
 
 
 

คูมือ 
 
 
 

การคํานวณปริมาณน้ํา 
(Rating Curve) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมงานสารสนเทศและพยากรณนํ้า 
สวนอุทกวิทยา 

สํานักอุทกวิทยาและบริหารนํ้า 
พฤษภาคม 2553 

 
 
 



สารบัญ 
 

เร่ือง            หนา 
 
 

1.คํานํา              1 
2.การประมวลผลปริมาณนํ้า          2-3 
3.หัวเรื่องและรายละเอียด          3-4 
4.ปญหาและอุปสรรค             4 
5.ตัวอยางการคํานวณ             5 
 
 
 

 



 1 

คํานํา 
 

สถิติขอมูลอุทกวิทยา  กลาวไดวาเปนขอมูลพ้ืนฐาน  ซึ่งมีความเกี่ยวของกับงานทางดาน
บริหารจัดการนํ้า  ดังนั้นผูที่ปฏิบัติงานทางดานนี้ทั้งของภาครัฐ  และเอกชน  ตางก็ไดนําสถิติขอมูล
ดังกลาวน้ีไปทําการศึกษา  วิเคราะห  วจัิย  กันอยางกวางขวาง  และนําไปใชเพ่ือการออกแบบ
กอสราง การจัดสรรนํ้า และการปองกันภัยอันเกิดจากนํ้า 

ขอมูลปริมาณนํ้าก็เปนสถิตขิอมูลทางอุทกวิทยาหน่ึงทีมี่ความสําคัญมาก  เนื่องจากจะเปน
สารสนเทศวา ในแมน้ํา ลําคลอง มีปริมาณนํ้าไหลผานที่จุดสําคัญหรือจุดเฝารักษาเทาไหร  ในแตละ
ชวงเวลาเปนชั่วโมง  วัน เดือน และป  เพ่ือจะไดมาใชใหเกิดประโยชนในการบรหิารจัดการนํ้าเปน
สําคัญ และในการที่จะไดมาซึ่งขอมูลน้ันจําเปนที่จะตองมีการตั้งสถานีตัวแทนในลาํนํ้า แลวทําการ
สํารวจเก็บปริมาณนํ้าที่ระดับตางๆของแตละชวงเวลา เปนเวลาหลายๆป เพ่ือดูความผันแปรทีเ่กิดขึ้น
ในลํานํ้าน้ันๆ 

หลักการและรายละเอียดในคูมือเลมน้ี จะบอกถึงวิธใีนการสรางความสัมพันธระหวางระดับนํ้า
และปริมาณนํ้าหรือที่เรียกวา Rating Curve ขั้นตอนในการคํานวณปริมาณนํ้า ตัวอยาง และ
แบบฝกหัดใหผูที่ทําหนาที่ในการคํานวณไวใชเปนคูมือศึกษา 
 

 
 

กลุมงานสารสนเทศและพยากรณน้ํา 
สวนอุทกวทิยา 

สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา 
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การประมวลผลปริมาณน้ํา 
 

1. กําหนดขนาดของมาตราสวน (scale) ของระดับน้ําและปริมาณน้ําใหเหมาะสม โดยพิจารณาให
คลุมถึงระดับตลิ่งและปริมาณนํ้าสูงสุด แกนตั้งจะใชแทนคาระดับน้าํ (gage height) และแกนนอน
จะใชแทนคาปริมาณนํ้า (discharge) และเดือนน้ํา 

2. พลอตคาระดับนํ้าเฉลี่ยรายวันของปน้ําจาก อท.01 จนครบปน้ํา 
3. พลอตจุดสํารวจปริมาณนํ้าจากระดับนํ้าที่ทําการสํารวจในสนาม อท.02 ใหครบในทุกความ ตาง

ระดับ พรอมกับลากเสนโยงวันที่ทีท่ําการสํารวจกํากับ 
4. พิจารณาจุดสํารวจระดับน้ํา-ปริมาณน้ําต่ําสุด ที่สํารวจได เพ่ือกําหนดคาระดับศูนยปริมาณนํ้า 

(zero flow) ซึ่งจะใชเปนคาเร่ิมตนในการอานคาตารางน้ํา (rating table) ขอที่พึงระวังคือ ที่ระดับ
นี้จะตองไมต่ํากวา ระดับทองนํ้า (river bed) แตจะอยูใกลเคียงกับระดับน้ําต่ําสุด 

