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บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแนวทางปฏิบติัการท่ีเหมาะสมส าหรับอ่างเก็บน ้ าเข่ือนภูมิพลในการบรรเทา
อุทกภยั โดยการประยกุตใ์ชแ้บบจ าลอง HEC-ResSim ภายใตเ้กณฑค์วบคุมระดบัน ้ าตอนบน 4 เสน้ ประกอบดว้ย ระดบั
ควบคุมตอนบนเดิม ระดบัควบคุมตอนบนท่ีปรับปรุงใหม่ปี พ.ศ. 2555 ระดบัควบคุมตอนบนท่ีผูศึ้กษาเสนอ1 และ2 และ
การใชร้ะดบัควบคุมตอนบนทั้ง 4 เส้น พร้อมกบัการควบคุมปริมาณน ้ าท่ีสถานีควบคุม P.17 ไม่ให้เกินความจุสูงสุดเท่ากบั 
1,815 ลบ.ม./วินาที อีก 4 กรณีรวมทั้งหมดเป็น 8 กรณี โดยท าการจ าลองในช่วงฤดูฝนเร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงปลาย
เดือนตุลาคม ในปี พ.ศ. 2549 และ 2554 ซ่ึงเกิดเหตุการณ์น ้ าท่วมคร้ังใหญ่ในประเทศไทย และไดใ้ชแ้บบจ าลอง HEC-

HMS มาช่วยในค านวณปริมาณน ้ าสมทบในลุ่มน ้ าย่อยเพ่ือเป็นข้อมูลน าเข้าส าหรับแบบจ าลอง HEC-ResSim               
ผลการศึกษาพบวา่ระดบัควบคุมตอนบนท่ีดีท่ีสุดส าหรับการปฏิบติัการระบบอ่างเก็บน ้ าเขื่อนภูมิพลในการบรรเทาอุทกภยั 
ในปี พ.ศ. 2549 และ2554 คือระดบัควบคุมตอนบนท่ีผูศึ้กษาน าเสนอ 1 ร่วมกบัการควบคุมปริมาณน ้ าท่ีสถานี P.17 และ
ระดบัควบคุมตอนบนท่ีปรับปรุงข้ึนใหม่ในปี พ.ศ. 2555 ร่วมกบัการควบคุมปริมาณน ้ าท่ีสถานี P.17 จะสามารถช่วยในการ
บรรเทาน ้ าท่วมท่ีสถานีควบคุม P.17 ตามล าดบั 

 
ABSTRACT 

The aim of this research was to determine the appropriate rule curve for Bhumibol Reservoir 
in order to mitigate flood by applying HEC-ResSim. Four upper rule curves, URCs, which were old 
upper rule curve, adjusted upper rule curve after year 2012, proposed upper rule curve-1, and proposed 
upper rule curve-2, were compared and analyzed together with downstream control at station P.17 to 
not exceed the capacity of 1,815 cms. Thus, there were 8 case studies: each URCs with and without 
downstream control. The model situations had applied the data during rainy season (May to October) 
in year 2006 and 2011, when the big flood in Thailand occurred.  Apart from the HEC-ResSim, the 
HEC-HMS model was also used to calculate side flows as the input data for the HEC-ResSim model.  
The results showed that the best Bhumibol reservoir operation that could help alleviate the flood in 
year 2006 and 2011 at the control station (P.17) the most were the proposed upper rule curve-1 with 
downstream control and the adjusted upper rule curve after year 2012 with downstream control, 
respectively. 
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1. บทน า 
จากวิกฤตอุทกภัยท่ีผ่านมาโดยเฉพาะในปี  พ .ศ . 

2554 ไดส้ร้างความเสียหายในหลายพ้ืนท่ีเป็นบริเวณกวา้ง 
ทั้งดา้นความสูญเสียทั้งชีวติและทรัพยสิ์น ความเสียหายต่อ
เศรษฐกิจ เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ซ่ึงอ่างเก็บน ้ า
เขื่อนภูมิพลมีส่วนส าคญัในการช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภยั
โดยการชะลอน ้ าด้วยการเก็บกักน ้ าในช่วงน ้ าหลาก และ
ระบายน ้ าจากอ่างเก็บน ้ าในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือใหก้าร
ด าเนินการอ่างเก็บน ้ ามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จ าเป็นตอ้ง
น าแบบจ าลองมาช่วยในจ าลองการปฏิบัติการระบบอ่าง
เก็บน ้ า เลือกใชเ้กณฑ์ปฏิบัติการให้มีความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ภายใตว้ตัถุประสงค์และ
ขอ้จ ากดัท่ีแตกต่างกนั เพ่ือประโยชน์ในการใชเ้ป็นขอ้มูล
ของการตดัสินใจ การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแนว
ทางการปฏิบัติการอ่างเก็บน ้ าเข่ือนภูมิพลเพื่อบรรเทา
ปัญหาอุทกภยัเป็นหลกัและให้มีปริมาณน ้ ากกัเก็บในปลาย
ฤดูฝนมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
 

2. ทฤษฎีและการศึกษาทีเ่กี่ยวข้อง 
2.1 การปฏิบัตกิารอ่างเกบ็น า้ 

การปฏิบติัการอ่างเก็บน ้ า หมายถึง การเก็บกกัน ้ าใน
อ่างเก็บน ้ าและการส่งน ้ าจากอ่างเก็บน ้ าเพ่ือวตัถุประสงค์
ต่างๆโดยมีการวางแผนล่วงหนา้วา่ควรจะเก็บกกัและส่งน ้ า
จากอ่างเก็บน ้ าในแต่ละช่วงเวลาเป็นปริมาณเท่าใดและมี
การปฏิบติัการตามแผนท่ีวางไวต้ราบเท่าท่ีสภาพในอนาคต
เป็นไปตามท่ีคาดคะเนไว ้ 

การบริหารจัดการอ่างเก็บน ้ า จะใช้โคง้ปฏิบัติการ
ของอ่างเก็บน ้ า (Reservoir operation rule curves) 

มาก าหนดนโยบายของการกักเก็บและการปล่อยน ้ าเพ่ือ
วตัถุประสงค์ต่างๆ โดยโคง้ปฏิบัติการประกอบดว้ยอยา่ง
น้อย 2 เส้น คือ ระดับควบคุมตอนบน  (Upper rule 

curve, URC) และระดบัควบคุมตอนล่าง (Lower rule 

curve, LRC) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ระดบัควบคุมตอนบน (Upper rule curve, URC) 

คือระดับน ้ าตอนบนท่ีก าหนดไวเ้ป็นมาตรฐานของอ่าง 

เก็บน ้ าในแต่ละเดือน จ าเป็นตอ้งรักษาระดบัน ้ าในอ่างเก็บ
น ้ าไม่ให้มีระดบัน ้ าสูงเกินกวา่ระดบัควบคุมตอนบน ทั้งน้ี
เพ่ือส ารองปริมาตรน ้ าท่ีอยู่ระหว่างระดับน ้ าควบคุม
ตอนบนกบัระดบัน ้ าเก็บกกัสูงสุดไวส้ าหรับป้องกนัน ้าท่วม  

ระดับ ค วบ คุ มตอน ล่ าง  (Lower rule curve, 

LRC) คือระดบัน ้ าท่ีควบคุมต ่าสุดในอ่างเก็บน ้ าของแต่ละ
เดือนท่ีก าหนดไวเ้ป็นมาตรฐานไม่ให้มีระดับน ้ าต ่ากว่า
ระดับควบคุมตอนล่าง ทั้ งน้ีเพ่ือส ารองปริมาตรน ้ าท่ีอยู่
ระหวา่งระดบัน ้ าควบคุมตอนล่างกบัระดบัน ้ าเก็บกกัต ่าสุด
ไวส้ าหรับการเพาะปลูกในช่วงฤดูแลง้ท่ีมีการขาดแคลนน ้ า 

อย่างไรก็ตามกรมชลประทาน [1] จัดท าแผนการ
บริหารจดัการเข่ือนเก็บน ้ าหลกั และจดัท าแผนบริหารน ้ า
ประจ าปี 2555 โดยมีวตัถุประสงค์หลักเพื่อปรับปรุง
ระบบการบริหารจดัการน ้ าของประเทศ และในเข่ือนเก็บ
น ้ าหลกัให้มีประสิทธิภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถการ
ป้องกนัและบรรเทาปัญหาอุทกภยัท่ีจะเกิดข้ึนในแต่ละปี 
ดว้ยการปรับปรุงเกณฑป์ฏิบติัการอ่างเก็บน ้ าขนาดใหญ่ทั้ง 
33 แห่ง ดว้ยการใชแ้บบจ าลอง HEC-3 ทั้งน้ีในการศึกษา
น้ีจะเน้นศึกษาเฉพาะระดับควบคุมตอนบน (URC) 

เท่านั้นโดยขอบเขตในการศึกษาน้ีจะพิจารณาท่ี URC เดิม 
URC ท่ีกรมชลประทานไดจ้ดัท าในปี พ.ศ. 2555 URC 
ท่ีผู ้ศึกษาเสนอ  1 และ 2 และการใช้ URC ทั้ ง 4 เส้น 
พร้อมกบัการควบคุมปริมาณน ้ าท่ีสถานีควบคุม P.17 รวม
ทั้ งหมดเป็น 8 กรณีโดยท าการจ าลองเฉพาะอ่างเก็บน ้ า
เขื่อนภูมิพลในปี พ.ศ. 2549 และ 2554 
2.2 แบบจ าลองทีใ่ช้ในการศึกษา 

