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บทคัดย่ อ
การศึ กษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อจ าลองสภาพการเกิ ดน้ าไหลบ่ าในกรณี อ่า งเก็บน้ าห้วยใสพังทลายโดยใช้
แบบจาลองคณิ ตศาสตร์ HEC-RAS การจาลองการพัง-ของเขื่อนพิจารณาเป็ น 4 กรณี ศึกษา คือ เกิดรู รั่วที่ตวั เขื่อนหน้า
ตัดการพังเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมคางหมู (กรณี 1) เกิดรู รั่วที่ตวั เขื่อนหน้าตัดการพังเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า (กรณี 2) เกิดรู รั่วที่ตวั
เขื่อนหน้าตัดการพังเป็ นรู ปสามเหลี่ยม (กรณี 3) และ การไหลข้ามสันเขื่อนหน้าตัดการพังเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมคางหมู (กรณี
4) ตามรอบปี การเกิดการเกิดซ้ า 100 ปี 1,000 ปี 10,000 ปี และ PMF (Probable Maximum Flood ) จากการศึกษาพบว่าที่
PMF ระยะเวลาของการพังทลายสั้นที่สุดคือ กรณี ศึกษาที่ 1 และ 2 เริ่ มเกิดการพังทลายที่เวลา 36 ชัว่ โมงหลังจากเริ่ มมี
น้ าท่าไหลเข้าอ่าง ส่วนกรณี ศึกษาที่ 3 เริ่ มเกิดการพังทลายที่เวลา 37 ชัว่ โมงตั้งแต่เริ่ มมีน้ าท่าไหลเข้าอ่าง และกรณี ศึกษา
ที่ 4 เกิดการพังทลายที่เวลา 47 ชัว่ โมงตั้งแต่เริ่ มมีน้ าท่าไหลเข้าอ่าง ปริ มาณน้ าที่ไหลจากอ่างในแต่ละกรณี ศึกษาจะอยูท่ ี่
10,000 – 12,000 ลบ.ม.ต่อวินาที ส่วนกรณี ศึกษาที่ 4 พิจารณาที่ PMF มีปริ มาณน้ ามากที่สุดที่มากกว่า 14,000 ลบ.ม.ต่อ
วินาที และระยะเวลาการเดินทางของคลื่นน้ าบ่าจากอ่างเก็บน้ าถึงชุมชนเทศบาลตาบลชะอวดใช้เวลา 3 ชัว่ โมง หลังจาก
การเกิดการพังของอ่างเก็บน้ าระดับน้ าท่วมในพื้นที่สูง 10 – 15 เมตร
ABSTRACT
This study aimed at flood wave simulation due to breach of Huay Nam Sai reservoir using HEC-RAS
mathematical model. Four study cases were considered, including three piping failure cases of trapezoidal (case 1),
rectangular (case 2), and triangular breach shapes (case 3), and overtopping failure with trapezoidal breach shape
(case 4) for return period of 100, 1,000, 10,000 years and Probable Maximum Flood (PMF). It was found that PMF
study case had the shortest period of failure, that is, cases 1 and 2 gave the initial failure time at 36 hours from
starting simulated time, and those at 37 hours and 47 hours for cases 3 and 4, respectively. Reservoir inflow in each
cases was between 10,000 to 12,000 m3/s, and those value of case 4 at PMF was more than 14,000 m3/s. The flood
wave travel time from Huay Nam Sai reservoir to Cha-Uat subdistrict municipality was approximately 3 hours after
dam failure happened with flooding depth in floodplain areas was about 10 to 15 meters.
