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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาเพื่อหาค่าเหมาะสมที่ดีท่ีสุดของเส้นโค้งกฎปฏิบัติการอ่างเก็บน�้ำด้วยวิธีการค้นหาแบบทาบู
เพื่อปรับปรุงเส้นโคง้ กฎปฏิบตั กิ ารอ่างเก็บน�ำ้ โดยพิจารณาขอ้ มูลเสน้ โคง้ กฎปฏิบตั กิ ารอ่างเก็บน�ำ้ แบบรายเดอื นของอ่างเก็บน�ำ้
ห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี เป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้ โดยใช้ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ 3 กรณี คือ ค่าเฉลี่ยของการขาดแคลนน�้ำ
น้อยทีส่ ดุ ความถีข่ องการขาดแคลนน�ำ้ น้อยทีส่ ดุ และปริมาณการขาดแคลนสูงสุดทีน่ อ้ ยทีส่ ดุ ในกระบวนการค้นหาค�ำตอบทีด่ ี
ที่สุด ในการศึกษาครั้งนี้ข้อมูลที่ใช้ประกอบไปด้วยปริมาณน�้ำท่าเฉลี่ยรายเดือนที่ไหลเข้าอ่างเก็บน�้ำตั้งแต่ พ.ศ. 2527–2559
ข้อมูลความต้องการใช้น�้ำ ข้อมูลอุทกวิทยา และข้อมูลทางกายภาพของอ่างเก็บน�้ำ นอกจากนี้ยังได้สังเคราะห์ข้อมูลน�้ำท่า
แบบรายเดือน ที่ไหลเข้าอ่างเก็บน�้ำจ�ำนวน 1,000 เหตุการณ์ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเส้นโค้งกฎปฏิบัติการที่ได้จาก
แบบจ�ำลอง ผลการศึกษาพบว่า เสน้ โคง้ กฎปฏิบตั กิ ารใหม่ ทีไ่ ด้นำ� ฟังก์ชนั วัตถุประสงค์ทงั้ 3 กรณี มาใช้นนั้ มีรปู ร่างคล้ายคลึงกับ
เส้นโค้งกฎปฏิบัติการเดิม และเมื่อน�ำเส้นโค้งกฎปฏิบัติการควบคุมใหม่นี้ไปทดสอบและเปรียบเทียบกับเส้นโค้งกฎ
ปฏิบตั กิ ารเดิม โดยใชเ้ งอื่ นไขเหมอื นกันพบว่า เสน้ โคง้ กฎปฏิบตั กิ ารใหม่ทีห่ าจากใชค้ า่ เฉลีย่ ของการขาดแคลนน�ำ้ นอ้ ยทีส่ ดุ เป็น
ฟังก์ชนั วัตถุประสงค์ ในกระบวนการคน้ หาสามารถบรรเทาสภาวะน�ำ้ ท่วมและน�ำ้ ขาดแคลนได้ดกี ว่าเส้นโค้งกฎปฏิบตั กิ ารเดิม
จากนั้นน�ำเส้นโค้งกฎปฏิบัติการที่ได้จากค่าเฉลี่ยของการขาดแคลนน้อยที่สุดมาทดสอบและเปรียบเทียบกับเส้นโค้ง
กฎปฏิบัติการเดิม โดยใช้ข้อมูลการไหลเข้าสู่อ่างเก็บน�้ำที่สังเคราะห์จากอดีต 33 ปี จ�ำนวน 1,000 เหตุการณ์ พบว่า
มีประสิทธิภาพดีกว่าเส้นโค้งกฎปฏิบัติการเดิม
ค�ำส�ำคัญ: เส้นโค้งควบคุมอ่างเก็บน�้ำ การหาค่าเหมาะสมที่สุด การค้นหาแบบทาบู การบริหารจัดการอ่างเก็บน�้ำ
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Abstract
This research focuses on finding the optimal value of the rule curve by using the Tabu search method
to improve the rule curves that considering monthly information of the rules curve of the Huai Luang
reservoir Udon Thani province as a case study. The study applied 3 objective functions including a
minimum average of water shortage, a minimum frequency of water shortage, and a minimum volume
of highest water shortage in the optimal process of findings. In the study, the information for analysis
consists of the average monthly inflow in the reservoir from 1984–2016 data, water demand data,
hydrological data, and the physical feature of Huai Luang Reservoir data. Besides, it also synthesizes
monthly inflow data that flows into the reservoir of 1,000 events to evaluate the efficiency of the rule
curves obtained from the model. The result found that the proposed new rule curve, with 3 objective
functions, similar with the existing rule curve. And when applied this new rule curve to experiment and
comparison with the existing rule curve under the same condition. The result found that the new rule
curve using average water shortage as an objective function in the searching process were more suitable
