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บทท่ี  1 
การออกแบบระบบสงน้ําแบบคลองเปด 

1.1  บทนํา 
วัตถุประสงคหลักของการสงน้ําในระบบชลประทานก็คือ  การนําน้ําไปสูพื้นที่

เพาะปลูกเพื่อใหไดผลผลิตทางการเกษตรสูง  เปดโอกาสใหเกษตรกรไดรับประโยชนจากผลผลิต
อยางเต็มเม็ดเต็มหนวย 

คลองสงน้ําถือวาเปนระบบสงน้ําชลประทานประเภทหนึ่ง  เปนโครงสรางพื้นฐานของ
การพัฒนาใหไดผลตามเปาหมาย  การใชเทคโนโลยีใหม ๆ ในการเกษตรกรรม  จะตองดําเนินการ
ใหสอดคลองกับการสงน้ําใหแกพื้นที่เพาะปลูกของโครงการชลประทานตาง ๆ  รวมทั้งตองควบคุม
ปริมาณน้ําและความชื้นของดินในอาณาเขตของรากพืชใหเหมาะสม  ซ่ึงเปนสิ่งทาทายสําหรับการ
ริเร่ิมทดลองใชพันธุขาวชนิดใหม  รวมทั้งพันธุขาวชนิดตาง ๆ และพืชไร 

ดวยเหตุนี้ การวางแผนและออกแบบระบบสงน้ํา  จึงจําเปนตองมีมาตรฐานและ
หลักเกณฑในการวางแผนและออกแบบ  ซ่ึงอาจตองนําราคางานกอสรางมาพิจารณาดวยวาคุมกับ
การลงทุนหรือไม ในบางครั้งการออกแบบโดยใชทฤษฎีอยางเดียวไมคํานึงในเชิงเศรษฐกิจ จะทํา
ใหระบบการสงน้ํามีความจุสูงและสิ้นเปลืองงบประมาณมากไป  ดังนั้น การลดขนาดของระบบการ
สงน้ําลงอยางเหมาะสม  จึงจําเปนตองวางหลักเกณฑในการวางแผนและออกแบบใหรัดกุม 

อยางไรก็ตาม  แมวาจะมีการกําหนดหลักเกณฑในการออกแบบอยางรัดกุมแลว  ก็ยังมี
ตัวแปรตาง  ๆ  อีกมากมายที่กอใหเกิดปญหาและอุปสรรค  เปนสาเหตุทําใหระบบสงน้ําเสื่อมสภาพ
ลง  ตัวแปรตาง  ๆ  เหลานี้  ไดแก  ปริมาณน้ําตนทุน  งบประมาณในการลงทุน  ปญหาความขัดแยง
ระหวางผูใชน้ํา  ปญหาสังคม – เศรษฐกิจ  และการเมือง  เปนตน  ดังนั้น ผูวางแผนและออกแบบจึง
ตองเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญ  มีประสบการณในการทํางานสูง  มีมนุษยสัมพันธที่ดีมีการ
ประสานงานที่ดีระหวางหนวยงานตาง ๆ  มิฉะนั้นแลวผลกระทบตาง ๆ ที่ตามมาจะกอใหเกิด
ปญหา  สรางความเสียหายอยางใหญหลวงใหกับระบบการสงน้ําไดในอนาคต 

1.2  คลองสงน้ําชลประทาน 
การสงน้ําจากหัวงานเขาไปในเขตโครงการชลประทาน  ตามปกติตองขุดคลองสงน้ํา

เขาไป  แตคลองบางตอนจะตองสรางเปนอาคารสงน้ําแทนการขุดคลอง  เชน  สรางเปนอุโมงค  ทอ
สงน้ํา  รางน้ํา  หรือทอเชื่อม  เปนตน 

คลองสงน้ําเปนสิ่งสําคัญและจําเปนที่สุดของโครงการชลประทาน และส้ินเงินคา
กอสรางมากกวางานอยางอื่น เพราะโครงการชลประทานหนึ่งมีคลองหลายสาย รวมกันแลวมีความ
ยาวมาก  ตองเสียเงินคาซื้อที่ดินและคาขุดคลองมาก 
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คลองสงน้ําเปนรางเปด  หรือรองน้ําขนาดใหญซ่ึงขุดขึ้นในดินหรือถมขึ้นบนดิน  เพื่อ
สงน้ําใหแกพื้นที่เพาะปลูก 

คลองสงน้ํามี  2  ชนิดคือ  
1.2.1 คลองดิน  เปนคลองที่ขุดดินหรือถมดินใหเปนรูปคลองดังที่เห็นทั่วไป 
1.2.2 คลองดาด เปนคลองที่มีการดาดผิวคลองเปนเปลือกดวยวัสดุตาง ๆ  เชน  

คอนกรีตลวน คอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อไมใหน้ําร่ัวออกจากคลอง 
1.3  ประเภทคลองสงน้ํา 

คลองสงน้ําแบงออกเปนประเภทตาง  ๆ ตามลักษณะและหนาที่ได  ดังนี้ 
1.3.1 คลองสายใหญ 
1.3.2 คลองซอย 
1.3.3 คลองแยกซอย 

1.3.1 คลองสายใหญ 
เปนคลองสงน้ําที่ขุดแยกออกมาจากแหลงน้ําตนทุน  เพื่อรับน้ําเขาไปในเขต

โครงการชลประทาน  เนื่องจากคลองจะตองรับน้ําไปใหเนื้อที่เพาะปลูกทั้งหมดในโครงการ  หรือ
เนื้อที่ เพาะปลูกอันกวางใหญ  ปริมาณน้ําที่สงไปในคลองมีมาก  คลองมีขนาดใหญ  และมี
ความสําคัญมากกวาคลองสายอื่น  จึงเรียกวา  คลองสายใหญ 

คลองสายใหญนี้จะมีเพียงสายเดียวหรือสองสาย  จะขุดออกทางฝงเดียว  หรือ
ทั้งสองฝงของลําน้ําหลักก็ได  ทั้งนี้ แลวแตเขตสงน้ําของโครงการและแผนผังการสงน้ํา  ตามปกติ
คลองสายใหญจะมีแนวคลองอยูบนพื้นที่ซ่ึงสูงที่สุดในเขตโครงการ 

1.3.2 คลองซอย 
เปนคลองสงน้ําที่ขุดแยกออกมาจากคลองสายใหญ  เพื่อรับน้ําไปสงใหแกพื้นที่

เพาะปลูก  ซ่ึงคลองซอยสายนั้นควบคุมอยู  คลองซอยจะมีแนวคลองอยูบนที่สูงเชนเดียวกัน 
ตามขางคลองซอยจะมีทอสงน้ําเขานา  ฝงไวเปนระยะ ๆ  ไปตลอดคลอง  เพื่อ

สงน้ําเขาแปลงเพาะปลูก  ซ่ึงทําได  2  วิธี  คือ 
1. ปลอยน้ําออกจากทอสงน้ําเขานาแลวใหไหลบาทวมไปบนผิวดิน 
2. ปลอยน้ําออกจากทอสงน้ําเขานาลงสูคูนา  ใหคูนารับน้ําไปแจกจายแก

พื้นที่เพาะปลูกอีกทีหนึ่ง  เพื่อใหน้ําแพรกระจายไปสูพื้นที่เพาะปลูกทั่วถึงกันดีขึ้น 
คลองสายใหญอาจจะมีคลองซอยแยกออกไปหลายสาย  และคลองซอยเหลานี้ 

อาจแยกออกจากคลองสายใหญทางฝงเดียวกันหรือสองฝงก็ได ทั้งนี้แลวแตเขตสงน้ําและสภาพของ
พื้นที่ดินในเขตโครงการ 

ตามปกติการเรียกชื่อคลองซอย จะเรียกตามลําดับที่คลองซอยแยกออกจาก
คลองสายใหญ  เชน 
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คลองซอย 1R คือคลองซอยสายแรกที่แยกออกทางฝงขวาของคลองสายใหญ (R =Right) 
คลองซอย 5R คือคลองซอยสายที่  5 ที่แยกออกทางฝงขวาของคลองสายใหญ 
คลองซอย 3L คือคลองซอยสายที่  3 ที่แยกออกทางฝงซายของคลองสายใหญ (L = Left) 

บางแหงอาจเรียกชื่อคลองซอยตามระยะทางของคลองสายใหญ ที่คลองซอย
สายนั้นแยกออกมา  เชน  คลองซอยฝงขวาแยกที่  กม. 1+100  เรียก คลอง 1.1 R 

ในกรณีที่คลองสงน้ําสายใหญ มี 2 ฝงของหัวงานนิยมเรียก  คลองสายใหญ ฝง
ขวาเปน  MR.  และ  ฝงซายเปน  ML.  ซ่ึงคลองซอยก็จะมีช่ือคลองสายใหญกํากับดังตัวอยาง 

1R  -  ML คือ  คลองซอยแยกที่ 1 ฝงขวาของคลองสงน้ําสายใหญฝงซาย 
หรือ 1.1 R – ML คือ  คลองซอยแยกที่  กม. 1+ 100  ฝงขวาของคลองสายใหญฝงซาย 

1.3.3 คลองแยกซอย 
เปนคลองสงน้ําขนาดเล็ก  ซ่ึงแยกออกจากคลองซอยอีกทีหนึ่ง  เพื่อรับน้ําไปสง

ใหพื้นที่เพาะปลูกทั่วเขตโครงการ คลองแยกซอยมีลักษณะและหนาที่เชนเดียวกับคลองซอย คลอง
ซอยสายหนึ่งจะมีคลองแยกซอยกี่สายก็ได  และจะแยกออกจากทางฝงไหนหรือทั้งสองฝงของ
คลองซอยก็ได 

ตามคลองแยกซอยอาจมีคลองสงน้ําเล็ก ๆ  แตกแยกออกไปอีก  แตก็เรียกคลอง
สงน้ําเล็ก ๆ  เหลานี้วา  คลองแยกซอย  เหมือนกัน 

การเรียกชื่อคลองแยกซอย ก็ถือหลักเชนเดียวกับการเรียกชื่อคลองซอย  เชน 
คลองแยกซอย 1L – 2R คือ คลองแยกซอยสายแรกที่แยกออกมาทางฝงซายของคลอง

ซอย 2R 
คลองแยกซอย 1L – 1L – 2R คือ คลองแยกซอยสายแรกที่แยกออกทางฝงซายของคลองแยก

ซอย 1L – 2R 

นอกจากจะแบงประเภทคลองสงน้ําตามลักษณะและหนาที่ดังกลาวมาแลว  ยังสามารถ
แบงประเภทคลองตามความสัมพันธระหวางระดับผิวดินกับระดับน้ําสูงสุด  ไดอีก 3 ประเภท คือ 

- คลองประเภทจมดิน  เปนคลองประเภทที่ระดับน้ําสูงสุดในคลองอยูเสมอหรือต่ํา
กวาระดับผิวดินเดิม  มักเปนคลองสงน้ําประเภทที่ทําหนาที่เก็บกักน้ํา  หรือเปนชวงตอนของคลอง
สงน้ําที่ผานที่เนินหรือที่สูง  และไมตองสงน้ําออกจากคลองสงน้ํา คลองชนิดนี้มีความแข็งแรงดี
กอสรางงายเพราะตัวคลองวางอยูบนดินเดิมทั้งหมด   

- คลองประเภทกึ่งลอย  เปนคลองประเภทที่ระดับน้ําสูงสุดอยูสูงกวาระดับผิวดิน
เดิมเล็กนอย  และเปนคลองที่นิยมออกแบบใชงานอยูในปจจุบัน  เพราะใหประสิทธิภาพในการสง
น้ําไดดี  สงน้ําออกจากคลองไดงาย  ไมมีปญหาในการสงน้ํา คลองแบบนี้ตัวคลองสวนใหญวางอยู
บนพื้นดินเดิม 
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- คลองลอยหรือเหมืองฟู  เปนคลองประเภทที่ระดับกนคลองสูงกวาหรือใกลเคียง
กับระดับผิวดินเดิม  ดังนั้นตัวคลองทั้งหมดจะวางอยูบนดินถม  มีปญหาในดานการกอสรางและ
ร่ัวซึมมาก  คลองประเภทนี้มักเปนชวงตอนของคลองสงน้ําที่วางแนวผานที่ลุม  ในกรณีที่ระดับกน
คลองสูงกวาระดับดินเดิมมาก  อาจหลีกเล่ียงไปกอสรางเปนสะพานน้ําจะปลอดภัยและบํารุงรักษา
งายกวา 

1.4  หลักการวางแนวคลองสงน้ํา 
หลักการวางแนวคลองสงน้ําที่สําคัญก็คือ  พยายามใหคลองไดวางอยูบนแนวที่มีระดับ

ดินสูงที่สุดในเขตสงน้ํา  เมื่อสงน้ําออกจากคลอง  น้ําจะไดไหลไปสูพื้นที่เพาะปลูกที่มีระดับต่ํากวา
ไดสะดวก  แตจะทําไดเพียงใดนั้น  ยอมแลวแตลักษณะภูมิประเทศ   คือ 

1.4.1 ถาเปนที่ราบอยูระหวางชายเขา 2 ฟากแมน้ํา  แนวคลองสายใหญควรพยายาม
ใหไตเลาะไปตามชายเขา 2 ฟากแมน้ํา  ใหสูงหรือใหหางแมน้ํามากที่สุดเทาที่จะทําไดโดย
กําหนดให  F.S.L. ในคลอง  สูงกวาระดับดินเล็กนอย 

ในทําเลเชนนี้  ควรวางแนวคลองสายใหเกือบจะขนานไปกับเสน  Contour  
สวนคลองซอยตาง ๆ  จะวางอยูบนสันเนินดิน  ซ่ึงยื่นเปนพูออกมาจากชายเขานั้น  และตามปกติจะ
แยกออกไดทางฝงเดียวของคลองสายใหญ  ริมเขตสงน้ําของคลองซอยทุกสายเปนที่ลุม  หรือเปน
รองน้ํา หรือลําน้ําซึ่งใชเปนทางระบายน้ําไดในตัว  ถาไมมีรองระบายน้ําเหลานี้อยูตามธรรมชาติ  ก็
จะตองขุดคลองระบายน้ําขึ้น 

พื้นที่สงน้ําของคลองซอย แบงเปนสวน ๆ  เรียกวาแฉกสงน้ํา  เพราะฉะนั้น เนื้อ
ที่ทั้งหมดของโครงการชลประทาน  ก็คือผลรวมของเนื้อที่แฉกสงน้ําทั้งหมดของคลองทุกสาย
นั่นเอง 

