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คู  
  
1. บทน ำ 

1.1 ฝำยมีชีวิตคืออะไร 
ฝายมีชีวิต คือ ฝำยรูปแบบใหม่เพื่อใช้แก้ปัญหำภัยแล้งและอุทกภัย เป็นกำรสร้ำงฝำยที่มี

โครงสร้ำงของฝำยมำจำกธรรมชำติ ใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่ น ำไปปักลงในล ำน  ำ เสมือน
เสำเข็มเรียงกันผูกด้วยเชือก เพื่อยึดโยงเข้ำด้วยกัน ส ำหรับตัวฝำยกั นน  ำจะใช้ทรำยบรรจุใส่กระสอบ 
วำงเรียงซ้อนกัน กำรสร้ำงฝำยมีชีวิต เป็นกำรยกระดับน  ำขึ นเพื่อกักเก็บน  ำ และเป็นฝำยน  ำล้นที่น  ำจะ
ไหลผ่ำนฝำยตลอดเวลำ  

1.2 ประโยชน์จำกฝำยมีชีวิต 
ฝำยมีชีวิต เป็นแนวคิดกำรฟื้นฟูระบบนิเวศของพื นที่ป่ำโดยรวมและแก้ปัญหำกำรจัดกำรน  ำ      

ของชุมชนเอง โดยมีประโยชน์ ดังนี  
1.2.1 ในช่วงฤดูฝน ฝำยมีชีวิตจะช่วยชะลอกำรไหลของน  ำ ไปยังพื นที่กลำงน  ำและปลำยน  ำ 

ให้สำมำรถระบำยน  ำได้ทันลดปัญหำน  ำท่วม  
1.2.2 ในช่วงฤดูแล้ง ฝำยมีชีวิตจะช่วยยกระดับน  ำให้สูงขึ น ท ำให้ชุมชนมีน  ำไว้อุปโภคบริโภค

ตลอดช่วงฤดูแล้ง 
1.2.3 รักษำควำมชุ่มชื นให้ระบบนิเวศ ท ำให้น  ำมีเวลำซึมลงสู่ใต้ดินได้ลึก เป็นกำรช่วยเติม    

น  ำใต้ดิน น  ำบำดำล บ่อน  ำตื น ที่เคยแห้งเหือดให้กลับมำมีน  ำมำกขึ น 
1.2.4 สำมำรถสร้ำงวังน  ำตำมธรรมชำติได้ ไม่ตัดวงจรทำงระบบนิเวศ โดยปลำหรือสัตว์น  ำ

สำมำรถข้ำมมำวำงไข่ที่ต้นน  ำได้ 
1.2.5 สร้ำงควำมสมำนฉันท์ ให้ เกิดขึ นในชุมชนอย่ำงยั่ งยืน จำกกำรร่วมแรงร่วมใจ              

ในกำรสร้ำงและบ ำรุงรักษำ 
1.2.6 เมื่อดิน น  ำ ป่ำ สมบูรณ์ ฝำยมีชีวิตจะสร้ำงเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สร้ำงคุณภำพ

ชีวิตของคนในชุมชนให้กลับมำดีขึ น 
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การแก้ไขปัญหาน ้าท่วม น ้าแล้งต้องเลียนแบบธรรมชาติ คือ 
1. สำยน  ำต่ำงๆ ต้องเก็บน  ำในหน้ำฝน ไว้ได้เป็นบำงส่วน 
2. ต้องส่งน  ำ ให้ซึมลงสู่พื นดินสองฝ่ัง และต้นไม้ทั งหลำย ได้ดูดขึ นไปเก็บกักไว้จนกลำยเป็น

ถังน  ำธรรมชำติก่อนจะไหลลงไปข้ำงล่ำง 
3. ต้องท ำให้ สัตว์น  ำต่ำงๆ สำมำรถข้ำมไปมำเพื่อให้มีโอกำสขยำยพันธ์ุได้อีก 
4. ชุมชนต้องมีส่วนร่วม โดยไม่นั่งดูยืนดู จำกกำรจัดกำรของรำชกำร หรือเอกชน ที่จะมำจัดกำรให้ 

1.3 หลักการง่ายๆ ที่ต้องยึดถือ เมื่อคิดจะสร้างฝายมีชีวิต 
ฝำยมี ชี วิต เร่ิมต้นจำกแนวคิดกำรสร้ำงสุข โดยยึดสำรตั งต้นของควำมสุขชุมชน คือ         

