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เพื่อระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ จากผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ
บริหารสวนตําบล สมาคมองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อใหได
มาตรฐานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการบริหารและใหบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชนและความพึงพอใจแกประชาชน รวมท้ังเพื่อเปนหลักประกันวา
ประชาชนไมวาจะอยูสวนใดของประเทศ จะไดรับบริการสาธารณะในมาตรฐานขั้นต่ําท่ีเทาเทียมกัน 
สงผลใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 หวังเปนอยางยิ่งวา มาตรฐานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการ
เพิ่มศักยภาพการบริหารและการบริการสาธารณะ สนองตอบความตองการ และสรางความผาสุกแก
ประชาชนสมดังคําท่ีวา “ทองถิ่นกาวไกล ชาวไทยมีสุข” 
 
 
   
  (นายสาโรช   คัชมาตย) 
  อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
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  บทที่ 1   บทนํา 1 

บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1   ความเปนมา 
 การกอสราง บูรณะ และการบํารุงรักษาแหลงน้ํา เปนภารกิจดานโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสงผลตอชีวิต ความเปนอยูของประชาชนในการมีน้ําเพื่ออุปโภค 
บริโภค และประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม ภารกิจดังกลาวเปนภารกิจที่แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนดใหหนวยงานตางๆ เชน กรมชลประทาน 
กรมการปกครอง กรมสงเสริมสหกรณ กรมทรัพยากรน้ํา กรมพัฒนาที่ดิน และสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม ถายโอนงานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ นอกจากนี้ภารกิจดังกลาว        
ยังเกี่ยวของกับอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามที่กฎหมายกําหนด ดังนี้ 

• พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
  “มาตรา 68 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจัดทํากิจการในเขต
องคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ 
   (1) ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร” 

• พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
  มาตรา 51 (5) มาตรา 54 (3) และมาตรา 57 บัญญัติใหเทศบาลตําบลเทศบาลเมือง และ
เทศบาลนคร มีหนาท่ีบํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 

• พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 
  มาตรา 45 (7) ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีคุมครอง ดูแลและบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

• พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 
  มาตรา 16  ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนในทองถิ่นของตนเองดังนี้ 
   (4) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ 
   (6) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ 
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2 บทที่ 1   บทนํา 

  มาตรา 17  ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
   (24) จัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจและหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่
อยูในเขตและกิจการนั้นเปนการสมควรใหองคการปกครองสวนทองถิ่นอื่นรวมกันดําเนินการหรือให
องคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ท้ังนี้ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

• แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ได
กําหนดใหสวนราชการตองทําการถายโอนภารกิจ จํานวน 245 ภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประกอบดวนภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจเลือกทําโอยอิสระ ดังนี้ 
  1) การดูแลบํารุงรักษาปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดเล็ก 
  2) โครงขุดลอกหนองน้ําและคลองธรรมชาติ 
  3) การบํารุงรักษาซอมแซมแหลงน้ําขนาดเล็ก 
  สําหรับภารกิจถายโอนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองทําตามแผนปฏิบัติการกําหนด
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีดังนี้ 
  1) การดูแลบํารุงรักษาแหลงน้ํา 
  2) การขุดลอกคลอง การขุดลอกแหลงน้ํา 
  3) การขุดสระเก็บน้ํา เพื่อการอุปโภค 
  4) การกอสรางและบํารุงรักษาฝายน้ําลน ค.ส.ล. 
  ดังนั้น เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินภารกิจตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจ
ถายโอนไดอยางมีคุณภาพภายใตมาตรฐานขั้นพื้นฐานและประชาชนไดรับบริการสาธารณะขั้นต่ําท่ี     
เทาเทียมกัน จึงไดจัดทํามาตรฐานการกอสราง บูรณะ และการบํารุงรักษาแหลงน้ําข้ึน 

1.2   วัตถุประสงค 
 1) เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดานการกอสราง 
บูรณะ และบํารุงรักษาแหลงน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเดียวกัน 
 2) เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นมีแนวทางประกอบการตัดสินใจสําหรับการดําเนินงานดานการ
กอสราง บูรณะ และบํารุงรักษาแหลงน้ํา 
 3) เพื่อใหประชาชนไดเขาสูกระบวนการบริหารจัดการแหลงน้ําแบบมีสวนรวมไดอยางถูกตอง 
และสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1   ความเปนมา 
 การกอสราง บูรณะ และการบํารุงรักษาแหลงน้ํา เปนภารกิจดานโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสงผลตอชีวิต ความเปนอยูของประชาชนในการมีน้ําเพื่ออุปโภค 
บริโภค และประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม ภารกิจดังกลาวเปนภารกิจที่แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนดใหหนวยงานตางๆ เชน กรมชลประทาน 
กรมการปกครอง กรมสงเสริมสหกรณ กรมทรัพยากรน้ํา กรมพัฒนาที่ดิน และสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม ถายโอนงานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ นอกจากนี้ภารกิจดังกลาว        
ยังเกี่ยวของกับอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามที่กฎหมายกําหนด ดังนี้ 

• พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
  “มาตรา 68 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจัดทํากิจการในเขต
องคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ 
   (1) ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร” 

• พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
  มาตรา 51 (5) มาตรา 54 (3) และมาตรา 57 บัญญัติใหเทศบาลตําบลเทศบาลเมือง และ
เทศบาลนคร มีหนาท่ีบํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 

• พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 
  มาตรา 45 (7) ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีคุมครอง ดูแลและบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

• พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 
  มาตรา 16  ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนในทองถิ่นของตนเองดังนี้ 
   (4) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ 
   (6) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ 
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  มาตรา 17  ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
   (24) จัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจและหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่
อยูในเขตและกิจการนั้นเปนการสมควรใหองคการปกครองสวนทองถิ่นอื่นรวมกันดําเนินการหรือให
องคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ท้ังนี้ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

• แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ได
กําหนดใหสวนราชการตองทําการถายโอนภารกิจ จํานวน 245 ภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประกอบดวนภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจเลือกทําโอยอิสระ ดังนี้ 
  1) การดูแลบํารุงรักษาปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดเล็ก 
  2) โครงขุดลอกหนองน้ําและคลองธรรมชาติ 
  3) การบํารุงรักษาซอมแซมแหลงน้ําขนาดเล็ก 
  สําหรับภารกิจถายโอนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองทําตามแผนปฏิบัติการกําหนด
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีดังนี้ 
  1) การดูแลบํารุงรักษาแหลงน้ํา 
  2) การขุดลอกคลอง การขุดลอกแหลงน้ํา 
  3) การขุดสระเก็บน้ํา เพื่อการอุปโภค 
  4) การกอสรางและบํารุงรักษาฝายน้ําลน ค.ส.ล. 
  ดังนั้น เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินภารกิจตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจ
ถายโอนไดอยางมีคุณภาพภายใตมาตรฐานขั้นพื้นฐานและประชาชนไดรับบริการสาธารณะขั้นต่ําท่ี     
เทาเทียมกัน จึงไดจัดทํามาตรฐานการกอสราง บูรณะ และการบํารุงรักษาแหลงน้ําข้ึน 

1.2   วัตถุประสงค 
 1) เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดานการกอสราง 
บูรณะ และบํารุงรักษาแหลงน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเดียวกัน 
 2) เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นมีแนวทางประกอบการตัดสินใจสําหรับการดําเนินงานดานการ
กอสราง บูรณะ และบํารุงรักษาแหลงน้ํา 
 3) เพื่อใหประชาชนไดเขาสูกระบวนการบริหารจัดการแหลงน้ําแบบมีสวนรวมไดอยางถูกตอง 
และสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 
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2 บทที่ 1   บทนํา 

  มาตรา 17  ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
   (24) จัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจและหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่
อยูในเขตและกิจการนั้นเปนการสมควรใหองคการปกครองสวนทองถิ่นอื่นรวมกันดําเนินการหรือให
องคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ท้ังนี้ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

• แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ได
กําหนดใหสวนราชการตองทําการถายโอนภารกิจ จํานวน 245 ภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประกอบดวนภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจเลือกทําโอยอิสระ ดังนี้ 
  1) การดูแลบํารุงรักษาปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดเล็ก 
  2) โครงขุดลอกหนองน้ําและคลองธรรมชาติ 
  3) การบํารุงรักษาซอมแซมแหลงน้ําขนาดเล็ก 
  สําหรับภารกิจถายโอนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองทําตามแผนปฏิบัติการกําหนด
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีดังนี้ 
  1) การดูแลบํารุงรักษาแหลงน้ํา 
  2) การขุดลอกคลอง การขุดลอกแหลงน้ํา 
  3) การขุดสระเก็บน้ํา เพื่อการอุปโภค 
  4) การกอสรางและบํารุงรักษาฝายน้ําลน ค.ส.ล. 
  ดังนั้น เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินภารกิจตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจ
ถายโอนไดอยางมีคุณภาพภายใตมาตรฐานขั้นพื้นฐานและประชาชนไดรับบริการสาธารณะขั้นต่ําท่ี     
เทาเทียมกัน จึงไดจัดทํามาตรฐานการกอสราง บูรณะ และการบํารุงรักษาแหลงน้ําข้ึน 

1.2   วัตถุประสงค 
 1) เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดานการกอสราง 
บูรณะ และบํารุงรักษาแหลงน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเดียวกัน 
 2) เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นมีแนวทางประกอบการตัดสินใจสําหรับการดําเนินงานดานการ
กอสราง บูรณะ และบํารุงรักษาแหลงน้ํา 
 3) เพื่อใหประชาชนไดเขาสูกระบวนการบริหารจัดการแหลงน้ําแบบมีสวนรวมไดอยางถูกตอง 
และสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 
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1.3   ขอบเขตของมาตรฐาน 
 ขอบเขตของมาตรฐานนี้ประกอบดวย ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับแหลงน้ํา และแนวทางการ
พัฒนา บูรณะ และการบํารุงรักษา แนวทางปฏิบัติและข้ันตอนการดําเนินงานโครงการ ขอกําหนดและ
หลักเกณฑในการออกแบบ รายละเอียดมาตรฐาน การประมาณราคาคากอสราง การตรวจสอบและ
บํารุงรักษา การมีสวนรวมของประชาชนในการกอสรางและบูรณะแหลงน้ํา และขอเสนอแนะและแนว
ทางการปรับปรุงพัฒนามาตรฐาน 
 สําหรับแนวทางในการดําเนินงานดานการพัฒนาแหลงน้ํา ประกอบดวย การศึกษา สํารวจ 
ออกแบบ ประมาณราคากอสราง ใชงานและการบํารุงรักษา ท้ังนี้เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถออกแบบโครงการพัฒนาแหลงน้ําไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ สามารถดําเนินการจัดทํา
งบประมาณและการกอสรางไดอยางเปนระบบ ตลอดจนบริหารจัดการและการบํารุงรักษาใหสามารถ   
ใชงานไดตามวัตถุประสงคท่ีไดวางไว โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานดวย 
 สําหรับเนื้อหาของมาตรฐานนี้ครอบคลุม เรื่องสระเก็บน้ํา การขุดลอกหนองน้ําและบึงธรรมชาติ 
และฝายทดน้ําขนาดเล็ก ซึ่งเปนแหลงน้ําท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนเกี่ยวของและเปนภารกิจที่
จะตองดําเนินการโดยตรง 

1.4   นิยามคําศัพท 
• แหลงน้ํา คือ แหลงเก็บน้ําฝนหรือน้ําท่ีไหลมาตามลําน้ําตางๆ เพื่อไวใชในคราวจําเปน

กรณีฝนทิ้งชวงและในฤดูแลง อาทิเชน สระเก็บน้ํา การขุดลอกหนองน้ําและบึงธรรมชาติ ฝายทดน้ํา
ขนาดเล็ก เปนตน 

•  สระเก็บน้ํา คือ แหลงเก็บน้ําฝน น้ําทา หรือน้ําซับที่ไหลซึมออกมาจากดิน โดยการขุดดิน
สําหรับขังน้ํา ใหมีขนาดความยาว ความกวาง และความลึก ตามปริมาณน้ําท่ีตองการจะเก็บขัง นําดินที่ขุด
มาถมเปนคันลอมรอบขอบสระตามความเหมาะสม 

•  ขุดลอกหนองน้ําและบึงธรรมชาติ  คือ งานขุดลอกดินและตะกอนในหนองน้ําและบึง
ธรรมชาติ ท่ีตื้นเขินเพื่อใหสามารถเก็บน้ําไดมากขึ้น โดยท่ัวไปหนองน้ําและบึงธรรมชาติจะเปนพื้นที่  
ลุมต่ํารองรับน้ําท่ีไหลมาตามผิวดินจากที่สูงรอบหนองน้ําหรือบึงธรรมชาติ  

•  งานฝายทดน้ําขนาดเล็ก  คือ งานกอสรางฝายซึ่งเปนอาคารที่สรางปดขวางทางน้ําไหล
เพื่อทดน้ําท่ีไหลมาใหมีระดับสูงข้ึน จนสามารถผันเขาไปตามคลองหรือคูสงน้ํา  
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  บทที่ 1   บทนํา 3 

1.3   ขอบเขตของมาตรฐาน 
 ขอบเขตของมาตรฐานนี้ประกอบดวย ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับแหลงน้ํา และแนวทางการ
พัฒนา บูรณะ และการบํารุงรักษา แนวทางปฏิบัติและข้ันตอนการดําเนินงานโครงการ ขอกําหนดและ
หลักเกณฑในการออกแบบ รายละเอียดมาตรฐาน การประมาณราคาคากอสราง การตรวจสอบและ
บํารุงรักษา การมีสวนรวมของประชาชนในการกอสรางและบูรณะแหลงน้ํา และขอเสนอแนะและแนว
ทางการปรับปรุงพัฒนามาตรฐาน 
 สําหรับแนวทางในการดําเนินงานดานการพัฒนาแหลงน้ํา ประกอบดวย การศึกษา สํารวจ 
ออกแบบ ประมาณราคากอสราง ใชงานและการบํารุงรักษา ท้ังนี้เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถออกแบบโครงการพัฒนาแหลงน้ําไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ สามารถดําเนินการจัดทํา
งบประมาณและการกอสรางไดอยางเปนระบบ ตลอดจนบริหารจัดการและการบํารุงรักษาใหสามารถ   
ใชงานไดตามวัตถุประสงคท่ีไดวางไว โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานดวย 
 สําหรับเนื้อหาของมาตรฐานนี้ครอบคลุม เรื่องสระเก็บน้ํา การขุดลอกหนองน้ําและบึงธรรมชาติ 
และฝายทดน้ําขนาดเล็ก ซึ่งเปนแหลงน้ําท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนเกี่ยวของและเปนภารกิจที่
จะตองดําเนินการโดยตรง 

1.4   นิยามคําศัพท 
• แหลงน้ํา คือ แหลงเก็บน้ําฝนหรือน้ําท่ีไหลมาตามลําน้ําตางๆ เพื่อไวใชในคราวจําเปน

กรณีฝนทิ้งชวงและในฤดูแลง อาทิเชน สระเก็บน้ํา การขุดลอกหนองน้ําและบึงธรรมชาติ ฝายทดน้ํา
ขนาดเล็ก เปนตน 

•  สระเก็บน้ํา คือ แหลงเก็บน้ําฝน น้ําทา หรือน้ําซับที่ไหลซึมออกมาจากดิน โดยการขุดดิน
สําหรับขังน้ํา ใหมีขนาดความยาว ความกวาง และความลึก ตามปริมาณน้ําท่ีตองการจะเก็บขัง นําดินที่ขุด
มาถมเปนคันลอมรอบขอบสระตามความเหมาะสม 

•  ขุดลอกหนองน้ําและบึงธรรมชาติ  คือ งานขุดลอกดินและตะกอนในหนองน้ําและบึง
ธรรมชาติ ท่ีตื้นเขินเพื่อใหสามารถเก็บน้ําไดมากขึ้น โดยท่ัวไปหนองน้ําและบึงธรรมชาติจะเปนพื้นที่  
ลุมต่ํารองรับน้ําท่ีไหลมาตามผิวดินจากที่สูงรอบหนองน้ําหรือบึงธรรมชาติ  

•  งานฝายทดน้ําขนาดเล็ก  คือ งานกอสรางฝายซึ่งเปนอาคารที่สรางปดขวางทางน้ําไหล
เพื่อทดน้ําท่ีไหลมาใหมีระดับสูงข้ึน จนสามารถผันเขาไปตามคลองหรือคูสงน้ํา  



มาตรฐานการกอสราง บูรณะ และการบํารุงรักษาแหลงน้ํา 

4 บทที่ 1   บทนํา 

• ความตองการใชน้ํา คือ ความตองการในการใชน้ําสําหรับการอุปโภค - บริโภคของ
ประชาชน และความตองการใชน้ําสําหรับสัตวเลี้ยง เชน วัว ควาย สุกร เปด และไก รวมท้ังความตองการ
ใชน้ําในการเพาะปลูก เชน ใชปลูกพืชผัก พืชไร พืชสวน เปนตน 

• ปริมาณน้ําทาเฉลี่ยรายป  คือ  ปริมาณน้ําท่ีไหลบนผิวดินหรือในลําน้ํา จากน้ําฝนที่ไหล
เขาสูโครงการเฉลี่ยตอป 

• ปริมาณน้ํานองสูงสุด คือ น้ําจํานวนมากที่สุดท่ีไหลมาในลําน้ํา ซึ่งจะเกิดข้ึนเมื่อมีฝนตกหนัก
เปนเวลานานติดตอกัน 

• ปริมาณน้ําที่สูญเสียจากการระเหย คือ ปริมาณน้ําในสระน้ํา - หนองน้ําท่ีระเหยเปนไอ   
ในอากาศโดยคิดเฉพาะในชวงฤดูแลง 6 เดือน คือ ระหวางเดือนพฤศจิกายน - เมษายน 

• ปริมาณน้ําที่สูญเสียจากการรั่วซึม คือน้ําท่ีสูญเสียจากการไหลซึมตามชั้นดินโดยคิด
เฉพาะในชวงฤดูแลง  

1.5   มาตรฐานอางอิง 
 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2539) รายงานการประเมินผลโครงการแหลงน้ําในไรนา 
ฉบับภาพรวม 
 2)   กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2534) คูมือการสรางฝายแบบ มข. 2527 
 3)   กรมชลประทาน (2531) คูมือการปฏิบัติงานบํารุงรักษา การจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา 
 4)   กรมชลประทาน (2542) คูมือการปฏิบัติงานโครงการสระเก็บน้ําขนาดเล็กเพื่อการเกษตร
ผสมผสาน 
                5)   กรมทรัพยากรน้ํา (2546) คูมือการสํารวจเพื่อการออกแบบโครงการพัฒนาแหลงน้ํา 
 6)   กรมทรัพยากรน้ํา (2546) การดูแลบํารุงรักษาแหลงน้ํา 
                   7)  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช (2546) คูมือการกอสรางฝายตนน้ําลําธาร 
(Check Dam) 
 8) กรมทรัพยากรน้ํา (2548) คูมือหลักเกณฑมาตรฐานการคํานวณราคากลางกิจกรรมดาน
ทรัพยากรน้ํา ปงบประมาณ 2549 



มาตรฐานการกอสราง บูรณะ และการบํารุงรักษาแหลงน้ํา 

4 บทที่ 1   บทนํา 

• ความตองการใชน้ํา คือ ความตองการในการใชน้ําสําหรับการอุปโภค - บริโภคของ
ประชาชน และความตองการใชน้ําสําหรับสัตวเลี้ยง เชน วัว ควาย สุกร เปด และไก รวมท้ังความตองการ
ใชน้ําในการเพาะปลูก เชน ใชปลูกพืชผัก พืชไร พืชสวน เปนตน 

• ปริมาณน้ําทาเฉลี่ยรายป  คือ  ปริมาณน้ําท่ีไหลบนผิวดินหรือในลําน้ํา จากน้ําฝนที่ไหล
เขาสูโครงการเฉลี่ยตอป 

• ปริมาณน้ํานองสูงสุด คือ น้ําจํานวนมากที่สุดท่ีไหลมาในลําน้ํา ซึ่งจะเกิดข้ึนเมื่อมีฝนตกหนัก
เปนเวลานานติดตอกัน 

• ปริมาณน้ําที่สูญเสียจากการระเหย คือ ปริมาณน้ําในสระน้ํา - หนองน้ําท่ีระเหยเปนไอ   
ในอากาศโดยคิดเฉพาะในชวงฤดูแลง 6 เดือน คือ ระหวางเดือนพฤศจิกายน - เมษายน 

• ปริมาณน้ําที่สูญเสียจากการรั่วซึม คือน้ําท่ีสูญเสียจากการไหลซึมตามชั้นดินโดยคิด
เฉพาะในชวงฤดูแลง  

1.5   มาตรฐานอางอิง 
 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2539) รายงานการประเมินผลโครงการแหลงน้ําในไรนา 
ฉบับภาพรวม 
 2)   กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2534) คูมือการสรางฝายแบบ มข. 2527 
 3)   กรมชลประทาน (2531) คูมือการปฏิบัติงานบํารุงรักษา การจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา 
 4)   กรมชลประทาน (2542) คูมือการปฏิบัติงานโครงการสระเก็บน้ําขนาดเล็กเพื่อการเกษตร
ผสมผสาน 
                5)   กรมทรัพยากรน้ํา (2546) คูมือการสํารวจเพื่อการออกแบบโครงการพัฒนาแหลงน้ํา 
 6)   กรมทรัพยากรน้ํา (2546) การดูแลบํารุงรักษาแหลงน้ํา 
                   7)  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช (2546) คูมือการกอสรางฝายตนน้ําลําธาร 
(Check Dam) 
 8) กรมทรัพยากรน้ํา (2548) คูมือหลักเกณฑมาตรฐานการคํานวณราคากลางกิจกรรมดาน
ทรัพยากรน้ํา ปงบประมาณ 2549 
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บทที่  2 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับแหลงน้ํา 

และแนวทางการพัฒนา  บูรณะ และการบํารงุรักษา 
 
2.1   ความสําคัญของแหลงน้ําตอการพัฒนาทองถิ่นและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
              พื้นที่ท้ังหมดของโลก มีบริเวณที่เปนน้ําอยูถึง 3 ใน 4 สวน น้ําสวนใหญ คือประมาณ 97 
เปอรเซ็นต ของน้ําท้ังหมดเปนน้ําเค็ม ซึ่งไมสามารถนํามาใชไดโดยตรง อีก 3 เปอรเซ็นต เปนน้ําจืด 
สามารถนํามาใชในการบริโภค อุปโภค ใชในงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม เปนแหลงอาหารเปนที่
พักผอนหยอนใจ เพื่อการคมนาคม ใชในการผลิตพลังงานผลิตกระแสไฟฟา ฯลฯ 
  ปริมาณน้ําในแหลงน้ําใตดินและผิวดิน เชน น้ําบาดาล แมน้ํา ทะเลสาบ ลําคลอง ฯลฯ ข้ึนอยู
กับปริมาณน้ําฝนที่ตกในบริเวณนั้น ขอเท็จจริงท่ีปรากฏใหเห็นชัดเจนในขณะนี้คือ ปริมาณน้ําเริ่มไม
เพียงพอท่ีจะดําเนินงานตามโครงการตางๆ เชน โครงการชลประทาน การอุตสาหกรรม ฯลฯ เชื่อกันวา
การตัดไมทําลายปามีสวนทําใหดินฟาอากาศปรวนแปรไปจากสภาพที่เคยเปนมาในอดีต และทําใหเกิด
อุทกภัยและความแหงแลง ปริมาณน้ําท่ีระเหยข้ึนสูบรรยากาศทั้งหมดนั้น 58 เปอรเซ็นตมาจากเขตรอน
โดยใน 58 เปอรเซ็นตนี้ 49 เปอรเซ็นต ไดจากมหาสมุทร 6 เปอรเซ็นตจากผิวดิน และ 3 เปอรเซ็นตจากปา 
ซึ่งพบวาปริมาณน้ําฝนท่ีไดรับในปาเขตรอนสูงมาก คือ มากกวา 2,000 มิลลิเมตรตอป และสามารถ
ระเหยได 1,400  มิลลิเมตรตอป 
 ในปจจุบัน ประเทศไทยเริ่มมีปญหาในเรื่องน้ําใช โดยมีสาเหตุมาจากการตัดไมทําลายปา และ
การทําใหเกิดมลพิษในน้ํา อีกสาเหตุหนึ่ง คือ การสูบเอาน้ําบาดาลขึ้นมาใชมากเกินไป ทําใหเกิดการทรุด
ตัวของพื้นดินข้ึนในชั้นดินท่ีมีความลึกตางๆ กัน คือ ในชวงความลึก 10 เมตรแรกมีการทรุดตัวประมาณ
รอยละ 30-35 ในชวงความลึก 50-200 เมตร มีการทรุดตัวประมาณรอยละ 55-60 ซึ่งเปนชวงท่ีมีการสูบ
น้ําบาดาลขึ้นมาใชเปนจํานวนมาก ทําใหระดับน้ําบาดาลลดลงอยางรวดเร็ว จึงเปนสาเหตุสําคัญของการ
ทรุดตัวของพื้นดินนําน้ํามาใชมากเกินกวาท่ีน้ําตามธรรมชาติจะไหลมาทดแทนกันได 
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 การงานจัดหาน้ําในรูปแบบตางๆ ท่ีสรางขึ้นในบริเวณใกลกับหมูบาน ในชวงฤดูฝนจะมี
ประโยชนอยางยิ่งแกราษฎร เพราะราษฎรทั้งหมูบานและตําบลจะมีน้ําดื่มและใชสอยน้ํา สําหรับเลี้ยงสัตว
รวมทั้งใชแหลงน้ําเปนที่เลี้ยงปลา และถาหากแหลงเก็บกักน้ําใดที่กอสรางแลวไดน้ํามาก ก็อาจจะมีน้ํา    
เหลือใช ทําการเพาะปลูกพืชผักในฤดูแลงไดอีกดวย 
 ท้ังนี้ การจัดหาแหลงน้ําเพื่อพัฒนาใหเปนแหลงเก็บกักน้ําฝนหรือน้ําท่ีไหลมาตามลําน้ําตางๆ 
ไวใชในคราวจําเปน เชน ในชวงท่ีฝนไมตกและในฤดูแลง มีรูปแบบการพัฒนาหลายประเภทดวยกัน 
ข้ึนอยูกับความตองการใชน้ํา สภาพภูมิประเทศ และงบลงทุนในการกอสราง สําหรับในกรณีท่ีมีงบลงทุน
ไมมากนัก การจัดหาแหลงน้ําขนาดเล็กที่สามารถตอบสนองความตองการของราษฎรไดตรงเปาหมาย
และมีประสิทธิภาพมากที่สุดไดแก การขุดสระเก็บน้ํา การสรางฝายขนาดเล็ก การขุดลอกหนองน้ํา  และบึง
ธรรมชาติ เปนตน 

2.2   วัฏจักรของน้ําและทรัพยากรน้ํา 
            น้ําเปนทรัพยากรท่ีสําคัญ และเปนทรัพยากรซึ่งเรียกวา Renewable คือไมสามารถที่จะหมดไป 
ดังนั้นถาใชใหเปนประโยชน ใชใหเหมาะสมแลว จะสามารถมีน้ําใชไดตลอดป น้ํามีวัฏจักรหรือการ
หมุนเวียนทางอุทกวิทยาคือ ฝนตกลงมา น้ําสวนที่ไมซึมลงดินก็ไหลลงมาในแมน้ําจากแมน้ําก็ไหลลงสู
ทะเล ระหวางทางที่น้ําไหลกอนลงทะเล น้ําบางสวนขังในหนองบึงบาง ไหลลงใตดินบางเปนน้ําบาดาล
ไปบาง รวมท้ังน้ําในหนองบึงตางๆ ลําน้ําแมน้ําตางๆ ก็มีการระเหยซึ่งรวมการคายน้ําของพืชดวยไปใน
อากาศ เมื่อไดรับความเย็นจนถึงจุดน้ําคางก็จะกลั่นตัวเปนหยดน้ํา เปนฝนตกลงมาอีก น้ําจึงมีการ
หมุนเวียนดังกลาวเปนวัฏจักร จึงเรียกวา วัฏจักรของน้ํา 
 ทรัพยากรน้ําธรรมชาติแบงออกเปน 3 ประเภทไดแก น้ําฟา น้ําผิวดิน และน้ําใตดิน น้ําฟา
หมายถึง น้ําที่อยูในบรรยากาศหรืออยูสูงกวาระดับผิวดินขึ้นไปประกอบดวยน้ําที่อยูในสถานะเปนไอ 
เชน หมอก และเมฆ น้ําท่ีอยูในสถานะเปนของเหลว เชน ฝน และน้ําคาง และน้ําท่ีอยูในสถานะเปน
ของแข็ง เชน ลูกเห็บ และหิมะ น้ําฟาเหลานี้ถาตกลงมาสูพื้นโลกโดยตรงไดก็ตกลงมา ท่ีตกไมไดก็จะ
กลั่นตัวเปนหยดน้ําตกลงมาทีหลัง และน้ําผิวดิน หมายถึง ถูกเก็บหรือกักขังเปนน้ําในแมน้ํา ลําธาร คลอง 
หนอง บึง บอ สระ และทะเลสาบ น้ําจากผิวดินนี้บางสวนจะไหลลงสูแมน้ําหรือทะเล น้ําใตดิน หมายถึง 
น้ําที่ไหลซึมลงไปใตดินไปถูกเก็บกักไวทั้งในดินและในหิน 
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บทที่  2 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับแหลงน้ํา 

และแนวทางการพัฒนา  บูรณะ และการบํารงุรักษา 
 
2.1   ความสําคัญของแหลงน้ําตอการพัฒนาทองถิ่นและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
              พื้นที่ท้ังหมดของโลก มีบริเวณที่เปนน้ําอยูถึง 3 ใน 4 สวน น้ําสวนใหญ คือประมาณ 97 
เปอรเซ็นต ของน้ําท้ังหมดเปนน้ําเค็ม ซึ่งไมสามารถนํามาใชไดโดยตรง อีก 3 เปอรเซ็นต เปนน้ําจืด 
สามารถนํามาใชในการบริโภค อุปโภค ใชในงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม เปนแหลงอาหารเปนที่
พักผอนหยอนใจ เพื่อการคมนาคม ใชในการผลิตพลังงานผลิตกระแสไฟฟา ฯลฯ 
  ปริมาณน้ําในแหลงน้ําใตดินและผิวดิน เชน น้ําบาดาล แมน้ํา ทะเลสาบ ลําคลอง ฯลฯ ข้ึนอยู
กับปริมาณน้ําฝนที่ตกในบริเวณนั้น ขอเท็จจริงท่ีปรากฏใหเห็นชัดเจนในขณะนี้คือ ปริมาณน้ําเริ่มไม
เพียงพอท่ีจะดําเนินงานตามโครงการตางๆ เชน โครงการชลประทาน การอุตสาหกรรม ฯลฯ เชื่อกันวา
การตัดไมทําลายปามีสวนทําใหดินฟาอากาศปรวนแปรไปจากสภาพที่เคยเปนมาในอดีต และทําใหเกิด
อุทกภัยและความแหงแลง ปริมาณน้ําท่ีระเหยข้ึนสูบรรยากาศทั้งหมดนั้น 58 เปอรเซ็นตมาจากเขตรอน
โดยใน 58 เปอรเซ็นตนี้ 49 เปอรเซ็นต ไดจากมหาสมุทร 6 เปอรเซ็นตจากผิวดิน และ 3 เปอรเซ็นตจากปา 
ซึ่งพบวาปริมาณน้ําฝนท่ีไดรับในปาเขตรอนสูงมาก คือ มากกวา 2,000 มิลลิเมตรตอป และสามารถ
ระเหยได 1,400  มิลลิเมตรตอป 
 ในปจจุบัน ประเทศไทยเริ่มมีปญหาในเรื่องน้ําใช โดยมีสาเหตุมาจากการตัดไมทําลายปา และ
การทําใหเกิดมลพิษในน้ํา อีกสาเหตุหนึ่ง คือ การสูบเอาน้ําบาดาลขึ้นมาใชมากเกินไป ทําใหเกิดการทรุด
ตัวของพื้นดินข้ึนในชั้นดินท่ีมีความลึกตางๆ กัน คือ ในชวงความลึก 10 เมตรแรกมีการทรุดตัวประมาณ
รอยละ 30-35 ในชวงความลึก 50-200 เมตร มีการทรุดตัวประมาณรอยละ 55-60 ซึ่งเปนชวงท่ีมีการสูบ
น้ําบาดาลขึ้นมาใชเปนจํานวนมาก ทําใหระดับน้ําบาดาลลดลงอยางรวดเร็ว จึงเปนสาเหตุสําคัญของการ
ทรุดตัวของพื้นดินนําน้ํามาใชมากเกินกวาท่ีน้ําตามธรรมชาติจะไหลมาทดแทนกันได 
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 การงานจัดหาน้ําในรูปแบบตางๆ ท่ีสรางขึ้นในบริเวณใกลกับหมูบาน ในชวงฤดูฝนจะมี
ประโยชนอยางยิ่งแกราษฎร เพราะราษฎรทั้งหมูบานและตําบลจะมีน้ําดื่มและใชสอยน้ํา สําหรับเลี้ยงสัตว
รวมทั้งใชแหลงน้ําเปนที่เลี้ยงปลา และถาหากแหลงเก็บกักน้ําใดที่กอสรางแลวไดน้ํามาก ก็อาจจะมีน้ํา    
เหลือใช ทําการเพาะปลูกพืชผักในฤดูแลงไดอีกดวย 
 ท้ังนี้ การจัดหาแหลงน้ําเพื่อพัฒนาใหเปนแหลงเก็บกักน้ําฝนหรือน้ําท่ีไหลมาตามลําน้ําตางๆ 
ไวใชในคราวจําเปน เชน ในชวงท่ีฝนไมตกและในฤดูแลง มีรูปแบบการพัฒนาหลายประเภทดวยกัน 
ข้ึนอยูกับความตองการใชน้ํา สภาพภูมิประเทศ และงบลงทุนในการกอสราง สําหรับในกรณีท่ีมีงบลงทุน
ไมมากนัก การจัดหาแหลงน้ําขนาดเล็กที่สามารถตอบสนองความตองการของราษฎรไดตรงเปาหมาย
และมีประสิทธิภาพมากที่สุดไดแก การขุดสระเก็บน้ํา การสรางฝายขนาดเล็ก การขุดลอกหนองน้ํา  และบึง
ธรรมชาติ เปนตน 

2.2   วัฏจักรของน้ําและทรัพยากรน้ํา 
            น้ําเปนทรัพยากรท่ีสําคัญ และเปนทรัพยากรซึ่งเรียกวา Renewable คือไมสามารถที่จะหมดไป 
ดังนั้นถาใชใหเปนประโยชน ใชใหเหมาะสมแลว จะสามารถมีน้ําใชไดตลอดป น้ํามีวัฏจักรหรือการ
หมุนเวียนทางอุทกวิทยาคือ ฝนตกลงมา น้ําสวนที่ไมซึมลงดินก็ไหลลงมาในแมน้ําจากแมน้ําก็ไหลลงสู
ทะเล ระหวางทางที่น้ําไหลกอนลงทะเล น้ําบางสวนขังในหนองบึงบาง ไหลลงใตดินบางเปนน้ําบาดาล
ไปบาง รวมท้ังน้ําในหนองบึงตางๆ ลําน้ําแมน้ําตางๆ ก็มีการระเหยซึ่งรวมการคายน้ําของพืชดวยไปใน
อากาศ เมื่อไดรับความเย็นจนถึงจุดน้ําคางก็จะกลั่นตัวเปนหยดน้ํา เปนฝนตกลงมาอีก น้ําจึงมีการ
หมุนเวียนดังกลาวเปนวัฏจักร จึงเรียกวา วัฏจักรของน้ํา 
 ทรัพยากรน้ําธรรมชาติแบงออกเปน 3 ประเภทไดแก น้ําฟา น้ําผิวดิน และน้ําใตดิน น้ําฟา
หมายถึง น้ําที่อยูในบรรยากาศหรืออยูสูงกวาระดับผิวดินขึ้นไปประกอบดวยน้ําที่อยูในสถานะเปนไอ 
เชน หมอก และเมฆ น้ําท่ีอยูในสถานะเปนของเหลว เชน ฝน และน้ําคาง และน้ําท่ีอยูในสถานะเปน
ของแข็ง เชน ลูกเห็บ และหิมะ น้ําฟาเหลานี้ถาตกลงมาสูพื้นโลกโดยตรงไดก็ตกลงมา ท่ีตกไมไดก็จะ
กลั่นตัวเปนหยดน้ําตกลงมาทีหลัง และน้ําผิวดิน หมายถึง ถูกเก็บหรือกักขังเปนน้ําในแมน้ํา ลําธาร คลอง 
หนอง บึง บอ สระ และทะเลสาบ น้ําจากผิวดินนี้บางสวนจะไหลลงสูแมน้ําหรือทะเล น้ําใตดิน หมายถึง 
น้ําที่ไหลซึมลงไปใตดินไปถูกเก็บกักไวทั้งในดินและในหิน 
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เหลือใช ทําการเพาะปลูกพืชผักในฤดูแลงไดอีกดวย 
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ไวใชในคราวจําเปน เชน ในชวงท่ีฝนไมตกและในฤดูแลง มีรูปแบบการพัฒนาหลายประเภทดวยกัน 
ข้ึนอยูกับความตองการใชน้ํา สภาพภูมิประเทศ และงบลงทุนในการกอสราง สําหรับในกรณีท่ีมีงบลงทุน
ไมมากนัก การจัดหาแหลงน้ําขนาดเล็กที่สามารถตอบสนองความตองการของราษฎรไดตรงเปาหมาย
และมีประสิทธิภาพมากที่สุดไดแก การขุดสระเก็บน้ํา การสรางฝายขนาดเล็ก การขุดลอกหนองน้ํา  และบึง
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2.2   วัฏจักรของน้ําและทรัพยากรน้ํา 
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ระบบนิเวศวิทยาทางดานทายน้ํา โดยการนําไปใชจากแหลงน้ําธรรมชาติโดยตรงและการพัฒนาแหลงน้ํา
ประเภทตางๆ การท่ีจะนําทรัพยากรน้ําผิวดินไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอนั้น 
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 ประเภทของแหลงน้ําในมาตรฐานนี้จะใหความสําคัญเรื่องแหลงน้ําผิวดิน ในการนําน้ําจาก
แหลงน้ําไปใชเปนประโยชนในกิจกรรมดานตางๆ โดยสามารถแบงประเภทของแหลงน้ําออกเปน 2 ประเภท 
คือ แหลงน้ําที่เกิดจากธรรมชาติ และแหลงน้ําที่เกิดจากการพัฒนาหรือการสรางของมนุษย 
 ปริมาณน้ําทาผิวดินตามธรรมชาติขึ้นอยูกับฤดูกาล โดยจะมีน้ํามากในชวงฤดูฝน และมีน้ํานอย
หรือแทบจะไมมีเลยในชวงฤดูแลง แตความตองการใชน้ําในกิจกรรมตางๆ มีความตองการทั้งป มากบาง 
นอยบางตามฤดูกาล ดังนั้นในชวงฤดูแลงจึงมีปญหาดานการขาดแคลนน้ํา และจําเปนตองมีการพัฒนา
แหลงน้ําเพื่อเก็บกักน้ําชวงท่ีมีมากเกินความตองการในชวงฤดูฝน ไวสํารองใชในฤดูแลง 
 แหลงน้ําที่เกิดจากธรรมชาติ คือ แหลงน้ําท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ เชน แมน้ํา ทะเลสาบ         
บึงขนาดใหญ ลํารางสาธารณะ หวย หนอง คลอง บึง ซึ่งจะเปนที่เก็บกักน้ําจากน้ําฝนที่ไหลหลากบนผิวดิน
ผานแหลงน้ําทางธรรมชาติ และไหลลงทะเลในที่สุด แหลงน้ําท่ีเกิดจากธรรมชาติจึงเปนแหลงน้ําท่ีมี
ปริมาณน้ํามากนอยผันแปรตามฤดูกาล และไมสามารถควบคุมได 
 แหลงน้ําที่เกิดจากการสรางของมนุษย คือ แหลงน้ําท่ีไดพัฒนาในรูปแบบตางๆ เปนแหลงน้ํา
ขนาดเล็ก เชน สระเก็บน้ํา หรืออาคารปดกั้นลําน้ําประเภทฝายทดน้ํา เปนตน แหลงน้ําขนาดกลางและ
ขนาดใหญ เชน อางเก็บน้ํา เขื่อนทดน้ํา ประตูระบายน้ําที่สรางปดกั้นลําน้ําสายหลักตางๆ ท้ังนี้เก็บกักน้ําไว
เพื่อใชประโยชนตามความตองการ 
 
 
 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 2   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับแหลงน้ําและแนวทางการพัฒนา บูรณะ และการบํารุงรักษา 7 

 ทรัพยากรน้ําผิวดิน นับวาเปนสวนสําคัญที่สุดในการนําไปใชประโยชนในกิจกรรมตางๆ 
ไดแก การอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม การทองเที่ยว การเกษตร การผลิตพลังงานไฟฟา และการรักษา
ระบบนิเวศวิทยาทางดานทายน้ํา โดยการนําไปใชจากแหลงน้ําธรรมชาติโดยตรงและการพัฒนาแหลงน้ํา
ประเภทตางๆ การท่ีจะนําทรัพยากรน้ําผิวดินไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอนั้น 
จําเปนตองมีการบริหารจัดการน้ํา และสิ่งจําเปนอยางยิ่งจะตองทราบถึงศักยภาพของทรัพยากรน้ําผิวดิน
ในธรรมชาติดวย 

2.3   ประเภทแหลงน้ําขนาดเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 ประเภทของแหลงน้ําในมาตรฐานนี้จะใหความสําคัญเรื่องแหลงน้ําผิวดิน ในการนําน้ําจาก
แหลงน้ําไปใชเปนประโยชนในกิจกรรมดานตางๆ โดยสามารถแบงประเภทของแหลงน้ําออกเปน 2 ประเภท 
คือ แหลงน้ําที่เกิดจากธรรมชาติ และแหลงน้ําที่เกิดจากการพัฒนาหรือการสรางของมนุษย 
 ปริมาณน้ําทาผิวดินตามธรรมชาติขึ้นอยูกับฤดูกาล โดยจะมีน้ํามากในชวงฤดูฝน และมีน้ํานอย
หรือแทบจะไมมีเลยในชวงฤดูแลง แตความตองการใชน้ําในกิจกรรมตางๆ มีความตองการทั้งป มากบาง 
นอยบางตามฤดูกาล ดังนั้นในชวงฤดูแลงจึงมีปญหาดานการขาดแคลนน้ํา และจําเปนตองมีการพัฒนา
แหลงน้ําเพื่อเก็บกักน้ําชวงท่ีมีมากเกินความตองการในชวงฤดูฝน ไวสํารองใชในฤดูแลง 
 แหลงน้ําที่เกิดจากธรรมชาติ คือ แหลงน้ําท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ เชน แมน้ํา ทะเลสาบ         
บึงขนาดใหญ ลํารางสาธารณะ หวย หนอง คลอง บึง ซึ่งจะเปนที่เก็บกักน้ําจากน้ําฝนที่ไหลหลากบนผิวดิน
ผานแหลงน้ําทางธรรมชาติ และไหลลงทะเลในที่สุด แหลงน้ําท่ีเกิดจากธรรมชาติจึงเปนแหลงน้ําท่ีมี
ปริมาณน้ํามากนอยผันแปรตามฤดูกาล และไมสามารถควบคุมได 
 แหลงน้ําที่เกิดจากการสรางของมนุษย คือ แหลงน้ําท่ีไดพัฒนาในรูปแบบตางๆ เปนแหลงน้ํา
ขนาดเล็ก เชน สระเก็บน้ํา หรืออาคารปดกั้นลําน้ําประเภทฝายทดน้ํา เปนตน แหลงน้ําขนาดกลางและ
ขนาดใหญ เชน อางเก็บน้ํา เขื่อนทดน้ํา ประตูระบายน้ําที่สรางปดกั้นลําน้ําสายหลักตางๆ ท้ังนี้เก็บกักน้ําไว
เพื่อใชประโยชนตามความตองการ 
 
 
 



มาตรฐานการกอสราง บูรณะ และการบํารุงรักษาแหลงน้ํา 

8 บทที่ 2   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับแหลงน้ําและแนวทางการพัฒนา บูรณะ และการบํารุงรักษา 

 อยางไรก็ตาม แหลงน้ําท่ีเกี่ยวของกับมาตรฐานนี้ ไดแก แหลงน้ําขนาดเล็ก ซึ่งองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสามารถดําเนินการไดเอง ท้ังแหลงน้ําท่ีไดรับการถายโอนจากสวนราชการตางๆ และแหลง
น้ําท่ีพัฒนาโดยทองถิ่นเอง แหลงน้ําดังกลาวจะมีงบประมาณคาลงทุนกอสรางไมมากในการพัฒนาและ
จัดการจะใชหลักวิชาการไมสูง ดังนั้นมาตรฐานเลมนี้จึงครอบคลุมเฉพาะการพัฒนา บูรณะ และ
บํารุงรักษาแหลงน้ําขนาดเล็ก ประกอบดวย สระเก็บน้ํา การขุดลอกหนองน้ํา บึงธรรมชาติ และฝาย
ขนาดเล็ก 
 2.3.1 สระเก็บน้ํา 
  สระเก็บน้ํา คือ แหลงเก็บกักน้ําฝน น้ําทา หรือน้ําซับ โดยการขุดดินใหเปนที่สําหรับ    
เก็บกักน้ํา ใหมีขนาดความยาว ความกวาง และความลึก ตามปริมาณน้ําท่ีตองการจะเก็บกักไวใชและ
ปริมาณน้ําท่ีไหลเขาสระเก็บน้ํา แลวนําดินที่ขุดมาถมเปนคันลอมรอบขอบสระ โดยสวนมากจะมีอาคาร
ประกอบคือ อาคารทางน้ําเขา อาคารระบายน้ํา และบันไดลงสระ ดังแสดงในรูปท่ี 2.1 ถึง 2.5 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการกอสราง บูรณะ และการบํารุงรักษาแหลงน้ํา 

8 บทที่ 2   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับแหลงน้ําและแนวทางการพัฒนา บูรณะ และการบํารุงรักษา 

 อยางไรก็ตาม แหลงน้ําท่ีเกี่ยวของกับมาตรฐานนี้ ไดแก แหลงน้ําขนาดเล็ก ซึ่งองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสามารถดําเนินการไดเอง ท้ังแหลงน้ําท่ีไดรับการถายโอนจากสวนราชการตางๆ และแหลง
น้ําท่ีพัฒนาโดยทองถิ่นเอง แหลงน้ําดังกลาวจะมีงบประมาณคาลงทุนกอสรางไมมากในการพัฒนาและ
จัดการจะใชหลักวิชาการไมสูง ดังนั้นมาตรฐานเลมนี้จึงครอบคลุมเฉพาะการพัฒนา บูรณะ และ
บํารุงรักษาแหลงน้ําขนาดเล็ก ประกอบดวย สระเก็บน้ํา การขุดลอกหนองน้ํา บึงธรรมชาติ และฝาย
ขนาดเล็ก 
 2.3.1 สระเก็บน้ํา 
  สระเก็บน้ํา คือ แหลงเก็บกักน้ําฝน น้ําทา หรือน้ําซับ โดยการขุดดินใหเปนที่สําหรับ    
เก็บกักน้ํา ใหมีขนาดความยาว ความกวาง และความลึก ตามปริมาณน้ําท่ีตองการจะเก็บกักไวใชและ
ปริมาณน้ําท่ีไหลเขาสระเก็บน้ํา แลวนําดินที่ขุดมาถมเปนคันลอมรอบขอบสระ โดยสวนมากจะมีอาคาร
ประกอบคือ อาคารทางน้ําเขา อาคารระบายน้ํา และบันไดลงสระ ดังแสดงในรูปท่ี 2.1 ถึง 2.5 
 
 
 
 
 
 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 2   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับแหลงน้ําและแนวทางการพัฒนา บูรณะ และการบํารุงรักษา 9 
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รูปที่ 2.2      แสดงคันดินหรือทํานบดินถมสระ 
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รูปที่ 2.3     แสดงอาคารทางน้าํเขา 

 
รูปที่ 2.4   แสดงอาคารระบายน้ํา 
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รูปที่ 2.5      แสดงบันไดลงสระ 

 
 
  สระเก็บน้ําสวนใหญสามารถสรางใหเก็บน้ําไดเพียงจํานวนนอย  โดยทั่วไปจะสามารถ
เก็บกักน้ํามีความจุของน้ําเทากับปริมาตรที่ขุดออกไปเทานั้น จึงเหมาะที่จะสรางไวเก็บน้ําใชสําหรับ
ราษฎรและเลี้ยงสัตวในหมูบานใหไดตลอดฤดูแลง ในคาบประมาณ 6 เดือน อาทิเชนระหวางเดือน
พฤศจิกายน ถึง เมษายน หรือชวงเดือนที่มีฝนตกนอยในแตละพื้นที่ การนําน้ําไปใชปลูกผักสวนครัวบาง
อาจทําไดแตตองพิจารณาใหเหมาะสมกับขนาดของสระแตละแหงวาจะมีน้ําเหลือจากการอุปโภคดวย
หรือไม สระเก็บน้ําท่ีดีจะตองมีน้ําเต็มสระชวงปลายฤดูฝน ดังนั้นจึงสมควรมีพื้นที่รับน้ําฝนพอเพียงท่ีจะ
มีน้ําไหลเขาสระชวงฤดูฝน หรือถาเปนไปไดจะตองมีแนวทางที่จะพัฒนาผันน้ําจากบริเวณขางเคียงมา
เติมลงสระได  
  สระเก็บน้ําสามารถสรางในทองท่ีท่ีซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศแตกตางกันไปไดทุกแหง 
แตจะตองกําหนดรูปแบบของสระเก็บน้ําใหเหมาะกับสภาพภูมิประเทศและปริมาณน้ําท่ีรับเขาสระของ
แตละแหง ดวยเสมอ สระเก็บน้ําแบงออกไดเปน 4 รูปแบบ คือ สระเก็บน้ําทา สระเก็บน้ํานอง สระเก็บ
น้ําฝน และสระเก็บน้ําใตดิน มีลักษณะและรูปแบบดังตอไปนี้ 
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   ก. สระเก็บน้ําทา หมายถึง สระเก็บกักน้ําฝนที่ไหลบามาบนผิวดิน ซึง่มคีวามลาดเท 
และมีระดับน้ําใตดินอยูต่ํากวากนสระ ความลึกของสระที่เก็บกักไดตอนปลายฤดูฝน มีความลึก ต้ังแตระดับ
ทางระบายน้ําลนถึงกนสระตองไมนอยกวา 3.5 เมตร โดยที่พื้นที่และลาดดานขางขอบสระเปนดินทึบน้ํา
มีน้ํารั่วซึมสูญหายออกไปไดไมมากนัก การกําหนดความลึกนอกจากจะขึ้นอยูกับปริมาณน้ําท่ีจะนําไปใช
ในชวงฤดูแลงแลว ยังจะตองเผื่อปริมาณน้ําท่ีจะมีการระเหยและรั่วซึมออกไปจากสระดวย 
    สระแบบนี้คลายคลึงกับอางเก็บน้ําขนาดเล็ก แตบริเวณกอสรางสระน้ําทา  
โดยทั่วไปปริมาณน้ําท่ีขังไวเหนือระดับพื้นดินมีนอยไมเพียงพอกับความตองการ ดังนั้นอาจจะตองมีการ
ขุดดินใหเปนรูปสระ แลวนําดินที่ขุดนั้นขึ้นมาถมเปนคันกั้นน้ําลอมขอบสระทางดานที่มีระดับต่ํา             
จนบรรจบที่สูงใหเปนรูปโคงหรือถมลอมรอบไวเพียงสามหรือสี่ดานโดยใหหลังคันดินกั้นน้ําสูงกวา
ระดับน้ําท่ีตองการจะเก็บกัก พรอมกับขุดดินเปนทางระบายน้ําลนที่ปลายคันกั้นน้ําดานใดดานหนึ่งท่ี
เหมาะสม สําหรับการควบคุมระดับน้ําในสระไมใหสูงจนทวมลนหลังคันดินไดอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 ลักษณะและรูปแบบทั่วไปของสระเก็บน้ําทา 

