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จุลสารสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา
สารจากผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู
สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา
สถิติขอมูลอุทกวิทยา กลาวไดวาเปนขอมูลพื้นฐาน ซึ่งมีความเกี่ยวของกับงาน
ทางดานการบริหารจัดการน้ํา ดังนั้นผูที่ปฏิบัติงานทางดานนี้ท้ังของภาครัฐ และเอกชน
ตางก็ไดนําสถิติขอมูลดังกลาวนี้ไปทําการศึกษา วิเคราะห วิจัย อยางกวางขวาง นําไปใช
เพื่อการออกแบบกอสราง การจัดสรรน้ําและการปองกันภัยอันเกิดจากน้ํา
ขอมูลการทํา Rating Curve ก็เปนสถิติทางอุทกวิทยาขอมูลหนึ่งที่มีความสําคัญมาก เนื่องจากจะ
บอกวาในแมน้ําลําคลองมีปริมาณน้ําไหลผานจุดที่สถานีหรือจุดเฝาระวังในแตละชวงเวลาเปนชั่วโมง วัน เดือน
และป สถานีเหลานี้จะเปนตัวแทนเก็บขอมูลปริมาณน้ําที่ระดับตางๆ เปนเวลาหลายๆ ป เพื่อดูความผันแปรที่
เกิดขึ้นในลําน้ําเพื่อนํามาใชการบริหารจัดการน้ํา
ขอเสนอแนะในการทํา Rating Curve ของศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกนี้ จะกลาวถึง
การประมวลผลปริมาณน้ําวามีขั้นตอนการทําอยางไร โดยมีขอเสนอแนะที่เกิดจากการทํา Rating Curve ของ
ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกที่เกิดขึ้นจริงจากการปฏิบัติงาน โดยหวังวาจะเปนการถอดบทเรียน
ใหกับผูที่สนใจนําไปใชประโยชนตอไป

