บ บ ที่

การจัดการนํา

๖
สรุปสถานการณน้ําและการบริหารจัดการน้ําในอางเก็บน้ํา กฟผ. ประจําป ๒๕๖๑
สภาพอากาศ ปี ๒๕๖๑

พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนปที่สภาวะอากาศของประเทศไทยมีความผันแปรผิดปกติไปในแตละภูมิภาค ปริมาณ
ฝนเฉลี่ยทั้งปของประเทศไทยในปนี้สูงกวาคาปกติ (คาเฉลี่ยคาบ ๓๐ ป พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๕๓) รอยละ ๕ ทุกภาค
ของประเทศไทยมีปริมาณฝนตกสูงกวาคาเฉลี่ ย ยกเวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีปริมาณฝนรวมรายปต่ํากวา
คาเฉลี่ยรอยละ ๒ ฤดูฝนปนี้เริ่มตนเร็วกวาปกติ ตลอดทั้งปมีพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนเขาสูประเทศไทยโดยตรง
ในชวงฤดูฝ น จํานวน ๒ ลู ก โดยเคลื่อ นเขามาขณะมีกําลัง แรงเปนพายุโ ซนรอน ๒ ลูก ไดแก พายุ โซนรอน
“เซินติญ” (SON-TINH) และพายุโซนรอน “เบบินคา” (BEBINCA)

รูปที่ ๑๗ เสนทางเดิน พายุโซนรอน “เซินติญ”
(SON-TINH)

รูปที่ ๒
๘ เสนทางเดิน พายุโซนรอน “เบบิน คา”
(BEBINCA, 1816)

พายุโซนรอน “เซินติญ” (SON-TINH) กอตัวที่บริเวณทะเลจีนใตตอนบนที่เคลื่อนตัวผานเกาะไหหลํ า
และอาวตังเกี๋ยขึ้นสูฝงบริเวณเมืองวิญ ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม แลวออนกําลั งลงตามลําดับ
จนเปนหยอมความกดอากาศต่ําปกคลุมประเทศลาวตอนบนในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม จากนั้ นหยอมความกด
อากาศต่ําดังกลาวไดเคลื่อนตัวกลับไปยังประเทศเวียดนามกอนจะเคลื่อนตัวลงสูอาวตังเกี๋ยและทวีกําลังแรงขึ้น
เปนพายุ ดีเปรสชั่ นอีกครั้งในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม แลวเคลื่อนผานเกาะไหหลําชวงค่ําของวั นเดียวกั น จากนั้น
พายุนี้ไดเคลื่อนตัวไปในทะเลจีนใตตอนบนกอนจะขึ้ นฝงบริ เวณประเทศจี นตอนใตในวัน ที่ ๒๔ กรกฎาคม แลว
ออนกําลั งลงเปนหยอมความกดอากาศต่ํากํ าลั งแรงปกคลุมประเทศเวีย ดนามและประเทศจี นตอนใตในชวง
วันที่ ๒๕ และ ๒๖ กรกฎาคม ลั กษณะดังกลาวทํ าใหบริเวณประเทศไทยมี ฝนตกหนาแนนเกือ บตลอดเดื อน
และมี ปริ มาณฝนรวมตลอดเดือนสู งกวาคาปกติ เวนแตภาคตะวันออกที่ มีปริ มาณฝนรวมต่ํากวาคาปกติ โดย
ปริมาณฝนรวมเฉลี่ยทั้งประเทศในเดือนนี้สูงกวาคาปกติรอยละ ๒๓
พายุโซนรอน “เบบิน คา” (BEBINCA, 1816) ไดเคลื่ อนเขาสูประเทศไทยบริเ วณจั งหวั ดเชีย งราย
ในชวงเชามืดของวันที่ ๑๘ สิงหาคม ขณะมีกําลังแรงเปนพายุดี เปรสชัน จากนั้นไดเคลื่ อนผานจังหวัดเชียงใหม

