การวิเคราะห์ ปริมาณนา้ หลากต่ อพืน้ ที่รับนา้ ฝนเพือ่ การออกแบบ
โครงการพัฒนาแหล่ งน้าขนาดเล็กของประเทศไทย
Flood Yield Analysis for Design Small Water Resources
Development Projects in Thailand
ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์1 ชัยวัฒน์ เต็งประกอบกิจ2 เนตรชนก ภู่ระหงษ์2
1

ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ E-mail address: fengcpth@ku.ac.th
2

ห้องปฏิบตั ิการวิจยั การจาลองระบบทรัพยากรน้ าด้วยคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ ได้ทาการศึกษาปริ มาณน้ าหลากสู งสุ ดที่รอบปี การเกิ ดซ้ าต่าง ๆ ต่อพื้นที่ รับน้ าฝนหนึ่ งตารางกิ โลเมตรของ
ประเทศไทย เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบอาคารชลประทาน ตลอดจนฝาย อ่างเก็บน้ าและเขื่อนของโครงการ
พัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กของประเทศไทย โดยทาการแบ่งพื้นที่ศึกษาออกเป็ น 4 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ภาคเหนื อ ภาคใต้ ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ภาคกลางรวมตะวันตกและตะวันออกไว้ดว้ ยกัน นอกจากนั้นในแต่ละพื้นที่ได้ทาการแบ่งพื้นที่ยอ่ ย
สาหรั บการวิเคราะห์ออกเป็ น 3 กลุ่มจังหวัดตามสภาพภูมิประเทศและความลาดชันของพื้นที่ โดยการศึ กษาได้ทาการ
คัดเลือกสถานี วดั น้ าท่าที่มีพ้ืนที่รับน้ าฝนตั้งแต่ 5 ตารางกิโลเมตรขึ้นไป และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลปริ มาณน้ าหลากสู งสุ ด
ของสถานีวดั น้ าท่าจานวน 135 สถานี แยกออกเป็ นพื้นที่ภาคเหนือ 22 สถานี ภาคใต้ 31 สถานี ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ 53
สถานี และภาคกลางรวมตะวันตกและตะวันออก 29 สถานี จากผลการศึกษาปริ มาณน้ าหลากสู งสุ ดต่อพื้นที่รับน้ าฝนหนึ่ ง
ตารางกิโลเมตรที่รอบปี การเกิดซ้ า 2 5 10 25 50 และ 100 ปี ได้ทาการศึกษาเปรี ยบเทียบผลการศึกษาที่รอบปี การเกิดซ้ า
25 ปี กับผลการศึกษาเดิมในปี 2524 พบว่า ผลการศึกษานี้ให้ค่าปริ มาณน้ าหลากสูงสุดที่มีการผันแปรต่อพื้นที่รับน้ าฝนหนึ่ ง
ตารางกิ โลเมตรที่ มากกว่าผลการศึ กษาเดิ มในพื้นที่ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และภาคกลางรวมตะวันตกและ
ตะวันออก ยกเว้นพื้นที่ภาคเหนือที่ผลจากการศึกษานี้ให้ค่าที่ต่ากว่าผลการศึกษาเดิม
คาสาคัญ: ปริ มาณน้ าหลากต่อพื้นที่ ปริ มาณน้ าหลากสูงสุด การวิเคราะห์แจกแจงความถี่ปริ มาณน้ าหลาก

