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การจัดการนํ�า 
 
 

 สรุปสถานการณ�น้ําและการบริหารจัดการนํ้าในอ�างเก็บนํ้า กฟผ. ประจําป� ๒๕๖๑ 
 
สภาพอากาศ ปี ๒๕๖๑ 

 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เป�นป�ท่ีสภาวะอากาศของประเทศไทยมีความผันแปรผิดปกติไปในแต�ละภูมิภาค ปริมาณ

ฝนเฉลี่ยทั้งป�ของประเทศไทยในป�นี้สูงกว�าค�าปกติ (ค�าเฉลี่ยคาบ ๓๐ ป� พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๕๓) ร�อยละ ๕ ทุกภาค
ของประเทศไทยมีปริมาณฝนตกสูงกว�าค�าเฉล่ีย ยกเว�นภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีปริมาณฝนรวมรายป�ตํ่ากว�า
ค�าเฉลี่ยร�อยละ ๒ ฤดูฝนป�นี้เริ่มต�นเร็วกว�าปกติ ตลอดท้ังป�มีพายุหมุนเขตร�อนเคลื่อนเข�าสู�ประเทศไทยโดยตรง
ในช�วงฤดูฝน จํานวน ๒ ลูก โดยเคลื่อนเข�ามาขณะมีกําลังแรงเป�นพายุโซนร�อน ๒ ลูก ได�แก� พายุโซนร�อน  
“เซินติญ” (SON-TINH) และพายุโซนร�อน “เบบินคา” (BEBINCA)   
 

  
 

 รูปท่ี ๗ เส�นทางเดิน พายุโซนร�อน “เซินติญ”  รูปท่ี ๘ เส�นทางเดิน พายุโซนร�อน “เบบินคา”  
 (SON-TINH) (BEBINCA, 1816) 

 

พายุโซนร�อน “เซินติญ” (SON-TINH) ก�อตัวท่ีบริเวณทะเลจีนใต�ตอนบนท่ีเคล่ือนตัวผ�านเกาะไหหลํา
และอ�าวตังเกี๋ยขึ้นสู�ฝ��งบริเวณเมืองวิญ ประเทศเวียดนาม เม่ือวันที่ ๑๙ กรกฎาคม แล�วอ�อนกําลังลงตามลําดับ
จนเป�นหย�อมความกดอากาศต่ําปกคลุมประเทศลาวตอนบนในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม จากน้ันหย�อมความกด
อากาศต่ําดังกล�าวได�เคลื่อนตัวกลับไปยังประเทศเวียดนามก�อนจะเคล่ือนตัวลงสู�อ�าวตังเกี๋ยและทวีกําลังแรงขึ้น
เป�นพายุดีเปรสชั่นอีกครั้งในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม แล�วเคลื่อนผ�านเกาะไหหลําช�วงค่ําของวันเดียวกัน จากนั้น
พายุนี้ได�เคล่ือนตัวไปในทะเลจีนใต�ตอนบนก�อนจะข้ึนฝ��งบริเวณประเทศจีนตอนใต�ในวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม แล�ว
อ�อนกําลังลงเป�นหย�อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงปกคลุมประเทศเวียดนามและประเทศจีนตอนใต�ในช�วง 
วันท่ี ๒๕ และ ๒๖ กรกฎาคม ลักษณะดังกล�าวทําให�บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนาแน�นเกือบตลอดเดือน
และมีปริมาณฝนรวมตลอดเดือนสูงกว�าค�าปกติ เว�นแต�ภาคตะวันออกท่ีมีปริมาณฝนรวมต่ํากว�าค�าปกติ โดย
ปริมาณฝนรวมเฉลี่ยทั้งประเทศในเดือนน้ีสูงกว�าค�าปกติร�อยละ ๒๓ 

พายุโซนร�อน “เบบินคา” (BEBINCA, 1816) ได�เคลื่อนเข�าสู�ประเทศไทยบริเวณจังหวัดเชียงราย
ในช�วงเช�ามืดของวันที่ ๑๘ สิงหาคม ขณะมีกําลังแรงเป�นพายุดีเปรสชัน จากน้ันได�เคล่ือนผ�านจังหวัดเชียงใหม�
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เข�าสู�ประเทศเมียนมา พร�อมท้ังอ�อนกําลังลงเป�นหย�อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงปกคลุมประเทศเมียนมา 
อย�างไรก็ตามปริมาณฝนที่ตกบริเวณประเทศไทยในเดือนน้ี อยู�ในเกณฑ�ฝนเล็กน�อยถึงปานกลาง ทําให�เดือนน้ี
พ้ืนที่ส�วนใหญ�มีปริมาณฝนรวมต่ํากว�าค�าปกติ โดยปริมาณฝนรวมเฉลี่ยท้ังประเทศต่ํากว�าค�าปกติร�อยละ ๑๓ 
เมื่อพิจารณาฝนสะสมตั้งแต� ๑ มกราคมจนถึงส้ินเดือนสิงหาคม พบว�ายังคงสูงกว�าค�าปกติ โดยปริมาณฝน  
รวมเฉล่ียท้ังประเทศต้ังแต�ต�นป�สูงกว�าค�าปกติร�อยละ ๑๒ 