๑
๑๙

เขาสูประเทศเมียนมา พรอมทั้ งออนกําลังลงเปนหยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงปกคลุมประเทศเมีย นมา
อยางไรก็ตามปริมาณฝนที่ตกบริเวณประเทศไทยในเดือนนี้ อยู ในเกณฑฝนเล็กนอยถึงปานกลาง ทําใหเดือ นนี้
พื้ นที่ส วนใหญมีปริมาณฝนรวมต่ํากวาคาปกติ โดยปริมาณฝนรวมเฉลี่ ยทั้งประเทศต่ํากวาคาปกติรอยละ ๑๓
เมื่ อพิจารณาฝนสะสมตั้ งแต ๑ มกราคมจนถึ ง สิ้ นเดื อนสิ งหาคม พบวายังคงสูงกวาคาปกติ โดยปริมาณฝน
รวมเฉลี่ยทั้งประเทศตั้งแตตนปสูงกวาคาปกติรอยละ ๑๒
ในชวงเดื อนกันยายน ประเทศไทยมีฝ นตกตอเนื่ องเกือบตลอดเดื อน จากอิ ทธิพลของรองมรสุ มที่
พาดผานบริเวณประเทศไทยตอนบนในระยะครึ่ งแรกของเดื อน จากนั้นไดเลื่อนลงไปพาดผานภาคกลางตอนลาง
ภาคใตตอนบน และภาคตะวัน ออก นอกจากนี้ ในระยะกลางเดือ นยัง ไดรั บ อิทธิพลจากพายุ หมุนเขตรอนที่
เคลื่อนเขาใกลประเทศไทยจํานวน ๒ ลูก คือ พายุโซนรอน “บารีจัต (BARIJAT, 1823)” ที่เคลื่อนผานประเทศ
เวี ยดนามตอนบนเขามาสลายตัวบริเวณประเทศลาว และไตฝุ น “มั งคุด (MANGKHUT, 1822)” ที่เคลื่อนเขา
มาสลายตัวบริ เวณมณฑลยูนนาน ประเทศจี น ประกอบกับมรสุมตะวั นตกเฉียงใตพัด ปกคลุมทะเลอันดามั น
ประเทศไทยและอาวไทยเกือบตลอดเดือน โดยมีกําลังแรงในชวงเวลาดังกลาว สวนอุณหภูมิเฉลี่ยเดือนนี้สูงกวา
คาปกติในทุกภาค
สถานการณ์นําในอ่างเก็บนํา กฟผ.

สถานการณปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อน กฟผ. ในป ๒๕๖๑ มีความแตกตางกันในแตละภูมิภาค โดยเขื่ อน
ที่ต องมีการติ ดตามสถานการณอยางใกลชิด ไดแก เขื่ อนในภาคตะวั นตกที่มีปริมาณน้ําไหลเขาเขื่ อนมากกวา
คาเฉลี่ย และเขื่อนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริ มาณน้ําไหลเขาเขื่อนนอยกวาคาเฉลี่ย สวนเขื่ อนในภาคเหนือ
และภาคใตยังคงมีมีปริมาณน้ําอยูในเกณฑควบคุ ม ซึ่ งหากพิจารณาปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อนสะสมในป ๒๕๖๑
แตละเขื่อนเปรียบเทียบกับคาสถิติที่ผานมาแลว สรุปไดดังนี้
เขื่ อนภูมิพล มี ปริมาณน้ําไหลเขาอางฯ สะสมป ๒๕๖๑ ประมาณ ๑,๗๖๓ ลานลู กบาศกเมตร
มากกวาปริมาณน้ําไหลเขาอางฯ สะสมเฉลี่ยรอยละ ๘ ระบายน้ําตามแผนการใชน้ําทั้งสิ้น ๑,๘๓๑
ลานลูกบาศกเมตร โดยสามารถบริ หารจัด การน้ํ าในอางฯ อยูในเกณฑควบคุม ระหวาง Upper
Rule Curve (URC) และ Lower Rule Curve (LRC) ตลอดป
เขื่อนสิริก ิติ์ มีปริมาณน้ําไหลเขาอางฯ สะสมป ๒๕๖๑ ประมาณ ๗,๒๐๐ ลานลู กบาศกเมตร
มากกวาปริมาณน้ําไหลเขาอางฯ สะสมเฉลี่ยรอยละ ๒๗ มีปริมาณน้ําไหลเขาอางฯ ที่ สูงอยางตอเนื่อง
ตั้งแตปลายเดื อนกรกฎาคม สงผลใหชวงตนเดือนสิ งหาคมระดับน้ํ าในอางฯ สู งกวาระดับ Upper
Rule Curve (URC) เล็กนอย ระบายน้ําตามแผนการใชน้ําและเพื่อควบคุมระดับน้ําในอางฯ ทั้งสิ้น
๗,๔๔๘ ลานลูกบาศกเมตร สามารถบริหารจัดการอางฯ อยูในเกณฑควบคุมระหวาง Upper Rule
Curve (URC) และ Lower Rule Curve (LRC) ตลอดป
เขื่อนศรีนครินทร มีปริมาณน้ําไหลเขาอางฯ สะสมป ๒๕๖๑ ประมาณ ๕,๙๕๙ ลานลูกบาศกเมตร
มากกวาปริมาณน้ําไหลเขาอางฯ สะสมเฉลี่ยรอยละ ๒๘ สถานการณระดับน้ําในอางฯ สู งกวาระดั บ
Upper Rule Curve (URC) เปนชวงระยะเวลาสั้ นๆ และไดเพิ่ มการระบายน้ํ าผานเขื่ อนทาทุงนา
เต็มความสามารถในชวงเดือนกันยายน เพื่อบริหารจัด การระดับน้ําในอางฯ ใหอยูในเกณฑควบคุม
เขื่อนวชิราลงกรณ มี ปริ มาณน้ําไหลเขาอางฯ สะสมป ๒๕๖๑ ประมาณ ๘,๐๔๗ ลานลูกบาศกเมตร
มากกวาปริมาณน้ําไหลเขาอางฯ สะสมเฉลี่ยถึ งรอยละ ๔๙ สู งเปนลํ าดับที่ ๒ ของสถิ ติปริมาณน้ําไหล

