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ค้าน้า 

 เขื่อนที่อยู่ในกำรดูแลของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นเขื่อนที่ท ำหน้ำที่กักเก็บน  ำ เพ่ือ
กำรชลประทำน กำรบรรเทำอุทกภัย กำรประมง กำรอุปโภคบริโภค กำรผลักดันน  ำเค็ม กำรรักษำระบบนิเวศ กำร
ท่องเที่ยวและกำรพักผ่อนหย่อนใจ กำรผลิตไฟฟ้ำ กำรส่งน  ำให้ระบบหล่อเย็นของโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อน กำร  
กักเก็บน  ำจำกท่ีทิ งดินจำกกำรท ำเหมือง โดยมีเขื่อนที่มีพื นที่อ่ำงเก็บน  ำขนำดใหญ่ มีควำมสัมพันธ์กับชุมชน สังคม
รวมถึงกำรประสำนด้ำนกำรปฏิบัติกำรกับหน่วยงำนภำยนอกจ ำนวน 9 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์    
เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิรำลงกรณ เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร เขื่อนจุฬำภรณ์ เขื่อนรัชชประภำ และ        
เขื่อนบำงลำง ซึ่งเขื่อนดังกล่ำวนอกจำกจะสร้ำงประโยชน์ให้แก่ประเทศตำมวัตถุประสงค์ที่กล่ำวมำข้ำงต้นแล้วยัง
สร้ำงควำมเจริญให้แก่ชุมชนโดยรอบเขื่อนและอ่ำงเก็บน  ำทั งด้ำนเหนือน  ำ กลำงน  ำ และท้ำยน  ำ   

 กำรด ำเนินงำนข้ำงต้นจะต้องมีกำรบริหำรอ่ำงเก็บน  ำด้วยกระบวนกำรที่มีคุณภำพ เป็นไปตำมมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือกำรบริหำรอ่ำงเก็บน  ำ กฟผ. ที่ได้จัดท ำขึ น ซึ่งประกอบด้วยกำรปฏิบัติกำรอ่ำงเก็บน  ำ กำร
เตรียมพร้อมรองรับภำวะฉุกเฉิน กำรเปิดเผยข้อมูล กำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ กำรติดตำมและประเมินผล
ด ำเนินงำน ทั งนี เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบกำรด ำเนินงำนได้และสอดคล้องกับหลักกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีขององค์กร 

 คณะท ำงำนฯ ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ทั งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคที่ได้ให้ข้อคิดเห็น 
เพ่ือน ำมำเป็นข้อมูลในกำรจัดท ำคู่มือเล่มนี  ให้ส ำเร็จอย่ำงสมบูรณ์ ครบถ้วนสอดคล้องกับภำรกิจหลักของ กฟผ . 
และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือเล่มนี จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนและผู้ปฏิบัติงำนในกระบวนกำรบริหำรอ่ำงเก็บน  ำ
ของ กฟผ. รวมถึงหน่วยงำนภำยนอกและประชำชนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
  

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีอีกภำรกิจหนึ่งนอกเหนือจำกกำรผลิต จัดหำ และจ ำหน่ำย
พลังงำนไฟฟ้ำ คือ กำรบริหำรอ่ำงเก็บน  ำในควำมรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นภำรกิจที่
ต้องด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร รวมถึงมีกำรบูรณำกำรและประสำนควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ด้วย
ภำรกิจดังกล่ำวจึงได้จัดท ำ คู่มือกำรบริหำรอ่ำงเก็บน  ำ กฟผ. ฉบับนี  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี     

 เพ่ือให้มีคู่มือที่แสดงให้เห็นถึงขั นตอนและวิธีปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำรอ่ำงเก็บน  ำ กฟผ. ในสภำวะและ
เงื่อนไขต่ำงๆ ด้ำนสภำพภูมิอำกำศ สภำพอุทกวิทยำ รวมถึงสภำพแวดล้อมด้ำนสังคม ชุมชนที่
เกีย่วข้อง 

 เพ่ือเป็นคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน เป็นลำยลักษณ์อักษร แสดงถึงกำรปฏิบัติงำนกระบวนกำรต่ำงๆ 
ของหน่วยงำนภำยใน กฟผ. ที่มีภำรกิจเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรอ่ำงเก็บน  ำ ให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน 

 เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน  ให้กำรท ำงำนได้มำตรฐำนเป็นไปตำมแผนงำน 
มีคุณภำพ และมีควำมปลอดภัยต่อสำธำรณะ  

 เพ่ือแสดงช่องทำงสื่อสำรให้ประชำชน สังคมและหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้อง สำมำรถติดตำม 
ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรอ่ำงเก็บน  ำของ กฟผ. โดยกำรเปิดเผยข้อมูลสู่สำธำรณะ     
เพ่ือแสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนสอดคล้องตำมหลักกำรและนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร  
ที่ดีขององค์กร ลดควำมขัดแย้งที่อำจเกิดขึ นในอนำคต 
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ค้าจ้ากัดความ 
 

กฟผ. 
รวฟ. 
ชฟน. 
URC 
LRC 
FCRC 
NHWL 
NCC 
อคฟ. 
อสร. 
อบย. 

กจน-พฟ. 
กปข. 

ระบบโทรมำตร 
DS-RMS 

หมำยถึง 
หมำยถึง 
หมำยถึง 
หมำยถึง 
หมำยถึง 
หมำยถึง 
หมำยถึง 
หมำยถึง 
หมำยถึง 
หมำยถึง 
หมำยถึง 
หมำยถึง 
หมำยถึง 
หมำยถึง 
หมำยถึง 

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 
รองผู้ว่ำกำรผลิตไฟฟ้ำ  
ผู้ช่วยผู้ว่ำกำรโรงไฟฟ้ำพลังน  ำ 
เส้นควบคุมบนส ำหรับปฏิบัติกำรอ่ำงเก็บน  ำ (Upper Rule Curve) เส้นควบคุม
ล่ำงส ำหรับปฏิบัติกำรอ่ำงเก็บน  ำ Lower Rule Curve 
เส้นควบคุมภำวะน  ำหลำก Flood Control Rule Curve  
Normal High Water Level  
ศูนย์ควบคุมระบบก ำลังไฟฟ้ำแห่งชำติ 
ฝ่ำยควบคุมระบบก ำลังไฟฟ้ำ 
ฝ่ำยส ำรวจ 
ฝ่ำยบ ำรุงรักษำโยธำ 
กองจัดกำรทรัพยำกรน  ำ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินควำมปลอดภัยเขื่อน กฟผ. 
ระบบกำรตรวจวัดข้อมูลระยะไกลที่สำมำรถรำยงำนผลกำรวัดได้ทันที 
ระบบติดตำมตรวจวัดระยะไกลด้ำนควำมปลอดภัยเขื่อน  
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บทที่ 1  
บทน้า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส้าคัญ  

กำรบริหำรจัดกำรน  ำในอ่ำงเก็บน  ำของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยเฉพำะเขื่อน
ขนำดใหญ่ที่ตั งอยู่บนลุ่มน  ำส ำคัญ เช่น ลุ่มน  ำเจ้ำพระยำ ลุ่มน  ำแม่กลอง ลุ่มน  ำชี และลุ่มน  ำตำปี -พุมดวงนั น กฟผ. 
ได้ด ำเนินกลยุทธ์และก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรน  ำในอ่ำงเก็บน  ำต่ำงๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเน้นด้ำน
กำรเก็บกักน  ำในช่วงฤดูน  ำหลำก เพ่ือระบำยให้กับพื นที่ชลประทำนในช่วงฤดูแล้ง แนวทำงนี นอกจำกจะมีน  ำให้
เกษตรกรใช้ปลูกข้ำวนำปีและนำปรังแล้วยังช่วยบรรเทำอุทกภัยในช่วงฤดูน  ำหลำกให้กับพื นที่ที่อยู่ท้ำยเขื่อนใน
เวลำเดียวกัน 

ปัญหำภัยแล้งและปัญหำน  ำท่วมเป็นปัญหำที่สร้ำงควำมเดือนร้อนให้กับประชำชนเป็นอย่ำงมำก 
ดังนั นกำรบริหำรจัดกำรน  ำจึงต้องมีกำรติดตำมสถำนกำรณ์ของอ่ำงเก็บน  ำอย่ำงใกล้ชิด จึงจะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เพรำะกำรมุ่งเน้นเพ่ือกำรบรรเทำอุทกภัยมำกเกินไป อำจก่อให้เกิดกำรขำดแคลนน  ำในฤดูแล้ง ท ำนอง
เดียวกันกำรมุ่งเน้นเก็บกักน  ำไว้ใช้ในฤดูแล้งมำกเกินไป ก็จะมีผลให้ขีดควำมสำมำรถของอ่ำงเก็บน  ำในกำรบรรเทำ
อุทกภัยลดลงได้เช่นกันกำรบริหำรจัดกำรน  ำในอ่ำงเก็บน  ำของ กฟผ. นั น จะเริ่มจำกกำรศึกษำปริมำณน  ำที่ไหลเข้ำ
อ่ำงเก็บน  ำ กำรก ำหนดเกณฑ์ควบคุมระดับน  ำในอ่ำงเก็บน  ำที่เหมำะสมที่จะท ำให้สำมำรถใช้ประโยชน์จำกอ่ำงเก็บ
น  ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยปริมำณน  ำที่ระบำยออกจำกเขื่อนในแต่ละปีจะมีปริมำณท่ีใกล้เคียงกับกรณีปีปกติ 

1.2  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
นโยบำยในกำรด ำเนินงำนอ่ำงเก็บน  ำของแต่ละพื นที่จะแตกต่ำงกันออกไปตำมสภำพแวดล้อมที่

เกิดขึ น ดังนั นกำรด ำเนินงำนจะต้องมีกำรพิจำรณำและประสำนงำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทั งภำครำชกำรและ
ภำคเอกชน ที่เกี่ยวข้องอย่ำงใกล้ชิด เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยดีและหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะเกิดขึ นซึ่งจะ
ท ำให้เกิดควำมเสียหำยตำมมำทั งต่อประชำชนและ กฟผ. เช่น กรณีกำรเกิดน  ำท่วมด้ำนท้ำยน  ำ น  ำท่วมด้ำนเหนือ
น  ำ หรือกรณีปริมำณน  ำไหลเข้ำอ่ำงฯ น้อยกว่ำปกติ ท ำให้เกิดกำรขำดแคลนน  ำและควำมเสียหำยกับผู้ที่ต้องกำรใช้
น  ำได้ แต่ทั งหมดนี หำกใช้หลักกำรจัดกำรที่เหมำะสมจะท ำให้กำรขำดแคลนน  ำหรือควำมเสียหำยที่เกิดขึ น         
ลดน้อยลงและยังสำมำรถจัดสรรน  ำได้อย่ำงเหมำะสมโดยค ำนึงถึงล ำดับควำมส ำคัญของกำรใช้น  ำ และน ำข้อมูลที่
ได้มำวิเครำะห์หำนโยบำยกำรด ำเนินงำนในสภำพน  ำต่ำงๆ ได้ โดยวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินงำนจะเปลี่ยนไปตำม
สถำนกำรณ์ ทั งนี ขึ นอยู่กับข้อจ ำกัดและปัจจัยที่เกิดขึ น ดังนั น กำรบริหำรจัดกำรน  ำในอ่ำงเก็บน  ำ จึงต้องกระท ำ
ด้วยควำมรอบคอบ มีแบบแผนที่ชัดเจน มำตรกำรที่น ำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรน  ำในอ่ำงเก็บน  ำประกอบด้วย 

1.   กำรก ำหนดเกณฑ์ระดับน  ำที่เหมำะสมของอ่ำงเก็บน  ำในเดือนต่ำงๆ (Rule Curve) ให้สอดคล้อง
กับสภำพทำงอุทกวิทยำของลุ่มน  ำ ฤดูกำรเพำะปลูกและลักษณะทำงกำยภำพของอ่ำงเก็บน  ำ ซึ่งกำรก ำหนดเกณฑ์   
ค่ำระดับน  ำนี ต้องใช้ข้อมูลในอดีตหลำยๆ ปี มำท ำกำรวิเครำะห์จนได้เกณฑ์ท่ีดีที่สุด 

2.   กำรเฝ้ำติดตำมสภำพลมฟ้ำอำกำศและพำยุฝน เพ่ือน ำข้อมูลมำใช้ในกำรวิเครำะห์คำดกำรณ์
ปริมำณน  ำที่จะไหลเข้ำอ่ำงเก็บน  ำ เขื่อนสำมำรถรองรับน  ำได้มำกน้อยแค่ไหน ข้อมูลทั งหมดที่ได้จำกกำรรวบรวม
และกำรประมวลผลจะถูกน ำมำท ำกำรวิเครำะห์ เพ่ือกำรตัดสินใจในกำรระบำยน  ำออกจำกอ่ำงเก็บน  ำ   
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3.   ตัวแปรส ำคัญในกำรตัดสินใจในเรื่องของกำรระบำยน  ำออกจำกเขื่อน คือ ควำมมั่นคงปลอดภัย
ของตัวเขื่อนและกำรบรรเทำสภำพน  ำท่วมด้ำนเหนือและท้ำยอ่ำงเก็บน  ำ  

เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรน  ำในเขื่อนต่ำงๆ ของ กฟผ. เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมศักยภำพของ
อ่ำงเก็บน  ำเอื อต่อกำรบรรเทำอุทกภัยและเป็นแหล่งน  ำส ำรองในลุ่มน  ำ กฟผ. ได้ด ำเนินกำรติดตั งระบบโทรมำตร
เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรน  ำให้กับทุกเขื่อน ซึ่งระบบดังกล่ำวสำมำรถตรวจวัดข้อมูลปริมำณน  ำฝนและปริมำณน  ำท่ำ 
เพ่ือใช้ในกำร วิเครำะห์และพยำกรณ์แนวโน้มของปริมำณน  ำไหลเข้ำอ่ำงเก็บน  ำล่วงหน้ำตลอดจนเสนอแนะ     
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรน  ำในอ่ำงเก็บน  ำที่เหมำะสมได้ ท ำให้กำรบริหำรจัดกำรน  ำมีประสิทธิภำพมำกขึ น 

นอกจำกกำรบริหำรจัดกำรน  ำให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดแล้ว กฟผ. ยังให้ควำมส ำคัญในด้ำนควำม
มั่นคงปลอดภัยของตัวเขื่อนโดยได้ออกมำตรกำรด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยของเขื่อน ซึ่งก ำหนดให้มีกำรพิจำรณำ
ด้ำนควำมปลอดภัยเขื่อนในทุกกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับเขื่อนตั งแต่ กำรส ำรวจ กำรออกแบบ กำรก่อสร้ำง กำร
ใช้งำนและบ ำรุงรักษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล โดยแต่งตั งคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินควำม
ปลอดภัยของเขื่อน (กปข.) ซึ่งประกอบด้วยวิศวกรและผู้เชี่ยวชำญสำขำต่ำงๆ อำทิ สำขำโยธำ ไฟฟ้ำ เครื่องกล 
และธรณีวิทยำจำกหน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือให้มั่นใจว่ำเขื่อนและอำคำรประกอบจะต้องมีควำมมั่นคงปลอดภัยทั ง
ทำงด้ำนโครงสร้ำงและกำรใช้งำนตำมวัตถุประสงค์ท่ีได้วำงแผนโครงกำรไว้ 
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บทที่ 2 
การบริหารจัดการอ่างเก็บน ้า กฟผ. 

อ่ำงเก็บน  ำในควำมรับผิดชอบของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทุกแห่งล้วนเป็นอ่ำงเก็บน  ำ
อเนกประสงค์ มีควำมจุเก็บกักรวม 61,470 ล้ำน ลบ.ม. แบ่งเป็น อ่ำงเก็บน  ำในภำคเหนือ (เขื่อนภูมิพล          
เขื่อนสิริกิติ์) 22,972 ล้ำน ลบ.ม. ภำคกลำง-ภำคตะวันตก (เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนท่ำทุ่งนำ เขื่อนวชิรำลงกรณ) 
26,657 ล้ำน ลบ.ม. ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร เขื่อนจุฬำภรณ์ เขื่อนน  ำพุง และ  
เขื่อนห้วยกุ่ม) 4,748 ล้ำน ลบ.ม. ภำคใต้ (เขื่อนรัชชประภำ เขื่อนบำงลำง) 7,093 ล้ำน ลบ.ม. กำรบริหำรจัดกำร
น  ำในอ่ำงเก็บน  ำของ กฟผ. ค ำนึงถึงกำรใช้น  ำเพื่อกำรชลประทำนอุปโภค-บริโภค รักษำระบบนิเวศกำรป้องกันและ
บรรเทำอุทกภัยเป็นหลัก ส่วนกำรผลิตไฟฟ้ำพลังน  ำเป็นผลพลอยได้จำกกำรระบำยน  ำเพ่ือกิจกรรมกำรใช้น  ำ
ดังกล่ำวผ่ำนเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ ดังนั นเพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรน  ำบรรลุวัตถุประสงค์ และสนองตอบควำมต้องกำร
ของทุกภำคส่วนอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม รัฐบำลได้จัดตั งคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร เพ่ือก ำกับ ดูแลกำร
บริหำรจัดกำรน  ำทั งระบบตั งแต่ระดับนโยบำยลงไปถึงระดับปฏิบัติกำร โดยมีหน่วยงำนด้ำนน  ำที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วม
เป็นกรรมกำร อนุกรรมกำร มีกำรประชุมติดตำม วิเครำะห์ข้อมูลในหลำกหลำยมิติครอบคลุมทุกด้ำน และใช้เกณฑ์
ปฏิบัติกำรอ่ำงเก็บน  ำ (Rule Curve) เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรน  ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถควบคุม 
น  ำหลำกและป้องกันกำรขำดแคลนน  ำเพื่อกำรเกษตร กำรอุปโภค บริโภค กำรอุตสำหกรรม และรักษำระบบนิเวศ
ท้ำยน  ำได้เป็นอย่ำงด ี 

2.1  คณะกรรมการก้ากับดูแลการบริหารจัดการน ้า 
2.1.1  คณะกรรมการก้ากับดูแลการบริหารจัดการน ้าระดับประเทศ 
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2.1.2  โครงสร้างการบริหารจัดการน ้าภายใน กฟผ 

 
 

2.2  เกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน ้า (Reservoir Operation Rule Curve) 
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรน  ำในอ่ำงเก็บน  ำ กฟผ. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งเน้นกำรเก็บกักน  ำใน   

ช่วงฤดูน  ำหลำก และระบำยน  ำให้กับพื นที่ชลประทำนในช่วงฤดูแล้งเพ่ือให้เกษตรกรมีน  ำเพียงพอต่อกำรเพำะปลูก
ข้ำวนำปรัง ตลอดจนข้ำวนำปีหำกฝนทิ งช่วงเป็นระยะเวลำนำน ขณะเดียวกันกำรเก็บกักน  ำในอ่ำงเก็บน  ำในแต่ละ
ช่วงเวลำยังต้องค ำนึงถึงควำมจุส ำรองที่ต้องรักษำไว้เพ่ือให้อ่ำงเก็บน  ำมีควำมสำมำรถในกำรรองรับปริมำณ       
น  ำหลำก และบรรเทำอุทกภัยให้กับพื นด้ำนท้ำยเขื่อนอีกด้วยเพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรกำรเก็บกักและระบำยน  ำ
จำกอ่ำงเก็บน  ำอยู่ในเกณฑ์ที่เหมำะสม กฟผ . ได้มีกำรศึกษำและก ำหนดเกณฑ์ระดับน  ำควบคุม (Operating Rule 
Curve) ประกอบด้วย ระดับควบคุมน  ำหลำก (Flood Control Rule Curve) ระดับน  ำควบคุมสูงสุด (Upper 
Rule Curve) และระดับน  ำควบคุมต่ ำสุด (Lower Rule Curve) ที่เหมำะสมของอ่ำงเก็บน  ำแต่ละแห่งโดยใช้ข้อมูล
สถิติระยะยำวของปริมำณน  ำไหลเข้ำเขื่อน และควำมต้องกำรน  ำเพ่ือกิจกรรมต่ำงๆ รวมทั งพิจำรณำข้อจ ำกัดต่ำงๆ 
ด้ำนท้ำยน  ำ และมีกำรปรับปรุงเป็นระยะตำมกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพอำกำศ และกำรใช้น  ำที่ขยำยตัวเพ่ิมขึ น 
OperatingRule Curve จึงใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรน  ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถควบคุมน  ำ
หลำกและป้องกันกำรขำดแคลนน  ำเพ่ือกำรเกษตร กำรอุปโภคบริโภค กำรอุตสำหกรรม และรักษำระบบนิเวศ  
ท้ำยน  ำได้เป็นอย่ำงด ี

ในปี พ.ศ. 2555 หลังเหตุกำรณ์อุทกภัยใหญ่ที่เกิดขึ นในปี พ.ศ. 2554 กฟผ. และกรมชลประทำนใน
นำมของคณะท ำงำนจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรเขื่อนเก็บน  ำหลักและกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรน  ำของ
ประเทศประจ ำปี 2555 ได้ด ำเนินกำรศึกษำปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติกำรอ่ำงเก็บน  ำของเขื่อนขนำดใหญ่ทั่วประเทศ 
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33 แห่ง ในจ ำนวนนี มีเขื่อนที่ กฟผ. รับผิดชอบ จ ำนวน 10 แห่ง และกรมชลประทำน จ ำนวน 23 แห่ง เสนอต่อ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์เพ่ือวำงระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ (กยน.) โดยมีผลกำรปรับปรุงเกณฑ์
ปฏิบัติกำรอ่ำงเก็บน  ำ ของเขือ่นทั ง 10 แห่ง ของ กฟผ. ดังนี  

เกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน ้า เขื่อนภูมิพล 

 
 

เกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน ้า เขื่อนสิริกิติ์ 

 
เกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน ้า เขื่อนศรีนครินทร์  
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เกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน ้า เขื่อนวชิราลงกรณ  

 
 

 
เกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน ้า เขื่อนรัชชประภา  
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เกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน ้า เขื่อนบางลาง 

 
 
 

เกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน ้า เขื่อนอุบลรัตน์ 
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เกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน ้า เขื่อนน ้าพุง 

 
 
 
 

เกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน ้า เขื่อนสิรินธร 
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เกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน ้า เขื่อนจุฬาภรณ์ 

 
 
 

2.3  หลักการบริหารจัดการอ่างเก็บน ้าด้วย Rule Curve  
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กำรบริหำรจัดกำรน  ำในอ่ำงเก็บน  ำ กฟผ. รับนโยบำยและมำตรกำรภำครัฐผ่ำนทำงคณะกรรมกำรที่
ก ำกับดูแลลงสู่กำรปฏิบัติร่วมกับแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรน  ำด้วย Rule Curve โดยจะพยำยำมควบคุมระดับน  ำ
ในอ่ำงอยู่ในกรอบของเกณฑ์ควบคุมระดับน  ำสูงสุด (Upper Rule Curve, URC) และเกณฑ์ควบคุมระดับน  ำ
ต่ ำสุด (Lower Rule Curve, LRC) ซึ่งจะช่วยให้สำมำรถบริหำรจัดกำรน  ำในอ่ำงเก็บน  ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดในภำพรวมตลอดทั งปี ทั งนี กำรปฏิบัติกำรจริงอำจมีปัจจัยและข้อจ ำกัดหลำยด้ำนที่ท ำให้
ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์กำรปฎิบัติกำรที่ก ำหนด เนื่องจำก กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ พำยุที่
ส่งผลกระทบให้มีฝนตกหนักมำกเป็นประวัติกำรณ์ เช่นที่เคยเกิดขึ นในปี 2554 สถำนกำรณ์น  ำท่วมน  ำแล้งที่ก ำลัง
เผชิญอยู่ ควำมเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบ และนโยบำยภำครัฐ เป็นต้น กำรบริหำรจัดกำรน  ำจึงต้อง
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ ณ ขณะนั นด้วย อย่ำงไรก็ตำมในปีปกติ Rule Curve ยังสำมำรถใช้เป็น 
Guideline ในกำรบริหำรจัดกำรอ่ำงเก็บน  ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมแนวทำงปฏิบัติกำรอ่ำงเก็บน  ำที่ก ำหนดไว้ 
ดังนี  

2.3.1  การปฏิบัติการอ่างเก็บน ้าในสภาวะปกติ 
กำรปฏิบัติกำรอ่ำงเก็บน  ำในสภำวะปกติจะค ำนึงถึงกำรใช้น  ำเพ่ือกำรชลประทำนเป็นหลัก 

โดยกำรระบำยน  ำจำกอ่ำงฯ มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของระบบไฟฟ้ำในช่วงที่
มีควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำสูง ซึ่งกำรระบำยน  ำตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำวจะใช้ เส้นควบคุมกำรปล่อยน  ำ (Operating 
Rule Curve) เป็นเกณฑ์ ทั งนี เพ่ือให้ปริมำณน  ำเหมำะสมกับปริมำณน  ำต้นทุนและปริมำณที่ไหลเข้ำอ่ำงเก็บน  ำ 
โดยมีหลักปฏิบัติ ดังนี  

1.  ควบคุมกำรระบำยน  ำในอ่ำงเก็บน  ำให้ระดับน  ำอยู่ระหว่ำง Upper Rule Curve และ  
Lower Rule Curve โดยระบำยน  ำให้เท่ำกับควำมต้องกำรน  ำด้ำนต่ำงๆ ทำงท้ำยน  ำ 

