การจัดท้าสมดุลน้้าเพื่อบริหารจัดการอ่างเก็บน้้า
นายคณพศ วรรณดี ผู้อ้านวยการส่วนจัดสรรน้า ส้านักบริหารจัดการน้า

การจัดการน้้าในอ่างเก็บน้้า ประกอบด้วยการดาเนินงานใน 4 ขั้นตอนคือ
1 การวางแผนแบ่งปันน้้า ประกอบด้วยการกาหนดพื้นที่เป้าหมายของการส่งน้า การสารวจความ
ต้องการน้าจากกลุ่มผู้ใช้น้า ประเมินปริมาณน้าต้นทุน ประเมินวิเคราะห์ความต้องการน้า ร่าง
แผนการจัดสรรน้า ร่างข้อตกลงการใช้น้าและร่วมกันพิจารณาข้อตกลง
2 แผนการส่งน้้า ประกอบด้วยข้อตกลงในการส่งน้า เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการน้า การ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
3 การด้าเนินการส่งน้้า ประกอบด้วยการเปิดปิดอาคาร ส่งน้าและระบายน้าตามแผนการส่งน้า การ
ปรับแผนการส่งน้าตามปริมาณน้าต้นทุนจริง การบารุงรักษาอาคารส่งน้า
4 การประเมินผลการจัดการอ่างเก็บน้้า ประกอบด้วย การสรุปผล การดาเนินการ ส่งน้า การระบุ
ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา การรายงานเพื่อประเมินผลการดาเนินการ
จะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการอ่างเก็บน้าต้องบริหารจัดการอยู่บนความไม่แน่นอนของ
ธรรมชาติและความต้องการใช้น้าได้แก่ การแปรผันของปริมาณฝน ปริมาณน้าที่ไหลลงอ่าง ปริมาณ
น้าที่ส่งไปใช้งาน เป็นต้น ดังนั้นในการจัดการ อ่างเก็บน้า ที่จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึง
จาเป็นต้องอาศัยเทค นิคหรือวิธีการที่จะคาดการณ์ ล่วงหน้าจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน เพื่อประกอบการตัดสินใจและเตรียมรับสถานการณ์ของผู้ได้เสียประโยชน์จากการจัดการ
อ่างเก็บ น้าและการใช้น้า การทาสมดุลน้าในอ่างเก็บน้าเป็นวิธีการหนึ่งในการหาคาตอบล่วงหน้า
หรืออาจจะเรียกว่าเป็นการทาบัญชีน้า ผลลัพธ์ที่ได้คือปริมาณน้าที่มีอยู่ในอ่างเก็บน้าที่ช่วงปลาย
เวลาพิจารณาตามสภาวะของปริมาณน้าไหลเข้าและออกจากอ่างเก็บน้า
ซึ่งใช้สมการทาง
คณิตศาสตร์อย่างง่าย ใช้ได้กับอ่างเก็บน้าทุกขนาด มีหลักการและรายละเอียดดังนี้

1. การก้าหนดสัญลักษณ์ของการท้าสมดุลน้้าในอ่างเก็บน้้า
(ก) อ่างเก็บน้าซึ่งทาหน้าที่เก็บน้าและระบายน้าเปรียบเสมือนภาชนะอย่างหนึ่งกาหนดให้มี
สัญลักษณ์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ดังแสดงในรูปที่ 1
(ข) ปริมาณน้าเข้าอ่างเก็บน้า กาหนดให้มีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกศร มีหัวลูกศรเข้าหารูปสี่เหลี่ยมและมี
ค่าเป็นบวก ดังรูปที่ 1
(ค) ปริมาณน้าออกจากอ่างเก็บน้า กาหนดให้มีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกศรมีหัวลูกศรออกจากรูป
สี่เหลี่ยมและมีค่าเป็นลบ ดังรูปที่ 1

