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คู่มือการดูแลบารุงรักษาอาคารชลประทานและระบบชลประทาน
เนื่องจากแหล่งน้า โดยทั่วไปมักจะมีการก่อสร้างในลักษณะของเขื่อนดิน โดยท้าเป็นอ่างเก็บน้า
หรือ ฝายทดน้า ดังนัน ควรมีการตรวจสอบสภาพและซ่อมแซมส่วนที่อาจช้ารุดเสียหายอยู่เป็นประจ้า
เพื่อที่จะรักษาและป้องกันเขื่อน อ่างเก็บน้า หรือ ฝาย รวมทังอาคารประกอบต่าง ๆ ให้มีสภาพมั่นคง
แข็งแรงและสามารถใช้งานได้ดีอยู่ตลอดไป นอกจากนัน การตรวจสอบสภาพเขื่อนหรืออ่างเก็บน้าหรือ
ฝาย อย่ างสม่้า เสมอ เมื่อมีบ ริ เ วณใดเริ่มช้ารุด เสี ยหายก็จะทราบได้ทันที และจั ดการซ่อมแซมได้
ทันเวลา
การบารุ งรั ก ษา หมายถึง การซ่อมแซมหรือตกแต่ง ส่ ว นของอาคารหรือสิ่ งก่อ สร้างที่ช้ารุ ด
เสียหายให้มีสภาพดีดังเดิม และรวมไปถึงการปรับปรุงในลักษณะต่างๆ เป็นต้นว่า การปรับปรุงตามรูป
แบบเดิมเพื่อเติมและแก้ไขอาคารเพียงบางส่วนหรือทังหมด เพื่อให้อาคารหรือสิ่งก่อสร้างนันใช้งาน
ได้ผลตามจุดมุ่งหมายและมีความปลอดภัย
งานบ้ารุงรักษา เป็นงานที่มีความส้าคัญเท่าเทียมกับงานวางโครงการ ส้ารวจออกแบบและ
ก่อสร้าง ผู้ปฏิบัติงานด้านนีจะต้องหมั่นตรวจสอบสภาพอาคารและสิ่งก่อสร้างอย่างสม่้าเสมอ มีความ
เข้าใจถึงการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุของการช้ารุดเสียหาย และจะต้องมีความสามารถในการ
วางแผนและก้าหนดวิธีการซ่อมแซมหรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับหลักวิชาการได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
การบ้ารุงรักษาเขื่อน ฝาย และอาคารประกอบส่วนใหญ่จะเป็นการซ่อมแซม และการปรับปรุง
ในลักษณะต่างๆดังกล่าวไว้ เพื่อให้ตัวเขื่อ น ฝาย และอาคารทังหมดมีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีความ
ปลอดภัยและสามารถใช้ได้ดีอยู่เสมอ
การซ่อมแซม
การซ่อมแซมมี 3 ลักษณะดังนี
1. การซ่อมแซมเล็กน้อย หมายถึงการซ่อมบ้ารุงหรือตกแต่งส่วนที่ตรวจสอบพบว่ามีการช้ารุด
เสียหาย หรือมีความผิดปกติไปจากสภาพเดิมไม่มากนัก การซ่ อมแซมเพียงเล็กน้อยควรปฏิบัติอย่าง
สม่้าเสมอ หรือกระท้าทันทีเมื่อตรวจพบ โดยไม่ปล่อยทิงไว้ จนการช้ารุดเสียหายนันลุกลามขยายตัวไป
มาก
การซ่อมแซมเล็กน้อยจะสามารถกระท้าได้ดีและครบถ้วน ควรมีการตรวจสภาพตัวเขื่อนและ
อาคารส่วนต่างๆ อย่างสม่้าเสมอเป็นประจ้า เฉพาะอย่างยิ่ งในช่วงเวลาส้าคัญ เช่น ตอนช่วงฤดูฝน
เมื่อเขื่อนดินกักกันน้าสูงเต็มที่ และระหว่างหรือหลังจากมีน้าจ้านวนมากไหลผ่านอาคารน้าระบายน้าล้น
เป็นต้น รวมทังความเอาใจใส่ของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบด้วย
2. การซ่อมแซมประจาปี หมายถึงการซ่อมแซมใหญ่ประจ้าปี จนทั่ วตลอดทังตัวเขื่อน ฝาย
และอาคาร ในบริเวณที่มีการช้ารุดเสียหายให้สภาพดีเช่นเดิม
ส้าหรับเขื่อนดิน ฝาย และอาคารทุกแห่ง ควรมีการก้าหนดแผนซ่อมแซมสิ่งบกพร่องต่างๆ ที่
อาจหลงเหลืออยู่ให้มีสภาพสมบูรณ์ครบถ้วนหรือใกล้เคียงกับสภาพตอนสร้างเสร็จใหม่ๆ การละเลยต่อ
การซ่อมแซม กับส่วนใดส่วนหนึ่งของเขื่อนดินและอาคารประกอบซึ่งก้าลังช้ารุดเสียหายเป็นเวลาหลายปี
ติดต่อกัน มักเป็นสาเหตุส้าคัญท้าให้ต้องมีการก่อสร้างเพื่อปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายสูง หรือด้วยวิธีการที่
ยากล้าบากยิ่งขึน ดังปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน ซึ่งมีเขื่อนดินหลายแห่งก้าลังมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อ
แก้ไขให้พ้นจากสภาพในระดับอันตราย
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3. การซ่อมแซมฉุกเฉิน หมายถึงการซ่อมแซมส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวเขื่อน ฝาย และอาคาร
ประกอบที่ช้ารุดเสี ยหายในทัน ทีทันใด เพราะหากปล่อยทิงไว้เขื่อนหรืออาคารประกอบนันจะได้รับ
อันตราย ซึ่งการซ่อมแซมลักษณะนีอาจเป็นการซ่อมไว้เพียงชั่วคราวเพราะความเร่งด่วน หลังจากนันจะ
ท้าการซ่อมแซมให้เรียบร้อยตามแผนประจ้าปีต่อไป
การปรับปรุง
การปรับปรุงแบ่งได้ 2 ลักษณะ
1. การปรั บปรุ งตามรู ปแบบเดิม หมายถึง การก่อสร้างเพื่อปรับปรุงให้ ทังหมด หรือเกือบ
ทังหมดตามรูปแบบเดิมในกรณีที่อาคารนันได้ก่อสร้างและใช้งานมานานจนหมดอายุ หรือเสื่อมโทรมไป
มากตามอายุไขตามวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง การปรับปรุงลักษณะนีมักไม่ค่อยพบ ส้าหรับงานเขื่อนดินกักเก็บน้า
และอาคารประกอบ
2. การปรับปรุงด้วยก่อสร้างเพิ่มเติมและแก้ไข หมายถึง การปรับปรุงด้วยการก่อสร้างเพิ่มเติม
หรือแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือท้าการก่อสร้างใหม่ทังหมดโดยเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม
ส้าหรับงานเขื่อนดินและอาคารประกอบมักจะมีการปรับปรุงโดยการก่อสร้างเพิ่มเติมหรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งเสมอ เพื่อให้ตัวเขื่อนและอาคารมีความมั่นคงเข็งแรงดีหรือเพื่อให้ ใช้
งานได้ผลตามที่วางโครงการไว้ ส่วนการปรับปรุงใหม่ทังหมดโดยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเดิม จะมีอยู่
บ้างกับอาคารของโครงการเขื่อนกักเก็บน้าบางแห่ง ในกรณีที่ข้อก้าหนดของการออกแบบได้ก้าหนดไว้ไม่
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่เหมาะสมหรือเมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงเค้าโครงงานส่วนใหญ่ของโครงการ

