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บทคัดย่อ 
 
การจัดท้าโครงงานในโครงงานครั งนี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือส้ารวจเส้นทางการไหลของล้าน ้าแม่ปาน  

ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ล้าน ้าแม่ปานและบริเวณรอบล้าน ้า ออกแบบฝายชะลอน ้าแบบผสมผสานให้คงทน
ต่อกระแสน ้าป่าในล้าน ้าแม่ปาน  เพ่ือสร้างฝายชะลอน ้าแบบผสมผสานในล้าน ้าแม่ปานตามแบบแปลน 
และเพ่ือศึกษาความคงทนของฝายชะลอน ้าในล้าน ้าแม่ปาน 

จากการศึกษาส้ารวจเส้นทางการไหลของล้าน ้าแม่ปาน พบว่า ล้าน ้าแม่ปานมีความยาวทั งหมด 
30.1278 กิโลเมตร  ห้วยที่ไหลมารวมกับล้าน ้าแม่ปานมีทั งหมดจ้านวน 46 สาย สูงจากระดับน ้าทะเล
ปานกลาง  460 กิโลเมตร สภาพภูมิศาสตร์ล้าน ้าแม่ปานและบริเวณรอบล้าน ้า สภาพป่าไม้เป็นป่า
เบญจพรรณ ดินบริเวณริมตลิ่งเป็นดินร่วน หินที่พบในล้าน ้าแม่ปานและบริเวณรอบๆ ส่วนมากเป็น
หินอัคนี หินตะกอน หินปูน หินแปร หินบะซอลต์ และหินกรวด รูปหน้าตัดของล้าน ้าแม่ปานเป็นรูป 
u-shape  ฝายชะลอน ้าแบบผสมผสานที่ออกแบบและพัฒนาขึ นมีความคงทนต่อกระแสน ้าป่าในล้าน ้า
แม่ปาน ใช้วัสดุธรรมชาติ ได้แก่ ไผ่หก ไผ่ซาง และก้อนหิน การสร้างฝายชะลอน ้าแบบผสมผสาน    
ในล้าน ้าแม่ปานเป็นไปตามแบบแปลนที่ก้าหนดไว้  จึงท้าให้ฝายชะลอน ้ามีความคงทนต่อกระแสน ้าป่า 

ผลการศึกษา การออกแบบและพัฒนาฝายชะลอน ้าในล้าน ้าแม่ปาน ต้าบลเมืองปาน 
อ้าเภอเมืองปาน จังหวัดล้าปาง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั งไว้ 
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บทที่ 1  
บทน ำ 

 
1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของโครงงำน 

นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ได้ให้ความส้าคัญของการเกิดเหตุน ้าบ่าไหลหลาก อุทกภัย แผ่นดิน
ถล่ม และภัยแล้งในพื นที่ต่างๆ ไปที่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศ อีกส่วนหนึ่งมีความเห็นว่าเป็นผลมาจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคส่วนต่างๆ  
ซึ่งก่อให้เกิดสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงของโลก แต่นักวิชาการด้านป่าไม้ก็ยังคงให้ความส้าคัญไปที่   
การบุกรุกท้าลายป่าต้นน ้า และใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบต่างๆ เพราะเป็นสิ่งส้าคัญที่เสริมความรุนแรง
ของเหตุการณ์ดังกล่าว (ส่วนวิจัยต้นน ้า ส้านักอนุรักษ์และจัดการต้นน ้า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช, 2556) 

จากข้อมูลสถิติพื นที่ป่าไม้ของประเทศไทย ของกรมป่าไม้ ปี พ.ศ.2557 ประเทศไทยมีพื นที่
ป่าไม้ ร้อยละ 31.62 ของพื นที่ทั งประเทศ ปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยมีพื นที่ป่าไม้ ร้อยละ 31.60  
ของพื นที่ทั งประเทศ ปี พ.ศ.2559 ประเทศไทยมีพื นที่ป่าไม้ ร้อยละ 31.58 ของพื นที่ทั งประเทศ 
พื นที่ป่าไม้ของประเทศไทยลดลงทุกปี (ส้านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้) 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงตระหนักถึงความส้าคัญ
ของการอยู่รอดของป่าไม้นั น คือ “น ้า” ที่เป็นส่วนประกอบส้าคัญของสิ่งมีชีวิต ทรงพระราชทาน  
แนวพระราชด้าริฯ เกี่ยวกับ “ฝาย” อันเป็นเครื่องมือที่จะใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูป่าไม้ที่ได้ผลดี 
และทรงแนะน้าให้ใช้ฝายกั นน ้า (check dam) หรืออาจเรียกว่า ฝายชะลอความชุ่มชื นได้เช่นกัน 

ต้าบลเมืองปาน อ้าเภอเมืองปาน จังหวัดล้าปาง ล้อมรอบไปด้วยป่าไม้และภูเขาที่อุดมสมบูรณ์ 
เป็นพื นที่ป่าต้นน ้าของแม่น ้าขนาดเล็กหลายสาย ได้แก่ น ้าแม่ปาน น ้าแม่ก๋อม น ้าแม่แมะ และแม่มอญ 
มีพื นที่ประมาณ 132,500  ไร่ เป็นชุมชนเกษตรกรรมที่มีวิถีชีวิตแนบชิดกับธรรมชาติ ชุมชนใช้ประโยชน์
จากแหล่งน ้าเหล่านี ในการเกษตร เลี ยงสัตว์ และเป็นแหล่งในการผลิตน ้าประปาในหมู่บ้าน  

ช่วงฤดูฝนทุกปีล้าน ้าแม่ปานจะเกิดน ้าป่าไหลหลาก เพราะเกิดจากฝนตกหนักเหนือดอยล้าน 
ซึ่งเป็นแหล่งต้นน ้าของน ้าแม่ปานเป็นเวลานาน ท้าให้จ้านวนน ้าสะสมมีปริมาณมากจนพื นดินและ
ต้นไม้ดูดซับไม่ไหว ไหลบ่าลงสู่ที่ราบต่้าอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อพื นที่เกษตรกรรม
ใกล้กับล้าน ้าแม่ปาน ได้แก่ หมู่บ้านปางอ่าย บ้านทุ่งโป่ง บ้านติ ว บ้านหลวง บ้านแพะ บ้านสบปาน  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 สภาพบ้านที่เสียหายจากน ้าป่าไหล               ภาพที่ 2 พื นที่การเกษตรใกล้ล้าน ้าแม่ปาน 
           ในล้าน ้าแม่ปาน 



หน่วยงานของรัฐและชุมชนในต้าบลเมืองปาน จึงมีโครงการสร้างฝายชะลอน ้าแบบผสมผสาน
ทุกปี วัตถุประสงค์เพ่ือเก็บกักน ้าไว้เป็นแหล่งน ้าส้าหรับใช้ในการเกษตร อุปโภคบริโภค เพ่ือชะลอการไหล
ของน ้า ท้าให้น ้าซึมลงสู่ดินได้มากขึ น เพ่ิมความชุ่มชื น ส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพของ
ระบบนิเวศป่าต้นน ้าล้าธาร เพ่ือลดความรุนแรงของการเกิดการชะล้างพังทลายของดิน โดยใช้หิน ทราย 
และกระสอบพลาสติกสาน (ถุงปุ๋ย) ในการสร้างฝายชะลอน ้า 

การสร้างฝายชะลอน ้าในล้าน ้าแม่ปานที่พบ จะใช้กระสอบพลาสติกสาน (ถุงปุ๋ย) บรรจุทราย 
ก้อนหิน แล้วพับปากกระสอบพลาสติกสาน (ถุงปุ๋ย) น้ามาวางเรียงในแนวตรงขวางกั นล้าน ้าแม่ปาน 
ระดับความสูงของฝายจะแตกต่างตามความลึกล้าน ้า เมื่อฝนตกหนักและน ้าป่าไหลหลากส่งผลให้  
ฝายชะลอน ้าพังทลายลงมา กระสอบพลาสติกสาน (ถุงปุ๋ย) ไหลไปตามกระแสน ้า พอน ้าลดลงก็จะ
มองเห็นกระสอบพลาสติกสาน (ถุงปุ๋ย) เรี่ยราดกระจัดกระจาย กระสอบพลาสติกสาน (ถุงปุ๋ย)           
เป็นวัสดุที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ กลายเป็นขยะท่ีส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ฝายชะลอน ้าที่ช้ารุด สร้างจาก                    ภาพที่ 4 กระสอบพลาสติกสาน (ถุงปุ๋ย) 
           กระสอบพลาสติกสาน (ถุงปุ๋ย)                                กระจัดกระจายในน ้าแม่ปาน 

