
 
การบริหารจัดการในเข่ือนภายใต้ความดแูลของ กฟผ.  

 

 
นายชยัยุทธ  จารพุฒันานนท์ 

หวัหนา้กองจดัการทรพัยากรน า้   ฝ่ายส ารวจ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
25 กนัยายน 2561 



เข่ือนและโรงไฟฟ้าพลังน ้าในความดแูลของ กฟผ. 

เขือ่นภูมิพล 

เขือ่นสริกิต์ิิ 

เขือ่นอุบลรตัน ์
เขือ่นน า้พงุ 

เขือ่นจุฬาภรณ ์

เขือ่นวชริาลงกรณ 

เขือ่นศรนีครนิทร ์

เขือ่นรชัชประภา 

เขือ่นบางลาง 

เขือ่นปากมูล 

เขือ่นสรินิธร 

เขือ่นหว้ยกุ่ม 

ก าลงัผลิต

 (MW)

1.เข่ือนภมิูพล จ.ตาก 779.2

2.เข่ือนสิริกิต์ิ จ.อตุรดิตถ์ 500

3.เข่ือนอบุลรตัน์ จ.ขอนแก่น 25.2

4.เข่ือนสิรินธร จ.อบุลราชธานี 36
5.เข่ือนจฬุาภรณ์ จ.ชยัภมิู 40
6.เข่ือนน ้าพุง จ.สกลนคร 6
7.เข่ือนห้วยกุ่ม จ.ชยัภมิู 1.07
8.เข่ือนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบรีุ 720
9.เข่ือนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบรีุ 300
10.เข่ือนท่าทุ่งนา จ.กาญจนบรีุ 39
11.เข่ือนรชัชประภา จ.สรุาษฎรธ์านี 240
12.เข่ือนบางลาง จ.ยะลา 72
13.เข่ือนปากมลู จ.อบุลราชธานี 136
14.เข่ือนแก่งกระจาน จ.เพชรบรีุ 19
15.เข่ือนแม่งดั จ.เชียงใหม่ 9
16.บา้นสนัติ จ.ยะลา 1.275
17.เข่ือนเจา้พระยา จ.นครสวรรค์ 12
18.เข่ือนนเรศวร จ.พิษณุโลก 8
19.เข่ือนขนุด่านฯ จ.นครนายก 10
20.เข่ือนแควน้อยฯ จ.พิษณุโลก 30
21.เข่ือนแม่กลอง จ.กาญจนบรีุ 12
22.ป่าสกัชลสิทธ์ิ เคร่ืองท่ี 1 จ.ลพบรีุ 6.7

รวม 3,002

โรงไฟฟ้าพลงัน ้า จงัหวดั



ศูนย์ปฏบิตักิารเข่ือนต่างๆ 

ศูนย์ข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังน า้ 

ศูนย์ควบคุมระบบ
ก าลังไฟฟ้า 

คณะท างานปรับปรุง  

Rule Curve 

ศูนย์ตดิตามสถานการณ์น า้
กองจัดการทรัพยากรน า้ 

ศูนย์ตรวจสอบพฤฒกิรรม
เขื่อน 

งานสนับสนุนต่างๆ 

รายงานสถานการณ์น า้ 

ตดิต่อประสานงาน 

ส่งผู้แทนเข้าร่วม
ประชุม 

เช่ือมโยงข้อมูล 

ประชาสัมพันธ์ข่าว 

ข้อมูลอุตุ-อุทกฯจากระบบโทรมาตร 

ข้อมูลสถานการณ์น า้ในเข่ือน 

Web Site ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

Hydrodynamic Model 

แผนการระบายน า้ 

Inflow Forecasting 



เคร่ืองมือที่ใช้ในการบริหารจัดการน า้ กฟผ.  

คูม่อื/หลกัเกณฑก์ารบรหิาร

จดัการอา่งเกบ็น ้า 
Rule 

Curve 
ระบบโทรมาตรเพือ่การบรหิาร

จดัการน ้า 

ข้อมูลการคาดการณ์สภาพอากาศ 

แบบจ าลองการพยากรณน์ ้า 

คูม่อืการระบายน ้าผ่าน
ประตูระบายน ้าฉุกเฉิน 
Spillway 



เกณฑค์วบคมุระดบัน ้าในอา่งเกบ็น ้า กฟผ. 

(Rule Curve)  

Lower Rule Curve 

Flood Control  Rule Curve 
Upper Rule Curve 

 Lower Rule Curve : เกณฑ์ควบคุมระดับน า้ตัวล่างที่ควรรักษาไว้เพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียงต่อการ
ขาดแคลนในอนาคต 

 Upper Rule Curve : เกณฑ์ควบคุมระดับน า้ตัวบน ลดความเส่ียงต่อการมีปริมาตรอ่างเก็บน า้         
ไม่เพียงพอที่จะรับน า้หลากจนต้องระบายน า้คราวละมากๆ  

 Flood Control Rule Curve : เกณฑ์ควบคุมอุทกภยั ลดความเส่ียงต่อการมีปริมาตรอ่างเก็บน า้      
ไม่เพียงพอที่จะรับน า้หลากขนาดใหญ่จนต้องระบายน า้ผ่าน Spillway  

 Surcharge Storage Zone :            
ปริมาตรอ่างเกบ็น า้ที่ยอมให้ระดับน า้
สูงขึน้ช่ัวคราวในกรณีที่ทางระบายน า้ล้น
ฉุกเฉิน (Emergency Spillway) ไม่สามารถ
ระบายน า้ได้ทนัในช่วงที่เกดิน า้ท่วม 