than other rule curve including the existing rule curve. Afterward, take a rule curve that obtains from the
minimum average water shortage to compare with the existing rule curve applied with the inflow in the
reservoir which synthesis from 33 years past amount 1,000 events, also found that more suitable than
the existing rule curve.
Keywords: Reservoir Operation Rules Curves, Optimization Techniques, Tabu Search, Reservoir Management
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1. บทน�ำ
ทรั พ ยากรน�้ ำ เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส� ำ คั ญ ต่ อ การด� ำ รงชี วิ ต
ปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนน�้ำนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรง
มากขึ้น ส่งผลกระทบทั้งทางด้านการอุปโภค-บริโภค ด้าน
การเกษตร ดา้ นอุตสาหกรรม เป็นตน้ ซึง่ มีหลายปัจจัยทีท่ ำ� ให้
เกิดผลกระทบดังกล่าว เช่น การขยายตัวของชุมชนเมือง
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนประชากร และการเปลี่ยน
ของสภาพภูมิอากาศ หากให้ใช้น�้ำปริมาณน้อยเกินไปจะเกิด
การแย่งชิงน�้ำเพื่อสนองประโยชน์ตามความต้องการของ
ตนเอง และหากให้ปริมาณน�้ำมากเกินความต้องการจนไม่
สามารถควบคุมไดก้ จ็ ะเกิดน�ำ้ ท่วม ท�ำใหเ้ กิดความเสียหายต่อ
บ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง รวมไปถึงผลผลิตทางการเกษตรได้
ดังนั้นการจัดสรรน�้ำต้องมีการบริหารจัดการทั้งด้านปริมาณ
และดา้ นคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม และมีความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ปัจจุบันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เนื่องจาก
สภาพอากาศในแต่ละปีมคี วามไม่แน่นอนท�ำใหป้ ริมาณน�ำ้ ฝน
ที่ตกในแต่ละปีนั้นมีปริมาณที่ไม่แน่นอนไปด้วย ปัจจุบันการ
จัดการน�้ำต้องอาศัยข้อมูลจากทุกมิติมีการบูรณาการกับ
ผูเ้ กีย่ วขอ้ งทุกฝ่ายทัง้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึง
ชุมชนในลุ่มน�้ำ ไม่ให้เกิดความขัดแย้งและได้ผลสัมฤทธิ์ท่ี
ยั่งยืนต่อไป
เส้นโค้งควบคุมของอ่างเก็บน�้ำ (Rule Curve) เป็น
เครื่องมือพื้นฐานที่ส�ำคัญของการบริหารจัดการอ่างเก็บน�้ำ
แต่ยงั มีการผันแปรของขอ้ มูลทีใ่ ชใ้ นการจัดการอยูต่ ลอดเวลา
ดังนัน้ หากน�ำเสน้ โคง้ กฎการปฏิบตั กิ ารอ่างเก็บน�ำ้ แบบพลวัตร
มาใช้บริหารจัดการอ่างเก็บน�ำ้ จะท�ำให้มคี วามสอดคลอ้ ง และ
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เส้นโค้งควบคุมของอ่างเก็บน�้ำ
จะเป็ น เส้ น กราฟสองเส้ น เพื่ อ ควบคุ ม การปล่ อ ยน�้ ำ จะ
ประกอบดว้ ย เสน้ โคง้ บน (Upper Rule Curve) และเสน้ โค้งล่าง
(Lower Rule Curve) ซึ่งเป็นการใช้วิธีแบบลองผิดลองถูก
(Trial and Error) [1] ซึ่งเส้นกราฟสองเส้นจะมีขอบเขตบน
และล่าง ซึ่งจะพยายามควบคุมระดับน�้ำในอ่างเก็บน�้ำไม่ให้
เกินจากช่วงของขอบเขตเส้นบนและเส้นล่าง [2] นอกจากนัน้
ยังมีการน�ำเทคนิคการหาค่าเหมาะสมสูงสุด (Optimization
Techniques) มาศึกษาเพื่อหาโค้งควบคุมการปล่อยน�้ำใน
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ระบบอ่างเก็บน�้ำที่เหมาะสมที่สุด เช่น Genetic Algorithm
(GAs) [3]–[6] Linear Programming [7] Dynamic
programming [8] Differential Evolution Algorithm
(DE) [9] Ant Colony Optimization (ACO) [10], [11]
และ Cuckoo Search Algorithms (CS) [12], [13] แต่ยัง
มีเทคนิคอื่นๆ อีกที่น่าสนใจ คือ วิธีการค้นหาแบบทาบู
(Tabu Search) [14] ซึ่งจะมีจุดเด่น คือ ไม่ใช้การสุ่มหรือ
การเลือกจากความน่าจะเป็น และเป็นเทคนิคการค้นหาแบบ
