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บทคัดย่ อ
บทความนี้นาเสนอการประยุกต์ใช้วธิ ีหาค่าที่เหมาะสมที่สุดสาหรับค้นหาโค้งกฎการปฏิบตั ิการอ่างเก็บน้ าโดย
ใช้วธิ ีฮาร์โมนีเซิร์ชร่ วมกับแบบจาลองการเลียนแบบ โดยพิจารณาปริ มาณการขาดแคลนน้ า น้อยที่สุดร่ วมกับปริ มาณน้ า
ล้นอ่างน้อยที่สุด เป็ นฟังก์ชนั่ วัตถุประสงค์ในกระบวนการค้นหาคาตอบ ประกอบด้วย 24 ตัวแปรตัดสิ นใจสาหรับโค้ง
เกณฑ์การควบคุมบน (12 ตัวแปร) และล่าง (12 ตัวแปร) ตามช่วงเวลาที่พิจารณาเป็ นรายเดือน ผลการศึกษาพบว่าโค้ง
กฎการปฏิบตั ิการอ่างเก็บน้ า ที่ได้จากวิธีหาค่าที่เหมาะสมที่สุดโดยใช้วธิ ีฮาร์โมนีเซิร์ชร่ วมกับแบบจาลองการเลียนแบบ
มีประสิ ทธิ ภาพที่ ดีเนื่ องจากไม่มีเหตุการณ์น้ าขาดแคลนและน้ าไหลล้นอ่างเกิ ดขึ้นในช่วงเวลาที่ ทดสอบจานวน 216
เดือน เมื่อเทียบกับโค้งกฎการปฏิบตั ิการอ่างเก็บน้ าเดิมซึ่งมีน้ าขาดแคลนจานวน 11 ครั้ง คิดเป็ นปริ มาณน้ าที่ขาดเท่ากับ
18.05 ล้านลูกบาศก์เมตร และน้ าไหลล้นอ่างจานวน 2 ครั้ง คิดเป็ นปริ มาณน้ าที่ไหลล้นอ่าง 243.68 ล้านลูกบาศก์เมตร
โดยโค้งควบคุมเส้นล่างใหม่ มีรูปร่ างแตกต่างจากโค้งควบคุมของอ่างเก็บน้ าเดิมเล็กน้อย คือในช่วงฤดูแล้งตั้งแต่เดือน
เมษายนถึงปลายเดือนพฤษภาคม จะสู งกว่าโค้งควบคุมของอ่างเก็บน้ าเดิมเล็กน้อยเพื่อเก็บกักน้ าไว้ตอบสนองความ
ต้องการใช้น้ า ส่ วนโค้งควบคุมเส้นบนใหม่ ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม จะสู งกว่าโค้งควบคุมของอ่างเก็บน้ า
เดิม เพื่อกักเก็บน้ าไว้ตอบสนองความต้องการใช้น้ า
ABSTRACT
This article presents application of optimization technique based on Harmony Search Algorithm (HSA) and
reservoir simulation model for searching reservoir rule curve. The objective function was developed to minimize
shortage and spill volume and 24 decision variables were upper (12 variables) and lower (12 variables) rule curves
considering monthly period of time. The study results were found that reservoir rule curve obtained using HSA and
reservoir simulation model gave a good performance due to no event of shortage and reservoir spill for testing period
of time 216 months. When compared to the old reservoir rule curve with the same conditions, it gave 11 times with
18.05 MCM for shortage event and 2 time with 243.68 MCM for reservoir spill event. The new obtained lower rule
curve was slightly different from the old one, that is, during dry season from April to May the new one gave a bit
higher value than the old one to storage water for use. The new obtained upper rule curve during April to October was
higher than the old one due to water storage during dry season.
คาสาคัญ: โค้งกฎการปฏิบตั ิการอ่างเก็บน้ า วิธีฮาร์โมนีเซิร์ซอ่างเก็บน้ าห้วยน้ าใส
Keywords: Operation rule curve for reservoir, Harmony search algorithm Huay Namsai reservoir
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บทนา
ปั จจุบนั ปริ มาณทรัพยากรน้ ามีอยูอ่ ย่างจากัด และความต้องการใช้น้ าเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ในขณะที่ปริ มาณน้ าเก็บกักใน
