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การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษารูปแบบการคำ�นวณปริมาณ
การไหลนํ้าท่าสูงสุดในพื้นที่รับนํ้าแบบ Rational Method
Application of Geoinformatics to Study the Peak Flow Discharge
in Watershed Area by Rational Method
อภิวัฒน์ พารา สถาพร มนต์ประภัสสร และสุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

บทคัดย่อ
การศึกษาในครัง้ นีเ้ ป็นการวิเคราะห์หาปริมาณการไหลนํา้ ท่าสูงสุดจากพืน้ ทีร่ บั นํา้ ด้วยวิธี Rational Method
โดยประยุกต์กระบวนการทางภูมิสารสนเทศ บริเวณพื้นที่ลุ่มนํ้าคลองอ้ายเขียว จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ปัจจัย
ทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ชนิดดิน ความชันของพื้นที่ ในการกำ�หนดค่าสัมประสิทธิ์การไหลของนํ้า
ผิวดิน (C) ปริมาณนํ้าฝน ความยาวทางนํ้า ความสูงต่างของพื้นที่ ในการกำ�หนดค่าความเข้มปริมาณนํ้าฝน (I) และ
ขนาดพื้นที่รับนํ้า (A) ได้มาจากข้อมูลแบบจำ�ลองความสูงเชิงเลข (DEM) และข้อมูลทางนํ้า เพื่อประเมินปริมาณการ
ไหลนํ้าท่าสูงสุดในรอบการเกิดซํ้า 10 ปี และ 25 ปี เปรียบเทียบกับข้อมูลจากการสำ�รวจปริมาณการไหลนํ้าท่าสูงสุด
จากกรมชลประทาน ผลจากการวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางภูมิสารสนเทศ พบว่า พื้นที่รับนํ้าทั้งหมดมีขนาด
23 ตารางกิโลเมตร แตกต่างจากข้อมูลเดิมที่มีขนาดพื้นที่ 25 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใช้การวัดขนาดพื้นที่ด้วยแผนที่
ภูมิประเทศ ปริมาณการไหลนํ้าท่าสูงสุดจากการคำ�นวณในรอบการเกิดซํ้า 10 ปี มีปริมาณ 69.82 ลบ.ม./วินาที เมื่อ
เปรียบเทียบกับข้อมูลจากการสำ�รวจ 2 ช่วงๆ ละ10 ปี ในช่วงที่ 1 ค่าที่ได้จากการคำ�นวณน้อยกว่าค่าจากการสำ�รวจ
32.55% ในช่วงที่ 2 ค่าที่ได้จากการคำ�นวณน้อยกว่าค่าจากการสำ�รวจ 14.01% ในขณะที่ค่าที่ได้จากการคำ�นวณใน
รอบการเกิดซํ้า 25 ปี มีปริมาณการไหลนํ้าท่าสูงสุด 112.53 ลบ.ม./วินาที เมื่อเปรียบเทียบกับค่าจากการสำ�รวจใน
ช่วงเวลา 22 ปี ค่าที่ได้จากการคำ�นวณมากกว่าค่าจากการสำ�รวจ 8.71% ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการใช้
รอบการเกิดซํ้า 25 ปี ในการคำ�นวณเหมาะสมมากกว่าการใช้รอบการเกิดซํ้า 10 ปี วิธีการที่นำ�เสนอนี้สามารถนำ�ไป
ใช้ในการหาปริมาณการไหลนํา้ ท่าสูงสุดในพืน้ ทีล่ มุ่ นํา้ อืน่ ได้อย่างเหมาะสม โดยนำ�ข้อมูลด้านภูมศิ าสตร์ทม่ี คี วามซับซ้อน
ในพื้นที่เข้ามาพิจารณา ทำ�ให้การวิเคราะห์มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นและการตัดสินใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คำ�สำ�คัญ: ภูมิสารสนเทศ ปริมาณการไหลนํ้าท่าสูงสุด พื้นที่รับนํ้า วิธี Rational Method
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Abstract
This study aims at analyzing peak flow discharge in Khlong Ai Keow river basin, Nakhon Si
Thammarat province by the integration of rational method and geoinformatics technique. Land use, soil
type, and slope factors were included in the analysis to determine Surface Runoff Coefficient (C) while
rainfall, stream length, and elevation factors were used to determine Rainfall Intensity (I). Drainage basin
area was calculated by using Digital Elevation Model (DEM) and hydrological data in order to estimate
the 10-years and 25-years recurrence interval peak flow. Comparison of the analytical results against the
peak flow data from Royal Irrigation Department was conducted. Analysis results found that the calculated
catchment area would have an area of 23 km2. It was slightly different from the area obtained by using
a measurement of topographic map that has an area of 25 km2. The highest peak flow rate for 10-years
recurrence interval was 69.82 m3/s. When making a comparison with peak flow data from Royal Irrigation
Department for the first and second 10-years recurrence interval, it found that the calculated result was
less than the surveyed data by 32.55% and 14.01% respectively. For 25-years recurrence interval, the
calculated peak flow rate was 112.53 m3/s. When compare with the surveyed data of 25-years recurrence
interval, the calculated value was slightly greater than surveyed data by 8.71%. It can be conclude from
the study that the use of 25-years recurrence interval to estimate a peak flow rate was more appropriate
than that of 10-years recurrence interval. The proposed integration method is also applicable to the
estimation of peak flow in other watersheds area. Improving methodology by considering geographical
factors makes the analysis more reliable and enables more efficient decision.
Keywords: Geoinformatics, Peak Flow Rate, Watershed Area, Rational Method

