
เรียบเรียงโดย อ. รักษ์เผ่า พลรัตน์ 

ที่ปรึกษาชมรมโคกหนองนา วิศวะ ม.ขอนแก่น

ค ำแนะน ำกำรใช้แบบและเทคนิคกำรขุดปรับพื้นที่ 
ตำมหลักวิศวกรรม



หลักกำรบริหำรโครงกำรโคกหนองนำโมเดล
• กำรออกแบบแนวคิดโคกหนองนำโมเดล ( Conceptual Design )
• กำรพัฒนำแบบเพื่อกำรปรับพื้นที่ ( Engineering / Construction Design ) 
• กำรปรับพื้นที่ ( Project Execution)

• ประเมินความเสี่ยง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ( Risk Assessment )
• การวางแผนปฏิบัติงาน ( Project Execution Plan)
• การส ารวจพื้นที่ ( Site Survey )
• ปรับแบบเพื่อการด าเนินการ ( Approved For Construction Design)
• การเตรียมการเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน ( Mobilization and Site Clearance )
• การปฎิบัติงานตามแผนงาน ( Construction )
• แผนการควบคุม, ก ากับติดตาม และประเมนิผล ( Project Control , Monitoring and Assessment)
• การตรวจสอบ, ทดสอบการใช้งาน ก่อนการส่งมอบงาน ( Commissioning )

• กำรส่งมอบและตรวจรับงำน ( Project Handover )
• โคกหนองนำสู่กำรปฏิบัติ ( Operation )

หลักกำรบริหำรจัดกำรเพื่อปรับพื้นที่โคกหนองนำ



ขั้นตอนกำรออกแบบแนวคิดโคกหนองนำโมเดล

ด้วยแนวคิดประยุกต์การ
ออกแบบทางภูมิสังคมที่เน้น
ปัจจัยการออกแบบที่มีความ
สอดคล้องทั้งลักษณะทาง
กายภาพหรือภูมิศาสตร์กับ
สภาพทางสังคม ชีวิตความ
เป็นอยู่ ศิลปะวัฒนะธรรม ที่
สะท้อนภูมิปัญญาบรรพบุรุษ
ที่ปรับให้เข้ากับความคิด
ริเริ่มสังสรรค์ตามยุคสมัยได้
อย่างลงตัว



ขั้นตอนกำรสร้ำงแบบวิศวกรรมเพื่อกำรขออนุญำตและปรับพื้นที่

เป็นขั้นตอนการที่มีการประยุกต์แบบแนวความคิดสู่แบบด้านวิศวกรรมเพื่อการขออนุมัติการ
ปรับพื้นที่ (Permit, Approve For Con.) ตามกฎหมายก าหนดและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม



แบบมำตรฐำนด้ำนวิศวกรรม



แบบมำตรฐำนด้ำนวิศวกรรม



แบบมำตรฐำนด้ำนวิศวกรรม



ตัวอย่ำงแบบวิศวกรรม



กำรใช้งำนแบบมำตรฐำน

ประเภทแบบมำตรฐำน
1) แบบมาตรฐานตามสัดส่วนพื้นที่ (แก้ไขข้อความ)
2) แบบบ่อหรือหนองมาตรฐาน (แบบ Catalog) ขนาดเดิม
3) แบบบ่อหรือหนองมาตรฐาน ( แบบ Catalog) ที่มีการ

ลดขนาดความกว้างบ่อไม่เกิน 8 เมตร



แบบมำตรฐำนตำมสัดส่วนพื้นที่ (แก้ไขข้อควำม)



แบบบ่อหรือหนองมำตรฐำน (แบบ Catalog) ขนำดเดิม



แบบบ่อหรือหนองมำตรฐำน ( แบบ Catalog) 
ที่มีกำรลดขนำดควำมกว้ำงบ่อไม่เกิน 8 เมตร



กำรใช้งำนแบบมำตรฐำน

ข้อก ำหนดกำรใช้งำนแบบรำยละเอียดกำรปรับรูปแบบแปลงที่ดิน

1. แบบมาตรฐานได้จัดท าขึ้นตามหลักวิชาชีพสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ โดยยึดหลักการตามทฤษฎีใหม่และพื้นฐานการออกแบบเชิง
ภูมิสังคม หากมีการเปลี่ยนแปลงแบบผู้ออกแบบควรจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
และความเข้าใจในหลักการออกแบบเชิงภูมิสังคม, วิชาชีพสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

