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ความรูเ้ ผยแพร่
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องกว้านบานระบาย
ประตูระบายน้้า หรือบานระบาย (Hydraulic Gate) และเครื่องกว้าน (Gate Hoist) เป็น
อุปกรณ์บังคับน้้าประเภทหนึ่งที่นิยมใช้ในการบริหารจัดการน้้าตามภารกิจ กรมชลประทาน เพื่อรับแรงดันน้้าที่
ไหลผ่านควบคุมอัตราการไหลของน้้าในอัตราที่เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน รวมทั้งท้าหน้าที่ดักตะกอน
รักษาระดับน้้าในเขื่อน ป้องกันน้้าท่วม เพื่อการชลประทาน ฝายชะลอน้้า ฝายกั้นน้้าจืดกับน้้าเค็ม และหน้าที่
อื่นที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการน้้าที่เหมาะสม
บานระบายที่ใช้ในภารกิจกรมชลประทานมีอยู่หลายชนิด นายช่างกลโครงการ จ้าเป็นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบ กระบวนการผลิต การติดตั้ง การบ้ารุงรักษา และการตรวจสอบ
ข้อบกพร่องเบื้องต้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการควบคุมการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการควบคุม
การท้างานของอุปกรณ์บังคับน้้าให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด อย่างมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งานต่อไป

รูปที่ 1 แสดงอาคารชลประทานหรืออาคารบังคับน้้า กรมชลประทาน
อาคารชลประทานหรืออาคารบังคับน้้า (Hydraulic Structure) เป็นที่ติดตั้งบานระบายและ
เครื่องกว้าน ในการออกแบบจ้านวนช่องบานระบายนั้น ขึ้นอยู่กับขนาดความกว้างของคลองส่งน้้าหรือแม่น้า
การก่อสร้างอาคารชลประทานมีความสัมพันธ์กับการติดตั้งชุดบานระบายและเครื่องกว้าน คือ บานระบายจะ
เคลื่อนที่ขึ้นลงภายในตัวอาคารบังคับน้้า ดังนั้นชิ้นส่วนประกอบบานระบายบางส่วนต้องยึดติดกับตัวอาคาร ซึ่ง
ระหว่างการก่อสร้างอาคารบังคับน้้าจ้า เป็นต้องเว้นช่องว่าง (Block Out) เพื่อติดตั้งช่องลงบานตามแบบที่
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ก้าหนดไว้ด้วย บานระบายที่ใช้กันในการบริหารจัดการน้้าตามภารกิจกรมชลประทานสามารถแบ่งตามลักษณะ
ตามโครงสร้างบาน คือ
1. บานระบายตรง ( Gate)
2. บานระบายโค้ง (Radial Gate)
3. บานฝาท่อ (Slide Gate)
4. บานระบายน้้าแรงดันสูง (High Pressure Slide Gate)
1. บานระบานตรง (Fix Wheel Gate)
บานระบายตรง (Fix Wheel Gate) บานระบายชนิดนี้ จะมีความกว้างตั้งแต่ 3 ถึง 14 เมตร ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้งาน การเรียกชื่อตามการใช้งาน เช่น ประตูระบายน้้า (ปตร.) บางโฉมศรี
ขนาด (กว้างxสูง) 6.00x6.00 เมตร หรือ ประตูระบายน้้า (ปตร.) คลองระโนด ขนาด (กว้างxสูง)
6.00x4.00 เมตร เป็นต้น

