
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน 
 
absolute humidity 
 
ความชื้นสัมบูรณ :มวลของไอน้ําในอากาศที่มีอยูจริงในหนึ่งหนวยปริมาตรของบรรยากาศ เชน มิลลิกรัมตอลิตร  
absolute pressure 
 
ความดันสัมบูรณ :ดู pressure, absolute  
absorption 
 
การดูดซึม : การที่สารอยางหนึ่งดูดสารอยางอื่น ๆ เขาไวในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม  
abutment 
 
ตอมอริม (สะพาน) หรือฐานยัน (เขื่อน) : ตอมอที่อยูริมตลิ่งทั้งสองขางเพื่อรับน้ําหนักสวนปลายของสะพาน หรือฐานยันสองฝงของ
เขื่อน  
accumulated rainfall 
 
ปริมาณฝนสะสม : ดู rainfall, accumulated  
acid soil 
 
ดินกรดหรือดินเปรี้ยว : ดินซึ่งมีปฏิกิริยาเปนกรดหรือดินที่มี pH ของดินที่ผสมน้ําอิ่มตัวไดตํ่ากวา 7.0 ดินที่แสดงคา pH 6-7 เปน
กรดออน pH 5-6 เปนกรดปานกลาง และpH 4-5 เปนกรดจัด  
active storage 
 
ปริมาณน้ําใชการ : ปริมาณน้ําจากอางเก็บน้ําที่สามารถสงไปใชประโยชนัตามความตองการของโครงการ  
actual evapotranspiration 
 
ปริมาณการใชน้ําของพืช : ดู consumptive use  
adhesive force 
 
แรงดึงดูดของโมเลกุลตางชนิดกัน : แรงดึงดูดระหวางโมเลกุลของน้ํากับโมเลกุลของดิน  
admixtures 
 
สารผสมเพิ่ม : สารอื่น ๆ ซึ่งเติมลงในสวนผสมคอนกรีตเพื่อเพิ่มคุณสมบัติบางประการ เชนความทึบน้ํา ความงายตอการเท เปนตน  
adsorption 
 
การดูดซับ : การที่สารชนิดหนึ่งดูดยึดโมเลกุลของสารอีกชนิดหนึ่งไวที่ผิวของอนุภาคของมันเทานั้น  
advance curve 
 
กราฟน้ําคืบน้ํา : ดู curve, advance  
advance phase 
 
ชวงน้ําคืบน้ํา : ชวงระยะเวลาตั้งแตเริ่มใหน้ําจนกระทั่งน้ําเคลื่อนตัวไปถึงทายแปลง  
advance time 
 



เวลาน้ําคืบหนา : ดู advance phase  
  
 
aeration 
 
การเติมอากาศ :  
1. การทําใหเกิดการผสมผสานระหวางอากาศกับของเหลว (น้ํา) โดยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังนี้ 
 
ก. การฉีดหรือพนน้ําขึ้นสูอากาศ 
 
ข. การทําใหเกิดฟองอากาศผานเขาไปในน้ํา 
 
ค. การกวนน้ําเพื่อใหน้ําดูดซึมอากาศไดมากขึ้น 
 
2. การเติมอากาศเขาไปในชองวางใตผิวน้ําดานลางในขณะเมื่อน้ําไหลผานสันฝาย เพื่อปรับสภาพความกดอากาศต่ําที่กระทําตอผิว
อาคาร 
3. วิธีการลดผลกระทบเนื่องจากการกะเทาะของผิวอาคาร โดยการเติมอากาศเขาไปใน สวนที่จะทําใหเกิดการเสียหายนั้น 
 
aeration zone 
 
เขตอิ่มอากาศ : ดู zone, aeration  
aerial photograph 
 
รูปถายทางอากาศ : รูปถายของพื้นผิวโลกซึ่งถายดวยกลองที่นําไปในอากาศยานไดแก บอลลูน เครื่องบิน ยานอวกาศ เปนตน เรียก
อีกอยางหนึ่งวา air photograph  
afflux 
 
ระดับน้ําทน : ความสูงของระดับน้ําที่ทนขึ้นจากระดับน้ําปกติเนื่องจากมีสิ่งกีดขวางในลําน้ํา เชน ฝาย หรือ สะพาน  
aggregate 
 
มวลรวม : 
 
วัสดุ เชน ทราย กรวด หรือหินยอย ซึ่งใชผสมกับซีเมนตหรือวัสดุเช่ือมประสานอื่น ๆ  
กรวด ทราย หินยอย ที่นํามาใชเปนวัสดุกอสราง เชน หินโรยทางรถไฟ  
agricultural drainage 
 
การระบายน้ําเพื่อการเกษตร : ดู drainage, agricultural  
agriculture 
 
เกษตรกรรม : กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเพาะปลูกพืช เลี้ยงสัตว ประมง และการปาไม  
agronomy 
 
พืชศาสตร : สาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร ซึ่งศึกษาในภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติเกี่ยวกับพืชไร นา รวมถึงการใชดิน  
air chamber 
 



หองอากาศ : อุปกรณชวยลดแรงกระแทกที่เกิดจากน้ําภายในทอ (water hammer) แบบหนึ่งมีลักษณะเปนตัวถังบรรจุอากาศเขา
กับหลังทอสงน้ํา ทําหนาที่ลดความรุนแรงเมื่อความดันเพิ่มขึ้นอยางฉับพลัน  
air inlet-relief valve 
 
ล้ินรับอากาศเขา : ดู valve, air inlet-relief  
air lift pump 
 
เครื่องสูบน้ําแบบใชลมดัน : ดู pump, air lift  
air photograph 
 
รูปถายทางอากาศ : ดู aerial photograph  
air relief valve 
 
ล้ินระบายอากาศออก : ดู valve, air relief  
air vent 
 
ทอระบายอากาศ : สวนประกอบของอาคารประเภททอ เพื่อไมใหเกิดสูญอากาศ หรีอการเปลี่ยนแปลงของความดันในทอมาก
เกินไป  
alidade 
 
บรรทัดเล็ง : บรรทัดสําหรับใชเล็งแนวประกอบการสํารวจแผนที่ดวยโตะสํารวจ(plane table)  
alkaline soil 
 
ดินดาง : ดู soil, alkaline  
alkaline water 
 
น้ําดาง : น้ําซึ่งมีเปอรเซ็นของโซเดียมสูงแตจะลดลงเมื่อรวมกับสารละลายเกลือ  
alluvial cone 
 
เนินตะกอนรูปกรวย : ดู soil, alluvial  
alluvial fan 
 
เนินตะกอนรูปพัด : ดู soil, alluvial  
alluvial plain 
 
ที่ราบตะกอนน้ําพา : ดู soil , alluvial  
anabranch 
 
ดินตะกอนลุมน้ํา : ดู soil, alluvial  
anabranch 
 
ลําน้ําแขนง : ลําน้ําที่แยกจากลําน้ําใหญแลวไหลมาบรรจบกับลําน้ําเดิมอีก เชน แมน้ําลพบุรี  
anemometer 
 
เครื่องวัดกระแสลม : เครื่องมือชนิดหนื่งใชวัดความเร็วของลม  
aneroid barometer 



 
เครื่องวัดความกดอากาศแบบตลับ : ดู barometer  
angle of repose 
 
มุมทรงตัว : มุมทรงตัวที่ชันมากที่สุด โดยปกติมุมเอียงจะอยูระหวาง 33-37 องศา กับแนวนอนซึ่งไมทําใหกอนหิน ดิน ทราย หรือ
ผิวเอียงของตลิ่งเลื่อนไหลลงมา  
annual flood 
 
ปริมาณน้ําสูงสุดประจําป : ดู flood, annual  
annual runoff 
 
ปริมาณน้ําทั้งป : ดู runoff, annual  
antecedent rainfall 
 
ปริมาณน้ําฝนที่ตกมากอนแลว : ดู rainfall, antecedent  
anti-cyclone 
 
แอนตี้ไซโคลน : ลมที่พัดหมุนเวียนออกจากเขตความกดอากาศสูงเคลื่อนที่ในบริเวณแคบ ๆหรือลมที่เกิดจากบริเวณที่มีความกด
อากาศสูงไปสูบริเวณที่มีความกดอากาศต่ํา  
applicaion efficiency 
 
ประสิทธิภาพการใหน้ํา : อัตราสวนรอยละ ของอัตราสวนระหวางปริมาณการใชน้ําของพืชรวมทั้งการรั้วซึม ตอปริมาณน้ํา
ชลประทานทั้งหมดที่ตองสงใหจากทอสงน้ําเขานา  
appurtenant structures 
 
อาคารประกอบ : อาคารที่สรางประกอบกับฝายหรือเขื่อนระบายน้ํา ไดแก ประตู ระบายทราย รองระบายทราย กําแพงแบงน้ํา 
บันไดปลา ทางซุง ฯลฯ  
apron 
 
พ้ืนอาคารชลประทานดานเหนือน้ําหรือทายน้ํา : แผนหรือพ้ืนทึบน้ําเพื่อปองกันการกัดเซาะ การรั่วซึมหรือแรงยกใตฐาน (uplift) 
ดานเหนือน้ําหรือทายน้ําของอาคารชลประทาน  
aquatid weed 
 
วัชพืชน้ํา : วัชพืชที่อยูในแหลงน้ํา ตามบอ คลองสงน้ํา อางเก็บน้ํา แมน้ํา เชน ผักตบชวา สาหราย ฯลฯ  
aqueduct 
 
อาคารลําเลียงน้ํา : อาคารที่นําน้ําไป มีทั้งลักษณะอาคารปดและเปด เชน ทอ คลอง หรือรางน้ํา ฯลฯ เดิมเรียกวาสะพานน้ํา  
aquiclude 
 
ช้ันหินซับน้ํา : ช้ันหินที่มีคุณสมบัติดูดซับน้ําเขาไวในตัวอยางชา ๆ เนื่องจากมีชองวางระหวางเมล็ดแรเล็กมากทําใหเกิดมีแรงตึงผิว
สูงจนน้ําไมสามารถไหลซึมผานไดงาย ดังนั้นในบริเวณที่มีหินซับน้ําจึงไมเหมาะสําหรับเจาะบอบาดาล ตัวอยาง เชน ช้ันหินดินดาน 
เปนตน  
aquifer 
 



ช้ันหินอุมน้ํา : ช้ันหินที่มีคุณสมบัติยอมใหน้ําซึมไดโดยงายเนื่องจากมีชองวางระหวางเม็ดแร กวางหรือมีโพรงหรือรอยแตก
ตอเนื่องกันจึงทําใหเก็บน้ําไวไดเปนปริมาณมากจนกลายเปนแหลงน้ําบาดาล ช้ันหินนี้อยูในเขตอิ่มน้ํา (zone of saturation) 
ตัวอยางไดแก หินทราย หินปูน เปนตน  
aquifer, confined 
 
ช้ีนหินอุมน้ํามีแรงดัน : แหลงน้ําบาดาลที่อยูในระหวางชั้นหินทึบน้ําที่วางทับอยูตอนบนและรองรับอยูขางลาง น้ําบาดาลที่อยูในชั้น
หินนี้จะอยูภายใตความกดดันเนื่องจากน้ําหนักของชั้นหินที่ทับอยูตอนบน  
aquifuge 
 
ช้ันหินกั้นน้ํา : ช้ีนหินที่มีคุณสมบัติไมยอมใหน้ําซึมผานได เนื่องจากไมมีชองวางที่ตอเนื่องกันตัวอยางชั้นหินกั้นน้ํา ไดแก 
หินแกรนิต เปนตน  
arable land 
 
ที่ดินที่สามารถทําการเพาะปลูกได : ดู land, arable  
arch dam 
 
เขื่อนโคง : ดู dam, arch  
area, borrow 
 
บอยืมดิน : พ้ืนที่ที่เปนแหลงวัสดุที่ใชในการกอสรางอาคารชลประทาน วัสดุสวนใหญเปนดิน  
area, catchment 
 
พ้ืนที่ลุมน้ํา : 
 
1. พ้ืนที่ซึ่งเมื่อฝนตกลงมาแลว น้ําจะไหลรวมกันลงสูแมน้ํา ทะเลสาบ หรืออางเก็บน้ํานั้นๆ 
 
2. พ้ืนที่ที่มีผิวลาดชัน ซึ่งจะระบายน้ําจากเสนสันปนน้ํา (divide) ไหลลงสูที่ระบายน้ํา (drainage basin) ต้ังแตสองแหงหรือ
มากกวาขึ้นไป 
 
3. พ้ืนที่ที่มีการลอมรอบตัวเองดวยสันปนน้ํา 
 
4.พ้ืนที่เหนือจุด ๆ หนื่งบนลําธารที่มีการระบายน้ําผานจุดนั้น 
 
  
 
area, commanded 
 
พ้ืนที่ชลประทานที่สามารถสงน้ําได : ดู area, irrigable  
area, conservatin 
 
พ้ืนที่เก็บกักน้ํา : พ้ืนที่เก็บกักน้ําเพื่อนําน้ํามาใชประโยชนในการเพาะปลูก  
area, cultivated 
 
พ้ืนที่เพาะปลูก : ที่ดินที่บุกเบิกใชทําการเพาะปลูกเปนประจําอยูแลว แตบางปอาจไมไดทําการเพาะปลูก  
area, drainage 



 
พ้ืนที่ลุมน้ํา : ดู area, catchment  
area, irrigable 
 
พ้ืนที่ชลประทานที่สามารถสงน้ําได : พ้ืนที่ดินซึ่งใชปลูกพืชในเขตโครงการซึ่งจะสงน้ําชลประทานไปถึงได  
area, irrigated 
 
พ้ืนที่ที่ไดรับน้ําชลประทาน : พ้ืนที่ดินภายในเขตโครงการที่มีการกอสรางอาคารชลประทานตาง ๆ เสร็จเรียบรอยแลวและสงน้ําไป
ใหพ้ืนที่เพาะปลูกบริเวณนั้นแลว  
area, non-irrigable 
 
พ้ืนที่ที่ไมสามารถไดน้ําชลประทาน : พ้ืนที่ของโครงการสวนที่ไมสามารถสงน้ําชลประทานใหไดและสวนที่ไมสามารถทําการ
เพาะปลูกได  
area, non-irrigated 
 
พ้ืนที่ที่ยังไมไดรับน้ําชลประทาน : พ้ืนที่โครงการสวนที่ยังไมสามารถสงน้ําชลประทานใหได อาจเนื่องมาจากยังกอสรางอาคาร
ชลประทานหรือระบบสงน้ําในสวนนั้นไมเสร็จ  
area, project 
 
พ้ืนที่โครงการ : เนื้อที่ดินทั้งหมดภายในเขตโครงการนั้น เปนเนื้อที่เต็ม 100% คือ พ้ืนที่ชลประทานรวมกับที่ลุม หนอง บึง ลําน้ํา 
ลําคลอง ถนนที่อยูอาศัยประชาชน ฯลฯ  
area, watershed 
 
พ้ืนที่ลุมน้ํา : ดู area, catchment  
area, gross irrigable 
 
พ้ืนที่ชลประทานทั้งหมดในโครงการ ที่ไมรวมพ้ืนที่ที่ไมเหมาะสมกับการจัดระบบชลประทานดวยเหตุผลตาง ๆ เชน ดินไมเหมาะ
กับการเพาะปลูกหรือเปนพื้นที่สูงเกินไป ไมสามารถสงน้ําดวยวิธี gravity ได และไมคุมคาลงทุนหากจะใชวิธีสูบน้ําเปนตน  
area-capacity curve 
 
โคงพื้นที่-ความจุ : ดู curve, area-capacity  
artesian basin 
 
แองน้ําบาดาลมีแรงดัน : แองที่ราบระหวางเขา ที่มีช้ันหินอุมน้ํามีแรงดัน (confined aquifer)รองรับอยู อาจมีช้ันเดียวหรือหลาย
ช้ันก็ได ตอนขอบแอง ประกอบดวย ช้ันทรายหรือช้ันหินทราย อันเปนทางใหน้ําฝนไหลซึมลงไปเก็บกักอยู เมื่อเจาะบอบาดาลจนถึง
ช้ันหินอุมน้ําในแองน้ํานี้น้ําในบอจะพุงขึ้นถึงระดับแรงดันน้ํา (piezometric surface) ซึ่งระดับน้ําอาจจะอยูภายในบอเหนือช้ัน
หินอุมน้ําหรือพุงขึ้นมาเหนือปากบอก็ได  
artesian water 
 
น้ําบาดาลมีแรงดัน : น้ําบาดาลที่มีแรงดันพอที่จะดันขึ้นมาเหนือพ้ืนดิน หรือขึ้นมาถึง ระดับหนึ่งซึ่งจะพบไดโดยการขุดบอ  
artesian well 
 



บอน้ําบาดาลมีแรงดัน : บอที่เจาะลงไปถึงช้ันหินอุมน้ําและเปนชองทางใหน้ําบาดาลทะลักตัวสูงขึ้นมาในบอ โดยมีระดับน้ําสูงกวา
ช้ันน้ําบาดาลแตไมจําเปนตองสูงจนน้ําบาดาลไหลออกจากปากบอที่ผิวดินก็ได ถามีแรงดันสูงจนทําใหน้ําไหลออกจากปากทอ 
เรียกวา บอน้ําพุ(flowing well)  
asphalt concrete 
 
แอสฟลทคอนกรีต : วัสดุผสมระหวางมวลรวม (aggregate) กับยางแอ-สฟลทโดยนํามาคลุกเคลาใหเปนเนื้อเดียวกันกอนที่จจะ
นําไปใชงาน เชน ใชทําผิวจราจร  
atmospheric pressure 
 
ความดันบรรยากาศ : ดู pressure, atmospheric  
Atterberg's limits 
 
เปนวิธีการทดลองหาคุณสมบัติของดิน เพื่อจําแนกประเภทของดิน เชน การทดลองหาคา Liquid Limit และ Plastic Limit 
ของดิน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติความเหนียวของดิน  
auger 
 
สวานเจาะดิน : หัวเจาะสวานเปนสวนประกอบของเครื่องเจาะสํารวจดิน  
automatic gate 
 
บานบังคับน้ําอัตโนมัติ : ดู gate, automatic  
auxiliary spillway 
 
ทางระบายน้ําลนฉุกเฉิน : ดู spillway, emergency  
available soil moisture 
 
น้ําที่พืชนําไปใชได : ดู water, available  
available water 
 
น้ําที่พืชนําไปใชได : ดู water, available  
axial flow pump 
 
ดู pump, axial flow  
axial flow turbine 
 
เครื่องกังหันน้ําชนิดหนึ่งที่การไหลของน้ํามีทิศทางขนานกับแกนหมุนของเครื่อง ซึ่งมีทั้งแบบใบพัดติดอยูกับที่หรือเคลื่อนที่ได  
azimuth 
 
มุมอะซิมุท : มุมระหวางเสนเมอริเดียนกับเสนเล็ง นับจากเสนเมอริเดียนไปตามเข็มนาฬิกา  
 
 
backfill 
 
กลบแตง :  
 
1. ดินหรือวัสดุอื่น ๆ ที่ใชถมบดอันแนนหลังอาคารชล-ประทาน ตาง ๆ  



2. การถมแทนที่วัสดุที่ถูกขุดขึ้นมา  
backhoe 
 
รถขุดดินชนิดหนึ่ง : รถขุดที่มีแขนขุดอยูดานหลัง เวลาทํางานจะขุดเขาหาตัวเครื่องจักร  
backslope 
 
ลาดหลังเขา : ลาดดานหลังเขาตรงขามกับหนาผา  
backwater 
 
น้ําเทอ : น้ําที่ยกตัวเองขึ้น เนื่องจากมีสิ่งกีดขวางลําน้ํา เชน เขื่อน ฝาย หรือประตูระบายน้ํา  
baffle 
 
แผงลดความเร็วกระแสน้ํา : สวนประกอบของอาคารสลายพลังน้ําแบบหนึ่ง ทําหนาที่ปะทะน้ํา เพื่อลดความเร็วของกระแสน้ํา  
baffle pier 
 
ฟนตะเข : สวนประกอบของอาคารสลายพลังน้ําแบบหนึ่ง  
bank 
 
ตลิ่ง : พ้ืนที่ติดกับแมน้ํา คลอง ลําธาร ริมฝงของรองน้ําจะเรียกเปนฝงซายหรือฝงขวาได โดยการหันหนาไปทางทิศทางที่น้ําไหล  
bank protection 
 
การปองกันตลิ่ง : การปองการตลิ่งลําน้ําหรือลาดดานขางของคันดินตลอดลําน้ํา เนื่องจากการกัดเซาะที่เกิดจากการไหลของ
กระแสน้ํา คลื่น น้ําฝน เปนตน  
bar 
 
บาร : ความหมายในทางอุตุนิยมวิทยา ใชเปนหนวยวัดความกดอากาศ 1 บารมีคาเทากับ 10 ลานดายน (dyne) ตอ 1 ตาราง
เซนติเมตร หรือเทากับ 1,000 มิลลิบาร ซึ่งเทากับ 750.076 มม. (29.53 นิ้ว) เมื่ออุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียสที่ละติจูด 45 องศา  
สันดอน:เนินที่เกิดจากกระแสน้ําพัดพาตะกอนมาตกจมจนเกิดเปนสันในบริเวณปากแมน้ําหรือชายฝงทะเล  
barometer 
 
เครื่องวัดความกดอากาศ : เครื่องวัดความกดอากาศที่ใชกันทั่วไปในทางอุตุนิยมวิทยามีอยู 2 ชนิด คือ เครื่องวัดความกดอากาศแบบ
ปรอท (mercury barometer) กับเครื่องวัดความกดอากาศแบบตลับ (aneroid barometer)  
barrage 
 
เขื่อนทดน้ําหรือเขื่อนระบายน้ํา : ดู dam, diversion  
base flow 
 
1. น้ําที่ไหลในลําน้ําเกิดจากการไหลซึมออกมาของน้ําใตดิน สวนมากเกิดในชวงฤดูแลง เปน ground water runoff  
2. ปริมาณน้ําเดิมที่ไหลอยูในลําน้ํากอนเกิดน้ําทา  
base line 
 
เสนฐาน : เปนเสนสําหรับยึดโยงเพื่อใชเปนหลักอางอิงและสอบเทียบในงานสํารวจตาง ๆ  
basin method 
 
การใหน้ําแบบทวมเปนแปลง : วิธีการใหน้ําชนิดหนึ่งโดยใหน้ําทวมขังในแปลงเพาะปลูกพืชที่ก้ันลอมดวยคันดินเปนแปลงเล็ก ๆ  



basket 
 
กระชุ : กระชุบรรจุภายในดวยหิน กรวด สําหรับนําไปสรางฝายชั่วคราวหรือนําไปดาดลาดตลิ่งเพื่อปองกันการกัดเซาะ  
bed load 
 
ตะกอนทองน้ํา : ดู load, bed  
bedding 
 
ช้ันรองพื้น : ช้ันกรวดผสมทรายรองพื้นใตหินเรียงหรือหินทิ้ง  
bench flume 
 
สะพานน้ําราบ : สะพานน้ําชนิดวางบนพื้นดู flume, bench  
bench mark 
 
หมุดหลักฐาน : วัตถุถาวรที่มีอยูตามธรรมชาติหรือที่สรางขึ้นเปนเครื่องหมายแสดงระดับและพิกัดในงานสํารวจภูมิประเทศ  
bench mark, temporary 
 
หมุดหลักฐานชั่วคราว  
bentonite 
 
เบนโทไนท : สารผสมประกอบดวยแรดินเหนียวชนิด montmorillonite เปนหลักและสวนของวัสดุอื่น ๆ เชน แรเฟลดสปาร 
ยิปซั่ม แคลเซียมคารบอเนต ควอตซ (แรหินเขี้ยวหนุมาน) และอื่น ๆ ใชผสมกับดินหรือคอนกรีตในการสรางเขื่อนหรือคลอง เพื่อ
ปองกันการรั่วซึม หรือใชผสมกับน้ําเพื่อชวยหลอเลี้ยงหัวเจาะ ปองกันการพังของบอ และพยุงสารตัวอยาง พวกเศษดินหรือหิน ใน
การเจาะบอน้ําบาดาล หรือเจาะบอน้ํามัน  
berm 
 
