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บทคัดยอ               

                    คลองประปาฝงตะวันตกออกแบบไวเพื่อลําเลียงนํ้าดิบจากเขื่อนแมกลองมายังโรงงานผลิตนํ้ามหาสวัสดิ์ 

ดวยอัตราการไหลสูงสุด 45 ลูกบาศกเมตรตอวินาที  จากสถานการณนํ้าดิบในปจจุบันของการประปานครหลวง พบวา 

มีความจําเปนที่จะตองลําเลียงนํ้าดิบผานคลองประปาฝงตะวันตกในปริมาณที่เพิ่มขึ้นในอนาคต การศึกษานี้มีวัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาศักยภาพในการลําเลียงนํ้าดิบสูงสุดของอาคารทอลอดแมนํ้าทาจีนซึ่งเปนอาคารชลศาสตรหลักในแนวคลอง

ประปาฝงตะวันตกโดยใชแบบจําลอง MIKE11 แบบจําลองครอบคลุมขอบเขตตั้งแต กม.35+623 ซึ่งเปนขอบเขตทาง 

ดานเหนือนํ้าถึง กม.35+473 โดยเปนขอบเขตทางดานทายนํ้า การจัดทําแบบจําลองสภาพการไหล 

นําเขาขอมูลรูปตัดขวางคลอง และขอมูลทางกายภาพของอาคารทอลอดแมนํ้าทาจีน การสอบเทียบแบบจําลองใชขอมูล 

ที่ตรวจวัดจริงในสนามระหวางวันที่ 15 กุมภาพันธ 2557 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2557 การตรวจสอบแบบจําลอง 

สภาพการไหลโดยใชขอมูลที่ตรวจวัดในสนามระหวางวันที่ 10 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2557 พบวาแบบ 

จําลองใหผลการคํานวณสอดคลองกับสภาพการไหลจริงหลังจากนั้นจึงไดนําแบบจําลองมาประยุกตใชเพื่อศึกษาศักยภาพ 

ในการลําเลียงนํ้าดิบของอาคารทอลอดแมนํ้าทาจีน โดยแบงออกเปน 3 กรณีศึกษา ผลการศึกษาในกรณีศึกษาที่ 1

การลําเลียงนํ้าอัตรา 45 ลูกบาศกเมตร/วินาที พบวาคลองและอาคารทอลอดแมนํ้าทาจีนยังมีศักยภาพที่สามารถลําเลียง

ไดโดยจะมีระดับนํ้าบริเวณดานหนาอาคารทอลอดแมนํ้าทาจีน อยูที่ 3.44 ม.รทก. สูงกวาระดับตลิ่ง (+2.98 ม.รทก.) อยู่ 

0.46 เมตร แตยังไมลนทวมคันคลองประปา (+3.58 ม.รทก.)

        กรณีศึกษาที่ 2 การลําเลียงนํ้าที่อัตราสูงสุดที่อาคารทอลอดแมนํ้าทาจีนรับได พบวา อาคารทอลอด 

แมนํ้าทาจีน สามารถลําเลียงนํ้าผานดวยปริมาณ 47 ลบ.ม./วินาที โดยจะมีระดับนํ้าบริเวณดานหนาอาคารทอลอดแมนํ้า 

ทาจีน อยูที่ 3.54 ม.รทก. สูงกวาระดับตลิ่ง(+2.98 ม.รทก.) อยู 0.56 เมตร แตระดับนํ้าไมลนคันคลองประปา (+3.58 
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        กรณีศึกษาที่ 3 การประยุกตเพื่อใหอาคารทอลอดแมนํ้าทาจีนสามารถลําเลียงนํ้าได 60 ลูกบาศกเมตร/วินาที  

พบวา เมื่อเพิ่มจํานวนทอลอดแมนํ้าทาจีนจากเดิมขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 เมตร จํานวน 5 ทอ เพิ่มเปนจํานวน 10 ทอ 

จะสามารถลําเลียงนํ้าในอัตรา 60 ลูกบาศกเมตร/วินาที ไดโดยระดับนํ้าบริเวณดานหนาอาคารทอลอดแมนํ้าทาจีนจะอยูที่ 

ระดับ +3.83 ม.รทก. ซึ่งจะสูงกวาระดับคันคลองประปา (+3.58 ม.รทก.) อยู 0.25 เมตร และระดับนํ้าบริเวณดานทาย 