สระเก็บน้ําที่สรางขึ้น 

สระเก็บน้ําทา สระเก็บน้ํานอง สระเก็บน้ําฝน สระเก็บน้ําใตดิน 

ผังแสดงลักษณะการรับน้ําจากแหลงน้ําของสระเก็บน้ํา 
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   ข. สระเก็บน้ํานอง หมายถึง สระเก็บน้ําที่สรางขึ้นในพื้นที่ราบลุมน้ํา โดยพื้นที่
รอบๆ บริเวณสระมีน้ําเจิ่งนองอยูระหวางชวงฤดูน้ําหลากในแตละป และน้ําท่ีนองอยูนั้นไดเหือดแหงลง
ตอนปลาย ฤดูฝนหรือกอนหมดฤดูน้ําหลาก น้ําท่ีนองอยูนั้นตองปลอยหรือผันใหไหลเขาไปในสระเพื่อ
เก็บกักไวและจะตองไมปลอยใหไหลกลับออกมาจากสระ เมื่อน้ําท่ีนองอยูภายนอกไดเหือดแหงลงแลว 
สระเก็บน้ําประเภทนี้สามารถแบงตามลักษณะภูมิประเทศได ดังนี้ 
    - สระเก็บน้ํานองแบบที่ 1 เปนสระเก็บน้ําที่สรางในบริเวณพื้นที่ราบลุม  
ซ่ึงมีระดับน้ําใตดินอยูตํ่ากวากนสระและเปนพื้นที่มีน้ําทวมเปนประจํา โดยการขุดดินใหเปนรูปสระ 
สําหรับสระเก็บน้ํา ท่ีตองการเก็บกักน้ําไวเสมอหรือเทากับระดับน้ํานองสูงสุด อาจไมจําเปนตองทําคัน
ดินรอบสระ แตถาหากตองการถมเปนคันดินรอบสระใหนํามาถมอัดแนนเปนคันดินโดยรอบ แลวเวน
ชองวางสําหรับน้ําจากดานนอกไหลลงสระเปนระยะๆ ไป สวนสระในบริเวณที่น้ําทวมมากทุกป  
ตองการจะเก็บกักน้ําใหสูงกวาระดับพื้นดินทั่วไปหลังจากน้ําลด ก็ทําไดโดยการถมดินรอบสระใหสูงข้ึน
ท้ังสี่ดานตามที่ตองการ โดยเวนชองทางใหน้ําไหลเขาเปนระยะๆ ดวย ความลึกของสระเก็บน้ํา ควร
กําหนดใหเก็บน้ําลึกไมนอยกวา 3.5 เมตร โดยที่พื้นและลาดดานขางของสระเปนดินที่น้ํารั่วซึมสูญหาย
ไดไมมากนัก 
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                               - สระเก็บน้ํานองแบบที่ 2  เปนสระเก็บกักน้ําจากการผันน้ํามาจากลําหวย
หรือลําน้ําธรรมชาติตามคูคลองขนาดเล็กลงสูสระ สระที่กอสรางจะอยูในบริเวณพื้นที่คอนขางราบใกล
กับลําหวยหรือลําน้ําธรรมชาติดังกลาวดวย โดยการขุดดินใหเปนรูปสระ แลวนําดินที่ขุดนั้นมาถมใหเปน
คันลอมรอบสระทั้งหมด สวนรองผันน้ําจากลําหวยลงสูสระอาจจําเปนตองสรางทอควบคุมน้ําพรอมดวย
บานประตูสําหรับเปดและปดน้ําดวย สระเก็บน้ําลักษณะนี้มักจะเก็บกักน้ําไดมากที่สุด ตามระดับน้ําใน
หวยหรือลําน้ําธรรมชาติท่ีมีระดับสูงท่ีสุด  ควรกําหนดความลึกใหเก็บกักน้ําลึกไมนอยกวา 3.5 เมตร โดย
ท่ีพื้นและลาดดานขางของสระเปนดินที่น้ํารั่วซึมสูญหายไปไดไมมากนัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ค. สระเก็บน้ําฝน หมายถึง สระเก็บกักน้ําฝนที่สรางบริเวณพื้นที่คอนขางราบ
และมีพื้นที่กวางขวาง ซึ่งมีระดับน้ําใตดินอยูต่ํากวากนสระ โดยการขุดดินใหเปนรูปสระแลวนําดินขุดนั้น
ข้ึนมาถมใหเปนชานรับน้ําฝนและคันรอบสระทั้ง 4 ดานสําหรับรับน้ําฝนใหไหลลงสระ จนมีปริมาณมาก
พอท่ีตองการ และที่คันดินดานใดดานหนึ่งท่ีเหมาะสมใหสรางทางระบายน้ําลนขนาดเล็กไวควบคุม
ระดับน้ําไมใหสูงจนทวมลนหลังคันดิน ความลึกของน้ําในสระตองเก็บใหไดความลึกตอนปลายฤดูฝน    
ไมนอยกวา 3.5 เมตรโดยท่ีพื้นและลาดดานขางของสระเปนดินที่น้ํารั่วซึมสูญหายออกไปไดไมมาก     
บนชานรับน้ําฝนควรปลูกหญาเพื่อปองกันไมใหน้ําฝนเซาะและชะดินลงในสระอยางไรก็ดีสระเก็บ
น้ําฝนนี้ควรกอสรางในบริเวณพื้นที่ท่ีมีปริมาณฝนตกชุก หรือมีพื้นที่รองรับน้ําฝน 
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   ง. สระเก็บน้ําใตดิน หมายถึง สระเก็บน้ําไหลออกมาจากดินเหมือนบอน้ําต้ืน 
สระที่กอสรางจะอยูในบริเวณซึ่งมีระดับน้ําใตดินตอนชวงฤดูแลง ไมลึกจากผิวดินมากนัก สภาพภูมิประเทศ
ลักษณะนี้มักจะเปนบริเวณที่ลาดเนินบรรจบกับพื้นที่ราบ โดยลักษณะดินชั้นลางเปนดินปนทรายหรือ
ตะกอนทรายละเอียด ซึ่งน้ําใตดินไหลเทตามลาดเนินสะดวกพอประมาณ แตไมมีช้ันทราย และกรวดที่
น้ําใตดินไหลไดดีพอใหทําการขุดบอน้ําขนาดเล็กไดเมื่อสามารถสรางสระซึ่งมีขนาดกวางและยาวจนทํา
ใหน้ําใตดินไหลออกมาทันกับจํานวนน้ําท่ีนําออกไปใชงานได 
    การขุดสระเก็บน้ําใตดินในทําเลที่มีน้ําใตดินอยูไมลึกจากผิวดินเชนนี้จะได
ประโยชนอยางยิ่ง เพราะจะไดน้ําเพื่อใชอุปโภคบริโภคจนตลอดฤดูแลง ความลึกของกนสระแบบนี้ควร
กําหนดใหตํ่ากวาระดับน้ําใตดินที่คาดวาจะลดต่ําที่สุดประมาณ 1-2 เมตร เปนอยางนอยและไมตอง
คํานึงถึงสภาพดินที่จะทําใหน้ํารั่วซึมสูญหายไปจากสระเหมือนกับสระเก็บน้ําประเภทอื่น ดังท่ีไดกลาว
มาแลว 

ลักษณะและรูปแบบทั่วไปของสระเก็บน้ําฝน 
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 2.3.2 หนองน้ําและบึงธรรมชาติ 
  งานขุดลอกหนองน้ําและบึงธรรมชาติ คือ งานขุดลอกดินและตะกอนในหนองน้ําและ
บึงธรรมชาติท่ีตื้นเขินเพื่อใหเก็บน้ําไดมากขึ้น โดยทั่วไปหนองน้ําและบึงธรรมชาติจะเปนพื้นที่ลุมต่ํารองรับ
น้ําท่ีไหลมาตามผิวดินจากที่สูงรอบหนองน้ําและบึง ถามีน้ําไหลเขามามากก็จะระบายออกไปตามทาง
ระบายน้ําธรรมชาติในบริเวณที่ต่ําไดเอง ดังนั้นน้ําท่ีอยูในหนองน้ําและบึงก็จะมีระดับเก็บกักเทากับ     
สันทางระบายน้ําธรรมชาติ หนองน้ําและบึงตามธรรมชาติสวนใหญจะมีลักษณะตื้น เนื่องจากน้ําท่ีไหล
เขาสูหนองน้ําไดพาเอาตะกอนมาทับถมทุกๆ ป ทําใหหนองน้ําและบึงจํานวนมากเก็บน้ําไดไมมากนัก      
จนไมสามารถเก็บน้ําไวใชไดตลอดฤดูแลงโดยน้ําจะระเหยหมดไปกอน อยางไรก็ดีการขุดลอกหนองน้ํา
และบึงธรรมชาติท่ีลึกลงไปมากๆ ในบางพื้นที่อาจจะมีปญหาในเรื่องคุณภาพน้ําหากชั้นดินดานลางเปน
ดินเค็มหรือเปนที่สะสมของเกลือแรอยูขางใต จึงควรหลีกเลี่ยงหรือตรวจสอบใหดีกอนดําเนินการดวย 

ลักษณะและรูปแบบทั่วไปของสระเก็บน้ําใตดิน 
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 2.3.2 หนองน้ําและบึงธรรมชาติ 
  งานขุดลอกหนองน้ําและบึงธรรมชาติ คือ งานขุดลอกดินและตะกอนในหนองน้ําและ
บึงธรรมชาติท่ีตื้นเขินเพื่อใหเก็บน้ําไดมากขึ้น โดยทั่วไปหนองน้ําและบึงธรรมชาติจะเปนพื้นที่ลุมต่ํารองรับ
น้ําท่ีไหลมาตามผิวดินจากที่สูงรอบหนองน้ําและบึง ถามีน้ําไหลเขามามากก็จะระบายออกไปตามทาง
ระบายน้ําธรรมชาติในบริเวณที่ต่ําไดเอง ดังนั้นน้ําท่ีอยูในหนองน้ําและบึงก็จะมีระดับเก็บกักเทากับ     
สันทางระบายน้ําธรรมชาติ หนองน้ําและบึงตามธรรมชาติสวนใหญจะมีลักษณะตื้น เนื่องจากน้ําท่ีไหล
เขาสูหนองน้ําไดพาเอาตะกอนมาทับถมทุกๆ ป ทําใหหนองน้ําและบึงจํานวนมากเก็บน้ําไดไมมากนัก      
จนไมสามารถเก็บน้ําไวใชไดตลอดฤดูแลงโดยน้ําจะระเหยหมดไปกอน อยางไรก็ดีการขุดลอกหนองน้ํา
และบึงธรรมชาติท่ีลึกลงไปมากๆ ในบางพื้นที่อาจจะมีปญหาในเรื่องคุณภาพน้ําหากชั้นดินดานลางเปน
ดินเค็มหรือเปนที่สะสมของเกลือแรอยูขางใต จึงควรหลีกเลี่ยงหรือตรวจสอบใหดีกอนดําเนินการดวย 

ลักษณะและรูปแบบทั่วไปของสระเก็บน้ําใตดิน 
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รูปที่ 2.6     แสดงการขุดลอกหนองน้ําและบึงธรรมชาติ 
 

  ประโยชนจากการขุดหนองน้ํา คือ ทําใหมีน้ําสําหรับการอุปโภค - บริโภค การเลี้ยงสัตว
ไดตลอดฤดูแลง นอกจากนี้ยังสามารถใชเปนที่เพาะเลี้ยงปลา และการเพาะปลูกพืชผักตามบริเวณขอบ
หนองน้ํา ซึ่งอาจนําน้ําไปใชไดดวยการวิด ตัก หรือสูบ 
  การเพิ่มความลึกของหนองน้ําธรรมชาติดวยการขุดลอกจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ําเก็บกัก
ใหเพียงพอตามความตองการ โดยระดับน้ําเก็บกักเทากับที่เคยเปนอยูตามปกติ สวนปริมาณน้ําเก็บกักที่
เพิ่มข้ึนมานั้น จะเทากับปริมาตรดินท่ีขุดออกไปดวยจํานวนที่เทากันนั่นเอง ลักษณะการขุดลอกสามารถ
แบงตามขนาดของหนองน้ําและบึงธรรมชาติได  ดังนี้ 
  ก. หนองน้ําและบึงที่มีขนาดเล็กมาก คือหนองน้ําธรรมชาติท่ีมีพื้นที่ผิวน้ํานอยกวา 
100 ตารางเมตร เมื่อพิจารณาขุดจนลึกตามหลักเกณฑท่ีไดกลาวมาแลว ก็อาจจะขยายขนาดออกไปดวย
ตามปริมาตรของดินที่สามารถขุดได และวงเงินที่ไดรับ ท้ังนี้ถาไมมีปญหาเกี่ยวกับที่ดินบริเวณขอบ
หนองน้ําและบึงนั้น 
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  ข. หนองน้ําและบึงขนาดเล็ก คือ หนองน้ําธรรมชาติท่ีมีพื้นที่ผิวน้ําประมาณ 100-200 
ตารางเมตร ควรทําการขุดลอกดินในบริเวณที่เปนแองลึกขอบกนหนองน้ําและบึง โดยปริมาตรของดิน 
ซึ่งตองการจะขุด ควรพิจารณากําหนดใหท่ีความกวาง ความยาว ตลอดจนความลึกตามจํานวนดินที่
สามารถจะขุดได และใหเหมาะสมกับวงเงินที่จะไดรับ สําหรับความลึกของดินที่ขุดก็ตองพิจารณาดวยวาน้ํา
ท่ีจะสามารถเก็บขังไดนั้นจะตองมีความลึกไมนอยกวา 3.5 เมตร ท้ังนี้เพราะตองเผื่อน้ําท่ีจะระเหยตอน
ชวงฤดูแลงดวย 
 

 

 
 
 
  ค. หนองน้ําและบึงขนาดใหญ คือ หนองน้ําธรรมชาติท่ีมีพื้นที่ผิวน้ํามากกวา 200 
ตารางเมตรขึ้นไป การขุดดินในบริเวณที่เปนแองลึก อาจทําใหตองขนยายดินไปกองที่ขอบหนองน้ําและ
บึงเปนระยะทางไกล ทําใหเสียคาใชจายเพิ่มข้ึน ควรพิจารณาเลือกขุดในพื้นที่ใกลกับขอบหนองน้ํา และ
บึงดานหนึ่งดานใดตามความเหมาะสม และควรเปนบริเวณที่ผิวดินถูกน้ําในหนองน้ําหรือบึงทวมอยู   
เปนปกติทุกป ในฤดูน้ํามากไมนอยกวาหนึ่งเมตร และทําการขุดดินจนมีความลึกที่จะสามารถเก็บน้ําใน
ฤดูฝนไดลึก 3.5 เมตร เปนอยางนอยเชนกัน สวนปริมาตรของดินที่ขุดก็ควรพิจารณากําหนดใหมีขนาด
ความกวางและความยาวตลอดจนความลึกตามจํานวนดินที่จะสามารถขุดไดตามวงเงินที่ไดรับตามที่    
ไดกลาวมาแลว 
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 2.3.3 ฝายทดน้ําขนาดเล็ก 
  งานกอสรางฝายซึ่งเปนอาคารที่สรางปดขวางทางน้ําไหลเพื่อทดน้ําท่ีไหลมาใหมี
ระดับสูงข้ึน จนสามารถผันเขาไปตามคลองหรือคูสงน้ํา และสงตอไปยังพื้นที่เพาะปลูกบริเวณสองฝง   
ลําน้ําสวนน้ําท่ีเหลือจะไหลขามสันฝายไปเอง 
  ฝายทุกแหงท่ีสรางขึ้น จะตองกําหนดใหมีขนาดความสูงมากพอ เพื่อการทดน้ําใหไหล
เขาระบบสงน้ําได และสันฝายก็จะตองมีขนาดความยาวที่สามารถระบายน้ําจํานวนมากในฤดูน้ําหลาก ให
ไหลลนขามสันฝายไปไดท้ังหมดอยางปลอดภัย โดยไมทําใหเกิดน้ําทวมตลิ่งท่ีบริเวณดานเหนือฝายมาก
เกินไป 
  ฝายท่ีสรางโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักมีขนาดความสูงไมมากนัก มีรูปรางคลาย
สี่เหลี่ยมคางหมู ฝายบางแหงอาจมีลักษณะเปนฝายชั่วคราว (Check dam) เนื่องจากสรางดวยกิ่งไม ใบไม 
เสาไม ทราย กรวด และหิน ฯลฯ สวนฝายที่มีลักษณะถาวรสวนใหญจะสรางดวยวัสดุท่ีมีความคงทน
ถาวร ไดแก หิน ซีเมนต และคอนกรีต 
  โดยท่ัวไป เราสามารถสรางฝายปดกั้นลําน้ําธรรมชาติไดทุกแหงตามที่ตองการลําน้ําท่ีมี
น้ําไหลมามากอยางเพียงพอและคอนขางสม่ําเสมอตลอดฤดูกาลเพาะปลูก ฝายจะชวยทดน้ําในชวงท่ีไหล
มานอยและมีระดับต่ํากวาตลิ่งใหสูงข้ึนจนสามารถผันน้ําสงเขาคลองสงน้ํา เปนประโยชนตอการ
เพาะปลูกไดอยางเต็มท่ี สวนลําน้ําสายใด ถาหากมีน้ําไหลมาดวยปริมาณที่ไมแนนอน กลาวคือ มีน้ําไหล
จํานวนมากบาง นอยบาง หรือมีน้ําไหลเฉพาะเวลาที่ฝนตก เมื่อสภาพภูมิประเทศไมเหมาะตอการสราง
เขื่อนดินไวเก็บน้ํา อาจพิจารณาสรางฝายปดกั้นน้ําเฉพาะในลําน้ําข้ึนแทน เพราะถึงแมวาจะเกิดประโยชน
ตอการเพาะปลูกไดเพียงชวงเวลาที่มีน้ําไหลมาก็ตาม แตน้ําซึ่งเก็บไวในลําน้ําดานหนาฝายจะใชสําหรับ
อุปโภคบริโภคในฤดูแลง พอท่ีจะบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนเกี่ยวกับน้ํากินน้ําใชได 

ลักษณะและรูปแบบทั่วไปของการขุดลอกหนองน้ําและบึงธรรมชาติขนาดใหญ 
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 2.3.3 ฝายทดน้ําขนาดเล็ก 
  งานกอสรางฝายซึ่งเปนอาคารที่สรางปดขวางทางน้ําไหลเพื่อทดน้ําท่ีไหลมาใหมี
ระดับสูงข้ึน จนสามารถผันเขาไปตามคลองหรือคูสงน้ํา และสงตอไปยังพื้นที่เพาะปลูกบริเวณสองฝง   
ลําน้ําสวนน้ําท่ีเหลือจะไหลขามสันฝายไปเอง 
  ฝายทุกแหงท่ีสรางขึ้น จะตองกําหนดใหมีขนาดความสูงมากพอ เพื่อการทดน้ําใหไหล
เขาระบบสงน้ําได และสันฝายก็จะตองมีขนาดความยาวที่สามารถระบายน้ําจํานวนมากในฤดูน้ําหลาก ให
ไหลลนขามสันฝายไปไดท้ังหมดอยางปลอดภัย โดยไมทําใหเกิดน้ําทวมตลิ่งท่ีบริเวณดานเหนือฝายมาก
เกินไป 
  ฝายท่ีสรางโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักมีขนาดความสูงไมมากนัก มีรูปรางคลาย
สี่เหลี่ยมคางหมู ฝายบางแหงอาจมีลักษณะเปนฝายชั่วคราว (Check dam) เนื่องจากสรางดวยกิ่งไม ใบไม 
เสาไม ทราย กรวด และหิน ฯลฯ สวนฝายที่มีลักษณะถาวรสวนใหญจะสรางดวยวัสดุท่ีมีความคงทน
ถาวร ไดแก หิน ซีเมนต และคอนกรีต 
  โดยท่ัวไป เราสามารถสรางฝายปดกั้นลําน้ําธรรมชาติไดทุกแหงตามที่ตองการลําน้ําท่ีมี
น้ําไหลมามากอยางเพียงพอและคอนขางสม่ําเสมอตลอดฤดูกาลเพาะปลูก ฝายจะชวยทดน้ําในชวงท่ีไหล
มานอยและมีระดับต่ํากวาตลิ่งใหสูงข้ึนจนสามารถผันน้ําสงเขาคลองสงน้ํา เปนประโยชนตอการ
เพาะปลูกไดอยางเต็มท่ี สวนลําน้ําสายใด ถาหากมีน้ําไหลมาดวยปริมาณที่ไมแนนอน กลาวคือ มีน้ําไหล
จํานวนมากบาง นอยบาง หรือมีน้ําไหลเฉพาะเวลาที่ฝนตก เมื่อสภาพภูมิประเทศไมเหมาะตอการสราง
เขื่อนดินไวเก็บน้ํา อาจพิจารณาสรางฝายปดกั้นน้ําเฉพาะในลําน้ําข้ึนแทน เพราะถึงแมวาจะเกิดประโยชน
ตอการเพาะปลูกไดเพียงชวงเวลาที่มีน้ําไหลมาก็ตาม แตน้ําซึ่งเก็บไวในลําน้ําดานหนาฝายจะใชสําหรับ
อุปโภคบริโภคในฤดูแลง พอท่ีจะบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนเกี่ยวกับน้ํากินน้ําใชได 
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รูปที่ 2.7     แสดงฝายทดน้ําขนาดเล็ก ( ฝายมาตรฐาน มข.2527) 

 
รูปที่ 2.8   แสดงฝายทดน้ําขนาดเล็ก ( ฝายมาตรฐาน มข.2527) 
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2.4   การวางแผนโครงการกอสราง บูรณะ และการบํารุงรักษาแหลงน้ํา 
 การวางแผนโครงการ คือการศึกษาการวิเคราะหขอมูลของปจจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของและกําหนด
เปนนโยบาย วัตถุประสงคและวิธีการปฏิบัติ เพื่อใชเปนแนวทางใหโครงการดําเนินไปอยางมีระบบ 
สามารถควบคุมและติดตามผลการดําเนินงานได ซึ่งจะชวยใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคไดอยาง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 การวางแผนเปนการกําหนดแผนงานที่จะกระทําในอนาคตไวลวงหนา เกี่ยวของกับการ
คาดคะเน สิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในวันขางหนา ดังนั้นในการพิจารณาและตัดสินใจรวมกัน การวางแผนจะทําให
มองเห็นภาพของโครงการไดชัดเจน ทําใหสามารถตัดสินใจไดในปจจุบันวา โครงการใดสมควรจะ
ดําเนินการหรือไม  
 การศึกษารายละเอียดในการจัดเตรียมและวิเคราะหโครงการขนาดใหญนั้น ผูท่ีมีหนาท่ี
รับผิดชอบจะตองศึกษารายละเอียดและพิจารณาถึงองคประกอบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับโครงการ เพื่อหา
แนวทางในการวางแผนดําเนินโครงการที่เหมาะสมที่สุด แตหากเปนการจัดทําแผนพัฒนาแหลงน้ําขนาด
เล็กควรมีองคประกอบสําคัญ ท่ีตองศึกษารายละเอียดสําหรับการจัดเตรียมและวิเคราะหโครงการคือ 
 1)  การศึกษาดานเทคนิค 
 2) การศึกษาดานสังคม 
 3)  การศึกษาดานเศรษฐกิจ 
 2.4.1 การกําหนดพื้นที่ไดรับประโยชน 
  การรวบรวม ศึกษาและวิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวของโดยละเอียดและถูกตอง จะทําให
สามารถมองเห็นสถานการณและความตองการที่แทจริง ชวยในการวางแผนงานการทํางานและประเมิน
คาใชจายไดอยางถูกตอง ขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการศึกษาพิจารณาโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก
ไดแก 
  1)  ภูมิประเทศ เชน แผนที่ภูมิประเทศ และแผนที่ภาพถายทางอากาศ เปนตน 
  2) แหลงน้ํา ซึ่งอาจประกอบดวย 
   - ลักษณะของพื้นที่รับน้ํา 
   - สถานีวัดน้ํา และขอมูลปริมาณน้ํา/ระดับน้ํา 
   - การกัดเซาะและปริมาณตะกอน 
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คาใชจายไดอยางถูกตอง ขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการศึกษาพิจารณาโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก
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   - คุณภาพของน้ํา 
   - ปริมาณความตองการใชน้ําของพื้นที่ 
  3)  อุตุนิยมวิทยา ซึ่งอาจประกอบดวย 
   - ปริมาณน้ําฝน 
   - ปริมาณการระเหยและการคายน้ํา 
   - ขนาดและทิศทางลม 
   - แสงแดด 
   - อุณหภูมิ 
  4)  สภาพพื้นที่ เชน การจําแนกพื้นที่ การใชพื้นที่ และการระบายน้ํา 
  5)  การใชประโยชนของที่ดิน เชน การใชพื้นที่การเพาะปลูก และพืชท่ีปลูก 
  6)  เศรษฐกิจ โดยอาจวิเคราะหเบื้องตนเกี่ยวกับ 
   - สภาพเศรษฐกิจในปจจุบันและการใชทรัพยากร 
   - สภาพเศรษฐกิจในอนาคตเมื่อมีโครงการ 
  โครงการกอสรางฝายและสระเก็บน้ํามีวัตถุประสงคหลัก เพื่อพัฒนาพื้นที่ใหสามารถทํา
การเพาะปลูกได และเพิ่มผลผลิตในพื้นที่ท่ีทําการเพาะปลูกอยูแลว โครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กจะ
ดําเนินไปสูความสําเร็จตามเปาหมายและไดรับผลประโยชนตอบแทนไดมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับปจจัย
ตางๆ ดังท่ีไดกลาวมาแลวในตอนตน ปจจัยท่ีสําคัญที่สุดคือปจจัยดานภูมิประเทศและแหลงน้ํา โดย
ขอมูลภูมิประเทศตองใชในการออกแบบสถานที่กอสราง ลักษณะและขนาดของโครงการ ตลอดจน
กําหนดพื้นที่รับน้ํา สวนขอมูลแหลงน้ําจําเปนตองใชเพื่อวิเคราะหปริมาณน้ําตนทุนที่สามารถพัฒนามา
ใชได ขอมูลอุตุนิยมวิทยาและสภาพพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการ ถือไดวาเปนปจจัยสําคัญอันหนึ่งท่ีจะ
มีผลตอความสําเร็จของโครงการ เพื่อใชประกอบการพิจารณาความตองการน้ําสําหรับทุกกิจกรรมคือ 
การเกษตร การอุปโภคบริโภค เปนตน นอกจากนี้ การวิเคราะหดานเศรษฐกิจเบื้องตนก็มีความสําคัญ 
โดยพิจารณาคาใชจายของโครงการ สภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน ตลอดจนความคุมคาตอการลงทุนโดย
การวิเคราะหรายไดท่ีจะเพิ่มข้ึนหลังจากมีการกอสรางฝายหรือสระน้ํา นอกจากนั้นสภาพสังคม
โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึนจากการพัฒนาโครงการแหลงน้ําขนาดเล็กก็เปน
ปจจัยหนึ่งท่ีจะตองพิจารณาดวย 
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 2.4.2 การคํานวณปริมาณความตองการใชน้ํา 
         เนื่องจากโครงการขุดสระเก็บน้ํา การขุดลอกหนองน้ําและบึงธรรมชาติ และการ
กอสรางฝายในมาตรฐานนี้เปนโครงการแหลงน้ําขนาดเล็ก มีปริมาณน้ําคอนขางจํากัด ดังนั้นในการ
คํานวณหาปริมาณความตองการใชน้ําโดยเฉพาะอยางยิ่งในฤดูแลง จึงควรจัดหาน้ําสําหรับการอุปโภค
บริโภคของคน และน้ําสําหรับสัตวเลี้ยง เชน วัว ควาย สุกร เปดและไก  ซึ่งมีลําดับความสําคัญมากที่สุด
เสียกอน จากนั้นน้ําท่ีเหลือจึงจะพิจารณานําไปใชในการเพาะปลูก เชน ใชปลูกพืชผัก ไร สวน เปนตน 
  1) การคํานวณปริมาณความตองการใชน้ําสําหรับกิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ
ออกแบบโครงการแหลงน้ําในมาตรฐานนี้ 
   (1) ปริมาณความตองการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค เปนปริมาณน้ํากินน้ําใช
ของคน โดยแทจริงแลวปริมาณน้ําท่ีตองการเพื่อการอุปโภคบริโภคของคนในเมือง ชุมชน และชนบทจะ
แตกตางกัน โดยคนในชุมชนเมืองจะใชน้ําอุปโภคบริโภคมากกวาคนในชนบท จึงไดกําหนดใหใช
ปริมาณน้ําในอัตรา 60 ลิตร/คน/วัน  สําหรับการออกแบบพัฒนา แหลงน้ําขนาดเล็กโดยคิดระยะเวลาการ
ใชน้ําตลอดฤดูแลงประมาณ 6 เดือน (หรือ 180 วัน) ดังนั้นจะตองใชน้ําประมาณ 10.80 ลูกบาศกเมตร/
คน/ป อยางไรก็ดีในชวงฤดูฝนซึ่งมีปริมาณน้ําพอเพียงก็สามารถใชน้ํามากกวาอัตราดังกลาวได 
   (2) ปริมาณความตองการใชน้ําเพื่อการเลี้ยงสัตว เปนปริมาณน้ํากินน้ําใชของการ
เลี้ยงสัตว ซึ่งจะมีปริมาณแตกตางกันในแตละชนิดของสัตวเลี้ยง ซึ่งสามารถคํานวณไดดังนี้ 

ชนิดสัตวเล้ียง อัตราการใชน้ํา 
(ลิตร/ตัว/วัน) 

ปริมาณความตองการน้ํา 6 เดือน 
(ลูกบาศกเมตร/ตัว) 

ปริมาณความตองการน้ําตลอดป 
(ลูกบาศกเมตร/ตัว) 

วัว-ควาย 50 9.000 18.250 
หมู 20 3.600 7.300 

เปด-ไก 0.15 0.027 0.054 
 

   อยางไรก็ดีในการออกแบบโครงการแหลงน้ําขนาดเล็ก จะพิจารณาปริมาณน้ําเพื่อ      
การเลี้ยงสัตวตลอดทั้งปคือ 12 เดือน ดังนั้นอัตราการใชน้ําของสัตวแตละชนิดสรุปไดดังนี้  

• วัว-ควาย อัตราการใชน้ํา   18.250 ลูกบาศกเมตร/ตัว/ป 
• หมู   อัตราการใชน้ํา     7.300    ลูกบาศกเมตร/ตัว/ป 
• เปด-ไก   อัตราการใชน้ํา     0.054    ลูกบาศกเมตร/ตัว/ป 
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   (3) ปริมาณความตองการใชน้ําเพื่อการเพาะปลูก ความตองการใชน้ําของพืชจะ
แตกตางกันข้ึนอยูกับชนิดของพืช ระยะเวลาที่ปลูก และปจจัยดานอื่นๆ สําหรับการใชน้ําจากสระเก็บน้ํา 
ฝาย หรือหนองน้ําและบึงธรรมชาติ จะพิจารณาการปลูกผัก พืชไร สวน บริเวณรอบๆแหลงน้ําท่ีพัฒนา
เทานั้น และจะคิดอัตราการใชน้ําเฉลี่ยประมาณ 1.07 ลูกบาศกเมตร/ไร/ป 
  2) แนวทางการคํานวณปริมาณความตองการใชน้ําเพื่อการเพาะปลูกโดยทั่วไป 
   สําหรับปริมาณความตองการใชน้ําเพื่อการเพาะปลูกสําหรับโครงการชลประทาน
โดยทั่วไป มีแนวทางในการประเมินโดยเนนการปลูกขาวเปนพืชหลัก ซึ่งพอสรุปไดดังนี้ 
   (1) การใชน้ําของพืชชนิดหนึ่งจะเปลี่ยนไปไดตามสภาพของดินฟาอากาศ 
นอกจากนั้น ในการใหน้ําแกพืชอาจมีน้ําสูญหายไป เพราะการรั่วซึมลึกลงไปใตดินโดยที่พืชไมได
ประโยชนจากน้ํานั้น ดังนั้น ปริมาณน้ําท่ีตองใชทําการชลประทานจึงเทากับปริมาณน้ําท่ีพืชตองการ     
ใชจริงรวมกับปริมาณน้ําท่ีสูญหายไปเพราะการระเหยและการรั่วซึมบนแปลงปลูกพืช 
   (2) สําหรับการชลประทานชนิดเสริมซึ่งสงน้ําในฤดูฝนนั้น น้ําฝนสวนหนึ่งท่ีตก
บนแปลงปลูกพืชจะเปนประโยชนแกพืชแทนน้ําชลประทาน ซึ่งเรียกวาฝนใชการ ดังนั้นปริมาณน้ําท่ี
ตองการใชทําการชลประทานจึงตองหักฝนใชการออกจากปริมาณน้ําท่ีตองการใชทําการชลประทาน
ดังกลาวขางตน 
   (3) ตามปกติการสงน้ําจากฝายหรือจากหัวงานไปทําการชลประทานบนแปลง
ปลูกพืชนั้น ตองมีการขุดคลองสงน้ําจะขุดแพรกระจายไปทั่วเขตสงน้ําของโครงการชลประทาน และ
โดยท่ัวไปเปนคลองดินธรรมดา ซึ่งไมมีดาดคลองปองกันน้ํารั่วซึม ฉะนั้นกวาน้ําจะไหลจากแมน้ําหรือ
หัวงานไปถึงแปลงปลูกพืช น้ําจํานวนหนึ่งจะสูญหายไปตามคลองสงน้ําดวยสาเหตุสําคัญ 2 ประการ คือ 
1) การสูญเสียน้ําโดยการระเหย เปนจํานวนน้ําท่ีสูญหายไปเพราะการระเหยของน้ําจากผิวน้ํา 2) การ
สูญเสียน้ําโดยการรั่วซึม เปนจํานวนน้ําท่ีสูญหายไปเพราะน้ํารั่วซึมออกจากคลองซึ่งเกิดจากการดูดซับน้ํา
ของดิน และการรั่วไหลลงไปเบื้องลางซึ่งเกิดจากน้ํารั่วออกจากคลองลงไปตาม 
 2.4.3  การประเมินปริมาณน้ําตนทุน 
  การประเมินประมาณน้ําตนทุนจะอาศัยขอมูลดานอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา โดยแยก
เปน 2 กรณีคือ กรณีแรกมีสถานีวัดน้ําทาในบริเวณใกลกับสถานที่สรางแหลงน้ํา กรณีท่ี 2 ไมมีขอมูล
น้ําทาแตมีสถานีวัดน้ําฝน ในบริเวณพื้นที่รับน้ําของลุมน้ําหรือพื้นที่ใกลเคียง 
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 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 2   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับแหลงน้ําและแนวทางการพัฒนา บูรณะ และการบํารุงรักษา 25 

  กรณีที่ 1 มีสถานีวัดน้ําทา ใหใชขอมูลน้ําทารายเดือนเปนปริมาณน้ําสูงสุดท่ีสามารถ
นําไปใชไดในแตละเดือน ท้ังนี้ในแตละเดือนแตจะตองเหลือน้ําจํานวนหนึ่งใหไหลลงดานทายน้ํา เพื่อ
ผูใชน้ํารายอื่นๆ หรือเพื่อรักษาสภาพการไหลของลําน้ํา ซึ่งเรียกวาปริมาณน้ําเพื่อรักษาสภาพแวดลอม  
  กรณีที่ 2  มีขอมูลน้ําฝนเพียงอยางเดียว ในกรณีนี้จะตองประเมินปริมาณน้ําทาจาก
ปริมาณน้ําฝน ท้ังนี้ปริมาณน้ําฝนเมื่อมีการระเหยและการสูญเสียอื่นๆ จะเหลือเปนสัดสวนปริมาณน้ําทา
ประมาณ 30-35 เปอรเซ็นตของปริมาณฝนรายป โดยปริมาณน้ําทาใหนําเอาขนาดพื้นที่ลุมน้ําคูณดวย
สัดสวนปริมาณน้ําทาของฝน ท้ังนี้ลุมน้ําสวนใหญจะมีการวิเคราะหความสัมพันธระหวางขนาดพื้นที่ลุม
น้ํากับปริมาณน้ําทาในรูปของสมการ 

Q   =   aAb 
 โดย  Q  คือ  ปริมาณน้ําทาเฉลี่ยรายป , ลานลูกบาศกเมตร 
   A  คือ  ขนาดพื้นที่รับน้ํา , ตารางกิโลเมตร 
   a,b  คือ  คาคงที่ 
 

  จึงสามารถประเมินปริมาณน้ําทาโดยการแทนคาพื้นที่รับน้ําของอาคารแหลงน้ําลง     
ในสูตรดังกลาว ก็สามารถหาปริมาณน้ําทารายปเฉลี่ยไดอยางรวดเร็ว 
 2.4.4 การศึกษาและกําหนดรูปแบบลักษณะโครงการเบื้องตน 
  ในการศึกษาและกําหนดรูปแบบลักษณะโครงการเบื้องตนของแหลงน้ําท่ีจะพัฒนา     
ในแตละประเภทนั้น จะตองพิจารณาดูองคประกอบดานภูมิประเทศ พื้นที่ดิน ปริมาณที่ตองการน้ํา แหลง
น้ําตนทุน และพื้นที่เพาะปลูกประกอบกันในลักษณะบูรณาการดวย โดยมีแนวทางพิจารณาในแตละ
ประเภทของแหลงน้ําขนาดเล็กที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
  1)  สระเก็บน้ํา 
   สระเก็บน้ําเหมาะสําหรับพื้นที่ซึ่งไมราบเรียบมีความสูงต่ําของพื้นที่ตางกัน โดยจะเลือก
บริเวณที่ต่ําและเปนรองน้ําซึ่งมีน้ําไหลผานปริมาณพอสมควรหรือควรเปนบริเวณที่น้ําทวมถึง ดินควรจะ
สามารถเก็บน้ําไดดี เชนดินเหนียว ท้ังนี้หากเปนไปไดควรเลือกทําการขุดในที่สาธารณะเพื่อประหยัด
คาใชจายเรื่องคาท่ีดิน สระน้ํามีความเหมาะสมในดานการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคสําหรับชุมชนและ
สัตวเลี้ยงเปนหลัก หากตองใชเพื่อการเกษตรซึ่งตองการน้ําปริมาณมากดวย การขุดสระน้ําจะพอเพียง
เฉพาะในครัวเรือนหรือการใชน้ําสําหรับเกษตรกรแตละราย แตอาจไมพอเพียงสําหรับชุมชน อยางไรก็ดี
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ในแตละประเภทนั้น จะตองพิจารณาดูองคประกอบดานภูมิประเทศ พื้นที่ดิน ปริมาณที่ตองการน้ํา แหลง
น้ําตนทุน และพื้นที่เพาะปลูกประกอบกันในลักษณะบูรณาการดวย โดยมีแนวทางพิจารณาในแตละ
ประเภทของแหลงน้ําขนาดเล็กที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
  1)  สระเก็บน้ํา 
   สระเก็บน้ําเหมาะสําหรับพื้นที่ซึ่งไมราบเรียบมีความสูงต่ําของพื้นที่ตางกัน โดยจะเลือก
บริเวณที่ต่ําและเปนรองน้ําซึ่งมีน้ําไหลผานปริมาณพอสมควรหรือควรเปนบริเวณที่น้ําทวมถึง ดินควรจะ
สามารถเก็บน้ําไดดี เชนดินเหนียว ท้ังนี้หากเปนไปไดควรเลือกทําการขุดในที่สาธารณะเพื่อประหยัด
คาใชจายเรื่องคาท่ีดิน สระน้ํามีความเหมาะสมในดานการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคสําหรับชุมชนและ
สัตวเลี้ยงเปนหลัก หากตองใชเพื่อการเกษตรซึ่งตองการน้ําปริมาณมากดวย การขุดสระน้ําจะพอเพียง
เฉพาะในครัวเรือนหรือการใชน้ําสําหรับเกษตรกรแตละราย แตอาจไมพอเพียงสําหรับชุมชน อยางไรก็ดี
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จากการสํารวจพบวาประชาชนที่ไดรับประโยชนจากสระน้ําแตละแหงจะมีจํานวนไมมากนัก  ดังนั้นหาก
จะใหพอเพียงตอประชากรในชุมชนจะตองทําการขุดสระน้ําหลายแหง 
  2) ฝายขนาดเล็ก 
   ฝายขนาดเล็กเหมาะสําหรับหมูบานซึ่งมีทางน้ําไหลผานและมีปริมาณน้ํามากพอ 
หากมีปริมาณน้ําไหลตลอดปจะดีมาก ฝายมีขอดี คือสามารถเก็บน้ําและยกระดับน้ําไปพรอมกัน ซึ่งจะทํา
ใหไดรับน้ําในปริมาณสูง จึงเปนประโยชนตอประชาชนจํานวนมากที่อยูบริเวณสองฝงลําน้ํา นอกจากนี้
ปริมาณน้ํายังพอเพียงท้ังสําหรับใชท้ังการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม ฝายจะมีประโยชนตอ
การเกษตรอยางมากในฤดูฝน โดยเฉพาะชวงฝนทิ้งชวง การออกแบบตองใหมีปริมาณน้ําพอเพียงสําหรับ
พื้นที่เปาหมายทั้งหมด สวนฤดูแลงอาจสามารถสงน้ําใหกับพื้นที่เพียงบางสวน อนึ่งหากตองการใชน้ําให
เกิดประโยชนสูงสุดควรกอสรางคูสงน้ําเพื่อนําน้ําไปยังพื้นที่เพาะปลูกในกรณีท่ีระดับน้ํามีความสูง
พอเพียง แตหากระดับน้ําต่ํากวาพื้นที่เพาะปลูก 
  3) ขุดลอกหนองน้ําและบึงธรรมชาติ 
   ในบริเวณพื้นที่ท่ีมีหนองน้ําและบึงธรรมชาติอยูแลว ควรพิจารณาปรับปรุงขุดลอก
เปนลําดับแรกกอนที่จะพัฒนาแหลงน้ําประเภทอื่น เพราะจะประหยัดงบประมาณในเรื่องคาท่ีดิน อยางไร
ก็ดี การนําน้ําจากหนองน้ําและบึงธรรมชาติไปใชจะมีขอจํากัดในเรื่องปริมาณน้ําและวิธีการนําน้ําไปใช
เนื่องจากหนองน้ําและบึงธรรมชาติสวนใหญจะอยูในที่ต่ํา และบางแหงจะอยูหางจากที่อยูอาศัยหรือ
ชุมชนออกมา นอกจากนั้นจะตองคํานึงถึงคุณภาพน้ําดวยเนื่องจากหนองน้ําจะเปนที่ระบายน้ําจากบริเวณ
โดยรอบที่สูงกวา    
 2.4.5 สรุปแนวทางการวางแผนโครงการ 
  แนวทางการวางแผนโครงการกอสราง บูรณะ และบํารุงรักษาแหลงน้ําขนาดเล็กได
แสดงเปนแผนภูมิไวในรูปที่ 2.9 โดยประกอบดวย 4 ข้ันตอนหลัก คือ การกําหนดพื้นที่ไดรับประโยชน 
การคํานวณปริมาณความตองการใชน้ํา การประเมินน้ําตนทุน และการศึกษาและกําหนดรูปแบบลักษณะ
โครงการเบื้องตน ซึ่งในแตละข้ันตอนไดแสดงรายละเอียดขอมูลท่ีจะใชพิจารณาไวดวย นอกจากนั้นยัง
ไดแสดงสิ่งท่ีตองคํานึงถึง ไดแก การศึกษาดานเทคนิค การศึกษาดานสังคม และการศึกษาดานเศรษฐกิจ 
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รูปที่ 2.9     แสดงแนวทางการวางแผนโครงการ 
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2.5   การพิจารณาคัดเลือกโครงการ 
 เมื่อไดพิจารณาปจจัยตางๆ ท่ีจําเปนตอการวางแผนโครงการแลว จะเขาสูกระบวนการคัดเลือก
โครงการ ซึ่งจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีขอมูลท่ีครบถวน ไมเพียงพอการวิเคราะหจัดลําดับความสําคัญและ
คัดเลือก โครงการไดอยางถูกตองและเหมาะสมดวย สําหรับขอมูลตางๆ ท่ีจะกลาวถึงในที่นี้เปนตัวอยาง
เพื่อใหเกิดความเขาใจถึงแนวทางในการหาขอมูลเพื่อใชประกอบพิจารณาจัดลําดับความสําคัญและ
คัดเลือกโครงการ ดังนี้ 
 1) ขอมูลโครงการเดิม 
  การหาขอมูลโครงการเดิมเปนสิ่งจําเปนสําหรับการกอสราง หรือปรับปรุงโครงการเดิมท่ี
มีการกอสรางอยูแลว เพราะจําทําใหทราบวาโครงการเดิมมีการกอสรางเมื่อใด ความยาวเทาใด ใชงบประมาณ
กอสรางเทาใดเก็บกักน้ําไดปริมาณเทาใด เปนตน 
 2) ขอมูลโครงการใหม 
  สําหรับโครงการใหมจะตองมีการหาขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา เชน  
  1) ปริมาณความตองการใชน้ํา  
  2) ปริมาณน้ําท่ีมีอยูจริง (อาจคํานวณจากปริมาณน้ําฝนในพื้นที่) 
  3) สภาพภูมิประเทศ 
  4) ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
  5) งบประมาณการกอสรางในหลายๆ ดาน เพื่อใชในการเลือกโครงการที่นาจะ
เหมาะสมที่สุด 
 3)  ขอมูลความเหมาะสมดานเศรษฐกิจ 
  การมีขอมูลความเหมาะสมดานเศรษฐกิจจะเปนประโยชนในการตรวจสอบความ
เหมาะสมวาควรทําโครงการหรือไม โดยคิดเปนผลประโยชนท่ีเพิ่มข้ึนจากผลผลิตเดิมเมื่อยังไมไดสราง
โครงการ ซึ่งจะนําไปประเมินความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตรของโครงการ 
 4) ขอมูลความเหมาะสมดานสังคม 
  ขอมูลความเหมาะสมดานสังคม ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับประชากร เชน จํานวนประชากร  
จํานวนหมูบาน และครัวเรือน รายไดจากการประกอบอาชีพ ความหนาแนนของประชากร ขอมูลเกี่ยวกับ
สถานศึกษา สถานที่สําคัญทางศาสนา  สถานที่ราชการตางๆ เปนตน 
 5) ขอมูลความเหมาะสมดานวิศวกรรม 
  ขอมูลทางดานวิศวกรรม ไดแก  ขอมูลเกี่ยวกับภูมิประเทศ  ศักยภาพแหลงน้ํา คุณสมบัติ
ของดินเดิม วัสดุท่ีใชในการกอสรางในทองถิ่น ระดับน้ําสูงสุดและต่ําสุด สภาพสิ่งปลูกสรางเดิมท่ีอยู     
  ตารางที่  2.1   แสดงขอมูลเบื้องตนที่ใชในการพิจารณาคัดเลือกโครงการ 
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ตารางที่ 2.1     แสดงขอมูลที่ใชในการพิจารณาคัดเลอืกโครงการ 
 

ชนิดขอมูล ตัวอยางขอมูล 
ขอมูลโครงการเดิม -  มีการกอสรางเมื่อใด    

 -  ความยาวเทาใด     
-  งบประมาณกอสรางเทาใด   

ขอมูลโครงการใหม -  สําหรับโครงการใหมจะตองมีการหาขอมูลเพื่อ 
    ประกอบการพิจารณาในหลาย ๆ  ดาน เพื่อใชใน 
    การเลือกโครงการที่นาจะเหมาะสมที่สุด 

ขอมูลความเหมาะสมดานเศรษฐกิจ -  ผลประโยชนท่ีเพิ่มข้ึนจากผลผลิตเดิมเมื่อยงั
ไมไดสรางโครงการ  

-   การประเมินความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร 
    ของโครงการ 

ขอมูลความเหมาะสมดานสังคม -  ขอมูลเกี่ยวกับประชากร  เชน  จํานวนประชากร   
    จํานวนหมูบาน และครัวเรือน   
-   ความหนาแนนของประชากร   
-   รายไดจากการประกอบอาชีพ 
-   ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา     
-   สถานที่สําคัญทางศาสนา  สถานที่ราชการตาง ๆ   
     เปนตน 

ขอมูลความเหมาะสมดานวิศวกรรม -   ขอมูลเกี่ยวกับภูมิประเทศ   
-   ศักยภาพของแหลงน้ํา 
-   คุณสมบัติของดินเดิม   
-   วัสดุท่ีใชในการกอสรางในทองถิ่น  
-   ระดับน้ําสูงสุดและต่ําสุด   
 -  สภาพสิ่งปลูกสรางเดิมท่ีมีอยู     
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รูปภาพโครงการฝาย มข. 
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บทที่  3 
แนวทางการปฏิบัติ และข้ันตอนการดําเนินงาน 

 
3.1   การศึกษาความเหมาะสม หรือความเปนไปไดของโครงการ 
  จากการศึกษาวางแผนโครงการ พิจารณาคัดเลือกโครงการและจัดลําดับความสําคัญของ
โครงการแลว จะตองนํามาศึกษาความเหมาะสม หรือความเปนไปไดของโครงการดวย ท้ังนี้จาก
การศึกษาขั้นวางแผนโครงการอาจจะมีขอมูลท่ีใชในการพิจารณาที่ไมสมบูรณหรือไมครอบคลุมใน
รายละเอียดเพียงพอ จึงตองมีการทบทวนโดยใชขอมูลและผลการสํารวจที่ทําเพิ่มเติม 
 ในการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ จะตองพิจารณาทั้งดานเทคนิคหรือวิศวกรรม ดาน
เศรษฐศาสตร และดานสังคม โครงการที่มีความเหมาะสมดังกลาว จะทําการคัดเลือกและจัดลําดับ
ความสําคัญ และเปนโครงการที่ประชาชนมีความตองการใหไปสํารวจ ออกแบบและกอสราง 
 การศึกษาความเหมาะสมโครงการจะพิจารณาเฉพาะประเด็นที่มีความจําเปนและสําคัญเทานั้น 
โดยมีข้ันตอน ดังแสดงในแผนภูมิรูปท่ี 3.1 ซึ่งประกอบดวยการศึกษาดานเทคนิค การกําหนดรูปและ
ลักษณะสิ่งกอสราง การประมาณราคาคากอสราง การวิเคราะหผลท่ีไดรับ การศึกษาความเหมาะสมดาน
เศรษฐศาสตร การคัดเลือกโครงการที่มีลําดับความสําคัญสูงสุดเพื่อนําไปสํารวจออกแบบตอไป 
 การศึกษาดานเทคนิคและกําหนดลักษณะสิ่งกอสราง 
  การศึกษาดานเทคนิค ประกอบดวย การรวบรวมขอมูลโครงการเพิ่มเติม การทบทวนปริมาณ        
ความตองการใชน้ํา การกําหนดรูปแบบของแหลงน้ํา การตรวจสอบและสํารวจสภาพภูมิประเทศ และ
การศึกษาความเพียงพอของปริมาณน้ําตนทุน จากนั้นก็จะเปนการกําหนดรูปแบบและลักษณะสิ่งกอสราง
โครงการ 
 1) การรวบรวมขอมูลโครงการ 
  ขอมูลท่ีควรรวบรวมเพิ่มเติมเพื่อใชในการวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการมี
ดังตอไปนี้   
   (1) พื้นที่โครงการ  คือ พื้นที่ตั้งโครงการหรือบริเวณโครงการ โดยกําหนดจุดท่ีตั้งจาก
การสํารวจในสนาม และลงตําแหนงในแผนที่ 1 : 50,000 เพื่ออานพิกัด และระวางของแผนที่ ในระบบ
พิกัดฉาก 
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  (2) พื้นที่รับน้ําฝน คือ พื้นที่ซึ่งประกอบดวยพื้นดินและพื้นน้ําลอมรอบดวยเสนสันปนน้ํา
ท่ีเกิดจากจุดบนผิวดินหรือสันเขา ซึ่งแบงน้ําฝนใหไหลเทน้ําทาบนพื้นดินลงสูลําน้ํามายังโครงการ นิยม
หาจากแผนที่ มาตราสวน 1 : 50,000  
  (3) จํานวนผูใชน้ํา คือ จํานวนผูท่ีคาดวาจะตองการใชประโยชนจากการพัฒนาโครงการ
ไดแก ประชากรและสัตวเลี้ยงในพื้นที่เปาหมายโครงการ 
  (4) พื้นที่เพาะปลูก คือ จํานวนพื้นที่เพาะปลูกผักสวนครัว พืชไร พืชสวน ท่ีคาดวาจะ
ไดรับน้ําจากโครงการ 
  (5) ลักษณะทางอุทกวิทยา ไดแก ปริมาณน้ําฝน ปริมาณน้ําทา และปริมาณน้ํานองที่
เกี่ยวของกับโครงการ 
  (6) ลักษณะอุทกธรณีวิทยา บริเวณพื้นที่กอสรางโครงการ ไดแก ระดับน้ําใตดิน อัตรา
การรั่วซึมของดิน ซึ่งจะเกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนาแหลงน้ําประเภทสระเก็บน้ําใตดิน 
 2) การศึกษาดานเทคนิค 
  การศึกษาดานเทคนิค ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ  ดังนี้ 
  (1) การประเมินปริมาณความตองการใชน้ําของโครงการ ไดแก ปริมาณความตองการ
ใชน้ํา เพื่อการอุปโภคบริโภคของคนและสัตวเลี้ยง และปริมาณความตองการใชน้ําเพื่อการเพาะปลูก 
  (2) การศึกษาสภาพภูมิประเทศและแหลงน้ํา เพื่อนํามากําหนดรูปแบบของการพัฒนา
แหลงน้ําไดแก การขุดสระเก็บน้ํา การขุดลอกหนองน้ําและบึงธรรมชาติ การกอสรางฝายทดน้ําขนาดเล็ก 
เปนตน 
  (3) การศึกษาอุทกวิทยาของโครงการ ไดแก การคํานวณปริมาณน้ําท่ีไหลลงสระทั้งชวง
ฤดูฝนและฤดูแลง ท้ังน้ําฝน  น้ําทา น้ํานอง แลวแตกรณีของการพัฒนาแหลงน้ํา 
  (4) การศึกษาอุทกธรณีวิทยาของโครงการขุดสระเก็บน้ําใตดิน ประกอบดวยการ
วิเคราะหระดับน้ําใตดิน และอัตราการซึมของน้ําเขามาสูสระเก็บน้ําใตดิน 
  (5) จากผลการศึกษาในหัวขอ (3) หรือ (4) จะไดปริมาณน้ําท่ีจะไหลเขาสระทั้งชวงฤดู
ฝนและฤดูแลง นําไปเปรียบเทียบกับปริมาณความตองการใชน้ําของโครงการ หากพบวาแหลงน้ําตนทุน
ไมพอเพียงตอปริมาณความตองการใชน้ําของโครงการ ก็จะไปทบทวนปริมาณความตองการใชน้ําของ
โครงการใหม โดยลดกิจกรรมการใชน้ําลําดับรองหรือน้ําเพื่อการเพาะปลูกลง 
  (6) การศึกษาเพื่อกําหนดรูปแบบและลักษณะสิ่งกอสราง ซึ่งจะตองสอดคลองกับหลัก
วิชาการทางดานวิศวกรรม 
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 3) การประมาณราคาคากอสราง 
  การประมาณราคาคากอสราง ประกอบดวย การคิดปริมาณงาน การคิดราคาตอหนวย 
และการคํานวณราคาคากอสรางของโครงการ และรวมคาจัดหาที่ดินดวย  นอกจากนั้นจะตองประเมิน
ราคาคาดําเนินการและบํารุงรักษาดวย   สําหรับรายละเอียดวิธีการประมาณราคาคากอสราง   นําเสนอไว
ในบทที่ 6 
 4) การศึกษาความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร 
  การศึกษาความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร ประกอบดวย การประเมินผลประโยชนท่ีจะ
ไดรับจากโครงการ และการวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตร ซึ่งรายละเอียดวิธีการวิเคราะหนําเสนอไวใน
บทที่ 6 
 5) การจัดลําดับความสําคัญโครงการ 
  ในกรณีท่ีมีโครงการที่ทําการศึกษาความเหมาะสมหลายโครงการ จะตองทําการคัดเลือก
และ จัดความสําคัญของโครงการ ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาทางดานวิศวกรรม (ดานเทคนิค) ดาน
เศรษฐศาสตร และดานสังคม อยางไรก็ดีเนื่องจากเปนการพัฒนาโครงการของทองถิ่น ควรใหลําดับ
ความสําคัญทางดานสังคมสูงกวาดานอื่นก็ได โดยเฉพาะควรพิจารณาในเรื่องศักยภาพทางสังคม ความ
ขาดแคลนน้ํา สภาพความเปนอยู และรายไดของประชาชนในพื้นที่โครงการประกอบดวย 
  สําหรับโครงการที่มีลําดับความสําคัญสูงสุด จะนําไปดําเนินการขั้นสํารวจ ออกแบบ  
กอสรางตอไป 
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 รูปที่ 3.1 แสดงแผนภูมิการศึกษาความเหมาะสม โครงการสระเก็บน้ํา ขุดลอกหนองน้าํ 
  และบึงธรรมชาติและฝายทดน้าํขนาดเลก็ 