แบบจ าลองหลักท่ีใช้ในการศึกษาคือ แบบจ าลอง 
HEC-ResSim รุ่นท่ี 3.1 ซ่ึงเป็นแบบจ าลองท่ีใชเ้พ่ือช่วย
ในการจ าลองการบริหารจดัการอ่างเก็บน ้ า ประกอบดว้ย
การจ าลองของลกัษณะทางกายภาพและการด าเนินการของ
ระบบอ่างเก็บน ้ าและการก าหนดเส้นล าน ้ าเช่ือมโยงกัน
รวมถึงจุดควบคุม แบบจ าลองสามารถสร้างทางเลือกใน
การจ าลองสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัและแสดงผลท่ีไดใ้น
แต่ละสถานการณ์นั้นๆ เพ่ือใชใ้นการเปรียบเทียบในการ
การวางแผนและช่วยในกระบวนการตัด สินใจการ
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ด าเนินการของระบบอ่างเก็บน ้ าเพ่ือใช้ตอบสนองตาม
วตัถุประสงค์ส าหรับการควบคุมน ้ าท่วม การบรรเทาภัย
แลง้ การผลิตกระแสไฟฟ้า และความตอ้งการใช้น ้ าด้าน
ท้ายน ้ า นอกจากน้ียงัมีฟังก์ชันส าหรับการใช้ควบคุมน ้ า
ท่วมในการปล่อยน ้ ากรณีฉุกเฉินเพ่ือให้บรรเทาน ้ าท่วมได ้
เช่น วีระพงษ ์[2] ไดท้ าการศึกษาการจดัการและควบคุม
น ้ าท่วม โดยการใชแ้บบจ าลอง HEC-ResSim ในลุ่มน ้ า
น่านตอนล่าง และได้น าแบบจ าลอง HEC-HMS มา
จ าลองสร้างขอ้มูลการไหลของน ้ าท่าเพ่ือสร้างเป็นขอ้มูล
น าเขา้ของแบบจ าลอง HEC-ResSim พิจารณาในกรณีท่ี
ในพ้ืนท่ีมีอ่างเก็บน ้ าเข่ือนสิริกิต์ิอยา่งเดียวและในกรณีท่ีมี
อ่างเก็บน ้ าเข่ือนแควน้อย จ าลองสถานการณ์ออกเป็น 2 
แบบ คือ การด าเนินการแบบธรรมดาท่ีใชเ้กณฑป์ฏิบติัการ
ควบคุมในการบริหารจัดการน ้ า  และการด าเนินการ
ควบคุมน ้ าท่วมท่ีจุดควบคุมท้ายน ้ า โดยแยกออกเป็น 8 
กรณี พิจารณาการบริหารจดัการน ้ าในปี พ.ศ.2538 ท่ีเกิด 
น ้าท่วมใหญ่ และท าการเปรียบเทียบเพ่ือหาอตัราการไหลท่ี
เข่ือนและท่ีจุดควบคุม จากนั้นท าการหาช่วงเวลาท่ีเกิดน ้ า
ท่วมในแต่ละกรณี เพ่ือหาสถานการณ์ท่ีดีท่ีสุดมาบริหาร
จัดการน ้ าท่วมในพ้ืนท่ี สุธรรม [3] ได้ท าการศึกษาการ
จดัการระบบอ่างเก็บน ้ าของโครงการก่ิวคอหมาและก่ิวลม
จังหวดัล าปาง โดยน าแบบจ าลอง HEC-ResSim และ
แบบจ าลอง Wusmo Version 4.60 มาช่วยท าการ
วเิคราะห์หาความตอ้งการน ้ าของพืช ใชข้อ้มูลอุทกวิทยาปี 
2536-2546 (10 ปี) โดยไดท้ าการศึกษาสภาพการจดัการ
น ้ าในกรณีท่ีมีอ่างเก็บน ้ าก่ิวลมอย่างเดียวและกรณีท่ีมีการ
สร้างอ่างเก็บน ้ าก่ิวคอหมาโดยกรณีศึกษาแบ่งออกเป็น 
6 กรณี  โดยแยกตามสภาพปริมาณน ้ าต้นทุนและการ
ก าหนดพ้ืนท่ีชลประทาน  ผลจ าลองเกณฑ์ปฏิบัติการท่ี
สร้างข้ึนใหม่เม่ือน ามาทดสอบในกรณีปีท่ีน ้ าน้อยพบว่า 
สามารถบริหารจดัการน ้ าไม่ให้เกิดการขาดแคลนไดต้ลอด
ทั้งปี แสดงใหเ้ห็นวา่แบบจ าลอง HEC-ResSim สามารถ
น ามาใชบ้ริหารจดัการน ้ าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

แบบจ าลอง HEC-ResSim ประกอบไปด้วย  3 
โม ดู ล  คื อ  Watershed Setup Reservoir Network 

และ Simulation ซ่ึงแต่ละโมดูลมีวตัถุประสงค์และ
หนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนั 

Watershed Module Setup ส ร้ างแล ะก าห น ด
ขอบเขตของระบบลุ่มน ้ า รวมไปถึงโครงข่ายของแม่น ้ า  

Reservoir Network Module ก าหนดโครงสร้าง
ของโครงข่ายแม่น ้ าโดยก าหนดค่าการเคล่ือนตวัของน ้ าใน
แต่ละช่วงของล าน ้ าท่ีจุดพิจารณา ก าหนดคุณสมบัติทาง
กายภาพและการด าเนินการของการจ าลองอ่างเก็บน ้ า และ
สร้างทางเลือกในการบริหารจดัการอ่างเก็บน ้ าท่ีจะใช้ใน
การวเิคราะห์ 

Simulation Module จ า ล อ ง ก าร ด า เนิ น ก าร
ประมวลผลของทั้งระบบ และแสดงผลค่าจากการจ าลอง 

นอกจากน้ี เน่ืองจากในการศึกษาจะต้องท าการ
ค านวณค่าปริมาณน ้ าสมทบ (side flow) ผูศึ้กษาจึงไดน้ า
แบบจ าลอง HEC-HMS มาใชใ้นการศึกษาหาปริมาณน ้ า
สมทบ ซ่ึงแบบจ าลอง HEC–HMS เป็นแบบจ าลอง
ระบบอุทกวิทยาท่ีสามารถวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ปริมาณ
น ้ าท่าท่ีมาจากน ้ าฝน และขั้นตอนการไหลทั้ งในสภาพ
ธรรมชาติและสภาพท่ีมีการควบคุม และยงัมีความสามารถ
ในการจ าลองกราฟน ้ าท่าในช่วงเวลานาน ๆ ค านวณการ
กระจายน ้ าท่าในรูปแบบ Grid-cell ของพ้ืนท่ีรับน ้ าฝน 
การเคล่ือนตวัของน ้ าท่า (Routing) ผ่านแม่น ้ า เกษม [4] 
ท าการศึกษาสภาพอุทกวิทยาในลุ่มน ้ าน่าน โดยท าการหา
พารามิเตอร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือการประเมินน ้ าท่ารายวนั
ในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ า พบว่าแบบจ าลอง HEC-HMS สามารถ
ประเมินหาน ้ าท่ารายวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2.3 พื้นทีศึ่กษา 
1) ลุ่มน า้ปิง 