2. แบบมาตรฐานไม่มีข้อก าหนดหรือข้อบังคับส าหรับ ขนาดหรือรูปร่างของ ร่อง
น้ า, คลองไส้ไก่ หรือคลองต่าง ๆ  ผู้ใช้สามารถออกแบบใหม่ได้โดยไม่ต้องให้
วิศวกรเซ็นรับรอง แนะน าให้มีการขุดหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเพื่อ
ป้องกันดินพังทลาย และง่ายในการค านวณปริมาตรดินขุด และควรมีความลึก
ไม่ควรเกิน 3 เมตร



กำรใช้งำนแบบมำตรฐำน

ข้อก ำหนดกำรใช้งำนแบบรำยละเอียดกำรปรับรูปแบบแปลงที่ดิน

3. การเปลี่ยนแปลงแบบที่ต้องการการออกแบบและเซ็นรับรองโดยวิศวกร คือ การเปลี่ยนรูปทรง
หนอง หรือขนาดของหนองที่ท าให้ปริมาตรดินขุดเปลี่ยนไปจากปริมาตรดินที่ได้ระบุในแบบ 

และการกระท าดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบที่ต้องให้วิศวกรเซ็นรับรอง
• การลดหรือเพิ่มจ านวนหนอง (แบบมาตรฐาน) โดยจะต้องไม่กระทบกับปริมาตรดินขุด 
• การปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือขนาดของ คลอง,ร่องน้ า, คลองไส้ไก่  
• การปรับหมุนทิศของหนอง
• การปรับต าแหน่งของ โคก, หนอง หรือ นา
• การปรับรูปทรงแปลงนาจากแบบมาตรฐาน
• การลดความลึกของหนอง

• หากใช้แบบหนองมาตรฐานตาม Catalog ท่ีมีการค านวณปริมาณดินขุดทุก 50 เซนติเมตร สามารถขออนุมัติการเปลี่ยนแบบ
จากผู้มีอ านาจได้เลย 

• หากใช้แบบมาตรฐานเดิม จะต้องมีการค านวณปริมาตรดินขุดใหม่ และแจ้งผู้มีอ านาจเพื่ออนุมัติก่อนการเปล่ียนแบบ 



กำรใช้งำนแบบมำตรฐำน

ข้อก ำหนดกำรใช้งำนแบบรำยละเอียดกำรปรับรูปแบบแปลงที่ดิน

4. รูปทรงของหนองให้เป็นไปตามแบบแนวคิดทางภูมิสังคม (เลียนแบบธรรมชาต)ิ หากมีความต้องการ
เปลี่ยนแปลงขนาดหรือรูปทรงของหนองเจ้าของพื้นที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าแบบใหม่ตามความต้องการ
ของตนเองและต้องแจ้งขอยกเลิกการใช้แบบมาตรฐาน

5. ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย, จ านวนหนอง,ขนาด หรือปริมาตรดินขุดที่ระบุในแบบแนวคิดทางภูมิสังคม (รูปกราฟฟิก) 
ไม่สามารถน าไปอ้างอิงในการขุดปรับพื้นที่ได้

6. ผู้ใช้งานแบบโดยความยินยอมจากเจ้าของที่สามารถปรับเปลี่ยนต าแหน่งของหนอง, นาและโคกได้ตามข้อจ ากัด
ในพ้ืนที่ เช่น มีต้นไม้ขวาง แต่ห้ามเปลี่ยนรูปทรงและขนาดของหนองเพราะจะมีผลต่อการค านวณปริมาตรดินขุด 
หากมีการปรับรูปทรงจะถือว่าแบบมาตรฐานใช้อ้างอิงไม่ได้