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บทนา
เขื่อนและอ่างเก็บน้ าจัดเป็ นสิ่ งก่อสร้างชนิดหนึ่งสาหรับการกักเก็บน้ าที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการแก้ไขปั ญหาน้ าท่วม
และการขาดแคลนน้ าในพื้นที่ เพื่อเก็บน้ าให้ได้ปริ มาณที่ มากให้เพียงพอต่อความต้องการน้ าในการดาเนิ นชี วิต และ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนั้นส่วนมากจึงเป็ นสิ่ งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณที่สูงหรื อพื้นที่ตน้ น้ า โดยที่หากเกิดภัย
พิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับเขื่อนก็ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยของชีวิต และทรัพย์สิน ของพื้นที่บริ เวณตอนล่างของ
เขื่อนมากเช่นกัน เช่น ปั ญหาน้ าหลากมากกว่าที่ออกแบบ ของเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่นในปี พ.ศ. 2521 ซึ่งส่งผลให้น้ า
ในอ่างสูงเกือบล้นสันเขื่อน จนเกิดน้ าท่วมท้ายน้ าจากการระบาย ปั ญหาการรั่วซึ มผ่านฐานรากเขื่อนของเขื่อนมูลบน จ.
นครราชสี มา ในปี พ.ศ. 2533 (ปิ ยะ, 2544) ปั ญหาการกัดเซาะทางด้านท้ายน้ าของทางระบายน้ าล้นเขื่อนแม่สอดในปี
พ.ศ. 2533 (น้ าทิพย์, 2547) เป็ นต้น แม้วา่ ภัยพิบตั ิจากเขื่อนที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยจะไม่ส่งผลกระทบร้ายแรง แต่
โอกาสการพังทลายของเขื่อนมีความเป็ นไปได้ถึงแม้วา่ จะมีโอกาสที่ เกิดขึ้นน้อยมากก็ตาม ด้วยเหตุดงั กล่าวจึ งต้องมี
การศึกษาและวิเคราะห์ผลที่อาจจะเกิดจากการพังทลายของเขื่อนเอาไว้เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการอพยพ และการ
ป้ องกันภัยฉุกเฉิ น เพื่อลดความเสี ยหายและผลกระทบที่อาจจะเกิดต่อชีวติ และทรัพย์สิน
โดยที่ผา่ นมามีการศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดการพังทลายของเขื่อนโดยใช้แบบจาลองคณิ ตศาสตร์ เช่น การ
คาดการณ์อุทกภัยที่เกิดจากการพังทลายของเขื่อนและการระบายน้ าผ่านทางน้ าล้น กรณี ศึกษาเขื่อนคลองท่าด่าน จังหวัด
นครนายกโดยใช้แบบจาลองคณิ ตศาสตร์ ร่วมกับการสารวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พบว่าตัวเมือง
นครนายกหน้าคลื่ นจะมาถึงใน 1.32 ชัว่ โมง มีระดับน้ าสู งสุ ด ที่ 9.03 เมตร รทก. ที่ 5.42 ชัว่ โมง หลังจากเขื่ อนพัง
ปริ มาณน้ าไหลผ่านสูงสุด 8,837.38 ลบ.ม./วินาที อัตราเร็ วสูงสุดของคลื่นน้ าบ่าเท่ากับ 3.88 เมตร/วินาที (ปกรณ์, 2543)
การจาลองสภาพน้ าท่วมบริ เวณท้ายน้ าในกรณี การพังทลายของเขื่อนแม่กวง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบจาลองทาง
คณิ ตศาสตร์ MIKE 11พบว่า ท่วมสูงสุดที่ตาแหน่ง กม. 53+000 ณ อาเภอเมืองลาพูน ที่ระดับความสู ง +296.06 ม.รทก.
