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บทที่ 1 ประเภทแหลงน้ำผิวดิน

 เปนแหลงน้ำที่เกิดจากน้ำฝนที่ไหลหลากและทวมขังบนผิวดิน แบงเปนประเภทตาง ๆ 

1.1.1  ลำธาร หวย แมน้ำ  เปนทางน้ำไหลหลากที ่เกิดจากฝนตกบนผิวดิน 
ไหลจากพื้นดินสู ทะเลและมหาสมุทร

1.1  แหลงน้ำที่เกิดจากธรรมชาติ

ลำธาร : เปนน้ำไหลหลากบริเวณ
ตนน้ำที่เปนพื้นที่ลาดสูง

แมน้ำ : เปนน้ำไหลหลากจากลำธาร
หรือหวยรวมกันเปนทางน้ำสายใหญ 

หวย : เปนน้ำไหลหลากบริเวณพื้นที่
ราบหรือพื้นที่ลุม
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การดูแล บำรุงรักษาแหลงน้ำขนาดเล็กและการจัดตั้งกลุมผูใชน้ำ

1.1.2  กุด หนอง บึง  เปนพื้นที่น้ำทวมขัง สามารถเก็บกักน้ำได

กุด : เปนซากของทางน้ำเกาที่สายน้ำ 
เปลี่ยนทางเดินจากปจจุบันจะมีลักษณะ
เปนแนวรองน้ำยาว คลายลำน้ำปจจุบัน
แตจะกุดกุนที่ปลายสุดทั้งสองขาง 

หนอง :  เปนแหลงน้ำต้ืน ๆ ไมมีีเขตน้ำลึก 
สวนใหญเปนท่ีลุมน้ำทวม ไมมีทางน้ำไหล 
เขาออก ในฤดูฝนพ้ืนท่ีจะกลายเปนพ้ืนน้ำ 
กวางใหญ แตในฤดูแลงปริมาณน้ำอาจลด 
ลงมาก จนต้ืนเขินไปท้ังหมด บริเวณรอบ  ๆ
หนองน้ำจะมีพืชลมลุกขึ้นอยู 

บึง : เปนแหลงน้ำขนาดกลางหรือใหญท่ีเปน 
ท่ีมีน้ำทวมขังตลอดป มีความลึกพอประมาณ   
ลักษณะชายฝงเปนที่ราบมีพรรณไมพุมหรือ 
ตนไมขึ้นอยูรอบๆ
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1.1.3  ปาบุง ปาทาม พรุ ดูน  เปนพื้นชุมน้ำที่ราบลุมชื้นแฉะ หรือฉ่ำน้ำ 

ปาบุง ปาทาม  : เปนปาริมแมน้ำที่มี    
น้ำทวมถึงในฤดูฝน และน้ำแหงขอด                               

                                
ภ
แลงมีนิเวศเปนปาบกทนแลง แตเมื่อ                                             
ถึงฤดูน้ำหลากน้ำเออทวมเปนเวลา                                                 
3-4 เดือน/ป 

พรุ : หมายถึง พื้นที่ชุมน้ำที่เกิดจาก  
น้ำใตดินผุดขึ้นมาจากดิน  จนกลาย       
เปนแองน้ำหรือท่ีลุมต่ำมีน้ำขัง สังคม 
พืชเปนแบบปาดงดิบหรือปาหญา                          
ปกคลุมดวยซากอินทรียวัตถุและกอน                                  
กรวดจากตะกอนหินปูนกองรวมอยู  
บนผิวดิน 

ดูน : หมายถึง ที่ลุมชื้นแฉะ ที่น้ำทวมขัง 
หมักหมม ดวยโคลนตม โคลนเหลวหลม 
เม่ือเหยียบจะจม และดูดหรือถูกดูดจนจม   
โคลนได 
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 2) ฝายน้ำลน  เปนอาคารที่สรางขึ้นขวางลำน้ำธรรมชาติ เพื่อทดน้ำ หรือยกระดับน้ำ
ใหสูงขึ้นเพื่อการเก็บกักน้ำ และสงน้ำเขาสูระบบก

ภาพแสดงองคประกอบของฝายน้ำลน

1. อาคารทดน้ำ ทำหนาที่ยกระดับน้ำในลำน้ำ 
ใหสูงขึ้น และสามารถระบายน้ำขามสันฝายได

2. ประตูระบายน้ำ / ระบายทราย 
ทำหนาที่ควบคุม ระบายน้ำหรือระบายตะกอน
ทรายผานอาคารทดน้ำ

3. อาคารบังคับน้ำ ทำหนาที่ควบคุมปริมาณ
น้ำและสงน้ำเขาสูระบบกระจายน้ำไปยังพื้นที่
เพาะปลูก
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การดูแล บำรุงรักษาแหลงน้ำขนาดเล็กและการจัดตั้งกลุมผูใชน้ำ