1. การตรวจสอบและบารุงรักษาเขื่อน
1) ท้าการตรวจสภาพและมีการบ้ารุงรักษาอยู่เสมอ เฉพาะอย่างยิ่งในระยะที่เริ่มท้าการเก็บกัก
น้าไว้สูงเต็มที่ และในช่วงเวลาที่ฝนตกชุก
2) ควรจะมีการตรวจสภาพและท้าการซ่อมใหญ่จนทั่วตลอดทังเขื่อนและอาคารในบริเวณที่มี
การช้ารุดเสียหายให้มีสภาพดีเช่นเดิม อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง
3) ขณะที่ท้าการเก็บกักน้าไว้จนสูงเต็มที่นัน ให้หมั่นตรวจสอบสภาพดินธรรมชาติ บริเวณท้าย
เขื่อนอยู่เสมอว่าจะมีน้ารั่วซึมลอดใต้เขื่อนผ่านดินฐานรากจนพัดพาดินและตะกอนทราย ให้หลุดลอยไป
ในลักษณะคล้ายน้าพุบ้างหรือไม่ ถ้าหากพบบริเวณใดแล้วให้รีบท้าการป้องกันทันที โดยด้าเนินการดังนี
3.1) จัดหาทรายหยาบและกรวด (หรือหินเกล็ด) มีส่วนผสมในอัตราส่วนเท่ากันโดย
ปริมาตร น้ามาปูทับคลุมบริเวณน้าไหลพุออกให้ทั่ว รวมความหนาประมาณ 30 เซนติเมตร
3.2) จัดหาหินย่อยและหินใหญ่ที่มี ขนาดต่างๆ คละกัน น้ามาปูปิดทับชันทรายและ
กรวดให้ทั่วบริเวณนันอีกความหนาประมาณ 30 เซนติเมตร ซึ่งจะสามารถป้องกันดินและตะกอนทราย
ไม่ให้น้าพัดพาหลุดออกไปได้ ส่วนน้าก็จะไหลซึมออกมาตามปกติและไม่เป็นอันตรายต่อตัวเขื่อน
4) ที่ลาดเขื่อนด้านท้ายบริเวณตอนล่างจนถึงพื นดินธรรมชาติอาจจะเปียกแฉะหรือมีส ภาพ
อิ่มตัวด้วยน้าที่ซึมผ่านเขื่อน หากปล่อยทิงไว้นานลาดเขื่อนบริเวณนันอาจจะเลื่อนทลายลงแล้วลุกลาม
สูงขึนไป เมื่อได้ได้ตรวจสอบพบแล้วควรรีบท้าการแก้ไขโดยด่วน โดยด้าเนินการ ดังนี
4.1) จัดหาทรายหยาบและกรวด (หรือหินเกล็ด) มีส่วนผสมในอัตราส่วนเท่ากัน โดย
ปริมาตร น้ามาปูทับคลุมลาดเขื่อนบริเวณที่มีน้าซึม ไปจนถึงพืนดินธรรมชาติให้มีความหนาประมาณ 30
เซนติเมตร
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4.2) จัดหาหินย่อยและหินใหญ่ที่มีขนาดต่างๆ คละกันน้ามาปูทับชันทรายและกรวด
อีกความหนาประมาณ 40 เซนติเมตร ซึ่งจะสามารถป้องกันดินที่ ลาดเขื่อนไม่ให้เลื่อนไหลและไม่มีน้า
เปียกแฉะที่ลาดเขื่อนดังกล่าวต่อไปอีก
4.3) ถ้าหากดินที่เปียกแฉะมีการเลื่อนทลาย เนื่องจากน้าที่ไหลซึมออก อาจท้าการ
ซ่อมปรับปรุงตามข้อ 4.1) และข้อ 4.2) ในขณะที่เขื่อนก้าลังเก็บกักน้าอยู่ในระดับสูงได้ไม่เรียบร้อยนัก
ควรด้าเนินการดังนี
ก. ซ่อมป้องกันฉุกเฉิน โดยการน้าทรายและกรวดบรรจุถุงจ้านวนมากไปถมกดทับที่
บริเวณดินเลื่อนและมีน้ าไหลแฉะนันให้เต็ม จนเกินพ้นแนวลาดเขื่อนออกมาให้ห นาพอสมควร เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ดินเขื่อนเลื่อนทลายต่อไปอีก
ข. ส้าหรับการซ่อมปรับปรุงตามแผนซ่อมปรับปรุงแบบถาวร ให้ด้าเนินการตอนช่วง
ระดับน้าในอ่างลดลงต่้าแล้ว และบริเวณที่ช้ารุดเสียหายไม่มีน้าซึมออกมาด้วยวิธีการต่อไปนี
- ถากตัดดินบริเวณหลุมบ่อและดินอ่อนถูกน้ากัดเซาะจนหมดดินอ่อน เป็นแนวเอียง
ขนานกับแนวลาดเขื่อน ตังแต่ระดับต่้ากว่าพืนดินธรรมชาติเล็กน้อยขึนไปจนพ้นแนวดินที่ถูกกัดเซาะ
- ถมดินบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร หรือด้วยแรงคน ให้มีความแน่นตามเกณฑ์มาตรฐาน
จนเสมอกับแนวลาดเขื่อนทั่วไป
- ปูทับลาดเขื่อนด้วยชันกรวดทรายหนา 30 เซนติเมตร ตามลาดเขื่อนที่ปรับปรุงใหม่
หลังจากนันจึงปูปิดด้วยหินย่อยและหินขนาดใหญ่ที่มีขนาดต่างๆ คละกันอีกด้วยความหนาประมาณ 40
เซนติเมตร ทังนีจากระดับพืนดินธรรมชาติท้ายเขื่อนขึนมาตามลาดถึงระดับขอบบนที่เคยมีน้าไหลซึม
ออกมา
5) ที่ลาดด้านท้ายน้า หากถูกน้ากัดเซาะจนเป็นร่องหลุม ทังนีเพราะขาดการดูแลทะนุบ้ารุงหญ้า
ที่ปลูกไว้ให้อยู่ในสภาพดี และลาดเขื่ อนด้านท้ายน้าอีกหลายแห่งเช่นกัน ที่มีการป้องกันน้าฝนกัดเซาะ
ลาดเขื่อนไว้ด้วยหินทิงแล้วปรากฏว่าดินใต้หินทิงนันถูกน้าฝนซึ่งไหลลงตามลาดกัดเซาะเป็นร่องลึกจนหิน
ที่ปูปิดทับยุบลงเป็นแห่งๆไป ซึ่งการซ่อมปรับปรุงลาดเขื่อนที่ช้ารุดเสียหายควรพิจารณาด้าเนินการให้
เหมาะสมแล้วแต่กรณีดังต่อไปนี
5.1) บริเวณที่เริ่มจะถูกน้าฝนกัดเซาะเป็นบางแห่ง เนื่องจากหญ้าที่ปลูกไว้ด้วย หรือ
ปลูกไม่ขึน ควรรีบซ่อมเสริมให้ดีอยู่อย่างสม่้าเสมอ โดยไม่ปล่อยทิงไว้เพราะอาจจะลุกลามมากขึน
ก. จัดหาดินผิวหน้า (top soil) มาปูรองพืนด้วยความหนา 10-15 เซนติเมตร จน
ทั่วบริเวณที่ไม่มีหญ้า
ข. น้าหญ้ามาปลูกแบบเป็นแผ่นปิดทับให้ทั่วบริเวณที่ไม่มีหญ้า
ค. หมั่นรดน้าหญ้าที่ปลูกใหม่ จนต้นหญ้าเจริญงอกงามดี
5.2) บริเวณที่ถูกน้ากัดเซาะเป็นร่องแล้วเนื่องจากการละเลยไม่จัดการซ่อมตามข้อ 1
นันให้รีบด้าเนินการทันทีโ ดยไม่ปล่อยทิงไว้อีก เพราะร่องต่างๆ เหล่านันจะขยายมีขนาดใหญ่มากขึน
อย่างรวดเร็วในฤดูฝน แล้วจะท้าให้การซ่อมแซมต่อไปมีความยากล้าบาก หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงโดย
ไม่จ้าเป็น
ก. ถมดินบดอัดแน่นกลบร่องให้เต็ม
ข. ปูดินผิวหน้า (top soil) ด้วยความหนา 10-15 เซนติเมตร จนทั่วบริเวณ
ค. น้าหญ้ามาปลูกแบบเป็นแผ่นปิดทับให้ทั่วบริเวณ แล้วหมั่นรดน้าหญ้าที่ปลูกจนเจริญ
งอกงามดี
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5.3) ส้าหรับลาดเขื่อนด้านท้ายน้าซึ่งปล่อยให้ดินถูกน้าฝนกัดเซาะเป็นร่องหลุมปรากฏ
กระจัดกระจายไปทังลาดเขื่อน เนื่องจากการไม่เคยดูแลและซ่อมแซมส่วนที่ถูกน้ากัดเซาะเลยหลังจาก
สร้างเขื่อนแล้วซึ่งได้แก่การซ่อมปรับปรุงตามข้อ 1 และข้อ 2 ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นนัน จึงจ้าเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงลาดเขื่อนครังใหญ่ตามรูปแบบเดิม หรือมีการเปลี่ยนไปบ้างตามเหมาะสมดังต่อไปนี
ก. ถากตัดดินลาดเขื่อนบริเวณร่องหลุมตลอดความยาวเขื่อนให้แนวเอี ยงขนานกับแนว
ลาดเขื่อน โดยมีความลึกของดินที่ถูกตัดถากจนพ้นจากร่องหลุมนัน ดินที่ถากตัดออกแล้วให้เกลี่ยทับลง
มาเพื่อบดอัดแน่นใหม่ด้วยการรดน้าให้มีความชืนใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน
ข. ถากตัดดินออกแล้วน้ามาบดอัดแน่นใหม่ตังแต่ระดับฐานเขื่อนที่พืนดินจนถึงส่วนบน
ของตัวเขื่อนที่พ้นบริเวณร่องหลุม ให้มีความลาดเทและสัดส่วนตามที่ออกแบบไว้แต่เดิมเป็นอย่างน้อย
(อาจมีลาดและสัดส่วนเปลี่ยนแปลงได้ ตามผลการวิเคราะห์และออกแบบปรับปรุงครังใหม่)
ค. หลังจากตัดและถมบดดินลาดเขื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนจะเริ่มงานปลูกหญ้าให้
ถมดินผิวหน้า (top soil) ความหนา 10-15 เซนติเมตร แล้วจึงปลูกหญ้าแบบปูพรมปิดผิวดินทังหมด
ห้ามการปลูกหญ้าไว้เป็นหย่อมๆ อย่างเด็ดขาด เพราะดินลาดเขื่อนที่ปรับปรุงใหม่แล้วนีจะต้องถูกน้ากัด
เซาะให้เว้าแหว่งจนเป็นร่องลึกกลับไปเหมือนสภาพเดิมก่อนปรับปรุงอีกภายในเวลา 1-2 ปี
ง. แผนงานปรับปรุงดังกล่าวข้างต้น ต้องวางแผนการท้าให้เสร็จได้ภายในฤดูแล้ง นั่นคือ
การปลูกหญ้าทังหมดจะต้องเสร็จเรียบร้อยก่อนย่างเข้าฤดูฝน
จ. หญ้าที่ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้จัดการรดน้าหญ้าที่ปลูกใหม่นีอย่างน้อยสัปดาห์ละ
หนึ่งครัง เพื่อเลียงหญ้าไม่ให้แห้งเฉามากจนกว่าจะได้รับฝนต้นฤดู
5.4) ดินลาดเขื่อนท้ายน้าเมื่อถูกน้าฝนอาจเกิดการกัดเซาะลักษณะที่เป็นรูโพรงลึกลง
ไปในตัวเขื่อน ซึ่งเป็นลักษณะการถูกกัดเซาะของดิน Dispersive Soil (ดินกระจายตัว) ซึ่งหลังจากการ
ตรวจสภาพดินทางด้านกายภาพและด้านเคมีแล้ว พบว่าดินบริ เวณรูโพรงนันเป็น Dispersive Soil (ดิน
กระจายตัว) ให้ด้าเนินการดังนี
ก. เมื่อพบรูโพรงเพิ่งเกิดมีขึนจ้านวนไม่กี่ แห่งตามลาดเขื่อน ให้รีบจัดการซ่ อมอุดทันที
โดยการขุดตัดดิน อ่อนที่ข้างและก้น หลุ มให้ เรียบทุกแห่ ง แล้ ว ใช้ดินซึ่งผสมปูนขาวจ้านวน 2% โดย
น้าหนัก (ดินผสมปูนขาวดังกล่าวต้องให้มีความชืนเท่ากับ optimum moisture content (ความชืนที่
ความหนาแน่นสูงสุด) แล้วบ่มไว้ 3-4 วันก่อนจึงจะน้าไปใช้ได้) ถมอัดแน่นลงในหลุมจนเต็ม หลังจากนัน
จึงปูดินผิวหน้า (top soil) ความหนา 10-15 เซนติเมตร ให้เรียบร้อย แล้วจึงปลูกหญ้าปิดแบบปูพ รม
เช่นเดียวกัน
ข. ส้าหรับลาดเขื่อนซึ่งเป็นรูโพรงจ้านานมาก กระจัดกระจายไปตลอดทังความยาว