อ่างเก็บน้ ามีความไม่แน่นอน ขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณน้ าท่าในแต่ละปี ทาให้เกิดปั ญหาในการบริ หารจัดการน้ าของอ่างเก็บน้ า
แต่ละแห่ง ในบางปี มีน้ าหลากเกิดขึ้นถ้าไม่มีการควบคุมระดับน้ าในอ่างเก็บน้ าให้เหมาะสมจะทาให้มีการระบายน้ าลงสู่
ท้ายน้ าเป็ นปริ มาณมาก ก่อให้เกิดความเสี ยหายกับพื้นที่ทา้ ยน้ าในปี ที่มีปริ มาณน้ าน้อย ถ้าไม่มีการบริ หารจัดการน้ าที่ดี
จะทาให้เกิดปั ญหาการขาดแคลนน้ าใช้ในพื้นที่ตอนล่าง จากกรณี ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทาให้ตอ้ งศึกษาการกาหนดระดับน้ า
ควบคุมที่เหมาะสมของอ่างเก็บน้ าแต่ละแห่ง เพื่อเป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการน้ าให้มีประสิ ทธิภาพ
โค้งกฎการปฏิบตั ิการอ่างเก็บน้ า (Rule Curve) หรื อบางครั้งเรี ยกว่าโค้งแนวปฏิบตั ิ (Guide Curves) ซึ่ งจะได้จาก
การวิเ คราะห์ ขอ้ มู ลทางอุทกวิทยาในอดี ต (historical data) ซึ่ งมี เงื่ อนไขต่า ง ๆ กันร่ วมกับความต้อ งการน้ า ซึ่ ง
ประกอบด้วยโค้งควบคุมเส้นบน (Upper Rule Curve) และโค้งควบคุมเส้นล่าง (Lower Rule Curve) (สานักบริ หาร
จัดการน้ าและอุทกวิทยา และสถาบันพัฒนาการชลประทาน, 2556) สาหรับโค้งควบคุมเส้นบนนั้นเป็ นระดับสู งสุ ดของ
ช่วงการจัดการอ่างเก็บน้ าเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุ ดตลอดช่วงเวลาต่าง ๆ ในรอบปี เมื่อระดับน้ าในอ่างเกินระดับนี้ จะ
ระบายออกจากอ่างเก็บน้ า เพื่อลดปริ มาณการกักเก็บน้ าของอ่างเก็บน้ า ให้ต่ากว่าหรื ออยูร่ ะดับนี้ ส่ วนโค้งควบคุมเส้น
ล่าง เป็ นระดับล่างของช่วงอ่างเก็บน้ าตลอดช่วงเวลาต่าง ๆ ในรอบปี หากระดับน้ าในอ่างเก็บน้ าลดลงต่ากว่าระดับนี้ จะ
เกิดการขาดแคลนน้ าควรลดปริ มาณการปล่อยน้ าออกจากอ่าง ซึ่ ง Rule curve ของอ่างเก็บน้ าแต่ละแห่ งจะมีลกั ษณะที่
แตกต่างกันออกไปตามสภาพอุทกวิทยาและวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ของอ่างเก็บน้ า
ที่ผา่ นมา มีวธิ ีการที่ใช้ในการศึกษาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการดาเนิ นการจัดการในงานวิศวกรรมด้านต่าง ๆ
รวมทั้งในด้านวิศวกรรมการจัดสรรน้ าด้วย ในปั จจุบนั มีการพัฒนาโปรแกรมขึ้นมามากมาย เพื่อช่วยในการแก้ปัญหา
ด้านทรัพยากรน้ าโดยการลดข้อจากัดต่าง ๆ ทางด้านตัวแปร อีกทั้งยังช่วยในการหาค่าความเหมาะสม (Optimization)
เทคนิ คที่นิยมนามาใช้ในการหาโค้งควบคุมที่เหมาะสม (Optimal Rule Curve) คือ วิธีการเลียนแบบ (Simulation, SM)
โปรแกรมเชิงพลวัตร (Dynamic Programming, DP) เทคนิค เจเนติกอัลกอริ ทึม (Genetic Algorithm, GA) เทคนิคในการ
ค้นหาคาตอบที่ เหมาะสมโดยเลียนแบบพฤติกรรมของสัตว์ เช่น เทคนิ คนกดุเหว่า Cuckoo Search Algorithm (CS)
(วิทวัส, 2557) เป็ นต้น สาหรับปั ญหาเชิงวิศวกรรมที่มีความซับซ้อน และมีขนาดใหญ่ วิธีการหาคาตอบที่เหมาะสม ได้มี
การประยุกต์แนวคิ ดของเมตาฮิ วริ สติ ก (Meta-Heuristics) ซึ่ งเป็ นการหาคาตอบโดยการเลี ยนแบบพฤติ กรรมตาม
ธรรมชาติของสัตว์ หรื อลักษณะเฉพาะต่าง ๆ ของสิ่ งที่สนใจศึกษา ซึ่ งประสบความสาเร็ จอย่างมากและมีความรวดเร็ ว
ในการประมวลผล โดยแนวคิดเมตา-ฮิวริ สติกที่มีความนิยมแพร่ หลายประกอบด้วย วิธีมูเลทเทดแอนนี ลลิง (Simulated
Annealing, SA) วิธีทาบูเสิ ร์ช (Taboo Search, TS) วิธีนิวรอลเน็ทเวิร์ค (Neural Network, NN) วิธีทางพันธุ กรรม
