ฝายพับได : นวัตกรรมใหมในการบริหารจัดการน้ํา
เรียบเรียงโดย นางสาวพัชรินทร นาคหลอ
สวนน้ําเสียเกษตรกรรม
จาก dki เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและสภาพแวดลอมโดยความรูเทาไมถึงการณของประชาชน
จนเป นสาเหตุให เกิดป ญหาน้ําทวมครั้ง ใหญห ลายตอหลายครั้ ง ประกอบกับยัง ไมมี แนวทางที่จ ะชวยแกไข
ปญ หาไดอยางแท จริ ง และปญ หาน้ําทวมเหล านี้กําลั งทวีความรุ นแรงมากขึ้นจนปจ จุบั นกลายเปนปญ หา
ระดับชาติ ดังนั้น จึงตองมีการคิดคนหาแนวทางเพื่อชวยบรรเทาความความเสียหาย ลดความสูญเสียตอชีวิต
และทรัพยสินของราษฎรในพื้นที่เพื่อ แกไขปญ หาดังกล าว ดวยเหตุนี้โครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม
จึงมีการคิดคนนวัตกรรมในการบริหารจัดการน้ําขึ้น คือการจัดสรางฝายพับได Type II (Flap Gate Weir
Type II) เพื่อชวยระบายน้ําในขณะเกิดอุทกภัย1
ฝายพับได Type II (Flap Gate Weir Type II)1,2
ฝายพับได Type II ถูกพัฒนาขึ้นในป พ.ศ.2554 เพื่อนํามาใชในการบรรเทาอุทกภัยที่ฝายแมโฮม
บานตนเปา เทศบาลตําบลตนเปา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม รูปที่ 1 ซึ่งออกแบบใหตัวฝายสามารถ
พับขึ้น – ลงไดโดยอัตโนมัติ ซึ่งตางจากฝายพับได Type I ที่เปนระบบแบบ Manual เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
เก็บกักของอางเก็บน้ําและแกไขสภาพอาคารกีดขวางทางน้ํา เพื่อลดปญหาอุทกภัยในพื้นที่ตอนลาง รวมทั้ง
สามารถใชประโยชนเพื่อการชลประทานในดานการสงน้ําไดอีกดวย โดยใชหลักการของระดับน้ําดานหนาฝาย
และทายฝายเปนตัวควบคุม (Up stream and Down stream Control) การทํางานของระบบกลไกของเฟอง
และวาลวน้ํามัน เพื่อทําใหระบบไฮดรอลิกทํางานโดยอัตโนมัติ ในขณะที่เกิดเหตุการณน้ําทวมซึ่งตัวฝายจะพับ
ราบลง (Up stream Control) และเมื่ อสภาวะน้ําทวมเขาสูร ะดับปกติระบบจะทํางานใหฝ ายตั้ง ขึ้นเอง
(Down stream Control) ซึ่งจะใชเวลาขึ้นและลงครั้งละประมาณ 4 นาที

รูปที่ 1 ฝายพับได Type II เทศบาลตําบลตนเปา อําเภอสันกําแพง3
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ระบบและกลไกการทํางานของฝายพับได Type II มีขั้นตอนดังนี้ คือ1,4
1. เมื่ อ ระดั บ น้ํ า ด า นท า ยฝายถึ ง ระดั บ ที่
กําหนด ลูกลอยจะดึงคันโยกของ Control Vale ระบบ
ปมจะปมน้ํามันไฮดรอลิกจากถังพัก (ตําแหนงที่ 1 รูปที่
2) เขาสูระบบเพื่อเพิ่มแรงดันของน้ํามัน กระบอกไฮดรอ
ลิ กจะทํ างานโดยผลั กบานฝายให ยกตัวสู ง ขึ้น ซึ่ งได
