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บทคัดยอ 
เข่ือนลําพระเพลิงกอสรางปดก้ันลําน้ําลําพระเพลิง ตั้งอยูในเขตตําบลตะขบ อําเภอปกธงชัย 

จังหวัดนครราชสีมา จากเหตุการณน้ําทวมในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ.2553 สงผลใหปริมาณน้ําหลาก
ไหลลงสูอางเก็บน้ําลําพระเพลิงเปนจํานวนมาก สงผลใหตองเรงระบายน้ําลนออกจากอางเก็บน้ําเฉลี่ย 
6.65 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน ซ่ึงสงผลกระทบตอพ้ืนท่ีทายน้ําเปนอยางมาก ทางกรมชลประทานจึง
ไดมีการปรับปรุงอาคารระบายน้ําลนของเข่ือนลําพระเพลิงเพ่ือเพ่ิมปริมาณเก็บกักจาก 105 ลาน ลบ.
ม. เปน 155 ลาน ลบ.ม. โดยเพ่ิมระดับเก็บกักน้ําเปน +267.00 ม.(ร.ท.ก.) และติดตั้ง บานระบาย
ขนาด 2.00x2.00 ม. จํานวน 5 บาน ท่ีระดับธรณีบาน +261.50 ม.(ร.ท.ก.) เพ่ือทําหนาท่ีเปน 
Bottom Drain สาํหรับชวยในการระบายน้ําหลาก ในการศึกษาไดวิเคราะหกราฟน้ําหลากท่ีไหลลงสู
พ้ืนท่ีดานทายน้ําของกรณีน้ําหลากปพ.ศ.2553 เพ่ือเปรียบกราฟน้ําหลากกรณีท่ีมีการปรับปรุงเข่ือน
กับกรณีสภาพเข่ือนเดิม จากผลการศึกษาพบวาปริมาณน้ําหลากหลากสูงสุดในกรณีท่ีมีการปรับปรุง
เข่ือนเทากับ 193.05  ลบ.ม./วินาที ลดลงจากกรณีท่ีไมมีการปรับปรุงเข่ือนอยู 43.19 ลบ.ม./วินาที 

 
คําสําคัญ: การบริหารจัดการน้ําของอางเก็บน้ํา, เพ่ิมระดับน้ําเก็บกัก, อางเก็บน้ําลําพระเพลิง 
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Abstract 
Lam Phra Ploeng dam was constructed in Lam Phra Ploeng river channel, 

located in Thambon Takob, Amphoe Pakthongchai, Nakorn Ratchasima province. 
During flood period in October 2010 caused a high flood discharge through Lam Phra 
Ploeng reservoir. As a result, the exceed water was released from reservoir about 
6.65 MCM/day effected to downstream area of reservoir. After 2010 flood, RID 
designed to increase the capacity of reservoir from 105 MCM to 155 MCM by 
increasing  normal water level to + 267.00 m.MSL and constructed bottom drain 
(sluice gate type,5@2.0x2.0 m2) at +261.50 m.MSL for releasing flood discharge from 
reservoir. In this study, the comparison of outflow flood hydrograph between the 
modified apparatus structure of Lam Phra Ploeng dam case and the existing case was 
conducted in case of 2010 flood event. The study results show that the  modified 
apparatus structure of Lam Phra Ploeng dam can reduce peak maximum outflow 
flood hydrograph from 193.05 m3/s to 43.19 m3/s. 

 
 

KEYWORDS: Reservoir Management, Flood Routing, Lam Pra Pleung Reservoir. 
 
