การจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ เพือ่ สนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์ กรมชลประทานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

ปราโมท พลพณะนาวี
คณะทํางานสร้ างความรู้ ตามแผนจัดการความรู้
ของสํ านักชลประทานที่ 8 ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554

การจัดการความรูตามแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตรกรมชลประทานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

หลักการคํานวณปริมาณน้ําผานอาคารชลประทาน

ปราโมท พลพณะนาวี
คณะทํางานสรางความรูตามแผนการจัดการความรู
ของสํานักชลประทานที่ 8 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

คานา
ผู้บริหารการจัดการความรู้

น้้าเป็นทรัพยากรที่เป็นปัจจัยส้าคัญในการด้ารงชีพของมนุษย์มากที่สุดอย่างหนึ่ง
ปัจจุบันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับน้้าไม่ว่าจะเป็นการเกิดน้้าท่วม การขาดแคลนน้้า นับวันจะทวีความ
รุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อการด้าเนินงานของกรมชลประทานใน
ฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเรื่องน้้าของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้้า ดังนั้นจึงต้องหันมาให้ความส้าคัญ
และใส่ ใ จในทุ ก กิ จ กรรมที่ ต้ อ งด้ า เนิ น การในเรื่ อ งน้้ า เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ในทุ ก
กระบวนงานที่ต้องปฏิบัติ เพื่อการป้องกันบรรเทาหรือแก้ปัญหาเรื่องน้้าดังกล่าวให้หมดไป
ทีมงานจัดการความรู้ของส้านักชลประทานที่ 8 ได้พิจารณาเลือกองค์ความรู้ที่
จ้าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้้า เรื่องหลักการคานวณปริมาณ
นาผ่านอาคารชลประทาน มาจัดการความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยเห็นว่าเป็นกระบวนงาน
ย่อยที่ส้าคัญและจ้าเป็น ส่งผลต่อความส้าเร็จของภารกิจหลักตามประเด็นยุทธศาสตร์ จะเป็นองค์
ความรู้ที่เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนงานที่ส้า คัญและจ้าเป็นดังกล่าว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของกรมชลประทานต่อไป

คานาผู้เขียน
คู่มื อ หลั ก การค านวณปริมาณนาผ่า นอาคารชลประทานเล่มนี้ ได้เขีย นขึ้น ตาม
แผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็น ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 ของสานักชลประทานที่ 8 ในประเด็นยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการน้า
ในการจัดทาคู่มือนี้ ได้ดาเนินการภายใต้แนวทางการจัดการความรู้ ซึ่ง นาความรู้
จาก 2 แหล่งคือ ความรู้ทั่วไปหรือความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ที่ได้จาก หนังสือ ตารา
คู่ มื อ รายงานการวิ จั ย บทความ ฯลฯ กั บ ความรู้ เ ฉพาะตั ว หรื อ ความรู้ ที่ ฝั ง อยู่ ใ นคน (Tacit
Knowledge) ที่ได้จากการสอบถาม การให้ความรู้ การให้ความเห็นคาแนะนา จากบุคลากรของ
กรมชลประทานที่มีความรู้ มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในคู่มือนี้
โดยเป็นข้อมูลความรู้ที่ อยู่ภายใต้องค์ความรู้ในทางวิชาการ แล้วนามาประมวลเรียบเรียงให้เป็น
เนื้อหาความรู้เป็นหมวดหมู่ที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน
ในส่วนของเนื้อหาความรู้นั้นผู้เขียนมีความมุ่งมั่นที่จะรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการคานวณปริมาณน้าของอาคารชลศาสตร์ที่มีความจาเป็นต้องคานวณปริมาณน้าให้ครบถ้วน
ทุกประเภททุกชนิดให้มากที่สุด ซึ่งคิดว่าข้อมูลในคู่มือนี้น่าจะครอบคลุมอาคารชลประทานที่ต้อง
คานวณปริมาณน้าที่มีในประเทศไทยแล้ว
ผู้เขียนหวังว่าคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้เป็นแนวทางในการคานวณปริมาณ
น้าผ่านอาคารชลประทานหรือ อาคารชลศาสตร์ชนิดต่างๆ ตลอดจนเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะใช้ใน
การสอบเทียบอาคารชลศาสตร์ต่างๆ ด้วย

ปราโมท พลพณะนาวี
กรกฎาคม 2554
ฝ่ายจัดสรรน้าและปรับปรุงระบบชลประทาน
โครงการชลประทานบุรีรัมย์
สานักชลประทานที่ 8

สารบัญ
หน้ า
คํานําผู้บริหารการจัดการความรู้ คํานําประธาน KM
คํานําผู้เขียน
สารบัญ

ก-1
ก-2
ข

บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความจําเป็ นในการวัดปริ มาณนํ้า
1.2 วัตถุประสงค์ของการวัดหรื อคํานวณปริ มาณนํ้า
1.3 วิธีการตรวจวัดคํานวณปริ มาณนํ้า
1.4 ผลของการตรวจวัดคํานวณปริ มาณนํ้าที่ถูกต้อง
1.5 การให้ความสําคัญในการตรวจวัดคํานวณปริ มาณนํ้า
1.6 เนื้อหาของหนังสื อ

1-1
1-1
1-2
1-2
1-4
1-5
1-6

บทที่ 2 หลักการพืน้ ฐาน กลศาสตร์ ของของไหล ชลศาสตร์ การไหลในทางนํา้ เปิ ด
2.1 คุณสมบัติพ้นื ฐานของของไหล
2.2 ความต่อเนื่องของการไหล และ Continuity equation
2.3 สมการพลังงาน (Energy equation or Bernoulli’s equation)
2.4 สมการ Momentum (Law of conservation of momentum)
2.5 หลักการของการไหลของนํ้าผ่านช่องเปิ ด (Orifice)
2.6 การไหลในทางนํ้าเปิ ด
2.7 ขอบเขตของการตรวจวัดคํานวณปริ มาณนํ้า

2-1
2-1
2-10
2-18
2-21
2-22
2-27
2-32

บทที่ 3 การวัดระดับนํา้
3.1 ความสําคัญของการวัดระดับนํ้า
3.2 การเลือกตําแหน่งวัดระดับนํ้าหรื อติดตั้งสถานีวดั ระดับนํ้า
3.3 ระดับอ้างอิง

3-1
3-1
3-1
3-2

ข-2

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
3.4 ประเภทของเครื่ องวัดระดับนํ้า
3.4.1 เครื่ องวัดระดับนํ้าแบบไม่มีการบันทึก
3.4.1.1 แผ่นวัดระดับนํ้า
3.4.1.2 เครื่ องวัดระดับนํ้าแบบโซ่ (Chain gage)
3.4.1.3 เครื่ องวัดระดับนํ้าแบบสายโลหะถ่วงนํ้าหนัก
(Wire weight gage)
3.4.1.4 Float – tape gage

3.4.1.5 Electric – tape gage
3.4.2 เครื่ องบันทึกระดับนํ้า (Water level recorder)
3.4.2.1 เครื่ องบันทึกระดับนํ้าแบบลูกลอย
3.4.2.2 เครื่ องบันทึกระดับนํ้าระบบ Digital แบบวัดนํ้า
ทางอ้อม
3.5 บ่อนํ้านิ่ง (Stilling well)
3.6 เครื่ องมือวัดระดับนํ้าแบบอื่น ๆ
3.6.1 เครื่ องวัดระดับนํ้าสูงสุ ด (Crest-stage gages)
3.6.2 เครื่ องวัดระดับนํ้าแบบลูกลอย
3.7 ต้องติดตั้งแผ่นวัดระดับนํ้าไว้เสมอแม้จะใช้เครื่ องมือวัดระดับนํ้า
ประเภทอื่นแล้ว
บทที่ 4 การตรวจวัดอัตราการไหลในทางนํา้ เปิ ด
4.1 หลักการตรวจวัดและคํานวณอัตราการไหลด้วยวิธี Velocity – area

3-3
3-3
3-3
3-7
3-7
3-9
3-9
3-11
3-11
3-14
3-18
3-20
3-20
3-21
3-21

4-1
4-1

method

4.2 การแบ่งพื้นที่หน้าตัดการไหลย่อยของทางนํ้า
4.3 วิธีการคํานวณอัตราการไหลโดยวิธี Velocity – area method

4-2
4-2

4.3.1 Mid – section method

4-3

4.3.2 Mean - section method

4-5

4.4 การวัดความเร็ วเฉลี่ยการไหล (Mean velocity)
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

4-6

ปราโมท พลพณะนาวี สํ านักชลประทานที่ 8

ข-3

สารบัญ (ต่ อ)
1) Vertical velocity curve method
2) Two – point method
3) Six-tenths method
4) Three-point method
5) Subsurface method
6) Two - tenths method
7) Five - tenths method
8) Surface method
9) Four – point method
10) Five – Point Method
11) Six – point method
12) One - point continuous method or Depth integration

หน้ า
4-7
4-8
4-8
4-8
4-9
4-9
4-9
4-9
4-9
4-9
4-10
4-10

method

4.5 การพิจารณาเลือกวิธีการตรวจวัดที่เหมาะสม

4-12

บทที่ 5 การวัดปริมาณนํา้ ในทางนํา้ เปิ ดด้ วยวิธี และเครื่องมือพิเศษ
5.1 การตรวจวัดด้วยวิธีวดั ปริ มาตร (Volume metric method)
5.2 การคํานวณโดยวิธี Slope area method
5.3 การใช้ทุ่นลอย (Float method)
5.4 Dilution (Dye) method: วิธีการเจือจางสาร
5.5 การใช้ Pitot tube
5.6 Velocity head rod

5-1
5-2
5-3
5-9
5-12
5-15
5-21

บทที่ 6 การวัดกระแสนํา้ ด้ วยเครื่องมือวัดกระแสนํา้ เชิงกล (Mechanical

6-1

velocity meters)

6.1 ชนิดของเครื่ องมือวัดเชิงกล (Mechanical current meters)
6.1.1 เครื่ องมือวัดที่มีการหมุนรอบแกนตั้ง (Vertical axis)
6.1.1.1 Price type AA
6.1.1.2 Pigmy type
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

6-1
6-1
6-1
6-2

ปราโมท พลพณะนาวี สํ านักชลประทานที่ 8

ข-4

สารบัญ (ต่ อ)
6.1.2 เครื่ องมือวัดที่มีการหมุนรอบแกนนอน (Horizontal axis)
6.1.3 Pendulum current meters
6.2 วิธีการตรวจวัดกระแสนํ้าโดยใช้ Cup type และ Propeller type
current meters
6.2.1 การติดตั้ง Current meter

บทที่ 7

หน้ า
6-5
6-7
6-9
6-10
6-12

6.2.2 การหยัง่ ความลึกของนํ้า และการกําหนดตําแหน่งความลึกของ
เครื่ องมือวัด
6.2.3 วิธีการตรวจวัดด้วย Rotor current meter
6.3 การคํานวณความเร็วกระแสนํ้าจาก Rotor current meter

6-14
6-25

เครื่องมือวัดกระแสนํา้ อิเล็คทรอนิคส์
7.1 ประเภทของเครื่ องมือวัดกระแสนํ้าอิเล็คทรอนิคส์
7.2 Electromagnetic current meter (ECM)
7.3 Doppler type current meters
7.4 Optical strobe current meters

7-1
7-1
7-1
7-7
7-19

บทที่ 8 การคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านฝายทดนํา้ ฝายระบายนํา้ หรือทางระบายนํา้ ล้น
8.1 หลักการเบื้องต้นของฝาย
8.1.1 หลักการเบื้องต้นของฝายสันคม
8.1.2 ฝายทดนํ้าที่เป็ นฝายแข็ง
8.1.3 ความลึกของนํ้าที่ไหลข้ามสันฝาย: H
8.2 ความหมายของฝาย (Weir) และทางระบายนํ้าล้น (Spillway)
8.3 ประเภทของฝาย
8.4 การคํานวณปริ มาณนํ้าผ่านฝายทดนํ้า และทางระบายนํ้าล้น (ไม่มีการ
ควบคุม)
8.5 ฝายสันมน (Ogee Weir)
8.5.1 การคํานวณปริ มาณนํ้าไหลผ่านฝายสันมนแบบไม่มีบาน
ระบายควบคุม
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

8-1
8-1
8-1
8-3
8-4
8-5
8-5
8-14
8-21
8-21

ปราโมท พลพณะนาวี สํ านักชลประทานที่ 8

ข-5

สารบัญ (ต่ อ)

บทที่ 9

หน้ า
8-22

8.5.2 การหาค่าสัมประสิ ทธิ์ของการไหลตามผลการศึกษาทดลอง
ของ USBR
8.5.3 ผลกระทบที่สมั พันธ์กบั ค่าสัมประสิ ทธิ์ของการไหลของฝาย
สันมน
8.5.4 การคํานวณปริ มาณนํ้าไหลผ่านฝายกรณี Submerged flow
แบบแยกส่วน
8.5.5 Discharge rating curve หรื อ Q-H Curve
8.6 ฝายสันมนสันเป็ นรู ปทรงกระบอก (Cylindrical crested weir)
8.7 ฝายหน้าตัดสี่ เหลี่ยมคางหมู หรื อ Indian type weir
8.7.1 ฝายหรื อทางระบานนํ้าล้นหน้าตัดสี่ เหลี่ยมคางหมู
8.7.2 ฝายฉุกเฉินฝายหน้าตัดสี่ เหลี่ยมคางหมู
8.8 ฝายเกเบียน (Gabions weirs) หรื อ ฝายกล่องลวดตาข่ายบรรจุหิน
8.9 ฝายยาง (Rubber Weir or Rubber Dam)
8.10 Straight Drop or Free Overfall Spillway
8.11 ฝายหยัก (Labyrinth Weir)
8.12 Shaft spillways or Drop inlet spillways
8.13 ฝายหน้าตัดรู ปสามเหลี่ยม (Crump weir)
8.14 การเพิม่ ระดับเก็บกักของฝาย

8-35
8-39
8-46
8-46
8-48
8-52
8-58
8-67
8-81
8-92
8-102
8-105

ฝายวัดนํา้ ประเภทฝายสั นคม (Sharp-crested or Thin-plate weirs)
9.1 ลักษณะและข้อกําหนดทัว่ ไปของฝายสันคม
9.2 ฝายสันคมรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular sharp - crested

9-1
9-1
9-4

8-24
8-34

weirs)

9.3 ฝายสันคมรู ปสามเหลี่ยม

(Triangular or V-notch sharpcrested weirs or Thomson weirs)
9.4 ฝายสันคมรู ปสี่ เหลี่ยมคางหมู (Trapezoidal sharp – crested
weirs)
9.5 Proportional Weirs or Sutro Weirs

9.6 ฝายสันคมรู ปพาราโบลิค

(Parabolic sharp - crested weirs)

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

9-18
9-23
9-26
9-28

ปราโมท พลพณะนาวี สํ านักชลประทานที่ 8

ข-6

สารบัญ (ต่ อ)
9.7 ฝายสันคมรู ปวงกลม (Circular sharp - crested weirs)
9.8 ฝายสันคมแบบผสม (Compound sharp - crested weirs)
9.9 ฝายสันคมรู ปส่ วนตัดของรู ปสามเหลี่ยม

หน้ า
9-29
9-32
9-34

(Truncated triangular sharp-crested weirs)

บทที่ 10 ฝายวัดนํา้ ประเภทฝายสั นกว้าง (Broad - Crested Weir)
10.1 หลักการของฝายสันกว้างโดย M.G. Bos
10.2 หลักการของฝายสันกว้างรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า
10.3 รู ปแบบของฝายวัดนํ้าประเภทฝายสันกว้าง
10.4 ฝายสันกว้างแบบฝายแข็ง
10.4.1 ฝายสันกว้างรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า
10.4.2 ฝายสันกว้างรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าที่ดา้ นเหนือนํ้ามนเป็ นส่ วนโค้ง
วงกลม
10.4.3 ฝายสันกว้างรู ปสามเหลี่ยม
10.5 ฝายสันกว้างที่พฒั นาจากฝายสันคม
10.6 ฝายสันกว้างรู ปแบบพิเศษ
10.6.1 Romijn movable weir
10.6.2 Fayoum weir หรื อ Faiyum weir

10-16
10-21
10-28
10-28
10-35

บทที่ 11 ฝายวัดนํา้ ประเภทฝายสั นสั้ น (Short Crested Weir)
11.1 Crump weir หรื อ Triangular profile two-dimensional weir
11.2 Triangular profile flat-V weir
11.3 Weir sill with rectangular control section
11.4 V-notch weir sill

11-1
11-1
11-9
11-15
11-17

บทที่ 12 การคํานวณปริมาณนํา้ ไหลผ่ านบานระบาย (ฝายระบายนํา้ และประตูระบาย
นํา้ )
12.1 ฝายเคลื่อนที่ได้ (Movable weir)

12-1

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

10-1
10-1
10-4
10-6
10-6
10-6
10-13

12-1

ปราโมท พลพณะนาวี สํ านักชลประทานที่ 8
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สารบัญ (ต่ อ)
12.2 ฝายระบายนํ้าและประตูระบายนํ้า
12.2.1 ประตูระบายนํ้า
12.2.2 ฝายระบายนํ้า (Gated Spillways)
12.2.3 การคํานวณปริ มาณนํ้าไหลผ่านบานระบายของประตูระบาย
นํ้าและฝายระบายนํ้า
12.3 การคํานวณปริ มาณนํ้าผ่านประตูระบายนํ้า
12.3.1 บานระบายชนิดบานโค้ง (Radial or Tainter gate)
12.3.2 บานระบายชนิดบานตรง (Vertical lift gate or Sluice

หน้ า
12-6
12-6
12-9
12-10
12-11
12-11
12-20

gate)

ก. กรณี เปิ ดบานระบายบางส่ วน (Partial gate

12-20

opening)

12.3.2.1 การศึกษาของ USBR
12-20
12.3.2.2 คําแนะนําของ FAO กรณี Open intake
12-24
12.3.2.3 การไหลลอดผ่านบานตรงกรณี Submerged 12-28
flow ใช้ผลจากการศึกษาของ U.S. Army
Corps of Engineers Waterways
Experiment Station (USACE)
ข. กรณี เปิ ดบานระบายพ้นนํ้า (Fully gate opening)

12.3.3 ประตูระบายนํ้า ควบคุมด้วยบานตรงแบบบานสองชั้น
ก. กรณี เปิ ดบานระบายบางส่ วน (Partial gate

12-30
12-33
12-33

opening)

ข. กรณี เปิ ดบานพ้นนํ้า กรณี บานตรงแบบบาน 2 ชั้น
12.4 การคํานวณปริ มาณนํ้าผ่านฝายระบายนํ้า
12.4.1 ฝายระบายนํ้าควบคุมด้วยบานตรง (Vertical lift gate or

12-35
12-36
12-36

Sluice gate)

12.4.2 ฝายระบายนํ้าควบคุมด้วยบานโค้ง (Radial gate or
Tainter gate)
12.5 Movable weir แบบ Long span leaf wheel gate

12.6 ข้อแนะนําในการควบคุมและการคํานวณปริ มาณนํ้า ของฝายระบาย
นํ้าและประตูระบายนํ้า

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

12-38
12-40
12-46

ปราโมท พลพณะนาวี สํ านักชลประทานที่ 8
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สารบัญ (ต่ อ)
บทที่ 13 อาคารชลศาสตร์ ประเภทท่ อ และระบบท่ อ
13.1 รู ปแบบของการไหลของนํ้าไหลผ่านท่อ
13.1.1 การไหลแบบเต็มท่อหรื อการไหลภายใต้ความดัน
13.1.1.1 การแบ่งประเภทการไหลในท่อ
13.1.1.2 ชลศาสตร์ของการไหลในท่อกรณี การไหลคงที่
13.1.1.3 การสูญเสี ยพลังงานในระบบท่อ
13.1.1.4 อุปกรณ์ประกอบท่อและค่าสัมประสิ ทธิ์การสูญเสี ย
13.1.2 ระบบท่อที่มีการไหลไม่เต็มท่อ (Partial Flow)
13.2 การตรวจวัดคํานวณปริ มาณนํ้าในระบบท่อ
13.2.1 หลักการตรวจวัดปริ มาณนํ้าในระบบท่อปิ ด
13.2.2 มาตรคอคอด (Constriction Meter)
13.2.3 มาตรข้องอ (Elbow meter or Bend meter)
13.2.4 พิโตมิเตอร์ (Pitometer)
13.2.5 มาตรประเภททุ่นลอย (Rotameter)
13.2.6 มาตรประเภทการเคลื่อนที่เชิงกล (Mechanical meters)
13.2.7 มาตรประเภทอิเล็คทรอนิคส์
13.2.8 มาตรประเภทอื่นๆ
13.3 อาคารชลศาสตร์ประเภทท่อ
13.3.1 หลักการคํานวณปริ มาณนํ้าผ่านอาคารชลศาสตร์ประเภทท่อ
13.3.2 ทางระบายนํ้าล้นแบบไซฟอน (Siphon/Syphon

หน้ า
13-1
13-1
13-1
13-1
13-3
13-4
13-8
13-18
13-21
13-21
13-22
13-24
13-24
13-25
13-26
13-27
13-28
13-29
13-30
13-31

Spillway)

13.3.3 ทางระบายนํ้าล้นแบบอุโมงค์ผนั นํ้า (Tunnel Spillway)
13.3.4 ทางระบายนํ้าล้นแบบท่อลอด (Culvert spillway)
13.3.5 อาคารส่ งนํ้าจากเขื่อน (Outlet work) และอาคารรับนํ้า

13-38
13-40
13-41

(Intake structure)

13.3.5.1 อาคารทิ้งนํ้าหรื ออาคารส่ งนํ้าจากเขื่อน (Outlet

13-41

work)

13.3.5.2 อาคารรับนํ้า (Intake structure)

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

13-45

ปราโมท พลพณะนาวี สํ านักชลประทานที่ 8
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สารบัญ (ต่ อ)
13.3.6 ท่อระบายนํ้าปากคลองส่ งนํ้า (Head regulator) และอาคาร
ทางเข้า (Inlet structure)
13.3.7 Bottom drain หรื อ Bottom outlet
13.3.8 ท่อส่ งนํ้าเข้านา (Farm turnout: FTO หรื อ Farm intake)
13.3.9 Constant Head Orifice (CHO)
13.4 การวัดปริ มาณนํ้าไหลผ่านท่อขนาดเล็กความยาวสั้นๆ
13.4.1 ท่อขนาดเล็กที่รับนํ้าจากคูน้ าํ เข้าแปลงเพาะปลูก
13.4.2 การวัดปริ มาณนํ้าที่ออกจากปลายท่อเปิ ด
13.4.2.1 การวัดการไหลที่ออกจากท่อขึ้นไปในแนวดิ่ง
13.4.2.2 การวัดการไหลที่ออกจากปลายท่อในแนวราบ
13.5 การวัดปริ มาณนํ้าไหลผ่านกาลักนํ้าหรื อไซฟอนขนาดเล็ก
13.5.1 การใช้ประโยชน์กาลักนํ้าหรื อไซฟอนขนาดเล็กในงาน
ชลประทาน
13.5.2 ตัวอย่างวิธีการติดตั้งไซฟอน (1 แถว) ที่ทาํ นบดิน
13.5.3 หลักการคํานวณปริ มาณนํ้าไหลผ่านกาลักนํ้า
บทที่ 14 การวัดปริมาณนํา้ ด้ วยรางวัดนํา้ (Flume)

13-58
13-59
13-61
13-63
13-63
13-66
13-66
13-68
13-73
13-73
13-75
13-76
14-1

14.1 หลักการเบื้องต้นของรางวัดนํ้า
14.2 ชนิดของ Flume
14.3 Long-throat flume
14.3.1 การคํานวณอัตราการไหลผ่าน Long-throat flume
14.3.2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Winflume
14.4 Venturi Flume
14.5 Parshall flume
14.6 Cut-throat flume: รางวัดนํ้าแบบไม่มีคอ
14.7 H- Flume
14.8 Washington State College flume หรื อ WSC flume
14.9 S-M Flume
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

หน้ า
13-53

14-1
14-2
14-4
14-8
14-8
14-9
14-10
14-19
14-23
14-41
14-43
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สารบัญ (ต่ อ)
14.10 Palmer - Bowlus flumes
14.11 RBC Flume
14.12 รางวัดนํ้าแบบท่อกลม (Circular flume)
14.13 รางวัดนํ้าที่พฒั นาจากการดัดแปลงปรับปรุ งรางวัดนํ้าอื่นๆ
14.13.1 Montana Parshall flume
14.13.2 Montana cutthroat flume
บทที่ 15 การสอบเทียบ (Calibration) อาคารชลศาสตร์ และเครื่องมือตรวจวัด
ปริมาณนํา้
15.1 การสอบเทียบอุปกรณ์และเครื่ องมือตรวจวัดอัตราการไหล
15.2 การสอบเทียบอาคารชลศาสตร์
15.2.1 สาเหตุสาํ คัญที่ทาํ ให้ตอ้ งสอบเทียบอาคารชลศาสตร์
15.2.2 หลักการสอบเทียบอาคารชลศาสตร์
15.2.3 ขั้นตอนการสอบเทียบอาคารชลศาสตร์
15.3 การสอบเทียบอาคารชลศาสตร์แต่ละชนิด
15.3.1 ทางนํ้าธรรมชาติ
15.3.2 ประตูระบายนํ้า ฝายระบายนํ้าที่ควบคุมด้วยบานระบาย
(อาคารใหญ่ที่หวั งาน)
15.3.3 ประตูระบายนํ้า ท่อระบายนํ้า (ในระบบส่ งนํ้าและระบบ
ระบายนํ้า)
15.3.4 ฝายระบายนํ้าหรื อทางระบายนํ้าล้น (ไม่มีบานควบคุม)
15.3.5 อาคารวัดนํ้า ฝายวัดนํ้า และรางวัดนํ้า

หน้ า
14-46
14-50
14-53
14-58
14-58
14-58
15-1
15-2
15-3
15-4
15-5
15-5
15-7
15-7
15-8
15-9
15-11
15-11

บรรณานุกรม

บ

ภาคผนวก

ผ

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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บทที่ 1
บทนํา

ในบทนี้ จะกล่าวถึง ความจําเป็ นในการวัดปริ มาณนํ้า วัตถุประสงค์ของการวัดหรื อคํานวณ
ปริ มาณนํ้า วิธีการตรวจวัดคํานวณปริ มาณนํ้า ผลของการตรวจวัดคํานวณปริ มาณนํ้าที่ถูกต้อง
ขอบเขตของการตรวจวัดคํานวณปริ มาณนํ้า การให้ความสําคัญในการตรวจวัดคํานวณปริ มาณนํ้า
และเนื้อหาของหนังสื อคู่มือนี้วา่ จะนําเสนอเรื่ องราวใดบ้าง

1.1 ความจําเป็ นในการวัดปริมาณนํา้
ในปั จจุ บนั มี ปัญหาผลกระทบที่ เกิ ดจากนํ้าที่ สําคัญ 3 ประการ ปั ญหาแรกคื อการขาด
แคลนนํา้ สาเหตุเนื่ องจากฝนตกน้อย หรื อฝนตกไม่ถูกต้องตามฤดูกาล เกิ ดฝนทิ้งช่ วง ทําให้เกิ ด
ภาวะแห้ ง แล้ง เพราะปริ ม าณนํ้า ผิ ว ดิ น และนํ้า ใต้ดิ น มี ป ริ ม าณลดลง ส่ ง ผลกระทบต่ อ การใช้
ประโยชน์สําหรั บกิ จกรรมต่าง ๆ สาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของประชากรทําให้มีการใช้ทรั พยากร
เพิ่มขึ้น ซึ่งรวมถึงการใช้น้ าํ เพื่อการอุปโภคบริ โภค การผลิตในภาคการเกษตร การอุตสาหกรรมและ
อื่นๆ เพิ่มขึ้ นด้วย ในขณะที่ น้ าํ เป็ นทรั พยากรที่ มีจาํ กัด แหล่งเก็บกักนํ้าไม่ได้เพิ่มขึ้นสอดคล้อง
เหมาะสมกับความต้องการ รวมทั้งสาเหตุจากการเกิดนํ้าเสี ยที่ส่งผลกระทบต่อความเพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์จากนํ้า ปั ญหาประการที่สองคือการเกิ ดนํา้ ท่ วมที่สร้างความเสี ยหายให้แก่ทุกระบบ
เช่น การผลิตทางการเกษตร การคมนาคม การอุตสาหกรรม สุ ขภาพอนามัย เป็ นต้น ส่ งผลให้เกิด
ความเสี ยหายต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมมาก ปั ญหาประการที่สาม คือการเกิดนํา้ เสี ยและคุณภาพ
นํา้ ไม่ เหมาะสม ซึ่งปัญหานี้ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนนํ้าดังกล่าวแล้วข้างต้น
ในประเทศไทยปั ญหาเรื่ องนํ้าดังกล่าวเกิ ดขึ้นซํ้าซากเกื อบทุกปี แนวทางการแก้ปัญหา
จะต้องพิจารณาทั้ง 3 ปั ญหาไปพร้ อมๆ กัน แนวทางที่ทาํ ได้โดยตรงคือการบริ หารจัดการนํ้าที่
ถูกต้องเหมาะสม กล่าวคือ (1) ต้องมีแหล่งเก็บกักนํ้าเพียงพอที่จะช่วยป้ องกันหรื อบรรเทาปั ญหานํ้า
ท่วมในฤดูฝน สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมด้านต่างๆ ตลอดช่วงฤดูแล้ง และกรณี ฝนทิ้ง
ช่วงในฤดูฝน (2) มีการส่ งนํ้ากระจายนํ้าเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการระบายนํ้าอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด ซึ่ งจําเป็ นต้องอาศัยการตรวจวัด คํานวณปริ มาณนํ้าที่
ถูกต้องเหมาะสม
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1.2 วัตถุประสงค์ ของการวัดหรือคํานวณปริมาณนํา้
การวัด หรื อคํา นวณปริ มาณนํ้าที่ ไ หลผ่ า นอาคารชลศาสตร์ ต่ า งๆ นั้ น โดยทั่ว ไปมี
วัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ
1.2.1 เพื่อการจัดการนํ้า ซึ่ งได้แก่ เพื่อการส่ งนํ้าและการระบายนํ้าให้เหมาะสมกับปริ มาณ
และช่วงเวลาที่ตอ้ งการ โดยกรณี น้ ี มกั มีวตั ถุประสงค์หรื อเป้ าหมายการจัดการนํ้าที่ชดั เจน สามารถ
วางแผนเพื่อดําเนิ นการไว้ล่วงหน้าได้ โดยที่การส่ งนํา้ นั้นส่ วนใหญ่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ที่ถือเป็ น
กิ จกรรมเป้ าหมายหลัก เช่ น การเพาะปลูก การเลี้ ยงสัตว์ การอุ ปโภคบริ โภค การประปา การ
อุตสาหกรรม เป็ นต้น ส่ วนการระบายนํา้ นั้นเป็ นกิจกรรมที่เป็ นเป้ าหมายรองลงไป เช่น เพื่อความ
มัน่ คงปลอดภัยของหัวงานหรื อแหล่งนํ้า โดยการพร่ องนํ้าหรื อลดปริ มาณนํ้าในแหล่งนํ้าที่เป็ นการ
ป้ องกันนํ้าท่วมทางอ้อม เพื่อการรั กษาระบบนิ เวศน์ของลุ่มนํ้า เพื่อช่ วยเพิ่มปริ มาณนํ้าต้นทุน
ให้กบั พื้นที่ลุ่มนํ้าด้านท้ายลงไป เพื่อแก้ปัญหานํ้าเสี ย เป็ นต้น
การวัดหรื อคํานวณปริ มาณนํ้านั้นมีความสําคัญต้องการความถูกต้องแม่นยําสู ง เพราะถ้า
ผิดพลาดอาจก่อให้เกิดความเสี ยหาย เช่น ทําให้ได้รับปริ มาณนํ้าไม่เหมาะสมกับจํานวนที่ตอ้ งการ
หรื อทําให้เกิดความเสี่ ยงที่จะไม่ปลอดภัยต่อตัวเขื่อน อ่างเก็บนํ้าหรื อหัวงานโครงการ เกิดความ
เสี ยหายต่อระบบชลประทานตลอดจนพื้นที่ดา้ นท้ายนํ้าทั้งในเขตและนอกเขตชลประทาน โดย
ปกติ แ ล้วเรามักจะรู ้ ปริ มาณนํ้าที่ จะส่ งหรื อระบายออกไปแน่ นอนว่าเป็ นปริ มาณเท่าใด ภายใน
ช่ วงเวลาใด ทําให้สามารถวางแผนและคํานวณล่วงหน้าได้ อาคารชลประทานในกลุ่มนี้ ได้แก่
ประตูระบายนํ้า ฝายระบายนํ้า ท่อระบายนํ้าปากคลองส่ งนํ้า ท่อส่ งนํ้าเข้านา ฯลฯ ส่ วนใหญ่จะมี
อุปกรณ์ปิดเปิ ดควบคุมปริ มาณนํ้าอยูด่ ว้ ย เช่น บานระบาย หรื อประตูน้ าํ
1.2.2 เพือ่ การเก็บเป็ นสถิติข้อมูลเพือ่ ประโยชน์ ในอนาคต โดยปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่านอาคาร
ชลศาสตร์ ต่าง ๆ ที่บนั ทึ กไว้จะเป็ นประโยชน์ในการวางแผนการบริ หารจัดการนํ้า หรื อเพื่อการ
ปรับปรุ งโครงการชลประทาน ระบบชลประทาน และระบบระบายนํ้าในอนาคต

1.3 วิธีการตรวจวัดคํานวณปริมาณนํา้
การวัดปริ มาณนํ้า หรื ออัตราการไหล (Discharge: Q) ผ่านอาคารชลศาสตร์ น้ นั จาก
หลักการพื้นฐานจะคิดจาก ความเร็ วการไหล (Velocity: V) ที่ไหลผ่านพื้นที่หน้าตัดการไหล
(Area: A) หรื อ Q = VA โดยจะมีการคํานวณด้วยวัตถุประสงค์ 2 ประการได้แก่
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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1) การบริ หารจัดการนํ้า เป็ นการคํานวณหาขนาดการควบคุมการไหลของนํ้าผ่านอาคารว่า
จะเปิ ดปิ ดบานระบาย ประตูน้ าํ หรื อเพิ่มลดระดับสันฝายที่ปรับระดับได้เท่าไร เพื่อให้น้ าํ ไหลผ่าน
ออกไปตามปริ มาณที่ตอ้ งการ
2) การเก็บเป็ นสถิติขอ้ มูล เป็ นการคํานวณปริ มาณนํ้าผ่านอาคารทุกตัวที่มีขอ้ กําหนดให้เก็บ
สถิติขอ้ มูล ซึ่ งได้แก่ ฝายระบายนํ้าหรื อทางระบายนํ้าล้นอาคารที่ไม่มีการควบคุมด้วยบานระบาย
รวมทั้งการคํานวณปริ มาณนํ้าจากการบริ หารจัดการนํ้าในกรณี ขอ้ 1) ข้างต้นด้วย
สําหรับวิธีการในการวัดหรื อคํานวณปริ มาณนํ้าผ่านอาคารต่างๆ นั้นทําได้ 2 วิธี คือ
1.3.1 การตรวจวัดโดยตรง
เมื่อต้องการทราบปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่านอาคารชลศาสตร์ ใด ก็ตรวจวัดจากอาคาร
ชลศาสตร์ หลักของระบบนั้นโดยตรง โดยอาศัยค่าคุณสมบัติทางชลศาสตร์ หรื อตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
กับการไหลผ่านอาคารนั้นๆ ตัวอย่างเช่น
 ต้องการทราบว่าปริ มาณนํ้าส่ งเข้าคลองส่ งนํ้าเท่าใดก็คาํ นวณจากปริ มาณ
นํ้าไหลผ่านท่อระบายนํ้าปากคลอง หรื อประตูระบายนํ้าปากคลอง
 ต้องการทราบปริ มาณนํ้าระบายลงสู่ ลาํ นํ้าก็ตรวจวัดคํานวณจากปริ มาณ
นํ้าที่ไหลผ่านฝาย หรื อทางระบายนํ้าล้น หรื อประตูระบายนํ้า
 ต้องการทราบปริ มาณนํ้าไหลผ่านลํานํ้าช่ วงใดๆ ก็ตรวจวัดคํานวณจากลํา
นํ้าที่ตาํ แหน่ งนั้น (ถ้ามีสิ่งปิ ดกั้นในลํานํ้า เช่ น ฝายหรื อประตูระบาย ต้องไม่ก่อให้เกิ ดอิทธิ พลที่
ส่ งผลกระทบกับการตรวจวัดคํานวณ ณ จุดนั้น) อาจใช้วิธีการคํานวณด้วยวิธี Slope – Area
Method หรื อใช้เครื่ องมือวัดกระแสนํ้าหรื อสร้างอาคารวัดนํ้าโดยเฉพาะ เป็ นต้น แต่ถา้ สิ่ งที่ปิดกั้น
ในลํานํ้ามีอิทธิ ผลเกิดผลกระทบต่อการไหล ก็จะตรวจวัดปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่านสิ่ งปิ ดกั้นนั้นแทน
เพราะสิ่ งปิ ดกั้นจะกลายเป็ นอาคารหลักของระบบตรงนั้น
1.3.2 การตรวจวัดทางอ้อม
เป็ นการตรวจวัดคํานวณปริ มาณนํ้าที่ไม่ได้ตรวจวัดจากอาคารชลศาสตร์ หลักของ
ระบบโดยตรง แต่จะวัดจากอาคารชลศาสตร์อื่นหรื อวิธีการอื่นแทน เช่น
 ถ้าต้องการทราบว่าปริ มาณนํ้าส่ งเข้าคลองส่ งนํ้าเท่ าใดก็ไม่ คาํ นวณจาก
ปริ มาณนํ้าไหลผ่านอาคารชลศาสตร์หลัก คือ ท่อระบายนํ้าปากคลอง หรื อประตูระบายนํ้าปากคลอง
แต่ติดตั้งอาคารวัดนํ้าหรื อเครื่ องมือวัดนํ้าด้านท้ายอาคารเหล่านั้น เพื่อตรวจวัดคํานวณแทน ในการ
ควบคุมเปิ ดปิ ดบานระบายก็ควบคุมปรับให้ได้ปริ มาณนํ้าไหลผ่านให้สัมพันธ์กบั ปริ มาณนํ้าที่ไหล
ผ่านอาคารวัดนํ้าหรื อเครื่ องมือวัดปริ มาณนํ้าดังกล่าว เป็ นต้น
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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1.4 ผลของการตรวจวัดคํานวณปริมาณนํา้ ทีถ่ ูกต้ อง
ค่าความละเอียดหรื อความถูกต้องแน่นอนของการคํานวณปริ มาณนํ้าที่ตอ้ งการนั้น ขึ้นกับ
วัตถุประสงค์หรื อหน้าที่ของอาคารชลประทานนั้นว่าปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่านเป็ นประโยชน์อย่างไร มี
ความสําคัญระดับไหน ตลอดจนปั จจัยแวดล้อมต่างๆ ที่ผรู ้ ับผิดชอบในการบริ หารจัดการนํ้าต้อง
พิจารณาตัดสิ นใจเลือกให้เหมาะสม ซึ่ งอาจสรุ ปถึงความจําเป็ นในการวัดปริ มาณนํ้าให้ถูกต้องได้
ดังนี้
1.4.1 ทําให้เกิ ดความประหยัดนํ้าและลดความเสี ยหายจากการบริ หารจัดการนํ้า การ
ตรวจวัดบันทึกข้อมูลและการคํานวณที่ถูกต้อง ทําให้การจัดการนํ้าได้เพียงพอ เหมาะสมกับความ
ต้องการ โดยหากมีความผิดพลาดจากการคํานวณในทางสู งหรื อเผือ่ ขาดมากเกินไปจะส่ งผลให้เกิด
การสู ญเสี ยนํ้า ทําให้น้ าํ ต้นทุนที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้ลดลง หรื อกรณี การระบายนํ้าปริ มาณนํ้าที่
มากเกินอาจทําให้เกิดความเสี ยหายท่วมพื้นที่ดา้ นท้ายนํ้าได้ แต่หากคํานวณผิดพลาดในทางตํ่าหรื อ
คิดปริ มาณนํ้าน้อยเกินไป ในกรณี การส่ งนํ้าให้พ้ืนที่เพาะปลูกก็จะไม่เพียงพอตามที่ตอ้ งการของพืช
กรณี การระบายนํ้าจากเขื่อนหรื ออ่างเก็บนํ้าก็จะระบายนํ้าได้นอ้ ย นอกจากจะเสี ยเวลาแล้ว อาจเกิด
ความไม่ปลอดภัยหรื อทําให้เกิดความเสี ยหายต่อตัวเขื่อนหรื อทํานบดินได้
1.4.2 ลดปั ญหาความขัดแย้งและง่ ายต่อการบริ หารจัดการนํ้า การคํานวณปริ มาณนํ้า
ผิดพลาดทั้งกรณี ที่นอ้ ยกว่าหรื อมากกว่าปริ มาณจริ งที่ตอ้ งการ ย่อมส่ งผลกระทบต่อปริ มาณความ
ความเพียงพอในช่ วงเวลาที่ ตอ้ งการใช้น้ าํ ทําให้ตอ้ งเสี ยเวลาแก้ปัญหาทั้งระบบอยู่ตลอดเวลา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ จะเกิดความขัดแย้งในการจัดการนํ้าในระดับลุ่มนํ้าได้มาก
1.4.3 การนําข้อมูลในด้านต่างๆ ที่มีความถูกต้องไปใช้ประโยชน์ในอนาคต จะทําให้การ
บริ หารจัด การนํ้า การปรั บ ปรุ งโครงการ ฯลฯ มี ค วามถู ก ต้อ งเหมาะสม สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผลสู งสุ ด
1.4.4 ความคุม้ ค่าการลงทุน ในการปฏิบตั ิงานใด ๆ จะเกิดต้นทุนในทุกกิจกรรมที่ทาํ ใน
การบันทึกคํานวณที่ไม่ถูกต้องนั้นเสมือนเป็ นการลงทุนที่สูญเปล่า เป็ นการสู ญเสี ยทรัพยากรไปแต่
ไม่ได้รับผลประโยชน์ที่คุม้ ค่าอย่างแท้จริ ง
1.4.5 ภาพลักษณ์ที่ดี การปฏิบตั ิงานหรื อนําเสนอในสิ่ งที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ย่อมจะ
สร้างความเชื่อมัน่ และความเชื่อถือจากบุคคลและองค์กรภายนอก ต่อตัวผูป้ ฏิบตั ิและต่อองค์กรของ
ผูป้ ฏิบตั ิ
1.4.6 การปฏิ บตั ิงานเกี่ ยวกับจัดการนํ้าภายใต้องค์ความรู ้ หรื อหลักวิชาที่ถูกต้อง เป็ น
ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าในการพัฒนาความรู ้ดา้ นชลศาสตร์ และการชลประทานในอนาคต

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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1.5 การให้ ความสํ าคัญในการตรวจวัดคํานวณปริมาณนํา้
จากวิธีการตรวจวัด การเลือกใช้เครื่ องมือ หรื อสร้างอาคารชลศาสตร์เพื่อการวัดปริ มาณนํ้า
โดยตรงที่กล่าวข้างต้นนั้น เป็ นแนวทางที่ใช้กนั ทัว่ ๆ ไป ซึ่ งบางวิธีการบางรู ปแบบอาจไม่ปรากฏ
การใช้ในประเทศไทย ยกตัวอย่างเช่น การสร้างอาคารชลศาสตร์ ข้ ึนมาเพื่อให้ทาํ หน้าที่วดั ปริ มาณ
นํ้าที่ไหลผ่านทางนํ้าขนาดใหญ่ เช่น แม่น้ าํ ลําห้วย คลองผันนํ้าหรื อระบายนํ้านั้นในประเทศไทยจะ
ไม่ทาํ กัน แต่จะใช้วิธีการตรวจวัดวิธีอื่นๆ แทน ในขณะที่ในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริ กาจะให้
ความสําคัญกับการบริ หารจัดการนํ้าที่มีประสิ ทธิ ภาพ ในทางนํ้าขนาดใหญ่นิยมก่อสร้างอาคารวัด
นํ้า เช่น Broad - crested weirs, Long – throated flumes หรือ Short – throated
flumes แม้วา่ จะมีค่าใช้จ่ายสู ง มีความยากลําบากในการก่อสร้างมากก็ตาม
ในอนาคตแนวคิดเหตุผลความจําเป็ นด้านการอํานวยความสะดวกในการทํางาน เน้นการใช้
เทคโนโลยีมาช่ วยทํางาน แทนการใช้คนจํานวนมากๆ เช่ นในการบริ หารจัดการนํ้าจะใช้ระบบ
อัตโนมัติที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ และมักจ้างบุคคลหรื อหน่ วยงานภายนอกที่มีความเชี่ ยวชาญ
เฉพาะด้านมาทําแทน (Outsource) ในกิจกรรมต่าง ๆ
ระบบการเมืองการปกครองจะมีอิทธิพลต่อระบบอื่นๆ ทุกระบบในสังคม ประเทศที่ระบบ
การเมืองมีความเข้มแข็ง การดําเนิ นงานจะมีการติดตามตรวจสอบจากทั้งหน่ วยงานภายในและ
ภายนอกอย่างเคร่ งครัด การจัดการนํ้าในระบบลุ่มนํ้าระหว่างเขตการปกครองหรื อระหว่างรัฐจะไม่
ยอมให้เกิ ดความผิดพลาดใด ๆ ที่จะทําให้เกิ ดการสู ญเสี ยนํ้าไปโดยไม่เกิ ดประโยชน์ หรื อเป็ น
อุปสรรคต่อการคมนาคมทางนํ้า หรื อสร้างความเดือดร้อนให้เกิดกับประชาชนไม่ว่ากรณี การเกิด
นํ้าท่วมหรื อขาดแคลนนํ้าที่ใช้ในทุกกิจกรรม มีการดําเนิ นงานภายใต้ขอ้ กําหนดกฎหมายที่มีหลัก
คิดที่ว่า ปั ญหาที่เกิดจากลักษณะหรื อสาเหตุ ในขนาดหรื อระดับหรื อปริ มาณที่เคยเกิดมาแล้ว ผูม้ ี
หน้าที่รับผิดชอบจะต้องแก้ไขป้ องกันเพื่อไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นอีก เพราะกฎหมายจะให้ความ
คุม้ ครองต่อสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชนสู งมาก หากเกิดความผิดพลาดที่ไม่ใช่เกิดจากเหตุสุดวิสัย
จะต้องชดใช้ค่าเสี ยหายแก่ผเู ้ สี ยหายที่สูงอย่างมากและจะสู ญเสี ยคะแนนนิ ยมในการจะได้รับการ
เลื อ กตั้ง เข้า มาทํา หน้า ที่ บ ริ ห ารปกครองอี ก ในการเลื อ กตั้ง ครั้ งต่ อ ไป แต่ สิ่ ง ที่ สํา คัญ ที่ สุ ด คื อ
ประชาชนมี การศึ กษาที่ ดี มี ความตระหนักถึ งการไม่ ยอมให้ใครมาละเมิ ดสิ ทธิ เสรี ภาพของตน
ในขณะที่ทาํ หน้าที่ของตนให้ดีที่สุดโดยไม่ละเมิดสิ ทธิเสรี ภาพของผูอ้ ื่นด้วย เป็ นต้น
ข้อมูลจากการตรวจวัดปริ มาณนํ้าที่ถูกต้องในทางนํ้าจากอาคารชลศาสตร์ ต่าง ๆ จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการบริ หารจัดการนํ้าในระดับลุ่มนํ้า เพื่อการป้ องกันหรื อแก้ไขปั ญหาภัยที่เกิดจากนํ้า
ที่จะเกิ ดซํ้าซากและรุ นแรงเพิ่มขึ้นในอนาคต การนําเทคโนโลยีระบบโทรมาตรที่มีความถูกต้อง
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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แม่นยําในการตรวจวัดและมีความรวดเร็ วในการรายงานผล มาใช้ในการตรวจวัดรายงานข้อมูลด้าน
อุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา เพื่อการเตือนภัยนํ้าท่วมจากนํ้าป่ าไหลหลากล่วงหน้า จะป้ องความ
สู ญเสี ยที่จะเกิดขึ้นได้มาก

1.6 เนือ้ หาของหนังสื อ
ได้จ ัด แบ่ ง เนื้ อ หาในหนังสื อนี้ ใ ห้มีความสัมพัน ธ์ต่อเนื่ องกัน โดยนําเสนอเรื่ อ งราวให้
ครอบคลุมในทุกด้าน ทั้งความเป็ นมา ทฤษฏีเบื้องต้น และรายละเอียดซึ่ งเป็ นส่ วนสําคัญที่สุดของ
เรื่ องนั้น ๆ โดยจัดแบ่งเนื้อหาเป็ น 15 บท ดังนี้
บทที่ 1 บทนํา (บทนี้)
บทที่ 2 หลักการพืน้ ฐาน กลศาสตร์ ของของไหล ชลศาสตร์ การไหลในทางนํ้าเปิ ด
นําเสนอทฤษฏีหรื อหลักการพื้นฐาน เพื่อเป็ นการทบทวนความรู ้ในเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจวัดปริ มาณนํ้า ได้แก่ กลศาสตร์ของของไหล ชลศาสตร์ การไหลในทางนํ้าเปิ ด ฯลฯ
บทที่ 3 การวัดระดับนํ้า เสนอวิธีการวัดระดับนํ้าด้วยวิธีการและเครื่ องมือแบบต่าง ๆ ซึ่ ง
เป็ นเรื่ องที่มีความสําคัญ เพราะการคํานวณปริ มาณนํ้าโดยวิธีการต่างๆ นั้นส่ วนใหญ่แล้วมักต้องใช้
ค่าระดับนํ้ามาคํานวณเสมอ
บทที่ 4 การตรวจวัด อัต ราการไหลในทางนํ้า เปิ ด นํา เสนอหลัก เกณฑ์เ บื้ อ งต้น ในการ
ตรวจวัดปริ มาณนํ้าในทางนํ้าเปิ ด การจะตรวจวัดที่ตาํ แหน่งใดของหน้าตัดการไหลของทางนํ้านั้น
แนะนําการตรวจวัดคํานวณด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของทางนํ้าและเครื่ องมือที่จะ
ใช้ตรวจวัด
บทที่ 5 การวัดปริมาณนํ้าในทางนํ้าเปิ ดด้ วยวิธีการและเครื่องมือพิเศษ ได้แก่ การตรวจวัด
ด้วยวิธี Volume metric method, การคํานวณโดยวิธี Slope Area Method, การใช้ทุ่น
(Float method), การใช้สารเคมีและสี , การใช้ Pitot tube

และการใช้ Velocity head
rod เป็ นต้น ซึ่ งล้วนไม่ใช่เครื่ องมือวัดกระแสนํ้าเชิงกล และเครื่ องมืออิเล็คทรอนิ คส์

ลอย

บทที่ 6 การวัดความเร็วการไหลด้ วยเครื่องมือวัดกระแสนํ้าเชิ งกล เครื่ องมือในกลุ่มนี้ เป็ น
เครื่ องมือวัดกระแสนํ้าที่เราคุน้ เคยกันคือ แบบลูกถ้วย และแบบใบพัดนัน่ เอง โดยจะนําเสนอตาม

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ลักษณะของเครื่ องมือ 3 ประเภทได้แก่ Vertical axis
current meters และ Pendulum current meters

current meters, Horizontal axis

บทที่ 7 การวัดความเร็ วการไหลด้ วยเครื่ องมือวัดกระแสนํ้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
Electromagnetic Velocity meter, Doppler Velocity meter และ Optical Strobe
Velocity meter เป็ นต้น
บทที่ 8 การคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านฝายทดนํา้ ฝายระบายนํา้ หรือทางระบายนํา้ ล้น
บทที่ 9 ฝายวัดนํา้ ประเภทฝายสั นคม
บทที่ 10 ฝายวัดนํา้ ประเภทฝายสั นกว้าง
บทที่ 11 ฝายวัดนํา้ ประเภทฝายสั นสั้ น
บทที่ 12 การคํานวณปริมาณนํา้ ไหลผ่ านบานระบาย (ฝายระบายนํา้ และประตูระบายนํา้ )
บทที่ 13 การคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลศาสตร์ ประเภทท่ อ และระบบท่ อ
บทที่ 14 การวัดปริมาณนํา้ ด้ วยรางวัดนํา้ (Flume)
บทที่ 15 การสอบเทียบอาคารชลศาสตร์ นําเสนอรู ปแบบและวิธีการสอบเที ย บหาค่า
สัมประสิ ทธิ์การไหล (Coefficient of Discharge) ของอาคารชลศาสตร์ที่ใช้ควบคุมปริ มาณนํ้า
ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งเป็ นสิ่ งที่มีความสําคัญ เพราะจะทําให้การคํานวณปริ มาณนํ้าผ่านอาคารชล
ศาสตร์ แห่ งนั้นมีความถูกต้องที่สุด โดยจะได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ที่เป็ นค่าเฉพาะของอาคารชลศาสตร์
นั้น มาใช้ใ นการคํา นวณ ทั้งนี้ เนื่ อ งจากอาคารชลศาสตร์ แ ต่ ละแห่ ง จะมี ข นาด มิ ติ รายละเอี ย ด
ปลีกย่อย มีสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่จะทําให้เกิดผลกระทบเฉพาะตัว

-----------------------------------------------------
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บทที่ 2
หลักการพืน้ ฐาน
กลศาสตร์ ของของไหล ชลศาสตร์ การไหลในทางนํา้ เปิ ด
การวัดอัตราการไหลของนํ้าหรื อที่จะเรี ยกในคู่มือนี้ ว่าการวัดปริ มาณนํ้านั้น เป็ น
การตรวจวัดการไหลที่แบ่งตามชนิดของการไหลของนํ้าได้เป็ น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ
1) การไหลของนํ้าในทางนํ้าเปิ ด เป็ นการไหลของนํ้าโดยอิสระเนื่องจากแรงดึงดูด
ของโลก โดยผิวนํ้าจะสัมผัสกับบรรยากาศ ได้แก่ การไหลในทางนํา้ เช่ น คลอง คู ลําธาร ห้วย
แม่น้ าํ ฯลฯ การไหลผ่านอาคารชลศาสตร์ ที่เป็ นตัวควบคุมการไหลของนํ้าในทางนํ้า เช่ น ทาง
ระบายนํ้าล้น ฝายทดนํ้า ฝายระบายนํ้า ประตูระบายนํ้า เป็ นต้น รวมทั้งการไหลในอาคารประเภท
ท่อหรื อระบบท่อที่นา้ํ ไหลไม่ เต็มท่ อด้วย
2) การไหลของนํ้าในท่ อภายใต้ แรงดัน เป็ นการไหลในระบบท่อที่น้ าํ ไหลเต็มท่อ
ซึ่งผิวนํ้าไม่สมั ผัสกับบรรยากาศ อาจมีอากาศในท่อบ้างก็จะอยูใ่ นสภาพสุ ญญากาศ แรงกระทําที่ทาํ
ให้เกิดการไหลคือความแตกต่างของแรงดันเนื่องจากความสู งของนํ้า (Pressure head) ระหว่าง
ด้านหน้าท่อหรื อปากท่อ กับด้านท้ายท่อหรื อปลายท่อ ที่มกั เรี ยกย่อๆ ว่า Head
จริ งๆแล้วการไหลของนํ้านั้นยังมี "การไหลของนํ้าใต้ดิน" อีกอย่างหนึ่ ง ซึ่ งจะไม่
กล่าวถึงในคู่มือนี้ ในการเรี ยนรู ้เรื่ องการวัดปริ มาณนํ้านั้นต้องอาศัยความรู ้ในเรื่ อง กลศาสตร์ ของ
ของไหล (Fluid mechanics), ชลศาสตร์ (Hydraulics), การไหลในทางนํ้าเปิ ด (Open
channel flow) และการไหลในท่อ (Pipe flow) ประกอบกัน ดังนั้นในเบื้องต้นจึงควรรู ้หลักการ
พื้นฐานของความรู ้ดงั กล่าว ซึ่งจะสรุ ปโดยสังเขปต่อไปนี้

2.1 คุณสมบัตพิ นื้ ฐานของของไหล
ของไหลเป็ นสสารที่เปลี่ยนแปลงรู ปร่ างได้อย่างต่อเนื่ องเมื่อมีแรงเฉื อนมากระทํา
อาจแบ่งของไหลได้เป็ น ของไหลที่ ยุบตัวไม่ ได้ ซ่ ึ งส่ วนใหญ่จะอยู่ในรู ปของของเหลวที่มีความ
หนาแน่นคงที่ เช่น นํ้า นํ้ามัน ฯลฯ กับของไหลที่ยบุ ตัวได้ หรื ออัดได้ จะอยูใ่ นรู ปของก๊าซหรื อไอที่
มีความหนาแน่ นไม่คงที่ สมบัติทางฟิ สิ กส์ของของไหลได้แก่ ความเร็ ว ความเร่ ง ความดัน ความ
หนาแน่ น ปริ มาตรจําเพาะ นํ้าหนักจําเพาะ ความถ่วงจําเพาะ เป็ นต้น ซึ่ งสมบัติดงั กล่าวสามารถ
เปลี่ยนแปลงไปตามตําแหน่งและเวลา และจะเกิดขึ้นในทั้ง 3 มิติ (ระนาบ) ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มักศึกษาในระนาบเดียว เพราะง่ายต่อการเข้าใจ ไม่ตอ้ งใช้ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ที่สูงมาก
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สรุปสมบัติทางฟิ สิ กส์ ของของไหลโดยสั งเขป ต่อไปนี้
2.1.1 ความหนาแน่ น (Mass density): ρ คือ มวลของสารต่อหนึ่งหน่วยปริ มาตร


เมื่อ

m


(kg / m3)

m = มวล

กิโลกรัม, ก.ก. , (kg)
ลูกบาศก์เมตร, ม.3, ลบ.ม.,

 = ปริ มาตร

(m3)

สําหรับความหนาแน่นของนํ้านั้น กําหนดให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานสากล คือ ที่ความ
ดันมาตรฐาน 1 บรรยากาศ ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นํ้ามีความหนาแน่น 1,000 kg/ m3
2.1.2 ปริมาตรจําเพาะ (Specific volume): Vs คือ ปริ มาตรของสารในหนึ่งหน่วยมวล
หรื อคือส่ วนกลับของความหนาแน่น
Vs 

 1

m 

(m3 / kg)

2.1.3 นํ้าหนักจําเพาะ (Specific

คือ นํ้าหนักของสารต่อหนึ่ งหน่วย



weight):

ปริ มาตร


เมื่อ

W mg

 g



(N / m3)

W = นํ้าหนัก

นิวตัน (N)
g = ความเร่ งเนื่ องจากแรงดึงดูดของโลก = 9.81

นํ้า

  g = 1,000 x 9.81

เมื่อ 1 นิวตัน (N) = 1

kg
3

m

.

m
s

2

m/s2

= 9.81x10 3

(N / m3)

kg.m/ s2

2.1.4 ความถ่ วงจําเพาะ (Specific gravity):
นํ้าหนักของนํ้าที่มีปริ มาตรเท่ากัน......ไม่มีหน่วย

S

คือ อัตราส่ วนของนํ้าหนักของวัตถุต่อ


W



Ww  w  w
W, Ww = นํ้าหนักของวัตถุ, นํ้าหนักของนํ้าที่มีปริ มาตรเท่ากัน ……นิ วตัน (N)
S

เมื่อ

นํ้าหนักจําเพาะของวัตถุ, นํ้าหนักจําเพาะของนํ้า
,w = ความหนาแน่นของวัตถุ, ความหนาแน่นของนํ้า
ความถ่วงจําเพาะของนํ้า = 1

, w

=

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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2.1.5 ความดัน (Pressure): P คือ แรงที่กระทําต่อพื้นที่ที่ต้ งั ฉากกับแนวแรง
P

เมื่อ

F
A

……….N/m2

หรื อ Pascal (Pa)

F = แรงกระทําหรื อแรงกดจากนํ้าหนักของแท่งนํ้า
A = พื้นที่ที่ต้ งั ฉากกับแนวแรงหรื อที่แรงมากระทํา

แรงดันของนํ้าที่กระทําต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่กค็ ือนํ้าหนักของแท่งนํ้าที่อยูเ่ หนือพื้นที่
นั้นนัน่ เอง โดยความดันที่ระดับเดียวกันมีคา่ เท่ากันทุกทิศทาง

รูปที่ 2-1 แสดงความดันของนํ้าที่เกิดจากแรง F กระทําต่อพื้นที่ A ที่ความลึก h
P

F
 gh  h
A

การบอกค่าความดันอาจบอกเป็ นความสูงของของไหล (Pressure head)
h

P


ในกรณี น้ าํ ไหลในท่อภายใต้แรงดัน หากเจาะท่อเป็ นรู เล็กๆ แรงดันของนํ้าในท่อจะทํา
ให้น้ าํ พุ่งออกจากรู หากติดท่อเล็กๆ ที่รูที่เจาะไว้ดงั กล่าวให้มีความยาวพอที่จะไม่ทาํ ให้น้ าํ ไหลล้น
ออกมาได้ ความสู งของนํ้าในท่อเล็กๆ เท่ากับ h ก็คือ Pressure head ของนํ้าในท่อที่ตาํ แหน่ง
นั้นนัน่ เอง

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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รู ปที่ 2-2 แสดง Pressure head ของนํ้าในท่อ
Wt = นํ้าหนักของนํ้ามวล m ในท่อเล็กสู ง h

มีพ้นื ที่หน้าตัด A

แรงดันของนํ้าในท่อใหญ่
เมื่อความสูงนํ้าในท่อเล็ก h คงที่ จะอยูใ่ นสภาพสมดุล
Fp =

Wt =

Fp

Wt =

Fp

P

Fp
A

h



=

mg

mg
 gh  h
A

P


2.1.6 ความเร็วการไหล (Velocity): V
เมื่อของไหลเกิดการไหลมวลของของไหลมี
การเปลี่ยนตําแหน่ ง โดยระยะทาง S ที่มวลของของไหลเคลื่อนที่ไป ในหนึ่ งหน่วยเวลา t เรี ยกว่า
เกิดความเร็ วของการไหล
V

S
t

2.1.7 ความเร่ งการไหล (Acceleration):
ความเร็ วต่อหน่วยเวลา
a

V
t

เมตร/วินาที,
a

(m/s)

ความเร่ งคือ อัตราการเปลี่ยนแปลง
………..m/s2

2.1.8 อัตราการไหล (Discharge): Q คือ ปริ มาณหรื อปริ มาตร Vo ของของไหลที่
เปลี่ยนตําแหน่งหรื อเคลื่อนที่ไปในหนึ่งหน่วยเวลา t เกิดความเร็ วการไหล V
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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Q

หากให้

Vo
t

………..m3/s

S = ระยะการเปลี่ยนตําแหน่ ง หรื อเคลื่อนที่

;

S  V. t

A = พื้นที่หน้าตัดของของไหลที่เคลื่อนที่

ดังนั้น
หารด้วย t ทั้งสองด้าน

Vo  S. A  V.t.A
Vo
 VA
t

ดังนั้น

Q  VA

………..m3/s

2.1.9 ความเร่ งเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก (Gravitational acceleration)

:g

รูปที่ 2-3 แสดงค่า g บนตําแหน่งเสนรุง ต่างๆ ของโลก
ค่าความเร่ งเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก หรื อค่า g จะมีค่าระหว่าง 9.78 ม./วินาที 2 ถึง 9.83
ม./วินาที 2 ขึ้นกับตําแหน่ง latitude บนผิวโลก ซึ่งแสดงตามรู ปที่ 2-3 ในการใช้งานในสู ตรการ
คํานวณมักใช้ค่าตามแหล่งที่มาขององค์ความรู ้น้ นั ๆ ที่มกั มาจากสหรัฐอเมริ กาและประเทศในทวีป
ยุโรป ซึ่งเป็ นโซนที่มีค่า g

=

9.81 ม./วินาที 2 (เป็ นที่ยอมรับกันว่าการใช้ค่า g นั้นถ้าเพื่อความ

สะดวกในการคํานวณหรื ออ้างอิงอาจใช้เท่ากับ 10 ม./วินาที 2 ก็ได้ ซึ่งจะมีความผิดพลาดประมาณ 2
%)
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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2.1.10 รู ปแบบของการไหล (Type of flows) ในทางนํา้ เปิ ด
การไหล คือ การที่มวลหรื ออนุ ภาคของของไหลเคลื่อนที่ต่อเนื่ องจากจุดหนึ่ งไปยังอีกจุด
หนึ่ ง การไหลในทางนํ้าเปิ ดเป็ นการไหลในลักษณะที่ผิวของนํ้าสัมผัสกับอากาศ โดยมีความดัน
บรรยากาศกระทําต่อผิวของนํ้าซึ่ งเรี ยกว่า ผิวของไหลอิ สระ ทางนํ้าเปิ ดแบ่งได้เป็ น (1) ทางนํ้าเปิ ด
ตามธรรมชาติ ได้แก่ ร่ องนํ้า คู ลําธาร คลอง ห้วย แม่น้ าํ เป็ นต้น โดยจะมี สภาพสลับซับซ้อน
ลักษณะไม่แน่ นอน เปลี่ยนแปลงรู ปร่ างและขนาดไปตามสถานที่ และ (2) ทางนํ้าเปิ ดที่สร้างขึ้น
โดยมนุษย์ เลียนแบบทางนํ้าเปิ ดธรรมชาติ ที่มกั มีรูปร่ างลักษณะที่สมมาตร
การบอกถึ งการไหล บอกได้ด้วย ความเร็ วของการไหล(Velocity) และอัตราการไหล
(Discharge or Rate of flow)
รู ปแบบของการไหลนั้นสามารถแบ่งได้หลายอย่างขึ้นกับว่าจะพิจารณาองค์ประกอบใด
ได้แก่
1 ) แบ่ งตามทิศทางการเคลือ่ นทีข่ องมวลหรืออนุภาคของของไหล
1.1) Laminar flows หรื อ Viscous flows เป็ นการไหลที่มวลหรื ออนุภาค
ของของไหลเคลื่อนที่ตามกันในทิศทางที่แน่นอน ในลักษณะเป็ นแผ่นหรื อเป็ นชั้นๆ มักเกิดในของ
ไหลที่ มีความหนื ดสู ง มี ความเร็ วตํ่า ได้แก่ การไหลของนํ้าใต้ดิน การไหลของนํ้ามันในท่ อที่
ความเร็ วตํ่าๆ ฯลฯ มักไม่เกิดในการไหลในทางนํ้าเปิ ด (การไหลของเลือดในเส้นเลือดก็เป็ นรู ปแบบ
นี้)

รู ปที่ 2-4 ลักษณะการไหลแบบ Laminar flows

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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1.2 ) Turbulent flows เป็ นการไหลที่อนุภาคของของไหลเคลื่อนที่ไปอย่างไม่
แน่นอน ไม่เป็ นระเบียบ เปลี่ยนแปลงทั้งขนาดและทิศทางในช่วงเวลาสั้นๆ มีความเร็ วสู งๆ ซึ่ งเป็ น
สภาพการไหลในทางนํ้าเปิ ดทัว่ ไป

รู ปที่ 2- 5 ลักษณะการไหลแบบ Turbulent flows
1.3)

เป็ นการไหลแบบผสมผสานระหว่าง Laminar flows
และ Turbulent flows โดยเป็ นการไหลช่วงกลางก่อนที่จะเปลี่ยนการไหลจาก Laminar flows
ไปเป็ น Turbulent flows อย่างสมบูรณ์
Transition flows

รู ปที่ 2-6 ลักษณะการไหลแบบ Transition flows
2) แบ่ งตามการเปลีย่ นแปลงอัตราการไหล และพืน้ ทีห่ น้ าตัดการไหล

รู ปที่ 2-7 แสดงการไหลจากหน้าตัด 1 ไปยังหน้าตัด 2
2.1) Steady flows: การไหลแบบทรงตัวมัน่ เป็ นการไหลที่ความเร็ วของหน้า
ตัดการไหล (ที่หน้าตัด 1 และ 2) ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา (ระดับและความเร็ วเท่ากันตลอดเวลา)
v
0
t

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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2.2) Unsteady flows: เป็ นการไหลที่คุณสมบัติของของไหล มีความเร็ วเปลี่ยน
แปลงตามเวลา (ระดับและความเร็ วเปลี่ยนแปลงตามเวลา จากจุด 1 ถึงจุด 2) ได้แก่การไหลที่เกิ ด
จากนํ้าขึ้นนํ้าลง
v
0
t

2.3) Uniform flows: การไหลแบบเสมอต้นเสมอปลาย ความเร็ วของการไหลไม่
เปลี่ยนแปลงเมื่อเคลื่อนที่จากหน้าตัด 1 ไปยังหน้าตัด 2 (ความลึกและความเร็ วไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อ
วัดที่ตาํ แหน่งต่างๆ)
v
0


2.4) Non-uniform flows: การไหลแบบแปรเปลี่ยน ความเร็ วของการไหล
เปลี่ยนแปลงเมื่อเคลื่อนที่จากหน้าตัด 1 ไปยังหน้าตัด 2 โดยอาจเป็ นการไหลแบบมีความเร่ งในทิศ
ทางการไหล หรื อการไหลแบบมีความหน่วงในทิศทางการไหล (ความลึกและความเร็ วมีค่าต่างกัน
ในแต่ละหน้าตัดการไหล ตลอดทิศทางการไหล)
v
0 


v
 0 and


v
0


ในสภาพการไหลที่ เกิ ดจริ งนั้น จะมี การไหลแบบต่ างๆ เกิ ด ขึ้ นพร้ อมๆ กันได้
หลายแบบ ซึ่งอาจสรุ ปรู ปแบบการไหลที่เป็ นไปได้ คือ
(1)

Steady – uniform flows

v
0


และ

ความเร็ วที่หน้าตัด 1 และ 2 เท่ากันตลอดเวลา
v
0
t

V1  V2

และ

V1( t )  V1(t  t )
V2(t )  V2(t  t )

รู ปที่ 2-8 การไหลแบบ Steady – uniform flows

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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(2) Steady – non uniform flows ความเร็ วที่หน้าตัด 1 และ 2 มีค่าไม่เท่ากัน
แต่มีค่าคงที่ตลอดเวลา
 v
0


and

v
0
t

V1  V2
V1(t )  V1(t  t )
V2(t )  V2(t  t )

รู ปที่ 2-9 การไหลแบบ Steady – non uniform flows
(3) Unsteady – uniform flows ความเร็ วที่หน้าตัด 1 และ 2 มีค่าเท่ากันที่
เวลาใดเวลาหนึ่ง (เวลาเดียวกัน) แต่ความเร็ วจะมีค่าไม่คงที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา
 v
0


and

v
0
t

V1( t )  V2(t  t )
V1(t  t )  V2(t  t )
V1(t )  V1(t  t )
V2(t )  V2(t  t )

รู ปที่ 2-10 การไหลแบบ Unsteady – uniform flows
(4) Unsteady – non uniform flows ความเร็ วที่หน้าตัด 1 และ 2 ไม่
เท่ากัน และมีค่าไม่คงที่ตลอดเวลา
v
0


หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

และ

v
0
t
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V1( t )  V2( t )
V1(t  t )  V2(t  t )
V1(t )  V1(t  t )
V2(t )  V2(t  t )

รู ปที่ 2-11 การไหลแบบ Unsteady – non uniform flows

2.2 ความต่ อเนื่องของการไหล และ Continuity equation
หลักการของการไหลของของไหลที่ต่อเนื่ อง คือเมื่อของไหลมีการไหลเกิ ดขึ้น
การไหลนั้นเป็ นการเคลื่อนย้ายมวลของของไหลจากตําแหน่ งหนึ่ งไปยังอีกตําแหน่ ง เมื่อไม่มีตวั
แปรหรื อปั จจัยอื่นๆ มากระทบหรื อเกี่ยวข้อง (มาเพิ่มขนาดมวล หรื อทําให้มวลลดลง) ณ ที่ตาํ แหน่ง
ใดๆ ของการไหล ค่าของมวลก็จะคงเดิม แม้รูปร่ างของมวลจะเปลี่ยนแปลงไปตามตําแหน่ งและ
เวลาก็ตาม

รู ปที่ 2-12 แสดงความต่อเนื่องของการไหล
ในกรณี การไหลแบบ Steady flows ที่ค่า Q คงที่
อัตราไหลเข้า

=

อัตราไหลออก
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2-11
Q = AV
Q = Q1 = Q2 = … = Qn
Q = A1V1 = A2V2 = A3V3 = …..= AnVn

เรี ยก Continuity equation

Qa = Qb + Qc
AaVa = AbVb + AcVc

ทฤษฎีการย้ ายของเรโนลด์ (Reynolds transport theorem)
ได้มีผอู ้ ธิ บายปรากฏการณ์ความต่อเนื่ องของการไหลด้วยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์
หลายรู ปแบบ แต่ที่เป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางนั้นได้แก่ ทฤษฎีการย้ ายของเรโนลด์ (Reynolds
transport theorem) โดยทฤษฎี น้ ี สามารถอธิ บายการเคลื่อนย้ายปริ มาณทางฟิ สิ กส์ที่ถูกย้าย
เปลี่ยนตามเวลา ได้แก่ การย้ายมวล การย้ายพลังงาน และการการย้ายโมเมนตัม
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ทวั่ ๆ ไปจะศึกษาในกรอบหรื อขอบเขตที่ควบคุมปั จจัย
ภายนอกไม่ให้มากระทบหรื อเกี่ยวข้องกับสิ่ งที่ศึกษาเพื่อให้ง่ายในการหาคําตอบ โดยปั จจัยที่ไม่
ส่ งผลกระทบมากจะถูกตัดทิ้งไป ทฤษฎี น้ ี ก็เช่ นกัน ได้ศึกษาภายใต้ ปริ มาตรควบคุ ม (Control
volume) คือ บริ เวณหนึ่ งซึ่ งของไหลผ่านเข้าและออกจากบริ เวณนั้น อาณาเขตล้อมรอบบริ เวณ
ดังกล่าวเรี ยกว่า ผิวควบคุม (Control surface) โดยที่ขนาดและรู ปร่ างของปริ มาตรควบคุมจะ
เป็ นอย่างไรก็ได้ แต่โดยทัว่ ไปมักจะให้ภาชนะบรรจุเป็ นผิวควบคุมและเป็ นส่ วนอื่นของปริ มาตร
ควบคุม ในการศึกษากลศาสตร์ ของของไหลระดับพื้นฐานมักไม่กล่าวถึงทฤษฎีน้ ีมากนัก เพราะทํา
ความเข้าใจยากและต้องใช้จินตนาการที่สูงมาก
รศ. พงษ์ศกั ดิ์ เสริ มสาธนสวัสดิ์ และ ผศ. ประมาณ เสริ มสาธนสวัสดิ์ ได้อธิ บาย
ในหนังสื อ กลศาสตร์ ของของไหล FLUID MECHANICS ในเรื่ องความต่อเนื่ องของการไหล
โดยใช้ทฤษฎีการย้ายของเรโนลด์ (จากหน้า 131 – 136) ดังต่อไปนี้

ปริมาตรทีถ่ ูกควบคุมและทฤษฎีการย้ ายของเรโนลด์
ปริ มาตรที่ถูกควบคุม(Control Volume) คือ บริ เวณหนึ่งซึ่ งของไหลไหลผ่านเข้าและ
ออกจากบริ เวณนั้น อาณาเขตล้อมรอบบริ เวณดังกล่าวเรี ยกว่า ผิวควบคุม (Control Surface)
ขนาดและรู ปร่ างของปริ มาตรควบคุมเป็ นอย่างไรก็ได้ แต่โดยทัว่ ไปแล้วมักจะให้ภาชนะที่บรรจุ
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เป็ นผิวควบคุม และส่ วนอื่นๆ ของปริ มาตรควบคุม ทั้งที่ไหลเข้าและไหลออกจะกําหนดให้ต้ งั ฉาก
กับทิศทางการไหล
เมื่ อไม่คาํ นึ งถึ งธรรมชาติ ของการไหล ทุกสภาวะของการไหลจะต้องสัมพัน ธ์กับเรื่ อง
ต่อไปนี้ ซึ่งใช้แสดงเป็ นแบบฉบับของการวิเคราะห์ได้
1. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันใช้ได้กบั ทุกอนุภาค ทุกขณะ
2. ความสัมพันธ์ของการไหลต่อเนื่อง เช่น กฎทรงมวล
3. กฎข้อที่หนึ่งและข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์
4. สภาวะอาณาเขต (Boundary condition) ทําให้ทราบว่าความเร็ วของของไหลจริ ง
เป็ นศูนย์ที่อาณาเขตดังกล่าว หรื อของไหลจินตภาพไม่สามารถแทรกเข้าไปในอาณาเขตได้
สําหรั บ ทฤษฎี ก ารย้า ยของเรโนลด์ ที่ จ ะกล่ า วถึ ง ในอัน ดับต่ อ ไปนี้ นั้น ใช้ห ลัก การของ
ปริ มาตรควบคุม ในการวิเคราะห์ปริ มาณทางฟิ สิ กส์ที่ถูกย้ายเปลี่ยนตามเวลาอันได้แก่ การย้ายมวล
การย้ายพลังงาน และการย้ายโมเมนตัม ซึ่ งทั้งการไหลแบบความเร็ วคงที่ และความเร็ วไม่ คงที่
(Steady State and Unsteady State)
Reynold’s Transport Theorem
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จากรู ปของระบบและปริ มาตรควบคุม (c.v) ที่เวลา t0 มีสนามการไหล v( x, y, z, t )
กล่าวคือความเร็ วขึ้นกับระยะ x, y, z และเวลา t ซึ่งปริ มาตรควบคุมกําหนดขึ้นแน่นอนในห้วงการ
ไหล ที่เวลา t0 อาณาเขตของระบบและปริ มาตรควบคุมทับกัน ส่ วนที่เวลา t0+ t ระบบแยกเป็ น
สองส่ วนคือส่ วนที่ 2 และ 3 และส่ วนที่ 1 เป็ นส่ วนที่ของไหลไหลเข้า ส่ วนที่ 3 เป็ นส่ วนที่ของไหล
ไหลออกในช่วงเวลา  t เดียวกัน (จากรู ปไหลเข้าที่ a ไหลออกที่ b)
ให้ N เป็ นปริ มาณทางฟิ สิ กส์ที่ถูกย้าย เช่น มวล, งาน และโมเมนตัม เป็ นต้น
ƞ อ่านว่าเอดด้า เป็ นปริ มาณที่ถูกย้ายต่อมวลทั้งหมด
กล่าวคือ  
จากนิยามอนุพนั ธ์

N
m

เมื่อ

m คือมวล

อัตราการเปลี่ยนแปลง N ของระบบคือ
ตัวห้อย s แทนระบบดังรู ป

dN
lim Ns t0  t  Ns t0

dt t  0
t

ที่เวลา t0+t ระบบประกอบด้วยส่วนที่ 2 และส่ วนที่ 3
ที่เวลา t0 ระบบและปริ มาตรควบคุมทับกันคือส่ วนที่ 2, 1
โดยที่

Ns   mass(system ) ndm  (system ) d

จากสมการ

dN
lim Ns t0  t  Ns t0

dt t  0
t

1-1

ค่าของ Ns t0  t  N2  N3 t0  t
 Ncv  N1  N3 t

0  t

   d t  t    d t  t    d t  t
 cv
 0
 1
 0
 3
 0

และเทอม Ns t0  Ncv t0





cv



d t0  t

แทนค่าลงใน 1-1 จะได้
 d
  d t  t    d t  t    d t
 t 0  t  3
 0
 1
 0
 cv
 0
dN
lim  cv

t  0
dt
t
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 d
 d
  d
  d t
 0
 t0  t
 t0  t
 t0  t cv
lim cv
lim 3
lim 1



t
t  0
t
t  0
t
t  0

1-2

ขั้นตอนต่อไปคือหาค่าเทอมที่ (1) , (2) และ (3) ของสมการ 1-2 ดังนี้
พิจารณาเทอมที่ 1 คือส่ วนที่ 2 ในรู ป ข.
 d
  d t
Ncv  t  t  Ncv  t
 cv
 t o  t  cv
 o
o
o

lim
lim

t

t
t  0
t  0



Ncv
t




 d
t cv

1-3

พิจารณาเทอมที่ 2

lim

t 0

 d
3

t
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เพื่อจะหาค่าของ

N 3 t  t
o

ให้ดูรูปขยายของบริ เวณที่ 3 เวกเตอร์



dA

เท่ากับพื้นที่ dA ของพื้นที่ผวิ ควบคุม (Control Surface) กําหนดให้ทิศของ เวกเตอร์

มีขนาด


dA

พุ่ง



ออกตั้งฉากกับผิวทํามุม  กับความเร็ ว

V เนื่ องจากมวลในบริ เวณที่ 3 เป็ นมวลที่ ออกจากการ

ควบคุมปริ มาตรระหว่างช่วงเวลา t ซึ่งมุม



น้อยกว่า


2

เสมอ ตลอดผิวบริ เวณที่ 3

ดังนั้นเราสามารถเขียนได้ดงั นี้
dN 3 t  t  dt  t  (s cos dA )t  t
o
o
o
เมื่อ

ดังนั้นถ้าคิดทั้งหมดของบริ เวณที่ 3 จะได้

d  s cos dA





dN 3 t  t  
(s cos  dA)
cs3
o
t o  t

ดังนั้นเทอมที่ 2 ที่จะหาคือ
lim

3  dt o  t
t

t  0

N 3 t  t
o
t
t  0

 lim

 lim



cs 3

s cos  dA
t

t  0

=

เนื่องจาก

s 
lim t  V
t  0

และ

cs3

 

 

 V.d A
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V. d A  V d A cos 

และ s คือระยะทางที่อนุภาคเคลื่อนที่ไปตามเส้นการไหลในเวลา t
พิจารณาเทอมที่ 3 จากสมการ 1-1 ได้แก่การไหลเข้าสู่ บริ เวณที่ 1 ให้ดูรูปบริ เวณขยาย


ของบริ เวณที่ 1 เวกเตอร์ d A ซึ่ งมีขนาด dA มีทิศทางพุ่งออกจากพื้นผิวควบคุม และตั้งฉากกับผิว
และทํามุม  ซึ่ งโตกว่า


2

กับทิศทาง



V ตลอดผิวควบคุม ซึ่ งทําให้ค่าของการไหลเข้าเป็ นลบ

เนื่องจาก cos    cos 
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เทอมที่ 3 คือ  lim

1 d to t

  lim

t

t 0

N1  t o  t
t

t 0



lim

cs1   cos  dA
t

t  0

=
 
lim t  V
t  0

เนื่องจาก
ซึ่ง

 



cs1

และ
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 V.d A

 

V. d A

คือ

dot product



V. d A  V d A cos 

แทนค่าสมการ 1-5 ,1-4 และ 1-3 ในสมการ 1-2 จะได้







dN 

  d    V .d A    V.d A

cs1
cs3
dt  system t cv

1-6

ซึ่งเขียนย่อได้ดงั นี้ เรี ยก ทฤษฎีการย้ายของเรโนลด์
 
dN 

  d    V .d A

cs
dt  system t cv

เมื่อ

1-7

dN 
 คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของระบบ
dt 

d คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงปริ มาณ N ภายในปริ มาตรควบคุม
 t cv
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cs





คือ อัตราการไหลเข้าและออกจากผิวควบคุม โดยกําหนดให้ไหลเข้า

 V .d A

เป็ นลบและไหลออกเป็ นบวก
หลักถาวรของมวลและสมการความต่ อเนื่อง
การไหลของของไหลที่ต่อเนื่องกันเป็ นการย้ายมวล ดังนั้นจึงสามารถประยุกต์สมการการ
ย้ายของเรโนลด์ได้
ปริ มาณที่ถูกย้าย N = มวล m = 
ปริ มาณที่ถูกย้ายต่อมวล
จากสมการ 1-7 คือ
แทนค่า

 1



N m
 1
m m

 
dN 



d




cs V .d A
dt system t cv

จะได้
 
dN 



d




cs V .d A
dt system t cv

เนื่องจากมวล m ของระบบคงที่คือ N คงที่ จะได้

dN
0
dt

ดังนั้นสมการทรงมวลคือ
0

 


d




cs V .d A
t cv
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ต้องจําไว้เสมอว่าเทอมหลังคือ cs  V .d A ประกอบด้วยมวลที่ไหลเข้าและไหลออก
จากปริ มาตรควบคุ ม ซึ่ งกําหนดให้ไหลเข้าเป็ นลบไหลออกเป็ นบวก ถ้าไหลเข้ามากจะทําให้
ปริ ม าณในปริ ม าตรควบคุ ม เพิ่ ม (  
t

d)

ถ้า ไหลเข้า น้อยกว่า ไหลออกจะทํา ให้ป ริ ม าณใน

ปริ มาตรควบคุมลดลง
ในกรณี ที่ของไหลเป็ นแบบอัดไม่ได้ (Incompressible fluid) ค่าของความหนาแน่น 
คงที่ และปริ มาตรควบคุมคงที่
ทําให้

(


 d)  0
t cv
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cs V .d A  0

หรื อ
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 cs1 V1 .d A1  cs2 V2 .d A 2  0

ดังนั้น
V1A1  V2 A 2

1-10

เมื่อพิจารณาหน่วยของ V คูณกับ A คือเมตรต่อวินาทีคูณกับตารางเมตร จะได้ลูกบาศก์
เมตรต่อวินาที หน่วยดังกล่าวเรี ยกว่า อัตราการไหล (Flow rate)
การที่ได้ นําทฤษฏีการย้ ายของเรโนลด์ มานําเสนอครั้ งนี้ ไม่ ม่ ุงให้ ต้องทําความเข้ าใจอย่ าง
จริงจัง แต่ จะสื่ อให้ เห็นว่ า เพียงแค่ การอธิบายว่ า V1A1  V2A2 นั้นมีความสลับซับซ้ อนเพียงใด

2.3 สมการพลังงาน (Energy equation or Bernoulli’s equation)
พลังงานของการไหลมี 3 อย่างคือ
1) พลังงานจลน์ (Kinetic Energy) : KE คือ Velocity head
2) พลังงานศักย์ (Potential Energy) : PE คือ Elevation head
3) พลังงานความดัน (Pressure Energy) คือ Pressure head
เมื่อ
m = มวล,
พิจารณารูปที่ 2-13

w =

นํ้าหนัก,

V = ความเร็ ว

1 w V2 V2

2g w
2g
wZ
Z
PE  w.Z โดย Z เป็ นความสู ง เมื่อคิดต่อหน่ วยนํ้าหนัก PE 
w
P
Pressure energy (y) ได้แก่ ความสู งของของเหลวเนื่ องจากความดัน =


KE 

1
1w 2
mV 2 
V
2
2g

คิดต่อหน่วยนํ้าหนัก

V2 P
E1  1  1  Z1
2g


หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

และ

KE 

V 2 P
E2  2  2  Z 2
2g
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รู ปที่ 2 - 13 เทอมต่างๆ ในสมการพลังงานของทางนํ้าเปิ ด

หลักการใช้ สมการพลังงาน
1) เมื่อไม่คิด Friction ค่า Total energy per unit weight จะเท่ากันตลอดทุกๆ จุดที่
ของเหลวไหลผ่าน
E1  E2
V12 P1
V 2 P
  Z1  2  2  Z2
2g

2g


ซึ่งสมการข้างต้นนี้ คือ Bernoulli’s equation
2) เมื่อมีการสูญเสี ยพลังงาน (Head loss) : HL เนื่องจาก Friction จะได้
V12 P1
V 2 P
  Z1  2  2  Z2  HL
2g

2g


3) ในกรณี เพิ่มพลังงานให้กบั ระบบ เช่น Pump = Hp
V12 P1
V2 2 P2
  Z1  Hp 

 Z 2  HL
2g
2g



4) กรณี ที่มีการดูดพลังงานจากระบบไปใช้ เช่น Turbine = HT เพื่อปั่นกระแสไฟฟ้ า
V12 P1
V 2 P
  Z1  2  2  Z2  HL  HT
2g

2g


หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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Specific Energy
Specific Energy (E)
Velocity head (V /2g)

คือ ค่าผลรวมของ

Pressure head (y)

กับ

2

V2
Ey 1
2g

จากที่

Q  A1V1  A 2 V2

ดังนั้น

y1 

Q2
2gA12

 y2 

Q2
2gA 22

จะเห็นได้ว่า A1 และ A2 ต่างสัมพันธ์กบั ค่าความลึก y นัน่ คือ Specific
Energy ที่หน้าตัดการไหลใด ๆ จะมีค่าที่ข้ ึนกับค่าความลึกของการไหล y และเมื่อกําหนดให้ค่า
Q คงที่ เมื่อนําค่าความลึกของการไหล (y) และค่า Specific Energy (E) มาเขียนเป็ นกราฟ จะ
ได้กราฟดังแสดงในรูปที่ 2- 14

รู ปที่ 2- 14

Specific Energy Curve

จากกราฟที่จุดยอดของกราฟ จุด C จะมีค่าพลังงานน้อยที่สุด ซึ่ งเป็ นจุดที่
เกิดการไหลแบบวิกฤต (Critical flows) และความลึกของการไหลที่จุดดังกล่าวเรี ยกว่า ความลึก
วิกฤต (Critical depth) หรื อ yc
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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คุณสมบัติของ Critical flow
หากพิจารณาความสัมพันธ์จาก Specific energy curve ระหว่างค่าความลึก
(y)
และค่าพลังงานจําเพาะ (E) ของการไหลในทางนํ้าเปิ ดหน้าตัดสี่ เหลี่ยมผืนผ้า จะพบว่าที่
Critical depth (yc) จะมีพลังงานจําเพาะน้อยที่สุด นัน
่ คือ dE/dy = 0
เมื่อ

Ey

Q2
2gA 2

dE
Q 2 dA
.
 1
dy
2gA 3 dy

ถ้าทางนํ้ามีความกว้างวัดที่ผวิ นํ้า T ดังนั้น
Q 2 Tc

dA = T.dy

และ

dE/dy = 0

Ac
Q2

Tc gA 2c
2gA 3c
ถ้าความลึกของการไหลเท่ากับ D ดังนั้น D = A/T

จะได้

 1 and

Dc 

Q2
gA 2c

หารตลอดด้วย Dc จะได้
v
gDc

ค่า



1

v2
g

v
gDc

นี้เรี ยกว่าค่า Froude number, Fr

ดังนั้น
v
1
gDc



การไหลแบบ Critical flows จะมี



การไหลที่มีค่า Fr < 1 จะเป็ นการไหลแบบ Sub-critical flows
การไหลที่มีค่า Fr > 1 จะเป็ นการไหลแบบ Super-critical flows



Fr 

2.4 สมการ Momentum (Law of conservation of momentum)

รูปที่ 2-15

Free Body Diagram ของการไหลในทางนํ้าเปิ ด

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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ถ้าการไหลมีการสู ญเสี ยพลังงานในระบบแล้วต้องใช้ สมการ Momentum มาช่ วย
วิเคราะห์ ไม่สามารถใช้สมการพลังงานโดยตรงได้ ซึ่งส่ วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับกรณี ต่อไปนี้




การคํานวณหาความสูญเสี ยพลังงานเนื่องจากการเกิด Hydraulic jump
การคํานวณหาแรงที่เกิดขึ้นเมื่อเปลี่ยนความเร็ ว หรื อเปลี่ยนทิศทาง
การคํานวณหาแรงเนื่องจากการลดขนาดท่อ ท่อโค้ง
F  QV

ซึ่งค่า QV  นี้เรี ยกว่า Momentum

 F  QV1  V2   QV

2.5 หลักการของการไหลของนํา้ ผ่ านช่ องเปิ ด (Orifice)
Orifice คือ ช่องเปิ ดให้ของไหลไหลออกจากภาชนะ

2.5.1 การไหลของนํา้ ผ่ านช่ องเปิ ดขนาดเล็ก
มีการศึกษาการไหลของนํ้าผ่านช่องเปิ ดขนาดเล็ก ที่ให้ช่องเปิ ดอยู่ที่ระดับความลึกต่าง ๆ
จากผิวนํ้าพบว่า ยิง่ ช่องเปิ ดอยูต่ ่าํ กว่าผิวนํ้า ลําของนํ้าที่พุ่งออกไป (Jet) จะยิง่ มีความแรงและระยะ
ที่ลาํ ของนํ้ากระทบพื้นก็จะยิง่ ห่ างออกไป และต่อมา Daniel Bernoulli ได้คน้ พบความสัมพันธ์
ของความเร็ วของการไหลกับระยะความลึก (Velocity head concept) ตามสมการต่อไปนี้
V  2gh

หรื อ

h

V2
2g

รู ปที่ 2-16 แสดงการไหลผ่านช่องเปิ ดขนาดเล็กที่ระดับความลึกต่างๆ V 
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

2gh
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รู ปที่ 2-17 แสดงการไหลผ่านช่องเปิ ดขนาดเล็ก และรู ปขยายช่องเปิ ด
2.5.1.1 กรณีการไหลแบบ Free flow นํ้ามีการไหลออกจากช่องเปิ ดโดยอิสระ
อิทธิพลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับด้านท้ายนํ้ามีเพียงแรงดึงดูดของโลกอย่างเดียว
ระยะ h วัดจากกึ่งกลางช่องเปิ ดถึงผิวนํ้า
เมื่อได้มีการศึกษาการไหลของนํ้าผ่านรู เล็กๆ ละเอียดยิง่ ขึ้น จากรู ปที่ 2-17 ทําให้ขอบของ
ช่องมีความคมเพื่อลดแรงเสี ยดทานให้เกิดน้อยที่สุด พบว่าลําของนํ้า(Jet) ที่พุ่งออกจากช่องเปิ ด
พื้นที่ A จะมีพ้ืนที่หน้าตัดน้อยกว่าหน้าตัดของช่องเปิ ด และที่ระยะ d/2 ความเร็ วของนํ้าที่พุ่ง
ออกมามีค่าใกล้เคียงค่าทางทฤษฎี หรื อเป็ นระยะที่เสมือนว่าไม่เกิดอิทธิ พลอันเนื่ องจากแรงดึงดูด
ของโลก และเมื่อใช้ช่องเปิ ดรู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉากที่สามารถตรวจวัดค่าต่างๆ ได้ง่าย พบว่าหน้าตัดของ
ลําของนํ้ามีค่า 0.61A
จากหลักการพื้นฐาน

Q = AV

และลําของนํ้าที่ระยะ d/2

V  2gh

ดังนั้นค่าในทางทฤษฏี
แต่ค่าที่เกิดจริ ง

Q t  A 2gh
Va  C v 2gh

A c  Cc A
Ac คือ พื้นที่หน้าตัดบริ เวณคอคอด
Cv คือ สัมประสิ ทธิ์ ความเร็ ว (Coefficient of velocity) มีค่าใกล้เคียง 1
Cc

คือ สัมประสิ ทธิ์การคอดตัว (Coefficient of contracta) มีค่าน้อยกว่า 1

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ค่าที่เกิดจริ ง

Qa  CvCc A 2gh  CdA 2gh

เมื่อ Cd  CvCc คือค่าสัมประสิ ทธิ์อตั ราการไหล (Coefficient of discharge)
ตารางที่ 2-1 ชนิดและค่าสัมประสิ ทธิ์ของรู ระบายชนิดต่างๆ

ที่มา : หนังสื อ ชลศาสตร์ (HYDRAULICS) โดย กีรติ ลีวจั นกุล
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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2.5.1.2 Submerged orifice : เป็ นกรณี ที่ระดับนํ้าด้านท้ายท่วมช่องเปิ ด

รู ปที่ 2-18 แสดง Submerged orifice
ที่จุด (1) และ (2) ถ้าไม่มี Losses เกิดขึ้น
ถ้าให้ Datum line อยูท่ ี่จุด (2) กึ่งกลางช่องเปิ ด
Energy equation

V12 P1
V 2 P
  Z1  2  2  Z 2
2g

2g


V1 = 0 , Z1 = Z2 ;

V22
h  y  
y
2g

V2  2gh

จาก

Q = AV

ค่า Q ในทางทฤษฎี

Q t  A 2gh

ค่าที่เกิดจริ ง

Q a  Cd A 2gh

เมื่อ C d คือค่าสัมประสิ ทธิ์อตั ราการไหล (Coefficient of discharge)
ข้ อสั งเกต จะเห็นได้ว่ากรณี การไหลแบบ Submerged flow ระยะ h จะเป็ นความ
แตกต่างของระดับนํ้าด้านเหนื อนํ้ากับด้านท้ายนํ้า ซึ่ งต่างจากกรณี ของการไหลแบบ Free flow ที่
ระยะ h วัดจากกึ่งกลางช่องเปิ ดถึงผิวนํ้า
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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2.5.2 อัตราการไหลของนํา้ ผ่ านช่ องเปิ ดสี่ เหลีย่ มผืนผ้ าขนาดใหญ่
กรณี Free flow: ระดับท้ายนํ้าอยูต่ ่าํ กว่า Orifice

รู ปที่ 2 - 19 แสดง การไหลผ่าน Orifice ขนาดใหญ่
พื้นที่หน้าตัดช่องเปิ ด

dA  Bdh

 
dQ  V.dA  B.dh. 2g.h1/ 2 
1/ 2
 dQ   VdA  2g.B. h dh
V  2gh  2g. h1/ 2

ความสู งช่องเปิ ด จาก
และจากที่
H2

 H1

n
 x dx 

dQ 

2g B

h 
2g B

x n 1
C
n 1
H2

 H1

h1 / 2  dh

3 / 2 H2
H1

Q

Qt 

H1 ถึง H2

3/2



2
B 2g H23 / 2  H13 / 2
3

Qa 





2
B 2g Cd H23 / 2  H13 / 2
3

Cd : Discharge Coefficient จะมีค่าระหว่าง 0.60



ถึง 0.80 ขึ้นกับขนาดมิติของช่อง

เปิ ด
หลักการของ Orifice flow ข้างต้นเป็ นหลักการที่นาํ ไปประยุกต์ใช้กบั การคํานวณปริ มาณ
นํ้าผ่านอาคารชลศาสตร์ที่มีบานระบายเป็ นตัวบังคับควบคุมปริ มาณนํ้า
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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2.6 การไหลในทางนํา้ เปิ ด
2.6.1 ประเภทของทางนํา้ เปิ ด แบ่งตามการกําเนิดได้ 2 ประเภท คือ
1). ทางนํ้าที่เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติ (Natural channels) โดยเกิดจากการกัด
เซาะของนํ้าเมื่อนํ้าท่าไหลลัดเลาะจากที่สูงลงสู่ ที่ต่าํ ตามธรรมชาติ ได้แก่ คู ลําธาร ลําห้วย คลอง
แม่น้ าํ ฯลฯ พื้นที่หน้าตัดของทางนํ้าธรรมชาติมกั ไม่เป็ นรู ปเรขาคณิ ต โดยส่ วนใหญ่จะเป็ นรู ปคล้าย
พาราโบลา
2).ทางนํ้าที่มนุษย์ สร้ างขึน้ (Regulated channels) เป็ นทางนํ้าที่สร้างขึ้น
เลียนแบบทางนํ้าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยกําหนดแนวของทางนํ้าที่เหมาะสมได้แก่ คลอง (ทํา
หน้าที่ต่างๆ เช่น คลองส่ งนํ้า คลองระบายนํ้า คลองชักนํ้า คลองผันนํ้า เป็ นต้น) และคู (คูส่งนํ้า คู
ระบายนํ้า) มักสร้างให้มีหน้าตัดเป็ นรู ปทรงเรขาคณิ ต เช่น สี่ เหลี่ยมมุมฉาก สี่ เหลี่ยมคางหมู ครึ่ ง
วงกลม สามเหลี่ยม ฯลฯ ในกรณี ที่เป็ นคลองส่ งนํ้าหรื อ คูส่งนํ้า มักมีการป้ องกันความเสี ยหายของ
ลาดข้างจากการกัดเซาะของนํ้า หรื อเพื่อป้ องกันการสู ญเสี ยนํ้าจากการรั่วซึ มโดยมักมีการปิ ดทับ
หน้าด้วยคอนกรี ต หิ นก่อ หิ นเรี ยงยาแนว เป็ นต้น หากไม่มีการป้ องกันลาดดังกล่าว หรื อเมื่อเกิด
การตกจมของตะกอน หน้าตัดอาจเปลี่ยนไปเป็ นรู ปพาราโบลา หรื อเป็ นรู ปอื่นๆ ได้
นอกจากนี้ ในกรณี ของท่อส่ งนํ้าหรื อท่อระบายนํ้าที่มีการไหลของนํ้าในท่อแบบ
ไม่เต็มท่อก็ถือว่าเป็ นการไหลในทางนํ้าเปิ ดด้วย
2.6.2 คุณสมบัติการไหลในทางนํา้ เปิ ด
ในทางนํ้าโดยทั่ว ไปในการคํา นวณมัก จะสมมุ ติ ใ ห้ มี ล ัก ษณะการไหลแบบ
Steady-Uniform ที่ความเร็ วไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาและระยะทาง
คุณสมบัติของ Uniform คือ
(1) ความลึก ความเร็ ว พื้นที่หน้าตัด และปริ มาณการไหลของนํ้าที่ทุกตําแหน่ ง
ในทางนํ้ามีค่าคงที่
(2) ความลาดชันของเส้นพลังงานรวม ผิวนํ้า และพื้นทางนํ้ามีค่าเท่ากัน หรื อเส้น
ความลาดชันทั้งสามเส้นขนานกัน)
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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2.6.3 คุณสมบัติทวั่ ไปของทางนํา้ เปิ ด

รู ปที่ 2-20 หน้าตัดทัว่ ไปของทางนํ้าธรรมชาติและการไหลในทางนํ้าเปิ ดทัว่ ไป
ความลึกการไหล (Depth of flow) : y : ความลึกในแนวดิ่งวัดจากท้องนํ้าตํ่าสุ ด
ถึงผิวนํ้า
ระดับนํ้า (Stage) ระยะในแนวดิ่งที่วดั จากผิวนํ้ากับระดับอ้างอิงมาตรฐานถึงผิว
นํ้า โดยทัว่ ไประดับอ้างอิงมาตรฐานมักเป็ นระดับนํ้าทะเลปานกลาง (รทก.)
ความกว้างของผิวนํ้า (Top of width) : T (บางตําราใช้ B) : ความกว้างของ
พื้นที่หน้าตัดการไหลวัดที่ผวิ นํ้า
เส้นขอบเปี ยก (Wetted perimeter) : P : ความยาวของเส้นรอบรู ปของหน้า
ตัดทางนํ้าที่สมั ผัสกับนํ้า
หน้าตัดทางนํ้า (Water area) : A : พื้นที่หน้าตัดของทางนํ้าที่ต้ งั ฉากกับทิศ
ทางการไหลของนํ้า โดยในทางชลศาสตร์จะหมายถึงพื้นที่หน้าตัดของนํ้าที่ไหลในเวลาใดเวลาหนึ่ ง
หรื อที่เรี ยก พื้นที่หน้าตัดของการไหล
รัศมีชลศาสตร์ (Hydraulic radius) : R : อัตราส่ วนระหว่างพื้นที่หน้าตัดทาง
A
P
ความลึกชลศาสตร์ (Hydraulic depth) : D” : อัตราส่ วนของพื้นที่หน้าตัดทาง
A
D" 
นํ้ากับความกว้างผิวนํ้า
B
แฟคเตอร์ หน้าตัด (Section factor) : Z : ผลคูณของพื้นที่หน้าตัดการไหลกับ

นํ้ากับเส้นขอบเปี ยก

R

รากที่สองของความลึกชลศาสตร์
กรณี การไหลแบบวิกฤต
กรณี การไหลแบบ Uniform

Z  A D"  A A / B

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ตาราง 2-2 คุณสมบัติของทางนํา้ เปิ ดรูปหน้ าตัดต่ าง ๆ
หน้ าตัดทางนํา้

พืน้ ที่ (A)
เส้ นขอบเปี ยก (P)
รัศมีชลศาสตร์ (R)

ความกว้ างผิวนํา้ (T)
ความลึกชลศาสตร์ (D”)
แฟคเตอร์ หน้ าตัด ( Z)

A  by

Tb

P  b  2y
by
R
b  2y

D"  y

A  (b  zy )y

T  b  2zy

P  b  2y 1  z 2

D" 

R

Z  by1.5

(b  zy )y

Z

b  2y 1  z 2

A  zy 2

zy
2 1 z 2

b  2zy

D" 

y
2

Z

2 2. 5
zy
2



T   sin d o or 2 yd o  y 
2
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1
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d o
8  sin  / 2 

1
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8
1
P  d o
2
A

R

[(b  zy )y ]1.5

T  2 zy

P  2y 1  z 2

R

(b  zy)y
b  2zy

1  sin  
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1 
4
 

Z

2   sin  1.5 2.5
do
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2
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2
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ตาราง 2-2 คุณสมบัติของทางนํา้ เปิ ดรูปหน้ าตัดต่ าง ๆ (ต่ อ)

หน้ าตัดทางนํา้

ความกว้ างผิวนํา้ (T)
ความลึกชลศาสตร์ (D”)
แฟคเตอร์ หน้ าตัด ( Z)

พืน้ ที่ (A)
เส้ นขอบเปี ยก (P)
รัศมีชลศาสตร์ (R)
A

2
Ty
3

T

8 y2
3 T
2T 2 y

P T
R

*

2

3T  8y

*
2

*

3A
2 y

D" 

2
y
3

Z

2
6Ty1.5
9

การประมาณใช้ได้ในช่วงของ 0  x  1 เมื่อ x  4y ,
T

เมื่อ

x >1 ค่าที่ถูกต้องของ P  T 

1

1  x 2  ln  x  1  x 2 

2
x 


2.6.4 การกระจายความเร็ว
การกระจายความเร็ วของการไหลตลอดหน้าตัดจะไม่สมํ่าเสมอ สาเหตุเกิดจากแรงเสี ยด
ทานที่น้ าํ กระทํากับพื้นผิวของทางนํ้า โดยจะขึ้นกับขนาด รู ปร่ างหน้าตัดและความขรุ ขระของทาง
นํ้าด้วย
พิจารณาตามรู ปที่ 2-21 ในรู ปแปลนความเร็ วของการไหลจะมากที่สุดบริ เวณกลางทางนํ้า
ทั้งนี้เนื่องจากความเสี ยทานของผนังด้านข้างทางนํ้า และเมื่อพิจารณาการกระจายความเร็ วตามความ
ลึกจะได้รับอิทธิ พลแรงเสี ยดทานจากบริ เวณท้องนํ้า ดังนั้นความเร็ วตํ่าสุ ดจะเกิ ดที่ ทอ้ งนํ้าและ
ความเร็ วสู งสุ ดจะเกิดบริ เวณผิวนํ้า ดังนั้นความเร็ วสู งสุ ดจึงขึ้นกับอัตราส่ วนของความลึกของการ
ไหลและความกว้าง (Y/b) ในทางนํ้าที่มีความลึกเท่ากันแต่ความกว้างไม่เท่ากัน ทางนํ้าที่แคบจะมี
จุดที่ความเร็ วสูงสุ ดอยูล่ ึกกว่าในทางนํ้าที่กว้าง

รูปที่ 2-21 การกระจายความเร็ วของการไหลในทางนํ้าเปิ ด
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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ที่มา : Open-Channel Hydraulics โดย

Ven T. Chow

รู ปที่ 2 - 22 ตัวอย่างการกระจายความเร็ วในทางนํ้าเปิ ดหน้าตัดแบบต่างๆ
2.6.5 ความเร็วเฉลีย่

(Vav)

โดยทัว่ ไปแล้วจะคิดความเร็ วเฉลี่ยของการไหลในทางนํ้าที่ระยะ 0.6 ของความลึก
การไหลที่ วดั จากผิวนํ้า และในกรณี ที่ทางนํ้าลึ กมาก ๆ การวัดความเร็ วเฉลี่ ยดังกล่าวจะวัดจาก
ความเร็ วที่ระยะความลึก 0.2 และ 0.8 จากผิวนํ้าของความลึกการไหล
Vav 

เมื่อ

1
V0.2  V0.8 
2

y = ความลึกของนํ้า
V0.2 = ความเร็ วเฉลี่ยที่ความลึก 0.2y จากผิวนํ้า
V0.8 = ความเร็ วเฉลี่ยที่ความลึก 0.8y จากผิวนํ้า

2.6.6 ความเร็วทีผ่ วิ นํา้

(VS)

ความเร็ วที่ผวิ นํ้าจะมีความสัมพันธ์กบั ความเร็ วเฉลี่ยต่อไปนี้
Vav  kVs
k =

ค่าสัมประสิ ทธิ์ของการไหล มีค่า 0.80 ถึง 0.95

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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2.6.7 การวัดปริมาณนํา้ ในทางนํา้ เปิ ด
1). การคํานวณโดยใช้ สูตรคํานวณความเร็วของการไหลแบบ Uniform โดยทาง
นํ้าช่วงนั้นต้องไม่มีอาคารควบคุมที่จะทําให้เกิดอิทธิพลต่อการไหลของนํ้าในทางนํ้า วิธีการคํานวณ
ได้แก่ การใช้สูตรของ Chezy, การประยุกต์ใช้สูตรของ Darcy-Weisbach, การใช้สูตรของ
Manning เป็ นต้น ซึ่ งวิธีการคํานวณนี้ เรี ยกว่า Slope-Area Method โดยสู ตรของ Manning
จะเป็ นที่นิยมใช้มากที่สุดเพราะใช้ง่ายกว่า
2). การใช้ อุปกรณ์ เครื่องมือตรวจวัด กรณี ไม่มีอาคารชลศาสตร์ สร้างปิ ดกั้นทาง
นํ้าเพื่อบังคับควบคุมปริ มาณนํ้า การวัดปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่านทางนํ้าจะใช้อุปกรณ์ เครื่ องมือ และ
วิธีการวัดปริ มาณนํ้าที่เหมาะสมกับขนาดของทางนํ้า หรื ออัตราการไหลในทางนํ้านั้น อาจติดตั้ง
ชั่ว คราวหรื อก่ อสร้ างเป็ นอาคารชลศาสตร์ ใ นทางนํ้าเป็ นการถาวร แต่ มีหน้าที่ ห ลัก เพื่อการวัด
ปริ มาณนํ้าเท่านั้น ทั้งนี้รวมถึงการใช้สารเคมี สี ฯลฯ เพื่อตรวจวัดด้วย
3). การตรวจวัดทางอ้ อมโดยใช้ อาคารควบคุมในทางนํ้า กรณี มีอาคารชลศาสตร์
สร้างปิ ดกั้นในทางนํ้า โดยอาคารนั้นทําหน้าที่บงั คับควบคุมปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่านทางนํ้า อันได้แก่
ฝาย ประตูระบาย ท่อระบาย ฯลฯ การวัดปริ มาณนํ้าจะวัดปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่านอาคารชลศาสตร์
นั้นแทน

2.7 ขอบเขตของการตรวจวัดคํานวณปริมาณนํา้
คู่ มื อ นี้ ได้ร วบรวมวิ ธี ก ารตรวจวัด ปริ ม าณนํ้า ให้ค รอบคลุ ม ครบถ้ว นมากที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะ
สามารถทําได้ โดยอาศัยการพิจารณาการแบ่งการไหลของนํ้าตามหลักการทางชลศาสตร์ ที่แบ่งเป็ น
2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ การไหลในทางนํ้าเปิ ด (ทางนํ้า อาคารชลศาสตร์ รวมทั้งการไหลในท่อที่น้ าํ
ไหลไม่เต็มท่อ) และการไหลในท่อภายใต้แรงดัน(นํ้าไหลเต็มท่อ)
2.7.1 การไหลในทางนํา้ เปิ ด
ทางนํ้าเปิ ดนั้นหมายถึงทางนํ้าที่เป็ นทางนํ้าธรรมชาติ ทางนํ้าที่มนุษย์สร้างขึ้น และอาคาร
ชลศาสตร์ ที่ประกอบอยูใ่ นทางนํ้านั้น รวมทั้งอาคารประเภทท่อที่มีการไหลแบบไม่เต็มท่อด้วย ซึ่ ง
สามารถสรุ ปขอบเขตการตรวจวัดคํานวณปริ มาณนํ้าได้ต่อไปนี้
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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1). ทางนํ้าธรรมชาติ ในแง่ของการวัดปริ มาณนํ้าโดยตรงจากทางนํ้าจะหมายถึงเป็ น
ทางนํ้าช่วงที่มีการไหลของนํ้าโดยอิสระเท่านั้น (ไม่ได้รับอิทธิ พลจากสิ่ งปิ ดกั้นทางนํ้า เช่นทํานบ
ดินหรื อเขื่อน และอาคารชลศาสตร์ใด ๆ กล่าวคือไม่มีการควบคุมการไหลของนํ้า
1.1) แม่ นํ้าหรื อทางนํ้าธรรมชาติขนาดใหญ่ การตรวจวัดปริ มาณนํ้าทําโดยใช้
เครื่ องมือวัดกระแสนํ้าวัดการไหลในทางนํ้าที่ หรื อวัดจากอาคารชลศาสตร์ ที่ก่อสร้ างปิ ดกั้นอยู่
ในทางนํ้านั้น
1.1.1) การใช้ เครื่องมือวัดกระแสนํ้า ตรวจวัดในจุดที่เหมาะสมที่รู้หน้าตัด
ทางนํ้า โดยอาจเป็ นการตรวจวัดชัว่ คราวในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ ง เพื่อเก็บข้อมูล ปริ มาณนํ้าที่
ไหลผ่านทางนํ้านั้น เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป หรื อใช้ตรวจวัดถาวรในเวลาที่ ต้องการการ
ต้องการรู ้ปริ มาณนํ้า เครื่ องมือที่ใช้ทวั่ ไป ได้แก่
(1.1.1.1) Current Meter
(1.1.1.2) Acoustic velocity meters
(1.1.1.3) Acoustic Doppler velocity
(1.1.1.4) การใช้ทุ่นลอย
(1.1.1.5) วิธีการอื่นๆ เช่น การใช้สารเคมี การใช้สี การใช้อุปกรณ์
พิเศษ เป็ นต้น
1.1.2) การตรวจวัดโดยอาคารชลศาสตร์ ที่สร้างไว้ในทางนํ้า ได้แก่
(1.1.2.1) Broad - crested weirs
(1.1.2.2) Long – throated flumes
(1.1.2.3) Short - crested weirs
(1.1.2.4) Short – throated flumes
discharge relation)

1.1.3) การใช้ ค่าความสั มพันธ์ ของ ระดับนํ้าและปริ มาณนํ้า (Stage–
เป็ นการนําผลการตรวจวัดปริ มาณนํ้าเทียบกับระดับความลึกของนํ้ามาใช้

ประโยชน์
1.1.4) การคํานวณโดยวิธี Slope – area method
1.2) ทางนํา้ ขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่ น ลําห้ วย ลําธาร
การตรวจวัดเป็ นเช่นกรณี การวัดปริ มาณนํ้าในแม่น้ าํ หรื อทางนํ้าขนาดใหญ่ที่
กล่าวข้างต้น
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2) ทางนํ้าที่สร้ างขึน้ หรือทางนํ้าที่มีการควบคุมปริมาณนํ้า (ถ้ามีอาคารควบคุมปริ มาณนํ้า
โดยปกติแล้วมักตรวจวัดปริ มาณนํ้าที่อาคารนั้น)
2.1) วัดปริมาณนํ้าที่ไหลผ่ านอาคารชลศาสตร์ ที่ปิดกั้นทางนํ้าที่หัวงาน เช่น มีการ
ก่อสร้างฝายทดนํ้า ฝายระบายนํ้า อ่างเก็บนํ้าหรื อเขื่อน ประตูระบาย ฯลฯ ปิ ดกั้นทางนํ้า การ
ตรวจวัดปริ มาณนํ้า จะวัดในลํานํ้าโดยตรงดังกรณี ที่กล่ าวตามข้อ 1 ไม่ ได้ เพราะสิ่ งปิ ดกั้น จะมี
อิทธิ พลต่อการไหลของนํ้า จึงต้องวัดปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่านฝายหรื อทางระบายนํ้าล้ น หรื อประตู
ระบาย แทน ซึ่งแบ่งย่อยได้เป็ น
2.1.1) อาคารมีบานระบายควบคุม เช่น บานตรงและบานโค้ง เป็ นต้น
2.1.2) อาคารไม่มีบานระบายควบคุม
2.2) คลองขนาดใหญ่
2.2.1) มีอาคารควบคุมที่ปากคลอง
(2.2.1.1) ประตูระบาย ควบคุมด้วยบานตรงหรื อ บานโค้ง
(2.2.1.2) ท่อระบายนํ้าปากคลอง
2.2.2) ไม่มีอาคารควบคุมที่ปากคลอง
กรณี ไม่มีอาคารควบคุม จะวัดปริ มาณนํ้าเช่นกรณี การวัดในทาง
นํ้าธรรมชาติ นิยมวัดด้วย Broad - crested weirs, Long – throated flumes, Short –
throated flumes และ Acoustic velocity meters เป็ นต้น
2.3) คลองขนาดเล็ก รวมทั้งการไหลในท่อแบบไม่เต็มท่อ
คุ ณ สมบัติแ ละการตรวจวัดจะคล้ายกรณี คลองขนาดใหญ่ โดยอาจมี
อาคารควบคุมเพิ่มเติม เป็ น Constant Head Orifice: CHO และมักนิยมใช้ ฝายสันคม (Sharp
– crested weirs) ในการวัดนํ้าด้วย
2.4) คูนํา้
2.4.1) มีอาคารควบคุม วัดนํ้าผ่านอาคารควบคุม อาจเป็ นท่อส่ งนํ้าเข้านา
หรื อ Constant Head Orifice: CHO
2.4.2) ไม่มีอาคารควบคุม มักวัดปริ มาณนํ้าโดยใช้ Current meters,
ฝายวัดนํ้า และ Flume
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2.5) อาคารประเภทท่ อหรือระบบท่ อทีน่ ํา้ ไหลไม่ เต็มท่ อ
หากจะตรวจวัด คํา นวณก็ใ ช้รู ป แบบใดรู ป แบบหนึ่ ง ของการตรวจวัด
ในทางนํ้าเปิ ดที่กล่าวแล้วข้างต้นที่มีความเหมาะสมมาใช้ตรวจวัด คํานวณ
2.7.2 ระบบท่ อปิ ด
อาคารท่อหรื อระบบท่อในที่น้ ีจะกล่าวถึงเฉพาะเพื่อการชลประทานหรื องานโยธา
ซึ่ งได้แก่ ระบบท่อของสถานี สูบนํ้า ชลประทานระบบท่อ ท่อระบายนํ้า ท่อลอด กาลักนํ้าหรื อ
ไซฟอน ฯลฯ โดยทัว่ ไปแล้วระบบท่อปิ ดจะออกแบบอาคารท่อหรื อระบบท่อให้สามารถรองรับ
ปริ มาณนํ้าสู งสุ ดเมื่อมีการไหลเป็ นแบบเต็มท่อภายใต้แรงดันเสมอ แต่อย่างไรก็ตามมีบางสภาวะที่
ทําให้การไหลในท่อเป็ นแบบการไหลไม่เต็มท่อในลักษณะการไหลในทางนํ้าเปิ ดได้
อนึ่ ง ในงานระบบท่อเพื่อการชลประทานหรื องานโยธาทัว่ ไปนั้น มักจะออกแบบ
ให้ระบบท่อทํางานเต็มที่ในระดับที่เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดตามที่ได้ออกแบบไว้ เช่นให้น้ าํ ไหลเต็ม
ท่อ หรื อตามอัตราการสู บนํ้าสู งสุ ดของเครื่ องสู บนํ้า การควบคุมจึงมักเป็ นเพียงการเปิ ดปิ ดระบบ
เท่านั้น ซึ่ งจะแตกต่างกับการใช้งานระบบท่อในอุตสาหกรรมที่มกั ต้องมีการปรับแต่งหรื อควบคุม
ปริ มาณการไหลตามความต้องการอยูเ่ สมอ
1) ท่ อขนาดใหญ่ มักตรวจวัดโดยใช้เครื่ องมือต่อไปนี้
1.1) Venturi meter
1.2) Orifice
1.3) Acoustic velocity meter
2) ท่ อขนาดกลางและท่ อขนาดเล็ก มักตรวจวัดโดยใช้เครื่ องมือต่อไปนี้
2.1) Venturi meter
2.2) Orifice
2.3) Current meter
2.4) Magnetic meter
2.5) Acoustic velocity meter
2.6) Pitot meter
2.7) Elbow meter
2.8) Trajectory method เช่น California pipe method
2.9) วิธีอื่นๆ เช่น การวัดทางอ้อมโดยวิธีวดั ปริ มาณนํ้าในทางนํ้าเปิ ดโดย
ใช้เครื่ องมือประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสม หลังจากปล่อยนํ้าออกจากระบบท่อลงสู่ ทางนํ้าเปิ ดแล้ว
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บทที่ 3
การวัดระดับนํา้

3.1 ความสํ าคัญของการวัดระดับนํา้
1) ระดับนํ้ามี ค วามสั มพัน ธ์กับอัตราการไหลของนํ้า ในทางนํ้าและไหลผ่านอาคารชล
ศาสตร์ , สัมพันธ์กบั ปริ มาณนํ้าที่เก็บกักในเขื่อนหรื ออ่างเก็บนํ้า ดังนั้นการวัดระดับนํ้าที่ถูกต้องจะ
ทําให้คาํ นวณปริ มาณนํ้าได้ถูกต้อง ซึ่ งส่ งผลให้การบริ หารจัดการนํ้ามีประสิ ทธิ ภาพ และเกิ ด
ประสิ ทธิผลสู งสุ ด ไม่เกิดความเสี ยหายจากการจัดการนํ้าโดยการควบคุมปริ มาณนํ้าที่มากหรื อน้อย
เกินไป
2) ข้อมูลระดับนํ้าที่บนั ทึกรวบรวมไว้สามารถใช้เพื่อการวางแผนบริ หารจัดการนํ้า เพื่อการ
เตรี ยมการป้ องกันภัยที่มีสาเหตุอนั เนื่องมาจากนํ้าได้ล่วงหน้า
3) ข้อมูลอัตราการเปลี่ยนแปลงระดับนํ้าที่ตรวจวัดในเวลาปั จจุบนั ใช้ทาํ นายช่วงเวลาที่จะ
เกิดนํ้าท่วม และการลดลงของนํ้าท่วมเพื่อการป้ องกันและลดความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นได้
การวัดระดับนํ้านั้นเพื่อให้รู้ว่าผิวนํ้าในขณะนั้นมีความลึกหรื อมีระดับเท่าใดเมื่อเทียบกับ
ระดับอ้างอิง การเปรี ยบเทียบค่าผลของการตรวจวัดที่เวลาต่างๆ กัน จะทําให้รู้การเปลี่ยนแปลงของ
ระดับนํ้าที่จุดนั้น โดยทัว่ ไปแล้วการวัดระดับนํ้าจะตรวจวัดในทางนํ้า วัดที่อาคารชลศาสตร์ท้ งั ด้าน
เหนื อนํ้าและท้ายนํ้า นอกจากนี้ ยงั รวมถึงการวัดระดับนํ้าใต้ดินจากท่อวัดนํ้าใต้ดิน ที่ใช้เป็ นข้อมูล
ประกอบการส่ งนํ้าให้แก่พ้นื ที่เพาะปลูกด้วย

3.2 การเลือกตําแหน่ งวัดระดับนํา้ หรือติดตั้งสถานีวดั ระดับนํา้
การเลือกจุดที่ต้ งั สถานีวดั ระดับนํ้าหรื อจุดติดตั้งเครื่ องมือวัดระดับนํ้านั้น มีขอ้ พิจารณาดังนี้
1) กรณี ทางนํ้าเปิ ดทัว่ ไป เช่ น แม่น้ าํ ห้วย คลอง ฯลฯ เลือกจุ ดที่มีการไหลของนํ้าแบบ
ราบเรี ยบ (Steady flow) ซึ่งเป็ นบริ เวณที่มีลกั ษณะต่อไปนี้
1.1) เป็ นบริ เวณที่ ทางนํ้ามี ลกั ษณะเป็ นแนวตรง โดยระยะแนวตรงกําหนดให้
มากกว่า 5 เท่าของความกว้างของทางนํ้า ในทางนํ้าขนาดใหญ่ทวั่ ไปมักกําหนดให้มีแนวตรงจาก
จุดวัดนํ้าไปด้านเหนือนํ้าและด้านท้ายนํ้าด้าน อย่างน้อยด้านละ 100 ม.
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1.2) ไม่มีลาํ สาขา คลองส่ งนํ้า ท่อส่ งนํ้าท่อระบายนํ้า และอาคารหรื อสิ่ งปิ ดกั้น
ในทางนํ้าบริ เวณนั้น ที่จะทําให้มีน้ าํ ไหลเข้ามาหรื อไหลออกไปจากทางนํ้า ที่ทาํ ให้เกิดอิทธิ พลต่อ
ระดับนํ้าที่จะตรวจวัดเกิดการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
1.3) มีหน้าตัดทางนํ้าค่อนข้างสมมาตร โดยหน้าตัดควรเป็ นรู ปสี่ เหลี่ ยมคางหมู
หรื อ Parabola ตัวทางนํ้าและตลิ่งมีความมัน่ คง มีการกัดเซาะน้อย
1.4) เป็ นจุดที่สามารถเข้าไปปฏิบตั ิงานได้สะดวก และไม่เกิดนํ้าท่วมตลิ่งในฤดูน้ าํ
หลาก
1.5) ความลาดชันของทางนํ้าสมํ่าเสมอไม่ทาํ ให้เกิดการตกจมของตะกอนได้ง่าย
2) กรณี เขื่อนหรื ออ่างเก็บนํ้า อาคารชลศาสตร์ และอาคารวัดนํ้า จุดวัดนํ้าทั้งด้านเหนื อนํ้า
และด้านท้ายนํ้าต้องตั้งอยูพ่ น้ จากอิทธิ พลของอาคารชลศาสตร์ หรื อตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้สาํ หรับ
อาคารแต่ละประเภท โดยต้องเป็ นจุดที่สะดวกในการตรวจวัด และสามารถตรวจวัดได้ครอบคลุม
ทุกช่วงความลึก

3.3 ระดับอ้ างอิง
การวัดระดับนํ้านั้นเป็ นการตรวจวัดระดับที่ ผิวนํ้า และเพื่อทําให้ขอ้ มูลผลการตรวจวัด
สามารถสื่ อสารไปยังผูร้ ับข้อมูลให้เข้าใจง่าย จึงมักบันทึกค่าที่วดั ได้เปรี ยบเทียบกับระดับอ้างอิง
เสมอ โดยการแสดงค่าระดับนํ้านั้นจะแสดงได้ 2 แบบคือ
1) การแสดงเป็ นค่าระดับ ส่ วนใหญ่มกั เทียบกับระดับนํา้ ทะเลปานกลาง: รทก. (Mean
Sea Level: MSL) แต่หากไม่สามารถโยงระดับจากหมุดระดับที่เป็ นระดับ รทก. มาได้ ก็จะใช้
ระดับที่ใกล้เคียงกับระดับ รทก.ที่สุด เรี ยกระดับสมมุติ (รสม.)โดยการพิจารณาจากแผนที่มาตรา
ส่ วน 1 : 50,000 แล้วปั กหมุดที่จะใช้อา้ งอิงในตําแหน่งที่มีความมัน่ คง หรื ออาจใช้ระดับใดๆ ของ
อาคารเป็ นระดับอ้างอิง การวัดแบบนี้การอ่านค่าจึงต้องอ่านเป็ นค่าที่เทียบกับระดับ รทก. หรื อ รสม.
2) การแสดงค่าเป็ นความลึก จะเปรี ยบเทียบค่ากับระดับอ้างอิงซึ่ งเป็ นระดับที่ต่าํ ที่สุด หรื อ
ระดับที่จะมีความสัมพันธ์กบั การวัดอัตราการไหลของนํ้าผ่านอาคารชลศาสตร์ ที่ทาํ ให้อตั ราการ
ไหลเท่ากับศูนย์ เช่น ความลึกนํ้าในคลองจะเทียบความลึกกับก้นคลอง ความลึกนํ้าผ่านฝายหรื อทาง
ระบายนํ้าล้นจะเทียบกับระดับสันฝายหรื อทางระบายนํ้าล้น และกรณี เขื่อนหรื ออ่างเก็บนํ้าจะเทียบ
ความลึกกับระดับธรณี ท่อส่ งนํ้าตัวที่ต่าํ ที่สุด เป็ นต้น
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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3.4 ประเภทของเครื่องวัดระดับนํา้
การวัด ระดับ นํ้า นั้น เริ่ ม ต้น มาจากการใช้ไ ม้ห ยัง่ วัด โดยตรงซึ่ ง ไม่ ส ะดวกและมี ค วาม
ผิดพลาดได้มาก ต่อมาได้มีการพัฒนาวิธีการและเครื่ องมือในการตรวจวัดขึ้น โดยอาจแบ่งเครื่ องมือ
วัดระดับนํ้าได้เป็ น 2 ประเภท คือ เครื่ องวัดระดับนํ้าแบบไม่มีการบันทึก และเครื่ องวัดระดับนํ้า
แบบมีการบันทึก
3.4.1 เครื่องวัดระดับนํา้ แบบไม่ มีการบันทึก
ผูต้ รวจวัดต้องใช้เครื่ องมือทําการตรวจวัดและบันทึกข้อมูลเอง มีหลายชนิดได้แก่
3.4.1.1 แผ่ นวัดระดับนํ้า แบ่งเป็ น 2 ชนิดย่อย คือ แผ่นวัดระดับนํ้าแนวดิ่ง และ
แผ่นวัดระดับนํ้าแนวลาด
1) แผ่ นวัดระดับนํ้าแนวดิ่ง (Vertical staff gage) ทําด้วยแผ่นโลหะ
หรื อแผ่นเหล็กเคลือบ ยาวแผ่นละ 1.00 ม. กว้าง 15 ซ.ม. แบ่ง Scale ทุก ๆ 1 หรื อ 2 ซ.ม. โดย
่ า้ นเดียวกันหรื อสลับข้างกันทุก 10 ซ.ม. เพื่อความสะดวกในการอ่านค่าอาจติดแผ่น
Scale อาจอยูด
ตัวเลขซึ่งมีขนาด 2.5 ซ.ม. x 5 ซ.ม.
การติดตั้งแผ่นวัดระดับนํ้าจะติดตั้งกับเสาที่มีความมัน่ คงไม่เกิดการทรุ ด
ตัวได้ง่าย ถ้าช่ วงความลึกของนํ้ามีมากเกิ นกว่าจะติดตั้งและอ่านค่าจากเสาต้นเดียวได้สะดวก จะ
ติดตั้งบนเสาที่ปักลดหลัน่ กันไป โดยความสู งของเสาหรื อจํานวนแผ่นวัดระดับนํ้าที่ติดตั้งแต่ละเสา
ตลอดจนจํานวนเสาที่ติดตั้งจะขึ้นกับความลาดชันของรู ปร่ างหน้าตัดทางนํ้า โดยระดับสู งสุ ดของ
แผ่นระดับของเสาต้นที่อยูต่ ่าํ กว่าจะถ่ายระดับให้เท่ากับระดับที่ต่าํ ที่สุดของเสาต้นที่อยูส่ ู งกว่า ทําให้
การวัดระดับทําได้ต่อเนื่อง
การติดตั้งเสาวัดระดับนํ้านั้นจะติดตั้งเป็ นการถาวรตรงจุดที่ตอ้ งวัดระดับ
นํ้าเป็ นประจําเพื่อเก็บสถิติขอ้ มูลมาประกอบการวิเคราะห์ทางอุทกวิทยา และติดตั้งชัว่ คราวในบาง
แห่ งหากต้องการวัดระดับนํ้าบางช่วงเวลา เช่น วัดระดับนํ้าในทางนํ้าในฤดูน้ าํ หลากตรงบริ เวณที่มี
ความเสี่ ยงที่จะเกิดนํ้าท่วมเพื่อใช้เป็ นแนวทางการพิจารณาในการแก้ปัญหานํ้าท่วมเป็ นต้น

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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การวัดระดับนํ้าในประเทศไทยเท่าที่
มี ห ลัก ฐานปรากฏนั้ น มี ก ารติ ด ตั้ง เสาวัด
ระดั บ นํ้ าเพื่ อ วัด ระดั บ นํ้ าสู ง สุ ด ในแม่ น้ ํ า
เจ้าพระยา ในสมัยรั ชกาลที่ 3 ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2375 เป็ นต้นมา

รู ป ที่ 3-1
เสาหิ น วัด ระดับ นํ้า ในแม่ น้ ํา
เจ้าพระยาที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา

รูปที่ 3-2 แบบมาตรฐานกรมชลประทาน
แผ่นระดับนํ้าแนวดิ่งและแผ่นตัวเลข

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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รูปที่ 3-3 แบบมาตรฐานเสา
วัดระดับนํ้า กรม
ชลประทาน
HYDROLOGY No.03612y

