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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหความเร็วการไหลในคลองชลประทานโดยการใชเทคนิคการถายภาพ

อนุภาคขนาดใหญ เนื่องจากในปจจุบันเครื่องมือหรืออุปกรณที่ใชวัดคาความเร็วการไหลของน้ํา มีราคาคอนขางสูง 

มีความยุงยากและขอจํากัดในการใชงาน ซึ่งผูใชจําเปนตองมีความรูความชํานาญในการใชเครื่องมือ อีกทั้งยังใช

ระยะเวลาในการประมวลผลนาน ซึ่งในการใชเทคนิคการถายภาพอนุภาคขนาดใหญใชเวลาในการประมวลผลเริ่ม

ตั้งแตถายภาพจนถึงไดคาความเร็วการไหลของน้ํา ประมาณ 30 นาทีตอ 1 อัตราการไหล การวัดความเร็วการไหล

ในคลองชลประทานโดยเทคนิคการถายภาพอนุภาคขนาดใหญจึงเปนอีกหนึ่งทางเลือกในการใชหาคาความเร็วการ

ไหลของน้ํา ในการทดสอบในหองปฏิบัติการชลศาสตรโดยมีการควบคุมอัตราการไหลของน้ําใหมีความแตกตางกัน 

3 ระดับ ทําการบันทึกการไหลของน้ําโดยใชกลองบันทึกวีดีโอความเร็วสูงจากการบันทึกภาพน้ําที่ไหลผาน

แบบจําลองทางกายภาพคลองชลประทาน จากนั้นนําภาพที่บันทึกไดมาทําการวิเคราะหความเร็วการเคลื่อนที่ของ

กระแสน้ําโดยเทคนิคการถายภาพอนุภาคขนาดใหญเพื่อคํานวณความเร็วเฉลี่ยของการไหลแลวจึงนําผลที่วิเคราะห

ไดมาเปรียบเทียบกับความเร็วการไหลเฉลี่ยที่คํานวณโดยวิธีปริมาตรตอเวลา (Volumetric Method) จากผลการ

ทดสอบพบวาความเร็วการไหลที่ไดจากการวิเคราะหโดยเทคนิคการถายภาพอนุภาคขนาดใหญมีความใกลเคียงกับ

วิธีคํานวณโดยวิธีปริมาตรตอเวลา ซึ่งจากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาการวัดความเร็วการไหลในแบบจําลองคลอง

ชลประทานโดยเทคนิคการถายภาพอนุภาคขนาดใหญมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนานําไปใชงานเพื่อวัดอัตราการ

ไหลในคลองชลประทานจริงได ซึ่งจะสงผลใหลดระยะเวลาและคาใชจายในการตรวจวัดอัตราการไหลของน้ํา ใน

คลองชลประทานไดในอนาคต 
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คําสําคัญ :  ความเร็วการไหล  คลองชลประทาน  ภาพถายอนุภาคขนาดใหญ 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research is to analysis the flow velocity in irrigation canal by large scale 

particles image velocity techniques (LSPIV). At present, instruments are expensive, complicated, and 

limitations in usage. Which users need to have expertise in the use of tools. Furthermore, It 

also takes longer time to process. LSPIV is an alternative technique for measuring the speed of the flow 

in the canal irrigation. In our experiment, we test the flows of water with three different flow rates in 

hydraulics laboratory. Then we record the flow through irrigation canals model by high speed video 

camera. The recorded images were analyzed for the average speed of flow velocity. The results are 

analyzed and compared to average velocity by volumetric method. The result shows that flow velocity 

by LSPIV technique is similar to volumetric method. It indicates that flow velocity measurement in 

irrigation canal by LSPIV technique is efficient. This method can be developed and be usable in the 

future. It will help decreasing time and cost of flow velocity measurement in irrigation canal in future. 