Abstract
This research has studied about flood peak per every square meter of a catchment area at a variety of
return periods to be applied for designing irrigation structures, weirs, reservoirs and dams of small water
resources development projects in Thailand. The studied areas being analyzed are divided into 4 parts:
northern, southern, northeastern, and central (including western and eastern) regions. Moreover, each
region is further divided into 3 subareas according to their topographical characteristics and slopes. In the
analysis, 135 gauging stations, each with a catchment area greater than 5 square kilometers, were selected
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to analyze flood frequencies and flood yields. These stations were divided into 22 northern stations, 31
southern stations, 53 northeastern stations and 29 central stations (including western and eastern). The
study of the flood yields at return periods 2, 5, 10, 25, 50 and 100 years comparing the flood yield at
return period of 25 years results with the previous studies in 1981. The result showed that variations of
flood peak yields at catchment areas in the southern, northeastern and central (including western and
eastern) regions in this study were higher than the variations of flood peak yields found in previously
study with an exception of the northern region which gave lower variation.
Keywords: Flood yield, Peak flood, Flood frequency analysis
1. บทนา
โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเป็ นโครงการที่ สาคัญต่อการ
พัฒ นาของประเทศไทยและได้ รั บ การบรรจุ ไ ว้ใ น
แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ อ ยู่เ สมอ ทั้ง นี้
เนื่องจากทรัพยากรน้ าเป็ นปั จจัยพื้นฐานในการพัฒนาด้าน
ต่าง ๆ ซึ่ งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาแหล่ง
น้ าทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กผสมผสานกัน
ไปตามความเหมาะสมของแต่ ล ะพื้ น ที่ หรื อ ตามความ
จาเป็ นเร่ งด่วน แต่เนื่องจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ าขนาด
ใหญ่ แ ละขนาดกลางจ าเป็ นต้ อ งใช้ ร ะยะเวลาและ
งบประมาณจ านวนมาก อี ก ทั้ง ในปั จจุ บัน สภาพพื้ น ที่ ที่
เหมาะสมในการพัฒ นามี ล ดน้อ ยลง และมี ปั ญ หาเรื่ อ ง
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่จะตามมา
ดังนั้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรให้ทนั กับ
ความต้องการอย่างทัว่ ถึงและรวดเร็ ว จึงนิ ยมใช้โครงการ
พัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กในการแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่ งการ
พิจารณาวางแผนและออกแบบโครงการพัฒนาแหล่งน้ า
จาเป็ นต้องมีการศึกษาปริ มาณน้ าหลากสูงสุดที่ไหลผ่านจุด
ที่ ต้ งั ของอาคารนั้นอย่างถูกต้องและเหมาะสม เนื่ องจาก
การออกแบบหากใช้ค่าปริ มาณน้ าหลากสู งสุ ดที่มีปริ มาณ
มากเกิ น ไป จะท าให้อ าคารชลศาสตร์ มี ข นาดใหญ่ แ ละ
งบประมาณค่าก่อสร้างสู ง ในขณะเดียวกันหากปริ มาณน้ า
หลากสู งสุ ดดังกล่าวมีค่าน้อยเกิ นไปก็อาจเกิดอันตรายต่อ
โครงสร้างอาคารเมื่อเกิดน้ าหลากได้

ในปั จจุบนั การคานวณปริ มาณน้ าหลากสู งสุ ดสาหรับ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก วิศวกรรมสถานแห่ ง
ประเทศไทย ได้กาหนดไว้ใ นมาตรฐานอ่า งเก็บ น้ า และ
เขื่อนขนาดเล็ก [1] ให้ทาการประเมินจากปริ มาณน้ าหลาก
สูงสุดของพื้นที่รับน้ าฝนขนาดหนึ่งตารางกิโลเมตร (Flood
Yield) จากผลการศึกษาในปี 2524 [2] ซึ่งในปั จจุบนั ข้อมูล
ทางด้านอุทกวิทยาได้มีการเก็บบันทึกทางสถิติที่ยาวนาน
และมี ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมทั้งสภาพการใช้ที่ดิน
เปลี่ ยนแปลงไป เช่ น พื้ นที่ ป่าไม้ การขยายตัว ของพื้น ที่
เกษตรกรรม และชุมชนที่อยูอ่ าศัย ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อ
การเกิดปริ มาณน้ าหลากสู งสุ ดที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจึง
ควรมีการศึกษาทบทวนปริ มาณน้ าหลากต่อพื้นที่รับน้ าฝน
เพื่อให้การออกแบบโครงการพัฒ นาแหล่งน้ าขนาดเล็ก
ของประเทศไทยมีความเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ

2. พืน้ ทีศ่ ึกษา
การศึกษานี้ ได้ทาการแบ่งพื้นที่ศึกษาออกเป็ น 4 พื้นที่
ได้แก่ พื้นที่ ภาคเหนื อ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
และภาคกลางรวมตะวันตกและตะวันออกไว้ดว้ ยกัน ดัง
แสดงในรู ป ที่ 1 และในแต่ ล ะพื้ น ที่ ไ ด้ท าการจัด กลุ่ ม
จังหวัด ออกเป็ น 3 กลุ่มตามสภาพภูมิประเทศและความ
ลาดชันของพื้นที่ตามการศึกษาในปี 2524 [2] ดังนี้
1) ภาคเหนือ สภาพภูมิประเทศที่เป็ นเนิ นเขา และเนิ น
สูง ความลาดเทมาก ได้แก่
กลุ่มที่ 1 จังหวัดเชียงราย และแม่ฮ่องสอน
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กลุ่ ม ที่ 2 จัง หวัด แพร่ น่ า น พะเยา อุ ต รดิ ต ถ์ เลย
และเพชรบูรณ์
กลุ่มที่ 3 จังหวัดเชี ยงใหม่ ลาพูน ลาปาง สุ โขทัย
พิษณุโลก ตาก พิจิตร และกาแพงเพชร
2) ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ สภาพภูมิประเทศที่ เป็ น
เนินสูงต่าความลาดเทมากถึงปานกลาง ได้แก่
กลุ่มที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี นครพนม สกลนคร
หนองคาย ศรี สะเกษ และอุดรธานี
กลุ่มที่ 2 จังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด และยโสธร
กลุ่มที่ 3 จังหวัดขอนแก่น นครราชสี มา กาฬสิ นธ์
บุรีรัมย์ สุรินทร์ และชัยภูมิ

4) ภาคใต้ สภาพภูมิประเทศที่เป็ นทิวเขา และเนินสูงต่า
ความลาดเทมาก ได้แก่
กลุ่มที่ 1 จังหวัดนครศรี ธรรมราช
กลุ่ ม ที่ 2 จัง หวัด ชายฝั่ ง ทะเลด้า นทิ ศ ตะวัน ออก
ยกเว้นจังหวัดนครศรี ธรรมราช
กลุ่มที่ 3 จังหวัดชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันตก

3. วิธีการศึกษา
3.1 ทาการรวบรวมข้อมูลปริ มาณน้ าหลากสู งสุ ดรายปี
ตั้งแต่ปี 2508 – 2556 จานวน 135 สถานี และคัดเลื อก
สถานีที่มีพ้นื ที่รับน้ าฝนอยูร่ ะหว่าง 5 ถึง 40 ตร.กม. (ขนาด
พื้นที่รับน้ าฝนน้อยที่ สุดของสถานี ที่รวบรวมได้เท่ากับ 5
ตร.กม. และขนาดพื้นที่รับน้ าฝนสู งสุ ดตามการศึกษาในปี
2524 [2] เท่ากับ 40 ตร.กม.) โดยแบ่งเป็ นภาคเหนื อ 22
สถานี ภาคใต้ 31 สถานี ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ 53
สถานี ภาคกลางรวมตะวันตกและตะวันออก 29 สถานี
3.2 ทาการวิเคราะห์ถดถอย (Regression Analysis) หา
ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณน้ าหลากสู งสุ ดรายปี เฉลี่ ย
และพื้นที่รับน้ าฝนของแต่ละพื้นที่ศึกษา [3] เพื่อพิจารณา
ความสัมพันธ์และการกระจายตัวของสถานี วดั น้ าท่าและ
ทาการคัดเลือกสถานี แยกตามกลุ่มจังหวัด โดยมีลกั ษณะ
ของสมการดังนี้

QM = aAb

รู ปที่ 1 การแบ่งพื้นที่ศึกษา
3) ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก สภาพ
ภูมิประเทศที่ เป็ นเนิ นสู งต่ าสลับกัน ความลาดเทมากถึ ง
ปานกลาง และสภาพภูมิประเทศที่เป็ นเนิ นและที่ค่อนข้าง
ราบ ความลาดเทปานกลางถึงน้อย ได้แก่
กลุ่มที่ 1 จังหวัดจันทบุรี ตราด และระยอง
กลุ่มที่ 2 จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ราชบุรี เพชรบุรี
และกาญจนบุรี
กลุ่ มที่ 3 จังหวัดในลุ่ ม แม่ น้ าเจ้าพระยาตอนล่ า ง
แม่กลอง และบางปะกง