นายสัญญา แสงพุมพงษ
ผส.บอ.
ศูนยอุทกวิทยาชลประทาน ภาคตะวันออก
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การทํา Rating Curve
มีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. กําหนดขนาดของมาตราสวน (scale) ของระดับน้ําและปริมาณน้ําใหเหมาะสม โดยพิจารณาให
คลุมถึงระดับตลิ่งและปริมาณน้ําสูงสุด แกนตั้งจะใชแทนคาระดับน้ํา (gage height) และแกนนอนจะใชแทน
คาปริมาณน้ํา (discharge) และเดือนน้ํา
2. พลอตคาระดับน้ําเฉลี่ยรายวันของปน้ําจาก อท.01 จนครบปน้ํา
3. พลอตจุดสํารวจปริมาณน้ําจากระดับน้ําที่ทําการสํารวจในสนาม อท.02 ใหครบในทุกความ ตาง
ระดับ พรอมกับลากเสนโยงวันที่ที่ทําการสํารวจกํากับ
4. พิจารณาจุดสํารวจระดับน้ํา-ปริมาณน้ําต่ําสุดที่สํารวจได เพื่อกําหนดคาระดับศูนยปริมาณน้ํา
(zero flow) ซึ่งจะใชเปนคาเริ่มตนในการอานคาตารางน้ํา (rating table) ขอที่พึงระวังคือที่ระดับนี้จะตองไม
ต่ํากวาระดับทองน้ํา (river bed) แตจะอยูใกลเคียงกับระดับน้ําต่ําสุด
5. พิจารณาการกระจายของจุดสํารวจปริมาณน้ํา ที่ชางสํารวจทําการสํารวจมาไดวา มีการเกาะ
กลุม หรือ กระจายมากนอยเพียงใดเพื่อหาแนวในการสรางโคงปริมาณน้ํา (rating curve)
6. ลากโคงปริมาณน้ํา โดยเริ่มจาก zero flow เฉลี่ยกลุมของจุดสํารวจปริมาณน้ํา โดยลากเสนให
คลุมระดับน้ําสูงสุด
7. ตรวจสอบความนาเชื่อถือของโคงที่ได โดยเลือกคาปริมาณน้ําและระดับน้ําที่อานไดจากโคง
ปริมาณน้ําเปนคูๆ ในชวงตางๆ กันจนคลุมระดับน้ําสูงสุดบันทึกลงบน Calculation sheet
8. พลอตคาระดับน้ําที่ความลึกเหนือ Zero flow หรือ depth กับปริมาณน้ําในขั้นตอนที่ 7 ลงบน
กระดาษ log-log scale
9. ลากเสนตอจุดที่ไดจากการพลอตในขั้นตอนที่ 8 จะเห็นวาจะเปนเสนตรงนั่นคือ ความสัมพันธ
ของระดับน้ํากับปริมาณน้ําจะเปนเสนโคงในกราฟปกติ แตจะเปนเสนตรงในกราฟ log-log scale ถายังไม
เปนเสนตรงตองกดหรือยกคาของ zero flow ใหมเนื่องจากยังลากเสนไมเฉลี่ยระหวางกลุม ของจุดสํารวจ
ปริมาณน้ําดีพอ
10. จัดทําตารางน้ํา (rating table) โดยอานคาเริ่มตน จากระดับ zero flow กับปริมาณน้ําจาก
โคงปริมาณน้ําทุกๆ 10 เซนติเมตร จนถึงระดับน้ําสูงสุดประจําป ซึ่งจะตองมีคาdifference เพิ่มขึ้นหรือ
เทากัน
11. กระจายตารางน้ํา (rating table) ทุกๆ 1 เซนติเมตร
12. ทําการคํานวณคาปริมาณน้ําเฉลี่ยรายวัน โดยการลอกคาระดับน้ําเฉลี่ยรายวัน และอานจาก
ปริมาณน้ําที่ตรงกันในตาราง Rating table ตามที่แตกไวแลวจนครบปน้ํา
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13. ทําการคํานวณหาคาตางๆ ดังนี้
13.1 คาเฉลี่ยระดับน้ํารายเดือน
13.2 คาระดับน้ําสูงสุดเฉลี่ยประจําเดือน
13.3 คาระดับน้ําต่ําสุดเฉลี่ยประจําเดือน
13.4 คาระดับน้ําสูงสุดประจําป และวันที่ เวลาที่เกิด
13.5 คาปริมาณน้ํารายเดือน 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/วินาที/ตร.กม.)
14. บันทึกรายละเอียดในแบบฟอรม อท.2 – 11 กระดาษกราฟคํานวณปริมาณน้ํา ดูรูปที่ 1 ดังนี้
14.1 ชื่อแมน้ํา หรือลําคลอง (of)
14.2 ชื่อรหัสสถานี (code)
14.3 ตําแหนง ที่ตั้งของสถานี (at)
14.4 อําเภอ (A.)
14.5 จังหวัด (M.)
14.6 พิกัดแสดงที่ตั้งทางภูมิศาสตร (lat. – long.)
14.7 ปน้ําที่ทําการคํานวณ (water year)
14.8 พื้นที่รูปตัด (cross-section) ตลิ่งฝงซาย-ขวา และทองน้ํา
14.9 หมายเหตุเพื่อบอกรายละเอียดใหทราบวา
14.9.1 การแบงคาบ (period) ในกรณีของการคํานวณโดยใช 2R
14.9.2 มีผลกระทบจากน้ําเทอ (backwater) หรือน้ําทะเลหนุน (tidal effect)
14.9.3 มีผลกระทบจาก น้ําเสีย กอสวะ ผักตบชวา หรือ ขอนไม ลอยมาตามน้ําทําให
จุดสํารวจกระจาย ไดคาปริมาณน้ํานอยลงที่ระดับน้ําสูงขึ้น
14.9.4 มีผลกระทบจากอาคารหรือสิ่งกอสรางในลําน้ํา ทําใหน้ําเทอ หรือปริมาณน้ํา
ลดลง เชน เขื่อน ฝาย ซึ่งตั้งอยูเหนือหรือทายแนวสํารวจเปนระยะทางกี่กม.
14.9.5 ขอมูลขาดหาย (missing data) เนื่องมาจากเสาระดับน้ําลม หรือเพิ่งเริ่มเปด
สถานีเก็บขอมูล เมื่อวันที่เทาไร ถึงวันที่เทาไร
14.9.6 การต อขยายโคงปริมาณน้ํา โดยใชจุดสํารวจปที่ผานมา หรือ การใชสูต ร
manning formula
14.9.7 การประมาณคาขอมูลที่ขาดหาย (estimated for missing data) สวนมาก
จะเปนคาระดับน้ํา
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รูปที่ 1 ตัวอยางการคํานวณปริมาณน้าํ ของสถานีปกติ
ขอเสนอแนะ
จากการปฏิบัติงานจัดทํา Rating Curve ของศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก เกิดปญหา
จากปจจัยหลายอยาง เชน การกระจายของขอมูลอางเก็บน้ําที่กอสรางภายหลังการตรวจวัดขอมูลเปนตน ขอ
แบงเปน 3 กรณี ดังตอไปนี้
กรณีที่ 1 เกิดจากมีปริมาณน้ําจากลําน้ําสาขาอื่นไหลมารวมกัน
กรณีนี้การพล็อตคาระดับน้ํากับปริมาณน้ํามีการกระจายอยางเห็นไดชัด ดังรูปที่ 2 หรือเรียกวาขอมูล
ไมอยูในกลุมเดียวกันทําใหตองหาสาเหตุตามลําดับ ดังนี้
1. ตรวจสอบขอมูลของระดับน้ํากับเวลาที่สํารวจอีกครั้งหนึ่ง
2. ตรวจสอบการคํานวณปริมาณน้ําในแบบฟอรม อท.02 วามีความผิดพลาดเกิดขึ้นหรือไม
3. หากดําเนินการขอ 1 และขอ 2 แลว ยังยืนยันขอมูลที่พล็อตนั้นถูกตอง
4. สํารวจสถานที่ในสนามหาสาเหตุที่เกิดขึ้น สําหรับสถานี Kgt.43A นี้ เมื่อไปหาขอเท็จจริงแลว
ปรากฏวา มีลําน้ําไหลมารวมกันหรือเรียกวาเกิดสบน้ํา
5. และกลับไปดูขอมูลความเร็วเฉลี่ยใน อท.02 มีคานอยลง (ชวงนี้นาจะมีคาความเร็วเฉลี่ยมากจาก
ระดับน้ําสูงขึ้น)
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6. สามารถสรุปสาเหตุที่ทําใหเกิดการกระจายของขอมูลดังกลาว
สําหรับกรณีที่ 1 มีขอเสนอแนะใหแกปญหาลักษณะนี้ โดยตัดจุดที่แตกกระจายออกจากกลุมขอมูลก็
สามารถลาก Rating Curve ได