รูปที่ 3-4 รู ปขยายแสดงการติดตั้งแผ่นระดับนํ้า
บนเสาวัดระดับนํ้าที่ใช้อ่านระดับนํ้าต่อเนื่องกัน
2) แผ่ นวัดระดับนํา้ แนวลาด (Slope gage) มักใช้ติดตั้งเพื่อวัดระดับนํ้า
ในทางนํ้า เช่น คลองดาดคอนกรี ตที่หน้าตัดมักมีความลาดเอียง 1: 1.5 โดยจะติดตั้งกับลาดข้างของ
คอนกรี ตดาดคลองทําให้ไม่กีดขวางการไหลของนํ้า โดยจะวางต่อกันให้ระดับตํ่าสุ ดเป็ นระดับก้น
คลอง แผ่นวัดระดับแบบแนวลาดนี้ มีลกั ษณะคล้ายกับแผ่นวัดระดับนํ้าแบบแนวดิ่ ง แต่จะแปลง
Scale จากแนวดิ่งมาเป็ นแนวลาด กรณี ความลาดเอียง 1: 1.5 ระยะ 1 ซ.ม. บนแผ่นระดับแนวลาด
จะถูกขยายออกเป็ น 1.802 ซ.ม. เมื่อเทียบกับระยะ Scale แนวดิ่ง ค่าที่อ่านได้จากแผ่นระดับนํ้า
แนวลาดจะเป็ นตัวแทนของค่าระดับนํ้าในแนวดิ่งไม่ตอ้ งแปลงค่าใด ๆ อีก แผ่นวัดระดับนํ้าแบบ
เอียง 1 แผ่นจะวัดระดับนํ้าได้ประมาณ 0.50 เมตร (กรณี ลาดเป็ นอย่างอื่นก็ใช้แผ่นระดับนํ้าที่มีค่า
Scale ที่ตรงตามลาดนั้น)
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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การอ่านค่าจากแผ่นวัดระดับนํ้าทั้งสองแบบ ในทางทฤษฏีจากลักษณะ Scale จะ
อ่านค่าได้ถึงทศนิ ยม 3 ตําแหน่ ง แต่ในทางปฏิบตั ิจะอ่านเพียงทศนิ ยม 2 ตําแหน่งก็พอแล้ว และ
เนื่ อ งจากการใช้คนอ่ า นระดับ นํ้า ความถูก ต้อ งจึ งขึ้ น กับ ทัก ษะความชํา นาญแม่ น ยํา ของผูอ้ ่ า น
ตลอดจนความนิ่ งของนํ้าด้วย ทั้งนี้ การอ่านระดับนํ้าโดยคนนั้นนอกการอ่านโดยตรงที่จุดตรวจวัด
แล้ว ยังอ่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV) ระบบโทรมาตรได้อีกด้วย

รู ปที่ 3-5 แบบมาตรฐานกรมชลประทาน HYDROLOGY No.03613y
แผ่นระดับนํ้าแบบลาดและแผ่นตัวเลข

รู ปที่ 3-6 แสดงการติดตั้งแผ่นวัดระดับนํ้าแนวลาด 1 : 1.5 ในคลอง
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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3.4.1.2 เครื่องวัดระดับนํา้ แบบโซ่ (Chain gage)
เป็ นเครื่ องวัดระดับนํ้ายุคแรกที่ใช้แก้ปัญหาการมีขอ้ จํากัดในการใช้แผ่นวัดระดับ
นํ้า ที่ทาํ ได้ไม่สะดวกหรื อทําไม่ได้หากสภาพภูมิประเทศไม่เหมาะสมหรื อช่ วงความลึกของนํ้ามี
มาก โดยยุคนั้นมีการวัดระยะโดยใช้โซ่ วดั ระยะ (โดยโซ่ 1 เส้น = 100 ข้อ = 40 เมตร | 1 ข้อ = 10
ปอย = 40 ซ.ม.| 1 ปอย = 10 ปวน = 4 ซ.ม. | 1 ปวน = 4 ม.ม.) เครื่ องมือนี้จึงติดตั้งโซ่วดั ระยะ
ผ่านบนรอกโดยมีตุม้ นํ้าหนักถ่วงติดไว้ที่ปลายโซ่ การวัดจะปล่อยโซ่ลงไปจนปลายตุม้ นํ้าหนักถ่วง
สัมผัสผิวนํ้าพอดี แล้วทําเครื่ องหมายไว้บนข้อโซ่ให้ตรงกับตําแหน่งศูนย์ของ Scale ที่ตวั เครื่ องมือ
ซึ่ งการติดตั้งเครื่ องมือและการวัดครั้งแรกจะเทียบระยะที่วดั ได้บนโซ่ เทียบกับระดับอ้างอิงที่รู้ค่า
เช่นระดับของอาคาร หรื อระดับ รทก. ที่ได้โยงมาเป็ นต้น และเมื่อวัดครั้งต่อๆไปโดยขยับโซ่ ข้ ึน
หรื อลงให้ปลายตุม้ นํ้าหนักถ่วงสัมผัสผิวนํ้าพอดี เทียบการเปลี่ยนแปลงระยะของโซ่ จากตําแหน่ ง
บนโซ่ที่ทาํ เครื่ องหมายไว้ในครั้งก่อน จะได้ค่าระดับนํ้าที่วดั ในครั้งนี้แตกต่างจากการวัดในครั้งก่อน
มากกว่าหรื อน้อยกว่าซึ่ งขึ้นกับว่าระดับนํ้าเพิ่มหรื อลด แล้วทําเครื่ องหมายใหม่เพื่อเป็ นตําแหน่ ง
ระดับนํ้าขณะนั้นเพื่อจะใช้เปรี ยบเทียบกับครั้งต่อไปอีก ปั จจุบนั เครื่ องวัดระดับนํ้าแบบโซ่ ไม่มีใช้
แล้ว

รูปที่ 3-7 เครื่ องวัดระดับนํ้าแบบโซ่
3.4.1.3 เครื่องวัดระดับนํา้ แบบสายโลหะถ่ วงนํา้ หนัก (Wire weight gage)
เป็ นเครื่ องมือที่พฒั นาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาการมีขอ้ จํากัดจากการวัดด้วยเครื่ องวัด
แบบโซ่ คือการอ่านระยะจากโซ่น้ นั ยาก มีปัญหาการเกิดความผิดพลาดจากการเปลี่ยนแปลงความ
ยาวจากการยืดตัวของห่ วงโซ่ และการขยายหรื อหดตัวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมาก การ
ที่เครื่ องวัดมีขนาดใหญ่และนํ้าหนักมากหากต้องใช้โซ่ยาว ๆ จึงได้เปลี่ยนจากการใช้โซ่มาใช้สาย
โลหะหรื อสลิงที่มีขนาดเล็กกว่า นํ้าหนักเบาจึงติดตั้งให้มีความยาวมากๆได้ มีการยืดหดตัวจากการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมินอ้ ย หลักการวัดนั้น จะวัดเปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงระดับนํ้าเช่นเดียวกับ
การวัดโดยเครื่ องวัดระดับนํ้าแบบโซ่ นอกจากนี้ยงั มีรุ่นที่มีมิเตอร์วดั ระยะอ่านค่าเป็ นตัวเลขได้
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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รู ปที่ 3-8 เครื่ องวัดระดับนํ้าแบบ Wire weight gage รู ปแบบต่างๆ
เครื่ องวัดระดับนํ้าแบบนี้ต่อมาได้รับการพัฒนาโดยการนําวัสดุประเภทต่างๆ ที่มี
คุณสมบัติที่ดียงิ่ ขึ้นมาใช้แทนสายโลหะ เช่น ใช้เทปวัดระยะโลหะ เทปวัดระยะไฟเบอร์ ฯลฯ (จะ
เห็นได้ว่าสอดคล้องกับชนิ ดของเครื่ องมือวัดระยะในสมัยนั้นๆ) การที่สามารถอ่านค่าได้จากเทป
โดยตรงทําให้การตรวจวัดสะดวกไม่ตอ้ งทําเครื่ องหมายเพื่อการเปรี ยบเทียบอีกต่อไป
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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3.4.1.4

Float – tape gage

เครื่ อ งวัด ระดับ นํ้า ประเภทนี้ แก้ปั ญ หาความไม่
สะดวกในการต้องคอยสังเกตปลายตุม้ นํ้าหนักถ่วงของ Wire
weight gage ว่าสัมผัสกับผิวนํ้าหรื อไม่ โดยพัฒนาให้มีลูก
ลอยที่ผกู ติดกับเทปวัดระยะโลหะ และมีตุม้ นํ้าหนักถ่วงที่ปลาย
อีกข้าง เส้นเทปจะคล้องอยูบ่ นรอกเพื่อให้เกิดการเคลื่อนตัวอย่าง
อิสระ โดยตัวลูกลอยจะปล่อยให้ลอยอยู่บนผิวนํ้า ส่ วนนํ้าหนัก
ถ่ ว งจะทํา ให้ ส ายเทปโลหะที่ ค ล้อ งผ่ า นรอกมี ส ภาพตึ ง อยู่
ตลอดเวลา ดังนั้นเมื่ อ ระดับนํ้า เพิ่มขึ้ น จะดัน ลูก ลอยยกสู งขึ้ น
ทางด้านตุม้ นํ้าหนักถ่วงก็จะลดระดับตํ่าลง ในทางกลับกันเมื่อ
ระดับนํ้าลดลงนํ้าหนักลูกลอยที่มากกว่าจะลดลงตามระดับนํ้า
และจะดึ งตุม้ นํ้าหนักถ่วงให้ลอยสู งขึ้น การเปลี่ยนแปลงระดับ
นํ้าจึงทําให้สายเทปโลหะเคลื่อนที่
ในการตรวจวั ด จะอ่ า นค่ า ระยะจากเทปใน
ตําแหน่ง Pointer บนเครื่ องวัด เปรี ยบเทียบค่าจากการวัดครั้งนี้
กับการวัดครั้งก่อน (หากติดตั้งเครื่ องวัดได้เหมาะสมสัมพันธ์กบั
ระดับ อ้า งอิ ง ก็ จ ะอ่ า นค่ า เป็ นความลึ ก ในการวัด แต่ ล ะครั้ งได้
ทันที)
รูปที่ 3-9 Float – tape gage
3.4.1.5 Electric – tape gage
เป็ นเครื่ องมือที่พฒั นาจากเครื่ องวัดระดับนํ้าแบบสายโลหะถ่วงนํ้าหนัก ที่ต่อมาได้
ใช้เทปวัดระยะแทนสายโลหะ มีการใช้ตวั เซ็นเซอร์ที่ทาํ หน้าที่เสมือนสวิทช์ติดที่ปลายนํ้าหนักถ่วง
หรื อหัวหยัง่ เมื่อปลายหัวหยัง่ สัมผัสผิวนํ้าพอดี ตวั เซ็ นเซอร์ จะต่อวงจรทําให้ตวั แสดงสัญญาณ
ทํางาน โดยอาจเป็ นเสี ยง หลอดไฟหรื อเข็มมิเตอร์ ไม่ตอ้ งไปสังเกตว่าหัวหยัง่ สัมผัสนํ้าพอดีแล้ว
หรื อไม่ ตัวเทปวัดความลึกอาจเป็ นเทปวัดระยะที่ฝังสายสัญญาณไว้ในตัวเทปด้วย หรื อเป็ นสาย
เคเบิลพิเศษที่มีสายโลหะและสายสัญญาณรวมอยูใ่ นเส้นเดียวกัน ปลายข้างหนึ่งต่อหัวหยัง่ ปลายอีก
ข้างต่อตัวแสดงสัญญาณ โดยจะพิมพ์ Scale บอกระยะที่ตวั สายเคเบิลดังกล่าว เครื่ องมือแบบนี้ทาํ
ให้การวัดทําได้สะดวกและถูกต้องมากยิง่ ขึ้น
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แสดงการหยัง่ วัดระดับนํ้า

ตัวอย่างเครื่ องวัดที่สายวัดเป็ นเคเบิลพิเศษ
ที่มีสายสัญญาณและพิมพ์ Scale ที่สาย

ตัวอย่างเครื่ องวัดที่สายวัดเป็ นเทปวัดระยะที่มีสายสัญญาณฝังในตัว

รูปที่ 3-10 แสดงเครื่ องวัดระดับนํ้าแบบ Electric–tape gage และวิธีการตรวจวัด
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3.4.2 เครื่องบันทึกระดับนํา้ (Water level recorder)
เป็ นเครื่ องวัดระดับนํ้าที่จะบันทึกข้อมูลระดับนํ้าในช่วงเวลาต่างๆ ทั้งแบบต่อเนื่ อง
หรื อตามเวลาที่ กาํ หนด ไว้บนแถบกระดาษ หรื อบันทึกในหน่ วยความจําอิเล็คทรอนิ คส์ หรื อใน
ระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยอัตโนมัติ ทําให้สามารถใช้แก้ปัญหาที่เกิดจากจากการใช้เครื่ องวัดระดับ
นํ้าแบบไม่มีการบันทึกให้หมดไปได้ในเรื่ อง การต้องใช้คนคอยตรวจวัดหรื ออ่านบันทึกข้อมูล
และหากระดับนํ้ามีอตั ราการเปลี่ยนแปลงที่เร็ วมากต้องใช้ช่วงเวลาการตรวจวัดถี่มากขึ้น ทําให้ไม่
สะดวกและอาจเกิดความผิดพลาดในการตรวจวัดช่วงเวลากลางคืน เป็ นต้น
เครื่ องวัดระดับนํ้าแบบมีการบันทึกมีหลายแบบหลายชนิ ด อาจจัดแบ่งโดยอาศัย
หลักการทํางานได้ต่อไปนี้
3.4.2.1 เครื่องบันทึกระดับนํา้ แบบลูกลอย
1)

Analog or graphic recorder

เครื่ องวัดระดับนํ้าประเภทนี้ มีลูกลอยที่ผกู ด้วยสายโลหะหรื อเทปโลหะ
และมีตุม้ นํ้าหนักถ่วงที่ปลายอีกข้าง โดยตัวลูกลอยจะปล่อยให้ลอยอยูบ่ นผิวนํ้า ส่ วนนํ้าหนักถ่วง
จะทําให้สายโลหะที่คล้องผ่านรอกที่มีความฝื ดน้อยมากมีสภาพตึงอยูต่ ลอดเวลา (ตุม้ นํ้าหนักถ่วงจะ
มีน้ าํ หนักน้อยกว่านํ้าหนักลูกลอยที่ลอยอยู่บนผิวนํ้าเล็กน้อย ทําให้แรงกระทําจากนํ้าหนัก 2 ข้าง
ของสายโลหะค่อนข้างสมดุล)
ดังนั้นเมื่อระดับนํ้าเพิ่มขึ้นจะดันลูกลอยยกสู งขึ้นด้านตุม้ นํ้าหนักถ่วงก็จะ
ลดตํ่าลง ในทางกลับกันเมื่อระดับนํ้าลดลงลูกลอยจะลดระดับลงตามระดับนํ้าดึงตุม้ นํ้าหนักถ่วงที่
เบากว่าให้ยกตัวสู งขึ้น การเปลี่ยนแปลงระดับนํ้าจึงทําให้สายโลหะเคลื่อนที่ไปและทําให้หมุน
รอกที่เชื่อมต่อกับตัวบังคับแกนปากกาบันทึก อาจเป็ นระบบเฟื อง หรื อ แกนทรงกระบอกที่มีร่องที่
ใช้บงั คับแขนของปากกาเมื่อทรงกระบอกหมุนไปทําให้ปากกาเกิดการเคลื่อนที่และเขียนบนแถบ
กระดาษที่มีถูกขับให้เลื่อนไปโดยระบบเฟื องของนาฬิกาที่อาจบันทึกได้หลายวัน มักออกแบบให้
แกนปากกาเคลื่อนที่ต่อเนื่ องในลักษณะกลับไปกลับมาตามแนวกระดาษที่ใช้บนั ทึก จึงทําให้ไม่
ต้องใช้แถบกระดาษกว้างมาก และสามารถบันทึกระดับนํ้าได้ต่อเนื่อง ตัวอย่างรู ปแบบเครื่ องวัดดัง
แสดงตามรูปที่ 3-11

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รูปที่ 3-11 เครื่ องบันทึกระดับนํ้าชนิดลูกลอยแบบ Graphic recorder
2) Analog – to - digital recorder
จากข้อ จํา กัด ของการบัน ทึ ก ข้อ มู ล แบบกราฟิ กมี ห ลายประการ เช่ น
ความสามารถในการบันทึกข้อมูลได้ในช่ วงเวลาจํากัดตามความสามารถของนาฬิกาแบบไขลาน
ลักษณะการบันทึกที่เมื่อสุ ดความกว้างของกระดาษด้านหนึ่งแล้วก็จะบันทึกวกกลับไปอีกด้านทําให้
การอ่านข้อมูลไม่สะดวก เกิดความผิดพลาดเมื่อลานนาฬิกาใกล้หมด ปากกาบันทึกไม่ทาํ งานเพราะ
หมึกหมดหรื อแห้ง จึงได้มีการคิดระบบการบันทึกเป็ นตัวเลขขึ้นมาและให้เครื่ องทํางานด้วยระบบ
ไฟฟ้ า ระบบของเครื่ องยังคงใช้ลูกลอยและรอกเช่นแบบ Analog or Graphic recorder แต่
เปลี่ยนระบบบันทึกเป็ นการบันทึกค่าแทนการใช้ปากกาเขียนเป็ นลายเส้น เครื่ องมือยุคแรกยังไม่ได้
บันทึกผลเป็ นตัวเลขอย่างแท้จริ ง การบันทึกข้อมูลจะใช้วิธีการเจาะบัตร ซึ่ งเป็ นยุคเดียวกับการใช้
เครื่ องคํานวณและคอมพิวเตอร์ที่ป้อนข้อมูลโดยการเจาะบัตร เพราะสมัยนั้นระบบหน่วยความจํายัง
ไม่มี สามารถกําหนดช่วงเวลาการบันทึกข้อมูลได้ การแปลผลทําโดยคนหรื อใช้เครื่ องแปลผลก็ได้

รูปที่ 3-12

Analog – to - digital recorder

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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รูปที่ 3-13 กระดาษบันทึกข้อมูลของ
3)

Analog – to - digital recorder

Digital recorder

3.1) เครื่ องบันทึกระดับนํ้าระบบ Digital แบบวัดนํ้าทางตรง
เครื่ องมือมีลกั ษณะคล้ายแบบ Float – tape gage แต่แสดงผล
เป็ นตัวเลขและบันทึกข้อมูลไว้ในหน่วยความจําของเครื่ องโดยตรง

รูปที่ 3-14

Digital recorder แบบต่างๆ

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน

ปราโมท พลพณะนาวี สํ านักชลประทานที่ 8

3-14
3.4.2.2 เครื่องบันทึกระดับนํา้ ระบบ Digital แบบวัดนํา้ ทางอ้อม
(แบบไม่ สัมผัสผิวนํา้ )
โดยการประยุกต์คุณสมบัติของนํ้าบางด้าน เช่น การสะท้อนเสี ยง
และแสง ความกดดัน ที่ ร ะดั บ ความลึ ก ต่ า งๆ มาสร้ า ง Sensor วัด ระดั บ นํ้ารู ปแบบต่ า ง ๆ
ส่ วนประกอบสําคัญคือ ตัว Sensor ที่เป็ นตัวส่ งสัญญาณและหรื อรับสัญญาณ และเครื่ องแปล
สัญญาณและบันทึกข้อมูล โดยสามารถต่อพ่วงกับระบบคอมพิวเตอร์ และสามารถติดตั้งกับระบบ
โทรมาตรส่ งข้อมูลทางไกลโดยวิทยุหรื อโทรศัพท์ได้ เครื่ องมือประเภทนี้ได้แก่
(1) เครื่องวัดแบบ Bubble gage
ในการวัดระดับนํ้าโดยใช้ Staff gage, Chain gage และ
Wire weight gage นั้น ต้องทําในระบบเปิ ดหรื อที่โล่งตามธรรมชาติเพราะเราต้องอ่านค่าระดับ
หรื อสังเกตตุม้ นํ้าหนักถ่วงสัมผัสผิวนํ้า ส่ วนเครื่ องมือประเภทอื่นๆ ต้องวัดในบ่อนํ้านิ่ง (Stilling
well) ที่สร้างเป็ นบ่อริ มทางนํ้าและมีท่อเล็กๆ ต่อเชื่ อมให้น้ าํ จากทางนํ้าไหลเข้ามาในบ่อดังกล่าวซึ่ ง
จะทําให้ระดับนํ้าในบ่อเป็ นระดับที่เท่ากับในทางนํ้า (จะกล่าวในหัวข้อถัดไป) แต่ในบางพื้นที่ที่มี
ตะกอนไหลปนมากับนํ้ามาก โอกาสที่จะเกิดการอุดตันหน้าท่อเล็กๆ ที่ต่อเข้ามาในบ่อวัดนํ้าได้ จึง
ต้องใช้เครื่ องมือวัดระดับนํ้าแบบใช้ฟองอากาศ (Bubble gage)
หลักการทํางาน เครื่ องมือนี้ จะปล่อยก๊าซไนโตรเจนเป็ นแรงดัน
ผ่านท่อที่มีปลายเปิ ดใต้ผิวนํ้า การวัดความดันที่ปลายท่อที่ปล่อยฟองอากาศออกมาจะแปลงเป็ น
ความสูงของนํ้าโดยเครื่ องบันทึกได้

รูปที่ 3-15 สถานีวดั ระดับนํ้าแบบ Bubble gage
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รูปที่ 3-16 อุปกรณ์ประกอบของ Bubble gage
(2) เครื่องวัดแบบหัววัดความดัน โดยใช้เซ็นเซอร์ที่มีความไว
ต่อการเปลี่ยนแปลงความดัน สําหรับหย่อนวัดเปรี ยบเทียบผิวนํ้ากับระดับความลึกที่ทราบค่า

รูปที่ 3-17

Pressure sensor

เป็ นเครื่ องมือวัดความลึกของนํ้าและ
สามารถวัดกระแสนํ้าได้ดว้ ยในขณะเดียวกัน โดยใช้คลื่นความถี่สูง
(3) Acoustic Doppler

รูปที่ 3-18 การวัดระดับนํ้าโดยใช้เครื่ องวัดแบบ Acoustic Doppler
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(4) เครื่องวัดแบบใช้ Ultrasonic เพื่อวัดระยะจากหัววัดถึงผิว
นํ้า มีส่วนประกอบสําคัญคือ ตัว Sensor ที่เป็ นตัวส่ งและรับคลื่นในตัวเดียวกัน และเครื่ องแปล
สัญญาณและบันทึกข้อมูล

รูปที่ 3-19 หัววัดระดับนํ้า Ultrasonic และเครื่ องบันทึกข้อมูล
(5) เครื่ อ งวั ด ระบบ
Laser เพื่อวัดระยะที่ห่างจาก
หั ว วั ด ถึ ง ระดั บ ท้ อ งทางนํ้ า
หรื อใช้ตวั สะท้อนแสงที่ผิวนํ้า
หรื อติดตั้งคู่กับเครื่ องวัดแบบ
Ultrasonic ก็จะสามารถวัด
ความลึกออกมาได้

รูปที่ 3-20 เครื่ องวัดระบบ Laser

รูปที่ 3-21 การใช้เครื่ องวัดระบบ Laser คู่กบั ระบบ Ultrasonic
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(6) แบบหัววัด Radar

รูปที่ 3-22 การใช้ Radar ตรวจวัดระดับนํ้า

รูปที่ 3-23 เครื่ องมือวัดระดับนํ้ายุคบุกเบิก
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3.5 บ่ อนํา้ นิ่ง (Stilling well)
การวัดระดับนํ้านั้นจะเกิ ด ปั ญหาที่ ทาํ ให้เ กิ ดความผิดพลาดในการตรวจวัดอัน
เนื่องมาจากสาเหตุต่อไปนี้
1) การมีกระแสนํ้าไหลแรงทําให้เครื่ องมือไม่อยูใ่ นตําแหน่งที่เหมาะสม
2) การมีคลื่นทําให้ผวิ นํ้าไม่นิ่ง
3) การมีขยะหรื อวัชพืชลอยมากับนํ้ามากทําให้ตรวจวัดลําบาก ฯลฯ
การตรวจวัดด้วยแผ่นวัดระดับนํ้าอาจหลีกเลี่ยงปั ญหาข้อ 2) และข้อ 3)ไม่ได้ แต่
อาจป้ องกันหรื อแก้ปัญหาได้โดยการสร้ างตัวกําบังคลื่น และทุ่นกันขยะหรื อวัชพืช ส่ วนการใช้
เครื่ องมื อวัดแบบอื่นๆ นั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึ งมักสร้ างบ่อนํ้านิ่ งขึ้น การสร้ างนั้นอาจสร้ าง
ในทางนํ้าหรื อสร้างบนตลิ่งใกล้ทางนํ้าก็ได้ อาจสร้างจากวัสดุหลากหลายประเภท ส่ วนขนาดของ
บ่ อ นั้น ขึ้ น กับ สภาพการใช้ง าน โดยพิ จ ารณาจาก ขนาดและจํา นวนอุ ป กรณ์ ตัว อาคารติ ด ตั้ง
เครื่ องมือต้องการสร้างเป็ นที่พกั ชัว่ คราวของเจ้าหน้าที่ดว้ ยหรื อไม่ เป็ นต้น
ลักษณะทัว่ ไปของบ่อนํ้านิ่ง จะมีส่วนประกอบ คือ
(1) ตัวบ่อนํ้า เป็ นปล่องสี่ เหลี่ยมหรื อกลมในแนวดิ่ง ถ้าขนาดเล็กอาจใช้ท่อแทน
โดยทัว่ ไปก้นบ่อจะตํ่ากว่าระดับนํ้าตํ่าสุ ดที่จะทําการวัดเล็กน้อย เพื่อเผือ่ ไว้สาํ หรับตะกอน
(2) ท่อชักนํ้าเข้าบ่อ เป็ นท่อเล็กๆ ที่ต่อจากตัวบ่อหรื อปล่องหรื อท่อ ออกไปยังทาง
นํ้าในแนวราบเพื่อเป็ นตัวรับนํ้าเข้าตัวบ่อ โดยตําแหน่งที่วางท่อชักนํ้านี้จะอยูใ่ นแนวระดับที่ต่าํ ที่สุด
ที่ตอ้ งการวัดระดับนํ้า และไม่เกิ ดผลกระทบจากการอุดตันของตะกอน อาจมีท่อเดียวหรื อเผื่อไว้
หลายท่อก็ได้ ถ้าตะกอนมีมากปลายท่อในทางนํ้าจะต่อข้องอ 90 องศาให้ปลายหันไปด้านท้ายนํ้า
เพื่อกันตะกอนเข้าท่อ (ถ้าตัวบ่ออยู่ในทางนํ้าจะไม่มีท่อนี้ แต่จะเจาะรู ที่ตวั บ่อหรื อท่อเพื่อรับนํ้า
แทน)
(3) ที่สาํ หรับติดตั้งอุปกรณ์ จะตั้งอยูบ่ นตัวบ่อหรื อปล่อง ถ้าเป็ นบ่อขนาดเล็กจะ
มีลกั ษณะคล้ายตูเ้ พื่อใส่ เครื่ องมือวัด หากเครื่ องมือขนาดใหญ่ หรื อมีส่วนประกอบมาก อาจสร้าง
เป็ นห้องเล็กๆ หรื อสร้างเป็ นสถานี
(4) สะพานทางเดิน เพื่อเข้าไปปฏิบตั ิงาน เมื่อสร้างบ่อนํ้านิ่งอยูใ่ นทางนํ้า
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รูปที่ 3-24 แสดงตัวอย่างของบ่อนํ้านิ่ง และสถานีวดั ระดับนํ้า

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน

ปราโมท พลพณะนาวี สํ านักชลประทานที่ 8

3-20

3.6 เครื่องมือวัดระดับนํา้ แบบอืน่ ๆ
3.6.1 เครื่องวัดระดับนํา้ สู งสุ ด (Crest-stage gages)
การใช้เครื่ องบันทึกระดับนํ้าจะอ่านระดับนํ้าสู งสุ ดได้จากเส้นกราฟ หรื อค่าตัว
เลขที่เครื่ องบันทึกไว้ แต่ก็ยงั มีเครื่ องมือที่ใช้วดั ระดับนํ้าสู งสุ ดโดยตรง โดยมีส่วนประกอบและ
หลักการทํางานง่ายๆ คือตัวเครื่ องมือเป็ นท่อที่เจาะรู ไว้เพื่อให้น้ าํ เข้าไปภายในท่อได้และทําให้
ระดับนํ้าในท่อกับภายนอกในทางนํ้าเป็ นระดับเดียวกัน ภายในท่อจะติดตั้งแผ่นวัดระดับเอาไว้
ปลายบนและล่างเป็ นฝาครอบเพื่อที่จะใช้เปิ ดเพื่อนําแผ่นวัดระดับมาอ่านค่า หรื อทําความสะอาด
ภายในได้ การตรวจวัดจะใส่ ผงไม้ก๊อกลงไปในท่อ เอาท่อไปติดตั้งในทางนํ้าตรงจุดตรวจวัด เทียบ
ระดับของเครื่ องมือกับระดับอ้างอิงเพื่อที่จะใช้อา้ งอิงในการแสดงผล ผงไม้ก๊อกจะลอยอยูใ่ นนํ้าใน
ท่อ เมื่อนํ้าลดระดับลงผงไม้ก๊อกจะติดอยูก่ บั ผิวแผ่นวัดระดับ จึงสามารถอ่านค่าสู งสุ ดของระดับนํ้า
ได้

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รูปที่ 3-25 เครื่ องวัดระดับนํ้าสูงสุ ด และลักษณะการติดตั้ง
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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3.6.2 เครื่องวัดระดับนํา้ แบบลูกลอย
เมื่อรู ้หลักการพื้นฐานของเครื่ องวัดระดับนํ้าและบ่อนํ้านิ่ งแล้วก็สามารถประยุกต์
ออกแบบและสร้างขึ้นใช้งานเองได้ ซึ่งมีกรณี ตวั อย่างการประยุกต์ใช้คือ
ศิริชยั ศักดิ์สิริโกศล ได้ออกแบบและสร้าง บ่ อนํ้านิ่งประยุกต์ เพื่อใช้วดั ระดับนํ้า
ในคลองส่ งนํ้าที่โครงการส่ งนํ้าและบํารุ งรักษากําแพงแสน โดยใช้ท่อคอนกรี ตที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.20 เมตรเป็ นตัวบ่อ และใช้ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้วเป็ นท่อชักนํ้าเข้าบ่อ ตูห้ รื อ
กล่องเหนือปากบ่อนํ้านิ่ งสร้างด้วยคอนกรี ตเสริ มเหล็กมีลกั ษณะเป็ นกล่องทึบ เปิ ดด้านหน้าสําหรับ
ติดตั้งแผ่นระดับนํ้า ช่องด้านในกว้าง 0.20 เมตร สู งประมาณ 1 – 2 เมตร ขึ้นกับความลึกของของ
นํ้าที่จะวัด ด้านล่างเปิ ดช่องสําหรับเครื่ องหยัง่ วัด ที่ทาํ มาจากลูกลอยที่ใช้ควบคุมในถังนํ้าที่ติดตั้งกับ
แกนท่อเหล็กสี่ เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 4 หุนสําหรับใช้เทียบวัดระดับ

รูปที่ 3-26 บ่อนํ้านิ่งประยุกต์

3.7 ต้ องติดตั้งแผ่ นวัดระดับนํา้ ไว้ เสมอแม้ จะใช้ เครื่องมือวัดระดับนํา้ ประเภทอืน่ แล้ ว
แม้จะใช้เครื่ องวัดระดับนํ้าประเภทใดก็ตาม จําเป็ นต้องติดตั้งแผ่นวัดระดับนํ้าไว้ดว้ ยเสมอ
เพื่อที่จะใช้สุ่มเช็คว่าการทํางานของเครื่ องวัดนั้นยังคงมีความถูกต้องอยูห่ รื อไม่ อีกทั้งหากเครื่ องมือ
วัดนั้นไม่สามารถใช้งานได้ เนื่ องจากสาเหตุเกิดการชํารุ ด หรื อครบกําหนดการส่ งไปตรวจเช็ค ก็จะ
สามารถใช้แผ่นระดับนํ้าตรวจวัดระดับนํ้าได้ต่อเนื่องกันไป
--------------------------------------หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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บทที่ 4
การตรวจวัดอัตราการไหลในทางนํา้ เปิ ด
ในบทที่ 2 ได้กล่าวถึงการไหลในทางนํ้าเปิ ดที่หมายถึงการไหลในทางนํ้า เช่น คลองส่ งนํ้า
คูน้ าํ ลําธาร ห้วย แม่น้ าํ ฯลฯ การไหลผ่านอาคารควบคุม รวมทั้งการไหลในอาคารประเภทท่อที่น้ าํ
ไหลไม่เต็มท่อด้วย
การตรวจวัดอัตราการไหลหรื อปริ มาณนํ้าในทางนํ้าเปิ ดนั้น มีสิ่งที่ตอ้ งพิจารณาตัดสิ นใจคือ
จะใช้เ ครื่ องมื อ อะไรวัด และจะใช้วิ ธีการคิ ด อัต ราการไหลอย่า งไร ในบทนี้ จะกล่ า วถึ งวิ ธีก าร
ตรวจวัดอัตราการไหลในทางนํา้ เปิ ดที่เป็ นทางนํา้ ส่ วนเครื่ องมือวัดความเร็ วการไหล และหลักการ
วัดของเครื่ องมือแต่ละอย่างจะกล่าวในบทถัดไป

4.1 หลักการตรวจวัดและคํานวณอัตราการไหลด้ วยวิธี Velocity–area method
การคํานวณอัตราการไหลของนํ้าโดยใช้เครื่ องมือวัดความเร็ วการไหล มักใช้วิธี Velocity
– area method ซึ่ งมีหลักการคือ ตรวจวัดความเร็ วของการไหลให้กระจายครอบคลุมทัว่ ทั้งหน้า
ตัดการไหลของทางนํ้า เพราะทางนํ้าเปิ ดจะมีคุณสมบัติมีการกระจายความเร็ วบนหน้าตัดการไหล
ตําแหน่ งต่างๆ ไม่เท่ากัน จึงต้องแบ่งการตรวจวัดคํานวณในพื้นที่หน้าตัดย่อยและวัดความเร็ วการ
ไหลที่ระดับความลึกต่างๆ กัน ผลรวมของอัตราการไหลของหน้าตัดย่อยจะเป็ นค่าอัตราการไหล
เฉลี่ยของทางนํ้านั้น
การคํานวณหาอัตราการไหล จากสมการการพื้นฐาน
Q  VA

เมื่อ




(ม.3 / วินาที)
V = ความเร็ วเฉลี่ยของการไหล (ม. / วินาที)
2
A = พื้นที่หน้าตัดการไหลที่ (ม. )

Q = ปริ มาณนํ้าผ่านหน้าตัดการไหล

ความเร็วของการไหล (V) ได้จากการใช้เครื่ องมือวัดกระแสนํ้าแบบต่างๆ ตามความ
เหมาะสม
พืน้ ที่หน้ าตัดการไหล (A) ถ้าทางนํ้ามีขนาดใหญ่ (กว้างและลึก) จะแบ่งพื้นที่หน้าตัด
การไหลเป็ นพื้นที่หน้าตัดย่อย เพื่อให้การตรวจวัดมีการกระจายอย่างทัว่ ถึงทั้งแนวราบ
และแนวดิ่งของหน้าตัดการไหลของทางนํ้า
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4.2 การแบ่ งพืน้ ทีห่ น้ าตัดการไหลย่ อยของทางนํา้
พิจารณารูปที่ 4-1 โดยทัว่ ไปแล้ววิธีการพื้นฐานในการแบ่งพื้นที่หน้าตัดของลํานํ้า
ธรรมชาติเป็ นพื้นที่ยอ่ ยนั้น ทําได้โดยการขึงเชือกขวางตั้งฉากกับทางนํ้าเพื่อเป็ นตัวกําหนดแนวแล้ว
แบ่งหน้าตัดเป็ นส่ วนย่อยระยะเท่าๆ กัน วัดความลึกที่ตาํ แหน่งที่แบ่งไว้ดงั กล่าว แล้วคํานวณพื้นที่
ย่อยแต่ละส่ วนด้วยวิธีการคํานวณพื้นที่รูปสามเหลี่ยมและรู ปสี่ เหลี่ยมคางหมู

รู ปที่ 4-1 วิธีการหาพื้นที่หน้าตัดของนํ้าในลํานํ้า
ข้ อพิจารณาในการแบ่ งพืน้ ทีห่ น้ าตัดย่ อย แสดงในตารางที่ 4-1 ความกว้างของแต่ละช่วงไม่
ควรมากกว่า 10 % ของความกว้างทางนํ้า และความแตกต่างกันของแต่ละช่วงไม่ควรมากกว่า 4 %
ตารางที่ 4-1 เกณฑ์เบื้องต้นในการแบ่งพื้นที่หน้าตัดย่อยของหน้าตัดการไหล
ความกว้างของทางนํ้า (ม.) จํานวนการแบ่งพื้นที่ยอ่ ย (ช่วง) ความกว้างมากสุ ดแต่ละช่วง (ม.)
< 15
15 - 90
90 - 150
> 150

15
15
15
25

1.50
6.00
15.00

พิจารณาจากความกว้างทางนํ้า

4.3 วิธีการคํานวณอัตราการไหลโดยวิธี Velocity–area method
Velocity – area method เป็ นการการคํานวณปริ มาณนํ้าจากความเร็ วการไหลที่ผา่ น

หน้าตัดการไหลย่อย มีวิธีการคํานวณหลายวิธี แต่ที่เป็ นที่นิยมมักใช้ 2 วิธีต่อไปนี้ คือ วิธี Mid
section method และ วิธี Mean – section method
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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4.3.1 Mid – section method
เป็ นวิธีการที่ใช้หลักการวัดความเร็ วเฉลี่ยของการไหลในแนวดิ่งของพืน้ ที่ หน้ าตัด
ย่ อย ที่ กึ่ งกลางของหน้ าตัด ย่ อยนั้ น ๆ อัตราการไหลของหน้าตัดการไหลของทางนํ้าจึ ง เท่ ากับ
ผลรวมของความเร็ วเฉลี่ยคูณพื้นที่หน้าตัดย่อยแต่ละหน้าตัดดังกล่าว
แต่ในทางปฏิบตั ิเมื่อเราแบ่งหน้าตัดย่อยเป็ นส่ วน ๆ และจะตรวจวัดหาความเร็ ว
เฉลี่ยตรงแนวแบ่งนั้นเลยจะสะดวกและง่ายในการจดจํา แล้วหาค่าพื้นที่หน้าตัดย่อยจากกึ่งกลางของ
แนวแบ่งพื้นที่ย่อยดังกล่าวแทน จะได้พ้ืนที่การไหลย่อยที่มีลกั ษณะเป็ นพื้นที่สี่เหลี่ยมวางเรี ยงกัน
ในรู ปที่ 4-2 แสดงการแบ่งพื้นที่ย่อยในทางนํ้าขนาดใหญ่ ที่วดั ระยะจุดแบ่งจากจุดเริ่ มต้นวัดระยะ
เดียวกันแล้วเพิ่มระยะออกไปเรื่ อยๆ (เป็ น b1, b2, b3.....bn ) ส่ วนทางนํ้าขนาดเล็กมักแบ่งพื้นที่
ย่อยโดยทําเครื่ องหมายบนเชือกที่ขึงไว้หรื อไม้ที่พาดไว้เลย ดังแสดงในรูปที่ 4-1

รู ปที่ 4-2 การแบ่งหน้าตัดการไหลย่อยแบบ Mid – section method ในทางนํ้าขนาดใหญ่
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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การคํานวณในทางนํ้าขนาดใหญ่ ตามรูปที่ 4-2
 b  b1 
Q1  V1  2
 d1
 2 
 bn  b(n 1) 
Qn  Vn 
 dn
2


n

Q   Qi
i 1

รูปที่ 4-3 ลักษณะการแบ่งหน้าตัดการไหลย่อยแบบ Mid – section method ในทางนํ้าขนาดเล็ก
ตัวอย่างการคํานวณในทางนํ้าขนาดเล็ก ตามรูปที่ 4-3
พื้นที่หน้าตัดย่อย A1 ของแนววัด d1:

l 
l
Q1  d1 1  2 .V1
2 2

พื้นที่หน้าตัดย่อย A2 ของแนววัด d2:

l 
l
Q 2  d 2  2  3 .V2
2 2

พื้นที่หน้าตัดย่อย An ของแนววัด dn:

l l 
Q n  dn  n  n1 .Vn
2 2 
n

Q   Qi
i 1

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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4.3.2 Mean - section method
เป็ นวิธีการหาค่าอัตราการไหลของนํ้าในทางนํ้าโดยแบ่งพื้นที่หน้าตัดย่อย และ
ตรวจวัดหาค่าความเร็ วเฉลี่ยที่ตาํ แหน่งแบ่งหน้าตัดย่อย ดังเช่นกรณี Mid – section method แต่
การคํานวณ ทั้งส่ วนของพื้นที่หน้าตัด และความเร็ วเฉลี่ย จะใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยแบบพื้นฐานทัว่ ไป
คือใช้ค่า 2 ค่ารวมกันแล้วหารด้วย 2

รู ปที่ 4-4 การแบ่งหน้าตัดการไหลย่อยกรณี Mean - section method
อัตราการไหลที่หน้าตัดย่อยใดๆ = พื้นที่เฉลี่ยหน้าตัดย่อย x ความเร็ วเฉลี่ยของหน้าตัดย่อย
พิจารณาตาม รู ปที่ 4-4
Q A1 : อัตราการไหลที่หน้าตัด A1
V
 d  d1    V0  V1   1
   d1.l1 . 1
Q A1  A 1.VA1   0
.l1  .

2
 2

  2  2

 d  d 2    V1  V2 

.l2  .
Q A 2  A 2 .VA 2   1

2

 2 
V
 d  d7    V6  V7   1
   d6 .l6 . 6
Q A 7  A 7 .VA 7   6
.l7  .

2
 2

  2  2

อัตราการไหลทีห่ น้ าตัด An :
 d  dn 1    V n  Vn 1 

Q An  A n .VAn   n
.ln  .
2
2
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4.4 การวัดความเร็วเฉลีย่ การไหล (Mean velocity) : V
ตามที่ทราบแล้วว่าการกระจายความเร็ วการไหลในหน้าตัดการไหลของทางนํ้าเปิ ดจะไม่
เท่ากันทั้งหน้าตัด ในการวัดความเร็ วการไหลจึงต้องแบ่งพื้นที่หน้าตัดเป็ นพื้นที่ยอ่ ยและวัดความเร็ ว
การไหลในแนวดิ่งที่ความลึกต่างๆ เพื่อนํามาหาค่าเฉลี่ยการไหลของหน้าตัดย่อยนั้น จากผลการ
ทดลองของนักชลศาสตร์ พบว่าการกระจายความเร็ วการไหลจะสัมพันธ์กบั ความกว้างและความลึก
ของนํ้าในทางนํ้า โดยค่ าเฉลี่ยความเร็ วการไหลจะเกิดที่ ประมาณ 0.6 ของความลึกวัดจากผิวนํา้
วิธีการวัดความเร็ วการไหลมีหลายวิธีได้แก่ Two-point method, Six-tenths method,
Three-point method, Vertical velocity curve method, Subsurface method,
Surface method, Two-tenths method, Five – Point Method, Six – Point Method,
One - point continuous method or Depth integration method เป็ นต้น โดย 3 วิธีแรก
นิยมใช้มากที่สุด
การจะเลือกวิธีการตรวจวัดความเร็ วการไหลรู ปแบบใด หรื อที่ตาํ แหน่งความลึกใดบ้างนั้น
ความเหมาะสมขึ้นกับลักษณะของทางนํ้า และชนิดเครื่ องมือที่จะใช้ตรวจวัดด้วย

รู ปที่ 4-5 ตัวอย่างการกระจายความเร็วการไหลตามความลึก
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การกําหนดค่าตัวแปร
V = ความเร็ วเฉลี่ย
V0.2, V0.4, V0.6 , V0.8 =

1)

(เมตร/วินาที)
ความเร็ วที่ความลึก 0.2d, 0.4d, 0.6d, 0.8d จากผิวนํ้า

Vertical velocity curve method

เป็ นการตรวจวัดที่ระดับความลึกต่างๆ ของหน้าตัดย่อย เช่น ทุกระดับที่แบ่งจาก
0.1d (ตรวจวัดที่ระยะจากผิวนํ้าที่ 0.1d, 0.2d, 0.3d, ...., 0.9d) เป็ นต้น แล้วนําค่าความเร็ ว
การไหลมา plot เป็ นกราฟการกระจายความเร็ วการไหลตามความลึก ดังรู ปที่ 4-5 และ plot การ
กระจายความเร็ วบนหน้าตัดการไหลเป็ นเส้น Isovel หรื อเส้นที่มีความเร็ วเท่ากันทุกจุด ดังรู ปที่ 46 ซึ่ งจะมีประโยชน์ทาํ ให้รู้รูปแบบการกระจายความเร็ วของทางนํ้านั้น และใช้เปรี ยบเทียบการหา
ความเร็ วด้วยวิธีต่างๆ ได้เหมาะสมยิ่งขึ้น ส่ วนความเร็ วเฉลี่ยอาจเอาค่าทุกค่ามาหาค่าเฉลี่ย วิธีน้ ี จะ
ใช้เวลามาก ไม่เหมาะกับกรณี น้ าํ มีการเปลี่ยนแปลงระดับเร็ วมากเพราะจะวัดไม่ทนั

รู ปที่ 4-6 แสดงเส้น Isovel หรื อเส้นที่มีความเร็ วเท่ากันทุกจุด
ตารางที่ 4-2 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ของ Standard vertical velocity curve
อัตราส่ วนของความลึกของจุดที่
อัตราส่ วนของความเร็ วเฉลี่ยใน
ตรวจวัด(คิดจากผิวนํ้า)
แนวดิ่งเทียบกับความเร็ วที่ระดับนั้น
0.05
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
0.95

0.86
0.86
0.87
0.88
0.90
0.94
0.98 say 1.00
1.05
1.15
1.34
1.54

(หมายเหตุ: จากค่าสัมประสิ ทธิ์ ดงั กล่าวจึงเป็ นที่มาของการวัดที่จุดเดียว (1) ในกรณี ที่ทาง

นํ้าลึกไม่มาก ใช้วิธี Five – tenths method หรื อ Six-tenths method (2) ในกรณี มีปัญหาใน
การวัด เช่น ระดับนํ้าเปลี่ยนแปลงเร็ ว มีสิ่งกีดขวางที่ทอ้ งนํ้า ฯลฯ ใช้วิธี Two – tenths method
หรื อ Subsurface method เป็ นต้น
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ความลึกของนํา้ : d (หน่ วยเมตร) กับวิธีการตรวจวัด
วิธีวดั ที่นิยมใช้
วิธีวดั ที่นิยมใช้
วิธีวดั ที่นิยมใช้
วิธีวดั ที่นิยมใช้

d < 0.6
0.60 < d < 1.00
1.00 < d < 2.50
d > 2.50

2)

Six – tenths method
Two – point method
Three – point method
Five – point หรื อ Six - point method

Two – point method

เป็ นวิธีวดั ที่นิยมที่สุด ใช้เมื่อระดับนํ้าในทางนํ้าไม่เปลี่ยนแปลงเร็ วมาก ความลึก
นํ้ามากกว่า 0.60 เมตร โดยจะวัดความเร็ วที่ความลึก 0.2d และ 0.8d จากผิวนํ้า
V  V0.8
V  0.2
2

(Error 2.2 %)

3) Six-tenths method
ในกรณี ที่ความลึกของนํ้าน้อยกว่า 0.60 เมตรไม่สะดวกในการวัดความเร็ วแบบ
Two-Point Method ที่ความลึก 0.8d ในกรณี น้ ี จึงวัดความเร็ วที่ความลึก 0.6d จุดเดียว และถ้า
เป็ นทางนํ้าขนาดเล็กก็จะวัดที่ตาํ แหน่งเดียวตรงศูนย์กลางทางนํ้า
V  V0.6

(Error 1.6 %)

4) Three-point method
ในกรณี ที่ทางนํ้าค่อนข้างลึก และระดับนํ้าไม่เปลี่ยนแปลงมาก อาจนําการวัดที่ใช้
วิธี Six-tenths method และ Two-point method มาเฉลี่ยกัน โดยต้องพิจารณารู ปแบบการ
กระจายความเร็ วตามรู ปแบบมาตรฐานด้วยไม่เช่นนั้นจะเกิดความผิดพลาดได้มาก
V

หรื อ

1  V0.2  V0.8

 V0.6 

2
2


V

1
V0.2  V0.6  V0.8 
3

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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5) Subsurface method
เป็ นการวัดตําแหน่งเดียว ที่ระดับตํ่าจากผิวนํ้าลงไปเล็กน้อย โดยค่าที่วดั ได้ตอ้ งคูณ
ค่าสัมประสิ ทธิ์ 0.86 – 0.95 เพื่อปรับแก้เป็ นความเร็ วเฉลี่ยของหน้าตัดการไหล มักใช้วิธีน้ ีในทาง
นํ้าที่มีอุปสรรคในการตรวจวัดหยัง่ ตามความลึกของทางนํ้า อาจเป็ นเพราะระดับท้องนํ้ามีระดับที่
แตกต่างกันมาก หรื อมีวตั ถุขนาดใหญ่ที่กน้ ทางนํ้า
6) Two – tenths method
เป็ นการตรวจวัดจุดเดียวที่ระดับ 0.2 ของความลึกวัดจากผิวนํ้า
V  0.87 V0.2

7) Five – tenths method
เป็ นการตรวจวัดจุดเดียวที่ระดับ 0.5 ของความลึกวัดจากผิวนํ้า
V  0.94 V0.5

(Error 3.3 %)

8) Surface method
เป็ นการวัดคล้าย Subsurface method แต่ใช้เครื่ องมือวัดแบบ Optical
current meter ติดตั้งเครื่ องมือบนผิวนํ้า ค่าสัมประสิ ทธิ์ การไหลที่ใช้ปรับเป็ นการไหลเฉลี่ยของ
ทางนํ้าพิจารณาจาก กรณี ทางนํ้าธรรมชาติใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ 0.85 หรื อ 0.86 ในขณะที่ทางนํ้าที่
สร้างขึ้นใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ 0.90
9) Four – point method
เป็ นการวัดความเร็ วการไหลในแนวดิ่งที่ 4 ตําแหน่งคือ วัดที่ความลึก 0.2,
0.7 และ 0.9 ของความลึกจากผิวนํ้า โดยใช้สมการ
V

1
V0.2  V0.4  V0.7  V0.9 
4

0.4,

(Error - 0.9 %)

10) Five – Point Method
เป็ นการวัดความเร็ วการไหลในแนวดิ่ งที่ 5 ตําแหน่ งคือ วัดที่ ผิวนํ้า(Vs) วัด ที่
ความลึก 0.2, 0.6 และ 0.8 ของความลึกจากผิวนํ้า และวัดที่ทอ้ งนํ้า (Vb) โดยใช้สมการ
V  0.1Vs  3 V0.2  3 V0.6  2 V0.8  Vb 

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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11) Six – point method
เป็ นการวัดความเร็ วการไหลในแนวดิ่งที่ 6 ตําแหน่ งคือ วัดที่ผิวนํ้า (Vs) วัดที่
ความลึก 0.2, 0.4, 0.6 และ 0.8 ของความลึกจากผิวนํ้า และวัดที่ทอ้ งนํ้า (Vb) โดยใช้สมการ
V  0.1Vs  2 V0.2  2 V0.4  2 V0.6  2 V0.8  Vb  (Error 0.9 %)

หรือ

V

1
Vs  V0.2  V0.4  V0.6  V0.8  Vb  (Error -1.6 %)
6

12) One - point continuous method or Depth integration method
เป็ นวิธีการตรวจวัดที่ช่วยแก้ปัญหาการกระจายความเร็ วการไหลที่ไม่เท่ากันใน
หน้าตัดการไหล หรื อกรณี ที่ระดับนํ้ามี การเปลี่ ยนแปลงเร็ ว หลักการตรวจวัดวิธีน้ ี คือ การที่ ให้
เครื่ องมือมีการเคลื่อนตัวด้วยอัตราที่คงที่อย่างต่อเนื่ องในตําแหน่ งการวัดในหน้าตัดการไหล โดย
แบ่ งรู ป แบบการตรวจวัด ได้เ ป็ นรู ป แบบย่อย ดัง แสดงในรู ป ที่ 4-7 ในการตรวจวัด อาจติ ด ตั้ง
เครื่ องมือวัดกับเรื อ หรื อระบบรอกและรางเลื่อน ดังแสดงในรู ปที่ 4-8 และ 4-9

รู ปที่ 4-7 แสดงตัวอย่างแนวการลากเครื่ องมือวัดความเร็ วการไหลในหน้าตัดทางนํ้า
ในแนวดิ่ง แนวราบและทั้งสองแนวหรื อซิกแซก

รู ปที่ 4-8 การตรวจวัดโดยติดตั้งเครื่ องมือกับระบบรอกและรางเลื่อน
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รู ปที่ 4-9 การตรวจวัดโดยติดตั้งเครื่ องมือกับเรื อ
12.1) การตรวจวัดความเร็วเฉลี่ยในพืน้ ที่หน้ าตัดย่ อยในแนวดิ่ง เป็ นการตรวจวัด
ตรงตําแหน่งแบ่งพื้นที่ยอ่ ยเหมือนการตรวจวัดด้วยวิธี Three-point method และวิธีอื่นๆ แต่
แทนที่จะวัดความเร็ วเฉพาะจุดที่ 0.2, 0.6, 0.8 ของความลึกจากผิวนํ้า เป็ นต้น แต่จะให้เครื่ องมือวัด
เคลื่อนที่ ในแนวดิ่ งอย่างต่อเนื่ องจากผิวนํ้าลงสู่ ทอ้ งนํ้า หรื อจากท้องนํ้าขึ้นสู่ ผิวนํ้าแทน ผลการ
ตรวจวัดจะเป็ นตัวแทนของการไหลในแนวดิ่งที่ตรวจวัดนั้น
12.2) การตรวจวัดความเร็วเฉลีย่ เต็มทั้งหน้ าตัดการไหล แบ่งย่อยเป็ น
(1) เครื่องมือวัดเคลือ่ นตัวแนวราบ โดยเครื่ องมือติดตั้งคงที่ที่ความลึกใดๆ
เช่น ผิวนํ้า ระยะ 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 จากผิวนํ้า หรื อระดับท้องนํ้า แล้วขณะวัดให้เครื่ องมือเคลื่อนที่ใน
แนวราบ ผลการตรวจวัดจะเป็ นตัวแทนของความเร็ วเฉลี่ยที่ระดับความลึกนั้นของหน้าตัดการไหล
วิธีน้ ีเหมาะกับการวัดในทางนํ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับเร็ ว อาจวัดที่ระดับความลึกระดับใดระดับ
หนึ่ ง แล้วคูณค่าสัมประสิ ทธิ์ เพื่อให้เป็ นค่าเฉลี่ยของความเร็ วเฉลี่ยของทั้งหน้าตัดการไหล หรื อ
ติดตั้งเครื่ องวัดหลายๆ ตัวที่ทุกระดับความลึกในคราวเดียวก็ได้
(2) เครื่องมือวัดเคลื่อนที่ท้ังแกนดิ่งและแกนราบพร้ อมกัน เป็ นการติดตั้ง
เครื่ องมือวัดตัวเดียว แล้วให้มีการเคลื่อนตัวแบบซิกแซก ที่ครอบคลุมทั้งหน้าตัดการไหล
12.3) ข้ อกําหนดและเทคนิคการตรวจวัดแบบ

One - point continuous

method

เครื่ องมือที่เหมาะกับการตรวจวัดวิธีน้ ีคือเครื่ องมือวัดแบบอิเล็คทรอนิคส์ที่มี
ระบบบันทึกข้อมูลต่อเนื่อง
 เครื่ องมือวัดเชิ งกลที่เหมาะกับการวัดวิธีน้ ี คือ Current meter แบบใบพัด
(Propeller type ) ที่มีการเคลื่อนที่ของใบพัดรอบแกนราบ ซึ่ งเมื่อมีการลากเครื่ องมือให้เคลื่อน
ตัวไปอย่างต่ อเนื่ องจะไม่ เกิ ดผลกระทบต่ อการวัดมาก ในขณะที่ ไม่เหมาะกับการใช้ Current
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แบบลูกถ้วย (Cup type) ที่มีการเคลื่อนที่ของถ้วยในแกนดิ่ง เพราะจะมีผลกระทบจาก
การเคลื่อนตัวของเครื่ องมือได้มาก
 ในการตรวจวัด เพื่อชดเชยความผิดพลาด จึ งควรให้เครื่ องมื อเคลื่ อนตัว ใน
ทิศทางที่ตรงข้ามกันด้วย เช่น การเคลื่อนตัวแนวดิ่งก็ให้วดั เมื่อเคลื่อนจากผิวนํ้าลงสู่ ทอ้ งนํ้า และวัด
เมื่อเคลื่อนตัวจากท้องนํ้าสู่ ผวิ นํ้าด้วย การเคลื่อนตัวในแนวราบก็เช่นกันต้องตรวจวัดโดยให้เคลื่อน
ตัวทั้ง 2 ทิศทาง
 อัตราการเคลื่อนตัวของเครื่ องมือ แนวดิ่ งไม่เกิ น 0.05 เมตร/วินาที แนวราบ
0.05 – 0.50 เมตร/วินาที ขึ้นกับความกว้างของทางนํ้า หรื อต้องไม่มากกว่า 25 % ของความเร็ วเฉลี่ย
ของการไหล ไม่เช่นนั้นจะเกิดผลกระทบกับการตรวจวัดได้
 ในการตรวจวัดต้องใช้อุปกรณ์ พิเศษประเภทระบบสายเคเบิ ลและรอก และ
ระบบรถกระเช้าและเครน ที่สามารถควบคุมการเลื่อนที่ท้ งั แนวราบและแนวดิ่งได้
meter

4.5 การพิจารณาเลือกวิธีการตรวจวัดทีเ่ หมาะสม
จากรู ป แบบการตรวจวัด ดัง กล่ า วข้า งต้น ผู ต้ รวจวัด จะต้อ งพิ จ ารณาเลื อ กใช้
เครื่ องมือและวิธีการที่เหมาะสม โดยต้องพิจารณาจากองค์ประกอบต่อไปนี้
ลักษณะและสภาพของทางนํ้า ได้แก่ รู ปร่ าง, ขนาด, สิ่ งที่กีดขวางในทางนํ้า
หรื อไหลมากับนํ้า เช่น ต้นไม้ ท่อนไม้ ตะกอน วัชพืช หรื อสภาพท้องนํ้า ฯลฯ
 อัตราการเปลี่ยนแปลงระดับนํ้าในทางนํ้า ช้าหรื อเร็ ว
ั ขีดจํากัดของเครื่ องมือวัดแต่ละชนิด
 ความแรงของกระแสนํ้า จะสัมพันธ์กบ
 ลักษณะการไหล ราบเรี ยบ หรื อปั่ นป่ วน
 ชนิ ดและจํานวนของเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ ที่มีใช้งาน รวมทั้งอัตรากําลัง
เจ้าหน้าที่
 ระดับความละเอียดถูกต้องของผลการตรวจวัดที่ตอ้ งการนําไปใช้ประโยชน์
 งบประมาณค่าใช้จ่าย
ฯลฯ
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บทที่ 5
การวัดปริมาณนํา้ ในทางนํา้ เปิ ดด้ วยวิธีและเครื่องมือพิเศษ

จากบทที่ 4 ได้กล่าวถึงแนวทางการตรวจวัดปริ มาณนํ้าในทางนํ้าเปิ ดที่มีหลายแนวทาง ใน
บทนี้จะกล่าวถึงการตรวจวัดโดยการใช้เครื่ องมือหรื อวิธีการต่างๆ ที่ไม่ใช่เครื่ องมือที่กาํ หนดให้เป็ น
เครื่ องมื อมาตรฐานในการตรวจวัด ซึ่ งในยุคแรกเครื่ องมื อที่ กาํ หนดเป็ นมาตรฐานคื อเครื่ องวัด
กระแสนํ้า(Current meters) ซึ่งมีแบบลูกถ้วยและแบบใบพัด และต่อมาเมื่อคิดค้นเครื่ องมือวัด
กระแสนํ้าแบบอิเล็กทรอนิคส์ จึงได้มีการกําหนดมาตรฐานเครื่ องมือวัดระบบนี้ข้ ึนมาใหม่
อาจแบ่งกลุ่มของเครื่ องมือตรวจวัดกระแสนํ้าเป็ น 3 กลุ่มใหญ่ได้ดงั นี้
1. เครื่ องมือพิเศษ เป็ นเครื่ องมือที่ไม่อยูใ่ น 2 กลุ่มที่จะกล่าวถัดไป ได้แก่
1.1 การใช้ทุ่นลอย (Float method)
1.2 Pitot tube
1.3 Velocity head rod
1.4 เครื่ องมือ อุปกรณ์ หรื อวิธีการอื่นๆ

.
.

2. เครื่ องมือวัดเชิงกล (Mechanical velocity meters) แบ่งย่อยเป็ น 3 ประเภท
2.1 ประเภทที่มีการหมุนรอบแกนตั้ง (Vertical axis current meters)
2.2 ประเภทที่มีการหมุนรอบแกนนอน (Horizontal axis current meters)
* เครื่ องมือวัด 2 ประเภทข้างต้นอาจเรี ยก Rotor type current meters
2.3 ประเภทที่ใช้หลักการแกว่งตัว (Pendulum current meters)
3. เครื่ องมือวัดกระแสนํ้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
3.1 Electromagnetic velocity meters
3.2 Doppler velocity meters ได้แก่ Doppler
Acoustic Doppler, ระบบ Laser หรื อ Radar เป็ นต้น
3.3 Optical strobe velocity meters

Ultrasonic,

5-2
ในบทนี้จะกล่าวถึงการตรวจวัดโดยการใช้วิธีการและการใช้เครื่ องมือพิเศษ ซึ่งได้แก่







การตรวจวัดด้วยวิธี Volume metric method
การคํานวณโดยวิธี Slope area method
การใช้ทุ่นลอย (Float method)
การใช้สารเคมีและสี
การใช้ Pitot tube
การใช้ Velocity head rod

5.1 การตรวจวัดด้ วยวิธีวดั ปริมาตร (Volume metric method)
วิธีการวัดปริ มาตร หรื อ Volume metric method นี้ อาจเรี ยก “Bucket and
stopwatch method” ตามวิธีการตรวจวัด คือการใช้ภาชนะรองรับนํ้าในช่ วงเวลาใดเวลาหนึ่ ง
แล้วนํานํ้ามาหาปริ มาตร โดยการตวงหรื อชัง่ นํ้าหนัก เพราะเรารู ้แล้วว่า นํ้าปริ มาตร 1 ลูกบาศก์เมตร
มีน้ าํ หนัก 1,000 กิโลกรัม
วิธีการนี้ ใช้สาํ หรับการหาอัตราการไหลของนํ้าที่มีอตั ราน้อย ๆ ไม่สามารถใช้เครื่ องมือวัด
ความเร็ ว กระแสนํ้า ได้ส ะดวก เช่ น ปริ ม าณนํ้า ที่ ไ หลริ น ในลํา ธาร หรื อ ลํา นํ้า ในช่ ว งหน้า แล้ง
นอกจากนี้ยงั ใช้หาอัตราการไหลของนํ้าที่ออกจากท่อขนาดเล็ก หัวนํ้าหยดให้น้ าํ แก่พืช ฯลฯ
หลักการตรวจวัดจะรองรับปริ มาณนํ้าในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยการจะรองรับนํ้านั้นต้อง
พิจารณาประยุกต์ตามสถานการณ์ตามความเหมาะสม
1) รองรับนํ้าโดยตรงในตําแหน่งที่ทอ้ งนํ้ามีระดับแตกต่างกันมาก ซึ่ งจะมีการไหลลักษณะ
คล้ายนํ้าตก โดยอาจขุดแต่งท้องนํ้าขึ้นมาให้มีลกั ษณะดังกล่าวก็ได้
2) ปิ ดกั้นทางนํ้าเพื่อรวบรวมนํ้าให้มีระดับสู งขึ้นแล้วให้น้ าํ ไหลผ่านช่องหรื อผ่านท่อลงสู่
ภาชนะได้สะดวกขึ้น
3) Hauer and Lamberti,1996 ใช้ถุงพลาสติกที่ปากถุงยึดติดกับวัสดุที่แข็งและเรี ยบ 2
ด้านเพื่อทําให้ปากถุงปิ ดทับกันค่อนข้างสนิทและสามารถทําให้ยกเปิ ดปากถุงด้านบนขึ้นได้สะดวก
โดยในการตรวจวัดจะนําถุงที่กดปากถุงสนิ ทกันไปวางขวางทางนํ้าไหลโดยให้ส่วนปากล่างยึดติด
ท้องนํ้าอย่างมัน่ คง (นํ้าไหลลอดไปได้นอ้ ยที่สุด) ก่อนการตรวจวัดจะให้น้ าํ ไหลผ่านข้ามถุงออกไป
ก่อน เมื่อทําการตรวจวัดก็เพียงยกปากถุงส่ วนบนขึ้นให้พน้ ผิวนํ้า ทําให้น้ าํ ทั้งหมดในขณะนั้นไหล
เข้าถุงพร้อมจับเวลาเริ่ ม และเมื่อปริ มาณนํ้าเข้าถุงพอสมควรที่จะวัดปริ มาณได้แล้วก็ยกถุงทั้งหมด
ขึ้น พร้อมจับเวลาสุ ดท้าย
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การคํานวณอัตราการไหล
Q

Vo
t

Q = อัตราการไหล หน่ วย ลิตร/วินาที, ลูกบาศก์เมตร/วินาที
Vo = ปริ มาตรของนํ้าที่รองรับเก็บไว้ได้
t

หน่วย ลิตร, ลูกบาศก์เมตร
อาจชัง่ นํ้าหนักเป็ นกิโลกรัม แล้วมาแปลงเป็ นปริ มาตร
= ช่วงเวลาที่ใช้รองรับเก็บนํ้า หน่ วย วินาที

5.2 การคํานวณโดยวิธี Slope area method
วิธีการ Slope-area method เป็ นวิธีการคํานวณอัตราการไหลของนํ้าในทางนํ้า
เปิ ดโดยอาศัยหลักการทางชลศาสตร์ จากความสัมพันธ์ของความลาดของผิวนํ้ากับพื้นที่หน้าตัดของ
การไหลเฉลี่ย มีผนู ้ าํ เสนอวิธีการคํานวณหลายรู ปแบบ แต่วิธีการคํานวณโดยใช้สูตรของ Robert
Manning วิศวกรชาวไอริ ช จะเป็ นที่นิยมใช้ที่สุดเพราะง่ายในการคํานวณ ซึ่ งแสดงดังต่อไปนี้

รู ปที่ 5-1 หน้าตัดของทางนํ้าธรรมชาติทวั่ ไป

Manning's equation

เมื่อ

Q

1
AR 2 / 3 S1 / 2
n
3

Q = อัตราการไหลของนํ้า หน่วย ม. /วินาที

หน่วย ม.2
R = รัศมีชลศาสตร์ ของหน้าตัดการไหล (Hydraulic radius) หน่ วย ม.
A = พื้นที่หน้าตัดเฉลี่ยของการไหล

= A/P
P = เส้นขอบเปี ยกของหน้าตัดการไหล (Wetted perimeter) หน่วย ม.
S = ความลาดเทของผิวนํ้าของทางนํ้าช่วงที่ตรวจวัด ไม่มีหน่ วย
n = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความขรุ ขระของ Manning (Manning roughness
coefficient)

แสดงในตารางที่ 5-1 และ 5-2
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ตารางที่ 5-1 ค่าสัมประสิ ทธิ์ความขรุ ขระ (n) ของทางนํ้าเปิ ด
ผิวทางนํา้ ไหล

n

(1) ทางนํา้ เปิ ดธรรมชาติ (Natural channels)
เรี ยบและตรง
ไหลช้าเนื่องจากมีสระลึกเป็ นช่วงๆ
แม่น้ าํ สายหลัก
(2) ลุ่มแม่ นํา้ ทีม่ ีนํา้ ท่ วมถึง (Flood plains)
ทุ่งหญ้า
ไม้พนั ธุ์เตี้ยบางๆ
ไม้พนั ธ์เตี้ยหนา
(3 ) ทางนํา้ เปิ ดดินขุด (Excavated earth channels)
เรี ยบ
มีกรวดบ้าง
เต็มไปด้วยหญ้า
ก้อนหิ น
(4) ทางนํา้ เปิ ดดาดผิว (Artificially Lind channels)
แก้ว
ทองเหลือง
เหล็กเรี ยบ

เหล็กทาสี
เหล็กมีหมุดยํ้า
เหล็กหล่อ
คอนกรี ตขัดผิว
คอนกรี ตผิวหยาบ
ไม้ไสเรี ยบ
ไม้ไม่ได้ไส
ดินเหนียว
ก่ออิฐ
แอสฟัลต์
โลหะลูกฟูก
หิ นเรี ยง

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

0.030
0.040
0.035
0.035
0.050
0.075
0.022
0.025
0.030
0.035
0.010
0.011
0.012
0.014
0.015
0.013
0.012
0.014
0.012
0.013
0.014
0.015
0.016
0.022
0.025
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ตารางที่ 5-2 ค่าสัมประสิ ทธิ์ความขรุ ขระ (n) ของทางนํ้าเปิ ดประเภท คู คลอง

ลักษณะของทางนํา้ เปิ ด
คลองดาดด้วยคอนกรี ต โดยมีซีเมนต์อุดบริ เวณรอยต่อระหว่างแผงคอนกรี ต
และที่ทอ้ งนํ้าก็ดาดคอนกรี ตเป็ นฐานด้วย
คลองคอนกรี ต
คูขนาดเล็กดาดด้วยคอนกรี ต มีแนวคูเป็ นเส้นตรงสมํ่าเสมอ ความลาดท้องนํ้า
น้อย โดยมีตะกอนหยาบปกคลุมบริ เวณด้านข้างและท้องคู
คลองดาดคอนกรี ตโดยไม่มีการปรับแต่งให้เรี ยบ พื้นผิวปกคลุมด้วยวัชพืช
ละเอียดขนาดเล็ก และท้องนํ้ามีตะกอนทราย
คลองดินเหนียวขุด มีตะกอนเป็ นดินทรายที่กลางคลอง และตะกอนโคลน
บริ เวณข้างคลอง
คลองคอนกรี ตที่สร้างจากหิ นลาวาตัดตรงดิ่ง โดยที่ผนังมีลกั ษณะหยาบ
คลองชลประทานแนวคลองเป็ นเส้นตรงพื้นผิวบดอัดทรายเรี ยบ
คลองดาดซีเมนต์ (Cement-paster lining) เป็ นแนวตรงบนคลองดิน โดย
ที่บริ เวณรอยแตกมีวชั พืช และท้องคลองมีตะกอนทราย
คลองที่ขดุ ผ่านดินเหนียวปนตะกอนทราย สภาพท้องคลองแข็งแรง
คูดาดทั้งก้นคูและลาดข้างด้วยหิ นหรื ออิฐหัก ท้องนํ้าไม่เรี ยบมีกรวดตกอยู่
อย่างกระจัดกระจาย ผนังด้านข้างค่อนข้างอยูใ่ นแนวดิ่ง
คลองขุดข้างภูเขา โดยตลิ่งด้านภูเขามีรากพืชเป็ นระยะๆ ส่ วนตลิ่งด้านลาดลง
มีผนังคอนกรี ต และท้องคลองมีกรวดปกคลุม
แม่น้ าํ ธรรมชาติ มีกอ้ นกรวดและหินขนาดใหญ่เล็กคละกัน มีความเร็ว
กระแสนํ้าไหลผ่านสู ง
คลองดินขุด มีลกั ษณะเป็ นตะกอนทราย โดยมีทรายตกทับถมบริ เวณท้อง
คลอง ส่ วนด้านข้างมีหญ้าขึ้นตามธรรมชาติ
คลองที่มีหินกรวดขนาดใหญ่ที่ทอ้ งคลอง
คลองธรรมชาติ ด้านข้างบางแห่งมีสภาพขรุ ขระไม่เรี ยบ ท้องนํ้าเรี ยบมี
ตะกอนดินเหนียว สภาพหน้าตัดเปลี่ยนแปลงน้อยมาก
คลองหิ นขุดโดยวิธีระเบิดแนวคลอง
คลองดินเหนียวปนตะกอน ความลาดด้านข้างไม่เรี ยบ มีหญ้าขึ้น
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

n
0.012
0.014
0.016
0.018
0.018
0.020
0.020
0.022
0.024
0.024
0.026
0.028
0.029
0.030
0.035
0.040
0.040
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5-6
ตารางที่ 5-2 (ต่ อ) ค่าสัมประสิ ทธิ์ความขรุ ขระ (n) ของทางนํ้าเปิ ดประเภท คู คลอง

ลักษณะของทางนํา้ เปิ ด
คลองดินขุดด้านข้างและด้านล่างไม่เรี ยบ โดยด้านข้างมีดินเหนียวสี ดาํ และ
เหลืองปนกันอยู่ รู ปตัดทางนํ้ามีการเปลี่ยนแปลงไม่มาก
คลองดินขุดด้านข้างและด้านล่างไม่เรี ยบ ดินคลองเป็ นดินเหนียวสี ดาํ มีหญ้า
และวัชพืช รู ปร่ างหน้าตัดค่อยๆ เปลี่ยนแปลงตามแนวคลอง
คูดินเหนียวปนตะกอนทราย ด้านข้างและด้านล่างไม่เรี ยบ มีตน้ ไม้ขนาดใหญ่
ขึ้นตลอดแนวหน้าตัดค่อนข้างสมํ่าเสมอ
คลองดินเหนียวสี ดาํ ปนตะกอนเทา ด้านข้างและด้านล่างไม่เรี ยบมีพืชปกคลุม
หนาแน่น
คลองดินเหนียวปนตะกอนเทา มีตน้ ไม้ขนาดใหญ่ในหน้าตัดคลอง
คลองระบายนํ้าธรรมชาติ สภาพดินเป็ นดินทรายละเอียดปานกลางและดิน
เหนียวละเอียด ไม่มีความลาดด้านข้าง ท้องคลองเป็ นลูกคลื่น มีแนวต้นไม้
ขวางทิศทางการไหลกระจัดกระจาย
แม่น้ าํ ธรรมชาติ สภาพดินเป็ นดินเหนียวปนดินทราย รู ปร่ างไม่แน่นอน มีราก
ไม้ตน้ ไม้และท่อนซุงขวางทางนํ้า

n
0.045
0.050
0.060
0.080
0.110
0.125
0.150

5.2.1 ค่ าคุณสมบัติทางชลศาสตร์ ของทางนํา้
ดังที่กล่าวแล้วว่าทางนํ้านั้นมีท้ งั ทางนํ้าธรรมชาติ และทางนํ้าที่สร้างขึ้น โดยทางนํ้า
ที่สร้างขึ้นมักสร้างให้มีหน้าตัดเป็ นรู ปทรงเรขาคณิ ตเสมอ คุณสมบัติมิติทางชลศาสตร์(A, R, P)
จึ งคํานวณได้จากสู ตรรู ปทรงเรขาคณิ ต แต่ถา้ เป็ นทางนํ้าธรรมชาติ หรื อทางนํ้าที่ สร้ างขึ้นแล้ว
พื้นที่ หน้าตัดเกิ ดการเปลี่ยนแปลงต่างไปจากรู ปร่ างหน้าตัดเดิ ม ค่าคุณสมบัติทางชลศาสตร์ ก็จะ
เปลี่ยนไปด้วย จะต้องสํารวจรู ปตัดขวางของทางนํ้าเพื่อคิดค่าคุณสมบัติทางชลศาสตร์ใหม่
สําหรับค่าความลาดเทของผิวนํ้าของทางนํ้า (S) ซึ่ งกําหนดให้เท่ากับความลาดเท
ของพื้นท้องทางนํ้า อาจใช้ขอ้ มูลจากแบบก่ อสร้ าง จากการสํารวจรู ปตัดตามยาวของทางนํ้านั้น
หรื อกรณี การประเมินอย่างหยาบๆ อาจพิจารณาจากเส้น Contour จากแผนที่ 1: 50,000 ก็ได้
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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5.2.2 ทางนํา้ ทีม่ ีรูปร่ างหน้ าตัดแบบผสมมีวสั ดุหลายชนิด (Compound channel)
โดยทัว่ ไปแล้วทางนํ้าธรรมชาติมกั มีหน้าตัดเป็ นรู ปทรงคล้าย U-Shape หรื อ
Parabola ซึ่ งเป็ นรู ปแบบหน้าตัดเดี่ยว แต่จากอัตราการไหลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ ทําให้
ทางนํ้าปรับตัวให้มีรูปร่ างและขนาดสอดคล้องกับอัตราการไหลของนํ้าดังกล่าว เป็ นผลให้เกิดการ
กัดเซาะและเกิดการตกจมของตะกอน ทําให้รูปร่ างหน้าตัดเปลี่ยนแปลงไป การที่พ้ืนผิวทางนํ้ามี
วัสดุหลายประเภทปกคลุมทั้งนี้รวมถึงต้นไม้ที่ข้ ึนปกคลุมและมีวตั ถุอื่นๆ อยูใ่ นทางนํ้า ล้วนมีผลให้
ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความขรุ ขระในทางนํ้าตําแหน่ งต่างๆ มีความแตกต่างกัน จึงเรี ยกหน้าตัดทางนํ้า
ลักษณะนี้ ว่า หน้ าตัดการไหลแบบผสม ซึ่ งในการคํานวณอัตราการไหลก็ตอ้ งพิจารณาเป็ นกรณี
เฉพาะ

รูปที่ 5-2 ตัวอย่างทางนํ้าที่มีรูปร่ างหน้าตัดแบบผสม
รู ปแบบของหน้าตัดการไหลแบบผสมที่ชดั เจนนั้น ได้แก่การสร้างพื้นที่รองรับ
นํ้านองเกินเกณฑ์ปกติ (Flood plain) ในทางนํ้าทั้งกรณี ทางนํ้าธรรมชาติและทางระบายนํ้าที่สร้าง
ขึ้น มีหลักการคือการเพิ่มพื้นที่หน้าตัดการไหลของทางนํ้าเดิ มให้เพียงพอที่จะรองรับปริ มาณนํ้า
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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สู งสุ ดเท่าที่เคยปรากฏมา เพื่อไม่ทาํ ให้เกิดนํ้าท่วมสร้างความเสี ยหายได้อีก พิจารณาจากรู ปที่ 5-2
บริ เ วณหน้า ตัด หมายเลข 1 เป็ นทางนํ้า เดิ ม เมื่ อ สร้ า งคัน กั้น นํ้า สองฝั่ ง ทางนํ้า ในตํา แหน่ ง ที่
เหมาะสมโดยการขุดดินจากพื้นที่เขตทางนํ้าจํานวนน้อยแต่ได้หน้าตัดการไหลมาก พื้นที่ในส่ วนที่
2 และ 3 เป็ นพื้นที่ Flood plain ซึ่งอาจกว้างมากเท่าที่ทาํ ให้เกิดหน้าตัดการไหลเพิ่มขึ้นเพียงพอ
(อาจสร้างด้านเดียวก็ได้) พื้นผิวส่ วนที่ 2 และ 3 จะแตกต่างจากส่ วนของทางนํ้าเดิม โดยในยามปกติ
ใช้ทาํ ประโยชน์ในกิ จกรรมต่างๆ เช่ น เป็ นสนามหญ้า ปลูกต้นไม้ สวนหย่อม สนามกี ฬา ปลูก
พืชผัก ฯลฯ รู ปแบบการป้ องกันนํ้าท่วมแบบนี้ นิยมสร้ างมากในต่างประเทศ เช่ นประเทศญี่ปุ่น
ส่ วนในประเทศไทยรู ปแบบไม่ชดั เจนโดยมักสร้างพื้นที่ส่วน 2 และ 3 แคบ ๆ ผลที่ได้จึงเป็ นการ
เพิ่มพื้นที่หน้าตัดทางนํ้าเดิม ส่ วนที่ 1 ได้อีกเล็กน้อยเท่านั้น ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะปั ญหาเรื่ องที่ดิน
เพราะการก่อสร้างแบบนี้ตอ้ งใช้พ้นื ที่มาก
5.2.3 การคํานวณอัตราการไหลในทางนํา้ หน้ าตัดแบบผสม

รูปที่ 5-3 ตัวอย่างทางนํ้าหน้าตัดแบบผสม 3 หน้าตัด
Q  Q1  Q 2  Q 3
1
1
1
A1R12 / 3S1/ 2  A 2R22 / 3S1/ 2  A 3R32 / 3S1/ 2
n1
n2
n3
A
A
A
R1  1 , R 2  2 , R3  3
P1
P2
P3

Q

 A5 / 3
A 53 / 3 
A 52 / 3
1



 n1P 2 / 3 n 2P 2 / 3 n 3P 2 / 3 
2
3
 1


1/ 2 

QS

กรณี แบ่งหน้าตัดเป็ น N หน้าตัด หาอัตราการไหลได้จาก
QS

1/ 2

 A i5 / 3 

 2/3 
i 1  niPi

N

เมื่อ

i = 1, 2, 3,…, N

หมายเหตุ : ปัญหาความผิดพลาดในการคํานวณนั้นอยูท่ ี่เลือกใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ความ
ขรุ ขระ (n) ได้ถูกต้องตรงกับลักษณะสภาพของทางนํ้าหรื อไม่
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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5.3 การใช้ ท่ นุ ลอย (Float method)
5.3.1 วิธีการตรวจวัดโดยใช้ ทุ่นลอย เป็ นวิธีการตรวจวัดความเร็ วของนํ้าแบบง่าย ๆ ที่มี
หลักการคือ การสังเกตจากวัตถุที่ลอยบนผิวนํ้าในทางนํ้าว่าเคลื่อนที่ไปเป็ นระยะทางที่กาํ หนดใน
เวลาเท่าใด ทําให้ทราบความเร็ วกระแสนํ้า เป็ นระยะทางต่อเวลา ซึ่ งวิธีน้ ี ได้ผลการตรวจวัดเป็ นค่า
โดยประมาณเท่านั้น การวัดวิธีน้ ี เหมาะกับการตรวจวัดเบื้องต้นเมื่อ ไม่มีเครื่ องมือตรวจวัด หรื อ
เป็ นการประเมินเบื้องต้นเพื่อการเลือกใช้เครื่ องมือตรวจวัดที่เหมาะสมต่อไป หรื อใช้ในกรณี ที่ไม่
สามารถใช้เครื่ องมืออย่างอื่นตรวจวัดในทางนํ้านั้นได้ เช่น นํ้าสกปรกมาก มีตะกอนหรื อมีวตั ถุลอย
มากับนํ้ามาก เป็ นต้น
การตรวจวัดโดยใช้ทุ่นลอยที่ใช้งานกันมี 3 ลักษณะคือ
1) Surface float ตัวทุ่นลอยที่ใช้ในการวัดเป็ นวัตถุอะไรก็ได้ที่ลอยนํ้าได้ เช่น ลูก
บอล กล่อง แท่งไม้หรื อท่อนไม้ส้ นั ๆ หรื อแม้แต่ ผลไม้ วัชพืชนํ้า เป็ นต้น โดยตัวทุ่นควรจมนํ้าน้อย
กว่า 25 % ของขนาดความสู งทุ่น
2) Double float จากการที่เราทราบแล้วว่าความเร็ วเฉลี่ยของการไหลในทางนํ้าจะ
อยูท่ ี่ระดับ 0.6 ของความลึกจากจากผิวนํ้า ดังนั้นจึงติดตั้งทุ่นเป็ น 2 ตัวเข้าด้วยกัน ตัวหนึ่งเป็ นทุ่น
ลอยที่ผวิ นํ้า อีกตัวเป็ นทุ่นจมในตําแหน่งความลึก 0.6 ของความลึกนํ้า วิธีน้ ี ไม่เหมาะกับทางนํ้าที่มี
สิ่ งกีดขวาง
3) Rod float เป็ นการดัดแปลงทุ่นลอยแบบ Double float มาใช้ท่อนไม้ หรื อท่อ
PVC ที่ถ่วงนํ้าหนักที่ปลายล่างเพื่อให้เกิ ดการลอยตัวในแนวดิ่ ง โดยตําแหน่ งปลายทุ่นจมนํ้าใน
ระดับ 75 – 95 % ของความลึกนํ้า วิธีน้ ีเหมาะกับทางนํ้ารู ปสี่ เหลี่ยมที่มีการไหลค่อนข้างราบเรี ยบ
และไม่มีสิ่งกีดขวางในทางนํ้า

รู ปที่ 5-4 แสดงลักษณะรู ปแบบของทุ่นลอย
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

ปราโมท พลพณะนาวี สํ านักชลประทานที่ 8

5-10
วิธีการตรวจวัด (พิจารณาจากรูปที่ 5-5)
1) เลือกตําแหน่งการตรวจวัดในทางนํ้าบริ เวณที่มีแนวตรง การไหลไม่ปั่นป่ วน
มากหน้าตัดทางนํ้าค่อนข้างสมมาตร
2) กําหนดจุดเริ่ มต้นการวัด ตําแหน่ ง 1 จุดสิ้ นสุ ดการตรวจวัดตําแหน่ ง 2 ให้มี
ระยะ L ประมาณ 10 - 20 เมตร

รู ปที่ 5-5 แสดงการตรวจวัดโดยใช้ทุ่นลอย
3) โดยทัว่ ไปมักปล่อยทุ่นลอยในตําแหน่ งที่ก่ ึ งกลางหน้าตัดของทางนํ้า แต่หาก
ทางนํ้าขนาดใหญ่อาจกําหนดที่ตาํ แหน่ งอื่น ๆ ที่ห่างตลิ่งพอสมควร โดยจุดปล่อยหรื อสังเกตครั้ง
แรกให้อยูเ่ หนื อตําแหน่ งสังเกต 1 ออกไปพอสมควร เมื่อทุ่นลอยไหลมาถึงตําแหน่ง 1 เริ่ มจับเวลา
เป็ นเวลา t0 พอวัตถุสงั เกตไหลถึงตําแหน่ง 2 หยุดจับเวลา เป็ นเวลา t1 ซึ่งแนวการเคลื่อนที่ของทุ่น
ลอยนั้นเป็ นอิสระขึ้นกับเคลื่อนตัวของนํ้าที่ไม่สามารถกําหนดหรื อควบคุมได้
4) จะได้ขอ้ มูลระยะเวลาที่ทุ่นลอยเคลื่อนที่จากจากตําแหน่ ง 1 ไปยังตําแหน่ ง 2
ระยะทาง L เป็ นเวลา t = t1 – t0
5) ตรวจวัดแต่ละตําแหน่ งประมาณ 10 ครั้งเพื่อนําผลการตรวจวัดมาหาค่าเฉลี่ย
เพื่อลดความผิดพลาด และค่าเฉลี่ยของแต่ละแนวจะเป็ นความเร็ วเฉลี่ยของการไหลในทางนํ้า
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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5.3.2 การคํานวณอัตราการไหลโดยการใช้ ทุ่นลอย
Vfloat 

L
t

V  C.Vfloat

Q  AV
V = ความเร็ วเฉลี่ยการไหล

หน่วย ม./วินาที
Vfloat = ความเร็ วการไหลที่วดั จากทุ่นลอย หน่วย ม./วินาที
L = ระยะทางระหว่างตําแหน่ งสังเกต 2 ตําแหน่ ง หน่วย ม.
t = เวลาที่วตั ถุสงั เกตเคลื่อนจาก 2 ตําแหน่ งสังเกต หน่วย วินาที
3
Q = อัตราการไหล หน่ วย ม. /วินาที
2
A = หน้าตัดเฉลี่ยของทางนํ้าช่วงที่ตรวจวัด หน่วย ม.
C = ค่าสัมประสิ ทธิ ของการไหลเฉลี่ยของหน้าตัดการไหลเมื่อเทียบกับ
การไหลที่วดั ได้จากทุ่นลอย
5.3.3 ค่ าสั มประสิ ทธิ์ทใี่ ช้ ในการตรวจวัดกับทุ่นลอยแบบต่ างๆ

1) กรณีการใช้ Surface float นั้น U.S. Bureau
ประสิ ทธ์ของความเร็ วเฉลี่ย ดังแสดงในตารางที่ 5-3

of Reclamation

ได้กาํ หนดค่าสัม

ตารางที่ 5-3 ค่าสัมประสิ ทธ์การไหล การตรวจวัดโดย Floating Method
ความลึกของนํา้ (ม.) 0.30 0.60 0.90 1.20 1.50 1.80 2.70 3.60 4.50 6.00+
สั มประสิ ทธิ์ C 0.66 0.68 0.70 0.72 0.74 0.76 0.77 0.78 0.79 0.80
2) กรณีการใช้ Rod float กําหนดค่าสัมประสิ ทธิ์ของความเร็ วเฉลี่ยแสดงในตารางที่ 5-4
ตารางที่ 5-4 ค่าสัมประสิ ทธ์การไหล การตรวจวัดโดย Rod float
y/d
C

0.10
0.86

0.25
0.88

0.50
0.90

0.75
0.94

0.95
0.98

หมายเหตุ : เมื่อ d = ความลึกของนํ้าในทางนํ้า และ y = ความยาวของ Rod float
และ Hydraulic radius (R) ของทางนํ้าควรมีค่า 0.50 < R < 2.50 ม.
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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5.3.4 ความคลาดเคลือ่ นในการตรวจวัดโดยการใช้ ท่ ุนลอย
1) ไม่สามารถควบคุมให้ทุ่นลอย ไหลในแนวหรื อตําแหน่งที่ตอ้ งการในทางนํ้าได้
2) ค่าสัมประสิ ทธิ การไหล C ยอมให้มีความผิดพลาดได้ 10 – 20 % เพราะใน
สภาพทางนํ้าจริ งในระดับความลึกของการไหลที่เท่ากัน แต่ขนาดความกว้างของทางนํ้าที่ต่างกัน
ย่อมทําให้ค่าสัมประสิ ทธิการไหล C แตกต่างกัน วิธีการตรวจวัดนี้จึงให้ค่าโดยประมาณเท่านั้น
3) หากพื้นที่หน้าตัดการไหลเฉลี่ย A มีความผิดพลาด ผลการคํานวณก็ยงิ่ ผิดพลาด

5.4 Dilution (Dye) method: วิธีการเจือจางสาร
วิธีการเจือจางสาร เป็ นวิธีการวัดความเร็ วของการไหลวิธีพิเศษวิธีหนึ่ งด้วยการใช้สารเคมี
หรื อสี โดยใช้วดั การไหลในทางนํ้าที่ใช้เครื่ องมือหรื อวิธีการวัดอื่นๆ ไม่สะดวก อาจเนื่ องจากมีการ
ไหลแบบปั่ นป่ วน ทางนํ้าคดเคี้ยว มีสิ่งที่ไหลปะปนมากับนํ้ามาก เช่นตะกอน วัชพืช ซากพืช เป็ น
ต้น วิธีการตรวจวัดมีหลายวิธีแบ่งตามชนิ ดของสารที่นาํ มาใช้ ได้แก่ Salt dilution method,
Dye method, Radioisotopes, สารเรื องแสง (Fluorescent dye) เป็ นต้น
1) Salt dilution method เป็ นการตรวจวัดที่ใช้หลักการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของ
สารละลายที่อยูใ่ นนํ้า โดยจะฉี ดสารละลายที่มกั ใช้ นํ้าเกลือ ค่าความเข้มข้นสู ง C1 ลงไปในทางนํ้า
ตําแหน่ ง a ด้วยอัตราคงที่ q การไหลที่ปั่นป่ วนของนํ้าจะทําให้สารละลายเกิดการผสมกับนํ้า
ในทางนํ้าด้านท้ายนํ้า เก็บตัวอย่างนํ้าเพื่อตรวจวัดความเข้มข้นของสารละลายในตําแหน่ งที่มีการ
ผสมของสารละลายทัว่ ถึงตลอดหน้าตัดการไหล ให้เป็ นตําแหน่ง b เป็ นความเข้มข้น C2 แล้วหยุด
ฉี ดสารละลายเข้มข้นลงในนํ้า แล้วเก็บตัวอย่างนํ้าที่ตาํ แหน่ง a เพื่อเป็ นตัวแทนของนํ้าก่อนการ
ปล่อยสารละลายเข้มข้น หาค่าความเข้มข้นเป็ น C0 (ความเค็มของนํ้าตามปกติของทางนํ้า) อัตรา
การไหลของนํ้าในทางนํ้า Q คํานวณได้จาก
QC 0  qC1  Q  qC 2 
 C  C2 

Q  q  1

C
C
0
 2


หน่วยการวัดของค่าปริ มาตร และเวลา ต้องสัมพันธ์เป็ นหน่วยเดียวกัน
ตัวอย่างการใช้หน่วยวัด C = mg/ลิตร q และ Q = ลิตร/วินาที

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รู ปที่ 5-6 รู ปแปลนของทางนํ้าแสดงการตรวจวัดโดย Salt Dilution Method



เป็ นการตรวจวัดอัตราการไหลโดยตรง ไม่ได้วดั ความเร็ วการไหล จึงไม่ตอ้ งวัดค่า
หน้าตัดการไหล
ถ้าความเค็มของนํ้าที่ไหลในทางนํ้าตามปกติในแต่ละช่วงเวลามีค่าไม่แน่ นอน ก็จะ
เกิดความผิดพลาดได้มาก ต้องตรวจวัดหลายๆ ครั้ง

หรื อ Color-velocity method
เป็ นวิธีการตรวจวัดคล้ายวิธี
Floating Method นัน
่ คือ การตรวจวัดเวลาการเคลื่อนที่ของนํ้าในระยะทาง L ที่กาํ หนด แต่ใช้สี
แทนทุ่นลอยซึ่ งจะมีขอ้ ดีที่สีจะผสมกับนํ้าจึงเป็ นตัวแทนของการเคลื่อนที่ของนํ้าเกือบทั้งหน้าตัด
ของการไหล การจับเวลาจะเริ่ มเมื่อส่ วนหัวของนํ้าสี ไหลถึงจุดสังเกตแรก และหยุดจับเวลาเมื่อส่ วน
หัวของนํ้าสี ไหลถึงจุดสังเกตที่สอง ได้เวลา t
2) Dye

method

Q = AV
V = L/t

เมื่อ

ม.3/ วินาที
V = ความเร็ วการไหล
ม./วินาที
A = หน้าตัดการไหล
ม.2
L = ระยะทางของ 2 ตําแหน่งตรวจวัด
ม.
t = เวลาที่น้ าํ ไหลผ่าน 2 ตําแหน่ งตรวจวัด วินาที
Q = อัตราการไหล






ขนาดของทางนํ้าต้องไม่ใหญ่เกิ นไปจนทําให้การแพร่ กระจายของสี ไม่เต็ม
หน้าตัดอย่างเหมาะสมที่จะเป็ นตัวแทนของทั้งหน้าตัดการไหล
นํ้าในทางนํ้าต้องไม่ข่นุ จนสังเกตสี ได้ลาํ บาก
ระยะการตรวจวัดต้องไม่ยาวเกินไปจนเกิดการกระจายตัวของสี จนไม่สามารถ
สังเกตส่ วนหัวของนํ้าสี ที่ชดั เจนได้
สี ที่ใช้ตอ้ งไม่เป็ นพิษต่อสิ่ งแวดล้อม

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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3) การวัดอัตราการไหลของนํา้ โดยใช้ เรดิโอไอโซโทป (Radioisotopes)
ในการวัดอัตราการไหลของนํ้าในแม่น้ าํ ลําคลองทัว่ ๆไปนั้นวัดด้วยเครื่ องมือวัด
กระแสนํ้าในบางกรณี ที่แม่น้ าํ ลําคลองบริ เวณนั้นตื้นเขินเต็มไปด้วยโขดหิ นเกะกะ และมีกระแสนํ้า
ไหลหมุนวนมากหรื อบริ เวณนั้นลึกและมีอตั ราการไหลของนํ้าสู งมากเครื่ องมือวัดกระแสนํ้าไม่
สามารถใช้วดั ได้ การใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์สามารถกระทําได้โดยปล่อยเรดิโอไอโซโทปลงไปใน
แม่น้ าํ ลําคลองแล้วใช้เครื่ องมื อวัดรั งสี วดั ปริ มาณรั งสี ตรงบริ เวณ ตอนใต้ของจุ ดที่ ปล่อยเรดิ โอ
ไอโซโทปบัน ทึ ก ปริ ม าณรั ง สี ที่ ว ดั ได้กับ ระยะเวลาหลัง จากปล่ อ ยเรดิ โ อไอโซโทปลงไปก็จ ะ
สามารถคํานวณหาอัตราการไหลของนํ้า ณ บริ เวณนั้นได้
ในปี 2514
สํานักงานปรมาณู เพื่อสันติร่วมกับกรมชลประทาน ได้ทดลอง
ทําการศึ ก ษาวัด อัตราการไหลของนํ้าที่ ปล่ อ ยออกจากเขื่ อ นแก่ ง กระจาน เพื่อเปรี ย บเที ย บค่า ที่
คํานวณได้จากการเปลี่ยนระดับประตูระบายนํ้า การทดลองได้เปลี่ยนระดับประตูน้ าํ หลายระดับ
ผลสรุ ปได้ว่า ค่าที่ได้จากการใช้เทคนิ คทางนิ วเคลียร์ มีค่าใกล้เคียงกันกับค่าที่คาํ นวณได้จากการ
เปลี่ ย นระดับ ประตู ร ะบายนํ้า จุ ด ประสงค์ใ นการศึ ก ษาก็ เ พื่ อ จะทดสอบว่ า การใช้เ ทคนิ ค ทาง
นิ ว เคลี ย ร์ วิธี น้ ี สามารถนํา มาใช้ไ ด้ห รื อ ไม่ เพื่อ จะได้นํา เทคนิ ค ทางนิ ว เคลี ย ร์ วิธี น้ ี ไปพัฒ นาใช้
ประโยชน์ต่อไปในอนาคต
เป็ นการตรวจวัดคล้ายวิธีการใช้สี แต่ใช้สารเรื องแสงแทน เช่น
Fluorescein, Rhodamine B, Rhodamine WT เป็ นต้น ในการตรวจวัดต้องใช้เครื่ องตรวจ
จับสารเรื องแสงโดยเฉพาะ
4)

Fluorescent dye

ตาราง 5-5 คุณสมบัติของสาร Fluorescent dyes

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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5.5 การใช้ Pitot tube
Pitot tube

เป็ นเครื่ องมือใช้วดั ความเร็ วการเคลื่อนที่ของของไหล ซึ่ งปั จจุบนั มีใช้งาน

ดังนี้
1. วัดความเร็ วของลม - ความเร็ วลมในอุโมงค์ลม –วัดความเร็ วของอากาศยาน
2. วัดความเร็ วการไหลของของเหลว –ในท่อ –ในทางนํ้าเปิ ด
ได้ประดิษฐ์ข้ ึนครั้งแรกโดยวิศวกรชาวฝรั่งเศส Henri Pitot โดยในปี ค.ศ.
เขาได้เสนอผลงานวิชาการชื่อ "Description d'une machine pour mesurer la
Pitot tube

1732
vitesse des eaux courantes et le sillage des vaisseaux” (Description of a
machine to measure the speed of running waters and the wake of vessels.)

แนะนําสิ่ งประดิษฐ์เครื่ องมือวัดกระแสนํ้ารู ปแบบใหม่ แสดงในรู ปที่ 5-7 เป็ นท่อหลอดแก้ว 2 ท่อ
ติดตั้งในแนวดิ่งบนแผ่นไม้ที่ทาํ เป็ นแถบ Scale โดยท่อหนึ่ งมีปลายปล่อยตรงเรี ยกท่อ Static
ส่ วนอีกท่องอ ปลาย 90 องศา เรี ยก ท่อ Pitot การตรวจวัดนําเครื่ องมือไปจุ่มวัดในทางนํ้าโดยให้
ปลายท่อด้านที่งอหันหน้าต้านทิศทางการไหล ระดับนํ้าในท่อจะมีความแตกต่างกัน โดยนํ้าในที่งอ
ปลายรั บแรงดันนํ้าไหลจะสู งกว่าอี กท่อ และยิ่งกระแสนํ้าแรงมากขึ้นเท่าไร ความแตกต่างของ
ระดับนํ้าในท่อก็ยิ่งมาก เครื่ องมือดังกล่าวในเวลาต่อมาเรี ยกว่า เครื่ องวัดความเร็ วการไหลแบบ
Pitot tube

รูปที่ 5-7 เครื่ องมือวัดกระแสนํ้ารู ปแบบของ
Henri Pitot ซึ่ ง Rouse and Ince, 1957.
ได้สร้างขึ้นมาใหม่
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

ปราโมท พลพณะนาวี สํ านักชลประทานที่ 8

5-16
เครื่ องมือวัดกระแสนํ้าของ Pitot ในเวลานั้นไม่เป็ นที่ยอมรับและถูกลืมเลือนไป เพราะยัง
ไม่สามารถอธิ บายและวิเคราะห์ผลจากปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเชิงทฤษฏีได้ การใช้งานไม่
สะดวก มีความผิดพลาดในการวัดสู งเพราะยังไม่มีการ Calibrate ที่ดีพอ เครื่ องมือมีขนาดใหญ่
ต้านกระแสนํ้าจนทําให้การวัดผิดพลาดโดยบ่อยครั้งที่ทาํ ให้ระดับนํ้าในท่อ Static อยูต่ ่าํ กว่าระดับ
ผิวนํ้า และระดับนํ้าในท่อมีการกระเพื่อมมาก เพราะยังไม่เข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดจากรู ปร่ างของ
ปากของท่อ Pitot
ต่อมาในปี ค.ศ. 1858 Henry Philibert Gaspard Darcy วิศวกรชาวฝรั่งเศสได้ศึกษา
งานของ Pitot และได้พฒั นาเครื่ องมือวัดกระแสนํ้า Pitot tube ขึ้นมาใหม่ ดังแสดงในรูปที่ 5-8

a)

b)

c)

รูปที่ 5-8 Darcy’s Pitot tube designs by publication date; a) 1856, b) 1857, c) 1858.
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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โดย Darcy สามารถแก้ปัญหาที่เคยเกิ ดขึ้นในเครื่ องมือเดิ มของ Pitot ให้หมดไป และอธิ บาย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยใช้สมการของนักวิทยาศาสตร์ ชาวอิตาลี Evangelista Torricelli
(1643) ที่ใช้อธิ บายการไหลของนํ้าที่ออกจากถังนํ้า ซึง่ สอดคลองกับหลักการทางชลศาสตร์ ของ
ข อ ง ไ ห ล ที่ Bernoulli (1738) นั ก ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ช า ว ดั ช -ส วิ ส เ ผ ย แ พ ร่ ใ น ห นั ง สื อ
Hydrodynamica
Torricelli’s equation:

เมื่อ

V   2gh

V = ความเร็ วของนํ้าที่จุดใดๆ

ม. / วินาที

 = Calibration coefficient ของเครื่ องมือ
g = ค่าความเร่ งเนื่ องจากแรงดึงดูดของโลก

= 9.81

h = ความต่างระดับของนํ้าในท่อ Static กับท่อ Pitot

ม./ (วินาที) 2
ม.

5.5.1 หลักการทํางานของ Pitot tube

รู ปที่ 5-9 แสดงการวัดการไหลในทางนํ้าเปิ ดและในท่อโดยใช้ Pitot tube
พิจารณาการวัดการไหลในท่ อปิ ดด้ วย Pitot tube วัดความเร็ วเป็ นจุ ด ความเร็ ว
ณ จุด 1 พลังงานของการไหล ณ จุด 0 จะถูกเปลี่ยนเป็ นพลังงานศักย์ที่อยูใ่ นรู ปของ Pressure
head ณ จุด 1 โดยความเร็ ว ณ จุด 0 คํานวณได้จากสมการของ Bernoulli
2
2
P0 V0
P1 V1



g 2g g 2g

เมื่อ

V0 และ V1 เป็ นความเร็ วที่จุด 0 และ 1 ตามลําดับ
P0 และ P1 เป็ นความดันที่จุด 0 และ 1
g  

เป็ นค่านํ้าหนักจําเพาะ (Specific weight) ของของไหล

1 2
V
2 0
ความดัน P0 ตรวจวัดได้ที่ปลายของ Piezometer

V1 = 0 ;

P1  P0 

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

........ (1)
เป็ น P3
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และความดัน P1 ตรวจวัดได้ที่ปลายท่อ Pitot เป็ น P2
P0 = P3 และ P1 = P2
P2 - P3 = ρgh
ดังนั้น
P1 – P0 = ρgh
........ (2)
แทนค่า (2) ใน (1) ;

gh 

1 2
V
2 0

V0  2gh

5.5.2 การวัดกระแสนํ้าในทางนํ้าเปิ ดด้ วย Pitot tube มีหลักการเช่นเดียวกับการวัดในท่อ

โดยติดตั้งท่อ Static แทน Piezometer แล้วติดตั้ง Manometer เพื่อวัดความแตกต่างแรงดันที่
ปลายท่อทั้งสอง เป็ นค่า Pressure head ที่มีค่า h ใช้คาํ นวณค่า V0  2gh เช่นเดียวกัน
วิธีการตรวจวัดความเร็วการไหลของนํา้ ด้ วย Pitot tube
ลักษณะการตรวจวัดด้วย Pitot tube นั้นจะใช้ตรวจวัด
อัตราการไหลในทางนํ้าโดยวิธี Velocity – area method
นั่นคือการวัดความเร็ วเฉลี่ยในพื้นที่หน้าตัดย่อยของทางนํ้า
เช่นเดียวกับการใช้ Current meter ตรวจวัดนัน่ เอง
การวัด จะติ ด ตั้ง เครื่ อ งวัด กับ แท่ ง เหล็ก วัด ความลึ ก
ระดับนํ้าเพื่อวัดในระดับความลึกต่างๆ เช่น 0.2, 0.6, 0.8 จาก
ผิวนํ้า ให้สอดคล้องกับของความลึกของนํ้าตามที่กาํ หนดใน
วิธี Velocity – Area Method ในการวัดจะหันปลายท่อ
pitot ให้อยูใ่ นแนวเดียวกับทิศการไหลของนํ้ามากที่สุด ดูด
นํ้าจากปลายท่อด้านบนหรื อส่ วนที่เป็ น Manometer เพื่อ
ยกระดับนํ้าในท่อให้สูงขึ้นจะได้อ่านค่าความแตกต่างของ
ระดับนํ้าในท่อวัดได้สะดวกขึ้น
โดย แต่ละตําแหน่งที่ทาํ การวัด จะตรวจวัดหลายครั้ง
เพื่อนําค่าเฉลี่ยมาใช้ จะได้ลดความผิดพลาดในการวัด (การ
ตรวจวัดครั้งใหม่เพียงบิดปลาย Pitot ไปอยูใ่ นแนวอื่นแล้ว
รูปที่ 5-10 แสดงการวัดการไหล บิดมาวางแนวให้ขนานกับทิศทางการไหลใหม่)ภ 4-10
ในทางนํ้าเปิ ดแสดงการวัดการ Tube
ไหลในทางนํ้าเปิ ด
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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5.5.3 การคํานวณความเร็ว
นําค่าความแตกต่างของระดับนํ้าในท่อทั้งสองท่อ หรื อ Manometer ซึ่ งเป็ นค่า
Pressure head (h) มาคํานวณ โดยเครื่ องมือแต่ละเครื่ องจะมีค่าสัมประสิ ทธ์ที่ได้จากการ
Calibrate เครื่ องมือให้มีความถูกต้องในการตรวจวัด ในการคํานวณจึงต้องคูณค่าสัมประสิ ทธิ์ ของ
เครื่ องมือด้วย
V  C 2gh
V = ความเร็ วกระแสนํ้า
h = ความแตกต่างของระดับนํ้าในท่อทั้งสอง
g = ค่าความเร่ งเนื่ องจากแรงดึงดูดของโลก = 9.81

ม./วินาที
ม.
ม./ (วินาที) 2

C = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ปรับแก้ของเครื่ องมือเครื่ องนั้น

5.5.4 ความผิดพลาดในการตรวจวัดและอ่านค่ า
1) การอ่านค่าระดับนํ้าในท่อต้องให้ผิวนํ้าในท่ออยู่ในระดับสายตาไม่เช่นนั้นจะ
อ่านค่าผิดพลาด เพราะผิวนํ้าในท่อจะโค้ง
2) ความไม่สมบูรณ์ การชํารุ ดของเครื่ องมือ เช่ น มี การรั่ วของรอยต่อท่อต่าง ๆ
หัววัดเสี ยหายเปลี่ยนรู ปไปจากเดิม เป็ นต้น
3) ค่าสัมประสิ ทธิ์ ปรั บแก้ของเครื่ องมือนั้นเปลี่ยนแปลงไป เนื่ องจากใช้งานมา
นาน การบํารุ งรักษาหลังการใช้งานไม่ดี อาจมีสิ่งสกปรก หรื อเกิดตะกรันจับในท่อ ต้องสอบเทียบ
ค่าปรับแก้เครื่ องมือ
4) ทิศทางของปลาย Pitot tube ไม่อยู่ในแนวเดียวกับทิศการไหล การวาง
ตําแหน่งที่ต่างไปจากทิศการไหลเกินกว่าค่าความเบี่ยงเบนที่ยอมให้ได้ ทําให้ผลการวัดคลาดเคลื่อน
ที่ไม่สามารถปรับแก้อะไรได้อีกเลย
และคณะ (1993) ได้นาํ เสนอถึงผลความคลาดเคลื่อนในการตรวจวัดจากการวาง
Pitot tube ผิดแนว ดังแสดงในกราฟของ รู ปที่ 5-11 โดยค่าความผิดพลาดขึ้นกับมุมของหัววัดที่
เบี่ยงเบนไป และรู ปร่ างหัววัดที่ต่างกันจะมีค่าความคลาดเคลื่อนที่ไม่เท่ากัน ดังนั้นในการตรวจวัด
จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการวางแนวของหัววัดให้มาก
Dally

Error  

Pa Pa  Pa'

Pa
Pa

เมื่อ Pa' คือค่าความดันจลน์ที่วดั ได้
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รูปที่ 5-11 ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการวาง Pitot tube ผิดแนว (Dally et al. 1993)

5.5.5 ข้ อดี ข้ อเสี ยของการใช้ Pitot tube
แม้ว่าในปั จจุบนั มี เครื่ องมือวัดความเร็ วของการไหลหรื อกระแสนํ้าชนิ ดต่ างๆ
มากมาย แต่ Pitot tube ก็ยงั เป็ นที่นิยมใช้ในปัจจุบนั ทั้งนี้เพราะยังมีคุณสมบัติที่ดีบางประการ
ข้อดี





ราคาถูก
ติดตั้งใช้งานง่าย
ตัวเครื่ องมือมีผลกระทบกับการไหลน้อย
ความดันสูญเสี ยจากการไหลผ่านหัววัดตํ่า

ข้อเสี ย




มีความอ่อนไหวต่อแนวการไหล
ความเที่ยงตรง ± 5 % ค่าความผิดพลาดอาจมากขึ้นหาก Velocity
profile ของลําการไหลเลี่ยนแปลง (การไหลมีความปั่ นป่ วนมาก)
ไม่เหมาะกับการวัดความเร็ วของสารที่มีความสกปรก มีความหนื ดมาก
เพราะอาจทําให้เกิดการอุดตัน

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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สําหรับในประเทศไทย นายวิทยา สมาหาร อดีตผูอ้ าํ นวยการสํานักวิจยั และพัฒนา
กรมชลประทาน ได้ออกแบบประดิษฐ์เครื่ องวัดความเร็ วนํ้าแบบ Pitot เพื่อใช้ในหน่วยงานกรม
ชลประทาน เป็ นผลงานที่ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์นกั วิจยั แห่ งชาติ และต่อมาคณะวิจยั ของ
สํานักวิจยั และพัฒนา ได้ต่อยอดนํามาพัฒนาให้สามารถวัดความเร็ วนํ้าเป็ นตัวเลขดิจิตอล และ
คํานวณอัตราการไหลหรื อปริ มาณนํ้า ร่ วมกับการสร้างโปรแกรมให้บนั ทึกข้อมูลเป็ นแบบต่อเนื่อง
Real
time แสดงผลที่ สถานี ตรวจวัด และส่ งผ่านข้อมูลระบบออนไลน์ใ ห้แสดงผลทาง
คอมพิวเตอร์ที่หอ้ งควบคุมสามารถตรวจดูขอ้ มูลได้ตลอดเวลาที่ตอ้ งการ

5.6 Velocity head rod
เป็ นอุ ปกรณ์ วดั ความเร็ วการไหลของนํ้าที่มีลกั ษณะเป็ นแท่งไม้และไม้บรรทัด
ประกอบกัน การวัดโดยนําเครื่ องมือไปขวางแนวนํ้าไหลแล้ววัดระดับของนํ้าที่ยกตัวขึ้นจากการ
ต้านการไหลของเครื่ องมื อ นํามาคํานวณความเร็ ว โดยความเร็ วที่ตรวจวัดเป็ นความเร็ วที่ ผิวนํา้
Velocity head rod ประดิษฐ์โดย Wilm และ Storey (1944) ช่างเทคนิ คของ USDA
Forest Service Equipment Development Center, San Dimas, California. แม้ว่า
อาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้สูง แต่กม็ ีความสะดวกในการใช้วดั กระแสนํ้าในทางนํ้าขนาดเล็ก
รู ปร่ างลักษณะของ Head rod แสดงในรูปที่ 5-13 ทําด้วยไม้ขนาด 1 นิ้ว x 4 นิ้ว
ยาว 4 ฟุต หน้าตัดของเครื่ องมือมีลกั ษณะคล้ายสี่ เหลี่ยมประกบกับสามเหลี่ยมโดยการลบมุมที่
ระยะ 1.5 นิ้วของหน้าตัด ให้มีลกั ษณะเป็ นขอบคม โดยที่ขอบคมทั้งสองด้านติดแถบเหล็กเคลือบ
วัดระยะจากตลับเมตร
5.6.1 วิธีการตรวจวัดด้ วย Head rod
การตรวจวัด จะกํา หนดตํา แหน่ ง การวัด จะแบ่ ง หน้า ตัด ทางนํ้า เป็ นส่ ว นๆ ให้
กระจายทัว่ ถึงตลอดหน้าตัดการไหลในทางนํ้า แสดงตัวอย่างตําแหน่งการวัดในรู ปที่ 5-14 โดยใน
แต่ละตําแหน่งของการตรวจวัด จะวัดความลึกนํ้าจากท้องนํ้าถึงผิวนํ้า จึงต้องวางเครื่ องวัดในแนวดิ่ง
ให้ส่วนฐานวางอยูบ่ นท้องทางนํ้า แล้วอ่านค่าระดับนํ้าจากแถบวัดระดับจากส่ วนที่เป็ นขอบคมของ
เครื่ องวัด 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อให้ปลายขอบคมชี้ไปทางด้านเหนือนํ้า และครั้งที่ 2 เมื่อปลายขอบคมชี้
ไปทางด้านท้ายนํ้า โดยวางตําแหน่ งเครื่ องมือให้ปลายด้านเรี ยบตั้งฉากกับแนวการไหล ทั้งนี้ ให้วดั
ซํ้าอย่างน้อยอย่างละ 3 ครั้ง แล้วหาค่าเฉลี่ยเพื่อลดความผิดพลาด แล้วจึงนําค่าไปคํานวณต่อไป
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

ปราโมท พลพณะนาวี สํ านักชลประทานที่ 8

5-22

รูปที่ 5-13 รู ปร่ างลักษณะของ Head rod

รูปที่ 5-14 แสดงการใช้ Head rod วัดกระแสนํ้าจุดละ 2 ครั้ง
เมื่อหันปลายสันคมไปทางด้านเหนือนํ้าและด้านท้ายนํ้า
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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รู ปที่ 5-15 ตัวอย่างตําแหน่งของ Head rod ที่ใช้วดั กระแสนํ้าในทางนํ้า
5.6.2 การคํานวณอัตราการไหลเมื่อวัดด้ วย Head rod
N

Q   Vi A i 

(i=1, 2, 3 ,....,N)

i 1

Vi  2ghi

เมื่อ

Q = อัตราการไหลรวมของหน้าตัดการไหลย่อยของทางนํ้า ลบ.ม. / วินาที
Vi = ความเร็ วของนํ้าที่ตาํ แหน่งวัดบนหน้าตัด
Ai = พื้นที่หน้าตัดย่อย i

ม. / วินาที
ม.2

g = ค่าความเร่ งเนื่ องจากแรงดึงดูดของโลก
[ค่า g = 9.81 ม./ (วินาที) 2

หรื อ 981 ซ.ม. / (วินาที) 2 ]
h = Velocity head ที่ตาํ แหน่ง i
ม.
h  h d  hu

hd = ค่าเฉลี่ยระดับนํ้าวัด 3 ครั้งเมื่อปลายขอบคมเครื่ องมือชี้ไปทางท้ายนํ้า
hu = ค่าเฉลี่ยระดับนํ้าวัด 3 ครั้งเมื่อปลายขอบคมเครื่ องมือชี้ไปทางเหนื อนํ้า

ตัวอย่ างการตรวจวัดและการคํานวณ ของหน้าตัดการไหลตามรู ปที่ 5-15 แสดงในตารางที่
5-6 และ ตารางที่ 5-7

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ตารางที่ 5-6 แสดงตัวอย่างการวัดค่า และคํานวณที่ตาํ แหน่ง A ของหน้าตัดทางนํ้าตามรูปที่ 5-15
การค่ าอ่านจาก Rod
อ่านค่าครั้งที่ 1
อ่านค่าครั้งที่ 2
อ่านค่าครั้งที่ 3
รวม
เฉลีย่

ค่ าทีอ่ ่านได้ เมื่อหันด้ านสั นคม
ไปทางด้ านเหนือนํา้ (cm.)
55.40
55.20
55.30
165.90
55.30 = hu

Velocity head
(cm.)
h = hd - hu

V  2gh

ค่ าทีอ่ ่านได้ เมื่อหันด้ านสั นคม
ไปทางด้ านท้ ายนํา้ (cm.)
60.70
60.50
60.60
181.80
60.60 = hd

h = 60.60 – 55.30 = 5.30
V  2 x 981x5.30 = 102.0

(cm./s)

ตารางที่ 5-7 ตัวอย่างการตรวจวัดคํานวณจากหน้าตัดการไหลของรูปที่ 5-15

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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5.6.3 ข้ อจํากัดในการตรวจวัดด้ วย Head rod และการเกิดความผิดพลาด
1) หากความเร็วการไหลน้อยกว่า 0.50 เมตร/ วินาที การยกตัวของนํ้าจากการ
ต้านการไหลของเครื่ องมืออาจน้อยจนอ่านค่าได้ยาก
2) หากความเร็ วของนํ้ามากกว่า 2.50 เมตร/ วินาที กระแสนํ้าจะทําให้การตั้ง
เครื่ องมือให้อยูใ่ นแนวดิ่งยากลําบาก เพราะหากเครื่ องมือไม่อยูใ่ นแนวดิ่งการตรวจวัดจะเกิดความ
ผิดพลาดสูง
3) หากกระแสนํ้าไหลปั่ นป่ วนมาก การกระเพื่อมของนํ้าจะทําให้อ่านค่าลําบาก
เกิดความผิดพลาดได้มาก
4) การตรวจวัดอ่านค่าอาจยากลําบากเพราะต้องอ่านค่าบริ เวณผิวนํ้า
5) พื้นท้องนํ้าต้องแข็งพอที่จะไม่ทาํ ให้แท่งไม้
เครื่ องมือจมลงไปซึ่งทําให้การตรวจวัดผิดพลาดได้มาก เพื่อลด
ความผิดพลาดกรณี ดงั กล่าวใช้แผ่นไม้หรื อแผ่นเหล็กเป็ นฐาน
ของเครื่ องวัด ดังแสดงในรูปที่ 5-16
รูปที่ 5-16 การติดฐานของ Head rod
6) หากออกแบบให้ Head rod มีรูปร่ างและขนาดต่างไปจากรู ปแบบของ
Wilm และ Storey จะต้องมีการ Calibrate หาค่าสัมประสิ ทธิ์ ของเครื่ องมือด้วย

รูปที่ 5-17 ตัวอย่างการประยุกต์นาํ ไม้บรรทัดกว้าง 1 นิ้วมาใช้เป็ น Head rod

-----------------------------------------------------------------------

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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บทที่ 6
การวัดกระแสนํา้ ด้ วยเครื่องมือวัดกระแสนํา้ เชิงกล (Mechanical velocity meters)

จากหลักการวัดอัตราการไหลของนํ้าในทางนํ้ามาจากสมการ Q = AV เมื่อ Q เป็ นอัตรา
การไหล, A เป็ นพื้นที่หน้าตัดการไหล และ V เป็ นความเร็ วเฉลี่ยของกระแสนํ้าที่ไหลใน
พื้นที่หน้าตัดการไหลนั้น ซึ่ งเรี ยกว่า Velocity-area method ในการตรวจวัดจริ งในสนามจะใช้
เครื่ องมือวัดกระแสนํ้า (Current meters) วัดความเร็ วของกระแสนํ้า ที่หน้าตัดการไหลที่กาํ หนด
แล้วใช้หลักการ Velocity-area method ดังกล่าว เพื่อคํานวณปริ มาณนํ้าผ่านทางนํ้าที่จุด
ตรวจวัดนั้น เมื่ อนําข้อมูลการตรวจวัดเมื่อนํ้าในทางนํ้ามีระดับต่างๆ ที่จุดวัดนํ้านั้นมาสร้างเป็ น
กราฟที่เรี ยกว่า Rating curve และในโอกาสต่อไปหากสร้างสถานี วดั ระดับนํ้าที่จุดนั้น ก็ใช้
Rating curve ดังกล่าวเป็ นเครื่ องมือในการอ่านค่าปริ มาณนํ้าเมื่อเทียบกับระดับนํ้าที่วดั ได้

6.1 ชนิดของเครื่องมือวัดเชิงกล (Mechanical current meters)
Mechanical current meters เป็ นเครื่ องมือที่ทาํ งานเชิ งกล โดยส่ วนประกอบของ

เครื่ องมือมีการเคลื่อนไหวเมื่อกระแสนํ้าไหลผ่าน การเรี ยกชื่อเครื่ องมือมักจะเรี ยกตามชื่อผูป้ ระดิษฐ์
พัฒนาเครื่ องมือ หรื อตามโรงงานที่ผลิต แบ่งย่อยออกเป็ น 3 ชนิ ด คือ เครื่ องมือวัดที่มีการหมุนรอบ
แกนตั้ง เครื่ องมือวัดที่มีการหมุนรอบแกนนอน และ Pendulum current meters
6.1.1 เครื่องมือวัดทีม่ ีการหมุนรอบแกนตั้ง (Vertical axis)
ตัวเครื่ องมือวัดมีส่วนประกอบหลักเป็ นลูกถ้วยทรงกรวย จึงเรี ยกว่า เครื่ องมือวัด
กระแสนํา้ แบบลูกถ้ วย (Cup type current meter) จากการที่มีลกั ษณะคล้ายเครื่ องวัดกระแสลม
แบบลูกถ้วย (Anemometer) บางครั้งจึงอาจเรี ยก Anemometer current meters
6.1.1.1 Price type AA เป็ นเครื่ องมือวัดที่ทาํ จากเหล็กปลอดสนิม ออกแบบ
โดย William Gunn Price แล้วนําไปผลิตเชิงการค้าครั้งแรกโดย W. & L.E. Gurley (บาง
ตําราจึงเรี ยก Gurley current meter ตามชื่อโรงงานที่ผลิต) ประกอบด้วย ลูกถ้วยทรงกรวย 6
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ใบเชื่อมต่อบนแกนหมุนแนวตั้ง ตัวเครื่ องมือทั้งหมดมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว สู ง 2 นิ้ว ปั จจุบนั รุ่ น
Price 622AA เป็ นรุ่ นมาตรฐาน จะมีสวิทช์หน้าสัมผัสแบบเส้นลวด 2 เส้น ซึ่ งในการวัดจะใช้
Battery ร่ วมกับหู ฟังเพื่อฟั งเสี ยงเมื่อเครื่ องมือหมุนครบรอบและหน้าสัมผัสสวิทช์สัมผัสปิ ดวงจร
หรื อใช้โอห์มมิเตอร์ เพื่อสังเกตนับรอบจากการกระดิกของเข็มมิเตอร์ เมื่อเครื่ องมือหมุนครบรอบ
นอกจากนี้ ยงั มีรุ่ นปรับปรุ งจากรุ่ นมาตรฐาน โดยปรับปรุ งสวิทช์จากหน้าสัมผัสแบบเส้นลวดที่ไม่
สามารถอ่านค่าได้ถูกต้องในรอบการหมุนที่ชา้ มากๆ เพราะจะเกิดอาการหน้าสัมผัสของสวิทช์คา้ ง
เมื่อใช้ต่อกับเครื่ องนับรอบอิเล็กโทรนิ กส์ ปรั บปรุ งมาเป็ นสวิทช์แม่เหล็กที่ทาํ งานกับเครื่ องนับ
รอบอิเล็กโทรนิกส์ได้ดี และยังมีรุ่นปรับปรุ งแทนสวิทช์ดว้ ย Fiber optic sensor ช่วงของการ
วัด 0.05 – 3.50 เมตร/วินาที โดยถ้าความเร็ วน้อยกว่า 0.30 เมตร/วินาที จะมีค่าผิดพลาด 1 % ถ้า
ความเร็ วมากกว่า 0.30 เมตร/วินาที ค่าผิดพลาด 0.5 %
อนึ่ ง เนื่ อ งจากเครื่ อ งมื อ วัด แบบลู ก ถ้ว ยนี้ จะวัด ผิด พลาดได้ม ากหากการไหลของนํ้า
ค่อนข้างปั่ นป่ วน และหากตําแหน่ งเครื่ องมื อไม่วางในทิ ศทางแนวเดี ยวกับทิ ศการไหล ผลการ
ตรวจวัดก็จะผิดพลาดได้เช่นกัน จึงมีการประดิษฐ์ครี บหางเพื่อติดตั้งเพิ่มกับเครื่ องมือวัด เพื่อช่วย
ปรับทิศทางเครื่ องมือให้วางอยูใ่ นแนวทิศการไหลได้เองตลอดเวลา
6.1.1.2 Pigmy type เป็ นเครื่ องมือวัดที่คล้าย Price type AA แต่ได้ยอ่ ส่ วนให้
มีขนาดเล็กลงมาเป็ นขนาด 2 ใน 5 ของขนาดมาตรฐาน พัฒนาโดย Edwin Geary Paul ในปี
1896 เหมาะกับการวัดในทางนํ้าขนาดเล็ก หรื อที่ซ่ ึงมีน้ าํ ตื้น (ไม่เกิน 0.30 เมตร) วัดกระแสนํ้าได้
ในช่วง 0.03 - 1.50 เมตร/วินาที จึงไม่จาํ เป็ นต้องมีหางปรับทิศทาง มีท้ งั แบบการวัดรอบด้วยสวิทช์
แม่เหล็ก และ Fiber optic sensor ในการวัดนิยมติดตั้งกับแท่งเหล็กหยัง่ ความลึก

รูปที่ 6-1 แสดงขนาดมาตรฐานของ Price type AA
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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รูปที่ 6-2 แสดงส่ วนประกอบของ Price type AA standard cup type current meters
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

ปราโมท พลพณะนาวี สํ านักชลประทานที่ 8

6-4

Price AA type

Pigmy type

รูปที่ 6-3 Cup type current meters แบบมาตรฐาน Price AA type และแบบ Pigmy type

รู ปที่ 6-4 แสดง Price type 622AA และ Pigmy แบบ Fiber optic sensor

รู ปที่ 6-5 Price type 622AA ติดตั้งครี บหางช่วยบังคับทิศทาง

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รูปที่ 6-6 แสดงสวิทช์แม่เหล็กของ Price type 622AA รุ่ นปรับปรุ ง
6.1.2 เครื่องมือวัดทีม่ ีการหมุนรอบแกนนอน (Horizontal axis)
เครื่ องมือประเภทนี้ได้แก่ เครื่ องมือวัดกระแสนํ้าแบบใบพัด (Propeller type)
เครื่ องมือแบบนี้ จะเกิดผลกระทบจากการไหลปั่ นป่ วนของนํ้าน้อยกว่าแบบลูกถ้วย การหมุนจะมี
ความเสถียรกว่า เพราะแกนการหมุนอยู่ในแนวเดียวกับทิศการไหล ไม่มีปัญหาจากตะกอนที่ไหล
ปนมากับนํ้า มีขนาดเล็กนํ้าหนักเบา เครื่ องมือแบบนี้ตน้ แบบประดิษฐ์ในยุโรป มีหลายรู ปแบบ เช่น
Ott meters (Germany), Neyrpic "Dumas" meters (France), Hoff meters และ
Haskell meters (USA), Braystoke meters (England), Oss meters เป็ นต้น
เครื่ องมื อวัดในกลุ่มนี้ แต่ละแบบ (ผูผ้ ลิ ตแต่ ละราย) มักมี รุ่นมาตรฐาน และรุ่ น
ปรับปรุ งที่มีขนาดเล็ก โดยแต่ละรุ่ นจะมีขนาดต่างๆ ที่มีช่วงของการวัดความเร็ วที่ต่างกัน บางแบบ
ยังคงมีการผลิตใช้งานจนถึงปัจจุบนั

OTT C31 Current meter

OTT C2 Small current meter

รูปที่ 6-7 Propeller current meter ที่ผลิตโดย Ott Hydrometrie
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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OSS – B1

รูปที่ 6-8

OSS – PC1

OSS–B1 Universal current meter และOSS–PC1Pigmy current meter

ที่ผลิตโดย Hydrological Service

SEBA Universal current Meter F1

รู ปที่ 6-9

SEBA-Mini current Meter M1

Propeller current meter ผลิตโดย SEBA Hydrometrie

รู ปที่ 6-10

Neyrpic "Dumas" current meters

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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Haskell meters type A

รู ปที่ 6-11

รู ปที่ 6-12

Haskell meters type B
Haskell current meters

Propeller current meters แบบอื่น ๆ

6.1.3 Pendulum current meters
เป็ นเครื่ องมือวัดกระแสนํ้าที่ทาํ งานโดยใช้หลักการ เมื่อปล่อยวัตถุที่ผูกด้วยเส้น
ลวดหรื อเส้นเชือกลงไปในทางนํ้า เมื่อนํ้านิ่งหรื อมีกระแสนํ้าน้อยมากๆ วัตถุที่ผกู ไว้กบั เส้นเชือกจะ
อยูใ่ นแนวดิ่ง แต่เมื่อมีกระแสนํ้าแรงขึ้นวัตถุที่ผกู ไว้จะต้านการไหลของนํ้า ทําให้วตั ถุถูกกระแสนํ้า
ผลัก ทําให้แนวเส้นเชื อกเบี่ยงเบนไปจากตําแหน่ งเดิม ซึ่ งความเร็ วกระแสนํ้าจะสัมพันธ์กบั มุมที่
เชือกเบนไป ตัวเครื่ องมือวัดแบบ Pendulum current meters จะประกอบด้วยรอกปล่อยเส้น
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ลวดหรื อเชือกที่ปลายเชือกผูกทุ่นโลหะ (Metal resistance buoy) ที่ใช้ทาํ หน้าที่ปะทะกับ
กระแสนํ้า ตัวเครื่ องมือจะมีลูกนํ้าเพื่อปรับระดับเครื่ องมือให้อยูใ่ นแนวราบตลอดเวลา จะได้อ่านค่า
มุมที่แนวเส้นเชื อกเบี่ยงเบนไปจากแนวดิ่ งได้ถูกต้อง โดยตัวอย่างเครื่ องมือวัด Pendulum
current meters แบบหนึ่ งแสดงในรู ปที่ 6-13 ที่สามารถวัดกระแสนํ้าได้ระหว่าง 0 – 2 เมตร/
วินาที

รู ปที่ 6-13 แสดง Pendulum current meters แบบหนึ่งมีชื่อเรี ยก KLM

การตรวจวัด จะอ่ า นค่ า มุ ม จากแนวเส้ น เชื อ กที่ เ บนไปจากแนวดิ่ ง (แนวดิ่ ง ความเร็ ว
กระแสนํ้า = 0) แล้วนําค่ามุมไปเทียบกับ Calibrate curve ของเครื่ องมือจะได้ค่าความเร็ วของ
การไหล ซึ่ งความถูกต้องของการวัดขึ้นอยูก่ บั ความลึกที่หย่อนทุ่นโลหะ ขนาดและนํ้าหนักของทุ่น
ขนาดของเส้นลวดหรื อเชือก และค่า Calibrate curve ของทุ่นโลหะเฉพาะแต่ละตัว
ในรู ปที่ 6-14 แสดง Pendulum current meters อีกแบบหนึ่ ง ใช้สาํ หรับวัดกระแสนํ้า
ที่ไหลช้ามาก ๆ ระหว่าง 0.3 - 3.0 ซ.ม./ วินาที การวัดจะใช้กล้องถ่ายรู ปบันทึกตําแหน่งของทุ่น
(Fig 1) หรื อแผ่นวัดรู ปวงกลม (Fig 2) ที่เบี่ยงเบนไปจากตําแหน่งปกติในแนวดิ่ง

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รูปที่ 6-14 แสดง Pendulum current meters อีกแบบหนึ่ง ใช้วดั กระแสนํ้าที่ไหลช้ามาก ๆ
ปั จจุบนั Pendulum current meters ไม่เป็ นที่นิยมใช้ เพราะจะใช้ได้ดีเฉพาะกับทาง
นํ้าหน้าตัดรู ปสี่ เหลี่ยมที่มีอตั ราการไหลค่อนข้างคงที่ และลึกไม่มากเท่านั้น อีกทั้งจะมีปัญหาจาก
กระแสลมทําให้การวัดผิดพลาดได้มาก และเส้นเชื อกมักไม่อยู่นิ่งจะมีการแกว่งตัวหากกระแสนํ้า
ไหลไม่คงที่ ทําให้การอ่านค่ามุมหรื อตําแหน่งตัววัดผิดพลาด

6.2 วิธีการตรวจวัดกระแสนํา้ โดยใช้ Cup type และ Propeller type current meters
(อาจเรี ยก Rotor current meters เพราะมีการหมุนรอบแกน)
Cup type และ Propeller type current meters อาจเรี ยก Rotor current meters
เพราะมีการหมุนรอบแกน