ชานคลอง : ระยะราบจากขอบตลิ่งถึงชายลาดตลิ่งอีกช้ันหนึ่ง  
bit 
 
หัวเจาะ : สวนประกอบที่อยูปลายกานเจาะ ทําหนาที่เจาะดินหรือหิน  
blanket 
 
วัสดุทึบน้ําที่ปูดาดทับผิวหนาของวัสดุที่น้ําซึมผานได  
blanket, clay 
 
การปูดาดดวยดินเหนียวซึ่งเปนวัสดุทึบน้ําทางดานเหนือน้ําของอาคารชลประทานในแนวราบเพื่อเพิ่มทางเดินของน้ําใตฐานรากและ
ลดแรงดันน้ํา เปนการปองกันอันตรายจาการไหลของน้ํา ใตฐานอาคาร  
blanket, upstream 
 
วัสดุทึบน้ําที่บูดาดทับผิวหนาของเขื่อนดินดานเหนือน้ํา เพื่อเพิ่มความตานทานในการยอมใหน้ําซึมผานตัวเช่ือม  
blowoff 
 
ดู valve, blowoff  
blowoff valve 
 
ประตูระบายตะกอน : ดู valve, blowoff  



boring 
 
การเจาะ : การเจาะดินหรือหินใหเกิดหลุม มีลักษณะทรงกระบอกใตผิวดินหรือหินดวยเครื่องเจาะแบบตาง ๆ  
boring log 
 
ตารางบันทึกขอมูลการเจาะ : ตารางซึ่งบันทึกขอมูลตาง ๆ ของการเจาะสํารวจดินและหิน  
borrow area 
 
บอยืมดิน : ดู area, borrow  
borrow pit 
 
หลุมยืม : หลุมที่ขุดเอาดินไปทําเปนคันคลอง หรือถนน  
bottom width 
 
ความกวางพื้นคลอง  
braciong 
 
แกงแนง, ค้ํายัน : สวนที่ใชในการค้ํายันอากาศหรือโครงสรางใหแข็งแรง  
brackish water 
 
น้ํากรอย  
branch canal 
 
คลองแยก : ดู canal, branch  
breaching dike 
 
คันดินที่ยอมใหพังกอนอาคารอื่น  
broad-crested weir 
 
ฝายสันกวาง : ดู weir, broad-crested  
broken-back transition 
 
ดู transition, broken-back  
bulk head 
 
แผงเหล็กกั้นน้ํา : เปนแผงเหล็กใชปดกั้นน้ําช่ัวคราวติดตั้งอยูบริเวณหัวตอมอ  
bulldozer 
 
รถดันดิน : รถแทรกเตอรชนิดหนึ่งที่มีใบมีดสําหรับดันดินอยูหนารถ  
butterfly valve 
 
บานระบายหางปลา : ดู valve, butterfly  
bypass channel 
 
ชองลัด : ชองลัดที่นําน้ําไหลลงสูดานทายน้ํา 
 
cadastral survey 



 
การรังวัด : การสํารวจกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อกําหนดขอบเขต  
calibration 
 
การปรับเทียบ : การปรับมาตรตาง ๆ เชน การเปรียบเทียบเครื่องมือ ช่ัง ตวง วัด หรือการหาคาสัมประสิทธิ์ของอาคารชลประทาน 
หรือแบบจําลองทางคณิตศาสตร  
canal 
 
คลอง : ทางน้ําที่สรางขึ้นเพื่อวัตถุประสงคใชในการสงน้ํา ระบายน้ํา และคมนาคม  
canal, branch 
 
คลองแยก : คลองที่แยกออกจากคลองสายใหญเพื่อรับน้ําไปสูพ้ืนที่โครงการ เชน คลองรพีพัฒนแยกใตและแยกตก  
canal, distributary 
 
คลองซอย : คลองที่แยกออกจากคลองสงน้ําสายใหญหรือคลองแยก เพื่อรับน้ําไปสงใหแกพ้ืนที่เพาะปลูกโดยตรง หรือสงใหคลอง
แยกซอย (tertiary canal) เรียกอีกอยางวา secondary canal  
canal, erath 
 
คลองดิน : คลองที่เกิดจากการขุดหรือถมดินใหเปนรูปคลอง  
canal, inundation 
 
คลองรับน้ํานอง : คลองซึ่งทําหนาที่รับน้ําจากแมน้ําเมื่อระดับน้ําในแมน้ําขึ้นสูงถึงระดับที่ยอมใหน้ําเขาคลองได อาจจะมีหรือไมมี
อาคารบังคับน้ําปากคลองก็ได  
canal, irrigation 
 
คลองชลประทาน : คลองซึ่งทําหนาที่นําน้ําจากแหลงน้ําไปสงใหกับพื้นที่เพื่อการชลประทานประกอบไปดวย คลองสายใหญ คลอง
ซอย คลองแยกซอย และคูน้ํา  
canal, lateral 
 
คลองซอย : ดู canal, distributary  
canal, lined 
 
คลองคาด : คลองที่ขุดดินหรือถมดินใหเปนรูปคลอง แลวดาดผิวคลองดวยวัสดุตาง ๆ เพื่อปองกันการรั่วซึม หรือรักษาสภาพคลอง
ใหมั่นคง  
canal, main 
 
คลองสงน้ําสายใหญ : คลองที่ขุดแยกจากแมน้ําหรือหัวงาน เพื่อรับน้ําเขาไปในเขตโครงการชลประทานโดยไมทําหนาที่สงน้ําใหแก
พ้ืนที่เพาะปลูก ซึ่งอยูขางคลองโดยตรง นอกจากบางแหงซึ่งจําเปนเทานั้น  
canal, primary 
 
คลองสงน้ําสายใหญ : ดู canal, main  
canal, quaternary 
 
คูสงน้ํา : คูน้ําที่รับน้ําจากคลองแยกซอย (tertiary canal) เพื่อสงเขาแปลงเพาะปลูก หรือสงใหระบบสงน้ําในแปลงนา  
canal, secondary 



 
คลองซอย : ดู canal, distributary  
canal, sub-distributary 
 
คลองแยกซอย : ดู canal, tertiary  
canal, sub-lateral 
 
คลองแยกซอย : ดู canal, tertiary  
canal, tertiary 
 
คลองแยกซอย : คลองที่รับน้ําจากคลองซอย (distributary canal) ไปสงใหพ้ืนที่เพาะปลูกหรือสงใหคูสงน้ํา (quaternary 
canal) กรมชลประทานนิยมเรียกคูน้ํา  
capacity curve 
 
โคงความจุ : ดู curve, capacity  
capillary water 
 
น้ําดูดซึม : ดู water, capillary  
capillary zone 
 
เขตน้ําดูดซึม : ดู zone, capillary  
casing 
 
ทอกรุ : ทอที่ใชกับงานเจาะสํารวจดินหรือหินเพื่อปองกันไมใหหลุมเจาะพัง  
catchment area 
 
พ้ืนที่ลุมน้ํา : ดู area, catchment  
cattle ramps 
 
ทางสัตวขาม : ทางที่กําหนดไวใหสัตวเดินขามคลองสงน้ํา  
cavitation 
 
การเกิดโพรง : การที่ผิวของวัสดุที่รองรับการไหลของของเหลวเกิดเปนโพรง อันเนื่องมาจากการไหลนั้นกอใหเกิดความดันที่ตํ่ากวา
บรรยากาศอยางมาก  
centralization 
 
การควบคุมอาคารชลประทานจากศูนยสั่งการ  
centrifugal pump 
 
เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง : ดู pump, centrifugal  
chak 
 
แฉกสงน้ํา : พ้ืนที่รับน้ําจากทอสงน้ําเขานาหนึ่งแหง  
chamfer 
 
ลบมุม : การลบมุมของอาคารคอนกรีตเพื่อปองกันการแตกหักหรือบิ่น  



channel storage 
 
ปริมาณน้ําเก็บกักในลําน้ํา  
check 
 
อาคารอัดน้ําหรืออาคารทดน้ํา : อาคารที่สรางขึ้นในคลองสงน้ําเพื่อยกระดับน้ํา  
check drop 
 
อาคารน้ําตกอัดน้ําหรือทดน้ํา : ดู drop, check  
check gate 
 
บานอัดน้ําหรือทดน้ําในคูสงน้ํา  
check regulator 
 
อาคารทดน้ํากลางคลอง  
chimney drain 
 
ทางระบายน้ําในแนวตั้ง : ดู drain, chimney  
chute 
 
รางเท : รางน้ําที่สรางขึ้นเพื่อนําน้ําจากระดับสูงไหลตามลาดเทไปสูระดับต่ํา  
chute blocks 
 
แทงคอนกรีตที่ติดกับพื้นตรงปลายสุดของรางเทในอาคารสลายพลังน้ํา  
cipolletti weir 
 
ฝายสี่เหลี่ยมคางหมู : ดู weir, trapezoidal  
clay blanket 
 
ดู blanket, clay  
clay loam 
 
ดินรวนเหนียว  
closure dam 
 
ทํานบดินปดกั้นลําน้ําเดิม : ดู dam, closure  
coffer dam 
 
ทํานบชั่วคราว : ดู dam, coffer  
cohesive force 
 
แรงดึงดูดของโมเลกุลชนิดเดียวกัน  
collector drain 
 
คลองระบายน้ําสายซอย : ดู drain, collector  
common irrigator 
 



นายตรวจนา  
concrete curing 
 
การบมคอนกรีต : การปองกันผิวคอนกรีตที่สัมผัสกับอากาศ และโดนแสงแดดเผา โดยการบมดวยวิธีการที่เหมาะสม (การบมดวย
น้ําหรือการบมดวยน้ํายาบมคอนกรีต) เพื่อใหคอนกรีตที่มีคุณภาพดีมีความแข็งแรงตามที่กําหนด และปองกันมิใหผิวหนาของ
คอนกรีตแตกราว  
confined aquifer 
 
ช้ันหินอุมน้ํามีแรงดัน : ดู aquifer, confined  
constant head orifice 
 
อาคารชนิดความตางระดับน้ําคงที่ : โดยทั่วไปเรียก อาคารวัดน้ําแบบ CHO เปนอาคารที่ใชบังคับน้ําเขาคลองสงน้ําสายซอยหรือคู
สงน้ํา ประกอบดวยบาน 2 บาน บานดานหนาเรียก orifice gate บานดานหลังเรียก turnout gate ใชเปนบานควบคุมน้ําเพื่อให
ความแตกตางของระดับน้ําคงที่  
construction joint 
 
รอยตอกอสราง : ดู joint, construciton  
consumptive use 
 
ปริมาณการใชน้ําของพืช : ปริมาณน้ําที่พืชตองการใชในการเจริญเติบโต รวมทั้งการระเหยในแปลงดวย บางครั้งเรียก การคาย
ระเหยน้ําของพืช  
continuous flow irrigation 
 
การสงน้ําแบบตลอดเวลา  
contour interval 
 
ขนาดชั้นความสูง : ความแตกตางระดับระหวางเสนความสูงในแผนที่ภูมิปรเทศ  
contour map 
 
แผนที่แสดงเสนช้ันความสูง  
contraction joint 
 
รอยตอเผื่อการหดตัว : ดู joint, contraction  
control section 
 
รูปตัดควบคุม : รูปตัดของการไหลของน้ํา ทั้งในทางน้ําธรรมชาติหรือที่สรางขึ้นซึ่งมีลักษณะคงที่ ใชในการตรวจวัดปริมาณน้ําไหล
ผาน  
control volume 
 
การควบคุมปริมาณน้ําในแตละชวงของคลอง  
convection rain 
 
ฝนเกิดจากมวลอากาศรอน : ดู rain, convection  
conveyance efficiency 
 



ประสิทธิภาพการสงน้ํา : อัตราสวนรอยละของอัตราสวนระหวาง ปริมาณน้ําตรงจุดที่แจกจายน้ําตอปริมาณน้ําที่สงมาทั้งหมดจาก
ตนน้ํา  
conveyance losses 
 
การสูญเสียน้ําตามทาง จากแหลงน้ําไปยังจุดที่ตองการ  
conveyance structures 
 
อาคารในระบบสงน้ํา : อาคารในระบบสงน้ํา ซึ่งนําน้ําไปแจกจายใหพ้ืนที่เพาะปลูก  
core 
 
แกนเขื่อน : แกนเขื่อนซึ่งอาจทําดวย ดินเหนียวอัดแนน คอนกรีต ยางแอสฟลต เพื่อลดการไหลซึมของน้ําผานตัวเขื่อน  
corrugation irrigation 
 
การใหน้ําแบบรองคูเล็ก : ดู irrigation, corrugation  
creep 
 
การไหลของน้ําซึมผานขางใตหรือรอบอาคารที่สรางอยูบนฐานรากที่น้ําซึมผานได ดู piping ประกอบ  
creep length 
 
ความยาวที่วัดไดตามทางเดินของน้ํา  
creep length, weighted 
 
ระยะทางเดินของน้ํา : ระยะทางเดินของน้ําที่ลอดขางใตหรือทางดานขางของตัวอาคาร ซึ่งไดจากการคํานวณ โดยใหความสําคัญ
ของทางเดินในแนวดิ่งและแนวราบที่แตกตางกัน เชน ในทฤษฏีของ Lane ทางเดินในแนวราบจะไดเพียง 1 ใน 3 ของความยาว
จริง และใชความยาวจริงของทางเดินในแนวดิ่ง เปนตน  
creep ratio 
 
อัตราสวนระหวางทางเดินของน้ํากับความแตกตางของระดับเหนือน้ําและทายน้ํา  
creep ration, weighted 
 
อัตราสวนระหวาง weighted creep length กับความแตกตางระหวางระดับน้ําดานเหนือน้ําและทายน้ําของอาคารชลศาสตร  
creep, vertical 
 
การไหลซึมของน้ํารอบ ๆ อาคารในแนวดิ่งหรือมีความลาดมากกวา 45 องศา  
crest length 
 
ความยาวของสัน (เขื่อนหรือฝาย)  
critical depth 
 
ความลึกวิกฤต : ความลึกของทางน้ําเปดที่ใหพลังงานทั้งหมดนอยที่สุดเมื่อมีน้ําไหลผานเขาไปในอัตราที่กําหนด  
crop diversification 
 
การกระจายการผลิตพืช : ดู diversification crop  
crop requirement 
 
ความตองการใชน้ําของพืช : ความตองการใชน้ําชลประทาน ของพืช  



cropped land 
 
ที่ดินปลูกพืช : ที่ดินที่ใชทําการเพาะปลูกจริงในปที่รายงาน  
cropping calender 
 
ปฏิทินการปลูกพืช : การแสดงกําหนดเวลาการเพาะปลูก ซึ่งทําใหทราบวาเดือนไหนควรปลูกอะไร ตลอดจนจะเก็บเกี่ยวเมื่อใด  
cropping intensity 
 
ความหนาแนนของการปลูกพืช : ความถี่ของการใชพ้ืนที่เพื่อการเพาะปลูกในรอบป โดยจะแสดงใหทราบเปนตัวเลข ถามีการปลูก
พืชเต็มพื้นที่เพียงครั้งเดียวในรอบป cropping intensity ในรอบปนั้นจะเทากับ 100  
cropping pattern 
 
แผนการปลูกพืช : แผนการปลูกพืชในรอบแตละป ในพื้นที่ที่กําหนด  
cross regulator 
 
อาคารบังคับน้ําในคลอง : อาคารที่สรางขวางทางน้ําในบริเวณจุดที่ตองการควบคุมระดับน้ํา  
culvert 
 
ทอลอด : อาคารซึ่งสรางลอดถนนหรือทางรถไฟ หรือคลองสงน้ํา เปนทอคอนกรีตกลมหรือสี่เหลี่ยมก็ได  
current meter 
 
เครื่องมือสําหรับวัดความเร็วของกระแสน้ํา  
curve, advance 
 
กราฟน้ําคืบหนา : กราฟแสดงความสัมพันธระหวางเวลานับจากเริ่มตนใหน้ํา (แกน Y) กับระยะทางที่น้ําไหลไปถึงจุดตาง ๆ นับ
จากหัวแปลง (แกน X)  
curve, area-capacity 
 
โคงพื้นที่-ความจุ : เสนโคงแสดงความสัมพันธระหวางพื้นที่ผิวน้ําและปริมาตรของน้ํา  
curve, backwater 
 
เสนโคงน้ําเทอ : เสนแสดงความลาดเทของผิวน้ําเทอ  
curve, capacity 
 
โคงความจุ : โคงแสดงความสัมพันธระหวางความจุของอางเก็บน้ํากับระดับน้ํา  
curve, depth-area 
 
เสนโคงแสดงความสัมพันธระหวางความลึกเฉลี่ยของฝนกับพื้นที่ที่ฝนตก เรียกอีกอยางหนึ่งวา rainfall intensity-area curve  
curve, depth-duration 
 
เสนโคงแสดงความสัมพันธระหวางชวงเวลาที่ฝนตกกับความลึกของน้ําฝน เรียกอีกอยางหนึ่งวา rainfall intensity-duration 
curve  
curve, double mass 
 
คาความสัมพันธสะสม : คาความสัมพันธระหวางคาสะสมของตัวแปรคาหนึ่งกับคาสะสมของตัวแปรอีกคาหนึ่ง  
cut-throat flume 



 
รางน้ําแบบไมมีคอ : ดู flume, cut-throat  
cutoff 
 
ชองลัด : การขุดทางลัดที่คุงน้ํา เพื่อลดระยะทางการไหลองน้ํา  
cutoff trench 
 
รองแกนใตฐานเขื่อนที่ขุดขึ้นแลวใสวัสดุทึบน้ําแทน เพื่อลดการซึมผานของน้ําใตเขื่อน  
cutoff wall 
 
กําแพงลาง : ดู wall, cutoff  
cyclone 
 
ไซโคลน : ลักษณะการถายเทของลมรอบ ๆ ศูนยกลางความกดอากาศต่ําไปตามแนวปะทะของอากาศตามแนวราบและในที่ซึ่งมี
อากาศไหลขึ้นลงซึ่งทําใหเกิดเมฆและพายุฝน หรือพายุหมุนที่มีความเร็วบริเวณรอบศูนยกลางมากกวา 75 ไมลตอช่ัวโมง  
cyclonic rain 
 
ฝนเกิดจากพายุหมุน : ดู rain, cyclonic 
 
daily flood peak 
 
ปริมาณน้ําหลากสูงสุดรายวัน  
dam 
 
1. ทํานบ : อาคารที่สรางขึ้นเพื่อปดกั้นทางน้ํามิใหไหลผานหรือไหลขามอาคารไปได  
2. เขื่อน : สิ่งกอสรางที่สรางขึ้นขวางทางน้ําไหลในระหวางชองเขา เมื่อน้ําไมสามารถไหลลงสูพ้ืนที่ตํ่าได ก็จะรวมตัวเปนอางน้ําขึ้น  
dam, arch 
 
เขื่อนโคง : เขื่อนคอนกรีตหรือหินที่มีกําแพงดานเหนือน้ําโคง เพื่อเพิ่มการตานทานแรงดันของน้ํา โดยออกแบบใหใชน้ําหนักถวง
ของตัวเขื่อนและแรงลัพธกระทําตอฐาน  
dam, closure 
 
ทํานบดินปดกั้นลําน้ําเดิม : อาคารที่สรางขึ้นเพื่อปดกั้นทางน้ําเดิมเพื่อเปลี่ยนทางเดินของน้ําใหไหลผานอาคารชลประทานที่สราง
ขึ้นใหม  
dam, coffer 
 
ทํานบชั่วคราว : อาคารที่สรางขึ้นเพื่อปดกั้นทางน้ําเปนการชั่วคราว  
dam, detention 
 
เขื่อนชะลอน้ําเพื่อบรรเทาอุทกภัย  
dam, diversion 
 
เขื่อนทดน้ํา : อาคารที่สรางขึ้นขวางลําน้ํา มีบานควบคุมสําหรับยกระดับน้ําใหสูงขึ้น เพื่อผันน้ําเขาคลองสงน้ํา หรือ เพื่อควบคุมน้ํา
ใหอยูในระดับที่ตองการ  
dam, earth  
 



เขื่อนดิน : เขื่อนที่กอสรางดวยดินจากแหลงยืน นํามาบดอัดแนนเปนตัวเขื่อนเรียกอีกอยางวา earthfill dam  
dam, gravity 
 
เขื่อนกั้นน้ําที่กอสรางจากวัสดุที่มีน้ําหนักมาก เชน คอนกรีต เพื่อใหสามารถตานทานแรงดันของน้ําได ดวยน้ําหนักของตัวเขื่อนเอง
หากตัวเขื่อนมีรูปรางโคงไปทางดานเหนือน้ํา ในลักษณะอารค จะเรียกวา gravity arch dam  
dam, impounding 
 
เขื่อนเก็บกักน้ํา : อาคารที่สรางขึ้นเพื่อเก็บกักน้ําเอาไวใชประโยชนเพื่อการชลประทาน การ ปองกันอุทกภัย และ สาธารณูปโภค  
dam, rockfill 
 
เขื่อนหินทิ้ง : เขื่อนที่กอสรางดวยหินอัดแนนเปนสวนใหญ โดยมีปริมาณมากกวา 50% ของวัสดุถมทั้งหมด และใชวัสดุอื่นเปน
สวนทึบน้ํา  
dead storage 
 
ความจุที่ไมใชงาน : ดู storage, dead  
deep percolation 
 
การซึมลึก : การไหลซึมของน้ําในดินที่ลึกเลยเขตรากพืช  
deep well 
 
บอน้ําลึก : บอน้ําบาดาลซึ่งไดรับน้ําจากชั้นหินอุมน้ําใตดิน  
deep well pump 
 
ดู pump, deep well  
demonstration farm 
 
ไรนาสาธิต : ไรนาที่รัฐหรือเกษตรกรเปนเจาของจัดทําดวยหลักการบางอยาง อันมีผลแตกตางจากไรนาอื่น ๆ ในบริเวณเดียวกัน 
เพื่อใหเกษตรในแถบนั้น ไดเห็นตัวอยางที่เปนของจริง  
depression 
 
1. แอง : พ้ืนที่ซึ่งมีผิวหนาต่ํากวาบริเวณใกลเคียง  
2. พายุดีเปรสชั่น : บริเวณที่มีความกดอากาศต่ํา มีลมพัดเวียนเขาหาศูนยกลางคลายวงกนหอย พัดทวนเข็มนาฬิกาทางขั้วโลกเหนือ 
และพัดตามเข็มนาฬิกาทางขั้วโลกใต จัดเปนพายุที่มีกําลังออน ความเร็วลมสูงสุดใกลบริเวณศูนยกลางไมเกิน 61 กม.ตอช่ัวโมง  
depression storage 
 
ความจุของแองน้ํา : ดู storage, depression  
depth of runoff 
 
ความลึกของน้ําทา : ปริมาณน้ําทาที่แสดงหนวยเปนความลึก หาไดจากปริมาณน้ําทาทั้งหมดในลุมน้ํา หารดวยพ้ืนที่ลุมน้ํา มีหนวย
เปน มม.  
desiltation 
 
การขุดลอกตะกอน  
desiltation, manual 
 



การขุดลอกตะกอนโดยใชแรงคน  
desiltation, mechanized 
 
การขุดลอกตะกอนโดยใชเครื่องจักร  
detention storage 
 
แองเก็บน้ําช่ัวคราว : ดู storage, detention  
diagonal weir 
 
ฝายสันยาวทะแยงมุม : ดู weir diagonal  
diaphragm wall 
 
ดู wall, diaphragm  
dike 
 
คันกั้นน้ํา : คันดินซึ่งสรางขึ้นเปนแนวไปตามทางน้ํา เพื่อปองกันไมใหน้ําบาเขาไปทวมพื้นที่  
dike, breaching 
 
