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แมนนิ่ง : การทดลองในหองทดลอง 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของระดับความลาดชันของคลองชลประทานตอคา

สัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่ง (Manning’s n) เนื่องจากการเลือกใชคาสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่งที่ใชในการ

วิเคราะหหาอัตราการไหลของน้ําในคลองชลประทานจะคํานึงแตลักษณะพื้นผิวของคลองชลประทานเทานั้น ซึ่งใน

สภาพความเปนจริงยังมีปจจัยที่สําคัญอื่นๆอีก ดวยเหตุผลนี้จึงทําการศึกษาเปรียบเทียบระหวางคาสัมประสิทธิ์

ความขรุขระแมนนิ่งในแบบจําลองชลประทานที่สามารถปรับระดับความลาดชันได 6 ระดับ ในแตละระดับความ

ลาดชันไดใชอัตราการไหลเปน 3 คา แลวทําการทดสอบในแบบจําลองคลองชลประทาน โดยการตรวจวัดระดับน้ํา

ในคลองเพื่อนําไปคํานวณหาพื้นที่หนาตัดของคลอง จากนั้นหาอัตราการไหลโดยวิธีคํานวณปริมาตรตอเวลา

(Volumetric method) แลวนําคาอัตราการไหลที่ไดมาคํานวณในสมการแมนนิ่ง(Manning Formula) เพื่อหาคา

สัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่งที่ระดับความลาดชันนั้นๆ นําคาสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่งที่ไดจากการ

คํานวณมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานที่ระดับความลาดชันของคลองแตกตางกันจากผลการทดสอบชี้ใหเห็นวา

เมื่อแบบจําลองคลองชลประทานมีระดับความลาดชันลดลงสงผลใหคาสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่งมีคาเพิ่ม

สูงขึ้นกวาคามาตรฐาน ซึ่งอาจทําใหเกิดการประเมินคาอัตราการไหลมีคาสูงกวาความเปนจริงในการออกแบบ

คลองชลประทานได คาสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่งที่คํานวณไดจะมีคาที่แมนยําก็ตอเมื่อมีระดับความลาดชัน

ของคลองชลประทานอยูในชวง Steep-slope หรือเกิดการไหลแบบเหนือวิกฤต 

คําสําคัญ : สัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่ง  การไหลในทางน้ําเปด 

ABSTRACT 
The aim of this research is to study the effect of longitudinal slope of the irrigation canal on 

Manning’s roughness coefficient (Manning’s n). Sine, onlythe Manning’s roughness coefficient used in 
calculating discharges in irrigation canal determined from the surface roughness of canal. In reality, 
there are other important factors. For this reason, the experiment was conducted for comparing the 
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Manning roughness coefficient in a canal with 6 level adjustable slopes. In each level, there were 3 
discharges tested. By measuring the water level in the canal model, the cross section area of the canal 
model and discharge were calculated by the volumetric method.  Furthermore, Manning formula was 
used to calculate the Manning’s roughness coefficient at each slope level. The calculated Manning’s 
roughness coefficients were compared to the standard concrete roughness n at various slopes.Finally, 
it is found that decreasing slope level results in increasing the Manning’s roughness coefficient more 
than standard n-value. This may result in under estimated discharges in the actual canal design. The 
calculated Manning’s roughness coefficient is accurate when levels of slope are steep-slope or 
supercritical flow  

Key Words : Manning’s Roughness Coefficient, Open Channel Flow 
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คํานํา 

การคํานวณหาสัดสวนขนาดของคลองสงน้ํา ความเร็วและอัตราการไหลสามารถคํานวณไดจากสูตรการ

ไหลของน้ําในทางน้ําเปด โดยสูตรของสมการแมนนิ่ง(Manning Formula)และสมการเชซซี(Chezy equation) เปน

ตนปญหาในการคํานวณการสงน้ําไมเพียงพอตอความตองการ เปนเหตุมาจากการเลือกใชคาสัมประสิทธิ์ความ