ฐานทรัพยากร ดิน น ้า ป่า เป็นที่ตั ง โดยใช้มันสมอง และสองมือของผู้คนที่อยู่ในพื นที่ ซึ่งเป็น      
ผู้ใช้ ผู้ดูแล และผู้รักษาซึ่งทุกคนจะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงท่ีส้าคัญและสร้างความต่อเนื่องและน้าพาสู่
ความยั่งยืนในอนำคต ด้วยหลักกำร 3 ขำ 3 ข้อง่ำยๆ จะน ำพำฝำยมีชีวิตให้เกิดกำรขับเคล่ือนกำร
สร้ำงฝำยได้ ดังนี  
         1.3.1 การท้าเวทีประชาเข้าใจ เพื่อให้รู้จักระบบนิเวศ กำรอยู่ร่วมกันของ    รำกไทร และ
สำยน  ำเป็นอย่ำงไร เมื่อกำรเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องร่วมกันตัดสินใจว่ำจะสร้ำงฝำยมีชีวิตหรือไม่ 
และวำงเป้ำหมำยเพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัติ 
        1.3.2 ต้องไม่มีค่าแรง วัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆมำจำกกำรบริจำค กำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ 
เพรำะหำกมีค่ำจ้ำงค่ำแรง กำรมีส่วนร่วมก็จะไม่เกิดขึ นเลย  
         1.3.3 การร่างกฎกติกาหรือข้อตกลงของชุมชน ในกำรใช้น  ำ ใช้ฝำยมีชีวิตและกำรบ ำรุงรักษำ     
ชุมชนต้องออกข้อตกลงของชุมชนเอง นั่นคือกำรเรียนรู้กำรออกกฎหมำยเบื องต้นของชุมชน 
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2. ปฏิบัติกำรสร้ำงฝำยมีชีวิต  
กำรสร้ำงฝำยมีชีวิต ต้องค ำนึงถึงระบบนิเวศ และหลักกำรปรองดองกับธรรมชำติ ไม่ใช้โครงสร้าง

แข็ง แปลกปลอม เช่น เหล็ก ซีเมนต ์ให้ก่อสร้ำงโดยใช้โครงสร้างจากธรรมชาติ ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม ด้วยกำรใช้ไม้ไผ่  ไม้กระถิน ไม้สน หวำย ที่มีอยู่ในท้องถิ่น เชือก ทรำย และกระสอบ 

2.1 ส่วนประกอบของฝายมีชีวิต  
ฝำยมีชีวิตถูกก ำหนดให้มีโครงสร้ำงที่ ชุมชนสำมำรถสร้ำงเองได้ โดยใช้วัสดุหำได้ง่ำย         

ในท้องถิ่นและมีขั นตอนกำรก่อสร้ำงที่สำมำรถยืดหยุ่นได้เพื่อให้เหมำะสมกับสภำพพื นที่ตำมธรรมชำติ
ทุกรูปแบบ ฝำยมีชีวิต มีส่วนประกอบ 4 ส่วนหลักส ำคัญ  ดังนี  
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2 .1 .1  ตั วฝ าย   จะท ำ
หน้ำที่กั นน  ำและในเวลำ
เดียวกันก็จะยอมให้น  ำไหล
ผ่ำนไปได้ (กรณีพื นที่น  ำ
หลำก ตัวฝำยควรมีควำม
ยำวมำกกว่ำควำมกว้ำง)  
 

 

2.1.2 บันไดนิเวศ          
ทั งด้ำนหน้ำและด้ำนหลัง      
ตัวฝำย จะท ำหน้ำที่ช่วย
ให้ปลำ สัตว์น  ำเดินทำง
ไปมำข้ำมผ่ำนไปได ้และ
ลดแรงกระแทกของน  ำ
ต่อตัวฝำย 

 
2.1.3 หูช้าง ช่วยยึดเกำะ
และสร้ำงควำมแข็งแรง
ให้กับตัวฝำย และกำรปลูก
ไทรหรือไม้พื นถิ่นเพื่อให้
รำกไทรไปแทนที่ไม้ไผ่ที่หู
ช้ ำ ง แ ล ะ ช่ ว ย ยึ ด เก ำ ะ
โครงสร้ำงตัวฝำยได้ดีขึ น 

