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1. คํานํา 
 
 ปจจุบันองคความรูดานการลากเสนโคงความสัมพันธระหวางระดับนํ้ากับปริมาณนํ้า  นับวันยิ่ง

หาคนรูจริงยาก  ศาสตรทางวิชาการอุทกวิทยากับศิลปะลายเสน  เปนส่ิงสวยงาม  ซึ่งคงไวในความเปน

อุทกวิทยา  การถอดความรูจากตัวบุคคลแปรเปล่ียนมาเปนคูมือ  ถึงแมวาจะเปนการจดัทําครั้งแรก  แต

ก็มีเน้ือหาและประเด็นนาสนใจทาทายผูรูมาวิพากษวิจารณ ทาํใหมกีารปรับปรุงใหดขีึ้น 

 หวังวาผูเขารบัการอบรมหรือผูสนใจคงไดรับประโยชนจากคูมือเลมน้ีไมมากก็นอย 

 
 

เจาหนาที่กลุมงานสารสนเทศและพยากรณนํ้า 
สวนอุทกวิทยา 

สํานักอุทกวิทยาและบรหิารนํ้า 
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2. ลักษณะโดยท่ัวไปของเสนโคงปริมาณน้ํา (Rating curve) ในกรณีตางๆ 
 

2.1 กรณีการไหลปกติ (Natural Flow หรือ Free Flow) 

 

กรณีการไหลลนตล่ิง (Over bank flow)  2.2 
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การไหลบาและเกิดสภาพการทวมภายหลัง (Routing)  2.3 

 

การไหลบาและดานทายนํ้ามีปริมาณนํ้าทวมขังอยูหรอืใกลสบนํ้า  2.4 
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เสนโคงปริมาณนํ้า (Rating curve) กรณกีารไหลที่ลํานํ้ามีตล่ิง 2 ชั้น  2.5 

 

กรณีนํ้าเทอจากฝายทายแนวที่เปนฝายถาวรหรือฝายนํ้าลน (Back water effect from ordinary 

weir) 

2.6 
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กรณีนํ้าเทอจากฝายทายแนวที่เปนฝายชั่วคราวหรือฝายชาวบาน (Back water effect from local 

weir) ซึ่งมี 2 รูปแบบ 

2.7 

 2.7.1  กรณีตรวจสอบระดับสันฝายไมได 

 

 2.7.2 กรณีตรวจสอบระดับสันฝายได 
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กรณีนํ้าเทอจากฝายทายแนวที่เปนฝายหรือเขื่อนหรือประตูระบายนํ้าแบบปด - เปด (Back water 

effect from Dam, Barrage, Reservoir) 

2.8 

 

 

2.9 กรณีเหนือแนวมีเขื่อนหรือประตูระบายน้ําอยูใกล 
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รูปที่ 1 – 2 Rating curve แบบปกติ 



 8 

 
 

 

รูปที่ 3 – 4   Rating curve   กรณีนํ้าลนตล่ิง 
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รูปที่ 5  Rating curve  กรณีนํ้าลนตล่ิง 

 

 
รูปที่ 6  Rating curve  กรณีนํ้าลนตล่ิงต่าํหรือตล่ิง 2 ชั้น 
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รูปที่ 7 – 8  Rating Curve  กรณีมีฝายทายแนว 
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รูปที่ 9  Rating Curve กรณีมีฝายทายแนว 

 

 
รูปที่ 10  Rating Curve กรณีฝายเหนือแนว – ทายแนว(บานเปด – ปด) 
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3. ปญหาและวิธีการแกไขโคงปรมิาณน้ํา (Operator Rating Curve) 
 

3.1 การตั้งสเกล (Scale rating curve) ในกระดาษทํากราฟทําการ (อท.02-11) 
ควรตั้งใหระดบันํ้ากับปริมาณนํ้าที่สํารวจได  อยูในลักษณะ  35๐

 - 50๐
 โดยพิจารณาจากผลการ

สํารวจปริมาณนํ้าประกอบดวย ระดับนํ้าและปริมาณนํ้าสูงสุด-ต่ําสุด ซึ่งสามารถแยกเปน 

3.1.1 สเกลสําหรับปริมาณนํ้า (Discharge Scale) 