อาคารทอลอดแมนํ้าทาจีน อยูที่ +3.50 ม.รทก. ซึ่งจะเทากับระดับตลิ่ง (+3.50 ม.รทก.) โดยหากจะตองลําเลียงนํ้า 

ดวยอัตรา 60 ลูกบาศกเมตร/วินาที จะตองทําการเสริมคันคลองประปาทั้งดานเหนือและดานทายของอาคารทอลอด

       West raw water canal is designed for directing raw water from Mae Khlong dam to Mahasawas        

waterworks plant with the maximum flow rate of 45 m3/s. According the current raw water situation, the Metropolitan 

waterworks authority shows that the west raw water canal will be required to deliver more raw water in the future.  

The objective of this study is to investigate the maximum potential of Tha Chin river syphon which is the main      

hydraulic structure for water transport by using the MIKE11 model. The modeling region covers the northern 

boundary, Sta. 35+623, to the downstream end, Sta. 35+473. To simulate the water flow, input data of the canal 

cross-sectional area and physical characteristics of Tha Chin river syphon are required within the region of interest. cross-sectional area and physical characteristics of Tha Chin river syphon are required within the region of interest. 

The model is calibrated by comparing with the actual measurements performed during 15 February - 27 March of 

2014.  The model verification is then carried on for the features of water flow in  the earlier period, 10 January - 15 

February of 2014. The results show good agreement with  actual field  measurements. The model is also applied to 

study the raw water flow for Tha Chin river syphon by dividing the investigation into 3 cases based on the flow rate. 

In the case study no.1, the canal including related structures is capable of conveying 45 m3/s of raw water supply. 

The water level of the discharge of 45 mThe water level of the discharge of 45 m3/s before entering Tha Chin Siphon will be +3.44 MSL which is 0.46 

metres higher than the canal bank (+2.98 MSL), but the conveyed water will not overflow the embankment (+3.58 

MSL).

                         The case study no.2 is to calculate the maximum discharge the canal can carry. The result of the study 

is 47 m3/s. It shows that the water level before entering Tha Chin Siphon will be +3.54 MSL which is 0.56 metres 

higher than the canal bank (+2.98 MSL), but the conveyed water will not overflow the embankment (+3.58 MSL).

                         The case study no.3 is the application to increase the capacity of Tha Chin Siphon for conveying 60                          The case study no.3 is the application to increase the capacity of Tha Chin Siphon for conveying 60 

m3/s. It shows that when the number of siphons are increased from 5 to 10 siphons, they will be capable of conveying 

60 m3/s, despite expanding the diameter (the existing diameter is 2,000 millimetres). However, the water level 

ABSTRACT



before entering Tha Chin Siphon will be +3.83 MSL which is 0.25 metres higher than the embankment (+3.58 

MSL) and the water level after existing Tha Chin Siphon will be +3.50 MSL which is the same level of the canal 

bank. Therefore, the height of the embankments on both of the north and the south banks of the siphon must have 

been increased in order to carrying a discharge of 60 m3/s.

Keywords: West raw water canal , MIKE11

บทนํา

       คลองประปาฝงตะวันตก เปนคลองลําเลียงนํ้าดิบจากจุดรับนํ้าดิบบริเวณหนาเขื่อนแมกลองมายังโรงงาน 

ผลิตนํ้ามหาสวัสดิ์ดวยแรงโนมถวง  คลองประปาฝงตะวันตกสามารถแบงออกเปน 2 ชวง ไดแก คลองตอนลาง (กม. 

0+000 ถึง กม.35+781) เริ่มจากโรงงานผลิตนํ้ามหาสวัสดิ์ อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ถึงแมนํ้าทาจีน อําเภอบางเลน  

จังหวัดนครปฐม เริ่มใชงานตั้งแตป พ.ศ. 2540 และคลองตอนบน (กม.35+781 ถึง กม.106+670) เริ่มจากแมนํ้าทาจีน  

อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ถึงจุดรับนํ้าหนาเขื่อนแมกลอง  อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี เริ่มใชงานในป พ.ศ. 2545

                         ปจจุบันการประปานครหลวงลําเลียงนํ้าดิบผานคลองประปาฝงตะวันตกดวยอัตราประมาณ 15 ลบ.ม. 