เขื่อน ให้ถากตัดดินลาดเขื่อนส่วนที่เป็นรูโพรงให้หมดแล้วน้ามาบดอัดแน่นใหม่ด้วยวิธีการเช่นเดียวกับข้อ
3 หลังจากนันจึงถมดินซึ่งผสมปูนขาวจ้านวน 2% โดยน้าหนัก ความหนาประมาณ 30 เซนติเมตร ปูปิด
ทับดินอีกชันหนึ่ง แล้วปูดินผิวหน้า (top soil) ความหนา 10-15 เซนติเมตร และปลูกหญ้าแบบปูพรม
เป็นอันดับสุดท้าย
การด้าเนินงานปรับปรุงทังหมดจนถึงขันปลูกหญ้าให้เรียบร้อยดังกล่าว ต้องด้าเนินการ
ให้เสร็จก่อนย่างเข้าฤดูฝน และระหว่างที่ฝนยังไม่ตกก็ต้ องมีการรดน้าหญ้าที่ปลูกใหม่อย่างสม่้าเสมอไม่
น้อยกว่าสัปดาห์ละหนึ่งครังด้วยเช่นกัน
5.5) ลาดเขื่อนซึ่งได้ป้องกันน้าฝนกัดเซาะไว้ด้วยหินทิงแล้ว แต่ปรากฏว่าดินใต้หินทิง
ถูกน้าฝนกัดเซาะเป็นร่อง ควรพิจารณาซ่อมแซมดังนี
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ก. หากใต้ดินทิงไม่มี bedding (ชันรองพืน) หรือสร้างหินทิงไว้ด้วยหินที่มีขนาดใหญ่
ใกล้เคียงเสมอกัน จะไม่สามารถยับยังไม่ให้น้าฝนไหลกัดเซาะดินได้ ควรรือหินทังหมดออกแล้วแต่งดินที่
ลาดเขื่อนให้เรียบร้อย หลังจากนันให้ปูชันทรายหยาบผสมกรวดความหนาประมาณ 2 เซนติเมตร เป็น
bedding (ชันรองพืน) ส่วนหินใหญ่ที่มีขนาดค่อนข้างเสมอกันนันให้เปลี่ยนเป็นหินมีขนาดเล็กใหญ่คละกัน
(ตามสัดส่วนที่ระเบิดได้) ความหนาประมาณ 30 เซนติเมตร
ข. หากร่องหรือโพรงใต้หินทิงมีจ้านวนมากและลึก กระจัดกระจายไปทั่วบริเวณตาม
ลาดเขื่อนที่มีหินทิงนัน ให้รือหินทิงออกแล้วด้าเนินการถากตั ดดินออกแล้วบดอัดแน่นเข้าไปใหม่ตาม
วิธีการที่กล่าวในข้อ 3 เสียก่อนหลังจากนันจึงปู bedding (ชันรองพืน) ความหนา 20 เซนติเมตรแล้ว
ทับด้วยหินทิงขนาดเล็กใหญ่คละกันความหนาประมาณ 30 เซนติเมตร เช่นเดียวกับที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น
5.6) ที่ลาดเขื่อนด้านท้ายน้าหากดินลาดเขื่อนเลื่อนทลาย ควรซ่อมปรับปรุงในช่วงฤดู
แล้งขณะที่น้าในอ่างลดลงต่้า ซึ่งจ้าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ค้านวณหาความมั่นคงของลาดเขื่อนนีใหม่ด้วย
เพื่อก้าหนดรูปแบบการซ่อมปรับปรุงให้เหมาะสม
1) อาจต้องปรับปรุงลาดเขื่อนตังแต่แนวบนของลาดเขื่อนที่ดินเลื่อนนันให้ความลาดเท
แบนราบกว่าเดิมหรือเสริมดินบดอัดแน่นเข้ากับลาดเขื่อนเป็น berm (ชานคลอง) อย่างใดอย่างหนึ่งตาม
ความเหมาะสม
2) ในการซ่อมปรับปรุงจะต้องขุดถากดินส่วนที่เลื่อนออกจนหมด แล้วถมดินบดอัดแน่น
กลับเข้าไปใหม่ให้ได้ขนาดและสัดส่วนตามรูปแบบที่ก้าหนดในข้อ 1 นัน
5.7) บริเวณสันเขื่อนหากมีกรณียุบเป็นหลุมบ่อ ให้ถมดินลูกรังบดอัดแน่นลงในหลุม
จนเต็ม โดยลูกรังที่ใช้ควรเลือกชนิดที่มีดินเหนียวผสมอยู่น้อยที่สุด หลังจากนันตามสันเขื่อนส่วนอื่นก็ควร
ตรวจสอบและเสริมลูกรังบนสันเขื่อนให้มีความหนารวม 20-30 เซนติเมตร โดยตลอดด้วยแล้วแต่ งสัน
เขื่อนให้มีความลาดเทประมาณ 2% ลงไปทางด้านอ่างเก็บน้าและด้านท้ายเขื่อนเพื่อการระบายน้าฝนทิง
ไปได้สะดวก
5.8) ลาดเขื่อนด้านเหนือน้าส่วนใหญ่จะมีหินทิงรองด้วย bedding (ชันรองพืน) ปูปิด
ดินลาดเขื่อนไว้เพื่อป้องกันคลื่นกัดเซาะ แต่เขื่อนดินขนาดเล็กซึ่งมีงบประมาณก่อสร้างจ้านวนน้อยอาจมี
การป้องกันคลื่นกัดเซาะดินลาดเขื่อนไว้ด้วยการปลูกหญ้า โดยปลูกให้ขึนงอกงามเต็มที่ก่อนจะมีการเก็บ
กักน้า และถึงแม้ว่าหลังจากที่น้าในอ่างมีระดับสูงแล้วท่วมหญ้าที่ปลูกไว้ตาย แต่รากของหญ้าที่ยึดเกาะ
ดินไว้แน่นแล้วจะช่วยยึดดินไว้ได้บ้าง ซึ่งพอระดับน้าในอ่างลดลง หญ้าก็อาจจะงอกขึนมาใหม่ตามเดิม
ทังสองกรณีหากปรากฏว่าลาดเขื่อนตอนใดถูกคลื่นกัดเซาะเว้าแหว่งไปควรด้าเนินการซ่อมแซมดังนี
5.8.1) ลาดเขื่อนที่เป็นหินทิงแล้วถูกคลื่นกัดเซาะดินข้างใต้จนเป็นร่องเว้าแหว่ง
อาจจะเนื่องมาจากสาเหตุที่หินทิงนันมีขนาดค่อนข้างสม่้าเสมอ จนไม่สามารถกรอง bedding (ชันรอง
พืน) ไม่ให้ไหลทะลักเลื่อนตามคลื่นออกไปได้ หรือใต้หินทิงดังกล่าวไม่มี bedding (ชันรองพืน) แล้วแต่
กรณี ควรด้าเนินการดังนี
ก. ปี ใดที่ว างแผนจะซ่อมแซม ในปี นันควรตัดสิ นใจระบายน้าออกจน
ระดับน้าในอ่างลดลงต่้าให้มากที่สุด (ต้องค้านึงถึงการใช้น้าในฤดูแล้ง ซึ่งจะต้องจัดการให้เหมาะให้ควร
และการระบายน้าออกจากอ่างนีก็พึงระวังเรื่องการเลื่อนทลายของลาดเขื่อนด้วย)
ข. รือหินทิงทังหมดออกแล้วแต่งลาดเขื่อนให้เรียบร้อย
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ค. ปูชันทรายหยาบผสมกรวด ความหนาประมาณ 20 เซนติเมตร เป็น
bedding (ชันรองพืน)
ง. ปูทับ bedding (ชันรองพืน) ด้วยหินใหญ่คละหินเล็กขนาดต่างๆ ตาม
ความหนาที่ก้าหนด
5.8.2) ลาดเขื่อนดินขนาดเล็กซึ่งปลูกหญ้าไว้แล้วถูกคลื่นกัดเซาะเป็นแนวยาว
ควรด้าเนินการดังนี
ก. ถมดิ น กลบร่ องจนเต็ ม แล้ ว ปลู กหญ้ า ให้ ง อกงามและมี ส ภาพดิ น ดี
ตามเดิม หรือ
ข. จั ดหาดินขนาดเล็ กใหญ่คละกันถมในร่องหลุ มที่ถูกกัดเซาะจนเต็ ม
ตลอดตามแนวเขื่อน
ซึ่งการซ่อมลาดด้านเหนือน้าที่มีการปลูกหญ้าป้องกันคลื่นกัดเซาะนี หากมีการดูแลและ
ซ่อมส่วนที่ถูกน้ากัดเซาะอย่างสม่้าเสมอเป็นประจ้าทุกปีแล้ว จะสามารถรักษาลาดเขื่อนให้มีสภาพมั่นคง
ดีตลอดไปได้
5.9) กรณีพืนดินด้านท้ายเขื่อนอ่อนตัวและยุบไปมา เมื่อตรวจพบให้รีบด้าเนินการ
ซ่อมแซมฉุกเฉินทันที เช่นเดียวกับพืนดินท้ายเขื่อนที่มีน้าไหลพุ่ งออกมา ซึ่งการที่พืนดินอ่อนตัวยุบไปมา
นีจะมาจากถูกแรงดันน้าข้างใต้กระท้า และบริเวณดินอ่ อนตัวมักเกิดร่วมกับการมีน้าไหลพุ่ งด้านท้าย
เขื่อนนันเสมอ หลังจากการซ่อมป้องกันแบบฉุกเฉินแล้ว ก็ต้องวางแผนและก้าหนดวิธีการ ซ่อมปรับปรุง
ทังหมดโดยด่วนต่อไปด้วย
ทังการซ่อมแซมฉุกเฉินและการซ่อมแซมปรับปรุงให้มีส ภาพมั่นคงตลอดไปนัน ควร
ด้าเนินการตามล้าดับด้วยวิธีการเหมือนกับการซ่อมปรับปรุงกรณีพืนที่ดินท้ายเขื่อนที่มีน้าไหลพุ่งออกมา
5.10) ดินด้านท้ายเขื่อนทะลักปูดขึนเนื่องจากลาดของเขื่อนเลื่อนทลาย ควรซ่อมแซม
ควบคู่กับการซ่อมลาดเขื่อนที่เลื่อนทลาย โดยหลักการแล้ว ที่บริเวณด้านท้ายเขื่อนนีจะต้องมีการถมดิน
จนสูงขึนมา เพื่อให้มีน้าหนักกดทับมาก เป็นการเพิ่มแรงต้านทานการเลื่อนทลาย จนสามารถต้านทาน
น้าหนักดินลาดเขื่อนที่พยายามกดผลักลาดเขื่อนส่วนนัน ลาดเขื่อนจึงไม่เลื่อนลงอีก การซ่อมปรับปรุง
ลักษณะนีจะต้องมีการวิเคราะห์และค้านวณให้ถูกต้องเพื่อหาความหนาดินที่จะกดทับให้เหมาะสม
5.11) ให้หมั่นตรวจสอบสภาพลาดเขื่อนด้านเหนือน้าที่ระดับผิวน้า เพราะอาจจะถูก
คลื่นกัดเซาะจนเว้าแหว่ง ควรใช้หินที่มีขนาดเล็กใหญ่คละกันปูทับบริเวณที่เว้าแหว่งนันให้เต็ม หรือให้มี
ความหนาประมาณ 30 เซนติเมตร
5.12) ให้หมั่นรดน้าหญ้าที่ปลูกไว้ตามลาดเขื่อนเพื่อป้องกันน้าฝนกัดเซาะ ให้ต้นหญ้า
มีการเจริญงอกงามดี ถ้าหากพบว่าบริเวณใดไม่มีหญ้าหรือหญ้าตายก็ควรปลูกซ่อมเสียแล้วรดน้าให้โต
เต็มที่ ก่อนที่จะย่างเข้าฤดูฝน
5.13) ถ้าตรวจพบว่าดินลาดเขื่อนได้ถูกน้ากัดเซาะเป็นร่อง ควรจะถมดินกลบร่องให้
เต็มแล้วปลูกหญ้า ไม่ควรปล่อยทิงไว้ เพราะร่องต่างๆ เหล่านันจะขยายมีขนาดใหญ่มากขึนอย่างรวดเร็ว
ในฤดูฝน แล้วจะท้าให้การซ่อมแซมต่อไปมีความยากล้าบาก หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงขึนอีกโดยไม่
จ้าเป็น
5.14) บนสันเขื่อนควรมีการปูปิดทับดินลูกรังบดอัดแน่นให้มีความหนาประมาณ 20
เซนติเมตรตลอดแนวเขื่อน เพื่อป้ องกันสันเขื่อนไม่ให้แตก ซึ่งน้าฝนจะไหลลงไปขังหรือกัดเซาะให้เป็นรู
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โพรง และในกรณีที่ใช้สันเขื่อนเป็นทางส้าหรับรถวิ่งก็ควรจะหมั่นดูแลด้วยคอยเพิ่มดินลูกรังไม่ให้สันเขื่อน
เกิดหลุมหรือเป็นแอ่งให้น้าฝนขังอยู่ได้
5.15) ควรตรวจสอบสภาพของร่องน้าท้ายอาคารระบายน้าล้นทุ กปี เพราะอาจจะถูก
น้าไหลกัดเซาะเข้ามาจนเป็นอันตรายต่อพืนอาคาร การซ่อมแซมจะนิยมทิงหินขนาดใหญ่ป้องกันไว้จนทั่ว
บริเวณที่ถูกน้ากัดเซาะตามความเหมาะสม
5.16) คอนกรีตของอาคารส่วนที่เป็นร่องน้าบางแห่งอาจจะถูกกระแสน้ากัดเซาะจน
ช้ารุดเสียหาย จึงต้องหมั่นซ่อมให้มีสภาพมั่นคงให้เข็งแรงดีอยู่เสมอ

