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ภาคผนวก  ข 
การกอสรางฝายตนน้ําลําธาร (CHECK  DAM) 

 
1.   หลักการและเหตุผล 
 ฝายตนน้ําลําธาร (CHECK DAM) เปนแนวพระราชดําริ ทฤษฎีการพัฒนาและฟนฟูปาไม โดย
การใชทรัพยากรท่ีเอื้ออํานวยสัมพันธซึ่งกันและกันใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงตระหนักถึงความสําคัญของการอยูรอดของปาไม ซึ่งปญหา           
สําคัญที่เปนตัวแปรแหงความอยูรอดของปาไมนั้น คือ “น้ํา” อันเปนสิ่งท่ีขาดไมไดพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงเสนออุปกรณอันเปนเครื่องมือท่ีจะใชประโยชนในการอนุรักษ ฟนฟูปาไมท่ีไดผลดีและ
ทรงแนะนําใหใชฝายก้ันน้ํา หรือเรียกกวา CHECK DAM หรืออาจเรียกกวา “ฝายชะลอความชุมช้ืน” 
หรือ ฝายแมว ก็ไดเชนกัน  
 ฝายตนน้ําลําธาร (CHECK DAM) คือ สิ่งกอสรางขวาง หรือกั้นทางน้ํา ซึ่งปกติมักจะกั้นลําหวย 
ลําธารขนาดเล็ก ในบริเวณที่เปนตนน้ํา หรือพื้นที่ท่ีมีความลาดชันสูงใหสามารถกักตะกอนอยูได และ
หากชวง ท่ีน้ําไหลแรง ก็สามารถชะลอการไหลของน้ําใหชาลง และกักเก็บตะกอนไมใหไหลลงไปทับ
ถมลําน้ําตอนลาง ซึ่งเปนวิธีการอนุรักษดินและน้ําไดดีมากวิธีการหนึ่ง 
 รูปแบบและลักษณะ CHECK DAM นั้นไดพระราชทานพระราชดํารัสวา “ใหพิจารณา
ดําเนินการสรางฝายราคาประหยัด โดยใชวัสดุราคาถูกและหางายในทองถิ่น เชน แบบหินทิ้งคลุมดวยตา
ขายปดกั้นรองน้ํากับลําธารขนาดเล็กเปนระยะๆ เพื่อใชเก็บกักน้ําและตะกอนดินไวบางสวน โดยน้ําท่ีกัก
เก็บไวจะซึมเขาไปในดินทําใหความชุมช้ืนแผขยายออกไปทั้งสองขาง ตอไปจะสามารถปลูกพันธุไม
ปองกันไฟ พันธุไมโตเร็วและพันธุไมไมท้ิงใบ  เพื่อฟนฟูพื้นที่ตนน้ําลําธารใหมีสภาพเขียวชอุมข้ึนเปน
ลําดับ” และ “ใหดําเนินการสํารวจหาทําเลสรางฝายตนน้ําลําธารในระดับที่สูงท่ีใกลบริเวณยอดเขามาก
ท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได ลักษณะของฝายดังกลาวจําเปนจะตองออกแบบใหม เพื่อใหสามารถเก็บกักน้ําไว
ไดปริมาณน้ําหลอเลี้ยงและประคับประคองกลาไมพันธุท่ีแข็งแรงและโตเร็วท่ีใชปลูกแซมในปาแหงแลง
อยางสม่ําเสมอตอเนื่อง โดยการจายน้ําออกไปรอบๆ ตัวฝายจนสามารถตั้งตัวได” 
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2.   วัตถุประสงคในการสรางฝายตนน้ําลําธาร 
 2.1 เพื่อชะลอการไหลและลดความรุนแรงของกระแสน้ําในลําธาร ไมใหไหลหลากอยาง
รวดเร็วและทําใหน้ําซึมลงสูดินไดมากขึ้น เพิ่มความชุมช้ืน สงผลใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพของ
ระบบนิเวศปาตนน้ําลําธาร 
 2.2 เพื่อลดความรุนแรงของการเกิดการชะลางพังทลายของดิน และสามารถกักเก็บตะกอน
และเศษซากพืชท่ีไหลลงมากับน้ําในลําธารบนพื้นที่ตนน้ําลําธารซึ่งจะชวยยืดอายุของแหลงน้ําตอนลาง
ใหตื้นเขินชาลง และทําใหมีปริมาณและคุณภาพของน้ําท่ีดีข้ึน 
 2.3 เพื่อกักเก็บน้ําไวเปนแหลงน้ําสําหรับใชในการอุปโภคบริโภคของมนุษยและสัตวปา
ตลอดจนการเกษตรกรรม 