เร่ิมตน 

ขอมูลโครงการ 

ความตองการใชน้ํา 

สภาพภูมิประเทศ 

กําหนดรูปแบบของการพัฒนาแหลงน้ํา 

สระเก็บน้ําใตดิน สระเก็บน้ํานอง สระเก็บน้ําฝน สระเก็บน้ําทา ขุดลอกหนองน้ํา
และบึงธรรมชาติ 

ฝายทดน้ําขนาดเล็ก 

อุทกวิทยาของโครงการ 

อัตราการซึม > ความตองการใชน้ํา 

อุทกธรณีวิทยาของโครงการ 

อัตราการซึม > ความตองการใชน้ํา 

ลักษณะสิ่งกอสราง 

ประมาณราคาการกอสราง ผลประโยชนที่ไดรับ 

ความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร 

จัดลําดับความสําคญัของโครงการ 

ไดผลการวิเคราะห 
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บทที่  3 
แนวทางการปฏิบัติ และข้ันตอนการดําเนินงาน 

 
3.1   การศึกษาความเหมาะสม หรือความเปนไปไดของโครงการ 
  จากการศึกษาวางแผนโครงการ พิจารณาคัดเลือกโครงการและจัดลําดับความสําคัญของ
โครงการแลว จะตองนํามาศึกษาความเหมาะสม หรือความเปนไปไดของโครงการดวย ท้ังนี้จาก
การศึกษาขั้นวางแผนโครงการอาจจะมีขอมูลท่ีใชในการพิจารณาที่ไมสมบูรณหรือไมครอบคลุมใน
รายละเอียดเพียงพอ จึงตองมีการทบทวนโดยใชขอมูลและผลการสํารวจที่ทําเพิ่มเติม 
 ในการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ จะตองพิจารณาทั้งดานเทคนิคหรือวิศวกรรม ดาน
เศรษฐศาสตร และดานสังคม โครงการที่มีความเหมาะสมดังกลาว จะทําการคัดเลือกและจัดลําดับ
ความสําคัญ และเปนโครงการที่ประชาชนมีความตองการใหไปสํารวจ ออกแบบและกอสราง 
 การศึกษาความเหมาะสมโครงการจะพิจารณาเฉพาะประเด็นที่มีความจําเปนและสําคัญเทานั้น 
โดยมีข้ันตอน ดังแสดงในแผนภูมิรูปท่ี 3.1 ซึ่งประกอบดวยการศึกษาดานเทคนิค การกําหนดรูปและ
ลักษณะสิ่งกอสราง การประมาณราคาคากอสราง การวิเคราะหผลท่ีไดรับ การศึกษาความเหมาะสมดาน
เศรษฐศาสตร การคัดเลือกโครงการที่มีลําดับความสําคัญสูงสุดเพื่อนําไปสํารวจออกแบบตอไป 
 การศึกษาดานเทคนิคและกําหนดลักษณะสิ่งกอสราง 
  การศึกษาดานเทคนิค ประกอบดวย การรวบรวมขอมูลโครงการเพิ่มเติม การทบทวนปริมาณ        
ความตองการใชน้ํา การกําหนดรูปแบบของแหลงน้ํา การตรวจสอบและสํารวจสภาพภูมิประเทศ และ
การศึกษาความเพียงพอของปริมาณน้ําตนทุน จากนั้นก็จะเปนการกําหนดรูปแบบและลักษณะสิ่งกอสราง
โครงการ 
 1) การรวบรวมขอมูลโครงการ 
  ขอมูลท่ีควรรวบรวมเพิ่มเติมเพื่อใชในการวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการมี
ดังตอไปนี้   
   (1) พื้นที่โครงการ  คือ พื้นที่ตั้งโครงการหรือบริเวณโครงการ โดยกําหนดจุดท่ีตั้งจาก
การสํารวจในสนาม และลงตําแหนงในแผนที่ 1 : 50,000 เพื่ออานพิกัด และระวางของแผนที่ ในระบบ
พิกัดฉาก 
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  (2) พื้นที่รับน้ําฝน คือ พื้นที่ซึ่งประกอบดวยพื้นดินและพื้นน้ําลอมรอบดวยเสนสันปนน้ํา
ท่ีเกิดจากจุดบนผิวดินหรือสันเขา ซึ่งแบงน้ําฝนใหไหลเทน้ําทาบนพื้นดินลงสูลําน้ํามายังโครงการ นิยม
หาจากแผนที่ มาตราสวน 1 : 50,000  
  (3) จํานวนผูใชน้ํา คือ จํานวนผูท่ีคาดวาจะตองการใชประโยชนจากการพัฒนาโครงการ
ไดแก ประชากรและสัตวเลี้ยงในพื้นที่เปาหมายโครงการ 
  (4) พื้นที่เพาะปลูก คือ จํานวนพื้นที่เพาะปลูกผักสวนครัว พืชไร พืชสวน ท่ีคาดวาจะ
ไดรับน้ําจากโครงการ 
  (5) ลักษณะทางอุทกวิทยา ไดแก ปริมาณน้ําฝน ปริมาณน้ําทา และปริมาณน้ํานองที่
เกี่ยวของกับโครงการ 
  (6) ลักษณะอุทกธรณีวิทยา บริเวณพื้นที่กอสรางโครงการ ไดแก ระดับน้ําใตดิน อัตรา
การรั่วซึมของดิน ซึ่งจะเกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนาแหลงน้ําประเภทสระเก็บน้ําใตดิน 
 2) การศึกษาดานเทคนิค 
  การศึกษาดานเทคนิค ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ  ดังนี้ 
  (1) การประเมินปริมาณความตองการใชน้ําของโครงการ ไดแก ปริมาณความตองการ
ใชน้ํา เพื่อการอุปโภคบริโภคของคนและสัตวเลี้ยง และปริมาณความตองการใชน้ําเพื่อการเพาะปลูก 
  (2) การศึกษาสภาพภูมิประเทศและแหลงน้ํา เพื่อนํามากําหนดรูปแบบของการพัฒนา
แหลงน้ําไดแก การขุดสระเก็บน้ํา การขุดลอกหนองน้ําและบึงธรรมชาติ การกอสรางฝายทดน้ําขนาดเล็ก 
เปนตน 
  (3) การศึกษาอุทกวิทยาของโครงการ ไดแก การคํานวณปริมาณน้ําท่ีไหลลงสระทั้งชวง
ฤดูฝนและฤดูแลง ท้ังน้ําฝน  น้ําทา น้ํานอง แลวแตกรณีของการพัฒนาแหลงน้ํา 
  (4) การศึกษาอุทกธรณีวิทยาของโครงการขุดสระเก็บน้ําใตดิน ประกอบดวยการ
วิเคราะหระดับน้ําใตดิน และอัตราการซึมของน้ําเขามาสูสระเก็บน้ําใตดิน 
  (5) จากผลการศึกษาในหัวขอ (3) หรือ (4) จะไดปริมาณน้ําท่ีจะไหลเขาสระทั้งชวงฤดู
ฝนและฤดูแลง นําไปเปรียบเทียบกับปริมาณความตองการใชน้ําของโครงการ หากพบวาแหลงน้ําตนทุน
ไมพอเพียงตอปริมาณความตองการใชน้ําของโครงการ ก็จะไปทบทวนปริมาณความตองการใชน้ําของ
โครงการใหม โดยลดกิจกรรมการใชน้ําลําดับรองหรือน้ําเพื่อการเพาะปลูกลง 
  (6) การศึกษาเพื่อกําหนดรูปแบบและลักษณะสิ่งกอสราง ซึ่งจะตองสอดคลองกับหลัก
วิชาการทางดานวิศวกรรม 
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 3) การประมาณราคาคากอสราง 
  การประมาณราคาคากอสราง ประกอบดวย การคิดปริมาณงาน การคิดราคาตอหนวย 
และการคํานวณราคาคากอสรางของโครงการ และรวมคาจัดหาที่ดินดวย  นอกจากนั้นจะตองประเมิน
ราคาคาดําเนินการและบํารุงรักษาดวย   สําหรับรายละเอียดวิธีการประมาณราคาคากอสราง   นําเสนอไว
ในบทที่ 6 
 4) การศึกษาความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร 
  การศึกษาความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร ประกอบดวย การประเมินผลประโยชนท่ีจะ
ไดรับจากโครงการ และการวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตร ซึ่งรายละเอียดวิธีการวิเคราะหนําเสนอไวใน
บทที่ 6 
 5) การจัดลําดับความสําคัญโครงการ 
  ในกรณีท่ีมีโครงการที่ทําการศึกษาความเหมาะสมหลายโครงการ จะตองทําการคัดเลือก
และ จัดความสําคัญของโครงการ ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาทางดานวิศวกรรม (ดานเทคนิค) ดาน
เศรษฐศาสตร และดานสังคม อยางไรก็ดีเนื่องจากเปนการพัฒนาโครงการของทองถิ่น ควรใหลําดับ
ความสําคัญทางดานสังคมสูงกวาดานอื่นก็ได โดยเฉพาะควรพิจารณาในเรื่องศักยภาพทางสังคม ความ
ขาดแคลนน้ํา สภาพความเปนอยู และรายไดของประชาชนในพื้นที่โครงการประกอบดวย 
  สําหรับโครงการที่มีลําดับความสําคัญสูงสุด จะนําไปดําเนินการขั้นสํารวจ ออกแบบ  
กอสรางตอไป 
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 รูปที่ 3.1 แสดงแผนภูมิการศึกษาความเหมาะสม โครงการสระเก็บน้ํา ขุดลอกหนองน้าํ 
  และบึงธรรมชาติและฝายทดน้าํขนาดเลก็ 

เร่ิมตน 

ขอมูลโครงการ 

ความตองการใชน้ํา 

สภาพภูมิประเทศ 

กําหนดรูปแบบของการพัฒนาแหลงน้ํา 

สระเก็บน้ําใตดิน สระเก็บน้ํานอง สระเก็บน้ําฝน สระเก็บน้ําทา ขุดลอกหนองน้ํา
และบึงธรรมชาติ 

ฝายทดน้ําขนาดเล็ก 

อุทกวิทยาของโครงการ 

อัตราการซึม > ความตองการใชน้ํา 

อุทกธรณีวิทยาของโครงการ 

อัตราการซึม > ความตองการใชน้ํา 

ลักษณะสิ่งกอสราง 

ประมาณราคาการกอสราง ผลประโยชนที่ไดรับ 

ความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร 

จัดลําดับความสําคญัของโครงการ 

ไดผลการวิเคราะห 
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3.2   การสํารวจ ออกแบบ และประมาณราคา  
   สําหรับโครงการที่ไดผานการศึกษาหาความเหมาะสมหรือความเปนไปไดของโครงการ และ
ไดรับอนุมัติใหดําเนินการในขั้นการสํารวจ ออกแบบ และประมาณราคาคากอสราง มีแนวทางในการ
ดําเนินงานดังตอไปนี้ 
 3.2.1   การสํารวจ 
  การสํารวจรายละเอียดในสนาม ณ บริเวณสถานที่ตั้งโครงการ ประกอบดวยการเตรียม 
งานการสํารวจภูมิประเทศ  การสํารวจทางธรณีวิทยา การสํารวจแหลงวัสดุกอสรางและการเขียนแผนที่ 
และจัดทํารายงาน เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาออกแบบโดยมีข้ันตอนการทํางาน ดังนี้  (รูปที่ 3.2) 
  1) การเตรียมงาน ประกอบดวย 
   - การศึกษาที่ตั้งของโครงการ โดยศึกษาจากแผนที่ 1 : 50,000 ของกรมแผนที่
ทหาร  ภาพถายทางอากาศ หรือจากแผนที่อื่น 
   - การเตรียมการปฏิบัติงานสํารวจหลังจากศึกษาเกี่ยวกับที่ตั้งของโครงการแลว 
กอนที่จะลงมือปฏิบัติงาน เชน การวางแผนงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อุปกรณเครื่องใชท่ีจําเปน
ยานพาหนะ การจัดอัตรากําลังคน เปนตน 
  2) การสํารวจรายละเอียดภูมิประเทศ 
   - การสํารวจทางราบ ไดแก การวางแนว และการเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ 
ใหครอบคลุมพื้นที่โครงการ 
   - การสํารวจทางดิ่ง ทําการรังวัดคาระดับความสูงของพื้นที่โครงการ ซึ่งก็คือ
การทําเสนชั้นความสูง (Contour line) การสํารวจสภาพรองน้ําและลําน้ํา ไดแก   
   - การสํารวจรูปตัดลําน้ํา ความลาดเทลําน้ํา 
  3) การสํารวจทางธรณีวิทยา 
   - การสํารวจและทดสอบทางธรณีวิทยา ไดแก แผนที่แสดงตําแหนงหลุมเจาะ 
และรายงานธรณีวิทยาของหลุมเจาะ 
  4) การสํารวจแหลงวัสดุกอสราง 
   - การสํารวจและทดสอบทางปฐพีกลศาสตรของแหลงวัสดุกอสราง ไดแก ดิน 
สําหรับใชเปนวัสดุถมอัดแนน  กรวด สําหรับใชเปนวัสดุกรองระบายน้ํา  หินใหญ และหินผสมคอนกรีต 
สําหรับงานหินเรียง  หินทิ้ง งานหินกอ  และงานคอนกรีต 
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  5) การเขียนแผนที่และจัดทํารายงาน 
   - เขียนแผนที่รายละเอียดมาตราสวน 1 : 500 และเสนช้ันความสูงทุก 0.50 เมตร 
หรือ 1.00 เมตร หรือตามความเหมาะสม และลงหมุดหลักฐาน คาพิกัด และรายละเอียดภูมิประเทศ 
   - เขียนแผนที่รูปตัดตามยาวมาตราสวนทางตั้ง 1:100 และทางราบ 1: 500 หรือ
ตามความเหมาะสมเขียนรูปตัดตามขวาง มาตราสวนทางราบและทางตั้ง 1:100 โดยแสดงระดับตลิ่งซาย 
กนคลองและตลิ่งขวา ระดับน้ําสูงสุด  
   - เขียนแผนที่แสดงตําแหนงและรายละเอียด มาตราสวน 1 : 500 และเสนช้ัน
ความสูงทุก 0.50 หรือ 1.0  เมตร 
   - เขียนแผนที่แสดงรายละเอียดช้ันดิน ตามแนวศูนยกลาง และตามขวางของ
อาคารแหลงน้ํา 
   - เขียนแผนที่แหลงวัสดุ และผลการทดสอบคุณสมบัติทางดานปฐพีกลศาสตร 
   - จัดทํารายงานที่เกี่ยวของท้ังหมด 
       การสํารวจภาคสนามดังกลาวขางตน สามารถดําเนินการในทุกกิจกรรมหรือเพียง
กิจกรรมที่จําเปนก็ไดข้ึนอยูกับลักษณะและรูปแบบของโครงการพัฒนาแหลงน้ําท่ีศึกษา 
   ตัวอยาง แผนที่ภูมิประเทศบริเวณสถานที่ตั้งโครงการสระเก็บน้ําและโครงการ    
ฝายทดน้ําขนาดเล็กแสดงในรูปที่ 3.3 และ 3.4 ตามลําดับ ตัวอยางแผนที่รูปตัดตามตามยาวและตามขวาง 
แสดงในรูปที่ 3.5 และ 3.6   ตามลําดับ และตัวอยางแผนที่แสดงตําแหนงโครงการและรายละเอียด แสดง
ในรูปที่ 3.7 
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รูปที่  3.2    แสดงแผนภูมิขั้นตอนการสํารวจภาคสนาม 
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รูปที่  3.3    แสดงรายละเอยีดตัวอยางแผนทีภู่มิประเทศบริเวณสถานที่ต้ังโครงการสระเกบ็น้ํา 

กอสรางบันไดลงสระ 
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รูปที่ 3.4    แสดงรายละเอียดตัวอยางแผนที่ภูมิประเทศบริเวณสถานที่ต้ังโครงการฝายทดน้าํขนาดเลก็ 
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รูปที่ 3.5    แสดงตัวอยางแผนที่รูปตัดตามยาว 

 
 
หมายถึง สํารวจขอมูลในพื้นที่จริง กอนนํามาเขียนแผนที่รูปตัดตามยาว ในมาตราสวน 1 : 100 
 และทางราบ 1 : 500 หรือตามความเหมาะสม 

ถนนลูกรงั 
ถนนลูกรงั 

ถนนลูกรงั 

ระดับคันดินเดิม 
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รูปที่ 3.6    แสดงตัวอยางแผนที่รูปตัดตามขวาง 
 
 
 
 
 

คลองระบายน้ํา
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รูปที่ 3.7     แสดงตัวอยางแผนที่แสดงตําแหนงโครงการ 
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3.2   การสํารวจ ออกแบบ และประมาณราคา  
   สําหรับโครงการที่ไดผานการศึกษาหาความเหมาะสมหรือความเปนไปไดของโครงการ และ
ไดรับอนุมัติใหดําเนินการในขั้นการสํารวจ ออกแบบ และประมาณราคาคากอสราง มีแนวทางในการ
ดําเนินงานดังตอไปนี้ 
 3.2.1   การสํารวจ 
  การสํารวจรายละเอียดในสนาม ณ บริเวณสถานที่ตั้งโครงการ ประกอบดวยการเตรียม 
งานการสํารวจภูมิประเทศ  การสํารวจทางธรณีวิทยา การสํารวจแหลงวัสดุกอสรางและการเขียนแผนที่ 
และจัดทํารายงาน เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาออกแบบโดยมีข้ันตอนการทํางาน ดังนี้  (รูปที่ 3.2) 
  1) การเตรียมงาน ประกอบดวย 
   - การศึกษาที่ตั้งของโครงการ โดยศึกษาจากแผนที่ 1 : 50,000 ของกรมแผนที่
ทหาร  ภาพถายทางอากาศ หรือจากแผนที่อื่น 
   - การเตรียมการปฏิบัติงานสํารวจหลังจากศึกษาเกี่ยวกับที่ตั้งของโครงการแลว 
กอนที่จะลงมือปฏิบัติงาน เชน การวางแผนงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อุปกรณเครื่องใชท่ีจําเปน
ยานพาหนะ การจัดอัตรากําลังคน เปนตน 
  2) การสํารวจรายละเอียดภูมิประเทศ 
   - การสํารวจทางราบ ไดแก การวางแนว และการเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ 
ใหครอบคลุมพื้นที่โครงการ 
   - การสํารวจทางดิ่ง ทําการรังวัดคาระดับความสูงของพื้นที่โครงการ ซึ่งก็คือ
การทําเสนชั้นความสูง (Contour line) การสํารวจสภาพรองน้ําและลําน้ํา ไดแก   
   - การสํารวจรูปตัดลําน้ํา ความลาดเทลําน้ํา 
  3) การสํารวจทางธรณีวิทยา 
   - การสํารวจและทดสอบทางธรณีวิทยา ไดแก แผนที่แสดงตําแหนงหลุมเจาะ 
และรายงานธรณีวิทยาของหลุมเจาะ 
  4) การสํารวจแหลงวัสดุกอสราง 
   - การสํารวจและทดสอบทางปฐพีกลศาสตรของแหลงวัสดุกอสราง ไดแก ดิน 
สําหรับใชเปนวัสดุถมอัดแนน  กรวด สําหรับใชเปนวัสดุกรองระบายน้ํา  หินใหญ และหินผสมคอนกรีต 
สําหรับงานหินเรียง  หินทิ้ง งานหินกอ  และงานคอนกรีต 
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  5) การเขียนแผนที่และจัดทํารายงาน 
   - เขียนแผนที่รายละเอียดมาตราสวน 1 : 500 และเสนช้ันความสูงทุก 0.50 เมตร 
หรือ 1.00 เมตร หรือตามความเหมาะสม และลงหมุดหลักฐาน คาพิกัด และรายละเอียดภูมิประเทศ 
   - เขียนแผนที่รูปตัดตามยาวมาตราสวนทางตั้ง 1:100 และทางราบ 1: 500 หรือ
ตามความเหมาะสมเขียนรูปตัดตามขวาง มาตราสวนทางราบและทางตั้ง 1:100 โดยแสดงระดับตลิ่งซาย 
กนคลองและตลิ่งขวา ระดับน้ําสูงสุด  
   - เขียนแผนที่แสดงตําแหนงและรายละเอียด มาตราสวน 1 : 500 และเสนช้ัน
ความสูงทุก 0.50 หรือ 1.0  เมตร 
   - เขียนแผนที่แสดงรายละเอียดช้ันดิน ตามแนวศูนยกลาง และตามขวางของ
อาคารแหลงน้ํา 
   - เขียนแผนที่แหลงวัสดุ และผลการทดสอบคุณสมบัติทางดานปฐพีกลศาสตร 
   - จัดทํารายงานที่เกี่ยวของท้ังหมด 
       การสํารวจภาคสนามดังกลาวขางตน สามารถดําเนินการในทุกกิจกรรมหรือเพียง
กิจกรรมที่จําเปนก็ไดข้ึนอยูกับลักษณะและรูปแบบของโครงการพัฒนาแหลงน้ําท่ีศึกษา 
   ตัวอยาง แผนที่ภูมิประเทศบริเวณสถานที่ตั้งโครงการสระเก็บน้ําและโครงการ    
ฝายทดน้ําขนาดเล็กแสดงในรูปที่ 3.3 และ 3.4 ตามลําดับ ตัวอยางแผนที่รูปตัดตามตามยาวและตามขวาง 
แสดงในรูปที่ 3.5 และ 3.6   ตามลําดับ และตัวอยางแผนที่แสดงตําแหนงโครงการและรายละเอียด แสดง
ในรูปที่ 3.7 
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รูปที่  3.3    แสดงรายละเอยีดตัวอยางแผนทีภู่มิประเทศบริเวณสถานที่ต้ังโครงการสระเกบ็น้ํา 

กอสรางบันไดลงสระ 
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รูปที่ 3.5    แสดงตัวอยางแผนที่รูปตัดตามยาว 

 
 
หมายถึง สํารวจขอมูลในพื้นที่จริง กอนนํามาเขียนแผนที่รูปตัดตามยาว ในมาตราสวน 1 : 100 
 และทางราบ 1 : 500 หรือตามความเหมาะสม 

ถนนลูกรงั 
ถนนลูกรงั 

ถนนลูกรงั 

ระดับคันดินเดิม 
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รูปที่ 3.6    แสดงตัวอยางแผนที่รูปตัดตามขวาง 
 
 
 
 
 

คลองระบายน้ํา
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รูปที่ 3.7     แสดงตัวอยางแผนที่แสดงตําแหนงโครงการ 
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 3.2.2   การออกแบบรายละเอียด 
  สําหรับขั้นตอนนี้เปนการออกแบบรายละเอียดกอสราง ในการดําเนินงานออกแบบ
ประกอบดวยกิจกรรมหลักคือ การจัดเตรียมขอมูลเพื่อการออกแบบ การตรวจสอบสภาพพื้นที่สนาม    
การจัดทําการแนวคิดในการออกแบบและขอกําหนด/หลักเกณฑในการออกแบบ การดําเนินการ
ออกแบบโครงการดานอุทกวิทยาและชลศาสตร การคํานวณและออกแบบรายละเอียดดานโครงสรางและ
งานคอนกรีต การจัดทําแบบรายละเอียด และการจัดทํารายงานอื่นๆ ตามความจําเปน เชน รายงาน
รายละเอียดทางดานวิศวกรรม รายงานปริมาณงานกอสราง รายงานสรุปโครงการ เปนตน โดยมีแนว
ทางการดําเนินงานในแตละกิจกรรมหลักดังนี้ 
  1) การเตรียมขอมูล กอนที่จะดําเนินการออกแบบ จะตองจัดเตรียมขอมูลใหพรอม ดังนี้ 
   - ขอมูลแผนที่ มาตราสวน 1 : 50,000 บริเวณที่ตั้งโครงการ เพื่อใชในการ

ตรวจสอบสภาพ  แนวลําน้ํา และคํานวณพื้นที่รับน้ําฝน 
   - ขอมูลการสํารวจภูมิประเทศบริเวณโครงการ 
   - ขอมูลการสํารวจธรณีวิทยาชั้นดินฐานรากบริเวณอาคารแหลงน้ํา 
   - ขอมูลความตองการใชน้ําของประชากร สัตวเลี้ยง และพื้นที่เพาะปลูก 
   - ขอมูลอุทกวิทยา ประกอบดวย ปริมาณน้ําฝน น้ําทา น้ํานองสูงสุด เปนตน 
   - ขอมูลการสํารวจปฐพีวิทยาและแหลงวัสดุกอสราง 
   - ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินที่ไดรับความเสียหาย ท่ีอยูในบริเวณกอสราง   
   นอกจากนั้นผูออกแบบควรที่จะไปตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติมภาคสนามดวย   
  2) การจัดทําแนวคิดในการออกแบบ 
   การจัดทําแนวคิดในการออกแบบซึ่งอาจจะดําเนินการหรือไมตองดําเนินการก็ได 
หากงานพัฒนาแหลงน้ําไมยุงยากมากนัก  ประกอบดวย 
   - การทบทวนรายละเอียดองคประกอบโครงการ 
   - การคํานวณขนาดองคประกอบโครงการเบื้องตน 
  3) การจัดทําขอกําหนดและหลักเกณฑในการออกแบบ 
   - ขอกําหนดและหลักเกณฑการออกแบบดานอุทกวิทยา 
   - ขอกําหนดและหลักเกณฑการออกแบบดานชลศาสตร 
   - ขอกําหนดและหลักเกณฑการออกแบบดานโครงสรางและการกอสราง 
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  4) การออกแบบโครงการดานอุทกวิทยาและดานชลศาสตร 
   - การตรวจสอบขอมูลจากการสํารวจทางดานอุทกวิทยาและดานชลศาสตร 
   - การออกแบบตามขอกําหนดและหลักเกณฑทางอุทกวิทยา 
   - การออกแบบตามขอกําหนดและหลักเกณฑทางชลศาสตร 
  5) การคํานวณและออกแบบรายละเอียดดานโครงสรางและงานคอนกรีต 
   - การคํานวณปริมาณงานดินขุด  ดินถม และงานคอนกรีต 
   - การคํานวณออกแบบรายละเอียดโครงสรางของอาคารประกอบ 
  6) การจัดทําแบบรายละเอียด 
   - แบบแปลนรูปทั่วไป 
   - แปลนรูปตัด 
   - แปลนรายละเอียดเสริมเหล็ก 
   สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับขอกําหนดและหลักเกณฑในการออกแบบแสดงไวใน
บทที่ 4 และรายละเอียดมาตรฐานการออกแบบแยกออกเปนโครงการสระเก็บน้ํา ขุดลอกหนองน้ําและ    
บึงธรรมชาติ และฝายขนาดเล็ก แสดงไวในบทที่ 5 
 3.2.3 การประมาณราคา  
           การประมาณราคาคากอสราง ประกอบดวย 
  - การจัดทํารายการปริมาณงาน (Bill of Quantity) 
  - การจัดหาขอมูลราคาวัสดุกอสราง แหลงวัสดุกอสราง 
  - การจัดหาขอมูลคาชดเชยทรัพยสิน และจัดหาที่ดิน (ถามี) 
  - การประมาณราคาคากอสราง   
  โดยรายละเอียดในการประมาณราคาคากอสรางโครงการ แสดงไวในบทที่ 6  

3.3   การดําเนินการกอสราง    
 โครงการกอสรางตางๆ จะมีระยะเวลาในการดําเนินการแตกตางกัน โครงการเล็กใช
งบประมาณนอย อาจจะใชเวลากอสรางแลวเสร็จไดภายในเวลา 1 ป สําหรับโครงการใหญ ๆ อาจใชเวลา
มากกวา 1 ป ข้ันตอนในการดําเนินงาน มีดังตอไปนี้ 
 1) จัดทํารายละเอียดของโครงการเพื่อของบประมาณ 
  - ช่ือโครงการ  ประจําปงบประมาณ   หนวยงาน 
  - รายการ/เนื้องาน 
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44 บทที่ 3   แนวทางปฏิบัติ และขั้นตอนการดําเนินงาน 

  4) การออกแบบโครงการดานอุทกวิทยาและดานชลศาสตร 
   - การตรวจสอบขอมูลจากการสํารวจทางดานอุทกวิทยาและดานชลศาสตร 
   - การออกแบบตามขอกําหนดและหลักเกณฑทางอุทกวิทยา 
   - การออกแบบตามขอกําหนดและหลักเกณฑทางชลศาสตร 
  5) การคํานวณและออกแบบรายละเอียดดานโครงสรางและงานคอนกรีต 
   - การคํานวณปริมาณงานดินขุด  ดินถม และงานคอนกรีต 
   - การคํานวณออกแบบรายละเอียดโครงสรางของอาคารประกอบ 
  6) การจัดทําแบบรายละเอียด 
   - แบบแปลนรูปทั่วไป 
   - แปลนรูปตัด 
   - แปลนรายละเอียดเสริมเหล็ก 
   สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับขอกําหนดและหลักเกณฑในการออกแบบแสดงไวใน
บทที่ 4 และรายละเอียดมาตรฐานการออกแบบแยกออกเปนโครงการสระเก็บน้ํา ขุดลอกหนองน้ําและ    
บึงธรรมชาติ และฝายขนาดเล็ก แสดงไวในบทที่ 5 
 3.2.3 การประมาณราคา  
           การประมาณราคาคากอสราง ประกอบดวย 
  - การจัดทํารายการปริมาณงาน (Bill of Quantity) 
  - การจัดหาขอมูลราคาวัสดุกอสราง แหลงวัสดุกอสราง 
  - การจัดหาขอมูลคาชดเชยทรัพยสิน และจัดหาที่ดิน (ถามี) 
  - การประมาณราคาคากอสราง   
  โดยรายละเอียดในการประมาณราคาคากอสรางโครงการ แสดงไวในบทที่ 6  

3.3   การดําเนินการกอสราง    
 โครงการกอสรางตางๆ จะมีระยะเวลาในการดําเนินการแตกตางกัน โครงการเล็กใช
งบประมาณนอย อาจจะใชเวลากอสรางแลวเสร็จไดภายในเวลา 1 ป สําหรับโครงการใหญ ๆ อาจใชเวลา
มากกวา 1 ป ข้ันตอนในการดําเนินงาน มีดังตอไปนี้ 
 1) จัดทํารายละเอียดของโครงการเพื่อของบประมาณ 
  - ช่ือโครงการ  ประจําปงบประมาณ   หนวยงาน 
  - รายการ/เนื้องาน 
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  4) การออกแบบโครงการดานอุทกวิทยาและดานชลศาสตร 
   - การตรวจสอบขอมูลจากการสํารวจทางดานอุทกวิทยาและดานชลศาสตร 
   - การออกแบบตามขอกําหนดและหลักเกณฑทางอุทกวิทยา 
   - การออกแบบตามขอกําหนดและหลักเกณฑทางชลศาสตร 
  5) การคํานวณและออกแบบรายละเอียดดานโครงสรางและงานคอนกรีต 
   - การคํานวณปริมาณงานดินขุด  ดินถม และงานคอนกรีต 
   - การคํานวณออกแบบรายละเอียดโครงสรางของอาคารประกอบ 
  6) การจัดทําแบบรายละเอียด 
   - แบบแปลนรูปทั่วไป 
   - แปลนรูปตัด 
   - แปลนรายละเอียดเสริมเหล็ก 
   สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับขอกําหนดและหลักเกณฑในการออกแบบแสดงไวใน
บทที่ 4 และรายละเอียดมาตรฐานการออกแบบแยกออกเปนโครงการสระเก็บน้ํา ขุดลอกหนองน้ําและ    
บึงธรรมชาติ และฝายขนาดเล็ก แสดงไวในบทที่ 5 
 3.2.3 การประมาณราคา  
           การประมาณราคาคากอสราง ประกอบดวย 
  - การจัดทํารายการปริมาณงาน (Bill of Quantity) 
  - การจัดหาขอมูลราคาวัสดุกอสราง แหลงวัสดุกอสราง 
  - การจัดหาขอมูลคาชดเชยทรัพยสิน และจัดหาที่ดิน (ถามี) 
  - การประมาณราคาคากอสราง   
  โดยรายละเอียดในการประมาณราคาคากอสรางโครงการ แสดงไวในบทที่ 6  

3.3   การดําเนินการกอสราง    
 โครงการกอสรางตางๆ จะมีระยะเวลาในการดําเนินการแตกตางกัน โครงการเล็กใช
งบประมาณนอย อาจจะใชเวลากอสรางแลวเสร็จไดภายในเวลา 1 ป สําหรับโครงการใหญ ๆ อาจใชเวลา
มากกวา 1 ป ข้ันตอนในการดําเนินงาน มีดังตอไปนี้ 
 1) จัดทํารายละเอียดของโครงการเพื่อของบประมาณ 
  - ช่ือโครงการ  ประจําปงบประมาณ   หนวยงาน 
  - รายการ/เนื้องาน 
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  - ราคาตอหนวย  จํานวนเงิน 
  - วัตถุประสงคและความจําเปน 
  - เหตุผล และการแกไข 
  - ประมาณการรายจายลวงหนา  ปงบประมาณปตอไป 2 ปขางหนาและ 3 ปขางหนา 
 2) ดําเนินการจัดซ้ือ จัดหาผูรับจาง ตามระเบียบพัสดุ 
  - จัดตั้งกรรมการโครงการพัฒนาแหลงน้ํา 
  - จัดทําหลักเกณฑในการกอสราง (Term of reference) เพื่อดําเนินการประกวดราคา

จัดซื้อจัดหาผูรับจาง 
 3) เตรียมสถานที่กอสราง ประกอบดวย      
  - การเตรียมพื้นท่ี หมายถึง การกําหนดพื้นที่ทําการกอสรางอาคารสํานักงาน โรงงาน

วัสดุและอาคารชั่วคราวอื่นๆ รวมท้ังสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆที่จําเปนสําหรับ
การปฏิบัติงาน            

  - การตรวจสอบและวางผัง หมายถึง การตรวจสอบหมุดหลักฐานตางๆ และสํารวจ
วางผังการกอสรางตามที่กําหนดไวในแบบกอสราง 

      - การกําหนดเสนทางขนสงวัสดุกอสราง 
      - การจัดเตรียมวัสดุกอสราง 
      - การถางปาและปรับพื้นที่ 
     - การรื้อถอนสิ่งกอสรางเดิม 
      - การกําจัดน้ําออกจากบริเวณกอสราง หมายถึง การทําผนังหรือคันกั้นน้ําช่ัวคราว การ

ขุดรองหรือทํารางเปลี่ยนทางน้ํา การใชเครื่องสูบน้ํา เพื่อปองกันและกําจัดน้ําออก
จากบริเวณกอสราง 

  รายละเอียดวิธีดําเนินการงานเตรียมสถานที่กอสรางแสดงไวในตารางที่ 3.1 
 4) ควบคุมงานใหเปนไปตามรายการกอสราง 
  - มีคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการควบคุมเพื่อควบคุมงานของผูรับจาง

ใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
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ตารางที่  3.1   แสดงรายละเอยีดวิธีดําเนินการ  งานเตรียมสถานที่กอสราง 
วัตถุประสงค การดําเนินการ ตัวชี้วัด 

 เพื่อใหมีความสะดวกใน
การทํางาน  มีความ
ปลอดภัยและสามารถดูแล
ไดทั่วถึง 

 
 เพื่อตรวจสอบหมุด
หลักฐานกําหนดแนวและ
ขอบเขตของการกอสราง 

 
 

 เพื่อใชเปนเสนทาง
คมนาคมและขนสงวัสดุ
กอสราง 

 
 
 

 เพื่อจัดหาวัสดุที่มี
คุณสมบัติถูกตองตาม
ขอกําหนด 

 
 
 
 
 

 เพื่อกําจัดตนไม  พุมไม  
ตอไม  ขยะ วัชพืช และสิ่ง
ไมพึงประสงค ออกนอก
บริเวณกอสราง 

1) การเตรียมพื้นที่ 
     -  กําหนดพื้นที่กอสรางอาคารสํานักงาน 

สนามและอาคารชั่วคราวอื่นๆ ใหพน
เขตแนวกอสรางและพื้นที่น้ําทวม 

 
2) การตรวจสอบและวางผัง 
     -  สํารวจวางผังการกอสรางโดยใช

กลองแนว กลองระดับ และเทปวัด
ระยะ 

 
3) ทางลําลองชั่วคราว / ทางเบี่ยง 
     -  กําหนดเสนทางคมนาคม ทางเบี่ยง 

ทางเขาหมูบาน ที่อยูภายในและ
ภายนอกบริเวณโครงการใหสามารถ
เช่ือมถึงกันไดตลอดกับเสนทางหลัก 

 
4) การจัดหาวัสดุ 
     - จัดเตรียมวัสดุที่ใชในการกอสราง 
     - เก็บสุมตัวอยางวัสดุหลักไปทดสอบ

คุณสมบัติและหรือเตรียมเอกสาร
รับรองคุณสมบัติสงไปทดสอบหรือ
ตรวจสอบยังหนวยงานที่เช่ือถือได 
โดยผานการเห็นชอบกอนนําไปใช 

 
5) การถางปาและปรับพื้นที่ 
     -  ใชรถ  Crawler  Tractor  ดันออก  

หรือรถ Excavator ขุดออก หรือใช
เลื่อยตัดลมตนไมออกพรอมปรบัพื้นที่  

 ไมกีดขวางและมีความ
สะดวกในการทํางาน 

 
 
 

 มีหมุดหลักฐานและแนว
ขอบเขตการกอสราง
ถูกตองตรงกับแบบ 

 
 

 เสนทางสะดวก สามารถ
ขนสงวัสดุและสัญจร
ตลอดระยะเวลาการ
กอสราง 

 
 

 วัสดุมีคุณสมบัติไมตํ่ากวา
เกณฑมาตรฐานกําหนด 

 
 
 
 
 
 

 ไมมีสิ่งที่ไมพึงประสงค 
         อยูในบริเวณกอสราง 
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วัตถุประสงค การดําเนินการ ตัวชี้วัด 
 เพื่อไมใหมีผลกระทบกับ
การกอสราง และสามารถ
กอสรางไดสะดวก 

 
 

 เพื่อใหการกอสรางเปนไป
โดยสะดวก มีความมั่นคง
แข็งแรง 

6) การรื้อถอนสิ่งปลูกสรางเดิม 
     - รื้อถอนสิ่งที่ไมพึงประสงคออกนอก

บริเวณกอสราง สวนสิ่งที่รื้อถอนที่ใช
ประโยชนไดใหรวบรวมไว 

 
7) การกําจัดน้ําออกจากบริเวณกอสราง 
     - สูบน้ําออกหรือทําทางระบายน้ําออก 

หรือทําเขื่อนช่ัวคราวกั้นน้ํา 

 ไมมีสิ่งที่ไมพึงประสงค 
อยูในบริเวณกอสราง 

 
 
 

 ไมมีน้ําขังอยูในบริเวณ
กอสราง 

 
 5) ตรวจรับงานและจายเงิน  
  - มีคณะกรรมการตรวจสอบงานของโครงการเพื่อจะพิจารณางานวาถูกตองตาม

หลักเกณฑการกอสรางหรือไม 
  - ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรับจางและจายเงินตามระยะเวลาที่ดําเนินงาน

กอสรางแลวเสร็จ 

3.4   อัตรากําลังบุคลากรในการกอสราง 
 อัตรากําลังบุคลากรในการกอสรางโครงการพัฒนาแหลงน้ําในแตละโครงการอาจใชจํานวน
บุคลากรไมเทากันทั้งนี้ข้ึนอยูกับขนาดและความซับซอนของโครงการ ระยะเวลาในการทํางาน เครื่องมือ
ท่ีนํามาใช เปนตน โดยท่ัวไปจะมีบุคลากรดังนี้ 
 1) บุคลากรระดับวางแผนและบริหารโครงการ ไดแก     
  (1) ผูจัดการโครงการ ทําหนาท่ี วางแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การเงิน เวลาทํางาน 
วัสดุอุปกรณ แรงงาน เครื่องจักรเครื่องมือตางๆ รวมท้ังการตัดสินใจแกปญหาอุปสรรค ตรวจสอบ
ความกาวหนาของโครงการ และประสานงานกับฝายเจาของโครงการและผูเกี่ยวของอื่นๆ 
  (2) วิศวกรสนาม หรือชางควบคุมงาน ทําหนาท่ี ควบคุมคุณภาพงานดานวิศวกรรมตาม
สาขา ควบคุมดูแลงานผูรับเหมาชวง และควบคุมดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับงานในสาขาของตน 
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วัตถุประสงค การดําเนินการ ตัวชี้วัด 
 เพื่อไมใหมีผลกระทบกับ
การกอสราง และสามารถ
กอสรางไดสะดวก 

 
 

 เพื่อใหการกอสรางเปนไป
โดยสะดวก มีความมั่นคง
แข็งแรง 

6) การรื้อถอนสิ่งปลูกสรางเดิม 
     - รื้อถอนสิ่งที่ไมพึงประสงคออกนอก

บริเวณกอสราง สวนสิ่งที่รื้อถอนที่ใช
ประโยชนไดใหรวบรวมไว 

 
7) การกําจัดน้ําออกจากบริเวณกอสราง 
     - สูบน้ําออกหรือทําทางระบายน้ําออก 

หรือทําเขื่อนช่ัวคราวกั้นน้ํา 

 ไมมีสิ่งที่ไมพึงประสงค 
อยูในบริเวณกอสราง 

 
 
 

 ไมมีน้ําขังอยูในบริเวณ
กอสราง 

 
 5) ตรวจรับงานและจายเงิน  
  - มีคณะกรรมการตรวจสอบงานของโครงการเพื่อจะพิจารณางานวาถูกตองตาม

หลักเกณฑการกอสรางหรือไม 
  - ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรับจางและจายเงินตามระยะเวลาที่ดําเนินงาน

กอสรางแลวเสร็จ 

3.4   อัตรากําลังบุคลากรในการกอสราง 
 อัตรากําลังบุคลากรในการกอสรางโครงการพัฒนาแหลงน้ําในแตละโครงการอาจใชจํานวน
บุคลากรไมเทากันทั้งนี้ข้ึนอยูกับขนาดและความซับซอนของโครงการ ระยะเวลาในการทํางาน เครื่องมือ
ท่ีนํามาใช เปนตน โดยท่ัวไปจะมีบุคลากรดังนี้ 
 1) บุคลากรระดับวางแผนและบริหารโครงการ ไดแก     
  (1) ผูจัดการโครงการ ทําหนาท่ี วางแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การเงิน เวลาทํางาน 
วัสดุอุปกรณ แรงงาน เครื่องจักรเครื่องมือตางๆ รวมท้ังการตัดสินใจแกปญหาอุปสรรค ตรวจสอบ
ความกาวหนาของโครงการ และประสานงานกับฝายเจาของโครงการและผูเกี่ยวของอื่นๆ 
  (2) วิศวกรสนาม หรือชางควบคุมงาน ทําหนาท่ี ควบคุมคุณภาพงานดานวิศวกรรมตาม
สาขา ควบคุมดูแลงานผูรับเหมาชวง และควบคุมดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับงานในสาขาของตน 
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 2) บุคลากรระดับควบคุมงานตามนโยบายและแผนงาน   ไดแก     
  (1) ผูควบคุมงาน (foreman) ทําหนาท่ี รับนโยบายและแผนการทํางานแลวมอบหมายให
หัวหนาชางหนวยตางๆ และควบคุมดูแลหัวหนาชางทุกหนวยท่ีไดรับมอบหมายงานไปแลว รวมท้ัง
รวบรวมผลการปฏิบัติงานประจําวันนําสงผูจัดการโครงการ 
 3) กําลังคนในระดับปฏิบัติงาน   ไดแก     
   (1) หัวหนาชาง คือ คนงานที่ไดรับเลือกใหเปนหัวหนาชาง ซึ่งเปนผูท่ีมีฝมือในการ
ทํางาน มีไหวพริบ และเขาใจงานที่ไดรับมอบหมายดีพอท่ีจะถายทอดใหกับเพื่อนคนงานไดถูกตอง 
   (2) ชางฝมือ คือ ชางฝมือสาขาตางๆ เชน ชางไม ชางสี เปนตน 
   (3) ผูใชแรงงาน คือ ผูปฏิบัติงานโดยใชแรงงานเปนสําคัญ เชน งานรื้อถอน งานขุด งาน
คอนกรีต เปนตน 
  สําหรับในโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก ไดแก โครงการกอสรางสระเก็บน้ํา ขุดลอก
หนองน้ําและบึงธรรมชาติ ฝายทดน้ําขนาดเล็ก ควรมีบุคลากรหลักขั้นต่ํา ดังตารางที่ 3.2 
 

ตารางที่ 3.2     อัตราบุคลากรหลักขั้นต่ําที่ควรมี 
 

ประเภทโครงการ อัตราบุคลากรหลักขั้นตํ่า 
1.สระเก็บน้ํา วิศวกรโยธา หรือ นายชางโยธา 1 คน 

2.ขุดลอกหนองน้ําและบึงธรรมชาติ วิศวกรโยธา หรือ นายชางโยธา 1 คน 

3.ฝายทดน้ําขนาดเล็ก วิศวกรโยธา / ชลประทาน / แหลงน้ํา / หรอื 
นายชางโยธา 1 คน 

 
หมายเหตุ กรณีองคการปกครองสวนทองถิ่นไมมีบุคลากรทางดานชาง อาจขอรับการสนับสนุนดาน

บุคลากรจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น หรือสวนราชการที่มีบุคลากรทางดานชางมา
ปฏิบัติหนาท่ีได 
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3.5   บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานโครงการ 
 1) ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูไดรับมอบหมาย 
  -  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจการจาง 
  - แตงตั้งผูควบคุมงาน 
  - พิจารณาใหความเห็นชอบ หรือไมเห็นชอบตอแผนการกอสราง และรายชื่อผู

ควบคุมงานของผูรับจาง ตามที่ผูรับจางขออนุมัติ 
  - พิจารณาอนุมัติ หรือไมอนุมัติ ผลการพิจารณาการขยายระยะเวลาการกอสรางใหแก

ผูรับจาง ตามที่คณะกรรมการตรวจการจางเสนอ 
  - เตือนและเรงรัดผูรับจางใหรีบเขาดําเนินการ เมื่อผูรับจางยังไมเขาดําเนินการตาม

กําหนดเวลาที่สัญญาจางระบุ 
  - เตือนและเรงรัดผูรับจางใหรีบดําเนินการเมื่อผลงานการกอสรางลาชากวาแผนงาน 
  - อนุมัติเบิกจายคากอสราง ตามที่คณะกรรมการตรวจการจางทําการตรวจรับ 
 2) สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  - ตรวจสอบ ติดตาม ตั้งกระทูถามหรือยื่นญัตติ ถามกรรมการบริหารในแตละข้ันตอน

การทํางาน 
   3) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูไดรับมอบหมาย 
                          - แจงใหพนักงานประจําดําเนินงานในสวนที่อยูในความรับผิดชอบของตนเอง 
                          - อาจรวมเปนกรรมการตรวจการจาง 
 4) สวนการคลังหรือผูอํานวยการกองคลัง 
                          - สําเนาสัญญา และเอกสารตางๆ ใหกรรมการที่เกี่ยวของ 
                          - เตรียมเอกสารตรวจรับผลงานกอสราง 
                          - เตรียมเอกสารขออนุมัติเบิกจายเงิน 
                          - อาจรวมเปนกรรมการตรวจการจาง 
                          - ดําเนินการเบิกจายเงิน 
 5) สวนโยธาหรือผูอํานวยการกองชาง 
                          - ตรวจสอบเอกสารของผูรับจาง กอนเสนอผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

พิจารณาอนุมัติดําเนินการ 
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                          - ควบคุม และบริหารงานกอสราง 
                          - อาจรวมเปนกรรมการตรวจการจาง 
  6) ประชาชน 
                          - รวมรับทราบขอมูลโครงการ และแผนงานการกอสรางตางๆ 
                          -  ติดตามความกาวหนาของโครงการตามความเหมาะสม 
                          - รวมเปนกรรมการตรวจการจาง 
 7) คณะกรรมการตรวจการจาง 
                         - ตรวจสอบรายงานผลการกอสราง ท่ีผูควบคุมงานรายงาน 
                         -  ในกรณีท่ีมีขอสงสัย ใหออกตรวจงาน มีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลง แกไขเพิ่มเติมหรือ

ตัดทอนงานจางได 
  - เตือนและเรงรัดผูรับจางใหรีบเขาดําเนินการ เมื่อผูรับจางยังไมเขาดําเนินการตาม

กําหนดเวลา ท่ีสัญญาจางระบุ 
  - เตือนและเรงรัดผูรับจางใหรีบดําเนินการ เมื่อผลงานการกอสรางลาชากวาแผนงาน 
  - ประชุมรวมกับสวนโยธา และผูควบคุมงาน เพื่อหาทางแกไขปญหาอุปสรรคตามที่ผู

ควบคุมงานรายงานใหทราบ แลวแจงตอผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อ
ทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 

  -   พิจารณาขยายระยะเวลาการกอสราง ท่ีผูรับจางขอวามีความถูกตองเหมาะสม หรือ
สมควรที่จะขยายเวลากอสรางใหหรือไม และรายงานผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 

  - ตรวจสอบผลงานกอสรางที่ผูรับจางสงมอบ และพิจารณาตรวจรับ หรือไมตรวจรับ
ผลงานกอสรางดังกลาว 

        - ตรวจสอบเอกสารผลการทดสอบวัสดุท่ีใชในการกอสราง และเอกสารผลการ
ตรวจสอบงานกอสรางในสนาม ใหคณะกรรมการตรวจการจางตรวจสอบ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาตรวจรับงานที่ผูรับจางสงมอบ 

  - ทําการตรวจรับภายใน 3 วันนับจากวันที่ผูรับจางขอสงมอบงาน 
  - รายงานผลการตรวจรับงานตอผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อพิจารณา    

เบิกจายเงินคากอสรางตอไป 
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  - ทําหนังสือรับรองผลการปฏิบัติงานจาง แนบใบรายงานผลการตรวจรับงานเพื่อเปน
หลักฐานในการเบิกจายเงินคากอสราง ตอไป 

 8) ผูควบคุมงาน 
  - บริหารงานโครงการ ติดตอประสานงานกับทุกฝายท่ีเกี่ยวของกับโครงการ เพื่อให

ดําเนินการกอสรางสําเร็จลุลวงดวยดี และรวดเร็ว   
  - ควบคุมงาน และทําการตรวจสอบผลงานกอสราง ท่ีผูรับจางดําเนินการใหถูกตอง 

ครบถวน 
  - รายงานผลการกอสรางใหคณะกรรมการตรวจการจาง และนายกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นทราบ 
  - รายงานปญหาอุปสรรค พรอมขอเสนอแนะในการแกไขใหคณะกรรมการตรวจการ

จางทราบ เพื่อพิจารณาดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวตอไป 
  - เตือนและเรงรัดผูรับจางใหรีบเขาดําเนินการ เมื่อผูรับจางยังไมดําเนินการตาม

กําหนดเวลาที่สัญญาจางระบุ 
  - เตือนและเรงรัดผูรับจางใหรีบดําเนินการ เมื่อผลงานการกอสรางลาชากวาแผนงาน 
  - ตรวจสอบผลงานกอสรางที่ผูรับจางสงมอบใหเรียบรอย กอนแจงคณะกรรมการ

ตรวจการจางทราบ เพื่อทําการตรวจรับผลงานกอสรางดังกลาวตอไป 
  - เตรียมเอกสารประกอบการตรวจรับงานกอสราง เพื่อรายงานสรุปผลการดําเนินงาน

ตอคณะกรรมการตรวจการจาง 
 10) ผูรับจาง 
  - เสนอแผนงานการกอสราง พรอมท้ังรายชื่อผูควบคุมงานของผูรับจางใหผูวาจาง

กอนดําเนินการ 
  - เขาดําเนินการกอสรางตามวันที่ ท่ีระบุไวในสัญญาจาง 
  - ดําเนินการกอสรางตามรูปแบบ รายละเอียด และขอกําหนดตามสัญญาจางทุกประการ 
  - ดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาตามที่สัญญากําหนดไว เมื่อทําการ

กอสรางแลวเสร็จตามงวดงานที่ระบุไวในสัญญา ใหทําหนังสือเรียนประธานกรรมการ
ตรวจการจาง ผานผูควบคุมงาน เพื่อขอสงมอบงานกอสราง และเบิกจายเงินคากอสราง 
รายละเอียดตามงวดดังกลาว 



มาตรฐานการกอสราง บูรณะ และการบํารุงรักษาแหลงน้ํา 

52 บทที่ 3   แนวทางปฏิบัติ และขั้นตอนการดําเนินงาน 

                            - หากมีปญหาอุปสรรคทําใหไมสามารถกอสรางตามแบบได ใหทําหนังสือแจง
ประธานคณะกรรมการตรวจการจาง ผานผูควบคุมงานทราบ เพื่อทําการแกไข
ปญหาดังกลาวตอไป 

  - ขอสงวนสิทธิ์การขยายเวลาการกอสราง เมื่อปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนไมไดเกิดจาก
ความผิดพลาดของผูรับจาง 
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บทที่  4 
ขอกําหนด และหลกัเกณฑในการออกแบบ 

 
4.1   หลักการออกแบบกอสราง 
 4.1.1 ขอพิจารณาในการกําหนดรูปแบบโครงการ 
  ตามที่ไดนําเสนอขอบเขตของโครงการพัฒนาแหลงน้ําไว 3 รูปแบบ ประกอบดวย 
  1) สระเก็บน้ํา 
                2) ฝายทดน้ําขนาดเล็ก 
                3) ขุดลอกหนองน้ําและบึงธรรมชาติ (แหลงน้ําสาธารณะ) 
  การพิจารณากําหนดรูปแบบของโครงการวาจะเปนรูปแบบใดนั้นใหพิจารณาจากขอมูล
ทางดานอุทกวิทยา สภาพภูมิประเทศ ดินฐานราก และขอมูลดานวิศวกรรมอื่นๆ เปนแนวทางในการเลือก
รูปแบบของโครงการควรจะพัฒนาแหลงน้ําอยางไร 
  ในการพิจารณาโครงการพัฒนาแหลงน้ําตางๆ ไมวาจะเปนโครงการขนาดเล็ก ขนาด
กลาง หรือ ขนาดใหญก็ตาม ขอมูลพื้นฐานเบื้องตนก็คือแผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 ของกรม
แผนที่ทหารในบริเวณตําแหนงท่ีตองการใหมีการพัฒนาแหลงน้ํานั้นอยูบริเวณใด เมื่อสามารถกําหนด
ตําแหนงของโครงการไดแลว รูปแบบของโครงการควรพิจารณาจากขอมูลตางๆ ดังตอไปนี้ 
  1) กรณีสระเก็บน้ํา  
   พิจารณาจากพื้นที่รับน้ําฝน ณ จุดท่ีตั้งของโครงการ ถามีพื้นที่รับน้ําฝนนอย   
(นอยกวา 1 ตารางกิโลเมตร) รูปแบบของโครงการควรพิจารณาเปนสระเก็บน้ํา ซึ่งสามารถกอสรางไดใน
แนวรองน้ําหรือบริเวณใกลเคียงรองน้ํา และทําแนวชักน้ําเขาไปยังสระเก็บน้ํา ถาจุดท่ีตั้งโครงการมีพื้นที่
รับน้ําฝนมาก ควรกําหนดใหตําแหนงของสระเก็บน้ําอยูภายนอกแนวรองน้ําแลวนําแนวชักน้ําเขาไปยัง
สระเก็บน้ํา และตองมีอาคารบังคับน้ําทําหนาท่ีเปดรับน้ําเขาสระในฤดูฝน และปดเก็บกักน้ําในฤดูแลง 
   ในการกําหนดรูปแบบของสระเก็บน้ํา ขนาด รูปราง ลาดดานขาง ตลอดจนความ
ลึกของสระเก็บน้ําจะตองคํานึงถึงลักษณะของดินฐานรากดวย ช้ันดินบางแหงจะมีหลายช้ันหลายชนิด   
ท้ังท่ีทึบน้ํา น้ําซึม ไดบางหรือน้ําซึมไดดี ในกรณีของดินฐานรากเปนดิบทึบน้ํา การกําหนดความลึกจะ  
ไมคอยมีปญหา แตถาดินฐานรากเปนดินประเภทที่น้ําซึมผานไดดี เชน ดินทราย จะตองพยายามหลีกเลี่ยง
ไปตําแหนงอื่น การปรับปรุงดินฐานรากเปนงานที่ตองใชคาลงทุนสูง ควรหลีกเลี่ยง 
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ตารางที่ 4.1   แสดงความจุเก็บกักน้ําของสระเก็บน้ําที่มีความลึก 3.50 เมตรและที่ลาดดานขางตางๆ 

ลาดดานขาง 1:1  ที่ความลึก 3.50  ม. ทํานบดินสูง 3.50 ม. กวาง 10.00 ม. 