ในช�วงเดือนกันยายน ประเทศไทยมีฝนตกต�อเน่ืองเกือบตลอดเดือน จากอิทธิพลของร�องมรสุมที่  
พาดผ�านบริเวณประเทศไทยตอนบนในระยะคร่ึงแรกของเดือน จากน้ันได�เลื่อนลงไปพาดผ�านภาคกลางตอนล�าง 
ภาคใต�ตอนบน และภาคตะวันออก นอกจากน้ีในระยะกลางเดือนยังได�รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร�อนท่ี
เคลื่อนเข�าใกล�ประเทศไทยจํานวน ๒ ลูก คือ พายุโซนร�อน “บารีจัต (BARIJAT, 1823)” ท่ีเคลื่อนผ�านประเทศ
เวียดนามตอนบนเข�ามาสลายตัวบริเวณประเทศลาว และไต�ฝุ�น “มังคุด (MANGKHUT, 1822)” ที่เคลื่อนเข�า
มาสลายตัวบริเวณมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต�พัดปกคลุมทะเลอันดามัน
ประเทศไทยและอ�าวไทยเกือบตลอดเดือน โดยมีกําลังแรงในช�วงเวลาดังกล�าว ส�วนอุณหภูมิเฉลี่ยเดือนน้ีสูงกว�า
ค�าปกติในทุกภาค 
 
สถานการณ์นํ�าในอ่างเก็บนํ�า กฟผ. 

 
สถานการณ�ปริมาณนํ้าไหลเข�าเขื่อน กฟผ. ในป� ๒๕๖๑ มีความแตกต�างกันในแต�ละภูมิภาค โดยเข่ือน

ท่ีต�องมีการติดตามสถานการณ�อย�างใกล�ชิด ได�แก� เข่ือนในภาคตะวันตกที่มีปริมาณนํ้าไหลเข�าเข่ือนมากกว�า
ค�าเฉลี่ย และเข่ือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน้ําไหลเข�าเข่ือนน�อยกว�าค�าเฉลี่ย ส�วนเข่ือนในภาคเหนือ
และภาคใต�ยังคงมีมีปริมาณน้ําอยู�ในเกณฑ�ควบคุม ซึ่งหากพิจารณาปริมาณนํ้าไหลเข�าเขื่อนสะสมในป� ๒๕๖๑
แต�ละเข่ือนเปรียบเทียบกับค�าสถิติท่ีผ�านมาแล�ว สรุปได�ดังนี้ 
  เข่ือนภูมิพล มีปริมาณนํ้าไหลเข�าอ�างฯ สะสมป� ๒๕๖๑ ประมาณ ๑,๗๖๓ ล�านลูกบาศก�เมตร 

มากกว�าปริมาณนํ้าไหลเข�าอ�างฯ สะสมเฉล่ียร�อยละ ๘ ระบายนํ้าตามแผนการใช�น้ําท้ังสิ้น ๑,๘๓๑ 
ล�านลูกบาศก�เมตร โดยสามารถบริหารจัดการนํ้าในอ�างฯ อยู�ในเกณฑ�ควบคุม ระหว�าง Upper 
Rule Curve (URC) และ Lower Rule Curve (LRC) ตลอดป� 

  เขื่อนสิริกิต์ิ มีปริมาณนํ้าไหลเข�าอ�างฯ สะสมป� ๒๕๖๑ ประมาณ ๗,๒๐๐ ล�านลูกบาศก�เมตร 
มากกว�าปริมาณนํ้าไหลเข�าอ�างฯ สะสมเฉลี่ยร�อยละ ๒๗ มีปริมาณนํ้าไหลเข�าอ�างฯ ท่ีสูงอย�างต�อเน่ือง
ตั้งแต�ปลายเดือนกรกฎาคม ส�งผลให�ช�วงต�นเดือนสิงหาคมระดับนํ้าในอ�างฯ สูงกว�าระดับ Upper 
Rule Curve (URC) เล็กน�อย ระบายน้ําตามแผนการใช�นํ้าและเพื่อควบคุมระดับน้ําในอ�างฯ ทั้งสิ้น 
๗,๔๔๘ ล�านลูกบาศก�เมตร สามารถบริหารจัดการอ�างฯ อยู�ในเกณฑ�ควบคุมระหว�าง Upper Rule 
Curve (URC) และ Lower Rule Curve (LRC) ตลอดป� 

  เขื่อนศรีนครินทร� มีปริมาณนํ้าไหลเข�าอ�างฯ สะสมป� ๒๕๖๑ ประมาณ ๕,๙๕๙ ล�านลูกบาศก�เมตร 
มากกว�าปริมาณนํ้าไหลเข�าอ�างฯ สะสมเฉลี่ยร�อยละ ๒๘ สถานการณ�ระดับนํ้าในอ�างฯ สูงกว�าระดับ 
Upper Rule Curve (URC) เป�นช�วงระยะเวลาสั้นๆ และได�เพ่ิมการระบายนํ้าผ�านเข่ือนท�าทุ�งนา
เต็มความสามารถในช�วงเดือนกันยายน เพื่อบริหารจัดการระดับนํ้าในอ�างฯ ให�อยู�ในเกณฑ�ควบคุม 

  เขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ําไหลเข�าอ�างฯ สะสมป� ๒๕๖๑ ประมาณ ๘,๐๔๗ ล�านลูกบาศก�เมตร 
มากกว�าปริมาณนํ้าไหลเข�าอ�างฯ สะสมเฉลี่ยถึงร�อยละ ๔๙ สูงเป�นลําดับที่ ๒ ของสถิติปริมาณน้ําไหล
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เข�าเขื่อน ในป� ๒๕๖๑ ส�งผลให�ระดับนํ้าในอ�างฯ สูงเกินระดับ Upper Rule Curve (URC) ตั้งแต�
ปลายเดือนกรกฎาคม ทําให�ต�องระบายนํ้าผ�าน Spillway ในช�วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๑ 