7. แบบทางวิศวกรรมจะเป็นแบบที่ให้รายละเอียดงานปรับรูปแปลงที่ดินที่ได้รับการออกแบบและค านวณปริมาตร
ดินขุดที่จะใช้ในการตรวจรับงาน ดังนั้นหากเจ้าของพ้ืนที่เลือกใช้แบบมาตรฐานในการปรับรูปแปลงที่ดิน และขุด
หนองเป็นไปตามรูปทรง, ขนาดที่ระบุในแบบมาตรฐานวิศวกรรมนั้น ให้คิดปริมาตรดินขุดที่เกิดจากการขุดหนอง
ตามที่ระบุในแบบมาตรฐานวิศวกรรมนั้น ๆ



กำรใช้งำนแบบมำตรฐำน

ข้อก ำหนดกำรใช้งำนแบบรำยละเอียดกำรปรับรูปแบบแปลงที่ดิน

8.  จ านวนของหนองไม่จ าเป็นจะต้องขุดตามจ านวนที่ระบุในแบบมาตรฐานวิศวกรรม โดยปริมาตรดินขุดในการ
ตรวจรับงานจะคิดจาก

8.1 ปริมาตรดินขุดหนองตามจ านวนหนองที่ขุดจริงในพ้ืนที่ที่เข้าโครงการ เช่น ในแบบมาตรฐานวิศวกรรม
ระบุ 2 หนอง แต่เจ้าของที่ต้องการขุดแค่ 1 หนอง เพราะฉะนั้นปริมาตรดินขุดหนองจะคิดแค่หนองเดียว 
ส่วนปริมาตรดินขุดของหนองที่ไม่ได้ขุดสามารถน าไปขุดร่องน้ า, คลอง หรือคลองไส้ไก่ ในพ้ืนที่ที่เข้า
โครงการได้ แต่ต้องมีปริมาตรดินขุดรวมกันทั้งหมดไม่เกินที่ก าหนดในแบบมาตรฐานวิศวกรรม
8.2 ปริมาตรดินที่ขุดได้จริงจากคลอง, คลองไส้ไก่หรือร่องน้ า (รูปทรงสี่เหล่ียมคางหมู)
8.3 ปริมาตรดินที่ไม่ได้ขุดหนองสามารถน าไปใช้ในการขุดคลอง, คลองไส้ไก่ หรือร่องน้ า แต่ปริมาตรดินรวม
ต้องไม่เกินปริมาตรดินรวมที่ระบุในแบบ เช่น พื้นที่ขนาด 3 ไร่ ท่ีระบุปริมาตรดินขุด 4,000 ลบ.ม มีการระบุ
จ านวนหนอง 2 หนอง แต่เจ้าของที่ไม่ต้องการขุดหนองเนื่องจากมีอยู่แล้ว ดังนั้นเจ้าของที่สามารถขุดร่องน้ า
, คลอง หรือคลองไส้ไก่ ในพ้ืนที่ที่เข้าโครงการได้ แต่ต้องมีปริมาตรดินขุดรวมไม่เกิน 4,000 ลบ.ม



กำรใช้งำนแบบมำตรฐำน

ข้อก ำหนดกำรใช้งำนแบบรำยละเอียดกำรปรับรูปแบบแปลงที่ดิน

9. รูปทรงของคลองไส้ไก่ให้ขุดภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหล่ียมคางหมูเพื่อสะดวกในการค านวณและตรวจนับปริมาตร
ดินขุด

10. การขุดดินหรือขนดินนอกพ้ืนที่ที่ก าหนดเข้าโครงการ ถึงแม้จะเป็นที่ดินแปลงเดียวกัน ขอให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของผู้ตรวจรับมอบงาน เช่น เข้าโครงการ 3 ไร่ แต่พ้ืนที่ดินทั้งแปลง 10 ไร่ การขุดหนองหรือคลอง,ร่องน้ าควรขุด
ปรับในพื้นที่ 3 ไร่ เท่านั้น