2.  เมื่อระดับน  ำสูงกว่ำ  Upper Rule Curve ให้ระบำยน  ำเพ่ิมขึ นผ่ำนเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ 
เพ่ือควบคุมให้ระดับอยู่ที่ระดับ Upper Rule Curve  

3.  เมื่อระดับน  ำยังสูงขึ นเรื่อย ๆ จนสูงกว่ำ Flood Control Rule Curve ให้พิจำรณำ     
ระบำยน  ำเพ่ิมขึ นเพื่อควบคุมระดับให้อยู่ท่ีระดับ Flood Control Rule Curve  

4.  ในกรณีที่ระดับน  ำต่ ำกว่ำ Lower Rule Curve จะพิจำรณำลดกำรระบำยน  ำให้น้อยกว่ำ
ปกติ  เพื่อรักษำระดับน  ำไม่ให้ต่ ำกว่ำระดับเก็บกักต่ ำสุด 

5.  เมื่อระดับน  ำต่ ำกว่ำระดับต่ ำสุด จะไม่ระบำยน  ำออกจำกอ่ำงเก็บน  ำ  เพ่ือป้องกันกำร       
ขำดแคลนน  ำในปีถัดไป 

2.3.2  การปฏิบัติการอ่างเก็บน ้าในช่วงน ้าแล้ง (Deficit Reservoir Operation) 
แผนกำรใช้น  ำหรือแผนกำรจัดสรรน  ำในช่วงฤดูแล้ง วำงแผนโดยคณะท ำงำนวำงแผนกำร

เพำะปลูกพืชฤดูแล้ง ภำยใต้คณะกรรมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดย กฟผ. ร่วมเป็นหนึ่งในคณะท ำงำนฯ โดยแผนจัดสรรน  ำในแต่ละฤดูจะพิจำรณำจำกปริมำณน  ำ
ต้นทุนในอ่ำงเก็บน  ำเมื่อสิ นสุดฤดูฝน แนวโน้มกำรผลิตและกำรตลำด รวมถึงนโยบำยส่งเสริมกำรเพำะปลูกพืช    
ฤดูแล้งในกรณีที่ปริมำณน  ำต้นทุนในอ่ำงเก็บน  ำมีจ ำกัด และมีแนวโน้มจะเกิดภำวะน  ำแล้ง กำรวำงแผนจัดสรรน  ำ 
จ ำเป็นต้องพิจำรณำล ำดับควำมส ำคัญของกิจกรรมกำรใช้น  ำด้ำนต่ำงๆ ดังนี  

1.   เพ่ือกำรอุปโภคบริโภคและกำรประปำ 
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2.   เพ่ือรักษำระบบนิเวศตำมล ำน  ำเช่น กำรผลักดันน  ำเค็มกำรขับไล่น  ำเสีย 
3.   เพ่ือกำรเกษตร 
4.   เพ่ือกำรอุตสำหกรรม 

2.3.3  การปฏิบัติการอ่างเก็บน ้าในช่วงน ้าหลาก (Flood Reservoir Operation) 
กำรปฏิบัติกำรอ่ำงเก็บน  ำในช่วงน  ำหลำก เป็นกำรควบคุมระดับน  ำและกำรระบำยน  ำจำก    

อ่ำงเก็บน  ำในช่วงที่มีปริมำณน  ำไหลเข้ำอ่ำงเพ่ิมขึ นและเป็นปริมำณมำก ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นช่วงกลำง-ปลำย  
ฤดูฝน กำรวำงแผนปฏิบัติกำรจะเป็นลักษณะของกำรวำงแผนระยะสั น และกำรปฏิบัติกำรตำมข้อมูลจริงที่เกิดขึ น
ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ขณะนั น มีกระบวนกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติกำรในช่วงน  ำหลำกเพ่ือควำมมั่นคง
ปลอดภัยของตัวเขื่อน หลีกเลี่ยงควำมเสียหำยที่จะเกิดแก่พื นที่อยู่อำศัยและพื นที่เกษตรกรรมทั งด้ำนเหนือน  ำและ
ด้ำนท้ำยน  ำให้น้อยที่สุด ดังนี  

- เมื่อระดับน  ำสูงกว่ำ UpperRule Curve แต่ต่ ำกว่ำ Flood Control Rule Curve ควร
ระบำยน  ำผ่ำนเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำเต็มก ำลัง รวมถึงติดตำมสถำนกำรณ์น  ำอย่ำงใกล้ชิดเพ่ือพิจำรณำว่ำจ ำเป็นต้อง
ระบำยน  ำผ่ำนทำงระบำยน  ำล้นหรือไม่  

- เมื่อระดับน  ำสูงกว่ำ Flood Control Rule Curve แต่ต่ ำกว่ำ NormalHigh Water Level 
ควรระบำยน  ำผ่ำนทำงระบำยน  ำล้นบำงส่วน โดยอำจยังไม่ต้องเปิดบำนระบำยน  ำล้นเต็มที่ แต่พิจำรณำตำม
สถำนกำรณน์ ำในอ่ำงเก็บน  ำ ด้ำนเหนือน  ำและด้ำนท้ำยน  ำประกอบ พร้อมทั งระบำยน  ำผ่ำนเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำและ
อำคำรระบำยน  ำต่ำงๆ (Outlet) อย่ำงเต็มที่ถ้ำไม่เกิดผลกระทบต่อด้ำนท้ำยน  ำมำก  

- เมื่อระดับน  ำสูงกว่ำ NormalHigh Water Level ควรเปิดบำนระบำยน  ำล้นเต็มที่ พร้อมทั ง
ระบำยน  ำผ่ำนเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำและอำคำรระบำยน  ำต่ำงๆ (Outlet) อย่ำงเต็มที่ถ้ำไม่เกิดผลกระทบต่อด้ำน      
ท้ำยน  ำมำก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการบริหารอ่างเกบ็น ้า กฟผ. หน้า 

จัดท ำโดย : สำยงำนรองผู้วำ่กำรผลิตไฟฟ้ำ 17/51 
 

 

 

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการบริหารอ่างเกบ็น ้า กฟผ. หน้า 

จัดท ำโดย : สำยงำนรองผู้วำ่กำรผลิตไฟฟ้ำ 18/51 
 

 

 

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

บทที่ 3 
การระบายน ้าจากอ่างเก็บน ้า 

 กำรระบำยน  ำจำกอ่ำงเก็บน  ำของ กฟผ. ยกเว้นเขื่อนรัชชประภำ และเขื่อนน  ำพุง เป็นไปตำมแผนกำร  
จัดสรรน  ำเพ่ือกำรชลประทำน และกิจกรรมกำรใช้น  ำด้ำนต่ำงๆ ที่คณะท ำงำนฯ คณะอนุกรรมกำรฯ ก ำหนด โดยมี
หลักกำรจัดสรรน  ำที่สอดคล้องกับปริมำณน  ำต้นทุนในอ่ำงเก็บน  ำในแต่ละปีและจัดสรรน  ำให้กับกิจกรรมกำรใช้น  ำ
ในพื นที่ต่ำงๆ อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรมตำมล ำดับควำมส ำคญั ดังนี  

1.  น  ำเพ่ือกำรอุปโภค-บริโภคและกำรประปำ 
2.  น  ำเพ่ือกำรรักษำระบบนิเวศทำงน  ำเช่นกำรผลักดันน  ำเค็มกำรขับไล่น  ำเสีย 
3.  น  ำเพ่ือกำรเกษตรกรรม 
4.  น  ำเพ่ือกำรอุตสำหกรรม 
5.  น  ำเพื่อสนับสนุนกิจกรรมประเพณี 

ทั งนี  องค์ประกอบของคณะท ำงำนฯ หรือคณะอนุกรรมกำรฯ มีกรมชลประทำนเป็นหน่วยงำนหลัก ท ำ
หน้ำที่ในกำรประเมินปริมำณควำมต้องกำรใช้น  ำเพ่ือกำรชลประทำน และ กฟผ. มีหน้ำที่ในกำรระบำยน  ำผ่ำน
เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำโดยค ำนึงถึงควำมต้องกำรของกรมชลประทำน และก ำหนดวิธีกำรระบำยน  ำให้เหมำะสมใน    
แต่ละช่วงเวลำตำมท่ีกรมชลประทำนเห็นชอบ  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวมีประสิทธิภำพ กรมชลประทำนและ 
กฟผ. ได้ประสำนงำนกันอย่ำงใกล้ชิดทั งในระดับท้องถิ่น ภูมิภำค  และระดับชำติ และมีกำรประชุมร่วมกัน       
อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั ง คือ 

 1)  ช่วงก่อนฤดูแล้ง ก ำหนดให้มีกำรประชุมร่วมกันก่อนกำรประชุมคณะท ำงำนวำงแผนกำรเพำะปลูก
พืชฤดูแล้ง และคณะอนุกรรมกำรวำงแผนและติดตำมกำรป้องกันแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร เพ่ือน ำเสนอ
ข้อมูลที่ตกลงร่วมกันเข้ำไปในกำรประชุมของคณะท ำงำนและคณะอนุกรรมกำรทั ง 2 ชุดนี  ซึ่งจะมีกำรประชุม
ในช่วงเดือนตุลำคม-พฤศจิกำยน 

2)  ช่วงก่อนฤดูฝน คือประมำณเดือนพฤษภำคม เพ่ือร่วมกันก ำหนดแนวทำงหรือเตรียมกำรส ำหรับ
กำรบริหำรจัดกำรน  ำในช่วงน  ำหลำก 

3.1  การวางแผนระบายน ้าจากอ่างเก็บน ้า กฟผ. 
3.1.1  แผนกำรระบำยน  ำช่วงฤดูแล้ง (พฤศจิกำยน-เมษำยน) 

แผนกำรระบำยน  ำจำกอ่ำงเก็บน  ำ กฟผ. ช่วงฤดูแล้ง ตำมแผนจัดสรรน  ำประกอบด้วย 2 ส่วน 
คือ แผนกำรจัดสรรน  ำเพื่อกำรเกษตร และแผนกำรจัดสรรน  ำเพ่ือกำรอุปโภค-บริโภค กำรวำงแผนกำรจัดสรรน  ำจะ
พิจำรณำกำรใช้น  ำในทุกกิจกรรมยกเว้นกำรผลิตไฟฟ้ำ โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตรจะจัดท ำแผนกำรปลูกพืชฤดูแล้ง
ส่งให้กรมชลประทำนเพื่อจัดท ำแผนกำรจัดสรรน  ำในช่วงปลำยฤดูฝน ประมำณเดือนพฤศจิกำยน 

แผนกำรใช้น  ำในช่วงฤดูแล้ง เริ่มตั งแต่ระบบกำรจัดกำรน  ำในระดับท้องถิ่นโดยกำรประเมิน
พื นที่เพำะปลูกเป้ำหมำยในแต่ละโครงกำร ส ำนักชลประทำนในพื นที่จะค ำนวณควำมต้องกำรน  ำตำมช่วงเวลำกำร
เพำะปลูกในแต่ละลุ่มน  ำและแจ้งควำมต้องกำรน  ำรำยสัปดำห์ในช่วงฤดูแล้ง (มกรำคม-มิถุนำยน) ไปยังกลุ่มงำน
จัดสรรน  ำ ส ำนักอุทกวิทยำและบริหำรน  ำ กรมชลประทำน ซึ่งกลุ่มงำนดังกล่ำว จะประเมินควำมต้องกำรน  ำอีก  



 

คู่มือการบริหารอ่างเกบ็น ้า กฟผ. หน้า 

จัดท ำโดย : สำยงำนรองผู้วำ่กำรผลิตไฟฟ้ำ 19/51 
 

 

 

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

ครั งหนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตำมสถำนกำรณ์น  ำต้นทุน และแจ้งควำมต้องกำรน  ำที่ปรับปรุงล่ำสุดให้กับ กฟผ. ประมำณ
เดือนธันวำคม เพ่ือใช้ควำมต้องกำรน  ำนี ในกำรวำงแผนกำรระบำยน  ำจำกเข่ือนต่อไป 

 3.1.2  แผนกำรระบำยน  ำช่วงฤดูฝน (พฤษภำคม-ตุลำคม) 
จะปรับเปลี่ยนไปตำมสภำวะของปริมำณน  ำฝนและควำมต้องกำรน  ำท้ำยเขื่อน โดย     

กรมชลประทำนจะมีกำรประสำนงำนกับ กฟผ. อย่ำงใกล้ชิด มีกำรแจ้งแผนควำมต้องกำรระบำยน  ำแต่ละลุ่มน  ำให้ 
กฟผ. ทรำบเป็นรำยสัปดำห์ และมีกำรปรับเปลี่ยนแผนในแต่ละวันตำมสภำวะของปริมำณน  ำฝนที่เกิดขึ นจริง ทั งนี  
กฟผ. จะต้องปรับปรุงแผนกำรผลิตไฟฟ้ำพลังน  ำใหม่ตำมข้อมูลกำรระบำยน  ำที่กรมชลประทำนแจ้งเปลี่ยนแปลง 