คันดินที่ยอมใหพังกอนอาคารอื่น  
direct runoff 
 
น้ําทา : น้ําที่ไหลลงสูแมน้ําลําธารทันทีหลังฝนตก  
discharge 
 
อัตราการไหลของน้ํา : ปริมาณน้ําที่ไหลผานพื้นที่หนาตัดหนึ่งที่กําหนดของทางน้ําในหนึ่ง หนวยเวลา เรียกอีกอยางหนึ่งวา rate of 
flow  
discharge carrier 
 
ทางชักน้ํา : สวนรับน้ําของทางระบายน้ําลนจากทางเขา เขาไปสูจุดที่ตองการทิ้งน้ํา  
discharge hydrograph 
 
กราฟแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณน้ํากับเวลา  
discharge, average mean monthly 
 
ปริมาณน้ําเฉลี่ยรายเดือนของเดือนใดเดือนหนึ่ง โดยไดมาจากคาเฉลี่ยของปที่ตอเนื่องกันหลาย ๆ ป  
dispersive soil 
 
ดินกระจายตัว : ดินซึ่งประกอบดวยอนุภาคดินเหนียว ซึ่งเมื่อถูกกับน้ําแลวกระจายตัวไดงาย และรวดเร็ว ประกอบดวยอนุภาคดิน
เหนียวชนิดไอออนที่มีโซเดียมสูง เมื่อเทียบกับปริมาณไอออนบวกทั้งหมด  
distorted model 
 
แบบจําลองผิดสวน : ดู model, distorted  
distributary canal 
 
คลองซอย : ดู canal, distributary  
distributor 



 
อาคารจายน้ํา : อาคารที่ทําหนาที่จายน้ําจากคลองสงน้ํา โดยสามารถควบคุมปริมาณน้ําที่ไหลผานแตละชองของอาคารได  
distributor, Neyrpic 
 
อาคารจายน้ําแบบ Neyrpic : อาคารจายน้ําแบบหนึ่ง มีชองใหน้ําผานขนาดตาง ๆ กันหลายชอง ถาควบคุมระดับน้ําดานเหนือน้ํา
ของชองเหลานี้ใหอยูในขอบเขตที่กําหนด ปริมาณนงที่ผานชองจะคงที่  
ditch 
 
คูน้ํา : ทางน้ําที่ขุดหรือถมขึ้นเปนรอง สําหรับแจกจายน้ําหรือระบายน้ําในแปลงเพาะปลูก  
ditcher 
 
เครื่องจักรสําหรับขุดคูน้ํา  
diversification crop 
 
การกระจายการผลิตพืช : การกระจายการผลิตพืชใหเกิดความหลากหลาย ทั้งชนิดและผลผลิตเพื่อลดความเสี่ยงตอการผันแปรของ
ราคา หรือดินฟาอากาศ เรียกอีกอยางวา diversified cropping หรือ crop diversification  
diversified cropping 
 
การกระจายการผลิตพืช : ดู diversification crop  
diversion dam 
 
เขื่อนทดน้ํา : ดู dam, diversion  
diversion tunnel 
 
อุโมงคผันน้ํา : อุโมงคที่สรางขึ้นเพื่อใชในการเปลี่ยนทางเดินของน้ํา  
division box 
 
อาคารแบงน้ํา : อาคารแบงน้ําในระบบแปลงนา  
downstream control 
 
การควบคุมน้ําดานทายน้ํา : การควบคุมปริมาณน้ําที่ผานอาคาร โดยใชระดับดานทายน้ําเปนตัวกําหนด  
dragline 
 
รถขุด : เครื่องจักรกลใชสําหรับขุดดิน แบบใชบุงกี๋และลวดสลิง  
drain 
 
ทางระบายน้ํา : ดู drainage channel  
drain, chimney 
 
ทางระบายน้ําในแนวตั้ง : ทางระบายน้ําที่ทําจากวัสดุกรองซึ่งกอสรางในแนวตั้งอยูในตัวเขื่อนดิน เพื่อระบายน้ําที่ไหลซึมผานตัว
เขื่อนดินใหออกไปทางดานทายน้ํา  
drain, collector 
 
คลองระบายน้ําสายซอย : คลองระบายน้ําซึ่งรับน้ําจากคูระบายน้ํายอยหลาย ๆ สายแลวระบายน้ําไปทิ้งคลองระบายน้ําสายใหญ  
drain, intercepting 
 



ทางระบายน้ําแบบสกัดกั้น : ทางระบายน้ํา (ใตดินหรือบนผิวดิน) ซึ่งสรางไวที่ขอบของพื้นที่ที่มีการปองกันน้ําทวม ทําหนาที่ดักน้ํา
ที่ไหลมาจากพื้นที่ที่สูงกวาทั้งทางผิวดินและใตดิน เพื่อปองกันไมใหน้ําไหลเขาไปสูพ้ืนที่ปองกันน้ําทวมนั้น บางทีเรียก วา 
interception drain  
drain, mole 
 
ทางระบายน้ําแบบรูตุน : ทางระบายน้ําใตดินแบบชั่วคราว ทําขึ้นโดยการลากกอนโลหะที่ม ลักษณะคลายลูกปน เสนผาศูนยกลาง 
7.5 ถึ 15 ซม. ผานไปในดินทําใหเกิดเปนโพรงลึกจากผิวดินประมาณ 0.5 ถึง 1.20 เมตร หางกัน 1 ถึง 10 เมตร โพรงนี้จะเปน
ทางระบายน้ําโดยไมตองฝงทอ เหมาะสําหรับดินเหนียว มีอายุการใชงานประมาณ 2-3 ป แตทํางาย คาลงทุนต่ํา  
drain, relief 
 
ทางระบายน้ําเพื่อลดแรงดัน : ทางระบายน้ําผิวดินหรือใตดิน ใชระบายน้ําอยอกจากดินที่อิ่มตัวและมีแรงดันน้ํามากเกินความจําเปน 
เรียกอีกอยางหนึ่งวา seepage drain  
drain, tail 
 
คูระบายทายแปลง : รองหรือคูเล็ก ๆ สรางไวที่ทายแปลงเพาะปลูก (ดานที่มีระดับต่ํา) เพื่อระบายน้ําสวนเกินในแปลงทิ้งไป  
drain, tile 
 
ทอระบายน้ําที่ทําดวยกระเบื้องดินเผา  
drain, toe 
 
ทางระบายน้ําตีนเขื่อน : ทางระบายน้ําซึ่งสรางขึ้นที่ตีนเขื่อนดานทายน้ํา เพื่อเก็บสะสมน้ําที่รั่วซึมผานตัวเขื่อนระบายทิ้งไป  
drainage 
 
การระบายน้ํา : วิธีการเคลื่อนยายหรือการกําจัดน้ําสวนเกินจากผิวดิน หรือใตดินออกไปจากพื้นที่ โดยวิธีธรรมชาติหรือโดยจัดสราง
ขึ้น  
drainage area 
 
พ้ืนที่ลุมน้ํา : ดู area, catchment  
drainage basin 
 
พ้ืนที่ลุมน้ํา : ดู area, catchment  
drainage channel 
 
ทางระบายน้ํา : ทางน้ําปดหรือเปด ตามธรรมชาติ หรือที่สรางขึ้นเพื่อระบายน้ําสวนเกินออก ไปจากพื้นที่  
drainage modulus 
 
สัมประสิทธิ์การระบายน้ํา : ปริมาตรของน้ําทาที่ระบายตอหนึ่งหนวยเวลาตอหนึ่งหนวยพ้ืนที่หนวยที่นิยมใชกัน คือ ลิตร/วินาที/ไร 
หรือ ลูกบาศกเมตร/วินาที/ไร  
drainage system 
 
ระบบการระบายน้ํา : ประกอบดวยคลองระบายน้ําสายใหญ สายซอยและแยกซอย รวมทั้งอาคารบังคับน้ํา  
drainage, agricultural 
 
การระบายน้ําเพื่อการเกษตร : การระบายน้ําที่มีมากเกินความตองการออกจากพื้นที่การเกษตร  
drainage, natural 



 
การระบายน้ําตามธรรมชาติ : การระบายน้ําบนผิวดินออกจากพื้นที่โดยอาศัยสภาพทางธรรมชาติของพื้นที่นั้น  
drainage, subsurface 
 
การระบายน้ําใตดิน : การระบายน้ําใตดินสวนเกินออกไป  
drainage, surface 
 
การระบายน้ําผิวดิน : การระบายน้ําบนผิวดินที่ไมตองการออกไป  
drawdown 
 
ระดับน้ําลด : ระดับน้ําในอางเก็บน้ํา ในคลองสงน้ํา หรือในบอบาดาล ที่ลดลงจากเดิมเนื่องจากการใชน้ําหรือการระบายน้ําทิ้งไป  
drawdown, sudden 
 
การลดน้ําแบบกะทันหัน : ดู suden drawdown  
drawing, asbuilt 
 
แบบที่กอสรางจริง : แบบแสดงรายละเอียดของอาคารภายหลังกอสรางเสร็จแลว ซึ่งบางสวนอาจดัดแปลงแกไข ใหเหมาะสมตาม
สภาพความเปนจริง เปนแบบที่มีลักษณะถูกตองตามที่กอสรางจริง  
drawing, construction 
 
แบบกอสราง : แบบแสดงรายละเอียดเพื่อใชในงานกอสราง  
drawing, contract 
 
แบบประกอบสัญญา : แบบที่ใชในการประกวดราคากอสราง  
drawing proveprinting  
 
แบบพิสูจน : แบบที่พิมพเพื่อตรวจสอบความถูกตองกอนเสนออนุมัติ  
drawing, shop 
 
แบบแสดงรายละเอียดในแตละสวน แสดงถึงขั้นตอนการกอสรางในแตละสวนของอาคาร  
drilling 
 
การเจาะ : การเจาะดินหรือหิน เพื่อเก็บตัวอยางสําหรับตรวจสอบทางธรณีวิทยาใตผิวดิน  
drilling log 
 
ตารางบันทึกขอมูลการเจาะ : ดู boring log  
drip irrigation 
 
การใหน้ําแบบน้ําหยด : ดู irrigation, drip  
drop 
 
อาคารลดระดับน้ํา (น้ําตก) : อาคารชลประทานที่สรางขึ้นเพื่อนําน้ําจากระดับสูงใหไหลลงสูระดับที่ตํ่ากวา  
drop, check 
 
อาคารน้ําตกอัดน้ําหรือทดน้ํา : อาคารที่สรางขึ้นในคลองสงน้ําเพื่อยกระดับน้ําดานเหนือน้ําใหสูงขึ้น และปลอยใหน้ําตกลงไปสู
คลองดานทายน้ําที่มีระดับต่ํากวา  



drop, inclined 
 
อาคารน้ําตกเอียง : อาคารน้ําตกชนิดหนึ่ง เพื่อนําน้ําจากระดับสูงไหลตามลาดเทลงสูระดับต่ํากวา  
drop, pipe 
 
ทอลดระดับน้ํา : ดู pipe drop  
drop, vertical 
 
อาคารน้ําตก : อาคารลดระดับน้ําตกชนิดหนึ่ง ซึ่งน้ําจะไหลตกจากระดับหนึ่งสูอีกระดับหนึ่ง  
dry pack 
 
การซอมแบบแหง : สวนผสมของซีเมนตและทรายในอัตราสวนเฉพาะที่ใชในการซอมงานคอนกรีต  
dry pitching 
 
หินเรียง : การประดับหินใหเรียบรอยเปนหนาเปนแนว โดยปราศจากจากเชื้อประสานแตอยางใด  
duckbill weir 
 
ฝายสันยาวรูปปากเปด : ดู weir, duckbill  
dump truck 
 
รถบรรทุกเททาย  
duration curve 
 
โคงชวงเวลา : เสนโคงความถี่สะสมที่แสดงเปนรอยละของชวงเวลาที่กําหนดของปริมาณน้ําทา ที่เทากับหรือมากกวาที่ระบุ  
duty of water 
 
ชลภาระ : ปริมาณน้ําที่สงใหพ้ืนที่ตอหนึ่งหนวยเวลา และตอหนึ่งหนวยพ้ืนที่  
dyke 
 
คันกั้นน้ํา : ดู dike 
 
Earth canal 
 
คลองดิน : ดู canal, earth  
earth dam 
 
เขื่อนดิน : ดู dam, earth  
earth pressure cell 
 
เครื่องมือที่ใชวัดแรงดันดินในทิศทางตาง ๆ ที่ติดตั้งไวในตัวเขื่อนดิน  
earthfill dam 
 
เขื่อนดิน : ดู dam, earth  
echo sounder 
 



เครื่องหยั่งความลึกของน้ําดวยเสียงสะทอน : ใชหาความลึกของน้ํา โดยการวัดชวงเวลาระหวางการสงสัญญาณคลื่นเสียง หรือ
สัญญาณคลื่นอุลตราโซนิกลงไปในน้ํากับเวลาที่สัญญาณนั้นสะทอนกลับขึ้นมาจากพื้นทองน้ํา  
eddy flow 
 
การไหลหมุนวนของน้ํา : ดู flow, eddy  
effective rainfall 
 
ฝนใชการได : 
 
1. สวนของฝนที่กลายเปนน้ําทา  
2.สวนของฝนที่ตกลงบนพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งพืชสามารถนําไปใชในการเจริญเติบโตได หรือสวนของน้ําฝนที่ทดแทนปริมาณน้ํา
ชลประทานที่ตองสงใหแกพืช  
effective storage 
 
ความจุที่ใชงาน : ดู storage, effective  
electrical conductivity (EC) 
 
ความนําไฟฟา : การวัดคาความเปนสื่อไฟฟา ซึ่งจะบอกถึงความเขมขนของเกลือมีหนวยวัด เปนโมหตอเซนติเมตร (mhos/cm.) 
เชน น้ําสําหรับการชลประทานโดยทั่วไปแลวควรมีคาไมเกิน 750 micro mhos/cm.  
elevated flume 
 
สะพานน้ําลอย : ดู flume, elevated  
embankment 
 
1. คันคลอง : คันดินที่สรางเลียบไปตามแนวคลอง  
2. พนังกั้นน้ํา : คันดินที่สรางเลียบไปตามลําน้ําตามธรรมชาติ เพื่อปองกันน้ําทวม  
3. เขื่อน  
embankment dam 
 
เขื่อนดิน : ดู dam, earth  
emergency spillway 
 
ทางระบายน้ําลนฉุกเฉิน : ดู spillway, emergency  
end baffle 
 
แทงคอนกรีตที่ติดกับพื้นตรงปลายสุดดานทายน้ําของอาคารชงประทานทําหนาที่ลดแรง กระแทกของน้ํา  
end bearing piles 
 
เสาเข็มรับน้ําหนักที่ปลาย : เสาเข็มที่ถายน้ําหนักจากฐานรากผานน้ําหรือช้ันดินออนไปยังช้ันดินที่มีความแข็งแรงกวา เชน ดินทราย 
ดินดาน หรือช้ันหิน  
end sill 
 
ดู end baffle  
energy dissipator 
 



อาคารสลายพลังน้ํา : สวนของอาคารที่รับน้ําจากทางชักน้ํา เพื่อสลายพลังงานของน้ําใหหมดไปกอนปลอยลงสูทางน้ําธรรมชาติ  
erosion 
 
1. การกัดเซาะ : การกัดเซาะของผิวหนาดินหรืออาคารโครงสรางโดยน้ํา และลม  
2. การกรอน : กระบวนการหนึ่งหรือหลายกระบวนการ ที่ทําใหสารเปลือกโลกหลุดไปละลายไป หรือกรอนไป  
evaporation 
 
การระเหย : ขบวนการซึ่งน้ําเปลี่ยนสภาพจากของแข็ง ของเหลว กลายเปนไอโดยพลังงานความรอน  
evapoation pan 
 
ถาดวัดการระเหย : ถาดบรรจุน้ําที่ใชวัดอัตราการระเหย โดยน้ําจะระเหยเขาสูบรรยากาศ มีหนวยเปน มม.  
evapotranspiration 
 
ปริมาณการใชน้ําของพืช : ดู consumptive use  
expansion joint 
 
รอยตอเผื่อการขยายตัว : ดู joint, expansion  
experimental farm 
 
ไรนาทดลอง : ไรนาที่จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนที่ทดลองคนควา  
exploratory borehole 
 
บอสํารวจ : บอที่เจาะเพื่อเก็บตัวอยางดิน หิน กรวด ทราย ขึ้นมาตรวจสอบดูสภาพชั้นหินอุมน้ําวา มีความเปนไปไดหรือไม ที่จะ
เจาะบอผลิตน้ําตอไป  
extensive farming 
 
การทําไรนาแบบพื้นบาน : ดู farming, extensive 
 
farm delivery efficiency 
 
ประสิทธิภาพการสงน้ําที่แปลงนา : ประสิทธิภาพในการสงน้ําเพื่อใหพืชใชที่ทอสงน้ําเขานา ซึ่งรวมถึงปริมาณน้ําที่สูญเสียในคูสง
น้ําดวย  
farm delivery requirement 
 
ปริมาณน้ําชลประทานที่สงถึงแปลงเพาะปลูกหรือปริมาณน้ําที่ตองการ ณ ทอสงน้ําเขานา  
farm intake 
 
ทอสงน้ําเขานา : อาคารรับน้ําจากคลองซอยหรือคูน้ํา เพื่อใหน้ําไหลเขาแปลงเพาะปลูก  
farm irrigation efficiency 
 
ประสิทธิภาพการสงน้ําที่แปลงนา : ดู farm delivery efficiency  
farm road 
 
ทางลําเลียงในไรนา : ถนนที่ใชเปนทางเขาออกสูไรนาแตละแปลง มักสรางเปนถนนดิน  
farm turnout 
 



ทอสงน้ําเขานา : ดู farm intake  
farm water management 
 
การจัดการน้ําชลประทานในไรนา : การจัดการในเรื่องการสงน้ํา การแพรกระจายน้ํา การควบคุมตรวจวัดปริมาณน้ํา เพื่อใหแกพืช
ตามจํานวนและระยะเวลาที่ตองการอยางมีประสิทธิภาพ  
farming, extensive 
 
การทําไรนาแบบพื้นบาน : การทําไรนาที่ใซเทคโนโลยีในการผลิตนอยหรือไมใชเลย ใชเนื้อที่เพาะปลูกมาก  
farming, intensive 
 
การทําไรนาแบบประณีต : การทําไรนาที่ใชเทคโนโลยีในการผลิต คอนขางสูง เชน มีการใชปุยเพื่อเพิ่มผลผลิต และใชเนื้อที่
เพาะปลูกนอย  
fascine 
 
ลูกตะเข : การมัดกิ่งไมเล็ก ๆ หรือไมไผ กรุรวมกันเปนฟอน เพื่อปองกันลาดตลิ่งมิใหกระแสน้ํากัดเซาะ  
feeder canal 
 
คลองชักน้ํา : คลองที่นําน้ําจากแหลงน้ํา มาสูอาคารชลประทาน  
feeder channel 
 
รองชักน้ํา  
field capacity 
 
ความชื้นอิ่มตัว : ปริมาณน้ําในดินที่พืชสามารถนําไปใชไดหลักจากที่น้ําไมซึมลึกลงไปอีกภายใตแรงโนมถวง  
fillet 
 
พอกมุม : การเพิ่มความหนาบริเวณมุมดานในของสวนประกอบอาคารชลประทาน  
filter 
 
วัสดุกรอง : วัสดุตาง ๆ เชน หิน กรวด ทราย ฯลฯ ที่สรางขึ้นเพื่อปองกันการกัดพาเม็ดดินไมใหเคลื่อนที่ไหลไปตามน้ํา และยังชวย
ลดแรงดันทางชลศาสตรดวย  
fineness modulus 
 
ดัชนีความละเอียด : ตัวเลขที่เปนปฏิภาคโดยประมาณกับขนาดเฉลี่ยของกอนวัสดุในวัสดุผสม F.M. = 1/100 (ผลบวกของรอย
ละสะสมของอนุภาคที่คางบนตะแกรงมาตรฐาน)  
fish ladder 
 
บันไดปลา : อาคารที่สรางขึ้นเพื่อเปนทางใหปลาผานขึ้นหรือลงในทางน้ําที่มีอาคารปดกั้นเชน เขื่อน หรือฝาย  
flap gate 
 
บานปดเปดทางเดียว : ดู valve, flap  
flap valve 
 
บานปดเปดทางเดียว (ขนาดเล็ก) : ดู valve, flap  
float measurements 
 



การวัดความเร็วของกระแสน้ําโดยใชทุนลอย  
flood 
 
น้ําทวม : ปริมาณน้ําซึ่งสูงกวาเกณฑปกติ  
flood by-pass 
 
ชองลัดลดน้ําทวม : ทางน้ําธรรมชาติหรือที่สรางขึ้นเพื่อระบายน้ําเมื่อเกิดน้ําทวมโดยใหน้ําผานไปตามทางน้ํานั้น  
flood control 
 
การควบคุมน้ําทวม : การควบคุมเพื่อบรรเทาการเกิดน้ําทวมดวยวิธีการตาง ๆ  
flood disaster 
 
อุทกภัย : ภัยที่เกิดจากน้ําทวม  
flood embankment 
 
พนังปองกันน้ําทวม : คันดินที่สรางขึ้นเปนแนวขนานหรือเกือบขนานไปกับแนวทางน้ํา เพื่อปองกันมิใหน้ําในทางน้ําไหลบาเขาไป
ทวมพื้นที่ พนังอาจสรางบนฝงเดียวหรือทั้งสองฝงก็ไดสุดแตความจําเปน  
flood forecasting 
 
การพยากรณน้ําทวม : การประเมินปริมาณน้ําซึ่งสูงกวาปกติ ที่อาจเปนไปได เปนการคาดคะเนสองถึงสามชั่วโมงลวงหนา จนถึง
หลาย ๆ วันลวงหนา หรืออาจเปนการประเมินขอมูลระยะยาวสําหรับวัตถุประสงคในการวางแผน  
flood frequency 
 
ความถี่ของการเกิดน้ําทวม : จํานวนครั้งของการเกิดน้ําทวมในชวงระยะเวลาหนึ่ง  
flood harzard 
 
อุทกภัย : ดู flood disaster  
flood hydrograph 
 
กราฟที่แสดงการขึ้นลงของระดับน้ํานอง ปริมาณน้ํานองซึ่งสัมพันธกับเวลา  
flood irrigation 
 
การใหน้ําแบบปลอยทวม : ดู irrigation, flood  
flood peak 
 
ยอดน้ํานอง : คาระดับน้ําสูงสุดหรืออัตราการไหลสูงสุด ซึ่งมีขึ้นในระยะเวลาที่เกิดน้ําทวมแตละครั้ง  
flood plain 
 
ทาม : พ้ืนที่ราบบริเวณริมตลิ่งแมน้ําที่ถูกน้ําทวมประจํา  
flood plane 
 
พ้ืนที่น้ําทวมถึง : สถานที่ที่ระดับผิวน้ําในลําน้ําสูงขึ้นถึงในชวงที่เกิดน้ําทวม  
flood protection 
 
การปองกันน้ําทวม : การปองกันการเกิดน้ําทวม เชน การสรางพนัง การสรางเขื่อนเก็บกัก ชองลัด (by - pass) ฯลฯ  
flood routing 



 
การเคลื่อนตัวของน้ําทวม : วิธีการพิจารณาความคืบหนาของเวลา และรูปรางของกราฟน้ํานองณ จุดตาง ๆ ในลําน้ําเปนเทคนิค
สําคัญและจําเปนสําหรับแกปญหา การปองกันน้ําทวม และสําหรับการทํานายน้ําทวม  
flood, annual 
 