- ถาปริมาณนํ้าสูงสุดมากกวา 300 ลบ.ม./วินาที ควรใช สเกลใหญ หรอืสเกลหยาบ 

(เริ่ม 0, 100, 250, 500 ตอ 5 เซนติเมตร) เม่ืออานคาความตาง (Differential) จะไดคา

ปริมาณนํ้า (Q) 2, 5, 10 ลบ.ม./วินาที ตอ 1 มิลลิเมตร 

- ถาปริมาณนํ้าสูงสุดอยูระหวาง 25 – 300 ลบ.ม./วินาที ควรใชสเกลปานกลาง (เริ่ม 10, 

25, 50 ตอ 5 เซนติเมตร) เม่ืออานคาความตาง (Differential) จะไดคาปริมาณนํ้า (Q) 

0.2, 0.5, 1 ลบ.ม./วินาที ตอ 1 มิลลิเมตร 

- ถาปริมาณนํ้าสูงสุดนอยกวา   25 ลบ.ม./วินาที ควรใชสเกลเล็ก หรอื สเกลละเอียด 

(เริ่ม 0, 1, 2.5, 5 ตอ 5 เซนติเมตร) เม่ืออานคาความตาง (Differential) จะไดคา

ปริมาณนํ้า (Q) 0.02, 0.05, 0.1 ลบ.ม./วินาที ตอ 1 มิลลิเมตร 

3.1.2 สเกลสําหรับระดับนํ้า (Gage Height Scale) 

- ถาระดับนํ้าสูงสุดหรือความสูงของตล่ิงเกินกวา 12 เมตรควรใชสเกลใหญ หรือสเกล

หยาบ (เริ่มระดับนํ้า 1 เมตร ตอ 2 เซนติเมตร) หรือพิจารณาตามความเหมาะสมได

หรือเม่ืออานคาความลึก (Depth) ที่ได คือ 5 เซนติเมตรระดับนํ้า ตอ 1 ชองมิลลิเมตร
ในกระดาษกราฟ 

- ถาระดับนํ้าสูงสุดหรือความสูงของตล่ิงอยูระหวาง 5 - 12 เมตร ควรใชสเกลปานกลาง 

(เริ่มระดับนํ้า 1 เมตร ตอ 2.5 เซนติเมตร) หรือเม่ืออานคาความลึก (Depth) ที่ได คือ 

4 เซนติเมตรระดับนํ้า ตอ 1 ชองมิลลิเมตรในกระดาษกราฟ 

- ถาระดับนํ้าสูงสุดหรือความสูงตล่ิงไมเกิน 5 เมตร ควรใชสเกลละเอียด (เริ่มระดบันํ้า 1 

เมตร ตอ 5 เซนติเมตร) เม่ืออานคาความลึก (Depth) ระดับนํ้าจะไดคาที่อาน 2 

เซนติเมตรระดับนํ้า ตอ 1 ชองมิลลิเมตรในกระดาษกราฟ 

ขอควรสังเกต ุ 

 - ไมควรตั้ง Scale เผื่อไวมาก เน่ืองจากจะทําใหการต้ังสเกลอานยากแลวทาํใหการลงจุดสํารวจ

และอานคาความตาง (differential) ของ Rating Table ยากและผิดพลาดตามไปดวย 
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รูปที่ 11 การตั้งสเกล (Scale) ไมดี ทาํใหกราฟระดับนํ้าลอยและRating curve ชิดดานบนเกนิไป 

 

 
รูปที่ 12 การตั้งสเกล (Scale) ไมดี ทาํให Rating curve ชัน อานคา difference ยาก 
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รูปที่ 13 - 14 การตั้งสเกล (Scale) ระดับนํ้าไมควรยอสเกล ทําให Curve ในระดับนํ้าสูงอานไมได 
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การวิเคราะหการลงจุดสํารวจปริมาณน้ํา (ลงผิดตําแหนง, ไมถูกตอง, จุดแตก, จุดกระเดน็) 3.2 

  ในกรณีมกีารลงจุดสํารวจปริมาณนํ้าผิด ทําใหเกดิจุดแตกหรือกระจายใหทําการตรวจสอบดังน้ี 

3.2.1 ตรวจสอบระดับนํ้า ณ เวลาสํารวจ 

3.2.2 ตรวจสอบการบวกศูนยเสาระดับ (Zero gauge) ของระดับนํ้า ณ เวลาสํารวจถูกตอง

หรือไม 
3.2.3 ตรวจสอบระดับนํ้าจาก อท.01 (24 เวลา, 5 เวลา, 3 เวลา) วาถูกตองหรือใกลเคยีงกับเวลา