รูปที่ 2 แสดงเหล็กโครงสร้างบาน เหล็กร่องบาน และชะเนาะเกลียว
ส่วนประกอบที่ส้าคัญของบานระบายตรง มีดังนี้
1.1 เหล็กหน้าบาน (Skin Plate) ท้าหน้าที่รับแรงดันน้้าและถ่ายเทแรงดันน้้าดังกล่าว สู่โครงสร้างของ
บานระบาย วัสดุที่ใช้ในการจัดท้าเหล็กหน้าบานนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพของน้้าหรือสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่
1.2 เหล็กโครงสร้างบานระบาย (Structure) ท้าหน้าที่เสริมความแข็งแรงของแผ่นเหล็กหน้าบาน รับ
แรงและถ่ายเทแรงไปสู่คานด้านข้าง (Side Beam) ของบานระบาย วัสดุที่ใช้ในการจัดท้าเหล็กโครงสร้างบาน
โดยทั่วไปใช้เหล็กโครงสร้างรูปพรรณตามมาตรฐาน มอก.1227-2539 ชั้นคุณภาพ SS400 และเหล็กแผ่น
ตามมาตรฐาน มอก.1479-2541 ชั้นคุณภาพ SS400 เชื่อมประกอบขึ้นรูปตามแบบที่ก้าหนด
1.3 คานด้านข้าง (Side Beam) ท้าหน้าที่รับและถ่ายเทแรงจากเหล็กโครงสร้างบานระบายไปสู่ชุดลูก
ล้อ ส้าหรับวัสดุที่ใช้ในการจัดท้านัน้ เป็นวัสดุชนิดเดียวกับทีใ่ ช้ในการเหล็กหน้าบาน
1.4 เหล็กเสริมแรง (Tied Bar) ท้าหน้าที่ยึดเหล็กโครงสร้างบานระบาย เพื่อลดภาระของแนวเชื่อม
เหล็กโครงสร้างบานที่เกิดจากน้้าหนักของโครงสร้างเองและรักษาระดับโครงสร้างบานระบายให้คงที่
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1.5 ชุดอุปกรณ์ประกอบล้อบานระบาย (Gate Roller) ท้าหน้าที่ถ่ายแรงจากคานด้านข้างไปยังเหล็ก
ร่องบานและลดแรงเสียดทานของบานกับเหล็กร่องบาน ชุดอุปกรณ์ประกอบล้อบานประกอบด้วยลูกล้อ สลัก
ลูกล้อ ปลอกและแหวนประกับ
1.6 เหล็กร่องบาน (Gate Grooves) ท้าหน้าที่รับแรงที่ส่งผ่านจากชุดล้อบานระบายเข้าสู่อาคาร
บังคับน้้า และเป็นพื้นที่กดของยางกันน้า้ รั่ว เป็นช่องบังคับบานระบายให้เคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวดิ่งตลอดเวลา
วัสดุที่ใช้จัดท้าเหล็กร่องบาน โดยทั่วไปใช้เป็นเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel) เชื่อมประกอบเพื่อติดตั้ง
เหล็กฉากด้านใน เพื่อยึดสลักเกลียวฝังคอนกรีตกับตัวอาคารบังคับน้้า
1.7 เหล็กธรณีบาน (Sill Plate) ท้าหน้าที่เป็นที่นั่งบานระบาย รับแรงกดของยางกันน้้ารั่วด้านล่าง
และรับการถ่ายน้า้ หนักของบานระบายเข้าสู่อาคารบังคับน้้า เหล็กธรณีทา้ จากวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม ตลอด
ความยาวธรณีบานจะเชื่อมเหล็กฉากติดด้านข้าง เพื่อใช้ในการยึดสลักเกลียวฝังคอนกรีต
1.8 เหล็กน้าร่อง (Gate Guide) ท้าหน้าที่บังคับบานระบายให้เคลื่อนที่ในช่องของร่องบานเมื่อบาน
ระบายเปิดขึ้นสูงเกินขอบคอนกรีต เหล็กน้าร่องท้าจากแผ่นเหล็กเชื่อมประกอบในลักษณะฉากขาสองข้างไม่
เท่ากัน จะติดตั้งอยู่ทั้งสองข้างเหนือเหล็กร่องบานระบายที่โครงอาคารบังคับน้้า ด้านละสองอันหรือบางที