ต่อไปจะกล่าวถึงวิธีการตรวจวัดใน 3 ประเด็น คือ (1) การติดตั้งเครื่ องมือ (2) การการหยัง่
ความลึกของนํ้า และการกําหนดตําแหน่งความลึกของเครื่ องมือวัด และ (3) วิธีการตรวจวัด โดยทั้ง
3 ประเด็นจะพิจารณาเลื อกจากขนาดความกว้าง ความลึก รวมทั้งสิ่ งแวดล้อมอื่ น ๆ ของทางนํ้า
เพื่อให้การตรวจวัดสะดวก รวดเร็ ว มีความผิดพลาดน้อยที่สุด
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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6.2.1 การติดตั้ง Current meter
รู ปแบบการติดตั้ง Current meter เพื่อวัดความเร็ วกระแสนํ้าในทางนํ้านั้น ต้อง
พิจารณาถึงวิธีที่จะตรวจวัด ซึ่งสัมพันธ์กบั ขนาดความกว้าง ความลึก และสภาพแวดล้อมของทางนํ้า
โดยนิยมติดตั้งกับท่อนโลหะหยัง่ วัด และการติดตั้งกับสายเคเบิล
1) การติดตั้งเครื่องมือวัดกับท่ อนโลหะหยัง่ วัด (Wading rod)
ใช้ในการตรวจวัดในทางนํ้าที่ไม่ลึกมาก และกระแสนํ้าไม่แรงมาก โดยออกแบบ
เป็ นท่อนโลหะสําหรับใช้ติดตั้งกับเครื่ องมือวัดมาโดยเฉพาะ เพื่อให้สะดวกในการใช้งาน ทั้งเพื่อ
การหยัง่ วัดความลึกและติดตั้งเครื่ องมือวัดที่ระดับความลึกต่าง ๆ ซึ่ ง USGS กําหนดรู ปแบบ
มาตรฐานไว้ 2 ชนิด คือ
1.1) แบบธรรมดา (Universal
wading rod) เป็ นท่อนโลหะกลมมี 2 ขนาด คือ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ม.ม. สําหรับติดตั้งเครื่ องมือ
วัด รุ่ น มาตรฐาน ยาวท่ อ นละ 1.00 ม. ต่ อ กัน ได้ด้ว ย
เกลี ย ว (1 ชุ ด มี 3 ท่ อ น หรื อ 3.00 ม.) และขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 ม.ม. สําหรับติดตั้งเครื่ องมือวัดรุ่ น
ย่อส่ วนขนาดเล็ก หรื อ Pigmy ยาวท่อนละ 0.50 ม ต่อ
กันได้ดว้ ยเกลียวเช่นกัน (1 ชุดมี 3 ท่อน หรื อ 1.50 ม.)
นอกจากนี้ จะมีฐานรองเพื่อให้เกิดความมัน่ คงในขณะ
วัด และไม่ให้แท่งโลหะจมลงไปในผิวท้องทางนํ้าที่จะ
ทําให้วดั ความลึกผิดพลาด

รูปที่ 6-15 Universal wading rod

1.2) แบบมีตัวปรับระดับด้ านบน (Top-setting wading rod) มีลกั ษณะเป็ น
ท่อนเหล็กกลม 2 ท่อนประกอบกัน ท่อนแรกมีลกั ษณะคล้าย Universal wading rod ทําหน้าที่
หยัง่ กับท้องทางนํ้า และอีกท่อนทําหน้าที่ติดตั้งเครื่ องมือวัด และใช้ปรับตําแหน่งเครื่ องมือวัดให้อยู่
ที่ระดับความลึกที่ตอ้ งการอย่างสะดวก มีความยาวสูงสุ ดให้เลือก ระหว่าง 1.20 – 3.00 เมตร

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รูปที่ 6-16 Top-setting wading rod
ในทางปฏิบตั ิน้ นั นอกจากจะใช้ท่อนโลหะแบบมาตรฐาน
ดังกล่าวแล้ว อาจดัดแปลงใช้ท่อเหล็ก ท่อนไม้ หรื อวัสดุอื่นๆ ที่มี
ลัก ษณะเป็ นท่ อ นกลมที่ มี ค วามแข็ ง แรง เพื่ อ ติ ด ตั้ง Current
meter ก็ได้
การติดตั้งเครื่ องมือวัดอาจติดตั้งตัวเดียว หรื อติดตั้งหลาย ๆ
ตัวที่ตาํ แหน่งระดับความลึกที่ตอ้ งการก็ได้ การติดตั้งหลายตัวจะ
ทํา ให้ก ารตรวจวัด ในแต่ ล ะตํา แหน่ งทํา ได้ส ะดวกและรวดเร็ ว
ยิง่ ขึ้นเพราะสามารถอ่านค่าได้พร้อมกันในการวัดครั้งเดียว
รูปที่ 6-17 แสดงการติดตั้ง Current meter หลายตัว
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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2) การติดตั้งเครื่องมือวัดเพือ่ หยัง่ วัดกับสายเคเบิล
ใช้ติดตั้ง Current meters เพื่อตรวจวัดในทางนํ้าที่ลึกและกระแสนํ้าค่อนข้าง
แรง (ไม่สะดวกในการตรวจวัดหากติดตั้งเครื่ องมือกับ Wading rod ที่กล่าวข้างต้น) รู ปแบบการ
ติดตั้ง มักติดตั้งบนแท่งโลหะที่ผกู สายเคเบิล (เชื อก หรื อ ลวดสลิง) ไว้ดา้ นบน และติดตั้งนํ้าหนัก
ถ่วงไว้ดา้ นใต้ หรื อติดตั้งกับอุปกรณ์พิเศษที่ทาํ หน้าที่เป็ นนํ้าหนักถ่วงและส่ วนประกอบอื่นๆของ
เครื่ องมือวัดด้วย
การติดตั้งเครื่ องมือวัดกับสายเคเบิลจะต้องติดตั้งครี บหางบังคับทิศทางด้วยเสมอ
ตัวอย่างการติดตั้งเครื่ องมือวัดเพื่อหยัง่ วัดกับสายเคเบิล แสดงในรู ปที่ 6-18

รู ปที่ 6-18 การติดตั้งเครื่ องมือวัดเพื่อหยัง่ วัดกับสายเคเบิล

6.2.2 การหยัง่ ความลึกของนํา้ และการกําหนดตําแหน่ งความลึกของเครื่องมือวัด
6.2.2.1 การหยัง่ ความลึกโดยใช้ Wading rod
ตัว Wading rod จะมีขีดแบ่ง Scale ลักษณะเป็ นรอยบากเป็ นปล้องหรื อข้อ
ละ 1 ซ.ม. ที่จะสามารถอ่านค่าความลึกได้โดยตรง โดยถ้าจะให้สะดวกในการอ่านค่าอาจเขียนค่า
ตัวเลขหรื อทําเครื่ องหมายไว้กไ็ ด้ แต่ผทู ้ ี่ไม่ชาํ นาญในการอ่านค่าโดยตรงดังกล่าว ก็อาจใช้ตลับเมตร
วัดระยะก็ได้ จะวัดได้เร็ วขึ้นและไม่ผดิ พลาด (กรณี หยัง่ วัดด้วยท่อนไม้ ท่อนโลหะอื่นๆ ก็ให้ใช้คู่กบั
ตลับเมตร) ในการหยัง่ ต้องให้ Wading rod ตั้งอยูใ่ นแนวดิ่งจะได้ค่าความลึกที่ถูกต้อง

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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เมื่อได้ค่าความลึกของนํ้าแล้ว ก็นาํ มาหาตําแหน่งค่าความลึกที่จะติดตั้งเครื่ องมือ
วัดในตําแหน่ งที่ตอ้ งการต่อไป การวัดทําได้ 2 รู ปแบบ คือ การวัดที่ปรับตําแหน่ งเครื่ องมือวัดให้
เหมาะสม แล้ววาง Wading rod ในทางนํ้าให้ฐานวางบนท้องทางนํ้าแล้ว และการวัดที่ติดตั้ง
เครื่ องมือวัดที่ปลาย Wading rod การปรับตําแหน่งที่จะวัดก็เพียงแต่ยก Wading rod ขึ้นหรื อลง
ให้มาอยูใ่ นระดับความลึกที่ตอ้ งการ โดยทําเครื่ องหมายจุดควบคุมตําแหน่งระดับผิวนํ้าที่ Wading
rod

6.2.2.2 การหยัง่ ความลึกโดยใช้ สายเคเบิล (หรือเชือก หรือลวด)

รู ปที่ 6-19 Sound weight ขนาดต่าง ๆ

การหยัง่ วัดความลึกจะผูกถ่วงสายเคเบิลกับนํ้าหนักถ่วง (Sound weight) ที่มี
รู ปร่ างคล้ายตอร์ ปิโดเพื่อให้ลดแรงเสี ยดทานจากกระแสนํ้าให้น้อยที่สุด จะได้จมดิ่งลงไปตรง ๆ
และนํ้าหนักทําให้สายเคเบิลตึง แล้วปล่อยสายเคเบิลลงจน Sound weight สัมผัสท้องนํ้าพอดี
(ตําแหน่งที่ถา้ ลดสายเคเบิลลงนิ ดหนึ่ งแล้วสายเคเบิลจะหย่อน ขณะเดียวกันถ้าดึงสายเคเบิลขึ้นนิ ด
หนึ่ งก็จะตึง) แต่หากขนาดนํ้าหนัก Sound weight น้อยและกระแสนํ้าแรงมาก ตัว Sound
weight และสายเคเบิลอาจถูกกระแสนํ้าปะทะทําให้ถูกผลักไปจากแนวดิ่ งที่ เป็ นแนวตรวจวัดได้
นอกจากนี้ แรงจากกระแสนํ้าอาจทําให้เคเบิลที่ดึงจนตึงแล้วไม่เป็ นแนวตรงแต่เป็ นแนวโค้ง ดังนั้น
จึงต้องเลือกขนาดนํ้าหนัก Sound weight และขนาดเคเบิลให้สอดคล้องกับกระแสนํ้าด้วย
สิ่ งที่สาํ คัญในการตรวจวัดประการหนึ่ งคือ หากผูต้ รวจวัดอยู่สูงกว่าผิวนํ้ามากจน
ไม่สะดวกหรื อไม่สามารถกําหนดตําแหน่งเคเบิลที่ผิวนํ้าได้ จึงจําเป็ นต้องวัดระยะจากปลายสายที่
อยูเ่ หนื อผิวนํ้าขึ้นไปซึ่ งต้องกําหนดให้ตาํ แหน่ งปลายสายเป็ นตําแหน่งที่คงที่ตาํ แหน่งเดียว ในการ
ตรวจวัดต้องหยัง่ วัดระยะความลึกจากปลายสายถึงผิวนํ้าเพื่อหักระยะเหนือผิวนํ้าออกด้วย
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รูปที่ 6-20 แสดงการวัดความลึกของทางนํ้า
การปรับแก้ค่าความลึกทีเ่ บี่ยงเบนไปจากแนวตรวจวัด พิจารณา รูปที่ 6-20
การหยัง่ วัดความลึกของนํ้าเมื่อ Sound weight วางอยูบ่ นผิวท้องนํ้า การปรับ
ความลึกที่เบนไปจากแนวตรวจวัดหรื อแนวดิ่งเป็ นมุม θ ทําได้ 2 รู ปแบบ คือ
(1) การเลื่อนตําแหน่ งปลายสายเคเบิลบนผิวนํ้าเพื่อให้สายเคเบิลปรั บมาอยู่ใน
แนวดิ่ง (θ ≈ 0)
(2) ปรับแก้ระยะความลึกโดยการใช้หลักการตรี โกณมิติ Y' = Y cosθ
 กรณี การกําหนดตําแหน่ งความลึกของเครื่ องมือวัด จะปรับดึงสายเคเบิลขึ้นลงให้
เครื่ องมือวัดวางอยูท่ ี่ระดับความลึกที่ตอ้ งการ (Sound weight ไม่วางอยูบ่ นท้องนํ้า) ถ้าสายเคเบิล
เบนไปจากแนวดิ่งเป็ นมุม θ จะมากหรื อน้อยจะแปรผันตรงกับกระแสนํ้า การปรับแก้ระยะความ
ลึกจะใช้หลักการตรี โกณมิติ Y' = Y cosθ


6.2.3 วิธีการตรวจวัดด้ วย Rotor current meter
จะอธิบายถึงวิธีหรื อรู ปแบบในการนําเครื่ องมือไปทําการตรวจวัดว่าทําได้ลกั ษณะ
ใดบ้าง ซึ่งวิธีการที่นิยมใช้น้ นั จะขึ้นกับชนิดของเครื่ องมือ และสภาพของจุดที่ตรวจวัด ได้แก่
1) การลงไปหยัง่ วัดโดยตรง (Wading measurement)
2) การวัดจากสะพาน (Bridge measurement)
3)การตรวจวัดจากริ มตลิ่งโดยใช้ระบบสายเคเบิล (Cable supported
measurement)

4) การตรวจวัดจากรถกระเช้า (Cable car measurement)
5) การตรวจวัดโดยอาศัยเรื อ (Measurement by boat)
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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1) การลงไปหยัง่ วัดโดยตรง
วิธีน้ ี เหมาะกับทางนํ้าที่ไม่ลึกมาก กระแสนํ้าไม่แรง ตัวผูว้ ดั จะลงไปหยัง่ วัดในทางนํ้า
โดยติดตั้งเครื่ องมือวัดกับท่อนโลหะหยัง่ วัด (Wading rod)
ในการหยัง่ วัด ถ้าตัวผูว้ ดั ต้องลงไปอยูใ่ นนํ้าด้วย ต้องวางเครื่ องมือวัดด้านเหนือนํ้าหรื อ
ด้านหน้า ในตําแหน่ งที่ตวั ผูว้ ดั ที่ปะทะกับนํ้าเกิดการต้านการไหล แล้วไม่ทาํ ให้เกิดผลกระทบต่อ
การวัด

รูปที่ 6-21 การลงไปหยัง่ วัดโดยตรง และใช้เชือกกําหนดแนวและตําแหน่งในทางนํ้าที่กว้าง
2) การตรวจวัดจากสะพาน
โดยสะพานจะมีความยาวคลุมความกว้างของทางนํ้า จึงสามารถกําหนดจุดแบ่งทางนํ้า
เป็ นส่ วนย่อยจากสะพานได้เลย ทําให้สะดวกในการวัด
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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2.1) กรณี ทางนํ้าไม่ลึก ไม่กว้างมาก และสะพานไม่สูงจากผิวนํ้ามากนัก (อาจใช้
แผ่นไม้หรื อโครงเหล็กพาดเป็ นสะพานชัว่ คราวก็ได้) การวัดจะติดตั้งเครื่ องมือวัดกับ Wading rod
กรณี น้ ี ตวั ผูว้ ดั ไม่ตอ้ งลงไปในนํ้า แต่ถา้ ระดับนํ้าค่อนข้างลึกและกระแสนํ้าแรงจนใช้คนจับ
Wading rod แล้วไม่มน
ั่ คง ก็อาจใช้อุปกรณ์ช่วยยึดจับได้
2.2) กรณี ทางนํ้าลึก กว้างมาก และสะพานอยู่สูงจากผิวนํ้า จะติดเครื่ องมือวัดกับ
สายเคเบิล โดยอาจมีอุปกรณ์ประกอบเพื่ออํานวยความสะดวกในการตรวจวัดตามความเหมาะสม
และจําเป็ น เช่น อุปกรณ์ยดึ เครือ่ งมือกับราวสะพาน, ระบบควบคุมสายเคเบิลทีอ่ าจมีตวั วัดระยะ
ดวย, ระบบรอก, เครน (ตัวอย่างเช่น รุ่ นมาตรฐาน Type A crane) เป็ นต้น

อุปกรณ์ยดึ เครื่ องมือใช้ควบคุมสายเคเบิลกับราวสะพาน

Type A crane

ตัวอย่างการตรวจวัดจากสะพานที่ติดตั้ง Propeller current meter 8 ตัว
รู ปที่ 6-22 แสดงอุปกรณ์ประกอบเพื่ออํานวยความสะดวกในการตรวจวัดจากสะพาน
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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3) การตรวจวัดจากริมตลิง่ โดยใช้ ระบบสายเคเบิล (Cable way)
จะใช้ระบบสายเคเบิลที่สามารถควบคุมได้ท้ งั แนวราบเพื่อพาเครื่ องตรวจวัดไปยัง
ตําแหน่งหน้าตัดย่อยของทางนํ้าที่ตอ้ งการ และการควบคุมในแนวดิ่งเพื่อหย่อนเครื่ องมือวัดลงไป
ในตําแหน่งที่ตอ้ งการตรวจวัด จากมิเตอร์ แสดงระยะการปล่อยสายเคเบิลออกไป โดยตัวผูต้ รวจวัด
จะควบคุมอุปกรณ์และทําการตรวจวัดจากบนตลิ่ง

รู ปที่ 6-23 แสดงการตรวจวัดโดยใช้ระบบสายเคเบิล

4) การตรวจวัดจากรถกระเช้ า (Cable car)
เป็ นรู ปแบบการตรวจวัดที่ ใช้รถกระเช้าที่ติดตั้งกับระบบสายเคเบิลเพื่อพาตัวผู ้
ตรวจวัดไปวัดในตําแหน่ งที่ตอ้ งการ ทําให้การตรวจวัดทําได้สะดวกและรวดเร็ วเกิดความผิดพลาด
ได้นอ้ ยกว่าการตรวจวัดจากริ มตลิ่งโดยใช้ระบบสายเคเบิล ในการตรวจวัดจะติดตั้งเครื่ องมือกับสาย
เคเบิล
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รู ปที่ 6-24 แสดงกระเช้าแบบหนึ่ง และการตรวจวัดจากรถกระเช้า
5) การตรวจวัดโดยอาศัยเรือ
การตรวจวัดโดยอาศัยเรื อนี้มี 2 วิธีการ ที่ตอ้ งทําความเข้าใจเพื่อไม่เกิดความสับสน
คือ การตรวจวัดจากเรื อ และการใช้เรื อตรวจวัด โดยหลักการตรวจวัดโดยอาศัยเรื อนี้ จะมี 2 ขั้นตอน
สําคัญในการตรวจวัด คือ (1) ต้องรู ้หน้าตัดการไหลของทางนํ้าในตําแหน่งที่จะตรวจวัด ซึ่ งอาจได้
จากแผนที่รูปตัดทางนํ้าที่สาํ รวจไว้แล้ว หรื อทําการหยัง่ วัดเอง เพื่อใช้วางแผนแบ่งพื้นที่หน้าตัดการ
ไหลย่อย และจะได้ทราบความลึกของนํ้าเพื่อกําหนดระยะตําแหน่งความลึกของ Current meter
ได้เหมาะสม (2) การตรวจวัดกระแสนํ้าที่ตาํ แหน่ งต่าง ๆ ที่ตอ้ งควบคุมทั้งตําแหน่ งของเรื อ และ
ระดับความลึกของ Current meter
5.1) การตรวจวัดจากเรือ (Boat measurement)
วิธีน้ ี เป็ นจะใช้เรื อเป็ นพาหนะพาผูต้ รวจวัดออกไปตรวจวัดในทางนํ้า โดยเรื อ
จะต้องไปจอดในตําแหน่ งที่ตอ้ งการตรวจวัด (ถ้ากระแสนํ้าแรงต้องทอดสมอ) ซึ่ งได้แก่ตาํ แหน่งที่
ได้กาํ หนดแบ่งเป็ นพื้นที่หน้าตัดย่อยของทางนํ้านัน่ เอง
ในการการตรวจวัดจากเรื อนี้ มีสิ่งที่ตอ้ งควบคุม ระมัดระวัง ได้แก่
(1)

ต้องคํานึงถึงภัยทางนํ้าที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ทางนํ้าที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงระดับ นํ้า เร็ ว ถ้า ลํา นํ้า กว้า งและต้อ งแบ่ ง
พื้น ที่ ห น้า ตัด ย่อ ยเพื่ อ ตรวจวัด หลาย ๆ ตําแหน่ ง กว่า จะตรวจวัด เสร็ จ ระดับ นํ้า ที่ ไ ม่ ค งที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงมาก จะทําให้เกิดความผิดพลาดในการตรวจวัด จึงต้องใช้ผปู ้ ฏิบตั ิงานหน้าที่ต่าง ๆ เช่น
(2)

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ผูข้ บั เรื อ ผูแ้ จ้งบอกควบคุ มตําแหน่ งเรื อ ผูต้ รวจวัดตามจํานวนเครื่ องมื อที่ ตอ้ งตรวจวัดในเวลา
เดียวกัน เป็ นต้น ต้องวางแผนเลือกช่ วงเวลาให้เหมาะสม กําหนดชุดปฏิบตั ิงานหลายชุด (ใช้เรื อ
หลายลํา) เพื่อเร่ งรัดการปฏิบตั ิงานให้ตรวจวัดเสร็ จทัน
เพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจวัด ต้องควบคุมตําแหน่งของเรื อให้อยู่
ใกล้เคียงกับตําแหน่งที่ถูกต้องให้มากที่สุด ทั้งในแนวหน้าตัดการไหล และอยูใ่ นตําแหน่งระยะแบ่ง
ของหน้าตัดย่อย
(3)

ต้องเลือกวิธีการวัดความเร็ วเฉลี่ยการไหลของหน้าตัดย่อยให้เหมาะสม
กับปริ มาณจุดที่ตอ้ งตรวจวัด และระยะเวลาที่ระดับนํ้าในทางนํ้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น ถ้าทาง
นํ้ากว้างมากมีจุดตรวจวัดมาก ก็อาจเลือกใช้วิธีการวัดเพื่อหาค่าความเร็ วเฉลี่ยที่ความลึกค่าเดี ยว
แทนการตรวจวัดที่หลายระดับความลึก เป็ นต้น
(4)

การควบคุมตําแหน่ งของเรือ ทําได้หลายวิธี ขึ้นกับขนาดความกว้างของทาง
นํ้า และจุดสังเกตที่ใช้เปรี ยบเทียบแนวหรื อมุม โดยเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งวางแผนไว้ล่วงหน้าเสมอ
ถ้าทางนํ้าไม่กว้างมาก อาจควบคุมแนวหน้าตัดการไหลและตําแหน่ ง
แบ่งหน้าตัดย่อย โดยการใช้แนวเส้นเชือกและแบ่งระยะบนเส้นเชือก


ถ้าทางนํ้าไม่กว้างมาก วิธีน้ ีคล้ายกรณี แรกแต่ไม่ขึงเชือก จะให้ผสู ้ ังเกต
บนฝั่งคอยบอกควบคุมแนวของหน้าตัด จากการใช้จุดสังเกตริ มฝั่ง 2 จุดที่มีอยูก่ ่อนแล้วในพื้นที่
หรื อสร้างขึ้นมาเอง ซ้อนทับกับตําแหน่งเรื อ (หลักการวางแนวโดยใช้ 3 pole ในงานสํารวจ) ส่ วน
ระยะตําแหน่งที่จะตรวจวัดจะปล่อยเชือกวัดระยะต่อเนื่องกันไป


การใช้หลักการทางตรี โกณมิ ติ ใช้จุดสังเกต 3 จุดเป็ นตัวควบคุ มทั้ง
แนวหน้า ตัด และระยะตํา แหน่ งที่ จ ะทํา การตรวจวัด โดยอาศัย อุ ปกรณ์ สํารวจชนิ ด มื อ ถื อ เช่ น
Sextant เป็ นต้น กรณี น้ ี ผท
ู ้ าํ หน้าที่ควบคุมแนวระยะตําแหน่งจะอยูบ่ นเรื อ


การใช้เ ครื่ อ งอ่ า นพิ กัด ทางภู มิ ศ าสตร์ (Global
Positioning
System : GPS) โดยต้องเลือกใช้เครื่ องที่อ่านค่าได้ละเอียดเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน


หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รู ปที่ 6-25 หลักการใช้เชือกเป็ นตัวกําหนดแนวและกําหนดตําแหน่งตรวจวัด หรื อการให้
ผูส้ ังเกตบนฝั่งคอยควบคุมแนวของหน้าตัด คูก่ บั ใช้ความยาวเชือกกําหนดระยะ

รู ปที่ 6-26 หลักการใช้หลักการทางตรี โกณมิติ ใช้จุด 3 จุดเป็ นตัวควบคุม

รูปที่ 6-27 การใช้เครื่ องมือสํารวจ Sextant และหลักการทางตรี โกณมิติควบคุมตําแหน่งเรื อ
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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การติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด เลือกชนิดและขนาดของเครื่ องมือให้เหมาะสม
กับความเร็ วของกระแสนํ้า เพื่อทําการตรวจวัดแต่ละตําแหน่งหรื อจุด
1)

ถ้านํ้าไม่ลึกมาก ติดตั้ง Current

meter

กับ Wading

rod หรื อท่อ

เหล็ก หรื อท่อนไม้
2) ถ้านํ้าลึกมาก ติดตั้ง Current meter เพื่อตรวจวัดกับสายเคเบิล

5.2) การใช้ เรือในการตรวจวัดด้ วยวิธี Moving Boat
ตามที่กล่าวข้างต้นว่ากรณี ที่ทางนํ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับนํ้าเร็ ว ถ้าลํานํ้ากว้าง
และต้องแบ่งพื้นที่หน้าตัดย่อยเพื่อตรวจวัดหลาย ๆ ตําแหน่ง กว่าจะตรวจวัดเสร็ จตลอดแนวหน้าตัด
ถ้าระดับนํ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงเร็ ว จะทําให้เกิดความผิดพลาดในการตรวจวัดนั้น จึงได้มีการคิดค้น
พัฒนาวิ ธีก ารตรวจวัด โดยอาศัย เรื อรู ปแบบใหม่ ที่ เ น้น ความรวดเร็ ว และความถูก ต้อ งในการ
ปฏิบตั ิงาน วิธีการนี้ เกิดขึ้นเพราะการมีอุปกรณ์แบบใหม่ ๆ ที่มีประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน โดยจะ
ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดกับเรื อ ในการตรวจวัดจะให้เรื อแล่นไปในแนวหน้าตัดของทางนํ้าและให้
เครื่ องมื อตรวจวัดทําการตรวจวัดอย่างต่อเนื่ องตลอดเวลา จึงเรี ยกการตรวจวัดวิธีน้ ี ว่า Moving
boat method

5.2.1) เครื่องมืออุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในตรวจวัดด้ วยวิธี Moving Boat

รู ปที่ 6-28 การติดตั้ง Current meter กับอุปกรณ์พิเศษที่หวั เรื อ
(1) ติดตั้ง Propeller current meter กับอุปกรณ์พิเศษที่หวั เรื อ ดังแสดง
ในรู ปที่ 6-28 ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแกนโลหะที่ประกอบอยู่ในท่อกลวง ซึ่ งท่อกลวงยึดติดกับหัวเรื อ
ส่ วนล่างของแกนใช้ติดตั้ง Current meter โดยมีครี บแพนหาง (Vane) เพื่อใช้บงั คับให้
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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Current meter วางตัวในแนวเดียวกับแนวการไหลตลอดเวลา ส่ วนบนของแกนติดตั้ง Pointer

สําหรับชี้แนวหรื อชี้การวางตําแหน่งของ Current meter ส่ วนบนท่อกลวงติดตั้งจานองศาเพื่อ
อ่านค่ามุมที่ Pointer หรื อคือแนวของ Current meter เบี่ยงเบนไปจากตําแหน่งเริ่ มต้น (จุด 0
องศาแนว pointer เป็ นแนวเดียวกับตัวเรื อ)
(2) ใช้เครื่ องวัดความลึกของนํ้าแบบคลื่นเสี ยงสะท้อน (Sonic sounder) ที่
สามารถบันทึกค่าความลึกของนํ้าหรื อหน้าตัดของทางนํ้าได้อย่างต่อเนื่อง
(3) ใช้เครื่ องอ่านรอบอิเลคทรอนิคส์อตั โนมัติ ที่แสดงค่าการตรวจวัดต่อเนื่อง
เป็ น รอบต่อวินาที อ่านค่ารอบการหมุนของ Current meter

รูปที่ 6-29 เครื่ องวัดรอบอิเลคทรอนิคส์
รู ปซ้ายเป็ นรุ่ นเก่าใช้เข็มมิเตอร์ รู ปขวารุ่ นใหม่ๆอ่านค่าเป็ นตัวเลข
5.2.2) วิธีการตรวจวัดด้ วยวิธี Moving boat
(1) กําหนดแนวหน้าตัดทางนํ้าที่จะตรวจวัด และกําหนดจุดสังเกตที่จะ
ใช้ควบคุมแนวที่ 2 ฝั่งทางนํ้า ดังแสดงในรู ปที่ 6-30 หากทางนํ้ากว้างมากอาจวางทุ่นเป็ นระยะ ๆ
เพื่อช่วยกําหนดแนวก็ได้ ในการตรวจวัดจะแล่นเรื อในแนวหน้าตัดที่กาํ หนดไว้น้ ี โดยจะตรวจวัด
ความลึกของนํ้าด้วย Sonic sounder และตรวจวัดกระแสนํ้าโดยให้เครื่ องวัดรอบอ่านค่าอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา แล้วผูต้ รวจวัดจะบันทึกค่าความลึกของนํ้า และค่ารอบการหมุนของ Current
่ ยของทางนํ้าที่กาํ หนดไว้ทุกจุด ดังแสดงในรูปที่ 6-31
meter เมื่อเรื อแล่นถึงตําแหน่ งแบ่งพื้นที่ยอ
(2) การกําหนดตําแหน่ งพื้นที่ ย่อย หรื อจุดที่จะทําการตรวจวัดอ่านค่า
ความลึกของนํ้า และค่ารอบการหมุนของ Current meter คิดจากความยาวทั้งหมดของหน้าตัด
ทางนํ้าที่เรื อต้องแล่นไป (L) หารด้วย จํานวนหน้าตัดย่อย (n) ที่แบ่งตามเกณฑ์กาํ หนด จะได้
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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ระยะห่ างของพื้นที่ยอ่ ย หรื อแต่ละจุดที่จะทําการอ่านค่าดังกล่าว (b) จาก b = L/n เมื่อเรากําหนด
ความเร็ วของเรื อไว้คงที่ (Vb : เมตร/วินาที) นํามาหารก็จะทราบเวลา (t) ที่เรื อจะแล่นไปถึงแต่ละ
จุดดังกล่าวได้ ดังนั้น ทุกเวลา t ที่เรื อแล่นไปเราก็จะอ่านค่า

รู ปที่ 6-30 แสดงการกําหนดจุดสังเกตแนวหน้าตัดทางนํ้าที่จะตรวจวัด

รู ปที่ 6-31 แสดงตําแหน่งพื้นที่ยอ่ ยหรื อจุดที่จะทําการตรวจวัด
(3) การขับ เรื อให้ แ ล่ น ไปในแนวหน้ า ตั ด ทางนํ้ าที่ ก ํา หนดไว้ ถ้ า
กระแสนํ้าในทางนํ้าไม่แรงก็สามารถแล่นเรื อไปตามแนวหน้าตัดดังกล่าวตรง ๆได้เลย แต่ถา้ ทางนํ้า
มีน้ าํ ไหลเชี่ ยวเช่ นในฤดูน้ าํ หลาก การขับเรื อเพื่อให้อยู่ในแนวหน้าตัดที่กาํ หนดต้องบังคับให้เรื อ
แล่นต้านความเร็ วกระแสนํ้าทวนกระแสนํ้าด้วย โดยเรื อต้องแล่นทํามุมที่เหมาะสมกับแนวหน้าตัด
ในทางปฏิ บตั ิ ต ้อ งแล่ น เรื อ เพื่ อ ทดสอบการใช้ค วามเร็ ว เรื อ มุ ม ของหัว เรื อ และระยะเวลาที่ ถึ ง
ตําแหน่งตรวจวัดแต่ละจุดก่อนที่จะทําการตรวจวัดจริ ง (รูปที่ 6-30 และ 6-31)
(4) นําข้อมูลรอบการหมุนของ Current meter ซึ่ งเป็ นค่าที่เกิดจาก
ความเร็ วกระแสนํ้ารวมกับความเร็ วของเรื อที่แล่นไป ข้อมูลความลึกของนํ้า และข้อมูลความเร็ ว
ของเรื อ มาคํานวณหาค่าความเร็ วเฉลี่ยของการไหลในแต่ละหน้าตัดย่อยต่อไป
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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หมายเหตุ : นอกจากการใช้วิธี Moving boat ตรวจวัดที่ตาํ แหน่งเฉพาะจุดดังกล่าวข้างต้นแล้ว
อาจใช้ตรวจวัดแบบต่อเนื่อง ตามที่กล่าวในหัวข้อ 12). One - point continuous
method or Depth integration method ในบทที่ 4
5.2.3) การคํานวณความเร็วเฉลีย่ ของการไหล ด้ วยวิธี Moving boat
ค่าตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
D : ความลึกของนํ้าที่ตาํ แหน่ งจุดตรวจวัด ..... ม.

ความเร็ วจาก Current meter (แปลงจากรอบที่วดั ได้ไปเป็ นความเร็ ว)
ซึ่งเป็ นความเร็ วสัมพัทธ์ของความเร็ วกระแสนํ้าและความเร็ วเรื อ ..... ม./วินาที
Vb : ความเร็ วของเรื อ ..... ม./วินาที
Vw : ความเร็ วของกระแสนํ้าที่แท้จริ งที่ตาํ แหน่ งตรวจวัดนั้น (ความเร็ วที่
ผิวหน้า) ..... ม./วินาที
V : ความเร็ วเฉลี่ยในแนวดิ่งโดยการแปลงจากความเร็ วที่ผวิ หน้า ….ม./วินาที
α : ค่ามุมที่ครี บแพนหาง (vane)หรื อ Current meter เบนไป ซึ่ งเกิดจากแรง
กระทําจากความเร็ วความเร็ วเรื อ ซึ่งอ่านได้จาก Angle indicator ..... องศา
Vr :

รู ปที่ 6-32 Diagram of velocity vector
Vw  Vr sin 
V  k v . Vw

or

2

Vw  Vr  Vb

2

Subsurface method Kv = 0.9

หรื อคํานวณจากสมการ
1

6
 D 6
V  Vw 

7
 D  1

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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6.3 การคํานวณความเร็วกระแสนํา้ จาก Rotor current meter
ทั้ง Cup type และ Propeller type current meters ไม่ได้วดั ค่าความเร็ ว
กระแสนํ้าออกมาโดยตรง แต่จะวัดเป็ นจํานวนรอบ ที่เครื่ องวัดหมุนไป n รอบ ซึ่ งอาจนับหรื ออ่าน
ค่าได้จาก สัญญาณระบบเสี ยง, การกระดิ กของเข็มมัลติมิเตอร์ (โหมดโอห์มมิเตอร์ ), เครื่ องนับ
จํานวนรอบ และเครื่ องวัดรอบอัตโนมัติ เป็ นต้น ในช่วงเวลาที่ตรวจวัด t วินาที โดยจะได้อตั ราการ
หมุน n/t = N รอบต่อวินาที ดังนั้นจึงต้องนําค่าจํานวนรอบและเวลา หรื ออัตราการหมุนดังกล่าว
ไปแปลงเป็ นความเร็ วการไหลต่อไป
เครื่ องมือวัดแต่ละเครื่ องจะได้รับการสอบเทียบจากโรงงาน เพื่อกําหนดค่าที่ใช้
แปลงจํานวนรอบและเวลา หรื ออัตราการหมุ น ที่ ตรวจวัด ได้เ ป็ นความเร็ วการไหล ซึ่ งเป็ นค่า
เฉพาะตัวติดมากับเครื่ องวัดตัวนั้นโดยเฉพาะ ซึ่งอาจกําหนดเป็ น
 ตาราง (Calibration tables)
 สมการ (Calibration equations) เป็ นค่าที่ได้จากผลการสอบเทียบ
จาก ตาราง
 กราฟ (Calibration curves)
Calibration equations

สมการมาตรฐาน V  aN  b
เมื่อ
N = อัตราการหมุนของเครื่ องวัดที่วดั ได้ (รอบ/วินาที)
อาจใช้สญ
ั ลักษณ์อื่นๆ เช่น R หรื อ n
a , b = ค่าคงที่ ที่ได้จากการ Calibrate เครื่ องมือ
การเลือกใช้สมการต้องพิจารณาจาก ช่วงของอัตราการหมุน

รู ปที่ 6-33 แสดง Calibration equations ของ Propeller current meter 3 ตัว
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ตารางที่ 6-1 ตัวอย่าง Calibration table ของ Type AA current meter ที่กาํ หนด
Calibration equations ไว้ที่หวั ตาราง V = 2.2048 R+0.0179 (หน่ วย ฟุต/วินาที)

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ตารางที่ 6-2 แสดง Calibration table ของ Pigmy current meter (หน่วย ฟุต/วินาที)

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รูปที่ 6-34 แสดงตัวอย่าง Curve Calibration ของ Current meter

----------------------------------------------------

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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บทที่ 7

เครื่องมือวัดกระแสนํา้ อิเล็คทรอนิคส์

ในยุคที่ ความรู ้ ทางด้านไฟฟ้ าและอิ เ ล็คทรอนิ คส์ มีความก้าวหน้า ทําให้มีการประดิ ษ ฐ์
อุปกรณ์และเครื่ องมือเครื่ องใช้ต่าง ๆ ที่ทาํ งานด้วยระบบไฟฟ้ าและอิเล็คทรอนิ คส์อย่างมากมาย ที่
สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นเรื่ อย ๆ ในส่ วนของเครื่ องมือวัด
ความเร็ วกระแสนํ้าก็เช่ นกัน ได้มีการประดิ ษฐ์เครื่ องมื อวัดกระแสนํ้าแบบต่าง ๆ ออกมาหลาย
รู ปแบบ ที่ทาํ งานได้ดีกว่าและแก้ปัญหาที่เครื่ องมือวัดเชิงกลแบบเก่าทําไม่ได้ เช่น สามารถใช้งาน
ได้ดีกบั การไหลที่ไม่ราบเรี ยบและทางนํ้ามีการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลหรื อเปลี่ยนแปลงระดับ
นํ้าอย่างรวดเร็ ว หรื ออัตราการไหลที่นอ้ ยมาก ๆ หรื อระดับนํ้าตํ่ามาก ๆ เป็ นต้น

7.1 ประเภทของเครื่องมือวัดกระแสนํา้ อิเล็คทรอนิคส์
อาจแบ่งตามหลักการทํางานได้เป็ น 3 กลุ่มดังนี้
1) Electromagnetic current meters
2) Doppler type current meters
3) Optical strobe current meters

7.2 Electromagnetic current meter (ECM)
เป็ นเครื่ องมื อ วัด กระแสนํ้าแบบวัด เฉพาะจุ ด ที่ พ ัฒ นาโดยอาศัย หลัก การเหนี่ ย วนํา
แม่เหล็กไฟฟ้ า หรื อ Faraday's law of electromagnetic induction ที่คน้ พบโดย Michael
Faraday
ซึ่ งอธิ บายได้ว่า เมื่ อขดลวดตัวนําเคลื่ อนที่ ตดั ผ่านเส้นแรงแม่เหล็กจะทําให้เกิ ด
แรงเคลื่อนไฟฟ้ าเกิดขึ้น ซึ่ งหลักการนี้ ทาํ ให้เกิดสิ่ งประดิษฐ์ต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ เครื่ องกําเนิ ด
ไฟฟ้ า มอเตอร์ ไฟฟ้ า หม้อแปลงไฟฟ้ า โซลีนอยด์ และรวมถึง Electromagnetic current
meter ด้วย โดยที่น้ าํ ซึ่ งมีคุณสมบัติเป็ นตัวนําไฟฟ้ าเมื่อไหลผ่านสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าจึงทําให้เกิ ด
แรงเคลื่อนไฟฟ้ าเกิดขึ้น
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7.2.1 ชนิดของ Electromagnetic current meter
ที่ใช้วดั กระแสนํ้าในทางนํ้าเปิ ดนั้น
เครื่ องวัดจะประกอบด้วย 2 ส่ วนคือ หัววัด (Sensor head) และส่ วนแสดงผล ในการตรวจวัดจะ
วัดกระแสนํ้าเฉพาะจุดที่ตาํ แหน่งของหัววัด ตัวเครื่ องอาจมีลกั ษณะรู ปร่ างและขนาดที่แตกต่างกัน
เพื่อให้เหมาะสมกับตัวแปรในการตรวจวัดที่แตกต่างกันไป เช่น ความเร็ วกระแสนํ้า ความลึกของ
นํ้า (มีท้ งั แบบวัดกระแสนํ้าที่ผวิ นํ้า (Surface flow) และวัดที่ระดับความลึกต่างๆ) เป็ นต้น มีหลาย
ขนาด (ขนาดเล็กมักมีช่วงการวัด 0-2 เมตร/วินาที ส่ วนขนาดใหญ่จะมีช่วงการวัดที่สูงกว่า) มีหลาย
รู ปแบบให้เลือกใช้ โดยสามารถแบ่งย่อยตามชนิดของหัววัด ได้เป็ น 3 ชนิด คือ
Electromagnetic current meter

1) Discus head หรื อ Flat head
เป็ นหัววัดที่พฒ
ั นาขึ้นมาโดย Institute of Oceanographic
Sciences (I.O.S) ประเทศแคนนาดา มีลกั ษณะคล้ายจานแบนกลม หัววัดแบบนี้ มีขดลวด
สนามแม่เหล็กแนวเดียว มีข้ วั วัดไฟฟ้ า (Electrodes) 2 ขั้ว (คู่เดียว) เป็ นการวัดใน 2 แกน (X-Y)
จึงต้องวางปลายหัววัดในแนวราบในตําแหน่งแนวเดียวกับแนวการไหลจึงจะไม่เกิดความผิดพลาด
ดังนั้นการตรวจวัดในตําแหน่งที่ลึกหรื อหากมองไม่เห็นหัววัด ต้องติดตั้งครี บหางบังคับทิศทางด้วย
เสมอ

รูปที่ 7-1 แสดงรู ปตัด โครงสร้างของ Sensor head แบบ Discus head

คู่มือหลักการคํานวณปริ มาณนํ้าผ่านอาคารชลประทาน
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2) Annular head
เป็ นหัววัดที่มีขดลวดสนามแม่เหล็กขดเป็ นวงแหวนรู ปวงรี มีข้ วั วัดไฟฟ้ า
4 ขั้ว (2 คู่ แต่ละคู่อยูต่ รงข้ามกัน) แต่ละขั้วทํามุม 90 องศา พัฒนาขึ้นมาโดย I.O.S เพื่อแก้ปัญหา
การตรวจวัดที่เกิดกับหัววัดแบบ Discus head ที่ตอ้ งวางตําแหน่งหัววัดให้ถูกต้องกับทิศทางการ
ไหลของนํ้า เพราะหัววัดแบบใหม่น้ ีกาํ หนดเพียงให้วางในแนวราบโดยไม่ตอ้ งคํานึงถึงแนวทิศการ
ไหลของนํ้ามากนักก็วดั ได้ถูกต้อง

รูปที่ 7-2 แสดงรู ปตัด โครงสร้างของ Sensor head แบบ Annular head
3) Spherical head หรื อ Cylindrical head
เป็ นหัววัดที่ออกแบบบรรจุในรู ปทรงกลม เพื่อให้เกิดการต้านกระแสนํ้า
น้อย มีข้วั วัด 4 ขั้ว (2 คู่) แต่ละขั้วทํามุม 90 องศา เป็ นการวัดใน 3 แกน (X-Y-Z) จึงไม่ตอ้ งคํานึงถึง
การวางแนวตําแหน่งของหัววัดมากนัก

รูปที่ 7-3 แสดงรู ปตัด โครงสร้างของ Sensor head แบบ Spherical head
คู่มือหลักการคํานวณปริ มาณนํ้าผ่านอาคารชลประทาน
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รูปที่ 7-4 แสดง Sensor head แบบต่าง ๆ

Flat sensor

Cylindrical sensor

รูปที่ 7-5 แสดง Sensor head ที่ออกแบบติดตั้งกับ Wading rod

รูปที่ 7-6 การต่อ Sensor head กับเครื่ องแสดงผล โดยรู ปขวามือมีการติดครี บเพือ่ บังคับทิศทาง
คู่มือหลักการคํานวณปริ มาณนํ้าผ่านอาคารชลประทาน
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7.2.2 ลักษณะการตรวจวัดโดยใช้

Electromagnetic current meter

การตรวจวัดโดยใช้ Electromagnetic current meter นั้นจะมีการตรวจวัด
ความเร็ วการไหล เพื่อคํานวณโดยวิธี Velocity - area method ในลักษณะคล้ายการใช้
Mechanical current meters แต่เครื่ องมือชนิ ดนี้ จะแสดงผลเป็ นอัตราการไหลได้โดยตรงเป็ น
ระยะทางต่ อเวลา (ม.ม./วินาที , ซ.ม./วินาที หรื อ ม./วินาที ) มี รุ่นขนาดเล็ก ที่ เหมาะกับการวัด
กระแสนํ้าที่ไหลน้อย ๆ หรื อระดับนํ้าตื้นมาก ๆ ซึ่ งเมื่อพิจารณาตามลักษณะของเครื่ องมือแล้วจะ
นิยมติดตั้งเครื่ องมือใช้ตรวจวัดในลักษณะต่อไปนี้ (วัดกระแสนํ้าน้อย ๆ ความลึกไม่มาก)
1) การจุ่มวัดหรื อหยัง่ วัดโดยตรง
2) การหยัง่ วัด ที่ ร ะดับ ความลึ ก ต่ าง ๆ (เช่ น 0.2, 0.6, 0.8) โดยติ ด ตั้ง หัว วัด กับ
Wading rod โดยหัววัดต้องออกแบบมาเพื่อติดตั้งกับ Wading rod โดยเฉพาะ
3) การหยัง่ วัดโดยใช้เคเบิล โดยต้องเป็ นรุ่ นที่ออกแบบมาเพื่อการวัดด้วยเคเบิล
โดยเฉพาะ ที่ติดตั้งกับอุปกรณ์พิเศษซึ่งมักมีครี บบังคับทิศทางด้วย
4) สามารถตรวจวัดโดยวิธี Moving boat เพื่อวัดการไหลในแนวหน้าตัดอย่าง
ต่อเนื่องได้ (บทที่ 6) โดยใช้เครื่ องวัดที่มีช่วงการวัดที่เหมาะสมติดตั้งกับเรื อ

รูปที่ 7-7 แสดงการตรวจวัดที่ใช้หวั วัดที่ติดตั้งกับ Wading rod
คู่มือหลักการคํานวณปริ มาณนํ้าผ่านอาคารชลประทาน
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7.2.3 ข้ อดีข้อเสี ยของเครื่องมือวัดกระแสนํา้ แบบ Electromagnetic current meter
ข้ อดี
1) ไม่มีชิ้นส่ วนอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนไหว จึงไม่เกิดความผิดพลาดจากอิทธิ พล
ของการไหลของนํ้าดังเช่นเครื่ องมือวัดกระแสนํ้าเชิงกล ใช้งานได้ดีกบั กระแสนํ้าที่ไหลไม่ราบเรี ยบ
2) ใช้งานได้ดีในกรณี มีตะกอนไหลปนมากับนํ้ามาก หรื อกรณี มีวชั พืชนํ้าในทาง
นํ้า แต่ตอ้ งระวังไม่ให้ตะกอนหรื อวัชพืชจับปิ ดหัววัด
3) ใช้งานได้ง่ายและสะดวกมากกว่า เพราะสามารถแสดงผลเป็ นค่าอัตราการไหล
ที่เป็ นค่าตัวเลข หรื อกราฟได้โดยตรง (ไม่ตอ้ งนับรอบ) สามารถบันทึกข้อมูลไว้ในเครื่ องอ่านข้อมูล
ได้
4) ใช้ตรวจวัดอัตราการไหลน้อย ๆ ที่ระดับนํ้าตื้นๆได้ดี ตัวอย่างเช่นการไหลน้อย
กว่า 5 ซ.ม./วินาที ลึกน้อยกว่า 5 ซ.ม.
5) นอกจากการวัดกระแสนํ้าแล้ว บางรุ่ นอาจติดตั้ง
ในเครื่ องมือตัวเดียวกัน เช่น วัดอุณหภูมิ วัดความลึก เป็ นต้น

Sensor

ตรวจวัดหลายอย่าง

6) การดูแลบํารุ งรักษาทําได้ง่าย
ข้ อเสี ย
1) มีราคาแพง
2) ระดับของพลังงานจากแบตเตอรี่ จะมีผลต่อการทํางานของเครื่ องมือ
3) การเสื่ อมของชิ้นส่ วนอิเล็คทรอนิคส์ทาํ ให้เกิดความผิดพลาดในการทํางานของ
เครื่ องมือซึ่งเป็ นสิ่ งสังเกตได้ยาก ต้องส่ งเครื่ องมือกลับไปทดสอบที่โรงงานผลิตตามเวลาที่กาํ หนด
4) การวัดผิดพลาดเมื่ออยู่ในเขตมีสนามแม่เหล็ก แหล่งแร่ โลหะ และวัตถุที่เป็ น
โลหะ
คู่มือหลักการคํานวณปริ มาณนํ้าผ่านอาคารชลประทาน
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7.3

Doppler type current meters

7.3.1 แนวคิดหลักการทํางานของ Doppler type current meters


เป็ นกลุ่ ม เครื่ องมื อ วัด กระแสนํ้าอิ เ ล็ ค ทรอนิ ค ส์ ที่ ท ํา งานโดยหลัก การ The

doppler principle ซึ่ งค้นพบโดย Christian Johann Doppler

นักฟิ สิ กส์ชาวออสเตรี ยในปี

ค.ศ. 1842 ซึ่ งสรุ ปได้ว่า เมื่อส่ งสัญญาณคลื่นความถี่ไปยังวัตถุที่กาํ ลังเคลื่อนที่ สัญญาณสะท้อน
กลับ มายัง แหล่ ง กํา เนิ ด จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงความถี่ โดยหากวัตถุ เ คลื่ อนที่ เ ข้า หาแหล่ งกํา เนิ ด
สั ญ ญาณความถี่ สัญ ญาณสะท้อ นกลับ จะเพิ่ ม ขึ้ น และหากวัต ถุ เ คลื่ อ นที่ อ อกจากแหล่ ง กํา เนิ ด
สัญญาณความถี่สญ
ั ญาณสะท้อนกลับจะลดลง
เครื่ อ งมื อ วัด ประเภทนี้ จะส่ ง สัญ ญาณจากตัว ส่ ง ของเครื่ อ งวัด ผ่า นนํ้า ออกเป็ น
จังหวะ อย่างต่อเนื่ องเมื่อไปกระทบกับอนุภาคหรื อฟองอากาศที่ไหลปนมากับนํ้า (ขณะนั้นนํ้าและ
อนุ ภาคหรื อฟองอากาศที่ ไหลมาพร้ อมกันจะมีความเร็ วเท่ ากัน) แล้วสะท้อนกลับมายังตัวรั บที่
เครื่ องวัด สัญญาณส่ วนที่ยงั ไม่กระทบกับอนุภาคก็จะเดินทางต่อไป และสะท้อนกลับเมื่อไปกระทบ
อนุ ภาค เป็ นเช่ นนี้ ไปเรื่ อยๆ จนสัญญาณอ่ อนหมดกําลัง เมื่ อนําค่าตัวแปรได้แก่ ระยะเวลาการ
เคลื่อนที่ของสัญญาณ การเปลี่ยนแปลงความถี่ของสัญญาณ และคุณสมบัติของคลื่นไปประมวลผล
จะได้เป็ นค่าความเร็ วของกระแสนํ้าแสดงออกมาโดยตรงที่ตวั แสดงผล เครื่ องมือกลุ่มนี้ออกแบบให้
ใช้วดั กระแสนํ้าได้ท้ งั ในทางนํ้าเปิ ดและในท่อ
 จากการที่เครื่ องมือทํางานด้วยหลักการ The doppler principle ที่ตอ้ งตรวจวัด
ความเร็ วของอนุภาคในนํ้าที่เคลื่อนที่เข้าหาหรื อออกจากเครื่ องมือ จึงต้องให้แนวสัญญาณของตัวส่ ง
และตัวรับทํามุมกับแนวหน้าตัดการไหลเสมอ และจะต้องให้มีสัญญาณทั้งในแนวด้านเหนือนํ้าและ
แนวท้ายนํ้าทํามุมที่เหมาะสมกันเพื่อให้ท้ งั สองแนวสัญญาณเป็ นตัวช่วยในการเช็คซํ้าระหว่างกัน
เพื่อให้เกิดความถูกต้องยิ่งขึ้น ดังนั้นหัวสัญญาณของเครื่ องวัดประเภทนี้ จึงมีเป็ นคู่ ๆ (คู่เดียวหรื อ
หลายคู่) วางทํามุมกัน
 องค์ประกอบของเครื่ องมือตรวจวัดประเภทนี้ มักประกอบด้วย


(1) ตัวส่ งและรับสัญญาณ หรื อหัววัด
(2) ตัวประมวลผลสัญญาณ
(3) ตัวแสดงผล เป็ นค่าตัวเลข เป็ นกราฟ หรื อส่ งข้อมูลไปประมวลผล
โดยคอมพิวเตอร์ดว้ ยซอฟท์แวร์พิเศษ
คู่มือหลักการคํานวณปริ มาณนํ้าผ่านอาคารชลประทาน
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7.3.2 ประเภทของ Doppler type current meters
อาจแบ่งเครื่ องมือวัดกลุ่มนี้ตามแหล่งสัญญาณที่ใช้เป็ น 2 ประเภท คือ
1) Acoustic doppler velocimeter (ADV) ใช้คลื่น Ultrasonics ในการ
ตรวจวัด โดยเครื่ องมือดังกล่าวนี้จะตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงสัญญาณที่มีความถี่สูงๆ เช่น คลื่นเสี ยง
ั เครื่ องมือนี้จะ
Ultrasonics (เสี ยงที่มีความถี่มากกว่า 25,000 Hz หรื อ 25 kHz โดยความถี่ที่ใช้กบ
ใช้ที่มากกว่า 30 KHz ในขณะที่ USGS กําหนดมาตรฐานไว้ที่ 300 – 3,000 kHz) นํามาใช้งาน
ตรวจวัดอัตราการไหลของนํ้าในทางนํ้าครั้งแรกโดย USGS ในปี ค.ศ. 1982
2) Laser doppler velocimeter (LDV) ใช้แสงเลเซอร์ ในการตรวจวัด ได้รับ
การพัฒนาขึ้นมาภายหลังประเภทแรก
7.3.3 ชนิดของหัววัดของ Acoustic doppler velocimeter
อาจแบ่ ง หั ว วัด หรื อหั ว ส่ ง และรั บ สั ญ ญาณของ Acoustic

doppler

velocimeter ได้เป็ น 2 ชนิ ดคือ

1) หัววัดแบบ 2 มิติ มีหัวสัญญาณ 1 คู่ ที่แนวสัญญาณวางทํามุมกันในระนาบ
เดียวกันหรื อ 2 แกน หรื อ 2–D (X-Y) มักใช้ตรวจวัดความเร็ วการไหลในแนวราบ ถ้าเครื่ องขนาด
เล็กมีสญ
ั ญาณเบา จะใช้ตรวจวัดแบบเฉพาะจุดเหมือน Electromagnetic current meter แต่ถา้
เป็ นเครื่ องขนาดใหญ่มีสัญญาณแรงก็สามารถใช้ตรวจวัดความเร็ วที่ระดับความลึกใด ๆ จากผิวนํ้า
ได้ตลอดทั้งหน้าตัดการไหลต่อเนื่องกันในคราวเดียวกัน
2) หัววัดแบบ 3 มิติ หัวสัญญาณมักมีมากกว่า 1 คู่ (3 หัวขึ้นไป) แต่ละหัววางทํา
มุมกันทั้ง 3 ระนาบ หรื อ 3 แกนหรื อ 3-D (X-Y-Z) ใช้วดั กระแสนํ้าในแนวดิ่งได้อย่างต่อเนื่ องทุก
ระดับความลึกที่สญ
ั ญาณส่ งไปถึง
การตรวจวัดของหัว สัญญาณทั้ง 2 ชนิ ด มี ห ลักการคื อ ส่ งสัญญาณออกไปเป็ น
จังหวะอย่างต่อเนื่ อง จากคุณสมบัติเรื่ องความถี่ของคลื่นและเวลาที่จะประมวลผล ทําให้สามารถ
คู่มือหลักการคํานวณปริ มาณนํ้าผ่านอาคารชลประทาน
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แบ่งขอบเขตการตรวจวัดออกเป็ นช่วง ๆ ตามระยะทางที่สญ
ั ญาณถูกส่ งออกไป กรณี ในแนวดิ่งเรี ยก
Depth cell และในแนวราบเรี ยก Horizontal cell

อนึ่งนอกจากมีหวั สัญญาณวัดความเร็ วการไหลดังกล่าวแล้ว อาจติดตั้งหัวสัญญาณ
วัดระยะทาง Ultrasonic หรื อติดตั้ง Pressure sensor เพื่อใช้ตรวจวัดความลึกของนํ้าด้วย

รูปที่ 7-8 แสดงหัววัด Acoustic doppler รู ปแบบหนึ่งมีท้ งั 2-D และ 3–D

2-D

3-D

รูปที่ 7-9 แสดงหัววัด Acoustic doppler รู ปแรกคู่บนสุ ดเป็ นแบบ 2-D ที่เหลือเป็ น 3–D
คู่มือหลักการคํานวณปริ มาณนํ้าผ่านอาคารชลประทาน
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รูปที่ 7-10 แสดง Depth cell เปรี ยบเทียบกับการวัดด้วยเครื่ องวัดแบบดั้งเดิมที่ระดับความลึกต่าง
ๆ

รู ปที่ 7-11 แสดงแนวลําสัญญาณของหัววัดแบบ 2-D ที่ใช้ตรวจวัดความเร็ วในแนวราบ

รู ปที่ 7-12 แสดง Horizontal cell ของแนวลําสัญญาณของหัววัดแบบ 2-D
คู่มือหลักการคํานวณปริ มาณนํ้าผ่านอาคารชลประทาน
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7.3.4 รู ปแบบการตรวจวัดด้ วย

Acoustic doppler current meter

Acoustic doppler current meter

นั้นมีหลายรู ปแบบ หลายขนาดโดยขนาด

เล็กมีกาํ ลังส่ งสัญญาณตํ่าตรวจวัดได้ในขอบเขตแคบ ๆ ส่ วนขนาดใหญ่มีกาํ ลังส่ งสัญญาณสูงมีระยะ
การตรวจวัดไกลคลุมพื้นที่กว้าง มีหลายช่วงความถี่โดยยิง่ ความถี่สูงจะยิ่งวัดได้ละเอียด ฯลฯ ทําให้
สามารถเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของทางนํ้าที่จะตรวจวัด ได้แก่ ความลึก ความ
กว้าง จํานวนตะกอนที่ไหลมากับนํ้า และอัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลหรื อระดับนํ้า เป็ นต้น
ทําให้สามารถเลือกรู ปแบบการติดตั้งเครื่ องวัดหรื อรู ปแบบการวัดได้หลายแบบ จาก 3 รู ปแบบ
มาตรฐานคือ วัดในแนวดิ่งจากผิวนํ้าสู่ ทอ้ งนํ้า วัดในแนวดิ่งจากท้องนํ้าสู่ ผิวนํ้า และการตรวจวัดใน
แนวราบ คือ
1) การตรวจวัดเฉพาะจุด เครื่ องมือวัดอยูก่ บั ที่ตาํ แหน่งและระดับใด ๆ
1.1) การตรวจวัดในแนวดิ่งมีแนวการวัดจากผิวนํ้าสู่ทอ้ งนํ้า
1.2) การตรวจวัดในแนวดิ่งโดยเครื่ องมือวัดวางอยูท่ ี่ทอ้ งนํ้าวัดขึ้นไปหาผิวนํ้า
1.3) การตรวจวัดในแนวราบโดยเครื่ องมือวัดติดตั้งอยูท่ ี่ระดับความลึกต่าง ๆ
2) การตรวจวัดแบบต่อเนื่อง เครื่ องมือวัดมีการเคลื่อนที่ในแนวหน้าตัดการไหล
2.1) การตรวจวัดในแนวดิ่งมีแนวการวัดจากผิวนํ้าสู่ทอ้ งนํ้า
2.2) การตรวจวัดในแนวดิ่งเครื่ องมือวัดวางอยูท่ ี่ทอ้ งนํ้าวัดขึ้นไปหาผิวนํ้า
ต้องติดตั้งอุปกรณ์พิเศษมีลกั ษณะเป็ นรางเลื่อน
2.3) การตรวจวัดในแนวราบโดยเครื่ องมือวัดติดตั้งอยูท่ ี่ระดับความลึกต่าง ๆ
7.3.5 วิธีการติดตั้งตรวจวัดด้ วย

Acoustic doppler current meter

1) การหยัง่ วัดโดยตรง หรื อหยัง่ วัดด้วย

Wading rod

เป็ นการตรวจวัดเฉพาะ

จุดในแนวราบโดยใช้หวั วัดแบบ 2-D หรื อตรวจวัดในแนวดิ่งใช้หวั วัดแบบ 3-D โดยมักเป็ นหัววัด
ขนาดเล็กมีกาํ ลังตํ่า ระดับนํ้าตื้น ๆ ทางนํ้าไม่กว้างมาก
คู่มือหลักการคํานวณปริ มาณนํ้าผ่านอาคารชลประทาน
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รูปที่ 7-13 การหยัง่ วัดโดยตรง

รูปที่ 7-14 การหยัง่ วัดด้วย Wading rod
2) การหยัง่ วัดโดยใช้สายเคเบิล เป็ นการตรวจวัดในแนวดิ่งที่ระดับความลึกต่าง ๆ
โดยอาจวัดได้ท้ งั แบบวัดเฉพาะจุดทีละช่วงของหน้าตัดการไหลย่อย หรื อการลากวัดแบบต่อเนื่ อง
ซึ่งเครื่ องวัดต้องออกแบบมาเพื่อการวัดวิธีน้ ีโดยเฉพาะ มักมีครี บหางเพื่อบังคับทิศทาง
คู่มือหลักการคํานวณปริ มาณนํ้าผ่านอาคารชลประทาน
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รู ปที่ 7-15 การหยัง่ วัดโดยใช้สายเคเบิล
3) การติดตั้งที่ระดับความลึกต่าง ๆ เพื่อตรวจวัดในแนวราบตลอดแนวหน้าตัด
การไหล โดยใช้หวั วัดแบบ 2-D ขนาดใหญ่ โดยยิง่ มีกาํ ลังสู งยิง่ วัดได้ไกล

รู ปที่ 7-16 การตรวจวัดในแนวราบ
คู่มือหลักการคํานวณปริ มาณนํ้าผ่านอาคารชลประทาน
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4) การตรวจวัดโดยติดตั้งเครื่ องวัดตายตัวประจําที่ตาํ แหน่งใด ๆ
4.1) ตรวจวัดจากท้องนํ้าสู่ ผิวนํ้า

ใช้ตรวจวัดในทางนํ้าที่จะไม่เกิด

ผลกระทบจากการตกจมของตะกอนหรื อกรวดทรายที่ถูกนํ้าชะพามา โดยอาจติดตั้งเครื่ องวัดเครื่ อง
เดียวหรื อหลายเครื่ องต่อกันให้คลุมพื้นที่หน้าตัดการไหล

รู ปที่ 7-17 แสดงเครื่ องวัดแบบติดตั้งที่ทอ้ งนํ้า มีหวั วัดระยะความลึก
อยูต่ รงกลางส่ งสัญญาณในแนวดิ่ง
4.2) ตรวจวัดที่ระดับความลึ กต่างๆ ติดตั้งกับสายเคเบิ ลโดยใช้ทุ่นลอย
และนํ้าหนักถ่วง นิยมใช้กบั การตรวจวัดเมื่อระดับนํ้าลึกมาก ๆ เช่น ปากแม่น้ าํ ที่ออกทะเล ในทะเล
และในมหาสมุทร

รู ปที่ 7-18 ตรวจวัดที่ระดับความลึกต่างๆ เมื่อระดับนํ้าลึกมาก ๆ
คู่มือหลักการคํานวณปริ มาณนํ้าผ่านอาคารชลประทาน
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5) การตรวจวัดความเร็ วการไหลในแนวดิ่งแบบต่อเนื่อง โดยให้เครื่ องวัดเคลื่อนที่
ไปในแนวหน้าตัดการไหลด้วยอัตราที่คงที่ ทําให้สะดวกรวดเร็ วในการตรวจวัด
5.1) การวัดแนวดิ่ งจากท้องนํ้าสู่ ผิวนํ้าโดยติดตั้งเครื่ องวัดกับรางเลื่ อน
พิเศษ ใช้กบั ทางนํ้าที่ไม่กว้างและไม่ลึกมาก

รูปที่ 7-19 แสดงการติดตั้งกับรางเลื่อนพิเศษ(กําลังเคลื่อนที่จากด้านขวามือไปยังด้านซ้ายมือ)
5.2) ติดตั้งกับโป๊ ะหรื อทุ่น แล้วลากด้วยสายเคเบิล ใช้กบั ทางนํ้าที่ไม่กว้าง
มากนัก

รูปที่ 7-20 ติดตั้งกับโป๊ ะหรื อทุ่น
คู่มือหลักการคํานวณปริ มาณนํ้าผ่านอาคารชลประทาน
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5.3) การตรวจวัดโดยวิธี Moving Boat โดยติดตั้งเครื่ องมือกับเรื อยนต์
หรื อ เรื อพาย มักใช้กบั ทางนํ้าที่กว้างมาก ๆ หรื อมีอตั ราการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลหรื อระดับนํ้า
เร็ ว

รู ปการติดตั้งเครื่ องวัดกับเรื อยนต์ มีอุปกรณ์พิเศษหุม้
เพื่อไม่ให้ตา้ นการไหลจนเกิดฟองอากาศเกิดขึ้น

รู ปการติดตั้งเครื่ องวัดกับเรื อพาย
รู ปที่ 7-21 การตรวจวัดโดยวิธี Moving boat
7.3.6 สิ่ งควรระวังเพือ่ ป้องกันความผิดพลาดในการตรวจวัด
1) หัววัดต้องจุ่มอยูใ่ นนํ้าเสมอ เพราะถ้าหัววัดลอยอยูเ่ หนือนํ้าอัตราการเคลื่อนที่
ของคลื่นในอากาศและในนํ้าจะต่างกัน และจะเกิดการหักเหของสัญญาณจะทําให้ตรวจวัดผิดพลาด
2) การตรวจวัดแนวดิ่ งแนวการวัดจากท้องนํ้าสู่ ผิวนํ้า (ตําแหน่ งเครื่ องวัดอยู่ที่
ท้องนํ้าโดยหงายขึ้น) ถ้ากระแสนํ้าไม่แรงตะกอนที่ปนมากับนํ้าอาจตกปิ ดทับผิวหน้าหัววัดจนทําให้
การวัดผิดพลาด ต้องคอยตรวจสอบทําความสะอาดอยูเ่ สมอ
คู่มือหลักการคํานวณปริ มาณนํ้าผ่านอาคารชลประทาน
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3) การติดตั้งเครื่ องวัดที่ทอ้ งนํ้า เลือกใช้กบั ทางนํ้าที่ไม่มีตะกอน กรวด ทราย ถูก
พัดพามาตกทับถมตัวเครื่ องมือวัด
4) ทางนํ้า ต้อ งไม่ มี อ นุ ภ าคที่ ไ หลปนมากับ นํ้า ปริ ม าณมากเกิ น ไปจนเกิ ด ผล
กระทบต่อการตรวจวัด ซึ่งจะทําให้ตรวจวัดได้ผดิ พลาด
5) ตําเหน่ งของเครื่ องมือวัดไม่อยูใ่ นแนวที่ถูกต้องจะทําให้การวัดผิดพลาด เช่น
การโคลงของเรื อหรื อทุ่นจากคลื่น เครื่ องมือติดตั้งไม่อยู่ในแนวที่ถูกต้องเช่นในกรณี การตรวจวัด
แนวดิ่งเครื่ องวัดไม่อยูใ่ นแนวดิ่ง

รู ปที่ 7-22 ความผิดพลาดจากการตรวจวัดแนวดิ่งแล้วเครื่ องวัดไม่อยูใ่ นแนวดิ่ง
6) การตรวจวัดความลึกจะผิดพลาดหากท้องนํ้าไม่ราบเรี ยบ

รูปที่ 7-23 การตรวจวัดความลึกที่ผดิ พลาด
7) การตรวจวัดที่ให้เครื่ องวัดเคลื่อนที่เบี่ยงเบนไปจากแนวที่กาํ หนด เช่ น แนว
หน้าตัดการไหล ส่ งผลทําให้เกิดความผิดพลาดในการตรวจวัด

รู ปที่ 7-24 ความผิดพลาดที่เกิดจากแนวตรวจวัดเบี่ยงเบนไปจากแนวที่กาํ หนด
คู่มือหลักการคํานวณปริ มาณนํ้าผ่านอาคารชลประทาน
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8) ต้องเลือกเครื่ องวัดให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติข้ นั
ตํ่าและขั้นสู งสุ ดด้วย เช่น ความลึกตํ่าสุ ดที่จะวัดได้ถูกต้อง การมีหวั วัดหลายชุดหลายความถี่ในตัว
เดียวกัน
9) จะเกิ ดความผิดพลาดในการตรวจวัดบริ เวณใกล้ตลิ่งหรื อมี วตั ถุแข็งเพราะ
สัญญาณจะเกิดการสะท้อนกระจายจากพื้นผิว
7.3.6 ข้ อดีข้อเสี ยของ Acoustic doppler current meter
ข้ อดี
1) ไม่มีชิ้นส่ วนอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนไหว จึงไม่เกิดความผิดพลาดจากอิทธิ พล
ของการไหลของนํ้าดังเช่นเครื่ องมือวัดกระแสนํ้าเชิงกล
2) ใช้งานได้ดีในกรณี มีตะกอนไหลปนมากับนํ้าพอสมควร
3) ใช้งานได้ดีกบั กระแสนํ้าที่มีลกั ษณะการไหลไม่ราบเรี ยบ
4) ใช้งานได้ง่ายและสะดวกมากกว่า เพราะสามารถแสดงผลเป็ นค่าอัตราการไหล
เฉลี่ยในพื้นที่ขอบเขตการตรวจวัดที่เป็ นค่าตัวเลข หรื อกราฟได้โดยตรง แสดงผลข้อมูล digital ใน
ลักษณะ real time สามารถใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้หลากหลาย
5) นอกจากการวัดกระแสนํ้าแล้ว สามารถติดตั้ง Sensor ตรวจวัดหลายอย่างใน
เครื่ องมือตัวเดียวกัน เช่น วัดอุณหภูมิ วัดความลึก เป็ นต้น
6) การดูแลบํารุ งรักษาทําได้ง่าย
ข้ อเสี ย
1) มีราคาแพงมาก
2) ระดับของพลังงานจากแบตเตอรี่ จะมีผลต่อการทํางานของเครื่ องมือ
3) การเสื่ อมของชิ้นส่ วนอิเล็คทรอนิคส์ทาํ ให้เกิดความผิดพลาดในการทํางานของ
เครื่ องมือซึ่งเป็ นสิ่ งสังเกตได้ยาก ต้องส่ งเครื่ องมือกลับไปทดสอบที่โรงงานผลิตตามเวลาที่กาํ หนด
7.3.6 Laser doppler velocimeter
เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ต รวจวัด ได้เ ที่ ย งตรงแม่ น ยํา สู ง มากในขณะที่ มี ร าคาแพงมาก
เช่ นกัน เป็ นเครื่ องมื อมีความละเอี ยดอ่อน โดยทัว่ ไปจะใช้ในห้องปฏิบตั ิการเพื่อการสอบเที ยบ
เครื่ องวัดนํ้าต่าง ๆ ไม่นิยมใช้ตรวจวัดในสนาม
คู่มือหลักการคํานวณปริ มาณนํ้าผ่านอาคารชลประทาน
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7.4 Optical strobe current meters
7.4.1 หลักการทํางานของ Optical strobe current meters
Optical strobe current meters เป็ นเครื่ องมือตรวจวัดความเร็ วการไหลของ

ผิวนํ้า (Surface velocity meters) ที่ไหลในทางนํ้าเปิ ด พัฒนาขึ้นมาโดย USGS เพื่อใช้
ตรวจวัด การไหลของนํ้า ในช่ ว งฤดู น้ ําหลาก หรื อ เมื่ อ เกิ ด นํ้า ท่ ว ม มี ก ระแสนํ้า รุ น แรง มี ซ าก
ปรักหักพังวัตถุสิ่งของไหลมากับนํ้ามาก ซึ่ งในกรณี เช่ นนี้ จะไม่สามารถตรวจวัดการไหลโดยใช้
เครื่ องมือวัดประเภทอื่น ๆได้ โดยในการตรวจวัดนั้นจะไม่มีชิ้นส่ วนของเครื่ องวัดสัมผัสหรื อจุ่มลง
ในนํ้า สามารถตรวจวัดได้จากสะพานหรื อที่ซ่ ึงมีความเหมาะสม จึงเป็ นวิธีที่ปลอดภัยกับผูต้ รวจวัด
หลักการพื้นฐานการทํางานของเครื่ องวัดรุ่ นแรก ๆ มีลกั ษณะของเครื่ องวัดการ
เคลื่อนที่ซ่ ึ งประกอบด้วย ส่ วนของกล้องส่ องทางไกลกําลังขยายตํ่า วงล้อติดกระจกเงาแผ่นตรงชิ้น
เล็กๆ ที่ควบคุมปรับรอบการหมุนของวงล้อด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ า และเครื่ องวัดรอบ โดยในการใช้งาน
ผูต้ รวจวัดมองผิวนํ้าที่ ก าํ ลังเคลื่ อนที่ ด้วยความเร็ ว ผ่านทางกล้องส่ องทางไกล โดยภาพผิว นํ้าที่
มองเห็ นนั้นจะสะท้อนผ่านจากกระจกของวงล้อที่หมุนอยู่อีกทีหนึ่ ง เมื่อปรับความเร็ วของวงล้อ
กระจกถึงค่าหนึ่ งภาพของผิวนํ้าจะมองเสมือนว่านํ้านิ่ งไม่มีการไหล เพราะความเร็ วการไหลจะ
สัมพันธ์กบั ความถี่ของการมองเห็นภาพ ซึ่ งความถี่ดงั กล่าวจะแสดงผลจากเครื่ องวัดรอบ (เครื่ อง
ระบบใหม่จะใช้ความถี่ของการกระพริ บของหลอดไฟแทนการหมุนวงล้อกระจก)
สามารถคํานวณความเร็ วการไหลของผิวนํ้าได้จากความถี่ ก ารหมุ นของวงล้อ
กระจก กับระยะจากผิวนํ้าถึงเครื่ องวัด แต่เนื่ องจากความเร็ วการไหลที่วดั ได้เป็ นความเร็ วที่ผิวนํ้า
ดังนั้นจะต้องแปลงเป็ นความเร็ วเฉลี่ยของหน้าตัดการไหลย่อย โดยคูณด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์การไหล
ที่สมั พันธ์กบั ความลึกของหน้าตัดการไหลย่อย ซึ่งกําหนดไว้สาํ หรับเครื่ องวัดเครื่ องนั้นโดยเฉพาะ
ความเร็ วการไหลที่ผวิ นํ้า = ความถี่การหมุนของวงล้อกระจก x ระยะจากผิวนํ้าถึงเครื่ องวัด
ความเร็ วการไหลเฉลี่ย = ความเร็ วการไหลที่ผวิ นํ้า x สัมประสิ ทธิ์การไหล
อัตราการไหล = ความเร็ วการไหลเฉลี่ย x พื้นที่หน้าตัดการไหล
คู่มือหลักการคํานวณปริ มาณนํ้าผ่านอาคารชลประทาน
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รู ปที7่ -25 แสดงOptical current meters ของ USGS - Model 6620
นอกจากนี้ ยงั มี Surface current meter แบบอื่น ๆ เช่น Microwave water
surface current meter - Model 6650 ที่พฒ
ั นาโดย USGS ที่มีหลักการทํางานคล้าย
Acoustic doppler current meter แต่ใช้คลื่น Microwave และเป็ นการตรวจวัดการสะท้อน
สัญญาณจากผิวนํ้า จึงไม่มีชิ้นส่ วนของเครื่ องมือสัมผัสหรื อจุ่มอยู่ในนํ้า ให้ตรวจวัดกรณี ที่เกิดนํ้า
ไหลหลากรุ นแรงมีซากปรักหักพังวัตถุสิ่งของไหลมากับนํ้ามาก เช่นกัน

รู ปที่ 7-26 แสดง Microwave water surface current meter - Model 6650

----------------------------------------------------

คู่มือหลักการคํานวณปริ มาณนํ้าผ่านอาคารชลประทาน
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บทที่ 8
การคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านฝายทดนํา้ ฝายระบายนํา้ หรือทางระบายนํา้ ล้ น

เนื่องจากเรื่ องราวเกี่ยวกับฝายนั้นมีมาก ในส่ วนเนื้อหานั้นจะขอแบ่งเป็ น 4 บท คือ
บทนี้ จะกล่าวถึงฝายทดนํ้าและทางระบายนํ้าล้นที่ไม่มีบานระบายเป็ นตัวควบคุมปริ มาณนํ้าซึ่ งรวม
ถึงฝายที่ยกบานระบายพ้นนํ้าด้วย, บทที่ 9 ฝายวัดนํ้าประเภทฝายสันคม, บทที่ 10 ฝายวัดนํ้าประเภท
ฝายสันกว้าง, บทที่ 11 ฝายวัดนํ้าประเภทฝายสันสั้น ส่ วนฝายหรื อทางระบายนํ้าล้นที่ควบคุมด้วย
บานระบายจะนําเสนอในบทที่ 12 เรื่ องการคํานวณปริ มาณนํ้าไหลผ่านบานระบาย (ฝายระบายนํ้า
และประตูระบายนํ้า)

8.1 หลักการเบือ้ งต้ นของฝาย
8.1.1 หลักการเบือ้ งต้ นของฝายสั นคม
การศึกษาการไหลของนํ้าผ่านฝายนั้น เกี่ยวเนื่ องมาจากการศึกษาการไหลของนํ้า
ผ่านช่องเปิ ด (Orifice) ขนาดใหญ่ ตามรู ปที่ 8.1-1 เมื่อระดับผิวนํ้าอยูต่ ่าํ กว่าขอบด้านบนของช่อง
เปิ ด จะเกิดเป็ นลักษณะของฝายสั นคม ที่ลกั ษณะของหน้าตัดการไหลจะมีรูปแบบเฉพาะตัว โดยจะ
เกิดการไหลตกโดยอิสระและมีการบีบตัวด้านข้าง

รู ปที่ 8.1-1 พัฒนาการของการศึกษาการไหลผ่านฝายมาจากการศึกษา Orifice
พิจารณาจากรูปที่ 8.1-1 Energy equation ที่จุด (1) และ (2) ถ้าไม่มี Losses เกิดขึ้น
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ถ้า V1 มีค่าน้อยมาก (ไม่คิด Approach Velocity)
Qr  Cd

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

2
B 2g H3 / 2
3

ปราโมท พลพณะนาวี สํ านักชลประทานที่ 8

8-3
8.1.2 ฝายทดนํา้ ทีเ่ ป็ นฝายแข็ง
จาก รู ปที่ 8.1-2 ฝายแข็งแบบฝายสันมน (Ogee weir) ถูกพัฒนามาจากฝายสันคม
โดยการทํายอดของทางนํ้าล้น (Spillway crest) ให้มีขอบเขตรู ปร่ างเหมือนกับผิวล่างของส่ วน
โค้งของนํ้าที่ไหลผ่านฝายสันคมที่เรี ยก Nappe หรื อคือการสร้างตัวฝายเป็ นรู ปร่ างของช่องอากาศ
ใต้ Nappe นัน่ เอง

รู ปที่ 8.1-2 แสดงฝายทดนํ้าแบบฝายสันมน (Ogee weir) พัฒนาแนวคิดมาจากฝายสันคม
การวัดการไหลของนํ้าผ่านฝาย ใช้หลักการวัดความสู งพลังงานของการไหลตก
อิสระ (The head of overfall) ในลักษณะที่มีการไหลแบบวิกฤติ (Critical flow) และเกิด
ความลึกวิกฤติ (Critical depth) ที่หน้าตัดควบคุมที่สนั ฝายนั้น
อาจกล่าวได้ว่า ปริ มาณนํ้าไหลผ่านฝายยาว L คิดจาก ความเร็ ววิกฤติ (Vc) และ
พื้นที่หน้าตัดการไหลวิกฤต (Ac) หรื อ Q = Vc Ac นัน่ เอง แต่เนื่องจากมีความยุง่ ยากในการวัดค่า
ความเร็ ววิกฤติ และความลึกวิกฤติ (Hc หรื อ yc) จึงได้คิดเทียบจากความลึกวิกฤติจากตําแหน่ ง
เหนือสันฝาย ไปเป็ นความลึกของนํ้าด้านเหนือนํ้าหน้าฝายที่มีสภาพนิ่งที่วดั ได้ง่ายกว่าแทน และค่า
เปรี ยบเทียบดังกล่าวเรี ยก ค่ าสั มประสิ ทธิ์ของการไหล
จากสมการการไหลของฝายสันคม

ถ้าให้
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3
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3

และแทนความยาวของสันฝายด้วย

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

L
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จะได้ สมการพืน้ ฐานการคํานวณปริมาณนํา้ ไหลผ่ านฝาย เป็ น
Q  CLH

3/2

ม.3 / วินาที
C = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหลของนํ้าผ่านฝาย
L = ความยาวประสิ ทธิ ผล (Effective length) ของสันฝาย
หรื อช่วงความยาวที่มีน้ าํ ไหลผ่านไปจริ ง ม.
H = ความลึกของนํ้าที่ไหลข้ามสันฝาย ม.

เมื่อ

Q = ปริ มาณนํ้าไหลข้ามสันฝาย

8.1.3 ความลึกของนํา้ ทีไ่ หลข้ ามสั นฝาย: H
จากรู ปที่ 8.1-2 พิจารณาฝายสันมนที่เป็ นตัวแทนของฝายแข็งที่พฒั นามาจากฝาย
สันคมเปรี ยบเทียบการใช้ H กับ Hd ในสมการการไหลผ่านทางระบายนํ้าล้น (ฝายสันมน)
H = ความสู งของผิวนํ้าด้านเหนื อนํ้า เหนื อยอดฝายสันคม (ม.)

ตําแหน่งการวัดระดับนํ้าห่างจากสันฝายไปด้านเหนือนํ้า ประมาณ 4H
Hd = ความสู งของผิวนํ้าด้านเหนื อนํ้า เหนื อยอดฝายสันมนหรื อทางนํ้าล้น (ม.)
หรื อเป็ นความสูงออกแบบ (Design head) วัดตําแหน่งที่น้ าํ นิ่งที่ระยะ 4H
[

ความต่างของ H กับ Hd

: H - Hd = 0.11H

หรื อ Hd = 0.89H ]

HC = ความลึกวิกฤติ (Critical depth) ของนํ้าที่ไหลผ่านสันฝาย

(ม.)

 เปรียบเทียบการใช้ H กับ Hd ในสมการการไหลผ่ านฝาย
H
0
P

กรณี ทางนํ้าล้นหรื อฝายมีความสูงมาก
สมการในทางทฤษฏี
Hc 

Q = CLHC 3/2

2
H และ Hd
3

=

(ม.3 /วินาที)

0.89H

จากการทดลองในห้องปฏิบตั ิการ เปรี ยบเทียบค่าคงที่ ระหว่างการใช้ H กับ Hd
ดังนี้
เมื่อใช้ค่า H ;
Q = 1.80LH3/2
(ม.3 /วินาที)
เมื่อใช้ค่า Hd

;

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

Q = 2.15L Hd 3/2

(ม.3 /วินาที)
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หลักการคํานวณในทางทฤษฏีน้ นั ต้องใช้ค่า HC แต่ในทางปฏิบตั ิ การวัดค่า HC จะ
ไม่สะดวก ดังนั้นการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านฝายจะใช้ ค่า H หรือ Hd แล้ วแต่ ว่าจะเป็ นฝายประเภท
ใด (ฝายสั นคมใช้ H ฝายแข็งประเภทอืน่ ใช้ Hd) ทั้งนี้อาศัยความสัมพันธ์ระหว่างค่า HC กับ H หรื อ
Hd และความสัมพันธ์ระหว่าง H กับ Hd ข้างต้น มาใช้ปรับค่าหรื อแปลงค่าซึ่ งจะแฝงอยูใ่ นค่า C
โดยปกติแล้วในการออกแบบฝายจะกําหนดให้มี Design head ไม่สูงมากนัก
เพราะจะถูกกําหนดโดยระดับของตลิ่งของลํานํ้าหรื อระดับสันทํานบดินของอ่างเก็บนํ้า
อนึ่ ง การวัดระดับนํ้าที่เป็ นค่า H หรื อ Hd นั้นจะวัดในตําแหน่ งที่มีน้ าํ นิ่ งด้าน
เหนื อนํ้าที่ระยะไม่นอ้ ยกว่า 4H จากสันฝาย (ตัวแปร H บางตําราอาจกําหนดตําแหน่งหน้าตัดเป็ น
แนวหน้าตัด 1 หรื อหน้าตัด a ก็อาจใช้แทนค่าตัวแปรเป็ น H1 หรื อ Ha)

8.2 ความหมายของฝาย (Weir) และทางระบายนํา้ ล้ น (Spillway)
ฝายเป็ นอาคารที่สร้างขึ้นสําหรับทดนํ้าในลํานํ้าที่ไหลมาในปริ มาณต่างๆ กันให้มี
ระดับสู งจนสามารถส่ งนํ้าเข้าคลองส่ งนํ้าที่ขุดออกสองฝั่งลํานํ้าด้านหน้าฝาย ลัดเลาะไปตามสภาพ
ภูมิประเทศให้กบั พื้นที่เพาะปลูกที่อยูด่ า้ นท้าย (ปราโมทย์ ไม้กลัด, 2524)
โดยหน้าที่ของฝายนอกจากการทดนํ้าแล้ว เมื่อนํ้ามีระดับสู งมากกว่าระดับของสัน
ฝาย นํ้าก็จะไหลข้ามสันฝายออกไปสู่ ดา้ นท้ายนํ้า ฝายจึงทําหน้าที่ระบายนํ้าล้นด้วย จึงอาจเรี ยกเป็ น
ฝายนํ้าล้ นหรื อฝายระบายนํ้า ในกรณี ที่สร้างฝายไว้เพื่อระบายนํ้าส่ วนเกินออกจากเขื่อนหรื ออ่าง
เก็บนํ้ามักเรี ยกฝายนั้นว่า ทางระบายนํา้ ล้น

8.3 ประเภทของฝาย
อาจแบ่งประเภทของฝายได้หลายอย่าง ได้แก่
8.3.1 แบ่ งประเภทฝายตามลักษณะความมั่นคงแข็งแรง พิจารณาจากการก่อสร้างเป็ น ฝาย
เฉพาะฤดูกาล ฝายชัว่ คราว ฝายกึ่งถาวรหรื อฝายคอกหมู ฝายถาวรฯลฯ
8.3.2 แบ่ งประเภทฝายตามวัสดุที่นํามาใช้ ก่อสร้ าง ได้แก่ ฝายดิ นถม ฝายหิ น(หิ นทิ้ง หิ น
เรี ยง หิ นเรี ยงยาแนว หิ นก่อ) ฝายโครงสร้างไม้ ฝายคอนกรี ต ฝายคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ฯลฯ
8.3.3 การแบ่ งประเภทฝายตามลักษณะหน้ าตัดของฝาย มีการจัดแบ่งใหม่ตามลักษณะการ
ไหลของนํ้าเหนื อสันฝาย เป็ น 3 ประเภท (จากเดิมที่การแบ่งตามลักษณะสันฝายจะมีเพียง ฝายสัน
คม และฝายสันกว้างเท่านั้น)
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ถ้าให้ H = ความสู งของนํ้าที่ไหลผ่านสันฝาย ,

B = ความหนาของสันฝาย

1) ฝายสั นคม (Sharp crested weir or Thin plate weir) เป็ นฝายที่มีสันคม
ลักษณะการไหลเป็ นแบบไหลตกอิสระ โดยเกิด Critical depth ที่ตาํ แหน่งสันฝายคม ได้แก่ ฝาย
วัดนํ้าแบบฝายสันคมรู ปแบบต่างๆ อาจพิจารณาจาก H/B ≥ 15
2) ฝายสั นกว้ าง (Broad crested weir) เป็ นฝายที่มีสันฝายหนาหรื อกว้าง
ลักษณะการไหลมีการกระจายความดันแบบความดันสถิตเท่ากันตลอดความกว้างบนสันฝาย หรื อ
เกิด Critical depth เกือบทุกตําแหน่งบนสันฝาย โดยทัว่ ไปจะหมายถึง ฝายวัดนํ้าแบบฝายสัน
กว้างรู ปแบบต่างๆ อาจพิจารณาจาก H/B ≤ 1
3) ฝายสั นสั้ น (Short crested weir) เป็ นการแบ่งประเภทฝายที่เพิ่มเติมขึ้นมา
ใหม่ โดยจะมีลกั ษณะการไหลเหนื อสันฝายเป็ นแบบการไหลตกอิสระเช่นเดียวกับฝายสันคม (ฝาย
สันกว้างมีลกั ษณะการไหลที่มีการกระจายความดันแบบความดันสถิตตลอดแนวเหนื อสันฝาย)โดย
Critical depth จะเกิดที่ตาํ แหน่ งใดตําแหน่ งหนึ่ งบนสันฝาย ดังนั้นฝายรู ปแบบต่างๆ ที่ไม่ใช่ฝาย
วัดนํ้าแบบสันคมและแบบสันกว้าง จะจัดอยูใ่ นฝายกลุ่มนี้ท้ งั สิ้ น ซึ่ งได้แก่ ฝายทดนํ้า ฝายระบายนํ้า
หรื อทางระบายนํ้าล้น ที่มกั เรี ยก “ฝายแข็ง” (การไหลของฝายสันสั้นที่มีสันฝายแบน อาจมีการไหล
ในลักษณะการไหลของฝายสันกว้างได้ แต่จะมีเป็ นบางช่วงเวลาของการไหล จึงไม่ให้ความสําคัญ
ว่าต้องคํานวณในลักษณะของฝายสันกว้าง) อาจพิจารณาจาก 1 ≤ H/B ≤ 15

รู ปที่ 8.3-1 แสดงรู ปตัดลักษณะการไหลของฝายสันคม ฝายสันกว้าง และฝายสันสั้น
8.3.4 การแบ่ งประเภทฝายตามวัตถุประสงค์ ในการใช้ งานหรือหน้ าทีห่ ลัก
การแบ่งประเภทฝายตามวัตถุประสงค์หลักในการใช้งานหรื อหน้าที่หลัก โดยแบ่งออกเป็ น
1) ฝายทดนํ้า 2) ฝายนํ้าล้นหรื อฝายระบายนํ้าหรื อทางระบายนํ้าล้น 3) ฝายวัดนํ้า
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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1) ฝายทดนํ้า เป็ นฝายที่ก่อสร้างปิ ดกั้นทางนํ้า โดยเป็ นอาคารหลักของโครงการ
ประเภทฝายเพื่อทําหน้าที่ทดนํ้าให้มีระดับที่สูงขึ้น และให้น้ าํ ส่ วนเกินระบายไหลข้ามออกไป ได้แก่
ฝายสันมน(Ogee weir), ฝายยาง (Rubber weir หรื อ Rubber dam), ฝายเกเบียน (Gabion
weir), ฝายหน้าตัดรู ปสี่ เหลี่ยมคางหมู, ฝายหยัก ฯลฯ
2) ฝายนํ้าล้ นหรื อฝายระบายนํ้าหรือทางระบายนํ้าล้ น เป็ นฝายที่สร้างเป็ นอาคาร
ประกอบของโครงการประเภทเขื่อนหรื ออ่างเก็บนํ้า ทําหน้าที่ระบายหรื อควบคุมปริ มาณนํ้าใน
เขื่อนหรื ออ่างเก็บนํ้าให้มีระดับที่เหมาะสม มีความปลอดภัยต่อความมัน่ คงแข็งแรงของตัวเขื่อน
หรื ออ่างเก็บนํ้า ได้แก่ ฝายรู ปแบบลักษณะต่าง ๆ แบ่งได้ 3 กลุ่มใหญ่ คือ
2.1) ฝายนํ้าล้นหลักหรื อฝายนํ้าล้นใช้การ (Main or Service spillway) เป็ น
ฝายที่ออกแบบไว้สาํ หรับควบคุมหรื อยอมให้ปริ มาณนํ้าหลาก (Design flood) ไหลผ่านไปทาง
ท้ายนํ้าได้ในเหตุการณ์ปกติ ถ้าเป็ นฝายที่ไม่มีบานระบายควบคุมระดับสันฝายมักเท่ากับระดับนํ้า
เก็บกัก ฝายประเภทนี้ อาจออกแบบให้มีลกั ษณะรู ปแบบได้แตกต่างกันไปให้สอดคล้องกับสภาพ
ของปริ มาณนํ้าหลากและทางนํ้าด้านท้ายนํ้าและปัจจัยตัวแปรอื่น ๆ
2.2) ฝายนํ้าล้นเสริ ม (Auxiliary spillway) เป็ นฝายนํ้าล้นที่ออกแบบไว้เพื่อช่วย
ฝายนํ้าล้นใช้การ ระบายนํ้าในส่ วนที่มีน้ าํ ไหลหลากเกินกว่าปริ มาณ Design flood ไม่มากนัก
ระดับสันฝายประเภทนี้ จะสู งกว่าระดับสันฝายนํ้าล้นใช้การหรื อระดับนํา้ เก็บกัก (รนก.) เล็กน้อย
ส่ วนใหญ่จะออกแบบเป็ นฝายที่มีสนั ฝายแนวตรง (ไม่นิยมสร้างในประเทศไทย)
2.3) ฝายฉุ กเฉิ น (Emergency spillway) เป็ นฝายที่ออกแบบไว้เพื่อระบายนํ้า
หลากสู งสุ ด (Extreme flood) ที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก ระดับสันฝายจะอยูส่ ู งกว่าระดับสันฝายนํ้าล้น
ใช้การและฝายนํ้าล้นเสริ ม แต่ไม่สูงกว่าระดับนํา้ สู งสุ ด (รนส.) มักใช้แนวหิ นแข็งหรื อดินแข็งเดิม
เป็ นตัวฝาย โดยลดระดับเขื่อนหรื อทํานบดินลงในช่วงที่ให้เป็ นฝายฉุกเฉิ นดังกล่าวซึ่ งมักอยูท่ ี่ปลาย
เขื่อนหรื อทํานบดิน
อนึ่ ง เนื่ องจากทั้ง 1) ฝายทดนํ้า และ 2) ฝายนํ้าล้น หรื อฝายระบายนํ้าหรื อทาง
ระบายนํ้าล้นนั้น จะต่างกันที่หน้าที่ แต่อาจมีรูปร่ างแบบเดียวกัน หรื อมีลกั ษณะการไหลของนํ้าผ่าน
ฝายที่เหมือนกัน ดังนั้นในบทนี้ถา้ ใช้คาํ ว่า “ฝาย” ให้หมายรวมถึงฝายใน 2 กลุ่มนี้
3) ฝายวัดนํา้ เป็ นฝายสร้างขึ้นเพื่อทําหน้าที่วดั ปริ มาณนํ้าในทางนํ้าโดยเฉพาะ เพื่อ
ช่วยให้การควบคุมหรื อบริ หารจัดการนํ้าสะดวกยิ่งขึ้น แบ่งได้เป็ น ฝายวัดนํ้าสันคม ฝายวัดนํ้าสัน
กว้าง ฝายวัดนํ้าสันสั้นและฝายวัดนํ้ารู ปแบบอื่นๆ
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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8.3.5 การแบ่ งฝายออกตามลักษณะของการควบคุมการระบายนํ้า แบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะคือ
ฝายที่ไม่มีการควบคุมปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่าน (8.3.5.1) และ ฝายที่มีการควบคุมปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่าน
(8.3.5.2)
8.3.5.1 ฝายที่ไม่ มีการควบคุมปริมาณนํ้าที่ไหลผ่ าน (Uncontrolled weir) เป็ น
ฝายที่มีการระบายนํ้าแบบตายตัว ระดับสันฝายเป็ นระดับเดียวกับระดับนํ้าเก็บกักของอ่างเก็บนํ้า
หรื อเป็ นระดับที่จะทําให้น้ าํ ที่ไหลหลากด้านเหนือนํ้าในลํานํ้าเอ่อขึ้นได้สูงสุ ดโดยไม่เกิดการไหลบ่า
ออกไปท่วมพื้นที่สองฝั่งลํานํ้า เมื่อระดับนํ้าสู งเกินระดับเก็บกักหรื อระดับสันฝาย นํ้าก็จะไหลล้น
ข้ามฝายออกไป ฝายกลุ่มนี้ มักออกแบบให้ มีระดับนํา้ สู งสุ ดด้ านหน้ าฝายไม่ สูงมากนัก (ไม่ทาํ ให้
เกิดผลกระทบทําให้น้ าํ ท่วมพื้นที่ดา้ นเหนือนํ้า) โดยอาจแบ่งย่อยได้เป็ น ฝายที่มีสันเป็ นแนวตรง กับ
ฝายที่มีสนั ไม่เป็ นแนวตรง
(1) ฝายที่มีสันเป็ นแนวตรง (Straight crest
ของสันฝายเป็ นแนวเส้นตรงเป็ นเกณฑ์ แยกได้ 3 กลุ่มย่อย ได้แก่

spillway)

จะพิจารณาแนว

แนวของสันฝายวางในแนวเดียวกับทํานบดิน หรื อ
ตั้งฉากกับแนวการไหลของนํ้าในลํานํ้า ความยาวของสันฝายกับความกว้างของลํานํ้าจะใกล้เคียง
กัน นํ้าที่ไหลผ่านฝายอาจลงสู่ลาํ นํ้าโดยตรง หรื อไหลผ่านรางระบายนํ้าแล้วจึงลงสู่ลาํ นํ้า

Side channel spillway แนวของสันฝายวางในตําแหน่ งตั้งฉากกับ
ทํานบดินหรื อขนานกับแนวการไหลของนํ้าในลํานํ้าที่น้ าํ จากฝายระบายออกไป

Skew spillway แนวของสันฝายวางในตําแหน่ งเอียงทํามุมกับทํานบ
ดินหรื อทางนํ้า อาจเรี ยก Diagonal spillway หรื อ Oblique spillway


Normal spillway

รู ปที่ 8.3-2 รู ปแปลนฝายสันตรง 3 กลุ่ม

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ฝายที่มีสนั เป็ นแนวตรงนี้อาจพิจารณาแบ่งเป็ นประเภทย่อย ตามลักษณะหน้าตัด
ตําแหน่งหรื อแนวของฝายและลักษณะพิเศษเฉพาะตัว


ลักษณะหน้ าตัด

แบ่งหน้าตัดฝายตามรู ปแบบการไหลลักษณะ Free flow เป็ น 2 รู ปแบบ
คือ Free overflow และ Free overfall
ก. การไหลแบบ Free overflow เป็ นการไหลที่น้ าํ ไหลอย่างต่อเนื่อง
ผ่านผิวหน้าของฝายสามส่ วนที่มีความต่อเนื่องกันไป คือ (1) สันฝาย (Crest) (2) ลาดตัวฝายด้าน
ท้าย (Face) ซึ่ งเป็ นส่ วนจากสันฝายถึงพื้นท้ายฝาย และ (3) พื้นท้ายฝาย (Toe) แล้วไหลออกสู่
ลํานํ้าด้านท้ายหรื อไหลผ่านรางเทก่อนออกสู่ลาํ นํ้า หน้าตัดของฝายกลุ่มนี้ได้แก่
(1.1) ฝายสันมน (Ogee weir) เป็ นที่นิยมสร้างมาก เป็ นฝายที่ออกแบบ
ให้มีการไหลตรงตามหลักการพื้นฐานทางชลศาสตร์ ของการไหลผ่านฝายมากที่สุด ดังที่กล่าวแล้ว
ว่าพัฒนามาจากหลักการของฝายสันคม โดยเมื่อให้คอนกรี ตไปแทนที่ช่องว่างใต้แผ่นนํ้าที่ไหลข้าม
ฝายสันคม (Nappe) ก็จะเกิดเป็ นฝายสันมนที่มีความมัน่ คงแข็งแรง

รู ปที่ 8.3-3 รู ปตัดตามยาวของฝาย Ogee
(1.2) ฝายรู ปสี่ เหลี่ยมคางหมู หรื อ Indian type

รู ปที่ 8.3-4 รู ปตัดตามยาวของฝายรู ปสี่ เหลี่ยมคางหมู หรื อ Indian type แบบหนึ่ง
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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(1.3) ฝายหน้าตัดอื่นๆ ที่ประยุกต์มาจากฝายสันมน และฝายรู ปสี่ เหลี่ยม
คางหมู เช่น รู ปสามเหลี่ยม รู ปวงกลม รู ปส่ วนของวงกลม เป็ นต้น

รู ปที่ 8.3-5 ลักษณะรู ปตัดฝายแบบอื่นบางแบบ
ข. การไหลแบบ Free overfall เป็ นการไหลที่น้ าํ ข้ามผ่านสันฝาย
ออกไปแล้วตกอย่างอิสระ ลงไปรวมตัวกันที่พ้ืนแนวราบด้านท้ายฝาย แล้วจึงไหลออกสู่ ลาํ นํ้าด้าน
ท้ายหรื อไหลผ่านรางเทก่อนออกสู่ลาํ นํ้าต่อไป โดยหน้าตัดของฝายกลุ่มนี้ได้แก่
(1.3) Vertical drop weir เป็ นฝายที่มีโครงสร้างแบบง่าย ๆ มักมี
ลักษณะเป็ นกําแพงคอนกรี ต ที่มียอดสันฝายรู ปร่ างต่างๆ ที่น้ าํ ไหลข้ามออกไปอย่างอิสระ

รู ปที่ 8.3-6 ลักษณะรู ปร่ างหน้าตัดบางแบบของ Vertical drop weir
ตัวอย่าง Vertical drop weir ได้แก่ ฝายมาตรฐาน มข. 2527 ที่คณะวิศวกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น ร่ วมมือกับโครงการประชาอาสาพัฒนาแหล่งนํ้าในชนบทไทย เยอรมัน ออกแบบขึ้ น ฝายมาตรฐาน มข. มี ล ัก ษณะเป็ นกํา แพงหน้าตัด สี่ เ หลี่ ย ม มี ห ลัก เกณฑ์
กําหนดให้ความยาวสันฝายเท่ากับความกว้างลํานํ้า ซึ่งลักษณะลํานํ้ากว้างไม่เกิน 20 เมตร ลึกไม่เกิน
3.50 เมตร และเหมาะสมสําหรับพื้นที่ที่ไม่ลาดชันมากจนเกินไป ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่ ง คือ
ราษฎรสามารถก่อสร้างได้แบบประชาอาสา คือราษฎรทําการสํารวจ ออกแบบ คํานวณปริ มาณงาน
และก่อสร้างได้เอง
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รู ปที่ 8.3-7 แสดงฝายมาตรฐาน มข.


แนวของสันฝาย

(1.4) Side channel spillway สันฝายเป็ นแนวตรงหรื อรู ปตัว
ด้านยาวของสันฝายวางตัวในแนวเดียวกับแนวของลํานํ้าที่จะระบายนํ้าออกไปด้านท้าย

L

ที่

(1.5) Skew spillway แนวสันฝายทํามุมเฉียงกับแนวนํ้าไหล


ลักษณะพิเศษเฉพาะตัว

(1.6) Chute spillway เป็ นฝายที่มีระดับสันฝายกับระดับพื้นด้านท้าย
นํ้า ต่ า งกัน มาก อาคารรั บนํ้า ด้า นท้า ยฝายจึ งมี ล ัก ษณะเป็ นรางสู ง (ในขณะที่ ฝ ายทั่ว ๆไป หรื อ
Simple weir มีระดับพื้นด้านหนาและท้ายฝายไม่ต่างกันมาก)
(1.7) ฝายแบบกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ (Gabion weirs)

รู ปที่ 8.3-8 แสดงรู ปตัดของ Gabion weirs
(1.8) ฝายรู ปแบบอื่นๆ เช่น ฝายแบบขั้นบันใด ฝายหิ นทิ้ง ฝายต้นนํ้าลํา
ธารขนาดเล็ก เป็ นต้น
(2) ฝายที่มีสันไม่ เป็ นแนวตรง แต่จะมีรูปร่ างลักษณะที่แตกต่างๆ กันไป ทั้งนี้
เป็ นผลสื บเนื่องมาจากการที่มีความจํากัดในเรื่ องความกว้างของลํานํ้า น้อยกว่าความยาวของสันฝาย
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ที่ออกแบบให้ระบายนํ้าปริ มาณมากๆ ได้เพียงพอ หรื อข้อจํากัดเรื่ องค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง เป็ น
ต้น
ประเภทของฝายในกลุ่มนี้ได้แก่
(2.1) Drop inlet spillway เป็ นฝายที่มีความยาวรวมของสันฝายยาว
กว่าความกว้างของลํานํ้าหรื อทางนํ้าท้ายฝาย จึงต้องปรับรู ปทรงแนวสันฝายเป็ นรู ปตัว U, รู ปตัว C,
รู ปเกือกม้า, รู ปปากเป็ ด, รู ปสี่ เหลี่ยม เป็ นต้นให้ยนื่ เข้าไปในตัวเขื่อนหรื ออ่างเก็บนํ้าเพื่อให้ปลายทั้ง
2 ข้างอยูท่ ี่ตาํ แหน่งพอดีกบั ความกว้างของลํานํ้า โดยมีลกั ษณะสําคัญคือด้านท้ายเป็ นรางนํ้าเปิ ด

รู ปที่ 8.3-9 ตัวอย่างรู ปร่ างสันฝายของ Drop inlet spillway
(2.2) Shaft spillway
เป็ นฝายที่สันฝายเป็ นรู ปทรงต่างๆ เช่น
วงกลม สี่ เหลี่ยม ที่มีลกั ษณะเป็ นทรงกระบอก หรื อกล่อง หรื อมีลกั ษณะเป็ นปากแตร โดยจะยืน่
เข้าไปในอ่างเก็บนํ้า นํ้าที่ไหลผ่านสันฝายจะส่ งออกไปสู่ ดา้ นท้ายนํ้าโดยผ่านท่อที่วางนอนลอด
ทํานบดิน ฝายประเภทนี้ มีชื่อเรี ยกต่างๆกัน เช่ น สันฝายเป็ นปากแตร เรี ยก Morning glory
spillway หรื อ ฝายปากระฆัง ถ้าสันฝายเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยม เรี ยก Box spillway เป็ นต้น ฝายประเภท
นี้ ที่สันฝายอาจมีตอม่อ หรื อครี บเพื่อใช้บงั คับการไหลของนํ้าให้ลงสู่ จุดกึ่งกลางท่อไม่ให้เกิดนํ้าวน
เหนือปากทางนํ้าเข้าเหนือสันฝาย หรื ออาจเพื่อติดตั้ง Stop logs เพื่อเสริ มเพิ่มระดับนํ้าเก็บกักช่วง
ปลายฤดูน้ าํ หลาก หรื อเป็ นแนวกั้นวัชพืช ขยะไม่ให้ไหลลงสู่ช่องระบายของฝายก็ได้
ฝายประเภทนี้อาจมี ท่ อระบายนํ้า ที่เรี ยก Bottom drain เพื่อช่วยเพิ่ม
ปริ มาณการระบายนํ้า หรื อใช้ระบายพร่ องนํ้าจากอ่างเก็บนํ้าลงสู่ ลาํ นํ้าด้านท้ายเมื่อระดับนํ้าในอ่าง
เก็บนํ้าอยูต่ ่าํ กว่าสันฝาย (จะกล่าวในหัวข้ออาคารชลศาสตร์ประเภทท่อ)

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รู ปที่ 8.3-10 แสดงรู ปแปลน และรู ปตัดของสันฝายกลุ่ม Shaft spillway

รู ปที่ 8.3-11 รู ปตัดตามยาวของ Shaft spillway
(2.3) ฝายหยัก (Labyrinth weir) อาจเรี ยก ฝายสันยาว** (Long
crested weir) เป็ นฝายที่มีลกั ษณะหยักไปหยักมาในรู ปแบบที่เหมาะสม เพื่อให้สันฝายมีความ
ยาวเพียงพอที่จะระบายนํ้านองสูงสุ ดให้ลน้ ข้ามออกไปสู่ทางนํ้าหรื อลํานํ้าที่มีความกว้างน้อยกว่าได้

รู ปที่ 8.3-12 แสดงแปลนแนวสันฝายของฝายหยักบางรู ปแบบ

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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** ฝายสั นยาว (Long crested weir)
ในบางตําราอาจพบการแบ่งกลุ่มของฝายที่ต่างกันออกไปจากที่ได้กล่าวมาแล้ว ที่
พบบ่อยคือ ฝายสั นยาว (Long crested weir) ใช้เรี ยกกลุ่มของฝายที่สร้างปิ ดกั้นในลํานํ้า โดยตัว
ฝายจะมีความยาวรวมของสั นฝายยาวกว่ าความกว้ างของลํานํา้ ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่มย่อยคือ
(1) ฝายแนวเฉียง (Skew or Oblique weir)
(2) ฝายในกลุ่ม Drop inlet spillway ที่ส่วนใหญ่จะเป็ นฝายรู ป
ปากเป็ ด (Duckbill)
(3) ฝายหยัก (Labyrinth)
8.3.5.2 ฝายทีม่ ีการควบคุมปริมาณนํา้ ทีไ่ หลผ่ าน (Controlled spillway)
เป็ นฝายที่มีการการใช้อุปกรณ์ควบคุมซึ่ งมักติดตั้งบนสันฝายเพื่อเป็ นตัวควบคุม
ปริ มาณนํ้าที่ตอ้ งการระบายออกไป หรื อเพื่อเพิ่มระดับและปริ มาณนํ้าเก็บกักให้สามารถเก็บกักนํ้า
ในช่วงปลายฤดูน้ าํ หลากได้เพิ่มขึ้น ได้แก่ (1) บานระบายชนิดบานตรง (2) บานระบายชนิดบานโค้ง
(3) บานระบายประเภทอื่น ๆ (4) แผ่นไม้กระดานอัดนํ้า (Flashboard), ไม้อดั นํ้า (Stop logs)
(5) ฝายยาง (Rubber weir) และ (6) ฝายแบบพิเศษ เป็ นต้น
อนึ่ งฝายที่มีบานระบายควบคุม ตัวฝายมักมีลกั ษณะเป็ นฝายสันมน กรณี ที่ได้ยก
บานระบายพ้นผิวนํ้า ก็จะมีลกั ษณะเป็ นแบบฝายสันมนที่ได้กล่าวแล้วในข้อ 8.3.5.1

8.4 การคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านฝายทดนํา้ และทางระบายนํา้ ล้ น (ไม่ มีการควบคุม)
(ฝายทดนํ้า ฝายนํ้าล้นหรื อฝายระบายนํ้าหรื อทางระบายนํ้าล้น ในทีน่ ีต้ ่ อไปจะเรียกว่ า ฝาย)
การคํา นวณปริ ม าณนํ้า ผ่า นฝายที่ ไ ม่ มี ก ารควบคุ ม การไหลทุ ก ประเภทนั้น มี
หลักการที่เหมือนๆ กัน ดังนั้นจึงจะขอสรุ ปหลักการเพื่อให้เกิดแนวทางสร้างความเข้าใจ เพื่อจะได้
ค้นหาข้อมูลจากเนื้อหาที่จดั ทําไว้ได้รวดเร็ วขึ้น ซึ่งสรุ ปได้ต่อไปนี้
1) การออกแบบฝายมักออกแบบให้มีการไหลแบบ Free flow ที่อาจเป็ น Free
overflow และ Free overfall เสมอ แต่อย่างไรก็ตามฝายที่ก่อสร้างในลํานํ้าหรื อทางนํ้ามักจะ
หลีกเลี่ยงการเกิดการไหลแบบ Submerged flow หรื อนํ้าด้านท้ายฝายสู งกว่าระดับสันฝายไม่ได้
ซึ่งจะมีวิธีการคํานวณเป็ นกรณี เฉพาะ
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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2) การคํานวณปริ มาณนํ้าไหลผ่านฝายทุกประเภทใช้สมการพื้นฐาน เหมือนกัน
คือ

Q = CLH3/2

3) ในการคํานวณความยาวของสันฝาย หรื อ L เป็ นความยาวที่น้ าํ ไหลผ่านสัน
ฝายไปได้จริ ง (Effective length) ถ้ามีตอม่อและมีกาํ แพงด้านข้างที่ตวั ฝาย ต้องไม่คิดความหนา
ตอม่อ และต้องหักค่าการบีบตัวของนํ้าเนื่องจากอิทธิพลของตอม่อและกําแพงด้วย
4) ค่าความลึกของนํ้าที่ไหลผ่านฝาย (H) เป็ นความลึกของผิวนํ้าด้านเหนื อนํ้า
เทียบกับยอดสั นฝาย โดยตําแหน่ งวัดระดับนํ้าที่ดา้ นหน้าฝายเป็ นตําแหน่ งที่น้ าํ นิ่ งห่ างจากสันฝาย
ออกไปเป็ นระยะไม่นอ้ ยกว่า 4 เท่าของความลึกสูงสุ ดของนํ้าที่ไหลข้ามฝาย
5) ประเภทของฝายนั้นแตกต่างกันเนื่ องจากรู ปร่ างหน้าตัด และรู ปร่ างของแนว
สันฝายที่ต่างกัน
6) ในทางทฤษฎีฝายหรื อทางระบายนํ้าล้นที่มีลกั ษณะรู ปแบบเหมือนกันจะใช้ค่า
สัมประสิ ทธิ์ของการไหล หรื อ C ในการออกแบบค่าเดียวกัน แต่ในทางปฏิบตั ิฝายแต่ละแห่งจะมีค่า
C ที่เป็ นค่าเฉพาะตัวที่จะทราบได้เมื่อทําการสอบเที ยบ (Calibrate) เท่านั้น
7) ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหลผ่านฝาย หรื อ C จะสัมพันธ์กบั รู ปร่ างหน้าตัด
ของฝาย ซึ่งโดยทัว่ ไปแล้วฝายที่มีหน้าตัดแบบเดียวกัน แม้จะมีรูปร่ างแนวของสันฝายเป็ นรู ปแบบ
ใดก็ตาม ในการคํานวณให้ถือว่าฝายนั้นมีสันฝายยาวรวมเสมือนเป็ นแนวตรง ยกเว้นมีรูปร่ างสัน
ฝายลักษณะพิเศษ หรื อมีมิติที่ทาํ ให้เกิดคุณสมบัติทางชลศาสตร์เฉพาะตัว จึงจะมีค่า C ที่แตกต่างไป
ตัวอย่างเช่น ฝาย Ogee สันแนวตรง กับฝาย Ogee สันเป็ นรู ปโค้งหรื อรู ปเกือกม้า โดยทัว่ ไปอาจ
ถือได้ว่ามีคุณสมบัติทางชลศาสตร์ เหมือนกัน ใช้ค่า C เดี ยวกันในการคํานวณ แต่เมื่อเป็ น
Morning glory spillway ซึ่ งก็คือ ฝาย Ogee ที่มาขดสันฝายเป็ นรู ปวงกลม แต่จะมีคุณสมบัติ
ทางชลศาสตร์เฉพาะตัว ต้องใช้ค่า C เฉพาะต่างหาก เป็ นต้น
8.4.1 ค่ าตัวแปรสํ าคัญทีใ่ ช้ ในการคํานวณปริมาณนํา้ ไหลผ่ านฝาย
จากสมการพื้นฐานการคํานวณปริ มาณนํ้าไหลข้ามสันฝายทุกประเภท
Q  CLH3 / 2

เมื่อ
ม.3 / วินาที
C = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหลของนํ้าผ่านฝาย
L = Effective length ของสันฝายที่น้ าํ ไหลผ่านไปได้จริ ง ม.
H = ความลึกของนํ้าด้านเหนื อนํ้าวัดจากสันฝายถึงผิวนํ้า
ม.
Q = ปริ มาณนํ้าไหลข้ามฝาย
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การคํานวณปริ มาณนํ้าผ่านฝายนั้นอาจคํานวณจาก 2 ลักษณะการไหล คือ
(1) การไหลแบบ Free flow กรณี น้ ี น้ าํ ไหลข้ามฝายโดยมีระดับนํ้าท้ายนํ้าตํ่ากว่า
สันฝาย จะคํานวณโดยใช้สมการพื้นฐานที่กล่าวข้างต้น
(2) การไหลแบบ Submerged flow กรณี น้ ีระดับนํ้าท้ายนํ้าสู งกว่าสันฝาย ซึ่ง
ระดับนํ้าด้านท้ายจะทําให้เกิดการต้านการไหล ทําให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ของการไหลในกรณี ปกติหรื อ
Free flow ลดลง ดังนั้นในการคํานวณปริ มาณนํ้าผ่านฝายในกรณี Submerged flow จึงอาศัย
หลักการปรับแก้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหลจากการคํานวณในกรณี ปกติหรื อ Free flow ด้วยค่า
ั ค่าอัตราส่ วน
Submerged factor ส่ วนการจะเกิ ด Submerged flow นั้นจะสัมพันธ์กบ
ระหว่างระดับนํ้าด้านท้ายนํ้าและด้านเหนื อนํ้า หรื อค่า Submergence ratio โดยค่าอัตราส่ วน
ดังกล่าวจะมากหรื อน้อยจะขึ้นกับชนิดของฝาย
จะเห็นได้ว่าในการคํานวณจะมีตวั แปร 3 ตัวมาเกี่ยวข้อง คือ H ความลึกของนํ้าหน้า
ฝาย, C ค่าสัมประสิ ทธิ์ของการไหลของนํ้าผ่านฝาย และค่า L ความยาวของสันฝายที่มีน้ าํ ไหลผ่าน
จริ ง (Effective length) ที่จะต้องพิจารณาว่าฝายแต่ละรู ปแบบจะหาค่าดังกล่าวได้อย่างไร
H:

ความลึกของนํา้ ทีไ่ หลผ่ านฝาย (ความลึกของนํา้ เหนือสั นฝายด้ านหน้ าฝาย)

ความลึกของนํ้าเหนือระดับสันฝายด้านเหนื อนํ้าหรื อหน้าฝาย จะตรวจวัดในจุดที่น้ าํ นิ่ งโดย
มักห่ างจากสันฝายออกไปไม่นอ้ ยกว่า 4 เท่าของระดับนํ้าเหนือสันฝายสู งสุ ด ในทางทฤษฏีความลึก
ของนํ้าด้านหน้าฝาย ต้องเป็ น Total head ที่ตอ้ งคิด Velocity of approach (V12/2g) ด้วย แต่
ในทางปฏิบตั ิจะวัดค่า Total head โดยตรงไม่ได้จึงมักออกแบบให้ฝายมีองค์ประกอบด้านหน้าที่
จะทําให้การเกิด Velocity of approach ดังกล่าวมีค่าน้อยมากจนไม่ตอ้ งนํามาคิด
L :

ความยาว Effective ของสั นฝายหรือความยาวสันฝายทีม่ ีนํา้ ไหลผ่ านไปจริง

การคิดค่าความยาว Effective ของสันฝายนั้นพิจารณาเฉพาะสันฝายส่ วนที่น้ าํ ไหลผ่าน
ออกไปจริ งๆเท่านั้น ความยาวส่ วนที่เป็ นตอม่อที่ออกแบบเพื่อรองรับสะพานหรื อเพื่อแบ่งนํ้าเป็ น
ส่ ว นย่อ ยจะถู ก หัก ออกไป และเมื่ อนํ้าไหลผ่า นกํา แพงข้างและตอม่ อ จะเกิ ดผลกระทบที่ ทาํ ให้
ความเร็ วกระแสนํ้าลดลงและเกิดการบีบตัวทําให้หน้าตัดการไหลแคบลง หรื อเสมือนว่าความยาว
สันฝายที่น้ าํ ไหลผ่านลดลง ดังนั้นจึงต้องคิดหักค่าการบีบตัวของการไหลออกด้วย
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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หลักการคิดความยาวสั นฝายอาจพิจารณาตามรู ปร่ างของสันฝาย ดังต่อไปนี้
1) ฝายมีสันตรง
1.1) กรณีฝายสั นตรง ที่ริมข้ างฝาย 2 ด้ านไม่ เป็ นกําแพงตั้ง แต่มีลกั ษณะเป็ นลาด และ
ไม่มีตอม่อ กลาง
ม.
ใหคด
ิ L = ความยาวทั้งหมดของสั นฝาย

รู ปที่ 8.4-1 ความยาวสันฝายกรณี ฝายสันตรง ที่ริมข้างฝาย 2 ด้านไม่เป็ นกําแพงตั้ง
1.2) กรณีเป็ นฝายสั นตรงมีช่องระบายเพียงช่ องเดียว มีกาํ แพงข้าง (Abutment) 2 ข้าง
จะเกิดการบีบตัวของการไหลเนื่องจากแรงเสี ยดทานจากผนังของกําแพง

รู ปที่ 8.4-2 ฝายสันตรงมีช่องระบายเพียงช่องเดียว มีกาํ แพง (Abutment) 2 ข้าง
L  L'  2 K aHe

ความยาว Effective ของสันฝายที่มีน้ าํ ไหลผ่านจริ ง ม.
L’ = ความยาวของสันฝายทั้งหมด
ม.
He = ความลึกของนํ้าที่ไหลผ่านฝาย ม.
Ka = สัมประสิ ทธิ์ การบีบตัวเนื่ องจากกําแพงตั้งข้างสันฝาย
ตามตารางที่ 8-1
หมายเหตุ : กรณี การคํานวณอย่างหยาบอาจไม่คิดการบีบตัว ใช้ L = L’
L=

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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1.3) กรณีเป็ นฝายสั นตรงมีช่องระบายหลายช่ อง โดยมีกาํ แพงข้าง (Abutment) 2 ข้าง
และมีตอม่อกลางฝาย (Pier) แบ่งฝายเป็ นช่องๆ (n ช่อง) จะเกิดการบีบตัวของการไหลเนื่ องจาก
แรงเสี ยดทานจากกําแพงด้านข้างและตอม่อกลาง

รูปที่ 8.4-3 ตัวอย่างอาคารนํ้าล้น 3 ช่อง ที่มีกาํ แพงด้านข้าง 2 ข้าง และมีตอม่อตรงกลาง 2 ตอม่อ

L’ = ความยาวรวมของสันฝายทั้งหมด (หักตอม่อกลางออก)
L’ = L’1+L’2+L’3+…+L’n
(การคํานวณอย่างหยาบๆ อาจใช้ค่านี้เป็ น ค่า L)
L=

ม.