3.1.3  แผนกำรผลิตไฟฟ้ำ กฟผ. 
จะจัดท ำขึ นทุกปีประมำณเดือนพฤศจิกำยน ก่อนสิ นปีงบประมำณ โดยฝ่ำยควบคุมระบบ

ก ำลังไฟฟ้ำจะจัดท ำแผนกำรผลิตไฟฟ้ำรำยปีส ำหรับปีถัดไป โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้น  ำที่ กรมชลประทำน
วำงแผนระบำยในแต่ละสัปดำห์มำผลิตไฟฟ้ำในช่วงควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำสูงในแต่ละวัน เพ่ือตอบสนองกำร
เปลี่ยนแปลงควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำที่เกิดขึ นอย่ำงรวดเร็วในช่วงเวลำของวัน 

แผนกำรผลิตไฟฟ้ำพลังน  ำเป็นส่วนหนึ่งของแผนกำรผลิตไฟฟ้ำรำยปี  โดย กฟผ. จัดท ำ
แผนตำมขั นตอน ดังนี  

1.  ประเมินสภำพน  ำใช้งำนในเขื่อน 
2.  ประมำณกำรผลิตไฟฟ้ำของทุกโรงไฟฟ้ำพลังน  ำในปีปกติที่ 5,000 – 6,000 ล้ำน 

หน่วย/ป ี
3.  ตรวจสอบประมำณกำรผลิตไฟฟ้ำด้วยกำร Simulation ซึ่งใช้ข้อมูลควำมต้องกำร

ไฟฟ้ำพลังน  ำที่ผ่ำนมำในกำร Simulation 
4.  ปรับปรุงแผนกำรผลิตไฟฟ้ำพลังน  ำ  โดยปรับสัดส่วนกำรผลิตไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำ    

พลังน  ำขึ นลงตำมปริมำณน  ำใช้งำนในเขื่อนต่ำงๆ ที่ได้จำกกำร Simulation 
5.  ปรับปรุงแผนกำรผลิตไฟฟ้ำรำยปีตำมแผนกำรผลิตไฟฟ้ำพลังน  ำที่เปลี่ยนแปลงไป 
กฟผ. โดยฝ่ำยควบคุมระบบก ำลังไฟฟ้ำ (อคฟ.) เป็นผู้ประมำณกำรผลิตไฟฟ้ำพลังน  ำจำก

ปริมำณน  ำต้นทุนแต่ละอ่ำงเก็บน  ำโดยพิจำรณำว่ำขำดแคลนน  ำมำก-น้อย, สภำพปกติ หรือมีปริมำณน  ำมำก เมื่อ
ผ่ำนกระบวนกำรข้ำงต้นแล้วจะตั งเป้ำหมำยกำรผลิตไฟฟ้ำพลังน  ำ และประเมินสถำนกำรณ์น  ำในช่วงเวลำต่ำงๆ 
เช่น ช่วงต้นและปลำยฤดูแล้งและฤดูฝน จำกสถิติท่ีผ่ำนมำ 

3.2  การระบายน ้าจากเขื่อน กฟผ. 
 จะพิจำรณำควำมต้องกำรในส่วนของควำมต้องกำรน  ำ ด้ำนท้ำยเขื่อนโดยจะระบำยตำมที่             

กรมชลประทำนแจ้งปริมำณควำมต้องกำรน  ำเป็นรำยสัปดำห์ โดยปริมำณน  ำส ำหรับควำมต้องกำรด้ำนท้ำยน  ำจะ
ถูกก ำหนดจำกกำรประชุมร่วมของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร ต่ำงๆที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื นที่ โดยควำม
ต้องกำรน  ำในฤดูแล้งจะผันแปรน้อยกว่ำฤดูฝนเนื่องจำกไม่ค่อยมีผลกระทบจำกปริมำณน  ำฝน  ซึ่งกำรระบำยน  ำจะ
ปฏิบัติตำมผังปฏิบัติกำรระบำยน  ำเขื่อน กฟผ. 
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พื นที่ชลประทานที่ส้าคัญในลุ่มน ้าต่างๆ ท่ีเขื่อนของ กฟผ. ระบายน ้าเพื่อการเพาะปลูก การอุปโภค-บริโภค 

เขื่อน ลุ่มน ้า ปริมาณน ้าที่ต้องระบาย ชลประทานที่เกี่ยวข้อง 
ข้อมูลการระบายน ้า 

เทียบกับแผน 
ความถี่ 

เขื่อนภูมิพล เจ้ำพระยำ ตำมมติที่ประชุมจดัสรรน  ำ ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 3, 4,   
10, 11, 12 

สำมำรถติดตำมข้อมลูกำร
ระบำยน  ำเทียบกับแผนได้

ที่ ศูนย์ติดตำม 
สถำนกำรณ์น  ำ กฟผ. 

http://water.egat.co.th 
เมนู :  ติดตำมกำรระบำย

น  ำฤดูแล้ง 

ทุก
สัปดำห ์

เขื่อนสิริกิติ ์ เจ้ำพระยำ ตำมมติที่ประชุมจดัสรรน  ำ 
เขื่อน 
ศรีนครินทร ์

แม่กลอง ตำมมติที่ประชุมจดัสรรน  ำ 

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 13 
เขื่อน 
วชิรำลงกรณ 

แม่กลอง ตำมมติที่ประชุมจดัสรรน  ำ 

เขื่อนอุบลรัตน ์ พอง ตำมมติที่ประชุมจดัสรรน  ำ ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 6 
เขื่อนสิรินธร มูล ตำมมติที่ประชุมจดัสรรน  ำ ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 7 
เขื่อนจุฬำภรณ ์ ชี ตำมมติที่ประชุมจดัสรรน  ำ โครงกำรส่งน  ำและ

บ ำรุงรักษำพรม-เชิญ สังกัด 
ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 6 

เขื่อน 
รัชชประภำ 

ตำปี, พุมดวง ตำมมติที่ประชุมจดัสรรน  ำ ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำ  
ภำค 10 

เขื่อนบำงลำง ปัตตำน ี ตำมมติที่ประชุมจดัสรรน  ำ โครงกำรชลประทำนปตัตำน ี
 

       ผังปฏิบัติการระบายน ้าเขื่อน กฟผ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

อคฟ.  
1. รับข้อมูลควำมต้องกำรใช้น  ำจำก

กรมชลประทำนเพื่อจัดท ำแผนกำร
ระบำยน  ำของเขื่อน กฟผ. ส่ง อสร.
,อขx., และกรมชลฯ (แผนระบำยน  ำ
ประกอบด้วย แผนรำยปี, รำยเดือน,
รำยสัปดำห์ และรำยวัน) 

2. สั่งกำรระบำยน  ำขื่อนต่ำงๆ ตำม
แผนกำรระบำยน  ำรำยวัน 

-  เขื่อนภูมิพล 
-  เขื่อนสิริกิติ ์
-  เขื่อนศรีนครินทร ์
-  เขื่อนวชิรำลงกรณ  
-  เขื่อนบำงลำง 
-  เขื่อนของ อฟอ. 

3.  ปรับแผนกำรระบำยน  ำตำมควำม 
ต้องกำรของพื นที่ผ่ำนกรมชลฯ 

4. วำงแผนกำรระบำยน  ำตำมควำม
ต้องกำรระบบไฟฟ้ำภำยใต้ข้อจ ำกัดล ำ
น  ำได้แก่ เขื่อนรัชชประภำ, เขื่อนสิริน
ธร, และโรงไฟฟ้ำล ำตะคองชลภำ
วัฒนำ ในกำรสูบ-ปล่อยน  ำ  

เขื่อน กฟผ.  
-  ด ำเนินกำรระบำยน  ำ

ตำมค ำสั่งของศูนย์
ควบคุมระบบ
ก ำลังไฟฟ้ำแห่งชำติ 
(NCC) 

-  เฝ้ำระวังระดับน  ำ (เหนือ
น  ำและท้ำยน  ำ) และ
ประสำนงำนกับศูนย์ฯ 
เพื่อปรับ (ลดหรือเพิ่ม) 
ปริมำณกำรระบำยน  ำให้
เหมำะสมและ
สอดคล้องกับเหตุกำรณ ์

-  หยุดกำรระบำยน  ำ  
กรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 

-  รำยงำนข้อมูลส่ง  
1. อคฟ. ทุกวัน  
2. ระบบฐำนข้อมูล

โรงไฟฟ้ำพลังน  ำ 
 

อสร. อคฟ. 
1. ประชุมรับข้อมลู

ควำมต้องกำรใช้น  ำ
จำกชลประทำน
ส ำหรับจดัท ำแผน  
กำรระบำยน  ำ 

รำยงำน 

รำยงำน 

http://water.egat.co.th/
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บทที่ 4   
การเตรียมพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉิน 

 

 ปัจจุบัน กำรกักเก็บน  ำหรือกำรระบำยน  ำของเขื่อนที่อยู่ภำยใต้กำรดูแลของ กฟผ. จ ำเป็นต้องมีกำรติดตำม 
วิเครำะห์ข้อมูลปริมำณฝน และปริมำณน  ำในพื นที่ลุ่มน  ำด้ำนเหนือและท้ำยเขื่อน รวมถึงกำรคำดกำรณ์ปริมำณน  ำ
ที่จะไหลเข้ำอ่ำงเก็บน  ำล่วงหน้ำทีแ่ม่นย ำ ซ่ึงหำกไม่มีข้อมูลหรือได้รับข้อมูลล่ำช้ำอำจท ำให้กำรประเมินสถำนกำรณ์
ผิดพลำด ส่งผลกระทบต่อกำรตัดสินใจในกำรบริหำรจัดกำรน  ำของเขื่อน อันจะมีผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ในลุ่มน  ำ
มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดอุทกภัย หรือเกิดกำรขำดแคลนน  ำเพ่ือกำรชลประทำน และอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง 
รวมทั งอำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้งกับหน่วยงำนหำกมีข้อมูลและผลกำรวิเครำะห์ที่ไม่เป็นไปอย่ำงถูกต้องในทิศทำง
เดียวกัน กฟผ. จึงได้ท ำกำรติดตั งระบบโทรมำตรในพื นที่เหนือและท้ำยอ่ำงเก็บน  ำที่มีควำมเสี่ยงในกำรเกิดน  ำ
หลำก  เพ่ือให้สำมำรถท ำนำยปริมำณน  ำที่จะไหลเข้ำอ่ำงเก็บน  ำได้อย่ำงแม่นย ำและแน่นอน มีส่วนช่วยในกำร
พร่องน  ำล่วงหน้ำส ำหรับรองรับปริมำณน  ำหลำกท่ีจะไหลเข้ำอ่ำงเก็บน  ำ  สำมำรถควบคุมกำรระบำยน  ำลงสู่ท้ำยน  ำ
ในเกณฑ์ท่ีไมส่่งผลกระทบต่อประชำชนที่อำศัยอยู่ตำมล ำน  ำด้ำนท้ำยเขื่อน  

นอกจำกนี ยังมกีำรเตรียมพร้อมรองรับภำวะฉุกเฉิน ในด้ำนควำมมั่นคงและปลอดภัยของเขื่อน เพ่ือให้มั่นใจ
ว่ำเขื่อนและอำคำรประกอบอ่ืนๆ จะต้องมีควำมมั่นคงปลอดภัยต่อประชำชนท้ำยน  ำ และสำมำรถเอื อประโยชน์
ให้กับประเทศชำติและประชำชนอย่ำงยั่งยืน 

4.1  ระบบโทรมาตรเพื่อการบริหารจัดการน ้า 
 กฟผ. ได้พัฒนำโครงกำรระบบโทรมำตร เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรน  ำในพื นที่ลุ่มน  ำที่มีเขื่อนของ กฟผ. 