 
2 .1 .4  เห นี ย ว ปิ้ งห รือ
สามเหลี่ยม ป้องกันแรง 
กำรกระแทกของน  ำ ช่วย
ดูแลหูช้ำงและบันไดนิเวศ 
 
 

 

 ที่มาแผนภาพฝายมีชีวิต: เอกสำรจัดกำรน  ำเชิงนิเวศด้วยฝำยมีชีวิต เทศบำลทุ่งสง, 2559 
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2.2 สร้างฝายมีชีวิต เร่ิมต้นกันอย่างไร 
2.2.1 การเลือกพื นที่และจดุสร้างฝาย 
         กำรเลือกพื นที่และจุดในกำรสร้ำงฝำย สำมำรถท ำได้ทุกที่  เร่ิมจำกต้นน  ำท ำใน       

ร่องห้วยแล้วไล่ระดับลงมำ ฝำยที่ท ำจุดข้ำงบนช่วยชะลอกำรไหลแรงของน  ำ โดยเลือกร่องห้วยที่มี
ตล่ิงแข็งแรง พิจำรณำจำกต้นไม้ใหญ่หรือแนวก้อนหินใหญ่ที่อยู่ด้ำนข้ำง เลือกจุดที่แคบที่สุด พื นที่
ด้ำนหน้ำสำมำรถเป็นแอ่งหรือเป็นวังน  ำได้ หลังจำกที่ยกระดับน  ำส ำเร็จ ส่วนพื นที่ที่มีความลาดชัน 
อำจจะตั งโครงสร้ำงในต ำแหน่งที่น  ำสำมำรถกระจำยทุกทิศทำงได้  

 
 
 
 
 
 
ที่มาแผนภาพ: เครือข่ำยฝำยมีชีวิตแห่งประเทศไทย 

 
        2.2.2 การวางโครงสร้างและการออกแบบ 

          เมื่อท ำกำรเลือกพื นที่และจุดในกำรสร้ำงฝำยแล้ว จะต้องส ำรวจหำค่ำกำรยกระดับน  ำ 
อำศัยกำรพิจำรณำควำมสูงของตล่ิงที่แข็งแรงเป็นหลัก หำควำมกว้ำงของตัวฝำยที่เหมำะสมกับกำร
ยกระดับน  ำตำมภูมิประเทศ และวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้  หำกพื นที่ที่มีความลาดชันสูง น  ำจะไหลลงสู่
พื นที่ที่ต่ ำอย่ำงรวดเร็ว แต่หำกเป็นพื นที่ที่รอการระบายน ้าสำมำรถยกระดับน  ำหน้ำฝำยให้สูง
ใกล้เคียงกับระดับตล่ิงตำมธรรมชำติได้ กรณีพื นที่ราบกลางชุมชน อำจจะมีปัญหำน  ำรอระบำยอยู่
บ้ำง จึงไม่สมควรยกสูงนัก ซึ่งอำจจะยกระดับควำมสูงให้อยู่ที่ระดับ 1-1.2 เมตร เพื่อให้พื นที่มีตล่ิง
เหลือไว้บ้ำง จะได้ไม่กระทบกับควำมเป็นอยู่ของชุมชน 

ที่มาแผนภาพ: เครือข่ำยฝำยมีชีวิตแห่งประเทศไทย 
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หลังจำกนั นให้ออกแบบและท ำโครงสร้ำงขนำดของฝำยมีชีวิตที่เหมำะสมกับพื นที่ เพื่อจะได้

พิจำรณำวัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องสร้ำงฝำยได้ถูกต้องและเหมำะสม 

2.2.3 การค้านวณวัสดุอุปกรณ์ 

 เมื่อท ำกำรเลือกพื นที่และจุดในกำรสร้ำงฝำยได้เรียบร้อยแล้ว ก็สำมำรถทรำบขนำดของตัว
ฝำยขนำดกว้ำง×ยำว ×สูง ได้ และสำมำรถน ำมำค ำนวณหำปริมำตร วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้ใน
เบื องต้น 

x ปริมำณทรำยที่ต้องใช้ กว้าง×ยาว ×สูง X 4 หรือ 5 เท่า โดยเผ่ือวำงบันไดนิเวศ 
เหนียวป้ิง และหูช้ำงด้วย (โดยปริมำณทรำย 1 คิว จะใช้กระสอบทรำยอยู่ที่ 40 ใบ) 

x จ ำนวนเชือกไนล่อนเบอร์ 5 ที่ต้องใช้โดยประมำณ ควำมยำวx 10 กก. 
x จ ำนวนไม้ไผ่ที่ต้องใช้โดยประมำณตำมขนำดของฝำย 