ดีเทอร์มินิสติก (Deterministic) มีการน�ำเทคนิคการค้นหา
แบบทาบูมาใช้มาใช้ปรับปรุงเส้นโค้งปฏิบัติการอ่างเก็บน�้ำ
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเกษตรเป็นหลัก [15]
อ่างเก็บน�้ำห้วยหลวง อยู่ในพื้นที่ลุ่มห้วยหลวงซึ่งเป็น
ลุม่ น�ำ้ สายสําคัญของจังหวัดอุดรธานี มีตน้ กําเนิดจากเทือกเขา
ภูพานในเขตอําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย
หว้ ยโขง หว้ ยตาลเหีย้ ม หว้ ยดาํ ป่า ไหลมารวมกันเป็นหว้ ยหลวง
มีความยาวตลอดลุ่มน�้ำกว่า 100 กิโลเมตร มีพื้นที่ลุ่มน�้ำ
คาบเกีย่ ว 3 จังหวัด คือ หนองบัวลําภู อุดรธานี และหนองคาย
มีเนื้อที่ลุ่มน�้ำประมาณ 2,588,724 ไร่ พื้นที่ลุ่มน�้ำห้วยหลวง
เผชิญกับความเสีย่ งกับภาวะน�ำ้ ท่วม โดยเฉพาะใน พ.ศ. 2554
เกิดฝนตกหนัก ปริมาณฝนที่ตกมากในพื้นที่ลุ่มน�้ำห้วยหลวง
ทําให้ปริมาณน�้ำในอ่างเก็บน�้ำห้วยหลวงเกินระดับกักเก็บ
ทาํ ใหเ้ กิดน�ำ้ ท่วม นอกจากนัน้ ดา้ นความผันผวนของปริมาณน�ำ้
โดยเฉพาะการขาดแคลนน�้ำในช่วงฤดูแล้ง ที่แล้งจัดและ
หนา้ รอ้ นทีย่ าวนานขึน้ เสีย่ งต่อการขาดแคลนน�ำ้ ทีค่ รอบคลุม
พืน้ ทีเ่ ป็นบริเวณกว้างเกือบทัง้ จังหวัด จังหวัดอุดรธานีเผชิญกับ
ความเสีย่ ง ซึง่ ก่อใหเ้ กิดความเสียหายต่อผลผลิตหลายประการ
ส่งผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆ ที่มีความจําเป็นต้องใช้น�้ำ
ทั้งในเขตชุมชนเมืองที่ต้องการน�้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค
อุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม ที่ต้องใช้น�้ำจากแหล่ง
เดียวกัน อ่างเก็บน�ำ้ ห้วยหลวงเป็นแหล่งน�ำ้ ส�ำคัญในการผลิตน�ำ้
เพื่ อ การอุ ป โภค-บริ โ ภคเป็ น หลั ก ส่ ง ผลกระทบต่ อ ภาค
อุตสาหกรรม และพื้นที่เกษตรโดยรอบ
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงน�ำวิธีการค้นหาแบบทาบูมาใช้เพื่อ
ปรับปรุงเส้นโค้งกฎปฏิบัติการอ่างเก็บน�้ำที่เหมาะสมของ
อ่างเก็บน�้ำห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นอ่างเก็บน�้ำ
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ที่ มุ ่ ง เน ้ น การผลิ ต น�้ ำ เพื่ อ การอุ ป โภค-บริ โ ภค และภาค
อุตสาหกรรมเป็นหลัก
2. วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย
2.1 แบบจ�ำลองสภาพสมดุลน�้ำ
การศึกษาสภาพสมดุลน�้ำใช้แบบจ�ำลองการเลียนแบบ
ระบบอ่างเก็บน�้ำด้วยหลักการสมดุลน�้ำ โดยทั่วไปจะใช้แบบ
จ�ำลอง HEC-3, HEC-5 และ HEC-RAS [16] การศึกษา
ในครั้งนี้ได้ใช้การจ�ำลองการเลียนแบบระบบอ่างเก็บด้วย
แบบจ�ำลอง HEC-RESSIM ซึง่ นิยมน�ำมาใช้ในปัจจุบนั สามารถ
ใช้หาได้ทั้งสถานการณ์ขาดแคลนน�้ำ และสถานการณ์ที่เกิด
น�้ำส่วนเกินได้สะดวกต่อการเชื่อมต่อกับแบบจ�ำลองการ
ค้นหาแบบทาบู การเลียนแบบระบบอ่างเก็บน�้ำจะก�ำหนด
ปริมาตรเก็บกักสูงสุด (Full Capacity) และในส่วนปริมาณน�ำ้
ที่ ร ะบายจากอ่ า งเก็ บ น�้ ำ ในแต่ ล ะเดื อ นจะหาได ้ จ ากการ
ค� ำ นวณตามเกณฑ์ ก ารปล่ อ ยน�้ ำ มาตรฐาน (Standard
Operating Rule) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ทั่วไป ดังแสดง
ในรูปที่ 1 และสมการที่ (1) [15]
(1)
โดย R u,t คืือ ปริิ ม าณน้ำำ��ที่่� ร ะบายออกจากอ่่ า งเก็็ บ น้ำำ��
(หน่วย ล้าน ลบ.ม.) ในช่วงปี n ของเดือน t (t = 1 ถึง 12
แทนเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม)
Dt คือ ความต้องการใช้น�้ำท้ายอ่างเก็บน�้ำของเดือน
(หน่วย ล้าน ลบ.ม.)
Xt คือ ขอบเขตล่างของเส้นโค้งกฎปฏิบตั กิ ารของแต่ละ
เดือน
t, yt คือ ขอบเขตบนของเส้นโค้งกฎปฏิบัติการของ
เดือน
Wu,t คือ ปริมาณน�้ำต้นทุนที่มีอยู่ของอ่างในเดือน t
(หน่วย ล้าน ลบ.ม.)
จากนั้นค�ำนวณหาน�้ำต้นทุนที่มีอยู่ของอ่างเก็บน�้ำใน
เดือนถัดไป โดยใช้หลักสมการสมดุลน�้ำดังสมการที่ (2)