ลุ่ ม น ้ า ปิ ง มี พ้ื น ท่ี รับ น ้ าฝ น ทั้ งห มดป ระม าณ 
34,536.83 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี 5 จังหวดั
จังหวดั  ได้แก่ เชียงใหม่  ล าพูน ตาก ก าแพงเพชร และ
นครสวรรค์ โดยมีอ่างเก็บน ้ าเข่ือนภูมิพลท่ีอ าเภอสามเงา  
จังหวดัตากเป็นแนวก าหนดพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าปิงตอนบนและ
ตอนล่าง ประกอบดว้ย 20 ลุ่มน ้ าสาขา โดยในการศึกษาน้ี
จะท าการค านวณหาป ริมาณน ้ าสมทบ ก่อนโดยใช้
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ด าเนินการของระบบอ่างเก็บน ้ าเพ่ือใช้ตอบสนองตาม
วตัถุประสงค์ส าหรับการควบคุมน ้ าท่วม การบรรเทาภัย
แลง้ การผลิตกระแสไฟฟ้า และความตอ้งการใช้น ้ าด้าน
ท้ายน ้ า นอกจากน้ียงัมีฟังก์ชันส าหรับการใช้ควบคุมน ้ า
ท่วมในการปล่อยน ้ ากรณีฉุกเฉินเพ่ือให้บรรเทาน ้ าท่วมได ้
เช่น วีระพงษ ์[2] ไดท้ าการศึกษาการจดัการและควบคุม
น ้ าท่วม โดยการใชแ้บบจ าลอง HEC-ResSim ในลุ่มน ้ า
น่านตอนล่าง และได้น าแบบจ าลอง HEC-HMS มา
จ าลองสร้างขอ้มูลการไหลของน ้ าท่าเพ่ือสร้างเป็นขอ้มูล
น าเขา้ของแบบจ าลอง HEC-ResSim พิจารณาในกรณีท่ี
ในพ้ืนท่ีมีอ่างเก็บน ้ าเข่ือนสิริกิต์ิอยา่งเดียวและในกรณีท่ีมี
อ่างเก็บน ้ าเข่ือนแควน้อย จ าลองสถานการณ์ออกเป็น 2 
แบบ คือ การด าเนินการแบบธรรมดาท่ีใชเ้กณฑป์ฏิบติัการ
ควบคุมในการบริหารจัดการน ้ า  และการด าเนินการ
ควบคุมน ้ าท่วมท่ีจุดควบคุมท้ายน ้ า โดยแยกออกเป็น 8 
กรณี พิจารณาการบริหารจดัการน ้ าในปี พ.ศ.2538 ท่ีเกิด 
น ้าท่วมใหญ่ และท าการเปรียบเทียบเพ่ือหาอตัราการไหลท่ี
เข่ือนและท่ีจุดควบคุม จากนั้นท าการหาช่วงเวลาท่ีเกิดน ้ า
ท่วมในแต่ละกรณี เพ่ือหาสถานการณ์ท่ีดีท่ีสุดมาบริหาร
จัดการน ้ าท่วมในพ้ืนท่ี สุธรรม [3] ได้ท าการศึกษาการ
จดัการระบบอ่างเก็บน ้ าของโครงการก่ิวคอหมาและก่ิวลม
จังหวดัล าปาง โดยน าแบบจ าลอง HEC-ResSim และ
แบบจ าลอง Wusmo Version 4.60 มาช่วยท าการ
วเิคราะห์หาความตอ้งการน ้ าของพืช ใชข้อ้มูลอุทกวทิยาปี 
2536-2546 (10 ปี) โดยไดท้ าการศึกษาสภาพการจดัการ
น ้ าในกรณีท่ีมีอ่างเก็บน ้ าก่ิวลมอย่างเดียวและกรณีท่ีมีการ
สร้างอ่างเก็บน ้ าก่ิวคอหมาโดยกรณีศึกษาแบ่งออกเป็น 
6 กรณี  โดยแยกตามสภาพปริมาณน ้ าต้นทุนและการ
ก าหนดพ้ืนท่ีชลประทาน  ผลจ าลองเกณฑ์ปฏิบัติการท่ี
สร้างข้ึนใหม่เม่ือน ามาทดสอบในกรณีปีท่ีน ้ าน้อยพบว่า 
สามารถบริหารจดัการน ้ าไม่ให้เกิดการขาดแคลนไดต้ลอด
ทั้งปี แสดงใหเ้ห็นวา่แบบจ าลอง HEC-ResSim สามารถ
น ามาใชบ้ริหารจดัการน ้ าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

แบบจ าลอง HEC-ResSim ประกอบไปด้วย  3 
โม ดู ล  คื อ  Watershed Setup Reservoir Network 

และ Simulation ซ่ึงแต่ละโมดูลมีวตัถุประสงค์และ
หนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนั 

Watershed Module Setup ส ร้ างแล ะก าห น ด
ขอบเขตของระบบลุ่มน ้ า รวมไปถึงโครงข่ายของแม่น ้ า  

Reservoir Network Module ก าหนดโครงสร้าง
ของโครงข่ายแม่น ้ าโดยก าหนดค่าการเคล่ือนตวัของน ้ าใน
แต่ละช่วงของล าน ้ าท่ีจุดพิจารณา ก าหนดคุณสมบัติทาง
กายภาพและการด าเนินการของการจ าลองอ่างเก็บน ้ า และ
สร้างทางเลือกในการบริหารจดัการอ่างเก็บน ้ าท่ีจะใช้ใน
การวเิคราะห์ 

Simulation Module จ า ล อ ง ก าร ด า เนิ น ก าร
ประมวลผลของทั้งระบบ และแสดงผลค่าจากการจ าลอง 

นอกจากน้ี เน่ืองจากในการศึกษาจะต้องท าการ
ค านวณค่าปริมาณน ้ าสมทบ (side flow) ผูศึ้กษาจึงไดน้ า
แบบจ าลอง HEC-HMS มาใชใ้นการศึกษาหาปริมาณน ้ า
สมทบ ซ่ึงแบบจ าลอง HEC–HMS เป็นแบบจ าลอง
ระบบอุทกวิทยาท่ีสามารถวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ปริมาณ
น ้ าท่าท่ีมาจากน ้ าฝน และขั้นตอนการไหลทั้ งในสภาพ
ธรรมชาติและสภาพท่ีมีการควบคุม และยงัมีความสามารถ
ในการจ าลองกราฟน ้ าท่าในช่วงเวลานาน ๆ ค านวณการ
กระจายน ้ าท่าในรูปแบบ Grid-cell ของพ้ืนท่ีรับน ้ าฝน 
การเคล่ือนตวัของน ้ าท่า (Routing) ผา่นแม่น ้ า เกษม [4] 
ท าการศึกษาสภาพอุทกวิทยาในลุ่มน ้ าน่าน โดยท าการหา
พารามิเตอร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือการประเมินน ้ าท่ารายวนั
ในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ า พบว่าแบบจ าลอง HEC-HMS สามารถ
ประเมินหาน ้ าท่ารายวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2.3 พื้นทีศึ่กษา 
1) ลุ่มน า้ปิง 

ลุ่ ม น ้ า ปิ ง มี พ้ื น ท่ี รับ น ้ าฝ น ทั้ งห มดป ระม าณ 
34,536.83 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี 5 จังหวดั
จังหวดั  ได้แก่ เชียงใหม่  ล าพูน ตาก ก าแพงเพชร และ
นครสวรรค์ โดยมีอ่างเก็บน ้ าเข่ือนภูมิพลท่ีอ าเภอสามเงา  
จังหวดัตากเป็นแนวก าหนดพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าปิงตอนบนและ
ตอนล่าง ประกอบดว้ย 20 ลุ่มน ้ าสาขา โดยในการศึกษาน้ี
จะท าการค านวณหาป ริมาณน ้ าสมทบ ก่อนโดยใช้

แบบจ าลอง  HEC-HMS และใช้แบบจ าลอง  HEC-

ResSim ก าหนดระบบอ่างเก็บน ้ าโดยเร่ิมจากจุด Inflow 
จน ถึ ง จุ ด ค วบ คุ ม ท่ี ส ถ านี  P.17 ท่ี  อ .บ รรพตพิ สั ย  
จ.ก าแพงเพชร โดยบริเวณจุดน้ีมีปัญหาน ้ าท่วมซ ้ าซาก
เน่ืองจากสภาพทางกายภาพไม่เหมาะสมในการระบายน ้ า
โดยเฉพาะบริเวณน้ีท่ีมีสภาพล าน ้ าค่อนข้างแคบโดยมี
ความจุสูงสุดในการระบายน ้ าอยู่ท่ี 1,850 ลบ.ม./วินาที 
และเป็นท่ีราบลุ่มท าใหเ้กิดน ้ าท่วมลน้ตล่ิง ดงัแสดงในรูปท่ี 
1 และแผงผงัระบบลุ่มน ้ าในรูปท่ี 2  

 

 
รูปที ่1 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานีวดัน ้ าท่าท่ีใชใ้นการศึกษา 

   
2) อ่างเกบ็น า้เข่ือนภูมพิล 

อ่างเก็บน ้ าเข่ือนภูมิพลเป็นอ่างเก็บน ้ าอเนกประสงค์
ขนาดใหญ่สร้างกั้นแม่น ้ าปิงและมีอิทธิพลต่อการบรรเทา
อุทกภยัในลุ่มน ้ าปิง และลุ่มน ้ าเจา้พระยาท่ีอยูด่า้นทา้ยเข่ือน 
ปริมาณกักเก็บสูงสุดเท่ากับ 13,462 ลา้นลูกบาศก์เมตร 
(ท่ีระดบั 260 ม.รทก.) ปริมาณกกัเก็บต ่าสุดเท่ากบั 3,000 

ลา้นลูกบาศกเ์มตร (ท่ีระดบั 213 ม.รทก.) 

3.  วธีิการด าเนินการศึกษา 
การศึกษาในคร้ังน้ีไดใ้ชแ้บบจ าลอง HEC-ResSim 

เป็นแบบจ าลองหลกัในการศึกษาการปฏิบติัการอ่างเก็บน ้ า
เข่ือน ภูมิพลเพ่ือบรรเทาน ้ าท่ วม  ดังแสดงใน รูป ท่ี  3 
ประกอบดว้ยวิธีการศึกษา 5 ขั้นตอน คือ 1. การรวบรวม
ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษา 2. การหาปริมาณน ้ าสมทบด้วย
แบบจ าลอง HEC-HMS 3. การจ าลองระบบอ่างเก็บน ้ า
ด้วยแบบจ าลอง HEC-ResSim และท าการสอบเทียบ 

4. การจ าลองสถานการณ์และประมวลผล 5. การสรุปผล
การศึกษา 

 

 
รูปที ่2 แผนผงัระบบลุ่มน ้ าในพ้ืนท่ีศึกษา 

 
3.1 การรวบรวมข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 
1) ข้อมูลน า้ท่า 

รวมรวมขอ้มูลสถิติน ้ าท่ารายวนัของกรมชลประทาน 
จ านวน 7 สถานี เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับปรับเทียบกบัผล
จากแบบจ าลองสถานีดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 1 
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2) ข้อมูลน า้ฝน 