บทนำ�
ปัจจุบนั ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติตา่ งๆ ได้เกิดบ่อยขึน้
และเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น ทั้งแผ่นดินไหว วาตภัย
อัคคีภัย อุทกภัย ภัยแล้ง เป็นต้น โดยเฉพาะอุทกภัย เป็น
ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเกือบทุกปี ดังตัวอย่าง
เหตุการณ์มหาอุทกภัย 2554 ทำ�ให้เกิดมูลค่าความเสีย
หายหลายแสนล้านบาท [1] อุทกภัยทีเ่ กิดขึน้ โดยส่วนใหญ่
มีสาเหตุหลักสองส่วน คือ การเปลีย่ นแปลงทางธรรมชาติ
และการกระทำ�ของมนุษย์ ซึ่งสองสาเหตุหลักนี้เชื่อมโยง
ถึงกันอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ และยังส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลและปริมาณ
ของทางนํ้าไปในลักษณะต่างๆ ทั้งนี้ในการสร้างถนน
แต่ละสายมักหลีกไม่พ้นที่แนวถนนจะต้องตัดผ่านลำ�นํ้า

ไม่ว่าจะเป็นลำ�นํ้าขนาดเล็กหรือใหญ่ ผู้ออกแบบถนน
จึงจำ�เป็นต้องออกแบบทางระบายนํ้าให้เหมาะสม และ
เพียงพอกับปริมาณนํ้าที่จะต้องระบาย [2]
การออกแบบโครงสร้างเพื่อการระบายนํ้าลอด
ผ่านถนน วิศวกรผู้ออกแบบจำ�เป็นต้องศึกษาปัจจัยด้าน
ต่างๆ เช่น ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะธรณีวิทยา
ข้อมูล และสถิติทางด้านอุทกวิทยา ข้อมูลชลศาสตร์
[3] เพื่อคำ�นวณหาปริมาณการไหลของนํ้าสูงสุด ด้วยวิธี
การคำ�นวณแบบ Rational Method ซึ่งเป็นวิธีการหา
อัตราการไหลบนผิวดินสูงสุด และใช้กับพื้นที่รับนํ้าที่มี
ขนาดไม่เกิน 25 ตารางกิโลเมตร เมื่อได้ค่าปริมาณการ
ไหลของนํ้า (ลูกบาศก์เมตร/วินาที) แล้วจึงนำ�ข้อมูลที่ได้
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ไปคำ�นวณหาขนาดของช่องเปิดที่เหมาะสม (Required
opening area) [4]
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ต่างๆ ในบริเวณ
พื้นที่ที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ย่อมมีอุปสรรค ซึ่งยาก
ต่อการจำ�แนกขอบเขต ขนาด รวมถึงปัจจัยในด้านต่างๆ
ของพื้นที่เหล่านั้น เพื่อนำ�ไปใช้ในการวิเคราะห์ แต่ใน
ปัจจุบนั ด้วยเทคโนโลยีดา้ นภูมสิ ารสนเทศทีพ่ ฒ
ั นาไปมาก
การวิเคราะห์พน้ื ทีใ่ นลักษณะต่างๆ นัน้ สามารถทำ�ได้งา่ ย
และสะดวกขึ้น ได้แก่ การรับรู้จากระยะไกล (Remote
Sensing) ระบบกำ�หนดตำ�แหน่งบนโลก (Global
Positioning System หรือ GPS) และระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (Geographic Information System หรือ GIS)
[5] การประยุกต์เอาความรูด้ า้ นภูมสิ ารสนเทศเข้ามาช่วย
ในการวิเคราะห์ในครัง้ นีเ้ พือ่ หาขอบเขต หาขนาดของพืน้ ที่
รับนํ้า และเสริมปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ในการกำ�หนด