 3) ประตูระบายน้ำ  เปนอาคารควบคุมการระบายน้ำและเก็บกักน้ำ โดยมีองคประกอบ 
ที่สำคัญ คือ

 4) สระเก็บน้ำ  เปนแหลงเก็บกักน้ำจากน้ำฝน น้ำทา น้ำนอง หรือน้ำซับ โดยการขุด             

 

1. ประตูระบาย (ปตร.)  เปนแบบชองเปด               
มีบานประตูแบบเลื่อน ปด-เปด ทำหนาที่              
ควบคุมการระบายน้ำ

2. ทอระบาย (ทรบ.) เปนแบบทอระบายน้ำ 

ทำหนาที่ควบคุมการระบายน้ำ

1. สระน้ำ เปนบอดินขุดขนาดใหญ ทำหนาที่    
เก็บกักน้ำ

2. อาคารระบายน้ำ  ทำหนาที่ระบายน้ำเขา
และหรือระบายน้ำออกจากสระ
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3. บันไดลงสระ  ทำหนาที่เปนทางลงไปใชน้ำ      
ในสระ

 5) คลองสงน้ำ  เปนระบบกระจายน้ำแบบเปด ลำเลียงน้ำไปตามความลาดเทของทอง

1. ตัวคลอง  ทำหนาที่เปนทางลำเลียงน้ำ          
จากแหลงน้ำไปยังพื้นที่รับประโยชน

2. อาคารควบคุมน้ำ ทำหนาที่ควบคุมระดับ  
น้ำและปริมาณน้ำในคลอง เพื่อสงน้ำไปยัง 
พื้นที่รับประโยชน

กีดขวาง เชน คลองระบายน้ำหรือขามทาง 
น้ำธรรมชาติ
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การดูแล บำรุงรักษาแหลงน้ำขนาดเล็กและการจัดตั้งกลุมผูใชน้ำ

 6) ทอสงน้ำ  เปนระบบกระจายน้ำแบบปด ลำเลียงน้ำดวยแรงดันน้ำภายในทอ 

1. ทอสงน้ำ ทำหนาที่เปนทางลำเลียงน้ำ 
จากแหลงน้ำไปยังพื้นที่รับประโยชน

2. ประตูระบายอากาศ ทำหนาที่ระบายอากาศ 
ที่ตกคางอยูภายในทอ

3. ประตูระบายตะกอน ทำหนาที่ระบายตะกอน 
ที่ตกคางอยูภายในทอ

4. จุดปลอยน้ำ ทำหนาที่ควบคุมการจายน้ำ 
ใหแกพื้นที่รับประโยชน
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 7) ระบบสูบน้ำ  เปนการสงน้ำจากที่ต่ำไปยังที่สูง  โดยผานอาคารลำเลียง  โดยม ี    

วามดัน           
น้ำหรือความสูงของน้ำใหสามารถลำเลียง                                                       
น้ำได

2. บอสูบ  ทำหนาที่เปนบอพักน้ำเพื่อให                                          
น้ำไหลเขาทอดูดของเครื่องสูบน้ำอยาง                          
สม่ำเสมอ

3. บอพักน้ำ  ทำหนาที่เปนบอพักน้ำเพื่อ                                                  
ลดความเร็วของน้ำที่ปลอยออกจากทอสง    
ของเครื่องสูบน้ำ 

องค 
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1. ขุดลอก ทำหนาที่ขุดดินตะกอน 

พื้นที่เก็บกักน้ำและขนาดแหลงน้ำ

2. อาคารระบายน้ำ  ทำหนาที่ระบายน้ำ                  
เขาและหรือระบายน้ำออกจากแหลงน้ำ
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2.1  การใชน้ำ
 เปนการนำน้ำจากแหลงเก็บกักน้ำไปใชเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเลี้ยงสัตว การปลูก  
พืชผัก  การเลี้ยงปลา เสริมการทำน

2.1.1 การวางแผน  เปนการใชน้ำใหสอดคลองกับกิจกรรม ชวงระยะเวลาและความ             
ตองการใชน้ำอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ เชน การปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพดินและ     
แหลงน้ำ 

วิธีการวางแผน  ค
• จัดลำดับความสำคัญในการใชน้ำแตละกิจกรรม 
• จัดหาแหลงน้ำสำรองไวใชในยามขาดแคลน

• ปลูกพืชผักที่ทนแลงใกลแหลงน้ำ โดยอาศัยความชุมชื้นจาก  
  แหลงน้ำ
• ควรขุดบอริมแหลงน้ำ แลวตักน้ำจากแหลงน้ำใสในบอใหสัตว                                                                       
  เลี้ยงกินตางหากเพื่อปองกันการขยายโรคพยาธิและเปนการ  
  ประหยัดน้ำ
• ไมสูบน้ำจนแหง หากจับปลาควรกั้นเขต หามจับสัตวน้ำ                                                  
  เพื่อปลาจะไดขยายพันธุ
• หากน้ำนอยและขาดฝน ควรตกกลาร วมกันใหเพียงพอ  
    สำหรับปกดำในหมูบาน ควรตกกลาในเดือนกรกฎาคม  รกฎาคม  
  เพื่อ จะไดมีขาวกลาไวปกดำเมื่อมีฝนในเดือนสิงหาคม