ซึ่ งมีความสู งของน้ า เหนื อตลิ่ง เท่ากับ 6.05 ม. ที่ เวลา 22 ชัว่ โมง 16 นาที หลังจากเขื่อนพัง (เรื องวิทย์, 2551) การ
พังทลายของเขื่ อ นและจ าลองแบบการไหลท้า ยน้ าอ่ างเก็บ น้ าคลองสะเดา จังหวัด สงขลา โดยใช้แ บบจาลองทาง
คณิ ตศาสตร์ MIKE 11 พบว่าระดับน้ าด้านท้ายน้ าที่ได้รับผลกระทบรุ นแรงที่ สุด คือ ชุมชนบ้านม่วงมีระดับน้ าท่วม
สู งสุ ด 8.577 เมตร และชุมชนบ้านปลักดองเต่ามีระดับสู งสุ ดที่ระดับ +14.366 เมตร รทก.ทั้งจัดทาแผนที่น้ าท่วมพื้นที่
เสี่ ยงภัยน้ าท่วม 21.5 ตารางกิ โลเมตร (จักรรัฐ และคณะ, 2552) การจาลองการพิบตั ิของเขื่อนศรี นคริ นทร์ โดยใช้
แบบจาลองอุทกพลศาสตร์ MIKE11-HD พบว่าการพังทลายของเขื่อนในกรณี น้ าไหลล้นข้ามสันเขื่อน ทาให้เกิดปริ มาณ
การไหลสูงสุดเท่ากับ 15,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เกิดขึ้นที่เวลา 25 ชัว่ โมง (นฤมล และคณะ, 2555) และ การศึกษา
การพังทลายของเขื่อนแก่งกระจาน ด้วยแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ HEC-RAS พบว่า ปริ มาณน้ าหลากไหลเข้าสู งสุ ดที่
อาจจะเป็ นไปได้ (PMF) ทาให้เกิดพื้นที่น้ าท่วม 89,907 ไร่ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดทางตลิ่งฝั่งขวาของแม่น้ า
เพชรบุรีบริ เวณ อ.แก่งกระจาน ความลึกน้ าท่วม 20.53 เมตร ระยะทางจากตัวเขื่อน 1 กิโลเมตร โดยคลื่นน้ าหลากใช้เวลา
เดินทาง 1.6 ชัว่ โมง นับจากเวลาที่เขื่อนเริ่ มเกิดการพังทลาย (อาทิตย์, 2555)
สาหรับอ่างเก็บน้ าห้วยน้ าใสซึ่ งตั้งอยู่บริ เวณต้นน้ าของลุ่มน้ าปากพนังครอบคลุมรอยต่อของ 3 จังหวัด คือ อ.ป่ า
พะยอม จ.พัทลุง อ.รัษฎา จ.ตรัง และ อ.ชะอวด จ.นครศรี ธรรมราช มีความจุ 80 ล้าน ลบ.ม. (สานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ , 2557) โดยจากเหตุการณ์ที่เกิดฝนตกหนักในช่วงเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2554 วัดปริ มาณฝน ณ. อ่างเก็บน้ าห้วยน้ าใสในวันที่ 28 มีนาคม 2554 ได้ 220 มม. มีปริ มาณน้ าสะสมใน
อ่าง 87.383 ล้าน ลบ.ม. มีปริ มาณน้ าไหลล้นผ่านอาคารระบายน้ าล้น (Spillway) 104.178 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ดังแสดง
ในภาพที่ 1 ส่งผลให้ปริ มาณน้ าในพื้นที่มีระดับสู งขึ้นเอ่อล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ทา้ ยน้ าในพื้นที่ ตอนบนของลุ่มน้ าปากพนัง
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บางส่วน เช่น ตาบลเขาพระทอง ตาบลท่าประจะ และเทศบาลตาบลชะอวด ถึงแม้ในรอบหลายปี ที่ผ่านมามีปริ มาณน้ า
ไหลลงอ่างห้วยน้ าใสในปริ มาณที่มาก อ่างเก็บน้ ามีศกั ยภาพเก็บกักไว้ได้ แต่ยงั คงมีความเสี่ ยงต่อการเกิดปั ญหาในการ
ระบายน้ าอยู่ เมื่อเกิดปริ มาณน้ านองสูงสุดที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ า ในรอบปี เกิดซ้ าสูง ๆ