รูปที่ 1 การปล่อยน�้ำมาตรฐาน
(2)
โดย Su,t คือ ปริมาณน�้ำเก็บกักของอ่างเมื่อสิ้นสุด เดือน t
(หน่วย ล้าน ลบ.ม.) Qu,t คือ ปริมาณน�้ำท่ารายเดือนที่ไหล
เข้าอ่างในเดือน t ปี n (หน่วย ล้าน ลบ.ม.) Et คือ ค่าการ
ระเหยรายเดือนเฉลี่ยเดือน t (หน่วย ล้าน ลบ.ม.) และ DS
คือ ปริมาตรเก็บกักที่ไม่ได้ใช้การ (หน่วย ล้าน ลบ.ม.)
	ผลการจ� ำ ลองเป็ น สถานการณ์ ข าดแคลนน�้ ำ และ
สถานการณ์ท่ีเกิดน�้ำส่วนเกิน จะแสดงในรูปความถี่ ขนาด
ช่วงเวลา และถูกน�ำไปใช้ในกระบวนการหาค่าเหมาะสมต่อไป
2.2 วิธีการหาค่าที่เหมาะสมด้วยการค้นหาแบบทาบูกับ
แบบจ�ำลองการเลียนแบบ
การประยุกต์ใช้เทคนิคการหาค่าหมาะสมที่สุดด้วย
การค้ น หาแบบทาบู เชื่ อ มต่ อ กั บ แบบจ� ำ ลองเลี ย นแบบ
สถานการณ์ เ พื่ อ ค ้ น หาเส ้ น โค ้ ง กฎปฏิ บั ติ ก ารอ่ า งเก็ บ น�้ ำ
ที่เหมาะสม โดยก�ำหนดฟังก์ชันวัตถุประสงค์ในการท�ำงาน
จ�ำนวนรอบของการท�ำงาน เริ่มต้นโดยการสร้างเซ็ตของ
ค�ำตอบเริ่มต้น คือการเลือกค่าเส้นโค้งกฎปฏิบัติการของ
แต่ละเดือน 12 เดือน จ�ำนวน 24 ค่า จากนั้นสร้างเซ็ตของ
ค�ำตอบใกล้เคียงและที่เป็นไปได้ที่สุด ตรวจสอบเงื่อนไข
เกณฑ์พิจารณาตามวัตถุประสงค์ โดยใช้เป็นเงื่อนไขส�ำหรับ
พิจารณาเซ็ตค�ำตอบข้างเคียงและตรวจสอบรอบของการ
ท�ำงาน จากนัน้ น�ำค่าเสน้ โคง้ กฎปฏิบตั กิ ารทีไ่ ดม้ าด�ำเนินการ
ปฏิบัติการอ่างเก็บน�้ำ แล้วค�ำนวณปริมาณน�้ำที่ต้องปล่อยใน
แต่ละเดือนภายใต้เส้นโค้งกฎปฏิบัติการเพื่อน�ำไปประเมิน
สถานการณ์น�้ำขาดแคลนตามฟังก์ชันวัตถุประสงค์ของการ
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รูปที่ 3 ต�ำแหน่งลุ่มน�้ำห้วยหลวง
ฟังก์ชนั วัตถุประสงค์ในการค้นหาค�ำตอบเป็นความถีข่ องการ
ขาดแคลนดังสมการที่ (4)
In