 Flood Control Storage Zone :        
ปริมาตรส ารองเพื่อการป้องกันน า้ท่วม  
โดยปริมาณน า้เกบ็กักส่วนเกนิจะถกูหน่วง
ไว้ในโซนนีเ้พื่อไม่ให้เกดิความเสียหาย
อย่างรุนแรงต่อพืน้ที่ท้ายน า้ของระบบ 



ระบายน า้  

ปริมาณน า้ต้นทุนในอ่างฯ 

กรมชลประทาน  กฟผ.  
ประสานงาน  

คณะท างานวางแผนการปลูกพชืฤดแูล้ง 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน 

 
วางแผนและก าหนด พท.เพาะปลูกพชืฤดแูล้ง 

และปริมาณน า้ที่ต้องใช้ในแต่ละลุ่มน า้  
 

กรมชลประทาน 
จัดท าแผนระบายน า้รายเดือนและราย

สัปดาห์ ตลอดฤดแูล้ง  
  

กฟผ.  
จัดท าแผนระบายน า้รายวัน  

 

 ประเมนิปริมาณน า้ต้นทุนทีเ่หมาะสม เพ่ือน าไปใช้ในการ
วางแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง และส ารองปริมาณน า้ไว้ในช่วงฤดู
ฝนและฤดูแล้งปีถัดไป 

 คณะท างานฯ วางแผนจัดสรรน า้ส าหรับทุกกจิกรรม ก าหนด
พืน้ทีเ่พาะปลูกชนิดของพืช  

 จัดท าแผนระบายน า้ให้สอดคล้องกบัความต้องการใช้น า้ และส่งแผน

รายสัปดาห์ให้ กฟผ. 

 กระจายแผนระบายน า้รายสัปดาห์เป็นแผนรายวนั ตามช่ัวโมงความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าสูงในระบบ 

 



   1)  การระบายน า้เพ่ือการอุปโภค, บริโภค 
   2) การระบายน า้เพ่ือรักษาสมดุลระบบนิเวศตามล าน า้ ผลกัดนัน า้เคม็ 

   3) การระบายน า้พ่ือการเกษตร และการประมง 
   4) การระบายน า้เพ่ือการอุตสาหกรรม 
   5) การระบายน า้เพ่ือการคมนาคม 
   6) การระบายน า้เพ่ือสนับสนุนงานประเพณ ี



ปริมาณน า้ต้นทุนในอ่างฯ 

กฟผ.  
คาดการณ์ 

ปริมาณน ้าไหลเข้าอ่างฯ 

วกิฤติ 
NO 

 

YES 
 

ไม่ปกติ พจิารณา 
เปิด Spillway 

Yes 
 

No 
 

ระบายน ้าตามความต้องการ
น ้าชลประทาน 

น าเสนอคณะอนุกรรมการฯ ขอความ
เห็นชอบเพิม่การระบายน ้า  

สูงกว่า Flood Control Rule Curve 

สูงกว่ากว่า Upper Rule Curve 

น าเสนอคณะอนุกรรมการฯ 
ขอความเห็นชอบเพิม่การระบายน ้า  

  
 

เตรียมการและแจ้งเตือน 
ผู้ว่าราชการจังหวดั องค์กรส่วน
ท้องถิ่น และประชาชนที่ได้รับ

ผลกระทบ 

ตามความสามารถรับได้ของล าน ้าท้าย
เข่ือน  หรือผลติไฟฟ้าได้สูงสุด 





วันที่ 24  กันยายน 2561 ระดับน ้า 26.70 ม.รทก 



ระบายน ้าวันละ 43 ล้าน ลบ.ม. 

ระบายน ้าวันละ 53 ล้าน ลบ.ม. 

ระบายน ้าวันละ 63 ล้าน ลบ.ม. 

เขื่อนวชิราลงกรณ 
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iOS/Android Application  

http://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=W_6NFt_8K7wjqM&tbnid=NhBuJCmZtCXEiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://picpost.postjung.com/143139.html&ei=8AE4UYWdK8K6yAH3sYGYBg&psig=AFQjCNEuXYK92ljPRJIKmptyPK73mSWQFw&ust=1362711354657643


การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก 

ระบบโทรมาตร 
เขื่อนสิรินธร จุฬาภรณ์  
เขื่อนน ้าพุง ปี 2560 



แผนที่ฝน One-Map จากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)  
โดยจะแสดงค่าคาดการณ์ฝนรายเดือนค่าต่้าสุด ค่าเฉลี่ย และค่าสูงสุด ของข้อมูลคาดการณ์ฝนรายเดือ

เขือ่น คาดการณ์ คา่สงู/ต า่กวา่คา่เฉลีย่

BB 258.75 6.15%

SK 194 -34.06%

SNR 290 17.81%

VRK 330 35.93%

UR 210 =

CLB 210 =

HK 210 =

NP 180 -33.30%

SRD 270 =

RPB 408 96.77%

BLG 90 -59.24%

ปรมิาณฝนคาดการณ์เดอืนกันยายน (มม.)

เขื่อนภูมิพล 

เขื่อนสิริกิติ์ 

เขื่อนอุบลรตัน ์

เขื่อนน า้พุง 

เขื่อนวชริาลงกรณ 

เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนสิรินธร 

เขื่อนจุฬาภรณ์ 

เขื่อนรัชชประภา 

เขื่อนบางลาง 




