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บทคัดยอ 
 ระบบคลองอัตโนมัติ (Canal Automation System, CAS) ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อควบคุมการสงน้ําในคลองสง

น้ํา 5L - 2L ของระบบสงน้ําแมกลองใหญแบบอัตโนมัติ ซึ่งในการทดสอบผลสัมฤทธิ์การควบคุมการสงน้ําดวย 

ประตูยนต (Robogate) ของระบบคลองอัตโนมัติ จะใชดรรชนี Maximum Absolute Error (MAE), Integrated 

Absolute Error (IAE), Root Mean Square Error (RMSE) และ Reliability of Water Level Control (RWLC) เปน

เครื่องมือในการทดสอบ ซึ่งคาดรรชนีแสดงผลการสงน้ําสําหรับชวงที่ให Robogate ควบคุมการสงน้ําแบบอัตโนมัติ

คือ MAE = 19.54%, IAE = 5.89%, RMSE = 0.22 เมตร และ RWLC = 82.96% ซึ่งดีกวาดรรชนีที่คํานวณสําหรับ

ชวงที่ควบคุมการสงน้ําดวยมือทั้งในเรื่องของคาสูงสุด คาเฉลี่ย และคาความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนที่

เกิดขึ้น ตลอดจนการรักษาระดับน้ําไมใหต่ํากวาระดับเปาหมาย  
 
คําสําคัญ : ระบบคลองอัตโนมัติ  ประตูยนต  ผลสัมฤทธิ์การควบคุมการสงน้ํา 

 

ABSTRACT 
 Canal Automation System (CAS) was developed to control water delivery in 5L – 2L canal 

automatically. The indicators including Maximum Absolute Error (MAE), Integrated Absolute Error (IAE), 

Root Mean Square Error (RMSE) and Reliability of Water Level Control (RWLC) are used for assessing 

the water delivery performance controlled by Robogate of CAS. The performance indicators of water 

control when Robogate operated in automatic mode are MAE = 19.54%, IAE = 5.89%, RMSE = 0.22 m. 

and RWLC = 82.96% showing the better water level control performance than when Robogate operated 

in manual mode on both the maximum error, average error, variance of errors and the ability to control 

of water level above the target.  
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คํานํา 
ระบบคลองอัตโนมัติของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาสองพี่นองถูกพัฒนาขึ้นเพื่อชวยในการตรวจวัด

ระดับน้ํา และควบคุมการเปด – ปดประตูระบายน้ําแบบอัตโนมัติ โดยพัฒนาประตูยนต (Robogate) ใหควบคุม

ระดับน้ําในคลองชลประทานในโหมดควบคุมเหนือน้ํา (Upstream Control) และทํางานรวมกับระบบ SCADA ซึ่ง

ทํางานในโหมดควบคุมทายน้ํา (Downstream Control) เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนบุคลากรดานการสงน้ํา และ

เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการควบคุมการสงน้ําในโครงการชลประทาน ซึ่งระบบดังกลาวไดติดตั้งและใชงาน

ที่คลอง 5L-2L ของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาสองพี่นองตั้งแตเดือนธันวาคม 2550 เปนตนมา และจากรายงาน

ผลการวิจัยฉบับสมบูรณของโครงการพัฒนาระบบคลองอัตโนมัติ ยังพบวาระบบคลองอัตโนมัติสามารถชวยเพิ่มคา

ดรรชนีความเพียงพอ และความเปนธรรมในการสงน้ําใหพื้นที่เพาะปลูก (วราวุธ และคณะ, 2552) 

การควบคุมระดับน้ําในคลองสงน้ําสายใหญจะสงผลโดยตรงกับการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ

สงน้ําชลประทานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําในคลองสงน้ําสายใหญจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอัตราการ

ไหลของน้ําในคลองซอย หรืออัตราการไหลของน้ําผานอาคารทางออก (Offtake) จากคลองสงน้ําในทิศทางเดียวกัน

กับการเปลี่ยนแปลงระดับน้ํา ซึ่งเรียกวาความออนไหวของอาคารชลประทานในระบบสงน้ํา (Structure Sensitivity) 

(Renault et al., 2007) 

 ดังนั้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานของระบบคลองอัตโนมัติของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา

สองพี่นองจะประเมินผลสัมฤทธิ์ในดานการควบคุมระบบสงน้ํา (Clemmens et al., 1998) เพื่อทดสอบความสามารถ