บทที่ 2 การใชน้ำ การดูแลรักษาแหลงน้ำและระบบสงน้ำบทที่ 2 การใชน้ำ การดูแลรักษาแหลงน้ำและระบบสงน้ำ
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2.1.2  การจัดสรรน้ำ  เปนการนำน้ำไปใชประโยชน โดยการแบงสรรปนสวนอยาง         

2.1.3  การสงน้ำ  เปนการสงน้ำผานอาคารลำเลียงน้ำ เพื่อกระจายน้ำไปยังพื้นที ่
ใชประโยชนตางๆ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและปองกันความเสียหายจากการกัดเซาะ

วิธีการจัดสรรน้ำ ค
• ตั้งกลุมผูใชน้ำ
• วางกฎ ระเบียบ กติกา และขอปฏิบัติตางๆ เกี่ยวกับการใชน้ำ
• จัดตารางรอบเวรการสงน้ำแบบหมุนเวียน
• ติดตามผลและตรวจสอบใหเปนไปตามแผนที่วางไว
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2.2  การดูแลรักษาแหลงน้ำ
 เปนการดูแลรักษาแหลงน้ำใหอยูในสภาพดีสามารถใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค  
โดยการจัดระบบปองกันการเสียหายของแหลงน้ำจากการกระทำของมนุษยและสัตวเลี้ยงรวมทั้ง

2.2.1 การดูแลรักษาแหลงน้ำทางดานกายภาพ
 1) อางเก็บน้ำขนาดเล็กและอาคารประกอบ

• เมื่อพบลาดหนาเขื่อนที่เปนดินหรือหินเรียงถูกคลื่นกัดเซาะ ใหใสหินใหญแทนที่จนเต็ม
• ปลูกหญาไวตามลาดเขื่อนเพื่อปองกันน้ำฝนกัดเซาะ  ปลูกซอมบริเวณที่ตายกอนเขาฤดูฝน 
• ถมดินใหเต็มรองที่เกิดจากน้ำกัดเซาะที่ลาดเขื่อนกอนเขาฤดูฝน ปองกันรองดินใหญขึ้น
• เมื่อใชสันเขื่อนเปนทางสำหรับรถ รังไมใหเกิดเปนหลุมน้ำขัง

• เมื่อสิ้นสุดฤดูฝนของทุกป  ทำการตรวจสภาพรองน้ำทายทางระบายน้ำลน เมื่อดินหรือหินเรียงถูก  
  กัดเซาะหรือพัดพาไป  ก็เติมหินขนาดใหญใหเต็ม
• คอนกรีตทางระบายน้ำลนและยางมะตอยที่ใสระหวางรอยตอแผนคอนกรีตหลุดหรือชำรุด ตองรีบ 
ซอมแซมทันที  ปองกันน้ำไหลลอดใต อันจะทำใหแผนคอนกรีตทรุดตัวได

• กำจัดเศษไมหรือวัชพืชที่กีดขวางการระบายน้ำ 
• ดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ อาคารประกอบ เชน ประตูน้ำ มือหมุน ฯลฯ โดยการอัดจาระบีหรือวัสดุ  
  หลอลื่น ใหสามารถใชงานได
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 2) ฝาย ประตูระบาย และอาคารประกอบ

รูเล็กๆ ของอาคารคอนกรีต ตองรีบทำการปะ อุด ซอมแซม 
• ทำนบดินหูฝาย และหินที่ปูปองกันลาดคันดิน โดยถมดินหรือหินใหเต็มรองการกัดเซาะ
• เมื่อสิ้นสุดฤดูฝนของทุกป  ทำการซอมแซมสภาพรองน้ำทายอาคาร เมื่อดินหรือหินเรียง  
  ถูกกัดเซาะหรือพัดพาไป  ก็เติมหินขนาดใหญใหเต็ม
• เปดประตูระบายทรายของฝายในชวงน้ำหลาก  เพื่อลดปริมาณตะกอนทรายที่จะตกทับถม       
  หนาอาคารและปดเมื่อใกลสิ้นสุดฤดูฝน
• กำจัดเศษไมหรือวัชพืชที่กีดขวางการระบายน้ำ 
• ดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ อาคารประกอบ เชน ประตูน้ำ มือหมุน ฯลฯ โดยการอัด     
  จาระบีหรือวัสดุหลอลื่น ใหสามารถใชงานไดกอนฤดูฝน

การใชน้ำ การดูแลรักษาแหลงน้ำและระบบสงน้ำ
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 4) คลองสงน้ำ / คูสงน้ำ