ตอวินาที แตในอนาคตอันใกลการขยายตัวของชุมชนรวมถึงการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมจะสงผลใหปริมาณ 

การใชนํ้าประปามีอัตราสูงขึ้น ซึ่งทําใหปริมาณการลําเลียงนํ้าผานคลองประปาฝงตะวันตกมีปริมาณที่ สูงขึ้นเชนกัน 

โดยคลองประปาฝงตะวันตกไดถูกออกแบบใหสามารถลําเลียงนํ้าไดสูงสุด 45 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ซึ่งสอดคลอง 

กับกําลังการผลิตสูงสุดที่ออกแบบไวของโรงงานผลิตนํ้ามหาสวัสดิ์ กรณีที่ตองการเพิ่มการลําเลียงนํ้าดิบเพื่อประโยชน 

ดานอื่นๆ อาทิ เชน เพื่อแกปญหาวิกฤติดานแหลงนํ้าดิบทางฝงตะวันออก คลองประปาฝงตะวันตกจําเปนตองเพิ่ม 

ศักยภาพการลําเลียงเพื่อแกปญหาการขาดแคลนนํ้าดิบฝงตะวันออก ซึ่งจําเปนตองมีการปรับปรุงคลองและอาคารชล- 

ศาสตร์ในแนวคลอง โดยคลองประปาฝงตะวันตกมีอาคารชลศาสตรอยูเปนจํานวนมาก อาทิ เชน อาคารรับนํ้า อาคาร 

ทอลอดแมนํ้าทาจีน อาคารคลองออม ทอลอดคลองธรรมชาติอื่นๆ เปนตน

              สําหรับอาคารชลศาสตรที่เปนขอจํากัดหลักในการเพิ่มศักยภาพการลําเลียงนํ้าของคลองประปาฝง 

ตะวันตก คือ อาคารทอลอดแมนํ้าทาจีน  ในการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพการลําเลียงนํ้าสูงสุดของ 

อาคารทอลอดแมนํ้าทาจีน

                        คลองประปาฝงตะวันตกมีความยาวทั้งสิ้น 107 กิโลเมตร ดังแสดงภาพแนวคลองประปาฝงตะวันตก 

ในรูปที่ 1 ซึ่งสามารถแบงคลองออกไดเปน 2 ชวง ดังนี้

                -  คลองประปาฝงตะวันตกตอนบน (กม. 0+000 ถึง กม.71+889)  ตนคลองอยูบริเวณเขื่อนแมกลอง 

พื้นที่ศึกษา
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 อําเภอทามวง จงหวัดกาญจนบุรี ปลายคลองอยูที่หนาสถานีสูบนํ้าดิบบางเลน อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

             -  คลองประปาฝงตะวันตกตอนลาง (กม. 71+889 ถึง กม.107+670) ตนคลองอยูที่หนาสถานีสูบนํ้า 

ดิบบางเลน อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ปลายคลองอยูที่โรงงานผลิตนํ้ามหาสวัสดิ์ อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

รูปที่ 1 แนวคลองประปาฝงตะวันตกตอนบนและตอนลา

                        การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพของอาคารทอลอดแมนํ้าทาจีน ในการลําเลียงนํ้าสูงสุดโดย 

ใชแบบจําลอง MIKE11 โดยขอบเขตการศึกษาเริ่มตนจากบริเวณ กม.35+623 และสิ้นสุดที่บริเวณ กม.35+473  โดยแนว 

อาคารทอลอดแมนํ้าทาจีน แสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 แนวอาคารทอลอดแมนํ้าทาจีน
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        โดยอาคารทอลอดแมนํ้าทาจีน มีความยาวของแนวอุโมงคทอลอดประมาณ 204 เมตร มีขนาดเสนผา 

ศูนยกลางภายใน 2,000 มิลลิเมตร จํานวน 5 แถว กอสรางอยูที่ระดับความลึก -13.740  ม.รทก. หรือมีความลึกตํ่าจาก 

พื้นดินเดิมประมาณ 18 เมตร อุโมงคเปนชนิด Steel Lining คือตัวอุโมงคชั้นนอกจะเปน Concrete Segment นํามาตอ 

ประกอบกันจากนั้นจะสอดทอเหล็กเหนียวเขาสูภายในอุโมงคคอนกรีตและทําการ Grout คอนกรีตในชองวางระหวาง 