5. พิจารณาการกระจายของจุดสํารวจปริมาณนํ้า ที่ชางสํารวจทําการสํารวจมาไดวา มีการเกาะกลุม 
หรือ กระจาย มากนอยเพียงใด เพ่ือหาแนวในการสรางโคงปริมาณนํ้า (rating curve) 

6. ลากโคงปริมาณนํ้า โดยเร่ิมจาก zero flow เฉลี่ยกลุมของจุดสํารวจปริมาณนํ้า โดยลากเสนให
คลุมระดับน้ําสูงสุด 

7. ตรวจสอบความนาเชื่อถือของโคงที่ได โดยเลือกคาปริมาณนํ้าและระดับน้ําที่อานไดจากโคง
ปริมาณนํ้าเปนคูๆ ในชวงตางๆ กัน จนคลุมระดับน้ําสูงสุดบันทึกลงบน Calculation sheet  

8. พลอตคาระดับนํ้าที่ความลกึเหนือ Zero flow หรือ depth กับปริมาณนํ้าในขั้นตอนที่ 7. ลงบน
กระดาษ log-log scale 

9. ลากเสนตอจุดที่ไดจากการพลอตในขั้นตอนที่ 8. จะเห็นวาจะเปนเสนตรง นั่นคือ ความสัมพันธ
ของระดับนํ้ากับปริมาณนํ้าจะเปนเสนโคงในกราฟปกติ แตจะเปนเสนตรงในกราฟ log-log scale 
ถายังไมเปนเสนตรง  ตองกดหรือยก คาของ zero flow ใหม เน่ืองจากยังลากเสนไมเฉลี่ยระหวาง
กลุม ของจุดสํารวจปริมาณนํ้าดีพอ 

10. จัดทําตารางน้ํา (rating table) โดยอานคาเร่ิมตน จากระดับ zero flow กับปริมาณนํ้า จากโคง
ปริมาณนํ้าทุกๆ 10 เซนติเมตร ลงในแบบฟอรม อท.38 จนถึง ระดับน้ําสูงสุดประจําป ซึ่งจะตอง
มีคาdifference เพ่ิมขึ้นหรือเทากัน 

11. กระจายตารางน้ํา (rating table) ทุกๆ 1 เซนติเมตร ในแบบฟอรม อท.38 
12. ทําการคํานวณคาปริมาณน้ําเฉลี่ยรายวนั ลงแบบฟอรม อท.26 โดยการลอกคาระดับน้ําเฉลีย่

รายวัน และอานจากปริมาณนํ้าที่ตรงกันในตาราง Rating table ตามที่แตกไวแลว จนครบปน้ํา 
13. ทําการคํานวณหาคาตางๆ ดังนี้  

13.1  คาเฉลี่ยระดับนํ้ารายเดือน 
13.2  คาระดับนํ้าสูงสุดเฉลี่ยประจําเดือน 
13.3  คาระดับน้ําต่ําสุดเฉลี่ยประจําเดือน 
13.4  คาระดับนํ้าสูงสุดประจําป และวันที่ เวลาที่เกิด 
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13.5  คาปริมาณน้ํารายรายเดือน รายป 
13.6  คาปริมาณน้ําเฉลี่ยรายเดือน รายป 
13.7  คาปริมาณน้ําเฉลี่ยสูงสุดประจําเดือน ประจําป 
13.8  คาปริมาณน้ําเฉลี่ยต่ําสุดประจําเดือน ประจําป 
13.9  คาปริมาณน้ํารวมรายเดือน รายป (ลานลบ.ม.) 
13.10 คาปริมาณน้ําสูงสุดประจําป 
13.11 คา Runoff yield  (ลิตร/วินาที/ตร.กม.) 
13.12 คา Momentary peak yield (ลิตร/วินาท/ีตร.กม.) 