สํารวจหรือไม ในบางกรณอีาจเกิดจากชางสํารวจ อานระดับนํ้า ณ เวลาสํารวจผิด ซึ่งตอง

ตรวจสอบ       ระหวาง ระดับนํ้าใน อท.01 กับระดับสํารวจใน อท.02 ใหด ี

3.2.4 ตรวจสอบคาความเร็วเฉล่ียของลูกตั้ง จากแบบฟอรม อท-12 (ชป.36ข) ในกรณีน้ีอาจเกิด
จากการคํานวณความเร็วเฉล่ียในลูกตั้งผดิพลาดหรือเกิดจากการทดรอบเฟองในเครื่องวัด

กระแสนํ้าผดิพลาด ใหสอบถามชางสํารวจเปนรายกรณีไป 
3.2.5 ตรวจสอบการคาํนวณเน้ือที่รูปตดัลํานํ้า วาคํานวณถูกตองหรือไม จากแบบฟอรม อท-12 

(ชป.36ข) 

3.2.6 ตรวจสอบจุดสํารวจวา สํารวจ ณ เวลานํ้าขึ้น (Rising) หรือ นํ้าลง (Falling) 
 

 
รูปที่ 13 การลงจุดสํารวจผิด,ไมถูกตอง 
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รูปที่ 16  การลงจุดสํารวจแตก, จุดกระเดน็ 

 

 
รูปที่ 17 การลงจุดสํารวจไมครบถวน ทาํใหกําหนดแนวลาก Curve ไมถูกตอง 
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การลากเสนโคงปริมาณนํ้า (Rating Curve) ใหคลุมนํ้าสูง 3.3 
 หาคาระดับนํ้าสูงสุดประจําป (Maximum gauge Height) ลงในชองหมายเหตุ เม่ือลากเสนโคง

ปริมาณนํ้า (Rating curve) ใหนําคาระดบันํ้าสูงสุดประจําปขีดเปนเสนในแนวระดับนํ้าตรงบริเวณที่จะ

ลาก Rating curve เพ่ือใหคลุมปริมาณนํ้าสูงสุดประจําป (Momentary peak)  
 
 

 
รูปที่ 18 การกําหนดคา Maximum gage height เพ่ือลากเสน Rating Curve ใหคลุมนํ้าสูง 
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รูปที่ 19 การกําหนดคา Maximum gage height เพ่ือลากเสน Rating Curve ใหคลุมนํ้าสูง 

 

 
รูปที่ 20 การลาก Rating Curve ไมมีจดุนํ้าสูงประกอบ 
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รูปที่ 21 การลาก Rating Curve ไมมีจดุนํ้าสูงประกอบ 

 

 
รูปที่ 22 การลาก Rating Curve ไมมีจดุนํ้าสูงประกอบ 
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3.4 การลาก Rating Curve โดยใชจดุสํารวจปริมาณนํ้าปอื่นๆมาเสริม 
 กรณีสํารวจปริมาณนํ้าสูงสุดไมได หรือกรณีบางชวงของระดับนํ้าตางๆ มีจุดสํารวจปริมาณนํ้าไม

เพียงพอ จําเปนตองใชจดุสํารวจของปกอนหนา มาประกอบพิจารณาดังตอไปน้ี  
3.4.1 พิจารณาทิศทางและแนวโนมของจุดสํารวจที่นํามาเสรมิ มีแนวทางเดียวกับกลุมจดุสํารวจ

ของปปจจุบันหรือไม จากน้ันพิจารณาในขอถัดไปประกอบ 
3.4.2 พิจารณาจากรูปตัดลํานํ้า (Cross section) ของปปจจบัุนกับปที่จะนําจุดสํารวจมาใชวามี

รูปรางรูปตัดลํานํ้าใกลเคียงกันหรือไม อยางไร เชน  
- ในกรณทีี่ลํานํ้ามีขนาดเล็ก (มีพ้ืนที่รับนํ้าไมเกิน 1,500 ตร.กม.) ถึงแมวาจะเกิดการ

เปล่ียนแปลงหนาตดัเพียงเล็กนอย ก็ไมสามารถนําขอมูลจุดสํารวจของปกอนมาใช

รวมกับปปจจบัุนได 
 แตถาพิจารณาแลวมีแนวโนมหรือทศิทางไปดวยกันได ก็สามารถนํ้าจุดสํารวจปรมิาณ

นํ้าน้ันไปใชได  
- ในกรณทีี่เปนลํานํ้าขนาดใหญ เชน แมนํ้าเจาพระยา ปง มูล ชี ฯ การเปลี่ยนแปลงรูป