ปากบอ กนบอ ความจุเก็บกัก 
กวาง (ม.) ยาว (ม.) กวาง (ม.) ยาว (ม.) (ลบ.ม.) 

23.50 23.50 20.00 20.00 1,659.29 
43.50 43.50 40.00 40.00 6,104.29 
63.50 63.50 60.00 60.00 13,349.29 
83.50 83.50 80.00 80.00 23,394.29 
103.50 103.50 100.00 100.00 36,239.29 
123.50 123.50 120.00 120.00 51,884.29 

 
ลาดดานขาง 1:1.5  ที่ความลึก 3.50  ม. ทํานบดินสูง 3.50 ม. กวาง 10.00 ม. 
 

ปากบอ กนบอ ความจุเก็บกัก 
กวาง (ม.) ยาว (ม.) กวาง (ม.) ยาว (ม.) (ลบ.ม.) 

25.25 25.25 20.00 20.00 1,799.66 
45.25 45.25 40.00 40.00 6,367.16 
65.25 65.25 60.00 60.00 13,734.66 
85.25 85.25 80.00 80.00 23,902.16 
105.25 105.25 100.00 100.00 36,869.66 
125.25 125.25 120.00 120.00 52,637.16 
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ลาดดานขาง 1:2  ที่ความลึก 3.50  ม. ทํานบดินสูง 3.50 ม. กวาง 10.00 ม. 

ปากบอ กนบอ ความจุเก็บกัก 
กวาง (ม.) ยาว (ม.) กวาง (ม.) ยาว (ม.) (ลบ.ม.) 

27.00 27.00 20.00 20.00 1,947.17 
47.00 47.00 40.00 40.00 6,637.17 
67.00 67.00 60.00 60.00 14,127.17 
87.00 87.00 80.00 80.00 24,417.17 

107.00 107.00 100.00 100.00 37,507.17 
127.00 127.00 120.00 120.00 53,397.17 

 
  2) กรณีฝายทดน้ําขนาดเล็ก   
   โดยหนาท่ีของฝายจะทําหนาท่ียกระดับน้ําในลําน้ําใหสูงข้ึน เพื่อวัตถุประสงค   
ในการสงน้ําเขาคลองสงน้ําและสงน้ําตอไปยังพื้นที่ เพาะปลูก ปริมาณน้ําท่ีเก็บกักหนาฝายจึงมี
ความสําคัญเปนอันดับรอง ยิ่งในกรณีของฝายขนาดเล็กดวยแลว ปริมาณน้ําเก็บกักหนาฝายก็จะยิ่งนอย  
ลงไปอีก ดังนั้นในการพิจารณากําหนดตําแหนงของฝายทดน้ํา ควรกําหนดใหอยูในลําน้ําท่ีมีสภาพน้ําไหล
ตลอดป หรือมีอางเก็บกักน้ําเปนแหลงน้ําตนทุน แตอยางไรก็ตามถามีความตองการเพียงเพื่อยกระดับน้ํา
เฉพาะฤดูฝนหรือเฉพาะชวงเวลาที่มีน้ําผานก็อยูในวิสัยท่ีจะดําเนินการได 
   ฝายทดน้ําเปนอาคารทางดานชลศาสตรประเภทหนึ่ง อิทธิพลตางๆ ท่ีกระทํากับ
ตัวฝายเกิดข้ึนจากน้ําเปนหลัก ความมั่นคงของอาคารจะตองสามารถรับแรงดันน้ําได และปองกันการ   
กัดเซาะทั้งทางดานขางและใตฐานราก ดังนั้นคุณสมบัติของดินฐานรากจะตองเปนดินดี การกําหนดความ
สูงของตัวฝายก็ไมควรใหสูงมากนัก ไมควรเกิน 2.00 ม. ถาจําเปนจะตองกําหนดความสูงใหมากกวานั้น 
ก็ควรจะพิจารณาเปนโครงการขนาดกลางหรือขนาดใหญ เพื่อใหหนวยงานที่รับผิดชอบพิจารณา
ดําเนินการตอไป 
   สําหรับฝายขนาดเล็กตามลักษณะและรูปแบบของฝาย มข.2527 มีขนาดที่ควรใช
ในการกอสราง ดังแสดงในตารางที่ 4.2 
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ตารางที่ 4.2      เสนอขนาดฝายขนาดเลก็ (มข.2527) ที่ควรใชกอสราง 

ความตองการน้าํโดยประมาณ ขนาดของฝายขนาดเล็ก ( มข.2527) 
(ลบ.ม./ป) ท่ีเสนอใหใช 

14,000-40,000 สันฝายสูง 1.00 ม. ผนังขางสูง 2.50 ม. กวางประมาณ 8-10 ม. 
40,000-80,000 สันฝายสูง 1.50 ม. ผนังขางสูง 3.00 ม. กวางประมาณ 10-15 ม. 
80,000-120,000 สันฝายสูง 2.00 ม. ผนังขางสูง 3.50 ม. กวางประมาณ 15-20 ม. 

120,000-160,000 สันฝายสูง 2.00 ม. ผนังขางสูง 3.50 ม. กวางประมาณ 15-20 ม. 
หมายเหตุ 
      (1) ความตองการน้ําขั้นต่ํา คิดประมาณที่ประชากรในพื้นที่ 100-300 คน รวมถึงการเกษตรและปศุสัตว 
     (2) คิดที่ลําน้ําความยาวประมาณ 1-2  กม. 
     (3) การตัดสินใจเลือกใชฝายตองทําการสํารวจภูมิประเทศ และศึกษาความตองการใชน้ํากอนที่จะ

เลือกใช 
 

 
 

ฝายขนาดเลก็  (มข, 2527) 
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  3) กรณีของงานขุดลอกหนองน้ําและบึงธรรมชาติ    
                            งานขุดลอกใดๆ สามารถดําเนินการไดทุกกรณี ท้ังนี้เนื่องจากหนองน้ําและบึง
ธรรมชาติเปนแหลงน้ําสาธารณะที่มีอยูเดิมแลว เพียงแตตองคํานึงถึงเรื่องผลกระทบที่จะเกิดข้ึนทั้ง
ทางดานวิศวกรรมและสิ่งแวดลอม เชน ความมั่นคงของลาดตลิ่ง บานเรือนราษฎรและสิ่งปลูกสรางอื่นๆ 
ถึงแมวาสิ่งปลูกสรางเหลานั้นอาจจะไมอยูในเขตแหลงน้ําท่ีพัฒนาก็ตาม แตการขุดลอกใหมีความลึกมาก 
และใกลชิดกับสิ่งปลูกสรางมากเกินไปอาจทําความเสียหายใหกับสิ่งกอสรางเหลานั้นได 
   มูลดินที่เกิดข้ึนจากการขุดลอกจะตองกําหนดแหลงท้ิงดินใหชัดเจนแนนอน    
ในกรณีท่ีจําเปนตองท้ิงดินบริเวณใกลเคียงแนวการขุดลอกจะตองตรวจสอบความมั่นคงของตลิ่ง และ
ปองกันการกัดเซาะมูลดินที่ไหลกลับลงมายังลําน้ําดวย 
 4.1.2 ปจจัยที่ตองพิจารณาในการออกแบบโครงการ 
  เมื่อเลือกรูปแบบโครงการและกําหนดตําแหนงของโครงการไดแลว ในการพิจารณา
ออกแบบรายละเอียด จําเปนจะตองมีปจจัยท่ีตองพิจารณา  ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่  4.3  และสรุป
ไดดังนี้ 
  1) สระเก็บน้ํา 
   (1) ตรวจสภาพภูมิประเทศเพื่อกําหนดตําแหนงท่ีตั้งของโครงการในสนาม 
       (2) การสํารวจรายละเอียดภูมิประเทศและจัดทําแผนที่ผังบริเวณมาตราสวนตาม
ความเหมาะสม  
      (3) ศึกษาและวิเคราะหดานอุทกวิทยา 
    - ปริมาณน้ําไหลเขาสูสระเก็บน้ํา 
    - ปริมาณน้ําไหลออกจากสระเก็บน้ํา 
    - ความตองการใชน้ําจากสระเก็บน้ํา 
    - กําหนดขนาดความจุของสระเก็บน้ํา 
       (4) การศึกษาและวิเคราะหสภาพดินฐานราก จากการขุดเจาะดินดวย Hand Auger 
หรือ Test Pit 
       (5) การศึกษาและวิเคราะหลาดดานขางของสระเก็บน้ํา การรั่วซึม 
     (6) รูปแบบและออกแบบรายละเอียดของอาคารประกอบ เชน อาคารระบายน้ํา 
ทอสงน้ํา ฯลฯ 
     (7) รูปแบบของอาคารประกอบอื่นๆ เชน ปายโครงการ ฯลฯ 
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      (8) ตําแหนงของแหลงท้ิงดิน 
      (9) คํานวณปริมาณงานและราคางาน 
  2) ฝายขนาดเล็ก  
      (1) ตรวจสภาพภูมิประเทศเพื่อกําหนดตําแหนงท่ีตั้งของโครงการในสนาม 
      (2) การสํารวจรายละเอียดภูมิประเทศและจัดทําแผนที่ผังบริเวณมาตราสวนตาม
ความเหมาะสม  
      (3) การศึกษาและวิเคราะหดานอุทกวิทยา 
    - ปริมาณน้ําหลาก ณ จุดท่ีตั้งโครงการ 
    - ความตองการใชน้ํา 
    - วางแผนระบบการกระจายน้ําดวยระบบคลองเปด ทอสงน้ํา หรือสูบน้ํา 

ตารางที่  4.3     ปจจัยที่ตองพิจารณาในการออกแบบโครงการ 
สระเก็บน้ํา ฝายขนาดเล็ก ขุดลอกหนองน้ําและบึงธรรมชาติ 

1)  การตรวจสภาพภูมิประเทศเพื่อ
กําหนดตําแหนงที่ต้ังของ
โครงการในสนาม 

1) การตรวจสภาพภูมิประเทศเพื่อ
กําหนดตําแหนงที่ต้ังของ
โครงการในสนาม 

1) การตรวจสภาพภูมิประเทศเพื่อ
กําหนดตําแหนงที่ต้ังของ
โครงการในสนาม 

2) การสํารวจรายละเอียดภูมิประเทศ
และจัดทําแผนที่ผังบริเวณ 
มาตราสวนตามความเหมาะสม 
(1:500 หรือ 1:1,000) 

2) การสํารวจรายละเอียดภูมิ
ประเทศและจัดทําแผนที่ผัง
บริเวณ มาตราสวนตามความ
เหมาะสม (1:500 หรือ 1:1,000)

2) การสํารวจรายละเอียดภูมิประเทศ
และจัดทําแผนที่ผังบริเวณ 
มาตราสวนตามความเหมาะสม 
(1:500 หรือ 1:1,000) 

3) การศึกษาและวิเคราะหดาน
อุทกวิทยา 
- ปริมาณน้ําไหลเขาสูสระเก็บน้ํา 
- ปริมาณน้ําไหลออกจากสระ
เก็บน้ํา 

- ความตองการใชน้ําจากสระน้ํา 
- กําหนดขนาดความจุของสระ
เก็บน้ํา 

3) การศึกษาและวิเคราะหดาน
อุทกวิทยา 
- ปริมาณน้ําหลาก ณ จุดที่ต้ัง
โครงการ 

- ความตองการใชน้ํา 
- วางแผนระบบการกระจายน้ํา
ดวยระบบคลองเปด ทอสงน้ํา 
หรือสูบน้ํา 

3) การศึกษาและวิเคราะหดาน
อุทกวิทยา 
- ปริมาณน้ําหลาก ณ จุดที่ต้ัง
โครงการ 

- ความตองการใชน้ํา  
- กําหนดขนาด ขอบเขต ความ
ลึกของการขุดลอก 
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สระเก็บน้ํา ฝายขนาดเล็ก ขุดลอกหนองน้ําและบึงธรรมชาติ 
4) การศึกษาและวิเคราะหสภาพดิน

ฐานราก จากการขุดเจาะดิน
ดวย Hand Auger หรือ Test Pit 

4) การศึกษาและวิเคราะหดาน 
      ชลศาสตร และโครงสราง 

4) การกําหนดรูปแบบและ
ออกแบบรายละเอียดของ
อาคารประกอบ 

5) การศึกษาและวิเคราะหลาดดาน 
    ขางของสระเก็บน้ํา การรั่วซึม 

5) การกําหนดรูปแบบและการ
ออกแบบรายละเอียดของ
อาคารประกอบ เชน ทอปาก
คลองสงน้ํา 

5)  การกําหนดตําแหนงของแหลง
ทิ้งดิน 

6) การกําหนดรูปแบบและการ
ออกแบบรายละเอียดของ
อาคารประกอบ  

    เชน ทอปากคลองสงน้ํา 

6) การสํารวจแหลงวัสดุกอสราง 6) การคํานวณปริมาณงานและ
ราคางาน 

7) การสํารวจแหลงวัสดุกอสราง 7)  การคํานวณปริมาณงานและ
ราคางาน 

 

8)  การกําหนดตําแหนงของแหลง
ทิ้งดิน 

  

9)  การคํานวณปริมาณงานและ
ราคางาน 

  

 
   (4) การศึกษาและวิเคราะหดานชลศาสตร และโครงสราง 
      (5) กําหนดรูปแบบและออกแบบรายละเอียดของอาคารประกอบ เชน ทอปาก
คลองสงน้ํา  
      (6) การสํารวจแหลงวัสดุกอสราง 
                        (7) คํานวณปริมาณงานและราคางาน 
  3) ขุดลอกหนองน้ําและบึงธรรมชาติ (ดูสระเก็บน้ําประกอบ) 
     (1)    ตรวจสภาพภูมิประเทศเพื่อกําหนดตําแหนงท่ีตั้งของโครงการในสนาม 
     (2) การสํารวจรายละเอียดภูมิประเทศและจัดทําแผนที่ผังบริเวณมาตราสวนตาม
ความเหมาะสม 
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   (3) การศึกษาและวิเคราะหดานอุทกวิทยา 
    - ปริมาณน้ําหลาก   ณ   จุดท่ีตั้งโครงการ 
    - ความตองการใชน้ํา 
    - กําหนดขนาด ขอบเขต ความลึกของการขุดลอก 
                       (4) คํานวณปริมาณงานและราคางาน 

4.2   ขอกําหนดและหลักเกณฑออกแบบดานอุทกวิทยา 
             ขอกําหนดและหลักเกณฑในการออกแบบดานอุทกวิทยา จะเกี่ยวของกับการคํานวณ ปริมาณ
น้ําทาเฉลี่ยรายป ปริมาณน้ํานองสูงสุด ปริมาณน้ําท่ีสูญเสียจากการระเหย และปริมาณน้ําท่ีสูญเสียจาก
การรั่วซึม มีขอกําหนดและหลักเกณฑในการออกแบบดังนี้ 
 4.2.1 ปริมาณน้ําทาเฉลี่ยรายป   
  ปริมาณน้ําทาเฉลี่ยรายป คือ ปริมาณน้ําท่ีไหลบนผิวดินหรือในลําน้ํา จากน้ําฝนที่ตกลง
มาแลวไหลเขาสูโครงการเฉลี่ยตอป โดยสามารถคํานวณไดจากขอมูลน้ําฝนและขอมูลน้ําทา หรืออาน
จากขอมูลท่ีกําหนดไวเปนรายจังหวัดในตารางที่ 4.4  ดังนี้ 
  1) สระเก็บน้ําฝน คํานวณไดจากความสัมพันธของปริมาณน้ําฝนและพื้นที่รับน้ําฝน 
ดังนี้ 
    R   =  400 IA 
  2) สระเก็บน้ําทา คํานวณไดจากความสัมพันธของอัตราสวนน้ําทาตอปริมาณน้ําฝน

ของโครงการกับพื้นที่รับน้ําฝน 
    R   =  r x DA 
  เมื่อ  R   =  ปริมาณน้ําทาเฉลี่ยรายป   (ลูกบาศกเมตร) 
    I  = ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยท้ังป (มิลลิเมตร) หาไดจากตารางที่ 4.4 หรือจาก

ขอมูลสถานีวัดน้ําฝนขางเคียง 
    A   =  พื้นที่รับน้ําฝน มีคาประมาณ 6 - 10 เทา ของพื้นที่สระ (ตาราง

กิโลเมตร) 
    DA  =  พื้นที่รับน้ําฝน (ตารางกิโลเมตร) ซึ่งมีคาไมเกิน 2 ตารางกิโลเมตร 
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บทที่  4 
ขอกําหนด และหลกัเกณฑในการออกแบบ 

 
4.1   หลักการออกแบบกอสราง 
 4.1.1 ขอพิจารณาในการกําหนดรูปแบบโครงการ 
  ตามที่ไดนําเสนอขอบเขตของโครงการพัฒนาแหลงน้ําไว 3 รูปแบบ ประกอบดวย 
  1) สระเก็บน้ํา 
                2) ฝายทดน้ําขนาดเล็ก 
                3) ขุดลอกหนองน้ําและบึงธรรมชาติ (แหลงน้ําสาธารณะ) 
  การพิจารณากําหนดรูปแบบของโครงการวาจะเปนรูปแบบใดนั้นใหพิจารณาจากขอมูล
ทางดานอุทกวิทยา สภาพภูมิประเทศ ดินฐานราก และขอมูลดานวิศวกรรมอื่นๆ เปนแนวทางในการเลือก
รูปแบบของโครงการควรจะพัฒนาแหลงน้ําอยางไร 
  ในการพิจารณาโครงการพัฒนาแหลงน้ําตางๆ ไมวาจะเปนโครงการขนาดเล็ก ขนาด
กลาง หรือ ขนาดใหญก็ตาม ขอมูลพื้นฐานเบื้องตนก็คือแผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 ของกรม
แผนที่ทหารในบริเวณตําแหนงท่ีตองการใหมีการพัฒนาแหลงน้ํานั้นอยูบริเวณใด เมื่อสามารถกําหนด
ตําแหนงของโครงการไดแลว รูปแบบของโครงการควรพิจารณาจากขอมูลตางๆ ดังตอไปนี้ 
  1) กรณีสระเก็บน้ํา  
   พิจารณาจากพื้นที่รับน้ําฝน ณ จุดท่ีตั้งของโครงการ ถามีพื้นที่รับน้ําฝนนอย   
(นอยกวา 1 ตารางกิโลเมตร) รูปแบบของโครงการควรพิจารณาเปนสระเก็บน้ํา ซึ่งสามารถกอสรางไดใน
แนวรองน้ําหรือบริเวณใกลเคียงรองน้ํา และทําแนวชักน้ําเขาไปยังสระเก็บน้ํา ถาจุดท่ีตั้งโครงการมีพื้นที่
รับน้ําฝนมาก ควรกําหนดใหตําแหนงของสระเก็บน้ําอยูภายนอกแนวรองน้ําแลวนําแนวชักน้ําเขาไปยัง
สระเก็บน้ํา และตองมีอาคารบังคับน้ําทําหนาท่ีเปดรับน้ําเขาสระในฤดูฝน และปดเก็บกักน้ําในฤดูแลง 
   ในการกําหนดรูปแบบของสระเก็บน้ํา ขนาด รูปราง ลาดดานขาง ตลอดจนความ
ลึกของสระเก็บน้ําจะตองคํานึงถึงลักษณะของดินฐานรากดวย ช้ันดินบางแหงจะมีหลายช้ันหลายชนิด   
ท้ังท่ีทึบน้ํา น้ําซึม ไดบางหรือน้ําซึมไดดี ในกรณีของดินฐานรากเปนดิบทึบน้ํา การกําหนดความลึกจะ  
ไมคอยมีปญหา แตถาดินฐานรากเปนดินประเภทที่น้ําซึมผานไดดี เชน ดินทราย จะตองพยายามหลีกเลี่ยง
ไปตําแหนงอื่น การปรับปรุงดินฐานรากเปนงานที่ตองใชคาลงทุนสูง ควรหลีกเลี่ยง 
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ตารางที่ 4.1   แสดงความจุเก็บกักน้ําของสระเก็บน้ําที่มีความลึก 3.50 เมตรและที่ลาดดานขางตางๆ 

ลาดดานขาง 1:1  ที่ความลึก 3.50  ม. ทํานบดินสูง 3.50 ม. กวาง 10.00 ม. 

ปากบอ กนบอ ความจุเก็บกัก 
กวาง (ม.) ยาว (ม.) กวาง (ม.) ยาว (ม.) (ลบ.ม.) 

23.50 23.50 20.00 20.00 1,659.29 
43.50 43.50 40.00 40.00 6,104.29 
63.50 63.50 60.00 60.00 13,349.29 
83.50 83.50 80.00 80.00 23,394.29 
103.50 103.50 100.00 100.00 36,239.29 
123.50 123.50 120.00 120.00 51,884.29 

 
ลาดดานขาง 1:1.5  ที่ความลึก 3.50  ม. ทํานบดินสูง 3.50 ม. กวาง 10.00 ม. 
 

ปากบอ กนบอ ความจุเก็บกัก 
กวาง (ม.) ยาว (ม.) กวาง (ม.) ยาว (ม.) (ลบ.ม.) 

25.25 25.25 20.00 20.00 1,799.66 
45.25 45.25 40.00 40.00 6,367.16 
65.25 65.25 60.00 60.00 13,734.66 
85.25 85.25 80.00 80.00 23,902.16 
105.25 105.25 100.00 100.00 36,869.66 
125.25 125.25 120.00 120.00 52,637.16 
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ลาดดานขาง 1:2  ที่ความลึก 3.50  ม. ทํานบดินสูง 3.50 ม. กวาง 10.00 ม. 

ปากบอ กนบอ ความจุเก็บกัก 
กวาง (ม.) ยาว (ม.) กวาง (ม.) ยาว (ม.) (ลบ.ม.) 

27.00 27.00 20.00 20.00 1,947.17 
47.00 47.00 40.00 40.00 6,637.17 
67.00 67.00 60.00 60.00 14,127.17 
87.00 87.00 80.00 80.00 24,417.17 

107.00 107.00 100.00 100.00 37,507.17 
127.00 127.00 120.00 120.00 53,397.17 

 
  2) กรณีฝายทดน้ําขนาดเล็ก   
   โดยหนาท่ีของฝายจะทําหนาท่ียกระดับน้ําในลําน้ําใหสูงข้ึน เพื่อวัตถุประสงค   
ในการสงน้ําเขาคลองสงน้ําและสงน้ําตอไปยังพื้นที่ เพาะปลูก ปริมาณน้ําท่ีเก็บกักหนาฝายจึงมี
ความสําคัญเปนอันดับรอง ยิ่งในกรณีของฝายขนาดเล็กดวยแลว ปริมาณน้ําเก็บกักหนาฝายก็จะยิ่งนอย  
ลงไปอีก ดังนั้นในการพิจารณากําหนดตําแหนงของฝายทดน้ํา ควรกําหนดใหอยูในลําน้ําท่ีมีสภาพน้ําไหล
ตลอดป หรือมีอางเก็บกักน้ําเปนแหลงน้ําตนทุน แตอยางไรก็ตามถามีความตองการเพียงเพื่อยกระดับน้ํา
เฉพาะฤดูฝนหรือเฉพาะชวงเวลาที่มีน้ําผานก็อยูในวิสัยท่ีจะดําเนินการได 
   ฝายทดน้ําเปนอาคารทางดานชลศาสตรประเภทหนึ่ง อิทธิพลตางๆ ท่ีกระทํากับ
ตัวฝายเกิดข้ึนจากน้ําเปนหลัก ความมั่นคงของอาคารจะตองสามารถรับแรงดันน้ําได และปองกันการ   
กัดเซาะทั้งทางดานขางและใตฐานราก ดังนั้นคุณสมบัติของดินฐานรากจะตองเปนดินดี การกําหนดความ
สูงของตัวฝายก็ไมควรใหสูงมากนัก ไมควรเกิน 2.00 ม. ถาจําเปนจะตองกําหนดความสูงใหมากกวานั้น 
ก็ควรจะพิจารณาเปนโครงการขนาดกลางหรือขนาดใหญ เพื่อใหหนวยงานที่รับผิดชอบพิจารณา
ดําเนินการตอไป 
   สําหรับฝายขนาดเล็กตามลักษณะและรูปแบบของฝาย มข.2527 มีขนาดที่ควรใช
ในการกอสราง ดังแสดงในตารางที่ 4.2 
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ตารางที่ 4.2      เสนอขนาดฝายขนาดเลก็ (มข.2527) ที่ควรใชกอสราง 

ความตองการน้าํโดยประมาณ ขนาดของฝายขนาดเล็ก ( มข.2527) 
(ลบ.ม./ป) ท่ีเสนอใหใช 

14,000-40,000 สันฝายสูง 1.00 ม. ผนังขางสูง 2.50 ม. กวางประมาณ 8-10 ม. 
40,000-80,000 สันฝายสูง 1.50 ม. ผนังขางสูง 3.00 ม. กวางประมาณ 10-15 ม. 
80,000-120,000 สันฝายสูง 2.00 ม. ผนังขางสูง 3.50 ม. กวางประมาณ 15-20 ม. 

120,000-160,000 สันฝายสูง 2.00 ม. ผนังขางสูง 3.50 ม. กวางประมาณ 15-20 ม. 
หมายเหตุ 
      (1) ความตองการน้ําขั้นต่ํา คิดประมาณที่ประชากรในพื้นที่ 100-300 คน รวมถึงการเกษตรและปศุสัตว 
     (2) คิดที่ลําน้ําความยาวประมาณ 1-2  กม. 
     (3) การตัดสินใจเลือกใชฝายตองทําการสํารวจภูมิประเทศ และศึกษาความตองการใชน้ํากอนที่จะ

เลือกใช 
 

 
 

ฝายขนาดเลก็  (มข, 2527) 
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  3) กรณีของงานขุดลอกหนองน้ําและบึงธรรมชาติ    
                            งานขุดลอกใดๆ สามารถดําเนินการไดทุกกรณี ท้ังนี้เนื่องจากหนองน้ําและบึง
ธรรมชาติเปนแหลงน้ําสาธารณะที่มีอยูเดิมแลว เพียงแตตองคํานึงถึงเรื่องผลกระทบที่จะเกิดข้ึนทั้ง
ทางดานวิศวกรรมและสิ่งแวดลอม เชน ความมั่นคงของลาดตลิ่ง บานเรือนราษฎรและสิ่งปลูกสรางอื่นๆ 
ถึงแมวาสิ่งปลูกสรางเหลานั้นอาจจะไมอยูในเขตแหลงน้ําท่ีพัฒนาก็ตาม แตการขุดลอกใหมีความลึกมาก 
และใกลชิดกับสิ่งปลูกสรางมากเกินไปอาจทําความเสียหายใหกับสิ่งกอสรางเหลานั้นได 
   มูลดินที่เกิดข้ึนจากการขุดลอกจะตองกําหนดแหลงท้ิงดินใหชัดเจนแนนอน    
ในกรณีท่ีจําเปนตองท้ิงดินบริเวณใกลเคียงแนวการขุดลอกจะตองตรวจสอบความมั่นคงของตลิ่ง และ
ปองกันการกัดเซาะมูลดินที่ไหลกลับลงมายังลําน้ําดวย 
 4.1.2 ปจจัยที่ตองพิจารณาในการออกแบบโครงการ 
  เมื่อเลือกรูปแบบโครงการและกําหนดตําแหนงของโครงการไดแลว ในการพิจารณา
ออกแบบรายละเอียด จําเปนจะตองมีปจจัยท่ีตองพิจารณา  ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่  4.3  และสรุป
ไดดังนี้ 
  1) สระเก็บน้ํา 
   (1) ตรวจสภาพภูมิประเทศเพื่อกําหนดตําแหนงท่ีตั้งของโครงการในสนาม 
       (2) การสํารวจรายละเอียดภูมิประเทศและจัดทําแผนที่ผังบริเวณมาตราสวนตาม
ความเหมาะสม  
      (3) ศึกษาและวิเคราะหดานอุทกวิทยา 
    - ปริมาณน้ําไหลเขาสูสระเก็บน้ํา 
    - ปริมาณน้ําไหลออกจากสระเก็บน้ํา 
    - ความตองการใชน้ําจากสระเก็บน้ํา 
    - กําหนดขนาดความจุของสระเก็บน้ํา 
       (4) การศึกษาและวิเคราะหสภาพดินฐานราก จากการขุดเจาะดินดวย Hand Auger 
หรือ Test Pit 
       (5) การศึกษาและวิเคราะหลาดดานขางของสระเก็บน้ํา การรั่วซึม 
     (6) รูปแบบและออกแบบรายละเอียดของอาคารประกอบ เชน อาคารระบายน้ํา 
ทอสงน้ํา ฯลฯ 
     (7) รูปแบบของอาคารประกอบอื่นๆ เชน ปายโครงการ ฯลฯ 
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      (8) ตําแหนงของแหลงท้ิงดิน 
      (9) คํานวณปริมาณงานและราคางาน 
  2) ฝายขนาดเล็ก  
      (1) ตรวจสภาพภูมิประเทศเพื่อกําหนดตําแหนงท่ีตั้งของโครงการในสนาม 
      (2) การสํารวจรายละเอียดภูมิประเทศและจัดทําแผนที่ผังบริเวณมาตราสวนตาม
ความเหมาะสม  
      (3) การศึกษาและวิเคราะหดานอุทกวิทยา 
    - ปริมาณน้ําหลาก ณ จุดท่ีตั้งโครงการ 
    - ความตองการใชน้ํา 
    - วางแผนระบบการกระจายน้ําดวยระบบคลองเปด ทอสงน้ํา หรือสูบน้ํา 

ตารางที่  4.3     ปจจัยที่ตองพิจารณาในการออกแบบโครงการ 
สระเก็บน้ํา ฝายขนาดเล็ก ขุดลอกหนองน้ําและบึงธรรมชาติ 

1)  การตรวจสภาพภูมิประเทศเพื่อ
กําหนดตําแหนงที่ต้ังของ
โครงการในสนาม 

1) การตรวจสภาพภูมิประเทศเพื่อ
กําหนดตําแหนงที่ต้ังของ
โครงการในสนาม 

1) การตรวจสภาพภูมิประเทศเพื่อ
กําหนดตําแหนงที่ต้ังของ
โครงการในสนาม 

2) การสํารวจรายละเอียดภูมิประเทศ
และจัดทําแผนที่ผังบริเวณ 
มาตราสวนตามความเหมาะสม 
(1:500 หรือ 1:1,000) 

2) การสํารวจรายละเอียดภูมิ
ประเทศและจัดทําแผนที่ผัง
บริเวณ มาตราสวนตามความ
เหมาะสม (1:500 หรือ 1:1,000)

2) การสํารวจรายละเอียดภูมิประเทศ
และจัดทําแผนที่ผังบริเวณ 
มาตราสวนตามความเหมาะสม 
(1:500 หรือ 1:1,000) 

3) การศึกษาและวิเคราะหดาน
อุทกวิทยา 
- ปริมาณน้ําไหลเขาสูสระเก็บน้ํา 
- ปริมาณน้ําไหลออกจากสระ
เก็บน้ํา 

- ความตองการใชน้ําจากสระน้ํา 
- กําหนดขนาดความจุของสระ
เก็บน้ํา 

3) การศึกษาและวิเคราะหดาน
อุทกวิทยา 
- ปริมาณน้ําหลาก ณ จุดที่ต้ัง
โครงการ 

- ความตองการใชน้ํา 
- วางแผนระบบการกระจายน้ํา
ดวยระบบคลองเปด ทอสงน้ํา 
หรือสูบน้ํา 

3) การศึกษาและวิเคราะหดาน
อุทกวิทยา 
- ปริมาณน้ําหลาก ณ จุดที่ต้ัง
โครงการ 

- ความตองการใชน้ํา  
- กําหนดขนาด ขอบเขต ความ
ลึกของการขุดลอก 
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สระเก็บน้ํา ฝายขนาดเล็ก ขุดลอกหนองน้ําและบึงธรรมชาติ 
4) การศึกษาและวิเคราะหสภาพดิน

ฐานราก จากการขุดเจาะดิน
ดวย Hand Auger หรือ Test Pit 

4) การศึกษาและวิเคราะหดาน 
      ชลศาสตร และโครงสราง 

4) การกําหนดรูปแบบและ
ออกแบบรายละเอียดของ
อาคารประกอบ 

5) การศึกษาและวิเคราะหลาดดาน 
    ขางของสระเก็บน้ํา การรั่วซึม 

5) การกําหนดรูปแบบและการ
ออกแบบรายละเอียดของ
อาคารประกอบ เชน ทอปาก
คลองสงน้ํา 

5)  การกําหนดตําแหนงของแหลง
ทิ้งดิน 

6) การกําหนดรูปแบบและการ
ออกแบบรายละเอียดของ
อาคารประกอบ  

    เชน ทอปากคลองสงน้ํา 

6) การสํารวจแหลงวัสดุกอสราง 6) การคํานวณปริมาณงานและ
ราคางาน 

7) การสํารวจแหลงวัสดุกอสราง 7)  การคํานวณปริมาณงานและ
ราคางาน 

 

8)  การกําหนดตําแหนงของแหลง
ทิ้งดิน 

  

9)  การคํานวณปริมาณงานและ
ราคางาน 

  

 
   (4) การศึกษาและวิเคราะหดานชลศาสตร และโครงสราง 
      (5) กําหนดรูปแบบและออกแบบรายละเอียดของอาคารประกอบ เชน ทอปาก
คลองสงน้ํา  
      (6) การสํารวจแหลงวัสดุกอสราง 
                        (7) คํานวณปริมาณงานและราคางาน 
  3) ขุดลอกหนองน้ําและบึงธรรมชาติ (ดูสระเก็บน้ําประกอบ) 
     (1)    ตรวจสภาพภูมิประเทศเพื่อกําหนดตําแหนงท่ีตั้งของโครงการในสนาม 
     (2) การสํารวจรายละเอียดภูมิประเทศและจัดทําแผนที่ผังบริเวณมาตราสวนตาม
ความเหมาะสม 
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   (3) การศึกษาและวิเคราะหดานอุทกวิทยา 
    - ปริมาณน้ําหลาก   ณ   จุดท่ีตั้งโครงการ 
    - ความตองการใชน้ํา 
    - กําหนดขนาด ขอบเขต ความลึกของการขุดลอก 
                       (4) คํานวณปริมาณงานและราคางาน 

4.2   ขอกําหนดและหลักเกณฑออกแบบดานอุทกวิทยา 
             ขอกําหนดและหลักเกณฑในการออกแบบดานอุทกวิทยา จะเกี่ยวของกับการคํานวณ ปริมาณ
น้ําทาเฉลี่ยรายป ปริมาณน้ํานองสูงสุด ปริมาณน้ําท่ีสูญเสียจากการระเหย และปริมาณน้ําท่ีสูญเสียจาก
การรั่วซึม มีขอกําหนดและหลักเกณฑในการออกแบบดังนี้ 
 4.2.1 ปริมาณน้ําทาเฉลี่ยรายป   
  ปริมาณน้ําทาเฉลี่ยรายป คือ ปริมาณน้ําท่ีไหลบนผิวดินหรือในลําน้ํา จากน้ําฝนที่ตกลง
มาแลวไหลเขาสูโครงการเฉลี่ยตอป โดยสามารถคํานวณไดจากขอมูลน้ําฝนและขอมูลน้ําทา หรืออาน
จากขอมูลท่ีกําหนดไวเปนรายจังหวัดในตารางที่ 4.4  ดังนี้ 
  1) สระเก็บน้ําฝน คํานวณไดจากความสัมพันธของปริมาณน้ําฝนและพื้นที่รับน้ําฝน 
ดังนี้ 
    R   =  400 IA 
  2) สระเก็บน้ําทา คํานวณไดจากความสัมพันธของอัตราสวนน้ําทาตอปริมาณน้ําฝน

ของโครงการกับพื้นที่รับน้ําฝน 
    R   =  r x DA 
  เมื่อ  R   =  ปริมาณน้ําทาเฉลี่ยรายป   (ลูกบาศกเมตร) 
    I  = ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยท้ังป (มิลลิเมตร) หาไดจากตารางที่ 4.4 หรือจาก

ขอมูลสถานีวัดน้ําฝนขางเคียง 
    A   =  พื้นที่รับน้ําฝน มีคาประมาณ 6 - 10 เทา ของพื้นที่สระ (ตาราง

กิโลเมตร) 
    DA  =  พื้นที่รับน้ําฝน (ตารางกิโลเมตร) ซึ่งมีคาไมเกิน 2 ตารางกิโลเมตร 
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   (3) การศึกษาและวิเคราะหดานอุทกวิทยา 
    - ปริมาณน้ําหลาก   ณ   จุดท่ีตั้งโครงการ 
    - ความตองการใชน้ํา 
    - กําหนดขนาด ขอบเขต ความลึกของการขุดลอก 
                       (4) คํานวณปริมาณงานและราคางาน 

4.2   ขอกําหนดและหลักเกณฑออกแบบดานอุทกวิทยา 
             ขอกําหนดและหลักเกณฑในการออกแบบดานอุทกวิทยา จะเกี่ยวของกับการคํานวณ ปริมาณ
น้ําทาเฉลี่ยรายป ปริมาณน้ํานองสูงสุด ปริมาณน้ําท่ีสูญเสียจากการระเหย และปริมาณน้ําท่ีสูญเสียจาก
การรั่วซึม มีขอกําหนดและหลักเกณฑในการออกแบบดังนี้ 
 4.2.1 ปริมาณน้ําทาเฉลี่ยรายป   
  ปริมาณน้ําทาเฉลี่ยรายป คือ ปริมาณน้ําท่ีไหลบนผิวดินหรือในลําน้ํา จากน้ําฝนที่ตกลง
มาแลวไหลเขาสูโครงการเฉลี่ยตอป โดยสามารถคํานวณไดจากขอมูลน้ําฝนและขอมูลน้ําทา หรืออาน
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 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 4   ขอกําหนด และหลักเกณฑในการออกแบบ 61 

                           r   =  อัตราน้ําทาชวงระหวาง เดือน พฤษภาคม–ตุลาคม (ลูกบาศกเมตร/
ตารางกิโลเมตร) 

 
 4.2.2 ปริมาณน้ํานองสูงสุด  
  ปริมาณน้ํานองสูงสุด คือ น้ําจํานวนมากที่สุดไหลมาในลําน้ํา ซึ่งจะเกิดข้ึนเมื่อมีฝนตก
หนักเปนเวลานานติดตอกัน คํานวณไดจากอัตราน้ํานองสูงสุดตอตารางกิโลเมตร ในรอบ 25 ป คูณดวย
พื้นที่รับน้ําฝน 
    Q = q x DA 
  เมื่อ  Q  = ปริมาณน้ํานองสูงสุดไหลเขาโครงการ มีหนวยเปนลูกบาศกเมตร/

วินาที 
    q  = อัตราน้ํานองสูงสุด อานจากตารางที่ 4.4 มีหนวยเปนลูกบาศกเมตร/

วินาที/ตารางกิโลเมตร 
    DA = พื้นที่รับน้ําฝน มีหนวยเปนตารางกิโลเมตร 
 4.2.3  ปริมาณน้ําที่สูญเสียจากการระเหย  
  ปริมาณน้ําท่ีสูญเสียจากการระเหย  คือ ปริมาณน้ําในสระเก็บน้ํา หนองน้ําหรือบึง
ธรรมชาติท่ีถูกความรอนจากแสงอาทิตยเผาผลาญแลวระเหยเปนไอไปในอากาศคิดเฉพาะในชวงฤดูแลง 
6 เดือน คือระหวางเดือน พฤศจิกายน–เมษายน ปริมาณน้ําท่ีสูญเสียจากการระเหย คิดไดดังนี้ 

    EVP  = 2000
RAE×  

  เมื่อ  EVP  =  ปริมาณน้ําท่ีสูญเสียจากการระเหย มีหนวยเปน ลูกบาศกเมตร/วินาที 
    RA  =  พื้นที่ผิวน้ําท่ีระดับเก็บกัก   (ตารางเมตร) 
    E  = อัตราการระเหย   (มิลลิเมตร) หาไดจากตารางที่ 4.4 
  ในกรณีท่ีมีขอมูลปริมาณการระเหยจากถาดวัดการระเหยที่สถานีท่ีตั้งอยูบริเวณ
ขางเคียงพื้นที่โครงการ  สามารถคํานวณอัตราการระเหย (E) ไดโดยคูณดวยสัมประสิทธิ์ถาดวัดการ
ระเหย 0.70 และพิจารณาปริมาณการระเหยชวงฤดูแลง 6 เดือนดังกลาวขางตน 
 
 
 



มาตรฐานการกอสราง บูรณะ และการบํารุงรักษาแหลงน้ํา 

62 บทที่ 4   ขอกําหนด และหลักเกณฑในการออกแบบ 

 4.2.4 ปริมาณน้ําที่สูญเสียจากการรั่วซึม  
  ปริมาณน้ําท่ีสูญเสียจากการรั่วซึม คือ ปริมาณน้ําท่ีสูญเสียโดยการไหลซึมไปตามชั้นดิน  
คิดเฉพาะในชวงฤดูแลง  6 เดือน คือ ระหวางเดือนพฤศจิกายน - เมษายน 
  ปริมาณน้ําท่ีสูญเสียจากการรั่วซึม หาไดดังนี้ 

                         SL = 2000
RAS×  

  เมื่อ  SL   = ปริมาณน้ําท่ีสูญเสียจากการรั่วซึม (ลูกบาศกเมตร) 
    RA = พื้นที่ผิวท่ีระดับเก็บกัก (ตารางเมตร) 
    S = อัตราการรั่วซึม (มิลลิเมตร) หาไดจากตารางที่ 4.4 
  ในกรณีท่ีมีขอมูลปริมาณฝน ขอมูลปริมาณการระเหย ขอมูลปริมาณน้ําทา และขอมูล
ปริมาณน้ํานองสูงสุด จากสถานีท่ีตั้งอยูบริเวณพื้นที่โครงการและขางเคียงก็จะสามารถคํานวณคาตางๆ 
ในตารางที่ 4.4 ไดโดยตรง และสําหรับขอมูลขนาดพื้นที่รับน้ําฝน สามารถคํานวณไดจากแผนที่ภูมิประเทศ 
มาตราสวน 1:50,000 หรือละเอียดกวานี้ 

4.3   ขอกําหนดและหลักเกณฑออกแบบดานชลศาสตร 
 ขอกําหนดและหลักเกณฑในการออกแบบดานชลศาสตร จะเกี่ยวของกับการคํานวณความ
ตองการใชน้ํา ขนาดสระเก็บน้ํามีขอกําหนดและหลักเกณฑในการออกแบบดังนี้ 
 4.3.1 ความตองการใชน้ํา 
    เนื่องจากโครงการขุดสระเก็บน้ํา ขุดลอกหนองน้ําและบึงธรรมชาติ และฝายทดน้ําเปน
โครงการแหลงน้ําขนาดเล็ก มีปริมาณน้ําคอนขางจํากัด ดังนั้นในการคํานวณหาปริมาณความตองการใช
น้ําโดยเฉพาะอยางยิ่งในฤดูแลง จึงควรจัดหาน้ําสําหรับการอุปโภค บริโภค ของคน และน้ําสําหรับสัตว
เลี้ยงเสียกอน จากนั้นน้ําท่ีเหลือจึงนําไปใชในการเพาะปลูก เชน ใชปลูกพืชผัก ไร สวน เปนตน  
 4.3.2   การกําหนดขนาดความจุสระน้ํา 
  1) พื้นท่ีผิวน้ําท่ีระดับเก็บกัก (RA) คือ พื้นที่ผิวน้ําในสระหรือแหลงน้ําท่ีพัฒนาขึ้นที่
ระดับเก็บกักที่สามารถนํามาใชประโยชนได สามารถคํานวณหาไดจากการประมาณการเบื้องตนจากแผน
ท่ี 1 : 50,000 หรือประมาณคราวๆจากสภาพภูมิประเทศจริง 
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  2) ความจุเก็บกัก (V) คือ ปริมาตรน้ําเก็บกักในสระเก็บน้ําหรือแหลงน้ําท่ีพัฒนาขึ้นที่
สามารถนํามาใชประโยชนไดตามความตองการใชน้ํา คํานวณไดดังนี้ 

   ความจุเก็บกักน้ํา (V)   =  ความตองการใชน้ํา + ปริมาณน้ําสูญเสียจากการระเหย + 
       ปริมาณน้ําสูญเสียจากการรั่วซึม 

  3) ความลึกเก็บกักน้ํา (h) คือ ระดับความลึกของน้ําในสระจากระดับสันอาคาร
ระบายน้ําออกถึงระดับกนสระ การคํานวณประมาณคาเบื้องตนของความลึกเก็บกักน้ําไดดังนี้ 
   (1) กรณีเปนสระเก็บน้ําทาท่ีไมมีการขุดสระเพิ่มความจุ 

      h  = RA
V2×  

 

 
                                             
   (2) กรณีเปนสระเก็บน้ําทามีการขุดสระเพิ่มความจุ 
     h 1 = RA

V2×  

    h 2 =  RA0.75
V2
×
×  

    h  = h1+h2 
 

รูปแสดงสระเก็บน้ําทาที่ไมมีการขุดสระเพิ่มความจ ุ
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   (3) กรณีเปนสระเก็บน้ํานอง สระเก็บน้ําฝน และสระเก็บน้ําใตดิน 

    h  =  RA0.75
V
×

 
 

 
  เมื่อ  RA = พื้นที่ผิวน้ํา  
                                            V     = ความจุเก็บกักน้ํา                  
    h     =  ความลึกเก็บกักน้ํา 

รูปแสดงสระเก็บน้ําทาที่มีการขุดสระเพิ่มความจุ 

รูปแสดงสระเก็บน้ํานอง สระเก็บน้ําฝน และสระเก็บน้ําใตดิน 
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   4) ความจุเก็บกักน้ํา (Vo)  คือ ปริมาณน้ําเก็บกักในสระที่ไดจากการออกแบบ 
และคํานวณพื้นที่จริงในแบบแปลน คํานวณไดดังนี้ 

     Vo = h××++
3

A2A1A2A1  

   เมื่อ A1 = พื้นที่ผิวน้ําท่ีระดับเก็บกักของสระ / ขุดลอกหนองน้ํา ; ตารางเมตร 
    A2  =  พื้นที่กนสระ / ขุดลอกหนองน้ํา ; ตารางเมตร 
    H = ความลึกที่ระดับเก็บกักของสระ / ขุดลอกหนองน้ํา ;  เมตร 
 

 
 
4.4   ขอกําหนดลักษณะงานและขอบเขตงาน 

 4.4.1 งานเตรียมพ้ืนที่ 
  4.4.1.1 งานถากถาง 
    ลักษณะงาน เปนการขุดดิน หรือตัดเอาเศษดิน หญา ไมพุม รากไม ตอไม และ
วัสดุอื่นๆ ท่ีไมพึงประสงคตองานกอสรางรวมทั้งการขนยายและการทําลายตามวิธีท่ีเหมาะสมจากบริเวณ
ท่ีจะกอสราง 
    ขอบเขตงาน ถากถางใหครอบคลุมพื้นที่ท่ีจะกอสรางทั้งหมด พรอมขนยายไป
ท้ิง ฝง หรือ เผา ทําลาย นอกพื้นที่กอสราง อาทิงานประเภท งานขุดลอก ขุดสระ งานระบบสงน้ํา งานฝาย
น้ําลนและงานอาคาร เปนตน 

 

A1 

A2 
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และคํานวณพื้นที่จริงในแบบแปลน คํานวณไดดังนี้ 

     Vo = h××++
3

A2A1A2A1  

   เมื่อ A1 = พื้นที่ผิวน้ําท่ีระดับเก็บกักของสระ / ขุดลอกหนองน้ํา ; ตารางเมตร 
    A2  =  พื้นที่กนสระ / ขุดลอกหนองน้ํา ; ตารางเมตร 
    H = ความลึกที่ระดับเก็บกักของสระ / ขุดลอกหนองน้ํา ;  เมตร 
 

 
 
4.4   ขอกําหนดลักษณะงานและขอบเขตงาน 

 4.4.1 งานเตรียมพ้ืนที่ 
  4.4.1.1 งานถากถาง 
    ลักษณะงาน เปนการขุดดิน หรือตัดเอาเศษดิน หญา ไมพุม รากไม ตอไม และ
วัสดุอื่นๆ ท่ีไมพึงประสงคตองานกอสรางรวมทั้งการขนยายและการทําลายตามวิธีท่ีเหมาะสมจากบริเวณ
ท่ีจะกอสราง 
    ขอบเขตงาน ถากถางใหครอบคลุมพื้นที่ท่ีจะกอสรางทั้งหมด พรอมขนยายไป
ท้ิง ฝง หรือ เผา ทําลาย นอกพื้นที่กอสราง อาทิงานประเภท งานขุดลอก ขุดสระ งานระบบสงน้ํา งานฝาย
น้ําลนและงานอาคาร เปนตน 

 

