
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลโครงการจิตอาสา 
GE -ชวนคุณท าดีเพ่ือสังคม 

ประจ าปี 2564  
………………………………………………………………………………………… 
1.ช่ือโครงการ: ฝาย..แหล่งน ้าตน้ทุนชุมชน ดว้ยพลงัอาสา 
2.ช่ือมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี จ.จนัทบุรี 
3.ช่ือทีม: ทีม GEN A จิตอาสาเปล่ียนแปลงชุมชน 
4.ช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษา: อาจารยช์ชัวาลย ์มากสินธ์  เบอร์โทรติดต่อ: 095-898-4974 
   Email : chatshavan.m@rbru.ac.th  
5.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สมาชิกทีม 
 
 
    
 
 
 
 

    นายกิตติศกัด์ิ ถวิลวงศ ์                             นาย อาทิตย ์มูลเพญ็                           นายวงศธร โชติสวสัด์ิ 
   6114021019@rbru.ac.th                           6114021050@rbru.ac.th                    6314021001@rbru.ac.th    
   เบอร์โทร 084-9068736                             เบอร์โทร083-7739058                       เบอร์โทร 093-1841881 

         
                         
 
 
 
 
 
                            นางสาวกมลพรรณ ปล้ืมผล                           นางสาวพรปวีณ์ แห่หลา้ 
                            6314021001@rbru.ac.th                                6314021016@rbru.ac.th 
                            เบอร์โทร 064-4143697                                  เบอร์โทร 092-6719975 
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6..ประเภทของโครงการจิตอาสา 

    พฒันาคุณภาพชีวิต 
      พฒันาชุมชนและสังคม 
     พฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
 

7..ความส าคญัของโครงการ 
 การด าเนินโครงการสร้างฝายชะลอน ้ า เพื่อแหล่งน ้ าต้นทุนในการท าเกษตรให้กับเกษตรกรรม         
ในพื้นท่ีต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ด าเนินการโดยทีม GEN Aจิตอาสาเปล่ียนแปลงชุมชน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี ซ่ึงเป็นการพฒันาต่อเน่ืองมาจากรุ่นพี่  มีการลงพื้นท่ีศึกษาขอ้มูลชุมชนและ
สถานการณ์ของปัญหาน ้ าทั้งระบบทั้ง โดยเดินล ารางธรรมชาติในคลองวงัหวา้ การสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูน้ า
ชุมชน ชาวบ้าน และการท าเวทีประชาคมในการร่วมกันหาทางออก ซ่ึงท าให้ทราบว่า ต าบลวงัหว้า                
มีวิถีเกษตรกรรมเป็นหลกั จากอดีตมีการท าสวนยางพาราและเปล่ียนมาปลูกทุเรียน ซ่ึงท าใหมี้ความตอ้งการ
ใช้น ้ าเพื่อการเกษตรอย่างมาก ในปัจจุบนัพื้นท่ีวงัหวา้มีระบบชลประทานน ้ าเพื่อการเกษตร จากการส่งน ้ า
ผ่านระบบท่อจากเขื่อนประแสร์ ซ่ึงจะมีการผันน ้ าลงสู่คลองวงัหวา้ ในเดือนมกราคม -เมษายนของทุกปี 
ปริมาณปีละ20 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ยงัมีน ้าจากคลองธรรมชาติทั้งน ้าฝนและน ้าจากภูเขาลงมาเติม 