ตัดมีไมมาก สามารถใชจุดสํารวจปริมาณนํ้ารวมกันได ประกอบกับเปนลํานํ้าขนาด

ใหญ ไมสงผลตออัตราการไหล จึงสามารถนําขอมูลจุดสํารวจมาใชรวมกับปปจจุบันได 
3.4.3 ในกรณีสํารวจปริมาณนํ้าสูงสุดประจําป (Momentary peak) ของปปจจุบันไมได ใหหาจดุ

สํารวจของปกอนหนา โดยใหพิจารณาวาครอบคลุมนํ้าสูงสุดของปปจจุบันหรือไม ถา

เปนไปได ขอมูลสํารวจที่จะนํามาใชควรจะมีคานํ้าสูงสุดมากกวาปปจจุบัน และเม่ือลงจุด

สํารวจในกระดาษกราฟทําการ (อท. 2-11) ใหพิจารณาดูแนวโนมหรือทศิทางวามีความ
สอดคลองกับปปจจุบันหรือไม โดยพิจารณารวมกับรูปตัดลํานํ้าของปที่นํามาใชกบัป

ปจจุบัน 
3.4.4 ในกรณีปที่ทาํการลากเสนโคงปริมาณนํ้า (Rating curve) มีปริมาณน้ําลนตล่ิงใหเลือกจุด

ขอมูลสํารวจปที่มีนํ้าลนตล่ิงเชนกัน โดยเลือกใหครอบคลุมนํ้าทวมตล่ิงจุดนํ้าสํารวจป

ปจจุบัน โดยพิจารณารูปตดัลํานํ้าประกอบเชนกัน 
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รูปที่ 23 - 24 การลาก Rating Curve โดยใชจุดสํารวจปอื่นมาเสริม 
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3.5 การกําหนดจดุน้ําเร่ิมไหล (Zero flow) 
 Zero flow   คือ จุดทีศู่นยปริมาณนํ้าหรือจุดนํ้าเริ่มไหล ซึ่งมีการเขาใจผิดวา Zero flow กับ River 

bed เปนคาเดียวกัน แตจรงิๆแลว ระดับจุดที่นํ้าเริ่มไหลน้ีจะตองไมต่ํากวา ระดับทองนํ้า (river bed) แต

จะอยูใกลเคียงกับระดับนํ้าต่ําสุด โดยคา Zero flow สามารถพิจารณาหาคาไดจาก 

3.5.1 ดูจากกลุมจุดสํารวจที่อยูต่าํสุดในกระดาษกราฟทําการ (อท.2-11) และมีคาปริมาณการ

ไหล (Q) นอยที่สุด  

3.5.2 พิจารณาจาก Zero flow ของปกอนหนาน้ันรวมกับปปจจุบันเพ่ือใหมปีริมาณนํ้าตอระหวาง
ป ควรมีคาใกลเคียงกัน 

3.5.3 พิจารณาจากรูปตัดขวางลํานํ้า (Cross section) บริเวณทองนํ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม 
และมากนอยเพียงใด จดุต่ําสุดของทองนํ้ามีการเปล่ียนแปลงหรือไมเม่ือเทียบกับปกอน

หนาน้ัน  
3.5.4 เม่ือสราง  Rating Curve  เสร็จแลว  ในการทาย  log  ใหเปนเสนตรง  ในบางกรณีตองมี

การปรับคา  Zero flow  ขึ้นหรือลงจากเดิม  ในกรณีเพ่ือให Trial log  เปนเสนตรง  ไมควร

ปรับคา Zero flow มากกวา  ± 10 – 20  cm. ยกเวนมีการเปลี่ยนแปลงของจุดนํ้าเริ่มไหล 

(Zero flow) อยางเห็นไดชัดเจน 

3.5.5 การพิจารณาจุดที่นํ้าเริ่มไหล (Zero flow) เม่ือมีผลกระทบจากฝาย เขื่อน หรือประตูระบาย

นํ้า ถาสามารถแยกจดุสํารวจปริมาณนํ้าไดชัดเจนระหวางการเปด – ปด บานของฝาย 

เขื่อนหรือประตูระบายนํ้าสามารถสราง Zero flow แยกออกเปน 2 จุดได  

3.5.6 ในกรณใีชจุดสํารวจปกอนหนาน้ันมาลงในกลุมจุดสํารวจนํ้าต่าํ ใหพิจารณาการเกาะกลุม 

ทิศทางและแนวโนมของจุดสํารวจระหวางปปจจุบันกับปกอนหนาน้ันรวมกันดวย 

 ในการกําหนด  Zero flow น้ันจะเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงไมได จะตองใชหวัขอ 2.1 – 2.4 ที่กลาว
มาแลวขางตน มาพิจารณาประกอบรวมกันดวย 
 