• คอนกรีตดาดคลองและยางมะตอยที่ใสระหวางรอยตอแผนคอนกรีตหลุดหรือชำรุด ตองรีบ      
  ซอมแซมทันที  ปองกันน้ำไหลลอดใต อันจะทำใหแผนคอนกรีตทรุดตัวได
• ตองกำจัดวัชพืช ตะกอนดินในคลองกอนถึงฤดูกาลใชงาน

วเลี้ยงใหเหยียบย่ำ     
  ควรปลูกหญาเพื่อลดความเสียหาย

• เมื่อใชคันคลองเปนทางสำหรับรถ รังไมใหเกิดเปนหลุม

การดูแล บำรุงรักษาแหลงน้ำขนาดเล็กและการจัดตั้งกลุมผูใชน้ำ

 3) สระเก็บน้ำและอาคารประกอบ
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 5) ทอสงน้ำ

 

• ในก
  ซอมแซมหรือเปลี่ยนใหมใหมีขนาดที่เหมาะสม สามารถระบายอากาศไดดี
• ควรเปดประตูระบายตะกอน เพื่อระบายตะกอนทิ้งอยางนอยปละ 1-3 ครั้ง 

• เมื่อทอแตก ทำการขุดเปดดินหลังทอแลวตัดทอสวนที่เสียหายทิ้ง และเปลี่ยนทดแทน
• อุปกรณประตูน้ำชำรุด ใหเปลี่ยนทดแทน
• ปกหมุดแสดงแนววางทอใหเปนที่สังเกต เพื่อปองกันการเสียหาย
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 7) ฝายตนน้ำ

 

• บำรุงรักษาใหอยูในสภาพที่สมบูรณ และเปนปกติในแตละปกอนฤดูฝนจะมาถึง 
 

  ชำรุด
                                                                     

  ทางน้ำเปนประจำทุกป
วรมีการ  

  ขุดลอกเพื่อใหมีพื้นที่กักเก็บน้ำไดเพียงพอ

• บำรุงรักษาใหอยูในสภาพที่สมบูรณ และเปน   
  ปกติในแตละปกอนฤดูฝนจะมาถึง 
• 
  ที่ตายไป

 
  ตัดหญา ตัดตนไมไมใหขึ้น
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    ดูแลรักษาใหคุณภาพน้ำ 
อยูในสภาพดีมีประโยชน

สาเหตุแหลงน้ำเนาเสีย
• การเนาเปอยของซากพืช/ซากสัตว    
• น้ำเสียจากชุมชน/ปศุสัตว / อุตสาหกรรม / เกษตรกรรม
• การเลี้ยงปลาในกระชังหนาแนนมากกวาเกณฑกำหนด
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การดูแล บำรุงรักษาแหลงน้ำขนาดเล็กและการจัดตั้งกลุมผูใชน้ำ

3.1 การตรวจสภาพเขื่อน
  

3.1.1 สันเขื่อน  

บทที่ 3 การตรวจสภาพแหลงน้ำและอาคารประกอบ

การตรวจสภาพ  เปนการสังเกตพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงหรือรองรอยที่สอวา 
วามเสียหายตอแหลงน้ำและอาคารประกอบ การตรวจ

สภาพดวยสายตาเปนวิธีที่สะด  
รักษาอยางสม่ำเสมอดวยการเอาใจใส  มิฉะนั้นจะชำรุดทรุดโทรมเร็ว เสียคาซอมแซมแพงมาก
หรือใชงานไมไดเลย ประกอบดวย

 การตรวจสภาพเขื่อนค

1) รอยแตก วามเปนไปได ที่คันดินดานขางเกิดการไหล
2) การกัดเซาะ การกัดเซาะจากน้ำผิวดิน จนทำใหเกิดรองตามแนวลาดเอียง
3) การทรุดตัว จะอันตรายเมื่อการยุบตัวเกิดจากโพรงภายในตัวเขื่อนหรือเกิดจากการ  
   ลื่นไถลของคันดิน
4) รองลอ  เมื่อเกิดเปนรองลึกน้ำขัง ทำใหการระบายน้ำบนสันเขื่อนไมดี อาจทำให  
   เกิดการกัดเซาะภายในตัวเขื่อนได
5) วัชพืช ไมควรมี เพราะจะปดบังรองรอยที่บงบอกถึงโอกาสเกิดการพิบัติได
6) หลักแนวสันเขื่อน ควรอยูในสภาพที่สมบูรณ 
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3.1.2 ลาดเขื่อน

1)  สังเกตไดจากหินเรียงถูกกัดเซาะผุกรอนจนเห็นดิน                                   

   เรียงควรมีขนาดคละที่ดี มีชองวางนอยที่สุด 
2) การกัดเซาะดานทายน้ำ สังเกตไดจากหญาที่ปลูก ถูกกัดเซาะจนเปนรองลึก อาจเกิด         