1.4.2 ถาเปนที่ราบกวางใหญ  และมีสวนลาดเทพอสมควร  แตไมปรากฏมีแนวเชิงเขา
หรือสันเนินใหเห็นเดนชัด การวางแนวคลองสายใหญก็คงถือหลักเดียวกัน  คือตองวางแนวคลอง
ใหอยูบนแนวที่มีระดับแผนดินสูงที่สุด  และกําหนดให F.S.L. ในคลองสูงกวาระดับดินตามแนว
คลองใหมาก  สวนคลองซอยจะแยกออกมาตามแนวที่มีระดับดินต่ํากวา 

ในทําเลเชนนี้  แนวคลองสายใหญและคลองซอยจะตัดขวางเสน Contour ของ
ดิน และคลองซอยจะแยกออกไดทั้งสองฝงของคลองสายใหญ 

กอนวางแผนระบบการสงน้ําจะตองสํารวจระดับแผนดิน ทําแผนที่ระดับแสดง
เสน Contour โดยละเอียดใหทั่วเขตโครงการเสียกอน  แลวจึงพิจารณาวางแนวคลองลงบนแผนทีไ่ด 
แผนที่ระดับที่ใชวางแนวคลองสงน้ํามีมาตราสวน 1 : 10,000 หรือ 1 : 20,000  ไมควรใชแผนที่ซ่ึงมี
มาตราสวนเล็กกวานี้  การวางแนวคลองสงน้ําลงในแผนที่ในชั้นนี้  เรียกวา Paper Location 

ชางสํารวจจะถือแนวคลองสงน้ําใน Paper Location เปนหลักออกไปวางแนว
คลองในภูมิประเทศจริง  การวางแนวคลองจริงในสนามนี้  อาจตองเปลี่ยนแนวคลองบางบางตอน 
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เพราะอาจพบอุปสรรคที่ไมปรากฏในแผนที่  และไมอาจขุดคลองผานบริเวณนั้นไปได  จึงตองหลบ
แนวคลองใหพนเสีย  แตชางสํารวจจะตองแจงการแกไขแนวคลองในแผนที่ซ่ึงวางไวเดิมใหตรงกับ
แนวคลองจริงในสนาม  การแกไขแนวคลองใหถูกตองขั้นนี้  เรียกวา Final Location และใชแนว
คลองใน Final Location เปนหลักในการคํานวณและออกแบบคลองตอไป 

1.4.3 วัตถุประสงค 
โดยทั่วไป คลองสงน้ําทุกชนิด และทุกสาย จะมีแนวคลองลดเลี้ยวไปตามความ

ลาดเทของแผนดิน  การวางแนวคลองสงน้ําใหลดเล้ียวนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการคือ 
1. เพื่อความสะดวกในการสงน้ํา 
2. เพื่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวคลองสงน้ํา 
3. เพื่อประหยัดเงินคาขุดคลองสงน้ํา 

1.5  หนาท่ีและคุณสมบัติของคลองสงน้ํา 
คลองสงน้ํามีหนาที่รับน้ําจากตนน้ําไปสูพื้นที่ดินในเขตโครงการ  เพื่อใหคลองสงน้ํา

ทําหนาที่ไดดี  คลองสงน้ําทุกประเภท  ทุกสาย  และทุกตอน  จะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
1.5.1 มีขนาดใหญพอที่จะสงน้ําไปไดตามที่ตองการ  ซ่ึงปริมาณน้ําที่ตองสงเขาคลอง

จะมีคาเทากับชลภาระคูณดวยเนื้อที่ชลประทานซึ่งคลองสายนั้นควบคุมอยู  ปริมาณน้ําดังกลาวนี้
เปนปริมาณน้ําที่จะตองสงใหเนื้อที่ เพาะปลูกตลอดเวลา  แตถาเปนการสงน้ําแบบรอบเวร  
ระยะเวลาสงน้ําหรือเวลาที่น้ําไหลในคลองจะนอยลง  ฉะนั้น ปริมาณน้ําที่จะตองสงเขาคลองให
พอใชภายในระยะเวลาอันสั้น  จะตองเพิ่มมากขึ้นกวาปกติบาง  กลาวโดยทั่วไป ขนาดคลองสงน้ํามี
ความสัมพันธกับวิธีการสงน้ํา  

เมื่อคลองสงน้ําสายใหญพาน้ําผานเนื้อที่เพาะปลูก  คลองก็จะแจกจายน้ําผาน
ทอสงน้ําเขานาไปตามทางเรื่อย ๆ  รวมทั้งจายน้ําเขาคลองซอยสายตาง ๆ  ดวย  ซ่ึงคลองซอยและ
คลองแยกซอยก็จะแจกจายน้ําดวยวิธีการเดียวกัน  ฉะนั้น ปริมาณน้ําในคลองแตละสายจะลด
นอยลงไปทุกที  จนกระทั่งหมดน้ําที่ทอสงน้ําเขานาทอสุดทาย  ขนาดคลองสงน้ําจึงคอย ๆ  เรียวเล็ก
ลงไปสูปลายคลอง  การที่จะกําหนดใหแนนอนวา  คลองสงน้ําตอนใดจะตองจายน้ําเทาใดนั้น  ตอง
อาศัยแผนที่แสดงระดับแผนดิน  ซ่ึงไดแบงเขตสงน้ําไว  เพราะเราตองทราบแนนอนวาพื้นที่ในเขต
โครงการบริเวณใดจะรับน้ําจากคลองสายไหนไดสะดวกที่สุด แลวจึงคํานวณขนาดคลองสายนั้น 

สรุปไดวา  ขนาดของคลองสงน้ําขึ้นอยูกับ 
- ชลภาระ 
- วิธีการสงน้ํา 
- พื้นที่สงน้ํา 
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1.5.2 มีระดับน้ําใชการ (F.S.L.) สูงพอที่จะสงน้ําไดทั่วถึง  ทั้งนี้ ระดับน้ําใชการเต็มที่ 
(F.S.L.)  ในคลองจะสูงพอที่จะสงไปทวมพื้นดินซึ่งตองการใชน้ําไดสะดวกเพียงไรนั้น  ยอม
แลวแตการเลือกใชลาดผิวน้ําในคลองใหเหมาะสมกับความลาดเทของแผนดิน 

 ถาจะใหน้ําในคลองขึ้นถึงระดับพื้นดินตามแนวคลองไดตลอดคลอง  หรือแทบ
ตลอดคลองแลว  ลาดผิวน้ําในคลองตองราบมาก  แตบางคราวเราจะใหลาดผิวน้ําในคลองราบ
เกินไปไมไดเพราะกระแสน้ําในคลองจะออน  ตะกอนจะตกจมไดมาก  การเลือกใชลาดผิวน้ําใน
คลองจึงอยูที่การพิจารณาแลวตัดสินใจวาจะยอมใหน้ําในคลองขึ้นถึงระดับพื้นดินตามแนวคลองได
ตลอดแนวคลอง  แตคลองจะตื้นเขินบาง  (คือใชลาดผิวน้ําคอนขางราบ)  หรือจะยอมใหน้ําในคลอง
ขึ้นถึงระดับพื้นดินตามแนวคลองไดไมตลอดคลอง  แตคลองไมตื้นเขิน (คือใชลาดผิวน้ําคอนขาง
ชัน)  อยางไรก็ดี ลาดผิวน้ําในคลองจะราบกวาลาดแผนดินตามแนวคลองเสมอ 

ตามปกติระดับน้ําใชการเต็มที่ในคลอง (F.S.L.) ตองสูงกวาระดับพื้นดินตาม
แนวคลองพอสมควร  จึงจะสงน้ําไปยังพื้นที่ขางคลองไดสะดวก  เกณฑที่กําหนดใชมีดังนี้ 

1. ในทําเลซึ่งเปนทุงราบอยูระหวางเชิงเขา 2 ฟากขางแมน้ําซึ่งคลองสายใหญ
จะไตเลาะไปตามเชิงเขา  แตคลองซอยจะแยกออกมาตามสันเนินยอย  สภาพของพื้นที่จะมีความ
ลาดเทมากจากคลองสายใหญลงมาหาแมน้ํา  ระดับน้ําใชการเต็มที่ (F.S.L.)  ในคลองสายใหญ  ให
อยูเสมอกับระดับพื้นดินตามแนวคลองก็พอแลว  แตระดับน้ําใชการเต็มที่ (F.S.L.)  ในคลองซอย
ควรจะสูงกวาระดับพื้นดินบางเล็กนอย 

2. ในทําเลซึ่งเปนที่ราบกวางใหญมีความลาดเทของพื้นดินนอย  ระดับน้ําใช
การเต็มที่ในคลอง (F.S.L.) ตองอยูสูงกวาระดับพื้นดินมาก  ถาเปนคลองสายใหญอาจตองสูงกวา
อยางนอย 0.80 – 1.00 ม. หรือมากกวานี้  สําหรับคลองซอย 0.30 – 0.50 ม. 

1.5.3 คลองสงน้ําจะตองไมตื้นเขินหรือถูกกัดทําลายเนื่องจากความเร็วของกระแสน้ํา
นอกจากนี้  ส่ิงที่ตองระวังในการวางแนวคลองสงน้ํา  คือ 

1. การใชโคงแนวคลองแคบเกินไปหรือใชรัศมีส้ันเกินไปจะทําให กระแสน้ํา
กัดตลิ่งคลองดานทองคุงของโคง 

2. การใชลาดตลิ่งคลอง (Side Slope) ชันเกินไปจนดินตลิ่งทรงตัวอยูไมไดก็
จะเลื่อนพังลงคลอง 

3. เวลาฝนตกหนัก น้ําฝนจะไหลเซาะคันคลองและลาดตลิ่งคลองพังลงคลอง
ได 

1.6  การกําหนดปริมาณน้ําท่ีจะสงใหแกพืช 
ปริมาณน้ําที่จะสงใหแกพืช  หมายถึง  ปริมาณน้ําที่พืชตองการใชในการเจริญเติบโต  

และใหผลิตผลอยางเต็มที่  โดยเริ่มตั้งแตการเพาะชํา  จนกระทั่งเก็บเกี่ยว  รวมถึงปริมาณน้ําที่ระเหย
ร่ัวซึมบนแปลงเพาะปลูก  และปริมาณน้ําที่ตองใชในการเตรียมแปลงเพาะปลูกอีกดวย 



1-7 

 การปลูกขาว  ถือวาเปนการเกษตรกรรมใชน้ํามากที่สุดและชวงเวลาที่ตองการน้ํามาก
ที่สุดคือชวงเตรียมแปลงปกดํา  จะใชคาการใชน้ําสําหรับการปลูกขาวชวงนี้เปนตัวกําหนดหลักใน
การหาคาชลภาระ 

1.7  การกําหนดคาชลภาระ 
1.7.1 ชลภาระ หมายถึง ปริมาณน้ําซึ่งสงไปใน 1 หนวยเวลา ใชทําการชลประทาน

บน  1  หนวยเนื้อที่ได 
คาของชลภาระมีไดตาง ๆ กัน ส่ิงที่ทําใหคาของชลภาระผันแปรหรือเปลี่ยนไป

นั้น  จะมีตัวแปรตาง  ๆ  ที่ใชประกอบการคํานวณหาคาชลภาระคือ 
1. พืช 
2. ฤดูกาล 
3. ฝน 
4. ลักษณะเนื้อดิน 
5. วิธีจัดแปลงเพาะปลูก 
6. การเขตกรรม 
7. วิธีการสงน้ํา 
8. ความชํานาญและความประหยัดของผูใชน้ํา 
9. การรั่วซึมตาง ๆ 
10. การควบคุมประสิทธิภาพของการชลประทาน 

1.7.2 ความสําคัญของคาชลภาระ 
 การกําหนดคาชลภาระคลาดเคลื่อนจะเกิดผลเสียคือ 
1. การกําหนดคาชลภาระนอยไป  ทําใหคลองสงน้ําและอาคารชลประทาน

ตาง ๆ  มีขนาดเล็กเกินไป  เกษตรกรจะไดน้ําไมเพียงพอ  ทําใหเกิดกรณีพิพาทแบงน้ํากันขึ้น 
2. การกําหนดคาชลภาระสูงเกินไป ทําใหคลองสงน้ําและอาคารชลประทาน

ตาง ๆ  มีขนาดใหญ  ส้ินเปลืองน้ําและคากอสรางจะสูงกวาที่จําเปนจะตองใช 
ดังนั้น ในการคํานวณคาชลภาระจะตองพยายามเก็บขอมูลตาง ๆ ใหมากที่สุด  

เพื่อใหคาชลภาระใกลเคียงกับความตองการ  และไดผลอยางสมบูรณ  ซ่ึงจะดูรายละเอียดและ
วิธีการคํานวณคาชลภาระในการออกแบบระบบสงน้ําไดจากบทที่  3 

1.8  การออกแบบคลองสงน้ํา 
1.8.1 คลองดิน 

คลองดิน  คือ  ทางน้ําเปดซึ่งขุดหรือเปดขึ้นในเนื้อดิน  ไมวาจะเปนดินเดิมหรือ
ดินที่ถมขึ้นใหมก็ตาม  ใหเปนรูปรางหนาตัดตามความตองการ  
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แนวทางการออกแบบ  จะคํานวณสัดสวนของคลองโดยใชสูตรของเชสซี 
(Chezy’s Formular) ซ่ึงมีรูปสูตรดังนี้ 

V = RSC  
และจาก Q = AV 
เมื่อ Q = ปริมาณน้ํา (ม.3/วินาที) 
 A = พื้นที่หนาตัดของคลองสงน้ํา (ม.2) 

 V = อัตราเร็วเฉลี่ยของน้ําในคลอง (ม./วินาที) 
 C = สัมประสิทธิ์ความเร็วของน้ํา 
 R = คา Hydraulic Radius 

  = 
P
A   (ม.) 