เรียกว่า “เหล็กกันแกว่ง”
2. บานระบายโค้ง (Radial Gate)
บานบังคับน้า้ ชนิดที่มีตัวบานเป็นรูปโค้ง ส่วนโค้งของบานจะเป็นส่วนโค้งของวงกลมที่มีจุดหมุนของ
บานอยู่ที่จุดศูนย์กลางของวงกลมนั้น เรียกอีกอย่างว่า Tainter gate เพื่อเป็นเกียรติแก่ Burnham Tainter ผู้
คิดประดิษฐ์บานชนิดนี้

รูปที่ 3 แสดงการติดตั้งบานระบายโค้ง
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บานระบายโค้ง หรือประตูระบายโค้ง โดยทั่วไปแล้วมีขนาดความกว้างประมาณ 3 เมตร ถึง 12 เมตร
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้งาน ส่วนประกอบของบานระบายโค้งมีดังต่อไปนี้
2.1 เหล็กหน้าบาน (Skin Plate) ท้าหน้าที่รับแรงดันน้้าแล้วถ่ายเทแรงไปยังเหล็กโครงสร้างบาน
ระบาย การเลือกใช้วัสดุส้าหรับจัดท้าเหล็กหน้าบาน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่
2.2 เหล็กโครงสร้างบานระบาย (Structure) ท้าหน้าที่เสริมความแข็งแรงของแผ่นเหล็กหน้าบาน รับ
แรงและถ่ายเทแรงไปสู่คานด้านข้าง (Side Beam) ของบานระบาย วัสดุที่ใช้ในการจัดท้าเหล็กโครงสร้างบาน
โดยทั่วไปใช้เหล็กโครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัวไอ (I-Beam) หรือหน้าตัดรูปตัวเอช (H-Beam) และหน้าตัด
รูปตัวซี (Channel) ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบ ตามมาตรฐาน มอก.1227-2539 ชั้นคุณภาพ SS400 และเหล็ก
แผ่นตามมาตรฐาน มอก.1479-2541 ชั้นคุณภาพ SS400
2.3 คานด้านข้าง (Side Beam) ท้าหน้าที่รับและถ่ายเทแรงจากเหล็กหน้าบานกับเหล็กโครงสร้าง
บานระบายไปยังแขนยันบาน ส้าหรับวัสดุทใี่ ช้ในการจัดท้านัน้ เป็นวัสดุชนิดเดียวกับทีใ่ ช้ในการเหล็กหน้าบาน มี
ลักษณะเป็นรูปโค้งตามรัศมีความโค้งของบานระบาย
2.4 แผ่นเหล็กโค้งรองรับเกลียวเร่งลวดและเชือกลวด จากการออกแบบบานระบายโค้ง ต้าแหน่งของ
หูหิ้วบานระบายอยู่ในต้าแหน่งด้านล่าง ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เชือกลวดและเกลียวเร่งลวดถูกกดอัดกับหน้า
บาน ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถปรับความตึงของเชือกลวดทั้งสองข้างให้ตึงเท่ากันหรือใกล้เคียงกันได้ อุปกรณ์นยี้ งั
สามารถป้องกันไม่ให้เชือกลวดท้าลายสีหน้าบานได้อีกด้วย
2.5 หูหิ้วบานระบาย จะติดตั้งอยู่ส่วนล่างของหน้าบานทั้งสองข้าง ยึดด้วยสลักเกลียว และมีรสู ้าหรับ
ร้อยสลักส้าหรับยกบาน หูหิ้วบานท้าด้วยเหล็กรูปพรรณหรือการเชื่อมประกอบเหล็กแผ่นก็ได้ ขึน้ อยู่กับการ
ออกแบบหรือภาระที่ต้องรองรับ
2.6 ยางกันน้้ารั่ว มีลักษณะเป็นรูปตัว “J” ติดตั้งที่ด้านข้างบานทั้งสองข้างซึ่งต้องสัมผัสกับเหล็กข้าง
ก้าแพงอยูต่ ลอดเวลาส่วนด้านล่างติดยางกันน้้ารั่วเช่นเดียวกันและสัมผัสกับธรณีบานในต้าแหน่งปิดบานระบาย