ความยาว Effective ของสันฝายที่มีน้ าํ ไหลผ่านจริ ง ม.
L  L'  2 NK p  K a  He

N = จํานวนตอม่อกลาง

แห่ง
กรณี ตวั อย่างจากรูปที่ 8.4-3 L’ = L’1+L’2+L’3 ; N= 2
He = ความลึกของนํ้าที่ไหลข้ามสันฝาย ม.
Ka = สัมประสิ ทธิ์ การบีบตัวเนื่ องจากกําแพงตั้งสองข้างสันฝาย
ตามตารางที่ 8-1
Kp = สัมประสิ ทธิ์ การบีบตัวเนื่ องจากตอม่อตัวกลางของสันฝาย
ตามตารางที่ 8-2
หมายเหตุ : ในการคํานวณอย่างหยาบอาจไม่คิดการบีบตัว ใช้ L = L’

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ตารางที่ 8-1 ค่าสัมประสิ ทธิ์ Ka
รายละเอียดของกําแพงตั้งด้านข้าง
1. กําแพงตั้งที่ส่วนของกําแพงด้านเหนื อนํ้า
หักตั้งฉากกับทิศทางนํ้าไหล

2. กําแพงตั้งที่ส่วนของกําแพงด้านเหนื อนํ้า
ตั้ งฉากกั บ ทิ ศ ทางนํ้ าไหลโดยที่ มุ ม มุ ม
ระหว่ า งตอม่ อ กับ กํา แพงเหนื อ นํ้า มนเป็ น
โค้งของวงกลมรัศมี R และ 0.5H > R >

รู ปร่ างของกําแพงตั้ง

ค่า

Ka

0.20

0.10

0.15 H

3. กําแพงตั้ง ที่ส่วนของกําแพงเหนื อนํ้าทํา
มุ ม กับ ทิ ศ ทางไหลของนํ้า ไม่ เ กิ น 45องศา
และรอยต่อระหว่างตอม่อกับกําแพงมนเป็ น
รู ปโค้งรัศมี R ไม่นอ้ ยกว่า 0.5H

ตารางที่ 8-2 ค่าสัมประสิ ทธิ์

0.00

Kp
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2) ฝายทีม่ ีสันฝายรูปร่ างแบบอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ ใช่ ฝายสันตรง
การคิดความยาวสันฝายก็คิดลักษณะเดียวกับกรณี ของฝายที่มีสนั ตรงที่กล่าวแล้ว โดย
คิดความยาวทั้งหมดในแนวของสันฝาย หากมีกาํ แพงข้างและมีตอม่อกลางฝาย ก็ให้หกั ความหนา
ตอม่อ และหักค่าการบีบตัวของการไหลเนื่องจากอิทธิพลของกําแพงและตอม่อ

C:

ค่ าสั มประสิ ทธิ์ของการไหลของนํา้ ผ่ านฝาย

ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหลของนํ้าผ่านฝายนั้นจะขึ้นกับรู ปร่ างหน้าตัดของฝาย หรื อ
ชนิ ดของฝาย ดังที่ กล่ าวแล้วว่า ฝายที่ มีรูปร่ างหน้าตัดแบบเดี ยวกัน จะมีรูปร่ างแนวสันฝายเป็ น
รู ปร่ างใดก็ตามา ในเบื้องต้นให้ใช้ค่า C ค่าเดียวกันในการคํานวณโดยเสมือนว่าฝายนั้นเป็ นฝายมี
สันเป็ นแนวตรง (ยกเว้นการมีขอ้ กําหนดระบุไว้เป็ นการเฉพาะ) ซึ่งจะนําเสนอตามลําดับหัวข้อดังนี้
8.5 ฝายสันมน (Ogee weir)
8.6 ฝายสันมนสันเป็ นรู ปทรงกระบอก (Cylindrical crested weir)
8.7 ฝายหน้าตัดสี่ เหลี่ยมคางหมู หรื อ Indian type weir
8.8 ฝายเกเบียน (Gabions weirs) หรื อ ฝายกล่องลวดตาข่ายบรรจุหิน
8.9 ฝายยาง (Rubber weir or Rubber dam)
8.10 Straight Drop or Free overfall spillway
8.11 ฝายหยัก (Labyrinth weir)
8.12 Shaft spillways or Drop inlet spillways
8.13 ฝายหน้าตัดรู ปสามเหลี่ยม (Crump weir)
ฯลฯ

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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8.5 ฝายสั นมน (Ogee Weir)
ฝายสันมน หรื อ Ogee weir ที่เรี ยกเช่นนี้เพราะเป็ นฝายที่มีรูปร่ างเป็ นเส้นโค้งคล้ายตัว S
(S-shape or Ogee) โดยเป็ นฝายที่พฒ
ั นาขึ้นมาโดยอาศัยหลักการพื้นฐานทางชลศาสตร์ ของ
ฝายสันคม ซึ่งการไหลของนํ้าผ่านฝายชนิดนี้ถือว่าเป็ นแบบ Free overflow ที่สมบูรณ์แบบที่สุด
ดังนั้นจึงอาจเรี ยกฝายชนิดนี้วา่ Free overflow weir
รู ปร่ างหน้าตัดของฝายสันมน แบ่งได้ 3 รู ปแบบ ได้แก่
(a) Vertical upstream face: ผิวด้านเหนื อนํ้าเป็ นแนวดิ่ง
(b) Inclined upstream face:

ผิวด้านเหนือนํ้าเป็ นแนวเอียง มักเลือกใช้กรณี

มีวตั ถุไหลมากับนํ้าหรื อมีตะกอนในนํ้ามาก
ผิวด้านหน้าตอนบนติดสันฝายเป็ นผนัง
ยืน่ ออกมา มี 2 ลักษณะ คือ ผนังที่มีผวิ หน้าเป็ นแนวดิ่ง กับผนังที่มีผวิ หน้าลาดเอียง เป็ นการตัดส่วน
หน้าฝายออกเพื่อการลดปริ มาณวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง
(c) Over hang on upstream face:

รู ปที่ 8.5-1 แสดงรู ปร่ างสันของฝายสันมน
8.5.1 การคํานวณปริมาณนํา้ ไหลผ่ านฝายสันมนแบบไม่ มบี านระบายควบคุม
(รวมทั้งฝายทีม่ ีบานระบายควบคุมทีย่ กบานระบายพ้นนํา้ )
ในการคํานวณนั้นมีวิธีการของหลายสํานักวิจยั หรื อหน่ วยงานที่ได้ศึกษาทดลอง
หรื อประยุกต์นาํ ผลมาใช้งาน ส่ วนการจะเลือกใช้วิธีการใดนั้น ผูค้ าํ นวณจะต้องตัดสิ นใจเลือกให้
สอดคล้องเหมาะสมกับอาคารนั้น ๆ โดยทุกวิธีจะมีหลักการพื้นฐานของการไหลของนํ้าผ่านฝาย
แบบเดียวกัน
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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สมการมาตรฐานของฝาย
เมื่อ

Q  C eL eHe

Q = ปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่านฝาย

3/2

3

(ม. /วินาที)

Le = ความยาวประสิ ทธิ ผล (Effective length) ของสันฝาย

(ม.)
ถ้ามีกาํ แพงด้านข้าง และมีตอม่อกลางฝายให้หักความหนาตอม่อ และ
การบีบตัวของการไหลที่เกิดจากอิทธิพลของกําแพงและตอม่อ L e  L'  2NK p  K a He
He = ความลึกของนํ้าเหนื อสันฝายที่คิด Approach velocity ด้วย (ม.)
Ce = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหลผ่านสันฝาย
8.5.2 การหาค่ าสั มประสิ ทธิ์ของการไหลตามผลการศึกษาทดลองของ USBR
ฝายสันมนที่ก่อสร้ างกันทัว่ ไปนั้น ส่ วนใหญ่มาจากผลการทดลองศึ กษาโดย US
Bureau of Reclamation (USBR) ต่อมา US Army Corps of Engineers (USACE)
ได้นาํ มาพัฒนารู ปแบบมาตรฐานของฝายสันมนใน Waterways Experiment Station ที่
Vicksburg ได้เป็ นรู ปแบบที่เรี ยกกันว่า WES Standard 4 แบบ คือ
 ฝายสันมนที่ดา้ นหน้าฝายเป็ นแนวดิ่ง
 ฝายสันมนที่ดา้ นหน้าฝายเป็ นลาด 3 : 1
 ฝายสันมนที่ดา้ นหน้าฝายเป็ นลาด 3 : 2
 ฝายสันมนที่ดา้ นหน้าฝายเป็ นลาด 3 : 3
สมการส่ วนโค้ งทีเ่ ป็ นสั นมน (Downstream profile) ของฝาย WES Standard
ฝายสันมนตาม WES Standard จะมีลกั ษณะของส่ วนโค้งมนตามสมการต่อไปนี้
X
Y
  K  
Hd
 Hd 

X n  K Hd 

n

n1

เมื่อ

USBR form
Y

USACE form

Y = ระยะในแกนตั้ง
X = ระยะในแกนราบ
Hd = Design head
K = ค่าตัวแปรที่สม
ั พันธ์กบั ความลึกของนํ้าหน้าฝาย
n = ค่าคงที่ซ่ ึ งขึ้นกับรู ปร่ างหน้าตัดของฝาย ดังต่อไปนี้

ฝายไม่มี Slope ด้านหน้า
ฝายมี Slope ด้านหน้า 3 : 1
ฝายมี Slope ด้านหน้า 3 : 2
ฝายมี Slope ด้านหน้า 3 : 3
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

: n = 1.850
: n = 0.836
: n = 1.810
: n = 1.776
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รู ปที่ 8.5-2 แสดงฝายสันมน WES Standard 4 แบบ

ผลการศึกษาของ USBR นั้นเป็ นต้นแบบของการศึกษาและออกแบบฝายสันมน
แบบอื่นๆ โดยค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหล (C) ที่ได้จากการศึกษาฝายสันมนรู ปร่ างมาตรฐาน
WES Standard นั้น จะผันแปรไปตามองค์ประกอบต่อไปนี้
(1) การศึกษานั้นใช้ฝายสั นมนที่ มีผิวหน้ าฝายเป็ นแนวดิ่ งเป็ นรู ปแบบมาตรฐาน
พบว่า ค่า C จะขึ้นกับค่าความลึกของนํ้าที่ทางเข้าหรื อด้านเหนือนํ้า ซึ่งคือค่า P และ He
(2) ถ้าหากฝายนั้นมีรูปร่ างต่างไปจากรู ปร่ างตามมาตรฐาน ค่าสัมประสิ ทธิ์การไหล
ของฝายนั้น (C) จะต่างไปจากค่าของฝายมาตรฐาน (Cd) ซึ่ งทําให้ Head (H) ของฝายนั้นตาง
จาก Design head (Hd) ของฝายมาตรฐานด้วย
(3) ถ้าหากผิวหน้าฝายเป็ นแนวลาดเอียง การปะทะของนํ้าด้านหน้าฝายจะลดลง ค่า
สัมประสิ ทธิ์การไหลจึงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับฝายที่หน้าฝายเป็ นแนวดิ่ง
(4) ระดับพื้นด้านท้ายฝายมีผลต่อค่าสัมประสิ ทธิ์ของการไหล
(5) ถ้า หากระดับ นํ้ าด้า นท้า ยนํ้าสู ง กว่ า สั น ฝาย จะทํา ให้ เ กิ ด การไหลแบบ
Submerged flow เกิดการต้านการไหลเกิดขึ้น ทําให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหล จากกรณี Free
flow จะลดลง

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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8.5.3 ผลการศึกษาค่าสัมประสิ ทธิ์ของการไหลของฝายสั นมน WES Standard
ตามที่ ได้กล่ าวนํามาก่ อนหน้านี้ ว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหลของฝายสันมน
ั องค์ประกอบหรื อผลกระทบ 5 ประการต่อไปนี้
WES Standard จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบ
1) ผลกระทบจากความลึกของนํา้ ทีป่ ากทางเข้ า
ฝายสันมนรู ปแบบหน้าตัด WES Standard นั้น จะมีฝายสันมนที่มีผวิ หน้าฝาย
เป็ นแนวดิ่งเป็ นต้นแบบ (พิจารณาออกแบบฝายผิวหน้าแนวดิ่งก่อนแล้วจึงพิจารณาผิวหน้าลาดเอียง
ในลําดับถัดไป) โดยค่าสัมประสิ ทธิ์ของการไหล (Ce) กรณี Free flow ของฝายสันมนที่มีผวิ หน้า
ฝายเป็ นแนวดิ่ง จะสัมพันธ์กบั ความลึกของนํ้าด้านเหนื อนํ้าที่วดั จากสันฝาย (Ho) กับความสู งของ
ฝาย (P) ซึ่งหาได้จากกราฟใน รู ปที่ 8.5-3 โดยค่า Ce จะถูกต้องเมื่อรู ปร่ างความโค้งของฝายถูกต้อง
ตามค่ามาตรฐานซึ่ งเป็ นรู ปร่ างของ Nappe ในอุดมคติ ที่ He/Ho = 1 (เมื่อ He= Ho+ha โดยที่
ha คือ approach velocity ที่มีค่าน้อยมาก)

รู ปที่ 8.5-3 ค่าสัมประสิ ทธิ์ของการไหลของฝายสันมนที่มีผวิ หน้าฝายเป็ นแนวดิ่ง

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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2) ผลกระทบจากรู ปร่ างของ Crest ทีต่ ่ างไปจากรู ปร่ างมาตรฐาน
ได้ศึกษาฝายสันมนที่มีดา้ นหน้าฝายเป็ นแนวดิ่ ง และมีรูปร่ างของ
Crest หลายรู ปแบบ ได้แก่ ฝายสันมนที่มีความโค้งของ Crest ตามเกณฑ์ของ USBR, ฝายสัน
มนตามเกณฑ์ WES Standard (ให้เป็ นตัวใช้เปรี ยบเทียบ) และฝายสันมนที่มีส่วนโค้งเป็ นรู ป
วงรี (Elliptical) ยกตัวอย่างแสดงเปรี ยบเทียบในรู ปที่ 8.5-4 โดยศึกษาเปรี ยบเทียบค่า Head กับ
ค่าสัมประสิ ทธิ์ของการไหล ซึ่งในทางทฤษฏีน้ นั หากมีค่าตัวแปรต่างๆ เหมือนกัน ก็ควรมีค่า Head
จริ ง (He) ใกล้เคียงกับ Design Head (Hd ) แต่ผลจากการศึกษาพบว่า หาก Crest มีรูปร่ างที่
กว้างกว่าจะทําให้เกิด Positive pressure ตามผิว Crest ทําให้อตั ราการไหลลดลง และหากมี
รู ปร่ างที่แคบกว่า จะทําให้เกิด Negative pressure ตามผิว Crest ทําให้อตั ราการไหลเพิ่มขึ้น
แล้วได้สรุ ปผลเป็ นกราฟในรู ปที่ 8.5-5 ซึ่ งเป็ นกราฟความสัมพันธ์ของ C/Cd และ H/Hd หรื อ
กล่าวอีกนัยหนึ่ งคือเกิดผลกระทบเนื่ องจาก Head ที่ตรวจวัดหรื อสังเกตซึ่ งรวม Velocity of
approach (H หรื อ He) ของฝายตัวนั้น ที่ แตกต่างไปจาก Design head (Hd) ที่มีค่า
สัมประสิ ทธิ์ของการไหลเป็ น Cd ของฝายตามรู ปแบบ WES Standard ที่เป็ นตัวเปรี ยบเทียบ
USACE

รู ปที่ 8.5-4 แสดงขอบเขตหน้าตัดฝายที่ทาํ ให้รูปร่ างแตกต่างไปจากฝายมาตรฐาน

ดังนั้นผลการศึกษาผลกระทบจากรู ปร่ างของ Crest ที่ต่างไปจากรู ปร่ างมาตรฐาน
นี้ จึงเป็ นประโยชน์ในการใช้พิจารณาออกแบบฝายให้มี Head และค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหล
ให้ได้ตรงกับที่ตอ้ งการ โดยหากออกแบบให้ต่างไปจากรู ปแบบมาตรฐาน ก็มีความจําเป็ นต้องมีการ
ทดสอบในห้องปฏิ บตั ิ ก ารโดยใช้แบบจําลอง เพื่อ ให้ทราบและยืน ยัน ค่ า Head
และ ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ของการไหลที่ควรเป็ นจริ งด้วยเสมอ
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รู ปที่ 8.5-5 กราฟความสัมพันธ์ของ C/Cd และ H/Hd
เมื่อรู ปร่ างของ Crest ที่ต่างไปจากรู ปร่ างมาตรฐาน

3) ผลกระทบจากความลาดเทผิวของฝายด้ านเหนือนํา้
ถ้าด้านหน้าฝายยิ่งลาดมากแรงต้านการไหลจะยิ่งน้อย จึงต้องปรับแก้ค่า Ce ที่หา
ได้จากกราฟในรู ปที่ 8.5-3 ซึ่ งเป็ นกรณี ผิวหน้าฝายเป็ นแนวดิ่ง ให้เป็ นค่าของฝายที่ผิวหน้ามีความ
ลาดเอียง โดยกราฟในรูปที่ 8.5-6 ซึ่งเป็ นความสัมพันธ์ของ

Cincline
C vertical

กับ

P
He

ที่มีความลาดเทผิว

ด้านหน้าฝายตาม WES Standard เป็ น 3:1, 3:2 และ 3:3
ตัวอย่างวิธีการหาค่า C ถ้าฝายมีความลาดเทผิวด้านหน้า 3:3 มี P = 2.50 ม.
ที่ H = 1.00 ม. คํานวณค่า C ได้โดยหาค่า Ce โดยใช้กราฟในรู ปที่ 8.5-3 ซึ่ งเป็ นฝายที่ดา้ นหน้า
ฝายเป็ นแนวดิ่ง จากค่าของ P/He = 2.50 ได้ Ce = 2.15 ต่อไปแปลงค่าเป็ น Cincline 3:3 โดยหา
ค่า

Cincline
C vertical

จากเส้ นกราฟ 3:3 โดยใช้ค่า

Cincline
 0.994
C vertical
2.15x0.994 = 2.137

เป็ น 1.50 จะได้

P
He



2.50
 2.50
1.00

ซึ่ งมากกว่า 1.50 จึงปรับใช้

ดังนั้น ค่า C ของฝายนี้ เมื่อ H =

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

1.00

ม. เท่ากับ
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รูปที่ 8.5-6 ตัวปรับแก้สมั ประสิ ทธิ์การไหลของฝายสันมนเนื่องจากความลาดเอียงของผิวหน้าฝาย

4) ผลกระทบจากพืน้ ด้ านท้ ายนํา้ และการเกิด Submergence ด้ านท้ ายนํา้
เมื่อระดับนํ้าด้านท้ายฝายสูงขึ้นจนทําให้เกิดการไหลเป็ นแบบ Submerged แล้ว
ระยะในแนวดิ่งจาก Crest ของการไหลข้ามถึงพื้นด้านท้ายนํ้า และความลึกการไหลด้านท้ายนํ้า
ของลํานํ้าจะมีความสัมพันธ์กบั Head ที่วดั จากพื้นด้านหน้าฝาย (P+He) ซึ่ งเป็ น Factor ที่ทาํ ให้
ค่าสัมประสิ ทธิ์การไหลเปลี่ยนแปลงลดลงจากกรณี การไหลแบบ Free Flow
จากผลการศึก ษา ผลกระทบจากพื้ น ด้า นท้ายนํ้า และการเกิ ด Submergence

ด้านท้ายนํ้า ได้สร้างเป็ นกราฟดังแสดงในรู ปที่ 8.5-7 ซึ่ งประกอบด้วยกราฟ 2 ชุด คือ ก. กราฟเส้น
เอียงเป็ นกราฟอธิ บายลักษณะการไหล และ ข. กลุ่มกราฟลักษณะคล้ายอักษร L ที่อธิ บายสภาวะ
การเกิด Submergence

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รู ปที่ 8.5-7 กราฟที่สมั พันธ์กบั ผลกระทบจากพื้นด้านท้ายนํ้า
และการเกิด Submergence ด้านท้ายนํ้า
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ก. กลุ่ ม กราฟอธิ บ ายลัก ษณะการไหล โดยแบ่ ง คุ ณ ลัก ษณะการไหลที่ สําคัญ 5
ประการที่สามารถเกิ ดขึ้นด้านท้ายนํ้าของ Overflow crest จะขึ้นอยู่กบั ตําแหน่ งของพื้น
(Apron) ท้ายนํ้าและผิวนํ้าด้านท้ายนํ้า เพื่อง่ายในการทําความเข้าใจจึงขออธิ บายด้วยรู ปที่ 8.5-8
ดังต่อไปนี้คือ

รู ปที่ 8.5-8 แสดงกลุ่มกราฟเพื่ออธิบายลักษณะการไหล
เส้นกราฟ





เส้นกราฟหมายเลข 1 : Flow at supercritical stage
เส้นกราฟหมายเลข 2 : Flow at critical depth
เส้นกราฟหมายเลข 3 – 6 : Flow at subcritical stage
เส้นกราฟหมายเลข 4 : Conjugate jump depth

ช่วงของการไหล


ช่ วง A ระหว่างเส้นหมายเลข 1 ถึง 2 เป็ นช่วงของ Supercritical flow



ช่ วง B ระหว่างเส้นหมายเลข 2 ถึงเส้นล่างสุ ดของแกนนอน เป็ นช่วงของ
การไหลแบบ Subcritical flow

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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คุณลักษณะด้านท้ายนํ้าของการไหลที่สาํ คัญ 5 ประการ


ช่ วง a ระหว่างเส้นกราฟหมายเลข 1 ถึง เส้น 3 เป็ นการไหลของนํ้ายังคง

ต่อเนื่องไปด้วยสภาวะ Supercritical Stage
 ช่ วง b ระหว่างเส้นกราฟหมายเลข 3 ถึงเส้น 4 Hydraulic jump เริ่ ม
ก่อตัวเป็ นแบบส่ วนหรื อมีลกั ษณะที่ไม่สมบูรณ์
 ช่ วง c ระหว่างเส้นกราฟหมายเลข 4 ถึงเส้น 5 เกิด Hydraulic jump ที่
แท้จริ ง
 ช่ วง d ระหว่างเส้นกราฟหมายเลข 5 ถึ งเส้น 6 เกิ ด Jump จมนํ้า
(Drowned jump) เนื่ องจากนํ้าที่ไหลข้ามสันฝายออกไปยังมีความเร็ วที่สูง และระดับนํ้าด้าน
ท้ายไม่สูงพอที่จะต้านลํา Jet นํ้า แต่เมื่อระดับนํ้าด้านท้ายยิ่งสู งเพิ่มขึ้น การไหลก็จะช้าลงเรื่ อยๆ
จากแรงต้านของนํ้าด้านท้าย
 ช่ วง e ระหว่างเส้นกราฟหมายเลข 6 ถึงเสนลางสุดของแกนนอน ไม่มี
Jet เกิดขึ้น การไหลจะเสมือนขนานไปกับแนวของผิวนํ้าด้านท้ายเหนื อสันฝายขึ้นไป
สภาวะการไหล ช่วง a, b, c มักเกิดกับฝายขนาดใหญ่ที่มีความสู งมาก ส่ วน
สภาวะการไหล ช่วง d และ e มักเกิดกับฝายเตี้ย ๆ
ข. กลุ่มกราฟลักษณะคล้ ายอักษร L ทีอ่ ธิบายสภาวะการเกิด Submergence
การเกิด Submergence หรื อการไหลแบบ Submerged flow ที่
ส่ งผลให้สัมประสิ ทธิ์ ของการไหลผ่านฝายลดลงเนื่ องจากเกิดการต้านของนํ้าด้านท้ายนํ้า ซึ่ งจะมี
ความสัมพันธ์ 2 ลักษณะ อธิบายด้วย รูปที่ 8.5-9 และรู ปขยายตาม รูปที่ 8.5-10 คือ

รูปที่ 8.5-9 แสดงกลุ่มกราฟลักษณะคล้ายอักษร L ที่อธิบายสภาวะการเกิด Submergence
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รู ปที่ 8.5-10 แสดงรู ปขยายของชุดกราฟ A – A และ B – B
(1) Degree

of Submergence, hd/He

กับ Decrease

in

Coefficient of Discharge, Percent ทีอ่ ่ านได้ จากกราฟ ช่ วง A – A

ค่าจากกราฟสรุ ปได้วา่ เมื่อ hd/He มากกว่ า 0.60 จะไม่ เกิดผลกระทบ
จาก Submergence
การอ่านค่าจากกราฟรู ปที่ 8.5-7 มีความยุง่ ยาก จึงได้มีการปรับปรุ ง
กราฟเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการใช้งานสร้ างเป็ นกราฟ ตามรู ปที่ 8.5-12 โดยได้แปลงค่า
Decrease in coefficient of discharge (ค่ าที่ลดลงของสัมประสิ ทธิ์ ของการไหลจากกรณี
Free Flow) เป็ นค่า Cs/Cd (เมื่อ Cs=C-submerged, Cd= C-design)
(2 ) Position of Downstream Apron, (hd+d/He) กับ Decrease
in coefficient of discharge, Percent ทีอ
่ ่านได้ จากกราฟ ช่ วง B – B
กราฟรู ปที่ 8.5-7 เมื่อ (hd+d/He) = 1, ค่า Decrease in
coefficient of discharge เท่ากับ 23% (หมายถึงค่า C ที่หาได้กรณี การไหลแบบ Free flow
จะลดลงอีก 23%) และเมื่อ (hd+d/He) มากกว่า 1.7 จะไม่เกิดผลกระทบจาก Submergence
โดยมีค่า Decrease in coefficient of discharge เท่ากับ 0 %
เช่นเดียวกับกราฟชุดแรก การอ่านค่าจากกราฟรู ปที่ 8.5-7 ข้างต้นมี
ความยุ่งยาก จึ งได้มีการปรั บปรุ งกราฟเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการใช้งานสร้างเป็ นกราฟ ตาม
รูปที่ 8.5-12 โดยได้แปลงค่า Decrease in coefficient of discharge เป็ นค่า Cs/Cd เช่น เมื่อ
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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(hd+d/He) = 1 จะได้ค่า Cs/Cd เท่ากับ 0.77 หมายถึง Cs เท่ากับ 0.77Cd ที่หาได้จากกรณี
Free Flow (มาจาก กรณี กราฟรู ปที่ 8.5-6 Decrease in coefficient of discharge 23% =
Cd - 0.23Cd, Cs = 0.77 Cd นัน
่ เอง และเมื่อ (hd+d/He) = 1.7 จะได้ค่า Cs/Cd เท่ากับ 1.00

รูปที่ 8.5-11 กราฟความสัมพันธ์ Degree of submergence, hd/He กับ Ratio of modified
coefficient to free discharge coefficient, Cs/Cd ที่อ่านได้จากกราฟ ช่วง A – A
(ปรับปรุ ง)

รู ปที่ 8.5-12 กราฟความสัมพันธ์ Position of downstream apron, (hd+d/He) กับ
Ratio of modified coefficient to free discharge coefficient, Cs/Cd
ที่อ่านได้จากกราฟช่วง B – B (ปรับปรุ ง)

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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อาจสรุ ปการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ การไหลของฝายสันมนได้ว่า ฝายสันมนในกรณี น้ ี ตอ้ งเป็ น
ฝายที่มีรูปร่ างตามมาตรฐาน WES Standard 4 รู ปแบบเท่านั้น
ถ้าให้

C = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหลผ่านฝายสันมน
C0 = Ce

เป็ นค่าสัมประสิ ทธิ์การไหลของฝายผิวหน้าเป็ นแนวดิ่ง หาจากกราฟ

รู ปที่ 8.5-3
C1 =

Cincline
C vertical

เป็ นค่าที่เกิดจากผลกระทบจากความลาดเทผิวด้านหน้าฝาย หา

จากกราฟรูปที่ 8.5-6 (ถ้าเป็ นฝายด้านหน้าฝายเป็ นแนวดิ่งค่านี้ไม่ตอ้ งคิด)
C2

=

Cs/Cd เป็ นค่าที่ เกิ ดจากผลกระทบจากพื้นด้านท้ายนํ้า และการเกิ ด

Submergence หาจากกราฟในรู ปที่ 8.5-7 หรื อใช้กราฟรู ปที่ 8.5-11

และรู ปที่ 8.5-12 แล้วแต่
กรณี โดยพิจารณาว่าเกิดการไหลแบบ Submerged flow หรื อไม่ก่อน โดยใช้กราฟรู ปที่ 8.5-7
ประกอบ (ถ้าไม่เป็ นการไหลแบบ Submerged flow ค่านี้ไม่ตอ้ งคิด)
ดังนั้นค่า C ที่ใช้คาํ นวณในหลักการของ USBR นั้นจะมาจาก
C = C0xC1xC2

กรณี ฝายสันมนที่มีการออกแบบรู ปร่ างแตกต่างไปจากรู ปแบบมาตรฐาน WES
Standard ก็ตอ้ งใช้ค่าความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิ ทธิ์ การไหล กับ head ตลอดจนค่าอื่นๆ ตาม
มาตรฐานการออกแบบฝายนั้นๆ มาใช้คาํ นวณ และในกรณี ที่ฝายนั้นมีความสําคัญมักมีการทดสอบ
แบบจํา ลองในห้องปฏิ บตั ิ ก ารซึ่ ง จะได้ค่าสัม ประสิ ทธิ์ การไหลของฝายนั้น มาใช้ง านเสมอ แต่
อย่างไรก็ตามค่าที่ได้ยงั ไม่ใช่ค่าที่ถูกต้องอย่างแท้จริ ง เพราะในสภาพพื้นที่จริ งจะมีตวั แปรต่างๆ มา
เกี่ ยวข้องหลายประการ เช่ น การก่ อสร้างไม่ได้มาตรฐานถูกต้องตามแบบ มีสภาพแวดล้อมของ
พื้นที่ดา้ นเหนื อนํ้าและด้านท้ายนํ้ามาเกี่ยวข้อง หรื อการมีตะกอนตกจมหน้าฝาย เป็ นต้น ต้องมีการ
สอบเทียบเพื่อใช้เป็ นค่าเปรี ยบเทียบกับค่าทางทฤษฏีที่ใช้ออกแบบด้วย
ฝายที่มีรูปร่ างหน้าตัดเป็ นฝายสันมนนี้อาจออกแบบให้เป็ นได้ท้ งั ฝายทดนํ้าในลํานํ้า
และฝายระบายนํ้าหรื อทางระบายนํ้าล้นของอ่างเก็บนํ้า โดยสามารถออกแบบให้เป็ นฝายชนิ ดต่าง ๆ
เช่น ฝายหรื อทางระบายนํ้าล้นแนวตรงมาตรฐาน, ฝายแนวเฉี ยง (Skew weir), Side channel
spillway, Drop inlet spillway ที่มีแนวสันฝายเป็ นรู ปร่ างต่าง ๆ เช่น รู ปส่ วนโค้งของวงกลม
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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หรื อ C-Shape รู ป U-Shape รู ปปากเป็ ด (Duckbill) ฯลฯ ซึ่ งฝายเหล่านี้ สามารถหาค่า
สัมประสิ ทธิ์ของการไหลแบบเดียวกับที่ได้อธิบายมาข้างต้นได้ทุกชนิด
โดยทัว่ ไปแล้วการออกแบบฝายหรื อทางระบายนํ้าล้น ถ้าจะสร้ างในโครงการ
ชลประทานที่มีความสําคัญ เช่นโครงการขนาดใหญ่ หรื อเป็ นโครงการที่สงสัยว่าจะเกิดผลกระทบ
ต่อสิ่ งแวดล้อม มักจะมีการทดสอบโดยใช้แบบจําลองในห้องปฏิบตั ิการชลศาสตร์ ดว้ ยเสมอ ซึ่งการ
ทดสอบดังกล่าวทําให้รู้พฤติกรรมทางชลศาสตร์ ของอาคารตัวนั้น และทําให้รู้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของ
การไหล ซึ่ งการทดลองที่ ได้มาตรฐาน ผลการทดลองที่ ได้น้ ันเป็ นที่ ยอมรั บกันว่าให้ผลถูกต้อง
ใกล้เคียงกับสภาพจริ งของอาคารนั้น ซึ่ งอาจใช้เปรี ยบเทียบกับค่าทางทฤษฏีหรื อค่าที่ใช้คาํ นวณ
ออกแบบ นอกจากนี้ จะเป็ นประโยชน์ในการสอบเทียบค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหลจริ งในสนาม
โดยการสุ่ มตรวจเป็ นบางช่วงของอัตราการไหลไม่ตอ้ งสอบเทียบตลอดทุกช่วงของ Head
8.5.4 การคํานวณปริมาณนํา้ ไหลผ่ านฝายกรณี Submerged flow แบบแยกส่ วน
เราอาจพบได้บ่อยๆ กับการคํานวณปริ มาณนํ้าผ่านฝายในกรณี การไหลแบบ
Submerged flow โดยใช้สมการต่อไปนี้
Q  CL 2gH (D 

H
) .......... .C  0.65 (SI Unit)
3

สมการดังกล่าวเป็ นการคํานวณอัตราการไหลเมื่อระดับนํ้าด้านท้ายสู งกว่าระดับ
สันฝาย มาจากการวิเคราะห์คิดแยกการไหลโดยใช้ระดับนํ้าด้านท้ายแบ่งการไหลออกเป็ น 2 ส่ วน
ดังแสดงในรู ปที่ 8.5-13 (ฝายมีความยาวสันฝาย L)

รู ปที่ 8.5-13 แสดงการแยกส่ วนการไหลกรณี Submerged flow เป็ น 2 ส่ วน
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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Part A
2
C A 2gH
3
A A  LH
Q A  VA .A A
2
2
Q A  C A 2gH .LH  C A LH 2gH
3
3
VA 

Part B

VB  CB 2gH
A A  L(D  H)
Q B  VB .A B
QB  CB 2gH .L(D  H)
C A  CB  C( Approximate) = Discharge coefficient
Q  Q A  QB
2
Q  C 2gH .LH  CL 2gH .(D  H)
3
2
Q  CL 2gH ( H  D  H)
3
H
Q  CL 2gH (D  )
3

ค่ า

C ให้ ใช้ ค่าเฉลีย่ 0.65

การนําสมการข้างต้นมาใช้ในการคํานวณ โดยค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหลในแต่
ละส่ วน คือ CA และ CB มากําหนดให้มีค่าเท่ากันค่าเดียวเป็ นค่าเฉลี่ยนั้นนักชลศาสตร์บางส่ วนเห็น
ว่าผิดหลักการ เพราะค่า Submergence ratio ที่ต่างกันย่อมส่ งผลต่อค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการ
ไหลที่แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ดีความผิดพลาดดังกล่าวถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้
8.5.5 Discharge rating curve หรือ Q-H Curve
ในการออกแบบฝายหรื อทางระบายนํ้าล้น นั้น ผูอ้ อกแบบอาจแสดงกราฟหรื อ
ตารางความสัมพันธ์ของอัตราการไหลและระดับนํ้าที่ไหลผ่านสันฝาย (Discharge rating
curve หรื อ Q-H Curve) ไว้ในแบบก่ อสร้ าง ซึ่ งกราฟหรื อตารางดังกล่าว ถ้ามาจากผลการ
ทดสอบแบบจําลองในห้องปฏิบตั ิการให้ถือว่าสามารถนําไปใช้ในการคํานวณหาค่าอัตราการไหล
ได้ถูก ต้อง (แต่ ตอ้ งสอบเที ยบเมื่ อ ใช้งานไปถึ ง ระยะเวลาที่ สภาพแวดล้อมของอาคารนั้น มี ก าร
เปลี่ยนแปลง) แต่ถา้ เป็ นค่าการคํานวณทางทฤษฏีที่ใช้ในการออกแบบ ต้องสอบเทียบเพื่อยืนยัน
ความถูกต้องด้วยเสมอ เพราะมีฝายหรื อทางระบายนํ้าล้นจํานวนไม่นอ้ ยที่มีพฤติกรรมทางชลศาสตร์
รวมทั้งสัมประสิ ทธิ์ของการไหลแตกต่างไปจากที่กาํ หนดไว้ตามทฤษฏี
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ตัวอย่าง

Q-H Curve จาก รู ปที่ 8.5-14

เป็ น

Discharge rating curve ใน

แบบก่อสร้าง Side channel spillway ที่มีหน้าตัดเป็ น WES Standard Ogee ของอางเก็บ
นํ้าหวยตาเขียว จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีสันฝายยาว 10.00 ม. (ค่า C ที่ใช้ในกราฟ จึงเป็ น 2.1695) ระดับ
สันฝาย +235.80 ม. (รทก.) ซึ่งสามารถคํานวณตรวจสอบค่า C ได้ตามตารางที่ 8.5-2

รู ปที่ 8.5-14 Discharge rating curve ในแบบก่อสร้าง Side channel spillway
ของอ่างเก็บนํ้าห้วยตาเขียว จังหวัดบุรีรัมย์
3

(ม. /วินาที)
Q = C x 10 x (ระดับนํ้าในอ่าง-235.80)1.5
C = Q / [10 x (ระดับนํ้าในอ่าง-235.80)1.5]
Q = CLH1.5

L = 10.00 ม. ;

จะได้

ตารางที่ 8.5-2 ตัวอย่างการตรวจสอบค่า C
Q (ม.3/วินาที)
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.80

El. (ม. รทก.)
236.20
236.40
236.60
236.80
236.90
237.00
237.10

H (ม.)
0.40
0.60
0.80
1.00
1.10
1.20
1.30

C
1.976
2.152
2.096
2.000
2.167
2.282
2.415

(เฉลี่ยแบบหยาบๆได้ค่า C เฉลีย่ 2.156 ซึ่งใกล้เคียงกับที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง 2.1695)
ในรู ปที่ 8.5-15 เป็ นตัวอย่าง Discharge rating curve ในแบบก่อสร้าง Side
channel spillway ที่มีหน้าตัดเป็ น WES Standard Ogee ของอางเก็บนํ้าหวยตะโก จังหวัด
บุรีรัมย์ ที่มีสันฝายยาว 30.00 ม. ระดับสันฝาย +217.10 ม.(รทก.) ซึ่งสามารถคํานวณตรวจสอบค่า
C ได้ตามตารางที่ 8.5-3
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รู ปที่ 8.5-15 Discharge rating curve ในแบบก่อสร้าง Side channel spillway
ของอ่างเก็บนํ้าห้วยตะโก จังหวัดบุรีรัมย์
สมการที่ระบุในแบบก่อสร้าง Q = 0.552CLH1.5 **** (ลูกบาศก์เมตร/วินาที)
Q = 0.552 C x 30 x (ระดับนํ้าในอ่าง-217.10)1.5
L = 30.00 ม. ;
จะได้
C = Q / [0.552 x 30 x (ระดับนํ้าในอ่าง-217.10)1.5]
หรื อ
0.552C = Q / [30 x (ระดับนํ้าในอ่าง-217.10)1.5]
ตารางที่ 8.5-3 การตรวจสอบค่า C
Q (ม.3/วินาที)
6.00
15.00
28.00
44.00
62.00
91.10

El. (ม. รทก.)
217.30
217.50
217.70
217.90
218.10
218.35

H (ม.)
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.25

C
4.051
3.580
3.638
3.713
3.744
3.936

0.552 C
2.236
1.976
2.008
2.050
2.067
2.173

(เฉลี่ยแบบหยาบๆ ได้ค่า C เฉลีย่ 3.777 และค่า 0.552 C เฉลี่ย 2.085)
ข้ อสั งเกต ความคลาดเคลื่อนของ Discharge rating curve ตามตัวอย่างข้างต้นอาจเกิด
ได้จาก (1) มีการปรับโค้งเส้นกราฟให้ราบเรี ยบ ค่าจึ งอาจต่างกับผลการคํานวณจริ งเล็กน้อย (2)
ผูอ้ อกแบบมักระบุเพียงค่า C ที่เป็ นค่า Design head สู งสุดค่าเดียวในกราฟ แล้วใช้ค่า C นั้น
คํานวณสร้างกราฟ หรื ออาจใช้ค่า C ที่สมั พันธ์กบั ค่า H/P ก็ได้ จึงต้องตรวจสอบให้ดี
**** สมการการคํานวณ

Q = 0.552CLH1.5

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

(ม.3/วินาที)
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ในการคํานวณปริ มาณนํ้าถ้าใช้สมการ Q = 0.552CLH1.5 ในกรณี ดงั ตัวอย่างที่นาํ มา
เสนอนี้ เป็ นสมการคํานวณที่แปลงแล้วจากสมการหน่ วยระบบอังกฤษ โดย Q จะมีหน่ วยเป็ น
ลูกบาศก์เมตร/วินาที ในขณะที่ L และ H มีหน่วยเป็ น เมตร แต่ค่า C ยังไม่ได้แปลง จึงยังคงต้อง
หาจากกราฟในหน่วยระบบอังกฤษ (ไม่ได้แสดงกราฟดังกล่าวไว้ในคู่มือนี้) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าต้อง
ปรับค่า C ในหน่ วยระบบอังกฤษให้เป็ นหน่ วยระบบ SI ด้วยค่าคงที่ 0.552 หรื อต้องใช้ค่า
0.552C นัน
่ เอง
ที่มาการแปลงข้ อมูลหน่ วย ระบบ อังกฤษ เป็ น SI
1 ฟุต

=

0.3048

ม.

1 ลูกบาศก์ฟุต

=

0.0283

ม.3

Q = CLH1.5
L,H
C

ฟ.3/วินาที
ฟ.
ระบบอังกฤษ*

(Q/0.0283) = C (L/0.3048) (H/0.3048)1.5

ม.3/วินาที

Q = (0.0283/(0.3048*0.30481.5) CLH1.5
Q = 0.552CLH1.5
L,H
C

ม.3/วินาที
ม.
ระบบอังกฤษ*

นัน่ คือ ในสมการ Q = 0.552CLH1.5 ได้แปลงให้มีหน่วยเป็ น ลูกบาศก์
เมตร/วินาที โดยที่ L และ H ใช้ค่าหน่วยเมตรเพราะได้แปลงแล้วเช่นกัน แต่ค่า * C ยังคงเป็ น
ค่ าในระบบอังกฤษ จึงต้ องหาจากกราฟในหน่ วยระบบอังกฤษ

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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8.6 ฝายสั นมนสั นเป็ นรู ปทรงกระบอก (Cylindrical crested weir)
เป็ นฝายที่พฒั นาจากแนวคิดของฝาย WES Standard โดยมีรูปร่ างของ Crest
ที่ต่างไปจากรู ปร่ างของ Nappe ในอุดมคติ ซึ่งจะมีหน้าตัดเป็ นส่ วนโค้งของวงกลมที่มีรัศมี r และ
มีลาดท้ายฝายสัดส่ วน 1:1 หรื อทํามุม 45 องศากับพื้นด้านท้ายนํ้า ซึ่งแสดงในรูปที่ 8.6-1

รู ปที่ 8.6-1

P / gmin
H1

VS

Cylindrical crested weir

H1
r

จากการศึกษาของ Escande และ Sananes (1959) พบว่า ถ้า H1/r มีค่าน้อย
กว่า 1.5 แรงดันเหนือสันฝาย (P/ρg) จะมีค่าเป็ นบวก และถ้า H1/r มีค่ามากกว่า 1.5 แรงดันเหนือ
สันฝายจะมีค่าเป็ นลบ โดยสามารถสร้างสมการความสัมพันธ์ แรงดันน้อยที่สุดดังนี้
p
 H1  H1  y r  ny  / r2 / n
g

เมื่อ

n = 1.6+0.35 cot θ
cot θ = cot 45 = 1
y = 0.7 H1

จากผลการศึกษาดังกล่าวสร้างเป็ นกราฟความสัมพันธ์ของ (P/ρg)min /H1 และ
H1/r ได้ดงั รู ปที่ 8.6-2 โดยค่า (P/ρg)min/H1 มีได้สูงสุ ดไม่เกิน 4 เมตร ไม่เช่นนั้นจะมีผลต่อการ
การกัดกร่ อนผิวหน้าฝายเกิดรู พรุ น (Cavitation corrosion) จากฟองอากาศทีเ่ กิดที่ผิวลาดท้าย
ฝายอย่างรุ นแรง ดังนั้นจึงจํากัดขนาดของฝายประเภทนี้ดว้ ยค่าของ H1/r
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

ปราโมท พลพณะนาวี สํ านักชลประทานที่ 8

8-40

รู ปที่ 8.6-2 แรงดันน้อยที่สุดที่เกิดบน Cylindrical weir สัมพันธ์กบั ค่า H1/r

8.6.1 การคํานวณปริมาณนํา้ ไหลผ่ าน Cylindrical weir
ใช้สมการพื้นฐานของฝายสันสั้น
Q  Ce

2 2
g LeH3 / 2
3 3

ลบ.ม. /วินาที

Ce ค่ าสั มประสิ ทธิ์ของการไหล

สัมประสิ ทธิ์ของการไหลผ่าน Cylindrical weir จะสัมพันธ์กบั ผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับตัวฝายต่อไปนี้ ที่ทาํ ให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ของการไหลเป็ นดังสมการ
C e  C 0 C1C 2 C 3

ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหลที่เกิดจากผลกระทบหรื อความสัมพันธ์เนื่ องจาก
H1/r ซึ่ งหาได้จากกราฟในรู ปที่ 8.6-3
C1 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหลที่เกิ ดจากผลกระทบหรื อความสัมพันธ์เนื่ องจาก
P1/H1ซึ่ งหาได้จากกราฟในรู ปที่ 8.6-4
C2 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหลที่เกิดจากผลกระทบจากความลาดเทผิวของฝายด้าน
เหนือนํ้า เช่นกรณี ฝายสันมนมาตรฐาน WES ซึ่งหาได้จากกราฟในรูปที่ 8.6-5
C0

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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C3 = f ค่า Factor ของการไหลที่เกิดจากผลกระทบการเกิด Submergence ด้าน

ท้ายนํ้า ที่สัมพันธ์กบั ค่าของ H2/H1 ซึ่ งหาได้จากกราฟในรู ปที่ 8.6-6 ทั้งนี้จะเริ่ มเกิดผลกระทบ
เนื่องจาก Submergence ด้ านท้ ายนํ้า เมื่อ H2/H1 > 0.33 แต่ในทางปฏิบตั ิเพื่อไม่ให้ยงุ่ ยากใน
การคํานวณอาจถือว่าการไหลยังเป็ นแบบ Free flow หาก Submergence H2/H1 < 0.65
เพราะอัตราการไหลจะลดลงเพียง 10 % เท่านั้น

รู ปที่ 8.6-3 ค่าสัมประสิ ทธิ์ของการไหล Cd หรื อ C0 ทีส่ มั พันธกบั H1/r

รู ปที่ 8.6-4 ค่าสัมประสิ ทธิ์ของการไหล C1 ทีส่ มั พันธกบั P1/H1
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รูปที่ 8.6-5 ตัวปรับแก้สมั ประสิ ทธิ์การไหลของฝายสันมนเนื่องจากความลาดเอียงของผิวหน้าฝาย

รู ปที่ 8.6-6 ค่า Factor ของการไหลที่เกิดจากผลกระทบ
การเกิด Submergence ด้านท้ายนํ้า H2/H1
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ฝายที่มีรูปร่ างหน้าตัดเป็ นฝายสันมนรู ปแบบนี้เนื่องจากลาดตัวฝายด้านท้ายมีความ
ชันมาก (1:1) จึงมักออกแบบเป็ นฝายทดนํ้าในลํานํ้า และฝายระบายนํ้าหรื อทางระบายนํ้าล้นของ
อ่างเก็บนํ้า ลักษณะสันเป็ นแนวตรงมาตรฐาน หรื อรู ปส่ วนโค้งของวงกลมที่มีความโค้งไม่มาก
ผลการศึกษาที่มีชื่อเสี ยงของฝายลักษณะนี้ ได้แก่ การศึกษาเรื่ อง

Computational

Modeling of Flow Over a Spillway In Vatnsfellsstifla Dam in Iceland

โดยได้ศึกษาที่ Department of
Chalmers University of Technology, Sweden ในปี 2007

BJÖRN MARGEIRSSON

โดย

Applied Mechanics

ทางระบายนํ้าล้นของเขื่อน Vatnsfellsstifla เป็ นฝายสันมนที่ยอดสันฝายเป็ น
ส่ วนโค้งของวงกลมรัศมี 0.50 ม. มีลาดด้านท้ายฝาย 1:1.4 แนวของสันฝายเป็ นส่ วนโค้งของวงกลม
ยาว 50 ม. ซึ่ งปรับไปสู่ รางเทด้านท้ายที่กว้างเพียง 10 ม. ระดับสันฝายสู งกว่าพื้นด้านท้ายนํ้า 80 ม.
สามารถระบายนํ้าได้ไม่นอ้ ยกว่า 280 ม.3/วินาที

รู ปที่ 8.6-7 แสดงแนวสันทางระบายนํ้าล้นของเขื่อน Vatnsfellsstifla

รู ปที่ 8.6-8 แสดงรู ปแปลนทางระบายนํ้าล้นของเขื่อน Vatnsfellsstifla
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รู ปที่ 8.6-9 แสดงหน้าตัดทางระบายนํ้าล้นของเขื่อน Vatnsfellsstifla
รู ปขวามือเป็ นรู ปหน้าตัดที่ปรับให้เป็ นรู ปแบบอย่างง่าย

รู ปที่ 8.6-10 รู ปบน กราฟ Discharge (Q) VS Head (H) รู ปล่าง กราฟ Discharge (Q) VS
Discharge coefficient (C) ที่เปรี ยบเทียบผลจากการทดลอง (exp) และผลจากการคํานวณ
CFD: Computational Fluid Dynamics)

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ผลจากการศึกษาสรุ ปได้วา่


ความสัมพันธ์ระหว่าง Q กับ H ผลจากการทดลองและการคํานวณนั้นไม่

แตกต่างกันมาก
ความสัมพันธ์ระหว่าง Q กับ C ผลจากการทดลองและการคํานวณ
ในช่วงมีที่อตั ราการไหลน้อย ๆ เท่านั้นที่มีค่า C แตกต่างกันประมาณ 11% ซึ่ งยอมรับได้และผล
โดยรวมอยูใ่ นระดับที่ดี


ค่า Discharge coefficient (C) มีค่าค่อนข้างสู งกว่าฝายสันมนอื่น ๆ
โดยมีค่า C เฉลี่ยประมาณ 2.25 เป็ นเพราะการไหลผ่านผิวหน้าฝายที่มีความลาดชันมากจะเกิด
อัตราเร่ งของการไหลเกิดขึ้น โดยจะเกิดชั้นติดขอบ (Boundary layer) ขึ้นระหว่างการไหล และ
เมื่อการไหลถึงตําแหน่ งที่ช้ นั ติดขอบมีความหนาเต็มหน้าตัดการไหล ก็จะมีฟองอากาศปนกับนํ้า
เกิดขึ้น แต่ลกั ษณะการไหลยังเป็ นแบบเสมอต้นเสมอปลายจนมาถึงฐานของทางฝาย


หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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8.7 ฝายหน้ าตัดสี่ เหลีย่ มคางหมู หรือ Indian type weir
8.7.1 ฝายหรือทางระบานนํา้ ล้นหน้ าตัดสี่ เหลีย่ มคางหมู
ฝายหน้าตัด รู ปสี่ เหลี่ ยมคางหมูเป็ นฝายที่ นิยมสร้ างมากในอิ นเดี ย ดังนั้นจึ งมัก
เรี ยกว่า ฝายแบบอินเดีย (Indian type weir) การออกแบบอาจมีลกั ษณะรายละเอียดปลีกย่อย
ออกไป แต่ลกั ษณะสําคัญคือมีหน้าตัดเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมคางหมู โดยมีสนั ฝายแบนและกว้าง ซึ่งอาจใช้
เพื่อการสัญจรข้ามผ่านสันฝายไปได้

รู ปที่ 8.7-1 ลักษณะของฝายหน้าตัดรู ปสี่ เหลี่ยมคางหมู ตามแนวสันฝาย

รู ปที่ 8.7-2 รู ปตัดตามยาวของฝายหน้าตัดรู ปสี่ เหลี่ยมคางหมูรูปแบบหนึ่ง

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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สมการคํานวณปริ มาณนํ้าไหลผ่านใช้สมการทัว่ ไปของฝาย
Q = CLH 3/2

ม.3/วินาที
ั ค่าความลึก
C = สัมประสิ ทธิ์ ในการระบายนํ้าข้ามสันฝาย สัมพันธ์กบ
ของนํ้านิ่งด้านหน้าฝาย และความกว้างของสันฝาย ซึ่งแสดงในตารางที่ 8.7-1
(ในทางปฏิบตั ิแล้วจะต้องสอบเทียบหาค่า C สําหรับฝายแต่ละแห่ง
เพื่อให้ได้ค่าที่แน่นอน การคํานวณปริ มาณนํ้าจึงจะถูกต้อง)
L = ความยาวของสันฝาย
ม.
B = ความกว้างของสันฝาย ม.
H = ความลึกของนํ้านิ่ งด้านหน้าฝายเหนื อสันฝาย ม.
เมื่อ

Q = ปริ มาณนํ้าไหลข้ามสันฝาย

ตารางที่ 8.7-1 ค่าสัมประสิ ทธิ์ของการไหล “C” สําหรับการไหลของนํ้าข้ามฝายที่มีสนั ฝายแบน
และกว้าง เมื่อระดับนํ้าด้านท้ายนํ้าตํ่ากว่าสันฝาย
ความกว้ างสันฝาย (ม.) ความลึกของนํา้ ด้ านหน้ าฝายเหนือสั นฝาย (H) (ม.)
0.15
0.30
0.45
0.60

1.00

>
0.30
>
0.30
0.50
>
0.30
0.50
0.70
>
0.30
0.50
0.70
0.90
>

0.30
- 0.50
0.60
- 0.40
- 0.60
0.70
- 0.40
- 0.60
- 0.80
0.90
- 0.40
- 0.60
- 0.80
- 1.00
1.10

C
1.82
1.65
1.82
1.57
1.65
1.82
1.49
1.57
1.65
1.82
1.46
1.49
1.57
1.68
1.82

ที่มา : ปราโมทย์ ไม้กลัด-คู่มืองานเขื่อนดินขนาดเล็กและฝาย

หมายเหตุ : กรณี สนั ฝายกว้างมากๆ ให้ใช้ค่า C = 1.82
ในทางปฏิบตั ิแล้วจะต้องสอบเทียบหาค่า C สําหรับฝายแต่ละแห่ง เพือ่ ให้ได้ค่าที่
แน่นอน การคํานวณปริ มาณนํ้าจึงจะถูกต้อง
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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8.7.2 ฝายฉุกเฉินหน้ าตัดสี่ เหลีย่ มคางหมู
ปกติแล้วเขื่อนหรื ออ่างเก็บนํ้าจะมีอาคารชลศาสตร์ที่ทาํ หน้าที่ควบคุมปริ มาณนํ้าให้อยูใ่ น
ระดับหรื อปริ มาณที่ตอ้ งการ ซึ่งอาจเป็ นฝายระบายนํ้าหรื อทางระบายนํ้าล้นที่มีระดับสันอยูท่ ี่ระดับ
นํ้าเก็บกัก (รนก.) หรื อเป็ นประตูระบายนํ้า เป็ นต้น นอกจากนี้อาจมีทางระบายนํ้าล้นฉุกเฉินหรื อ
ฝายฉุกเฉิน เพือ่ ทําหน้าที่ระบายนํ้าในกรณี ที่อาคารระบายนํ้าหลักไม่สามารถระบายนํ้าออกไปได้
ทัน โดยระดับสันของทางระบายนํ้าล้นฉุกเฉินมักกําหนดไว้สูงกว่าระดับ รนก. แต่ไม่เกินระดับนํ้า
สู งสุ ด (รนส.) ทางระบายนํ้าล้นฉุกเฉินมักสร้างไว้ที่ปลายด้านใดด้านหนึ่งของเขื่อนหรื อทํานบดิน
ที่จะสามารถผันนํ้าให้ไหลลงสู่ทางนํ้าธรรมชาติดา้ นท้ายโดยได้สะดวก
ทางระบายนํ้าล้นฉุกเฉิ นหรื อฝายฉุกเฉินอาจออกแบบในลักษณะของฝายถาวรแบบต่างๆ ก็
ได้ แต่ ส่วนใหญ่เนื่ องจากนานๆ ครั้ งจึ งจะมี ปริ มาณนํ้ามากจนต้องระบายผ่านทางระบายนํ้าล้น
ฉุกเฉิ น ดังนั้นจึงมักออกแบบโดยการลดระดับของสันเขื่อนหรื อทํานบดินลง เป็ นช่องฝายความยาว
ที่เพียงพอที่จะระบายนํ้ามากที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได้ทนั มีป้องกันการกัดเซาะตัวฝายทั้งด้านเหนื อนํ้า
และท้ายนํ้า โดยอาจเป็ นคอนกรี ต หิ นเรี ยง หิ นทิ้ง และอื่นๆ ลักษณะการไหลที่เกิดขึ้นจึงเหมือนเกิด
นํ้าไหลล้นข้ามถนนออกไป (Roadway overtopping)
ในที่น้ ี จะกล่าวถึงทางระบายนํ้าล้นฉุ กเฉิ นหรื อฝายฉุ กเฉิ นที่ใช้การลดระดับของตัวเขื่อน
หรื อทํานบดินซึ่ งเป็ นรู ปแบบที่นิยมสร้าง หากเป็ นลักษณะฝายประเภทอื่นๆ ก็ให้ดูรายละเอียดของ
ฝายประเภทนั้น

รู ปที่ 8.7-3 รู ปตัดตามยาวของเขื่อนหรื อทํานบดิน แสดงทางระบายนํ้าล้นฉุกเฉิน

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รู ปที่ 8.7-4 แสดงรู ปตัดขวางของทางระบายนํ้าล้นฉุกเฉิน
 การคํานวณปริมาณนํา้ ไหลผ่ านทางระบายนํา้ ล้ นฉุ กเฉินหรือฝายฉุ กเฉิน

จากคู่มือของ Federal

Highway

Administration

(FHWA) ในชุ ด

เรื่ อง Hydraulic Design of Highway Culverts,
1985. ได้อธิ บายการคํานวณปริ มาณนํ้าไหลล้นข้ามทางหลวง (ซึ่ งในที่น้ ี เป็ นทางระบายนํ้าล้น
ฉุกเฉิน) สรุ ปได้ดงั นี้

Hydraulic Design series No. 5

การคํานวณใช้สมการทัว่ ไปของฝาย
Q  Cd L H11.5

(ม3./วินาที)
L = ความยาวของสันฝาย หรื ออาจแทนด้วย B (ม.)
H หรื อ H1 = ความสู งของนํ้าด้านเหนื อนํ้าวัดจากสันฝาย (ม.)
Cd = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหลข้ามฝาย = Kt .Cr
Cr = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหล กรณี Free flow ที่ข้ ึนกับค่าของ H1
และชนิดของผิวจราจร ได้แก่ ผิวลาดยาง (Paved) และผิวที่เป็ นกรวด (Gravel) ซึ่ งปั จจุบนั เป็ น
ผิวหิ นคลุกหรื อลูกรัง
เมื่อ

Q = ปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่านฝายฉุ กเฉิ น

H1
 0.15
Lr
และกราฟรูปที่ 8.7-6 ในกรณี ที่ H1  0.15
Lr

กราฟรูปที่ 8.7-5 ในกรณี ที่

เมื่อ Lr = ความกว้างของผิวจราจร (สันฝาย) (ม.)
Kt = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหลแบบท่วม (Submerged flow)
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ซึ่ง Kt หาได้จากกราฟในรู ปที่ 8.7-7 โดยจะเกิดการไหลแบบ Submerged flow
ในกรณี ต่อไปนี้
(เมื่อ Ht เป็ นระดับนํ้าท่วมสันฝาย ด้านท้ายนํ้า)

ก. ผิวจราจรลาดยาง เกิดเมื่อ Ht /H1 > 0.80
ข. ผิวจราจรเป็ นหิ นคลุกหรื อลูกรัง เกิดเมื่อ Ht /H1 > 0.75

รู ปที่ 8.7-5 Discharged coefficiency : Cr for H1/Lr ≥ 0.15

รู ปที่ 8.7-6 Discharged coefficiency : Cr for H1/Lr ≤ 0.15

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รู ปที่ 8.7-7 Submergence factor

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

ปราโมท พลพณะนาวี สํ านักชลประทานที่ 8

8-52

8.8 ฝายเกเบียน (Gabions weirs) หรือ ฝายกล่องลวดตาข่ ายบรรจุหิน
มาจากภาษาอิตาเลียนคือ Gabbione แปลว่าตะกร้าขนาดใหญ่ (Big cage)
หมายถึง กล่องลวดตาข่ายขนาดใหญ่ที่บรรจุหินไว้ภายใน โดยมีการใช้ตะกร้าบรรจุหินเพื่อป้ องกัน
การกัดเซาะแม่น้ าํ ไนล์โดยชาวอียิปต์ต้ งั แต่ 2000 กว่าปี มาแล้ว ส่ วนการใช้งานยุคใหม่เท่าที่มีการ
บันทึกไว้ในปี ค.ศ.1894 Maccaferri ได้เสนอให้ใช้ Gabion เพื่อป้ องกันการกัดเซาะแม่น้ าํ
Reno ในประเทศอิตาลี ต่อมาได้ประยุกต์นาํ Gabion มาก่อสร้างใช้เป็ นกําแพงกันดิน ใช้ป้องกัน
ลาดตลิ่ง ป้ องกันกัดเซาะในทางนํ้า ก่อสร้างทํานบ ฝายทดนํ้า และอื่นๆ
Gabion

การเรี ยก Gabion ในชื่ออื่นๆ (มักเป็ นชื่อทางการค้า)
 Reno Mattresses เรี ยก Gabion ที่มีความหนาหรื อสู งน้อยกว่า 0.50 ม.
 Terramesh ใช้เรี ยก Gabion ที่มีส่วนที่เป็ นแผ่นลวดตาข่ายบริ เวณฐานเพื่อวาง
เรี ยงหิ นทับ

Big cage

Reno Mattresses

Gabion

Terramesh

รู ปที่ 8.8-1 แสดงกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินแบบต่างๆ
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รู ปที่ 8.8-2 การใช้งาน Gabion เพื่อป้ องกันการกัดเซาะของแม่น้ าํ Reno ในประเทศอิตาลี
ฝายกล่องหินลวดตาข่ าย (Gabion weirs) หรื อ ฝายเกเบียน
เป็ นการนํา Gabion มาวางเรี ยงซ้อนกันตามรู ปแบบที่ตอ้ งการเพื่อทดนํ้าในทางนํ้าให้มี
ระดับสู งขึ้น เหมาะกับพื้นที่ซ่ ึ งการขนส่ งวัสดุเพื่อก่อสร้างฝายประเภทอื่นๆ ทําได้ไม่สะดวก ต้อง
เสี ยค่าขนส่ งสูงมาก และพื้นที่น้ นั มีหินเพียงพอที่จะนํามาใช้ประโยชน์ มีสภาพของฐานรากค่อนข้าง
ความมัน่ คงแข็งแรง (ถ้าสภาพของฐานรากไม่ดีตอ้ งปรับปรุ งให้มีความมัน่ คง) อีกทั้งการสร้างฝายเก
เบียนนั้นง่ายและรวดเร็ วกว่าการสร้างฝายประเภทอื่นๆ มาก
8.8.1 รู ปแบบมาตรฐานของฝายเกเบียน
U.S. Department of the Interior Bureau of Reclamation (1987) ได้กาํ หนด

รู ปแบบมาตรฐานของฝายเกเบียน ออกเป็ น 3 รู ปร่ างหน้าตัด และ 4 ประเภทของฝาย
รู ปร่ างหน้ าตัดของฝายเกเบียน




Vertical weir
Stepped weir
Battered or Sloped weirs

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รู ปที่ 8.8-3 รู ปตัดแสดงรู ปแบบมาตรฐานของฝายเกเบียน
8.8.2 ประเภทของฝายเกเบียน

รู ปที่ 8.8-4 รู ปตัดตามยาวแสดงองค์ประกอบแบบต่างๆ ของฝาย Gabion


CASE A : Simple Weir
วางเรี ยง Gabion บนฐานรากที่มนั่ คงบนดินเดิม หน้าฝายถมด้วยวัสดุทึบนํ้า



CASE B : Weir with counterweir unlined stilling basin
คล้าย Case A แต่มีกาํ แพงปะทะนํ้าด้านท้าย แต่ไม่ป้องกันการกัดเซาะที่บ่อนํ้า

นิ่ง


CASE C : Weir with counterweir lined stilling basin
คล้าย Case B แต่มีการป้ องกันการกัดเซาะที่บ่อนํ้านิ่งโดยการวาง gabion

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

ปราโมท พลพณะนาวี สํ านักชลประทานที่ 8

8-55


CASE D : Weir with counterweir lined stilling basin located
bellow the natural stream level
คล้าย Case C แต่วาง Gabion ลึกตํ่ากว่าระดับดินเดิม ทําให้มีความปลอดภัย

จากการกัดเซาะมากขึ้น

รู ปที่ 8.8-5 แสดงตัวอย่างรู ปตัดตามยาวของฝายเกเบียนรู ปแบบหนึ่ง

8.8.3 การคํานวณปริมาณนํา้ ไหลผ่ านฝายเกเบียน
ฝายเกเบียนนั้นจะต่างจากฝายประเภทอื่นๆ ในทางทฤษฎีจะออกแบบให้พ้นื ผิวเรี ยบและตัว
ฝายทึ บ นํ้า แต่ ใ นทางปฏิ บ ัติ เ พราะใช้ก้อ นหิ น บรรจุ ใ นกล่ อ งตาข่ า ย จึ ง มี พ้ื น ผิว ของสัน ฝายไม่
ราบเรี ยบ อีกทั้งตัวอาจฝายไม่ทึบนํ้า จะมีน้ าํ ไหลผ่านช่องว่างของหิ นที่ตวั ฝายออกไปได้ จนกว่าจะมี
วัสดุ ไปอุดช่ องว่างจนตัวฝายเกิ ดการทึ บนํ้า ความคลาดเคลื่อนที่เกิ ดจากการตรวจวัดจริ งกับทาง
ทฤษฏีหรื อในห้องปฏิบตั ิการจึงมีได้มากกว่าฝายประเภทอื่นๆ

รู ปที่ 8.8-6 แสดงรู ปตัดของฝายเกเบียน

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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การคํานวณใช้สมการของ Chezy
Q  AV

,

,

V  C 2gh1

A  B.h1

Q  B.h1.C 2gh1

Q  B.C. 2g h13 / 2

เนื่ อ งจากฝายเกเบี ย นมี ลกั ษณะคล้า ยฝายสัน กว้างการแทนค่ าตัว แปรต่ างๆ จึ ง
กําหนดให้คล้ายฝายสันกว้าง (ให้สงั เกต ค่า B และ L)
Q = ปริ มาณนํ้าไหลผ่านฝาย กรณี Free flow

(ม.3/ วินาที)
2
g = ความเร่ งเนื่ องจากแรงโน้มถ่วงของโลก = 9.81 (ม./ วินาที )
B = ความยาวของสันฝาย (ม.)
(ม.)
L = ความหนาของสันฝาย (Weir length)
H หรื อ h1 = ความสู งของนํ้าด้านเหนื อนํ้า (สันฝายถึงผิวนํ้า) (ม.)
C หรื อ Cd = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหล
8.8.4 การหาค่ าสั มประสิ ทธิ์ของการไหลของฝายเกเบียน
Cremonese

(1996) ได้ทดลองหา ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหลในกรณี

ซึ่งขึ้นกับความสัมพันธ์ของ H และ L (Weir
0.4 ซึ่ งแสดงไว้ในตารางที่ 8.8-1
Free flow

length)

พบว่ามีค่าระหว่าง 0.3

–

สําหรับการไหลกรณี Submerged flow ค่า C จะคูณค่าปรับแก้ m ขึ้นกับ
อัตราส่ วนของระดับนํ้าด้านท้ายนํ้าเหนือสันฝาย (H2) กับระดับนํ้าด้านเหนื อนํ้าเหนือสันฝาย (H1)
หรื อ H2/H1 ซึ่งแสดงไว้ในตารางที่ 8.8-2
สมการการไหลกรณี Submerged flow = m x Free flow
Q  m.B.C. 2g h13 / 2

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ตารางที่ 8.8-1 ค่าสัมประสิ ทธิ์ของการไหลในกรณี Free flow

ตารางที่ 8.8-2 ค่าปรับแก้สมั ประสิ ทธิ์ของการไหลในกรณี Submerged flow

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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8.9 ฝายยาง (Rubber Weir or Rubber Dam)
ฝายยาง (Rubber weir) หรื อบางแห่ งอาจเรี ยกว่า เขื่อนยาง (Rubber dam)
เป็ นฝายที่มีการการม้วนยางให้มีลกั ษณะเป็ น ถุงยาง (Rubber bag) ปลายปิ ดรู ปทรงกระบอกที่
อากาศหรื อนํ้ารั่วซึ มผ่านไม่ได้และนํามาวางขวางกั้นเต็มขนาดความกว้างของลํานํ้า โดยยึดติดกับ
สลักเกลียวที่ฝังในฐานคอนกรี ตที่ก่อสร้างอยูใ่ นท้องลํานํ้ารวมทั้งตรึ งแน่ นกับแท่นคอนกรี ตที่ตลิ่ง
ทั้งสองฝั่ง ตัวฝายยางสามารถพองตัวและยุบตัวได้ ฝายยางนี้ อาจเป็ นได้ท้ งั ฝายที่มีการควบ และไม่มี
การควบคุมปริ มาณนํ้า โดยต้องพิจารณาจากวัตถุประสงค์และพฤติกรรมของฝายนั้นว่าเป็ นแบบใด
8.9.1 ประเภทของฝายยาง
ฝายยางแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ ฝายยางชนิดสู บอัดด้วยนํ้า และชนิ ดสู บ
อัดด้วยลม
1) ฝายยางชนิดพองตัวด้ วยนํ้า ฝายยางชนิ ดพองตัวด้วยนํ้ามีอุปกรณ์สาํ หรับการ
พองตัวที่สาํ คัญคือ เครื่ องสูบนํ้า (Pump) สู บนํ้าอัดเข้าตัวยางเพื่อให้ยางพองตัว
2) ฝายยางชนิดพองตัวด้ วยลม ฝายยางชนิ ดพองตัวด้วยลมมีอุปกรณ์สาํ หรับการ
พองตัวที่สาํ คัญ คือ เครื่ องสู บอากาศ (Blower) ฝายยางชนิ ดสู บอัดด้วยลมมักจะมีน้ าํ ตกค้างอยู่
ภายในถุงยางเสมอ ทั้งนี้ เกิดจากความชื้นของอากาศที่อดั เข้าไปเมื่อถูกความเย็นจะกลัน่ ตัวเป็ นหยด
นํ้าสะสมมากขึ้นเรื่ อย ๆ จนทําให้ยางยุบตัวแบนราบไม่สนิททําให้ยางสะบัดตัวในขณะที่น้ าํ ไหล
ผ่านจึงต้องมีการอัดลมไล่น้ าํ ที่ตกค้างออกไปบ่อย ๆ
ฝายยางทั้ง 2 ประเภทมีลกั ษณะและองค์ประกอบใกล้เคียงกันมาก จะต่างกันบ้าง
เล็กน้อยในเรื่ องของอุปกรณ์สาํ หรับพองตัว เช่น ปั๊ มลมกับปั๊ มนํ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ทั้ง
สองแบบมีประสิ ทธิภาพในการใช้งานและราคาใกล้เคียงกัน
8.9.2 ส่ วนประกอบของฝายยาง
1) ตัวฝายยางที่มีลกั ษณะเป็ นถุงยาง (Rubber bag)
2) ฐานคอนกรี ตหรื อฝายคอนกรี ตที่ตอ้ งการเพิ่มระดับเก็บกัก เพื่อใช้ยดึ ตัวถุงยาง
3) ห้องควบคุมการทํางาน (Control room)
4) ระบบควบคุมการทํางานองฝายยาง แต่ละแห่ งจะมีระบบควบคุม 2 ระบบคือ
ระบบที่ใช้ในการสูบอัดให้ถุงยางพองตัว และระบบที่ใช้ในการทําให้ถุงยางยุบตัว โดยที่ฝายยางจะ
ทํางานใน 2 ลักษณะเท่ านั้นคือ การพองตัวเต็มที่ เพื่อเก็บกักนํ้า และการยุบฝายแบนราบ จะไม่
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ควบคุมระดับนํ้าให้ฝายมีระดับต่างๆ เพราะจะทําให้เกิดความเสี ยหายต่อเนื้อแผ่นยางทําให้ฝายเสี ย
รู ปทรง
รู ปแบบการทํางานยุบตัวของฝายยาง สามารถออกแบบให้ระบบควบคุมทําการสั่ง
ฝายยางให้ลม้ ราบแนบกับฐานคอนกรี ตโดยอัตโนมัติเมื่อระดับนํ้าหน้าฝายสู งกว่าหรื อถึงระดับ
ความสู งที่กาํ หนด ซึ่งจะ ทําให้ให้ฝายยางไม่ได้รับอันตรายจากแรงดันนํ้าหน้าฝาย อีกทั้งยังเป็ นการ
ระบายนํ้าหน้าฝายไม่ให้ไหลท่วมตลิ่งอีกด้วย หรื ออีกกรณี เมื่อระดับนํ้าอยูต่ ่าํ กว่าระดับฐานของฝาย
ยาง เป็ นการเก็บพับเอาไว้
เพราะไม่ได้ใช้งานฝายยางเพื่อเก็บกักนํ้าแล้ว

รูปที่ 8.9-1 แสดงส่ วนประกอบของฝายยางทัว่ ไป
8.9.3 ข้ อดีและข้ อจํากัดของฝายยาง
1) ข้ อดีของฝายยาง
(1) สามารถบังคับควบคุมให้แบนแฟบลงติดฐานคอนกรี ตในฤดูฝนทําให้
ตะกอนที่ไหลมากับนํ้าระบายผ่านฝายไปได้ คล้ายกับลํานํ้าธรรมชาติสามารถระบายนํ้าในฤดูน้ าํ
หลากได้ดีเนื่องจากไม่กีดขวางทางนํ้า
(2) สามารถก่อสร้างได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ ว เนื่ องจากฐานคอนกรี ต
บางกว่าฝายปกติและไม่มีตอม่อจํานวนมากทําให้ไม่เสี ยเวลา ตัวฝายสามารถผลิตจากโรงงานและ
นํามาติดตั้งในระยะเวลาอันรวดเร็ วขึ้นอยูก่ บั ขนาดของฝาย
(3) ทนนํ้าเค็ม กรด และด่าง ได้ดีกว่าฝายซึ่งมีบานประตูเป็ นเหล็ก
(4) เป็ นการส่ งเสริ มการเกษตรอุตสาหกรรมตามนโยบายของรัฐ เนื่ องจาก
ขั้นตอนการผลิตและการใช้วตั ถุดิบ สามารถกระทําได้ภายในประเทศ
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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2) ข้ อจํากัดของฝายยาง
(1) มีโอกาสชํารุ ดเสี ยหายของตัวยางจากของแหลมได้ง่าย
(2) เมื่อเป็ นสิ นค้านําเข้ามีราคาค่อนข้างสูง
(3) ก่อสร้างได้ในความสู งที่จาํ กัด ปั จจุบนั ออกแบบตัวยางสู งได้ไม่เกิน
4.50 ม. เพราะจะเกิดการสัน่ ของตัวยางเมื่อรับแรงจากนํ้า
(4) ไม่สามารถควบคุมระดับนํ้าในระดับต่าง ๆ ได้เนื่ องจากเมื่อไม่พองตัว
เต็มที่จะเสี ยรู ปทรง จึงทําได้เพียง 2 ลักษณะคือพองตัวเต็มที่ กับยุบตัวแบนราบ
8.9.4 วัตถุประสงค์ ของการสร้ างฝายยาง
1) สร้างเพื่อทดแทนฝายคอนกรี ตหรื อประตูระบายนํ้า
2) สร้างเพื่อเพิ่มความสู งของอาคารฝายเดิม (กรณี น้ ี จะเป็ นลักษณะฝายที่มีการ
ควบคุมปริ มาณนํ้า)
3) สร้างเพื่อทดนํ้าในลํานํ้าเข้าไปเก็บไว้ในหนอง บึง หรื อแก้มลิง
4) สร้างเพื่อป้ องกันการรุ กลํ้าของนํ้าเค็ม
8.9.5 คุณสมบัติทางชลศาสตร์ ของฝายยาง
ตัวฝายยางในอุดมคติที่ใช้ในการศึกษานั้นมีลกั ษณะเป็ นถุงยางรู ปทรงกระบอก ที่มี
หน้าตัดเป็ นรู ปวงกลม เมื่อนํ้าไหลล้นข้ามสันฝายยางออกไปลักษณะของ Nappe ของนํ้าจะไหล
ไปตามผิวสัมผัส (Face) จากยอดไปสู่ ฐานแล้วหักเหจากมุมฐานออกสู่ แท่นคอนกรี ตหรื อสันฝาย
คอนกรี ตเดิมที่รองรับถุงยาง (ฝายยาง) ดังแสดงในรู ปที่ 8.9-2 และมีการค้นพบว่านํ้าที่ไหลสัมผัส
ตลอดผิว หน้า ตัด ด้า นท้า ยฝายและโดยเฉพาะอย่า งยิ่ง นํ้า บริ เ วณใกล้ฐ านและที่ จุ ด หัก เหที่ ฐ าน
(Separation) จะทําให้เกิ ดแรงปฏิกิริยากระทําในลักษณะกระแทกต่อฝายยางทําให้ฝายยางเกิ ด
การแกว่งตัวหรื อเกิดการสั่น (Vibrations) มีผลต่อความมัน่ คงแข็งแรงของตัวฝายยาง ที่ทาํ ให้เกิด
ความเสี ยหายต่ออุปกรณ์การยึดแผ่นยางกับฐานและต่อเนื้อแผ่นยาง แนวทางแก้ไขนั้นต้องทําให้เกิด
แรงกระทําจากนํ้าบริ เวณฐานด้านท้ายเกิดน้อยที่สุดโดยการเลือน Nappe บริ เวณฐานออกไปให้
ไกลขอบฐาน โดยออกแบบให้มีตวั หักเหการไหล (Deflector) หรื อเรี ยกว่า FIN เพื่อให้ Nappe
บริ เวณฐานท้ายฝายยางเลื่อนตําแหน่งออกไปจนไม่ทาํ ให้เกิดผลกระทบที่ทาํ ให้ฝายยางสั่น ดังแสดง
ในรูปที่ 8.9-3
เนื่ องจากฝายยางสร้างเพื่อทําหน้าที่ในการทดนํ้าเพื่อการกักเก็บ และจะต้องยุบตัว
เมื่อปริ มาณนํ้าไหลผ่านทางนํ้ามาก ๆ ดังนั้นการออกแบบฝายยางจึงมักให้มีการไหลเป็ นแบบ Free
flow เสมอ
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รู ปที่ 8.9-2 แสดงรู ปตัดของฝายยางในอุดมคติและลักษณะการไหลล้นของนํ้าผ่านฝาย

รู ปที่ 8.9-3 แสดงรู ปตัดของฝายยางที่ออกแบบให้มีตวั หักเหการไหลด้านท้าย (Deflector)
หรื อเรี ยกว่า FIN เพื่อแก้ปัญหาการสัน่ ของตัวฝาย
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8.9.6 การคํานวณปริมาณนํา้ ไหลผ่ านฝายยาง

รู ปที่ 8.9-4 แสดงรู ปตัดของฝายยาง ที่ใช้อธิบายการคํานวณการไหล
พบว่าค่ า
สัมประสิ ทธิ์ของการไหล (Cd) ของฝายยางมีค่าระหว่าง 0.35 ถึง 0.50 โดยจะสัมพันธ์กบั ค่าของ
H/Dh เมื่อ Dh เป็ นความสู งของฝายยาง โดยใช้สมการ (1)
Anwar

(1967) ได้ศึ ก ษาฝายยางที่ พ องตัว ด้ว ยลมและด้ว ยนํ้า

q  Cd 2g H3 / 2

เมื่อ

(1)

ค่าสัมประสิ ทธิ์ของการไหล
q = อัตราการไหลผ่านฝาย ม.3/วินาที/ความยาวสันฝาย 1 ม.
H = ความสู งของนํ้าที่ไหลผ่านสันฝาย ม.
g = ความเร่ งเนื่ องจากแรงดึงดูดของโลก 9.81 ม./วินาที2

Cd =

หรื อคือสมการอัตราการไหล
L=

Q  CdL 2g H3 / 2

ม.3/วินาที

ความยาวของสันฝาย ม.

Baker และ Clare อางโดย Al-Shami (1983) ได้ทาํ การทดลองเพื่อหาค่า Cd

ของฝายยางที่พองตัวด้วยนํ้า โดยใช้สมการ (1) พบว่ามีค่าระหว่าง 0.386 ถึง 0.51
Stodulka อางโดย Al-Shami (1983) ใช้สมการ (1) คํานวณหาค่า Cd ของ
ฝายยาง พบว่ามีค่าระหว่าง 0.25 ถึง 0.40
The ministry of overseas development อ้างโดย Alwan (1979)
พบว่าค่า Cd ของฝายยางที่พองตัวด้วยนํ้าจะสัมพันธ์กบั ค่าของ H/Dh โดยมีค่าระหว่าง 0.3 ถึง
0.4
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Alwan

(1979) สมมุ ติใ ห้ฝายยางมี คุณ สมบัติคล้ายฝายสันกว้างหน้าตัด รู ป

สี่ เหลี่ยม แล้วหาค่า Cd โดยใช้สมการ (2)
2
q  Cd  
3

3/2

g H3 / 2

(2)

ค่า Cd ของ Alwan มีค่าระหว่าง 0.2 ถึง 1.1 ซึ่งแสดงในรู ปของสมการต่อไปนี้
3 3 
h
Cd 
1  
s  1  H 

เมื่อ

3/2

1/ s


 s  1  x  

1  x  


h = ระดับ Critical depth ของนํ้าบนยอดสันฝาย
H = ระดับนํ้าด้านเหนื อนํ้าเหนื อสันฝาย

x

ม.

ม.

s.h
R

R = รัศมีส่วนของรู ปวงกลมของถุงยาง

ม.

ั ค่า H และ R
s = ค่าคงที่ซ่ ึ งสัมพันธ์กบ
กรณี ฝายยางที่พองตัวด้วยลม
s = 2.36(H/R) 0.21
กรณี ฝายยางที่พองตัวด้วยนํ้า
Al-Shami (1983) ใช้สมการ (1) ศึกษาฝายยาง พบว่ามีค่า Cd ระหว่าง 0.35
ถึง 0.40 โดยมีความสัมพันธ์กบั H/Dh ดังสมการต่อไปนี้
กรณี ฝายยางที่พองตัวด้วยลม
Cd = 0.4866(H/Dh) 0.11
Cd = 0.4338(H/Dh) 0.0694 กรณี ฝายยางที่พองตัวด้วยนํ้า
Abd Alsabar (1997) พบความสัมพันธ์ของอัตราการไหลผ่านฝายยางที่พองตัว
ด้วยลมเทียบกับ H/Dh ดังสมการ
Q = 110.205(H/Dh)-5.9625
s = 2.28(H/R) 0.21

และคณะ ได้ศึกษาการไหลของนํ้าผ่านฝาย
ยางที่พองตัวด้วยลม โดยใช้แบบจําลองในห้องปฏิบตั ิการ โดยใช้สมการ (1) พบว่า ค่า Cd จะ
สัมพันธ์กบั ค่า H/Dh ดังสมการ
Cd = 0.5066(H/Dh) 0.2447
โดย H/Dh มีค่าระหว่าง 0.04 ถึง 0.30 ทําให้ Cd มีค่าระหว่าง 0.22 ถึง 0.38
ผลการศึกษาแสดงตามกราฟความสัมพันธ์ของ Cd และ H/Dh ดังรูปที่ 8.9-5 ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ Anwar (1967) ตามกราฟในรูปที่ 8.9-6 ซึ่งอาจสรุ ปผลการศึกษาได้วา่
1) การเพิ่มหรื อลดแรงดันภายในตัวฝายยางที่พองตัวเต็มที่ จะไม่ส่งผลต่อค่า Cd
2) พิจารณาประเมินค่า Cd ของการศึกษาการไหลผ่านฝายยางของนักชลศาสตร์
อื่นๆ อาจสรุ ปได้ว่า ฝายยางมีค่า Cd ระหว่ าง 0.22 ถึง 0.50 โดย H/Dh มีค่าระหว่ าง 0.04 ถึง
Abdullah Ali Nasser Alhamati

0.70
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รูปที่ 8.9-5 Cd - H/Dh Curve ผลการศึกษาของ Abdullah Ali Nasser Alhamati และคณะ

รู ปที่ 8.9-6 Cd - H/Dh Curve ผลการศึกษาของ Anwar
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8.9.7 การคิดค่าความยาวประสิ ทธิผลของสั นฝายยาง
การออกแบบและการติดตั้งฝายยางบนฐานรองแผ่นยางหรื อถุงยางนั้นมีส่วนที่ยาก
อยู่ที่ส่วนปลายทั้ง 2 ข้าง เพราะมีผลต่อการยุบฝายยางให้นอนราบกับฐานรองได้มากที่สุดเพียงใด
ซึ่ งรู ปแบบการติดตั้งดังกล่าวก็จะเกี่ยวข้องกับการคิดความยาวของสันฝายด้วย โดยทัว่ ไปแล้ว
ฐานรองถุงยางจะมี 2 รู ปแบบ คือ 1) ฐานรองรับฝายยางที่มีขอบด้านข้างเป็ นแนวลาด
2)
ฐานรองรับฝายยางที่มีขอบด้านข้างเป็ นกําแพงตั้ง ส่ วนใหญ่จะเป็ นการติดตั้งเสริ มฝายเดิมที่มีตอม่อ
กลางฝาย
สําหรั บการติดตั้งถุงยางบนฐานรองนั้นเมื่อพิจารณาส่ วนปลายของฝายยางทั้ง 2
ข้างจะมีการติดตั้ง 2 รู ปแบบ ได้แก่ 1) การติดตั้งปลายถุงยางเป็ นแนวตรงตามแนวสันฝายทําให้
ขอบทั้ง 2 ข้างยกตัวสู งขึ้น มักติดตั้งกับฐานรองที่ขอบข้างเป็ นลาด 2) การติดตั้งปลายถุงยางให้พบั
โค้งไปทางท้ายนํ้า จะได้แนวสันฝายตรงตลอดแนวติดตั้งได้กบั ฐานรองทั้ง 2 แบบ

รู ปที่ 8.9-7 แสดงการติดตั้งฝายยางชนิดสู บอัดด้วยลม เสริ มสันอาคารระบายนํ้าล้นโครงการ
อ่างเก็บนํ้าลําปาว จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ยึดขอบข้างปลายถุงยางที่พบั โค้งไปทางท้ายนํ้ากับตอม่อ

1

2

รูปที่ 8.9-8 แสดงการติดตั้งฝายยางที่ขอบฐานรองด้านข้างเป็ นลาด รู ป1 ปลายถุงยางเป็ นแนวตรง
ขึ้นไปตามลาด รู ป 2 ปลายถุงยางที่พบั โค้งไปทางท้ายนํ้า
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จะเห็นได้วา่ ไม่ว่าจะติดตั้งรู ปแบบใด ตัวฝายยางจะมีความยาวรู ปร่ างด้านหน้าเป็ น
3 ส่ วนเสมอคือ แนวสันฝายตอนกลาง ความยาว L0 และแนวขอบด้านข้าง ความยาว L1 และ L2

รู ปที่ 8.9-9 แสดงระยะความยาว 3 ส่ วนของฝายยางที่นาํ มาคิดความยาวประสิ ทธิผล
การคิดความยาวประสิ ทธิผลของสั นฝายยาง (L)
L L 
L  L0   1 2 
 2 

8.9.8 การคํานวณปริมาณนํา้ ไหลผ่ านฝายยางกรณียุบฝายยางราบกับฐาน
ในกรณี ที่ระดับนํ้าด้านเหนื อนํ้าสู งถึงระดับสู งสุ ดที่กาํ หนดไว้ เพื่อเป็ นการให้น้ าํ
สามารถระบายออกไปไม่เกิดการเอ่อล้นท่วมพื้นที่ดา้ นเหนื อนํ้าและเป็ นการลดความเสี ยหายที่จะ
เกิดกับตัวฝายยางเนื่องจากการรับแรงกระทําจากนํ้ามากเกินขีดกําหนด และเนื่องจากการใช้งานฝาย
ยางไม่สามารถปรับลดระดับของตัวฝายยางที่ระดับต่างๆ เพื่อการควบคุมปริ มาณนํ้าได้ จึงต้องมีการ
ยุบฝายยางให้นอนราบกับฐาน
การคํานวณปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่านฝายยางกรณี ยุบฝายยางให้นอนราบนั้น จําเป็ น
อย่างยิง่ ที่ตอ้ งมีการสอบเทียบเพื่อสร้าง Discharge curve หรื อ Q-H Curve เป็ นการเฉพาะ แต่
ก็อาจคํานวณได้ค่าโดยประมาณโดยพิจารณาตามลักษณะของฐานต่อไปนี้
1) ถ้าเป็ นฐานลักษณะเป็ นยกพื้นคอนกรี ต ให้คาํ นวณโดยถือว่าเป็ นฝายสันกว้าง
(ฝายหน้าตัดสี่ เหลี่ยมคางหมู) โดยคิดระดับสันฝายเพิ่มระดับของความหนาแผ่นยางที่นอนราบกับ
ฐาน
2) ถ้าฐานเป็ นฝายเดิมที่ติดตั้งฝายยางเพื่อเพิ่มระดับเก็บกัก การคํานวณก็ให้คาํ นวณ
ปริ มาณนํ้าผ่านฝายเดิมนั้นโดยให้เพิ่มระดับสันฝายเดิมด้วยความหนาของแผ่นยางด้วย
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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8.10 Straight Drop or Free Overfall Spillway

ในหัวข้อนี้ จะนําเสนอเกี่ยวกับการไหลของนํ้าผ่านฝายอีกกลุ่มหนึ่ งที่รูปร่ างหน้า
ตัดของฝายทําให้เกิดการไหลของนํ้าผ่านสันฝายโดยอิสระในลักษณะ Free overfall flow
กล่าวคือ เมื่ อนํ้าไหลข้ามพ้นสันฝายก็จะตกลงสู่ พ้ืนด้านท้ายฝายแล้วไหลออกสู่ ทางนํ้าด้านท้าย
ต่อไป ตัวฝายมีลกั ษณะเป็ นกําแพงตั้ง มียอดสันฝายเป็ นลักษณะต่าง ๆ อย่างไรก็ตามอาจสับสนสื่ อ
ความหมายที่ต่างกันออกไปเป็ น Straight drop spillway ที่หมายถึงอาคารลักษณะนํ้าตก หรื อ
ฝายที่มี P=0 ที่มกั สร้างในคลองส่ งนํ้าที่สภาพพื้นที่มีความชันมาก จนต้องปรับลดระดับพื้นของ
คลองด้วยอาคารนํ้าตกดังกล่าว (ได้นาํ เสนอไว้ในบทที่ 10 ฝายวัดนํ้าประเภทฝายสันสั้น)

Simple Straight Drop

Box inlet drop

รู ปที่ 8.10-1 แสดง Straight drop spillway ที่เป็ นอาคารประเภทนํ้าตก
รู ปบนเป็ นนํ้าตกจากพื้นคลองด้านเดียว รู ปล่างนํ้าตก 3 ด้านผ่านช่องเปิ ดสี่ เหลี่ยม
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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8.10.1 ลักษณะของ Straight drop or Free overfall spillway เป็ นฝายทด
นํ้าหรื อฝายระบายนํ้าที่มีลกั ษณะหน้ าตัดเป็ นกําแพงตั้ง มียอดสันฝายเป็ นลักษณะต่าง ๆ ด้านท้าย
ฝายเป็ นแนวดิ่งหรื อเกือบเป็ นแนวดิ่ง ดังแสดงในรูปที่ 8.10-2

รู ปที่ 8.10-2 แสดงหน้าตัดโดยทัว่ ไปของ Straight drop or Free overfall spillway
ฝายที่มีรูปร่ างหน้าตัด Straight drop or Free overfall นี้ สามารถนําไปสร้าง
เป็ นฝายประเภทต่างๆ ได้ทุกประเภท ได้แก่
1) ฝายสันตรงทุกแบบ* และฝาย มข. ที่มีรูปแบบมาตรฐานเฉพาะตัว
2) ฝายหยัก (Labyrinth spillway)
3) Shaft spillway ที่มีตวั ฝายเป็ นปล่องรู ปกล่อง (Box spillway), รู ป
ทรงกระบอก (Cylindrical Spillway) แล้วระบายนํ้าผ่านท่อออกสู่ลาํ นํ้าด้านท้ายฝาย
4) Drop inlet spillway (เป็ นฝายสันยาวในกลุ่ม Duckbill) ที่ดา้ นท้ายนํ้าของ
ฝายเป็ นรางเปิ ด อาจมีรูปร่ างสันฝายเป็ นส่วนโค้งของวงกลม (C-Shape*), รู ปเกือกม้า (Horse
shoes* หรื อ U-Shape* หรื อ Bathtub*), รู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า, รู ปปากเป็ ด (Duckbill) ลักษณะ
ปลายปากโค้ง* และปลายปากเหลี่ยม เป็ นต้น
หมายเหตุ ฝาย*เป็ นฝายที่สร้างได้ท้ งั หน้าตัดที่เป็ นฝายสันมน และหน้าตัด Free overfall
8.10.2 การคํานวณปริมาณนํา้ ไหลผ่าน Straight drop or Free overfall spillway
ฝายหน้าตัดลักษณะในกลุ่มนี้ จดั เป็ นฝายสันสั้น ซึ่ งถือว่าอยูต่ รงกลางระหว่างฝาย
สันคมกับฝายสันกว้าง โดยมีคุณสมบัติทางชลศาสตร์คล้ายฝายสันคมคือมี Critical depth เหนื อ
สันฝายตําแหน่งเดียว ในขณะที่สันฝายมีความกว้างแต่ไม่กว้างจนเป็ นฝายสันกว้าง ค่าสัมประสิ ทธิ์
ของการไหลผ่านฝายขึ้นกับรู ปร่ างของสันฝาย
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ข้อมูลการศึกษาการไหลของฝายกลุ่มนี้ มีนอ้ ยมาก เพราะตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า
เดิ มนั้นมี การแบ่งประเภทฝายเป็ นฝายสันคมและฝายสันกว้าง เมื่ อฝายมี สัน ที่ มีความหนาที่ อยู่
ระหว่างฝาย 2 ประเภทดังกล่าว จึงมักจะใช้วิธีพิจารณาว่าแนวโน้มของลักษณะฝายจะเป็ นลักษณะ
ของฝายประเภทใด ก็จะคํานวณปริ มาณนํ้าตามวิธีการของฝายประเภทนั้น โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์
ของการไหลที่เป็ นค่าเฉลี่ยมาคํานวณ
ในที่น้ ี จะนําเสนอผลการศึกษา ตลอดจนการเลือกนําค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหล
มาใช้ในการออกแบบของหน่วยงานต่างๆ พอสังเขป
1) การศึกษาของ G. Peter
ศาสตราจารย์ G.

Peter

ชาวเยอรมัน ได้เสนอบทความชื่อ

The discharge

and run off calculation of weirs under the consideration of dynamic flows

ประชุม

ต่อที่

7th International Conference on Urban Storm Drainage SuG -

เพื่ออธิ บายการไหลของนํ้าผ่านฝายที่มีสันไม่หนา
มาก (Small-crested weir) ซึ่งนิยมสร้างเมื่อขนาดของฝายไม่ใหญ่นกั
Verlagsgesellschaft Hannover, 1996

ผลการศึกษาของ G. Peter ในส่ วนของเอกสารที่มีการเผยแพร่ เป็ นภาษาอังกฤษ
เป็ นข้อมูลสรุ ปที่มีเพียง 6 หน้า จึงมีรายละเอียดไม่มาก สาระสําคัญถูกตัดทอนไปมาก แต่มีแนวคิดที่
น่าสนใจที่จะเป็ นแนวทางสําหรับผูส้ นใจศึกษาฝายกลุ่มนี้ในโอกาสต่อๆไป
G. Peter กล่าวว่าในเยอรมันจะใช้สมการของ POLENI

ในการคํานวณปริ มาณ
นํ้าไหลผ่านฝายประเภทต่างๆ โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหลกรณี Free flow หรื อ
Suppressed overfall ซึ่ งแทนด้วย µ ดังแสดงในตารางที่ 8.10-1 ส่ วนกรณี Submerged
ั ค่า
flow นั้นจะคูณค่าการไหลที่คาํ นวณด้วยสมการ Free flow ด้วยค่า φ – Factor ที่สัมพันธ์กบ
Submergence ratio hu/h0 (ความลึกของนํ้าเหนื อสันฝาย ด้านท้ายนํ้า /ด้านเหนื อนํ้า) ดังแสดง
ในรู ปที่ 8.10-4 แต่กรณี การออกแบบระบบนํ้าเสี ยในเยอรมันกําหนดให้ใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์การไหล
ของนํ้าผ่านฝายเพียงค่าเดียว คือ 0.5 สําหรับฝายทุกประเภทที่ไม่ใช่ฝายสันคม ซึ่ งค่าดังกล่าวเป็ นค่า
สัมประสิ ทธิ์การไหลของฝายสันกว้าง จึงไม่เหมาะสมกับฝายที่มีสนั ไม่หนา

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ตารางที่ 8.10-1 แสดงค่า µ - Factor ของฝายประเภทต่าง ๆ

รู ปที่ 8.10-3 ค่า φ - Factor ที่สมั พันธ์กบั ค่า Submergence hu/h0
ตั้งสมมุติฐานว่า ฝายที่มีสันไม่หนามาก (Small crest) จะมีรูปร่ าง
สันฝายอยูร่ ะหว่างฝายสันคมและฝายสันกว้าง ดังนั้นค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหลจึงต้องอยู่ในช่วง
ระหว่างค่าของฝายสันคมและฝายสันกว้าง จึงไม่ควรใช้ค่า µ - Factor จากตารางที่ 8.10-1 และ
ค่า φ – Factor จาก รู ปที่ 8.10-3 ได้โดยตรง
G. Peter

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รู ปที่ 8.10-4 รู ปตัดแสดงการไหลของนํ้าผ่านฝาย ที่มีสนั ไม่หนามาก (Small crest)

1.1) การไหลกรณี Free flow หรือ Suppressed overfall
สมการของ POLENI;
ถ้า
ดังนั้น
เมื่อ

b:
µ:
Ch :
φ:

2
... 2g .b.h3 / 2
3
2
Ch  .. 2g  2.953
3
Q  C h ..b.h 3 / 2
Q

ม.3/วินาที

ความยาวของสันฝาย (หรื อคือ L ในสมการฝายมาตรฐาน) [ม.]
Factor for free overfall

ค่าสัมประสิ ทธิ์การไหลผ่านฝาย (หรื อคือ C ในสมการฝายมาตรฐานฯ)
ค่าปรับแก้การไหลที่เกิดจากอิทธิพลจากนํ้าด้านท้ายฝาย
(สําหรับ Free overfall φ= 1)

จากการที่ฝายมีคุณสมบัติของฝายสันคมและฝายสันกว้างจะได้วา่
 h h
;   2.953 1 2
Ch  f 
 W0 l 

การไหล (หรื อคือค่าสัมประสิ ทธิ์ของการไหล) ของ Small-crested
ที่โน้มเอียงไปทาง Sharp crest หาค่าจากสมการของ Rehbock
µ1 คือค่า Factor

1  0.6034  0.0813
µ2

คือค่า

Factor

h
W0

การไหลที่โน้มเอียงไปทาง Broad

crest

หาค่าจากสมการของ G.

Peter

 2  1  0 .2 e

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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จะได้สมการการไหลผ่านฝายกรณี Free flow เป็ น
Q  2.953 1. 2 .b.h3 / 2

อิทธิ พลที่เกิดในส่ วนของการเป็ น Broad-crested weir ที่แทนค่าด้วย factor
µ2 จะลดอัตราการไหลในส่ วนของการเป็ น Sharp-crested weir ลงซึ่ งมีค่าได้สูงสุ ด 20 % และ
หากมีการลบมุมของฝายก็จะเกิดค่า Factor ที่ทาํ ให้อตั ราการไหลผ่านฝายเพิ่มขึ้น (ประมาณ 15%)
1.2) การไหลกรณี Submerged flow
Small crest จะมีคุณสมบัติการไหลเป็ นแบบ Submerged flow เมื่อเริ่ ม

มีค่า Submergence ratio ระหวาง

0.80 < hu/h < 0.87

จากการทดลองกับฝายที่มีหน้าตัดขนาดต่างๆ ครอบคลุมในช่วง Sharpcrested และ Broad-crested พบว่าอิทธิ พลของ Submergence ที่มีต่อคุณสมบัติการไหลที่
ทําให้การไหลกรณี Free flow ลดลงด้วย φ – Factor จะมีความสัมพันธ์ 3 รู ปแบบคือ
(a)


h
h

  f  u ;
h
W
h

u
u


เป็ นไปตามสมการต่อไปนี้

 
  1  hu

h
  exp a arctan  c 

h




  hu  Wu


 
 
 
 
 
 

b

ค่าคงที่ a, b และ c ขึ้นกับความแตกต่างของ l/Wu ที่มีค่าในช่วง 0.25 ถึง 0.35 ซึ่ง
ไม่แสดงข้อมูลค่าคงที่ในเอกสารสรุ ป ให้ใช้ค่าจากกราฟใน รูปที่ 8.10-5
(b)

h
hu 

  f  u ;
h
h
W

u
u


หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

ปราโมท พลพณะนาวี สํ านักชลประทานที่ 8

8-73
(c)

h l 
 f u ; 
 h h

หาได้จากกราฟใน รูปที่ 8.10-6

เส้นกราฟเรี ยงจากบนลงล่างตามค่า φ ในกรอบสี่ เหลี่ยม เส้นล่างสุ ด φ = 1.00

 hu
h

;
 h hu  Wu 

รู ปที่ 8.10-5 กราฟ   f 

เส้นกราฟเรี ยงจากบนลงล่างตามค่า

l/h ในกรอบสี่ เหลี่ยม เส้นล่างสุ ด l/h = 0.80

 hu l 
; 
 h h

รู ปที่ 8.10-6 กราฟ   f 
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2) ผลการศึกษาของ Kraatz และ Mahajan สํ าหรับฝายสั นยาว
Kraatz และ Mahajan (1975) ได้ศึกษาฝายสันยาวทั้ง 3 กลุ่ม คือ ฝายสันเอียง

ฝายปากเป็ ดและฝายหยัก โดยให้เป็ นตัวแทนของฝายที่สร้างในทางนํ้า โดยเลือก ฝายปากเป็ ดและ
ฝายหยักมาเพียง Cycle เดียว และฝายแต่ละแบบจะมีโครงสร้ างเป็ นกําแพงตั้ง ที่มี 2 ลักษณะคือ
ไม่ลบเหลี่ยม และลบเหลี่ยมโค้งมน (Round crest)
Q  2 gC dLH1 .5

(ม.3/วินาที)
Cd = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหลของนํ้าผ่านฝาย
L = ความยาวสันฝาย (ม.)
H = ความลึกของนํ้าด้านเหนื อนํ้าเหนื อสันฝาย
(ม.)
2
g = ความเร่ งเนื่ องจากแรงดึงดูดของโลก = 9.81 ม./วินาที
Q = ปริ มาณนํ้าไหลผ่านฝาย

และ Mahajan ได้นาํ เสนอค่าสัมประสิ ทธิ์ของการไหล (Cd) ของฝาย
สันยาว ดังแสดงในตารางที่ 8.10-2
Kraatz

ตารางที่ 8.10-2

ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหลผ่านฝายสันยาวการศึกษาของ

Kraatz

และ

Mahajan

3) กรมชลประทาน
ไกรฤกษ์ อินท์ ชยะนันท์ วิศวกรสํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปั ตยกรรม กรม
ชลประทาน ได้ให้คาํ แนะนําในการออกแบบ Double Side Spillway หรื อคือ Duckbill
Spillway แบบปลายปากเหลี่ยม ที่ตวั ฝายมีลก
ั ษณะเป็ นกําแพงตั้งดังแสดงในรูปที่ 8.10-7 ไว้ดงั นี้

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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α 45o – 75o

L = W1+2W3

รู ปที่ 8.10-7 แสดงมิติของรู ปแปลน รู ปตัดตัวฝาย Double Side Spillway
การคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ าน Double Side Spillway
Q  CLH 1 .5

(ม.3/วินาที)
C = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหลของนํ้าผ่านฝาย 1.60 – 1.84
อาจใช้ค่าเฉลี่ย 1.82
L = ความยาวสันฝาย = W1+2W3 (ม.)
(ม.)
H = ความลึกของนํ้าด้านเหนื อนํ้าเหนื อสันฝาย
(อางเก็บนํ้าขนาดเล็ก Afflux ไม่ควรมากกว่า 1.00 ม.)

Q = ปริ มาณนํ้าไหลผ่านฝาย

***กรณี Side channel spillway (แนวสันฝายเป็ นรู ปตัว L) ถ้ามีหน้าตัดฝายเป็ น
กําแพงตั้งเหมือนข้างต้น การคํานวณก็ใช้หลักการและค่าสัมประสิ ทธิ์ของการไหลเหมือนกัน
ข้ อควรระวัง การออกแบบต้องให้การไหลเป็ นแบบ Free flow เท่านั้น โดยระดับ
2

นํ้าด้านท้ายฝายต้องไม่สูงกว่าระดับสันฝายมากกว่า H ซึ่งเป็ นค่า Critical depth ของการไหล
3
ผ่านฝายแบบ Free flow เพราะถ้าระดับนํ้าด้านท้ายฝายสูงกว่า Critical depth คุณสมบัติของฝาย
สันยาวจะหมดไปจะเป็ นลักษณะฝายสันกว้าง ที่ความยาว L จะเหลือเพียง W2 เท่านั้น
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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4) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันแหล่งนํ้าและสิ่ งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้ออกแบบฝายขนาดเล็กหลายแบบ จนได้แบบที่ได้ปรับปรุ งให้มีความเหมาะสมที่สุด คือ ฝาย มข.
2527 ซึ่งตัวฝายมีลกั ษณะเป็ นกําแพงตั้งดังแสดงในรูปที่ 8.10-8

รู ปที่ 8.10-8 แสดงลักษณะของฝาย มข.2527
สมการการไหลข้ ามฝาย มข.2527
อัตราการระบายนํ้าของฝายที่ระดับนํ้าต่าง ๆ สามารถคํานวณได้จากสมการ การ
ไหลข้ามฝาย โดยสถาบันแหล่งนํ้าและสิ่ งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้
มีการศึกษาและสามารถเขียนได้ในรู ปทัว่ ไป ซึ่งอยูใ่ นรู ปของ
(ม.3/วินาที)

Qw = 1.7 W h 3/2

โดยที่

W = ความกว้างของสันฝายที่น้ าํ ไหลข้าม

(ม.)
(ความยาวรวมของความยาวสันฝายระหว่างตอม่อ)
h = ความสู งของนํ้าที่ไหลล้นสันฝาย
(ม.)

จากสมการข้างต้น หากเทียบกับสมการมาตรฐานของฝาย
C = 1.70 ,

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

Q = C L h 3/2
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5) Cylindrical Overfall Weir
Willi H. Hager (1992) ได้นาํ เสนอผลการศึกษา Cylindrical overfall weir

ซึ่ งเป็ นฝายในกลุ่ม Straight drop or Free overfall spillway ที่มีการไหลเป็ นแบบ Overfall
flow ที่ตวั ฝายมีลกั ษณะเป็ นกําแพงที่มีผวิ ด้านเหนื อและท้ายนํ้าเป็ นแนวตรง ส่ วนของยอดสันฝายมี
ลักษณะเป็ นเป็ นครึ่ งทรงกระบอกวางอยูบ่ นกําแพง อาจใช้เป็ นท่อเหล็ก หรื อท่อคอนกรี ต รัศมีความ
โค้ง Rk ซึ่งแสดงในรู ปที่ 8.10-9

รู ปที่ 8.10-9 รู ป a) หน้าตัดของ Cylindrical overfall weir รู ป b) รู ปขยาย
(1) Support and sealing (2) Bolt (3) Deaeration (4) Construction joint (5) Pipe
การคํานวณปริมาณนํา้ ไหลผ่ านฝาย
Q  C dL 2 g H 3 / 2

เมื่อ

Q = ปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่านฝาย

3

(ม. /วินาที)

L = ความยาวประสิ ทธิ ผล (Effective Length) ของสันฝาย

H = ความลึกของนํ้าเหนื อสันฝายที่คิด Approach Velocity ด้วย

(ม.)

(ม.)

Cd = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหลผ่านสันฝาย ***

*** ค่ าสั มประสิ ทธิ์ของการไหลผ่ านสันฝาย: Cd
อาศัยผลการศึกษาของ Hager (1992) ที่พบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์ของการไหลผ่าน
สันฝายลักษณะนี้ จะสัมพันธ์กบั ค่า ของ H และ Rk

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ถ้าให้
เมื่อ

H
 k
Rk

แรงกดดันของที่เกิดจากการไหลของนํ้าบนผิวหน้าของฝาย
จะไม่เกิด Cavitations หรื อเกิดการกัดเซาะผิวหน้าฝายจากฟองอากาศ นัน่ คือ H/Rk มีค่าสูงสุ ดไม่
เกิน 1.5 นัน่ เอง
การคํานวณจะได้ค่าที่ถูกต้องเมื่อ H ≥ 7 ซม. (จะไม่เกิดผลกระทบจากความหนืด
และจากความขรุ ขระของผิวของฝาย)
H/Rk ≤ 1.5


3 k
C d  0.3741 
 11  2.5 k





การไหลแบบ Free Flow

กรณี น้ าํ ไหลผ่านน้อยมาก (<7 ซ.ม.) ρk ≈ 0
จะได้
Cd = 0.374
กรณี น้ าํ ไหลผ่านมากที่สุด ρk = 1.5
จะได้
Cd = 0.488
ดังนั้น Cd จะมีค่าระหว่าง

0.374 ถึง 0.488

เนื่ องจากค่า Cd มีช่วงแคบ ดังนั้นการเกิดการไหลแบบ Submerged Flow จะ
เกิดทันทีที่ระดับนํ้าด้านท้ายนํ้าสู งถึงระดับสันฝาย ซึ่ งฝายในกลุ่มที่มีการไหลแบบ Free Overfall
จึงมักออกแบบให้ไม่เกิดอิทธิพลจากการเกิด Submergence เสมอ

6) Compound Crested Weir
Thair Mahmood Al-Taiee และ Tahssen Ali Hassan Chilmeran แห่ ง
Research Center of Dams and Water Resources, University of Mosul, Iraq

ได้

เสนอผลการศึกษาเรื่ อง Hydraulic Characteristics of Flow Over Compound Crested
Weir ซึ่ งเป็ นฝายกลุ่ม Straight drop หรื อ Free overfall ที่มีสันฝายเป็ นแบบผสม
(Compound Crested) ระหว่างฝายที่มีสันโค้งแบบ Quarter round และฝายสันคม ดังแสดง
ในรูปที่ 8.10-10 โดยในการทดลองได้วางแนวของสันฝายทํามุม α กับทิศทางการไหลของนํ้า (เป็ น
๐
๐
๐
๐
Oblique or Skew weir) เป็ นมุม 35 , 45 , 60 และ 90 (ฝายแนวตรงปกติ)
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รู ปที่ 8.10-10 แสดงแปลน และรู ปตัดของ Compound Crested Weir
รายละเอียดของฝาย หน่วย SI
ส่ วนโค้งของสันฝาย มีรัศมี = R
ฝายมีความสู ง
=P
โดยที่
R = P/12
ความลึกนํ้าที่ไหลผ่านฝาย = h
ฝายมีความหนา
=t
แนวทางการศึกษาทดลอง


ใช้สมการพื้นฐานการคํานวณปริ มาณนํ้าผ่านฝาย
Q

2
2gCdLH1.5
3

(ม.3/วินาที)
Cd = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหลของนํ้าผ่านฝาย
L = ความยาวสันฝาย (ม.)
H = Total head ของนํ้าเหนื อสันฝาย
(ม.)
2
g = ความเร่ งเนื่ องจากแรงดึงดูดของโลก = 9.81 ม./วินาที
Q = ปริ มาณนํ้าไหลผ่านฝาย

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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Cd 

Qact
Qtheo

Qact = ปริ มาณนํ้าไหลผ่านฝายที่วดั ได้จริ ง (ใช้เครื่ องมือวัดนํ้า)
Qtheo = ปริ มาณนํ้าไหลผ่านฝายที่คาํ นวณตามทฤษฏี

Q theo 

2
2gLH1.5
3

 h R
Cd    , 
P P 

ผลจากการศึกษา
ได้ผลการทดลองเป็ นค่าความสัมพันธ์ของ Cd และอัตราส่ วนของ h/P, R/P
สําหรับฝายที่แนวสันทํามุม α กับแนวการไหล ดังสมการต่อไปนี้ ซึ่ งแสดงด้วยกราฟในรู ปที่ 8.1011
 h  0 .2
 
P
sin  0.3
C d  0.0035  
R
 
P

รู ปที่ 8.10-11 กราฟความสัมพันธ์ของ Cd และอัตราส่ วนของ h/P, R/P
สําหรับฝายที่แนวสันทํามุม α กับแนวการไหล

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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8.11 ฝายหยัก (Labyrinth Weir)
มี องค์ประกอบสําคัญหลายอย่างในการกําหนดรู ปแบบของฝายเพื่อให้น้ าํ ในปริ มาณที่
ต้องการไหลผ่านไปได้ เช่น อัตราส่ วนความสู งของนํ้าที่ไหลข้ามฝายกับความสู งของตัวฝาย
ลักษณะรู ปร่ างของสันฝายและความยาวสันฝายเป็ นต้น ถ้ามีความจําเป็ นต้องระบายนํ้าปริ มาณมาก
ต้องใช้ขนาดความยาวของสันฝายยาวกว่าความกว้างของลํานํ้า เมื่อความกว้างของทางนํ้ามีความ
จํากัดไม่สามารถขยายให้มากกว่านั้นได้ จึงมีการออกแบบเพิ่มความยาวสันฝายในความกว้างของ
ทางนํ้าที่จาํ กัดดังกล่าวด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ ง จะเรี ยกฝายที่มีสันฝายยาวกว่าความกว้างของ
ลํานํ้าว่าฝายสั นยาว (Long
Diagonal or Oblique

ซึ่ งแบ่งเป็ น 3 กลุ่มย่อย คือ ฝายทแยง (Skew or
Weir), ฝายปากเป็ ด (Duckbill Weir or Bathtub Weir) และฝาย
Crested Weir)

หยัก (Labyrinth Weir)

รู ปที่ 8.11-1 แสดงแปลนรู ปแบบของ Long crested weir 3 กลุ่ม

รูปที่ 8.11-2 แสดง Long crested weir บางรู ปแบบที่ติดตั้งในทางนํ้า
ในส่ วนของฝายหยักจะมีลกั ษณะของสันฝายที่เมื่อมองจากด้าน Plan แล้ว จะมี
การพับไปพับมาของรู ปร่ างฝายอย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อเป็ นการนําเอาฝายรู ปทรงนั้นส่ วนเดียวที่เรี ยก
1 Cycle มาเรี ยงต่อกันเป็ นหลายๆ Cycle นัน่ เอง เพื่อให้มีความยาวสันฝายยาวพอที่จะระบาย
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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นํ้านองสู งสุ ดลงสู่ ทางนํ้าที่มีความกว้างจํากัดได้อย่างเพียงพอ จึงเรี ยกฝายแบบนี้ ว่า ฝายหยัก หรื อ
Labyrinth แต่บางครั้ งอาจมีการเรี ยกเป็ นอย่างอื่น โดยถ้าเป็ น Cycle ของรู ป U-Shape หรื อ
Bathtub Shape หรื อ รู ปสี่ เหลี่ยม อาจเรี ยก Corrugated หรื อ Accordion หรื อ Folded
หรื อ Piano Keys Weirs ถ้าเป็ น Cycle ของรู ปสามเหลี่ยม หรื อ สี่ เหลี่ยมคางหมู หรื อ
Duckbill จะเรี ยก Labyrinth Weir เป็ นต้น

รู ปที่ 8.11-3 แปลนฝายหยักบางรู ปแบบ
Kraatz and Mahajan (1975) ได้ศึกษาฝายสันยาวทั้ง 3 กลุ่ม โดยให้เป็ น

ตัวแทนของฝายที่สร้างในทางนํ้า โดยเลือกฝายปากเป็ ดและฝายหยักมาเพียง Cycle เดียว และฝาย
แต่ ละแบบจะมี สันฝาย 2 ลักษณะคือ สันฝายที่ โค้งมน และสันฝายที่ เป็ นเหลี่ยม โดยใช้สมการ
ต่อไปนี้
Q  L 2g C d L H 1.5

(ม.3/วินาที)
Cd = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหลของนํ้าผ่านฝาย
L = ความยาวสันฝาย (ม.)
H = ความลึกของนํ้าด้านเหนื อนํ้าเหนื อสันฝาย
(ม.)
Q = ปริ มาณนํ้าไหลผ่านฝาย

Kraatz และ Mahajan ได้นาํ เสนอค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหลของฝายดังกล่าว

ดังแสดงในตารางที่ 8.11-1 แม้วา่ ค่า Cd ที่ได้เป็ นค่าเฉลี่ยค่าเดียว ไม่สามารถใช้ประกอบการคํานวณ
ปริ มาณนํ้าไหลผ่านฝายให้ครอบคลุมช่วงความลึกของนํ้าที่ระดับต่างๆได้ แต่ก็เพียงพอสําหรับการ
พิจารณาออกแบบเบื้องต้นฝายประเภทดังกล่าวได้ดี และเป็ นที่ยอมรับเพราะเป็ นแนวคิดใหม่ใน
การศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบที่ครอบคลุมฝายสันยาวทั้งหมด
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ตารางที่ 8.11-1 ค่ าสัมประสิ ทธิ์ของการไหลผ่านฝายสันยาวการศึกษาของ Kraatz และ Mahajan

8.11.1 วัตถุประสงค์ ของการออกแบบเป็ นฝายหยัก
1) วัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มความสามารถของการระบายนํ้าของทางระบายนํ้าล้นหรื อฝาย
จากความกว้างของทางนํ้าปกติที่แคบได้มากขึ้น ซึ่งทําให้สร้างฝายได้สูงขึ้นด้วย
2) ใช้เป็ น Drop Structure ในระบบส่ งนํ้าระบายนํ้าที่เป็ นอาคารวัดปริ มาณนํ้าด้วย
3) ใช้เพิ่มปริ มาณอากาศในนํ้า(เพิ่มออกซิเจน) เพื่อการปรับคุณภาพของนํ้าในทางนํ้า เพราะ
การไหลผ่านฝายประเภทนี้ จะเป็ นลักษณะ Aerating Flow คือเกิดฟองอากาศปนไปกับนํ้าเมื่อมี
การไหลผ่านสันฝายออกไปและขณะนํ้ากระทบพื้นด้านท้ายปริ มาณมาก
8.11.2 รูปแบบของสั นฝายหยัก
เนื่องจากการไหลของนํ้าผ่านฝายหยักเป็ นแบบ Free overfall ฝายหยักจะมีรูปแบบของ
สันฝายลักษณะกําแพงตั้งหลายรู ปแบบตามที่แสดงไว้ในรูปที่ 8.11-4

รู ปที่ 8.11-4 ลักษณะรู ปแบบสันของฝายหยักแบบต่าง ๆ

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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8.11.3 ลักษณะการไหลของนํา้ ผ่ านฝายหยัก
จากการที่ฝายหยักมีการพับไปพับมา ตําแหน่งของสันฝายและลักษณะการไหลจึงอาจมีได้
3 รู ปแบบ คือ ตั้งฉากกับทิศการไหล (การไหลของฝายปกติ Normal Spillway Flow), ขนานกับ
ทิศการไหล (Side Channel Spillway Flow) และทํามุมกับทิศการไหล (Skew Spillway
Flow) และเนื่ องจากฝายหยักประกอบด้วยสันฝายที่มีมุมหักในแนวแปลน การไหลของนํ้าที่ผา่ น
สันฝายบริ เวณที่ เป็ นส่ วนมุมหักนี้ และบริ เวณใกล้เคียงจึ งต่างจากการไหลของนํ้าที่ ผ่านสันฝาย
บริ เวณที่เป็ นเส้นตรง การไหลแบบนี้จะเกิดขึ้นในช่วงความยาวหนึ่งของสันฝาย ความยาวนี้เรี ยกว่า
ั ความสู งของนํ้าที่ไหลข้ามสันฝาย ความสู ง
Nappe Interference (Ld) ซึ่ งมีความสัมพันธ์กบ
ของฝาย และมุมของฝาย โดยในบริ เวณ Ld นี้ น้ าํ จะมีการอัดตัวกัน มีผลให้น้ าํ ไหลข้ามฝายได้
น้อยลง ซึ่งแสดงตามรู ปที่ 8.11-5

รู ปที่ 8.11-5 แสดงลักษณะของฝายหยักบางรู ปแบบ
เมื่อ

h = ความสู งของนํ้าที่ไหลข้ามสันฝาย หรื อ Head ของนํ้าด้านเหนื อนํ้าของฝาย
H0 = Total Head (หรื อ h+ Velocity head, (V2/2g))
P = ความสู งของฝาย
W = ความกว้างของฝาย
L = ความยาวสันฝายของฝายหยัก
B = ความยาวด้านข้างสันฝายหยักที่เอียงทํามุมกับทิศนํ้าไหล

Shape = รู ปร่ างของฝายหยัก
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α = มุมของกําแพงด้านข้างของฝาย

ั ซ้อนกัน= f (h/p, α)
Ld = Nappe Interference ส่ วนที่มีการไหลที่ทบ
C หรือ C(l) = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการรบกวนกันของการไหล = Cr/ Cd
Cr = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหลของฝายที่มีค่าลดลงจากการรบกวนกันของการไหล

ค่าสัมประสิ ทธิ์ของการไหลของฝายเมื่อไม่คิดการรบกวนกันของการไหล (ค่า
จากฝายวัดนํ้าสันตรงอื่นๆ ที่มีความยาวสันเท่าฝายหยักที่ใช้วดั เทียบกัน)
Cm = ค่าเฉลี่ยของสัมประสิ ทธิ์ ของการไหลที่ลดลงจากการรบกวนกันของการไหล
Cd =

N.Hay

และ G.Taylor ศึกษาพบความสัมพันธ์ของปริ มาณการไหลผ่านฝาย

หยักสรุ ปได้วา่
Q = f (h/P, L/W, Shape)

รู ปที่ 8.11-6 แสดงการเกิด Nappe Interference

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

ปราโมท พลพณะนาวี สํ านักชลประทานที่ 8

8-86

รู ปที่ 8.11-7 แสดงรู ปร่ างสันฝาย 1 Cycle ของฝายหยัก
ผลจากการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับฝายหยักทําให้ทราบว่ามุมของฝายกับทิศ
ทางการไหลด้านเหนือนํ้ามีอิทธิพลต่อปริ มาณนํ้าที่ไหลข้ามฝายเป็ นอย่างมาก
สําหรับฝายสามเหลี่ยมมุมที่คาํ นวณได้จากสมการนี้คือมุมสู งสุ ดที่จะสร้างได้
W
max  arcsin  
L 

สําหรับมุมของฝายรู ปสี่ เหลี่ยมคางหมูน้ นั จะเป็ น
 W  4a 
  arcsin 

 L  4a 

8.11.4 การคํานวณปริมาณนํา้ ไหลผ่านฝายหยัก
ในการออกแบบฝายหยักนั้นอาจดําเนินการได้ 2 ลักษณะ คือ
1) การออกแบบเป็ นฝายหยักมาตรฐานภายใต้รูปแบบและข้อกําหนดตามผลการศึกษาของ
นักชลศาสตร์ ที่เป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป ซึ่ งเราสามารถนําค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหลของฝาย
มาตรฐานมาใช้ในการคํานวณได้เลย ซึ่งอาจระบุไว้ในแบบก่อสร้าง หรื อสอบถามผูอ้ อกแบบได้
2) การออกแบบที่ไม่ใช้รูปแบบข้อกําหนดที่เป็ นฝายมาตรฐาน แต่เป็ นการออกแบบให้มี
รู ปร่ างที่ต่างออกไป เป็ นฝายที่มีรูปแบบลักษณะเฉพาะตัว ซึ่ งกรณี เช่ นนี้ จะต้องมีการทดสอบ
แบบจําลองในห้องปฏิบตั ิการ เพื่อหาค่าสัมประสิ ทธิ์ และผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ ดังนั้นใน
การคํานวณจึงให้ใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหลจากผลการศึกษา ที่อาจระบุไว้ในแบบหรื อระบุไว้
ในเอกสารรายงานผลการศึกษา
อนึ่ ง ฝายที่ มี ข นาดใหญ่ ห รื อเป็ นฝายที่ มี ค วามสํ า คั ญ มั ก มี ก ารศึ ก ษาทดลองใน
ห้องปฏิบตั ิการเพื่อให้ทราบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งรวมถึงข้อมูลการไหลของนํ้าผ่านฝายด้วย
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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เสมอ และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็ จมักจะมีการสอบเทียบอาคารเพื่อหาค่าสัมประสิ ทธิ์ของการไหลหรื อ
หาเป็ นอัตราการไหลเทียบกับระดับนํ้าด้านเหนือนํ้าที่ไหลผ่านฝาย (Discharge Curve หรื อ QH Curve) ตลอดจนศึกษาผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นจริ งเสมอ เพื่อเป็ นข้อมูลในการบริ หารจัดการ
นํ้าและข้อมูลทางวิชาการที่จะใช้พฒั นาการออกแบบฝายในภายหน้าต่อๆไป
ในคู่มือนี้จะเสนอการคํานวณปริ มาณนํ้าไหลผ่านฝายหยักตามรู ปแบบฝายมาตรฐานโดยใช้
ข้อมูลผลการศึกษาที่นิยมใช้ในการออกแบบฝายหยักทัว่ ไปเป็ นแนวทางการคํานวณ
การศึกษาชลศาสตร์ การไหลของฝายหยักมีนักชลศาสตร์ หลายท่านได้เสนอผลการศึกษา
และกําหนดแนวทางการออกแบบ เป็ น Design Curve ที่เกี่ยวข้องไว้ ได้แก่
 Hay และ Taylor (1970) ได้ร่วมกันศึกษาและเสนอวิธีการออกแบบฝายหยัก
รู ปสามเหลี่ยมและรู ปสี่ เหลี่ยมคางหมู
 Darvas (1971)ได้ศึกษาฝายหยักรู ปร่ างต่างๆ และสร้างชุดกราฟที่ใช้สาํ หรับ
การออกแบบฝายหยัก
 Lux และ Hinchliff (1984) ได้ศึกษาฝายหยัก 1 cycle โดยเปรี ยบเทียบกับการ
ไหลผ่าน Flume และเสนอค่าความสัมพันธ์ของ Discharge Coefficient กับ Total
Upstream Head

 Tullis และคณะ (1995) ได้ศึกษาฝายหยักรู ปแบบต่างๆ ลงรายละเอียดปลีกย่อย
มากขึ้น โดยศึกษาฝายที่มีมุมหยักแตกต่างกันระหว่าง 6 – 18 องศา (ต่อมามีการศึกษาเพิ่มเติม จนถึง
90 องศา)
 Falvey ได้นาํ ผลการศึกษาของนักชลศาสตร์ต่างๆ มาคํานวณเปรี ยบเทียบกับผล
การศึกษาแบบจําลองของฝายหยักหลายแห่ งที่ได้ก่อสร้างแล้ว มีขอ้ สรุ ปว่า วิธีการที่ Tullis เสนอ
เป็ นวิธีที่เหมาะสมที่จะนํามาใช้ในการออกแบบและคํานวณปริ มาณนํ้าที่สุด
ดังนั้นคู่มือนี้ จึงขอนํ้าเสนอวิธีการคํานวณปริ มาณนํ้าผ่านฝายหยักเฉพาะวิธีการ
ของ Tullis วิธีเดียว
8.11.5 ข้ อมูลผลการศึกษาของ Tullis ที่ใช้อา้ งอิงในการคํานวณปริ มาณนํ้าผ่ายฝายหยัก
ผลการศึกษาที่สร้างเป็ น Design Curve ของ Tullis ไม่ได้กาํ หนดว่าใช้กบั ฝาย
หยักรู ปแบบใด จึงใช้ได้กบั ฝายหยักรู ปสามเหลี่ยมและรู ปสี่ เหลี่ยมคางหมู โดย Curve นี้ พิจารณา
มุมเอียงของกําแพงฝายซึ่ งทั้งรู ปสามเหลี่ ยมและสี่ เหลี่ ยมคางหมูก็จะมี มุมเอียงลักษณะเดี ยวกัน
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ความแตกต่างจะอยู่ที่ความกว้าง a ของส่ วนยอดของฝาย ซึ่ งจะมีผลต่อปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่านฝาย
หยักเพราะส่ วนนี้ จะทําให้ความยาวสุ ทธิ ของสันฝายสั้นลง ทําให้ปริ มาณนํ้าไหลผ่านฝายได้นอ้ ยลง
จึงควรให้มีความกว้าง a น้อยที่สุด (ควรเป็ น 1 หรื อ 2 เท่าของความหนาของฝาย) อนึ่ งเมื่อระยะ a
มี ค่ า น้ อ ยมากเมื่ อ เที ย บกับ ความยาวสั น ฝายส่ ว นอื่ น ๆ ทํา ให้ ป ริ ม าณนํ้า ไหลผ่ า นฝายหยัก รู ป
สามเหลี่ยมกับรู ปสี่ เหลี่ยมคางหมูต่างกัน ไม่เกิน 10 %

รู ปที่ 8.11-8 แสดงฝายหยักรู ปสี่ เหลี่ยมคางหมูทวั่ ๆ ไป
การคํานวณใช้สมการมาตรฐานของฝายทัว่ ไป
Q

2
Cd L 2g H1.5
3
2

3

H
H
H
H
Cd  A  B    C    D    E  
P
P
P
P

4

การหาค่า Cd ของฝายหยักของ Tullis ตามสมการข้างต้นนั้น กําหนดค่าสัมประสิ ทธิ์ A,
B, C, D, E ดังแสดงไว้ในตารางที่ 8.11-2 และได้สรุ ปผลเป็ น Design Curve ตามรู ปที่ 8.11-9
ซึ่งเป็ นค่าสัมประสิ ทธิ์ของการไหลของฝายทีม่ มี ุมของกําแพงด้านข้างของฝาย (α) ขนาดต่าง ๆ
ตารางที่ 8.11-2 Table of Coefficient
α

6o

8o

12o

15o

18o

25o

35o

90o

A
B
C
D
E

0.49
-0.24
-1.20
2.17
-1.03

0.49
1.08
-5.27
6.79
-2.83

0.49
1.06
-4.43
5.18
-1.97

0.49
1.00
-3.57
3.82
-1.38

0.49
1.32
-4.13
4.24
-1.50

0.49
1.51
-3.83
3.40
-1.05

0.49
1.69
-4.05
3.62
-1.10

0.49
1.46
-2.56
1.44
0
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รูปที่ 8.11-9

Design Curve ของ Tullis ที่ใช้ในการคํานวณปริ มาณนํ้าผ่านฝายหยักทัว่ ไป

รู ปที่ 8.11-10

Curve of Optimum Cd

จาก Design Curve ในรู ปที่ 8.11-9 กราฟแต่ละเส้นจะมีค่าในช่วงต้นที่มีค่า
H/P น้อยๆ จะเป็ นช่วงที่เกิดค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหลสู งสุ ด เมื่อเชื่อมต่อจุดสู งสุ ดของกราฟแต่
ละเส้น จะได้ กราฟค่ าสั มประสิ ทธิ์ของการไหลสู งสุ ด (Curve of Optimum Cd) ดังแสดงในรู ป
ที่ 8.11-10 ซึ่งสามารถใช้ประกอบการพิจารณาในการออกแบบว่า สัมประสิ ทธิ์ของการไหลสู งสุ ด
ของฝายหยักนั้นจะเกิดที่ H/P มีค่าระหว่าง 0.10 ถึง 0.45 โดยกําหนดเป็ นสมการได้ดงั ต่อไปนี้
The Optimum Cd :

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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C d  0.1714 ln    0.8671
P
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ฝายหยักนั้นจะออกแบบให้มีการไหลเป็ นแบบ Free Flow เสมอ ทั้งนี้ เพราะหาก
ระดับนํ้าด้านท้ายนํ้าอยู่สูงกว่าระดับสันฝายเมื่อไร ฝายหยักจะมีคุณสมบัติการไหลที่เปลี่ยนไป จะ
เป็ นเสมือนฝายสันกว้างที่มีความยาวสันฝายเท่ากับส่ วนกว้างที่สุดของตัวฝายในทางนํ้าหรื อระยะ
ระหว่างปลาย 2 ข้างของฝายไปทันที
8.11.6 ฝายหยักกับการไหลแบบ Submerged flow
เชษฐพงศ์ นันทิทรรภ ได้ศึกษา ชลศาสตร์ การไหลด้วยแบบจําลองทางกายภาพ
ของฝายแล็บบิรินธ์ ที่มีตน้ แบบมาจากฝายแม่ร่องน้อย อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ซึ่ งเป็ นฝาย
หยักที่มีรูปร่ างดังแสดงในรูปที่ 8.11-11

รู ปที่ 8.11-11 แสดงฝายต้นแบบและแบบจําลองฝายแม่ร่องน้อย อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
ผลการศึกษา สรุ ปได้วา่
1) กรณี การไหลแบบอิสระ (Free flow)
ค่าสัมประสิ ทธิ์ของการไหล (Cd) จากสมการ
Cd 

Q
2
L 2g H11.5
3

อัตราการไหลผ่านฝาย (ม.3/วินาที)
Cd = สัมประสิ ทธิ์ ของการไหล
H1 = ระดับนํ้าด้านเหนื อนํ้า (ม.)
2
g = ความเร่ งเนื่ องจากแรงโน้มถ่วงของโลก (9.81 ม./วินาที )
Q=

โดยเมื่ ออัตราการไหลเพิ่มมากขึ้ น ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหลจะมี ค่าลดลง
และ Cd จะมีค่าในช่วง 0.35 - 0.55
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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2) การไหลแบบจม (Submerged flow)
ค่าสัมประสิ ทธิ์ของการไหล (Cs) จากสมการ
Cs 

Q
LH 2gHd

อัตราการไหลผ่านฝาย (ม.3/วินาที)
Cs = สัมประสิ ทธิ์ ของการไหลแบบจม
H1 = ระดับนํ้าด้านเหนื อนํ้า (ม.)
H2 = ระดับนํ้าด้านท้ายนํ้า (ม.)
Hd = ผลต่างของระดับนํ้าด้านเหนื อนํ้ากับด้านท้ายนํ้า = (H1 - H2) (ม.)
2
g = ความเร่ งเนื่ องจากแรงโน้มถ่วงของโลก (9.81 ม./วินาที )
Q=

ค่า Cs จะมีค่าในช่วง 0.32 - 0.41
3) ช่วงการเปลี่ยนแปลงการไหลจากการไหลแบบอิสระเป็ นการไหลแบบจม
เมื่อค่า Submergence

ratio H2/H1

น้อยกว่า 0.57 การไหลจะเป็ นแบบ

อิสระ
เมื่อค่า Submergence ratio H2/H1 มากกว่า 0.57 การไหลจะเป็ นแบบจม
โดยฝายแล็บบิรินธ์หรื อฝายหยักจะเปลี่ยนพฤติกรรมเป็ นแบบฝายสันกว้าง
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8.12 Shaft spillways or Drop inlet spillways

8.12.1 ลักษณะของ Shaft spillways
เป็ นทางระบายนํ้าล้นที่มีลกั ษณะเป็ นปล่องแนวดิ่ง โดยส่ วนบนสุ ดปาก
ปล่องเป็ นตัวฝายเพื่อรับนํ้าลงสู่ ท่อที่อยูใ่ นแนวดิ่งหรื อแนวเอียง จากนั้นจึงระบายนํ้าออกสู่ อาคาร
สลายพลังงานด้านท้ายผ่านท่อที่วางในแนวราบ อาจแยกส่ วนองค์ประกอบได้ดงั นี้
Shaft spillway

1) Spillway section หรื อส่ วนของปากทางระบายนํ้าล้น เป็ นส่ วนที่เป็ นปากของทางนํ้า
เข้าที่ ต้ งั ในแนวดิ่ ง มี ลกั ษณะเป็ นสันฝายคอนกรี ตรู ปทรงต่างๆ เช่ น รู ปวงกลม เรี ยก Morning
glory spillway รู ปสี่ เหลี่ยม เรี ยก Box spillway (ทั้ง 2 แบบนี้ จะนิ ยมสร้างมาก) นอกจากนี้ จะมี
รู ปทรงอื่นๆ เช่น รู ปหกเหลี่ยม รู ปส่ วนของวงกลม ฯลฯ
2) Transition section เป็ นส่ วนเชื่อมต่อปากทางระบายนํ้าล้นแบบ Morning glory
กับปล่องแนวดิ่งหรื อแนวเอียง (Vertical or Inclined shaft) ที่ค่อยๆ เปลี่ยนรู ปร่ างจากรู ปทรง
ของปากทางระบายนํ้าล้นไปเป็ นรู ปท่อกลม ส่ วนกรณี Box spillway อาจไม่มีส่วนนี้ โดยตัวฝาย
และปล่องรับนํ้าจะเป็ นส่ วนเดียวกัน
3) ท่อระบายนํ้าออกสู่ ดา้ นท้าย โดยจะเชื่อมต่อปล่องแนวดิ่งหรื อแนวเอียงที่เป็ นท่อกลม
ด้วยท่อโค้งเพื่อปรับแนวท่อให้เป็ นแนวราบเพื่อระบายนํ้าลงสู่ลาํ นํ้าด้านท้ายต่อไป
8.12.2 หลักการของ Shaft Spillway
พิจารณา รู ปที่ 8.12-1 ซึ่งแสดงรู ปแบบพื้นฐานของ Shaft spillway ที่มาจากฝายสันคมที่
เป็ นท่อกลมแนวดิ่ ง เมื่อมีระดับนํ้าเหนื อสันฝายน้อยๆ นํ้าจะไหลล้นข้ามสันฝายลงสู่ กลางท่อใน
ลักษณะแผ่นนํ้า (Nappe) ที่มีขอบเขตผิวบนและผิวล่างคล้ายกรณี ฝายสันคมทัว่ ไปตามที่ได้กล่าว
มาแล้ว และหากระดับนํ้าเหนื อสันฝายสู งเพิ่มขึ้นอัตราการไหลก็จะเพิ่มขึ้น Nappe ก็จะเพิ่มขนาด
และเปลี่ยนตําแหน่ ง เมื่อถึงตําแหน่งหนึ่ ง Nappe ของแต่ละด้านจะมาพบกันแล้วรวมกันเป็ นลํา
ของนํ้า (Jet) เรี ยกตําแหน่งนี้วา่ Crotch และหากระดับนํ้าเหนือสันฝายเพิ่มสูงขึ้นอีก ขนาดของลํา
Jet ก็จะใหญ่ข้ ึน ตําแหน่ ง Crotch ก็จะยกตัวสู งขึ้น และนํ้าที่อยูเ่ หนื อ Crotch จะมีลกั ษณะคล้าย
เดือดพล่าน ซึ่ งเรี ยกว่า Boil ถ้ายิง่ ระดับนํ้าเหนื อสันฝายยิง่ เพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ Crotch และ Boil ก็จะ
ขยับตัวสู งขึ้นเรื่ อย ๆ จนถึงจุดหนึ่ งจะเกิดปรากฏการ Flood out คือทั้ง Crotch และ Boil จะ
หายไป มองเห็นเพียงนํ้ากระเพื่อมๆ เท่านั้น
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รู ปที่ 8.12-1 แสดงรู ปแบบพื้นฐานของ Shaft spillway มาจากท่อกลมมีสนั คม
การไหลของนํ้าข้างต้นเมื่อระดับนํ้ายังตํ่าจะไหลผ่านสันฝายและ Transition ใน
ลักษณะ Free flow จนกระทัง่ ระดับนํ้าสู งขึ้น Crotch และ Boil ขยับตัวสู งขึ้นถึงจุดหนึ่ ง การ
ไหลจะเกิดผลกระทบเนื่องจากSubmergence และเมื่อถึงจุด Flood out การไหลของนํ้าจะถูก
ควบคุมด้วย Jet flow หรื อรู ปร่ างของ Transition โดยนํ้าไหลเต็มท่อ (ถ้ารู ปร่ างของ Transition
ไม่พอดีกบั รู ปร่ าง Jet)
มักออกแบบหน้าตัดของสันฝายให้มีรูปร่ างเหมือนผิวโค้งด้านล่างของ
Nappe โดยให้มีขนาดปากสันฝาย และขนาดช่องรับนํ้าแนวดิ่งให้เพียงพอที่จะรองรับการไหลให้
เป็ นแบบ Free flow เสมอ จะหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการไหลที่เกิดสภาวะ Submergence เพราะการ
ไหลลักษณะดังกล่าวนํ้าจะไหลเต็มท่อด้วยความเร็ วสู ง ซึ่ งจะทําให้เกิด Cavitation คือจะเกิดฟอง
ไอขึ้นที่ผวิ หน้าของนํ้ากับผนังคอนกรี ต ถ้าเกิดขึ้นมากจะเกิดการกระแทกของฟองอากาศจะทําให้
นํ้าเกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุ่ นแรง และเกิดการกัดทําลายผิวคอนกรี ต ทําให้เป็ นอันตรายต่อความ
มัน่ คงของตัวฝาย กรณี เช่นนี้อาจป้ องกันด้วยการติดตั้งท่อเพื่อระบายอากาศออกไป
Shaft spillway

8.12.3 Morning Glory Spillway
Morning glory spillway เป็ น Shaft spillway ที่มีสันฝายเป็ นรู ปวงกลม

อาจ

ออกแบบรู ปตัดสันฝายหรื อปากได้เป็ น 2 ชนิดคือ
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รู ปที่ 8.12-2 สันของ Morning glory spillway อาจแบ่งได้เป็ น 2 ชนิดคือ
Standard crest spillway (รู ปด้านซ้าย) และ Flat crest spillway (รู ปด้านขวา)
1) Standard crest spillway มีสนั ฝายเป็ นรู ปหน้าตัดที่สอดคล้องกับรู ปร่ างส่ วนโค้งผิว
ด้านล่างของ Nappe (รู ปร่ างขอบเขตของแผ่นนํ้าที่ลน้ ข้ามสันฝายออกไป) ซึ่ งเป็ นการไหลผ่านสัน
ฝายลักษณะของฝายสันคม ซึ่ ง USBR ได้กาํ หนดรู ปแบบหน้าตัดฝายตามรู ปแบบของ Standard
nappe เอาไว้ การออกแบบก่อสร้างส่ วนใหญ่มกั สร้างสันฝายแบบนี้
2) Flat crest spillway ปรับส่ วนสันฝายหรื อปากทางรับนํ้าให้แบนราบ ทําให้การไหล
เป็ นลักษณะคล้ายการไหลของฝายสันกว้าง
8.12.3.1 รูปแบบการไหลของ Morning glory spillway
ได้ศึกษารู ปแบบการไหลของ Morning glory spillway พบว่าจะมีได้
3 รู ปแบบ ซึ่งแสดงตามรู ปตัดแสดงการไหลและกราฟ H-Q ในรู ปที่ 8.12-3 ได้แก่
USBR (1973)

1) Entrance or Crest control เป็ นรู ปแบบตามหลักการของ Shaft spillway ที่มี
การไหลเป็ นแบบ Free flow ที่ทุกระดับความลึกเหนือสันฝาย และท่อระบายนํ้าออกสู่ ดา้ นท้ายนํ้า
มีขนาดเพียงพอที่จะระบายนํ้าออกไปในลักษณะการไหลในทางนํ้าเปิ ดอย่างอิสระ (นํ้าไหลไม่เต็ม
ท่อ) ซึ่งเป็ นช่วงของเส้นกราฟ ab
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2) Orifice or Tube control เกิดเมื่อระดับนํ้าเหนื อสันฝายสู งจนการไหลไม่เป็ น
ลักษณะการไหลล้นข้ามสันฝายอย่างอิสระ แต่เป็ นการไหลลักษณะของลําของนํ้าที่ผ่านปากฝาย
ออกไป ซึ่ งเป็ นลักษณะการไหลผ่านช่อง Orifice ขนาดใหญ่นนั่ เอง แต่น้ าํ ยังไม่ไหลเต็มท่อทั้งใน
ส่ วนปล่องแนวดิ่งและท่อแนวราบที่ระบายนํ้าออกด้านท้าย นํ้าไม่ท่วมปากด้านท้ายท่อ เป็ นช่วงของ
เส้นกราฟ cd ที่เกิดต่อจากเส้นกราฟ ab ที่ตาํ แหน่ง g
3) Exit control or Full pipe flow เป็ นการไหลที่น้ าํ ไหลเต็มในทุกส่ วนหน้าตัดของทุก
องค์ประกอบของฝาย รวมทั้งนํ้าท่วมท้ายท่อด้วย เป็ นช่วงของเส้นกราฟ ef ที่เกิดต่อจากเส้นกราฟ
cd ที่ตาํ แหน่ง h
ผลการศึกษาสรุ ปได้ว่า ที่อตั ราการไหล (Q) จะแปรผันตรงกับระดับนํ้าเหนื อสันฝาย (H)
โดยรู ปแบบการไหลแบบ Entrance control ที่มีการไหลแบบ Free flow โดยจะมีอตั ราการ
ไหลเริ่ มจากน้อยๆ เมื่อระดับนํ้าเพิ่มสู งขึ้น การไหลจะเปลี่ยนรู ปแบบเป็ น Orifice control และ
Exit Control ตามลําดับ โดยอัตราการไหลจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ช่วงการไหลระหว่าง Orifice
control กับ Exit control จะมีลกั ษณะการไหลที่เป็ น Submerged flow
ในทางปฏิบตั ิมกั ออกแบบให้ Shaft spillway มีการไหลเป็ นแบบ Entrance control
ซึ่ งเป็ นการไหลแบบ Free flow เสมอ โดยการควบคุมด้วยการกําหนดระดับนํ้าสู งสุ ดของเขื่อน
หรื ออ่างเก็บนํ้าให้เหมาะสม ไม่ให้มีระดับสู งเกินไปจนทําให้เกิดการไหลที่เป็ น Submerged
flow แต่ในการออกแบบจะกําหนด Design head ให้มีระดับที่ทาํ ให้เกิดอัตราการไหลเลยจาก
ช่วง Entrance control ไปสู่ ช่วง Orifice control ได้เล็กน้อย โดยพิจารณาจากการไหลของนํ้า
ที่ระบายออกจากท่อด้านท้ายนํ้าให้มีความลึกการไหลในท่อ ไม่เกิน 75 %
จากการทดลองในห้องปฏิบตั ิการพบว่าสภาวะที่เหมาะสมของการไหลนั้นขึ้นกับตัวแปร
ของรู ปร่ างสัดส่ วนของตัวฝายต่อไปนี้ คือ H0/Rs
H0/Rs < 0.45

เป็ นการไหลแบบ Free Flow หรื อ Entrance control

0.45 <H0/Rs < 1.00

เป็ นการไหลที่เข้าสู่สภาวะการเกิด Submerged

H0/Rs ≈ 1.00

เป็ นการไหลแบบ Submerged ที่สมบูรณ์

H0/Rs > 1.00

เป็ นการไหลแบบ Orifice flow

ทั้งนี้ ในการออกแบบฝายชนิ ดนี้ ลักษณะการไหลที่ยอมรั บได้น้ ันคือ ค่า H0/Rs < 0.60
โดยยอมให้เกิดการไหลแบบ Submerged flow ได้เล็กน้อย
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รู ปที่ 8.12-3 รู ปแบบการไหล และกราฟ H-Q ของ Morning glory spillway
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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8.12.3.2 การคํานวณอัตราการไหลของ Morning glory spillway

(ตัวห้อย

s หมายถึง Sharp crest : ตําแหน่งสันฝายทางทฤษฏี ที่เป็ นฝายสันคม
o หมายถึง Over crest : ตําแหน่งยอดหรื อสันจริ งของฝาย)

รู ปที่ 8.12-4 แสดงมิติต่าง ๆ ของ Morning glory spillway (Rs, Hs, Ho, P)
ั ยอดฝายสันคม
Rs = รัศมีขอบนอกของปากปล่องสันฝาย เทียบได้กบ
Hs = ความลึกของนํ้าเหนื อฝายที่เป็ นสันคม ซึ่ งรวมค่า Approach velocity (ha) ด้วย
Ho = ความลึกของนํ้าเหนื อยอดสันฝาย
P = ความสู งของสันฝายเมื่อวัดจากพื้นดิน

การคํานวณใช้สมการพื้นฐานอัตราการไหลของฝาย
Q  C o LH 3o / 2

เมือ
่

(ม.3/วินาที)
(ม.)