(+) ปริมาณน้้าเข้า

(+) ปริมาณน้้าเข้า
(-) ปริมาณน้้าออก

อ่างเก็บน้า
(-) ปริมาณน้้าออก
รูปที่ 1 สัญลักษณ์ของการท้าสมดุลน้้าในอ่างเก็บน้้า
2. ปริมาณน้้าเข้าอ่างเก็บน้้า ประกอบด้วย
2.1 ปริมาณน้าท่าจากพื้นที่รับน้าของอ่างเก็บน้า (ท)
2.2 ปริมาณฝนที่ตกลงในอ่างเก็บน้า (ฝ)
2.3 ปริมาณน้าที่ปล่อยมาจากอ่างเก็บน้าด้านเหนือน้า (ป)
2.4 ปริมาณน้าจากการสูบน้าเข้ามาในอ่างเก็บน้า (ส)
3. ปริมาณน้้าออกจากอ่างเก็บน้้า ประกอบด้วย
3.1ปริมาณน้าจากการระเหยจากอ่างเก็บน้า (ร)
3.2 ปริมาณน้าจากการรั่วซึมจากอ่างเก็บน้า (ซ)
3.3ปริมาณน้าไหลล้นออกจากอ่างเก็บน้า (ล)

3.4 ปริมาณน้าที่ส่งจากอ่างเก็บน้าสาหรับผู้ใช้น้าในกิจกรรมต่างๆ (ช) ปริมาณน้าที่ส่งจากอ่างเก็บน้า
สาหรับผู้ใช้น้าที่สาคัญ ประกอบด้วย การเกษตร การอุปโภค – บริโภค การอุตสาหกรรม การรักษา
ระบบนิเวศ และอื่นๆ ตามลักษณะจาเพาะของสภาพ พื้นที่ ซึ่งสามารถเขียนสัญลักษณ์ของระบบอ่าง
เก็บน้าได้ดังแสดงในรูปที่ 2

ฝ
ส
ป
ท

ร

อ่างเก็บน้า

ช
ล

ซ
รูปที่ 2 ตัวแปรของระบบอ่างเก็บน้้า
4. ที่มาและการประเมินของข้อมูลปริมาณน้้าเข้าและออกจากอ่างเก็บน้้า
(ก) ตัวแปรควบคุม เป็นตัวแปรที่บ่งบอกถึงลักษณะจาเพาะของอ่างเก็บน้า และมีความจาเป็นต้องใช้
ในการควบคุมความสามารถของอ่างเก็บน้าและใช้ในการคานวณปริมาณน้าเข้าและออกจากอ่างเก็บ
น้าเป็นสาคัญ ประกอบด้วย โค้งความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรน้า – พื้นที่ผิวน้า – ระดับน้า
พื้นที่รับน้าฝนของอ่างเก็บน้า ปริมาตรน้าในอ่างเก็บน้าที่ควรจะรักษาไว้ในช่วงปลายฤดูฝนและต้น
ฤดูแล้ง ปริมาตรน้าที่ระดับสูงสุด – เก็บกัก – ต่าสุด ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลประจาแต่ละอ่าง
เก็บน้าที่มีอยู่แล้ว