 
ผู้จัดท้าโครงงานจึงเกิดแนวคิดที่จะศึกษาและออกแบบฝายชะลอน ้าให้มีความคงทนต่อน ้าป่า

ไหลหลากในล้าน ้าแม่ปาน โดยยึดหลักในการสร้างฝายชะลอน ้าแบบผสมผสานตามแนวพระราชด้าริฯ 
มีโครงสร้างทางวิศวกรรมที่สามารถท้าได้อย่างรวดเร็ว ด้วยวัสดุธรรมชาติที่หาง่ายในท้องถิ่น เพ่ือยืดอายุ
การใช้งานของฝายชะลอน ้าในล้าน ้าแม่ปาน และเป็นการรักษาระบบนิเวศของป่าต้นน ้า 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1) เพ่ือส้ารวจเส้นทางการไหลของล้าน ้าแม่ปาน 
2) เพ่ือศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ล้าน ้าแม่ปานและบริเวณรอบล้าน ้า  
3) เพ่ือออกแบบฝายชะลอน ้าแบบผสมผสานให้คงทนต่อกระแสน ้าป่าในล้าน ้าแม่ปาน 
4) เพ่ือสร้างฝายชะลอน ้าแบบผสมผสานในล้าน ้าแม่ปานตามแบบแปลน 
5) เพ่ือศึกษาความคงทนของฝายชะลอน ้าในล้าน ้าแม่ปาน 
 

1.3 สมมติฐำนกำรศึกษำ 
          การออกแบบและพัฒนาฝายชะลอน ้า มีผลต่อความคงทนของกระแสน ้าป่าในล้าน ้าแม่ปาน 

ตัวแปรต้น : การออกแบบและพัฒนาฝายชะลอน ้า 
ตัวแปรตาม : ความคงทนของฝายชะลอน ้าต่อกระแสน ้าป่าในล้าน ้าแม่ปาน 



1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1) แผนที่ส้าหรับศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ล้าน ้าแม่ปาน 
2) วิธีสร้างฝายชะลอน ้าแบบผสมผสานที่มีความคงทนต่อกระแสน ้าป่าในล้าน ้าแม่ปาน  
3) ฝายชะลอน ้าในล้าน ้าแม่ปานที่มีความคงทนต่อกระแสน ้าป่าในล้าน ้าแม่ปาน 
4) เข้าใจและสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดท้าแผนที่ล้าน ้าแม่ปาน การบังคับโดรน 
5) การน้าความรู้ด้านวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม สร้างสรรค์ผลงาน 

ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
 



บทที่ 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  
การออกแบบและพัฒนาการสร้างฝายชะลอน ้าให้คงทนต่อกระแสน ้าป่าในล้าน ้าแม่ปาน   

มีทฤษฎีงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องและจ้าเป็นต่อการสร้างฝายชะลอน ้า ทั งทางด้านแนวคิดและด้านเทคนิค 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี  
 2.1 การไหลของน ้า 

2.2 ความรู้เรื่องฝายชะลอน ้า (Check Dam) 
 2.3 ไผ่ในท้องถิ่น 
 2.4 โดรน (Drone) เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ 

2.5 แอพพลิเคชั่นค้นหาพิกัดทางภูมิศาสตร์ 
2.6 โปรแกรม ArcGIS 10.5 
 

2.1 การไหลของน ้า 
ฟิสิกส์ราชมงคล (2561) ระบุไว้ว่า การไหลของล้าน ้าหรือธารน ้าไหล ได้แก่ การไหลแบบ

เป็นชั น (Laminar Flows) เป็นลักษณะการไหลที่เรียบ มีความเร็วในการไหลต่้า ลักษณะการไหล      
ชั นบนสุดของผิวน ้าเคลื่อนที่เหลื่อมไปข้างหน้าเหนือชั นที่ถัดลงไป มักพบลักษณะของการไหลเช่นนี  
ในบริเวณน ้าที่มีระดับความลึกมาก การไหลดังกล่าวมีการพัดพาตะกอนไปได้น้อยมาก เช่น การไหล
ของน ้าใต้ผิวดิน การไหลแบบปั่นป่วน (Turbulent Flows) เป็นลักษณะการไหลของน ้าทั่วไปภายใต้
สภาพท้องน ้าที่ไม่ราบเรียบ มีความขรุขระมาก การไหลจึงไม่สม่้าเสมอ มีการพัดพาตะกอนไปตาม
กระแสน ้าได้มาก บางกรณีเกิดกระแสน ้าวนอันเนื่องมาจากสภาพความขรุขระของท้องน ้า การไหล
แบบปั่นป่วนล้าน ้าจะไหลเร็วและมีการเปลี่ยนทิศทางได้ง่าย มีผลต่อการกัดเซาะตลิ่งสองฝั่งน ้าเป็นอย่างมาก 

อย่างไรก็ตามความเร็วในการไหล (Velocity) ของล้าน ้าทั งสองแบบ ก็คือไหลไปตามแรง
ดึงดูดของโลก โดยมากเราวัดความเร็วในการไหลของน ้าเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง องค์ประกอบทางด้าน
สภาพความลาดชันของท้องน ้า ความขรุขระของท้องน ้า อัตราการไหล ล้วนมีผลต่อการไหลของน ้า
ทั งสิ น และพบว่าการไหลของล้าน ้าตามธรรมชาติ การไหลของล้าน ้าในช่วงตรงๆ ความเร็วในการไหล
มากที่สุดบริเวณช่วงกลางล้าน ้า และช้าที่สุดบริเวณริมฝั่งล้าน ้า ส่วนทางน ้าที่เป็นส่วนโค้ง ความเร็วใน
การไหลสูงที่สุดอยู่บริเวณส่วนโค้งด้านนอก และช้าที่สุดบริเวณส่วนโค้งด้านใน เนื่องจากมีแรงเสียดทาน
มากกว่า 

จากเอกสารดังกล่าวพบว่า การไหลของล้าน ้าในช่วงแนวตรง จะไหลเร็วและแรงช่วงกลาง
ล้าน ้าและจุดที่ลึกลงไป 
 
2.2 ความรู้เรื่องฝายชะลอน ้า (Check Dam) 

2.2.1 ฝาย 
คือ สิ่งก่อสร้างขวางหรือกั นทางน ้า ซึ่งปกติมักจะกั นล้าห้วย ล้าธารขนาดเล็ก ในบริเวณที่

เป็นต้นน ้า หรือพื นที่ที่มีความลาดชันสูงให้สามารถกักตะกอนอยู่ได้ และหากช่วงที่น ้าไหลแรงก็สามารถ
ชะลอการไหลของน ้าให้ช้าลง และกักเก็บตะกอนไม่ไหลลงไปทับถมน ้าตอนล่าง ซึ่งเป็นวิธีอนุรักษ์ดิน
และน ้าได้ดีมาก 



2.2.2 ประเภทของฝาย 
แบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ ฝายชะลอน ้าแบบผสมผสาน ฝายชะลอน ้าแบบกึ่งถาวร 

และฝายชะลอน ้าแบบถาวร 
1) ฝายชะลอน ้าแบบผสมผสาน 
ฝายต้นน ้าล้าธารแบบผสมผสาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการดักตะกอนและเศษวัสดุ

ต่าง ๆ ที่ไหลมากับน ้า และช่วยลดความเร็วหรือชะลอการไหลของน ้า ซึ่งในการก่อสร้างฝายต้นน ้า
แบบผสมผสานนี  ล้าห้วยควรมีความกว้างประมาณ 3 – 5 เมตร ลึกประมาณ 0.50 – 1.00 เมตร 
ฝายต้นน ้าล้าธารแบบผสมผสาน มีรูปแบบต่างๆ พอสรุปได้ 6 ชนิด ดังนี  

(1) ฝายผสมผสานแบบคอกหมู 
(2) ฝายผสมผสานแบบไม้ 
(3) ฝายผสมผสานแบบกระสอบ 
(4) ฝายผสมผสานแบบลวดตาข่าย 
(5) ฝายผสมผสานแบบหินทิ ง 
(6) ฝายผสมผสานแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน 

ใช้วัสดุธรรมชาติหาได้ง่ายในท้องถิ่นเป็นส่วนหลัก ได้แก่ กิ่งไม้ ต้นไม้ ทราย ดิน หิน 
และกรวดเป็นต้น ก่อสร้างเรียบง่ายตามภูมิปัญญาดั งเดิมของแต่ละถิ่น และสภาพความเหมาะสมของ
พื นที่  