Key Words : Flow Velocity, Irrigation Canals, LSPIV 
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คํานํา 

ดวยเทคโนโลยีสมัยใหมที่มีความกาวหนา ไดมีการพัฒนาเครื่องมือหรืออุปกรณที่ใชวัดความเร็วการไหลให

มีประสิทธิภาพมากขึ้น แตถึงอยางไรวิธีการหาความเร็วการไหลก็ยังทําไดยาก เพราะเครื่องมือตางๆนั้นมีคาใชจาย

คอนขางสูง มีความยุงยากในการใช ซึ่งเกิดจากการใชงานที่หลากหลาย และมีขอจํากัดในการใชเครื่องมือ ซึ่งผูใช

จําเปนตองมีความรูความชํานาญในการใชงาน รวมท้ังระยะเวลาในการประมวลผลใชเวลานาน ซึ่งในปจจุบันมี

เครื่องมือที่ใชวัดความเร็วการไหลของน้ําอยูหลายชนิดดวยกัน  เชน  การใชเครื่องมือวัดความเร็วน้ํา (Current 

Meter) ซึ่งแบงเปน 2 ชนิด คือ เครื่องมือวัดความเร็วน้ําแบบกรวยหมุน (Cup-type Current Meter) และเครื่องมือ

วัดความเร็วน้ําแบบใบพัด (Propeller type Current Meter), การวัดความเร็วน้ําดวยคลื่นเสียง (Acoustic Waver 

or Sonar), เครื่องวัดอัตราการไหลแบบสนามแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic Flow Meter) ซึ่งแตละชนิดมี

ขอจํากัดในการใชงานที่แตกตางกันออกไป เชน ความแมนยําในการวัด ความซับซอนในการใชงาน  

งานวิจัยนี้ไดมีแนวความคิดที่จะพัฒนาเครื่องมือวัดความเร็วของการไหลของน้ํา โดยการใชเทคนิคการ

ถายภาพอนุภาคขนาดใหญดวยกลองบันทึกวีดีโอ และนําภาพที่ไดมาวิเคราะหในโปรแกรม Particle Image 

Velocity ซึ่งเปนวิธีการที่ไมซับซอน หาคาไดถูกตอง สะดวก รวดเร็ว โดยความแมนยําของคาที่ไดใกลเคียงกับการใช

เครื่องมือหรืออุปกรณที่มีราคาสูง 

การประมวลผลภาพ (Image Processing) หมายถึง การเรียกใชขั้นตอนหรือกรรมาวิธีใดๆเพื่อจัดการกับ

ภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปล่ียนแปลงคุณสมบัติของภาพ เชน ความคมชัด สี แสงสวางเพื่อใหไดภาพที่มี

คุณสมบัติตามตองการ ในการประมวลผลภาพ ระบบการประมวลผลภาพแบบดิจิตอล (Digital Image 
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Processing) เปนระบบที่ไดรับความนิยมเนื่องจากมีความสะดวกสบาย สามารถนําไปประยุกตใชในงานประเภท

ตางๆไดอยางแพรหลายมีความสามารถในการประมวลผลที่รวดเร็วและแมนยํา   (Rafael C, Gonzalez and R.E. 

Woods, 2002) 

1. หลักการการประมวลผลภาพดิจิตอล (Digital Image Processing) สามารถแบงออกไดเปน 5 กลุม 

หลักๆ คือ 

     (1) การปรับปรุงภาพ (Image Enhancement)  

     (2) การคืนสภาพรูปภาพ (Image Restoration)  

     (3) การวิเคราะหภาพ (Image Analysis)  

     (4) การบีบอัดภาพ (Image Compression)  

     (5) การสังเคราะหภาพ (Image Synthesis) 

2. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบภาพจะกระทําทั้งภาพที่เปนวัตถุและภาพที่เปนพื้นหลัง 

2.1 การกรองขอมูลโดยวิธีคอนโวลูชัน 

การประมวลผลภาพดวยวิธีการคอนโวลูชัน คือ การกระทํากันระหวางภาพตนแบบ (Template Image) 

