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บทคัดยอ  

สระน้ําในไรนาสามารถพบไดโดยทั่วไปในทุกที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจาก

ประโยชนในการเปนแหลงเก็บนํ้าไวใชในฤดูแลงและเปนบอเลียงปลาในบางพื้นที่ ประโยชนอีก

อยางคือการลดอัตราการหลากของน้ําในฤดูฝนโดยมีหลักการคือการไหลเขาเร็วและปลอยใหไหล

ออกชา ซึ่งจะชวยลดน้ําทวมในชุมชนได การศึกษาศักยภาพการลดอัตราการหลากของสระน้ําหรือ

ลดอัตราการไหลสูงสุดโดยใชการหลากผานอางเก็บน้ํา ( reservoir routing) พบวาความสามารถใน

การลดอัตราการไหลสูงสุด โดยขึ้นอยูกับความกวางของสันฝายทางไหลออก ( outlet crest) เมื่อ

ความกวางของสันน้ําลนที่สระเหนือเทากับ 1 และ 2 เมตร สามารถลดอัตราการไหลสูงสุดได 

43.48 % และ 27.09 % ตามลําดับ ขณะที่ความกวางของสันน้ําลนที่สระใตเทากับ 1 และ 2 เมตร 

สามารถลดอัตราการไหลสูงสุดได 38.74 % และ 24.08 % ตามลําดับ 

 

คําหลัก: การหลากผานอาง, กราฟอุทกหน่ึงหนวยสงัเคราะห, สระเก็บกักนํ้า  

 

Abstract 

 The on-farm pond can be found everywhere in generally northeastern Thailand. This can 

be used for many purposes e.g. farm water supply for drought season and fish raising in some 

area. In addition, it can be used even flood mitigation during rainy periods, base on quick inflow 

and slow outflow through on-farm pond in order to even flood mitigation in urban area. The study 

runoff potential reduction by on-farm pond or reduce peak discharge via reservoir routing, by 

varying the width of outlet crest. The north pond can lower peak discharge by 43.48 % and 

27.09% for the outlet crest 1 and 2 meters width, respectively. South pond can lower peak 

discharge by 38.74 % and 24.08% for the outlet crest 1 and 2 meters width, respectively.  

   

Keywords: reservoir routing, synthetic unit hydrograph, retention pond 
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1.  บทนํา 

สระนํ้าในไรนาเปนแหลงนํ้าที่พบไดทั่วไปในพื้นที่ทําการเกษตร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปมีประมาณ 1300 มม. ซึ่งมากเปนอันดับสองรองจากภาคใต (ปราณี วอง

วิทวัส, 2532) จากประโยชนที่ใชเปนที่เก็บกักนํ้า ( retention pond) ในฤดูฝนหรือชวงนํ้าหลาก เพื่อ

ใชชั่วคราวในฤดูแลง นอกจากนี้ประโยชนอีกอยางยังสามารถลดอัตราการไหลสูงสุดของน้ําที่จะ

ไหลเขาสูชมชนได และเพิ่มระยะเวลาการเคลื่อนที่ของมวลนํ้าหรือชะลอนํ้ากอนมาถึงชุมชน ซึ่ง

ความสามารถในการชะลอการหลาก ขึ้นอยูกับความจุและอัตราการไหลลนของสระ 

ดังน้ันในการวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคในการศึกษาถึงประโยชนในอีกดานหน่ึงของสระนํ้าในไรนา

ที่มีอยูแลวในพื้นที่คือ ศักยภาพการลดอัตราการหลากของน้ําของสระนํ้าในไรนา 

 