2) ฝายชะลอน ้าแบบกึ่งถาวร 
เป็นฝายที่สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง หรือก่ออิฐถือปูน จุดที่จะ

สร้างฝาย ควรสร้างบริเวณตอนกลางและตอนล่างของล้าธารหรือร่องน ้า (second order) ที่กว้างไม่เกิน 
3 เมตร ฝายชนิดนี จะสามารถดักตะกอน และเก็บกักน ้าได้ในช่วงฤดูแล้ง 

3) ฝายชะลอน ้าแบบถาวร 
เป็นฝายที่สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง หรือ ก่ออิฐถือปูน จุดที่จะ

สร้างฝาย ควรสร้างบริเวณตอนปลายของล้าธารหรือร่องน ้า (second or third order) ที่กว้างไม่เกิน 
5 เมตร ฝายชนิดนี จะสามารถดักตะกอนและเก็บกักน ้าในฤดูแล้งได้ดี สามารถอ้านวยประโยชน์เป็น
แหล่งน ้าของชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย 

2.2.3 การออกแบบเพื่อก้าหนดขนาดของฝายขึ นอยู่กับ 
1) พื นที่ล้าน ้าของแต่ละล้าห้วย/ฝาย 
2) ความลาดชันของพื นที่ 
3) สภาพของดินและการชะล้างพังทลายของดิน 
4) ปริมาณน ้าฝน 
5) ความกว้างและความลึกของล้าห้วย 
6) แหล่งวัสดุตามธรรมชาติ 
7) ปริมาณน ้าป่าสูงสุด 
8) วัตถุประสงค์ของการก่อสร้าง 

2.2.4 ข้อควรค้านึงนนการสร้างฝาย้้นน ้า 
1) ต้องส้ารวจสภาพพื นที่ วัสดุก่อสร้างตามธรรมชาติและรูปแบบของฝายที่เหมาะสม 
2) ต้องค้านึงถึงความแข็งแรงของฝาย เพ่ือป้องกันการเสียหายจากกรณีน ้าหลาก 
3) ไม่ควรก่อสร้างในบริเวณล้าห้วยที่มีความลาดชันสูงมาก 



4) ส้าหรับฝายแบกึ่งถาวรและแบบถาวรควรสร้างรากฐานให้ถึงชั นหินดาน เพื่อจะได้
เพ่ิมความสามารถในการกักเก็บน ้าเป็นอย่างดี 

5) วัสดุที่ใช้ต้องเป็นไม้ล้มขอนนอนไพร กิ่งไม้แห้งเป็นอันดับแรก  
6) จัดล้าดับความส้าคัญของล้าห้วย หากสภาพป่ามีความสมบูรณ์ อาจใช้วิธีการสร้างเสริม

เพียงเฉพาะจุดก็ได้ 
2.2.5 ประโยชน์ของฝาย 

1) ลดการชะล้างการพังทลายของดิน 
2) ลดความรุนแรงของกระแสน ้าในล้าธาร 
3) ท้าให้ระยะเวลาในการไหลของน ้าเพ่ิมมากขึ น 
4) กระจายความชุ่มชื นออกไปเป็นวงกว้างในพื นที่ทั งสองฝั่งของน ้าห้วย 
5) ช่วยเพิ่มปริมาณน ้าใต้ดิน 
6) กักเก็บตะกอนและวัสดุต่างๆที่ไหลลงมากับน ้า 
7) เพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพ และการทดแทนของสังคมพืชให้แก่พื นที่โดยรอบ 
8) เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น ้า 
9) ใช้เป็นแหล่งน ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคของมนุษย์และสัตว์ป่า 
10) น้าน ้าไปใช้ในการเกษตร 
11) ลดความรุนแรงของการเกิดไฟป่าในฤดูแล้ง 
จากเอกสารดังกล่าวพบว่า การสร้างฝายชะลอน ้าแบบผสมผสานช่วยลดความเร็ว

ชะลอการไหลของน ้า ลดความรุนแรงของกระแสน ้า ล้าห้วยควรมีความกว้างไม่เกิน 5 เมตร ลึกประมาณ 
0.50 – 1.00 เมตร ใช้วัสดุธรรมชาติหาได้ง่ายในท้องถิ่นเป็นส่วนหลัก ได้แก่ กิ่งไม้ ทราย ดิน หิน  
และกรวด เป็นต้น 
 
2.3 ไผ่นนท้องถิ่น 

ไผ่หก 
เป็นไม้ไผ่ขนาดใหญ่ที่ขึ นเป็นกอ ปกติจะมีล้าต้นตรง บางครั งอาจจะโค้ง ล้าใหญ่ยาว         

15-20 เมตร หรืออาจถึง 25 เมตร ล้าโต 10-18 เซนติเมตร ปล้องยาว 30-50 เซนติเมตร เนื อไม้หนา 
0.8-1.2 เซนติเมตร กิ่งจะมีตามข้อตอนปลายๆ ล้า ตอนโคนจะเลาไม่มีกิ่ง เมื่อยังอ่อนล้ามีสีขาวเทา  
มีขนอ่อนปกคลุมหนาแน่น เมื่อแก่ล้าปล้องจะมีสีเขียวด้านๆ ตามข้อจะมีร่องรอยของรากติดอยู่ 

ไผ่ซาง 
เป็นไผ่ที่มีขนาดเนื อไม้หนา 1.5 - 3 เซนติเมตร เมื่อโตเต็มที่จะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5-7 นิ ว 

ล้าเรียวยาวตรงมีสีเทาออกขาวไม่มีขน เนื อไม้มีความหนาสามารถน้ามาใช้ท้าสิ่งของเอนกประสงค์    
ได้หลากหลาย มีความสูง 20-30 เมตร หน่อมีสีน ้าตาลเทา หน่อน้ามารับประทานได้ ล้าไม้เป็นที่
ต้องการของตลาดผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์มาก 

จากเอกสารดังกล่าวพบว่า ไผ่หกมีล้าต้นตั งตรง เนื อไม้หนา มีความเหมาะสมในการน้ามา
สร้างหลักฝายชะลอน ้า ไผ่ซางมีความสูง และเนื อไม้ไม่หนาเหมาะสมในการน้ามาใช้ส้าหรับสาน 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องจึงออกแบบและพัฒนาฝายชะลอน ้าให้มีความโค้งรับกระแสน ้า 
และฐานล่างมีความหนา ใช้วัสดุธรรมชาติในการสร้างฝายชะลอน ้า ได้แก่ ไผ่หก ไผ่ซาง และก้อนหิน   



2.4 โดรน (Drone) เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ 
กุลธิดา เด่นวิทยานันท์ (2559 : ออนไลน์) ระบุไว้ว่า โดรน (Drone) หรือ ยูเอวี (Unmanned 

Aerial Vehicles: UAVs) ถือเป็นหนึ่งเทคโนโลยีที่ก้าลังถูกหลายฝ่ายจับตามองอยู่ในขณะนี  เพราะท้า
หน้าที่ในการบังคับเครื่องบินแทนมนุษย์ ทั งนี บทบาทของโดรนหรือเรียกอีกอย่างว่าอากาศยานไร้คนขับ 
ก้าลังเข้ามามีอิทธิพลต่อรูปแบบการท้าธุรกิจในวันนี  ต่างจากอดีตที่โดรนถูกใช้ในการทหารและภารกิจ
ป้องกันประเทศเป็นหลัก โดยผลการศึกษาของ PwC’s CEO pulse ที่ผ่านมาระบุว่า 64% ของผู้บริหาร
ทั่วโลกเชื่อว่าในอนาคตเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotics) จะยิ่งถูกน้ามาผนวกอยู่ในรูปแบบการท้าธุรกิจ
และถูกประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายครอบคลุมแทบทุกสายอุตสาหกรรมถ้าพูดกันตามภาษาชาวบ้านแล้ว 
โดรน คือ เครื่องบินอัตโนมัติที่เราเห็นคุ้นตาบนท้องฟ้าในเวลานี  เช่น การใช้โดรนเพ่ือบันทึกภาพหรือ
เหตุการณ์จากมุมสูง การส้ารวจพื นที่การเกษตรและชลประทาน การส้ารวจท่อส่งก๊าซ การเก็บข้อมูล
สภาพอากาศ สภาพการจราจร และการล้าเลียงขนส่ง เป็นต้น ตามปกติหลักการท้างานของโดรน    
ใช้เพื่อเป็นตัวตรวจจับ ขนส่ง วิจัย โจมตี ค้นหาและช่วยเหลือ โดยแบ่งการท้างานออกเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ 