รูปที่ 2 กรณีที่ 1 เกิดจากมีปริมาณน้ําจากลําน้ําสาขาอื่นไหลมารวมกัน
กรณีที่ 2 เกิดจากมีอาคารสรางขึ้นใหมอยูดานทายน้ํา
กรณีนี้ การพล็อตคาระดับน้ํากับปริมาณน้ําจะมีขอมูลกระจายอยูสองกลุม ดังรูปที่ 3 โดยกลุมแรกจะ
เกาะกลุมกันชวงเดียว สวนอีกกลุมจะเกาะกลุมกันเปนกลุมใหญกวาสาเหตุเกิดจาก
1.เชนเดียวกับกรณีที่ 1 ตรวจสอบที่มาของขอมูล ระดับน้ําและปริมาณน้ําจากการคํานวณแลวไม
ผิดพลาด
2. หาสาเหตุขอเท็จจริงในสนาม ปรากฏวา มีอาคารสรางขึ้นใหมอยูดานทายน้ํา ซึ่งปจจุบันภาค
ตะวันออกหรือภาคอื่นๆ ก็จะประสบปญหานี้เชนกัน
3. ทําใหน้ําลนฝายถึงวัดปริมาณน้ําได มักจะเปนชวงฤดูฝน
4. จึงมีการอานขอมูลแบงเปน 2 ชวง คือ
4.1 ชวงตั้งแตวันที่ 25 พฤษภาคม ถึงวันที่ 15 ธันวาคม จะได Curve ดานขวามือ
4.2 ชวงเวลานอกจาก ขอ 4.1 จะใช Curve ดานซายมือ
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รูปที่ 3 กรณีที่ 2 เกิดจากมีอาคารสรางขึ้นใหมอยูดานทายน
กรณีที่ 3 มีอางเก็บน้ําอยูดานเหนือน้ํา
กรณีที่ 3 นี้ จะเปนกรณีที่สถานีวัดปริมาณน้ําไดสรางขึ้นกอน ตอมาสรางอางเก็บน้ําอยูดานทายน้ําทํา
ใหปริมาณน้ําเดิมที่เคยไหลโดยธรรมชาติถูกเก็บกักไว แลวปลอยออกในฤดูแลงทําใหเกิดกราฟขึ้น 2 ประเภท
ดูรูปที่ 4 เปน Rating Curve ของสถานี Kgt.15A กอนการสรางอางเก็บน้ํานฤบดินทรจินดา จังหวัด
ปราจีนบุรี สวนรูปที่ 5 เปน Ratting Curve ของสถานีเดียวกันหลังการสรางอางเก็บน้ําเสร็จเรียบรอยแลว มี
ขอเสนอแนะ คือ
1. รูปที่ 4 เปนชวงที่ระดับน้ําขึ้นสูงสุดและต่ําสุดมากกวา รูปที่ 5
2. แตปริมาณน้ําโดยภาพรวมแลว รูปที่ 5 มีปริมาณน้ํามากกวา เนื่องจากเปนน้ําที่ปลอยจากอางเก็บ
น้ําในชวงฤดูแลง ซึ่งตามธรรมชาติปกติจะไมมี
3. รูปที่ 4 เปนชวงที่โคงมีความชันมากกวา รูปที่ 5 ทําใหมีปริมาณน้ํานอยกวา (ความเร็วของน้ําก็
นอยกวาดวย)
สําหรับกรณีที่ 3 นี้ ชวงที่ปลอยน้ําออกจากอางเก็บน้ํา Rating Curve ที่มีอยูอานปริมาณน้ําไดนอย
จนตกใจหาสาเหตุที่น้ําหายกันพักใหญวาหายไปไหน จึงมี Rating Curve อีกเสนมาเพื่อไวใชงานสําหรับกรณีนี้
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รูปที่ 4 กรณีสถานีวัดปริมาณน้ําไดสรางขึ้นกอน

