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บทที่  4 
การวางแผนโครงการอางเก็บน้ําและเขื่อนขนาดเล็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4-1  แผนภูมิการวางแผนโครงการอางเก็บน้ําและเขื่อนขนาดเล็ก 

กําหนดตําแหนงและขนาดเขื่อน 

คํานวณปริมาณน้ําเขาอางเก็บน้ํา 

คํานวณความตองการใชน้ํา 
ปริมาณน้ําใชสําหรับอุปโภคบริโภค 
ปริมาณน้ําใชเพื่อการเพาะปลูก  

การระเหย 

ความจุที่ตองการของอางเก็บน้ํา ≤ ปริมาณน้ําเขาอาง 

การรั่วซึม 

เผื่อปริมาตรตะกอน 

คํานวณทางเศรษฐศาสตรและความคุมทุน 
อัตราสวนปจจุบัน ผลประโยชนตอรายจาย 
อัตราผลตอบแทนภายใน ผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม 

วัดพื้นที่รับน้ําฝน 
จากแผนที่ 1:50,000 

จัดหาพื้นที่โครงการและขออนุญาตใชพื้นที่ 

ปริมาณฝนตกทั้งปโดย
เฉลี่ย 

ใช 

ไมใช 
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12 บทที่ 4   การวางแผนโครงการอางเก็บน้ําและเขื่อนขนาดเล็ก 

4.1 การกําหนดตําแหนงเขื่อนเบื้องตน   
 การกําหนดตําแหนงที่สรางเขื่อน เพื่อใหการกอสรางเขื่อนมีความมั่นคงแข็งแรง 
สามารถใชประโยชนอยางคุมคาและประหยัดคากอสราง มีหลักการสําคัญ ดังนี้ 

1. ควรสรางเขื่อนในบริเวณที่เขื่อนจะมีความยาวนอยที่สุด เพื่อลดปริมาณดินถมตัว
เขื่อนอันจะเปนการประหยัดคากอสรางได 

2. ไมควรสรางบนฐานรากที่เปนหิน เพราะจะตองทําการตรวจสอบฐานรากนั้นให
ละเอียดเสียกอนวาหินมีรอยแตก ซ่ึงทําใหน้ําร่ัวซึมหรือไม หากมีรอยแตกราวมากอาจตองมีการ
ระเบิดหินหรืออัดฉีดน้ําปูนเขาไปอุดรอยแตกราวของหิน ซ่ึงจะทําใหราคาคากอสรางเพิ่มมากขึ้น 

3. ไมควรสรางเขื่อนดินบนฐานรากที่มี  น้ําพุ   ตาน้ํา หรือบริเวณที่ดินของลาดเนิน
สองฝงเคยเลื่อนทลายลง เพราะแสดงวาฐานรากที่จะสรางเขื่อน และเหนือเขื่อนขึ้นไปนั้นมีช้ัน
ทราย หรือกรวดที่มีความหนามากและทับถมกันอยูไมคอยแนนและมีน้ําร่ัวซึม หากจําเปนตอง
สรางในบริเวณดังกลาว จะตองตรวจสอบฐานราก และออกแบบปรับปรุงฐานรากเปนพิเศษ 

4. ควรสรางเขื่อนใหอยูในตําแหนงสูง เพื่อสามารถปลอยน้ําไหลออกจากอางเก็บน้ํา
ไปพื้นที่การเกษตรไปตามธรรมชาติ โดยไมตองใชเครื่องสูบน้ํา ซ่ึงเปนการประหยัดคาใชจาย 

5. ทําเลที่สรางเขื่อนหรือบริเวณใกลเคียงจะตองมีดินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับ
การกอสรางตัวเขื่อนในปริมาณมากเพียงพอ 

6. ใหตรวจสอบวามีถนนเขาไปในพื้นที่กอสรางหรือไม เพื่อนํามาประกอบการ
พิจารณาคาใชจาย หากมีความจําเปนตองกอสรางถนนเขาไปในเขตพื้นที่กอสราง 

7. ควรพิจารณาตําแหนงที่ตั้งอาคารระบายน้ําลนดวยวาสภาพภูมิประเทศและลักษณะ
ดินมีความเหมาะสมตอการกอสรางอาคาระบายน้ําลนตามขนาดที่ตองการไดอยางประหยัดหรือไม   

8. ทําเลที่สรางเขื่อนจะตองมีพื้นที่รับน้ําฝนเหนือเขื่อนกักเก็บน้ําไดเพียงพอกับความ
ตองการใชงาน หรือสามารถเก็บกักจนเต็มอางเก็บน้ําไดเกือบทุกป 