(4)

รูปที่ 2 การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคนิ ค การค้ น หาของทาบู เ พื่ อ
จ�ำลองระบบอ่างเก็บน�้ำ

โดย Yn คือ จ�ำนวนปีที่ขาดแคลน และ ΣYIn คือ จ�ำนวนปี
ของข้อมูลน�้ำท่าทั้งหมด

คน้ หาค�ำตอบ การศึกษาครัง้ นีใ้ ชค้ า่ เฉลีย่ ของการขาดแคลนน�ำ้
น้อยที่สุด ค่าความถี่ของการขาดแคลนน�้ำน้อยที่สุด และ
ค่ าปริ ม าณการขาดแคลนสูงสุด ที่น ้อยที่สุด เป็น ฟั ง ก์ ชั น
วัตถุประสงค์ของการค้นหาค�ำตอบกรณีใช้น�้ำปกติซ่ึงแสดง
ดังสมการที่ (3) [15] การค้นหาของทาบูเป็นเทคนิคที่ท�ำงาน
แบบวนซ�้ำ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้จะท�ำงานต่อไป
จนกระทั่งเมื่อครบจ�ำนวนรอบที่ได้ก�ำหนดจะได้ค่าเส้นโค้ง
กฎปฏิบัติการที่เหมาะสมที่สุดดังแสดงในรูปที่ 2

3. การประยุกต์ใช้การค้นหาแบบทาบู
การศึกษานี้เลือกประยุกต์ใช้การค้นหาแบบทาบูกับ
อ่างเก็บน�ำ้ หว้ ยหลวง อ�ำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี อ่างเก็บน�ำ้
ห้วยหลวง เป็นเขื่อนดิน สูง 12 เมตร ยาว 4.90 กิโลเมตร
สามารถกักเก็บน�้ำได้ประมาณ 113 ล้านลูกบากศ์เมตร
ปริมาตรเก็บกักที่ไม่ได้ใช้การ (Dead Storage) 6.82
ลา้ น ลบ.ม. เป็นอ่างเก็บน�ำ้ เพอื่ การผลิตประปา อุตสาหกรรม
การเกษตร ตามล�ำดับ พื้นที่อ่างเก็บน�้ำประมาณ 20,000 ไร่
และมีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 80,000 ไร่ (รูปที่ 3) อ่าง
เก็บน�้ำห้วยหลวงมีสถานีวัดน�้ำท่าจากสถานี KH.53 ศูนย์
อุทกวิทยาและบริหารจัดการน�้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน กรมชลประทาน (รูปที่ 4) ซึ่งสถานีวัดปริมาณน�้ำท่า
แสดงรายละเอียดของสถิติข้อมูลของปริมาณน�้ำท่ารายวัน
ปริมาณน�้ำท่ารายเดือน และปริมาณท่ารายปีเฉลี่ย ปริมาณ

(3)
โดย

n คือ ความยาวของชุดข้อมูลปริมาณน�้ำต้นทุน
SHv คือ ปริมาณน�้ำที่ขาดแคลนในปี v

กรณีความถี่ของการขาดแคลนน�้ำน้อยที่สุดจะเปลี่ยน
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รูปที่ 4 สถานีส�ำรวจปริมาณน�้ำลุ่มน�้ำห้วยหลวง