ขอควรสังเกต    

- คา Zero flow จะตองไมต่ํากวาคา River bed   
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รูปที่ 25 การกําหนด Zero flow ไมควรหกั Curve นํ้าต่าํ 

 

 
รูปที่ 26 การขุดลอกคลอง ทําใหเกดิ Zero flow 2 คา 
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รูปที่ 27 การกําหนดแนวการลาก Curve ดวยไม Curve เบอรใหญกอนการกําหนด Zero flow 

 

 
รูปที่ 28 การกําหนด Zero flow ดวยไม Curve เบอรเล็ก 
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3.6 ปญหาการ Trial log ไมถูกตอง 

 โดยหลักการแลวเสนโคง Rating Curve เม่ือนํามาพลอตในกระดาษกราฟแบบ Scale log – log 

จะใหคาความสัมพันธเปนแบบเสนตรง ดังน้ันเม่ือลากเสนโคงปริมาณนํ้า (Rating curve) ในไมเดียว คา

ความสัมพันธที่ไดในกระดาษ log – log ก็จะออกมาในเชิงเสนตรง ซึ่งมีวิธีการแกปญหาจากการ Trial log 
ไมเขาจุดดังน้ี 

3.6.1 เม่ือลากเสนโคงปริมาณนํ้า (Curve) ผานจุดสํารวจ ควรจะใชไมโคงปริมาณนํ้า (curve) 
เพียงไมเดียว 

3.6.2 ควร Trial log ที่ปริมาณนํ้า (Q) มากกวา 3 – 5 ลบ.ม./วินาที ขึ้นไป 

3.6.3 ถาจุด Trial log ในชวงไหนไมเขาแนวเสนตรง ใหพิจารณาจดุตางๆดงัน้ี 

- พิจารณาจดุทีพ่ลอตในกระดาษกราฟ log – log ของคาปริมาณนํ้า (Q) และความลึก 

(Depth) ในชวงปริมาณนํ้าปานกลางและสูง เขาแนวเสนตรงหรือไม ถาปริมาณน้ําใน
กลุมดังกลาวเขาเขาแนวเสนตรง แสดงวามีเฉพาะจดุนํ้าต่ําที่ไมเขาเสนตรง ให

พิจารณาในขอถัดไป 
- ตรวจสอบ (Check) เฉพาะจุดนํ้าต่าํที่ไมเขาเสนตรง ทาํการหาคาความตาง 

(ระยะหาง) ของจุดความลึกระดับนํ้า (Depth) ที่พลอตกับแนวเสนตรง วาระดับนํ้า
ตางกันกี่เซนติเมตร 

- จากน้ันนําผลตางที่ไดไปบวกหรือลบ จากคาระดับนํ้าในกระดาษกราฟที่ลากเสนโคง

ปริมาณนํ้า (rating curve) เพ่ือทําการปรบัแก  

• ยกเสนโคงปรมิาณนํ้า (Rating curve) ใหสูงขึ้นตามคาความตางที่ได เม่ือจุด

ที่ถอดมีคาความตางอยูต่าํกวาเสนตรงในกระดาษ log – log  

• กดเสนโคงปรมิาณนํ้า (Rating curve) ใหต่ําลง ตามคาความตางที่ได เม่ือ

จุดที่ถอดมีคาความตางอยูในตําแหนงอยูสูงกวาเสนตรงในกระดาษ log – 

log 

- ถาจุดปริมาณนํ้าสูงไมเขา ใหกลับไปพิจารณารูปตัดขวางลํานํ้าและจดุสํารวจปริมาณ

นํ้าวามีตล่ิง 2 ชั้นหรือปริมาณนํ้าลนตล่ิงหรือไม 

3.6.4 แกไขโดยยกหรือกด Zero flow  

ในกรณทีี่เสนโคงปริมาณนํ้า (Rating curve) บริเวณนํ้าต่ํา เม่ือแกไขตามขอ 3.6.3 แลว 

ยังไมสามารถที่จะปรับปริมาณนํ้า (Q) ในเสน log – log ออกมาเปนเสนตรงได แสดงวา 
อาจจะเกิดความผิดพลาดของผูลาก แตถาตรวจสอบแลววาไมไดเกดิความผิดพลาดจากตัว

ผูลากโคงปริมาณนํ้าเอง ก็อาจจะเกิดจากการปรับคา zero flow ไมเหมาะสม ซึ่งสามารถ
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1. ยก Zero flow ขึ้นในกรณีทีจุ่ดถอดมีคาความตาง (depth) อยูเหนือเสนตรง

