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บทคัดย่อ
เส้นโค้งความสัมพันธ์ระหว่างระดับนํ้าและปริมาณนํ้า (Rating Curve) มีความสําคัญต่อการบริหาร
จัดการนํ้า ช่วยให้ผบู้ ริหารนํ้าสามารถติดตามปริมาณการไหลในลํานํ้าได้อย่างสมํ่าเสมอ ส่งผลให้การ
ติดตามสถานการณ์น้ําเป็ นไปอย่างทันเหตุการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงวิกฤติน้ําหลาก อย่างไรก็
ตามเส้นโค้งความสัมพันธ์ฯดังกล่าวนี้ ไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้ดกี บั แม่น้ําทีไ่ หลออกสู่ทะเล เนื่องจาก
หน้าตัดการไหลของแม่น้ํ าในช่วงทีอ่ ยู่ภายใต้อทิ ธิพลการขึน้ ลงของระดับนํ้ าทะเล ไม่มคี วามสัมพันธ์
แบบหนึ่งเดียว (Unique) กล่าวคือ ณ ระดับนํ้าค่าหนึ่ง อาจมีค่าปริมาณนํ้าได้หลายค่านัน่ เอง ดังนัน้
การศึกษานี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาเส้นโค้งความสัมพันธ์ฯ ให้สามารถประยุกต์ใช้กบั แม่น้ําทีอ่ ยู่
ภายใต้อทิ ธิพลของระดับนํ้ าทะเลได้ ซึง่ ส่งผลให้การบริหารเพื่อระบายนํ้าหลากลงสู่ทะเลมีประสิทธิ
ภาพสูงขีน้ ทัง้ นี้ โดยเพิม่ ตัวแปรความเร็วเฉลีย่ ของกระแสนํ้า (Mean Velocity) เข้าไปในเส้นโค้ง
ความสัมพันธ์ฯ และด้วยการใช้เทคโนโลยีทก่ี า้ วหน้า เครื่องวัดกระแสนํ้าด้วยคลื่นเสียง (Acoustic
Doppler Velocimeter; ADV) สามารถตรวจวัดความเร็วกระแสนํ้า ณ ตําแหน่งใดใดในหน้าตัดการไหล
ได้ตลอดเวลา ซึง่ ความเร็วนี้เรียกว่า ความเร็วดัชนี (Index Velocity) จากนัน้ จึงแปลงเป็ นค่าความเร็ว
เฉลีย่ ของหน้าตัดการไหล ด้วย Index Velocity Rating ในการศึกษานี้ใช้สถานีวดั นํ้า (T.1) ของกรม
ชลประทาน ในแม่น้ําท่าจีน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และผลการศึกษาพบว่า เส้นโค้งที่
พัฒนาขึน้ ช่วยให้การคํานวณหาปริมาณการไหลของนํ้าในแม่น้ําได้อย่างแม่นยําและอย่างต่อเนื่อง ซึง่
ต่างจากเดิมที่ไม่สามารถคํานวณปริมาณนํ้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเส้นโค้งความสัมพันธ์แบบ
ดัง้ เดิมได้
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ABSTRACT
Rating curve is the most frequently used methodology for continuous river discharge
measurement. It helps water managers in monitoring river discharge continuously.
Consequently, the managers are able to response to critical situations promptly e.g. flood
period. However, this traditional rating curve is not applicable to the rivers that are under tidal
effect. Due to the relationship between water level and discharge is not unique i.e. at a single
value of water level, multiple values of discharges exist. The objective of this study is to
develop a rating curve capable of estimating tide-affected river discharge by adding mean
velocity into the relationship. Consequently, it would help in improving performance of flood
management. However, to establish a reliable rating curve is difficult, takes time, and often
impossible when the river discharge changes rapidly. To overcome this difficulty, new
technology device i.e. Acoustic Doppler Velocimeter (ADV) is used for measuring river flow
velocity. This measured velocity called “Index Velocity” is then turn into mean velocity by
using “Index Velocity Rating”. In this study, station T.1 on the Tha Chin River at Amphoe
Nakhon Chaisri, Nakhon Pathom province is selected. The result shows that the proposed
rating curve provides higher accuracy in measuring river discharge than the traditional rating
curve does.