Q = ปริ มาณนํ้าไหลผ่านฝาย
L = ความยาวของสันฝาย
 L

กรณี ไม่มีตอม่อหรื อครี บเหนือสันฝาย

L  2 R s

กรณี มีตอม่อหรื อครี บเหนื อสันฝายเพื่อใช้บงั คับการไหลไม่ให้เกิดการ
หมุนวนของนํ้าเหนือปากปล่องฝาย ต้องนําตอม่อมาพิจารณาด้วยต่อไปนี้
 L

ถ้ามีตอม่อ หนา t เมตร จํานวน N ตัว
+ กรณี คาํ นวณแบบหยาบ ให้หักเพียงความหนาตอม่อออกจากความยาวสัน
ฝาย จะได้
L  2 R s  nt

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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+ กรณี คาํ นวณแบบละเอียดให้หักความหนาตอม่อออกจากความยาวสันฝาย และ
คิดหักค่าการบีบตัวของการไหลผ่านผิวตอม่อด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์การบีบตัว ซึ่งขึ้นกับรู ปร่ างหน้าตัด
ของตอม่อ ดังเช่นกรณี ของฝายสันตรงที่ได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ จะได้





L  2 R s  2 N.K p Ho

Ho = ความลึกของนํ้าเหนื อยอดสันฝาย

(เมตร)

ค่าสัมประสิ ทธิ์การไหลของ Morning glory spillway นั้น USBR
(1973)ได้นาํ ผลการศึกษาของ Wagner (1956) มาสร้างเป็ นกราฟ ดังแสดงในรู ปที่ 8.12-5 ซึ่ ง
สัมพันธ์กบั ค่าของ Ho/Rs , P/Rs ซึ่ งได้เผยแพร่ ในหนังสื อ Design of Small Dams ซึ่ งมี
หน่วยเป็ นระบบอังกฤษ ที่นาํ มาเสนอไว้ในที่น้ ีเพราะมักมีผนู ้ าํ กราฟนี้ไปใช้คาํ นวณในหน่วยระบบ
SI อย่างผิด ๆ ซึ่ งปรากฏในตําราหลายเล่ม กล่าวคือแม้ว่าค่า Ho/Rs จะไม่มีหน่ วย แต่ค่า Co ของ
กราฟนี้ เป็ นระบบอังกฤษ การจะใช้ค่ากราฟชุดนี้กบั การคํานวณในระบบ SI จึงต้องแปลงค่าหน่วย
ของตัวแปรต่าง ๆ ให้ตรงกัน
Co =

รู ปที่ 8.12-5 กราฟสัมประสิ ทธิ์การไหลผ่าน Morning glory spillway โดย USBR
ได้จากผลการศึกษาของ Wagner (1956) มีหน่วยเป็ นระบบอังกฤษ
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รูปที่ 8.12-6 กราฟสัมประสิ ทธิ์การไหลผ่าน Morning glory spillway หน่วยระบบ อังกฤษ
กรณี ที่ความลึกของนํ้าเหนือสันฝายต่างจาก Design head
ต่อมา USBR ได้แปลงกราฟค่าสัมประสิ ทธิ์การไหลผ่าน
ข้างต้น มาเป็ นหน่วย SI ดังแสดงในรู ปที่ 8.12-7

Morning glory spillway

รู ปที่ 8.12-7 กราฟสัมประสิ ทธิ์การไหลผ่าน Morning glory spillway
ที่ USBR ดัดแปลงเป็ นหน่วยระบบ SI
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รู ปที่ 8.12-8 กราฟสัมประสิ ทธิ์การไหลผ่าน Morning glory spillway หน่วยระบบ SI
กรณี ที่ความลึกของนํ้าเหนือสันฝายต่างจาก Design head
นอกจากนี้ FAO ได้สรุ ปการใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ของการไหลผ่าน Morning glory
spillway ในหน่วย SI ไว้ให้ซ่ ึ งแบ่งตามประเภทของสันฝาย ดังนี้
1) Circular crest
Ho/Rs 0.20 0.40
Co
1.82 1.78

0.60
1.63

0.80
1.33

1.00 1.20 1.40
1.12 0.93 0.80

1.60
0.70

1.80
0.62

2.00
0.57

2) Standard crest
Ho/Rs 0.10 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50
Co
1.830 1.825 1.815 1.800 1.785 1.760 1.740 1.720
3) Flat crest
Co = 3.20

8.12.4 Drop Inlet Pipe Spillway / Box Inlet Drop Spillway

เป็ น Shaft spillway ที่มีรูปแบบง่าย ๆ ตัวฝายเป็ นปล่องรับนํ้าแนวดิ่ง แล้วมีท่อทิ้งนํ้า
ออกจากปล่องลอดทํานบดินของอ่างเก็บนํ้าไปสู่ลาํ นํ้าด้านท้าย ฝายหรื อทางระบายนํ้าล้นชนิดนี้มกั
มีขนาดเล็กระบายนํ้าได้ไม่มาก มีชื่อเรี ยกต่างๆ กันตามรู ปร่ างของปล่องรับนํ้า ถ้าเป็ นรู ปวงกลม
เรี ยก Drop inlet pipe spillway หรื อ Pipe spillway ถ้าเป็ นรู ปสี่ เหลีย่ มเรี ยก Box inlet drop
spillway หรื อ Box spillway ตัวฝายหรื อปล่องรับนํ้าจะมีรูปทรงหน้าตัดที่เท่ากันตลอดทั้งปล่อง
ผิวด้านในไม่สร้างให้เป็ นรู ปทรงของ Nappe ดังเช่น Morning glory spillway อาจสร้ า งให้

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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มีปล่องรับนํ้าปล่องเดียวหรื อสร้างเป็ นกลุ่มมีปล่องรับนํ้าหลายปล่อง ส่ วนท่อทิ้งนํ้าอาจเป็ นท่อเดียว
หรื อหลายท่อซึ่งขึ้นกับปริ มาณนํ้าที่ตอ้ งระบาย

รู ปที่ 8.12-9 รู ปตัดด้านข้างของ Drop inlet pipe spillway แบบหนึ่ง
การก่อสร้ างหากมีขนาดเล็กใช้ระบายนํ้าออกจากสระเล็กๆ อาจสร้างโดยใช้ท่อ
เหล็ก หรื อท่ออื่นๆ มาประกอบกัน แต่หากมีขนาดที่ใหญ่ข้ ึน เช่ น ใช้กบั อ่างเก็บนํ้าขนาดเล็กมัก
สร้างด้วยคอนกรี ตเสริ มเหล็ก โดยทําสันฝายหรื อยอดที่ปากให้โค้งมนในลักษณะรู ปแบบสันฝาย
Ogee หรื อลบมุมเพื่อลดการต้านการไหลของนํ้าก็ได้
 การคํานวณอัตราการไหลของ Drop inlet pipe spillway และ Box Inlet
Drop Spillway การคํานวณปริ มาณนํ้าของฝายชนิ ดนี้ เป็ นรู ปแบบของ Shaft spillway

ซึ่ ง

แสดงในรู ปที่ 8.12-9
การคํานวณใช้สมการพื้นฐานอัตราการไหลของฝาย
Q  C o LH 3o / 2

เมื่อ

(ม.3/วินาที)
(ม.)
L = ความยาวเส้นรอบรู ปของปากสันฝาย (ขึ้นกับรู ปร่ างของปาก)
 ถ้าสันฝายเป็ นรู ปวงกลม L  2 R s
Rs = รัศมีขอบนอกของปากปล่องสันฝาย (ม.)
 ถ้าสันฝายเป็ นรู ปสี่ เหลีย่ ม L = 2 (ด้านกว้าง+ด้านยาว)
Co = ค่าสัมประสิ ทธิ์ การไหลผ่านฝาย ขึน
้ กับรูปร่ างหน้ าตัดของสั นฝาย (ซึ่งได้
อธิบายในหัวข้อต่างๆ ที่ผา่ นมา)
Ho = ความลึกของนํ้าเหนือยอดสันฝาย
(ม.)
Q = ปริ มาณนํ้าไหลผ่านฝาย

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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8.13 ฝายหน้ าตัดรู ปสามเหลีย่ ม (Crump weir)
ฝายหน้าตัดรู ปสามเหลี่ยม หรื อ Crump weir ที่กล่าวถึงนี้ เป็ นฝายทดนํ้าที่ได้พฒั นามา
จากฝายต้นแบบคือ ฝายวัดนํ้าชนิ ด Crump weir ซึ่ งได้อธิบายรายละเอียดไว้ในบทที่ 11 ในหัวข้อ
11.1 Crump weir หรือ Triangular profile two dimensional weir (ผูเ้ ขียนไม่นาํ เสนอ
รายละเอียดในบทนี้ เนื่ องจากต้องการให้เนื้ อหาสอดคล้องกับประเภทของฝายนั้นๆ อย่างแท้จริ ง
เพราะหากนํา เสนอในบทนี้ ก็ ต ้อ งอธิ บ ายจากที่ ม าซึ่ งคื อ ฝายวัด นํ้า นั่น เอง จึ ง ขอให้ข ้า มไปดู
รายละเอียด หลักการ วิธีการคํานวณในบทที่ 11)
ฝายหน้าตัดรู ปสามเหลี่ยมนี้ มกั สร้างปิ ดกั้นลํานํ้าขนาดเล็ก ที่มีความลาดชันค่อนข้างมาก
และมีตะกอนไหลมากับนํ้ามาก โดยตัวฝายจะมีความสู งไม่มาก เมื่อมีอตั ราการไหลมากๆก็เกิ ด
ระดับนํ้าท้น (Afflux) ไม่มาก เมื่อมีอตั ราการไหลน้อยๆ ตะกอนก็ผา่ นไปได้สะดวก ลักษณะของ
Crump weir แสดงในรู ปที่ 8.13-2
ข้ อกําหนดคุณสมบัติทวั่ ไปของ Crump weir
มักสร้างให้มีลาดฝายด้านหน้า 1: 2 ลาดฝายด้านท้าย 1: 5
ด้านข้างของฝายนิยมสร้างเป็ นกําแพงตั้ง
ระดับนํ้าที่ไหลข้ามสันฝาย: h ≥ 0.06 ม.
ความสู งของฝาย:
P ≥ 0.06 ม.
ความยาวของสันฝาย : L ≥ 0.30 ม.
h/P ≤ 3.5
L/h ≥ 2.0

 การคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ าน Crump weir

1) กรณีการไหลแบบ Free flow

รู ปที่ 8.13-1 ลักษณะการไหลแบบ Free flow
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ที่มา : ปราโมทย์ ไม้กลัด-คู่มืองานเขื่อนดินขนาดเล็กและฝาย

รู ปที่ 8.13-2 แสดงรู ปแบบมิติของ Crump weir แบบหนึ่ง

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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การคํานวณของ Crump weir กรณี Free flow ใช้สมการฝายสันสั้นที่มีหน้าตัดการไหล
เป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า
Q  Cd L

เมื่อ

2
3

2g H3 / 2

3

Q = ปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่านฝาย, (ม /วินาที)
g = ความเร่ งเนื่ องจากแรงดึงดูดของโลก = 9.81

(ม./ วินาที 2)

H = h+(V2 /2g) = ความลึกประสิ ทธิ ผลของระดับนํ้าที่ไหลผ่านฝาย, (ม.) *

* กรณี คาํ นวณแบบหยาบๆ อาจให้ H ≈ h
L = ความยาวของสันฝาย, (ม.)
Cd = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหล
ใช้ค่าที่ได้จากการทดสอบในห้องปฏิบตั ิการชลศาสตร์คือ
Cd = 1.163
เมื่อ h > 0.10 ม
1 .5

 0.003 
C d  1.163 1 

h 


เมื่อ h < 0.10 ม.

2) กรณีการไหลแบบ Submerged flow

รู ปที่ 8.13-3 ลักษณะการไหลแบบ Submerged flow
การคํานวณอัตราการไหลของ Crump weir กรณี Submerged flow
Q  f QF

เมื่อ

3

Q = ปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่านฝายกรณี Submerged flow, (ม /วินาที)
3

QF = ปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่านฝายกรณี Free flow, (ม /วินาที)
f=

ค่า Factor การไหลกรณี Submerged flow ซึ่งขึ้นกับค่า
(หรื อ y1 / y0)
Submergence ratio: H1 / H0

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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H1 = ระดับนํ้าด้านท้ายนํ้า,

(ม.)
H0 = ระดับนํ้าด้านเหนื อนํ้า, (ม.)


f  1 .00

ถา

0 .75  H1 / H0



 f  1.035 0.817  H1 / H0 4


f  8 .686  8 .403 H1 / H 0 



0.0647

ถา

ถา 0.75  H1 / H0  0.93

0 .95  H1 / H0  0 .985

8.14 การเพิม่ ระดับเก็บกักของฝาย
ในช่วงปลายฤดูน้ าํ หลากเป็ นช่วงเวลาที่ตอ้ งพิจารณาเก็บกักนํ้าในแหล่งนํ้าเพื่อให้มี
ปริ มาณมากที่สุดเพื่อใช้ประโยชน์ในหน้าแล้ง โดยที่การเก็บกักนํ้าต้องไม่สร้างผลกระทบทําให้เกิด
นํ้า ท่ ว มพื้ น ที่ ด้า นเหนื อ นํ้า ด้ว ย โดยทั่ว ไปแล้ว จะมี ก ารเก็บ กัก นํ้า ไว้ที่ ร ะดับ นํ้า เก็ บ กัก (รนก.)
โครงการชลประทานบางแห่ งอาจออกแบบให้สามารถเพิ่มปริ มาณนํ้าเก็บกักให้สูงกว่าระดับ รนก.
โดยการติดตั้งอุปกรณ์เสริ มบนสันฝายหรื อทางระบายนํ้าล้น ได้แก่ ไม้อดั นํ้า, แผ่นไม้อดั นํ้า, ฝายยาง
ฯลฯ
การเสริ มสันฝายหรื อทางระบายนํ้าล้นด้วยฝายยาง ทําให้ฝายเดิมนั้นมีคุณสมบัติ
ทางชลศาสตร์ เป็ นฝายยางไปโดยปริ ยาย ซึ่ งได้นาํ เสนอข้อมูลแล้วในหัวข้ อ 8.9 ในลําดับต่อไปจะ
นําเสนอในส่ วนของไม้อดั นํ้า และแผ่นไม้อดั นํ้า
การใช้ ไม้ อดั นํา้ (Stop log) และแผ่ นไม้ อดั นํา้ (Flash board)
การเพิ่ ม ระดับนํ้า เก็บกัก รู ป แบบแรกๆ ใช้ท่อนไม้หลายๆท่ อนเรี ย งกัน ในช่ อ ง
ตอม่อขนาดเล็ก (หรื อรู ปแบบง่ายๆ ใช้เหล็กตัว C จํานวน 2 ชิ้นมาประกบด้านหลังเข้าด้วยกัน) หรื อ
ใช้แผ่นไม้แผ่นเดียวหรื อหลายแผ่นมาประกอบกัน ทั้งนี้เนื่องจากในเวลานั้นไม้มีความเหมาะสมใน
การใช้งานเพราะ หาง่าย ราคาถูก นํ้าหนักไม่มาก ปั จจุบนั มีการใช้วสั ดุอื่นๆ เช่น ใช้คอนกรี ต เหล็ก
และโลหะอื่นๆ พลาสติ ก มาสร้ างหรื อขึ้นรู ป เพื่อใช้แทนไม้ที่หายาก ตลอดจนการใช้กระสอบ
บรรจุทรายมาเรี ยงทับกันเพื่ออัดนํ้า
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รู ปตัดตามยาวตัวฝายแสดงการติดตั้งไม้อดั นํ้า

รู ปแปลน แสดงการใช้เหล็กตัว C 2ตัวประกบกัน (รู ปบน)
หรื อตอม่อเล็กๆ (รู ปล่าง) เพื่อติดตั้งไม้อดั นํ้าบนสันฝาย

รู ปที่ 8.14-1 แสดงการติดตั้งไม้อดั นํ้าบนสันฝาย
 การคํานวณปริมาณนํา้ ไหลข้ ามไม้ อดั นํา้ และแผ่ นไม้ อดั นํา้

ในกรณี ที่ได้ติดตั้งไม้อดั นํ้าหรื อแผ่นไม้อดั นํ้าเหนือสันฝายหรื อทางระบายนํ้าล้น แล้ว ไม้อดั นํ้าหรื อ
แผ่น ไม้อดั นํ้าก็จ ะทําหน้าที่ เ ป็ นฝายตัว ใหม่ แ ทนฝายหรื อ ทางระบายนํ้าล้น เดิ ม ซึ่ ง การคํา นวณ
ปริ มาณนํ้าไหลผ่านไม้อดั นํ้าจะไม่ค่อยมี ความสําคัญมากนัก เพราะมักติดตั้งในช่ วงปลายฤดู น้ าํ
หลากที่ อตั ราการไหลผ่านออกไปไม่มากและเริ่ มลดลง หากจะคํานวณให้ใช้คุณ สมบัติทางชล
ศาสตร์ของการไหลผ่าน Straight Drop or Free Overfall Spillway ในหัวข้ อ 8.10 เพราะมี
ลักษณะรู ปแบบที่คล้ายกัน ซึ่งสรุ ปได้ดงั นี้
Q  CLH 1 .5

(ม.3/วินาที)
C = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหล อาจใช้ค่าเฉลี่ย 1.82
L = ความยาวสันไม้อดั นํ้า (ม.)
H = ความลึกของนํ้าที่ไหลข้ามสันไม้อดั นํ้า (ม.)
Q = ปริ มาณนํ้าไหลผ่านไม้อดั นํ้า

หมายเหตุ อนุ โลมให้ใช้ในการคํานวณการไหลผ่านกระสอบทรายกั้น
นํ้าที่วางเรี ยงให้สนั มีระดับใกล้เคียงกันตลอดแนวด้วย
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ปราโมท พลพณะนาวี สํ านักชลประทานที่ 8

บทที่ 9
ฝายวัดนํา้ ประเภทฝายสั นคม
(Sharp-crested or Thin-plate weirs)

9.1 ลักษณะและข้ อกําหนดทัว่ ไปของฝายสั นคม
การใช้ฝายสันคมเป็ นเครื่ องมือวัดปริ มาณนํ้าในทางนํ้านั้น นักชลศาสตร์ ได้พยายามคิดค้น
รู ปแบบฝายที่หลากหลาย เพื่อที่จะแก้ปัญหาข้อจํากัดที่เกิดขึ้นในฝายบางแบบ รวมทั้งทําให้การวัด
ปริ มาณนํ้าทําได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ วยิง่ ขึ้น
ฝายสันคมได้รับการพัฒนาขึ้นมามีหลายรู ปแบบ ได้แก่
1) ฝายสันคมรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า
2) ฝายสันคมรู ปสามเหลี่ยม
3) ฝายสันคมรู ปสี่ เหลี่ยมคางหมู
4) ฝายสันคมแบบ Proportional
5) ฝายสันคมแบบผสม เช่น แบบสี่ เหลี่ยมผืนผ้ากับแบบสามเหลี่ยม
6) ฝายสันคมรู ปวงกลม
7) ฝายสันคมรู ปพาราโบลา
8) ฝายสันคมรู ปส่ วนตัดของสามเหลี่ยม
9) ฝายสันคมของรู ปทรงเรขาคณิ ตอื่นๆ
ในที่น้ ีจะแบ่งย่อยเป็ น 3 กลุ่ม คือ
ก. กลุ่มแรก ลําดับที่ 1) ถึง 3) เป็ นฝายที่นิยมใช้งานแพร่ หลายทัว่ ไป โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในประเทศไทย เพราะสร้างและดูแลรักษาง่าย การคํานวณไม่ยงุ่ ยาก
ข. กลุ่มที่สอง ลําดับที่ 4) และ 5) มีการสร้างใช้งานบ้างในบางประเทศ เพราะมี
คุณสมบัติที่เหมาะสมบางประการ
ค. กลุ่มที่สาม ลําดับที่ 6) เป็ นต้นไป มักเป็ นการวิเคราะห์เชิงวิชาการหรื อสร้างใน
ห้องปฏิบตั ิการมากกว่าการใช้งานจริ ง เพราะสร้างและดูแลรักษายาก อีกทั้งการคํานวณยุง่ ยาก
หมายเหตุ ในคู่ มื อ นี้ จะอธิ บ ายเฉพาะฝายวัด นํ้า สั น คมที่ นิ ย มสร้ า งใช้ง านจริ ง
นอกนั้นจะนําเสนอเป็ นแนวทางพอสังเขป

9-2
พิจารณารูปที่ 9-1 และรู ปที่ 9-2

รู ปที่ 9-1 รู ปตัดขยายส่วนที่เป็ นสันคมของฝายฝาย

รู ปที่ 9-2 แสดงข้อกําหนดของระยะต่าง ๆ

แผ่นฝายด้านเหนื อนํ้าต้องเรี ยบ ตั้งฉากกับท้องทางนํ้า และแนบสนิ ทกับกําแพง
ข้างของอาคารหรื อทางนํ้า


ฝายต้องติดตั้งในแนวตั้งฉากกันแนวการไหลของนํ้าตรงจุดกึ่งกลางของทางนํ้าที่
เป็ นแนวตรงและมีความสมมาตร โดยพื้นที่หน้าตัดทางนํ้าด้านเหนือนํ้าตลอดแนวความยาววัดจาก
ฝายออกไป 15 – 20 เท่าของความสูงนํ้าเหนือสันฝาย ต้องมีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 8 เท่าของหน้าตัดของ
นํ้าที่ไหลผ่านฝาย เพื่อลดความเร็ วของกระแสนํ้าที่ไหลในทางนํ้าที่จะทําให้เกิด Velocity of
approach ให้หมดไปหรื อเหลือน้ อยกว่ า 0.30 เมตร/วินาที (จะได้ไม่ตอ้ งนํามาคํานวณ)


แผ่นฝายมักสร้างด้วยแผ่นโลหะหนาไม่เกิน 5 ม.ม. มีความหนาของช่องที่น้ าํ ผ่าน
ทุกด้านประมาณ 1 – 2 ม.ม. และต้องถูกลบมุมออก 45 องศา สําหรับฝายรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า, สี่ เหลี่ยม
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คางหมู, วงกลม และพาราโบลิค ลบมุม 60 องศา สําหรับฝายรู ปสามเหลี่ยม และ Sutro
โดยด้านคมหรื อมุมของสันฝายต้องอยูท่ างด้านเหนือนํ้า ด้านที่ถูกลบมุมอยูด่ า้ นท้ายนํ้า

weir

เส้นขอบผิวรู ปหน้าตัดของทางนํ้าต้องห่ างจากสันคมของฝายด้านที่อยูต่ ิดกันไม่
น้อยกว่า 2 เท่าของระยะความลึกนํ้าสูงสุ ดที่จะไหลผ่านฝาย และไม่นอ้ ยกว่า 30 ซ.ม.


เพื่อที่การในทางนํ้าด้านเหนื อนํ้าส่ วนที่อยู่ต่าํ กว่าระดับสันฝายไม่เกิดอิทธิ พลต่อ
การไหลของนํ้าส่ วนที่ขา้ มผ่านฝาย


ระดับนํ้าด้านท้ายต้องตํ่ากว่าสันฝายมากกว่า 5 ซ.ม. เพี่อที่จะไม่ทาํ ให้เกิดสภาพ
สุ ญญากาศใต้ผวิ นํ้าที่ไหลออกจากฝาย (Nappe) ที่จะส่ งผลต่อการไหลผ่านฝาย


การวัด ระดับ นํ้า (Head) ที่ ไ หลผ่า นฝายจะวัด ที่ จุ ด ห่ า งจากแผ่น ฝายออกไป
ประมาณ 3 – 4 เท่าของระยะความลึกนํ้าสูงสุ ดที่จะไหลผ่านฝาย


การกํ า หนดสั ญ ลั ก ษณ์ ค วามลึ ก ของนํ้ า
พิจารณารู ปที่ 9-3 ในหนังสื อหรื อคู่มือต่างๆ มักระบุ
สัญลักษณ์ที่ต่างกัน ในความหมายที่แท้จริ งเรื่ องความลึก
ของระดับนํ้าหน้าอาคารนั้น ที่ตาํ แหน่ งหน้าตัด 1 ขอทํา
ความเข้าใจให้เป็ นแนวทางเดียวกันว่า
H หรื อ H1 = h1+ V1 2/2g

รูปที่ 9-3 แสดงความลึกของนํ้า H
และ h ที่ตาํ แหน่งหน้าตัด 1

ในทางปฏิบตั ิแล้ว ถ้าค่า V1 น้อยกว่า 0.30 ม./ วินาที ให้ถือว่า V12/2g มีค่าน้อย
มากไม่ตอ้ งนํามาคิด ทําให้ H หรื อ H1 = h1 และการออกแบบโดยทัว่ ไปมักจะให้เกิด Velocity of
approach น้อยที่สุดหรื อมามีเลย ดังนั้นในการใช้สัญลักษณ์ ไม่ว่าเป็ น H หรื อ H1 หรื อ h1 ให้
เข้าใจตรงกันว่าถือเป็ นค่าเดียวกัน คือค่าความลึกของนํ้าเหนือสันฝายที่วดั หน้าอาคารในตําแหน่งที่
กําหนดให้วดั ยกเว้นจะระบุเป็ นอย่างอื่น

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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9.2 ฝายสั นคมรู ปสี่ เหลีย่ มผืนผ้ า (Rectangular sharp - crested weirs)
ฝายสันคมรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1) ฝายสี่ เหลี่ยมผืนผ้าแบบไม่บีบข้าง (Full width weirs หรื อ Suppressed weirs) ตัว
ฝายจะมีสนั ฝายยาวเต็มความกว้างของทางนํ้ารู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า สันคมของฝายจะมีเพียงส่ วนสันฝาย
ที่น้ าํ ไหลข้ามไป
2) ฝายสี่ เหลี่ยมผืนผ้าแบบบีบข้าง (Fully contracted weirs) ตัวฝายจะเป็ นช่องเปิ ด
ที่มีความยาวสันฝายเพียงส่ วนหนึ่งของความกว้างทางนํ้า โดยส่ วนที่เป็ นสันคมจะมี 3 ด้าน คือ สัน
ฝาย และขอบ 2 ข้าง

รูปที่ 9-4 แสดงรู ปด้านหน้าของฝายสันคมสี่ เหลี่ยมผืนผ้า
9.2.1 ข้ อกําหนดเฉพาะของฝายสั นคมรูปสี่ เหลีย่ มผืนผ้ า
(นอกเหนื อจากลักษณะและข้อกําหนดทัว่ ไปของฝายสันคมที่กล่าวข้างต้น)
1. ฝายสันคมแบบสี่ เหลี่ยมผืนผ้าไม่บีบข้าง เสมือนเป็ นฝายแบบบีบข้างที่มี b = B
นัน่ เอง
2. B  b  4H
3. H / P  0.5
4. H / b  0.5
5. 0.07 m  H  0.60 m
6. b  0.30 m
7. P  0.30 m
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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9.2.2 การคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านฝายสันคมสี่ เหลีย่ มผืนผ้ า
การศึกษาเกี่ยวกับการคํานวณปริ มาณนํ้าผ่านฝายสันคมนั้นมีพฒั นาการมาอย่างต่อเนื่อง







พัฒนาความรู ้จากการไหลผ่าน Orifice มาเป็ นการไหลผ่านฝายสันคม และพัฒนา
เป็ นฝายสันมนและฝายอื่นๆ
Henry bazin (1898) ได้เสนอหลักการไหลของนํ้าล้นข้ามโครงสร้างที่ปิดกั้น
ทางนํ้า ซึ่งต่อมากําหนดว่าเป็ น Standard weir
Rehbock (1929) ได้นาํ เสนอหลักการไหลผ่านฝายรู ปทรงเรขาคณิ ต พร้ อม
หลักการคํานวณโดยใช้ ความลึกของการไหล (Overfall depth)
Kindsvater and Carter (1957) ได้ศึกษาเพิ่มเติมจากผลการศึกษาของ
Rehbock โดยพัฒนาสู ตรการคํานวณ พร้อมทั้งกราฟประกอบการคํานวณที่เป็ น
ที่ยอมรับ เพราะครอบคลุมฝายสันคมสี่ เหลี่ยมผืนผ้าทุกลักษณะ
นักชลศาสตร์ อื่นๆ ได้ศึกษาคุณสมบัติ ตัวแปรต่างๆที่เกี่ ยวข้อง เพื่อให้สามารถ
คํานวณปริ มาณนํ้าได้ถูกต้องยิง่ ขึ้น และสร้างสู ตรการคํานวณที่ไม่ยงุ่ ยากทําให้ง่าย
ในการใช้งานยิง่ ขึ้นมาตามลําดับ

การคํานวณปริ มาณนํ้าผ่านฝายสันคมนั้นอาจแบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ กรณี การไหลแบบ
Free flow (9.2.3) และกรณี การไหลแบบ Submerged flow (9.2.4)
9.2.3 หลักการคํานวณปริมาณนํ้าผ่ านฝายสั นคมสี่ เหลีย่ มผืนผ้ า กรณี Free
ระดับนํ้าด้านท้ายอยูต่ ่าํ กว่าสันฝาย

flow

เมื่อ

รูปที่ 9-5 แสดงการไหลผ่านฝายสันคมสี่ เหลี่ยมผืนผ้าไม่บีบข้าง
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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พิจารณารูปที่ 9-5 การไหลที่ตาํ แหน่ง [1] และ [2] จะมีพลังงานเท่ากัน
E1  E2
2
2
P2 V2
P1 V1

 Z1 

 Z2
2g
2g



 P
 V2



1


 Z1   Z 2   1
 2g
2g  




V22
V22
2g

h

V12
2g


V12 

V2  2g h 

2g 


dQ  V.dA  V.B.dh


V12 

dQ  B 2g h 
dh

2g 


1/ 2

V2
Q  B 2g   h  1 
dh

2g 
0
3/2
3/2

 V2 
V12 
2


Q  B 2g  h1 
 1 




3
2g 
2g




h1 

Qr  CdQ

เมื่อ Cd คือค่าสัมประสิ ทธิ์ของการไหลผ่านฝาย

3/2
3/2

2
V 2 
V
2

 1 
Q r  C d B 2g  h1  1 



 2g 
3
2
g






(9.1)

ถ้า V1 มีค่าน้อยมาก (น้อยกว่า 0.30 ม. /วินาที)
Qr  Cd

2
B 2g h13 / 2
3

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

(9.2)
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ถ้า V1 มีค่ามากกว่า 0.30 ม. /วินาที ให้ใช้สมการ (9.1) ในทางปฏิบตั ิจะวัดค่าเฉพะความลึก
นํ้าเหนือสันฝาย หรื อ h1 เท่านั้น จะไม่มีการวัดค่า V1 (เพราะถ้าวัดค่า V1 ก็คาํ นวณปริ มาณนํ้าที่หน้า
ตัดที่ตรวจวัดระดับนํ้าโดยสมการ Q = A1V1 ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาคํานวณนํ้าผ่านฝายอีก) จึงมีการคิดค่ า
สั มประสิ ทธิ์ความเร็วของกระแสนํ้า (Approach velocity coefficient: Cv) มาใช้เป็ นค่า
ปรับแก้ ดังสมการ (8.3) โดยใช้ คํานวณเมื่อมีระบุในสู ตรเท่ านั้น เพราะบางสู ตรอาจใช้ C หรื อ Ce
แทน Cd.Cv
2
Qr  C dC v B 2g h13 / 2
3

(9.3)

รูปที่ 9-6 ตัวแปร H, h1, hc ของหน้าตัดการไหลของฝายสันคม
ค่ า Cv (ใช้คาํ นวณในกรณี ที่กาํ หนดไว้ในสูตรเท่านั้น เพราะบางสูตรใช้ค่าอื่นปรับแก้)


การคํานวณ

U เป็ นค่าตัวยกกําลังของ h1ในสมการอัตราการไหล

กรณี ช่องเปิ ดรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า U=3/2 หรื อ1.5
กรณี ช่องเปิ ดรู ปพาราโบลิค U=2.0
กรณี ช่องเปิ ดรู ปสามเหลี่ยม U=2.5
การใช้ กราฟ ดังแสดงในรูปที่ 9-7 ค่าของ Cv ขึ้นกับฟังชัน่ อัตราส่ วนพื้นที่
U

H
Cv   
 h1 
เมื่อ H=h1+V12/2g


1.C d . A * / A

เมื่อ α1=1, Cd = ค่าสัมประสิ ทธิ์ของการไหล
A*= พื้นที่หน้าตัดการไหลที่ control section หรื อช่องฝายโดยให้ hc= h1
A = พื้นที่หน้าตัดการไหลของทางนํ้าที่ตาํ แหน่ งวัดระดับนํ้าที่กาํ หนด โดยมี
ความลึกการไหล = P1+h1
ดังนั้นเมื่อคํานวณค่า Cd.A*/A ได้แล้วนําไปหาค่า Cv โดยกราฟในรูปที่ 9-7 โดย
เลือกเส้นกราฟให้ตรงกับรู ปร่ างช่องเปิ ดของฝาย
หมายเหตุ ถ้าการคํานวณไม่ตอ้ งการความละเอียดมากนักให้ใช้ Cv = 1
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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รู ปที่ 9-7 กราฟหาค่าสัมประสิ ทธิ์ความเร็ วของกระแสนํ้า (Cv)
8.2.3.1 ตัวอย่ างหลักการคํานวณปริมาณนํา้ โดยคิด Approach velocity
พิจารณาจากรูปที่ 9-7 การคํานวณ Approach velocity จะมี 3 ขั้นตอนคือ
1) คํานวณปริ มาณนํ้าผ่านฝาย ใช้สมการ (8.2) กรณี ไม่คิด Approach
โดยใช้ค่า h1 ที่วดั ได้ สมมติได้ผลลัพธ์เป็ นค่า Q

velocity

2) คํานวณ V1 จากการไหลในทางนํ้าที่ตาํ แหน่ง (1) เมื่อเรารู ้ค่า Q จากข้อ 1) และ
เราหาค่าพื้นที่หน้าตัดทางนํ้าที่ตาํ แหน่ง (1) หรื อ A1 ได้โดยใช้ค่าความลึกของการไหล h1+P เมื่อ
P เป็ นความสู งของฝาย (h1+P = Y1+Z1 นัน
่ เอง) ก็จะได้ V1 = Q/A1 ซึ่ งเป็ นค่าที่ใกล้เคียง
Approach velocity จริ งมากที่สุด
3) คํานวณปริ มาณนํ้าใหม่เป็ นกรณี คิด Approach velocity โดยใช้ สมการ (9.1)
ก็จะได้ปริ มาณนํ้าผ่านฝายที่ถูกต้อง
ข้ อควรระวัง ต้องใช้สมการ (9.1) เท่านั้นในการคํานวณกรณี คิด Approach
velocity ทั้งนี้ มกั มีการเข้าใจผิดใช้สมการ (9.2) แล้วแทนค่า H ในสมการดังกล่าวด้วย H+ v12/2g
เป็ น Q  C d 2 B
3



2g H  v12 / 2g

3 / 2 ซึ่งไม่ถูกต้อง

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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9.2.3.2 วิธีการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านฝายสั นคมสี่ เหลีย่ มผืนผ้ า
ในการคํานวณปริ มาณนํ้าผ่านฝายสันคมสี่ เหลี่ยมผืนผ้านั้น มีนักชลศาสตร์ หลายท่านได้
ศึ ก ษาทดลองและนํา เสนอวิ ธี ก ารคํา นวณไว้ โดยจะนํา เสนอผลงานที่ มี ชื่ อ เสี ย งเป็ นที่ ย อมรั บ
ดังต่อไปนี้
1) สมการของ Kindsvater และ Carter (ใช้ ได้ กบั ฝายสี่ เหลีย่ มผืนผ้ าทั้ง 2 ลักษณะ)

รู ปที่ 9-8 ฝายสันคมสี่ เหลี่ยมผืนผ้าไม่บีบข้าง เสมือนเป็ นฝายแบบบีบข้างที่มี b = B
Q  Ce .

เมื่อ

2
2g.b e .he 3 / 2
3
3

Q = ปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่านฝาย, (ม /วินาที)

เมตร/ (วินาที) 2
he = h1+kh = ความลึกประสิ ทธิ ผลของระดับนํ้าที่ไหลผ่านฝาย, (ม.)
be = b+kb = ความยาวประสิ ทธิ ผลสันฝายแบบบีบข้าง
Be = B+kB = ความยาวประสิ ทธิ ผลสันฝายแบบไม่บีบข้าง
kh = 0.001 ม. = ค่าปรับความลึกที่เป็ นผลจากความหนืดและแรงตึงผิว
kb = ค่าปรับความยาวสันฝายที่เป็ นผลจากความหนื ดและแรงตึงผิว
(หน่วย เมตร) ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ค่า b/B หาได้จากกราฟในรูปที่ 9-9
Ce = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหล ขึ้นกับค่าของ h1/P และ b/B
g = ความเร่ งเนื่ องจากแรงดึงดูดของโลก = 9.81

 b
h
C e  0.392  0.50 1  0.2  .  
 B
P

2. 5

หรื อหาได้จากกราฟในรูปที่ 9-10 หรื อ ตารางที่ 9-1
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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เปรียบเทียบค่า Ce ค่ าสั มประสิ ทธิของการไหล กรณีฝายสี่ เหลีย่ มผืนผ้ าไม่ บีบข้ าง (b/B) = 1
h 
Kindsvater และ Carter (1957) : C e  0.402  0.050 1 
P
Rehbock (1929) :

h 
C e  0.4023  0.054 1 
P

Ackers et al. :

h 
C e  0.3988  0.060 1 
P

ข้ อกําหนดเพิม่ เติม เมื่อใช้สูตรของ
พลาดน้อยกว่า 1 % เมื่อ

Kindsvater และ Carter จะมีความผิด



h1 > 3 ซม.



h 1/ P < 5



b หรื อ B ต้องมากกว่า 10 ซม.

รูปที่ 9-9 กราฟหาค่าปรับความยาวสันฝาย (kb)

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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หมายเหตุ ค่า b/B = 1 เป็ นกรณี ฝายสี่ เหลี่ยมผืนผ้าแบบไม่บีบข้าง

รูปที่ 9-10 กราฟหาค่าสัมประสิ ทธิของการไหล (Ce)

ตารางที่ 9-1 ค่า Ce ขึ้นอยูก่ บั ค่าของ b/B และ h1/P (Georgia Institute of Technology)
b/B

Ce

b/B

Ce

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6

0.602+0.075 h1/P
0.599+0.064 h1/P
0.597+0.045 h1/P
0.595+0.030 h1/P
0.593+0.018 h1/P

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

0.592+0.010 h1/P
0.591+0.0058 h1/P
0.590+0.0020 h1/P
0.589-0.0018 h1/P
0.588-0.0021 h1/P
0.587-0.0023 h1/P

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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2) ผลการศึกษาของนักชลศาสตร์ อนื่ ๆ
กรณีฝายสี่ เหลีย่ มผืนผ้ าแบบไม่ บีบข้ าง

2
2g.b e .he 3 / 2
3

จาก

Q  Ce .

จัดรู ปใหม่เป็ น

Q  KLH3 / 2

เมื่อ

(b/B) = 1

Q = ปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่านฝาย แบบ Free flow,
L = ความยาวของสันฝาย

(หรื อคือ B),
H = ความลึกของนํ้าด้านเหนื อนํ้าเหนื อสันฝาย,
K = สัมประสิ ทธิ์ การไหลผ่านฝาย (หรื อคือ Cd)

(ม.3/วินาที)
(ม.)
(ม.)

หมายเหตุ ในกรณี ที่ความเร็ วของกระแสนํ้ามากกว่า 0.30 เมตร/วินาที
จะต้องนําค่า เฮดเนื่องจากความเร็ วกระแสนํ้าดังกล่าวมาคิดด้วย
นัน่ คือ ค่า H3/2 จะกลายเป็ น [(H+∆h) 3/2 – ∆h 3/2]
เมื่อ ∆h = V2/2g หรื อใช้ค่า Cv หาได้จากกราฟในรูปที่ 9-7
2.1) การใช้ สมการของ Francis
K  1 . 81  0 . 22
H
 0 . 50
P

ค่า

H
P

K เฉลี่ย = 1.84

Q  1 . 84 L H 3 / 2
Q: ลูกบาศก์เมตร/วินาที,

L (หรื อ B) และ H: เมตร

2.2) การใช้ สมการของ Rehbock
H
 0.00295
K  1.785  
 0.237 (1  )
H
P

ε : P < 1 ม. ε = 0
P > 1 ม.

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

ε = 0.55(P-1)
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2.3) การใช้ สมการของ Bazin
2
0.0133 
 H  

K  1.794 
1
0
.
55

 


H 
 H  P  



ขอบเขตความเหมาะสม
สมการของ
Francis
Rehbock
Bazin

H (ม.)
0.19 - 0.50
> 0.50
0.08 - 0.50

L หรื อ B (ม.)
2.40 - 3.00
0.30 - 2.50
0.50 - 2.00

P (ม.)
0.60 - 1.50
0.03 – P
0.75

3) ผลการศึกษาของนักชลศาสตร์ อนื่ ๆ (ต่ อ)
กรณีฝายสี่ เหลีย่ มผืนผ้ าแบบบีบข้ าง

(b/B) < 1

Q  KLH3 / 2

เมื่อ

Q = ปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่านฝาย แบบ Free Flow,
L = ความยาวของสันฝาย

(หรื อคือ b),
H = ความลึกของนํ้าด้านเหนื อนํ้าเหนื อสันฝาย,
K = สัมประสิ ทธิ์ การไหลผ่านฝาย (หรื อคือ Cd)

(ม.3/วินาที)
(ม.)
(ม.)

หมายเหตุ ในกรณี ที่ความเร็ วของกระแสนํ้ามากกว่า 0.30 เมตร/วินาที
จะต้องนําค่า เฮดเนื่องจากความเร็ วกระแสนํ้าดังกล่าวมาคิดด้วย
นัน่ คือ ค่า H3/2 จะกลายเป็ น [(H+∆h) 3/2 – ∆h 3/2]
เมื่อ ∆h = V2/2g หรื อใช้ค่า Cv หาได้จากกราฟในรูปที่ 9-7
3.1) การใช้ สมการปรับแก้ของ Francis
Francis พบว่าการไหลแบบผ่านช่ องฝายที่ มีไม่เต็มความกว้างของทาง

นํ้า จะเกิ ดการบีบตัวของการไหลด้านข้างตามหลักการของ Orifice แต่ละข้างประมาณ
1/10 ของระดับนํ้าเหนื อสันฝาย โดยความยาวประสิ ทธิ ผลของสันฝายจะเป็ นตามสมการ
ต่อไปนี้
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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Le = L - 0.1NH
Le = ความยาวประสิ ทธิ ผลของสันฝาย,

(ม.)
H = ความลึกของนํ้าด้านเหนื อนํ้าเหนื อสันฝาย,
(ม.)
L = ความยาววัดได้จริ งของสันฝาย,
(ม.)
N = จํานวนการบีบตัวด้านข้าง (0, 1, 2)
0 ไม่มีการบีบตัว 1 บีบตัวข้างเดียว 2 บีบตัว 2 ข้าง
กรณี ฝายสี่ เหลี่ยมแบบบีบข้าง มีการบีบ 2 ข้าง N = 2
ดังนั้น
Le = L - 0.2H

สมการปรับแก้ของ Francis

Q  1 . 84 (L  0 . 2H ) H 3 / 2

Q: ลบ.ม./วินาที, L (หรื อ b) และ H: เมตร

3.2) การใช้ สมการปรับแก้ของ Rehbock
K  1.785 

0.00295
H
 0.237  0.428
H
P

B  b   0.034
P.B

B
P

9.2.4 การคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านฝายสั นคมสี่ เหลีย่ มผืนผ้ า กรณี Submerged flow เป็ น
กรณี เมื่อระดับนํ้าด้านท้ายนํ้าท่วมสันฝาย
9.2.4.1 ลําดับของการเกิด Submerged flow
Wu and Rajaratnam (1996) ได้เสนอรู ปแบบการเกิด Submerged flow

ของฝาย
สันคม ที่ระดับนํ้าด้านท้ายสู งกว่าสันฝายนั้น แบ่งได้เป็ น 4 ลําดับหรื อรู ปแบบ ซึ่งแสดงในรูปที่ 8-11
1) Impinging flow: การเกิด Submerged flow ในลําดับแรกหรื อรู ปแบบแรกนี้ การ
ไหลในลักษณะของ Free flow ที่แผ่นนํ้า (Nappe) ไหลลงไปถึงพื้นของท้ายนํ้า หรื อเกิดลํา
กระแทก (Impinging jet) ยังคงเกิดอยู่ เพียงแต่ระดับนํ้าด้านท้ายสู งขึ้นจนสู งกว่าสันฝายไม่เหลือ
ช่องอากาศใต้ Nappe อีกต่อไป (ในสภาวะนี้อาจถือได้วา่ ยังเป็ นการไหลแบบ Free flow)
2) Plunging flow: อัตราการไหลข้ามฝายเพิ่มขึ้น ระดับนํ้าด้านท้ายนํ้าเพิ่มสู งขึ้นและ
ต้านกระแสนํ้าเหนื อฝายไม่เกิด Impinging jet อีกต่อไป นํ้าด้านท้ายปั่ นป่ วนและเกิด Hydraulic
jump ที่ดา้ นท้ายนํ้า
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

ปราโมท พลพณะนาวี สํ านักชลประทานที่ 8

9-15
3) Surface wave: เมื่ออัตราการไหลเพิ่มขึ้นอีก Hydraulic jump ที่ดา้ นท้ายนํ้าค่อยๆ
หายไป แล้วเกิดเป็ นคลื่นนํ้าที่ดา้ นท้ายนํ้าแทน
4) Surface jet: อัตราการไหลเพิ่มสู งขึ้นอีก ผิวนํ้าด้านท้ายนํ้าจะราบเรี ยบ การไหลของ
กระแสนํ้าจะเกิดในแนวที่อยูเ่ หนือระดับสันฝาย ซึ่งเป็ น Submerged flow ที่สมบูรณ์

รู ปที่ 9-11 ลําดับของการเกิด Submerged flow
ในสภาพการไหลที่เกิดจริ งนั้น รู ปแบบการไหลจะไม่คงที่แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ
ซึ่ งจะขื้ น กับ ตัว แปรของสภาพแวดล้อ มในช่ ว งเวลานั้ น ดัง นั้ นการคํา นวณปริ มาณนํ้ากรณี
Submerge flow จึ งมี ค่าความผิดพลาดคลาดเคลื่ อนที่ สูงมาก ค่าที่ คาํ นวณได้จึงมักเป็ นค่า
โดยประมาณเสมอ
ได้ทดลองพบว่าการไหลกรณี Submerged flow ของฝายสันคม
แนวดิ่งรู ปแบบต่างๆ นั้น จะขึ้นอยูก่ บั อัตราส่ วนของระดับนํ้าด้านท้ายนํ้ากับระดับนํ้าด้านเหนือนํ้า
ั การเกิดผลกระทบต่อการไหลในกรณี แบบ Free flow โดยตรง และ
(H2/H1) ซึ่ งจะสัมพันธ์กบ
ได้สร้างสมการเพื่อใช้ทาํ นายการเกิด Submerged ต่อไปนี้
Villemonte (1947)

รู ปที่ 9-12 Submerged flow เป็ นกรณี เมื่อระดับนํ้าด้านท้ายนํ้าท่วมสันฝาย
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

ปราโมท พลพณะนาวี สํ านักชลประทานที่ 8

9-16





Q S  Q 1  N 0.385

ปริ มาณนํ้าไหลผ่านฝายกรณี Submerged flow (ม.3/วินาที)
3
Q = ปริ มาณนํ้าไหลผ่านฝายกรณี Free flow (ม. /วินาที)
H1 = ระดับนํ้าด้านเหนื อนํ้าวัดจากระดับสันฝาย (ม.)
H2 = ระดับนํ้าด้านเหนื อนํ้าวัดจากระดับสันฝาย (ม.)
QS =



H2
H1

เลขยกกําลังของ H ในสมการคํานวณปริ มาณนํ้าผ่านฝายสันคม
กรณี Free flow (H N) ฝายสันคมรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า N =1.5 ฝายสันคมรู ปสามเหลี่ยม N =2.5
และ ฝายสันคมรู ปสี่ เหลี่ยมคางหมู N =1.5 เป็ นต้น
นอกจากนี้ Villemonte ได้นาํ ผลการความสัมพันธ์ดงั กล่าวมาสร้างเป็ นกราฟ สําหรับ
การคํานวณปริ มาณนํ้าไหลผ่านฝายสันคม รู ปแบบต่าง ดังแสดงในรูปที่ 9-13
N =

รู ปที่ 9-13 แสดงความสัมพันธ์ของการไหลแบบ Submerged ของฝายสันคมแนวดิ่ง
Q = อัตราการไหลกรณี Free flow ผ่านฝายสันคมรู ปแบบใดๆ
QS = อัตราการไหลกรณี การเกิด Submerged flow ที่เราต้องการหา

เลขยกกําลังของ H ในสมการคํานวณปริ มาณนํ้าผ่านฝายสันคมกรณี Free flow
(HN) เช่น ฝายสันคมรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า N =1.5 ฝายสันคมรู ปสามเหลี่ยม N =2.5 และฝายสันคม
รู ปสี่ เหลี่ยมคางหมู N =1.5
N =

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ผลการศึกษาของนักชลศาสตร์ อนื่ ๆ
Abou – Seida and Quraishi (1976) ได้ศึกษาการไหลของฝายสันคมสี่ เหลี่ยมผืนผ้า

ทั้ง 2 ลักษณะ คือ บีบข้างและไม่บีบข้าง ในกรณี การไหลแบบ Submerged flow และนําเสนอ
สมการคํานวณโดยอาศัยหลักการของ Submerged orifice flow โดยพิจารณาการไหล 2 ส่ วน
คือ การไหลเหนือ H1  H2 และการไหลใต้ H1  H2
Q

2
C d b 2g .H13 / 2 1  1/ 2 1  0.5


3

Q = ปริ มาณนํ้าไหลผ่านฝายกรณี Submerged flow

(ม.3 /วินาที)

H1 = ระดับนํ้าด้านเหนื อนํ้า ที่วดั จากระดับสันฝาย

(ม.)
H2 = ระดับนํ้าด้านท้ายนํ้า ที่วดั จากระดับสันฝาย (ม.)
Cd = สัมประสิ ทธิ์ การไหลผ่านฝาย ให้ใช้ตามสมการ Ceที่ระบุในหัวข้อ
สมการของ Kindsvater และ Carter


H2
H1

และM.R.Jallili (2003) ได้ศึกษาใน
ห้องปฏิบตั ิการ พัฒนาสมการคํานวณปริ มาณนํ้าผ่าน ฝายสันคมสี่ เหลี่ยมผืนผ้าได้เป็ น
Borghei,

Z.Vatannia,

M.Ghodsian

2

3

L
L

 
  H 
Q    0.008  0.985    0.161  0.479   *  d   * Qm
B
B
 
   Hu  
 



(ม.3 /วินาที)
(ม.3 /วินาที)

Q = ปริ มาณนํ้าไหลผ่านฝายกรณี Submerged flow
Qm = ปริ มาณนํ้าไหลผ่านฝายกรณี Free flow
L = b = ความยาวของสันฝาย

(ม.)

B = ความกว้างของทางนํ้า

(ม.)
HU = H1 = ระดับนํ้าด้านเหนื อนํ้า ที่วดั จากระดับสันฝาย (ม.)
Hd = H2 = ระดับนํ้าด้านท้ายนํ้า ที่วดั จากระดับสันฝาย (ม.)

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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กรณี L/B = 1 เป็ นฝายไม่ บบี ข้ าง
2
Q  0.993  0.318 3  * Qm



เมื่อ



Hd
Hu

สมการนี้ต่อมาเรี ยกว่า “Modified BVGJ”
(ตั้งตามอักษรนําหน้าชื่อร่ วมผูว้ ิจยั )

9.3 ฝายสั นคมรู ปสามเหลีย่ ม
(Triangular or V-notch sharp-crested weirs or Thomson weirs)

ได้เสนอรู ปแบบฝายสันคมแบบสามเหลี่ยมที่สามารถลด
ข้อจํากัดหรื อปั ญหาการใช้ฝายสันคมสี่ เหลี่ยมผืนผ้าลงได้ ในกรณี ที่วดั ปริ มาณนํ้าเมื่ออัตราการไหล
น้อย ๆ หรื อ Head ตํ่าๆ ดังนั้นจึงมักเรี ยกฝายสันคมรู ปสามเหลี่ยมว่า Thomson Weir
James Thomson (1859)

รูปที่ 9-14 รู ปแบบฝายสันคมแบบสามเหลี่ยม
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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ข้ อกําหนดเฉพาะของฝายสั นคมรูปสามเหลีย่ ม
(นอกเหนื อจากลักษณะและข้อกําหนดทัว่ ไปของฝายสันคม)




ลบมุมที่สนั คม 60 องศา
ระดับนํ้าด้านท้ายควรตํ่ากว่าจุดยอดของสันฝาย (จะได้ไม่เกิดอิทธิพลต่อการไหล)
ฝายสันคมแบบสามเหลี่ยมแบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะคือ

1). Partially contracted weirs เป็ นฝายลักษณะกึ่งบีบข้าง ในกรณี ที่ติดตั้งฝาย
ในทางนํ้าที่ค่อนข้างเล็กโดยความกว้างน้อยและตื้นรู ปร่ างหน้าตัดคล้ายสี่ เหลี่ยม หรื ออีกนัยหนึ่ งคือ
ระยะห่ างจากสันคมของฝายกับเส้นขอบเขตหน้าตัดของทางนํ้าน้อยกว่าข้อกําหนดทัว่ ไปของฝาย
สันคม (มากกว่า 2Hmax)
2). Fully contracted weirs เป็ นฝายบีบข้างที่เป็ นไปตามข้อกําหนดทัว่ ไปของ
ฝายสันคม ในทางนํ้าที่มีหน้าตัดรู ปแบบต่าง ๆ
Bos (1997)

ได้กาํ หนดคุณสมบัติข้ นั ตํ่าของฝายสันคมแบบสามเหลี่ยมทั้งสองลักษณะ

กําหนดไว้ต่อไปนี้
Partially contracted weirs

Fully contracted weirs

1. H / P  1.2
2. H / B  0.4
3. 0.05 m  H  0.60 m
4. B  0.60 m
5. P  0.10 m

1. H / P  0.4
2. H / B  0.2
3. 0.05 m  H  0.38 m
4. B  0.45m
5. P  0.90 m

9.3.1 การคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านฝายสั นคมสามเหลีย่ ม กรณี

Free Flow

ก. การใช้ สมการของ Kindsvater และ Carter กับฝายสั นคมสามเหลีย่ ม
Q  Ce .

8
15

2 g . tan


.h e 2 .5
2

ซึ่งมีมาจากการวิเคราะห์เชิงคณิ ตศาสตร์ต่อไปนี้
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

ปราโมท พลพณะนาวี สํ านักชลประทานที่ 8

9-20

รู ปที่ 9-15 ฝายสันคมสามเหลี่ยม
tan

X
B/2



2 Hh Hh

B  2 tan


H  h
2

dQ  C e .B.dh. 2gh


dQ  Ce 2 tan (H  h). 2gh.dh
2

Q  C e 2 tan
2g
2

H


Q  C e 2 tan
2g
2

 2
3 / 2   2 5 / 2 
 h

 3 H.h
 5
 0


Q  Ce .

เมื่อ

8
15

2 g . tan

 (H  h).h

3/2

.dh

0

H


.h e 5 / 2
2
3

Q = ปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่านฝาย Free Flow, (ม /วินาที)

เมตร/ (วินาที) 2
he = h1+kh = ความลึกประสิ ทธิ ผลของระดับนํ้าที่ไหลผ่านฝาย, (ม.)
kh = ค่าปรับความลึกที่เป็ นผลจากความหนื ดและแรงตึงผิว ขึ้นกับมุม θ
ที่มีค่าระหว่าง 20 – 100 องศา หาได้จากกราฟ ตามรูปที่ 9-16
Ce = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหล ขึ้นกับค่ามุม θ ของฝาย โดยฝายทัว่ ไปหา
ได้โดยกราฟในรู ปที่ 9-17 ส่ วนฝายที่มีมุม 90 องศาขึ้นกับของ H/P
และ P/B หาได้จากกราฟในรูปที่ 9-18
g = ความเร่ งเนื่ องจากแรงดึงดูดของโลก = 9.81

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รูปที่ 9-16 กราฟค่าปรับความลึกที่มีความสัมพันธ์กบั กับมุม θ ของฝาย

รูปที่ 9-17 กราฟค่า ค่าสัมประสิ ทธิ์ของการไหล Ce ของฝายฝายสันคมสามเหลี่ยมทัว่ ไป

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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รูปที่ 9-18 กราฟค่าสัมประสิ ทธิ์ของการไหล Ce ขึ้นกับค่าของ H/P กับ P/B
สําหรับฝายสันคมสามเหลีย่ มทีม่ ีมุม 90 องศา
ข. การคํานวณโดยประมาณ กรณีฝายสันคมรูปสามเหลีย่ มทีม่ ีมุม θ เท่ ากับ 90 องศา
Q: ลบ.ม./วินาที, H: เมตร

Q  1 . 38 H 5 / 2

เมื่อ

Q = ปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่านฝาย
H = ความลึกของนํ้าที่ไหลผ่านเหนื อสันฝาย
θ = 90 o
Ce = 0.585 (เฉลี่ย)

9.3.2 การคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านฝายสันคมสามเหลีย่ ม กรณี

Submerged flow

ศึกษาการไหลกรณี Submerged flow ของฝายสันคม
สามเหลี่ยม โดยใช้หลักการของ Villemonte สรุ ปผลเป็ นกราฟความสัมพันธ์ของ S = H2 / H1
และ ψ = QS / Q ตามรูปที่ 9-19
สมการทีใ่ ช้ ในการคํานวณ
Hager (1990)





Qs
 1  S2.5 0.385
Q

ปริ มาณนํ้าไหลผ่านฝายกรณี Submerged flow (ม.3/วินาที)
3
Q = ปริ มาณนํ้าไหลผ่านฝายกรณี Free flow (ม. /วินาที)

QS =

S = H2 / H1

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน

ปราโมท พลพณะนาวี สํ านักชลประทานที่ 8

9-23
การใช้ กราฟ ตามรู ปที่ 9-19
1) คํานวณค่า Q จากสมการFree flow
2) หาค่า S = H2 / H1 นําค่า S ไปหาค่า ψ จากกราฟ
3) แทนค่า QS = ψ Q

รู ปที่ 9-19 กราฟใช้ประกอบการคํานวณปริ มาณนํ้าไหลผ่านฝายสันคมสามเหลี่ยม
กรณี Submerged Flow

9.4 ฝายสั นคมรู ปสี่ เหลีย่ มคางหมู (Trapezoidal sharp - crested weirs)
หลักการคํานวณปริ มาณนํ้าผ่านฝายสันคมรู ปสี่ เหลี่ยมคางหมู นั้นมาจากส่ วนตัดของ
สามเหลี่ยม ซึ่งแสดงตามรูปที่ 9-20โดยส่ วนที่เป็ นสันคมต้องลบมุมน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 45 องศา

รู ปที่ 9-20 ลักษณะของฝายสันคมรู ปสี่ เหลี่ยมคางหมู
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ฝายสันคมรู ปสี่ เหลี่ยมคางหมูมาจากฝายสันคมรู ปสี่ เหลี่ยมและฝายสันคมรู ปสามเหลี่ยม
ประกอบกัน แสดงดังรูปที่ 9-21

รูปที่ 9-21 หลักการคํานวณของฝายสันคมรู ปสี่ เหลี่ยมคางหมู
สมการของฝายสันคมรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า

Q  Ce .

2
2g.b.h13 / 2
3

สมการฝายสันคมรู ปสามเหลี่ยม

Q  Ce.

8
15

2 g . tan

 5/2
.h
2 1

Q ฝายสันคมรู ปสี่ เหลี่ยมคางหมู = Q ฝายสันคมรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า + Q ฝายสันคมรู ปสามเหลี่ยม
2
8


 

Q  Ce .
2g.b.h31 / 2   Ce .
2g. tan h15 / 2 
3
15
2

 

Q  Ce


2
4

2g b c  h tan  h13 / 2
3
5
2


Cipoletti (1886) ได้ปรับปรุ งฝายสันคมรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าแบบบีบข้าง เพื่อให้การไหลมี

การบีบตัวด้านข้างลดลง โดยปรั บให้มีรูปร่ างเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมคางหมูที่ดา้ นข้างมีความลาดเอียง
แนวตั้ง: แนวราบ เท่ากับ 4:1 ดังนั้นจึงมักเรี ยกฝายรู ปแบบนี้วา่ Cipoletti weir

รูปที่ 9-22 ข้อกําหนดพื้นฐานของ Cipoletti weir
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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สมการคํานวณสําหรับ

Cipoletti weir จะคล้ายกับฝายสี่ เหลี่ยมผืนผ้าแบบบีบข้าง

Q  CdCv

เมื่อ

2
2g b h13 / 2
3
3

Q = ปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่านฝาย, (ม /วินาที)
g = ความเร่ งเนื่ องจากแรงดึงดูดของโลก = 9.81

เมตร/ (วินาที) 2

h1 = ความลึกของนํ้าที่ไหลผ่านฝาย, (ม.)
b = ความกว้างของสันฝาย, (ม.)
Cd = ค่าสัมประสิ ทธิ ของการไหล มีค่า = 0.63
Cv = ค่าสัมประสิ ทธิ ของความเร็ วของกระแสนํ้า หาได้จากกราฟจากรู ปที่ 9-7 กรณี

ฝายสันคมรู ปสี่ เหลี่ยมคางหมูอนุ โลมให้ใช้กราฟของช่องเปิ ดสี่ เหลี่ยม หรื อใช้ค่า =
ต้องการความละเอียดในการคํานวณมากนัก

1.0

ถ้าไม่

ขีดจํากัดที่เพิ่มเติมจากคุณสมบัติทวั่ ไป พิจารณารูปที่ 9-22
1. 0.06 m  h1  0.60 m
2. h1 / b c  0.5
สู ตรทัว่ ไปของคํานวณสํ าหรับ

Cipoletti weir

1) เมื่อความเร็วเฉลี่ยกระแสนํ้าหน้าฝายน้อยกว่า 0.30 เมตร /วินาที
Q  1 .859 L H 3 / 2

เมื่อ

Q: ลบ.ม./วินาที, H: เมตร (หรื อ h1)

Q = ปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่านฝาย
H = ความลึกของนํ้าที่ไหลผ่านเหนื อสันฝาย
L = ความกว้างของสันฝาย (หรื อค่า b)

2) เมื่อความเร็วเฉลี่ยกระแสนํ้าหน้าฝายมากกว่า 0.30 เมตร /วินาที ให้คิด
Velocity head หรื อ ∆h = v2/2g ด้วย
Q  1 .859 L ( H  1 .5h )5 / 2

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

Q: ลบ.ม./วินาที, L, H: เมตร
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9.5 Proportional Weirs or Sutro Weirs

เป็ นฝายที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากฝายสันคมรู ปแบบอื่น ๆ ที่อตั ราการไหลจะเป็ น
สัดส่ วนตรงกับความลึกการไหลเหนื อสันฝาย (Head: h) เพราะค่ายกกําลังของ h ในสมการ
คํานวณอัตราการไหลของฝายชนิ ดนี้ ที่จะกล่าวต่อไปจะมี ค่าเท่ ากับ 1 (ในขณะที่ ฝายสันคมรู ป
สี่ เหลี่ ยมผืนผ้า h3/2, สามเหลี่ ย ม h5/2 ฯลฯ) ทําให้ง่ายในการควบคุ มอัตราการไหล ฝายชนิ ด นี้
นําเสนอหลักการรู ปแบบในเชิงทฤษฎีโดย Stout ในปี 1897 เรี ยก Linear Proportional Weir
และได้รับการพัฒนาในเวลาต่อมาหลายรู ปแบบ แต่รูปแบบที่นิยมใช้งานนั้นพัฒนาโดย Sutro ใน
ปี 1908 ทําให้มกั นิ ยมเรี ยกฝายชนิ ดนี้ วา่ Sutro Weir ดังแสดงในรู ปที่ 9-23

รู ปที่ 9-23 ลักษณะรู ปร่ างและคุณสมบัติทวั่ ไปของ Proportional Weirs or Sutro Weir
สมการของส่ วนโค้งพาราโบลิคของฝาย



x
 1  tan 1
bc
2

n / a

พิจารณานํ้าไหลผ่านช่องเปิ ดใต้แนว CD เป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง bc สูง a =
h1-h0

dA  b c dh

v  2gh ,
dQ  b c 2gh dh
h0

Q  b c 2g  h0.5 dh
h1

Qr  Ce




2
2g b c h11.5  h10.5
3



พิจารณานํ้าไหลผ่านช่องเปิ ดที่เป็ นส่ วนโค้งเหนือแนว CD
v  2gh0  n

,

dA  xdn

,

x  cn0.5

dQ  2gh0  n xdn
h0

0. 5

Q c  Ce 2g  h0  n xdn
0

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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การไหลรวมในช่องเปิ ดทั้ง 2 ส่ วน
Q  Q r  Q c  Ce





h0
2

0. 5
1. 5
1.5
2g  b c h 1  h0   h0  n xdn
0
 3


เนื่องจากการคํานวณมีความยุง่ ยากมากจึงขอนําผลสรุ ปมาแสดง จะได้เป็ น





h0
2

1 .5
1 .5
h0  n0.5 xdn  bc a h1  a / 3
b
h

h

 c 1

0
0
 3


Q  C e 2ga b c h1  a / 3 

ตารางที่ 9-2 ค่าสัมประสิ ทธิ์ของการไหล Ce ของ Sutro weir ที่สมั พันธ์กบั ค่า a และ b หรื อ bc

ในทางปฏิบตั ิจะพบว่าการตรวจวัดโดยใช้ Sutro weir นั้นจะทําได้ง่ายมีความสะดวกใน
การคํานวณมาก เพราะว่าเมื่อนําค่าความลึกของนํ้าที่ไหลผ่านฝาย (h1) มาคูณค่าคงที่ของฝายก็จะ
ทราบปริ มาณนํ้าไหลผ่านฝายได้เลย โดยการปรับปรุ งสูตรการคํานวณต่อไปนี้
ปรับปรุ งสู ตรการคํานวณเป็ น
Q  K h1  a / 3 

หรื อ
เมื่อ

Q  K hd

K  Ce 2ga bc จะเป็ นค่าคงที่ เพราะ ค่า Ce, g=9.81, a, bc เป็ นค่าคงที่
h d  h1  a / 3 

Sutro weir นิ ยมใช้มากในต่างประเทศเพื่อวัดปริ มาณนํ้าในคูส่งนํ้า คูระบายนํ้าในระบบ

ชลประทาน หรื อใช้ในระบบบําบัดนํ้าเสี ยในโรงงาน ฯลฯ
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

ปราโมท พลพณะนาวี สํ านักชลประทานที่ 8

9-28

9.6 ฝายสั นคมรู ปพาราโบลิค

(Parabolic sharp - crested weirs)

เป็ นฝายที่อาจจัดในกลุ่มที่ศึกษาในเชิ งวิชาการมากกว่าการใช้งานจริ ง ในที่น้ ี นาํ เสนอให้
เห็นแนวคิดและหลักการคํานวณเท่านั้น

รูปที่ 9-24 คุณสมบัติทวั่ ไปของฝายสันคมรู ปพาราโบลิค
x  2 2fm
h
Q  Ce 2g. 1 2 2 fmh1  m.dm
0

m

h1
1  cos  
2
2

Q  Ce

เมื่อ





 h1  
2g.2 2 f .   1  cos 2  sin  .d
2 0

2
Q  Ce
fg.h1
2

f = focus of parabolic, เมตร
h1 = ความลึกของนํ้าที่ไหลผ่านสันฝาย, เมตร

ค่า Ce หาได้จากตารางที่ 9-3 โดยจะสัมพันธ์กบั ค่า h1/f
ตารางที่ 9-3 ค่าสัมประสิ ทธิ์ของการไหล Ce ของฝายสันคมรู ปพาราโบลิค

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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9.7 ฝายสั นคมรู ปวงกลม (Circular sharp - crested weirs)
เป็ นฝายที่ อ าจจัด ในกลุ่ มที่ ศึก ษาในเชิ งวิช าการมากกว่า การใช้ง านจริ ง ในที่ น้ ี
นําเสนอให้เห็นแนวคิดและหลักการคํานวณเท่านั้น

รู ปที่ 9-25 แสดงข้อกําหนดทัว่ ไปของฝายสันคมรู ปวงกลม

รู ปที่ 9-26 รู ปด้านหน้าแสดงของการไหลผ่านฝายสันคมรู ปวงกลม

x  2r sin   dc sin 2  2dc sin  cos 

m  r(1  cos )  d c sin2 
dm  2d c sin  cos  d

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ดังนั้น

h

Q  C e 2g  (2d c sin  cos ) 2 (h1  d c sin 2 ) d
0

ถ้า k 2 
Q  Ce 4 2g dc

h
2.5 

h1
dc

(มีค่า <1)
h


4
2
2









sin
(
k
sin
)
d
sin
(
k
sin
)
d



0
0

2

sin   k sin 

2

2

  (1  k 2 sin2 )

and
/2

E 

0

d


/2

K    d 
0

sin n  n  2 1  k 2  / 2 sinn2 
n  3 1  / 2 sin n 4 
d 
d
  

2 
2






n
1
n
1
k
k
0
0
0

/2

Q  Ce

4
2.5
2g d c {2(1  k 2  k 4 )E  (2  3k 2  k 4 )K }
15
Q  Ce

4
2.5
2g dc 
15

 Ce idc

2 .5

  {2(1  k 2  k 4 )E  (2  3k 2  k 4 )K }

i 

4
2g
15

ค่า  และ i ที่ข้ ึนอยูก่ บั ค่าของ

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

h1
หาได้จาก ตารางที่ 9-4
dc
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ตารางที่ 9-4 ค่าของ ω และ Φi ที่ข้ ึนอยูก่ บั ค่าของ

Q  Ce

h1
dc

4
2g dc 2.5  Ce idc 2.5
15

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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9.8 ฝายสั นคมแบบผสม (Compound sharp - crested weirs)
เป็ นฝายที่ นํา รู ป แบบของฝายสัน คมแบบต่ า ง ๆ โดยเลื อ กคุ ณ สมบัติ ที่ ดี มาปรั บ ใช้ใ ห้
เหมาะสมกับลักษณะการไหลของนํ้าในทางนํ้า เช่น ฝายสันคมรู ปสามเหลี่ยมใช้ได้ดีกบั ความลึก
ของนํ้าน้อย ๆ หรื ออัตราการไหลตํ่า ตะกอนที่ไหลปนมากับนํ้าไหลผ่านไปได้ง่าย ในขณะที่ฝายสัน
คมรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าเหมาะกับอัตราการไหลสู ง ๆ ดังนั้นหากเป็ นทางนํ้าที่มีอตั ราการไหลหลาย
ระดับคือตั้งแต่นอ้ ยมากจนถึงค่าสูงสุ ดของความจุทางนํ้า หรื อมีตะกอนไหลปนมากับนํ้ามาก การใช้
ฝายวัดนํ้ารู ปแบบผสมของฝายรู ปสามเหลี่ยมอยูส่ ่ วนล่างกับฝายรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าอยูส่ ่ วนบนก็จะทํา
ให้สามารถตรวจวัดได้ครอบคลุมทุกอัตราการไหล และแก้ปัญหาการเกิดตะกอนตกจมหน้าฝายวัด
นํ้าเมื่ออัตราการไหลตํ่า ๆ ได้ เป็ นต้น
รู ปแบบของฝายสันคมแบบผสม (Compound sharp-crested weirs อาจเรี ยกเป็ น
Combined sharp-crested weirs weir) นั้นมีหลากหลาย แต่ที่นิยมสร้างใช้งานจะมีรูปแบบ
ผสมระหว่างฝายสันคมสามเหลี่ยม และฝายสันคมสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ตามรู ปแบบของ USBR ดัง
แสดงในรูปที่ 9-27

รู ปที่ 9-27 ฝายสันคมแบบผสมของฝายสามเหลี่ยมและฝายสี่ เหลี่ยมผืนผ้า

รู ปที่ 9-28 ฝายสันคมแบบผสมของฝายสามเหลี่ยม 90 องศาและฝายสี่ เหลี่ยมผืนผ้า
จะมีขอบเขตการไหลทับซ้อนกัน (Transition zone)
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ตัวอย่ างลักษณะฝายแบบผสมที่ออกแบบโดย USBR แสดงในรู ปที่ 9-27 เป็ นฝายผสม
ระหว่างฝายสันคมแบบผสมของฝายสามเหลี่ยม 90 องศาและฝายสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ค่าระยะต่างๆ ต้อง
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของฝายสันคมทั้ง 2 ชนิด
B: ความกว้างของทางนํ้า ค่าตํ่าสุ ดไม่นอ
้ ยกว่า 0.61 ม. (2 ฟุต)
้ ยกว่า 0.305 ม. (1 ฟุต)
b: ความกว้างของช่องฝายสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ค่าตํ่าสุ ดไม่นอ
การไหลผ่า นฝายหากระดับ นํ้า ตํ่า กว่ า ช่ อ งฝายสามเหลี่ ย มให้ค าํ นวณด้ว ยสมการฝาย
สามเหลี่ยม 90 องศาที่ได้อธิ บายมาแล้ว แต่หากระดับนํ้าอยูส่ ู งกว่าช่องฝายสามเหลี่ยม ลักษณะการ
ไหลจะเปลี่ยนไป อัตราการไหลจะต้องคิดจาก 2 ส่ วนดังนี้
อัตราการไหลรวม ≈ อัตราการไหลผ่านช่องเปิ ดรู ปสามเหลี่ยม+ช่องเปิ ดรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า
อัตราการไหลรวมของฝายแบบผสมจะใกล้เคียงกับอัตราการไหลที่คิดแบบแยกส่ วนใน
กรณี ก ารไหลปกติ ข องฝายแต่ ล ะแบบ เพราะจะเกิ ด การทับซ้อ นกัน ของการไหล (Transition
zone) ที่ระดับ 0.8 ของความสู งฝายสามเหลี่ยม หรื อ 0.8 d1 ถึงระดับ 0.2 ของความลึกสู งสุ ดนํ้าที่
ผ่านช่องเปิ ดของฝายสี่ เหลี่ยม หรื อ 0.2 d2 ซึ่งแสดงในรูปที่ 9-28
ดังนั้นฝายประเภทนี้ จึงจําเป็ นต้องมีการ Calibrate เพื่อหาสมการการไหล และหาค่า
สัมประสิ ทธิ์ของการไหลที่ความลึกแต่ละช่วงของฝายแต่ละตัวก่อนเสมอจึงจะใช้ตรวจวัดได้ถกู ต้อง
ตัวอย่ าง การคํานวณที่ได้จากการ Calibrate ฝายแบบผสมรู ปที่ 9-27 เมื่อความลึกการ
ไหลอยูใ่ นช่วงระดับของฝายสี่ เหลี่ยมผืนผ้าแล้ว
Q  5.2 h11.72  0.04  1.82 bh12.5

(ม.3/วินาที)
h1 = ความลึกของนํ้าที่ไหลผ่านฝายสันคมรู ปสามเหลี่ยม (ม.)
h2 = ความลึกของนํ้าเหนื อฝายสันคมรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า (ม.)
(ม.)
b = ความกว้างของช่องฝายสี่ เหลี่ยมผืนผ้า
Q = อัตราการไหล
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9.9 ฝายสั นคมรู ปส่ วนตัดของรู ปสามเหลีย่ ม
(Truncated triangular sharp-crested weirs)

พิจารณารู ปที่ 9-29 ลักษณะของ Truncated triangular sharp-crested
weirs นั้นเป็ นช่องเปิ ดเป็ นรู ปห้าเหลี่ยม ที่เกิดจากรู ปสามเหลี่ยมสู ง h1 ที่ถูกตัดส่ วนมุมที่ฐานทั้ง
สองข้างออก ตามรู ป (a) ส่ วนการไหลผ่านช่องเปิ ดรู ปห้าเหลี่ยมนั้นอาจแบ่งได้เป็ น 2 ส่ วน คือ ใน
ส่ วนของหน้าตัดรู ปสามเหลี่ยมรู ปใหญ่มีความสู ง h1 หักกับส่ วนของหน้าตัดรู ปสามเหลี่ยมที่ถูก
ตัดออกสูง h1-Hb ในรู ป (b)

รูปที่ 9-29 ที่มาของ Truncated triangular sharp-crested weirs

รูปที่ 9-30 แสดงรู ปร่ างมิติของ Truncated triangular sharp-crested weirs
การคํานวณปริ มาณนํ้าไหลผ่าน Truncated triangular sharp-crested weirs
ถ้ า h1 ≤ Hb ใช้สมการ
Q  Ce

8

2g tan h12.5
15
2

ถ้ า h1 > Hb ใช้สมการ

หรื อ



Q  Ce

8

2g tan h12.5  h1  Hb 2.5
15
2

Q  Ce

B
4
2g c h12.5  h1  Hb 2.5
15
Hb
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บทที่ 10
ฝายวัดนํา้ ประเภทฝายสั นกว้ าง (Broad - Crested Weir)

ฝายสันกว้างที่เป็ นฝายวัดนํ้าที่มีสันฝายอยูใ่ นแนวระนาบ และการกระจายแรงดัน
ของนํ้าบนสันฝายเป็ นแบบชลสถิต (Hydrostatic pressure) กล่าวคือ เหนื อสันฝายไม่มี
ความเร่ งของการไหลเกิดขึ้น เส้นสายธารการไหลของนํ้าเป็ นแนวตรงและขนานไปกับสันฝาย ซึ่ ง
เป็ นลักษณะการไหลแบบวิกฤติ (Critical flow) เกือบตลอดแนวสันฝาย ใช้วดั ปริ มาณนํ้าที่ไหล
ในทางนํ้า โดยนิยมติดตั้งไว้ที่ปากคลองส่ งนํ้าหรื อคูส่งนํ้า เพื่อที่จะช่วยให้การควบคุมปริ มาณนํ้าทํา
ได้สะดวกยิง่ ขึ้น

10.1 หลักการของฝายสั นกว้ างโดย M.G. Bos
M.G. Bos (1984) ได้เสนอแนวคิดในเชิงอุดมคติของการคํานวณการไหลของนํ้า

ผ่าน Broad-crested weir และ Long-throated flume โดยพิจารณารู ปที่ 10-1 ซึ่ งเป็ นรู ป
ตัวแทนของ Broad-crested weir และ Long-throated flume ที่ใช้ในการศึกษาอัตราการ
ไหล โดยมีคุณสมบัติพ้ืนฐาน 0.08 ≥H1/L ≥ 0.50 และมี สมมติฐานว่าไม่เกิ ดการสู ญเสี ย
พลังงานเกิดขึ้นเมื่อมีการไหลผ่านอาคาร

รู ปที่ 10-1 แสดงรู ปแบบที่มีลกั ษณะเฉพาะของ Broad-crested weir
และ Long-throated flume

10-2
H1  h1   v12 / 2g  H  y   v 2 / 2g
v  2gH1  y 0.5   0.5

หรื อ
เมื่อ

H1 = Total energy head ด้านเหนื อนํ้า

และ α = 1
Q  A 2gH1  y 0.5
การไหลในตําแหน่ง Critical flow
Q  vA

และ

y = yc
A
 c
2g 2Bc

v c2

 g.A c 

v  v c  
B
c



หรื อ
จะได้วา่

0.50

Q  A c 2gH1  y c 0.5

(10.1)

ถ้า Broad-crested weir มีช่องเปิ ดที่น้ าํ ไหลผ่านเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า

รู ปที่ 10-2 รู ปแสดงมิติของ Rectangular control section
Ac = bc.yc

และ

Ac/Bc = yc

2
2
H  H1 ……… (Rectangular control section)
3
3
2
A c  bc H1
3
แทนค่า Ac และ yc ในสมการ (10.1)
yc 

จะได้

22 
Q   g
33 

0.50

b cH11.5

ในสภาพการไหลจริ งต้องมีตวั แปรค่าความหนื ด ความปั่ นป่ วนของการไหล ฯลฯ ที่
ทําให้อตั ราการไหลเปลี่ยนไปจากค่าในทางทฤษฎี ที่แทนด้วยค่า สัมประสิ ทธิ์ของการไหล (Cd)
ดังอัตราการไหลจะเป็ น

Q  Cd

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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33 

0.50
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ในทางปฏิบตั ิ การวัดค่า H1 ที่ตอ้ งคิด Approach velocity (v12/2g) ทําได้ยาก จึง
วัดเพียงค่าความลึกของของนํ้าด้านเหนื อนํ้า (h1) แทน ทําให้ตอ้ งชดเชยด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์
ความเร็ วของการไหล (Cv)
ดังนั้นอัตราการไหลจะเป็ น
โดยที่

Q  C dC v

H 
Cv   1 
 h1 

22 
 g
33 

0.50

b c h11.5

U

U เป็ นค่ายกกําลังของ h1

ในสมการมาตรฐานของฝาย Q = CLh1U
U = 1.5 สําหรับหน้าตัดการไหลของรู ปสี่ เหลี่ยม
U = 2.0 สําหรับหน้าตัดการไหลของรู ป Parabolic
U = 2.5 สําหรับหน้าตัดการไหลของรู ปสามเหลี่ยม

ค่า Cv นั้นอาจหาได้จากกราฟในรู ปที่ 10-3 (รู ปเดียวกับรู ปที่ 9–7) โดยจะสัมพันธ์กบั
ค่า 1C d A * / A1 ... (ให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ของความเร็ ว α1 = 1)
A* = พื้นที่หน้าตัดการไหลที่ไหลผ่านตัวอาคารวัดนํ้า y = h1
A1 = พื้นที่หน้าตัดการไหลในทางนํ้าที่จุดวัดระดับนํ้า y = h1+p1

A* = wetted area at control section if water depth equals y = h1
A1 = wetted area at head measurement station

รู ปที่ 10-3 ค่า Cv ที่สมั พันธ์กบั ค่าของอัตราส่ วนพื้นที่
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

1C d A * / A
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10.2 หลักการของฝายสั นกว้ างรู ปสี่ เหลีย่ มผืนผ้ า
Woodburn

(1930) ได้ศึ ก ษาฝายสัน กว้า งรู ป ฝายสี่ เ หลี่ ย มผืน ผ้า พบเงื่ อนไขและ

ข้อกําหนดด้านอื่น ๆ เมื่อ H1 เป็ นความลึกนํ้าด้านเหนือนํ้าของฝาย และ
ฝายในแนวทิศนํ้าไหล (พิจารณารู ปที่ 10 - 4) ดังนี้

L

เป็ นความกว้างของสัน

รู ปที่ 10-4 ลักษณะการไหลผ่านฝายสันกว้าง


ลักษณะการไหลผ่านฝายสันกว้างเป็ นแบบ Critical flow เกือบตลอดแนว L



เมื่อ
ถ้า
ถ้า

H
0.07  1  0.50 การไหลจะเป็ นแบบชลสถิตอย่างแท้จริ ง
L
H1
 0.07 ต้องนําค่าของพลังงานที่สูญเสี ยไปบนสันฝายมาคิดด้วย เพราะ
L
การไหลจะมีลกั ษณะเป็ น Subcritical flow มีลกั ษณะเป็ นระลอกคลื่น
H1
 0.50 เส้นสายธารบนสันฝายจะมีการโค้งตัวมาก (มีลกั ษณะคล้ายการ
L

ไหลผ่านฝายสันสั้น) ทําให้ความดันของนํ้าบนสันฝายไม่เป็ นแบบชลสถิ ต
อย่างแท้จริ ง
10.2.1 การวิเคราะห์ ฝายสั นกว้ างในทางทฤษฏีกรณีการไหลแบบ Free flow
การไหลผ่านฝายสันกว้างรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าในทางนํา้ รู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้ า
เมื่อ b = ความยาวของฝายสันกว้าง
Q  A1V1  A c Vc
A c  b.y c
Vc  g.y c

ดังนั้น

Q  b.y c g.y c  b g y 3c / 2
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yc 

2
Ec
3

V12

V2
 H1  c  y c  E c
2g
2g
Ec 

ดังนั้น
แทนค่า
เมื่อ

V12
2g

มีค่าน้อยมาก,

V12
2g

 H1

V12 
2 
H1 
yc 
2g 
3



 
V12 
2
3/2


Q  b g yc  b g
H1 
3 
2g  

 
2

Q  b g  H1 
3


3/2

3/2

Q t  1.705 b H13 / 2

แต่การไหลที่เกิดขึ้นจริ ง (Qactual หรื อ Qa) นั้นจากการทดลองพบว่า
Q a  1.705C d b H13 / 2  CbH13 / 2

โดยที่ C = 1.705Cd และ C จะมีค่าระหว่ าง 1.40 ถึง 2.10 แต่ส่วนใหญ่ค่าจะอยูใ่ นช่วง 1.66
หลักการพื้นฐานของฝายสันกว้างสี่ เหลี่ยมผืนผ้าดังกล่าวเป็ นการไหลแบบ Free flow
โดยเมื่อค่าเปรี ยบเที ยบระดับด้านท้ายนํ้ากับด้านเหนื อนํ้า HD / H1  0.66 ให้ถือเป็ นการไหล
แบบ Free flow
10.2.2 ความสู งน้ อยทีส่ ุ ดของฝายสั นกว้ าง (P)
จากหลักการไหลผ่านฝายสันกว้างเป็ นแบบ Critical flow ที่จะเกิด Critical
depth เหนื อสันฝาย และโดยทัว่ ไปเราจะรู ้ค่าสําคัญของทางนํ้าที่ออกแบบไว้ เช่น Qmax, Vmax,
ymax ดังนั้นการกําหนดความสู งของฝายสันกว้าง (P) จึงพิจารณาจาก
V12

V2
 Y1  c  y c  P
2g
2g

เมื่อ

V1 

Q
A1

 Q2 

yc  
 g.b 2 
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10.3 รู ปแบบของฝายวัดนํา้ ประเภทฝายสั นกว้ าง
จากปั ญหาข้อจํากัดของฝายสันคมที่มีขอ้ กําหนดในเรื่ องรู ปร่ างและขนาดมิติที่เหมาะกับ
การตรวจวัดในทางนํ้าขนาดเล็ก และการสร้ างสันฝายด้วยแผ่นโลหะบางๆ ที่มีส่วนสันคมที่ ไม่
ทนทานเสี ย หายปิ ดงอหรื อ ผุก ร่ อ นได้ง่ า ย จึ ง ได้มี ก ารพัฒ นาเป็ นฝายวัด นํ้า สั น กว้า งขึ้ น มาเพื่ อ
แก้ปัญหาดังกล่าว รวมทั้งเป็ นการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วย โดยอาจแบ่งฝายวัดนํ้าสันกว้างได้เป็ น
3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ
10.3.1 ฝายสันกว้างแบบฝายแข็ง เป็ นรู ปแบบฝายสันกว้างรู ปแบบมาตรฐานดั้งเดิ ม อาจ
ออกแบบได้หลายรู ปแบบ ได้แก่
1) ฝายสันกว้างรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular broad crested weir)
2) ฝายสั น กว้า งรู ปสี่ เ หลี่ ย มผื น ผ้า ที่ ด้ า นเหนื อ นํ้ ามนเป็ นส่ ว นโค้ง วงกลม
(Round-nose broad crested weir)

3) ฝายสันกว้างรู ปสามเหลี่ยม (Triangular broad crested weir)
10.3.2 ฝายสันกว้างที่พฒั นาจากฝายสันคม โดยการติดแผ่นโลหะแนวราบที่มีความกว้างที่
เหมาะสมบนตําแหน่งที่เป็ นสันคมของช่องเปิ ดฝาย ฝายวัดนํ้ากลุ่มนี้จะมีรูปร่ างช่องเปิ ดเช่นเดียวกับ
ฝายสันคมที่กล่าวมาแล้ว ได้แก่ Rectangular, Parabolic, Triangular, Truncated
triangular, Trapezoidal, Circular เป็ นต้น
10.3.3 ฝายสันกว้างรู ปแบบพิเศษ ถ้าเป็ นฝายรู ปแบบใหม่มกั พัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหา
ข้อจํากัดที่ ยงั คงมี อยู่ หรื อเพื่อสร้ างนวัตกรรมใหม่ ๆ หรื อมี รูปแบบที่ สร้ างง่ าย ได้แก่ Romijn
movable, Faiyum weir เป็ นต้น

10.4 ฝายสั นกว้ างแบบฝายแข็ง
10.4.1 ฝายสั นกว้ างรู ปสี่ เหลีย่ มผืนผ้ า (Rectangular broad crested weir)
10.4.1.1 รูปแบบมาตรฐานของฝายสั นกว้างรูปสี่ เหลีย่ มผืนผ้ า

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รู ปที่ 10-5 แสดงรู ปแบบมาตรฐานของฝายสันกว้างรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า
เป็ นฝายสี่ เหลี่ยมผืนผ้าที่สันฝายอยูใ่ นแนวราบ ด้านหน้าของฝายอยูใ่ นแนวดิ่งและ
เรี ยบ จึงอาจเรี ยก ฝายสั นกว้ างสี่ เหลีย่ มผืนผ้ าขอบคม
 ตัวฝายควรติดตั้งในทางนํ้ารู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า และตั้งฉากกับทิศทางนํ้าไหล
 การวัดระดับนํ้าด้านเหนื อนํ้า วัดที่ระยะ 2 – 3 เท่าของความสู งของระดับนํ้าสู งสุ ดที่
ไหลผ่านสันฝาย
 พฤติกรรมการไหลของนํ้าบนสันฝายขึ้นกับค่าสัดส่ วนของความลีกของนํ้าเหนื อ
สันฝาย (h1) และความกว้างของสันฝาย (L) ซึ่งแบ่งได้เป็ น 4 ลักษณะ คือ
1) h1  0 .08 การไหลจะอยูใ่ นภาวะใต้วิกฤติ (Subcritical flow) ซึ่ งไม่


L

สามารถใช้ฝายเป็ นอาคารวัดอัตราการไหลของนํ้าได้ เพราะการไหลจะคล้ายระลอกคลื่น
h
0.08  1  0.33 ถือเป็ นการไหลของฝายสันกว้างที่เป็ นการไหลในภาวะ
L
วิกฤติ (Critical flow) ที่เส้นสายธารบนสันฝายขนานกัน ค่าสัมประสิ ทธิ์การไหลมีค่าคงที่
h
3) 0.33  1  1.5 to 1.8 ลักษณะการไหลเส้นสายธารเหนื อสันฝายจะไม่
L

2)

ขนานกันแต่จะมีความโค้งคล้ายการไหลของฝายสันคม
4)

h1
 1.5
L

การไหลของนํ้าเหนื อสันฝายกับนํ้าด้านท้ายฝายจะมี การแยกตัว

เป็ นสภาวะการไหลแบบอิ ส ระ คล้า ยการไหลบนฝายสั น คมแต่ ย งั ไม่ มี ค วามมั่น คง และถ้า
h1
 3 .0
L

การแยกตัวจะเกิดขึ้นสมบูรณ์ ดังเช่นการไหลของฝายสันคม และสภาวะการไหลมีความ

มัน่ คงแน่ นอน และจะเกิ ดความดันใต้แผ่นนํ้า (Nappe) เหมือนกรณี ฝายสันคมที่ตอ้ งติดตั้งท่อ
ระบายอากาศเพื่อให้สภาพสุ ญญากาศหมดไป
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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จากสภาพการไหลทั้ง 4 ลักษณะข้างต้นจะเป็ นการไหลแบบ Free flow ภายใต้
ข้อกําหนดต่อไปนี้
เมื่อ p1 คือความสูงของฝาย และ h2 เป็ นความลึกของนํ้าด้านท้ายฝาย
กรณี
กรณี
กรณี

h
h
0.08  1  0.33 ค่า 2  0.66
L
h1
h1
h
 1.5 ค่า 2  0.38
L
h1
h1
มากกว่าช่วง 0.33  h1  1.5
L
L

ค่า

h1
 0.35
h1  p1

10.4.1.2 การคํานวณปริมาณนํา้ ไหลผ่ านฝายสั นกว้ างรูปสี่ เหลีย่ มผืนผ้ าขอบคม
ก. การไหลแบบ Free flow

รูปที่ 10 - 6 แสดงการไหลผ่านฝายสันกว้างรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า
พิจารณา รูปที่ 10 - 6 สมการพลังงานที่จุด (1) และจุด (2)
E1  E 2

V12

2
P1
P2 V2

 Z1 

 Z2
 2g

2g

P1=P2

ดังนั้น

เป็ นความดันบรรยากาศ และ V เข้าใกล้ 0 ที่ Z1 = h1
V2
0  0  h1  0  2  h2
2g

V  2gh1  h2 
A  bh1

Q  bh1 2gh1  h2 

เมื่อการไหลเป็ นแบบ Critical flow
Q b

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน

2
2
h2  E1  h1
3
3

2
h
h1 2g 1
3
3
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Q B

2
3

2
g .h13 / 2
3

Qr  C d C v b

2
3

2
g .h13 / 2
3

Qr  1.705 Cd C v b .h13 / 2

เมื่อ

g = ความเร่ งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก = 9.81 ม./ (วินาที)

2

b = ความยาวของสันฝาย

(ม.)
h1 = ความลึกนํ้าด้านเหนือนํ้าที่ตาํ แหน่งตรวจวัดถึงสันฝาย (ม.)
Cv = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของความเร็ วของกระแสนํ้าที่ใช้ปรับแก้อตั ราการไหลที่เกิดจากเฮด

ของความเร็ ว ในทางนํ้าเข้า สู่ ฝ าย หาได้ จ ากกราฟในรู ป ที่ 10-3 โดยใช้ ค่ า
ความสัมพันธ์ของ C d

A*
A1

เมื่อ A* เป็ นพื้นที่หน้าตัดของช่องเปิ ดเหนื อสันฝาย

และ A1 เป็ นพื้นที่หน้าตัดทางนํ้าด้านหน้าฝาย ในกรณี น้ ี ให้ใช้เส้นกราฟช่องเปิ ด
รู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular control) หากไม่ตอ้ งการค่าที่ละเอียดมากอาจ
ใช้ Cv = 1
Cd = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหล

ก. ภายใต้เงื่อนไขการไหล 0.33  h1  1.5 และ
L

Cd

h1
 0.35
h1  p1

มีค่าเฉลี่ย = 0.848

ข. กรณี ไม่เป็ นตามภายใต้เงื่อนไข ก. ข้างต้น ต้องปรับแก้คา่ Cd ทีม่ ีค่า 0.848
ด้วยค่า Xc ที่สมั พันธ์กบั ค่า Coefficient correction factor F ซึ่งหาได้
จากกราฟในรูปที่ 10-7 โดย F เป็ นค่าที่ข้ ึนกับความสัมพันธ์ของ h1 และ
L

h1
h1  p 1

ให้นาํ ค่า F ไปคํานวณค่าปรับแก้ Xc จากสมการต่อไปนี้
X c  10F  8  percent

 ในกรณี ที่ไม่คิด Cv และ

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

h1
 0 . 35 Cd หาได้จากกราฟรู ปที่ 10 - 8
h1  p 1
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รูปที่ 10-7 ค่าปรับแก้ F ซึ่งอยูใ่ นฟังชัน่ ของ h1 / L และ h1 / (h1+p1)
สําหรับฝายสันกว้างหน้าตัดสี่ เหลี่ยมผืนผ้า

รูปที่ 10-8 กราฟค่า Cd ซึ่งสัมพันธ์กบั ค่าของ Factor F และ h1 / L
เมื่อไม่คิด Cv และ h1 / (h1+p1) ≤ 0.35
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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10.4.1.3 ผลการศึกษาของ King และ Brater
การศึกษาทดลองเกี่ยวกับฝายสันกว้างนั้นทําโดยนักชลศาสตร์และหน่วยงานต่างๆ
เช่น Blackwell, Bazin, Woodburn, U.S. Deep Waterway Board , U.S. Geological
Survey เป็ นต้นโดยจะศึกษาภายใต้เงื่อนไขตัวแปรเฉพาะที่แต่ละบุคคลหรื อหน่ วยงานกําหนด ซึ่ ง
ต่อมา King และ Brater (1953) ได้นาํ ผลการศึกษาของนักชลศาสตร์และหน่วยงานดังกล่าวมา
ประมวลใหม่ โดยได้คาํ นวณค่าสัมประสิ ทธิ์ของการไหล (C) ที่สมั พันธ์กบั ค่า Head ของนํ้าเหนือ
สันฝาย (h1) และค่าความกว้างของสันฝาย (L หรื อ Breadth of crest of weir ในตาราง) ขึ้นมา
3/2

เพื่อให้สะดวกในการคํานวณยิ่งขึ้นเพื่อใช้กบั กับสมการ Q  C Lh1
จาก C  m 2 g เมื่อ m ก็คือ Cd นัน่ เอง ดังแสดงในตารางที่ 10-1

ซึ่ งค่าที่แปลงใหม่มา

ตารางที่ 10-1 ค่า C ใช้กบั สมการ Q = CLh13/2 สําหรับฝายสันกว้างสี่ เหลี่ยมผืนผ้าขอบคม

10.4.1.4 ข้ อจํากัดของฝายสันกว้ างรูปสี่ เหลีย่ มผืนผ้ าขอบคม
1) ค่า h1 ตํ่าสุ ดเท่ากับ 0.06 เมตร หรื อ 0.08L แล้วแต่วา่ ค่าไหนจะมากกว่า
2) ค่าสู งสุ ดของ h 1 เท่ากับ 0.60 โดยที่ p1 ต้องไม่นอ้ ยกว่า 0.15 เมตร
h1  p 1

h1 ไม่ควรน้อยกว่า 0.08 และไม่ควรเกิ น 1.50 และถ้ามีค่า C มาเกี่ยวข้องกับค่า C
v
d
L
h1
มีค่ามากกว่า 0.35 แล้ว ค่า Cd จะแปรไปตามค่าของ h1 ในช่วงที่มีค่าไม่มากกว่า
L
h1  p 1

3)

และค่า

0.85 หรื อ  h 1  0 . 85 
 L



4) ความยาวของสันฝาย b หรื อ bc ต้องไม่นอ้ ยกว่า 0.30 เมตร หรื อไม่นอ้ ยกว่า H1max
หรื อไม่นอ้ ยกว่า L
5

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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5) ถ้า

h1
 0 . 33
L

จะต้อ งต่ อ ท่ อ ระบายอากาศออกจากใต้สั น ฝายด้า นท้า ยนํ้า หรื อ ใต้

Nappe เพื่อป้ องกันการเกิดสุ ญญากาศที่ จะทําให้เกิดความผิดพลาดในการวัดค่า

ข. การไหลกรณี Submerged flow
จากหลักการพื้นฐานของฝายสันกว้างสี่ เหลี่ยมผืนผ้าที่กล่าวข้างต้นเป็ นกรณี
การไหลแบบ Free flow ส่ วนการไหลที่เป็ น Submerged flow นั้น หาค่า Submerged
ั ค่า Submergence ratio (h2/h1) ซึ่ งหาได้ จากกราฟในรู ป
factor (Cs/Cf) ซึ่ งจะสัมพันธ์กบ
ที่ 10–9 (กราฟเส้ น ที่ 2 จากด้า นขวามื อ ) โดยการไหลจะเป็ น Submerged
flow เมื่ อ
h 2 / h1  0.66

Cs = สัมประสิ ทธิ์ การไหลกรณี Submerged flow
Cf = สัมประสิ ทธิ์ การไหลกรณี Free flow
h2 = ระดับนํ้าด้านท้ายนํ้า
h1 = ระดับนํ้าด้านเหนื อนํ้า

ในการคํานวณการไหลกรณี Submerged flow (Qs) ให้คาํ นวณอัตรา
การไหลด้วยสมการในกรณี การไหลแบบ Free flow (Qf) แล้วคูณด้วยค่า Submerged factor
หรื อ
(Cs/Cf)
Qs = Qf. (Cs/Cf)

รูปที่ 10–9 กราฟ Submerged factor (Cs/Cf) ซึ่งสัมพันธ์กบั ค่า Submergence ratio
(h2/h1) กรณี ฝายสันกว้างรู ปสี่ เหลี่ยมเป็ นเส้นกราฟเส้นที่ 2 จากด้านขวามือ
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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10.4.2 ฝายสั นกว้ างรู ปสี่ เหลีย่ มผืนผ้ าทีด่ ้ านเหนือนํา้ มนเป็ นส่ วนโค้ งวงกลม
(Round-Nose Broad Crested Weir)

ฝายสันกว้างรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าที่ดา้ นเหนื อนํ้ามนเป็ นส่ วนโค้งวงกลม เป็ นฝายที่มี
ลักษณะคล้ายฝายสันกว้างรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าที่กล่าวมาแล้ว แต่สันฝายด้านเหนื อนํ้าจะมีลกั ษณะเป็ น
ส่ วนโค้งของวงกลม รั ศมีน้อยที่สุด r = 0.11 H1max และค่า r ที่เหมาะสมที่สุดที่แนะนําให้
ออกแบบคือ r = 0.2 H1max ความยาวของสันฝาย (b หรื อ bc) ไม่นอ้ ยกว่า 1.45 H1max
ตําแหน่งของจุดวัดนํ้าด้านเหนือนํ้าระยะ 2-3 เท่าของ H1max ดังแสดงในรูปที่ 10–10

รู ปที่ 10-10 แสดงฝายสันกว้างรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าที่ดา้ นเหนือนํ้ามนเป็ นส่ วนโค้งวงกลม
10.4.2.1 การคํานวณปริมาณนํา้ ไหลผ่านฝายสันกว้างรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าที่ดา้ นเหนือ
นํ้ามนเป็ นส่ วนโค้งวงกลม ใช้สูตรมาตรฐานของฝายสันกว้าง
Q  Cd C v

2 2 
3/2
 g  bc h1
3 3 

ม.3/วินาที

g = ความเร่ งเนื่ องจากแรงโน้มถ่วงของโลก = 9.81 ม. / (วินาที)

2

bc = ความยาวของสันฝาย

(ม.)
h1 = ความสู งของนํ้าด้านเหนื อนํ้า (สันฝายถึงผิวนํ้า) (ม.)

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของความเร็ วของกระแสนํ้า หาได้จากกราฟในรู ปที่ 10-3 ซึ่ งเป็ น
ความสัมพันธ์ของ C A เมื่อ A* เป็ นพื้นที่หน้าตัดของช่องฝาย และ A1 เป็ น

Cv =

*

d

A1

พื้นที่หน้าตัดทางนํ้าด้านหน้าฝาย
Cd = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหล

Cd  0.93  0.10

h1
L

10.4.2.2 ค่ าปรับแก้ ความผิดพลาดของ Cd
เป็ นค่าความผิดพลาดที่ทาํ ให้ค่า Cd คลาดเคลื่อนไปจากที่ควรจะเป็ น อาจมีสาเหตุ
สภาพของอาคาร จากการก่อสร้างและหรื อการบํารุ งรักษาที่ไม่ดีพอ การตรวจวัดอ่านค่าไม่ละเอียด
เป็ นต้น หาได้จากสมการ
1.5

 h1

X c   3  0.55  4 

 L



percent

10.4.2.3 Modular Limit
อยู่
แม้ว่าระดับนํ้าด้านท้ายจะสู งกว่าระดับสันฝาย จะขึ้นอยูก่ บั ค่าเปรี ยบเทียบของระดับนํ้าด้านท้ายนํ้า
(H2) กับระดับนํ้าด้านเหนื อนํ้า (H1) หรื อ Submergence ratio H2/H1 อีกนัยหนึ่ งค่าขีดจํากัด
ดังกล่าวก็คือ ค่า H2 สูงสุ ดที่จะยอมให้เกิดขึ้นได้ ซึ่งจะทําให้การใช้สมการการคํานวณการไหลแบบ
Free flow นั้นยังถูกต้อง ซึ่ งหาได้จากกราฟในรู ปที่ 10-11
ซึ่ งขึ้นกับความสัมพันธ์ของ H1/p2
และ H2 /H1 โดยมีลกั ษณะของท้ายฝาย 2 ลักษณะ คือ กรณี ดา้ นท้ายเป็ นลาดไม่เกิน 1: 6 กับกรณี
ด้านท้ายเป็ นแนวดิ่ง
Modular Limit หมายถึง ขีดจํากัดของการไหลที่ยงั คงสภาวะ Free flow

H1 เป็ นระดับนํ้าด้านเหนื อนํ้าวัดจากสันฝาย (เมตร)
H2 เป็ นระดับนํ้าด้านท้ายนํ้าวัดจากสันฝาย (เมตร)
p1 เป็ นความสู งของฝายที่ดา้ นเหนื อนํ้า (เมตร)
p2 เป็ นความสู งของฝายที่ดา้ นท้ายนํ้า (เมตร)

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รู ปที่ 10 - 11 กราฟ Modular limit H2 /H1 ที่สมั พันธ์กบั ค่าของ H1/p2

10.4.2.4 ผลการศึกษาของ King และ Brater
เช่นเดียวกับกรณี ของฝายสันกว้างสี่ เหลี่ยมผืนผ้าขอบคม King และ Brater (1953)
ได้นํา ผลการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ฝายสั น กว้า งสี่ เ หลี่ ย มผืน ผ้า ขอบด้า นหน้า มน ที่ นัก ชลศาสตร์ แ ละ
หน่วยงานได้ศึกษาไว้ มารวบรวมประมวลใหม่ ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ของการไหล (C) ที่สัมพันธ์กบั
ค่า Head ของนํ้าเหนือสันฝาย (h1) ค่าความกว้างของสันฝาย (L) และรัศมีความโค้งมนด้านหน้า
3/2

ฝาย ขึ้นมาเพื่อให้สะดวกในการคํานวณยิ่งขึ้นเพื่อใช้กบั กับสมการ Q  C Lh1
ตารางที่ 10-2

ดังแสดงใน

ตารางที่ 10-2 ค่า C ใช้กบั สมการ Q = CLh13/2 ของฝายสันกว้างสี่ เหลี่ยมผืนผ้าขอบด้านหน้ามน

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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10.4.2.5 ข้ อจํากัดทั่วไปของฝายสันกว้างรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าที่ดา้ นเหนื อนํ้ามนเป็ นส่ วนโค้ง
วงกลม
1) ค่า H1 ตํ่าสุ ด 0.060 เมตร หรื อ 0.05L แล้วแต่วา่ ค่าไหนจะมากกว่า
2) ความยาวของสันฝาย b ต้องไม่นอ้ ยกว่า 0.30 เมตร หรื อไม่นอ้ ยกว่า H1 หรื อไม่นอ้ ย
max

กว่า

L
5

3) ค่า H1 จะมีค่าระหว่าง 0.08 ถึง 0.7
L

10.4.3 ฝายสั นกว้ างรู ปสามเหลีย่ ม
(Triangular or V-Shaped Broad Crested Weir)

รู ปที่ 10 - 12 แสดงลักษณะของฝายสันกว้างรู ปสามเหลี่ยม
ฝายสันกว้างรู ปสามเหลี่ยม เป็ นฝายวัดนํ้าที่มีลกั ษณะพิเศษเฉพาะตัวคือเป็ นฝายที่
รวมข้อดีของฝายสันกว้าง (Broad-crested weir) และฝายสันคมรู ปตัววี (V- notch weir) เขา
ั ษณะเหมือนดังเช่นฝายสันกว้างรู ปสี่ เหลี่ยมที่สันฝายด้านเหนื อนํ้ามนเป็ น
ดวยกันโดยตัวฝายมีลก
ส่ วนโค้งของวงกลม แต่แนวสันฝายจะเป็ นลาดจากขอบด้านข้างลงสู่ ก่ ึงกลางฝาย หรื อรู ปตัว V ทํา
มุม  ซึ่ งจะมีขอ้ ดีที่ ฝายเป็ นช่องเปิ ดกว้างที่น้ าํ ผ่านได้มาก สันฝายรู ปสามเหลี่ยมทําให้วดั ปริ มาณ
นํ้า ปริ ม าณน้อ ยๆ ได้ถู ก ต้อ งยิ่ ง ขึ้ น โดยนํ้า ที่ ไ หลผ่ า นสั น ฝายนี้ จะมี ค วามลึ ก วิ ก ฤติ ( Critical
depth): Yc = 0.80H1 ทําให้ค่า Submergence มีค่าสู งประมาณ 0.95 ซึ่ งอาจกล่าวได้ว่าการ
ไหลผ่านฝายสันกว้างรู ปสามเหลี่ยมเป็ นการไหลแบบ Free flow
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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10.4.3.1 ข้ อกําหนดทัว่ ไปของรูปร่ างลักษณะของฝายสั นกว้ างรู ปสามเหลีย่ ม
 รัศมีความโค้งของขอบสันฝายด้านเหนื อนํ้าน้อยที่สุด rmin = 0.11H1max และที่
เหมาะสมที่สุดในการสร้างใช้ r = 0.20 H1max
 ความกว้างของสันฝาย (L) ไม่นอ้ ยกว่า 1.75 เท่าของระดับนํ้าสูงสุ ดด้านเหนือนํ้า
(L >1.75 H1max)

 การวัดระดับนํ้าด้านเหนือนํ้าวัดที่ระยะ 2–3 เท่าของ H1max จากหน้าฝาย
 หน้าตัดทางนํ้าเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า
10.4.3.2 รู ปแบบการไหลของปริมาณนํา้ ผ่ านฝายสั นกว้ างรูปสามเหลีย่ ม
ถ้า ระดับ นํ้าเหนื อ สั น ฝายเท่ า กับ ระดับ ขอบสั น ฝายด้า นข้า งหรื อเต็ ม หน้ า ตัด รู ป
สามเหลี่ยมพอดี จะเป็ น Full discharge แต่โอกาสของการเกิดการไหลที่เกิดจริ งจะเป็ น 2
รู ปแบบ คือ ระดับนํ้าตํ่ากว่าระดับ Full และ สูงกว่าระดับ Full
1) “Less – than – full” ระดับนํ้าเหนือสันฝายตํ่ากว่าระดับ Full โดยจะไม่ท่วม
ถึงส่ วนสู งสุ ดของลาดสันฝายที่ชนกับกําแพงด้านข้างของฝาย หรื อนํ้าไม่ท่วมสันฝายทั้งหมด หน้า
ตัดการไหลจะเป็ นรู ปสามเหลี่ยม
2) “Over – full” ระดับนํ้าเหนือสันฝายสู งกว่าระดับ Full โดยจะท่วมเหนือสัน
ฝายสู งกว่าระดับขอบลาดของสันฝายที่ชนกําแพงข้าง หน้าตัดการไหลจะเป็ นรู ปส่ วนตัดของรู ป
สามเหลี่ยม (รู ปสามเหลี่ยมที่ตดั พื้นที่ในส่ วนมุมบริ เวณฐานออก) ที่เรี ยก Truncated triangular
control section

รู ปที่ 10 - 13 รู ปแบบการไหลของปริ มาณนํ้าผ่านฝายสันกว้างรู ปสามเหลี่ยม
การไหลในช่วง Less – than – full;
Yc = 0.80H1
การไหลที่ตาํ แหน่ง full ;
Hb = 0.80H1 หรือ H1 = 1.25Hb
เมื่อ Hb เป็ นความแตกต่างของระดับสันฝาย จากจุดตํ่าสุ ดที่เป็ นจุดยอดของมุม  ที่
กึ่งกลางฝายกับระดับสู งสุ ดของสันฝายที่ติดกําแพงข้าง โดยที่
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

Hb 


1
Bc Cot
2
2
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10.4.3.3 การคํานวณปริมาณนํา้ ไหลผ่านฝายสั นกว้ างรูปสามเหลีย่ ม
1) กรณี “Less – than – full”
Q  Cd Cv

H1  1.25Hb 

16 2

g tan H12.5
25 5
2

ม.3/วินาที

g = ความเร่ งเนื่ องจากแรงโน้มถ่วงของโลก = 9.81 ม./ (วินาที)

2

b = ความยาวของสันฝาย

(ม.)
H1 หรื อ h1 = ความสู งของนํ้าด้านเหนื อนํ้า (สันฝายถึงผิวนํ้า) (ม.)
Cd = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหล หาได้จากกราฟจากรู ปที่ 10-14 ซึ่ งขึ้นกับ
อัตราส่ วนของ H1/L
Cv = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของความเร็ วของกระแสนํ้า หาได้จากกราฟในรู ปที่ 10-3 ซึ่ ง
เป็ นความสัมพันธ์ในรู ปของ


A
2
Cd
 Cd
A1
B(H1  P1 )
H12 tan

*

เมื่อ A* เป็ น

พื้นที่หน้าตัดของช่องฝาย และ A1 เป็ นพื้นที่หน้าตัดทางนํ้าด้านหน้าฝาย
2) กรณี “Over – full”

H1  1.25Hb 
1.50

2 2
H 

Q  Cd C v
g B H1  b 
3 3
2


ค่าสัมประสิ ทธิ์ของการไหล หาได้จากกราฟจากรู ปที่ 10-14 เหมือนกรณี
แรก ซึ่ งขึ้นกับอัตราส่ วนของ H1/L ที่ไม่ควรมากกว่า 0.50 เพราะหาก
H1
 0.50 จะเกิ ดสภาพสุ ญญากาศเกิดขึ้นใต้ Nappe ที่จะวัดการไหลได้

Cd =

L

ไม่ถูกต้อง จําเป็ นต้องระบายอากาศออกสู่ บรรยากาศ
Cv = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของความเร็ วของกระแสนํ้า หาได้จากกราฟในรู ปที่ 10-3 ซึ่ ง

เป็ นความสั ม พัน ธ์ ใ นรู ป ของ

H 

 h1  b 
A
2 
 Cd 
Cd
A1
(h1  p1)
*

เมื่ อ A*เป็ น

พื้นที่หน้าตัดของช่องฝาย และ A1 เป็ นพื้นที่หน้าตัดทางนํ้าด้านหน้าฝาย

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รู ปที่ 10-14 กราฟค่าของ Cd ที่สมั พันธ์กบั ค่าของ H1/L สําหรับฝายสันกว้าง
และ Long-throated flume ทุกรู ปร่ างทุกขนาด (Bos 1984)
10.4.3.4 ค่ าปรับแก้ ความผิดพลาดของ Cd
ในการคํานวณค่าสัมประสิ ทธิ์ของการไหลของฝายสันกว้างรู ปสามเหลี่ยมนั้น จะเกิดความ
ผิดพลาดที่เป็ นผลมาจากการก่อสร้าง การตรวจวัดอ่านค่าเกิดขึ้น ซึ่ งค่าความผิดพลาดที่ตอ้ งนําไป
ชดเชยหาได้จากสมการ
 H

X c   3 1  0.55 1.5  4 
 L


หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

percent
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10.4.3.5 Modular limit
ก. กรณี Less-than-full
Modular limit ในที่น้ ี หมายถึงขีดจํากัดของการไหลแบบ Free flow ที่มีผลจาก
Submergence ratio H2/H1 ที่จะทําให้การไหลเป็ น Submerged flow

สําหรับฝายสันกว้าง
รู ปสามเหลี่ยมในกรณี Less-than-full จะเกิดในช่วงที่ H2/H1 ≥ 0.8 ซึ่ งทําให้การไหลในกรณี
คํานวณด้วยสู ตรการไหลแบบ Free flow นั้นมีค่าลดลง ด้วยค่า Factor f ที่มีค่าไม่เกิน 1%
เท่านั้น ซึ่งสามารถหาได้จากกราฟในรูปที่ 10-15 ในการจะลดข้อจํากัดส่ วนนี้ ทาํ ได้โดยการสร้างต่อ
ด้านท้ายฝายออกไปให้เป็ นลาด 1: 6

รู ปที่ 10-15 ค่า Factor f ที่ทาํ ให้อตั ราการไหลของฝายสันกว้างรู ปสามเหลี่ยม
ลดลงเนื่องจากผลของ Submergence ratio H2/H1 มีค่าไม่เกิน 1%
ข. กรณี Over-full
ในกรณี Over- full นี้ยงั ไม่มีรายงานการศึกษาที่แน่ชดั ให้พิจารณาเปรี ยบเทียบ
จากข้อมูลการศึกษาอื่นๆ มาประยุกต์ใช้ เช่น ถ้า H2/H1 ≤ 0.8 ถือว่าการไหลเป็ นแบบ Free flow
เป็ นต้น
10.4.3.6 ข้ อจํากัดของฝายสันกว้ างรูปสามเหลีย่ ม
o h1 น้อยที่สุดที่ทาํ ให้การตรวจวัดถูกต้อง เท่ากัน 0.06 ม. หรื อ 0.07 L
o มุม θ ของสันฝายต้องไม่นอ
้ ยกว่า 30 องศา
o H1/p1 มีค่าสู งสุ ดเท่ากับ 3.0 และ p1 ไม่นอ
้ ยกว่า 0.15 ม.
o H1/L ต้องไม่นอ
้ ยกว่า 0.50
o Bc ต้องไม่นอ
้ ยกว่า L/5
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

ปราโมท พลพณะนาวี สํ านักชลประทานที่ 8

10-21
10.4.3.7 งานวิจัยคุณสมบัตทิ างด้ านชลศาสตร์ ทดี่ ีทสี่ ุ ด ของฝายสั นกว้างรูปตัววี
กัญญา อินเกลีย้ ง, ปริญญา กมลสิ นธุ์ และสมเกียรติ อภิพัฒนวิศว์ (2539) นักวิจยั
จากกลุ่มงานชลศาสตร์ ส่ วนวิจยั และพัฒนาด้านวิศวกรรม สํานักวิจยั และพัฒนา กรมชลประทาน
ได้ศึกษาเพื่อหาคุณสมบัติทางด้านชลศาสตร์ที่ดีที่สุดของฝายสันกว้างรู ปตัววี ที่ทาํ ให้อตั ราการไหล
ผ่านฝายสู งสุ ด มีการสู ญเสี ยพลังงานน้อยที่สุดตลอดจนช่วงการวัดปริ มาณนํ้ามากที่สุด และมีความ
แม่นยํามากที่สุดด้วย
การศึกษาทําโดยการเปลี่ยนรู ปแบบของฝายสันกว้างต่างๆ ดังนี้คือเปลี่ยนขนาดมุม
รู ปตัววีเป็ น 90, 120, 150 และ 180 องศา เปลี่ยนความหนาของสันฝาย (L) = 45, 30 และ15 ซ.ม.
และเปลี่ยนรัศมีความโค้งด้านหน้าของสันฝาย (Rounding Radius, R) = 0, 1, 3 และ 5 ซ.ม.เพื่อ
หารู ปแบบฝายสันฝายกว้างรู ปตัววีที่เหมาะสมพร้อมทั้งหาสู ตรการไหลของนํ้าผ่านฝายทั้งกรณี การ
ไหลแบบอิสระ (Free Flow) และการไหลเป็ นแบบจม (Submerge Flow)
ผลการศึกษาพบว่าฝายสันกว้างรู ปตัววีขนาดมุม = 120 องศา ความหนาสัน (L) =
30 ซ.ม. และ รัศมีความโค้งด้านหน้าของสันฝาย (R) = 3 ซ.ม. เป็ นฝายที่มีลกั ษณะทางชลศาสตร์ที่ดี
ที่สุด ทั้งกรณี การไหลแบบอิสระและกรณี การไหลแบบจม คือให้ค่าสัมประสิ ทธิ์การไหลมากที่สุด
(Cd) = 0.877 สําหรับการไหลแบบอิสระ และ Cd = 0.797 สําหรับการไหลแบบจม ซึ่ งค่า Cd มาก
ที่สุด ทําให้การไหลมีอตั ราการไหล (Q) ผ่านฝายสูงสุ ด

10.5 ฝายสั นกว้ างทีพ่ ฒ
ั นาจากฝายสั นคม
เป็ นผลจากการศึกษาของ M.G. Bos ที่กล่าวในหัวข้อ 10.1 โดยปรับปรุ งฝายสันคมให้
เป็ นฝายสันกว้างที่มีรูปร่ างหน้าตัดของสันฝายเหมือนเช่นรู ปร่ างของฝายสันคมรู ปร่ างต่างๆ (แต่ให้
มีส่วนของสันฝายมีความกว้าง) อาจสร้างในลักษณะฝายทึบเต็มขนาดความกว้างของสัน หรื อติดตั้ง
แผ่นเพลตกับส่ วนสันของช่องฝายที่มีรูปแบบของฝายสันคมเดิม โดยที่ให้มีความกว้างของสันฝาย
เป็ นไปตามคุณสมบัติพ้ืนฐาน 0.08 ≥H1/L ≥ 0.50 สันฝายด้านเหนื อนํ้ามักมนเป็ นส่ วนโค้งของ
วงกลม
ฝายชนิดนี้จะเป็ นการนําเสนอในเชิงแนวความคิดเสี ยมากกว่าการใช้งานจริ ง เพราะยังไม่มี
ผลการศึกษาค่าสัมประสิ ทธิ์ของการไหล (Cd) ของฝายแต่ละรู ปแบบ แต่เห็นว่าเป็ นแนวความคิดที่
ดี เพราะจะใช้แก้ปัญหาฝายสันคมที่มีจุดอ่อนที่สันฝายมีความบางมาก จะเกิดการเสี ยหายผุกร่ อน
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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หรื อคดงอเสี ยรู ปทรงได้ง่าย ทําให้การตรวจวัดเกิดการผิดพลาด ก็สามารถใช้หลักการของฝายสัน
กว้างในหัวข้อนี้ มาปรับปรุ งติดตั้งแผ่นเพลตให้เป็ นฝายสันกว้างก็จะสามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
ส่ วนค่า Cd ก็สามารถสอบเทียบได้
ในที่น้ ี จะนําเสนอลักษณะสรุ ป เฉพาะรู ปแบบของฝาย สู ตรคํานวณอัตราการไหล และค่า
เกี่ยวข้องที่สาํ คัญเท่านั้น ไม่ลงลึกถึงรายละเอียด

10.5.1 ฝายสั นกว้ างทีม่ ีหน้ าตัดรู ปสี่ เหลีย่ มผืนผ้ า
Broad-crested weir with rectangular control section

A c  bc yc
v2 1
 yc
2g 2
2
y c  H1
3

Q  Cd C v

รูปที1่ 0–16 มิติของ Rectangular control section

2 2 
1.50
 g  b c h1
3 3 

10.5.2 ฝายสันกว้ างทีม่ ีหน้ าตัดรู ปสามเหลีย่ ม
Broad-crested weir with triangular control section

A c  y c 2 tan



; Bc  2 y c tan
2
2

v2 1
 yc
2g 4
4
y c  H1
5

Q  Cd C v

รูปที่ 10–17 มิติของ Triangular control section

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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10.5.3 ฝายสั นกว้ างทีม่ ีหน้ าตัดรู ปส่ วนของรู ปสามเหลีย่ ม
Broad-crested weir with truncated triangular control section

กรณีที่ H1 ≤ 1.25Hb มีคุณสมบัติตามข้อ 10.5.2
กรณีที่ H1 ≥ 1.25Hb

 B c y c  Hb 
2
1
 b c y c  B cHb
2

A c  Hb 2 tan

รูปที่ 10–18 มิติของ Truncated triangular
control section

A
v2
1
1
 c  y c  Hb
2g 2B c 2
4
1
2
y c  H1  Hb
6
3
1.50

2 2  
1

Q  C d C vB c
 g   h1  Hb 
3 3  
2


10.5.2 ฝายสั นกว้ างทีม่ ีหน้ าตัดรู ปพาราโบลิค
Broad-crested weir with parabolic control section

Ac 

รูปที่ 10–19 มิติของ Parabolic control section

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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A
v2
1
 c  yc
2g 2B c 3
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y c  H1
4
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4 
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10.5.5 ฝายสั นกว้ างทีม่ ีหน้ าตัดรู ปสี่ เหลีย่ มคางหมู
Broad-crested weir with trapezoidal control section

A c  cc yc  zcyc2
B c  b c  2z c y c

A
b y  zcyc2
v2
 c  c c
2g 2B c
2b c  4z c y c

รูปที่ 10–20 มิติของTrapezoidal control section





Q  Cd b c y c  z c y c 2

yc/H1 เป็ นค่าที่ข้ ึนกับค่าของ zc และ H1/bc



2gH1  y c 

***หาได้จากตารางที่ 10 -

1



H1 = h1+v12/2g

หรื อ

h1 = H1- v12/2g

ถ้าไม่คิด Approach velocity head (v12/2g) จะได้ H1 = h1
เมื่อรู ้ค่า h1 ซึ่งเราสามารถวัดได้ จะหาค่า yc โดยเทียบค่าจากตารางที่ 10 - 3

 ถ้าคิด Approach velocity head (v12/2g)
เรารู ้ค่า h1 เพราะสามารถวัดได้ แต่จะรู ้ค่า H1 นั้นจะต้องหาค่า v12/2g ก่อน

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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10.5.6 ฝายสันกว้ างทีม่ ีหน้ าตัดรู ปวงกลม
Broad-crested weir with circular control section

1 2
dc   sin 
8

Bc  dc sin
2
dc 

2 
yc 
1  cos   dc sin
2 
2
4
Ac 

รู ปที่ 10–21 มิติของ Circular control section

A
d   sin 
v2
 c  c

2g 2Bc
16 sin
2

v2
H1 y c
   sin 

 c  sin2 

dc dc 2gdc
4
16 sin
2
0 .5
จากคุณสมบัติของฝายสันกว้าง Q  Cd A c 2gH1  y c 
v2
H  H1  y c  c
2g

;

H y 
2g 1  c 
 dc d c 

แปลงสมการเป็ น Q  Cd A2c d2c.50
dc

แทนค่าความสัมพันธ์ของค่า

H1 y c A c
, ,
dc dc dc

Q  C d d2c.50 g f  

เมื่อ

f  

  sin 1.50


8 8 sin 
2


0.50

*** ค่าต่างๆ หาได้จากตารางที่ 10-4

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ตารางที่ 10-3 ค่าของ yc/H1 ซึ่งเป็ นค่าที่สมั พันธ์กบั ค่าของ zc และ H1/bc สําหรับฝายสันกว้างที่
มีหน้าตัดรู ปสี่ เหลี่ยมคางหมู

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ตารางที่ 10 - 4 ค่าความสัมพันธ์ของอัตราส่ วนของตัวแปรที่ใช้หาค่าอัตราการไหลของฝายสันกว้าง
และ Long-throated flume ที่มีหน้าตัดเป็ นรู ปวงกลม

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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10.6 ฝายสั นกว้ างรู ปแบบพิเศษ
10.6.1 Romijn movable weir

เป็ นฝายที่พฒั นาขึ้นมาโดยหน่ วยงานชลประทานประเทศ
อินโดนี เซี ย ที่สามารถทําหน้าที่ได้ดีท้ งั การตรวจวัดและการควบคุมปริ มาณนํ้า ในขณะที่ทาํ ให้เกิด
Head loss น้อยมาก จึงเหมาะกับการใช้งานในระบบชลประทานที่มีอตั ราความต้องการใช้น้ าํ
ในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกมีความผันแปรมาก การเรี ยกชื่อฝายชนิดนี้ เรี ยกตามชื่อของ D.G.Romijn
ซึ่งเป็ นผูค้ ิดค้นเผยแพร่ ในปี 1932
Romijn

weir

10.6.1.1 หลักการทํางานและลักษณะของ Romijn weir
Romijn weir นั้นออกแบบมาในลักษณะโครงสร้างแผ่นเหล็กตรง 2 ชิ้นซ้อนกัน

ดังแสดงในรู ปที่ 10-22, รู ปที่ 10-23, รู ปที่ 10-24 และรู ปที่ 10-25 โดยชิ้นแรกยึดติดกับพื้นทางนํ้า
ส่ วนอีกชิ้นปรับยกขึ้นลงได้ ลักษณะคล้ายบานระบายบานตรง โดยส่ วนบนที่เป็ นสันฝาย ให้น้ าํ ไหล
ล้นข้ามไป ปิ ดทับด้วยแผ่นเหล็กอีกชิ้นที่ปลายด้านเหนื อนํ้าดัดเป็ นส่ วนโค้งลงของวงกลม ปลาย
ด้านท้ายนํ้าหักลงเป็ นมุมฉาก และแผ่นสันฝายนี้ จะมีลกั ษณะเป็ นลาดขึ้นจากด้านเหนื อนํ้าไปทาง
ท้ายนํ้า 1 ต่อ 25

รู ปที่ 10-22 แสดงรู ปตัดของ Romijn weir
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รูปที่ 10-23 แบบแสดงรู ปร่ าง มิติของ Romijn weir
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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รูปที่ 10-24 แบบขยายของ Romijn weir
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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การที่สันฝายสามารถปรับระดับได้ ทําให้สามารถควบคุมความลึกของนํ้าด้านเหนื อนํ้าที่
ไหลผ่านฝาย (hcrt) ให้คงที่ได้ แม้ระดับนํ้าในทางนํ้าจะเพิ่มขึ้นหรื อลดลง ทําให้ควบคุมปริ มาณนํ้า
ได้ตามที่ตอ้ งการ

รูปที่ 10-25 แสดงลักษณะการไหลผ่าน Romijn weir
รู ป (a) เมื่อระดับสันฝายตํ่าสุ ด รู ป (b) เมื่อระดับสันฝายถูกปรับให้สูงขึ้น
รู ปแบบลักษณะที่เหมาะสมทางชลศาสตร์ ของกําแพงฝาย เป็ นกําแพงแนวดิ่ง รู ปตัดของ
ทางเข้าฝายเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีปากทางเข้าที่ระยะไม่นอ้ ยกว่า 5H1max จากตัวฝายจะมน
เป็ นส่ วนโค้งของวงกลม กรณี ตวั ฝายวางตั้งกับตั้งฉากกับแนวการไหลของทางนํ้า จะมีรัศมีความ
โค้ง r ≥ 2H1max ดังแสดงในรู ปที่ 10-26 แต่หากตัวฝายวางปิ ดกั้นแนวทางการไหล r ≥ H1max
จะมีจุดวัดระดับนํ้าด้านเหนือนํ้าที่ระยะไม่นอ้ ยกว่า 2-3H1max

รูปที่ 10 - 26 แสดงมิติทางชลศาสตร์กาํ แพงข้างที่เหมาะสมของ Romijn weir
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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ในกรณี ที่เป็ นฝายหลายช่ อง ตอม่อกลางที่จะแบ่งฝายแต่ละตัวควรมี หน้าตอม่อเป็ นครึ่ ง
วงกลมหรื อวงรี ความหนาของตอม่อควรมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.65H1max แต่ไม่นอ้ ยกว่า 0.30 ม.
และฝายแต่ละตัวต้องวัดระดับนํ้าแยกจากกัน
10.6.1.2 การตรวจวัดปริมาณนํา้ ผ่าน Romijn weir
ลักษณะการไหลผ่าน Romijn weir เป็ นลักษณะการไหลแบบฝายสันกว้างจึงใช้สมการ
ของฝายสันกว้างสี่ เหลี่ยมผืนผ้าในการคํานวณ
ก. กรณีการไหลแบบ Free flow
Q  Cd C v

เมื่อ

2 2 
3/2
 g  b H1
3 3 

g = ความเร่ งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก = 9.81 เมตร/ (วินาที)

2

b = ความยาวของสันฝาย

(เมตร)
H1 ≈ h1 = ความลึกนํ้าเหนื อสันฝายที่ตาํ แหน่งตรวจวัดด้านเหนื อนํ้า (เมตร)
ค่าสัมประสิ ทธิ์ของความเร็ วของกระแสนํ้าที่ใช้ปรับแก้อตั ราการไหลที่เกิดจาก
เฮดของความเร็ วในทางนํ้าเข้าสู่ ฝาย หาได้จากกราฟในรู ปที่ 10-3 โดยใช้ค่าความสัมพันธ์ของ
Cv =

h1
A*
Cd
 Cd
A1
h 1  P1

เมื่อ A* เป็ นพื้นที่หน้าตัดของช่องเปิ ดเหนื อสันฝาย และ A1 เป็ น

พื้ น ที่ ห น้ า ตั ด ทางนํ้ าด้ า นหน้ า ฝาย ในกรณี นี้ ให้ ใ ช้ เ ส้ น กราฟช่ อ งเปิ ดรู ปสี่ เหลี่ ย มผื น ผ้า
(rectangular control) หากไม่ตอ้ งการค่าที่ละเอียดมากอาจใช้ Cv = 1
หรื อ หาจากกราฟในรูปที่ 10-28 ซึ่งจะสัมพันธ์กบั ระดับนํ้าที่อยูเ่ หนือสันฝาย (h1)
ค่าสัมประสิ ทธิ์ของการไหล โดยหากด้านท้ายนํ้าเป็ นการไหลแบบท่วมสันฝาย
หาก Modular limit H2/H1≤ 0.66 ให้ถือว่าเป็ นการไหลแบบ Free flow (H2 = ระดับนํ้าด้าน
ท้ายนํ้าที่วดั เหนือสันฝาย)
Cd =

โดยจะสัมพันธ์กบั ค่าของ H1/L
คงที่ทุกค่าของ H1/L จะมีค่าความผิดพลาดน้อยกว่า 4%

 Cd หาได้จากกราฟในรู ปที่ 9-27


อาจใช้

C d  1.055

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รู ปที่ 10-27 ค่าสัมประสิ ทธิ์ของการไหลของ Romijn weir ที่จะสัมพันธ์กบั ค่าของ H1/L
หรื ออาจใช้ C d  1.055 คงที่ทุกค่าของ H1/L

รูปที่ 10-28 ค่าสัมประสิ ทธิ์ของความเร็ วของกระแสนํ้าของ Romijn weir ที่จะสัมพันธ์กบั ค่า h1
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

ปราโมท พลพณะนาวี สํ านักชลประทานที่ 8

10-34
ข. กรณีการไหลแบบ Submerged flow
สภาวะการไหลแบบ Submerged flow ของ Romijn weir จะเกิดเมื่อค่า
Modular limit H2/H1 > 0.66 โดยจะมีอตั ราการไหลลดลงไม่เกิน 1% จากสภาวะการไหลแบบ
Free flow

ค่าสัมประสิ ทธิ์ของการไหลในกรณี Submerged flow: Cd(s) นั้นจะลดลงจาก
สัมประสิ ทธิ์ของการไหลในกรณี Free flow: Cd ด้วยค่า Drowned flow reduction: f ที่จะ
สัมพันธ์กบั ค่า H2/H1 หาได้จากกราฟในรูปที่ 10-29
C ds   f.C d

รู ปที่ 10-29 ค่า Drowned flow reduction: f สําหรับ Romijn weir

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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10.6.1.3 ข้ อจํากัดของ Romijn weir
1) ค่า h1 น้อยที่สุดที่จะทําให้การวัดไม่ผดิ พลาดเท่ากับ 0.05 ม. หรื อ 0.08L
2) ความยาวของสันฝายหรื อช่องฝาย bc ≥ 0.30 ม.
3) ความสู งของสันฝายจากพื้นทางนํ้า P1 ≥ 0.15 ม. หรื อ P1 ≥ 0.33 H1max
4) เพื่อให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ของการไหลจะมีความเสถียร หาก H1/L ≥ 0.75
5) การไหลในสถานะ Free flow อย่างแท้จริ ง ต้องมีค่า Submergence ratio
หรื อ Modular limit H2/H1 ≤ 0.30 และจะเกิดสภาวะการไหลแบบ Submerged flow อย่าง
สมบูรณ์เมื่อ H2/H1 ≥ 0.66
นอกจากนี้ ยงั มีขอ้ จํากัดอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นข้อจํากัดที่ใช้ในการพิจารณาออกแบบ ซึ่ งจะ
ไม่ขอกล่าวในที่น้ ี

10.6.2 Fayoum weir

หรือ Faiyum weir

หรื อ Faiyum เป็ นจังหวัดหนึ่ งในประเทศอียปิ ต์ ที่ได้มีการขุดค้นพบ
ซากเมืองโบราณ ซึ่ งในการขุดค้นพบว่ามีระบบชลประทานที่มีการใช้ฝายชนิ ดหนึ่ งด้วยและเป็ น
ลัก ษณะรู ปแบบเช่ น เดี ย วกับที่ ใช้ใ นปั จ จุ บนั แสดงว่ามี ก ารใช้ฝายชนิ ด นี้ ในระบบชลประทาน
ต่อเนื่ องมายาวนานจนถึงปั จจุบนั จึงเรี ยกฝายชนิดนี้ว่า Fayoum หรื อ Faiyum weir ตามชื่อ
เมืองดังกล่าว
Fayoum

เป็ นฝายที่มีรูปแบบของฝายสันกว้างสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ที่มีลกั ษณะ
พิเศษคือ เป็ นช่องสี่ เหลี่ยมผืนผ้าโดยส่ วนที่เป็ นสันฝายกว้าง bc มีขอบสันฝายด้านหน้าและด้านท้าย
เป็ นมุมฉากหรื อเป็ นแนวดิ่ง ผนังด้านข้างเป็ นแนวดิ่งความหนาเท่ากับความยาวของตัวฝาย L โดย
มุมผนังด้านเหนื อนํ้าสร้างเป็ นส่ วนโค้งของวงกลมรัศมี R ส่ วนด้านท้ายนํ้ามุมผนังเป็ นมุมฉาก ฝาย
ชนิ ดนี้ มีวตั ถุประสงค์การใช้งานเพื่อเป็ นอาคารแบ่งนํ้าในทางนํ้าชลประทาน มีลกั ษณะรู ปแบบดัง
แสดงในรู ปที่ 10-30, 10-31, 10-32 และ 10-33
Faiyum weir

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รูปที่ 10-30 แสดงลักษณะรู ปแบบ Faiyum weir

รูปที่ 10-31 แสดงแปลน และรู ปตัดของ Faiyum weir มาตรฐาน

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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รู ปที่ 10-32 แสดงแปลน และรู ปตัดของกลุ่มของ Faiyum weir

รู ปที่ 10-33 กลุ่มของ Faiyum weir ที่ใช้ในอียปิ ต์
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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เป็ นผูน้ าํ เสนอผลการทดลองศึกษา Faiyum weir ในปี 1923
โดยใช้ฝายขนาดมาตรฐานที่มีการใช้งานจริ งขณะนั้น มีความยาวตัวฝาย L คงที่ 0.50 ม. ด้านท้าย
ฝายมีลกั ษณะเป็ นลาดลงด้วยสัดส่ วน แนวราบ : แนวตั้ง เป็ น 0.5 : 1 มีระดับสันฝายสู งจากพื้นทาง
นํ้า (P1) เป็ น 0.65 ม. มีระดับนํ้าเหนื อสันฝายสู งสุ ด 0.50 ม. หรื อมีระดับนํ้าสู งสุ ดในทางนํ้าหรื อ
คลอง 1.15 ม. ซึ่งสรุ ปผลได้ดงั ต่อไปนี้
 A.D. Butcher

อัตราการไหลของนํ้าผ่านฝายจะขึ้นกับ รัศมีความโค้ง R ของมุมกําแพงข้าง
ของฝายด้านเหนือนํ้า และ bc โดยสรุ ปเป็ นกราฟแสดงความสัมพันธ์ของ R และ bc โดยมีค่าความ
ผิดพลาดของอัตราการไหลจากการอ่านค่าระดับนํ้าผิดพลาด ± 1% ของค่าที่แท้จริ ง ซึ่งแสดงด้วย
เส้นจุด 2 เส้น ในกราฟรูปที่ 10-34 (ต่อมาได้พฒั นาเป็ นกราฟในรูปที่ 10-36)


กําแพงข้างด้านท้ายนํ้าไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราการไหล หากด้านท้ายฝายมี
ลักษณะเป็ นลาดลงด้วยสัดส่ วน แนวราบ : แนวตั้ง เป็ น 0.5 : 1


เมื่อลักษณะการไหลเป็ นแบบท่วม สัดส่ วนของระดับนํ้าด้านเหนื อนํ้า H(crt)
และด้านท้ายนํ้า H(s) มีผลต่อการลดลงของอัตราการไหลที่คาํ นวณในสภาพ Free flow แสดงโดย
กราฟในรูปที่ 10-35


 ช่วงที่เหมาะสมของการใช้งานของ
ถึง 1.00 ม. ความกว้างของสันฝาย 0.01 ม. ถึง 10 ม.