Concrete Segment และทอเหล็ก Steel Lining อีกครั้งหนึ่ง โดยแปลนและรูปตัดตามยาวแนวอาคารทอลอดแมนํ้าทาจีน 

แสดงในรูปที่ 3

ก)      แปลนตามแนวอาคารทอลอดแมนํ้าทาจีน

 

ข)      รูปตัดตามยาวตามแนวอาคารทอลอดแมนํ้าทาจีน

รูปที่ 3 แปลนและรูปตัดตามยาวตามแนวอาคารทอลอดแมนํ้าทาจีน
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แบบจําลอง

       1.  แบบจําลอง MIKE11

       การศึกษานี้ใช แบบจําลอง MIKE11 ในการจําลองลักษณะการไหลของนํ้า (Hydrodynamic module) 

ซึ่งเปนแบบจําลองประเภท implicit finite difference module สามารถวิเคราะหการไหล ไดทั้งแบบใตวิกฤต (Subcritical 

flow) และแบบเหนือวิกฤต (Supercritical flow) นํามาใชวิเคราะหสภาพการไหลผานอาคารทอลอดแมนํ้าทาจีน และ 

แสดงผลการคํานวณเปลี่ยนแปลงตามเวลาและระยะทาง โดยสมการคํานวณการไหลในทิศทางเดียวของ Saint Venant 

Equation คาอัตราการไหลและระดับนํ้าในสมการอยูในรูปฟงกชั่นของเวลาและระยะทาง ดังนี้

                    สมการตอเนื่อง (Continuity Equation) หรือสมการสมดุลมวล (Mass Conservation) :

        และสมการโมเมนตัม (Momentum Equation) :

        ผลการคํานวณที่ไดจากแบบจําลอง จะอยูในรูปของระดับนํ้า ปริมาณการไหลของนํ้าตามระยะทาง

       2.  สมการการไหลผานอาคารทอลอด

                        การคํานวณการไหลผานอาคารทอลอด ลักษณะการไหลเปนแบบ Submerged orifice flowใชหลักการ 

คํานวณดังนี้
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       โดยที่              Q    =   ปริมาณนํ้าที่ไหลผาน (m3/s)

              A        =       พื้นที่หนาตัด (m2)

              g         =       อัตราเรงเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก (m/s2)

               h    =       ความแตกตางของระดับนํ้าดานเหนือนํ้าในคลองกับดานทายในคลอง (m)

              C
d
       =       คาสัมประสิทธิ์ของการไหล

วิธีการศึกษา

       1.  การรวบรวมขอมูลทางชลศาสตร และขอมูลทางกายภาพบริเวณพื้นที่ศึกษา เพื่อประกอบการจัด 

ทําแบบจําลองสภาพการไหลผานอาคารทอลอดแมนํ้าทาจีน มีรายละเอียดดังนี้

                     -  ขอมูลระดับนํ้าและอัตราการไหล ไดทําการรวบรวมขอมูลระดับนํ้าและอัตราการไหลในชวงที่ 

พิจารณาจํานวน 2 จุด คือกอนเขาสูอาคารทอลอดแมนํ้าทาจีนและหลังลอดอาคารทอลอดแมนํ้าทาจีนมาทําการพล็อต 

กราฟตามชวงเวลา (time series) เพื่อเปรียบเทียบระดับนํ้าและอัตราการไหลครอบคลุมบริเวณพื้นที่ศึกษา

                     -  ขอมูลรูปตัดขวางและลักษณะทางกายภาพของคลองประปาฝงตะวันตกในชวงพื้นที่ศึกษา

                     -  ขอมูลของอาคารทอลอดแมนํ้าทาจีน

        2. การสอบเทียบอาคารทอลอดแมนํ้าทาจีน

       จากการเก็บขอมูลวัดระดับนํ้าไดทําการสอบเทียบอาคารชลศาสตร ทอลอดแมนํ้าทาจีน โดยการคํานวณ 

หาคา C
d
 ที่ความแตกตางของระดับนํ้าตางๆ กัน โดยสามารถหาความสัมพันธระหวาง C

d
 กับ       /r ของทอลอดแมนํ้า 

ทาจีนไดตามสมการ                               สวนกราฟความสัมพันธตามสมการแสดงดังรูปที่ 4 และสามารถหาความ 