3)  สังเกตไดจากมีวัชพืชหรือหญาขึ้นสูงผิดปกติ ดินมีความชื้นสูงหรือมีน้ำไหล     
   ซึมออกมา และดินเกิดการทรุดตัวหรือยุบตัว เกิดหลุม โพรง
4) การเลื่อนไถล สังเกตไดจากมีรอยแตกของลาดเขื่อนในแนวราบ และเกิดการเปลี่ยน    

5) วัชพืช/ตนไม ไมควรมีวัชพืชเพราะจะปดบังรองรอยตางๆ ที่บงบอกถึงโอกาสเกิดการ       
   พิบัติได และไมควรมีตนไมที่มีรากลึกขึ้นบนตัวเขื่อนโดยเด็ดขาด เพราะรากไมอาจ        

   โพรง



3.1.4 ทางระบายน้ำลน

กรมทรัพยากรน้ำ22

การดูแล บำรุงรักษาแหลงน้ำขนาดเล็กและการจัดตั้งกลุมผูใชน้ำ

้

1)   สังเกตไดจากปริมาณน้ำไหลซึมท่ีออกมามาก และมีสีขุนนอก    
   

   เขื่อน
2) 
   เกิดชำรุด มีตะกอนดินทับถม และวัชพืชข้ึนหนาแนน ทำใหระบายน้ำไดไมดี  

1) ประสิทธิภาพการระบายน้ำ สังเกตดูวัชพืช เศษสวะ ทอนไม บริเวณดานหนาอาคาร  
   ระบาย ถามีมากจะกีดขวางทางน้ำ  ทำใหความสามารถการระบายน้ำลดลง
2) รอยตอหรือรอยแตกของคอนกรีต 
3) การทรุดตัว สังเกตไดจากรอยแตกหักและทรุดตัวลงของโครงสรางคอนกรีต
4) การกัดเซาะ สังเกตไดจากหินเรียงดานทายน้ำ ถูกพัดพาทรุดตัวหรือผุกรอน                                                                                                 
   ถูกพัดพาไป จนเปนหลุมต่ำกวาพื้นคอนกรีต

 3.1.3 พื้นที่ฐานรากและทายน้ำ
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 3.2.1 อาคารทดน้ำ

1) ประสิทธิภาพการระบายน้ำ สังเกตดูวัชพืช เศษสวะ ทอนไม บริเวณดานหนาอาคาร        
   ระบาย  ถามีมากจะกีดขวางทางน้ำ  ทำใหความสามารถการระบายน้ำลดลง
2) รอยตอหรือรอยแตกของคอนกรีต 
3) การทรุดตัว สังเกตไดจากรอยแตกหักและทรุดตัวลงของโครงสรางคอนกรีต
4)    

    จนเปนหลุมต่ำกวาพื้นคอนกรีต       
5) ู  สังเกตจากยางกันน้ำซึมและกรอบบานชำรุดเสียหาย
6) บานประตูชำรุด  ไมสามารถเปด-ปดไดสะดวก ตองรีบเปลี่ยนหรือแกไข

3.2 การตรวจสภาพฝายน้ำลน / ประตูระบาย
การตรวจสภาพฝายน้ำลนและประตูระบาย ค

1) ประสิทธิภาพการระบายน้ำ สังเกตดูวัชพืช เศษสวะ ทอนไม บริเวณดานหนาอาคาร  
   ระบาย  ถามีมากจะกีดขวางทางน้ำ  ทำใหความสามารถการระบายน้ำลดลง
2) รอยตอหรือรอยแตกของคอนกรีต 
3) การทรุดตัว สังเกตไดจากรอยแตกหักและทรุดตัวลงของโครงสรางคอนกรีต
4) การกัดเซาะ สังเกตไดจากหินเรียงดานทายน้ำ ถูกพัดพาทรุดตัวหรือผุกรอน ถูกพัด  
   พาไป จนเปนหลุมต่ำกวาพื้นคอนกรีต

3.1.5 อาคารบังคับน้ำ

้



3.2.2 ประตูระบายน้ำ / ทราย

3.2.3 อาคารบังคับน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ24

การดูแล บำรุงรักษาแหลงน้ำขนาดเล็กและการจัดตั้งกลุมผูใชน้ำ

1) ู  สังเกตจากยางกันน้ำซึมและกรอบบานชำรุดเสียหาย
2) บานประตูชำรุด  ไมสามารถเปด-ปด ไดสะดวก ตองรีบเปลี่ยนหรือแกไข

1) ประสิทธิภาพการระบายน้ำ สังเกตดูวัชพืช เศษสวะ ทอนไม บริเวณดานหนาอาคาร              
   ระบาย  ถามีมากจะกีดขวางทางน้ำ  ทำใหความสามารถการระบายน้ำลดลง
2) รอยตอหรือรอยแตกของคอนกรีต 
3) การทรุดตัว สังเกตไดจากรอยแตกหักและทรุดตัวลงของโครงสรางคอนกรีต
4)   