อย่างไรก็ตาม ไม่เพียงน ้ าในคลองวงัหวา้สายหลกัเท่านั้น แต่ในพื้นท่ียงัพบว่ามีคลองขนาดเล็กหรือ
คลองไส้ไก่ หรือชาวบา้นต าบลวงัหวา้ เรียกว่าล ารางธรรมชาติ  เป็นแหล่งน ้ าท่ีมีความส าคญักบัชาวบ้าน    
แต่จากการวิเคราะห์ สภาพล ารางธรรมชาพบว่าประสบปัญหาภยัแลง้ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแลง้ ซ่ึงในปี   
พ.ศ.2562 พบว่ามีปัญหาภยัแลง้อย่างหนกั ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและชาวบา้นพยายามน ากระสอบทราย
มากั้นน ้าเอาไวใ้นพื้นท่ีการเกษตรของในตนเองจนเกิดความขดัแยง้ 
 ด้วยเหตุน้ีทีม GEN A จึงได้เกิดแนวคิดเร่ืองการท าฝายชะลอน ้ าหรือฝายตามแนวพระราชด าริ     
(ฝายแมว้) ในพื้นท่ีล ารางธรรมชาติในจุดต่างๆตลอดแนวคลองวงัหวา้ ท่ีมีความเหมาะสมในการสร้างฝาย   
ซ่ึงเป็นการขบัเคล่ือนโครงการต่อยอดพฒันาจากรุ่นพี่  ในการวางเป้าหมายสร้างฝายชะลอน ้ า จ านวน12 ตวั
และสร้างพื้นท่ีเรียนรู้การท าฝายตน้แบบให้กบัชุมชน 1 แหล่ง ทั้งน้ีฝายแมว้ใช้ทรัพยากรในพื้นท่ีเป็นวสัดุ    
ในการสร้างฝาย ทั้งไมไ้ผ่ ทราย หิน และระดมก าลงัจิตอาสาและคนในชุมชนร่วมกันขบัเคล่ือนกิจกรรม     
ให้บรรลุวตัถุประสงค์ โดยมุ่งหวงัให้เกิดการกระตุ้นและความตระหนักในการบริหารการจัดการน ้ า          
ดว้ยตนเองและใหค้วามส าคญักบัน ้ามากขึ้น 
 อย่างไรก็ตาม การสร้างฝายแม้วหรือฝายชะลอน ้ าจะเป็นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ให้กับชุมชน         
ตามล ารางธรรมชาติลด ปัญหาความขดัแยง้เร่ืองการจดัการน ้า ล ารางธรรมชาติเกิดภาวะน ้านอนคลอง เป็นท่ี
อยู่ของสัตว์น ้ า พืชผกัพื้นบ้าน และแหล่งอาหารธรรมชาติให้กับชาวบ้าน ลดปัญหาภัยแล้งด้วยระบบ          
ฝายชะลอน ้าจะช่วยใหน้ ้าในคลองพกัอยูใ่นล ารางไดน้านขึ้น  ลดการกดัเซาะชายฝ่ัง  



ด้วยความส าคัญของการสร้างฝายชะลอน ้ าดังกล่าว ซ่ึงเป็นแรงกระตุ้น ผลักดันให้ทีม GEN A 
จะตอ้งขบัเคล่ือนโครงการน้ีให้ประสบความส าเร็จให้ได ้โดยให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริง และ
น าไปสู่การเปล่ียนแปลง เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สามารถขยายผลต่อยอดได ้ 
 

8.วัตถปุระสงค์โครงการ 
 1.เพื่อสร้างฝายชะลอน ้าให้เกิดแหล่งน ้าตน้ทุนในการท าการเกษตร 
 2.เพื่อสร้างฝายตน้แบบการเรียนรู้ใหก้บัชุมชนจดัการตนเองเร่ืองน ้า 

9. เป้าหมาย 
9.1 .กลุ่มเป้าหมาย 

  - ผูน้ าชุมชน ชาวบา้น ในหมู่บา้นต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 
9.2 เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ 

  - สร้างฝายน ้าลน้ ในล ารางธรรมชาติ จ านวน12 ตวั 
  - สร้างฝายตน้แบบเพื่อการเรียนรู้จ านวน 1 ตวั ใน 1พื้นท่ี 

10.พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 
 ต าบลวงัหวา้  อ าเภอแกลง   จงัหวดัระยอง   
 ฝายชะลอน ้าตน้แบบเพื่อการเรียนรู้ในพื้นท่ี หมู่ 6 ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 
11.งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 งบประมาณในการด าเนินโครงการ ทั้งส้ิน  50,000 บาทโดยไดรั้บการสนบัสนุนจาก   

1.กลุ่มบริหารจดัการน ้าต าบลวงัหวา้ 20,000 บาท 
2.มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี 30,000 บาท    

12.ขั้นตอนการท างานโดยโครงการและแผนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน     
ระยะท่ี 1  การลงพื้นท่ีส ารวจ วิเคราะห์ขอ้มูล ( มกราคม-มีนาคม 2564 ) 
ระยะท่ี 2 วางแผนร่วมกบัชุมชน ( พฤษภาคม 2564 ) 
ระยะท่ี 3 ลงมือปฏิบติัการสร้างฝายตน้แบบเพื่อการเรียนรู้ ( 21-24 มิถุนายน 2564 ) 