2.3.1 Multirotor UAVs เป็นประเภทที่พบเห็นบ่อยมากที่สุด เคลื่อนตัวได้รวดเร็วและ
คล่องแคล่วเนื่องจากมีทั งแบบ 4, 6 และ 8 ใบพัด ไม่ต้องใช้รันเวย์ในการบิน แต่มีข้อเสียคือ ขีดความเร็ว
ของการบินน้อยกว่าโดรนประเภทอ่ืนๆ จึงท้าให้บินได้ช้ากว่า ในปีที่ผ่านมา โดรนประเภทนี ครองส่วนแบ่ง
การตลาดมากถึง 77% 

2.3.2 Fixed-wing drones มีลักษณะการท้างานคล้ายคลึงกับเครื่องบิน จึงต้องมีรันเวย์ 
ซึ่งโดรนประเภทนี สามารถบินได้นานกว่าและเร็วกว่า เหมาะกับการใช้งานเพ่ือส้ารวจในพื นที่กว้างใหญ่ 
แถมยังบรรทุกของหนักได้ในระยะไกล และใช้พลังงานน้อย 

2.3.3 Hybrid model (tilt-wing) สามารถบินได้เร็วกว่า ไกลกว่า และมีประสิทธิภาพมากกว่า
แบบที่สอง แถมไม่ต้องใช้รันเวย์ แต่โดรนประเภทนี มีอยู่น้อยในตลาดโลก 

จากการศึกษาเอกสาร จึงจัดหาโดรนขนาด 4 ใบพัด ไม่ต้องใช้รันเวย์ในการบิน ติดตั งกล้อง
720p HD หมุนได้ 3 ระดับ บันทึกภาพและวีดิโอผ่าน smart phone บินกลับเองโดยอ้างอิงระบบ GPS 
หรือรีโมทคอนโทรล 
 
2.5 แอพพลิเคชั่นค้นหาพิกัดทางภูมิศาส้ร์ 

แอพพลิเคชั่น Handy GPS เปน็แอพพลิเคชั่นค้นหาพิกัดทางภูมิศาสตรโ์ดยใช้สัญญาณดาวเทียม 
ดาวน์โหลดได้ใน App store หรือ Play store ขึ นอยู่กับแพล็ตฟอร์มบนมือถือ  
 
2.6 โปรแกรม ArcGIS 10.5 

โปรแกรม ArcGIS เป็นชุดโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ชุดโปรแกรมหนึ่ง 
ซึ่งใช้ในการจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพ่ือตอบสนองความต้องการการใช้งานของหน่วยงานต่างๆ 
จะประกอบด้วยโปรแกรมประยุกต์ 3 โปรแกรมด้วยกันคือ ArcCatalog ArcMap และ ArcToolbox 

จากการศึกษาเอกสาร จึงเลือกใช้ ArcMap เป็นเครื่องมือในการสร้างแผนที่ล้าน ้าแม่ปาน 
และระบุต้าแหน่งที่สร้างฝายชะลอน ้าในล้าน ้าแม่ปานบนแผนที่  



 
 

บทที่ 3  
วิธีการด าเนินงาน 

 
3.1 ส ารวจและศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ล าน  าแม่ปาน 

ส ำรวจและศึกษำสภำพป่ำไม้บริเวณรอบๆ ได้แก่ โครงสร้ำงล ำน  ำ โครงสร้ำงดินและหิน 
ควำมสูงจำกระดับน  ำทะเลปำนกลำง ควำมลำดชันของล ำน  ำ รูปหน้ำตัดของล ำธำร ระดับน  ำนองสูงสุด
จำกร่องรอยที่ปรำกฏให้เห็น โดยใช้เครื่องมือวัด โดรนและกล้องถ่ำยภำพแบบ DSLR ในกำรส ำรวจ 
บันทึกภำพและวีดิโอ น ำข้อมูลมำประกอบกำรวิเครำะห์และจัดท ำแผนที่ล ำน  ำแม่ปำน โดยใช้โปรแกรม 
ArcGIS 10.5 และไฟล์แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map) เพ่ือสร้ำงแผนที่ล ำน  ำแม่ปำน  

 
3.2 ก าหนดบริเวณที่จะสร้างฝายชะลอน  า  

3.2.1 ส ำรวจและศึกษำบริเวณที่จะสร้ำงฝำยชะลอน  ำ ได้แก่ ควำมกว้ำงของล ำน  ำ ระดับ
ควำมสูงต่ ำของพื นดินจำกตลิ่งทั งสองฝั่งลงมำจนถึงท้องล ำน  ำ โดยใช้เครื่องมือวัด บันทึกข้อมูล 
บันทึกภำพโดยใช้กล้องแบบ DSLR 

ควำมกว้ำงของล ำน  ำ 4.70 เมตร ระดับควำมสูงต่ ำของพื นดินจำกตลิ่งทั งสองฝั่งลงมำ
จนถึงท้องล ำน  ำ ฝั่งซ้ำยสูง 34 เซนติเมตร ฝั่งขวำสูง 53  

3.2.2 ดำวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Handy GPS หำค่ำละติจูด (latitude) ลองจิจูด (longitude) 
เพ่ือก ำหนดจุดสร้ำงฝำยชะลอน  ำในแผนที่ล ำน  ำแม่ปำน 

ต ำแหน่งที่สร้ำงฝำยชะลอน  ำ ละติจูด (latitude) เท่ำกับ 18.796302 ลองจิจูด 
(longitude) เท่ำกับ 99.447752 
 
3.3 ออกแบบฝายชะลอน  า  

3.3.1 ออกแบบและวำดโครงร่ำงของฝำยชะลอน  ำให้มีควำมคงทนต่อกระแสน  ำ โดยออกแบบ
ฝำยชะลอน  ำคล้ำยกับบันได 2 ขั น ให้ด้ำนที่โค้งออกรับน  ำ และ ใช้วัสดุธรรมชำติคือไม้ไผ่และก้อนหิน
ในกำรสร้ำงตัวฝำย 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภำพที่ 5 วำดโครงร่ำงฝำยชะลอน  ำ (ด้ำนหน้ำ)          ภำพที่ 6 วำดโครงร่ำงฝำยชะลอน  ำ (ด้ำนบน)                    
 
 



 
 

3.3.2 ทดลองหำควำมโค้งที่เหมำะสม 
น ำข้อมูลจำกกำรส ำรวจล ำน  ำแม่ปำน ได้แก่ ควำมกว้ำงของแม่น  ำ 4.70 เมตร ตัดเศษออก 

เหลือจ ำนวนเต็ม คือ กว้ำง 4 เมตร รัศมี 2 เมตร ใช้อัตรำส่วน 1 เมตร ต่อ 2 เซนติเมตร มำสร้ำงแบบ
ในกระดำษ 

1) สร้ำงล ำน  ำแม่ปำน โดยลำกเส้นตรง 2 เส้น ในแนวคู่ขนำน ระยะห่ำงระหว่ำงเส้น 
8 เซนติเมตร  ลำกเส้นผ่ำนศูนย์กลำงและก ำหนดจุดกึ่งกลำง เป็นจุดหมุนของวงเวียน 

2) สร้ำงเส้นที่สัมผัสกับเส้นโค้งท ำมุม 45 องศำ  
(1) คิดจำกกำรน ำรัศมีของน  ำแม่ปำนมำค ำนวณตำมสูตร 

                                         r = 𝑟1 +
𝑟1

2
 

    r = 4 + 2 
    r = 6 

r = รัศมีของวงเวียนที่กำงออก 
r1 = รัศมีของน  ำแม่ปำน เท่ำกับ 4 เซนติเมตร 

(2) กำงวงเวียน รัศมีจำกจุดศูนย์กลำง 6 เซนติเมตร แล้วหมุนวงเวียนเป็นรูป 
ครึ่งวงกลม 

(3) ลำกเส้นผ่ำนจุดตัดของทั งสองฝั่งล ำน  ำ 
(4) ลำกเส้นตรงที่สัมผัสกับเส้นโค้ง จะท ำมุม 45 องศำ 

3) สร้ำงเส้นที่สัมผัสกับเส้นโค้งท ำมุม 60 องศำ  
(1) คิดจำกกำรน ำรัศมีของน  ำแม่ปำนมำค ำนวณตำมสูตร 

