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รูปที่ 8-5 ความสัมพันธระหวาง Q, H และ L ของอาคารระบายน้ําลนแบบทางระบายน้ํา

รูปที่ 8-6 ความสัมพันธระหวาง Q, H และ L ของอาคารระบายน้ําลนแบบรางเท
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8.3 การออกแบบทางชลศาสตรของอาคารทอสงน้ํา
อาคารทอสงน้ํา ทําหนาที่ระบายและควบคุมน้ําจากอางเก็บน้ําไปยังคลองสงน้ํา หรือลําน้ําเดิม
เพื่ อ จั ด สรรน้ํ า ให แ ก พื้ น ที่ ด า นท า ยเขื่ อ น นํ า ไปใช ใ นการอุ ป โภคบริ โ ภค การเพาะปลู ก หรื อ
ประโยชนอื่นๆ อาคารทอสงน้ํา มีสวนประกอบที่สําคัญ 5 สวนคือ
1. คลองชักน้ํา (Intake Channel) เปนคลองขุดตามธรรมชาติ เพื่อนําน้ําจากอางเก็บน้ํา
เขาสูอาคารรับน้ํา (อาจมีหรือไมมีก็ได) กอนสงผานทอสงน้ําตอไป ขนาดและรูปรางของทางชักน้ํา
จะตองสามารถรับน้ําที่ไหลเขาอาคารรับน้ําไดอยางเพียงพอ โดยขณะที่น้ําไหลจะตองไมเกิด
ตะกอน และไมเกิดการกัดเซาะ การคํานวณปริมาณน้ําใชสูตรของ Manning
2. อาคารรับน้ํา (Intake Structure) เปนอาคารที่รับน้ําจากทางชักน้ําหรืออางเก็บน้ํา
สงเขาทอสงน้ํา ตําแหนงของอาคารรับน้ําจะอยูใกลกับลาดดานหนาตัวเขื่อน ระดับที่รับน้ําจะอยูที่
ระดับน้ําต่ําสุด (ร.น.ต.) โดยทั่วไปเปนอาคาร ค.ส.ล. รูปสี่เหลี่ยม เปดรับน้ําทางดานหนา ดานขาง
หรือดานบน โดยจะมีตะแกรงกันสวะ (Trashrack) ปดกั้นเพื่อปองกันไมใหซากของกิ่งไม ตนไม
ขยะ หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ไหลเขาไปทําอันตรายตอทอสงน้ํา หรือเกิดการอุดตัน
3. ทอสงน้ํา (Outlet Conduit) เปนสวนที่รับน้ําจากอาคารรับน้ํา สงน้ําผานลอดตัว
เขื่อนไปยังดานทายน้ํา โดยทั่วไปเปนทอคอนกรีตกลม ทอเหล็ก หรือทอแอสเบสตอส วางอยูบน
ฐานรากที่มีความมั่นคงแข็งแรง การไหลของน้ําในทอสงน้ําเปนการไหลแบบเต็มทอภายใตแรงดัน
โดยจะตองพิจารณาแรงดันน้ําที่สูญเสียที่จุดตางๆ เชน ทางเขา หรือแรงเสียดทานภายในทอ ขนาด
ของทอสงน้ําหาไดจากสูตร
Q =
เมื่อ Q
g
HT
KL
A