3.   รูปแบบของฝายตนน้ําลําธาร 
 ตามแนวพระราชดําริในการกอสรางฝายตนน้ําลําธาร  มีวัตถุประสงคเพื่อฟนฟูระบบนิเวศ
เสริมสรางเศรษฐกิจชุมชนตนน้ํา  ซึ่งฝายตนน้ําลําธารจะชวยสรางความชุมช้ืน ดักดินตะกอน และเปน
แหลงน้ําสําหรับใชในการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ตนน้ําลําธาร  ดังนั้นกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและ
พันธุพืช โดยสํานักอนุรักษและจัดการตนน้ํา ไดพัฒนารูปแบบของฝายตนน้ําลําธารได 3 รูปแบบ และใน
การกอสรางฝายตนน้ําลําธาร แตละแบบมีวัตถุประสงคและความเหมาะสมของพื้นที่ท่ีใชในการกอสราง
แตกตางกันออกไปดวย ดังนี้ 
 แบบที่ 1  ฝายตนน้ําลําธารแบบผสมผสาน : เปนโครงสรางอยางงายท่ีสรางขึ้น เพื่อขวาง
ทางเดินของน้ําในลําธาร  หรือรองน้ํา โดยอาศัยรูปแบบของฝายชะลอความชุมช้ืนตามแนวพระราชดําริ  
หรือฝายแมว ท่ีใชวัสดุหางายในทองถิ่นมาพัฒนาใช อายุของโครงสรางประเภทนี้ข้ึนอยูกับวัสดุท่ีใชเปน
สําคัญ โดยทั่วไปควรมีอายุการใชงานประมาณ 3-5 ป และเปนโครงสรางที่สามารถทําไดอยางรวดเร็ว
ดวยวัสดุท่ีหางายและราคาถูก โดยใชวัสดุท่ีมีอยูในทองท่ีนั้น ไดแก กิ่งไม ใบไม เสาไมกอนหิน กระสอบ
ทรายผสมซีเมนต หรือลวดตาขายหรือวัสดุท่ีคลายคลึงกันที่สามารถสรางโครงสรางชั่วคราวน้ีได      
ความสูงท้ังหมดของโครงสรางประมาณ 1 เมตร ราคาแหงละ 1,300 บาท อาจมีช่ือเรียกตามวัสดุท่ีใชหรือ
ลักษณะที่สราง อาทิ ฝายผสมผสานแบบไมไผ ฝายผสมผสานแบบคอกหมู ฝายผสมผสานแบบกระสอบ 
ฝายผสมผสานแบบหินทิ้ง และฝายผสมผสานแบบลวดตาขาย เปนตน 
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แบบที่ 1  ฝายตนน้ําลําธารแบบผสมผสาน 
 

 
 
 

 
 