ภาพที่ 1 อาคารระบายน้ าล้นอ่างเก็บน้ าห้วยน้ าใส
วัตถุประสงค์ การวิจยั
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้แบบจาลองคณิ ตศาสตร์ HEC-RAS จาลองสภาพการเกิดน้ าไหลบ่าใน
กรณี อ่างเก็บน้ าห้วยใสพังทลาย
วิธีการวิจยั
1. แบบจาลองทีใ่ ช้ ในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เลือกใช้แบบจาลองคณิ ตศาสตร์ HEC – RAS แบบจาลองคณิ ตศาสตร์ HEC – RAS (Hydrologic
Engineering Centers River Analysis System) เป็ น free software เป็ นแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับวิเคราะห์ดา้ น
ชลศาสตร์ในหนึ่งมิติ (one-dimensional) ถูกพัฒนาขึ้นโดย Hydrologic Engineering Center for the U.S. Army Corps of
Engineering มีความสามารถในการวิเคราะห์ 4 อย่าง (สุ ภทั ร, 2553) คือ (1) การคานวณการไหลของน้ า แบบคงตัว
(steady flow) (2) การคานวณการไหลของน้ าแบบไม่คงตัว (unsteady flow) (3) การคานวณการเคลื่อนที่ของตะกอน
และ (4) การวิเคราะห์คุณภาพน้ า (Brunner, 2010) แบบจาลอง HEC – RAS สามารถคานวณลักษณะการไหลได้ท้ งั การ
ไหลของน้ าแบบคงตัว และการไหลของน้ าแบบไม่คงตัว โดยการไหลของน้ าในลาน้ าแบบไม่คงตัวเป็ นไปตามทฤษฎี
ของสมการ Saint Venant คือ ประกอบไปด้วยสมการที่ใช้อธิ บายการไหลทั้ง 2 สมการ คือ สมการความต่อเนื่ องหรื อ
สมการอนุรักษ์มวล (conservation of mass) และ สมการโมเมนตัมหรื อสมการอนุรักษ์โมเมนตัม (conservation of
momentum) (US Army Corps of Engineers, 2008)
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- สมการความต่อเนื่อง
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2. การกาหนดกรณีศึกษาการจาลองการพังทลายของเขื่อนสาหรับใช้ กบั แบบจาลองคณิตศาสตร์
พารามิเตอร์การพังของอ่างเก็บน้ า วิเคราะห์การทานายคลื่นน้ าบ่าที่เกิดจากการพังทลายของเขื่อนอ่างเก็บน้ าห้วย
น้ าใส โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ าและความจุอ่างเก็บน้ าห้วยน้ าใส ของกรมชลประทานที่ แสดงดังภาพที่ 2
พารามิเตอร์ การพังทลายของเขื่อนซึ่ งประกอบด้วย ขนาดความกว้างของการพังทลาย ระยะเวลาการพังทลาย กาหนด
พารามิเตอร์การพังเป็ น 4 กรณี ศึกษาคือ กรณี ศึกษาที่ 1 เกิดรู รั่วที่ตวั เขื่อน (Piping) หน้าตัดการพังเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมคางหมู
กรณี ศึกษาที่ 2 เกิ ดรู รั่วที่ตวั เขื่อน (Piping) หน้าตัดการพังเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า กรณี ศึกษาที่ 3 เกิดรู รั่วที่ตวั เขื่อน
(Piping) หน้าตัดการพังเป็ นรู ปสามเหลี่ยม และกรณี ศึกษาที่ 4 ไหลข้ามสันเขื่อน (Overtopping) หน้าตัดการพังเป็ นรู ป
สี่ เหลี่ ยมคางหมู รายละเอียดในตารางที่ 1 ซึ่ งรวบรวมและพิจารณาจากข้อมูลการพังทลายของเขื่อนในอดี ตที่ ได้มี
การศึ กษาโดย เป็ นขอบเขตด้านเหนื อน้ า และใช้ความลาดชันของท้องคลอง เป็ นขอบเขตด้านท้ายน้ า โดยแต่ละ
กรณี ศึกษาจาลองการพังที่ รอบปี เกิ ดซ้ าที่ 100 ปี 1,000 ปี 10,000 และ ปริ มาณน้ าหลากสู งสุ ดที่ อาจเป็ นได้ (Probable
Maximum Flood, PMF) ตามลาดับ
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3. การสารวจลักษณะทางกายภาพของลานา้ และพื้นทีท่ ้ ายนา้
ในการสารวจสภาพลาน้ าและลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ทา้ ยน้ า สารวจด้วยการ Ground Survey โดยใช้กล้อง
ระดับเดินระดับจากหมุดอ้างอิงเพื่อถ่ายค่าระดับไปยังรู ปตัดลาน้ าต่างๆ โดยระยะในการสารวจรู ปตัดลาน้ าประมาณ 1- 4
กิโลเมตร ต่อ 1 รู ปตัดลาน้ า ทั้งนี้พิจารณาถึงความยากง่ายในการเข้าสารวจพื้นที่ และในบางช่วงที่ขนาดรู ปตัดลาน้ าไม่
เปลี่ยนแปลงมากๆ อาจเว้นระยะช่วงห่างการเก็บรู ปตัดลาน้ าให้มาก แต่ถา้ บางช่วงของรู ปตัดลาน้ ามีขนาดที่เปลี่ยนแปลง
มากๆ อาจต้องทาการเก็บรู ปตัดลาน้ าให้ถี่ข้ ึน ดังแสดงในภาพที่ 3 และตัวอย่างรู ปตัดตามที่แสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าระดับ ความจุ และพื้นที่ผิวน้ าของอ่างเก็บน้ าห้วยน้ าใส
ทีม่ า: สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ , 2557
ตารางที่ 1 พารามิเตอร์การพังสาหรับการจาลองกรณี ศึกษาการพังทลายของอ่างเก็บน้ าห้วยน้ าใส
กรณีศึกษา
รายละเอียด
1
2
3
Piping
ลักษรณะรอยแยก
รู ปคางหมู
รู ปผืนผ้า
รู ปสามเหลี่ยม
ระดับน้ าเริ่ มต้น (ม.รทก.)
86
86
86
ะดับน้ าเริ่ มต้นเกิดรอยแยก (ม.รทก.)
87.5
87.5
87.5
ระดับที่เริ่ มเกิดรู รั่ว (ม.รทก.)
72
72
72
ระดับสิ้นสุดหลังเกิดรอยแยกสมบูรณ์
59
59
59
(ม.รทก.)
ค่าความลาดชันของรอยแยก
1:1
1:0
1:1
ความกว้างรอยแยกที่จุดต่าสุด (ม.)
70
70
0
ระยะเวลาการพังทลาย (ชม.)
1
1
1
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4
Overtopping
รู ปคางหมู
90.01
88.01
70
1:1
70
1
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ระดับความสูง เมตร(รทก.)

