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ความสําคัญของปญหา

ฤดูแลงของทุกปลุมน้ํายมประสบกับปญหาขาดแคลนน้ํา

น้ําในแมน้ํายมจะมีปริมาณน้ําไหลนอย

 การไหลในลําน้ําตางๆจะตองพึ่งน้ําท่ีปอนเขาสูลําน้ําใตดิน

http://ads.dailynews.co.th/news/images/2009/variety/3/3/192299_94385.jpg�


 ความสามารถในการกกัเก็บน้ําในฤดูฝนเพือ่ท่ีจะปอนเขาสูลําน้ําตลอด

ท้ังฤดูแลง จึงมีความสําคัญมาก

การกักเก็บนํ้าในลํานํ้ายม ปตร.บานยางซาย

หลังสิ้นสุดฤดูฝน ชวงฤดูแลง



วัตถุประสงค

เพื่อทําการวิเคราะหและประเมินคาดัชนีการไหลพื้นฐานในลุมน้ํายม 

โดยใชโปรแกรม MATLAB

ขอบเขตการศึกษา

 ศึกษาในพื้นท่ีลุมน้ํายม

 บทความฉบับนี้ผูศึกษา โดยมีเกณฑขอจํากดัอยูท่ีมีการพิจารณาท่ี

ขอมูลอัตราการไหลรายวัน โดยไมไดใชขอมูลทางดานภูมิประเทศ การ

ใชประโยชนท่ีดิน ลักษณะทางดานธรณีวิทยา 



สภาพพ้ืนที่ศึกษา

 ลุมน้ํายมครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัด 11 จังหวัด

 พื้นท่ีรับน้ําฝนประมาณ 23,618 ตารางกิโลเมตร

 ความยาวตลอดลําน้ําประมาณ 735 กิโลเมตร

 สภาพลําน้ํายมจะมีลักษณะรูปคอขวด

 ความจุลําน้ําของแมน้ํายม ตั้งแตตนน้ําถึง อ.เมือง จ.สุโขทัย มีคาระหวาง 

800-2,000 ลูกบาศกเมตรตอวินาที 

 ตั้งแต อ.เมือง จ.สุโขทัยลงมา ลดลง 300-500 ลูกบาศกเมตรตอวินาที 
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ลักษณะทางกายภาพของลําน้าํยม



สถานีวัดน้ําทาและน้ําฝน

ครอบคลุมพ้ืนที่ลุมนํ้ายมรวม 8 สถานีของจังหวัดแพร สุโขทัย และพิจิตร

ลําดับท่ี
สถานีวัด

นํ้าทา

สถานีวัด

นํ้าฝน
อําเภอ จังหวัด

พื้นท่ีรับนํ้า 

(ตร.กม.)
ค.ศ.

1 Y.20 40111 สอง แพร 5,410 1998-2008

2 Y.1C 40151 เมือง แพร 7,624 1998-2008

3 Y.14 59022 ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 12,131 1998-2008

4 Y.6 59121 ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 12,658 1998-2008

5 Y.3A 59032 สวรรคโลก สุโขทัย 13,583 1998-2008

6 Y.4 59012 เมือง สุโขทัย 17,731 1990-1997

7 Y.17 38052 สามงาม พิจิตร 21,415 1998-2005

8 Y.5 38032 โพทะเล พิจิตร 22,344 1991-1997



ท่ีตั้งสถานีวดันํ้าทา กราฟปริมาณนํ้าฝนและอัตราการไหลเฉล่ียรายเดอืน



ทฤษฎีและหลักการ

การศึกษาศักยภาพการกักเก็บน้าํ 

โดยเนนการประเมินคาดัชนีการไหลพื้นฐานและความสัมพันธ

โดยตรงกับคุณสมบัติเชิงกายภาพของพื้นท่ีรับน้ํา

คุณสมบตัิสําคญัท่ีทําใหพื้นท่ีรับน้ํามีศักยภาพไดสูง

 ภูมิสัณฐานของพื้นท่ีรับน้ําเปนท่ีราบและมีระบบระบายน้ํา

ธรรมชาติต่ํา

 ลักษณะของดนิท่ีซึมน้ําไดดี

 การใชท่ีดินท่ีมีปาและพื้นท่ีชุมน้ํามาก

 ลักษณะของหมวดหินท่ีมีรอยแตกและความพรุนสูง

 มีการกักเกบ็น้ําผิวดินไวมาก



การแยกการไหลพื้นฐาน (Baseflow separation)