๒๐
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เขาเขื่อน ในป ๒๕๖๑ สงผลใหระดั บน้ํ าในอางฯ สูงเกิน ระดั บ Upper Rule Curve (URC) ตั้งแต
ปลายเดือนกรกฎาคม ทําใหตองระบายน้ําผาน Spillway ในชวงเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๑
เขื่อนอุบลรัตน มีปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อนสะสมอยูในเกณฑนอยมาก ระดับน้ําต่ํากวาระดั บ Lower
Rule Curve (LRC) ตั้งแตกลางเดือนสิงหาคม สงผลใหน้ําตนทุนในเขื่อนอุบลรัตนอยูในเกณฑนอย
โครงการสงน้ําและบํ ารุ งรั กษาหนองหวายจึงตองประกาศงดสงน้ํา เพื่อการเพาะปลูกพืช ฤดูแลง
๒๕๖๑/๖๒ เพื่อสงวนน้ําไวสําหรับการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศน
เขื่อนสิรินธร มี ปริ มาณน้ําไหลเขาเขื่อนสะสมนอยกวาคาเฉลี่ย ระดับน้ําต่ํากวา Lower Rule Curve
(LRC) ตั้ งแตตนเดือ นตุลาคม แตยั งสามารถสงน้ําเพื่อ การเพาะปลู กพืช ฤดู แลง และสนับสนุน
กิจกรรมการใชน้ําตางๆ ของโครงการฯ ลําโดมนอยได
เขื่อนรัชชประภา ปริมาณน้ํ าไหลเขาอางฯ อยูในเกณฑสูง ไดปรับแผนการระบายน้ําตามสถานการณ
น้ํา ทําใหสามารถควบคุมระดับน้ําในอางฯ ใหอยูในเกณฑควบคุมระหวาง Upper Rule Curve
(URC) และ Lower Rule Curve (LRC) ได
เขื่ อนบางลาง ปริ มาณน้ําไหลเขาอางฯ อยู ในเกณฑเฉลี่ ย ปรับแผนระบายน้ําตามสถานการณ
โดยเพิ่มแผนการระบายน้ําเพื่อ ควบคุมระดั บน้ําในอางฯ และลดการระบายน้ําเพื่อลดผลกระทบ
ดานทายน้ําในชวงฤดูน้ําหลาก

เขือน
ภูมิพล
ปริมาณน้ําสะสม ณ ปน้ําต่ําสุด
760
ปริมาณน้ําสะสม ณ ปน้ําสูงสุด
2,680
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 59
760
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 60
2,680
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 61
1,763
ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อนสะสมเฉลี่ย
1,627
ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อนเทียบกับคาเฉลี่ย
8%
ระบายน้ําทั้งสิ้น
1,831

สิริกิติ์ ศรีนคริน ทร วชิราลงกรณ อุบลรัตน
3,006
1,868
1,659
567
11,227
7,581
8,734
5,884
5,930
3,814
3,838
2,975
5,670
4,954
4,878
5,666
7,200
5,959
8,047
1,330
5,681
4,650
5,413
2,556
27%
28%
49%
-48%
7,448
5,071
7,093
2,144

สิริน ธร รัชชประภา บางลาง
811
1,381
760
2,624
3,674
2,680
1,645
3,559
760
2,030
2,781
2,680
1,472
3,674
1,763
1,645
2,646
1,627
-11%
39%
8%
1,232
3,219
1,831

รูปที่ ๓๙ ปริมาณน้ําไหลเขาอางเก็บน้ํา กฟผ. ป ๒๕๖๑ เทียบกับสถิติ

๓
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อิ ทธิ พ ลของพายุ เ ซิ น ติ ญ พายุ เ บบิ นคา และรองมรสุ ม กํ า ลั งแรง ซึ่ง สงผลใหเขื่ อ นในภาคเหนื อ
ภาคตะวันตก และภาคใต มีปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อนสูงในชวงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๑

รูปที่ ๑๐
๔ อิทธิพลของพายุตอปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อน กฟผ. ป ๒๕๖๑
การบริหารจัดการอ่างเก็บนําของ กฟผ.