  เขื่อนอุบลรัตน� มีปริมาณนํ้าไหลเข�าเขื่อนสะสมอยู�ในเกณฑ�น�อยมาก ระดับนํ้าต่ํากว�าระดับ Lower 
Rule Curve (LRC) ตั้งแต�กลางเดือนสิงหาคม ส�งผลให�นํ้าต�นทุนในเข่ือนอุบลรัตน�อยู�ในเกณฑ�น�อย 
โครงการส�งน้ําและบํารุงรักษาหนองหวายจึงต�องประกาศงดส�งน้ําเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล�ง 
๒๕๖๑/๖๒ เพื่อสงวนน้ําไว�สําหรับการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศน�  

  เขื่อนสิรินธร มีปริมาณน้ําไหลเข�าเข่ือนสะสมน�อยกว�าค�าเฉลี่ย ระดับน้ําต่ํากว�า Lower Rule Curve 
(LRC) ตั้งแต�ต�นเดือนตุลาคม แต�ยังสามารถส�งน้ําเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล�ง และสนับสนุน
กิจกรรมการใช�นํ้าต�างๆ ของโครงการฯ ลําโดมน�อยได� 

  เข่ือนรัชชประภา ปริมาณนํ้าไหลเข�าอ�างฯ อยู�ในเกณฑ�สูง ได�ปรับแผนการระบายนํ้าตามสถานการณ�
นํ้า ทําให�สามารถควบคุมระดับนํ้าในอ�างฯ ให�อยู�ในเกณฑ�ควบคุมระหว�าง Upper Rule Curve 
(URC) และ Lower Rule Curve (LRC) ได� 

  เข่ือนบางลาง ปริมาณน้ําไหลเข�าอ�างฯ อยู�ในเกณฑ�เฉลี่ย ปรับแผนระบายนํ้าตามสถานการณ�  
โดยเพิ่มแผนการระบายน้ําเพื่อควบคุมระดับน้ําในอ�างฯ และลดการระบายนํ้าเพื่อลดผลกระทบ
ด�านท�ายน้ําในช�วงฤดูนํ้าหลาก  

 

 
เขือน ภูมิพล สิริกิติ์ ศรีนครินทร� วชิราลงกรณ อุบลรัตน� สิรินธร รัชชประภา บางลาง

ปริมาณน้ําสะสม ณ ป�น้ําต่ําสุด 760         3,006      1,868      1,659      567         811         1,381      760         

ปริมาณน้ําสะสม ณ ป�น้ําสูงสุด 2,680      11,227     7,581      8,734      5,884      2,624      3,674      2,680      

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 59 760         5,930      3,814      3,838      2,975      1,645      3,559      760         

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 60 2,680      5,670      4,954      4,878      5,666      2,030      2,781      2,680      

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 61 1,763      7,200      5,959      8,047      1,330      1,472      3,674      1,763      

ปริมาณน้ําไหลเข�าเข่ือนสะสมเฉลี่ย 1,627      5,681      4,650      5,413      2,556      1,645      2,646      1,627      

ปริมาณน้ําไหลเข�าเข่ือนเทียบกับค�าเฉล่ีย 8% 27% 28% 49% -48% -11% 39% 8%

ระบายน้ําท้ังส้ิน 1,831      7,448      5,071      7,093      2,144      1,232      3,219      1,831       
 

รูปท่ี ๙ ปริมาณนํ้าไหลเข�าอ�างเก็บนํ้า กฟผ. ป� ๒๕๖๑ เทียบกับสถิติ 
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อิทธิพลของพายุเซินติญ พายุเบบินคา และร�องมรสุมกําลังแรง ซึ่งส�งผลให� เข่ือนในภาคเหนือ       
ภาคตะวันตก และภาคใต� มีปริมาณนํ้าไหลเข�าเข่ือนสูงในช�วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 

 
 

รูปท่ี ๑๐ อิทธิพลของพายุต�อปริมาณนํ้าไหลเข�าเข่ือน กฟผ. ป� ๒๕๖๑ 
 
การบริหารจัดการอ่างเก็บนํ�าของ กฟผ.  

 
จากสถานการณ�เกิดฝนตกหนักในประเทศไทยต้ังแต�กลางเดือนกรกฎาคม ส�งผลให�เข่ือน กฟผ. มี