 P = ความยาวเสนขอบเปยกของหนาตัดน้ํา (ม.) 
 S = สวนลาดเทของกนคลองในคาของ  Tangent 
คลองดินสวนใหญจะใชหนาตัดเปนรูปสี่เหล่ียมคางหมู โดยใหคาความลาด

ดานขาง (S.S.)  เปลี่ยนไปตามสภาพของดินที่ใชทําตัวคลอง  ในปจจุบันการกอสรางคลองดินสวน
ใหญจะใชเปนคลองระบายน้ํา  เนื่องจากการใชคลองดินเปนคลองสงน้ําจะมีปญหาดานการ
บํารุงรักษามาก 

รายละเอียดของคลองดิน  จะอยูในบทที่ 5 เร่ืองคลองระบายน้ํา 
1.8.2 คลองดาด 

คลองดาด  คือ คลองสงน้ําที่เสริมคลองสวนที่สัมผัสกับน้ําดวยวัสดุที่มีความ
แข็งแรง  ที่นิยมใชกันคือการดาดผิวคลองดวยคอนกรีต  เพราะมีความแข็งแรง  และกอสรางไดงาย  
ซ่ึงจะชวยลดการรั่วซึมผานตัวคลองสงน้ํา  ลดการพังทลายของลาดดานขางคลองสงน้ํา  ปองกัน
วัชพืชและลดขนาดของตัวคลองลง  ทําใหประหยัดพื้นที่สําหรับการกอสรางดวย 

การคํานวณหาขนาดคลองสงน้ําในปจจุบันของกรมชลประทาน ในกรณีที่การ
ไหลเปนแบบ  Uniform  flow  จะใชสูตร  Manning’s Formula คือ 

V = 1/22/3SR
n
1  

และจาก Q = AV 
เมื่อ Q = ปริมาณน้ํา (ม.3/วินาที) 
 A = พื้นที่หนาตัดของคลองสงน้ํา (ม.2) 
 V = อัตราเร็วเฉลี่ยของน้ําในคลอง (ม./วินาที) 
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 n = คาสัมประสิทธิ์ความขรุขระ  (กําหนดไดตามสภาพพื้นที่
ผิวคลอง) 

  = 0.018  (สําหรับคลองดาดคอนกรีต) 
 R = คา Hydraulic Radius 

  = 
P
A  (ม.) 

 P = ความยาวเสนขอบเปยกของหนาตัดน้ํา (ม.) 
 S = ความลาดชันของทองคลอง 
สําหรับคลองสงน้ําที่จัดทําเปนมาตรฐาน  จะเปนคลองสงน้ําที่ใชสําหรับ

โครงการชลประทานขนาดเล็กและขนาดกลาง  แนวคลองจะผานพื้นที่สูง ๆ  ต่ํา ๆ  มีโอกาสที่จะ
เปนคลองลอยคอนขางมาก  ที่ดินตามแนวคลองจะมีมูลคาคอนขางสูง  และคุณภาพของดินที่จะใช
เปนตัวคลองก็ไมแนนอน  จึงเลือกกําหนดเปนคลองดาดคอนกรีตไปทั้งหมด 

1.9  เกณฑกําหนดขนาดคลองสงน้ําดาดคอนกรีต 
1.9.1 ลาดทองคลอง (S) 

การคํานวณอัตราเร็วของน้ํา (V) ในรางเปดทุกชนิด  ลาดผิวน้ํา (S) ในรางเปน
ส่ิงที่สําคัญ  และมีอิทธิพลทําใหน้ําไหลไปไดโดย  gravity  ถาไมมีลาดผิวน้ํา  น้ําจะไมไหล  ลาดผิว
น้ํานี้ถายิ่งชันน้ํายิ่งไหลแรง  แตถายิ่งราบน้ําจะไหลชาลง  จึงตองเลือกใชลาดผิวน้ําใหเหมาะ  
เพื่อใหกระแสน้ําในคลองใกลเคียง  Critical  velocity  ซ่ึงจะเห็นความสัมพันธของ  V  กับ  S  ได
จากสูตรของเชสซี  (Chezy’s Formular) คือ 

V = RSC  
และสูตรของแมนนิ่ง  (Manning’s Formula)  คือ 

V = 1/22/3SR
n
1  

ตามปกติคลองที่ขุดจะมีลาดทองคลองขนานกับลาดผิวน้ํา  เพราะฉะนั้นเมื่อ
กลาวถึงลาดทองคลอง  จะหมายถึงลาดผิวน้ํานั่นเอง  การแสดงคาของความลาดเทของคลองนี้  จึง
มักจะเขียนไวที่เสนลาดทองคลอง 

ลาดทองคลองไมจําเปนตองมีคาเดียวกันตลอดคลอง  คือ จะชันบางตอน  แลว
ราบบางตอนก็ได  แตถาสามารถทําไดแลวเราควรใชลาดทองคลองที่มีคาเดียวกันตลอดคลอง  ถา
ลาดทองคลองตอนใดไมเหมาะกับลาดแผนดินตามแนวคลอง  ควรใชวิธีลดระดับน้ําในคลองลง
ดวยการสรางน้ําตก (drop)  หรือรางเท (chute)  

นอกจากนั้นลาดทองคลองยังสัมพันธกับระดับน้ําใชการเต็มที่ (F.S.L) ในคลอง
อีกดวย  คือ ถาลาดทองคลองชัน น้ําจะขึ้นถึงระดับพื้นดินสองฝงคลองไดยาก  แตคลองมักไมคอย
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ตื้นเพราะตะกอนตกจม  เนื่องจากน้ําไหลแรงนั่นเอง  ถาลาดทองคลองราบ  น้ําจะขึ้นถึงระดับ
พื้นดินสองฝงไดเร็วและสะดวก  แตคลองมักจะมีรูปตัดกวางใหญและตื้นเขินเพราะตะกอนตกจม
เนื่องจากน้ําไหลชา 

โดยปกติลาดทองคลองสงน้ํา (S)  จะอยูระหวาง  1 : 1,000  ถึง 1 : 10,000  ทั้งนี้
ข้ึนอยูกับ 

- ลาดแผนดินตามแนวคลองสงน้ํา 
- ลักษณะและปริมาณตะกอนที่ไหลมากับน้ํา 
- ตามพินิจพิจารณาของผูออกแบบ 
ในทองถ่ินที่มีตะกอนไหลมากับน้ํามาก ถาไมปองกันตะกอนจะหลุดเขาคลอง  

แลวทําใหคลองตื้นอยางรวดเร็ว  เกิดความเสียหายหลายประการ  คือ 
1. เนื้อที่รูปตัดขวางของคลองเล็กลงทําใหสงน้ําไมไดตามจํานวนน้ําที่ตองการ 
2. เสียคาขุดลอกคลอง 
วิธีปองกันตะกอนกรวดทรายเขาคลองนั้น  อาจทําไดเปนลําดับไปดังนี้ 
1. สรางประตูระบายทรายประกอบไวที่อาคารทดน้ํา 
2. ใชประตูระบายปากคลองสงน้ําประเภท Overpour type คือมีบานระบาย

ชนิดใหน้ําไหลขามบานเขาคลอง 
3. ยกระดับธรณีประตูระบายปากคลองใหสูงกวาระดับพื้นรองระบายทรายให

มาก  หรือ เสริมระดับธรณีประตูระบายปากคลองใหสูงขึ้น 
4. ถามีตะกอนมากจริง ๆ ก็ทําบอดักทราย (Sand trap) ไวในคลองตอนทาย

ประตูระบายปากคลองสงน้ํา 
5. ทําใหอัตราเร็วของน้ําในคลองสูงพอที่จะทําใหตะกอนละเอียดลอยตัวอยู

ไดตลอดคลอง  แลวปลอยใหไหลผานทอสงน้ําเขานาสูแปลงเพาะปลูก  ก็จะเปนประโยชนแกพืช  
ซ่ึงดีกวาจะปลอยใหตกจมในคลอง  ทําใหคลองตื้น 

1.9.2 รูปตัดขวางของคลองสงน้ํา 
การเลือกรูปตัดขวางของคลองสงน้ํานั้น  จะพิจารณาจากรูปตัดที่เล็กที่สุดและ

สามารถรับปริมาณน้ําไดมากที่สุด  ซ่ึงจะใชอัตราสวน 
D
B  และคา  S.S.  เปนตัวกําหนด 

โดยที่ B = ความกวางทองคลอง  (bed  width  of  canal )  ไมนอยกวา  
0.50 ม. 

 D = ความลึกของน้ําในคลอง  (depth  of  water  in  canal) 
 S.S. = ลาดขางคลอง  (side slope)  จะอยูระหวาง 1:1 ถึง 1:2 
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สําหรับคลองสงน้ําที่เปนคลองดาดคอนกรีต  อัตราสวน 
D
B  ที่เหมาะสมจะอยู

ระหวาง 0.5 – 2.0 
1.9.3 คันคลองสงน้ํา 

- ความกวางคันคลอง 
ข้ึนอยูกับจุดประสงคของการใช  และความจําเปนดานการจราจร  โดยจะ

กําหนดดังนี้ 
1. คันคลองที่ไมไดใชเปนถนนจะมีความกวาง  2.00 ม. 
2. คันคลองที่ใชเฉพาะการบํารุงรักษาจะมีความกวาง 4.00 ม. 
3. เปนถนนลูกรังหรือราดยางชั้นเดียวจะใช  6.00 ม. 
4. สําหรับคันคลองที่เปนทางเชื่อมระหวางถนนหลัก  หรือมีผูใชถนน

หนาแนน  จะกําหนดการราดยางตามมาตรฐานกรมทางหลวง  และกําหนดความกวางคันคลองไว 
9.00 ม. 

- ความสูงของคันคลองสงน้ํา 
ความสูงของคันคลองสงน้ํา หรือ Freeboard ของคันคลอง คือ ระยะที่วัด

จากระดับน้ําสูงสุดจนถึงระดับคันคลองสงน้ํา จะกําหนดตามความจุของคลอง  โดยดูรายละเอียดได
จากตารางที่ 1.1  หัวขอ  ระยะเผื่อพนน้ํา 

- ความลาดคันคลองสงน้ํา 
ถาคันคลองสูงกวาดินเดิมไมเกิน 2.00 ม.  กําหนดใหลาดดานขาง  ตั้ง : ราบ 

=  1 : 1.5  แตถาเกิน 2.00 ม. กําหนดใหลาดดานขาง  =  1 : 2.0 
1.9.4 ชานคลอง  (Berm) 

สําหรับคลองที่ขุดลึกมาก ๆ  หรือบริเวณเชิงเขาที่จะตองมีการตัดดิน  จะมีชาน
คลองเปนชั้น ๆ  ทุกความลึก 3.00 ม.  เพื่อปองกันการพังทลายของลาดดิน  อีกทั้งจะสามารถใชเปน
ทางเพื่อทําการบํารุงรักษา คาความกวางชานคลองกําหนดไว ระหวาง 1 - 2 ม.  ตามขนาดของคลอง  
และใหลาด  (Slope)  ของชานคลองเทากับ  12% 

1.9.5 ระยะเผื่อพนน้ํา (Freeboard) 
ระยะเผื่อพนน้ํา (Freeboard)  สําหรับคลองดาดคอนกรีต  จะมี 2 คา คือ 
1. คาความสูงของคันคลอง 
2. คาของขอบคอนกรีตดาด คือ ระยะทีว่ัดจากระดับน้ําสูงสุดจนถึงขอบ

คอนกรีตดาด  กําหนดตามเกณฑดังนี ้
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ตารางที่ 1.1 แสดงคา Freeboard ของคลองสงน้ําดาดคอนกรีต 

ปริมาณน้ํา 
(ม.3/วินาท)ี 

Freeboard ของขอบคอนกรีตดาด 
(ม.) 

Freeboard ของคันคลอง 
(ม.) 

< 1.00 
1.00 – 2.50 
2.50 – 5.00 
5.00 – 10.00 

> 10.00 

0.15 
0.20 
0.25 
0.35 
0.50 

0.45 
0.60 
0.70 
0.85 
1.00 

 
1.9.6 ความโคงของคลองสงน้ํา 

คารัศมีความโคงสําหรับคลองดาดคอนกรีต  โดยทั่วไปกําหนดไวไมนอยกวา 3 
เทาของความกวางหนาตัดผิวน้ําในคลองที่ระดับน้ําใชการเต็มที่ (F.S.L.)  ถาคันคลองเปน
ถนนราดยางจะตองกําหนดใหปลอดภัยตามมาตรฐานของกรมทางหลวง 

แตถามีความจําเปนตองวางแนวคลองใหมีรัศมีนอยกวาที่กําหนด  ในการ
ออกแบบอาจจะตองเพิ่ม  guide vane  เพื่อกระจายการไหลของน้ําใหมากที่สุด  และจะตองเพิ่ม  
head loss  บริเวณโคงนี้ดวย 

1.9.7 รายละเอียดอ่ืน ๆ 
- ความหนาของคอนกรีตดาดคลอง  ไดปรับมาจากมาตรฐานของกรม

ชลประทานสหรัฐดังตารางที่ 1.2  ในความยาวของแผนคอนกรีตแตละชวง  จะตองมีการเซาะรอง
ปองกันการแตกราวไวดวย  โดยจะกําหนดความหนาของคอนกรีตดาด และความยาวของแผน
คอนกรีต (Groove  spacing ) ดังนี้ 

 
ตารางที่ 1.2  แสดงความหนาของคอนกรีตดาด  และความยาวของแผนคอนกรีต 

ปริมาณน้ํา 
(ม3. / วินาท)ี 

ความหนาของ 
แผนคอนกรีต (ซม.) 

ความยาวของ 
แผนคอนกรีต (ม.) 

ปกขางคลอง 
(ซม.) 