รวบรวมขอ้มูลสถิติน ้ าฝนรายวนัของกรมอุตุนิยม- 
วทิยาจ านวน 8 สถานี เพื่อใชว้ิเคราะห์หาปริมาณน ้ าสมทบ
ในแบบจ าลอง HEC-HMS ดงัแสดงต าแหน่งท่ีตั้งและค่า
ฝนเฉล่ียรายเดือน (มม.) ของสถานีวดัฝนท่ีใชใ้นการศึกษา
ในปี พ.ศ. 2549 และ 2554 ในตารางท่ี 2 

3) ข้อมูลสารสนเทศภูมศิาสตร์ 
ประกอบด้วยข้อมูลขอบเขตลุ่มน ้ า เส้นล าน ้ าหลัก 

เส้นล าน ้ าย่อยของลุ่มน ้ าปิง และต าแหน่งของสถานีวดั
น ้ าท่า สถานีน ้ าฝน อ่างเก็บน ้ า รวมถึงจุด Inflow ของอ่าง
เก็บน ้ าท่ีใชใ้นการศึกษา เพ่ือใชใ้นการค านวณเพ่ือก าหนด
ค่าพารามิเตอร์ทางอุทกวิทยา ได้แก่ ค่า CN Ia tp และค่า
ถ่วงน ้ าหนักของแต่ละสถานีน ้ าฝนในแบบจ าลอง HEC-

HMS และใช้ก าห นดต าแห น่ งโค รงข่ าย ลุ่มน ้ าใน
แบบจ าลองทั้งสอง 
4) ข้อมูลทางกายภาพและการจดัการน า้ของอ่างเกบ็น า้ 

รวบรวมขอ้มูลจากอ่างเก็บน ้ าเข่ือนภูมิพล การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยขอ้มูลทางกายภาพของอ่าง
เก็บน ้ า ประกอบด้วย ขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหว่างระดับ
น ้ า-พ้ืนท่ีผิว-ปริมาตรการกักเก็บ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ระดบัน ้ ากบัอตัราการไหลท่ีจุดออกและทางระบายน ้ าลน้ 
และขอ้มูลพ้ืนฐานของอ่างเก็บน ้ า ส่วนขอ้มูลการบริหารน ้ า
รายวนัประกอบดว้ย ปริมาณน ้ าไหลเขา้ และปริมาณน ้ าท่ี
ระบายออกทั้งท่ีจุดหลกัและทางระบายน ้ าลน้ ระดบักกัเก็บ 
ปริมาตรกักเก็บ และ URC เดิม URC ท่ีปรับปรุงใหม่ปี 
พ.ศ. 2555 ซ่ึงจะเน้นการบรรเทาอุทกภยัเป็นหลกัในการ
ด าเนินการโดยจะเร่งระบายน ้ าล่วงหน้าให้เร็วข้ึนจาก 

URC เดิม และ URC ท่ีผูศึ้กษาเสนอ 1 และ 2 ซ่ึง URC 
ทั้ ง 2 ท่ีผูศึ้กษาเสนอจะอิงตาม  URCท่ีปรับปรุงใหม่ปี 
พ.ศ. 2555 โดย URC ท่ีผูศึ้กษาเสนอ 1 จะอยูเ่หนือ URC 
ท่ีปรับปรุงใหม่ปี พ.ศ. 2555 เลก็นอ้ยเพ่ือลดการระบายน ้ า
และในขณะเดียวกนัจะท าการกกัเก็บน ้ าให้เต็มอ่างเก็บน ้ า
ในช่วงปลายเดือน ต.ค. ส่วน URC ท่ีผูศึ้กษาเสนอ 2 จะอยู่

ต  ่ากวา่ URC ท่ีปรับปรุงใหม่ปี พ.ศ. 2555 ลงมา เพ่ือเพ่ิม
การระบายน ้ าให้มากข้ึนแต่จะมีความชนัของเส้นในช่วง
ปลายฤดูฝนมากเพราะเน่ืองจากตอ้งการเก็บกกัน ้ าเพ่ือให้
เตม็อ่างเก็บน ้ าในช่วงปลายเดือน ต.ค. และเน่ืองจากผูศึ้กษา
ตอ้งการให้มีปริมาณน ้ าเต็มอ่างเก็บน ้ า จึงไดป้รับให้ URC 
ท่ีน าเสนอ 1 และ 2 อยู่ท่ีระดบัเก็บกกัสูงสุดในช่วงปลาย
เดือน ต.ค. ดงัแสดงในรูปท่ี 4   
3.2 การจ าลองปริมาณน ้าสมทบด้วยแบบจ าลอง HEC-
HMS 

ในการจ าลองด้วยแบบจ าลอง  HEC-HMS จะท า 
การหาปริมาณน ้ าสมทบในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าปิงตอนล่างในส่วน
ของลุ่มน ้ าย่อยท่ีไม่มีสถานีวดัน ้ าท่าบริเวณจุด outlet ใน
พ้ืนท่ี ประกอบด้วย 5 ลุ่มน ้ าย่อย และจุดน าเข้าปริมาณ
น ้ าท่ ารายวันของสถานี  W.4A P.50A P.26A โดยมี
สถานี  P.12C P.2A P.7A และ P.17  เป็นจุดควบคุม 
และผลการสอบเทียบค่าผลรวมของปริมาณน ้ าในช่วงเดือน 
พ .ค . - ต .ค . ปีพ .ศ . 2549  และ  2554  จากแบบจ าลอง 
HEC-HMS กับค่าท่ีวดัได้จริง โดยใช้ค่า Term of the 

relative error (%RE) ดงัแสดงในตารางท่ี 3 ทั้งน้ีขอ้มูล
ปริมาณน ้ าสมทบท่ีได้มานั้ นจะถูกน าเข้าแบบจ าลอง 
HEC-ResSim เพ่ือจ าลองการปฏิบัติการอ่างเก็บน ้ าใน
ล าดบัต่อไป ดงัแสดงในรูปท่ี 5 ตวัอย่างขอ้มูลปริมาณน ้ า
สมทบของลุ่มน ้ าคลองแม่ระกา  

 
ตารางที ่1 ต าแหน่งสถานีน ้ าท่าท่ีใชใ้นการศึกษา 

สถานีรหัส 
ต าแหน่ง หมายเหตุ ละติจูด ลองจิจูด 

P.12C 17.14.34 99.01.59 จุดควบคุม 
P.2A 16.51.16 99.07.23 จุดควบคุม 
P.50A 16.32.56 99.15.00  
P.26A 16.26.57 99.26.27  
P.7A 16.28.38 99.31.06 จุดควบคุม 
P.17 15.56.06 99.58.36 จุดควบคุม 

W.4A 17.12.22 99.06.08  

จ.เกษมทรัพย์ และ ธ.สุปริยศิลป์

70



2) ข้อมูลน า้ฝน 

รวบรวมขอ้มูลสถิติน ้ าฝนรายวนัของกรมอุตุนิยม- 
วทิยาจ านวน 8 สถานี เพื่อใชว้ิเคราะห์หาปริมาณน ้ าสมทบ
ในแบบจ าลอง HEC-HMS ดงัแสดงต าแหน่งท่ีตั้งและค่า
ฝนเฉล่ียรายเดือน (มม.) ของสถานีวดัฝนท่ีใชใ้นการศึกษา
ในปี พ.ศ. 2549 และ 2554 ในตารางท่ี 2 

3) ข้อมูลสารสนเทศภูมศิาสตร์ 
ประกอบด้วยข้อมูลขอบเขตลุ่มน ้ า เส้นล าน ้ าหลัก 

เส้นล าน ้ าย่อยของลุ่มน ้ าปิง และต าแหน่งของสถานีวดั
น ้ าท่า สถานีน ้ าฝน อ่างเก็บน ้ า รวมถึงจุด Inflow ของอ่าง
เก็บน ้ าท่ีใชใ้นการศึกษา เพ่ือใชใ้นการค านวณเพ่ือก าหนด
ค่าพารามิเตอร์ทางอุทกวิทยา ได้แก่ ค่า CN Ia tp และค่า
ถ่วงน ้ าหนักของแต่ละสถานีน ้ าฝนในแบบจ าลอง HEC-

HMS และใช้ก าห นดต าแห น่ งโค รงข่ าย ลุ่มน ้ าใน
แบบจ าลองทั้งสอง 
4) ข้อมูลทางกายภาพและการจดัการน า้ของอ่างเกบ็น า้ 

รวบรวมขอ้มูลจากอ่างเก็บน ้ าเข่ือนภูมิพล การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยขอ้มูลทางกายภาพของอ่าง
เก็บน ้ า ประกอบด้วย ขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหว่างระดับ
น ้ า-พ้ืนท่ีผิว-ปริมาตรการกักเก็บ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ระดบัน ้ ากบัอตัราการไหลท่ีจุดออกและทางระบายน ้ าลน้ 
และขอ้มูลพ้ืนฐานของอ่างเก็บน ้ า ส่วนขอ้มูลการบริหารน ้ า
รายวนัประกอบดว้ย ปริมาณน ้ าไหลเขา้ และปริมาณน ้ าท่ี
ระบายออกทั้งท่ีจุดหลกัและทางระบายน ้ าลน้ ระดบักกัเก็บ 
ปริมาตรกักเก็บ และ URC เดิม URC ท่ีปรับปรุงใหม่ปี 
พ.ศ. 2555 ซ่ึงจะเน้นการบรรเทาอุทกภยัเป็นหลกัในการ
ด าเนินการโดยจะเร่งระบายน ้ าล่วงหน้าให้เร็วข้ึนจาก 