ตั งอยู่ โดยปัจจุบันโครงกำรโทรมำตรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ได้แก่ โครงกำรระบบโทรมำตรเขื่อนปำกมูล โครงกำร
ระบบโทรมำตรเขื่อนอุบลรัตน์ โครงกำรระบบโทรมำตรลุ่มน  ำแม่กลอง โครงกำรระบบโทรมำตรเขื่อนภูมิพล 
โครงกำรระบบโทรมำตรเขื่อนสิริกิติ์  โครงกำรระบบโทรมำตรเขื่อนรัชชประภำ ระบบโทรมำตรเขื่อนใน          
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขื่อนสิรินธร เขื่อนจุฬำภรณ์ และเขื่อนน  ำพุง) และที่ก ำลังด ำเนินกำรเพ่ิมเติม ได้แก่ 
โครงกำรปรับปรุงระบบโทรมำตรเขื่อนบำงลำง ระบบโทรมำตรเหมืองแม่เมำะ  

4.1.1  องค์ประกอบของระบบโทรมาตรเพื่อการบริหารจัดการน ้า  
ระบบโทรมำตร คือ ระบบกำรตรวจวัดข้อมูลระยะไกล ที่สำมำรถรำยงำนผลกำรตรวจวัดได้

ทันที (Real-Time Data Collection) ท ำให้สำมำรถทรำบถึงควำมเปลี่ยนแปลงของข้อมูลได้อย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดเวลำ เมื่อน ำมำประยุกต์ใช้กับงำนด้ำนกำรปฏิบัติกำรอ่ำงเก็บน  ำควบคู่ไปกับกำรพยำกรณ์น  ำ จะท ำให้
สำมำรถทรำบควำมเปลี่ยนแปลงสภำพน  ำล่วงหน้ำและใช้เป็นเกณฑ์ในกำรตัดสินใจระบำยน  ำ เก็บกักน  ำ เพ่ือ  
สงวนน  ำไว้ใช้ในเวลำที่จ ำเป็น และช่วยบรรเทำอุทกภัยในบริเวณด้ำนท้ำยน  ำ มีองค์ประกอบ ดังนี  

1)  ระบบควบคุมการรับส่งข้อมูล 
ระบบควบคุมกำรรับส่งข้อมูล ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุมกำรท ำงำนภำคสนำม หรือ 

Remote Terminal Unit (RTU) และระบบควบคุมกำรท ำงำนสถำนีหลัก หรือ ระบบ Supervisory Control 
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and Data Acquisition (SCADA) โดยระบบควบคุมกำรท ำงำนทั งสองส่วนจะท ำงำนร่วมกันเพ่ือน ำข้อมูลจำก
สถำนีสนำมมำจัดเก็บในระบบฐำนข้อมูลที่สถำนีหลัก  

2)  ระบบการตรวจวัดข้อมูล 
    ข้อมูลทำงด้ำนอุตุ-อุทกวิทยำ มีหลำยประเภททั งที่เป็น Digital และ Analog อีกทั งมี

ควำมถี่ในกำรตรวจวัดแตกต่ำงกัน เช่น ปริมำณน  ำฝนเป็นข้อมูลแบบ Digital Input ควำมถี่ของกำรตรวจวัดทุกๆ 
มิลลิเมตร โดยปกติจะมีกำรค ำนวณค่ำสะสมแล้วส่งข้อมูลมำที่ห้องควบคุมทุก 15 นำที ส ำหรับกำรวัดระดับน  ำ
ส่วนมำกเป็น    แบบ Analog Input ควำมถี่ของข้อมูลที่ต้องรำยงำนขึ นอยู่กับลักษณะกำรไหลและปริมำณน  ำใน 
ล ำน  ำ โดยปกติก ำหนดให้รำยงำนทุกๆ 15 นำที เพื่อสำมำรถเตือนภัยได้ทันทีเมื่อเกิดอุทกภัย 

3)  ระบบการสื่อสาร (Communication System or Media) 
ระบบสื่อสำรเป็นกลไกลส ำคัญของระบบโทรมำตร ในกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงสถำนี

สนำมและสถำนีหลัก ระบบสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพสูงจะต้องติดต่อถึงกันได้ทุกสถำนีอย่ำงมั่นคงในทุกเวลำแม้ใน
สภำพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น ฝนตกหนัก น  ำท่วม เป็นต้น และมีแนวทำงหลักและแนวทำงส ำรองให้เลือกเดินโดย
อัตโนมัติในกรณีเกิดเหตุสื่อสำรขัดข้องที่สถำนีใดสถำนีหนึ่งในระบบ ระบบสื่อสำรข้อมูลในปัจจุบันมีหลำยรูปแบบ 
เช่น ระบบวิทยุ ระบบ GPRS ระบบ Lease Line และระบบดำวเทียม เป็นต้น กำรพิจำรณำเลือกระบบสื่อสำร 
จะต้องค ำนึงถึง Reliability ที่สูงเพ่ือป้องกันข้อมูลสูญหำย ระบบสื่อสำรที่นิยมใช้มี 3 ระบบ คือ 

3.1)  GPRS ข้อดี คือค่ำลงทุนติดตั งถูกกว่ำระบบวิทยุไม่ต้องมีสถำนีทวนสัญญำณ มี
ข้อเสียคือ มีค่ำใช้จ่ำยรำยเดือนตำมปริมำณข้อมูลที่รับ-ส่ง ใช้ได้เฉพำะบริเวณที่มีสัญญำณ หำกระบบขัดข้องต้อง
รอกำรแก้ไขจำกผู้ให้บริกำรไม่สำมำรถแก้ไขเองได้ 

3.2)  วิทยุสื่อสำร VHF ข้อดี คือสำมำรถออกแบบโครงข่ำยวิทยุเองให้มี Reliability สูง 
เป็นเครือข่ำยสื่อสำรเฉพำะไม่ต้องใช้สัญญำณร่วมกับผู้อ่ืน หำกระบบขัดข้องสำมำรถแก้ไขเองได้ ข้อเสีย คือ ค่ำลง
ลงทุนติดตั งมีรำคำแพง อำจต้องมีสถำนีทวนสัญญำณและต้องมีระบบป้องกันฟ้ำผ่ำที่ดี 

3.3)  ระบบสื่อสำรผ่ำนดำวเทียม ข้อดี คือสำมำรถใช้ในพื นที่ใดๆ ซึ่งโล่งแจ้งพอส ำหรับ  
ตั งองศำให้จำนรับสัญญำณจำกดำวเทียมค้ำงฟ้ำ โดยเลือกใช้เมื่อไม่มีสัญญำณชนิดอ่ืนเข้ำถึง ข้อเสียคือมีรำคำแพง
กว่ำระบบ GPRS ทั งอุปกรณ์และค่ำบริกำรรำยเดือน และอำจขัดข้องได้ชั่วครำวหำกมีฝนตกหนักรบกวนสัญญำณ 

4)  ระบบฐานข้อมูล และ Web Application 
ระบบฐำนข้อมูลระบบโทรมำตรจัดเก็บข้อมูลสถำนี ข้อมูลปริมำณน  ำฝน ระดับน  ำ ข้อมูล

อุปกรณ์ และอ่ืนๆ เมื่อน ำมำประยุกตก์ับกำรพัฒนำระบบงำนบนเว็บ (Web Application) สำมำรถน ำเสนอข้อมูล
เพ่ือแสดงในรูปแบบต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งำน สำมำรถติดตำมข้อมูลได้ในหลำกหลำยมิติบนอินเตอร์เน็ต    
ไดท้ี่ http://watertele.egat.co.th/ ดังนี   

4.1)  เมนหูน้ำหลัก แสดงข้อมูลปริมำณน  ำฝน ระดับน  ำและปริมำณน  ำ โดยสำมำรถแสดง
ข้อมูลทุก 15 นำท ี

4.2)  เมนูผังน  ำ แสดงข้อมูลปริมำณน  ำฝน ระดับน  ำ ปริมำณน  ำ และแนวโน้มระดับน  ำทุก 
15 นำที ในรูปแบบภำพกรำฟิก 

http://watertele.egat.co.th/


 

คู่มือการบริหารอ่างเกบ็น ้า กฟผ. หน้า 

จัดท ำโดย : สำยงำนรองผู้วำ่กำรผลิตไฟฟ้ำ 23/51 
 

 

 

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

4.3)  เมนูข้อมูลสถำนี แสดงข้อมูลของแต่ละสถำนี ประกอบด้วยภำพถ่ำยสถำนีรูปตัด   
ล ำน  ำ (Cross Section) และข้อมูลสถิติต่ำงๆ 

4.4)  เมนูสถำนะอุปกรณ์ (เชื่อมโยงไปยังเว็บเพจของ อรค.) แสดงสถำนะอุปกรณ์, 
ระบบสื่อสำร และอุณหภูมิ เป็นต้น 

4.5)  เมนูรำยงำนสถิติข้อมูล เสนอรำยงำนสรุปในรูปแบบรำยงำนประจ ำวัน , รำยงำน
ประจ ำเดือนและรำยงำนประจ ำปี 

4.6)  เมนูกรำฟและตำรำงข้อมูล น ำเสนอข้อมูลรำยชั่วโมงในรูปกรำฟ 
4.7)  เมนูปรับปรุงค่ำระดับ ปรับปรุงค่ำระดับต่ำงๆ ของสถำนีที่มีกำรตรวจวัดระดับน  ำ 
4.8)  เมนูระบบพยำกรณ์และบริหำรจัดกำรน  ำ 

ภาพการแสดงข้อมูลระบบโทรมาตร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

 

 

5)  ระบบพยากรณ์และบริหารจัดการน ้า 
ระบบพยำกรณ์และบริหำรจัดกำรน  ำ ด้วยแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ใช้ในกำรวิเครำะห์

หำปริมำณน  ำหรือระดับน  ำในต ำแหน่งที่สนใจ เพ่ือน ำผลกำรวิเครำะห์ที่ได้ไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรน  ำให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ปัจจุบันแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ที่ใช้ในกำรพยำกรณ์น  ำและบริหำรจัดกำรน  ำมีใช้กันอยู่
มำกมำยหลำยแบบ ทั งแบบที่ใช้สูตรง่ำยๆ ผู้ใช้งำนไม่จ ำเป็นต้องมีควำมรู้เรื่องอุทกวิทยำมำกนักไปจนถึงกำรใช้
สมกำรที่ซับซ้อนต้องใช้ผู้เชี่ยวชำญในกำรด ำเนินกำรและใช้เวลำในกำรค ำนวณมำก กำรเลือกใช้แบบจ ำลองแต่ละ
ชนิดจึงขึ นอยู่กับปัจจัยหลำยอย่ำงประกอบร่วมกัน เช่น ควำมถนัดของผู้ใช้งำนที่จะต้องท ำกำรปรับเทียบ
แบบจ ำลอง ชนิดของปัญหำที่จะต้องใช้แบบจ ำลอง และข้อมูลที่มีอยู่ เป็นต้น ในกำรพัฒนำระบบพยำกรณ์และ
บริหำรจัดกำรน  ำของ กฟผ. เลือกใช้ชุดโปรแกรมแบบจ ำลอง MIKE 11 ของ DHI (Danish Hydraulic Institute) 
ประเทศเดนมำร์ค ซึ่งประกอบด้วยแบบจ ำลองย่อย 2 แบบจ ำลอง  
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แบบจ ำลองน  ำฝน-น  ำท่ำ (Rainfall-Runoff Module, MIKE 11 RR) เป็นแบบจ ำลอง
สภำพอุทกวิทยำของลุ่มน  ำที่มีกำรค ำนึงถึงสภำพทำงกำยภำพของพื นที่ลุ่มน  ำ โดยก ำหนดเป็นชั นดินที่มีควำมจุและ
มีควำมสัมพันธ์กันทำงสมกำรทำงคณิตศำสตร์ ซึ่งมีตัวแปรต่ำงกันในแต่ละชั นดิน เพ่ือใช้แปลงข้อมูลน  ำฝนเป็น
น  ำท่ำหรือค ำนวณกำรไหลของน  ำผิวดิน 

แบบจ ำลองสภำพกำรไหล (Hydrodynamic Module, MIKE 11 HD) เป็นแบบจ ำลอง
กำรเคลื่อนตัวทำงชลศำสตร์ (Hydraulic Routing) ที่มีวิธีกำรค ำนวณกำรเคลื่อนตัวของปริมำณน  ำที่ยุ่งยำก
ซับซ้อน แต่สำมำรถน ำไปใช้ในสภำพแม่น  ำที่มีกำรไหลย้อนกลับจำกท้ำยน  ำไปเหนือน  ำรวมทั งสำมำรถใช้งำนได้ใน
แม่น  ำท่ีมีโครงข่ำยซับซ้อน เช่น พื นที่ปำกแม่น  ำ และแม่น  ำที่มี Backwater Effect เป็นต้น 

4.1.2  ประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตั งระบบโทรมาตรเพื่อการบริหารจัดการน ้า 
1. ท ำให้ทรำบข้อมูลปริมำณน  ำฝน ระดับน  ำ ปริมำณน  ำ รวมทั งน ำข้อมูลต่ำงๆ ที่ได้มำ

วิเครำะห์สถำนกำรณ์ คำดกำรณ์ และบริหำรจัดกำรได้ถูกต้องแม่นย ำมำกขึ น ครอบคลุมพื นที่มำกขึ น และมีเวลำ
ในกำรเตรียมรับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ นำนมำกขึ น 

2. เป็นกำรน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้งำน ท ำให้สำมำรถวิเครำะห์เหตุกำรณ์ต่ำงๆ ได้ทันต่อ
เหตุกำรณ์ และมีควำมพร้อมในกำรน ำข้อมูลไปชี แจงหรือประชุมร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ อย่ำงทันเหตุกำรณ์ 

3. สำมำรถน ำข้อมูล และผลกำรวิเครำะห์ที่ได้จำกระบบโทรมำตร ไปเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ 
ชี แจงข้อเท็จจริงถึงเหตุกำรณ์ หรือสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่เกิดขึ น ซึ่งจะช่วยให้สำธำรณชนได้รับทรำบถึงภำรกิจของ 
กฟผ. ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม อันเป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 

