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บทคัดยอ
 
การศึกษาน้ีมวีตัถปุระสงคเพือ่แกปญหาการขาดแคลนน้ําในชุมชนระดับหมูบาน ใหชมุชน  มนีํา้เพ่ืออปุโภคบริโภคตลอด
ทัง้ป ลดปญหานํา้ไหลหลาก สรางสมดลุของนํา้ในระบบนเิวศ ใหกลบัคนืมาสูชมุชน วธิกีารศกึษาเปนการวจิยัเชงิปฏิบตัิ
การท่ีเปนการมีสวนรวม (participatory action research) มีขั้นตอนการวิจัย คือ การศึกษาทบทวนผลงานวิชาการ ใน
เร่ืองที่เก่ียวของ กําหนดประชากรเปาหมายและการสุมตัวอยาง  การพัฒนาและจัดสรางตนแบบใหเหมาะสมกับสภาพ
ภมูปิระเทศ  โดยมกีารประเมินคณุคาในเชิงเศรษฐกิจชมุชน  ผลการศึกษาคือการออกแบบฝายน้ําลน (check dam) ซึง่
เนนเรื่องของโครงสรางเปนหลัก เปนฝายที่สามารถ  ถอดประกอบได (knock-down) ที่มีรูปลักษณเหมาะสมกับสภาพ
แวดลอมธรรมชาติ  ทั้งน้ี ฝายตนแบบสามารถแบงไดเปนสามประเภทตามแหลงท่ีสรางและวัตถุประสงค กลาวคือ         
“ฝายตนนํ้า” ใชชะลอความเร็วของนํ้า ปองกันการชะลางพังทลายของหนาดินและเพิ่มความชุมชื้นในดินตลอดเวลาใน
รอบป เพ่ือฟนฟูปา ตนนํ้า ลําธาร “ฝายกลางนํ้า” ใชอนุรักษฟนฟูแหลงนํ้า   เปนแหลงขยายพันธุและเพาะเล้ียงสัตวนํ้า
ตามธรรมชาติ และ“ฝายทายนํ้า” ใชจัดสรรนํ้าใหเปนระบบในการจัดกลุมผูใชนํ้าอยางเพียงพอและสํารองน้ําไวใชใน   
ฤดูแลง ลดผลกระทบจากปญหาอุทกภัย 

คําสําคัญ: ฝายนํ้าลน ฝายชะลอนํ้า การจัดการนํ้าในชุมชน สภาวะโลกรอน การซึมผานผิวดิน นํ้าทา
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Abstract

This study aims to alleviate water scarcity problem at village communities, providing them with enough freshwater 
for year-round consumption, reducing seasonal ooding, and recovering balance in the ecosystem. With 
participatory action research as its methodology, the research begins with literature review, selecting target 
population and sampling. The research proposes a prototype for check dams with knock-down structures that 
ts with the natural setting. Three types of check dams are proposed, according to the setting and their function. 
“Upstream check dam” slows down the speed of the water while preventing soil erosion, thereby increasing 
soil moisture throughout the year.  “Middlestream dam” conserves water, a source of natural aquaculture and 
aquatic biodiversity. “Downstream dam” allocates water to the management system, providing villages with 
sufcient water even during the dry season while minimizing the impact of ooding problems.

Keywords:  Check dam, Irrigation in local responsiveness, Global warming, Inltration, Surface runoff

ความสําคัญของปญหา

ปริมาณน้ําฝนท่ีตกถึงพ้ืนดิน จะเร่ิมซึมลงดินในลักษณะ
การซึมสู ผิวดินหรือที่เราเรียกวา การซึมผานผิวดิน 
(inltration) และบางสวนจะกลายเปนนํา้ไหลในดนิ  กรณี
ที่เม็ดดินมีความช้ืนเดิมนอยมาก เชน แหง อัตราการซึม
ลงดินในลักษณะนี้จะสูงมาก แตเมื่อดินอิ่มตัว อัตราการ
ซึมลงดนิจะลดลงทันที นํ้าที่ซึมลงไปจะเกิดการอิ่มตัวอยู
ในดนิจะถกูแรงดงึดดูโลกดดูใหซมึลกึลงไปอกี เรยีกวา นํา้
ใตดิน เมื่อมีปริมาณน้ําฝนท่ีมีคาสูงกวาอัตราการซึมลง

ดิน ก็จะเกิดการขังนองอยูตามผิวพื้นดิน แลวรวมตัวกัน
ไหลลงสูที่ตํ่ากวา รวมตัวอยูในท่ีลุมบริเวณเล็กๆ  สวน
ใหญแลวจะมีการรวมกันปริมาณมาก มีแรงเซาะดินให
เปนรองน้ํา ลําธารและแมนํ้า ตามลําดับ ในทุกขั้นตอน
ตั้งแตตกมาเปนนํ้าฝนและระหวางไหลมารวมกันนั้น จะ
มีการระเหยขึ้นไปรวมอยูในช้ันบรรยากาศ เพื่อท่ีจะกลั่น
ตัวเปนหยดน้ํากลายเปนฝนตกลงมาอีก เปนวัฎจักรของ
นํ้าหมุนเวียนอยูเชนน้ันตลอดเวลา ปริมาณในขั้นตอน
ตางๆ อาจมีการผันแปรมากนอยไดเสมอขึ้นอยูกับปจจัย
ตางๆ ซึ่งเรียกวา สมดุลของนํ้า
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การตดัไมทาํลายปานัน้เกดิขึน้มาก เนือ่งจากการประกอบ
ธุรกิจและการเพ่ิมขึ้นของประชากร ทําใหเกิดสภาวะโลก
รอน (global warming) ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ทําให
ขาดแคลนทรัพยากรนํ้า การขาดแคลนนํ้าเปนสภาวะที่
เกิดข้ึน เม่ือทรัพยากรนํ้าที่มีอยูไมเพียงพอตอการใชงาน
และการดํารงชีพของมนุษย ทั้งการปลอยใหนํ้าทิ้งโดย  
สูญเสียไปไมเกิดประโยชน จากขอมูลของสถาบัน
ทรัพยากรโลก (World Resource Institute) ไดศึกษา
สถานการณนํา้ของประเทศตางๆ ประมาณ 100 ประเทศ
ทั่วโลก พบวากวาคร่ึงหน่ึงของประเทศเหลาน้ีกําลังเร่ิม
ประสบปญหาขาดแคลนน้ํา  