คําสําคัญ: Rating Curve; Tide-Affected River Discharge; Index Velocity; Acoustic Doppler
Velocity Meter; Index Velocity Rating
1. ที่ มาและความสําคัญของปัญหา
การตรวจวัดปริมาณนํ้าในแม่น้ํา (River Discharge; Q) ได้อย่างต่อเนื่อง ในทางปฏิบตั ทิ น่ี ิยมมากทีส่ ุด
คือการวัด ระดับ นํ้ า (Stage; H) ในแม่น้ํ า แล้ว แปลงระดับ นํ้ า เป็ น ปริม าณนํ้ า โดยใช้เ ส้น โค้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับนํ้าและปริมาณนํ้า (Rating Curve) ซึ่งสร้างขึน้ จากข้อมูลทีบ่ นั ทึกไว้ ณ
หน้าตัดสถานีทพ่ี จิ ารณา ต่อมาเมื่อติดตัง้ เครื่องวัดระดับนํ้ าแบบอัตโนมัติ ณ สถานีวดั นํ้า ก็สามารถ
บันทึกข้อมูลระดับนํ้าได้อย่างต่อเนื่อง แล้วใช้เส้นโค้งความสัมพันธ์ฯนี้แปลงระดับนํ้าเป็ นปริมาณนํ้าใน
แม่น้ํ าได้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน ยิง่ ไปกว่านัน้ หากนํ าระบบโทรมาตรมาใช้กบั สถานีวดั นํ้า ก็จะช่วยให้
ผูบ้ ริหารนํ้า สามารถติดตามและเฝ้าระวังสถานะการณ์น้ํา ทัง้ ระดับนํ้าและปริมาณนํ้าในแม่น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดเวลา
อย่างไรก็ตาม การสร้างเส้นโค้งความสัมพันธ์ฯนี้ ใช้ระยะเวลามากและมีค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจากใน
ป จั จุ บ ัน กรมชลประทานยังดํา เนิ น การวัด ปริม าณนํ้ า ด้ว ยเครื่องวัด ความเร็ว กระแสนํ้ า แบบใบพัด
(Propeller Current Meter) ซึง่ การวัดแต่ละครัง้ ใช้เวลานานและใช้เจ้าหน้าทีจ่ ํานวนมาก และการสร้าง
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เส้นโค้งความสัมพันธ์ฯทีด่ ตี อ้ งใช้ขอ้ มูลระดับนํ้าและปริมาณนํ้าจํานวนมาก ครอบคลุมระดับนํ้าทัง้ หมด
ตัง้ แต่ระดับนํ้าตํ่า ปานกลาง และสูง ส่งผลให้ค่าดําเนินการสูง นอกจากนี้การใช้ระยะเวลานาน ในการ
วัดปริมาณนํ้าในแม่น้ําทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงของปริมาณนํ้าอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผลการวัดปริมาณนํ้ามี
ความถูกต้องแม่นยําลดลงอีกด้วย ยิง่ ไปกว่านัน้ ในทางปฏิบตั ิ วิธกี ารใช้เส้นโค้งความสัมพันธ์ฯนี้ ยัง
ด้อยประสิทธิภาพเมื่อประยุกต์ใช้กบั (1) แม่น้ําทีน่ ้ํามีการไหลย้อนกลับทิศทาง (flow reversals) (2)
แม่น้ําทีน่ ้ํามีการยกตัวของระดับผิวนํ้า (backwater effects) เนื่องจากมีสงิ่ กีดขวางทางไหลของนํ้า และ
(3) แม่น้ําทีม่ คี วามสัมพันธ์ระหว่างระดับนํ้าและปริมาณนํ้าทีแ่ ตกต่างกัน ในระหว่างช่วงนํ้าขึน้ กับช่วง
นํ้าลงของระดับนํ้าทะเล (hysteresis effects) และ 4) แม่น้ําทีม่ คี ่าความฝื ดของคลองเปลีย่ นแปลง
(Morlock et al, 2002)
แม่น้ําหลักของประเทศ เช่น แม่น้ําเจ้าพระยา แม่น้ําแม่กลอง แม่น้ําท่าจีน แม่น้ําบางปะกง มีปากแม่น้ํา
อยู่ใ นทะเลอ่า วไทย ทํา ให้การไหลของนํ้ า ลงสู่ทะเลของแม่น้ํ า เหล่ า นี้ ได้ร บั อิทธิพ ลการขึ้น ลงของ