ในการควบคุมระดับน้ําดานหนาประตูระบายน้ํากลางคลองใหอยูในระดับเปาหมายที่กําหนด โดยทําการเปรียบเทียบ

ผลการควบคุมระบบสงน้ําระหวางฤดูกาลสงน้ําของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาสองพี่นอง และเปรียบเทียบผล

การควบคุมระบบสงน้ําระหวาง Robogate กับอุปกรณควบคุมของระบบควบคุมคลองอัตโนมัติที่ถูกพัฒนาขึ้นใน

อดีต (Wahlin and Clemmens, 2002) 

 

อุปกรณและวิธีการ 
 การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานดานการควบคุมระบบสงน้ําของระบบคลองอัตโนมัติของโครงการ

สงน้ําและบํารุงรักษาสองพี่นองจะใชดรรชนีการควบคุมระบบสงน้ํา (Canal System Control Indicators) เปน

เครื่องมือในการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
 

1.  ดรรชนีการควบคุมระบบสงน้ํา (Canal System Control Indicators)  
ดรรชนีการควบคุมระบบสงน้ํา เปนคาดรรชนีที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ในการสงน้ําของระบบในมุมมองของ

เจาหนาที่ / พนักงานสงน้ํา ประกอบดวย Maximum Absolute Error (MAE,%) แสดงถึงความคลาดเคลื่อนสูงสุดใน

การควบคุมระดับน้ําของระบบสงน้ําตลอดฤดูกาลสงน้ํา โดยแสดงในรูปของเปอรเซ็นตของระดับน้ําเปาหมาย 

(Target Water Level) สําหรับ Integrated Absolute Error (IAE,%) แสดงถึงความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยในการควบคุม

ระดับน้ําของระบบสงน้ําตลอดฤดูกาลสงน้ํา โดยแสดงในรูปของเปอรเซ็นตของระดับน้ําเปาหมาย (Clemmens et 

al., 1998 ,Clemmens et al., 2005, Malaterre and Rodellar,  Bautista and Clemmens, 2005) ในขณะที่ Root 

Mean Square Error (RMSE,m.) แสดงถึงความแปรปรวนในการควบคุมระดับนํ้าของระบบสงน้ําตลอดฤดูกาลสงน้ํา 
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โดยบอกเปนความคลาดเคลื่อนจากระดับน้ําเปาหมาย (เมตร) และ Reliability of Water Level Control 

(RWLC,%) แสดงถึงความสามารถในการควบคุมระดับน้ําไมใหต่ํากวาระดับน้ําเปาหมาย โดยบอกเปนรอยละของ

จํานวนครั้งที่สามารถควบคุมระดับน้ําไมใหต่ํากวาระดับน้ําเปาหมายที่กําหนด ตลอดฤดูกาลสงน้ํา (วราวุธ และ

คณะ, 2552) ดังแสดงในสมการ (1) – (4) 

 (1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

โดยที่  WL    คือ ระดับน้ําที่เวลา t (เมตร) 

TWL  คือ ระดับน้ําเปาหมายที่กําหนด (เมตร) 

 t  คือ จํานวนครั้งที่ตรวจวัดตลอดฤดูกาลสงน้ํามีคา 1, 2, …, T 

            NWLdroped  คือ จํานวนครั้งที่ระดับน้ําต่ํากวาเปาหมาย (คร้ัง) 

    NWLmeasured  คือ จํานวนครั้งที่ตรวจวัด (คร้ัง) 
 

2.  ระบบคลองอัตโนมัติโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาสองพี่นอง 
 ระบบคลองอัตโนมัติของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาสองพี่นอง (วราวุธ และคณะ, 2552) ถูกออกแบบ

โดยใชระบบ Low Cost SCADA (Sohag and Mahessar, 2004) และระบบประตูยนต ใหทํางานรวมกันใน

ลักษณะ Plug and Play (วิชญ, 2551) หลักการทํางานของระบบคลองอัตโนมัติ คือประตูยนตทําหนาที่เปนสถานี

ลูกขาย (Remote Terminal Unit, RTU) สําหรับตรวจวัดระดับน้ําดานหนา – ทาย ประตูระบายน้ํากลางคลอง และ

ควบคุมการเปด – ปด บานของประตูระบายน้ํากลางคลองที่ กม.3+650, 9+813 และ 20+300 เพื่อรักษาระดับน้ํา

