไมมีความม่ันคง เก็บกักน้ําได
บางตัว 
               2.  ระบบนิเวศนของฝายมีความอุดมสมบูรณ ชวงหนาฝนจะมีอาหารและของปา  เชนหนอไม 
ผักหวานปา ไขมดแดง เห็ด จักจั่น  ผัก และแมลงหลายชนิด ท่ีชาวบานนํามาประกอบอาหารได อาหารเหลานี้
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ถามีสภาพปาท่ีอุดมสมบูรณ  สภาพปาบางแหงถูกไฟไหมปาเผาทําลายระบบนิเวศน
เสียหายหมด  สัตวท่ีอาศัยอยูในปาหนีหายหมด หรือไมก็ตายไปเพราะโดนไฟปา 
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               3.  อาหารท่ีหาไดในบริเวณรอบ ๆ ปาท่ีทําฝาย จะเปนแหลงหาอาหารของชาวบานจะเขาปาเพ่ือหา
อาหาร เชนหนอไม  แมลง  ผักหวาน ไขมดแดง ผักกูด ผักหนาม  ผักชนิดนี้ชอบข้ึนบริเวณฝายท่ีมีน้ําขังเล็กนอย
จะข้ึนไดดีมาก  ตัวฝายท่ีมีน้ําขัง จะมีปลา  ปู  หอย กบ เขียด มีแตไมมาก ถึงแมจะมีไมมากแตก็ทําใหระบบนิเวศ
สมบูรณปามีความชุมชื้น 
               4.  สภาพแวดลอมทางธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลง     แตกอนยังไมมีฝายเวลาฝนตกน้ําจะไหลเร็ว 
และแรงมาก หลังจากท่ีทําฝายแลวสามารถชะลอความแรงของกระแสน้ําลงได   ควรฝายกอสรางเปนชวง ๆ  ก็
สามารถชะลอน้ําไมใหไหลบา และลดความแรงของกระแสน้ําลงได  ความอุดมสมบูรณในหนาแลงบางแหงฝายท่ี
มีน้ําขังสภาพปาไมยังอุดมสมบูรณ  ตนไมมีสีเขียว มีอาหารปามากข้ึน มีน้ําหลอเลี้ยงชีวิตพืชและสัตวปา ถามีน้ํา
สัตวท่ีอาศัยอยูในน้ํา เชน ปลา ปูหอย  ชาวบานสามารถจับมากินเปนอาหารได เปนการลดคาใชจายในครัวเรือน 
              5. เปนแหลงหาอาหาร และหาพืชสมุนไพร  ภูมิปญญาของคนในทองถ่ิน ซ่ึงคนเฒาคนแก  ทานก็ยัง
เขาปาหาสมุนไพรมากิน หรือก็ปรุงยาสมุนไพรท่ีหาไดจากปานําไปขายจะเปนรากไม นําไปตากแดดใหแหง และ
นําไปตมกิน  มากระทืบโรง, เสือโครง นําไปดองเหลาเปนยา  สําหรับหนอไม ถามีจํานวนมาก ชาวบานจะนํามา
แปรรูป เชน ทําหนอไมดอง ตมแลวนําไปใสถุง สามารถเก็บไวไดนาน เอาไวกิน หรือนําไปขายก็ได  
             6. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ กอสรางฝายในหนาฝน ฝนตกมากทําใหฝายบางตัว
ชํารุดไมสามารถทานกระแสน้ําได ควรท่ีจะกอสรางฝายแบบถาวรใหแข็งแรงและม่ันคง บางคนยังเห็นประโยชน
สวนตนมากกวาประโยชนสวนรวมมีการเผาปา  เขาปาหาของปาเพ่ือความสะดวก    

ขอเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผล 

         1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

     1. เพ่ือประโยชนตอการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน ในเรื่องการอนุรักษปาและน้ําใหมีความชุมชื้น คงความ
อุดมสมบูรณในการกอสรางฝายตนน้ํา   ควรศึกษาออกแบบฝายตนน้ําลําธารสําหรับกอสรางฝายใหเหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนท่ี  เพราะบางจุดเหมาะสําหรับกอสรางฝายแบบทองถ่ิน หรือท่ัวไป เรียกวา“ฝายแมว”  กอสรางดวย
วัสดุธรรมชาติ บางจุดเหมาะสําหรับการกอสรางแบบเรียงดวยหินคอนขางถาวร  และบางจุดเหมาะสําหรับ
กอสรางแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบถาวร) และดูเสนทางการไหลของน้ําดวย 
    2. ประเด็นท่ีนาสนใจจากการติดตามและประเมินผล พบวา มีฝายบางตัวชํารุดจากความรุนแรงของ
กระแสน้ําไหลหลาก  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  และควรประสานความรวมมือจาก องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน, หนวยงานภาครัฐ เอกชน  พิจารณาจัดสรรงบประมาณทําการซอมแซมใหอยูในสภาพใชการไดดี 
ควรลอกหนาฝายเปนครั้งคราว   หรือใหหนวยงานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการปรับปรุงซอมแซมฝายท่ีชํารุด 
เพ่ือใหสามารถใชงานได   
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ภาพกิจกรรมการออตรวจติดตามและประเมินผล 

โครงการกอสรางฝายเสริมสรางระบบนิเวศนตนน้ํา(Check Dam) 
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การติดตามและประเมินผลโครงการกอสรางฝายเสริมสรางระบบนิเวศน(Check Dam) แบบประชาอาสา 
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2.  นายสิทธิกูล  ภูคําวงศ   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
3.  นางวัชราภรณ  ผองใส              รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
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     -ปริญญาตรี  สาขาสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
     -ปริญญาโท  สาขาสังคมวิทยามหาบัณฑิต(สังคมสงเคราะห) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

         7. นายประยุทธ  ชาญนุวงศ               ผูทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
                 -ปริญญาตรี   สาขารัฐศาสตรการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
                 -ปริญญาตรี   สาขาสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 7. นายเพ็ชร    มูลปอม      ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ               กรรมการ 
      -ปริญญาตรี   สาขารัฐศาสตรบัณฑิต                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
      -ปริญญาโท   ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐศาสตรการปกครอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช                    
                       วิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน 

คณะทํางาน 
1. นายประเสริฐ  ชมนาวัง  นักบริหารงานนโยบายและแผน 7                            คณะทํางาน  

               -ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต      วิทยาลัยครูเลย 
               -ปริญญาโท   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการศึกษา    มหาวิทยาลัยขอนแกน 
           2. นางนวลมณี เหลากุนทา  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7ว                   คณะทํางาน  
               -ปริญญาตรี  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
               -ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลัยภาคะวันออกเฉียงเหนือ 
           3. นางพวงเพชร  เมืองสนธิ์         นักวิชาการสิ่งแวดลอม 7ว                        คณะทํางาน  
     -ปริญญาโท    สาธารณสุขศาสตร        มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
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            4. นายอภิเดช สุระมณี  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5      คณะทํางาน  
                -ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการทั่วไป     มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
            -ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลัยภาคะวันออกเฉียงเหนือ 
 5. นางรุ่งฤทยั   ดํารงชยั  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีระบบคอมพิวเตอร์       คณะทํางาน  

        -ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ   สาขาการจดัการทัว่ไป(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)   มหาวิทยาลยัสวนดสุติ 
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