ขรุขระแมนนิ่งที่ไมถูกตอง เมื่อนําคานั้นไปคํานวณผล ผลที่ไดออกมาจึงมีคาความผิดพลาด สงผลใหเมื่อนําคาที่

คํานวณไปออกแบบขนาดคลองชลประทาน อัตราการสงน้ําจึงไมเปนไปตามความเปนจริง ทําใหการบริหารจัดการ

น้ําไมมีประสิทธิภาพทั้งนี้การออกแบบคลองชลประทานขึ้นอยูกับความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การคํานวณโดย

ปกติจะใชคาสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่งจากตารางที่ 1 สามารถกําหนดไดจากลักษณะของพื้นผิวคลอง แต

ระดับความลาดชันของทองคลองมีความแตกตางกันตามความลาดของระดับดินเดิม การคํานวณหาขนาดของ

คลองจึงแตกตางกัน โดยคาสัมประสิทธิ์ความขรุขระมีการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยอื่นๆอยูเสมอ เชน ความขรุขระ

ของผิวทางน้ํา พืชที่ปกคลุมทางน้ํา ความไมสม่ําเสมอของแนวทางน้ํา การกัดเซาะและการตกตะกอน ส่ิงกีด

ขวางทางน้ํา รวมไปถึงความลึกการไหลและอัตราการไหล เปนตน คาสัมประสิทธิ์ความขรุขระจากตารางจึงไม

เปนไปตามสภาพความเปนจริง ไมเหมาะสมที่จะนํามาใชในการคํานวณ ทําใหผลที่ไดออกมาไมมีความถูกตอง

แมนยํา 

 งานวิจัยนี้จึงไดทําการศึกษาผลกระทบของระดับความลาดชันตอคาสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่งใน

แบบจําลองคลองชลประทานในหองปฏิบัติการเพื่อตองการทราบความสัมพันธระหวางระดับความลาดชันเมื่อเทียบ

กับคาสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่งจะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางใด เพื่อเลือกใชคาสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมน

นิ่งไดอยางถูกตอง 

จากทฤษฎีของแมนนิ่งไดอธิบายเกี่ยวกับคาสัมประสิทธิ์ความขรุขระของแมนนิ่ง ดังสมการตอไปน้ี  
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จากสมการ ไดทําการพลอตเปนกราฟดังภาพที่ ก แสดงใหเห็นวาคาสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่งมีคา

เพิ่มขึ้นตามระดับความลาดชันที่ลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลองสงน้ําเปนสิ่งที่จําเปนที่สุดและสําคัญที่สุดของโครงการชลประทานแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ

คลองดินและคลองดาด ขนาดของคลองสงน้ําโดยทั่วไปจะกําหนดตามอัตราการไหล (กองจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา

, 2525) 

การหาอัตราการไหลของของไหลในวิธีคํานวณโดยปริมาตรตอเวลา (Volumetric method)สามารถทําได

โดยหาขนาดของถังวัดปริมาตร เติมน้ําลงไปในถังวัดพรอมกับจับเวลาจากนั้นวัดความสูงของระดับน้ําที่เพิ่มขึ้น แลว

นําคาความสูงของน้ําที่ไดไปคูณกับพื้นที่ของถังวัดปริมาตร ใหผลที่ไดเปนปริมาตรน้ําตอเวลา 

Volumetric method 

         (1) 

 เมื่อ Q = อัตราการไหล (ลูกบาศกเมตรตอวินาที)    

      = ปริมาตร (ลูกบาศกเมตร) 

  t =เวลา (วินาที) 

โรเบิรต แมนนิ่ง (Robert Manning) ไดหาสัมประสิทธิ์ความขรุขระของแมนนิ่ง ซึ่งเปนที่นิยมใชกันอยาง

แพรหลาย สามารถหาอัตราการไหลในทางน้ําเปด (Q = AV) ดังนี้ 

ระบบหนวย SI :        (2) 

 เมื่อ n= คาสัมประสิทธิ์ความขรุขระของแมนนิ่ง (Manning’s Roughness Coefficient) 