2.  ทฤษฎีท่ีใชในการศึกษา 

การประเมินความสามารถของสระน้ําในการลดอัตราการไหลสูงสุดและชะลอระยะเวลาการ

ไหลของน้ําที่จะไหลเขาทวมในพื้นที่เขตชุมชน จําเปนตองทําการศึกษาและเขาใจในหลักการ

เงื่อนไขและสมการดังตอไปนี้ 

 2.1  การคํานวณปริมาณนํ้าไหลเขาสระ 

 ในพื้นที่รับนํ้าที่มีขนาดเล็ก ขอมูลฝนและนํ้าทาจะหาไดยาก จึงใชวิธีการหากราฟอุทกหน่ึง

หนวยจากลักษณะของพื้นที่รับนํ้าและอาจเพิ่มขอมูลทางสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเรียกวา กราฟอุทกหน่ึง

หนวยสงัเคราะห ( synthetic unit hydrograph) ในการหาปริมาณการไหลเขาสระโดยมีรายละเอียด

ดังน้ี 

 อัตราการไหลสูงสุด (peak discharge, Up) ดังสมการ (1) (Snyder, 1938) 
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เมือ่ up คือ อัตราการไหลสูงสุดของกราฟอุทกหน่ึงหนวย m3s-1cm-1,  A คือ พื้นที่รับนํ้า ( watershed 

area, km2), tp คือเวลาที่เกิดอัตราการไหลสูงสุด และ Cp เปนสัมประสิทธิ์ที่ไดจากการปรับเทียบคา 

(วิชัย ศรีบุญลือ, 2552) 

 เวลาเกดิอัตราการไหลสงูสดุ ( time to peak, tp) คือเวลานับต้ังแตเกิดฝนสวนเกินจนกระทั่งถึง

เวลาที่เกิดอัตราการไหลสูงสุด ดังสมการ 
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เมือ่ D คือ ชวงเวลาที่ฝนตก , tl คอืเวลาเหลือ่ม ( lag time) ของ กราฟอุทกหน่ึงหนวย ( unit 

hydrograph) ที่มีเวลาจําเพาะคาหน่ึงของพื้นที่รับนํ้าน้ัน มักจะมีคาคงที่และสัมพันธกับขนาด และ

รูปรางของพื้นที่รับนํ้า (Shaw, 1994)  

 2.2  การคํานวณปริมาณนํ้าออกจากสระ 

  ปริมาณน้ําออกจากสระพิจารณาตามลักษณะการสูญเสียเนื่องจากการระเหย และการซึม  

  การระเหย  

  สมการพริสเลย – เทยเลอร (Priestley–Taylor evaporation equation) พัฒนามาจากสมการ

การระเหยของสมการเพนแมน (Penman, 1948) แสดงดังสมการ  

 

  rEE
γ+∆

∆
α=  (3) 

 

ตัวแปร α มีคาประมาณ 1.3 โดยแปรผันเล็กนอยตามตําแหนงที่เปลี่ยนไป , Er คอือัตราการระเหย

เน่ืองจากการแผรังสี (m d-1) และ ∆ คือ เกรเดียนตของความดันไอน้ําอ่ิมสามารถหาไดจากสมการ  
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โดยที่ e คือ ความดันไอนํ้า , T คืออุณหภูมิอากาศ ที่จุดพิจารณา เมื่อ γ คือตัวคงที่ไซโครเมตริก 

(psychrometric constant)  
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cp คอื ความจุความรอนเมื่อความดันคงที่ ( J kg-1 C-1), λ คอื ความรอนแฝงของการกลายเปนไอ ( J 

kg-1) และ p คือความดันอากาศ (hPa) 

  ถาดวดัการระเหย  

  ถาดวัดการระเหย Class A ของ U.S. Bureau ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริมาณการระเหยจาก

ถาดสามารถใชเทียบหาคาการระเหยจากผิวน้ําในอางเก็บน้ํา (Viessman, 2003) ดังสมการ  
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  panppond EKE =  (6)  

 

เมือ่ Epond คืออัตราการระเหยจากอางเก็บน้ํา , Epan คืออัตราการระเหยจากถาด , และ Kp คือ