ปดฝากลองลวดตาขาย หลังจากใสหินเต็มกลองลวดตาขายแลว 
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 ตําแหนงของโครงสรางควรจะเปนบริเวณตอนบนของลําหวยหรือรองน้ํา (first order) และ
สรางหางกัน โดยใหสันของฝายที่ต่ํากวาอยูสูงเทากับฐานของฝายที่อยูถัดข้ึนไป  อยางไรก็ตามตําแหนง
ของฝายจะขึ้นอยูกับการตัดสินใจของผูปฏิบัติในพื้นที่เปนสําคัญโดยจะสามารถดักตะกอน ชะลอการ
ไหลของน้ํา และเพิ่มความชุมช้ืนบริเวณรอบฝาย 
 แบบที่ 2   ฝายตนน้ําลําธารแบบกึ่งถาวร :  ขนาด 3 เมตร มีลักษณะฝายที่สรางดวยคอนกรีต         
เสริมเหล็ก  คอนกรีตอัดแรง  หรือกออิฐถือปูน  สรางที่ลําธารกวางไมเกิน 3 เมตร  ราคาแหงละ 25,000 บาท 
โดยพัฒนารูปแบบฝายแมวใหมีความแข็งแรง เหมาะสมกับขนาดของลําธารที่จะมีปริมาณน้ําไหลหลาก
รวมตัวกันมากขึ้นลดหลั่นมาตามลําดับ 
 ตําแหนงโครงสรางควรสรางบริเวณตอนกลาง  และตอนลางของลําธารหรือรองน้ํา (second 
order) โดยจะสามารถดักตะกอน และเก็บกักน้ําไดบางสวนในชวงฤดูแลง ซึ่งมีแบบโครงสรางมาตรฐาน
ในการกอสราง 
 แบบที่ 3  ฝายตนน้ําลําธารแบบถาวร : ขนาด 5 เมตร มีลักษณะฝายที่สรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
คอนกรีตอัดแรง  หรือกออิฐถือปูน  สรางที่ลําธารกวางไมเกิน 5 เมตร ราคาแหงละ 50,000 บาท เนื่องจาก
ขนาดของลําธารจะกวางขึ้นและปริมาณน้ําท่ีไหลหลากจะรุนแรงเปนลําดับ  จึงพัฒนารูปแบบฝายแมวให
มีความแข็งแรงมากขึ้น เพื่อใหสามารถชะลอความรุนแรงและเก็บกักปริมาณน้ําท่ีมีมากใหอํานวย
ประโยชนไดนานขึ้น 
 ตําแหนงโครงสรางควรสรางบริเวณตอนปลายของลําธารหรือรองน้ํา (second or third order)  
โดยจะสามารถดักตะกอนและเก็บกักน้ําในฤดูแลงไดดี  สามารถอํานวยประโยชนเปนแหลงน้ําของ
ชุมชนไดอีกทางหนึ่งดวย  ซึ่งมีแบบโครงสรางมาตรฐานในการกอสราง 
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ฝายแมวแบบตางๆ 
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4.   แนวทางการกอสรางฝายตนน้ําลําธาร 
 4.1   การเลือกสถานที่กอสราง 
  ในการเลือกจุดท่ีกอสรางฝายตนน้ําลําธาร  ปจจัยสําคัญที่ควรคํานึงถึงคือประโยชนท่ีจะ
ไดรับจากฝาย ไมวาจะเปนดานการอนุรักษตนน้ํา  ดานนิเวศวิทยาปาไม  ดานเกษตรกรรมตลอดจนดาน
ชุมชน นอกจากนี้ การกําหนดพื้นที่ท่ีจะกอสรางยังตองข้ึนอยูกับสภาพพื้นที่ ความจําเปนและความ
เหมาะสมอื่นๆ ประกอบอีกดวย 
 4.2   การเลือกวัสดุสําหรับกอสราง 
  รูปแบบของฝายตนน้ําลําธาร  สามารถแบงแยกออกตามวัสดุท่ีใชในการกอสรางเปน      
2 แบบดวยกัน คือ วัสดุท่ีหาไดจากธรรมชาติ เชน เศษไม ปลายไม และเศษวัชพืช หินขนาดตางๆ ท่ีหาได
ในพื้นที่ และวัสดุท่ีจะตองจัดซื้อ เชน ปูนซีเมนต เหล็กเสน กรวด ทราย การเลือกวัสดุในการกอสราง
ข้ึนอยูกับชนิด ขนาดและวัตถุประสงค รวมท้ังสภาพพื้นที่ ปริมาณน้ํา และปจจัยตางๆ ในแตละจุด 
 4.3   การกําหนดขนาดของฝายตนน้ําลําธาร 
  ขนาดของฝายไมมีการกําหนดขนาดตายตัว ข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ  ดังตอไปนี้ 
  1) พื้นที่รับน้ําของแตละลําหวย 
  2) ความลาดชันของพื้นที่ 
  3) สภาพของดินและการชะลางพังทลายของดิน 
  4) ปริมาณน้ําฝน 
  5) ความกวาง-ลึกของลําหวย 
  6) วัตถุประสงคของการกอสราง 
 4.4   การหาจํานวนฝายตนน้ําลําธารที่เหมาะสม  
  พงษศักดิ์  และ วารินทร  (2547) จากผลการศึกษาการหาจํานวนที่เหมาะสมของฝายตนน้ํา 
เมื่อนําขอมูลความสูงท่ีเหมาะสมของฝายตนน้ํา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ฝายท่ีสรางดวยหินเรียง (loose rock dam) 
ซึ่งเปนฝายตนน้ําท่ีนิยมสรางกันมานานในประเทศไทย  มีคาความสูงท่ีเหมาะสมเทากับ 0.6 เมตร 
(Thames, 1981) ระยะหางที่เหมาะสมระหวางฝายตนน้ํา จะมีคาเพิ่มมากขึ้นตามการลดลงของความลาดชัน
ของรองน้ํากัดเซาะ ดังรายละเอียดท่ีแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1   ระยะหางระหวางฝายตนน้ําลําธารที่เหมาะสมกบัรองน้ําที่มีความลาดชันตางๆ กัน 

ความลาดชัน (%) ระยะหาง (เมตร) ความลาดชัน (%) ระยะหาง (เมตร) 
2 98 14 16 
4 54 16 14 
6 36 18 12 
8 27 20 10 
10 20 22 8 
12 18 22 8 