A1 

A2 
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    การคํานวณปริมาณ คํานวณเปนพื้นที่ มีหนวยเปน ตร.ม. 
  4.4.1.2 งานผันน้ําระหวางกอสราง 
    ลักษณะงาน เปนงานเปลี่ยนทางน้ํา หรือเพื่อปดกั้นไมใหน้ําไหลเขาไปใน
พื้นที่กอสราง 
    ขอบเขตงาน เปนการขุดลอกผันน้ํา และ/หรือทําเปนทํานบดินช่ัวคราว 
    การคํานวณปริมาณ คํานวณเปนปริมาตร มีหนวยเปน ลบ.ม. 
  4.4.1.3 งานสูบน้ําระหวางกอสราง 
    ลักษณะงาน เปนการสูบน้ําออกจากบอในพื้นที่ท่ีจะทําการกอสราง ท้ังน้ําจาก
ใตดินและจากน้ําฝน เพื่อไมใหเกิดอุปสรรคและความเสียหายตองานกอสราง 
    ขอบเขตงาน การสูบน้ําออกบริเวณโครงสรางฐานรากที่มีพื้นที่ทํางานอยูติด
พื้นดินซึ่งไดรับผลกระทบกับสภาพน้ําทวมขังโดยใชเครื่องสูบน้ํา ซึ่งรวมคาใชจายและแรงงานไวดวย 
    การคํานวณปริมาณ คํานวณเปนระยะเวลาการทํางานกอสราง มีหนวยเปน
จํานวนวัน 
 4.4.2 งานดิน 
  4.4.2.1 งานขุดเปดหนาดิน 
   ลักษณะงาน เปนการขุดลอกเอาหนาดินที่ไมสามารถรับน้ําหนักตัวอาคารที่จะ
กอสราง หรือบริเวณที่จะตองถมดินบดอัดแนนออก ซึ่งรวมไปถึง รากไม เศษดิน เศษหิน หรือสิ่งไมพึง
ประสงคอื่นๆ  
   ขอบเขตงาน ขุดลอกหนาดินออนออกใหมีความลึกไมนอยกวาท่ีกําหนดใน
แบบ หรือถาไมไดระบุไว ใหขุดลึกไมนอยกวา 0.30 ม. แลวขนยายไปทิ้ง 
   การคํานวณปริมาณ คํานวณเปนปริมาตรดินสภาพปกติ มีหนวยเปน ลบ.ม. 
  4.4.2.2 งานดินขุดดวยแรงคน 
   ลักษณะงาน เปนการขุดดินในบริเวณที่ไมสามารถใชเครื่องจักรเขาไปทําการ
ขุดได เชน บริเวณแคบๆ บริเวณขุดแตง หลังจากเครื่องจักรขุดแลว หรือการขุดดินในปริมาณที่ไมมากนัก 
ซึ่งไมมีความคุมคาในการขนยายเครื่องจักรกลเขาไปทํางาน 
   ขอบเขตงาน ขุดข้ึนมากอง เกลี่ยราบในบริเวณใกลเคียง 
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   การคํานวณปริมาณ คํานวณเปนปริมาตรดินสภาพปกติ มีหนวยเปน ลบ.ม. 
  4.4.2.3 งานดินขุดดวยเคร่ืองจักร 
   ลักษณะงาน เปนการขุดวัสดุท่ีมีปริมาณมาก ตองการความรวดเร็ว ซึ่งรวมถึง
วัสดุอื่นๆ เชน ทราย ดินเลน และสามารถใชเครื่องจักรสําหรับงานขุดแบบปกติก็สามารถขุดได 
   ขอบเขตงาน ขุดข้ึนมากองแลวเกลี่ยในรัศมีท่ีเครื่องจักรสามารถปฏิบัติงานได
หรือขุดข้ึนรถบรรทุกเพื่อขนยาย 
   ปริมาณงานคํานวณ คํานวณเปนปริมาตรดินสภาพปกติ มีหนวยเปน ลบ.ม. 
  4.4.2.4 งานดินถมบดอัดแนนดวยแรงคน 
   ลักษณะงาน เปนการถมดินในบริเวณที่เครื่องจักรขนาดใหญเขาไปไมได เชน 
บริเวณแคบๆ การถมในปริมาณไมมาก หรือในบริเวณที่ใชเครื่องจักรขนาดใหญบดอัดแลว จะเกิด
อันตรายตอตัวโครงสราง ซึ่งการถมบดอัดแนน อาจใชเครื่องจักรขนาดเล็ก เชน กบกระโดด หรือใช
แรงงานคนบดอัด 
   ขอบเขตงาน ทําการถม และบดอัดเปนช้ันๆ ตามที่กําหนดในแบบ หรือไมเกิน
ช้ันละ 0.10 ม. โดยใชวัสดุท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมมาบดอัด มีความชื้น และความแนนตามที่กําหนดในแบบ 
   การคํานวณปริมาณงาน คํานวณเปนปริมาตรดินสภาพปกติ มีหนวยเปน ลบ.ม. 
  4.4.2.5 งานดินถมบดอัดแนนดวยเคร่ืองจักร 
   ลักษณะงาน เปนการถมดินที่มีปริมาณมาก มีขอบเขตพื้นที่กวางโดยใช
เครื่องจักรบดอัดใหไดความแนน ความชื้น รูปราง ตามแบบที่กําหนดในแบบแปลน 
   ขอบเขตงาน ทําการถมบดอัดเปนช้ันๆ ไมเกินช้ันละ 0.30 ม. หรือตามที่กําหนด
ในแบบโดยใชวัสดุท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมมาบดอัด ใหไดความชื้นและความแนนตามที่กําหนดในแบบ 
   การคํานวณปริมาณ คํานวณเปนปริมาตรดินสภาพบดอัดแนน มีหนวยเปน ลบ.ม. 
  4.4.2.6 งานลูกรังบดอัดแนน 
   ลักษณะงาน เปนการถมลูกรังท่ีมีปริมาณมาก มีขอบเขตพื้นที่กวางโดยใช
เครื่องจักรบดอัดใหไดความแนน ความชื้น รูปราง ตามแบบที่กําหนดในแบบแปลน 
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   ขอบเขตงาน ทําการถมบดอัดลูกรังเปนช้ันๆ ไมเกินช้ันละ 0.30 ม. หรือตามที่
กําหนดในแบบโดยใชวัสดุท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมมาบดอัด ใหไดความชื้นและความแนนตามที่กําหนด
ในแบบ 
   การคํานวณปริมาณ คํานวณเปนปริมาตรลูกรังสภาพบดอัดแนน มีหนวยเปน 
ลบ.ม. 
  4.4.2.7 งานเกลี่ยปรับแตงดินขุดทิ้ง 
   ลักษณะงาน เปนงานเกลี่ยลมกอง ดินที่ถูกขุดเพื่อขนทิ้ง หรือดินที่เหลือจาก
การกอสรางที่ไดนํามากองไวในบริเวณที่กําหนด 
   ขอบเขตงาน ทําการเกลี่ยกองดินสูงเฉลี่ยประมาณ 1 ม. และปรับแตงช้ัน
ผิวหนาหนาเฉลี่ย 0.30 ม.  
   การคํานวณปริมาณ คํานวณเปนปริมาตรดินสภาพปกติ มีหนวยเปน ลบ.ม. 
 4.4.3 งานโครงสราง 
  4.4.3.1 งานคอนกรีตโครงสราง 
   ลักษณะงาน เปนงานคอนกรีตเพื่อใชกอสรางโครงสรางหลักของอาคาร เชน 
เสา คาน พื้น กําแพง กันดิน ตอมอ เปนตน 
   ขอบเขตงาน คิดราคางานคอนกรีตโครงสรางและปองกันการกัดเซาะ 
   การคํานวณปริมาณ คํานวณเปนปริมาตรมีหนวยเปน ลบ.ม. บวกเพิ่ม 5% 
สําหรับความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการขนสงวัสดุ และขณะเทคอนกรีต 
  4.4.3.2 งานคอนกรีตหยาบ 
   ลักษณะงาน เปนงานคอนกรีตเพื่อใชปรับระดับ หรือรองพื้นอาคาร เพื่อให
การทํางานในสวนอื่นๆ สะดวกยิ่งข้ึน 
   ขอบเขตงาน คิดราคางานคอนกรีตโครงสรางและปองกันการกัดเซาะ 
   การคํานวณปริมาณ คํานวณเปนปริมาตร มีหนวยเปน ลบ.ม. 
  4.4.3.3 งานคอนกรีตดาด 
   ลักษณะงาน เปนงานคอนกรีตเพื่อนํามาใชในการดาดคลอง หรืองานอื่นๆ ท่ีมี
ลักษณะคลายคลึงกัน 
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   ขอบเขตงาน คิดราคางานคอนกรีตโครงสรางและปองกันการกัดเซาะ 
   การคํานวณปริมาณ คํานวณเปนปริมาตร มีหนวยเปน ลบ.ม. 
  4.4.3.4 งานเหล็กเสริม 
   ลักษณะงาน เปนเหล็กเสริมท่ีใชเสริมคอนกรีตท่ัวไป ชนิดเหล็กกลม หรือ
เหล็กขอออย ท่ีหอหุมดวยคอนกรีตภายนอก และตองมีคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. ตามที่กําหนดในแบบ 
   ขอบเขตงาน จัดเตรียมเหล็กเสริม เชน ดัดงอ และการติดตั้งเหล็กเสริม รวมถึง
งานลวดผูกเหล็กทั้งหมด 
   การคํานวณปริมาณ คํานวณปริมาณเปนน้ําหนัก มีหนวยเปนตัน แลวบวกเพิ่ม 
10% สําหรับความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการทาบตอเหล็ก การตัดงอปลาย และเศษเหล็กที่เหลือจาก
การตัดนําไปใชประโยชนไมได 
  4.4.3.5 งานไมแบบ 
   ลักษณะงาน เปนงานไมแบบที่ใชหลอคอนกรีตโดยทั่วไป เชน ไมเนื้อแข็ง    
ไมอัด แผนเหล็ก เปนตน ซึ่งตองรับแรงบิดขณะที่หลอข้ึนรูปคอนกรีตโครงสรางได 
   ขอบเขตงาน งานติดตั้งประกอบแบบที่ใชหลอคอนกรีต รวมถึงนั่งรานรองรับ
แบบและค้ํายัน 
   การคํานวณปริมาณ คํานวณปริมาณจาก พื้นที่ผิวของคอนกรีตติดตั้งแบบ
ท้ังหมด มีหนวยเปน ตร.ม. สําหรับปริมาณเครารัดแบบ และค้ํายัน แลวหารดวย 3 (อายุใชงานแบบเฉลี่ย 
3 ครั้ง) 
  4.4.3.6 งานรอยตอคอนกรีต 
   ลักษณะงาน เปนงานแผนยางกันน้ําชนิดยางธรรมชาติ แบบ 3 ปุม ฝงอยูในเนื้อ
คอนกรีตแลวใชแผนใยประเภทชานออยอาบดวย Asphalt ชนิดเหลว ใสบริเวณรอยตอดานบนของยาง
กันน้ําแลวจึงอุดทับดวย Asphalt ผสมทราย 
   ขอบเขตงาน เปนรอยตอคอนกรีตโครงสรางเพื่อปองกันน้ํารั่ว ประกอบดวย 
แผนยางกันน้ํา เหล็กเดือย กระดาษชานออย และ Asphalt ชนิดเหลว 
   การคํานวณปริมาณ คํานวณเปนความยาวมีหนวยเปน ม. 
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 4.4.4 งานปองกันการกัดเซาะ 
  4.4.4.1 งานหินทิ้ง 
   ลักษณะงาน เปนงานปองกันการกัดเซาะ และพังทลายของดินบริเวณเชิงลาด 
และตลิ่ง โดยใชหินใหญคละขนาด นําไปปูท้ิงดวยเครื่องจักรหรือแรงคนใหไดความหนาและความลาดเอียง
ตามแบบ และตบแตงผิวหนาใหดูเรียบ 
   ขอบเขตงาน คิดราคางานคอนกรีตโครงสรางและปองกันการกัดเซาะ 
   การคํานวณปริมาณ คํานวณเปนปริมาตร มีหนวยเปน ลบ.ม. 
  4.4.4.2 งานหินเรียง 
   ลักษณะงาน เปนงานเรียงช้ันหินใหญ สําหรับปองกันการกัดเซาะเชิงลาด และ
ตลิ่งโดยคัดเลือกหินขนาดคละกันนํามาเรียงใหไดความหนา แนว และความลาดเอียง ตามที่แบบกําหนด 
   ขอบเขตงาน คิดราคางานคอนกรีตโครงสรางและปองกันการการกัดเซาะ 
   การคํานวณปริมาณ คํานวณเปนปริมาตร มีหนวยเปน ลบ.ม. 
  4.4.4.3 งานหินเรียงยาแนว 
   ลักษณะงาน เปนงานเรียงช้ันหินใหญ สําหรับปองกันการกัดเซาะเชิงลาด และ
ตลิ่งโดยคัดเลือกหินขนาดคละกันนํามาเรียงใหไดความหนา แนว และความลาดเอียง แลวใชปูนทรายยา
แนวตามชองวางระหวางกอนหิน 
   ขอบเขตงาน คิดราคางานคอนกรีตโครงสรางและปองกันการกัดเซาะ 
   การคํานวณปริมาณ คํานวณเปนปริมาตรมีหนวยเปน ลบ.ม. 
  4.4.4.4 งานหินกอ 
   ลักษณะงาน เปนงานเรียงช้ันหินใหญ และใชคอนกรีตหยาบดาดระหวางชั้นหิน 
เพื่อเพิ่มความแข็งแรงไมใหเลื่อนหลุด หรืองานปองกันการกัดเซาะบริเวณเชิงลาดและตลิ่ง หรืองานอื่นๆ 
ตามแบบกําหนด 
   ขอบเขตงาน คิดราคางานคอนกรีตและหินตางๆ  
   การคํานวณปริมาณ คํานวณเปนปริมาตรมีหนวยเปน ลบ.ม. 
  4.4.4.5 งานวัสดุกรอง 
   ลักษณะงาน เปนงานรองพื้นงานเรียงหินประเภทตางๆ 
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   ขอบเขตงาน ใชวัสดุประเภท กรวด หรือ หินยอย และทราย ท่ีมีสวนผสมคละ
กันตามที่กําหนดในแบบ 
   การคํานวณปริมาณ คํานวณเปนปริมาตร มีหนวยเปน ลบ.ม. 
  4.4.4.6 งานแผนใยสังเคราะห 
   ลักษณะงาน เปนงานแผนใยสังเคราะหทําหนาท่ีเปนวัสดุกรองประเภทหนึ่ง 
   ขอบเขตงาน ใชปูรองพื้นใตหินเรียง และหินทิ้งเพื่อลดการกัดเซาะหนาดิน 
   การคํานวณปริมาณ คํานวณเปนพื้นที่ บวกเพิ่ม 30% เปนสวนทาบตอ มีหนวย
เปน ตร.ม. 
  4.4.4.7 งานปลูกหญา 
   ลักษณะงาน เปนงานปองกันการกัดเซาะของน้ําบริเวณดินลาดของคลอง ถนน 
หรือบริเวณอื่นๆ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม 
   ขอบเขตงาน จัดหาหญาปลูกบนหนาดินรองพื้น แลวดูแลบํารุงรักษาจนหญา
เจริญงอกงาม 
   การคํานวณปริมาณ คํานวณเปนพื้นที่ มีหนวยเปน ตร.ม. 
 4.4.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต 
  ขอกําหนดและคุณสมบัติ 
  เหล็กเสริม ตองเปนเหล็กใหม ปราศจากสนิม คราบน้ํามัน  มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ดังนี้ 
  1) เหล็กเสนกลม ช้ันคุณภาพ SR 24  มาตรฐาน มอก.20-2527  มีกําลังดึงท่ีขีดยืดไม
ต่ํากวา 2,400  กก./ตร.ซม.  มีกําลังดึงประลัยไมต่ํากวา 3,900 กก./ตร.ซม. และมีความยืดตัวไมนอยกวา
รอยละ 20 ในชวง ความยาว 0.20 เมตร 
  2) เหล็กขอออย ช้ันคุณภาพ SD 30 มาตรฐาน มอก.24-2527 มีกําลังดึงท่ีขีดยืดไมต่ํากวา 
3,000 กก./ตร.ซม. มีกําลังดึงประลัยไมต่ํากวา 4,900 กก./ตร.ซม. และมีความยืดตัวไมนอยกวา รอยละ 16 
ในชวง ความยาว 0.20 เมตร 
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 4.4.6 งานหิน 
  งานหินที่ใชในงานแหลงน้ําสวนใหญจะเปนหินใหญใชปองกันการกัดเซาะของ
กระแสน้ําท่ีกระทํากับตลิ่งของลําน้ํา  อาคารที่ขวางทางน้ํา  เปนตน  แบงออกเปนประเภทไดดังนี้ 
                -   หินทิ้ง  หมายถึง หินขนาดเล็กใหญมีขนาดคละกัน นําไปปู หรือท้ิงดวยเครื่องจักร
หรือแรงคน และตบแตงผิวหนาครั้งสุดทายใหมองดูเรียบรอยดวยแรงคน 
  -   หินเรียง  หมายถึง หินที่มีขนาดประมาณ 0.20-0.25 เมตร  นํามาเรียงใหไดรูปราง
และขนาดตามแบบ กอนเรียงตองทําการบดอัดพื้นใหแนน แลวนําหินใหญมาเรียงใหชิดท่ีสุด โดยใหหิน
กอนใหญกวาอยูบนหินกอนเล็ก พรอมท้ังแตงผิวหนาเรียบเสมอกันกับหินกอนขางเคียงดวยแรงคน  และ
ถมชองวางระหวางหินดวยหินยอยและหินฝุนใหแนน 
  -   หินเรียงยาแนว หมายถึง หินเรียงดังกลาวขางตน และยาแนวผิวหนาตามชองวาง
ระหวางหินดวยปูนกอ 
  -   หินกอ หมายถึง หินที่มีคอนกรีตหยาบแทรกตามชองวางระหวางหินกอนใหญ 
  - หินเรียงในกลองลวดตาขาย หมายถึง หินเรียงดังกลาวขางตน นํามาเรียงลงใน
กลองลวดตาขายใหเรียบรอย 
  4.4.6.1 ขอกําหนดและคุณสมบัติ  
    1) หินใหญ 
     1.1) มีความแข็งแกรง ไมผุกรอน และทนตอการขัดสี (Abrasion) 
ทดสอบโดยวิธี Los Angeles Abrasion Test แลวสวนที่สึกหรือสูญหายไมเกิน 40% 
     1.2) มีความคงทน (Soundness) เมื่อทดสอบดวยวิธี Sodium Sulphate 
แลวสวนสูญหายตองไมเกิน 12% โดยน้ําหนัก  
     1.3) มีความถวงจําเพาะไมต่ํากวา 2.6 และเปนหินมาจากแหลงโรงโมหิน 
     1.4) มีสัดสวนคละที่ดี โดยขึ้นอยูกับความหนาของหิน  
    2) กลองลวดตาขาย 
     2.1) เปนชนิดเคลือบสังกะสี (Ht dip galvanised) ประกอบขึ้นจากลวด
ตาขายถักเปนรูปหกเหลี่ยมชนิดพันเกลียว 3 รอบ มี 2 แบบ คือ 
       (1) กลองลวดตาขายแบบ GABION มีขนาดสัดสวนตามแบบโดย

มีขนาดชองตาขายจากระยะพันเกลียว “D” ไมมากกวา 10x13 ซม. 
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      (2) กลองลวดตาขาย MATTRESS มีขนาดสัดสวนตามแบบ โดยมี
ขนาดชองตาขายจากระยะพันเกลียว “D” ไมมากกวา 6x8 ซม. 

     2.2) การขึ้นโครงรูปกลองเปนสี่เหลี่ยมโดยเครื่องจักรใหไดขนาดและ
สัดสวนตามแบบ และมีผนังกั้นภายในทุก 1 เมตร มีฝาปด-เปดได 
     2.3) คุณลักษณะของลวด (wire) ท่ีใชประกอบเปนกลองลวดตาขาย
จะตองมีคาความตานทานแรงดึง (Tensile Strength) ไมนอยกวา 38 กก./ตร.มม. ตามวิธีการทดสอบ 
มอก.71 “ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี” และมีขนาดลวดและการเคลือบสังกะสี 
  4.4.6.2 การวางเรียงหิน 
    1) ทําการปรับระดับบริเวณที่จะวางเรียงหินใหญหรือกลองลวดตาขาย ให
เรียบปราศจากวัชพืช และปูวัสดุรองพื้นประเภทกรวดหรือกรวดผสมทรายหรือแผนใยสังเคราะห ใหได
ขนาดความหนาตามแบบ 
    2) การวางเรียงหินจะตองทําดวยความระมัดระวัง มิใหเกิดการแยกตัวโดยมี
กอนขนาดเดียวกันอยูรวมกันเปนกลุม และตองวางเรียงใหผิวหนามองดูเรียบ และความหนาเฉลี่ยเทากับ
ท่ีกําหนดในแบบ 
    3) ในขณะวางกลองลวดตาขายลงบนแผนใยสังเคราะห จะตองไมทําใหเกิด
การฉีกขาด หรือเกิดการเคลื่อนตัวของแผนใยสังเคราะห ดานมุมของการปูแผนใยสังเคราะหใหพับขึ้น
ครึ่งเทาของความหนาของกลองลวดตาขาย 
    4) วางกลองลวดตาขาย ทําการโยงยึดใหอยูในรูปสี่เหลี่ยม และบรรจุหินลง
ในกลองลวดตาขายตองวางเรียงใหคละกันอยางหนาแนน เหลี่ยมมุมตองเขากันและมีความสวยงาม 
 4.4.7 งานอาคารทางน้ําเขา 
  คืออาคารที่ทําหนาท่ีรับน้ําเขาสระเก็บน้ํา โครงสรางจะเปนทอระบายน้ํา ปากทางเขา 
และปากทางออกจะเปนโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปองกันการกัดเซาะของกระแสน้ํา 
  ขอกําหนด/คุณสมบัติ  
  1)  อาคารทางเขาน้ําใหกอสราง ณ ท่ีซึ่งมีน้ําไหลเขาสะดวกและไมเกิดการกัดเซาะ 
  2)  การคํานวณขนาดของอาคาร พิจารณาจากขนาดความจุท่ีระดับเก็บกัก ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.9 
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ตารางที่ 4.9    แสดงความจุกกัเก็บ ขนาดทอและจํานวนแถวของอาคารทางน้ําเขา 

ความจุเก็บกัก (ม3) ขนาดทอ Ø (ม.) จํานวนแถว 

ไมเกิน  10,000 
10,000    –     25,000 
25,000    –     50,000 
50,000    –     100,000 
100,000  –     150,000 
150,000  –     250,000 

0.60 
0.80 
0.80 
0.80 
0.80 
0.80 

1 
1 
2 
3 
4 
5 

 
  3)  ระดับพื้นคอนกรีตปากทอตองไมสูงกวาระดับพื้นดินธรรมชาติ 
  4)  กรณีตองการวางทอมากกวาหนึ่งแถว ทอแตละแถวตองวางหางกันไมนอยกวา 
0.50 ม. และใหกอสราง HEAD WALLS คสล. ยึดทอทุกแถว 
 4.4.8 งานอาคารระบายน้ํา 
  อาคารระบายน้ํา คือ อาคารที่ทําหนาท่ีระบายน้ําสวนเกินออกทิ้ง เพื่อปองกันไมใหน้ํา
ในสระไหลลนสันคันดินหรือทํานบดินถม 
  ขอกําหนด/คุณสมบัติ 
  1)  ตําแหนงท่ีเหมาะสมของอาคาร ควรอยูใกลรองน้ําธรรมชาติ ซึ่งมีคันดินที่มั่นคง
แข็งแรง 
  2)  การกําหนดขนาดของอาคาร ข้ึนอยูกับปริมาณน้ํานองสูงสุดท่ีไหลผานอาคาร ดังนี้ 

   จํานวนแถว = 
าท)ี(ลบ.ม./วิน  ่ึงแถวลของทอหนึอัตราการไห

าท)ี(ลบ.ม./วิน องสูงสุดปริมาณน้ําน  

  3) อัตราการไหลของทอหนึ่งแถว เมื่อระดับน้ําสูงสุดท่ีปากทอเทากับระดับหลังทอ 
ดังนี้ 
   - ทอขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.6 เมตร = 1 แถว อัตราการไหล 0.45 ลบ.ม./วินาที 
   - ทอขนาดเสนผานศูนยกลาง. 0.8 เมตร= 1 แถว อัตราการไหล 0.90 ลบ.ม./วินาที 
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  4)  กรณีตองการวางทอมากกวา 1 แถว ทอแตแถวตองวางหางกันไมนอยกวา 0.50 ม. 
และใหกอสราง HEAD WALLS คสล. ยึดทอทุกแถว 
 4.4.9  งานบันไดลงสระ 
  บันไดลงสระ คืออาคารที่กอสรางเพื่ออํานวยความสะดวกแกราษฎร ใหสามารถลงไป
ตักน้ําในสระเก็บน้ําไดงาย โครงสรางเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  ขอกําหนด/คุณสมบัติ  
  1)  ควรมีบันไดลงสระอยางนอยหนึ่งแหง ตามความเหมาะสม 
  2)  ขอบสระดานที่กอสรางอาคารทางน้ําเขาควรกอสรางบันไดชิดกับอาคารทางน้ํา
เขาสวนที่ขอบสระดานอื่นๆ ใหกอสราง ณ จุด ท่ีสามารถจะนําน้ําไปใชไดสะดวก 
  3)  หากดินใตบันไดลงสระเก็บน้ํา รับน้ําหนักบรรทุกปลอดภัยต่ํากวา 4 ตัน/ตร.ม. ให   
ตอกเสาเข็ม Dia. 6” x 2.00 ม. ทุกระยะ 0.80 ม. ใตคาน คสล. ดานยาวของบันได 
 4.4.10 การปองกันการกัดเซาะ 
  การปองกันการกัดเซาะ คือการปองกันการกัดเซาะของดินคันสระที่เกิดจากคลื่นน้ํา   
ในสระและจากน้ําฝนที่ตกลงมากระทําตอดินคันสระ วัสดุท่ีใชปองกันการกัดเซาะมีหลายประเภท
ดวยกันดังนี้ 
  1) การปลูกหญา หมายถึง การปลูกหญาคลุมผิวดิน เพื่อปองกันการกัดเซาะจากน้ํา
บริเวณลาดดานคันดิน ตลิ่ง และบริเวณขางเคียง เปนตน 
  2)  หินเรียง หมายถึง หินที่มีขนาดประมาณ 0.20 – 0.25 เมตร นํามาเรียงใหไดรูปราง
และขนาดตามแบบ กอนเรียงตองทําการบดอัดพื้นใหแนน แลวนําหินมาเรียงใหชิดท่ีสุด โดยใหกอน
ใหญกวาอยูบนหินกอนเล็กพรอมแตงหนาใหเรียบเสมอกันกับหินกอนขางเคียงดวยแรงคน 
  ขอกําหนด/คุณสมบัติ 
  1) ชนิดหญาท่ีปลูก จะตองเปนพันธหญาท่ีหาไดงายในทองถิ่น มีลักษณะราก
กระจายออกเปนวงกวาง สามารถยึดเกาะกับเนื้อดินไดเปนอยางดี และเปนพันธุหญาท่ีทนตอสภาพดินฟา
อากาศในทองถิ่นนั้น 
  2)  กอนปลูกหญา จะตองจัดเตรียมพื้นที่ปลูกหญาโดยนําหนาดิน (Top Soil) มาถม
และบดอัดใหมีความหนาประมาณ 0.10 เมตร 
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  3)  หญาท่ีนํามาปลูก จะตองเปนหญาท่ียังไมตายและกําลังเจริญเติบโตเปนแผนหนา 
ปราศจากวัชพืช หินกอนโต และรากไม ติดมากับหญา 
  4)  แผนหญาท่ีนํามาปลูก จะตองมีดินติดหญาหนาไมนอยกวา 0.05 เมตร และ
ตนหญาสูงไมเกิน 0.12 เมตร เมื่อขุดหญามาแลวตองรีบปลูกภายใน 24 ช่ัวโมง พรอมบดอัดใหแนน เพื่อ
มิใหมีโพรงอากาศชองตอระหวางแผนหญากลบดวยดินใหเรียบ 
  5) ตองมีการดูแลบํารุงรักษาหญาบริเวณที่ปลูก จนกวาหญาเจริญงอกงามและ
แพรกระจายคลุมพื้นท่ีโดยสม่ําเสมอ และจะตองขุดและกําจัดวัชพืชอื่นๆ ท่ีไมตองการออกจากบริเวณที่
ปลูกหญา 
 4.4.11  การปองกันการรั่วซึม 
  การปองกันการรั่วซึม คือการใชวัสดุปดทับช้ันดินในสระที่เก็บกักน้ํา เพื่อมิใหน้ําซึม
ไหลผานออกไป วัสดุท่ีใชมีหลายประเภทดวยกัน เชน  
  1) การใชดินเหนียว ซึ่งเปนวัสดุทึบน้ําคลุมกนสระและลาดดานขางสระขึ้นถึงระดับ
เก็บกัก 
  2) การใชแผนวัสดุสังเคราะห ซึ่งเปนเปนวัสดุทึบน้ํา มีหลายชนิด เชน แผนโพลีเอฮีลีน 
(PE) แผนพลาสติก (PVC) เปนตน ปูคลุมกนสระและลาดดานขาง 
         ขอกําหนด/คุณสมบัติ 
  1)  ดินเหนียว จะตองเปนวัสดุทึบน้ํา ความหนาในการปูอยางนอยท่ีสุด 0.30 เมตร แต
ถาความลึกมากกวานี้ควรจะเพิ่มความหนาอีก 0.05 เมตร ตอความลึกน้ําท่ีเพิ่มข้ึนทุกๆ 3.00 เมตร 
  2)  แผนวัสดุสังเคราะหมีหลายชนิด คุณสมบัติและวิธีการปูข้ึนกับบริษัทผูผลิตจะ
กําหนดแนะนํา 
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บทที่  5 
รายละเอียดมาตรฐาน 

 
5.1   รายละเอียดมาตรฐานสระเก็บน้ํา 
 5.1.1  การกําหนดบริเวณ และขอบเขตที่ต้ังสระ 
  - การคัดเลือกพื้นที่ท่ีจะขุดสระเก็บน้ํา ควรพิจารณาจากพื้นที่ท่ีประสบปญหาการ
ขาดแคลนน้ําเปนพื้นที่แหงแลงซ้ําซาก 
  - จํานวนสระเก็บน้ํา จะดําเนินการขุดในพื้นที่ท่ีแหงแลงมากเปนหลัก ถามีพื้นที่แหง
แลงเปนจํานวนมากจะไดรับการจัดสรรจํานวนสระเก็บน้ํามากขึ้นเปนสัดสวน 
  - พื้นที่ท่ีจะขุดสระเก็บน้ํา ควรเปนพื้นที่ผืนใหญ   สามารถขุดสระเก็บน้ําตั้งแต 2 บอ
ข้ึนไป และมีระยะหางกันไมเกิน 1 กิโลเมตร เพื่อสะดวกในการจางเหมาและติดตามงาน 
 5.1.2 การสํารวจสนาม 
                 การสํารวจเพื่อหาขอมูลในสนาม ณ บริเวณสถานที่ตั้งโครงการ ประกอบดวย การ
สํารวจสภาพภูมิประเทศ การสํารวจสภาพดินฐานราก และการสํารวจหาแหลงวัสดุกอสราง เพื่อนํามา
ประกอบการพิจารณาออกแบบ  
 5.1.3 การคํานวณปริมาณความตองการใชน้ํา 
                 ปริมาณความตองการใชน้ํา สามารถคํานวณไดจากขอมูลจํานวนประชากร สัตวเลี้ยง 
และพื้นที่เพาะปลูก และแสดงรายการคํานวณความตองการใชน้ําดังตารางที่ 5.1 

ตารางที่ 5.1     แสดงการคํานวณความตองการใชน้ํา 

ลําดับที่ ความตองการใชน้ํา 
(1) 

อัตราการใชน้ํา 
(2) 

หนวย 
(3) 

จํานวนผูใชน้ํา 
(4) 

ปริมาณน้ําตองการ  (ลบ.ม.) 
(5) = (2) x (4) 

1 น้ําอุปโภค-บริโภค 10.80 ลบ.ม./ คน / ป   
2 น้ําเพื่อการเลี้ยงสัตว 

- วัว-ควาย 
- หมู 
- เปดไก 

 
18 
7.2 
0.054 

 
ลบ.ม./ ตัว / ป 
ลบ.ม./ ตัว / ป 
ลบ.ม./ ตัว / ป 

  

3 น้ําเพื่อการปลูกผัก 
ไร-สวน 

1.070 ลบ.ม./ ไร / ป   

รวมทั้งหมด  
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 5.1.4 การออกแบบลาดดานขางของสระเก็บน้ํา 
  สิ่งท่ีควรคํานึงถึงในการขุดสระเก็บน้ําคือ การเลือกใชความลาดดานขางที่เหมาะสม   
เพื่อความคงทนถาวรของสระเก็บน้ํา โดยปกติแลว การเลือกใชความลาดดานขางขึ้นอยูกับชนิดของดิน   
กลาวคือ ถาพื้นที่ขุดสระเก็บน้ําเปนดินเหนียว ความลาดดานขางสามารถจะใชคาสูงๆ ไดท่ีเหมาะสมคือ 
1:1 สวนดินรวนจะใชคาความลาดดานขางที่มีคาต่ําลงไป คือไมมากกวา 1:1.5 สวนดินทรายที่มีโอกาส
เกิดการพังทลายไดมากที่สุด ตองใชคาลาดดานขางไมมากไปกวา 1:2 
 5.1.5 ขอกําหนดในการออกแบบ 
             ขอกําหนดในการออกแบบสระเก็บน้ําทา สระเก็บน้ํานอง สระเก็บน้ําฝน และสระเก็บ
น้ําใตดิน จะมีขอแตกตางพอสรุปไดดังตารางที่ 5.2 

ตารางที่ 5.2    แสดงขอกําหนดในการออกแบบสระเก็บน้ําประเภทตาง ๆ 
ประเภทสระเก็บน้ํา ขอกําหนดในการออกแบบ 
1.  สระเก็บน้ําทา 1)  พ้ืนที่รับน้ําฝนไมเกิน 2 ตารางกิโลเมตร 

2)  ทํานบดินถมสระสูงไมเกิน 5 เมตร 
3)  มีอาคารระบายน้ําออก สามารถระบายน้ํานองสูงสุดไดทัน โดยน้ําไมไหลลนสัน

ทํานบดิน 
4)  ใชคาบการเกิดน้ํานองสูงสุดในรอบ 25 ป 
5)  ทํานบดินถมตองเปนวัสดุทึบน้ํา และลาดดานขางตองมีความมั่นคงแข็งแรง อยูใน

เกณฑที่ปลอดภัย 
6)  ช้ันดินฐานรากที่รองรับทํานบดินถมตองมีความแข็งแรง สามารถรับน้ําหนักและ

น้ําซึมผานไดนอย 
7)  มีระยะพนน้ํา จากระดับน้ําเก็บกักถึงระดับสันทํานบดินเพียงพอ ไมควรนอยกวา 1.50 

เมตร เพื่อปองกันคลื่นของน้ําในสระไหลลนสันทํานบ 
8)  มีวัสดุปองกันการกัดเซาะของน้ําที่เกิดจากกระแสคลื่นและน้ําฝนที่กระทําตอตัว

ทํานบดิน เชน การปลูกหญา เปนตน 
9)  ความลึกของน้ําที่เก็บกัก จากระดับสันอาคารระบายน้ําออกถึงกนสระ ไมควรนอย

กวา 3.50 เมตร 
2.  สระเก็บน้ํานอง 1)  เปนพื้นที่ลุม มีน้ําทวมขังเปนประจําทุกป 

2)  ทํานบดิน / คันสระ สวนที่เปนดินถมสูงไมเกิน 3 เมตร 
3)  ดินถมตองเปนเปนวัสดุทึบน้ํา น้ําซึมผานไดนอย และลาดดานขางตองมีความ

มั่นคงแข็งแรงอยูในเกณฑที่ปลอดภัย 
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ตารางที่ 5.2    แสดงขอกําหนดในการออกแบบสระเก็บน้ําประเภทตาง ๆ  (ตอ) 
ประเภทสระเก็บน้ํา ขอกําหนดในการออกแบบ 
 4)  มีอาคารทางน้ําเขาสระ โดยสามารถระบายน้ําเขาสระไดเพียงพอและเหมาะสมกับ

ปริมาณความจุของสระเก็บน้ํา 
5)  มีระยะพนน้ํา จากระดับสูงสุดของน้ํานองถึงระดับสันทํานบดิน / คันสระ เพียงพอ 

ไมนอยกวา 1.00 เมตร 
6)  มีวัสดุปองกันการกัดเซาะของน้ําฝนที่กระทําตอตัวทํานบดินคันสระ เชน           

การปลูกหญา เปนตน 
7)  ความลึกของน้ําที่เก็บกัก จากระดับสันอาคารทางน้ําเขาถึงกนสระ ไมควรนอยกวา 

3.50 เมตร 
3.  สระเก็บน้ําฝน 1)  มีพ้ืนที่รับน้ําฝนน้ําฝนเพียงพอ โดยทั่วไปขนาดพื้นที่รับน้ําฝนจะตองมีขนาด 6 -10 

เทาของพื้นที่ผิวน้ําของสระ ขึ้นอยูกับปริมาณฝนตกเฉลี่ยรายป 
2)   ช้ันดินฐานรากควรเปนดินเหนียว เก็บกักน้ําได มีการรั่วซึมนอย  
3)  ทํานบดิน / คันสระหรือชานรับน้ําฝนสูงไมเกิน 3 เมตรและมีความลาดของชานรับ

น้ําฝนไมเกิน 1 :10 
4)  มีวัสดุปองกันการกัดเซาะของน้ําฝนที่กระทําตอทํานบดิน / คันสระหรือชานรับน้ําฝน 
5)  ความลึกของน้ําที่เก็บกักจากระดับอาคารระบายน้ําถึงกนสระไมควรนอยกวา 3.50 เมตร 
6)  มีระยะพนน้ําจากระดับเก็บกักถึงสันทํานบดินเพียงพอ เพื่อไมใหกระแสคลื่นของ

น้ําในสระลน คันสระ อาทิเชน ความยาวของคันดินนอยกวา 200 เมตร ระยะพนน้ํา 
0.3 เมตร ความยาวของคันดินระหวาง 200 ถึง 300 เมตร ระยะพนน้ํา 0.45 เมตร 
และความยาวของคันดินมากกวา 400 เมตร ระยะพนน้ํา 0.60 เมตร 

4.  สระเก็บน้ําใตดิน 1)  ความลึกของกนสระควรต่ํากวาระดับน้ําใตดินที่คาดวาจะลดต่ําสุดประมาณ 1.00 เมตร 
2)  ไมตองคํานึงถึงสภาพดินที่จะทําใหน้ํารั่วซึมสูญเสีย และการระเหย 
3)  ขนาดของสระตองเพียงพอกับน้ําใตดินที่ไหลซึมออกมามากพอกับจํานวนน้ําที่

นํามาใชประโยชน 
4) ดินบริเวณที่ขุดสระจะตองเปนดินปนทราย  หรือตะกอนละเอียด ซึ่งน้ําใตดินจะ

ไหลลงตามลาดเนินไดสะดวก 
5)  ทํานบดินถม ลาดดานขาง ตองมีความมั่นคงแข็งแรงอยูในเกณฑปลอดภัย 
6)  การกําหนดปริมาณเก็บกักน้ําของสระน้ําคิดจากความตองการใชน้ําเปนรายวัน 
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 5.1.6 การคํานวณดานอุทกวิทยา 
  ขอมูลหลักที่ใชในการคํานวณดานอุทกวิทยา ไดแก  พื้นที่รับน้ําฝน พื้นที่ผิวน้ําท่ีระดับ
เก็บกัก อัตราการรั่วซึมของน้ําใตดิน และขอมูลอุตุ-อุทกวิทยาอื่นๆ หรืออาจจะคํานวณหาคาโดยตรงจาก
ขอมูลของสถานีท่ีตั้งอยูบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการก็ได อยางไรก็ดีในการคํานวณดานอุทกวิทยา
สําหรับการออกแบบสระเก็บน้ําในแตละประเภทจะมีความแตกตางกันได โดยมีวิธีการคํานวณดังนี้ 
  1) สระเก็บน้ําทา รายการคํานวณดานอุทกวิทยาในการออกแบบสระเก็บน้ําทาแสดง
ในตารางที่ 5.3 

ตารางที่ 5.3      แสดงรายการคาํนวณดานอุทกวิทยา การออกแบบสระเก็บน้ําทา 
ลําดับที่ รายการ ตัวแปร สูตรคํานวณ 

1 พ้ืนที่รับน้ําฝน 
( DA (กม.2)) 

- แผนที่ 1 : 50,000 
- ที่ต้ังโครงการ 

DA 

2 พ้ืนที่ผิวน้ําที่ระดับเก็บกัก 
( RA (ม.2)) 

- กําหนดพื้นที่โดยประมาณจากขอมูล
การสํารวจภูมิประเทศ 

RA 

3 ปริมาณน้ําทา (พ.ค.-ต.ค.) 
( R (ม.3)) 

- จังหวัดที่ต้ังโครงการ 
- พ้ืนที่รับน้ําฝน 

R  =  r x DA 

4 ปริมาณน้ํานองสูงสุด 
( Q (ม.3)) 

- จังหวัดที่ต้ังโครงการ 
- พ้ืนที่รับน้ําฝน 

Q = q x DA 

5 ปริมาณน้ําสูญเสียจากการระเหย 
( Evp (ม.3)) 

- พ้ืนที่ผิวน้ํา EVP  = 2000
RAE×  

6 ปริมาณน้ําสูญเสียจากการรั่วซึม 
( SL (ม.3)) 

- พ้ืนที่ผิวน้ํา SL  =  2000
RAS×  

 
      2)  สระเก็บน้ํานอง รายการคํานวณดานอุทกวิทยาในการออกแบบสระเก็บน้ํานอง
แสดงในตารางที่ 5.4 
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ตารางที่ 5.4     แสดงรายการคาํนวณดานอุทกวิทยา การออกแบบสระน้ํานอง 
ลําดับที่ รายการ ตัวแปร สูตรคํานวณ 

1 พ้ืนที่ผิวน้ําที่ระดับเก็บกัก 
( RA (ม.2)) 

- กําหนดพื้นที่โดยประมาณจากขอมูล
การสํารวจภูมิประเทศ 

RA 

2 ปริมาณน้ําสูญเสียจากการระเหย 
( Evp (ม.3)) 

- พ้ืนที่ผิวน้ํา EVP  = 2000
RAE×  

3 ปริมาณน้ําสูญเสียจากการรั่วซึม 
( SL (ม.3)) 

- พ้ืนที่ผิวน้ํา SL  =  2000
RAS×  

 
  3) สระเก็บน้ําฝน รายการคํานวณดานอุทกวิทยาในการออกแบบสระเก็บน้ําฝนแสดง
ในตารางที่ 5.5 

ตารางที่ 5.5    แสดงรายการคาํนวณดานอุทกวิทยา การออกแบบสระเก็บน้ําฝน 
ลําดับที่ รายการ ตัวแปร สูตรคํานวณ 

1 พ้ืนที่ผิวน้ําที่ระดับเก็บกัก 
( RA (ม.2)) 

- กําหนดพื้นที่โดยประมาณจากขอมูล 
   การสํารวจภูมิประเทศ 

RA 

2 พ้ืนที่ชานรับน้ําฝน 
( DA (ม.2)) 

- พ้ืนที่ผิวน้ําระดับเก็บกัก DA  = 10 x RA 

3 ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งป 
( I (มม.)) 

- จังหวัดที่ต้ังโครงการ I 

4 ปริมาณน้ําทาเฉลี่ยทั้งป - พ้ืนที่ชานรับน้ําฝน R  =  400 x I x DA 
5 ปริมาณน้ําสูญเสียจากการระเหย 

( Evp (ม.3)) 
- พ้ืนที่ผิวน้ํา 
 

EVP  = 2000
RAE×  

6 ปริมาณน้ําสูญเสียจากการรั่วซึม 
( SL (ม.3)) 

- พ้ืนที่ผิวน้ํา 
 

SL  =  2000
RAS×  

 
  4) สระเก็บน้ําใตดิน รายการคํานวณดานอุทกวิทยาในการออกแบบสระเก็บน้ําใตดิน
แสดงในตารางที่ 5.6 
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ตารางที่ 5.6    แสดงรายการคาํนวณดานอุทกวิทยา การออกแบบสระเก็บน้ําใตดิน 
ลําดับที่ รายการ ตัวแปร สูตรคํานวณ 

1 พ้ืนที่ผิวน้ําที่ระดับเก็บกัก 
( RA (ม.2)) 

- กําหนดพื้นที่โดยประมาณจากขอมูลการ
สํารวจภูมิประเทศ 

RA 
 

2 อัตราการรั่วซึมของน้ําใตดิน 
( SE (ลิตร/วัน)) 

- การสํารวจธรณีวิทยาวัดอัตราการรั่วซึม 
 

SE 

 
 5.1.7 การคํานวณความจุเก็บกักของสระเก็บน้ํา 
   รายการคํานวณความจุเก็บกักของสระเก็บน้ําประเภทตางๆ แสดงไวในตารางที่ 5.7 

ตารางที่ 5.7    รายการคํานวณความจุเก็บกักของสระเก็บน้ํา 
ประเภทสระเก็บน้ํา การคํานวณความจุเก็บกักน้ํา 
1.  สระเก็บน้ําทา เปนการคํานวณความจุเก็บกักน้ํา ; V 

-  ความจุเก็บกักน้ํา ; V = ความตองการใชน้ํา + Evp +SL 
-  ความจุเก็บกัก ; V จะตองนอยกวา ปริมาณน้ําทา ; R 
-  กรณีความจุเก็บกัก ; V มากกวาปริมาณน้ําทา ; R จะตองลดปริมาณการใชลงเพื่อเก็บ
ความจุเก็บกักน้ําใหลดลงไมใหเกินปริมาณน้ําทา 

2.  สระเก็บน้ํานอง เปนการคํานวณความจุเก็บกักน้ํา ; V 
-  ความจุเก็บกักน้ํา ; V = ความตองการใชน้ํา + Evp +SL 

3.  สระเก็บน้ําฝน เปนการคํานวณความจุเก็บกักน้ํา ; V 
-  ความจุเก็บกักน้ํา ; V = ความตองการใชน้ํา + Evp +SL 
-  ความจุเก็บกัก ; V จะตองนอยกวา ปริมาณน้ําทา ; R 
-  กรณีความจุเก็บกัก ; V มากกวาปริมาณน้ําทา ; R จะตองลดปริมาณการใชลงเพื่อเก็บ
ความจุเก็บกักน้ําใหลดลงไมใหเกินปริมาณน้ําทา 

4.  สระเก็บน้ําใตดิน เปนการคํานวณความจุเก็บกักน้ํา ; V 
-  ความจุเก็บกักน้ํา ; V = ความตองการใชน้ํา  
-  ความจุเก็บกัก ; V จะตองนอยกวาอัตราการรั่วซึมของน้ําใตดิน ( ลิตร / วัน) 
-  กรณีความจุเก็บกัก ; V มากกวาอัตราการรั่วซึมของน้ําใตดิน จะตองลดปริมาณการ
ใชลงเพื่อเก็บความจุเก็บกักน้ําใหลดลงไมใหเกินอัตราการรั่วซึมของน้ําใตดิน 
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 5.1.8 การคํานวณขนาดของสระเก็บน้ํา 
      รายการคํานวณขนาดของสระเก็บน้ําประเภทตางๆ ซึ่งเปนการคํานวณโดยประมาณ    
ไดแสดงไวในตารางที่ 5.8 

ตารางที่ 5.8    รายการคํานวณความจุเก็บกักของสระเก็บน้ํา 
ประเภทสระเก็บน้ํา การคํานวณขนาดของสระเก็บน้ํา 
1.  สระเก็บน้ําทา เปนการคํานวณขนาดของสระโดยประมาณ

-  ความลึกเก็บกักน้ํา ; h = RA
V2×  

-  ความลึกเก็บกัก ; h ตองไมนอยกวา 3.50 เมตร   
 -  กรณีความลึกเก็บกักน้ํานอยกวา 3.50 เมตร ตองเพิ่มความลึกโดยการขุดสระ

ดานหนาทํานบดิน 
-  ความสูงของทํานบดิน  H = h + ระยะพนน้ํา  (ตามขอกําหนดใช 1.50 เมตร) 

2.  สระเก็บน้ํานอง เปนการคํานวณขนาดของสระโดยประมาณ 

-  ความลึกเก็บกักน้ํา ; h = RA0.75
V
×

 

-  ความลึกเก็บกัก ; h ตองไมนอยกวา 3.50 เมตร 
-  กรณีความลึกเก็บกักน้ํานอยกวา 3.50 เมตร ตองเพิ่มความลึกโดยการขุดสระ

ดานหนาทํานบดิน 
-  ความสูงของทํานบดิน H = h +ความลึกน้ํานองสูงสุด ระยะพนน้ํา (ตามขอกําหนด

ใช 1.0 เมตร) 
3.  สระเก็บน้ําฝน เปนการคํานวณขนาดของสระโดยประมาณ 

-  ความลึกเก็บกักน้ํา ; h = RA0.75
V
×

 

-  ความลึกเก็บกัก ; h ตองไมนอยกวา 3.50 เมตร 
-  กรณีความลึกเก็บกักน้ํานอยกวา 3.50 เมตร ตองเพิ่มความลึกโดยการขุดสระ

ดานหนาทํานบดิน 
4.  สระเก็บน้ําใตดิน เปนการคํานวณขนาดของสระโดยประมาณ 

-  ความลึกเก็บกักน้ํา ; h = RA0.75
V
×

 

-  ระดับความลึกเก็บกักน้ํา ; h จะตองตํ่ากวาระดับความลึกระดับน้ําใตดินในชวง
หนาแลง 1.00 เมตร 

-  กรณีระดับความลึกเก็บกักอยูสูงตองเพ่ิมความลึกใหลึกกวาระดับน้ําใตดิน 1.00 เมตร
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 5.1.9 การออกแบบลักษณะสิ่งกอสราง 
      งานออกแบบลักษณะสิ่งกอสราง ซึ่งเปนการออกแบบสวนประกอบของสระเก็บน้ําได 
แสดงไวในตารางที่ 5.9   
 

ตารางที่ 5.9     งานออกแบบลักษณะสิ่งกอสรางของสระเก็บน้ํา 

ประเภทสระเก็บน้ํา งานออกแบบลักษณะสิ่งกอสราง 
1.  สระเก็บน้ําทา เปนการออกแบบสวนประกอบ ดังนี้ 

-  งานดินถม เปนการกอสรางทํานบดินโดยการถมดินบดอัดแนน 
-  งานดินขุด เปนการขุดดินเปนสระเพื่อเพิ่มความลึกและความจุเก็บกักน้ํา 
-  อาคารระบายน้ํา เปนอาคารทอระบายน้ําออกตามแบบมาตรฐาน โดยการเลือก
ขนาดทอระบายน้ําใหเหมาะสมกับปริมาณน้ํานองสูงสุด 

2.  สระเก็บน้ํานอง เปนการออกแบบสวนประกอบ ดังนี้ 
-  งานดินถม เปนการกอสรางทํานบดินโดยการถมดินบดอัดแนน 
-  งานดินขุด เปนการขุดดินเปนสระเพื่อเพิ่มความลึกและความจุเก็บกักน้ํา 
-  อาคารระบายน้ํา เปนอาคารทอระบายน้ําออกตามแบบมาตรฐาน โดยการเลือก
ขนาดทอระบายน้ําใหเหมาะสมกับปริมาณน้ํานองสูงสุด 

3.  สระเก็บน้ําฝน เปนการออกแบบสวนประกอบ ดังนี้ 
-  งานดินถม เปนการกอสรางชานรับน้ําฝนโดยการถมดินบดอัดแนน 
-  งานดินขุด เปนการขุดดินเปนสระเก็บกักน้ํา 

4.  สระเก็บน้ําใตดิน เปนการออกแบบสวนประกอบ ดังนี้ 
-  งานดินถม เปนการกอสรางชานรับน้ําฝนโดยการถมดินบดอัดแนน 
-  งานดินขุด เปนการขุดดินเปนสระเพื่อเพิ่มความลึกและความจุเก็บกักน้ํา 
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 5.1.10 การตรวจสอบความจุเก็บกักน้ําของสระเก็บน้ํา 
  ในการตรวจสอบความจุเก็บกักน้ํา เมื่อไดออกแบบและเขียนรายละเอียดตางๆ ลงใน
แบบแปลนแลว จะสามารถคํานวณพื้นที่ผิวน้ําและพื้นที่กนสระที่แทจริงได  จากนั้นสามารถทําการ
คํานวณตรวจสอบความจุ เก็บกักน้ําของสระเก็บน้ําทุกประเภทไดดังนี้ 

  - ความจุเก็บกักน้ําจากแบบ ;  Vo = h××++
3

A2A1A2A1  

  - ถา  Vo > V การกําหนดความจุเก็บกักใชได 
  - ถา  Vo < V ความจุเก็บกักน้ําไมเพียงพอกับความตองการ ตองกลับไปคํานวณตาม
ข้ันตอนตั้งแตหัวขอ 5.1.7 จนถึง 5.1.10 ใหม 
 5.1.11 สรุปขั้นตอนการออกแบบ 
  เพื่อใหสามารถทําความเขาใจไดงาย จึงไดสรุปขั้นตอนการออกแบบสระเก็บน้ําทา 
สระเก็บน้ํานอง สระเก็บน้ําฝน และสระเก็บน้ําใตดิน ไวในรูปท่ี 5.1 ถึง 5.4 ตามลําดับ ตารางที่ 5.10 
แสดงสรุปประเภทงานลักษณะของแหลงน้ํา สภาพภูมิประเทศ และองคประกอบของงานของสระเก็บน้ํา
ประเภทตางๆ สําหรับตัวอยางแบบรายละเอียดรูปตัดท่ัวไปของสระเก็บน้ําและอาคารประกอบแสดงไว
ในรูปที่ 5.5 แบบรายละเอียดอาคารทางน้ําเขาและอาคารระบายน้ํา แสดงไวในรูปที่ 5.6 และ 5.7 
ตามลําดับ และแบบรายละเอียดบันไดลงสระเก็บน้ํา แสดงไวในรูปที่ 5.8 
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รูปที่ 5.1    แผนภูมิแสดงขั้นตอนการออกแบบสระเก็บน้ําทา 

เร่ิมตน 

ขอมูลความตองการใชน้ํา 

ความตองการใชนํ้า
- จํานวนคน วัว- ควาย หมู  เปด-ไก 
- จํานวนฟนท่ีปลูกผักและพืชไร 

พื้นที่รับน้ําฝน ; DA 
พท.ผิวที่ระดับเก็บกัก ; RA

ปริมาณน้ําทา (พค.-ตค.)
r = r x DA 

ปริมาณน้ํานองสูงสุด
Q = q x DA 

ปริมาณน้ําสูญเสียจากการระเหย 
        EVP =  E x RA

2,000 

ปริมาณน้ําสูญเสียจากรั่วซึม 
       SL = S x RA 

2,000 

ความจุเก็บกักน้ํา ; V V= ความตองการใชนํ้า + 
ปริมาณการระเหย + ปริมาณการรั่วซึม 

ความจุเก็บกักนํ้า > ปริมาณน้ําทา 

ความลึกเก็บกักน้ํา 
h  =   2v 

RA 

ความลึกตองไมนอยกวา 3.5 ม. 