11. ในส่วนการออกแบบความลาดเอียงหนองในแบบมาตรฐานวิศวกรรม วิศวกรใช้ข้อมูลคุณสมบัติดินตามค่า
มาตรฐานชุดดิน จึงไม่สามารถใช้ค่าความลาดเอียง, ขนาดตะพักชานพักหรือความลึกในแบบมาตรฐานวิศวกรรม
เป็นการยืนยันการป้องกันการพังทะลายของดินได้ หากเจ้าของพ้ืนที่ต้องการทราบเสถียรภาพของดินอย่างชัดเจน 
เจ้าของพื้นที่สามารถน าดินในพ้ืนที่ไปตรวจสอบคุณสมบัติที่สถาบันตรวจสอบคุณสมบัติดินมาตรฐาน เช่น ใน
ห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัย แล้วน าไปค านวณค่าเสียรภาพของดินโดยวิศวกร

12. หากเจ้าของพ้ืนที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงหนอง, ขนาดของหนอง เจ้าของพื้นที,่ผู้ควบคุมงาน และผู้ตรวจรับ
มอบงาน ไม่สามารถใช้แบบมาตรฐานวิศวกรรมในการอ้างอิงใด ๆทั้งสิ้น



ขั้นตอนกำรใช้แบบมำตรฐำน



ขั้นตอนกำรใช้แบบมำตรฐำน



ขั้นตอนกำรใช้แบบมำตรฐำน



ขั้นตอนกำรใช้แบบมำตรฐำน



ขั้นตอนกำรใช้แบบมำตรฐำน



ขั้นตอนกำรใช้แบบมำตรฐำน



ขั้นตอนกำรใช้แบบมำตรฐำน



ค ำแนะน ำกำรตรวจรับงำน



กำรประเมินควำมเสี่ยงในกำรปรับพื้นที่

ควำมเสี่ยงและกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง แนวทำงปฏิบัติเพื่อลดควำมเสี่ยง

สภาพพื้นที่เข้าถึงได้ยาก มีอุปสรรคในการเข้าถึง เช่น ทางเข้าออก
พื้นที่มีข้อจ ากัด

• ส ารวจพื้นที่และวางแผนการเข้าพื้นที่พร้อมประสานงานกับพื้นที่
รอบข้างให้เรียบร้อย

ราคาการปรับพื้นที่เกินงบประมาณ เนื่องจากปริมาณงานหรือเวลาใน
การท างานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงาน

• ก าหนดขอบเขตในการท างาน เงื่อนไขการท างานให้มีความ
ชัดเจนและมีเอกสารหรือสัญญาก าหนด

• มีการตรวจสอบ ติดตามประเมิณผลพร้อมรายงานสม่ าเสมอ

สภาพภูมิอากาศ, สภาพแวดล้อมในการท างานที่เป็นอุปสรรค เช่น 
การขุดปรับในช่วงหน้าฝน, สภาพพื้นที่น้ าท่วมขังตลอดเวลา

• หลีกเลี่ยงการขุดปรับในช่วงฤดูมรสุม
• เตรียมข้อมูลด้านการพยากรณ์และคาดการสภาพอากาศ เพื่อใช้

ในการวางแผนการท างาน

การขุดปรับส่งผลกระทบต่อแปลงรอบข้าง เช่น ดินทรุดตัว, น้ าซึมจาก
แปลงด้านข้าง

• ควรมีการขออนุญาตขุดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
• ควรมีการสื่อสารแปลงรอบข้างให้รับทราบ

เครื่องจักรเสียระหว่างการท างาน • มีการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรสม่ าเสมอ

อุบัติเหตุจากการท างาน เช่น คนท างานใกล้เครื่องจักร, ดินโคลนถล่ม • มีการประเมินการท างานคน-เครื่องจักร และชี้บ่งสถานที่อันตราย



