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 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 
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รูปที่ 2.1     แสดงสระเก็บน้ํา 
 

 
  

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 



มาตรฐานการกอสราง บูรณะ และการบํารุงรักษาแหลงน้ํา 

16 บทที่ 2   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับแหลงน้ําและแนวทางการพัฒนา บูรณะ และการบํารุงรักษา 

 
 
 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 