ค่าพารามิเตอร์ ในการหาปริมาณการไหลนํ้าท่าสูงสุด
เพือ่ ศึกษาถึงความเทีย่ งตรงมากน้อยเพียงใด อีกทัง้ เป็นการ
เพิม่ ประสิทธิภาพและความน่าเชือ่ ถือเมือ่ เปรียบเทียบกับ
วิธีการวิเคราะห์แบบเดิม โดยข้อมูลที่ได้นั้นจะถูกนำ�ไป
ตรวจสอบค่าความถูกต้องเชิงเปรียบเทียบกับข้อมูลทีท่ ำ�การ
สำ�รวจจากสถานีอทุ กวิทยาทีส่ ำ�รวจโดยกรมชลประทาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อนำ�เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาประยุกต์
ใช้ในการหาปริมาณการไหลนํ้าท่าสูงสุดในลุ่มนํ้าคลอง
อ้ายเขียว จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการคำ�นวณ
พื้นที่รับนํ้าแบบ Rational Method กับปริมาณการไหล
นํ้าท่าสูงสุด ที่ได้จากการสำ�รวจ
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วิธีการดำ�เนินการวิจัย
1. ขอบเขตการศึกษา
1.1 การศึกษาในครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาพืน้ ทีล่ มุ่ นํา้
ที่มีขนาดไม่เกิน 25 ตารางกิโลเมตร และมีข้อมูลสถิติ
การเกิดปริมาณการไหลนํา้ ท่าสูงสุดในพืน้ ทีเ่ พือ่ ใช้ในการ
เปรียบเทียบ และจากข้อมูลกรมชลประทานพบว่า ลุม่ นํา้
คลองอ้ายเขียว ตำ�บลทอนหงส์ และตำ�บลบ้านเกาะ
อำ�เภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช มีขนาดพื้นที่
โดยประมาณ 25 ตารางกิโลเมตร [6] พร้อมทั้งมีข้อมูล
ปริมาณการไหลนํ้าท่าสูงสุด จึงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
กับการใช้วิธีการคำ�นวณแบบ Rational Method ดังนั้น
ข้อมูลที่ได้จากพื้นที่นี้จึงมีความเหมาะสม
1.2 ข้อมูลทีใ่ ช้ในการศึกษา ได้แก่ ข้อมูลภูมปิ ระเทศ
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ข้อมูลอุทกวิทยา ข้อมูล
อุตุนิยมวิทยา ข้อมูลชนิดดิน ข้อมูลเขตการปกครอง
และข้อมูลคมนาคม
1.3 การประยุกต์ใช้ภมู สิ ารสนเทศในการศึกษา
ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ต่างๆ สำ�หรับการประเมินค่า
พารามิเตอร์สำ�หรับการคำ�นวณปริมาณนํา้ ท่าสูงสุด จะถูก
เปรียบเทียบความถูกต้องใกล้เคียง กับค่าปริมาณนํ้าท่า
สูงสุดที่มาจากการสำ�รวจของสถานีอุทกวิทยา (สถานี
X.165) โดยกรมชลประทาน
2. อุปกรณ์และข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
2.1 อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการศึกษา เครือ่ งคอมพิวเตอร์
(Computer) เครือ่ งระบุพกิ ดั บนพืน้ โลก (GPS) โปรแกรม
ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
2.2 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา รวบรวม และจัดสรุป
ในตาราง (Table 1)
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Table 1 Data Utilized in Study