(ข) ตัวแปรทั่วไป เป็นตัวแปรที่จะใช้ประเมินปริมาณน้าไหลออกจากอ่างเก็บน้าและกาหนด
ช่วงเวลาของข้อมูลในอดีตประกอบด้วย เปอร์เซ็นต์การระเหยจากอ่างเก็บน้าเมื่อเทียบกับการระเหย
จากถาดวัดการระเหยหรืออาจจะเรียกว่า สัมประสิทธิ์การระเหย ปกติจะอยู่ระหว่าง 70 – 80
เปอร์เซ็นต์ และช่วงเวลาของการบันทึกข้อมูล จะขึ้นอยู่กับการจัดเก็บและอายุการใช้งาน
ของแต่ละอ่างเก็บน้า
(ค) ตัวแปรผันแปร เป็นตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ์ ประกอบด้วย 2 ตัวแปรหลัก คือ
1. ปริมาณน้าเข้าอ่างเก็บน้า ประกอบด้วย
1.1 ปริมาณน้าท่าจากพื้นที่รับน้าของอ่างเก็บน้ามีที่มา 2 วิธี คือ จากการตรวจวัดจริง และจากการ
ประเมินข้อมูลจากการตรวจวัดจริงนั้นจะมีความละเอียดถูกต้องมากกว่าการประเมินแต่มีน้อย นักที่
จะตั้งสถานีวัดน้าที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้า ดังนั้นส่วนมากจะใช้วิธีการประเมิน ซึ่งการประเมินปริมาณ
น้าท่ามีหลายวิธีมากเช่น การใช้สูตรสาเร็จรูป การหาความสัมพันธ์ระหว่างน้าฝน – น้าท่า หรือการ
วิเคราะห์ความถี่เป็นต้น ทั้งนี้ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมจากข้อจากัด – โอกาส แต่โดยมากใช้
สูตรของ Rational (Q = 0.278 CIA ; เมื่อ Q = ปริมาณน้าท่า (ลบ.ม./วินาที) , C = สัมประสิทธิ์น้าท่า
, I =ความเข้มของฝน (มม/ชม) และ A = พื้นที่รับน้า (ตร.กม.)) การใช้สูตรนี้ให้พึงระวังว่ามี
ข้อจากัดคือ การที่ฝนตกไม่ ครอบคลุม เต็มพื้นที่ และฝนตกไม่พร้อมกันหยุดพร้อมกัน ครอบคลุม
พื้นที่รับน้าทั้งหมด และใช้กับพื้นที่รับน้าไม่เกิน 15 ตร.กม. และค่าสัมประสิทธิ์น้าท่าจะผันแปรไป
ตามลักษณะทางกายภาพของลุ่มน้า ความชื้นในดิน ฤดูกาล เป็นต้น สามารถดูคาแนะนาได้เบื้องต้น
ดังแสดงในรูปที่ 3 แต่อย่างไรก็ตามแนะนาในเบื้องต้นว่า ควรตรวจสอบหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณน้าฝน –น้าท่า ในลุ่มน้าทั้งในรายเดือนและรายปี จากบันทึกข้อมูลที่มีอยู่ หลังจากนั้นจึง
นามาพิจารณาว่าสัมประสิทธิ์ควรเป็นเท่าใด ในแต่ละช่วงเวลาหรือทั้งปี

รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิน์ ้าท่ากับสภาพภูมิประเทศ

1.2 ปริมาณฝนที่ตกลงในอ่างเก็บน้า คานวณได้จากปริมาณฝนที่วัดได้จากเครื่องมือวัดน้าฝนคูณกับ
พื้นที่ผิวน้าในช่วงเวลาที่พิจารณา
1.3 ปริมาณน้าที่ปล่อยจากอ่างเก็บน้าด้านเหนือน้า ตาแหน่งที่ตั้งของอ่างเก็บน้าในลุ่มน้ามี 2 ลักษณะ
คือ แบบขนาน และ แบบอนุกรม
อ่างเก็บน้าแบบขนาน หมายถึง อ่างเก็บน้าที่เก็บกักน้าในลาน้าที่ขนานกัน ดังแสดงในรูปที่ 4 ส่วน
อ่างเก็บน้าแบบอนุกรม หมายถึง การวางตัวของอ่างเก็บกักน้าจะอยู่ในลาน้าเดียวกัน ดังรูปที่ 4

แบบขนาน

แบบอนุกรม

รูปที่ 4 ลักษณะการวางตัวของอ่างเก็บน้้า
อ่างเก็บน้าแบบอนุกรมจะมีปริมาณน้าเข้าอ่างเก็บน้าด้านล่างจากอ่างเก็บน้าที่อยู่ด้านเหนือ
น้าถัดขึ้นไป ซึ่งข้อมูลนี้จะได้จากการตรวจวัดและบันทึกไว้ โดยพิจารณาว่าถ้าปล่อยน้าจากอ่างเก็บ
น้าด้านเหนือน้าลงลาน้าธรรมชาติลงมาสู่อ่างเก็บน้าด้านท้ายน้า จะต้องคิดค่าการสูญเสียในระหว่าง
ทางด้วย เมื่อหักค่าการสูญเสียออกจากปริมาณน้าที่ส่งมาจากอ่างเก็บน้าด้านเหนือน้า จึงจะเป็น
ปริมาณน้าที่เข้าอ่างเก็บน้าด้านล่าง