กำรวำงแผนกำรปฎิบัติงำน

ตัวอย่ำงแผนกำรปฎิบัติงำน



งำนส ำรวจพื้นที่เพื่อกำรประเมินควำมเสี่ยงและแผนกำรปฏิบัติงำน

กำรส ำรวจพ้ืนท่ีเพื่อกำรประเมินควำมเสี่ยง
และแผนปฏิบัติงำน

• ทิศทางลมและแสง

• ลักษณะของพื้นดินและประเภทดิน

• ความลาดเอียงสูงต่ าในพื้นที่

• ร่องน้ า, ทางน้ า, จุดน้ าท่วมขัง

• ต าแหน่งของต้นไม้, ประเภทต้นไม้, พันธ์ไม้

• ทางเข้าออกพื้นที่

• พื้นที่โดยรอบ

• แหล่งน้ าสาธารณะ

• ถนนสาธารณูปโภคในพื้นที่และพื้นที่
โดยรอบ

• จุดพักส าหรับผู้ปฏิบัติงาน



กำรเตรียมพื้นที่ก่อนเข้ำปฏิบัติงำน

กำรเตรียมพ้ืนที่ในกำรปฎิบัติงำน

• ทางเข้าส าหรับเครื่องจักร

• พื้นที่พักส าหรับผู้ปฏิบัติงาน

• การก าหนดจุดการขุดปรับโดย
การใช้ปูนขาว หรือวัสดอุื่นๆ

• จุดจอดซ่อมบ ารุงเครื่องจักร



เทคนิคกำรขุดปรับตำมหลักวิศวกรรมโคกหนองนำ

วศิวกรรม โคก

หนองนา 



หลักกำรกำรขุดปรับโคกหนองนำ

หลักกำรขุดหนอง

• ขุดหนองเป็นรูปทรงอิสระ เลียนแบบธรรมชาติ

• ขุดหนองแบบเล็กแต่ลึก กระจายตัวทั่วพื้นที่
และเชื่อมกันด้วยคลองไส้ไก่

• หนองต้องมีความลึกแตกต่างกัน

• หนองต้องมีตะพักหรือชานพักเพื่อให้เป็นที่อยู่
และแหล่งอาหารของปลา

• จะต้องมีการป้องกันการระเหยของน้ า (น้ าจะ
ระเหยจากแสงแดด วันละ 1 เซนติเมตร)

• จะต้องมีการป้องกันการซึมน้ าในกรณีดินทราย

• เมื่อขุดเจอหินหรือเจอน้ าซึมน้ าซับต้องหยุดขุด
เพื่อท าการประเมินก่อน



เทคนิคกำรขุดปรับในกรณีมีต้นไม้เดิมในพื้นที

เพื่อเป็นกำรอนุรักษ์ต้นไม้
ในพื้นที่และป้องกันกำรทรุด
ตัวในอนำคต ก่อนกำร
ก ำหนดแนวขุดจะต้องมีกำร
ส ำรวจต้นไม้ในจุดที่จะท ำ
กำรขุดปรับ โดยจะต้องเว้น
ระยะร่นจำกแนวต้นไม้วัด
จำกแนวทรงพุ่มห่ำงออกมำ 
3 – 5 เมตร เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เคร่ืองจักรมีโอกำส
ท ำลำยรำกไม้และหน้ำดนิ



เทคนิคกำรปรับแต่งตะพักเพื่อชะลอดินพัง

กำรปรับควำมลำดเอียงของขอบ
หนองเพื่อป้องกันดินพัง ให้พิจำรณำ
ตำมลักษณะประเภทของดิน

1) ดินเหนียว ควำมลำดเอียง
ประมำณ 53 ๐ หรืออัตรำ 2:1

2) ดินร่วนปนทรำย ควำมลำดเอียง
ประมำณ 45 ๐หรืออัตรำ 1:1

3) ดินทรำย ควำมลำดเอียง
ประมำณ 34 ๐หรืออัตรำ 1:2

ทั้งนี้ควำมลึกของหนองจะขึ้นกับ
ขนำดควำมกว้ำงของหนองและควำม
ลำดเอียงของตะพักหรือชำนพัก