  R = รัศมีไฮดรอลิค (Hydraulic Radius) = A/P 

  S = ความลาดชันของแบบจําลองคลองชลประทาน  

  A = พื้นที่รูปตัดลําน้ํา (ตารางเมตร) 

  P = ความยาวของเสนขอบเปยก (เมตร) 

  Q = อัตราการไหล (ลูกบาศกเมตรตอวินาที) 

t
Q ∀
=

2/13/21 SAR
n

Q =

ภาพที่ ก  แสดงความสมพันธระหวางคาสัมประสิทธิ์ความขรุขระ

แมนนิ่งกับระดับความลาดชัน (VenTe Chow, 1959) 

∀
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อังตวน เชซซี (AntonieChezy) คาเชซซี (Chezy, C)เปนคาแสดงความตานทานซึ่งมีคาขึ้นอยูกับรูปราง

หนาตัดของคลอง 

          (3)  

 เมื่อ v = ความเร็วเฉลี่ย (เมตรตอวินาที)= Q/A 

                      = สัมประสิทธิข์องเชซซ ี(Chezy’sCoefficient) 

R = รัศมีไฮดรอลิค (Hydraulic Radius) 

So= ความลาดพื้นที่คลองหรือผิวน้ํา 

Chezy’s Coefficient 

        (4) 

          (5) 

ตารางที่ 1  Manning's n for Channels (VenTeChow, 1959) 

Type of Channel and Description  Minimum Normal Maximum 

Lined or Constructed Channels 

a. Cement    

 1. neat surface 0.010 0.011 0.013 

 2. mortar 0.011 0.013 0.015 

b. Concrete       

  1. trowel finish 0.011 0.013 0.015 

  2. float finish 0.013 0.015 0.016 

  3. finished, with gravel on bottom 0.015 0.017 0.020 

  4. unfinished 0.014 0.017 0.020 

  5. gunite, good section 0.016 0.019 0.023 

  6. gunite, wavy section 0.018 0.022 0.025 

  7. on good excavated rock 0.017 0.020   

  8. on irregular excavated rock 0.022 0.027   

c. Concrete bottom float finish with sides of:       

  1. dressed stone in mortar 0.015 0.017 0.020 

  2. random stone in mortar 0.017 0.020 0.024 

  3. cement rubble masonry, plastered 0.016 0.020 0.024 

  4. cement rubble masonry 0.020 0.025 0.030 

  5. dry rubble or riprap 0.020 0.030 0.035 

fgC /2=

6/11 R
n

C =

6/11 R
C

n =

0RSCv =
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อุปกรณและวิธีการ 

พื้นที่ศึกษา 
งานวิจัยนี้ไดทําการทดสอบในหองปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร 

กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทําการหาคาสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่งที่มีผลตอระดับความลาดชัน

ในแบบจําลองคลองชลประทานขนาดกวาง 1.8 เมตร ยาว 10เมตรสามารถปรับระดับความลาดชันของทองคลอง

ไดตั้งแต 0.003-0.053 
วิธีการทดสอบ 
 ขั้นตอนแรกกําหนดระดับความลาดชันของแบบจําลองคลองชลประทานในหองปฏิบัติการใหมีคา 0.003, 

0.008, 0.012, 0.027 0.042 และ 0.053กอนเริ่มทําการทดสอบอานคาระดับน้ําภายในถังเก็บนํ้า 3 คาขั้นตอนที่สอง

เปดเครื่องสูบน้ําใหอัตราการไหลเปน 53, 107 และ160 ลิตรตอวินาที ในแตละอัตราการไหลใชขอวัดระดับน้ํา(Hook 

gauge)วัดความลึกน้ําในแบบจําลองคลองชลประทานที่ระยะ 350, 450, 550 และ 650 เซนติเมตรและในแตละ

ระยะทําการวัดความลึกน้ํา 3 จุด คือ ริมทั้งสองขาง และกลางดังแสดงในภาพที่ ข 

 ในการทดสอบควรทําการจับเวลาประมาณ 3 นาทีขึ้นไปเพื่อใหปริมาตรน้ํามีความแมนยํามากขึ้นหลังทํา