ระดับนํ้าทะเลในอ่าวไทย ส่งผลให้เส้นโค้งความสัมพันธ์ฯแบบเดิมทีใ่ ช้กนั อยู่ ด้อยประสิทธิภาพต่อการ
คํานวณปริมาณนํ้า เนื่องจากความสัมพันธ์ของระดับนํ้าและปริมาณนํ้าในแม่น้ํา ไม่ได้มคี วามสัมพันธ์
แบบหนึ่งเดียว (Unique) กล่าวคือ ทีร่ ะดับนํ้ าค่าหนึ่ง เมื่อเป็ นช่วงนํ้ าขึน้ ก็มคี ่าปริมาณการไหลใน
แม่น้ํ าค่าหนึ่ง แต่หากเป็ นช่วงนํ้ าลง ทีร่ ะดับนํ้ าค่าเดียวกันนี้กลับมีค่าปริมาณการไหลในแม่น้ํ าอีกค่า
หนึ่ง ซึง่ ไม่เท่ากัน ส่งผลให้เส้นโค้งความสัมพันธ์แบบเดิมนี้ให้ผลทีไ่ ม่ถกู ต้องแม่นยํานัก ทําให้ผบู้ ริหาร
นํ้าจึงไม่สามารถบริหารจัดการนํ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าทีค่ วร
วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ คือ 1) การพัฒนาเส้นโค้งความสัมพันธ์ระหว่างระดับนํ้าและปริมาณนํ้าที่
สามารถประยุกต์ ใ ช้ไ ด้กบั แม่น้ํ า ที่อ ยู่ภ ายใต้อิทธิพ ลการขึ้น ลงของนํ้ า ทะเลได้ โดยเพิ่ม ความเร็ว
กระแสนํ้าเข้าไปในความสัมพันธ์อกี ตัวแปรหนึ่ง และ 2) การใช้เครือ่ งมือวัดนํ้าสมัยใหม่ทน่ี ําเทคโนโลยี
คลื่นเสียง (Hydroacoustic Doppler Technology) มาช่วยในการตรวจวัด ระดับนํ้ า ปริมาณนํ้า และ
ความเร็วกระแสนํ้า ส่งผลให้ผลการวัดมีความถูกต้องแม่นยําสูงขึน้ ประหยัดค่าดําเนินการ ทํางานได้
สะดวกและรวดเร็วขึน้ โดยเครื่องทีใ่ ช้ประกอบด้วย เครื่องวัดปริมาณการไหลในลํานํ้าด้วยคลื่นเสียง
(Acoustic Doppler River Discharge Measurement System) และ เครื่องวัดกระแสนํ้าแบบคลื่นเสียง
(Acoustic Doppler Velocity Meter; ADVM) ในการศึกษานี้ผวู้ จิ ยั เลือกสถานีวดั นํ้า T.1 ของกรม
ชลประทาน ในแม่น้ําท่าจีน ทีอ่ าํ เภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากระดับนํ้าทะเล มา
เป็ นกรณีศกึ ษา
2. ทฤษฏี พื้นฐาน
2.1 เส้นโค้งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับนํ้าและปริมาณนํ้า (Rating Curve)
เส้นโค้งทีแ่ สดงความสัมพันธ์ระดับนํ้า ณ หน้าตัดการไหลในลํานํ้ าหนึ่ง กับ ปริมาณนํ้าในหน้าตัดนัน้
ซึง่ แต่ละหน้าตัดการไหลในลํานํ้า จะมีค่าเส้นโค้งแสดงความสัมพันธ์ฯทีม่ ลี กั ษณะแตกต่างกันไป ทัง้ นี้
เมือ่ เก็บข้อมูลระดับนํ้าและปริมาณนํ้าได้จาํ นวนมากพอ ก็สามารถนํามาเขียนเส้นโค้งความสัมพันธ์ฯได้
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อย่างไรก็ตาม เส้นโค้งนี้แบ่งออกได้ตามลักษณะหน้าตัดลํานํ้า เป็ น 2 ประเภทคือ 1) เส้นโค้งแบบถาวร
(Permanent) สําหรับลํานํ้าทีพ่ น้ื ทีห่ น้าตัดการไหลไม่เปลีย่ นแปลงหรือเปลีย่ นแปลงน้อย และ 2) เส้น
โค้งแบบเลื่อน (Shifting) สําหรับลํานํ้าทีห่ น้าตัดการไหลมีการเปลีย่ นแปลงมาก ในส่วนของแม่น้ําทีไ่ ม่
มีการตกหรือพัดพาตะกอน (Non-Alluvial Rivers) นัน้ จะมีเส้นโค้งแบบถาวร โดยมีค่าพารามิเตอร์
ต่างๆ คงที่ และเส้นโค้งมีความสัมพันธ์แบบพาราโบลา ดังสมการ (1)