กำรทดสอบประเภทของดิน

A ดินเหนียว (>1.5 Ton / ft2) จะคงรูปไม่
เปลี่ยนหรือหลุดร่วงเมื่อปั้นเป็นรูปดินสอ

B ดินร่วมปนทรำย (0.5 - 1.5 Ton / ft2) ปั้น
เป็นรูปดินสอได้ แต่เมื่อยกขี้นจำดและหลุด

C ดินทรำย (<0.5  Ton / ft2 )ไม่สำมำถข้ึน
เป็นรูปดินสอได้ 

A B



ประโยชน์ของตะพักและกำรขุดหนองที่มีระดับควำมลึกแตกต่ำงกัน

กำรออกแบบหนองที่เลียนแบบธรรมชำติด้วยกำรสร้ำงตะพักหรือชำนพัก เพื่อให้เกิดระบบนิเวศที่สมดุลในน้ ำและสร้ำงแหล่งอำหำรและที่
วำงไข่ให้กับปลำ สำหร่ำยจะท ำหน้ำที่สังเครำะห์แสงเพื่อสร้ำง O2 และสำหร่ำยยังเป็นอำหำรของไรแดงหรือแพลงตอนซึ่งเป็นอำหำรของ
ปลำหรือสัตว์น้ ำอื่น กำรขุดให้มีควำมลึกแตกต่ำงกันก็เพื่อให้เกิดกำรหมุนเวียนของกระแสน้ ำและกำรถ่ำยเท O2 ท ำให้น้ ำไม่เน่ำเสีย



เทคนิคกำรปรับแต่งตะพักเพื่อชะลอดินพัง 1

กำรปรับควำมลำดเอียงเพื่อ
ชะลอน้ ำฝนกัดเซำะชำนพัก
ในแนวระนำบ และท ำให้ดิน
บริเวณนั้นเซ็ตตัวแบบ 
uniform

กำรปรับระดับของตะพักหรือชำนพักให้มีควำมลำดเอียงเข้ำหำขอบหนองเล็กน้อย 
(ตำมรูป) แล้วใช้แรงกดของรถขุดบดอัดให้แน่น จะช่วยชะลอกำรพังของหน้ำดิน



เทคนิคกำรปรับแต่งตะพักเพื่อชะลอดินพัง 1

กำรปรับควำมลำดเอียงเพื่อ
ชะลอน้ ำฝนกัดเซำะชำนพัก
ในแนวระนำบ และท ำให้ดิน
บริเวณนั้นเซ็ตตัวแบบ 
uniform

กำรปรับระดับของตะพักหรือชำนพักให้มีควำมลำดเอียงเข้ำหำขอบหนองเล็กน้อย 
(ตำมรูป) แล้วใช้แรงกดของรถขุดบดอัดให้แน่น จะช่วยชะลอกำรพังของหน้ำดิน



เทคนิคกำรปรับแต่งตะพักเพื่อชะลอดินพัง 2



ตำรำงค ำนวณควำมลำดเอียงขอบหนองตำมประเภทของดิน



ตำรำงควำมลำดเอียงขอบหนอง,ควำมลึก, จ ำนวนตะพัก ตำมประเภทดิน



ตำรำงค ำนวณเสถียรภำพของดินตำมควำมลำดเอียง



กำรค ำนวณพื้นที่ของระดับชั้นควำมสูงโดยวิธีเส้นกริด



กำรค ำนวณปริมำตรดินขุดวิธีเส้นชั้นควำมสูง

If volumes are needed quickly, and the only information that is available consists of contours from a topographic map, the 
method of contours can be used. This involves identifying on a topographic map the area that will be cut or filled, and 
determining the area of the contour that will be enclosed. The area of each contour that will be covered will need to be 
determined. To obtain the volume, the areas of adjacent contours are averaged and multiplied but the contour interval 
(Crawford, 2008). 

where C is the contour interval, A1 is the area enclosed by one contour and A2 is the area enclosed by the 
next contour. As shown in section 3, this is an approximation not a precise approach. 