=
=
=
=
=

A

2 gH T
KL

อัตราการไหลของน้ําผานทอ (ลบ.ม./วินาที)
อัตราเรงของแรงดึงดูดของโลก (= 9.81 เมตร/วินาที2)
Total Head Losses (เมตร)
Total Losses Coefficient (เมตร)
ขนาดทอสงน้ํา
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4. อาคารควบคุมน้ํา (Control House) เปนสวนที่ตอจากทอสงน้ําโดยจะติดตั้ง
ประตูน้ําสําหรับใชเปด – ปด น้ําที่สงไปใชงานทางดานทายเขื่อน ประกอบดวยบานประตู (Gate
Valve) 2 ชุด ไดแก
1. ประตูน้ําใชงาน (Operating Gate) ทําหนาที่ควบคุม (เปด – ปด) เพื่อการสงน้ํา
จากอางเก็บน้ํา ไปยังดานทายน้ําตามปริมาณความตองการใชน้ํา
2. ประตูน้ําฉุกเฉิน (Guard Gate) อยูดานเหนือน้ําโดยปกติจะเปดไวใหน้ําสามารถ
ไหลผานไดตลอดเวลา และจะปดเพื่อการซอมแซมแกไข Operation Gate เทานั้น
5. อาคารทายน้ํา (Terminal Structure) เปนอาคารที่ตอจากอาคารควบคุมการสงน้ํา
หรือปลายทอสงน้ํา ทําหนาที่สลายพลังงานของน้ําที่ไหลพุงออกจากทอดวยความเร็วสูงใหลดลง
จนไมเกิดอันตรายตอคลองสงน้ํา หรือลําน้ําเดิมที่อยูดานทายน้ํา
ความจําเปนของสวนประกอบตางๆ ขึ้นอยูกับปริมาณน้ําที่ตองการระบายและตําแหนง
ของอาคาร สําหรับเขื่อนขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ําสงไมสูงมากนัก สวนประกอบบางอยางอาจไม
จําเปนและเพื่อใหงายตอการกอสรางมีขอแนะนําดังนี้
1. ทอสงน้ําควรมีเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 5 เซนติเมตร ซึ่งอาจใชทอเหล็กที่ฉาบ
ผิวนอกดวยวัสดุปองกันสนิม วางอยูบนฐานรากที่เปนดิน มีคอนกรีตรองและหุมขึ้นมาถึงแนว
กึ่งกลางทอ แลวจึงถมดินทึบน้ําใหติดแนนรอบผิวทอไปตลอดความกวางของเขื่อน ปลายทอที่ยื่น
พนลาดเขื่อนดานเหนือน้ําใหติดตั้งตะแกรงหุมปดปลายทอ เพื่อปองกันไมใหเศษไมและหญาเขาไป
ในทอ สวนปลายทอดานทายเขื่อนใหติดตั้งประตูบังคับน้ําแบบที่ใชกับทอประปาสําหรับควบคุม
และปดน้ําไว รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 8-7
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รูปที่ 8-7 รูปแบบทั่วไปของทอระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 5-10 เซนติเมตร
2. ทอสงน้ําที่มีเสนผาศูนยกลางไมเกิน 10 เซนติเมตร อาจใชทอเหล็กที่ฉาบผิวนอก
ดวยวัสดุปองกันสนิม หรือทอแอสเบสตอสที่รับแรงดันน้ําสูงสุดได 15 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
รายละเอียดอื่นๆ เปนไปตามที่กลาวแลวในขอ 1.
3. ทอระบายน้ําที่มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 15-30 เซนติเมตร แนะนําใหใชทอแอสเบส
ตอสวางเปนทอดานในแลวหุมดวยคอนกรีตเสริมเหล็กรอบทอ มีความหนาประมาณ 15 เซนติเมตร
(หนาตัดสี่เหลี่ยม) เพื่อใหพื้นทอระบายน้ําแนบสนิทแนนกับดินฐานราก และสรางผิวทอดานนอก
ใหมีแนวตั้งตรง เพราะสะดวกแกการอัดดินขางทอใหแนนตลอดความกวางเขื่อน
สวนปลายทอที่ยื่นเขาไปในอางเก็บน้ํา ควรติดตั้งตะแกรงหุมปากทางเขาไวเชนกัน และ
ดานทางออกที่จะติดตั้งประตูบังคับน้ําใหติดตั้งอยูกับทอเหล็ก ซึ่งปลายขางหนึ่งวางชิดกับทอ
แอสเบสตอส แลวหุมดวยคอนกรีตเสริมเหล็กยาวประมาณ 1 เมตรเพื่อปองกันน้ํารั่วออก
รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 8-8
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รูปที่ 8-8 รูปแบบทั่วไปของทอระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 15-30 เซนติเมตร
4. ทอสงน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 30 เซนติเมตร สามารถสงน้ําใหแกพื้นที่เพาะปลูก
ขาวไดไมนอยกวา 800 ไร เมื่อระดับน้ําในอางสูงกวาระดับปลายทอปลอยน้ําทายเขื่อนประมาณ
3.00 เมตร
สําหรับทอที่มีขนาดใหญกวา 30 เซนติเมตร จะตองใหวิศวกรออกแบบเปนพิเศษ
5. ปริมาณน้ําที่สามารถไหลผานทอขนาดตาง ๆ ไดรวบรวมไวสําหรับประกอบการ
ใชงาน แสดงในรูปที่ 8-9 ถึง รูปที่ 8-11

รูปที่ 8-9 ปริมาณน้ําที่ไหลผานทอระบายน้าํ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5 และ 10 เซนติเมตร
(คํานวณจากความยาวทอ 45 เมตร)
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