
การเสนอผลงาน RID INNOVATION 2011  

เคร่ืองวดักระแสน า้ในคลองชลประทานโดยทุ่นวดั
แรงเฉือนการไหลส าหรับกลุ่มผู้ใช้น า้ชลประทาน 

 น าเสนอโดย 
 1. นายชัชชัย เพชรอกัษร    
         ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน  
         สังกดั ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน ส่วนวิศวกรรมบริหาร ส านักชลประทานที่1 
 2. นายปรีชา  แย้มเยือ้น   

     ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวเิคราะห์และประมวลผลสถิติ 
     สังกดั ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน า้ภาคเหนือตอนบน ส านักอุทกวทิยาและบริหารน า้ 

 
วนัที่ 16  กนัยายน  2554 





พระราชด ารัสของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ข้อคดิใน
ฐานะพระบิดาแห่งเทคโนโลยขีองไทยไว้ว่า      

 “... ข้าพเจ้าใคร่ขอให้นักวชิาการและผู้ปฏิบัตกิารทางเทคโนโลยี
หันมาพจิารณาถึงการสร้างสรรค์อกีแบบหน่ึงด้วย คอืการใช้
หลกัวชิาและความคดิริเร่ิมสร้างงานทีอ่าจดูไม่ใหญ่โตนัก แต่มี
ประสิทธิภาพสูงและอ านวยประโยชน์โดยตรงได้มาก ...”  

ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวทีท่รง
พระราชทานแนวพระราชด าริเร่ืองการใช้เทคโนโลยใีน
ประเดน็ “ง่าย” และ “ไม่ส้ินเปลอืง”   

มตชินสุดสัปดาห์  ฉบับประจ าวันที่ 20  - 26  มถุินายน พ.ศ. 2551 
 



 

1. ใช้หลกัวชิาการคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 

2. ไม่ใหญ่โต ง่าย ไม่ส้ินเปลอืง 

3. มปีระสิทธิภาพสูง 

4. เกดิประโยชน์โดยตรงมาก 



ปัญหาประสิทธิภาพการชลประทาน 

ประสิทธิภาพการชลประทาน 37 โครงการ(รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์) 

ค่าเฉลีย่ประสิทธิภาพการชลประทาน43%  โครงการมีประสิทธิภาพการชลประทานต ่ากว่า 10%  
ประเทศไทยมฝีน ตกเฉลีย่ประมาณ 1,400 มม./ปี  น า้ท่าประมาณ 210,000 ล้าน ลบ.ม./ปี  
เกบ็กกัน า้ไว้ได้ประมาณ 73,000 ล้าน ลบ.ม./ปี    
เขื่อนห้วยสโมง 295 ล้าน ลบ.ม. ราคา 8,300 ล้าน 
 



การแก้ปัญหาประสิทธิภาพการชลประทาน   
การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าทีแ่ละกลุ่มผู้ใช้น า้ 

จากการลดอตัราก าลงัคนของทางราชการท าให้เกดิปัญหาการวดัอตัราการไหลของน า้เน่ืองมาจาก 
1. เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการวดัอตัราการไหลของน า้ไม่สามารถเข้าถึงพืน้ทีทุ่กแห่งใน 
    พืน้ที่โครงการชลประทาน  
2.  อุปกรณ์เคร่ืองมือวดัปริมาณการไหลของน า้ทีใ่ช้อยู่มปีริมาณจ ากดั  
3.  อุปกรณ์เคร่ืองมือวดัปริมาณการไหลของน า้มีราคาแพง   
4.  อุปกรณ์เคร่ืองมือวดัปริมาณการไหลของน า้เป็นอุปกรณ์วทิยาศาสตร์น าเข้าจากต่างประเทศ  
5. ผู้ทีใ่ช้อุปกรณ์เคร่ืองมือวดัปริมาณการไหลของน า้ต้องมคีวามรู้ความช านาญเฉพาะด้านทาง 
    ด้านชลศาสตร์และด้านอุทกวิทยา   
6. ใช้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตรวจวดัสูง 
7. การวดัอตัราการไหลของน า้เพือ่ประเมินประสิทธิภาพการชลประทานซ่ึงด าเนินการ  
   โดยเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานขาดการมส่ีวนร่วมกบักลุ่มผู้ใช้น า้ 
8. การสร้างอาคารวัดน า้ขวางทางน า้เพือ่ตรวจวัดปริมาณการไหลของน า้  
   ใช้งบประมาณสูงและมผีลกระทบต่อการส่งน า้ 



จากการตรวจสอบปัญหาของกลุ่มผู้ใช้น า้ในเขตพืน้ทีช่ลประทานพบปัญหาของกลุ่มผู้ใช้น า้ดังนี ้