ปริมาณน้ําไหลเข�าเขื่อนสูง โดยเขื่อนท่ีมีระดับน้ําในอ�างฯ เพิ่มข้ึนสูงอย�างมีนัยสําคัญ ได�แก� เขื่อนศรีนครินทร�
และเขื่อนวชิราลงกรณ ซ่ึงมีปริมาณนํ้าเพิ่มขึ้นจํานวนมากต้ังแต�ต�นฤดูฝน คือ ในช�วงปลายเดือนกรกฎาคมถึง 
ต�นเดือนกันยายน ท้ังสองเข่ือนมีปริมาณนํ้าไหลเข�าเข่ือนสูงติดต�อกัน จากอิทธิพลของพายุโซนร�อนและร�องมรสุม
กําลังแรงท่ีเคลื่อนตัวเข�าสู�ประเทศไทย ส�งผลให�ระดับน้ําในอ�างฯ สูงขึ้นอย�างต�อเนื่อง ทําให�เขื่อนศรีนครินทร�
และเข่ือนวชิราลงกรณ ต�องทําการพร�องนํ้าโดยระบายนํ้าผ�าน Spillway เพื่อเตรียมรองรับปริมาณน้ําที่จะไหล
เข�าเขื่อนที่มากขึ้น และเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของเข่ือน ซึ่งการบริหารจัดการน้ําของเข่ือน กฟผ. ในป� พ.ศ. 
๒๕๖๑ เป�นการบริหารจัดการอย�างบูรณาการ ร�วมกับหน�วยงานหลักด�านการบริหารจัดการนํ้าของประเทศ ใน
รูปแบบขององค�กรการบริหารจัดการน้ําของประเทศ ได�แก�   
 : คณะอนุกรรมการวิเคราะห�ติดตามสถานการณ�และบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ทํางานภายใต�การ

กํากับดูแลของคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห�งชาติ (กนช.) มีรองนายกรัฐมนตรีเป�นประธาน มี
เลขาธิการสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห�งชาติ (สทนช.) เป�นรองประธาน และมีคณะทํางานย�อย คือ 
คณะทํางานอํานวยการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า สทนช. 

 : คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห�แนวโน�มสถานการณ�น้ํา มีรองอธิบดีกรมชลประทาน เป�น
ประธาน 

 : ศูนย�เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ มีเลขาสํานักงานทรัพยากรน้ําแห�งชาติ (สทนช.) เป�นประธาน  
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กฟผ. ได�เข�าร�วมประชุมกับคณะอนุกรรมการข�างต�นอย�างสมํ่าเสมอ เพื่อรายงาน ติดตามสถานการณ�
นํ้าของประเทศไทย และรับฟ�งข�อมูลจากหน�วยงานต�างๆ เพื่อการตัดสินใจในการเก็บกักและระบายนํ้าให�มี
ความเหมาะสมและปลอดภัยต�อชีวิตและทรัพย�สินของประชากร อย�างไรก็ดี จากเหตุการณ�ฝนตกหนักอย�าง
ต�อเนื่อง ทําให�เขื่อนศรีนครินทร�และเขื่อนวชิราลงกรณจําเป�นต�องระบายนํ้าผ�าน Spillway ในช�วงปลายเดือน
สิงหาคม - กันยายน ก�อนที่ระดับน้ําจะสูงถึงระดับเก็บกักปกติ (NHWL) ตามมติของคณะทํางานอํานวยการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา สทนช. และ “ศูนย�เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ” ท่ีให�ทําการระบายนํ้าเพื่อลด
ระดับน้ําในเขื่อนท่ีมีน้ําเกิน ๘๐% หรือเกิน Upper Rule Curve (URC) ให�กลับเข�าสู�เกณฑ�ควบคุมโดยเร็ว ซึ่ง
ทําให�สามารถควบคุมให�ระดับน้ําในเขื่อนศรีนครินทร�และเข่ือนวชิราลงกรณไม�เกินระดับเก็บกักซ่ึงอาจเป�น
อันตรายกับความมั่นคงของเข่ือนได� 
 

 
 

รูปท่ี ๑๑ ผังแสดงพื้นท่ีลุ�มนํ้าแม�กลอง 
 
การบริหารจัดการน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ 
 

เข่ือนวชิราลงกรณได�รับอิทธิพลของพายุโซนร�อนและร�องมรสุมกําลังแรงมาตั้งแต�ปลายเดือนกรกฎาคม 
ซ่ึงทําให�ปริมาณน้ําไหลเข�าเข่ือนสูงกว�าค�าเฉล่ียมาก เข่ือนวชิราลงกรณได�บริหารจัดการอ�างโดยระบายนํ้าให�
เกิดผลกระทบต�อพื้นที่ด�านท�ายนํ้าน�อยท่ีสุด โดยในการวางแผนระบายนํ้าได�พิจารณาปริมาณ Side Flow  
ด�านท�ายน้ํา ประกอบกับข�อมูลการคาดการณ�ปริมาณนํ้าไหลเข�าอ�างฯ จากข�อมูลฝน ONE MAP ในส�วนของ
การเตรียมความพร�อมเพื่อรับมือกับปริมาณนํ้าที่ระบายผ�าน Spillway ได�เผยแผ�ข�อมูล จัดประชุมรับฟ�งความ
คิดเห็นและแจ�งเตือนผู�มีส�วนได�ส�วนเสียให�รับทราบล�วงหน�าทุกคร้ังท่ีมีการปรับแผนระบายนํ้า ทําให�ประชาชน
มีความเข�าใจเป�นอย�างดีต�อแนวทางการบริหารจัดการน้ํา ท่ีต�องระบายน้ําเพื่อลดความเส่ียงในการรองรับ
ปริมาณน้ําหลากในช�วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ของรัฐบาลและ กฟผ. แต�อย�างไรก็ดี ก็ยังมีผู�ท่ีทําธุรกิจและ
อยู�อาศัยในพื้นท่ีลุ�มตํ่า ท่ีได�รับความเสียหายจากการระบายน้ําผ�าน Spillway จํานวนหนึ่ง ซึ่งเขื่อนวชิราลงกรณ
ได�เข�าสอบถามและช�วยเหลือฟ��นฟูพ้ืนที่ท่ีได�รับความเสียหายอย�างเต็มท่ี 
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 รูปที่ ๑๒ สถานการณ�นํ้าเขื่อนวชิราลงกรณ 
 