ดานหนาประตูระบายน้ํากลางคลองทั้ง 3 แหงใหอยูที่ระดับเปาหมายแบบอัตโนมัติ พรอมรายงานขอมูลเขาสูหัว

งานของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาสองพี่นองซึ่งเปนสถานีแมขาย (Master Station) เพื่อควบคุม ประตูระบายน้ํา

ปากคลองสงน้ํา 5L – 2L ใหสงน้ําเขาสูระบบสงน้ําโดยใชเทคนิคการควบคุมแบบปริมาตรน้ําคงที่ (Constant 

Volume) ดังแสดงใน Figure 1 และ 2 (วิชญ และวราวุธ, 2550)  

RWLC = 100 x (1 -                           ) 
NWLdroped 

NWLmeasured 

IAE = 100 x     |WL – TWL| 

     TWL 

1 
T t = 1 

T 
Σ 

Max (|WL – TWL|) 

TWL 
MAE = 100 x 

         (WL – TWL)2 

       Nmeasured 

T 

t = 1 
Σ RMSE = 
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Figure 1  Canal system and cross - regulators of 5L – 2L canal 

 

 
Figure 2  Robogate at Cross- regulator 

 

3.  วิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์การควบคมุระบบสงน้ําของระบบคลองอัตโนมัต ิ
 การประเมินผลสัมฤทธิ์การควบคุมระบบสงน้ําของระบบคลองอัตโนมัติในโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา

สองพี่นองทําการประเมินได 2 วิธีคือ 

 1)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การควบคุมระบบสงน้ําระหวางฤดูกาลสงน้ํา 5 ฤดูของโครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษาสองพี่นอง ไดแก Dry Season 2/50 (6 มี.ค. – 18 มิ.ย. 50), Wet Season 50 (3 ก.ค. – 29 ต.ค.50), Dry 

Season 1/51 (1 พ.ย. 50 – 27 ก.พ. 51), Dry Season 2/51 (6 มี.ค. – 18 มิ.ย. 51) และ Wet Season 51 (3 ก.ค. 

– 29 ต.ค. 51) โดย Dry Season 2/51 ใชระบบคลองอัตโนมัติ (Canal Automation System) ซึ่งใชประตูยนตใน

การควบคุมระบบสงน้ํา สวนอีก 4 ฤดูใชการควบคุมดวยมือ (Local Manual Control) และใชระบบโทรมาตรในการ

ตรวจวัดและสงขอมูล โดยแบงการประเมินออกเปน 3 ชวงคลอง คือ ชวงคลองที่ 1 ระหวาง กม. 0+020 – กม. 

3+650 ชวงคลองที่ 2 ระหวาง กม. 3+650 – กม. 9+813 และชวงคลองที่ 3 ระหวาง กม. 9+813 – กม. 20+300 

 2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การควบคุมระบบสงน้ําดวยประตูยนต (Robogate) ของระบบคลองอัตโนมัติ

ของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาสองพี่นอง กับอุปกรณควบคุมของระบบคลองสงน้ําแบบอัตโนมัติที่ถูกพัฒนาขึ้น
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ในอดีต ซึ่งไดมีการประเมินผลสัมฤทธิ์การควบคุมระบบสงน้ําของอุปกรณควบคุมดังกลาวในคลองจําลองของ 

ASCE (American Society of Civil Engineers) (Wahlin and Clemmens, 2002)  
 

ผลการประเมินและวจิารณ 
 

1.  ผลสัมฤทธิ์การควบคุมระบบสงน้ําของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาสองพี่นอง 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาสองพี่นอง ดานการควบคุมระบบสงน้ําใชคา

ดรรชนี 4 ตัวในการประเมิน ไดแก Maximum Absolute Error (MAE), Integrated Absolute Error (IAE), Root 

Mean Square Error (RMSE) และ Reliability of Water Level Control indicator (RWLC) ดังแสดงในTable 1 

และ 2 

 จากผลการประเมินการควบคุมระบบสงน้ําของระบบสงน้ําของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาสองพี่นอง

พบวา 

1)  ระบบคลองอัตโนมัติ ใหคาดรรชนี MAE เทากับ 19.54% หรือระดับน้ํามีความคลาดเคลื่อนจากระดับ