ในกระดาษ log – log 

2. กด zero flow ในกรณีทีจุ่ดถอดผลตาง (depth) อยูใตเสนตรงในกระดาษ 

log – log      

3. ถาปรับแกทั้งขอ 3 และขอ 4 ยังไมสามารถเปนเสนตรงในกระดาษ log – 

log ได ใหพิจารณาลากเสนโคงปริมาณนํ้า (Rating Curve) ใหม 

 

 

 

 

 
รูปที่ 29 การ Trial log ที่ถูกตอง 
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รูปที่ 30 การ Trial log ที่ไมถูกตอง 

 

 
รูปที่ 31 การ Trial log ที่ไมถูกตอง 
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3.7 การตอยายเสนโคงปริมาณนํ้า (Rating Curve)   จนถึงระดับตล่ิง 
3.7.1 พิจารณาจากจุดสํารวจปกอนหนาน้ัน ทีสํ่ารวจไดในระดับนํ้าที่สูงใกลเคียงกับตล่ิงหรือต่ํา

กวาตล่ิงเพียงเล็กนอย นํามาพลอตในกระดาษกราฟทาํการ (อท.02-11) โดยตองพิจารณา

รูปตัดขวางลํานํ้า (Cross Section) ของปปจจุบันกับปของจุดสํารวจทีนํ่ามาใช ถารปู

ตัดขวางลํานํ้ามีรูปราง (Shape) ความสูงต่ําของเน้ือทีร่ปูตัดใกลเคยีงกันก็สามารถนําจุด

สํารวจของปดงักลาวมาใชในการตอขยาย Ratting Curve 

3.7.2 พิจารณาจากการตอขยาย  Rating Curve  ในกระดาษ  log – log  โดยพิจารณารวมกับรูป

ตัดขวางลํานํ้า (Cross Section) วามีตล่ิงสองช้ันหรือไม  ถามีตล่ิง 2 ชัน้ การตอขยาย  

Rating Curve  ดวยกระดาษ  log – log  ไมสามารถทําได  ยกเวนเม่ือการTrial log   ที่ได

มีการหักของ  Curve  กอนแลว 

3.7.3 การตอขยายโดยใชโคงเน้ือที่รูปตดัและโคงความเร็วกระแสนํ้า (Area & Velocity  Curve)  

โดยตองคาํนวณเน้ือที่รูปตดั  (Area)  จากรูปตัดขวางลํานํ้า  (Cross Section)  ที่เต็มตล่ิง

วาไดเน้ือทีรู่ปตัดเทาไหร  จากน้ันลากโคงเน้ือที่รูปตัด  (Area  Curve)  ใหคลุมถึงจุดเต็ม

ตล่ิง  และพิจารณารวมกับโคงความเร็วกระแสนํ้า (Velocity  Curve)  จากทศิทางของ  

Velocity Curve  ที่ได  ทําการตอ Velocity Curve  ไปจนเต็มตล่ิง  แลวนํา  Area • 

Velocity  ที่ได  จะไดคาปรมิาณนํ้าที่เต็มตล่ิง (การตอขยาย Area & Velocity  Curve  ควร

พิจารณาจากผลการสํารวจของปที่เกิดนํ้าทวมหรือมีปริมาณนํ้าเต็มตล่ิง) 

3.7.4 พิจารณาจากผลการคํานวณ Manning’s formula มาใชประกอบรวมกัน (ดูคูมือ 

Manning’s formula) 

3.7.5 เม่ือพิจารณาทั้งขอ 3.7.1 – 3.7.4 รวมกัน ใหนํามาพลอตรวมกันในกระดาษกราฟ (อท.02-

11) แลวพิจารณาวาจุดใดมีความเหมาะสมในการตอ Rating Curve   

 
ขอควรสังเกต ุ

 - ถาทั้ง 3-4 จุด ที่คาปริมาณนํ้าเต็มตล่ิงใกลเคียงกันสามารถใชไดเลย 

 - ถาแตกตางกันใหพิจารณาคาจากการตอขยาย Log scale กับการใช Area และ Velocity Curve 
ซึ่งควรจะอยูใกลเคียงกัน    ถาไมใกลเคยีงกันแสดงวาจุดใดจุดหน่ึงมีความผดิพลาด ไมสามารถใชได 
 - ถาจุดสํารวจปอื่นๆ ที่นํามาใชแตกตางจากการตอขยาย Curve และการตอขยาย Area และ 