(1)
Q = C ( H − b) β
3
โดย Q คือ ปริมาณนํ้าในลํานํ้า (m /s), H คือ ระดับนํ้ า (m) และ b คือ ค่าคงทีซ่ ง่ึ ก็คอื ระดับนํ้าที่
ปริมาณนํ้าเป็ นศูนย์นนั ่ เอง เมื่อแปลงสมการ (1) เข้าในรูป Logarithm จะได้สมการ (2) ในรูปสมการ
เส้นตรง คือ
(2)
log Q = β log( H − b) + log C
ซึง่ จะเห็นได้ว่า สมการ (2) ตัง้ อยูบ่ นสมมุตฐิ านว่า ความสัมพันธ์น้เี ป็ นแบบหนึ่งเดียว (Unique) ในทาง
ปฏิบตั ิ การหาค่า b, , และ C ทีน่ ิยมทีส่ ุด คือการใช้สมการถดถอย (Regression Equation) ต่อมามี
การประยุกต์ใช้ Artificial Neural Network (ANN) เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ระดับนํ้า-ปริมาณนํ้าในลํานํ้า
(Tawfik et al., 1997; Jain and Chalisgaonker, 2000; Sudheer and Jain, 2003; Bhattacharya
and Solomatine, 2005) และล่าสุด Ghimire and Reddy (2010) ใช้ Genetic Algorithm (GA)
ร่วมกับ Model Tree (MT) เพือ่ การสร้างเส้นโค้งความสัมพันธ์ฯขึน้ เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ในความจริงแล้ว ปริมาณนํ้ าในลํานํ้ าไม่ได้ข้นึ อยู่กบั ระดับนํ้ าเพียงอย่างเดียว แต่ยงั
ขึน้ อยู่กบั ความลาดชันตามยาวของท้องนํ้า (Longitudinal Slope) รูปร่างของหน้าตัด ความหยาบของ
ท้องนํ้า เป็ นต้น รวมทัง้ ฝนทีต่ กไม่สมํ่าเสมอ การไหลในลํานํ้าทีไ่ ม่สมํ่าเสมอ (Non-uniform flow) ทํา
ให้ความสัม พันธ์ท่ไี ด้ไม่เป็ นแบบหนึ่งเดียว ส่งผลให้ค่าที่ได้จากสมการ (2) เป็ นเพียงค่าประมาณ
เท่านัน้ (Henderson, 1966)
2.2 วิธดี ชั นีความเร็ว (Index Velocity Method)
สํานักสํารวจธรณีวทิ ยาแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Geological Survey; USGS) ได้พฒ
ั นาวิธดี ชั นี
ความเร็วขึน้ เพื่อใช้ตรวจสอบปริมาณนํ้าในลํานํ้าอย่างต่อเนื่อง โดยติดตัง้ เครื่องวัดกระแสนํ้าจําพวก
คลื่นเสียง (Hydroacoustic Current Meter) เช่น Acoustic Doppler Velocity Meter (ADVM),
Acoustic Doppler Current Profiler (ADVP), Acoustic Velocity Meter (AVM) เป็ นต้น ไว้ในหน้าตัด
ลํานํ้า เพื่อวัดความเร็วกระแสนํ้าในบางส่วนของหน้าตัด ซึ่งความเร็วทีว่ ดั ได้น้ีเรียกว่า ความเร็วดัชนี
(Index Velocity) จากนัน้ จึงไปหาความเร็วเฉลีย่ ในหน้าตัดลํานํ้า (Mean-Channel Velocity) แล้วจึง
คํานวณหาปริมาณการไหลในลํานํ้าต่อไป โดยใช้ทฤษฎีพน้ื ฐาน คือ
(3)
Q = Vmean A
3
โดย Q คือ ปริมาณการไหลของนํ้าในลํานํ้า (m /s); V mean คือ ความเร็วเฉลีย่ ของนํ้าในหน้าตัดลํานํ้า
(m/s); และ A คือ พื้นทีห่ น้าตัดการไหลในหน้าตัดการไหลนัน้ (m2) ทัง้ นี้ พื้นทีห่ น้าตัดการไหล
สามารถคํานวณได้จากความเส้นโค้งความสัมพันธ์ของระดับนํ้า-พืน้ ทีก่ ารไหล (Stage-Area Rating)
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ซึ่งสร้างขึน้ จากความสัมพันธ์ของระดับนํ้ า และพื้นทีห่ น้ าตัดการไหล ของหน้าตัดนัน้ ในส่วนของ
