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ค�าน�า

น�้าและการบริหารจัดการน�้าเป็นปัญหาส�าคัญของประเทศ  

ส่งผลถึงผลผลิตและรายได้ของภาคการเกษตรท่ีครอบคลุมประชาชน

ส่วนใหญ่ของประเทศ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจนมี

ค�ากล่าวว่าหากหาน�า้มาให้ชาวบ้านแล้ว ราชการไม่จ�าเป็นต้องช่วยอะไรมาก 

เพราะชาวบ้านสามารถด�าเนินการได้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ สะท้อน

ความส�าคัญของเรื่องน�้าในภาคการเกษตรและชนบทได้เป็นอย่างดี  

ส�าหรับพื้นที่การเกษตรเรื่องการบริหารจัดการน�้ามีหลายประเด็นที่

ท้าทายความสามารถของภาคราชการและท้าทายความรู้ของสถาบัน

อุดมศึกษาด้วย

เอกสารองค์ความรู้ บทเรียนและประสบการณ์ ชุดการบริหาร

จดัการสระน�า้ในไร่นา เป็นเอกสารชดุที ่2 ทีส่ถาบนัวจิยัยทุธศาสตร์และ

ประสานความร่วมมือเพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดพิมพ์

เผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชน ตลอดจนภาคี ภาคส่วนต่างๆ 

ได้ศึกษา น�าไปใช้ประโยชน์ปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของแต่ละพื้นที่ 

โดยเฉพาะในชนบทที่ประสบปัญหาเรื่องน�้ามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน 

ได้รับเกียรติจากอาจารย์สหราช ทวีพงษ์ ที่มีประสบการณ์จากสถาบัน

แหล่งน�า้และสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ได้ประมวลจากหลักวิชาและการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่โดยเฉพาะ 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู ้เข ้าใจพื้นที่และข้อจ�ากัดของ

การเกษตรในภูมิภาคนี้เป็นอย่างดีผู ้หนึ่ง จึงขอขอบคุณอย่างสูงมา  

ณ โอกาสนี้ ที่มอบผลงานที่มีคุณค่าแก่สาธารณะ

รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท

ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยยุทธศาสตร ์

และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีนาคม 2561
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การบริหารจัดการสระน�้าในไร่นา  

(Pond management on farms)

รูปแบบโดยทั่วไปของสระเก็บน�า้

สระเก็บน�า้ คือแหล่งเกบ็กักน�า้จากน�า้ฝน น�า้ท่า น�า้ทีสู่บมาเตมิ

หรอืน�า้ทีไ่หลออกมาจากช้ันดิน โดยท�าการขดุดนิให้เป็นสระส�าหรับเกบ็

กกัน�า้ มขีนาดความยาว ความกว้าง และความลกึของสระตามจ�านวนน�า้ 

ทีต้่องการจะเกบ็กักไว้ใช้ โดยทัว่ไปงานก่อสร้างสระเกบ็น�า้จะประกอบด้วย 

งานขดุดนิเป็นสระ และน�าดนิทีข่ดุส่วนหนึง่มาถมเป็นคนัล้อมรอบขอบสระ  

หรือกรณีที่มีการก่อสร้างตรงบริเวณพื้นที่ซึ่งมีความลาดเทของพื้นดิน 

อาจน�าดินมาถมเป็นคันกั้นน�้าล้อมขอบสระทางด้านที่มีระดับต�่าเป็น 

รูปโค้งหรือคันขอบล้อมรอบเพียงสองหรือสามด้าน โดยให้ระดับหลัง 

คนัดนิสูงกว่าระดับน�า้ทีต้่องการจะเก็บกัก พร้อมกบัจดัสร้างทางระบายน�า้ 

ล้นส�าหรับควบคุมระดับน�้าในสระไม่ให้สูงจนท่วมล้นหลังคันดิน 

รูปแบบโ
สระเก็บน
ให้เป็นสร
เก็บกักไว้
เป็นคันล้
เป็นคันกั้
สูงกว่าระ
ท่วมลน้ห

ครัว ใช้เลี

สระเก็บน
สระเก็บน
ประเทศแ
แต่ละแห
ตามมาภ

การบริหา

โดยทัว่ไปของ
น้าํ  คอืแหล่งเ
ระสําหรับเก็บก
ว้ใช ้ โดยทั่วไป
อ้มรอบขอบส
ั้นน้ําลอ้มขอบ
ะดับนํ้าที่ต้องก
หลังคันดิน  

น้ําในสระเก็บ
ลี้ยงสตัว์ ตลอ

น้าํแบบต่างๆ
นํ้ามีรูปแบบท่ี
แตกต่างกันไป
ห่งด้วยเช่นกัน 
ายหลัง 

ารจัดการส

งสระเก็บน้ํา 
เก็บกกัน้ําจาก
กักนํ้า มีขนาด
ปงานกอ่สร้างส
ระ หรอืกรณี

บสระทางด้านที
การจะเก็บกัก 

บน้ําสามารถนํ
ดจนใช้อุปโภค

ๆ  
ีหลากหลายแ

ปได้เกือบทุกแ
เพื่อให้เกิดปร

ระน้ําในไร่

กน้ําฝน น้ําท่า 
ด คือ ความย
สระเก็บน้ําจะ

ณทีี่มีการก่อสร้
ที่มีระดับตํ่าเป็
พร้อมกับจดั

สระเก็บน้าํท่ีสร

นาํไปใช้ในกิจก
คบริโภคประจ

และทําได้อย่าง
แห่ง  แต่ต้องกํ
ระโยชน์สูงสุด

ร่นา (Pond

น้ําที่สูบมาเติม
าว ความกว้าง
ประกอบด้วยง
้างตรงบริเวณ

ปนรูปโค้งหรือล
ดสร้างทางระบ

ร้างโดยการกั้นคั

กรรมทางการเ
จําหมู่บ้าน แล

งไม่จํากัด สาม
กาํหนดรูปแบบ
ดและสามารถใ

d manage

มหรือน้ําที่ไหล
ง และความลึ
งานขุดดินเป็น
พ้ืนทีซ่ึ่งมีควา
ล้อมรอบไว้เพีย
บายน้ําล้นสาํห

คนัเพียงสองดา้น

เกษตรทั้งการป
ละใช้เป็นแหล่

มารถสร้างสระ
บของสระเก็บ
ใช้งานได้อย่าง

ement o

ลออกมาจากช้ั
กของสระตาม
นสระ และนํา
มลาดเทของพ้ื
ยงสามด้าน 
รับควบคมุระด

น 

ปลูกพืชหลักห
งน้ําเพื่อเลี้ยง

ะเก็บน้ําในทอ้
น้ําให้เหมาะกั
งมีประสิทธิภา

n farms) 

ช้ันดิน โดยทําก
มจํานวนน้ําทีต้่
าดินที่ขุดส่วนห
พ้ืนดิน อาจนํา
โดยใหร้ะดับห
ดับนํ้าในสระไ

 

หรือปลูกพืชผั
ปลาได้ด้วย  

องที่ซึ่งมีลักษณ
กบัสภาพภูมิป
าพ อันจะไม่ก

การขุดดิน
ต้องการจะ
หนึ่งมาถม
าดินมาถม
หลังคันดิน
ม่ใหสู้งจน

ักสวน

ณะภูมิ
ระเทศ

ก่อปัญหา

สระเก็บน�้ำที่สร้ำงโดยกำรกั้นคันเพียงสองดำ้น
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2 สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

น�้าในสระเก็บน�้าสามารถน�าไปใช้ในกิจกรรมทางการเกษตร 

ทั้งการปลูกพืชหลักหรือปลูกพืชผักสวนครัว ใช้เลี้ยงสัตว์ ตลอดจนใช้

อุปโภคบริโภคประจ�าหมู่บ้าน และใช้เป็นแหล่งน�้าเพื่อเลี้ยงปลาได้ด้วย 

สระเก็บน�้าแบบต่างๆ	

สระเก็บน�้ามีรูปแบบที่หลากหลายและท�าได้อย่างไม่จ�ากัด 

สามารถสร้างสระเก็บน�้าในท้องท่ีซ่ึงมีลักษณะภูมิประเทศแตกต่างกัน

ไปได้เกือบทุกแห่ง แต่ต้องก�าหนดรูปแบบของสระเก็บน�้าให้เหมาะกับ

สภาพภูมิประเทศแต่ละแห่งด้วยเช่นกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะไม่ก่อปัญหาตามมา

ภายหลัง

1. สระเกบ็น�า้รบัน�า้ท่า สร้างทีพ่ืน้ดนิมคีวามลาดเทหรือมร่ีอง

น�้าไหลในฤดูฝน เป็นสระเก็บน�้าฝนที่ไหลมาบนผิวดินซึ่งมีความลาดเท  

หรอืกัน้ร่องน�า้ขนาดเลก็ในพืน้ทีลุ่ม่น�า้ไม่มากนกั ประมาณ 1-2  ตร.กม. 

ซึง่สามารถประมาณได้จากแผนทีม่าตราส่วน 1: 50,000 จากกรมแผนที่

ทหาร บริเวณที่สร้างสระต้องก�าหนดต�าแหน่งให้อยู่บริเวณชายเนิน 

เพื่อให้สระเก็บน�้ารองรับน�้าที่ไหลลงมาบนผิวดินได้จ�านวนมาก ไม่ควร

สร้างสระใกล้กับสันเนินเพราะจะไม่มีน�้าไหลลงมาให้เก็บกักมากตามที่

ต้องการ 

1) 
มาบนผวิ
สามารถป
ตําแหน่งใ
ใกล้กับสั

2) 

 
โดยเฉพา
บริเวณที่
สระทั้งสี่ด
เช่น ทําแ

สระเก็บน้ํารบั
วดินซึ่งมีความ
ประมาณได้จา
ให้อยู่บริเวณช
ันเนินเพราะจ

ตัวอย่างส

สระเก็บน้ําแบ

(1) สระ
าะในฤดูฝนทีม่ี
สร้างสระเกบ็
ด้าน สูงเหนอื
แปลงผกั ล้อม

บน้ําท่า สร้างที
ลาดเท  หรือ
ากแผนที่มาตร
ชายเนินเพื่อให
จะไม่มีน้ําไหลล

สระเก็บน้ําท่าที

บบรับน้ํานอง 

รับน้ํานอง ช
มนี้ําหลากค่อน
บน้ําลักษณะนี้ม
อระดับนํ้านอง
รอบขอบสระ

ที่พ้ืนดินมีควา
กั้นร่องน้ําขนา
ราส่วน 1: 50
ห้สระเก็บนํ้าร
ลงมาให้เก็บกั

ท่ีเป็นเสมือนฝาย

มี 2 ชนิด ได้

ชนิดที่ 1 
นข้างมาก เ
้มักเป็นพื้นที่ร
สูงสุด 50-10
  

ามลาดเทหรือม
าดเล็กในพื้นที

0,000 จากกรม
รองรับนํ้าที่ไห
ักมากตามท่ีต้

ย สร้างโดยอาศัย

้แก่ 

เป็นสระเก็บน
เพ่ือเก็บกักน้ํา
ราบลุ่ม การ
00 เซนตเิมตร 

มีรอ่งน้ําไหลใ
ที่ลุ่มน้ําไมม่าก
มแผนที่ทหาร

หลลงมาบนผิว
ต้องการ  

ัยภาพภูมิประเท

นํ้าที่สร้างในบ
ไว้ใช้ในหน้าแ
รก่อสร้างจะนํ
ส่วนดินขุดที่

ในฤดูฝน    เป็
กนัก ประมาณ
ร บริเวณทีส่ร้า
ดินได้จํานวนม

ทศช่วยในการจัด

บริเวณพ้ืนที่มีน
แล้งหรือหลังจ
นาํดินที่ขุดส่วน
เหลือควรนําไ

ป็นสระเก็บนํ้า
ณ 1-2  ตร.กม
างสระต้องกําห
มาก  ไม่ควรส

 

ัดรูปปทรง 

นํ้าท่วมเป็นปร
ากนํ้าลดลงแล
นหนึ่งมาถมเป็
ไปใช้ประโยชน

ฝนที่ไหล
. ซึ่ง
หนด
สร้างสระ

ระจําทุกปี
ล้ว โดย
ปนคันรอบ
น์อย่างอื่น rIS
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3องค์ความรู้ บทเรียน และประสบการณ์ ชุดที่ 2 การบริหารจัดการสระน�้าในไร่นา

ตัวอย่ำงสระเก็บน�้ำท่ำที่เป็นเสมือนฝำย สรำ้งโดยอำศัยภำพ

ภูมิประเทศช่วยในกำรจัดรูปปทรง

2. สระเก็บน�้าแบบรับน�า้นอง มี 2 ชนิด ได้แก่

 1) สระรบัน�า้นองประเภทอาศยัน�า้ท่วมขงั เป็นสระเกบ็น�า้ 

ที่สร้างในบริเวณพื้นที่มีน�้าท่วมเป็นประจ�าทุกปีโดยเฉพาะในฤดูฝน 

ทีม่นี�า้หลากค่อนข้างมาก เพ่ือเก็บกักน�า้ไว้ใช้ในหน้าแล้งหรอืหลงัจากน�า้

ลดลงแล้ว โดยบริเวณที่สร้างสระเก็บน�้าลักษณะนี้มักเป็นพื้นที่ราบลุ่ม  

การก่อสร้างจะน�าดินที่ขุดส่วนหนึ่งมาถมเป็นคันรอบสระทั้งสี่ด้าน  

สูงเหนือระดับน�้านองสูงสุด 50-100 เซนติเมตร ส่วนดินขุดที่เหลือควร

น�าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น เช่น ท�าแปลงผัก ล้อมรอบขอบสระ 

1) 
มาบนผวิ
สามารถป
ตําแหน่งใ
ใกล้กับสั

2) 

 
โดยเฉพา
บริเวณที่
สระทั้งสี่ด
เช่น ทําแ

สระเก็บน้ํารบั
วดินซึ่งมีความ
ประมาณได้จา
ให้อยู่บริเวณช
ันเนินเพราะจ

ตัวอย่างส

สระเก็บน้ําแบ

(1) สระ
าะในฤดูฝนทีม่ี
สร้างสระเกบ็
ด้าน สูงเหนอื
แปลงผกั ล้อม

บน้ําท่า สร้างที
ลาดเท  หรือ
ากแผนที่มาตร
ชายเนินเพื่อให
จะไม่มีน้ําไหลล

สระเก็บน้ําท่าที

บบรับน้ํานอง 

รับน้ํานอง ช
มนี้ําหลากค่อน
บน้ําลักษณะนี้ม
อระดับนํ้านอง
รอบขอบสระ

ที่พ้ืนดินมีควา
กั้นร่องน้ําขนา
ราส่วน 1: 50
ห้สระเก็บน้ําร
ลงมาให้เก็บกั

ท่ีเป็นเสมือนฝาย

มี 2 ชนิด ได้

ชนิดท่ี 1 
นข้างมาก เ
้มักเป็นพื้นที่ร
สูงสุด 50-10
  

ามลาดเทหรือม
าดเล็กในพื้นที

0,000 จากกรม
รองรับน้ําที่ไห
ักมากตามท่ีต้

ย สร้างโดยอาศัย

้แก่ 

เป็นสระเก็บน
เพ่ือเก็บกักน้ํา
ราบลุ่ม การ
00 เซนตเิมตร 

มีรอ่งน้ําไหลใ
ที่ลุ่มน้ําไมม่าก
มแผนที่ทหาร

หลลงมาบนผิว
ต้องการ  

ัยภาพภูมิประเท

นํ้าที่สร้างในบ
ไว้ใช้ในหน้าแ
รก่อสร้างจะนํ
ส่วนดินขุดที่

ในฤดูฝน    เป็
กนัก ประมาณ
ร บริเวณทีส่ร้า
ดินได้จํานวนม

ทศช่วยในการจัด

บริเวณพ้ืนที่มีน
แล้งหรือหลังจ
นาํดินที่ขุดส่วน
เหลือควรนําไ

ป็นสระเก็บน้ํา
ณ 1-2  ตร.กม
างสระต้องกําห
มาก  ไม่ควรส

 

ัดรูปปทรง 

นํ้าท่วมเป็นปร
ากนํ้าลดลงแล
นหนึ่งมาถมเป็
ไปใช้ประโยชน

ฝนที่ไหล
. ซึ่ง
หนด
สร้างสระ

ระจําทุกปี
ล้ว โดย
ปนคันรอบ
น์อย่างอื่น rIS

NED
 KKU



4 สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

สระรับน้ํานองชนิดท่ี 1 ท่ีสร้างกั้นทางน้ําหลากและยกคันให้สูงเพื่อป้องกันน้ําล้นขอบและยังใช้ประโยชน์การการเพาะปลูกได้ 