เปาหมายเทากับ ± 0.50 – 0.70 เมตร จากระดับความลึกเปาหมาย 2.5 – 3.5 เมตร ซึ่งนอยกวาการควบคุมดวยมือ

ที่สามารถควบคุมระดับน้ําใหมีความคลาดเคลื่อนจากระดับเปาหมายดีที่สุดของทุกฤดูสงน้ํา อยูที่ ± 0.80 – 1.00 

เมตร (นาปรัง 1/51: MAE = 30.10%) และคาดรรชนี MAE ของระบบคลองอัตโนมัติ สูงที่สุดเกิดขึ้นในชวงคลองที่ 3 

เนื่องจากประตูยนตแตละแหงจะทําหนาที่รักษาระดับน้ําดานหนาและสงการรบกวนระบบ (Perturbation) ไปยัง

ดานทายน้ํา สงผลใหชวงคลองที่ 3 ซึ่งเปนชวงคลองสุดทายของระบบสงน้ํา 5L – 2L และเปนชวงคลองที่สะสม

ผลลัพธในการรักษาระดับน้ําของชวงคลองที่ 1 และ 2 มีคาดรรชนี MAE สูงที่สุด 

2)  ระบบคลองอัตโนมัติ ใหคาดรรชนี IAE เทากับ 5.89% หรือมีคาเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนจากระดับ

เปาหมายเทากับ ± 0.15 – 0.20 เมตร ขณะที่การควบคุมดวยมือสามารถควบคุมความคลาดเคลื่อนของระดับน้ํา

เฉล่ียไดนอยที่สุดเทากับ ±0.25 – 0.35 เมตร (Dry Season 1/51: IAE = 9.56%) แสดงวาระบบคลองอัตโนมัติมี

ความสามารถในการควบคุมความคลาดเคลื่อนของระดับน้ําใหลดลง และเมื่อพิจาณาเฉพาะระบบคลองอัตโนมัติ 

พบวาในชวงคลองที่ 3 ใหคาดรรชนี IAE สูงที่สุด (IAE = 12.25%) โดยมีสาเหตุเหมือนขอ 1) 

3)  ระบบคลองอัตโนมัติ ใหคาดรรชนี RMSE เทากับ 0.22 เมตร ในขณะที่การควบคุมดวยมือใหคาดรรชนี 

RMSE ต่ําสุดเทากับ 0.36 เมตรใน Dry Season 1/51 และใหคาดรรชนี RMSE สูงสุดเทากับ 0.67 เมตร ใน Dry 

Season 2/50 แสดงวาระบบคลองอัตโนมัติสามารถลดความแปรปรวนของระดับน้ําจาก 0.67 เมตร ลงเหลือเพียง 

0.22 เมตร และเมื่อพิจารณาเฉพาะระบบคลองอัตโนมัติ พบวาชวงคลองที่ 2 สามารถควบคุมความแปรปรวนของ

ระดับน้ําไดดีที่สุด เนื่องจากในชวงคลองที่ 2 มีการใชประโยชนที่ดินใกลเคียงกันสงผลใหการรบกวนระบบเปนไปใน

แนวทางเดียวกัน 

4)  ระบบคลองอัตโนมัติ ใหคาดรรชนี RWLC เทากับ 82.96% แสดงใหเห็นวาระบบคลองอัตโนมัติมี

ความสามารถในการควบคุมระดับน้ําไมใหต่ํากวาระดับเปาหมายไดถึง 133,862 นาที จากชวงเวลาในการสงน้ํา 

161,280 นาที (105 วัน) ในขณะที่ระบบควบคุมดวยมือมีความนาเชื่อถือในการควบคุมระดับน้ําดีที่สุดใน Dry 

Season 1/51 โดยใหคาดรรชนี RWLC = 12.47% และเมื่อพิจาณาเฉพาะระบบคลองอัตโนมัติ พบวาในชวงคลองที่ 
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3 ใหคาดรรชนี RWLC สูงที่สุดเทากับ 99.09% แสดงใหเห็นวาในชวงคลองที่ 3 ซึ่งมีความสามารถในรักษาระดับน้ํา

ใหอยูที่ระดับเปาหมายต่ําที่สุด (คาดรรชนี MAE และ IAE สูงกวาทุกชวงคลอง) ซึ่งเปนผลมาจากการรบกวนระบบ

ในดานบวก หมายความวาระดับน้ําในชวงคลองที่ 3 โดยสวนใหญจะสูงกวาระดับเปาหมาย  

 

Table 1  Comparison of MAE and IAE for 5L-2L canal operating under automatic water level control 

 mode and manual mode. 
 