ความเร็ว เฉลี่ย ในหน้ า ตัด นั น้ คํา นวณได้จ าก ความเร็ว ดัช นี หรือความเร็ว ที่ว ัด ได้จ ากเครื่อ งวัด
กระแสนํ้าจําพวกคลื่น โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วดัชนีและความเร็วเฉลีย่ (Index Velocity
Rating)
การสร้างเส้นโค้งความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วดัชนีและความเร็วเฉลี่ยในลํานํ้ า มีขนั ้ ตอนดังนี้ 1)
ติดตัง้ เครื่องวัดกระแสนํ้ าแบบคลื่น เช่น ADVM ทีห่ น้าตัดลํานํ้ าของสถานีวดั นํ้ าทีต่ อ้ งการ แล้วตัง้ ให้
เครือ่ ง ADVM ทําการวัดกระแสนํ้าแล้วบันทึกลงใน Data Logger 2) สํารวจหน้าตัดลํานํ้า เพือ่ สร้างเส้น
โค้งความสัมพันธ์ระหว่างระดับนํ้ าและพื้นทีห่ น้ าตัดการไหล 3) วัดปริมาณการไหลในลํานํ้ าด้วย
เครือ่ งวัดกระแสนํ้าแบบใบพัดแล้วคํานวณหาปริมาณการไหล หรือวัดด้วยเครื่องวัดปริมาณการไหลใน
ลํานํ้า ก็ได้ ทัง้ นี้เครื่อง ADVM ต้องทําการวัดความเร็วดัชนีอยู่ในเวลาเดียวกันด้วย 4) คํานวณหา
ความเร็วเฉลี่ยในลํานํ้า โดยนําค่าปริมาณการไหลทีว่ ดั ได้แต่ละค่า มาหารด้วย พื้นทีห่ น้าตัดการไหล
(ซึง่ หาได้จากเส้นโค้งความสัมพันธ์ระดับนํ้าและพืน้ ทีก่ ารไหล) และ 5) ทุกค่าการวัดปริมาณการไหล
จะได้ค่ขู องค่าความเร็วดัชนีและค่าความเร็วเฉลีย่ จากนัน้ จึงนําค่าเหล่านี้มาหาเส้นโค้งความสัมพันธ์
ระหว่างความเร็วดัชนีและความเร็วเฉลี่ย ท้ายที่สุด ด้วยเส้นโค้งความสัมพันธ์ระหว่างระดับนํ้ าและ
พืน้ ทีก่ ารไหล และเส้นโค้งความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วดัชนีและความเร็วเฉลี่ย เครื่อง ADVM ที่
ติดตัง้ ไว้กส็ ามารถใช้วดั ปริมาณการไหลในลํานํ้าได้เช่นกัน
2.3 เครือ่ งวัดกระแสนํ้าแบบคลื่นเสียง (Acoustic Doppler Velocity Meter)
เครือ่ งวัดกระแสนํ้าแบบคลื่นเสียง คือ เครือ่ งวัดกระแสนํ้าแบบคลื่นเสียงนันเอง
่
โดยอาศัยหลักการดอป
เปลอร์ใ นการวัด ความเร็ว กระแสนํ้ า ในสองทิศ ทาง เครื่องวัด นี้ นิ ย มติด ตัง้ ที่ส ถานี ว ัด นํ้ า ที่ใ ช้ด ัช นี
ความเร็วเป็ นอย่างมาก เครือ่ งวัดนี้จะส่งคลื่นเสียงความถีค่ งที่ ไปยังกระแสนํ้า เมือ่ คลื่นเสียงกระทบกับ
อนุ ภาคตะกอนทีไ่ หลมากับนํ้ า คลื่นเสียงก็จะสะท้อนกลับมายังเครื่องวัด แต่ความถี่ของคลื่นเสียงจะ
เปลีย่ นไป เนื่องจากการเคลื่อนทีข่ องอนุ ภาคตะกอน โดยความถีท่ เ่ี ปลีย่ นไปนี้จะสัมพันธ์กบั ความเร็ว
ของกระแสนํ้า คือ
(4)
V = ( Fd / 2 Fo ) * C
โดย V คือความเร็วกระแสนํ้า (m/s); F d คือ ความถีท่ ส่ี ะท้อนกลับมายังเครื่อง (Hz); F o คือ ความถีท่ ่ี
ส่งจากเครือ่ งวัด (Hz); และ C คือ ความเร็วเสียง (m/s)
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ภาพที่ 1 ลักษณะการทํางานของเครือ่ งวัดกระแสนํ้าแบบคลื่นเสียง ADVM
ADVM ส่งลําคลื่นเสียงความถีค่ งที่ จํานวนสองลําทีท่ ํามุมคงที่ (Beam Angle) ไปในแนวระนาบซึ่ง