(1)

เมื่อ QM คือ ปริ มาณน้ าหลากสู งสุ ดรายปี (ลบ.ม/
วินาที ) A คือ พื้นที่ รับน้ าฝน (ตร.กม.) a และ b คือ ค่า
สัมประสิ ทธิ์การถดถอย (Regression Coefficient)
3.3 ท าการวิ เ คราะห์ แ จงแจกความถี่ (Frequency
Analysis) ข้อมูลปริ มาณน้ าหลากสู งสุ ดรายปี ทุ กสถานี
ด้วยวิธีกมั เบล (Gumbel or Extreme Value Type 1
Distribution) [4] ที่รอบปี การเกิดซ้ า (Return Period) 2 5
10 25 50 และ 100 ปี
3.4 ทาการวิเคราะห์ปริ มาณน้ าหลากสู งสุ ดที่รอบปี การ
เกิดซ้ าต่าง ๆ ต่อพื้นที่ รับน้ าฝนขนาดหนึ่ งตารางกิโลเมตร
(Flood Yield) ของสถานี วดั น้ าท่าที่ใช้ในการศึกษา โดยมี
ลักษณะของสมการ [5] ดังนี้
(2)

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ถดถอย (Regression Analysis)
พื้นที่ศึกษา
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
เฉี ยงเหนือ
ภาคกลาง/
ภาคตะวันตก/
ภาคตะวันออก
ภาคใต้

กลุ่ม 1
กลุ่ม 2
กลุ่ม 3
กลุ่ม 1
กลุ่ม 2
กลุ่ม 3
กลุ่ม 1
กลุ่ม 2
กลุ่ม 3
กลุ่ม 1
กลุ่ม 2
กลุ่ม 3

ผลการวิเคราะห์ถดถอย
QM=24.442A0.4272 (R2=0.921)
QM=19.882A0.4272 (R2=0.933)
QM=11.545A0.4272 (R2=0.661)
QM=13.263A0.5472 (R2=0.918)
QM=9.434A0.5472 (R2=0.978)
QM=6.974A0.5472 (R2=0.967)
QM=16.676A0.5226 (R2=0.919)
QM=12.199A0.5226 (R2=0.996)
QM=8.929A0.5226 (R2=0.956)
QM=38.553A0.5391 (R2=0.836)
QM=26.560A0.5391 (R2=0.955)
QM=16.009A0.5391 (R2=0.954)

4.2 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณน้ าหลากสู งสุ ด
และพื้นที่รับน้ าฝนขนาดหนึ่ งตารางกิโลเมตรที่ รอบปี การ
เกิ ดซ้ าต่าง ๆ ของแต่ละพื้นที่ศึกษาและกลุ่มจังหวัดแสดง
ได้ดงั รู ปที่ 2 ถึง รู ปที่ 13
4.3 เนื่ อ งจากผลการศึ กษาเดิ ม ในปี พ.ศ. 2524 ได้
ทาการศึกษาปริ มาณน้ าหลากสูงสุดของพื้นที่รับน้ าฝนหนึ่ง
ตารางกิโลเมตรเฉพาะที่รอบปี การเกิดซ้ า 25 ปี ดังนั้นจึงทา
การเปรี ยบเทียบกับผลการศึกษานี้ ที่รอบปี การเกิดซ้ า 25 ปี
ดังแสดงผลการเปรี ยบเทียบได้ดงั รู ปที่ 2 ถึง รู ปที่ 13
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รู ปที่ 2 ปริ มาณน้ าหลากต่อพื้นที่รับน้ าฝนของพื้นที่
ภาคเหนือ กลุ่มจังหวัดที่ 1
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ปริ มาณน้ าหลากสู งสุ ดรายปี เฉลี่ยและพื้นที่ รับน้ าฝนของ
แต่ละพื้นที่ศึกษา แสดงได้ดงั ตารางที่ 1
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รู ปที่ 3 ปริ มาณน้ าหลากของพื้นที่รับน้ าฝนของพื้นที่
ภาคเหนือ กลุ่มจังหวัดที่ 2
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4. ผลการศึกษา
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รู ปที่ 4 ปริ มาณน้ าหลากของพื้นที่รับน้ าฝนของพื้นที่
ภาคเหนือ กลุ่มจังหวัดที่ 3
ปริมาณน้าหลากสู งสด ลบ ม วินาที ตร กม