(Genetic Algorithm, GA) และวิธีฝงู มด (Ant Colony Optimization, ACO) วิธีหาค่าเหมาะสมแบบกลุ่มอนุภาค (Particle
Swarm Optimization,PSO) และวิธีฮาร์โมนีเซิร์ช (Harmony Search Algorithm, HS) (อนันต์ศกั ดิ์, พงศ์ชนัน, 2553)
วิธีฮาร์ โมนี เซิ ร์ช (Harmony Search Algorithm, HS) เป็ นวิธีทางเลือกอีกวิธีหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นวิธีการค้นหาค่าเหมาะสม
ที่ สุด โดยใช้หลักการของการแก้ปัญหาของนักดนตรี เพื่อค้นหาสภาพที่ เหมาะสมที่ สุดของการประสานเสี ยงเครื่ อง
ดนตรี (Perfect State of Harmony) โดยตัดสิ นจากมาตรฐาน หรื อระดับของความสวยงามของคุณภาพเสี ยงที่เกิดขึ้น
(Aesthesis Standard) หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่าสมการวัตถุประสงค์ (Objective Function), (Geem et. al., 2005) ในการ
ประยุกต์ใช้วิธีฮาร์ โมนี เซิ ร์ชในการแก้ไขปั ญหาที่เหมาะสมที่สุดเชิ งวิศวกรรม (Engineering Variable) ก็คือการหาค่า
ของสมการวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมที่สุดนัน่ เอง
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อย่างไรก็ตามในประเทศไทยยังไม่มีการนาวิธีดงั กล่าวมาประยุกต์ใช้ในด้านการบริ หารจัดการอ่างเก็บน้ า ดังนั้น
งานวิจยั นี้ จึงนาเสนอวิธีฮาร์ โมนี เซิ ร์ช สาหรับประยุกต์ใช้เพื่อหาโค้งกฎการปฏิ บตั ิการอ่างเก็บน้ า (Rule Curve) ที่
เหมาะสมสาหรับการจัดการอ่างเก็บน้ าห้วยน้ าใส อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยในประเทศไทยในอดีตได้
มีการใช้เทคนิ คต่างๆในการหาโค้งกฎการปฏิบตั ิการอ่างเก็บน้ า เช่น การปรับ Rule Curve ของเขื่อนภูมิพลและ เขื่อน
สิ ริกิต์ ิ สาหรับความต้องการใช้น้ าที่ เปลี่ยนไปในลุ่มแน่ น้ าเจ้าพระยาให้เกิ ด ความขาดแคลนน้ าน้อยที่ สุด โดยใช้วิธี
Dynamic Programming (โสภณ, 2544), การปฏิบตั ิงานอ่างเก็บน้ าที่เหมาะสมที่สุดของอ่างเก็บน้ ามูลบนและลาแซะ โดย
ใช้แบบจาลองโอกาส-ข้อจากัดร่ วมกับกฎการตัดสิ นใจเชิงเส้น (ณรงค์, 2545) การศึกษาเพื่อเป็ นแนวทางในการควบคุม
ระดับน้ าของอ่างเก็บน้ าลาปาวโดยใช้วธิ ี Dynamic Programing (ทิพาภรณ์, 2546) เป็ นต้น
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. พัฒนาแบบจาลองการหาค่าที่เหมาะสมสาหรับค้นหาโค้งกฎการปฏิบตั ิการอ่างเก็บน้ า (Rule Curve) โดยใช้วิธี
ฮาร์โมนีเซิร์ช (Harmony Search Algorithm, HS)
2. ประเมินประสิ ทธิภาพของโค้งกฎการปฏิบตั ิการอ่างเก็บน้ า (Rule Curve) ของอ่างเก็บน้ าที่ได้จากแบบจาลองที่
พัฒนาขึ้น
วิธีการวิจยั
1. วิธีฮาร์ โมนีเซิร์ช (Harmony Search Algorithm, HS)
Harmony search เป็ นวิธีการหาค่าเหมาะสมประเภทเมตาฮิวริ สติก ซึ่ งถูกพัฒนาขึ้นมาโดย ศ.ดร. Zong Woo Geem
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 โดยได้รับแนวคิดมาจากการการประพันธ์บทเพลงของนักดนตรี ในการหาตัวโน๊ตที่ เหมาะสมสาหรับ
เครื่ องดนตรี แต่ละชนิ ด เพื่อให้มีเสี ยงเกิดประสานของเครื่ องดนตรี แต่ละชนิ ดทั้งวงดนตรี ออกมาไพเราะที่สุด โดยที่ระดับ
เสี ยงของแต่ละเครื่ องดนตรี จะเป็ นตัวกาหนดคุณภาพของเสี ยงดนตรี ทั้งนี้อาจเปรี ยบ ตัวโน๊ตที่เหมาะสมสาหรับเครื่ องดนตรี
แต่ละชนิด คือ ตัวแปรตัดสิ นใจในปั ญหาการหาค่าเหมาะสม และ คุณภาพของเสี ยงดนตรี คือ สมการวัตถุประสงค์ โดยการ
หาคาตอบที่เหมาะสมของวิธี Harmony Search มี 5 ขั้นตอนดังแสดงในภาพที่ 1 ดังนี้