URC เดิม และ URC ท่ีผูศึ้กษาเสนอ 1 และ 2 ซ่ึง URC 
ทั้ ง 2 ท่ีผูศึ้กษาเสนอจะอิงตาม  URCท่ีปรับปรุงใหม่ปี 
พ.ศ. 2555 โดย URC ท่ีผูศึ้กษาเสนอ 1 จะอยูเ่หนือ URC 
ท่ีปรับปรุงใหม่ปี พ.ศ. 2555 เลก็นอ้ยเพ่ือลดการระบายน ้ า
และในขณะเดียวกนัจะท าการกกัเก็บน ้ าให้เต็มอ่างเก็บน ้ า
ในช่วงปลายเดือน ต.ค. ส่วน URC ท่ีผูศึ้กษาเสนอ 2 จะอยู่

ต  ่ากวา่ URC ท่ีปรับปรุงใหม่ปี พ.ศ. 2555 ลงมา เพ่ือเพ่ิม
การระบายน ้ าให้มากข้ึนแต่จะมีความชนัของเส้นในช่วง
ปลายฤดูฝนมากเพราะเน่ืองจากตอ้งการเก็บกกัน ้ าเพ่ือให้
เตม็อ่างเก็บน ้ าในช่วงปลายเดือน ต.ค. และเน่ืองจากผูศึ้กษา
ตอ้งการให้มีปริมาณน ้ าเต็มอ่างเก็บน ้ า จึงไดป้รับให ้URC 
ท่ีน าเสนอ 1 และ 2 อยู่ท่ีระดบัเก็บกกัสูงสุดในช่วงปลาย
เดือน ต.ค. ดงัแสดงในรูปท่ี 4   
3.2 การจ าลองปริมาณน ้าสมทบด้วยแบบจ าลอง HEC-
HMS 

ในการจ าลองด้วยแบบจ าลอง  HEC-HMS จะท า 
การหาปริมาณน ้ าสมทบในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าปิงตอนล่างในส่วน
ของลุ่มน ้ าย่อยท่ีไม่มีสถานีวดัน ้ าท่าบริเวณจุด outlet ใน
พ้ืนท่ี ประกอบด้วย 5 ลุ่มน ้ าย่อย และจุดน าเข้าปริมาณ
น ้ าท่ ารายวันของสถานี  W.4A P.50A P.26A โดยมี
สถานี  P.12C P.2A P.7A และ P.17  เป็นจุดควบคุม 
และผลการสอบเทียบค่าผลรวมของปริมาณน ้ าในช่วงเดือน 
พ .ค . - ต .ค . ปีพ .ศ . 2549  และ  2554  จากแบบจ าลอง 
HEC-HMS กับค่าท่ีวดัได้จริง โดยใช้ค่า Term of the 

relative error (%RE) ดงัแสดงในตารางท่ี 3 ทั้งน้ีขอ้มูล
ปริมาณน ้ าสมทบท่ีได้มานั้ นจะถูกน าเข้าแบบจ าลอง 
HEC-ResSim เพ่ือจ าลองการปฏิบัติการอ่างเก็บน ้ าใน
ล าดบัต่อไป ดงัแสดงในรูปท่ี 5 ตวัอย่างขอ้มูลปริมาณน ้ า
สมทบของลุ่มน ้ าคลองแม่ระกา  

 
ตารางที ่1 ต าแหน่งสถานีน ้ าท่าท่ีใชใ้นการศึกษา 

สถานีรหัส 
ต าแหน่ง หมายเหตุ ละติจูด ลองจิจูด 

P.12C 17.14.34 99.01.59 จุดควบคุม 
P.2A 16.51.16 99.07.23 จุดควบคุม 
P.50A 16.32.56 99.15.00  
P.26A 16.26.57 99.26.27  
P.7A 16.28.38 99.31.06 จุดควบคุม 
P.17 15.56.06 99.58.36 จุดควบคุม 

W.4A 17.12.22 99.06.08   
รูปที ่3 แผนผงัแสดงขั้นตอนการศึกษา 
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รูปที ่4 ระดบัควบคุมตอนบน (URC) ทั้ง 4 เสน้ 
 

ตารางที ่2 ต าแหน่งท่ีตั้งและค่าฝนเฉล่ียรายเดือน (มม.) ของสถานีวดัฝนท่ีใชใ้นการศึกษา ปี พ.ศ. 2549 และ 2554 
ปี รหัส ต าแหน่ง ค่าฝนเฉลีย่รายเดือน (มม.) 

พ.ศ. สถาน ี ละตจูิด ลองจจูิด พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

2549 

373010 17.00.01 99.43.00 7.85 8.42 6.30 7.41 13.54 4.68 
376201 16.52.42 99.08.36 10.09 5.00 3.49 2.82 11.41 6.09 
376203 17.14.00 99.03.00 11.47 9.20 1.51 5.23 14.60 7.76 
376301 16.45.00 98.56.00 8.99 6.91 11.52 7.81 9.50 5.69 
376401 16.00.57 98.51.56 10.40 5.38 9.98 9.29 10.54 2.28 
380004 16.03.39 99.51.48 4.33 4.27 2.85 3.21 5.83 2.99 
380201 16.29.00 99.32.00 8.82 6.51 4.38 5.82 8.82 3.51 
400007 15.53.00 100.01.00 2.56 4.30 1.75 3.75 6.63 1.70 

2554 

373010 17.00.01 99.43.00 9.15 6.41 5.92 6.31 14.26 6.84 
376201 16.52.42 99.08.36 6.42 4.54 6.44 3.38 7.95 9.05 
376203 17.14.00 99.03.00 7.45 5.31 2.42 2.99 7.57 7.13 
376301 16.45.00 98.56.00 11.78 13.26 9.99 12.09 12.33 8.13 
376401 16.00.57 98.51.56 8.88 9.00 10.06 8.95 8.76 6.59 
380004 16.03.39 99.51.48 8.56 2.97 3.77 7.21 10.87 9.78 
380201 16.29.00 99.32.00 9.59 4.08 8.71 3.51 12.29 7.24 
400007 15.53.00 100.01.00 6.47 4.67 8.33 7.58 7.00 4.70 

จ.เกษมทรัพย์ และ ธ.สุปริยศิลป์

72



 
 

รูปที ่4 ระดบัควบคุมตอนบน (URC) ทั้ง 4 เสน้ 
 

ตารางที ่2 ต าแหน่งท่ีตั้งและค่าฝนเฉล่ียรายเดือน (มม.) ของสถานีวดัฝนท่ีใชใ้นการศึกษา ปี พ.ศ. 2549 และ 2554 
ปี รหัส ต าแหน่ง ค่าฝนเฉลีย่รายเดือน (มม.) 

พ.ศ. สถาน ี ละตจูิด ลองจจูิด พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

2549 

373010 17.00.01 99.43.00 7.85 8.42 6.30 7.41 13.54 4.68 
376201 16.52.42 99.08.36 10.09 5.00 3.49 2.82 11.41 6.09 
376203 17.14.00 99.03.00 11.47 9.20 1.51 5.23 14.60 7.76 
376301 16.45.00 98.56.00 8.99 6.91 11.52 7.81 9.50 5.69 
376401 16.00.57 98.51.56 10.40 5.38 9.98 9.29 10.54 2.28 
380004 16.03.39 99.51.48 4.33 4.27 2.85 3.21 5.83 2.99 
380201 16.29.00 99.32.00 8.82 6.51 4.38 5.82 8.82 3.51 
400007 15.53.00 100.01.00 2.56 4.30 1.75 3.75 6.63 1.70 

2554 

373010 17.00.01 99.43.00 9.15 6.41 5.92 6.31 14.26 6.84 
376201 16.52.42 99.08.36 6.42 4.54 6.44 3.38 7.95 9.05 
376203 17.14.00 99.03.00 7.45 5.31 2.42 2.99 7.57 7.13 
376301 16.45.00 98.56.00 11.78 13.26 9.99 12.09 12.33 8.13 
376401 16.00.57 98.51.56 8.88 9.00 10.06 8.95 8.76 6.59 
380004 16.03.39 99.51.48 8.56 2.97 3.77 7.21 10.87 9.78 
380201 16.29.00 99.32.00 9.59 4.08 8.71 3.51 12.29 7.24 
400007 15.53.00 100.01.00 6.47 4.67 8.33 7.58 7.00 4.70 

 
รูปที ่5 ตวัอยา่งขอ้มูลปริมาณน ้ าสมทบท่ีไดจ้ากแบบจ าลอง HEC-HMS ของลุ่มน ้ าคลองแม่ระกา ในปี พ.ศ.2554 

 
ตารางที่ 3 ตารางสรุปผลการสอบเทียบค่าผลรวมของปริมาตรน ้ าจากแบบจ าลอง HEC-HMS กบัค่าท่ีวดัไดจ้ริง ในช่วง
เดือนพ.ค. - ต.ค.ของปี พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2554  
 

สถานีวดัน า้ 

พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2554 
ปริมาณน า้รวมทั้งหมด 

(ล้าน ลบ.ม.) 
ความคลาด 
เคล่ือน 
(%) 

ปริมาณน า้รวมทั้งหมด 
(ล้าน ลบ.ม.) 