สุด โดยใช้เหล็กแบนเป็นเหล็กประกับยางยึดติดกับหน้าบานด้วยสลักเกลียว ยางกันน้้ารั่วรูปตัว “J” มีหลาย
ขนาดให้เลือก เช่น ขนาด 4 นิว้ 5 นิว้ และ 6 นิว้ ตามล้าดับ ส่วนการยุบตัวของยางกันน้้ารัว่ ยอมได้ที่ 3
มิลลิเมตร ถ้ายุบตัวมากจะมีผลท้าให้ยางรับภาระมากเกินไปและอาจฉีกขาดได้ง่าย
2.7 เหล็กข้างก้าแพง (Wall Plate) มีลักษณะเป็นแผ่นเหล็กแบนโค้งตามแนวรัศมีความโค้งของบาน
ระบาย เชื่อมเหล็กฉากติดด้านหลังส้าหรับยึดสลักเกลียวฝังคอนกรีตเป็นระยะ ๆ วัสดุทีใช้จัดท้าส่วนใหญ่จัดท้า
ด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel) ทั้งนีเ้ นื่องมาจากการซ่อมแต่ละครั้งท้าได้ยากและต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง
2.8 เหล็กธรณีบาน ท้าหน้าที่เป็นที่นั่งบานระบาย รับแรงกดของยางกันน้้ารั่วด้านล่างและรับการถ่าย
น้้าหนักของบานระบายเข้าสู่อาคารบังคับน้้า เหล็กธรณีทา้ จากวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel) ตลอด
ความยาวธรณีบานจะเชื่อมเหล็กฉากติดด้านข้าง เพื่อใช้ในการยึดสลักเกลียวฝังคอนกรีต
2.9 แขนยันบาน (Arm) ท้าหน้าที่ถ่ายแรงจากเหล็กข้างบานไปยังจุดหมุนบาน (Pin Bearing) ที่ยึดอยู่
กับตัวอาคาร ยึดกับเหล็กโครงสร้างบานด้วยสลักเกลียว แขนยันบานส้าหรับบานระบาย 1 บานจะ
ประกอบด้วยขันยันบาน 2 ชุด ดังนั้นการออกแบบแท่นรับน้้าหนักที่เป็นแท่นคอนกรีตต้องมีความแข็งแรง
พอที่จะรับแรงดันน้า้ กระท้ากับบานระบายตลอดเวลาได้
2.10 แท่นรับแขนยันบาน (Pin Bearing) โดยทั่วไปแล้วเลือกใช้ขนาด 4 นิว้ 5 นิว้ และ 6 นิ้วส้าหรับ
บานระบายที่ใช้งานของกรมชลประทาน
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3. บานฝาท่อ (Slide Gate)
บานฝาท่อที่นิยมใช้กันส้าหรับงานบริหารจัดการน้้า กรมชลประทาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
3.1 บานฝาท่อรับน้้าทางเดียว (Slide Gate: One Way)
ลักษณะการใช้งาน ใช้บังคับน้้าตามคลองเพื่อระบายเข้าคลองซอยต่าง ๆ โดยสามารถรับแรงดันน้้า
เพียงด้านเดียว ตั้งแต่ เฮดน้้าน้อยกว่า 3 เมตร จนถึง 6 เมตร (3≥h≤6 เมตร) ตามขนาดของบาน

รูปที่ 4 แสดงการติดตั้งบานฝาท่อ
มีส่วนประกอบหลัก ๆ ดังต่อไปนี้
3.1.1 ตัวบาน (Gate Leaf) ที่ใช้ในงานชลประทานมีทั้งบานเหล็กเหนียวและบานเหล็กหล่อ เช่น
บานเหล็กเหนียว จัดท้าด้วยเหล็กเหนียว (Steel) ความหนาของเหล็กหน้าบานและโครงสร้างบานขึ้นอยู่กับ
ระดับน้้าที่ออกแบบไว้ โดยท้าการเชื่อมประกอบขึ้นรูป ตามแบบที่ก้าหนด บานจะเคลื่อนที่ขึ้น ลงในแนวดิ่ง
โดยถูกบังคับด้วยร่องบาน หูหิ้วบานมีไว้เพื่อประกอบต่อกับก้านยกส่วนใหญ่จะติดตั้งที่หน้าบาน เพื่อยกบาน
ระบายขึ้นลงตามความต้องการระบายน้้า ส้าหรับบานเหล็กหล่อ (Cast Iron) จัดท้าโดยผ่านกระบวนการหล่อ