2. การตรวจสอบและบารุงรักษาฝาย
1) ท้าการตรวจสอบสภาพและมีการบ้ารุงรักษาอย่างสม่้าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่น้า
จ้านวนมากได้ไหลผ่านฝายแล้วทุกครัง ถ้าพบว่าฝายและตลิ่งที่บริเวณใกล้กับฝายส่วนใดช้ารุดก็ควรจะรีบ
ซ่อมแซมทันที
2) ควรจะมีการตรวจสอบและท้าการซ่อมใหญ่ จนทั่วตลอดทังฝายและอาคารในบริเวณที่มีการ
ช้ารุดเสียหายให้มีสภาพดีเหมือนเดิม ปีละหนึ่งครังเป็นอย่างน้อยเช่นกัน
3) ให้หมั่นตรวจสอบสภาพหินก่อที่พืนฝายและที่ลาดด้านข้างทางบริเวณท้ายฝายว่าจะมีน้าซึม
ออกมาจากรูเล็กๆบ้างหรือไม่ ถ้ามีให้ซ่อมหินก่อบริเวณนันเสียใหม่
4) ในกรณีที่ปลายฝายทังสองข้างมีเกาะส้าหรับป้องกันปีกฝายไม่ให้ได้รับอันตรายในขณะที่น้า
ไหลมาตามล้าน้ามีระดับสูงกว่าตลิ่ง จะต้องหมั่นตรวจสอบแลบ้ารุงรักษาคันดินและหินปูป้องกันลาดคัน
ดินนัน ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยดีตลอดเวลาด้วย
5) ให้หมั่นตรวจสภาพล้าน้าทางด้านท้ายฝาย ตลอดจนหินที่ลาดตลิ่งและท้องน้าซึ่งใช้ส้าหรับ
ป้องกันไม่ให้กระแสน้ากัดเซาะ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนที่มีน้าไหลข้ามฝายจ้านวนมาก ถ้าพบว่าหินที่ได้
ก่อสร้างไว้แล้วมีความหนาไม่เพียงพอหรือถูกน้าพัดพาไป จะต้องจัดหามาทิงเพิ่มให้มีความหนามากขึน
มิฉะนันการกัดเซาะอาจจะลุกลามเข้าไปถึงพืนและลาดท้ายฝายที่เป็นส่วนหนึ่งของอาคารจนพังลงได้
6) ฝายที่สร้างไว้ทุกแห่งมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับตะกอนทรายที่จะตกจมอยู่ทางด้านหน้าฝาย
ถึงแม้ว่าจะมีการก่อสร้างประตูระบายทรายไว้แล้วก็ตาม อาจจะระบายทรายผ่านออกไปได้ ไม่หมดจน
เหลือตกทับถมและมีปริมาณมากขึนๆควรจะมีการขุดลอกตะกอนด้านหน้าฝายออกบ้างในช่วงฤดูแล้งที่
น้าด้านหน้าฝายมีระดับต่้า เป็นครังคราวไปตามความเหมาะสม