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการแก้ปัญหาของ HS meta-heuristic algorithm ที่มา: Lee and Geem (2005)
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1.1 การกาหนดปั ญหาและพารามิเตอร์ต่างๆของ Harmony Search ได้แก่ การกาหนดสมการวัตถุประสงค์ ตัวแปร
ตัดสิ นใจ ขอบเขตของตัวแปรตัดสิ นใจที่เป็ นไปได้ ขนาดของหน่วยความจาของ Harmony (harmony memory size,
HMS) อัตราการพิจารณาหน่วยความจาของ Harmony (Harmony Memory Considering Rate, HMCR) อัตราการปรับ
ระดับเสี ยง (Pitch Adjustments Rate, PAR) และเกณฑ์ที่ใช้สาหรับหยุดการทางาน
1.2 การกาหนดค่าในหน่ วยความจาเริ่ มต้น โดยใช้วิธีการสุ่ มเลือกเพื่อให้ได้เวกเตอร์ ของคาตอบที่ เป็ นไปได้
เบื้องต้น
1.3 การสร้างเวกเตอร์ของคาตอบที่เป็ นไปได้ชุดใหม่ โดยใช้หลักการ 3 ประการที่กล่าวมาในข้างต้นได้แก่
1.3.1 เลือกค่าของตัวแปรตัดสิ นใจจากหน่วยความจาของ Harmony Search ที่เรี ยกว่า memory considerations
ด้วยความน่าจะเป็ น P(E1) =HMCR*(1-PAR)
1.3.2 เลือกค่าของตัวแปรตัดสิ นใจที่อยูต่ ิดกันหรื อใกล้เคียงกันกับค่าในหน่วยความจาของ Harmony Search
เรี ยกวิธีการนี้วา่ การปรับระดับเสี ยง (pitch adjustments) ด้วยความน่าจะเป็ น P(E2) =HMCR*PAR
1.3.3 สุ่ มเลือกค่าของตัวแปรตัดสิ นใจที่เป็ นไปได้จากช่วงคาตอบที่ที่เป็ นไปได้ท้ งั หมด เรี ยกวิธีการนี้ วา่ การ
เลือกแบบสุ่ม (randomization) ด้วยความน่าจะเป็ น P(E3) =1-HMCR
1.4 ขั้นตอนการปรับค่าเวกเตอร์ของคาตอบที่เป็ นไปได้แต่ละเวคเตอร์ในหน่วยความจาของ Harmony
โดยถ้าเวกเตอร์ชุดใหม่ของคาตอบที่เป็ นไปได้มีค่าดีกว่าเวกเตอร์ ของคาตอบที่เป็ นไปได้ชุดเก่า เวกเตอร์ ของคาตอบที่
เป็ นไปได้ชุดเก่าก็จะถูกเอาออกจากหน่วยความจาของ Harmony โดยการแทนที่ดว้ ยเวกเตอร์ของคาตอบที่เป็ นไปได้ชุด
ใหม่
1.5 ขั้นตอนการทาซ้ าขั้นตอนที่ 3 และ 4 จนกว่าจะเป็ นที่น่าพอใจ โดยจะพิจารณาว่าอยูใ่ นเกณฑ์เป็ นที่น่าพอใจหรื อไม่
ถ้าไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่น่าพอใจก็จะทาซ้ าขั้นตอนที่ 3 และ 4 จนกว่าจะอยูใ่ นเกณฑ์ที่น่าพอใจตามที่กาหนดเกณฑ์ที่ใช้สาหรับ
หยุดการทางานไว้ในขั้นตอนที่ 1
2. พื้นทีศ่ ึกษา
ในการศึ กษาเลือกอ่างเก็บน้ าห้วยน้ าใสอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรี ธรรมราช พิกัด
47NNJ 891-722 ระวาง 4924I ดังแสดงในภาพที่ 2 อยูใ่ นความรับผิดชอบของโครงการส่ งน้ าและบารุ งรักษาปากพนังบน
สานักงานชลประทานที่ 15 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ นอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง ความจุที่ระดับเก็บกัก
80 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่ งน้ าให้แก่พ้ืนที่ ชลประทาน 4 พื้นที่ ประกอบด้วย 1. ระบบส่ งน้ านิ คมควนขนุน 2. ระบบส่ งน้ า
ช่วยเหลือราษฎรบ้านควนมีชยั อันเนื่องมาจากพระราชดาริ 3. ระบบส่งน้ าฝายคลองไม้เสี ยบ 4. ระบบส่งน้ าฝายคลองไม้เสี ยบ
ส่วนขยาย รวมพื้นที่ชลประทาน 85,802 ไร่
3. การพัฒนาแบบจาลองการปฏิบัตกิ ารอ่ างเก็บนา้ บนโปรแกรมสเปรดชีต (spreadsheet)
การจาลองระบบ (Simulation) คื อ การจาลองแนวคิ ดของระบบซึ่ งยังรั กษาคุ ณลักษณะที่ สาคัญของระบบเพื่ อ
วัตถุประสงค์น้ นั ดังนั้นการจาลองระบบเป็ นการแสดงคุณลักษณะของระบบ โดยใช้ขอ้ จากัดและกระบวนการเป็ นตัวแทน
ของระบบ โดยข้อมูล (Input) บางส่ วนของระบบและผลลัพธ์ (Output) ขณะนั้นจะต้องทราบค่า เพื่อใช้ในการสอบเทียบ
ระบบต่อไป ในการพัฒนาแบบจาลองการปฏิบตั ิการอ่างเก็บน้ า (Reservoir Operation Simulation) บนโปรแกรมสเปรดชีต
(spreadsheet) เป็ นการจาลองสภาพปริ มาณน้ าในอ่างเก็บน้ า ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้หลักสมดุลของน้ าในอ่างเก็บ
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น้ า (Water Balance) และเกณฑ์การปล่อยน้ ามาตรฐาน (Standard Operating Policy) เพื่อใช้ในการพิจารณาวางแผนเก็บกักน้ า
และปล่อยน้ า จากอ่างเก็บน้ าเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้การบริ หารจัดการน้ าเกิดประสิ ทธิภาพสูงสุด ไม่ให้เกิดการขาดแคลน
น้ าและน้ าไหลล้นอ่าง หรื อเกิดให้น้อยที่ สุด โดยใช้โปรแกรม สเปรดชี ต (spreadsheet) ที่มีอยู่ใน Microsoft Office Excel
ดาเนินการจาลองระบบ ซึ่งสะดวกต่อการใช้งานเนื่องจากสามารถทางานบนระบบปฏิบตั ิการ Windows ได้ทุกเวอร์ชนั่