แนวโนมในอนาคตในเรื่องการขาดสมดุลของน้ํานั้น 
เนื่องจากปจจัยในกระแสโลกมีการเปล่ียนแปลงไป 
ปรมิาณน้ําฝน นํา้ทาหลาก และน้ําทะเลหนนุ จงึมโีอกาส
เกดิขึน้มากเกินความจําเปน ทาํใหเกิดการเซาะพังของดิน 
จนเกิดนํ้าทวมขัง หรือเสียสมดุลของปริมาณนํ้าจนเกิด
ความแหงแลงไดอยางมาก ดวยอทิธพิลของสภาวะโลกรอน
 
ปญหาจากการขาดแคลนนํ้าและปญหาจากการพังทลาย
โดยการกัดเซาะของน้ํา เปนปญหาเกิดจากปริมาณน้ํา
มากหรือนอยเกินไป  เนื่องจากประสิทธิภาพการจัดการ
ทรัพยากรนํ้าตํ่า ขาดการควบคุมนํ้าที่ไหลลงตามลุมนํ้า  
ไมสามารถเก็บกักนํ้าแลวนําไปใชประโยชนได โดยเฉลี่ย
รวมท้ังประเทศนั้นไมเกินรอยละ 20 ของปริมาณนํ้าทา
ทั่วประเทศที่กักเก็บไวเพ่ือใชประโยชนในแตละป การ
ขาดแคลนแหลงเก็บกักนํ้าผิวดิน เนื่องมาจากมีอุปสรรค
ในการพัฒนาอางเก็บนํ้าตามลุมนํ้าตางๆ การพัฒนา
แหลงกกัเก็บนํา้ในระดับหมูบาน สามารถปรับเปลีย่นการ
ใชใหเกดิอตัถประโยชน โดยสามารถนาํไปประยกุตไดทัง้
กรณีนํ้าทามีมากหรือนอยได เปนการจัดการนํ้าอยางมี
ประสิทธิภาพและตามวัตถุประสงคของชุมชน

วัตถุประสงคของการศึกษา

เพือ่บรรเทาความเดือดรอนของประชาชนท่ีประสบปญหา
ขาดแคลนนํ้า ชวยเหลือประชาชนใหมีนํ้าในการอุปโภค
บริโภคตลอดป ทั้งยังชวยลดปญหานํ้าไหลหลากและยัง
เปนการสรางความสมดุลของนํ้าในระบบนิเวศของ
ธรรมชาติใหกลับมา

ฝายนํ้าลนท่ีทําการออกแบบเปนอุปกรณที่สามารถปรับ
เปลีย่นตามพืน้ทีใ่ชสอย โดยใชเวลาในการเตรยีมพืน้ทีใ่น
เขตกอสรางนอยกวาการกอสรางถาวรแบบปกติ โดยใช
วิธีถอดประกอบติดตั้ง และ แยกชิ้นสวนได 

ฝายท่ีทําการออกแบบ สามารถชะลอความเร็วการไหล
ของน้ํา ในพ้ืนท่ีทีม่คีวามลาดชันของทางน้ํา เพ่ือลดความ
เสียหายจากการเซาะทําลายของกระแสนํ้า เมื่อกอสราง
เสร็จ สามารถสรางความชุมชื้นของแหลงนํ้า คงปริมาณ
นํ้าไดตลอดทั้งปเปนแหลงรวมของสัตวน้ํา ทําใหชุมชน
สามารถนํานํา้ไปยังชพีหรือกอใหเกดิรายไดภายในชุมชน
ได อีกท้ังรักษาความหลากหลายของสัตวนํ้าใหคงอยูใน
ชุมชน

ขอบเขตของการศึกษา

มุงสรางความเขมแขง็ของชมุชนและสงัคมใหเปนรากฐาน
ทีม่ัน่คงของประเทศ โดยใหมกีารสรางศกัยภาพของชมุชน
ในการอยูรวมกันกับทรัพยากรนํ้าและสภาพแวดลอมให
เกือ้กลูกนั สภาพของฝายนํา้ลน เมือ่ตองการกัน้ลาํนํา้หรอื
สามารถนํามาประกอบเปนอางเก็บน้ําในชุมชนระดับ
หมูบาน โดยเลือกพ้ืนท่ีที่มีปริมาณน้ําไมตอเน่ืองตลอด 
ทั้งป แถบลุมน้ํามูล และ ลุมน้ํานครนายก กําหนด
โครงสรางแบบถอดประกอบ สามารถปรับเปลี่ยนใชงาน
ในสถานการณที่เหมาะสม
ฝายน้ําลนแบบถอดประกอบที่สามารถปรับเปล่ียนตาม
ความตองการ เพือ่การจัดการน้ําในชุมชนระดับหมูบาน: 
กรณีศึกษาพ้ืนท่ีลุมน้ํามูลและลุมน้ํานครนายก เปนการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการที่เนนการมีสวนรวม 

ขั้นตอน และวิธีการศึกษา

การดาํเนนิตามขัน้ตอนวจิยั คอื การศกึษาทบทวนผลงาน
ทางวิชาการในเร่ืองที่เกี่ยวของ การกําหนดประชากร   
เปาหมายและการสุมตวัอยาง การพัฒนาและทดสอบ (ก)  
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งขอมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ (ข) การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม การ
วิเคราะหขอมูล  การประมวลขอมูล การอภิปรายผลท่ีได
จากการวิเคราะห และการดําเนินการออกแบบ

 



126  

การออกแบบและจัดทําตนแบบฝายนํ้าลนแบบตอประกอบ ที่สามารถปรับเปลี่ยน
ตามความตองการเพ่ือการจัดการนํ้าในชุมชนระดับหมูบาน