รูปที่ 5 ข้อมูลน�้ำท่า ตั้งแต่ พ.ศ. 2527–2559
น�้ำท่าที่ไหลเข้าอ่างเก็บน�้ำห้วยหลวง ระหว่าง พ.ศ. 2527–
2559 น�ำมาใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของแบบจ�ำลอง
การค้นหาแบบทาบูจะด�ำเนินการโดยน�ำเส้นโค้งควบคุม
ปฏิบตั กิ ารอ่างเก็บน�ำ้ ทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ มาใช้ในการปฏิบตั กิ าร
อ่างเก็บน�้ำด้วยข้อมูลปริมาณน�้ำที่ไหลเข้าสู่อ่างเก็บน�้ำด้วย
ขอ้ มูลทีส่ งั เคราะห์ขนึ้ มา จ�ำนวน 1,000 เหตุการณ์ ครอบคลุม
เหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จ�ำนวน 33 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.
2527–2559 (รูปที่ 5) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของระบบจากการ
จัดการน�ำ้ และควบคุม แลว้ ค�ำนวณปริมาณน�ำ้ ทีต่ อ้ งปล่อยใน
แต่ละเดือนภายใต้เส้นโค้งกฎปฏิบัติการอ่างเก็บน�้ำจะแสดง
ผลการประเมินในแคลนและน�้ำส่วนเกินรูป ความถี่ ขนาด
และช่วงเวลา ของสถานการณ์น�้ำขาด

4. ผลการทดลองและอภิปรายผล
	ผลการสร้างเส้นโค้งกฎปฏิบัติการอ่างเก็บน�้ำใหม่ด้วย
การค้ น หาแบบทาบู (TABU) เปรี ย บเที ย บกั บ เส้ น โค้ ง
กฎปฏิบัติการอ่างเก็บน�้ำเดิม (Old) โดยใช้ข้อมูลปริมาณ
น�้ำท่าในอดีต จ�ำนวน 33 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2527–2559 โดยใช้
ความต้องน�้ำรายเดือนซึ่งเส้นโค้งกฎปฏิบัติการได้นี้ มีรูปร่าง
คลา้ ยคลึงกัน (รูปที่ 6) แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีจดุ ทีแ่ ตกต่างกัน
ดังนี้ เสน้ โคง้ กฎปฏิบตั กิ ารทีไ่ ดจ้ ากการคน้ หาดว้ ยวิธแี บบทาบู
เส้นล่าง (L-TABU) จะอยู่ต�่ำกว่าเส้นโค้งกฎปฏิบัติการเดิม
(L-Old) ดังนี้ เดือนมกราคมถึงปลายเดือนมีนาคม กรกฎาคม
ถึงเดือนสิงหาคม และเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม
เส้นโค้งกฎปฏิบัติการที่ได้จากการค้นหาด้วยวิธีแบบทาบู
เส้นบน (U-TABU) จะอยู่สูงกว่าเส้นโค้งกฎปฏิบัติการเดิม
(U-Old) ในเดอื นมกราคมถึงเดอื นกุมภาพันธ์ เดอื นพฤษภาคม
ถึงเดอื นสิงหาคมและเดอื นตุลาคม การประเมินประสิทธิภาพ
ของแบบจ�ำลองการค้นหาแบบทาบู จะด�ำเนินการเปรียบเทียบ
เส ้ น โค ้ ง กฎปฏิ บั ติ ก ารใหม่ กั บ เส ้ น โค ้ ง กฎปฏิ บั ติ ก ารเดิ ม
โดยมีการประเมินประสิทธิภาพฟังก์ชนั วัตถุประสงค์ของการ
ขาดแคลนน�ำ้ น้อยทีส่ ดุ ออกเป็น 3 วัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าเฉลีย่
การขาดแคลนน�้ำน้อยที่สุด ความถี่ของการขาดแคลนน�้ำ
น้อยที่สุด และค่าปริมาณการขาดแคลนสูงสุดที่น้อยที่สุด ซึ่ง
ประเมินโดยการจ�ำลองสภาพสมดุลน�้ำของของอ่างเก็บน�้ำ
ห้วยหลวงโดยใช้ข้อมูลในอดีต จ�ำนวน 33 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.
2527–2559 คือ ปริมาณน�ำ้ ต้นทุนทีไ่ หลเข้าอ่างเก็บน�ำ้ อัตรา
การระเหยเฉลี่ยรายเดือนปริมาตรความจุของอ่างเก็บน�้ำ
หว้ ยหลวง ขอ้ มูลเสน้ โคง้ ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสูง
พื้นที่ผิวน�้ำ ข้อมูล ปริมาตรกักเก็บน�้ำสูงสุดและต�่ำสุด ในการ
ประเมินสถานการณ์การขาดแคลนน�ำ้ และน�ำ้ ส่วนเกิน พรอ้ ม
ทั้งน�ำไปประเมินประสิทธิภาพของเส้นโค้งกฎปฏิบัติการ
ทีไ่ ดใ้ นแต่ละกรณีโดยใชข้ อ้ มูลน�ำ้ ท่าสังเคราะห์ จ�ำนวน 33 ปี
1,000 เหตุการณ์
ตารางที่ 1 ได้แสดงผลการศึกษาสมดุลน�้ำจากการ
ประเมินระหว่างเส้นโค้งกฎปฏิบัติการใหม่และเส้นโค้งกฎ
ปฏิบตั กิ ารเดิม จะเห็นว่าเสน้ โคง้ กฎปฏิบตั กิ ารใหม่ ให้ผลลัพธ์
ของสถานการณ์น�้ำขาดแคลนของเส้นโค้งกฎปฏิบัติการใหม่
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รูปที่ 6 เปรียบเทียบกฎเส้นโค้งกฎปฏิบัติการอ่างเก็บน�้ำโค้งอ่างเก็บน�้ำห้วยหลวงเดิมและที่ได้จากวิธีการค้นหาแบบทาบู
ตารางที่ 1 ประเมินผลเส้นโค้งกฎปฏิบัติการของอ่างเก็บน�้ำห้วยหลวง จากข้อมูลในอดีตย้อยหลัง 33 ปี พ.ศ. 2527-2559
Situations/Rule
curves