สรุปเหตุการณ�สภาวะน้ําหลากเข่ือนวชิราลงกรณ 
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ระดับนํ้า ๑๔๖.๘๒ ม.รทก. ปริมาณนํ้า ๖๘% มีปริมาณนํ้าไหลเข�าเข่ือนสูงถึง 

๒๐๒ ล�านลูกบาศก�เมตร/วัน ระดับน้ําต่ํากว�า Upper Rule Curve (URC) ปริมาณนํ้าไหลเข�าอ�างฯ มากกว�า
ปริมาณนํ้าท่ีระบาย เข่ือนรองรับปริมาณนํ้าหลากเพื่อลดผลกระทบด�านท�ายน้ํา ระดับนํ้าในอ�างฯ สูงข้ึนต�อเน่ือง 
วันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ระดับน้ําในอ�างฯ สูงกว�า Upper Rule Curve (URC) เข่ือนเพิ่มการระบายน้ําเป�นข้ันบันได 
จากวันละ ๑๘ MCM เป�นระบายวันละ ๔๓ MCM ในวันท่ี ๗ สิงหาคม พร�อมติดตามสถานการณ�ท�ายนํ้า ปริมาณ
นํ้าไหลเข�าอ�างฯ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม - ๖ สิงหาคม รวม ๒,๑๙๘ ล�านลูกบาศก�เมตร ระบายนํ้ารวม ๕๑๑ ล�าน
ลูกบาศก�เมตร 

วันท่ี ๗ สิงหาคม ระดับน้ํา ๑๕๑.๓๙ ม.รทก. ปริมาณน้ํา ๘๕% ระบายนํ้าวันละ ๔๓ MCM เต็มความ 
สามารถเครื่องกําเนิดไฟฟ�า ซ่ึงแม�เขื่อนจะระบายนํ้าเต็มความสามารถของเครื่องกําเนิดไฟฟ�าแล�ว แต�ระดับนํ้า
ในอ�างฯ ยังคงสูงข้ึนต�อเน่ือง เน่ืองจากปริมาณนํ้าระบายน�อยกว�าปริมาณน้ําไหลเข�าอ�างฯ ปริมาณนํ้าท่ีระบาย
วันละ ๔๓ ล�านลูกบาศก�เมตร แม�จะไม�เกินความจุลํานํ้า แต�มีพื้นท่ีลุ�มต่ําบางแห�ง หรือพื้นท่ีริมตล่ิงท่ีประชาชน
และผู�ประกอบการเข�ามาใช�ประโยชน�ในการทํารีสอร�ท ได�รับผลกระทบจากการเพิ่มการระบายนํ้าดังกล�าว 
ท้ังนี้ในการปรับเพิ่มการระบายน้ํา กฟผ. ได�แจ�งให�หน�วยราชการและผู�เก่ียวข�องได�เตรียมรับสถานการณ�ล�วงหน�า
ก�อนการปรับเพิ่มการระบายนํ้าทุกคร้ัง ปริมาณน้ําไหลเข�าอ�างฯ วันท่ี ๖ - ๒๒ สิงหาคม รวม ๒,๒๒๓ ล�าน
ลูกบาศก�เมตร ระบายนํ้ารวม ๖๗๒ ล�านลูกบาศก�เมตร  
 วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ระดับนํ้า ๑๕๒.๘๕ ม.รทก. ปริมาณน้ํา ๙๑% รองรับน้ําได�อีก ๘๑๘ ล�านลูกบาศก�
เมตร ระบายนํ้าวันละ ๔๓ MCM ผ�านเครื่องกําเนิดไฟฟ�า และระบายน้ําผ�าน Spillway ในอัตราวันละ ๑๐ ล�าน
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ลูกบาศก�เมตร รวมเป�นการระบายนํ้าวันละ ๕๓ ล�านลูกบาศก�เมตร เพื่อลดความเสี่ยงปริมาณนํ้าในอ�างฯ เกิน
ระดับเก็บกัก ตามมติของคณะทํางานอํานวยการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า สทนช. และ “ศูนย�เฉพาะกิจ
ช่ัวคราวในภาวะวิกฤติ” ที่ให�เร�งการระบายนํ้าเพื่อลดระดับน้ําในเขื่อนที่มีนํ้าเกิน ๘๐% หรือเกิน Upper Rule 
Curve (URC) ให�กลับเข�าสู�เกณฑ�ควบคุม เข่ือนวชิราลงกรณปรับเพิ่ม/ลด การระบายนํ้าผ�าน Spillway ตาม
สถานการณ�ด�านท�ายนํ้า โดยได�ระบายนํ้าสูงสุดท่ีวันละ ๕๘ ล�านลูกบาศก�เมตร (ผ�านเคร่ืองกําเนิดไฟฟ�า ๔๓ 
ล�านลูกบาศก�เมตร ระบายนํ้าผ�าน Spillway วันละ ๑๕ ล�านลูกบาศก�เมตร) ติดตามปริมาณน้ําท�ายเข่ือน     
วชิราลงกรณหลังจากการเป�ด Spillway ท่ีสถานี K.58 อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ความจุลํานํ้า ๙๕๐ 
ลูกบาศก�เมตร/วินาที) และปริมาณ Side Flow จากแม�นํ้าน�อยและห�วยบ�องตี้ ระดับน้ําท่ี K.58 เพิ่มข้ึนสูงสุด 
เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ +๔๗.๔๕ ม.รทก. (ปริมาณนํ้า.๘๑๓ ลูกบาศก�เมตร/วินาที) มีพื้นท่ีท่ีได�รับ
ผลกระทบจากการระบายน้ํา เป�นผู�ประกอบการในอําเภอไทรโยค วันท่ี ๒๑ กันยายน ระดับนํ้าในอ�างฯ กลับสู�
ระดับควบคุม ตํ่ากว�าระดับ Upper Rule Curve (URC) แต�ยังคงระบายน้ําผ�าน Spillway เพื่อลดความเส่ียง
นํ้าเกินระดับเก็บกัก ปริมาณนํ้าไหลเข�าอ�างฯ วันท่ี ๒๓ สิงหาคม - ๒๓ กันยายน รวม ๑,๘๒๐ ล�านลูกบาศก�เมตร 
ระบายน้ํารวม ๑,๗๔๗ ล�านลูกบาศก�เมตร 