ภาพที่ 2 ตาแหน่งที่ต้ งั อ่างเก็บน้ าห้วยน้ าใสอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4. การพัฒนาแบบจาลองการหาค่ าทีเ่ หมาะสมสาหรับโค้ งกฎการปฏิบัตกิ ารอ่ างเก็บนา้ (Rule Curve) โดยใช้ วธิ ีฮาร์ โมนี
เซิร์ช (Harmony Search Algorithm, HS)
ในการพัฒนาแบบจาลองการหาค่าที่เหมาะสมสาหรับโค้งกฎการปฏิบตั ิการอ่างเก็บน้ า (Rule Curve) โดยใช้วธิ ีฮาร์
โมนีเซิร์ช (Harmony Search Algorithm, HS) กรณี ศึกษาอ่างเก็บน้ าห้วยน้ าใส ผูว้ จิ ยั ได้พฒั นาโปรแกรมหาโค้งของกฎการ
ปฏิบตั ิการอ่างเก็บน้ าที่เหมาะสมด้วย Visual Basic for Application (VBA) in Microsoft Excel ทั้งนี้ในการทาการประมวลผล
นั้นจะทาการประมวลผลทั้งที่แสดงใน Microsoft Excel ร่ วมกับการทางานเบื้องหลัง โดยเขียนโปรแกรมด้วยภาษา VBA เพื่อ
จัดการกับวิธีฮาร์โมนีเซิร์ช ทั้งสองส่วนนี้จะทาการรับและส่งค่าในระหว่างการประมวลผล การพัฒนาแบบจาลองการหา
ค่าที่เหมาะสมสาหรับโค้งกฎการปฏิบตั ิการอ่างเก็บน้ านั้นประกอบด้วย 3 องค์ประกอบที่สาคัญคือ ตัวแปรตัดสิ นใจ สมการ
วัตถุประสงค์ และสมการข้อจากัด
5. การประเมินประสิทธิภาพของโค้ งกฎการปฏิบตั กิ ารอ่ างเก็บนา้ (Rule Curve) ของอ่ างเก็บนา้ ทีไ่ ด้ จาก
แบบจาลองทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
ในการการประเมินประสิ ทธิภาพของโค้งกฎการปฏิบตั ิการอ่างเก็บน้ า (Rule Curve) ของอ่างเก็บน้ าที่ได้จาก
แบบจาลองที่พฒั นาขึ้น พิจารณาได้จากสมการวัตถุประสงค์ (Objective Function)
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ผลการวิจยั
ผลการศึกษาการหาโค้งกฎการปฏิบตั ิการอ่างเก็บน้ าที่เหมาะสมโดยใช้วธิ ีฮาร์โมนีเซิร์ช กรณี ศึกษาอ่างเก็บน้ า
ห้วยน้ าใส ประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้
1. ผลการพัฒนาแบบจาลองการดาเนินการอ่ างเก็บนา้ บนโปรแกรมสเปรดชีต (spreadsheet)
ในการการพัฒนาแบบจาลองการปฏิบตั ิการอ่างเก็บน้ า (Reservoir Operation Simulation) บนโปรแกรมสเปรด
ชีต (spreadsheet) โดยใช้หลักสมดุลของน้ าในอ่างเก็บน้ า (Water Balance) และเกณฑ์การปล่อยน้ ามาตรฐาน (Standard
Operating Policy) เพื่อใช้ในการพิจารณาวางแผนการเก็บกักน้ าและปล่อยน้ าจากอ่างเก็บน้ า เพื่อให้การบริ หารจัดการน้ า
เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุด ไม่ให้เกิดการขาดแคลนน้ าและน้ าไหลล้นอ่าง หรื อเกิดให้นอ้ ยที่สุด โดยใช้โปรแกรมสเปรดชีต
(spreadsheet) ที่มีอยูใ่ น Microsoft Office Excel แล้วดาเนินการป้ อนข้อมูลของอ่างเก็บน้ าห้วยน้ าใสและค่าตัวแปรต่าง ๆ
ลงในชีต Simulation & Optimi โดยมีผลการพัฒนาแบบจาลอง ดังภาพที่ 3 และภาพที่ 4