หมายเหตุ ในช่วงปี2563 มีการสร้างฝายในล ารางธรรมชาติ อยา่งต่อเน่ืองตามแผนงาน  PDCA ดงัน้ี 
P=Plan วางแผน 
 1.ถอดบทเรียนการด าเนินงานจากรุ่นพี่ท่ีด าเนินโครงการมาแลว้ในปี 2563 
 2.ศึกษาขอ้มูลเชิงพื้นท่ีเบ้ืองตน้โดยส ารวจล ารางธรรมชาติ 
       3.พูดคุย หารือกบัผูน้ าชุมชนทอ้งท่ี ทอ้งถ่ิน และชาวบา้น  
 4.วิเคราะห์ขอ้มูล ปัญหา ความตอ้งการ และแนวทางการพฒันาต่อยอด 



 5.ประชุมวางแผนร่วมกบัชุมชนในการขบัเคล่ือนโครงการตามแผนงานของ ปี2564 
 6.จดัวางโครงสร้างการบริหารงานตามต าแหน่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
D=Do ลงพื้นท่ีปฏิบัติ ด าเนินกจิกรรมตามแผนท่ีก าหนด 
 7. ส ารวจเส้นทางน ้าเพื่อหาจุดท่ีเหมาะแก่การท าฝายตน้แบบเพื่อการเรียนรู้ หรือสร้างฝายเพิ่มเติม 
 8. เตรียมวสัดุอุปกรณ์ (ปูน ทราย หินตีมือ ไมไ้ผ่) 
 9. เตรียมพื้นท่ีหนา้ฝาย เพื่อท าการสร้างและพฒันาฝายน ้า 
 10.ลงมือปฏิบติัการสร้างฝายน ้าตน้แบบ 
 C = check ตรวจสอบ ประเมินผล การประเมินผลโครงการ 
 11.สัมภาษณ์ หรือสนทนากลุ่มยอ่ย โดยการพูดคุยกบัชาวบา้นถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
 12.ถอดบทเรียนร่วมกนัในการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงาน ว่ามีปัญหาอะไรเกินขึ้น 
จ าเป็นต้องเปล่ียนแปลง แก้ไข แผนงานในขั้นตอนใดบ้าง เพื่อน าไปตรวจสอบและประเมินตนเอง              
ดา้นต่างๆในการท างาน  
A= Action แก้ไข ปรับปรุง 
  อย่างไรก็ตาม ในการด าเนินงานปี 2564 ทีมGEN A ไดมี้การถอดบทเรียนการท างานของรุ่นพี่ท่ีได้
ไดด้ าเนินไวใ้นปี 2563 โดยเฉพาะรูปแบบของการสร้างฝายท่ีแขง็แรง และ การต่อยอดเร่ืองแหล่งเรียนรู้เร่ือง
การสร้างฝายน ้าตน้แบบในพื้นท่ีของชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.รายระเอยีดผลการด าเนินงานโครงการตามแผน     

แผนการด าเนินงาน การด าเนินงาน ผลท่ีเกดิขึน้ ภาพกจิกรรม 

ท าตาม
แผน 

ไม่เป็นไป 
ตามแผน 

P=Plan วางแผน 
13.1 ถอดบทเรียนการด าเนิน
จ าก รุ่นพี่ น ท่ี ด า เ นิน  ก า ร
มาแลว้ในปี2563 

 
/ 

 ไดท้ราบปัญหา
หารด าเนินงานใน
ปีท่ีผา่นมา 

 
13.2 ศึกษาข้อมูลเชิงพื้นท่ี
ส ารวจล ารางธรรมชาติ 

 
/ 

 ไดเ้ขา้ใจสภาพ
พื้นท่ีส าหรับการ
สร้างฝาย และวิถี
ชุมชน  

13.3 พูดคุ ยกับผู ้น าท้อง ท่ี /
ทอ้งถ่ินและชาวบา้น 

 
/ 

 ไดแ้นวคิด และ
แนวร่วมในการ
ท างานเชิงพื้นท่ี 

 
13.4วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา 
ความต้องการ และแนวทาง
การพฒันาต่อยอด 