ความสูงทํานบดิน 
H = h+1.50 ม. 

จากคุณสมบัติของดนิฐานราก 

จากคุณสมบัติของดนิถม 

-  ขนาดทอระบายน้าํ 
-  อัตราการไหลของทอในน้ํา 
-  ปริมาณน้าํนองสูงสุด 
-  จํานวนแถวของทอ 

งานถมดิน 
-  ลาดทํานบดิน 
-  ความกวางสัน 

งานขุดดิน
-ลาดดินขุด 
-ความลึกดินขุด 

อาคารทอระบายน้ํา 

จากความสูงของคันดิน 
และวัตถุประสงคการใชงาน 

ตรวจสอบความจุเกบ็กักน้ํา Vo = ความจุเก็บกักน้ําจากแบบ 

การกําหนดความจุเก็บกักน้ําใชได 

ความจุเก็บกักน้ําจากแบบ > ความจุเกบ็กักน้ํา 
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รูปที่ 5.2   แผนภูมิแสดงขั้นตอนการออกแบบสระเก็บน้ํานอง 

เร่ิมตน 

ขอมูลความตองการใชน้ํา 

ความตองการใชนํ้า
- จํานวนคน วัว- ควาย หมู  เปด-ไก 
- จํานวนฟนท่ีปลูกผักและพืชไร 

ปริมาณน้ําสูญเสียจากการระเหย 
        Evp =  E x RA 

2,000 

ปริมาณน้ําสูญเสียจากรั่วซึม 
       SL = S x RA 

2,000 

ความจุเก็บกักน้ํา ; V 
V= ความตองการใชนํ้า + 

ปริมาณการระเหย + ปริมาณการรั่วซึม 

ความลึกเก็บกักน้ํา 

ความสูงทํานบดิน 
H = h+1.50 ม. 

จากคุณสมบัติของดนิฐานราก 

จากคุณสมบัติของดนิถม 

งานดินถม 
-  ลาดทํานบดิน 
-  ความกวางสัน 

งานขุดดิน
-ลาดดินขุด 
-ความลึกดินขุด 

อาคารทอระบายน้ํา 

จากความสูงของคันดิน 
และวัตถุประสงคการใชงาน 

ตรวจสอบความจุเกบ็กักน้ํา Vo = ความจุเก็บกักน้ําจากแบบ 

การกําหนดความจุเก็บกักน้ําใชได 

Vo = ความจุเก็บกักน้ําจากแบบ > V = ความจุเก็บกักน้ํา 

พท.ผิวท่ีระดับเก็บกกั ; RA 

h  =        V  
0.75 RA 

ความลึกตองไมนอยกวา 3.5 ม. 
-ความจุเก็บกักน้ํา 
-ขนาดทอ 
-จํานวนแถวของทอ 
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รูปที่ 5.3    แผนภูมิแสดงขั้นตอนการออกแบบสระเก็บน้ําฝน 

เร่ิมตน 

ขอมูลความตองการใชนํ้า
- จํานวนคน วัว- ควาย หมู  เปด-ไก 
- จํานวนฟนท่ีปลูกผักและพืชไร 

พท.ผิวที่ระดับเก็บกัก ; RA 
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย ; I

ปริมาณน้ําสูญเสียจากการระเหย 
        Evp =  E x RA

2,000 

ปริมาณน้ําสูญเสียจากรั่วซึม 
       SL = S x RA 

2,000 

ความจุเก็บกักน้ํา ; V V= ความตองการใชนํ้า + 
ปริมาณการระเหย + ปริมาณการรั่วซึม 

ความจุเก็บกักนํ้า > ปริมาณน้ําทา 

ความลึกตองไมนอยกวา 3.5 ม. จากคุณสมบัติของดนิฐานราก 

จากคุณสมบัติของดนิถม 

งานดินถม 
-   ลาดชานรับน้ําฝน 
-   ขนาดของชานรับน้ําฝน 

งานขุดดิน 
-ลาดดินขุด 
-ความลึกดินขุด 

จากความสูงของคันดิน 
และวัตถุประสงคการใชงาน 

ตรวจสอบความจุเกบ็กักน้ํา; Vo Vo = ความจุเก็บกักน้ําจากแบบ 

การกําหนดความจุเก็บกักน้ําใชได 

พ้ืนท่ีขานรับน้ําฝน 
DA = 10 RA 

ปริมาณน้ําทาเฉลี่ยรายป 
R = 400x1 x DA 

Vo = ความจุเก็บกักน้ําจากแบบ > V = ความจุเก็บกักน้ํา 

ใช 
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รูปที่ 5.4      แผนภูมิแสดงขั้นตอนการออกแบบสระเก็บน้ําใตดิน 

เร่ิมตน 

ขอมูลความตองการใชนํ้า
- จํานวนคน วัว- ควาย หมู  เปด-ไก 
- จํานวนฟนท่ีปลูกผักและพืชไร 

พท.ผิวท่ีระดับเก็บกกั ; RA 
อัตราการซมึของน้ําใตดิน; SE

V= ความตองการใชนํ้า 

ความสูงทํานบดิน 
H = h+1.50 ม. 

จากคุณสมบัติของดนิฐานราก จากคุณสมบัติของดนิถม 

งานดินถม 
-  ลาดทํานบดิน 
-  ความกวางสัน 

งานดินขุด
-  ลาดดินขุด 
-  ความลึกดินขุด 

Vo = ความจุเก็บกักน้ําจากแบบ 

การกําหนดความจุเก็บกักน้ําใชได 

Vo = ความจุเก็บกักน้ําจากแบบ > V = ความจุเก็บกักน้ํา 

ตรวจสอบความจุเกบ็กักน้ํา; Vo 

-  จากการสํารวจธรณีวิทยา 
วัดอัตราการซึม ; (ลิตร/วัน) 

ความตองการใชนํ้า> ความจุเก็บกักน้ํา 

ความลึกเก็บกักน้ํา 

ความลึกตองอยูต่าํกวาระดับน้ําใตดิน 
ในชวงหนาแลงไมนอยกวา 1.00 ม.

ความตองการใชนํ้า 

ใช 
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ตารางที่  5.10  แสดงประเภทงาน  ลักษณะของแหลงน้ํา  สภาพภูมิประเทศ  และองคประกอบของงาน 
ประเภทงาน ลักษณะของแหลงน้ํา  และสภาพภูมิประเทศ 

ท่ีเหมาะสม 
องคประกอบของงาน 

1. สระเก็บน้ําทา 1. บริเวณกอสรางเปนที่สาธารณะ 
2. มีพื้นทีรับน้ําไมเกิน  2  ตร.กม. 
3. มีรองน้ําเล็กๆ ไหลผานหรือมีพื้นที่ที่มีความลาดเทสามารถ
สรางทํานบดินบรรจบที่สูงใหเปนรูปปดไดคลายเขื่อน
ขนาดยอม 

4. ระดับน้ําใตดินอยูระดับกนสระ 
5. ดินฐานรากเหมาะสมกับการรับน้ําหนักและมีการรั่วซึมนอย 

1. ดินขุด 
2. ทํานบดินถม 
3. อาคารระบายน้ํา 
4. การปองกันการกัดเซาะ 
5. บันไดลงสระ (บางกรณี) 

2. สระเก็บ
น้ํานอง 

1. เปนพื้นที่ลุมน้ํามนี้ําทวมขังในฤดูน้ําหลากเปนประจําหรือ
มีลําน้ําธรรมชาติอยูใกล 

2. ระดับน้ําใตดินต่ํากวากนสระ 
3. ดินฐานรากเหมาะสมกับการรับน้ําหนักและมีการรั่วซึมนอย 

1. ดินขุด 
2. คันดินถม 
3. อาคารทางน้ําเขา 
4. อาคารระบายน้ํา (บางกรณี) 
5. การปองกันการกัดเซาะ 
6. บันไดลงสระ (บางกรณี) 

3. สระเก็บน้ําฝน 1. บริเวณกอสรางไมควรอยูไกลจากหมูบานมากนัก 
2. พื้นที่คอนขางราบและกวางพอสมควรที่จะทําเปนชานรับ
น้ําฝน 

3. ดินฐานรากเหมาะสมกบัการรับน้ําหนักและมีการร่ัวซึมนอย 
4. มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปไมต่ํากวา 1,300 มม. 

1. ดินขุด 
2. ดินถมชานรับน้ําฝน 
3. อาคารทางน้ําเขา (บางกรณี) 
4. อาคารระบายน้ํา (บางกรณี) 
5. การปองกันการกัดเซาะ 
6. บันไดลงสระ (บางกรณี) 
7. การปองกันการรั่วซึม (บางกรณี) 

4. สระเก็บน้ําใต
ดิน 

1.ระดับน้ําใตดินตอนชวงฤดูแลง ไมลึกจากระดับผิวดิน    
มากนัก 

2. อัตราการไหลซึมของน้ําใตดินจะตองมีปริมาณเพียงพอ 
3. ดินฐานรากเปนดินปนทรายหรือตะกอนทรายละเอยีด 

1. ดินขุด 
2. คันดินถม 
3. การปองกันการกัดเซาะ 
4. บันไดลงสระ (บางกรณี) 

5.งานขุดลอก
หนองน้ําและ
บึงธรรมชาติ 

1. เปนพื้นที่ลุมเปนแองกระทะ น้ําทวมขังทุกป 
2. เปนแหลงน้ําธรรมชาติที่ตื้นเขิน 
3. ดินฐานรากเหมาะสมกบัการรับน้ําหนักและมีการร่ัวซึมนอย 

1. ดินขุด 
2. คันดินถม (บางกรณี) 
3. อาคารทางน้ําเขา 
4. อาคารระบาย 
5. การปองกันการกัดเซาะ 
6. บันไดลงสระ (บางกรณี) 
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รูป
ที่ 5

.5  
  แบ

บร
ายล

ะเอ
ยีด

รปู
ตัด

ทั่ว
ไป

 
     

     
     

  ข
องส

ระเ
กบ็

น้ํา
 แล

ะอ
าคา

รป
ระก

อบ
 



มาตรฐานการกอสราง บูรณะ และการบํารุงรักษาแหลงน้ํา 

92 บทที่ 5   รายละเอียดมาตรฐาน 

 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 5   รายละเอียดมาตรฐาน 93 



มาตรฐานการกอสราง บูรณะ และการบํารุงรักษาแหลงน้ํา 

94 บทที่ 5   รายละเอียดมาตรฐาน 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 5   รายละเอียดมาตรฐาน 95 

 



มาตรฐานการกอสราง บูรณะ และการบํารุงรักษาแหลงน้ํา 

96 บทที่ 5   รายละเอียดมาตรฐาน 

 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 5   รายละเอียดมาตรฐาน 97 



มาตรฐานการกอสราง บูรณะ และการบํารุงรักษาแหลงน้ํา 

98 บทที่ 5   รายละเอียดมาตรฐาน 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 5   รายละเอียดมาตรฐาน 99 

 



มาตรฐานการกอสราง บูรณะ และการบํารุงรักษาแหลงน้ํา 

100 บทที่ 5   รายละเอียดมาตรฐาน 

 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 5   รายละเอียดมาตรฐาน 101 

 

บันไดลงสระเก็บนํ้า 
รูปตัด  รูปขยายทั่วไป 
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บันไดลงสระเก็บนํ้า 
รูปตัด  รูปขยายทั่วไป 
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บทที่  5 
รายละเอียดมาตรฐาน 

 
5.1   รายละเอียดมาตรฐานสระเก็บน้ํา 
 5.1.1  การกําหนดบริเวณ และขอบเขตที่ต้ังสระ 
  - การคัดเลือกพื้นที่ท่ีจะขุดสระเก็บน้ํา ควรพิจารณาจากพื้นที่ท่ีประสบปญหาการ
ขาดแคลนน้ําเปนพื้นที่แหงแลงซ้ําซาก 
  - จํานวนสระเก็บน้ํา จะดําเนินการขุดในพื้นที่ท่ีแหงแลงมากเปนหลัก ถามีพื้นที่แหง
แลงเปนจํานวนมากจะไดรับการจัดสรรจํานวนสระเก็บน้ํามากขึ้นเปนสัดสวน 
  - พื้นที่ท่ีจะขุดสระเก็บน้ํา ควรเปนพื้นที่ผืนใหญ   สามารถขุดสระเก็บน้ําตั้งแต 2 บอ
ข้ึนไป และมีระยะหางกันไมเกิน 1 กิโลเมตร เพื่อสะดวกในการจางเหมาและติดตามงาน 
 5.1.2 การสํารวจสนาม 
                 การสํารวจเพื่อหาขอมูลในสนาม ณ บริเวณสถานที่ตั้งโครงการ ประกอบดวย การ
สํารวจสภาพภูมิประเทศ การสํารวจสภาพดินฐานราก และการสํารวจหาแหลงวัสดุกอสราง เพื่อนํามา
ประกอบการพิจารณาออกแบบ  
 5.1.3 การคํานวณปริมาณความตองการใชน้ํา 
                 ปริมาณความตองการใชน้ํา สามารถคํานวณไดจากขอมูลจํานวนประชากร สัตวเลี้ยง 
และพื้นที่เพาะปลูก และแสดงรายการคํานวณความตองการใชน้ําดังตารางที่ 5.1 

ตารางที่ 5.1     แสดงการคํานวณความตองการใชน้ํา 

ลําดับที่ ความตองการใชน้ํา 
(1) 

อัตราการใชน้ํา 
(2) 

หนวย 
(3) 

จํานวนผูใชน้ํา 
(4) 

ปริมาณน้ําตองการ  (ลบ.ม.) 
(5) = (2) x (4) 

1 น้ําอุปโภค-บริโภค 10.80 ลบ.ม./ คน / ป   
2 น้ําเพื่อการเลี้ยงสัตว 

- วัว-ควาย 
- หมู 
- เปดไก 

 
18 
7.2 
0.054 

 
ลบ.ม./ ตัว / ป 
ลบ.ม./ ตัว / ป 
ลบ.ม./ ตัว / ป 

  

3 น้ําเพื่อการปลูกผัก 
ไร-สวน 

1.070 ลบ.ม./ ไร / ป   

รวมทั้งหมด  
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 5.1.4 การออกแบบลาดดานขางของสระเก็บน้ํา 
  สิ่งท่ีควรคํานึงถึงในการขุดสระเก็บน้ําคือ การเลือกใชความลาดดานขางที่เหมาะสม   
เพื่อความคงทนถาวรของสระเก็บน้ํา โดยปกติแลว การเลือกใชความลาดดานขางขึ้นอยูกับชนิดของดิน   
กลาวคือ ถาพื้นที่ขุดสระเก็บน้ําเปนดินเหนียว ความลาดดานขางสามารถจะใชคาสูงๆ ไดท่ีเหมาะสมคือ 
1:1 สวนดินรวนจะใชคาความลาดดานขางที่มีคาต่ําลงไป คือไมมากกวา 1:1.5 สวนดินทรายที่มีโอกาส
เกิดการพังทลายไดมากที่สุด ตองใชคาลาดดานขางไมมากไปกวา 1:2 
 5.1.5 ขอกําหนดในการออกแบบ 
             ขอกําหนดในการออกแบบสระเก็บน้ําทา สระเก็บน้ํานอง สระเก็บน้ําฝน และสระเก็บ
น้ําใตดิน จะมีขอแตกตางพอสรุปไดดังตารางที่ 5.2 

ตารางที่ 5.2    แสดงขอกําหนดในการออกแบบสระเก็บน้ําประเภทตาง ๆ 
ประเภทสระเก็บน้ํา ขอกําหนดในการออกแบบ 
1.  สระเก็บน้ําทา 1)  พ้ืนที่รับน้ําฝนไมเกิน 2 ตารางกิโลเมตร 

2)  ทํานบดินถมสระสูงไมเกิน 5 เมตร 
3)  มีอาคารระบายน้ําออก สามารถระบายน้ํานองสูงสุดไดทัน โดยน้ําไมไหลลนสัน

ทํานบดิน 
4)  ใชคาบการเกิดน้ํานองสูงสุดในรอบ 25 ป 
5)  ทํานบดินถมตองเปนวัสดุทึบน้ํา และลาดดานขางตองมีความมั่นคงแข็งแรง อยูใน

เกณฑที่ปลอดภัย 
6)  ช้ันดินฐานรากที่รองรับทํานบดินถมตองมีความแข็งแรง สามารถรับน้ําหนักและ

น้ําซึมผานไดนอย 
7)  มีระยะพนน้ํา จากระดับน้ําเก็บกักถึงระดับสันทํานบดินเพียงพอ ไมควรนอยกวา 1.50 

เมตร เพื่อปองกันคลื่นของน้ําในสระไหลลนสันทํานบ 
8)  มีวัสดุปองกันการกัดเซาะของน้ําที่เกิดจากกระแสคลื่นและน้ําฝนที่กระทําตอตัว

ทํานบดิน เชน การปลูกหญา เปนตน 
9)  ความลึกของน้ําที่เก็บกัก จากระดับสันอาคารระบายน้ําออกถึงกนสระ ไมควรนอย

กวา 3.50 เมตร 
2.  สระเก็บน้ํานอง 1)  เปนพื้นที่ลุม มีน้ําทวมขังเปนประจําทุกป 

2)  ทํานบดิน / คันสระ สวนที่เปนดินถมสูงไมเกิน 3 เมตร 
3)  ดินถมตองเปนเปนวัสดุทึบน้ํา น้ําซึมผานไดนอย และลาดดานขางตองมีความ

มั่นคงแข็งแรงอยูในเกณฑที่ปลอดภัย 
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ตารางที่ 5.2    แสดงขอกําหนดในการออกแบบสระเก็บน้ําประเภทตาง ๆ  (ตอ) 
ประเภทสระเก็บน้ํา ขอกําหนดในการออกแบบ 
 4)  มีอาคารทางน้ําเขาสระ โดยสามารถระบายน้ําเขาสระไดเพียงพอและเหมาะสมกับ

ปริมาณความจุของสระเก็บน้ํา 
5)  มีระยะพนน้ํา จากระดับสูงสุดของน้ํานองถึงระดับสันทํานบดิน / คันสระ เพียงพอ 

ไมนอยกวา 1.00 เมตร 
6)  มีวัสดุปองกันการกัดเซาะของน้ําฝนที่กระทําตอตัวทํานบดินคันสระ เชน           

การปลูกหญา เปนตน 
7)  ความลึกของน้ําที่เก็บกัก จากระดับสันอาคารทางน้ําเขาถึงกนสระ ไมควรนอยกวา 

3.50 เมตร 
3.  สระเก็บน้ําฝน 1)  มีพ้ืนที่รับน้ําฝนน้ําฝนเพียงพอ โดยทั่วไปขนาดพื้นที่รับน้ําฝนจะตองมีขนาด 6 -10 

เทาของพื้นที่ผิวน้ําของสระ ขึ้นอยูกับปริมาณฝนตกเฉลี่ยรายป 
2)   ช้ันดินฐานรากควรเปนดินเหนียว เก็บกักน้ําได มีการรั่วซึมนอย  
3)  ทํานบดิน / คันสระหรือชานรับน้ําฝนสูงไมเกิน 3 เมตรและมีความลาดของชานรับ

น้ําฝนไมเกิน 1 :10 
4)  มีวัสดุปองกันการกัดเซาะของน้ําฝนที่กระทําตอทํานบดิน / คันสระหรือชานรับน้ําฝน 
5)  ความลึกของน้ําที่เก็บกักจากระดับอาคารระบายน้ําถึงกนสระไมควรนอยกวา 3.50 เมตร 
6)  มีระยะพนน้ําจากระดับเก็บกักถึงสันทํานบดินเพียงพอ เพื่อไมใหกระแสคลื่นของ

น้ําในสระลน คันสระ อาทิเชน ความยาวของคันดินนอยกวา 200 เมตร ระยะพนน้ํา 
0.3 เมตร ความยาวของคันดินระหวาง 200 ถึง 300 เมตร ระยะพนน้ํา 0.45 เมตร 
และความยาวของคันดินมากกวา 400 เมตร ระยะพนน้ํา 0.60 เมตร 

4.  สระเก็บน้ําใตดิน 1)  ความลึกของกนสระควรต่ํากวาระดับน้ําใตดินที่คาดวาจะลดต่ําสุดประมาณ 1.00 เมตร 
2)  ไมตองคํานึงถึงสภาพดินที่จะทําใหน้ํารั่วซึมสูญเสีย และการระเหย 
3)  ขนาดของสระตองเพียงพอกับน้ําใตดินที่ไหลซึมออกมามากพอกับจํานวนน้ําที่

นํามาใชประโยชน 
4) ดินบริเวณที่ขุดสระจะตองเปนดินปนทราย  หรือตะกอนละเอียด ซึ่งน้ําใตดินจะ

ไหลลงตามลาดเนินไดสะดวก 
5)  ทํานบดินถม ลาดดานขาง ตองมีความมั่นคงแข็งแรงอยูในเกณฑปลอดภัย 
6)  การกําหนดปริมาณเก็บกักน้ําของสระน้ําคิดจากความตองการใชน้ําเปนรายวัน 
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 5.1.6 การคํานวณดานอุทกวิทยา 
  ขอมูลหลักที่ใชในการคํานวณดานอุทกวิทยา ไดแก  พื้นที่รับน้ําฝน พื้นที่ผิวน้ําท่ีระดับ
เก็บกัก อัตราการรั่วซึมของน้ําใตดิน และขอมูลอุตุ-อุทกวิทยาอื่นๆ หรืออาจจะคํานวณหาคาโดยตรงจาก
ขอมูลของสถานีท่ีตั้งอยูบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการก็ได อยางไรก็ดีในการคํานวณดานอุทกวิทยา
สําหรับการออกแบบสระเก็บน้ําในแตละประเภทจะมีความแตกตางกันได โดยมีวิธีการคํานวณดังนี้ 
  1) สระเก็บน้ําทา รายการคํานวณดานอุทกวิทยาในการออกแบบสระเก็บน้ําทาแสดง
ในตารางที่ 5.3 

ตารางที่ 5.3      แสดงรายการคาํนวณดานอุทกวิทยา การออกแบบสระเก็บน้ําทา 
ลําดับที่ รายการ ตัวแปร สูตรคํานวณ 

1 พ้ืนที่รับน้ําฝน 
( DA (กม.2)) 

- แผนที่ 1 : 50,000 
- ที่ต้ังโครงการ 

DA 

2 พ้ืนที่ผิวน้ําที่ระดับเก็บกัก 
( RA (ม.2)) 

- กําหนดพื้นที่โดยประมาณจากขอมูล
การสํารวจภูมิประเทศ 

RA 

3 ปริมาณน้ําทา (พ.ค.-ต.ค.) 
( R (ม.3)) 

- จังหวัดที่ต้ังโครงการ 
- พ้ืนที่รับน้ําฝน 

R  =  r x DA 

4 ปริมาณน้ํานองสูงสุด 
( Q (ม.3)) 

- จังหวัดที่ต้ังโครงการ 
- พ้ืนที่รับน้ําฝน 

Q = q x DA 

5 ปริมาณน้ําสูญเสียจากการระเหย 
( Evp (ม.3)) 

- พ้ืนที่ผิวน้ํา EVP  = 2000
RAE×  

6 ปริมาณน้ําสูญเสียจากการรั่วซึม 
( SL (ม.3)) 

- พ้ืนที่ผิวน้ํา SL  =  2000
RAS×  

 
      2)  สระเก็บน้ํานอง รายการคํานวณดานอุทกวิทยาในการออกแบบสระเก็บน้ํานอง
แสดงในตารางที่ 5.4 
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ตารางที่ 5.4     แสดงรายการคาํนวณดานอุทกวิทยา การออกแบบสระน้ํานอง 
ลําดับที่ รายการ ตัวแปร สูตรคํานวณ 

1 พ้ืนที่ผิวน้ําที่ระดับเก็บกัก 
( RA (ม.2)) 

- กําหนดพื้นที่โดยประมาณจากขอมูล
การสํารวจภูมิประเทศ 

RA 

2 ปริมาณน้ําสูญเสียจากการระเหย 
( Evp (ม.3)) 

- พ้ืนที่ผิวน้ํา EVP  = 2000
RAE×  

3 ปริมาณน้ําสูญเสียจากการรั่วซึม 
( SL (ม.3)) 

- พ้ืนที่ผิวน้ํา SL  =  2000
RAS×  

 
  3) สระเก็บน้ําฝน รายการคํานวณดานอุทกวิทยาในการออกแบบสระเก็บน้ําฝนแสดง
ในตารางที่ 5.5 

ตารางที่ 5.5    แสดงรายการคาํนวณดานอุทกวิทยา การออกแบบสระเก็บน้ําฝน 
ลําดับที่ รายการ ตัวแปร สูตรคํานวณ 

1 พ้ืนที่ผิวน้ําที่ระดับเก็บกัก 
( RA (ม.2)) 

- กําหนดพื้นที่โดยประมาณจากขอมูล 
   การสํารวจภูมิประเทศ 

RA 

2 พ้ืนที่ชานรับน้ําฝน 
( DA (ม.2)) 

- พ้ืนที่ผิวน้ําระดับเก็บกัก DA  = 10 x RA 

3 ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งป 
( I (มม.)) 

- จังหวัดที่ต้ังโครงการ I 

4 ปริมาณน้ําทาเฉลี่ยทั้งป - พ้ืนที่ชานรับน้ําฝน R  =  400 x I x DA 
5 ปริมาณน้ําสูญเสียจากการระเหย 

( Evp (ม.3)) 
- พ้ืนที่ผิวน้ํา 
 

EVP  = 2000
RAE×  

6 ปริมาณน้ําสูญเสียจากการรั่วซึม 
( SL (ม.3)) 

- พ้ืนที่ผิวน้ํา 
 

SL  =  2000
RAS×  

 
  4) สระเก็บน้ําใตดิน รายการคํานวณดานอุทกวิทยาในการออกแบบสระเก็บน้ําใตดิน
แสดงในตารางที่ 5.6 
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ตารางที่ 5.6    แสดงรายการคาํนวณดานอุทกวิทยา การออกแบบสระเก็บน้ําใตดิน 
ลําดับที่ รายการ ตัวแปร สูตรคํานวณ 

1 พ้ืนที่ผิวน้ําที่ระดับเก็บกัก 
( RA (ม.2)) 

- กําหนดพื้นที่โดยประมาณจากขอมูลการ
สํารวจภูมิประเทศ 

RA 
 

2 อัตราการรั่วซึมของน้ําใตดิน 
( SE (ลิตร/วัน)) 

- การสํารวจธรณีวิทยาวัดอัตราการรั่วซึม 
 

SE 

 
 5.1.7 การคํานวณความจุเก็บกักของสระเก็บน้ํา 
   รายการคํานวณความจุเก็บกักของสระเก็บน้ําประเภทตางๆ แสดงไวในตารางที่ 5.7 

ตารางที่ 5.7    รายการคํานวณความจุเก็บกักของสระเก็บน้ํา 
ประเภทสระเก็บน้ํา การคํานวณความจุเก็บกักน้ํา 
1.  สระเก็บน้ําทา เปนการคํานวณความจุเก็บกักน้ํา ; V 

-  ความจุเก็บกักน้ํา ; V = ความตองการใชน้ํา + Evp +SL 
-  ความจุเก็บกัก ; V จะตองนอยกวา ปริมาณน้ําทา ; R 
-  กรณีความจุเก็บกัก ; V มากกวาปริมาณน้ําทา ; R จะตองลดปริมาณการใชลงเพื่อเก็บ
ความจุเก็บกักน้ําใหลดลงไมใหเกินปริมาณน้ําทา 

2.  สระเก็บน้ํานอง เปนการคํานวณความจุเก็บกักน้ํา ; V 
-  ความจุเก็บกักน้ํา ; V = ความตองการใชน้ํา + Evp +SL 

3.  สระเก็บน้ําฝน เปนการคํานวณความจุเก็บกักน้ํา ; V 
-  ความจุเก็บกักน้ํา ; V = ความตองการใชน้ํา + Evp +SL 
-  ความจุเก็บกัก ; V จะตองนอยกวา ปริมาณน้ําทา ; R 
-  กรณีความจุเก็บกัก ; V มากกวาปริมาณน้ําทา ; R จะตองลดปริมาณการใชลงเพื่อเก็บ
ความจุเก็บกักน้ําใหลดลงไมใหเกินปริมาณน้ําทา 

4.  สระเก็บน้ําใตดิน เปนการคํานวณความจุเก็บกักน้ํา ; V 
-  ความจุเก็บกักน้ํา ; V = ความตองการใชน้ํา  
-  ความจุเก็บกัก ; V จะตองนอยกวาอัตราการรั่วซึมของน้ําใตดิน ( ลิตร / วัน) 
-  กรณีความจุเก็บกัก ; V มากกวาอัตราการรั่วซึมของน้ําใตดิน จะตองลดปริมาณการ
ใชลงเพื่อเก็บความจุเก็บกักน้ําใหลดลงไมใหเกินอัตราการรั่วซึมของน้ําใตดิน 
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 5.1.8 การคํานวณขนาดของสระเก็บน้ํา 
      รายการคํานวณขนาดของสระเก็บน้ําประเภทตางๆ ซึ่งเปนการคํานวณโดยประมาณ    
ไดแสดงไวในตารางที่ 5.8 

ตารางที่ 5.8    รายการคํานวณความจุเก็บกักของสระเก็บน้ํา 
ประเภทสระเก็บน้ํา การคํานวณขนาดของสระเก็บน้ํา 
1.  สระเก็บน้ําทา เปนการคํานวณขนาดของสระโดยประมาณ

-  ความลึกเก็บกักน้ํา ; h = RA
V2×  

-  ความลึกเก็บกัก ; h ตองไมนอยกวา 3.50 เมตร   
 -  กรณีความลึกเก็บกักน้ํานอยกวา 3.50 เมตร ตองเพิ่มความลึกโดยการขุดสระ

ดานหนาทํานบดิน 
-  ความสูงของทํานบดิน  H = h + ระยะพนน้ํา  (ตามขอกําหนดใช 1.50 เมตร) 

2.  สระเก็บน้ํานอง เปนการคํานวณขนาดของสระโดยประมาณ 

-  ความลึกเก็บกักน้ํา ; h = RA0.75
V
×

 

-  ความลึกเก็บกัก ; h ตองไมนอยกวา 3.50 เมตร 
-  กรณีความลึกเก็บกักน้ํานอยกวา 3.50 เมตร ตองเพิ่มความลึกโดยการขุดสระ

ดานหนาทํานบดิน 
-  ความสูงของทํานบดิน H = h +ความลึกน้ํานองสูงสุด ระยะพนน้ํา (ตามขอกําหนด

ใช 1.0 เมตร) 
3.  สระเก็บน้ําฝน เปนการคํานวณขนาดของสระโดยประมาณ 

-  ความลึกเก็บกักน้ํา ; h = RA0.75
V
×

 

-  ความลึกเก็บกัก ; h ตองไมนอยกวา 3.50 เมตร 
-  กรณีความลึกเก็บกักน้ํานอยกวา 3.50 เมตร ตองเพิ่มความลึกโดยการขุดสระ

ดานหนาทํานบดิน 
4.  สระเก็บน้ําใตดิน เปนการคํานวณขนาดของสระโดยประมาณ 

-  ความลึกเก็บกักน้ํา ; h = RA0.75
V
×

 

-  ระดับความลึกเก็บกักน้ํา ; h จะตองตํ่ากวาระดับความลึกระดับน้ําใตดินในชวง
หนาแลง 1.00 เมตร 

-  กรณีระดับความลึกเก็บกักอยูสูงตองเพ่ิมความลึกใหลึกกวาระดับน้ําใตดิน 1.00 เมตร
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 5.1.9 การออกแบบลักษณะสิ่งกอสราง 
      งานออกแบบลักษณะสิ่งกอสราง ซึ่งเปนการออกแบบสวนประกอบของสระเก็บน้ําได 
แสดงไวในตารางที่ 5.9   
 

ตารางที่ 5.9     งานออกแบบลักษณะสิ่งกอสรางของสระเก็บน้ํา 

ประเภทสระเก็บน้ํา งานออกแบบลักษณะสิ่งกอสราง 
1.  สระเก็บน้ําทา เปนการออกแบบสวนประกอบ ดังนี้ 

-  งานดินถม เปนการกอสรางทํานบดินโดยการถมดินบดอัดแนน 
-  งานดินขุด เปนการขุดดินเปนสระเพื่อเพิ่มความลึกและความจุเก็บกักน้ํา 
-  อาคารระบายน้ํา เปนอาคารทอระบายน้ําออกตามแบบมาตรฐาน โดยการเลือก
ขนาดทอระบายน้ําใหเหมาะสมกับปริมาณน้ํานองสูงสุด 

2.  สระเก็บน้ํานอง เปนการออกแบบสวนประกอบ ดังนี้ 
-  งานดินถม เปนการกอสรางทํานบดินโดยการถมดินบดอัดแนน 
-  งานดินขุด เปนการขุดดินเปนสระเพื่อเพิ่มความลึกและความจุเก็บกักน้ํา 
-  อาคารระบายน้ํา เปนอาคารทอระบายน้ําออกตามแบบมาตรฐาน โดยการเลือก
ขนาดทอระบายน้ําใหเหมาะสมกับปริมาณน้ํานองสูงสุด 

3.  สระเก็บน้ําฝน เปนการออกแบบสวนประกอบ ดังนี้ 
-  งานดินถม เปนการกอสรางชานรับน้ําฝนโดยการถมดินบดอัดแนน 
-  งานดินขุด เปนการขุดดินเปนสระเก็บกักน้ํา 

4.  สระเก็บน้ําใตดิน เปนการออกแบบสวนประกอบ ดังนี้ 
-  งานดินถม เปนการกอสรางชานรับน้ําฝนโดยการถมดินบดอัดแนน 
-  งานดินขุด เปนการขุดดินเปนสระเพื่อเพิ่มความลึกและความจุเก็บกักน้ํา 
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 5.1.10 การตรวจสอบความจุเก็บกักน้ําของสระเก็บน้ํา 
  ในการตรวจสอบความจุเก็บกักน้ํา เมื่อไดออกแบบและเขียนรายละเอียดตางๆ ลงใน
แบบแปลนแลว จะสามารถคํานวณพื้นที่ผิวน้ําและพื้นที่กนสระที่แทจริงได  จากนั้นสามารถทําการ
คํานวณตรวจสอบความจุ เก็บกักน้ําของสระเก็บน้ําทุกประเภทไดดังนี้ 

  - ความจุเก็บกักน้ําจากแบบ ;  Vo = h××++
3

A2A1A2A1  

  - ถา  Vo > V การกําหนดความจุเก็บกักใชได 
  - ถา  Vo < V ความจุเก็บกักน้ําไมเพียงพอกับความตองการ ตองกลับไปคํานวณตาม
ข้ันตอนตั้งแตหัวขอ 5.1.7 จนถึง 5.1.10 ใหม 
 5.1.11 สรุปขั้นตอนการออกแบบ 
  เพื่อใหสามารถทําความเขาใจไดงาย จึงไดสรุปขั้นตอนการออกแบบสระเก็บน้ําทา 
สระเก็บน้ํานอง สระเก็บน้ําฝน และสระเก็บน้ําใตดิน ไวในรูปท่ี 5.1 ถึง 5.4 ตามลําดับ ตารางที่ 5.10 
แสดงสรุปประเภทงานลักษณะของแหลงน้ํา สภาพภูมิประเทศ และองคประกอบของงานของสระเก็บน้ํา
ประเภทตางๆ สําหรับตัวอยางแบบรายละเอียดรูปตัดท่ัวไปของสระเก็บน้ําและอาคารประกอบแสดงไว
ในรูปที่ 5.5 แบบรายละเอียดอาคารทางน้ําเขาและอาคารระบายน้ํา แสดงไวในรูปที่ 5.6 และ 5.7 
ตามลําดับ และแบบรายละเอียดบันไดลงสระเก็บน้ํา แสดงไวในรูปที่ 5.8 
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รูปที่ 5.1    แผนภูมิแสดงขั้นตอนการออกแบบสระเก็บน้ําทา 

เร่ิมตน 

ขอมูลความตองการใชน้ํา 

ความตองการใชนํ้า
- จํานวนคน วัว- ควาย หมู  เปด-ไก 
- จํานวนฟนท่ีปลูกผักและพืชไร 

พื้นที่รับน้ําฝน ; DA 
พท.ผิวที่ระดับเก็บกัก ; RA

ปริมาณน้ําทา (พค.-ตค.)
r = r x DA 

ปริมาณน้ํานองสูงสุด
Q = q x DA 

ปริมาณน้ําสูญเสียจากการระเหย 
        EVP =  E x RA

2,000 

ปริมาณน้ําสูญเสียจากรั่วซึม 
       SL = S x RA 

2,000 

ความจุเก็บกักน้ํา ; V V= ความตองการใชนํ้า + 
ปริมาณการระเหย + ปริมาณการรั่วซึม 

ความจุเก็บกักนํ้า > ปริมาณน้ําทา 

ความลึกเก็บกักน้ํา 
h  =   2v 

RA 

ความลึกตองไมนอยกวา 3.5 ม. 

ความสูงทํานบดิน 
H = h+1.50 ม. 

จากคุณสมบัติของดนิฐานราก 

จากคุณสมบัติของดนิถม 

-  ขนาดทอระบายน้าํ 
-  อัตราการไหลของทอในน้ํา 
-  ปริมาณน้าํนองสูงสุด 
-  จํานวนแถวของทอ 

งานถมดิน 
-  ลาดทํานบดิน 
-  ความกวางสัน 

งานขุดดิน
-ลาดดินขุด 
-ความลึกดินขุด 

อาคารทอระบายน้ํา 

จากความสูงของคันดิน 
และวัตถุประสงคการใชงาน 

ตรวจสอบความจุเกบ็กักน้ํา Vo = ความจุเก็บกักน้ําจากแบบ 

การกําหนดความจุเก็บกักน้ําใชได 

ความจุเก็บกักน้ําจากแบบ > ความจุเกบ็กักน้ํา 
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รูปที่ 5.2   แผนภูมิแสดงขั้นตอนการออกแบบสระเก็บน้ํานอง 

เร่ิมตน 

ขอมูลความตองการใชน้ํา 

ความตองการใชนํ้า
- จํานวนคน วัว- ควาย หมู  เปด-ไก 
- จํานวนฟนท่ีปลูกผักและพืชไร 

ปริมาณน้ําสูญเสียจากการระเหย 
        Evp =  E x RA 

2,000 

ปริมาณน้ําสูญเสียจากรั่วซึม 
       SL = S x RA 

2,000 

ความจุเก็บกักน้ํา ; V 
V= ความตองการใชนํ้า + 

ปริมาณการระเหย + ปริมาณการรั่วซึม 

ความลึกเก็บกักน้ํา 

ความสูงทํานบดิน 
H = h+1.50 ม. 

จากคุณสมบัติของดนิฐานราก 

จากคุณสมบัติของดนิถม 

งานดินถม 
-  ลาดทํานบดิน 
-  ความกวางสัน 

งานขุดดิน
-ลาดดินขุด 
-ความลึกดินขุด 

อาคารทอระบายน้ํา 

จากความสูงของคันดิน 
และวัตถุประสงคการใชงาน 

ตรวจสอบความจุเกบ็กักน้ํา Vo = ความจุเก็บกักน้ําจากแบบ 

การกําหนดความจุเก็บกักน้ําใชได 

Vo = ความจุเก็บกักน้ําจากแบบ > V = ความจุเก็บกักน้ํา 

พท.ผิวท่ีระดับเก็บกกั ; RA 

h  =        V  
0.75 RA 

ความลึกตองไมนอยกวา 3.5 ม. 
-ความจุเก็บกักน้ํา 
-ขนาดทอ 
-จํานวนแถวของทอ 
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รูปที่ 5.3    แผนภูมิแสดงขั้นตอนการออกแบบสระเก็บน้ําฝน 

เร่ิมตน 

ขอมูลความตองการใชนํ้า
- จํานวนคน วัว- ควาย หมู  เปด-ไก 
- จํานวนฟนท่ีปลูกผักและพืชไร 

พท.ผิวที่ระดับเก็บกัก ; RA 
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย ; I

ปริมาณน้ําสูญเสียจากการระเหย 
        Evp =  E x RA

2,000 

ปริมาณน้ําสูญเสียจากรั่วซึม 
       SL = S x RA 

2,000 

ความจุเก็บกักน้ํา ; V V= ความตองการใชนํ้า + 
ปริมาณการระเหย + ปริมาณการรั่วซึม 

ความจุเก็บกักนํ้า > ปริมาณน้ําทา 

ความลึกตองไมนอยกวา 3.5 ม. จากคุณสมบัติของดนิฐานราก 

จากคุณสมบัติของดนิถม 

งานดินถม 
-   ลาดชานรับน้ําฝน 
-   ขนาดของชานรับน้ําฝน 

งานขุดดิน 
-ลาดดินขุด 
-ความลึกดินขุด 

จากความสูงของคันดิน 
และวัตถุประสงคการใชงาน 

ตรวจสอบความจุเกบ็กักน้ํา; Vo Vo = ความจุเก็บกักน้ําจากแบบ 

การกําหนดความจุเก็บกักน้ําใชได 

พ้ืนท่ีขานรับน้ําฝน 
DA = 10 RA 

ปริมาณน้ําทาเฉลี่ยรายป 
R = 400x1 x DA 

Vo = ความจุเก็บกักน้ําจากแบบ > V = ความจุเก็บกักน้ํา 

ใช 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 5   รายละเอียดมาตรฐาน 89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.4      แผนภูมิแสดงขั้นตอนการออกแบบสระเก็บน้ําใตดิน 

เร่ิมตน 

ขอมูลความตองการใชนํ้า
- จํานวนคน วัว- ควาย หมู  เปด-ไก 
- จํานวนฟนท่ีปลูกผักและพืชไร 

พท.ผิวท่ีระดับเก็บกกั ; RA 
อัตราการซมึของน้ําใตดิน; SE

V= ความตองการใชนํ้า 

ความสูงทํานบดิน 
H = h+1.50 ม. 

จากคุณสมบัติของดนิฐานราก จากคุณสมบัติของดนิถม 

งานดินถม 
-  ลาดทํานบดิน 
-  ความกวางสัน 

งานดินขุด
-  ลาดดินขุด 
-  ความลึกดินขุด 

Vo = ความจุเก็บกักน้ําจากแบบ 

การกําหนดความจุเก็บกักน้ําใชได 

Vo = ความจุเก็บกักน้ําจากแบบ > V = ความจุเก็บกักน้ํา 

ตรวจสอบความจุเกบ็กักน้ํา; Vo 

-  จากการสํารวจธรณีวิทยา 
วัดอัตราการซึม ; (ลิตร/วัน) 

ความตองการใชนํ้า> ความจุเก็บกักน้ํา 

ความลึกเก็บกักน้ํา 

ความลึกตองอยูต่าํกวาระดับน้ําใตดิน 
ในชวงหนาแลงไมนอยกวา 1.00 ม.

ความตองการใชนํ้า 

ใช 
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ตารางที่  5.10  แสดงประเภทงาน  ลักษณะของแหลงน้ํา  สภาพภูมิประเทศ  และองคประกอบของงาน 
ประเภทงาน ลักษณะของแหลงน้ํา  และสภาพภูมิประเทศ 

ท่ีเหมาะสม 
องคประกอบของงาน 

1. สระเก็บน้ําทา 1. บริเวณกอสรางเปนที่สาธารณะ 
2. มีพื้นทีรับน้ําไมเกิน  2  ตร.กม. 
3. มีรองน้ําเล็กๆ ไหลผานหรือมีพื้นที่ที่มีความลาดเทสามารถ
สรางทํานบดินบรรจบที่สูงใหเปนรูปปดไดคลายเขื่อน
ขนาดยอม 

4. ระดับน้ําใตดินอยูระดับกนสระ 
5. ดินฐานรากเหมาะสมกับการรับน้ําหนักและมีการรั่วซึมนอย 

1. ดินขุด 
2. ทํานบดินถม 
3. อาคารระบายน้ํา 
4. การปองกันการกัดเซาะ 
5. บันไดลงสระ (บางกรณี) 

2. สระเก็บ
น้ํานอง 

1. เปนพื้นที่ลุมน้ํามนี้ําทวมขังในฤดูน้ําหลากเปนประจําหรือ
มีลําน้ําธรรมชาติอยูใกล 

2. ระดับน้ําใตดินต่ํากวากนสระ 
3. ดินฐานรากเหมาะสมกับการรับน้ําหนักและมีการรั่วซึมนอย 

1. ดินขุด 
2. คันดินถม 
3. อาคารทางน้ําเขา 
4. อาคารระบายน้ํา (บางกรณี) 
5. การปองกันการกัดเซาะ 
6. บันไดลงสระ (บางกรณี) 

3. สระเก็บน้ําฝน 1. บริเวณกอสรางไมควรอยูไกลจากหมูบานมากนัก 
2. พื้นที่คอนขางราบและกวางพอสมควรที่จะทําเปนชานรับ
น้ําฝน 

3. ดินฐานรากเหมาะสมกบัการรับน้ําหนักและมีการร่ัวซึมนอย 
4. มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปไมต่ํากวา 1,300 มม. 