สัมประสิทธิ์ของถาด คาสัมประสิทธิ์ถาดมีคาเฉลี่ยอยูประมาณ 0.7 เมื่ออุณหภูมิของนํ้าในถาดและ

ในอากาศเทากัน ถาอุณหภูมิของน้ําในถาดสูงกวาในอากาศคา Kp จะมีคา 0.8 หรือสูงกวา ในกรณี

อุณหภูมิของนํ้าในถาดตํ่ากวาในอากาศ คา Kp จะมีคา 0.6 หรือตํ่ากวา  (World Meteorological 

Organization, 1994) 

  สมดุลของสระนํ้า 

  หลักการของสมดุลน้ํา สระน้ําหรือปริมาตรควบคุม อัตราการไหลเขาของน้ําลบดวยอัตรา

การไหลออก มีคาเทากับอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ํา ( storage) ในปริมาตรควบคุม ดัง

สมการ  

 

  
dt

dS
QI =−   (7)  

 

เมือ่ I คือ อัตราการไหลเขา, Q คอื อัตราการไหลออก, S คือ ปริมาณนํ้าในสระ และ t คอื เวลา , dS/dt 

คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ํา 

  สมดุลของสระมีการใชนํ้าจากปริมาณการไหลออกจะเกิดจากสามปจจัย คือ การระเหย การ

ซึม และการใชนํ้า สามารถเขียนเปนสมการดังนี้ 
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เมือ่ Gi และ Go คือ อัตราการไหลใตดินไหลเขากับไหลออกตามลําดับ, E คอื อัตราการระเหย,  U คือ

อัตราการใชนํ้าในสระและ ∆S/∆t คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณเก็บกัก 

 2.3 การลดอัตราการไหลสูงสุด  

  การหลากผานอางเก็บนํ้า  

  การคํานวณการเปลี่ยนแปลงของคลื่นน้ําทวม ( flood wave) เมือ่ flood เคลื่อนที่ผานสวน

ของลําน้ําหรืออางเก็บน้ํา คือ เทคนิคการหากราฟอุทกน้ําทวมไหลออก ( outflow flood hydrograph) 

เมื่อทราบกราฟอุทกน้ําทวมไหลเขา ( inflow flood hydrograph) โดยผลตางของกราฟไหลเขาและ

ไหลออกซึ่งก็คือสวนเก็บกัก ( storage) การหลากกราฟอุทกน้ําทวมชวยในการคํานวณน้ําทวม



4 

 

ออกแบบที่ไหลผานฝายนํ้าลนได โดยมีความสัมพันธจากสมการตอเน่ือง ( continuity equation) 

และความสัมพันธของการเก็บกัก (storage, S) กับอัตราการไหล (discharge, Q) ดังสมการ (9) 

 

  ttttttt GQ2IIG +−+= ∆+∆+  (9) 

 

Gt+∆t หาไดจาก It, It+∆t , Qt และ Gt ปญหาอยูที่ Gt ซึ่งถารูความสัมพันธของ S กับ Q ก็จะสามารถหา

ความสัมพันธของ G กับ Q ได 

  ดังน้ันเมื่อทราบ Qt จะทําใหรู Gt ดวย ความสัมพันธของ S และ Q หาไดจากรูปแบบของ

อาคารระบายน้ํา หรืออาคารวัดน้ําตางๆ โดยการหาคา Q จากอาคารวัดน้ํา แลวนํามาหา

ความสัมพันธกับ S การหา Q จากอาคารวัดน้ําแบบตางๆ เชน  

   ฝายสันคม (sharp crested weir) 
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เมือ่ Cd คือสัมประสิทธิ์ฝายมีคานอยกวา 1 กรณีที่ θ = 90° จะได Cd เทากับ 0.59 (Chadwick, 2004) 

  ฝายสี่เหลี่ยม (rectangular weir) 
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Q =  (11) 

 

เมื่อ b คือความกวางของสันฝาย , h คือความสูงของระดับน้ําเหนือสันฝาย และ Cd คือสัมประสิทธิ์