1

2

3

4

ภาพที่ 3 หน้าจอหลักที่ใช้ในการป้ อนข้อมูลเพื่อจาลองระบบ
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6

7

ภาพที่ 4 หน้าจอหลักที่ใช้ในการป้ อนข้อมูลเพื่อจาลองระบบ (ต่อ)

เมื่อดาเนินการป้ อนข้อมูลที่จาเป็ นในส่วนที่ 1 ถึงส่วนที่ 7 จากนั้นดาเนินการประมวลผลด้วยโปรแกรมสเปรดชีต
(spreadsheet) ที่มีอยูใ่ น Microsoft Office Excel จะได้ขอ้ มูลโค้งของกฎการปฏิบตั ิการอ่างเก็บน้ าบน (Uper Rule Curve)
และล่าง (Lover Rule Curve) ทั้งในส่วนที่ได้รับจากการประมวลผลด้วยโปรแกรม (ด้านซ้าย) และโค้งกฎการปฏิบตั ิการ
อ่างเก็บน้ าเดิม (ด้านขวา) ดังแสดงในภาพที่ 5

ภาพที่ 5 ข้อมูลโค้งกฎการปฏิบตั ิการอ่างเก็บน้ าบนและล่าง
ข้อมูลโค้งกฎการปฏิบตั ิการอ่างเก็บน้ าจากตารางในภาพที่ 5 เมื่อนาไปพล็อตกราฟจะได้ดงั แสดงได้ดงั ภาพที่ 6

297

PMO21-8

ภาพที่ 6 ข้อมูลเปรี ยบเทียบ ผลการจาลองโค้งกฎการปฏิบตั ิการอ่างเก็บน้ า บนโปรแกรมสเปรดชีต (spreadsheet)
กับโค้งกฎการปฏิบตั ิการอ่างเก็บน้ าเดิม
2. ผลการพัฒนาแบบจาลองการหาค่ าทีเ่ หมาะสมสาหรับโค้ งกฎการปฏิบัติการอ่ างเก็บน้า (Rule Curve) โดยใช้ วิธี
ฮาร์ โมนีเซิร์ช (Harmony Search Algorithm, HS)
ผลการพัฒนาแบบจาลองการหาค่าที่เหมาะสมสาหรับโค้งกฎการปฏิบตั ิการอ่างเก็บน้ า (Rule Curve) โดยใช้วิธีฮาร์
โมนี เซิ ร์ช (Harmony Search Algorithm, HS) กรณี ศึกษาอ่างเก็บน้ าห้วยน้ าใส ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาโปรแกรมหาโค้งของกฎการ
ปฏิบตั ิการอ่างเก็บน้ าที่เหมาะสมด้วย Visual Basic for Application (VBA) in Microsoft Excel ทั้งนี้ในการทาการประมวลผล
นั้นจะทาการประมวลผลทั้งที่แสดงใน Microsoft Excel ร่ วมกับการทางานเบื้องหลัง โดยเขียนโปรแกรมด้วยภาษา VBA เพื่อ
จัดการกับวิธีฮาร์ โมนี เซิ ร์ช ทั้งสองส่ วนนี้ จะทาการรับและส่ งค่าในระหว่างการประมวลผล การพัฒนาแบบจาลองการหา
ค่าที่เหมาะสมสาหรับโค้งกฎการปฏิ บตั ิการอ่างเก็บน้ านั้นประกอบด้วย 3 องค์ประกอบที่สาคัญคือ 1. ตัวแปรตัดสิ นใจ 2.
สมการวัตถุประสงค์ และ 3. สมการข้อจากัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ตัวแปรตัดสินใจ (decision variables)
ในการหาค่าที่เหมาะสมสาหรับโค้งของกฎการปฏิบตั ิการอ่างเก็บน้ า ตัวแปรตัดสิ นใจมีท้ งั หมด 24 ตัวแปร คือ เส้นโค้ง
ของกฎการปฏิบตั ิการอ่างเก็บน้ าบน (URCi = 1,2,...,12 ) จานวน 12 ตัวแปร และเส้นโค้งของกฎการปฏิบตั ิการอ่างเก็บ
น้ าล่าง (𝐿𝑅𝐶𝑖 = 1,2,...,12 ) จานวน 12 ตัวแปร ทั้งนี้เป็ นไปตามจานวนเดือนในรอบ 1 ปี
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2.2 สมการวัตถุประสงค์ (objective function)
สมการวัตถุประสงค์สาหรับการหาค่าที่เหมาะสมสาหรับโค้งของกฎการปฏิบตั ิการ อ่างเก็บน้ า คือ
12
𝑀𝑖𝑛 𝑍 = 𝑁𝑢𝑚𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡𝑎𝑔𝑒 × ∑12
𝑖=1 𝑄𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡𝑎𝑔𝑒 + 𝑁𝑢𝑚𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙 × ∑𝑖=1 𝑄𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙

(1)

เมื่อ
𝑁𝑢𝑚𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡𝑎𝑔𝑒 = จานวนครั้ง (เดือน) ที่มีปล่อยน้ าไม่เพียงพอกับความต้องการน้ าท้ายอ่าง
∑12
𝑖=1 𝑄𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡𝑎𝑔𝑒 = ผลรวมของปริ มาณน้ าที่ขาด (ล้าน ลบ.ม.) ทั้งหมด คานวณได้
จาก

𝑖𝑓 𝑆𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 > 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑄𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡𝑎𝑔𝑒 = 0

(2)

𝑖𝑓 𝑆𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 < 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑄𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡𝑎𝑔𝑒 = |𝑆𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 − 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑| (3)
𝑁𝑢𝑚𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙 = จานวนครั้ง (เดือน) ที่มีน้ าไหลล้นอ่าง
∑12
𝑖=1 𝑄𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙 = ผลรวมของปริ มาณน้ าที่ไหลล้นทางระบายน้ าล้น (ล้าน ลบ.ม.) ทั้งหมด

2.3 สมการข้ อจากัด (constraints)
ประกอบด้วย สมการสมดุลน้ าในอ่าง และเงื่อนไขข้อจากัดโค้งกฎการปฏิบตั ิการอ่างเก็บน้ า ดังนี้
ก. สมดุลน้ าในอ่าง:
∑𝐼 − ∑𝑂 =

∆𝑆
∆𝑡

(4)