3. การบารุงรักษาคลองส่งนาประเภท คลองดิน คลองดาดคอนกรีต และอื่นๆ
ปัญหาส้าคัญที่มักจะเกิดขึนกับคลองส่ งน้าคื อ ปัญหาการตกตะกอน การเกิดโพรงคอนกรีต
เนื่องจากการกัดเซาะของน้า ปัญหาการรั่วซึมของน้าผ่านคลองดิน รวมทังการเจริญเติบโตของวัชพืชน้า
เช่นกัน
ส้าหรับระบบคลองส่งน้ามีความจ้าเป็นที่จะต้องได้รับการซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาตามสภาพซึ่ง
ปัญหาที่พบได้บ่อยๆ เช่น
- การท้าลายคันกันคลอง หรือติดตังท่อระบายน้าต่้ากว่าตลิ่ง เพื่อดึงน้าออกจากระบบไปใช้
มากกว่าคนอื่น
- การสร้างสิ่งกีดขวางในล้าคลอง จะสามารถยกระดับน้าในคลองให้สูงขึนโดยจะส่งผลให้
สามารถน้าน้าไปใช้มากและสะดวกขึนเช่นกัน
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-

การติดตังท่อปล่อยน้าเพิ่ม เพื่อที่จะท้าให้รับน้าได้ปริมาณมากขึน
การขาดการบ้ารุงรักษาระบบส่งน้า และระบบระบายน้าในพืนที่
การไม่สามารถปฏิบัติตามตารางก้าหนดการส่งน้า
การปล่อยให้สัตว์ เช่น โค กระบือ ข้ามหรือลงไปเล่นน้าในคลองส่งน้า
การเคลื่อนย้ายคอนกรีต หินเรียง หรืออิฐที่ใช้ในการดาดคลองออกและน้าไปใช้งานอย่างอื่น
ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
- การเคลื่อนย้ายไม้วัดระดับน้า (Staff Gauges)
งานขุดลอกตะกอนและก้าจัดวัชพืชในคลองส่งน้า

ก่อนฤดูการส่งน้า

งานซ่อมแซมคลองส่งน้า

งานซ่อมแซมคลองส่งน้าและ
การปลูกหญ้าเพื่อรักษาคันคลอง

งานก้าจัดวัชพืชบนคันคลองส่งน้า
ระหว่างฤดูการส่งน้า

รูปที่ 1 แผนภาพแสดงช่วงเวลาของงานบารุงรักษาคลองส่งนา
ส้าหรับงานในการบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมจะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามลักษณะและสภาพ
ของปัญหาดังนี

3.1 งานขุดลอกตะกอนและกาจัดวัชพืชในคลองส่งนา
เป็นการท้าความสะอาดคลองส่งน้าชนิดคลองดินและดาดคอนกรีตที่มีตะกอนอยู่ในล้าคลองซึ่ง
ควรท้าการขุดลอกตะกอนออกจากล้าคลอง ให้ท้องคลองปราศจากดินตะกอนหรือวัชพืชทุกครังก่อนมี
การส่งน้าควรขุดลอกตะกอนออกให้หมด
คลองดินและคลองดาดคอนกรีต โดยปกติแล้วจะออกแบบเพื่อป้องกันมิให้เกิดการตกตะกอน
และเกิดการกัดเซาะในล้าน้า นอกจากบริเวณอาคารขวางคลองตะกอนส่วนมากอาจจะเกิดจากตะกอน
ส่วนเกินจากอ่างเก็บน้าหรือในล้าน้าสาขา ก่อนจะมีการขุดลอกตะกอน ควรมีการตรวจสอบขนาดและ
รูปร่างของหน้าตัดคลอง ทังหน้าตัดตามยาวและหน้าตัดตามขวาง เพื่อก้าหนดระดับความลึกของตะกอน
ตลอดความยาวคลองที่ถูกต้อง ตะกอนที่ถูกขุดขึนมาแล้วน้าไปทิงให้ห่างจากคลองส่งน้าหรือโดยการบด
อัดให้แน่น เพื่อป้องกันมิให้ตะกอนถูกพัดพาลงมาในคลองอีก
โดยทั่วไปวัชพืชจะหยั่งรากลึกลงไปในดินและเติบโตตามความลาดชันของคลองเช่นเดียวกับ
วัชพืชน้าจะเจริญเติบโตในน้าและอาจหยั่งรากลึกลงไปในชันตะกอนดินในน้า การก้าจัดพืชและวัชพืชที่
เกิดในคลองส่งน้าโดยทั่วไปแล้ว จะใช้แรงงานคนในการก้าจัด ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าการ
ใช้ใบมีดตัด เพราะสามารถก้าจัดได้ถึงราก ดังนันจะเห็นว่าไม่จ้าเป็นต้องใช้เครื่อ งมือใดๆ หากเป็นไปได้
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ควรมีการตรวจสอบรอยรั่วที่เกิดขึนในคลองด้วย เป็นการลดการสูญเสียน้าในคลองในช่วงฤดูการส่งน้า
ด้วย
ส้าหรับคลองดาด วัชพืชที่เจริญเติบโตสามารถก้าจัดโดยการขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้า
ออก และป้องกันมิให้ตะกอนเข้ามาในคลองได้อีกในอนาคต วัชพืชที่หลงเหลือมักพบบริเวณรอยแตกของ
คอนกรีตดาดคลองสามารถแก้ไขโดยการอุดหรือซ่อมแซมรอยแตกที่ตรวจพบ

รูปที่ 2 การกาจัดวัชพืชสาเหตุทาให้คลองดาดคอนกรีตเสียหาย

3.2 งานซ่อมแนวคลองส่งนา
เป็ น การซ่อมแซมรอยแตกร้ าวของคลองส่ งน้าสายต่างๆหรือรอยแยกของคอนกรีตระหว่าง
รอยต่อการซ่อมแซมจุดรอยแตกร้าวให้ท้าทุกจุดทุกสายของคลอง และก่อนจะมีการส่งน้าทุกครัง
ค่าใช่จ่ายในการซ่อมแซมคลองชลประทานที่เกิดความเสียหายเป็นโพรงนันค่อนข้างสูงเนื่องจาก
ก่อนที่จะมีการเติมดินลงไปนัน จะต้องท้าการขุดโพรงขยายออกไปในแต่ละข้างอย่างน้อย 1-3 เมตร
เพื่อให้มีขนาดที่เหมาะสมที่จะบดอัดดินใหม่ได้ ในกรณีที่เป็นคลองดาดสามารถท้าได้โดยน้า ชินส่วนที่
เสียหายของวัสดุที่ดาดคลองออก จนสามารถมองเห็นเป็นโพรงที่เกิดขึนได้ หากเป็นโพรง ขนาดใหญ่ควร
จะเอาดินด้านบนออกด้วยจนกลายเป็นรูเปิดขนาดใหญ่ในกรณีที่สามารถแก้ไขปัญหา ได้โดยการน้าดิน
เหนียวหรือดินร่วนปนดินเหนียวมาท้าการบดอัดลงในรูเปิดนันโดยใช้แรงงานคน หากมีเฉพาะดินทราย
ควรท้าการผสมด้วยปูนซีเมนต์ จากนันเพิ่มส่วนผสมของดินลงไปในโพรง และบดอัดให้แน่นจนเต็มพืนที่
ในกรณีที่ไม่สามารถสังเกตเห็นโพรงที่เกิดขึนบริเวณด้านบนของแนวผนังที่ดาด พบแต่เพียงรอย
ร้าวขนาดเล็กที่ จุดต่อเชื่อมของการดาดคอนกรีต การสังเกตอาจใช้ไฟฉายได้หากจ้าเป็น วิธีการแก้ไข
ปัญหา คือการใช้วัสดุที่เหมาะสมเชื่อมรอยร้าวนัน โดยการอัดฉีด (grout) หรือการใช้ส่วนผสมของ
ปูนซีเมนต์กับดิน (soil - cement) เติมลงไปในรอยร้าวนัน
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รูปที่ 3 การชารุดของคลองดาดคอนกรีต