 

1. บทนํา 
เข่ือนลําพระเพลิงกอสรางปดก้ันลําน้ําลําพระเพลิง ตั้งอยูในเขตตําบลตะขบ อําเภอปกธงชัย 

จังหวัดนครราชสีมา ดําเนินกอสรางเม่ือป พ.ศ.2506 แลวเสร็จเม่ือป พ.ศ.2510 ใชงานมาแลวเกือบ 
50 ป จากสภาพปญหาน้ําทวมบริเวณพ้ืนท่ีทายอางฯ เข่ือนลําพระเพลิงไดชวยบรรเทาปญหาน้ําทวม
ในพ้ืนท่ีทายน้ํา อันไดแก  อําเภอเมือง  อําเภอปากชอง อําเภอปกธงชัย และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา ในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ.2553 เกิดรองความกดอากาศตํ่าพาดผานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สงผลใหฝนตกหนักตอเนื่องกันเปนเวลาหลายวัน ทําใหเกิดน้ําปาไหลหลากเขา
ทวมพ้ืนท่ีอําเภอปากชอง อําเภอปกธงชัย ในเหตุการณครั้งนี้สงผลใหปริมาณน้ําไหลเขาสูอางเก็บน้ําลํา
พระเพลิงเปนปริมาณมาก ทําใหระดับน้ําในอางเก็บน้ําเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆ เนื่องจากยังมีลําน้ําสาขาของ
ลําน้ําลําพระเพลิง ไหลลงสูอางเก็บน้ําของเข่ือนลําพระเพลิงอยางตอเนื่อง สงผลใหปริมาณน้ําในอาง
เก็บน้ําเพ่ิมข้ึนกวา 122 ลานลูกบาศกเมตร จากความจุออกแบบท้ังหมด 105 ลานลูกบาศกเมตร 
มากกวาความจุออกแบบถึง 17 ลานลูกบาศกเมตร สงผลใหตองเรงระบายน้ําลนออกจากอางเก็บน้ํา
เฉลี่ย 6.65 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน เพ่ือรักษาระดับน้ําในเข่ือนไมใหเกินระดับน้ําสูงสุด เพ่ือไมให
สงผลกระทบตอโครงสราง และความม่ันคงของตัวเข่ือน จากเหตุการณอุทกภัยในป พ.ศ.2553 ทาง
กรมชลประทานไดทําการออกแบบและปรับปรุงอาคารระบายน้ําลนเข่ือนลําพระเพลิง ประกอบดวย 
การเพ่ิมระดับสันอาคารระบายน้ําลน (Morning Glory) จากระดับ +263.00  ม.(ร.ท.ก.) เปนระดับ 
+267.00 ม.(ร.ท.ก.) เพ่ือเพ่ิมระดับน้ําเก็บกัก จากเดิม 105 ลาน ลบ.ม. เพ่ิมเปน 155 ลาน ลบ.ม. 
(ความจุเพ่ิม 50 ลาน ลบ.ม.) และติดตั้ง บานระบายขนาด 2.00x2.00 ม. จํานวน 5 บาน ท่ีระดับธรณี
บาน +261.50 ม.(ร.ท.ก.) เพ่ือทําหนาท่ีเปน Bottom Drain สําหรับชวยในการพรองน้ํากรณีท่ีระดับ
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น้ําเหนือสันฝายมีความสูงเกินระดับท่ีกําหนด  ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จเม่ือ กันยายน พ.ศ. 2558 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปริมาณน้ําหลากจากอางเก็บน้ําลําพระเพลิงท่ีไหลลงสูพ้ืนท่ีดาน
ทายน้ํากรณีท่ีมีการปรับปรุงอาคารระบายน้ําลนของเข่ือนลําพระเพลิงในกรณีน้ําหลากปพ.ศ. 2553 
เพ่ือนําไปสูการเฝาระวังน้ําหลากในพ้ืนท่ีดานทายน้ําตอไป  

2. พ้ืนท่ีศึกษา  
ลักษณะท่ัวไปของอางเก็บน้ํา เข่ือนดินและอาคารประกอบกอนปรับปรุง 
อางเก็บน้ําลําพระเพลิงมีลักษณะเปนเข่ือนดิน (Earthfill Dam) ปดก้ันแมน้ําลําพระเพลิง