9. เขื่อนดินขนาดเล็กจะมีพื้นที่เก็บน้ําจํานวนจํากัด ไมควรสรางในลุมน้ําที่มีพื้นที่รับ
น้ําฝนขนาดใหญ เพราะนอกจากจะตองสรางอาคารระบายน้ําลนขนาดใหญ ซ่ึงมีราคาแพงเพื่อ
ระบายน้ําจํานวนมากแลว พื้นที่รับน้ําฝนขนาดใหญจะมีตะกอนถูกน้ําพัดพามาสะสมจนเต็มอาง
เก็บน้ําภายในระยะเวลาไมกี่ป 
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10. ควรพิจารณาผิวดิน หรือหินบริเวณพื้นอางเก็บน้ําดวยวาจะมีน้ําร่ัวสูญหายไปจาก   
อางเก็บน้ํามากหรือนอยเพียงไร สําหรับพื้นอางเก็บน้ําที่เปนทรายหรือเปนหินที่มีรูโพรงจะมีการ
ร่ัวซึมมาก อาจจะตองเลื่อนที่ตั้งเขื่อนไปยังชั้นดินที่มีผิวเปนดินเนื้อละเอียด หรือแกไขดวยวิธี    
ดาดพื้นอางเก็บน้ํา 

11. ในบริเวณอางเก็บน้ํา จะตองตัดตนไมออกใหหมดเพื่อปองกันน้ําเนา ดังนั้นการ
สรางเขื่อนจะตองพิจารณาคาใชจายในการโคนลมและชักลากไมออกจากบริเวณอางเก็บน้ําไวดวย  
 

 
 

รูปที่ 4-2 แผนที่มาตราสวน 1:50,000 แสดงพื้นที่รับน้ําฝนดานเหนือเขือ่น 

4.2    การหาปริมาณน้ําเขาอางเก็บน้ํา 
 ปริมาณน้ําที่ไหลลงสูอางเก็บน้ํา เกิดจากน้ําฝนที่ตกในเขตพื้นที่รับน้ําฝน (Catchment 
Area) เหนือเขื่อน แตมิใชปริมาณน้ําฝนทั้งหมด เนื่องจากจะมีน้ําบางสวนระเหยกลับไปสู
บรรยากาศตามเดิม บางสวนจะขังอยูตามแองน้ําหรือที่ลุมบนผิวดิน หรือไหลซึมลงไปในดิน หรือ
ไหลซึมลึกลงไปขังสะสมอยูในดินเปนแหลงน้ําใตดิน สวนที่เหลือจึงจะไหลไปตามผิวดินลงสูลําน้ํา 
(ปริมาณน้ําทา) เขาสูอางเก็บน้ํา  

พื้นท่ีรับน้ําฝน 
2.48 ตร.กม 

สันปน
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 การคํานวณปริมาณน้ําที่ไหลลงอางเก็บน้ําขนาดเล็ก จะไมมีขอมูลเกี่ยวกับการวัดปริมาณ
น้ําทาในลําน้ํา จึงใชวิธีการประเมินปริมาณน้ําจากฝนที่ตกในเขตลุมน้ําเหนือเขื่อนทั้งหมด แลวหัก
จํานวนน้ําที่คาดวาจะสูญเสียไป  ดังนี้ 
 1. วัดขนาดของพื้นที่รับน้ําฝนเหนือที่ตั้งเขื่อนจากแผนที่มาตราสวน 1:50,000 โดย       
1 ชองมีขนาดพื้นที่เทากับ 1 ตารางกิโลเมตร ดังรูปที่ 4-2 แสดงตัวอยางพื้นที่รับน้ําฝนของโครงการ
แหงหนึ่ง  
 2. หาคาเฉลี่ยปริมาณฝนตกทั้งปในบริเวณพื้นที่ลุมน้ําเหนือเขื่อนจากแผนที่แสดง
ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งป ตามรูปที่ 4-3 ซ่ึงแผนที่ดังกลาวนี้ไดจัดทําขึ้นจากสถิติน้ําฝนที่วัดไดจาก
สถานีวัดน้ําฝนตางๆ เปนเวลาหลายป แลวนํามาเฉลี่ยเปนปริมาณฝนรวมทั้งป   
 3. เนื่องจากปริมาณน้ําที่จะสูญเสียทั้งหมดในเขตพื้นที่รับน้ําฝน ยากตอการวัดหรือ
คํานวณ จึงใชการประเมินปริมาณน้ําที่จะไหลลงอางเก็บน้ําทั้งปเปนรอยละของปริมาณน้ําที่      
เกิดจากฝนทั้งปนั้นโดยตรง ตามเกณฑ ดังนี้ 

ตารางที่  4-1  น้ําท่ีไหลลงอางเก็บน้ําคิดเปนเปอรเซ็นตของจํานวนน้ําฝนที่ตกท่ัวพื้นท่ีรับน้ําฝน
ตอปโดยประมาณ 