                                         r = 𝑟1 + 𝑟1 
    r = 4 + 4 
    r = 8 

r = รัศมีของวงเวียนที่กำงออก 
r1 = รัศมีของน  ำแม่ปำน เท่ำกับ 4 เซนติเมตร 

(2) กำงวงเวียน รัศมีจำกจุดศูนย์กลำง 8 เซนติเมตร แล้วหมุนวงเวียนเป็นรูป 
ครึ่งวงกลม 

(3) ลำกเส้นผ่ำนจุดตัดของทั งสองฝั่งล ำน  ำ 
(4) ลำกเส้นตรงที่สัมผัสกับเส้นโค้ง จะท ำมุม 60 องศำ 

4) น ำกระดำษแข็งอีกแผ่นมำดัดโค้งตำมแบบ ท ำเครื่องหมำย และตัดแปะลงในกระดำษ 
5) น ำถุงทรำยหนัก 100 กรัม มำวำงบนกระดำษดัดโค้งที่มีเส้นสัมผัสกับเส้นโค้งท ำมุม 

45 องศำ และกระดำษดัดโค้งท่ีมีเส้นสัมผัสกับเส้นโค้งท ำมุม 30 องศำ ทีละถุง  
 
 
 
 
 
 
 ภำพที่ 7 กำรทดลองหำควำมโค้งท่ีเหมำะสม 

 



 
 

ตารางท่ี 1 ผลกำรทดลองกำรรับน  ำหนักของควำมโค้ง 
จ ำนวนกระสอบทรำย 1 ควำมโค้งท่ีมีเส้นสัมผัสกับเส้นโค้งท ำมุม 

1 ถุง : 100 กรัม มุม 45 องศำ มุม 60 องศำ 
1 ถุง (น  ำหนัก 100 กรัม) สำมำรถรับน  ำหนักได้  

ควำมโค้งของกระดำษยังเท่ำเดิม 
สำมำรถรับน  ำหนักได้ 
ควำมโค้งของกระดำษเริ่มยุบลง 
ไม่สำมำรถรับน  ำหนักได้ 

2 ถุง (น  ำหนัก 200 กรัม) สำมำรถรับน  ำหนักได้  
ควำมโค้งของกระดำษเริ่มยุบลง 

 

3 ถุง (น  ำหนัก 300 กรัม) สำมำรถรับน  ำหนักได้  
ควำมโค้งของกระดำษเริ่มยุบลง 

 

 

สรุปผลการทดลอง 
จำกกำรทดลองพบว่ำ กระดำษดัดโค้งที่มีเส้นสัมผัสกับเส้นโค้งท ำมุม 45 องศำ     

รับน  ำหนักได้ 300 กรัม กระดำษดัดโค้งที่มีเส้นสัมผัสกับเส้นโค้งท ำมุม 60 องศำ รับน  ำหนักได้ 100 กรัม  
ดังนั น จึงสรุปได้ว่ำ ควำมโค้งที่มีเส้นสัมผัสกับเส้นโค้งท ำมุม 45 องศำ สำมำรถรับ

น  ำหนักได้ดีกว่ำควำมโค้งท่ีมีเส้นสัมผัสกับเส้นโค้งท ำมุม 60 องศำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ภำพที่ 8 กำรทดลองวำงถุงทรำยลงบนกระดำษโค้ง 
 

3.3.3 สร้ำงแบบจ ำลองฝำยชะลอน  ำจำกไม้ไผ่และก้อนหิน ใช้ปั้มน  ำขนำดเล็กต่อสำยยำง
และปล่อยน  ำแทนควำมแรงของกระแสน  ำป่ำ เพ่ือทดสอบควำมคงทนของฝำยชะลอน  ำ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                  ภำพที ่9 แบบจ ำลองฝำยชะลอน  ำ 



 
 

จำกกำรทดลอง ปรำกฏว่ำ แบบจ ำลองฝำยชะลอน  ำแบบโค้ง ยังคงสภำพเดิม    
ไม่ช ำรุด แต่ดินและทรำยด้ำนข้ำงของฝำยชะลอน  ำเกิดกำรทรุดตัว จึงแก้ปัญหำที่เกิดขึ นระหว่ำง        
กำรทดลองโดยกำรน ำก้อนหินมำวำงด้ำนข้ำงเพ่ือป้องกันกำรทรุดตัว  

3.3.4 ร่ำงแบบฝำยชะลอน  ำ  โดยใช้โปรแกรม SketchUp Pro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที่ 10 แบบจ ำลองฝำยชะลอน  ำ 

 

ฝำยชะลอน  ำจะมีลักษณะคล้ำยบันไดทรงโค้ง 2 ขั น มีขนำดกว้ำง 4 เมตร           
สูง 60 เซนติเมตร ควำมสูงของหลักฝำยมี 2 ระดับ หลักฝำยแถวที่ 1 และ 2 สูง 60 เซนติเมตร         
หลักฝำยแถวที่ 3 สูง 30 เซนติเมตร 
 
3.4 การสร้างฝายชะลอน  า  

3.4.1 วิธีกำรสร้ำงฝำยชะลอน  ำ 
1) วัสดุอุปกรณ์ 

(1) ค้อนตอกหลักฝำย 
(2) มีด 
(3) เลื่อยคันธนู 
(4) ตลับเมตร 
(5) ไผ่หก (หลักฝำย) 
(6) ไผ่ซำง (ใช้ส ำหรับสำน) 

2) กำรเตรียมไม้ 
(1) ไม้หลักฝำย (ไผ่หก) 

หลักฝำยแถวที่ 1 ตัดไม้ไผ่ยำว 1 เมตร จ ำนวน 8 ท่อน  
หลักฝำยแถวที่ 2 ตัดไม้ไผ่ยำว 1 เมตร จ ำนวน 8 ท่อน 
หลักฝำยแถวที่ 3 ตัดไม้ไผ่ยำว 0.8 เมตร จ ำนวน 8 ท่อน 
หลักฝำยด้ำนข้ำง (ซ้ำย) ควำมยำว 1 เมตร จ ำนวน 3 ท่อน 
หลักฝำยด้ำนข้ำง (ขวำ) ควำมยำว 1 เมตร จ ำนวน 3 ท่อน 
ใช้มีดพร้ำเหลำปลำยให้แหลมทุกท่อน  

หลักฝายแถวที่ 3 

หลักฝายแถวที่ 2 

หลักฝายแถวที่ 1 

ด้านข้างฝาย 

ด้านข้างฝาย 



 
 

(2) ไม้ไผ่ส ำหรับสำน (ไผ่ซำง) 
ตัดไม้ไผ่ให้มีควำมยำว 4.60 เมตร ควำมกว้ำงประมำณ 1.5 นิ ว สำนหลัก

ฝำยแถวที่ 1 จ ำนวน 15 เส้น สำนหลักฝำยแถวที่ 2 จ ำนวน 10 เส้น สำนหลักฝำยแถวที่ 3 จ ำนวน 
10 เส้น 

ตัดไม้ไผ่ให้มีควำมยำว 1 เมตร ควำมกว้ำงประมำณ 1.5 นิ ว สำนหลักฝำย
ด้ำนข้ำงริมตลิ่งซ้ำย จ ำนวน 5 เส้น สำนหลักฝำยด้ำนข้ำงริมตลิ่งขวำ จ ำนวน 5 เส้น 

(3) ไม้หมุดฝำย 
ตัดไม้ไผ่ยำว 1 เมตร จ ำนวน 3 ท่อน ใช้มีดพร้ำเหลำปลำยให้แหลมทุกท่อน 

3) วิธีกำรสร้ำงฝำยชะลอน  ำ 
(1) สร้ำงหมุดฝำยริมตลิ่งล ำน  ำแม่ปำนทั งสองข้ำง ให้มีระยะห่ำงระหว่ำงหลักหมุด 

4 เมตร ระยะห่ำงจำกริมตลิ่งประมำณ 35 เซนติเมตร 
(2) สร้ำงหลักฝำยหลักที่ 1 กลำงล ำน  ำเพ่ือเป็นส่วนที่โค้งที่สุดในกำรรับน  ำ โดยใช้

ตลับเมตรวัดจุดกึ่งกลำง ใช้ค้อนตอกไม้ไผ่ลงกลำงล ำน  ำ ลึกลงไป 40 เซนติเมตร 
(3) วัดระยะห่ำงจำกหลักฝำยที่ 1 ไปตำมกระแสน  ำยำว 3 เมตร แล้วตอกหลักหมุด

กลำงล ำน  ำ (หลัก A) เพ่ือเป็นจุดหมุน 
(4) สร้ำงหลักฝำยแถวที่ 1 หลักที่ 2 3 4 5 6 7 8 โดยขึงตลับเมตรจำกหลักหมุด 