Frequency (Time/year)

Old
TABU

0.152
0.152

Old
TABU

1.000
1.000

Volume (MCM/year)
Average
Maximum
Water Deficit
1.848
19.000
1.545
17.000
Excess Water
89.599
355.635
89.526
354.033

มีคา่ เท่ากับ 0.152 ครัง้ ต่อปี และสามารถลดการขาดแคลนน�ำ้
จาก 1.848 ล้าน ลบ.ม ลดลงเหลือ 1.545 ล้าน ลบ.ม และ
มีคา่ ช่วงเวลาเฉลีย่ การเกิดการขาดแคลนน�ำ้ เท่ากัน คือ 1.667
ครั้งต่อปี การเกิดน�้ำส่วนเกิน มีค่าความถี่ของการไหลล้น
ของน�ำ้ เท่ากัน คอื 1.00 ครัง้ ต่อปี สามารถลดปริมาณน�ำ้ ไหลลน้
จาก 89.599 ล้าน ลบ.ม เหลือ 89.526 ล้าน ลบ.ม จากผลลัพธ์
เหล่านี้สามารถอธิบายได้ว่าเส้นโค้งกฎปฏิบัติการใหม่มี
ประสิทธิภาพดีกว่าเส้นโค้งกฎปฏิบัติการเดิม และเหมาะสม
กับเหตุการณ์สถานการณ์น�้ำปกติ

Time Period (year)
Average
Maximum
1.667
1.667

2.000
2.000

33.000
33.000

33.000
33.000

ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพเส้นโค้ง
กฎปฏิบตั กิ ารใหม่จากข้อมูลปริมาณน�ำ้ ท่าในอดีตทีส่ งั เคราะห์
ขึ้น จ�ำนวน 1,000 เหตุการณ์ พบว่า ผลลัพธ์ของสถานการณ์
น�้ำขาดแคลนมีโอกาสเกิดขึ้น จาก 0.097 ครั้งต่อปี เหลือ
0.069 ครั้งต่อปี สามารถลดปริมาณน�้ำขาดแคลนเฉลี่ยจาก
0.763 ล้าน ลบ.ม ลดลงเหลือ 0.581 ล้าน ลบ.ม และลด
ช่วงเวลาเฉลี่ยการเกิดน�้ำขาดแคลน จาก 1.468 ปี เป็น
1.140 ปี และสามารถช่วยลดโอกาสการเกิดความถีน่ ำ�้ ส่วนเกิน
จาก 0.974 ครัง้ ต่อปี เป็น 0.972 ครัง้ ต่อปี ปริมาณน�ำ้ ส่วนเกิน
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ตารางที่่� 2 ประเมิินผลเส้้นโค้้งกฎปฏิิบััติิการของอ่่างเก็็บน้ำำ��ห้้วยหลวงจากการสัังเคราะห์์ข้้อมููลน้ำำ��ท่่าแบบรายเดืือน 1,000
	ชุุดเหตุุการณ์์ จากข้้อมููลในอดีีตย้้อยหลััง 33 ปีี (พ.ศ. 2527–2559)
Situations/Rule
curves
Old
TABU

Old
TABU

Frequency (Time/year)

μ
σ
μ
σ

0.097
0.067
0.069
0.050

μ
σ
μ
σ

0.974
0.028
0.972
0.029

Volume (MCM/year)
Average
Maximum
Water Deficit
0.763
10.236
0.626
6.300
0.581
10.442
0.540
7.119
Excess Water
95.450
336.407
13.029
81.687
95.395
336.179
13.069
81.403