การทดสอบอานคาระดับน้ําภายในถังเก็บน้ํา 3 คา ขั้นตอนสุดทายนําคาที่ไดจากการทดสอบมาคํานวณหาอัตรา

การไหลจากวิธีการคํานวณโดยปริมาตรตอเวลา(Volumetric method) คาอัตราการไหลที่ไดนําไปแทนในสมการ

ของแมนนิ่ง (Manning Formula)เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการทดสอบและวิจารณ 

ผลการทดสอบ 

จากการทดสอบไดกําหนดระดับความลาดชนัของแบบจําลองคลองชลประทานในหองปฏิบัติการใหมีคา 

0.003, 0.008, 0.012, 0.027 0.042 และ 0.053ทําใหทราบไดวาเมื่อลดระดับความลาดชัน คาสัมประสิทธิค์วาม

ขรุขระแมนนิ่งมีคาเพิ่มสูงขึ้นจากปกต ิและเมื่อเพิ่มอัตราการไหลคาเมื่อสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่งจะแปรผัน

ตามอัตราการไหล ดังภาพที่ ค  

ตําแหน่งทีท่ําการวัดHook gauge 

ภาพที่ ข แสดงตําแหนงที่ทําการวัดขอวัดระดับนํ้า (Hook gauge) 
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เมื่อเพิ่มอัตราการไหล คาสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่งจะไมคงที่ เมื่อสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่งมี

คานอยกวา 0.017 มีคา Froude Number เทากับ 1.046 ซึง่มีคามากกวา 1 แสดงวาเกิดลักษณะการไหลแบบ

เหนือกวาวิกฤต(Super Critical Flow) สวนสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่งที่มีคามากกวา 0.017 ขึ้นไปมีคา 

Froude Number เทากับ 0.9195ซึ่งมีคานอยกวา 1 แสดงวาเกิดการไหลแบบใตวิกฤต (Sub Critical Flow) ดังภาพ

ที่ ง 

ในระดับความลาดชันที่มากกวา 1:133 คาสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่งมีคานอยกวา 0.017 ลักษณะ

การไหลเปลี่ยนจากการไหลแบบเหนือกวาวิกฤตเปนการไหลแบบใตวิกฤต เกิดลักษณะการไหลแบบปนปวน 

(Turbulent Flow) ทําใหคาสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่งมีคามากกวาปกติคือ มากกวา 0.017ดังภาพที่ จ 

 

 
ภาพที่ ค  แสดงความสัมพันธระหวางคาสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่งกับอัตราการไหล 

 

 
ภาพที่ ง  แสดงความสัมพันธระหวางคาสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่งกับอัตราการไหล 

Standard concrete n-value 
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ภาพที่ จ  แสดงความสัมพันธระหวางคาสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่งกับระดับความลาดชันของทองคลอง 

 

วิจารณผล 
ผลที่ไดจากการทดสอบแสดงใหเห็นวาคาสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่งแปรผันตามระดับความลาดชัน 

จากสมการแมนนิ่งเมื่อกําหนดใหอัตราการไหลคงที่ แลวเพิ่มระดับความลาดชันจะสงผลใหคาสัมประสิทธิ์ความ

ขรุขระแมนนิ่งมีคาลดลง และเมื่อลดระดับความลาดชันของคลองใหมีคานอยมากหรือใกลเคียงกับแนวราบ ทําให

เกิดลักษณะการไหลแบบใตวิกฤต คาสัมประสิทธิ์ความขรุขระที่ไดจึงสูงกวาปกติ และไมเปนไปตามทฤษฎีของแมน

นิ่ง 

เมื่อเปรียบเทียบคาอัตราการไหลจริงกับคาอตัราการไหลที่คํานวณจากสมการแมนนิ่ง ทําใหทราบไดวาเมื่อ