การเก็บรวบรวมขอมูล

เพื่อใหการออกแบบบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
จึงไดกําหนดวิธีที่นํามาใชในการศึกษาคร้ังนี้ออกเปน 2 
สวน คือ 1) การศึกษาเชิงคุณภาพ 2) การศึกษาเชิง
ปริมาณ เพื่อนําขอมูลทั้งสองสวนมาเสริมซึ่งกันและกัน 
เทคนิคที่นํามาใชในการศึกษามีรายละเอียดตอไปนี้

 
วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ

1) การคนควาเอกสาร

เปนการรวบรวมคนควาขอมูลเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ
ตามวัตถุประสงคและขอบเขตการออกแบบตามที่ไดระบุ
ไว  รวมถึงขอมูลอื่นๆ ที่เปนประโยชนตอการศึกษาและ
การรายงาน สําหรับการวิเคราะหขอมูลจากการคนควา
เอกสารนั้น ใชการประมวลวิเคราะห อภิปรายกลุมยอย
ของทีมปฎิบัติงานและผูที่เกี่ยวของ ตลอดจนการตีความ
เพือ่หาขอสรปุทีเ่ปนประโยชนใหไดรายละเอยีดทีส่มบรูณ
ครบถวนมากย่ิงขึ้น

จากการศึกษาทบทวนบทความเรื่อง การบริหารจัดการ
นํ้าแบบผสมผสาน และคนควาเอกสารเรื่องการพัฒนา
ระบบนิเวศอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อนํามาวิเคราะหและ
ประมวล จนไดรูปแบบเพื่อการจัดการน้ําในระดับชุมชน 
ตามภาพที่ 1

2) การสังเกตแบบมีสวนรวม
 
ใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวม เพื่อศึกษากิจกรรมและ
กระบวนการมสีวนรวมของชมุชน รวมทัง้ปจจยัทีม่อีทิธิพล
ตอการมีสวนรวม 
 
3) การสัมภาษณเจาะลึก
 
กลุมเปาหมายในการสมัภาษณเจาะลึก ประกอบดวย (1) 
ผูแทนหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ อาทิ สํานักงาน
ทรพัยากรนํา้ภาค สาํนักงานสิง่แวดลอมภาค สาํนักบรหิาร 
จดัการในพ้ืนทีป่าอนุรกัษ  สาํนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัด ฯลฯ 
(2) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนนายก

ภาพที่ 1: แสดงองคประกอบของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบผสมผสานโดยใชฝายชะลอนํ้า 
ฝายนํ้าลนแบบตอประกอบ
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เทศบาลตําบล ผูแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล 
(3) ผูนําชุมชน (4) ผูรูในทองถิ่น  โดยประเด็นที่ใช
สมัภาษณเจาะลึกตามองคประกอบของการบริหารจดัการ
ทรัพยากรน้ําแบบผสมผสานโดยใชฝายชะลอน้ําแบบตอ
ประกอบ ภาพที่ 1 ประกอบดวย คําถามเก่ียวกับ

- กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินเปน
อยางไร

- ภูมิปญญาทองถ่ินที่เกี่ยวของกับการจัดการ
ทรัพยากรนํ้ามีอะไรบาง

- มีทุนทางสังคมใดบาง ที่สงเสริมใหเกิดการมี
ส วนร วมของชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า

- ความคิดเห็น ตอการจัดทําตนแบบฝายนํ้าลน
แบบตอประกอบ

 
4) การสนทนากลุม  
 
การสนทนากลุมไดดําเนินการสนทนากับผูแทนชุมชน 
จํานวน 15-25 คน โดยจัดการสนทนาขึ้นภายในชุมชน
ที่ทําการศึกษาทุกชุมชน เพื่อคนหาขอมูลเกี่ยวกับปญหา
ทรัพยากรน้ํา  แนวทางการแกไขปญหา พรอมทั้งทําการ
วิเคราะหศักยภาพชุมชน ไดแก จุดออน จุดแข็ง โอกาส
และขอจํากัด/ภัยคุกคาม

 วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ 
 
การศึกษาเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ
ในการศึกษากระบวนการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของชุมชน ซึ่งตัวแปร
และตวัชีว้ดัตางๆ นีไ้ดมาจากการประมวลขอมลูการศกึษา
เชิงคุณภาพและผลการศกึษาเอกสารตางๆ จากนัน้จงึนาํ
แบบสอบถามดังกลาวมาทําการทดสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ แลวนําไปทดสอบความเชื่อ
มั่นโดยนําไปทดสอบกับประชากรเปาหมายแลวจึงนํามา
หาคาความเชื่อมั่น ครอนบาค (Cronbach’s alpha 
coefcient) คาอยูในชวง 0.6-0.8 ระดับคาความเช่ือมั่น
ยอมรับได
 

กลุมเปาหมายสําหรับการศึกษาเชิงปริมาณคือ ประชาชน
ทั่วไป โดยใชวิธีการสัมภาษณตามแบบสอบถามแบบตัว
ตอตวั (face to face) อนัเปนวธิทีีม่ปีระโยชนในการสราง
ความเขาใจทั้งผูตอบแบบสอบถามและผูสัมภาษณ และ
สามารถใชควบคูกับการศึกษาเชิงคุณภาพท่ีสามารถ
บันทึกคําตอบผูตอบแบบสอบถามและผูสัมภาษณ และ
สามารถใชควบคูกบัการวิจยัศกึษาเชงิคณุภาพท่ีสามารถ
บันทึกคําตอบผูตอบในลักษณะเปดกวาง ทั้งในสวนของ
คําถามเปดและคําอธิบายเพิ่มเติมจากคําตอบในคําถาม
ปด ขอมลูทีไ่ดถกูนํามาวเิคราะหดวยโปรแกรมคอมพวิเตอร 
สําเร็จรูป SPSS for Windows 

กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังน้ีแบงเปน 2 กลุม ตาม
ลักษณะของระเบียบวิธีวิจัยรายละเอียด  ตารางที่ 1 