Faiyum weir

 สมการอัตราการไหลจากผลการทดลองของ
จากฝายขนาดมาตรฐาน
เมื่อ

H(crt) = 0 – 0.14

ม.

H(crt) = 0.14 – 1.00

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

ระดับนํ้าผ่านฝาย 0.01ม.

Butcher (q)

ลบ.ม./วินาที/ม.

.54
q  1.652 H1crt

ม.

.72
q  1.956 H1crt
 0.014
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รู ปที่ 10-34 กราฟผลการศึกษาของ Butcher แสดงอัตราการไหลที่ความสัมพันธ์กบั
รัศมีความโค้ง R ของมุมกําแพงฝายด้านเหนือนํ้า และความกว้างของสันฝาย bc

รูปที่ 10-35 กราฟผลการศึกษาของ Butcher แสดงความสัมพันธ์ของระดับนํ้า ด้านเหนือนํ้า H(crt)
และด้านท้ายนํ้า H(s) ที่มีผลต่อการลดลงของอัตราการไหล เมื่อระดับท้ายนํ้าท่วมสันฝาย
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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การคํานวณปริมาณนํา้ ไหลผ่ าน

Faiyum weir

ได้มีผศู ้ ึกษารายอื่นๆ ศึกษา Faiyum weir โดยอาศัยรู ปแบบการศึกษาของ Butcher แต่
ได้มี ก ารปรั บ ปรุ ง พัฒ นาแนวความคิ ด ที่ ท ัน สมัย ทํา ให้ไ ด้ผ ลการศึ ก ษาที่ ง่ า ยต่ อ การเข้า ใจเป็ น
ประโยชน์ต่อการใช้งานฝายประเภทนี้ยงิ่ ขึ้น โดยการไหลผ่านฝายชนิดนี้จะมีได้ 2 รู ปแบบคือ
(1) การไหลแบบ Free flow ที่ระดับนํ้าด้านท้ายอยูต่ ่าํ กว่าสันฝาย
(2) การไหลแบบ Submerged flow ที่ระดับนํ้าด้านท้ายอยูส่ ูงกว่าสันฝาย
ก. กรณีการไหลแบบ Free flow
มีสภาวะการไหลของฝายสันกว้างแบบ Free flow ที่ระดับนํ้าด้านท้ายอยูต่ ่าํ กว่า
สันฝายเมื่อ 0.08 ≤ H1/L ≤ 0.33 และ Modular limit H2/H1≤ 0.66
การคํานวณใช้ สมการมาตรฐานของฝายสั นกว้ างสี่ เหลีย่ มผืนผ้ า ค่ าตัวแปรต่ าง ๆก็
ให้ ใช้ เช่ นเดียวกับกรณีฝายสั นกว้ างสี่ เหลีย่ มผืนผ้ าทุกประการ
Q  Cd C v

เมื่อ

2 2 
3/2
 g  b H1
3 3 

g = ความเร่ งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก = 9.81 เมตร/ (วินาที)

2

b = ความยาวของสันฝาย

(เมตร)
H1 หรื อ h1 = ความลึกนํ้าเหนื อสันฝายที่ตาํ แหน่งตรวจวัดด้านเหนือนํ้า (เมตร)
Cv = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของความเร็ วของกระแสนํ้าที่ใช้ปรับแก้อตั ราการไหลที่เกิดจาก
เฮดของความเร็ ว ในทางนํ้า เข้าสู่ ฝ าย หาได้จ ากกราฟในรู ป ที่ 9-3 โดยใช้ค่า ความสัมพัน ธ์ ข อง
Cd

A*
b h
 Cd c 1
A1
A1

โดย Cv มีค่าสูงสุ ดได้ไม่เกิน 1.035 เมื่อ A* เป็ นพื้นที่หน้าตัดของช่องเปิ ด

เหนื อสันฝาย และ A1 เป็ นพื้นที่หน้าตัดทางนํ้าด้านหน้าฝาย ในกรณี น้ ี ให้ใช้เส้นกราฟช่องเปิ ดรู ป
สี่ เหลี่ยมผืนผ้า (rectangular control) หากไม่ตอ้ งการค่าที่ละเอียดมากอาจใช้ Cv = 1
Cd = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหล ภายใต้เงื่อนไขการไหล 0.08 ≤ H1/L ≤ 0.33
และ Modular limit H2/H1≤ 0.66 (การไหลยังเป็ น Free Flow)
Cd  0.848F
F = Coefficient correction factor

ค่าที่ข้ ึนกับความสัมพันธ์ของ h1 และ
L



หาได้จากกราฟในรู ปที่ 10-7 ซึ่งเป็ น

h1
h1  P

ในกรณี ไม่คิด Cv และ

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

h1
 0 . 35
h1  P

ค่า Cd หาได้จากกราฟรูปที่ 10-8
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ข. กรณีการไหลแบบ Submerged flow
เมื่อระดับนํ้าด้านท้ายอยูส่ ู งกว่าสันฝาย และ Modular limit H2/H1≥ 0.66 (หาก
H2/H1≤ 0.66 การไหลจะมีสภาวะการไหลเป็ น Free flow)
หลักการคํานวณ
1) ให้คาํ นวณการไหลแบบ Free flow ดังข้างต้น
2) ปรับแก้อตั ราการไหลที่จะลดลงเนื่ องจากผลกระทบจากระดับนํ้าด้านท้ายนํ้า
โดยพิจารณาจากค่า H2 และ H1 โดยใช้กราฟในรู ปที่ 10-37 (เป็ นกราฟที่ได้ปรับปรุ งขึ้นใหม่จาก
กราฟของ Butcher รู ปที่ 10-35)
กราฟรู ปที่ 10-37 ประกอบด้ว ย 3 ส่ วน คือ (1) แกนตั้งด้านซ้ายมื อเป็ นค่าของ
H1/L มีลกั ษณะเป็ นเส้นกราฟปลายโค้งขึ้น (2) แกนนอนด้านล่างเป็ นค่าเส้นแนวตั้งของ H 2/L และ
(3) เส้นกราฟอัตราการลดลงของอัตราการไหล (Reduction of modular discharge) ซึ่ งเป็ น
เส้นกราฟแนวเฉี ยงแสดงค่า 1%, 5%, 10%, 15%, 20% และ 100%

รูปที่ 10-36 กราฟ แสดงอัตราการไหลที่ความสัมพันธ์กบั รัศมีความโค้ง R ของมุมกําแพงฝายด้าน
เหนือนํ้า และความกว้างของสันฝาย bc ที่ปรับปรุ งขึ้นใหม่จากกราฟของ Butcher

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รูปที่ 10-37 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของระดับนํ้า ด้านเหนือนํ้า H1 และด้านท้ายนํ้า H2 ที่มีผลต่อ
การลดลงของอัตราการไหล เมื่อระดับท้ายนํ้าท่วมสันฝาย ที่ปรับปรุ งจากกราฟของ Butcher
การอ่านค่าจากกราฟรูปที่ 10-37 ทําโดย หาค่า H1/L และ H 2/L แล้วนําค่าทั้งสอง
ค่าไปหาค่าอัตราการลดลงของอัตราการไหล ว่าจุดตัดของค่า H1/L และ H 2/L ตกที่ตาํ แหน่ง
เส้นกราฟ Reduction of modular discharge ค่าใด
ตัวอย่ างการอ่ านค่ าจากกราฟรู ปที่ 10-37 ถ้า H1/L = 1.00 และ H 2/L = 0.40
มีจุดตัดกันที่เส้น Reduction of modular discharge 1% หรื อ H1/L = 1.20 และ H 2/L =
0.80 มีจุดตัดกันที่เส้น Reduction of modular discharge ระหว่างเส้น 5% กับเส้น 10%
เปรี ยบเทียบตําแหน่งจุดตัดดังกล่าว Reduction of modular discharge เป็ น 8% ดังนั้นจึง
ต้องลดอัตราการไหลที่คาํ นวณจากสมการ Free flow ลง 8%

------------------------------------------------------------------หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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บทที่ 11
ฝายวัดนํา้ ประเภทฝายสั นสั้ น (Short Crested Weir)

ตามที่ทราบแล้วว่าฝายสันสั้นนั้นเป็ นการจัดกลุ่มของฝายขึ้นมาใหม่ เพิ่มจากเดิมที่
มีเพียงฝายสันคมกับฝายสันกว้าง โดยฝายวัดนํ้าที่เป็ นฝายสันสั้นเท่าที่ปรากฏข้อมูลรายงานต่าง ๆ
จะได้แก่ฝายต่อไปนี้
1) Crump weir หรื อ Triangular profile two-dimensional weir
2) Triangular profile flat-V weir
3) Weir sill with rectangular control section หรื อ Drop weir
4) V-notch weir sill

11.1 Crump weir หรือ Triangular profile two-dimensional weir
โดยได้ศึกษาทดลองที่
Hydraulics Research Station เมือง Wallingford ประเทศอังกฤษ ในปี 1952 โดยที่
รู ปแบบมาตรฐานของฝายชนิ ดนี้ จะมี 2 รู ปแบบ ติดตั้งในทางนํ้าสี่ เหลี่ยมผืนผ้าหรื อมีดา้ นข้างเป็ น
กําแพงตั้งเสมอ ดังแสดงในรู ปที่ 11–1 โดยจะมีลกั ษณะเฉพาะตัว คือ ด้านเหนื อนํ้าเป็ นลาด 1:2
(แนวตั้ง: แนวราบ) และด้านท้ายนํ้าเป็ นลาด 1:5 (อาจเรี ยกฝาย 1:2 / 1:5) ต่อมาเมื่อมีการศึกษา
ทดลองมากขึ้นพบว่าสามารถปรับปรุ งลาดโดยทําให้คุณสมบัติทางชลศาสตร์เปลี่ยนแปลงไม่มาก 2
ลักษณะคือ
(1) ให้ดา้ นท้ายเป็ นลาด 1:2 (อาจเรี ยกฝาย 1:2 / 1:2)
(2) การลดขนาดความยาวตัวฝายจากรู ปแบบมาตรฐาน เพื่อลดปริ มาณวัสดุที่ใช้
ก่อสร้าง ดังแสดงในรู ปที่ 11–2 ซึ่งทําได้ท้ งั ลาดด้านหน้าและด้านท้าย โดยจะทําให้สัมประสิ ทธิ์การ
ไหลลดลงเพียง 0.5 % เท่านั้น ทั้งนี้ การตัดส่ วนของลาดออกได้กาํ หนดให้มีความยาวของลาดน้อย
ที่สุดเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
 ฝาย 1:2 / 1:2 ความยาวน้อยที่สุดของลาดที่วดั จากสันฝายออกไป ด้าน
เหนือนํ้าเท่ากับ 0.8 H1max และด้านท้ายนํ้าเท่ากับ1.2 H1max
 ฝาย 1:2 / 1:5 ความยาวน้อยที่สุดของลาดที่วดั จากสันฝายออกไป ด้าน
เหนือนํ้าเท่ากับ 1.0 H1max และด้านท้ายนํ้าเท่ากับ 2.0 H1max
Crump

weir

พัฒนาขึ้นมาโดย E.S

Crump

11-2

รู ปตัดตามยาว ฝาย 1:2/1:5

มิติมาตรฐาน

รูปที่ 11–1 แสดง Crump weir รู ปแบบมาตรฐาน
คุณสมบัติที่ดีของฝายชนิดนี้ ได้แก่ ก่อสร้างงาย สามารถให้ตะกอนที่ปนมากับนํ้า
ไหลข้ามไปได้สะดวก มีสภาวะการไหลเป็ นแบบ Free flow ที่สูงมากแม้จะระดับนํ้าด้านท้ายจะ
ท่วมสันฝายมากก็ตาม
การวัดความลึกของนํ้าที่ไหลผ่านฝาย (h1) ปกติแล้วกําหนดให้วดั จากหน้าทางรับ
นํ้ารู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าด้านเหนือนํ้าที่ระยะ L1 จากสันฝาย โดย L1 = 6p1 สําหรับฝาย 1:2 / 1:5 และ
L1 = 4p1 สําหรับฝาย 1:2 / 1:2 ในกรณี ตอ้ งการลดขนาดความยาวของทางรับนํ้าด้านเหนื อนํ้าลง
อาจกําหนดจุดวัดระดับนํ้าที่ระยะ 2p1+0.5H1max ซึ่ งจะทําให้เกิดความผิดพลาดที่สัมพันธ์กบั ค่า
H1/p1 ดังต่อไปนี้ ความผิดพลาด 0.25 % เมื่อ H1/p1= 1, ผิดพลาด 0.50 % เมื่อ H1/p1= 2 และ
ผิดพลาด 1.0 % เมื่อ H1/p1= 3
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน

ปราโมท พลพณะนาวี สํ านักชลประทานที่ 8

11-3

(ให้ H1max หรื อ hmax หรื อ Hd = Design head คือค่าเดียวกัน)

รูปที่ 11-2 ตัวอย่างการลดขนาดความยาวด้านหน้าและท้ายฝายที่มีลาด 1:2 / 1:5
11.1.1 การคํานวณปริมาณนํา้ ผ่าน Crump weir
การไหลผ่านฝายนี้ จะมี 2 ลักษณะคือ การไหลแบบ Free flow บางตําราเรี ยก
Modular flow ที่ระดับนํ้าด้านท้ายตํ่ากว่าสันฝาย และการไหลแบบ Submerged flow (Nonmodular flow หรื อ Drowned flow) ที่ระดับนํ้าด้านท้ายท่วมสันฝาย
ก. กรณีการไหลแบบ Free flow

รูปที่ 11-3 รู ปตัดตามยาวของ Crump weir แสดงการไหลกรณี Free flow
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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การคํานวณใช้สมการฝายสันสั้นที่มีหน้าตัดการไหลเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า
Q  Cd C v b c

เมื่อ

2
3

2g .h3e / 2

3

Q = ปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่านฝาย, (ม /วินาที)
g = ความเร่ งเนื่ องจากแรงดึงดูดของโลก = 9.81

(ม./ วินาที2)

he = h1+Kh = ความลึกประสิ ทธิ ผลของระดับนํ้าที่ไหลผ่านฝาย, (ม.) *
Kh = ค่าปรับความลึกที่เป็ นผลจากความหนื ดและแรงตึงผิว ≈ 0.001

ม.
(มีค่า 0.00025 ม. เมื่อฝายมีลาด 1:2/1:2 และ 0.0003 ม. เมื่อฝายมีลาด 1:2/1:5)
* กรณี คาํ นวณแบบหยาบๆ อาจให้ he ≈ h1
Cd = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหล เมื่อ h1/P1 < 3 หาได้จากกราฟในรู ปที่ 11-4 โดย
จะขึ้นอยูก่ บั ความสัมพันธ์ของ h1/P2 เมื่อ P2 เป็ นความสู งของสันฝายเมื่อ
เที ยบกับพื้น ด้านท้ายนํ้าโดยจะมี เส้นกราฟ 2 เส้น คือกราฟกรณี ฝายมี ลาด
1:2/1:2 และ ลาด 1:2/1:5
หรื อใช้ค่าที่ได้จากการทดสอบในห้องปฏิบตั ิการชลศาสตร์
Cd = 1.163
เมื่อ h > 0.10 ม
1.5

 0.003 
C d  1.163 1 

h 


Cv =

เมื่อ h < 0.10 ม.

ค่าสัมประสิ ทธิ์ของความเร็ วของกระแสนํ้าที่ใช้ปรับแก้อตั ราการไหลที่เกิดจาก
เฮดของความเร็ วในทางนํ้าเข้าสู่ ฝาย หาได้จากกราฟในรู ปที่ 10-3 ในบทที่ 10
*
โดยใช้ค่าความสัมพันธ์ของ C d A เมื่อ A* เป็ นพื้นที่หน้าตัดของช่องเปิ ด
A1

เหนื อสันฝาย และ A1 เป็ นพื้นที่หน้าตัดทางนํ้าด้านหน้าฝาย (หากไม่ตอ้ งการ
ค่าที่ละเอียดมากอาจใช้ Cv = 1)
ค่ าปรับแก้ ความผิดพลาดของค่ า CdCv
ความผิดพลาดที่มกั เกิดขึ้นได้ในการคํานวณ ขึ้นกับสภาพของฝายที่มีการ
ดูแลบํารุ งรั กษาไม่ดี (ใช้งานมานาน) การก่ อสร้ างที่ ไม่ดี ความชํานาญของเจ้าหน้าที่ ฯลฯ อาจ
ปรับแก้โดยสมการต่อไปนี้
X c  10C v  9  percent

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รู ปที่ 11-4 ค่าสัมประสิ ทธิ์ของการไหล Cd ของ Crump weir กรณี Free flow
ซึ่งสัมพันธ์กบั ค่าของ H1/P2

ข. กรณีการไหลแบบท่ วมสั นฝาย

(Submerged flow)

สภาวะการไหลแบบ Free flow ของฝายชนิดนี้แสดงดังรู ปที่ 11-5 ซึ่ งเส้นกราฟ
แสดงให้เห็ นว่าแม้ค่าอัตราส่ วนแสดงการท่วมสันฝายของระดับนํ้าด้านท้ายฝายกับด้านหน้าฝาย
หรื อ H2/H1 มีค่าสู งจนถึงประมาณ 0.80 การไหลก็ยงั เป็ น Free flow อยู่
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รู ปที่ 11-5 แสดงช่วงของการไหลแบบ Free flow ของ Crump weir

รู ปที่ 11-6 รู ปตัดตามยาวของ Crump weir แสดงการไหลกรณี Submerged flow

โอกาสการเกิดการไหลแบบ Submerged flow ที่แท้จริ งนั้นมีโอกาสเกิดเมื่อ
Submergence ratio H2/H1 > 0.80 ซึ่ งในการคํานวณจะคูณสมการการไหลแบบ Free flow
ด้วยค่า Factor f ซึ่งเป็ นค่าที่ทาํ ให้อตั ราการไหลลดลง จะได้สมการการไหลเป็ น
Q s  f. Q r
Q s  C d C v .f. b c

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

2
3

2g .h 3e / 2
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กราฟในรู ป ที่ 11-7
ใช้ห าค่า Cv.f
ซึ่ งสัม พัน ธ์ กับค่ าอัตราส่ ว นของ
{Cdhe/he+P1)}bc/B1 และค่า hp/he เมื่อ hp เป็ นค่า Head เหนื อสันฝายที่วดั จาก Piezometer
ที่ฝังไว้ในตัวฝายบริ เวณสันฝาย เพราะในกรณี การไหลแบบ Submerged flow ถ้าอัตราการไหล
สู ง (ความเร็ วการไหลสูง) เมื่อระดับนํ้าด้านท้ายฝายท้วมสูงกว่าสันมาก การต้านการไหลของนํ้าด้าน
ท้ายยิ่งมีมาก ทําให้เกิดการไหลแบบปั่ นป่ วนด้านหน้าฝาย และมักทําให้เกิดโพรงอากาศบริ เวณสัน
ฝายด้านท้าย ดังแสดงในรู ปที่ 11-8 โพรงอากาศดังกล่าวจะมีแรงดันหรื อ Pressure head เหนื อ
สันฝาย ที่มีผลต่อการไหลซึ่งมีผลต่อความผิดพลาดของค่า Cv ดังนั้นในการหาค่า Factor f จึงต้อง
ตรวจวัด Head เหนือสันฝายด้วยซึ่งจะติดตั้ง Piezometer ฝังไว้ในตัวฝายบริ เวณสันฝายเยื้องไป
ด้านท้ายนํ้าเพื่อตรวจวัด Pressure head ดังกล่าว ดังแสดงในรูปที่ 11-9

รูปที่ 11–7 กราฟค่า Cv.f ที่ใช้คาํ นวณการไหลกรณี Submerged flow ของ Crump weir

รู ปที่ 11- 8 แสดงการเกิดโพรงอากาศเหนือสันฝายด้านท้ายของ Crump weir
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รู ปที่ 11- 9 แสดงการติดตั้ง Piezometer ที่ฝังไว้ในตัวฝายบริ เวณสันฝาย
เพื่อตรวจวัดค่า Pressure head เหนือสันฝาย (hp)
11.1.2 ข้ อจํากัดของ Crump weir
1) ค่าตํ่าสุ ดที่การตรวจวัดมีความถูกต้อง ถ้าสันฝายปิ ดทับด้วยแผ่นโลหะ h1min =
0.03 เมตร แต่ถา้ เป็ นคอนกรี ตธรรมดา h1min = 0.06 เมตร
2) การตรวจวัดจะผิดพลาดเมื่อการไหลในทางนํ้ามีค่า Froude number: Fr1 ≥
ั ค่า
0.5
( Fr1  V1 / gA1 / B1 ) เพราะจะเกิดคลื่นนิ่ งบนผิวนํ้า โดยค่า Fr1นี้ จะสัมพันธ์กบ
ของ h1 และP1 ดังนั้นฝายจึงควรมีค่า h1/P1≤ 3.0
3) ความสูงของฝาย P1 ≥ 0.06 เมตร
4) bc ≥ 0.30 เมตร และ bc/H1 ≥ 2.0
5) หากจะใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหล (Cd) ที่เป็ นค่าคงที่ กรณี ฝายที่มีลาด
1:2/1:2 ต้องมีค่า H1/P2 ≤ 1.25 และ ฝายที่มีลาด 1:2/1:5 ต้องมีค่า H1/P2 ≤ 3.0
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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11.2 Triangular profile flat-V weir
Triangular profile flat-V weir เป็ นฝายวัดนํ้าที่ Hydraulics Research

ได้พฒั นาต่อเนื่ องจาก Crump weir จึงมีลกั ษณะรู ปแบบมิติคล้าย Crump weir คือ
เป็ นรู ปสามเหลี่ยมตามแนวรู ปตัดตามยาว มีลาดด้านเหนือนํ้าเป็ น 1:2 และมีลาดด้านท้ายนํ้าได้ 2
รู ปแบบ คือ 1:2 หรื อ 1:5 แต่มีสนั ฝายเป็ นรู ปตัววีที่ฝายมาตรฐานอาจมีหน้าตัดได้ 2 แบบ คือหน้าตัด
ที่เป็ นลาด 1:10 หรื อ 1:20 ฝายชนิ ดนี้มีตาํ แหน่งวัดระดับนํ้าที่ไหลผ่านสันฝาย (h1) ด้านหน้าฝายที่
ระยะ L1=10Hb จากสันฝาย ดังแสดงในรูปที่ 11-10

Station

รู ปที่ 11-10 แสดงรู ปแบบมาตรฐานของ Triangular profile flat – V weir
ด้วยการมีสันฝายเป็ นรู ปตัววีฝายชนิ ดนี้ จึงเหมาะกับอัตราการไหลน้อย ๆ และ
เช่นเดียวกับ Crump weir ฝายชนิดนี้สามารถตัดลดขนาดความยาวของแนวลาดด้านเหนื อนํ้าและ
ด้านท้ายนํ้าที่ระยะเดียวกัน โดยทําให้ค่าสัมประสิ ทธ์ของการไหลลดลงเพียง 0.50% เท่านั้น คือ
(1) กรณี ฝายที่มีลาดด้านหน้า / ด้านท้าย 1:2 / 1:2 ความยาวลาดด้านหน้าลดที่ระยะจากสันฝาย
0.8H1max ความยาวลาดด้านท้ายลดที่ระยะจากสันฝาย 1.2H1max (2) กรณี ฝายที่มีลาดด้านหน้า /
ด้านท้าย 1:2 / 1:5 ความยาวลาดด้านหน้าลดที่ระยะห่ างจากสันฝาย 1.0H1max ความยาวลาดด้าน
ท้ายลดที่ระยะห่ างจากสันฝาย 2.0H1max
ในกรณี ฝายที่มีลาดด้านหน้า / ด้านท้าย 1:2 / 1:5 และออกแบบให้มีการใช้งาน
ภายใต้สภาวะการไหลแบบ Submerged flow จะต้องติดตั้ง Piezometer ฝังไว้ในตัวฝาย
บริ เวณสันฝายเพื่อตรวจวัด Pressure head ที่สนั ฝาย (hp) ซึ่งแสดงดังรูปที่ 11-11
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รู ปที่ 11-11 แสดงการติดตั้ง Piezometer ฝังไว้ในตัวฝายบริ เวณสันฝายเพื่อตรวจวัด
ระดับนํ้าที่สนั ฝาย (hp) เมื่อการไหลเป็ นแบบ Submerged flow
11.2.1 การคํานวณปริมาณนํา้ ไหลผ่าน Triangular profile flat – V weir
ก. กรณีการไหลแบบ Free flow
การคํานวณใช้สมการฝายสันสั้นที่มีหน้าตัดการไหลเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า
Q  Cd C v

เมื่อ

4
15

2g





 

B c 2. 5
he  he  Hb 2.5
Hb
3

Q = ปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่านฝาย, (ม /วินาที)

เมตร/ (วินาที) 2
he = h1-Kh = ความลึกประสิ ทธิ ผลของระดับนํ้าที่ไหลผ่านฝาย, (ม.) *
Kh = ค่าปรับความลึกที่เป็ นผลจากความหนื ดและแรงตึงผิว หาได้จากตารางที่ 11-1
* อาจให้ he ≈ h1 ถ้าไม่ตอ้ งการค่าที่ละเอียดมาก เพราะ Kh มีค่าน้อยมาก
Hb = ระดับสันฝายที่สูงที่สุดที่ขอบด้านข้าง - ระดับสันฝายที่ต่าํ ที่สุดที่กลางฝาย
ค่า he  Hb  2.5 ไม่ตอ้ งคิดถ้า he < Hb
Cd = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหล
Cd≈0.66 สําหรับฝายที่มีลาดด้านหน้า / ด้านท้าย 1:2 / 1:5 (หน้าตัดทั้ง 2 แบบ)
เมื่อ he/P2 < 3
Cd≈0.71 สําหรับฝายที่มีลาดด้านหน้า / ด้านท้าย 1:2 / 1:2 (หน้าตัดทั้ง 2 แบบ)
เมื่อ he/P2 < 1.25
g = ความเร่ งเนื่ องจากแรงดึงดูดของโลก = 9.81

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

ปราโมท พลพณะนาวี สํ านักชลประทานที่ 8

11-11
ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของความเร็ วของกระแสนํ้าที่ใช้ปรับแก้อตั ราการไหลที่เกิดจาก
เฮดของความเร็ วในทางนํ้าเข้าสู่ ฝาย หาได้จากกราฟในรูปที่ 9 – 3 ซึ่งสัมพันธ์กบั ค่า
ของ he/P1 และ he/Hb

Cv =

ตารางที่ 11-1 ค่า Kh ของ Triangular profile flat – V weir
ลาดตามยาวของตัวฝาย

หน้าตัดมีลาด

1:20

หน้าตัดมีลาด

1:10

1:2 / 1:2

0.0004 ม.

0.0006 ม.

1:2 / 1:5

0.0005 ม.

0.0008 ม.

รู ปที่ 11-12 ค่า Cv ซึ่งความสัมพันธ์กบั ค่าของ he/P1 และ he/Hb

ค่ าปรับแก้ ความผิดพลาดของค่ า CdCv
ความผิดพลาดที่มกั เกิดขึ้นได้ในการคํานวณ ขึ้นกับสภาพของฝายที่มีการ
ดู แลบํารุ งรั กษาไม่ดี (ใช้งานมานาน) การก่ อสร้ างที่ ไม่ ดี ความชํานาญของเจเหน้าที่ ฯลฯ อาจ
ปรับแก้โดยสมการต่อไปนี้
X c  10C v  8  percent

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ข. กรณีการไหลแบบ Submerged flow
กราฟในรู ปที่ 11-13 แสดงสภาวะการไหลแบบ Free flow ซึ่ งสัมพันธ์กบั ค่า
ของ H2/H1 และ H1/P1 ของ Triangular profile flat – V weir ที่มีหน้าตัด 2 แบบคือ 1:10
และ 1:20 เทียบกับ Crump weir (Two-dimension weir) จะเห็นได้ว่า กรณี Triangular
profile flat – V weir ทั้ง 2 หน้าตัด จะมีสภาวะการไหลแบบ Free flow ใกล้เคียงกัน โดยมี
H2/H1 สู งสุ ดประมาณ 0.70 ในขณะที่ Crump weir มีสภาวะการไหลแบบ Free flow ที่
H2/H1 สู งสุ ดประมาณ 0.80

รูปที่ 11-13 กราฟแสดงสภาวะการไหลแบบ Free flow Triangular profile flat – V weir
การไหลในกรณี Submerged flow นั้นจะสัมพันธ์กบั ค่าของ H2/H1 และ
H1/Hb ที่จะทําให้อต
ั ราการไหลในกรณี การคํานวณด้วยสมการ Free flow ลดลงด้วยค่าของ
Factor f ดังสมการต่อไปนี้
Q s  f. Q

Q s  Cd C v f

4
15

2g





 

Bc 2.5
he  he  Hb 2.5
Hb

ค่า Factor f ของฝายที่มีลาด 1:2 / 1:5 ที่สัมพันธ์กบั ค่าของ H2/H1 และ
H1/Hb หาได้จากกราฟในรู ปที่ 11-14 โดยหาก H1/Hb≈0.5 การไหลจะเป็ นแบบ Submerged
flow เมื่อ H2/H1>0.67 และหาก H1/Hb≈1.5 การไหลเป็ นแบบ Submerged flow เมื่อ
H2/H1>0.78

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รู ปที่ 11-14 ค่า Factor f ของ Triangular profile flat – V weir
ที่ใช้คาํ นวณการไหลกรณี ที่เกิด Submerged flow

การหาค่า Factor f ตามที่กล่าวข้างต้นอาจมีปัญหาในการตรวจวัดค่า H1 และ
H2 (H1=h1+V21/2g) ดังนั้นจึงอาจใช้ค่า Cv.f ที่สม
ั พันธ์กบั ค่าของ hp/he , he/Hb และ Hb/P1 ดัง
แสดงในกราฟในรู ปที่ 11-15 เพื่อแทนค่าในสมการโดยตรง ทั้งนี้ Hb/P1 จะมี 3 ช่วง คือ Hb/P1
<0.3, Hb/P1=1 และ Hb/P1=2.5

11.2.2 ข้ อจํากัดของ Triangular profile flat – V weir
1) ถ้าสันฝายปิ ดทับด้วยแผ่นโลหะที่ทนการสึ กกร่ อน h1min = 0.03 ม. แต่ถา้ เป็ น
คอนกรี ต h1min = 0.06 ม.
2) h1/P1 ≤ 3.0
3) P1 ≥ 0.06 ม.
4) Bc ≥ 0.30 ม. และ Bc/H1 ≥ 2
5) กรณี ฝายที่มีลาด 1:2/1:2 ต้องมีค่า H1/P2 ≤ 1.25 และ ฝายที่มีลาด 1:2/1:5
ต้องมีค่า H1/P2 ≤ 3.0
6) ตําแหน่งวัดระดับนํ้าด้านหน้าฝายห่ างจากสันฝาย 10Hb
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รู ปที่ 11-15 ค่า Cv.f ที่สัมพันธ์กบั hp/he, he/Hb และ Hb/P1ของTriangular profile flat–V weir
กรณี ฝายที่มีลาด 1:2/1:5
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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11.3 Weir sill with rectangular control section
ฝายชนิ ดนี้ ดงั แสดงในรู ปที่ 11-16 สร้างเป็ นรู ปทางนํ้าเปิ ดรู ปสี่ เหลี่ยมคางหมูที่มี
ความยาวตามแนวทางนํ้าไม่นอ้ ยกว่า 2.00 ม. ปิ ดกั้นให้มีช่องนํ้าไหลผ่านเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า
ระดับสันเป็ นระดับเดียวกับระดับท้องทางนํ้า หรื อ P1=0 มีตาํ แหน่งวัดระดับนํ้าด้านหน้าฝาย (h1)
ที่ระยะอย่างน้อย 1.80 ม. วัดจากขอบด้านท้ายตัวฝาย ฝายชนิ ดนี้ เป็ นรู ปแบบพื้นฐานของอาคาร
นํา้ ตก (Drop) และหากติดตั้งบานระบายเพื่อควบคุมปริ มาณนํ้าก็จะเป็ นอาคารอัดนํา้ (Check) ที่
ยกบานระบายพ้นนํ้า

รู ปที่ 11-16 แสดงรู ปตัดขวาง และรู ปตัดตามยาวของ Weir sill

11.3.1 การคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ าน Weir sill
ฝายวัดนํ้าชนิดนี้มีรายงานผลการศึกษาเฉพาะการไหลเป็ นแบบ Free flow โดยมี
อัตราส่ วนระดับนํ้าด้านท้ายฝายกับด้านหน้าฝาย หรื อ H2/H1 มีค่าไม่เกิน 0.20 โดยใช้สมการ
ปริ มาณนํ้าไหลผ่านฝายสันสั้น ที่มีหน้าตัดการไหลเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า คือ
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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Q  Cd Cv b c

เมื่อ

2
3

2
g .h13 / 2
3

3

Q = ปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่านฝาย, (ม /วินาที)
g = ความเร่ งเนื่ องจากแรงดึงดูดของโลก = 9.81

ม./ (วินาที) 2

h1 = ความลึกของระดับนํ้าที่ไหลผ่านฝาย, (ม.)
Cd =

ค่าสัมประสิ ทธิ์ของการไหล หาได้จากกราฟในรู ปที่ 11-17 โดยจะขึ้นอยูก่ บั
ความสัมพันธ์ของ bc/h1 และ L/h1

Cv =

ค่าสัมประสิ ทธิ์ของความเร็ วของกระแสนํ้าที่ใช้ปรับแก้อตั ราการไหลที่เกิดจาก
Head ของความเร็ วในทางนํ้าเข้าสู่ ฝาย หาได้จากกราฟในรู ปที่ 10-3 โดยใช้ค่า
*
ความสัมพันธ์ของ C d A เมื่อ A*=bch1 เป็ นพื้นที่หน้าตัดของช่องเปิ ดเหนือ
A1

สันฝาย และ A1 เป็ นพื้นที่หน้าตัดทางนํ้าด้านหน้าฝาย (หากไม่ตอ้ งการค่าที่
ละเอียดมากอาจใช้ Cv = 1)

รูปที่ 11–17 ค่าสัมประสิ ทธิ์การไหลของWeir sill ขึ้นอยูก่ บั ความสัมพันธ์ของ bc/h1 และ L/h1
ค่ าความผิดพลาดของค่ า CdCv ขึ้นกับการดูแลบํารุ งรักษาไม่ดี (ใช้งานมานาน) การ
ก่อสร้างที่ไม่ดี ฯลฯ โดยมีค่าน้อยกว่า 5%
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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11.3.2 ข้ อจํากัดของ Weir sill
1) h1min = 0.09 ม.
2) สันฝายเป็ นแนวราบและด้านท้ายเป็ นมุมฉาก
3) ทางนํ้าเข้าฝายเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมคางหมูยาวไม่นอ้ ยกว่า 2.00 ม. และมีกน้
กว้าง 1.25 bc เมื่อ bc = ค วามกว้างของช่องนํ้าไหลฝาย
4) ตําแหน่งการวัดระดับนํ้าด้านหน้าฝาย (h1) อยูท่ ี่ระยะ 1.80 ม. วัดจากท้าย
ฝาย โดย h1 ไม่ควรมากกว่า 0.90 ม.
5) ฝายชนิดมักออกแบบให้มีสภาวะเป็ น Free flow โดยมี

H2/H1 ≤ 0.20

11.4 V-notch weir sill
เป็ นฝายที่พฒั นาโดย

(ปั จจุบนั คือ
Natural Resources Conservation Service) เพื่อการตรวจวัดปริ มาณนํ้าในทางนํ้าขนาด
เล็ก โดยการปิ ดกั้นฝายเต็มหน้ าตัดของทางนํา้ แต่ไม่ทาํ ให้ระดับนํ้าเกิ ดการเอ่อท้นย้อนกลับอัน
เนื่ องจากการกีดขวางของตัวฝายมากนัก โดยการออกแบบสันฝายให้เป็ นรู ปตัว V ที่มีลาดของสัน
ฝายของรู ปแบบมาตรฐาน แนวราบ : แนวตั้ง (Z:1) เป็ น 2:1 , 3:1 หรื อ 5:1 ซึ่งแสดงดังรู ปที่ 1118
ฝายชนิดนี้ มีตาํ แหน่งตรวจวัดระดับนํ้า (h1) ด้านหน้าฝายที่ระยะไม่นอ้ ยกว่า 3.00 ม. จาก
สันฝาย หรื อ 1.65 h1max ซึ่ง h1max ที่ได้ทาํ การทดลองแค่เพียง 1.83 ม.หรื อ 6 ฟุต ตัวฝายต้องตั้ง
ในตํา แหน่ ง ที่ เ หมาะสมคื อ ทางนํ้า ด้า นเหนื อ นํ้า ของตัว ฝายต้อ งมี แ นวตรงและมี พ้ื น ค่ อ นข้า ง
ราบเรี ยบไม่นอ้ ยกว่า 15 ม. ระยะความสูงของสันฝายวัดจากพื้นทางนํ้าด้านหน้าฝายต้องไม่นอ้ ยกว่า
0.15 ม. และต้องป้ องกันการกัดเซาะทางนํ้าด้านท้ายฝาย โดยสร้างเป็ นแอ่งรองรับนํ้าคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กลึกขนาดอย่างน้อย (กวาง x ยาว x ลึก) 6.00 x 3.50 x 0.60 ม.
U.S. Soil Conservation Service

รู ปที่ 11-18 ลักษณะรู ปแบบของ V-notch weir sill
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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11.4.1 การคํานวณปริมาณนํา้ ไหลผ่าน V-notch weir sill
ฝายวัดนํ้าชนิ ดนี้ มกั ออกแบบให้มีการไหลเป็ นแบบ Free flow โดยมี
อัตราส่ วนระดับนํ้าด้านท้ายฝายกับด้านหน้าฝาย หรื อ H2/H1 มีค่าไม่เกิน 0.30 การคํานวณปริ มาณ
นํ้าใช้สมการพื้นฐานปริ มาณนํ้าไหลผ่านฝายสันสั้นที่มีหน้าตัดการไหลเป็ นรู ปสามเหลี่ยม
Q  Cd C v

เมื่อ

2

g. tan .h15 / 2
5
2

16
25
3

Q = ปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่านฝาย, (ม /วินาที)
g = ความเร่ งเนื่ องจากแรงดึงดูดของโลก = 9.81

ม./ (วินาที) 2

h1 = ความลึกของระดับนํ้าที่ไหลผ่านฝาย, (ม.)
θ = ค่ามุมกึ่งกลางสันฝายที่มีลาด Z:1 เป็ น 2:1 , 3:1 และ 5:1
Cd = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหล
Cv =

ค่าสัมประสิ ทธิ์ของความเร็ วของกระแสนํ้าที่ใช้ปรับแก้อตั ราการไหลที่เกิดจาก
Headของความเร็ วในทางนํ้าเข้าสู่ ฝาย หาได้จากกราฟในรู ปที่ 10-3 (บทที่10)
*
โดยใช้ค่าความสัมพันธ์ของ C d A เมื่อ A* เป็ นพื้นที่หน้าตัดของช่องเปิ ด
A1

เหนื อสันฝาย และ A1 เป็ นพื้นที่หน้าตัดทางนํ้าด้านหน้าฝาย (หากไม่ตอ้ งการ
ค่าที่ละเอียดมากอาจใช้ Cv = 1)
เนื่ องจาก U.S. Soil Conservation Service ไม่ได้นาํ เสนอค่า Cd และค่า Cv
จากการทดลองไว้ให้ แต่ได้จดั ทําตารางความสัมพันธ์ ของ ระดับนํา้ -ปริ มาณนํา้ (Rating table hQ) ไว้ให้ ดังแสดงในตารางที่ 11-2 ซึ่ งแสดงค่าความสัมพันธ์ของ ปริ มาณนํ้า (Q) , หน้าตัดการ
ไหลของนํ้าในทางนํ้าด้านหน้าฝาย (Wetted area : A1) โดยที่ฝายปิ ดกั้นเต็มหน้ าตัดของทางนํา้
ที่ความลึกของการไหล (h1) ทุกๆ 1 ฟุต หรื อ 0.305 ม. สําหรับฝายที่สันฝายมีลาด Z:1 เป็ น 2:1 ,
3:1 และ 5:1 และตารางที่ 11-3 ที่แสดงค่าความสัมพันธ์ของอัตราการไหล (ลิตร/วินาที) กับความ
ลึกการไหล จาก 0.03 – 0.20 ม.สําหรับฝายที่สนั ฝายมีลาด Z:1 เป็ น 2:1 , 3:1 และ 5:1
11.4.2 ข้ อจํากัดของ V-notch weir sill
1) h1min = 0.03 ม. โดยมีตาํ แหน่งตรวจวัดที่ระยะ 3.00 ม.จากสันฝาย
2) P1min = 0.15 ม.
3) ฝายปิ ดกั้นเต็มหน้าตัดของทางนํ้าที่มีแนวตรงและเรี ยบไม่นอ้ ยกว่า 15 ม.
4) ฝายชนิดนี้มกั ออกแบบให้มีสภาวะเป็ น Free flow โดยมี H2/H1 ≤ 0.30
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ตารางที่ 11–2 ค่าความสัมพันธ์ของ ปริ มาณนํ้า (Q), หน้าตัดการไหลของนํ้าในทางนํ้าด้านหน้า
ฝาย (Wetted area : A1) ที่ความลึกของการไหล (h1) ทุกๆ 1 ฟุต หรื อ 0.305 ม.

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ตารางที่ 11–3 ความสัมพันธ์ของอัตราการไหล (ลิตร/วินาที) กับความลึกการไหล

-----------------------------------------------------------------

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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บทที่ 12
การคํานวณปริมาณนํา้ ไหลผ่ านบานระบาย
(ฝายระบายนํา้ และประตูระบายนํา้ )

12.1 ฝายเคลือ่ นทีไ่ ด้ (Movable weir)
เมื่อพิจารณานิยามของอาคารประเภทฝายสันแข็ง (Fixed crest weir) ที่สร้างในลํานํ้า
เพื่อปิ ดกั้นการไหลของนํ้าแล้วฝายดังกล่าวทําหน้าที่ทดนํ้าส่ งผลให้เกิ ดการเพิ่มระดับนํ้าสู งขึ้น
ต่อมามีการสร้างอาคารชลศาสตร์ในลํานํ้าเพื่อให้ทาํ หน้าที่อื่นๆ อีกนอกเหนือจากการทดนํ้าดังกล่าว
ได้มีการออกแบบและก่ อสร้ างอาคารชลศาสตร์ ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีการนําอุปกรณ์ แบบ
ใหม่ๆมาใช้เพื่อการควบคุมหรื อเสริ มประสิ ทธิ ภาพการทํางาน เช่น บานระบายชนิ ดต่างๆ เป็ นต้น
ซึ่ งในภาวะปกติอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านั้นจะทําหน้าที่ปิดกั้นทดนํ้าเหมือนกับการทํางานของฝายสัน
แข็ง และเมื่อใช้งานเพื่อให้ทาํ หน้าที่อย่างอื่นก็จะทําการควบคุมปรับขนาดหรื อการเปิ ดปิ ด จึงเรี ยก
อาคารชลศาสตร์ลกั ษณะดังกล่าวว่า ฝายเคลือ่ นทีไ่ ด้ (Movable weir)
ตัวอย่างรู ปแบบลักษณะของ
ต่างๆ แสดงในรูปที่ 12-1 ถึง รูปที่ 12-9

Movable weir บางแบบ ที่ควบคุมด้วยบานระบายแบบ

รูปที่ 12-1 Visor weirs ควบคุมด้วย Arch หรื อ Visor gates

12-2

ฝายพับ แบบ Flap gates

ฝายพับ แบบ

Wicket Gates

รูปที่ 12-2 ฝายพับ

รูปที่ 12-3 Miter gate
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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Sector gates – Vertical axis

Sector gates – Horizontal axis

รูปที่ 12-4 ควบคุมด้วย Sector gates

รูปที่ 12-5 ควบคุมด้วยบานสวิง (Swing gates)

รูปที่ 12-6 ควบคุมด้วย Roller gate
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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Caterpillar gate ขนาดใหญ่

Fixed-wheel gate

Caterpillar gate ขนาดเล็ก

Slide gate

เขื่อนระบายนํ้าที่ควบคุมด้วย Long span leaf wheel gate

รูปที่ 12-7 ควบคุมด้วยบานตรง ชนิดต่างๆ

รูปที่ 12-8 ควบคุมด้วยบานโค้ง (Radial หรื อ Tainter gate)
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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รูปที่ 12-9 ฝายยาง (Rubber weir หรื อ Rubber dam) ได้อธิบายแล้วในหัวข้ อ 8.9
จะเห็นได้ว่าประเภทของบานระบายนั้นแบ่งตามลักษณะเฉพาะของบานระบายแต่ละแบบ
ได้เป็ น Visor gate, Flap gate, Cylinder gate, Slide gate, Caterpillar gate, Miter
gate, Roller gate, Segment gate, Sector gate, Drum gate, Bear-trap gate,
Fixed-wheel gate, Bear-trap gate ฯลฯ รวมทั้งการควบคุมด้วย ฝายยาง (Rubber weir)
และยังมีไม้อดั นํ้าหรื อStop log (ได้อธิบายในบทที่ 8) อีกด้วย
เมื่อประมวลบานระบายแต่ละประเภทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว อาจสรุ ปได้ดงั นี้
1) แบ่งตามรู ปแบบของบานระบาย เป็ น 2 กลุ่ม คือ
1.1) บานระบายชนิดบานตรง
1.2) บานระบายชนิ ดบานที่เป็ นส่ วนโค้งของวงกลม หรื อบานโค้ง (รวมทั้งบาน
ระบายที่มีลกั ษณะเป็ นทรงกระบอกซึ่ งมีหน้าตัดของบานเป็ นวงกลม แต่ส่วนที่ทาํ หน้าที่เป็ นบานที่
ปะทะกับนํ้าเป็ นเพียงส่ วนโค้งวงกลมบางส่ วน)
2) แบ่งตามหน้าที่หลักของบานระบาย เป็ น 2 กลุ่ม คือ
2.1) บานระบายที่ทาํ หน้าที่ควบคุมปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่านออกไป ลักษณะการ
ควบคุมมักเปิ ดบานเพียงบางส่ วน
2.2) บานระบายที่ทาํ หน้าควบคุมระดับนํ้า โดยปิ ดบานเมื่อไม่ตอ้ งการให้น้ าํ ไหล
ผ่านออกไปซึ่งจะทําให้ระดับนํ้าด้านเหนือนํ้าถูกทดให้มีระดับสูงขึ้น และเปิ ดให้น้ าํ ไหลผ่านออกไป
เพื่อลดระดับนํ้าด้านเหนือนํ้าลงให้เท่าด้านท้ายนํ้า ลักษณะการควบคุมจะเปิ ดหรื อปิ ดหมดทั้งบาน
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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3) แบ่งตามลักษณะการควบคุมปิ ดเปิ ดบาน
3.1) เปิ ดปิ ดยกบานในแนวตั้ง โดยนํ้าผ่านบานระบายออกไปอาจเป็ นแบบลอดใต้
บาน หรื อไหลล้นข้ามบานออกไป (บานระบายที่ทาํ หน้าที่ควบคุมปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่านมักเปิ ดปิ ด
แบบนี้)
3.2) เปิ ดปิ ดบานตามแนวราบ (มีลกั ษณะเดี ยวกับการเปิ ดปิ ดบานประตูร้ ัวที่อาจ
เป็ นแบบบานเลื่อนหรื อบานแบบบายพับ) เป็ นบานระบายที่ทาํ หน้าควบคุมระดับนํ้าบางแบบ
การนําเสนอการคํานวณปริ มาณนํ้าไหลผ่านบานระบายในบทนี้ จะนําเสนอในส่ วนของ
บานระบายที่ทาํ หน้าที่ควบคุมปริ มาณนํ้าของ ฝายระบายนํ้า และประตูระบายนํ้า ซึ่ งได้แก่บานโค้ง
(Radial หรื อ Tainter gate) และบานตรง (Vertical lift gate หรื อ Sluice gate) ส่ วนบาน
ระบายที่ใช้กบั อาคารประเภทท่อจะนําเสนอในบทที่ 13 เรื่ องการคํานวณปริ มาณนํ้าผ่านอาคารชล
ศาสตร์ประเภทท่อ

12.2 ฝายระบายนํา้ และประตูระบายนํา้
การกําหนดให้ฝายระบายนํ้า หรื อประตูระบายนํ้าเป็ นอาคารชลศาสตร์ หลักที่ใช้ควบคุม
ปริ มาณนํ้าที่หวั งานนั้น เพราะต้องการให้สามารถระบายนํ้าออกไปได้ปริ มาณมากๆ รวมทั้งสามารถ
พร่ องนํ้าล่วงหน้าได้ เพราะธรณี ของบานระบายกําหนดให้มีระดับตํ่าๆ ซึ่ งต่างจากฝายหรื อทาง
ระบายนํ้าล้นที่ไม่มีบานระบายเป็ นตัวควบคุมซึ่ งมีระดับสันฝายอยู่สูงเท่ากับระดับนํ้าเก็บกักใน
ขณะที่มี Head การไหลไม่สูงมากนัก หากต้องการระบายนํ้าปริ มาณมากๆ สันฝายต้องยาว ส่ วน
การพร่ องนํ้านั้นถ้าไม่มีท่อทิ้งนํ้า ก็อาจทําได้โดยการใช้กาลักนํ้า (Siphon) ซึ่งไม่สะดวก
ฝายระบายนํ้า และประตู ร ะบายนํ้า นั้น จะแตกต่ า งกัน ที่ โ ครงสร้ า งลัก ษณะรู ป แบบ แต่
คุณสมบัติทางชลศาสตร์ และการคํานวณปริ มาณนํ้าไหลผ่านบานระบายของอาคารดังกล่ าวใช้
หลักการไหลของนํ้าผ่าน Orifice ขนาดใหญ่ ที่เป็ นช่องเปิ ดบานระบายเหมือนกัน ซึ่ งอาจ
เปรี ยบเทียบองค์ประกอบของอาคารประเภทฝายระบายนํ้าและประตูระบายนํ้า ได้ดงั นี้
12.2.1 ประตูระบายนํา้
ประตูระบาย หรื อ ปตร. เป็ นอาคารชลศาสตร์ ที่ทาํ หน้าที่ 2 ประการคือ ปิ ดกั้นเพื่อเก็บกัก
เพิ่มปริ มาณนํ้าหรื อระดับนํ้าในทางนํ้า และทําหน้าที่ควบคุมการระบายนํ้าออกจากทางนํ้า ส่ วน
ใหญ่จะพบอาคารประตูระบายใน 3 รู ปแบบ คือ
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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1) โครงการประตูระบายนํ้า ที่มี ปตร. เป็ นอาคารหลักปิ ดกั้นในลํานํ้าที่ไม่กว้าง
นัก เช่ น ห้วย คลองชักนํ้า เป็ นต้น โดยจะทําหน้าที่ ปิดกั้นเพื่อเก็บกักเพิ่มระดับนํ้าในลํานํ้า และ
ระบายนํ้าในช่วงฤดูน้ าํ หลากไม่ให้เกิดการเอ่อท่วมพื้นที่สองฝั่งลํานํ้า ทั้งนี้ รวมทั้ง ปตร. ที่ทาํ หน้าที่
ควบคุมป้ องกันนํ้าทะเลหนุนไหลย้อนเข้ามาในทางนํ้าในช่วงเวลานํ้าขึ้นด้วย
2) เป็ นอาคารประกอบของเขื่อนหรื ออ่างเก็บนํ้า เพื่อทําหน้าที่เก็บกัก และระบาย
ควบคุมปริ มาณนํ้าของเขื่อนหรื ออ่างเก็บนํ้า
3) เป็ นอาคารควบคุมปริ มาณนํ้าในระบบส่ งนํ้าและระบบระบายนํ้าที่มีขนาดใหญ่
(ถ้าขนาดเล็กจะก่อสร้างเป็ นท่อระบายนํ้า) ได้แก่ ปตร.ปากคลองส่ งนํ้าสายใหญ่, ปตร.ปากคลอง
ซอย, ปตร.ทดนํ้ากลางคลอง และในกรณี ทาํ หน้าที่ป้องกันนํ้าจากด้านนอก เช่น จากลํานํ้าธรรมชาติ
ไม่ให้ไหลเข้ามาในระบบส่ งนํ้าหรื อระบบระบายนํ้า ได้แก่ ปตร. ปลายคลองส่ งนํ้า , ปตร.ปลาย
คลองระบายนํ้า เป็ นต้น
ลัก ษณะเด่ นของประตู ระบายคือ ฐานที่ เ ป็ นตัว รองรั บบานระบายจะมี ลกั ษณะเป็ นพื้น
คอนกรี ตราบที่มีระดับที่เท่ากันระดับเดียว อาจแบ่งได้เป็ น 3 ลักษณะย่อย (แสดงในรูปที่ 12-10) คือ
(1) ฐานระดับเดียวกับระดับท้องนํ้าทั้งด้านเหนือนํ้าและด้านท้ายนํ้า
(2) ฐานมีระดับเท่าระดับท้องนํ้าด้านเหนือนํ้าส่ วนด้านท้ายนํ้าลดระดับตํ่ากว่าด้านเหนือนํ้า
(3) ฐานยกสูงกว่าระดับท้องนํ้าด้านเหนือนํ้า (ลักษณะของฝายสันกว้าง)
กรณี (1) ได้แก่ ปตร. ของระบบส่ งนํ้า กรณี (2) และ (3) ได้แก่ ปตร.ที่หวั งานเขื่อนหรื ออ่าง
เก็บนํ้า ซึ่งจะมีกาํ แพงข้างและตอม่อกลางเพื่อติดตั้งบานระบาย ที่มีท้ งั บานตรง และบานโค้ง กับเพื่อ
รองรับสะพาน

(1) มีระดับเดียวกัน

(2) ระดับด้านท้ายนํ้าลดตํ่า

(3) ระดับฐานยกสูงกว่าระดับท้องนํ้า
รูปที่ 12-10 รู ปตัดแสดงฐานรองรับบานระบายของประตูระบาย 3 ลักษณะ
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ประเภทของประตูระบายนํา้ แบ่งตามชนิดของบานระบายที่ใช้ควบคุมปริ มาณนํ้า เฉพาะที่
นิยมสร้างในประเทศไทย ได้แก่
1) ประตูระบายควบคุมด้วยบานโค้ง (Radial or Tainter gate)

ฐานรองรับบาน รู ปซ้ายมืออยูท่ ี่ระดับท้องนํ้า รู ปขวามือยกระดับสูงจากท้องนํ้า (เสมือนเป็ นฝายสันกว้าง)

รู ปที่ 12-11 รู ปตัดประตูระบายควบคุมด้วยบานโค้ง
2) ประตูระบายควบคุมด้วยบานตรง (Vertical lift gate or Sluice gate) แบ่งย่อยเป็ น
บานระบายชิ้นส่ วนเดียวหรื อบานเดี่ยว และบานระบายหลายชิ้นส่ วนหรื อบานสองชั้น
(2.1) บานระบายเดี่ยว ฐานรองรับบานอาจอยูท่ ี่ระดับท้องนํ้าหรื อยกระดับสูงก็ได้

รูปที่ 12-12 รู ปตัดประตูระบายควบคุมด้วยบานตรงแบบบานเดี่ยว ที่ฐานรองรับบานยกระดับสู ง
(ระดับฐานรองรับบานอาจออกแบบให้อยูท่ ี่ระดับท้องนํ้าหรื อยกระดับสู งขึ้นก็ได้)
(2.2) บานระบาย 2 ชั้น มักเป็ นประตูระบายที่สร้างในยุคแรก ๆ จะมี 2 ส่ วน
คือส่ วนบนเป็ นบานระบาย และส่ วนล่างที่อาจเป็ นบานที่ยกได้ หรื อเป็ นเพียงธรณี บานที่ยกสู งก็ได้

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รูปที่ 12-13 รู ปตัดประตูระบายควบคุมด้วยบานตรงแบบบานสองชั้น

12.2.2 ฝายระบายนํา้ (Gated Spillways)
เป็ นอาคารประเภทฝายสันมน (Ogee weir) แบบต่างๆ ที่ติดตั้งบานระบายเพื่อควบคุม
ปริ มาณการระบายนํ้า (ในขณะที่ ปตร. เป็ นฐานราบ ๆ หรื อลักษณะฝายสันกว้าง) โดยธรณี บาน
ระบายจะตั้งที่ส่วนยอดสันฝายหรื อจุดใกล้เคียงที่เหมาะสมก็ได้ เป็ นอาคารที่มกั สร้างไว้ควบคุม
ปริ มาณนํ้าของอ่างเก็บนํ้าหรื อเขื่อนทดนํ้า มีกาํ แพงข้างและตอม่อกลางเพื่อติดตั้งบานระบาย และ
รองรับสะพาน บานระบายมีท้ งั บานตรงแบบบานเดี่ยว และบานโค้ง (ส่ วนใหญ่มกั เป็ นบานโค้ง)

รูปที่ 12-14 ตัวอย่างรู ปตัดฝายระบายนํ้าติดตั้งบานโค้งและบานตรง
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รู ปตัดอาคารควบคุมปริ มาณนํ้าเขื่อนป่ าสักชลสิ ทธิ์

รู ปตัดอาคารควบคุมปริ มาณนํ้าเขื่อนปัตตานี
รูปที่ 12-15 ตัวอย่างเขื่อนที่มกั มีโครงสร้างอาคารระบายนํ้าในลักษณะแบบฝายระบายนํ้า

12.2.3 การคํานวณปริมาณนํา้ ไหลผ่านบานระบายของประตูระบายนํา้ และฝายระบายนํา้
รู ปแบบการไหลของนํ้าผ่านบานระบาย อาจแบ่งย่อยได้เป็ น 3 แบบ คือ
1) การไหลลอดบานระบายโดยเปิ ดบานระบายบางส่ วน
2) การยกบานระบายพ้นนํ้า
3) การไหลข้ามบานระบาย
นอกจากนี้แต่ละรู ปแบบการไหลยังแบ่งย่อยเป็ น 2 ลักษณะการไหล คือ
1) การไหลแบบ Free flow
2) การไหลแบบ Submerged flow

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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12.3 การคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านประตูระบายนํา้
12.3.1 บานระบายชนิดบานโค้ ง (Radial or Tainter gate)
ปริ ม าณนํ้า ไหลผ่ า นบานระบายชนิ ด บานโค้ง นั้น ใช้ห ลัก การวิ เ คราะห์ ก ารไหลผ่ า น
Orifice ขนาดใหญ่เช่ นเดี ยวกับกรณี บานตรงที่กล่าวแล้วข้างต้น แต่จะมีความแตกต่างกันที่บาน
ตรงจะตั้งฉากกับทิศทางการไหล ตําแหน่ งช่องเปิ ดของบานตรง ขอบล่างของบานกับธรณี รองรับ
บานเป็ นแนวตําแหน่งหน้าตัดแนวดิ่งแนวเดียวกันตลอด แต่กรณี บานโค้ งเมื่อยกบานขึ้น ส่ วนขอบ
ล่างของบานจะเคลื่อนตัวเป็ นส่ วนโค้งของวงกลมไม่อยูใ่ นแนวดิ่งแนวเดียวกับจุดธรณี รองรับบาน
แต่จะทํามุมกันเป็ นมุม θ หรื ออาจกล่าวได้วา่ ช่องเปิ ดของบานโค้งนั้นจะเอียงเป็ นมุม θ
12.3.1.1 การไหลลอดผ่ านบานโค้ งแบบ Free Flow

r หรื อ R เป็ นรัศมีความโค้งของบาน

รู ปที่ 12-16 ลักษณะการไหลลอดผ่านบานโค้งแบบ Free Flow

Q  Cd L Go 2gY1
Cd 

Cc
G 
1  Cc  o 
 Y1 

ค่ามุมเมื่อเปิ ดบานระบาย ระหว่างเส้นสัมผัสของส่ วนโค้ง (Tangent) ของบาน
ระบาย ที่ตาํ แหน่งธรณี บานหรื อขอบล่างของบาน กับ (ก) ฐานที่รองรับธรณี บานในกรณี ของ ปตร .
และ (ข) เส้นสัมผัสของส่ วนโค้งของสันฝายตรงจุดที่เป็ นฐานรองรับธรณี บาน
θ

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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 ค่ า CC คํานวณได้จากสมการต่อไปนี้
  
  
C c  1  0.75   0.36 
 90 
 90 

2

(5)

Cc จะมีความผิดพลาดไม่เกิน 5% ถ้า  / 90  1

 ค่ า Cd
A. Toch (1955) ได้ศึกษาพบว่าค่า Cd จะแปรผันไปตามค่าของ Y1, Go, a

และ r (r หรื อ R เป็ นรัศมีความโค้งของบาน) โดยอาจใช้ค่า Cd ตามกราฟในรู ปที่ 12-17
USBR ได้ปรับปรุ งสู ตรการคํานวณ การไหลลอดผ่านบานโค้งแบบ Free Flow

ให้ใช้งานได้สะดวกยิง่ ขึ้นเป็ น
Q  C1C 2 G oL 2gh

โดยค่า C1 และC2 หาได้จากกราฟในรู ปที่ 12-18 รู ปที่ 12-19 และรู ปที่12-20
เมื่อ a/R เท่ากับ 0.1, 0.5 และ 0.9 ตามลําดับ โดยที่ C1 จะสัมพันธ์กบั ค่า h/R, Go/R และ a/R
ส่ วน C2 จะสัมพันธ์กบั ค่า L/P และ a/R

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รู ปที่ 12-17 กราฟหาค่า Cd ที่จะแปรผันไปตามค่าของ Y1, Go, a และ r
ทั้งกรณี Free flow และ Submerged flow

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รูปที1่ 2-18 กราฟหาค่า C1 และ C2 การไหลแบบ
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

Free flow เมื่อ a/R = 0.1
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รู ปที1่ 2-19 กราฟหาค่า C1 และ C2 การไหลแบบ
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

Free flow เมื่อ a/R = 0.5
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รูปที1่ 2-20 กราฟหาค่า C1 และ C2 การไหลแบบ Free flow เมือ่ a/R = 0.9
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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12.3.1.2 การไหลลอดผ่ านบานโค้ งแบบ Submerged Flow
เป็ นการไหลที่น้ าํ ด้านท้ายท่วมขอบล่างหรื อธรณี บานระบาย หลักการวิเคราะห์จะ
เหมือนกรณี การไหลของ Orifice ขนาดใหญ่ แบบ Submerged Flow

Y3 หรื อ hs เป็ นระดับนํ้าด้านท้ายนํ้า

รู ปที่ 12-21 ลักษณะการไหลลอดผ่ านบานโค้ งแบบ Submerged Flow

 สมการการคํานวณการไหลผ่ านบานระบายโค้ งกรณี Submerged flow ของ USACE

จากสมการ

Q  CL G o 2gh

G
Q o
 hs


G
  CL G o  o

 hs


 2gh


G
Q  C S L G o  o
 hs


 2gh


Q  CSLhS 2gh
G 
CS  C 0 
 hs 
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เมื่อ

3

Q = ปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่านต่อบานระบาย 1 ช่อง, (ม. /วินาที)
L = ความกว้างของบานระบายนํ้า 1 ช่อง, (ม.)

hS หรือ Y3 = ระดับนํ้าท้ายประตูวดั จากธรณี บานระบาย หรื อ, (ม.)
g = ความเร่ งเนื่ องจากแรงโน้มถ่วงของโลก = 9.81 ม./ (วินาที)

2

G0 = ระยะเปิ ดบานระบาย, (ม.)
h = ความแตกต่างของ Head ทั้งหมดระหว่างเหนื อนํ้าและท้ายนํ้า, (ม.)
C = สัมประสิ ทธิ์ การไหลกรณี Free flow
CS = สัมประสิ ทธิ์ การไหลของนํ้าผ่านบานระบาย กรณี Submerged flow

ค่ า CS: สั มประสิ ทธิ์การไหล จากผลการทดลองของ U.S. Army Corps of
Engineers Waterways Experiment Station พบว่า ค่า Cs มีความสัมพันธ์แบบผกผันกับ
ค่า hs / Go ดังแสดงใน Log – Log Scale ตามรู ปที่ 12-22 ที่ตอ้ งเลือกเส้นกราฟตามขนาดความ
กว้างของบานระบาย (B)

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รูปที่ 12-22 กราฟหาค่า CS สัมประสิ ทธิ์การไหลผ่านบานระบาย กรณี Submerged flow
เมื่อใช้สมการของ USACE ใช้ได้กบั อาคารอื่น ๆ ที่ควบคุมด้วยบานระบายได้อีก
เช่น ประตูระบายบานตรง, ไซฟอน และท่อระบายนํ้า

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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12.3.2 บานระบายชนิดบานตรง (Vertical lift gate or Sluice gate)
ก. กรณีเปิ ดบานระบายบางส่ วน (Partial gate opening)
12.3.2.1 การศึกษาของ USBR


[ประตูระบายนํ้า > บานตรง > Free flow]

(1.1) การไหลลอดผ่ านบานตรงแบบอิสระ (Free flow)
นํ้าไหลลอดผ่า นบานระบายแบบบานตรง สํา หรั บ กรณี น้ ี เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ
ระดับนํ้าท้ายประตูมีระดับไม่สูงกว่าระดับท้องบานระบายที่ยกขึ้น เป็ นการไหลของนํ้าแบบอิสระที่
ไม่อยูภ่ ายใต้การถูกบังคับ หรื อต้านทานของการไหลของนํ้าท้ายบานระบาย

รู ปที่ 12-23 การไหลแบบ Free flow ของบานระบายชนิดบานตรง
การไหลของนํ้าในกรณี Free flow หากไม่คิดการสู ญเสี ยในระบบ
E1 = E2
V2
Y1 1
2g

q = VY ;

Y1 



q2
2gY 2
1



V2
Y2  2
2g

Y2 

2gY 2
2
2g
q  Y1Y2
Y1  Y2

แทนค่า Y2 = CcGo และนํา Y1 ใส่ ใน

Q = q.L ;

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

(1)

จะได้

q  C c Go

จาก

q2

2gY12

Y1  Cc Go



Y1

Q  CcLGo 2gY1.
 Y1  Cc Go 
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Q  Cd L Go 2gY1
Cd 

เมื่อ

(2)

Cc

(3)

G 
1  Cc  o 
 Y1 
3

Q = ปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่านบานระบาย 1 ช่อง, (ม. /วินาที)
Cd = สัมประสิ ทธิ์ การไหลของนํ้าผ่านบานระบาย
Cc = สัมประสิ ทธิ์ การบีบตัวของหน้าตัดการไหลของนํ้า
Go = ระยะเปิ ดบาน, (เมตร) อาจแทนค่าเป็ นอย่างอื่น เช่น d, W, a
g = ความเร่ งเนื่ องจากแรงโน้มถ่วงของโลก = 9.81 ม./ (วินาที) 2
L = ความกว้างของบานประตู 1 ช่อง, (ม.)
Y1 = ความลึกของนํ้าด้านเหนื อนํ้าของบานประตู, (เม.)



[ประตูระบายนํ้า > เปิ ดบานบางส่ วน > บานตรง > Free flow]

Cc : สั มประสิ ทธิ์การบีบตัวของหน้ าตัดการไหลของนํา้


Southwell, R.V และ G. Valsey (1964) เสนอแนะว่าค่า Cc เท่ากับ

0.608 เมื่อ Y2 /Y1 เท่ากับ 0.321


Benjamin T.B (1956)

ได้วิเคราะห์และทดลองพบความสัมพันธ์ของ

ค่า Cc กับ Go /Y1 สรุ ปตามตารางที่ 12-1
ตารางที่ 12-1 ความสัมพันธ์ของค่า Cc กับ Go /Y1
Go /Y1
0
0.1
0.2
Cc

0.611

0.606

ในทางปฏิบตั ิแล้วให้ใช้


0.602

0.3
0.600

0.4
0.598

0.5
0.598

Cc = 0.61 ซึ่ งถือว่าเป็ นค่าการบีบตัวของ Orifice

[ประตูระบายนํ้า > เปิ ดบานบางส่ วน > บานตรง > Free flow]

Cd : สั มประสิ ทธิ์การไหลของนํา้ ผ่ านบานระบาย อาจหาได้จาก

ใช้ ค่าตามสมการ (3) โดยที่ค่า Cd ผันแปรไปตามค่า Go /Y1
 H.R. Henry ได้ศึกษาทดลองการไหลผ่านบานระบายแบบบานตรง
ได้ผลการทดลองสรุ ปค่าสัมประสิ ทธิ์การไหล (Cd) เป็ นกราฟดังรู ปที่ 12-17 โดยเส้นกราฟ Free
flow เป็ นกราฟเส้นแนวนอนเส้นบนมี ค่าระหว่าง 0.5 – 0.6 (เส้นกราฟอื่ นๆเส้นแนวเฉี ยงเป็ น
Submerged flow)


หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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[ประตูระบายนํ้า > เปิ ดบานบางส่ วน > บานตรง > Submerged flow]

(1.2) การไหลลอดผ่ านบานตรงแบบท่ วม (Submerged flow)
มีลกั ษณะการไหลเมื่อเปิ ดบานระบายจะมีลาํ เจ็ทของนํ้าพุ่งผ่านช่องบาน
ระบายออกไปดังเช่นกรณี การไหลแบบ Free flow แต่น้ าํ ด้านท้ายที่มีระดับสู งจะย้อนกลับมาทับ
บนลําเจ็ทและระดับนํ้าด้านท้ายจะสูงกว่าขอบล่างของบานระบาย การวิเคราะห์การไหลที่เกิดขึ้นจึง
เหมือนกรณี การไหลแบบ. Free flow ที่กล่าวแล้วทุกประการ แต่ระดับนํ้าเหนื อลําเจ็ทจะทําให้
การไหลไม่สะดวก นัน่ คือระดับนํ้าด้านท้ายมีผลต่อค่าสัมประสิ ทธิ์ของการไหลหรื อค่า Cd
Y2 เป็ นความลึกจากลําเจ็ทของนํ้าที่ไหลพุง่ ลอด

ใต้บานระบายออกไปแบบ Supercritical flow
Y เป็ นเฮดสถิตทั้งหมดที่หน้าตัด (2)
Y3 เป็ นความลึกที่ทาํ ให้เกิดHydraulic jump

รู ปที่ 12-24 การไหลแบบ Submerged flow ของบานระบายชนิดบานตรง



[ประตูระบายนํ้า > เปิ ดบานบางส่ วน > บานตรง > Submerged flow]

ได้วิเคราะห์ และทดลองพบว่าจากสมการ (2)
Q  C d L Go 2gY1 ค่า Cd จะผันแปรไปตามค่า Y1/ Go และ Y3 /Go โดยได้สร้างกราฟ
ความสัมพันธ์กรณี การไหลแบบ Submerged และ Free flow ของบานตรงดังรู ปที่ 12-25


H.R.

Henry

รู ปที่ 12-25 ค่าสัมประสิ ทธิ์การไหลของบานระบายบานตรงจากผลการทดลองของ Henry
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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จากกราฟในรูปที่ 12-25 Eqs. (6-47, 6-48) คือสมการต่อไปนี้
Eqs. 6-47 คือสมการ E1 = E2

และ Eqs. 6-48 คือสมการ M2 = M3



Y1 

q2
2gY 2
1

q2
Y2

gY2
2

q2



Y



Y32
q2

gY3
2

2gY 2
2

[ประตูระบายนํ้า > เปิ ดบานบางส่ วน > บานตรง]

(1.3) เงื่อนไขของลักษณะการไหลผ่ านบานตรง
ตามที่กล่าวข้างต้นว่าการไหลแบบ Submerged flow นั้นในช่วงแรกมี
ระดับการท่วมน้อยๆ จะยังคงมีคุณสมบัติการไหลแบบ Free flow อยู่ แต่น้ าํ ด้านท้ายที่มีระดับสู ง
ขึ้นจะย้อนกลับมาทับบนลําเจ็ท จนระดับนํ้าด้านท้ายจะสู งกว่าขอบล่างของบานระบาย ส่ วนการจะ
เกิดการไหลที่เป็ น Submerged flow ที่สมบูรณ์น้ นั จะเกิดเมื่อการท่วมบานของนํ้าด้านท้ายนํ้า
เลยระดับหนึ่งขึ้นไป อาจพิจารณาได้จากกราฟ ในรู ปที่ 12-26 (ใช้ตวั แปรระยะยกบานระบายเป็ น w
ซึ่ งก็คือG0 นั่นเอง) ซึ่ งเปรี ยบเทียบจากจุดตัดของค่าอัตราส่ วน Y1/Go (ในกราฟใช้ Y1/w) กับ
Y2/Go (ในกราฟใช้ Y2/w) ว่าอยู่ในขอบเขตใดระหว่าง Free or Modular flow หรื อ
Submerged flow

รู ปที่ 12-26 เงื่อนไขของลักษณะการไหลผ่านบานตรง สัมพันธ์กบั Y1/w และ Y2/w

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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[ประตูระบายนํ้า > บานตรง > FAO]

12.3.2.2 คําแนะนําของ FAO กรณี Open intake
FAO:

องค์การอาหารและการเกษตรแห่ งสหประชาชาติ (Food and
Agriculture Organization of the United Nations) ได้ให้คาํ แนะนําในการคํานวณ
ปริ มาณนํ้าผ่านอาคารรับนํ้าที่ควบคุมด้วยบานระบายชนิ ดบานตรง ในคู่มือฝึ กอบรมชื่ อ Inland
Aquaculture Engineering ซึ่ งนําเสนอส่ วนนี้ โดย J. Kövári โดยได้แบ่งอาคารรับนํ้าเป็ น 2
ประเภทคือ Pipe intake หรื อ ท่อระบายนํ้า (จะกล่าวในบทที่ 13 อาคารประเภทท่อ) และ
Open intake หรื อประตูระบายนํ้า
เป็ นอาคารรับนํ้าประเภทประตูระบายนํ้าในระบบส่ ง
นํ้าควบคุมด้วยบานตรง และจากการที่ในระบบส่ งนํ้าจะมีการไหลของนํ้าอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้น
Approach velocity ด้านเหนื อนํ้าหน้าบานระบายจึงมีอิทธิ พลต่อการคํานวณอัตราการไหลมาก
(ยกเว้นความเร็ วน้อย ๆ เช่นน้อย กว่า 0.30 ม. /วินาที อาจไม่ตอ้ งคิด) ทั้งนี้ FAO เสนอแนะการ
คํานวณปริ มาณนํ้า 3 รู ปแบบ คือ
Open intake (sluice)



ปริ มาณนํ้าไหลผ่านบานระบายกรณี การไหลแบบ Free flow



ปริ มาณนํ้าไหลผ่านบานระบายกรณี การไหลแบบ Submerged flow



อัตราการไหลผ่านบานระบายจากอิทธิพลของนํ้าด้านท้ายนํ้า ซึ่งเป็ นการ
คํานวณปริ มาณนํ้ากรณี การไหลแบบ Submerged flow อีกวิธีหนึ่ง

รู ปที่ 12-27 รู ปตัดแสดงการไหลผ่าน Open intake ที่ควบคุมด้วยบานตรง

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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[ประตูระบายนํ้า > บานตรง > FAO]

(2.1) ปริมาณนํา้ ไหลผ่ านบานระบายกรณีการไหลแบบ Free flow
Q  . b .a.H1 2g H0  H1

H0  H 

ม.3/วินาที

,

V02
2g

และ H1   a
เมื่อ = ค่าสัมประสิ ทธิ์ความเร็ ว (Velocity coefficient) มีค่าตามตารางที่ 12-2
ซึ่งขึ้นกับลักษณะของฐานรองรับ บานระบาย
b = ความกว้างของบานระบาย, ม.
a = ระยะเปิ ดบานระบายพ้นธรณี บานระบาย (หรือคือ G0), ม.
H0 = ความลึกนํ้าด้านเหนื อนํ้าที่รวม Approach velocity (v0), ม.
H = ความลึกของนํ้าด้านเหนื อนํ้าหน้าบานระบาย, ม.
g = ความเรงเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก = 9.81 ม. /วินาที2
H1 = เป็ นความลึกจากลําเจ็ทของนํ้าที่ไหลพุง่ ลอดใต้บานระบายออกไป, ม.
ψ = ค่าสัมประสิ ทธิ์ การบีบตัว (Contraction coefficient) (หรือคือ Cc) ซึ่ งจะ
สัมพันธ์กบั ค่า a/H ซึ่งหาได้จากตารางที่ 12-3
V0 = Approach velocity***, ม./วินาที
***การคํานวณถ้าต้องการใช้ค่า Approach velocity ทําได้โดย

(1) คํานวณหาค่า Q โดยไม่คิด Approach velocity ก่อน โดยใช้ค่า H0 = H
(2) จากค่า Q ที่คาํ นวณได้ หาค่า V0 ที่ไหลผ่านหน้าตัดทางนํ้า A0 (ที่ตาํ แหน่งวัด
ค่า H ด้านหน้าบานระบาย) จากสมการ Q = A0.V0
2

(3) นําค่า V0 ไปใช้คาํ นวณอีกครั้งโดยใช้ค่า H0  H  V0

2g

ตารางที่ 12-2 ค่าสัมประสิ ทธิ์ความเร็ ว (Velocity coefficient)
ลักษณะของฐานรองรับบานระบาย
ฐานรองยกสูงจากท้องนํ้า(ลักษณะBroad crested)
ฐานรองมีระดับเดียวกับระดับท้องนํ้า
หมายเหตุ : ในการคํานวณให้ใช้ค่าเฉลี่ยได้
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน



0.85 - 0.95
0.95 - 1.00
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ตารางที่ 12-3 ค่าสัมประสิ ทธิ์การบีบตัว (Contraction coefficient)
a/H
0.00
0.10
0.15
0.20
0.25


0.611
0.615
0.618
0.620
0.622

a/H
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50


0.625
0.628
0.630
0.638
0.645

a/H
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75

a/H
0.80
0.85
0.90
0.95
1.00


0.650
0.660
0.675
0.690
0.705


0.720
0.745
0.780
0.835
1.000

 [ประตูระบายนํ้า > บานตรง > FAO]

(2.2) ปริมาณนํา้ ไหลผ่ านบานระบายกรณี Submerged flow

เมื่อ

Q  a. b .C. 2g h ,

ม.3/วินาที

h = Ho - H2 = head,

ม.

a = ระยะเปิ ดบานระบายพ้นธรณี บานระบาย,
b = ความกว้างของบานระบาย,

ม.

ม.

C = . = Discharge coefficient


 = Velocity coefficient

มีค่าตามตารางที่ 12-2 ซึ่งขึ้นกับลักษณะของฐาน

รองรับบานระบาย
ั ค่า
ψ = ค่าสัมประสิ ทธิ์ การบีบตัว (contraction coefficient) ซึ่ งจะสัมพันธ์กบ
a/H ซึ่ งหาได้จากตารางที่ 12-3
h = H0 - H2

H0  H 

V02
2g

H0 = ความลึกนํ้าด้านเหนื อนํ้าที่รวม approach velocity,

ม.

H = ความลึกของนํ้าด้านเหนื อนํ้าหน้าบานระบาย, ม.
g = ความเร่ งเนื่ องจากแรงดึงดูดของโลก, = 9.81 ม./ วินาที

2

V0 = approach velocity, ม./วินาที

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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[ประตูระบายนํ้า > บานตรง > FAO]

(2.3) อัตราการไหลผ่ านบานระบายจากอิทธิพลของนํา้ ด้ านท้ ายนํา้
เป็ นการคํานวณอัตราการไหลในกรณี Submerged flow อีกวิธีหนึ่ ง ที่
มีหลักการคือ เมื่อระดับนํ้าด้านท้ายนํ้าสู งขึ้นถึงระดับหนึ่ งจะมีอิทธิ พลกับการไหลในกรณี Free
flow โดยนํ้าด้านท้ายนํ้าจะต้านการไหลของนํ้าที่ไหลผ่านบานระบายออกไป ทําให้อต
ั ราการไหล
กรณี Free flow ลดลง
Qretarded
k
Q

หรื อ

Qretarded  k.Q

เมื่อQ = ปริ มาณนํ้าไหลผ่านบานระบายกรณี การไหลแบบ Free flow ที่คาํ นวณจาก
สมการ Q  . b .a.H1 2g H0  H1 , ม.3/วินาที
Qretarded = ปริ มาณนํ้าไหลผ่านบานระบายกรณี เกิดจากอิทธิ พลของนํ้าด้านท้ายนํ้า หรื อ

การไหลแบบ Submerged flow, ม.3/วินาที
k = ค่าสัมประสิ ทธิ์ การต้านการไหลที่เกิดจากอิทธิ พลของนํ้าด้านท้ายนํ้า ซึ่ งหาได้

จากกราฟในรูปที่ 12-28 ที่สมั พันธ์กบั ค่า H1/a และ H2/a

รู ปที่ 12-28 ค่า k Coefficient เมื่อเป็ นการไหลแบบ Submerged flow
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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[ประตูระบายนํ้า > บานตรง > FAO]

(2.4) เงื่อนไขของลักษณะการไหลผ่ านบานตรงของ FAO
การจะพิจารณาว่าการไหลเป็ นแบบ Free flow หรื อเป็ นการไหลแบบ
Submerged flow นั้น พิจารณาได้จากกราฟ ในรู ปที่ 12-29 ซึ่ งเปรี ยบเทียบจากจุดตัดของค่า
อัตราส่ วน H1/a กับ H2/a ว่าอยูใ่ นขอบเขตใด ระหว่าง Free flow ในขอบเขต Free outflow
ใต้เส้นกราฟ หรื อ Submerged flow ในขอบเขต Outflow influenced by downstream
(การไหลที่ได้รับอิทธิพลจากนํ้าด้านท้ายนํ้า) เหนือเส้นกราฟ

รู ปที่ 12-29 กราฟเพื่อใช้พิจารณาการไหลเป็ นแบบ Free flow หรื อ Submerged flow



[ประตูระบายนํ้า > เปิ ดบานบางส่ วน > บานตรง > USACE > Submerged flow]

12.3.2.3 การไหลลอดผ่ านบานตรงกรณี Submerged

flow ใช้ ผลจากการศึ กษาของ
U.S. Army Corps of Engineers Waterways Experiment Station (USACE)

ในหัวข้ อ 12.3.1.2 ได้นาํ เสนอการศึกษาของ U.S. Army Corps of Engineers
Waterways Experiment Station (USACE) เกี่ ยวกับการไหลผ่านบานโค้งในกรณี
Submerged
flow ซึ่ งได้มี ก ารพัฒ นาดัด แปลงสู ต รของ Standard
Orifice
Q  CL G o 2gh เพื่อให้สามารถใช้ได้ง่ายและสะดวก ได้เป็ นสมการที่เป็ นที่นิยมใช้โดยทัว่ ไป

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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สมการการคํานวณการไหลผ่านบานระบายโค้งกรณี Submerged flow ของ
ั อาคารอื่น ๆ ที่ควบคุมด้วยบานระบายได้อีก เช่น ประตูระบายบาน
USACE สามารถนําไปใช้กบ
ตรง (ที่จะนําเสนอในหัวข้อนี้ ), ไซฟอน และท่อระบายนํ้า ซึ่ งการนําค่าสัมประสิ ทธิ์ การไหลของ
บานโค้งมาใช้น้ ันจะเป็ นค่าโดยประมาณที่ยอมรั บได้ แต่หากต้องการความถูกต้องแน่ นอนต้อง
Calibrate หาค่าสัมประสิ ทธิ์ การไหลของอาคารแต่ละแห่ งมาใช้คาํ นวณ

รู ปที่ 12-30 ลักษณะการไหลแบบ Submerged flow
สมการการคํานวณการไหลผ่านบานระบายโค้งกรณี Submerged flow ของ USACE
Q  CSLhS 2gh
G 
CS  C 0 
 hs 

เมื่อ

3

Q = ปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่านต่อบานระบาย 1 ช่อง, (ม. /วินาที)
L = ความกว้างของบานระบายนํ้า 1 ช่อง, (ม.)

hS หรือ Y3 = ระดับนํ้าท้ายประตูวดั จากธรณี บานระบาย หรื อ, (ม.)
g = ความเร่ งเนื่ องจากแรงโน้มถ่วงของโลก = 9.81 ม./ (วินาที)

2

G0 = ระยะเปิ ดบานระบาย, (ม.)
h = ความแตกต่างของ Head ทั้งหมดระหว่างเหนื อนํ้าและท้ายนํ้า, (ม.)
C = สัมประสิ ทธิ์ การไหลกรณี Free flow
CS = สัมประสิ ทธิ์ การไหลของนํ้าผ่านบานระบาย กรณี Submerged flow

หาได้จาก Log – Log Scale ตามรูปที่ 12-22 (ในหัวข้อบานโค้ง)
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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[ประตูระบายนํ้า > บานตรง > เปิ ดบานระบายพ้นนํ้า]

ข. กรณีเปิ ดบานระบายพ้นนํา้ (Fully gate opening)
ในการบริ ห ารจัด การนํ้า ในช่ ว งฤดู น้ ํา หลากนั้น มัก มี ก ารพร่ อ งนํ้า ไว้ล่ ว งหน้า
ในช่ วงต้นฤดู แต่หากมีความจําเป็ นต้องระบายนํ้าปริ มาณมาก ๆ นอกจากการพิจารณาถึ งความ
ปลอดภัยของหัวงานเป็ นหลักแล้ว ต้องพิจารณาผลกระทบที่จะทําให้เกิดนํ้าท่วมพื้นที่ดา้ นท้ายด้วย
การระบายนํ้าโดยการยกบานระบายพ้นผิวนํ้านั้นจะทําใน 2 กรณี คือ
(1) โครงการประเภทเขื่อนระบายนํ้าหรื อประตูระบายนํ้าที่ได้ออกแบบให้มีการ
ระบายนํ้าสูงสุ ดผ่านอาคารประตูระบายนํ้าโดยการยกบานระบายพ้นนํ้า เพื่อให้การระบายนํ้ามีอตั รา
สู งสุ ดซึ่ งนํ้าจะไหลในลํานํ้าโดยอิ สระเหมื อนสภาพธรรมชาติ เดิ มของมัน โดยไม่ทาํ ให้เกิ ดผล
กระทบทําให้น้ าํ ท่วมพื้นที่ดา้ นท้ายนํ้า ซึ่ งการยกบานระบายพ้นนํ้าจะทําเมื่อระดับนํ้าด้านเหนื อนํ้า
และด้านท้ายนํ้าของอาคารมีระดับใกล้เคียงกัน กรณี เช่นนี้ถือเป็ นการระบายนํ้าตามปกติ
(2) อาคารทัว่ ๆไปที่ไม่ได้ออกแบบให้มีการระบายนํ้าผ่านประตูระบายโดยให้ยก
บานระบายพ้นนํ้า เมื่อเกิดภาวะวิกฤติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อหัวงานต้องระบายนํ้าออกไปให้
มากที่สุดซึ่ งจําเป็ นต้องมีการยกบานระบายพ้นนํ้า ซึ่ งเป็ นการแน่ นอนว่าจะทําให้เกิดนํ้าท่วมพื้นที่
ด้านท้ายนํ้า กรณี เช่นนี้ตอ้ งมีการประเมินสภาพการเกิดนํ้าท่วมพื้นที่ดงั กล่าว และต้องมีการประกาศ
แจ้งเตือนล่วงหน้า
เมื่ อ มี ก ารยกบานระบายพ้น นํ้า ขณะนั้น ระดับ นํ้า ด้า นเหนื อ และท้า ยอาคารมี
ระดับสู งมากกว่าระดับปกติ อาจเกือบถึงระดับตลิ่งจนถึงล้นข้ามตลิ่งออกไป จะเกิดการไหลหลาย
รู ปแบบขึ้นกับลักษณะของฐานรองรับบานระบาย, อัตราการไหล และระดับนํ้าด้านเหนื อนํ้าและ
ท้ายนํ้า


[ประตูระบายนํ้า > เปิ ดบานระบายพ้นนํ้า > รู ปแบบที่ 1]

 กรณีทฐี่ านรองรับบานระบาย พืน
้ ด้ านเหนือนํา้ และท้ ายนํา้ มีระดับเท่ ากัน

อาคารตั้งอยูใ่ นทางนํ้าที่มีขนาดหน้าตัดด้านเหนื อนํ้าและด้านท้ายนํ้าใกล้เคียงกัน และ
ระดับนํ้าด้านเหนือนํ้ากับท้ายนํ้าต่างกันไม่มาก เช่น ปตร.ในคลองส่ งนํ้าหรื อคลองระบายนํ้า
ลักษณะการไหลจะเป็ นแบบไหลผ่ านสิ่ งกีดขวางทางนํ้า (Obstructions) ซึ่ งสิ่ งกีดขวาง
ก็คือตอม่อและกําแพงข้างของอาคารนั่นเอง การไหลอาจจะเปลี่ยนแปลงระหว่างสภาวะการไหล
แบบ Supercritical flow ที่ไหลด้วยความเร็ วมากๆ มีความปั่ นป่ วนเกิดกระแสนํ้าวน กับสภาวะ
*

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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การไหลแบบ Subcritical flow ที่ไหลเอื่อยด้วยความเร็ วน้อยๆ แต่ส่วนใหญ่มกั เป็ นการไหลแบบ
Subcritical flow เสมอ
ลักษณะการไหลดังกล่าวเสมือนว่าหน้าตัดของคลองหรื อทางนํ้าหดแคบลง ทําให้เกิ ด
ปรากฏการณ์ Back Water ขึ้นทางด้านเหนื อนํ้าของอาคาร และเมื่อไหลผ่านอาคารที่เสมือนเป็ น
หน้าตัดที่แคบลง ความเร็ วของกระแสนํ้าก็จะเพิ่มขึ้น ทําให้ระดับนํ้าลดลง และเมื่อไหลผ่านหน้าตัด
นั้นแล้ว ระดับนํ้าก็จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนถึงระดับปกติ ดังแสดงในรูปที่ 12-31

รู ปที่ 12-31 ลักษณะการไหลแบบไหลผ่านสิ่ งกีดขวางทางนํ้า (Obstructions) เมื่อยกบาน
ระบายพ้นนํ้า กรณี ที่ฐานรองรับบานระบาย พื้นด้านเหนือนํ้าและท้ายนํ้า มีระดับเท่ากัน
การคํานวณลักษณะการไหลผ่านตอม่อ ตามรู ปที่ 12-31 หน้าตัดการไหลเมื่อผ่าน
ตอม่อที่หน้าตัด 2 จะหดตัวแคบลง โดยระดับนํ้าจะค่อย ๆ ลดลงในขณะที่มีความเร็ วเพิ่มขึ้น เมื่อถึง
ระยะหนึ่ ง (บริ เวณท้ายตอม่อที่หน้าตัด 3 เสมือนเป็ น Orifice) ระดับนํ้าจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นจนถึ ง
ระดับปกติที่หน้าตัด 4 ในทางทฤษฏีจะคํานวณปริ มาณนํ้าที่ตาํ แหน่ง หน้าตัด 3 ดังสมการต่อไปนี้

V2 
Q  CA 3 2g h  1 
2g 

3

เมื่อ

Q = ปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่าน ปตร. , (ม. /วินาที)
C = ค่าสัมประสิ ทธิ์ การไหล

∆ h = ความแตกต่างของ Head ระหว่างหน้าตัด 1 กับ 3, (ม.)
A3 = หน้าตัดการไหลที่หน้าตัด 3 ,
2

V1 /2g = Approach velocity ;

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

ม.2

V1 = Q/A1
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แทนค่า

V1 = Q/A1

ในสมการข้างต้น จะได้เป็ น

Q  CA 3

2gh
C2 A 32
1
A 12

***

*** ใช้ สมการนีใ้ นการการ Calibrate อาคาร ปตร. กรณียกบานพ้นนํา้
ในทางปฏิบตั ิการปกติจะวัดระดับนํ้าที่ตาํ แหน่ง 0 กับตําแหน่ง 4 ไม่วดั ที่ตาํ แหน่ง 3 จึงอาจ
อนุโลมให้ใช้ความลึก y4 แทนความลึก y3 และปรับสมการให้สะดวกในการคํานวณโดยการไม่คิด
Approach velocity จะได้เป็ น
Q  CLy 4 2gh

เมื่อ

ปตร. , (ม)
y4 = ความลึกระดับนํ้าด้านท้ายนํ้า - ระดับธรณี ประตู , (ม)
หมายเหตุ ค่า C นั้นต้องมีการ Calibrate หาค่าที่ถูกต้องมาใช้ ซึ่ งค่อนข้างยุง่ ยากมักมี
อุปสรรคในการปฏิบตั ิงานมาก แต่ส่วนใหญ่ใช้ค่า 0.6 - 0.7 ตามคุณสมบัติพ้นื ฐานของการไหลผ่าน
Orifice ซึ่ งอาจผิดพลาดได้มาก หรื อเลี่ยงไปใช้ขอ้ มูลปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่านลํานํ้าด้านท้ายโดย
ตรวจวัดแล้วสร้างเป็ น Rating Curve มาใช้แทนการคํานวณจาก ปตร. ข้างต้น


L = ความกว้างของช่องการไหลของ

[ประตูระบายนํ้า > เปิ ดบานระบายพ้นนํ้า > รู ปแบบที่ 2]

 กรณีทฐี่ านรองมีลกั ษณะรู ปแบบคล้ ายฝาย

ลัก ษณะการไหลแบบไหลผ่านฝายสัน กว้าง เป็ นกรณี ที่ฐานรองมี ลกั ษณะยกสู ง หรื อมี
รู ปร่ างคล้ายฝาย โดยจะเกิดการไหลแบบนี้ ก็เมื่อสภาวะการไหลเป็ นแบบ Critical flow ที่ระดับ
ความลึ กของนํ้าที่ เหมาะสมช่ วงหนึ่ งที่มีความแตกต่างของระดับนํ้าด้านเหนื อนํ้ากับด้านท้ายนํ้า
ปรากฏให้ เ ห็ น ชัด เจน คุ ณ สมบัติ ก ารไหลจึ ง เสมื อ นการไหลผ่ า นฝาย แต่ ห ากระดับ นํ้า มี ก าร
เปลี่ยนแปลงเพิ่มสู งขึ้นมากและระดับด้านเหนื อนํ้าและด้านท้ายนํ้าแตกต่างกันไม่มาก การไหลก็
อาจเป็ นแบบไหลผ่านสิ่ งกีดขวางทางนํ้า (Obstructions) ตามข้อแรก

รู ปที่ 12-32 ลักษณะการไหลแบบผ่านฝายแบบจม กรณี ที่ฐานรองมีลกั ษณะรู ปแบบคล้ายฝาย
จะมีลกั ษณะการไหลเป็ นแบบการไหลผ่านฝายแบบจม (Submerged flow)
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

ปราโมท พลพณะนาวี สํ านักชลประทานที่ 8

12-33
h

Q  CL 2gh H  
3


เมื่อ

3

Q = ปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่าน, (ม. /วินาที)
C = สัมประสิ ทธิ์ การไหล

ปตร. ขนาดเล็ก มีความกว้างน้อยกว่า 3 เมตร ใช้ C = 0.60
ปตร.ขนาดใหญ่ มีความกว้างมากกว่า 3 เมตร ใช้ C = 0.70
H = ความลึกของนํ้าทางด้านหน้าประตูระบาย, (ม.)
h = ผลแตกต่างระหว่างระดับนํ้าด้านเหนื อนํ้าและด้านท้ายนํ้า, (ม.)
2
g = ความเร่ งเนื่ องจากแรงโน้มถ่วงของโลก = 9.81 (ม./ วินาที )
L = ความกว้างของช่องประตูระบาย, (เมตร)



[ประตูระบายนํ้า > บานตรงแบบสองชั้น ]

12.3.3 ประตูระบายนํา้ ควบคุมด้ วยบานตรงแบบบานสองชั้น
ก. กรณีเปิ ดบานระบายบางส่ วน (Partial gate opening)
เป็ นกรณี ที่ฐานรองรับบานมีระดับยกสู ง ซึ่ งเป็ นลักษณะของ ฝายระบายนํ้า (บาน
ตรงอาจพบได้นอ้ ย เพราะส่ วนใหญ่จะใช้บานโค้ง) และประตูระบายแบบบานระบายสองชั้น ใน
กรณี น้ ี ช่องเปิ ดของบานระบายจะมีสภาพเป็ น Orifice ที่แท้จริ งหรื อสมบูรณ์กว่ากรณี ที่ฐานรองรับ
บานไม่ได้ยกตัวสูง คุณสมบัติการไหลจึงแตกต่างกัน มีสูตรการคํานวณที่ต่างไป

รู ปที่ 12-33 ประตูระบายแบบบานระบายสองชั้น เปิ ดบานบางส่ วน

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

ปราโมท พลพณะนาวี สํ านักชลประทานที่ 8

12-34

1) การไหลลอดผ่ านบานตรงสองชั้นแบบ Free Flow
เป็ นกรณี ที่ระดับนํ้าด้านท้ายตํ่ากว่าขอบล่างบานระบาย (บานระบายตัวบนกรณี บาน
2 ชั้น) ตามรู ปที่ 12-33 ระดับนํ้าด้านท้ายนํ้าเป็ นเส้ น (1)
การคํานวณใช้สมการการไหลผ่าน Orifice รู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ ดังต่อไปนี้
(ได้นํา เสนอ หลัก การพื้น ฐาน ไว้ใ นบทที่ 2 หั ว ข้ อ 2.5.2 อัต ราการไหลของนํ้า ผ่า นช่ อ งเปิ ด
สี่ เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่)
Q

เมื่อ



2
CgL 2g H32 / 2  H13 / 2
3

(ม.3/วินาที)

Q = ปริ มาณนํ้าไหลผ่านบานระบาย
L = ความกว้างของช่องระบาย



(ม.)

H1 = ระยะจากระดับนํ้าด้านเหนื อนํ้าถึงขอบบนช่องระบาย

(ม.)
H2 = ระยะจากระดับนํ้าด้านเหนื อนํ้าถึงขอบล่างช่องระบาย (ม.)
d = ระยะยกบานระบาย = H2 – H1 (ม.)
g = อัตราเร่ งเนื่ องจากแรงดึงดูดของโลก = 9.81 (ม. /วินาที2)
Cg หรื อ C = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหลผ่านบานระบาย ตามรายละเอียดต่อไปนี้
Cg :

ค่ าสั มประสิ ทธิ์ของการไหลผ่ านบานระบาย

ได้สรุ ปผลการศึกษาทดลอง ค่า Cg ของฝายระบายนํ้าที่ควบคุม
ด้วยบานระบายโค้ง ดังสมการต่อไปนี้ (ใช้ได้กบั ฝายระบายนํ้าควบคุมด้วยบานตรง และประตู
ระบายบานระบาย 2 ชั้นด้วย)


USBR

H
C g  0.615  0.104 2
H1

เมื่อ

H2
 0.83
H1

ซึ่ง Cg สู งสุ ดเมื่อ H2/H1 = 0.83 มีค่า 0.70
นอกจากนี้ได้สร้างเป็ นกราฟความสัมพันธ์ ของ C หรื อ Cg กับ d/H2 ดัง
แสดงในรูปที่ 12-34
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

ปราโมท พลพณะนาวี สํ านักชลประทานที่ 8

12-35

รู ปที่ 12-34 กราฟความสัมพันธ์ ของ C หรื อ Cg กับ d/H2
กรมชลประทาน ได้แ นะนํา ในเอกสารคู่ มื อ การคํา นวณปริ มาณนํ้า
กําหนดค่าโดยประมาณ ดังนี้


กรณี ประตูระบายขนาดใหญ่ มีความกว้างมากกว่า 3.00 เมตร
กรณี ประตูระบายขนาดเล็ก มีความกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร

C = 0.70
C = 0.60

ข. กรณีเปิ ดบานพ้ นนํา้ กรณีบานตรงแบบบาน 2 ชั้น
เมื่ อ ยกบานระบายตัว บนพ้น นํ้า การไหลจะเป็ นแบบไหลข้า มสั น บานล่ า ง
(Overpour-type regulators) ซึ่ งเป็ นลักษณะการไหลข้ามฝายสันสั้นลักษณะ Free overfall

รู ปที่ 12-35 ประตูระบายแบบบานระบายสองชั้น เปิ ดบานพ้นนํ้า
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

ปราโมท พลพณะนาวี สํ านักชลประทานที่ 8

12-36
(1 ) การไหลแบบ Free Flow ระดับนํ้าด้านท้ายตํ่ากว่าสันบานล่าง
Q

2
CL 2g .H3 / 2
3

( 2 ) การไหลแบบ Submerge Flow ระดับนํ้าด้านท้ายสูงกว่าสันบานล่าง
h

Q  CL 2gH .H  
3


เมื่อ

Q = ปริ มาณนํ้าไหลผ่านประตูระบาย

(ม.3/วินาที)

C = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหล

กรณี ประตูระบายขนาดใหญ่ มีความกว้างมากกว่า 3.00 เมตร C = 0.70
กรณี ประตูระบายขนาดเล็ก มีความกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร C = 0.60
L = ความกว้างของช่องระบาย (ม.)
(ม.)
H = ระดับนํ้าด้านเหนื อนํ้าเหนื อระดับสันบานระบายตัวล่าง
h = ระดับแตกต่างของนํ้าด้านเหนื อนํ้าและท้ายนํ้า (ม.)
2
g = อัตราเร่ งเนื่ องจากแรงดึงดูดของโลก = 9.81 ม. / (วินาที)

12.4 การคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านฝายระบายนํา้
12.4.1 ฝายระบายนํา้ ควบคุมด้ วยบานตรง (Vertical lift gate or Sluice gate)

รู ปที่ 12-36 ฝายระบายนํ้าควบคุมด้วยบานตรง
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

ปราโมท พลพณะนาวี สํ านักชลประทานที่ 8

12-37
การไหลโดยผ่านควบคุมบานระบายของฝายระบายนํ้านั้น อาจมีลกั ษณะการไหลได้ 2
ลักษณะ คือ แบบ Free flow และแบบ Submerged flow
1) การไหลแบบ Free flow เป็ นกรณี ที่ระดับนํ้าด้านท้ายไม่ท่วมขอบล่างของบาน
ระบาย หรื อระดับด้านท้ายเป็ นระดับ (1) ในรู ปที่ 12-36 คํานวณอัตราการไหลโดยสู ตร Orifice
ดังนี้
Q

เมื่อ



2
CgL 2g H32 / 2  H13 / 2
3



(ม.3/วินาที)

Q = ปริ มาณนํ้าไหลผ่านบานระบาย
L = ความกว้างของช่องระบาย

(ม.)
H1 = ระยะจากระดับนํ้าด้านเหนื อนํ้าถึงขอบสันฝาย (ม.)
H2 = ระยะจากระดับนํ้าด้านเหนื อนํ้าถึงขอบล่างของบาน (ม.)
d = ระยะยกบานระบาย = H2 – H1 (ม.)
g = อัตราเร่ งเนื่ องจากแรงดึงดูดของโลก = 9.81 (ม. /วินาที2)
Cg หรื อ C = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหลผ่านบานระบาย ตามรายละเอียดต่อไปนี้
Cg :

ค่ าสั มประสิ ทธิ์ของการไหลผ่ านบานระบาย

ได้สรุ ปผลการศึกษาทดลอง ค่า Cg ของฝายระบายนํ้าที่ควบคุม
ด้วยบานระบายโค้ง ดังสมการต่อไปนี้ (ใช้ได้กบั ฝายระบายนํ้าควบคุมด้วยบานตรง และประตู
ระบายบานระบาย 2 ชั้นด้วย)


USBR

H
C g  0.615  0.104 2
H1

เมื่อ

H2
 0.83
H1

ซึ่ง Cg สู งสุ ดเมื่อ H2/H1 = 0.83 มีค่า 0.70
นอกจากนี้ได้สร้างเป็ นกราฟความสัมพันธ์ ของ C หรื อ Cg กับ d/H2 ดัง
แสดงในรูปที่ 12-34

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

ปราโมท พลพณะนาวี สํ านักชลประทานที่ 8

12-38
2) การไหลแบบ Submerged flow เป็ นกรณี ที่ระดับนํ้าด้านท้ายท่วมขอบล่างของ
บานระบาย หรื อ ระดับ ด้า นท้า ยเป็ นระดับ (2) ในรู ป ที่ 12-36 คํา นวณอัต ราการไหลโดยสู ต ร
Submerged orifice ดังนี้
Q  CL 2gh

เมื่อ

Q = ปริ มาณนํ้าไหลผ่านช่องบานระบายของฝายระบาย

(ม.3/วินาที)

C = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหล

กรณี ประตูระบายขนาดใหญ่ มีความกว้างมากกว่า 3.00 เมตร
กรณี ประตูระบายขนาดเล็ก มีความกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
L = ความกว้างของช่องระบาย (ม.)
h = ระดับแตกต่างของนํ้าด้านเหนื อนํ้าและท้ายนํ้า (ม.)
2
g = อัตราเร่ งเนื่ องจากแรงดึงดูดของโลก = 9.81 ม. / (วินาที)

C = 0.70
C = 0.60

12.4.2 ฝายระบายนํา้ ควบคุมด้ วยบานโค้ ง (Radial gate or Tainter gate)
 U.S. Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering Center

ได้ศึกษาและเสนอการคํานวณปริ มาณนํ้าผ่านฝายระบายนํ้าแบบ Ogee ที่ควบคุมด้วย
บานโค้งดังนี้

[ZU = ระดับนํ้าด้านเหนื อนํ้า, ZD = ระดับนํ้าด้านท้ายนํ้า, Zsp = ระดับสันฝาย]

รู ปที่ 12-37 ฝายระบายนํ้าแบบ Ogee ที่ควบคุมด้วยบานโค้ง
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

ปราโมท พลพณะนาวี สํ านักชลประทานที่ 8

12-39
1) การไหลกรณี Free flow
เป็ นการไหลผ่านฝายระบายนํ้าที่ระดับนํ้าด้านท้ายนํ้า (ZD) มีระดับตํ่าจนไม่ส่งผล
กระทบในการต้านการไหลของนํ้าที่ไหลผ่านสันฝายออกมา ซึ่งพิจารณาจากค่า Submergence
ratio: ZD/ZU < 0.67 คํานวณโดยสมการต่อไปนี้
Q  C 2g W T TE BBE HHE

เมื่อ

3

Q = อัตราการไหล, (ม. /วินาที)
C = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหล มีค่า 0.6 – 0.8 ขึ้นกับขนาดหน้าตัดการไหล
W = ความกว้างของบานระบาย, (ม.)
T = ความสู งของแกนหมุนบานวัดจากสันฝาย, (ม.)
TE = ค่ายกกําลังของ T ขึ้นกับแบบบานมีค่าไม่เกิน 0.16

(ค่า T และ TE เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่เกิดจากการทํามุมของบาน อาจไม่
คิดผลกระทบนี้โดยใช้ 0.0 ทําให้ T= 1)
B = ระยะยกบาน, (ม.)
BE = ค่ายกกําลังของ B ขึ้นกับแบบบาน เป็ นค่าปรับแก้ผลกระทบที่เกิด
จากขอบล่างบานเบนไปจากตําแหน่งธรณี บานบนสันฝายมีค่าไม่เกิน 0.72
(อาจไม่คิดผลกระทบนี้ใช้ BE = 1.0)
H = ความลึกของนํ้าด้านเหนื อนํ้าวัดจากสันฝาย หรื อ Head การไหล (ZU - Zsp)
HE = ค่ายกกําลังของ H ขึ้นกับแบบบาน มีค่าไม่เกิน 0.62 (ค่าทัว่ ไปใช้ 0.5)
2) การไหลกรณี Submerged flow
 เป็ นการไหลผ่านฝายเมื่อค่า Submergence ratio: ZD/ZU > 0.67
นัน่ คือระดับนํ้าด้านท้ายนํ้า (ZD) มีระดับสู งจนรบกวนการไหล (เกิดการต้านการไหลเกิดขึ้น)การ
คํานวณปริ มาณนํ้า ใช้สมการต่อไปนี้
Q  C 2g W T TE BBE HHE

ค่าต่างๆ เหมือนกรณี การไหลแบบ Free flow ยกเว้นค่า H
H = ความแตกต่ างของระดับนํา้ ด้ านเหนือกับด้ านท้ ายนํา้ = Zu – ZD
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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 กรณี ที่ค่า Submergence ratio: ZD/ZU สูงจนเท่ากับหรื อมากกว่า 0.8
ถือเป็ นการไหลในลักษณะของ Submerged orifice ที่สมบูรณ์ จึงใช้สมการคํานวณ
Q  CA 2gH

เมื่อ

A = พื้นที่หน้าตัดการไหล = BW,
H = ZU – ZD
C = 0.8

(ม.2)

12.4.3 การไหลฝายระบายนํา้ กรณีเปิ ดบานระบายพ้ นนํา้
ไม่ว่าจะเป็ นฝายที่ควบคุมด้วยบานตรงหรื อบานโค้ง เมื่อยกบานระบายพ้นนํ้าแล้ว
ตัวฝายจะมีลกั ษณะและคุณสมบัติทางชลศาสตร์เป็ นฝายเปิ ดดังเช่นที่ได้นาํ เสนอไว้แล้วในบทที่ 8

12.5 Movable weir

แบบ Long span leaf wheel gate

บานตรงแบบใหม่ที่จะกล่าวถึงนี้ เป็ นบานระบายที่ออกแบบใช้กบั เขื่อนที่ปิดก้นในแม่น้ าํ
หรื อลํานํ้าขนาดใหญ่ (1) ทําหน้าที่ป้องกันนํ้าท่วมเมื่อสร้างไว้ตอนบนหรื อตอนกลางของลุ่มนํ้า
และ(2) ใช้เพื่อทําหน้าที่ป้องกันนํ้าทะเลหนุ นและป้ องกันนํ้าเค็มเมื่อสร้างไว้ตอนปลายของลุ่มนํ้า
ส่ วนการใช้งานเพื่อการทดนํ้าเป็ นเป้ าหมายรอง ซึ่งในที่น้ ีจะนําเสนอบานระบายที่ออกแบบในญี่ปุ่น
ที่นาํ มาสร้างในประเทศไทย เช่นที่เขื่อนบางปะกง จังหวัดปราจีนบุรี บานระบายชนิ ดนี้ มีลกั ษณะ
รู ปแบบและคุณสมบัติพิเศษ คือ
1) บานระบายจะมีลกั ษณะเป็ นบานตรงที่ทาํ หน้าที่ปิดกั้นและรับแรงกระทําจากนํ้า 2 ด้าน
คือทั้งด้านเหนือนํ้าและท้ายนํ้า รู ปแบบมาตรฐานทัว่ ไปบานมักมีความกว้างมาก (ส่ วนใหญ่ 30 เมตร
หรื อมากกว่า) จึงเรี ยก Long span leaf wheel gate หรื อ Leaf wheel gate ที่ประกอบขึ้นมา
จากโครงเหล็กและแผ่นโลหะ จากการที่บานรับแรง 2 ด้านและมีความกว้างมากทําให้โครงเหล็กที่
เป็ นคานของบานจึ งมี ขนาดใหญ่ตวั บานจึ งมี รูปร่ างทึ บคล้ายฝายที่ ส่วนบนจะมนโค้งเพราะมัก
ออกแบบให้น้ าํ ไหลล้นข้ามไปได้ดว้ ย
2) ที่เขื่อนแห่ งเดียวกันจะมีหลายช่องประตู มักออกแบบให้มี Leaf wheel gate หลาย
รู ปแบบและหลายขนาดก็ได้ ขึ้นกับวัตถุประสงค์การใช้งานและลักษณะที่ตอ้ งการควบคุมนํ้า ซึ่งมัก
มีรูปแบบในช่วงการเก็บกักนํ้าที่ยงั ไม่ยกบานให้น้ าํ ไหลลอดออกไปดังนี้ (1) แบบที่มีความสู งของ
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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สันคงที่เท่าระดับนํ้าสู งสุ ด (2) แบบที่มีระดับสันตํ่าสุ ดเท่าระดับนํ้าเก็บกัก (3) แบบที่สามารถปรับ
ให้มีระดับใดๆ ก็ได้ ระหว่างระดับนํ้าสูงสุ ดกับระดับที่ต่าํ กว่าระดับเก็บกัก
3) Leaf wheel gate ทําหน้าที่เป็ นได้ท้ งั ลักษณะฝายและบานระบาย นัน่ คือสภาพปกติ
จะวางบนฐานคอนกรี ตเพื่อทําหน้าที่ปิดกั้นเก็บกักนํ้า เมื่อต้องการพร่ องนํ้าหรื อระบายนํ้าทําโดยยก
Leaf wheel gate ขึ้นให้น้ าํ ไหลลอดใต้บานออกไป บางแบบอาจลดระดับสันให้ต่าํ ลงเพื่อให้น้ าํ
ไหลข้ามออกไป
4) Leaf wheel gate ตามลักษณะย่อยที่กล่าวข้างต้น อาจแบ่งเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ คือ
(4.1) Single leaf wheel gate เป็ นบานที่จะมีหน้ าตัดขนาดเดียว
(4.2) Multi leaf wheel gate เป็ นบานที่จะมีหลายขนาดหน้ าตัดในบานเดียวกัน
ส่ วนใหญ่มกั มี 2 ขนาดซึ่งเรี ยก Double leaf wheel gate

รูปที่ 12-38 ตัวอย่างแปลนและรู ปด้านท้ายนํ้าของเขื่อนระบายนํ้า
ที่ควบคุมด้วย Long span leaf wheel gate (เขื่อนบางปะกง)

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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รู ปที่ 12-39 แบบลักษณะของ Single leaf wheel gate
เป็ นบานที่จะมีหน้าตัดขนาดเดียว (เขื่อนบางปะกง)

รู ปที่ 12-40 แบบลักษณะของ Double leaf wheel gate
เป็ นบานที่จะมีหน้าตัด 2 ขนาด (เขื่อนบางปะกง)

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รู ป ก.

รูป ข

รู ป ก. แสดงสันของบานที่มีลกั ษณะรู ปแบบของฝาย
รู ป ข. แสดงลักษณะการไหลลอดของนํ้าในรู ปแบบของบานระบาย

รู ป ค.

รูป ง.

รู ป ค. แสดงลักษณะการไหลข้ามของนํ้าในรู ปแบบของฝาย
รูป ง. แสดงลักษณะการทําหน้าที่เก็บกักนํ้าในรู ปแบบของฝายหรื อบานระบาย

รู ปที่ 12-41 แสดง Long span leaf wheel gate ของโครงการระบายนํ้าในญี่ปุ่น
โดยที่อาคารแห่งเดียวกันมีบานระบายที่ทาํ หน้าที่หลายรู ปแบบ
 การคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารทีค่ วบคุมด้ วย Leaf wheel gate

1) กรณีนํ้าไหลล้ นข้ ามสั นออกไป เป็ นการไหลลักษณะของฝายสันกว้าง ที่เป็ นการไหล
แบบ Free flow เพราะส่ วนใหญ่ระดับสันจะอยูส่ ู งกว่าระดับนํ้าด้านท้ายนํ้า ทั้งนี้ จะมีบาน 2
ลักษณะคือ บานที่มีระดับสันคงที่ที่ระดับนํ้าเก็บกักเมื่อระดับนํ้าสู งกว่าระดับเก็บกักก็จะไหลข้าม
ออกไป กับบานที่สามารถปรับลดระดับให้ต่าํ กว่าระดับ รนก. ได้

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รู ปที่ 12-42 แสดงการไหลข้าม Long span leaf wheel gate
การคํานวณปริ มาณนํ้าใช้หลักการไหลผ่านฝาย
Q = CLH 3/2

เมื่อ

ม.3/วินาที
C = สัมประสิ ทธิ์ ในการระบายนํ้าข้ามสันฝาย
(ต้องสอบเทียบหาค่า C แต่อาจใช้ค่าโดยประมาณ 1.82)
L = ความกว้างของช่องประตู (ความยาวสันฝาย) ม.
H = ความลึกของนํ้านิ่ งด้านหน้าฝายเหนื อสันฝาย ม.
Q = ปริ มาณนํ้าไหลข้ามสันฝาย

2) กรณียกให้ นํา้ ไหลลอดบานออกไป เป็ นการไหลลักษณะของบานระบายแบบบานตรง
2.1) การไหลแบบ Free flow ดังรู ปที่ 12-43 ระดับนํ้าด้านท้าย (1)
2.2) การไหลแบบ Submerged flow ดังรูปที่ 12-43 ระดับนํ้าด้านท้าย (2)

ระดับนํา้ ด้ านท้ าย (1) กรณี Free flow (2) กรณี Submerged flow

รู ปที่ 12-43 แสดงการไหลลอด Long span leaf wheel gate
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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*
(Vertical lift gate or

การคํานวณอัตราการไหล ดูจากหัวข้อ 12.3.2 บานระบายชนิ ดบานตรง
Sluice gate) ข้อย่อย ก. กรณี เปิ ดบานระบายบางส่ วน (Partial gate

opening)

3) กรณียกบานพ้ นนํ้า เมื่อต้องการให้มีการระบายนํ้าปริ มาณมากที่สุด ซึ่ งระดับนํ้าด้าน
เหนือนํ้ากับด้านท้ายนํ้ามักต่างกันไม่มาก

*
(Vertical lift gate

การคํานวณอัตราการไหล ดูจากหัวข้อ 12.3.2 บานระบายชนิ ดบานตรง
or Sluice gate) ข้อย่อย ข. กรณี เปิ ดบานระบายพ้นนํ้า (Fully gate

opening)

ตัวอย่ างอาคาร Movable weir ในประเทศไทย ที่มีการควบคุมด้วย Leaf
wheel gate ได้แก่ เขื่อนบางปะกง จังหวัดปราจีนบุรี

รูปที่ 12-44 เขื่อนบางปะกง จังหวัดปราจีนบุรี

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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Single leaf wheel gate มีหน้าตัดขนาดเดียว
และ Double leaf wheel gate มีหน้าตัด 2 ขนาด

รูปที่ 12-45 ลักษณะบานระบายของเขื่อนบางปะกงเมื่อยกบานพ้นนํ้า

12.6 ข้ อแนะนําในการควบคุมและการคํานวณปริมาณนํา้ ของฝายระบายนํา้
และประตูระบายนํา้
12.6.1 ข้ อแนะนําในการควบคุม
1) อาคารที่มีบานระบายหลายช่อง ควรเปิ ดบานแต่ละช่องเท่ากัน เพื่อให้เกิดความ
สมดุลในการที่ตอม่อได้รับการถ่ายแรงจากกระทําของนํ้าผ่านตัวบานระบาย หากต้องการระบายนํ้า
เพียงเล็กน้อยโดยเปิ ดบานบางช่วงควรเปิ ดบานช่วงกลางของอาคาร
2) การเปิ ดบานระบายต้องเพิ่มขนาดที่ละน้อยเพื่อให้ระดับนํ้าด้านท้ายไม่เพิ่มอย่าง
รวดเร็ วเกินไป ซึ่ งจะทําให้ลดการกัดเซาะการพังทลายของลํานํ้าด้านท้ายนํ้าได้มาก และควรเปิ ด
บานช่วงกลางก่อน
12.6.2 ข้ อแนะนําในการคํานวณปริมาณนํา้
1) กรณี เกิดการไหลในลักษณะฝายการคํานวณความยาวของสันฝาย (L) ซึ่ งเป็ น
ช่วงความกว้างของช่องประตู ต้องคิดเป็ นความยาวประสิ ทธิผล (Le) หรื อความยาวที่หกั ค่าการบีบ
ตัวเนื่องจากอิทธิพลของตอม่อ ที่ได้นาํ เสนอแล้วในบทที่ 8 หัวข้อ 8.4.1 ค่าตัวแปรสําคัญที่ใช้ในการ
คํานวณปริ มาณนํ้าไหลผ่านฝาย [ L  L'  2NK p  K a H ]
2) กรณี เกิดการไหลในลักษณะของบานระบายให้คาํ นวณการไหลของบานแต่ละ
ช่ องแยกกันอย่างอิสระและไม่ตอ้ งคิดการบีบตัวเหมือนกรณี ฝายข้างต้น เพราะได้คิดไว้แล้วใน
รู ปแบบการไหลของ Orifice ขนาดใหญ่
---------------------------------------------

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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บทที่ 13
อาคารชลศาสตร์ ประเภทท่ อ และระบบท่ อ

ในบทนี้จะกล่าวถึงอาคารที่โครงสร้างมีท่อเป็ นองค์ประกอบสําคัญ ซึ่งได้แก่ ระบบท่ อปิ ด
ที่ใช้ในระบบส่ งนํ้าเพื่อการประปา, ชลประทานระบบท่อ, ระบบระบายนํ้า และกาลักนํ้า เป็ นต้น
กับอาคารชลศาสตร์ ประเภทท่ อที่มกั ก่อสร้างไว้เป็ นอาคารหลักของหัวงาน และอาคารในระบบส่ ง
นํ้าหรื อระบบระบายนํ้า

13.1 รู ปแบบของการไหลของนํา้ ไหลผ่ านท่ อ
การไหลของนํ้าผ่านท่อมี 2 รู ปแบบ คือ
(1) การไหลแบบเต็มท่อหรื อการไหลภายใต้ความดัน (หัวข้อ 13.1.1)
(2) การไหลแบบไม่เต็มท่อ เป็ นการไหลภายใต้แรงดึงดูดของโลก ที่ผวิ หน้าของ
นํ้าในท่อจะสัมผัสกับความดันบรรยากาศ ซึ่งเป็ นลักษณะการไหลในทางนํ้าเปิ ด (หัวข้อ 13.1.2)
13.1.1 การไหลแบบเต็มท่ อหรือการไหลภายใต้ ความดัน
เป็ นการไหลเต็มพื้นที่หน้าตัดของท่อและอยูภ่ ายใต้ความดัน การส่ งนํ้าผ่านระบบ
ท่อมีขอ้ ดีที่สามารถวางท่อไปในแนวตรงแนวใดก็ได้ มีการสู ญเสี ยจากการระเหยและรั่วซึ มน้อย มี
การรั บมลพิษภายนอกเข้ามาในระบบน้อยมาก เมื่อเทียบกับทางนํ้าเปิ ดที่ตอ้ งวางแนวไปตามชั้น
ความสู งของพื้นดิน (Contour) มีการสู ญเสี ยจากการระเหยและรั่วซึ มและมลพิษสามารถเข้าสู่
ระบบได้มาก
ระบบท่อปิ ดนั้นมักเป็ นระบบขนส่ งของไหล เช่น ระบบส่ งนํ้าเพื่อการประปา เพื่อ
การชลประทาน (ชลประทานระบบท่ อ ), ระบบการลํา เลี ย งแก๊ ส หรื อนํ้ามัน , ระบบท่ อ ใน
กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต้น กับระบบท่ อปิ ดที่มีขนาดเล็กหรื อสั้ นๆ ได้แก่ กา
ลักนํ้า (Siphon/ Syphon), ท่อรับนํ้าหรื อท่อทิ้งนํ้า เป็ นต้น
13.1.1.1 การแบ่ งประเภทการไหลในท่ อ
ประเภทการไหลในท่อนั้น Osborne
ทดลองพบว่า การไหลในท่อแบ่งได้ 3 ประเภท คือ

Reynolds

วิศวกรชาวฝรั่งเศส ได้ทาํ การ

13-2
1) การไหลแบบราบเรี ยบ (Laminar Flow) ความเร็ วของการไหลในท่อช้าๆ นํ้า
ไหลราบเรี ยบ
2) การไหลแบบเปลี่ยนแปลง (Transition Flow) ความเร็ วของนํ้าเพิ่มขึ้น จนนํ้า
เริ่ มมีการกระเพื่อมเล็กน้อยเกิดขึ้น ก่อนจะเปลี่ยนไปเป็ นการไหลแบบปั่นป่ วน
3) การไหลแบบปั่ นป่ วน (Turbulent Flow) นํ้าไหลแรงมาก กระแสนํ้าหมุน
วนปั่นป่ วน
นอกจากนี้ การไหลในท่อจะมีความสัมพันธ์กบั อัตราส่ วนของแรงเฉื่ อย (Inertia
Force) ต่อแรงเนื่ องจากความหนื ดของของไหล (Viscous Force) ซึ่ งเรี ยกอัตราส่ วนนี้ ว่า
ค่ าเรโนลด์ นัมเบอร์ (Reynolds Number: NR หรื อ Re)
NR 
NR 

เมื่อ

Inertia Force
Viscous Force

VD VD




V = ความเร็ วการไหลในท่อ
D = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ

 = ความหนื ดเปรี ยบเทียบ

 = ความหนืดพลวัต
 = ความหนาแน่นของของไหล
R = รัศมีชลศาสตร์ (Hydraulic Radius) = A/P
A = หน้าตัดการไหล
P = เส้นขอบเปี ยก (Wetted Parameter)

ชนิดของการไหลในท่อ
การไหลแบบราบเรี ยบ
การไหลแบบเปลี่ยนแปลง
การไหลแบบปั่นป่ วน

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

NR

N R  2000
2000  N R  4000

N R  4000
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13.1.1.2 ชลศาสตร์ ของการไหลในท่ อกรณีการไหลคงที่

รู ปที่ 13-1 แสดงลักษณะชลศาสตร์ของการไหลในท่อ
P
Y1  1


สมการการไหลต่อเนื่อง
สมการพลังงาน

และ Y2 

P2


Q  A1V1  A 2 V2
E1  E2

P1 V12
P2 V22

 Z1 

 Z2  hf


2g
2g
(P1  P2 ) ( V12  V22 )
hf 

 (Z1  Z2 )

2g

ถ้าขนาดของท่อคงที่ นัน่ คือ
ดังนั้น

V1 = V2

hf 

(P1  P2 )
 ( Z1  Z 2 )


ถ้าท่ออยูใ่ นแนวระดับ นัน่ คือ Z1 = Z2 และขนาดของท่อคงที่
ดังนั้น

hf 

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

(P1  P2 )


ปราโมท พลพณะนาวี
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13.1.1.3 การสู ญเสี ยพลังงานในระบบท่ อ
ระบบท่อนั้นจะประกอบด้วยเส้นท่อ และอุปกรณ์ประกอบท่อได้แก่ ข้อต่อ ข้องอ
ประตูน้ าํ ทางนํ้าเข้า ทางนํ้าออก ฯลฯ การไหลในระบบท่อจะเกิดการสู ญเสี ย 2 ลักษณะ คือ
 การสู ญเสี ยหลัก (Major losses) หรื อการสู ญเสี ยในเส้นท่อ เป็ นการสู ญเสี ย
พลังงานจากแรงเสี ยดทานเนื่ องจากความหนื ดของของไหล และแรงเสี ยดทานที่เกิ ดระหว่างของ
ไหลกับผนังท่อ
การสู ญเสี ยรอง (Minor losses) เป็ นการสู ญเสี ยที่เกิดจากอุปกรณ์ประกอบ
ท่อ โดยจะมีค่าน้อยเมื่อเทียบกับการสูญเสี ยในเส้นท่อ


การสู ญเสี ยในระบบท่ อทั้งหมด หรือ Total losses = Major losses + Minor losses
ก. การสู ญเสี ยหลัก (Major losses) หรื อการสู ญเสี ยในเส้นท่อวิเคราะห์ได้จาก
สมการทัว่ ไปคือ
*** สมการของ Darcy – Weisbach
hf  f

เมื่อ

L V2
D 2g

L = ความยาวท่อ

ม.
D = เส้นผ้าสู ญกลางภายในท่อ ม.
V = ความเร็ วของการไหลในท่อ ม./วินาที
f = แฟคเตอร์ ความเสี ยดทาน
NR หรื อ Re = ค่าเรโนล์นม
ั เบอร์

การหาค่ าแฟคเตอร์ ความเสี ยดทาน : f
กรณี การไหลแบบราบเรี ยบ เมื่อ N R  2000
f

64
NR

กรณี การไหลแบบปั่นป่ วน เมื่อ N R  4000
และเมื่อ ϵ เป็ นค่าความขรุ ขระของผนังท่อ
 
1
2.51 
 2 log 


f
 3.7D NR f 

หากการไหลปั่นป่ วนอย่างสมบูรณ์ NR จะมีค่ามาก ๆ ทําให้
  
 2 log 

f
 3.7D 

1

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ตารางที่ 13-1 ค่า ϵ ความขรุ ขระของผนังท่อ อาจดูจากคู่มือจากบริ ษทั ผูผ้ ลิต
ชนิดของท่อ
ท่อเหล็กหมุดยํ้า
ท่อคอนกรี ต
ท่อไม้
ท่อเหล็กหล่อ
ท่อเหล็กอาบสังกะสี
ท่อเหล็กฉาบยางมะตอย
ท่อเหล็กตลาด / ท่อเหล็กเหนียว
ท่อเรี ยบ / ท่อ PVC

ค่าความขรุ ขระของผนังท่อ (ม.ม.)
0.90 - 9.00
0.30 - 3.00
0.18 - 0.90
0.25
0.15
0.12
0.046
0.0015

***สมการของ Manning กับการประยุกต์ ใช้ กบั การไหลแบบปั่นป่ วน
1
V  R2 / 3S1/ 2
n

เมื่อ

V =
n =
R=

ความเร็ วเฉลี่ย ม. /วินาที
สัมประสิ ทธิ์ความขรุ ขระของ Manning
รัศมีชลศาสตร์ = A/P = D/4 ม.