1. ปัญหาการได้รับน า้ไม่เพยีงพอต่อความต้องการ 
2. ปัญหาการแบ่งปันน า้ระหว่างกลุ่มผู้ใช้น า้ 
3. บริเวณพืน้ที่ด้านท้ายคลองไม่ได้รับน า้หรือรับน า้ไม่พอ 
4. ปัญหาการวดัปริมาณการไหลของน า้เน่ืองจากการขาดเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการตรวจวดั 
5. ปัญหาประสิทธิภาพการชลประทานต า่ 



การวัดอตัราการไหลของน าแบบเดิม 

1. การวดัความเร็วน า้โดยใช้ทุ่นลอย ( floats method )  
2. การวดัความเร็วน า้ด้วยเคร่ืองมือวัดความเร็วน า้ ( current meter )  
 
  

2.1 เคร่ืองมอืวดัความเร็วน า้แบบกรวยหมุน ( cup- type current meter )  

V = aN + b  

เมือ่ V คอื ความเร็วน า้ ( m/s )  
N คอื จ านวนรอบต่อเวลา ( จ านวนรอบ/ s )  
a และ b คือ ค่าคงทีข่องเคร่ืองวัด ( constants of meter ) ซ่ึงจะมบีอกในคู่มอื  



2.2 เคร่ืองมอืวดัความเร็วน า้แบบใบพดั ( propeller-type current meter ) 

 

เคร่ืองมือวดัความเร็วน า้ใบพดัขนาดใหญ่ ( ใช้กรณีปริมาณน า้มาก ) 

วดัความเร็วน า้ใบพดั ขนาดเลก็ ( ใช้ในกรณีน า้ไม่มาก )  



.3. การวดัความเร็วน า้ด้วยคลืน่เสียง  
ตัวก าเนิดความถี่คลืน่เสียงและตรวจจับเสียงทีส่ะท้อนกลบัผ่านกระแสน า้หาตรวจ 
วดัความเร็วกระแสน า้ระหว่าง 0.00-5 เมตรต่อวินาที่ 

เคร่ืองมือตรวจวัดความเร็วและทศิทางกระแสน า้ด้วยคลืน่เสียง ( Acoustic Doppler )  

.4. การวดัความเร็วน า้ด้วย Pitot Tube 



ทฤษฎ ีสมมุตฐิาน  และกรอบแนวความคดิ 



การออกแบบชุดตรวจวดัแรงเฉือนการไหล 



อุปกรณ์ทีใ่ช้และราคาวสัดุ 

อุปกรณ์ตรวจวดัประกอบด้วย 
1. เคร่ืองช่ังกระบอก  5  กก. 
2. ลูกลอย PVC แดง  6  นิว้ 
ราคาค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ 
1. เคร่ืองช่ังกระบอก  5  กก.  ราคา  600  บาท 
2. ลูกลอย PVC แดง  6  นิว้  ราคา  250  บาท 



การตรวจวดัและสอบเทียบ 

ตรวจวดัสอบเทียบอตัราการไหลระหว่างทุ่นวดัแรงเฉือนกบั Current Meter  



 y = 4E-08x3 - 4E-05x2 + 0.0096x + 0.0016 
R2 = 0.9995 
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แรงเฉือนการไหล(กรัม-แรง) 

ความสัมพนัธ์ของแรงเฉือนเฉล่ียกบัความเร็วกระแสน า้เฉล่ีย (แม่กวงฝ่ังซ้ายคลองซอย4R-LMC) 

ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงเฉือนเฉลีย่กบัความเร็วกระแสน า้เฉลีย่(แม่กวงฝ่ังซ้ายคลองซอย 4R-LMC) 



ความสัมพนัธ์ระหว่างความลกึกบัพืน้ที่หน้าตัดการไหล (แม่กวงฝ่ังซ้ายคลองซอย 4R-LMC) 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างความลึกกบัพืน้ทีห่น้าตัดทางน า้(แม่กวงฝ่ังซ้ายคลองซอย 4R-LMC) 



การใช้นวตักรรมโดยกลุ่มผู้ใช้น า้และส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมการเพิม่ประสิทธิภาพการชลประทาน 

จัดอบรมการมส่ีวนร่วมวดัอตัราการไหลโดยทุ่นวดัแรงเฉือนและการ 
ตระหนักถึงการเพิม่ประสิทธิภาพการชลประทานกลุ่มผู้ใช้น า้แม่ลาย 



การยอมรับโดยกลุ่มผู้ใช้น า้ต่อนวตักรรมและการส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมการเพิม่ประสิทธิภาพการชลประทาน 



 
สรุปผลการด าเนินงาน 

เคร่ืองวดักระแสน า้ในคลองชลประทานโดยทุ่นวดัแรง
เฉือนการไหลส าหรับกลุ่มผู้ใช้น า้ชลประทาน 

 
 

1. ใช้หลกัวชิาการคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 

2. ไม่ใหญ่โต ง่าย ไม่ส้ินเปลอืง 

3. มปีระสิทธิภาพสูง 

4. เกดิประโยชน์โดยตรงมาก 



ด้วยความขอบคุณ 