Velocity Curve แสดงวาจดุสํารวจที่นํามาใชอาจไมใชตัวแทนทีด่ีในการตอขยาย Rating Curve  
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รูปที่ 32 การตอขยาย Rating Curve จนถึงตล่ิงโดยใชจุดสํารวจฯเสริม 

 

 
รูปที่ 33 การตอขยาย  Rating Curve จนถึงตล่ิงโดยวิธี Manning’s Formula 
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3.8 ปริมาณนํ้าตอเนื่องระหวางปริมาณนํ้าตนป – ปลายปกอน 
3.8.1    พิจารณาจากจดุสํารวจปริมาณนํ้า (อท.02) ที่อยูต่ําสุด วามีคาปริมาณนํ้า (Q) ใกลเคยีงกบั

ปริมาณนํ้าของปกอนหนาน้ันหรือไมในชวงระดับนํ้าที่เทากันหรือใกลเคียงกัน ถาปริมาณ

นํ้าไมเทากันหรือใกลเคยีงแสดงวาระดับนํ้าต่ําของปน้ันอาจจะมีคาปริมาณนํ้าไมตอเน่ือง

จากเดิมได 
3.8.2   พิจารณาการกําหนดจุดปริมาณนํ้าเริ่มไหล (Zero flow) ของปกอน กับปปจจุบัน สามารถ

ใชคาเดียวกันไดหรือไม (ดูหัวขอ Zero flow) 

3.8.3 พิจารณาจากรูปตัดขวางลํานํ้า ( Cross section) บริเวณทองนํ้ามีการเปล่ียนแปลงหรือไม 
และมากนอยเพียงใด จดุต่ําสุดของทองนํ้ามีการเปล่ียนแปลงหรือไมเม่ือเทียบกับปกอน

หนาน้ัน  
3.8.4   พิจารณาจากการ Trial log เพ่ือใหเขากับเสนโคงปริมาณนํ้า (เสน Curve) การกดหรือการ

ยก Zero flow จะมีผลตอนํ้าระหวางปเกากับปใหมหรือไม การกดหรอืยก Zero flow มาก

ไป จะทําใหนํ้าระหวางปไมตอเน่ือง (ดูหวัขอ การกาํหนด Zero flow)  
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3.9 การแบงหรือแยกชวงการอานเสนโคงปริมาณนํ้า (Period of Curve) 

 การแบงชวงเวลาการใชเสนโคงปริมาณนํ้า (Rating curve) เกิดขึ้นเม่ือเสนโคงปรมิาณนํ้ามีการ
แยกตัวชัดเจนของกลุมจุดสํารวจปรมิาณน้ํา ซึ่งพบใน 3 กรณีคือ 

3.9.1 กรณีเกิดนํ้าเทอจากฝายช่ัวคราว ฝายถาวร เขื่อนทดนํ้า อางเก็บนํ้า ซึ่งเปนการเทอของนํ้า

ในระดับนํ้าต่าํ โดยทั่วไปสามารถสังเกตไดจากส่ิงตางๆ เหลาน้ี คือ 
1. เม่ือทําการพลอตจุดสํารวจปริมาณนํ้า กลุมจุดสํารวจปริมาณนํ้าในบริเวณนํ้าต่าํมี

การแยกตัวอยางชดัเจน (ถาจุดสํารวจมีมากพอและไมมีการพลอตผิดตําแหนง) 

2. กลุมวันที่สํารวจจะอยูรวมกัน โดยเฉพาะชวงกอนฤดูฝน ตั้งแตเดือน  เม.ย. –  มิ.ย. 

และหลังฤดูฝนตั้งแตเดือน พ.ย. –  มี.ค. 

3. เม่ือทําการสรางเสนโคงปรมิาณนํ้า (Rating curve) แบงออกเปน 2 แนวอยาง

ชัดเจนในบริเวณนํ้าต่ํา ทําใหตองสรางเสนโคงปริมาณนํ้าขึ้น 2 เสน 
4. เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับ Gage height hydrograph จะเห็นลักษณะการยกตัว

ของระดับนํ้าอยางตอเน่ืองในระยะเวลานานหลายสัปดาห วันเวลาของการยกข้ึน
ของระดับนํ้าจะสอดคลองใกลเคียงกับกลุมจุดสํารวจปริมาณนํ้าที่เกดิขึ้นตามขอ 2 

3.9.2 กรณีเกิดการเทอจากการ Routing ของระดับนํ้าสูงหรือระดับนํ้าทวม ทําใหเกดิการแยกตัว