3. พื้นที่ศึกษาและวิธีการศึกษา
3.1 พื้นที่ศึกษา
บริเวณลุ่มนํ้าคลองอ้ายเขียว ตำ�บลทอนหงส์
อำ�เภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ค่าพิกัดทาง
ภูมศิ าสตร์ตง้ั แต่ N943524 ถึง N947713 และ E580696
ถึง E592499 มีลักษณะเป็นพื้นที่สูงและภูเขาไปจนถึง
บริเวณที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด ที่ราบสูงสลับกับพืน้ ทีร่ าบ
(Figure 1) มีเทือกเขาทีส่ ำ�คัญคือ เทือกเขาบรรทัดที่ทอดตัว
ในแนวเหนือใต้ จุดสูงสุดอยู่ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่
ศึกษา เป็นแหล่งต้นนํ้าของคลองธรรมชาติ คือ คลอง
อ้ายเขียว พื้นที่ต้นนํ้ามีลักษณะเป็นป่าดงดิบ [7] จุดที่สูง
ที่สุดของพื้นที่มีความสูง 1,640 เมตร จุดตํ่าสุดมีความ
สูง 19 เมตร ค่าความสูงเฉลี่ยของพื้นที่ 547.97 เมตร
ความยาวทางนํ้ามากที่สุดประมาณ 12 กิโลเมตร มี
ขนาดพื้นที่ประมาณ 25 ตารางกิโลเมตร

3.2 วิธีการศึกษา
การคำ�นวณแบบ Rational Method เป็นวิธีที่
ง่ายต่อการคำ�นวณและได้คา่ ทีถ่ กู ต้องในพืน้ ทีร่ บั นํา้ ขนาด
ไม่เกิน 25 ตารางกิโลเมตร สำ�หรับงานด้านถนน แนะนำ�
ให้ใช้ปริมาณนํ้าฝนตกหนักในรอบ 25 ปี มาใช้ในการ
ออกแบบ ซึ่งการหาปริมาณนํ้าสูงสุด กรมทางหลวงจะ
คำ�นวณปริมาณนํ้าโดยใช้สมการของ Rational Method
สำ�หรับพื้นที่รับนํ้าที่มีขนาดไม่เกิน 25 ตารางกิโลเมตร
[8]
โดยสมการของ Rational Method มีดังนี้
Qp = CIA

ระบบอังกฤษ

Qp = 0.278CIA ระบบเมตริกซ์ [9]
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Figure 1. Studying Area of Khlong Ai Keow Watershed Area.
เมื่อ

Qp คือ ปริมาณการไหลของนํ้า (ลบ.ม./วินาที)
C คือ สัมประสิทธิ์การไหลของนํ้าผิวดิน
I คือ ความเข้มปริมาณนํ้าฝน (มม./ชั่วโมง)
A คือ ขนาดพื้นที่รับนํ้า (ตารางกิโลเมตร) [10]