จากสถานการณเกิ ดฝนตกหนั กในประเทศไทยตั้ งแตกลางเดือ นกรกฎาคม สงผลใหเขื่ อ น กฟผ. มี
ปริมาณน้ํ าไหลเขาเขื่อนสู ง โดยเขื่อนที่ มีระดั บน้ําในอางฯ เพิ่มขึ้ นสูงอยางมีนัยสําคัญ ไดแก เขื่อนศรีนครินทร
และเขื่อนวชิร าลงกรณ ซึ่งมีปริมาณน้ํ าเพิ่มขึ้นจํานวนมากตั้ งแตตนฤดูฝน คือ ในชวงปลายเดื อนกรกฎาคมถึง
ตนเดือนกันยายน ทั้งสองเขื่ อนมีปริมาณน้ํ าไหลเขาเขื่ อนสูงติดตอกัน จากอิทธิพลของพายุโซนรอนและรองมรสุม
กํ าลังแรงที่เคลื่อนตัวเขาสูประเทศไทย สงผลใหระดับน้ํ าในอางฯ สูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหเขื่อนศรีนครินทร
และเขื่อนวชิราลงกรณ ตองทําการพรองน้ําโดยระบายน้ําผาน Spillway เพื่อเตรี ยมรองรั บปริมาณน้ําที่จะไหล
เขาเขื่อนที่มากขึ้น และเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของเขื่ อน ซึ่งการบริ หารจั ดการน้ําของเขื่ อน กฟผ. ในป พ.ศ.
๒๕๖๑ เปนการบริหารจัดการอยางบูรณาการ รวมกับหนวยงานหลักดานการบริห ารจัดการน้ํ าของประเทศ ใน
รูปแบบขององคกรการบริหารจัด การน้ําของประเทศ ไดแก
: คณะอนุ กรรมการวิเคราะหติดตามสถานการณและบริหารจั ดการทรัพยากรน้ํา ทํางานภายใตการ
กํ ากับดู แลของคณะกรรมการทรั พยากรน้ํ าแหงชาติ (กนช.) มีร องนายกรัฐ มนตรีเปนประธาน มี
เลขาธิการสํานั กงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ (สทนช.) เปนรองประธาน และมีคณะทํ างานยอย คือ
คณะทํางานอํานวยการบริหารจัด การทรัพยากรน้ํา สทนช.
: คณะอนุกรรมการติ ดตามและวิเคราะหแนวโนมสถานการณน้ํา มีรองอธิบดีก รมชลประทาน เปน
ประธาน
: ศูนยเฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ มีเลขาสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ (สทนช.) เปนประธาน

๔
๒๒

กฟผ. ไดเขารวมประชุมกับคณะอนุกรรมการขางตนอยางสม่ําเสมอ เพื่อรายงาน ติดตามสถานการณ
น้ําของประเทศไทย และรับฟงขอมูล จากหนวยงานตางๆ เพื่อการตัด สินใจในการเก็ บกักและระบายน้ําใหมี
ความเหมาะสมและปลอดภัยตอชีวิตและทรั พยสินของประชากร อยางไรก็ ดี จากเหตุการณฝนตกหนั กอยาง
ตอเนื่อง ทําใหเขื่อนศรีนครินทรและเขื่อนวชิราลงกรณจําเปนตองระบายน้ําผาน Spillway ในชวงปลายเดือน
สิ งหาคม - กันยายน กอนที่ร ะดับน้ําจะสูงถึง ระดับเก็ บกักปกติ (NHWL) ตามมติของคณะทํางานอํานวยการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา สทนช. และ “ศูนยเฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ” ที่ ใหทําการระบายน้ํ าเพื่อลด
ระดับน้ําในเขื่อนที่มีน้ําเกิน ๘๐% หรื อเกิน Upper Rule Curve (URC) ใหกลับเขาสูเกณฑควบคุมโดยเร็ว ซึ่ง
ทําใหสามารถควบคุมใหระดับน้ําในเขื่อ นศรีนครินทรและเขื่ อนวชิ ราลงกรณไมเกิ นระดับเก็บกั ก ซึ่งอาจเปน
อันตรายกับความมั่นคงของเขื่อนได

รูปที่ ๑๑
๕ ผังแสดงพื้นที่ลุมน้ําแมกลอง
การบริหารจัดการน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนวชิราลงกรณไดรับอิทธิพลของพายุโซนรอนและรองมรสุมกํ าลังแรงมาตั้งแตปลายเดือนกรกฎาคม
ซึ่ งทําใหปริมาณน้ําไหลเขาเขื่ อนสู งกวาคาเฉลี่ ยมาก เขื่อนวชิ ราลงกรณไดบริ หารจัดการอางโดยระบายน้ําให
เกิดผลกระทบตอพื้นที่ดานทายน้ํานอยที่ สุด โดยในการวางแผนระบายน้ํ าไดพิจารณาปริมาณ Side Flow
ดานทายน้ํา ประกอบกั บขอมูล การคาดการณปริมาณน้ําไหลเขาอางฯ จากขอมูลฝน ONE MAP ในสวนของ
การเตรียมความพรอมเพื่อรับมือ กับปริมาณน้ําที่ระบายผาน Spillway ไดเผยแผขอมูล จัดประชุมรับฟงความ
คิดเห็นและแจงเตือนผูมีสวนไดสวนเสียใหรับทราบลวงหนาทุกครั้ง ที่มีการปรับแผนระบายน้ํ า ทําใหประชาชน
มีความเขาใจเปนอยางดี ตอแนวทางการบริ หารจัด การน้ํา ที่ ตองระบายน้ําเพื่อลดความเสี่ยงในการรองรั บ
ปริมาณน้ําหลากในชวงเดือนสิ งหาคม - กันยายน ของรั ฐบาลและ กฟผ. แตอยางไรก็ดี ก็ ยังมี ผูที่ทําธุรกิจและ
อยูอาศัยในพื้นที่ลุมต่ํา ที่ไดรับความเสียหายจากการระบายน้ําผาน Spillway จํานวนหนึ่ง ซึ่งเขื่อนวชิราลงกรณ
ไดเขาสอบถามและชวยเหลือฟนฟูพื้นที่ที่ไดรับความเสียหายอยางเต็มที่
๒๓
๕