- ขนำดฝำย 2.5×2.5 ×1.5 ใช้ไม้ไผ่ ประมำณ 100 ล ำ  
- ฝำยขนำด 6×6 ×1.5 ใช้ไม้ไผ่ ประมำณ 350 - 400 ล ำ  

นอกจำกนี  ยังมีเคร่ืองมือส ำคัญ ได้แก่ เหล็กตอก หรือ สองเกลอ เล่ือย มีด พร้ำ ขวำน  จอบ พล่ัว       
โดยต้องมีจ ำนวนเหมำะสมกับงำน เชือกฟำง 1 ห่อใหญ ่ไม้ขันชะเนำะ 
 

ที่มาภาพผังฝายมีชีวิต: ฝำยมีชีวิตงอบร่วมใจ กรมทหำรพรำนที่ 32 จังหวัดน่ำน 

ตัวอย่าง: กำรออกแบบ/โครงสร้ำงฝำยมีชีวิต 
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ข้อควรรู้ในการเลือกไม้ปักหรือแนวฝาย 
สำมำรถเลือกใช้ไม้ไผ่ หรือสนประดิพัทธ์ หรือไม้

เศรษฐกิจที่สำมำรถปักติด หรือค  ำยันลงไปแล้วติด       
มีชีวิตขึ นมำได ้

แต่เนื่องจำกไม้ไผ่เป็นวัสดุได้หำง่ำยในชุมชน       
ก็ให้เลือกขนำดไม้ไผ่ขนำด ไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไป ท ำ
กำรตัดมำทั งต้น 2-3 วันล่วงหน้ำก่อนท ำฝำยเพื่อให้ได้
มีชีวิตขึ นมำ 

 

2.3 ขั นตอนและกระบวนการสร้างฝายมีชีวิต 
เมื่อท ำกำรเลือกพื นที่และจุดในกำรสร้ำงฝำยได้แล้ว 

2.3.1 ท้าการวัดความกว้างของล้าห้วย ด้วยกำรขึงเชือกฟำงหรือเชือกไนล่อนแดงแนวขวำง 
จำกฝั่งซ้ำยไปยังฝ่ังขวำของตล่ิง 
 

 

 

 

 

          2.3.2 หลังจำกนั น ท ำการวัดระดับความสูง ควำมกว้ำง และควำมยำวของตัวฝำย พิจำรณำ
จำกควำมกว้ำงของล ำน  ำหรือตำมสภำพพื นที่ที่จะสร้ำงฝำย โดยหำกต้องกำรจะยกระดับน  ำให้มีควำม
สูง 1.5 เมตร และสำมำรถก ำหนดขนำดตัวฝำยกว้ำง 4 เมตร ยำว 4 เมตร หลังจำกนั นก็วำง
โครงสร้างตัวฝายหลัก ด้วยกำรปักท่อนไม้ไผ่ตัดขนำดควำมยำว 2.5 เมตร จ ำนวน 6 ท่อน เอำไว้ปัก
เป็นเสำหลัก และท่อนไม้ไผ่ตัดขนำดควำมยำว 2 เมตร จ ำนวน 3 ท่อน ตอกหลักลงลึก 50-100 
เซนติเมตร ตำมแนวเชือกที่มัดไว้โดยเร่ิมจำกฝ่ังซ้ำยไปฝ่ังขวำตำมแนวขอบน  ำ โดยให้ได้ระยะห่ำง 4 
เมตร ก็จะได้ระยะควำมกว้ำงของฝำยด้ำนหน้ำ จำกนั นให้ท ำกำรวัดควำมยำวของฝำยให้ห่ำง 4 เมตร 
เหมือนกับควำมกว้ำงของฝำยแล้วท ำกำรตอกเสำหลักทั ง 4 เล่ม ให้ลึกลงไปประมำณ 50 เซนติเมตร 
ก็จะได้เสำฝำยสูง 2 เมตร ลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ำ 
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         2.3.3 หลังจำกนั น น ำไม้ไผ่ขนำดควำมยำว 2 เมตร ตอกลงกึ่งกลำงตัวฝำยที่แบ่งช่องลึก     
50 เซนติเมตร พร้อมน ำไม้ไผ่ยำว 4.2 เมตร จ ำนวน 30 เล่ม เพื่อใช้มัดเป็นรำวคู่พำดไปหำกันให้ได้
เป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ำทั งหมด 3 ชั น แต่ละชั นห่ำงกัน 50 เซนติเมตร และท ำกำรขันชะเนำะเป็นช่วงๆ
เพื่อบังคับไม้ไผ่ไว้เพื่อให้ง่ำยในกำรมัดเชือก โดยให้ปลำยเสำหลักทั งสองข้ำงตล่ิงโผล่พ้นรำวคู่ขึ นมำ 
50 เซนติเมตร ให้ปลำยเสำหลักกึ่งกลำงฝำยสูง 1.5 เมตร ตำมระดับน  ำที่ต้องกำร 