ในการศึกษาเพ่ือการออกแบบคร้ังนี ้ใชวธิกีารสุมตวัอยาง
แบบหลายขั้นตอน (multi-stages sampling) 

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกพ้ืนที่ลุมนํ้า
ใหกระจายตวัอยางทัง้ตนนํา้ กลางนํา้ และปลายนํา้ พืน้ที่
ลุมน้ํานครนายกประกอบดวย 5 กลุมยอยแตในกรณี
ศกึษาครัง้น้ีเจาะจงเลอืกเฉพาะพ้ืนทีลุ่มน้ํา สาลกิา ลาํกระตุก 
และ สมพุงใหญ ซึ่งเปนลุมน้ําสาขาของลุมน้ํานครนายก  
พืน้ทีลุ่มนํา้มลูประกอบดวย 5 กลุมยอย แตในกรณศีกึษา
ครัง้นีเ้จาะจงเลอืกเฉพาะพ้ืนทีลุ่มนํา้ลาํตะคองและลุมนํา้
หวยทับทัน ซึ่งเปนลุมน้ําสาขาของลุมน้ํามูล เปนพื้นที่
ศึกษา ดังแสดงใน ภาพที่ 2 และตารางที่ 2
 
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกอําเภอ 
พื้นที่ลุมนํ้านครนายก สวนใหญครอบคลุมพื้นที่จังหวัด
นครนายก สวนพื้นท่ีลุมน้ําสาขาสาลิกา ลํากระตุก และ 
สมพุงใหญครอบคลุม  อําเภอเมือง อําเภอบานนา
 
พื้นที่ลุ มนํ้าลําตะคองสวนใหญครอบคลุมพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา สวนพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทันครอบคลุม 2 
จังหวัด คือ จังหวัดสุรินทรและศรีสะเกษ ในข้ันตอนน้ีจึง
เปนการคดัเลอืกอําเภอจากจงัหวัดดงักลาวโดยใหกระจาย
ครอบคลุมพื้นที่ตนน้ํา กลางนํ้า และปลายนํ้า การคัด
เลือกอําเภอ แสดงใน ตารางที่ 2
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ขั้นตอนที่ 3 การคัดเลือกตําบล
เมื่อคัดเลือกอําเภอไดแลว จึงทําการคัดเลือกตําบลใน
อําเภอดังกลาวที่สามารถเปนตัวแทนของพื้นที่ตนนํ้า  
กลางน้ําและปลายน้ํา อาทิ ในพ้ืนท่ีตนน้ําไดคัดเลือก
ตําบลท่ีอยูในเขตติดตอกับเขตอุทยานแหงชาติเขตรักษา
พันธุสัตวปาหรืออยูติดภูเขา ในพ้ืนท่ีปลายน้ําคัดเลือก
ตําบลที่อยูใกลเคียงกับบริเวณสบลํานํ้ามูล สวนกลางนํ้า
ไดคดัเลอืกตาํบลทีล่าํตะคองหรอืหวยทบัทนัไหลผาน โดย

ภาพที่ 2: แผนที่แสดงพ้ืนท่ีลุมน้ํามูลและลุมน้ํานครนายก  (ที่มา: กรมทรัพยากรน้ํา, 2548)

ตารางที่ 1 จํานวนกลุมตัวอยาง

สําหรับ กลุมเปาหมาย ลุมนํ้ามูล ลุมนํ้า
นครนายก

รวม

การศึกษาเชิง
คุณภาพ

ผูแทนสวนราชการท่ีเกี่ยวของ
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูนําชุมชน
ผูรูในทองถิ่น

5

5

5

10

6

4

7

8

11

9

12

18

การศึกษาเชิง
ปริมาณ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 100 100 200

                                                      รวม                                               250  

แตละอาํเภอ จะเลอืกไมเกนิ 2 ตาํบล สาํหรบัพืน้ทีลุ่มนํา้
นครนายก สวนใหญครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครนายก  
ผลการคัดเลือกตําบล แสดงในตารางที่ 2
 
ขั้นตอนที่ 4 การคัดเลือกหมูบาน/ชุมชน
เมื่อไดตําบลแลวจึงทําการคัดเลือกหมูบาน ซึ่งหมูบานที่
ไดรับการคัดเลือกมีคุณสมบัติตอไปน้ี

- มกีจิกรรมดานการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้/
จัดทําฝายนํ้าลน
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- มีศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา/
จัดทําฝายน้ําลน เชนมีการรวมกลุมดําเนิน
กิจกรรม

- มีความพรอมและเต็มใจที่จะดําเนินกิจกรรม
รวมกับคณะทํางาน

 
แมวาจะไดตําบลเปาหมาย แตหมูบานในตําบลดังกลาว
ก็ยังมีจํานวนมาก และดวยขอจํากัดดานเวลาและ
ทรัพยากร จึงเปนการยากท่ีจะทราบวาหมูบานท่ีมี
คุณสมบัติตามที่กําหนดนั้นมีหมูบานใดบาง ดวยเหตุนี้
คณะทํางาน จึงไดใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเครือขาย    
ในการคัดเลือกหมูบาน โดยเร่ิมตนจากการสอบถาม
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด, 
มูลนิธิชุมชนอีสาน เครือข ายอาสาสมัครพิทักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมหมูบานจังหวัด
นครนายก  รวมท้ังสถานีอนามัยตําบลตางๆ ถึงหมูบาน
ทีม่คีณุลกัษณะดังกลาว เมือ่ไดรายช่ือหมูบานและท่ีตดิตอ
แลว จึงไดเข าพื้นที่เพื่อสํารวจสภาพพ้ืนที่พรอมทั้ง
สมัภาษณบคุคลตางๆ จากนัน้  ขยายจํานวนกลุมตัวอยาง
โดยการซักถามจากบุคคลกลุมนี้ เพื่อใหแนะนําหมูบาน  
อืน่ๆ ทีพ่อรูจกั พรอมสถานทีต่ดิตอเพือ่จะไดเขาไปสาํรวจ 
สัมภาษณตอไป โดยคณะทํางานจะขยายจํานวนโดยวิธี