วันที่ ๒๔ กันยายน ระดับนํ้า ๑๕๒.๙๓ ม.รทก. ปริมาณน้ํา ๙๑% เขื่อนหยุดการระบายน้ําผ�าน Spillway 
แต�ยังคงระบายนํ้าผ�านเครื่องกําเนิดไฟฟ�า วันละ ๔๓ MCM แม�ระดับน้ําจะต่ํากว�า Upper Rule Curve (URC)  
แล�ว รวมเวลาการระบายนํ้าผ�าน Spillway ทั้งสิ้น ๓๒ วัน (๒๓ สิงหาคม – ๒๓ กันยายน) คิดเป�นปริมาณ
นํ้าที่ระบายผ�าน Spillway ๔๐๖ ล�านลูกบาศก�เมตร หลังวันที่ ๒๔ กันยายน เขื่อนระบายน้ําผ�านช�องทาง
ปกติวันละ ๔๓ ล�านลูกบาศก�เมตร ช�องทางเดียว และปรับลดการระบายนํ้าวันละ ๔ ล�านลูกบาศก�เมตร จาก
วันละ ๔๓ ล�านลูกบาศก�เมตร จนเหลือระบายวันละ ๑๘ ล�านลูกบาศก�เมตร ภายในวันท่ี ๒ ตุลาคม และระบาย
วันละ ๑๘ ล�านลูกบาศก�เมตร คงที่จนถึงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม 
 

การบริหารจัดการน้ําเขื่อนศรีนครินทร� 
 

เข่ือนศรีนครินทร�ได�รับอิทธิพลของพายุโซนร�อนและร�องมรสุมกําลังแรงมาต้ังแต�ปลายเดือนกรกฎาคม 
เช�นเดียวกับเข่ือนวชิราลงกรณ ในช�วงฝนตกหนักจากพายุและร�องมรสุมท่ีพาดผ�านประเทศไทย ระหว�าง ๒๐ 
กรกฎาคม - ๒๒ สิงหาคม มีปริมาณนํ้าไหลเข�าอ�างฯ ทั้งสิ้น ๑,๗๕๔ ล�านลูกบาศก�เมตร ระบายนํ้า ๕๖๐ ล�าน
ลูกบาศก�เมตร วันที่ ๒๙ สิงหาคม ระดับนํ้าในเขื่อนศรีนครินทร�มีแนวโน�มเพิ่มขึ้น ระดับน้ําในอ�างฯ +๑๗๕.๗๗ 
ม.รทก. ปริมาณนํ้า ๑๖,๐๒๕ ล�านลูกบาศก�เมตร คิดเป�น ๙๐% ของปริมาณน้ําในเข่ือน เพิ่มการระบายนํ้าจาก
เขื่อนท�าทุ�งนามากกว�าวันละ ๒๒ ล�านลูกบาศก�เมตร เพื่อลดระดับน้ําในอ�างฯ โดยเข่ือนได�ทําการแจ�งเตือน
พ้ืนท่ีท�ายน้ําให�พร�อมรับสถานการณ�การเป�ด Spillway ของเขื่อนท�าทุ�งนาล�วงหน�าไม�น�อยกว�า ๒ วัน  

วันท่ี ๗ กันยายน - ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เข่ือนศรีนครินทร�ปรับเพิ่มแผนการระบายน้ําผ�านเข่ือนท�าทุ�งนา
เป�นวันละ ๒๘ ล�านลูกบาศก�เมตร โดยระบายน้ําผ�านเครื่องกําเนิดไฟฟ�าวันละ ๒๒ ล�านลูกบาศก�เมตร และ
ระบายน้ําผ�าน Spillway ๕ ล�านลูกบาศก�เมตร ตามมติของคณะทํางานอํานวยการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ (๒๕ กันยายน ๒๕๖๑) ท่ีให�เข่ือนในภาคตะวันตกเก็บกักน้ําที่ร�อยละ ๙๐ ของความจุอ�างเก็บน้ํา 
โดยควบคุมปริมาณนํ้าไม�เกินระดับเฝ�าระวังของลํานํ้าแควใหญ�ที่สถานีบ�านหนองบัว ตั้งแต�วันที่ ๗ กันยายน - 
๓ ตุลาคม มีปริมาณนํ้าไหลเข�าอ�างฯ ๗๙๑ ล�านลูกบาศก�เมตร ระบายนํ้า ๘๒๐ ล�านลูกบาศก�เมตร มีพื้นที่ที่
ได�รับผลกระทบจากการระบายน้ําเป�นพื้นท่ีลุ�มต่ําบริเวณ หมู�ที่ ๒ ตําบลท�ามะขาม อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
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รูปท่ี ๑๓ สถานการณ�น้ําเข่ือนศรีนครินทร� 
 