ออกแบบใหฝายยกระดับน้ําไดสูงประมาณ 1.20 เมตร
2. เมื่อระดับน้ําดานหนาฝายยกตัวสูงขึ้นถึง
ระดับที่กําหนดไว 1.50 เมตร ระบบลูกลอยจะยกตัว
เป ด Automatic Valve (ตํ าแหน ง ที่ 2 รูป ที่ 2)
เพื่อทํ าให แรงดันของน้ํามั นในระบบลดลง กระบอก
ไฮดรอลิกจะยุบตัวและบานฝายจะคอยๆ พับราบลง
อยางชาๆ
3. เมื่ อ Automatic Valve เริ่ ม ทํ า งาน
ไฟไซเรนท และสั ญ ญาณเตือนภัยจะแจ งเตือ นให ผู ที่
อยูดานทายฝายทราบ โดยบานฝายจะพั บลงอยางชา
หรือเร็ว โดยการปรับ Flow adjusting Valve (ตําแหนง
ที่ 3 รูปที่ 2) หรือตองการปดระบบน้ํามันบานฝาย
ก็จะคางอยูในตําแหนงที่ตองการได
4. เมื่ อ บานฝายตั้ ง ขึ้ น แล ว ถ า ต อ งการ
จะปรับใหบานฝายลดระดับลง สามารถที่จะปรับให
แตล ะบานมี ความสู ง ต่ําแตกตางกั นไดโ ดยการปรั บ
Stop Vale
5. ระบบการทํางานของฝายพับ จะทํางาน
เป นแบบอัตโนมัติทั้ งขึ้นและลง โดยใชพ ลัง งานจาก
แสงอาทิตย และสามารถควบคุมการทํางานโดยผาน
ระบบโทรศัพทแบบพกพา
รูปที่ 2 ระบบและกลไกการทํางานของฝายพับได Type II4
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ขอดีของฝายพับได Type II3,4
ฝายพับได Type II มีขอดีโดยรวมคือ ไมจําเปนตองพึ่งพากระแสไฟฟา สามารถผลิตไดงาย ไมตองใช
เทคโนโลยีจากตางประเทศ มีความสะดวกในดานบริหารจัดการน้ํา งายตอการบํารุงรักษา ตนทุนคากอสราง
มีราคาถูก ใชวัสดุและมีอะไหลที่ผลิตภายในประเทศ สามารถระบายตะกอนไดดี ไม กีดขวางการระบายน้ํา
บานเหล็กของฝายพับไดสามารถปรับระดับขึ้น – ลงเปนอิสระจากกันเพื่อประโยชนในการจัดสรรน้ําในชวง
ฤดูแลงโดยใชพลังงานจากแสงอาทิตยมาชารตแบตเตอรี่เพื่อเปนแหลงพลังงานในการทํางานของระบบ
คาใชจายในการสรางฝายพับได Type II4
การศึกษาจากแบบของฝายพับได Type II พบวาราคาของฝายพับได อยูที่ประมาณ 400,000 บาท
ตอเมตร ถูกกวาฝายยางประมาณรอยละ 36 แตแพงกวาฝายคอนกรีตแบบเดิม ประมาณรอยละ 26 และถา
เปรียบเทียบเฉพาะแกนของตัวฝายอยางเดียว พบวาฝายพับได แพงกวาฝายคอนกรีต 2.60 เทา ซึ่งตัวบาน
และระบบทํางานของฝายพับไดจะมีราคาประมาณ 140,000 บาทตอเมตร จะเห็นไดวาถาพัฒนาฝายพับได
ไปประยุกตใชกับอาคารฝายคอนกรีตที่มีอยูเดิมก็จะใชงบประมาณไมมากจนเกินไป ถาเปรียบเทียบกับความ
คุมคาที่ไดรับจากการบรรเทาอุทกภัยที่ไดรับ ซึ่งรวมทั้ง ชีวิตและทรัพยสินของราษฎรตลอดจนชื่อ เสียงของ
หนวยงานองคกรของรัฐที่มีหนาที่ในการแกไขปญหาดังกลาวดวยแลวคุมคากวาที่คิด
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