กับภาพตนแบบคือ เมตริกซขนาด n x m ของชุดตัวเลขที่จะนําไปซอนทับภาพที่ตําแหนงตางๆ เพื่อหาผลลัพธของ

การคอนโวลูชัน ถากําหนดใหเทมเพลต T(X,Y) เปนเทมเพลตขนาด n x m และภาพ I(X,Y) มีขนาด n x m การคอน

โวลูชันระหวางเทมเพลตกับภาพ ดังสมการ 

           

                     (1)              

จากสมการจะพบวา คาจุดของภาพจะมีการพลิกในแนวแกนตั้งและแกนนอน คอนโวลูชันที่ไมตองมีการพลิกเทม

เพลต เรียกวา Cross-correlation และเปนที่นิยมใชในการประมวลผลภาพ   

Cross-Correlation เปนการวิเคราะหหาความสัมพันธของขอมูลโดยมีชุดขอมูลสองชุดมีสมการดังนี้ 

                          

                           (2) 

  

 

 

เมื่อ Qi คือ พารามิเตอรที่เวลา i สวน Q คือ คาเฉลี่ยของพารามิเตอร โดยที่ Subscript O กับ C คือ คาที่ตรวจวัดได

และคาที่ไดจากการคํานวณจากแบบจําลอง ตามลําดับ และ N คือ จํานวนของขอมูลโดยคา r มีคาอยูระหวาง -1 

ถึง 1 

2.2 หลักการเปรียบเทียบคูภาพ (Pattern Matching) 

 วิธีการที่ใชในการเปรียบเทียบระหวางภาพ 2 ภาพจะแบงขอมูลเปนสองสวนคือ สวนที่เปนภาพอินพุต และ

สวนที่เปนฐานขอมูล ซึ่งขอมูลจะอยูในลักษณะภาพของคาตัวเลข การวิเคราะหจะทําการเปรียบเทียบขอมูล 

ระหวางภาพอินพุตกับภาพตัวเลขในฐานขอมูล เพื่อหาความคลายคลึงกัน แลวจึงแสดงผลคาที่ไดเปนตัวเลข

หลักการทํางานของเครื่องมือ (Mcandrew A., 2004) 
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หลักการวิเคราะหและประมวลผลภาพ 
จากภาพถายการวัดการเคลื่อนที่ของน้ํา ที่ถายดวยกลองวีดีโอความเร็วสูงแสดงทิศทางการไหล โดยวัด

ระยะทางการไหลของน้ําเพื่อนํามาวิเคราะห ดังแสดงในภาพ ก  ภาพทั้ง 2 ภาพถายที่เวลาตางกัน 1/240 วินาที  

 

 

ภาพ ก   แสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ํา จากภาพที่ 1 ไปภาพที่ 2 

การทํางานของซอฟแวรที่ถูกเขียนขึ้น จะวิเคราะหและประมวลผล แสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ําที่ไหล

ผานแบบจาํลองคลองชลประทาน ในรูปของเวกเตอร ซึ่งใหผลเปนความเร็วของการไหลในแตจุด ดังแสดงในภาพ ข 

 

 

 

 
 
 
 
 

    
 
 
   

ภาพ ข   แสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ําภาพ ก ในรูปของเวกเตอร 

Flow 
Direction 

1 2

3 
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ภาพ ค  วิธีการติดตั้งอุปกรณ 

อุปกรณและวิธีการ 

 อุปกรณทีใ่ชในการทดลอง 
1) กลองบันทึกวีดีโอ  

2) แบบจาํลองคลองชลประทานดาดคอนกรีตใหองปฏิบัติการ กวาง 1.8 เมตร ยาว 10 เมตร  

3) ไฟสปอรตไลท 2 ตัว 

4) เครื่องมือคํานวณผลแบบคอมพวิเตอร 
 
พื้นที่ศึกษา 

งานวิจัยนี้ไดทําการทดลองในหองปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร 

กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทําการเก็บขอมูลเฉล่ียการไหลของน้ํา ในแบบจาํลองคลองชลประทาน 

ขนาดกวาง 1.8 เมตร ยาว 10 เมตรสามารถปรับระดับความลาดชันของทองคลองได  
 
วิธีการทดลอง 
 วิธีการทดลองหาคาความเร็วการไหลมี 2 สวนหลักดังนี้ 

1. การทดสอบหาคาความเร็วการไหลในแบบจาํลองคลองชลประทาน โดยตดิตั้งอุปกรณดังภาพ ค 

กําหนดคาระดับความลาดชันของแบบจําลองคลอง     ชลประทานในหองปฏิบัติการใหมคีา 0.053, 0.042, 

0.027, 0.012, 0.008 และ 0.003 กอนเริ่มทําการทดสอบ เปดเครื่องสูบนํ้าที่อัตราการไหล 2, 4 และ 6 ลิตร

ตอวินาที บันทกึภาพการไหลของน้ําที่ไหลผานคลองชลประทานประมาณ 10 วินาที นําภาพที่ไดมา

วิเคราะหหาความเร็วการไหลที่ผิวน้ําในโปรแกรม Particle Image Velocity 
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2. ประมวลผลและวิเคราะหภาพถายดวยโปรแกรม Particle Image Velocity  

กระบวนการประมวลผลและวิเคราะหภาพถาย 

-กําหนดคาระดับความลาดชันของแบบจําลองคลองชลประทานใหมีคา 0.053, 0.042, 0.027, 0.012, 

0.008 

และ 0.003 

-เปดเครื่องสูบน้ําใหอัตราการไหลเปน 53, 107 และ 160 ลิตรตอวินาที  

-บันทึกภาพเคลื่อนไหวการไหลของน้ํา ที่ระยะ 600 - 650 เซนติเมตร เปนเวลา 10 วินาที 

-ตัดภาพเพื่อเปรียบเทียบความเร็วของกระแสน้ํา มาใสในโปรแกรมคํานวณคาความเร็วเฉลี่ย นําคา

ความเร็วเฉลี่ยจากโปรแกรมมาเปรียบเทียบกับคาความเร็วจริง โดยวิธีการคํานวณโดยปริมาตรตอเวลา  

เพื่อหาความสัมพันธจากกราฟวาผลที่ไดมีคาความคลาดเคลื่อนมากนอยเพียงใด 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ ง  ขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมประมวลผลและวิเคราะหภาพ 

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

ผลการทดลอง  
จากการทดลองการวัดความเร็วของการไหลในคลองชลประทานโดยเทคนิคการถายภาพอนุภาคขนาด

ใหญ   ไดทําการทดสอบและเก็บขอมูลคาความเร็วการไหลของน้ํามาเปรียบเทียบกับคาที่ไดจากวิธีการตวงปริมาตร

ตอเวลา ในการทดสอบ ไดปรับระดับความลาดชันของแบบจําลองคลองชลประทานในหองปฏิบัติการใหมีคา 

0.053, 0.042, 0.027, 0.012, 0.008 และ 0.003 ตามลําดับ 

 จากการใชกลองบันทึกวีดีโอความเร็วสูง เปนตัวบันทึกภาพน้ําที่ไหลผานแบบจําลองคลองชลประทาน  นาํ

ภาพที่ไดมาทําการวิเคราะหหาคาความเร็ว จากการวิเคราะหขอมูลตัวอยาง แสดงเปนกราฟดังภาพ จ ไดทําการ

เปรียบเทียบระหวางวิธีการใชเทคนิคการถายภาพอนุภาคขนาดใหญกับคาความเร็วเฉลี่ยที่ไดจากการหาโดยวิธี

 
นําเข้าภาพถ่าย 

ตัดพื้นที่ส่วนที่ไม่จําเป็นให้
ภาพมีขนาด 447×336 จุด 

 