สรุปเหตุการณ�สภาวะน้ําหลากเข่ือนศรีนครินทร� 
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ระดับน้ํา ๑๗๒.๒๔ ม.รทก. ปริมาณนํ้า ๑๔,๖๗๔ ล�านลูกบาศก�เมตร (๘๒%) 

วันที่ ๒๐ - ๒๗ กรกฎาคม อิทธิพลของพายุโซนร�อนเซินติญทําให�ปริมาณนํ้าไหลเข�าอ�างฯ สูงข้ึน ปริมาณน้ํา
ไหลเข�าเข่ือนทั้งสิ้น ๔๙๒ ล�านลูกบาศก�เมตร ระบายนํ้าวันละ ๗ ล�านลูกบาศก�เมตร รวมการระบายนํ้าท้ังส้ิน 
๗๗ ล�านลูกบาศก�เมตร ระดับน้ําในอ�างฯ สูงขึ้นต�อเน่ือง 

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ระดับน้ํา ๑๗๓.๒๖ ม.รทก. ปริมาณนํ้า ๑๕,๐๕๗ ล�านลูกบาศก�เมตร (๘๕%) 
วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม - ๕ สิงหาคม ปริมาณนํ้าไหลเข�าอ�างฯ จากอิทธิพลของร�องมรสุมทําให�ปริมาณนํ้าไหลเข�า
อ�างฯ สูงขึ้น ปริมาณนํ้าไหลเข�าเข่ือนทั้งสิ้น ๔๕๔ ล�านลูกบาศก�เมตร ระบายนํ้าวันละ ๑๐-๒๐ ล�านลูกบาศก�
เมตร รวมการระบายนํ้าท้ังสิ้น ๑๑๑ ล�านลูกบาศก�เมตร 

วันท่ี ๑๘ สิงหาคม ระดับน้ํา ๑๗๔.๘๐ ม.รทก. ปริมาณน้ํา ๑๕,๖๔๗ ล�านลูกบาศก�เมตร (๘๘%) วันที่ 
๑๘ - ๒๒ สิงหาคม ปริมาณน้ําไหลเข�าอ�างฯ จากอิทธิพลของพายุเบบินคาทําให�ปริมาณน้ําไหลเข�าอ�างฯ สูงขึ้น 
ปริมาณน้ําไหลเข�าเขื่อนท้ังสิ้น -๓๓๑ ล�านลูกบาศก�เมตร เข่ือนศรีนครินทร�ระบายนํ้าวันละ ๒๕ ล�านลูกบาศก�
เมตร รวมการระบายนํ้าท้ังสิ้น ๑๑๓ ล�านลูกบาศก�เมตร ระดับนํ้ายังคงสูงขึ้น วันท่ี ๒๙ สิงหาคม ระดับน้ําเกิน 
Upper Rule Curve (URC) ยังคงระบายนํ้าวันละ ๒๕ ล�านลูกบาศก�เมตร 

วันที่ ๗ กันยายน ระดับนํ้า ๑๗๖.๓๓ ม.รทก. ปริมาณน้ํา ๑๖,๒๔๗ ล�านลูกบาศก�เมตร (๙๑.๕%) 
วันท่ี ๗ กันยายน - ๓ ตุลาคม เขื่อนศรีนครินทร�มีปริมาณน้ําไหลเข�าเขื่อน ๗๙๑ ล�านลูกบาศก�เมตร ระบายน้ํา
ท้ังส้ิน ๘๒๐ ล�านลูกบาศก�เมตร ระบายน้ําผ�านทางระบายน้ําล�นเขื่อนท�าทุ�งนาทั้งสิ้น ๑๔๔ ล�านลูกบาศก�เมตร  
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การบริหารจัดการน้ําเขื่อนอุบลรัตน�  
 

 
 

รูปท่ี ๑๔ สถานการณ�น้ําเข่ือนอุบลรัตน� 
 

เขื่อนอุบลรัตน�มีสถานการณ�น้ํามากในช�วงต�นป� ๒๕๖๑ ระดับนํ้าต�นทุนในอ�างฯ สูงตั้งแต�ต�นฤดูแล�ง 
ปริมาณน้ําไหลเข�าเขื่อนเดือนมกราคม - กรกฎาคม สูงกว�าค�าเฉล่ียร�อยละ ๑๒-๑๒๓ ใช�น้ําเพื่อการอุปโภค
บริโภคในช�วงฤดูแล�ง จนมีระดับน้ําต่ํากว�าระดับควบคุมตอนล�าง Lower Rule Curve (LRC) ในวันที่ ๓ กันยายน 
๒๕๖๑ แต�เม่ือย�างเข�าฤดูฝนของป�เดียวกันปริมาณนํ้าไหลเข�าเข่ือนกลับลดลงอย�างต�อเนื่องต้ังแต�เดือนสิงหาคม
ถึงเดือนธันวาคม โดยปริมาณนํ้าไหลเข�าเข่ือนน�อยกว�าค�าเฉลี่ยร�อยละ ๔๖-๘๓ ทําให�เม่ือสิ้นสุดฤดูฝนเข่ือน
อุบลรัตน�มีปริมาณนํ้าต�นทุนอยู�ในเกณฑ�ตํ่ามาก 