ปริมาณน้ําสูงสุดประจําป : ปริมาณน้ําสูงสุดในระยะเวลาของปน้ํา  
floodway 
 
ชองลัดลดน้ําทวม : ดู flood by-pass  
floor block 
 
แทงคอนกรีตที่หลอติดกับพื้นตรงระดับราบดานทายน้ําของอาคารสลายพลังน้ํา  
flow line 
 
เสนการไหล : เสนแสดงทิศทางการไหลของน้ําภายใตสภาวะการไหลแบบสม่ําเสมอ  
flow net 
 
ขายการไหล : ขายตารางแสดงเสนการไหลของน้ํากับเสนศักยเทากันของน้ํา (equipotential line) ซึ่งใชในการศึกษาการรั่วซึม
ของน้ําใตอาคารชลประทาน  
flow, eddy 
 
การไหลหมุนวนของน้ํา : กระแสน้ําที่ไหลหมุนวน เนื่องจากมีสิ่งกีดขวาง หรือมีความผิดปกติบริเวณตลิ่ง หรือทองน้ํา  
flow, free 
 
การไหลแบบอิสระ : การไหลของน้ําผานอาคารชลประทานที่สภาพการไหลดานทายน้ํา ไมสงผลตอการไหลของน้ําดานเหนือน้ํา  
flow, gradually varied 
 
การไหลแบบเปลี่ยนแปลงทีละนอย : การไหลแบบคงที่ ซึ่งความลึกของการไหลคอย ๆ เปลี่ยนแปลงไปตามความยาวของทางน้ํา  
flow, laminar 
 
การไหลแบบราบเรียบ : การไหลที่อนุภาคของน้ําเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน มีเสนกระแสน้ําขนานราบเรียบสม่ําเสมอตลอด  
flow, non-uniform 
 
การไหลแบบเปลี่ยนแปลง : ดู flow, varied  
flow, rapidly varied 
 
การไหลแบบเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว : การไหลซึ่งมีความลึกของการไหลเปลี่ยนแปลงทันทีทันใดตามความยาวของทางน้ํา  
flow, steady 
 
การไหลแบบคงที่ : การไหลที่อัตราการไหล ความลึก และตัวแปรทางชลศาสตรอื่น ๆ ไมผันแปรกับเวลา  
flow, subcritical 
 
การไหลใตวิกฤต : การไหลที่ froude number มีคานอยกวา 1 หรือความเร็วของการไหลมีคานอยกวาความเร็วของคลื่นน้ํา  
flow, submerged 
 
การไหลของน้ําผานอาคารชลประทานที่สภาพการไหลดานทายน้ําสงผลตอการไหลของน้ําดานเหนือน้ํา  



flow, super-critical 
 
การไหลเหนือวิกฤต : การไหลที่ froude number มีคามากกวา 1 หรือความเร็วของการไหล มีคามากกวาความเร็วของคลื่นน้ํา  
flow, turbulent 
 
การไหลแบบปนปวน : การไหลที่อนุภาคของน้ําเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ไมแนนอน และไมเกิดเสนกระแสน้ํา  
flow, uniform 
 
การไหลแบบสม่ําเสมอ : การไหลที่มีความลึกของการไหลคงที่ ที่ทุก ๆ จุดของทางน้ําเปด  
flow, unsteady 
 
การไหลแบบไมคงที่ : การไหลที่อัตราการไหล ความลึก และตัวแปรทางชลศาสตรอื่น ๆ ผัน แปรกับเวลา  
flow, varied 
 
การไหลแบบเปลี่ยนแปลง : การไหลที่มีความลึกของการไหล เปลี่ยนแปลงไปตามระยะทางน้ําเปด เรียกอีกอยางวา non-uniform 
flow  
flowing well 
 
บอน้ําพุ : บอน้ําบาดาลที่มีน้ําพุงขึ้นมาสูผิวดินไดโดยไมมีการสูบ  
flume 
 
สะพานน้ํา (รางน้ํา) : อาคารที่สรางขึ้นเพื่อใหทางน้ําสายหนึ่งขามทางน้ําอีกสายหนึ่ง หรือสิ่งกีดขวางตาง ๆ ไปได  
flume, bench 
 
สะพานน้ําราบ : รางน้ําชนิดวางบนพื้น  
flume, cut-throat 
 
รางน้ําแบบไมมีชองคอ : เครื่องมือวัดน้ําที่ใชหลักการเดียวกันกับรางน้ําแบบพารแชล  
flume, elevated 
 
สะพานน้ําลอย : รางน้ําที่ยกลอยขึ้นวางบนตอมอ  
flume, Parshall 
 
รางน้ําแบบพารแชล : เครื่องมือวัดน้ําที่ใชหลักการสูญเสียของระดับน้ํา เนื่องจากการบีบทางน้ําใหไหลผานชองแคบ ประกอบดวย
สวนสําคัญ 3 สวน คือ สวนทางเขา สวนชองแคบตรงกลางและสวนทางออก  
foundation pile 
 
เข็มราก  
free water 
 
น้ําอิสระ : ดู water, free  
freeboard 
 
ระยะพนน้ํา : ระยะจากระดับน้ําสูงสุดถึงระดับหลังคันคลองหรือสันเขื่อน  
friction pile 
 



เสาเข็มเสียดทาน : เสาเข็มที่ถายน้ําหนักใหดินออนในรูปของความเสียดทาน ตลอดความยาวของเสาเข็ม  
froude number (Fr) 
 
อัตราสวนของแรงกระทําตอการไหลระหวางแรงดึงดูดของโลกตอแรงจากความเฉื่อย  
Fr =   
V = ความเร็วของการไหล  
L = ความยาวจํากัดคุณสมบัติทางน้ําเปด  
g = อัตราเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก  
full supply level 
 
ระดับเก็บกักน้ําสูงสุด : ระดับน้ําสูงสุดที่เก็บกักไวในคลอง ซึ่งสามารถสงไปยังพื้นที่ไดสะดวก  
furrow irrigation 
 
การใหน้ําแบบรองคู : ดู irrigation, furrow 
 
gabions 
 
กระชุ : กลองทําดวยลวดเหล็ก, หวาย, หรือไมไผ สําหรับใสหิน กรวด วางปองกันตลิ่งหรือนํามาเปนฝายชั่วคราว  
gate 
 
บานบังคับน้ํา : อุปกรณที่ติดตั้งอยูกับอาคารบังคับน้ํา เปนตัวควบคุมการไหลของน้ําและระดับน้ําที่ผานอาคารนั้น  
gate chamber 
 
หองบาน : ชองวางที่อยูติดกับบานประตูเพื่อใหบานประตูหมุนปด-เปดอยูภายในชองวางนี้  
gate valve 
 
บานที่ใชปด-เปดทอน้ํา สามารถเคลื่อนที่ขึ้น-ลงตั้งฉากกับแนวแกนของทอ  
gate, Amil 
 
บานบังคับน้ําอัตโนมัติแบบเอมิล : บานบังคับน้ําแบบบานโคงที่สามารถรักษาระดับน้ําดานเหนือน้ําใหคงที่  
gate, automatic 
 
บานบังคับน้ําอัตโนมัติ : เปนบานบังคับน้ําที่สามารถรักษาระดับน้ําใหคงที่หรือแจกจายน้ําดวยปริมาณน้ําที่คงที่  
gate, Avio 
 
บานบังคับน้ําอัตโนมัติแบบเอวิโอ : บานบังคับน้ําแบบบานโคงที่สามารถรักษาระดับน้ําดานทายน้ําใหคงที่  
gate, Avis 
 
บานบังคับน้ําอัตโนมัติแบบเอวิส : ดู gate, Avio  
gate, flap  
 
บานปดเปดทางเดียว : ดู valve, flap  
gate, hinged 
 
บานบังคับน้ําซึ่งปด-เปดในลักษณะที่ตัวบานหมุนรอบจุดหมุน มีทั้งแบบที่ตัวบานติดอยูกับจุดหมุนโดยตรง และแบบที่ตัวบานติด
อยูกับโครง ซึ่งติดอยูกับจุดหมุนอีกตอหนึ่งเรียกอีกอยางวา swing gate  



gate, mitering 
 
บานประตูเรือสัญจร : บานประตูก้ันน้ําเปนบานตรงสองบานหมุนรอบแกนตั้ง นิยมใชในทางน้ําชลประทานใหเรือสัญจรผานไปมา  
gate, radial 
 
บานโคง : เปน hinged gate ชนิดหนึ่งซึ่งมีตัวบานเปนรูปโคง ตามปกติสวนโคงของบานจะเปนสวนโคงของวงกลมโดยมีจุด
หมุนของบานอยูที่จุดศูนยกลางของวงกลมนั้น เรียกอีกช่ือหนึ่งวา Tainter gate เพื่อเปนเกียรติแก Burnham Tainter ผูคิด
ประดิษฐบานชนิดนี้  
gate, slide 
 
บานตรง : บานบังคับน้ํารูปสี่เหลี่ยมผืนผา เปด-ปดโดยเลื่อนขึ้น-ลง ตามแนวดิ่ง  
gate, tainter 
 
บานโคง : ดู gate, radial  
geology 
 
ธรณีวิทยา : วิชาที่วาดวยโลกที่เกี่ยวกับประวัติและวิวัฒนาการของเปลือกโลก  
geotextile 
 
แผนใยสังเคราะห : วัสดุที่ทําจากใยสังเคราะห ใชประโยชนในการทําแผนกรองน้ํา กรองดินแบงช้ันของวัสดุ และปองกันดินไหล  
grade line 
 
แนวแสดงระดับ : แนวซึ่งแสดงระดับไวบนพื้นดินที่จะทําการปรับระดับ เพื่อใหสามารถปรับระดับไดตามที่ตองการ  
grading 
 
การปรับระดับดิน : การเคลื่อนยายดินใหไดระดับตามที่ตองการ เรียกอีกอยางวา land leveling  
granite 
 
หินแกรนิต : หินอัคนีแทรกซอนชนิดหนึ่งซึ่งมีเนื้อแข็งและหยาบ มีสวนประกอบของแรควอรตซ(quartz) และ เฟลดสปาร 
(feldspar) เปนสวนใหญ  
gravity arch dam 
 
ดู dam, gravity  
gravity dam 
 
ดู dam, gravity  
gravity weir 
 
ฝายหินกอ : ดู weir, masonry  
grid 
 
กริด : ระบบพิกัดฉากในแนวระนาบ ที่กําหนดไวบนระบบพิกัดทางภูมิศาสตร  
groin 
 
รอ : ดู groyne  
groove 



 
ชองสําหรับบังคับใหบานเลื่อนขึ้น - ลง หรือ ชองสําหรับใส stoplog ใชในการซอมแซมบานบังคับน้ํา เรียกอีกอยางวา stoplog 
recesses  
ground water flow 
 
การไหลของน้ําใตดิน : 
 
1. การไหลของน้ําภายในชั้นหินอุมน้ํา (aquifer) หรือในธารน้ําใตดิน  
2. ปริมาณน้ําในลําน้ําธรรมชาติสวนหนึ่งซึ่งไดมาจากน้ําใตดิน อาจเปนในลักษณะของน้ําพุธรรมชาติ หรือการไหลซึมผานชั้นดินที่
ไมอิ่มตัว (seepage)  
ground water runoff 
 
น้ําทาใตดิน : ดู runoff, ground water  
grout 
 
1. ของเหลวหรือวัสดุผสมเหลวซึ่งสามารถเทหรือฉีดไดงาย  
2. (กริยา) เติมของเหลวในขอ 1. ลงในรอยแตก รอยตอ ชองวาง ฯลฯ  
grouting 
 
การอัดฉีด : กระบวนการอัดฉีดปูนเหลวหรือสารผสม ลงในรอยแตก รอยตอ หรือชองวาง ฯลฯ  
groyne 
 
รอ : อาคารที่สรางยื่นออกจากตลิ่งหรือบางสวนของลํานทํา ในลักษณะทํามุมกับทิศทางของ กระแสน้ํา เรียกอีกอยางวา groin, 
spur dike หรือ transverse dike, jetty  
gulley 
 
รองน้ํา : ดู gully  
gully 
 
รองน้ํา : รองน้ําบนผิวดินที่เกิดจากการกัดเซาะของกระแสน้ํา เรียกอีกอยางวา gulley  
gully erosion 
 
การกัดเซาะผิวดินโดยกระแสน้ําที่มีความรุนแรง เกิดเปนรองน้ําลึกแคบซึ่งไมสามารถไถกลบได  
gunite 
 
ปูนพน : ดู shotcrete 
 
hand level 
 
กลองระดับชนิดมือถือ  
hardpan 
 
ช้ันดินทึบ : การกอตัวของชั้นดินที่เกิดจากการตกตะกอนของแรธาตุซึ่งละลายมากับน้ํา เชน แคลเซียมคารบอรเนต หรือ ซิลิกา ที่
ระดับความลึกหนึ่งใตผิวดินเปนเวลานานแรมปจนกลายเปนช้ันดินแข็ง สามารถกั้นการไหลของน้ําลงสูใตดินได เพราะจะไมออน
ตัวหรือยุยเมื่อเปอกน้ํา  



head 
 
เฮด : 
 
1. ระยะทางในแนวดิ่งของผิวหนาของของเหลวเหนือจุดใดจุดหนึ่ง  
2. พลังงานศักย หรือพลังงานจลน ที่เกิดจากน้ําหนักของของเหลว แสดงอยูในรูปของความสูงโดยเปรียบเสมือนวาของเหลวนั้น
หนึ่งหนวยน้ําหนักตกลงจากความสูงดังกลาวจะปลดปลอยพลังงานที่สะสมไวเปนปริมาณเทาใด  
head ditch 
 
ดูประธาน : ทางน้ําสายหลักในแปลงนา  
head gate 
 
บานบังคับน้ําปากคลอง : บานบังคับน้ําที่ปากทางเขาทางน้ํา เชน คลอง คูสงน้ํา ทอประปา ฯลฯ  
head loss 
 
การสูญเสียพลังงานเนื่องจากการไหล : พลังงานของกระแสน้ําที่สูญเสียไป อันเนื่องมาจากแรงเสียดทาน (friction) การกระทบ
กระแทกหรือไหลวนของน้ําเมื่อมีสิ่งกีดขวาง, ความโคงของทางน้ํา ฯลฯ  
head regulator 
 
อาคารบังคับน้ําปากคลอง : ดู regulator, head  
head, pressure 
 
เฮดความดัน : ความสูงของเสน hydraulic grade line เหนือจุด ๆ หนึ่งหาไดจากอัตราสวนระหวางแรงกดดัน (น.น/หนวย
พ้ืนที่) ตอน้ําหนักจําเพาะของของเหลว (น.น./หนวยปริมาตร)มีหนวยเปนความสูง  
head, total 
 
ผลรวมของเฮดทั้งหมดที่เกิดขึ้น  
head, velocity 
 
เฮดความเร็ว : พลังงานจลนที่เกิดจากการไหลของของเหลว แสดงอยูในรูปของเฮดหาไดจาก ความเร็วของของเหลวยกกําลังสอง
ของอัตราเรงเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก (g)  
headworks 
 
หัวงาน : เปนคําเรียกรวมของอาคารบังคับน้ําตาง ๆ ที่อยูในบริเวณเดียวกัน  
hinged gate 
 
ดู gate, hinged  
hoist 
 
กวาน : เครื่องมือสําหรับยกของหนัก เชน กวานยกบานประตูระบาย  
hurricane 
 
ลมสลาตัน : พายุหมุนที่เกิดในทะเลแคริเบียนและมหาสมุทรแอตแลนติกดานตะวันตก  
hydraulic conductivity 
 



ความนําชลศาสตร : อัตราการไหลซึมของของเหลวผานหนึ่งหนวยพ้ืนที่หนาตัดของมวลสารที่มีารูพรุน ภายใต hydraulic 
gradient หนึ่งหนวย ที่อุณหภูมิที่กําหนดเรียกอีกอยางวา unit of permeability, transmission constant, coefficient 
of permeability หรือ coefficient of transmission  
hydraulic gate 
 
บานบังคับน้ํา : ดู gate  
hydraulic grade line 
 
เสนแสดงลาดชลศาสตร : 
 
1. ในการไหลของน้ําในทอ - หากใชหลอดเล็ก ๆ ติดไวที่ดานบนของทอในแนวดิ่งเปนระยะ ๆไปตามแนวทอ โดยใหน้ําในทอไหล
เขาไปในหลอดไดอยางอิสระ เสน hydraulic grade line คือเสนที่ลากเชื่อมตอระหวางระดับของผิวน้ําภายในหลอดเหลานั้น  
2. ในการไหลของน้ําในทางน้ําเปด - hydraulic grade line คือเสนระดับของผิวน้ําภายใน ทางน้ําเปดนั้น  
hydraulic gradient 
 
ลาดชลศาสตร : 
 
1. ในการไหลของน้ําใตดิน - คืออัตราการลดลงของ head ตอหนึ่งหนวยระยะทางที่น้ําไหลไปในดิน  
2. ในการไหลของน้ําในทอ - คือความลาดเทของเสน hydraulic grade line  
3. ในการไหลของน้ําในทางน้ําเปด - คือความลาดเทของผิวหนาของน้ํา  
hydraulic jump 
 
การกระโจนตัวของน้ํา : อาการของน้ําที่ไหลมาดวยความเร็วสูงกวาความเร็ววิกฤต แลวถูกทําใหความเร็วลดตํ่ากวาความเร็ววิกฤต
อยางกะทันหัน พลังงานของน้ําสวนใหญจะสูญเสียไปเนื่องจากการกระโจนนี้  
hydraulic radius 
 
รัศมีชลศาสตร : อัตราสวนระหวางพื้นที่หนาตัดของน้ําที่ไหลในทางน้ําตอความยาวของเสน ขอบเปยก (wetted perimeter) 
ในทางน้ําขนาดใหญหรือแมน้ํา คารัศมีชลศาสตร ก็คือคา ความลึกเฉลี่ยของทางน้ํานั้น เรียกอีกอยางหนึ่งวา hydraulic mean 
depth  
hydraulic ram 
 
ตะบันน้ํา : เครื่องมือชนิดหนึ่ง ใชสําหรับยกน้ําขึ้นสูที่สูงไดโดยอาศัยพลังงานจากการไหลของน้ํามาปด-เปดลิ้น  
hydraulic turbine 
 
เครื่องกังหันน้ํา : เปนเครื่องจักรใหกําเนิดพลังงานจากพลังน้ํา ประกอบดวยสวนที่สําคัญคือ ใบพัด (runner) และเพลา  
hydrogeology 
 
ธรณีวิทยาอุทก : เปนวิชาที่วาดวยความสัมพันธระหวางกระบวนการทางธรณีวิทยากับน้ํา  
hydrograph 
 
กราฟที่แสดงคุณสมบัติตาง ๆ ของน้ํา (ระดับปริมาณน้ํา หรือตะกอน) ที่แปรเปลี่ยนไปตามเวลาตัวอยางเชน กราฟที่แสดงปริมาณน้ํา
สัมพันธกับเวลาเรียกวา discharge hydrograph กราฟที่แสดงปริมาณตะกอนที่ถูกพัดพามากับน้ํา สัมพันธกับเวลาเรียกวา 
sediment hydrograph เปนตน  
 



hydrograph, stage 
 
กราฟแสดงความสัมพันธระหวางระดับน้ํากับเวลา  
hydrograph, unit 
 
กราฟที่แสดงคุณสมบัติตาง ๆ ของน้ํา (ระดับ ปริมาณน้ํา หรือตะกอน) ที่แปรเปลี่ยนไปกระจายอยางสม่ําเสมอทั่วพ้ืนที่รับน้ําฝนใน
ชวงเวลาที่กําหนด  
hydrologic cycle 
 
วัฏจักรทางอุทกวิทยา : การหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงสภาวะของน้ําในธรรมชาติ จากทะเลสูบรรยากาศ จากบรรยากาศสูพ้ืนดิน แลว
ไหลไปสูทะเลอีกครั้ง การหมุนเวียนนี้น้ําตองผานขั้นตอน และกระบวนการทางธรรมชาติตาง ๆ มากมาย เชน การระเหย การกลั่น
ตัว การไหลซึมลงในดิน หรือถูกพืชและสัตวนําไปใช เปนตน บางครั้งการหมุนเวียนจะมีการลัดขั้นตอน เชนจากผิวดินไปสู
บรรยากาศโดยไมไหลลงสูทะเล  
hydrology 
 
อุทกวิทยา : วิชาที่เกี่ยวของกับการกําเนิด การแพรกระจาย การหมุนเวียน รวมทั้งคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของน้ํา บนผิวดิน ใต
ผิวดิน หรือในช้ันบรรยากาศตาง ๆ เหนือผิวโลกดวย  
hydrometeorology 
 
อุตุนิยมวิทยาอุทก : อุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวของกับน้ําในบรรยากาศ เชน ฝน เมฆ หิมะ ลูกเห็บ และผลกระทบอันเนื่องจากสิ่งเหลานี้ 
เพื่อใชประโยชนในดานตาง ๆ เชน การเกษตรกรรมหรือการปองกันน้ําทวม เปนตน  
hygroscopic moisture 
 
น้ําที่หุมเม็ดดิน : ดู water, hygroscopic  
hygroscopic water 
 
น้ําที่หุมเม็ดดิน : ดู water, hygroscopic 
 
igneous rock 
 
หินอัคนี : หินที่เกิดจากการแข็งตัวของหินหนืด (magma) ใตเปลือกโลก อาจแข็งตัวอยูภายในเปลือกโลก (intrusive) หรือพุพัน
เปลือกโลกออกมาแข็งตัวอยูบนผิวโลก (extrusive)  
impeller 
 
ใบพัด : ใบพัดของเครื่องสูบน้ํา เปนสวนทําหนาที่ผลักดันน้ําขึ้นไปสูระดับที่ตองการ  
impounding dam 
 
เขื่อนเก็บกักน้ํา : ดู dam, impounding  
impulse pump 
 
เครื่องสูบน้ําชนิดหนึ่งซึ่งทํางานเปนจังหวะ ๆ ไมตอเนื่อง เชน ตะบันน้ํา  
inclined drop 
 
อาคารน้ําตกเอียง : ดู drop, inclined  
infiltration 



 
การซึมผานผิวดิน : การไหลซึมของน้ําจากผิวดินเขาไปในดิน  
infiltration rate 
 
อัตราการซึมของน้ําผานผิวดิน  
infiltrometer 
 
ถังวัดการซึมผานผิวดิน : เครื่องมือหรือวิธีการในการวัดการซึมของน้ําผานผิวดิน  
inlet control 
 
อาคารรับน้ํา : ดู inlet structure  
inlet structure 
 
อาคารรับน้ํา : อาคารซึ่งสรางขึ้นที่ปากทอระบายน้ํา (outlet work) ดานเหนือน้ําเพื่อทํา หนาที่ควบคุมปริมาณน้ําที่ไหลผานทอ
ระบายน้ํานั้น  
inlet transition 
 
ดู transition, inlet  
intake channel 
 
รองรับน้ํา  
intake rate 
 
อัตราการซึมของน้ําผานผิวดิน  
intake structure 
 
อาคารรับน้ํา  
intensive farming 
 
การทําไรนาแบบประณีต : ดู farming, intensive  
intercepting drain 
 
ทางระบายน้ําแบบสกัดกั้น : ดู drain, intercepting  
interception drain 
 
ทางระบายน้ําแบบสกัดกั้น : ดู drain, intercepting  
interception drain 
 
ทางระบายน้ําแบบสกัดกั้น : ดู drain, intercepting  
interflow 
 
น้ําที่ไหลใตผิวดิน : สวนของน้ําที่ซึมลงไปในดินจนดินอิ่มตัว และบางสวนจะซึมลึกลงไปบางสวนที่ซึมไมทันก็จะไหลไปชา ๆ 
ตามลาดเรียก interflow  
inundated land 
 