 
/ 

 ไดท้ราบถึงความ
ตอ้งการท่ีจะ
พฒันาต่อยอด 

 
13.5 ประชุมวางแผนร่วมกบั
ชุมชนในการขับเคล่ือนโดย
การขับเคล่ือนโครงการตาม
แผนงานของปี2564 

 
 
/ 

 เพื่อใหค้นใน
ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการสร้างฝาย
ชะลอน ้า 

 
 

 



แผนการด าเนินงาน การด าเนินงาน ผลท่ีเกดิขึน้ ภาพกจิกรรม 

ท าตาม
แผน 

ไม่เป็นไป 
ตามแผน 

13.6 จดัวางโครงสร้างการ
บริหารงานตามต าแหน่ง
หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 

 
/ 

 เกิดระบบการ
บริหารงานท่ีชดัเจน
ในการด าเนิน
โครงการ 

 
D=Do  ลงพื้นท่ีปฏิบัติ ด าเนินกจิกรรมตามแผนท่ีก าหนด 
13.7 ส ารวจเส้นทางน ้าเพื่อ
หาจุดท่ีเหมาะแก่การท าฝาย
ตน้แบบหรือการเรียนรู้หรือ
หาฝายท่ีตอ้งท าการสร้างฝาย
เพิ่มเติม 

  
/ 

 ทราบต าแหน่งพิกดั
ท่ีเหมาะสมกบัการ
สร้างฝาย 

 
13.8 เตรียมวสัดุอุปกรณ์ (ปูน 
ทราย หินตีมือ ไมไ้ผ)่ 

/  มีการน าทรัพยากร
ในทอ้งถ่ิน เพื่อน ามา
สร้างฝาย 

 
13.9 เตรียมพื้นท่ีหนา้ฝาย 
เพื่อท าการสร้างและพฒันา
ฝายน ้า 

 
 
/ 

 ความพร้อมของ
พื้นท่ีหนา้ฝาย ใน
การสร้างฝายน ้า 

 
13.10 ลงมือปฏิบติัการสร้าง
ฝายน ้าตน้แบบ 

 
/ 

 การร่วมมือ
ปฏิบติัการสร้างฝาย 

 
 

 



แผนการด าเนินงาน ด าเนินงาน ผลท่ีเกิดขึ้น ภาพกิจกรรม 
ตามแผน ไม่เป็นไป

ตามแผน 
C = check ตรวจสอบ ประเมินผล  การประเมินผลโครงการ 
13.11 สัมภาษณ์ หรือ
สนทนากลุ่มยอ่ย โดยการ
พูดคุยกบัชาวบา้นถึง
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

 
/ 

 ทราบถึง
ประโยชน์ของ
ฝายท่ีชุมชนไดรั้บ
จากโครงการ 

 
13.12 ถอดบทเรียน    
ร่วมกนัในการด าเนินงาน
ในแต่ละขั้นตอนของ
แผนงาน 

 
/ 

 เขา้ใจปัจจยั
ความส าเร็จ และ
ความลม้เหลวใน
การด าเนิน
โครงการ 

 
A= Action แก้ไข ปรับปรุง 
13.13 ในการด าเนินงานปี 
2564 ทีมGEN A ไดมี้การ
ถอดบทเรียนการท างาน
ของรุ่นพี่ท่ีไดไ้ดด้ าเนินไว้
ในปี 2563 โดยเฉพาะ
รูปแบบของการสร้างฝายท่ี
แขง็แรง และ การต่อยอด
เร่ืองแหล่งเรียนรู้เร่ืองการ
สร้างฝายน ้าตน้แบบ ใน
พื้นท่ีของชุมชน 

 
 
 
 

/ 

 เพื่อให้
ขอ้เสนอแนะ 
ส าหรับการ
พฒันา ปรับปรุง
งานในปีต่อไป  

 

 

 

 

 



14.ความคิดสร้างสรรค์ และ นวัตกรรม 

ในการด าเนินโครงการฝาย..แหล่งน ้าตน้ทุนดว้ยพลงัอาสาไดด้ าเนินโรงการดว้ยการใชค้วามคิดเชิง

สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมดั้งน้ี 

1.การประยุกต์ใช้เคร่ืองมือเรียนรู้ชุมชนคือแผ่นท่ีเดินดิน ( GEO-Social mapping ) มาใช้เป็น