เขื่อนอุบลรัตน�จึงมีการประชุมร�วมกับกรมชลประทานและคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าจังหวัด
ขอนแก�น เพื่อกําหนดแนวทางการลดการระบายนํ้าจากเขื่อนอุบลรัตน�ที่เหมาะสม โดยวางแผนการใช�นํ้าใน  
ฤดูแล�งป� ๒๕๖๑/๖๒ เพื่อการอุปโภค-บริโภคเท�าน้ัน งดการส�งน้ําเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล�ง เพื่อรักษา
ปริมาณนํ้าในอ�างไม�ให�ต่ํากว�าระดับเก็บกักต่ําสุด 
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สถานการณ์นํ�าในอ่างเก็บนํ�า กฟผ. ประจําปี ๒๕๖๑ (๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๑) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
  
 

 
 

 
เขือน ภูมิพล สิริกิติ์ ศรีนครินทร� วชิราลงกรณ อุบลรัตน� สิรินธร รัชชประภา บางลาง

ปริมาณน้ําไหลเข�าอ�างฯป� 2561 6,591 5,670 4,954     4,878      5,666  2,030 2,781     2,680 

ปริมาณน้ําระบายป� 2561 6,193 7,448 5,071     7,093      2,144  1,232 3,219     1,831 

ปริมาณน้ําใช�งานได� 31 ธ.ค. 2561 5,223 4,532 5,934 4,245 190     375   3,356 797   

ปริมาณน้ําใช�งานได� 31 ธ.ค. 2560 6,756 5,097 5,297 3,755 1,533 724   3,067 916   

-1,533 -565 637 490 -1,343 -349 289 -119

-14.5% -7% 4% 7% -63% -22% 7% -10%

ปริมาณน้ําเก็บกัก

ป� 2561 เทียบกับป� 2560  
 

วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีปริมาณนํ้าในอ�างเก็บน้ํา กฟผ. ท้ังหมด ๔๗,๙๑๘ ล�านลูกบาศก�เมตร คิด
เป�นร�อยละ ๗๘ ของความจุ เป�นปริมาณนํ้าใช�งานได� ๒๔,๘๗๓ ล�านลูกบาศก�เมตร คิดเป�นร�อยละ ๖๕ ของ
ความจุใช�งานได� น�อยกว�าปริมาณน้ําในป� ๒๕๖๐ ร�อยละ ๕ หรือ ๒,๕๔๑ ล�านลูกบาศก�เมตร อ�างเก็บนํ้าของ 
กฟผ. ทุกเขื่อน ยกเว�นเขื่อนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณนํ้าเพียงพอต�อการจัดสรรน้ําในทุกกิจกรรมที่
คณะทํางานวางแผนการเพาะปลูกฤดูแล�งกําหนด (การอุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศน� การเกษตร และอื่นๆ) 
ตลอดจนมีปริมาณน้ําสํารองเพียงพอต�อการใช�นํ้าในช�วงต�นฤดูฝนป� ๒๕๖๑ 
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แผนการจัดสรรนํ้าเพ่ือการเพาะปลูกพืชฤดูแล�งป� ๒๕๖๑/๒๕๖๒ จากเข่ือนของ กฟผ. ดังนี้ 
 

ปริมาณน้ําต�นทุน (น้ําใช�งานได� : ล�าน ลบ.ม.)

2560 2561

เขื่อนภูมิพล 6,764 5,906 858 3,066

เขื่อนสิริกิติ์ 5,539 5,498 42 3,284

เขื่อนศรีนครินทร� 5,297 5,934 -637 2,237

เขื่อนวชิราลงกรณ 3,755 4,245 -490 2,763

เขื่อนอุบลรัตน� หนองหวาย 2,296 253 2,043 1,100  1 พ.ย.61 - 31 พ.ค.62
เขื่อนสิรินธร ลําโดมน�อย 818 487 331 195 8 ธ.ค. 61 - 12 เม.ย. 62
เขื่อนจุฬาภรณ� น้ําเชิญ 129 89 40 39 20 ธ.ค .61 - 24 เม.ย. 62
เขื่อนห�วยกุ�ม น้ําพรม 18 16 2 48 20 ธ.ค .61 - 17 เม.ย. 62
บางลาง ป�ตตานี 1,086 797 289 623 27 มี.ค. 62 - 1 ต.ค. 62

รวม 28,262 25,786 2,477

หมายเหตุ : เขื่อนศรีนครินทร� เข่ือนวชิราลงกรณ เข่ือนบางลาง แสดงปริมาณน้ําต�นทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

 1 พ.ย.61- 30 เม.ย.62

 1 ม.ค .62 - 30 มิ.ย. 62

เจ�าพระยา

แม�กลอง

เขื่อน โครงการชลประทาน
น้ําต�นทุน 

มาก/น�อยกว�าป� 2560
ฤดูแล�ง

แผนการระบายน้ํา

ป� 2560/61

 
 

ตารางท่ี ๖  แผนการจัดสรรนํ้าเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล�งป� ๒๕๖๑/๒๕๖๒ 
 
ข้อมูลจาก :  แผนกบริหารจัดการนํ�า กองจัดการทรัพยากรนํ�า 

 ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ�าพลังงานหมุนเวียน 

 ณ วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
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