พ้ืนที่น้ําทวมขัง  



inundation canal 
 
คลองรับน้ํานอง : ดู canal, inundation  
inundation irrigation system 
 
ระบบชลประทานรับน้ํานอง : ประกอบไปดวยคลองรับน้ํานอง (inundation canal) ทําหนาที่รับน้ําจากแมน้ําเขาสูระบบปเปน
ชวง ๆ โดยเฉพาะเมื่อเวลาน้ําขึ้น พ้ืนที่รับน้ําชลประทานจะมีคันกั้นน้ําลอมรอบเนื่องจากอยูในที่ลุมต่ําระบบการกระจายน้ําในแปลง
เพาะปลูกโดยทั่วไปจะเหมือนกับในระบบชลประทานที่สงน้ําโดยตรง แตมีขอจํากัดในเรื่องรอบเวรของการสงน้ํา เพราะจะสามารถ
สงน้ําไดเฉพาะเมื่อน้ําในแมน้ําขึ้นสูงเทานั้น  
inverted siphon 
 
ทอเช่ือมโคงลง : ดู siphon, inverted  
irrigable gross area 
 
ดู area, gross irrigable  
irrigation 
 
การชลประทาน : กิจการและวิธีการทุกประเภทที่บุคคลไดจัดทําขึ้นเพื่อสงน้ําไปใชประโยชนในการเพาะปลูก  
irrigation agriculture 
 
เกษตรชลประทาน  
irrigation canal 
 
คลองชลประทาน : ดู canal, irrigation  
irrigation demand 
 
ความตองการน้ําชลประทาน : ดู irrigation requirement  
irrigation efficiency 
 
ประสิทธิภาพชลประทาน : อัตราสวนหรือรอยละของปริมาณน้ําที่พืชใชไปจริงตอปริมาณน้ํา ชลประทานที่สงใหในพื้นที่
ชลประทานหนึ่ง  
irrigation frequency 
 
ความถี่ของการสงน้ําชลประทาน  
irrigation interval 
 
ชวงเวลาการสงน้ํา : จํานวนวันที่นับจากวันที่เริ่มตนสงน้ําไปจนถึงวันที่เริ่มตนสงน้ําครั้งตอไปใน แปลงเพาะปลูกเดียวกัน เรียกอีก
อยางวา irrigation frequency  
irrigation project 
 
โครงการชลประทาน  
irrigation requirement 
 
ความตองการใชน้ําชลประทาน : ปริมาณน้ําชลประทานที่ตองการเพื่อการเพาะปลูก ซึ่งนอกเหนือไปจากปริมาณน้ํา ที่พืชไดรับจาก
ธรรมชาติ เชน ฝน น้ําคาง ฯลฯ ปริมาณน้ํานี้จะตองคิดเผื่อไวสําหรับการระเหย และการสูญเสียน้ําทางอื่นที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได 



มักแสดงอยูในรูปแบบของความลึกของน้ําตอหนึ่งหนวยพ้ืนที่ โดยอาจระบุชวงเวลาที่ตองการดวยก็ได เชน ตอเดือน ตอปหรือตอ
ฤดูเพาะปลูกหนึ่ง เปนตน หรือหากแสดงอยูในรูปแบบเดียวกับหนวยของ ชลภาระ (water duty) มันก็คือคาของชลภาระนั่นเอง  
irrigation structure 
 
อาคารชลประทาน : สิ่งกอสรางหรืออุปกรณที่จําเปนในงานชลประทาน ใชเพื่อการจัดการน้ําชลประทานในดานตางๆ เชน การ
ควบคุม การวัด การสงและการระบายน้ํา เปนตน  
irrigation, border 
 
การใหน้ําเปนผืน : การใหน้ําแบบปลอยน้ําใหไหลทวมเปนผืนระหวางคันดินสองคัน โดยน้ําจากคูสงน้ําจะถูกสงเขาทางหัวแปลง
กระจายไปจนทั่วทายแปลง  
irrigation, contour check 
 
การใหน้ําเปนผืนตามแนวเสนขอบเนิน  
irrigation, corrugation 
 
การใหน้ําแบบรองคูเล็ก : การใหน้ําแบบผิวดินไปตามรองคูเล็ก ๆ ลักษณะคลายรองสังกะสี  
irrigation, drip  
 
การใหน้ําแบบน้ําหยด : วิธีการใหน้ําแกพืชที่จุดใดจุดหนึ่งหรือหลายจุดบนผิวดินหรือในเขต รากพืช โดยการปลอยน้ําไหลเปนหยด 
ๆ ติดตอกัน  
irrigation, flood 
 
การใหน้ําแบบปลอยทวม : วิธีใหน้ําชลประทานแบบหนึ่งโดยปลอยทวมไปบนผิวดิน  
irrigation, furrow 
 
การใหน้ําแบบรองคู : วิธีใหน้ําชลประทานแบบหนึ่งทางผิวดิน โดยปลอยใหน้ําไหลในรองคูถาเปนรองคูเล็กแค ต้ืน เรียกวา 
corrugation irrigation ถารองคูมีแนวยาวไปตามสวนลาดเทของพื้นที่ เรียกวา level furrow ถารองคูมีแนวขวางกับสวน
ลาดเทของพื้นที่ เรียกวา contour furrow  
irrigation, sprinkler 
 
การใหน้ําแบบฉีดฝอย : วิธีการใหน้ําแกพืชโดยการฉีดเปนฝอยเหนือพ้ืนที่เพาะปลูก โดยใชหัวฉีด หรือทอเจาะรู หรือเครื่องพนน้ํา 
เรียกอีกอยางวา spray irrigation หรือ overhead irrigation  
irrigation, subsurface 
 
1. การใหน้ําแกพืชทางใตผิวดิน  
2. การใหน้ําแกพืชโดยการเพิ่มระดับน้ําใตดินใหสูงขึ้นจนถึงเขตรากพืช  
irrigation, surface 
 
การใหน้ําบนผิวดิน : วิธีการใหน้ําชลประทานโดยใหไหลไปบนผิวดิม เชน การใหน้ําแบบ ปลอยทวม (flood irrigation) หรือ 
การใหน้ําแบบรองคู (furrow irrigation)  
irrigation, tank 
 
การชลประทานแบบอางเก็บน้ํา : ระบบชลประทานที่รับน้ําจากอางเก็บน้ําขนาดเล็ก ซึ่งสรางขึ้นโดยทําคันดินปดกั้นที่ดานทายน้ํา
ของพื้นที่รับน้ําและสงน้ําที่เก็บกักไวไปตามคลองสูพ้ืนที่เพาะปลูก  



irrigation, trickle 
 
การใหน้ําแบบหยด : ดู irrigation, drip  
irrigator 
 
หัวฉีดน้ําแบบฝอย  
isobars 
 
เสนช้ันความกดอากาศที่เทากัน  
isochrone  
 
เสนที่ลากในแผนที่เช่ือมระหวางจุดตาง ๆ ที่น้ําใชเวลาเดินทางเทากัน (แบงพื้นที่ลุมน้ําออกเปน สวน ๆ โดยแตละสวนจะใชเวลา
เดินทางไปถึงจุดทางออกเทากัน) เรียกอีกอยางวา histograph  
isohyet 
 
เสนช้ันน้ําฝน : ดู isohyetal line  
isohyetal line 
 
เสนช้ันน้ําฝน : เสนที่ลากในแผนที่แสดงปริมาณฝนที่ตกเทากัน 
 
jet 
 
กระแสน้ําที่ไหลพุงออกมาจากชองเปด orifice หรือ nozzle ดวยความเร็วสูง  
jetty 
 
รอปองกันตลิ่ง : สิ่งกอสรางที่สรางขึ้นยื่นจากฝงออกไปสูลําน้ํา หรือทะเล เพื่อกีดขวางกระแสน้ําทําหนาที่ปองกันการถูกกัดเซาะ
ของตลิ่ง หรือเพื่อเพิ่มพื้นดินชายฝงโดยทําใหเกิดการตกตะกอน  
joint 
 
รอยตอ  
joint, construction 
 
รอยตอกอสราง : รอยตอที่กําหนดไวในงานคอนกรีตใน 1 วัน ใชกับอาคารขนาดใหญ ซึ่งตองเทคอนกรีตจํานวนมากติดตอกัน และ
ระยะเวลาที่ใชในการเทคอนกรีตนั้นเกินกวาระยะเวลาการแข็งตัวของคอนกรีต (initial setting time)  
joint, contraction 
 
รอยตอเผื่อการหดตัว : รอยตอในงานคอนกรีตที่สรางเผื่อไวสําหรับรับการแตกราวที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อคอนกรีตแหงตัว หรือหดตัว 
เนื่องจากการเปลียนแปลงอุณหภูมิเพื่อปองกันไมใหเกิดการแตกราวไปทั่วทั้งโครงสราง โดยจะยอมใหเกิดการแตกที่รอยตอเผื่อการ
หดตัวนี้แทน  
joint, expansion 
 
รอยตอเผื่อการขยายตัว : รอยตอในงานคอนกรีต อยูระหวางชิ้นสวนของโครงสรางหลายชิ้นที่ถูกตรึงไว โดยยอมให ช้ินสวนแตละ
ช้ินขยายหรือหดตัวตามยาวไดอยางอิสระตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และ/หรือจุดที่ยอมใหทรุดตัว หรือเคลื่อนตัวในแนวดิ่ง 
 
key wall 
 



กําแพงลาง : กําแพงซึ่งสรางตอจากพื้นของอาคารบังคับน้ํา เชน เขื่อน ประตูทดน้ําหรือระบายน้ํา โดยฝงลึกลงไปในพื้นดินหรือหิน
ที่รองรับอาคารนั้น  
knot 
 
หนวยวัดความเร็วเปนไมลทะเลตอช่ัวโมง เทากับ 6,080 ฟุตตอช่ัวโมง หรือ 1,852 เมตรตอช่ัวโมง 
 
lag time 
 
ชวงเวลา : ชวงระยะเวลานับจากหยุดใหน้ําจนกระทั่งน้ําที่หัวแปลงแหง  
laminar flow 
 
การไหลแบบราบเรียบ : ดู flow, laminar  
land leveling 
 
การปรับระดับดิน : ดู grading  
land reclamation 
 
การปรับปรุงที่ดิน : กระบวนการในการเปลี่ยนสภาพหรือคุณสมบัติของที่ดินที่ไมสามารถใชประโยชนได ใหสามารถใชประโยชน
ไดสูงสุด  
land, arable 
 
ที่ดินที่สามารถทําการเพาะปลูกได : ที่ดินที่มีเนื้อที่มากพอควร และสามารถใชในการเพาะปลูกได โดยใหผลตอบแทนคุมคา
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อลงทุนสรางการชลประทานลงไป  
land, non-arable 
 
ที่ดินที่ไมเหมาะตอการเพาะปลูก : ที่ดินซึ่งเมื่อลงทุนทําการชลประทานในที่ดินนั้น จะไมสามารถใหผลตอบแทนคุมคา  
land, productive 
 
ที่ดินที่ใชเพาะปลูก : พ้ืนที่ในเขตชลประทานที่สามารถใชเพาะปลูกไดมากที่สุด ซึ่งจะมีประมาณ 94% ของพื้นที่ทั้งหมด สวนที่
เหลือเรียกวา non-productive land ซึ่งจะเปนถนน คันคูน้ํา บาน คอกสัตว ฯลฯ  
lateral 
 
คลองซอย : ดู canal, distributary  
laterite 
 
ศิลาแลง : เปนดินชนิดหนึ่งมีสนิมเหล็กและมีรูพรุนทั้งตัว มักพบเปนพืดใหญอยูใตหนาดินธรรมดา ศิลาแลงนี้เมื่อถูกธรรมชาติชะ
ลางเอาดินธรรมดาที่ปกคลุมอยูออกไปจนโผลขึ้นมาบนผิวดินและเกิดเปอยยุยกระจายตัวออกไปกลายเปน "ดินลูกรัง" (lateritic 
soil) ที่นิยมใชทําถนน  
lateritic soil 
 
ดินลูกรัง  
leaching  
 
การชะลาง: การละลายของแรธาตุและอินทรียวัตถุในดินไปกับน้ําหรือตัวทําละลายอื่น แลวถูกพัดพาไปจากบริเวณนั้น  
leakage  



 
การรั่วไหล : การสูญเสียน้ําในอาคารชลศาสตรโดยไมสามารถควบคุมได อันเนื่องมาจากแรงดันของน้ํา  
levee 
 
คันกั้นน้ําขนาดเล็ก : คันดินขนาดเล็กที่สรางยาวไปตามแนวตลิ่งของแมน้ําเพื่อปองกันไมใหน้ํา จากแมน้ําไหลบาทวมพื้นที่ใกลเคียง  
limestone 
 
หินปูน : หินตะกอนชนิดหนึ่ง ซึ่งมีสารประกอบแคลเซียมคารบอรเนตมากกวารอยละ 50 โดย น้ําหนัก ไดแก แคลไซดั อาจมี
หรือไมมีโคโลไมดก็ได โดยทั่วไปหินตะกอนชนิดคารบอเนต ประกอบดวย แคลไซดรอยละ 95 และโดโลไมดรอยละ 5  
limit, liquid 
 
ปริมาณน้ําในดินที่จุดซึ่งดินเริ่มเปลี่ยนสภาพจากของเหลวเปนสภาพเหนียว (พลาสติก) ปนเปนรูปตาง ๆ ได แสดงอยูในรูปของ
เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก  
limit, plastic 
 
ปริมาณน้ําในดินที่จุดซึ่งดินเริ่มเปลี่ยนสภาพจากสภาพเหนียว (พลาสติก) กลายเปนวัสดุก่ึงแข็งหรือปริมาณน้ําที่นอยที่สุดในดินที่ทํา
ใหดินสามารถถูกคลึงเปนเสนกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.2 ม.ม. (1/8 นิ้ว) ไดโดยไมเกิดรอยแตกที่ผิว  
limit, shrinkage 
 
ปริมาณน้ําในดินที่จุดซึ่งดินเริ่มเปลี่ยนสถานภาพจากวัสดุก่ึงของแข็งกลายเปนของแข็ง หรือ ปริมาณน้ําที่มากที่สุดในดิน ซึ่งถึงแมวา
จะมีการสูญเสียน้ําอีกตอไป ก็ไมทําใหดินหดตัวหรือลด ปริมาตรลง  
lined canal 
 
คลองคาด : ดู canal, lined  
lining 
 
การคาด : การปลูกลาดผิวทางน้ําหรืออางเก็บน้ําดวยวัสดุที่ทนตอการกัดกรอนและรับความกดดันไดดี เชน คอนกรีต แอสฟลต หรือ 
โพลีเอสเตอร เพื่อปองกันการรั่วซึม หรือการกัดเซาะหรือเพื่อลด friction loses ในทางน้ํา  
liquid limit 
 
ดู limit, liquid  
load, bed 
 
ตะกอนทองน้ํา : ตะกอนที่น้ําพัดพาไปซึ่งมีแนวการเคลื่อนที่อยูใกล ๆ ผิวทองน้ํา หรือติดกับทองน้ํา โดยการกลิ้ง กระโดด กระแทก 
หรือเลื่อนไถลไป เนื่องจากมีขนาดใหญ และมีความหนาแนนสูง เชน กรวด หรือ เศษหิน  
load, suspended 
 
ตะกอนแขวนลอย : ตะกอนที่น้ําพัดพาไปซึ่งมีการเคลื่อนที่ในลักษณะแขวนลอยไปกับกระแสน้ํามีขนาดและความหนาแนนนอย
กวาตะกอนทองน้ํา (bed load) จึงเคลื่อนที่อยูสูงกวา และไปไดระยะทางไกลกวา  
load, wash 
 
ตะกอนชะลาง : ตะกอนที่น้ําพัดพาไปจากผิวหนาดินของพื้นที่รับน้ํา มีขนาดเล็กมากจนเกือบอยูในสภาพแขวนลอยอยางถาวร  
loam 
 



ดินรวน : ดินที่ประกอบดวยสวนผสมของดินเหนียว ทราย ดินตะกอน (silt) และอินทรียวัตถุตาง ๆ โดยไมแสดงคุณสมบัติของ
สวนผสมดังกลาวใด ๆ เดนชัด  
loamy sand 
 
ดินปนทราย  
logway 
 
ทางลองซุง : เปนอาคารสวนหนึ่งของเขื่อนหรือฝาย สําหรับใหซุงลองผานเขื่อนหรือฝายไปได  
lysimeter 
 
ถังวัดปริมาณการใชน้ําของพืช  
lysimeter, constant water table 
 
ถังวัดการใชน้ําแบบน้ําใตดินคงที่  
lysimeter, hydraulic weighing 
 
ถังวัดการใชน้ําแบบไฮดรอลิก  
lysimeter, percolation type 
 
ถังวัดการใชน้ําแบบระบายน้ํา  
lysimeter, rice 
 
ถังวัดการใชน้ําของขาว 
 
main canal 
 
คลองสงน้ําสายใหญ : ดู canal, main  
main head regulator 
 
อาคารบังคับน้ําปากคลองสายใหญ  
maintenance 
 
การบํารุงรักษา : กิจกรรมใด ๆ ที่ดําเนินการเพื่อรักษาระบบชลประทาน เชน คลองสงน้ําคลองระบายน้ํา อาคารชลประทานตาง ๆ 
รวมทั้งถนน ทางลําเลียงใหอยูในสภาพสมบูรณพรอมที่จะใชงานอยางมีประสิทธิภาพไดตลอดเวลา  
maintenance, preventive 
 
การบํารุงรักษาแบบปองกัน : การบํารุงรักษาระบบชลประทานเพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหายขนาดใหญ หรือเกิดการพังทลาย 
ซึ่งจะตองใชงบประมาณสูงในการซอมแซมหรือปรับปรุง  
maintenance, regular 
 
การบํารุงรักษาปกติ : การบํารุงรักษาที่กระทําเปนงานประจํา เชน งานถางหญา ทําความสะอาดการอัดจารบีหรือทาสีเครื่องกวาน
บานระบาย หรือซอมแซมเล็ก ๆ นอย ๆ เปนตน  
maintenance, special 
 
งานบํารุงรักษาพิเศษ : การบํารุงรักษาในกรณีพิเศษโดยใชงบฉุกเฉิน เชน อาคารเกิดการพังทลายเนื่องจากอุทกภัย เปนตน  
manometer 



 
เครื่องมือวัดความดันแบบหลอดแกว : ใชวัดความดันของไหลโดยใหความดันอยูในสมดุลยกับน้ําหนักของแทงปรอท หรือแรง
ยืดหยุนของขดลวดสปริง  
masonry 
 
หินกอ : หินเรียงที่ใชปูนทราย (mortar) เปนตัวเช่ึอมประสานโดยรอบกอนหิน  
masonry weir 
 
ฝายหินกอ : ดู weir, masonry  
mass curve 
 
กราฟแสดงคาน้ําฝนหรือน้ําทาทับทวี โดยเขียนจากความสัมพันธระหวางเวลากับปริมาณน้ํา  
mattress 
 
แผงปองกันลาดตลิ่ง : ทําดวยก่ิงไมหรือทอนไมเล็ก ๆ นํามามัดหรือยึดติดกันเปนแผงใชปูบริเวณลาดตลิ่ง หรือที่ที่มีน้ําไหลผาน เพื่อ
ปองกันการกัดเซาะของกระแสน้ํา  
maximum probable flood 
 
น้ําหลากสูงสุดที่สามารถคาดหมายวาจะเกิดขึ้นไดในลําน้ําสายหนึ่ง ณ จุดที่กําหนด  
maximum probable rainfall 
 
ปริมาณฝนสูงสุดตามชวงเวลาตกที่กําหนด : ฝนซึ่งมีปริมาณสูงสุดในชวงเวลาตกที่กําหนดซึ่งสามารถคาดหมายไดวาจะเกิดขึ้นใน
ลุมน้ํา  
mean annual rainfall 
 
ฝนเฉลี่ยรายป : คาเฉลี่ยของฝนทั้งปที่วัดไดในชวงเวลาหนึ่งซึ่งนานพอที่จะนํามาหาคาเฉลี่ยไดอยางถูกตอง (15-30 ป)  
mean annual runoff 
 
น้ําทาเฉลี่ยรายป : ดู runoff, mean annual  
mean sea level 
 
ระดับน้ําทะเลปานกลาง (รทก.) : สําหรับประเทศไทย ใชระดับน้ําทะเลปานกลาง ที่เกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนมาตรฐาน
เพื่อเปรียบเทียบระดับความสูงต่ําของดินหรือสิ่งกอสรางในงานสํารวจ งานกอสราง หรืองานทั่วไป  
measuring weir 
 
ฝายวัดน้ํา : ดู weir, measuring  
mercury barometer 
 
เครื่องวัดความกดอากาศแบบปรอท : ดู barometer  
meteorology 
 
อุตุนิยมวิทยา : วิทยาศาสตรแขนงหนึ่งที่เกี่ยวของกับบรรยากาศของโลก และกฎของธรรมชาติที่ทําใหเกิดปรากฎการณทาง
ธรรมชาติตาง ๆ  
mitering gate 
 



บานประตูเรือสัญจร : ดู gate, mitering  
mixed flow pump 
 
ดู pump, mixed flow  
model 
 
แบบจําลอง : โครงสราง หรือขบวนการ หรือปรากฎการณ ที่ถูกสรางขึ้นเลียนแบบจากตนแบบ  
model, distorted 
 
แบบจําลองผิดสวน : แบบจําลองที่มีมาตราสวนทางแนวราบและแนวตั้งไมเทากัน  
model, fixed-bed 
 
แบบจําลองทางชลศาสตรซึ่งพื้นทองน้ําทําจากวัสดุที่ทนตอการกัดเซาะของน้ํา  
model, hydraulic 
 
แบบจําลองทางชลศาสตร : แบบจําลองทางกายภาพที่สรางเลียนแบบอาคารชลศาสตร เชน spillway, stilling basin เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการไหลของน้ํา  
model, mathematical 
 
แบบจําลองทางคณิตศาสตร : แบบจําลองที่ใชความสัมพันธทางคณิตศาสตรแทนพฤติกรรม ของตนแบบ  
model, movable-bed 
 
แบบจําลองทางชลศาสตรซึ่งพื้นและลาดดานขางของทางน้ํา ทําขึ้นจากวัสดุที่ยอมใหน้ํากัดเซาะได  
model, physical 
 
แบบจําลองทางกายภาพ : แบบจําลองที่สรางขึ้นเพื่อเลียนแบบคุณสมบัติทางกายภาพและพฤติกรรมของตนแบบ  
modernization 
 
การปรับปรุงโครงการใหทันสมัย : ขบวนการซึ่งใชปรับปรุงโครงการชลประทานเดิมใหมีมาตรฐานสูงขึ้น หรือเพิ่มพูนสมรรถนะ
มากขึ้นจากมาตรฐานเดิม ทั้งในดานวิศวกรรม สังคม และเศรษฐกิจ  
moisture content 
 
ความชื้น : ปริมาณน้ําในวัสดุซึ่งแสดงอยูในรูปของเปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก เรียกอีกอยางวา water content  
mole drain 
 
ทางระบายน้ําแบบรูตุน : ดู drain, mole  
monoculture 
 
การปลูกพืชอยางเดียวในที่เดิม : การปลูกพืชชนิดเดียวซ้ํา ๆ กันในที่ดินเดิม เชน การทํานาในประเทศไทย โดยทั่วไปปลูกขาวอยาง
เดียวซ้ํา อยูที่เดิมทุกป  
mortar 
 
ปูนสอ : วัสดุที่ประกอบดวย ปูนซีเมนต ทราย และ น้ํา  
movable weir 
 
ฝายที่เคลื่อนยายได : ดู weir, movable 



 
nappe  
น้ําที่ไหลลนฝายโดยพุงเปนแผนน้ําที่มีผิวหนาทั้งดานบนและดานลาง  
natural drainage 
 