เกิดการไหลแบบเหนือกวาวิกฤต คาจะไมแตกตางกันมากแตเมื่อเกิดการไหลแบบใตวิกฤตคาจะแตกตางกันมาก ดัง

ภาพที่ ฉ และเมื่อเปรียบเทียบเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนระหวางคาอัตราการไหลจริงกับคาอัตราการไหลที่

คํานวณจากสมการแมนนิ่ง ทาํใหเห็นวาการไหลเปนแบบเหนือกวาวิกฤตเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนที่ไดมีคานอย

กวา 30 เปอรเซ็นต แตเมื่อเกิดการไหลแบบใตวิกฤต เปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนมีคามากกวา 30 เปอรเซ็นตดัง

ภาพที่ ช 

จึงสรุปไดวา เมื่อเกิดการไหลแบบเหนือวิกฤตการคํานวณจากสมการแมนนิ่งใหผลที่ไดมีคาใกลเคียงกับผล

ที่คํานวณไดจริงมากกวาการไหลแบบใตวิกฤต 

Standard concrete n-value
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ภาพที่ ฉ  แสดงความสัมพันธระหวางอัตราการไหลจริงกับอัตราการไหลที่คํานวณจากสมการแมนนิ่ง 

 

 
ภาพที่ ช  แสดงเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนระหวางอัตราการไหลจริงกับที่คํานวณจากสมการแมนนิ่ง 

 

สรุปผลและเสนอแนะ 
สรุปผล 

จากผลการทดสอบคาสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่งมีคาลดลงเมื่อเพิ่มระดับความลาดชันของคลอง

ชลประทานผลที่ไดแสดงใหเห็นวาการไหลที่ระดับความลาดชันเปนSteep Slope ลักษณะการไหลเปนการไหลแบบ

เหนือวิกฤต ใหคาอัตราการไหลจากสมการแมนนิ่งใกลเคียงกับอัตราการไหลจริง แตในการไหลที่ระดับความลาดชัน

เปน Mild Slope เปนลักษณะการไหลใตวิกฤตใหคาอัตราการไหลจากสมการแมนนิ่งมากกวาอัตราการไหลจริง

เนื่องจากสมการแมนนิ่งนั้นสามารถวิเคราะหหาอัตราการไหลในการไหลที่มีความลึกไมไดเปล่ียนแปลงตามระยะ

ทางการไหล (Uniform Flow) เทานั้น 
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ขอเสนอแนะ 
การเลือกใชคาสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่งในการคํานวณหาขนาดคลองสงน้ํามีความสําคัญเปนอยาง

มาก เพราะถาเลือกใชสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่งผิดพลาด ผลท่ีตามมาทําใหสงน้ําไมเพียงพอตอความ

ตองการ งานวิจัยนี้บงชี้ใหเห็นวาเมื่อการไหลของน้ําเปนแบบเหนือกวาวิกฤต ทําใหผลการคํานวณที่ไดมีคาใกลเคียง

กันจึงสามารถเลือกใชคาสัมประสิทธิ์ความขรุขระในตารางที่ 1 

อยางไรก็ตามการทดสอบนี้เปนเพียงการทดสอบในหองปฏิบัติการ ยังคงตองมีการแกไขในอีกหลายปจจัย

ในภาคสนาม เนื่องจากแบบจําลองคลองชลประทานในหองปฏิบัติการมีความยาวที่นอยกวาความยาวของคลอง

ชลประทานโดยทั่วไปมาก ดังนั้นคาระดับความลาดชันที่ทําการทดสอบจึงไมเปนไปตามระดับความลาดชันตาม

ความเปนจริง จึงบอกไดเพียงวาผลจากการทดสอบเปนแนวโนมเทานั้นอีกทั้งในคลองชลประทานมีการเปด–ปด 

ของบานประตูกั้นน้ํา เมื่อบานประตูลดลงเปนผลใหระดับน้ําเพิ่มขึ้น เกิด Back Water Curve จึงไมสามารถใช

สมการแมนนิ่งในการวิเคราะหได 
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