< 1.00 
1.00 – 2.50 
2.50 – 5.00 
5.00 – 15.00 
15.00 – 40.00 

6 
6 
7 
7 
8 

3.00 
3.00 
3.00 
3.50 
4.50 

15 
20 
20 
30 
30 
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- สําหรับคลองสงน้ําดาดคอนกรีตขนาดใหญ  ที่มีความลึกของน้ําตั้งแต  1.00 
ม. ข้ึนไป  และเปนคลองจม จะตองพิจารณาเพิ่ม  Flap valve weephole  ที่บริเวณลาดของคลองสง
น้ําดวย  สําหรับคลองที่ใหญมาก ๆ  ควรมีการคํานวณแรงดันน้ําและเพิ่ม  weephole  ที่ทองคลอง
ดวย 

1.10 อาคารชลประทานในระบบสงน้ํา 
ในระบบสงน้ําชลประทาน จะมีอาคารชลประทานเปนองคประกอบหลายชนิด ทํา

หนาที่ควบคุมระดับน้ํา  จายน้ํา  อาคารตัดผาน  และอาคารประกอบอื่น ๆ  ซ่ึงการพิจารณาออกแบบ
อาคารชลประทานจะหารายละเอียดไดจากมาตรฐานอาคารชลประทาน ในที่นี้จะอธิบายเพียงหนาที่
และตําแหนงที่ควรอยูของอาคารแตละชนิด  ดังนี้ 

1.10.1 อาคารควบคุม  และอาคารจายน้ําในระบบสงน้ํา 
1. ปตร.ปากคลอง หรือ ทรบ.ปากคลอง จะอยูตนทางของคลองสงน้ํา ทํา

หนาที่ ควบคุม  ปริมาณ  และระดับน้ํา  ที่จะเขาคลองสงน้ํา 
2. อาคารทดน้ํา ใชควบคุมระดับน้ําเพื่อจายน้ําเขาคลองแยกหรือพื้นที่สงน้ํา 

ซ่ึงอาจทําเปนบานระบาย  ประกอบเขากับอาคารตัดผานอื่นๆได 
3. น้ําตก หรือ รางเท  ใชในตําแหนงที่ระดับพื้นดินที่คลองผานมีความ

แตกตางกันมาก 
4. สะพานน้ํา  ใชในกรณีที่คลองสงน้ําตัดผานพื้นที่ที่ทําการกอสรางตัวคลอง

ยาก เชน พื้นดินที่มีระดับต่ํากวาระดับคลองสงน้ํามากหรือพื้นที่เชิงเขาที่ตัดและจมมาก 
5. อาคารทิ้งน้ํา  กําหนดในจุดที่มีคลองแยก  หรือจายน้ําออกไปและมีการลด

ขนาดคลองสงน้ํา 
6. ทอสงน้ําเขานา  ใชจายน้ําใหแกพื้นที่เพาะปลูกโดยกําหนดใหวางทอสงน้ํา

ในจุดที่สูงที่สุดของพื้นที่ 
7. ทรบ.ปลายคลอง  กําหนดไวที่จุดสุดทายที่จะทําการสงน้ํา เพื่อควบคุมการ

ระบายน้ําทิ้งลงทางน้ําธรรมชาติ  หรือ  คลองระบายน้ํา 
1.10.2 อาคารตัดผานตาง ๆ 

1. ตัดผานทางสัญจร 
เมื่อคลองสงน้ําตัดผานทางสัญจร  ผูออกแบบสามารถกําหนดอาคาร

รูปแบบตาง ๆ  ตามความจําเปน  และขึ้นอยูกับสภาพภูมิประเทศนั้น ๆ  เปนสําคัญ  โดยคํานึงถึง
ความปลอดภัย  ความประหยัด  และประโยชนใชสอย  ที่นิยมใชจะมี  ทอลอดถนน  ไซฟอน  และ
สะพานตาง ๆ 
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 2. ตัดผานทางน้ําธรรมชาติ 
จะกําหนดอาคารตัดผานตามสภาพของลําน้ําธรรมชาติ  ถาทางน้ําธรรมชาติ

ขนาดเล็ก  ปริมาณน้ําผานไมมากนัก  จะกําหนดอาคารเปน  ทอลอดคลองสงน้ํา  อาคารรับน้ําปา 
สําหรับการตัดผานทางน้ําธรรมชาติขนาดใหญ  จะสรางเปนอาคารสงน้ํา

ลอด หรือขามทางน้ําธรรมชาติ  ตามลักษณะพื้นที่ 
1.11 บทสรุป  และขอเสนอแนะ 

การออกแบบระบบชลประทานนั้น  การวางแนวและการออกแบบคลองสงน้ําจะเปน
จุดสําคัญ  ถาผิดพลาดจะทําใหส้ินเปลืองคากอสราง  การบํารุงรักษาลําบาก  และการสงน้ําจะไดผล
ไมเต็มที่  วิศวกรชลประทานที่จะออกแบบระบบ  ควรที่จะคนควาเพิ่มเติมดานรายละเอียดของแต
ละเรื่องโดยเฉพาะที่มีผูเขียนหลายทาน 

ในการออกแบบมาตรฐานของคลองสงน้ํา  คณะทํางานไดใชคาตัวแปรตาง ๆ  จาก
หนังสือตางประเทศมาประยุกตใช  รวมทั้งจากประสบการณในการทํางาน  โดยมิไดมีการคนควา
เพิ่มขึ้น  ถาในลําดับตอไปไดมีการทดลอง  วิเคราะหเกีย่วกับการสงน้าํในระบบเปด  ก็ใหนําคาตัว
แปรเหลานั้นมาใชแทนในแบบมาตรฐานไดตามความเหมาะสม 
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บทท่ี 2 
วิธีการออกแบบทอสงน้ําชลประทานรับแรงดัน 

การออกแบบระบบทอสงน้ําชลประทานของโครงการชลประทานนั้น โดยท่ัวไปวิศวกร
ผูออกแบบมักจะพิจารณาวางแผนขั้นตอนตาง ๆ ในการคํานวณออกแบบ  หลังจากไดพิจารณาวาง
แนวระบบทอสงน้ําไวเรียบรอยแลว ดังตอไปนี้ 

2.1 คํานวณปริมาณน้ําที่จะสงใหทั้งหมด พรอมประมาณน้ําตนทุนเฉลี่ย 
2.2 คํานวณขนาดทอที่จะใชในแตละสายทั้งระบบ 
2.3 คํานวณการสูญเสียพลังงานในเสนทอของระบบทั้งหมด 
2.4 คํานวณลาด Hydraulic Grade Line ตามแนวทอทั้งระบบ 
2.5 คํานวณ และออกแบบอาคารประกอบในระบบทอที่จําเปนในสายทอนั้น ๆ  

เชน Thrust Block ตอมอและคานรับทอกรณีไมสามารถฝงทอลงดินได บอดักตะกอน ขอตอ
คอนกรีตรับแรงดัน ฯลฯ 

2.6 คํานวณหาคา Water Hammer หรือความดัน Surge ในเสนทอแตละชวงทอ  
เพื่อนําไปพิจารณาชั้นคุณภาพของทอรับแรงดันที่เหมาะสม 

2.7 คํานวณชั้นคุณภาพของทอที่ใชในระบบสงน้ํารับแรงดันทุก ๆ  สาย 
2.8 คํานวณขนาดของเครื่องสูบน้ําพอสังเขป หากตองใชอาคารควบคุมระดับน้ํา

หรือจําเปนตองสูบน้ําเขาระบบทอสงโดยตรง 
2.9 ควบคุมการเขียนแบบระบบทอสงน้ํา พรอมตรวจสอบอาคารประกอบในระบบ

ทอทั้งระบบวาไดวางถูกตองตามหลักวิชาการหรือไม เชน ประตูน้ํา ประตูระบายอากาศ (Air 
Valve) บอดักตะกอน  พรอมจุดที่ตั้งเเนวเสนทอทุก ๆ  สายวาต่ํากวาแนว Hydraulic Grade Line 
หรือไม  

2.10 ตรวจสอบความถูกตองของแบบกอนที่จะนําไปใชกอสราง เพื่อใหถูกตองตาม
ขั้นตอนขางตน 

ในที่นี้จะขอกลาวถึงรายละเอียดในหัวขอ 2.1 ถึง 2.10 บางหัวขอพอเปนแนวทางประกอบ
วิธีการคํานวณออกแบบดังนี้ 

2.1 การคํานวณปริมาณน้ําท่ีจะสง 
เมื่อทราบความตองการน้ําทั้งหมดของพืชที่ตองสง รวมถึงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค

ของคนและสัตวเ ล้ียงทั้งหมดแลว  ก็จะไดปริมาณน้ําเพื่อใชในการออกแบบทั้งระบบ  ใน
ขณะเดียวกันจําเปนที่จะตองประมาณปริมาณน้ําตนทุนดวยวาเพียงพอหรือไม  เพราะหากปริมาณ
น้ําตนทุนมีจํานวนจํากัด  ก็จะตองสงน้ําไดเทาปริมาณน้ําตนทุนเทานั้น  ฉะนั้น ผูออกแบบและ
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คํานวณทุกคนจึงตองพิจารณาเปนพิเศษไวดวย เพื่อจะระบุบอกไปในแบบกอสรางไดวา สามารถสง
น้ําใหไดมากนอยแคไหน  เปนพื้นที่เพาะปลูกกี่ครัวเรือนที่จะไดรับน้ําเหลานี้ เปนตน 

สําหรับขอมูลพื้นฐานทีใ่ชในการหาความตองการใชน้ําจะขอกลาวพอสังเขป 
ดังนี:้- 

1. น้ําอุปโภค - บริโภค  
- คน  (ชนบทและทองถ่ินที่ตองการประหยดัน้ํา) =  30  –  60 ลิตร/วัน/คน 
- คน  (ทองถ่ินที่มีน้ําอุดมสมบูรณ) =  75  –  300 ลิตร/วัน/คน 
- วัว ควาย = 50 ลิตร/วัน/ตัว 
- หมู = 20 ลิตร/วัน/ตัว 
- ไก =  1 ลิตร/วัน/ 6 ตัว 

2. น้ําใชปลูกพืช 
- ปลูกผักหนาแลง = 7 ม.3/ไร/วัน 
- ปลูกขาวหนาแลง = 13 ม.3/ไร/วัน 
- น้ําตกกลา  -  เตรียมแปลง = 240 มม. 
 ตอการปลูกขาวครั้งหนึ่ง 

2.2 การคํานวณขนาดทอ 
เมื่อไดวางแนวทอแตละสายไปตามความเหมาะสมของภูมิประเทศแลว ผูออกแบบก็

สามารถคํานวณหาปริมาณน้าํในแตละชวงของทอสายแยกซอย  สายซอย  ตลอดจนสายทอประธาน   
ซ่ึงครอบคลุมพื้นที่โครงการไดในลักษณะรวมทบขึ้นมา  ดังนั้น ทอจงึมีขนาดใหญลดหล่ันกันเปน
ลําดับ  จากทอประธาน  ทอสายซอย  และทอสายแยกซอย  สําหรับวิธีการคํานวณขนาดทอ  จะ
พิจารณาจากปริมาณน้ําที่จะตองไหลผานทอนั้น ๆ  พรอมกับกําหนดคาความเร็วจํากัดของทอแตละ
ชนิดในแตละสาย  เชน  สายประธาน  สําหรับทอ  PVC  ความเรว็ไมควรเกิน 0.60 ม./วินาที  เปน
ตน 

2.3 การคํานวณการสูญเสียพลังงานในเสนทอ 
การสูญเสียพลังงานในทอเนือ่งจากความตานทานตาง ๆ จะแบงออกเปนสองประเภท

ดวยกัน คือ 
1. การสูญเสียหลัก (Major Loss)  โดยปกตกิารสูญเสียหลักจะเกดิขึ้นจากความเสียด

ทานของผิวทอ   ขนาดของทอ   ความเร็วในการไหล   และความยาวทอ  ถาผิวทอขรุขระ ความยาว
ทอ และความเร็วในการไหลสูง  การสูญเสียพลังงานจะสูงตามไปดวย  แตการสูญเสียพลังงานจะ
ลดลงถาทอมีขนาดโตขึ้น 

2. การสูญเสียรอง (Minor Loss) หมายถึงการสูญเสียพลังงานเนื่องจากการไหลใน
ทอเมื่อของไหลผาน  ทางเขา  ขอตอชนิดตาง ๆ  ของอ  ประตูน้ํา ฯลฯ  ปกติถาทอมีความยาวมาก  
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เชน ในระบบทอประปา  การชลประทานระบบทอ  คาการสูญเสียรองนี้จะมีคาของการสูญเสียนอย  
เมื่อเปรียบเทียบกับการสูญเสียหลัก  แตถาทอที่มีความยาวไมมากนัก มีขอตอ ของอ หลายแหงตาม
สภาพภูมิประเทศแลว คาการสูญเสียรองก็จะมีคามากเชนกัน 

2.3.1 การหาคาการสูญเสียหลัก (Major Loss) 
การสูญเสียหลักในทอกลม  ทอกลมเปนทอที่ใชในงานวศิวกรรมเปนสวนใหญ 

คาการสูญเสียหลักในทอชนดิดังกลาวสามารถหาไดจากสูตร 

 hf = ê  
D
L  

2g
V 2

 

เมื่อ hf = การสูญเสียหลัก (ม.) 
 ê = แฟคเตอรของความเสียดทาน จาก Moody Diagram 
   (รูปที่ 2.1) 
 L = ความยาวทอ (ม.) 
 D = เสนผาศูนยกลางภายในของทอ (ม.) 
 V = ความเร็วในการไหล (ม./วินาที) 
 g = อัตราเรงเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก (ม./วนิาที2) 

2.3.2 การหาคาการสูญเสียรอง (Minor Loss) 
ดังไดกลาวมาแลววา การสูญเสียรองเกิดขึ้นเนื่องจากการไหลของน้ําผาน 

ทางเขา  ขอตอ  ของอ  ประตูน้ํา (Valve) และอุปกรณตาง ๆ  ในระบบทอ   คาการสูญเสียรองหาได
จากสูตร 

 hm = 
2g
VK

2
 

เมื่อ hm = การสูญเสียรอง 
 K = สัมประสิทธิ์ของการสูญเสีย 
 V = ความเร็วในการไหล (ม./วินาที) 
 g = อัตราเรงเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก (ม./วนิาที2) 
สําหรับคา  K  สามารถหาไดจากในตําราชลศาสตรระบบทอโดยทั่ว ๆ  ไป 

2.4 การคํานวณลาด  Hydraulic  Grade Line 
Hydraulic  Grade  Line หรือ คาความลาดชันทางชลศาสตร  คือ เสนความลาดชันซ่ึง

เกิดจากอัตราสวนระหวางความสูญเสียพลังงานรวมของระบบตอความยาวทอ 
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รูปท่ี 2.1  Moody  Diagram 

เขตเปลี่ยน 
แปลง 
เขต 

วิกฤติ 
การไหล 
ราบเรียบ 
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การคํานวณลาด Hydraulic Grade Line นั้น ควรจะเพิม่คาการสูญเสียพลังงานรวม
ของทอทั้งระบบอีก  ประมาณ  5 – 10 %  ของคาการสูญเสียทั้งหมด  เพื่อใหแนใจวาน้ํามีแรงดันพอ
อยางทั่วถึง 