อัตราการไหลมีคาประมาณ 0.7 

  ฝายสันกวาง (broad – crest weir) 

 

  2

3

d bhgCQ =  (12) 

 

Cd คือสัมประสิทธิ์อัตราการไหลมีคาประมาณ 0.544 
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3.  วิธีการศึกษา 

 วิธีการศึกษาประกอบดวยการคัดเลือกสถานที่วิจัย การวัดคาพารามิเตอร  และขอมูลอุทกวิทยา

ในพื้นที่ 

 3.1 สถานท่ีศึกษา  

  พื้นที่ ศึกษา สระนํ้าในไรนาสองสระในพื้นที่หมูบานวังหวา ต.บานแฮด กิ่งอําเภอบานแฮด 

จังหวัดขอนแกน สระเหนือมขีนาด 20 X30X3 ม3 มีระดับกนสระที่ 194.4 ม . เหนือระดับนํ้าทะเล 

สระใตมีขนาด 17X33X3 ม3 มีระดับกนสระที่ 195.0 ม. เหนือระดับนํ้าทะเล แสดงดังรูปที่ 1 

 

 
 

รูปท่ี 1.   ตําแหนงของสระ แผนที่ภูมิประเทศ (มาตราสวน 1: 50,000) ภาพถายดาวเทียม (มาตรา

สวน 1: 3,000) 

  

 สํารวจพื้นที่บริเวณโดยรอบของสระ โดยใชกลองระดับและ GPS (Global Positioning System) 

หรือระบบบอกพิกัดตําแหนงบนพื้นโลก เพื่อทําเสนชั้นความสูง ( contour) ของพื้นที่โดยรอบสระ 

และหาพื้นที่รับนํ้าของแตละสระโดยใชโปรแกรม Surfer และ ArcView GIS ไดพื้นที่รับนํ้าของ

สระแสดงดังรูปที่ 2 
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รูปท่ี 2.พื้นที่รับนํ้าของสระและตําแหนงที่ติดต้ังเคร่ืองมือ (มาตราสวน 1: 4,000) 

 

 3.2  การวัดคาพารามิเตอรในพื้นท่ี 

  การวัดระดับนํ้าในสระ  

  ระดับนํ้าในสระใชเคร่ืองวัดระดับนํ้าอัตโนมัติในการเก็บขอมูล  โดยใสเคร่ืองวัดอัตโนมัติ

ในทอที่ยื่นลงไปในสระ โดยจะบันทึกขอมูลในฤดูฝนทุกๆ 10 นาที และ บันทึกขอมูลทุกๆ 1 วันใน

ฤดูแลง เน่ืองจากในฤดูฝนเมื่อฝนตกลงในพื้นที่รับนํ้าที่มีขนาดเล็กของสระ จะทําใหนํ้าไหลเขาสระ

และระดับนํ้าเพิม่ขึน้ในเวลารวดเร็ว แตในฤดูแลง การเปลีย่นแปลงระดับนํ้าจะเกดิจากการระเหย 

การใชนํ้าในสระ และการซึม ซึ่งมีไมมากในแตละวัน แสดงดังรูปที่ 3 
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ก.  เคร่ืองวัดระดับนํ้า อัตโนมัติ ข. การติดต้ังเคร่ืองมือวัดอัตโนมัติ 

 

รูปท่ี 3. การติดต้ังเคร่ืองมือวัดอัตโนมัติในสระวิจัย 

   

  การวัดระดับนํ้าใตดิน  

  การวัดระดับนํ้าใตดิน ใชทอพิโซมิเตอร ( piezometer) แลวใชเคร่ืองวัดระดับนํ้าอัตโนมัติ

หยอนลงไปวัดระดับนํ้าใตดิน หลักการใสทอพิโซมิเตอรตองใสลงไปใหลึกใกลเคียงกับระดับของ

กนสระ เพื่อตรวจสอบระดับนํ้าที่อยูในสระสูงหรือตํ่ากวาระดับนํ้าใตดิน กรณีระดับนํ้าในสระตํ่า