ตารางที่ 2 พื้นที่ศึกษาระดับตําบล และหมูบาน

ลุมนํ้ายอย จังหวัด อําเภอ ตําบล หมุบาน

ลําตะคอง
ตนนํ้า

นครราชสีมา ปากชอง

สีคิ้ว

หมูสี
คลองไผ
หนองนํ้าใส

หมู 17
เขายายเท่ียง หมู 6 เขาพริก 
หมู 7
หมู 1

หวยทับทัน

ปลายนํ้า

ศรีสะเกษ โพธิ์ศรีสุวรรณ
บึงบูรพ

อีเซ
เปาะ
บึงบูรพ

หมู 5,หนองจมะ หมู10
หมู 2
โนนสาวสวย หมู 4

ลุมนํ้าสาขาสาลิกา 
ตนนํ้า

นครนายก เมือง สาลิกา
วังกระโจม
พรหมณี

หมู 2
หมู 10
หมู 9 หมู 11 หมู 17

ลุมนํ้าสาขาสมพุง
ใหญ กลางนํ้า

นครนายก บานนา บานนา
บานพริก

หมู1
หมู3

รวม 3 จังหวัด 6 อําเภอ 11 ตําบล 15 หมูบาน

รวมทั้งสิ้น 15 หมูบาน

บอกตอเชนนี้ไปเรื่อยๆ จนไดจํานวนหมูบานครบตามที่
ตองการ ดังแสดงใน ภาพที่ 2 และ ตารางที่ 2
 
ขั้นตอนที่ 5
เมื่อไดหมูบานเปาหมายแลว จึงทําการคัดเลือกกลุม
ตวัอยาง ไดแก ผูแทนครัวเรือนท่ีมอีายุ 18 ปขึน้ไปอาศัย
อยูในพื้นที่ศึกษาไมตํ่ากวา 1 ป ครัวเรือนละ 1 ราย 
จํานวนทั้งสิ้น 200 ราย ใชวิธีการสุ มเลือกจากผู ที่
เกี่ยวของและยินดีใหความรวมมือเพื่อใหไดกลุมตัวอยาง
ครบตามจํานวนท่ีกําหนด ตามขอกําหนดการศึกษา
สําหรับขอมูลเชิงปริมาณ และในขั้นตอนนี้ ก็ไดทําการ
เฟนหาตัวแทนชุมชน

ผลการวิเคราะหการจําแนกพหุ โดยสถิติ Multiple 
Classication Analysis : MCA ผลการวเิคราะหการจาํแนก
พห ุการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําโดย
จดัสรางฝายนํา้ลน พืน้ทีศ่กึษาลุมนํา้นครนายกและลุมนํา้
มูล ในตารางที่ 3 พบวา 

สมาชิกชมุชนทีม่อีายุ 21-50 ป มสีวนรวมในการบรหิาร
จัดการทรัพยากรนํ้ามากกวากลุ มท่ีอายุนอยกวาและ
มากกวา 
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ชมุชนท่ีมลีกัษณะของบุคคลท่ีเขารวมมีคณุธรรมมาก และ
ลักษณะชุมชนฯที่มีการจัดสรางฝายนํ้าลนมาก จะมีสวน
รวมมากกวาชมุชนลกัษณะของบคุคลทีเ่ขารวม มคีะแนน
คุณธรรมและลักษณะชุมชนฯที่มีการจัดสรางฝายนํ้าลน
นอยกวา  

ลักษณะปญหาของชุมชนที่ส งผลกระทบตอการจัด
กิจกรรมการบริหารจัดการนํ้าโดยการสรางฝายนํ้าลน มี
มาก และชุมชนมีลักษณะของกลุมบุคคล หรือกิจกรรมที่
กอใหเกิดประโยชนมาก จะมีสวนรวมมากกวา ลักษณะ
ปญหาของชุมชนท่ีสงผลกระทบตอการจัดกิจกรรมและ
ชุมชนมีลักษณะของกลุมบุคคล หรือกิจกรรมที่กอใหเกิด
ประโยชนชุมชนนอยกวา

ชุมชนท่ีมีการสรางลักษณะฝายนํ้าลนที่เหมาะสมการจัด
กิจกรรมการบริหารจัดการนํ้าและไดรับการยอมรับจาก
หนวยงานรฐัหรอืชมุชนใกลเคียงมกีจิกรรมเพ่ือชมุชนทีไ่ด
รับการสนับสนุนจากภายนอกอยางมาก จะมีสวนรวม
มากกวา  ชมุชนท่ีมกีารสรางลักษณะฝายน้ําลนท่ีเหมาะสม 
ไดรับการสนับสนุนและการยอมรับ นอยกวา

การเปรียบเทียบการผสมกลุมยอยประเภทตางๆ พบวา 
ชมุชนท่ีมสีวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํามาก
ที่สุด คือ ชุมชนท่ีมีลักษณะของบุคคลที่เข ารวม มี
คณุธรรม มากและชมุชนฯ ทีม่กีารจดัสรางฝายนํา้ลนมาก 
มีลักษณะปญหาของชุมชนท่ีสงผลกระทบตอการจัด
กิจกรรมการบริหารจัดการน้ําโดยการสรางฝายน้ําลนมี
มาก และชุมชนมีลักษณะของกลุมบุคคล หรือกิจกรรมที่
กอใหเกิดประโยชนมาก รวมถึง ชุมชนที่มีการสราง
ลักษณะฝายน้ําลนที่เหมาะสมเพ่ือ การจัดกิจกรรมการ
บริหารจดัการนํา้มากและไดรบัการสนบัสนนุและยอมรบั
มาก โดยมีคะแนนเฉล่ียของการมสีวนรวมเทากบั 4.876 
(grand mean1) ขณะที่ ชุมชนที่มีลักษณะของบุคคลที่มี
คุณธรรมปานกลาง ชุมชนฯที่มีการจัดสรางฝายนํ้าลน 
ปานกลาง และ มลีกัษณะปญหาของชมุชนทีส่งผลกระทบ
ตอการจัดกิจกรรมการบริหารจดัการน้ําโดยการสรางฝาย
นํ้าลนปานกลาง  ชุมชนมีลักษณะของกลุมบุคคล หรือ
กิจกรรมที่กอใหเกิดประโยชนปานกลาง รวมทั้ง ชุมชนที่
มีการสรางลักษณะฝายนํ้าลนที่เหมาะสมเพื่อ การจัด
กิจกรรมการบริหารจัดการนํ้าปานกลาง และไดรับการ
สนบัสนนุและยอมรับนอย มคีะแนน เฉลีย่ของการมีสวน