 

 

 

 

 

 

           2.3.4 หลังจำกได้โครงสร้ำงตัวฝำยแล้ว ต่อไปท้าหูช้าง โดยเร่ิมท ำจำกด้ำนหน้ำทั ง 2 ข้ำง
ก่อน โดยให้ท ำมุมกับตัวฝำยเฉียงออกไปทำงซ้ำยและขวำท ำมุม 45 องศำ และหูช้ำงด้ำนหลังก็ท ำมุม 
45 องศำเหมือนกัน โดยมีควำมยำวตำมควำมเหมำะสมและพื นที่ท ำฝำย 
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             2.3.5 เมื่อท ำหูช้ำงเสร็จ ก็ให้เร่ิมท้าเหนียวปิ้งได้เลย กำรท ำเหนียวป้ิงต้องต่ ำกว่ำหูช้ำง      
ลงมำประมำณ 50 เซนติเมตร  
 

 

 

 

 

 

 

 

                2.3.6 หลังจำกนั น ให้เร่ิมท ำขั นบันไดด้านหน้าหรือหลังก่อนก็ได้ บันไดของฝำย
ด้ำนหน้ำจะท ำประมำณ 4 ขั น แต่ละขั นก็จะมีควำมห่ำงออกไปขั นละ 50 เซนติเมตร จำกตัวฝำย
ออกไป โดยมีควำมสูงแต่ละขั นก็จะลึกลงไป ขั นละ 20 เชนติเมตร ส่วนขั นบันไดด้ำนหลังก็จะมี       
ควำมห่ำงประมำณ 80-1เมตร. ควำมสูงขั นบนสุด 30 เซนติเมตร ขั นต่อมำ 20 เซนติเมตร ออกจำก
ตัวฝำยไปทำงด้ำนหลัง 
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2.3.7 กำรลงไม้หลักและวำงโครงแนวฝำยในแต่ละจุดจะต้องท้าการมัดเชือก โดยทั่วไป      
จะใช้เชือกไนล่อนไยยักขนำด 4-6 มิลลิเมตร. น ำมำมัดใน 2 วิธีกำรมัดเพื่อให้ควำมมั่นคงกับโครงฝำย
คือ มัดคอดเอวมดแดง และมัดแบบหักคอม้ำ (ดังภำพ) 
 

 

 

 
 