เมื่อ ∑ 𝐼 = ผลรวมของปริ มาณน้ าไหลเข้าอ่าง
∑ 𝑂 = ผลรวมปริ มาณน้ าไหลออกจากอ่าง
∆𝑆
∆𝑡

= การเปลี่ยนแปลงปริ มาณของน้ าในอ่างในช่วงระยะเวลา 1 เดือน

ข. โค้งกฎการปฏิบตั ิการอ่างเก็บน้ า:
𝑈𝑅𝐶𝑖 = 1,2,...,12 > 𝐿𝑅𝐶𝑖 = 1,2,...,12 )

(5)

หน้าจอหลักที่ใช้ในการประมวลผลซึ่ งอยูใ่ น sheet ชื่ อ “Simulation & Optimi.” ดังแสดงในภาพที่ 7 โดย มีส่วนที่
เพิ่มขึ้ นจากการพัฒนาแบบจาลองในข้อ 1 ได้แก่ ส่ วนที่ 8 การกาหนดค่าพารามิ เตอร์ ของฮาร์ โมนี เซิ ร์ชและรั น
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แบบจาลอง ส่วนที่ 9 แสดงการประเมินประสิ ทธิภาพของแบบจาลอง ส่ วนที่ 10 โค้งของกฎการปฏิบตั ิการอ่างเก็บน้ าที่
ได้รับจากการประมวลผลด้วยวิธีฮาร์โมนีเซิร์ช

9

10

8

ภาพที่ 7 การพัฒนาแบบจาลองการหาค่าที่เหมาะสมสาหรับค้นหาโค้งกฎการปฏิบตั ิการอ่างเก็บน้ า (Rule Curve)
โดยใช้วธิ ีฮาร์โมนีเซิร์ช (Harmony Search Algorithm)
โดยส่วนที่ 8 สามารถขยายภาพให้เห็นชัดเจนขึ้นดังภาพที่ 8 ซึ่งเป็ นการกาหนดพารามิเตอร์ของฮาร์โมนีเซิร์ชและ
รันแบบจาลอง ในส่วนนี้ตอ้ งต้องระบุค่าพารามิเตอร์ของฮาร์โมนีเซิร์ช ได้แก่ HMS, HMCR, PAR และ MaxImp ดัง
ภาพที่ 9 เมื่อกดปุ่ ม RUN โปรแกรมก็จะทาการประมวลผล

Harmony Search's Parameters
HMS =
80
HMCR =
0.9
PAR =
0.1
MaxImp =
100

#Iter. used =
Elapse time =

100
190.29

Recommendation
10<=HMS<=100
0<=HMCR<=1
0<=PAR<=1
based on problem

Sec.

RUN
ภาพที่ 8 การกาหนดพารามิเตอร์ของฮาร์โมนีเซิร์ชและรันแบบจาลอง
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ส่วนที่ 10 แสดงโค้งกฎการปฏิบตั ิการอ่างเก็บน้ าที่ได้รับจากการประมวลผลด้วยโปรแกรม ในส่วนนี้จะแสดง
ข้อมูลโค้งกฎการปฏิบตั ิการอ่างเก็บน้ าบนและล่าง ทั้งในส่วนที่ได้รับจากการประมวลผล ด้วยโปรแกรม (ด้านซ้าย) และ
โค้งของกฎการปฏิบตั ิการอ่างเก็บน้ าเดิม (ด้านขวา) ดังแสดงในภาพที่ 10

ภาพที่ 9 แสดงข้อมูลเปรี ยบเทียบ ผลการคานวณโค้งของกฎการปฏิบตั ิการอ่างเก็บน้ าเดิม
กับที่ปรับปรุ งโดยใช้วธิ ีฮาร์โมนีเซิร์ช

3. ผลการประเมินประสิ ทธิภาพของโค้ งกฎการปฏิบัติการอ่ างเก็บน้า (Rule Curve) ของอ่ างเก็บน้าที่ได้ จาก
แบบจาลองทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
ผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพของโค้งกฎการปฏิบตั ิการอ่างเก็บน้ า (Rule Curve) ที่พฒั นาขึ้นกับอ่างเก็บน้ าห้วย
น้ าใส ได้กาหนดค่าพารามิเตอร์ของฮาร์โมนีเซิร์ช ได้แก่ HMS, HMCR, PAR และ MaxImp เท่ากับ 80 0.9 0.1 และ 100
ตามลาดับ ทาการประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์ Notebook Intel(R) Core(TM) i5-4200U CPU @ 1.60GHz 2.29 GHz
RAM 4.00 GB 64-bit Operation System ระบบปฏิบตั ิการ Windows 10 Home Single Language พบว่าให้ค่าคาตอบโค้ง
ของกฎการปฏิ บตั ิการอ่างเก็บน้ าบนและล่างได้หลายคาตอบ โดยที่ ให้ค่าสมการวัตถุประสงค์เท่ากับศูนย์ทุกกรณี ดัง
แสดงในตารางที่ 1 และ 2 และภาพที่ 10
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ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบโค้งกฎการปฏิบตั ิการอ่างเก็บน้ าเส้นบนและล่าง ที่ได้จากแบบจาลองจากการรัน 5 ครั้ง และโค้ง
กฎการปฏิบตั ิการอ่างเก็บน้ าเส้นบนและล่างเดิม

ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของโค้งกฎการปฏิบตั ิการอ่างเก็บน้ า (Rule Curve) ของอ่างเก็บน้ าที่ได้
จากแบบจาลองที่พฒั นาขึ้น
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ภาพที่ 10 เปรี ยบเทียบโค้งของกฎการปฏิบตั ิการอ่างเก็บน้ าบนและล่างที่ได้จากแบบจาลองจากการรัน 5 ครั้ง และโค้ง
ของกฎการปฏิบตั ิการอ่างเก็บน้ าบนและล่างเดิม
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อประยุกต์ใช้วธิ ีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด สาหรับโค้งกฎการปฏิบตั ิการอ่างเก็บ
น้ าที่เหมาะสมโดยใช้วิธีฮาร์ โมนี เซิ ร์ช กรณี ศึกษาอ่างเก็บน้ าห้วยน้ าใส (Optimal Operation Rule Curve for Reservoir
using Harmony Search Algorithm: A Case study of Huay Nam Sai Reservoir) ร่ วมกับแบบจาลองการเลียนแบบเพื่อ
ปรับปรุ งโค้งกฎการปฏิบตั ิการ อ่างเก็บน้ า โดยใช้ปริ มาณการขาดแคลนน้ าน้อยที่สุดรวมกับปริ มาณน้ าล้นอ่างน้อยที่สุด
เป็ นฟั งก์ชนั่ วัตถุประสงค์ในกระบวนการค้นหาคาตอบ ในการวิจยั จะพิจารณาข้อมูลโค้งกฎการปฏิบตั ิการอ่างเก็บน้ า
รายเดือนเดิมของอ่างเก็บน้ าห้วยน้ าใส จังหวัดนครศรี ธรรมราช เป็ นกรณี ศึกษา ข้อมูลปริ มาณน้ าท่าเฉลี่ยรายเดือนที่ไหล
เข้าอ่างเก็บน้ า ข้อมูลปริ มาณฝนที่ตกรายเดื อน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541-พ.ศ. 2558 ข้อมูลความต้องการใช้น้ าจากอ่างเก็บน้ า
ข้อมูลอุทกวิทยา และข้อมูลทางกายภาพของอ่างเก็บน้ า เพื่อใช้ประเมินประสิ ทธิภาพของโค้งควบคุมของอ่างเก็บน้ า ซึ่ ง
จะแสดงผลเป็ นสถานการณ์น้ าขาดแคลนและน้ าไหลล้นอ่าง ในรู ปแบบของจานวนครั้งและปริ มาณน้ าของเหตุการณ์
ผลการศึกษาพบว่าโค้งกฎการปฏิบตั ิการอ่างเก็บน้ าที่ได้จากวิธีหาค่าที่เหมาะสมที่สุดโดยใช้วธิ ีฮาร์โมนีเซิร์ช
(Harmony Search Algorithm, HS) ร่ วมกับแบบจาลองการเลียนแบบ สรุ ปได้ดงั นี้
1. โค้งควบคุมเส้นล่าง (Lower Rule Curve) ใหม่ มีรูปร่ างแตกต่างจากโค้งควบคุมของอ่างเก็บน้ าเดิมเล็กน้อย คือ
ในช่วงฤดูแล้งตั้งแต่เดือนเมษายนถึงปลายเดือนพฤษภาคม จะสู งกว่าโค้งควบคุมของอ่างเก็บน้ าเดิมเล็กน้อยเพื่อเก็บกัก
น้ าไว้ตอบสนองความต้องการใช้น้ า ส่ วนโค้งควบคุมเส้นบน (Upper Rule Curve) ใหม่ ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือน
ตุลาคม จะสู งกว่าโค้งควบคุมของอ่างเก็บน้ าเดิ ม เพื่อกักเก็บน้ าไว้ตอบสนองความต้องการใช้น้ าเช่นเดี ยวกัน ในทาง
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ปฏิบตั ิควรต้องคานึงถึงปั จจัยประเด็นอื่นร่ วมด้วย อาจจาเป็ นต้องพร่ องน้ าออกจากอ่างเก็บน้ าเพื่อลดความเสี่ ยงโอกาสที่
จะเกิดปั ญหาน้ าท่วมในฤดูฝน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่อยูเ่ หนือการคาดคะเน
2. ผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพของโค้งกฎการปฏิบตั ิการอ่างเก็บน้ า (Rule Curve) ใหม่ที่ได้ พบว่าสถานการณ์
น้ าขาดแคลนและน้ าไหลล้นมีค่าเป็ นศูนย์ นัน่ คือไม่มีการขาดแคลนน้ าและไม่มีน้ าล้นอ่าง โดยสรุ ปวิธีหาค่าที่เหมาะสม
ที่สุดโดยใช้วิธีฮาร์ โมนี เซิ ร์ช (Harmony Search Algorithm, HS) ร่ วมกับแบบจาลองการเลียนแบบ สามารถประยุกต์ใช้
ค้นหาโค้งกฎการปฏิบตั ิการอ่างเก็บน้ าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และโค้งกฎการปฏิบตั ิการอ่างเก็บน้ าใหม่ที่ได้ สามารถ
บรรเทาสถานการณ์น้ าขาดแคลน และน้ าไหลล้นอ่างได้เป็ นอย่างดี
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ โครงการส่ งน้ าและบารุ งรั กษาปากพนังบน หน่ วยงานสังกัดกรมชลประทาน ที่ ให้การ
สนับสนุนข้อมูล และการช่วยเหลือด้านต่างๆ
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