รวมเทากบั 3.278 (grand mean2) ซึง่คะแนนการมสีวน
รวมตางกัน 1.598

จากสถติคิวามสมัพนัธระหวางตวัแปรอสิระ (ขอมลูกลุม) 
กับตัวแปรตาม (ขอมูลชวง) พบวาชุมชนท่ีมีลักษณะของ
กลุมบุคคลหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดประโยชนตอการจัด
กิจกรรมการบริหารจัดการน้ําโดยการสรางฝายน้ําลนมี
ความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ทรพัยากรนํา้มากทีส่ดุ โดยสามารถอธบิายความสมัพันธ
กับการมีส วนรวมได =30.5%(Beta = 0.552* 
0.552*100 = 30.4704%) และเม่ือควบคุมตวัแปรอิส
ระอ่ืนๆ แลว  ชุมชนท่ีมีลักษณะของกลุมบุคคล หรือ
กิจกรรมท่ีกอใหเกิดประโยชนตอการจัดกิจกรรมการ
บรหิารจัดการน้ําโดยการสรางฝายน้ําลนสามารถอธิบาย
ความสัมพันธกับการมีสวนรวมได = 12.0% (Beta = 
0.347*0.347*100=12.0409%)สําหรับความ
สามารถในการอธิบายท้ังสมการสามารถพิจารณาไดจาก
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธยกกําลังสอง (R2) ซึ่งสมการ
นี้สามารถรวมกันอธิบายได 38.5%

 
ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ

ปจจยัทีม่อีทิธพิลตอการตอการมีสวนรวมของคนในชุมชน
เพื่อการจัดกิจกรรมการบริหารจัดการนํ้าโดยการสราง
ฝายน้ําลน จากสัมภาษณเชิงลึก ผูแทนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ผูนําชุมชน และผูรูในชุมชน สามารถสรุป 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารจัดการน้ําโดยการสราง
ฝายน้ําลน ดังนี้
 
ปจจัยภายในชุมชน ขึ้นอยูกับลักษณะของคนในชุมชน 
การมีสวนรวมของคนในชุมชนจะมากหรือนอยน้ัน มาจาก
คุณลักษณะของคนในชุมชนดังนี้ 1) ตระหนักในปญหา
และความเดือดรอนจากการขาดแคลนน้ํา นํา้เสีย นํา้ทวม 
2) เหน็คณุคาของทรัพยากรน้ํา 3) มจีติอาสา 4) มคีวาม
เขาใจในกิจกรรมของชุมชน 5) การใหความเคารพ ผู
อาวโุสในชมุชน 6) เหน็คณุคาของชมุชน 7) การใหเวลา
เขารวมในกิจกรรมชุมชน โดยแสดงออกเปนความเขมแขง็
ของชุมชนประกอบดวย 1) การมีสวนรวม 2) การรวม
จดัทาํแผนชมุชน 3) รูบทบาท หนาที ่และความรบัผดิชอบ 
ตอสังคม 4) ความตอเน่ืองของการรณรงคประชาสัมพันธ 
5) การมีประเพณีอันดีงาม
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ตารางที่3  การวิเคราะหการจําแนกพหุของการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าโดยฝายน้ําลน 
ในพื้นที่ลุมนํ้านครนายกและลุมนํ้ามูล

ตัวแปรอิสระและกลุมยอย จํานวน
ตัวอยาง

ยังไมปรับ คาที่ปรับแลว

คาเบี่ยงเบน Beta คาเบี่ยงเบน Beta

อายุ*
     ตํ่ากวา20 ป
      21-50 ป
      มากกวา50ป ขึ้นไป
ลักษณะของบุคคลท่ีเขารวม*
      นอย
      ปานกลาง
      มาก
ลักษณะกิจกรรมที่กอใหเกิดประโยชน*                
      นอย
      ปานกลาง
      มาก
ลักษณะปญหาของชุมชนท่ีสงผลกระทบ*
      นอย
      ปานกลาง
      มาก
ลักษณะฝายนํ้าลนที่เหมาะสม*
      นอย
      ปานกลาง
      มาก
ลักษณะชุมชนฯที่มีการจัดสรางฝาย*
      นอย
      ปานกลาง
      มาก
กิจกรรมเพื่อชุมชนท่ีไดรับการสนับสนุน*
      นอย
      ปานกลาง
      มาก

44
141
15

7
135
58

15
174
11

20
162
18

12
181
7

19
144
37

110
73
17

-.208
.076
-.095

-.447
.017
.223

-2.396
.305
.735

-1.404
.175
.572

-.974
.032
.893

-.594
.055
.192

-.302
.245
.993

.062

.092

.552

.354

.189

.129

.235

-.021
-.005
.029

.212
-.025
.016

-1.503
.194
.465

-.105
-.001
.116

-.283
-.001
.447

-.169
.056
-.196

-.202
.156
.695

.010

.040

.347

.035

.075

.064

.164

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธยกกําลังสอง (R2)                                                            0.385
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (R)                                                                           0.620

หมายเหตุ *P< 0.01

ปจจัยภายนอกชุมชน การไดรับการสนับสนุนจาก
ภายนอกชุมชน ประกอบดวย 1) การสนับสนุนเงินทุน 
2) การสนับสนุนขอมูลขาวสาร 3) การสนับสนุนพาไป
ศึกษาดูงานตางทองถ่ินที่เปนพื้นที่นํารองของโครงการ
วิจัย 4) การสนับสนุนเขารวมกิจกรรมสาธิต/ฝกอบรม

ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของชุมชน
และปจจัยที่มีอิทธิพล

จากผลการศึกษา ปจจยัทีม่อีทิธพิลตอการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าโดยสรางฝาย  
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การออกแบบและจัดทําตนแบบฝายนํ้าลนแบบตอประกอบ ที่สามารถปรับเปลี่ยน
ตามความตองการเพ่ือการจัดการนํ้าในชุมชนระดับหมูบาน

นํ้าลน ทั้งในเชิงปริมาณ และในเชิงคุณภาพ พบวา ผลที่
ไดสอดคลองกัน สามารถสรุปไดวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การมีสวนรวมตามความตองการจัดการน้ําในชุมชน เรยีง
ตามลําดับความสําคํญไดดังนี้

1.  ลกัษณะกิจกรรมท่ีกอใหเกดิประโยชนตอการบริหาร
จดัการนํา้เชน การบาํเพญ็ประโยชนในวันสาํคญั การ
ขุดลอกคูคลองดูแลรักษาสายน้ําโดยการสรางฝาย 
นํ้าลน

2.   กิจกรรมเพื่อชุมชนที่ ได รับการสนับสนุนจาก
ภายนอกเกีย่วกบัการบรหิารจดัการนํา้โดยการสราง
ฝายนํ้าลน

3.   ลกัษณะฝายนํา้ลนทีเ่หมาะสมตอการจดักิจกรรมการ
บริหารจัดการนํ้า

4.  ลกัษณะชมุชนฯทีม่กีารจดัสรางฝายนํา้ลนเพือ่การจดั
กิจกรรมการบริหารจัดการนํ้า

5. ลักษณะของบุคคลท่ีเขารวม การจัดกิจกรรมการ
บริหารจัดการนํ้าโดยการสรางฝายนํ้าลน

6.  ปญหาของชุมชนเชน ความเขาใจในการรักษาความ
ชุมชื้นใหสภาพแวดลอม ความเขาใจบทบาท สิทธ์ิ 
หนาท่ี ความรับผดิชอบตอสงัคมโดยเฉพาะลํานํา้ของ
ชมุชน ทีส่งผลกระทบตอการจดักจิกรรมการบรหิาร
จัดการน้ําโดยการสรางฝายนํ้าลน

 
แสดงวาการจัดกิจกรรมดานสรางฝายนํ้าลนแบบตอ
ประกอบ เปนประโยชนตอการบรหิารจดัการนํา้โดยมสีวน
รวมของชุมชน ตองไดรับการสนันสนุนจากองคกร
ภายนอกเขามาใหความรู หรือ แหลงทุน ลกัษณะฝายน้ํา
ลนเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่กอสราง แหลงที่ตั้งโดย
ชุมชนตองมีความสมัครสมานสามัคคี สมาชิกในชมุชนมี
จิตอาสา และมีความเขาใจปญหาของสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไปที่กระทบตอชุมชน 

นําผลการศึกษามาเพื่อดําเนินการออกแบบ
จัดทําตนแบบ

การออกแบบ ฝายนํา้ลนแบบตอประกอบ ทีส่ามารถปรับ
เปล่ียนไดตามตองการ เพ่ือจัดการนํ้าในชุมชนระดับ
หมูบาน ตองมีลักษณะฝายนํ้าลนที่เหมาะสมกับการจัด
กิจกรรมการบริหารจัดการน้ํา ความสําคัญในลําดับ 3 

จากผลการสรุปที่สอดคลองทั้งขอมูลเชิงปริมาณ และ
ขอมลูเชงิคณุภาพ เพือ่ตอบสนองการมสีวนรวมของชมุชน
ในระดับหมูบาน  เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ํา
ใหเกิดความย่ังยืนของระบบนิเวศ โดยเปนการบริหาร
จัดการนํ้าแบบผสมผสาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพทาง
เศรษฐกิจระดับชุมชน โดยเปนการสรางความทัดเทียม
ทางสังคม เปนการใชนํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภค นํ้าเพื่อ
การเกษตร นํ้าเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม และนํ้าเพื่อการ
อตุสาหกรรมการทองเทีย่ว โดยสมดลุ ลกัษณะฝายนํา้ลน
ที่เหมาะสมการจัดกิจกรรมการบริหารจัดการนํ้า 

แนวคิดในการออกแบบโดยมีแรงบันดาลใจและการทํา
ฐานราก ใชแนวคิดการยึดดนิของไมโกงกาง (mangrove) 
มีรากเปนระบบคํ้าจุน คือบริเวณลําตนเหนือดินจะมี     
รากอื่นๆ ออกมาคํ้าจุน  รากโกงกางค้ํายันลําตน (prop 
root) ทาํให ตนโกงกางยดึกนัไดดใีนดินท่ีมคีวามออนนุม 
(ภาพที่ 3)

ภาพที่3: ไมโกงกาง โดยมีรากแบบคํ้ายัน (prop root)

จากแนวคดิในการออกแบบ ไดดาํเนนิการออกแบบเบือ้ง
ตน(sketch design)เปน3แนวทาง ดัง (ภาพที่ 4)

นําแนวคิดเบื้องตนมาพัฒนาแบบใหเหมาะสม เพื่อ
สามารถประยุกต ไดทั้ง ฝายนํ้าลน(check dam) และ 
บอน้ําขนาดเล็กในชุมชน(reservoir) โดยลักษณะฝาย   
นํ้าลน ปรับเปลี่ยนตามความตองการเพื่อการจัดการนํ้า
ในชุมชน เขตชุมชนท่ีเปนหมูบานตนนํ้า ตองการชะลอ
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ภาพที่4:  แนวทางในการออกแบบเบ้ืองตน

บอนํ้าชุมชน (reservoir)

ภาพที่5: พัฒนาแบบเพ่ือสามารถใชงานไดทั้งฝายน้ําลน (check dam)และบอนํ้าชุมชน 
(reservoir)