 
              กำรมัดคอดเอวมดแดง                                      กำรมัดแบบหักคอม้ำ  

2.3.8 การวางเรียงกระสอบทรายและการยาแนว เมื่อท ำโครงสร้ำงของฝำยมีชีวิตที่
เหมำะสมกับพื นที่ จะเร่ิมเรียงกระสอบทรำยตรงหูช้ำงก่อนเป็นอันดับแรกให้เต็มแนว
ทั ง 2 ข้ำง แล้วหลังจำกนั นก็ท ำกำรเรียงกระสอบทรำยตำมแนวขั นบันไดด้ำนหน้ำ     
ให้ได้ประมำณ 2-3 ขั นก่อน แล้วก็จะต่อด้วยกำรเรียงกระสอบทรำยในตัวฝำยในกำรวำง
กระสอบทรำยในตัวฝำยต้องวำงให้ได้แนวหรือวำงให้สนิทให้ได้มำกที่สุด หำกวำงไม่
สนิทอำจท ำให้เกิดกำรร่ัวซึมของน  ำหรือกำรกัดเซำะของน  ำได้ หำกวำงกระสอบแล้วมี
กำรร่ัวซึมหรือกัดเซำะเรำต้องท ำกำรยำแนวโดยใช้ทรำยเทปิดตรงจุดร่ัวซึม หรือใช้
กระสอบเปล่ำยัดลงไปเพื่อไม่ให้มีกำรร่ัวซึมของน  ำและท ำกำรเรียงกระสอบทรำยไป
เร่ือยๆ โดยกำรเรียงกระสอบทรำย สลับกันไประหว่ำงตัวฝำยกับตัวขั นบันไดให้เต็ม 
ในระหว่ำงกำรเรียงกระสอบทรำย ในแต่ละขั นนั นควรเททรำยปิดหน้ำกระสอบของ
แต่ละชั นไปด้วยเพื่อเป็นกำรยำแนวหรือปิดช่องว่ำง ที่จะท ำให้น  ำกัดเซำะหรือร่ัวซึม
ได้ ส่วนตัวขั นบันไดด้ำนหลังหำกเรียงกระสอบทรำยเต็มแล้ว หลังบันไดขั นสุดท้ำย 
ควรหำหินก้อนใหญ่ๆมำก่อเรียงปิดไว้เพื่อช่วยเป็นตัวรับแรงของน  ำหรือช่วยดันตัว
ขั นบันไดและตัวฝำยในกำรรับแรงดันของน  ำ 
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ข้อควรระมัดระวัง กำรวำงเรียงกระสอบทรำยของตัวฝำย ควรจัดเรียงด้วยควำม
ประณีต โดยให้มีจุดห่ำงของกระสอบทรำยให้น้อยที่สุด ควรมีกำรยำแนวในแต่ละชั น
ของกำรเรียงกระสอบทรำย กำรเรียงกระสอบทรำยของตัวฝำยควรท ำไปพร้อมๆกัน
กับขั นบันไดโดยให้วำงสลับกันไป และกำรเรียงกระสอบทรำย 2 ชั นบนสุด ควรวำง
เป็นแนวแบบเกล็ดปลำทั งฝำย เพื่อลดแรงต้ำนของน  ำที่ไหลท่วมผ่ำนตัวฝำยในช่วง
ฤดูน  ำหลำก 
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3. สรุปและแนวทำงกำรจัดกำรฝำยมีชีวิต 
3.1 สรุป 

ฝำยมีชีวิต เป็นรูปแบบฝำยแบบใหม่ท่ีน ำมำใช้ในกำรบรรเทำปัญหำน  ำท่วมและแก้ปัญหำภัยแล้งได้
อย่ำงยั่งยืน โดยยึดหลักกำรส ำคัญคือ ต้องผ่ำนเวทีประชำเข้ำใจ ชำวบ้ำนจัดกำรตนเอง และให้ใช้ส่ิงก่อสร้ำง
ท่ีเกื อกูลชีวิต ฝำยมีชีวิตช่วยฟืนฟูชีวิตผู้คนและระบบนิเวศของท้องถิ่น ฝำยจะท ำหน้ำท่ีเกื อกูลให้เกิดควำมมี
ชีวิตชีวำของผู้คนในท้องถิ่น ช่วยให้เช่ือมควำมสัมพันธ์ของผู้คนให้แน่นแฟ้นระหว่ำงกันมำกขึ น และผลจำก
กำรยกระดับท่ีเพิ่มสูงขึ นท ำให้เกิดควำมชุ่มชื นของพื นดินและช่วยเพิ่มระดับน  ำใต้ดินให้กับพื นท่ีดินสองฝ่ัง 
x อายุการใช้งานของฝายมีชีวิต ขึ นอยู่กับปริมำณน  ำและพื นท่ี หำกตัวฝำยรับน  ำมำก อยู่ใต้น  ำอำยุ