3.3 งานซ่อมคันคลองส่งนาและการปลูกหญ้าเพื่อรักษาคันคลอง
ดินคันคลองจะมีโอกาสพังทลายเนื่องจากถูกน้าฝนชะล้างออกหรือถูกยานพาหนะวิ่งย่้า ท้าให้ดิน
ห่อหุ้มคลองส่งน้าทังสองข้างพังทลายจ้าเป็นต้องน้าดินมาเสริมแต่งไหล่คลองถึงฐานคลองให้เกิดความ
หนาแน่นป้องกันคลองทรุดแตกร้าว
ปัญหาของคันคลองดาดมักจะพบความเสียหายเนื่องจากแรงดันของน้าซึ่งเกิดจากการไหล ของ
น้าผ่านรอยต่อระหว่างการดาด และการทรุดตัวของดินเนื่องจากเกิดรอยร้าวบนแนวคอนกรีตดาดคลอง
ปั ญ หาคัน คลองดิน ถมมัก จะเกิ ดจากการกั ดเซาะจากน้า ฝน ปั ญหาหลั ก ส้ า หรั บคั นคลองดิ นถม คื อ
ปัญหา การรั่วซึมจากสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บ ริเวณเหนือเส้นผิวน้า เช่น หนู ซึ่งท้าให้เกิดโพรง รูรั่ว โดย
สามารถสังเกตได้เมื่อระดับน้าในคลองสูงกว่ารูรั่ว จะมีน้ารั่วซึมออกมา ควรรีบท้าการซ่อมแซม
ปัญหารูรั่วที่เกิดขึนควรท้าการหาจุดที่มีการรั่วมีการซึมและใช้แรงงานคนขุดออกและเติม ดินลง
ไปแล้วท้าการบดอัดใหม่ส้าหรับคลองดาดที่เกิดปัญหารอยแตกตามแนวนอนเนื่องจากปัญหาการบดอัด
ดินๆไม่เหมาะสมหากผนังที่ดาดของคลองอยู่ในสภาพที่เป็นอันตรายอาจจะต้องท้าการขุดเท่ากับครึ่งหนึ่ง
ของความสูง และบดอัดใหม่ให้แน่นด้วยดินคุณภาพดีชันละประมาณ 10-15 เซนติเมตร หากพบว่ามี
โพรงเกิดขึน การบ้ารุงรั กษาที่เหมาะสมในขันตอนแรก ควรจะถมดิน ลงไปหลังจากขุดคันคลองขึนมา
และท้าการซ่อมแซมคันคลองใหม่
การป้องกันการกัดเซาะคันคลองที่ดีที่สุด คือ การปลูกหญ้าคลุมดินซึ่งในระยะยาว สามารถลด
ปริมาณตะกอนในคลองส่งน้าได้ และเมื่อท้าการปลูกหญ้าแล้วสิ่งจ้าเป็นคือ การดูแลรักษาหญ้าคลุมดิน
โดยการปลู ก หญ้ า จะต้ อ งพิ จ ารณาความเหมาะสมหลายด้ า น คื อ ชนิ ด ของพื ช ที่ เหมาะสมต่ อ
สภาพแวดล้อมบริเวณคลองส่งน้านันพืชจะเจริญเติบ โตได้ดีในดินที่อุดมสมบูรณ์ และในปีแรกควรมีการ
ใส่ปุ๋ยและรดน้าเพื่อให้หญ้าคลุมดินมีรากที่มั่นคงและควรป้องกันมิให้สัตว์เข้าไปท้าลายในบริเวณที่มีการ
เพาะปลูกใหม่ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี

3.4 งานกาจัดวัชพืชบนคันคลองส่งนา
เป็นการก้าจัดวัชพืชที่ปรากฏตามดินคันคลองส่งน้าทังสองข้างเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย
ต่อแผ่นคอนกรีต โดยท้าการขุดรากวัชพืชออกให้หมด แล้วน้าดินมาเสริมแต่งให้ท้าพร้อมกันกับเวลาซ่อม
ดินคันคลอง
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รูปที่ 4 วัชพืชตามคลองส่งนา

4. การบารุงรักษาคูนา
การบ้ า รุ ง รั ก ษาระบบชลปร ะทานในไร่ น า ซึ่ ง ได้ แ ก่ คู ส่ ง น้ า คู ร ะบายน้ า อาคาร
ชลประทาน และถนนบนคั น คู เป็ น หน้ า ที่ โ ดยตรงของผู้ ใ ช้ น้ า ทุ ก คน ที่ จ ะต้ อ งช่ ว ยกั น ดู แ ล
บ้ารุงรักษา เพื่อให้สิ่งก่อสร้างเหล่านันมีอายุการใช้งานยาวนาน
1) การบารุงรักษาเชิงป้องกัน
1.1) ปลูกหญ้าคลุมหลังคันคู เพื่อป้องกันน้าฝนกัดเซาะดิน
1.2) อย่าปลูกต้นไม้บางชนิดบนคันคู เพราะรากไม้จะท้าให้คันคูเป็นรูโพรง
1.3) อย่าให้สัตว์เหยียบย่้าบนคันคู ควรน้าสัตว์ข้ามตรงทางข้ามที่ก้าหนดไว้
1.4) ไม่ทิงเศษของต่างๆ หรือสิ่งกีดขวางการไหลของน้าลงในคูน้า
1.5) รีบซ่อมแซมอุดรูรั่วที่คันคูทันทีที่พบเห็น เพื่อไม่ให้ขยายกว้างออกไปจนเกิดความเสียหาย
ได้
1.6) อย่าเปิดอาคารปากคูส่งน้า เพื่อรับน้าเข้าด้วยปริมาณมาก ๆ โดยทันทีทันใด เพราะจะท้า
ให้กระแสน้ากัดเซาะคันคูเสียหายได้
1.7) อย่ า เปิ ด หรื อ อั ด น้ า เข้ า คู ส่ ง น้ า จนล้ น หลั ง คั น คู เพราะจะท้ า ให้ คู ส่ ง น้ า และอาคาร
ชลประทานเสียหายได้
1.8) อย่าฟันหรือเจาะคันคูเพื่อรับน้า เพราะจะท้าให้คูส่งน้าได้รับความเสียหาย
1.9) อย่ าอัดน้ าที่อาคารในคูที่ไม่มีช่องให้ อัดน้า เช่น อาคารท่อทางข้ามเข้าแปลงเพาะปลู ก
เพราะแรงดันของน้าจะท้าให้อาคารพังเสียหาย
2) การบารุงรักษาตามปกติ
2.1) ก้าจั ด วัช พืช ในคูน้ า และขุดลอกคู ที่ตืนเขิน ระวังอย่าขุดลอกต่้ากว่าระดับก้นคูตามที่
ก่อสร้างไว้เดิม เพราะจะท้าให้ระดับน้าในคูลดต่้าลง
2.2) อุดรูโพรงที่คันคูน้า
2.3) ซ่อมแซมอาคารในคูน้า
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ขันตอนการบารุงรักษา
1) หัวหน้าคู ออกส้ารวจสภาพคูส่งน้าและอาคารชลประทาน เพื่อพิจารณาวิธีการซ่อมแซมและ
บ้ารุงรักษา
2) หัวหน้าคู แจ้งนัดสมาชิกผู้ใช้น้าให้มาร่วมกันท้าการบ้ารุงรักษา
3) หัวหน้าคู ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มาร่วมท้าการบ้ารุงรักษา
4) สมาชิกร่วมกันท้าการบ้ารุงรักษาตามก้าหนดเวลา ภายใต้ค้าแนะน้าของหัวหน้าคู
5) หัวหน้าคู บันทึก สรุปผล แจ้งต่อหัวหน้าคลอง
การดูแลเพื่อมิให้มีการทาลายคูนา
รัฐ และเกษตรกรผู้ใช้น้ าร่ว มสร้างคูน้าและอาคารชลประทาน เพื่อให้ เกษตรกรผู้ ใช้น้าได้ใช้
ประโยชน์ หากผู้ใด ท้าให้คูน้าและอาคารสิ่งก่อสร้างช้ารุดเสียหาย ย่อมมีความผิดตามกฎหมาย ผู้ใช้น้า
ทุกคนมีหน้าที่ในการดูแลรักษาและป้องกันการเสียหายโดย
1) บอกลูกหลาน และบุคคลใกล้ชิดให้ช่วยกันรักษาไว้ อย่าท้าลาย
2) อย่าให้ผู้ใดมากระท้าให้เกิดความเสียหายแก่คูน้าและอาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
3) รีบแจ้งผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าคู และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง ให้ทราบทันทีที่พบ
เห็นความเสียหาย หรือการกระท้าใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย

5. การบารุงรักษาสถานีสูบนาด้วยไฟฟ้า
สถานี สู บ น้ าด้ว ยไฟฟ้า ถือว่าเป็นสมบัติของทุกคน ดัง นัน องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นและ
เกษตรกร (สมาชิกผู้ใช้น้า) จะต้องช่วยกันดูแล ซ่อมแซม และบ้ารุงรักษาสิ่งเหล่านีให้คงสภาพใช้งานได้ดี
อยู่เสมอ ทังนี เพื่อผลประโยชน์ของเกษตรกรผู้ใช้น้าเพราะถ้าหากว่าน้าไม่สามารถไหลได้สะดวก หรือ
เกิดการรั่วไหลเนื่องจากคลองส่งน้าไม่ได้รับการดูแล บ้ารุงรักษาที่ดีพอ เกษตรกรผู้ใช้น้าที่อยู่ตอนปลาย
คลองจะได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่สามารถรับน้าจากโครงการได้ และยังจะเกิดการสูญเสียน้าโดย
เปล่าประโยชน์ ซึ่งจะเป็นผลกระทบกับค่ากระแสไฟฟ้าที่ทางสมาชิกผู้ใช้น้าต้องรับผิดชอบด้วย
ในการซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าและระบบส่งน้านันแต่ละท้องถิ่นสามารถ
จะก้าหนดขอบเขตหรือหน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกันออกไปขึนอยู่กับข้อตกลงของท้องถิ่นนันๆ แต่
โดยทั่วไปการซ่อมแซมและบ้ารุงรักษามีดังนี
1. ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต ท่อส่งน้า และอาคารชลประทานที่ช้ารุดเสียหายจากการใช้งาน
2. ซ่อมบ้ารุงรักษาเครื่องสูบน้า และอุปกรณ์สูบน้า
3. ซ่อมบ้ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการสูบน้า ที่ช้ารุดเสียหายจากการใช้งาน
4. ซ่อมแซมดินคันคลองที่ช้ารุดเสียหาย หรือเป็นหลุม ซึ่งอาจเกิดจากน้าฝน การเหยียบย่้าของ
สัตว์หรือเครื่องมือทางการเกษตร ควรซ่อมแซมให้เรียบร้อย
5. ขุดคลองดินส่งน้า กรณีที่ยังไม่ได้ก่อสร้าง คลองดาดคอนกรีต
6. ขุดลอกดินท้องคลองดาดคอนกรีต ก่อนเริ่มต้นฤดูกาลสูบน้าทุกครัง
7. ถางหญ้าตามแนวคันคลองส่งน้า
8. ขุดลอกคลองซอย คลองแยกซอยให้ใช้งานได้ตามปกติ
9. ช่วยถอดเคลื่อนย้าย และต่อท่อยางส่งน้า
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หลังจากสมาชิกผู้ใช้น้า ได้ท้าการซ่อมแซมบ้ารุงรักษาแล้วเสร็จ พนักงานสูบน้าร่วมกับประธาน
สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้า จะไปตรวจสอบผลงานอีกครังหนึ่ง
ในกรณีที่การบ้ารุงรักษาไม่เรียบร้อย สถานีสูบน้าจะยังไม่ส่งน้าไปให้ในส่วนดังกล่าว ซึ่งพนักงาน
สูบน้าจ้าเป็นต้องช่วยก้ากับดูแลให้เป็นไปตามนีด้วย
เพื่อเป็นการช่วยให้การบ้ารุงรักษาระบบส่งน้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้กลุ่มผู้ใช้น้าเข้า
มามีส่วนร่วมมากขึนเมื่อสินการส่งน้าในแต่ละฤดู ควรให้หัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้าเป็นผู้ส้ารวจ และแจ้งความ
เสียหายของระบบส่งน้า และอาคารประกอบในส่วนที่ตนรับผิดชอบโดยใช้แบบฟอร์ม รายงานความ
เสียหายของอาคาร แล้วเสนอไปถึงประธานกลุ่มผู้ใช้น้า เพื่อจะได้พิจารณาและแนะน้าเข้าสู่ที่ประชุม
หรือท้าบันทึกถึงพนักงานสูบน้าเพื่อด้าเนินการต่อไป

6. การรักษาคุณภาพนาและสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของแหล่งน้า เพื่อเก็บกักน้าไว้ส้าหรับใช้อุปโภคบริโภคเป็นอันดับแรก
ดังนันการดูแลรักษาคุณภาพน้า รวมทังสิ่งแวดล้อมโดยรอบบริเวณโครงการอ่างเก็บน้า หรือโครงการฝาย
ทดน้า จึงเป็นสิ่งจ้าเป็นอย่างยิ่ง โดยมีหลักการด้าเนินการดังนี
1. ควรมีการท้านุบ้ารุงผืนป่า หรือจัดให้มีการปลูกป่าบริเวณพืนที่โดยรอบอ่างเก็บน้า หรือฝาย
ทดน้า เพื่อลดการกัดเซาะพืนผิวดินในขณะน้าไหลลงอ่าง เป็นการช่วยลดการเกิดตะกอนที่จะถูกพัดพา
ลงอ่าง ท้าให้อ่างเก็บน้าตื่นเขินช้าลง รวมทังช่วยลดมลพิษต่างๆ ที่อาจไหลมากับกระแสน้าด้วย
2. ดูแลมิให้มีการปล่อยน้าเสียหรือของเสียลงสู่อ่างเก็บน้า หรือล้าห้วยที่เป็นทางน้าซึ่งจะไหล
ไปสู่อ่างเก็บน้า
3. ควรมีการตรวจสอบคุณภาพน้า โดยหน่วยงานที่ท้าหน้าที่โดยตรง โดยก้าหนดการตรวจเป็น
รอบเวลาที่เหมาะสมเช่นทุกๆ 2 ปี เป็นต้น
4. รณรงค์ให้ผู้ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้น้าจากแหล่งน้า ตระหนักถึงความจ้าเป็นของการ
รักษาคุณภาพน้าและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
5. ดูแลก้าจัดวัชพืช เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงและลดการเน่าเปื่อยของวัชพืช
6. ห้ามมิให้มีการต้มเกลือในบริเวณขอบอ่างเก็บน้าและในบริเวณพืนที่ลุ่มน้า
7. ห้ามท้ากิจกรรมใดๆ อันจะก่อให้เกิดการเน่าเสียของน้าในอ่างเก็บน้า
กรมชลประทานได้ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้าทิงในทางชลประทานไว้ ดังต่อไปนี
1) ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ระหว่าง 6.5 ถึง 8.5
2) ค่าความน้าไฟฟ้า (ECx106) ไม่มากกว่า 2,000 ไมโครโมล์/ชั่วโมง
3) ค่าของแข็งที่ละลายได้ทังหมด (TDS) รวมกันไม่มากกว่า 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร
4) ค่าอุณหภูมิของน้า (T) ไม่มากกว่า 40 องศาเซลเซียส
5) ค่า DO (Dissolved Oxygen) ไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร
6) ค่าBOD (5 วันที่อุณหภูมิ 20oC) ไม่มากกว่า 20 มิลลิกรัม/ลิตร
7) ค่าของแข็งที่แขวนลอย (SS) ไม่มากกว่า 30 มิลลิกรัม/ลิตร
8) ค่าของเปอร์มังกาเนท (PV) ไม่มากกว่า 60 มิลลิกรัม/ลิตร
9) ค่าซัลไฟด์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ไม่มากกว่า 1 มิลลิกรัม/ลิตร
10) ค่าไซยาไนด์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนไซยาไนด์ (HCN) ไม่มากกว่า 0.2 มิลลกรัม/ลิตร
11) ค่าน้ามันและไขมัน ไม่มากกว่า 5 มิลลิกรัม/ลิตร
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12) ค่าเฟอร์มลั ดีไฮด์ ไม่มากกว่า 1 มิลลิกรัม/ลิตร
13) ค่าฟินนอลและครีโซล์ ไม่มากกว่า 1 มิลลิกรัม/ลิตร
14) ค่าคลอรีน อิสระ ไม่มากกว่า 1 มิลลิกรัม/ลิตร
15) ค่ายาฆ่าแมลงและสารกัมมันตรังสีต้องไม่มีเลย
16) ค่าน้ามันทาร์ ต้องไม่มีเลย
17) ค่าโลหะหนัก ควรมีดังนี
17.1 สังกะสี (Zn)
ไม่มากกว่า
17.2 โครเมียม (Cr)
ไม่มากกว่า
17.3 อาร์เซนิค (As)
ไม่มากกว่า
17.4 ทองแดง (Cu)
ไม่มากกว่า
17.5 ปรอท (Hg)
ไม่มากกว่า
17.6 แคดเมียม (Cd)
ไม่มากกว่า
17.7 บาเรียม (Ba)
ไม่มากกว่า
17.8 เซเลเนียม (Se)
ไม่มากกว่า
17.9 ตะกั่ว (Pb)
ไม่มากกว่า
17.10 นิเกิล (Ni)
ไม่มากกว่า
17.11 แมงกานีส
ไม่มากกว่า

5 มิลลิกรัม/ลิตร
0.3 มิลลิกรัม/ลิตร
0.25 มิลลิกรัม/ลิตร
1.0 มิลลิกรัม/ลิตร
0.005 มิลลิกรัม/ลิตร
0.03 มิลลิกรัม/ลิตร
1.0 มิลลิกรัม/ลิตร
0.02 มิลลิกรัม/ลิตร
0.1 มิลลิกรัม/ลิตร
0.2 มิลลิกรัม/ลิตร
5.0 มิลลิกรัม/ลิตร

7. ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา
ค่าใช้จ่ายเพื่อการบ้ารุงรักษาโครงการแหล่งน้า เมื่อพิจารณาแยกตามลักษณะงาน สามารถแยก
ออกได้ดังนี
โครงการประเภทเขื่อน อ่างเก็บนา สามารถประมาณการอัตราเฉลี่ยค่าบ้ารุงรักษา (ต่อปี)
ต่้าสุด เท่ากับ 0.01% ของค่าก่อสร้าง อัตราเฉลี่ยค่าบ้ารุงรักษา (ต่อปี) กลาง เท่ากับ 0.51% ของค่า
ก่อสร้าง และ อัตราเฉลี่ยค่าบ้ารุงรักษา (ต่อปี) สูงสุด เท่ากับ 1.00% ของค่าก่อสร้าง แยกตามลักษณะ
งานได้เป็น
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการซ่อมแซมคันดินบนตัวเขื่อน
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการซ่อมแซมหินเรียงบริเวณผิดลาดเขื่อน
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการก้าจัดวัชพืชบริเวณตัวเขื่อน
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการขุดลอกตะกอนในอ่างเก็บน้า
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการบ้ารุงรักษาทางระบายน้าล้น (Spillway)
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบอ่างเก็บน้าบริเวณฐานเขื่อนด้านท้ายน้า (Toe)
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบอ่างเก็บน้า เช่น ป้าย หลักหมุดต่างๆ
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการบ้ารุงรักษาอาคารประกอบของตัวเขื่อน เช่น ท่อส่งน้า (Outlet work)
ค่าใช้จ่ายเพื่อการบารุงรักษาฝายทดนา สามารถประมาณการอัตราเฉลี่ยค่าบ้ารุงรักษา (ต่อปี)
ต่้าสุด เท่ากับ 0.01% ของค่าก่อสร้าง อัตราเฉลี่ยค่าบ้ารุงรักษา (ต่อปี) กลาง เท่ากับ 0.51% ของค่า
ก่อสร้าง และ อัตราเฉลี่ยค่าบ้ารุงรักษา (ต่อปี) สูงสุด เท่ากับ 1.00% ของค่าก่อสร้าง ได้แก่
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการซ่อมแซมตัวฝาย
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการซ่อมแซมลาดตลิ่งฝาย
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- ค่าใช้จ่ายเพื่อการขุดลอกตะกอนบริเวณหน้าฝาย
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการซ่อมแซมอาคารประกอบตัวฝาย
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบตัวฝาย เช่น ป้าย
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการก้าจัดวัชพืช
ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาสถานีสูบนาด้วยไฟฟ้า
สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า เมื่อมีการสูบน้าเพื่อส่งน้าเข้าสู่พืนที่โครงการแล้วนอกจากค่ากระแสไฟฟ้า
ที่ต้องใช้เพื่อการเดินเครื่องสูบน้าแล้วยังมีค่าใช้จ่ายที่กลุ่มและองค์กรผู้ใช้น้าต้องพิจารณาร่วมกันเพื่อ
ก้าหนดความรับผิดชอบเป็นค่าใช้จ่ายอีกก็คือ ค่าซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาโรงสูบน้า เครื่ องสูบน้าและ
อุปกรณ์ รวมทังระบบคลองส่งน้า และค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีหลักเกณฑ์กว้างๆ ในการพิจารณาจัดเก็บ
ดังนีคือ
กรณีเป็นการบ้ารุงรักษาตามปกติ (Routine or Normal Maintenance) เป็นลักษณะงาน
บ้ารุงรักษาที่ต้องท้าทุกๆปี ทุกวัน หรือทุกเดือน เพื่อให้ระบบชลประทานท้างานได้อย่างเป็นปกติ และ
ต่อเนื่อง เช่น ก้าจัดวัชพืช ตรวจสอบตะกอน ใส่น้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ การบ้ารุงรักษาระบบไฟฟ้า
เป็นต้น การคิดค่าใช้จ่ายในงานเหล่านีสามารถระบุไว้ล่วงหน้าได้เลยว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง ช่วงเวลาใด
และคิดเป็นค่าใช้จ่ายเท่าไร ยกตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนถ่ายน้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ ก้าหนดไว้ทุกๆ การ
เดินเครื่องนานเป็นจ้านวนหลายชั่วโมง เมื่อถึงเวลาก็ด้าเนินการตามแผนที่ก้าหนดไว้ และในแต่ละครัง
ต้องใช้วัสดุเท่าไร คิดเป็นค่าใช้จ่ายเท่าไร เป็นต้น
กรณี เ ป็ น การบ้ า รุ ง รั ก ษาแบบซ่ อ มแซม เป็ น การปรั บ ปรุ ง ระบบชลประทานใน กรณี ที่
ส่วนประกอบของระบบชลประทานในโครงการเกิดช้ารุดเสียหายขึนมาจนใช้การไม่ได้ เช่น เครื่องสูบน้า
เสีย คลองส่งน้าพังทลาย การบ้ารุงรักษาเหตุการณ์เหล่านีไม่สามารถคาดการณ์ช่วงเวลาการเกิดได้ และ
ไม่สามารถประเมินค่าใช้จ่ายไว้ล่วงหน้าได้ วิธีด้าเนินการเตรียมการณ์อาจเป็นวิธีตังกองทุนไว้ล่วงหน้า
หรือใช้การของบสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เมื่อพิจ ารณาตามองค์ป ระกอบของโครงการสถานีสู บน้าด้วยไฟฟ้าสามารถพิจารณาเพื่อคิด
ค่าใช้จ่ายในการบ้ารุงรักษาโดยสามารถประมาณการอัตราเฉลี่ยค่าบ้ารุงรักษา (ต่อปี) ต่้าสุด เท่ากับ
0.01% ของค่าก่อสร้าง อัตราเฉลี่ยค่าบ้ารุงรักษา (ต่อปี) กลาง เท่ากับ 0.026% ของค่าก่อสร้าง และ
อัตราเฉลี่ยค่าบ้ารุงรักษา (ต่อปี) สูงสุด เท่ากับ 0.05% ของค่าก่อสร้าง แบ่งออกเป็นงานประเภทใหญ่ๆ
ดังนี
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อการบ้ารุงรักษาสถานีสูบน้าและเครื่องสูบน้า
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อการบ้ารุงรักษาระบบส่งน้าและระบายน้า
3 ค่าใช้จ่ายเพื่อการบ้ารุงรักษาถนนบนคันคลองและท้านบป้องกันน้าท่วม (ถ้ามี)
4.ค่าใช้จ่ายเพื่อการบ้ารุงรักษาและก้าจัดวัชพืช
ปริมาณงานในการบารุงรักษาสถานีสูบนาด้วยไฟฟ้า
การคิดค่าใช้จ่ายในการบ้ารุงรักษาสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้ามีขันตอนในการคิดเหมือนกับโครงการ
ชลประทานโดยทั่วไป แตกต่างตรงชนิดของงานบางอย่างที่ไม่เหมือนกัน โดยราคางานค่าบ้ารุงรักษามีค่า
เท่ากับ
ประมาณราคางาน = ปริมาณงาน x (ราคาวัสดุต่อหน่วย + ราคาค่าแรงต่อหน่วย)
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ราคาต่อหน่วย หรือ Unit Cost เป็นราคาค่าใช้จ่ายเพื่อการก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อหน่วยของ
ปริมาณงานทังราคาวัสดุต่อหน่วยและราคาค่าแรงต่อหน่วย จะมีการแปรเปลี่ยนไปได้เรื่อย ๆตามภาวะ
เศรษฐกิ จ อย่ า งไรก็ ต ามหากต้ อ งการทราบราคาต่ อ หน่ ว ยที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น สามารถสอบถามได้ จ าก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือค้นหาในเว็บไซต์ส้านักงบประมาณ http://www.bb.go.th ในรายการค่า K/
ราคามาตรฐาน -> อัตราราคางานต่อหน่วย
ส้าหรับปริมาณงานที่ต้องด้าเนินการนัน มีหน่วยของการคิดที่ใช้กันอยู่และสอดคล้องกับราคาต่อ
หน่วยที่ก้าหนดขึนดังนี
งานถางป่า
งานถากถาง
หน่วยเป็น ตารางเมตร
งานถากถางและล้มต้นไม้
หน่วยเป็น ตารางเมตร
งานขุดเปิดหน้าดิน
หน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร
งานดินขุดด้วยแรงงาน/เครื่องจักร
หน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร
งานขุดลอกด้วยรถขุด/เรือขุด
หน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร
งานก้าจัดวัชพืชด้วยเรือ/แรงคน
หน่วยเป็น ตันหรือไร่
งานดินถมบดอัดแน่น
หน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร
งานลูกรังบดอัดแน่น
หน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร
งานคอนกรีตเสริมเหล็ก
- งานคอนกรีตโครงสร้าง
หน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร (มี 3 ประเภท
ได้แก่ เบา กลาง และหนัก)
งานเหล็กเสริมคอนกรีต
หน่วยเป็น กิโลกรัม
งานคอนกรีตหยาบ
หน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร
งานคอนกรีตดาด
หน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร
งานคอนกรีตล้วนปนหินใหญ่
หน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร
งานป้องกันการกัดเซาะ
งานหินเรียง
หน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร
งานหินเรียงยาแนว
หน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร
งานหินก่อ
หน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร
งานหินทิง
หน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร
งาน ROCKFILL TOE
หน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร
งานวัสดุรองพืน
หน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร
งานแผ่นใยสังเคราะห์
หน่วยเป็น ตารางเมตร
งาน GABION, MATTRESS
หน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร
งานแผ่นพลาสติก
หน่วยเป็น ตารางเมตร
งานท่อทั่วไป
หน่วยเป็น เมตร
งานรอยต่อคอนกรีต
หน่วยเป็น ตารางเมตร หรือเมตร
งานลดแรงดันน้า Flap Valve Weephole หน่วยเป็น ชุด
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งานเสาเข็ม
งานปลูกหญ้า
งานราวกันตก
งานบันไดลิง
งานตะแกรงกันสวะ/ตะแกรงฝาบ่อ
งานเครื่องกว้านและบานระบาย
งานบ้ารุงรักษาทาง
งานบ้ารุงรักษาคลองส่งน้าสายใหญ่/สายซอย
งานบ้ารุงรักษาบริเวณหัวงาน
งานซ่อมบ้ารุงเครื่องสูบน้า

หน่วยเป็น เมตร
หน่วยเป็น ตารางเมตร
หน่วยเป็น เมตร
เหมารวม แห่ง
หน่วยเป็น ชุด
หน่วยเป็น ชุด
หน่วยเป็น กิโลเมตร
หน่วยเป็น กิโลเมตร
หน่วยเป็น ไร่
คิดตามลักษณะงาน (อะไหล่+ค่าแรง)
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