เคร่ืองมือในการศึกษาสถานการณ์น ้ าในล ารางธรรมชาติของคลองวงัหวา้เราเรียกว่า แผนท่ีเดินน ้ าล าราง

ธรรมชาติ ซ่ึงท าใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ของวิถีชีวิตผูค้นกบัสายน ้าธรรมชาติ จนมาซ่ึงความเขา้ใจภูมิศาสตร์

และภูมิสังคมของต าบลวงัหวา้ สามารถน ามาวิเคราะห์วางแผนการท างานไดช้ดัเจน 

2.การบรูรณะการท างานโดยการสร้างฝายน ้ ากบัมิติเชิงวฒันธรรมของต าบลวงัหวา้ ซ่ึงถือว่าเป็น

ต าบลท่ีมีความโดดเด่นเร่ืองภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดง โดยมีศิลปินช่ือเสียง ไดแ้ก่ นายส าเริง คณทา 

อดีตต าบลวงัหวา้ท่ีมีความรู้ความสามารถดานการร้องเพลงฉ่อย เพลงเรือ เพลงอีแซว และการแต่งกลอน    

ได้อย่างไพเราะจับใจ อีกทั้งเป็นผูถ้่ายทอดความรู้และทกัษะให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ในต าบล ด้วยเหตุน้ี        

ทีม GEN A จึงไดใ้ช้การเรียนรู้เชิงวฒันธรรม ผ่านเวทีวฒันธรรม สร้างการเรียนรู้ไปยงัเยาวชนเก่ียวกบัจิต

อาสา และเร่ืองการสร้างฝายน ้าไปกบัเวทีวฒันธรรม ในวนัท่ี 21 มิถุนายน 2564 

3.การสร้างฝายชะลอน ้ า หรือฝายแม้ว หรือฝายตามแนวพระราชด าริ ในพื้นท่ีต าบลวงัหว้า                 

ทีม GEN A มีการด าเนินงานตามเป้าหมาย คือฝายชะลอน ้ าตามล ารางธรรมชาติคลองวงัหวา้ จ านวน 12 ตวั 

และสร้างฝายน ้ าต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ จ านวน 1 ตัว ในพื้นท่ีของชุมชนท่ีมีความเหมาะสม ทั้งน้ีการ

ด าเนินการสร้างฝายในช่วงก่อนหนา้น้ี คือปี 2563 มีการทดลองสร้างฝายจากการท างานของรุ่นพี่ ซ่ึงพบว่า

บางฝายไม่สามารถตา้นกบักระแสน ้ าไดแ้ละตวัฝายมีการพงัลงเน่ืองจากมีการกดัเซาะขา้งฝายหรือมุมฝาย    

ท าให้ในปี 2564 เม่ือทีม GEN A จะต้องมีการสร้างฝายและพฒันาฝายต้นแบบเพื่อการเรียนรู้จึงต้องมี

การศึกษาวิธีการท าฝายน ้าท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีของต าบลวงัหวา้ โดยมีการพฒันารูปแบบฝาย คือ  

1.)สร้างฝายแบบก่ึงถาวรโดยให้มีการขยายตวัฝายด้านขา้งทั้งสองฝ่ังหน้าฝาย ในลกัษณะหูช้าง    

เพื่อรับกระแสน ้าท่ีจะมากดัเซาะบริเวณริมฝาย 

 

 

 



2.) เพิ่มความเขม้แขง็ใหก้บัตวัฝายโดยการน าหินตีมือมาเรียงบริเวณดา้นบนตวัฝายแลว้เทปูน   
เพื่อใหเ้กิดการยดึเกาะท่ีแขง็แรงขึ้น 

 

 

 

 

 

 

15.ผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินโครงการ 

ผลสัมฤทธ์ิโครงการ รายละเอียด 
ชาวบา้นและชุมชน 1.มีฝายชะลอน ้าเพื่อช่วยกกัเก็บน ้าในล ารางธรรมชาติใหไ้ดน้านขึ้น 