1.4 ปริมาณน้าจากการสูบน้าเข้ามาในอ่างเก็บน้า กรณีจะเป็นการผันน้าจากแหล่งน้าอื่น หรือจากลุ่ม
น้าอื่นเข้ ามาเติมลงอ่างเก็บน้า โดยการสูบน้าซึ่งข้อมูลนี้จะพิจารณาว่าสูบผ่านท่อส่งน้าหรือผ่าน
คลองส่งน้า จาเป็นต้องคิดปริมาณน้าสูญเสียในระหว่างทางด้วย โดยปริมาณการสูบจะใช้ข้อมูลจาก
ข้อกาหนดและประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้าแล้วหักปริมาณน้าสูญเสียระหว่างส่งน้า
จึงจะได้
ปริมาณน้าที่เข้าอ่างเก็บน้า
2. ปริมาณน้าออกจากอ่างเก็บน้า ประกอบด้วย
2.1 ปริมาณน้าจากการระเหยจากอ่างเก็บน้า คานวณจากค่าการระเหยที่วัดได้จากถาดวัดการระเหย
คูณกับสัมประสิทธิ์ของถาดวัดการระเหย (ประมาณ 70 – 80 เปอร์เซ็นต์ ) และคูณกับพื้นที่ผิวน้าใน
ช่วงเวลาที่พิจารณา
2.2 ปริมาณน้าจากการรั่วซึมจากอ่างเก็บน้า เป็นการอนุมาณขึ้นโดย ใช้การประเมินจากปริมาตรน้า
ในอ่างเก็บน้าเฉลี่ยรายปีแล้วคิด 10 เปอร์เซ็นต์ ถ้าคิดเป็นรายเดือนให้หารด้วย 12 ถ้าคิดเป็นรายวัน
ให้หารด้วย 365
2.3 ปริมาณน้าไหลล้นออกจากอ่างเก็บน้า เกิดขึ้นในกรณีช่วงน้าหลากซึ่งความจุของอ่างเก็บน้ามีไม่
เพียงพอที่จะรับปริมาณน้าเข้าอ่างเก็บน้าสุทธิได้ (ปริมาณน้าเข้าอ่างสุทธิ =ปริมาณน้าเข้าอ่างเก็บน้า
– ปริมาณน้าออกจากอ่างเก็บน้า ) จึงไหลล้นออกทางระบายน้า ซึ่งสามารถคานวณได้จากสูตรที่
กาหนดไว้ตามลักษณะของอาคารระบายน้านั้นๆ (ส่วนใหญ่จะเป็นฝายจะคานวณจากสูตร Q =
CdLH3/2 ; Cd = สัมประสิทธิ์ของการไหล , L = ความยาวของสันฝายและ H = ความสูงของน้าเหนือ
สันฝาย)
2.4 ปริมาณน้าที่ส่งจากอ่างเก็บน้าสาหรับผู้ใช้น้า ปริมาณการใช้น้าจากอ่างเก็บน้านั้นจะประกอบ
ด้วยกิจกรรมที่สาคัญดังนี้
(1) การเกษตร คานวณได้จากการใช้น้าในการเพาะปลูกพืชแต่ละชนิดอาทิ ข้าว พืชไร่ – พืชผัก และ
ในแต่ละฤดูเช่น ฤดูฝนกับฤดูแล้ง จะยกตัวอย่างเช่น ประสิทธิภาพการชลประทานของโครงการ
ชลประทานเท่ากับ 50 เปอร์เซ็นต์ ปลูกพืชในฤดูฝน และพืชต้องการน้าตลอดฤดูกาล 850 มิลลิเมตร
(รวมค่าการระเหยและซึมเลยเขตรากพืชแล้ว ) แต่ในช่วงฤดูฝนนั้นมีฝนที่พืชสามารถนามาใช้
ประโยชน์ได้ (ฝนใช้การ) รวม 350 มิลลิเมตร ดังนั้นพืชจะต้องการน้าชลประทาน 500 มิลลิเมตร