รูปที่ 5 กรณีสถานีวัดปริมาณน้ําหลังการกอสรางอางเก็บน้ํา
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ปญหาและอุปสรรค
การทํา Rating Curve ใหมีความถูกตองนาเชื่อถือนั้น ขึ้นอยูกับหลายปจจัยดวยกัน ชางสํารวจหรือ
หัวหนาหนวย ซึ่งทําหนาที่เก็บขอมูลเบื้องตน จะตองมีความพรอมและตื่นตัวอยูเสมอ ในการแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นเฉพาะหนาวาควรจะดําเนินการอยางไร และจากประสบการณ พอจะรวบรวมไดดังนี้
1. เครื่องมือที่ใชในการตรวจวัดความเร็วกระแสน้ํา (current meter) ตองอยูในสถานที่พรอมจะใช
งาน มีการตรวจสอบ บํารุงรักษากอนใชงาน เชน ทําการ spin test เพื่อตรวจความคลองตัวของใบพัด
บางครั้งอาจจะมีตะกอนทรายไปอุดตัน เนื่องจากทําความสะอาดไมหมดหลังจากการใชงาน เปนตน
2. บุ คลากร คื อ ตั ว ของผู ทํา การเก็บขอมูล เอง จะตองมีความซื่อสัตยตอขอมูล มีความละเอีย ด
รอบคอบ ไมกระทําการใดที่เปนการเดาสุม
3. การเก็บขอมูลในชวงที่เกิด สภาวะน้ําทวมหลาก ไมสามารถทําการสํารวจปริมาณน้ําได ควรจะทํา
เครื่องหมายบากไวที่บริเวณตนไม หรือสิ่งกอสรางที่คอนขางมั่นคง (flood mark) เพื่อจะไดทราบคาของระดับ
น้ําสูงสุดไวประเมินคาปริมาณน้ําสูงสุดตอไป
4. ภาพถ าย หรื อแผนที่สังเขป แสดงถึงเหตุ การณ ตางๆ ที่เกิ ดขึ้ น เชน สถานการณน้ํ าทว มที่ อ.
กบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ป พ.ศ.2556 เปนตนสภาพที่แนวสํารวจที่เกิดความเสียหาย ไวเปนขอมูลในการ
พิจารณา
5. ภาพถาย หรือ สเก็ต ของสิ่งกอสรางที่อยูในตัวลําน้ํา และมีผลกระทบตอการสํารวจปริมาณน้ํา