2.เกิดฝายตน้แบบในชุมชนส าหรับการเรียนรู้ 
3.ชาวบา้นตระหนกัและใหค้วามส าคญักบัการจดัการทรัพยากรน ้า 
4.ต าบลวงัหวา้ไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาเป็นแหล่งน ้าจากหน่วยงานภายนอก 
5.ช่วยใหเ้กิดระบบนิเวศเป็นท่ีอยูข่องสัตวน์ ้า ทั้งปลาน ้าจืด หอย พืชผกั เป็นแหล่ง
อาหารพื้นบา้นใหแ้ก่คนชุมชน 
6.ช่วยบรรเทาปัญหาภยัแลง้ใหก้บัเกษตรกรมีน ้าตน้ทุนจากธรรมชาติ ผนัเขา้สู่    
บ่อกกัเก็บน ้าเพื่อการเกษตร 
7.ลดปัญหาความขดัแยง้เร่ืองน ้า เพราะมีระบบการจดัการน ้าส่วนรวมท่ีท าเพื่อ
ประโยชน์ของทุกคนในชุมชน 

นกัศึกษาและจิตอาสา 1.ไดป้ระสบการณ์ในการลงพื้นท่ีเรียนรู้แกไ้ขปัญหาจริง 
2.ฝึกคิด วิเคราะห์ และแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
3.การท างานเป็นทีม 
4.การประสานงาน 
5.ความภูมิใจท่ีไดส้ร้างคุณค่าใหก้บัผูอ่ื้น 

 



16.ตัวช้ีวัดด้านการเผยแพร่และขยายผล 

             ดา้น      การขยายผล        ค่าเป้าหมาย       หมายเหตุ 
1. ดา้นการเผยแพร่ 1.1การเผยแพร่อ

ความรู้ ความเขา้ใจ ใน
การสร้างฝายชะลอน ้า 

จ านวนผูน้ าชุมชนท่ีเขา้มามีส่วนร่วม 14 หมู่ 
ชาวบา้นในพื้นท่ีเขา้มาร่วมกิจกรรม 10 คน 
จาวบา้นมีส่วนร่วมจากหมู่บา้นต่างๆ 20 คน 

 

2.ดา้นการขยายผล 
     

2.1 ขยายผลการสร้าง
ฝายชะลอน ้าเป็นฝาย
ตน้แบบ  

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ใหค้นในชุมชนไดเ้ห็น 
เป็นตวัอยา่ง 1 แห่ง 

 

2.2 ขยายผลการสร้าง
ฝายในชุมชนอ่ืน 

เป้าหมายขยายผลไปยงัชา้งทนู จงัหวดัตราด เน่ืองจาก
สถานการณ์ 
 โควิด-19 

 

17.อุปสรรคในการด าเนินงาน    

 1.เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 ท าให้มีผลกระทบต่อการลงพื้นท่ี ท ากิจกรรมหรือด าเนินงาน
พฒันามีความล่าช้าและจ าเป็นต้องปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ การเตรียมวสัดุส าหรับท าฝายซ่ึงต้องใช้
ทรัพยากรในพื้นท่ีจะตอ้งมีการส ารวจและขอความร่วมมือกบัชุมชนในการด าเนินงานล่วงหนา้ และการขน
ยา้ยจะตอ้งมีการใชเ้คร่ืองทุ่นแรงและก าลงัคนซ่ึงจะตอ้งมีการวางแผนช่วงระยะเวลาให้ชดัเจนในการระดม
คนมาช่วยกนั 

2.การท าความเขา้ใจกบัชาวบา้นให้เกิดความตระหนักในการท าฝายจนน ามาสู่ความร่วมมืออย่าง
แทจ้ริง สภาพอากาศและมีฝนตกลงมาระหว่างท าฝายอาจมีผลต่อการท างานล่าชา้และตอ้งปรับเปลี่ยนกิจกก
รมเม่ือมีความพร้อม 

 
 
 
 
 
 
 

 



18. ผลที่ได้รับจากการท าโครงการก่อนและหลงั ของนักศึกษาที่เข้าร่วมท าโครงการ 

ประเด็น ก่อนท าโครงการ หลงัท าโครงการ 
1.ระบบการ
จดัการน ้า 

ชาวบา้นขาดความรู้ในการจดัการ
น ้าดว้ยตนเองเน่ืองจากชาวบา้น 
ไม่มีแหล่งกกัเก็บน ้าเป็นของ
ตนเองจึงท าใหน้ ้าท่ีไหลมาจาก
เขื่อนประแสร์ไหลลงสู่ทะเลอยา่ง
สูญเปล่า 