ขนาบกับผิวนํ้ า โดยเมื่อมองจากมุมบนลงไปยังผิว นํ้ าจะเห็นกับ ภาพที่ 1 ทัง้ นี้ ADVM จะวัดค่า
ความเร็วกระแสนํ้าในบริเวณพืน้ ทีก่ าํ หนด (Sample Volume) ทัง้ นี้โดยทัวไป
่ เครื่อง ADVM จะติดอยู่
ข้างลํานํ้าดังนัน้ ความเร็วในแนว X คือความเร็วกระแสนํ้าในทิศทางการไหล และความเร็วในแนว Y
คือความเร็วกระแสนํ้าในแนวตัง้ ฉากกับทิศทางการไหล
3. วิ ธีการศึกษา
การศึกษานี้เลือกสถานีวดั นํ้ า T.1 ของกรมชลประทาน ในแม่น้ํ าท่าจีน อําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม ซึง่ การไหลของนํ้าทีห่ น้าตัดนี้ ได้รบั อิทธิพลจากการขึน้ -ลงของระดับนํ้าทะเลในอ่าวไทย เป็ น
กรณีศกึ ษา โดยดําเนินการมีขนั ้ ตอนต่างๆ ดังนี้

ภาพที่ 2 ทีต่ งั ้ ของสถานีวดั นํ้า T.1 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
3.1 สํา รวจหน้ าตัด ลํานํ้ า ของสถานี ว ัด นํ้ า เพื่อสร้างเส้น โค้งความสัม พันธ์ร ะหว่ า งระดับ นํ้ า และ
พืน้ ทีห่ น้าตัดการไหล โดยหาระดับก้นแม่น้ําทีร่ ะยะต่างๆในแนวหน้าตัด และด้วยเส้นโค้งนี้เอง เมื่อ
ทราบระดับนํ้า ก็สามารถคํานวณหาค่า พืน้ ทีห่ น้าตัดการไหลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
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3.2 ติดตัง้ เครือ่ งวัดกระแสนํ้าแบบคลื่นเสียง ADVM ทีส่ ถานีวดั นํ้า โดยติดตัง้ อยู่ขา้ งตลิง่ ใต้ผวิ นํ้า ทัง้ นี้
เครื่อง ADVM จะส่งลําคลื่นเสียงความถีส่ ูงในแนวดิง่ เพื่อวัดระดับผิวนํ้ า และลําคลื่นเสียงความถีส่ ูง
สองลําคลื่นในแนวราบขนานกับผิวนํ้า เพือ่ วัดความเร็วกระแสนํ้า โดยเครือ่ งนี้ จะตรวจวัดข้อมูลทัง้ สอง
ชนิด อย่างต่อเนื่อง (ในการศึกษานี้ ตัง้ ให้วดั ทุก 15 นาที) แล้วบันทึกข้อมูลไว้ใน Data Logger (ดูภาพ
ที่ 3)

ภาพที่ 3 การติดตัง้ เครือ่ งวัดกระแสนํ้าแบบคลื่น ใต้ผวิ นํ้า
3.3 ตรวจวัดปริมาณการไหลในลํานํ้ า ณ สถานีวดั นํ้ า โดยใช้เครื่องวัดปริมาณการไหลในลํานํ้ าแบบ
คลื่นเสียง ทัง้ นี้เครื่องตรวจวัดปริมาณการไหลในลํานํ้า เป็ นเครื่องมือเพื่อการวัดปริมาณการไหลของ
นํ้าในทางนํ้าเปิ ด ด้วยการใช้เทคโนโลยีอนั ก้าวหน้าของเครื่องมือนี้ ทําให้การวัดอัตราการไหลของนํ้ า
ในทางนํ้ าเปิ ดไม่ว่าจะเป็ นแบบธรรมชาติ หรือแบบทีม่ นุ ษย์สร้างขึน้ กลายเป็ นเรื่องง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก
สะดวก รวดเร็ว ประหยัดทัง้ เวลาและค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดอัตราการไหลในลํานํ้าและสํารวจรูปหน้า
ตัดการไหลของลํานํ้ า นอกจากนัน้ ยังให้ผลการตรวจวัดทีม่ คี ุณภาพโดยมีความถูกต้องแม่นยําสูงอีก
ด้วย
การใช้งานเพื่อการตรวจวัดปริมาณการไหลในลํานํ้า ไม่ยุ่งยากเพียงแค่นําเครื่องวัดนี้เคลื่อนไปบนผิว
ั ่ ่ ง ในแนวตัง้ ฉากกับทิศ ทางของกระแสนํ้ า โดยขณะที่กําลัง
นํ้ า จากตลิ่งฝ งั หนึ่ งไปยังตลิ่งอีกฝงหนึ