ประโยชน
การทํา Rating Curve มีประโยชนดังตอไปนี้
1. นําขอมูลไปประเมิน วิเคราะหปริมาณน้ํากอนการสรางอางเก็บน้ําเพื่อกําหนดปริมาณความจุ
ระดับสันเขื่อนและนําขอมูลไปประกอบการออกแบบอาคารชลประทานอื่นๆ เพื่อประเมินรอบการเกิดน้ํา
หลากใหมีความถูกตองเชื่อถือได
2. เปนขอมูลสําคัญเพื่อประกอบในการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ําในฤดูแลงที่ตองระวังเรื่อง
ปญหาน้ําเค็มรุกเขาพื้นที่เกษตรกรรม และในฤดูฝนจะไดใชเปนหลักเกณฑในการตัดสินใจในการเก็บกักน้ํา
เมื่อใด ปริมาณเทาไหร
3. เพื่อรักษาและใชทรัพยากรน้ําใหเปนประโยชนตอสวนรวมใหมากที่สุด
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จุลสารสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา
วัตถุประสงค

- รวบรวมและจัดระบบองคความรูที่กระจัดกระจายอยูในแตละสวนใหอยูในที่เดียวกัน
งายตอการคนควา และนําไปใชประโยชน
- เผยแพรขอ มูล ขาวสาร และองคความรูของหนวยงานภายในสํานักใหกับผูอานทั้งภายใน
และ ภายนอกองคกรเสริมประสิทธิภาพการสื่อสาร และการแลกเปลีย่ นระหวางบุคลากร
ของหนวยงานในองคกร
- เปนชองทางในการเผยแพรผลงานทางวิชาการ และนําเสนอแนวคิดที่เปนประโยชน และ
สรางสรรค

ที่ปรึกษา

ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการน้าํ และอุทกวิทยา
ผูอํานวยการสวนบริหารจัดการน้ํา
ผูอํานวยการสวนอุทกวิทยา
ผูอํานวยการสวนการใชน้ําชลประทาน
ผูอํานวยการสวนปรับปรุงบํารุงรักษา
ผูอํานวยการสวนความปลอดภัยเขือ่ น
ผูอํานวยการสวนยุทธศาสตร
ผูอํานวยการสวนประมวลวิเคราะหสถานการณน้ํา
ผูอํานวยการศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําฯ

บรรณาธิการ

นายคณิต โชติกะ

กองบรรณาธิการ

นายสถาพร นาคคนึง
นางสาวพรทิพย กาญจนพรหม

สถานที่ติดตอ

:สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา กรมชลประทาน โทร 0-2241-2360
:Fax. 0-2241-2360 http://water.rid.go.th/hydhome/
:ฝายเผยแพรการใชน้ําชลประทาน โทร 0-2241-4794 Fax. 0-4446-5454-5
:ศูนยอุทกวิทยาชลประทาน ภาคตะวันออก โทร. 0-3835-8087
:E-mail: sataporn7312@gmail.com
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