สัมพันธระหวาง ปริมาณนํ้าที่ไหลผานอาคาร (Q) กับความแตกตางของระดับนํ้าดานเหนืออาคารกับดานทายอาคาร 

(h) แสดงดังรูปที่ 5

รูปที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธระหวาง Cd กับ       /r ของทอลอดแมนํ้าทาจีน
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รูปที่ 5 กราฟแสดงความสัมพันธระหวาง Q กับ       ของทอลอดแมนํ้าทาจีน

       3.  การจําลองสภาพคลองประปาฝงตะวันตกในชวงพื้นที่ศึกษา

            -  กําหนดขอบเขตดานเหนือนํ้าและดานทายนํ้า โดยกําหนดใหคลองบริเวณดานหนาของทอลอด 

แมนํ้าทาจีนเปนขอบเขตดานเหนือนํ้า และคลองบริเวณดานหนาของสถานีสูบนํ้าบางเลน เปนขอบเขตดานทายนํ้า 

โดยโครงขายของแนวคลองที่ทําการศึกษารวมถึงรูปตัดคลองและรูปตัดอาคาร แสดงในรูปที่ 6

         -  ทําการจําลองการเคลื่อนที่ของนํ้าผานอาคารทอลอดแมนํ้าทาจีนดวยแบบจําลอง พรอมทั้งทําการ 

สอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลอง

ก)  โครงขายที่ทําการศึกษาในแบบจําลอง
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ข)  รูปตัดคลองดานเหนือนํ้าและทายนํ้าทอลอดแมนํ้าทาจีน

 

 

 

 

  

 

ค)  รูปตัดอาคารทอลอดแมนํ้าทาจีน

รูปที่ 6 โครงขายที่ทําการศึกษา รูปตัดของคลองและอาคารทอลอดแมนํ้าทาจีน

       4.  การสอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลอง

        การสอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลองสภาพการไหลไดทําการปรับคาความขรุขระการไหล เพื่อให 

ผลการคํานวณระดับนํ้าสอดคลองกับระดับนํ้าตรวจวัดจริงในสนาม โดยใชขอมูลที่ตรวจวัดจริงในสนามระหวาง 

วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2557 มาทําการสอบเทียบแบบจําลอง  ไดคาสัมประสิทธิ์ความขรุขระ 

แมนนิ่ง (n) ในคลองคอนกรีตเทากับ 0.017 และคาสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่ง (n) ของอาคารทอลอดแมนํ้า 

ทาจีน เทากับ 0.022 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Correlation Coefficient (r2) อยูในชวง 0.87-0.96 เมื่อไดคา 

สัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่ง (n) จึงนํามาใชสําหรับตรวจสอบแบบจําลองสภาพการไหล โดยใชขอมูลที่ตรวจวัด 

ในสนามระหวางวันที่ 10 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2557 พบวาแบบจําลองใหผลการคํานวณสอดคลอง 

กับสภาพการไหลจริง โดยมีคาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกําลังสองของระดับนํ้า (RMSE) อยูในชวง 0.15-0.19 ม. ซึ่งผล 

การสอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลอง แสดงดังรูปที่ 7
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ก)      ผลการสอบเทียบ

ข) ผลการตรวจสอบ

รูป 7 ผลการสอบเทียบ และผลการตรวจสอบระดับนํ้าแบบจําลองสภาพการไหล ที่สถานีวัดนํ้าดานหนาสถานีสูบบางเลน

       5.  การประยุกตใชแบบจําลอง

                     เมื่อไดทําการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลอง จนกระทั่งสอดคลองกับสภาพการไหลแลว จึง 

ไดนําแบบจําลองมาประยุกตใชเพื่อศึกษาศักยภาพในการลําเลียงนํ้าดิบของอาคารทอลอดแมนํ้าทาจีนตอไป

ผลการศึกษา

       1.  กรณีที่ 1 กรณีการลําเลียงที่อัตรา 45 ลูกบาศกเมตรตอวินาที

                   จากการประยุกตแบบจําลองกรณีสภาพคลองปจจุบันที่ไดสอบเทียบและตรวจสอบแลว เมื่อเพิ่มอัตรา 

การลําเลียงจากปจจุบันที่ลําเลียง 15 ลูกบาศกเมตร/วินาที เพิ่มเปน 45 ลูกบาศกเมตร/วินาที ซึ่งเปนอัตราสูงสุดที่ 