ความคลาด 
เคล่ือน 
(%) ค่าจ าลอง ค่าส ารวจ ค่าจ าลอง ค่าส ารวจ 

P.12C 2,426.22 2,124.04 14.23 3,746.62 4,035.12 -7.15 
P.2A 6,458.40 6,885.06 -6.20 8,913.95 8,790.94 1.40 
P.7A 8,587.99 7,707.05 11.43 12,054.36 10,812.98 11.48 
P.17 10,201.76 9,712.83 5.03 14,896.98 12,292.95 21.18 

 
3.3 การจ าลองการปฏิบัติการอ่างเก็บน ้าด้วยแบบจ าลอง 
HEC-ResSim 

การจ าลองระบบอ่างเก็บน ้ าจะท าการสร้างโครงข่าย
ล าน ้ าในพ้ืนท่ีศึกษา พร้อมทั้ งก าหนดขอ้มูลทางกายภาพ
และการบริหารจดัการน ้ าของอ่างเก็บน ้ า โดยในการศึกษา
คร้ังน้ีก าหนดจุดควบคุมท่ีใชใ้นแบบจ าลอง ไดแ้ก่ สถานี 
P.12C P.2A P.7A และP.17  มาท าการสอบเทียบกับ
ปริมาณน ้ าท่ารายวนัท่ีวดัได้เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของแบบจ าลอง ในปี พ.ศ. 2554 และท าการจ าลองการ
ปฏิบัติการอ่างเก็บน ้ าภายใต้สถานการณ์ท่ีต่างกัน ในปี 

น ้ามาก พ.ศ. 2549 และ 2554 พร้อมก าหนดช่วงเวลาท่ีใช้
จ าลองข้อมูล  เพ่ือท าการศึกษาเป รียบเทียบในแต่ละ
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีพิจารณาของแบบจ าลอง 
 
4.  ผลการด าเนินการศึกษา 
4.1 ผลการสอบเทยีบ  

การสอบ เที ยบแบบจ าลอง  HEC-ResSim ได้
ก าหนดปี พ.ศ. 2554 มาใชใ้นการสอบเทียบแบบจ าลอง 
โดยจะใชป้ริมาณน ้ าท่ีอ่างเก็บน ้ าเข่ือนภูมิพลปล่อยรายวนั
มาท าการรวมกับปริมาณน ้ าสมทบท่ีค านวณได้จาก
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แบบจ าลอง HEC-HMS และปริมาณน ้ าท่ารายวนัจาก
สถานี W.4A P.50A และP.26A โดยมีจุดท่ีท าการสอบ
เทียบคือ สถานี P.12C P.2A P.7A และ P.17 ดงัแสดง
ตวัอยา่งในรูปท่ี 6 -9 และตารางสรุปผลการสอบเทียบค่า
ผลรวมของปริมาณน ้ าในช่วงเดือน พ .ค . - ต .ค. จาก
แบบจ าลอง HEC-ResSim กับค่าท่ีวดัได้จริง โดยใช้
ค่า %RE แสดงในตารางท่ี 4 จะพบวา่ในช่วงท่ีปริมาณน ้ า
ยงัไม่เกินความจุล าน ้ า ผลของแบบจ าลองและค่าส ารวจมี
ค่าใกลเ้คียงกนั ส่วนในช่วงท่ีเกิดน ้ าท่วมค่าท่ีจ าลองไดก้บั
ค่าส ารวจจะมีความแตกต่างกนัมากเน่ืองมาจากน ้ าลน้ตล่ิง
ท าให้การวดัปริมาณน ้ าเกิดความคลาดเคล่ือนไดแ้ละเกิด
จากการบริหารจดัการผนัน ้ าในช่วงนั้นออกจากพ้ืนท่ี 

 
ตารางที ่4 สรุปผลการสอบเทียบค่าผลรวมของปริมาณน ้ า
ในช่วงเดือน พ.ค. - ต.ค. ในปีพ.ศ. 2554 จากแบบจ าลอง 
HEC-ResSim กบัค่าท่ีวดัไดจ้ริง โดยใชค้่า %RE 

สถานีวดั
น า้ 

ปริมาณน า้รวมทั้งหมด 
(ล้าน ลบ.ม.) 

ความคลาด
เคล่ือน % ค่าจ าลอง ค่าส ารวจ 

P.12C 3,745.17 4,035.12 -7.19 
P.2A 8,682.69 8,790.94 -1.23 
P.7A 11,817.52 10,812.98 9.29 
P.17 14,702.19 12,292.95 19.60 

 

 
 

รูปที ่6 กราฟเปรียบเทียบค่าจ าลองกบัค่าส ารวจ                    

ท่ีสถานี P.12C 
 

 
รูปที ่7 กราฟเปรียบเทียบค่าจ าลองกบัค่าส ารวจ                   

ท่ีสถานี P.2A 
 

 
รูปที ่8 กราฟเปรียบเทียบค่าจ าลองกบัค่าส ารวจ                    

ท่ีสถานี P.7A 

 
รูปที ่9 กราฟเปรียบเทียบค่าจ าลองกบัค่าส ารวจ               

ท่ีสถานี P.17  
 

4.2 ผลการจ าลองด้วยแบบจ าลอง HEC-ResSim  
 การศึกษาน้ีไดท้ าการจ าลองภายใตส้ถานการณ์ปีน ้ า
มาก ปีพ.ศ. 2549 และ2554 ภายใตเ้กณฑ์ควบคุมระดบั
น ้ า ต อ น บ น  ( Upper Rule Curve, URC) 4  เส้ น 
ประกอบ ด้วย เกณฑ์ปฏิบัติการเดิม เกณฑ์ปฏิบัติการท่ี
ปรับปรุงใหม่ปี พ.ศ. 2555 เกณฑ์ปฏิบัติการท่ีผูศึ้กษา
เสนอ 1 และ 2 รวม 4 กรณี และภายใต้เกณฑ์ควบคุม
ระดบัน ้ าตอนบนพร้อมกบัการควบคุมปริมาณน ้ าท่ีสถานี 
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แบบจ าลอง HEC-HMS และปริมาณน ้ าท่ารายวนัจาก
สถานี W.4A P.50A และP.26A โดยมีจุดท่ีท าการสอบ
เทียบคือ สถานี P.12C P.2A P.7A และ P.17 ดงัแสดง
ตวัอยา่งในรูปท่ี 6 -9 และตารางสรุปผลการสอบเทียบค่า
ผลรวมของปริมาณน ้ าในช่วงเดือน พ .ค . - ต .ค. จาก
แบบจ าลอง HEC-ResSim กับค่าท่ีวดัได้จริง โดยใช้
ค่า %RE แสดงในตารางท่ี 4 จะพบวา่ในช่วงท่ีปริมาณน ้ า
ยงัไม่เกินความจุล าน ้ า ผลของแบบจ าลองและค่าส ารวจมี
ค่าใกลเ้คียงกนั ส่วนในช่วงท่ีเกิดน ้ าท่วมค่าท่ีจ าลองไดก้บั
ค่าส ารวจจะมีความแตกต่างกนัมากเน่ืองมาจากน ้ าลน้ตล่ิง
ท าให้การวดัปริมาณน ้ าเกิดความคลาดเคล่ือนไดแ้ละเกิด
จากการบริหารจดัการผนัน ้ าในช่วงนั้นออกจากพ้ืนท่ี 

 
ตารางที ่4 สรุปผลการสอบเทียบค่าผลรวมของปริมาณน ้ า
ในช่วงเดือน พ.ค. - ต.ค. ในปีพ.ศ. 2554 จากแบบจ าลอง 
HEC-ResSim กบัค่าท่ีวดัไดจ้ริง โดยใชค้่า %RE 

สถานีวดั
น า้ 

ปริมาณน า้รวมทั้งหมด 
(ล้าน ลบ.ม.) 

ความคลาด
เคล่ือน % ค่าจ าลอง ค่าส ารวจ 

P.12C 3,745.17 4,035.12 -7.19 
P.2A 8,682.69 8,790.94 -1.23 
P.7A 11,817.52 10,812.98 9.29 
P.17 14,702.19 12,292.95 19.60 

 

 
 

รูปที ่6 กราฟเปรียบเทียบค่าจ าลองกบัค่าส ารวจ                    

ท่ีสถานี P.12C 
 

 
รูปที ่7 กราฟเปรียบเทียบค่าจ าลองกบัค่าส ารวจ                   

ท่ีสถานี P.2A 
 

 
รูปที ่8 กราฟเปรียบเทียบค่าจ าลองกบัค่าส ารวจ                    

ท่ีสถานี P.7A 

 
รูปที ่9 กราฟเปรียบเทียบค่าจ าลองกบัค่าส ารวจ               

ท่ีสถานี P.17  
 

4.2 ผลการจ าลองด้วยแบบจ าลอง HEC-ResSim  
 การศึกษาน้ีไดท้ าการจ าลองภายใตส้ถานการณ์ปีน ้ า
มาก ปีพ.ศ. 2549 และ2554 ภายใตเ้กณฑ์ควบคุมระดบั
น ้ า ต อ น บ น  ( Upper Rule Curve, URC) 4  เส้ น 
ประกอบ ด้วย เกณฑ์ปฏิบัติการเดิม เกณฑ์ปฏิบัติการท่ี
ปรับปรุงใหม่ปี พ.ศ. 2555 เกณฑ์ปฏิบัติการท่ีผูศึ้กษา
เสนอ 1 และ 2 รวม 4 กรณี และภายใต้เกณฑ์ควบคุม
ระดบัน ้ าตอนบนพร้อมกบัการควบคุมปริมาณน ้ าท่ีสถานี 