(850 – 350 = 500 มิลลิเมตร) และจะต้องส่งน้าชลประทานจากอ่างเก็บน้าไปให้ 1,000 มิลลิเมตร
(ต้องหารปริมาณน้าที่พืชต้องการด้วยค่าประสิทธิภาพการชลประทานคือ 50 เปอร์เซนต์
500 /(50 /100) = 1,000 มิลลิเมตร) และในพื้นที่ 1 ไร่จะต้องการน้าชลประทาน 1,600 ลบ.ม.
(ปริมาณน้าในพื้นที่ 1 ไร่ =1,600 ตร.ม.x 1,000 มม./1000 มม./ม. = 1,600 ลบ.ม.) หลังจากประเมิน
ความต้องการน้าชลประทาน 1 ไร่แล้วเราก็สามารถหาปริมาณน้าที่จะส่งให้กับการเกษตรในพื้นที่
เท่าใดก็ได้ตัวแปรสาคัญที่ทาให้ความต้องการใช้น้าชลประทานของพืชแตกต่างกันคือ ชนิดของพืช
ฤดูกาลและประสิทธิภาพการชลประทานของแต่ละโครงการ
(2) การอุปโภคและบริโภค การอุปโภคและบริโภคจะมี 2 ลักษณะคือ จากกิจกรรมการประปา
สามารถใช้ข้อมูลจากการนาน้าไปใช้ในการผลิตน้าประปาจากการบันทึกไว้ได้และอีกส่วนหนึ่งการ
อุปโภคและบริโภคของประชาชนที่อาศัยอยู่ตามลาน้าธรรมชาติ /คลองส่งน้าซึ่งจะประเมินจากการ
ใช้น้าต่อวัน อาทิ การใช้น้าของ 1 คนในหนึ่งวันใช้ 150 ลิตร เราก็สามารถคานวณได้ว่า 1 สัปดาห์
หรือ 1 เดือน 1 คนจะใช้น้าปริมาณเท่าใด นั่นคือ 1 สัปดาห์ใช้น้า 1.05 ลบ.ม.หรือ 1 เดือนใช้น้า 4.5
ลบ.ม. เป็นต้น จากนั้นก็สามารถคานวณว่าทั้งหมดใช้น้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคเท่าใด จาก
จานวนการประปา และจานวนประชากร
(3) การอุตสาหกรรมประเมินได้ 2 ลักษณะคือ จากขนาดของโรงงานอุตสาหกรรมว่าเป็นโรงงาน
ขนาดใหญ่ กลาง หรือเล็ก และประเมินจากพื้นที่ของโรงงาน
(4) การรักษาระบบนิเวศ ประเมินจากปริมาณการไหลในลาน้าต่าสุดในช่วงเวลาที่พิจารณาเช่น ราย
เดือน หรือรายปี แต่ในข้อเท็จจริงเพื่อความถูกต้องเสนอแนะว่าจาเป็นต้องทาการศึกษาเป็นสาคัญ
(5) อื่นๆตามลักษณะจาเพาะของสภาพพื้นที่ เช่น สิทธิการใช้น้าของผู้ใช้น้าด้านท้ายลุ่มน้า เป็นต้น
อาจจะประเมินจากปริมาณการไหลในลาน้าต่าสุดก็ได้ แต่จาเป็นต้องทาการศึกษาเพื่อความถูกต้อง
และป้องกันข้อขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้าในลุ่มน้ากับด้านท้ายลุ่มน้า
ในการทาสมดุลน้าจะมี 2 กรณีคือ ในกรณีที่เกิดสภาวะสมดุลนั่นคือ ปริมาณน้าเข้าและออก
อ่างเก็บน้าเท่ากัน จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้าในอ่างเก็บน้า ในกรณีที่เกิดสภาวะไม่
สมดุลคือปริมาณน้าเข้าและออกอ่างเก็บน้าไม่เท่ากันจะมีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้าในอ่างเก็บ
น้า 2 สถานะคือ สถานะที่ปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณน้าเข้ามากกว่าปริมาณน้า