การระบายน้ําตามธรรมชาติ : ดู drainage, natural  
navigation lock 
 
ประตูเรือสัญจร : อาคารที่สรางขึ้นในทางน้ําสําหรับใหเรือผานไปมาในบริเวณทางน้ําที่มีระดับตางกันได  
Neyrpic distributor 
 
อาคารจายน้ําแบบ Neyrpic : ดู distributor, Neyrpic  
night-storage irrigation system 
 
ระบบสํารองน้ําในเวลากลางคืน : ระบบชลประทานขนาดเล็ก ที่สงน้ําใหพ้ืนที่เพาะปลูกเฉพาะชวงเวลากลางวันเทานั้น สวนเวลา
กลางคืนจะปดทอสงน้ําเขานาทั้งหมดเพื่อรับน้ําเขาคลองสงน้ํา สํารองน้ําไวในบอขนาดใหญขางคลอง และ/หรือแตละชวงคลอง 
โดยมีอาคารบังคับน้ําควบคุมเก็บกักน้ําไวจนไดปริมาณน้ําตามความตองการของพื้นที่เพาะปลูกในเวลาเชา และจะเริ่มสงน้ําใหพ้ืนที่
เพาะปลูกตามกระบวนการดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง  
non-arable land 
 
ที่ดินที่ไมเหมาะตอการเพาะปลูก : ดู land, non-arable  
non-irrigable area 
 
พ้ืนที่ที่ไมสามารถไดน้ําชลประทาน : ดู area, non-irrigable  
non-irrigated area 
 
พ้ืนที่ที่ยังไมไดรับน้ําชลประทาน : ดู area, non-irrigation  
non-uniform flow 
 
การไหลแบบเปลี่ยนแปลง : ดู flow, varied  
normal depth 
 
ความลึกปกติ : ความลึกของน้ําในทางน้ําเปดเมื่อน้ําในปริมาณที่กําหนดไหลดวยความเร็วสม่ําเสมอ  
normal retention level 
 
ระดับเก็บกักปกติ  
notched weir 
 
ฝายวัดน้ํา : ดู weir, measuring 
 
observation well  
บอตรวจน้ํา :  
1. บอน้ําที่ขุดขึ้นเพื่อตรวจสอบระดับและหรือคุณภาพน้ําใตดิน  
2. บอน้ําที่ขุดเชื่อมตอกับระบบทอระบายน้ําใตดินเพื่อตรวจสอบระดับน้ําของระบบระบายน้ํานั้น  
off-period  



ชวงเวลาไมสงน้ํา : ชวงเวลาที่หยุดการสงน้ําชลประทาน  
 
offtake  
จุดแยก : จุดเริ่มตนของทางน้ําสาขาที่นําน้ําออกไปจากทางน้ําหลัก  
offtake regulator 
 
อาคารบังคับน้ําปากคลองแยกหรือปากคลองซอย : ดู regulator, head  
offtake structure 
 
อาคารบังคับน้ําปากคลองแยกหรือคลองซอย  
Ogee weir 
 
ฝายแบบโอกี้ : ดู weir, Ogee  
open channel 
 
ทางน้ําเปด : ทางน้ําซึ่งผิวน้ําสัมผัสกับบรรยากาศ หรือ ทอน้ําที่มีน้ําไหลไมเต็มทอ  
operation rule curve 
 
กราฟแสดงเกณฑการจัดการน้ําในอางเก็บน้ํา : ดู rule curve  
optimum consumptive use 
 
ปริมาณการใชน้ําของพืชซึ่งใหผลผลิตสูงสุด  
optimum moisture 
 
ความชื้ที่เหมาะสม :  
 
1. ปริมาณความชื้นในดินที่ทําใหพืชเจริญงอกงามไดดีที่สุด  
2. ปริมาณความชื้นในดินที่ทําใหสามารถบดอัดดินไดแนนมากที่สุด  
orifice 
 
รูหรือชองน้ําผาน : รูหรือชองเปดที่มีขอบโดยรอบ ทําไวบนแผนผนังสวนใดสวนหนึ่งของเครื่องมือหรืออาคารทางชลศาสตร
เพื่อใหน้ําไหลผาน ตามปกติจะมีขอบของชองบางหรือคมโดยทั่วไปใชเพื่อจุดประสงคในการวัดน้ํา หรือควบคุมปริมาณน้ํา  
orifice, submerged 
 
รูหรือชองน้ําผานที่จมอยูใตน้ํา  
orographic rain 
 
ฝนเกิดจากลมปะทะภูเขา : ดู rain, orographic  
osmotic pressure 
 
แรงดูดซึม : ดู pressure, osmotic  
outlet 
 
1. ชองเปดใหน้ําไหลออกจากคลอง หรือ ทอ  
2. อาคารระบายน้ําออกจากอางเก็บน้ํา  



3. อาคารที่ใชสงน้ําจากคลองสงน้ําเขาสูคูน้ําในแปลงนา บางทีเรียกวา farm turnout  
outlet transition 
 
ดู transition, outlet  
overchute 
 
รางน้ําขามคลอง : อาคารที่สรางไวเหนือคลอง เพื่อใหน้ําที่ไหลบามาขามคลองไปได  
overflow 
 
ทางทิ้งน้ํา : ดู wasteway  
overhead irrigation 
 
การใหน้ําแบบฉีดฝอย : ดู irrigation, sprinkler  
overland runoff 
 
น้ําทาบนผิวดิน : ดู runoff, overland 
 
pan 
 
ถาดวัดการระเหยของน้ํา : ถาดทําดวยเหล็กอาบสังกะสี หรือโลหะที่ทนตอการผุกรอน มีเสนผาศูนยกลาง 4 ฟุต ลึก 10 นิ้ว น้ําที่ใส
ในถาดจะลึกประมาณ 8 นิ้ว มักเรียกวา class A-pan  
pan coefficient 
 
สัมประสิทธิ์ของการวัดการระเหย : อัตราสวนระหวางการใชน้ําของพืช ตอการระเหยจากถาดวัด การระเหยของน้ํา  
Parshall flume  
 
รางน้ําแบบพารแชล : ดู flume, Parshall  
paving  
 
การเรียงหินปดทับเพื่อปองกันผิวหนาของเขื่อนดิน หรือคันดิน หรือชายฝงทะเล จากการกัดเซาะของคลื่นหรือกระแสน้ํา  
peack flood 
 
ยอดน้ํานอง : ดู flood peak  
penstock 
 
ทอสงน้ําเขาเครื่องกังหันน้ํา : ทอปดสําหรับจายน้ําภายใตความดันเขาไปขับเคลื่อนเครื่องกังหันน้ํา  
perched ground water 
 
น้ําใตดินที่อยูเหนือช้ันดินที่น้ําซึมผานไมได  
perched water table 
 
ระดับน้ําใตดินเทียม : ดู water table, perched  
percolation 
 
การซึมผานดิน : การไหลซึมของน้ําอันเนื่องจากแรงดึงดูดของโลกผานดินที่อิ่มตัว  
percolation type lysimeter 



 
ดู lysimeter  
perennial stream 
 
ลําน้ําที่มีน้ําไหลตลอดป 
 
permanent wilting point 
 
จุดเหี่ยวเฉาถาวร : เมื่อความชื้นของดินในเขตรากพืชลดลงถึงจุดนี้ จะทําใหพืชเหี่ยวเฉาขาดน้ําตาย เพราะไมสามารถดูดน้ํามา
ทดแทนการคายน้ําได  
phreatic water 
 
น้ําบาดาลไมมีแรงดัน : น้ําบาดาลที่เกิดอยูในสวนบนสุดของเขตอิ่มน้ํา(zone of saturation)และสัมผัสกับเขตอิ่มอากาศ (zone 
of aeration) ทําใหน้ําบาดาลชั้นดังกลาวไมมีแรงดัน  
pier 
 
ตอมอ : แทงหรือกําแพงที่ทําดวยหินกอหรือคอนกรีตเสริมเหล็กสรางอยูในทางน้ํา โดยมีจุดประสงคเพื่อแบงทางน้ําออกเปนชอง ๆ 
และหรือรับน้ําหนักในแนวดิ่งของอาคารตาง ๆ เชน สะพาน  
piezometer 
 
เครื่องมือวัดระดับน้ําใตดิน : เครื่องสําหรับวัดความดันของน้ําภายในทอ อางเก็บน้ํา หรือในมวลดินบริเวณเขื่อน ณ จุดที่ตองการ
ทราบ  
pipe drop 
 
ทอลดระดับน้ํา : อาคารลดระดับน้ําชนิดหนึ่งซึ่งทําดวยทอ  
piping 
 
การพัดพาเม็ดดินภายใตแรงดัน : การที่มีน้ําไหลซึมผานหรือลอดใตเขื่อนแลวพาเอาดินเม็ดละเอียดในตัวเขื่อนหรือใตเขื่อนไปกับน้ํา
ออกไปทางดานทายน้ํา ทําใหเกิดเปนโพรงซึ่งจะขยายใหญขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่ความเร็วของน้ําก็เพิ่มขึ้นดวย อันอาจเปนสาเหตุให
เขื่อนพังทลายได  
pitching 
 
การยาแนว : การใชวัสดุกอสรางเชนปูนทราย อุดตามแนวหรือรอยตอตามลาดตลิ่ง คลองหรือที่อื่น ๆ เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะ  
plane table 
 
โตะสํารวจ : ใชสํารวจรายละเอียดเพื่อทําแผนที่และแผนผังในสนาม  
planimeter 
 
เครื่องมือวัดพื้นที่ : เครื่องมือสําหรับวัดพื้นที่บนแผนภาพ เชน แผนที่แบบ แผนผัง หรือภาพถาย เปนตน  
planks 
 
แผนกั้นน้ํา : ดู stoplanks  
plastic limit 
 
ดู limit , plastic  



polder 
 
พ้ืนที่ปดลอม : พ้ืนที่ลุมต่ําซึ่งไดปรับปรุงไมใหน้ําทวม โดยการสรางคันกั้นน้ําลอมรอบพื้นที่นั้นไว  
ponding 
 
การกักน้ําในทางน้ําไวช่ัวคราวเพื่อนํามาใชประโยชน  
ponding method 
 
การตรวจวัดการรั่วซึมของน้ําในคลองชลประทานโดยการปดกั้นคลองดวยทํานบทั้งสองขาง ทําใหเปนบออยูตรงกลาง  
pore pressure 
 
ความดันน้ําระหวางเม็ดดิน : ดู pressure, pore  
pore space 
 
ชองวางระหวางเม็ดดิน : สวนที่เปนของเหลวหรืออากาศซึ่งแทรกตัวอยูระหวางเม็ดดิน  
porosity 
 
ความพรุน : คาอัตราสวนรอยละระหวางปริมาตรของชองวางระหวางเม็ดดินตอปริมาตรของกอนดินทั้งหมด  
potential evapotranspiration 
 
ปริมาณการใชน้ําสูงสุดของพืช : ปริมาณการใชน้ําของพืชรวมทั้งการคายน้ําของพืช การระเหยของน้ําในแปลงเพาะปลูก คํานวณได
จาการใชสูตรตางๆ มีหนวยเปน มม./หนึ่งหนวยทระยะเวลา  
precipitation 
 
น้ําในบรรยากาศ : ไอน้ําในบรรยากาศที่แปรสภาพเปนของเหลวหรือของแข็ง ตกลงสูผิวโลก ซึ่งหมายรวมไปถึงฝน ลูกเห็บ หิมะ 
ฝนปนหิมะ น้ําคาง น้ําคางแข็ง  
precipitation, probable maximum 
 
ปริมาณฝนสูงสุดที่อาจเกิดได : ปริมาณฝน (หนวยเปนความลึก) ที่มีคาใกลเคียงกับปริมาณฝนสูงสุดที่สามารถเกิดขึ้นไดโดย
บรรยากาศที่มีสภาพทุกอยางเอื้ออํานวยใชอักษรยอวา PMP  
pressure cell 
 
เครื่องมือวัดแรงดันดิน : เครื่องมือที่ใชวัดแรงดันดันในทิศทางตาง ๆ ในระหวางการกอสรางเขื่อนดิน บางทีเรียกวา earth 
pressure cell  
pressure gauge, pressure gage 
 
เครื่องมือวัดความดัน  
pressure head 
 
เฮดความดัน : ดู head, pressure  
pressure relief valve 
 
ล้ินลดความดัน : ดู valve, pressure relief  
pressure relief well 
 



บอลดแรงดัน : บอรูปทรงกระบอกติดตั้งไวทายเขื่อนเพื่อลดแรงดันขึ้นของน้ํา (uplift pressure)ในเขื่อนดินใหนอยลง หรือหมด
ไป บางทีเรียกวา relief well  
pressure, absolute 
 
ความดันสมบูรณ : คาความดันที่วัดไดบวกกับความดันบรรยากาศ  
pressure, atmospheric 
 
ความดันบรรยากาศ : อัตราสวนระหวางน้ําหนักของบรรยากาศตอหนึ่งหนวยพ้ืนที่บนผิวโลกมีคาประมาณ 14.7 ปอนดตอ
ตารางนิ้ว หรือ เปนความสูง 760 มม. ปรอท หรือ 10 เมตรของน้ํา  
pressure, osmotic 
 
แรงดูดซึม : แรงดันที่ทําใหน้ําไหลจากสารละลายที่มีความเขมขนนอยกวาไปสูสารละลายที่มีความเขนขนมากกวา โดยไหลผาน
ผนังเซลบาง ๆ  
pressure, pore 
 
ความดันน้ําระหวางเม็ดดิน : ความดินของน้ําในชองวางของมวลดิน บางทีเรียกวา poare water pressure  
pressure, uplift 
 
แรงดันขึ้นของน้ํา : แรงดันขึ้นในแนวดิ่งใตอาคารชลประทาน เชน เขื่อน ฝาย อันเกิดจากแรงดันของน้ํา มีหนวยเปน กิโลกรัมตอ
ตารางเมตรหรือตันตอตารางเมตร  
pressure, vapor 
 
ความดันไอ : ความดันที่เกิดจากโมเลกุลในรูปไออิ่มตัวเหนือผิวหนาของของเหลวที่อุณหภูมิที่กําหนดให  
preventive maintenance 
 
การบํารุงรักษาแบบปองกัน : ดู maintenance, preventive  
primary canal 
 
คลองสงน้ําสายใหญ : ดู canal, main  
priming 
 
การลอน้ํา : 
 
1. การดูดอากาศหรือไลอากาศออก ทําใหความดันภายในหองสูบต่ํากวาความดันในบรรยากาศ ทําใหน้ําในทอดูดไหลเขาสูหองสูบ
และใบพัด เพื่อใหเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขงทํางานได  
2. การเริ่มปลอยน้ําเขาคลอง แลวคอย ๆ เพิ่มปริมาณไปจนถึงความจุที่ไดออกแบบไว หรือ ตามที่ตองการ  
productive irrigation project 
 
โครงการชลประทานประเภทเพิ่มผลผลิต : โครงการชลประทานที่สรางขึ้นเพื่อประโยชนในการเพิ่มผลผลิต  
productive land 
 
แผนที่แสดงระดับช้ันในแนวดิ่งของรูปตัดตามแนวยาว  
project area 
 
พ้ืนที่โครงการ : ดู area, project  



project evaluation 
 
การประเมินผลโครงการ  
project planning 
 
การวางโครงการ  
propeller 
 
ใบพัด : ใบพัดของเครื่องสูบน้ําชนิดหนึ่งโดยใบพัดจะอยูทางตอนปลายของทอดูด  
protective irrigation project 
 
โครงการชลประทานประเภทบรรเทาทุกข : โครงการชลประทานที่สรางขึ้นเพื่อบรรเทาปญหาความเดือดรอนเฉพาะหนาของรา
ษฏร  
prototype 
 
ตนแบบ : โครงสรางของอาคารตาง ๆ มีขนาดตามสัดสวนจริง เพื่อใชเปนตนฉบับในการจําลองแบบ  
pump 
 
เครื่องสูบน้ํา  
pump, air lift 
 
เครื่องสูบน้ําแบบใชลมดัน : เครื่องสูบน้ําชนิดหนึ่งที่ใชลมพัฒนาบอบาดาล  
pump, axial flow 
 
เครื่องสูบน้ําชนิดหนึ่งที่มีทิศทางการไหลของน้ําเขาสูและออกจากใบพัดขนานกับแกนของเพลา  
pump, centrifugal 
 
เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง : เครื่องสูบน้ําชนิดหนึ่งที่ใชสูบน้ําโดยอาศัยแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง ใบพัด  
pump, deep well 
 
เครื่องสูบน้ําชนิดหนึ่งซึ่งใชสําหรับสูบน้ําจากบอน้ําลึก  
pump, impulse 
 
เครื่องสูบน้ําชนิดหนึ่งซึ่งทํางานเปนจังหวะ ๆ ไมตอเนื่อง เชน ตะบันน้ํา  
pump, mixed flow 
 
เครื่องสูบน้ําชนิดหนึ่งที่มีทิศทางการไหลของน้ําเขาสูใบพัดในแนวขนานกับเพลา และไหลออกจากใบพัดทํามุม 45 ถึง 80 องศา 
กับแกนของเพลา  
pump, propeller 
 
ดู pump, axial flow  
pump, radial flow 
 
เครื่องสูบน้ําชนิดหนึ่งที่มีทิศทางการไหลของน้ําเขาสูศูนยกลางของใบพัดในแนวขนานกับเพลาและไหลออกจากใบพัดในทิศทาง
ที่ต้ังฉากกับการไหลเขา  
pump, reciprocating 



 
เครื่องสูบน้ําแบบลูกสูบชัก : เครื่องสูบน้ําชนิดหนึ่งที่เพิ่มพลังงานใหแกน้ําโดยการเคลื่อนที่ของ ลูกสูบในแนวราบเพื่ออัดน้ําใน
กระบอกสูบออกสูทางจาย  
pump, rotary 
 
เครื่องสูบน้ําแบบแกนหมุน : เครื่องสูบน้ําชนิดหนึ่งที่ทํางานโดยการอัดน้ําที่อยูภายในเครื่องดวยแกนหมุน (rotor) แลวปลอยออก
ทางชองปลอยน้ํา 
 
quaternary canal 
 
คูสงน้ํา : ดู canal, quaternary  
quicklime 
 
ปูนดิบ : สารประกอบแคลเซียมออกไซดั ไดจากการเผาหินที่มีองคประกอบหลักเปนแคลเซียมคารบอรเนต  
quicksand 
 
ทรายดูด : เปนลักษณนของดินซึ่งทรายละเอียดที่อยูในสภาพอิ่มตัวเปนของเหลวถูกทําใหลอยตัวขึ้นโดยความกดดันของน้ําจาก
ดานลาง  
 
radial flow pump 
 
ดู pump, radial flow  
radial gate 
 
บานโคง : ดู gate, radial  
rain gauge 
 
เครื่องวัดน้ําฝน  
rain recording gauge 
 
เครื่องวัดน้ําฝนแบบอัตโนมัติ  
rain, convection 
 
ฝนเกิดจากมวลอากาศรอน : ฝนซึ่งเกิดจากมวลของอากาศรอน ซึ่งมีความชุมช้ืนมาก ลอยตัวขึ้นสูงไปกระทบความเย็นแลวกลั่นตัว
ตกลงมาเปนฝน  
rain, cyclonic 
 
ฝนเกิดจากพายุหมุน : ฝนซึ่งเกิดจากพยุหมุนที่กอตัวในทะเลจีนใต หรือในมหาสมุทรแปซิฟกอาจมีกําลังแรงเปนไตฝุน แตเมื่อเขาสู
แผนดินจะลดกําลังลงเปนเพียงดีเปรสชั่น ทําใหฝนตกในแผนดินนอยกวาในทะเล  
rain, orographic 
 
ฝนเกิดจากลมปะทะภูเขา : ฝนที่เกิดจากมวลของอากาศที่มีความชื้นเคลื่อนตัวเขาปะทะภูเขาเทือกเขา ทําใหเกิดเปนฝนทางดานรับ
ลม หรือดานหนาเขา  
rainfall 
 



ปริมาณฝน : ปริมาตรของน้ําฝนที่ตกลงสูผิวโลก โดยปกติแสดงอยูในรูปของความลึกของน้ําบนพื้นที่หนึ่งที่กําหนด มีหนวยเปน
ความสูง เชน มิลลิเมตรหรือนิ้ว  
rainfall excess 
 
ปริมาณฝนที่เหลือจากการสูญหาย : ปริมาณฝนสวนหนึ่งที่กลายเปนน้ําทาซึ่งไหลลงสูแมน้ําลําธารทันที  
rainfall intensity 
 
ความแรงของฝน : ปริมาณฝน (หนวยเปนความลึก) ตอหนึ่งหนวยเวลา  
rainfall, accumulated 
 
ปริมาณฝนสะสม : ปริมาณน้ําฝนรวมสะสมตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น  
rainfall, antecedent 
 
ปริมาณน้ําฝนที่ตกมากอนแลว : จํานวนน้ําฝนที่ตกมากอนแลว และนํามาใชในการคํานวณหาความสัมพันธของน้ําฝนและน้ําทาใน
ระยะขางหนา  
rapid flow 
 
ความเร็วของกระแสน้ําที่ไหลเร็วกวาความเร็ววิกฤต (critical flow)  
rate of flow 
 
อัตราการไหลของน้ํา : ดู discharge  
rating curve 
 
เสนโคงแสดงความสัมพันธระหวางระดับน้ํากับปริมาณน้ํา  
reach 
 
ชวงหนึ่งชวงใดของแมน้ําหรือคลอง  
recession curve 
 
กราฟแสดงชวงน้ําลด  
recession phase 
 
ชวงน้ําแหง : ระยะเวลานับจากน้ําที่หัวแปลงแหงไปจนกระทั่งถึงทายแปลงแหง  
recharge basin 
 
พ้ืนที่ดักน้ํา : พ้ืนที่รับน้ําที่ไหลบามาในขณะฝนตก และยอมใหน้ําไหลลงสูช้ันน้ําใตดินได โดยมีจุดประสงคเพื่อเพิ่มปริมาณน้ําใต
ดิน  
recharge well 
 
บอน้ําใตดิน : บอที่ขุดขึ้นเพื่อใหน้ําผิวดินไหลเขาไปสูช้ันหินอุมน้ํา (aquifer) โดยมีจุดประสงคเพื่อเพิ่มปริมาณน้ําในช้ันหินอุมน้ํา 
บางทีเรียกวา diffusion well  
recharge, ground-water 
 
การเพิ่มปริมาณน้ําใตดิน : การเพิ่มปริมาณน้ําในชั้นน้ําใตดินดวยวิธีตาง ๆ เพื่อนํามาใชประโยชนตอไป  
reciprocation pump 
 



เครื่องสูบน้ําแบบลูกสูบชัก : ดู pump, reciprocating  
rectangular weir 
 
ฝายสี่เหลี่ยม : ดู weir, rectangular  
recurrence interval 
 
รอบการเกิดซ้ํา : ดู return period  
regimen 
 
ดู regime  
regular maintenance 
 
การบํารุงรักษาปกติ : ดู maintenance, regular  
regulator 
 
อาคารบังคับน้ํา : อาคารที่สรางขึ้นในคลอง ณ ตําแหนงที่เหมาะสมเพื่อควบคุมบังคับน้ํา  
regulator, check 
 
อาคารบังคับน้ํากลางคลอง  
regulator, head 
 
อาคารบังคับน้ําปากคลอง : อาคารที่สรางขึ้นที่ปากคลองเพื่อควบคุมปริมาณน้ําที่จะไหลเขาสูคลองสงน้ํา  
regulator, main head 
 
อาคารบังคับน้ําปากคลองสายใหญ  
regulator, tail 
 
อาคารบังคับน้ําปลายคลองหรือประตูระบายปลายคลอง : อาคารที่สรางขึ้นที่ปลายคลองสงน้ําหรือในคลองสงน้ําจุดที่อยูใกล ๆ กับ
ปลายคลอง เพื่อบังคับน้ําใหมีระดับตามที่กําหนดโดยปกติถาคลองไปสิ้นสุดลงกลางทุง ก็ไมจําเปนตองมีอาคารนี้ แตถาคลองนั้นไป
เช่ือมตอกับทางน้ําสายอื่นก็จําเปนตองมีเพื่อทําหนาที่ดังกลาว  
rehabilitation 
 