 

ตัวอย่างสระรับนํ้านองที่ทําคันสระเพียงด้านที่ต่ําทางลําน้ําหลักด้านเดียว ส่วนด้านบนอาศัยระดับความสูงของภูมิประเทศแทน 
และสามารถแยกลําน้ําย่อยเพื่อดึงน้ําเข้ามาเติมได้ โดยเฉพาะในบางปีท่ีมีฝนตกไม่มากถึงขั้นท่วม 

สระรับน�้ำนองชนิดที่ 1 ที่สร้ำงกั้นทำงน�้ำหลำกและยกคันให้สูง 

เพื่อป้องกันน�้ำล้นขอบและยังใช้ประโยชน์กำรเพำะปลูกได้

 

สระรับน้ํานองชนิดท่ี 1 ท่ีสร้างกั้นทางน้ําหลากและยกคันให้สูงเพื่อป้องกันน้ําล้นขอบและยังใช้ประโยชน์การการเพาะปลูกได้ 

 

ตัวอย่างสระรับน้ํานองที่ทําคันสระเพียงด้านที่ต่ําทางลําน้ําหลักด้านเดียว ส่วนด้านบนอาศัยระดับความสูงของภูมิประเทศแทน 
และสามารถแยกลําน้ําย่อยเพื่อดึงน้ําเข้ามาเติมได้ โดยเฉพาะในบางปีท่ีมีฝนตกไม่มากถึงขั้นท่วม 

ตัวอย่ำงสระรับน�้ำนองที่
ท�ำคันสระเพียงด้ำนที่ต�่ำ 
ทำงล�ำน�้ำหลักด้ำนเดียว 
ส่วนด้ำนบนอำศัยระดับ
ควำมสงูของภมูปิระเทศแทน 
และสำมำรถแยกล�ำน�ำ้ย่อย
เพื่อดึงน�้ำเข ้ำมำเติมได ้  
โดยเฉพำะในบำงป ีที่มี 

ฝนตกไม่มำกถึงขั้นท่วม

 
น้ําจากกา
มักจะอยู่
เหมือนกั
ซึ่งจะสาม
ดินที่ขุดอ

ตัวอย่างสร

(2) สระ
ารผันน้ํามาจา

ยูใ่นบรเิวณไมไ่
ับสระเก็บน้ําแ
มารถเก็บกักน้ํ
อาจนํามาใช้ถม

ระรับน้ํานอง ช

รับน้ํานอง ชน
ากลําห้วยหรอื
ไกลจากลําห้ว
แบบรับน้ํานอ
น้าํให้มีระดับสู
มทําดันดินเตีย้

ชนิดที ่2 

นิดที่ 2 สระเ
อลําน้ําธรรมช
ยหรือลํานํ้าธร
งชนิดที่ 1 แ

สงสุดในสระตา
ยๆ รอบสระบ้

เก็บน้ําที่ผันมา
าติ ด้วยคลอ
รรมชาติมากนั
แต่สระเกบ็น้ํา
ามระดับน้ําทีม่ี
บ้าง  ส่วนดินที

าจากลํานํ้าธร
องขนาดเล็กให
นกั  มีรปูแ
ชนิดน้ีมีการผั
มมีาในลําหว้ย
ที่เหลือให้นาํไป

รรมชาติที่อยู่ใก
ห้ไหลลงสู่สระ
แบบสระและก
ผันน้ํามาจากลํ
ยหรือลํานํ้าธร
ปใช้ประโยชน์

 

กลเ้คียง  เปน็
ะ  สระเกบ็
การดําเนินกา
ํานํ้าธรรมชาติ
รมชาติที่ผันนั้
นอ์ย่างอื่นต่อไ

นสระเก็บ
น้ําที่สร้าง
รก่อสร้าง
ติใกล้เคียง 
นัน้ๆ ซึ่ง
ป  
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5องค์ความรู้ บทเรียน และประสบการณ์ ชุดที่ 2 การบริหารจัดการสระน�้าในไร่นา

 2) สระรับน�้านองประเภทชักน�า้จากแหล่งน�า้ท่า เป็นสระ

เกบ็น�า้ทีผ่นัมาจากล�าน�า้ธรรมชาตทิีอ่ยูใ่กล้เคยีง เป็นสระเกบ็น�า้จากการ

ผันน�้ามาจากล�าห้วยหรือล�าน�้าธรรมชาติ ด้วยคลองขนาดเล็กให้ไหลลง

สูส่ระ สระเกบ็น�า้ทีส่ร้างมกัจะอยู่ในบรเิวณไม่ไกลจากล�าห้วยหรอืล�าน�า้

ธรรมชาติมากนัก  มีรูปแบบสระและการด�าเนินการก่อสร้างเหมือนกับ

สระเก็บน�้าแบบรับน�้านองชนิดที่ 1 แต่สระเก็บน�้าชนิดนี้มีการผันน�า้มา

จากล�าน�า้ธรรมชาตใิกล้เคยีง ซึง่จะสามารถเกบ็กกัน�า้ให้มรีะดบัสงูสดุใน

สระตามระดับน�้าที่มีมาในล�าห้วยหรือล�าน�้าธรรมชาติที่ผันนั้นๆ ซึ่งดิน 

ทีข่ดุอาจน�ามาใช้ถมท�าดนัดนิเตีย้ๆ รอบสระบ้าง  ส่วนดนิทีเ่หลือให้น�า

ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อไป 

 
น้ําจากกา
มักจะอยู่
เหมือนกั
ซึ่งจะสาม
ดินที่ขุดอ

ตัวอย่างสร

(2) สระ
ารผันน้ํามาจา

ยูใ่นบรเิวณไมไ่
ับสระเก็บน้ําแ
มารถเก็บกักน้ํ
อาจนํามาใช้ถม

ระรับน้ํานอง ช

รับน้ํานอง ชน
ากลําห้วยหรอื
ไกลจากลําห้ว
แบบรับน้ํานอ
น้าํให้มีระดับสู
มทําดันดินเตีย้

ชนิดที ่2 

นิดที่ 2 สระเ
อลําน้ําธรรมช
ยหรือลํานํ้าธร
งชนิดที่ 1 แ

สงสุดในสระตา
ยๆ รอบสระบ้

เก็บน้ําที่ผันมา
าติ ด้วยคลอ
รรมชาติมากนั
แต่สระเกบ็น้ํา
ามระดับน้ําทีม่ี
บ้าง  ส่วนดินที

าจากลํานํ้าธร
องขนาดเล็กให
นกั  มีรปูแ
ชนิดน้ีมีการผั
มมีาในลําหว้ย
ที่เหลือให้นาํไป

รรมชาติที่อยู่ใก
ห้ไหลลงสู่สระ
แบบสระและก
ผันน้ํามาจากลํ
ยหรือลํานํ้าธร
ปใช้ประโยชน์

 

กลเ้คียง  เปน็
ะ  สระเกบ็
การดําเนินกา
ํานํ้าธรรมชาติ
รมชาติที่ผันนั้
นอ์ย่างอื่นต่อไ

นสระเก็บ
น้ําที่สร้าง
รก่อสร้าง
ติใกล้เคียง 
นัน้ๆ ซึ่ง
ป  
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6 สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 
น้ําจากกา
มักจะอยู่
เหมือนกั
ซึ่งจะสาม
ดินที่ขุดอ

ตัวอย่างสร

(2) สระ
ารผันน้ํามาจา

ยูใ่นบรเิวณไมไ่
ับสระเก็บน้ําแ
มารถเก็บกักน้ํ
อาจนํามาใช้ถม

ระรับน้ํานอง ช

รับน้ํานอง ชน
ากลําห้วยหรอื
ไกลจากลําห้ว
แบบรับน้ํานอ
น้าํให้มีระดับสู
มทําดันดินเตีย้

ชนิดที ่2 

นิดที่ 2 สระเ
อลําน้ําธรรมช
ยหรือลํานํ้าธร
งชนิดที่ 1 แ

สงสุดในสระตา
ยๆ รอบสระบ้

เก็บนํ้าที่ผันมา
าติ ด้วยคลอ
รรมชาติมากนั
แต่สระเกบ็น้ํา
ามระดับน้ําทีม่ี
บ้าง  ส่วนดินที

าจากลํานํ้าธร
องขนาดเล็กให
นกั  มีรปูแ
ชนิดน้ีมีการผั
มมีาในลําหว้ย
ที่เหลือให้นาํไป

รรมชาติที่อยู่ใก
ห้ไหลลงสู่สระ
แบบสระและก
ผันน้ํามาจากลํ
ยหรือลํานํ้าธร
ปใช้ประโยชน์

 

กลเ้คียง  เปน็
ะ  สระเกบ็
การดําเนินกา
ํานํ้าธรรมชาติ
รมชาติที่ผันนั้
นอ์ย่างอื่นต่อไ

นสระเก็บ
น้ําที่สร้าง
รก่อสร้าง
ติใกล้เคียง 
นัน้ๆ ซึ่ง
ป  

 

ตัวอย่ำงสระรับน�้ำนอง ชนิดที่ 2

 3) สระรับน�้าฝน เป็นสระเก็บน�้าท่ีอยู่ในพื้นที่ที่ห่างจาก

ล�าน�า้ธรรมชาต ิและเป็นพืน้ทีค่่อนข้างราบและกว้างเนือ่งจากอาศยัการ

รบัน�า้ฝนทีต่กบรเิวณสระเพยีงอย่างเดียว การสร้างจงึควรออกแบบสระ

ให้มีมิติของความกว้างมากกว่าการเน้นในมิตของความลึก หรือบางที

อาจจะต้องสร้างคันบังคบัน�า้ เพ่ือดึงน�า้ให้ไหลเข้าสระ และในบรเิวณพืน้ที่

ที่จะก่อสร้างสระควรมีปริมาณน�้าฝนเฉลี่ยรายปีไม่น้อยกว่า 1,300 มม.  

ต่อปี
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ตัวอย่ำงสระรับน�้ำฝนที่อำศัยน�้ำฝนโดยตรง

3) 
กว้างเนื่อ
ความกว้า
และในบ ิ

ตัวอ

4) สระเ
จากช้ันดิ
นัก และดิ

สระรับน้ําฝน
องจากอาศัยก
างมากกว่ากา
ริเวณพื้นที่ที่จ

อย่างสระรับน้ํา

เก็บน้าํใต้ดิน 
นเหมือนบ่อน้
ดินช้ันล่างเป็น

 เป็นสระเก็
ารรับน้ําฝนที่
รเน้นในมิตขอ
จะก่อสร้างสระ

ฝนแบบอาศัยส

หรือสระเกบ็
น้ําต้ืน  สระที
นดินปนทรายห

บน้ําที่อยู่ในพ้ื
ตกบริเวณสระ
องความลึก ห
ะควรมีปริมาณ

ตัวอย่างสระรั

สภาพความลาดเ

บน้ําที่รับน้ําไห
ที่สร้างจะอยู่ใ
หรือตระกอน

พ้ืนที่ที่ห่างจาก
ะเพียงอย่างเดี
หรือบางทอีาจจ
ณน้ําฝนเฉลี่ยร

รับน้ําฝนที่อาศัย

เอียงของพื้นที่เข

หลซึมออกมาจ
นบริเวณที่มรี
ทรายที่น้ําใต้ดิ

กลําน้ําธรรมช
ดียว การส
จะต้องสร้างคั
รายปีไม่นอ้ยก

ยน้ําฝนโดยตรง 

ข้าช่วย ทําให้ได้

จากดิน เป็นส
ระดับน้ําใต้ดิน
ดินจะไหลเข้า

าติ และเป็น
สร้างจึงควรออ
คันบังคับน้ํา เพื
กว่า 1,300 มม

 

ดน้้ําเข้าสระทั้งจ

สระเก็บน้ําทีร่ั
นตอนช่วงฤดูแ
สระได้สะดวก

นพ้ืนที่ค่อนข้า
อกแบบสระให้
พ่ือดึงน้ําให้ไห
ม. ต่อป ี

จากน้ําฝนและน้ํ

รับน้ําซับหรือซึ
แล้งไม่ลึกจากผิ
ก  

งราบและ
หม้ีมิติของ
หลเข้าสระ 

 

 

น้าํท่า 

ซมึออกมา
ผิวดินมาก

ตัวอย่ำงสระรับน�้ำฝนแบบอำศัยสภำพควำมลำดเอียงของพื้นที ่

เข้ำช่วย ท�ำให้ได้น�้ำเข้ำสระทั้งจำกน�้ำฝนและน�้ำทำ่

 4)  สระเกบ็น�า้ใต้ดนิ หรอืสระเกบ็น�า้ทีร่บัน�า้ไหลซมึออกมา

จากดนิ เป็นสระเกบ็น�า้ทีรั่บน�า้ผดุหรอืน�า้ทีซ่มึออกมาจากชัน้ดินเหมอืน

บ่อน�้าตื้น  หรือสระที่สร้างมักจะอยู่ในบริเวณที่มีระดับน�้าใต้ดินตอน

ช่วงฤดูแล้งไม่ลึกจากผิวดินมากนัก และดินชั้นล่างเป็นดินปนทรายหรือ 

ตะกอนทรายที่น�้าใต้ดินจะไหลเข้าสระได้สะดวก 

3) 
กว้างเนื่อ
ความกว้า
และในบ ิ

ตัวอ

4) สระเ
จากช้ันดิ
นัก และดิ

สระรับน้ําฝน
องจากอาศัยก
างมากกว่ากา
ริเวณพื้นที่ที่จ

อย่างสระรับน้ํา

เก็บน้าํใต้ดิน 
นเหมือนบ่อน้
ดินช้ันล่างเป็น

 เป็นสระเก็
ารรับน้ําฝนที่
รเน้นในมิตขอ
จะก่อสร้างสระ

ฝนแบบอาศัยส

หรือสระเกบ็
น้ําต้ืน  สระที
นดินปนทรายห

บน้ําที่อยู่ในพ้ื
ตกบริเวณสระ
องความลึก ห
ะควรมีปริมาณ

ตัวอย่างสระรั

สภาพความลาดเ

บน้ําที่รับน้ําไห
ที่สร้างจะอยู่ใ
หรือตระกอน

พ้ืนที่ที่ห่างจาก
ะเพียงอย่างเดี
หรือบางทอีาจจ
ณน้ําฝนเฉลี่ยร

รับน้ําฝนที่อาศัย

เอียงของพื้นที่เข

หลซึมออกมาจ
นบริเวณที่มรี
ทรายที่น้ําใต้ดิ

กลําน้ําธรรมช
ดียว การส
จะต้องสร้างคั
รายปีไม่นอ้ยก

ยน้ําฝนโดยตรง 

ข้าช่วย ทําให้ได้

จากดิน เป็นส
ระดับน้ําใต้ดิน
ดินจะไหลเข้า

าติ และเป็น
สร้างจึงควรออ
คันบังคับน้ํา เพื
กว่า 1,300 มม

 

ดน้้ําเข้าสระทั้งจ

สระเก็บน้ําทีร่ั
นตอนช่วงฤดูแ
สระได้สะดวก

นพ้ืนที่ค่อนข้า
อกแบบสระให้
พ่ือดึงน้ําให้ไห
ม. ต่อป ี

จากน้ําฝนและน้ํ

รับน้ําซับหรือซึ
แล้งไม่ลึกจากผิ
ก  

งราบและ
หม้ีมิติของ
หลเข้าสระ 

 

 

น้าํท่า 

ซมึออกมา
ผิวดินมาก

rIS
NED

 KKU



8 สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตัวอย่างสร

ตัวอย่างสร

ตัวอย่างสร

 

 

ระเก็บนํ้าใต้ดิน

ระเก็บนํ้าใต้ดิน

ระเก็บนํ้าใต้ดิน

ชนิดน้ําผุด (Sp

ชนิดน้ําใต้ดินตื้น

ชนิดน้ําใต้ดินตื้น

ring water)  

้นแบบเสริมคันข

้นแบบไม่เสริมคั

ขอบ 

คันขอบ 

 

 

 

ตัวอย่ำงสระเก็บน�้ำใต้ดินชนิดน�้ำผุด (Spring water)ตัวอย่างสร

ตัวอย่างสร

ตัวอย่างสร

 

 

ระเก็บน้ําใต้ดิน

ระเก็บน้ําใต้ดิน

ระเก็บน้ําใต้ดิน

ชนิดน้ําผุด (Sp

ชนิดน้ําใต้ดินตื้น

ชนิดน้ําใต้ดินตื้น

ring water)  