3.2.1 สร้างขอบเขตและขนาดของพื้นที่รับนํ้า
ทั้งหมดในพื้นที่ จากสถานีสำ�รวจอุทกวิทยาที่มีข้อมูล
ปริมาณนํา้ ท่ารายวันจากแบบจำ�ลองความสูงเชิงเลข (DEM)
ประกอบกับข้อมูลทางนํา้ และเส้นชัน้ ความสูงจากแผนที่
ภูมิประเทศ โดยการใช้โปรแกรมด้านระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) และใช้เครื่องมือ ArcHydroTools
3.2.2 ศึกษาปัจจัยต่างๆ ในแต่ละพื้นที่รับนํ้า
เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารกำ�หนดค่าพารามิเตอร์ทใ่ี ช้ในการคำ�นวณ
หาปริมาณนํา้ สูงสุด ตามสมการ (2) จากข้อมูลทีร่ วบรวม
ไว้แล้ว โดยปัจจัยต่างๆ จะให้ค่าพารามิเตอร์ C และ I
(Table 2)
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3.2.3 ค่าสัมประสิทธิก์ ารไหลของนํา้ ผิวดิน (C)
หาได้จากตารางแสดงค่าสัมประสิทธิก์ ารไหลของนํา้ ผิวดิน
(Table 3) ซึ่งจะต้องพิจารณาจากสภาพของพื้นที่ เช่น
สภาพความลาดชัน ลักษณะของดิน และการใช้ประโยชน์
ของที่ดินในพื้นที่รับนํ้านั้นๆ ในพื้นที่รับนํ้าแต่ละแห่งอาจ
มีลกั ษณะของพืน้ ทีไ่ ด้หลายประเภท จึงต้องทำ�การวิเคราะห์
ในพื้นที่ย่อยและนำ�มาเฉลี่ยของพื้นที่ทั้งหมดตามสมการ
(3)
					
(3)
เมื่อ

C1, C2, C3,…,Cn
คือ ค่า C ของแต่ละพื้นที่ย่อย
A1, A2, A3,…, An
คือ ขนาดของพื้นที่ย่อย
ATotal
คือ ขนาดของพื้นที่รับนํ้าทั้งหมด (ตร.กม.)
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Table 2 Showed the factors used for determining different parameter values

3.2.4 ค่าความเข้มปริมาณนํ้าฝน (I) มีหน่วย
เป็นมิลลิเมตร/ชั่วโมง โดยการนำ�ค่าความยาวทางนํ้า
และระดับสูงต่างของพื้นที่นั้นๆ ไปคำ�นวณหาค่า Time
of Concentration (Tc) หรือค่าเวลาที่นํ้าไหลมารวม
กันมีหน่วยเป็นชั่วโมง ตามสมการ (4) แล้วนำ�ไปหาค่า
ความเข้มปริมาณนํ้าฝนจากกราฟ Rainfall IntensityDuration-Frequency Curves (Figure 2) ที่สร้างจาก
ข้อมูลปริมาณนํ้าฝนราย 15 นาทีเฉลี่ยจากสถานีโดย
รอบพื้นที่ศึกษา ได้แก่ สถานีนครศรีธรรมราช สถานี
สุราษฎร์ธานี สถานีตรัง และสถานีสงขลา ที่บันทึกโดย

กรมอุตุนิยมวิทยา โดยค่าที่จะนำ�ไปใช้ ได้แก่ ค่าจากเส้น
กราฟของรอบในการเกิดซํ้า 10 ปี และ 25 ปี
Tc = (0.87L3/H)0.385		
เมื่อ

(4)