ปรมิาตรดนิขดุ = ระดบัความตา่งเสน้ความสูง 

คา่เฉลีย่ผลรวมพืน้ทีห่น้าตดัของเสน้ช ัน้ความสูง 



กำรค ำนวณปริมำตรดินขุด ด้วยกำรใช้วิธี Contour Method
หลักการค านวณ คือ การใช้พ้ืนที่หน้าตัดแต่ละ Layer  ในการหาปริมาตรดินขุด โดยสูตรดังนี้
ปริมาตรดินขุด = ½ x (พื้นที่หน้าตัดบน + พื้นที่หน้าตัดล่าง) x ความสูงหรือความลึกในแต่ละ Layer

ตัวอย่าง Layer ที่ 1  = ½ x ( 37.98 + 29.83 ) x 0.71 = 24.07 ลบม.

กำรค ำนวณปริมำตรดินขุดวิธีเส้นชั้นควำมสูง



คลองเชื่อมหนอง



คลองเชื่อมหนอง



กำรค ำนวณปริมำตรดินขุดของคลองเชื่อมหนอง



กำรซึมน้ ำของหนอง



กำรลดอัตรำกำรซึมน้ ำของหนองแบบคนจน ด้วยภูมิปัญญำบรรพบุรุษ 
(เทคนิค ข.ส.ฟ. – ขี้เสริมฟำง)



กำรลดอัตรำกำรซึมน้ ำด้วยทฤษฎีหญ้ำแฝก



เทคนิคกำรลดกำรซึมน้ ำของหนองแบบยั่งยืน

การลดการซึมน้ าของหนองที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยวิธีทางธรรมชาติ คือการเก็บน้ าใต้ดิน
ในธนาคารน้ าใต้ดินธรรมชาติคือระบบรากของต้นไม้ในป่า 3 อย่าง ให้ประโยชน์ 4อย่าง ด้วยไม้ 5 ระดับ



กำรระเหยของน้ ำและควำมลึกของหนอง



เทคนิคกำรป้องกันน้ ำระเหยแบบธรรมชำติด้วยวิธีธรรมดำ



วศิวกรรม โคก

หนองนา 

BACK UP AND REFERENCE 



ตัวอย่ำงแบบแนวคิด Conceptual design



ตัวอย่ำงแบบวิศวกรรม



ประมำณกำรกำรขุดพื้นที่ 1 ไร่

จากแบบแนวคิดพื้นที่ 1 ไร่ 
หรือ 1,600 ตรม. จะแบ่งเป็น
พื้นที่ในการขุดหนองประมาณ 
30-40% ของพื้นท่ี คือ 
ประมาณ 600 ตรม. ที่ความ
ลึก 4 - 6 ม. ปริมาณคิวดินขุด 
1,680 - 2,520 ลบม. จ านวน
หนองประมาณ 1 หรือ 2 
หนอง ขนาดความกว้าง สูงสุด
ไม่เกิน 18 เมตร ระยะเวลาใน
การท างานไม่เกิน 3 วัน



ประมำณกำรกำรขุดพื้นที่ 1 ไร่

กำรปรับพ้ืนที่โคกควรพิจำรณำด้ำนใดด้ำนหนึ่งของหนอง
โดยกำรปรับในลักษณะเป็นข้ันบันได



กำรขุดหนองเป็นรูปทรงอิสระเลียนแบบธรรมชำติ

การขุดหนองเลียนแบบธรรมชาติ เพื่อให้ปลาและสิ่งมีชีวิตในน้ าปรับตัวเข้ากับระบบนิเวศตาม
ธรรมชาติ เช่น ปลาชอบอาศัยตามริมตลิ่ง และการที่มีเส้นรอบรูปมากกว่าหนองแบบทรงเหลี่ยม
จะท าให้ปลูกต้นไม้ได้มากกว่าและท าให้มีร่มเงาป้องกันน้ าระเหยได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย



เทคนิคป้องกันกำรชะล้ำงหน้ำดิน ริมหนอง เทคนิคกำรชะลอดินขอบหนองพังหลังกำรขุด ด้วยคลองไส้ไก่รอบขอบหนอง