รูปที่ ๑๒
๖ สถานการณน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ
สรุปเหตุการณสภาวะน้ําหลากเขื่อนวชิราลงกรณ
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ระดับน้ํ า ๑๔๖.๘๒ ม.รทก. ปริมาณน้ํา ๖๘% มีปริมาณน้ํ าไหลเขาเขื่อนสูงถึ ง
๒๐๒ ลานลูกบาศกเมตร/วัน ระดับน้ําต่ํากวา Upper Rule Curve (URC) ปริ มาณน้ําไหลเขาอางฯ มากกวา
ปริมาณน้ําที่ระบาย เขื่อนรองรับปริมาณน้ํ าหลากเพื่อลดผลกระทบดานทายน้ํา ระดับน้ํ าในอางฯ สูงขึ้นตอเนื่อง
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ระดับน้ําในอางฯ สู งกวา Upper Rule Curve (URC) เขื่อนเพิ่มการระบายน้ําเปนขั้ นบั นได
จากวั นละ ๑๘ MCM เปนระบายวันละ ๔๓ MCM ในวันที่ ๗ สิงหาคม พรอมติดตามสถานการณทายน้ํ า ปริ มาณ
น้ําไหลเขาอางฯ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม - ๖ สิงหาคม รวม ๒,๑๙๘ ลานลูกบาศกเมตร ระบายน้ํ ารวม ๕๑๑ ลาน
ลูกบาศกเมตร
วันที่ ๗ สิงหาคม ระดับน้ํา ๑๕๑.๓๙ ม.รทก. ปริมาณน้ํา ๘๕% ระบายน้ํ าวันละ ๔๓ MCM เต็มความ
สามารถเครื่องกําเนิดไฟฟา ซึ่งแมเขื่อนจะระบายน้ํ าเต็มความสามารถของเครื่องกําเนิด ไฟฟาแลว แตระดับน้ํา
ในอางฯ ยังคงสูงขึ้ นตอเนื่อ ง เนื่อ งจากปริมาณน้ํ าระบายนอยกวาปริมาณน้ําไหลเขาอางฯ ปริ มาณน้ําที่ ระบาย
วันละ ๔๓ ลานลูกบาศกเมตร แมจะไมเกินความจุลําน้ํ า แตมีพื้นที่ลุมต่ําบางแหง หรือพื้นที่ ริมตลิ่ งที่ประชาชน
และผู ประกอบการเขามาใชประโยชนในการทํ ารีส อรท ไดรับผลกระทบจากการเพิ่มการระบายน้ํ าดัง กลาว
ทั้งนี้ในการปรับเพิ่มการระบายน้ํา กฟผ. ไดแจงใหหนวยราชการและผูเกี่ยวของไดเตรียมรั บสถานการณลวงหนา
กอนการปรับเพิ่มการระบายน้ํ าทุกครั้ง ปริมาณน้ําไหลเขาอางฯ วันที่ ๖ - ๒๒ สิงหาคม รวม ๒,๒๒๓ ลาน
ลูกบาศกเมตร ระบายน้ํารวม ๖๗๒ ลานลูกบาศกเมตร
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ระดับน้ํา ๑๕๒.๘๕ ม.รทก. ปริมาณน้ํา ๙๑% รองรับน้ํ าไดอีก ๘๑๘ ลานลู กบาศก
เมตร ระบายน้ําวันละ ๔๓ MCM ผานเครื่องกํ าเนิ ดไฟฟา และระบายน้ําผาน Spillway ในอัตราวั นละ ๑๐ ลาน
๒๔
๖