จับภาพ 2 ภาพที่เวลาต่างกัน 
1/240 วินาที 

 

นําภาพ 2 ภาพ ประมวลผล
ในซอฟแวร์ทีถ่กูเขยีนขึ้น 

ทําการเปรยีบเทียบหาค่า
ความเร็วที่ผิวน้าํ 

ความเร็วผิวน้ําที่ได้ทัง้หมด
มาเฉลี่ยได้ค่าความเร็วสูงสุด 

นําค่าที่ประมวลได้จาก
ซอฟแวร์เปรียบเทียบกับค่า

ความเร็วที่แท้จริง 
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คํานวณโดยปริมาตรตอเวลา จากการวิเคราะหขอมูลทางสถิติไดผลดังนี้เปอรเซ็นตความผิดพลาดความเร็วเฉลี่ย

สูงสุดเทากับ 16.54 เปอรเซ็นต ความผิดพลาดความเร็วเฉลี่ย เฉล่ียเทากับ 9.24 เปอรเซ็นต ดังนั้นคาความ

ผิดพลาดเฉลี่ยที่ไดคอนขางมีคาคงที่ตลอดชวงเวลาของความเร็วการไหล ดังภาพ ฉ 
 

 

ภาพ จ  การเปรียบเทียบความเร็วของการไหลจากการประมวลผลดวยวธิี LSPIV  

และวิธีที่วัดดวยปริมาตรตอเวลา 
 

 
 

ภาพ ฉ แสดงคาความผิดพลาดของแตละอตัราการไหล 
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วิจารณผลการทดลอง 
จากการทดสอบ ณ อัตราการไหลคงที่พบวา ความเร็วการไหลแปรผันตามความลาดชันของการทดลอง 

และเนื่องจากในการบันทึกวีดีโอนั้น ตองใชแสงจากหลอดไฟเปนองคประกอบหลัก ซึ่งแสงสวางจะตองมีมาก

พอที่จะใชในการจับภาพทิศทางการไหลของน้ํา และทิศทางการไหลนั้นตองสม่ําเสมอ ดังนั้นเมื่อมีแสงสวางไม

เพียงพอจะทําใหไมมีมุมสะทอนของแสงกลับมา จึงไมสามารถมองเห็นลักษณะการไหลของน้ําไดอยางชัดเจนและ

จะสงผลตอการวิเคราะหภาพจากโปรแกรม สวนการเพิ่มขึ้นของอัตราการไหลนั้นไมมีผลกระทบตอคาความเร็วที่

ประมวลผลไดจากซอฟแวร เนื่องจากมีคาความผิดพลาดเฉลี่ยประมาณ 10 เปอรเซ็นต และการกระจายตัวของคา

ความผิดพลาดไมตางกันมากนัก ซึ่งถือไดวาคอนขางจะคงที่ ดังนั้นเมื่อคาอัตราการไหลเพิ่มขึ้นจะไมสงผลใหคา

ความผิดพลาดมากขึ้นดวย จึงสรุปไดวา เมื่อเปรียบเทียบหาความสัมพันธระหวางคาความเร็วเฉลี่ยที่ไดจากการใช

เทคนิคการถายภาพอนุภาคขนาดใหญและผลที่ไดจากคํานวณโดยวิธีคํานวณโดยปริมาตรตอเวลาผลที่ไดมีคา

ใกลเคียงกันคอนขางมาก 

 

          ภาพ ช  แสดงความสัมพันธของคาความเร็วของการไหลจากการประมวลผลดวยซอฟแวร 

           กบัคาความเร็วของการไหลที่วัดจากวิธีปริมาตรตอเวลา 

 
สรุปผลการทดลอง 

การพัฒนาเครื่องมือวัดคาความเร็วการไหลของน้ําโดยการใชเทคนิคการถายภาพอนุภาคขนาดใหญดวย

กลองบันทึกวีดีโอ และนําภาพที่ไดมาวิเคราะหในโปรแกรม Particle Image Velocity ซึ่งเปนวิธีการที่ไมซับซอน หา

