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การไหลในทางน า้เปิด 
(OPEN CHANNEL FLOW) 

การไหลในทางน า้เปิด 
 การไหลในทางน ้าเปิด หมายถึง การไหลท่ีมีผวิของไหลสัมผสักบัอากาศ ซ่ึงเรียกผวิของของไหลน้ีวา่ ผวิของ
ไหลอิสระ โดยมีความดนับรรยากาศ (atmospheric pressure) กระท าต่อผวิของไหลอิสระ ดงันั้น ผิวของไหลอิสระ
ตามแนวยาวของทางน ้าเปิดจึงเป็นเส้นระดบัชลศาสตร์ (hydraulic grade line) ทางน ้าเปิดท่ีพบเห็นโดยทัว่ไปแบ่งได ้2 
ลกัษณะ คือ 

1. ทางน ้าเปิดตามธรรมชาติ (natural open channel) เป็นทางน ้าเปิดท่ีมีสภาพสลบัซบัซอ้น เปล่ียนแปลงไป
ตามสถานท่ี ลกัษณะไม่แน่นอน เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เช่น ร่องน ้า คู คลอง และแม่น ้า เป็นตน้ 

2. ทางน ้าเปิดท่ีสร้างข้ึน (artificial channel) เป็นทางน ้าเปิดท่ีมนุษยส์ร้างขน้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ ซ่ึงการวางแนวทางการไหลสามารถก าหนดไดจ้ากเส้นระดบัความสูง (contour) 
ของพื้นท่ี โดยอาศยัหลกัการท่ีวา่ของไหลยอ่มไหลจากท่ีท่ีมีพลงังานสูงไปสู่ท่ีท่ีมีพลงังานต ่ากวา่แรง
โนม้ถ่วงของโลก ตวัอยา่งของทางน ้าเปิดท่ีสร้างขน้ เช่น คลองคอนกรีต รางระบายน ้าขา้งถนน ราง
คอนกรีตเสริมเหล็ก และท่อท่ีมีน ้าไหลไม่เตม็ท่อ เป็นตน้ 

 
ประเภทของการไหลในทางน า้เปิด 
 ในทางชลศาสตร์สามารถแบ่งการไหลในทางน ้าเปิดได ้2 ประเภท คือ การแบ่งตามชนิดของกการไหล (type 
of flow) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
การแบ่งตามชนิดของการไหล มีเกณฑใ์นการแบ่ง 2 ประการ 

1. เกณฑเ์ก่ียวกบัเวลา (time criterion) มี 2 ลกัษณะคือ 
- การไหลคงท่ี (steady of flow) คือ การไหลท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงตามเวลา กล่าวคือ ตวัแปรต่างๆ ของ

การไหล เช่น y ความเร็ว V และอตัราการไหล Q ท่ีหนา้ตดัใดหนา้ตดัหน่ึงของทางน ้าเปิดคงท่ีใน
ช่วงเวลาท่ีก าหนด ลกัษณะการไหลคงท่ี มกัจะเกิดในทางน ้าเปิดท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เพราะสามารถควบคุม
ปริมาณการไหลคงท่ีไดด้ว้ยประตูน ้าต่างๆ ส่วนทางน ้าเปิดตามธรรมชาติก็อาจเกิดการไหลแบบคงท่ีได้
ในกรณีท่ีพิจารณาการไหลในช่วงเวลาสั้นๆ 

- การไหลไม่คงท่ี (unsteady flow) คือ การไหลท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามเวลา กล่าวคือ ตวัแปรต่างๆ ของ
การไหล เช่น ความลึก y ความเร็ว V และอตัราการไหล Q ท่ีหนา้ตดัใดหนา้ตดัหน่ึงของทางน ้าเปิด
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ลกัษณะการไหลไม่คงท่ี มกัจะเกิดข้ึนกบัทางน ้าเปิดตามธรรมชาติ ซ่ึงมีความผนั
แปรของตวัแปรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาก โดยปริมาณน ้าท่ีไหลลงทางน ้าเปิด ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง เช่น  
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ปริมาณน ้าฝน การซึมลงดิน การกกัขงับนผวิดิน และการระเหย เป็นตน้ ซ่ึงมีผลท าใหเ้กิดการเปล่ียน 
แปลงความลึก ความเร็ว และอตัราการไหลในนทางน ้าเปิด ส่วนทางน ้าเปิดท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ก็เกิดการ
ไหลไม่คงท่ีได ้เช่น ปริมาณน ้าท่ีปล่อยจากเข่ือนสู่คลองชลประทานเปล่ียนแปลงไปตามเวลาท่ีควบคุม 
หรือการผนัน ้าจากคลองชลประทานไปใชก้็จะท าใหเ้กิดการไหลไม่คงท่ีได ้ 