P.17 ไม่ให้ เกิน  1 ,815  ลบ .ม ./วินาที  อีก  4  กรณีรวม
ทั้งหมดเป็น 8 กรณี ส าหรับแต่ละปี และก าหนดการระบาย
น ้ าขั้นต ่าของอ่างเก็บน ้ าเข่ือนภูมิพลตามแผนระบายน ้ าในปี 

พ.ศ. 2554 เท่านั้นเน่ืองจากปี พ.ศ. 2549 ไม่มีขอ้มูล และ
ระดบัน ้ าเร่ิมตน้ส าหรับใชใ้นการจ าลองจะเท่ากบัระดบัน ้ า
จริงในแต่ละปีท่ีท าการจ าลอง ทั้งน้ีผลการจ าลองไดแ้สดง
ในตารางท่ี 5-6 และรูปท่ี 10-25 โดยแต่ละรูปประกอบดว้ย 
3 ส่วนคือ 

ก.) กราฟเปรียบเทียบปริมาณ Inflow จริง (เสน้ประ
สีด า) กบัปริมาณการระบายน ้ าออกของแบบจ าลองรายวนั 
(เสน้สีเขียว) ในช่วงเวลาต่างๆ 

ข.) กราฟเปรียบเทียบปริมาณการระบายน ้ ารายวนั
ของแบบจ าลอง (เส้นสีเขียว) กบัค่าจริง (เส้นประสีแดง) 

รวมถึงปริมาณน ้ าท่ีระบายออกท่ีทางระบายน ้ าล้นจริง 
(เส้นประสีน ้ าเงิน) และปริมาณน ้ าท่ีลน้เข่ือน (เส้นประสี
ชมพ)ู ในช่วงเวลาต่างๆ 

ค.) กราฟเปรียบเทียบปริมาณน ้ าของแบบจ าลอง
รายวนั (เส้นสีเขียว) ท่ีสถานี P.17 กบัค่าจริง (เส้นประสี
แดง) ในช่วงเวลาต่างๆ โดยมีปริมาณน ้ าท่ีระดับน ้ าท่วม 
(เสน้ประสีม่วง) แสดงรวมอยูด่ว้ย 

ทั้ งน้ี เน่ืองจากวตัถุประสงค์ของการศึกษาคือเพ่ือ
บรรเทาน ้ าอุทกภยัและท าให้มีปริมาณน ้ าในอ่างเก็บน ้ ามาก
ท่ีสุดในช่วงส้ินสุดฤดูฝน (ปลายเดือนตุลาคม) จึงเลือกใช้
ช่วงเดือน พ.ค. - ต.ค. มาท าการจ าลอง 

 
ตารางที ่5 สรุปผลการจ าลองดว้ยแบบจ าลอง HEC-ResSim ภายใตส้ถานการณ์ปี พ.ศ. 2549  

ที่ เกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน า้ 
จ านวนวนัที่น า้ล้นตลิง่ 

ที่จุด P.17  

(วนั) 

อตัราการไหลสูงสุด 

ที่จุด P.17  

(ลบ.ม./วนิาที) 

ปริมาณการระบายรวม 

ของอ่างเกบ็น ้า  
(ล้าน ลบ.ม.) 

ระบายน า้เพิม่ผ่าน 

ทางระบายน า้ล้น  
(ล้าน ลบ.ม.) 

1 URC เดิม 21 3,391 2,570 0 

2 URC ท่ีปรับปรุงใหม่ปี พ.ศ. 
2555 

19 3,266 3,600 0 

3 URC ท่ีน าเสนอ 1 14 3,140 2,515 0 
4 URC ท่ีน าเสนอ 2 4 2,769 2,551 0 
5 URC เดิม + P.17 5 2,759 2,533 0 

6 URC ท่ีปรับปรุงใหม่ ปี พ.ศ. 
2555 + P.17 

4 2,759 3,565 0 

7 URC ท่ีน าเสนอ 1 + P.17 4 2,759 2,502 0 
8 URC ท่ีน าเสนอ 2 + P.17 4 2,759 2,547 0 

 
ตารางที ่6 สรุปผลการจ าลองดว้ยแบบจ าลอง HEC-ResSim ภายใตส้ถานการณ์ปี พ.ศ. 2554 

ที่ เกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน า้ จ านวนวนัที่น า้ล้นตลิง่ 

ที่จุด P.17 (วนั) 

อตัราการไหลสูงสุด 

ที่จุด P.17  

(ลบ.ม./วนิาที) 

ปริมาณการระบายรวม 

ของอ่างเกบ็น ้า  
(ล้าน ลบ.ม.) 

ระบายน า้เพิม่ผ่าน 

ทางระบายน า้ล้น 

(ล้าน ลบ.ม.) 
1 URC เดิม 21 3,651 3,596 59 

2 URC ท่ีปรับปรุงใหม่ปี พ.ศ.
2555 

22 3,636 4,948 0 

3 URC ท่ีน าเสนอ 1 19 3,644 3,889 0 
4 URC ท่ีน าเสนอ 2 16 3,639 3,889 0 
5 URC เดิม + P.17 19 3,549 3,242 397 

74 75

85



ตารางที ่6 (ต่อ) สรุปผลการจ าลองดว้ยแบบจ าลอง HEC-ResSim ภายใตส้ถานการณ์ปี พ.ศ. 2554 

ที่ เกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน า้ จ านวนวนัที่น า้ล้นตลิง่ 

ที่จุด P.17 (วนั) 

อตัราการไหลสูงสุด 

ที่จุด P.17  

(ลบ.ม./วนิาที) 

ปริมาณการระบายรวม 

ของอ่างเกบ็น ้า  
(ล้าน ลบ.ม.) 

ระบายน า้เพิม่ผ่าน 

ทางระบายน า้ล้น 

(ล้าน ลบ.ม.) 

6 URC ท่ีปรับปรุงใหม่ปี พ.ศ. 
2555 + P.17 

11 3,024 4,390 0 

7 URC ท่ีน าเสนอ 1 + P.17 14 3,130 3,716 0 
8 URC ท่ีน าเสนอ 2 + P.17 14 3,128 3,835 0 
 
 

 
รูปที ่10 กรณีใช ้URC เดิม ภายใตส้ถานการณ์ 

ปี พ.ศ. 2549 
              
 
 
 
 

 
รูปที ่11 กรณีใช ้URC ท่ีปรับปรุงใหม่ปี พ.ศ. 2555  

ภายใตส้ถานการณ์ปี พ.ศ. 2549 

จ.เกษมทรัพย์ และ ธ.สุปริยศิลป์
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ตารางที ่6 (ต่อ) สรุปผลการจ าลองดว้ยแบบจ าลอง HEC-ResSim ภายใตส้ถานการณ์ปี พ.ศ. 2554 

ที่ เกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน า้ จ านวนวนัที่น า้ล้นตลิง่ 

ที่จุด P.17 (วนั) 

อตัราการไหลสูงสุด 

ที่จุด P.17  

(ลบ.ม./วนิาที) 

ปริมาณการระบายรวม 

ของอ่างเกบ็น ้า  
(ล้าน ลบ.ม.) 

ระบายน า้เพิม่ผ่าน 

ทางระบายน า้ล้น 

(ล้าน ลบ.ม.) 

6 URC ท่ีปรับปรุงใหม่ปี พ.ศ. 
2555 + P.17 

11 3,024 4,390 0 

7 URC ท่ีน าเสนอ 1 + P.17 14 3,130 3,716 0 
8 URC ท่ีน าเสนอ 2 + P.17 14 3,128 3,835 0 
 
 

 
รูปที ่10 กรณีใช ้URC เดิม ภายใตส้ถานการณ์ 

ปี พ.ศ. 2549 
              
 
 
 
 

 
รูปที ่11 กรณีใช ้URC ท่ีปรับปรุงใหม่ปี พ.ศ. 2555  

ภายใตส้ถานการณ์ปี พ.ศ. 2549 

 
รูปที ่12 กรณีใช ้URC ท่ีน าเสนอ 1 ภายใตส้ถานการณ์ 

ปี พ.ศ. 2549 

 
รูปที ่13 กรณีใช ้URC ท่ีน าเสนอ 2 ภายใตส้ถานการณ์     

ปี พ.ศ. 2549 

 
รูปที ่14 กรณีใช ้URC เดิม และควบคุมอตัราการไหลท่ี

จุด P.17 ภายใตส้ถานการณ์ปี พ.ศ. 2549 

 
รูปที ่15 กรณีใช ้URC ท่ีปรับปรุงใหม่ปี พ.ศ. 2555 และ

ควบคุมอตัราการไหลท่ีจุด P.17 ภายใตส้ถานการณ์        
ปี พ.ศ. 2549 
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รูปที ่16 กรณีใช ้URC ท่ีน าเสนอ 1 และควบคุมอตัรา
การไหลท่ีจุด P.17 ภายใตส้ถานการณ์ปี พ.ศ. 2549 

 
รูปที ่17 กรณีใช ้URC ท่ีน าเสนอ 2 และควบคุมอตัรา
การไหลท่ีจุด P.17 ภายใตส้ถานการณ์ ปี พ.ศ. 2549 

 
รูปที ่18 กรณีใช ้URC เดิม ภายใตส้ถานการณ์                 

ปี พ.ศ. 2554                                                                                  

 
รูปที ่19 กรณีใช ้URC ท่ีปรับปรุงใหม่ปี พ.ศ. 2555  

ภายใตส้ถานการณ์ ปี พ.ศ. 2554 

จ.เกษมทรัพย์ และ ธ.สุปริยศิลป์
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รูปที ่16 กรณีใช ้URC ท่ีน าเสนอ 1 และควบคุมอตัรา
การไหลท่ีจุด P.17 ภายใตส้ถานการณ์ปี พ.ศ. 2549 