 
หัวเร่ืองและรายละเอียด 

1. ชื่อแมน้ํา หรือลําคลอง (of) 
2. ชื่อรหัสสถานี (code) 
3. ตําแหนง ที่ตั้งของสถานี (at) 
4. อําเภอ (A.) 
5. จังหวัด (M.) 
6. พิกัดแสดงที่ตั้งทางภูมิศาสตร (lat. – long.) 
7. ปน้ําที่ทําการคํานวณ (water year) 
8. พ้ืนที่รูปตัด (cross-section) ตลิ่งฝงซาย-ขวา และทองน้ํา 
9. หมายเหตุ เพ่ือบอกรายละเอียดใหทราบวา 

9.1 การแบงคาบ (period) ในกรณีของการคํานวณโดยใช 2R  
9.2 มีผลกระทบจากน้ําเทอ (backwater) หรือนํ้าทะเลหนนุ (tidal effect) 
9.3 มีผลกระทบจาก น้ําเสีย กอสวะ ผักตบชวา หรือ ขอนไม ลอยมาตามน้ําทําใหจุด

สํารวจกระจาย ไดคาปริมาณน้ํานอยลงที่ระดับน้ําสูงขึน้ 
9.4 มีผลกระทบจากอาคารหรือส่ิงกอสรางในลํานํ้า ทําใหน้าํเทอ หรือปริมาณนํ้า

ลดลง เชน เขือ่น ฝาย ซึ่งตั้งอยูเหนือหรือทายแนวสาํรวจเปนระยะทางกี่กม. 
9.5 ขอมูลขาดหาย (missing data) เน่ืองมาจากเสาระดับนํ้าลม หรือเพ่ิงเริ่มเปด

สถานีเก็บขอมูล เม่ือวันที่เทาไร ถึงวันทีเ่ทาไร 
9.6 การตอขยายโคงปริมาณนํ้า โดยใชจุดสํารวจปที่ผานมา หรือ การใชสูตร 

manning formula 
9.7 การประมาณคาขอมูลที่ขาดหาย (estimated for missing data) สวนมากจะเปน

คาระดับนํ้า 
9.8 การพลอตจุดสํารวจปริมาณนํ้าดําทึบ คือ ปริมาณนํ้าที่รวมบนตลิ่งแลว 

(including overbank flow) ซึ่งหมายถึงสวนที่ผานสะพานหรือ ทอลอดถนน
ตางๆ 
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ปญหาและอุปสรรค 
 

 การคํานวณปริมาณนํ้าใหมีความถูกตองนาเชื่อถือน้ัน ขึ้นอยูกับหลายปจจัยดวยกนั ชาง
สํารวจหรือหัวหนาหนวย ซึ่งทําหนาที่เก็บขอมูลเบื้องตน จะตองมีความพรอมและตื่นตวัอยูเสมอ ใน
การแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นเฉพาะหนาวาควรจะดําเนินการอยางไร และจากประสบการณ พอจะ
รวบรวมไดดังนี้ 

1. เคร่ืองมือที่ใชในการตรวจวดัความเร็วกระแสน้ํา (current meter) ตองอยูในสถานที่พรอมจะ
ใชงาน มีการตรวจสอบ บํารุงรักษากอนใชงาน เชน ทําการ spin test เพ่ือตรวจความ
คลองตัวของใบพัด บางคร้ังอาจจะมีตะกอนทรายไปอุดตัน เน่ืองจากทําความสะอาดไมหมด
หลังจากการใชงาน 

2. บุคลากร คือ ตัวของผูทําการเก็บขอมูลเอง จะตองมีความซื่อสัตยตอขอมูล มีความละเอียด 
รอบคอบ ไมกระทําการใดทีเ่ปนการเดาสุม 

3. การเก็บขอมูลในชวงทีเ่กิด สภาวะน้ําทวมหลาก ไมสามารถทําการสํารวจปริมาณน้ําได ควร
จะทําเครื่องหมายบากไวทีบ่ริเวณตนไม หรือส่ิงกอสรางที่คอนขางม่ันคง (flood mark) เพ่ือ
จะไดทราบคาของระดับน้ําสูงสุดไวประเมินคาปริมาณน้ําสูงสุดตอไป 

4. ภาพถาย หรือแผนที่สังเขป แสดงถึงเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น เชน สถานการณน้ําทวมที่ อ.
เมือง จ.เชียงใหม ป 2549 สภาพที่แนวสาํรวจที่เกิดความเสียหาย ไวเปนขอมูลในการ
พิจารณา 

5. ภาพถาย หรือ สเก็ต ของสิ่งกอสรางที่อยูในตวัลํานํ้า และมีผลกระทบตอการสํารวจปริมาณ
น้ํา 
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ตัวอยางการคํานวณ 
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