คลองประปาฝงตะวันตกไดถูกออกแบบไว พบวา อาคารทอลอดแมนํ้าทาจีนมีศักยภาพเพียงพอที่จะลําเลียงนํ้า 45 

ลูกบาศกเมตร/วินาที ไดโดยระดับนํ้าบริเวณดานหนาอาคารทอลอดแมนํ้าทาจีน อยูที่ +3.44 ม.รทก. สูงกวาระดับตลิ่ง 

(+2.98 ม.รทก.) อยู 0.46 เมตร แตยังไมลนทวมคันคลอง (+3.58 ม.รทก.) โดยแสดงรายละเอียดของรูปตัดตามยาว 

ในรูปที่ 8
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รูปที่ 8 รูปตัดตามยาวในชวงที่พิจารณา กรณีการลําเลียงที่อัตรา 45 ลูกบาศกเมตรตอวินาที

       2.  กรณีที่ 2 กรณีอัตราสูงสุดที่อาคารทอลอดแมนํ้าทาจีนสามารถลําเลียงได

                   ทําการจําลองสภาพการไหลกรณีสภาพคลองปจจุบัน เพื่อหาศักยภาพสูงสุดที่อาคารทอลอดแมนํ้า 

ทาจีนสามารถลําเลียงได และระดับนํ้าดานหนาไมเกินระดับตลิ่ง ซึ่งไดผลวา เมื่อทําการลําเลียงนํ้าผานอาคารทอลอด 

แมนํ้าทาจีนดวยปริมาณ 47 ลูกบาศกเมตร/วินาที ระดับนํ้าบริเวณดานหนาทอลอดแมนํ้าทาจีน มีระดับนํ้าสูงสุดอยูที่  

+3.54 ม.รทก. ซึ่งสูงเกินกวาระดับตลิ่ง(+2.98 ม.รทก.) อยู 0.56 เมตร แตไมลนทวมคันคลองประปา (+3.58 ม.รทก.) 

โดยระดับนํ้าตํ่ากวาคันคลองอยู 0.04 เมตร โดยแสดงรายละเอียดของรูปตัดตามยาวในรูปที่ 9

รูปที่ 9 รูปตัดตามยาวของคลองและอาคารทอลอด กรณีอัตราสูงสุดที่อาคารทอลอดแมนํ้าทาจีนสามารถลําเลียงได
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       3.  กรณีที่ 3 การประยุกตเพื่อใหอาคารทอลอดแมนํ้าทาจีนสามารถลําเลียงนํ้าได 60ลูกบาศกเมตร/วินาท

ทําการประยุกตโดยการขยายหนาตัดคลองเพิ่มขึ้นเปนจํานวนสองเทาของสภาพปจจุบัน และเพิ่มจํานวนทอลอดแมนํ้า 

ทาจีนจากเดิมขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 เมตร จํานวน 5 ทอ เพิ่มเปนจํานวน 10 ทอ จะสามารถลําเลียงนํ้าในอัตรา 60 

ลูกบาศกเมตร/วินาทีได โดยระดับนํ้าบริเวณดานหนาอาคารทอลอดแมนํ้าทาจีน จะอยูที่ระดับ +3.83 ม.รทก. ซึ่งจะ 

สูงกวาระดับคันคลองประปา (+3.58 ม.รทก.) อยู 0.25 เมตร และระดับนํ้าบริเวณดานทายอาคารทอลอดแมนํ้าทาจีน 

อยูที่ +3.50 ม.รทก. ซึ่งจะเทากับระดับตลิ่ง (+3.50 ม.รทก.) โดยหากตองการลําเลียงนํ้าดวยอัตรา 60 ลูกบาศกเมตร/วินาที 

จะตองทําการเสริมคันคลองประปาทั้งดานเหนือและดานทายของอาคารทอลอด โดยแสดงรายละเอียดของรูปตัด 

ตามยาวในรูปที่ 10

รูปที่ 10 รูปตัดตามยาวของคลองและอาคารทอลอด กรณีกรณีประยุกตการลําเลียงที่อัตรา 60 ลูกบาศกเมตรตอวินาที

บทสรุปและขอเสนอแนะ

       จากการศึกษาศักยภาพในการลําเลียงนํ้าดิบของทอลอดแมนํ้าทาจีนดวยแบบจําลอง MIKE 11 ในสวน 