เมื่อ QS คื อ ปริ มาณน้ าหลากสู งสุ ดต่อพื้นที่ รับ
น้ าฝน มีหน่วยเป็ น ลบ.ม/วินาที/ตร.กม. QT คือ ปริ มาณน้ า
หลากสู งสุ ดที่ รอบปี การเกิ ดซ้ าต่าง ๆ มีหน่ วยเป็ น ลบ.ม/
วินาที และ A คือ พื้นที่รับน้ าฝน หน่วยเป็ น ตร.กม.
3.5 สร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณน้ าหลาก
สู งสุ ดที่ รอบปี การเกิ ดซ้ าต่างๆ และพื้นที่ รับน้ าฝนขนาด
หนึ่งตารางกิโลเมตรของแต่ละพื้นที่ศึกษาและกลุ่มจังหวัด
3.6 ทาการเปรี ยบเที ยบผลการศึ กษาปริ มาณน้ าหลาก
สู งสุ ดของพื้นที่รับน้ าฝนหนึ่ งตารางกิโลเมตรที่รอบปี การ
เกิดซ้ า 25 ปี กับผลการศึกษาเดิม [2] ในปี พ.ศ. 2524

ปริมาณน้าหลากสู งสด ลบ ม วินาที ตร กม
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รู ปที่ 5 ปริ มาณน้ าหลากของพื้นที่รับน้ าฝนของพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ กลุ่มจังหวัดที่ 1
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ตะวันออกเฉี ยงเหนือ กลุ่มจังหวัดที่ 3
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รู ปที่ 11 ปริ มาณน้ าหลากของพื้นที่รับน้ าฝนของพื้นที่
ภาคใต้ กลุ่มจังหวัดที่ 1
20.0

12.0
10.0
8.0

Tr = 2 ปี

Tr = 5 ปี

Tr = 10 ปี

Tr = 25 ปี

Tr = 50 ปี

Tr = 100 ปี

ปริ มาณนา้ หลากสู งสด ลบ ม วินาที ตร กม

ปริมาณน้าหลากสู งสด ลบ ม วินาที ตร กม

15.0

รู ปที่ 10 ปริ มาณน้ าหลากของพื้นที่รับน้ าฝนของพื้นที่ภาค
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รู ปที่ 9 ปริ มาณน้ าหลากของพื้นที่รับน้ าฝนของพื้นที่ภาค
กลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก กลุ่มจังหวัดที่ 2