A ยำว 3 เมตร ระยะห่ำงระหว่ำงหลัก 50 เซนติเมตร ตอกหลักฝำยลึกลงไป 40 เซนติเมตร โดยวัด
ระยะและตอกหลักฝำย ท ำทีละหลัก  

(5) สร้ำงหลักฝำยแถวที่ 2 หลกัท่ี 9 ใช้หลักหมุด A เป็นจุดหมุน และขึงตลับเมตร
ที่ระยะ 2.70 เมตร ตอกหลักฝำยหลักท่ี 9 ลึกลงไป 40 เซนติเมตร  

(6) สร้ำงหลักฝำยแถวที่ 2 หลักที่ 11 13 15 17 19 21 23 ใช้หลักหมุด A          
เป็นจุดหมุน และขึงตลับเมตรที่ระยะ 3.70 เมตร ระยะห่ำงระหว่ำงหลัก 50 เซนติเมตร ตอกหลักฝำย
ลึกลงไป 40 เซนติเมตร โดยวัดระยะและตอกทีละหลัก  

(7) สร้ำงหลักฝำยแถวที่ 3 หลักที่ 10 ใช้หลักหมุด A เป็นจุดหมุน และขึงตลับ
เมตรที่ระยะ 2.40 เมตร ตอกหลักฝำยหลักท่ี 10 ลึกลงไป 40 เซนติเมตร 

(8) สร้ำงหลักฝำยแถวที่ 3 หลักที่ 12 14 16 18 20 22 24 ใช้หลักหมุด A เป็น
จุดหมุน และขึงตลับเมตรที่ระยะ 3.40 เมตร ระยะห่ำงระหว่ำงหลัก 50 เซนติเมตร ตอกหลักฝำยลึก
ลงไป 40 เซนติเมตร โดยวัดระยะและท ำทีละหลัก  

(9) ตอกหลักฝำยท ำแนวกั นด้ำนข้ำงของแต่ละฝั่ง ยื่นออกมำจำกตัวฝำย 1 เมตร 
ฝั่งซ้ำยจ ำนวน 3 หลัก ฝั่งขวำจ ำนวน 3 หลัก ตอกหลักฝำยลึกลงไป 40 เซนติเมตร 

(10) กำรสำนในแต่ละแถว ใช้วิธีกำรสำนแบบลำยขัด โดยสำนทับหนึ่งเส้น ยกหนึ่งเส้น 
ขัดสลับกันไปตลอด 

- น ำไม้ไผ่สำนลงบนหลักฝำยแถวที่ 1 จ ำนวน 1 เส้น 
- น ำไม้ไผ่สำนลงบนหลักฝำยแถวที่ 2 จ ำนวน 1 เส้น 
- น ำไม้ไผ่สำนลงบนหลักฝำยแถวที่ 3 จ ำนวน 1 เส้น 
- น ำไม้ไผ่สำนลงบนหลักฝำยด้ำนข้ำงฝั่งซ้ำย จ ำนวน 1 เส้น 
- น ำไม้ไผ่สำนลงบนหลักฝำยด้ำนข้ำงฝั่งขวำ จ ำนวน 1 เส้น 
- สำนวนเรียงตำมล ำดับจนเต็มหลักฝำย 



 
 

(11) เลื่อยไม้หลักฝำยแถวที่ 3 วัดระยะจำกด้ำนบนสุดลงมำ 10 เซนติเมตร ใช้เลื่อย
คันธนูเลื่อยออก หลักฝำยแถวที่ 3 จะสูง 30 เซนติเมตร 

(12) น ำก้อนหินใส่ในช่องว่ำง ระหว่ำงหลักฝำยแถวที ่1 - 2 และ 2 - 3 จนเต็ม 
(13) น ำก้อนหินมำวำงในช่องว่ำงด้ำนข้ำงของฝำยและริมตลิ่ง 

3.4.2 ติดต่อประสำนงำนและท ำหนังสือขออนุญำตอุทยำนแห่งชำติแจ้ซ้อน เทศบำลต ำบล
เมืองปำน ผู้ใหญ่บ้ำน ในกำรสร้ำงฝำยชะลอน  ำ 

3.4.3 ประชุมชี แจงสร้ำงควำมเข้ำใจรำยละเอียดกำรก่อสร้ำงฝำยชะลอน  ำตำมแบบแปลน 
วำงแผน และแบ่งหน้ำที่ให้ทีมงำนอำสำในกำรสร้ำงฝำยชะลอน  ำ  

3.4.4 สร้ำงฝำยชะลอน  ำในล ำน  ำแม่ปำนตำมแบบแปลน ถ่ำยภำพฝำยชะลอน  ำที่สร้ำงขึ น
เสร็จแล้ว โดยใช้โดรนในกำรถ่ำยภำพ บันทึกวีดิโอ และกล้องถ่ำยภำพแบบ DSLR 

3.4.5 เก็บรวบรวมข้อมูล โดยกำรส ำรวจ สังเกต และสอบถำม เป็นระยะเวลำ 20 วัน  
1) จ ำนวนครั งที่ฝนตกและมีน  ำป่ำ โดยกำรสอบถำมชำวบ้ำนหมู่บ้ำนปำงอ่ำย  
2) วัดระดับควำมสูงของน  ำป่ำ สังเกตจำกร่องรอยที่ปรำกฏ และบันทึกข้อมูล ใช้โดรน

ในกำรส ำรวจและบันทึกภำพ 
3) ส ำรวจสภำพของฝำยชะลอน  ำ จดบันทึก และถ่ำยภำพ เพ่ือศึกษำควำมคงทน

ของฝำยชะลอน  ำ 
- วัดควำมสูง ควำมกว้ำง และควำมลำดเอียงของฝำยชะลอน  ำ  
- วัสดุโครงสร้ำงของฝำยที่หลุดออก/จ ำนวนชิ นที่หลุดออก 
- วัดควำมลึกของระดับน  ำหลังจำกสร้ำงฝำยชะลอน  ำเสร็จ (ด้ำนที่กักเก็บน  ำ) 

เพ่ือหำปริมำณน  ำที่ฝำยชะลอได้ 
4) น ำข้อมูลที่บันทึกมำจัดท ำเป็นสถิติ วิเครำะห์ ประเมิน สรุปผล และอภิปรำยผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4  
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาและเรียนรู้สิ่งแวดล้อมด้วยโดรน เรื่อง การออกแบบและพัฒนาการสร้างฝายชะลอน ้า

ให้คงทนต่อกระแสน ้าป่าในล้าน ้าแม่ปาน ผู้ศึกษาได้น้าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล
ที่ได้จากการวิเคราะห์ ดังนี                . 

 
4.1 สภาพภูมิศาสตร์ล้าน ้าแม่ปาน 

4.1.1 สภาพป่าไม้ 
สภาพป่าไม้โดยรอบล้าน ้าแม่ปาน เป็นป่าเบญจพรรณ หรือป่าผสมผลัดใบ เป็นป่าที่มีพรรณ

ไม้เด่น 5 ชนิด ได้แก่ ไม้สัก มะค่า แดง ประดู่ และชิงชัน ขึ นคละกับไม้ไผ่หลายชนิด อาทิ ไผ่ไร่ ไผ่ซางดอย 
และไผ่หก มีช่วงแห้งแล้งยาวนานเกินกว่า 3 เดือน ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1,200-1,400 มิลลิเมตร
ต่อปี ที่ระดับความสูงตั งแต่ 50 - 800 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ต้นไม้เกือบทั งหมดจะผลัดใบในฤดูแล้ง 
ไม้ยืนต้นกระจายอยู่ห่าง ๆ กัน แสงตกถึงพื นได้มาก มีพืชตระกูลหญ้าอยู่หลายชนิด ฤดูแล้งมักเกิด   
ไฟป่าขึ น ช่วยเผาเศษซากใบไม้แห้งที่สะสมบนพื นป่า ไม่รกทึบเกินไป และมีพืชอาหารมาก จึงดึงดูด
นก แมลง และสัตว์กินพืชต่าง ๆ  

4.1.2 ล้าน ้าแม่ปาน 
ดินบริเวณริมตลิ่งเป็นดินร่วน  หินที่พบในล้าน ้าแม่ปานและบริเวณรอบๆ ส่วนมากเป็น  