Reach 1 
(Km.0+000-3+650) 

Reach 2 
(Km.3+650-9+813) 

Reach 3 
(Km.9+813-20+300) 

5L-2L 
Season 

MAE (%) IAE (%) MAE (%) IAE (%) MAE (%) IAE (%) MAE (%) IAE (%) 

Dry Season 2/50 33.89 26.02 27.19 14.62 33.55 14.59 33.89 18.36 

Wet Season 50 18.13 7.40 26.22 12.54 38.00 13.18 38.00 10.78 

Dry Season 1/51 16.25 5.48 20.36 10.67 30.10 12.68 30.10 9.56 

Dry Season 2/51 10.10 3.21 7.67 2.46 19.54 12.25 19.54 5.89 

Wet Season 51 23.02 9.33 23.97 12.41 53.37 22.09 53.37 14.10 

 

Table 2  Comparison of RMSE and RWLC for 5L-2L canal operating under automatic water level control  

 mode and manual mode. 
 

Reach 1 Reach 2 Reach 3 5L-2L 
Season RMSE 

(m) 
RWLC 

(%) 
RMSE 

(m) 
RWLC 

(%) 
RMSE 

(m) 
RWLC 

(%) 
RMSE 

(m) 
RWLC 

(%) 

Dry Season 2/50 0.86 94.70 0.54 0.00 0.41 21.68 0.67 0.00 

Wet Season 50 0.29 23.42 0.49 9.59 0.40 78.15 0.40 4.74 

Dry Season 1/51 0.22 38.18 0.40 13.29 0.37 81.08 0.36 12.47 

Dry Season 2/51 0.15 86.90 0.11 87.56 0.31 99.09 0.22 82.96 

Wet Season 51 0.36 9.52 0.47 4.49 0.63 81.67 0.47 2.64 

 
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การควบคุมระบบสงน้ําดวยระบบอัตโนมัติของประตูยนตกับอุปกรณ 
 ควบคุมระบบคลองอัตโนมัติแบบตาง ๆ 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การควบคุมระบบสงน้ําของระบบคลองอัตโนมัติที่ใชประตูยนต (Robogate) 

เปนอุปกรณในการควบคุมระบบสงน้ําของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา กับอุปกรณควบคุมระบบคลองอัตโนมัติที่

ถูกพัฒนาขึ้นในอดีตที่ประเมินผลสัมฤทธิ์การควบคุมระบบสงน้ําในคลองจําลองของ ASCE ซึ่งประกอบ 8 ชวง

คลอง และมีการติดตั้งระบบควบคุมแบบอัตโนมัติเฉพาะจุด (Local Automatic Control) ตลอดทั้งคลอง โดย

ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการควบคุมระบบสงน้ําใน 1 วัน (Wahlin and Clemmens, 2002) ดังแสดงในTable 3 
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Table 3  MAE and IAE for automatic canal control systems 
 

MAE IAE 
อุปกรณควบคุม 

Maximum (%) Average (%) Maximum (%) Average (%) 

PI 25.8 7.2 4.6 1.45 

PI w / Dec I 19.7 4.9 5.4 1.25 

PI w / Dec II 22.7 6.9 5.2 1.55 

PI w / Dec I&II 18.9 4.6 4.1 1.15 

CARRD 30.3 15 14.0 4.4 

Robogate 19.54 12.4 12.3 6.0 

 Reference: Wahlin and Clemmens (2002) 

 

 จากผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การควบคุมระบบสงน้ําของประตูยนตกับวิธีการควบคุมระบบคลอง

อัตโนมัติชนิดอืน่ ๆ พบวา 

 1)  ประตูยนต ใหคาดรรชนี MAE สูงสุดเทากับ 19.5% ซึ่งต่ํากวาระบบควบคุมชนิดอื่น ยกเวนการควบคุม

ดวย PIw / Dec I&II (PI controller, both Decoupler I and Decoupler II are combined) แสดงวา ประตูยนต มี

สมรรถนะในการควบคุมความคลาดเคลื่อนของระดับน้ําจากระดับเปาหมายไดดี แตกลับใหคาดรรชนี MAE เฉล่ีย