กวาระดับนํ้าใตดิน อาจสรุปไดวาสระดังกลาวไมไดรับนํ้า หรือไหลเขา จากนํ้าใตดินแตอยางใด  

เน่ืองจากระดับที่อยูตํ่ากวาแสดงไดวามีการไหลออกจากสระจึงทําใหระดับนํ้าในสระตํ่ากวาระดับ

นํ้าใตดิน แสดงดังรูปที่ 4 (เกวรี พลเกิ้น, 2551) 

 

 
 

รูปท่ี 4. ทอพิโซมิเตอร (piezometer) 
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  การวัดอัตราการไหลเขาของนํ้าในสระ 

  ทําการวัดจากฝายสันคมสี่เหลี่ยม ( rectangular weir) ที่สรางไวทางนํ้าเขาสระ และติดต้ัง

เคร่ืองวัดระดับนํ้าอัตโนมัติ บันทึกขอมูลราย 10 นาที ที่บริเวณดานหนาทางเขาฝาย 2 ม. 

(Chadwick, 2004) ดังรูปที่ 5 เพื่อหาระดับนํ้าเหนือสันฝาย เพื่อคํานวณหาอัตราการไหลเขา 

 

  
 

รูปท่ี 5  ฝายสนัคมสี่เหลี่ยมและเคร่ืองวัดระดับนํ้า 

 

  การวัดขอมูลอุตุนิยมวิทยา 

  ติดต้ังสถานีตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ (weather station)  เพื่อตรวจวัดสภาพอากาศเชน 

ปริมาณฝน อุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ ความเร็วลม ความดันอากาศ เปนตน ซึ่งขอมูลที่ได

นํามาคํานวณหาอัตราการระเหยของน้ําในสระได แสดงดังรูปที่ 6 

 

 
 

รูปท่ี 6 สถานีตรวจวัดอากาศ 
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 3.3 การคํานวณความสามารถในการลดอัตราการไหลสูงสุด  

  การคํานวณหาความสามารถในการลดอัตราการไหลสูงสุดใชวิธีการหลากผานอางเก็บน้ํา  

โดยคํานวณหาฝนออกแบบที่คาบการกลับ  50 ป และมชีวงเวลาฝนตก  60 นาที จะทําใหไดฝน

ออกแบบของสระเหนือและสระใตดังที่แสดงไวในตารางที่  1 นําฝนออกแบบที่ไดไปหากราฟอุทก

ไหลเขาจากกราฟอุทกหนึ่งหนวยที่หาจากวิธีกราฟอุทกหนึ่งหนวยสังเคราะหในสมการที่ (1) เมือ่ได

กราฟอุทกไหลเขาแลวทําการหลากผานอางเก็บนํ้าหรือสระนํ้า การหลากกราฟอุทกไหลเขาผานอาง

เก็บนํ้าจําเปนตองมีความสัมพันธระหวางการกักเก็บ (S) เหนือขอบสระ  และอัตราการไหลออกจาก

สระ (Q) จากความสัมพันธในสมการที่ (9)และการกักเก็บหาจากขนาดของสระ  อัตราการไหลออก

จากสระหาจากระดับน้ําเหนือขอบสระและสมการของฝายสันกวางสมการที่ (12) สมการของฝาย

สันกวางจําเปนตองมีความยาวของสันฝายที่นํ้าไหลผาน  ความยาวของสันฝายจะเปนตัวแปรสําคัญ

ในการลดอัตราการไหลสูงสุด  ดังน้ันจึงกําหนดใหความกวางของสันขอบสระบริเวณที่นํ้าลน ( b) 