จํานวนน้ําที่ไหลลงอางเก็บน้ําคิดเปนรอยละของจํานวนน้ําฝน 
ที่ตกทั่วพ้ืนที่ตอปโดยประมาณ 

พ้ืนที่รับน้ําฝน 
ตารางกิโลเมตร 

A B C 
นอยกวา 1.0 40% 30% - 35% 20% - 25% 

1.0 – 5.0 35% - 40% 25% - 30% 20% - 25% 
5.0 – 10.0 30% - 35% 20% - 25% 15% - 25% 

มากกวา 10.0 30% 20% 10% - 20% 
  
 A  =  พื้นที่รับน้ําฝนที่มีความลาดชันมากและมีสภาพเปนตนน้ําลําธาร 
 B =  พื้นที่รับน้ําฝนที่มีความลาดชันปานกลางถึงมาก และสภาพปาคอนขางสมบูรณ 
 C =  พื้นที่รับน้ําฝนคอนขางราบสภาพปาและตนไมปกคลุมมีนอย และสภาพผิวดิน

โดยทั่วไปเปนดินที่น้ําร่ัวซึมไดปานกลาง 
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รูปที่ 4-3  แผนที่แสดงปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปทั่วประเทศเปนมิลลิเมตร 

(จากกองอุทกวิทยา  กรมชลประทาน) 
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16 บทที่ 4   การวางแผนโครงการอางเก็บน้ําและเขื่อนขนาดเล็ก 

 ตัวอยาง สมมติวาพื้นที่รับน้ําฝนของอางเก็บน้ําขนาดเล็กแหงหนึ่ง วัดจากแผนที่ 1 : 50,000 
มีขนาดประมาณ 2.48 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่มีความลาดเทปานกลาง มีตนไมปกคลุมนอย
มาก และในบริเวณนั้นจะมีปริมาณฝนตกทั้งปโดยเฉลี่ย จากรูปที่ 4-3 ประมาณ 1,300 มิลลิเมตร 
สามารถคํานวณปริมาณน้ําทีไหลลงอางเก็บน้ําทั้งป ไดดังนี้ 

วิธีคํานวณ 
 จากตารางที่ 4-1 ปริมาณน้ําที่ไหลลงอางเก็บน้ําทั้งป จะมีประมาณรอยละ 22 ของปริมาณน้ํา
จากฝนที่ตกทั้งป (ชอง C โดยใชคาโดยประมาณจากการเทียบบัญญัติไตรยางศ) 
 ∴ ปริมาณน้ําที่ไหลลงอางเก็บน้ําทั้งปโดยประมาณ 

  =  
100
22  x (2.48 x 1,000,000) x 

000,1
300,1  

 

  =   709,280  ลูกบาศกเมตร 
 

 ปริมาณน้ํานองสูงสุด หมายถึง จํานวนน้ํามากที่สุดที่จะไหลมาในลําน้ํา เมื่อมีฝนตกหนัก
เปนเวลานานติดตอกันทั่วทั้งพื้นที่รับน้ําฝน ซ่ึงในแตละปจะมีจํานวนไมเทากัน ขึ้นอยูกับปริมาณ
ฝนตกในครั้งที่ตกมากที่สุดของป ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของตัวเขื่อนจึงนิยมออกแบบขนาด
อาคารระบายน้ําลนของเขื่อน ใหสามารถระบายจํานวนน้ําที่จะเกิดขึ้นมากที่สุดในรอบ 25 ป 50 ป 
หรือ 100 ป ตามความเหมาะสม การเลือกจํานวนรอบปเพื่อประเมินปริมาณน้ํานองสูงสุดที่จะ
เกิดขึ้นในปหนึ่งปใดภายในรอบปนั้น ใหพิจารณาถึงความสําคัญของเขื่อนในการเก็บกักน้ําหรือ
ความเสียหายจากอุทกภัยหรือผลกระทบตอประชาชนที่อยูทางดานทายน้ํา  
 ทั้งนี้ งานเขื่อนดินขนาดเล็กจะใชปริมาณน้ํานองสูงสุดในรอบ 25 ป โดยมีแนวทาง
คํานวณหาปริมาณน้ํานองสูงสุด ดังนี้ 

1. วัดขนาดของพื้นที่รับน้ําฝนเหนือที่ตั้งเขื่อนจากแผนที่มาตราสวน 1:50,000 
2. เลือกปริมาณน้ําที่คาดวาไหลมาตามลําน้ํามากที่สุด ภายในพื้นที่รับน้ําฝนหนึ่ง

ตารางกิโลเมตร ตามทองที่และลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่รับน้ําฝน จากรูปที่ 4-3 ถึงรูปที่ 4-7 
3.  ปริมาณน้ํานองสูงสุดในรอบ 25 ป เทากับผลคูณของขนาดพื้นที่รับน้ําฝนกับ