    จนเปนหลุมต่ำกวาพื้นคอนกรีต      
5) ู สังเกตจากยางกันน้ำซึมและกรอบบานชำรุดเสียหาย
6) บานประตูชำรุด  ไมสามารถเปด-ปดไดสะดวก ตองรีบเปลี่ยนหรือแกไข
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 3.3.1 ตัวสระ

ั ิ 

3.3 การตรวจสภาพสระเก็บน้ำ
การตรวจสภาพสระเก็บน้ำ ค

      

       

1) การกัดเซาะคันสระ  
   ภายในคันสระ 
2) ประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ สังเกตไดจาก  
   สงผลใหเกิดน้ำเนาเสีย และเกิดตะกอนในสระ

 

                                        
 



3.4.1 คลองสงน้ำ
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3.4 การตรวจสภาพระบบกระจายน้ำ
การตรวจสภาพระบบกระจายน้ำ ค

1) ประสิทธิภาพการสงน้ำ สังเกตดูวัชพืช เศษสวะ ตะกอนดิน ในคลอง ถามีมากจะกีด  
   ขวางทางน้ำ  ทำใหความสามารถในการสงน้ำลดลง
2) รอยตอหรือรอยแตกของคอนกรีต 
3) การทรุดตัว สังเกตไดจากรอยแตกหักและทรุดตัวลงของโครงสรางคอนกรีต
4) ู  สังเกตจากยางกันน้ำซึมและกรอบบานชำรุดเสียหาย
5) บานประตูชำรุด  ไมสามารถเปด-ปด ไดสะดวก ตองรีบเปลี่ยนหรือแกไข
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1) ประสิทธิภาพของการสงน้ำ สังเกตไดจากน้ำไหลชา  ปริมาณลดลง หรือใชพลังงาน  
   ไฟฟามากขึ้น คาไฟจะสูงขึ้น
2)   สังเกตจากรอยตอทอ หรือรอยตอของอุปกรณทอ มีหยดน้ำ
3) ทอแตกชำรุด สังเกตจากบริเวณพื้นดินมีรอยเปยกชื้น หรือมีน้ำซึมออกมา
4) ประตูน้ำชำรุด

3.4.2 ทอสงน้ำ
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 3.4.3 เครื่องสูบน้ำ
 

ประโยชน ที่อยูระดับสูงกวาระดับแหลงน้ำ
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รายการ

1

2

3

4

5

ทุกวัน

ทุกสัปดาห

ทุกเดือน

ทุก 3 เดือน

ทุก 6 เดือน

ระยะเวลา การตรวจสภาพ

- แรงดันไฟฟาและปริมาณกระแสไฟฟาที่ใช
- ฟงเสียงการขับเคลื่อนดังผิดปกติ

- น้ำมันหลอลื่น

- แรงดันไฟฟาและปริมาณกระแสไฟฟาที่ใช

- แผงไฟที่ตูควบคุม
- ขอตอและทอระบบน้ำมันหลอลื่น
- การทำงานของเครื่องตนกำลังตามจุดตางๆ
- ระบบน้ำทำความสะอาด
- ฟงเสียงการทำงาน ดูปริมาณและลักษณะ  
  ของสารหลอลื่นตามจุดตางๆ

- อุปกรณควบคุมสภาพสายไฟฟา และสาย                           
  อุปกรณควบคุม
- น็อตทุกตัวในบริเวณที่สำคัญทั้งลักษณะ                                         
  ภายนอกและการยึดวายังแนนและไมเสีย 
  หาย

Switch)
- บันทึกการตรวจซอมและการแกไข

- Traveling Chain            
  อุปกรณเคลื่อนไหวตางๆ (หยุดอุปกรณ)
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รายการ

6

7

ทุก 1 ป

ไมระบุเวลา

ระยะเวลา การตรวจสภาพ

- การสึกหรอ (หยุดทำงาน)
- ระบบการทำงานของระบบควบคุม    
  (โดยเฉพาะ Pressure Switch)
- สี
- Filter Element
- Filter Element Shaft
- Traveling Chain
- อุปกรณขับทั้งหมด Motor Shaft,      
  Motor Reducer 
- อื่นๆ ตามที่ผูผลิตแนะนำ

- ฤดูฝนควรดูแลมากเปนพิเศษ
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4.1 ความหมายของกลุมผูใชน้ำ

4.2 วัตถุประสงคในการจัดตั้งกลุมผูใชน้ำ

4.3 ขั้นตอนและวิธีการจัดตั้งกลุมผูใชน้ำ

 

บทที่ 4 การจัดตั้งกลุมผู ใชน้ำ

กลุมผูใชน้ำ หมายถึง ผูมีสวนไดสวนเสีย จากแหลงน้ำขนาดเล็กที่รวมตัวกันเพื่อ                                                                          
ประกอบกิจกรรมของกลุม  ที่มีวัตถุประสงคอยางเดียวกัน และไดรับการยอมรับหรือรับรูจาก                   
หนวยงานราชการและองคก