้นแบบเสริมคันข

้นแบบไม่เสริมคั

ขอบ 

คันขอบ 

 

 

 

ตัวอย่ำงสระเก็บน�้ำใต้ดินชนิดน�้ำใต้ดินตื้นแบบเสริมคันขอบ

ตัวอย่างสร

ตัวอย่างสร

ตัวอย่างสร

 

 

ระเก็บน้ําใต้ดิน

ระเก็บน้ําใต้ดิน

ระเก็บน้ําใต้ดิน

ชนิดน้ําผุด (Sp

ชนิดน้ําใต้ดินตื้น

ชนิดน้ําใต้ดินตื้น

ring water)  

้นแบบเสริมคันข

้นแบบไม่เสริมคั

ขอบ 

คันขอบ 

 

 

 
ตัวอยำ่งสระเก็บน�้ำใต้ดินชนิดน�้ำใต้ดินตื้นแบบไม่เสริมคันขอบ
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9องค์ความรู้ บทเรียน และประสบการณ์ ชุดที่ 2 การบริหารจัดการสระน�้าในไร่นา

ประเภทสระที่สอดคล้องกับลักษณะของแหล่งน�้า		

สภาพภูมิประเทศ	และองค์ประกอบที่ส�าคัญของสระ
ประเภทงาน ลักษณะของแหล่งน�า้และ	

สภาพภูมิประเทศที่เหมาะสม
องค์ประกอบของงาน

1. สระเก็บ
น�้าท่า

1. บริเวณก่อสร้างเป็นที่สาธารณะ
2. มพีืน้ท่ีรบัน�า้ (ต้นน�า้) ไม่เกิน 2 ตร.กม.
3. มีร่องน�้าเล็กๆ ไหลผ่านหรือมีพื้นที่
ที่มีความลาดเทสามารถสร้างท�านบดิน
บรรจบที่สูงให้เป็นรูปปิดได้ คล้ายเขื่อน
ขนาดย่อม
4. มีระดับน�้าใต้ดินอยู่ระดับก้นสระ
5. ดินฐานรากเหมาะสมกับการรับน�้า
หนักและมีการรั่วซึมน้อย

1. ดินขุด
2. ท�านบดินถม
3. อาคารระบายน�้า
4. การป้องกันการกัดเซาะ
5. บันไดลงสระ (บางกรณี)

2. สระเก็บ
น�้านอง

1. เป็นพื้นที่ลุ่มน�า้มีน�้าท่วมขังในฤดูน�า้
หลากเป็นประจ�าหรือมีล�าน�้าธรรมชาติ
อยู่ใกล้
2. ระดับน�้าใต้ดินต�่ากว่าก้นสระ
3. ดินฐานรากเหมาะสมกับการรับ 
น�้าหนักและมีการรั่วซึมน้อย

1. ดินขุด
2. คันดินถม
3. อาคารทางน�้าเข้า
4. อาคารระบายน�้า (บางกรณี)
5. การป้องกันการกัดเซาะ
6. บันไดลงสระ (บางกรณี)

3. สระเก็บ
น�้าฝน

1. บริเวณก่อสร้างไม่ควรอยู่ไกลจาก
หมู่บ้านมากนัก
2. พืน้ท่ีค่อยข้างราบและกว้างพอสมควร
ทีจ่ะท�าเป็นชานรบัน�า้ฝน
3. ดินฐานรากเหมาะสมกับการรับ 
น�้าหนักและมีการรั่วซึมน้อย
4. มีปริมาณน�้าฝนเฉลี่ยรายปีไม่ต�่ากว่า 
1,300 มม.

1. ดินขุด
2. ดินถมชานรับน�้าฝน
3. อาคารทางน�้าเข้า (บางกรณี)
4. อาคารระบายน�้า (บางกรณี)
5. การป้องกันการกัดเซาะ
6. บันไดลงสระ (บางกรณี)
7. การป้องกันการรั่วซึม 
(บางกรณี)

4. สระเก็บน�้า
ใต้ดิน

1. ระดับน�้าใต้ดินตอนช่วงหน้าแล้งอยู่
ไม่ลึกจากระดับผิวดินมากนัก
2. อัตราการไหลซึมของน�า้ใต้ดินจะต้อง
มีปริมาณเพียงพอ
3. ดินฐานรากเป็นดินปนทรายหรือ
ตะกอนทรายละเอียด

1. ดินขุด
2. คันดินถม
3. การป้องกันการกัดเซาะ
4. บันไดลงสระ (บางกรณี)
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10 สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้อก�าหนดในการออกแบบสระเก็บน�้าประเภทต่างๆ

ประเภทสระเก็บน�้า ข้อก�าหนดในการออกแบบ

1. สระเก็บน�้าท่า 1)  พื้นที่รับน�้าฝนไม่เกิน 2 ตารางกิโลเมตร

2)  ท�านบดินถมสระสูงไม่เกิน 5 เมตร

3)  มีอาคารระบายน�้าออก สามารถระบายน�า้นองสูงสุดได้ทัน 

    โดยน�า้ไม่ไหลล้นสันท�านบดิน

4)  ใช้คาบการเกิดน�้านองสูงสุดในรอบ 25 ปี

5)  ท�านบดินถมต้องเป็นวัสดุทึบน�า้ เช่น ดินเหนียว และลาด

    ด้านข้างต้องมีความมั่นคงแข็งแรงอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย

6)  ชั้นดินฐานรากที่รองรับท�านบดินต้องมีความแข็งแรง 

    สามารถรับน�า้หนักและน�้าซึมผ่านได้น้อย

7)  มีระยะพ้นน�้า จากระดับน�้าเก็บกักถึงระดับสันท�านบดิน 

    เพียงพอ ไม่ควรน้อยกว่า 1.50 เมตร เพื่อป้องกันคลื่น

    ของน�า้ในสระไหลล้นสันท�านบ

8)  มีวัสดุป้องกันการกัดเซาะของน�า้ที่เกิดจากกระแสคลื่นและ

    น�า้ฝนที่กระท�าต่อตัวท�านบดิน เช่น การปลูกหญ้า ไม้ไผ่หรือ

    วัสดุลอยรอบฝั่ง เป็นต้น

9)  ความลึกของน�า้ที่เก็บกัก จากระดับสันอาคารระบายน�า้ออก

    ถึงก้นสระ ไม่ควรน้อยกว่า 3.50 เมตร

2. สระเก็บน�้านอง 1)  เป็นพื้นที่ลุ่ม มีน�า้ท่วมขังเป็นประจ�าทุกปี

2)  ท�านบดิน / คันสระ ส่วนที่เป็นดินถมสูงไม่เกิน 3 เมตร

3)  ดินถมต้องเป็นวัสดุทึบน�า้ น�า้ซึมผ่านได้น้อยและลาดด้านข้าง

    ต้องมีความมั่นคงแข็งแรงอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย

4)  มีอาคารทางน�า้เข้าสระ โดยสามารถระบายน�้าเข้าสระได้

    เพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณความจุของสระเก็บน�้า

5)  มีระยะพ้นน�า้จากระดบัสงูสดุของน�า้นองถงึระดบัสนัท�านบดนิ/

    คนัสระ เพยีงพอไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร

6)  มีวัสดุป้องกันการกัดเซาะของน�า้ฝนที่กระท�าต่อตัวท�านบดิน

    คันสระ เช่น การปลูกหญ้า เป็นต้น

7)  ความลึกของน�า้ที่เก็บกักจากระดับสันอาคารทางน�า้เข้าถึง

    ก้นสระ ไม่ควรน้อยกว่า 3.50 เมตร
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11องค์ความรู้ บทเรียน และประสบการณ์ ชุดที่ 2 การบริหารจัดการสระน�้าในไร่นา

ประเภทสระเก็บน�้า ข้อก�าหนดในการออกแบบ

3. สระเก็บน�้าฝน 1)  มีพื้นที่รับน�า้ฝนเพียงพอ โดยทั่วไปขนาดพื้นที่รับน�้าฝน

    จะต้องมีขนาด 6-10 เท่าของพื้นที่ผิวน�้าของสระ 

    ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนตกเฉลี่ยรายปี

2)  ช้ันดินฐานรากควรเป็นดินเหนยีวเก็บกกัน�า้ได้ มกีารรัว่ซมึน้อย

3)  ท�านบดิน/คันสระหรือชานรับน�้าฝนสูงไม่เกิน 3 เมตร และมี

    ความลาดของชานรับน�า้ฝนไม่เกิน 1:10 ถ้าเกินนี้ควรสร้าง

    คันดินหรือร่องดินเพื่อชะลอการไหล

4)  มีวัสดุป้องกันการกัดเซาะของน�า้ฝนที่กระท�าต่อท�านบดิน/ 

    คันสระ หรือชานรับน�้าฝน

5)  ความลึกของน�า้ที่เก็บกักจากระดับอาคารระบายน�า้ถึงก้น

    สระไม่ควรน้อยกว่า 3.50 เมตร

6)  มีระยะพ้นน�้าจากระดับเก็บกักถึงสันท�านบดินเพียงพอ 

    เพื่อไม่ให้กระแสคลื่นของน�า้ในสระล้นคันสระ อาทิ 

    ความยาวของคันดินน้อยกว่า 200 เมตร ระยะพ้นน�า้ 

    0.3 เมตร ความยาวของคันดินระหว่าง 200 ถึง 300 เมตร 

    ระยะพ้นน�้า 0.45 เมตร และความยาวของคันดินมากกว่า 

    400 เมตร ระยะพ้นน�้า 0.60 เมตร

4. สระเก็บน�้าใต้ดิน 1)  ความลึกของก้นสระควรต�า่กว่าระดับน�้าใต้ดินที่คาดว่า

    จะลดต�า่สุดประมาณ 1.00 เมตร

2)  ไม่ต้องค�านึงถึงสภาพดินที่จะท�าให้น�้ารั่วซึมสูญเสีย 

    และการระเหย

3)  ขนาดของสระต้องเพียงพอกับน�้าใต้ดินที่ไหลซึมออกมา

    มากพอกับจ�านวนน�้าที่น�ามาใช้ประโยชน์

4)  ดินบริเวณที่ขุดสระจะต้องเป็นดินปนทราย หรือตะกอน   

    ละเอียด ซึ่งน�า้ใต้ดินจะไหลลงตามลาดเนินได้สะดวก

5)  ท�านบดินถม ลาดด้านข้างต้องมีความมั่นคงแข็งแรงอยู่ใน

    เกณฑ์ปลอดภัย

6)  การก�าหนดปริมาณเก็บกักน�้าของสระน�้าคิดจากความ

    ต้องการใช้น�า้เป็นรายวัน
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12 สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  

สระขนมครกแบบกลมและแบบเหลี่ยม เหมาะสําหรับภูมิประเทศที่เป็นเนินสลับท่ีลอนลาด พ้ืนดิน-หินแข็งขุดความลําบาก 
หรือเครื่องจักรหนักไม่สามารถเข้าถึงโดยง่าย 

 

สระไส้กรอกหรือฝายพ่วง คล้ายแอ่งน้ําขนาดย่อมที่มีสภาพพื้นที่ทางภูมิประเทศเป็นที่ลาดชันเชิงเขาหรือค่อนข้างลาดเอียง 
สลับเนินเล็กๆ และมีหน้าดินตื้นไม่สามารถขุดลงลึกได้ 

การเรียกช่ือสระนอกจากจะเรียกโดยอาศัยลักษณะของการรับ

น�้าเข้าสระตามสภาพภูมิประเทศแล้ว ยังสามารถเรียกหรือก�าหนดตาม

ลักษณะอื่นๆ ได้อีกมากมาย อย่างเช่น สระขนมครก สระไส้กรอกหรือ

ฝายพ่วง สระโบกี้รถไฟ สระลูกฝาย สระขั้นบันได สระลม สระเก็บน�า้

ล�าดับชัน้ และสระลกูแฝดประกบล�าน�า้ ซึง่สระเหล่านีจ้ะเรยีกชือ่จากรปู

ทรงหรือลักษณะทางกายภาพของสระเป็นหลัก

  

สระขนมครกแบบกลมและแบบเหลี่ยม เหมาะสําหรับภูมิประเทศที่เป็นเนินสลับท่ีลอนลาด พ้ืนดิน-หินแข็งขุดความลําบาก 
หรือเครื่องจักรหนักไม่สามารถเข้าถึงโดยง่าย 

 

สระไส้กรอกหรือฝายพ่วง คล้ายแอ่งน้ําขนาดย่อมที่มีสภาพพื้นที่ทางภูมิประเทศเป็นที่ลาดชันเชิงเขาหรือค่อนข้างลาดเอียง 
สลับเนินเล็กๆ และมีหน้าดินตื้นไม่สามารถขุดลงลึกได้ 

สระขนมครกแบบกลมและแบบเหลี่ยม เหมำะส�ำหรับภูมิประเทศ 

ที่เป็นเนินสลับที่รำบ มีพื้นดิน-หินแข็งขุดควำมล�ำบำก  

หรือเครื่องจักรหนักไม่สำมำรถเข้ำถึงโดยงำ่ย
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13องค์ความรู้ บทเรียน และประสบการณ์ ชุดที่ 2 การบริหารจัดการสระน�้าในไร่นา

สระไส้กรอกหรือฝำยพ่วง คล้ำยแอ่งน�้ำขนำดย่อมที่มีสภำพพื้นที ่

ทำงภูมิประเทศเป็นที่ลำดชันเชิงเขำหรือค่อนขำ้งลำดเอียง  

สลับเนินเล็กๆและมีหนำ้ดินตื้นไม่สำมำรถขุดลงลึกได้

  

สระขนมครกแบบกลมและแบบเหลี่ยม เหมาะสําหรับภูมิประเทศที่เป็นเนินสลับท่ีลอนลาด พ้ืนดิน-หินแข็งขุดความลําบาก 
หรือเครื่องจักรหนักไม่สามารถเข้าถึงโดยง่าย 

 

สระไส้กรอกหรือฝายพ่วง คล้ายแอ่งน้ําขนาดย่อมที่มีสภาพพ้ืนที่ทางภูมิประเทศเป็นที่ลาดชันเชิงเขาหรือค่อนข้างลาดเอียง 
สลับเนินเล็กๆ และมีหน้าดินตื้นไม่สามารถขุดลงลึกได้ 
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14 สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

สระโบกี้รถไฟ ท่ีมีสภาพภูมิประเทศแบบมีความลาดชันปานกลาง จึงไม่สามารถที่จะก่อสร้างตัวสระให้เป็นลูกเดียวกันได้ สระโบกี้รถไฟ ที่มีสภำพภูมิประเทศแบบมีควำมลำดชันปำนกลำง  

จึงไม่สำมำรถที่จะก่อสร้ำงตัวสระให้เป็นลูกเดียวกันได้
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15องค์ความรู้ บทเรียน และประสบการณ์ ชุดที่ 2 การบริหารจัดการสระน�้าในไร่นา

สระลูกฝำยแบบต่ำงๆ เป็นสระที่ก่อสร้ำงอยู่ใต้ฝำยตัวใหญ่  

เพื่อรองรับน�้ำที่ล้นจำกฝำยหรือน�้ำที่จ่ำยจำกฝำยโดยตรง

ตัวอย่างสรระลูกฝายแบบตต่างๆ  เป็นสระท่ีก่อสร้างอยู่ใต้้ฝายตัวใหญ่ เพืพ่ือรองรับน้ําท่ีล้น

สระขั้นบันไ
สระในเขตพื
และมีความ
การออกแบบ

้นจากฝายหรือน

ด เป็นตัวอย่าง
พ้ืนที่ภูเขาที่มีระ
มลาดชันของท้อ
บสระรับน้ําประ

น้ําท่ีจ่ายจากฝาย

งการออกแบบรู
ดับความสูงต่ําต
องน้ําสูง จึงเหม
ะเภทหลายลําดับ

 

 

ยโดยตรง 

รูปทรงของ
ต่างกันมาก
มาะสําหรับ
ับชั้น 

ตัวอย่างสรระลูกฝายแบบตต่างๆ  เป็นสระท่ีก่อสร้างอยู่ใต้้ฝายตัวใหญ่ เพืพ่ือรองรับน้ําท่ีล้น

สระขั้นบันไ
สระในเขตพื
และมีความ
การออกแบบ

้นจากฝายหรือน

ด เป็นตัวอย่าง
พ้ืนที่ภูเขาที่มีระ
มลาดชันของท้อ
บสระรับน้ําประ

น้ําท่ีจ่ายจากฝาย

งการออกแบบรู
ดับความสูงต่ําต
องน้ําสูง จึงเหม
ะเภทหลายลําดับ

 