ถาหากกําหนดให  กม. 0+000  ของระบบทอสงน้ํา  เปนจุดหลักในการคํานวณ  ก็จะ
ถือวาที่จุดนี้  คาการสูญเสียเร่ิมตนเทากบัศูนยสําหรับระบบทอ  ฉะนั้น หากแนวศูนยกลางทอที่
ตําแหนงนี้อยูต่ํากวาระดับน้าํหนาอางเทาไหร  จะถือวาคา  Pressure Head  ของเสนทอที่จุดนั้นมีคา
เทากับระยะระหวางศูนยกลางทอถึงระดับน้ําใชการเฉลี่ย  เชน ถาศูนยกลางทอที่  กม. 0+000  อยูต่ํา
กวาระดับน้ําใชการเฉลี่ยเทากับ 4 ม.  คา  Pressure Head  เฉลี่ยจะเทากับ 4 ม. ดวย 

สําหรับ Head ที่จุดปลายสุดของระบบทอสงน้ํา  จะขึ้นอยูกับคาระดบัที่จุดนั้นอยูต่าํ
กวาระดับเหนอือางเทาไหร  แลวหกัคาการสูญเสียในทอทั้งระบบของโครงการ  หรือหมายถึงระดับ
ที่แนวศนูยกลางทอที่จุดนั้นอยูต่ํากวา Hydraulic Grade Line เทาไหร  ซ่ึงคาที่ไดไมควรนอยกวา  
Velocity  head  ของปริมาณน้ําที่ตองการ 

ในทํานองเดียวกัน  แนวศนูยกลางทอทีต่ําแหนงใด ๆ  จะตองอยูต่าํกวา Hydraulic 
Grade Line ที่ตําแหนงนั้นเสมอ  โดยมักจะวางใหต่ํากวาประมาณ 3.50 ม.  เพื่อใหมีแรงดันมากพอที่
น้ําจะไหลผานไปได 

2.5 การคํานวณและออกแบบอาคารประกอบในระบบทอ 
อาคารประกอบในสายทอทีจ่ําเปน  เชน  Thrust  Block  อางควบคุมระดับน้ํา  บอดกั

ตะกอน  ขอตอคอนกรีตรับแรงดัน  เปนตน  จะตองคํานวณใหอาคารตัวนั้น ๆ  มีความมั่นคง
แข็งแรงและถกูตองตามหลกัวิศวกรรม 

2.6 การคํานวณหาคา  Water Hammer 
การกระแทกของน้ําอันเนื่องมาจากความดนัที่เกิดขึน้เมื่อน้ําที่เคล่ือนตัวอยูภายในถูก

ทําใหหยุดลงอยางกระทนัหนั  เชน  เมื่อประตูน้ํา (Valve) ที่ปลายทอซ่ึงมีน้ําอยูเต็ม  ถูกปดโดยทันที  
น้ําที่ไหลอยูในทอจะหยดุอยางกระทนัหนั  และความเร็วในการไหลลดลงอยางรวดเรว็  พลังงาน
จลนที่สะสมไวในน้ํา  จะแปลงรูปเปนความดันสูงที่ดานหลังของประตูน้ํา  และน้ําจะอัดตัวพยายาม
ขยายตวัทอใหกวางขึ้น  ความดันที่สูงขึน้เรื่อย ๆ  จะวนเวยีนอยูดวยความเร็วคงที่ระดับหนึ่ง  
ในขณะที่คล่ืนความดันวิ่งขึน้สูตอนบน ปรากฎการณนีเ้รียกวา  Water  Hammer 

หรืออีกนัยหนึง่  Water Hammer  จะเกิดขึน้ในระบบทอ  เมื่อน้ําที่เคล่ือนตัวอยูภายใน
เกิดการเปลีย่นแปลงความเรว็  เพื่อที่จะรักษา  Momentum  ภายในเสนทอใหมีคาคงเดิม  ดังนัน้ 
สวนหนึ่งของพลังงานจลนของน้ําจะเปลีย่นไปเปนพลังงานศักย  และในที่สุดจะสูญไปกับความ
เสียดทานในน้าํ  หรือ  ผนังทอ  เพื่อที่จะทําใหความดันมคีาคงเดิม 

  โดยหลักทัว่ไป Water  Hammer เกิดจากสาเหตุตาง ๆ  ดังนี ้
- การเปด  และ  ปด  (สนิทหรือเปนบางสวน)  ของประตูน้าํ  (Valve)  
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- การเริ่มตน  และการหยดุของเครื่องสูบน้ํา 
- การเปลี่ยนแปลงความเร็วของ  Turbine 
- การเปลี่ยนระดับของแหลงน้ํา 
- ปฏิกิริยาลูกคลื่นของแหลงน้าํ  (Reservoir Water Action) 

ฯลฯ 
ความดัน  Water  Hammer  นี้  อาจแบงไดเปน 2 ประเภท  คือ 
1. Transient  คือ  สภาวะระหวางกลาง  (Intermediate Condition)  ซ่ึงจะเกิดขึ้นใน

ระบบ  เมื่อน้ําเคลื่อนตัวจากสถานะคงตัวหนึ่งไปยังอีกสถานะคงตัวหนึ่ง  ตัวอยางที่เห็นไดงาย  เชน  
การปดประตูน้ําเพียงตัวเดียว 

2. Oscillatory  คือ  สภาวะที่เกิดขึ้นสม่ําเสมอในชวงเวลาหนึ่ง  ความดันประเภทนีม้ี
ความเกี่ยวพันกับปฏิกิริยาของเครื่องสูบน้ําประเภทที่ใชลูกสูบ  และประตูน้ําลดความดัน (Relief 
Valve)  ความดันเพียงเล็กนอยที่เกิดขึ้น  สามารถขยายตัวไดอยางรวดเร็ว  และทําใหเกิดความ
เสียหายอยางรายแรงที่สุด  ถาความถี่เพิ่มขึ้นจนใกลเคียงกับกําทอนธรรมชาติ  (Natural Resonant)  
ของระบบทอ 

ทฤษฎี Elastic Wave ซ่ึงวิเคราะหความดัน Water Hammer นี้  ไดรับการปรับปรุง  
และพัฒนาโดยนักวิจัยหลายทาน  โดยใชเวลาหลายป  และเทคนิคที่คนพบก็จะนําซ่ึงคําตอบที่นา
พอใจ  เมื่อประยุกตเขากับสภาวะการอยางถูกตอง  ตัวอยางซึ่งงายแกการเขาใจ  คือการคํานวณ
เกี่ยวกับความดันที่เพิ่มขึ้นในทอ  เนื่องจากการปดประตูน้ําอยางรวดเร็ว  แนวทอซ่ึงประกอบดวย
ขอตอซ่ึงขยายตัวได  จะถูกยึดเพื่อตอตานการเคลื่อนตัวในแนวนอน  ความดัน  Water  Hammer  ที่
มีคามากที่สุดนั้น  มีความสัมพันธกับความเร็วเปลี่ยนแปลงสูงสุดของการเคลื่อนตัวของน้ํา  ในขณะ
ที่อัตราการเคลื่อนตัวของ  Pressure  Wave  มีความสัมพันธกับความเร็วของเสียงในน้ํานั้น  
(แปรเปลี่ยนไปตามวัสดุที่ใชในการผลิตทอ) 

ความเร็วคล่ืน  สามารถคํานวณไดจากสมการ 

 c = 

et
bd1

4,660

+
 

เมื่อ c = ความเร็วคล่ืน (ฟุต/วินาที) 
 b = Bulk Modulus ของน้ํา มีคา  300,000  ปอนด/นิ้ว2 

 d = เสนผาศูนยกลางภายใน  (ID) ของทอ  (นิ้ว) 
 e = พิกัดความยืดหยุน  (Modulus of Elasticity) ของทอ 
   มีคา  400,000  ปอนด/นิ้ว2 สําหรับทอ  พี.วี.ซี 
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   มีคา  4,125,000  ปอนด/นิ้ว2 สําหรับทอซีเมนตใยหิน 
   มีคา  29,000,000  ปอนด/นิ้ว2 สําหรับทอเหล็กเหนียว 
 t = ความหนาของทอ (นิ้ว) 

สูตรนี้อาจเปลี่ยนแปลงใหมโดยใช  Dimensional Ratio  (DR)ไดดังนี้ 

 c = 
( )2DR

e
b1

4,660

−+
 

เมื่อ DR = 
t

OD  (OD    =    Outside Diameter) 

ความดัน Water Hammer สูงสุด  อาจจะคาํนวณไดจากสมการ 

 P = 
2.31g

cV  

เมื่อ V = ความเร็วทีแ่ปรรูปสูงสุด (ฟุต/วินาท)ี 
 g = ความเรงเนื่องจากแรงดึงดูดระหวางวัตถุ (Acceleration of 

Gravity)  มีคา  32.2  ฟุต/วินาท2ี 
 P = ความดัน  Water Hammer (ปอนด/นิ้ว2) 

2.7 การคํานวณชัน้คุณภาพของทอ 
เมื่อนําคา Water Hammer ที่คํานวณไดไปรวมกับคา Pressure Head สูงสุดของทอ

สายนั้น ๆ  กจ็ะทราบวาทอจะตองรับความดันสูงสุดเทาใด  อยู Class ใด  เชน ถาแนวศูนยกลางทอ
อยูต่ํากวาแนวเสน Hydrualic Grade Line  =  35 ม. นั่นคือ  คิดเปนความดันน้ํา  3.5 กก./ซม.2 (คา
แรงดันน้ํา 1 กก./ซม.2 จะเทากับคาความสูงของน้ํา 10 ม.) เมื่อคาความดัน Water Hammer เทากับ 
1.427 กก./ ซม.2 ฉะนั้น ทอจะตองรับแรงดนัไดไมนอยกวา 4.927 กก./ ซม.2 

จากตัวอยางทีผ่านมานี้เมื่อใชทอ PVC และใชคาความปลอดภัยเปน 1.5 เทาของ  
Working Pressure  จะไดคาความดันที่ทอตองรับอยางนอย  =  7.39  กก./ ซม.2  ฉะนั้น ช้ันคณุภาพ
ทอที่ใช Class 8.5 หรือ 13.5 กก./ซม.2 เปนตน  ในทาํนองเดียวกนัเราก็ใชวิธีการคํานวณคาชัน้
คุณภาพเหลานี้กับทอทุก ๆ สายทั้งระบบ  ก็จะไดช้ันคณุภาพของทอสงน้ํารับแรงดันทุกสาย  ซ่ึง
โดยทั่วไป มักจะเอาคาสูงสุดของแตละสายมาคํานวณดังกลาว 

2.8 การคํานวณขนาดเครื่องสูบน้ํา 
ในบางกรณีอาจตองสูบน้ําสูอาคารควบคุมกอนปลอยสูระบบทอ หรือบางโครงการ

อาจใชระบบการสูบน้ําเขาระบบทอโดยตรง  ดังนั้น ผูออกแบบจําเปนตองมีความรูเร่ืองเครื่องสูบน้ํา
ดวย 
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การบอกขนาดของเครื่องสูบน้ําสามารถบอกไดดวยแรงดัน (Head) และอัตราการ
ไหลในขณะที่ทํางาน  การคํานวณหาขนาดของเครื่องสูบน้ํา  จําเปนตองคํานวณหาแรงดันทั้งหมด
ในระบบของเครื่องสูบน้ําเสียกอน  ชนิดของความดันในรูปความสูงของน้ํามีคําจํากัดความตาง ๆ  
ดังนี้ 

1. เฮดสถิตย  (Static Head)  คือ ความสูงซ่ึงวัดระหวางผิวของแหลงน้ําไปจนถึง
ระดับที่ปลอยน้ําออก 

2. เฮดการดูด  (Suction Head)  คือ ความสูงซ่ึงวัดระหวางผิวของแหลงน้ําไปจนถึง
แนวศูนยกลางของเครื่องสูบน้ํา  เฮดการดูดนี้จะมีไดก็ตอเมื่อผิวของแหลงน้ําอยูสูงกวาเครื่องสูบน้ํา 
และเปนแรงดันของน้ําในการสูบน้ําของเครื่องสูบน้ํา  ในกรณีที่เครื่องสูบน้ําตอโดยตรงกับทอ
ประธาน หรือทอเมนที่มีความดันอยู  ความดันของทอเมนที่คิดเปนความสูง (Pressure Head) ของ
น้ําเปนเมตร ก็คือ เฮดการดูดนั่นเอง 

3. เฮดดูดยก  (Suction Lift)  คือ ความสูงซ่ึงวัดระหวางแนวศูนยกลางของเครื่องสูบ
น้ํา และผิวของแหลงน้ําอยูต่ํากวาเครื่องสูบน้ํา หรือระยะทางในแนวดิ่งที่เครื่องสูบน้ําจะตองยกขึ้น
มานั่นเอง 

4. เฮดสถิตยรวม  (Total Static Head)  คือ ผลตางทางพีชคณิตของเฮดสถิตยดาน
จาย (Static Discharge Head) กับเฮดสถิตยดานดูด (Static Suction Head) คาเฮดสถิตยรวมนีจ้ะเปน
เฮดต่ําสุดที่เครือ่งสูบน้ําจะตองเพิ่มใหแกน้าํกอนที่จะมีการไหลเกิดขึ้น 

ในขณะที่น้ําไหลไปภายในทอยอมจะเกิดความดันลด  อันเนื่องมาจากความเสียดทาน
ภายในทอ  และความดันลดอื่น ๆ  เชน ความดันลดที่เครื่องกรองผง (Strainer)  ความดันลด
เนื่องจากการเปลี่ยนทิศทางการไหล เปนตน  ความดันลดเหลานี้ตองนําไปรวมกับแรงดันอ่ืน ๆ ใน
การหาขนาดของเครื่องสูบน้ํา  และเรียกแรงดันทั้งหมดเหลานี้รวมกันวา แรงดันสุทธิ (Net Head) 
หรือบางครั้งเรียกวา เฮดรวมของเครื่องสูบน้ํา (Total Dynamic Head หรือ Total Discharge head) 
คือ 

Static Head +  ความดันลดอืน่ ๆ 
 เมื่อทราบแรงดันสุทธิและอตัราการสูบน้ําที่ตองการแลว ก็จะสามารถคํานวณหาคา

ขนาดมอเตอรที่ใชกับเครื่องสูบน้ําได 

 HP = 
273η
Q.H  

เมื่อ HP = แรงมาของมอเตอร 
 Q = อัตราการไหล (ม.3) 
 H = แรงดันสุทธิ (ม.) 
 η = ประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ํา 
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หรือ HP = 
550η
r.Q.H  

เมื่อ Q = อัตราการไหล (ฟุต3/วินาท)ี 
 H = แรงดันสุทธิ (ฟุต) 
 r = น้ําหนักจําเพาะของของเหลว (ปอนด/ฟุต3) 

ในกรณีที่ตนกาํลังเปนมอเตอร  พลังงานไฟฟาที่มอเตอรตองการเปนกิโลวัตต (KW)  
จะคํานวณไดจาก 

 KW = 
พของมอเตอรประสิทธิภา

0.746HP  

หรือ KW = 
102η

QH  

เมื่อ KW = กิโลวัตตของมอเตอร 
 Q = อัตราการไหล (ลิตรตอวินาท)ี 
 H = แรงดันสุทธิ (ม.) 