หินอัคนี หินตะกอน หินปูน หินแปร หินบะซอลต์ และหินกรวด รูปหน้าตัดของล้าน ้าแม่ปานเป็นรูป 
u-shape ล้าน ้าแม่ปานมีความยาวทั งหมด 30.1278 กิโลเมตร ล้าห้วยที่ไหลมารวมกับล้าน ้าแม่ปานมี
ทั งหมดจ้านวน 46 สาย จ้านวน 8 สาย มีชื่อเรียก ได้แก่ ห้วยแม่ฮะ ห้วยตะวัน ห้วยอีแลว ห้วยบ้านยาง 
ห้วยน ้าริน ห้วยปางนอก ห้วยก้อมยาว ห้วยแม่ปาน นอกนั นยังไม่มีการตั งชื่อ ความสูงจากระดับ         
น ้าทะเลปานกลาง  460 กิโลเมตร  

 
4.2 ฝายชะลอน ้าทีอ่อกแบบและพัฒนาขึ น  

ต้าแหน่งสร้างฝายชะลอน ้าละติจูดที่ (latitude) 18.796302 ลองจิจูดที่ (longitude) 99.447752 
ฝายชะลอน ้ากว้าง 5 เมตร สูง 60 เซนติเมตร ด้านข้างของฝายชะลอน ้ายาว 1 เมตร มีลักษณะโค้งทวน
กระแสน ้า คล้ายบันไดสองขั นลดหลั่นลงไป 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

           ภาพที ่8 ฝายชะลอน ้าแม่ปาน                        ภาพที่ 9 ฝายชะลอน ้าแม่ปาน 



4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูล 
 

ตารางท่ี 2 บันทึกสภาพอากาศ การไหลของน ้าป่า ระดับน ้า และสภาพฝายชะลอน ้า 
 

วัน/เดือน/ปี 
สภาพอากาศ จ้านวนครั ง

ที่ฝนตก 
น ้าป่า ระดับน ้า    

สูงสุด 
สภาพฝายชะลอน ้า 

ฝนตก ฝนไม่ตก มี ไม่มี 
16/ก.ค./2561   1 ครั ง   75 เซนติเมตร ฝายอยู่ในสภาพเดิม   
17/ก.ค./2561   2 ครั ง   65 เซนติเมตร ฝายอยู่ในสภาพเดิม                

และกักเก็บน ้าได้ 
18/ก.ค./2561   4 ครั ง   65 เซนติเมตร ฝายอยู่ในสภาพเดิม                

และกักเก็บน ้าได้ 
19/ก.ค./2561   2 ครั ง   65 เซนติเมตร ตลิ่งด้านข้างถูกน ้าท่วม         

ก้อนหินเรียงตัวใหม่ ท้าให้
เกิดพื นที่ว่าง ไดน้้าก้อนหินมา
ใส่เพิ่มจนเต็ม 

 20/ก.ค./2561   3 ครั ง   65 เซนติเมตร ฝายอยู่ในสภาพเดิม                
และกักเก็บน ้าได้ 

 21/ก.ค./2561   2 ครั ง   70 เซนติเมตร ฝายอยู่ในสภาพเดิม                
และกักเก็บน ้าได้ 

 22/ก.ค./2561   4 ครั ง   70 เซนติเมตร ฝายอยู่ในสภาพเดิม                
และกักเก็บน ้าได้ 

 23/ก.ค./2561   2 ครั ง   65 เซนติเมตร ฝายอยู่ในสภาพเดิม                
และกักเก็บน ้าได้ 

 24/ก.ค./2561   3 ครั ง   70 เซนติเมตร ฝายอยู่ในสภาพเดิม                
และกักเก็บน ้าได้  

 25/ก.ค./2561   2 ครั ง   75 เซนติเมตร ฝายอยู่ในสภาพเดิม                
และกักเก็บน ้าได้ 

 26/ก.ค./2561   1 ครั ง   65 เซนติเมตร ฝายอยู่ในสภาพเดิม                
และกักเก็บน ้าได้ 

 27/ก.ค./2561   2 ครั ง   65 เซนติเมตร ฝายอยู่ในสภาพเดิม                
และกักเก็บน ้าได้ 

 28/ก.ค./2561      42 เซนติเมตร ฝายอยู่ในสภาพเดิม                
และกักเก็บน ้าได้ 

 29/ก.ค./2561      44 เซนติเมตร ฝายอยู่ในสภาพเดิม                
และกักเก็บน ้าได้ 

 30/ก.ค./2561   2 ครั ง   65 เซนติเมตร ฝายอยู่ในสภาพเดิม                
และกักเก็บน ้าได้ ระดับน ้า
สูงขึ นกว่าเดิม 

 



ตารางท่ี 2 (ต่อ)  
 

วัน/เดือน/ปี 
สภาพอากาศ จ้านวนครั ง

ที่ฝนตก 
 

น ้าป่า 
ระดับน ้า    
สูงสุด 

สภาพฝายชะลอน ้า ฝนตก ฝนไม่ตก มี ไม่มี 

 1/ส.ค./2561   3 ครั ง   75 เซนติเมตร ฝายอยู่ในสภาพเดิม                
และกักเก็บน ้าได้ 

  2/ส.ค./2561   1 ครั ง   65 เซนติเมตร ฝายอยู่ในสภาพเดิม                
และกักเก็บน ้าได้ 
ไม้ที่ใช้สานชั นบนสุดของหลัก
ฝายแถวที่ 1 หลุดออกจาก
หลักฝาย จ้านวน 2 หลัก 
น้ามาสานใหม่ให้มีสภาพเดิม  

  3/ส.ค./2561      65 เซนติเมตร ฝายอยู่ในสภาพเดิม                
และกักเก็บน ้าได้ 

  4/ส.ค./2561      65 เซนติเมตร ฝายอยู่ในสภาพเดิม                
และกักเก็บน ้าได้ 

  5/ส.ค./2561      65 เซนติเมตร ฝายอยู่ในสภาพเดิม                
และกักเก็บน ้าได้ 

รวม 15 5 34 7 13   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 3 ความลึกของระดับน ้าหน้าฝายชะลอน ้า 
 

วัน/เดือน/ปี 
ความลึกของระดับน ้าหลังจากสร้างฝาย 
(ก่อนสร้างฝาย น ้าลึก 40 เซนติเมตร) 

ความดันของน ้า 
ด้านหน้าฝายชะลอน ้า 

16/ก.ค./2561 ความลึก 75 เซนติเมตร 3,750  N/m2 

17/ก.ค./2561 ความลึก 65 เซนติเมตร 3,250  N/m2 
18/ก.ค./2561 ความลึก 65 เซนติเมตร 3,250  N/m2 
19/ก.ค./2561 ความลึก 65 เซนติเมตร 3,250  N/m2 
20/ก.ค./2561 ความลึก 65 เซนติเมตร 3,250  N/m2 
21/ก.ค./2561 ความลึก 70 เซนติเมตร 3,500  N/m2 

22/ก.ค./2561 ความลึก 70 เซนติเมตร 3,500  N/m2 

23/ก.ค./2561 ความลึก 65 เซนติเมตร 3,250  N/m2 
24/ก.ค./2561 ความลึก 70 เซนติเมตร 3,500  N/m2 
25/ก.ค./2561 ความลึก 75 เซนติเมตร 3,750  N/m2 
26/ก.ค./2561 ความลึก 65 เซนติเมตร 3,250  N/m2 
27/ก.ค./2561 ความลึก 65 เซนติเมตร 3,250  N/m2 
28/ก.ค./2561 ความลึก 42 เซนติเมตร 2,100  N/m2 
29/ก.ค./2561 ความลึก 44 เซนติเมตร 2,200  N/m2 
30/ก.ค./2561 ความลึก 65 เซนติเมตร 3,250  N/m2 

1/ส.ค./2561 ความลึก 75 เซนติเมตร 3,750  N/m2 
       2/ส.ค./2561 ความลึก 65 เซนติเมตร 3,250  N/m2 
       3/ส.ค./2561 ความลึก 65 เซนติเมตร 3,250  N/m2 
       4/ส.ค./2561 ความลึก 65 เซนติเมตร 3,250  N/m2 
       5/ส.ค./2561 ความลึก 65 เซนติเมตร 3,250  N/m2 

 
4.4 การวิเคราะหข์้อมูล 

4.4.1 การวิเคราะห์สภาพอากาศ 
ตารางท่ี 4 สภาพอากาศ 

 
 
 

สภาพอากาศ จ้านวน (วัน) คิดเป็นร้อยละ 

ฝนตก 15 75 

ฝนไม่ตก 5 25 



ตารางท่ี 5 การเกิดน ้าป่า   

 
4.4.2 การวิเคราะห์สภาพฝายชะลอน ้า 
จากการสร้างฝายชะลอน ้าแบบโค้ง เพ่ือให้มีความคงทนต่อกระแสน ้าป่าในล้าน ้าแม่ปาน 

จากวัสดุธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่น ได้แก่ ไผ่หก ไผ่ซาง และก้อนหิน นั น มีน ้าป่าไหล ท้าให้ก้อนหิน
เรียงตัวใหม่ เกิดช่องว่างของตัวฝายขึ น จึงน้าก้อนหินมาใส่จนเต็ม หลังจากนั นเกิดน ้าป่าไหลจ้านวน  
6 ครั ง ไม้ที่ใช้สานชั นบนสุดของหลักฝายแถวที่ 1 หลุดออกจากหลักฝาย จ้านวน 2 หลัก จึงสานให้
เข้าท่ีดังเดิม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเกิดน ้าป่า จ้านวน (วัน) คิดเป็นร้อยละ 

มีน ้าป่า 7 35 

ไม่มีน ้าป่า 13 65 



บทที่ 5  
สรุปผลการศึกษา 

 
ผู้ศึกษาได้ออกแบบและพัฒนาฝายชะลอน ้าให้คงทนต่อกระแสน ้าป่าในล้าน ้าแม่ปาน ต้าบล

เมืองปาน อ้าเภอเมืองปาน จังหวัดล้าปาง ต้าแหน่งที่สร้างฝายชะลอน ้า ละติจูดที่ (latitude) 18.796302 
ลองจิจูดที่ (longitude) 99.447752 ใช้วัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น คือ ไผ่หก ไผ่ซาง และก้อนหิน  
ในการสร้างตัวฝาย ฝายชะลอน ้ามีขนาดกว้าง 4 เมตร สูง 60 เซนติเมตร  
 
5.1 การด าเนินงานจัดท าโครงงาน 

5.1.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1) เพื่อส้ารวจเส้นทางการไหลของล้าน ้าแม่ปาน 
2) เพ่ือศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ล้าน ้าแม่ปานและบริเวณรอบล้าน ้า  
3) เพ่ือออกแบบฝายชะลอน ้าแบบผสมผสานให้คงทนต่อกระแสน ้าป่าในล้าน ้าแม่ปาน 
4) เพ่ือสร้างฝายชะลอน ้าแบบผสมผสานในล้าน ้าแม่ปานตามแบบแปลน 
5) เพ่ือศึกษาความคงทนของฝายชะลอน ้าในล้าน ้าแม่ปาน 

5.1.2 วัสดุ อุปกรณ์ 
1) โดรน 
2) เครื่องมือส้ารวจ ได้แก่ เทปวัดระยะ กล้องถ่ายภาพ 
3) วัสดุสร้างแบบจ้าลองฝายชะลอน ้า 
4) วัสดุธรรมชาติในการสร้างฝายชะลอน ้าแม่น ้าปาน  
5) วัสดุส้านักงาน 

 
5.2 สรุปผลการศึกษา 

ผู้ศึกษาได้สร้างฝายชะลอน ้าตามแบบแปลนในล้าน ้าแม่ปาน  ต้าบลเมืองปาน อ้าเภอเมืองปาน 
จังหวัดล้าปาง และเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระยะเวลา 20 วัน ฝนตก จ้านวน 15 วัน คิดเป็นร้อยละ 75 
ฝนไม่ตก จ้านวน 5 วัน คิดเป็นร้อยละ 25 มีน ้าป่า จ้านวน 7 วัน คิดเป็นร้อยละ 35 ไม่มีน ้าป่า 
จ้านวน 13 วัน คิดเป็นร้อยละ 65 สภาพของฝายชะลอน ้าอยู่ในสภาพเดิม ไม่พังทลาย ความลึกของ
ระดับน ้าหน้าฝายชะลอน ้า ก่อนสร้างฝายชะลอน ้า  
 
5.3 อภิปรายผล 

ฝายชะลอน ้าที่สร้างขึ นตามแบบแปลนในล้าน ้าแม่ปาน สร้างขึ น สามารถชะลอน ้าได้ เมื่อมี
ฝนตกหนักหรือมีน ้าป่า โครงสร้างและสภาพของฝายชะลอน ้าอยู่ในสภาพเดิม ไม่พังทลายลงมา วัสดุที่
น้ามาสร้างฝายเป็นวัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นทั งหมด ไม่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศในล้าน ้าแม่ปาน 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 

 ฝายชะลอน ้าควรท้าในล้าหว้ย ที่มีความกว้างไม่เกิน 5 เมตร ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม  



บทที่ 6 
ผลสรุปและประมวลภาพการเผยแพร่ผลการศึกษา 

 
ผู้ศึกษาได้สร้างฝายชะลอน ้าตามแบบแปลน ในล้าน ้าแม่ปาน ต้าบลเมืองปาน อ้าเภอเมืองปาน 

จังหวัดล้าปาง จ้านวน 1 ฝาย จัดท้าผลสรุปและการเผยแพร่ผลการศึกษา ดังนี   
   

ผลสรุป 
จากการศึกษาส้ารวจเส้นทางการไหลของล้าน ้าแม่ปาน พบว่า ล้าน ้าแม่ปานมีความยาว

ทั งหมด 30.1278 กิโลเมตร  ห้วยที่ไหลมารวมกับล้าน ้าแม่ปานมีทั งหมดจ้านวน 46 สาย สูงจาก
ระดับน ้าทะเลปานกลาง  460 กิโลเมตร  

สภาพภูมิศาสตร์ล้าน ้าแม่ปานและบริเวณรอบล้าน ้า สภาพป่าไม้เป็นป่าเบญจพรรณ      
ดินบริเวณริมตลิ่งเป็นดินร่วน หินที่พบในล้าน ้าแม่ปานและบริเวณรอบๆ ส่วนมากเป็นหินอัคนี            
หินตะกอน หินปูน หินแปร หินบะซอลต์ และหินกรวด รูปหน้าตัดของล้าน ้าแม่ปานเป็นรูป u-shape  

ฝายชะลอน ้าแบบผสมผสานที่ออกแบบและพัฒนาขึ นมีความคงทนต่อกระแสน ้าป่าในล้าน ้า
แม่ปาน ใช้วัสดุธรรมชาติ ได้แก่ ไผ่หก ไผ่ซาง และก้อนหิน 

การสร้างฝายชะลอน ้าแบบผสมผสานในล้าน ้าแม่ปานเป็นไปตามแบบแปลนที่ก้าหนดไว้  
จึงท้าให้ฝายชะลอน ้ามีความคงทนต่อกระแสน ้าป่า 

ผลการศึกษา การออกแบบและพัฒนาฝายชะลอน ้าในล้าน ้าแม่ปาน ต้าบลเมืองปาน 
อ้าเภอเมืองปาน จังหวัดล้าปาง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั งไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพที่ 13 ฝายชะลอน ้า (ด้านหน้าฝาย)                 ภาพที่ 14 ฝายชะลอน ้า (ด้านหลังฝาย) 
 
การเผยแพร่  

ผู้ศึกษาได้สร้างฝายชะลอน ้า ในล้าน ้าแม่ปาน ต้าบลเมืองปาน อ้าเภอเมืองปาน จังหวัดล้าปาง 
จ้านวน 1 ฝาย ต้าแหน่งที่สร้างฝายชะลอน ้า ละติจูดที่ (latitude) 18.796302 ลองจิจูดที่ (longitude) 
99.447752 และสามารถศึกษารายงาน การออกแบบและพัฒนาฝายชะลอน ้าแบบผสมผสานในล้าน ้า
แม่ปาน ต้าบลเมืองปาน อ้าเภอเมืองปาน จังหวัดล้าปาง ได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนเมืองปานวิทยา 
www.mpws.ac.th 
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ผังวิธีการตอกหลักฝายชะลอน ้า (ประกอบวิธีการสร้างฝายชะลอน ้า หน้า 12-13) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 1, 2  ข้อ 3 

ข้อ 5 ข้อ 4 

6 cm 

6 cm 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 8 

ข้อ 6 ข้อ 7 

ข้อ 9 

ข้อ 10, 11 ข้อ 12, 13 



การส ารวจและวัดค่าต่างๆ ในล าน  าแม่ปาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เตรียมไม้สร้างฝายชะลอน  า 

 

 

 
 
 

 

 

สร้างฝายชะลอน  า 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส ารวจสภาพฝายชะลอน  า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ารวจฝายชะลอน  าด้วยโดรน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ร่องรอยของน  าป่า 
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