 

ยโดยตรง 

รูปทรงของ
ต่างกันมาก
มาะสําหรับ
ับชั้น 
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16 สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตัวอย่างสรระลูกฝายแบบตต่างๆ  เป็นสระท่ีก่อสร้างอยู่ใต้้ฝายตัวใหญ่ เพืพ่ือรองรับน้ําท่ีล้น

สระขั้นบันไ
สระในเขตพื
และมีความ
การออกแบบ

้นจากฝายหรือน

ด เป็นตัวอย่าง
พ้ืนที่ภูเขาที่มีระ
มลาดชันของท้อ
บสระรับน้ําประ

น้ําท่ีจ่ายจากฝาย

งการออกแบบรู
ดับความสูงต่ําต
องน้ําสูง จึงเหม
ะเภทหลายลําดับ

 

 

ยโดยตรง 

รูปทรงของ
ต่างกันมาก
มาะสําหรับ
ับชั้น 

สระลูกแฝดประกบล�ำน�้ำ เป็นสระที่สร้ำงขึ้นประกบล�ำน�้ำทั้งสองฝั่ง 

โดยปล่อยให้ล�ำน�้ำเดิมไหลไปตำมปกติ แต่จะสรำ้งคลองชักน�้ำไว ้

ที่ด้ำนข้ำงขอบสระบนฝั่งที่เป็นตะพักสูง

สระข้ันบันได เป็นตัวอย่ำง

กำรออกแบบรูปทรงของสระ

ในเขตพ้ืนที่ ภูเขำที่มีระดับ

ควำมสูงต�่ำต่ำงกันมำกและมี

ควำมลำดชันของท้องน�้ำสูง  

จงึเหมำะส�ำหรับกำรออกแบบ

สระรับน�้ ำประเภทหลำย

ล�ำดับชั้น

 

สระลูกแฝดประกบลําน้ํา เป็นสระที่สร้างขึ้นประกบลําน้ําท้ังสองฝั่ง โดยปล่อยให้ลําน้ําเดิมไหลไปตามปกติ แต่จะสร้างคลองชัก
น้ําไว้ท่ีด้านข้างขอบสระบนฝั่งท่ีเป็นตะพักสูง 

การเลือกระบบสระให้เหมาะกับสภาพภูมิประเทศจากชนิดและประเภทของสระที่แสดงไว้ข้างต้น จะเห็นว่า
การเลือกและออกแบบสระจะต้องอาศัยการศึกษาการเรียนรู้สถิติ การเกบ็ข้อมูลด้านต่างๆ ใหค้รอบคลุมตลอด
ทั้งปี เพื่อให้ได้ภาพรวมทั้งหมด เช่น สภาพดิน หิน ตะกอน การซึม การเข้าถึงพื้นที่ก่อสร้าง การกัดเซาะของ
ทางน้ํา ความลาดชัน ทิศทางลม-พายุฝน ประวัติเส้นทางน้ํา ระบบน้ําฝน นํ้าท่า ทางน้ําโปราณโดยรอบ และ
พ้ืนที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันปัญหาหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดา้นลบหลังการก่อสร้างสระ ย่ิงได้ข้อมูลมาก
โอกาสที่จะได้สระที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่บริเวณนั้นๆ ก็มีมากเช่นกัน 
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17องค์ความรู้ บทเรียน และประสบการณ์ ชุดที่ 2 การบริหารจัดการสระน�้าในไร่นา

การเลือกระบบสระให้เหมาะกับท�าเลที่ตั้งสภาพภูมิประเทศ

นั้นเป็นเรื่องส�าคัญ จากชนิดและประเภทของสระที่แสดงไว้ข้างต้น  

จะเห็นว่าการเลือกและออกแบบสระจะต้องอาศัยการศึกษา การเรยีนรู้ 

ข้อมูลทางสถิติ การเก็บข้อมูลด้านต่างๆ ให้ครอบคลุมตลอดทั้งปี  

เพื่อให้ได้ภาพรวมทั้งหมด เช่น สภาพโครงสร้างธรณีวิทยาสัณฐาน  

สภาพโครงสร้างดินและความมั่นคงในการเกาะตัว ระดับความลึกของ

ชั้นหิน การทับถมของตะกอน อัตราการซึมน�้า การเข้าถึงพื้นที่ก่อสร้าง 

การกัดเซาะของทางน�า้ ระดับความลาดชัน ทิศทางลม-พายุฝน ประวัติ

เส้นทางน�้า ระบบน�้าฝน ปริมาณและคุณภาพน�้าท่า ทางน�้าโบราณ 

โดยรอบระดบักว้างและพืน้ทีก่่อสร้าง ทัง้นีเ้พือ่ป้องกันปัญหาหรือผลกระทบ 

ที่อาจเกิดขึ้นในด้านลบหลังการก่อสร้างสระ ย่ิงได้ข้อมูลมากโอกาส 

ที่จะได้สระที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่บริเวณนั้นๆ ก็มีมากเช่นกัน

วิวัฒนำกำรทำงน�้ำที่ปรำกฏให้เห็นในปัจจุบันและทำงน�้ำโบรำณ 

ที่ถูกทิ้งแต่ยังเหลือร่องรอยให้พอได้เห็น

 

สระลูกแฝดประกบลําน้ํา เป็นสระที่สร้างขึ้นประกบลําน้ําท้ังสองฝั่ง โดยปล่อยให้ลําน้ําเดิมไหลไปตามปกติ แต่จะสร้างคลองชัก
น้ําไว้ท่ีด้านข้างขอบสระบนฝั่งที่เป็นตะพักสูง 

การเลือกระบบสระให้เหมาะกับสภาพภูมิประเทศจากชนิดและประเภทของสระที่แสดงไว้ข้างต้น จะเห็นว่า
การเลือกและออกแบบสระจะต้องอาศัยการศึกษาการเรียนรู้สถิติ การเกบ็ข้อมูลด้านต่างๆ ใหค้รอบคลุมตลอด
ทั้งปี เพื่อให้ได้ภาพรวมทั้งหมด เช่น สภาพดิน หิน ตะกอน การซึม การเข้าถึงพ้ืนที่ก่อสร้าง การกัดเซาะของ
ทางน้ํา ความลาดชัน ทิศทางลม-พายุฝน ประวัติเส้นทางน้ํา ระบบน้ําฝน นํ้าท่า ทางน้ําโปราณโดยรอบ และ
พ้ืนที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันปัญหาหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดา้นลบหลังการก่อสร้างสระ ย่ิงได้ข้อมูลมาก
โอกาสที่จะได้สระที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่บริเวณนั้นๆ ก็มีมากเช่นกัน 
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18 สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

การววิฒันาการของทางนํ,าบริเวณพื,นที.ราบตามหลกัวศิวกรรมแม่นํ,า 

 

การบริหารจัดการสระเก็บน้ำหลังจากการก่อสร้าง 

กำรวิวัฒนำกำรของทำงน�้ำบริเวณพื้นที่รำบตำมหลักวิศวกรรมแม่น�้ำ
 

วิวัฒนาการทางน้ําโปราณ ปรากฏเปนสภาพทางน้ําเกาที่ถูกทิง้แตยังเหลือรองรอยใหพอไดเห็น 
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การบริหารจัดการสระเก็บน�้าหลังจากการก่อสร้าง

สระเก็บน�า้นบัเป็นสิง่ปลกูสร้างทีม่ค่ีาใช้จ่ายค่อนข้างมาก ดงันัน้ 

หากไม่มีระบบการบริหารจัดการที่ดีพอก็จะไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน ์

ทีคุ่ม้ค่าและคุม้ทนุ เมือ่เลอืกพืน้ทีแ่ละรปูแบบของสระได้แล้ว การก่อสร้าง

ก็ต้องมีการจัดวางองค์ประกอบท่ีดี จึงจะเหมาะแก่การใช้ประโยชน์  

ซึ่งหัวใจส�าคัญของสระก็คือ ต้องเก็บน�้าได้ ต้องควบคุมปริมาณและ

คุณภาพน�้าได้ ต้องเข้าถึงและมีน�้าใช้ตลอดฤดูกาล ระบบการบริหาร

จดัการสระยงัช่วยป้องกนัปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้กบัสระได้ เช่น การพงัทลาย 

ของสระจากภัยธรรมชาติ จากคนและสัตว์ ปัญหาเรื่องตะกอนในสระ 

คุณภาพน�้าไม่พึ่งประสงค์ อายุการใช้งานไม่ยาวนานพอ สิ้นเปลือง

งบประมาณโดยใช่เหตุ ต้องซ่อมบ�ารุงบ่อย และปัญหาที่ไม่เหมาะสม 

ด้านอื่นๆ ที่ตามมา 

จุดที่น่าค�านึงถึงอย่างมากก่อนการก่อสร้างสระ นอกจากการ

เลอืกสถานท่ีก่อสร้าง ข้อมลู และวธีิการทางวศิวกรรมแล้ว การบรหิารเวลา 

และงบประมาณก็ถือว่าส�าคัญมาก โดยการเลือกช่วงเวลาในการ 

ก่อสร้างสระทีด่คีวรเป็นช่วงฤดรู้อนทีม่สีภาพดนิแห้ง ระดบัน�า้ใต้ดินต�า่ และ 

ที่ส�าคัญงบประมาณต้องพอ ต้องท�าให้ต่อเนื่องจนเสร็จ ไม่ควรหยุด

ชะงัก ซ่ึงอาจจะเกิดความสูญเสียเมื่อถึงเวลาน�้าไหลหลากหรือมีพายุ

จรเข้ามา แล้วสิ่งที่ก่อสร้างไว้ก็จะได้รับความเสียหายไปพร้อมๆ กับ

น�้าทันที ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างดิน ทางน�้าเปลี่ยนทิศทาง การกัดเซาะ 

ตะกอนทับถมและอื่นๆ rIS
NED

 KKU



20 สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สระเก็บน�้ามีหลากหลายรูปแบบ ที่น�าเสนอน้ีเป็นเพียงสระ

ต้นแบบประเภทสระรบัน�า้นอง ทีมี่องค์ประกอบต่างๆ และรายละเอยีด

ของสระค่อนข้างครบถ้วน เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้ได้เรียนรู ้และ

ท�าความเข้าเข้าใจถึงรูปแบบการวางระบบและการบริหารจัดการ เพื่อ

การใช้ประโยชน์ที่เต็มศักยภาพของสระ โดยพิจารณาแยกในแต่ละองค์

ประกอบ ดังนี้

1.	 บ่อพกัน�า้หรอืบ่อดกัตะกอน (Decantation	Pond)	; เป็นบ่อที ่

ต้องขดุขึน้มาเพือ่การดกัน�า้และพกัน�า้ก่อนท่ีจะปล่อยน�า้เข้าสระ ซึง่ต้อง

ขดุดกัไว้ทางต้นน�า้โดยทีบ่่อพักน�า้จะท�าหน้าทีเ่ชือ่มระหว่างระบบร่องน�า้

ธรรมชาตขินาดเล็กกับคลองชักน�า้ (spillway) ทัง้นีต้วัร่องน�า้ธรรมชาตอิาจ

จะไม่มนี�า้ไหลตลอดทัง้ปีคอืมนี�า้ไหลเฉพาะฤดฝูนกไ็ด้ จะแตกต่างกนัไป

ตามสภาพภูมิประเทศของแต่ละพื้นที่  ในการขุดบ่อพักน�้าอาจจะขุด

แบบบ่อเดี่ยวหรือหลายๆ บ่อก็ได้ตามความเหมาะสม โดยเฉพาะพื้นที่

ที่มีความลาดชันสูงหรือมีสภาพการกัดเซาะของต้นน�้ารุนแรงควรสร้าง
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21องค์ความรู้ บทเรียน และประสบการณ์ ชุดที่ 2 การบริหารจัดการสระน�้าในไร่นา

แบบหลายบ่อ และในขณะเดียวกันอาจจะขุดเป็นวงบ่อแบบลดขนาด  

(Reduce well) ก็ได้ เพื่อให้ระบบตะกอนพักตัวและตกจมอยู่ใต้น�า้ได้ดี  

ส�าหรับขนาดของบ่อควรมีขนาดที่ไม่เล็กเกินไป ซึ่งควรมีรัศมีของความ

กว้างวงบ่อมากกว่าความกว้างของร่องน�้าธรรมชาติอย่างน้อย 3 เท่า  

เพื่อสร ้างระบบน�้าวนอันเป ็นการเปลี่ยนระบบกระแสการไหล  

ทั้งยังสามารถน�าก้อนหินไปวางไว้ในบ่อเพื่อลดพลังงานการไหลได้อีก  

และควรกว้างพอทีจ่ะให้คนท�างานสามารถลงไปตกัเอาตะกอนดนิ กรวด

หรอืทรายข้ึนมาได้อย่างสะดวกภายหลงัเมือ่ตะกอนเร่ิมตืน้เขนิ บ่อพกัน�า้ 

ควรเป็นบ่อดินและมีรูปทรงเป็นวงกลม เน่ืองจากว่าบ่อดินทรงกลมนี้

จะมีสภาวะท่ีเป็นธรรมชาติ สามารถลดแรงปะทะของน�้าและป้องกัน

การกัดเซาะได้ดี ซึ่งความเป็นวงกลมนั้นจะท�าให้ระบบตะกอนตกจม 

ได้ง่ายแล้ว การเสริมสมรรถนะของบ่อพักน�้าควรปลูกแฝกไว้ขอบสระ

เพือ่ป้องกนัตลิง่พัง บ่อพกัน�า้นอกจะลดพลงังานการไหลของน�า้และปรบั

สภาพคุณภาพน�้าด้วยการปล่อยให้ตะกอนตกจมแล้ว ยังป้องกันวัสด ุ

ไม่พึงประสงค์ที่มากับน�้าได้อีกหลายวิธี เช่น สามารถใช้ตะแกรงหรือ 

ใช้ฝากไม้กัน้เศษใบไม้ ก่ิงไม้หรอืวสัดอุืน่ๆ ทีล่อยมากบัน�า้ได้ เพือ่ป้องกนั

ไม่ให้ไหลลงสระ อนัจะท�าให้สระตืน้เขนิและเกิดการเน่าเป่ือยอนัจะเป็น

ปัญหาท่ีต้องจดัการภายหลงั ในกรณีของบ่อพกัน�า้อกีวธิหีน่ึงทีน่ยิมใช้กนั

คอืการสร้างฝายกัน้ล�าน�า้ check dam หรอื barrage แล้วค่อยดงึน�า้เข้าสระ  

แต่ถ้าหากคุณภาพน�้ามีตะกอนปนมากับน�้ามากก็ควรขุดบ่อพักน�้า 

เพื่อท�าการกรองคุณภาพน�้าอยู่ดีrIS
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22 สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตัวอย่ำงกำรกั้นล�ำน�้ำธรรมชำติอย่ำงงำ่ย

 

 
 

ตัวอย่างการกั้นลำน้ำธรรมชาติอย่างงา่ย 

 

 
 

ตัวอย่างการขุดบ่อพักน้ำแบบลดขนาด 

ตัวอย่ำงกำรขุดบ่อพักน�้ำแบบลดขนำด
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23องค์ความรู้ บทเรียน และประสบการณ์ ชุดที่ 2 การบริหารจัดการสระน�้าในไร่นา

 
 

บ่อพักน้ำจะทำหน้าที่ในการดักกะกอนที่มากับลำน้ำธรรมชาติก่อนดึงเข้าไปเก็บในสระ 

 

 
 

ตัวอย่างการสร้างฝายและระบบตะแกร่งดักตะกอนที่ลอยมากับน้ำ เมื่อน้ำเต็มสระแล้วสามารถใช้ดินเหนียวอัดลงช่องประตูน้ำ 

เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลออกจากสระได้ 

บ่อพักน�้ำจะท�ำหนำ้ที่ในกำรดักกะกอนที่มำกับล�ำน�้ำธรรมชำต ิ

ก่อนดึงเข้ำไปเก็บในสระ

 
 

บ่อพักน้ำจะทำหน้าที่ในการดักกะกอนที่มากับลำน้ำธรรมชาติก่อนดึงเข้าไปเก็บในสระ 

 

 
 

ตัวอย่างการสร้างฝายและระบบตะแกร่งดักตะกอนที่ลอยมากับน้ำ เมื่อน้ำเต็มสระแล้วสามารถใช้ดินเหนียวอัดลงช่องประตูน้ำ 

เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลออกจากสระได้ 

ตัวอย่ำงกำรสร้ำงฝำยและระบบตะแกร่งดักตะกอนที่ลอยมำกับน�้ำ 

เมื่อน�้ำเต็มสระแล้วสำมำรถใช้ดินเหนียวอัดลงช่องประตูน�้ำ  

เพื่อป้องกันไม่ให้น�้ำไหลออกจำกสระได้

 

 
 

ตัวอย่างการกั้นลำน้ำธรรมชาติอย่างงา่ย 

 

 
 

ตัวอย่างการขุดบ่อพักน้ำแบบลดขนาด 

ตัวอย่ำงกำรขุดบ่อพักน�้ำแบบลดขนำด
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24 สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 
แปลน 

 
ภาพตัด 

ตัวอย่างบ่อพักน้ำที่พักน้ำและคลองชักน้ำเข้าสระ 

 

 

ตัวอย่างตะแกรงแบบต่างๆ ที่ใช้ดักตะกอนที่ลอยมากับน้ำ 

แปลน
 

แปลน 

 
ภาพตัด 

ตัวอย่างบ่อพักน้ำที่พักน้ำและคลองชักน้ำเข้าสระ 

 

 

ตัวอย่างตะแกรงแบบต่างๆ ที่ใช้ดักตะกอนที่ลอยมากับน้ำ 

ภำพตัด

ตัวอย่ำงบ่อพักน�้ำที่พักน�้ำและคลองชักน�้ำเขำ้สระ

 
แปลน 

 
ภาพตัด 

ตัวอย่างบ่อพักน้ำที่พักน้ำและคลองชักน้ำเข้าสระ 

 

 

ตัวอย่างตะแกรงแบบต่างๆ ที่ใช้ดักตะกอนที่ลอยมากับน้ำ ตัวอย่ำงตะแกรงแบบตำ่งๆ ที่ใช้ดักตะกอนที่ลอยมำกับน�้ำ
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25องค์ความรู้ บทเรียน และประสบการณ์ ชุดที่ 2 การบริหารจัดการสระน�้าในไร่นา

2.	 อาคารบงัคบัน�า้หรือคลองชกัน�า้	(spill	way)	;	เป็นเสมอืน

ทางระบายน�้าล้นจากบ่อพักน�้า คลองชักน�้าเพ่ือน�าน�้าที่พักตัวแล้ว 

ให้ไหลเข้าไปเกบ็ไว้ในสระ รปูแบบและขนาดของคลอง ควรมข้ีอก�าหนด 

เบื้องต้นดังนี้

 ● ควรเป็นคลองที่สร ้างขึ้นด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก  

  เพื่อความมั่นคงถาวร อาจจะเป็นคลองเปิดตลอด  

  คลองวางท่อลอด หรือผสมกันคือวางท่อเฉพาะช่วงที ่

  เป็นคันขอบสระก็ได้

 ●  ความกว้างของคลองควรก�าหนดเอาหน้าตัดการไหล 

  เป็นส�าคัญ คือ ให้มีพื้นใกล้เคียงธรรมชาติของน�้า 

  ที่ไหลเข้ามา คือกว้างและลึกพอๆ กับคลองชักน�้า 

  ธรรมชาติที่ดึงน�้ามายังบ่อพักน�้า เพื่อรักษาปริมาณ 

  ให้สมดุลกัน ไม่อย่างนั้นน�้าท่ีไหลมาอาจจะล้นคลอง 

  และสร้างความเสียให้กับระบบสระในบริเวณอื่นๆ อีก 

 ●  ระดับท้องคลองชักน�้า (อาคารบังคับน�้า) นี้ควรอยู่สูง 

  กว่าระดับท้องร่องน�้าธรรมชาติที่ไหลมายังบ่อพักน�้า  

  และต้องอยู่ต�่ากว่าระดับปากบ่อพักน�้า เพื่อบังคับ 

  ทิศทางการไหลให้เป็นไปตามระบบ

 ●  ควรสร้างคันขอบด้านบนให้สูงกว่าระดับดินขอบสระ 

  เล็กน้อยเพื่อป้องกันตะกอนดินขอบสระตกลงมา 

  ยังคลองแล้วไหลลงสระ และกันน�้าไม่ให้ซึมออก 

  ด้านนอกคลอง
rIS
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26 สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ●  ด้านหน้าคลองชักน�้าควรฝังฐานคอนกรีตลงไปในดิน 

  ในแนวด่ิงอย่างน้อย 0.5 เมตร เพือ่ป้องกันไม่ให้น�า้ไหล 

  ลอดท้องคลอง ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพเน้ือดิน หากเป็นดิน 

  ที่ซึมน�้าผ่านได้มากหรือระบายน�า้ดีต้องฝังให้ลึกกว่านี้

 ●  คลองชักน�้าแนวลาดเอียง ปกติสัดส่วนความลาดชัน 

  ด้านในของสระน�้าไม่ควรเกิน 1/3 (แนวตั้ง 1 เมตรต่อ 

  แนวราบ 3 เมตร) บริเวณจุดน�้ากระโดดลงสระนั้น 

  ควรสร้างแบบฝังดินลาดเอียงลงไปตามความลาดชัน 

  หรือรูปทรงของขอบสระ โดยสร้างให้ลาดยาวตลอด 

  ลงไปจนถึงก้นสระ ซ่ึงจุดสิ้นสุดของทางเดินน�้าหรือ 

  ปลายคลองชักน�้านี้ควรเทฐานคอนกรีตไว้รองรับ 

  แรงกระแทกของน�า้จากการไหล ทีจ่ะท�าให้เกดิน�า้เซาะ 

  ท�าให้คลองพงัหรอืก้นสระเกิดความเสยีหายในภายหลังได้  

  ขนาดของฐานคอนกรีตนี้ควรมีควางกว้างไม่น้อยกว่า 

  ความกว้างของคลอง และให้ยาวย่ืนไปตามทศิทางการไหล 

  อย่างน้อยประมาณ 2 เท่าของความกว้าง ในกรณีที ่

  สระยิง่ลกึและชันมากพลงังานการไหลหรอืแรงกระแทก 

  ก็จะยิ่งมาก หากมีงบประมาณควรสร ้างตอม่อ 

  รับแรงกระแทกหรือสร้างระบบน�้ากระโดด (stilling  

  basin) หรือท�าเป็นระบบคลองขั้นบันไดก็ได้rIS
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27องค์ความรู้ บทเรียน และประสบการณ์ ชุดที่ 2 การบริหารจัดการสระน�้าในไร่นา

ในกรณ ีท ี่ส ระย ิ่งล ึกและช ันมากพล ังงานการไหลหร ือแรงกระแทก ็จะย ิ่งมาก 

หากมีงบประมาณควรสร้างตอม้อรับแรงกระแทกหรือสร้างระบบน้ำกระโดด (stilling 

basin) หรือทำเป็นระบบคลองขั้นบันไดก็ได้ 

 

ตัวอย่างระบบคลองชักน้ำและแบบคลอง กรณีสร้างแบบคลองเปิด 

 

 

ตัวอย่างคลองชักน้ำกรณีสร้างแบบวางท่อลอด เพื่อให้รถสามารถวิ่งผ่านได้ 

 

ในกรณ ีท ี่ส ระย ิ่งล ึกและช ันมากพล ังงานการไหลหร ือแรงกระแทก ็จะย ิ่งมาก 

หากมีงบประมาณควรสร้างตอม้อรับแรงกระแทกหรือสร้างระบบน้ำกระโดด (stilling 

basin) หรือทำเป็นระบบคลองขั้นบันไดก็ได้ 

 

ตัวอย่างระบบคลองชักน้ำและแบบคลอง กรณีสร้างแบบคลองเปิด 

 

 

ตัวอย่างคลองชักน้ำกรณีสร้างแบบวางท่อลอด เพื่อให้รถสามารถวิ่งผ่านได้ 

 

ตัวอย่ำงระบบคลองชักน�้ำและแบบคลอง กรณีสรำ้งแบบคลองเปิด

ในกรณ ีท ี่ส ระย ิ่งล ึกและช ันมากพล ังงานการไหลหร ือแรงกระแทก ็จะย ิ่งมาก 

หากมีงบประมาณควรสร้างตอม้อรับแรงกระแทกหรือสร้างระบบน้ำกระโดด (stilling 

basin) หรือทำเป็นระบบคลองขั้นบันไดก็ได้ 

 

ตัวอย่างระบบคลองชักน้ำและแบบคลอง กรณีสร้างแบบคลองเปิด 

 

 

ตัวอย่างคลองชักน้ำกรณีสร้างแบบวางท่อลอด เพื่อให้รถสามารถวิ่งผ่านได้ 

 

ตวัอย่ำงคลองชกัน�ำ้กรณสีร้ำงแบบวำงท่อลอด เพือ่ให้รถสำมำรถวิง่ผ่ำนได้
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28 สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ระบบการไหลเติมของน้ำจากบ่อพักเข้าสระเก็บน้ำ และการระบายน้ำผ่านท่อลอดเพื่อปล่อยน้ำเข้าระบบลำน้ำเดิม 

 

รูปแบบก่อสร้างสระในกรณีที่เก็บน้ำไม่อยู่ ควรใช้แกนดินเหนียว (Clay) ช่วยเพื่อป้องกันการซึม  

 

แบบแปลนตัวอย่างคันขอบสระและแปลน 

ระบบกำรไหลเติมของน�้ำจำกบ่อพักเขำ้สระเก็บน�้ำ  

และกำรระบำยน�้ำผ่ำนท่อลอดเพื่อปล่อยน�้ำเข้ำระบบล�ำน�้ำเดิม

 

ระบบการไหลเติมของน้ำจากบ่อพักเข้าสระเก็บน้ำ และการระบายน้ำผ่านท่อลอดเพื่อปล่อยน้ำเข้าระบบลำน้ำเดิม 

 

รูปแบบก่อสร้างสระในกรณีที่เก็บน้ำไม่อยู่ ควรใช้แกนดินเหนียว (Clay) ช่วยเพื่อป้องกันการซึม  

 

แบบแปลนตัวอย่างคันขอบสระและแปลน 

รูปแบบก่อสร้ำงสระในกรณีที่เก็บน�้ำไม่อยู่  

ควรใช้แกนดินเหนียว (Clay) ช่วยเพื่อป้องกันกำรซึม 

 

ระบบการไหลเติมของน้ำจากบ่อพักเข้าสระเก็บน้ำ และการระบายน้ำผ่านท่อลอดเพื่อปล่อยน้ำเข้าระบบลำน้ำเดิม 

 

รูปแบบก่อสร้างสระในกรณีที่เก็บน้ำไม่อยู่ ควรใช้แกนดินเหนียว (Clay) ช่วยเพื่อป้องกันการซึม  

 

แบบแปลนตัวอย่างคันขอบสระและแปลน แบบแปลนตัวอย่ำงคันขอบสระและแปลน
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29องค์ความรู้ บทเรียน และประสบการณ์ ชุดที่ 2 การบริหารจัดการสระน�้าในไร่นา

  

แสดงสัดส่วนของสระเก็บน้ำขนาด กว้าง 20 เมตร ยาว 20 เมตร 

 

กราฟสัดส่วนความกว้างของคันขอบสระด้านบนที่สัมพันธ์กับระดับความลึกและขนาดพื้นที่ของสระเก็บน้ำ 

แสดงสัดส่วนของสระเก็บน�้ำขนำด กวำ้ง 20 เมตร ยำว 20 เมตร
  

แสดงสัดส่วนของสระเก็บน้ำขนาด กว้าง 20 เมตร ยาว 20 เมตร 

 

กราฟสัดส่วนความกว้างของคันขอบสระด้านบนที่สัมพันธ์กับระดับความลึกและขนาดพื้นที่ของสระเก็บน้ำ กรำฟสัดส่วนควำมกวำ้งของคันขอบสระด้ำนบนที่สัมพันธ์กับระดับ

ควำมลึกและขนำดพื้นที่ของสระเก็บน�้ำ
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30 สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3.	ระบบคลองระบายน�้าล้นสระ	 (Outlet)	 ; เป็นระบบคลอง

หรือท่อระบายที่สร้างขึ้นมาเพื่อระบายน�้าที่เหลือเก็บออกจากสระ  

ซึ่งการวางต�าแหน่งคลองควรสร้างทางด้านฝั่งที่ระดับพื้นที่ต�่าที่สุด  

เพื่อปล่อยให้น�้าได้ไหลไปรวมกับระบบน�้าในธรรมชาติตามเดิม  

ส�าหรับลักษณะทั่วไปของคลองระบายน�้าล้นมีดังนี้

 ●  เป็นคลองหรอืท่อ คสล. ทีส่ร้างข้ึนมาเพือ่การระบายน�า้ 

  ในกรณีน�้าเต็มสระหรือเหลือจากการเก็บกักเมื่อน�้า 

  ในสระได้ระดับตามต้องการแล้ว ดังนั้นขนาดคลอง 

  ระบายน�า้นีจ้งึควรมีขนาดทีใ่หญ่กว่าคลองชกัน�า้เล็กน้อย  

  เพือ่ให้สามารถระบายน�า้ได้ทนัโดยเฉพาะช่วงฝนตกหนกั  

  ซึ่งนอกจากจะมีน�้าจากคลองชักน�้าเข้ามายังสระแล้ว  

  ยงัมีน�า้ทีเ่กิดจากน�า้ฝนทีต่กโดยตรงมาสมทบอีกทางหนึง่

 ●  การวางระดับของท้องคลองระบายน�้านั้น ควรให้ท้อง 

  คลองอยูใ่นระดับทีไ่ม่สงูเกินระดับคลองชกัน�า้ เพราะไม่ 

  อย่างน้ันน�า้จะไม่สามารถระบายได้หรอืกลายเป็นการไหล 

  ย้อนกลับ ส่วนระดับสันคลอง กรณีที่เป็นคลองเปิด 

  หากต้องการให้รถยนต์วิง่ผ่านได้ควรท�าเป็นคลองหน้า 

  ตดัสีเ่หลีย่มคางหม ูเพือ่ให้มตีะพกัด้านข้างทีร่ถสามารถ 

  ขึน้ลงได้สะดวกและควรสร้างให้แข็งแรงสามารถรบัน�า้หนกั 

  บรรทุกได้ด้วย หากเป็นท่อลอดควรฝังลึกลงไปต�า่กว่า 

  ระดับสันขอบสระอย่างน้อย 1 เมตร เพือ่ป้องกนัการพัง 

  และแตกของท่อกรณีมีรถหนักวิ่งผ่าน
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31องค์ความรู้ บทเรียน และประสบการณ์ ชุดที่ 2 การบริหารจัดการสระน�้าในไร่นา

 ●  การก�าหนดความลาดชันของคลองระบายน�้าล ้น  

  มักจะท�าคล้ายกับคลองชักน�้า แต่ท�าในมุมตรงกันข้าม  

  คือให้ด้านในสระเป็นต้นน�้าและให้นอกสระตั้งแต ่

  สันขอบสระด้านบนจนถึงฐานสระด้านนอกเป็น 

  ปลายคลอง

 ●  การขดุสระในกรณทีัว่ๆ ไป จะน�าดนิในท้องสระมาท�าขอบ 

  หรอืสร้างขอบสระมกัไม่นยิมบดอดัให้แน่นได้มาตรฐาน  

  ดังนั้นระดับความลาดเอียงด้านนอกสระควรมีสัดส่วน 

  ความลาดชันไม่มากเกิน 1/2 (แนวตัง้ 1 เมตรต่อแนวราบ  

  2 เมตร) เพือ่ป้องกนัการพงัทลายของขอบสระอนัเนือ่ง 

  มาจากสภาพความใหม่ของโครงสร้างดินที่ถมที่ยัง 

  ไม่แข็งแรงพอ และหากไม่แน่ใจว่าสระที่ขุดจะเก็บน�้า 

  อยู ่หรือไม ่ เนื่องจากอาจเห็นว ่าในพื้นที่ขุดสระ 

  มโีครงสร้างดนิปนดนิทรายมาก การสร้างขอบสระและ 

  ฐานยิ่งต้องเพิ่มความกว้างมากขึ้น

 ●  ในกรณีที่สระเป็นระบบสระฐานลอยหรืออยู ่ที่สูง  

  การสร้างระบบระบายน�า้ท้องสระสามารถฝังท่อปล่อยน�า้  

  หรอืฝังเพือ่ต่อเป็นระบบประปาได้ด้วย แต่ต้องมปีระตู 

  ที่สามารถเปิดปิดหรือบังคับน�า้ได้rIS
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32 สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