ภาพที่ 3 ตาแหน่งจุดสารวจรู ปตัดลาน้ าในพื้นที่ศึกษา

ระยะทาง (ม.)

ภาพที่ 4 ตัวอย่างภาคตัดขวางที่ได้จากการสารวจภาคสนาม
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4. การจาลองสภาพการเกิดนา้ ไหลบ่ าในกรณีอ่างเก็บนา้ ห้ วยใสพังทลายโดยใช้ แบบจาลองคณิตศาสตร์
การจาลองสภาพการเกิดน้ าไหลบ่าในกรณี อ่างเก็บน้ าห้วยใสพังทลายโดยใช้แบบจาลองคณิ ตศาสตร์ มีภาพรวม
การทางาน 3 ขั้นตอนหลัก คือ การศึกษาด้านอุทกวิทยาเพื่อประเมินน้ าท่าจากปริ มาณน้ าฝน การศึกษาทางชลศาสตร์เพื่อ
ศึกษาการเคลื่อนตัวของคลื่นน้ าหลาก และการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อจัดทาข้อมูลลักษณะทางกายภาพของ
พื้นที่ สาหรั บใช้วิเคราะห์ ใ นแบบจาลองอุ ทกวิทยา และแบบจาลองทางชลศาสตร์ โดยมี รายละเอี ย ดตามขั้น ตอน
ดังต่อไปนี้ โดยแผนผังของวิธีการศึกษาแสดงในภาพที่ 5