สําหรับการเลือกขนาดของมอเตอร  จะตองเลือกจากขนาดมาตรฐานที่มีการผลิต
ออกมา  ซ่ึงมีพอสังเขปดังนี้  :- 

0.37 KW (0.5 HP) 0.75 KW (1 HP) 1.12 KW (1.5 HP) 
1.49 KW (2 HP) 2.24 KW (3HP) 3.73 KW (5 HP) 
5.60 KW (7.5 HP) 7.46 KW (10 HP) 11.19 KW (15 HP) 
14.92 KW (20 HP) 18.65 KW (25 HP) 22.38 KW (30 HP) 
29.84 KW (40 HP) 37.30 KW (50 HP) 44.76 KW (60 HP) 
55.95 KW (75 HP) 74.60 KW (100 HP) 
และจะคํานวณหาประสิทธิภาพรวมไดจาก 
ประสิทธิภาพรวม = ประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ํา x ประสิทธิภาพของมอเตอร 
สําหรับรายละเอียดแสดงจุดที่ควรติดตั้งวาวลไลอากาศ  (Air  Valve)  รูปแบบอยาง

งายของเครื่องสูบน้ํา  และแรงดัน (Head) ตาง ๆ  คุณสมบัติกลของน้ําที่ความกดดนับรรยากาศ  ดู
ไดจากรูปที่ 2.2  รูปที่ 2.3  และ ตารางที่ 2.1 

รายละเอียดเพิม่เติมนอกจากที่ไดกลาวมานี ้หาดูไดจากหนังสือ Hydraulic ทั่วไป  ใน
หัวขอที่เกี่ยวของและสัมพันธกัน 



   

 

 

กม.22+000

ปลั๊กปดปลายทอ

หมายเหตุ  โดยทั่วไปหลังทอจะต่ํากวาระดับดินเดิมประมาณ 0.60 เมตร เวนแตผานถนนตองฝงลึก 1.20 เมตร

กม.0+000 ของระบบสงน้ํารับแรงดัน

บริเวณจากสงูไปต่ํา

แนวระดับน้ํา หรือตามความเหมาะสม
ทุกระยะที่ความยาวทอเกนิ 1,000 เมตร

เสน Hydraulic Grade Line (H.G.L.)
บริเวณระดับสูงสุดของทอ

บรเิวณจุดจากต่ําไปสูง

จุดที่ควรตดิตั้ง Air Valve

 
 
 

รูปที่ 2.2 แสดงจุดที่ควรตดิตั้งวาวลไลอากาศ Air  Valve 
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รูปที่ 2.3 แสดงรูปแบบอยางงายของเครื่องสูบน้ํา  และแรงดัน (Head) ตาง ๆ 
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ตารางที่ 2.1  แสดงคุณสมบัตกิลของน้ําที่ความกดดันบรรยากาศ 
 

Temperature Density Specific  Weight Dynamic  Viscosity Kinematic  Viscosity Surface  Tension Vapor  Pressure Elastic  Modulus 
T ρ γ µ υ O Pv E 

( oF) (slug / ft) (lb / ft3 ) (lb / sec/ft2 ) (ft2/sec ) (lb / ft ) ( psia ) ( psi ) 
32 1.94 62.40 3.75X10-5 1.93X10-5 0.00518 0.08 289,000 
40 1.94 62.40 3.24X10-5 1.67X10-5 0.00514 0.11 296,000 
50 1.94 62.40 2.74X10-5 1.41X10-5 0.00508 0.17 305,000 
60 1.94 62.40 2.34X10-5 1.21X10-5 0.00503 0.26 312,000 
70 1.94 62.30 2.04X10-5 1.05X10-5 0.00497 0.36 319,000 
80 1.93 62.20 1.80X10-5 0.930X10-5 0.00492 0.51 325,000 
90 1.93 62.10 1.59X10-5 0.823X10-5 0.00486 0.70 329,000 
100 1.93 62.00 1.42X10-5 0.736X10-5 0.00479 0.96 331,000 
120 1.92 61.70 1.17X10-5 0.610X10-5 0.00466 1.70 333,000 
150 1.90 61.20 0.906X10-5 0.476X10-5 0.00446 3.70 328,000 
180 1.88 60.60 0.726X10-5 0.385X10-5 0.00426 7.50 318,000 
212 1.86 59.80 0.594X10-5 0.319X10-5 0.00403 14.70 303,000 
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บทท่ี 3 
การคํานวณคาชลภาระในการออกแบบระบบสงน้าํ 

กอนที่จะทําการคํานวณออกแบบขนาดคลองสงน้ําหรือขนาดทอสงน้ําดังที่ไดกลาวมาแลว 
จะตองทราบคาความตองการน้ําของพืชหรือคาชลภาระเสียกอน เพื่อจะไดทราบคาปริมาณน้ําที่ตอง
สงใหแกพืช ปกติคาชลภาระ จะขึ้นอยูกับวิธีการสงน้ําเปนหลัก ซ่ึงโดยทั่วไปแลววธีิการสงน้ํา มีอยู 
3 วิธี ดวยกนัดงันี้ 

1. การสงน้ําแบบตลอดเวลา 
2. การสงน้ําแบบหมุนเวียน ไดแก 

- หมุนเวียนในคลองสงน้ําสายใหญ 
- หมุนเวียนในคลองสงน้ําสายซอย 
- หมุนเวียนในคนู้ํา 

3. การสงน้ําตามความตองการของผูใชน้ํา 
ในที่นี้จะขอกลาวเฉพาะการคํานวณหาคาชลภาระแบบหมุนเวียนในระบบคูน้ําเทานัน้ 
3.1 หลักเกณฑการคํานวณหาปริมาณน้ําหรือคาชลภาระสําหรับขาวในกรณีสงน้ําแบบ

หมุนเวียน 
การคํานวณปริมาณน้ําสําหรับการสงน้ําแบบหมุนเวียน โดยการกาํหนดใหคาความ

ตองการน้ําชลประทานสูงสุดของขาวอยูในระยะการเตรยีมแปลงและปกดําในระยะสั้นๆ ดังนี้ 
สําหรับคูน้ํา 30 วัน 
สําหรับคลองซอย 42 วัน 
สําหรับคลองสายใหญ 60 วัน 

สําหรับการคํานวณหาปริมาณน้ําแบบหมนุเวยีนในคูน้ํานั้น จะไมคํานึงถึงปริมาณฝน
ใชการมาคํานวณ ซ่ึงการคํานวณหาคาชลภาระนี้ ไดมีผูเชี่ยวชาญคดิและดดัแปลงแกไขสูตรตางๆ
มากมาย แตสูตรที่นาจะใหผลใกลเคียงและนิยมใชกนัมากจะเปนสูตรของ L.J Wen ดังนี ้

 q = 
ca

i)Ns/Dt(Dt
EE

Ce1
54
D





 −−+  

เมื่อ q = คาชลภาระ  (ลิตร/วินาท/ีไร) 
 Dt = ความตองการใชน้ําของขาวในแปลงนา (มม./วัน) 
 Ds = ความตองการน้ําเตรียมแปลง (มม.) 
 N = จํานวนวนัที่ใชเตรียมแปลง (วัน) 
 Ci = Crop intensity factor  =  1.00 (สําหรับคูน้าํ) 
 Ea = Application efficiency 
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 Ec = Conveyance efficiency 
 e = ฐานรากล็อกการิธึม  =  2.718282 

สูตรของ L.J Wen ยึดหลักการที่วา ปริมาณน้ําที่สงไปมีจํานวนเทากันตลอด เพือ่
หมุนเวียนใหแกพื้นที่ที่กําหนด โดยปริมาณน้ําที่สงนี้ จะเปนน้ําใชเพื่อการเตรียมแปลงและปกดํา ดัง
แสดงตามรูปที่ 3.1 

อยางไรก็ด ี วิธีการดังกลาวนี้ ก็มขีอเสียอยูที่วา ผูที่จะจัดสรรน้ําจะตองเขาใจ
หลักเกณฑของสูตร คือ สงน้ําเทากันตลอด ตามลักษณะของการสงน้ําแบบหมนุเวียนพื้นที่ โดย
กําหนดใหพื้นที่เตรียมแปลงลดลงทุกวัน ดงัแสดงตามรูปที่ 3.2  ถาหากวามีการเตรียมแปลงเพิ่มขึน้
เมื่อใดจะทําใหขาดน้ําได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.1  แสดงปริมาณน้ําเพือ่การเตรียมแปลงและปกดํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.2  แสดงพื้นท่ีท่ีใชในการเตรียมแปลง 

จํานวนวัน 

พื้น
ที่ต

อว
ัน 

Y0 = พ.ท. เตรียมแปลงวันแรก 

Yη YN 
A / N 

N วัน 

Yo 

จํานวนวัน 

Q = A.Dt 

Q s 

น้ําเตรียมแปลง 

น้ําหลอเลี้ยงนา  
ที่ปกดํา 

N  วัน 

ปร
ิมา
ณน

้ํา (
ม3  / ว

ัน)
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3.2 หลักเกณฑการคํานวณหาปริมาณน้ําหรือคาชลภาระสําหรับพืชไร 
 มีขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 
3.2.1 กําหนดวิธีการสงน้ําสวนมากใชเปนลักษณะรองค ู
3.2.2 กําหนดชนิดของพืชไร และพื้นที่ที่จะเพาะปลูก 
3.2.3 สํารวจคุณสมบัติทางกายภาพของดินในพืน้ที่โครงการ 
3.2.4 วิเคราะหอัตราการรั่วซึมของดิน 
3.2.5 คํานวณความลึกและชวงเวลาสําหรับการสงน้ํา โดยการใชขอมูลจากการสํารวจ

ดินหาคาตางๆ ดังนี ้
1. หาคาเขตรากพืช (Depth of Effective Root Zone) 
2. หาคาความชื้นในดิน (Moisture Extraction Pattern) 
3. คํานวณหาความชื้นในดนิที่พชืสามารถนํามาใชไดแตละชัน้   
 (Available Moisture in Each Soil Layer within Effective Root Zone) 
4. คํานวณคาความชื้นทั้งหมดทีพ่ืชสามารถนําไปใชได 
 (Total Readily Available Moisture หรือ TRAM) 
จากขอมูลสํารวจดนิที่ไดในขอ 1 และ 2 สามารถนํามาคํานวณหาคาในขอ 3 ได

จากสมการ ดังนี้ 

 AM = ( ) DaS pW-cF
100

1  

เมื่อ AM = Available Moisture, (cm.) 
 Fc = Water holding capacity after 24 hrs. for soil saturation, (%) 
 Wp = Moisture ratio at wilting point, (%) 
 Sa = Apparent specific gravity, (g/cm3) 
 D = Depth of soil in each soil layer, (mm.) 
และจะนําไปหาคาความชื้นทั้งหมดที่พืชสามารถนําไปใชได 

จาก TRAM = 
Extraction Moisture of Ratio

AM  

เมื่อ TRAM = ผลรวมความชื้นทั้งหมดที่พืชใช 
 AM = ความชื้นในแตละชั้นที่พืชนาํมาใช 
 Ratio of Moisture Extraction = อัตราสวนความชื้นในดนิ 
สําหรับคา Ratio of Moisture Extraction ถาไมมีผลสํารวจดินสามารถนําคา

ประยุกตตอไปนี้มาใชได 
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ตารางที่ 3.1  แสดงคา Ratio of Moisture Extraction 

Percent of Depth(%) Ratio of Moisture Extraction(%) 
0 – 25 
25 – 50 
50 – 75 
75 – 100 

40 
30 
20 
10 

 
ชวงเวลาสําหรับการสงน้ําใหแกพืชไร จะคาํนวณโดยการหารคา TRAM ดวย

คาความตองการใชน้ําสูงสุดของพืช (Maximum Crop Evapotranspiration) 

 Irrigation Interval = 
Etc.