กันของจุดสํารวจปริมาณนํ้าในระดับสูง โดยสามารถแยกไดเปนปรมิาณนํ้าในชวงขาข้ึน 

(Rising) และปริมาณนํ้าในชวงขาลง (Falling) ซึ่งสามารถแยกกลุมวันที่ในชวงนํ้าขาข้ึน
และนํ้าขาลงได (ถาจุดสํารวจมีมากพอและไมมีการพลอตจุดผดิตาํแหนง) 

3.9.3 กรณีเกิดการเปล่ียนแปลงของทองนํ้าอยางฉับพลัน โดยมีการกัดเซาะทองนํ้ากอนเกิด

ปริมาณนํ้านอง (flood) จากน้ันมีการตกตะกอนทับถมทองนํ้าหลังจากปริมาณนํ้านอง 

(flood) ผานไปแลว ทําใหระดับทองนํ้ามีการยกตัวสูงขึน้ เม่ือพลอตจุดสํารวจปริมาณนํ้าจะ

เกิดการแยกตวัอยางชดัเจนของจุดสํารวจปริมาณนํ้ากอนและหลังเกิดปริมาณนํ้านอง 
(flood) ซึ่งเม่ือสรางเสนโคงปริมาณนํ้า (Rating curve) ทําใหมี 2 R และ จุดนํ้าเริม่ไหล 

(Zero flow) มีการยกตัวข้ึน ซึ่งคลายกับกรณีขอ 9.2 แตตางกันตรงมีการเปลี่ยนแปลงของ

จุดนํ้าเริ่มไหล (Zero flow) (ถาจดุสํารวจมีมากพอและไมมีการพลอตผิดตําแหนง) 
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รูปที่ 33 การแยกชวงเวลาของ Rating Curve โดยพิจารณาจากจดุสํารวจที่ได 

 

 
รูปที่ 35 การแยกชวงเวลาการใช Rating curve 
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รูปที่ 36 การพิจารณาจุดสํารวจกอนการแบงชวงเวลา (Periods) Rating curve 

 

 
รูปที่ 37 การแยกชวงเวลาการใช Rating curve หลังจากการพิจาณาจดุสํารวจแลว 
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4. เทคนิคการลาก  Rating Curve 

1. พิจารณาจากจุดสํารวจปริมาณนํ้า  ตั้งแตระดับนํ้าต่าํจนถึงระดับนํ้าสูง  วามีจุดแตกหรือจุด

กระเด็นออกนอกกลุมหรือไม  ถาไมมีใหทําการลากเสนโคงปริมาณนํ้า (Rating curve) ใหเฉลีย่
กับจุดสํารวจทั้งใตเสนและเหนือเสน 

2. พิจารณาใชไมโคงปริมาณนํ้า  (Curve)  จากเบอรมาตรฐาน  A38, A40  และ  Linex  87  (Curve 

เล็ก) โดยลักษณะไมโคงปรมิาณนํ้า  (Curve)  แตละชนิดจะมีความโคงที่แตกตางกัน การเลือกใช

ชนิดของไมโคงปริมาณนํ้า (Curve) ควรใหเหมาะสมกับรูปแบบการกระจายตัวของจุดสํารวจ
ปริมาณนํ้า 

3. การลากเสนโคงปริมาณนํ้า (Rating Curve) ใหไดภายใน  1  ไม  กรณีที่นํ้าไมทวมจนลนตล่ิง  โดย

ยังไมพิจารณา  Zero flow  และทาํการทาย   log  เพ่ือดูวาเสนโคงปริมาณนํ้า (Rating Curve) มี

ความถูกตองหรือไม ถามีความถูกตองแลวจึงมาทําการตกแตงเสนโคงปริมาณนํ้า (Rating Curve) 

ในชวงนํ้านํ้าต่าํๆ ดวยไม  Curve  ขนาดเล็ก (Linex 87)  อีกครั้ง (ตัวอยางหนา 35) 

4. กรณทีี่มีนํ้าทวมตล่ิง  ลักษณะ Rating curve เม่ือลนตล่ิงจะเริ่มแบนราบ  

5. การใชกราฟพลอตติดตามการสํารวจปริมาณนํ้า  (ตัวอยางหนา 35) 

6. การใชสมการรีเซตช่ัน (Recession Curve) สําหรับการลดลงของนํ้าปลายป (ดูคูมอืการทํา 

Recession) 
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รูปที่ 38 การใชไม curve กําหนดแนวการลากเสนโคงปริมาณนํ้า (Rating curve) 

 

 
 

รูปที่ 39 การใชกราฟติดตามผลการสํารวจปริมาณนํ้า เพ่ือใหครอบคลุมจุดสํารวจในระดับตางๆ 