เทคนิคกำรปั้นคันนำทองค ำ 1



เทคนิคกำรปั้นคันนำทองค ำ 2



แบบจ ำลองทำงวิศวกรรมกำรซึมน้ ำแบบจ ำลองทำงวิศวกรรมกำรซึมของน้ ำ

การซึมของน้ าใต้ชั้นผิวดินท่ีมีระดับน้ าใต้ดินเท่ากัน จะไม่มีการไหลซึมหากัน ท่ีระดับน้ าใต้ดินไม่เท่ากัน จะไม่มีการไหลซึมหาจากท่ีระดับสูงไประดับต่ า

ที่ระดับน้ าใต้ดินเท่ากัน แต่ต่ ากว่าระดับก้นหนอง จะไม่มีการไหลซึมหาจากที่ระดับสูงไประดับต่ า



แบบจ ำลองทำงวิศวกรรมกำรซึมน้ ำแบบจ ำลองทำงวิศวกรรมกำรซึมของน้ ำ

การซึมของน้ าใต้ชั้นผิวดินท่ีมีระดับน้ าใต้ดินเท่ากัน และต่ ากว่าระดับก้นหนอง

ท่ีมีระดับน้ าใต้ดินไม่เท่ากัน และอยู่ท่ีระดับก้นหนอง



แบบจ ำลองทำงวิศวกรรมกำรซึมน้ ำแบบจ ำลองทำงวิศวกรรมกำรซึมของน้ ำ



แบบจ ำลองทำงวิศวกรรมกำรซึมน้ ำแบบจ ำลองทำงวิศวกรรมกำรซึมของน้ ำ



ประเภทของดิน อัตรำกำรซึม (มม. ต่อ วัน)

ดินทราย (Sand) 25.00 – 250.00

ดินร่วนปนทราย (Sandy Loam) 13.00 – 76.00

ดินร่วน (Loam) 8.00 – 20.00

ดินร่วนเหนียว (Clayey Loam) 2.50 – 15.00

ดินเหนียวร่วน (Loamy Clay) 0.25 – 5.00

ดินเหนียว (Clay) 1.25 – 10.00

อัตรำกำรซึมน้ ำในดินแต่ละประเภท



กำรป้องกันกำรซึมของหนอง โครงสร้ำงเนื้อดิน ทรำยแป้ง ดินเหนียว

กำรเร่งกระบวนกำรตำมธรรมชำติ - Accelerating the natural process

 Cattle Manure -มูลสตัว์ปูพื้นหนอง (Cattle
Manure) หลากหลายแต่มีทรายไม่

เกิน 50% 
มากกว่า 50%

 Gleization - มูลสัตว์เปียก(สด) กับพืชผัก

กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงดิน - Changing soil structure

 Puddling - พรวนดินเปียก มีความหลากลายของขนาด
อนุภาค จากทรายถึงดิน

เหนียว
ตามหน้างาน มากกว่า 10%

 Compaction บดอัด

เคลือบผิวหนอง - Lining the pond

 Soil blanket – ดินเหนียวปู
ส่วนใหญ่อนุภาคหยาบ น้อยมาก น้อยกว่า 10%

 Synthetic membrane - ปูด้วยแผ่นสังเครำะห์

ใช้ดินเหนียวแบบอิ่มตัว Adding high-swelling clay

Bentonite ส่วนใหญ่อนุภาคหยาบ น้อยมาก น้อยกว่า 10%

เทคนิคกำรชะลอกำรซึมของน้ ำที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

http://www.fao.org/tempref/FI/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x6709e/x6709e03.htm#46a
http://www.fao.org/tempref/FI/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x6709e/x6709e03.htm#47a
http://www.fao.org/tempref/FI/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x6709e/x6709e03.htm#48a
http://www.fao.org/tempref/FI/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x6709e/x6709e03.htm#49a
http://www.fao.org/tempref/FI/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x6709e/x6709e03.htm#50a
http://www.fao.org/tempref/FI/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x6709e/x6709e03.htm#51a