( แ น ว ต ั้ง  1 เ ม ต ร ต ่อ แ น ว ร า บ  2 เ ม ต ร ) 

เพื่อป้องกันการพังทลายของขอบสระอันเนื่องมาจากสภาพความใหม่ของโครงสร้างดินที่ถ

ม ท ี่ย ัง ไ ม ่แ ข ็ง แ ร ง พ อ 

และหากไม่แน่ใจว่าสระที่ขุดจะเก็บน้ำอยู่หรือไมเ่นื่องจากอาจเห็นว่าในพื้นที่ขุดสระมีโครง

สร้างดินปนดินทรายมาก การสร้างขอบสระและฐานยิ่งต้องเพิ่มความกว้างมากขึ้น 

§   ใ น ก ร ณ ีท ี่ส ร ะ เ ป ็น ร ะ บ บ ส ร ะ ฐ า น ล อ ย ห ร ือ อ ย ู่ท ีส่ ูง 

ก า ร ส ร ้า ง ร ะ บ บ ร ะ บ า ย น ้ำ ท ้อ ง ส ร ะ ส า ม า ร ถ ฝ ั่ง ท ่อ ป ล ่อ ย น ้ำ 

หรือฝั่งเพื่อต่อเป็นระบบประปาได้ดว้ย แต่ต้องมีประตูที่สามารถเปิดปดิหรือบังคับน้ำได้ 

 

 

ระบบการระบายน้ำล้นแบบกาลักน้ำ ใช้กับสระที่มีน้ำไหลเติมโดยธรรมชาติไม่มาก 

 

ระบบกำรระบำยน�้ำล้นแบบกำลักน�้ำ 

ใช้กับสระที่มีน�้ำไหลเติมโดยธรรมชำติไม่มำก
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33องค์ความรู้ บทเรียน และประสบการณ์ ชุดที่ 2 การบริหารจัดการสระน�้าในไร่นา  

 

 

ระบายระบายน้ำล้นแบบฝังท่อขาดเล็กด้านบน เหมาะสำหรับสระเก็บน้ำชนิดดักน้ำจากน้ำผุดหรือน้ำใต้ดินตื้น ระบบระบำยน�้ำล้นแบบฝังท่อขำดเล็กดำ้นบน เหมำะส�ำหรับ 

สระเก็บน�้ำชนิดดักน�้ำจำกน�้ำผุดหรือน�้ำใต้ดินตื้น

   

แสดงระบบระบายนน้ำล้นชนิดฝั่งท่อก้นสระ แบบควบคุมระดับด้านในสระและด้านนอกสระ 

 

ระบบระบายน้ำล้นแบบคลองเปิด ลาดด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 

ระบบระบายน้ำล้นแบบรัศมีแฉก ที่สามารถปล่อยน้ำให้หมดสระได้เพื่อล้างสระหรือปล่อยให้สระแห้ง 

 

แสดงระบบระบำยนน�้ำล้นชนิดฝังท่อก้นสระ  

แบบควบคุมระดับดำ้นในสระและด้ำนนอกสระ   

แสดงระบบระบายนน้ำล้นชนิดฝั่งท่อก้นสระ แบบควบคุมระดับด้านในสระและด้านนอกสระ 

 

ระบบระบายน้ำล้นแบบคลองเปิด ลาดด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 

ระบบระบายน้ำล้นแบบรัศมีแฉก ที่สามารถปล่อยน้ำให้หมดสระได้เพื่อล้างสระหรือปล่อยให้สระแห้ง 

 

ระบบระบำยน�้ำล้นแบบคลองเปิด รำดด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
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34 สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   

แสดงระบบระบายนน้ำล้นชนิดฝั่งท่อก้นสระ แบบควบคุมระดับด้านในสระและด้านนอกสระ 

 

ระบบระบายน้ำล้นแบบคลองเปิด ลาดด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 

ระบบระบายน้ำล้นแบบรัศมีแฉก ที่สามารถปล่อยน้ำให้หมดสระได้เพื่อล้างสระหรือปล่อยให้สระแห้ง 

 

ระบบระบำยน�้ำล้นแบบรัศมีแฉก ที่สำมำรถปล่อยน�้ำให้หมดสระได้

เพื่อล้ำงสระหรือปล่อยให้สระแห้ง

 

ระบบระบายน้ำล้นแบบก้างปลาทะแยงมุม  

 

 

 

ระบบระบายน้ำล้นแบบหอบังคับระดับ เพื่อต้องการควบคุมระดับเอง 

ระบบระบำยน�้ำล้นแบบกำ้งปลำทะแยงมุม 
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35องค์ความรู้ บทเรียน และประสบการณ์ ชุดที่ 2 การบริหารจัดการสระน�้าในไร่นา

 

ระบบระบายน้ำล้นแบบก้างปลาทะแยงมุม  

 

 

 

ระบบระบายน้ำล้นแบบหอบังคับระดับ เพื่อต้องการควบคุมระดับเอง 

 

ระบบระบายน้ำล้นแบบก้างปลาทะแยงมุม  

 

 

 

ระบบระบายน้ำล้นแบบหอบังคับระดับ เพื่อต้องการควบคุมระดับเอง ระบบระบำยน�้ำล้นแบบหอบังคับระดับ เพื่อต้องกำรควบคุมระดับเองrIS
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36 สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ระบบระบายน้ำล้นแบบคลองเปิด กรณีสร้างสระกั้นลำน้ำธรรมชาต ิ

 

 

 

 

ระบบระบำยน�้ำล้นแบบคลองเปิด กรณีสร้ำงสระกั้นล�ำน�้ำธรรมชำติ
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37องค์ความรู้ บทเรียน และประสบการณ์ ชุดที่ 2 การบริหารจัดการสระน�้าในไร่นา

4.	 ธนาคารดิน	 (Earth	 bank)	 ;	 ดินที่ได้จากการขุดสระน�้า  

หากไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องน�าไปใช้ที่อื่น ควรน�ามากองรวมไว้ 

เป็นดินต้นทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น สร้างก�าแพงป้องกันลม  

ใช้เพาะพันธุ์ไม้ ใช้เป็นวัตถุดิบในการท�าปุ๋ยอินทรีย์ เป็นพื้นที่ส�าหรับใช้

ปลูกไม้หัวที่เป็นแหล่งอาหาร ปลูกพืชล้มลุก ปลูกพืชสวนครัว ให้เป็น

ที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์และสัตว์ตัวเล็กอย่างไส้เดือนดิน ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ต่อระบบนิเวศรั้วเขียว (Green belt) ส�าหรับการสร้างธนาคาร

ดินเพื่อป้องกันลมสามารถจัดวางระบบได้ดังต่อไปนี้ 

 ● ควรอยู่ห่างจากขอบสระพอสมควรซึ่งปกติควรอยู่จาก 

  ขอบสระประมาณ 20 เมตรเป็นอย่างน้อย

 ●  ควรวางธนาคารดินให้ขวางทางลม โดยเฉพาะทศิทางลม 

  ในฤดูร้อน เพื่อป้องกันลมพัดไปปะทะผิวน�้าในสระ  

  อันจะเป็นสาเหตุในการเร่งให้เกิดอัตราการระเหย 

  ของน�้าในสระมีมากขึ้น ซึ่งปกติแล้วอัตราการระเหย 

  ของน�้าในธรรมชาติของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ  

  1,200 มม. ต่อปี หมายถึงน�้าที่กักเก็บไว้ในอ่างเก็บน�า้ 

  หรือในสระจะต้องระเหยเพราะแสงแดดและลม 

  ประมาณปีละ 1.2 ม. ในแนวลึก (ดิ่ง)

 ●  ต้องระวังการวางกองดินหรอืธนาคารดนิจะต้องไม่วาง 

  ขวางทางไหลของน�า้ตามธรรมชาต ิหรอืทศิทางการไหล 

  ของน�้าที่จะเข้าสระ

 ●  ฐานของกองดินก่อนน�าดินมาวางควรขุดหน้าดินเดิม 

  ออกก่อน ให้มีความลึกของร่องอย่างน้อย 50 ซม.  

  เพื่อป้องกันการกัดเซาะของน�้าที่ไหลผ่านบริเวณฐาน 
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38 สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ของกองดินอันจะท�าให้เกิดเป็นโพรงซึ่งเป็นสาเหต ุ

  ที่จะท�าให้ฐานพังทลายได้ และร่องดินที่ขุดที่ฐานนี้ 

  ยังป ้องกันการเคลื่อนตัวของกองดินได ้เมื่อเกิด 

  สภาวะน�้าหลากในฤดูฝน

 ●  ความสูงของกองดินควรใช้ดินจากการขุดสระให้หมด 

  และสร้างฐานเป็นทรงสามเหลี่ยมด้านเท่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่ 

  กบัสภาพคณุสมบัตขิองเน้ือดิน เช่น กรณีเป็นดินเหนยีว 

  จะสามารถสร้างฐานแคบประหยัดเนื้อที่ได้มากกว่า 

  ดินร่วน หรือดินร่วนปนทราย ส�าหรับในกรณีที่พื้นที ่

  ขุดสระมีดินหลายประเภท การสร้างกองดินนี้ควรแยก 

  ให้ดินเหนียวอยู่บริเวณขอบของกองดินและเลือกเอา 

  ดินทรายอยู่ด้านในของพีระมิด หรือไม่ก็วางไว้ที่ฐาน  

  หรือวางกองดินแบบระบบยัดไส้ในเพื่อป้องกันการ 

  โดยชะล้างและพังทลายของคันดินเมื่อโดนฝนและ 

  ลมพายุ

านในของปิระมิด หรือไม่ก็วางไว้ที่ฐาน 

หรือวางกองดินแบบระบบยัดใส้ในเพื่อป้องกันการโดยซะล้างและพังทะลายของคันดินเมื่อโด

นฝนและลมพายุ 

 

การนำดินไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 

 

จากซ้ายไปขวา สระ (Pond)  ----> ร่องปลูกต้นไม้ (Green Belt) ---> ธนาคารดิน (Earth Bank) 

๕.   แนวรั้ว (Fencing) ; แนวรั้วสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงลงสระน้ำ 

และกันเขตไม่ให้ผู้คนเขาไปทำลายระบบนิเวศภายในขอบรั้ว 

หรือเพื่อให้เกิดการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามธรรมชาติมากที่สุด  

แนวรั้วที่ดีนั้นควรพิจารณาตามความเหมาะสมของพื้น 

วัฒนธรรมชุมชนหรือเจตนารมณ์ของผู้ใช้ประโยชน ์ โดยยังคงหลักสำคัญๆ ไว้ ซึ่งสามารถระบุคร่าวๆ 

ดังนี้ 

กำรน�ำดินไปใช้ประโยชน์ในดำ้นต่ำงๆ
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39องค์ความรู้ บทเรียน และประสบการณ์ ชุดที่ 2 การบริหารจัดการสระน�้าในไร่นา

านในของปิระมิด หรือไม่ก็วางไว้ที่ฐาน 

หรือวางกองดินแบบระบบยัดใส้ในเพื่อป้องกันการโดยซะล้างและพังทะลายของคันดินเมื่อโด

นฝนและลมพายุ 

 

การนำดินไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 

 

จากซ้ายไปขวา สระ (Pond)  ----> ร่องปลูกต้นไม้ (Green Belt) ---> ธนาคารดิน (Earth Bank) 

๕.   แนวรั้ว (Fencing) ; แนวรั้วสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงลงสระน้ำ 

และกันเขตไม่ให้ผู้คนเขาไปทำลายระบบนิเวศภายในขอบรั้ว 

หรือเพื่อให้เกิดการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามธรรมชาติมากที่สุด  

แนวรั้วที่ดีนั้นควรพิจารณาตามความเหมาะสมของพื้น 

วัฒนธรรมชุมชนหรือเจตนารมณ์ของผู้ใช้ประโยชน ์ โดยยังคงหลักสำคัญๆ ไว้ ซึ่งสามารถระบุคร่าวๆ 

ดังนี้ 

จำกซ้ำยไปขวำ สระ (Pond)  ----> ร่องปลูกต้นไม้ (Green Belt) ---> 

ธนำคำรดิน (Earth Bank)

5.	 แนวร้ัว	 (Fencing) ; แนวรั้วสร้างขึ้นมาเพ่ือป้องกันไม่ให ้

สตัว์เลีย้งลงสระน�า้ และกนัเขตไม่ให้ผูค้นเขาไปท�าลายระบบนเิวศภายใน

ขอบรัว้ หรอืเพือ่ให้เกิดการววิฒันาการของสิง่มชีวีติและสิง่แวดล้อมเป็นไป 

ตามธรรมชาตมิากทีส่ดุ แนวรัว้ท่ีดนีัน้ควรพจิารณาตามความเหมาะสม

ของพืน้ที ่วฒันธรรมชมุชนหรอืเจตนารมณ์ของผูใ้ช้ประโยชน์ โดยยังคง

หลักส�าคัญๆ ไว้ ซึ่งสามารถระบุคร่าวๆ ดังนี้

 ●  ควรอยู่กึ่งกลางระหว่างกองธนาคารดินกับขอบสระ  

  หรือห่างจากขอบสระประมาณ 10 เมตร 

 ●  แนวรั้วควรสร้างวัสดุที่คงทน มีอายุการใช้งานนาน  

  ถ้าเป็นบริเวณที่มีปลวกเยอะควรเล่ียงเสาท่ีท�าด้วยไม้  

  หรือกรณีที่มีเนื้อไม่มากก็สามารถใช้ไม้ยืนต้นปลูก 
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40 สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  เป็นแนวรั้วได้เช่นกัน ได้แก่ มะขาม ไผ่เล้ียง กระถิน 

  เทพาหรือไม้เนื้อแข็งอ่ืนๆ ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับเจตนาและ 

  วัตถุประสงค์การใช้งาน

 ●  ในกรณีที่ล ้อมรั้วด ้วยลวดหนามหรือไม้ไผ ่ควรมี 

  ระยะห่างของเสาแต่ละต้นไม่เกิน 2.5 เมตร เพื่อสร้าง 

  ความแข็งแรงและช่วยไม่ให้ลวดหนามหย่อนตรงกลาง 

  มากไป (ตกท้องช้าง)

 ●  ระดับความสูงของรั้ว ในส่วนนี้ควรก�าหนดขนาด 

  ให้เหมาะสมกับสัตวเลี้ยงที่เรามี คือ ควรมีระดับสูง 

  มากพอที่สัตว์เลี้ยงนั้นกระโดดข้ามไม่ได้

 ●  จ�านวนช่องและความถ่ีของรั้วในแนวดิ่ง ในกรณีนี ้

  ต้องเผื่อสัตว์เลี้ยงตัวเล็กท่ีจะเล็ดลอดเข้าไปกินต้นไม ้

  ภายในทีป่ลกูไว้ โดยจะต้องวางเส้นลวดหรือร้ัวให้ต�า่ลง 

  มาจนได้ระดับที่สามารถป้องกันได้ หรืออีกวิธีหน่ึง 

  ที่นิยมใช้แก้ไขปัญหาการกระโดดหรือลอดเข้าในเขต 

  รั้วเขียว คือ การขุดร่องคลองรอบสระ โดยขุดให้ลึก 

  ลงไปอย่างน้อยประมาณ 1 ม. กว้างประมาณ 1 ม.  