ฝายน้ําลน (check dam)

ภาพ section view A-A’
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การออกแบบและจัดทําตนแบบฝายนํ้าลนแบบตอประกอบ ที่สามารถปรับเปลี่ยน
ตามความตองการเพ่ือการจัดการนํ้าในชุมชนระดับหมูบาน

                 ภาพที่ 6: ทัศนียภาพของการออกแบบฝายนํ้าลนเพ่ือทําตนแบบขนาด 1,000x750x750 
มิลลิเมตร ตอหนวย

ขั้นตอนการติดต้ังในแตละหนวย (unit) เพื่อประกอบเปนฝายนํ้าลน

ภาพที่ 7: การประกอบฐานรากของฝายน้ําลนเขากับพื้นที่กอสราง

   ภาพที่ 8:  การประกอบฐานราก กับโครงหลัก  การติดตั้งตั้งฝายโดยวางแทนปูนกับพื้น ใช 
สลักแกนเหล็กยึดโครงหลักกับแทนปูนบนพ้ืนดิน
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ภาพที่ 10:  รายละเอียด แผงบังนํ้าฝาย(CoverDam) การประกอบติดตั้งแผงบังนํ้าเขาโครงหลักของตัวฝายนํ้าลน,บอน้ํา

ภาพที่ 9:  การประกอบติดตั้งโครงหลัก เขาดวยกันโดยการใชอุปกรณพิเศษในการยึดตรึง
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ตามความตองการเพ่ือการจัดการนํ้าในชุมชนระดับหมูบาน

ภาพที่ 11:  การวางซอนชิ้นสวนของตัวฝายนํ้าลนขนาด 900x1,000x250 มิลลิเมตร ตอหนวย 
ใชพื้นที่ประโยชนอยางสูงสุดเพ่ือการขนสง ติดตั้ง

ความเร็วของน้ํา เพือ่ปองกันการชะลางพังทลายของหนา
ดินและเพิ่มความชุมช้ืนในดินตลอดเวลาในรอบป เพื่อ
ฟนฟูปาตนนํ้า เขตชุมชนที่เปนหมูบานกลางนํ้า เพื่อ
อนุรักษฟนฟูแหลงนํ้า เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าตามธรรมชาติ 
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพในแหลงนํ้าตลอด
กลางนํา้ เขตชมุชนทีเ่ปนหมูบานทายนํา้ เปนการจดัสรร
นํ้าใหเปนระบบในการจัดกลุมผูใชนํ้าอยางเพียงพอและ
สําลองน้ําไวใชในฤดูแลง  เพื่อปองกันและลดผลกระทบ
จากปญหาอุทกภัย แนวทางการใชงาน (ภาพที่ 5)  

การปรับเปลี่ยนตามความตองการเพื่อการจัดการนํ้าใน
ชุมชน ของตัวฝายนํ้าลนนั้นใชวิธีการถอดประกอบ 
(knock down) แยกชิ้นสวน โดยสามารถ ติดตั้งดวย
แรงงานเพียง 2 ทาน  ใชเวลาในการเตรียมพื้นที่ในการ
กอสรางนอย โดยไมใชฐานรากลึก เนนการแผ และการก
ระจายแรง ตามแนวคิดรากโกงกางคํ้ายันลําตน ในแตละ
หนวย (unit) มขีนาด 1,000x750x750 มลิลเิมตร (ภาพ
ที ่6) 

ตนแบบที่ไดรับการปรับปรุงเพื่อความเหมาะสมดําเนิน
การสรางเพ่ือการใชงาน เปนฝายปองกันอุทกภัย  (ภาพ
ที่ 12)   ภาพที่ 12: ฝายปองกันอุทกภัย
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สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ
 
ผลการศึกษาวิจยั พบวาการสรางฝายน้ําลน(check dam)
เปนความตองการเพ่ือการจัดการน้ํา ในชุมชนเพ่ือเพ่ิม
ความชุมชืน้ใหสภาพแวดลอม โดย การชะลอการไหลของ
นํ้า หรือ เปนแหลงนํ้าของชุมชน เพื่อตอบสนองความ
ตองการจัดการนํ้าในชุมชนระดับหมูบาน เปนการสราง
ความสมดุลย อยางยั่งยืนของระบบนิเวศ โดยชุมชน
สามารถใชนํ้าตลอดท่ีตองการ จึงเกิดเปนความมี
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน และ เปนความ
ทัดเทียมทางสังคม การจัดทําฝายนํ้าลนแบบตอประกอบ 
ที่สามารถปรับเปลี่ยนไดตามตองการ เพื่อจัดการนํ้าใน
ชุมชนระดับหมูบาน แสดงตาม (ภาพที่ 13)

ฝายนํา้ลนแบบตอประกอบเปนเคร่ืองมอื กําหนดบทบาท
หนาที่ของชุมชนตามแหลงท่ีตั้งหมูบาน ตามสภาพ
แวดลอมท่ีจะอํานวย แหลงตนนา แหลงกลางน้ํา และ 
แหลงท่ีตัง้ปลายน้ํา  ในบางกรณมีคีวามจาํเปนตอง บาํรงุ
รกัษา หรอืเพือ่การฟนฟสูภาพแวดลอม เชน การฟนฟ ูปา
ตนนํ้า การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของ พันธุ
ปลา การปองกันอุทกภัย มีความจําเปนตองกําหนด
นโยบาย โดยออกฏระเบียบ ในการคงไวซึ่งความรวมมือ
ของคนในแตชุมชน นอกเหนือ การมีสวนรวมของชุมชน
ดวยจิตอาสา เพื่อวัตถุประสงครวมกันคือ มีนํ้าใชอยาง
ถาวร มัน่คง และย่ังยนื เพือ่ไมใหเกดิความเดือดรอนจาก
ผลกระทบของนํ้า

ภาพท่ี 13: ฝายนํ้าลนท่ีสามารถตอประกอบ (knock down) และ แยกช้ินสวนได (modular)
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