เฉลี่ยจาก 95.450 ล้าน ลบ.ม เป็น 95.395 ล้าน ลบ.ม และ
ลดช่วงเวลาเฉลี่ยการเกิดน�้ำส่วนเกินจาก 22.511 ปี ลดลง
เหลือ 21.846 ปี จากผลการประเมินประสิทธิภาพนี้ พบว่า
เส ้ น โค ้ ง ควบคุ ม ที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น ใหม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ก ว่ า
เส้นโค้งควบคุมเดิม
5. สรุป
การปรั บ ปรุ ง เส้ น โค้ ง กฎปฏิ บั ติ ก ารของอ่ า งเก็ บ น�้ ำ
ห้วยหลวง โดยการประยุกต์ใช้การหาค่าที่เหมาะสมที่สุด
ด้วยวิธีการค้นหาแบบทาบู โดยการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชัน
วัตถุประสงค์พบว่า ทั้ง 3 กรณี ได้เส้นโค้งกฎปฏิบัติการที่
มีรูปร่างคล้ายคลึงกัน และผลการประเมินสถานการณ์การ
ขาดแคลนยังได้ผลที่ดีกว่าเส้นโค้งกฎปฏิบัติการเดิม [15]
เส ้ น โค ้ ง กฎปฏิ บั ติ ก ารใหม่ ที่ ไ ด ้ จ ากฟั ง ก์ ชั น วั ต ถุ ป ระสงค์
มาทดสอบและเปรียบเทียบกับเส้นโค้งกฎปฏิบัติการเดิม
โดยใช้ข้อมูลการไหลเข้าสู่อ่างเก็บน�้ำที่สังเคราะห์ในอดีต
จ�ำนวน 33 ปี 1,000 เหตุการณ์ พบว่า เส้นโค้งกฎปฏิบัติการ
ที่มีรูปร่างคล้ายคลึงกัน แต่ยังมีจุดที่ต่างกันเล็กน้อย เส้นโค้ง
กฎปฏิบัติการใหม่เส้นล่าง (L-TABU) จะอยู่ต่ำ� กว่าเส้นโค้ง

Time Period (year)
Average
Maximum
1.468
0.722
1.140
0.609

1.754
0.927
1.339
0.795

22.511
9.578
21.846
9.550

26.904
6.620
26.439
6.699

กฎปฏิบตั กิ ารเดิม (L-Old) ในช่วงเดือนมกราคมถึงปลายเดือน
มีนาคม จะเริม่ สูงขึน้ ในช่วงเดือนเมษายนจนถึงเดือนมิถนุ ายน
แล้วจะเริม่ ต�่ำลงในช่วงต้นเดือนมิถนุ ายนถึงต้นเดือนสิงหาคม
เส ้ น จะเริ่ ม สู ง ขึ้ น อี ก ในช่ ว งกลางเดื อ นสิ ง หาคมถึ ง เดื อ น
พฤศจิกายนและต�่ำลงในเดือนธันวาคม เพื่อให้สามารถเก็บ
กักน�ำ้ ไวต้ อบสนองความตอ้ งการใชน้ ำ�้ เสน้ โคง้ กฎปฏิบตั กิ าร
ใหม่เสน้ บน (U-TABU) มีรปู ร่างคลา้ ยคลึงกันมีจดุ ทีแ่ ตกต่างกัน
คือ เส้นโค้งกฎปฏิบตั กิ ารใหม่จะอยูส่ งู กว่าเส้นโค้งกฎปฏิบตั กิ าร
เดิม (U-Old) ในช่วงเดอื นมกราคมถึงเดอื นกุมภาพันธ์ และจะ
ต�่ำลงในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถงึ กลางเดือนเมษายน และ
จะเริ่มขึ้นในช่วงกลางเดือนเมษายนถึงกลางเดือนสิงหาคม
และต�่ำลงในเดือนกันยายนและจะสูงในช่วงเดือนตุลาคมถึง
เดือนพฤศจิกายนและต�่ำลงในเดือนธันวามคม เพื่อให้สามารถ
เก็บกักน�ำ้ ไว้ตอบสนองความต้องการใช้นำ�้ ในช่วงฤดูแล้ง จาก
การศึกษาพบว่า เส้นโค้งกฎปฏิบัติการอ่างเก็บน�้ำที่สร้างขึ้น
จากการคน้ หาดว้ ยวิธแี บบทาบูสามารถน�ำมาใชก้ บั อ่างเก็บน�ำ้
ห้วยหลวงที่มุ่งเน้นการผลิตน�้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และ
ภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักและประสิทธิภาพดีกว่าเส้นโค้ง
กฎปฏิบัติการอ่างเก็บน�้ำเดิม
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