พ้ืนท่ีรับน้ําฝนเหนือท่ีตั้งเข่ือน 807 ตารางกิโลเมตร เข่ือนดินสูง  49.00  เมตร สันเข่ือนกวาง 8.00 
เมตร ยาว 575.00 เมตร ระดับสันเข่ือนอยูท่ีระดับ +275.00 ม.( ร.ท.ก.) ระดับเก็บกัก + 263.00 ม.
(ร.ท.ก.)  ปริมาณน้ําท่ีระดับเก็บกักประมาณ  105  ลาน ลบ.ม.  ระดับน้ําสูงสุด + 273.00  ม.
(ร.ท.ก.) มีปริมาณน้ําท่ีระดับเก็บกักสูงสุด  242  ลาน ลบ.ม. ระดับน้ําตํ่าสุด + 240.00     ม. 
(ร.ท.ก.) ปริมาณน้ําท่ีระดับน้ําต่ําสุด   0.72 ลานลูกบาศกเมตรปริมาณน้ําไหลลงอางฯ เฉลี่ย  
172.05  ลานลูกบาศกเมตร มีอาคารประกอบ ดังนี้  

อาคารระบายน้ําลน เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ Morning Glory and Overflow 
Spillway ตั้งอยูทางฝงขวาของตัวเข่ือน ไมมีบาน ประกอบดวยทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด         

φ 5.50 เมตร ยาว 167 เมตร  ระบายน้ําไดสูงสุด 450 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ระดับสันฝาย                   
+ 263.00 ม. (ร.ท.ก.)  

อาค า ร ร ะบา ยน้ํ า ฉุ ก เ ฉิ น  เ ป น อ าค า ร คอ นก รี ต เ ส ริ ม เ ห ล็ ก แบ บ  Emergency 
Spillway  ตั้งอยูทางฝงขวาของตัวเข่ือน  เปนฝายเปด ไมมีบาน สันฝายกวาง  47  เมตร ระบายน้ํา
ไดสูงสุด 1,130 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ระดับสันฝาย + 268.00 ม. (ร.ท.ก.)  

ประตูปากคลองสงน้ําสายใหญฝงซาย เปนทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด φ 2.00 
เมตร  ยาว 275 เมตร ตอนปลายทอแยกเปน 2 ทอ  ดังนี้  

                     -  ทางคลองสงน้ําสายใหญฝงซาย ขนาด φ1.50 เมตร และสามารถ
ระบายน้ําเขาสู คลองสงน้ําสายใหญฝงซายได 12 ลูกบาศกเมตรตอวินาที  

                     -  ทางคลองธรรมชาติ (ลําน้ําเดิม) ขนาด φ 1.50 เมตร สามารถ
ระบายน้ําไดสูงสุด 20 ลานลูกบาศกเมตรตอวินาที 

ลักษณะท่ัวไปของอางเก็บน้ํา เข่ือนดินและอาคารประกอบท่ีปรับปรุงใหม 
เข่ือนดินสันเข่ือนกวาง 12.00 เมตรระดับน้ํากักเก็บอยูท่ีระดับ + 267.00 ม.(ร.ท.ก.) ปริมาณ

น้ําท่ีระดับเก็บกัก 155.00 ลานลูกบาศกเมตร ปรับปรุงอาคารระบายน้ําลนเปนอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กแบบ Morning Glory and Overflow Spillway ตั้งอยูตําแหนงเดิมทางฝงขวาของตัวเข่ือน 
ปรับปรุงโดยทําการเพ่ิมระดับสันอาคารระบายน้ําลน (Morning Glory) จากระดับ +263.00 ม.
(ร.ท.ก.) เปนระดับ +267.00 ม.(ร.ท.ก.) สามารถระบายน้ําไดสูงสุด 155.66  ลูกบาศกเมตรตอวินาที 
ท่ีระดับน้ําสูงสุด + 273.00 ม. (ร.ท.ก.) และทําการติดตั้ง บานระบายขนาด 2.00x2.00 ม. จํานวน 5 
บาน ท่ีระดบัธรณีบาน +261.50 ม.(ร.ท.ก.) อัตราการระบาย 22.55 ลบ.ม./วินาที /บาน รวมอัตรา
การระบาย 112.75 ลบ.ม./วินาที ท่ีระดับ +267.00 ม.(ร.ท.ก.) เพ่ือทําหนาท่ีเปน Bottom Drain 
สําหรับชวยในการพรองน้ํากรณีท่ีระดับน้ําเหนือสันฝายมีความสูงเกินระดับท่ีกําหนด ทําใหอาคารทาง
ระบายน้ําลนหลังจากปรับปรุงสามารถระบายน้ําไดรวม 267.41 ลบ.ม./วินาที 
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รูปท่ี 1 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งโครงการเข่ือนลําพระเพลิง  
 