กราฟอุทกไหลตรงไดจากการแยกการไหลพื้นฐานออกจาก กราฟ

อุทกการไหลตลอดป คือ การโยงจุดต่ําสุดของกราฟอุทกการไหลในลําน้ํา 

(Gustard et al., 1992)

 ดชันีการไหลพื้นฐาน  (Base Flow Index, BFI)

Base Flow Index, BFI = baseflow area / total hydrograph area

ปริมาตรการไหลในลําน้ําจะไดจากขอมูลอัตราการไหลรายวันโดยใชกฎ

ส่ีเหล่ียมคางหมูชวยในการคํานวณ ดังนี้
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การแยกการไหลพืน้ฐานจากกราฟอุทกการไหลในลําน้าํ ท่ีสถานวีดัน้าํ Y.6 
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 โปรแกรม MATLAB 7.5.0 เวอรชนั R2007b

 ความสามารถใชในการแกปญหาทางคณิตศาสตรท่ีมีความซับซอน

ดานวิศวกรรม ชวยใหการทํางานงายข้ึนมาก

 สรางชุดฟงช่ัน M-file การเรียกใช M-file ทําไดโดยการพิมพช่ือ file 

ท่ีตองการ

 แสดงผลไดในลักษณะท้ังกราฟ 2, 3 มิติ และจัดเก็บเปนไฟลรูปภาพ

ในการศึกษาคร้ังนี้

 โปรแกรม MATLAB จะชวยในการคํานวณ ปริมาตรการไหล

พื้นฐาน และ ปริมาตรการไหลในลําน้ํา จะทําใหงายตอการคํานวณ



วิธีการศึกษา

1. เขียนกลุมฟงกช่ัน M- file โดยการกําหนดใหตัวแปร คือ ปริมาณการไหล

ในลําน้ําท้ังหมด (DIS) และเวลา (TIME) ซ่ึงจะเปนการนําเขาขอมูลอัตรา

การไหลรายวัน

2. แยก baseflow ออกจากการไหลพื้นฐานออกจากปริมาณการไหลในลํา

น้ําท้ังหมดโดยใชคําส่ัง ginput ใน MATLAB ใชเมาทเล่ือนไปยังจุดท่ี

กราฟอุทกการไหลแสดงคาต่ําสุดในแตละชวง จะไดคา พกิดัของกราฟ

อุทกการไหลพื้นฐาน (Tb, Qb) โดยอัตโนมัติ



การแยกการไหลพืน้ฐานจากกราฟอุทกการไหลในลําน้าํ ท่ีสถานวีดัน้าํ Y.6 



3.  คํานวณปริมาตรการไหลในลําน้ํา ปริมาตรการไหลพื้นฐาน และปริมาตร

การไหลพื้นฐานในแตละปจะใชกฎส่ีเหล่ียมคางหมู โดยการเขียนกลุม

ฟงกชัน M-file ใชคําส่ัง

trapz (TIME, DIS) จะไดคา ปริมาตรการไหลในลําน้ํา (volt)

trapz (Tb, Qb) จะไดคา ปริมาตรการไหลพื้นฐาน (volb) 

4.  คํานวณคาดัชนีการไหลพื้นฐาน (BFI) มีคาตัวแปร indb

5. ทําการวิเคราะหและประเมินคาดัชนีการไหลพื้นฐานและแนวโนมเชิงเสน

ปริมาณน้ําใตดิน



%program to calculate baseflow index

TQb6 =[    0.85        3.57

38.27        2.47

88.17        1.92

... ...

4017.00          2.60]

Tb6=TQb6(:,1);

Qb6=TQb6(:,2);

plot(TIME6,DIS6,Tb6,Qb6);

title('Bana Kaeng Luang, Si Satchanaalai, Sukhothai Y6(1998-2008)')

xlabel('Time(Day)')

ylabel('Discharge(CMS)')

volt=trapz(TIME6,DIS6)

volb=trapz(Tb6,Qb6)

indb=volb/volt



ผลการศึกษา

1. การแยกการไหลพื้นฐานและดัชนีการไหลพื้นฐาน (BFI)

สถานีวัด

น้ําทา

พื้นท่ีรับน้ํา

(ตร.กม.)