ลูกบาศกเมตร รวมเปนการระบายน้ํ าวันละ ๕๓ ลานลูกบาศกเมตร เพื่อลดความเสี่ยงปริมาณน้ํ าในอางฯ เกิน
ระดั บเก็ บกัก ตามมติ ของคณะทํ างานอํา นวยการบริ หารจัด การทรัพยากรน้ํ า สทนช. และ “ศูนยเฉพาะกิจ
ชั่วคราวในภาวะวิกฤติ” ที่ใหเรงการระบายน้ําเพื่อลดระดับน้ําในเขื่อนที่มีน้ําเกิน ๘๐% หรือเกิน Upper Rule
Curve (URC) ใหกลับเขาสูเกณฑควบคุม เขื่ อนวชิราลงกรณปรับเพิ่ม/ลด การระบายน้ํ าผาน Spillway ตาม
สถานการณดานทายน้ํา โดยไดระบายน้ํ าสู งสุ ดที่ วันละ ๕๘ ลานลูกบาศกเมตร (ผานเครื่ องกําเนิดไฟฟา ๔๓
ลานลู กบาศกเมตร ระบายน้ํ าผาน Spillway วันละ ๑๕ ลานลู กบาศกเมตร) ติ ดตามปริ มาณน้ําทายเขื่ อน
วชิราลงกรณหลั งจากการเปด Spillway ที่ สถานี K.58 อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ความจุลําน้ํา ๙๕๐
ลู กบาศกเมตร/วินาที) และปริมาณ Side Flow จากแมน้ํานอยและหวยบองตี้ ระดับน้ําที่ K.58 เพิ่มขึ้นสูงสุด
เมื่อ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ +๔๗.๔๕ ม.รทก. (ปริ มาณน้ํ า.๘๑๓ ลูกบาศกเมตร/วิ นาที) มีพื้นที่ ที่ไดรั บ
ผลกระทบจากการระบายน้ํา เปนผูประกอบการในอําเภอไทรโยค วันที่ ๒๑ กั นยายน ระดับน้ําในอางฯ กลั บสู
ระดั บควบคุม ต่ํากวาระดั บ Upper Rule Curve (URC) แตยังคงระบายน้ําผาน Spillway เพื่อลดความเสี่ ยง
น้ําเกินระดับเก็บกัก ปริมาณน้ําไหลเขาอางฯ วั นที่ ๒๓ สิงหาคม - ๒๓ กั นยายน รวม ๑,๘๒๐ ลานลูกบาศกเมตร
ระบายน้ํารวม ๑,๗๔๗ ลานลูกบาศกเมตร
วันที่ ๒๔ กันยายน ระดับน้ํา ๑๕๒.๙๓ ม.รทก. ปริมาณน้ํา ๙๑% เขื่อนหยุดการระบายน้ํ าผาน Spillway
แตยังคงระบายน้ําผานเครื่องกําเนิดไฟฟา วันละ ๔๓ MCM แมระดับน้ําจะต่ํากวา Upper Rule Curve (URC)
แลว รวมเวลาการระบายน้ําผาน Spillway ทั้งสิ้น ๓๒ วัน (๒๓ สิงหาคม – ๒๓ กันยายน) คิดเปนปริมาณ
น้ําที่ระบายผาน Spillway ๔๐๖ ลานลู กบาศกเมตร หลั งวันที่ ๒๔ กันยายน เขื่อนระบายน้ําผานชองทาง
ปกติวันละ ๔๓ ลานลูกบาศกเมตร ชองทางเดี ยว และปรับลดการระบายน้ําวัน ละ ๔ ลานลูกบาศกเมตร จาก
วันละ ๔๓ ลานลูกบาศกเมตร จนเหลือระบายวันละ ๑๘ ลานลูกบาศกเมตร ภายในวันที่ ๒ ตุ ลาคม และระบาย
วันละ ๑๘ ลานลูกบาศกเมตร คงที่จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม
การบริหารจัดการน้ําเขื่อนศรีนครินทร
เขื่อนศรีนครินทรไดรับอิทธิพลของพายุโซนรอนและรองมรสุมกําลังแรงมาตั้งแตปลายเดือนกรกฎาคม
เชนเดี ยวกับเขื่ อนวชิ ราลงกรณ ในชวงฝนตกหนักจากพายุ และรองมรสุมที่ พาดผานประเทศไทย ระหวาง ๒๐
กรกฎาคม - ๒๒ สิงหาคม มีปริมาณน้ําไหลเขาอางฯ ทั้งสิ้น ๑,๗๕๔ ลานลู กบาศกเมตร ระบายน้ํ า ๕๖๐ ลาน
ลูกบาศกเมตร วันที่ ๒๙ สิงหาคม ระดับน้ําในเขื่อนศรีนครินทรมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ระดั บน้ําในอางฯ +๑๗๕.๗๗
ม.รทก. ปริมาณน้ํา ๑๖,๐๒๕ ลานลูกบาศกเมตร คิดเปน ๙๐% ของปริมาณน้ําในเขื่อ น เพิ่มการระบายน้ํ าจาก
เขื่อนทาทุงนามากกวาวั นละ ๒๒ ลานลูกบาศกเมตร เพื่อลดระดับน้ําในอางฯ โดยเขื่ อนไดทํ าการแจงเตือน
พื้นที่ทายน้ําใหพรอมรับสถานการณการเปด Spillway ของเขื่อนทาทุงนาลวงหนาไมนอยกวา ๒ วัน
วันที่ ๗ กันยายน - ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เขื่อนศรีนครินทรปรับเพิ่มแผนการระบายน้ํ าผานเขื่ อนทาทุงนา
เปนวันละ ๒๘ ลานลูกบาศกเมตร โดยระบายน้ําผานเครื่องกํ าเนิดไฟฟาวันละ ๒๒ ลานลู กบาศกเมตร และ
ระบายน้ําผาน Spillway ๕ ลานลูกบาศกเมตร ตามมติของคณะทํางานอํานวยการบริหารจัด การทรัพยากรน้ํา
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ (๒๕ กั นยายน ๒๕๖๑) ที่ ใหเขื่ อนในภาคตะวันตกเก็บกักน้ําที่รอยละ ๙๐ ของความจุอางเก็บน้ํ า
โดยควบคุ มปริ มาณน้ําไมเกินระดับเฝาระวังของลําน้ําแควใหญที่สถานีบานหนองบัว ตั้งแตวันที่ ๗ กันยายน ๓ ตุลาคม มีปริมาณน้ํ าไหลเขาอางฯ ๗๙๑ ลานลูกบาศกเมตร ระบายน้ํา ๘๒๐ ลานลูกบาศกเมตร มี พื้นที่ที่
ไดรับผลกระทบจากการระบายน้ําเปนพื้นที่ลุมต่ําบริเวณ หมูที่ ๒ ตําบลทามะขาม อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