เทากับ 12.4% ซึ่งสูงกวาระบบควบคุมชนิดอื่น เปนผลมาจากการประเมินผลสัมฤทธิ์การควบคุมระบบสงน้ําของ 

ประตูยนต ใชชวงเวลาในการประเมิน 105 วัน ในพื้นที่สงน้ําจริง (272,535 ไร) ในขณะที่อุปกรณควบคุมชนิดอื่นใช

ชวงเวลาในการประเมินเพียง 1 วัน ในระบบสงน้ําจําลองของ ASCE สงผลใหระบบสงน้ําที่ ประตูยนต ควบคุมอยูมี

การรบกวนระบบที่ไมสามารถคาดการณได (Perturbation) สูงกวา 

 2)  ประตูยนต ใหคาดรรชนี IAE สูงสุดเทากับ 12.3% และเฉลี่ยเทากับ 6.0% ซึ่งสูงกวาระบบควบคุมชนิด

อื่น โดยมีสาเหตุเหมือนขอ 1) นอกจากนั้นยังพบวาคาดรรชนี IAE ที่ใหคาสูงอยูในชวงคลองที่ 3 ซึ่งเปนชวงคลอง

สุดทายของระบบสงน้ําซึ่งไดรับผลจากการปรับบานของชวงคลองที่ 1 และ 2 แตเมื่อพิจารณาคาดรรชนี IAE ในชวง

คลองที่ 1 และ 2 พบวามีคาเทากับ 3.21% และ 2.46% ตามลําดับ ซึ่งอยูในเกณฑที่ดีเมื่อเทียบกับคาดรรชนี IAE 

ของระบบการควบคุมชนิดอื่น 

 

สรุปผลและเสนอแนะ 
 การทดสอบผลสัมฤทธิ์ในการควบคุมระบบสงน้ําของระบบคลองอัตโนมัติ ที่พัฒนา ประตูยนต ขึ้นเพื่อใช

ในการควบคุม ใหคาดรรชนี MAE = 19.54%, IAE = 5.89%, RMSE = 0.22 เมตร และ RWLC = 82.96% และผล

จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการควบคุมระดับนํ้าระหวาง ประตูยนต กับระบบควบคุมแบบอัตโนมัติชนิดตาง ๆ 

ของระบบคลองอัตโนมัติที่ถูกพัฒนาขึ้นในอดีตที่ใชคลองจําลองของ  ASCE ซึ่งจากผลการวิจัยพบวา ประตูยนตให

คาดรรชนี MAE สูงสุดต่ํากวาคาเฉลี่ย แตใหคาเฉลี่ยของดรรชนี MAE สูงกวาคาเฉลี่ย และใหคาดรรชนี IAE สูงกวา

คาเฉลี่ยทั้งคาสูงสุด และคาเฉลี่ยของดรรชนี 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

 646 

 ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา นําระบบคลองอัตโนมัติ ซึ่งใช ประตูยนต ทําหนาที่ควบคุมระดับน้ําในคลอง

ชลประทาน ไปใชในการควบคุมระบบสงน้ําในคลองในสภาพจริงได และเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการสงน้ํา ควร

พิจารณานําเอาระบบ Computerized Centralized Control (CCC)  ซึ่งมีคอมพิวเตอรติดตั้งอยูที่ศูนยควบคุม 

(Operation Center) ทําหนาที่รับขอมูลจากระบบโทรมาตรตางๆ เก็บบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูล (Database) มี

โปรแกรมคอมพิวเตอรที่สามารถพยากรณ (Forecast) และจําลอง (Simulate) สถานการณลวงหนา เพื่อใชเปน

ขอมูลในการตัดสินใจและสั่งการควบคุม ประตูระบายปากคลอง และกลางคลอง ระยะไกลแบบอัตโนมัติ รวมกับ

คุณสมบัติดานชลศาสตรของอาคารควบคุม เชน ความออนไหวของอาคารปากทางออก (Offtake Sensitivity) และ

ความออนไหวของอาคารควบคุม (Regulator Sensitivity) มาประกอบในการควบคุมระบบสงน้ํา ซึ่งจะชวยให

ระบบสงน้ําสามารถตอบสนองตอความตองการน้ําที่เปล่ียนแปลงในชวงเวลาปกติ หรือเหตุการณตาง ๆ ในชวงเวลา

วิกฤติไดดียิ่งขึ้น 
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