 
5.   ขอควรคํานึงในการสรางฝายตนน้ําลําธาร 
 5.1 ควรสํารวจสภาพพื้นที่ วัสดุกอสรางตามธรรมชาติ และรูปแบบของฝายตนน้ําลําธารที่
เหมาะสมกับภูมิประเทศใหมากที่สุด 
 5.2 ตองคํานึงถึงความแข็งแรงใหมากพอที่จะไมเกิดการพังทลายเสียหายยามที่ฝนตกหนัก
และกระแสน้ําไหลแรง 
 5.3 ควรกอสรางในบริเวณลําหวยท่ีมีความลาดชันต่ําและแคบ 
 5.4 สําหรับฝายตนน้ําลําธารแบบกึ่งถาวรและแบบถาวร ควรกอสรางฐานใหลึกถึงหินดาน
รองหวย (bedrock) เพื่อท่ีจะสามารถดักและดึงน้ําใตดินเหนือฝายได 
 5.5 วัสดุกอสรางฝายตนน้ําลําธาร ประเภทกิ่งไม ทอนไม ท่ีนํามาใชในการสรางใหพิจารณาใช
เฉพาะไมลมขอนนอนไพรเปนลําดับแรก กอนที่จะใชกิ่งไม ทอนไม จากการริดกิ่ง ถาจําเปนใหใชนอยท่ีสุด 
 5.6 จัดลําดับความสําคัญของลําหวย และตองพิจารณาสภาพแวดลอมและความรุนแรงของ
ปญหาในพื้นที่เปนสําคัญ หากมีสภาพปาท่ีคอนขางสมบูรณหรือมีตนไมหนาแนน ความจําเปนก็จะ      
ลดนอยลงอาจจะสรางบางจุดเสริมเทานั้น 

6.   การบํารุงรักษาฝายตนน้ําลําธาร 
 เนื่องจากฝายตนน้ําลําธารแตละชนิด มีการใชวัสดุและมีอายุการใชงานแตกตางกัน วัสดุแตละ
อยางที่ใชอาจเสื่อมสลายตามธรรมชาติ  ฉะนั้นควรมีการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่สมบูรณและเปน
ปกติในแตละปกอนฤดูฝนจะมาถึง เชน ถาหากเปนฝายเศษไม หรือฝายกระสอบทราย ควรมีการ
ซอมแซมเสาหลักและเพิ่มเติมสวนประกอบที่ชํารุด  สวนฝายกึ่งถาวรและฝายถาวรนั้น ควรหมั่นตรวจ



มาตรฐานการกอสราง บูรณะ และการบํารุงรักษาแหลงน้ํา 

160 ภาคผนวก  ข 

รอยรั่วซึมของน้ําบนตัวฝายตลอดจน สิ่งกีดขวางทางน้ําเปนประจําทุกป  สวนฝายที่มีวัตถุประสงคในการ
เก็บกักน้ําเพื่อประโยชนดานใดดานหนึ่ง ถาหากมีตะกอนทับถมมากควรมีการขุดลอกเพื่อใหมีพื้นที่กัก
เก็บน้ําไดเพียงพอ 

7.   ประโยชนของฝายตนน้ําลําธาร 
 7.1 ลดการชะลางพังทลายของดิน และลดความรุนแรงของกระแสน้ําในลําธาร ทําให
ระยะเวลาการไหลของน้ําเพิ่มมากขึ้น เพิ่มความชุมช้ืน และกระจายความชุมช้ืนออกไปเปนวงกวางใน
พื้นที่ท้ังสองฝงของลําหวย นอกจากนี้ยังชวยเพิ่มปริมาณน้ําใตดินบางสวนดวย 
 7.2 กักเก็บตะกอนและวัสดุตางๆ ท่ีไหลลงมากักน้ําในลําหวยไดดี เปนการชวยยืดอายุแหลง
น้ําตอนลางใหตื้นเขินชาลง คุณภาพของน้ํามีตะกอนปะปนนอยลง 
 7.3 เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และการทดแทนของสังคมพืชใหแกพื้นที่โดยรอบ 
 7.4 ทําใหเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวน้ํา และใชเปนแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคของ
มนุษยและสัตวปาตางๆ ตลอดจนนําไปใชในการเกษตรไดอีกดวย 
 7.5 ลดความรุนแรงของการเกิดไฟปาในฤดูแลง 

8.   การรายงานผลการกอสรางฝายตนน้ําลําธาร 
 ใหรายงานฝายตนน้ําลําธารรวมทั้ง 3 แบบ โดยระบุ 
 1) แผนงาน งบประมาณที่ไดรับ (แยกหมวดรายจาย) 
 2) คาใชจาย (แยกตามหมวดรายจาย) 
 3) ผลการปฏิบัติงาน (ใหอธิบายถึงการปฏิบัติงานโดยสรุป เชน อธิบายถึงความลาดชันของ
ลําหวย สภาพทั่วไปของลําหวย เปนตน) 
 4) ภาพประกอบขนาดจับโบ (จํานวน ตามความเหมาะสม) 
 5) แผนที่ 1:50,000 แสดงลําหวยท่ีกอสรางฝายตนน้ําลําธารแบบตางๆ 
 6) แบบรายงานคาพิกัดท่ีตั้งฝายตนน้ําลําธารทั้ง 3 แบบ พรอมแผนบันทึกขอมูล 