3. ทฤษฏีท่ีใชในการศึกษา 
 การวิเคราะหกราฟน้ําหลากเคลื่อนตัวผานอางเก็บน้ําลําพระเพลิง ประกอบดวยการวิเคราะหการ

ไหลอาคารระบายน้ําลน แบบ Crest Control และ Orifice Control โดยมีรายละเอียดในการ
วิเคราะหดังตอไปนี้ 

1) การคํานวณปริมาณน้ําท่ีไหลผานอาคารทางระบายน้ําลน มีสมการความสัมพันธดังนี้ 
 
      Q =  24.0292 R2H1/2   (1) 

 
  โดยท่ี Q = ปริมาณน้ําท่ีไหลผานทางระบายน้ําลน (ลูกบาศกเมตร/วินาที) 
   R = รัศมีพ้ืนผิวควบคุมของ jet น้ํา เทากับ 5.30  (เมตร) 
   H = ความสูงระดับน้ําเหนือสันฝาย (เมตร)  
    
  

  

ที่ต้ัง
โ  
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การไหลของน้ําผานอาคารอาคารทางระบายน้ําลนนี้นี้มีลักษณะการไหลแบบ Drop Inlet 
Spillway ซ่ึงมีลักษณะการไหลแบงเปน 2 กรณี ซ่ึงข้ึนอยูกับความสูงของระดับน้ําเหนือสันฝายของ
อาคารทางระบายน้ําลน ดังนี้   

- การไหลของน้ําแบบ Crest Control จะเกิดข้ึนเม่ือ (H/R)<4.50  และ H ≤ 2.3625 ม. 
- การไหลของน้ําแบบ Orifice Control จะเกิดข้ึนเม่ือ 0.45 < (H/R) < 0.95 และ  
    2.3625 ม.< H < 4.9875 ม. 
2) การคํานวณปริมาณการไหลของน้ําผานอาคารระบายน้ําลนแบบบานระบาย 
 - ติดตั้งบานระบายขนาด 2.00x2.00 ม. จาํนวน 5 บาน ท่ีระดับธรณีบาน +261.50 ม.(ร.ท.ก.) 
อัตราการระบาย 22.55 ลบ.ม/วินาที/บาน รวมอัตราการการระบาย 112.75 ลบ.ม/วินาที 
3) การคํานวณปริมาณการไหลของน้ําผานอาคารทางระบายน้ําลนฉุกเฉิน 
ความสัมพันธระหวางระดับน้ํากับปริมาณน้ําท่ีไหลผานทางระบายน้ําลน ซ่ึงข้ึนอยูกับชนิดของทาง

ระบายน้ําลน  โดยทางน้ําลนของอางเก็บน้ํากระเสียวรูปแบบของสันฝายเปนฝายสันกวางทําใหข้ึนอยู
กับความยาวสันฝาย (L) เมตร และความสูงระดับน้ําเหนือสันฝาย (H) เมตร ปริมาณน้ําท่ีไหลผานฝาย
สันกวาง มีสมการความสัมพันธดังนี้ 

 
   1.5 1.96LHQ =                      (2) 
 
 โดยท่ี Q  = ปริมาณน้ําท่ีไหลผานทางระบายน้ําลน (ลูกบาศกเมตร/วินาที) 
    L = ความยาวสันฝาย (เมตร) 
     H = ความสูงระดับน้ําเหนือสันฝาย (เมตร)  
 