TRAM  

เมื่อ Irrigation Interval = ชวงเวลาการสงน้ําสําหรับพชืไร (วัน) 
 TRAM = ผลรวมความชื้นทั้งหมดที่พืชนํามาใชได (มม.) 
 Etc. = คาการใชน้ําของพืชสูงสุด (มม./วัน) 

3.3 ประสิทธิภาพการชลประทาน (Irrigation Efficiency) 
หมายถึง อัตราสวนที่คิดเปนเปอรเซนตระหวางปริมาณน้ําสุทธิที่พืชตองการใช (Net 

Water Requirement) ตอปริมาณน้ําชลประทานที่ตองจดัสงใหทั้งหมด (Gross Water Requirement)  
คิดเปนเปอรเซ็นต คูณดวย 100  สําหรับคาประสิทธิภาพการชลประทาน จะขึ้นอยูกับประสิทธิภาพ
ตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 

3.3.1 Application Efficiency หมายถึง ประสิทธิภาพของการใชน้ําของพืชในแปลง
นา ซ่ึงขึ้นอยูกบัปจจัยหลายอยาง เชน คุณสมบัติทางกายภาพของดิน และชนิดของพืช เปนตน 

3.3.2 Operation Efficiency หมายถึง ประสิทธิภาพในการสงน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกบัวิธีการ
สงน้ํา ดังไดกลาวมาแลวขางตน 

3.3.3 Conveyance Efficiency หมายถึง ประสิทธิภาพในระบบสงน้ํา ข้ึนอยูกับอัตรา
การรั่วซึมและการระเหยในคลองสงน้ํา โดยทั่วไปจะเปนอัตราสวนกบัความยาวของคลองสงน้ํา 

3.3.4 Overall Efficiency หมายถึง ประสิทธิภาพทั้งหมดที่กลาวขางตน หรือ
ประสิทธิภาพของโครงการนั้นเอง 

Overall Eff. = Application Eff. x Operation Eff. x Conveyance Eff. 
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ตารางที่ 3.2  แสดงคาโดยประมาณสําหรับประสิทธิภาพชลประทาน 

คาโดยประมาณสําหรับ 
ประสิทธิภาพการชลประทาน 

ขาว 
% 

พืชไร 
% 

Application Efficiency 
Operation Efficiency 

Conveyance Efficiency 
Overall Efficiency 

95 
80 
85 
65 

80 
80 
80 
51 
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บทท่ี 4 
การออกแบบระบบสงน้ํา ในระบบฟารมแบบไรนาสวนผสมตามแนวทฤษฎีใหม 

ตามแนวพระราชดําริในการทําการเกษตรระบบฟารมแบบไรนาสวนผสมตามแนวทฤษฎี
ใหม จะกําหนดใหแตละครัวเรือนมีพื้นที่ถือครองประมาณ 15 ไร โดยแบงพืน้ทีต่ามรูปแบบไรนา
สวนผสมตามแนวทฤษฎี ดังนี้ 

- พื้นที่สระเก็บน้ํา  10%  เทากับ  1.5  ไร 
- พื้นที่พืชสวน  30%  เทากับ  4.5  ไร 
- พื้นที่นาขาวฤดูฝน  50%  เทากับ  7.5  ไร 
- พื้นที่อยูอาศยัและพืชสวนครัว 10%  เทากับ  1.5  ไร 

4.1 ขอมูลท่ีใชประกอบการออกแบบ 
4.1.1 ขอมูลอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ จะประกอบดวย ขอมูลอุณหภูม ิ

ความชื้นสัมพทัธ ความเร็วลม ปริมาณแสงแดด การระเหย และปริมาณน้ําฝน 
4.1.2 ขอมูลน้ําฝน  ไดแก สถิติขอมูลน้ําฝนรายเดือน 
4.1.3 ขอมูลน้ําทา ไดแก ปริมาณน้าํทารายเดือน และรายปเฉลีย่ 
4.1.4 ขอมูลการใชน้ําของพืช ไดแก ขอมูลความตองการน้ําของขาว พืชไร และไมผล 
4.1.5 ขอมูลการใชน้ําเพื่ออุปโภค - บริโภค และเลี้ยงสัตว 
4.1.6 คาชลภาระของโครงการฯ 

4.2 เกณฑการออกแบบสระเก็บน้ํา 
4.2.1 การประเมินน้าํทาไหลลงสระเก็บน้ํา 

กําหนดใหพื้นที่รับน้ําฝน (Watershed Area) เฉลี่ยเทากบั 15 ไร สําหรับปริมาณ
น้ําที่ไหลลงสระแตละสระ โดยทําการประเมินหาน้ําทารายเดือนเฉลี่ย จากความสัมพันธระหวาง
ปริมาณฝนรายปเฉลี่ยกับปรมิาณน้ําทารายปเฉลี่ย ของสถานีใกลเคียงโครงการ และอาศัยรูปแบบ
การแผกระจายปริมาณน้ําทารายเดือนเฉลีย่ของสถานีน้ําทานั้น ไดแสดงผลการคํานวณหาปริมาณ
น้ําทารายเดือนเฉลี่ยไหลลงสระดังตารางที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.1  แสดงปริมาณน้าํทารายเดือนเฉลี่ยไหลลงสระ 

เดือน 
น้ําทา 
(ม.3) 

น้ําทาสะสม 
(ม.3) 

น้ําฝน 
(มม.) 

น้ําทา 
(มม.) 

เม.ย. 0 0 67.65 0 
พ.ค. 186 186 184.57 7.75 
มิ.ย. 1,082 1,268 262.95 45.08 
ก.ค. 2,309 3,577 256.24 96.21 
ส.ค. 4,103 7,680 339.48 170.96 
ก.ย. 2,217 9,897 243.13 92.37 
ต.ค. 642 10,539 86.54 26.75 
พ.ย. 61 10,600 4.98 0.54 
ธ.ค. 0 10,600 2.40 0 
ม.ค. 0 10,600 2.03 0 
ก.พ. 0 10,600 12.27 0 
มี.ค. 0 10,600 35.28 0 
รวม 10,600  1,498 441.67 

 
4.2.2 การกําหนดความจุของสระเก็บน้ํา  

 วิธีกําหนดขนาดความจุของสระเก็บน้ํา จะพิจารณาจากปริมาณน้ําตนทนุ ความ
ตองการใชน้ําของโครงการ การสูญเสียเนื่องจากการระเหยและรัว่ซึม และประสิทธิภาพของ
โครงการ  สําหรับสระเก็บน้ําของโครงการนี้ ไดกําหนดขนาดไว 5,000 ม.3 โดยจะเติมน้ําลงสระทุก 
2 เดือน ในฤดแูลง ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน พฤษภาคม โดยมีรายละเอียดการศกึษา ดังนี ้

1. ปริมาณน้ําตนทุนรายปเฉลี่ยเทากับ 10,600 ม.3 
2. อัตราการระเหยและรัว่ซึมเฉลี่ยเดือนละ 112.5 ม.3 
3. ความตองการใชน้ําของพืชไรฤดูแลง (พ.ย. - พ.ค.) เทากบั 10,416 ม.3 ได

แสดงปริมาณความตองการใชน้ําของพืชไรฤดูแลงไวดังตารางที่ 4.2 
4. สํารองเลี้ยงปลาและอุปโภคบริโภค 1,250 ม.3 ตอคร้ังที่เติมน้ํา 

ประสิทธิภาพของโครงการ ไดกําหนดไวเทากับ 0.56  
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ตารางที่ 4.2  แสดงความตองการน้ําของพืชไรและพืชสวนฤดูแลง  

เดือน 
พืชไร (5ไร) 

(ม.3) 
พืชสวน (4.5ไร) 

(ม.3) 
รวม 
(ม.3) 

รวมสะสม 
(ม.3) 

พ.ย. 362 1,369 1,731 1,731 
ธ.ค. 1,160 1,402 2,562 4,293 
ม.ค. 1,376 1,206 2,582 6,875 
ก.พ. 508 1,109 1,617 8,492 
มี.ค.  913 913 9,405 
เม.ย.  652 652 10,057 
พ.ค.  359 359 10,416 
รวม 3,406 7,010 10,416 10,416 

 
4.2.3 ระบบการจัดการน้ํา 

 ในการสงน้ําจากอางเก็บน้ําลงสระน้ํา  จะกระทํา 2 เดือนตอคร้ัง  สําหรับเดือน 
มิ.ย. และเดือน ก.ค.  เปนชวงเตรียมแปลงและตกกลาเพื่อการปลูกขาวฤดูฝน  จะใหรับน้ําจากอาง
เก็บน้ํา  หลังจากนั้นใหใชน้ําจากสระเก็บน้าํ จากขอมูลตาง ๆ ที่ไดพบวา  น้ําจะไหลเต็มสระเก็บน้ํา
เมื่อถึงตนเดือน ส.ค.  ในกรณีที่ไมมีการใชน้ําจากสระ น้ําจะเต็มสระถึงตนเดือน พ.ย.  จากขอมูล
ความตองการน้ําของพืชไรและพืชสวนชวงเดือน พ.ย. ถึงเดือน ธ.ค.  พืชใชน้ํา 4,293 ม.3  แตมีน้ําใน
สระเก็บน้ําเพือ่การเพาะปลกูเพียง 3,525 ม.3  ดังนั้น ชวงระหวางเดือน พ.ย. ถึงเดือน ธ.ค.  จะตองสง
น้ําเติมใหกับสระเก็บน้ําอกีประมาณ 768 ม.3  และเดือน ม.ค. ถึงเดือน ก.พ. พืชใชน้ํา 4,199 ม.3  
จะตองสงน้ําเติมใหกับสระเก็บน้ําอีกประมาณ 674 ม.3  สําหรับรอบเวรตอไปก็สงน้ําไปใหเต็มสระ
ตามปกติ  เพราะเดือน ม.ีค. ถึงเดือน พ.ค.  พืชตองการใชน้ําเพียง 1,924 ม.3 เทานั้น  ดังนั้น การขุด
สระความจุ 5,000 ม.3  มีน้ําเพียงพอสําหรับพืชไรฤดูแลง 5 ไร  สวนผลไม 4.5 ไร  และเหลือน้ําเพื่อ
การเลี้ยงปลาที่ระดับความลึก 1 ม.  โดยการสงน้ําลงสระแตละรอบเวร ประมาณ 3,750 ม.3 

4.2.4 การคํานวณคาชลภาระ 
 การคํานวณคาชลภาระในการออกแบบระบบสงน้ํา ไดจากคาปริมาณการใชน้ํา

สูงสุดของโครงการฯเปนหลัก ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการคํานวณปริมาณความตองการน้ํา
ชลประทาน(Irrigation Water Requirement) ไดแก 

1. การวางแผนการปลูกพืช (Cropping Pattern) ในพื้นทีแ่ตละโครงการฯ จะ
มี Cropping Pattern แตกตางกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการแผกระจายของฝนและลกัษณะการใชพื้น
ที่ดินใหเหมาะสมกับชนิดของพืชที่จะปลูก 
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2. ความตองการใชน้ําของพืช (Consumptive Use) คาการใชน้ําของพืชจะ
แปรเปลี่ยนไปตามชนิดของพืช ชวงเวลาการเจริญเติบโต และขอมูลภูมอิากาศของแตละพื้นที ่

3. ปริมาณฝนใชการ (Effective Rainfall) คาฝนที่พืชสามารถนําไปใชเปน
ประโยชนตอการเจริญเติบโตได ซ่ึงเปนตวัแปรสําคัญของความตองการใชน้ําชลประทาน 

4. ลักษณะดิน หมายถึง ลักษณะโครงสรางของดิน ซ่ึงจะแตกตางกันไปใน
แตละพื้นที่ และจะมีผลกับปริมาณการสูญเสียน้ําไปในการซึมลึกลงในดิน (Percolation) และการ
ระเหยของน้ําจากผิวดนิดวย 

5. ประสิทธิภาพการชลประทาน (Irrigation Efficiency) คาประสิทธิภาพการ
ชลประทานจะขึ้นอยูกับประเภทและวิธีการสงน้ํา โดยทั่วไปการสงน้าํตามแนวทฤษฎีใหมมกัจะใช
ระบบทอในการสงน้ําทําใหประสิทธิภาพในการสงน้ําคอนขางสูง ดังนั้น จึงชวยลดปริมาณน้ํา
ชลประทานลงไดบาง 

โดยทั่วไปคาชลภาระของโครงการฯ จะคดิจากคาความตองการน้ําสูงสุด การ
ปลูกขาวในฤดูฝน ซ่ึงจะอยูในชวงของการเตรียมแปลง ระหวางเดือนมิ.ย. ถึงเดือน ก.ค. 
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รูปท่ี 4.1  แสดงปจจัยเก่ียวของในการประเมินความตองการน้ําชลประทาน 
 

ปจจัยที่เกี่ยวของในการประเมินหาความตองการน้ําชลประทาน 
(Computation of design irrigation requirement) 

การวางแผนการปลูกพืช 
(Cropping Pattern) 

ความตองการน้ําของพืช 
(Water Requirement) 

ปริมาณการใชน้ําของพืช 
(Consumptive Use) 

ปริมาณน้ําใชเพื่อการเตรียมแปลง 
(Land Soaking Rate) 

การซึมลึกลงไปในดิน 
(Percolation) 

ประสิทธิภาพการชลประทาน 
(Irrigation Efficiency) 
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บทท่ี 5 
การออกแบบระบบระบายน้ํา 

ขั้นตอนการออกแบบระบบระบายน้ํา 
5.1  ขอมูลท่ีใชประกอบการออกแบบระบบระบายน้ํา 

5.1.1 รายงานความเหมาะสมดานวางโครงการฯ 
5.1.2 แผนที่ 1:50,000 ครอบคลุมพื้นที่โครงการฯ 
5.1.3 แผนที่ 1:20,000 1:10,000 หรือ 1:4,000 ที่แสดงระบบสงน้ําของโครงการฯ 
5.1.4 ปริมาณฝนสูงสุด 3 วัน ในคาบการยอนกลับ 5 ป 
5.1.5 สถิติฝนสูงสุด ในคาบการยอนกลับ 10 ป 

5.2 หลักเกณฑการวางแนวคลองระบายน้าํ 
ภายหลังจากไดแผนที่โครงการฯ ซ่ึงวางระบบสงน้ําไวเรียบรอยแลว  ก็นําแผนทีน่ั้น

มาวางระบบระบายน้ํา  โดยหลักการวางแนวคลองระบายน้ํานัน้  จะวางไปตามแนวรองน้ําเดิมหรือ
ทางน้ําธรรมชาติเปนหลัก  นอกจากนั้น คลองระบายน้ําสายซอย (Secondary Drain Canal)  ซ่ึงอาจ
จําเปนตองวางเพิ่มเติม  ก็จะวางแนวคลองระบายน้ําในบริเวณที่ต่ําสุดหรือลุมสุด  แลวใหเชื่อมกบั
คลองระบายน้าํสายหลัก (Main Drain Canal)  เมื่อวางระบบระบายน้ําเรียบรอยแลว  จึงนําแผนทีน่ี้
สงสํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา เพื่อทําการสํารวจแนวคลองระบายน้ําตอไป 

5.3 หลักเกณฑการกําหนดตําแหนงของอาคารในคลองระบายน้ํา 
อาคารประกอบในคลองระบายน้ําจะมีนอยกวาอาคารประกอบในคลองสงน้ํา ซ่ึงสวน

ใหญจะประกอบดวยอาคารดังนี ้
5.3.1 อาคารรับน้ําเขาคลองระบาย หรือชองเปดรับน้ําเขาคลองระบาย จะกาํหนดไว

ในบริเวณซ่ึงแนวคลองระบายตัดผานที่ลุม หรือทุกๆ ระยะประมาณ 200 ม. 
5.3.2 อาคารระบายน้ําออก (Outflow Structure) จะกําหนดไวบริเวณ กม. 0+000 ของ

คลองระบายน้าํที่จะไหลลงลําน้ําธรรมชาติ หรือคลองระบายน้ําสายหลัก เปนบริเวณจุดบรรจบของ
คลองระบายน้าํสองสาย 