4.  กำรเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ พัฒนำระบบงำนใหม่ๆ รวมถึงพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรน  ำ ซึ่งสำมำรถช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถเข้ำใจในเทคโนโลยี 

4.2  ความม่ันคงปลอดภัยเขื่อน   
เขื่อนอเนกประสงค์ในควำมดูแลของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นสิ่งปลูกสร้ำง

สำธำรณประโยชน์ขนำดใหญ่ของประเทศที่มีคุณค่ำอเนกอนันต์ เอื ออ ำนวยประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำร
ชลประทำน กำรป้องกันอุทกภัย กำรรักษำนิเวศวิทยำทำงน  ำ กำรควบคุมน  ำเสีย กำรผลักดันน  ำเค็ม กำรอุปโภค -
บริโภค กำรประปำ กำรอุตสำหกรรม กำรประมง กำรคมนำคมทำงน  ำ กำรท่องเที่ยวและกำรพักผ่อนหย่อนใจ  
ทั งนี โดยมีพลังงำนไฟฟ้ำเป็นผลพลอยได้จำกกำรปล่อยน  ำผ่ำนเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ กฟผ. จึงให้ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง
ในกำรด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัยเขื่อน ทั งนี เพ่ือให้มั่นใจว่ำเขื่อนและอำคำรประกอบอ่ืนๆ จะต้องมีควำมมั่นคง
ปลอดภัยต่อประชำชนท้ำยน  ำ และสำมำรถเอื อประโยชน์ให้กับประเทศชำติและประชำชนอย่ำงยั่งยืน 

 เขื่อน กฟผ. ทุกแห่งถูกสร้ำงขึ นด้วยควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญด้ำนควำมปลอดภัยของเขื่อนเป็น
อย่ำงมำก จึงได้จัดให้มี “ระเบียบปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมมั่นคงและปลอดภัยของเขื่อน” เพ่ือให้
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับ กำรส ำรวจ กำรออกแบบ กำรก่อสร้ำง กำรใช้งำน กำรบ ำรุงรักษำ ได้ถือปฏิบัติอย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร และเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล พร้อมกับแต่งตั ง “คณะกรรมกำร
ตรวจสอบและประเมินควำมปลอดภัยของเขื่อน” (กปข.) ซึ่งประกอบด้วย วิศวกร และผู้เชี่ยวชำญสำขำต่ำงๆ  
อำทิ สำขำโยธำ ไฟฟ้ำ เครื่องกล และธรณีวิทยำจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ของ กฟผ. ดังรำยละเอียดในค ำสั่ง กฟผ. ที่ 
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ค. 71/2559 เรื่องกำรตรวจสอบและประเมินควำมมั่นคงปลอดภัยของเขื่อน  โดยแต่ละเขื่อนของ กฟผ. จะได้รับ
กำรด ำเนินกำรด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยเขื่อนดังนี  

 4.2.1  รูปแบบการตรวจสอบและประเมินความม่ันคงปลอดภัยของเขื่อน   
1)  กำรตรวจสอบแบบประจ ำ เป็นกำรติดตำมตรวจสอบอย่ำงใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดย

เจ้ำหน้ำที่ประจ ำเขื่อน จะมีกำรด ำเนินกำรเป็นประจ ำทุกสัปดำห์ และติดตำมตรวจสอบถี่ขึ นเมื่อมีสภำวกำรณ์ที่
อำจสร้ำงปัญหำข้อบกพร่องให้เกิดขึ นกับเขื่อน 

2)  กำรตรวจสอบแบบเป็นทำงกำร เป็นกำรตรวจสอบโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
ประเมินควำมปลอดภัยของเขื่อน(กปข.) โดยมีก ำหนดกำรตรวจสอบ ดังนี  

-  เขื่อนที่เพ่ิงก่อสร้ำงแล้วเสร็จและมีอำยุใช้งำนไม่เกิน 2 ปี ตรวจสอบปีละ 2 ครั ง  
-  เขื่อนมีอำยุใช้งำนระหว่ำง 2-5 ปี ตรวจสอบปีละครั ง 
-  เขื่อนที่มีอำยุใช้งำนมำนำนกว่ำ 5 ปี ตรวจสอบทุกๆ 2 ปี  

3)  กำรตรวจสอบกรณีพิเศษ เป็นกำรด ำเนินตรวจสอบในกรณีเกิดเหตุกำรณ์ผิดปกติใดๆ ที่
อำจส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงปลอดภัยของเขื่อน เช่น เกิดแผ่นดินไหวรุนแรง มีฝนตกหนักมำก เกิดน  ำหลำก  
ท ำให้ระดับน  ำในอ่ำงเก็บน  ำเพ่ิมสูงขึ นอย่ำงรวดเร็ว พบกำรรั่วซึมของน  ำผ่ำนเขื่อนในปริมำณที่มำกและ/หรือมี
ควำมขุ่นค่อนข้ำงมำกผิดปกติ เป็นต้น กฟผ. จะจัดให้มีคณะท ำงำนเฉพำะกิจ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนต่ำงๆ ออกไป
ท ำกำรตรวจสอบเขื่อนเป็นกรณีพิเศษทันที  

4.2.2  วิธีการตรวจสอบเขื่อน   
กำรตรวจสอบเขื่อนและอำคำรประกอบ ที่ กฟผ. ถือปฏิบัติอยู่มี 2 วิธี คือ   
1)  กำรตรวจสอบด้วยสำยตำ เป็นวิธีตรวจสอบเขื่อนและอำคำรประกอบ ด้วยกำรสังเกตุ

สภำพภำยนอกของส่วนประกอบต่ำงๆ เช่น โครงสร้ำงของเขื่อน กำรกัดเซำะ รอยแตกร้ำว กำรทรุดตัวบวมตัว กำร
เสื่อมสภำพของวัสดุตัวเขื่อน ปริมำณและควำมขุ่นใสของน  ำรั่วซึม เป็นต้น ในส่วนของอุปกรณ์ด้ำนเครื่องกลและ
ไฟฟ้ำต่ำงๆ จะต้องได้รับกำรตรวจสอบและทดสอบเพ่ือให้มีควำมพร้อมใช้งำนได้ตลอดเวลำหำกจ ำเป็นต้องระบำย
น  ำส่วนเกินจำกน  ำหลำกจ ำนวนมำกลงสู่ท้ำยเขื่อน เพ่ือท ำให้เขื่อนปลอดภัยจำกควำมเสี่ยงที่น  ำจะไหลล้นข้ำมสัน
เขื่อน 

2)  กำรตรวจสอบด้วยเครื่องมือตรวจวัด เป็นวิธีตรวจสอบโดยเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรม
เขื่อนชนิดต่ำงๆ ซึ่งติดตั งไว้ทั งภำยในและภำยนอกตัวเขื่อน เช่น เครื่องมือวัดกำรทรุดตัวหรือเคลื่อนตัวของเขื่อน 
เครื่องวัดแรงดันน  ำในตัวเขื่อน และฐำนรำก และเครื่องมือวัดน  ำรั่วซึม เป็นต้น เพ่ือติดตำมควำมเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ นที่ไม่อำจตรวจสอบด้วยสำยตำได้ ปัจจุบัน กฟผ. ได้พัฒนำระบบติดตำมตรวจวัดระยะไกลด้ำนควำม
ปลอดภัยเขื่อน (Dam Safety Remote Monitoring System, DS-RMS) เป็นระบบที่น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศกับ
เทคโนโลยีของเครื่องมือตรวจวัดและกำรสื่อสำร มำบูรณำกำรใช้กับกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยเขื่อน
ของ กฟผ. เพ่ือให้ผู้บริหำรได้รับข้อมูลเขื่อนที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ส ำหรับประกอบกำรตัดสินใจในกำรบริหำร
จัดกำรทั งในภำวะปกติ และเมื่อเขื่อนเผชิญภำวะวิกฤต เช่น แผ่นดินไหว น  ำหลำกฯ ให้สำมำรถตอบสนองทันต่อ
สถำนกำรณ์ที่อำจจะส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงปลอดภัยของเขื่อน ซึ่งเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่นด้ำนควำม
ปลอดภัยเขื่อนต่อภำคสังคมและชุมชนท้ำยเขื่อน 
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ผลกำรตรวจสอบเขื่อนด้วยสำยตำและข้อมูลจำกระบบ DS-RMS จะถูกน ำมำวิเครำะห์
ประเมินควำมมั่นคงปลอดภัยของเขื่อน โดยระบบ DS-RMS มีเกณฑ์เตือนภัยระบุถึงระดับควำมปลอดภัยที่เขื่อน
เป็นอยู่ และระบบเสมือนผู้เชี่ยวชำญ (Expert system) ที่จะช่วยคำดกำรณ์สำเหตุของควำมผิดปกติได้ ถ้ำพบสิ่ง
ผิดปกติเจ้ำหน้ำที่จะท ำกำรวิเครำะห์อย่ำงละเอียด พร้อมกับน ำเสนอแนวทำงกำรซ่อมแซมและปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องนั นๆ 

นอกจำกนี  กฟผ. ยังมีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์และทบทวนควำมมั่นคงปลอดภัยของเขื่อน           
(Dam Safety Review) เพ่ือให้มั่นใจว่ำเขื่อนของ กฟผ. นั นเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรออกแบบและข้อก ำหนดที่
เป็นที่ยอมรับในปัจจุบันและระดับสำกลอย่ำงต่อเนื่อง  

4.2.3  มาตรการด้านความม่ันคงปลอดภัยของเขื่อน  
กรณีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว   
ในระบบ DS-RMS กฟผ. ได้ติดตั งเครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหวไว้บริเวณตัวเขื่อนและ

โดยรอบอ่ำงเก็บน  ำ เพ่ือตรวจวัดว่ำ แผ่นดินไหวที่เกิดขึ นในภูมิภำคนี ทุกครั งส่งแรงกระท ำมำถึงเขื่อนมำกน้อย
เพียงไร และมีผลกระทบต่อควำมมั่นคงของเขื่อนหรือไม่ เพ่ือที่จะได้ด ำเนินกำรตรวจสอบและแก้ไขได้ทันกำรหำก
พบควำมผิดปกติ  

 กรณีเกิดน ้าหลาก   
กฟผ. ได้ให้ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำก โดยประเมินและคำดกำรณ์สถำนกำรณ์น  ำในอ่ำงเก็บน  ำ 

รวมทั งจ ำลองสถำนกำรณ์ที่จะเกิดขึ น ในกำรเปิด-ปิดประตูอำคำรระบำยน  ำล้น เพ่ือให้ค ำแนะน ำในกำรตัดสินใจ
กำรระบำยน  ำ โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัยเขื่อน และท ำกำรตรวจสอบเขื่อนกรณีพิเศษเมื่อเกิดน  ำหลำกท ำให้ระดับ
น  ำในอ่ำงเก็บน  ำเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ นอย่ำงรวดเร็ว จนอำจส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงปลอดภัยเขื่อน เพ่ือที่จะได้
ด ำเนินกำรแก้ไขได้ทันกำรหำกพบควำมผิดปกติ  

4.2.4  การด้าเนินการในภาวะฉุกเฉิน  
 แม้ว่ำ กฟผ. จะมีกำรดูแลบ ำรุงรักษำเขื่อนที่ดีและโอกำสที่เขื่อนจะได้รับควำมเสียหำยต่ ำมำก 

แต่ กฟผ. ก็ยังไม่ประมำท ยังได้ท ำกำรวิเครำะห์ในกรณีสมมติว่ำเขื่อนเกิดควำมเสียหำย จะมีปริมำณน  ำไหลหลำก
ไปถึงพื นที่ท้ำยน  ำมำกน้อยเพียงไร และใช้ระยะเวลำในกำรเดินทำงไปถึงจุดต่ำงๆ นำนเท่ำใด โดยได้จัดท ำเป็นแผน
ด ำเนินกำรในภำวะฉุกเฉิน (Emergency Preparedness Plan, EPP) พร้อมกำรซักซ้อมแผนร่วมกับหน่วยงำนใน
พื นที่ท้ำยน  ำ เพ่ือให้ประชำชนมั่นใจในควำมพร้อม และมีขบวนกำรที่ชัดเจนสำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำร
อพยพให้เป็นโดยปลอดภัย 
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บทที่ 5 
การเปิดเผยข้อมูล และสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีนโยบำยเปิดเผยข้อมูล โดยกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ต่อ
สำธำรณะ ซึ่งจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะต้องให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรน  ำ เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในด้ำนกำรเกษตร กำรอุปโภคบริโภค กำรรักษำระบบนิเวศ และภำคอุตสำหกรรม ประกอบกับควำมต้องกำร
ใช้น  ำในกิจกรรมต่ำงๆ มีควำมต้องกำรเพ่ิมมำกขึ น กฟผ. ซึ่งท ำหน้ำที่ในกำรดูแลอ่ำงเก็บน  ำต่ำงๆ ได้วิเครำะห์ถึง
ควำมเปลี่ยนแปลงของปริมำณน  ำในอ่ำงเก็บน  ำในอนำคต ทั งนี อำจมำจำกหลำยปัจจัยที่ท ำให้เกิดผลกระทบ
ดังกล่ำว เช่น พื นที่ป่ำต้นน  ำลดลง กำรเปลี่ยนแปลงของภูมิอำกำศโลก กำรใช้น  ำที่ไม่สมดุลกับปริมำณน  ำไหลเข้ำ 
กำรบริหำรจัดกำรน  ำไม่เป็นระบบ เป็นต้น กฟผ. จึงมีกำรสื่อสำรข้อมูลเชิงรุกและจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมกับ        
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรด ำเนินกิจกำร ก่อให้เกิดควำมร่วมมือแบบบูรณำกำรดังนี  