เทากับ 1 และ 2 เมตร เพื่อเปรียบเทียบศักยภาพการลดอัตราการหลากของสระน้ํา 

ตารางท่ี 1 ฝนอออกแบบของสระในพื้นที่ 

t (min) ฝนออกแบบสระเหนือ (mm) ฝนออกแบบสระใต (mm) 

0 0.00 0 

10 47.90 47.85 

20 25.21 25.18 

30 8.85 8.84 

40 5.18 5.17 

50 3.12 3.12 

60 1.62 1.62 

   

4.  ผลการศึกษา  

 4.1  คาพารามิเตอรในพื้นท่ี  

 ขนาดของพื้นที่รับน้ําของสระเหนือและสระใตมีขนาด 6.7 ไร และ 7.9 ไร ตามลําดับ การ

ไหลเขาสระดวยวิธีกราฟอุทกหน่ึงหนวยสังเคราะห พบวาคาพารามิเตอร Cp ของสระเหนือและสระ

ใตมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.43 และ 0.52 ตามลําดับ และการระเหยของสระในฤดูแลงเดือน พฤศจิกายน-

กุมภาพันธุ มีคาอยูในชวง 4.48-4.77  มม./วัน เดือนมีนาคมและเมษายนจะมีการระเหยอยูที่ 5.26  

มม./วัน และ 6.03 มม./วัน ตามลําดับ การสูญเสียเน่ืองจากการระเหยในฤดูแลง โดยสมการพริสเลย 

– เทยเลอร และถาดวัดการระเหย โดยคา α ของสมการพริสเลย – เทยเลอร เทากับ 1.66 และ คา Kp 
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ของถาดวัดการระเหย เทากับ 0.88 และปริมาณการซึมของน้ําในสระในฤดูแลงมีคาแตกตางกันไป

ในแตละเดือน โดยในเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธุ นํ้าในสระจะมีการซึมออกจากสระ เดือน

มีนาคมและเมษายน มีทั้งซึมเขาและซึมออก 

 4.2  ศักยภาพการลดอัตราการหลากของสระนํ้า  

  การตรวจสอบศักยภาพการลดอัตราการหลากของสระน้ําโดยใชการหลากผานอางเก็บน้ํา 

หาความสัมพันธของการเก็บกัก (S) และอัตราการไหลออก (Q) โดยที่อัตราการไหลออกหาจากฝาย

ที่มีความยาวแตกตางกันสองความยาว คือ 1 ม . และ 2 ม. ไดสมการของความสัมพันธและนําไปใช

ในการหลากกราฟอุทกไหลเขาผานสระน้ํา  

  คาอัตราการไหลสูงสุดของกราฟอุทกไหลเขาและกราฟอุทกไหลออก และปริมาณการ

ลดลงของอัตราการไหลเขาสูงสุดเมื่อน้ําไหลออกของสระเหนือและสระใต ที่ความกวางของสัน

ขอบสระบริเวณที่นํ้าลน (b) เทากับ 1 และ 2 ม. ดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2. อัตราการไหลสูงสุดของกราฟอุทกไหลเขาและไหลออกที่สระเหนือและสระใต 

อัตราการไหล (ม3/วินาที) 
สระเหนือ สระใต 

b = 1 ม. b = 2 ม. b = 1 ม. b = 2 ม. 

อัตราการไหลเขา 0.299 0.299 0.382 0.382 

อัตราการไหลออก 0.169 0.218 0.234 0.290 

อัตราการไหลที่ลดลง 0.130 0.081 0.148 0.092 

ลดลง(%) 43.48 27.09 38.74 24.08 

 

 รูปที่ 7 กราฟอุทกไหลเขาและออกของสระเหนือเมื่อความกวางของขอบสระน้ําลน b เทากับ 1 

และ 2 ม. ตามลําดับ กราฟอุทกไหลเขาของสระเหนือเพิ่มขึ้นในเวลา รวดเร็วและมอัีตราการไหลเขา