4) การวิเคราะหสมดุลน้ําในอางเก็บน้ํา สามารถวิเคราะหไดจากสมการดังตอไปนี้  

Continuity equation, 
dt
dSOI =−                   (3) 
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เทอม (S/∆ t + O/2) เรียกวา storage function ความสัมพันธระหวางคา storage 
function กับปริมาณน้ําท่ีไหลผานทางระบายน้ําลน (O) กรณีเปลี่ยนแปลงระดับสันอาคารทางน้ําลน 
ท่ีคาระดับ พ้ืนท่ีผิวและความจุเปลี่ยนแปลงดังแสดงในรูปท่ี 2 
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รูปท่ี 2 กราฟความสัมพันธระหวางระดับน้ํากับปริมาตรน้ําในอางเก็บน้ําลําพระเพลิง 

 
4. ผลการศึกษา 
4.1 การวิเคราะหกราฟน้ําหลากเคล่ือนตัวผานอาคารระบายน้ําลนกรณีกอนปรับปรุง 

 
รูปท่ี 3 กราฟความสัมพันธระหวางอัตราการไหลและระยะเวลา (1 ต.ค. – 31 ต.ค. 2553)             

(กรณีกอนปรับปรุง)  
 ในการวิเคราะหหาปริมาณน้ําหลากออกจากอางเก็บน้ําลําพระเพลิงในกรณีเหตุการณน้ํา

หลากเดือนตุลาคม 2553 ไดทําการวิเคราะหปริมาณน้ําไหลเขาอางลําพระเพลิงจากขอมูลสถานีวัด
น้ําทา M.171 ไดกราฟน้ําหลากดังแสดงในรูปท่ี 3 จากกราฟจะเห็นไดวาปริมาณน้ําหลากสูงสุดท่ีไหล
ลงอางอยูท่ี 236.24 ลบ.ม./วินาที เกิดข้ึนในวันท่ี 16 ตุลาคม 2553 เม่ือทําการคํานวณปริมาณน้ําท่ี
ระบายลงลําน้ําลําพระเพลิง ไดคาสูงสุดเทากับ 236.24 ลบ.ม./วินาที (รวมการระบายน้ําผาน River 
Outlet 10.00 ลบ.ม./วินาที) ซ่ึงเกินความจุลําน้ําท่ี 150 ลบ.ม./วินาที และระดับน้ําท่ีเกิดข้ึนสูงสุดใน
อางเก็บน้ําเทากับ +265.52 ม.(ร.ท.ก.) นอยกวา +273.00 ม.(ร.ท.ก.) (ระดับน้ําสูงสุดของอางเก็บน้ํา) 
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แตเนื่องจากปริมาณน้ําท่ีระบายลงสูลําน้ําลําพระเพลิงมีปริมาณมากเกินกวาท่ีลําน้ําลําพระเพลิงจะรับ
ได ทําใหพ้ืนท่ีดานทายอางเก็บน้ําลําพระเพลิงเกิดน้ําทวม กราฟแสดงปริมาณน้ําไหลเขาและไหลออก
กรณีกอนปรับปรุง ดังแสดงในรูปท่ี 3 

 
4.2 การวิเคราะหกราฟน้ําหลากเคล่ือนตัวผานอาคารระบายน้ําลนกรณีหลังปรับปรุง 
 

 
รูปท่ี 4  กราฟความสัมพันธระหวางอัตราการไหลและระยะเวลา (1 ต.ค. – 31 ต.ค. 2553)             

(กรณีหลังปรับปรุง)  
 ในการวิเคราะหหาปริมาณน้ําหลากออกจากอางเก็บน้ําลําพระเพลิงในกรณีเหตุการณน้ํา