Tc คือ เวลาที่นํ้าไหลมารวมกัน (ชั่วโมง)
L คือ ความยาวของทางนํา้ ทีไ่ กลทีส่ ดุ (กิโลเมตร)
H คือ ระดับความสูงที่แตกต่างกันระหว่างจุด
ที่อยู่ไกลที่สุดกับจุดที่ออกแบบทางระบายนํ้า (เมตร)
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3.2.5 นำ�ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ได้จากแต่ละ
พื้นที่รับนํ้าไปคำ�นวณหาค่าปริมาณนํ้าสูงสุดตามสมการ
(2) ของพื้นที่รับนํ้า เหตุผลที่เลือกสมการ (2) เพราะ
เป็นสมการที่ใช้หน่วยระบบเมตริกซ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับและ
Table 3 Surface Runoff Coefficient (C)
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นิยมใช้กนั มากสำ�หรับประเทศไทยจากนัน้ สามารถนำ�ผล
ทีไ่ ด้จากสมการไปใช้ในการออกแบบอาคารระบายนํา้ หรือ
ระบบระบายนํ้าต่างๆ ได้
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Figure 2. Average Rainfall Intensity-Duration-Frequency Curves from Nakhon Si Thammarat,
Surat Thani Station, Trang Station, and Songkhla Station for Year 1990 to 2006.
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ผลการศึกษา
การวิเคราะห์หาปริมาณการไหลนํ้าท่าสูงสุด
ในพื้นที่รับนํ้าโดยอาศัยวิธี Rational Method ตาม
สมการ Qp = 0.278CIA เมื่อ C คือ สัมประสิทธิ์การ
ไหลของนํ้าผิวดินที่เกิดจากการนำ�ปัจจัยทางภูมิศาสตร์
ได้แก่ การใช้ประโยชน์ของพืน้ ที่ ชนิดดิน และเปอร์เซ็นต์
ความชันของพื้นที่นั้นๆ มาจำ�แนก ส่วน I คือ ความเข้ม
ปริมาณนํ้าฝนที่ได้จากการนำ�เอาข้อมูลฝนราย 15 นาที
จากสถานีอตุ นุ ยิ มวิทยาโดยรอบพืน้ ทีศ่ กึ ษามาเฉลีย่ และ
สรุปเป็นกราฟความเข้มปริมาณนํ้าฝนสูงสุด และ A คือ
ขนาดพื้นที่รับนํ้าที่ได้จากข้อมูลแบบจำ�ลองความสูงเชิง
เลข (DEM) ประกอบกับแผนที่ภูมิประเทศและข้อมูล
ทางนํา้ โดยแบ่งแต่ละพืน้ ทีด่ ว้ ยเส้นสันปันนํา้ และเมือ่ ได้
ค่าปริมาณการไหลนํ้าท่าสูงสุดของพื้นที่จากการคำ�นวณ
จึงนำ�มาเปรียบเทียบปริมาณการไหลนํา้ ท่าสูงสุดจากการ
สำ�รวจและบันทึกโดยกรมชลประทาน
ผลการจำ�แนกพื้นที่เพื่อกำ�หนดค่าพารามิเตอร์
ต่างๆ ตามสมการ (2) พบว่าพื้นที่ศึกษาทั้งหมด (A) มี
พื้นที่ 23 ตารางกิโลเมตร และสามารถจำ�แนกความ
แตกต่างตามปัจจัยทางภูมิศาสตร์ เพื่อกำ�หนดค่าตาม
ตาราง 3 สามารถจำ�แนกได้ 2 พื้นที่หลักๆ และ 5 พื้นที่
ย่อย (Figure 3) โดยมีรายละเอียดทั้งหมดดังตาราง
(Table 4) สำ�หรับค่าความเข้มปริมาณนํ้าฝน (I) ได้จาก
กราฟความเข้มปริมาณนํ้าฝนที่เฉลี่ยทั้งหมด 4 สถานี
ได้แก่ สถานีนครศรีธรรมราช สถานีสุราษฎร์ธานี สถานี
ตรัง และสถานีสงขลา จากปัจจัยทางภูมิศาสตร์สามารถ
กำ�หนดค่า Tc เท่ากับ 58 นาที และใช้ค่า I ในรอบการ
เกิดซํ้า 10 ปี เท่ากับ 78 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง ส่วนใน
รอบการเกิดซํ้า 25 ปี เท่ากับ 88 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง
พารามิเตอร์ที่ได้ทั้งหมดนำ�มาคำ�นวณตามสมการ (2)
ได้ผลปริมาณการไหลนํ้าท่าสูงสุด (Qp) จำ�แนกตามรอบ
ในการเกิดซํ้า 10 ปี และ 25 ปี (Table 5)
ผลการวิเคราะห์ปริมาณการไหลนํ้าท่าสูงสุด