 4.2.1) เพื่อดำเนินการจัดสรรแบงปนน้ำระหวางสมาชิกในกลุมไดอยางเปนธรรม
 4.2.2) เพื่อดูแล บำรุงรักษาแหลงน้ำ ใหอยูในสภาพดีและมีประสิทธิภาพ
 4.2.3) เพื่อเปนตัวแทน ในการติดตอและประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ 
 4.2.4) เพื่อใหสมาชิกเกิดความรัก หวงแหนแหลงน้ำและกิจกรรมที่สรางขึ้น
 4.2.5) เพื่อใหสมาชิกใชน้ำอยางประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด
 4.2.6) เพื่อใหมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางสมาชิก  เจาหนาที่หนวย               

งานของรัฐ ในดานวิชาการ และกิจกรรมอื่นๆ ทั้งในและนอกสถานที่

 ในการบริหารจัดการน้ำใหมีประสิทธิภาพนั้น  ตองมีการรวมตัวของกลุมผูใชน้ำ  เพื่อ 
ดำเนินกิจกรรมรวมกันตามความตองการของกลุมฯ โดยกลุมฯ ตองรวมมือในการจัดทำกฎ 
ระเบียบ กติกา และรูปแบบการใชน้ำอยางที่เหมาะสม  กอใหเกิดการบริหารจัดการน้ำอยางมี                                                                               

 เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ รับฟง
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาโครง
การ โดยค
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4.3.2 การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกลุมผูใชน้ำ

4.3.3 กำหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริหารกลุมฯ

1) สอดแทรกกระบวนการเรียนรู และเผยแพรความรูเก่ียวกับความจำเปน ในดานการบริหาร                                                                                         
   จัดการน้ำ โดยผูมีสวนไดสวนเสียตองเขามามีสวนรวมเพื่อใหเกิดประโยชนตอสวนรวม
2) รวมกันพิจารณาสภาพปญหาหรือความตองการ 
   ของผูมีสวนไดสวนเสียในโครงการท่ีจะกอสราง 
   หรือที่กอสรางแลว พรอมทั้งหาวิธีการแกไข       
   เพื่อมิใหเกิดขอขัดแยงตาง ๆ ภายในชมุชน

 ใ  ้ำ ้
วาม 

   สมัครใจ
2)  
   บริหารกลุมฯ และใหเลือกสมาชิกในคณะ                  
   กรรมการบริหารกลุมฯ เปนประธานหนึ่ง                                             
   คนสวนตำแหนงอื่น ๆ ใหแตงตั้งตามระเบียบ

1) วางกฎระเบียบ  กติกา  และขอปฏิบัติตาง ๆ เกี่ยวกับการใชน้ำ  การดูแล บำรุงรักษา
2) แนะนำ และควบคุมสมาชิกใหปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกา และขอปฏิบัติตาง ๆ  
   ที่กำหนด
3) รายงานปญหาและอุปสรรค  ในการกระจายน้ำและการดูแลรักษาคลองสงน้ำตอหนวย 
   ราชการที่เกี่ยวของ
4) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ มฯ

                                                     

   และสมาชิกผูใชน้ำอยางสม่ำเสมอ เพ่ือรวมกัน                                                          
   วางแผนการใชน้ำ การดูแล และบำรุงรักษา                                                                               
   แหลงน้ำ
5) ประสานงานกับสวนราชการที่เกี่ยวของและสมาชิก  ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ
6) ไกลเกลี่ยก

                                            
                                                
                                                                   

ใ ื่ ิ ั ำ้

คัดเลือกสมาชิกฯเปนคณะกรรมการ
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4.3.4 บทบาทหนาที่สมาชิกกลุมผูใชน้ำ

4.4.1 ฝกอบรม

4.4.2 การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง

1) ปฏิบัติการตามกฎ ระเบียบ กติกาที่กำหนด
2) ชวยกันดูแล บำรุง รักษาแหลงน้ำ และตรวจ                                           
   สภาพแหลงน้ำและอาคารประกอบเบื้องตน
3) ใหขอมูล ขอเสนอแนะตาง ๆ ในการดูแล                                                                    

                                                                                                  
   กลุมฯ

                                        

                                                              
                                                                                            

มเขมแข็ง

               โดยหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองคก  
ใหการสงเสริม สนับสนุน กลุมผูใชน้ำเขารับ 
การฝกอบรมและศึกษาดูงานในการดูแลบำรุง
รักษาแหลงน้ำ หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การบริหารจัดการน้ำ