ปริมาณน้ําที่คาดวาจะไหลมามากที่สุดของพื้นที่รับน้ําฝนขนาดหนึ่งตารางกิโลเมตรที่หาไดตามขอ 2.  
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4.  ในขณะที่น้ําในอางเก็บน้ําไหลผานอาคารระบายน้ําลน จะมีน้ําจํานวนหนึ่งถูกเก็บกัก
ไวในอางสูงกวาระดับสันอาคารระบายน้ําลน จึงเปนการชะลอน้ําจํานวนหนึ่งไวโดยไมระบาย
ออกไปทันที ทําใหน้ําที่ไหลผานอาคารระบายน้ําลนมีจํานวนนอยกวาน้ําที่กําลังไหลสูอางเก็บน้ํา 
  สําหรับขนาดอาคารระบายน้ําลนของอางเก็บน้ําขนาดเล็ก ควรออกแบบให   
ระบายน้ํานองสูงสุดเทากับจํานวนที่ไหลลงอาง โดยไมคํานึงถึงปริมาตรสวนที่ถูกชะลอเก็บไวใน
อางเก็บน้ํานั้น เนื่องจากมีจํานวนไมมากนัก และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของเขื่อนใหมากขึ้นอีกดวย 
สําหรับการคํานวณหาปริมาณน้ํานองสูงสุดผานอาคารระบายน้ําลน ของอางเก็บน้ําที่มีปริมาตร   
พักน้ําลนเหนือระดับน้ําเก็บกักมาก ใหเปนการศึกษาเฉพาะกรณีไป เชน การสรางอางเก็บน้ําขนาด
ความจุ 1-2 แสนลูกบาศกเมตรในการจังหวัดบุรีรัมย ซ่ึงสภาพพื้นที่รับฝนมีความลาดชันนอย ควร
ออกแบบอาคารระบายน้ําลนใหระบายน้ําสูงสุดประมาณ 7.67 ลูกบาศกเมตรตอวัน (3.1x2.48) 
โดยใหสัมพันธกับความยาวของอาคารระบายน้ําลนดวย 
  การประเมินปริมาณน้ํานองสูงสุดของพื้นที่รับน้ําฝนขนาดหนึ่งตารางกิโลเมตร 
จากรูป 4-4 ถึงรูปที่ 4-7 นั้น ใหพิจารณาถึงสภาพความลาดเทของภูมิประเทศจริงเปรียบเทียบกับ
สภาพภูมิประเทศที่ระบุไวในรูป แลวประเมินคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงไปจากกราฟไดตามความเหมาะสม 
 

 
รูปที่ 4-4 ปริมาณน้ํานองสูงของพื้นที่รับน้าํฝนหนึ่งตารางกิโลเมตรในภาคเหนือ 



มาตรฐานอางเก็บน้ําและเขื่อนขนาดเล็ก 

18 บทที่ 4   การวางแผนโครงการอางเก็บน้ําและเขื่อนขนาดเล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4-5 ปริมาณน้ํานองสูงของพื้นที่รับน้าํฝนหนึ่งตารางกิโลเมตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

รูปที่ 4-6 ปริมาณน้ํานองสูงของพื้นที่รับน้าํฝนหนึ่งตารางกิโลเมตรในภาคใต 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 บทที่ 4   การวางแผนโครงการอางเก็บน้ําและเขื่อนขนาดเล็ก 19 

 
 

รูปที่ 4-7 ปริมาณน้ํานองสูงของพื้นที่รับน้าํฝนหนึ่ง ตารางกิโลเมตรในภาคตะวันตก  
ภาคกลางและตะวนัออก 

4.3    การหาความตองการใชน้ํา 
 ในการกําหนดความจุของอางเก็บน้ําและขนาดของเขื่อน จะตองศึกษาความตองการใช
น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค การเพาะปลูก รวมไปถึงการใชประโยชนดานอื่นๆ ใหครบถวนโดยมี
แนวทางการดําเนินการดังนี้ 
 4.3.1 ปริมาณน้ําใชสําหรับอุปโภคบริโภค  

 ปริมาณน้ําใชสําหรับอุปโภคบริโภค คือ ปริมาณน้ํากินน้ําใชของประชาชนและสัตวเล้ียง
ตางๆ ซ่ึงกําหนดไดดังนี้ 
 1. อัตราการใชน้ําของประชากร ขึ้นอยูกับความอุดมสมบูรณของแหลงน้ําในแตละ
พื้นที่ คือ 

พื้นท่ี ปริมาณน้าํใชเฉล่ีย 
คนละ – ลิตร/วัน 

ขาดแคลนน้ํา 
ปริมาณน้ํามาก 
ปริมาณน้ําอุดมสมบูรณ 
เมืองทองเที่ยวและอุตสาหกรรม 

30  ลิตร 
100  ลิตร 
200  ลิตร 
300  ลิตร 