คาไดถูกตอง สะดวก รวดเร็ว ซึ่งในการใชเทคนิคการถายภาพอนุภาคขนาดใหญใชเวลาในการประมวลผลเริ่มตั้งแต

ถายภาพจนถึงไดคาความเร็วการไหลของน้ํา ประมาณ 30 นาทีตอ 1 อัตราการไหล  และมีคาความแมนยําสูง 

สามารถลดตนทุนจากการนําเขาเครื่องมือหรืออุปกรณจากตางประเทศได ผลที่ไดจากการวัดความเร็วการไหลใน

คลองชลประทานโดยใชเทคนิคการถายภาพอนุภาคขนาดใหญดวยกลองบันทึกวีดีโอ และนําภาพที่ไดมาวิเคราะห

ในโปรแกรม Particle Image Velocity เนื่องจากเปนโปรแกรมที่ทําการอานคาความเร็วจากภาพถาย สามารถทํา
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การตรวจสอบคาที่ไดโดยการตรวจดูภาพถายที่บันทึกภาพน้ําที่ไหลผานแบบจําลองคลองชลประทานหรือเรียกดู

ภาพยอนหลังเพื่อตรวจสอบขอมูลได จากนั้นนําภาพที่ไดมาทําการวิเคราะหหาคาความเร็ว จะไดคาความเร็วที่ผิว

น้ํา จากผลการทดสอบการวัดคาความเร็วการไหล สามารถนําไปหาความเร็วการไหลไดโดยนําคาที่ไดมาทําการ

เปรียบเทียบกับคาความเร็วเฉลี่ยที่ไดจากการหาโดยวิธีคํานวณโดยปริมาตรตอเวลา (Volumetric Method)  ผลที่ได

มีคาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยนอย เนื่องจากคาที่ไดจากวิธีทั้งสองมีความใกลเคียงกันคอนขางมาก  แสดงใหเห็นวา

วิธีการใชเทคนิคการถายภาพอนุภาคขนาดใหญสามารถนําไปใชหาคาความเร็วการไหลไดอยางมีประสิทธิภาพจึง

สามารถนําไปใชงานได  
 

ขอเสนอแนะ 
  การวัดความเร็วการไหลในคลองชลประทานโดยใชเทคนิคการถายภาพอนุภาคขนาดใหญสามารถนําไปใช

เปนเครื่องมือวัดความเร็วการไหลในคลองชลประทานได สามารถประมวลผลหาคาความเร็วการไหลได ซึ่งเปน

วิธีการที่ไมซับซอน  หาคาไดถูกตอง สะดวก รวดเร็ว  โดยความแมนยําของคาที่ไดใกลเคียงกับการใชเครื่องมือหรือ

อุปกรณที่มีราคาสูง  ชวยลดคาใชจายและลดระยะเวลาในการประมวลผลหาคาความเร็วการไหลไดในทางปฏิบัติ 

อยางไรก็ตามการวัดความเร็วการไหลในคลองชลประทานโดยใชเทคนิคการถายภาพอนุภาคขนาดใหญเปนเพียง

การทดสอบการทํางานของระบบในหองปฏิบัติการ  ยังคงจะตองมีการแกไขปญหาหลายอยางในภาคสนาม 

เนื่องจากแบบจําลองคลองชลประทานในหองปฏิบัติการมีความยาวที่นอยกวาความยาวของคลองชลประทาน

โดยทั่วไปมาก ดังนั้นคาระดับความลาดชันที่ทําการทดสอบจึงไมเปนไปตามระดับความลาดชันตามความเปนจริง 

จึงบอกไดเพียงวาผลจากการทดสอบเปนแนวโนมเทานั้น ซึ่งยังตองมีการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมเพื่อใหผล

การทดสอบมีความคลาดเคลื่อนนอยที่สุด หรือใหไดคาใกลเคียงความเปนจริงมากขึ้น 
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