๒๕
๗

รูปที่ ๑๓
๗ สถานการณน้ําเขื่อนศรีนครินทร
สรุปเหตุการณสภาวะน้ําหลากเขื่อนศรีนครินทร
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ระดั บน้ํา ๑๗๒.๒๔ ม.รทก. ปริมาณน้ํ า ๑๔,๖๗๔ ลานลู กบาศกเมตร (๘๒%)
วันที่ ๒๐ - ๒๗ กรกฎาคม อิทธิพลของพายุโซนรอนเซินติญทําใหปริ มาณน้ําไหลเขาอางฯ สู งขึ้น ปริมาณน้ํา
ไหลเขาเขื่อนทั้งสิ้น ๔๙๒ ลานลูกบาศกเมตร ระบายน้ําวัน ละ ๗ ลานลู กบาศกเมตร รวมการระบายน้ําทั้ งสิ้ น
๗๗ ลานลูกบาศกเมตร ระดับน้ําในอางฯ สูงขึ้นตอเนื่อง
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ระดั บน้ํา ๑๗๓.๒๖ ม.รทก. ปริมาณน้ํ า ๑๕,๐๕๗ ลานลู กบาศกเมตร (๘๕%)
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม - ๕ สิงหาคม ปริมาณน้ํ าไหลเขาอางฯ จากอิทธิ พลของรองมรสุมทําใหปริมาณน้ําไหลเขา
อางฯ สูงขึ้น ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่ อนทั้งสิ้น ๔๕๔ ลานลูกบาศกเมตร ระบายน้ํ าวันละ ๑๐-๒๐ ลานลูกบาศก
เมตร รวมการระบายน้ําทั้งสิ้น ๑๑๑ ลานลูกบาศกเมตร
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ระดับน้ํา ๑๗๔.๘๐ ม.รทก. ปริมาณน้ํา ๑๕,๖๔๗ ลานลูกบาศกเมตร (๘๘%) วันที่
๑๘ - ๒๒ สิงหาคม ปริมาณน้ําไหลเขาอางฯ จากอิทธิพลของพายุเบบินคาทําใหปริ มาณน้ําไหลเขาอางฯ สูงขึ้น
ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อนทั้งสิ้น -๓๓๑ ลานลูกบาศกเมตร เขื่อนศรีนครินทรระบายน้ําวั นละ ๒๕ ลานลู กบาศก
เมตร รวมการระบายน้ําทั้งสิ้น ๑๑๓ ลานลู กบาศกเมตร ระดับน้ํายังคงสูงขึ้น วันที่ ๒๙ สิงหาคม ระดับน้ําเกิน
Upper Rule Curve (URC) ยังคงระบายน้ําวันละ ๒๕ ลานลูกบาศกเมตร
วันที่ ๗ กันยายน ระดั บน้ํา ๑๗๖.๓๓ ม.รทก. ปริมาณน้ํา ๑๖,๒๔๗ ลานลู กบาศกเมตร (๙๑.๕%)
วันที่ ๗ กันยายน - ๓ ตุลาคม เขื่อนศรีนครินทรมีปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อน ๗๙๑ ลานลูกบาศกเมตร ระบายน้ํา
ทั้งสิ้น ๘๒๐ ลานลูกบาศกเมตร ระบายน้ําผานทางระบายน้ําลนเขื่อนทาทุงนาทั้งสิ้น ๑๔๔ ลานลูกบาศกเมตร

๒๖
๘

การบริหารจัดการน้ําเขื่อนอุบลรัตน

รูปที่ ๑๔
๘ สถานการณน้ําเขื่อนอุบลรัตน
เขื่อนอุ บลรั ตนมี สถานการณน้ํามากในชวงตนป ๒๕๖๑ ระดับน้ําตนทุนในอางฯ สูงตั้งแตตนฤดูแลง
ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อนเดือนมกราคม - กรกฎาคม สู งกวาคาเฉลี่ ยรอยละ ๑๒-๑๒๓ ใชน้ําเพื่อการอุ ปโภค
บริโภคในชวงฤดูแลง จนมี ระดั บน้ําต่ํากวาระดับควบคุมตอนลาง Lower Rule Curve (LRC) ในวันที่ ๓ กันยายน
๒๕๖๑ แตเมื่อยางเขาฤดูฝนของปเดียวกันปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อนกลั บลดลงอยางตอเนื่องตั้งแตเดือนสิงหาคม
ถึงเดือนธันวาคม โดยปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อนนอยกวาคาเฉลี่ ยรอยละ ๔๖-๘๓ ทําใหเมื่ อสิ้นสุดฤดูฝนเขื่ อน
อุบลรัตนมีปริมาณน้ําตนทุนอยูในเกณฑต่ํามาก
เขื่อนอุบลรั ตนจึงมีก ารประชุ มรวมกับกรมชลประทานและคณะกรรมการบริหารจัด การน้ํ าจั งหวัด
ขอนแกน เพื่อกํ าหนดแนวทางการลดการระบายน้ํ าจากเขื่อ นอุบ ลรั ตนที่เหมาะสม โดยวางแผนการใชน้ําใน
ฤดูแลงป ๒๕๖๑/๖๒ เพื่อ การอุปโภค-บริ โภคเทานั้น งดการสงน้ําเพื่อ การเพาะปลูก พืช ฤดูแ ลง เพื่อรั กษา
ปริมาณน้ําในอางไมใหต่ํากวาระดับเก็บกักต่ําสุด