      มีการท าเวทีประชาคมร่วมกบัผูน้ าชุมชนและชาวบา้น 
จึงท าให้เกิดกลุ่มบริหารจัดการน ้ าท่ีชัดเจน และเกิดกิจ
กรรมการบริหารจดัการน ้า แบบชุมชนมีส่วนร่วม ผา่นการ
สร้างฝายชะลอน ้า  
 

2.ฝายชะลอน ้า ชาวบา้นมีการสร้างฝายชะลอน ้า
สร้างกนัแบบง่ายๆโดยน า
กระสอบทรายมากั้นทางน ้า 

      มีการปรับเปล่ียนรูปแบบการสร้างฝายชะลอน ้า โดยน า
ไมไ้ผ่มาขึ้นเป็นโครงสร้างแลว้น ากระสอบทรายมาเรียง
ทบักนัจากนั้นวางหินทบับนกระสอบทรายแลว้น าปูนมา
เททบัเพื่อให้ฝายมีความแข็งแรงมากขึ้นจึงเกิดฝายตน้แบบ
ลักษณะก่ึงถาวร และเป็นการด าเนินงานจากส่วนกลาง    
ท าใหเ้กิดประโยชน์ส่วนรวม ลดปัญหาความขดัแยง้  

3.ระบบการ
ท างานและ
ความรู้  

ความเขา้ใจต่อกระบวนการท างาน
เชิงพื้นท่ี และความรู้เร่ืองฝาย
ชะลอน ้า  

   นกัศึกษาไดเ้รียนรู้เชิงทฤษฎีในการท างานพฒันาชุมชน 
แต่เม่ือไดม้าท าโครงการ จึงไดเ้รียนรู้ในเชิงปฏิบติัจริง เกิด
ทกัษะการท างานเป็นทีม และสามารถน าความรู้เชิงทฤษฎี
มาสู่การปฏิบติัไดจ้ริง นอกจากน้ี นักศึกษาจิตอาสา ยงัได้
เกิดการเรียนรู้เร่ืองการบริหารจัดการน ้ า ด้วยระบบการ
สร้างฝายชะลอน ้า  

 

 

 

 

 

 

 



ฝาย..แหล่งน ้าต้นทุนชุมชนด้วยพลงัอาสา 
 

            พื้นท่ีต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เป็นต าบลใหญ่ ท่ีมีถึง 14 หมู่บา้นและวิถีชีวิตของคน
วงัหวา้ส่วนใหญ่คือเป็นเกษตรกร จึงท าให้เห็นว่า ทรัพยากรน ้ า คือปัจจยัส าคญัในการด ารงชีวิตของคนใน
ต าบลวงัหวา้ แต่เดิมคนในต าบลวงัหวา้มีการปลูกยางพาราเป็นส่วนใหญ่  ต่อมาเม่ือปีพ.ศ.2540 ไดมี้การ
เปล่ียนแปลงจากปลูกยางพารามาเป็นทุเรียนเพราะเศรษฐกิจตกต ่าท าให้ราคายางพาราลดลงจึงท าให้คนหัน
มาปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นอยา่งรวดเร็วในช่วงเวลาไม่ก่ีปีส่งผลท าให้ความตอ้งการการใชน้ ้าการเกษตรเพิ่มสูงขึ้น
ท าให้น ้ าภายในต าบลวงัหวา้ไม่เพียงพอ จึงเกิดปัญหาความขดัแยง้เร่ืองการแย่งน ้ าต่างคนต่างตอ้งการน ้ า     
เพื่อน าไปใชใ้นการเกษตรและครัวเรือน 

ทีม Gen A จิตอาสาเปล่ียนแปลงชุมชน มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี ไดเ้ลง็เห็นถึงปัญหาของคน
ในต าบลวงัหวา้ ทีม Gen A ปฏิบติัการเดินล ารางในคลองวงัหวา้พบว่ายงัมีสายน ้ าขนาดเล็กท่ีเรียกว่า คลอง
ไส้ไก่หรือคนวงัหวา้รียกว่าล าราง อีกประมาณ10 กว่าสายท่ีไหลแยกจากคลองวงัหวา้เส้นหลกัไปยงัชุมชน 
เราพบวา่ มีชาวบา้นมีการน ากระสอบทรายมากั้นน ้าในล ารางแบบง่ายๆในพื้นท่ีส่วนตวัของตนเอง จึงท าใหรู้้
ว่าพื้นท่ีมีปัญหาเร่ืองภยัแลง้ โดยเฉพาะในปี 2562 ไดเ้กิดภาวะแลง้จดั น ้ าในคลองวงัหวา้ ล ารางธรรมชาติ 
เหือดแหง้ อีกทั้งน ้าในอ่างเก็บน ้าประแสร์ก็ไม่เพียงพอ  