 
รูปที ่17 กรณีใช ้URC ท่ีน าเสนอ 2 และควบคุมอตัรา
การไหลท่ีจุด P.17 ภายใตส้ถานการณ์ ปี พ.ศ. 2549 

 
รูปที ่18 กรณีใช ้URC เดิม ภายใตส้ถานการณ์                 

ปี พ.ศ. 2554                                                                                  

 
รูปที ่19 กรณีใช ้URC ท่ีปรับปรุงใหม่ปี พ.ศ. 2555  

ภายใตส้ถานการณ์ ปี พ.ศ. 2554 

 
รูปที ่20 กรณีใช ้URC ท่ีน าเสนอ 1 ภายใตส้ถานการณ์ 

ปี พ.ศ. 2554 

 
รูปที ่21 กรณีใช ้URC ท่ีน าเสนอ 2 ภายใตส้ถานการณ์     

ปี พ.ศ. 2554 
 

 
รูปที ่22 กรณีใช ้URC เดิม และควบคุมอตัราการไหลท่ี

จุด P.17 ภายใตส้ถานการณ์ปี พ.ศ. 2554 

 
รูปที ่23 กรณีใช ้URC ท่ีปรับปรุงใหม่ปี พ.ศ. 2555 และ
ควบคุมอตัราการไหลท่ีจุด P.17  ภายใตส้ถานการณ์        

ปี พ.ศ. 2554 
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รูปที ่24 กรณีใช ้URC ท่ีน าเสนอ 1 และควบคุมอตัราการ

ไหลท่ีจุด P.17 ภายใตส้ถานการณ์ปี พ.ศ. 2554 
 

 
รูปที ่25 กรณีใช ้URC ท่ีน าเสนอ 2 และควบคุมอตัราการ

ไหลท่ีจุด P.17 ภายใตส้ถานการณ์ ปี พ.ศ. 2554 

 จากผลการจ าลองสถานการณ์น ้ าท่วมโดยการแบ่ง
กรณีศึกษาออกเป็น 8 กรณี ในสถานการณ์ปีน ้ ามาก ปี พ.ศ.  
2549 และ 2554 พบว่าในปี พ.ศ. 2549 กรณีใช ้URC ท่ีผู ้
ศึกษาน าเสนอ 1 ร่วมกับการควบคุมอัตราการไหลท่ีสถานี 
P.17 สามารถลดจ านวนวนัท่ีน ้ าท่วมในจุดควบคุมและอตัรา
การไหลสูงสุด รวมถึงปริมาณน ้ าท่ีระบายรวมจากเข่ือนมาก
ท่ีสุด ส่วนใน ปี พ.ศ. 2554 กรณีใช้ URC ท่ีปรับปรุงข้ึน
ใหม่ในปี พ.ศ. 2555 ร่วมกับการควบคุมอัตราการไหลท่ี
สถานี P.17 สามารถลดจ านวนวนัท่ีน ้ าท่วมในจุดควบคุมและ
อตัราการไหลสูงสุดมากท่ีสุด  
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาน้ีน าเสนอแบบจ าลองในการศึกษาและ
ควบคุมน ้ าท่วมโดยใชแ้บบจ าลอง HEC-ResSim รวมถึงใช้
แบบจ าลอง HEC-HMS มาช่วยในค านวณปริมาณน ้ าท่าใน
ลุ่มน ้ าย่อย และท าการเปรียบเทียบปริมาณน ้ าท่ีจุดควบคุม
สถานี  P.17 โดยแบ่ งกรณี ศึ กษาออกเป็ น  8  กรณี ใน
สถานการณ์แต่ละปี ผลการเปรียบเทียบพบว่า ในปี พ.ศ.  
2549 อ่างเก็บน ้ าเข่ือนภูมิพลควรใช ้URC ท่ีผูศึ้กษาน าเสนอ 
1 ร่วมกบัการควบคุมอตัราการไหลท่ีสถานี P.17 และปี พ.ศ. 
2554 ควรใช้ URC ท่ีปรับปรุงข้ึนใหม่ในปี พ.ศ. 2555 
ร่วมกับการควบคุมอตัราการไหลท่ีสถานี P.17 จะสามารถ
ช่วยในการบรรเทาน ้ าท่วมท่ีสถานีควบคุม P.17 ได้ดีท่ีสุด 
โดยอ่างเก็บน ้ าเข่ือนภูมิพลจะท าการเร่งระบายน ้ าเพ่ิมมากข้ึน
ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคม และเร่ิม
ระบายอีกคร้ังในช่วงตน้กลางเดือนกนัยายน ในกรณีปี พ.ศ.  
2549 และต้นเดือนสิงหาคมในกรณี  ปี  พ.ศ. 2554 ตาม
ความสามารถในการระบายสูงสุดภายใต ้URC ท่ีก าหนด 
 

6.  กติติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ดร.ธนพร สุปริยศิลป์ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา ท่ีให้ค  าปรึกษาแนะน า รวมถึงให้ความ
ช่วยเหลือต่างๆ และขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีศูนย์อุทกวิทยา
ชลประทานภาคเหนือตอนบนและเจ้าหน้าท่ีการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิต ประจ าอ่างเก็บน ้ าเข่ือนภูมิพล ท่ีให้ความอนุเคราะห์ใน
การจดัหาขอ้มูลส าหรับใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 

จ.เกษมทรัพย์ และ ธ.สุปริยศิลป์
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รูปที ่24 กรณีใช ้URC ท่ีน าเสนอ 1 และควบคุมอตัราการ

ไหลท่ีจุด P.17 ภายใตส้ถานการณ์ปี พ.ศ. 2554 
 

 
รูปที ่25 กรณีใช ้URC ท่ีน าเสนอ 2 และควบคุมอตัราการ

ไหลท่ีจุด P.17 ภายใตส้ถานการณ์ ปี พ.ศ. 2554 

 จากผลการจ าลองสถานการณ์น ้ าท่วมโดยการแบ่ง
กรณีศึกษาออกเป็น 8 กรณี ในสถานการณ์ปีน ้ ามาก ปี พ.ศ.  
2549 และ 2554 พบวา่ในปี พ.ศ. 2549 กรณีใช ้URC ท่ีผู ้
ศึกษาน าเสนอ 1 ร่วมกับการควบคุมอัตราการไหลท่ีสถานี 
P.17 สามารถลดจ านวนวนัท่ีน ้ าท่วมในจุดควบคุมและอตัรา
การไหลสูงสุด รวมถึงปริมาณน ้ าท่ีระบายรวมจากเข่ือนมาก
ท่ีสุด ส่วนใน ปี พ.ศ. 2554 กรณีใช้ URC ท่ีปรับปรุงข้ึน
ใหม่ในปี พ.ศ. 2555 ร่วมกับการควบคุมอัตราการไหลท่ี
สถานี P.17 สามารถลดจ านวนวนัท่ีน ้ าท่วมในจุดควบคุมและ
อตัราการไหลสูงสุดมากท่ีสุด  
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาน้ีน าเสนอแบบจ าลองในการศึกษาและ
ควบคุมน ้ าท่วมโดยใชแ้บบจ าลอง HEC-ResSim รวมถึงใช้
แบบจ าลอง HEC-HMS มาช่วยในค านวณปริมาณน ้ าท่าใน
ลุ่มน ้ าย่อย และท าการเปรียบเทียบปริมาณน ้ าท่ีจุดควบคุม
สถานี  P.17 โดยแบ่ งกรณี ศึ กษาออกเป็ น  8  กรณี ใน
สถานการณ์แต่ละปี ผลการเปรียบเทียบพบว่า ในปี พ.ศ.  
2549 อ่างเก็บน ้ าเข่ือนภูมิพลควรใช ้URC ท่ีผูศึ้กษาน าเสนอ 
1 ร่วมกบัการควบคุมอตัราการไหลท่ีสถานี P.17 และปี พ.ศ. 
2554 ควรใช้ URC ท่ีปรับปรุงข้ึนใหม่ในปี พ.ศ. 2555 
ร่วมกับการควบคุมอตัราการไหลท่ีสถานี P.17 จะสามารถ
ช่วยในการบรรเทาน ้ าท่วมท่ีสถานีควบคุม P.17 ได้ดีท่ีสุด 
โดยอ่างเก็บน ้ าเข่ือนภูมิพลจะท าการเร่งระบายน ้ าเพ่ิมมากข้ึน
ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคม และเร่ิม
ระบายอีกคร้ังในช่วงตน้กลางเดือนกนัยายน ในกรณีปี พ.ศ.  
2549 และต้นเดือนสิงหาคมในกรณี  ปี  พ.ศ. 2554 ตาม
ความสามารถในการระบายสูงสุดภายใต ้URC ท่ีก าหนด 
 

6.  กติติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ดร.ธนพร สุปริยศิลป์ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา ท่ีให้ค  าปรึกษาแนะน า รวมถึงให้ความ
ช่วยเหลือต่างๆ และขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีศูนย์อุทกวิทยา
ชลประทานภาคเหนือตอนบนและเจ้าหน้าท่ีการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิต ประจ าอ่างเก็บน ้ าเข่ือนภูมิพล ท่ีให้ความอนุเคราะห์ใน
การจดัหาขอ้มูลส าหรับใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 
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