5.1.  การเปิดเผยข้อมูล  
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้มีกำรเปิดเผยข้อมูลสภำพน  ำรำยวัน รำยสัปดำห์ให้กับ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ใช้น  ำ ตำมลุ่มน  ำต่ำงๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรวำงแผนด ำเนินกิจกรรมใน
ด้ำนต่ำงๆ ของ ทุกภำคส่วน โดยข้อมูลสภำพน  ำจะถูกรวบรวมที่ศูนย์ติดตำมสถำนกำรณ์น  ำ กฟผ. และถูกเชื่อมโยง
กับหน่วยงำนภำยนอก แสดงตำมตำรำง 

หน่วยงาน เว็บไซต์ Line Application 
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) www.water.egat.co.th   EGATWater 
คลังข้อมูลน  ำและภูมิอำกำศแห่งชำติ www.thaiwater.net   
สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน  ำและกำรเกษตร www.haii.or.th    

โดยมีหน่วยงำนภำยนอกเกี่ยวข้องที่น ำข้อมูลไปใช้งำน อำทิ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชำติ กรมทรัพยำกร
น  ำ กรมชลประทำน ส ำนักกำรระบำยน  ำ กระทรวงพลังงำน ศูนย์ข้อมูลน  ำแห่งชำติ  

นอกจำกนี ยังมีกำรรำยงำนสภำพน  ำและสถำนกำรณ์น  ำรำยวันในพื นที่แต่ละเขื่อนของ กฟผ . บน
เว็บไซต์สำธำรณะ ได้แก่  

หน่วยงาน เว็บไซต์ 
ศูนย์ข้อมูลโรงไฟฟ้ำพลังน  ำ กฟผ. www.ichpp.egat.co.th  
เขื่อนภูมิพล www.bhumiboldam.egat.com  
เขื่อนสิริกิติ์ www.sirikitdam.egat.com  
โรงไฟฟ้ำพลังน  ำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ http://nehcc-inter.egat.co.th    
เขื่อนวชิรำลงกรณ www.vrk.egat.com  
เขื่อนศรีนครินทร์ www.snr.egat.com  
เขื่อนรัชชประภำ www.rpb.egat.com  
เขื่อนบำงลำง www.banglang.egat.co.th  

http://www.water.egat.co.th/
http://www.thaiwater.net/
http://www.haii.or.th/
http://www.ichpp.egat.co.th/
http://www.bhumiboldam.egat.com/
http://www.sirikitdam.egat.com/
http://nehcc-inter.egat.co.th/
http://www.vrk.egat.com/
http://www.snr.egat.com/
http://www.rpb.egat.com/
http://www.banglang.egat.co.th/
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5.2  การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งกับกำรบริหำรจัดกำรน  ำให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อประชำชนและประเทศชำติ โดยจัดสัมมนำผู้ใช้น  ำลุ่มน  ำต่ำงๆ ด้ำนต้นน  ำ กลำงน  ำ ปลำยน  ำ ถือ
เป็นแนวทำงควำมร่วมมือพัฒนำลุ่มน  ำแบบบูรณำกำรร่วมกันของหน่วยรำชกำรที่เกี่ยวข้องและประชำชน น ำไปสู่
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยผู้ใช้น  ำต่ำงๆ ให้เกิดควำมร่วมมือพัฒนำลุ่มน  ำอย่ำงถูกต้อง 
รวมถึงเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน  ำ ควำมต้องกำรใช้น  ำของทุกภำคส่วนและปัจจัยส ำคัญใน
กำรพิจำรณำกำรจัดสรรน  ำของแต่ละกิจกรรมรวมถึงสร้ำงควำมเข้ำใจข้อจ ำกัดแต่ละพื นที่ ท ำให้เกิดควำมร่วมมือ
อย่ำงเข็มแข็งในกำรพัฒนำลุ่มน  ำ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน โดยผู้ช่วยผู้ว่ำกำรโรงไฟฟ้ำพลังน  ำ
มอบหมำยให้ฝ่ำยต่ำงๆ ในสังกัด เป็นเจ้ำภำพจัดกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์กำรบริหำรอ่ำงเก็บน  ำผ่ำนกำร
ประชุมสัมมนำผู้ใช้น  ำโดยแยกตำมลุ่มน  ำ  โดยมีตัวแทนจำกส ำนักชลประทำนในพื นท่ี และส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั งผู้น ำชุมชนตลอดจนกลุ่มเกษตรกรในพื นที่ชลประทำนเข้ำร่วมสัมมนำ ท ำให้ได้ข้อมูลควำมต้องกำรด้ำนกำร
ใช้น  ำในกำรเกษตร อุตสำหกรรม อุปโภคบริโภค และกำรรักษำระบบนิเวศ รวมทั งปัญหำที่เกิดขึ นและอุปสรรคที่
เกี่ยวข้อง โดยกำรสัมมนำด ำเนินกำรอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั ง  
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บทที่ 6   
การติดตาม รายงาน และประเมินผลการด้าเนินงาน 

กำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในคู่มือ เพ่ือให้เกิดมำตรฐำนกำรท ำงำนและบรรลุผลส ำเร็จตำม
เป้ำหมำย ตัวชี วัด เกิดควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนได้ และสอดคล้องกับหลักกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีขององค์กร กฟผ. จึงก ำหนดให้มีกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำน และผู้รับผิดชอบ รวมทั งให้มีกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติตำมคู่มือ เพื่อปรับปรุงขั นตอนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั ง โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี  

6.1  ด้านการประชุมประสานงาน  
 กฟผ. ประชุมร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีตัวแทนมำประชุมในนำมคณะท ำงำน 

วำงแผนกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้งซึ่งจะประชุมในช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. และคณะอนุกรรมกำรติดตำมและวิเครำะห์
แนวโน้มสถำนกำรณ์น  ำซึ่งประชุมทุกสัปดำห์ ท ำให้ กฟผ. ได้รับข้อมูลปริมำณน  ำ ที่จะระบำยให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรด้ำนชลประทำน และจัดให้มีกำรสัมมนำผู้ใช้น  ำ เพ่ือสื่อสำร รับฟังควำมคิดเห็นในกำรบริหำรอ่ำงเก็บน  ำ 
 

รายการ ความถี่ ข้อมูลที่ได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
ประชุมคณะท ำงำนวำงแผน
ปลูกพืชฤดูแล้ง 

1 ครั ง/ปี 
ต.ค.-พ.ย. 

แผนกำรจัดสรรน  ำ 
ฤดูแล้งแต่ละลุ่มน  ำ 

กองจัดกำรทรัพยำกรน  ำ  

ประชุมคณะอนุกรรมกำร
ติดตำมและวิเครำะห์
สถำนกำรณ์น  ำ 

ทุกสัปดำห์ ข้อมูลสถำนกำรณ์น  ำ  กองจัดกำรทรัพยำกรน  ำ 

ประชุมประสำนงำน
ชลประทำนในพื นที่ 

อย่ำงน้อย   
1 ครั ง/ปี 

ข้อมูลสถำนกำรณ์น  ำ หัวหน้ำหน่วยงำนแต่ละเข่ือน 

ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
จัดกำรน  ำของจังหวัด 

อย่ำงน้อย   
1 ครั ง/ปี 

ข้อมูลสถำนกำรณ์น  ำ หัวหน้ำหน่วยงำนแต่ละเข่ือน 

สัมมนำผู้ใช้น  ำ อย่ำงน้อย   
1 ครั ง/ปี 

ควำมคิดเห็น/    
ควำมต้องกำร 

หัวหน้ำหน่วยงำนแต่ละเข่ือน 

 
6.2  ด้านการระบายน ้าตามแผนชลประทาน   

 กำรระบำยน  ำของเขื่อนที่ กฟผ. ดูแล โดยฝ่ำยควบคุมระบบก ำลังไฟฟ้ำ ศูนย์ควบคุมระบบก ำลังไฟฟ้ำ
แห่งชำติ (NCC) จะเป็นผู้สั่งกำรให้ระบำยน  ำตำมแผนกำรระบำยน  ำของกรมชลประทำน พร้อมทั งมีกำรติดตำม
และสรุปรำยงำนส่งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

   
รายการ วิธีการติดตาม/รายงาน ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

ข้อมูลกำรระบำยน  ำ
ตำมแผนชลประทำน 

ตรวจสอบปริมำณระบำยน  ำจำกระบบ
ฐำนข้อมูลโรงไฟฟ้ำพลังน  ำเปรียบเทียบกับแผน   

ทุกวัน ฝ่ำยควบคุมระบบ
ก ำลังไฟฟ้ำ (อคฟ.) 
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6.3  ด้านความม่ันคงปลอดภัยของเขื่อน   
 กำรด ำเนินกำรด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยเขื่อนของ กฟผ . ทั งกำรติดตำมตรวจสอบด้วยสำยตำและ

เครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน มีกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนแสดงตำมตำรำง 

รายการ วิธีการติดตาม/รายงาน ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
กำรตรวจสอบ
พฤติกรรมเข่ือน โดย
เจ้ำหน้ำที่เข่ือน 

รำยงำนผลโดยเจ้ำหน้ำที่ประจ ำเขื่อน    ทุกเดือน แผนกตรวจสอบ
และบ ำรุงรักษำ
เขื่อนของแต่ละ
เขื่อน (หขx-ฟ.) 

กำรตรวจสอบ
พฤติกรรมเข่ือน โดย
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบและประเมิน
ควำมปลอดภัยของ
เขื่อน (กปข.) 

รำยงำนกำรตรวจสอบเขื่อนพร้อมสรุปผลจำก
เครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน ทุกครั ง ส่ง
ให้ผู้อ ำนวยกำรเขื่อน และรองผู้ว่ำกำรผลิต
ไฟฟ้ำ ทรำบ 

ทุก 2 ปี ฝ่ำยบ ำรุงรักษำ
โยธำ (อบย.) 

ระบบติดตำมตรวจวัด
ระยะไกลด้ำนควำม
ปลอดภัยเขื่อน   
(Dam Safety 
Remote Monitoring 
System, DS-RMS) 

Mobile Application : DAM SAFETY 

 
 

Realtime ฝ่ำยบ ำรุงรักษำ
โยธำ (อบย.) 

 
โดยมีรำยละเอียดกำรปฏิบัติงำนดังนี  
-  กำรตรวจสอบเขื่อนแบบประจ ำโดยเจ้ำหน้ำที่ประจ ำเขื่อนจะมีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ

เขื่อนเป็นประจ ำทุกเดือน ส่งให้ผู้อ ำนวยกำรเขื่อนทรำบ และส ำเนำให้ฝ่ำยบ ำรุงรักษำโยธำเพ่ือบันทึกข้อมูลกำร
ตรวจสอบ กำรตรวจวัด และประวัติกำรบ ำรุงรักษำเข่ือนลงในฐำนข้อมูลกลำงของฝ่ำยบ ำรุงรักษำโยธำ 

-   กำรตรวจสอบเขื่อนแบบเป็นทำงกำรโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินควำมปลอดภัยของ
เขื่อน (กปข .) ซึ่งปัจจุบันทุกเขื่อนของ กฟผ . ได้รับกำรตรวจสอบเขื่อนโดยคณะ กปข . ทุกๆ 2 ปี โดย             
ฝ่ำยบ ำรุงรักษำโยธำจะจัดท ำรำยงำนกำรตรวจสอบเขื่อนพร้อมสรุปผลจำกเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน    
ทุกครั ง ส่งให้ผู้อ ำนวยกำรเข่ือน และรองผู้ว่ำกำรผลิตไฟฟ้ำ ทรำบ 

-  กำรตรวจสอบเขื่อนกรณีพิเศษโดยคณะท ำงำนเฉพำะกิจ เมื่อภำรกิจแล้วเสร็จ ฝ่ำยบ ำรุงรักษำโยธำ
จะจัดท ำรำยงำนกำรตรวจสอบเขื่อนส่งให้ผู้อ ำนวยกำรเข่ือน ทรำบ 

นอกจำกนี  กฟผ. โดยฝ่ำยบ ำรุงรักษำโยธำยังได้พัฒนำระบบติดตำมตรวจวัดระยะไกลด้ำนควำม
ปลอดภัยเขื่อน (Dam Safety Remote Monitoring System, DS-RMS) ให้สำมำรถสื่อสำรสถำนะควำมมั่นคง
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ปลอดภัยเขื่อนให้ประชำชนได้รับทรำบ ผ่ำนทำง Application บนโทรศัพท์มือถือภำยใต้ชื่อระบบตรวจสุขภำพ
เขื่อน 
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ข้อมูลทั่วไปของเขื่อน กฟผ. 