หลอมขึ้นรูปตามแบบที่ก้าหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบ
3.1.2 กรอบบาน (Gate Seat) ส่วนใหญ่จัดท้าด้วยเหล็กหล่อ (Cast Iron) หล่อขึ้นรูปตามขนาดที่
ต้องการ ท้าการตกแต่งผิวหน้าด้วยการไสหน้าเรียบ เพื่อสัมผัสกับบานให้แนบสนิทมากที่สุดป้องกันการรั่วของ
น้า้ รับแรงกดอัดด้วยแรงดันน้้าจากหน้าบาน เจาะรูเพื่อยึดสลักเกลียวฝังคอนกรีตเข้ากับโครงสร้างของอาคาร
บังคับน้้า ที่ใช้งานเกี่ยวกับภารกิจของกรมชลประทานมีทั้งกรอบกลมและกรอบเหลี่ยม
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รูปที่ 5 แสดงกรอบบานเหล็กหล่อกรอบกลมและกรอบเหลี่ยม
3.1.3 เหล็กเสริม (Filler) ส่วนใหญ่จัดท้าด้วยเหล็กเหนียว (Steel) ท้าหน้าที่เสริมเพือ่ ให้เกิดช่องว่าง
(Filler) ระหว่างกรอบบาน (Gate Seat) กับโครงยก เพื่อให้ได้พื้นที่ในการเคลื่อนที่ขึ้นลงของบาน (Gate Leaf)
ความหนาของเหล็กเสริมขึ้นอยู่กับความหนาของแผ่นเหล็กหน้าบาน
3.1.4 เหล็กประกับ (Cover Angle) ส่วนใหญ่จัดท้าจากเหล็กฉากขาเท่ากัน หรือเหล็กแบน ขึ้นอยู่กับ
ผู้ออกแบบ เหล็กประกับท้าหน้าที่ประกับเหล็กเสริม (Filler) เพื่อบังคับบานให้เคลื่อนที่ขึ้นลงในช่องว่าง
ระหว่างกรอบบานและเหล็กประกับตลอดเวลา
3.2 บานฝาท่อรับน้้าสองทาง (Slide Gate with Wedge Block: Two Way)
ชนิดของบานฝาท่อทั้งสองประเภทยังสามารถแบ่งได้ 2 ชนิด คือ บานฝาท่อกรอบกลม และบานฝาท่อกรอบ
เหลี่ยม การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับการออกแบบอาคารบังคับน้้า เช่น ปากท่อรูปสี่เหลี่ยมก็ต้องเลือกใช้บานฝาท่อ
กรอบเหลี่ยม บานฝาท่อกรอบกลมจ้าเป็นต้องเลือกใช้บานฝาท่อกรอบกลมเช่นเดียวกัน
3.2.1 ตัวบาน (Gate Leaf)
3.2.1.1 บานเหล็กเหนียว (Steel) ความหนาของเหล็กหน้าบานและโครงสร้างบานขึ้นอยู่กับระดับน้้า
ที่ออกแบบ ไว้ โดยผ่านกระบวนการเชื่อมประกอบขึ้นรูปตามแบบที่ก้าหนด ประกอบหูหิ้วบานไว้เพื่อต่อกับ
ก้านยกที่ด้านหน้าบาน ส่วนใหญ่เป็นบานฝาท่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่้ากว่า 60 เซนติเมตร ความสูงน้้า
ไม่เกิน 3.00 เมตร นิยมใช้เป็นบานเหล็กเหนียว หน้าบานทั้งสองข้างท้าการเชื่อมประกอบลิ่มอัดน้า้ (Wedge)
โดยทั่วไปลิ่มจัดท้าจากเหล็กเหนียว
3.2.1.2 บานเหล็กหล่อ (Cast Iron) จัดท้าด้วยผ่านกระบวนการหล่อหลอมขึ้นรูปตามแบบที่ก้าหนด
ที่นิยมใช้กัน เป็นบานฝาท่อที่มีขนาดกรอบบาน ตั้งแต่ 0.80-1.00 เมตร
3.2.2 กรอบบาน (Gate Seat) ส่วนใหญ่จัดท้าด้วยเหล็กหล่อ (Cast Iron) หล่อขึ้นรูปตามขนาดที่
ต้องการ ท้าการตกแต่งผิวหน้าด้วยการไสหน้าเรียบเพื่อสัมผัสกับบานให้แนบสนิทมากที่สุดป้องกันการรั่วของ