๙
๒๗

สถานการณ์นําในอ่างเก็บนํา กฟผ. ประจําปี ๒๕๖๑ (๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๑)

เขือน
ปริมาณน้ําไหลเขาอางฯป 2561
ปริมาณน้ําระบายป 2561
ปริมาณน้ําใชงานได 31 ธ.ค. 2561
ปริมาณน้ําใชงานได 31 ธ.ค. 2560
ปริมาณน้ําเก็บกัก
ป 2561 เทียบกับป 2560

ภูมิพล
6,591
6,193
5,223
6,756
-1,533
-14.5%

สิริกิติ์ ศรีนครินทร วชิราลงกรณ
5,670
4,954
4,878
7,448
5,071
7,093
4,532
5,934
4,245
5,097
5,297
3,755
-565
637
490
-7%
4%
7%

อุบลรัตน
5,666
2,144
190
1,533
-1,343
-63%

สิรินธร รัชชประภา
2,030
2,781
1,232
3,219
375
3,356
724
3,067
-349
289
-22%
7%

บางลาง
2,680
1,831
797
916
-119
-10%

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีปริมาณน้ําในอางเก็บน้ํา กฟผ. ทั้ งหมด ๔๗,๙๑๘ ลานลูกบาศกเมตร คิด
เปนรอยละ ๗๘ ของความจุ เปนปริ มาณน้ํ าใชงานได ๒๔,๘๗๓ ลานลู กบาศกเมตร คิดเปนรอยละ ๖๕ ของ
ความจุใชงานได นอยกวาปริมาณน้ําในป ๒๕๖๐ รอยละ ๕ หรือ ๒,๕๔๑ ลานลูกบาศกเมตร อางเก็บน้ําของ
กฟผ. ทุกเขื่อน ยกเวนเขื่อนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณน้ําเพียงพอตอการจัดสรรน้ําในทุกกิจกรรมที่
คณะทํางานวางแผนการเพาะปลูกฤดูแลงกําหนด (การอุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศน การเกษตร และอื่นๆ)
ตลอดจนมีปริมาณน้ําสํารองเพียงพอตอการใชน้ําในชวงตนฤดูฝนป ๒๕๖๑

๑๐
๒๘

แผนการจัดสรรน้ําเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแลงป ๒๕๖๑/๒๕๖๒ จากเขื่อนของ กฟผ. ดังนี้
ปริมาณน้ําตนทุน (น้ําใชงานได : ลาน ลบ.ม.)
เขื่อน
เขื่อนภูมิพล
เขื่อนสิริกิติ์
เขื่อนศรีนครินทร
เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน
เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ
เขื่อนหวยกุม
บางลาง
รวม

น้ําตนทุน

แผนการระบายน้ํา
ป 2560/61
3,066
3,284
2,237
2,763
1,100
195
39
48
623

โครงการชลประทาน

เจาพระยา
แมกลอง
หนองหวาย
ลําโดมนอย
น้ําเชิญ
น้ําพรม
ปตตานี

ฤดูแลง
2560
6,764
5,539
5,297
3,755
2,296
818
129
18
1,086

2561
5,906
5,498
5,934
4,245
253
487
89
16
797

มาก/นอยกวาป 2560
858
42
-637
-490
2,043
331
40
2
289

28,262

25,786

2,477

หมายเหตุ : เขื่อนศรีน ครินทร เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนบางลาง แสดงปริมาณน้ําตนทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ตารางที่ ๖๑ แผนการจัดสรรน้ําเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแลงป ๒๕๖๑/๒๕๖๒
ข้อมูลจาก : แผนกบริหารจัดการนํา กองจัดการทรัพยากรนํา
ผู ้ช่วยผู ้ว่าการผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน
ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๒๙
๑๑

1 พ.ย.61- 30 เม.ย.62
1 ม.ค .62 - 30 มิ.ย. 62
1 พ.ย.61 - 31 พ.ค.62
8 ธ.ค. 61 - 12 เม.ย. 62
20 ธ.ค .61 - 24 เม.ย. 62
20 ธ.ค .61 - 17 เม.ย. 62
27 มี.ค. 62 - 1 ต.ค. 62