ของตัวฝำยหรือไม้ไผ่จะสั น ผุพังเร็วแต่ถ้ำตัวฝำยรับน  ำไม่มำก อำยุกำรใช้งำนยำวนำนกว่ำ แต่ทั งนี 
กว่ำฝำยจะพัง รำกของต้นไทร หรือไม้ริมตล่ิงจะท ำหน้ำท่ียึดตัวฝำยหรือตล่ิงแล้ว 

x การเลือกพื นที่และจุดในการสร้างฝาย แม้จะสำมำรถเลือกท ำท ำได้ทุกท่ี แต่ก็ควรพิจำรณำให้เกิด
ควำมเหมำะสมเพื่อให้กำรก่อสร้ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลของฝำย โดยพิจำรณำเริ่มต้นจำก
ต้นน  ำท ำในร่องห้วย สำมำรถไล่ระดับลงมำ โดยฝำยท่ีท ำจุดข้ำงบนช่วยชะลอกำรไหลแรงของน  ำ 
และส่วนประกอบของฝำย ซึ่งประกอบเป็นฝำยมีชีวิตช่วยให้น  ำเก็บอยู่ข้ำงบน กำรท ำฝำยในแต่ละจุด
มีกำรค ำนวณ ควำมแรงของน  ำท่ีจะมำกระทบตัวฝำย รวมไปถึงเศษกิ่งไม้ ท่อนซุงท่ีไหลมำกับน  ำด้วย  

x ฝายมีชีวิตจะต้องมีส่วนประกอบครบถ้วน ถึงจะท ำหน้ำท่ีได้อย่ำงสมบูรณ์ และสำมำรถรับแรง
กระแทกของน  ำจำกตัวฝำย พร้อมทั งเป็นบันไดให้ ปลำ กุ้ง ตลอดจนสัตว์น  ำท่ีเคยหำยำกกลับมำ ฝำย
ช่วยเก็บน  ำไว้ใต้ดินและกระจำยควำมชุ่มชื นแผ่ออกด้ำนข้ำงได้ระยะทำง 1-2 กิโลเมตร เมื่อท ำกำรขุด
บ่อ ข้ำงๆ ล ำห้วยท่ีสร้ำงฝำย น  ำสำมำรถซึมเข้ำบ่อและเก็บกักไว้ได้ ช่วยให้มีน  ำในหน้ำแล้ง ท ำให้
ต้นไม้ หรือไม้ผลได้รับน  ำสืบให้ผลผลิตดีขึ น เหนียวปิ้ง เป็นโครงสร้ำงฝำยรูปสำมเหล่ียมคล้ำยข้ำว
เหนียวปิ้ง ท ำหน้ำท่ีค  ำยันระหว่ำงตล่ิงและตัวฝำย โดยท ำเป็นสโลปขึ นไปบนตล่ิง ช่วยให้ลดแรง
กระแทกของน  ำไม่ให้เซำะเข้ำไปในตล่ิงและตัวฝำย โดยใช้กระสอบทรำยเป็นตัวตัดวงจรน  ำ ต้นไทร
หรือไม้น ้าที่อยู่ริมตลิ่ง รำกท ำหน้ำท่ีเก็บน  ำ และยึดตล่ิงไม่ให้น  ำกัดเซำะ ช่วยเพิ่มระบบนิเวศให้
กลับคืนมำ เช่นผลของไทรเป็นอำหำรของนกและหนู สัตว์เหล่ำนี ช่วยขยำยพันธุ์พืช เป็นต้น 
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3.2 แนวทางการจัดการฝายมีชีวิต 

        ฝำยมีชีวิต คือ ฝำยที่เกิดจำกควำมริเร่ิม และพลังควำมสำมัคคีจำกทุกภำคส่วน ที่ได้เสียสละ
เวลำ แรงกำย แรงใจ เป็นกำรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์โดยชุมชนอย่ำงแท้จริง และร่วมมือกับหน่วยงำน
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปด้วยจำกกำรระดมทุนบริจำคร่วมกับพลังควำมสำมัคคีของชุมชน ดังนั น
ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องร่วมมือร่วมใจกัน พัฒนำฝำยมีชีวิตให้มีกำรด ำเนินงำน
อย่ำงต่อเนื่อง จัดตั งคณะท ำงำนดูแลฝำย และก ำหนดแผนกำรบ ำรุงรักษำ สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ       
แก่ประชำชนและผู้สนใจ โดยกำรเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องอย่ำงรอบด้ำนด้วยกำรจัดกระบวนกำร
เรียนรู้ฝำยมีชีวิตอย่ำงเหมำะสม 

 


