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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 