1) กำหนดกิจกรรมพื้นฐานโดยศึกษาวิเคราะหความตองการของกลุมผูใชน้ำในแตละพื้นที่  
   เชน การทำประมงน้ำจืด การทำการเกษตร และการทำอุตสาหกรรมในครัวเรือน  เพื่อ 
   หาแนวทางสงเสริมใหกลุมผูใชน้ำมีรายไดจากผลผลิต
2) กำหนดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน                                   
   เชน การกำจัดวัชพืช ปรับปรุงภูมิทัศน                                 
   การปลูกตนไม การทำความสะอาดบริเวณ 
   แหลงน้ำเปนตน

4.4 แนวทางการพัฒนาใหกลุมผูใชน้ำมีความเขมแข็ง

3) กำหนดกิจกรรมเสริมสรางความสามัคคีของ

วันสำคัญ เชน วันอนุรักษ พัฒนา
แมน้ำ คู คลองวันสงกรานต วันลอยกระทง 
สืบชะตาน้ำ เปนตน
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4.5.3 ขั้นตอนการจัดทำกฎ ระเบียบ กติกา

4.5.2 การจัดทำกฎ ระเบียบ กติกา

4.5 แนวทางปฏิบัติ

 
1) ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมฯ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อรางกฎ ระเบียบ  
   กติกา

   พิจารณารางกฎ ระเบียบ กติกา และลงมติใหความเห็นชอบ 2 ใน 3     
   ของสมาชิกทั้งหมด

   โดยลงลายมือชื่อรับทราบ

 เปนแผนงานที่ทำขึ้นเพื่อกำหนดวาในแตละรอบป กลุมผูใชน้ำจะมีกิจกรรมใด ในชวง 
เวลาใด  จะตองเตรียมการและติดตอประสานงานกับบุคคล หรือหนวยงานใดบาง  จึงจะชวยให
คณะกรรมการบริหารกลุมฯ มีค
ประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุมฯ  รวมกันจัดทำขึ้น

เพื่อใหมีค
1) สมาชิกกลุมผูใชน้ำมีสวนรวมในการรางกฎ ระเบียบ กติกา และลงมติรวมกัน
2) บันทึกเปนลายลักษณอักษร  และมีวิธีการปฏิบัติอยางชัดเจน
3) สามารถบังคับใชใหมีผลในทางปฏิบัติไดอยางเสมอภาค
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4.6 การติดตอประสานงาน

4.7 การประชุมที่มีประสิทธิภาพ

การติดตอประสานงานอยางสม่ำเสมอ  ระหวางคณะกรรมการบริหารกลุมผูใชน้ำกับ 

ไดรับความรวมมือและการชวยเหลือ  ในการทำงานจึงค

  
                 รวมกันอยางนอยเดือนละ  1 ครั้ง
 4.6.2) คณะกรรมการและสมาชิกกลุมผูใชน้ำ  ควรมีการพบปะหารือกันอยาง     
                สม่ำเสมอ
 4.6.3) คณะกรรมการบริหารกลุมผูใชน้ำ ควรมีการจัดประชุมใหญเปนอยางนอย            
                  ปละ 1 ครั้ง   เพื่อชี้แจงแผนการใชน้ำประจำป  และผลการดำเนินกิจกรรม                 
         ของกลุมที่ผานมา

 การประชุมที่ดี  คือ การเขารวมกันแสดงความคิดเห็นของสมาชิก  เพื่อหาขอ 
ยุติอยางเหมาะสม  กอใหเกิดความรวมมือในการดำเนินกิจก
คว
 4.7.1  กอนประชุม
  1) จัดทำระเบียบวาระการประชุม
  2) เตรียมสถานที่ประชุม 
  3) เชิญผูเกี่ยวของเขารวมประชุม
 4.7.2  ระหวางการประชุม
  1) ดำเนินการประชุมใหไดขอสรุปตามระเบียบวาระที่กำหนด
  2) จดบันทึกการประชุมทุกครั้ง
 4.7.3  หลังการประชุม
  1) จัดทำรายงานการประชุม
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4.8.2 หนาที่ของเลขานุการที่ประชุม

4.8 หนาที่ของประธานและเลขานุการ

  

     
   

2) ชี้แจงประเด็นสำคัญ ๆ ในแตละระเบียบวาระ
3) เปดโอกาสใหสมาชิกรวมกันแสดงความคิดเห็น  และลงมติ
4) สรุปมติที่ประชุมตามระเบียบวาระ  เพื่อความเขาใจตรงกัน
5) กำหนดวัน  เวลา  สถานที่  สำหรับการประชุมครั้งตอไป
6) กอนเลิกประชุม  ประธานกลาวขอบคุณผูเขาประชุมที่ใหความรวมมือ ทำใหได
   ผลสรุปจากการประชุมที่เปนประโยชน

3) สรางบรรยากาศในการประชุมใหเปนกันเอง
4) ชวยดำเนินการประชุมและสรุปผลการประชุมแตละระเบียบวาระเพื่อความเขาใจที่ 
   ตรงกัน
5) จัดทำรายงานการประชุมทุกครั้ง
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