ออกจากอ่างเก็บน้า และสถานะที่ปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าลดลง เนื่องจากปริมาณน้าเข้าน้อยกว่า
ปริมาณน้าออกจากอ่างเก็บน้า และมีสูตรคานวณดังสมการ
St+1 = St + It + Pt + Rt + PMt – Et – St – SPt – Ot
เมื่อ St+1 = ปริมาตรน้าในอ่างเก็บน้าเมื่อปลายเวลา t; ลบ.ม.
St= ปริมาตรน้าในอ่างเก็บน้าเมื่อต้นเวลา t; ลบ.ม.
It= ปริมาณน้าท่าจากพื้นที่รับน้าของอ่างเก็บน้าในช่วงเวลา t; ลบ.ม.
Pt= ปริมาตรฝนที่ตกลงในอ่างเก็บน้าในช่วงเวลา t; ลบ.ม.
= pt (At+1 + At)/2/1000
pt = ปริมาณฝนในช่วงเวลา t; มม.
A = พื้นที่ผิวน้า; ตร.ม.
Rt= ปริมาณน้าเข้าอ่างเก็บน้าจากอ่างเก็บน้าด้านเหนือน้าในช่วงเวลา t; ลบ.ม.
= rt * ประสิทธิภาพของลาน้า
rt= ปริมาณน้าที่ปล่อยจากอ่างเก็บน้าด้านเหนือน้าในช่วงเวลา t; ลบ.ม.
PMt = ปริมาณน้าจากการสูบน้าเข้ามาในอ่างเก็บน้าในช่วงเวลา t; ลบ.ม.
= Q * T * ประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้า
Q = อัตราการสูบน้า; ลบ.ม. ต่อ วินาที
T = ระยะเวลาการสูบน้า; วินาที
Et= ปริมาตรน้าจากการระเหยจากอ่างเก็บน้าในช่วงเวลา t; ลบ.ม.
= et (At+1 + At)/2/1000
et= ปริมาณการระเหยในช่วงเวลา t; มม.
St= ปริมาณน้าที่รั่วซึมจากอ่างเก็บน้าในช่วงเวลา t; ลบ.ม.
= (St+1 + St )/2x 0.1 รายปี
= (St+1 + St)/2 x 0.1 รายเดือน
= (St+1 + St)/2 x 0.1 รายวัน
SPt = ปริมาณน้าที่ไหลล้นจากอ่างเก็บน้าในช่วงเวลา t; ลบ.ม.
= (CdLH3/2) T กรณีเป็นฝาย

Cd= สัมประสิทธิ์ของการไหล
L = ความยาวของสันฝาย; ม.
H = ความสูงของน้าเหนือสันฝาย; ม.
T = ระยะเวลาที่น้าไหลล้น; วินาที
Ot= ปริมาณน้าที่ส่งออกจากอ่างเก็บน้าสาหรับผู้ใช้น้าในช่วงเวลา t; ลบ.ม.
t = ช่วงเวลาที่พิจารณา เช่น วัน เดือน หรือปี
ผลลัพธ์ที่ได้จากการทาสมดุลน้าในอ่างเก็บน้า ในช่วงเวลาที่พิจารณาประกอบด้วยปริมาณ
น้าไหลเข้าอ่างเก็บน้าทั้งหมด ปริมาณน้าออกจากอ่างเก็บน้าทั้งหมด ปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าที่ปลาย
เวลาพิจารณา ปริมาณน้าที่ขาด ปริมาณน้าไหลล้นจากอ่างเก็บน้า และปริมาณน้าที่ส่งจากอ่างเก็บน้า
ที่เหมาะสม ดังตัวอย่างที่แสดงใน ตารางที่ 1 ตัวอย่างนี้จะมีค่าตัวแปรแสดงในตารางแล้ว และมีโค้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรน้า – พื้นที่ผิวน้า – ระดับน้า ดังแสดงในรูปที่ 5 ให้เดือนมกราคมเป็น
เดือนแรก สมมุติให้มีปริมาตรน้าในอ่างเก็บน้า 60 ล้าน ลบ.ม.

รูปที่ 5 โค้งความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรน้้า – พื้นที่ผิวน้้า – ระดับน้้า ของอ่างเก็บน้้า
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