2. เกณฑเ์ก่ียวกบัต าแหน่งพื้นท่ีการไหล (space criterion) แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ 
- การไหลแบบสม ่าเสมอ (uniform flow) คือ การไหลท่ีมีความลึกของของไหลคงท่ี ตลอดระยะทางใน

แนวราบของทางน ้าเปิด ลกัษณะการไหลแบบสม ่าเสมอมกัจะพบเห็นในทางน ้าเปิดท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนท่ีมี
หนา้ตดัคงท่ีและเกิดข้ึนในช่วงระยะทางท่ีไม่มาก 

- การไหลแบบเปล่ียนแปลง (varied flow) หรือการไหลแบบไม่สม ่าเสมอ (nonuniform flow) คือ การไหล
ท่ีมีความลึกของของไหลเปล่ียนแปลงไปตามระยะทางของทางน ้าเปิด 

การแบ่งตามสภาวะการไหล จะพิจารณาผลของแรงกระท าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไหล 3 ชนิด คือ แรงเน่ืองจากความหนืด 
(viscous force) แรงเน่ืองจากแรงโนม้ถ่วงของโลก (gravity force) และแรงเน่ืองจากความเฉ่ือยของมวล (inertia 
force) โดยมีผลของแรงต่างๆดงัน้ี 

1. ผลของแรงเน่ืองจากความหนืด เม่ือเปรียบเทียบกบัแรงเน่ืองจากความเฉ่ือยของมวลจะได ้Reynolds 
number ดงัน้ี 

Reynolds number (NR) = VR / υ 
 โดยท่ี V คือ ความเร็วของการไหลในทางน ้าเปิด 
  R คือ รัศมีชลศาสตร์ หาไดจ้ากพื้นท่ีหนา้ตดัการไหลหารดว้ยเส้นขอบเปียกของทางน ้าเปิด 
  υ คือ ความหนืดเปรียบเทียบ 
 จากผลการทดลองและการทดสอบ ทั้งในหอ้งปฏิบติัการและสภาพแม่น ้าจริง พบวา่ ผลของแรงเน่ืองจาก
ความหนืดสามารถแบ่งสภาวะการไหลในทางน ้าเปิดได ้3 ประเภท คือ  1. การไหลแบบราบเรียบ (laminar flow) คือ 
การไหลท่ีมีการเคล่ือนท่ีอยา่งเป็นระเบียบ มีแรงกระท าเน่ืองจากความหนืดมาก โดยมีค่า NR < 500  2. การไหลแบบ
ป่ันป่วน (turbulent) คือ การไหลท่ีมีการเคล่ือนท่ีอยา่งไม่เป็นระเบียบ สายน ้าป่ันป่วนวกวนไม่แน่นอนมีแรงกระท า
เน่ืองจากความหนืดนอ้ย โดยมีค่า NR > 2000  3. การไหลแบบผสม (transitional flow) คือ การไหลท่ีผสมกนัอยู่
ระหวา่งการไหลแบบราบเรียบกบัการไหลแบบป่ันป่วน โดยมีค่า 500 < NR < 2000   

2. ผลของแรงเน่ืองจากแรงโนม้ถ่วงของโลก เม่ือเปรียบเทียบกบัแรงเน่ืองจากความเฉ่ือยของมวล จะไดค้่า 
Froude number คือ 

Froude number (Fr) = V / gD 
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 โดยท่ี V คือ ความเร็วของการไหลในทางน ้าเปิด 
  g คือ ความเร่งของโลก 

D คือ ความลึกชลศาสตร์ (hydraulic depth) หาไดจ้ากพื้นท่ีหนา้ตดัการไหลหารดว้ยความกวา้งของ
ผวิของของไหลอิสระบนหนา้ตดัการไหล 

 จากผลการทดสอบการไหลในทาน ้าเปิดพบวา่ ผลของแรงเน่ืองจากแรงโนม้ถ่วงของโลกสามารถแบ่งสภาวะ
การไหลในทางน ้าเปิดได ้3 ประเภท คือ 

1. การไหลวกิฤต (critical flow) คือ การไหลท่ีมีค่า Froude number เท่ากบั 1 มีความลึกเท่ากบัความลึก
วกิฤต และความเร็วเท่ากบัความเร็ววกิฤต 

2. การไหลใตว้กิฤต (subcritical) คือ การไหลท่ีมีการไหลอยา่งชา้ๆ ความลึกมากกวา่ความลึกวกิฤต และ
ความเร็วนอ้ยกวา่ความเร็ววกิฤต โดยมีค่า Froude number นอ้ยกวา่ 1 

3. การไหลเหนือวกิฤต (supercritical flow) คือ การไหลท่ีมีการไหลเร็ว ความลึกกนอ้ยกวา่ความลึกวกิฤต 
และความเร็วมากกวา่ความเร็ววกิฤต โดยมค่า Froude number มากกวา่ 1 

 
 
 
 
 
 
 