ปริมาตรการไหลน้ําใตดิน

(ลบ.ม/วินาที/วัน)

ปริมาตรการไหลในลําน้ํา 

(ลบ.ม/วินาที/วัน)
BFI จํานวนป

Y.20 5,410 39,608.04 195,656.86 0.20 11

Y.1C 7,624 76,487.23 259,236.12 0.30 11

Y.14 12,131 114,983.74 368,283.28 0.31 11

Y.6 12,658 128,835.83 395,549.11 0.33 11

Y.3A 13,583 101,176.54 441,365.89 0.23 11

Y.4 17,731 25,341.92 150,524.19 0.17 8

Y.17 21,415 52,342.91 356,097.80 0.15 8

Y.5 22,344 63,500.53 304,391.03 0.21 7



2. แนวโนมเชงิเสนปริมาณน้ําใตดิน





สรุปและวิจารณผล

1. สถานี Y.6 และ Y.14 จังหวัดสุโขทัย มีปริมาณการไหลของนํ้าใตดินเขาสูลํานํ้าสูง

ที่สุดเมื่อเทียบกับสถานีอื่นๆ เมื่อพิจารณากราฟนํ้าฝนเฉลี่ยรายเดือนมีความสอดคลอง

ไปทิศทางเดียว แสดงวาปริมาณน้ําฝนมีผลตอการไหลของปริมาณน้ําใตดิน

2. สถานี Y.17 จังหวัดพิจิตร มีปริมาณการไหลของนํ้าใตดินเขาสูลํานํ้านอยที่สุด แสดง

ใหเห็นวา ในพื้นที่รับนํ้าของ Y.17 มีสภาพเก็บกักนํ้าใตดินสูง ซึ่งควรพิจารณาอุทก

ธรณีดวย

3. คาดัชนีการไหลพืน้ฐานของแตละสถานีสอดคลองกับปรมิาณการไหลของนํ้าใตดิน

เมื่อคาดัชนีการไหลพ้ืนฐานสูง แสดงวาปริมาณการไหลของนํ้าใตดินสูลํานํ้าสูงเชนกัน 



สรุปและวิจารณผล (ตอ)

4. แนวโนมปริมาณนํ้าใตดินเพ่ิมขึ้นมากที่สุด คือ Y.6 มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นถึง 654.80 

ลบ.ม./วินาที/ป และลดลงนอยที่สุด คือ Y.5 มีแนวโนมลดลงถึง 1,016 ลบ.ม./

วินาที/ป

5. ในการสรางชุดฟงกชั่น M-file บน MATLAB สามารถประยุกตใชงานกับลุมนํ้าอื่น

ได โดยพิจารณาที่อัตราการไหล ทําใหงายตอการคํานวณ

6. คาดัชนีการไหลพืน้ฐานสามารถเปนตัวช้ีวัดศกัยภาพไดในระดับหน่ึงซึ่งจะชวยใน

การจัดการพ้ืนที่ลุมนํ้าและการจัดการในแมน้ํายมได



ขอเสนอแนะ

ในการพิจารณาความสามารถการกักเกบ็น้าํของพื้นท่ีรับน้ําและการ

ไหลของน้ําใตดินสูลําน้ํา ควรจะพิจารณาปจจัยอ่ืนประกอบเพิ่มเติมเชน

 โคงชวงเวลาการไหล (Flow duration curve) 

 ความสามารถในการซึมน้ําของดิน

 อุทกธรณีวิทยา 

 การกกัเก็บน้ําผิวดิน

เขามาเกี่ยวของดวยในการวิเคราะหเพื่อใหไดผลลัพธท่ีสมบูรณยิ่งข้ึน



กิตติกรรมประกาศ

ผูเขียนขอขอบคุณ

 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีใหการสนับสนุนทุน

ชางเผือก

 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการทําวิจัยนี้



Thank you for your 
attention !

ขอขอบพระคุณคะ
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