น้้ารับแรงกดอัดด้วยแรงดันน้้าจากหน้าบาน เจาะรูเพื่อยึดสลักเกลียวฝังคอนกรีตเข้ากับโครงสร้างของอาคาร
บังคับน้้า ที่ใช้งานเกี่ยวกับภารกิจของกรมชลประทานมีทั้งกรอบกลมและกรอบเหลี่ยม
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3.2.3 เหล็กเสริม (Filler) ส่วนใหญ่จัดท้าด้วยเหล็กเหนียว (Steel) ท้าหน้าที่เป็นช่องว่าง (Filler)
ระหว่างกรอบบาน (Gate Seat) กับโครงยกเพื่อให้ได้ช่องว่างเคลื่อนที่ขึ้นลงของบาน (Gate Leaf)
3.2.4 เหล็กประกับ (Cover Angle) ส่วนใหญ่จัดท้าจากเหล็กฉากขาเท่ากัน หรือเหล็กแบน ขึ้นอยู่กับ
ผู้ออกแบบ ท้าหน้าที่ประกับเหล็กเสริม (Filler) เพื่อบังคับบานให้เคลื่อนที่ขึ้นลงในช่องว่างระหว่างกรอบบาน
และเหล็กประกับตลอดเวลา เจาะรูเพื่อยึดสลักเกลียวติดตั้งลิ่มอัดน้้าในต้าแหน่งตามแบบระบุ
4. บานระบายน้้าแรงดันสูงและวาล์ว (High Pressure Slide Gate &Valve)
บานระบายประเภทนี้เหมาะส้าหรับใช้ติดตั้งตามเขื่อนเก็บกักน้้า ซึ่งมีระดับเก็บกักน้้าสูงเกิน 20 เมตร
(ประมาณ 70 ฟุต) ขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ บางครั้งอาจจะติดตั้งที่ระดับเก็บกักน้้าสูงเกิน 15 เมตร (ประมาณ 43
ฟุต) ก็มี ส่วนใหญ่ใช้ติดตั้งที่ท้ายเขื่อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบตัวอาคาร บานชนิดนี้มีความแข็งแรงและ
ความปลอดภัยสูง อายุการใช้งานนานและต้องการการบ้ารุงรักษาต่้า
4.1 ลักษณะการท้างาน
ในแต่ละแห่งที่มีการติดตั้งบานระบายน้้าแรงดันสูง (High Pressure Slide Gate) โดยส่วนใหญ่จะ
ประกอบด้วยบานระบายน้้า 2 ชุดด้วยกัน คือ
บานชุดหน้า เรียกว่า Guard Gate หรือ Emergency Gate ท้าหน้าที่เป็น stop log เมื่อต้องการซ่อม
หรือบ้ารุงรักษาบาน ชุดหลังเท่านั้น ฉะนั้นโดยปกติเมื่อมีการใช้งานระบบ บานชุดหน้า (Guard gate) นี้จะต้อง
เปิดไว้สูงสุดตลอดเวลา ห้ามใช้บานชุดหน้าควบคุมปริมาณน้้าโดยเด็ดขาด (เปิดไว้ ครึ่ง ๆ กลาง ๆ) เพราะจะ
เกิดอันตรายแก่ตัวอาคาร
บานชุดหลัง เรียกว่า Regulating gate หรือ Operating Gate ท้าหน้าที่ควบคุมปริมาณน้้าที่ไหลผ่าน
บานได้ตามต้องการ

รูปที่ 6 แสดงส่วนประกอบของอาคารระบายน้้าลงล้าน้้าเดิมและอุปกรณ์ประกอบ
จุดที่ 1 เป็นอาคารรับน้้าหน้าเขื่อน จุดที่ 2 เป็นอาคารบังคับน้้าท้ายเขื่อน
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รูปที่ 7 แสดง Guard Gate 1 ชุด และ Regulating Gate 1 ชุด
4.2 อุปกรณ์ประกอบชุดบายระบายน้้าแรงดันสูง
อุปกรณ์ประกอบของชุดบานระบายน้้าแรงดันสูง (High Pressure Slide Gate) จะประกอบด้วย
4.2.1 Upstream Transition
4.2.2 ชุดบานระบายน้้ารับแรงดันสูงชุดหน้าและชุดหลัง
4.2.3 Middle Transition
4.2.4 Downstream Transition

รูปที่ 8 แสดงส่วนประกอบของชุดบานระบายน้้าแรงดันสูง