การซอมแซมและปรับปรุงโครงการชลประทานใหอยูในสภาพคงเดิม  
relative humidity 
 
ความชื้นสัมพันธ : อัตราสวนระหวางความชื้นในอากาศขณะนั้น ตอความช้ืนของอากาศแหงเดียวกันเมื่ออิ่มตัว แสดงอยูในรูปรอย
ละ  
relief drain 
 
ทางระบายน้ําเพื่อลดแรงดัน : ดู drain, relief  
relief well 
 
บอลดแรงดัน : ดู pressure relief well  
report, draft final 
 
รางรายงานฉบับสุดทาย  



report, executive 
 
รายงานฉบับผูบริหาร  
report, feasibility 
 
รายงานการศึกษาความเหมาะสม  
report, final 
 
รายงานฉบับสุดทาย  
report, inception 
 
รายงานแผนการปฏิบัติงาน  
report, interim 
 
รายงานที่จัดทําขึ้นในระหวางปฏิบัติงาน  
report, preliminary 
 
รายงานเบื้องตน  
report, progress 
 
รายงานความกาวหนา  
report, reconnaissance 
 
รายงานการศึกษาความเหมาะสมเบื้องตน  
report, summary 
 
รายงานสรุปยอ  
reservoir 
 
อางเก็บน้ํา : แหลงน้ําที่เกิดจาการกอสรางเขื่อนเก็บกักน้ํา (storage dam)  
retaining wall 
 
กําแพงกันดิน : กําแพงที่สรางขึ้นเพื่อปองกันไมใหดินเลื่อนทรุดลงมา  
retarder 
 
สารหนวงการกอตัว : สารผสมคอนกรีตชวยหนวงเวลาการแข็งตัวของคอนกรีต  
retention level 
 
ระดับเก็บกัก  
return flow 
 
น้ําเหลือใช : น้ําที่ถูกผันออกจากแหลงน้ําเขาสูพ้ืนที่ชลประทาน แลวไหลลงสูลําน้ําเดิม  
ridge 
 
สันเนิน : สันเนินซึ่งมีพ้ืนที่ลาดลงไปทั้งสองดานหรือมากกวา เหมาะสําหรับการวางแนวคลองสงน้ํา เพราะจะทําใหสามารถสงน้ํา
จากคลองไดทั้งสองดาน  



right-of-way 
 
เขตคลอง  
riprap 
 
หินทิ้ง : หินซึ่งทิ้งตามลาดตลิ่ง ลาดดานหนาเขื่อน หรือทางดานทายน้ําหรือเหนือน้ํา ของอาคารเพื่อปองกันการกัดเซาะ  
reiser pipe 
 
ทอต้ังที่ใชกับหัวฉีดในระบบการใหน้ําแบบฉีดฝอย (sprinkler irrigation)  
river basin 
 
พ้ืนที่ลุมน้ํา : ดู area, catchment  
river forecasting 
 
การพยากรณสภาพน้ํา  
rockfill dam 
 
เขื่อนหินทิ้ง : ดู dam, rockfill  
rockfill weir 
 
ฝายหินทิ้ง : ดู weir, rockfill  
root zone 
 
เขตรากพืช : ดู zone, root  
rotary pump 
 
เครื่องสูบน้ําแบบแกนหมุน : ดู pump, rotary  
rotation system 
 
ระบบสงน้ําแบบหมุนเวียน : ระบบที่ไมสามารถสงน้ําใหกับพื้นที่ทั้งหมดเต็มตามความตองการตลอดเวลาได ตองแบงพื้นที่ออกเปน
สวน ๆ แตละสวนจะไดรับน้ําในชวงเวลาหนึ่งซึ่งไมพรอมกัน โดยหมุนเวียนกันไป  
roughness coefficient 
 
สัมประสิทธิ์ของความขรุขระ  
rubber weir 
 
ฝายยาง  
runoff  
 
น้ําทา  
runoff, annual 
 
ปริมาณน้ําทั้งป : ปริมาณน้ําทั้งปของแมน้ําสายใดสายหนึ่ง  
runoff, direct 
 
น้ําทา  



runoff, ground water 
 
น้ําทาใตดิน : สวนของน้ําที่ไหลซึมลงไปในดินกลายเปนน้ําใตดิน แลวไหลลงสูทางน้ําธรรมชาติในลักษณะน้ําพุธรรมชาติ 
(spring)  
runoff, mean annual 
 
น้ําทาเฉลี่ยรายป : คาเฉลี่ยของปริมาณน้ําทาทั้งปของแมน้ําสายหนึ่งหาไดจากปริมาณน้ําทั้งปหลาย ๆ ป รวมกันหารดวยจํานวนป ซึ่ง
ควรเปนระยะเวลาที่นานพอควร (15-30 ป)  
runoff, overland 
 
น้ําทาบนผิวดิน : สวนหนึ่งของน้ําฝนที่ตกลงมาเหนือพ้ืนที่รับน้ําฝนแลวไหลบนผิวดินไปลงลําน้ํา 
 
saline soil 
 
ดินเค็ม : ดินที่ประกอบดวยเกลือซึ่งสามารละลายน้ําได ในปริมาณที่เปนอันตรายตอการเจริญเติบโตของพืช  
saline water 
 
น้ําเค็ม : น้ําที่มีปริมาณความเขมขนของสารละลายเกลือ  
saline-alkali soil 
 
ดินเค็มดาง : ดินที่มีองคประกอบทั้งที่เปนดางในปริมาณที่สามารถหยุดยั้งการเจริญเติบโตของพืช และสวนที่เปนเกลือซึ่งสามารถ
ละลายนํ้าได  
salinity 
 
ความเค็ม : ความเขมขนของเกลือในน้ํา โดยทั่วไปแสดงอยูในรูปของจํานวนสวนของคลอไรดตอน้ําหนึ่งลานสวน  
salinity control 
 
การควบคุมความเค็ม : การควบคูมไมใหน้ําเค็มเขามามีผลกระทบและเปนอันตรายตอการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการประปา 
หรือการลดปริมาณเกลือเพื่อปองกันการเสื่อมคุณภาพของดินในพื้นที่เพาะปลูก  
saltation 
 
การกลิ้งกระโดด (ของตะกอนทองน้ํา) : อาการที่อนูภาคตะกอนในลําน้ําเคลื่อนที่ในลักษณะกลิ้งและกระโดดเปนชวงสั้น ๆ ไปบน
พ้ืนทองน้ํา  
sand sluice 
 
ชองระบายทราย : ชองเปดพรอมบานบังคับน้ําทําไวที่อาคารประเภทฝาย เพื่อระบายตะกอนทรายที่ทับถมอยูหนาฝายออกไป
ทางดานทายน้ํา โดยใหน้ําไหลผานดวยความเร็วสูงพรอมกับพัดพาตะกอนออกไป  
sand trap 
 
บอดักทราย : อาคารที่ทําไวในทางน้ําเพื่อดักจับตะกอนที่ไหลมากับน้ํา เชน ดิน หรือทราย  
sandstone 
 
หินทราย : หินช้ันชนิดหนึ่งซึ่งประกอบดวยเศษหินที่มีลักษณะกลมหรือเหลี่ยมขนาดเม็ดทรายประสมอยู ในหินทรายเนื้อละเอียด
อาจมีวัตถุประสาน เชน ซิลิกา เหล็ก ออกไซดหรือแคลเซียมคารบอเนตประสานเม็ดเศษหินตาง ๆ ใหเกาะกันแนนแข็ง  
sandy clay 



 
ดินเหนียวปนทราย  
sandy clay loam 
 
ดินรวนเหนียวปนทราย  
sandy loam 
 
ดินรวนปนทราย  
saturated soil 
 
ดินชุมน้ํา : ดินที่มีน้ําอยูเต็มตามชองวางระหวางเม็ดดิน  
saturation zone 
 
เขตอิ่มน้ํา : ดู zone, saturation  
scour 
 
การพัดพา : การที่กระแสน้ําที่รุนแรงกัดเซาะที่พ้ืนทองน้ําและตลิ่ง แลวพัดพาไปอยางรวดเร็ว  
scraper 
 
เครื่องจักรกลงานดินชนิดหนึ่งใชในการขุด และขนยายดิน  
secondary canal 
 
คลองซอย : ดู canal, distributary  
sediment 
 
ตะกอน : วัตถุตาง ๆ ที่กระแสน้ําพัดพามา เชน ดิน หิน ทราย และตกจมลงสูตองน้ํา เมื่อกระแสน้ําลดความเร็ว  
sediment control 
 
การควบคุมตะกอน : การลดปริมาณตะกอนในลําน้ําเพื่อปองกันหรือลดอัตราการตกตะกอนในระบบสงน้ํา แหลงเก็บกักน้ํา และ
แหลงน้ําอื่น ๆ  
sedimentation 
 
การตกตะกอน : การที่ตะกอนในน้ําจมลงสูทองน้ําเมื่อกระแสน้ําลดความเร็ว  
seed bedding 
 
แปลงตกกลา  
seepage 
 
การซึมผาน : การไหลซึมของน้ําผานรอยแตกราว หรือรูพรุนเล็ก ๆ ที่ผิวของวัตถุที่ไมอิ่มตัว(unsaturate) อยางชา ๆ เขาไปสูหรือ
ออกจากตัววัตถุ เชน การสูญเสียน้ําโดยการไหลซึมออกไปจากคลอง อางเก็บน้ํา หรือแหลงเก็บน้ําอื่น ๆ  
seepage drain 
 
ทางระบายน้ําเพื่อลดแรงดัน : ดู drain, relief  
service spillway 
 
ทางระบายน้ําลนปกติ : ดู spillway  



service unit 
 
แฉกสงน้ํา : พ้ืนที่เพาะปลูกที่ใชน้ําจากคูน้ําสายเดียวกัน  
setting time 
 
ระยะเวลาการกอตัว : ระยะเวลาที่ปูนซีเมนตเริ่มแข็งตัว  
settlement shrinkage 
 
การหดตัวที่เกิดจากการตกจมของอนุภาคของแข็งในคอนกรีตหลังการเทใหม ๆ สังเกตไดจากการมีน้ําที่ผิวหนาของคอนกรีต  
sharp-crested weir 
 
ฝายสันคม : ดู weir, sharp - crested  
sheep-foot roller 
 
ลูกกลิ้งตีนแกะ : เครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใชในการบดอัดดิน มีลักษณะเปนลูกกลิ้งมีผิวหนาเปนปุมยื่นออกมาคลายตีนแกะ  
sheet erosion 
 
การกัดเซาะชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในลักษณะที่ผิวหนาของวัตถุกัดเซาะหลุดออกมาเปนผืน โดยลมหรือน้ํา  
shotcrete 
 
ปูนพน : ปูนทรายที่เปนสวนผสมของปูนซีเมนต ทราย และน้ํา ซึ่งถูกฉีดพนเขาไปในพื้นที่ทีตองการดวยเครื่องอัดอากาศบางทีเรียก 
Gunite  
shrinkage limit 
 
ดู limit, shrinkage  
side slope 
 
ลาดดานขาง : ลาดที่อยูดานขางของคลองหรือคันดิน  
sieve gauge 
 
ขนาดตะแกรง : ขนาดของชองตะแกรงที่ยอมใหอนุภาคของวัสดุที่มีขนาดเล็กกวาที่กําหนดลอดผานไปได  
sill 
 
สันธรณี : สวนของอาคารบังคับน้ําใชสําหรับรองรับบานบังคับน้ําเมื่อบานปดสนิท  
silt 
 
ดินตะกอนทราย : สารอนินทรียในดินที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางอยูในชวง 0.02 ถึง 0.002 ม.  
silt loam 
 
ดินรวนปนตะกอนทราย  
silting 
 
การตกตะกอน : กระบวนการที่พ้ืนทองน้ําถูกดินตะกอนทรายทับถมจนมีระดับสูงขึ้น  
silty clay 
 
ดินเหนียวปนตะกอนทราย  
silty clay loam 



 
การจําลอง : การใชแบบจําลอง (model) ทําการเลียนแบบโครงสราง ขบวนการหรือปรากฎการณของตนแบบ (prototype)  
siphon 
 
ทอเช่ือม : อาคารเปนทอใหน้ําในคลองไหลผานลอดหรือขามสิ่งกีดขวาง เชน ถนน ทางรถไฟทางน้ํา หรือแองน้ํา โดยถูกออกแบบ
ใหน้ําไหลผานแบบเต็มทอภายใตความกดดันของน้ํา บางทีเรียกทับศัพทวา ไซฟอน  
siphon, inverted 
 
ทอเช่ือมโคงลง : อาคารที่เปนทอโคงลงใหน้ําในคลองไหลผานลอดสิ่งกีดขวาง เชน ถนน ทางรถไฟ ทางน้ําตาง ๆ เปนตน  
ski - jump 
 
อาการที่น้ําซึ่งไหลมาดวยความเร็วสูงถูกทําใหกระโจนขึ้นสูอากาศ เพื่อลดพลังงานดานทายน้ําของอาคาร เชน การไหลของน้ําที่ทาย
ทางระบายน้ําลน  
ski-jump bucket 
 
สวนทายของอาคารทางระบายน้ําลนแบบหนึ่ง  
slope protection 
 
การปองกันลาดตลิ่ง : การใชวัสดุ เชน กอนหิน แทงคอนกรีต หรือก่ิงไมวางเรียงบนลาดตลิ่งของแมน้ํา หรือ ชายฝงทะเล เพื่อ
ปองกันการกัดเซาะหรือการไหลเลื่อนของดิน  
sluiceway 
 
รองระบาย : ทางน้ําที่ทําขึ้นสําหรับรับน้ําจากชองระบายเพื่อระบายน้ําทิ้งไปทางดานทายน้ํา  
slump test 
 
การทดสอบการยุบตัว  
sodium adsorption ration (SAR) 
 
อัตราสวนการแลกเปลี่ยนโซเดียมในดิน : ในน้ําชลประทานตามปกติจะมีคา SAR อยูระหวาง 2-4 ถามากกวา 4 จะทําใหดินเปนดิน
ดางและดินจะแนน การระบายน้ําทําไดยาก  
soil moisture 
 
ความชื้นในดิน  
soil moisture tension 
 
แรงดึงความชื้นในดิน : แรงที่ตองใชเพื่อจะดูดน้ําออกจากดินตอหนึ่งหนยวพ้ืนท  
soil profile 
 
รูปตัดของชั้นดิน : รูปตัดที่เรียงกันในแนวดิ่งของชั้นดินที่อยูตามธรรมชาติ  
soil separates 
 
อนุภาคดินแบงตามขนาด : อนุภาคของดินที่พิจารณาตามขนาดของมัน แบงออกเปน 3 ชนิด คือ ทราย (sand) ตะกอนดิน (silt) 
และดินเหนียว (clay) ซึ่งจะมีขนาดตั้งแต 2.00 ถึง 0.02 มม. ,0.02 ถึง 0.002 มม. และ 0.002 มม. ลงไป ตามลําดับ  
soil structure 
 



โครงสรางของดิน : ลักษณะการเรียงตัวและการเกาะกันระหวางเม็ดดิน  
soil texture 
 
ลักษณะเนื้อดิน : ขนาดของอนุภาคดินที่รวมตัวกันเปนกอนดิน  
soil, alkaline 
 
ดินดาง : ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดาง คือ อานคา pH ของดินที่ผสมน้ําอิ่มตัวไดมากกวา 7  
soil, alluvial 
 
ดินตะกอนลุมน้ํา : ดินที่เกิดในที่ราบลุม มีตะกอนมาทับถมทุกป เชน  
1. alluvial cone เนินตะกอนรูปกรวย : เนินที่เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนในบริเวณที่มี การเปลี่ยนระดับของทางน้ําจากหุบ
เขาชันลงสูที่ราบและตะกอนสะสมกันพูนเปนรูปกรวย  
2. alluvial fan เนินตะกอนรูปพัด : เนินที่เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนในบริเวณที่มีการ เปลี่ยนแปลงระดับของน้ําจากหุบเขา
ชันลงสูที่ราบ ซึ่งจะทําใหความเร็วของกระแสน้ําลดลงไมสามารถพาตะกอนบางสวนไปได ตะกอนดังกลาวจึงตกสะสมในลักษณะ
แยกกระจายออกไปรอบขางเปนรูปพัด  
3. alluvial plain ที่ราบตะกอนน้ําพา : ที่ราบหรือคอนขางราบขนาดใหญสองฝงแมน้ําในฤดูน้ําหลาก น้ําจะไหลลนสองฝงแมน้ํา
ทวมบริเวณดังกลาว และนําตะกอนมาสะสม ถาเปนที่ราบขนาดเล็กเรียกวา ที่ลุมราบตะกอนน้ําพา หรือคําโบราณเรียกวา ที่น้ําไหล
ทรายมูล (alluvial flat)  
specific gravity 
 
ความถวงจําเพาะ : อัตราสวนระหวางน้ําหนักของสสาร ตอน้ําหนักของน้ําทีมีปริมาตรเทากัน  
specific gravity, apparent 
 
ความถวงจําเพาะปรากฎ : อัตราสวนระหวางน้ําหนักของดินแหงตอน้ําหนักของน้ําที่มีปริมาตรเทาดินทั้งกอน ซึ่งรวมถึงชองวาง
ระหวางเม็ดดินดวย  
specific weight 
 
น้ําหนักจําเพาะ : น้ําหนักของสสารตอหนึ่งหนวยปริมาตร  
specific yield 
 
อัตราสวนของปริมาตรน้ําที่สามารถไหลออกจากกอนดินหรือกอนหินที่อิ่มตัวไดโดยแรงดึง ดูดของโลก ตอปริมาตรของกอนดิน
หรือกอนหินนั้น  
ปริมาตรน้ําทาสูงสุดตอหนึ่งหนวยพ้ืนที่  
specification 
 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
spillway 
 
ทางระบายน้ําลน : อาคารที่สรางขึ้นเพื่อระบายน้ําสวนที่เกินจากความจุซึ่งอางเก็บน้ําจะเก็บกักไวไดใหไหลผานทิ้งไปในทางน้ําเดิม 
เพื่อไมใหเกิดความเสียหายแกตัวเขื่อน  
spillway, bell mouth 
 
ทางระบายน้ําลนแบบปากแตร  
spillway, chute 



 
ทางระบายน้ําลนแบบรางเท  
spillway, emergency 
 
ทางระบายน้ําลนฉุกเฉิน : ทางระบายน้ําลนที่สรางขึ้นเพื่อชวยทางระบายน้ําลนปกติระบายน้ําออกจากเขื่อนทิ้งไป  
spillway, morning glory 
 
ทางระบายน้ําลนแบบปากแตร  
spillway, ogee 
 
ทางระบายน้ําลนแบโอกี้  
spillway, side channel 
 
ทางระบายน้ําลนแบบใหน้ําไหลเขาดานขาง  
spillway, siphon 
 
ทางระบายน้ําลนแบบไซฟอน  
spoil bank 
 
คันดินทิ้ง : คันดินริมคลองซึ่งเปนดินสวนเกินที่ขุดขึ้นมาจากคลอง และไมไดนําไปใชประโยชนอยางอื่น  
spray irrigation 
 
การใหน้ําแบบฉีดฝอย : ดู irrigation, sprinkler  
spur dike 
 
รอชนิดหนึ่ง : ดู groyne  
staff gauge 
 
แผนวัดระดับน้ํา  
stage hydrograph 
 
ดู hydrograph, stage  
steady flow 
 
การไหลแบบคงที่ : ดู flow, steady  
stilling basin 
 
แองน้ํานิ่ง : อาคารสวนที่อยูดานทายน้ํา ของ ทางระบายน้ําลน รางเท หรือ อาคารน้ําตก ทําหนาที่สลายพลังงานของน้ําที่ไหลออก
จากอาคารดังกลาวดวยความเร็วสูง โดยทําใหน้ํากระทบสิ่งกีดขวางหรือหมุนวนอยูในบอนั้นกอนจะไหลออกไปดวยความเร็วที่ชา
ลง  
stone pitching 
 
หินเรียงยาแนว : การใชหินใหญเรียงเปนระเบียบแลวยาแนวรอยตอระหวางกอนหินดวยปูนสอเพื่อปองกันไมใหกอนหินหลุดออก
จากกัน  
stoplogs 
 



ทอนกั้นน้ํา : ทอนไม แทงคอนกรีต หรือเหล็ก สําหรับใสในรอง groove เพื่อปดกั้นน้ําช่ัวคราวเมื่อตองการตรวจสอบหรือ
ซอมแซมบานบังคับน้ํา ในกรณีที่ทอนกั้นน้ําถูกใชเพื่อควบคุมการไหลของน้ําผานอาคารจะเรียกวา regulation planks  
stopplanks 
 
แผนกั้นน้ํา : แผงไม แผนคอนกรีต หรือแผนเหล็ก ใชสําหรับปดกั้นน้ําในอาคารชลประทานขนาดเล็ก  
storage, active 
 
ปริมาณน้ําใชการ : ดู active storage  
storage, dead 
 
ความจุที่ไมใชงาน : ความจุของอางเก็บน้ําสวนที่ตํ่ากวาระดับที่สามารถควบคุมได  
storage, depression 
 
ความจุของแองน้ํา : ปริมาตรของน้ําที่ขังอยูในแองน้ําธรรมชาติตามผิวดิน เชน หนอง บึง หลุมบอ เปนตน  
storage, detension 
 
แองเก็บน้ําช่ัวคราว : ปริมาตรน้ําซึ่งสามารถเก็บกักไวไดช่ัวคราวในทีที่กําหนดใหเชนอางเก็บ น้ํา หนอง บึง ฯลฯ  
storage, effective 
 
ความจุใชงาน : ปริมาณน้ําเก็บกักที่นําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคเปนปริมาตรอยูระหวาง ระดับความจุไมใชงาน กับระดับ
เก็บกักน้ํา  
stripping 
 
การขุดเปดหนาดิน : การเคลื่อนยายหนาดินออกไปจากบริเวณที่จะกอสรางอาคารเชน เขื่อนหรือ คันกั้นน้ํา  
sub-irrigation 
 
การใหน้ําใตผิวดิน : ดู irrigation, subsurface  
sub-lateral 
 
คลองแยกซอย : ดู canal, tertiary  
submerged flow 
 
ดู flow, submerged  
submerged orifice 
 
ดู orifice, submerged 
 
tail drain 
 
คูระบายน้ําทายแปลง : ดู drain, tail  
tail regulator 
 
อาคารบังคับน้ําปลายคลองหรือประตูระบายปลายคลอง : ดู regulator, tail  
tail water level 
 
ระดับทายน้ํา  



tail water rating curve 
 
กราฟแสดงความสัมพันธระหวางปริมาตรน้ํากับระดับน้ําที่ทายอาคาร  
Tainter gate 
 
บานโคง : ดู gate, radial  
tank 
 
อางเก็บน้ําขนาดเล็ก : ดู reservoir  
tank irrigation 
 
การชลประทานแบบอางเก็บน้ํา : ดู irrigation, tank  
temporary bench mark 
 
หมุดหลักฐานชั่วคราว  
tensiometer 
 
เครื่องมือวัดความชื้น : เครื่องมือวัดความชื้นที่อาศัยหลักการของแรงดึงผิว  
terrace 
 
1. พ้ืนที่ลาดชันที่ถูกตัดใหเปนขั้นบันไดเพื่อใชเปนพื้นที่เพาะปลูก  
2. คันดินเตี้ย ๆ ที่สรางขวางกับแนวลาดของพื้นที่ลาดชัน เพื่อควบคุมการไหลของน้ําผิวดินและลดการกัดเซาะหนาดินใหนอยลง  
tertiary canal 
 
