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การไหลในทางน า้เปิด 
(OPEN CHANNEL FLOW) 

การไหลแบบสม ่าเสมอ 
 การไหลในทางน ้าเปิดเป็นการเคล่ือนท่ีของของไหลภายใตแ้รงโนม้ถ่วงของโลก (gravity force) จากท่ีท่ีมี
พลงังานสูงไปสู่บริเวณท่ีมีพลงังานต ่า ซ่ึงขณะท่ีของไหลเคล่ือนท่ีจะเกิดการสูญเสียพลงังานเน่ืองจากมีแรงเสียดทาน
ในบริเวณท่ีของไหลสัมผสักบัทางน ้าเปิด แรงเสียดทานท่ีเกิดข้ึนน้ีมีทิศทางตรงขา้มกบัทิศทางของการไหล ซ่ึงการ
ไหลแบบสม ่าเสมอจะเกิดข้ึนเม่ือแรงเสียดทานเท่ากบัแรงเน่ืองจากแรงโนม้ถ่วงของโลก โดยท่ีการไหลแบบสม ่าเสมอ
น้ี บางคร้ังเรียกวา่ การไหลแบบปกติ (normal flow) 
 การไหลแบบสม ่าเสมอจะเกิดข้ึนเม่ือ 

1. คุณสมบติัทางเรขาคณิตและสภาพการไหลในทางน ้าเปิด คือ y, A, Q และ V ท่ีคงท่ีทุกหนา้ตดัการไหล 
2. ความลาดนั้นเท่ากนัตลอดช่วงความยาวท่ีเกิดการไหลแบบสม ่าเสมอ ซ่ึงในทางน ้าเปิดจะมีสภาพการไหล

แบบสม ่าเสมอไดถ้าไม่มีความเร่ง (acceleration) หรือ ความหน่วง (deceleration) ในแต่ล่ะหนา้ตดัการไหล 
แสดงวา่ สภาพการไหลแบบสม ่าเสมอจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือแรงโนม้ถ่วงของโลกในทิศทางการไหลมีค่า
เท่ากบัแรงเสียดทานของการไหล 

Robert Manning (พ.ศ. 2434 - 2438) วศิวกรชาวไอริสไดว้ิเคราะห์ผลการทดลองการไหลในทางน ้าเปิดทั้งใน
หอ้งปฏิบติัการและในแม่น ้าหลายแห่ง พบวา่ ในการไหลแบบสม ่าเสมอค่าสัมประสิทธ์ิของ Chezy มี
ความสัมพนัธ์กบัสัมประสิทธ์ิความขรุขระของ Manning คือ 
    C = (1/n) (R)^1/6 
 โดยท่ี n คือ สัมประสิทธ์ิความขรุขระของ Manning ซ่ึง Chow (พ.ศ. 2502) แนะน าค่า n และแทนค่า C ใหม่
จะไดส้มการ 
   ความเร็ว V = (1/n) (R^2/3) (S^1/2) 
    อตัราการไหล Q = AV 
   อตัราการไหล Q =  (1/n) (A) (R^2/3) (S^1/2) 
 สมการดา้นบน คือ สมการกการไหลแบบสม ่าเสมอของ Manning ซ่ึงมีความถูกตอ้ง เม่ือมีสภาพการไหล
แบบป่ันป่วนสมบูรณ์ (fully turbulent flow) 
 ปี พ.ศ. 2509 Henderson ไดแ้นะน าเง่ือนไขท่ีจะท าใหเ้กิดการไหลแบบป่ันป่วนสมบูรณ์ในทางน ้าเปิดคือ ตอ้ง
มีความสัมพนัธ์ระหวา่งสัมประสิทธ์ิความขรุขระของ Manning (n) รัศมีชลศาสตร์ (R) และความลาด (S)   
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 การเลือกใชค้่าสัมประสิทธ์ิความขรุขระ n ท่ีเหมาะสม ตอ้งอาศยัประสบการณ์และการตดัสินใจ (judgement) 
จากองคป์ระกอบต่างๆ (factors) ท่ีส าคญัดงัน้ี 