1. ดินขุด 
2. ดินถมชานรับน้ําฝน 
3. อาคารทางน้ําเขา (บางกรณี) 
4. อาคารระบายน้ํา (บางกรณี) 
5. การปองกันการกัดเซาะ 
6. บันไดลงสระ (บางกรณี) 
7. การปองกันการรั่วซึม (บางกรณี) 

4. สระเก็บน้ําใต
ดิน 

1.ระดับน้ําใตดินตอนชวงฤดูแลง ไมลึกจากระดับผิวดิน    
มากนัก 

2. อัตราการไหลซึมของน้ําใตดินจะตองมีปริมาณเพียงพอ 
3. ดินฐานรากเปนดินปนทรายหรือตะกอนทรายละเอยีด 

1. ดินขุด 
2. คันดินถม 
3. การปองกันการกัดเซาะ 
4. บันไดลงสระ (บางกรณี) 

5.งานขุดลอก
หนองน้ําและ
บึงธรรมชาติ 

1. เปนพื้นที่ลุมเปนแองกระทะ น้ําทวมขังทุกป 
2. เปนแหลงน้ําธรรมชาติที่ตื้นเขิน 
3. ดินฐานรากเหมาะสมกบัการรับน้ําหนักและมีการร่ัวซึมนอย 

1. ดินขุด 
2. คันดินถม (บางกรณี) 
3. อาคารทางน้ําเขา 
4. อาคารระบาย 
5. การปองกันการกัดเซาะ 
6. บันไดลงสระ (บางกรณี) 
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แปลนแสดงรายละเอยีดการกอสราง 
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บันไดลงสระเก็บนํ้า 
รูปตัด  รูปขยายทั่วไป 
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บันไดลงสระเก็บนํ้า 
รูปตัด  รูปขยายทั่วไป 
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5.2   รายละเอียดมาตรฐานการขุดลอกหนองน้ําและบึงธรรมชาติ 
 5.2.1 การกําหนดบริเวณที่จะทําการขุดลอก และที่ทิ้งดิน 
  การกําหนดจุดหรือบริเวณที่จะทําการขุดลอกหนองน้ําและบึงธรรมชาติ ควรดูจากแผน
ท่ีการสํารวจลําน้ํา และรายละเอียดของลําน้ําตรงบริเวณที่ตองการปรับปรุงขุดลอก เพื่อกําหนดจุด หรือ
ตําแหนงใหแนวระดับ และขนาดของลําน้ําใหเปนไปตามแบบสํารวจระดับภูมิประเทศเพื่อคํานวณหา
ปริมาณงานดิน และเพื่อใหการกําหนดราคาตอหนวยของงานดิน มีความถูกตองมากยิ่งข้ึน จําเปนตอง
ทราบระยะทางจากจุดท่ีกําหนดเปนที่ท้ิงดินดวย กลาวคือบริเวณที่ท้ิงดินที่กําหนดหางเกินไปก็จะตองเสีย
คาขนยายดินและระยะเวลาในการขุดลอกจะมากขึ้น แตถาหากที่ท้ิงดินใกลกับบริเวณหนองน้ําหรือบึง
ธรรมชาติมากเกินไป ปริมาณฝนตกหนักและน้ําไหลบาจะชะดินกลับคืนสูลําน้ําบางสวนได 
 5.2.2 การออกแบบการขุดลอกหนองน้ําและบึงธรรมชาติ   
  1) ขอกําหนดในการออกแบบ 
   ขอกําหนดในการออกแบบขุดลอกหนองน้ําและบึงธรรมชาติ ซึ่งสวนใหญจะเปน
แหลงน้ําสาธารณะ สรุปไดดังนี้         
   (1) ขุดลอกใหไดระดับความลึกจากกนหนองถึงระดับน้ําเก็บกักไมควรนอยกวา 
3.50 เมตร อยางไรก็ดีควรระมัดระวังในเรื่องการขุดลึกลงไปเจอชั้นดินเค็ม หรือท่ีมีเกลือสะสมอยูดวย 
   (2) กรณีตองการคันดินรอบขอบหนองน้ํา จะตองมีอาคารทางน้ําเขาตามตําแหนง
รองน้ําหรือทางน้ําท่ีคาดวาน้ําจะไหลเขา อาจจะตองมีอาคารระบายน้ําออกตรงตําแหนงท่ีมีระดับต่ําของรองน้ํา 
   (3) การออกแบบอาคารทางน้ําเขาพิจารณาเหมือนสระเก็บน้ํานอง 
   (4) การออกแบบอาคารระบายน้ําพิจารณาเหมือนสระเก็บน้ําทา 
   (5) ลาดดานขางดินขุดอัตราสวนไมควรมากกวา 1 : 2  
   (6) ควรกําหนดที่ท้ิงดินใหหางจากขอบหนองน้ําท่ีข้ึนสูงสุดไมนอยกวา 20 เมตร 
และตองไมมีรองน้ําใดๆ ผานบริเวณที่กองดิน 
   (7) บริเวณที่ท้ิงดินตองปรับใหเรียบ สูงไมเกิน 1.50 เมตร 
  2) ขั้นตอนการออกแบบ 
   การออกแบบการขุดลอกหนองน้ําและบึงธรรมชาติ ซึ่งสวนใหญเปนพื้นที่ลุมมีน้ํา
ทวมขังเปนประจําทุกปนั้น จะเปนงานขุดลอกเพื่อเพิ่มความจุเปนหลัก ดังนั้นขั้นตอนและวิธีการ
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ออกแบบ ประกอบดวยการคํานวณทางดานอุทกวิทยา การคํานวณความจุเก็บกักน้ํา การคํานวณขนาด
ของหนองน้ําและบึงธรรมชาติท่ีขุดลอกแลว และการออกแบบลักษณะสิ่งกอสรางตางๆ จะเหมือนกับ
กรณีสระเก็บน้ํานอง   
5.3   ฝายทดน้ําขนาดเล็ก 
 ฝายทําหนาท่ีทดน้ําและบังคับน้ําซึ่งไหลมาในลําน้ําใหมีระดับสูงข้ึน จนน้ําดานหนาฝาย
สามารถ ไหลเขาคลองสงน้ําไปสูพื้นที่เพาะปลูกตามที่ตองการ สวนน้ําท่ีเหลือก็ไหลลนขามสันฝายไป 
ฝายเหมาะสมกับลําน้ําท่ีมีน้ําไหลมากเพียงพอและสม่ําเสมอ ในกรณีท่ีลําน้ํามีน้ําไหลไมตลอดป น้ําท่ีเก็บ
กักไวในลําน้ําทางดานเหนือฝาย จะใชสําหรับอุปโภคบริโภคไดในฤดูแลง ซึ่งพอท่ีจะชวยบรรเทาความ
เดือดรอน เนื่องจากการขาดแคลนน้ําไดระยะหนึ่ง 
 ฝายและอาคารบังคับน้ําในลําน้ํา หากเปนลําน้ําขนาดใหญ และมีปริมาณน้ํานองไหลผานดวย
ปริมาณมากๆ แลว การออกแบบเปนฝายน้ําลนจะกอใหเกิดปญหาน้ําทวมบริเวณดานเหนือได จึงนิยม
ออกแบบเปนฝายยางหรือประตูระบายน้ําแทน ท้ังนี้เพื่อใหสามารถระบายน้ําหลากไดดี และเมื่อฝายยาง
พองตัวหรือปดประตูระบายน้ําก็จะสามารถเก็บกักน้ําไวไดมาก แตคาลงทุนกอสรางก็จะสูงมากขึ้นดวย 
                   ฝายทดน้ําขนาดกลางและขนาดใหญไดมีการออกแบบและกอสรางโดยหนวยงานตางๆ อาทิ
เชน กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา กรมพัฒนาที่ดิน เปนตน ซึ่งการออกแบบและกอสรางจะมีความ
ซับซอนมากและตองการวิศวกรผูออกแบบที่มีความรูและประสบการณเฉพาะจึงจะดําเนินการได 
 สําหรับกอสรางในลําน้ําขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ําไหลผานนอย จึงมีรายละเอียดในขั้นตอนการ
ออกแบบ และกอสรางไมยุงยากซับซอน เชน ฝายมาตรฐาน มข.2527 
                   ฝายมาตรฐาน มข. 2527 มีหลักเกณฑกําหนดใหความยาวสันฝายเทากับความกวางลําน้ํา ซึ่ง
ลักษณะลําน้ํากวางไมเกิน 20 เมตร ลึกไมเกิน 3.50 เมตร และเหมาะสมสําหรับพื้นที่ท่ีไมลาดชันมาก
จนเกินไป 
                   ฝายตนน้ําลําธาร (Check Dam) หรืออาจเรียกวา ฝายชะลอความชุมช้ืน หรือฝายแมว ไดแก             
สิ่งกอสรางขวางหรือกั้นทางน้ํา ซึ่งปกติมักจะกั้นลําหวยลําธารขนาดเล็กในบริเวณที่ตนน้ําหรือพื้นที่ท่ีมี           
ความลาดชันสูงใหสามารถกักตะกอนอยูได และหากชวงท่ีน้ําไหลแรงก็สามารถชะลอการไหลของน้ําให
ชาลง และกักเก็บตะกอนไมใหไหลลงไปทับถมลําน้ําตอนลาง ซึ่งเปนวิธีการอนุรักษดินและน้ําไดดีมาก
วิธีหนึ่ง สําหรับรายละเอียดการกอสรางฝายตนน้ําลําธารดังกลาวนี้แสดงไวในภาคผนวก ข 
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ออกแบบ ประกอบดวยการคํานวณทางดานอุทกวิทยา การคํานวณความจุเก็บกักน้ํา การคํานวณขนาด
ของหนองน้ําและบึงธรรมชาติท่ีขุดลอกแลว และการออกแบบลักษณะสิ่งกอสรางตางๆ จะเหมือนกับ
กรณีสระเก็บน้ํานอง   
5.3   ฝายทดน้ําขนาดเล็ก 
 ฝายทําหนาท่ีทดน้ําและบังคับน้ําซึ่งไหลมาในลําน้ําใหมีระดับสูงข้ึน จนน้ําดานหนาฝาย
สามารถ ไหลเขาคลองสงน้ําไปสูพื้นที่เพาะปลูกตามที่ตองการ สวนน้ําท่ีเหลือก็ไหลลนขามสันฝายไป 
ฝายเหมาะสมกับลําน้ําท่ีมีน้ําไหลมากเพียงพอและสม่ําเสมอ ในกรณีท่ีลําน้ํามีน้ําไหลไมตลอดป น้ําท่ีเก็บ
กักไวในลําน้ําทางดานเหนือฝาย จะใชสําหรับอุปโภคบริโภคไดในฤดูแลง ซึ่งพอท่ีจะชวยบรรเทาความ
เดือดรอน เนื่องจากการขาดแคลนน้ําไดระยะหนึ่ง 
 ฝายและอาคารบังคับน้ําในลําน้ํา หากเปนลําน้ําขนาดใหญ และมีปริมาณน้ํานองไหลผานดวย
ปริมาณมากๆ แลว การออกแบบเปนฝายน้ําลนจะกอใหเกิดปญหาน้ําทวมบริเวณดานเหนือได จึงนิยม
ออกแบบเปนฝายยางหรือประตูระบายน้ําแทน ท้ังนี้เพื่อใหสามารถระบายน้ําหลากไดดี และเมื่อฝายยาง
พองตัวหรือปดประตูระบายน้ําก็จะสามารถเก็บกักน้ําไวไดมาก แตคาลงทุนกอสรางก็จะสูงมากขึ้นดวย 
                   ฝายทดน้ําขนาดกลางและขนาดใหญไดมีการออกแบบและกอสรางโดยหนวยงานตางๆ อาทิ
เชน กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา กรมพัฒนาที่ดิน เปนตน ซึ่งการออกแบบและกอสรางจะมีความ
ซับซอนมากและตองการวิศวกรผูออกแบบที่มีความรูและประสบการณเฉพาะจึงจะดําเนินการได 
 สําหรับกอสรางในลําน้ําขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ําไหลผานนอย จึงมีรายละเอียดในขั้นตอนการ
ออกแบบ และกอสรางไมยุงยากซับซอน เชน ฝายมาตรฐาน มข.2527 
                   ฝายมาตรฐาน มข. 2527 มีหลักเกณฑกําหนดใหความยาวสันฝายเทากับความกวางลําน้ํา ซึ่ง
ลักษณะลําน้ํากวางไมเกิน 20 เมตร ลึกไมเกิน 3.50 เมตร และเหมาะสมสําหรับพื้นที่ท่ีไมลาดชันมาก
จนเกินไป 
                   ฝายตนน้ําลําธาร (Check Dam) หรืออาจเรียกวา ฝายชะลอความชุมช้ืน หรือฝายแมว ไดแก             
สิ่งกอสรางขวางหรือกั้นทางน้ํา ซึ่งปกติมักจะกั้นลําหวยลําธารขนาดเล็กในบริเวณที่ตนน้ําหรือพื้นที่ท่ีมี           
ความลาดชันสูงใหสามารถกักตะกอนอยูได และหากชวงท่ีน้ําไหลแรงก็สามารถชะลอการไหลของน้ําให
ชาลง และกักเก็บตะกอนไมใหไหลลงไปทับถมลําน้ําตอนลาง ซึ่งเปนวิธีการอนุรักษดินและน้ําไดดีมาก
วิธีหนึ่ง สําหรับรายละเอียดการกอสรางฝายตนน้ําลําธารดังกลาวนี้แสดงไวในภาคผนวก ข 
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 5.3.1 การเลือกสถานที่กอสรางฝายทดน้ําขนาดเล็ก 
             สถานที่ท่ีเหมาะสมในการสรางฝายควรจะมีลักษณะดังนี้  
  1)  ลําน้ําคอนขางตรงในชวงเหนือฝายข้ึนไปอยางนอย 20 เมตร และชวงทายฝายลงมา
อยางนอย 20 เมตร 
  2)  ไมมีกรวดหรือทรายในดินฐานราก เพื่อปองกันการรั่วซึมของน้ํา  
  3)  ไมมีกอนหินกระจัดกระจาย เพราะยากตอการกอสราง  
  4)  เปนบริเวณที่ลําน้ําแคบที่สุด ถาเปนไปได  
  5)  เปนสถานที่ท่ีสามารถเก็บน้ําไดมาก และสามารถใชประโยชนไดอยางกวางขวาง  
  6)  สวนที่เก็บกักน้ําควรจะอยูในชวงท่ีชาวบานใชไดสะดวก  
  7)  ทองน้ําแหง ไมมีน้ําขังในชวงการกอสราง (ฤดูแลง) จะทําใหกอสรางงาย  
  8)  มีความสะดวกพอสมควรในการลําเลียงวัสดุกอสราง 
 5.3.2 อุปกรณและขั้นตอนการสํารวจ  
  5.3.2.1 อุปกรณที่ใชในการสํารวจ  
    -  เชือกไนลอนยาวอยางนอย 20 เมตร  
    -  เทปวัดระยะทาง ยาวอยางนอย 20 เมตร  
    -  เหล็กทอนเสนผาศูนยกลาง 15 มม. ยาว 1.50 เมตร สําหรับทดสอบ 
ลักษณะของชั้นดินในทองน้ํา 
    -  สายยางยาว 3 เมตร เพื่อชวยในการจัดระดับ  
    -  มีดถางพื้นที่  
    -  คอนหรือขวาน  
  5.3.2.2 ขั้นตอนการสํารวจ  
               1) ตรวจสอบดูวามีช้ันดินหรือกรวดในทองน้ําหรือไมโดยใช เหล็กทอนตอก
ลงไป ถาไมสามารถตอกลงไปไดหรือลงไปไดนอยมาก ก็อาจจะมีช้ันกรวดหรือหินอยูขางลาง ทําเชนนี้
หลายๆ จุด ถาไดผลเชนเดิมก็ควรเลือกสถานที่ใหม 
                2)  เลือกจุดท่ีสูงท่ีสุดของฝงท้ังสอง แลวตอกหลักที่สองจุดนั้นโดยใหแนว
หลักท้ังสองตั้งฉากกับลําน้ํา 
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                 3) ใชเชือกโยงจุดท้ังสองใหตึง แลวใชสายยางบรรจุน้ําจัดระดับของเชือกให
อยูในแนวระนาบขนานกับผิวน้ํา 
    4) วัดระยะระหวางหลักทั้งสอง ถาเปนเศษก็ใหปดข้ึนไปเปนจํานวนเต็ม เชน 
ถาวัดได 12.30 เมตร ก็ปดเปน 13 เมตร 
    5) วัดความลึกของลําน้ํา โดยใชไมผูกกับเทปวัดระยะหาความลึกที่มากที่สุด
ของลําน้ําแลวบวกเพิ่มอีกอยางนอย 0.30 เมตร หรือ 30 เซนติเมตร (เปนความหนาที่ขุดรอกหนาดิน) จะ
เปนตัวท่ีนําไปใชในการออกแบบ เชน วัดได 2.00 เมตร บวกเพิ่ม 0.30 เมตร เปน 2.30 เมตร 
 5.3.3 การออกแบบฝายตัวฝาย 
      ลักษณะและองคประกอบทั่วไปของฝายมาตรฐาน มข.2527 แสดงในรูปท่ี 5.9 และมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

 
 

รูปที่ 5.9   ลักษณะและองคประกอบทั่วไปของฝาย 
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  1)  ความกวางของฝาย " ก " เทากับความกวางของลําน้ํา  
              2) ระดับพื้นฝายจะตองอยูท่ีระดับดินเดิมของทองน้ํา  
              3)  แบบฝายมาตรฐาน มข. 2527 มีความสูงของสันฝาย 3 ขนาด คือ 1.00 เมตร 1.50 เมตร 
และ  2.00  เมตร ความสูงของสันฝาย " ส " ตองไมเกิน 60 เปอรเซ็นต ของความลึกของลําน้ํา เชน ถาน้ําลึก 
2.30 เมตร สันฝายจะตองสูงไมเกิน 1.38 เมตร (2.30 x 0.60 = 1.38 เมตร) ดังนั้น ควรใหสันฝายสูง 1.00 เมตร 
ถาตองการใหสันฝายสูงกวานี้ เพื่อการกักเก็บน้ํามากขึ้น ก็ทําไดโดยใชแผนไมกั้น 
              4) กําหนดใหความยาวของฝาย " ย " เทากับ 8 เมตร เปนมาตรฐาน  
              5)  จํานวนอื่น ๆ ระบุไวในแบบมาตรฐานของฝายแบบ มข. 2527 ท่ีมี ความสูงของสัน
ฝาย 1.00 , 1.50 และ 2.00 เมตร ตามลําดับ (รูปท่ี 5.10 ถึง 5.12) 
              6) จํานวนเสาประตูน้ําและจํานวนบล็อคทั้งสองแถวหาไดจากตารางจํานวนเสา
ประตูน้ําและจํานวนบล็อคลดแรงดัน (ตารางที่ 5.11) 
             7)  ระยะระหวางเสาประตูไมจําเปนตองเทากัน แตควรจะมีระยะใกลเคียงกัน  
              8)  ทําแบบจําลองดวยโฟม ตามสัดสวนของฝายที่หาไดและจากแบบมาตรฐาน  
              9)  จากแบบจําลองใหพิจารณาความเหมาะสมทั่ว ๆ ไปในการกอสราง เชน ความยาว
ของหูชางสามารถแกไขตามความเหมาะสมของพื้นที่ 
            10)  ถาหากลําน้ําลึกเกิน 3.5 เมตร และตองการสรางฝายที่มีสันฝายสูงกวา 2.0 เมตร 
ควรใหวิศวกรของจังหวัด เชน โยธา หรือชลประทานเปนผูออกแบบ และกําหนดรายละเอียดตาง ๆ 
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ตารางที่ 5.11    แสดงจํานวนเสาประตูน้ํา และจํานวนบล็อกลดแรงดัน 

ความกวาง 
ของสันฝาย (ก) 

จํานวนเสาประตูน้ํา จํานวนบล็อกลดแรงดันของ 
น้ําทั้งหมด 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

3 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
7 
8 
8 

89 
10 
11 
11 
11 

11 
13 
15 
1 

19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
37 
39 
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 5.3.1 การเลือกสถานที่กอสรางฝายทดน้ําขนาดเล็ก 
             สถานที่ท่ีเหมาะสมในการสรางฝายควรจะมีลักษณะดังนี้  
  1)  ลําน้ําคอนขางตรงในชวงเหนือฝายข้ึนไปอยางนอย 20 เมตร และชวงทายฝายลงมา
อยางนอย 20 เมตร 
  2)  ไมมีกรวดหรือทรายในดินฐานราก เพื่อปองกันการรั่วซึมของน้ํา  
  3)  ไมมีกอนหินกระจัดกระจาย เพราะยากตอการกอสราง  
  4)  เปนบริเวณที่ลําน้ําแคบที่สุด ถาเปนไปได  
  5)  เปนสถานที่ท่ีสามารถเก็บน้ําไดมาก และสามารถใชประโยชนไดอยางกวางขวาง  
  6)  สวนที่เก็บกักน้ําควรจะอยูในชวงท่ีชาวบานใชไดสะดวก  
  7)  ทองน้ําแหง ไมมีน้ําขังในชวงการกอสราง (ฤดูแลง) จะทําใหกอสรางงาย  
  8)  มีความสะดวกพอสมควรในการลําเลียงวัสดุกอสราง 
 5.3.2 อุปกรณและขั้นตอนการสํารวจ  
  5.3.2.1 อุปกรณที่ใชในการสํารวจ  
    -  เชือกไนลอนยาวอยางนอย 20 เมตร  
    -  เทปวัดระยะทาง ยาวอยางนอย 20 เมตร  
    -  เหล็กทอนเสนผาศูนยกลาง 15 มม. ยาว 1.50 เมตร สําหรับทดสอบ 
ลักษณะของชั้นดินในทองน้ํา 
    -  สายยางยาว 3 เมตร เพื่อชวยในการจัดระดับ  
    -  มีดถางพื้นที่  
    -  คอนหรือขวาน  
  5.3.2.2 ขั้นตอนการสํารวจ  
               1) ตรวจสอบดูวามีช้ันดินหรือกรวดในทองน้ําหรือไมโดยใช เหล็กทอนตอก
ลงไป ถาไมสามารถตอกลงไปไดหรือลงไปไดนอยมาก ก็อาจจะมีช้ันกรวดหรือหินอยูขางลาง ทําเชนนี้
หลายๆ จุด ถาไดผลเชนเดิมก็ควรเลือกสถานที่ใหม 
                2)  เลือกจุดท่ีสูงท่ีสุดของฝงท้ังสอง แลวตอกหลักที่สองจุดนั้นโดยใหแนว
หลักท้ังสองตั้งฉากกับลําน้ํา 
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                 3) ใชเชือกโยงจุดท้ังสองใหตึง แลวใชสายยางบรรจุน้ําจัดระดับของเชือกให
อยูในแนวระนาบขนานกับผิวน้ํา 
    4) วัดระยะระหวางหลักทั้งสอง ถาเปนเศษก็ใหปดข้ึนไปเปนจํานวนเต็ม เชน 
ถาวัดได 12.30 เมตร ก็ปดเปน 13 เมตร 
    5) วัดความลึกของลําน้ํา โดยใชไมผูกกับเทปวัดระยะหาความลึกที่มากที่สุด
ของลําน้ําแลวบวกเพิ่มอีกอยางนอย 0.30 เมตร หรือ 30 เซนติเมตร (เปนความหนาที่ขุดรอกหนาดิน) จะ
เปนตัวท่ีนําไปใชในการออกแบบ เชน วัดได 2.00 เมตร บวกเพิ่ม 0.30 เมตร เปน 2.30 เมตร 
 5.3.3 การออกแบบฝายตัวฝาย 
      ลักษณะและองคประกอบทั่วไปของฝายมาตรฐาน มข.2527 แสดงในรูปท่ี 5.9 และมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

 
 

รูปที่ 5.9   ลักษณะและองคประกอบทั่วไปของฝาย 
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  1)  ความกวางของฝาย " ก " เทากับความกวางของลําน้ํา  
              2) ระดับพื้นฝายจะตองอยูท่ีระดับดินเดิมของทองน้ํา  
              3)  แบบฝายมาตรฐาน มข. 2527 มีความสูงของสันฝาย 3 ขนาด คือ 1.00 เมตร 1.50 เมตร 
และ  2.00  เมตร ความสูงของสันฝาย " ส " ตองไมเกิน 60 เปอรเซ็นต ของความลึกของลําน้ํา เชน ถาน้ําลึก 
2.30 เมตร สันฝายจะตองสูงไมเกิน 1.38 เมตร (2.30 x 0.60 = 1.38 เมตร) ดังนั้น ควรใหสันฝายสูง 1.00 เมตร 
ถาตองการใหสันฝายสูงกวานี้ เพื่อการกักเก็บน้ํามากขึ้น ก็ทําไดโดยใชแผนไมกั้น 
              4) กําหนดใหความยาวของฝาย " ย " เทากับ 8 เมตร เปนมาตรฐาน  
              5)  จํานวนอื่น ๆ ระบุไวในแบบมาตรฐานของฝายแบบ มข. 2527 ท่ีมี ความสูงของสัน
ฝาย 1.00 , 1.50 และ 2.00 เมตร ตามลําดับ (รูปท่ี 5.10 ถึง 5.12) 
              6) จํานวนเสาประตูน้ําและจํานวนบล็อคทั้งสองแถวหาไดจากตารางจํานวนเสา
ประตูน้ําและจํานวนบล็อคลดแรงดัน (ตารางที่ 5.11) 
             7)  ระยะระหวางเสาประตูไมจําเปนตองเทากัน แตควรจะมีระยะใกลเคียงกัน  
              8)  ทําแบบจําลองดวยโฟม ตามสัดสวนของฝายที่หาไดและจากแบบมาตรฐาน  
              9)  จากแบบจําลองใหพิจารณาความเหมาะสมทั่ว ๆ ไปในการกอสราง เชน ความยาว
ของหูชางสามารถแกไขตามความเหมาะสมของพื้นที่ 
            10)  ถาหากลําน้ําลึกเกิน 3.5 เมตร และตองการสรางฝายที่มีสันฝายสูงกวา 2.0 เมตร 
ควรใหวิศวกรของจังหวัด เชน โยธา หรือชลประทานเปนผูออกแบบ และกําหนดรายละเอียดตาง ๆ 
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ตารางที่ 5.11    แสดงจํานวนเสาประตูน้ํา และจํานวนบล็อกลดแรงดัน 

ความกวาง 
ของสันฝาย (ก) 

จํานวนเสาประตูน้ํา จํานวนบล็อกลดแรงดันของ 
น้ําทั้งหมด 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

3 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
7 
8 
8 

89 
10 
11 
11 
11 

11 
13 
15 
1 

19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
37 
39 
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 5.3.1 การเลือกสถานที่กอสรางฝายทดน้ําขนาดเล็ก 
             สถานที่ท่ีเหมาะสมในการสรางฝายควรจะมีลักษณะดังนี้  
  1)  ลําน้ําคอนขางตรงในชวงเหนือฝายข้ึนไปอยางนอย 20 เมตร และชวงทายฝายลงมา
อยางนอย 20 เมตร 
  2)  ไมมีกรวดหรือทรายในดินฐานราก เพื่อปองกันการรั่วซึมของน้ํา  
  3)  ไมมีกอนหินกระจัดกระจาย เพราะยากตอการกอสราง  
  4)  เปนบริเวณที่ลําน้ําแคบที่สุด ถาเปนไปได  
  5)  เปนสถานที่ท่ีสามารถเก็บน้ําไดมาก และสามารถใชประโยชนไดอยางกวางขวาง  
  6)  สวนที่เก็บกักน้ําควรจะอยูในชวงท่ีชาวบานใชไดสะดวก  
  7)  ทองน้ําแหง ไมมีน้ําขังในชวงการกอสราง (ฤดูแลง) จะทําใหกอสรางงาย  
  8)  มีความสะดวกพอสมควรในการลําเลียงวัสดุกอสราง 
 5.3.2 อุปกรณและขั้นตอนการสํารวจ  
  5.3.2.1 อุปกรณที่ใชในการสํารวจ  
    -  เชือกไนลอนยาวอยางนอย 20 เมตร  
    -  เทปวัดระยะทาง ยาวอยางนอย 20 เมตร  
    -  เหล็กทอนเสนผาศูนยกลาง 15 มม. ยาว 1.50 เมตร สําหรับทดสอบ 
ลักษณะของชั้นดินในทองน้ํา 
    -  สายยางยาว 3 เมตร เพื่อชวยในการจัดระดับ  
    -  มีดถางพื้นที่  
    -  คอนหรือขวาน  
  5.3.2.2 ขั้นตอนการสํารวจ  
               1) ตรวจสอบดูวามีช้ันดินหรือกรวดในทองน้ําหรือไมโดยใช เหล็กทอนตอก
ลงไป ถาไมสามารถตอกลงไปไดหรือลงไปไดนอยมาก ก็อาจจะมีช้ันกรวดหรือหินอยูขางลาง ทําเชนนี้
หลายๆ จุด ถาไดผลเชนเดิมก็ควรเลือกสถานที่ใหม 
                2)  เลือกจุดท่ีสูงท่ีสุดของฝงท้ังสอง แลวตอกหลักที่สองจุดนั้นโดยใหแนว
หลักท้ังสองตั้งฉากกับลําน้ํา 
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                 3) ใชเชือกโยงจุดท้ังสองใหตึง แลวใชสายยางบรรจุน้ําจัดระดับของเชือกให
อยูในแนวระนาบขนานกับผิวน้ํา 
    4) วัดระยะระหวางหลักทั้งสอง ถาเปนเศษก็ใหปดข้ึนไปเปนจํานวนเต็ม เชน 
ถาวัดได 12.30 เมตร ก็ปดเปน 13 เมตร 
    5) วัดความลึกของลําน้ํา โดยใชไมผูกกับเทปวัดระยะหาความลึกที่มากที่สุด
ของลําน้ําแลวบวกเพิ่มอีกอยางนอย 0.30 เมตร หรือ 30 เซนติเมตร (เปนความหนาที่ขุดรอกหนาดิน) จะ
เปนตัวท่ีนําไปใชในการออกแบบ เชน วัดได 2.00 เมตร บวกเพิ่ม 0.30 เมตร เปน 2.30 เมตร 
 5.3.3 การออกแบบฝายตัวฝาย 
      ลักษณะและองคประกอบทั่วไปของฝายมาตรฐาน มข.2527 แสดงในรูปท่ี 5.9 และมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

 
 

รูปที่ 5.9   ลักษณะและองคประกอบทั่วไปของฝาย 
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  1)  ความกวางของฝาย " ก " เทากับความกวางของลําน้ํา  
              2) ระดับพื้นฝายจะตองอยูท่ีระดับดินเดิมของทองน้ํา  
              3)  แบบฝายมาตรฐาน มข. 2527 มีความสูงของสันฝาย 3 ขนาด คือ 1.00 เมตร 1.50 เมตร 
และ  2.00  เมตร ความสูงของสันฝาย " ส " ตองไมเกิน 60 เปอรเซ็นต ของความลึกของลําน้ํา เชน ถาน้ําลึก 
2.30 เมตร สันฝายจะตองสูงไมเกิน 1.38 เมตร (2.30 x 0.60 = 1.38 เมตร) ดังนั้น ควรใหสันฝายสูง 1.00 เมตร 
ถาตองการใหสันฝายสูงกวานี้ เพื่อการกักเก็บน้ํามากขึ้น ก็ทําไดโดยใชแผนไมกั้น 
              4) กําหนดใหความยาวของฝาย " ย " เทากับ 8 เมตร เปนมาตรฐาน  
              5)  จํานวนอื่น ๆ ระบุไวในแบบมาตรฐานของฝายแบบ มข. 2527 ท่ีมี ความสูงของสัน
ฝาย 1.00 , 1.50 และ 2.00 เมตร ตามลําดับ (รูปท่ี 5.10 ถึง 5.12) 
              6) จํานวนเสาประตูน้ําและจํานวนบล็อคทั้งสองแถวหาไดจากตารางจํานวนเสา
ประตูน้ําและจํานวนบล็อคลดแรงดัน (ตารางที่ 5.11) 
             7)  ระยะระหวางเสาประตูไมจําเปนตองเทากัน แตควรจะมีระยะใกลเคียงกัน  
              8)  ทําแบบจําลองดวยโฟม ตามสัดสวนของฝายที่หาไดและจากแบบมาตรฐาน  
              9)  จากแบบจําลองใหพิจารณาความเหมาะสมทั่ว ๆ ไปในการกอสราง เชน ความยาว
ของหูชางสามารถแกไขตามความเหมาะสมของพื้นที่ 
            10)  ถาหากลําน้ําลึกเกิน 3.5 เมตร และตองการสรางฝายที่มีสันฝายสูงกวา 2.0 เมตร 
ควรใหวิศวกรของจังหวัด เชน โยธา หรือชลประทานเปนผูออกแบบ และกําหนดรายละเอียดตาง ๆ 
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ตารางที่ 5.11    แสดงจํานวนเสาประตูน้ํา และจํานวนบล็อกลดแรงดัน 

ความกวาง 
ของสันฝาย (ก) 

จํานวนเสาประตูน้ํา จํานวนบล็อกลดแรงดันของ 
น้ําทั้งหมด 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

3 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
7 
8 
8 

89 
10 
11 
11 
11 

11 
13 
15 
1 

19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
37 
39 
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 5.3.4 วัสดุกอสราง  

ตารางที่ 5.12 แสดงการประมาณวัสดุสําหรับกอสรางฝาย ตามแบบ มข. 2527  สันฝายสูง 1.00 เมตร  
  ผนังขางสูง 2.50  เมตร  

เหล็กเสน ความกวาง 
ของฝาย (ก) 

 
เมตร 

ซีเมนต 
 
 
ถุง 

ทราย 
 
 

ลบ.ม. 

หิน 
 
 

ลบ.ม. 

12 
มม. 
เสน 

6  
มม. 
เสน 

ลวด 
 
 

กก. 

หินใหญ 
 
 

ลบ.ม. 

ไมกั้น 
ประต ู

1.5”x6”x3.50 
แผน 

ไม 
 

1.5”x3”x4.00 
แผน 

ไม 
 

1”x8”x4.00 
แผน 

ไมอัด 
 

10 มม. 
แผน 

ตะป ู
 

3* 
กก. 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

350 
380 
415 
450 
485 
520 
555 
590 
620 

35 
40 
45 
50 
55 
55 
60 
65 
70 

55 
60 
65 
70 
75 
82 
87 
95 
100 

340 
360 
380 
400 
420 
440 
460 
480 
510 

12 
12 
14 
20 
20 
24 
28 
28 
32 

50 
55 
60 
60 
65 
70 
70 
75 
80 

12 
12 
12 
14 
14 
14 
16 
16 
16 

30 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
55 
55 

50 
50 
50 
50 
50 
60 
60 
60 
60 

35 
35 
35 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

20 
20 
20 
25 
25 
25 
30 
30 
30 

25 
25 
25 
30 
30 
30 
36 
36 
36 

หมายเหตุ  
 1)  ถากอสรางผนังขางดวยคอนกรีตบล็อค ใชซีเมนต ทราย และหิน เพียง 90 % ของปริมาณที่กําหนดไว สวนวัสดุอื่น  ๆคงใชในปริมาณเทาเดิม 
 2)  จํานวนคอนกรีตบล็อคที่ใช (ขนาด 8 นิ้ว) เทากับ 1,100 กอน สําหรับทุกขนาด > ความกวางของฝายที่สูง 1.00 เมตร 

 

 
 

รูปที่ 5.10    แบบมาตรฐานฝาย มข.2527 ที่มสีันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังขางสูง 2.50 เมตร 
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 รายละเอียดรายการประมาณวัสดุสําหรับกอสรางฝายตามแบบ มข. 2527 ท่ีมีสันฝายสูง      
1.50 เมตร และผนังขางสูง  3.00 เมตร แสดงไวในตารางที่ 5.13 
 
ตารางที่  5.13 ประมาณวัสดุสําหรับกอสรางฝาย ตามแบบ มข. 2527 ที่มีสันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังขาง

สูง 3.00 เมตร  
 

เหล็กเสน ความกวาง 
ของฝาย (ก) 

 
เมตร 

ซีเมนต 
 
 
ถุง 

ทราย 
 
 

ลบ.ม. 

หิน 
 
 

ลบ.ม. 

12 
มม. 
เสน 

6  
มม. 
เสน 

ลวด 
 
 

กก. 

หินใหญ 
 
 

ลบ.ม. 

ไมกั้น 
ประต ู

1.5”x6”x3.50 
แผน 

ไม 
 

1.5”x3”x4.00 
แผน 

ไม 
 

1”x8”x4.00 
แผน 

ไมอัด 
 

10 มม. 
แผน 

ตะป ู
 

3* 
กก. 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

450 
485 
520 
550 
590 
625 
660 
695 
740 
770 

50 
55 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 

70 
75 
82 
87 
93 
100 
105 
110 
120 
130 

450 
475 
500 
525 
550 
575 
600 
625 
660 
690 

16 
16 
20 
24 
28 
28 
32 
32 
36 
40 

65 
70 
70 
75 
80 
85 
90 
95 

100 
105 

14 
14 
14 
16 
16 
16 
18 
18 
18 
18 

35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
65 
70 
75 

60 
60 
60 
60 
60 
70 
70 
70 
70 
70 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

30 
30 
30 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 

36 
36 
36 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

 
หมายเหตุ  
 1)  ถากอสรางผนังขางดวยคอนกรีตบล็อค ใชซีเมนต ทราย และหิน เพียง 90 % ของปริมาณที่กําหนดไว สวนวัสดุอื่นๆ     

คงใชในปริมาณเทาเดิม 
 2) จํานวนคอนกรีตบล็อคที่ใช (ขนาด 8 นิ้ว) เทากับ 1,100 กอน สําหรับทุกขนาด > ความกวางของฝายที่สูง 1.00 เมตร 
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รูปที่ 5.11   แบบมาตรฐานฝาย มข.2527 ที่มสีันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังขางสูง 3.00 เมตร 
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 5.3.5  ขั้นตอนการกอสราง 
          ขั้นตอนที่ 1   
  - เตรียมท่ี 
  - ถาในลําน้ํายังมีน้ําอยู ตองกั้นทํานบทั้ง 2 ดาน (เหนือน้ําและทายน้ํา) ของจุดท่ีกอสราง 
  - สูบน้ําออกดวยเครื่องสูบน้ํา หรือใชอุปกรณท่ีมีอยูตักน้ําออกใหแหง 
  - ขุดรองผนังฝงดิน 
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  ขั้นตอนที่ 2  
  - การผูกเหล็กผนังฝงดิน 
  - เทคอนกรีตผนังฝงดิน 
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ตารางที่ 5.15     แสดงเหล็กดัดเสริมคานผนังฝงดิน 
 

เหล็กหมายเลข (จํานวนทอน) ความกวาง  ก 
(เมตร) 1 2 3 4 5 6 6 8 9 

6 66 31 66 40 24 10 11 31 10 
7 66 36 76 40 24 10 11 36 10 
8 66 41 86 40 24 10 11 41 10 
9 66 46 96 40 24 10 11 46 10 
10 66 51 106 40 24 10 11 51 10 
11 66 56 116 40 24 10 11 56 10 
12 66 61 126 40 24 10 11 61 10 
13 66 66 136 40 24 10 11 66 10 
14 66 71 146 40 24 10 11 71 10 
15 66 76 156 40 24 10 11 76 10 
16 66 81 166 40 24 10 11 81 10 
17 66 86 176 40 24 10 11 86 10 
18 66 91 186 40 24 10 11 91 10 
19 66 96 196 40 24 10 11 96 10 
20 66 101 206 40 24 10 11 101 10 

 
 รายละเอียดเหล็กเสริม การดัดและการตอเหล็ก 
 1) เหล็กเสนทั้งหมดใชเสนผาศูนยกลาง 12 มม. (4 หุนเต็ม) 
 2) เสริมเหล็กหางกัน 0.20 เมตร ทําตะแกรง 
 3) การตอเหล็กใหทาบดามมีระยะทาบดาม 0.50 เมตรและผูกดวยลวดผูกเหล็กใหแนน 
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  - ตําแหนงเหล็กเสริมในผนังฝงดิน 
 

 

     
 รูปตัด    3 
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  ขั้นตอนที่ 3  
  - การผูกเหล็กผนังขางและพื้น 
  - เทคอนกรีตพื้น 
  - เทคอนกรีตพื้น 
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ตารางที่ 5.16   แสดงเหล็กดัดเสริมในพื้น ผนงั เสาและบล็อครับแรงดัน 
ความกวางของฝาย 

(n) เมตร พื้น พื้นทาย เหล็กพื้น เหล็กผนัง เหล็กเสา เหล็กบล็อก 

6 40 10 31 80 9 44 
7 40 10 36 80 9 52 
8 40 10 41 80 12 60 
9 40 10 46 80 15 68 

10 40 10 51 80 15 76 
11 40 10 56 80 18 84 
12 40 10 61 80 21 92 
13 40 10 66 80 21 100 
14 40 10 71 80 24 108 
15 40 10 76 80 24 116 
16 40 10 81 80 24 124 
17 40 10 86 80 24 132 
18 40 10 91 80 33 140 
19 40 10 96 80 33 148 
20 40 10 101 80 33 156 

เหล็กจะมีขนาดความยาวไมเทากัน 
 
  ขั้นตอนที่ 4 
  - สรางโดยใชคอนกรีตบล็อค หรือ 
  - สรางโดยการหลอคอนกรีต 
  - การท่ีจะใชวิธีไหนขึ้นอยูกับวัสดุท่ีหาไดในทองถิ่น 
  - การสรางโดยการหลอคอนกรีตจะแข็งแรงและดูสวยงามกวา แตการสรางดวย
คอนกรีตบล็อคจะสะดวกกวาเพราะไมตองใชไมแบบ ถาใชคอนกรีตบล็อคตองเปนขนาด 8 นิ้ว 
 
                                         



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 5   รายละเอียดมาตรฐาน 119 

 

 
                                        

 
ตารางแสดงจํานวนเหล็กเสริมในผนัง เสาและสันฝาย 
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ตารางที่ 5.17      แสดงจํานวนเหล็กเสริมในผนัง เสา และสันฝาย 

เหล็กผนัง 
แนวนอน 

เหล็กปกซาย
ฝายแนวนอน 

เหล็กแผงยืด
ขางแนวนอน เหล็กดันฝายแนวนอน 

ความสูงของผนัง 
14 14 15 16 สันฝายสูง

(เมตร) จํานวนแถว 

2.00 22 22 22 44 1.00 5 
2.50 26 26 26 56 1.50 8 
3.00 32 32 32 128 2.00 10 
3.50 36 36 36 144   

 
  ขั้นตอนที่ 5 
  - เทคอนกรีตเสาประตูน้ํา สันฝายและบล็อค 
  - การเทคอนกรีตตองกระทุงเพื่อไลฟองอากาศทําใหคอนกรีตแนน 
  - ถาในลําน้ําเหนือฝายมีทรายมาก อาจจะตองทําประตูระบายทรายโดยลดระดับของ
สันฝายบางชองใหต่ําลง 
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ตารางที่ 5.18     แสดงจํานวนเหล็กเสริมในเสา 1 ตน 

จํานวนทอนในเสา 1 ตน ความสูงของผนัง (เมตร) 
 17 18 

2.00 10 20 10 
2.50 13 26 13 
3.00 15 30 15 
3.50 18 36 18 

 
  ขั้นตอนที่ 6 
  - ถมดินผนังขาง 
  - ทําสะพานขามฝาย 
  - หลังจากถมดินแลวควรวางหินเรียงทายน้ํา และหินเรียงยาแนวดานเหนือน้ําเพื่อ
ปองกันการกัดเซาะของน้ํา 
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 ตารางที่ 5.19    แสดงเหล็กเสรมิสําหรับสะพาน 
                      

เหล็กหมายเลข จํานวนเหล็กเสน 
(เสน) ความกวางของสันฝาย (เมตร) 

ก ข ค ง จ ∅ 12 ∅ 6 
6 25 10 31 20 25 74 2 
7 25 10 36 20 25 95 2 
8 30 10 41 24 30 97 2 
9 35 10 46 28 35 109 2 
10 35 10 51 28 35 120 2 
11 40 10 56 32 40 132 2 
12 45 10 61 36 45 143 3 
13 45 10 66 36 45 155 3 
14 50 10 71 40 50 166 3 
15 50 10 76 40 50 177 3 
16 55 10 81 44 55 189 3 
17 60 10 86 52 60 201 3 
18 65 10 91 52 65 213 4 
19 65 10 96 52 65 224 4 
20 65 10 101 52 65 235 4 
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รูปภาพแสดงโครงสรางการเสริมเหล็กฝาย มข. 
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บทที่  6 
การประมาณราคาคากอสรางและการวิเคราะหดานเศรษฐศาสตร 

  
 การประมาณราคาคากอสรางและการวิเคราะหดานเศรษฐศาสตรในขั้นตอนการวิเคราะห                   
ความเหมาะสม เปนการประมาณแบบคราวๆ โดยอาศัยขอมูลจากแผนที่ มาตราสวน 1:50,000 โครงราง
รูปแบบ ดังตอไปนี้ 

6.1   การคิดปริมาณงาน 
 1) งานดินขุด เปนปริมาณงานดินขุดสระเก็บน้ํา ขุดลอกหนองน้ํา มีสูตรคิดดังนี้ 
                          - ปริมาณงานดินขุดสระเก็บ คิด 80% ของความจุเก็บกักน้ํา 
                          - ปริมาณงานดินขุดลอกหนองน้ํา คิด 45% ของความจุเก็บกักน้ํา 
                    2)  งานดินถม เปนงานดินถมคันสระ/ทํานบดินของสระเก็บน้ําและหนองน้ํา ปกติความกวาง
ของคันดินถมทั่วไป 4 เมตร การคิดปริมาณจากตัวแปรความยาว; L (ม.) ความสูงเฉลี่ยของคันดิน; H (ม.)  
ดังนี้ 
  งานดินถมบดอัดแนน (ลบ.ม.) = 4LH2 + 10HL + 1.12L 
 3) อาคารทางน้ําเขา กําหนดตําแหนงอาคารในพื้นที่ ท่ีซึ่งมีน้ําไหลเขาสะดวก หรือรองน้ํา
เดิมตามธรรมชาติ เพื่อปองกันการกัดเซาะคันดิน 
  - ขนาดเสนผาศูนยกลางทอและจํานวนแถวควรกําหนดใหสัมพันธกับความจุเก็บกักน้ํา
ไวดังนี้ 

ตารางที่ 6.1 แสดงขนาดทอและจํานวนแถวของอาคารทางน้าํเขา 
ความจุเก็บกัก (ม.3) ขนาดทอ Ø (ม.) จํานวนแถว 
ไมเกิน  10,000 

10,000    –     25,000 
25,000    –     50,000 
50,000    –    100,000 
100,000  –     150,000 
150,000  –     250,000 

0.60 
0.80 
0.80 
0.80 
0.80 
0.80 

1 
1 
2 
3 
4 
5 
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  - จํานวนอาคารทางน้ําเขา ไดจากการสํารวจในสนามและเลือกอาคารใหเหมาะสมกับ
สภาพภูมิประเทศ 
 4) อาคารระบายน้ํา สําหรับควบคุมระดับน้ําในสระไมใหไหลทวมหลังคันดิน การกําหนด
ตําแหนงใหใกลรองน้ําธรรมชาติ 
  - ขนาดทอและจํานวนแถว คิดจากสูตร ดังนี้ 
   จํานวนแถว = 

าท)ี(ลบ.ม./วิน แถว   1   งทออัตราไหลขอ
าที)(ลบ.ม./วิน องสูงสุดปริมาณน้ําน  

        กําหนดให  
    ทอ Ø 0.60 ม. 1 แถว  อัตราการไหล 0.45 ลบ.ม./วินาที 
    ทอ Ø 0.80 ม. 1 แถว  อัตราการไหล 0.90 ลบ.ม./วินาที 
  - จํานวนอาคารระบายน้ํา ไดจากการสํารวจในสนามและเลือกจํานวนอาคารให
เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ 
  5) บันไดลงสระ สําหรับใหราษฎรใชข้ึน-ลงในการเอาน้ําไปใชประโยชน จํานวนอาคาร
อยางนอยหนึ่งแหงตามความเหมาะสมไดจากการสํารวจในสนาม 
 6) การปองกันการกัดเซาะโดยทั่วไปการปองกันการกัดเซาะหนาดินของสระน้ําทําไดโดย
การปูหนาดินและปลูกหญาหลังจากการกอสรางงานดินแลวเสร็จ บริเวณที่จะทําการปลูกหญา คือ ตั้งแต
เหนือระดับน้ําเก็บกักขึ้นไปจนถึงระดับสันคันดินและทํานบดิน การคิดปริมาณจากตัวแปรความยาว; L (ม.) 
ความสูงเฉลี่ยของคันดิน ; H (ม.) ดังนี้ 
  งานปลูกหญา  (ตารางเมตร)   =   1.73LH + 4.47 L  
  7) การปองกันการรั่วซึม สามารถทําไดหลายวิธีแตวิธีท่ีนิยมนอกจากราคาถูกแลว วัสดุท่ี
นํามาใชสามารถหาไดงาย คือ การใชดินเหนียวปู ใชในกรณีท่ีดินสําหรับใชกอสรางคันสระมีกรวดหรือ
ทรายผสมอยูมาก 
  ดินเหนียวท่ีใชปูทับจะตองเปนช้ันๆ รวม 2 ช้ัน ความหนาในการปูประมาณ 0.50 เมตร    
ท่ีกนสระ สําหรับสระน้ําท่ีมีความลึก 3.5 เมตร และที่ลาดดานในสระควรมีความหนาไมนอยกวา     
0.20 เมตร ท่ีระดับเก็บกักน้ํา ปริมาณงานของดินเหนียวท่ีใช มีคาประมาณ 5% ของความจุเก็บกักน้ํา 

ตารางที่ 6.2   แสดงการพิจารณาใชดินเหนียวปองกันการรั่วซึม 
สัมประสิทธ์ิการซึมผานของน้ํา (k) 

(ม./วินาที) 
ระดับน้ําใตดิน 

(เมตร) การดาดดินเหนียว 

< 10-8 0 - 3 ไมจําเปน 
> 10-8 > 3 จําเปน 
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บทที่  6 
การประมาณราคาคากอสรางและการวิเคราะหดานเศรษฐศาสตร 

  
 การประมาณราคาคากอสรางและการวิเคราะหดานเศรษฐศาสตรในขั้นตอนการวิเคราะห                   
ความเหมาะสม เปนการประมาณแบบคราวๆ โดยอาศัยขอมูลจากแผนที่ มาตราสวน 1:50,000 โครงราง
รูปแบบ ดังตอไปนี้ 

6.1   การคิดปริมาณงาน 
 1) งานดินขุด เปนปริมาณงานดินขุดสระเก็บน้ํา ขุดลอกหนองน้ํา มีสูตรคิดดังนี้ 
                          - ปริมาณงานดินขุดสระเก็บ คิด 80% ของความจุเก็บกักน้ํา 
                          - ปริมาณงานดินขุดลอกหนองน้ํา คิด 45% ของความจุเก็บกักน้ํา 
                    2)  งานดินถม เปนงานดินถมคันสระ/ทํานบดินของสระเก็บน้ําและหนองน้ํา ปกติความกวาง
ของคันดินถมทั่วไป 4 เมตร การคิดปริมาณจากตัวแปรความยาว; L (ม.) ความสูงเฉลี่ยของคันดิน; H (ม.)  
ดังนี้ 
  งานดินถมบดอัดแนน (ลบ.ม.) = 4LH2 + 10HL + 1.12L 
 3) อาคารทางน้ําเขา กําหนดตําแหนงอาคารในพื้นที่ ท่ีซึ่งมีน้ําไหลเขาสะดวก หรือรองน้ํา
เดิมตามธรรมชาติ เพื่อปองกันการกัดเซาะคันดิน 
  - ขนาดเสนผาศูนยกลางทอและจํานวนแถวควรกําหนดใหสัมพันธกับความจุเก็บกักน้ํา
ไวดังนี้ 

ตารางที่ 6.1 แสดงขนาดทอและจํานวนแถวของอาคารทางน้าํเขา 
ความจุเก็บกัก (ม.3) ขนาดทอ Ø (ม.) จํานวนแถว 
ไมเกิน  10,000 

10,000    –     25,000 
25,000    –     50,000 
50,000    –    100,000 
100,000  –     150,000 
150,000  –     250,000 

0.60 
0.80 
0.80 
0.80 
0.80 
0.80 

1 
1 
2 
3 
4 
5 
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  - จํานวนอาคารทางน้ําเขา ไดจากการสํารวจในสนามและเลือกอาคารใหเหมาะสมกับ
สภาพภูมิประเทศ 
 4) อาคารระบายน้ํา สําหรับควบคุมระดับน้ําในสระไมใหไหลทวมหลังคันดิน การกําหนด
ตําแหนงใหใกลรองน้ําธรรมชาติ 
  - ขนาดทอและจํานวนแถว คิดจากสูตร ดังนี้ 
   จํานวนแถว = 

าท)ี(ลบ.ม./วิน แถว   1   งทออัตราไหลขอ
าที)(ลบ.ม./วิน องสูงสุดปริมาณน้ําน  

        กําหนดให  
    ทอ Ø 0.60 ม. 1 แถว  อัตราการไหล 0.45 ลบ.ม./วินาที 
    ทอ Ø 0.80 ม. 1 แถว  อัตราการไหล 0.90 ลบ.ม./วินาที 
  - จํานวนอาคารระบายน้ํา ไดจากการสํารวจในสนามและเลือกจํานวนอาคารให
เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ 
  5) บันไดลงสระ สําหรับใหราษฎรใชข้ึน-ลงในการเอาน้ําไปใชประโยชน จํานวนอาคาร
อยางนอยหนึ่งแหงตามความเหมาะสมไดจากการสํารวจในสนาม 
 6) การปองกันการกัดเซาะโดยทั่วไปการปองกันการกัดเซาะหนาดินของสระน้ําทําไดโดย
การปูหนาดินและปลูกหญาหลังจากการกอสรางงานดินแลวเสร็จ บริเวณที่จะทําการปลูกหญา คือ ตั้งแต
เหนือระดับน้ําเก็บกักขึ้นไปจนถึงระดับสันคันดินและทํานบดิน การคิดปริมาณจากตัวแปรความยาว; L (ม.) 
ความสูงเฉลี่ยของคันดิน ; H (ม.) ดังนี้ 
  งานปลูกหญา  (ตารางเมตร)   =   1.73LH + 4.47 L  
  7) การปองกันการรั่วซึม สามารถทําไดหลายวิธีแตวิธีท่ีนิยมนอกจากราคาถูกแลว วัสดุท่ี
นํามาใชสามารถหาไดงาย คือ การใชดินเหนียวปู ใชในกรณีท่ีดินสําหรับใชกอสรางคันสระมีกรวดหรือ
ทรายผสมอยูมาก 
  ดินเหนียวท่ีใชปูทับจะตองเปนช้ันๆ รวม 2 ช้ัน ความหนาในการปูประมาณ 0.50 เมตร    
ท่ีกนสระ สําหรับสระน้ําท่ีมีความลึก 3.5 เมตร และที่ลาดดานในสระควรมีความหนาไมนอยกวา     
0.20 เมตร ท่ีระดับเก็บกักน้ํา ปริมาณงานของดินเหนียวท่ีใช มีคาประมาณ 5% ของความจุเก็บกักน้ํา 

ตารางที่ 6.2   แสดงการพิจารณาใชดินเหนียวปองกันการรั่วซึม 
สัมประสิทธ์ิการซึมผานของน้ํา (k) 

(ม./วินาที) 
ระดับน้ําใตดิน 

(เมตร) การดาดดินเหนียว 

< 10-8 0 - 3 ไมจําเปน 
> 10-8 > 3 จําเปน 
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6.2   การคิดราคาตอหนวย 
 1) งานดินและงานปองกันการกัดเซาะ ราคาตอหนวยใชราคาเฉลี่ยของประมาณการแหลงน้ํา
ตามราคากลาง กทม.  ( เม.ย.48 )  ไมรวมคา Factor F  ดังแสดงในตารางที่ 6.3 

ตารางที่ 6.3     แสดงราคาตอหนวยงานดินและงานปองกันการกัดเซาะ 

ชนิดของงาน ราคา 
(บาท) หนวย 

ดินถม (บดอัดแนน) 66.61 บาท/ลบ.ม. 
ดินขุดเปดหนาดิน 11.77 บาท/ลบ.ม. 
ดินขุดขนทิ้ง (สภาพเดิม) 24.57 บาท/ลบ.ม. 
ปลูกหญา 22.47 บาท/ลบ.ม. 
หินเรียง 364.07 บาท/ลบ.ม. 

 

 2) อาคารทางน้ําเขา/อาคารระบายน้ําเปนงานคอนกรีตเสริมเหล็ก ราคาตอหนวยใชราคา
เฉลี่ยของประมาณการแหลงน้ํา ตามราคากลาง กทม. (เม.ย.48) ไมรวมคา Factor F ดังแสดงในตารางที่ 6.4 

ตารางที่ 6.4     แสดงราคาตอหนวยของอาคารทางน้ําเขา/ระบายน้ํา 
ราคาอาคารทางน้ําเขา 

(บาท/อาคาร) 
ราคาอาคารระบายน้ํา 

(บาท/อาคาร) ตัวแปรขนาดทอ คสล. 
(เมตร) 

จํานวน 
แถว 

1:2 1:3 1:2 1:3 
ขนาดทอ Ø 0.60 ม. 1 

1 
2 

87,439 
87,439 
117,944 

112,435 
112,435 
155,057 

108,473 
108,473 
144,026 

115,674 
115,674 
153,204 

ขนาดทอ Ø 0.80 ม. 3 
4 
5 

141,773 
165,629 
193,384 

184,099 
216,456 
249,185 

181,170 
218,737 
258,864 

193,351 
233,998 
277,477 

 3) อาคารบันไดลงสระ ใชกับงานสระเก็บน้ําและงานขุดลอกหนองน้ําและบึงธรรมชาติ เปน
งานคอนกรีตเสริมเหล็กราคาตอหนวยใชราคาเฉลี่ยตออาคาร ตามราคากลาง กทม. (เม.ย.48) ไมรวมคา 
Factor F ดังแสดงในสูตร 
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  ความลาด   1:2  ราคาคากอสราง   =  8,295H + 30,977      บาท/อาคาร 
  ความลาด   1:3  ราคาคากอสราง   =  12,565H + 30,609    บาท/อาคาร 
  เมื่อ  H  คือ   ความลึกเฉลี่ยของสระ   วัดจากทองสระถึงระดับคันดิน 
 4) งานฝายขนาดเล็ก ตามมาตรฐาน มข. 2527 ราคาตอหนวยไดจากการประมาณวัสดุตาม
ราคากลาง กทม. (เม.ย.48) ไมรวมคา Factor F  ดังแสดงในตารางที่ 6.5-6.7 

ตารางที่ 6.5   แสดงราคาตอหนวยของฝาย สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังขางสงู 2.50 เมตร 

ความกวางของฝาย ( เมตร) ราคา 
(บาท) 

6 200,725.40 
7 210,131.00 
8 222,973.90 
9 246,380.70 
10 259,668.10 
11 276,700.05 
12 297,384.70 
13 308,989.85 
14 318,786.11 

ตารางที่ 6.6   แสดงราคาตอหนวยของฝาย สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังขางสงู 3.00 เมตร 

ความกวางของฝาย ( เมตร) ราคา 
(บาท) 

8 258,179.65 
9 271,634.30 
10 283,204.90 
11 303,557.53 
12 317,817.87 
13 337,160.40 
14 351,150.20 
15 361,408.58 
16 378,643.59 
17 393,686.86 

ตารางที่ 6.7   แสดงราคาตอหนวยของฝาย สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังขางสงู 3.50 เมตร 
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ความกวางของฝาย ( เมตร) ราคา 
(บาท) 

10 308,804.30 
11 322,411.16 
12 336,018.01 
13 350,067.53 
14 375,482.91 
15 386,277.98 
16 402,506.45 
17 416,694.22 
18 435,729.86 
19 447,914.39 
20 459,413.42 

 
6.3   การคิดคา Factor F  
 การคิดคา Factor F คือ การคิดคาอํานวยการ คาความผันผวน ดอกเบี้ย กําไร และภาษี ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อมันที่ 28 มิถุนายน 2537 ใหใชหลักเกณฑการคํานวณราคากลาง โดยคิดรวมอยูในรูป
ของ Factor F ซึ่งใช Factor F งานชลประทาน (เนื่องจากงานชลประทานมีลักษณะใกลเคียงกับงานทางจึง
ใหใช เชนเดียวกับงานทาง)   
 Factor F กรณีฝนตกชุก (เฉพาะ Factor F งานกอสรางทาง) 
 กรณีพื้นที่กอสรางอยูในเขตจังหวัดท่ีมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปตั้งแต 1,500 มม. ใหเพิ่มคา 
Factor F ดังนี้ 

ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอป 
มม. 