ภาพที่ 5 ขั้นตอนการใช้แบบจาลองคณิ ตศาสตร์เพื่อจาลองสภาพการเกิดน้ าไหลบ่าในกรณี อ่างเก็บน้ าห้วยใสพังทลาย
ผลการวิจยั
จากการใช้แบบจาลองคณิ ตศาสตร์ HEC – RAS จาลองคลื่นน้ าบ่าที่เกิดจากการพังทลายของอ่างเก็บน้ าห้วยน้ าใส
โดยจาลองการพังทลายเป็ น 4 กรณี ศึกษา คือ กรณี ศึกษาที่ 1 เกิดรู รั่วที่ตวั เขื่อน (Piping) หน้าตัดการพังเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยม
คางหมู กรณี ศึกษาที่ 2 เกิดรู รั่วที่ตวั เขื่อน (Piping) หน้าตัดการพังเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า กรณี ศึกษาที่ 3 เกิดรู รั่วที่ตวั เขื่อน
(Piping) หน้าตัดการพังเป็ นรู ปสามเหลี่ยม และกรณี ศึกษาที่ 4 ไหลข้ามสันเขื่อน (Overtopping) หน้าตัดการพังเป็ นรู ป
สี่ เหลี่ยมคางหมู โดยแต่ละกรณี ศึกษาจาลองการพังที่รอบปี เกิดซ้ าที่ 100 ปี 1,000 ปี 10,000 และ ปริ มาณน้ าหลากสู งสุ ด
ที่อาจเป็ นได้ (PMF) ตามลาดับ พบว่าระยะเวลาเริ่ มพังทลายของอ่างเก็บน้ าแตกต่างกันเป็ นตามรอบปี การเกิดซ้ าต่างๆ
เช่ น เริ่ ม เกิ ดการพังทลายที่ เวลา 36 ชั่วโมงจากกรณี ศึกษาที่ 1 และ 2, 37 และ 47 ชั่วโมง ที่ กรณี ศึกษาที่ 3 และ 4
ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 2
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ปริ มาณน้ าที่ ไหลจากอ่างในแต่ละกรณี ศึกษาตามรอบปี การเกิดซ้ าต่างๆจะอยู่ที่ 10,000 – 12,000 ลบ.ม.ต่อวินาที
โดยในกรณี ศึกษาที่ 4 ที่ PMF จะมีปริ มาณน้ ามากที่สุดที่ 14,120 ลบ.ม.ต่อวินาที ดังตารางที่ 2
ในตารางที่ 2 พบว่าปริ มาณน้ าที่ไหลจากรอยแยกไม่มีความแตกต่างกันมากนักในแต่ละรอบปี การเกิดซ้ า เช่นใน
กรณี ที่ 3 เกิ ดรู รั่วที่ตวั เขื่อน (Piping) หน้าตัดการพังเป็ นรู ปสามเหลี่ยม ทุกรอบปี การเกิดซ้ าที่ จาลองปริ มาณน้ าจะมี
ประมาณ 12,000 ลบ.ม.ต่อวินาที เนื่องจากสิ่ งที่มีผลต่อปริ มาณน้ าคือน้ าที่เก็บกักอยูใ่ นตัวเขื่อน
ในส่วนของระยะเวลาของคลื่นน้ าที่ไหลผ่านพื้นที่ต่างๆตามแนวร่ องน้ าที่มีระยะเวลาแตกต่างกัน เช่น ที่รอบปี การ
เกิดซ้ าที่ PMF กรณี ศึกษาที่ 4 ไหลข้ามสันเขื่อน (Overtopping) โดยระยะเวลาเริ่ มพังทลายที่ 47 ชัว่ โมงหลังจากมีน้ าไหล
เข้าอ่าง และใช้เวลา 1 ชัว่ โมงหลังเกิดการพังทลายผ่านชุมชนบ้านทุ่งชุมพลซึ่งมีระยะทางจากอ่างประมาณ 1.5 กิโลเมตร
ปริ มาณน้ าอยู่ที่ 14,120.85 ลบ.ม.ต่อวินาที และคลื่นน้ าผ่านหมู่บา้ นลานข่อยที่ระยะทาง 8.5 กิ โลเมตร ที่ระยะเวลา 2
ชัว่ โมงหลังเกิดการพังทลาย โดยที่บริ เวณตลาดเทศบาลตาบลชะอวดซึ่ งเป็ นเขตชุมชนหนาแน่นที่ระยะทาง ประมาณ
37.5 กิโลเมตร จากอ่างเก็บน้ าคลื่นน้ าใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมงหลังเกิดการพังทลายของอ่างเก็บน้ า ดัง
แสดงรายละเอียดในภาพที่ 6
ตารางที่ 2 ปริ มาณน้ าหลากตามกรณี ศึกษาที่รอบปี การเกิดซ้ าต่างๆ
กรณีศึกษา

ระยะเวลาเริ่มพังทลาย

ปริมาณนา้ (ลบ.ม.ต่ อวินาที)