5.3.3 น้ําตก (Drop Structure) กําหนดไวในคลองระบายน้ําตรงบริเวณที่มีการ
เปลี่ยนแปลงของระดับทองคลองอยางมาก หรือในกรณีที่ทองคลองมีคาความลาดชันมากเกนิกวา 
1:500 หรือเกนิกวา Critical Slope 

5.3.4 ทอลอดถนน (Road Culvert) หรือสะพาน คสล. (Concrete Bridge) กําหนดไว
ในตําแหนงทีค่ลองระบายน้าํตัดกับถนนหรือทางหลวง ซ่ึงสวนใหญมกัจะกําหนดเปน Box Culvert 
หรือสะพาน แลวแตกรณ ี
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5.4 เกณฑการออกแบบคลองระบายน้ํา 
จุดประสงคในการออกแบบระบบระบายน้ํา ก็เพื่อที่จะระบายน้ําสวนเกินจากการใช

ของพืชในพื้นที่เพาะปลูก  หรือปริมาณน้าํหลาก (Flood) ที่เกิดจากฝนลงสูคลองระบายน้ํา  ทั้งนี้ 
โดยยดึกฏเกณฑไววา  ปริมาณน้ําหลากจํานวนหนึ่งจะยอมใหขังอยูในพื้นทีเ่พาะปลูก  โดยไม
กอใหเกิดความเสียหายตอพชื  และสามารถระบายออกไปไดหมดภายใน 3 วัน 

ในการออกแบบคลองระบายแตละสายนัน้  จะแบงการดําเนินการออกเปน 2 ขั้นตอน 
คือ 

5.4.1 การคํานวณหาปริมาณน้ําเพื่อการออกแบบ 
ปริมาณน้ําเพื่อจะใชในการคาํนวณหาขนาดคลองระบายนั้น ไดจากผลรวมของ

ปริมาณน้ําจากพื้นที่ภายในโครงการฯ  และปริมาณน้ําหลากจากพื้นทีภ่ายนอกโครงการฯ 
1. การคํานวณหาปริมาณน้ําหลากจากพืน้ที่ภายนอกโครงการฯ 

ปริมาณน้ําหลากซึ่งเกิดจากพื้นที่รับน้ําฝนนอกโครงการฯ ซ่ึงมีไมมากกวา 
25 ตร.กม.  จะใชสถิติฝนมากที่สุดในรอบ 10 ป  ของสถานีวัดน้ําฝนใกลเคียงกับพื้นที่โครงการฯ  
มาใชในการคํานวณโดยใชสูตร Rational’s Formula ดังนี้ 

 Q = 0.278 CIA 
เมื่อ Q = ปริมาณน้ําหลาก (ม.3/วินาท)ี 
 C = สัมประสิทธิ์แสดงอัตราสวนระหวางน้ําทา และน้ําฝน 

(Coefficient of Runoff) ซ่ึงขึ้นอยูกับสภาพภมูิประเทศ 
และคา Rainfall Intensity (I) 

 I = ความแรงของฝน (Rainfall Intensity) (มม./ชม.) 
 A = พื้นที่ระบายน้าํ (Catchment Area) (ตร.กม.) 
ในการหาคา I ใชคาชวงเวลา (Duration) เทากับ Time of Concentration (TC) 

ซ่ึงขึ้นอยูกับความยาวรองน้ํา (L) และความสูงของรองน้ําระหวางตนน้ํากับจดุพิจารณา (H) มี
สมการดังนี ้

 TC = (0.87 L3/H) 0.385 
เมื่อ TC = Time of Concentration (ชม.) 
 L = ความยาวของรองน้ํา (กม.) 
 H = ความแตกตางระดับของรองน้ําจากตนน้ําถึงจุดที่พิจารณา 

(ม.) 



5-3 

สมการนี้คิดขึ้นโดย California Division of Highway ซ่ึงแสดงคา
ความสัมพันธระหวาง L H และ TC คา TC นี้ เปนคา Rainfall Duration เพื่อไปหาคา I หรือ Rainfall 
Intensity จากกราฟ Rainfall Intensity – Duration – Frequency Curve ได 

ในการคํานวณใช Rainfall Intensity – Duration – Frequency Curve ของ
สถานีวัดน้ําฝนซ่ึงอยูในบริเวณใกลเคียงกบัโครงการฯ  แลวแตความเหมาะสมของพื้นที ่

สําหรับพื้นที่รับน้ําฝนที่มีขนาดใหญกวา 25 ตร.กม. จะใชวิธีคํานวณกราฟ
น้ํานองจากขอมูลพายุฝนดวยเทคนิคกราฟหนึ่งหนวยน้ําทา ซ่ึงจะไดพิจารณารายละเอียดให
เหมาะสมสําหรับพื้นที่แตละขนาด 

2. การคํานวณหาปริมาณน้ําจากพื้นที่ภายในโครงการฯ 
การคํานวณหาปริมาณน้ําที่จะระบายออกจากพื้นที่ปลูกขาว จะใชคาของฝน

สูงสุด 3 วัน ในรอบ 5 ป  โดยยอมใหมนี้ําขังอีก 70 มม.  ดังนัน้การคํานวณคา Drainage Modulus 
จะคํานวณไดจากสูตร 

 qd = ( )
86,400xT

x1,60070R −  

เมื่อ qd = Drainage Modulus (ลิตร/วินาที/ไร) 
 R = ปริมาณฝน (มม.) 
 T = ระยะเวลาที่ยอมใหแปลงนามีน้ําทวมขัง (วัน) 
คา Drainage Modulus และคา Area Reduction Factor ของพื้นที่ระบายน้ํา 

จะกําหนดตามที่ไดศึกษาไวแลวในรายงานความเหมาะสมของแตละโครงการฯ 
 

ตารางที่ 5.1  แสดงคา Area Reduction Factor 

พื้นที่ระบายน้าํ (ไร) Reduction Factor, µ 
นอยกวา  2,000 
2,000 – 5,000 
5,000 – 10,000 
10,000 – 20,000 
20,000 – 50,000 
50,000 – 100,000 
100,000 – 200,000 
200,000 – 500,000 

1.00 
0.95 
0.90 
0.86 
0.76 
0.72 
0.68 
0.64 
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รูปท่ี 5.1  แสดงคาสัมประสิทธ์ิน้ําทา C ท่ีใชในสตูร Rational’s Formula 
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รูปท่ี 5.2  แสดงระยะเวลาการไหลรวมตัวของน้ําทา 
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 Q = qd µA/1000 
เมื่อ Q = ปริมาณน้ําที่ตองระบาย (ม.3/วินาท)ี 
 qd = Drainage Modulus (ลิตร/วินาที/ไร) 
 A = พื้นที่ระบายน้าํ (ไร) 
 µ = Reduction Factor 
ปริมาณน้ําเพื่อการออกแบบ (Qdesign) จะหาไดจากการนําผลรวมของปริมาณ

น้ําทั้งหมดมาคูณดวย 1.1  แลวนํามาปรับขนาดตามความเหมาะสมอีกที  ในขั้นตอนการคํานวณหา
ขนาดคลอง 

5.4.2 การคํานวณหาขนาดคลอง 
ขนาดคลองระบายน้ําจะตองมีขนาดใหญพอที่จะระบายน้าํไดตาม Qdesign  ที่ได

กลาวขางตน เพื่อปองกันความเสียหายทีจ่ะเกิดขึน้กับพืน้ที่เพาะปลูก โดยที่ขนาดของคลองระบาย
น้ําจะเกี่ยวพนัถึงการเลือกใชลาดผิวน้ําในคลองระบายน้ํา รูปตัดขวางคลอง ลาดดานขางคลอง และ
อัตราความเร็วของน้ํา เพื่อปองกันการกดัเซาะ การตกตะกอน ซ่ึงจะทําใหกนคลองตื้นเขินเร็วเกินไป 

การคํานวณหาขนาดคลอง จะหาโดยใชสูตร 

 Qdesign  = AV 
เมื่อ Qdesign = ปริมาณน้ําเพื่อการออกแบบ (ม.3/วินาท)ี 
 A = พื้นที่หนาตัดของน้ําที่ไหลในคลองระบาย (ม.2) 
 V = ความเร็วของน้ําในคลองระบาย (ม./วินาท)ี 
V จะหาไดจากสูตร Manning’s Formula ดงันี้ 

 V = 1/22/3SR
n
1  

เมื่อ V = ความเร็วของน้ําในคลองระบาย (ม./วินาท)ี 
 n = Manning’s Roughness Coefficient 
  = 0.030 - 0.035 
 R = รัศมีชลศาสตร (Hydraulic Radius) = A/P (ม.) 
 A = พื้นที่หนาตัดของน้ําที่ไหลในคลองระบาย (ม.2) 

 P = ความยาวของเสนขอบเปยก (Wetted Perimeter) (ม.) 
 S = ความลาดของ Energy Gradient 
  = ความลาดของลําน้ําหรือระดบัดินธรรมชาติตามความ

เหมาะสมขึ้นอยูกับลักษณะภมูิประเทศ 
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หลักเกณฑที่ใชในการออกแบบมีดังตอไปนี้ 
1. ลาดผิวน้ําในคลองระบายน้ํา 

กําหนดใหลาดผิวน้ําทําใหเกิดการไหลโดย Gravity ดวยอัตราความเรว็ของ
น้ําไมกอใหเกดิการกัดเซาะ และตกตะกอนในคลอง  กําหนดลาดผิวน้ํามีคาระหวาง 1:1,000 ถึง 
1:8,000  ในการเลือกใชคาของลาดผิวน้ําแตละคา  จะพจิารณาใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่  โดยที่
ลาดผิวน้ําจะเทากับลาดกนคลอง 

2. รูปตัดตามขวางของคลองระบายน้ํา 
รูปตัดขวางมีลักษณะเปนคลองเปดรูปสี่เหล่ียมคางหมู โดยสัดสวนระหวาง

ความกวางของกนคลอง (Bed Width of Canal = b)  กับความลึกของน้ําในคลอง (Depth of Water in 
canal = d) ใหอยูระหวางคา 1 ถึง 5 (b/d) โดยกําหนดใหความกวางของกนคลองไมนอยกวา 1.00 ม. 

ลาดดานขางคลองระบายน้ํา  กําหนดตามสภาพดนิของตลิ่งคลองเพื่อ
ปองกันตลิ่งคลองเลื่อนพังลงมา  โดยทั่วไปกําหนดใหลาดดานขางคลองมีคาเทากับ  1:2 

3. คันคลองระบายน้ํา (Spoil Bank) 
ลาดดานขางคันคลองกําหนดใชความลาดเอียง 1:2  ปริมาณดินขดุจากคลอง

ระบายมาเปนคันคลองนี้  บางแหงอาจจะมีมากหรือนอยตามสภาพภูมิประเทศ  อยางไรก็ตาม จะ
กําหนดความสูงของคันคลองไมเกิน 1.50 ม. และทุก ๆ ชวงระยะไมเกิน 200 ม. จะกําหนดใหมี
ชองวางที่น้ําจะสามารถระบายลงสูคลองระบายได  โดยมีความกวางของชองเปดไมนอยกวา 5.00 
ม. 

ความกวางของคันคลอง พิจารณาจากปริมาณดินขดุ กําหนดความกวางของ
คันคลองระบายไวอยางนอย 1.50 ม. หรือแลวแตสภาพภมูิประเทศนั้น ๆ 

4. ชานคลอง (Berm) 
พิจารณาคลองระบายน้ําที่ตองมีการขุดลอกคลองดวยเครือ่งจักร เครื่องมือ 

เชน  คลองระบายน้ําสายใหญ  กําหนดชานคลองกวาง 4.00 ม.  ดานที่จะใชเปนทางวิ่งของรถขุด 
สวนดานทีไ่มใหรถขุดวิ่ง  กาํหนดความกวางอยางนอย 1.50 ม. 

กรณีคลองระบายสายซอยและแยกซอย ซ่ึงสามารถใชแรงคนในการขดุลอก
บํารุงรักษาได  กําหนดให Berm กวางอยางนอย 1.50 ม.  ทั้งสองดาน 

5. เขตคลอง (Right of Way) 
เพื่อการบํารุงรักษาและซอมแซมคลองระบายน้ํา จึงกําหนดใหเขตคลองหาง

จากตีนลาดของคันคลองระบายน้ําดานนอกออกไปอยางนอย 2.00 ม.  แตจะยกเวนในกรณีชนดิ
คลองระบายขนาดเล็ก  หรือมีแนวคลองอยูตามแนวเขตของการแบงแฉก 

6. ระดับน้ําในคลองระบายน้ํา  
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ระดับน้ําในคลอง F.D.L. (Full Drain Level) กําหนดใหต่ํากวาระดับ N.G.L. 
ประมาณ 0.30 ม. และระดบัน้ําที่ปลายคลองระบายน้ําสายใหญ ใหระดับสูงกวาระดับน้ําสูงสุดใน
คลองธรรมชาติ  หรืออยางนอยเสมอระดบัน้ําสูงสุดในคลองธรรมชาตินั้น ๆ  ในกรณีน้ําในคลอง
ธรรมชาติอยูระดับปกติ ระดับน้ําปลายคลองระบายสายซอยและแยกซอย กําหนดใหสูงกวาระดบั
น้ําในคลองระบายน้ําสายใหญ  หรืออยางนอยเสมอระดบัน้ําในคลองสายใหญนัน้ ๆ  เพื่อใหการ
ระบายน้ําเกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

7. ความเร็วของน้ําในคลองระบายน้ํา  
กําหนดใหความเร็วในคลองระบายน้ํา ไมเกินความเร็วสูงสุดที่ทําใหเกิดการ

กัดเซาะ  ซ่ึงประมาณไดจากสมการดังตอไปนี้ 
 V = C.Dm 
เมื่อ V = ความเร็วสูงสุดที่ทําใหเกิดการกัดเซาะ (ม./วินาที) 
 C = สัมประสิทธิ์การกัดเซาะขึ้นกับชนิดดิน  ≈  0.547 
สําหรับดินเหนียวปนทราย 
 D = ความลึกของน้ําในคลอง (ม.) 

 m = 
3
2  

นอกจากหลักเกณฑตาง ๆ แลว  ยังไดพิจารณาถึงความสัมพันธของความโคงที่
ศูนยกลางตอความกวางผิวน้ําที่ระดับน้ําสูงสุดจะตองไมนอยกวา 5 เทา  ตลอดจนกรณีที่จําเปนตอง
ลดระดับกนคลองระบายน้ํา  จะกําหนดใหลดชวงละไมเกิน 0.20 ม. เปนตน 
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