คลองแยกซอย : ดู canal, tertiary  
theodolite 
 
กลองวัดมุม : กลองที่ใชสําหรับวัดมุมทางราบหรือทางสูง และสามารถใชอานระดับไดดวย  
thiessen polygon 
 
รูปหลายเหลี่ยมที่เกิดจากการลากเสนแบงครึ่งและตั้งฉากกับเสนที่โยงตอระหวางจุดที่แสดงปริมาณน้ําฝนที่ไดจากเครื่องวัดน้ําฝน ณ 
ที่ตาง ๆ บนแผนที่  
tidal river 
 
แมน้ําที่มีน้ําขึ้นลง : แมน้ําที่อยูภายใตอิทธิพลของน้ําทะเล  
tide 
 
น้ําขึ้นน้ําลง : การเพิ่มขึ้นและลดลงของระดับน้ําทะเลซึ่งเปนผลมาจากแรงดึงดูดของดวงจันทร และดวงอาทิตยที่กระทําตอการ
หมุนรอบตัวเองของโลก  
time of concentration (Tc) 
 
เวลาที่น้ําไหลจากจุดที่ไกลที่สุดของพื้นที่รับน้ํามาถึงจุดที่กําหนด  
toe drain 
 
ทางระบายน้ําซึมที่ตีนเขื่อน  
total head 



 
ผลรวมของเฮดทั้งหมดที่เกิดขึ้น  
tractive force 
 
แรงฉุดลาก : แรงที่เกิดจากกระแสน้ําเสียดสีกับทองน้ํา ทําใหทองน้ําเกิดการเปลี่ยนแปลง  
transition 
 
สวนเช่ือมตอที่มีการเปลี่ยนขนาด : สวนของทางน้ําที่เปลี่ยนขนาดและรูปหนาตัดไปทีละนอย จากดานเหนือน้ําไปยังทายน้ํา ใชเปน
จุดเชื่อมตอระหวางทางน้ําสองสวนที่มีขนาดหรือรูปรางตางกัน หรือระหวางคลองงกับอาคารชลประทานซึ่งเรียกวา inlet 
transition หรือ entrance transition หรือ upstream transition หรือระหวางอาคารชลประทานกับคลองซึ่งเรียกวา 
outlet transition หรือ exit transition หรือ downstream transition  
transition, broken-back 
 
สวนเชือมตอเมื่อเปลี่ยนขนาดที่มีผิวดานขางของทางน้ําเปลี่ยนจากลาดเทไปเปนตั้งฉากกับพื้นน้ํา  
transition, inlet 
 
สวนเช่ือมตอที่มีการเปลี่ยนขนาดดานเหนือน้ําปากทางเขาอาคารชลประทาน  
transition, outlet 
 
สวนเช่ือมตอที่มีการเปลี่ยนขนาดดานทายน้ําปากทางออกอาคารชลประทาน  
transition, warped 
 
สวนเช่ือมตอที่มีการเปลี่ยนขนาดซึ่งมีกําแพงดานขางเปนรูโคง  
transpiration 
 
การคายน้ําของพืช  
trap box 
 
บอดักทราย : ดู sand trap  
trapezoidal weir 
 
ฝายสี่เหลี่ยมคางหมู : ดู weir, trapezoidal  
trash rack 
 
ตะแกรงกันสวะ : ตะแกรงหรือลูกกรงเหล็กใชก้ันในทางที่น้ําไหลผาน เพื่อปองกันไมใหสิ่งที่ลอยมากับน้ํา เชน ผักตบชวา ก่ิงไม 
หรือของลอยน้ําอื่น ๆ ไหลผานไปได  
trash screens 
 
อุปกรณเก็บสวะออกจากตะแกรง  
trench drain 
 
ทางระบายน้ําใตดินที่ทําไวที่ฐานรากของเขื่อน เพื่อระบายน้ําใตดิน  
triangular weir 
 
ฝายสามเหลี่ยม : ดู weir, triangular  
triangulation 



 
โครงขายสามเหลี่ยม : การสํารวจโดยการวัดมุมและวัดระยะเปนรูปโครงขายสามเหลี่ยม  
trickle irrigation 
 
การใหน้ําแบบน้ําหยด : ดู irrigation, drip  
turbulent flow 
 
การไหลแบบปนปวน : ดู flow, turbulent  
turnout 
 
อาคารชักน้ํา 
 
uniform flow 
 
การไหลแบบสม่ําเสมอ : ดู flow, uniform  
unit dry weight 
 
น้ําหนักของดินแหงตอหนึ่งหนวยปริมาตร  
unit hydrograph 
 
กราฟหนึ่งหนวยน้ําทา : ดู hydrograph, unit  
unsaturated soil 
 
ดินช้ืนไมอิ่มตัว  
unsteady flow 
 
การไหลแบบไมคงที่ : ดู flow, unsteady  
uplift pressure 
 
แรงดันขึ้นของน้ํา : ดู pressure, uplift  
upstream blanket 
 
ดู blanket, upstream  
upstream control 
 
การควบคุมระดับน้ําดานเหนือน้ํา : การควบคุมปริมาณน้ําโดยใชระดับน้ําดานเหนือน้ําเปนเกณฑ  
upstream transition 
 
ดู transition, inlet 
 
v-notch weir 
 
ฝายสามเหลี่ยม : ดู weir, triangular  
valve 
 



ประตูน้ํา บานระบาย ล้ิน : อุปกรณที่ติดตั้งไวในระบบทอปดเพื่อทําหนาที่ควบคุมปริมาณและทิศทางการไหลของของเหลว และ
ความดันภายในทอ  
valve, air inlet-relief 
 
ล้ินรับอากาศเขา : ล้ินปดเปดที่จะเปดใหอากาศไหลเขามาในทอสงน้ําโดยอัตโนมัติเมื่อความดันในทอตํ่ากวาความดันบรรยากาศ  
valve, air relief 
 
ล้ินระบายอากาศออก : ล้ินปดเปดที่ติดตั้งไวในจุดที่ทอมีระดับสูงกวาสวนอื่น หรือที่จุดยอดของทอสวนที่โคงขึ้น ทําหนาที่ระบาย
อากาศภายในทอออกไปโดยอัตโนมัติเพื่อลดความดันภายในทอและทําใหน้ําในทอไหลอยางสม่ําเสมอ  
valve, blowoff 
 
ประตูระบายตะกอน : ประตูซึ่งติดตั้งไวในจุดที่ทอมีระดับต่ําหรือจุดต่ําสุดของทอสวนที่โคงลงเพื่อใชสําหรับระบายตะกอนออก
จากทอทิ้งไป  
valve, butterfly 
 
บานระบายหางปลา : บานที่มีแกนหมุนอยูก่ึงกลางบาน ปดเปดโดยหมุนนี้เมื่อหมุนแกน 90 องศา บานจะเปดเต็มที่ บานระบายหาง
ปลานี้ใชติดตั้งอยูภายในทางระบายน้ําเขาออก เชน ประตูเรือสัญจร (navigation lock)  
valve, flap 
 
บานปดเปดทางเดียว : 
 
1. บานหรือล้ินปดเปดติดอยูที่ตอนปลายทอจายน้ําของเครื่องสูบน้ํา เพื่อปองกันการไหลกลับของน้ํา เมื่อเครื่องสูบน้ําหยุดทํางาน  
2. บานหรือล้ินปดเปดควบคุมระดับน้ําเพื่อปองกันน้ําทวม มักออกแบบใหเปดเมื่อระดับน้ําดาน เหนือน้ําสูงกวาระดับทายน้ําเพื่อ
ระบายน้ําและปดเมื่อระดับน้ําดานทายน้ําสูงขึ้นเทากับหรือ มากกวาระดับน้ําดานเหนือน้ํา เพื่อปองกันไมใหน้ําไหลกลับบางครั้ง
เรียก flap gate  
valve, pressure-relief 
 
ล้ินลดความดัน : ล้ินปดเปดซึ่งจะเปดกวางออกเมื่อความดันภายในทอสูงกวาที่กําหนดไว เพื่อระบายน้ําในทอทิ้งไปทําใหความดัน
ลดลง  
varied flow 
 
การไหลแบบเปลี่ยนแปลง : ดู flow, varied  
velocity 
 
ความเร็ว  
velocity head 
 
เฮดความเร็ว : ดู head, velocity  
velocity of approach 
 
ความเร็วกอนถึงอาคาร : ความเร็วของกระแสน้ําวัดไดที่จุดเริ่มตนของอาคารชลศาสตร เชน ฝาย เขื่อน รูน้ําผาน หรืออาคารอื่น ๆ 
ทางดานเหนือน้ํา  
velocity, critical 
 



ความเร็ววิกฤต : ความเร็วของกระแสน้ําเมื่อการไหลเริ่มเปลี่ยนจากการไหลแบบราบเรียบ(laminar flow) ไปเปนการไหลแบบ
ปนปวน (turbulent flow) หรือ คือความเร็วของกระแสน้ําซึ่งมี Froude number เทากับ 1  
velocity, mean 
 
ความเร็วเฉลี่ย : ความเร็วที่หนาตัดของทางน้ําที่กําหนด หาไดจากอัตราการไหลของน้ําหารดวยพ้ืนที่ของหนาตัดนั้น หรือไดจากการ
เฉลี่ยความเร็วของกระแสน้ําที่วัดไดในความลึกตาง ๆกัน  
velocity, normal 
 
ความเร็วปกติ : ความเร็วของกระแสน้ําที่มีความลึกเปนความลึกปกติ (normal depth)  
Venturi meter 
 
มาตรเวนจูรี : เครื่องมือสําหรับวัดอัตราการไหลของน้ําในทอปดชนิดหนึ่ง ประกอบดวย Venturi tube ซึ่งมีลักษณะเปนคอคอด 
ความแตกตางระหวาง velocity head ของน้ํากอนเขาคอคอดกับภายในคอคอดจะเปนตัวแสดงอัตราการไหลของน้ํา  
vertical creep 
 
ดู creep, vertical  
vertical drop 
 
อาคารน้ําตก : ดู drop, vertical  
vibrating roller 
 
รถบดแบบสั่นสะเทือน : เครื่องจักรสําหรับบดอัดดินซึ่งมีเครื่องยนตทําใหเกิดการสั้นสะเทือนอยูภายใน  
void 
 
ชองวางที่อยูภายในเนื้อของดิน หิน หรือคอนกรีต  
void ratio 
 
อัตราสวนของปริมาตรของชองวางในเนื้อดิน ตอปริมาตรของเม็ดดิน 
 
wall,cutoff 
 
กําแพงลาง : กําแพงที่ตอจากพื้นของอาคารชลศาสตรลึกลงไปในดินตามแนวดิ่ง เพื่อเพิ่มความตานทานการไหลของน้ําลอดใต
อาคารนั้น  
wall, diaphragm 
 
1. กําแพงเชื่อมตอเสาของตอมอ  
2. กําแพงทึบน้ําใตฐานรากอาคาร สรางโดยการขุดดินลงไปในแนวตั้ง รักษาใหคงสภาพดวย วัสดุผสมน้ํา (slurry) แลวถมกลับ
ดวยคอนกรีต หรือดินผสมโคลนผง (bentonite)  
wall, key 
 
กําแพงซึ่งสรางตอจากพื้นของอาคารบังคับน้ํา เชน เขื่อน ฝงลึกลงไปในพื้นดิน หรือหินซึ่งรองรับอาคารนั้น  
wall, wing 
 
กําแพงปก : กําแพงที่สรางยื่นออกไปจากตอมอริมของเขื่อนเขาไปในคันดินหรือตลิ่ง  
warped transition 



 
ดู transition, warped  
waste channel 
 
รองทิ้งน้ํา : ทางน้ําที่ทําขึ้นเชื่อมตอระหวางระบบสงน้ํากับทางน้ําธรรมชาติ หรือแองน้ําขนาดใหญ เพื่อระบายน้ําสวนเกินในระบบ
ทิ้งไปในทางน้ําธรรมชาติ หรือแองน้ําดังกลาว  
wasteway 
 
ทางทิ้งน้ํา : อาคราที่สรางไวในคลองเพื่อระบายน้ําสวนเกินในคลองทิ้งไปหรือบางแหงอาจใชเพื่อระบายตะกอนในคลองดวยก็ได 
เรียกอีกอยางวา overflow  
water content 
 
ความชื้น : ดู moisture content  
water duty 
 
ชลภาระ : ปริมาณน้ําชลประทานที่ตองสงใหพ้ืนที่เพาะปลูกตอหนึ่งหนวยเวลาตอหนึ่งหนวยพ้ืนที่  
water hammer 
 
คอนน้ํา : ปรากฎการณที่ควาดันภายในทอปดมีการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงฉับพลันในลักษณะเปนคลื่นเพิ่มขึ้นและลดลงสลับกัน
ไป มีสาเหตุมาจากการทําใหกระแสน้ําในทอลดความเร็วลง หรือหยุดอยางกะทันหัน  
water master 
 
หัวหนางานสงน้ําและบํารุงรักษา เดิมเรียกนายตรวจชลประทาน  
water requirement 
 
ความตองการน้ําของพื้นที่เพาะปลูก : ปริมาณน้ําทั้งหมดที่สงใหพ้ืนที่เพาะปลูกในชวงเวลาที่กําหนด  
water table 
 
ระดับน้ําใตดิน  
water table, perched 
 
ระดับน้ําใตดินเทียม : ระดับของผิวหนาของน้ําใตดินที่อยูเหนือช้ันดินซึ่งน้ําซึมผานไมได  
water wheel 
 
หลุก : เครื่องมือวัดน้ําที่ใชพลังงานจากการไหลของกระแสน้ําไปหมุนวงลอเพื่อยกน้ําขึ้นไป  
water year 
 
ปน้ํา : ชวงระยะเวลาตอเนื่องกัน 12 เดือน ซึ่งมีชวงที่มีน้ําสูงสุดอยูตรงกลาง สําหรับประเทศไทยจะเริ่มจาก 1 เมษายน ถึง 31 มีนาคม
ของปถัดไป  
water, available 
 
น้ําที่พืชนําไปใชได : น้ําในรูปของความชื้นในดินที่พืชนําไปใชสําหรับการเจริญเติบโตเปนน้ําดูดซึม (capillary water) ซึ่งมีคา
อยูระหวางความชื้นชลประทาน (field capacity) กับความช้ืนที่จุดเหี่ยวเฉาถาวร (permanent wilting point) โดยแสดงอยู
ในรูปของเปอรเซ็นตของน้ําตอน้ําหนักดินแหง หรือปริมาณน้ําตอหนวยความลึกของดิน บางทีเรียกวา available soilmoisture  
water capillary 



 
น้ําดูดซึม : น้ําในดินที่ถูกจับยึดไวดวยแรงดูดซึม (capillary force) ของชองวางระหวางเม็ดดินที่มีขนาดเล็ก เปนน้ําสวนที่พืช
สามารถนําไปใชได  
water, free 
 
น้ําอิสระ : น้ําในดินสวนที่สามารถระบายออกไปจากชองวางระหวางเม็ดดินที่มีขนาดใหญได ดวยแรงดึงดูดของโลก แลวไหลลงสู
ช้ันดินที่ลึกกวาเมื่อดินนั้นอยูในสภาพอิ่มตัวหรือเกือบจะอิ่มตัว  
water, hygroscopic 
 
น้ําที่หุมเม็ดดิน : น้ําหรือความชื้นในดินซึ่งจับยึดติดแนนเปนเยื่อบาง ๆ รอบเม็ดดิน แรงจับยึดนี้มีมากจนพืชไมสามารถดูดน้ําไป
ใชได และน้ําไมสามารถเคลื่อนที่ไดดวยแรงดึงดูดของโลกและแรงดูดซึม (capillary force) บางทีเรียกวา hygroscopic 
moisture  
watering 
 
การใหน้ํา  
waterlogging 
 
สภาพน้ําขังใตผิวดิน : สภาพของดินที่มีน้ําใตดินอยูในระดับสูงเกือบถึงผิวดิน ซึ่งเปนอันตรายตอการเจริญเติบโตของพืช ทําใหผล
ผลิตลดลงตํ่ากวาปกติ  
watershed 
 
พ้ืนที่ลุมน้ํา : ดู area, catchment  
watershed management 
 
การจัดการลุมน้ํา : แผนการใชที่ดินในลุมน้ําโดยมีการกําหนดวัตถุประสงคที่แนนอน เชน การควบคุมการตกตะกอนและการกัด
เซาะ การควบคุมการไหลของน้ํา เปนตน  
waterstop 
 
วัสดุกันน้ํารั่ว : วัสดุที่ใชสําหรับปองกันหรือลดการรั่วไหลของน้ําผานรอยตอของอาคาร เชน แผนยาง  
weed control 
 
การควบคุมวัชพืช : กรรมวิธีใดก็ตามที่ใชเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตหรือแผขยายของวัชพืช  
weep hole 
 
รูระบายน้ํา : 
 
1. รูที่ทําไวบนกําแพงกันดิน คอนกรีตคาดคลอง ฐานรากของอาคาร ฯลฯ สําหรับระบายน้ําใตดินเพื่อลดแรงดัน  
2. รูเล็ก ๆ ที่ผนังของบอน้ําสําหรับใหน้ําใตดินไหลเขาสูบอ  
weighted creep length 
 
ดู creep length, weighted  
weighted creep ratio 
 
ดู creep ratio, weighted  
weir 



 
ฝาย : อาคารที่สรางขึ้นขวางทางน้ํา ทําใหน้ํายกระดับสูงขึ้นและไหลลนขามไปทําหนาที่ผันน้ําควบคุมการไหลของน้ํา หรือวัดอัตรา
การไหลของน้ํา  
weir head 
 
ความสูงของน้ําเหนือสันฝาย : ระยะทางในแนวดิ่งที่วัดจากระดับสันฝายไปถึงระดับผิวหนาของน้ําที่อยูเหนือสันฝายนั้น ในกรณีที่
เปนฝายสามเหลี่ยมจะใชมุมของสามเหลี่ยมเปนระดับสันฝาย  
weir, broad-crested 
 
ฝายสันกวาง : ฝายที่มีสันแบนราบและมีความกวางของสัน (วัดตามทิศทางของกระแสน้ํา)ยาวกวาความสูงของแผนน้ําที่ไหลขาม
ฝาย  
weir, cipolleti 
 
ฝายสี่เหลี่ยมคางหมู : ดู weir, trapezoidal  
weir, diagonal 
 
ฝายสันยาวทแยงมุม : ฝายสันยาวคือมีความยาวของสันฝายตามการออกแบบยาวกวาความกวางของทางน้ํามาก จึงตองสรางใหแนว
สันฝายทแยงมุมกับทิศทางการไหลของน้ํา  
weir, duckbill 
 
ฝายสันยาวรูปปากเปด : ฝายสันยาวชนิดหนึ่งซึ่งสรางใหมีลักษณะคลายปากเปด เมื่อมองจากดานบน เพื่อใหสันฝายมีความยาวมาก
พอที่จะทําใหน้ําไหลขามฝายในปริมาณมาก ซึ่งจะสามารถควบคุมระดับน้ําดานเหนือน้ําใหมีการเปลี่ยนแปลงนอยที่สุด  
weir, masonary 
 
ฝายหินกอ : ฝายที่ทําจากหินกอหรือคอนกรีต มีน้ําหนักมากเพื่อตานกระแสน้ําดวยน้ําหนักของตัวมันเอง บางทีเรียกวา gravity 
weir  
weir, measuring 
 
ฝายวัดน้ํา : อาคารวัดปริมาณน้ําชนิดหนึ่ง มีลักษณะเปนฝาย  
weir,movable 
 
ฝายที่เคลื่อนยายได : ฝายช่ัวคราวซึ่งสามารถเคลื่อนยายออกจากทางน้ําได เมื่อมีน้ําไหลบามา  
weir,notched 
 
ฝายวัดน้ํา : ดู weir,measuring  
weir, Ogee 
 
ฝายแบบโอกี้ : ฝายซึ่งมีลาดดานทายน้ําของสันฝายเปนรูง Ogee คือ เปนรูโคงที่เกิดจากเสนโคงที่กลับทางกันสองเสนนํามาตอกัน  
weir, rectangular 
 
ฝายสี่เหลี่ยม : ฝายวัดน้ําสันคมซึ่งมีชองใหน้ําผานที่สันฝายเปนรูปสี่เหลี่ยม  
weir, rockfill 
 
ฝายหินทิ้ง : ฝายที่สรางโดยการถมหินใหญลงไประหวางคอกไมหรือกําแพงหินกอเปนฝายแบบไมทึบน้ํา  
weir, rubber 
 



ฝายยาง  
weir, sharp-crested 
 
ฝายสันคม : ฝายที่สันมีลักษณะเปนแผนบาง ๆ ต้ังฉากกับทิศทางการไหลของน้ําเพื่อใหน้ําที่ลนสันฝายไหลพุงเปนแผนน้ํา 
(nappe) อยางชัดเจน  
weir, submerged 
 
ฝายจม : ฝายซึ่งมีระดับน้ําดานทายน้ําสูงกวาหรือเทากับระดับสันฝาย  
weir, trapezoidal 
 
ฝายสี่เหลี่ยมคางหมู : ฝายวัดน้ําสันคมซึ่งมีชองใหน้ําผานที่สันฝายเปนรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ถามีลาดดานขาง 4:1 เรียกวา cipolletti 
weir  
weir, triangular 
 
ฝายสามเหลี่ยม : ฝายวัดน้ําสันคมมีชองใหน้ําผานที่สันฝายเปนรูปตัวอักษร V เรียกอีกอยางหนึ่งวา v-notch weir  
weir,v-notch 
 
ฝายสามเหลี่ยม : ดู weir, triangular  
wetted perimeter 
 
เสนขอบเปยก : ความยาวของเสนขอบที่น้ําสัมผัสกับพื้นและดานขางของทางน้ําโดยวัดในระนาบที่ต้ังฉากกับทิศทางการไหลของ
น้ํา ใชในการคํานวณหารัศมีอุทกศาสตร (hydraulic radius)  
wilting point 
 
จุดเหี่ยวเฉาถาวร : ดู permenent wilting point  
wing wall 
 
กําแพงปก : ดู wall, wing 
 
yield of drainage basin 
 
ปริมาณน้ําทั้งหมดที่ไหลจากพื้นที่ลุมน้ําหนึ่งภายในชวงเวลาที่กําหนด  
young river 
 
แมน้ําที่เกิดขึ้นใหม รองน้ํามักมีหนาตัดเปนรูปตัว V ลึกหรือต้ืนขึ้นอยูกับความแข็งของหินที่รองรับ มักมีน้ําตกเปนตอน ๆ 
 
zone, aeration 
 
เขตอิ่มอากาศ : เขตหรือสวนช้ันใตดินที่มีน้ําบรรจุอยู แรงดันของน้ําในเขตนี้จะนอยกวาแรงดัน ของบรรยากาศเพราะน้ําในสวนของ
ช้ันใตดินบรรจุอยูในชองวางเล็ก ๆ ซึ่งมีอากาศหรือกาซอยูดวยภายใตความกดบรรยากาศ เขตอิ่มอากาศจะอยูระหวางเขตอิ่มน้ํากับ
ผิวดินตอนบน บางครั้งเรียกวา zone of aeration  
zone, capillary 
 
เขตน้ําดูดซึม : บริเวณที่น้ําในดินเปนน้ําดูดซึม (capillary water) ซึ่งมีความดันนอยกวาความดันบรรยากาศ  
zone, root 
 



เขตรากพืช : บริเวณที่พืชสามารถหยั่งรากไปถึงได  
zone, saturation 
 
เขตอิ่มน้ํา : เขตหรือสวนช้ันใตดินที่มีน้ําบรรจุอยูเต็มชองวางระหวางเม็ดดิน บางครั้งเรียกวา zone of saturation  
zoneman 
 
พนักงานสงน้ํา 
 
 