100 ปี

1000ปี

10000ปี

PMF

100 ปี

1000ปี

10000ปี

PMF

กรณี ศึกษาที่ 1

51

46

42

36

12,282.23

10,241.73 12,362.44

11,659.04

กรณี ศึกษาที่ 2

51

46

42

36

10,234.11

10,241.73 12,362.44

11,659.04

กรณี ศึกษาที่ 3

51

48

43

37

12,341.99

11,380.97 12,360.65

12,806.12

กรณี ศึกษาที่ 4

55

49

45

47

12,589.14

12,121.06 12,617.00

14,120.85

อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
จากผลการจาลองการพังทลายของเขื่อนอ่างเก็บน้ าห้วยน้ าใสด้วยแบบจาลองคณิ ตศาสตร์ พบว่า ที่รอบปี การเกิดซ้ า
เดียวกัน กรณี ศึกษาที่ 1 กรณี ศึกษาที่ 2 และกรณี ศึกษาที่ 3 ระยะเวลาเริ่ มการพังทลายของเขื่อนมีระยะเวลาเท่าๆกันเมื่อ
พิจารณาจากช่วงน้ าท่าเริ่ มไหลเข้าลุ่มน้ า โดยในกรณี ศึกษาที่ 4 ระยะเวลาการพังทลายจะมากกว่ากรณี การเกิ ดรู รั่ว
เล็กน้อย ซึ่ เช่น รอบปี ที่ปริ มาณไหลเข้าสู งสุ ดที่อาจเป็ นไปได้ (Probable Maximum Flood, PMF) กรณี ศึกษาที่ 1 กับ 2
เริ่ มเกิดการพังทลายที่เวลา 36 ชัว่ โมงตั้งแต่เริ่ มมีน้ าท่าไหลเข้าลุ่มน้ า กรณี ศึกษาที่ 3 เริ่ มเกิดการพังทลายที่เวลา 37
ชัว่ โมงตั้งแต่เริ่ มมีน้ าท่าไหลเข้าลุ่มน้ า และกรณี ศึกษาที่ 4 เริ่ มเกิดการพังทลายที่เวลา 47 ชัว่ โมงตั้งแต่เริ่ มมีน้ าท่าไหลเข้า
ลุ่มน้ า ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึ กษาการพังทลายของเขื่อนแก่งกระจานของอาทิตย์ ในปี พ.ศ. 2555 ซึ่ งพบว่าที่ รอบปี
การเกิดซ้ าเดียวกันมีระยะเวลาเริ่ มพังทลายเท่ากันสาหรับกรณี การเกิดรู รั่วที่ตวั เขื่อน และระยะเวลาเริ่ มพังทลาย มากว่า
ในกรณี เกิดการไหลล้นข้ามสันเขื่อน
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ภาพที่ 6 ระยะเวลาของคลื่นน้ าที่ไหลผ่านพื้นที่ต่างๆตามแนวร่ องน้ า
ปริ มาณน้ าไหลออกจากอ่ า งในช่ วงเกิ ด การพังทลายในแต่ ล ะกรณี ศึก ษามี ปริ มาณไม่ แตกต่ างกัน มาก เช่ น ใน
กรณี ศึกษาที่ 1 ที่รอบการเกิดซ้ า 100 ปี ปริ มาณน้ า 11,967.18 ลบ.ม.ต่อวินาที ที่รอบการเกิดซ้ า 1,000 ปี ปริ มาณน้ า
12,034.73 ลบ.ม.ต่อวินาที ที่รอบการเกิดซ้ า 10,000 ปี ปริ มาณน้ า 12,350.77 ลบ.ม.ต่อวินาที และรอบการเกิดที่ PMF
ปริ มาณน้ า 13,272.29 ลบ.ม.ต่อวินาที ตามลาดับ เพราะปริ มาณน้ าจะได้รับอิทธิ พลจากน้ าที่เก็บกักมากกว่าน้ าที่ไหลเข้า
มาตามช่วงเวลาต่างๆ โดยจากการเปรี ยบเทียบกับการศึกษาการพังทลายของเขื่อนแก่งกระจานพบว่ามีแนวโน้มไปใน
ทิศทางเดียวกัน
พื้นที่ใต้อ่างเก็บน้ ามีระดับน้ าท่วมแตกต่างกันไปตามปริ มาณน้ าท่าที่รอบปี การเกิดซ้ าต่างๆ ส่ วนใหญ่อยู่ที่ 2 – 4
เมตร โดยที่รอบปี การเกิดซ้ าที่มีระดับน้ าท่วมในพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เกิดจากคลื่นน้ าบ่าเนื่องจากการพังทลายของอ่างเก็บน้ า
สูงสุดคือปริ มาณน้ าท่าที่รอบปี การเกิดซ้ า PMF ระดับน้ าท่วมในพื้นที่มีระดับอยูท่ ี่ 10 – 15 เมตร
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ประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 17; 9 - 11 พฤษภาคม 2555; อุดรธานี.
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