รู ปที่ 13 ปริ มาณน้ าหลากของพื้นที่รับน้ าฝนของพื้นที่
ภาคใต้ กลุ่มจังหวัดที่ 3
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5. สรปผลการศึกษา
จากผลการวิเคราะห์ที่ได้จากการศึกษานี้ เปรี ยบเทียบ
กับผลการศึ กษาเดิ ม ในแต่ละภูมิภ าคของประเทศไทย
พบว่าปริ มาณน้ าหลากสู งสุ ดจากการศึกษานี้ มีค่าการผัน
แปรต่ อ พื้ น ที่ รั บ น้ าฝนที่ ม ากกว่ า ผลการศึ ก ษาเดิ ม
โดยเฉพาะในช่ ว งที่ ข นาดพื้ น ที่ รั บ น้ า ฝนน้อ ยกว่า 15
ตารางกิโลเมตร ซึ่งจะมีค่าที่แตกต่างกันมากที่สุด
สาเหตุ ที่ ท าให้ ผ ลการศึ กษานี้ มี ค่ า แตกต่ า งจากผล
การศึกษาเดิม เนื่องจาก
1) ช่วงของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน
โดยการศึ กษาเดิ มมีช่วงระยะเวลาของข้อมูลปริ มาณน้ า
หลากที่ใช้ศึกษาตั้งแต่ปี 2508 – 2524 ในขณะที่การศึกษา
นี้ รวบรวมข้อมูลตรวจวัดตั้งแต่ปี 2508 - 2556 จึ งมี
ช่วงเวลาข้อมูลที่ยาวนานกว่าการศึกษาเดิมถึง 32 ปี
2) จานวนสถานีวดั น้ าท่าที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ที่
แตกต่างกัน เนื่ องจากการศึ กษาในปี 2524 ไม่ได้แสดง
รายชื่ อ และระบุ จ านวนสถานี ที่ ค ั ด เลื อ กมาใช้ ใ น
การศึกษาไว้ แต่เนื่ องจากระยะเวลาที่ผ่านมา 32 ปี จนถึง
ปั จจุบนั ได้มีการติดตั้งสถานีวดั น้ าท่าเพิ่มขึ้นในทุกลุ่มน้ า
โดยหน่ วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง จึ งทาให้จานวนสถานี
วัดน้ าท่าที่นาใช้ในการศึกษานี้ จานวน 135 สถานี ควรมี
จานวนที่มากกว่าที่ใช้ในการศึกษาในปี พ.ศ. 2524
3) การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่รับ
น้ าฝนของสถานี วดั น้ าท่าต่าง ๆ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อ
สภาพการเกิดปริ มาณน้ าหลากที่เปลี่ยนแปลงไป
สาหรั บพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ พบว่า ผลการวิเ คราะห์ ค่ า
ปริ มาณน้ าหลากสู ง สุ ด ต่ อ พื้ น ที่ รั บ น้ าฝนที่ ไ ด้ จ าก
การศึกษานี้มีค่าที่นอ้ ยกว่าผลการศึกษาเดิมในปี 2524 ซึ่ ง
มีแนวโน้มแตกต่างจากภูมิภาคอื่ น โดยอาจมีสาเหตุได้
จาก ข้อ มู ล ปริ มาณน้ าหลากของสถานี ที่ เ ลื อ กใช้ใ น
การศึกษา ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดเล็กที่ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่ลุ่มน้ าตอนบนเหนื อสถานี หรื อ
อาจเกิดขึ้นได้จากผลการศึกษาในปี 2524 ได้มีการปรับ
ค่ากราฟสาหรั บการประเมินปริ มาณน้ าหลากสู งสุ ดให้
สูงขึ้นเพื่อความปลอดภัยสาหรับการนาไปใช้งาน
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นอกจากนี้ ผลการศึกษาของพื้นที่ภาคเหนื อกลุ่มที่ 3
ได้แสดงค่าที่ น้อยกว่าผลการศึ กษาเดิ มในปี 2524 มาก
ที่ สุ ด ซึ่ งอาจเป็ นผลมาจากสถานี ที่ เ ลื อ กใช้ ใ นการ
วิเคราะห์ยงั ไม่เป็ นตัวแทนที่ ดีของพื้นที่ ศึกษาเมื่อเที ยบ
กับพื้นที่ กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ซึ่ งจะเห็ นได้จากค่า
สัมประสิ ทธิ์ การตัดสิ นใจ (R2) ในตารางที่ 1 มีค่าต่ากว่า
พื้นที่อื่นอย่างชัดเจน
จากผลการศึกษาปริ มาณน้ าหลากต่อพื้นที่รับน้ าฝนที่
ได้ดงั แสดงในรู ปที่ 2 ถึงรู ปที่ 13 สามารถนาไปใช้ในการ
ค านวณปริ มาณน้ าหลากสู ง สุ ด ที่ ร อบปี การเกิ ด ซ้ าที่
ต้องการ เพื่อการออกแบบโครงการพัฒนาแหล่งน้ าขนาด
เล็กของประเทศไทยได้ โดยการวัดขนาดพื้นที่รับน้ าฝน
ของโครงการ จากนั้นทาการเลือกกราฟตามภูมิภาคและ
กลุ่มจังหวัดที่ โครงการตั้งอยู่ ทาการอ่านค่าปริ มาณน้ า
หลากต่อพื้นที่รับน้ าฝนที่รอบปี การเกิดซ้ าที่ตอ้ งการและ
นามาคูณกับขนาดพื้นที่รับน้ าฝนโครงการ
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