1. ความขรุขระของผวิทางน ้าเปิด (surface roughness) หมายถึง ขนาดและรูปร่างของวสัดุท่ีเป็นผวิทางน ้าเปิด 
ถา้วสัดุเป็นเมด็ละเอียด (fine grain) จะมีค่า n ต ่า ในขณะท่ีวสัดุเมด็หยาบ (coarse grain) มีค่า n สูง 

2. พืชปกคลุม (vegetation) หมายถึง การท่ีมีพืชเจริญเติบโตในทางน ้าเปิด เช่น มีหญา้ข้ึนหรือมีผกัตบชวาลอย
น ้า เป็นตน้ ลกัษณะเช่นน้ีจะท าใหค้่า n มากข้ึน เพราะไปขวางทางน ้า ท าใหล้ดพื้นท่ีหนา้ตดัการไหล ซ่ึงผล
ของการมีพืชคลุมต่อสัมประสิทธ์ิความขรุขระจะมากหรือจะนอ้ยข้ึนอยากบัความหนาแน่น และชนิดของพืช 

3. ความผนัแปรและความคดเค้ียวของทางน ้าเปิด (channel irregularities and channel alignment) คือ ความแปร
ผนัของทางน ้าเปิดอนัเน่ืองมาจากความแปรเปล่ียนของรูปร่าง หนา้ตดัและขนาดตามความยาวของทางน ้าเปิด 
ตลอดจนความคดเค้ียวของทางน ้าเปิด ถา้มีการเปล่ียนแปลงมาก จะท าใหส้ัมประสิทธ์ิความขรุขระมากตาม
ไปดว้ย 

4. การกดัเซาะและการตกตะกอน (scouring and silting) เม่ือทางน ้าเปิดถูกกดัเซาะโดยกระแสน ้ามากก็เท่ากบั
เป็นการเพิ่มความขรุขระของผนงัคลอง ท าใหส้ัมประสิทธ์ิความขรุขระมากข้ึน ในทางตรงขา้ม หากมีการ
ตกตะกอนดว้ยวสัดุท่ีมีความละเอียดกวา่ผวิทางน ้าเปิด จะช่วยลดความขรุขระของพื้นผิว ท าใหส้ภาพการ
ไหลสะดวกยิง่ข้ึน ดงันั้นสัมประสิทธ์ิความขรุขระจะมีแนวโนม้นอ้ยลง 

 
ตัวอย่างที ่13   ท่อเหล็กหล่อมีเส้นผา่นศูนยก์ลางภายใน 25.4 cm วางในแนวความลาด 0.002 ในขณะท่ีมีน ้าไหลผา่น
คร่ึงท่อแลว้เกิดสภาพการไหลแบบสม ่าเสมอ จงหาอตัราการไหลในท่อเหล็กหล่อ [n = 0.013] 
      
 
 
 
 
วธีิท า    การไหลในท่อเหล็กหล่อเพียงคร่ึงท่อเป็นการไหลในทางน ้าเปิด เพราะมีส่วนของผวิน ้ าท่ีสัมผสักบั

บรรยากาศ เม่ือท่อมีเส้นผา่นศูนยก์ลาง 25.4 cm และมีน ้าไหลคร่ึงท่อ 
  ดงันั้น พื้นท่ีหนา้ตดักการไหล A = ½ [πD^2]/4 
       = ½ [π(0.254)^2]/4 
       = 0.0253  m2 
   เส้นขอบเปียก P  = πD /2 
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       = π/2 (0.254) 

= 0.399  m 
    รัศมีชลศาสตร์ R  = A/P 
       = 0.0253/0.399 
       = 0.063  m 
    อตัราการไหล Q  =  (1/n) (A) (R^2/3) (S^1/2) 
       = (1/0.013) (0.0253) (0.063)^2/3 (0.002)^1/2 
       = 0.0138  m3/s Answer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