ในพืน้ ทีศ่ กึ ษาลุม่ นํา้ คลองอ้ายเขียว โดยใช้ภมู สิ ารสนเทศ
ในการศึกษาปัจจัยทางภูมศิ าสตร์เพือ่ จำ�แนกตามค่ากำ�หนด
โดยใช้สมการ Rational Method พบว่าขนาดพื้นที่รับ
นํ้าทั้งหมดเท่ากับ 23 ตารางกิโลเมตร ปริมาณนํ้าสูงสุด
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ในรอบการเกิดซํ้า 10 ปี มีปริมาณการไหลนํ้าท่าสูงสุด
69.82 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และในรอบการเกิดซํา้ 25 ปี
มีปริมาณการไหลนํ้าท่าสูงสุด 112.53 ลูกบาศก์เมตร/
วินาที ส่วนปริมาณการไหลนํ้าท่าสูงสุดจากการสำ�รวจ
โดยกรมชลประทาน ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 ถึง พ.ศ. 2553
พบว่าพื้นที่รับนํ้าคลองอ้ายเขียวมี ขนาดพื้นที่ 25 ตาราง
กิโลเมตร มีปริมาณการไหลนํ้าท่าสูงสุดคือ 103.52
ลูกบาศก์เมตร/วินาที เกิดขึ้นเมื่อ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2539
ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะต้องนำ�มาเปรียบเทียบกับการคำ�นวณ
ในรอบการเกิดซํ้า 25 ปี ส่วนรอบการเกิดซํ้าในรอบ 10
ปี จะแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ช่วงๆ ละ 10 ปี ช่วงที่ 1
พ.ศ. 2532 ถึง พ.ศ. 2541 ปริมาณการไหลนํ้าท่าสูงสุด
คือ 103.52 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เกิดขึ้นเมื่อ 9 ธันวาคม
พ.ศ. 2539 และช่วงที่ 2 พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2551
ปริมาณการไหลนํา้ ท่าสูงสุดคือ 81.20 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
เกิดขึ้นเมื่อ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 โดยนำ�ข้อมูล
ทั้งหมดทำ�การเปรียบเทียบและสรุปดังตาราง (Table 6)
และกราฟเปรียบเทียบ (Figure 4)
การคำ�นวณในรอบการเกิดซํา้ 10 ปี ทำ�การเปรียบ
เทียบกับข้อมูลจากการสำ�รวจ 2 ช่วง พบว่าช่วงที่ 1 เมื่อ
เปรียบเทียบแล้วค่าจากการคำ�นวณน้อยกว่าค่าจากการ
สำ�รวจ 32.55% ช่วงที่ 2 เมือ่ เปรียบเทียบแล้วค่าจากการ
คำ�นวณน้อยกว่าค่าจากการสำ�รวจ 14.01% การคำ�นวณ
ในรอบการเกิดซํา้ 25 ปี ทำ�การเปรียบเทียบกับข้อมูลจาก
การสำ�รวจทัง้ 22 ปี พบว่าค่าจากการคำ�นวณมากกว่าค่า
จากการสำ�รวจ 8.71% เมือ่ นำ�มาเปรียบเทียบแล้วจะเห็น
ได้ว่าการคำ�นวณรอบการเกิดซํ้า 25 ปี มีปริมาณที่ใกล้
เคียงกับค่าจากการสำ�รวจมากทีส่ ดุ และเหมาะสมกับการ
นำ�ไปวิเคราะห์เพือ่ ออกแบบอาคารระบายนํา้ ในลำ�ดับต่อไป
ส่วนการคำ�นวณรอบการเกิดซํา้ 10 ปี ทีไ่ ด้ให้ปริมาณทีน่ อ้ ย
เกินไป สำ�หรับการคำ�นวณรอบการเกิดซํา้ ทีม่ ากกว่า 25 ปี
ผลที่ได้จะแปรผันตรงกับข้อมูลความเข้มฝนเฉลี่ยทำ�ให้
ปริมาณการไหลนํา้ ท่าสูงสุดทีไ่ ด้นน้ั ย่อมมีคา่ มากกว่าการ
คำ�นวณในรอบการเกิดซํ้า 25 ปี ซึ่งค่าจะแตกต่างกับค่า
จากการสำ�รวจมากขึ้นไปเรื่อย ๆ
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Figure 3. Geographical Factor Difference-Classified Studying Area.
Table 4 Determination Result of Surface Runoff Coefficient from Geographical Factor
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Table 5 Peak Flow Discharge (Qp) Result from Analysis