ทีม Gen A จึงน าบเรียนความผิดพลาดจากฝายท่ีเคยทดลองสร้างก่อนหน้าน้ี มาถอดบทเรียนละ
ปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ เป็นฝาย ลกัษณะก่ึงถาวร มีความกวา้ง 1.5 เมตร ยาว 5 เมตร ใชไ้มไ้ผ่ เป็นวสัดุ
สร้างตวัฝาย  แลว้น ากระสอบทราย วางเป็นแนวยาวกั้นน ้ า สูงประมาณ 1.5 เมตร ดา้นบนตวัฝายวางกอ้นหิน
และเทปูนทบั เพื่อท าให้ฝายมีความมัน่คงแข็งแรงมากขึ้น  ฝาย จ าหนา้ท่ีกั้นชะลอน ้ าในล ารางธรรมชาติให้
ไหลช้าลง และขงัอยู่ในพื้นท่ีไห้ไดน้านขึ้นจึงไดวิ้เคราะห์เห็นว่า น ้ าธรรมชาติท่ีไหลเขา้มาในคลองวงัหวา้
และมาสู่ล ารางต่างๆจะมีการวางระบบกกัเก็บน ้ าหรือ ฝายชะลอน ้ าไวใ้ห้นานท่ีสุด โดยไม่ควรปล่อยใหไ้หล
ลงสู่ทะเล จึงไดมี้การจดัเวทีประชาคมร่วมกนัหาทางออกและแกไ้ขปัญหาร่วมกบัผูน้ าชุมชนกบัชาวบา้นโดย
มีการน าแนวทางพระราชด าริมาแกไ้ขปัญหาภายในต าบลอีกทั้งยงัเป็นการสร้างการเรียนรู้เร่ืองการจดัการน ้ า
ในชุมชน เราจึงไดต้ั้งเป้าหมายสร้างฝายจ านวน 12 ตวัใน 12 จุดของเส้นทางล ารางธรรมชาติ   
 ทีม Gen A ไดก้ าหนดฝายท่ี12 เป็นฝายตน้แบบ ณ จุดล ารางตาแผน ส าเร็จเม่ือวันท่ี 21-26 มิถุนายน 
2564 ไดส้ าเร็จตามเป้าหมายท่ี ทีม Gen A ไดก้ าหนดไวเ้พื่อใหเ้กิดระบบตน้ทุนส าหรับชุมชน ขบัเคล่ือนดว้ย
กลุ่มบริหารจดัการน ้าในการสานต่อใหล้ ารางธรรมชาติในคลองวงัหวา้มีฝายชะลอน ้าตามแนวพระราชด าริท่ี
เกิดจาการจัดการตนเองของชุมชนสามารถมีระบบการจัดการน ้ าสามารถมีระบบการบริหารจัดการน ้ า
ธรรมชาติแบบพึ่งตนเองได ้ทีม Gen A มุ่งหวงัให้ฝายน ้ า12ตวั เป็นแรงกระตุน้ให้ชุมชนเรียนรู้และท าต่อไป
อยา่งย ัง่ยนื  

  



 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรม เดินส ารวจล ารางธรรมชาติในคลองวงัหวา้ 

 

 

 
 

ภาพกิจกรรม วิเคราะห์พื้นท่ีส าหรับการสร้างฝายตน้แบบตวัท่ี 12 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ภาพกิจกรรม  พูดคุย ศึกษาขอ้มูลและท าความเขา้ใจกบัชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพกิจกรรม เตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการสร้างฝาย 

  

 

 



 

 

  

 

 

ภาพกิจกรรม  เตรียมพื้นท่ีหนา้ฝาย  

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม  สร้างฝายน ้าลน้  ณ ล ารางตาแผน 

 

   

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพกิจกรรม  ฝายชะลอน ้าตน้แบบ ตวัท่ี 12 

 

 

 

                                                    
 
 
 
 