A = พื้นที่หน้าตัดของการไหล =
P = เส้นขอบเปี ยก =

D

 2
D
4

ม.2

ม.

hf
S = ความลาดของเส้นพลังงาน = L

ม. (ให้คิดความยาวทั้งท่อและอุปกรณ์
ประกอบท่อรวมกัน เพราะถือว่าอุปกรณ์ประกอบท่อมีความยาวน้อยมากเมื่อเทียบกับความยาวท่อ)
L

= ความยาวท่ อทั้งหมด

1/ 2

แทนค่าได้
หรื อ

1
h 
V  R2 / 3  f 
n
L
V2 

hf 

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

R4 / 3  hf 
 
n2  L 
n2LV 2
R4 / 3

ปราโมท พลพณะนาวี
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hf 

hf 

n2LV2
D
 
4

4/3

6.35n2LV 2
D4 / 3

กรณี ที่อยูใ่ นเทอมของ Q
hf 

10.29n2LQ2
D16 / 3

ตารางที่ 13-2 สัมประสิ ทธิ์ความขรุ ขระของ Manning : n
วัสดุท่อ
n
ทองเหลือง ทองแดง และแก้ว
0.009 - 0.013
ไม้
0.011 - 0.013
คอนกรี ต ผิวเรี ยบ
0.011 - 0.013
ผิวขรุ ขระ
0.013 - 0.017
ดินเหนียว
0.011 - 0.017
เหล็กหล่อ ผิวเรี ยบและเคลือบผิว
0.011 - 0.013
ผิวเรี ยบและไม่เคลือบผิว
0.012 - 0.015
ผิวขรุ ขระ ไม่เรี ยบ
0.015 - 0.035
อิฐ (ซีเมนต์ มอร์ตา้ )
0.012 - 0.017
เหล็กเหนียว เหล็กตลาด
0.012 - 0.017
เหล็กหมุดยํ้า
0.013 - 0.017
โลหะลูกฟูก
0.020 - 0.024
***สมการของ Hazen – Williams
V  0.85 CH R 0.63 S 0.54

เมื่อ CH คือ สัมประสิ ทธิ์ของการไหล ขึ้นกับชนิดและอายุการใช้งานของท่อ
R คือ รัศมีชลศาสตร์ (ท่อกลม R=D/4)
S คือ ความลาดของเส้นระดับพลังงาน

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ตารางที่ 13-3 ค่า

สําหรับสมการ Hazen – Williams
ชนิดของท่อ
CH

CH

ซีเมนต์ใยหิ น
ทองเหลือง
อิฐ
เหล็กหล่อ
ใหม่ไม่ฉาบผิว
เก่า 5 ปี
เก่า 10 ปี
เก่า 20 ปี
เก่า 40 ปี
ฉาบคอนกรี ต
ฉาบ Bitumastic enamel
ฉาบนํ้ามันดิน
คอนกรี ต
ผิวหยาบ
ใช้เหล็กทําแบบ
ใช้ไม้ทาํ แบบ
ใช้แรงเหวี่ยงในการผลิต
ทองแดง
ท่อดับเพลิง (ฉาบยาง)
เหล็กฉาบสังกะสี
แก้ว
ตะกัว่
พลาสติก
เหล็ก
ฉาบด้วย Coal –Tar enamel
ท่อใหม่ไม่ฉาบ
หมุดยํ้า
ดีบุก
ดินเหนียวที่ทาํ ให้กลายเป็ นแก้ว
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

140
130 – 140
100
130
120
110
100
65 – 80
130 – 140
140 - 150
115 – 135
130
140
120
135
130 – 140
135
120
140
130 – 140
140 – 150
145 – 150
140 – 150
110
130
100 - 140
ปราโมท พลพณะนาวี
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ข. การสู ญเสี ยรอง (Minor losses: hm)
เป็ นการสู ญเสี ยที่เกิดจากอุปกรณ์ประกอบท่อ เช่น ข้อต่อ ข้องอ ประตูน้ าํ ข้อลด
ข้อขยาย สามทาง ฯลฯ โดยการสู ญเสี ยในส่ วนเหล่านี้ จะมีค่าน้อยเมื่อเทียบกับการสู ญเสี ยที่เกิดใน
เส้นท่อ จึงเรี ยก การสูญเสี ยรอง (ในบางกรณี หากท่อมีความยาวมากๆ อาจไม่คิดค่าการสู ญเสี ยรอง
ก็ได้ ซึ่งต้องพิจารณาวิเคราะห์ระบบท่อให้ดี จากจํานวนอุปกรณ์ และความเร็ วของนํ้า)
ค่าการสู ญเสี ยที่เกิ ดจากอุปกรณ์ ประกอบท่อใดๆ จะเป็ นปฏิ ภาคโดยตรงกับเฮด
ความเร็ ว
hm  K

เมื่อ

hm =
K

=

V2
2g

ความสู ญเสี ยในอุปกรณ์ใดๆ
สัมประสิ ทธิ์การสู ญเสี ยของอุปกรณ์ใด ๆ

13.1.1.4 อุปกรณ์ ประกอบท่ อและค่ าสั มประสิ ทธิ์การสู ญเสี ย
(ได้รวบรวมไว้เพื่อให้มีขอ้ มูลเรื่ องท่อครบถ้วน)

1) ทางเข้ าท่ อ

hm  K

V2
2g

1.1) ทางเข้าขอบเหลี่ยม
K = 0.5

1.2) ทางเข้าขอบมน

r/D
K

0.08
0.30

0.16
0.25

0.20 ≥ 0.25
0.21 0.13

กรณี ทางเข้าเป็ นแบบปากระฆัง (Bell-mouth) ซึ่งมีรัศมีความโค้งมากๆ
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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1.3) ทางเข้าลบมุม
K = 0.25

1.4) ทางเข้าท่อเอียงทํามุม

α
K

85o 75o 60o 45o
0.53 0.59 0.70 0.74

1.5) ทางเข้าท่อปักหรื อปากท่อยืน่ ออก
K = 1.00

1.6) ตะแกรงปิ ดปากทางเข้า มี 3 ลักษณะให้พิจารณาตัดสิ นใจ

1.6.1) มีตะแกรงกันสวะหรื อขยะด้านหน้าท่อคิดค่าโดยประมาณ
K t = 1.30
2

1.6.2) อาจคิด
เมื่อ

a  a 
K t  1.45  0.45  n    n 
 ag   ag 
   
an = พื้นที่ของช่องว่างระหว่างตะแกรง
ag = พื้นที่รวมของตะแกรงทั้งหมด

1.6.3) ถ้าตะแกรงห่างจากปากท่อมาก ความเร็ วของกระแสนํ้าที่ผา่ นตะแกรง
คือ Vn จะมีค่าน้อยมากและเป็ นคนละค่ากับ V ที่ผา่ นระบบท่อ ดังนั้น

Vn2
ht  K t
2g

จึงอาจไม่

ต้องคิดก็ได้

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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hm  K

V2
2g

2) ทางออก
ทางออกอาจมีลกั ษณะเช่นเดียวกับทางเข้า โดยจะเป็ นแบบใดก็ตาม จะถือเสมือน
ว่าเป็ นการเปลี่ยนขนาดทันทีทนั ใด (Sudden Enlargement) โดยจะมีค่า K = 1.0
3) ข้ อต่ อ ข้ องอ
3.1) ข้อต่อตรง ไม่คิดการสูญเสี ยรอง (โดยจะคิดเสมือนว่าเป็ นตัวท่อ)
V2
hm  K
2g

3.2) ข้องอ
3.2.1) ข้อโค้ง ค่า K ขึ้นกับ ค่าสัดส่ วนของ รัศมีความโค้งของท่อ กับ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ: r/D และค่ามุมโค้งของท่อ: α ตามตารางต่อไปนี้

3.2.2) ข้องอ 45 องศา

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

ปราโมท พลพณะนาวี
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3.2.3) ข้องอ 90 องศา

3.3) ข้ อต่ อลดขนาด
V 2
hm  K 2 
 2g 



3.3.1) ข้อต่อลดขนาดทันทีทนั ใด
D2/D1
K
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน

0.2
4.5

0.4
4.0

0.6
2.5

ปราโมท พลพณะนาวี

0.8
1.5

1.0
0.0
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3.3.2) ข้อต่อค่อยๆ ลดขนาด
V 2 V2
hm  K 2  1 
 2g 2g 



10o
0.20

α
K
α/D1
K

2.5
0.06

5
0.16

7.5
0.18

20o
0.28

30o
0.32

10
0.20

15
0.24

40o
0.35
20
0.28

30
0.32

3.4) ข้ อต่ อขยายขนาด
3.4.1) ข้อต่อขยายขนาดทันทีทนั ใด
V2
hm  K 1 
 2g 



;

  D 2 
K  1   1  
  D2  



2

3.4.2) ข้อต่อค่อยๆ ขยายขนาด
V2 V 2
hm  K 1  2 
 2g 2g 



α
K
D2/D1
1.25
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00

10o
0.39

20o
0.80

30o
1.00

40o
1.06

α
3o
5 o 7.5 o 10 o
0.04 0.06 0.10 0.13
0.22 0.31 0.47 0.62
0.60 0.85 1.28 1.70
1.26 1.80 2.70 3.60
2.31 3.30 4.95 6.60
3.86 5.52 8.28 11.00
6.03 8.62 12.90 17.20
8.96 12.80 19.20 25.60

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

15 o
0.22
1.09
2.98
6.30
11.60
19.30
30.20
44.80

ปราโมท พลพณะนาวี

20 o
0.29
1.40
3.82
8.10
14.80
24.80
38.80
57.60
สํ านักชลประทานที่ 8

13-13

3.5) ข้ อต่ อสามทาง

V2
hm  K 1 
 2g 



3.5.1) ข้อต่อสามทางแบบเกลียว
กรณี การไหลตามแนวเส้นท่อ(Line Flow) K = 0.9
กรณี การไหลเข้าท่อแยก (Branch Flow) ค่า K ตามกราฟ

3.5.2) ข้อต่อสามทางแบบหน้าแปลน

3.5.3) สามทางสาขารวม

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

ปราโมท พลพณะนาวี
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3.5.4) สามทางสาขาแยก

3.6) ข้ อโค้ งกลับ

3.7) ประตูนํา้

V2
hm  K 1 
 2g 



ค่า K พิจารณาจากคู่มือของประตูน้ าํ นั้นๆ โดยแต่ละแบบแต่ละรุ่ นแต่ละ
บริ ษทั ค่าจะแตกต่างกัน ซึ่ งหากเป็ นประตูน้ าํ ขนาดใหญ่จะมีการสอบเทียบหาค่า K เป็ นการเฉพาะ
ของแต่ละตัว ดังนั้นค่าต่างๆ ที่รวบรวมมาต่อไปนี้ เพื่อใช้เป็ นแนวทางเท่านั้น ค่าที่แท้จริ งควร
ตรวจสอบกับผูผ้ ลิต
3.7.1) Gate Valve โดยปกติแล้วการต่อ Gate Valve กับระบบปั๊ ม
สู บนํ้าจะให้ทาํ หน้าที่เปิ ดและปิ ด จะไม่ใช้เพื่อควบคุมปริ มาณนํ้า โดยค่า K กรณี ที่มีการเปิ ดวาล์ว
เต็มที่แสดงตามกราฟต่อไปนี้

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

ปราโมท พลพณะนาวี
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แต่กรณี การใช้ Gate Valve เพื่อควบคุมปริ มาณนํ้า ค่า K จะขึ้นกับ
อัตราการเปิ ดวาล์ว โดยวาล์วขนาดใหญ่จะมีการสอบเทียบหาค่าเฉพาะของแต่ละตัวจากโรงงาน
ซึ่งค่าทัว่ ไปอาจแสดงตามตารางต่อไปนี้
เมื่อ
z/D
K

1.00
0.00

z = ระยะเปิ ดวาล์ว

0.80
0.19

และ D = ขนาดของวาล์วที่เปิ ดเต็มที่

0.60
0.90

ตัวอย่างคุณสมบัติของ
(จะมีในคู่มือที่มากับ Valve แต่ละตัว)

0.50
2.10

0.40
5.00

0.20
25.00

0.10
1.00

Gate Valve ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 500 ม.ม.

D = 500 ม.ม. ระยะยกขึ้น 585 ม.ม.
จํานวนรอบ ปิ ด-เปิ ดสุ ด 90 รอบ ระยะต่อรอบ 6.5 ม.ม.

Gate Valve 500 ม.ม.



เปิ ด 25% หมุน 22.5 รอบ ระยะยกขึ้น 146.25 ม.ม.

K

= 24.00



เปิ ด 50% หมุน 45 รอบ ระยะยกขึ้น 292.50 ม.ม.

K

= 5.60



เปิ ด 75% หมุน 67.5 รอบ ระยะยกขึ้น 438.75 ม.ม.

K=



เปิ ด 100% หมุน 90 รอบ ระยะยกขึ้น 146.25 ม.ม.

K

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

ปราโมท พลพณะนาวี

1.15

= 0.19
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3.7.2)

Globe Valve

3.7.3) Check Valve

Check Valve แบบหน้าจาน

K = 2.0

ทุกขนาด

3.7.4) Angle Valve

3.7.5) Butterfly Valve

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน

K=

0.15

ปราโมท พลพณะนาวี
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3.7.6) Ball Valve

α
K

0o
0.05

10 o
0.29

20 o
1.56

30 o
5.47

ค่า K ขึ้นกับมุมการหมุนของ ลูก Ball

40 o
17.30

50 o
25.60

60 o
70 o
206.00 485.00

80 o
∞

3.7.7) Foot Valve และ Strainer bucket ใช้ติดตั้งที่ทางเข้าท่อของ
ระบบปั๊ มสู บนํ้า โดย Foot Valve ทําหน้าที่ปิดกั้นไม่ให้น้ าํ ไหลออกจากท่อดูดของปั๊ มเมื่อปิ ดปั๊ ม
สูบนํ้า ส่ วนหัวกะโหลกกรองนํ้า (Strainer bucket) จะดักไม่ให้ขยะเข้าไปในระบบ
(1) กรณี เป็ น Foot valve ไม่มีหวั ดักขยะ ใช้ K = 0.8 ทุกขนาดท่อ
(2) กรณี เป็ นหัวกะโหลกกรองนํ้าอย่างเดียว ไม่มี Foot Valve ค่า K
ขึ้นกับรู ปร่ าง ขนาดของหัวและช่องตะแกรงที่น้ าํ ไหลผ่าน
(2.1) หัวกะโหลกแบบยาวเรี ยว

(2.2) หัวกะโหลกใหญ่ สั้น ใช้

K = 5.5

(3) กรณี Foot Valve และ Strainer bucket ประกอบด้วยกัน ใช้
K = 10

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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13.1.2 ระบบท่ อทีม่ ีการไหลไม่ เต็มท่ อ (Partial Flow)
เป็ นการไหลที่น้ าํ ไหลไม่เต็มท่อภายใต้แรงดึงดูดของโลกในลักษณะของการไหล
ในทางนํ้าเปิ ด มักได้แก่ ระบบระบายนํ้า (รวมทั้งระบบท่อปิ ดที่กล่าวข้างต้นที่มีการไหลไม่เต็มท่อ
ด้วย) การออกแบบระบบท่อมักออกแบบให้ระบบสามารถรองรับการไหลสู งสุ ดที่มีลกั ษณะการ
ไหลเต็มท่อเสมอ การเกิดการไหลไม่เต็มท่อถ้าเกิดในระบบระบายนํ้าก็ถือว่าเป็ นเรื่ องปกติเพราะเกิด
จากปริ มาณนํ้าน้อย แต่ถา้ เกิดในระบบส่ งนํ้าย่อมแสดงถึงการมีปัญหาเกิดในระบบ
ในสภาวะปกติทวั่ ไปส่ วนใหญ่จะไม่มีการวัดปริ มาณนํ้าของระบบท่อที่มีการไหล
ไม่เต็มท่อ แต่หากมีความจําเป็ นต้องตรวจวัดปริ มาณนํ้า ก็สามารถทําได้โดยการคํานวณโดยวิธี
Slope-area method หรื อการใช้เครื่ องมื อวัดนํ้าที่ เหมาะสม เช่ น ใช้ Flume ฝายวัดนํ้า
เครื่ องมือวัดนํ้าเชิงกลหรื อแบบอิเล็คทรอนิคส์ เป็ นต้น
 การคํานวณการระบายนํา้ ทีไ่ หลในท่ อคอนกรีตไม่ เต็มท่ อ
(โดยวิธี Slope-area method)

วิธีการใช้ กราฟ 1) หาค่า R จากค่า d/D ซ้ายมือลากเส้นไปตัดกราฟ RD=β แล้วลากเส้นจาก
จุดตัด ไปหาค่า β จากแกนราบด้านล่าง แทนค่า β และ D ใน R = β /D
2) หาค่า A จากค่า d/D ซ้ายมือลากเส้นไปตัดกราฟ A/D2=ɣ แล้วลากเส้นจาก
จุดตัด ไปหาค่า ɣ จากแกนราบด้านบน แทนค่า ɣ และ D ใน A = ɣ D2

รู ปที่ 13-2 กราฟใช้หาค่า A, R ของท่อกลมเมื่อการไหลไม่เต็มท่อ
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

ปราโมท พลพณะนาวี
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คํานวณความเร็ วการไหลโดยวิธี Slope-area method โดยใช้สมการของ
1 2 / 3 1/ 2
R S
n
Q = VA
A
Q  R 2 / 3 S1 / 2
n
V

Manning

จากกราฟใน รูปที่ 13-2 A =  D2 และ
แทนค่าของ A และ R ในสมการ Q จะได้

R = βD

D2
Q
(D)2 / 3 S1/ 2
n
Q  

แต่

2/3 8/3

D

S1/ 2
n

 2 / 3  

ดังนั้น

Q  D

8/3

S1/ 2
n

จากกราฟใน รู ปที่ 13-2 ค่าของ  , β และ δ หาได้ตาม Ratio ของความลึกของนํ้าที่
ไหลในท่อต่อความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อระบายนั้น จนถึง Ratio เท่ากับ1.0 คือเมื่อมีน้ าํ
ไหลเต็มท่อ
เพื่อความสะดวกและความรวดเร็ วในการคํานวณ จึงได้มีการคํานวณค่าของ D8 / 3
เมื่อ n = 0.017 (ท่อคอนกรี ตมีรอยต่อท่อแต่ละท่อน) และ D เป็ นขนาดท่อ ส่ วนค่าของ
ตั้งแต่ 1:100 จนถึง 1:5,000 ดังปรากฏในตารางที่ 13-4
ตารางที่ 13-4 ค่าของ

D8 / 3

 ท่ อ

(ซ.ม.) 1/100
30
0.2373
40
0.9264
60
1.5064
80
3.2443
100 5.8824
120 9.5654
150 17.3431

S1/ 2
n

สําหรับท่อคอนกรี ต เมื่อ ค่า n
ค่ าของ S ต่ าง ๆ

1/1000 1/2000 1/3000 1/4000 1/5000

0.1061
0.4143
0.6737
1.4509
2.6307
4.2778
7.7561

0.0750
0.2930
0.4764
1.0259
1.8602
3.0248
5.4844

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

0.0433
0.1691
0.2750
0.5923
1.0740
1.7464
3.1664

S

มี

= 0.017

1/500

0.0531
0.2072
0.3369
0.7255
1.3153
2.1389
3.8780

S1 / 2
n

0.0375
0.1465
0.2382
0.5130
0.9301
1.5124
2.7422

ปราโมท พลพณะนาวี

0.0336
0.1310
0.2130
0.4588
0.8319
1.3527
2.4527
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ตัวอย่ าง หาอัตราการไหลของนํ้าระบายผ่านท่อระบายนํ้าคอนกรี ตขนาด  100 ซ.ม. นํ้า
ไหลในท่อไม่เต็มท่อ มีส่วนลึกของนํ้าในท่อ 40 ซ.ม. ระดับนํ้าหน้าท่อและท้ายท่อต่างกัน 3.0 ซ.ม.
ท่อมีความลาด 1: 1,500
จากกราฟใน รู ปที่ 13-2 เมื่อ d/D = 0.40 จะได้ค่าของ δ = 0.105 และ ɑ = 0.2934
ฉะนั้น

Q   D8 / 3

S1/ 2
n





1/ 2

 3 
 0 .105 1 .0 8 / 3 

 1500 
1
 0 . 105  0 . 0447 
0 . 017

1
0 .017

= 0.105 x 2.6294

ม3. / วินาที

= 0.276

V = Q/A
A =  D2 = 0.2934 x (1)2

ม.2

= 0.2934

V = 0.276 /0.2934

ม. / วินาที

= 0.941

ถ้าคํานวณโดยใช้ค่าต่าง ๆ จาก ตารางที่ 13-4
เมื่อ

D = 1.0 ม. (100 ซ.ม.)
D8 / 3

ดังนั้น

S1 / 2
 2.6294
n

Q   D8 / 3

;

;

S = 3 / 1500 = 1: 500

δ = 0.105

S1/ 2
n = 2.6294 x 0.105 = 0.276

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

ม3. / วินาที
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13.2 การตรวจวัดคํานวณปริมาณนํา้ ในระบบท่ อ
การตรวจวัดคํานวณปริ มาณที่เกี่ ยวข้องกับท่อในงานชลประทานที่จะนําเสนอในที่น้ ี จะ
ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ การตรวจวัดในระบบท่อปิ ด ซึ่ งใช้ในระบบท่อของระบบประปา และการ
ชลประทานระบบท่อ กับการตรวจวัดปริ มาณนํ้าผ่านอาคารชลศาสตร์ประเภทท่อ
13.2.1 หลักการตรวจวัดปริมาณนํา้ ในระบบท่ อปิ ด
ในระบบท่อปิ ดที่ใช้สาํ หรับลําเลียงของไหล ควรมีมาตรสําหรับวัดอัตราการไหลติดตั้งไว้
ด้วยเสมอ ซึ่ งการวัดอัตราการไหลมีประโยชน์สําคัญ 2 ประการด้วยกัน คือ (1) ช่ วยในการ
ตรวจสอบการทํางานของระบบท่อและใช้ควบคุมอัตราการไหลในระบบ (2) ช่วยให้สามารถเก็บ
สถิติปริ มาณการไหลในช่วงระยะเวลาต่างๆ โดยในทางปฏิบตั ิการตรวจวัดในระบบท่อปิ ดนั้นจะ
ตรวจวัด 2 ลักษณะ คือ
ก. การวัดปริ มาณการใช้น้ าํ ของจุดใช้น้ าํ ใดๆ โดยการติดตั้งมาตรหรื อมิเตอร์ วัดนํา้
เพื่อให้ทราบว่าผูใ้ ช้น้ าํ ของจุดใช้น้ าํ นั้นได้ใช้น้ าํ ไปเป็ นจํานวนเท่าใด (เป็ นลิตรหรื อลูกบาศก์เมตร)
หรื อเพื่อที่จะได้คิดค่าใช้จ่ายได้ถูกต้อง
ข. การตรวจวัดในระบบท่อ เพื่อให้รู้ว่าระบบสามารถทํางานมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
หรื อถูกต้องตรงตามค่าที่ได้ออกแบบไว้หรื อไม่ นอกจากนี้ทาํ ให้รู้วา่ มีท่อหรื ออุปกรณ์ในระบบส่ วน
ใดเกิดการแตกหักชํารุ ดเสี ยหายหรื อไม่ การตรวจวัดจะใช้มาตรวัดอัตราการไหลในระบบท่อที่แบ่ง
ตามหลักการทํางานได้เป็ นประเภทต่าง ๆ ดังนี้
1) มาตรประเภทเที ย บอัต ราการไหลกับ ผลต่ า งของความดัน (Differential
ั ระบบท่อทุกขนาด ทั้งระบบส่ งนํ้าเพื่อการ
Head Meters) เป็ นมาตรที่ มีราคาถูก ติ ดตั้งได้กบ
ประปา และการชลประทานระบบท่อ มักติดตั้งมาตรประเภทนี้ ซึ่งได้แก่
1.1) มาตรคอคอด (Constriction Meters) ลักษณะสําคัญ คือ จะมี
บริ เวณที่มีลกั ษณะเป็ นคอคอดหรื อรู ให้น้ าํ ไหลลอดผ่านด้วยความเร็ วสู ง ได้แก่ Venturi meter,
Nozzle meter และ Orifice meter
1.2) มาตรข้องอ (Elbow meter or Bend meter)
1.3) พิโตมิเตอร์ (Pitometer) หรื อ Pitot tube
2) มาตรประเภทเทียบอัตราการไหลกับตําแหน่งของทุ่นลอย (Rotameter)
3) มาตรประเภทเที ย บอัต ราการไหลกับ การเคลื่ อ นที่ เ ชิ ง กล (Mechanical
meters)
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4) มาตรประเภทอิเล็คทรอนิ คส์ เช่น Vortex

flow meter, Magnetic flow

meter, Ultrasonic flow meter

5) มาตรประเภทอื่นๆ
หลักการตรวจวัดและข้อมูลของมาตรดังกล่าวจะอธิ บายในหัวข้อถัดไป โดยจะ
นําเสนอข้อมูลที่เป็ นรายละเอียดเฉพาะมาตรที่นิยมใช้ในระบบชลประทานระบบท่อเท่านั้น
13.2.2 มาตรคอคอด (Constriction Meter)
เป็ นมาตรประเภทเทียบอัตราการไหลกับผลต่ างของความดัน เมื่อมีการไหลผ่าน
ส่ วนแคบในท่อจะทําให้เกิดความเร็ วเพิ่มขึ้นในขณะที่ความดันจะลดลง ผลต่างของความดันที่ลดลง
ระหว่างความดันในท่อหน้าตัดปกติที่ไม่ถูกรบกวนกับความดันในส่ วนแคบจะมีความสัมพันธ์กบั
อัตราการไหลผ่านท่อ มาตรวัดในลักษณะนี้ ได้แก่ Venturi meter, Nozzle meter และ
Orifice meter

D หรื อ D1

d หรื อ D2

รูปที่ 13-3 Venturi meter

รูปที่ 13-4 Nozzle meter

รูปที่ 13-5 Orifice meter
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จากรู ปที่ 13-3, รู ปที่ 13-4 และ รู ปที่ 13-5 หน้าตัด (1) เป็ นหน้าตัดปกติของท่อ
และหน้าตัด (2) เป็ นหน้าตัดคอคอด การวัดความดันที่ตาํ แหน่ งหน้าตัด (1) และ (2) อาจใช้ มาโน
มิเตอร์ (Manometer) ที่วดั ความแตกต่างความดันจากระดับปรอท หรื อใช้มาตรวัดความดัน
(Pressure gage) ก็ได้
การประยุกต์ใช้สมการพลังงานของ Bernoulli ระหว่างหน้าตัด (1) และ (2) โดย
ไม่คิดการสูญเสี ยพลังงาน และเมื่อเปลี่ยนความเร็ ว V ให้อยูใ่ นเทอมของอัตราการไหล Q จะได้
 
P
P 
Q ทฤษฏี 
.2g  z1  1  z 2  2 
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การไหลในสภาพจริ งมีการสู ญเสี ยพลังงานเกิดขึ้น จึงต้องปรับด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์
การไหล Cd เป็ นอัตราการไหลจริ ง Q คือ
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Cd A 2
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Cd คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ การไหลของมาตรคอคอดตัวนั้น
P1 คือ ความดันที่หน้าตัดปกติของท่อ [หน้าตัด (1)]
P2 คือ ความดันที่หน้าตัดคอคอด [หน้าตัด (2)]

…… (Pa หรื อ N/m2)

…… (Pa หรื อ N/m2)

A2 คือ พื้นที่หน้าตัดคอคอด [หน้าตัด (2)] …… (m2)
ɣ = ρg
(ρ = 1000 kg/m3 g = 9.81 m/s2)
z1 และ z2 คือตําแหน่ งตรวจวัด P1 และ P2

แนวของการติดตั้งมาตรคอคอดนั้น จะพิจารณาจากความสะดวกในการที่จะอ่าน
ค่าจากมาตรวัดความดัน ซึ่ งจะมีผลต่อการตรวจวัดด้วย โดยถ้าติดตั้งแนวราบ ผลต่างของ z1 และ
z2 จะเท่ากับศูนย์ แต่ถา้ ติดตั้งแนวตั้ง ผลต่างของ z1 และ z2 จะเท่ากับระยะห่ างของจุดวัดความดัน
P1 และ P2
เพื่อให้การวัดมีความละเอียดถูกต้อง ควรให้มีความยาวของช่วงตรงอย่างน้อย 6 ถึง
10 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางท่ออยู่ก่อนถึงตัวมาตร และ 3 ถึง 5 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางท่ออยู่
หลังตัวมาตร
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13.2.3 มาตรข้ องอ (Elbow meter or Bend meter)

รู ปที่ 13-6 มาตรข้องอ (Elbow meter or Bend meter)
อัตราการไหลจริ ง Q คือ
Q  Cd A 2gh1/ 2

เมื่อ

∆h คือ ผลต่างของ Head ระหว่างโค้งด้านนอกและด้านในของข้องอ
Cd คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ การไหลของมาตรข้องอ

Cd 

R
2D

สําหรับข้องอ 90°
A คือ พื้นที่หน้าตัดของท่อ
D คือ เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของท่อหรื อข้องอ
R คือ รัศมีที่วดั ถึงกึ่งกลางของข้องอ (R จะต้องมีค่าน้ อยกว่ า 1.5 D)
13.2.4 พิโตมิเตอร์ (Pitometer)
Pitometer เป็ นมาตรวัดที่ ใช้ตรวจวัดความเร็ วการไหลที่ จุ ดใด ๆ ในระบบท่ อ
(หลักการของ Pitot tube ได้เสนอแล้วในบทที่ 5 หัวข้อที่ 5.5) มาตรวัดชนิดนี้ จะมีลกั ษณะของ
เครื่ องมือ 3 รู ปแบบ ดังแสดงในรูปที่ 13-7 คือ
1) Pitot-static tube 2) Pitometer 3) Cole pitometer

รู ปที่ 13-7 พิโตมิเตอร์ (Pitometer)
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สมการหาความเร็ วของกระแสนํ้าที่วดั โดยการใช้พิโตมิเตอร์ คือ
 2gp s  p'
V  C1 





เมื่อ

1/ 2

C1 คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเร็ วของมาตรพิโตมิเตอร์
Pitot-static tube ≈ 0.98
Pitometer ≈ 0.98
Cole pitometer ≈ 0.95
ps คือ ความดันที่ปากของมาตรพิโตมิเตอร์ ที่ตา้ นการไหล
p’ คือ ความดันทัว่ ไปในท่อ

13.2.5 มาตรประเภททุ่นลอย (Rotameter)
โรตามิเตอร์ (Rotameter) ประกอบด้วยหลอดแก้วรู ปกรวยตัด ปลายล่างสอบ
เข้าหากัน ตั้งอยู่ในแนวดิ่ ง ภายในจะมีทุ่นเป็ นตัวตรวจวัด นิ ยมใช้ในระบบท่อขนาดเล็กในระบบ
อุตสาหกรรม ตัวอย่างแบบหนึ่งดังแสดงตามรู ปที่ 13-8 มีวาล์วควบคุมปรับอัตราการไหล
หลักการทํางานของ Rotameter ขณะที่ของไหลไหลผ่านทุ่นจะมีแรงปะทะและ
แรงฉุ ดลาก (Drag Force) ดันให้ทุ่นลอยตัวขึ้น ขณะที่ไหลผ่านทุ่นจะมีพ้ืนที่หน้าตัดเป็ นรู ปวง
แหวน ขณะที่ทุ่นลอยตัวสู งขึ้นพื้นที่วงแหวนจะใหญ่ข้ ึนด้วย ขนาดของแรงที่ของเหลวปะทะและ
ลากทุ่นจะแปรผันตามพื้นที่ของวงแหวนนี้ เมื่อทุ่นถูกดันลอยขึ้นถึงระดับหนึ่ ง แรงดันที่ทุ่นขึ้นจะ
สมดุ ลกับนํ้าหนักของทุ่นพอดี ทําให้ทุ่นรักษาระดับคงที่อยู่ได้เมื่อเปลี่ยนอัตราไหลระดับนี้ ก็จะ
เปลี่ยนไป

รู ปที่ 13-8 ตัวอย่างมาตรประเภททุ่นลอย (Rotameter)
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โดยทัว่ ไปจะทําขีดบอกค่าอัตราการไหลติดตั้งไว้ที่ขา้ งหลอดแก้ว โดยปกติแล้วจะ
ใช้ได้เฉพาะของไหลชนิ ดที่ระบุไว้ และช่วงอุณหภูมิที่กาํ หนดไว้เท่านั้น แต่ถา้ นําไปใช้ในอุณหภูมิ
ที่ต่างกัน หรื อของไหลต่างชนิดกัน จะต้องปรับแก้ค่าที่อ่านได้โดยใช้สมการ
QA  QC

โดย QA คือ
QC คือ
ɣ
คือ
a
ɣ
คือ
c

c
a

อัตราการไหลของของไหลที่ไหลผ่านมาตรจริ ง
อัตราการไหลที่อ่านได้จากขีดข้างหลอด
ค่านํ้าหนักจําเพาะของของไหลที่ไหลผ่านมาตรจริ ง
ค่านํ้าหนักจําเพาะของของไหลทีใ่ ช้ เป็ นมาตรฐานของขีดระดับ

13.2.6 มาตรประเภทการเคลือ่ นทีเ่ ชิงกล (Mechanical meters)
เป็ นการพัฒนาเครื่ องมือวัดกระแสนํ้าเชิ งกลในทางนํ้าเปิ ดแบบต่าง ๆ มาใช้วดั ใน
ระบบท่อ โดยใช้หลักการของโมเมนตัมเชิงมุมในการวัดการไหล ประกอบด้วยกระบอกและใบพัด
วางอยูใ่ นแนวการไหล เมื่อของเหลวไหลผ่านใบพัดทําให้ใบพัดหมุนซึ่ งได้สัดส่ วนกับอัตราการ
ไหล แล้วอ่านค่าจํานวนรอบการหมุนที่สัมพันธ์กบั อัตราการไหลด้วย Sensor แบบต่าง ๆ เช่น ใช้
แม่เหล็กหรื อคอยล์ในการวัดอัตราการหมุนของใบพัดและส่ งสัญญาณพัลส์ออกไปเพื่อวิเคราะห์
หรื ออ่านค่าต่อไป ซึ่ งได้แก่ แบบใบพัด (Propeller flow meters), แบบกังหัน (Turbine flow
meters) ฯลฯ

Propeller flow meters

Turbine flow meters

รู ปที่ 13-9 ตัวอย่างมาตรประเภทการเคลื่อนที่เชิงกล
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13.2.7 มาตรประเภทอิเล็คทรอนิคส์
หรื อ Vortex flow meters ใช้หลักการของกลศาสตร์
ของไหลโดยเมื่อวัตถุขวางการไหลจะเกิดกระแสวนแอ็ดดี้ข้ ึน จํานวนวงของกระแสวนจะขึ้นอยูก่ บั
อัตราเร็ วของของไหลในระบบเครื่ องจะทําการวัดจํานวนกระแสแอ็ดดี้และส่ งสัญญาณพัลส์ออกมา
เพื่อทําการวิเคราะห์ต่อไป
1) Vortex-Shedding

รู ปที่ 13-10 ลักษณะการทํางาน และตัวอย่างของ Vortex flow meters
2)

Electromagnetic flow meters

หลักการทํางานของเครื่ องมื อวัด อัตราการไหลแบบแม่ เหล็กไฟฟ้ าจะอาศัยกฎ
ของฟาราเดย์เป็ นหลักในการทํางาน กล่าวคือการวัดความเร็ วการไหลจะเป็ นการวัดความต่าง
ศัก ย์ไ ฟฟ้ าเหนี่ ยวนําที่ เ กิ ดขึ้ น เมื่ อมี ข องเหลวไหลผ่านสนามแม่ เ หล็กก็จ ะเกิ ดแรงเคลื่ อ นไฟฟ้ า
เหนี่ยวนําขึ้นในแนวตั้งฉากกับทิศทางการไหลและสนามแม่เหล็ก
เครื่ องมื อวัดแบบนี้ มีขอ้ ได้เปรี ยบกว่าเครื่ องมื อวัดอัตราการไหลแบบอื่ นๆ คื อ
ขณะใช้วดั อัตราการไหลจะไม่เกิดการสู ญเสี ยความดันเลย สามารถใช้วดั ของไหลที่มีสิ่งแขวนลอย
ปะปนมาหรื อที่เป็ นสารกัดกร่ อนได้ดี ผลของการวัดไม่ข้ ึนกับค่าความหนื ด ความหนาแน่ น ความ
ดัน อุณหภูมิ หรื อสภาพการไหลทั้งแบบราบเรี ยบหรื อแบบปั่นป่ วนเลย มีความแม่นยําในการวัดสูง

รู ปที่ 13-11 ลักษณะของ Electromagnetic flow meters แบบหนึ่ง

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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3) Ultrasonic flow meter

3.1) Counterpropagating (Transit time model)

ใช้หลักความแตกต่างของความเร็ วในการเดินทางของคลื่นความถี่เหนื อเสี ยง
ความเร็ วจะมากขึ้นเมื่อทิศทางการไหลและทิศทางของคลื่นความถี่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน และ
จะลดลงเมื่อทิศทางการไหลและทิศทางของคลื่นความถี่ไหลกลับกัน
3.2) Doppler

ใช้หลักการสะท้อนกลับของคลื่นความถี่เหนือสี ยงเมื่อส่ งไปกระทบกับอนุภาค
ของสารที่ปะปนมากับของเหลว ค่าความถี่เหนือสี ยงแปรผันตรงกับค่าความเร็ วในการไหล อาจใช้
ทรานสดิวเซอร์ตวั เดียวทําหน้าที่ท้ งั รับและส่ งคลื่นความถี่กไ็ ด้

รูปที่ 13-12 ลักษณะการทํางานของ Ultrasonic Doppler flow meters

รูปที่ 13-13 ลักษณะการทํางานของ Counterpropagating (Transit time model)
13.2.8 มาตรประเภทอืน่ ๆ
1) Coriolis mass flow meters เป็ นมาตรวัดอัตราการไหลที่ใช้หลักการเกิด
การสัน่ หรื อบิดตัวของท่ออ่อนเมื่อมีน้ าํ ไหลผ่านโดยอัตราการสั่นหรื อบิดตัวจะสัมพันธ์กบั อัตราการ
ไหล
2) มาตรวัดนํ้าแบบจานหมุน (Nutating disk flow
มาตรที่ใช้วดั ปริ มาณนํ้าประปา หรื อที่เรี ยกกันว่า “มิเตอร์วดั นํ้า” นัน่ เอง
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน

meters) มาตรชนิ ดนี้ คือ
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13.3 อาคารชลศาสตร์ ประเภทท่ อ
ในที่น้ ีหมายถึงอาคารชลศาสตร์ที่มีท่อความยาวสั้นๆ เป็ นส่ วนประกอบหลัก ที่มกั ก่อสร้าง
ไว้เป็ นอาคารหลักของหัวงาน และอาคารในระบบส่ งนํ้าหรื อระบบระบายนํ้า
ก. อาคารหลักที่หัวงาน เป็ นอาคารที่ทาํ หน้าที่ในการระบายนํ้าที่เก็บกักไว้ออกไป
จากหัวงาน (อ่างเก็บนํ้า เขื่อน ฝายทดนํ้า ประตูระบายนํ้า) ส่ วนจะเป็ นอาคารชนิ ดหรื อประเภทใด
ขึ้นกับประเภทหัวงาน ซึ่งแบ่งกลุ่มอาคารตามวัตถุประสงค์ในการระบายนํ้าได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ
1) ระบายนํ้าเพื่อทิ้ งลงลํานํ้าด้านท้าย ได้แก่ ทางระบายนํ้าล้นแบบไซฟอน
(Siphon/Syphon Spillway), ทางระบายนํ้าล้นแบบอุโมงค์ผน
ั นํ้า (Tunnel Spillway), ทาง
ระบายนํ้าล้นแบบท่อลอด (Culvert spillway), อาคารทิ้งนํ้าหรื ออาคารส่ งนํ้าจากเขื่อน (Outlet
่ บั ทางระบายนํ้าล้น
work), อาคารรับนํ้า (Intakes structure), Bottom drain ที่ประกอบอยูก
แบบ Morning glory ฯลฯ การระบายนํ้าผ่านอาคารเหล่านั้นเพื่อการพร่ องนํ้าลดระดับและ
ปริ มาณนํ้า หรื อเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ดา้ นท้ายนํ้า
2) ระบายนํ้าเพื่อส่ งเข้าระบบส่ งนํ้าหรื อคลองส่ งนํ้า ได้แก่ ท่อระบายนํ้าปาก
คลองส่ งนํ้าสายใหญ่ (Head regulators), อาคารทางเข้า (Inlet structure)
ข. อาคารในระบบส่ งนํา้ หรือระบบระบายนํ้า ซึ่ งอาจแบ่งย่อยตามหน้าที่ของอาคารได้
เป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่
1) อาคารควบคุม
1.1) ท่อระบายนํ้าปากคลอง (Head regulators) (รวมถึงท่อระบายนํ้าปาก
คลองส่ งนํ้าสายใหญ่ที่เป็ นอาคารหลักของหัวงานด้วย)
1.2) ท่อส่ งนํ้าเข้านา (Farm turnout: FTO หรื อ Farm intake)
1.3) ท่อระบายนํ้าปลายคลอง (Tail regulators) ฯลฯ
2) อาคารลําเลียงนํ้า
2.1) ท่อลอด ถนน/ทางรถไฟ (Road Crossing)
2.2) ท่อเชื่อม (Inverted Syphon)
2.3) อาคารนํ้าตกแบบท่อ (Pipe drop) ฯลฯ
3) อาคารป้ องกัน ได้แก่ ท่อลอดคลอง (Culvert) ฯลฯ
4) อาคารวัดนํ้า ได้แก่ Constant Head Orifice (CHO) ฯลฯ
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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อาคารชลศาสตร์ ประเภทท่อนั้นแม้อาคารทุกชนิ ดจะสามารถคํานวณปริ มาณนํ้าไหล
ผ่านได้ แต่ ในทางปฏิบตั ิ จะมี การคํานวณปริ มาณนํ้าไหลผ่านอาคารเฉพาะอาคารหลักที่ หัวงาน
อาคารควบคุมและอาคารวัดนํา้ เท่านั้น (ซึ่ งจะนําเสนอในลําดับถัดไป) ส่ วนอาคารลําเลียงนํ้าและ
อาคารป้ องกันจะไม่มีการคํานวณปริ มาณนํ้า เพราะไม่มีความจําเป็ นต้องคิดปริ มาณนํ้าไหลผ่าน
เพราะเป็ นอาคารที่มีไว้เพื่อให้ปริ มาณนํ้าสูงสุ ดตามที่ออกแบบไว้ผา่ นไปเท่านั้น
13.3.1 หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลศาสตร์ ประเภทท่ อ
การคํานวณปริ มาณนํ้าจะพิจารณาจากลักษณะการไหลของนํ้าในท่ อ และการ
ควบคุม ซึ่งจะได้แก่
(1) การไหลในระบบท่อมักออกแบบให้เป็ นการไหลเต็มท่อเสมอ คํานวณโดย
หลักการไหลในท่อปิ ดภายใต้แรงดัน ซึ่งได้อธิบายมาก่อนหน้านี้แล้ว
(2) กรณี การไหลไม่เต็มท่อ จะคํานวณโดยหลักการคํานวณการไหลในทางนํ้าเปิ ด
(3)ถ้า มี ก ารควบคุ ม อัต ราการไหลด้ว ยบานระบายจะคํา นวณโดยหลัก การ
Submerged Orifice Flow

อนึ่ ง ในกรณี การคํานวณปริ มาณนํ้าที่ไหลเต็มท่อผ่านอาคารที่ถือว่ ามีขนาดท่ อ
ใหญ่ เมื่อเทียบกับความยาวท่ อสั้ น ๆ นอกจากคํานวณโดยหลักการของท่อปิ ดภายใต้แรงดันแล้วอาจ
คํานวณโดยหลักการ Submerged Orifice Flow ซึ่งจะเปรี ยบเทียบให้เห็นดังตัวอย่ างต่อไปนี้
ตัวอย่ าง ตามรู ปที่ 13-14 ท่อคอนกรี ตระบายนํ้าลอดใต้ถนนขนาด  1.00 ม. ยาวทั้งหมด
15.0 ม. และมีระดับนํ้าความดันต่างกัน 1.5 ม. อยากทราบว่าท่อคอนกรี ตดังกล่าวจะทําการ
ระบายนํ้าได้ในอัตราเท่าใด

รู ปที่ 13-14 ตัวอย่างลักษณะการไหลผ่านท่อลอด
ก. การคํานวณกรณี การไหลในท่อปิ ด
H

= 1.5 ม. เป็ นความแตกต่างของระดับนํ้าด้านเหนือนํ้ากับด้านท้ายนํ้า (นํ้าท่วมท้ายท่อ)

แต่ถา้ ท้ายท่อนํ้าไม่ท่วมหลังท่อให้คิดที่ก่ ึงกลางปลายท่อ
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ท่อคอนกรี ต ตามปกติใช้ n = 0.014 แต่ถา้ มีรอยต่อท่อทุกๆ เมตรให้ใช้ n = 0.017
การสู ญเสี ยในระบบ = การสูญเสี ยที่ปากทางเข้า+การสูญเสี ยในท่อ+การสู ญเสี ยที่ทางออก
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ข. การใช้สูตร Submerged Orifice ท่อมีความยาวสั้นๆและมีเส้นผ่าศูนย์กลางโต
Q  CA 2gH
C สัมประสิ ทธิ์ ของการไหลเท่ากับ 0.65

Q  0.65 x 12 2 x 9.81 1.5
4

โดยให้

= 0.65 x 0.785 x 5.42
= 2.77

ม.3 /วินาที ใกล้เคียง

2.82

ม.3 /วินาที



13.3.2 ทางระบายนํา้ ล้ นแบบไซฟอน (Siphon/Syphon Spillway)
13.3.2.1 ลักษณะรู ปแบบทัว่ ไปของ Siphon spillway
นั้นสามารถออกแบบให้มีลกั ษณะรู ปแบบได้หลายแบบ แต่
รู ปแบบที่นิยมสร้างมากที่สุดเป็ นแบบ Saddle siphon และรองลงไปเป็ น Siphon volute ดัง
แสดงรู ปแบบทัว่ ไปใน รูปที1่ 3-15
Siphon spillway

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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Saddle siphon spillway

Siphon volute spillway

รูปที่ 13-15 แสดงรู ปแบบทัว่ ไปของ Saddle siphon spillway และSiphon volute spillway
Siphon spillway ทุกแบบจะมีลกั ษณะโครงสร้างที่สาํ คัญ 4 ส่ วน ได้แก่

1) ปากทางเข้า
2) ช่องอากาศ หรื อท่ออากาศ หรื องวงอากาศ คิดตั้งไว้ที่ระดับสู งสุ ดของ
ท่อ ทําหน้าที่ควบคุมสภาวะการทํางานของไซฟอนโดยจะเกิดสภาวะการไหลเต็มท่อแบบไซฟอน
อย่างสมบูรณ์เมื่อระดับเหนือนํ้าท่วมช่องอากาศดังกล่าว
3) ท่อลําเลียงนํ้า
4) ทางนํ้าออก อาจปล่อยปลายอิสระหรื อมีองค์ประกอบของอาคารสลาย
พลังงาน
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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13.3.2.2 หลักการทํางานของ Siphon spillway

รู ปที่ 13-16 แสดงหลักการทํางานของทางระบายนํ้าล้นแบบไซฟอน
พิจารณารู ปที่ 13-16 ทางระบายนํ้าล้นแบบไซฟอนมีหลักการทํางานคือ ด้านบน
ของท่อไซฟอนจะติดตั้งท่อหรื องวงอากาศ (หรื ออาจติดตั้งเป็ นวาล์วลูกลอยแบบพิเศษ)
รู ป ก. ระดับท้องท่อแนวราบจะเท่ากับระดับเก็บกักของอ่างเก็บนํ้าหรื อเขื่อน
ระดับนํ้าที่ต่าํ กว่าระดับนี้ลงไปนํ้าจะไม่ไหล
รู ป ข. เมื่อระดับนํ้าสูงกว่าระดับ รนก. จะเริ่ มเกิดการไหลของนํ้าผ่านท่อ
รู ป ค. และเมื่อระดับนํ้าเพิ่มขึ้นถึงระดับหลังท่อ แต่ยงั ไม่ถึงปากงวงระบายอากาศ
จะเกิดการไหลแบบเต็มท่อ
จากการไหลทั้ง 2 ลักษณะข้างต้นเป็ นการไหลภายใต้แรงดึงดูดของโลก
รู ป ง. หากระดับนํ้าสู งท่วมปลายงวงระบายอากาศเมื่อใด จะเกิดการไหลแบบไซ
ฟอนซึ่งเป็ นการไหลภายใต้แรงดันโดยนํ้าจะถูกดูดผ่านทั้งท่อและงวงออกไป
ในทางกลับกันเมื่อระดับนํ้าลดลงตํ่ากว่าปลายงวง อากาศก็จะเข้าไปในท่อสภาพ
การเป็ นไซฟอนก็จะหมดไป เมื่อการระบายนํ้ายังคงเกิ ดต่อไปจนระดับนํ้าเท่ากับระดับท้องท่อ
แนวราบนํ้าก็จะหยุดไหล ในประเทศไทยไม่นิยมสร้างทางระบายนํ้าล้นแบบนี้ โดยส่ วนใหญ่จะ
สร้างเป็ นลักษณะฝายเปิ ดมากกว่า
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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13.3.2.3 การคํานวณปริมาณนํา้ ผ่าน Saddle siphon spillway

รู ปที่ 13-17 ลักษณะการไหลผ่าน Siphon spillway
พิจารณา รูปที่ 13-17 ลักษณะการไหลผ่าน Siphon spillway จะมี 3 ลักษณะคือ
1) การไหลลักษณะ Gravity spillway flow เมื่อระดับนํ้าสู งกว่าโค้งด้านในของ
ท่อนํ้าแต่ยงั ไม่สูงถึงระดับหลังท่อด้านในจะไหลตกออกไปอย่างอิสระด้วยแรงดึงดูดของโลกคล้าย
ฝายระบายนํ้าหรื อทางระบายนํ้าล้น ส่ วนใหญ่จะมีการศึกษาการไหลจากแบบจําลอง เพราะมักจะมี
ลักษณะรู ปแบบโครงสร้างเฉพาะตัว และต้องสอบเทียบเป็ นกรณี พิเศษ
2) การไหลแบบ Aerated flow เมื่อระดับนํ้าสู งขึ้นจนเริ่ มมีแรงดูดโดยอาศัย
ความดันเกิดขึ้นบ้าง โดยจะมีการดูดเอาอากาศจากปากทางเข้า หรื อจากท่อหรื องวงอากาศ ปนเข้า
ไปจํานวนมาก การไหลลักษณะนี้จะเกิดในช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น จึงไม่ให้ความสําคัญมากนัก
3) การไหลในท่อปิ ดภายใต้แรงดัน (Pipe flow) เป็ นการไหลที่น้ าํ ไหลเต็มท่อ
อย่างสมบูรณ์ ซึ่ งคํานวณเหมือนท่อปิ ดทัว่ ไป โดยคิดการสู ญเสี ยที่ ปากทางเข้า+ท่อโค้งงอส่ วนบน
+ที่ผวิ ตัวท่อ+ท่อโค้งงอส่ วนล่าง+ปากทางออก ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว สภาวะที่เกิดการไหลแบบเต็ม
ท่อนี้เรี ยก Black water condition เพราะการเกิดสภาวะ Aerated flow ก่อนหน้านี้สีของนํ้าที่
ปนฟองอากาศที่เห็นเป็ นสี ขาวหมดไป นํ้าจึงดูเป็ นสี เข้ม
ดังนั้นการคํานวณปริ มาณนํ้าไหลผ่าน Saddle siphon spillway จึงคํานวณ
ตามลักษณะการไหลที่เกิดขึ้นข้างต้น ที่ตอ้ งใช้ระดับนํ้าด้านหน้าอาคารเป็ นตัวกําหนดลักษณะการ
ไหล
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

ปราโมท พลพณะนาวี

สํ านักชลประทานที่ 8

13-35

รูปที1่ 3-18 แสดงช่วงคอของ Saddle siphon spillway
พิจารณาส่ วนคอของ Saddle siphon spillway จากรูปที1่ 3-15 และรู ปที1่ 3-18
VR  V1R1  V2R2

ความเร็ วของนํ้า
R = รัศมี
ตัวห้อย 1 แทนตําแหน่งสันของคอ และ 2 แทนตําแหน่งจุดสูงสุ ดของคอ

เมื่อ

V=

R
V  V1 1
R

ปริ มาณนํ้าไหลผ่านหน้าตัด dA ของส่ วนตัด dR เมื่อคอมีความกว้าง b
R
R
Q A  V1 1 dA  V1 1 b dR
R
R
Q

R2



R1

R2
 R 
R1
dR
V1 b dR  V1 R1 b 
 V1 R1 b ln 2 
R
R
 R1 
R1

กําหนดให้ค่า V1 สูงสุ ดสําหรับ Saddle siphon spillway เท่ากับ 12 ม. /วินาที
 R 
Qmax  12 R1 b ln 2 
 R1 
Va 

Q
12 R1 b  R2 
12 R1  R2 

ln  
ln 
A R2  R1 b  R1  R2  R1  R1 

(Eq.1)

(Eq.1 ใช้ในการคํานวณหาค่าความเร็ วเฉลี่ยในกรณี น้ าํ ไหลไม่เต็มท่อ)
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เมื่อขนาดของท่อเท่ากันตลอดความเร็ วที่เกิดขึ้นในทุกหน้าตัดจะมีค่าเท่ากัน

เมื่อเกิดการไหลเต็มท่อ ความเร็ วการไหลจะเกิดจากอิทธิ พลของ head H ซึ่ง
เป็ นความแตกต่างระดับนํ้าในเขื่อนหรื ออ่างเก็บนํ้ากับระดับบนสุ ดของปลายท่อ ใช้หลักการไหลใน
ท่อปิ ดภานใต้แรงดันในการคํานวณ โดยได้แปลงรู ปสมการเป็ น


V   2gH

(Eq.2)

เมื่อ μ = siphon coefficient ที่คิดจากค่าการสู ญเสี ยต่าง ๆ ในระบบท่อ ได้แก่
ทางเข้า (ki), แนวท่อโค้ง (kb), เส้นท่อ (kf), ทางออก (ko = 1) ฯลฯ
ถ้าท่อมีขนาดเดียวกันตลอดจะได้วา่


1

k

1
1 ki  kb  k f ... 

(Eq.3)

ค่าการสู ญเสี ยรวมในระบบ และให้ VO เป็ นความเร็ วที่ทางออกค่า ko = 1
V2 V2
H  o  a k i  k b  k f ... 
2g 2g

(Eq.4)

(Eq.4 แสดงให้เห็นรู ปแบบสมการที่แท้จริ งของสมการ(Eq.2) ซึ่ งก็คือ
สมการคํานวณการสู ญเสี ยในระบบท่อปิ ดทัว่ ไปนั่นเอง โดยสมการนี้ ใช้ในการคํานวณหาค่า H
สู งสุ ดในการออกแบบอาคาร)
A0 

Q AVa


V0
V0

A
2gH
Va2

 ki  kb  k f  ...

(Eq.5)

(Eq.5 ใช้ในการคํานวณหาค่า A0 พื้นที่หน้าตัดที่เหมาะสมในการ
ออกแบบอาคาร ซึ่งก็คือสมการคํานวณการสู ญเสี ยในระบบท่อปิ ดทัว่ ไปนัน่ เอง)
 สรุ ปการคํานวณปริ มาณนํ้าไหลผ่าน Saddle siphon spillway
1) กรณี น้ าํ ไหลไม่เต็มท่อ คํานวณความเร็ วการไหล Va ซึ่งเป็ นค่าเฉลี่ย
โดยสมการ (Eq.1)
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2) กรณี น้ าํ ไหลเต็มท่อ คํานวณความเร็ วการไหลโดยใช้หลักการไหลใน
ท่อปิ ดภายใต้แรงดันทัว่ ไป ที่คิดจากค่าการสูญเสี ยในระบบ โดยใช้สมการ (Eq.2) ที่มีการแปลงรู ป
ใหม่
3) คํานวณอัตราการไหลจาก Q = AV
Q  A.V  A. 2gH

เมื่อ

A = พื้นที่หน้าตัดของท่อไซฟอน



1

k

ม.2

1
1 ki  kb  k f ... 

k = ค่าการสู ญเสี ยต่าง ๆ ในระบบท่อ ได้แก่ ทางเข้า (ki), แนวท่อโค้ง (kb),

เส้นท่อ (kf), ….. (จากสมการคิดค่า ko = 1 ที่ทางออกแล้ว)
H = ระดับนํ้าในอ่างเก็บนํ้า – ระดับขอบบนของปลายท่อ ม.
g = 9.81

ม. /วินาที 2

13.3.2.4 การคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ าน Siphon volute spillway

รู ปที่ 13-19 ส่ วนยอดของ Siphon volute spillway
พิจารณาส่ วนยอดหรื อโดมของ Siphon volute spillway จากรูปที่ 13-15 และ
รูปที่ 13-19 ด้วยหลักการเดียวกับ Saddle siphon spillway ข้างต้น
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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1) คํานวณอัตราการไหลจากค่าความเร็ วเฉลี่ยจากสมการต่อไปนี้

V1R1 log e
Q  Cd .a.

เมื่อ

R2
R1

R2  R1

≈ 0.7
2
a = พื้นที่หน้าตัดวงแหวนช่องทางที่น้ าํ เข้ากาลักนํ้า ม.
R1 = รัศมีขอบล่างของการไหล ม.
R2 = รัศมีขอบบนของการไหล ม.

Cd = Coefficient of discharge

2) กรณี ที่น้ าํ ไหลเต็มช่องโดม
Q  Cd.A o 2gH

เมื่อ

Cd = Coefficient of discharge

พื้นที่หน้าตัดที่ทางออก ม.
= ระดับนํ้าในอ่างเก็บนํ้า – ระดับขอบบนของปลายท่อ

Ao =
H

≈ 0.7

2

g = 9.81

ม.

ม. /วินาที 2

13.3.3 ทางระบายนํา้ ล้ นแบบอุโมงค์ ผนั นํา้ (Tunnel Spillway)
Tunnel Spillway เป็ นอาคารระบายนํ้าขนาดใหญ่ สร้างในกรณี ที่หวั งานตั้งอยู่

ในบริ เวณช่องเขาที่พ้ืนที่มีความลาดชั้นมาก สภาพพื้นที่ไม่ค่อยมีความมัน่ คง มีโอกาสเกิดดินถลม
หรื อมีตะกอนไหลลงมากับนํ้าป่ ามาก ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้เป็ นอุปสรรคต่อการสร้างอาคารที่มีลกั ษณะเป็ น
ทางนํ้าเปิ ด จึงต้องแก้ปัญหาโดยการสร้างอาคารระบายนํ้าที่ใช้ท่อหรื ออุโมงค์เพื่อผันนํ้าที่ระบาย
ออกจากหัวงานให้ไปลงสู่ลาํ นํ้าที่อยูต่ อนล่างต่อไป
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ส่ วนประกอบโครงสร้างของ Tunnel Spillway ประกอบด้วย 2 ส่ วนคือ
1) ฝายหรื อทางระบายนํ้าล้น ซึ่ งจะมีลกั ษณะรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ งก็ได้ข้ ึนกับ
ความเหมาะสม แบ่งย่อยเป็ น 2 รู ปแบบ คือ
1.1) ไม่มีการควบคุม ระดับสันฝายจึงอยู่ที่ระดับนํ้าเก็บกักของเขื่อนหรื ออ่าง
เก็บนํ้า
1.2) มีการควบคุมด้วยบานระบาย ระดับสันฝายจะอยู่ต่ าํ ลงไปกว่าระดับนํ้า
เก็บกักเพราะมีบานระบายปิ ดกั้นอยูบ่ นฝาย
2) ท่อหรื ออุโมงค์ผนั นํ้า ทําหน้าที่ลาํ เลียงนํ้าที่ระบายผ่านฝายออกไปทิ้งยังลํานํ้าที่
อยูด่ า้ นล่าง ซึ่งปลายท่อหรื ออุโมงค์มกั มีระดับตํ่ากว่าระดับที่ปากมาก

รู ปที่ 13-20 ตัวอย่างรู ปตัดของ Tunnel Spillway บางแบบ

รู ปที่ 13-21 ตัวอย่างแปลนและรู ปตัดของ Tunnel Spillway บางแบบ
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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 การคํานวณปริมาณนํา้ ไหลผ่ าน Tunnel Spillway
จากลักษณะรู ปแบบของ Tunnel Spillway นั้นตัวท่อหรื ออุโมงค์ทาํ หน้าที่
ลําเลี ยงนํ้าที่ ระบายผ่านฝายออกไปทิ้ งลงลํานํ้าด้านท้ายเท่านั้น ดังนั้นการคํานวณปริ มาณนํ้าจึ ง
คํานวณจากการไหลผ่านฝายหรื อทางระบายนํ้าล้น ตามวิธีการของฝายหรื อทางระบายนํ้าล้นชนิ ด
นั้น ที่นาํ เสนอใน บทที่ 8

13.3.4 ทางระบายนํา้ ล้ นแบบท่ อลอด (Culvert spillway)
จากปั ญหาในเรื่ องลักษณะภูมิประเทศที่มีขอ้ จํากัดเช่นเดียวกับกรณี ของการสร้าง
Tunnel Spillway จึงต้องพิจารณาผันนํ้าโดยใช้ท่อ แต่ Culvert spillway จะต่างจาก Tunnel
่ ี่ระดับใดๆ ที่เหมาะสม ไม่ตอ้ งมีระดับใกล้เคียงกับระดับนํ้า
Spillway ตรงที่ ระดับปากท่อจะอยูท
เก็บกัก และระดับปากท่อกับระดับท้ายท่อจะไม่แตกต่างกันมาก การควบคุมใช้ประตูระบายหรื อ
ประตูน้ าํ ที่ติดตั้งที่ตาํ แหน่งที่เหมาะสม เช่น ตอนกลางหรื อด้านท้าย ของตัวเขื่อนหรื อทํานบดิน โดย
มักให้ทาํ หน้าที่เปิ ดปิ ดเท่านั้น (เปิ ดหมด ปิ ดหมด)

รู ปที่ 13-22 ตัวอย่างรู ปแบบของ Culvert spillway
 การคํานวณปริมาณนํา้ ไหลผ่ าน Culvert Spillway
การคํานวณปริ มาณนํ้าผ่าน Culvert Spillway ใช้หลักการคํานวณปริ มาณนํ้าใน
ระบบท่อปิ ด โดยเปิ ดบานระบายหรื อประตูน้ าํ จนสุ ดเสมอ
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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13.3.5 อาคารส่ งนํา้ จากเขือ่ น (Outlet work)
และอาคารรับนํา้ (Intake structure)
เป็ นกลุ่มอาคารที่ ใช้ระบายนํ้าทิ้งออกไปลงลํานํ้าด้านท้ายเขื่อนหรื ออ่างเก็บนํ้า
โดยทัว่ ไปแล้วจะเรี ยกอาคารกลุ่มนี้ตามวัตถุประสงค์ในการระบายนํ้าว่า อาคารทิง้ นํ้า หรืออาคารส่ ง
นํา้ จากเขื่อน หรื อ Outlet แต่อาจเรี ยกชื่อเป็ น อาคารรับนํา้ (Intake structure) เนื่องจากอาคารมี
มีลกั ษณะรู ปแบบที่แตกต่างออกไปโดยมีจุดเด่นที่มีโครงสร้างอาคารทําหน้าที่รับนํ้า (Intake) อยู่
ด้านหน้า Outlet work ซึ่งจะได้อธิบายในลําดับต่อไป
13.3.5.1 อาคารทิง้ นํา้ หรืออาคารส่ งนํา้ จากเขื่อน (Outlet work)
ด้านหน้าจะมีอาคารรับนํ้า (Intake) หรื อเป็ นTransition มีตะแกรงกันสวะปิ ด
เต็มปากทาง (ดักขยะหรื อวัชพืชที่หลุดรอดไหลผ่านอุปกรณ์การป้ องกันเข้ามา) เพื่อรับนํ้าผ่านเข้า
ท่อไปทิ้งออกสู่ ลาํ นํ้าด้านท้าย จะมี ชุ ดวาล์ วควบคุม (Control valve) ที่ประกอบด้วย Butterfly
valve และ Gate valve เพื่อควบคุมปริ มาณนํ้า เป็ นอาคารที่ระบายนํ้าปริ มาณไม่สูงมากใช้ท่อไม่
ใหญ่นกั เพราะขนาดของวาล์วที่มีการผลิตจําหน่ายจะเป็ นตัวควบคุมขนาดท่อ (1) ติดตั้ง Control
valve ไว้ที่ ต อนกลางของทํา นบดิ น หรื อ เขื่ อ น คล้า ยดัง แสดงในรู ป ที่ 13-23 หรื อ (2) ติ ด ตั้ง
Control valve ไว้ที่ดา้ นท้ายตอนปลายทํานบดิ น คล้ายดังแสดงในรู ปที่ 13-24 มักสร้ างถนน
ขนานไปกับตีนลาดท้ายเขื่อนหรื อทํานบดินเพื่อให้สะดวกในการปฏิบตั ิงานด้วยเสมอ ในประเทศ
ไทยนิ ยมสร้างให้ Control valve อยูด่ า้ นท้ายตอนปลายทํานบดิน เพราะจะสร้างและบํารุ งรักษา
ง่ายกว่า
เหตุผลการที่ไม่ควบคุมปริ มาณนํ้าด้านหน้าท่อด้วยอาคารรับนํ้าที่ใช้บานระบาย
เป็ นตัวควบคุมเป็ นเพราะ ถ้าที่ตาํ แหน่งของอาคารมีทาํ นบดินสู งมีระดับนํ้าด้านเหนื อนํ้าสู ง ปากท่อ
อยู่ห่างจากแนวศูนย์กลางทํานบดินมาก ไม่สะดวกในการปฏิบตั ิงาน ต้องสร้างโครงยกสู ง ต้องมี
ก้านเครื่ องกว้านยาวจนยากที่จะควบคุม และการดูแลรักษาในอนาคตทําได้ยาก

รู ปที่ 13-23 ท่อระบายนํ้าที่ควบคุมด้วยประตูน้ าํ บริ เวณกลางทํานบดิน
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รู ปที่ 13-24 ท่อระบายนํ้าปากคลองที่ควบคุมด้วยประตูน้ าํ ที่ทา้ ยท่อ
 การคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ าน Outlet work
1) กรณีควบคุมด้ วย Control valve (Butterfly valve และ Gate valve)
ตามที่แสดง รู ปที่ 13-23 และ รูปที่ 13-24 ซึ่งจะคํานวณโดยหลักการไหลในท่อปิ ดภายใต้แรงดัน
1.1) ผลต่างของ Head losses คิดจากความแตกต่างของระดับนํ้าด้านเหนือนํ้า
กับระดับนํ้าด้านท้ายนํ้า ถ้าด้านท้ายนํ้านํ้าไม่ท่วมปลายท่อคิดระดับนํ้าด้านท้ายที่ระดับกึ่งกลางปลาย
ท่อ
1.2) Losses ในระบบท่อคิดจาก ที่ตะแกรงหน้าท่อ + ปากท่อ + ในตัวท่อ + ที่
Control valve + ที่ตวั ปากทางออก
(เมื่อเปิ ด Butterfly valve เต็มที่ และควบคุม Gate
valve เปิ ดที่ค่ามาตรฐาน 25, 50, 75 และ 100 เปอร์ เซ็นต์)
1.3) ตัวอย่างคุณสมบัติของ
คู่มือที่ให้มากับ Valve แต่ละตัว)

Gate Valve ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 500 ม.ม. (มีใน

Gate Valve 500 ม.ม., D = 500 ม.ม.

ระยะยกขึ้น 585 ม.ม.
จํานวนรอบ ปิ ด-เปิ ดสุ ด 90 รอบ ระยะต่อรอบ 6.50 ม.ม.

 เปิ ด 25% หมุน 22.5 รอบ ระยะยกขึ้น 146.25 ม.ม.

Kg = 24.00

 เปิ ด 50% หมุน 45 รอบ ระยะยกขึ้น 292.50 ม.ม.

Kg = 5.60

 เปิ ด 75% หมุน 67.5 รอบ ระยะยกขึ้น 438.75 ม.ม.

Kg = 1.15

 เปิ ด 100% หมุน 90 รอบ ระยะยกขึ้น 146.25 ม.ม.

Kg = 0.19
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1.4) ส่ วนใหญ่แล้วจะมีการคํานวณปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่านอาคารออกไปที่ระยะเปิ ด
Gate valve ค่ามาตรฐาน 25, 50, 75 และ 100 เปอร์ เซ็นต์ดงั กล่าว ที่ระดับนํ้าด้านเหนื อนํ้าระดับ
ต่าง แล้วสร้างเป็ น Rating Curve กําหนดไว้ในแบบก่อสร้างไว้ให้ ดังตัวอย่างในรูปที่ 13-25

รูปที่ 13-25 ตัวอย่าง Rating Curve แสดงความสัมพันธ์ของระดับนํ้าในอ่างเก็บนํ้า
และปริ มาณนํ้าที่ระบายออก เมื่อเปิ ดบานประตูน้ าํ ที่ขนาดต่างๆกัน
2) อาคาร Outlet ทีค่ วบคุมด้ วย Fixed cone valve
Fixed cone valve เป็ นวาล์วขนาดใหญ่รูปแบบใหม่ใช้ควบคุมเปิ ดปิ ดการ

ไหลของนํ้าในระบบท่อ ตัวอย่างดังแสดงรูปที1่ 3-26 มีลกั ษณะเป็ นชิ้นส่ วนโลหะ 2 ชิ้นประกอบกัน
ชิ้นแรกมีลกั ษณะเป็ นท่อที่มีกรวยอยู่ตอนปลายโดยท่อและกรวย (Cone) เชื่อมติดกันด้วยแผ่น
โลหะลักษณะหน้าตัดรู ป X หรื อ Y โดยส่ วนของแผ่นโลหะหน้าตัดรู ป X หรื อ Y จะมีลกั ษณะเป็ น
ช่องว่าง ชิ้นส่ วนอีกชิ้นมีลกั ษณะเป็ นปลอกท่อที่เคลื่อนที่ได้ระหว่างแผ่นโลหะหน้าตัดรู ป X หรื อ
Y กับส่ วนที่เป็ นท่อด้านหัว ซึ่ งปลอกท่อดังกล่าวเป็ นชิ้นส่ วนที่ใช้เลื่อนเปิ ดปิ ด ปรับขนาดช่องที่จะ
ให้น้ าํ ไหลพุง่ ผ่านออกไปปะทะกับตัวกรวยเพื่อให้น้ าํ แตกกระจายออกเป็ นการลดพลังงานไปในตัว
(นอกจากนี้อาจมีรูปแบบอื่นๆที่ให้ส่วนของกรวยเป็ นตัวเคลื่อนที่เพื่อเปิ ดปิ ดและควบคุมปรับอัตรา
การไหล เรี ยก Cone valve) โดยใช้ติดตั้งไว้ที่ปลายท่อเพื่อควบคุมปริ มาณนํ้าให้ไหลออกจากท่อ
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ออกไปตามที่ตอ้ งการ ซึ่ งในกรณี อาคารOutlet จะติดตั้งเพื่อควบคุมการระบายนํ้าลงสู่ ลาํ นํ้า
โดยตรง ในปั จจุบนั โครงการชลประทานที่สร้างใหม่ ๆ มักจะสร้างอาคารทิ้งนํ้าหรื อ Outlet แบบ
นี้ โดยลักษณะรู ปแบบทัว่ ไปของอาคารที่ควบคุมด้วย Fixed cone valve แสดงใน รูปที่ 13-27

รูปที่ 13-26 ลักษณะรู ปแบบของ Fixed cone valve แบบหนึ่ง

รูปที่ 13-27 แสดงตัวอย่างของอาคารOutlet ที่ควบคุมด้วย Fixed cone valve
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน

ปราโมท พลพณะนาวี

สํ านักชลประทานที่ 8

13-45
 การคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ าน Fixed cone valve
การคํานวณการไหลสําหรับอาคาร Outlet ที่มีการควบคุมการไหลด้วย
cone valve ใช้หลักการคํานวณ Orifice flow

Fixed

Q  Cd A 2gH

เมื่อ

Q = ปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่าน Fixed cone valve,

ลูกบาศก์เมตร/วินาที
A = พื้นที่หน้าตัดการไหล ที่เป็ นหน้าตัดวงแหวนเมื่อเปิ ดวาล์วที่ตาํ แหน่ งปลาย
ทรงกระบอกของปลอกท่อที่เคลื่อนที่ได้ ถึงผิวกรวยของวาล์ว, ตารางเมตร
g = อัตราเร่ งเนื่ องจากแรงดึงดูดของโลก = 9.81 เมตร/ วินาที

2

ความแตกต่างของระดับนํ้าด้านเหนือนํ้ากับระดับกึ่งกลางวาล์ว, เมตร
Cd = ค่าสัมประสิ ทธิ์ การไหล มีค่าเฉลี่ย 0.85
(กรณี Cone valve ที่ใช้ควบคุมอัตราการไหล Cd ดูจากคู่มือที่มากับตัววาล์ว)
H=

13.3.5.2 อาคารรับนํา้ (Intake structure)
จัดเป็ นอาคาร Outlet ที่มีลกั ษณะรู ปแบบที่แตกต่างออกไปจากอาคาร Outlet
ตามที่ ก ล่ าวข้า งต้น มี ป ริ ม าณนํ้า ที่ ตอ้ งระบายออกไปค่อ นข้า งมาก ขนาดท่ อ มี ข นาดใหญ่ อาจ
แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ 1) อาคารทางเข้าเป็ นหอหรื อปล่องรับนํ้า และ 2) อาคารทางเข้าแบบจม
1) อาคารทางเข้ าเป็ นหอหรือปล่ องรับนํ้า (Intake tower) ซึ่ งทําหน้าที่เป็ น
อาคารรับนํ้าและเป็ นตัวควบคุมปริ มาณนํ้าก่อนเข้าสู่ ท่อ อาจแบ่งตามลักษณะของหอหรื อปล่องรับ
นํ้าเป็ น 2 ประเภทย่อย คือ
1.1) อาคารทางเข้ าแบบเปี ยก (Wet intake tower) เป็ นอาคารทางเข้าที่
ประกอบด้วยปล่องคอนกรี ต 2 ชั้น ปล่องชั้นนอกจะมีช่องให้น้ าํ ไหลที่ควบคุมปริ มาณนํ้าด้วยบาน
ระบายก่อนส่ งเข้าสู่ ปล่องชั้นใน ช่องว่างระหว่างปล่องดังกล่าวจะทําหน้าที่ลดระดับนํ้าด้านเหนื อ
นํ้าหน้าปล่องชั้นในลง ก่อนที่จะมีจะระบายนํ้าผ่านช่องระบายที่ควบคุมด้วยบานระบาย ให้น้ าํ ไหล
ผ่านท่อแล้วไหลออกไปด้านท้ายนํ้าต่อไป
1.2) อาคารทางเข้ าแบบแห้ ง (Dry intake tower) มีลกั ษณะเป็ นปล่อง
หรื อหอถังเช่นเดียวกับอาคารทางเข้าแบบเปี ยก แต่จะเป็ นปล่องเพียงชั้นเดียว กล่าวคือจากกําแพง
หอถังจะมีช่องรับนํ้าที่ควบคุมด้วยบานระบาย เพื่อรับนํ้าลงสู่ ท่อด้านล่างแล้วไหลออกไปด้านท้าย
นํ้า
ลักษณะรู ปแบบพื้นฐานทัว่ ไปของ Intake tower ทั้ง 2 แบบ ดังแสดงใน รู ปที่ 13-28
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รูปที่ 13-28 ลักษณะรู ปแบบพื้นฐานทัว่ ไปของ Intake tower
(a) Wet intake tower

(b) Dry intake tower

1.3) การกําหนดรู ปแบบอาคารระบายนํ้าเป็ นอาคารลักษณะ Intake tower
นั้นสื บเนื่องมาจากสาเหตุต่อไปนี้
1.3.1) มีสิ่งไหลลอยปนมากับนํ้ามาก เช่น ขยะ วัชพืช ซากพืช ฯลฯ ที่จะ
เป็ นสาเหตุให้เกิดการอุดตันในท่อ หรื อในเมืองหนาวช่วงฤดูหนาวผิวนํ้าเป็ นนํ้าแข็ง หอหรื อปล่อง
สู งจึงทําหน้าที่ป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านั้นปิ ดกั้นหรื ออุดตันตัวท่อทิ้งนํ้าได้ เพราะสิ่ งเหล่านั้นลอยอยู่
ด้านบนในขณะที่ช่องระบายนํ้าอยูต่ ่าํ ลงไป มีเวลาให้กาํ จัดออกไปควบคู่ไปกับการระบายนํ้าได้
1.3.2) ระดับธรณี ท่ออยูต่ ่าํ กว่าระดับผิวนํ้ามาก ทําให้มี Head การไหล
ที่สูงมาก การใช้หอหรื อปล่องสู งเป็ นตัวรับนํ้าและควบคุมระดับนํ้าในกรณี ของ Wet intake
tower จะช่วยลดระดับ Head การไหลลง ทําให้ความเร็ วการไหลลดลง ทําให้ไม่ความรุ นแรงลง
ตัวอย่ างอาคาร Wet intake tower ในประเทศไทยได้แก่ อาคารระบายนํ้า
ที่เขื่อนลําตะคอง จังหวัดนครราชสี มา ภานรินทร์ ภาณุพินทุ หัวหน้าฝ่ ายจัดสรรนํ้าและปรับปรุ ง
ระบบชลประทาน โครงการส่ งนํ้าและบํารุ งรักษาลําตะคอง ได้ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับอาคาร Intake
structure ของเขื่อนลําตะคอง รวมทั้งวิธีการคํานวณและขั้นตอนในการใช้งานอาคารดังกล่าว ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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อาคาร Intake structure ของเขื่อนลําตะคอง ดังแสดงใน รู ปที่ 13-29 และ
แปลนสังเขปใน รู ปที่ 13-30, รู ปที่ 13-31 และ รู ปที่ 13-32 มีลกั ษณะเป็ นหอถังรู ปหกเหลี่ยมยาว
ด้านละ 6 เมตร สู ง 22 เมตร มีกาํ แพงแบ่งกั้นแนวกลางหอถัง ทําให้มีลกั ษณะคล้ายปล่องสี่ เหลี่ยม
คางหมู 2 ปล่องประกบกัน มีช่องรับนํ้าที่ติดตั้งบานระบายเพื่อควบคุมขนาด 1.75 x 1.75 เมตร โดย
มีช่องรับนํ้าที่กาํ แพงของหอถังปล่องหน้าด้านละ 1 บาน(ที่ระดับต่างกัน) รวม 3 บาน (เป็ นบานที่
เปิ ดปิ ดให้น้ าํ เข้ามาในหอถัง) และติดตั้งที่กาํ แพงแบ่งกั้นแนวกลางหอถัง 1 บาน (เป็ นบานที่ใช้
ควบคุมปริ มาณนํ้า) แล้วระบายนํ้าผ่านท่อคอนกรี ตเริ มเหล็กรู ปเกือกม้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.50
เมตร ยาว 99 เมตร ระบายนํ้าได้สูงสุ ด 20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

รูปที่ 13-29 อาคาร Outlet work ของเขื่อนลําตะคอง จังหวัดนครราชสี มา
ที่มีอาคารทางเข้าแบบเปี ยก (Wet intake tower)

รูปที่ 13-30 รู ปตัดตามยาวอาคาร Outlet work ของเขื่อนลําตะคอง จังหวัดนครราชสี มา
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รู ปด้านหน้าอาคาร Intake outlet ของเขื่อนลําตะคอง
มีช่องรับนํ้าที่กาํ แพงหอถังด้านหน้า 3 ด้านๆ ละ 1 ช่อง ควบคุมด้วยบานระบาย

Outlet tower เป็ นรู ปหกเหลี่ยมมีกาํ แพงแบ่งกั้นแนวกลาง (Skimming wall)

ทําให้แบ่งปล่องเป็ นสี่ เหลี่ยมคางหมูดา้ นหน้าและด้านใน 2 ปล่องประกบกัน
มีช่องรับนํ้าที่กาํ แพงส่ วนหน้า 3 ด้าน ๆ ละช่อง กําแพงกลางปล่องมีช่องระบายนํ้า 1 ช่อง

รูปที่ 13-31 รู ปด้านหน้า แปลน และรู ปตัดอาคาร Outlet work ของเขื่อนลําตะคอง

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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1.4) การคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารทางเข้ าเป็ น Intake tower
ตัวอย่ างกรณีเขื่อนลําตะคอง
อาคารประเภทนี้ จริ ง ๆ แล้วตัวท่อทําหน้าที่เพียงเป็ นตัวลําเลียงนํ้าออกไป
ด้านท้ายนํ้าเท่านั้น ส่ วนของอาคารที่มีบทบาทสําคัญในการควบคุมปริ มาณนํ้านั้นคือช่องรับนํ้าของ
หอถังหรื อปล่องที่ควบคุ มด้วยบานระบาย ดังนั้นการคํานวณปริ มาณนํ้าผ่านอาคารรับนํ้าจึ งต้อง
คํานวณปริ มาณผ่านบานระบายที่ตวั หอถัง กรณี Wet intake ต้องควบคุมโดยบานทั้ง 2 ชั้น และ
กรณี Dry intake ควบคุมโดยบานใด ๆนัน่ เอง
การระบายนํ้าของ Wet intake นั้น บานระบายของปล่องใน (ด้านหน้า
ท่อ) จะใช้เป็ นตัวควบคุมอัตราการไหลของนํ้าที่จะระบายทิ้งออกด้านท้ายนํ้า ส่ วนบานระบายของ
ปล่องด้านนอกหรื อด้านหน้าใช้ควบคุมปริ มาณนํ้าจากเขื่อนหรื ออ่างเก็บนํ้าให้ผ่านเข้ามาในปล่อง
ชั้นในอย่างเหมาะสม
ขั้นตอนสํ าคัญในการระบายนํา้ ออกจาก Wet intake
1) กําหนดอัตราการระบายนํ้าผ่านอาคารออกไป Q ม.3 /วินาที
2) คํานวณระยะเปิ ดบานระบายจากช่องระบายนํ้าที่ปล่องด้านใน เพื่อให้
ปริ มาณนํ้า Q ม.3 /วินาที ถูกระบายออกไป โดยให้มีระดับนํ้าด้านหน้าช่องระบายนํ้าคงที่ ที่ระดับ
กําหนด สมมติเป็ น El.B
3) คํา นวณระยะเปิ ดบานระบายจากช่ อ งระบายนํ้า ที่ ป ล่ อ งด้า นนอก
เพื่อให้ปริ มาณนํ้าจากเขื่อนหรื ออ่างเก็บนํ้าที่สมมติมีระดับนํ้า El.A ผ่านเข้ามาสู่ ช่องว่างหน้าปล่อง
ด้านใน ด้วยอัตราการไหล Q ม.3 /วินาที โดยให้มีระดับนํ้าด้านท้ายช่องระบายนํ้าด้านหน้าคงที่ที่
ระดับ El.B (ระดับสันของ Skimming wall กรณี Wet intake ของเขื่อนลําตะคอง)
4) จาก ข้อ 2) และ 3) อาจกล่าวได้ว่าควบคุมให้ปริ มาณนํ้าผ่านปล่องด้าน
นอกเข้า และระบายออกจากปล่องด้านในอัตราที่เท่ากัน (นํ้าไหลเข้าเท่ากับนํ้าไหลออก) จึงทําให้มี
ระดับนํ้าระหว่างปล่องคงที่ตลอดเวลา
5) การควบคุมปริ มาณนํ้าด้วยบานระบายดังกล่าว ถ้าปล่องแต่ละชั้นมีบาน
ระบายหลายบานให้ พิ จ ารณาควบคุ ม บานแต่ ล ะบานตามความเหมาะสม โดยให้เ ป็ นไปตาม
ข้อกําหนดในข้อ 4)

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รู ปที่ 13-32 แสดงการไหลผ่าน Intake tower ของเขื่อนลําตะคอง
พิจารณา รู ปที่ 13-32
ก. การควบคุมปริมาณนํา้ จากบานระบายของปล่องใน(ที่ Skimming wall)
การคํานวณการไหลผ่านช่องรับนํ้าที่ควบคุมด้วยบานระบาย ของ Intake tower
ที่ปล่องใน (ที่ Skimming wall) ใช้หลักการคํานวณ Free orifice flow
Q  Cd A 2gH

เมื่อ

Q = ปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่านช่องรับนํ้าที่ควบคุมด้วยบานระบาย,

ม.3 /วินาที

, ม.2

A = พื้นที่หน้าตัดการไหล = B x Gi
B = ความกว้างของช่องระบาย (1.75 ม.)
Gi = ระยะยกบานระบายตัวใน, ม.

g = อัตราเร่ งเนื่ องจากแรงดึงดูดของโลก = 9.81 เมตร/ วินาที

2

H = ระยะจากระดับนํ้าด้านหน้าบานระบาย (Hi) ถึงกึ่งกลางช่องเปิ ด (Gi), ม.
[ H = Hi – Gi /2 ]
Cd = ค่าสัมประสิ ทธิ์ การไหล

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

มีค่า 0.70
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ข. การควบคุมปริมาณนํา้ จากบานระบายของปล่องนอก
การคํานวณการไหลผ่านช่องรับนํ้าที่ควบคุมด้วยบานระบาย ของ Intake tower
ที่ปล่องนอก ใช้หลักการคํานวณ Submerged orifice flow ซึ่ งกรณี ของเขื่อนลําตะคองมีช่องรับ
นํ้า 3 ช่ องที่กาํ แพงหอถังด้านหน้า 3 ด้านโดยแต่ละช่ องมีระดับธรณี ไม่เท่ากัน การระบายนํ้าอาจ
เลือกบานเดียวหรื อหลายบานก็ได้ แต่ตอ้ งให้เป็ นไปตามข้อกําหนดคือ อัตราการการไหลรวมตามที่
ต้องการ และระดับนํ้าด้านท้ายต้องไม่เกินระดับสัน Skimming wall
Q  Cd A 2gH

เมื่อ

Q = ปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่านช่องรับนํ้าที่ควบคุมด้วยบานระบาย,

ม.3 /วินาที

, ม.2

A = พื้นที่หน้าตัดการไหล = B x Go
B = ความกว้างของช่องระบาย (1.75 ม.)
Go = ระยะยกบานระบายตัวนอก, ม.

g = อัตราเร่ งเนื่ องจากแรงดึงดูดของโลก = 9.81 เมตร/ วินาที

2

H = ความแตกต่างระดับนํ้าด้านหน้าบานระบาย (Ho) กับท้ายบานระบาย (Hi), ม.
[ H = Ho – Hi ]
Cd = ค่าสัมประสิ ทธิ์ การไหล

มีค่า 0.60

ข้ อควรปฏิบัติ
1) ในการเปิ ดบานระบายนั้นจะเปิ ดบานระบายของปล่องไหนก่อนก็ได้ แต่หาก
เปิ ดบานระบายของปล่ อ งนอกก่ อ น ค่ อ ยๆ ปล่ อ ยนํ้าเข้า ไปในช่ อ งว่ า งระหว่ า งปล่ อ ง (หน้ า
Skimming wall) นํ้าก็จะไม่กระแทกบานระบายระบายตัวในให้เสี ยหายได้
2) กรณี ระดับนํ้าในอ่างเก็บนํ้ามีระดับตํ่ากว่าสัน Skimming wall อาจเปิ ดบาน
ระบายของปล่องหน้าทั้งหมดเพราะไม่มีความจําเป็ นต้องลด Head การไหลก่อนเข้าบานชั้นใน
แล้ว การควบคุมจะใช้เฉพาะบานชั้นใน และขณะนั้นอาคารมีสภาพเป็ น Dry intake outlet ไป
โดยปริ ยาย
ในกรณี ตอ้ งระบายนํ้าปริ มาณมากกว่าที่บานระบายชั้นในจะสามารถระบายได้ ก็
ให้ปรับการระบายนํ้าผ่านบานระบายด้านหน้าเพิ่มขึ้น เพราะนํ้าส่ วนเกินจะล้นข้ามสัน Skimming
wall ออกไปลงสู่ ท่อ แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งพิจารณาความสามารถรองรับนํ้าของลํานํ้าด้านท้ายที่จะไม่ทาํ ให้
เกิดการล้นตลิ่งไหลบ่าท่วมพื้นที่ดา้ นท้ายนํ้าด้วย
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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2) อาคารทางเข้ าแบบจม (Submerged outlet work)
อาคารชนิ ด นี้ ในปั จ จุ บนั เปลี่ ย นรู ปแบบเป็ นอาคารส่ งนํ้าจากเขื่ อน (Outlet
work) ที่ได้นาํ เสนอแล้วในหัวข้อ 13.3.1 โดยใช้เป็ นอาคารระบายนํ้าของอ่างเก็บนํ้าขนาดเล็ก ที่มี
อัตราการระบายนํ้าไม่มาก และไม่มีสิ่งไหลปนมากับนํ้า เช่น ตะกอน ขยะ วัชพืช ฯลฯ ที่จะเป็ น
สาเหตุให้เกิดการอุดตันในท่อ ระดับของพื้นที่ดา้ นท้ายมักลาดตํ่า จึงต้องวางท่อตํ่า รู ปแบบอาคารรับ
นํ้า (Intake) ที่ออกแบบในช่วงแรกๆ ดังแสดงใน รู ปที่ 13-33 และรู ปที่ 13-34โดยจะมีบานระบาย
ทําหน้าที่ปิดเปิ ดติดตั้งไว้ตอนท้ายอาคาร (การใช้งานจะเปิ ดบานจนหมด)

รู ปที่ 13-33 รู ปแบบอาคารรับนํ้า (Intake) ที่ออกแบบในช่วงแรก ๆ บางแบบ

รู ปที่ 13-34 ตัวอย่างอาคารรับนํ้าที่ออกแบบให้มี Intake อยูท่ ี่ 3 ระดับ
 การคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารทางเข้ าแบบจม
มีวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับการคํานวณการไหลในท่อปิ ดภายใต้แรงดัน ตามที่ได้
อธิบายแล้วในตอนต้น
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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13.3.6 ท่ อระบายนํา้ ปากคลองส่ งนํา้ (Head regulator)
และอาคารทางเข้ า (Inlet structure)
อาคารท่อระบายนํ้าปากคลองส่ งนํ้า และอาคารทางเข้า จะเป็ นท่อวางลอดทํานบ
ดินมีอาคาร Transition ทั้งที่ดา้ นหน้ารับนํ้าเข้าท่อและที่ดา้ นท้ายเชื่อมต่อกับคลองส่ งนํ้าเพื่อนํานํ้า
เข้าสู่ คลองส่ งนํ้าดังกล่าว มีอุปกรณ์ควบคุมได้แก่บานระบาย หรื อประตูนา้ํ เป็ นตัวควบคุมปริ มาณ
นํ้า เพื่อให้ปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่านออกไปเข้าสู่ คลองส่ งนํ้าตามปริ มาณที่เราต้องการ โดยคลองส่ งนํ้า
จะมีขนาดไม่ใหญ่มาก ท่อของอาคารนี้ จะออกแบบให้มีรูปร่ างหน้าตัดเป็ นรู ปทรงใดก็ได้ แต่ส่วน
ใหญ่มกั นิยมใช้ ท่อกลม

13.3.6.1 ท่ อระบายนํา้ ปากคลองส่ งนํา้ (Head regulator)
ลักษณะการไหลของท่อระบายนํ้าปากคลองจะมีได้ 3 รู ปแบบ คือ การไหลผ่าน
บานระบายแบบ Orifice flow, การไหลในระบบท่อปิ ดภายใต้แรงดัน และการไหลแบบทางนํ้า
เปิ ดเมื่ อนํ้าไหลไม่ เต็มท่อ โดยลักษณะการควบคุ มปริ มาณนํ้าของอาคารท่อระบายนํ้าด้วยบาน
ระบายแบบบานตรง แบ่งได้ 3 ลักษณะคือ
1) การควบคุมด้ านเหนือนํ้าหรื อหน้ าท่ อ เป็ นลักษณะรู ปแบบที่นิยมใช้มาก ถ้า
ทํานบดินไม่สูง ฐานไม่กว้าง โครงยกเตี้ย แกนบานสั้น การคํานวณปริ มาณนํ้าใช้หลักการของนํ้า
ไหลผ่าน Orifice หรื อ บานระบาย อนึ่ง ในคลองสายเดียวกัน ถ้ามีอาคารท่ อระบายนํา้ ปลายคลอง
(Tail regulator) ก็มกั สร้างให้มีลกั ษณะรู ปแบบ และมีคุณสมบัติทางชลศาสตร์ เหมือนอาคารปาก
คลองดังกล่าวนี้ดว้ ย

รู ปที่ 13-35 ท่อระบายนํ้าที่ควบคุมด้วยบานระบายด้านเหนือนํ้าหรื อหน้าท่อ
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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2) การควบคุมกลางท่ อ จะใช้ในกรณี ที่ตวั เขื่อนหรื อทํานบดินสู งมากทําให้ฐานมี
ความกว้างมากการควบคุมที่ดา้ นหน้าหรื อด้านท้ายทําได้ไม่สะดวก ในประเทศไทยไม่นิยมสร้าง
อาคารลักษณะนี้ เพราะ จะมีความยุง่ ยากในการสร้างและการบํารุ งรักษา การคํานวณปริ มาณนํ้าใช้
หลักการของนํ้าไหลผ่าน Orifice หรื อ บานระบาย

รู ปที่ 13-36 ท่อระบายนํ้าที่ควบคุมด้วยบานระบายที่กลางท่อ
3) การควบคุมด้ านท้ ายนํ้าหรือท้ ายท่ อ การออกแบบลักษณะนี้ เนื่องจากตัวเขื่อน
หรื อทํานบดินสู งและมีฐานที่กว้างมาก มักสร้างถนนขนานไปกับตีนลาดท้ายเขื่อนหรื อทํานบดิน
เพื่อให้สะดวกในการปฏิบตั ิงาน ในประเทศไทยไม่นิยมสร้างอาคารลักษณะนี้ (จะสร้างเป็ นอาคาร
ทางเข้า หรื อ Inlet structure แทน) การคํานวณปริ มาณนํ้าใช้หลักการของนํ้าไหลผ่าน Orifice
หรื อ บานระบาย

รู ปที่ 13-37 ท่อระบายนํ้าที่ควบคุมด้วยบานระบายที่ดา้ นท้ายท่อ

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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13.3.6.2 การคํานวณปริมาณนํา้ ไหลผ่านท่ อระบายนํา้ ปากคลองส่ งนํา้
จะนําเสนอเฉพาะท่อระบายนํ้าปากคลองส่ งนํ้าที่มีลกั ษณะรู ปแบบที่นิยมสร้างใช้
งานในประเทศไทยซึ่ งได้แก่ ท่อระบายนํ้าปากคลองส่ งนํ้าที่ ควบคุ มปริ มาณนํ้าด้วยบานระบาย
ด้านหน้าอาคารเท่านั้น
 ท่ อระบายนํา้ ปากคลองทีค่ วบคุมปริมาณนํา้ ด้ วยบานระบายด้ านหน้ าอาคาร
ลักษณะรู ปแบบทัว่ ไปของท่อระบายนํ้าปากคลองประเภทนี้ แสดงตาม รู ปที่ 13–
38 การควบคุมอัตราการไหลจะใช้บานระบายชนิดบานตรง เนื่ องจากส่ วนประกอบของอาคารเป็ น
ท่อสั้น ๆ และเมื่อเทียบขนาดท่อกับความยาวท่อแล้วถือได้ว่าเป็ นอาคารที่มีคุณสมบัติของท่อขนาด
ใหญ่ ดังนั้นจึงใช้หลักการ Submerged orifice flow ในการคํานวณอัตราการไหล

รู ปที่ 13–38 แสดงลักษณะรู ปแบบทัว่ ไปของท่อระบายนํ้าปากคลอง
1.1) ลักษณะการไหลแบบ Submerged orifice flow สําหรับอาคารชลศาสตร์
ประเภทท่อเมื่อมีการควบคุมอัตราการไหลด้วยบานระบาย ที่ระดับนํ้าด้านท้ายนํ้าท่วมท้ายท่อ
Q  CdA 2gh

เมื่อ

ม.3 /วินาที
2
A = พื้นที่หน้าตัดการไหล (ขนาดของช่องเปิ ดของท่อ), ม.

Q = ปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่านอาคาร,


ค่า A ของท่อกลม เมื่อยกบานระบาย d ของท่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง D
หาได้จากกราฟใน รู ปที่ 13-2 หรื อหาจาก ตารางที่ 13-5

g = อัตราเร่ งเนื่ องจากแรงดึงดูดของโลก = 9.81 ม. / วินาที

2

ความแตกต่างของระดับนํ้าด้านเหนื อนํ้า(ในอ่างเก็บนํ้าหรื อฝายทดนํ้า) กับ
ด้านท้ายนํ้า(ในคลองส่ งนํ้านํ้า)
Cd = ค่าสัมประสิ ทธิ์ การไหล มีค่าระหว่าง 0.61 ถึง 0.71 อาจใช้ค่าเฉลี่ย 0.65
∆h =

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

ปราโมท พลพณะนาวี

สํ านักชลประทานที่ 8

13-56
1.2) ลักษณะการไหลแบบอืน่
นอกจากการไหลแบบ Submerged orifice ซึ่ งเป็ นรู ปแบบมาตรฐานในการ
ทํางานตามปกติของอาคารชนิดนี้แล้ว ยังมีลกั ษณะการไหลรู ปแบบอื่นๆ ได้แก่ การไหลแบบ Free
orifice flow ที่ระดับนํ้าด้านท้ายนํ้าไม่ท่วมท้ายท่อ กับการยกบานระบายพ้นนํ้าแล้วนํ้าไหลไม่เต็ม
ท่อ ซึ่ งจะไม่ให้ความสําคัญมากนัก เพราะจะเกิดเมื่ออยูใ่ นสภาวะที่ไม่ปกติ คือระดับนํ้าด้านเหนื อ
นํ้าในแหล่งเก็บกักนํ้า เช่น อ่างเก็บนํ้า ฝายทดนํ้า ฯลฯ อยูต่ ่าํ

13.3.6.3 อาคารทางเข้ า (Inlet structure)
เป็ นอาคารที่ทาํ หน้าที่รับนํ้าจากเขื่อนหรื ออ่างเก็บนํ้าเข้าสู่ คลองส่ งนํ้า อาจเรี ยกได้
หลายอย่าง เช่น อาคารทางเข้า อาคารท่อส่ งนํ้า ท่อระบายนํ้าปากคลองส่ งนํ้า ฯลฯ ลักษณะรู ปแบบ
และคุณสมบัติทางชลศาสตร์ เหมือนอาคารทิ้งนํ้าหรื ออาคารส่ งนํ้าจากเขื่อน (Outlet work) ที่ได้
นําเสนอในหัวข้อ 13.4.5.1 ทุกประการ ต่างกันที่วตั ถุประสงค์การใช้งานระบายนํ้าออกไป โดย
อาคาร Inlet จะระบายนํ้าเข้าคลองส่ งนํ้า แต่อาคาร Outlet จะระบายนํ้าทิ้งลงลํานํ้าด้านท้าย
*** ดังนั้นจึงให้ ไปดูรายละเอียดในหัวข้ อ 13.3.5.1

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ตารางที่ 13-5 พื้นที่หน้าตัดการไหลของท่อกลมเทียบกับระยะที่ยกบานระบาย

หมายเหตุ ในการส่ งนํ้านั้น จะกําหนดระยะเปิ ดบานระบายเพื่อควบคุ มอัตราการไหลเป็ นค่า
จํา นวนเต็ม ที่ เ ป็ นค่ า สั ด ส่ ว นของ 0.05 เมตรซึ่ ง เป็ นค่ า ตํ่า สุ ด ที่ จ ะเปิ ดบานเสมอ ส่ ว นจะให้ไ ด้
ปริ มาณนํ้าเท่าใดก็กาํ หนดจากระยะเวลาที่ตอ้ งใช้ในการส่ งนํ้า
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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13.3.7 Bottom drain

หรือ Bottom outlet

เป็ นอาคารที่ อาจสร้ างไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งของทางระบายนํ้าล้นแบบ Morning Glory
Spillway โดยสร้างไว้ที่ฐานด้านหน้าในระดับเดี ยวกับท่อทิ้งนํ้าแนวราบออกสู่ ดา้ นท้ายของทาง
ระบายนํ้าล้น มีลกั ษณะเป็ นอาคารรั บนํ้าที่ควบคุมด้วยบานระบายชนิ ดบานตรงนํานํ้าผ่านท่อไป
เชื่อมต่อกับท่อทิ้งนํ้าแนวราบของตัวทางระบายนํ้าล้น มีหน้าที่ใช้ระบายนํ้าลงสู่ลาํ นํ้าด้านท้ายนํ้าเมื่อ
ระดับนํ้าในอ่างเก็บนํ้าอยูต่ ่าํ กว่าสันทางระบายนํ้าล้น

รู ปที่ 13-39 ลักษณะรู ปแบบทัว่ ไปของ Bottom drain
สร้างไว้เป็ นอาคารประกอบด้านหน้า Morning Glory Spillway
 การคํานวณปริมาณนํา้ ไหลผ่ าน Bottom drain
ลักษณะการไหลเป็ นแบบ Submerged orifice flow คํานวณโดยสมการ
Q  Cd A 2gY

เมื่อ

ม.3/วินาที
A = พื้นที่หน้าตัดการไหล (ขนาดของช่องเปิ ดของท่อ), ตารางเมตร
Q = ปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่านอาคาร,


ค่า A เมื่อระยะยกบาน d ท่อมีเส้นผ่าศูนย์กลาง D หาได้จาก ตารางที่ 13-5

g = อัตราเร่ งเนื่ องจากแรงดึงดูดของโลก = 9.81 ม. / วินาที

2

Y = ระยะระหว่างระดับนํ้าด้านเหนื อนํ้าในอ่างเก็บนํ้ากับระดับ Centroid ของ

ช่องเปิ ดที่ปากท่อจากการยกบานระบาย (อนุโลมให้ใช้ที่ก่ ึงกลางระยะยกบาน)
Cd = ค่าสัมประสิ ทธิ์ การไหล ใช้ค่าเฉลี่ย 0.65

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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13.3.8 ท่ อส่ งนํา้ เข้ านา (Farm turnout: FTO หรือ Farm intake)
เป็ นอาคารรับนํ้าจากคลองส่ งนํ้าเข้าคูส่งนํ้า ขนาดของท่อส่ งนํ้าเข้านากําหนดจาก
ขนาดของท่อที่ใช้ ที่มกั ใช้ท่อกลมขนาด 0.20 ถึง 0.50 เมตร การควบคุมปริ มาณนํ้า อาจควบคุมด้วย
ใช้ฝาท่อเพื่อปิ ดเปิ ดซึ่ งนิ ยมใช้กบั ท่อขนาด 0.20 เมตร และการควบคุมด้วยบานระบาย สําหรับท่อ
ขนาดใหญ่ ความยาวของท่อขึ้นกับความกว้างของคันคลองส่ งนํ้า
โดยปกติ แ ล้ว ในการออกแบบท่ อ ส่ ง นํ้าเข้า นาถ้า คู น้ ํ าด้า นท้า ยเป็ นคู ดิ น จะ
กําหนดให้มีความเร็ วของนํ้าผ่านท่อไม่เกิน 1.0 เมตร/วินาที แต่ถา้ เป็ นคูดาดคอนกรี ตและความลาด
เทของพื้นที่เหมาะสมอาจออกแบบให้มีความเร็ วของนํ้าผ่านท่อสู งสุ ดได้ถึงไม่เกิน 1.5 เมตร/วินาที
(ใช้เป็ นข้อมูลที่ใช้ประกอบการตรวจสอบการคํานวณปริ มาณนํ้า)

 การคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านท่ อส่ งนํา้ เข้ านา
1) กรณีท่อขนาดเล็กทีใ่ ช้ ฝาท่ อทําหน้ าทีเ่ ปิ ดปิ ด
เป็ นท่อส่ งนํ้าเข้านาขนาดเล็กที่มีลกั ษณะรู ปแบบง่าย ๆ ใช้ฝาท่อที่เป็ นแผ่นเหล็กมี
มือจับทําด้วยเหล็กเส้นเชื่อมติดไว้ เพื่อทําหน้าที่เปิ ดปิ ดปากท่อ มีการไหลผ่านท่อเต็มพื้นที่หน้าตัด
ของท่อ จึงใช้ค่าการออกแบบอัตราการไหลสูงสุ ดของท่อนั้นมาใช้ได้เลย เพราะในการออกแบบท่อ
ส่ งนํ้าเข้านานั้นจะใช้หลักการไหลในท่อปิ ดภายใต้แรงดัน มาออกแบบอัตราการไหลสู งสุ ดเมื่อนํ้า
ไหลผ่านท่อเต็มพื้นที่หน้าตัดของท่อ (ปากท่อเป็ นอิสระเปิ ดเต็มที่ไม่มีสิ่งใดมาควบคุมปิ ดกั้น) ซึ่ ง
คํานวณได้จากการคิดการสู ญเสี ยในระบบจากที่ปากทางเข้า ในท่อ และที่ทางออก โดยกําหนดให้
ระดับนํ้าด้านเหนือนํ้าในคลองส่ งนํ้า และระดับนํ้าด้านท้ายนํ้าในคูน้ าํ อยูท่ ี่ระดับ Full supply ของ
คลองส่ งนํ้าและคูน้ าํ ดังกล่าว

รู ปที่ 13–40 ท่อส่ งนํ้าเข้านาขนาดเล็กที่ใช้ฝาท่อทําหน้าที่เปิ ดปิ ด
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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2) ท่ อส่ งนํ้ า เข้ านาที่ ค วบคุ ม อั ต ราการไหลด้ วยบานระบาย ใช้ ห ลั ก การ
Submerged orifice flow สําหรับเมื่อมีการควบคุมอัตราการไหลของท่อส่ งนํ้าเข้านาด้วยบาน
ระบาย ดังแสดงใน รูปที่ 13-41

รูปที่ 13-41 แสดงรู ปตัดอาคารท่อส่ งนํ้าเข้านารู ปแบบหนึ่งที่ใช้บานระบายควบคุมปริ มาณนํ้า

การคํานวณอัตราการไหล โดยใช้สมการ Submerged orifice flow
Q  CdA 2gh

เมื่อ

Q = ปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่านอาคาร,

ลูกบาศก์เมตร/วินาที
A = พื้นที่หน้าตัดการไหล (ขนาดของช่องเปิ ดของท่อ), ตารางเมตร




กรณี ท่อสี่ เหลี่ยม A = L.d
L = ความกว้างของท่อสี่ เหลี่ยม, เมตร
d หรื อ Go = ระยะยกบานระบาย, เมตร
กรณี ท่อกลมค่า A หาได้จากกราฟใน รูปที่ 13-2 หรื อ ตารางที่ 13-5

g = อัตราเร่ งเนื่ องจากแรงดึงดูดของโลก = 9.81 เมตร/ วินาที

2

∆h = ความแตกต่างของระดับนํ้าด้านเหนื อนํ้าในคลองส่ งนํ้ากับด้านท้ายนํ้าในคูน้ าํ
Cd = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหล = 0.65

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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13.3.9 Constant Head Orifice (CHO)
หรื อ CHO เป็ นอาคารชลศาสตร์ ที่พฒั นาโดย United
States Bureau of Reclamation (USBR) เพื่อทําหน้าที่ใช้ควบคุมปริ มาณนํ้าและวัดปริ มาณ
นํ้าไปพร้ อมกัน โดยใช้เ ป็ นอาคารควบคุ มที่ ปากคลอง หรื อ ใช้เ ป็ นท่ อส่ งนํ้า เข้า นา (Turnout)
ลักษณะเด่นคือมีบานระบายแบบบานตรง 2 ชั้นหรื อ 2 บาน คือบานด้านหน้าเป็ น Orifice gate
(ช่อง Orifice เป็ นช่องสี่ เหลี่ยม) บานด้านในเป็ น Turnout gate (ช่อง Turnout ขึ้นกับรู ปร่ าง
ของท่อ)โดยระหว่างบานทั้งสองจะเป็ นเป็ นบ่อนํ้านิ่ง (Stilling basin) หลักการทํางานให้น้ าํ ไหล
ผ่านอาคารเป็ นแบบ Submerged Orifice ที่กาํ หนดให้มีความแตกต่างของระดับนํ้า (∆h)
ระหว่างด้านเหนื อหน้า Orifice gate กับนํ้าระดับนํ้าด้านท้ายนํ้าใน Stilling basin เป็ นค่าคงที่
กําหนดให้มีค่ามาตรฐานเท่ากับ 6 เซนติเมตร ลักษณะรู ปแบบของ CHO ดังแสดงใน รูปที่ 13-42
Constant Head Orifice

ในส่ งนํ้าผ่าน CHO ใดๆ จะนําค่าความต้องการใช้น้ าํ ทั้งหมดของพื้นที่ที่ตอ้ งรับนํ้าผ่าน
จาก CHO นั้นมาคํานวณหาขนาดของช่องรับนํ้า ซึ่ งเป็ นระยะยกบานของ Orifice gate กล่าวคือ
เมื่อทําการส่ งนํ้า Orifice gate จะเป็ นตัวปรับควบคุมปริ มาณนํ้าตามปริ มาณที่เราต้องการ ส่ วน
Turnout gate จะเป็ นตัวปรับให้ระดับนํ้าใน Stilling basin มีความแตกต่างกับระดับนํ้าหน้า
่ ี่ 6 เซนติเมตร
Orifice gate ให้คงที่อยูท

PLAN

SECTION A-A

รู ปที่ 13-42 ตัวอย่าง แปลนและรู ปตัดตามยาวของ CHO
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 การคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ าน CHO
ใช้สมการพื้นฐานของ Submerged orifice flow
Q  CdA 2gh

เมื่อ

Q = ปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่านอาคาร,

ลูกบาศก์เมตร/วินาที
A = L.Yo = พื้นที่หน้าตัดของช่องเปิ ด Orifice gate, ตารางเมตร
L = ความกว้างของช่องเปิ ด, เมตร
Yo หรื อ Go =ระยะเปิ ดบานระบาย, เมตร
g = อัตราเร่ งเนื่ องจากแรงดึงดูดของโลก = 9.81 เมตร/ วินาที

2

∆h = 0.06 เมตร ความแตกต่างของระดับนํ้าด้านหน้าและท้าย Orifice Gate
Cd = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหล

ค่ า

(ตามรายละเอียดในลําดับถัดไป)

Cd ของ CHO

่ บั ค่าของ Y1 /Y0
Cd จะขึ้นอยูก

เมื่อ Y1 คือระดับนํ้าด้านหน้าอาคารและY0 เป็ น

ระยะยกบานระบาย ซึ่งได้จากการทดลองดังนี้
Y1
 4 .0
Y0
Y1
 2 .5
Y0

จะได้ค่า

Cd = 0.65

จะได้ค่า

Cd = 0.75

อาจใช้ค่าโดย Cd เฉลี่ย = 0.7
ปัญหาและความผิดพลาดในการส่ งนํา้ ผ่ าน CHO
1) ค่า ∆h ที่ตอ้ งควบคุมให้คงที่ เป็ นค่าช่วงแคบ ๆ คือ 0.06 เมตร หากค่าดังกล่าวผิดพลาด
เพียงเล็กน้อย จากการอ่านค่าระดับนํ้าจาก Staff gage ผิดก็จะทําให้อตั ราการไหลผิดพลาดได้มาก
ตัวอย่างเช่น หากอ่านค่าจาก Staff gage ผิดไปเพียง 0.5 ซ.ม. ทําให้ความผิดพลาดโดยรวมผิดไป
1 ซ.ม. ซึ่ งคิดเป็ น 16% ของ ∆h ทั้งหมด ซึ่งจะทําให้อตั ราการไหลผิดพลาด 8% ส่ วนการปรับเพิ่ม
ค่า ∆h แม้ทาํ ให้ความผิดพลาดของอัตราการไหลลดลง แต่จะทําให้การไหลรุ นแรง ทําให้เกิดผล
กระทบต่อด้านท้ายนํ้าได้มาก
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2) การคิดปริ มาณความต้องการใช้น้ าํ ของพื้นที่เพาะปลูกหรื ออื่น ๆ ไม่ถูกต้อง เมื่อส่ งนํ้า
ผ่าน CHO ทําให้ปริ มาณนํ้าที่ส่งกับปริ มาณนํ้าที่ใช้ไม่สอดคล้องกัน ไม่สามารถควบคุมให้ค่า ∆h
คงที่ที่ 0.06 เมตรได้
3) การคํานวณระยะเปิ ดบาน Orifice gate ผิดพลาดทําให้ปริ มาณนํ้าที่ส่งกับปริ มาณนํ้าที่
ใช้ไม่สอดคล้องกัน ไม่สามารถควบคุมให้ค่า ∆h คงที่ได้
4) การไม่รู้และไม่เข้าใจหลักการทํางานของ CHO แล้วส่ งนํ้าโดยไม่ตรวจสอบความ
ต้องการใช้น้ าํ หรื อไม่คาํ นวณระยะเปิ ดบาน Orifice gate แต่พยายามปรับบานทั้ง Orifice gate
และ Turnout gate เพื่อให้ได้ค่า ∆h คงที่ที่ 0.06 เมตรให้ได้ ซึ่งยากที่จะทําได้
5) จากการที่การส่ งนํ้าผ่าน CHO นั้นค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนและมีปัญหามากตามที่
กล่าวข้างต้น ทําให้ผใู ้ ช้งานส่ วนใหญ่เห็นว่าอาคาร CHO นั้นทํางานไม่ได้ผลตามหลักการที่
กําหนด จึงมักแก้ปัญหาโดยการยกบาน Orifice gate พ้นนํ้าหรื อถอดออก แล้วควบคุมอัตราการ
ไหลโดยใช้ Turnout gate เพียงบานเดียว ทําให้อาคารดังกล่าวกลายสภาพเป็ น Farm turnout
ไปโดยปริ ยาย

13.4 การวัดปริมาณนํา้ ไหลผ่ านท่ อขนาดเล็กความยาวสั้ นๆ
การวัดปริ มาณนํ้าผ่านท่อขนาดเล็กที่จะกล่าวในหัวข้อนี้ ประกอบด้วยท่อ 2 ประเภทคือ ท่อ
ขนาดเล็กที่รับนํ้าจากคูน้ าํ เข้าแปลงเพาะปลูก กับการวัดปริ มาณนํ้าที่ออกจากปลายท่อเปิ ดที่ใช้ปล่อย
นํ้าจากระบบท่อออกไปใช้
13.4.1 ท่ อขนาดเล็กทีร่ ับนํา้ จากคูนํา้ เข้ าแปลงเพาะปลูก
โดยปกติ แ ล้ว จะไม่ มีการคํานวณปริ มาณนํ้าจากท่ อรั บนํ้าจากคู น้ ําเข้าแปลงนา
เพราะพื้นที่แต่ละแปลงมักกําหนดให้มีท่อ ขนาดและจํานวนที่เหมาะสมกับขนาดของแปลงอยูแ่ ล้ว
สําหรับการวัดปริ มาณนํ้าเข้านั้นแปลงมักทําในกรณี ศึกษาการใช้น้ าํ ของพืช การศึกษาประสิ ทธิภาพ
การส่ งนํ้าในแปลง หรื อตรวจสอบความเพียงพอที่แปลงได้รับนํ้าเหมาะสมกับระยะเวลาหรื อรอบ
เวรการส่ งนํ้า เป็ นต้น ซึ่ งอาจใช้เครื่ องมือวัดนํ้า เช่น Flume หรื อฝายวัดนํ้า วัดปริ มาณนํ้าจากท้าย
ท่อแล้ว อาจคํานวณหรื อเทียบหาค่าจากกราฟได้โดยตรงเมื่อรู ้ค่า Head ของการไหลผ่านท่อนั้น
รู ปแบบการไหลของท่อรับนํ้าจากคูน้ าํ เข้าแปลงนา แสดงในรู ปที่ 13-43 ซึ่ งรู ป ก.
ฝังท่อไว้สูงนํ้าด้านท้ายท่อไม่ท่วมหลังท่อจึงมีการไหลแบบ Free flow ซึ่ ง Head ของการไหลจะ
คิดจากผลต่างของระดับนํ้าหน้าท่อกับระดับกึ่งกลางของท้ายท่อ ส่ วนรู ป ข.ฝังท่อไว้ต่าํ นํ้าด้านท้าย
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ท่อท่วมหลังท่อจึงมีการไหลแบบ Submerged
ของระดับนํ้าหน้าท่อกับระดับนํ้าด้านท้ายท่อ

flow ซึ่ ง Head

ของการไหลจะคิดจากผลต่าง

ก. มีการไหลแบบ Free flow

ข. มีการไหลแบบ Submerged flow

รู ปที่ 13-43 ท่อรับนํ้าจากคูน้ าํ เข้าแปลงนา
 การคํานวณผ่ านท่ อขนาดเล็กโดยหลักการไหลในท่ อปิ ด (ค่าโดยประมาณ)
1/ 2

V2
h  K
2g


 2gh
Q  Dp2

4
 K 
,
L
K

1
.
9

f
+ ท่ อขนาดเล็ก
Dp
Dp = เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของปากท่อ

ม.
K = ค่าสัมประสิ ทธิ์ การสู ญเสี ยเนื่ องจากแรงเสี ยดทาน
ถ้าความยาวท่อ 1.00 ม. หรื อ 1.50 ม. เฉลี่ย 1.25 ม. จะได้
K  1.9 

เมื่อ
f

1.25 f
Dp

f = friction loss coefficient of Darcy-Weissbach

64
NR

เมื่อ

NR หรื อ Re = Reynolds number

ϵ หรื อ k ค่าความขรุ ขระของผนังท่อ k = 5 x 10-5 ม.
5
-5
Re > 10 , k = 5 x 10 ม. , 300 < Dp/k < 1200
+ ท่ อขนาดใหญ่

0.028 > f > 0.019
K = 2.1
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 กราฟอัตราการไหลผ่ านท่ อผิวเรียบขนาดเล็ก และไซฟอน
สําหรับท่อที่มีความยาวในช่วง 1.0 - 1.5 ม. ตามหลักการคํานวณข้างต้น ได้สรุ ปอัตราการไหลของ
ท่อขนาด 0.015 ม. (1/2”), 0.020 ม. (3/4”), 0.025 ม. (1”), 0.030 ม.(1-1/4”), 0.040 ม.(1-1/2”), 0.050
ม.(2”) และ 0.060 ม.(2-1/2”) ที่ ∆h ต่างๆ เป็ นกราฟดังแสดงในรู ปที่ 13-44 ที่ใช้ได้กบั ท่อไซฟอน
ขนาดเล็กด้วย
 กราฟอัตราการไหลผ่ านท่ อผิวเรียบขนาดใหญ่ และไซฟอน
สําหรับท่อที่มีความยาวในช่วง 6Dp < L < 20Dp ตามหลักการคํานวณข้างต้น ได้สรุ ปอัตราการ
ไหลของท่อขนาด 0.030 ม. (1-1/4”), 0.040 ม. (1-1/2”), 0.050 ม. (2”), 0.060 ม.(2-1/4”), 0.0750 ม.
(3”), 0.100 ม.(4”), 0.125 ม.(5”), 0.150 ม.(6”) , 0.200 ม.(8”) , 0.250 ม.(10”) , 0.300 ม.(12”) และ
0.350 ม.(13-3/4”) ที่ ∆h ต่างๆ เป็ นกราฟดังแสดงในรู ปที่ 13-45 ที่ใช้ได้กบั ท่อไซฟอนด้วย
(หน่วย ลิตร/วินาที)

รู ปที่ 13-44 อัตราการไหลผ่านท่อขนาดเล็กผิวเรี ยบ และไซฟอน (หน่วย ลิตร/วินาที)
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รู ปที่ 13-45 อัตราการไหลผ่านท่อขนาดใหญ่ผวิ เรี ยบ และไซฟอน(ท่อเล็ก)
13.4.2 การวัดปริมาณนํา้ ทีอ่ อกจากปลายท่ อเปิ ด
เป็ นกรณี ที่น้ าํ จากระบบท่อถูกปล่อยออกไปใช้โดยผ่านปลายท่อเปิ ด ซึ่ งสามารถ
คํา นวณอัต ราการไหลออกจากท่ อได้จ ากลัก ษณะของลําของนํ้าที่ ไ หลพุ่ง ออกไปจากปลายท่ อ
ดังกล่าว ซึ่ งอาจตรวจวัดได้ 2 ลักษณะคือการไหลออกจากท่อขึ้นไปในแนวดิ่ง และการไหลออก
จากท่อในแนวราบ
13.4.2.1 การวัดการไหลทีอ่ อกจากท่ อขึน้ ไปในแนวดิ่ง
Lawrence และ Braunworth (1906) ได้ศึกษาการไหลออกจากท่อที่ติดตั้งให้

ปลายท่อตั้งขึ้นในแนวดิ่ง พบว่าอัตราการไหลจะสัมพันธ์กบั ความสู งของนํ้าพุเหนื อปากท่อ วิธีการ
ดังกล่าวมักใช้เพื่อตรวจสอบการทํางานของปั๊ มนํ้า และตรวจวัดอัตราการไหลที่น้ าํ จากระบบท่อ
ออกสู่ บ่ อ พัก นํ้า ช่ ว งปลายของท่ อ ต้อ งมี ข นาดเดี ย วกัน มี ค วามยาวไม่ น้ อ ยกว่ า 6 เท่ า ของ
เส้นผ่าศูนย์กลางภายในท่อ และปลายท่อต้องเป็ นขอบเรี ยบดังแสดงใน รู ปที่ 13-46
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1) Weir flow

2) Jet flow

รู ปที่ 13-46 การวัดการไหลออกจากท่อขึ้นไปในแนวดิ่ง
การคํานวณอัตราการไหลที่ออกจากท่อขึ้นไปในแนวดิ่งซึ่ งแบ่งรู ปแบบการไหล
ได้เป็ น 2 รู ปแบบดังนี้ (เมื่อ D หรื อ Dp เป็ นเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของปากท่อ และH หรื อ hs
เป็ นความสูงของนํ้าพุเหนือปากท่อ)
ในกรณี ที่ hs ≤ 0.37D จะมีลกั ษณะการไหลผ่านปลายท่อแบบ
ฝายสันคม อัตราการไหลคํานวณได้จากสมการต่อไปนี้
1) Weir flow

Q  5.47 D1p.25 h1s.35

เมื่อ

Q = อัตราการไหล (m3/s)
D หรื อ Dp = เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของปากท่อ
H หรื อ hs = ความสู งของนํ้าพุเหนื อปากท่อ

(m)

(m)

2) Jet flow ในกรณี ที่ hs ≥ 1.4D จะมีลกั ษณะการไหลผ่านปลายท่อเป็ นลํา Jet

อัตราการไหลคํานวณได้จากสมการต่อไปนี้
Q  3.15 D1p.99 h0s.53

เมื่อ

Q = อัตราการไหล (m3/s)
D หรื อ Dp = เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของปากท่อ
H หรื อ hs = ความสู งของนํ้าพุเหนื อปากท่อ

(m)

(m)

และ Braunworth ได้สรุ ปผลการศึกษาสร้างเป็ นกราฟความ
สัมพันธ์ของ Q, Dp และ hs ของท่อขนาดต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 13-47
Lawrence
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รู ปที่ 13-47 กราฟ ความสัมพันธ์ของ Q, Dp และ hs ของท่อขนาดต่าง ๆ
ที่วดั การไหลออกจากท่อขึ้นไปในแนวดิ่ง

13.4.2.2 การวัดการไหลทีอ่ อกจากปลายท่ อในแนวราบ
มีผลการศึกษาการวัดการไหลที่ออกจากท่อขึ้นไปในแนวราบที่เป็ นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวาง คือ 1) California pipe method และ 2) Trajectory method
เป็ นการศึกษาโดย Van Leer ในปี 1922
ซึ่งมีรายละเอียดคือ เป็ นการศึกษาจากท่อขนาด 2 – 6 นิ้ว ที่วางในแนวราบ การไหลออกจากปลาย
ท่อเป็ นการไหลแบบไม่เต็มหน้าตัดของท่อที่เป็ นการไหลตกออกไปอย่างอิสระ และมีความยาวท่อ
ในช่วงนํ้าไหลไม่เต็มท่อจากปลายท่อที่จะปล่อยนํ้าออกไปไม่นอ้ ยกว่า 6 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง
ท่อ
1) California pipe method
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รู ปที่ 13-48 ลักษณะการไหลไม่เต็มท่อออกจากปลายท่อของ California pipe method

เมื่อ

yc = ความลึกของนํ้าทีป
่ ลายท่ อ (ค่าสู งสุ ด 0.56Dp)
Dp = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในท่อ
Y = ความสู งของช่องอากาศเหนื อระดับนํ้าที่ปลายท่อ

ที่ตาํ แหน่งปลายท่อ

X=0 ;

2) Trajectory

yc ≤ 0.56Dp

;

method เป็ นการศึ กษาโดย

Y = Dp - yc

Greve

ในปี 1928 ที่

Purdue University บางครั้งจึงอาจเรี ยก Purdue method

รู ปที่ 13-49 ลักษณะการไหลเต็มท่อออกจากปลายท่อของ Trajectory method
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 การคํานวณอัตราการไหล
1) กรณี การไหลไม่เต็มท่อ (California pipe method) คํานวณได้จากสมการ
Q  0.017 D2 X Y .(a / A )

เมื่อ

Q คือ ปริ มาณการไหลของนํ้า

เป็ น ลิตร / วินาที
D คือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
เป็ น ซ.ม.
X, Y คือ ระยะวัดในแนวราบ และแนวดิ่ง
เป็ น ซ.ม.
2
a คือ พื้นที่หน้าตัดลํานํ้าที่พงุ่ ออกจากท่อ เป็ น ซ.ม.
A คือ พื้นที่หน้าตัดของท่อ
เป็ น ซ.ม.2

2) กรณี การไหลเต็มท่อ (Trajectory method) คํานวณได้จากสมการ
Q  0.017 D2 X Y

เมื่อ

คือ ปริ มาณการไหลของนํ้า
D คือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
X,Y คือ ระยะวัดในแนวราบ และแนวดิ่ง
Q

เป็ น ลิตร / วินาที
เป็ น ซ.ม.
เป็ น ซ.ม.