Table 6 Comparison on Peak Flow Discharge (Qp) from Calculation with Survey Data
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Figure 4. The graph shows a comparison on Peak Flow Discharge (Qp) from Calculation with Survey Data.

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาจะเห็นได้วา่ การนำ�ภูมสิ ารสนเทศ
เข้ามาช่วยในการกำ�หนดขอบเขต ขนาดของพื้นที่รับนํ้า
นั้นทำ�ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ง่ายและสะดวกขึ้น อีกทั้ง
สามารถช่วยจำ�แนกข้อมูลปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ที่มีความ
ซับซ้อนในพืน้ ทีใ่ ห้สามารถมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจน และ
นำ�ไปกำ�หนดค่าสัมประสิทธิ์การไหลของนํ้า (C) ได้อย่าง
น่าเชื่อถือทำ�ให้ผลที่ได้ออกมาใกล้เคียงกับค่าจริง แต่กับ
การเปลีย่ นแปลงสภาพแว้ดล้อมในปัจจุบนั ทีม่ คี วามรุนแรง
มากขึน้ ทำ�ให้ปริมาณนํา้ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตมีแนวโน้ม
ว่าจะมีปริมาณสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังที่ปรากฎขึ้นจากหลายๆ
เหตุการณ์ที่ผ่านมา เพราะฉนั้นค่าที่ได้มากกว่าค่าจริงอยู่
8.71% จึงอยูใ่ นเกณฑ์ทส่ี ามารถยอมรับได้และเหมาะสม
สามารถนำ�ไปใช้วิเคราะห์ในการออกแบบอาคารระบาย
นํ้าต่างๆ ได้จริง เพื่อความปลอดภัยต่อการเกิดนํ้าท่วม
ฉับพลัน ช่วยป้องกันต่อการกัดเซาะบริเวณฐานของ

อาคารระบายนํา้ ได้ เพราะมีขนาดช่องระบายนํา้ ทีเ่ พียงพอ
ต่อการรองรับปริมาณการไหลสูงสุดที่ได้จากการคำ�นวณ
ทั้งนี้หากต้องการความถูกต้องใกล้เคียงมากขึ้นจำ�ต้อง
ทดลองใช้กับพื้นที่อื่นๆ เพิ่มเติม
การศึกษาในครัง้ นีม้ งุ่ เน้นปฏิบตั ใิ ห้เห็นในลักษณะ
กระบวนการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเข้ามาช่วยในการ
ตัดสินใจเพื่อกำ�หนดปัจจัยต่างๆ ซึ่งสามารถทำ�ได้อย่าง
ละเอียด น่าเชื่อถือกว่าวิธีเดิม และเน้นถึงผลลัพธ์ที่ได้
ซึ่งมีความสอดคล้องกับค่าจริง สามารถนำ�ไปใช้ได้จริง
กับพื้นที่ ถึงแม้ขนาดของพื้นที่จะมีความแตกต่างกันแต่
ไม่มากจนเกินการยอมรับ สำ�หรับพื้นที่อื่นๆ ที่ไม่มีข้อมูล
จากการสำ�รวจปริมาณนํา้ ท่าสามารถทีจ่ ะนำ�กระบวนการ
เหล่านี้ ซึง่ เป็นอีกหนึง่ วิธที างเลือกเข้าไปช่วยในการศึกษา
เพือ่ ประกอบการตัดสินใจในการออกแบบโครงการระบาย
นํ้าต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้สำ�หรับส่วนของ
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การประมวลผลต่างๆ ผูป้ ฏิบตั จิ ะต้องมีความรู้ ทักษะทัง้ ใน
เรื่องของโปรแกรม และความรู้ด้านภูมิศาสตร์ประกอบ
กัน ซึง่ มีความจำ�เป็นต่อการวิเคราะห์พน้ื ทีร่ บั นํา้
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