  เท่ากัน แล้วอาศัยกองดินที่ขุดนั้นฝั ้งแนวเสารั้ว 

  ซึง่จะท�าให้ร้ัวมคีวามสงูมากขึน้และสัตว์ก็ไม่สามารถลอด 

  หรือกระโดดข้ามเข้าไปได้ ในขณะเดียวกันร่องคลอง 

  ที่ขุดนี้ยังสามารถใช้เป็นคลองพักน�้าที่เชื่อมต่อมา 

  จากบ่อพักน�า้ (ตามข้อ 1.) เพื่อใช้เป็นแหล่งน�้าส�าหรับ 

  รดน�้าต ้นไม้และสร้างชุ ่มชื้นให้กับระบบนิเวศได  ้

  เป็นอย่างดี
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 ควรสร้ำงแนวรั้วที่สำมำรถป้องกันสัตว์เลี้ยงตัวเล็กเล็ดลอด 
เข้ำไปในพื้นที่กันเขตได้  

ควรสร้างแนวรั้วที่สามารถป้องกันสัตว์เลี้ยงตัวเลก็เล็ดลอดเข้าไปในพื้นที่กันเขตได้ 

 

 

การสร้างแนวรั้วด้วยต้นไม้ต้องสามารถป้องกันสัตว์เลี้ยงไม่ให้เล็ดลอดเข้าไปในพื้นที่กันเขตด้วย 

 

  

ควรสร้างแนวรั้วที่สามารถป้องกันสัตว์เลี้ยงตัวเลก็เล็ดลอดเข้าไปในพื้นที่กันเขตได้ 

 

 

การสร้างแนวรั้วด้วยต้นไม้ต้องสามารถป้องกันสัตว์เลี้ยงไม่ให้เล็ดลอดเข้าไปในพื้นที่กันเขตด้วย 
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42 สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  

ควรสร้างแนวรั้วที่สามารถป้องกันสัตว์เลี้ยงตัวเลก็เล็ดลอดเข้าไปในพื้นที่กันเขตได้ 

 

 

การสร้างแนวรั้วด้วยต้นไม้ต้องสามารถป้องกันสัตว์เลี้ยงไม่ให้เล็ดลอดเข้าไปในพื้นที่กันเขตด้วย 

 

กำรสร้ำงแนวรั้วด้วยต้นไม้ต้องสำมำรถป้องกันสัตว์เลี้ยง 

ไม่ให้เล็ดลอดเข้ำไปในพื้นที่กันเขตด้วย

 

ตัวอย่างของขนาดการขุดร่องน้ำ เพื่อป้องกันสัตว์กระโดดข้ามและสามารถดักหรือเก็บกักน้ำได้ด้วย 

๖.   ขอบ ร ั้ว เข ีย ว  (Green belt)  ; เป ็น ระบ บท ี่ส ำค ัญ อ ีก อ ย ่า งห น ึ่งท ี่ต ้อ งบ ร ิห ารจ ัด ก าร 

แนวรั้วเขียวจะอยู่ระหว่างแนวรั้วกับขอบสระด้านใน ควรทำเป็นร่องลึกเป็นแนวต่อกันตลอดรอบสระ 

ให้ลึกจากผิวดินเล็กน้อยประมาณ 30 - 45 ซม. เพื่อชะลอน้ำให้มีเวลาซึมลงดินให้ต้นไม้ได้ดึงน้ำไปใช้ 

แนวรั้วเขียวนี้มีประโยชน์มากมายหลายอย่างทั้งเป็นแนวป้องกันลมไม่ให้ปะทะผิวน้ำในสระมากไป 

เป ็นแหล ่งอาหารและเขตร ักษาพ ันธ ุ์ไม ้ เพราะอย ู่ใกล ้น ้ำจ ึงด ูแลและจ ัดการได ้ง ่ายตลอดป ี 

เ ป ็น ท ี่พ ัก ข อ ง ค น แ ล ะ ส ัต ว ์ 

ยังสามารถป้องกันการพังทลายของขอบสระและป้องกันตะกอนดินที่น้ำพัดพามาไม่ให้ไหลลงสระ 

ใ น ร า ย ล ะ เ อ ีย ด ข อ ง ก า ร ป ล ูก ไ ม ้ร อ บ ข อ บ ส ร ะ น ั้น 

ควรคำนึงถึงสภาพดินและความต้องการในการใช้ประโยชน์ ประกอบกับการปลูกไม้แบบผสมผสาน 

ต า ม ห ล ัก ก า ร ป ล ูก ป ่า ส า ม อ ย ่า ง ป ร ะ โ ย ช น ์ส ี่อ ย ่า ง 

คือปลูกไม้หลายระดับเพือ่ใชป้ระโยชน์ในการเก็บกินเป็นอาหาร ไม้ใช้สอยและไม้เพื่อสรา้งที่อยู่อาศัย 

และยังได ้ความชุ่มชื่นร่มเย ็นจากระบบนิเวศขอบรั้วเข ียว เช ่น ไม ้ห ัวใต ้ด ิน ไม ้เล ื้อย ไม ่ต ้นเต ี้ย 

ไ ม ้ส ูง ป า น ก ล า ง  แ ล ะ ไ ม ้ส ูง ย ืน ต ้น ท ี่ม ีช ั้น เ ร ือ น ย อ ด ม า ก ก ว ่า  10 เ ม ต ร ข ึ้น ไ ป 

การปลกูควรปลูกเป็นแนวตรงตามรปูทรงของสระ โดยปลูกให้แฝกบริเวณขอบสระด้านในก่อน 

ถ ัด จ า ก ป ล ูก แ ฝ ก ไ ป ห า แ น ว ร ั้ว ล ว ด ห น า ม ป ร ะ ม า ณ  5 เ ม ต ร  (ก ึ่ง ก ล า ง ) 

จ ึง เ ป ็น แ น ว พ ื้น ท ี่ป ล ูก ไ ม ้ผ ส ม ผ ส า น  ใ น ข ณ ะ เ ด ีย ว ก ัน ใ น ช ่ว ง แ ร ก ๆ 

ตวัอย่ำงของขนำดกำรขดุร่องน�ำ้  

เพื่อป้องกันสัตว์กระโดดข้ำม

และสำมำรถดักหรือเก็บกักน�้ำ

ได้ด้วย
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43องค์ความรู้ บทเรียน และประสบการณ์ ชุดที่ 2 การบริหารจัดการสระน�้าในไร่นา

6.	 ขอบรัว้เขยีว	(Green	belt) ; เป็นระบบทีส่�าคญัอกีอย่างหนึง่ 

ทีต้่องบริหารจดัการ แนวรัว้เขยีวจะอยูร่ะหว่างแนวรัว้กบัขอบสระด้านใน  

ควรท�าเป็นร่องลกึเป็นแนวต่อกันตลอดรอบสระ ให้ลึกจากผิวดนิเล็กน้อย 

ประมาณ 30 - 45 ซม. เพือ่ชะลอน�า้ให้มเีวลาซมึลงดนิให้ต้นไม้ได้ดงึน�า้

ไปใช้ แนวรั้วเขียวนี้มีประโยชน์มากมายหลายอย่างทั้งเป็นแนวป้องกัน

ลมไม่ให้ปะทะผวิน�า้ในสระมากไป เป็นแหล่งอาหารและเขตรกัษาพนัธุไ์ม้  

เพราะอยูใ่กล้น�า้จงึดแูลและจัดการได้ง่ายตลอดปี เป็นท่ีพกัของคนและสตัว์  

ยงัสามารถป้องกนัการพงัทลายของขอบสระและป้องกันตะกอนดนิทีน่�า้

พดัพามาไม่ให้ไหลลงสระ ในรายละเอยีดของการปลูกไม้รอบขอบสระน้ัน  

ควรค�านึงถึงสภาพดินและความต้องการในการใช้ประโยชน์ ประกอบ

กบัการปลูกไม้แบบผสมผสาน ตามหลกัการปลกูป่าสามอย่างประโยชน์ 

สีอ่ย่าง คอืปลูกไม้หลายระดบัเพือ่ใช้ประโยชน์ในการเกบ็กนิเป็นอาหาร 

ไม้ใช้สอยและไม้เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย และยังได้ความชุ่มชื่นร่มเย็น 

จากระบบนิเวศขอบรั้วเขียว เช่น ไม้หัวใต้ดิน ไม้เลื้อย ไม้ต้นเตี้ย  

ไม้สงูปานกลาง และไม้สงูยนืต้นทีม่ช้ัีนเรอืนยอดมากกว่า 10 เมตรขึน้ไป  

การปลูกควรปลูกเป็นแนวตรงตามรูปทรงของสระ โดยปลูกให้แฝก

บริเวณขอบสระด้านในก่อน ถัดจากปลูกแฝกไปหาแนวรั้วลวดหนาม

ประมาณ 5 เมตร (กึ่งกลาง) จึงเป็นแนวพื้นที่ปลูกไม้ผสมผสาน ในขณะ

เดียวกันในช่วงแรกๆ ของการปลูกไม้ยืนต้นเรายังสามารถปลูกแฝก 

ให้เป็นพืชพี่เลี้ยงได้อีกรอบหนึ่งด้วย เพราะแฝกนอกจากจะอนุรักษ์ดิน 

รักษาน�า้ ยังช่วยป้องกันแมลงศัตรูพืชได้ด้วยrIS
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44 สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอ งก ารป ล ูก ไม ้ย ืน ต ้น เร าย ังส าม ารถป ล ูก แฝก ให ้เป ็น พ ืชพ ี่เล ี้ย ง ได ้อ ีก รอบหน ึ่งด ้ว ย 

เพราะแฝกนอกจากจะอนุรักษ์ดิน รักษาน้ำ ยังช่วยป้องกันแมลงศตูรพืชได้ด้วย 

 

  แนวปะทะลม 

 

 

 

แนวปะทะลม
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45องค์ความรู้ บทเรียน และประสบการณ์ ชุดที่ 2 การบริหารจัดการสระน�้าในไร่นา

ขอ งก ารป ล ูก ไม ้ย ืน ต ้น เร าย ังส าม ารถป ล ูก แฝก ให ้เป ็น พ ืชพ ี่เล ี้ย ง ได ้อ ีก รอบหน ึ่งด ้ว ย 

เพราะแฝกนอกจากจะอนุรักษ์ดิน รักษาน้ำ ยังช่วยป้องกันแมลงศตูรพืชได้ด้วย 

 

  แนวปะทะลม 

 

 

 แนวรั้วต้นไม้ฝั่งที่มีลมมำกควรปลูกไม้อยำ่งน้อยสองแถว  

หรือกรณีที่เป็นรั้วไม้ควรสร้ำงให้ถี่เพื่อป้องกันลมปะทะผิวน�้ำในสระ

แนวรั้วต้นไม้ฝั่งที่มีลมมากควรปลูกไม้อย่างน้อยสองแถว หรือกรณีที่เป็นรั้วไม้ควรสร้างให้ถี่เพื่อป้องกันลมปะทะผิวน้ำในสระ 

 

 

ป่าห้าระดับเพื่อรักษาระบบสมดุลทางธรรมชาติ ป่ำหำ้ระดับเพื่อรักษำระบบสมดุลทำงธรรมชำติ
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ตัวอย่ำงกำรปลูกแฝกแนวขอบสระด้ำนในและแนวปลูกไม้ผสมผสำน

7.	 ประตูเข้า-ออก	Attendant ; เป็นช่องทางส�าหรับให้ผู้ดูแล

ที่จะเข้าหาสระเพื่อจัดการระบบสระน�า้ในไร่นา เช่น ระบบสูบน�า้ ต้นไม้ 

ตลิ่งหรือขอบสระ รวมถึงการเข้าไปจัดการระบบปัญหาภายในเขตขอบ

รัว้และพ้ืนทีส่เีขียว Green belt หรอืการเข้าไปเกบ็เกีย่วเอาผลติผลท่ีเกดิ

ขึ้นจากระบบนิเวศขอบสระ

 
ตัวอย่างการปลูกแฝกแนวขอบสระด้านในและแนวปลูกไม้ผสมผสาน 

๗.   ป ร ะ ต ูเ ข ้า -อ อ ก  Attendant ; 

เป็นช่องทางสำหรับให้ผู้ดูแลที่จะเข้าหาสระเพื่อจัดการระบบสระน้ำในไร่นา เช่น ระบบสูบน้ำ ต้นไม้ 

ตลิ่งหรือขอบสระ รวมถึงการเข้าไปจัดการระบบปัญหาภายในเขตขอบรั้วและพื้นที่สีเขียว Green 

belt หรือการเข้าไปเก็บเกี่ยวเอาผลิตผลที่เกิดขึ้นจากระบบนิเวศขอบสระ 

 

ตัวอย่างประตูคอนกรีตและประตูไม้ที่สามารถปิดเปิดได้ เข้าออกได้ 
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47องค์ความรู้ บทเรียน และประสบการณ์ ชุดที่ 2 การบริหารจัดการสระน�้าในไร่นา

 
ตัวอย่างการปลูกแฝกแนวขอบสระด้านในและแนวปลูกไม้ผสมผสาน 

๗.   ป ร ะ ต ูเ ข ้า -อ อ ก  Attendant ; 

เป็นช่องทางสำหรับให้ผู้ดูแลที่จะเข้าหาสระเพื่อจัดการระบบสระน้ำในไร่นา เช่น ระบบสูบน้ำ ต้นไม้ 

ตลิ่งหรือขอบสระ รวมถึงการเข้าไปจัดการระบบปัญหาภายในเขตขอบรั้วและพื้นที่สีเขียว Green 

belt หรือการเข้าไปเก็บเกี่ยวเอาผลิตผลที่เกิดขึ้นจากระบบนิเวศขอบสระ 

 

ตัวอย่างประตูคอนกรีตและประตูไม้ที่สามารถปิดเปิดได้ เข้าออกได้ ตัวอย่ำงประตูคอนกรีตและประตูไม้ที่สำมำรถปิดเปิดได้ เขำ้ออกได้

 

ตัวอย่างประตูไม้แบบสวิง 

๘.   บ ่อ น ้ำ ใ ช ้ส ำ ห ร ับ ง า น ป ศ ุส ัต ว ์ Drinking trough ; 

เป ็นบ ่อน ้ำท ี่สร ้างข ึ้นมาควทำให ้ม ีความม ั่นคงแข ็งแรง เช ่นสร ้างด ้วยคอนกร ีต เสร ิม เหล ็ก 

บ่อน ้ำใช ้น ี้จะม ีขนาดเล ็กหรือใหญ ่ก ็ข ึ้นอย ู่ก ับจำนวนสัตว ์เล ี้ยงและประเภทของสัตว ์เล ี้ยงน ั้น 

ในกรณีที่เลี้ยงเป็นฝูงต้องทำบ่อขนาดเล็กที่ลดระดับต่ำลงมาและแยกออกจากบ่อใหญ่เพื่อลูกสัตว์รุ่นเล็

ก จ ะ ไ ด ้ไ ม ่โ ด น แ ย ่ง น ้ำ ด ื่ม 

ระดับความสูงของบ่อควรสูงเกินกว่าระดับเข่าของสัตว์เลี้ยงเพื่อป้องกันการก้าวขาเข้าไปอยู่ในบ่อน้ำใช้ 

ซ ึ่ง อ า จ จ ะ ท ำ ใ ห ้เ ก ิด ก า ร ซ ำ ร ุด เ ส ีย ห า ย ต ่อ บ ่อ ใ น ภ า ย ห ล ัง 

สำหรับระดับน้ำควรสร้างเครื่องหมายให้ทราบถึงระดับต่ำสุดที่สัตว์จะต้องดื่มน้ำโดยไม่ต้องถึงก้นบ่อ 

เ พ ื่อ ป ้อ ง ก ัน ต ะ ก อ น ด ิน ท ร า ย ล ะ เ อ ีย ด ท ี่ต ก จ ม อ ย ู่ด ้า น ล ่า ง ฟ ุ้ง ข ึ้น ม า 

ซึง่จะเป็นปัญหาต่อสุขอนามัยของสัตว ์

 

ตัวอย่ำงประตูไม้แบบสวิง

 
ตัวอย่างการปลูกแฝกแนวขอบสระด้านในและแนวปลูกไม้ผสมผสาน 

๗.   ป ร ะ ต ูเ ข ้า -อ อ ก  Attendant ; 

เป็นช่องทางสำหรับให้ผู้ดูแลที่จะเข้าหาสระเพื่อจัดการระบบสระน้ำในไร่นา เช่น ระบบสูบน้ำ ต้นไม้ 

ตลิ่งหรือขอบสระ รวมถึงการเข้าไปจัดการระบบปัญหาภายในเขตขอบรั้วและพื้นที่สีเขียว Green 

belt หรือการเข้าไปเก็บเกี่ยวเอาผลิตผลที่เกิดขึ้นจากระบบนิเวศขอบสระ 

 

ตัวอย่างประตูคอนกรีตและประตูไม้ที่สามารถปิดเปิดได้ เข้าออกได้ 
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48 สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8.	 บ่อน�า้ใช้ส�าหรับงานปศสัุตว์	Drinking	trough ; เป็นบ่อน�า้ 