เพิ่มคา Factor F 
% 

มากกวา 3,500 
มากกวา 3,000,-3,500 
มากกวา 2,500-3,000 
มากกวา 2,000-2,500 
มากกวา 1,500-2,000 

3.50 
3.00 
2.50 
2.00 
1.50 
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ความกวางของฝาย ( เมตร) ราคา 
(บาท) 

10 308,804.30 
11 322,411.16 
12 336,018.01 
13 350,067.53 
14 375,482.91 
15 386,277.98 
16 402,506.45 
17 416,694.22 
18 435,729.86 
19 447,914.39 
20 459,413.42 

 
6.3   การคิดคา Factor F  
 การคิดคา Factor F คือ การคิดคาอํานวยการ คาความผันผวน ดอกเบี้ย กําไร และภาษี ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อมันที่ 28 มิถุนายน 2537 ใหใชหลักเกณฑการคํานวณราคากลาง โดยคิดรวมอยูในรูป
ของ Factor F ซึ่งใช Factor F งานชลประทาน (เนื่องจากงานชลประทานมีลักษณะใกลเคียงกับงานทางจึง
ใหใช เชนเดียวกับงานทาง)   
 Factor F กรณีฝนตกชุก (เฉพาะ Factor F งานกอสรางทาง) 
 กรณีพื้นที่กอสรางอยูในเขตจังหวัดท่ีมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปตั้งแต 1,500 มม. ใหเพิ่มคา 
Factor F ดังนี้ 

ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอป 
มม. 

เพิ่มคา Factor F 
% 

มากกวา 3,500 
มากกวา 3,000,-3,500 
มากกวา 2,500-3,000 
มากกวา 2,000-2,500 
มากกวา 1,500-2,000 

3.50 
3.00 
2.50 
2.00 
1.50 
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จังหวัดที่มีปริมาณน้ําฝนเฉลีย่ตอปมากกวา 1,500 มม. 
 

เพิ่มคา Factor F 
3.50% 

เพิ่มคา Factor F 
3.00% 

เพิ่มคา Factor F 
2.50% 

เพิ่มคา Factor F 
2.00% 

เพิ่มคา Factor F 
1.50% 

ตราด 
พังงา 
ระนอง 

- จันทบุรี กระบี่ 
ตรัง 

นครศรีธรรมราช 
นราธิวาส 
พัทลุง 
ภูเก็ต 
สตูล 

นครพนม 
ยโสธร 

เชียงราย 
มุกดาหาร 
ศรีษะเกษ 
สกลนคร 
หนองคาย 
อํานาจเจริญ 
อุบลราชธานี 
ปราจีนบุรี 
ชุมพร 
ปตตานี 
ยะลา 
สงขลา 

สุราษฎรธานี 
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ตารางที่ 6.8 แสดงคา Factor F  งานชลประทาน 
เงินลวงหนาจาย        15.00%   ดอกเบี้ยเงินกู        7.00 % ตอป    
เงินประกันผลงานหัก     10.00%  คาภาษีมูลคาเพิ่ม  7.00 % 

คาใชจายในการดําเนินการงานกอสราง % คางาน 
(ทุน) 

ลานบาท 
คา 

อํานวยการ 
คา 

ดอกเบ้ีย 
คา 
กําไร 

รวม 
คาใชจาย 

รวมในรูปภาษี 
Factor 

ภาษีมูลคาเพิ่ม 
VAT 

 
Factor F 

<     5 15.3912 0.9158 5.5000 21.8100 1.2181 1.0700 1.3034 
10 11.8735 0.8750 5.5000 18.2485 1.1825 1.0700 1.2853 
20 8.3740 0.8313 5.5000 14.7085 1.1471 1.0700 1.2274 
30 5.9774 0.8313 5.5000 12.3087 1.1231 1.0700 1.2017 
40 5.7934 0.7875 5.5000 11.5809 1.1158 1.0700 1.1939 
50 5.7453 0.7438 5.5000 11.4917 1.1149 1.0700 1.1930 
60 5.5812 0.7000 5.5000 11.4812 1.1148 1.0700 1.1828 
70 5.3806 0.7000 4.5000 10.5806 1.1058 1.0700 1.1832 
80 4.8882 0.7000 4.5000 10.0882 1.1009 1.0700 1.1779 
90 4.5016 0.7000 4.5000 9.7018 1.0970 1.0700 1.1738 
100 4.1939 0.7000 4.5000 9.3939 1.0939 1.0700 1.1705 
110 3.8422 0.7000 4.0000 8.6422 1.0864 1.0700 1.1625 
120 3.7324 0.7000 4.0000 8.4324 1.0843 1.0700 1.1602 
130 3.5549 0.7000 4.0000 8.2549 1.0825 1.0700 1.1583 
140 3.4027 0.7000 4.0000 8.1027 1.0810 1.0700 1.1567 
150 3.2709 0.7000 4.0000 7.9709 1.0797 1.0700 1.1553 
160 3.6529 0.7000 4.0000 8.3529 1.0839 1.0700 1.1594 
170 3.5170 0.7000 4.0000 8.2170 1.0822 1.0700 1.1579 
180 3.3963 0.7000 4.0000 8.0963 1.0810 1.0700 1.1586 
190 3.2882 0.7000 3.5000 7.4882 1.0749 1.0700 1.1501 
200 3.5524 0.6563 3.5000 7.7087 1.0771 1.0700 1.1525 
210 3.4519 0.6583 3.5000 7.6081 1.0761 1.0700 1.1514 
220 3.3604 0.6583 3.5000 7.5167 1.0752 1.0700 1.1504 
230 3.2770 0.6563 3.5000 7.4332 1.0743 1.0700 1.1495 
240 3.2005 0.6583 3.5000 7.3587 1.0736 1.0700 1.1481 
250 3.1301 0.6563 3.5000 7.2863 1.0729 1.0700 1.1480 
260 3.0651 0.6583 3.5000 7.2213 1.0722 1.0700 1.1473 
270 3.0049 0.6563 3.5000 7.1612 1.0716 1.0700 1.1.1465 
280 2.9491 0.6563 3.5000 7.1053 1.0711 1.0700 1.1460 
290 2.5971 0.6583 3.5000 7.0533 1.0705 1.0700 1.1456 
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คาใชจายในการดําเนินการงานกอสราง % คางาน 
(ทุน) 

ลานบาท 
คา 

อํานวยการ 
คา 

ดอกเบ้ีย 
คา 
กําไร 

รวม 
คาใชจาย 

รวมในรูปภาษี 
Factor 

ภาษีมูลคาเพิ่ม 
VAT 

 
Factor F 

300 2.8485 0.6583 3.5000 7.0048 1.0700 1.0700 1.1450 
350 2.7463 0.6583 3.5000 6.9025 1.0690 1.0700 1.1439 
400 2.5830 0.6563 3.5000 6.7199 1.0672 1.0700 1.1418 
450 2.4210 0.6583 3.5000 6.5778 1.0858 1.0700 1.1404 
500 2.3079 0.6563 3.5000 6.4542 1.0846 1.0700 1.1392 

> 500 2.3079 0.6563 3.5000 6.4642 1.0846 1.0700 1.1392 
ตุลาคม 2544 

หมายเหตุ 
 1) กรณีคางานอยูระหวางชวงของคางานตนทุนที่กําหนด ใหเทียบอัตราสวนเพื่อหา Factor F  
 2) ตาราง Factor F เปนตารางแนะนําสามารถเปลี่ยนแปลงได ตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี และความเหมาะสม

ในการนําไปใชงานจริงตามสัญญาจาง 
 
6.4   การวิเคราะหความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร 
 การเปรียบเทียบผลประโยชนกับคาการลงทุนเพื่อวัดความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตรของ
โครงการแสดงไดหลายรูปแบบ กลาวคือ อัตราสวนผลตอบแทนตอคาลงทุน (Benefit Cost Ratio, B/C) 
มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value, NPV) และอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร 
(Internal Rate of Return, IRR) ซึ่งสวนใหญจะประเมินความเหมาะสมของโครงการในแตละทางเลือก
ตางๆ ในรูปของ B/C 
 6.4.1 ผลประโยชน 
  ผลประโยชนท่ีจะไดรับจากโครงการขุดสระเก็บน้ํา และขุดลอกหนองน้ํา ไดจากการ
สํารวจทางดานเศรษฐกิจการเกษตรในพื้นที่โครงการ ดังตัวเลขในตารางที่ 6.9 เปนคาเฉลี่ยของผลประโยชน
ท่ีเพิ่มข้ึนจากผลผลิตเดิมเมื่อยังไมกอสรางโครงการ ซึ่งจะนําไปประเมินความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร
ของโครงการ 
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ตารางที่ 6.9     แสดงผลประโยชนของพืชบางชนิดและปลา 

ประเภทของผลประโยชน หนวย ผลประโยชนที่เพ่ิมขึ้น 
น้ํากิน น้ําใช บาท/ลบ.ม. 5 
พืชผัก เชน คะนา,  หอมและดอกกะหล่ํา บาท/ไร /ป 8,000 
พืชไร ถั่วลิสง บาท/ไร /ป 1,500 
ปลาในสระเลี้ยงปลา บาท/พื้นที่ผิวน้ํา 1 ไร/ป 15,000 

ในการคํานวณผลประโยชนท่ีไดรับจะคํานวณจากพื้นที่การเกษตรคูณดวยผลประโยชนท่ีเพิ่มข้ึน 
 
 6.4.2 คาการลงทุน  
       คือ คาลงทุนโครงการในหนึ่งป = (คากอสรางโครงการ x CRF) + คาซอมบํารุงรักษา
รายป (3% ของคากอสรางโครงการ) อัตราดอกเบี้ยใหพิจารณาจากสภาพของภาวะเศรษฐกิจขณะที่
ทําการศึกษาความเหมาะสมนั้น ซึ่งสามารถกําหนดใหเหมาะสมไดตามอัตราดอกเบี้ยท่ีข้ึนลงของธนาคาร
แหงประเทศไทย 

  โดยท่ี CRF = Capital Recovery Factor 
      
                    CRF   =   
 
  เมื่อ  i =   อัตราดอกเบี้ยรอยละตอป ;  % 
    n =   อายุของโครงการ ;  ป  

 อายุของโครงการแหลงน้ําขนาดเล็กประเมินไว 30 ป อัตราดอกเบี้ยใชในชวง 10-18% ตอป ดัง
แสดงในตารางที่ 6.10 
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ป 1 คาลงทุนใน
ายปที่ไดรับรผลประโยชน

=
C
B

MZ  TZ)  CRF +×
=
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ตารางที่ 6.10      แสดงคา Capital Recovery Factor (CRF) 
อัตราดอกเบี้ย (% ตอป) CRF 

10 0.1061 
11 0.1150 
12 0.1241 
13 0.1334 
14 0.1428 
15 0.1523 
16 0.1619 
17 0.1715 
18 0.1813 

 
 6.4.3  อัตราผลตอบแทนคาลงทุน (Benefit Cost Ratio : B/C)  
  เปนการเปรียบเทียบมูลคาปจจุบันของผลประโยชนท่ีประเมินคาเปนเงินไดกับมูลคา
ปจจุบันของคาลงทุน สูตรท่ีใชในการคํานวณคือ 
  
  หรือ  
 
  หรือ 
  
 
 
 

  เมื่อ  BZ  =  ผลประโยชนท่ีไดรับรายป  ;  บาท 
     TZ  =  คากอสรางทั้งโครงการ  ;  บาท 
     MZ = คาซอมบํารุงรักษารายป ประเมินไว 3% ตอป ของคากอสราง

โครงการ 

ลงทุน ุบันของคามูลคาปจจ
ระโยชน ุบันของผลปมูลคาปจจ

C
B

=
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 ดังนั้นเกณฑท่ีใชแสดงถึงความเหมาะสมและความเปนไปไดของโครงการ คือ B/C ตองมีคา             
มากกวา 1 ท้ังนี้ เพราะเมื่อคา B/C มากกวา 1 แลว ก็หมายความวาผลประโยชนท่ีไดรับจากโครงการจะมี
คามากกวาคาลงทุนใชจายท่ีเสียไป 
 6.4.4  อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร (Internal Rate of Return ; IRR)     
  เปนอัตราที่จะทําใหผลประโยชนและคาลงทุนที่ดินเปนมูลคาปจจุบันแลวเทากัน ฉะนั้น 
IRR จึงแสดงความสามารถของวงเงินลงทุนที่จะกอใหเกิดรายไดคุมกับเงินที่ลงทุนเพื่อการนั้นพอดี กลาวคือ 
  นั่นคือ IRR คือ อัตราสวนลด (i) ท่ีทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ 
NPV) มีคาเทากับศูนย หรือ B/C มีคาเปนหนึ่ง 
  ดังนั้นในการพิจารณาตัดสินเมื่อไดคา IRR ออกมาแลวก็นําไปเปรียบเทียบกับคาเสีย
โอกาสของทุนโดยปกติกําหนดไวเทากับ 10% ซึ่งเปนอัตราผลตอบแทนที่พิจารณาวานาพอใจ โดยมีคา
ใกลเคียงกับดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล ถา IRR ท่ีไดสูงกวาคาเสียโอกาสของทุน ก็จะเปนโครงการ
ลงทุนที่คุมคา แตถา IRR ท่ีไดต่ําวาคาเสียโอกาสของทุนก็จะเปนการลงทุนที่ไมคุมคา 
 6.4.5  ราคาโครงการตอจํานวนประชากร  
  ราคาโครงการตอจํานวนประชากร เทากับราคาคากอสรางทั้งโครงการหารดวยจํานวน
ประชากรที่ไดรับผลประโยชน 
 6.4.6  ราคาโครงการตอจํานวนพื้นที่ที่ไดรับผลประโยชน   
  ราคาโครงการตอจํานวนพื้นที่ท่ีไดรับผลประโยชน  เทากับราคาคากอสรางทั้งโครงการ
หารดวยพื้นที่ท่ีไดรับผลประโยชน 

6.5   การคํานวณระยะเวลาการกอสราง 
 การคํานวณระยะเวลากอสรางและคาควบคุมงานในเนื้องานรวมระยะเวลาเตรียมการกอสราง 
แตยังไมรวมระยะเวลาทดสอบวัสดุและชวงฤดูฝนที่เกิดฝนตกหนักและไมสามารถทํางานได 
 6.5.1 เคร่ืองจักร ชุด ก. (ปริมาณดินขุด ตํ่ากวา 72,000 ม.3) 
 

  ระยะเวลากอสราง =  
 
หมายเหตุ          300 = อัตราการทํางานของรถขุด         2,760 = อัตราการทํางานของรถขดตีนแกะ 
          15 = จํานวนวันที่ตองปฏิบัติงาน          0.5 = คาเปอรเซ็นตงานที่เผื่อไว  
          20 = งานทันคิดตอวันได 20 ลบ.ม.     15 = จํานวนวันที่ตองปฏิบัติงานคาเดียวกันกับ  

งานดินขุด + งานดินถม + งานคอนกรีต 
 300 2,760 15 

1 2 3 

x 0.5 + งานหิน + 15 วัน 
20 4 
5 

6 

1 2 
3 4 
5 6 3 
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แตยังไมรวมระยะเวลาทดสอบวัสดุและชวงฤดูฝนที่เกิดฝนตกหนักและไมสามารถทํางานได 
 6.5.1 เคร่ืองจักร ชุด ก. (ปริมาณดินขุด ตํ่ากวา 72,000 ม.3) 
 

  ระยะเวลากอสราง =  
 
หมายเหตุ          300 = อัตราการทํางานของรถขุด         2,760 = อัตราการทํางานของรถขดตีนแกะ 
          15 = จํานวนวันที่ตองปฏิบัติงาน          0.5 = คาเปอรเซ็นตงานที่เผื่อไว  
          20 = งานทันคิดตอวันได 20 ลบ.ม.     15 = จํานวนวันที่ตองปฏิบัติงานคาเดียวกันกับ  

งานดินขุด + งานดินถม + งานคอนกรีต 
 300 2,760 15 

1 2 3 

x 0.5 + งานหิน + 15 วัน 
20 4 
5 

6 

1 2 
3 4 
5 6 3 
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 6.5.2 เคร่ืองจักร ชุด ข. (ปริมาณงานดินขุด ระหวาง 72,000-144,000 ม.3) 
 

  ระยะเวลากอสราง =  
 
หมายเหตุ          600 = อัตราการทํางานของรถขุด         2,760 = อัตราการทํางานของรถขดตีนแกะ 
          30 = จํานวนวันที่ตองปฏิบัติงาน          0.5 = คาเปอรเซ็นตงานที่เผื่อไว  
          40 = งานทันคิดตอวันได 40 ลบ.ม.     30 = จํานวนวันที่ตองปฏิบัติงานคาเดียวกันกับ  
 
 6.5.3 เคร่ืองจักร ชุด ค. (ปริมาณงานดินขุด มากกวา 144,000 ม.3) 
 

  ระยะเวลากอสราง =  
 
หมายเหตุ          1,200 = อตัราการทํางานของรถขุด         2,760 = อัตราการทํางานของรถขดตีนแกะ 
          30 = จํานวนวันที่ตองปฏิบัติงาน          0.5 = คาเปอรเซ็นตงานที่เผื่อไว  
          40 = งานทันคิดตอวันได 40 ลบ.ม.     30 = จํานวนวันที่ตองปฏิบัติงานคาเดียวกันกับ  
 
 6.5.4 ระบบสงน้ํา (คลอง/ทอ) 
 

  ระยะเวลากอสราง =  
 
 
หมายเหตุ ระยะเวลากอสรางไมเกิน 240 วัน กรณีท่ีเกินใหคิดเพิ่ม จํานวนชุดเครื่องจักรกล โดยที่ 
 จํานวนชุดเครื่องจักรกล =       ระยะเวลาการกอสราง    (ชุด) 
 

            600 = อตัราการทํางานของรถขุด         0.5 = คาเปอรเซ็นตงานที่เผื่อไว 
          2,760 = อตัราการทํางานของรถขดตีนแกะ         15 = จํานวนวันที่ตองปฏิบัติงาน 
          100 = งานทันคิดตอวันได 100 ลบ.ม.     15 = จํานวนวันที่ตองปฏิบัติงานคาเดียวกันกับ  
 
 
 
 

งานดินขุด + งานดินถม + งานคอนกรีต 
 600 2,760 30 

1 2 3 

x 0.5 + งานหิน + 30 วัน 
40 4 
5 

6 

1 2 
3 4 
5 6 3 

งานดินขุด + งานดินถม + งานคอนกรีต 
 1,200 2,760 30 

1 2 3 

x 0.5 + งานหิน + 30 วัน 
40 4 
5 

6 

1 2 
3 4 
5 6 3 

งานดินขุด  x 0.5 งานดินถม + งานคอนกรีต 
 600              2,760              15 

1 
2 

3 

          + งานหิน + 15 วัน 
100 

4 5 
6 

1 2 
3 4 
5 6 4 

240 
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ตางรางที่ 6 - 11 อัตราการทํางานของเครื่องจกัรกลตอวัน / โครงการ 

รายการ 
จํานวน 

เครื่องจักร 
(เครื่อง) 

อัตราการทํางาน
ม3/ช่ัวโมง/ 
เครื่อง 

อัตราการทํางาน
ม3/ช่ัวโมง/เครื่อง/

คิด 6 ชม. 
หมายเหตุ 

1.  เครื่องจักร ชุด ก 
- รถขุด Exavator 
- รถบดตีนแกะ 

 
1 
1 

 
50 

460 

 
300 

2,760 

ปริมาณงานดินขุด
ทิ้ง+ดินขุดเหลว+หิน
ผุไมเกิน 100,000 ม3 

2.  เครื่องจักร ชุด ข 
- รถขุด Exavator 
- รถบดตีนแกะ 

 
2 
1 

 
50 

460 

 
600 

2,760 

ปริมาณงานดินขุด
ทิ้ง+ดินขุดเหลว+หิน
ผุเกินกวา 172,000 ม3 

3.  เครื่องจักร ชุด ค 
- รถขุด Exavator 
- รถบดตีนแกะ 

 
4 
1 

 
50 

460 

 
1,200 
2,760 

ปริมาณงานดินขุด
ทิ้ง+ดินขุดเหลว+หิน
ผุเกินกวา 172,000 ม3 

 
ตารางที่ 6-12 อตัราการทํางานของแรงงานตอวัน / โครงการ 

รายการ จํานวนคนงาน 
ตอชุด 

อัตราการทํางาน 
(ม3./คน/วัน) 

หนวย 

1. งานคอนกรตีเสริมเหล็ก 
2. งานคอนกรตีดาดคลอง 
3. งานหินทิ้ง 
4. งานวางทอ 

15 
15 
10 
10 

0.4 
0.2 
4.0 
- 

ม.3 
ม.3 
ม.3 
ม. 

หมายเหตุ 
 - งานดินขุด หมายถึง งานปดหนาดิน+งานดินขุดท้ิง+งานดินขุดเหลว+งานขุดหินผุ+ 
    งานขุดหินแข็ง 
 - งานดินถม หมายถึง งานดินถมบดอัดท่ัวไป+งานดินถมจากบอดิน+งานลูกรัง 
 - งานคอนกรีต หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็ก+คอนกรีตดาดคลอง 
 - งานหิน หมายถึง งานหินทิ้ง+งานหินเรียง+หินเรียงยาแนว 
 - งานทอ หมายถึง งานทอซีเมนตใยหิน+ทอ HDPE+ทอเหล็กเหนียว 
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รูปภาพกอนและหลังโครงการขุดสระเก็บน้ํา 
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บทที่  7 
การตรวจสอบ บูรณะ บํารุงรักษาแหลงน้ําและอาคารประกอบ 

 
7.1   การตรวจสภาพ 
 เปนการสังเกตพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงหรือรองรอยที่สอวาเริ่มจะเปลี่ยนแปลง อันอาจจะ
กอใหเกิดความเสียหายตอแหลงน้ําและอาคารประกอบตางๆ ท้ังสายตาและอุปกรณเฉพาะ 

7.2   การบํารุงรักษา 
           เปนการดูแลรักษาแหลงน้ําและอาคารประกอบของแหลงน้ําใหอยูในสภาพดีและสามารถใช
ประโยชนไดตามภาระหนาท่ีท่ีมีอยู 
 เพื่อความมั่นคงของสิ่งกอสรางแหลงน้ําและอาคารประกอบตางๆ จะตองทําการตรวจสภาพ
และบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอดวยการเอาใจใส มิฉะนั้นจะชํารุดทรุดโทรมเร็ว เสียคาซอมแซมแพงมาก
หรือใชงานไมไดเลย ซึ่งมีสวนประกอบที่สําคัญดังนี้ 
 1) ดินถม เปนงานดินถมบดอัดแนน เพื่อควบคุมการไหลของน้ํา ใชเปนโครงสรางของ
ทํานบดิน คันสระ คันคลอง เปนตน  

ดินถม การตรวจสภาพ การบํารุงรักษา 
1. ทํานบดิน -  สังเกตลาดดินของทํานบดินตองไมถูกดัน

ตัวนูนขึ้นและมีการกัดเซาะ 
-  สันทํานบดินควรเปนหลังเตาไมเปนหลุม
เปนบอ 

-  ลาดดานหนา / ดานทายทํานบดินตองมี
หญาปกคลุมสม่ําเสมอ 

-  ตองไมมีตนไมขึ้นบนสันทํานบดินหรือ
ลาดทํานบดิน 

2. คันสระ -  ตรวจสอบคันดินกั้น อาคารน้ําเขาออก 
บันไดลงสระ หินเรียง ไมใหชํารุดเสียหาย 

-  กําจัดวัชพืชที่ขึ้นในสระและรอบๆ คันสระ 
-  ปลูกหญาตามลาดตลิ่งเมื่อชํารุด 

3. คันคลอง -  ตรวจสอบสภาพการตกตะกอน และ
วัชพืชที่ขึ้นในคลองสงน้ําและไมปลอย
ใหตนไมขึ้นบนคันคลอง 

-  ตรวจสอบสภาพชํารุดของคลองและคัน
คลองสม่ําเสมอ 

-  บํารุงรักษาคลองและคันคลองโดยใชดิน
เสริมใหคงสภาพเดิม 

-  หมั่นเสริมดินปลูกและตัดหญาใหสมบูรณ 
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     ขอแนะนํา 
  - หากพบวามีน้ําซึมออกดานหลังทํานบดินหรือบริเวณตีนทํานบดินมีน้ําลอดใตใหรีบ
แจงหนวยงานเจาของโครงการทันที เพื่อหาวิธีระบายน้ําใหถูกวิธี 
  - ลาดทํานบดิน / คันคลองไมควรลาดชันเกินไปและควรมีปลูกหญาคลุมลาดใหสมบูรณ 
  - กอนทําการบดอัดคันดินควรขุดรื้อเศษไมหรือดินออนออกใหหมดกอน 
  - ดินที่ใชบดอัดแนนเพื่อทําทํานบดินหรือคันดินควรเปนดินทึบน้ํา และตองบดอัดให
ถูกกรรมวิธีเพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วซึมและการทรุดตัว 
 2) ดินขุด   เปนการขุดดินออกและขนทิ้ง เพื่อใหไดพื้นที่ในการเก็บกักน้ํามากขึ้นหรือได
พื้นที่การกอสรางคันดินและอาคารประกอบ 

ดินขุด การตรวจสภาพ การบํารุงรักษา 
งานดินขุด -  ตรวจสอบสภาพดินที่ขุดลอกขึ้นมาวา

เปนดินชนิดใดเพื่อใชเปนแนวทางการ
เลือกความชันของลาดดานขาง 

-  ตรวจสอบคุณภาพดินขุดเพื่อนําดินไปใช
งานถมอัดแนนอื่นๆ 

-  เมื่อขุดลอกแลวควรมีการปลูกพืชคลุม
ดินกันตลิ่งพัง 

-  มีแนวเขตที่ทิ้งดินขุดอยางชัดเจนและ
เพียงพอ 

 
  ขอแนะนํา 
            - ตองไมมีปญหาที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ตามแนวริมลําน้ําท่ีจะทําการขุดลอก 
  -  สถานที่ท้ิงดินจากการขุดลอก ไมควรอยูไกลจากบริเวณโครงการ 
          - ระวังการตกตะกอนในลําน้ําและหามาตรการปองกันการชะลางพังทลายของดิน 
  - การขุดลอกลําน้ําท่ีมีความลาดชันสูงจะเก็บกักน้ําไดนอยควรพิจารณาอยางรอบคอบ 
 3) คอนกรีต  เปนงานโครงสรางอาคารที่มีสวนผสมของซีเมนต หินยอย กรวด ทราย และน้ํา            
มีคุณสมบัติกันซึม ทนตอการขัดสี และรับน้ําหนักที่มากระทําได 
 

คอนกรีต การตรวจสภาพ การบํารุงรักษา 
งานคอนกรีต -  สังเกตขนาดและความยาวรอยราวของ

คอนกรีต หากรอยราวขยายใหญขึ้นให
รีบแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ 

-  บํารุงรักษาผิวคอนกรีตมิใหผุกรอน หาก
พบเห็นใหรีบซอมแซมใหอยูในสภาพที่ดี 
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คอนกรีต การตรวจสภาพ การบํารุงรักษา 
 -  ตรวจดูผิวของคอนกรีตวามีการหลุดรอน

จนเห็นเหล็กภายในหรือไม 
-  ตรวจสอบรอยตอระหวางคอนกรีตและ
โพรงระหวางคอนกรีตกับดินหรือหินที่
รองรับอยู 

-  ตรวจสอบสภาพทั่วไปของงาน
โครงสรางอาคารที่เปนคอนกรีต ถามี
ความผิดปกติใหเรงดําเนินการซอม
กลับคืนสภาพทันที 

-  ไมใชของแข็งหรือเครื่องกลหนักกระแทก
หรือตอเติมอาคารทําใหคอนกรีตรับ
น้ําหนักเพิ่มขึ้น 

-  รื้อแผนคอนกรีตที่พังทลายออกทั้งแผน
และปรับปรุงวัสดุรองพื้นกอนเทคอนกรีต
ใหม 

 
  ขอแนะนํา 
  - การซอมคอนกรีตท่ีชํารุดหรือแตกราวตองใชเทคนิคจําเพาะ ควรแจงหนวยงาน     
ตนสังกัดดําเนินการ 
            - การผสม การลําเลียง การเท การทําใหคอนกรีตแนนตัว และการบมคอนกรีต      
เปนหลักการสําคัญที่ทําใหไดโครงสรางคอนกรีตท่ีมีคุณภาพ 
           - โครงสรางที่อาจทําใหคอนกรีตเกิดการยืดหรือหดตัวหรือรับแรงดึง ควรมีเหล็ก
เสริมดวย 
 4) หินเรียง และหินทิ้ง เปนวัสดุท่ีใชปูทับลาดดานขางคลองหรือคันดินหรือปูทับทายอาคาร          
เพื่อปองกันการถูกกัดเซาะจากน้ําหรือกระแสน้ําท่ีไหลผานอาคาร และใชปองกันการพังทลายของดินบดอัด 

หินเรียง และหินทิ้ง การตรวจสภาพ การบํารุงรักษา 
งานหินเรียง และหินทิ้ง -  ตรวจสอบสภาพของหินเรียง / 

หินทิ้ง วามีการหลุดหรือยุบตัวลง 
- ใชหินเรียงหรือหินทิ้งคละขนาดปูทับ
ลาดตลิ่งสภาพเดิม 

 

  ขอแนะนํา 
  - บริเวณที่อยูดานเหนือน้ําอาจถูกคลื่นน้ํากัดเซาะจนเวาแหวงใหหาหินเล็กใหญคละ
กันปูใหเต็ม 
  - เพิ่มความยาวของหินทิ้ง/เพิ่มขนาดหินหรือการปองกันลาดตลิ่งหากยังมีการกัดเซาะ
หรือน้ําพัดพา 
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  - หากหินทิ้งขนาดใหญไมมีหรือหายาก ใหใชหินขนาดเล็กแทนโดยใชวัสดุยึดหินทิ้ง
ขนาดเล็ก เขาดวยกัน เชน ลวดตาขายเพื่อเพิ่มน้ําหนักใหหินทิ้ง 

7.3   แนวทางการบํารุงรักษาแหลงน้ําของประชาชนในชุมชน 
            - ไมท้ิงเศษขยะ สิ่งปฏิกูลตางๆ ลงในแหลงน้ําอันจะทําใหคุณภาพน้ําเสียได 
            - ชวยกันดูแล และแจงตอเจาหนาท่ีเมื่อพบสิ่งกอสรางที่ชํารุด เสียหาย เพื่อใหดําเนินการ
ซอมแซมโดยเร็ว 
            - ทําการประชาสัมพันธระหวางชุมชนในการชวยกันดูแล บํารุงรักษาแหลงน้ํา เพื่อใหมีอายุ
ใชงานไดนานยิ่งข้ึน 
 - ใหความรวมมือกับเจาหนาท่ีทําการซอมแซม บํารุงรักษา เพื่อความสะดวกและรวดเร็วใน
การดําเนินการ 
            - ปลูกฝงจิตสํานึกใหกับลูกหลานใหชวยกันดูแล และบํารุงรักษาแหลงน้ํา ซึ่งเปนสมบัติ
ของชุมชน 
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บทที่  8 
การมีสวนรวมของประชาชน 

ในการกอสราง บูรณะ และการบํารุงรักษาแหลงน้ํา 
 
8.1   วัตถุประสงค  
                เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ และกรอบนโยบายของรัฐบาลที่เนนความ
โปรงใส การมีสวนรวม และการสรางเสริมความเขมแข็งของทองถิ่น จึงไดกําหนดวัตถุประสงคการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 
 1) เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารโครงการ และการพัฒนาโครงการพัฒนาแหลง
น้ําใหกับประชาชน สาธารณชนในวงกวาง ไดรับทราบอยางตอเนื่องโดยผานสื่อตางๆเพื่อใหความรูแก
ประชาชนเกี่ยวกับสาเหตุปญหาและแนวทางแกไขดานการพัฒนาแหลงน้ํา เพื่อสรางความเขาใจและ
มั่นใจใหกับประชาชนในเรื่องประโยชนของโครงการ 
 2) เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนรวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมแสดงความคิดเห็นในการ
ดําเนินการ การปฏิบัติ และมาตรการควบคุม 
 3) เพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนในพื้นที่ 
 4) เพื่อใหประชาชนมีความรูสึกรวมเปนเจาของโครงการ นําไปสูความรวมมือในการ
บริหารจัดการ และกําหนดมาตรการควบคุมดูแลรักษา 

8.2   การดําเนินงานดานประชาสัมพันธและการมีสวนรวม 
                 กิจกรรมของการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวม สามารถดําเนินการ
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางประกอบกัน ดังนี้ 
 - การสํารวจและเยี่ยมผูนํา เพื่อใหทราบถึงสภาพของพื้นที่ ปญหา รวมถึงสภาพแหลงน้ําใน
อดีต 
 - การประชุมช้ีแจงโครงการ เพื่อขอความคิดเห็นและความรวมมือของประชาชนในการ
ดําเนินการ 
 - การประชุมเวทีทองถิ่น เพื่อทําประชาคมหมูบาน แสดงความเห็นชอบ คัดคาน ตลอดจน
หาวิธีการดูแลรักษาเพื่อใหมีความยั่งยืน 
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 - การจัดสัมมนาเสนอผลการศึกษา เพื่อใหทราบถึงผลกระทบของโครงการ ผลดี ผลเสีย 
รวมถึงแนวทางการแกไขปญหา 
 - การจัดทําสื่อในการประชาสัมพันธ เพื่อแจงใหประชาชนในชุมชนรับทราบ 
 ท้ังนี้ข้ึนอยูกับลักษณะโครงการ ชวงระยะเวลาดําเนินการ และผลกระทบของโครงการทั้งชวง
ระหวางการกอสรางและชวงดําเนินการหลังการกอสราง 

8.3   ขอเสนอแนะดานการปรับปรุงพัฒนามาตรฐาน 
 เนื่องจากลักษณะภูมิอากาศ มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ สงผลกระทบกอใหเกิดภัยธรรมชาติ             
ท้ังเกิดภาวะแหงแลง น้ําทวม ทําใหตองมีการจัดหาแหลงน้ําเมื่อเกิดภัยแลง หรือตองจัดหาแหลงเก็บน้ํา        
เพื่อปองกันการเกิดน้ําทวม นอกจากนี้ยังตองติดตามและประเมินผลแหลงกักเก็บน้ําท่ีมีอยู เพื่อ
บํารุงรักษาใหสามารถใชการได 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีการจัดเก็บขอมูลท่ีเกี่ยวของ เพื่อรวบรวมสภาพปญหา 
อุปสรรค และแนวทาง/มาตรการที่จะแกไขปญหา และเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานกอสราง บูรณะ และบํารุงรักษาแหลงน้ําอยางตอเนื่องและเปนระบบ พรอมนําขอมูลมาใช     
ในการปรับปรุงพัฒนามาตรฐานที่ทันสมัย เหมาะสมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะไดนําไปใชตอไป 
 เนื่องจากขอมูล ขอกําหนดตางๆ ท่ีมีอยูในมาตรฐานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต      
อันใกล  ท้ังดานการลงทุน เศรษฐกิจ และสังคม จึงควรมีการปรับปรุง พัฒนาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 
คณะผูจัดทําจึงเห็นชอบวา  ควรจะมีการปรับปรุงพัฒนามาตรฐานทุกๆ 3 ป โดยผูใชมาตรฐานจะตอง    
ทําความเขาใจ และติดตามการเปลี่ยนแปลงในสาระของกฎหมายและมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวของ รวมถึง   
การติดตามและใหความสนับสนุนในการปรับปรุงมาตรฐานฉบับนี้ ท้ังนี้เพื่อใหการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
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ภาคผนวก  ก 
การคิดคาขนสงวัสดุกอสรางตามมติคณะรัฐมนตรี 

 
 การคิดคาขนสงวัสดุกอสรางที่ใชในการคํานวณราคากลาง กําหนดใหคิดอัตราคาขนสงจาก
รถบรรทุก 3 ประเภท ดังนี้ 
 1. รถบรรทุก 10 ลอ ใชสําหรับการขนสงวัสดุกอสรางทั่วๆ ไป 
 2. รถบรรทุก 10 ลอ ติดรถลากพวงสําหรับการขนสงวัสดุ ซีเมนต เหล็กเสน ยางแอสฟลต ท่ี
มักขนสงครั้งละมากๆ และเปนระยะทางไกลๆ 
 3. รถบรรทุก 6 ลอ สําหรับการขนสงในงานกอสรางขนาดเล็กในพื้นที่แคบ เชน ทางรถ
กวาง 4-6 เมตร ทางที่เปนลูกเนินหรือภูเขาสูงชันที่รถบรรทุกขนาดใหญข้ึนไมไหว เปนตน 

หมายเหตุ : สําหรับงานชลประทานใหคิดหลักเกณฑดังนี้ 
1) การคิดคาขนสงสําหรับขนสง หิน กรวด และทราย ใหคิดคาขนสง ดังนี้ 
  1.1) ระยะทางขนสง ไมเกิน 50 กม. ใชรถบรรทุก 10 ลอ 
  1.2) ระยะทางขนสงระหวาง 51 ถึง 100 กม. ใชรถบรรทุกเฉลี่ยระหวางรถบรรทุก 10 ลอกับ

รถบรรทุก 10 ลอ + รถพวง 
  1.3) ระยะทางขนสง เกิน 100 กม. ใชรถบรรทุก 10 ลอ + รถพวง 
2) ในกรณีสภาพผิวทางเปลี่ยนจากที่กําหนด ใหพิจารณา 

ระยะทางขนสง กม. = ระยะทางจริง x คาตัวแปรตามสภาพผิวทาง 

ผิวทางลาดยาง ผิวทางลูกรัง  

ที่ราบ ลูกเนิน ภูเขา ที่ราบ ลูกเนิน ภูเขา 

รถบรรทุก 6 ลอ และ 10 ลอ 1.00 1.25 1.67 1.25 1.56 2.09 

รถบรรทุก 10 ลอ + รถลากพวง 1.11 1.39 - 1.39 1.73 - 
 
หมายเหตุ 
 - ทางลูกเนิน มีความลาดชัน 4-8% 
 - ทางภูเขา มีความลาดชันมากกวา 8% 
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ตัวอยางขั้นตอนและวิธีการคํานวณ 
ลําดับ 1. ขอมูลโครงการ  แหลงขอมูล หมายเหตุ 

1.1 พ้ืนที่โครงการ 
1.1.1 ชื่อโครงการ 
1.1.2 พิกัดที่ต้ังโครงการบนแผนที่ 1:50,000 
1.1.3 แผนที่ 1:50,000 ระวาง 
1.1.4 จังหวัด 
1.1.5 อําเภอ 
1.1.6 ตําบล 
1.1.7 หมูบาน 

 
ขุดสระน้ํา 
5741 IV 
418-110 
กาฬสินธุ 
เมือง 
หลุบ 

ดอนสนวน 

  

  จํานวน หนวย แหลงขอมูล หมายเหตุ 
1.2 
1.3 

พ้ืนที่รับน้ําฝน ; DA 
จํานวนผูใชน้ํา 
1.3.1 คน 
 
1.3.2 วัว – ควาย 
1.3.3 หมู 
1.3.4 เปด ไก 
1.3.5 พ้ืนที่ปลูกพืชผักไร/สวน 

2 
 

495 
 

350 
200 
500 
50 

กม. 2 
 

คน 
 

ตัว 
ตัว 
ตัว 
ไร 

หาจากแผนที่ 1: 50,000 
 
จํานวนผูใชน้ําคาดวาไดรับประโยชนจากโครงการ 
ขุดสระโดยการสํารวจเบื้องตน หรือขอมูล กชช.2ค. 
 
 
 
จํานวนผูใชน้ําคาดวาไดน้ํา จากแผนที่ 1: 50,000 
หรือจากขอมูล กชช.2ค. 

 

ลําดับ 2. ความตองการใชน้ํา อัตราการใชน้ํา หนวย จํานวนผูใชน้ํา จํานวนน้ําที่ตองการ 
(ม.3 / หนวย) 

จํานวนน้ําที่ตองการ 
(ม.3) 

2.1 
2.2 

 
 
 
 
 
 

2.3 
2.4 

น้ําอุปโภค - บริโภคของคน 
น้ําเพ่ือการเล้ียงสัตว 
วัว - ควาย 
 
หมู 
 
เปด - ไก 
 
น้ําเพ่ือการปลูกพืชผักไร / สวน 
รวมความตองการใชน้ํา (2.1 – 2.3) 

60 
 

50 
 

20 
 

0.15 
 

1,070 

ลิตร/คน/วัน 
 

ลิตร/ตัว/วัน 
 

ลิตร/ตัว/วัน 
 

ลิตร/ตัว/วัน 
 

ม.3/ไร/ฤดู 

495 
 

350 
 

200 
 

500 
 

50 

1000
60 x 495 x 30 x 6 / ฤดูแลง 

1000
50 x 350 x 30 x 12 / ป 

1000
20 x 200 x 30 x 12 / ป 

1000
0.15 x 500 x 30 x 12 / ป 

50 x 1070                       ฤดูกาล 

5,346 
 

6,300 
 

1,440 
 

27 
 

53,500 
66,613 

ลําดับ 3. การกําหนดขนาดความจุของสระ ตัวแปร จํานวน (ม.3) จํานวน (ม.3) 
3.1 
3.2 

 
 
 

3.3 
 
 

3.4 

พ้ืนที่ผิวน้ําที่ระดับเก็บกัก ; RA 
ความจุเก็บกักน้ํา ; V 
 
 
 
ความลึกเก็บกักน้ํา ; h 
 
 
ขนาดกวาง - ยาวของสระ 

RA (หาจากแผนที่ 1 : 50,000) 
- ความตองการใชน้ํา (จากขอ 3.2) 
- ปริมาณน้ําสูญเสียจากการระเหย (จากขอ 5.3) 
- ปริมาณน้ําสูญเสียจากการรั่วซึม (จากขอ 5.4) 
 
- ความตองการใชน้ํา ; V (จากขอ 2.4) 
- พ้ืนที่ผิวน้ําที่ระดับเก็บกัก ; RA (จากขอ 3.1) 
 
- ความกวางสระ ; W 
- ความยาวสระ ; L 

= 200,000 
= 66,613 
= 79,600 
= 3,600 
= 66,613+79,600+3,600 
= 149,813 
= 200,000 
= 2x194,813/200,000 = 1.50 
= 190 ม. 
= 250 ม. 

 
 
 
 

149,813 
 
 

ใช 4.0 ม. 

ลําดับ 4. การเลือกประเภทของสระ  
4.1 ลักษณะภูมิประเทศ  

 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  ภาคผนวก  ก 149 

ลําดับ 4. การเลือกประเภทของสระ  
 1. มีรองน้ําเล็กๆ โดยมีน้ําไหลลงสูที่ตํ่า 

2. พ้ืนที่มีความลาดเทสามารถสรางคันดินบรรจบที่สูงใหเปนรูปปดได คลายเขื่อน ขนาดยอย 
3. ระดับน้ําใตดินอยูตํ่ากวากนสระ 
4. ดินบริเวณสระเหมาะสมกับน้ําหนักและมีการรั่วซึมนอย 

 
 
สรุป ควรกอสรางเปนสระน้ําทา 

ลําดับ 5. ลักษณะทางอุทกวิทยาของโครงการ ตัวแปร จํานวน (ม.3) 
5.1 

 
 
 

5.2 
 
 
 

5.3 
 
 
 

5.4 

ปริมาณน้ําทาเฉล่ียรายป ; R 
 
 
 
ปริมาณน้ํานองสูงสุด ; Q 
 
 
 
ปริมาณน้ําสูญเสียจากการระเหย ; Evp 
 
 
 
ปริมาณน้ําสูญเสียจากการรั่วซึม ; SL 

- อัตราน้ําทาชวงระหวางเดือน พ.ค. – ต.ค. ; r  
   (ตารางที่ 4.6 : ขอมูลดานอุทกวิทยา) 
- พ้ืนที่รับน้ําฝน ; DA 
   (จากแผนที่ 1 : 50,000) 
- อัตราน้ํานองสูงสุด 
   (ตารางที่ 4.6 : ขอมูลดานอุทกวิทยา) 
- พ้ืนที่รับน้ําฝน ; DA 
   (จากแผนที่ 1 : 50,000) 
- อัตราการระเหยชวงฤดูแลง ; E 
   (ตารางที่ 4.6 ขอมูลดานอุทกวิทยา) 
- พ้ืนที่ผิวน้ําที่ระดับเก็บกัก ; RA 
   (จากขอ 3.1) 
- อัตราการั่วซึมชวง 6 เดือน ; S 
   (ตารางที่ 4.6 ขอมูลดานอุทกวิทยา) 
- พ้ืนที่ผิวน้ําที่ระดับเก็บกัก ; RA 
   (จากขอ 3.1) 

= 235,300  ม.3/ กม.2 
 
= 2  กม.2 

R = 2x235,300 
= 2.4  ม.3/วินาที/ กม.2 
 
= 2  กม.2 
Q = 2x2.4 
= 796  มม. 
 
= 200,000  ม.2 

Evp. = 796/2,000x200,000 
= 360  มม. 
 
= 200,000  ม.2 

SL. = 360/2,000x200,000 

 
 
 

470,600 
 
 
 

4.80  ม.3/วินาที 
 
 
 

79,600 
 
 
 

3,600 
ลําดับ 6. ตรวจสอบ ตัวแปร  

6.1 
 

6.2 

ปริมาณน้ําทาเฉล่ียรายป ; R 
 
ความจุเก็บกักน้ํา 

= 470,600  ม.3 
 
= 149,813  ม.3 

:: ปริมาณน้ําทาเฉล่ียรายป มากกวาความตองการใชน้ํา 
 
ปริมาณน้ําทาเฉล่ียรายปนอยกวาความตองการการใชน้ํา 
ควรเพ่ิมความกวาง ความยาวหรือความลึกของสระน้ํา    
แตหากมีขอจํากัดในเรื่องพ้ืนที่ที่ทําการขุดก็ใหลดกิจกรรม 
การปลูกพืชไร / สวนใหนอยลง 

6.3 ความจุเก็บกักน้ํา ตัวแปร จํานวน (ม.3) 
 คําอธิบายเพิ่มเติม 

- ถาความจุเก็บกักน้ํามากกวาจํานวนความ
ตองการใชน้ําทั้งหมด ถือวาใชได 
- ถาความจุเก็บกักนอยกวาจํานวนความตองการ
ใชน้ําหมดใหเพ่ิมความจุของสระโดยเพิ่มความ
กวางหรือความยาวหรือลดจํานวนความตองการ
ใชน้ําสําหรับการเพาะปลูกลงตามความเหมาะสม
หรือยกเลิกจํานวนน้ําเพ่ือการปลูกพืชไร / สวน 

 
     V = 

3
A1xA2A2A1 ++ x h 

 
   A1  =   พ้ืนที่ดานบนสระ 
   A2  =   พ้ืนที่ดานกนสระ 
กวาง =    190  ม. 
ยาว   =    250  ม. 

 
- ลึก = 4.0  ม. 
- A1 = 190x250 = 47,500  ม.2 
- A2 = 174x234 = 40,716  ม.2 

V = 176,258 ม.3 > ความตองการ (149,813ม.2 ) OK 

ลําดับ 7. ลักษณะสิ่งกอสราง ตัวแปร จํานวน (ม.3) 
7.1 
 
7.2 

 
 
7.3 

งานดินขุด 
 
งานทํานบดินถม 
 
 
งานอาคารระบายน้ํา 

- ความจุเก็บกักน้ํา , V = 176,258 
- ปริมาณงานดินขุด = 0.80x176,258 = 141,006  ม.3 

- ความยาว ; L = 250.00 ม. 
- ความสูงคันดิน = 1.5 ม. 
- ปริมาณงานถม = (4x250x1.52)+(10x1.50x250)+Z1.12x250) 
- ความจุเก็บกักน้ํา , = 176,258 

 
141,006 

 
6,280 
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ลําดับ 7. ลักษณะสิ่งกอสราง ตัวแปร จํานวน (ม.3) 
 
 
 

7.4 
7.5 

- ขนาดเสนผาศูนยกลางทอ 
- จํานวนแถว 
 
งานบันไดลงสระ 
งานปองกันการกัดเซาะ 
- งานปลูกหญา 

- ถา < 10,000 ม.3 ใชทอขนาด Ø 0.60 ม. 
- ถา > 10,000 ม.3 ใชทอขนาด Ø 0.80 ม. 
- จํานวนแถว = 5 แถว 
- จํานวน 1 จุด 
- ความยาว ; L = 250.00 ม. 
- ความสูงคันดิน = 1.5 ม. 
- ปริมาณงานปลูกหญา = (1.73x250x1.5)+(4.47x250) 

 
 
 
 
 
 

1,766 ม.2 

ลําดับ 8. ประมาณราคาคากอสราง (งานจางเหมา) ปริมาณงาน หนวย ราคา / หนวย ตัวแปร ราคารวม (บาท) 
8.1 
8.2 
8.3 
8.4 
8.5 
8.6 
8.7 
8.8 

งานขุดดิน 
งานทํานบดินถม 
งานอาคารระบายน้ํา ขนาด 0.80 ม. จํานวน 5 แถว 
งานบันไดลงสระ ความลึก 5.5 ม. 
งานปองกันการกัดเซาะ (ปลูกหญา) 
รวมราคาคากอสราง 
Factor F 
รวมราคาคากอสรางโครงการ 

141,006 
6,280 

1 
1 

1,766 

ม.3 
ม.3 

 
 

ม.2 

22.96 
62.25 

180,733 
71,586 

21 

141,006x22.96 
6,280x62.25 
1x180,733 
(7,752x5.5x28,950) 
1,766x21.00 

3,237,498 
390,930 
180,733 
71,586 
37,086 

3,917,833 
1.3239 

5,304,354 
คําอธิบายเพิ่มเติม ราคา / หนวย คือ ราคาที่รวมคาวัสดุ และคาแรง 

ผลประโยชน ลําดับ 9. ผลประโยชน จํานวน 
(บาท / หนวย) 

ตัวแปร ผลประโยชน 
(บาท / ป) 

9.1 
9.2 
9.3 

น้ําอุปโภคบริโภคและเล้ียงสัตว 
พืชผัก / พืชไร 
รวมผลประโยชนที่ไดรับ 

176,258 ม.3 

50 ไร 
5 

1,500 
5 x 176,258 
50 x 1,500 

881,290 
75,000 
956,290 

ลําดับ 10. ความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตรของโครงการ ตัวแปร ปริมาณ หนวย  
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 

 
 

10.5 
 
 
 
 
 

10.6 
 

10.7 
10.8 

อัตราดอกเบี้ย 
อายุทางเศรษฐศาสตรของโครงการ 
คากอสรางโครงการ 
คาซอมบํารุงรักษา 
 
 
อัตราสวนผลประโยชนตอคาลงทุน ; BC 
 
 
 
 
 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ; IRR 
 
ราคาโครงการตอจํานวนประชากร 
ราคาโครงการตอจํานวนพื้นที่ที่ไดรับผลประโยชน 

กําหนดใหเหมาะสมกับการพัฒนาชนบท 
โครงการขนาดเล็ก คิดประมาณ 30 ป 
จากขอ 8.8 
คิด 3% ของคากอสรางโครงสราง 
- คากอสรางโครงการ = 5,304,354 
= 5,304,354 x 0.03 
- ผลประโยชน , BZ = 956,250 บาท จากขอ 9.3 
- อัตราดอกเบี้ย , I = 10% ตอป 
- อายุทางเศรษฐศาสตรของโครงการ = 30 ป 
- คากอสรางโครงการ, TZ = 5,304,354 บาท 
- คาซอมบํารุงรักษา, MZ = 159,131 บาท 
BC = 
อัตราดอกเบี้ยที่ใหคา BC = 1 
 
= 5,304,354 / 495 
= 5,304,354 / 50 

10 
30 

5,304,354 
 
 

159,131 
 
 
 
 
 

1,324 
 

14.8 
10,716 
106,087 

% ตอป 
ป 

บาท 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 
 
 

% /ป 
บาท/คน 
บาท/ไร 
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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
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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 



ท่ีปรึกษา 
 

1. นายสาโรช คัชมาตย อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
2. นายธวัชชัย ฟกอังกูร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
3. นายวัลลภ พริ้งพงษ รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
4. นายวสันต วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
5. รศ.ดร.ตอตระกูล ยมนาค นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 
   ในพระบรมราชูปถัมภ 
6. นางอารยา เพ็งนิติ เลขาธิการสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 
   ในพระบรมราชูปถัมภ 
 

คณะผูจัดทํากรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 
1. นายธวัชชัย ฟกอังกูร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
2. นายอํานวย ตั้งเจริญชัย ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงาน 
   องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3. วาท่ี ร.ต. ธานินทร ริ้วธงชัย ผูอํานวยการสวนสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
4. นายอวยชัย พัศดุรักษา เจาพนักงานปกครอง 7ว 
5. นายพีรวิทย พงคสุรชีวิน เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 4 
6. นายกิตติธัช เกิดขวัญ เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 3 
7. นางรัชนี เหรา บันทึกขอมูล 
 

คณะผูจัดทําสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
มาตรฐานการกอสราง บรูณะ และการบํารุงรักษาแหลงน้ํา 

 
1. ดร.วีระพล แตสมบัติ ประธานอนุกรรมการ 
2. นายเผาพงศ การะรัมย รองประธานอนุกรรมการ 
3. ดร.บัญชา ขวัญยืน อนุกรรมการ 
4. นายชยันต เมืองสง อนุกรรมการ 
5. นายพงศภักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล อนุกรรมการ 
6. นายอภริัฐ ขําทอง อนุกรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวสโรชา มัฌชิโม หัวหนาฝายมาตรฐานและบริการวิชาการ 
7. นางสาวเกษศิรินทร เชียงหนุน ผูชวยหัวหนาฝายมาตรฐานและบริการวิชาการ 