เคลื่อนตัดกระแสนํ้าอยูน่ นั ้ เครือ่ งวัดฯจะส่งคลื่นเสียงในแนวดิง่ ลงไปในลํานํ้าเพื่อวัดปริมาณการไหลใน
แต่ละพื้นทีก่ ารไหลของแนวดิง่ ดังนัน้ ผลรวมของปริมาณการไหลในแต่ละพืน้ ทีแ่ นวดิง่ ก็คอื ปริมาณ
การไหลทัง้ หมดของนํ้าในลํานํ้า ณ เวลาตรวจวัดนัน่ เอง (ดูภาพที่ 4 และ 5 ประกอบ) ตามมาตรฐาน
แล้ว การตรวจวัดปริมาณนํ้า จะดําเนินการโดยลากเครื่องวัดนี้ตดั ลํานํ้าไป-กลับอย่างน้อย 2 เทีย่ ว ซึง่
จะได้คา่ ปริมาณนํ้า 4 ค่า จากนัน้ จึงใช้คา่ เฉลีย่ เป็ นค่าทีต่ รวจวัดได้ อย่างไรก็ตาม การวัดปริมาณนํ้าใน
ลํานํ้ านี้ ต้องดําเนินการควบคู่ไปกับการวัดกระแสนํ้ าด้วยเครื่อง ADVM เพื่อให้ได้ขอ้ มูล ณ เวลา
เดียวกัน ตลอดการวัดปริมาณนํ้า
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ภาพที่ 4 การวัดปริมาณนํ้าในลํานํ้าด้วยเครือ่ งวัดปริมาณการไหลในลํานํ้า

ภาพที่ 5 แสดงผลการวัดปริมาณนํ้าในลํานํ้า (a) ระดับก้นลํานํ้า (b) แนวทีเ่ ครือ่ งวัดวิง่ ตัดลํานํ้า (c)
ภาพแสดงความเร็วกระแสนํ้า ณ ตําแหน่งต่างๆในหน้าตัดการไหล และ (d) ค่าปริมาณนํ้าทัง้ หมดที่
ไหลในลํานํ้า
3.4 คํานวณหาความเร็วเฉลีย่ โดยใช้ขอ้ มูลปริมาณนํ้ าในลํานํ้ าทีบ่ นั ทึกไว้ หารด้วย พืน้ ทีห่ น้าตัดการ
ไหล ทัง้ นี้ พืน้ ทีห่ น้าตัดการไหลหาได้จาก ระดับนํ้านันเอง
่
3.5 สร้างเส้นโค้งความเร็วดัชนี จากข้อมูลความเร็วดัชนี (หรือ ความเร็วจาก ADVM) และความเร็ว
เฉลีย่ โดยนําข้อมูลเหล่านี้มาหาความสัมพันธ์กนั ทัง้ ในรูปแบบเส้นโค้ง หรือ สมการความสัมพันธ์
3.6 สร้างเส้นโค้งความสัมพันธระหว่างระดับนํ้ าและปริมาณนํ้ าทีม่ คี วามแม่นยําสูงขึ้น โดยเพิม่ ค่า
ความเร็วเฉลีย่ เข้าไปในความสัมพันธ์
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จากเดิม

ั ่ อ Q = f (H ) ให้เป็ น Q = f ( H ,Vindex )
Q = C ( H − b) β หรือในรูปของฟงั ก์ชนคื

4. ผลการศึกษาและอภิ ปราย
จากขัน้ ตอนการศึกษา ได้ผลการศึกษา ดังนี้
4.1 เส้นโค้งความสัมพันธ์ระหว่างระดับนํ้าและพืน้ ทีห่ น้าตัดการไหล

ภาพที่ 5 (a) หน้าตัดลํานํ้าของสถานีวดั นํ้า T.1 แม่น้ําท่าจีน จังหวัดนครปฐม (b)
เส้นโค้งความสัมพันธ์ระหว่างระดับนํ้าและพืน้ ทีก่ ารไหลในลํานํ้า
จากรูปหน้าตัดลํานํ้าทีส่ ถานีวดั นํ้ า (ภาพที่ 5(a)) เมื่อนํามาพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างระดับนํ้ าและ
พืน้ ทีห่ น้าตัดการไหลได้ดงั ภาพที่ 5(b) โดยมีความสัมพันธ์ในรูปแบบสมการโพลีโนเมียล ดังนี้
(5)
A = 2.546 H 2 + 82.089 H + 525.57
4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วดัชนีและความเร็วเฉลีย่

ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วดัชนีและความเร็วเฉลีย่ ในลํานํ้า

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16
มหาวิทยาลัยมหิดล | 18 – 20 พฤษภาคม 2554