ของแบบจําลองสภาพการไหล (Hydrodynamic module) ทอลอดแมนํ้าทาจีนมีคาสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่ง 

(Manning's Roughness Coefficient, n)  เทากับ 0.022 โดยมีขอสรุปแยกตามกรณีศึกษาดังตอไปนี้

                        กรณีศึกษาที่ 1 การลําเลียงปริมาณนํ้า 45 ลูกบาศกเมตร/วินาที ซึ่งเปนปริมาณนํ้าสูงสุดที่คลองประปา 

ไดถูกออกแบบไว พบวา ทอลอดแมนํ้าทาจีนมีศักยภาพเพียงพอ โดยระดับนํ้าบริเวณดานหนาอาคารทอลอดแมนํ้า 

ทาจีน อยูที่ +3.44 ม.รทก. สูงกวาระดับตลิ่ง อยู 0.46 เมตร แตยังไมลนทวมคันคลองประปา

       กรณีศึกษาที่ 2  อัตราการลําเลียงนํ้าสูงสุดที่อาคารทอลอดแมนํ้าทาจีนสามารถลําเลียงได พบวา อาคาร 

ทอลอดแมนํ้าทาจีน สามารถลําเลียงนํ้าไดดวยปริมาณ 47 ลูกบาศกเมตร/วินาที โดยระดับนํ้าบริเวณหนาอาคารทอลอด 

แมนํ้าทาจีน มีระดับนํ้าสูงสุดอยูที่ +3.54 ม.รทก. สูงกวาตลิ่ง(+2.98 ม.รทก.) อยู 0.56 เมตร แตระดับนํ้ายังไมลนคัน 

165



        กรณีศึกษาที่ 3 การประยุกตเพื่อใหอาคารทอลอดแมนํ้าทาจีนสามารถลําเลียงนํ้าได 60 ลูกบาศกเมตร/วินาที  

พบวา เมื่อเพิ่มจํานวนทอลอดแมนํ้าทาจีนจากเดิมขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 เมตร จํานวน 5 ทอ เพิ่มเปนจํานวน 10 

ทอ จะสามารถลําเลียงนํ้าในอัตรา 60 ลูกบาศกเมตร/วินาทีได โดยระดับนํ้าบริเวณดานหนาอาคารทอลอดแมนํ้าทาจีน 

จะอยูที่ระดับ +3.83 ม.รทก. ซึ่งจะสูงกวาระดับคันคลองประปา (+3.58 ม.รทก.) อยู 0.25 เมตร  และระดับนํ้าบริเวณ 

ดานทายอาคารทอลอดแมนํ้าทาจีน อยูที่ +3.50 ม.รทก. ซึ่งจะเทากับระดับตลิ่ง (+3.50 ม.รทก.) โดยหากจะตองลําเลียง 

นํ้าดวยอัตรา 60 ลูกบาศกเมตร/วินาที จะตองทําการเสริมคันคลองประปาทั้งดานเหนือและดานทายของอาคารทอลอด

                    อยางไรก็ตามในการศึกษาศักยภาพในการลําเลียงนํ้าดิบของทอลอดแมนํ้าทาจีน เปนเพียงสวนหนึ่ง 

ของการศึกษาแนวทางในการเพิ่มศักยภาพในการลําเลียงนํ้าดิบของคลองประปาฝงตะวันตก ซึ่งหากตองทําการเพิ่ม 

ศักยภาพ  ควรจะตองทําการศึกษาศักยภาพของตัวคลองประปาฝงตะวันตกดวยวาตองมีการปรับปรุงเพื่อใหรองรับ 

ตามปริมาณที่ตองการหรือไม  พรอมทั้งศึกษาถึงความคุมทุนในการลงทุนกอสรางเพิ่มเติมในกรณีตางๆ เพื่อเกิดประโยชน์ 

สูงสุดในการเพิ่มศักยภาพในการลําเลียงนํ้าดิบของคลองประปาฝงตะวันตกตอไป
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       C2, กรุงเทพฯ.

ปยาภรณ  พิมพเงิน. 2546. การศึกษาสภาพชลศาสตรเพื่อการจัดการสงนํ้าของคลองประปาแมกลอง-มหาสวัสดิ์.   
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Danish Hydraulic Institute(DHI), “MIKE 11 User Manual”, 1992.
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