สูงสุดเทากับ 0.299 ม3/วินาที ที่เวลาหลังจากฝนเร่ิมตกที่ 30 นาที แลวอัตราการไหลเขาลดลงจน

หมดเมื่อเวลาประมาณ 150 นาที หลังฝนตก อัตราการไหลออกจะเพิ่มขึ้นชากวาอัตราการไหลเขา

มาก โดยที่ b เทากับ 1 ม. อัตราการไหลออกสูงสุดจะเกิดที่เวลา 50 นาทีหลังฝนตก และมีปริมาณ

เทากับ 0.169 ม3/วินาที ในขณะที่ b เทากับ 2 ม. อัตราการไหลออกสูงสุดจะมีปริมาณเทากับ 0.218 

ม3/วินาที ที่เวลา 50 นาทหีลงัฝนตกเชนเดียวกนั 
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ก. ที่ขอบสระนํ้าลน b เทากับ 1 เมตร 

 

ข. ทีข่อบสระนํ้าลน b เทากับ 2 เมตร 

 

รูปท่ี 7. กราฟอุทกไหลเขาและออกของสระเหนือ 

 

 รูปที่ 8 กราฟอุทกไหลเขาและออกของสระใต เมื่อความกวางของขอบสระน้ําลน b เทากับ 1 

และ 2 ม. ตามลําดับ กราฟอุทกไหลเขาของสระใตจะมีลักษณะคลายกับกราฟอุทกไหลเขาของสระ

เหนือ คือมีการเพิ่มปริมาณขึ้นในเวลารวดเร็ว อัตราการไหลเขาสูงสุดของกราฟอุทกไหลเขาของ

สระใตเทากับ 0.382 ม3/วินาที เกิดหลังฝนเร่ิมตก 30 นาที แลวอัตราการไหลเขาคอยๆ ลดลงจนหมด

เมื่อเวลาประมาณ 140 นาที กราฟอุทกไหลออกจะมีการเพิ่มขึ้นชากวากราฟอุทกไหลเขาไหลเขา 

โดยที่ b เทากับ 1 ม. อัตราการไหลออกสูงสุดจะเกิดที่เวลา 50 นาทีหลังฝนตก และมีปริมาณเทากับ 

0.234 ม 3/วินาที  ในขณะที่ b เทากับ  2 ม. อัตราการไหลออกสูงสุดจะมีปริมาณเทากับ 0.290 ม 3/

วินาที ที่เวลา 40 นาทหีลงัฝนตก 

  
ก. ที่ขอบสระนํ้าลน b เทากับ 1 เมตร ข. ทีข่อบสระนํ้าลน b เทากับ 2 เมตร 

 

รูปท่ี 8. กราฟอุทกไหลเขาและออกของสระใต 
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5.  วิจารณผล 

 ความสามารถในการลดอัตราการไหลสูงสุดใชวิธีการหลากผานอางเก็บน้ําสระน้ําจะสามารถ

ลดอัตราการไหลสูงสุดไดจริง โดย ขึ้นอยูกับความกวางของขอบสระน้ําลน ที่ สระเหนือความกวาง

ของขอบสระน้ําลน b เทากับ 1 ม. สามารถลดอัตราการไหลสูงสุดของกราฟอุทกไหลเขาได 0.130 

ม3/วินาที (43.48 %) ที่ความกวางของขอบสระน้ําลน b เทากับ 2 ม. จะทําใหอัตราการไหลสูงสุด

ลดลง 0.081 ม3/วินาที (27.09 %) และสระใตความสามารถของการลดอัตราการไหลของกราฟอุทก

ไหลเขาของสระที่ความกวางของขอบสระน้ําลน b เทากับ 1 ม. สามารถลดอัตราการไหลสูงสุดได 

0.148 ม3/วินาที (38.74 %) และที่ความกวางของขอบสระน้ําลน b เทากับ 2 เมตร ทําใหอัตราการ

ไหลสูงสุดลดลง 0.092 ม3/วินาที (24.08 %)   
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