จากค่า ปริม าณนํ้ า ในลํานํ้ า ที่ว ัด ได้ด้วยเครื่องวัด ปริม าณนํ้ า แล้วหารด้ว ยพื้น ที่หน้ าตัด การไหลซึ่ง
คํานวณได้จากระดับนํ้าทีว่ ดั ได้ ทําให้ได้ค่าความเร็วเฉลีย่ ในหน้าตัดการไหล ประกอบกับค่าความเร็ว
ดัชนีทว่ี ดั ได้จากเครือ่ งวัดกระแสนํ้าแบบคลื่นเสียง เราสามารถหาความสัมพันธ์ของความเร็วดัชนีและ
ความเร็วเฉลีย่ ได้ ดังภาพที่ 6 ได้ความสัมพันธ์เป็ น
(6)
Vmean = 0.837Vindex + 0.016
จากความสัมพันธ์ในสมการ (6) แสดงให้เห็นว่า ความเร็วดัชนีจะมีค่ามากกว่าความเร็วเฉลีย่ ดังนัน้
หากนําค่าความเร็วดัชนีไปคํานวณหาปริมาณนํ้าโดยตรง ก็จะได้ผลการคํานวณทีม่ ากกว่าความเป็ น
จริง
4.3 พัฒนาเส้นโค้งความสัมพันธ์ระหว่างระดับนํ้าและปริมาณนํ้าใหม่ทใ่ี ห้ผลทีแ่ ม่นยํากว่าเดิม โดยเพิม่
ความเร็วดัชนีเข้าไปในสมการ ทําให้เส้นโค้งความสัมพันธ์ใหม่มรี ปู แบบเป็ น
(7)
Q = f ( H ,Vindex )
และเมือ่ แทนค่าสมการ (5) และ (6) เข้าไปในสมการ (3) จะได้เป็ น
(8)
Q = A * Vmean = (2.546 H 2 + 82.089 H + 525.57) * (0.837Vindex + 0.016)
โดยทีส่ มการ (8) นี้ช่วยให้เครื่องวัดกระแสนํ้าแบบคลื่นเสียงทีต่ ดิ ตัง้ ทีส่ ถานีวดั นํ้า สามารถวัดปริมาณ
นํ้าทีไ่ หลในลํานํ้าได้ และความสัมพันธ์ในรูป 3 มิติ แสดงได้ดงั ภาพที่ 7

ภาพที่ 7 เส้นโค้งความสัมพันธ์ระหว่างระดับนํ้า, ความเร็วดัชนีและปริมาณการไหลในลํานํ้า
5. สรุปผลการศึกษา
ป ญั หาเส้น โค้งความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งระดับ นํ้ า และปริม าณนํ้ า แบบดัง้ เดิม ไม่ม ีป ระสิทธิภ าพเมื่อ
ประยุกต์ใช้กบั แม่น้ํ าทีอ่ ยู่ภายใต้อทิ ธิพลการขึน้ -ลงของระดับนํ้าทะเล เนื่องจากความสัมพันธ์ไม่เป็ น
แบบหนึ่ งเดีย ว โดยระดับ นํ้ าหนึ่งค่า อาจมีค่า ปริมาณการไหลของนํ้ าได้หลายค่านัน้ ทําให้ผลการ
คํานวณปริมาณนํ้ าด้วยเส้นโค้งแบบดัง้ เดิมนี้ ให้ผลทีม่ คี วามคลาดเคลื่อนสูง อย่างไรก็ตาม ปญั หานี้
สามารถแก้ไขได้โดยเพิม่ ตัวแปรความเร็วกระแสนํ้าเข้าไปในความสัมพันธ์อกี ตัวแปรหนึ่ง และด้วยวิธี
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ความเร็วดัชนี ซึ่งใช้เครื่องวัดกระแสนํ้ าแบบคลื่นเสียง ตรวจวัดกระแสนํ้ าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การ
คํานวณปริมาณการไหลในแม่น้ําภายใต้อทิ ธิพลระดับนํ้าทะเล มีประสิทธิภาพ ให้ผลทีแ่ ม่นยําขึน้
6. กิ ตติ กรรมประกาศ
คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ นายรังสรรค์ สิรยายน ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ และนายชัยยุทธ์ ชุมพล หัวหน้าฝา่ ย
ปฏิบตั กิ ารอุทกวิทยา ศูนย์อทุ กวิทยาและบริหารนํ้าภาคตะวันตก สําหรับความช่วยเหลือในภาคสนาม
ทําให้ผลการศึกษานี้ลุล่วงด้วยดี และขอขอบคุณผูป้ ระเมินบทความทีใ่ ห้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ นประโยชน์
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