ผลการศึกษาท่ อขนาดเล็ก 2 – 6 นิว้ การวิเคราะห์การไหลออกจากปลายท่อโดย
อาศัยหลักการเคลื่อนที่แบบ Projectile จากผลการศึกษาได้สมการอัตราการไหลเมื่อออกจากท่อ
ดังต่อไปนี้
3)

X = v0t

;

Y = ½ gt2

X2
1

Q  Cd  Dp2  g
2Y
4

Q

คือ ปริ มาณการไหลของนํ้า

เป็ น ม.3 / วินาที

Cd คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ การไหลออกจากปลายท่อ

≈ 1.10

Dp คือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ

เป็ น ม.
X, Y คือ ระยะวัดในแนวราบ และแนวดิ่ง เป็ น ม.
2
g คือ 9.81 ม. /วินาที
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นอกจากนี้ สร้างเป็ นกราฟความสั มพันธ์ ของ Y, Q, ขนาดท่ อ ที่ X ค่ าต่ าง ๆ
California pipe method เมื่อ X = 0 ม.ในรู ปที่ 13-50 และ Trajectory method เมื่อ X =
0.152 ม. ในรู ปที่ 13-51, X = 0.305 ม.ในรู ปที่ 13-52 และ X = 0.457 ม. ในรู ปที่ 13-53

รู ปที่ 13-50 กราฟความสัมพันธ์ของ Y , Q , ขนาดท่อ ที่ X = 0 ม.
(California pipe method ของท่อ 2 – 6 นิ้ว)

รู ปที่ 13-51 กราฟความสัมพันธ์ของ Y, Q, ขนาดท่อ ที่ X = 0.152 ม.
(Trajectory method ของท่อ 2 – 6 นิ้ว)
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รู ปที่ 13-52 กราฟความสัมพันธ์ของ Y, Q, ขนาดท่อ ที่ X = 0.305 ม.
(Trajectory method ของท่อ 2 – 6 นิ้ว)

รู ปที่ 13-53 กราฟความสัมพันธ์ของ Y, Q , ขนาดท่อ ที่ X = 0.457 ม.
(Trajectory method ของท่อ 2 – 6 นิ้ว)
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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13.5 การวัดปริมาณนํา้ ไหลผ่ านกาลักนํา้ หรือไซฟอนขนาดเล็ก
เมื่อกล่าวถึงกาลักนํ้า ส่ วนใหญ่จะนึกถึงการใช้สายยางถ่ายนํ้าจากตูป้ ลาหรื อการถ่ายนํ้ามัน
จากถังนํ้ามันสํารองเติมใส่ รถยนต์ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของการนําหลักการการไหลของนํ้าในท่อ
ภายใต้แรงดันมาใช้ประโยชน์ในชี วิตประจําวัน ซึ่ งในทางวิศวกรรมชลประทานนั้นได้ให้นิยาม
ของกาลักนํ้าหรื อไซฟอนไว้ดงั นี้
ท่อเชื่อม: อาคารที่เป็ นท่อนํานํ้าในคลองไหลผ่านลอดสิ่ งกีดขวาง เช่น ถนน
ทางรถไฟ ทางนํ้า โดยออกแบบให้น้ าํ ไหลผ่านแบบเต็มท่อภายใต้แรงดัน มีลกั ษณะเฉพาะตัวคือตัว
ท่อจะวางเป็ นแนวโค้งลอดสิ่ งกีดขวางออกไปด้านท้าย คําเต็มเรี ยก Inverted siphon
Siphon :

รูปที่ 13-54 แสดงรู ปตัดตามยาวของ Inverted siphon
กาลักนํ้า : ท่อเล็ก ๆ ที่นาํ นํ้าจากแหล่งนํ้าหรื อทางนํ้าไหลผ่านสิ่ งกีดขวาง เช่น
คันกั้นนํ้า ถนน ลงสู่ อีกด้านหนึ่ งที่มีระดับตํ่ากว่า โดยวางพาดข้ามสิ่ งกีดขวางนั้นไป และปลายท่อ
ต้องมีระดับตํ่ากว่านํ้าด้านเหนือนํ้า โดยเป็ นการไหลเต็มท่อภายใต้แรงดัน
Siphon :

13.5.1 การใช้ ประโยชน์ กาลักนํา้ หรือไซฟอนขนาดเล็กในงานชลประทาน
1) การใช้ท่อกาลักนํ้าขนาดเล็กเพื่อการนํานํ้าจากคลองหรื อคูส่งนํ้าปล่อยให้แก่
พื้นที่เพาะปลูกในจุดที่ไม่มีท่อส่ งนํ้า โดยนิยมใช้กบั การให้น้ าํ แบบร่ องคู

รูปที่ 13-55 การใช้ท่อกาลักนํ้าขนาดเล็กเพื่อการนํานํ้าจากคลองหรื อคูส่งนํ้าให้แก่พ้นื ที่เพาะปลูก
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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2) การพร่ องนํ้าออกจากเขื่อนหรื ออ่างเก็บนํ้าและฝายทดนํ้าที่หัวงานไม่มีอาคาร
ระบายนํ้าที่สามารถควบคุมระดับนํ้าได้ เช่น ประตูระบายนํ้า ประตูระบายทราย และฝายระบายนํ้า
เป็ นต้น ดังนั้นเมื่อระดับนํ้าตํ่ากว่าสันฝายหรื อสันทางระบายนํ้าล้น การจะลดระดับนํ้าที่หวั งานลง
อีก อาจเพื่อวัตถุประสงค์ให้เกิ ดความมัน่ คงปลอดภัยต่อตัวอาคารหัวงาน หรื อเพื่อการซ่ อมแซม
บํารุ งรักษาหรื อปรับปรุ งอาคารหัวงานก็ตาม ในการแก้ปัญหาอาจทําได้โดยวิธีต่อไปนี้
(1) การใช้เครื่ องสูบนํ้า ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเป็ นค่าสูบนํ้า
(2) การระบายนํ้าผ่านระบบส่ งนํ้าแล้วระบายทิ้งลงทางนํ้าธรรมชาติ แต่มกั ไม่
นิ ยมทํากันเพราะระบายได้ปริ มาณไม่มากต้องใช้ระยะเวลานาน และถ้าควบคุมไม่ดีจะทําให้เกิด
ความเสี ยหายท่อระบบส่ งนํ้า หรื อความเสี ยหาต่อพื้นที่เพาะปลูกในช่วงเวลานั้น
(3) หากเป็ นกรณี สุ ด วิ สั ย อาจต้อ งเจาะตัว เขื่ อ นหรื อ ทํา นบดิ น ในตํา แหน่ ง ที่
เหมาะสม ซึ่ งจะไม่สามารถควบคุม ปริ มาณนํ้า, การกัดเซาะที่ช่องเจาะ และนํ้าที่ระบายออกไปที่
ด้านท้ายนํ้าที่อาจย้อนมากัดเซาะตัวทํานบดิน หรื อถ้านํ้าที่ถูกลดระดับลงเร็ วเกินไป (Sudden
drawdown) อาจทําให้ตวั เขื่อนดินหรื อทํานบดินพังทลายได้
(4) ใช้ก าลัก นํ้า ระบายนํ้าซึ่ ง เสี ย ค่ า ใช้จ่ า ยน้อยเป็ นค่ า ขนย้า ยท่ อ และค่ าติ ด ตั้ง
เท่านั้น กรณี ตวั อย่างเช่น การพร่ องนํ้าจากเขื่อนมูลบน จังหวัดนครราชสี มา ในเดือนตุลาคม พ.ศ.
2533 หรื อการพร่ องนํ้าจากอ่างเก็บนํ้าแม่มาน จังหวัดแพร่ เมื่อ พฤษภาคม พ.ศ. 2549 โดยติดตั้งกา
ลักนํ้าที่ทางระบายนํ้าล้น เป็ นต้น
3) การพร่ อ งนํ้า ออกจากเขื่ อ นหรื อ อ่ า งเก็บนํ้า และฝายทดนํ้า ในกรณี ที่อ าคาร
ระบายนํ้าที่มีท้ งั หมดไม่สามารถระบายนํ้าได้ทนั วิธีการแก้ปัญหาอาจทําได้ดงั เช่นกรณี ขอ้ 2) แต่
การใช้กาลักนํ้าจะเสี ยค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดเป็ นค่าขนย้ายท่อและค่าติดตั้งเท่านั้น กรณี ตวั อย่างเช่น การ
พร่ องนํ้าจากอ่างเก็บนํ้าลําตะโคง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยติดตั้งกาลักนํ้าที่ตวั ทํานบดินซึ่ งต้องป้ องกัน
การกัดเซาะด้านท้ายท่อเป็ นอย่างดี

รูปที่ 13-56 การติดตั้งกาลักนํ้าที่ทางระบายนํ้าล้นอ่างเก็บนํ้าแม่มาน จังหวัดแพร่
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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รูปที่ 13-57 การติดตั้งกาลักนํ้าที่ทาํ นบดินเพื่อช่วยพร่ องนํ้า
จากอ่างเก็บนํ้าลําตะโคง จังหวัดบุรีรัมย์
13.5.2 ตัวอย่ างวิธีการติดตั้งไซฟอน (1 แถว) ทีท่ าํ นบดิน

รูปที่ 13-58 ตัวอย่างลักษณะการติดตั้งกาลักนํ้าที่ทาํ นบดิน
1) ใช้ท่อเหล็กและอุปกรณ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.20 หรื อ 0.30 ม.
2) การติ ด ตั้ง ท่ อ ที่ ล าดด้า นเหนื อ นํ้า (ในอ่ า งเก็บ นํ้า ) มัก ติ ด ตั้ง ให้แ นวท่ อ เป็ น
แนวตั้งฉากกับแนวทํานบดินให้ราบไปกับตามแนวลาดทํานบดิน ซึ่ งการหักมุมท่อด้านหน้าจะใช้
ข้องอ 45 องศา 2 ตัวเป็ นตัวปรับ
3) การติดตั้งท่อที่ลาดด้านท้ายทํานบดิน ถ้าให้มีลกั ษณะเหมือนด้านหน้าก็ใช้ขอ้ งอ
45 องศา 2 ตัว เป็ นตัว ปรั บ แต่ ห ากใช้ 1 ตัว จะกํา หนดลัก ษณะได้ 2 ลัก ษณะคื อ แนวท่ อ เป็ น
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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แนวตั้งฉากกับแนวทํานบดิ นแต่จะไม่ราบไปกับลาดทํานบดิ น กับปรับให้แนวท่อราบไปกับลาด
ทํานบดินแต่แนวท่อเอียงไปจากแนวตั้งกับแนวทํานบดิน
4) ใช้สามทางติดตั้งในแนวท่อบนหลังทํานบดินสําหรับกรอกนํ้าเข้าท่อ 1 ตัว การ
กรอกนํ้าใช้แผ่นไม้ปิดปลายท่อทั้ง 2 ข้างแล้วกรอกนํ้าเข้าท่อผ่านสามทางจนนํ้าล้นออกที่สามทาง
จึงผนึกสามทางให้สนิทด้วยแผ่นยางกันรั่วและปิ ดแผ่นเหล็กทับอีกชั้น ขันด้วยน๊อตจนแน่น เมื่อเอา
แผ่นไม้ที่อุดปลายท่อทั้งสองข้างออกท่อไซฟอนก็จะทํางาน
5) พื้นดินด้านท้ายท่อต้องมีการป้ องกันการกัดเซาะไว้ดว้ ยเสมอ และปลายท่อต้อง
ติดตั้งข้องอเพื่อให้น้ าํ ที่ไหลออกไปพุง่ ขึ้นเพื่อลดการกัดเซาะดินด้านท้ายได้ระดับหนึ่ง
6) ต้องป้ องกันไม่ให้มีสวะ ขยะหรื อวัชพืชมาติดอยูด่ า้ นหน้าท่อ เพราะจะทําให้เกิด
การอุดตัน
13.5.3 หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ไหลผ่ านกาลักนํา้
13.5.3.1 ส่ วนประกอบของท่อกาลักนํ้า
กาลักนํ้าหรื อไซฟอนทุกขนาดทุกแบบจะใช้หลักการที่เหมือนกันคือ การไหลแบบ
เต็มท่อในท่อปิ ดหรื อการไหลภายใต้แรงดัน แล้วมีการเกิดการสู ญเสี ยพลังงานจากการต้ านทานการ
ไหลในระบบท่อ (Head Losses)
HL  K.

โดย

V2
2g

HL

=

K

=

V

=

การเสี ยเฮดเนื่องจากอุปกรณ์ในระบบท่อ
ค่าสัมประสิ ทธิ์ของความต้านทานการไหล
ความเร็ วของการไหล (เมตร /วินาที)

(เมตร)

g

=

ความเร่ งเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก = 9.81 (เมตร/วินาที2)

การต้านทานการไหลที่คิดในระบบท่อนั้นอาจประกอบด้วย
จากอุปกรณ์ประกอบท่อ จากตัวท่อ และที่ทางออก

4

ส่ วน คือ ที่ทางเข้า

1) การต้านทานการไหลที่ทางเข้า (Entrance Losses)
ท่อ 0.20 ม. และ 0.30 ม. คิดสัมประสิ ทธิ์ที่ทางเข้า หรื อ Ke = 0.80
2) การต้านทานการไหลจากอุปกรณ์ประกอบท่อ ได้แก่ ข้อต่อ ข้องอ วาล์ว ต่าง ๆ
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กําหนดค่าสัมประสิ ทธิ์ของความต้านทานการไหลจากอุปกรณ์ประกอบท่อ ขนาด
0.20 ม. ขึน้ ไป ที่มกั ใช้เพื่อประกอบเป็ นกาลักนํ้าดังนี้




ประตูน้ าํ (Gate Valve) ค่า Kg
= 0.19 เมื่อเปิ ดประตูน้ าํ เต็มที่
= 1.15 เมื่อเปิ ดประตูน้ าํ 75 %ของพื้นที่หน้าตัด
= 5.60 เมื่อเปิ ดประตูน้ าํ 50 %ของพื้นที่หน้าตัด
= 24.00 เมื่อเปิ ดประตูน้ าํ 25 %ของพื้นที่หน้าตัด
กรณี ประตูน้ าํ แบบ Butterfly Valve Kg = 0.15
ค่า K ข้องอ ข้อต่อ 3 ทาง

รูปที่ 13-59 ค่า K ของข้องอ ข้อต่อ 3 ทาง
3) การต้านทานการไหลที่เกิดในตัวท่อ
H F

โดย

HF =

การเสี ยเฮดในท่อ

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน

6.35 n2 V 2L
D4 / 3
(เมตร)
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n =
V

=

L =
D =

ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความขรุ ขระของผิวท่อ
ความเร็ วของการไหล (ม. /วินาที)
ความยาวท่อ (เมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ (เมตร)

ท่อเหล็กใช้

0.012

4) การต้านทานการไหลที่ทางออก (Exit Losses)
ท่อ 0.20 ม. และ 0.30 ม. คิดสัมประสิ ทธิ์ที่ทางออก หรื อ Kex = 1.00

13.5.3.2 แนวทางคํานวณปริ มาณนํ้าผ่านท่อไซฟอนที่ใช้พร่ องนํ้าจากอ่างเก็บนํ้า
ถ้า

El.w = ระดับนํ้า ในอ่างเก็บนํ้า หรื อฝายทดนํ้า
El.t = ระดับนํ้าท่วมท้ายท่อกาลักนํ้า หรื อระดับกึ่งกลางท้ายท่อถ้านํ้าไม่

ท่วมท้ายท่อ
El.w - El.t =
El.w - El.t =

El.w  El.t  K e .

การสู ญเสี ยเฮดรวมทั้งหมดในระบบท่อ (Total Losses: HT)
การสู ญเสี ยเฮดที่ทางเข้า + การสู ญเสี ยเฮดจากอุปกรณ์ประกอบ
+ การสู ญเสี ยเฮดในเส้นท่อ+ การสู ญเสี ยเฮดที่ทางออก

V2

2g

V2

El.w  El.t  K e .
2g

2

2

K b  K g . V2g  6.35 n4 / 3V

2

L

D

 K ex .

V2
2g

V2
V 2 6.35 n2 V 2L 2g
 K ex .
.
K b  K g . 2g 
2g
2g
D4 / 3






 V2
6.35 n2 L(2g)

El.w  El.t  K e   K b  K g 
 K ex .
4/3

 2g
D



 V2
12.70 g n2 L

 K ex .
El.w  El.t  K e   K b  K g 
4/3

 2g
D


***

***

เมื่อแทนค่าต่างๆ แล้ว ให้หาค่า V ออกมา
หาค่า Q จาก

Q = AV
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ตัวอย่ างการคํานวณ กาลักนํ้าติดตั้งที่ทาํ นบดินเพื่อช่วยระบายนํ้าออกจากอ่างเก็บนํ้าเมื่อ
คิดจาก 1 แถวโดยใช้ท่อเหล็กและอุปกรณ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.20 ม. หักมุมท่อด้านหน้าและ
ท้ายทํานบดินใช้ขอ้ งอ 45 องศาด้านละ 2 ตัว ติดตั้งข้อต่อ 3 ทางเพื่อกรอกนํ้า 1ตัว ปลายท่อด้านท้าย
ติดตั้งข้องอ 45 องศา 1 ตัว ความยาวรวมระหว่างปลายท่อทั้ง 2 ข้างยาว 30 เมตร ระดับนํ้าด้านท้าย
ไม่ท่วมท้ายท่อ ระดับนํ้าในอ่างเก็บนํ้ากับระดับกึ่งกลางปลายท่อด้านท้ายต่างกัน 10 เมตร
El.w - El.t =

การสูญเสี ยเฮดที่ทางเข้า + การสู ญเสี ยเฮดจากอุปกรณ์ประกอบ
+ การสู ญเสี ยเฮดในเส้นท่อ+ การสู ญเสี ยเฮดที่ทางออก


 V2
12.70 g n 2 L

 K ex .
El.w  El.t  K e   K b 
4/3

 2g
D



10 ม.



El.w - El.t =



การสู ญเสี ยเฮดที่ทางเข้า



การสู ญเสี ยเฮดจากอุปกรณ์ประกอบ
ข้องอ 45 องศา 5 ตัว, สามทางติดตั้งในแนวการไหล 1 ตัว

Ke = 0.80

∑Kb = (0.15x5) + 0.07 = 0.82


การสู ญเสี ยเฮดในเส้นท่อ
เมื่อ

g = 9.81

ม. /วินาที2 , n = 0.012, L = 30 ม.

 12.70 g n 2 L   12.70 x 9.81x 0.012 2 x 30 



4/3
4/3
 4.602

 
D
0
.
20


 



การสู ญเสี ยเฮดที่ทางออก

แทนค่าในสมการ

Kex = 1.00

10 = (0.80+0.82+4.602+1.00) v2/ (2x9.81)
V2 = 10x2x9.81/ (0.80+0.82+4.602+1.00) = 27.167
V = (27.167)0.5 = 5.212
A = ¶D2/4 = ¶ (0.22/4) = 0.0314
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Q = AV
Q = 0.0314 x 5.212 = 0.164

จะเห็นได้ว่าการใช้ท่อ
0.164 ม.3 /วินาที หรื อ 590 ม.3/ชัว่ โมง

Siphon

ม.3 /วินาที

ขนาด 8 นิ้ว เพียงแถวเดียวสามารถระบายนํ้าได้

13.5.3.3 ปริ มาณนํ้าผ่านท่อไซฟอนขนาดเล็กที่ใช้ปล่อยนํ้าให้แก่แปลงเพาะปลูก
ท่ อ ไซฟอนที่ ใ ช้ง านลัก ษณะนี้ มัก ใช้ท่ อ พลาสติ ก อ่ อ น ส่ ว นขนาดที่ ใ ช้ข้ ึ น กับ
ปริ มาณนํ้าที่ท่อสามารถปล่อยออกไปได้ ส่ วนใหญ่ใช้ท่อขนาด 1 – 4 นิ้ ว โดยหากท่อยิ่งมีขนาด
ใหญ่การใช้งานก็จะยิง่ ยาก การหาค่า Head การไหลหรื อความแตกต่างของระดับนํ้าด้านเหนือนํ้า
กับท้ายนํ้า (∆h) ทําได้ในลักษณะเดียวกับการใช้สายยางวัดระดับ โดยการยกปลายท่อขึ้นถ้าท่อใส
สังเกตจากระดับนํ้าในท่อนิ่ ง ถ้าท่อทึบให้ปรับระดับปลายท่อจนระดับนํ้าในท่อปริ่ มปลายท่อพอดี
แล้วจึงวัดความแตกต่างกับระดับนํ้าในแปลงหรื อคูดา้ นท้าย

การติดตั้งท่อ Siphon ขนาดเล็ก

วิธีการตรวจวัด Head การไหล (∆h)

รู ปที่ 13-60 การติดตั้งท่อ Siphon ขนาดเล็กและการตรวจวัด Head การไหล
 การหาอัตราการไหลผ่ านท่ อไซฟอนขนาดเล็ก
1) คํานวณโดยใช้หลักการไหลในท่อปิ ด ที่คิดการสู ญเสี ยเฮดที่ทางเข้า(ปากท่อ)
ในเส้นท่อและที่ทางออก (ปลายท่อ) ส่ วน Head การไหล (∆h) คิดจากความแตกต่างของระดับนํ้า
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ด้านเหนื อนํ้าหรื อเหนื อปากท่อกับด้านท้ายนํ้าเหนื อปลายท่อ หรื อกึ่งกลางปลายท่อกรณี ที่น้ าํ ด้าน
ท้ายไม่ท่วมปลายท่อ
วิธีการคํานวณ และการใช้กราฟ เหมือนที่ได้นาํ เสนอในหัวข้อ 13.4.1 ท่อขนาดเล็ก
ที่รับนํ้าจากคูน้ าํ เข้าแปลงเพาะปลูกทุกประการ
2) การหาอัตราการไหลด้วยวิธีตวงแล้วเทียบกับเวลา โดยการเอาภาชนะรับนํ้าจาก
ปลายท่อ บันทึกช่วงเวลาการรองรับเก็บนํ้า หาปริ มาตรนํ้าจากการตวงหรื อเทียบจากนํ้าหนักเป็ น
ปริ มาตร

----------------------------------------------
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บทที่ 14
การวัดปริมาณนํา้ ด้ วยรางวัดนํา้ (Flume)

14.1 หลักการเบือ้ งต้ นของรางวัดนํา้
รางวัดนํ้า หรื อ Flume เป็ นอาคารวัดนํ้าหรื ออุปกรณ์ที่สร้างขึ้นหรื อติดตั้งเพื่อวัดปริ มาณ
นํ้าที่ไหลผ่านทางนํ้า ตั้งแต่คูขนาดเล็กไปจนถึงคลองขนาดใหญ่ การออกแบบ Flume เป็ นอาคาร
วัดนํ้านั้นสื บเนื่องจากการวัดนํ้าโดยใช้ฝายวัดนํ้ามีการเกิด Head loss สู งมาก เพราะระดับสันฝาย
จะต้องสู งจากพื้นของทางนํ้าตามเกณฑ์ที่กาํ หนด ทําให้ระดับนํ้าด้านท้ายฝายวัดนํ้าลดตํ่าลงมาก
ดังนั้นในการออกแบบ Flume จึงต้องการให้ (1)เกิดการสู ญเสี ยพลังงานน้อยที่สุดซึ่ งจะทําให้
ระดับนํ้าด้านท้ายเปลี่ยนแปลงไม่มาก นัน่ คือตัว Flume ต้องมีขนาดหน้าตัดการไหลที่ใกล้เคียง
และกลมกลืนกับหน้าตัดของทางนํ้า โดยที่แนวศูนย์กลางตามยาวของ Flume กับของทางนํ้าจะทับ
เป็ นแนวเดียวกัน ระดับพื้น Flume กับระดับก้นทางนํ้าต้องใกล้เคียงกัน จากลักษณะดังกล่าวจึง
(2)ไม่เกิดผลกระทบจาก Approach velocity และ(3)ไม่ทาํ ให้เกิดการตกจมของตะกอนทางด้าน
เหนือนํ้าและด้านท้ายนํ้า
หลักการพื้นฐานทางชลศาสตร์ของ Flume โดยทัว่ ไปนั้น คือการทําให้ความเร็ วปกติของ
นํ้าในทางนํ้าที่มีการไหลเป็ นแบบ Sub-critical flow มีการเพิ่มความเร็ วขึ้นเมื่อผ่านเข้ามาในราง
ให้เกิดเป็ นการไหลแบบ Super-critical flow โดยการบีบลดขนาดหน้าตัดของรางให้เล็กลง จะ
โดยการบีบด้านข้างให้แคบเข้าหรื อการยกระดับพื้นรางขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อทั้งสองอย่าง
และจะเกิด Critical flow ที่บริ เวณส่ วนที่แคบที่สุดของราง ทําให้เกิด Critical depth ที่ตาํ แหน่ง
ดังกล่าว แล้วผายออกเพื่อให้การไหลเป็ นปกติอีกครั้ง จากนั้นนําคุณสมบัติของ Critical depth
ไปคํานวณอัตราการไหลได้ดงั เช่นกรณี อาคารวัดนํ้าประเภทฝายตามที่กล่าวแล้ว
จากคุณสมบัติของ Critical flow หากพิจารณาความสัมพันธ์จาก Specific energy
curve ระหว่างค่าความลึ ก (y) และค่าพลังงานจําเพาะ (E) ของการไหลที่ อธิ บายในบทที่ 2
(หัวข้อ 2.3) จะพบว่าที่ Critical depth (yc) จะมีพลังงานจําเพาะน้อยที่สุด (ที่ตาํ แหน่งจุดยอดของ
กราฟ) นัน่ คือ dE/dy = 0

14-2
V2
Ey
2g

เมื่อ

q  gy 3c

และ


Q 2c A 3c

g
Tc

Q  B gy 3c

เมื่อ B คือความกว้างของทางนํ้ารู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า
และจากที่ yc/2

= vc2/(2g) , yc = 2/3E

2
Q  B g 
3

3/2

E3 / 2

 Q  0.385B 2g E3c / 2

ถ้าไม่คิด Approach velocity และ H = y จะได้อตั ราการไหลในทางทฤษฏีคือ
Q Theoretica l  0 .385 B 2 g H 3 / 2

แต่การไหลที่เกิดขึ้นจริ ง Q จะมีค่าน้อยกว่าค่าในทางทฤษฏี เพราะย่อมมี Approach
velocity เกิ ดขึ้นเสมอไม่ มากก็น้อย ค่าอัตราการไหลที่ เป็ นจริ งจึ งขึ้ นกับค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการ
ไหล C
C

Q
Q Theoretica l

ดังนั้น จะได้สมการพื้นฐานของ Flume คือ

Q  0 .385 CB 2 g H 3 / 2

ทั้งนี้สามารถจัดรู ปแบบสมการในการคํานวณอัตราการไหลได้เป็ น
เมื่อ

Q  KH n

Q = ปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่าน Flume แบบ Free flow
H = ความลึกของนํ้าด้านเหนื อ
K = สัมประสิ ทธิ์ การไหลผ่าน Flume ตามขนาดมิติเฉพาะตัว
n = ค่าตัวแปร ที่สม
ั พันธ์กบั ขนาดมิติเฉพาะตัวของ Flume

14.2 ชนิดของ Flume
นับตั้งแต่ Flume ตัวแรกได้ถูกสร้างขึ้นมา ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น เพื่อการพัฒนา
แก้ปัญหาที่มี เพื่อลดข้อจํากัด หรื อเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานของ Flume ที่มีการ
ออกแบบไว้เดิ มแล้ว การสร้ างนวัตกรรมใหม่ก็เป็ นเหตุผลสําคัญ ทําให้นักชลศาสตร์ ได้พฒ
ั นา
ออกแบบ Flume หลายรู ปแบบหรื อหลายชนิดขึ้นมา ซึ่งจะได้นาํ เสนอตามลําดับต่อไป
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

ปราโมท พลพณะนาวี สํ านักชลประทานที่ 8

14-3
อาจแบ่งประเภทของ Flume เป็ น 2 กลุ่ม คือ Long-throat flume และ Short- throat
flume

เป็ นอาคารวัดปริ มาณนํ้าที่พฒั นาขึ้นมาโดยการ
1) Long-throat flume
ปรับปรุ งฝายวัดนํ้าสันกว้าง (Broad crested weir) ด้วยการเพิ่มลาดด้านหน้าเพื่อลดการปะทะ
ต้านการไหลของนํ้า จึงอาจเรี ยกว่า Ramp flume (บางแบบอาจเพิ่มลาดด้านท้ายด้วย) ซึ่ งจะทํา
ให้ Head loss ลดลง แต่อาคารที่ได้พฒั นาปรับปรุ งใหม่น้ ี มีลกั ษณะการไหลที่ต่างไปจากฝายวัด
นํ้าสันกว้าง คือแนวเส้นการไหลจะขนานไปตลอดแนวหน้าตัดแต่ละช่วง มี Head loss ที่นอ้ ยกว่า
มาก ส่ วนที่เป็ นคอของ Flume ชนิ ดนี้ค่อนข้างยาว จึงเรี ยก Long-throat flume ต่อมามีการ
ปรับปรุ งพัฒนาให้มีหลายรู ปแบบ ติดตั้งในทางนํ้าทุกรู ปร่ างหน้าตัดทางนํ้าและมีการบีบด้านข้าง
เป็ นคอที่ชดั เจนขึ้นด้วย สําหรับหลักการทางชลศาสตร์ ของ Long-throat flume เป็ นลักษณะ
เดียวกับฝายสันกว้างที่ได้อธิบายไว้แล้วในบทที่ 10 ส่ วนรายละเอียดของรางวัดนํ้าชนิ ดนี้จะอธิ บาย
ในลําดับถัดไป
2) Short- throat flume เป็ นกลุ่มของรางวัดนํ้าที่มีช่วงคอของรางสั้นเมื่อเทียบ
กับ Long-throat flume ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่ารางวัดนํ้าชนิดอื่น ๆ ล้วนอยูใ่ นกลุ่ม Short- throat
flume ทั้งสิ้ น แม้ว่าบางแบบจะมีคุณสมบัติของ Long-throat flume แต่มีลกั ษณะรู ปร่ างที่เป็ น
ลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ได้แก่
(1) Venturi flume
(3) Cut-throat flume
(5) WSC flume
(7) Palmer-Bowles flume
(9) Circular flume ฯลฯ

(2) Parshall flume
(4) H-flume
(6) RBC flume
(8) S-M flume

รางวัดนํ้าชนิดต่าง ๆ อาจสร้างขึ้นใช้เอง หรื อใช้รางวัดนํ้าสําเร็ จรู ปที่มีผผู ้ ลิตในเชิง
การค้าที่ มีมากมาย ซึ่ งส่ วนใหญ่จะต้องสร้ างให้ได้ตามขนาดมิติของรางที่ได้กาํ หนดไว้แน่ นอน
ตายตัว การใช้งานจะใช้ตารางความสัมพันธ์ของความลึกและอัตราการไหล (Flow rate หรื อ
Calibration table) ที่เป็ นตารางมาตรฐานที่มีการสอบเทียบจนได้ค่าที่ถูกต้องแน่ นอน รางวัดนํ้า
ที่ไม่มนั่ ใจว่าสร้างได้ถูกต้องทุกประการตามข้อกําหนด หรื อหากเป็ นรางวัดนํ้ามาตรฐานที่ได้มีการ
ใช้งานมานาน จะต้องมีการสอบเทียบให้ครอบคลุมตลอดย่านความลึกที่รางวัดนํ้าจะวัดได้ เพื่อ
นํามาสร้าง Calibration table, Calibration Curve หรื อ กําหนดเป็ นสมการการคํานวณใหม่
เพื่อการใช้งานที่ถูกต้องต่อไป
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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14.3 Long-throat flume
ในปี 1991 John A. Replogle และคณะ ได้นาํ เสนอผลงานการพัฒนา Long-throat
flume รู ปแบบพื้นฐานขึ้นใช้งานโดยการปรับปรุ งฝายวัดนํ้าสันกว้าง (Broad crested weir)
ด้วยการเพิ่มลาดด้านหน้า 3:1 (H:V) เพื่อลดการปะทะต้านการไหลของนํ้า โดยสร้างเป็ นอาคารวัด
นํ้าในทางนํ้ารู ปสี่ เหลี่ยมคางหมู ดังแสดงในรู ปที่ 14-1 อาคารวัดนํ้าดังกล่าวมีชื่อเรี ยกหลายอย่าง
เช่น Ramp flume ตามลักษณะลาดด้านหน้า 3:1, Replogle flume ตามชื่อผูพ้ ฒั นา และ
Trapezoidal-throated flume ตามหน้าตัดทางนํ้ารู ปสี่ เหลี่ยมคางหมู ต่อมาเมื่อมีการแบ่งกลุ่ม
ของ Flume ตามลักษณะของคอของรางวัดนํ้าจึงเรี ยก Long-throat flume
นอกจากสร้างในทางนํ้ารู ปสี่ เหลี่ยมคางหมูแล้ว Long-throat flume สามารถสร้างได้
ในทางนํ้าทุกรู ปแบบหน้าตัด เช่น สี่ เหลี่ยมผืนผ้า พาราโบลา ส่ วนของวงกลม ฯลฯ ลักษณะของ
Long-throat flume ที่ปรับปรุ งจาก Replogle flume รู ปแบบพื้นฐานให้มีลาดด้านท้ายเป็ น 6:1
(H:V) เพื่อทําให้ Submergence ratio มีค่าเพิ่มสู งขึ้น แสดงในรู ปที่ 14-2 ส่ วนรู ปแบบและมิติ
ทัว่ ไปของ Long-throat flume แสดงในรูปที่ 14-3

รู ปที่ 14-1 รู ปแบบพื้นฐานของ Replogle flume
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รูปที่ 14-2 ลักษณะของ Long-throat flume ที่ปรับปรุ ง Replogle flume
รู ปแบบพื้นฐานให้มีลาดด้านท้ายเป็ น 6 : 1 (H:V)

รูปที่ 14-3 รู ปตัดตามยาวและมิติทวั่ ไปของ Long-throat flume
รู ปแบบและมิติทวั่ ไปของ Long-throat flume ในรู ปที่ 14-3 เป็ นรู ปแบบที่ได้มีการ
ปรับปรุ งพัฒนาจากรู ปแบบมาตรฐานให้เป็ นรู ปแบบใหม่ๆ โดยที่ส่วนที่เป็ นพื้นราบต่อจากลาด
ด้านหน้า 1:3 ออกแบบให้มีการบีบด้านข้าง 2 ด้าน กลายสภาพเป็ นคอคอด (Throat) ดังนั้นส่ วน
ของลาดด้านหน้าจึงเป็ น Converging transition ปรับหน้าตัดของทางนํ้าด้านหน้าผายเข้าสู่ ส่วน
คอ (Transition แนวตรงหรื อแนวโค้งก็ได้) และส่ วนท้ายถัดจากคอออกไปเป็ น Diverging
transition (Transition แนวตรง) ที่ปรับหน้าตัดจากคอให้ผายออกไปรับกับหน้าตัดทางนํ้าด้าน
ท้าย ทั้งนี้ Diverging transition อาจสร้างเป็ นลาด 6:1 ตัวอย่างรู ปแบบของ Long-throat
flume รู ปแบบอื่น ๆ แสดงในรู ปที่ 14-4, รู ปที่ 14-5, รู ปที่ 14-6 และ รู ปที่ 14-7

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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รูปที่ 14-4 รู ป Plan และรูปตัดของTrapezoidal long-throat flume

รูปที่ 14-5 ลักษณะของTrapezoidal long-throat flume

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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รูปที่ 14-6 รู ป Plan และรูปตัดของ Rectangular long-throat flume
(ตัวอย่างขนาด 0.30 x 0.80 ม.)

รูปที่ 14-7 ลักษณะของ Rectangular long-throat flume (ตัดตามแนวศูนย์กลาง)
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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14.3.1 การคํานวณอัตราการไหลผ่ าน Long-throat flume
ความสําคัญของ Long-throat flume นั้นอยูท่ ี่ส่วนคอหรื อส่ วนที่เสมือนเป็ นฝายสัน
กว้างนัน่ เอง การคํานวณปริ มาณนํ้าจึงคํานวณในส่ วนที่ผ่านคอออกไปซึ่ งมีคุณสมบัติคล้ายฝายสัน
กว้างที่มีรูปร่ างหน้าตัดตามหน้าตัดการไหลส่ วนคอ ซึ่ งจะเกิด Critical Area: Ac และCritical
depth: yc เหนื อส่ วนคอดังกล่าว
การคํานวณใช้สมการและค่าสัมประสิ ทธิ์ต่าง ๆ เช่นเดียวกับ ฝายสั นกว้ างทีพ่ ฒ
ั นาจากฝาย
สั นคม ในบทที่ 10 หัวข้ อ 10.5 ยกตัวอย่างรางวัดนํ้าที่นิยมสร้างต่อไปนี้
 กรณี หน้าตัดการไหลเหนือส่ วนคอเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า (ดูจากหัวข้อ 10.5.1)
Q  Cd C v

2 2 
1.50
 g  b c h1
3 3 

 กรณี หน้าตัดการไหลเหนื อส่ วนคอเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมคางหมู (ดูจากหัวข้อ 10.5.5)



Q  Cd b c y c  z c y c 2



2gH1  y c 

ค่า Cd ที่สัมพันธ์กบั ค่าของ H1/L สําหรับฝายสันกว้างและ Long-throated
flume ทุกรู ปร่ างทุกขนาด หาได้จากกราฟ รู ปที่ 10-14
Cv ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของความเร็ วของกระแสนํ้า หาได้จากกราฟ รู ปที่ 10-3

ค่าของ yc/H1 ซึ่งเป็ นค่าที่สัมพันธ์กบั ค่าของ zc และ H1/bc สําหรับฝายสันกว้างที่
มีหน้าตัดรู ปสี่ เหลี่ยมคางหมู หาได้จาก ตารางที่ 10-3
14.3.2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Winflume
เป็ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่พฒั นาขึ้นมาโดยทีมงานของ Replogle ที่
พัฒนา Long-throated flume เพื่อใช้ในการช่วยออกแบบ Long-throated flume รวมทั้งใช้
ศึกษาคุ ณสมบัติทางชลศาสตร์ ใช้สอบเที ยบเบื้องต้น เป็ นฟรี โปรแกรมที่ทาํ งานบน Windows
สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ USBR โดยเป็ นโปรแกรมที่ใช้งานได้ง่าย ช่วยให้เข้าใจการ
ทํางานของ Long-throated flume ได้ดีข้ ึน
Winflume

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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14.4 Venturi Flume
ในปี 1791 J. B. Venturi วิศวกรชาวอิตาลีได้คน้ พบและอธิ บายปรากฏการณ์ที่ของไหล
คือของเหลวและก๊าซที่ไหลในระบบท่อปิ ดที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดในลักษณะคอคอดว่า ที่หน้า
ตัดส่ วนที่แคบหรื อคอคอด Velocity head จะเพิ่มขึ้น แต่ Pressure head จะลดลง ซึ่ งต่อมา
การค้นพบนี้ นาํ ไปสู่ การพัฒนาเป็ น Venturi meter โดย Clemens Herschel ในปี 1887 และ
ต่อมาในปี 1917 V.M.Cone ได้นาํ หลักการดังกล่าวมาพัฒนาสร้างเป็ นรางวัดนํ้า ที่ Fort Collins
Hydraulic Laboratory หน่ วยงานของ Colorado Agriculture Experiment Station และ
เรี ยกว่า Venturi flume
นี้สามารถสร้างให้กลมกลืนกับหน้าตัดทางนํ้ารู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า และหน้า
ตัดสี่ เหลี่ยมคางหมู เป็ นRectangular venturi flume และ Trapezoidal venturi flume
นอกจากนี้ได้พฒั นาเป็ น V-notch venturi flume เพื่อใช้วดั อัตราการไหลน้อย ๆ ซึ่ งรางวัดนํ้าทั้ง
3 รู ปแบบ แสดงในรูปที่ 14-8, รู ปที่ 14-9 และ รูปที่ 14-10
Venturi flume

รูปที่ 14-8 แสดงแปลน และรู ปตัดของ Rectangular venturi flume

รู ปที่ 14-9 แสดงแปลน และรู ปตัดของ Trapezoidal venturi flume
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

ปราโมท พลพณะนาวี สํ านักชลประทานที่ 8

14-10

รูปที่ 14-10 แสดงแปลน และรู ปตัดของ V-notch flume

Venturi flume ประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ ทางผายเข้า ส่ วนคอ และทางผายออก (ส่ วนคอมี

ความสําคัญที่สุด ทางผายเข้าและทางผายออกเป็ น Transition ของส่ วนคอ) มีคุณสมบัติสาํ คัญคือ
เกิด Head loss น้อย ลักษณะการไหลผ่านรางเป็ นแบบ Submerged flow อัตราการไหลผ่าน
รางวัดนํ้าชนิ ดนี้ จะสัมพันธ์กับ ความเร็ วการไหล และ เส้ นขอบเปี ยกของหน้ าตัดการไหล สอง
ตําแหน่ ง คือที่ระยะ 2/3 ของความยาวปากทางเข้า และที่ก่ ึ งกลางคอของราง (ตําแหน่ ง Critical
depth) และเนื่ องจากสมการการคํานวณปริ มาณนํ้าผ่านรางชนิ ดนี้ มีความยุง่ ยากซับซ้อนมาก จึงใช้
อัตราการไหลจากผลจากการสอบเทียบมาสร้างเป็ นตารางสําเร็ จรู ปให้ใช้งาน ในเวลาต่อมา
Venturi flume ของ Coneได้รับการปรับปรุ งแก้ขอ้ บกพร่ องต่าง ๆ โดย Ralph L. Parshall
แล้วจึงหันมาใช้รางวัดนํ้าของ Parshall แทน

14.5 Parshall flume
พัฒนาขึ้นมาโดย Ralph L. Parshall ในช่วงปี 1922 ที่ U.S. Soil
Conservation Service เป็ นการปรับปรุ ง Venturi flume ของ V.M.Cone ที่พบว่ามีความ
บกพร่ องหลายประการ ที่สาํ คัญคือ Parshall พบว่าคุณสมบัติทางชลศาสตร์ของ Venturi flume
นั้นมีลกั ษณะของฝายด้วย โดยในช่วงแรกเรี ยกรางวัดนํ้ารู ปแบบใหม่ว่า The improved Venturi
flume ต่อมาจึงเรี ยก Parshall flume
Parshall flume

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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Parshall flume นี้ ได้ออกแบบให้มีขนาดคอคอดตั้งแต่ 1 นิ้ วไปจนถึง 50 ฟุต จํานวน 22

ขนาด โดยจะมีรูปแบบที่กาํ หนดมิติที่เป็ นสัดส่ วนที่สัมพันธ์กนั ไว้เป็ นค่ามาตรฐาน รู ปแบบลักษณะ
ของ Parshall flume แสดงใน รู ปที่ 14-11 ส่ วนมิติหรื อสัดส่ วนมาตรฐานและช่วงของอัตราการ
ไหลที่รางแต่ละขนาดจะวัดได้ แสดงใน ตารางที่ 14-1

รู ปแปลน

รู ปด้ านข้ าง

รูปตัด N-N
รูปที่ 14-11 รู ปแบบลักษณะของ Parshall flume
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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จากรู ปแบบลักษณะที่แสดงใน รูปที1่ 4-11 Parshall flume มีลกั ษณะทัว่ ไปประกอบด้วย
1) ทางผายเข้า Converging section) เป็ นผนังแนวดิ่งที่เริ่ มบีบตัวจากกําแพงปี กที่กาง
เต็มความกว้างของทางนํ้าให้แคบเข้า
2) ส่ วนคอ (Throat section) เป็ นส่ วนแคบที่สุดของรางโดยความส่ วนคอนี้ จะเท่ากัน
ตลอดแต่พ้นื รางส่ วนนี้จะลาดตํ่าลง ความกว้างของส่ วนนี้ใช้เรี ยกขนาดของ Flume
3) ทางผายออก (Diverging section) เป็ นส่ วนที่ผายออกจากคอไปพบกําแพงปี กด้าน
ท้ายนํ้าซึ่งส่ วนปลายสุ ดจะมีความกว้างเท่ากับทางนํ้า
จากความสํา คัญ ของขนาดมิ ติ ที่ ว ดั จากด้า นในของราง ทํา ให้ส ามารถสร้ า ง Parshall
flume ได้ดว้ ยวัสดุ หลากหลาย โดยอาจสร้ างด้วยคอนกรี ตตายตัวในพื้นที่ หรื อสร้ างด้วยเหล็ก
พลาสติก ไม้ หรื อวัสดุอื่นๆ แล้วเอาไปติดตั้งก็ได้

14.5.1 อัตราการไหลผ่ าน Parshall flume
การไหลผ่าน Parshall flume จะมี 2 ลักษณะคือ การไหลแบบ Free flow และการไหล
แบบ Submerged flow โดยลักษณะของผิวนํ้าของการไหลแสดงไว้ในรู ปที่ 14-11 โดยที่อตั รา
การไหลจะขึ้นอยูก่ บั Head หรื อความลึกของนํ้าในราง ซึ่ งวัดจากบ่อนํ้านิ่ ง (Stilling well) ที่
ตําแหน่งทางผายเข้า และที่ส่วนคอ ซึ่งแทนด้วย Ha และ Hb
14.5.1.1 กรณีการไหลแบบ Free flow
กรณี น้ ี อตั ราการไหลจะขึ้นกับขนาดของคอและความลึกการไหล Ha เท่านั้น Hb ไม่มี
ผลกระทบกับการไหล เมื่ออัตราส่ วน Hb/ Ha หรือ Submergence ratio: S มีค่าไม่ เกินที่
กําหนดตาม ตารางที่ 14-2
ตารางที่ 14-2 การไหลแบบ Free flow เมื่ออัตราส่ วน Hb/ Ha มีค่าไม่เกินที่กาํ หนด
ขนาดของราง
1 ถึง 3 นิ้ว
6 และ 9 นิ้ว
1 ถึง 8 ฟุต
10 ถึง 50 ฟุต
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

H b/ H a

0.50
0.60
0.70
0.80
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จากการทดลองพบว่า Parshall flume ที่มีขนาดและมิติที่แตกต่างกันแม้เพียง
เล็กน้อยจะมีคุณสมบัติทางชลศาสตร์ที่ต่างกันอย่างมาก จึงไม่สามารถกําหนดสมการในการคํานวณ
อัตราการไหลให้มีค่าสัมประสิ ทธิ์ การไหล และค่าตัวแปร (ค่ายกกําลัง) ให้ครอบคลุมใช้ได้ทวั่ ไป
แบบอาคารอื่นๆ เช่นฝายได้
การคํานวณอัตราการไหลใช้สูตร Q  KH na โดยช่วงการวัดและค่าสัมประสิ ทธิ์
การไหล K กับค่าตัวแปลยกกําลัง n แสดงไว้ใน ตารางที่ 14-3
ตารางที่ 14-3 ค่าคงที่ K และ n สําหรับการคํานวณปริ มาณนํ้าผ่าน
Parshall Flume กรณี การไหลแบบ Free flow
สูตรการคํานวณ Q  KH na

ค่า

H เป็ น ม.

ค่า Q เป็ น ม.3/วินาที

ทีม่ า : U.S. EPA, Recommended Practice for the use of Parshall Flumes and
Palmer-Bowlus Flumes in Wastewater Treatment Plants, EPA600/2-84-180,1984

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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14.5.1.2 กรณีการไหลแบบ Submerged flow
การไหลผ่าน Parshall flume จะมีลกั ษณะเป็ นแบบ Submerged flow เมื่อ
อัตราส่ วน Hb/ Ha มีค่ามากกว่าที่กาํ หนดตาม ตารางที่ 14-2 โดยการไหลกรณี Submerged flow
นี้ ระดับนํ้าด้านท้ายที่ยกตัวสู งจะต้านการไหลทําให้อตั ราการไหลลดลงจากการไหลที่คาํ นวณโดย
สมการ Free flow ดังนั้นอัตราการไหลจะคํานวณได้จาก
QS = QF – QE

เมื่อ

อัตราการไหลที่เป็ น Submerged flow
QF = อัตราการไหลที่คาํ นวณโดยสมการ Free flow
QE = ค่าปรับแก้อตั ราการไหลที่เป็ นผลจาก Submerged flow
QS =

QE : ค่ าปรับแก้ อตั ราการไหลทีเ่ ป็ นผลจาก Submerged flow

1) กรณี Parshall flume ขนาด 1 นิว้ ถึง 9 นิว้
ค่าปรับแก้ QE หาได้จากกราฟความสัมพันธ์ของ Ha, QE และ อัตราส่ วน
Hb/ Ha ซึ่ งแสดงไว้ใน รู ปที่ 14-12 ถึง รู ปที่ 14-16

รู ปที่ 14-12 ค่าปรับแก้การไหลเนื่องจาก Submerged flow ของ Parshall flume 1 นิ้ว
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รู ปที่ 14-13 ค่าปรับแก้การไหลเนื่องจาก Submerged flow ของ Parshall flume 2 นิ้ว

รู ปที่ 14-14 ค่าปรับแก้การไหลเนื่องจาก Submerged flow ของ Parshall flume 3 นิ้ว

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รู ปที่ 14-15 ค่าปรับแก้การไหลเนื่องจาก Submerged flow ของ Parshall flume 6 นิ้ว

รู ปที่ 14-16 ค่าปรับแก้การไหลเนื่องจาก Submerged flow ของ Parshall flume 9 นิ้ว
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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2) กรณี Parshall flume ขนาด 1 ฟุต ถึง 50 ฟุต
2.1) Parshall flume ขนาด 1 ฟุต ถึง 8 ฟุต
ม.3/วินาที

QS = QF – QE





Q E  3 .738 / 10 6 MH a 2 .123 e 9 .284 S



M เป็ นค่าที่สม
ั พันธ์กบั ขนาดของ Flume มีค่าดังนี้

ขนาดของราง (ฟุต)

M

1
1.5
2
3
4
5
6
7
8

1.0
1.4
4.8
2.4
3.1
3.7
4.3
4.9
5.4



Ha ความลึกของนํ้า หน่วย

ม.



e คือ Napier's constant = 2.71828

 S หรื อ Submergence ratio คือค่าอัตราส่ วนของ Hb/ Ha (มี

ค่ามากกว่า 0.7)
2.2) Parshall flume ขนาด 10 ฟุต ถึง 50 ฟุต
ม.3/วินาที

QS = QF + QE







Q E  W / 3.048  0.3048 3 3.364  20.19S 2 ln S 2




W ขนาดของราง หน่ วย

ฟุต
S คือค่าอัตราส่ วนของ Hb/ Ha (มีค่ามากกว่า 0.8)

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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14.6 Cut-throat flume: รางวัดนํา้ แบบไม่ มคี อ
เป็ นรางวัดนํ้าที่พฒั นาโดย Skogerboe, Hyatt, Anderson และ Eggleston
ในปี 1967 โดยดัดแปลง Parshall flume ด้วยการตัดส่ วนคอของรางออกและทําให้พ้ืนรางเรี ยบ
เสมอกัน รู ปร่ างลักษณะและขนาดมิติของ Cut-throat flume แสดงในรู ปที่ 14-17

รู ปที่ 14-17 รู ปร่ างลักษณะและขนาดมิติของ Cut-throat flume
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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จากลักษณะของ Cut-throat flume ดังแสดงในรู ปที่ 14-17 มีส่วนประกอบ 2
ส่ วนคือ ทางผายเข้ าที่ผนังรางจะบีบทางนํ้าให้แคบเข้าด้วยอัตราส่ วน 1 : 3 เมื่อสุ ดทางที่ระยะ L/3
ของความยาวทั้งหมด ซึ่ งเป็ นส่ วนแคบที่สุดของราง แล้วจะเป็ นทางผายออกที่มีอตั ราส่ วนการผาย
ออก 1 : 6 และมีความยาวเป็ น 2 เท่าของทางผายเข้า ขนาดของ Cut-throat flume จะบอกด้วย
ความกว้างแคบที่สุด กับ ความยาวของราง ยกตัวอย่างเช่น ขนาด 0.50 x 1.50 เมตร หมายถึงรางที่มี
ส่ วนแคบสุ ด 0.50 เมตร และรางยาว 1.50 เมตร
รู ปแบบของ Cut-throat flume นั้นไม่ซบั ซ้อนทําให้สร้างง่ายไม่ว่าสร้างด้วย
วัสดุใด มีราคาถูกกว่า Parshall flume เมื่อขนาดเท่ากัน ติดตั้งง่ายสามารถวางบนพื้นคลอง
คอนกรี ตได้เลย
14.6.1 อัตราการไหลผ่ าน Cut-throat flume
ลักษณะการไหลผ่าน Cut-throat flume แสดงในรู ปที่ 14-18 ซึ่ งจะมี 3 รู ปแบบ
คือ การไหลแบบอิสระ (Free flow) การไหลใต้ผวิ นํ้า (Submerged flow) และมีลกั ษณะการ
ไหลแบบ Transition submergence ซึ่งเป็ นช่วงการไหลที่เปลี่ยนระหว่างการไหลทั้งสองแบบ
ดังกล่าว
ในการคํานวณอัตราการไหลจะวัดระดับนํ้าจากบ่อนํ้านิ่ง 2 ตําแหน่ง คือที่ทางผาย
เข้าวัด Ha และที่ทางผายออกวัด Hb

รู ปที่ 14-18 ลักษณะการไหลผ่าน Cut-throat flume 3 ลักษณะ
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ก. กรณีการไหลแบบ Free flow
อัตราการไหลที่เป็ นการไหลแบบอิสระจะขึ้นกับ Head ของทางผายเข้า Ha อย่างเดียว
ซึ่งสามารถคํานวณโดยสมการ
n

Q  CH a1

;

Ha
 0.40
L

C  KW1.025

เมื่อ

Q

=

Ha =
L

=

C

=

n1 =
W =
K =

อัตราการไหล (ลบ.ม./วินาที)
ความลึกของนํ้าในทางผายเข้า (ม.)
ความยาวของราง (ม.)
สัมประสิ ทธิ์ของการไหลแบบอิสระ
สัมประสิ ทธิ์ข้ ึนอยูก่ บั ความยาวของราง***
ขนาดความกว้าง (ส่ วนแคบที่สุด) ของราง (ม.)
สัมประสิ ทธิ์ข้ ึนอยูก่ บั ความยาวของราง***

***ค่า C, n1, K หาได้จากกราฟในรู ปที่ 14-19 การคํานวณมีความละเอียดถูกต้องเมื่อ Ha/L≤0.40

ข. กรณีการไหลแบบ Submerged flow
เป็ นการไหลเมื่อความลึกของนํ้าทางด้านผายออก Hb มีค่าสู งจนทําให้เกิดความลึกใน
รางสูงกว่า Critical depth โดยความลึกของนํ้าด้านท้ายนํ้ามีผลกระทบต่อการไหลในสภาพ Free
flow นัน
่ เอง การคํานวณอัตราการไหลจึงต้องพิจารณาทั้งความลึก Ha และ Hb ดังสมการต่อไปนี้





C H  Hb
Q 1 a
 log Sn 2

n1

;

Ha
 0.40
L

C1  K 1W 1.025

อัตราการไหล (ม3./วินาที)
Ha = ความลึกของนํ้าในทางผายเข้า (ม.)
Hb = ความลึกของนํ้าในทางผายออก (ม.)
L = ความยาวของราง (ม.)
C1 = สัมประสิ ทธิ์ ของการไหลแบบใต้ผวิ นํ้า***
่ บั ความยาวของราง***
n1, n2, K1 = สัมประสิ ทธิ์ ข้ ึนอยูก
W = ขนาดความกว้าง (ส่ วนแคบที่สุด) ของราง (ม.)
***ค่า C1, n1, n2, K1 หาได้จากกราฟในรู ปที่ 14-20 การคํานวณมีความถูกต้อง เมื่อ Ha/L ≤0.40
เมื่อ

Q

=

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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14.6.2 การพิจารณาลักษณะการไหลของ Cut-throat flume
การไหลเป็ นแบบ Free flow ถ้า S หรื อ Hb/ Ha น้อยกว่า St ***
 การไหลเป็ นแบบ Submerged flow ถ้า S หรื อ Hb/ Ha มากกว่า St
 การไหลเป็ นแบบ Transition submergence ถ้า S หรื อ Hb/ Ha เท่ากับ St
ซึ่งเป็ นการไหลที่อยูร่ ะหว่าง Free flow กับ Submerged flow จะใช้การคํานวณแบบใดก็ได้
ผลลัพธ์ที่เท่ากัน


**** St ค่า % Transition submergence ที่ข้ ึนกับความยาวของรางหาได้จากกราฟในรู ปที่ 14-21

รู ปที่ 14-21 กราฟใช้หาค่า n1, n2, K, K1 และ St ที่สมั พันธ์กบั ความยาวราง
สําหรับใช้คาํ นวณอัตราการไหลของ Cut-throat flume
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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14.7 H- Flume
นั้นพัฒนาขึ้นมาที่ Agricultural Research Service (ARS) โดย
Holtan, Minshall และ Harrold ส่ วนที่เรี ยกชื่อว่า H-Flume นั้นเพราะเป็ น Flume ที่กาํ หนด
ขนาดตามความสู งด้านทางเข้าของราง (H มาจาก Height) ในการพัฒนานั้นใช้หน่วยในระบบ
อังกฤษทั้งหมด ต่อมาในปี 1976 Bos ได้แปลงหน่วยอัตราการไหลเป็ นระบบ SI
H-Flume

นี้ กาํ หนดให้ใช้วดั ปริ มาณนํ้าที่มีการไหลเป็ นแบบ Free flow เป็ นหลัก
ได้แก่การตรวจวัดในระดับแปลงนา ในระบบระบายนํ้าขนาดเล็ก เป็ นต้น จากรู ปร่ างลักษณะพิเศษ
ของรางวัดนํ้าชนิ ดจึงมีคุณสมบัติของฝายกับรางวัดนํ้าผสมกัน นัน่ คือมีพ้ืนแบนราบระดับเดียวกับ
ทางนํ้า แต่มีทางนํ้าออกคล้ายฝายสันคมรู ปตัววี ต่อมา U.S. Soil Conservation Service ได้
พัฒนารางวัดนํ้าชนิดนี้เป็ น 3 ลักษณะรู ปแบบตามขนาดและอัตราการไหล ได้แก่
H- Flume

1) HS-Flume : (H Small-Flume) เป็ นรางนํ้าขนาดเล็ก มีขนาดความสู ง D
มากสุ ด 0.305 ม. (1 ฟุต) ที่สามารวัดอัตราการไหลได้สูงสุ ด 0.022 ลบ.ม./วินาที
HS-Flume ที่ได้ออกแบบไว้เดิมนั้นจะมี 3 ขนาด คือ 0.4 ฟุต (0.122 ม.), 0.6
ฟุต (0.183 ม.), 0.8 ฟุต (0.122 ม.) และ 1.0 ฟุต (0.305 ม.)
2) H-Flume เป็ นรางขนาดกลางมีขนาดความสู ง D มากสุ ด 1.37 ม. (4.5 ฟุต) ที่
สามารวัดอัตราการไหลได้สูงสุ ด 2.36 ลบ.ม./วินาที
H-Flume ที่ได้ออกแบบไว้เดิมนั้นจะมี 8 ขนาด คือ 0.5 ฟุต (0.152 ม.), 0.75
ฟุต (0.229 ม.), 1.0 ฟุต (0.305 ม.), 1.5 ฟุต (0.457 ม.), 2.0 ฟุต (0.610 ม.), 2.5 ฟุต (0.762 ม.), 3.0
ฟุต (0.914 ม.) และ 4.5 ฟุต (1.370 ม.),
3) HL-Flume: (H Large-Flume) เป็ นรางนํ้าขนาดใหญ่ ที่มีความสู งเท่ากับ
H-Flume แต่มีความกว้างมากกว่า โดยมีขนาดความสู ง D มากสุ ด 1.37 ม. (4.5 ฟุต) ที่สามารวัด
อัตราการไหลได้สูงสุ ด 3.32 ลบ.ม./วินาที
HL-Flume ที่ได้ออกแบบไว้เดิมนั้นจะมี 2 ขนาด คือ 3.5 ฟุต (1.07 ม.) และ 4.0
ฟุต (0.183 ม.)

[

ลักษณะรู ปแบบมิติของทั้ง 3 รู ปแบบแสดงในรู ปที่ 14-22, รู ปที่ 14-23 และ รู ปที่ 14-24
ในทีน่ ีใ้ นการนําเสนอเมื่อเรียก H-Flume ให้ หมายรวมถึง Flume ทั้ง 3 ลักษณะ ]

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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Well opening เป็ นตําแหน่งวัดระดับนํ้า ha โดยติดตั้งไม้บรรทัดที่ผนังด้านข้าง

รู ปที่ 14-22 ลักษณะรู ปแบบมิติของ HS-Flume, H-Flume และ HL-Flume
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

ปราโมท พลพณะนาวี สํ านักชลประทานที่ 8

14-25

รูปที่ 14-23 เปรี ยบเทียบลักษณะของ HS-Flume, H-Flume และ HL-Flume

รูปที่ 14-24 แสดงการติดตั้ง H-Flume ทัว่ ๆไป
H-Flume ทุกแบบทุกขนาดนั้นจะมีการกําหนดขนาดมิติไว้แน่ นอน อัตราการไหลที่ระดับ

ความลึกต่าง ๆ จึงเป็ นค่าที่แน่นอนตายตัวที่ได้จากการทดลองมาโดยตรง การติดตั้งนั้นในส่ วนของ
ทางนํ้าที่ เป็ นทางนํ้าเข้าและทางนํ้าออกต้องเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้างเท่าทางรั บนํ้าของ
Flume เสมอ โดยความยาวตํ่าสุ ดของทางนํ้าเข้าและออกจาก Flume เท่ากับ 2D ส่ วนตัว Flume
นั้นอาจสร้างด้วยแผ่นเหล็กหรื อวัสดุอื่น ๆ แต่ปากทางเข้าและทางออกอาจสร้างด้วยคอนกรี ตหรื อ
หิ นก่อหรื อก่อด้วยอิฐก็ได้ และเพื่อป้ องกันการตกตะกอนพื้นทางนํ้าหรื อปากทางเข้าอาจเป็ นลาดไม่
เกิน 2% ก็ได้
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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14.7.1 ขีดจํากัดของการตรวจวัดด้ วย H-Flume
จากการทดลองพบว่าการไหลแบบ Submerged flow จะส่ งผลทําให้การตรวจวัดมีความ
ผิดพลาด กล่าวคือ Submergence ratio: hb/ha (เมื่อ hb คือความลึกของนํ้าด้านท้ายนํ้า และ ha
คือความลึกของนํ้าด้านเหนื อนํ้า ที่วดั จากพื้นราง) จะมีอิทธิ พลต่อการทําให้ระดับนํ้าด้านเหนื อนํ้า
เพิ่มขึ้นทําให้ค่า ha เพิ่มขึ้น โดยกราฟในรู ปที่ 14-25 แสดงอิทธิพลของ Submergence ratio:
hb/ha ที่มีผลต่อการเพิ่มของความลึกของนํ้า ha (%) กราฟ a กรณี HS และ H Flume กราฟ b
กรณี HL Flume
H-Flume นั้นเหมาะกับการตรวจวัดในกรณี Free flow

ทั้งนี้ ยอมให้มีลกั ษณะการไหล
เป็ นแบบ Submerged flow ได้ไม่มากนัก ให้ค่าความผิดพลาดจากอิทธิ พลของ Submerged
flow นั้นไม่เกิน 1 % โดยค่า Submergence ratio: hb/ha ไม่ เกิน 0.25 สําหรับ HS และ H
Flume และค่า Submergence ratio: hb/ha ไม่ เกิน 0.30 สําหรับ HL-Flume

รู ปที่ 14-25 กราฟแสดงอิทธิพลจาก Submergence ratio: hb/ha
ที่มีผลต่อการเพิ่มของความลึกของนํ้า ha (%) การปรับลาดพื้นของ H-Flume
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ในกรณี ที่มีสิ่งที่ไหลปนมากับนํ้าและมีโอกาสที่จะตกจมในตัวรางได้มาก เช่น หิ น กรวด
ทราย ฯลฯ ซึ่งหากมีการตกจมก็จะทําให้การวัดค่าความลึกของนํ้าผิดพลาด กรณี น้ ี ยอมให้แก้ปัญหา
โดยการติดตั้งให้พ้นื รางมีความลาด 1 : 8 ซึ่ งจะส่ งผลให้อตั ราการไหลของนํ้ามีการเปลี่ยนแปลงไป
จากกรณี ที่พ้ืนรางวางแนวราบ โดยกราฟในรู ปที่ 14-26 จะแสดงความสัมพันธ์ของอัตราการไหล
กรณี Free flow ที่มีการเปลี่ยนแปลง (∆Q %) เมื่อเทียบกับค่า ha ของนํ้า (หน่วย ฟุต)

รูปที่ 14-26 แสดงการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลกรณี Free flow (∆Q %)
เทียบกับค่า ha ของนํ้า (หน่วย ฟุต) เมื่อพื้นรางติดตั้งให้มีความลาดเอียง

14.7.2 อัตราการไหลของนํา้ ผ่ าน H-Flume
นอกจากรู ปแบบมิติของ H-Flume ทุกแบบทุกขนาดจะมีการกําหนดไว้แน่ นอนตายตัว
แล้ว อัตราการไหลผ่าน H-Flume ในกรณี Free flow ที่จะสัมพันธ์กบั ความลึกของนํ้าด้านเหนือ
นํ้าที่วดั จากตําแหน่งที่กาํ หนดนั้น จะได้มาจากการทดลองหรื อการสอบเทียบ แล้วทําเป็ นตารางดัง
แสดงในตารางที่ 14-5 ถึง ตารางที่ 14-18 หรื อนํามาสร้างเป็ นกราฟ H-Q ที่พล๊อตใน Log scale
คล้ายที่แสดงในรู ปที่ 14-27

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รู ปที่ 14-27 ตัวอย่างกราฟแสดงอัตราการไหลผ่าน H-Flume ชนิดและขนาดต่าง ๆ
ที่สมั พันธ์กบั ความลึกของนํ้าด้านเหนือนํ้า (ha)

จากเส้นกราฟ H-Q สามารถสรุ ปในรู ปสมการได้เป็ น
log Q  A  B log h a  C log h a 2

ค่า A,B และ C แสดงใน ตารางที่ 14-4
ตารางที่ 14-4 แสดงรายละเอียดค่าตัวแปรเพื่อใช้คาํ นวณอัตราการไหลของ H-Flume แบบต่างๆ

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ตารางที่ 14-5 ปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่าน HS-Flume ขนาด 0.4 ฟุต หน่วย ลิตร/วินาที

หมายเหตุ : ตัวเลขแถวบนสุ ด .000 .001 .002 ..... เป็ นค่าทศนิยมตัวที่ 3 ของ ha
ตัวอย่าง Q ที่ ha เท่ากับ 0.025 มีค่า 0.077 ลิตร/วินาที (ค่าที่ตาํ แหน่ง 0.02 ตัดกับ .005)
ตารางที่ 14-6 ปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่าน HS-Flume ขนาด 0.6 ฟุต, หน่วย ลิตร/วินาที

ตารางที่ 14-7 ปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่าน HS-Flume ขนาด 0.8 ฟุต หน่วย ลิตร/วินาที

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ตารางที่ 14-8 ปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่าน HS-Flume ขนาด 1.0 ฟุต, หน่วย ลิตร/วินาที

ตารางที่ 14-9 ปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่าน H-Flume ขนาด 0.5 ฟุต, หน่วย ลิตร/วินาที

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ตารางที่ 14-10 ปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่าน H-Flume ขนาด 0.75 ฟุต, หน่วย ลิตร/วินาที

ตารางที่ 14-11 ปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่าน H-Flume ขนาด 1.0 ฟุต, หน่วย ลิตร/วินาที

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ตารางที่ 14-12 ปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่าน H-Flume ขนาด 1.5 ฟุต, หน่วย ลิตร/วินาที

ตารางที่ 14-13 ปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่าน H-Flume ขนาด 2.0 ฟุต, หน่วย ลิตร/วินาที

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ตารางที่ 14-14 ปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่าน H-Flume ขนาด 2.5 ฟุต, หน่วย ลิตร/วินาที

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ตารางที่ 14-15 ปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่าน H-Flume ขนาด 3.0 ฟุต, หน่วย ลิตร/วินาที

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ตารางที่ 14-16 ปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่าน H-Flume ขนาด 4.5 ฟุต, หน่วย ลิตร/วินาที

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ตารางที่ 14-16 (ต่ อ) ปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่าน H-Flume ขนาด 4.5 ฟุต, หน่วย ลิตร/วินาที

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ตารางที่ 14-17 ปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่าน HL-Flume ขนาด 4.5 ฟุต, หน่วย ลิตร/วินาที

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

ปราโมท พลพณะนาวี สํ านักชลประทานที่ 8
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ตารางที่ 14-17 (ต่ อ) ปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่าน HL-Flume ขนาด 3.5 ฟุต หน่วย ลิตร/วินาที

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ตารางที่ 14-18 ปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่าน HL-Flume ขนาด 4.0 ฟุต หน่วย ลิตร/วินาที

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

ปราโมท พลพณะนาวี สํ านักชลประทานที่ 8
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ตารางที่ 14-18 (ต่ อ) ปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่าน HL-Flume ขนาด 4.0 ฟุต หน่วย ลิตร/วินาที

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

ปราโมท พลพณะนาวี สํ านักชลประทานที่ 8
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14.8 Washington State College flume หรือ WSC flume
เป็ น Flume ที่ออกแบบโดย Washington State College มีลกั ษณะคล้าย Parshall
flume นิ ยมใช้เพื่อการวัดนํ้าในทางนํ้าขนาดเล็กที่ไม่มีการดาด ซึ่ งมีอตั ราการไหลไม่มาก เช่น ลํา
ธาร คูน้ าํ ฯลฯ เป็ นรางสําเร็ จรู ปที่นาํ ไปติดตั้งสะดวก ลักษณะรู ปแบบมิติของ WSC flume ดัง
แสดงในรู ปที่ 14-28

รูปที่ 14-28 ลักษณะรู ปแบบมิติของ WSC flume
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน

ปราโมท พลพณะนาวี สํ านักชลประทานที่ 8
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รูปที่ 14-29 WSC flume สําเร็ จรู ป
อัตราการไหลผ่ าน WSC flume
การใช้งาน WSC flume จะใช้ค่าจากที่ได้จากการสอบเทียบ WSC flume แต่
ละตัวมาสร้างเป็ น Calibration table ตัวอย่างแสดงใน ตารางที่ 14-19 หรื อสร้างเป็ น
Calibration curve ตัวอย่างแสดงใน รู ปที่ 14-30
ตารางที่ 14-19 ตัวอย่าง Calibration table ของ WSC flume ตัวหนึ่ง
ความลึกการไหล (mm)
อัตราการไหล (l/s)

30

40

50

60

70

80

90

0.10

0.20

0.33

0.50

0.75

1.07

1.43

รูปที่ 14-30 ตัวอย่าง Calibration curve ของ WSC flume ตัวหนึ่ง
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน

ปราโมท พลพณะนาวี สํ านักชลประทานที่ 8
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14.9 S-M Flume

นั้นได้ออกแบบพัฒนาขึ้นมาโดย Zohrab Samani และ Henry
Magallanez ที่ New Mexico State University ในปี 2000 เพื่อแก้ปัญหารางวัดนํ้าแบบอื่น ๆ
ที่มีขอ้ จํากัดในเรื่ องความไม่ยดื หยุน่ ในเรื่ องรู ปแบบ ขนาด มิติ สร้างยาก มีราคาแพง ให้หมดไป ราง
วัดนํ้าแบบใหม่มีรูปแบบเรี ยบง่าย แต่มีความถูกต้องในการใช้งานอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (มีความ
ผิดพลาดในการวัด 5%) เหมาะกับการใช้ตรวจวัดในทางนํ้าที่มีหน้าตัดรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า
S-M

Flume

รู ปแบบของ S-M Flume ดังแสดงในรู ปที่ 14-31 และรู ปที่ 14-32 มีส่วนประกอบ 2 ส่ วน
คือ ส่ วนที่เป็ นรางหน้าตัดรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า และส่ วนที่เป็ นทรงกระบอกครึ่ งซีกติดผนัง 2 ข้าง ที่อาจ
สร้างด้วยวัสดุได้หลายอย่าง เช่น ไม้ แผ่นโลหะ พลาสติก คอนกรี ต อิฐก่อ ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส่ วนที่เป็ นทรงกระบอกครึ่ งซีกอาจใช้ท่อทําจากเหล็ก PVC ใยหิ น หรื อคอนกรี ต ที่มีขนาดตรงตาม
กําหนดมาสร้าง ซึ่งทําให้การสร้างสะดวกยิง่ ขึ้น

รูปที่ 14-31 รู ปแปลนของ S-M Flume

รู ปที่ 14-32 รู ปตัดตามยาวในแนวศูนย์กลางของ S-M Flume
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รูปที่ 14-33 แสดง S-M Flume ที่ติดตั้งเพื่อวัดนํ้าในคูน้ าํ

14.9.1 ขนาดและมิติของ S-M Flume
1) Flume ชนิ ดนี้ ตอ้ งพิจารณาขนาดของท่อที่จะนํามาผ่าครึ่ งสร้างเป็ นส่ วนคอเป็ นหลัก
เพื่อเทียบกับมิติขอ้ กําหนดอื่น ๆ
2) Bc/B มีค่าระหว่าง 0.4 ถึง 0.6
เมื่อ B คือความกว้างของราง และ Bc คือความกว้างของคอราง
3) L=1.5H , L up = (2/3)L , L down = (1/3)L
เมื่อ L คือความยาวน้อยที่สุดของราง
H คือความสู งของรางที่เท่ากับ ความลึกนํ้าสู งสุ ด hmaxบวกระยะ Free

board อย่างน้อย

2 นิ้ว
L up และ L down คือ ตําแหน่ งติดตั้งท่อผ่าครึ่ งที่เป็ นคอของราง

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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14.9.2 การคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ าน S-M Flume
ความสัมพันธ์ของอัตราการไหลแบบ Free flow กับความลึกของการไหลผ่านรางที่วดั
จากตําแหน่งด้านหน้าทรงกระบอกครึ่ งซีกเป็ นตามสมการต่อไปนี้ (มีค่าความผิดพลาด 5%)
Q  0.701 g B 0c.91 h1.59

เมื่อ

Q

=

h

=

Bc =
g

=

อัตราการไหล (ลบ.ม./วินาที)
ความลึกของนํ้าด้านทางเข้าวัดที่ขอบทรงกระบอกครึ่ งซีก (ม.)
ความกว้างช่วงคอของราง (ม.)
ความเร่ งจากแรงดึงดูดของโลก = 9.81 (ม./ วินาที2)

14.9.3 ข้ อพิจารณาในการออกแบบ S-M Flume
การออกแบบขนาดรางต้องพิจารณาความลึกของนํ้าในทางนํ้า และช่วงของอัตราการไหล
ผ่านราง ตัวอย่างเช่ น ตามตารางที่ 14-20 (ที่หน่ วยอัตราการไหลเป็ น ลบ.ฟุต/วินาที ขนาดระยะ
ความยาวเป็ นฟุต) แสดงช่วงอัตราการไหล สําหรับรางที่ Bc/B มีค่าระหว่าง 0.4 ถึง 0.6 เมื่อ B เป็ น
ความกว้างรางระหว่าง 1 ถึง 6 ฟุต และมี H = 2 ฟุต
ตารางที่ 14-20 ตัวอย่างแสดงช่วงอัตราการไหล (ลบ.ฟุต/วินาที) สําหรับรางที่ Bc/B มีค่าระหว่าง 0.4
ถึง 0.6 เมื่อ B เป็ นความกว้างรางระหว่าง 1 ถึง 6 ฟุต และมี H = 2 ฟุต เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
ออกแบบ

14.9.4 ข้ อกําหนดของ S-M Flume
1) พื้นของ S-M Flume และพื้นทางนํ้า ทั้งสองด้านต้องได้ระดับ
2) ต้องซีลเพื่อไม่ให้มีน้ าํ ไหลรั่วซึมผ่านขอบด้านข้างและขอบล่างของรางออกไป
3) การไหลผ่าน S-M Flume จะมีความถูกต้องเมื่อเป็ นแบบ Free flow นัน่ คือ เกิด
Critical depth ที่บริ เวณคอของราง และเกิด Hydraulic jump ที่ตาํ แหน่ งเลยขอบทรงกระบอก
ครึ่ งซีกคอรางออกไปเสมอ
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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14.10 Palmer - Bowlus flumes
Palmer - Bowlus flumes

เป็ นรางวัดนํ้าที่พฒั นาขึ้นมาในปี 1930 โดย

Harold

และ Fred Bowlus ที่ The Los Angeles County Sanitation Department มี
วัตถุประสงค์เพื่อการวัดนํ้าในระบบระบายนํ้าที่ส่วนใหญ่เป็ นระบบท่อ จึ งออกแบบให้เป็ นราง
ลักษณะท่อกลม หรื อรางรู ปตัว U ที่มีการบีบตัวด้านล่างเป็ นยกพื้นและบีบตัวด้านข้าง คุณสมบัติ
ทางชลศาสตร์ของ Palmer - Bowlus flumes เป็ นลักษณะคล้ายฝายสันกว้างเหมือนรางวัดนํ้า
อื่นๆ สําหรับตัวอย่างรู ปแบบและมิติของ Palmer - Bowlus flumes นั้นแสดงใน รูปที่ 14-34
Palmer

รูปที่ 14-34 รู ปแบบและมิติมาตรฐานของ Palmer - Bowlus flumes

รูปที่ 14-35 End view ของ Palmer - Bowlus flumes
ที่มีหน้าตัดรู ป U-Shape และ วงกลม
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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รูปที่ 14-36 ลักษณะของ Palmer – Bowlus
Palmer - Bowlus flumes มีท้ งั เป็ นรางสําเร็ จรู ปมีหลายขนาด ตามขนาดของศูนย์กลาง

ท่อ มีหน่วยเป็ นนิ้ว ได้แก่ 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 36, 42, 48, 60, 72
นิ้ว จนถึงขนาดใหญ่ที่ก่อสร้างไว้ในระบบระบายนํ้าขนาดใหญ่
14.10.1 การคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ าน Palmer - Bowlus flumes
ปริ มาณนํ้าหรื ออัตราการไหลผ่าน Palmer - Bowlus flumes ที่มีขนาดและมิติตรงตาม
มาตรฐานที่กาํ หนดนั้น นอกจากการใช้ค่าจาก Calibration table หรื อ Calibration curve ของ
รางแต่ละขนาดแล้ว อาจใช้สมการในการคํานวณอัตราการไหลซึ่งเป็ นสมการที่เป็ นผลสรุ ปที่ได้จาก
ผลการ Calibrate รางขนาดต่างๆ ซึ่งสมการอัตราการไหลดังกล่าวในรางแต่ละขนาดอาจกําหนด
สมการได้ 2 สมการ คือ สมการ (a) เป็ นสมการที่มีความเบี่ยงแบนเล็กน้อยในช่วงของอัตราการ
ไหลใกล้เคียงช่ วงตํ่าสุ ดและช่ วงสู งสุ ด และ สมการ (b) เป็ นสมการที่มีความแม่นยําครอบคลุม
ตลอดช่วงของการวัด ซึ่งสมการการคํานวณสําหรับ Palmer - Bowlus flumes ที่มีขนาดและ
มิติตามมาตรฐาน ได้แก่ต่อไปนี้
เมื่อ

H = Head หน่ วย ฟุต, Q = อัตราการไหล หน่ วย ลูกบาศก์ฟุตต่อวินาที

4” Palmer-Bowlus:
(a) Q = 1.73 x (H + .00588)1.9573 หรื อ
(b) Q = -0.000491374 + 0.052219H + 1.815283H2 - 3.352818H3 +
7.682511H4 + 79.0388H5 +113.3232H6 - 2711.151H7 +5131.661H8
6” Palmer-Bowlus:
(a) Q = 2.071 x (H + .005421)1.9025 หรื อ
(b) Q = -0.000252012 + 0.051932H + 2.872653H2 - 5.988129H3 +
5.207215H4 + 69.2287H5 -89.3457H6 - 348.922H7 + 572.806H8

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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8” Palmer-Bowlus:
(a) Q = 2.537 x (H + .0 1456)1.9724 หรื อ
(b) Q = -0.002211174 + 0.144056H + 2.644594H2 - 2.468403H3 +
1.537941H4 + 18.920840H5+4.9486H6 - 123.611H7 + 119.943H8
10” Palmer-Bowlus:
(a) Q = 2.843 x (H + .01610)1.9530 or
(b) Q = -0.002568036 + 0.157007H + 3.717063H2 - 7.279155H3 +
12.957680H4+10.044620H5 - 30.7575H6 - 3.989H7 + 20.724H8
12” Palmer-Bowlus:
(a) Q = 3.142 x (H + .017)1.9362 หรื อ
(b) Q = +0.001285249 + 0.160814H + 4.074878H2 - 4.868885H3 +
5.194802H4 + 5.391436H5 - 2.3493H6 - 15.932H7 + 11.682H8
15” Palmer-Bowlus:
(a) Q = 3.574 x (H + .01682)1.9062 หรื อ
(b) Q= -0.005446241 + 0.321892H + 3.703519H2 - 1.430430H3 +
2.165814H4-10.406070H5 + 32.1713H6 - 36.007H7 + 13.225H8
18” Palmer-Bowlus:
(a) Q = 3.988 x (H + .01875)1.8977 หรื อ
(b) Q = +0.010862620 + 0.005188H + 6.702144H2 - 7.621502H3 +
5.159058H4 + 3.082969H5 -1.4116H6 - 3.676H7 +1.957H8
21” Palmer-Bowlus:
(a) Q = 4.223 x (H + .039)1.9619 หรื อ
(b) Q = -0.027504770 + 0.689056H + 4.144363H2 - 1.761823H3 +
1.672703H4 - 0.342789H5 + 1.6492H6 - 2.110H7 + 0.656H8
24” Palmer-Bowlus:
(a) Q = 4.574 x (H + .0408)1.9497 หรื อ
(b) Q = - 0.002225281 + 0.420895H + 5.930978H2 - 3.470244H3 +
0.746696H4 + 3.182714H5 - 2.1110H6 + 0.058H7 + 0.141H8
27” Palmer-Bowlus:
(a) Q = 4.97 x (H + .038) 1.9269 หรื อ
(b) Q = - 0.009705140 + 0.354086H + 6.791781H2 - 3.986792H3+
1.071059H4+ 2.255546H5 - 1.3530H6 - 0.005H7 + 0.084H8
30” Palmer-Bowlus:
(a) Q = 5.022 x (H + .0625)1.9663 หรื อ
(b) Q = -0.200116800 + 2.238534H + 2.207354H2 + 1.185735H3 +
0.374370H4-0.386049H5 + 0.2800H6 - 0.168H7 + 0.033H8

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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36” Palmer-Bowlus:
(a) Q = 5.462 x (H + .08)1.991 หรื อ
(b) Q = -0.084205270 + 1.359937H + 5.845147H2 - 1.647873H3 +
0.509795H4 + 0.413952H5 - 0.0570H6 - 0.105H7 + 0.0261H8
42” Palmer-Bowlus:
(a) Q = 6.12 x (H + .078)1.9628 หรื อ
(b) Q = - 0.083333500 + 1.431028H + 7.047561H2 - 2.475667H3 +
1.037684H4+0.102303H5 - 0.0446H6 - 0.035H7 + 0.008H8
48” Palmer-Bowlus:
(a) Q = 6.626 x (H + .085)1.9586 หรื อ
(b) Q = - 0.053395340 + 1.441452H + 7.813287H2 - 2.012471H3 +
0.265820H4+0.384576H5 - 0.0875H6 - 0.020H7 + 0.005H8
60” Palmer-Bowlus:
(a) Q = 7.183 x (H + .126)1.9833 หรื อ
(b) Q = -0.614242800 + 4.007510H + 6.591763H2 - 1.186873H3 +
0.318855H4 + 0.215911H5 - 0.0987H6 + 0.012H7 - 0.000H8
72” Palmer-Bowlus:
(a) Q = 7.839 x (H + .155)1.9871 หรื อ
(b) Q = - 0.358481400 + 3.418848H + 8.675141H2 - 1.269805H3 +
0.156454H4+0.085580H5 - 0.0048H6 - 0.005H7 + 0.001H8

14.10.2 การพัฒนาปรับปรุงดัดแปลง Palmer - Bowlus flumes
เป็ นรางวัดนํ้าที่ปรับปรุ งส่ วนบีบตัวด้านข้างของ Palmer
Bowlus flumes จากเป็ นลาด 2:1 เป็ นกําแพงแนวตั้ง ดังแสดงใน รู ปที่ 14-37
Leopold-Lagco Flume

รู ปที่ 14-37 แสดงรู ปแบบและมิติของ Leopold-Lagco Flume
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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14.11 RBC Flume

RBC Flume

นั้นได้พฒั นาขึ้นมาในปี 1980 โดย

Marinus Bos (International

และ Albert
Clemmens (U.S. Water Conservation Laboratory) สําหรับวัดอัตราการไหลน้อย ๆ ใน
ร่ องคู และทางนํ้าเล็ก ๆ ที่มีความลาดเทน้อยกว่า 1% โดยได้ใช้ลกั ษณะรู ปแบบของ Trapezoidal
long-throat flume กับ Palmer-Bowlus flume มาเป็ นรู ปแบบ มีการกําหนดขนาดโดยความ
กว้างของช่ ว งคอ ที่ มีข นาดระหว่าง 50 ม.ม. ถึ ง 200 ม.ม. มี มิติของแต่ ละขนาดกํา หนดไว้เ ป็ น
มาตรฐาน
Institute for Land Reclamation and Improvements), John Repolge

รู ปที่ 14-38 แสดง RBC

Flume สําเร็ จรู ปแบบหนึ่ ง ส่ วนรู ปที่ 14-39

แสดงรู ปแบบและ

มิติของ RBC Flume

รูปที่ 14-38 RBC flume ที่ผลิตเชิงการค้าแบบหนึ่ง

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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รู ปที่ 14-39 รู ปแบบ มิติ ของ RBC flume
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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การวัดอัตราการไหลผ่ าน RBC flume
RBC flume ก็เหมือนรางวัดนํ้าประเภทอื่นๆ ที่การคิดอัตราการไหลจะใช้ค่าที่ได้จากการ

มาสร้างเป็ น Calibration table หรื อ Calibration Curve หรื อสร้างสมการการ
คํานวณอัตราการไหล ของรางแต่ละขนาดหรื อแต่ละตัว โดยลักษณะการไหลใน RBC flume
แสดงในรูปที่ 14-40
Calibration

รูปที่ 14-40 ลักษณะการไหลใน RBC flume

รุ่ น 13.17.02 หรื อ 13.17.02 RBC flume ที่ผลิตโดย
Eijkelkamp Agrisearch Equipment ขนาดคอกว้าง 10 ซ.ม. มีมิติตามมาตรฐาน RBC
flume มี Calibration Curve ดังแสดงใน รู ปที่ 14-41
ตัวอย่ าง

RBC flume

รูปที่ 14-41 Calibration Curve ของ13.17.02 RBC flume
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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ตัวอย่ างสมการการคํานวณปริมาณนํา้ ไหลผ่ าน 13.17.02 RBC flume
Q  7E  07   SH1 3  0.000626 SH1 2  0.01569 SH1   0.0665

เมื่อ

Q =
SH1 =

อัตราการไหล (ลิตร/วินาที)
Head ด้านเหนื อนํ้าที่วดั จากผิวนํ้าถึงสันของฝายหรื อยกพื้น (ม.ม.)

14.12 รางวัดนํา้ แบบท่ อกลม (Circular flume)
เป็ นรางวัดนํ้าที่ มีรูปแบบง่าย ๆ สร้ างได้เองในราคาที่ถูกมาก ๆ ออกแบบโดย Zohrab
Samani (ผูร้ ่ วมออกแบบ S-M flume) ลักษณะรู ปแบบดังแสดงในรู ปที่ 14-42 ซึ่ งประกอบด้วย
ท่อ 2 ท่อน 2 ขนาดมาประกอบกัน ท่อท่อนใหญ่เป็ นตัวราง ท่อท่อนเล็กติดตั้งขวางกลางรางใน
แนวดิ่งเพื่อทําหน้าที่บีบหน้าตัดการไหล ทําให้ลกั ษณะการไหลเป็ นดังรู ปที่ 14-43 โดยท่อท่อนใหญ่
มี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในเป็ น 3 เท่าของท่อท่อนเล็ก (หรื อเทียบสัดส่ วนเส้นผ่าศูนย์กลาง
ภายในท่อใหญ่ กับเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกท่อเล็ก ระหว่าง 0.25 ถึง 0.32) เรี ยกขนาดของรางวัดนํ้า
ตามขนาดของท่อทั้ง 2 ขนาด ความยาวของท่อท่อนใหญ่ที่เป็ นรางกับท่อท่อนเล็กขึ้นกับขนาดของ
ราง ท่อท่อนใหญ่ที่เป็ นรางจะเปิ ดช่องด้านบนเพื่อให้สามารถอ่านระดับนํ้าจาก Gauge ที่ติดไว้ที่
ด้านท้ายนํ้าของท่อท่อนเล็กได้ รางวัดนํ้าชนิดนี้เรี ยกว่า รางวัดนํ้าแบบท่ อกลม (Circular flume)
เหมาะกับการใช้วดั ปริ มาณนํ้าในร่ องนํ้าและคูน้ าํ

รู ปที่ 14-42 ลักษณะของ Circular flume มองจากด้านหน้าหรื อด้านเหนือนํ้า
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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รู ปที่ 14-43 ลักษณะการไหลใน Circular flume
ในเบื้องต้นได้ออกแบบ Circular flume ไว้ 4 ขนาด การเรี ยกขนาดของรางวัดนํ้าชนิดนี้
เรี ยกตามขนาดของท่อทั้ง 2 ขนาดที่อาจใช้ท่อ PVC ท่อเหล็ก หรื อใช้เหล็กแผ่นมาขื้นรู ป ได้แก่
6x2 นิ้ว, 12x4 นิ้ว, 18x6 นิ้ว และ32x12 นิ้ว ซึ่งแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ
1) ใช้ กบั ร่ องคูขนาดเล็กมีอตั ราการไหลน้ อยกว่ า 100 แกลลอนต่ อนาที (GPM)
ใช้รางขนาด 6x2 นิ้ว โดยใช้ท่อ PVC 6 นิ้วเป็ นรางยาว 2 ฟุต และใช้ท่อ PVC 2 นิ้วท่อ
แกนตั้งภายในรางยาว 2 ฟุต ติดตั้งท่อเล็กโดยเจาะท่อใหญ่ดา้ นหนึ่งที่ระยะ 1.5 ฟุต โดยให้ดา้ นที่ยาว
กว่านี้ เป็ นด้านเหนื อนํ้า ติดตั้งท่อเล็กกับท่อใหญ่ให้อยู่ในแนวศูนย์กลางท่อใหญ่และได้ฉากใน 2
แกน มนปลายท่ อเล็ก ให้รับ กับส่ ว นโค้งด้านในของท่ อ ใหญ่ พอดี ติ ด กาวให้แ น่ น และเปิ ดช่ อ ง
ด้านบนของท่อใหญ่ดา้ นที่ยาวกว่าจากท่อเล็กเพื่อให้สามารถอ่านระดับนํ้าจาก Gauge ที่ติดกับท่อ
เล็กได้สะดวก ติดตั้ง Gauge (ไม้บรรทัดขนาดเล็ก) ความยาวเป็ นนิ้ ว ให้ระยะ 0 อยู่ที่ผิวด้านใน
ของท่อใหญ่พอดี
2) ใช้ กบั ร่ องคูทมี่ ีอตั ราการไหลมากกว่ า 100 GPM
ใช้รางขนาดที่ใหญ่กว่าคือ 12x4 นิ้ ว, 18x6 นิ้ ว และ32x12 นิ้ ว ส่ วนจะใช้ขนาดใดอาจ
พิจารณาจากขนาดของคูและอัตราการไหลสู งสุ ดที่รางแต่ละขนาดจะตรวจวัดได้จาก Calibration
table จาก ตารางที่ 14-22 ตารางที่ 14-23 และ ตารางที่ 14-24 โดยใช้ท่อใหญ่ยาว 4 ฟุต ท่อเล็กให้
ยาวกว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อใหญ่พอสมควร เจาะท่อใหญ่เพื่อติดตั้งท่อเล็กแนวตั้งที่ระยะ 3 ฟุต
ของท่อใหญ่ที่ดา้ นยาวจะเป็ นด้านเหนื อนํ้า การติดตั้ง การเจาะช่องเหนื อท่อใหญ่การติดตั้งบรรทัด
วัดระดับนํ้าทําเหมือนกรณี แรกที่กล่าวแล้วทุกประการ ทั้งนี้กรณี ท่อขนาดใหญ่อาจใช้แผ่นโลหะมา
ขึ้นรู ปให้ได้ขนาดตามต้องการก็ได้
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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14.12.1 การตรวจวัดอัตราการไหล




นําเครื่ องมือไปติดตั้งในร่ องคูให้อยูใ่ นตําแหน่งแนวเหนือนํ้าท้ายนํ้าให้ถูกต้อง
โดยติดตั้งให้ท่อใหญ่วางได้แนวระดับ
การตรวจวัดให้อ่านค่าความลึกของนํ้าจากบรรทัดไม้ที่ติดไว้กบั ท่อเล็กซึ่ งเป็ น
ระดับนํ้าด้านเหนื อนํ้าในท่อ แล้วไปเทียบอัตราการไหลจาก Calibration table
จาก ตารางที่ 14-21 ตารางที่ 14-22 ตารางที่ 14-23 และ ตารางที่ 14-24 ให้ตรงกับ
ขนาดของราง ค่าจากตาราง ความลึกของนํ้าเป็ น นิ้ว อัตราการไหลเป็ น แกลลอน
ต่อนาที (เพื่อความสะดวกอาจดัดแปลงค่าอัตราการไหลในตารางให้เป็ นหน่ วย
SI)
[ 1 GPM = 0.0630 ลิตร/วินาที = 0.000063 ลบ.ม./วินาที]

14.12.2 Submergence ratio
รางวัดนํ้าแบบท่อกลม (Circular flume) นี้สามารถวัดอัตราการไหลในย่าน Free flow
โดยมีค่า Submergence ratio (ระดับนํ้าด้านท้ายนํ้า:ระดับนํ้าด้านเหนือนํ้า) ได้ไม่เกิน 0.85
ตารางที่ 14-21 Calibration table ของ Circular flume ท่ อ PVC ขนาด 6x 2 นิว้

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ตารางที่ 14-22 Calibration table ของ Circular flume ท่ อ PVC ขนาด 12 x 4 นิว้

ตารางที่ 14-23 Calibration table ของ Circular flume ท่ อ PVC ขนาด 18x 6 นิว้

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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ตารางที่ 14-24 Calibration table ของ Circular flume ท่ อ PVC ขนาด 36x 12 นิว้

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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14.13 รางวัดนํา้ ทีพ่ ฒ
ั นาจากการดัดแปลงปรับปรุงรางวัดนํา้ อืน่ ๆ
14.13.1 Montana Parshall flume
เป็ นการพัฒนาดัดแปลง Parshall flume เพื่อให้มีความเหมาะสมในการใช้งาน
ให้เหมาะกับลักษณะของทางนํ้า โดยตัดทางผายออก (Diverging section) ที่อยูท่ า้ ยส่ วนคอออก
ใช้วดั ปริ มาณนํ้าของการไหลที่เป็ น Free flow เรี ยก Montana Parshall flume

รูปที่ 14-44 แสดงรู ปแบบและมิติของ Montana Parshall flume
คือ Parshall flume ตัด Diverging section ออก
14.13.2 Montana cutthroat flume
เป็ นการดัดแปลง Cutthroat flume โดยตัดทางผายออก (Diverging
section) ที่อยู่ทา้ ยส่ วนคอคอดออก ใช้วดั ปริ มาณนํ้าของการไหลที่เป็ น Free flow เรียกวา
Montana cutthroat flume

รูปที่ 14-45 แสดงการติดตั้งใช้งาน Montana Cutthroat flume
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่ านอาคารชลประทาน
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รู ปที่ 14-46 แสดงรู ปแบบและมิติของ Montana Cutthroat flume
นอกจากนี้ ยงั มีรางวัดนํ้าอีกหลายแบบที่พฒั นาขึ้นมาใหม่ที่ไม่ได้นาํ มานําเสนอในที่น้ ี แต่
ส่ วนใหญ่จะมีคุณสมบัติทางชลศาสตร์ที่ไม่ต่างไปจากรางวัดนํ้าต้นแบบ แต่มีความเหมาะสมในการ
ใช้งานมากขึ้นกว่าของเดิม อาจประหยัดค่าใช้จ่ายในการสร้าง การติดตั้งหรื อการตรวจวัดทําได้ง่าย
ขึ้น ซึ่งทุกแบบมักจะมีค่า Calibration table หรื อ Calibration curve หรื อสมการการคํานวณ
โดยเฉพาะของแต่ละตัวเสมอ

---------------------------------------------

หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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บทที่ 15
การสอบเทียบ (Calibration)
อาคารชลศาสตร์ และเครื่องมือตรวจวัดปริมาณนํา้



การไหลของนํา้ นั้นเป็ นการไหลใน 3 ระบบใหญ่ๆ คือ

1) การไหลในระบบทางนํ้าเปิ ด กรณี แรกเกิดจากนํ้าผิวดินเพิ่มปริ มาณรวมตัวกัน
แล้วไหลจากทางนํ้าขนาดเล็กไปสู่ ทางนํ้าที่ใหญ่ข้ ึน ทั้งที่เป็ นทางนํ้าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและ
ที่มนุษย์สร้างขึ้นได้แก่ ร่ องนํ้า คูน้ าํ คลอง ลําธาร ห้วย แม่น้ าํ กรณี ที่สองเป็ นการไหลออกจากแหล่ง
กักเก็บนํ้าที่ได้สร้างขึ้น ได้แก่ ทํานบ อ่างเก็บนํ้า เขื่อน ฝายทดนํ้า ประตูระบายนํ้า ที่มีท้ งั ระบายลงสู่
ทางนํ้าผ่านทางอาคารควบคุมชนิ ดต่าง ๆ ที่เป็ นอาคารหลักของหัวงาน คือ ฝาย ประตูระบาย ท่อ
ระบายนํ้า ฯลฯ และการไหลหรื อการระบายในระบบส่ งนํ้าและระบบระบายนํ้า
2) การไหลในระบบท่อ
3) การไหลของนํ้าใต้ดิน (จะไม่กล่าวถึงในคู่มือนี้)
การตรวจวัดคํานวณอัตราการไหลหรือปริมาณนํา้ เพื่อให้รู้วา่ มีน้ าํ ไหลผ่านจุดที่ตรวจวัด
ในระบบดังกล่าวนั้นเป็ นปริ มาณเท่าใดอาจทําได้หลายวิธี


1) ในระบบท่ อ ปิ ดที่ เ ป็ นการไหลภายใต้แ รงดัน นอกจากการคํา นวณโดยใช้
หลักการชลศาสตร์ การไหลในระบบท่อที่เกี่ยวข้องกับแรงเสี ยดทานแล้ว อาจใช้เครื่ องมือตรวจวัด
เป็ นการเฉพาะได้แก่ Venturi meter, Nozzle meter, Orifice meter, Pitometer (Pitot
tube และ Prandtl tube), Rotameter, เครื่ องมือวัดอิเล็คทรอนิ คส์, มาตรวัดนํ้า ฯลฯ
2) ในระบบทางนํ้าเปิ ด มีการตรวจวัดหลายรู ปแบบได้แก่
2.1) การคํานวณวิธี Slope-Area method โดยอาศัยหลักการทางชล
ศาสตร์ของการไหลในทางนํ้าโดยตรง (การใช้สมการ Q = (1/n) A R 2/3 S ½)
2.2) การใช้อุปกรณ์และเครื่ องมือตรวจวัดอัตราการไหล ซึ่ งมีท้ งั เครื่ องมือวัด
กระแสนํ้าเชิงกล เครื่ องมือวัดกระแสนํ้าอิเล็คทรอนิ คส์ ฝายวัดนํ้า รางวัดนํ้า การตวง ทุ่นลอย ฯลฯ
ทั้งนี้จะรวมถึงอุปกรณ์และเครื่ องมือตรวจวัดระดับนํ้าซึ่งจะสัมพันธ์กบั การวัดอัตราการไหลด้วย
2.3) การตรวจวัดโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การใช้สี สารเคมี ฯลฯ
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2.4) การคํานวณการไหลผ่านอาคารควบคุม ได้แก่ ฝายหรื อทางระบายนํ้าล้น
ประตูระบาย ท่อระบายนํ้า ฯลฯ
เมื่อพิจารณาในส่ วนของการตรวจวัดด้วยเครื่ องมืออุปกรณ์ และอาคารควบคุม ซึ่ งจะมี
องค์ ประกอบสํ าคัญของแต่ละสิ่ งได้แก่ ตัวเครื่ องมืออุปกรณ์ และอาคารควบคุม ที่ประกอบด้วย
รู ปร่ างรู ปทรงหรื อขนาดมิติ วัสดุที่ใช้สร้าง คุณสมบัติเฉพาะ (Specification) ในการใช้ตรวจวัด
ได้แก่ (ก) ค่าสอบเทียบอัตราการไหลที่อาจเป็ นตารางหรื อกราฟหรื อสมการของอุปกรณ์เครื่ องมือ
(ข) ค่าสัมประสิ ทธิ์ของการไหล สมการใช้ในการคํานวณ ตารางหรื อกราฟอัตราการไหลของอาคาร
ควบคุม การควบคุม ที่ประกอบด้วย หลักเกณฑ์, วิธีการขั้นตอน, ค่ามาตรฐานและสภาพแวดล้อม
ที่กาํ หนดไว้จาํ เพาะเจาะจงเฉพาะตัว


ถ้าไม่คาํ นึงถึงตัวผู้ตรวจวัด องค์ประกอบดังกล่าวจะมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กนั หาก
องค์ประกอบหนึ่ งองค์ประกอบใดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จะส่ งผลกระทบต่อองค์ประกอบอื่นๆ
ด้วย ทั้งนี้ หากองค์ประกอบทุกอย่างไม่ครบถ้วนสมบูรณ์มีส่วนหนึ่ งส่ วนใดชํารุ ดบกพร่ องหรื อมี
การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การตรวจวัดก็จะไม่ถูกต้องมีความผิดพลาดเกิดขึ้น การแก้ปัญหาความ
ผิด พลาดที่ เ กิ ด ขึ้ น ดัง กล่ า วทํา ได้โดยการปรั บปรุ งค่ าความสัม พัน ธ์ร ะหว่างองค์ประกอบต่ า งๆ
เหล่ า นั้น ขึ้ น มาเป็ นค่ า ใหม่ เพื่ อ ให้ก ารตรวจวัด ปริ ม าณนํ้า ถู ก ต้อ งดัง เดิ ม กระบวนการในการ
ตรวจสอบความถูกต้อง ด้วยการเปรี ยบเทียบกับค่าจริ งที่ถูกต้องของสิ่ งที่ถูกวัดเรี ยกว่า การสอบ
เทียบ (Calibration) นอกจากนี้อาจเรี ยกอย่างอื่น เช่น การปรับเทียบ การเปรี ยบเทียบ การสอบวัด

15.1 การสอบเทียบอุปกรณ์ และเครื่องมือตรวจวัดอัตราการไหล
อุปกรณ์และเครื่ องมือวัดต่างๆ นั้นอาจเกิดการชํารุ ดบกพร่ องขึ้นได้ ด้วยสาเหตุต่อไปนี้
1) ขาดการดูแลบํารุ งรักษาหรื อดูแลบํารุ งรักษาไม่ถูกต้องตามข้อแนะนํา
2) การเสื่ อมสภาพจากการใช้งาน เกิดการชํารุ ดสึ กหรอของชิ้นส่ วนอุปกรณ์ตามปกติ
3) การชํารุ ดจากการตก การกระแทก
4) การเสื่ อ มสภาพตามอายุ ได้แ ก่ การเสื่ อ มสภาพของวัส ดุ ที่ ใ ช้ ผ ลิ ต , เครื่ องมื อ
อิเล็คทรอนิ คส์ที่อุปกรณ์ภายในบางอย่างจะเสื่ อมสภาพตามระยะเวลาแม้ไม่ค่อยได้ใช้งานเครื่ องมือ
นั้นก็ตาม
5) การถอดชิ้นส่ วนอุปกรณ์เครื่ องมือแล้วประกอบกลับไม่ถูกต้องครบถ้วนได้ดงั เดิม
6) เครื่ องมืออิเล็คทรอนิคส์ตกนํ้า
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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อุปกรณ์ และเครื่ องมื อวัดต่างๆ นั้นจะมีการสอบเทียบ เมื่อได้ใช้งานไปถึงระยะเวลาที่
กํา หนดไว้ หรื อเมื่ อได้พบว่า เกิ ด การชํารุ ด หรื อสงสัย ว่า อาจเกิ ด การชํารุ ด เสี ย หายกับอุ ปกรณ์
เครื่ องมือ เช่น กรณี ทาํ ตกหรื อกระแทก แล้วแตกหัก บิดงอ หรื อพบว่ามีคุณลักษณะบางอย่างต่างไป
จากเดิม
การซ่ อมแซมและการสอบเทียบอุปกรณ์เครื่ องมือวัดควรทําโดยผูม้ ีความชํานาญ เพราะ
การสอบเทียบอุปกรณ์และเครื่ องมือต่างๆ นั้นมักต้องทําในห้องปฏิบตั ิการทางชลศาสตร์ ที่ตอ้ งใช้
อุปกรณ์และเครื่ องมือที่มีความถูกต้องแม่นยํามาตรวจวัดเพื่อเปรี ยบเทียบ ต้องใช้เวลามาก จึงควร
ส่ งไปซ่อมแซมหรื อสอบเทียบกับหน่วยงานที่มีบริ การด้านนี้หรื อส่ งผูผ้ ลิตโดยตรง

15.2 การสอบเทียบอาคารชลศาสตร์
อาคารชลศาสตร์ ทุกชนิ ดทุกประเภทสามารถตรวจวัดคํานวณอัตราการไหลผ่านตัวอาคาร
นั้นได้ เพราะในการออกแบบต้องใช้หลักการทางชลศาสตร์เพื่อกําหนดขนาดมิติอาคารให้เหมาะสม
กับปริ มาณนํ้าสู งสุ ดที่จะไหลผ่านไปได้เพียงพอ โดยไม่ทาํ ให้เกิ ดผลกระทบต่อส่ วนอื่น ๆ ของ
ระบบนั้น ๆ แต่ในทางปฏิ บตั ิจะมีการตรวจวัดคํานวณเฉพาะจากอาคารที่ใช้ควบคุมปริ มาณนํ้า,
อาคารที่ทาํ หน้าที่วดั ปริ มาณนํ้า และอาคารที่มีความสําคัญที่กาํ หนดให้ตอ้ งมีการตรวจวัดปริ มาณนํ้า
ไหลผ่านเท่านั้น อาคารชลศาสตร์ที่มีการตรวจวัดปริ มาณนํ้าได้แก่
1) ในทางนํ้า เช่น คูน้ าํ คลอง ห้วย แม่น้ าํ
2) ฝาย หรื อทางระบายนํ้าล้น
3) ประตูระบายนํ้า
4) ท่อระบายนํ้า ที่ใช้ควบคุมปริ มาณนํ้าในระบบส่ งนํ้าและระบบระบายนํ้า
5) อาคารวัดปริ มาณนํ้า เช่น ฝายวัดนํ้า รางวัดนํ้า (Flume)
การสอบเทียบอาคารชลศาสตร์ ในเบื้องต้นทําให้ทราบว่าอาคารมีคุณสมบัติทางชลศาสตร์
ได้แ ก่ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ของการไหลเปลี่ ย นไปจากค่ า ที่ ใ ช้ใ นการออกแบบหรื อไม่ ถ้า พบว่ า
เปลี่ยนแปลงก็ตอ้ งทําการสอบเทียบอย่างเป็ นระบบเพื่อให้ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหลที่ถูกต้อง
มาใช้ในการคํานวณปริ มาณนํ้า ซึ่ งทําให้สามารถวางแผนและติดตามผลการส่ งนํ้าหรื อระบายนํ้าได้
อย่างถูกต้อง ถ้าค่าสัมประสิ ทธิ์ของการไหลเปลี่ยนแปลงลดตํ่าลงมาก ๆ ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อการ
ใช้งานอาคารนั้น ก็จะได้พิจารณากําหนดแนวทางในการซ่ อมแซมปรับปรุ งแก้ไขอาคารนั้นต่อไป
หรื ออาจกล่าวได้ว่า ผลการสอบเทียบเป็ นดัชนี ตรวจวัดว่าถึงเวลาปรับปรุ ง ซ่ อมแซมอาคารหรื อ
โครงการแล้วหรื อยัง
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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15.2.1 สาเหตุสําคัญทีท่ าํ ให้ ต้องสอบเทียบอาคารชลศาสตร์
1) การก่อสร้างที่ต่างไปจากการออกแบบ
การออกแบบเพื่อกําหนดรู ปแบบ ขนาด มิ ติของอาคารชลศาสตร์ ชนิ ดต่าง ๆ
ตลอดจนการคํานวณอัตราการไหลผ่านอาคารชลศาสตร์ น้ นั ส่ วนใหญ่เป็ นผลที่ได้จากการศึกษา
ทดลองในห้องปฏิบตั ิการชลศาสตร์ โดยการใช้แบบจําลอง แล้วนําผลการศึกษาที่เชื่ อถือได้น้ นั มา
กําหนดเป็ นค่ามาตรฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการออกแบบ และกําหนดสมการ ค่าตัวแปรที่เกี่ยวข้อง เช่น
ค่าสัมประสิ ทธิ์ของการไหล เป็ นต้น เพื่อใช้คาํ นวณอัตราการไหลของอาคารนั้น
ในการก่ อสร้ างถ้าสามารถก่ อสร้ างได้ถูก ต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ตามรู ปแบบ
ขนาด มิติ ที่กาํ หนดไว้ในมาตรฐานข้อกําหนดทุกประการ การคํานวณอัตราการไหลก็สามารถใช้
ค่าตัวแปรต่าง ๆ ตามมาตรฐานกําหนดมาใช้คาํ นวณได้เลย แต่ในทางปฏิบตั ิอาจไม่สามารถสร้างได้
เหมือนดังที่กล่าวข้างต้น ดังนั้นถ้านําค่าตัวแปรตามค่ามาตรฐานมาใช้ในการคํานวณก็จะมีความผิด
พลาดเกิดขึ้นได้มาก จึงมีความจําเป็ นต้องสอบเทียบเพื่อหาค่าตัวแปรที่เป็ นค่าจริ งที่ถูกต้องซึ่งเป็ นค่า
เฉพาะตัวของอาคารนั้นมาใช้
2) สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ของอาคาร
2.1) กรณี อ าคารชลศาสตร์ ที่ ก่ อ สร้ า งใหม่ จะเห็ น ได้ว่ า ผลการศึ ก ษาและ
ข้อกําหนดที่เป็ นมาตรฐานในการออกแบบและการคํานวณอัตราการไหลตามที่กล่าวในข้อ 1) จะทํา
ในห้องปฏิบตั ิการทางชลศาสตร์ โดยใช้แบบจําลอง ถ้าเป็ นผลการศึกษาทดลองในรางนํ้าที่ไม่ได้
จําลองสภาพแวดล้อมของพื้นที่จริ งด้วย ก็ยอ่ มมีความแตกต่างผิดพลาดจากสภาพจริ งอย่างแน่นอน
จึงมีความจําเป็ นอย่างยิ่งต้องทําการสอบเทียบอาคารนั้นก่อนเสมอ หรื อถ้าศึกษาทดลองภายใต้การ
สร้างสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์จาํ ลองของพื้นที่จริ ง ผลที่ได้แม้จะยอมรับกันว่ามีความผิดพลาด
อยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ก็ยงั คงต้องสุ่ มสอบเทียบเพื่อยืนยันความถูกต้อง
2.2) กรณี อาคารชลศาสตร์ ที่ไ ด้มีการสอบเที ย บแล้ว หากเวลาล่ ว งเลยไปถ้า
สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ในบริ เวณของอาคารมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก เช่น เกิดการตกจมของ
ตะกอน กรวด ทราย, ทางนํ้าหรื อพื้นที่เกิดการกัดเซาะ, มีตน้ ไม้ข้ ึนปกคลุม, มีการก่อสร้างอาคาร
สิ่ งปลูกสร้าง ฯลฯ ก็มีความจําเป็ นต้องสอบเทียบอาคารนั้น
3) การเปลี่ยนแปลง เสื่ อมสภาพ ชํารุ ดเสี ยหายของตัวอาคาร
เมื่ อ ใช้ง านอาคารไปนานๆ ย่อ มเกิ ด การเสื่ อ มสภาพของวัส ดุ ที่ ใ ช้ก่ อ สร้ า ง,
โครงสร้างชํารุ ดเสี ยหาย, เกิดการทรุ ดตัว หรื อมีการซ่อมแซมปรับปรุ งที่ทาํ ให้สภาพของอาคารต่าง
ไปจากเดิ ม ย่อมมี ความจําเป็ นต้องสอบเที ย บอาคารนั้นเพื่อให้ทราบค่ าสัมประสิ ทธิ์ การไหลที่
ถูกต้อง
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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15.2.2 หลักการสอบเทียบอาคารชลศาสตร์
การหาอัตราการไหลผ่านอาคารชลศาสตร์ น้ นั จะวัดความลึกของนํ้าด้านเหนื อนํ้า
ของอาคารในตําแหน่ งที่ กาํ หนดแล้วนํามาหาค่า ซึ่ งทําได้ 2 รู ปแบบคือ (1) การคํานวณโดยใช้
สมการและค่าสัมประสิ ทธิ์การไหลของอาคารนั้น ๆ (2) การนําค่าระดับนํ้ามาเทียบหาอัตราการไหล
จาก H-Q table หรื อ Calibration table ที่เป็ นผลจากการสอบเทียบที่ได้จดั ทําเอาไว้ก่อนหน้า
ดังนั้นการสอบเทียบจึงต้องพิจารณาจาก 2 รู ปแบบดังกล่าว
1) สอบเทียบค่าสัมประสิ ทธิ์การไหลของอาคาร เป็ นการเปรี ยบเทียบค่าอัตราการ
ไหลที่ได้จากการคํานวณของอาคารนั้น (ด้วยสมการ ที่ใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ของการไหลซึ่งเป็ นค่าที่ใช้
ในการออกแบบ หรื อค่าที่ได้จากการสอบเทียบในครั้งก่อน) กับอัตราการไหลผ่านอาคารที่ตรวจวัด
ได้จริ ง (ด้วยการใช้เครื่ องมืออุปกรณ์และวิธีการที่เหมาะสมตรวจวัดด้านท้ายนํ้าของอาคารนั้น) ว่ามี
ความแตกต่ า งกัน หรื อ ไม่ อ ย่า งไร แล้ว นํา ผลการเปรี ย บเที ย บดัง กล่ า วมากํา หนดหรื อปรั บ ค่ า
สัมประสิ ทธิ์การไหลให้เป็ นค่าที่ถูกต้องเพื่อใช้ในการคํานวณต่อไป
2) การสอบเทียบผลจากการ Calibrate เดิม เป็ นการตรวจสอบเปรี ยบเทียบอัตรา
การไหลจาก H-Q table หรื อ Calibration table (อาจนําไปทําเป็ น Rating curve หรื อ H-Q
curve หรื อ Calibration curve แล้วแต่จะเรี ยก) ที่ได้จากการตรวจวัดหรื อสอบเทียบก่อนหน้านี้
กับค่าอัตราการไหลที่ได้จากการตรวจวัดจริ งในครั้งนี้
15.2.3 ขั้นตอนการสอบเทียบอาคารชลศาสตร์
1) ตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติพ้นื ฐานของอาคารนั้น
อาคารนั้นใช้มาตรฐานใดมาออกแบบ การคํานวณอัตราการไหลใช้สมการ
และค่าสัมประสิ ทธิ์การไหลอย่างไร รวมทั้งมี Calibration table หรื อ Rating curve หรื อไม่
โดยข้อมูลข้างต้นอาจระบุไว้ในแบบก่อสร้าง หรื ออาจดูได้จากรายการคํานวณในการออกแบบ ทั้งนี้
เพราะจะสามารถนํามาใช้เปรี ยบเทียบกับผลการสอบเทียบได้ถูกต้อง และทําให้การสอบเทียบทําได้
รวดเร็ ว
2) การเลือกวิธีการสอบเทียบ
2.1) การสอบเทียบในพื้นที่จริ ง
2.2) การสอบเทียบในห้องปฏิบตั ิการโดยการใช้แบบจําลองอาคาร ที่อาจต้อง
พิจารณาว่าต้องจําลองสภาพทางภูมิศาสตร์ ของอาคารด้วยหรื อไม่ วิธีน้ ี จะใช้กรณี ที่การสอบเทียบ
จริ งในพื้นที่ทาํ ไม่ได้
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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3) การกําหนดช่วงหรื อย่านของการสอบเทียบ และจํานวนการตรวจวัดซํ้า
ช่วงหรื อย่านของการสอบเทียบในที่น้ ีหมายถึงขอบเขตที่จะตรวจวัดอัตราการ
ไหล ได้แก่ ช่ วงของระดับนํ้าสู งสุ ดถึงตํ่าสุ ดเป็ นเท่าใด ระยะการเปิ ดบานระบายเท่าใดบ้าง ฯลฯ
ส่ วนจํานวนการตรวจวัดซํ้าหมายถึงจํานวนครั้งที่ตอ้ งตรวจวัดค่าใด ๆ ที่มีค่าตัวแปรเหมือนกัน เพื่อ
เป็ นการตรวจยืนยันว่าการตรวจวัดมีความถูกต้องเชื่อถือได้
การสอบเทียบนั้นอาจไม่จาํ เป็ นต้องดําเนินการให้คลุมตลอดช่วงหรื อย่านของ
การใช้งานอาคารนั้น เพราะหากผลการสอบเทียบสามารถยืนยันได้ว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหล
หรื อค่าอัตราการไหลที่ตรวจวัดได้จริ งนั้น เมื่อเทียบกับค่าที่ใช้อยูเ่ ดิมมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรื อ
ลดลงเป็ นสัดส่ วนที่ค่อนข้างแน่นอน ก็สามารถนํามาพิจารณาใช้ปรับปรุ งเป็ นค่าใหม่ได้ตลอดย่าน
การใช้งานโดยไม่ตอ้ งตรวจวัดครบทั้งหมด
4) การเลือกเครื่ องมืออุปกรณ์มาตรฐานที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการสอบเทียบ
ต้องพิจารณาเครื่ องมืออุปกรณ์ ที่มีว่า มีความเชื่ อถือได้ มีความเหมาะสม มี
จํานวนเพียงพอกับปริ มาณงานที่จะใช้ปฏิบตั ิงานครั้งนั้นหรื อไม่ ทั้งนี้ รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ที่มีความ
ชํานาญเพียงพอด้วย
กรณี การสอบเทียบอาคารค่อนข้างใหญ่จะมีปริ มาณงานในการตรวจวัดมาก
จึงต้องเลือกชนิดของเครื่ องมือตรวจวัดที่เหมาะสม และมีจาํ นวนที่เพียงพอซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ดว้ ย
ยิ่งถ้าจุดที่ตรวจวัดมีอตั ราการเปลี่ยนแปลงระดับนํ้าเร็ วอาจต้องใช้เครื่ องมือแบบอิเล็คทรอนิ คส์ท่ี
สามารถตรวจวัดอัตราการไหลได้โดยตรงที่ทาํ งานได้อย่างรวดเร็ ว
5) ทําการสอบเทียบตามวิธีที่ได้เลือกไว้ ในช่วงหรื อย่านของการสอบเทียบที่
กําหนดไว้ตามมาตรฐาน หรื อตามที่ได้วางแผนไว้
6) รายงานผลการสอบเทียบ
การสอบเที ยบเป็ นงานหรื อกิ จกรรมที่ ตอ้ งมีการวางแผนล่ วงหน้ าโดยใช้ขอ้ มูล
ปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้องทุ ก ด้า นที่ อ าจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงหรื อไม่ ต รงตามที่ ก าํ หนดหรื อ คาดหวัง ไว้ม า
ประกอบกัน ผูร้ ับผิดชอบต้องมีความมุ่งมัน่ ที่จะดําเนินการ
ในบางประเทศ เช่น อเมริ กา อังกฤษ จะมีมาตรฐานสําหรับการสอบเทียบอาคาร
ชลศาสตร์ แต่ละชนิ ดกําหนดเอาไว้ให้ปฏิบตั ิว่า จะต้องสอบเทียบเมื่อใด ด้วยขั้นตอนวิธีการอย่างไร
ซึ่ งส่ วนใหญ่จะว่ าจ้ างบริ ษัทหรื อหน่ วยงานที่ มีความเชี่ ยวชาญ (Outsource) มาดําเนิ นการสอบ
เทียบอาคารชลศาสตร์ต่าง ๆ ที่มีจาํ นวนมาก
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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15.3 การสอบเทียบอาคารชลศาสตร์ แต่ ละชนิด
รายละเอี ย ดวิ ธีก ารขั้น ตอนการสอบเที ย บอาคารชลศาสตร์ แ ต่ ล ะชนิ ด นั้น มี ม าก จึ ง ขอ
แนะนําให้ศึกษาจากหนังสื อ เอกสาร คู่มือ บทความ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่
1) คูม่ ือคํานวณปริ มาณนํ้าผ่านอาคารชลประทานที่สร้างเสร็ จแล้ว. กรมชลประทาน. 2523.
โดย ฉลอง เกิดพิทกั ษ์ และชัยวัฒน์ ขยันการนาวี
2) เอกสารการฝึ กอบรมที่ใช้ในหลักสู ตรการคํานวณปริ มาณนํ้า กรมชลประทาน เรี ยบ
เรี ยงโดย บุญยง ปิ ยะศิ รินนท์ ที่ประกอบด้วย คู่มือทางด้านเทคนิ คแบบเปรี ยบเทียบอาคาร,
เอกสารการพัฒนาสู ตรการปรับเทียบอาคาร, คู่มือแบบฟอร์ มสํารวจนํ้า, บทความสู ตรการหา
พื้นที่หน้าตัดช่องเปิ ดของท่อแบบต่างๆ ฯลฯ
3) การจัดการนํ้าในลุ่มนํ้าของประเทศไทย โดย ฉลอง เกิดพิทกั ษ์
4) รายงานการสอบวัดอาคารควบคุมนํ้าโครงการศึกษาการจัดการในลุ่มนํ้าเจ้าพระยา.
กรมชลประทาน. 2540.
ฯลฯ
ในที่น้ ี จะนําเสนอในส่ วนของประเด็นที่ไม่มีการกล่าวในหนังสื อต่าง ๆ ที่ส่วนหนึ่ งเป็ น
ข้อมูลได้จากผูม้ ีประสบการณ์ในการสอบเทียบอาคารชลศาสตร์ ต่อไปนี้
15.3.1 ทางนํา้ ธรรมชาติ
โดยทัว่ ไปแล้วทางนํ้าธรรมชาติสายที่สาํ คัญไม่วา่ จะเป็ นลําห้วยหรื อแม่น้ าํ จะมีการ
ติดตั้งสถานีวดั ปริ มาณนํ้าในตําแหน่งที่เหมาะสม ซึ่งจะมีการตรวจวัดหลายรู ปแบบ ได้แก่
1) สถานี ที่มีการสํารวจเก็บข้อมูลอัตราการไหลเอาไว้แล้วสร้างเป็ น H-Q table
หรื อ Rating curve เพื่อใช้เทียบหาอัตราการไหลจากค่าระดับนํ้าที่ตรวจวัดโดยเจ้าหน้าที่
2) สถานี ล ัก ษณะรู ป แบบแรก แต่ ต รวจวัด ระดับ นํ้า โดยเครื่ อ งมื อ อัต โนมัติ ที่
รายงานข้อมูลผ่านระบบการสื่ อสารทางไกลแทนเจ้าหน้าที่
3) สถานี ที่ติดตั้งเครื่ องมือตรวจวัดระดับนํ้าและตรวจวัดอัตราการไหลตลอดจน
ตรวจวัดข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณภาพนํ้า แล้วรายงานข้อมูลผ่านระบบการสื่ อสารทางไกล การตรวจวัด
อาจเป็ นแบบตามเวลาที่กาํ หนด หรื อตรวจวัดต่อเนื่องตลอดเวลา (Real time)
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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สิ่ งทีต่ ้ องคอยติดตามตรวจสอบ
1) การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ เกิดการกัดเซาะพังทลาย
เกิดตะกอนตกจม ทําให้พ้ืนที่หน้าตัดการไหลเปลี่ยนแปลง จะเกิดปั ญหากับสถานี ที่ใช้ H-Q table
หรื อ Rating curve เทียบหาอัตราการไหล กรณี เช่นนี้ตอ้ งสอบเทียบหาค่าอัตราการไหลใหม่
2) การมีสิ่งปลูกสร้างปิ ดขวางทางนํ้า เช่น การสร้างทํานบหรื อฝายในตําแหน่งที่มี
อิทธิ พลต่อการตรวจวัดของสถานี วดั นํ้า ก็จะทําให้การตรวจวัดผิดพลาด ที่พบบ่อยคือการสร้างฝาย
ปิ ดกั้นด้านท้ายนํ้าของสถานี ตรวจวัด ทําให้ระดับนํ้าถูกทดขึ้นสู ง การเทียบอัตราการไหลจาก H-Q
table หรื อ Rating curve จึงมีความผิดพลาดมาก (ฤดูแล้งที่ไม่มีการไหลแล้วแต่ระดับนํ้ายังอยู่
สู ง) กรณี น้ ี ตอ้ งใช้อตั ราการไหลที่ ผ่านฝายแทน หรื อย้ายจุดตรวจวัดให้พน้ จากอิ ทธิ พลจากฝาย
ดังกล่าวออกไป
3) กรณี ใช้การคํานวณโดยตรงโดยใช้สมการ Q = (1/n) A R 2/3 S ½ ตามวิธี
Slope-Area method ที่ค่าตัวแปร A คือพื้นที่หน้าตัดการไหลของทางนํ้า S คือลาดของท้องทาง
นํ้า และ n เป็ นค่าสัมประสิ ทธิ์ความขรุ ขระของทางนํ้า มีโอกาสเปลี่ยนไปเนื่ องจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ที่จุดตรวจวัด ค่าเหล่านี้จึงต้องคอยตรวจสอบอยูเ่ สมอ
15.3.2 ประตูระบายนํา้ ฝายระบายนํา้ ทีค่ วบคุมด้ วยบานระบาย (อาคารใหญ่ ทหี่ ัวงาน)
การสอบเทียบในพื้นที่จริ งนั้นจะต้องมีการวางแผนในการดําเนิ นการไว้ล่วงหน้ามา
อย่า งดี เ พราะมี ตวั แปรต่ าง ๆ มาเกี่ ย วข้อ งมากมาย ผูส้ อบเที ย บต้องแก้ปั ญ หาให้ส อดคล้อ งกับ
สถานการณ์และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในขณะนั้น ซึ่ งอาคารหลักขนาดใหญ่ที่หัวงานได้แก่ ประตู
ระบายนํ้า หรื อฝายระบายนํ้าที่ ควบคุ มด้วยบานระบาย จะเป็ นตัวอย่างได้เป็ นอย่างดี ที่จะนํามา
อธิบาย ดังนี้
1) อาคารที่ ค วบคุ ม ด้ว ยบานระบายจะมี ต ัว แปรสํา คัญ ที่ ต ้อ งพิ จ ารณาซึ่ งจะมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ได้แก่
1.1) ระดับนํ้าด้านเหนื อนํ้า ซึ่ งจะเกี่ยวเนื่ องกับความเพียงพอของปริ มาณนํ้าที่
เก็บกักเอาไว้ดว้ ย ต้องคํานึ งว่าการระบายนํ้าออกไปนั้น ต้องมีเหตุมีผลอันสมควร และต้องไม่
กระทบต่อปั จจัยอื่น ๆ ที่จะกล่าวถึงต่อไปด้วย ส่ วนการสอบเทียบเป็ นผลพลอยได้จากการระบายนํ้า
ในช่วงเวลานั้น เพราะการสอบเทียบอาคารขนาดใหญ่จะใช้เวลาค่อนข้างมากซึ่ งต้องมีน้ าํ ถูกระบาย
ออกไปจํานวนมาก
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1.2) ฤดูกาลและความจําเป็ นในการระบายนํ้า ในฤดูฝนก่อนช่วงนํ้าหลากมักมี
การพร่ องนํ้า และมักมีการระบายนํ้าส่ วนเกินในช่วงนํ้าหลาก หรื อต้องระบายนํ้าเพื่อรักษาระบบ
นิเวศน์ของทางนํ้าหรื อลุ่มนํ้า กรณี เหล่านี้ลว้ นเป็ นระยะเวลาที่เหมาะแก่การสอบเทียบ
1.3) สภาพพื้นที่ดา้ นท้ายนํ้า ต้องไม่ทาํ ให้เกิดผลกระทบไปท่วมพื้นที่ดา้ นท้าย
จนเสี ยหาย หรื อเกิดนํ้าท่วมจนไม่สามารถปฏิบตั ิงานสอบเทียบได้
1.4) ช่วงหรื อย่านการตรวจวัดสอบเทียบ ได้แก่ ช่วงของระดับนํ้าด้านเหนื อนํ้า
กับช่วงของระยะการเปิ ดบานระบาย ต้องกําหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และปั จจัยอื่นๆ เช่น
การระบายนํ้าเพื่อสอบเทียบต้องไม่มากเกินกว่าความจําเป็ นที่ตอ้ งระบายออกไป และทําให้เกิดนํ้า
ท่วมพื้นที่ดา้ นท้ายนํ้า
2) การสอบเทียบไม่จาํ เป็ นต้องทําให้เสร็ จสมบูรณ์ตลอดช่วงหรื อย่านการตรวจวัด
ในคราวเดียว ต้องพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ จากตัวแปรตามข้อ 1) ที่กล่าวแล้ว และไม่
จําเป็ นต้องสอบเทียบให้คลุมตลอดย่านของระดับนํ้าและทุกระยะการเปิ ดบาน เพราะในทางปฏิบตั ิ
แล้วจะมีการใช้งานอาคารผ่านการควบคุมในบางช่วงหรื อบางย่านเท่านั้น เช่น การพร่ องนํ้าล่วงหน้า
และระบายนํ้าออกเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อหัวงานในช่วงฤดูฝนเมื่อมีระดับนํ้าอยูใ่ นขอบเขต
ของช่วงระหว่างระดับนํ้าเก็บกักกับระดับนํ้าสู งสุ ด และระยะเปิ ดบานสู งสุ ดต้องไม่มากเกินไปจน
ทําให้เกิดนํ้าท่วมพื้นที่ดา้ นท้ายนํ้า
15.3.3 ประตูระบายนํา้ ท่ อระบายนํา้ (ในระบบส่ งนํา้ และระบบระบายนํา้ )
การสอบเทียบอาคารควบคุมในระบบส่ งนํ้าและระบบระบายนํ้า ถ้าไม่มีปัญหาเรื่ อง
ปริ มาณนํ้าที่เก็บกักไว้จะสอบเทียบเมื่อไรก็ได้ แต่มกั ดําเนินการเมื่อมีการส่ งนํ้า จะได้ไม่สูญเสี ยนํ้า
ไปโดยไม่เกิดประโยชน์ สามารถปรับระยะเปิ ดบานคลุมตลอดช่วงหรื อย่านการสอบเทียบได้ ทั้งนี้
ต้องระวังไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกด้วย
กรณี ที่ระบบส่ งนํ้าและระบบระบายนํ้าเป็ นคลองดาดคอนกรี ตไม่ใหญ่มาก การ
ตรวจวัดปริ มาณนํ้าอาจตรวจวัดปริ มาตรเทียบกับเวลา แทนการใช้เครื่ องมือวัดนํ้าก็ได้ พิจารณา
รู ปที่ 15-1 โดยการใช้กระสอบทรายปิ ดกันเป็ นทํานบในคลองด้านท้ายอาคารเป็ นช่วงๆ (ทํานบ A,
B และ C) ห่ างกันพอสมควรให้ระดับหลังทํานบตํ่ากว่าระดับ Free board ของคลองประมาณ 510 ซ.ม. แต่ละช่วงคือ A-B และ B-C จะใช้วดั ปริ มาตรของนํ้า การตรวจวัดให้วดั ระดับนํ้าในแต่ละ
ช่วงก่อน ช่วง A-B วัดระดับนํ้าก่อนเป็ น d1 (ถ้ายังไม่มีน้ าํ d1 = 0) จากนั้นเปิ ดนํ้าผ่านอาคาร
ออกมา เริ่ มจับเวลาเป็ น t1 เมื่อนํ้าเริ่ มล้นข้ามทํานบ A ออกไป เมื่อนํ้าเข้ามาในช่วง A-B พอสมควร
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รูปด้ านข้ าง

รูปขยาย ช่ วง A-B
รู ปที่ 15-1 การตรวจวัดอัตราการไหลโดยการตรวจวัดปริ มาตรเทียบกับเวลา
แล้ว วัดความลึกเป็ น d2 พร้อมกันกับอ่านเวลาเป็ น t2 เมื่อนํ้าเพิ่มระดับขึ้นอีกพอสมควรแล้ว วัด
ความลึกเป็ น d3 พร้อมกันกับอ่านเวลาเป็ น t3 ทําลักษณะนี้จนระดับนํ้าในช่วง A-B ใกล้ถึงระดับ
หลังทํานบ A หรื อ B จากนั้นไปตรวจวัดในช่วง B-C แบบเดียวกับที่วดั ในช่วง A-B ที่กล่าวข้างต้น
เมื่อระบายนํ้าที่ขงั อยูอ่ อกไปก็สามารถตรวจวัดได้อีก วิธีการตรวจวัดนี้ สามารถใช้ ตรวจสอบอัตรา
การสู บนํา้ ของเครื่องสู บนํา้ ได้เป็ นอย่างดี
เมื่อ

ดังนั้น

ปริ มาตรของนํ้าคิดจากความลึก d1
Vd2 = ปริ มาตรของนํ้าคิดจากความลึก d2
Vd3 = ปริ มาตรของนํ้าคิดจากความลึก d3
t1 = เวลาที่ปริ มาตรนํ้าเป็ น Vd1
t2 = เวลาที่ปริ มาตรนํ้าเป็ น Vd2
t3 = เวลาที่ปริ มาตรนํ้าเป็ น Vd3
Q1-2 = อัตราการไหลในช่วงเวลา t1 - t2
Q2-3 = อัตราการไหลในช่วงเวลา t2 – t3

Vd1 =

Q1-2 = (Vd2 - Vd1)/( t2 - t1)
Q2-3 = (Vd3 - Vd2)/( t3 – t2)

หรื อ [ Qn-(n+1) = (Vd(n+1) - Vdn)/( t(n+1) – tn) ]
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ผ่านอาคารชลประทาน
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15.3.4 ฝายระบายนํา้ หรือทางระบายนํา้ ล้น (ไม่ มีบานควบคุม)
ฝายระบายนํ้าหรื อทางระบายนํ้าล้น จะตรวจวัดสอบเทียบเมื่อมีน้ าํ ล้นข้ามสันออกไป
โดยมี สิ่งที่ ตอ้ งพิ จ ารณาคื อ ที่ ด้า นท้า ยนํ้า เกิ ด นํ้าท่ ว มหรื อมี กระแสนํ้ารุ น แรงจนตรวจวัด ไม่ ไ ด้
หรื อไม่ โดยมีช่วงหรื อย่านการตรวจวัดคือระดับนํ้าเหนือระดับสันฝายสันฝาย ทั้งนี้ปัจจัยสําคัญที่ทาํ
ให้อตั ราการไหลเกิดการเปลี่ยนแปลงไป คือ การตกจมของตะกอนหน้าอาคาร และการมีวชั พืชมา
ติดค้างปกคลุมพื้นด้านเหนือนํ้าและด้านท้ายนํ้าของอาคาร
15.3.5 อาคารวัดนํา้ ฝายวัดนํา้ และรางวัดนํา้
กรณี ทางนํ้ามีขนาดใหญ่อาคารวัดนํ้ามีขนาดใหญ่ อาจตรวจวัดเมื่อมีการส่ งนํ้าจะได้
ไม่เสี ยนํ้าไปโดยเปล่าประโยชน์ แต่มีขอ้ ควรพิจารณาในกรณี อตั ราการไหลน้อย ๆ เครื่ องมือวัด
กระแสนํ้าที่มีอยูส่ ามารถตรวจวัดได้หรื อไม่

การสอบเทียบอาคารชลศาสตร์ น้ นั จะเป็ นสิ่ งยากลําบากสําหรับผูท้ ี่เริ่ มดําเนิ นการในครั้ง
แรก ๆ ดังนั้นจึงต้องเห็นความสําคัญในการสอบเทียบ มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจที่จะทําให้สาํ เร็ จ และสิ่ งที่
สําคัญคือต้องมีผมู ้ ีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญคอยสนับสนุนให้คาํ แนะนํา ผูบ้ งั คับบัญชาต้องให้
ความสํา คัญ สนับ สนุ น การอบรมให้ ค วามรู ้ สนับ สนุ น เครื่ อ งมื อ ที่ ท ัน สมัย ที่ ท าํ งานได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ การดําเนินการจึงจะประสบความสําเร็ จด้วยดี
สิ่ ง สํา คัญ ในการสอบเที ย บอาคารชลศาสตร์ จ ริ ง ในสนามนั้น คื อ ต้อ งมี ก ารวางแผนที่ ดี
เพราะมีขอ้ จํากัดหลายอย่างที่จะเป็ นอุปสรรค ทําให้ไม่สามารถการดําเนิ นงานได้ตามที่กาํ หนดไว้
เช่น ข้อจํากัดเรื่ อง Head ของนํ้า, ปริ มาณนํ้าที่มีจาํ กัด, การระบายนํ้าส่ งผลกระทบต่อพื้นที่ดา้ นท้าย
นํ้า เป็ นต้น การดํา เนิ น การครั้ งหนึ่ ง ๆ จึ ง อาจตรวจสอบได้ค่ า เดี ย ว หรื อ ช่ ว งเดี ย ว ไม่ ส ามารถ
ตรวจสอบได้ครบตลอดย่านของการใช้งาน Operate อาคารนั้น หรื ออาจล้มเหลวต้องหยุดการ
ปฏิบตั ิงานกลางคันก็ได้ ดังนั้นอาคารขนาดใหญ่อาจต้องใช้เวลาในการดําเนิ นการต่อเนื่องยาวนาน
บางแห่ งอาจใช้เวลาเป็ น 10 ปี จึงจะได้ขอ้ มูลครอบคลุมตลอดทุกช่วงของการ Operate อาคาร
-----------------------------------------------------------------------
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