หลากเดือนตุลาคม 2553 ไดทําการวิเคราะหปริมาณน้ําไหลเขาอางลําพระเพลิงจากขอมูลสถานีวัด
น้ําทา M.171 ไดกราฟน้ําหลากดังแสดงในรูปท่ี 4 จากกราฟจะเห็นไดวาปริมาณน้ําท่ีระบายลงลําน้ํา
ลําพระเพลิง มีคาสูงสุดเทากับ 193.05 ลบ.ม./วินาที  (รวมการระบายน้ําผาน River Outlet     
10.00 ลบ.ม./วินาที และระบายผานบานระบายขนาด 2.00x2.00 ม. จํานวน 5 บาน ท่ีอัตราการ
ระบาย 112.75 ลบ.ม/วินาที)  ซ่ึงนอยความจุลําน้ําท่ี 150 ลบ.ม./วินาที และระดับน้ําท่ีเกิดข้ึนสูงสุด
ในอางเก็บน้ําเทากับ +267.78 ม.(ร.ท.ก.) นอยกวา +273.00 ม.(ร.ท.ก.) (ท่ีระดับน้ําสูงสุดของอาง
เก็บน้ํา) กราฟแสดงปริมาณน้ําไหลเขาและไหลออกกรณีหลังปรับปรุง ดังแสดงในรูปท่ี 4 
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4.3 การวิเคราะหกราฟน้ําหลากเคล่ือนตัวผานอาคารระบายน้ําลนเปรียบเทียบระหวางกอน
ปรับปรุงและหลังปรับปรุง 

 

 
รูปท่ี 5  กราฟความสัมพันธระหวางอัตราการไหลและระยะเวลา (1 ต.ค. – 31 ต.ค. 2553)             

(กรณีกอนปรับปรุงและหลังปรับปรุง)  
 ปริมาณน้ําท่ีระบายออกกรณีหลังปรับปรุงนอยกวาปริมาณน้ําท่ีระบายออกกอนทําการ

ปรับปรุง เนื่องจากมีการปรับปรุงยกระดับสัน Morning Glory เดิมท่ีระดับ +263.00 ม.(ร.ท.ก.) เปน
ระดับ +267.00 ม.(ร.ท.ก.) ทําใหมีปริมาณถูกเก็บกักไวมากกวากรณีกอนปรับปรุงจนเปนผลใหกราฟ
ปริมาณน้ําไหลออก กรณีหลังปรับปรุงลดต่ําลง กราฟแสดงปริมาณน้ําไหลเขาและไหลออกกรณีกรณี
กอนปรับปรุงและหลังปรับปรุง ดังแสดงในรูปท่ี 5 

 
5. สรุปผลการศึกษา 

จากการเพ่ิมระดับน้ํากักเก็บพบวา ปริมาณน้ําท่ีระบายออกจากอางเก็บน้ําลําพระเพลิง กรณี
น้ําหลากในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 มีปริมาณนอยกวาปริมาณน้ําท่ีระบายออกท่ีระดับน้ํากักเก็บเดิม
แสดงใหเห็นวาการปรับปรุงอาคารโดยการยกระดับสัน Emergency Spillway ทําใหปริมาณน้ําไหล
ออกจากอางเก็บน้ําลดลง นั้นก็คือเม่ือทําการปรับปรุงอาคารแลวสามารถลดปริมาณน้ําหลากสูงสุดได 
43.19 ลบ.ม./วินาที จากปริมาณน้ําไหลออก 236.24  ลบ.ม./วินาที เหลือปริมาณน้ําไหลออก 
193.05 ลบ.ม./วินาที ซ่ึงก็ยังมากกวาความจุของลําน้ําดานทายอางเก็บน้ํา ทําใหคลองระบายน้ําดาน
ทายไมสามารถรองรับการระบายน้ําดังกลาวได ซ่ึงอาจทําใหเกิดน้ําลนตลิ่งสงผลกระทบตอพ้ืนท่ีดาน
ทายน้ําซ่ึงจะตองทําการวิเคราะหผลกระทบดานทายน้ําตอไป 

 
6. กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานท่ีใหคําแนะนําและคําปรึกษาท่ีดีในการทําการวิจัย และ
ขอขอบคุณเจาหนาท่ีกรมชลประทานทุกคน ท่ีอนุเคราะหขอมูล และอํานวยความสะดวกสําหรับการ
เก็บขอมูลในการทํางานวิจัยในครั้งนี้ 
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