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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 
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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 