ที่สร้างขึ้นมาควรท�าให้มีความมั่นคงแข็งแรง เช่นสร้างด้วยคอนกรีต 

เสรมิเหล็ก บ่อน�า้ใช้นีจ้ะมขีนาดเลก็หรอืใหญ่ก็ขึน้อยูก่บัจ�านวนสตัว์เลีย้ง

และประเภทของสตัว์เลีย้งนัน้ ในกรณทีีเ่ลีย้งเป็นฝงูต้องท�าบ่อขนาดเล็ก

ที่ลดระดับต�่าลงมาและแยกออกจากบ่อใหญ่เพื่อลูกสัตว์รุ่นเล็กจะได ้

ไม่โดนแย่งน�า้ดืม่ ระดับความสงูของบ่อควรสงูเกนิกว่าระดบัเข่าของสัตว์

เลีย้งเพือ่ป้องกนัการก้าวขาเข้าไปอยูใ่นบ่อน�า้ใช้ ซึง่อาจจะท�าให้เกดิการ

ช�ารุดเสียหายต่อบ่อในภายหลัง ส�าหรับระดับน�า้ควรสร้างเครื่องหมาย 

ให้ทราบถึงระดับต�่าสุดที่สัตว์จะต้องดื่มน�้าโดยไม่ต ้องถึงก้นบ่อ  

เพื่อป้องกันตะกอนดินทรายละเอียดที่ตกจมอยู ่ด้านล่างฟุ ้งขึ้นมา  

ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อสุขอนามัยของสัตว์

9.	 ระบบสูบน�้า	 (Pumping	 system) ; ระบบสูบน�้าในที่นี้ 

มีเครื่องสูบน�้าและระบบท่อ ในการเลือกใช้ระบบสูบน�้าจะต้องค�านึงถึง

วัตถุประสงค์ ความเหมาะสมของการใช้งาน เช่น ด้านปริมาณ แรงดัน 

การทีม่จี�าหน่ายทัว่ไปในท้องตลาด และค�านึงถงึงบประมาณท่ีม ีรวมถงึ

ระบบพลังงานที่จะใช้ในการสูบน�า้เป็นส�าคัญ 

 ● ประเภทของการใช้งาน เช่น ต้องการสูบน�้าจากสระ 

  เพ่ือใช้ในระบบประปา ใช้สบูน�า้เพือ่ส่งเข้าแปลงเกษตร 

  เพ่ือระบบชลประทาน ใช้สูบน�้าเพื่องานประมงหรือ 

  ปศุสัตว์ เป็นต้น ซึ่งประเภทการใช้งานนี้จะส่งผลต่อ 

  การก�าหนดรปูแบบ ขนาด ชนดิ ระดบัพลงังานการส่งน�า้  rIS
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49องค์ความรู้ บทเรียน และประสบการณ์ ชุดที่ 2 การบริหารจัดการสระน�้าในไร่นา

  (Head) ของเครื่องสูบน�้า และขนาดท่อส่งน�้าตามมา  

  ตัวอย่าง หากต้องการสูบน�้าเพื่อส ่งจ ่ายไปเป็น 

  น�้าประปาในปริมาณการสูบไม่เกิน 5 ลูกบาศก์เมตร 

  ต่อชัว่โมง ขึน้หอถงัสงูโดยคดิความสงูตัง้แต่ระดบัผิวน�า้ 

  ในสระจนถึงปลายท่อปล่อยน�า้ท่ีจดุสูงสุด หากเกินกว่า  

  20 เมตร ก็ควรเลอืกป๊ัมน�า้ทีเ่ป็นเครือ่งสบูน�า้พลงังานสงู  

  โดยใช้พลังงานในการขับเครื่องสูบด้วยพลังไฟฟ้าหรือ 

  เช้ือเพลงิ (น�า้มัน) ทีมี่ก�าลงัแรงม้าเกินกว่า 1 แรงม้าข้ึนไป  

  ซึ่งจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อสูบไม่เกิน 2 นิ้ว  

  อย่างนี้เป็นต้น ซึ่งเราจะสามารถระบุงบประมาณ 

  ได้อย่างคร่าวๆ หรอืกรณีทีต้่องการสูบน�า้เพือ่ปล่อยน�า้ 

  เข้าแปลงเกษตร เงื่อนไขคือต้องการสูบในปริมาณมาก 

  และใช้เวลาน้อย แต่มีระดับต่างกันไม่มาก เช่น ไม่เกิน  

  5 เมตร นับจากระดับผิวน�า้ถึงแปลง ซึ่งไม่จ�าเป็นต้อง 

  ใช้เครื่องแรงดันสูง ในการเลือกใช้เคร่ืองสูบน�้าก็ควร 

  เป็นเครือ่งสูบแบบหอยโข่งหรอืเครือ่งสบูน�า้แบบระหดั 

  เทพฤทธ์ิหรอืท่อพญานาค โดยจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าหรอื 

  เช้ือเพลิงก็ได้ ขึ้นอยู่กับสภาพพลังงานในพื้นที่น้ันๆ  

  ประกอบกันด้วย 

 ●  พลงังานในการสบูน�า้มหีลายทางเลือก เช่น พลังงานไฟฟ้า  

  พลังงานแสงแดด พลังงานลม พลังงานเชื้อเพลิง และ 

  พลังงานจากมนุษย์หรือสัตว์ กรณีท่ีต้องการสูบน�้า 

  ในปริมาณไม่มากและไม่ได ้ส ่งน�้า ข้ึนท่ีสูงเกินไป  

  ทั้งต้องการประหยัดพลังงานก็ควรเลือกเครื่องสูบน�้า 
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50 สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  แบบปั๊มชัก ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ก็ได้ หรือบริเวณ 

  พื้นที่มีลมแรงก็สามารถเลือกใช้พลังงานลมมาช่วยได้ 

  เช่นกัน

 ●  ระบบท่อส่งน�้าถ้าเป็นท่อพลาสติกควรฝังดินในระดับ 

  ที่ปลอดภัยจากการกดทับ ท้ังยังเพื่อป้องกันไฟไหม ้

  และกันกระแทก และยื่นอายุการใช้งานของท่อให้ 

  ยาวนานขึ้น 

 ●  ท่อดูดน�า้ควรตดิเช็กวาล์ว เพือ่ก้ันไม่ให้น�า้ไหลย้อนกลบั 

  เมื่อปิดเครื่องสูบน�้า และควรวางอยู่ใต้น�้าในระดับ 

  ทีเ่หนอืกว่าพืน้ท้องน�า้ประมาณ 50 ซม. เพือ่กนัตะกอนทราย 

  เข้าท่อดดู ควรมรีะบบกรองหรือตะแกรงกันเศษไม้หรือ 

  วัสดุอุดตันเข้าท่อดูดด้วย เพื่อป้องกันอันตรายที่จะ 

  เกิดขึ้นกับตัวเครื่องสูบน�้าขณะท�าการสูบ

 ●  การวางเครือ่งสบูน�า้ถ้าวางบนฝ่ังหรอืขอบสระควรสร้าง 

  ฐานท่ีตดิตัง้เครือ่งสบูน�า้ให้แขง็แรง ระวังการส่ันสะเทอืน 

  หรือน�้าที่ซึมออกจากตัวเครื่องที่จะท�าให้ขอบสระพัง

 ●  การวางเครื่องสูบน�้าบนฝั่งที่มีระยะห่างระหว่างผิวน�้า 

  กับตัวเครื่องมากเกินไป จะเสียพลังงานการสูบน�า้มาก  

  หากเป็นเครื่องหอยโข่งไม่ควรเกิน 7 เมตร เพราะจะ 

  มผีลต่อประสทิธิภาพของเครือ่งสูบน�า้ ถ้าเป็นไปได้ควร 

  สร้างระบบทุ ่นลอยคือติดตั้งเคร่ืองสูบน�้าไว้บนแพ  

  ควรท�าการมุมหลังหรือที่บังแดดบังฝนให้เคร่ืองด้วย  

  การติดตั้งเครื่องสูบน�้าบนแพนั้นก็เพื่อให้ระดับน�้า 

  กบัตวัเครือ่งสบูน�า้อยูร่ะยะท่ีไม่ห่างกนั ซึง่จะท�าให้การ 
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51องค์ความรู้ บทเรียน และประสบการณ์ ชุดที่ 2 การบริหารจัดการสระน�้าในไร่นา

  สูบน�้าจะเกิดประสิทธิภาพสูง แต่ก็ควรระมัดระวัง 

  เรื่องการทรงตัวของเครื่องโดยเฉพาะในที่ขณะก�าลัง 

  เดนิเครือ่ง เพราะน�า้หนกัจะเอยีงข้างทีม่ท่ีอดดูมากกว่า 

  ซึ่งอาจจะเกิดการเอียงและคว�่าจมน�้าได้ 

ตัวอย่ำงกำรสร้ำงแพสูบน�้ำ
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52 สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตัวอย่างการสร้างแพสูบน้ำ 

 

ตัวอย่างเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 

ตัวอย่างเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ 

๑๐.  คุณภาพน้ำและการป้องกัน (Water Quality and Protection System) ; 

คุณภาพน้ำในสระมีโอกาสที่จะได้รับการปนเปื้อนอยู่ 2 ทาง คือ 

อย่างแรกเป็นเรื่องคุณภาพน้ำที่ไหลเข้าสระตอนรับน้ำในฤดูฝนซึ่งเกิดจากแหล่งน้ำภายนอก 

อย่างที่สองเป็นการปนเปื้อนในระบบสระที่เกิดจากการใช้น้ำอย่างไม่ระมัดระวัง 

การบำบัดน้ำในสระซึ่งเป็นระบบน้ำนิ่งในเบื้องต้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำ 

เพราะเสียค่าจ่ายและงบประมาณค่อนข้างมาก ไม่คุ้มค่า 

การสร้างระบบป้องกันน้ำเสียไม่ให้ไหลเข้าสระจึงเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าการแก้ไขด้วยการหาวิธีบำบัด 

รวมถึงการสร้างระบบป้องกันการปนเปื้อนที่จะเกิดจากการใช้น้ำน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่า เช่น  

   การสร้างรางระบายน้ำที่พืน้ (Slab) 

โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นบ่อน้ำใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์ ควรเทพื้นด้วนคอนกรีตหยาบ 

ตัวอย่ำงเครื่องสูบน�้ำแบบหอยโข่ง

ตัวอย่างการสร้างแพสูบน้ำ 

 

ตัวอย่างเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 

ตัวอย่างเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ 

๑๐.  คุณภาพน้ำและการป้องกัน (Water Quality and Protection System) ; 

คุณภาพน้ำในสระมีโอกาสที่จะได้รับการปนเปื้อนอยู่ 2 ทาง คือ 

อย่างแรกเป็นเรื่องคุณภาพน้ำที่ไหลเข้าสระตอนรับน้ำในฤดูฝนซึ่งเกิดจากแหล่งน้ำภายนอก 

อย่างที่สองเป็นการปนเปื้อนในระบบสระที่เกิดจากการใช้น้ำอย่างไม่ระมัดระวัง 

การบำบัดน้ำในสระซึ่งเป็นระบบน้ำนิ่งในเบื้องต้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำ 

เพราะเสียค่าจ่ายและงบประมาณค่อนข้างมาก ไม่คุ้มค่า 

การสร้างระบบป้องกันน้ำเสียไม่ให้ไหลเข้าสระจึงเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าการแก้ไขด้วยการหาวิธีบำบัด 

รวมถึงการสร้างระบบป้องกันการปนเปื้อนที่จะเกิดจากการใช้น้ำน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่า เช่น  

   การสร้างรางระบายน้ำที่พืน้ (Slab) 

โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นบ่อน้ำใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์ ควรเทพื้นด้วนคอนกรีตหยาบ 

ตัวอย่ำงเครื่องสูบน�้ำแบบจุ่มใต้น�้ำ

10.	คุณภาพน�้าและการป้องกัน	 (Water	 Quality	 and		

Protection	System) ; คณุภาพน�า้ในสระมโีอกาสท่ีจะได้รับการปนเป้ือน 

อยู่ 2 ทาง คือ อย่างแรกเป็นเรื่องคุณภาพน�้าที่ไหลเข้าสระตอนรับน�า้

ในฤดูฝนซึ่งเกิดจากแหล่งน�้าภายนอก อย่างท่ีสองเป็นการปนเปื้อน 

ในระบบสระทีเ่กิดจากการใช้น�า้อย่างไม่ระมดัระวงั การบ�าบดัน�า้ในสระ
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53องค์ความรู้ บทเรียน และประสบการณ์ ชุดที่ 2 การบริหารจัดการสระน�้าในไร่นา

ซึง่เป็นระบบน�า้นิง่ในเบือ้งต้นเป็นเร่ืองทีไ่ม่ควรท�า เพราะเสยีค่าจ่ายและ

งบประมาณค่อนข้างมาก ไม่คุ้มค่า การสร้างระบบป้องกันน�้าเสียไม่ให้

ไหลเข้าสระจึงเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าการแก้ไขด้วยการหาวิธีบ�าบัด รวมถึง

การสร้างระบบป้องกันการปนเปื้อนที่จะเกิดจากการใช้น�้าน่าจะเป็น

เรื่องที่ดีกว่า เช่น 

 ●  การสร้างรางระบายน�า้ทีพ้ื่น (Slab) โดยเฉพาะบริเวณที ่

  เป็นบ่อน�า้ใช้ส�าหรบัเลีย้งสตัว์ ควรเทพืน้ด้วนคอนกรีตหยาบ  

  ซึง่จะท�าให้สะดวกต่อการท�าความสะอาด และป้องกัน 

  ไม่ให้พื้นชื้นแฉะจนการการลื่นไหลหกล้มได้ หรือสร้าง 

  คันก้ันอาจจะเป็นคันดินหรือก่ออิฐเพื่อกันไม่ให้น�้า 

  ที่ใช้แล้วไหลย้อนลงสระ รวมถึงน�้าท่ีเหลือจากการ 

  ท�าเกษตรด้วย

 ●  กรณีในบางพื้นที่มีแหล่งต้นน�้าที่ไม ่สะอาด หรือ 

  ไหลผ่านชุมชนใหญ่ รวมถงึไหลผ่านพืน้ท่ีท�าเกษตรเคม ี

  ก่อนที่จะไหลลงสู่สระ การป้องกันปัญหาเรื่องคุณภาพ 

  น�า้น้ันท�าได้ยาก  แต่การแก้ไขทีพ่อจะท�าได้กม็หีลายวธิี 

  ด้วยกัน เช่น การใช้พืชไม้น�้าบ�าบัด อย่างผักตบชวา  

  ต้นกก เป็นต้น ทั้งยังสามารถใช้พืชท่ีหมดอายุท�าใช ้

  ประโยชน์ด้านอื่นๆ วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีทางชีวภาพ  

  นอกจากนี้ยังมีการบ�าบัดด้วยวิธีการเติมอากาศได้อีก  

  เช่น กังหันเติมออกซิเจน การใช้จุลินทรีย์เติมอากาศ 

  บ�าบัด หรือวิธีทางกายภาพคือการใช้ระบบทรายกรอง 

  เพ่ือบ�าบดัน�า้ ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมหรือความรุนแรง 

  ของปัญหาในพื้นที่แต่ละแห่ง 
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54 สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ●  บางแห่งมกีารเลีย้งปลาภายในสระ ซึง่ก็เป็นอีกสาเหตุหน่ึง 

  ที่ท�าให้น�้าขุ ่นหรือน�้าเน่าเพราะการให้อาหารปลา 

  ทีไ่ม่ถกูหลกัวชิาการ แม้กระท่ังสระเกิดการช�ารดุเพราะปลา 

  บางชนดิทีช่อบสร้างโพรงเพือ่เป็นอาณาเขตของตนเอง  

  โดยเฉพาะบริเวณขอบสระและพื้นท้องน�้า ดังน้ัน 

  วิธีการแก้ไขคือการสร้างบ้านปลา ด้วยวัสดุที่พอ 

  จะหาได้ง่าย เช่น ขอน โพรงไม้ กอไผ่ ทางมะพร้าว  

  อย่างนี้เป็นต้น

 ●  กรณีที่มีสระหลายแห่ง การบ�าบัดน�้าที่ดีอีกวิธีหน่ึงคือ 

  การปล่อยน�า้ออกจากสระแล้วปล่อยให้สระแห้ง เพราะ 

  จะได้ฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในดินหรือโคลนท้องน�า้ได้ด้วย

 

ตัวอย่างระบบทรายกรอง 

 

ตัวอย่ำงระบบทรำยกรอง
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55องค์ความรู้ บทเรียน และประสบการณ์ ชุดที่ 2 การบริหารจัดการสระน�้าในไร่นา

กำรสร้ำงบ้ำนปลำด้วยวัสดุต่ำงๆ  

เช่น กิ่งไม้ ยำงรถยนต์ ก้อนอิฐ กิ่งไผ่

 

ตัวอย่างระบบทรายกรอง 

 

 

ตัวอย่างระบบทรายกรอง 

 

 

ตัวอย่างระบบทรายกรอง 

 

 

ตัวอย่างระบบทรายกรอง 
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หลักกำรออกแบบและก่อสร้ำงแหล่งเก็บกักน�้ำ เพื่อกำรเกษตร
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