เขื่อนภูมิพล 

ความเป็นมา 

เขื่อนภูมิพล เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรก ของประเทศไทย เดิมชื่อเขื่อนยั นฮีต่อมำ เมื่อวันที่ 25 
กรกฎำคม 2500 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ได้พระรำชทำนพระปรมำภิไธยให้เป็น        
ชื่อเขื่อนว่ำ “เขื่อนภูมิพล” 

 

 
 
ลักษณะเขื่อนและโรงไฟฟ้า 

เขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งเพียงแห่งเดียวของประเทศไทย สร้ำงปิดกั นล ำน  ำปิงที่ บริเวณ เขำแก้ว 
อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก มีรัศมีควำมโค้ง 250 เมตร สูง 154 เมตร ยำว 486 เมตร ควำมกว้ำงของสันเขื่อน 6 
เมตร อ่ำงเก็บน  ำมีควำมจุสูงสุด 13,462 ล้ำนลูกบำศก์เมตร จัดเป็น เขื่อนคอนกรีตโค้งที่ใหญ่และสูงที่สุดใน     
เอเชียอำคเนย์ 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ไดเ้สด็จพระรำชด ำเนินทรงวำงศิลำฤกษ์กำรก่อสร้ำงเมื่อ
วันที่ 24 มิถุนำยน 2504 กำรก่อสร้ำงในระยะแรกประกอบด้วยงำนก่อสร้ำงตัวเขื่อน ระบบส่งไฟฟ้ำ และอำคำร 
โรงไฟฟ้ำ ซึ่งได้ติดตั ง เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำเครื่องที่ 1-2 ก ำลังผลิตเครื่องละ 70,000 กิโลวัตต์ สำมำรถจ่ำย
กระแสไฟฟ้ำได้เมื่อวันที่ 17 พฤษภำคม และ 15 มิถุนำยน 2507 ตำมล ำดับ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ  
ภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระรำชด ำเนินไปทรงเปิดเขื่อนเมื่อวันที่ 17 พฤษภำคม 2507 

ต่อมำได้ติดตั งเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำเครื่องที่ 3-6 ก ำลังผลิตเครื่องละ 70,000 กิโลวัตต์ และเครื่องที่ 7 ก ำลัง
ผลิต 115,000 กิโลวัตต์ สำมำรถจ่ำยกระแสไฟฟ้ำได้ในวันที่ 11 พฤษภำคม และ 19 สิงหำคม 2512 และ วันที่ 18 
ตุลำคม 2525 ตำมล ำดับ 

เพ่ือเป็นกำรยืดอำยุกำรใช้งำนของเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำออกไป ในปี 2531 กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) ได้ท ำกำรปรับปรุงเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำเครื่องที่ 1-2 ท ำให้มีก ำลังผลิตเพ่ิมขึ น อีกเครื่องละ 6,300 
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กิโลวัตต์ สำมำรถจ่ำยกระแสไฟฟ้ำเข้ำระบบได้เม่ือเดือนพฤศจิกำยน 2535 และพฤศจิกำยน 2536 ตำมล ำดับ ส่วน
กำร ปรับปรุงเครื่องที่ 3-4 ท ำให้มีก ำลังผลิตเพ่ิมขึ น เท่ำกับเครื่องที่ 1-2 แล้วเสร็จสำมำรถจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบได้
เมื่อ เดือนกุมภำพันธ์ และสิงหำคม 2540 ตำมล ำดับ 

นอกจำกนี ในปี 2534 กฟผ. ได้ติดตั งเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำเครื่องที่ 8 แบบสูบกลับ ขนำดก ำลังผลิต 171,000 
กิโลวัตต์ และก่อสร้ำงเขื่อนแม่ปิงตอนล่ำง เพ่ือใช้อ่ำงเก็บน  ำเป็นอ่ำงล่ำง สำมำรถจ่ำยกระแสไฟฟ้ำเข้ำระบบได้ใน
เดือน มกรำคม 2539 ท ำให้โรงไฟฟ้ำพลังน  ำเขื่อนภูมิพล มีก ำลังผลิตติดตั งทั งสิ น 731,200 กิโลวัตต์ ให้พลังงำน
ไฟฟ้ำ ปีละ 1,062 ล้ำนกิโลวัตต์ชั่วโมง 

เขื่อนแม่ปิงตอนล่ำง เป็นเขื่อนขนำดเล็ก ชนิดดินถมแกนดินเหนียวปิดทับหน้ำด้วยหินทิ งสร้ำงปิด กั น      
ล ำน  ำปิง ห่ำงจำกเขื่อนภูมิพลลงมำทำงท้ำยน  ำ 5 กิโลเมตร ควำมยำวเขื่อน 200 เมตร สูง 12 เมตรจำกท้องน  ำ 
ควำมกว้ำง สันเขื่อน 10 เมตร ระดับสันเขื่อน +142.00 เมตร รทก. 

อำคำรระบำยน  ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 28 เมตร ยำว 144 เมตร สูง 14 เมตร ช่องระบำยน  ำ 10 
ช่อง กว้ำงช่องละ 10.5 เมตร อ่ำงเก็บน  ำมีควำมจุ 4.92 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ก่อสร้ำงแล้วเสร็จในเดือนธันวำคม 
2538 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรีเสด็จพระรำชด ำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อน เมื่อวันที่ 
28 ธันวำคม 2538 

ประโยชน์  

นอกเหนือจำกกำรผลิตไฟฟ้ำเพ่ือสนองควำมต้องกำรของประเทศแล้ว ในด้ำนกำรชลประทำน ยังสำมำรถ
ปล่อย น  ำในอ่ำงเก็บน  ำ ไปช่วยเหลือรำษฎรในพื นที่จังหวัดตำกก ำแพงเพชร และพื นที่ลุ่มน  ำเจ้ำพระยำประมำณ 
7.5 ล้ำนไร่ รวมทั งช่วยบรรเทำอุทกภัยในช่วงฤดูฝน และอ ำนวยประโยชน์ ในด้ำนกำรประมงอีกด้วย ผลพลอยได้
อีกประกำรหนึ่ง ก็คือ เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวที่ส ำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดตำก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขื่อนสิริกิติ์ 
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ความเป็นมา 

เขื่อนสิริกิติ์ เป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก่อสร้ำงขึ นตำมโครงกำรพัฒนำลุ่มน  ำน่ำน เดิมชื่อ 
เขื่อนผำซ่อม ต่อมำได้รับพระบรมรำชำนุญำตให้เชิญพระนำมำภิไธย สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์  พระบรมรำชินีนำถ 
ในรัชกำลที่ 9 ขนำนนำมว่ำ “เขื่อนสิริกิติ์” 

 
 

ลักษณะเขื่อนและโรงไฟฟ้า 

เขื่อนสิริกิติ์ สร้ำงปิดกั นล ำน  ำน่ำน ที่ต ำบลผำเลือด อ ำเภอท่ำปลำ จังหวัดอุตรดิตถ์ ด ำเนินกำร ก่อสร้ำงโดย
กรมชลประทำน เมื่อ ปี 2506 แล้วเสร็จในปี 2515 ลักษณะของเขื่อนเป็นเขื่อนดิน แกนกลำงเป็นดินเหนียว      
สูง 133.60 เมตร ยำว 810 เมตร กว้ำง 12 เมตร อ่ำงเก็บน  ำสำมำรถเก็บ กักน  ำได้ 9,510 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
ควำมจุของอ่ำงมำกเป็นที่สำมรองจำกเขื่อนศรีนครินทร์ และ เขื่อนภูมิพล 

โรงไฟฟ้ำและองค์ประกอบด ำเนินกำรก่อสร้ำงโดย กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อปี 2511 
แล้วเสร็จในปี 2515 ติดตั งเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ รวม 4 เครื่อง ก ำลังผลิตเครื่องละ 125,000 กิโลวัตต์ รวมก ำลังผลิต 
500,000 กิโลวัตต์ ให้พลังงำนไฟฟ้ำเฉลี่ยปีละ 1,245 ล้ำนกิโลวัตต์ชั่วโมง 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ใน
รัชกำลที่ 9 เสด็จพระรำชด ำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี ไปทรงประกอบพิธี
เปิดเขื่อนสิริกิติ ์และโรงไฟฟ้ำเมื่อวันที่ 4 มีนำคม พ.ศ. 2520 

 
 

ประโยชน์  
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•   กำรชลประทำน น  ำจำกอ่ำงเก็บน  ำจะถูกปล่อยออกไปยังพื นที่เพำะปลูกในทุ่งรำบสองฝั่งแม่น  ำน่ำน กับ
พื นที่ทุ่งเจ้ำพระยำ ทั งในฤดูฝนและฤดูแล้ง ในปริมำณท่ีได้มีกำรตกลงร่วมกันไว้กับกรมชลประทำน 

•   กำรบรรเทำอุทกภัย อ่ำงเก็บน  ำจะช่วยเก็บกักน  ำที่อำจจะไหลบ่ำลงมำ ช่วยลดกำรเกิดอุทกภัย ในทุ่ง
รำบสองฝั่งแม่น  ำน่ำน ตลอดจนทุ่งเจ้ำพระยำลงมำถึงกรุงเทพมหำนคร 

•   กำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ น  ำที่ปล่อยออกไปเพ่ือกำรชลประทำนจะผ่ำนเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำทั ง 4 เครื่อง ให้
พลังไฟฟ้ำ 500,000 กิโลวัตต์ ช่วยเสริมระบบไฟฟ้ำของประเทศให้มั่นคงยิ่งขึ น 

•   กำรประมง กฟผ. ได้น ำพันธุ์ปลำน  ำจืดหลำยชนิดปล่อยลงอ่ำงเก็บน  ำเป็นจ ำนวนมำก ท ำให้ กลำยเป็น
แหล่งประมงน  ำจืดขนำดใหญ่ ช่วยเสริมรำยได้ให้กับรำษฎรบริเวณนั น 

•   กำรคมนำคมทำงน  ำ ช่วยให้กำรคมนำคมทำงน  ำ บริเวณเหนือเขื่อนไปยังจังหวัดน่ำนสะดวก และใช้งำน
ได้ตลอดป ี

•   กำรท่องเที่ยว เขื่อนสิริกิติ์มีทิวทัศน์ที่สวยงำม โดยเฉพำะในฤดูหนำว ควำมเงียบสงบของบรรยำกำศ 
ประกอบกับพืชพันธุ์ไม้ที่งำมสะพรั่ง เป็นเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้ไปเยือนไม่ขำดสำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขื่อนศรีนครินทร ์
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ความเป็นมา 

เขื่อนศรีนครินทร์ เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของโครงกำรพัฒนำลุ่มน  ำแม่กลองสร้ำงขึ น บนแม่น  ำ
แควใหญ่ บริเวณบ้ำนเจ้ำเณร ต ำบลท่ำกระดำน อ ำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกำญจนบุรี นับเป็น เขื่อนแห่งที่ 8 ใน
จ ำนวน 17 แห่ง ที่กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สร้ำงขึ นเพ่ือ อ ำนวยประโยชน์ทำงด้ำนต่ำงๆ 
ตลอดจนช่วยพัฒนำชีวิต ควำมเป็นอยู่ของรำษฎร และส่งเสริมให้เป็น แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงำม 

 

 
 
ลักษณะเขื่อนและโรงไฟฟ้า 

เป็นเขื่อนประเภทหินถมแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีควำมสูงจำกฐำนรำก 140 เมตร       
สันเขื่อนยำว 610 เมตร กว้ำง 15 เมตร พื นที่อ่ำงเก็บน  ำ 419 ตำรำงกิโลเมตร มีควำมจุมำกเป็นอันดับหนึ่งคือ 
17,745 ล้ำนลูกบำศก์เมตร โรงไฟฟ้ำเป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก ติดตั งเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำจ ำนวน 5 เครื่อง 
เครื่องที่ 1-3 ก ำลังผลิต เครื่องละ 120,000 กิโลวัตต์ เครื่องที่ 4-5 เป็นเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำระบบสูบกลับ ก ำลังผลิต 
เครื่องละ 180,000 กิโลวัตต์ รวมก ำลังผลิตทั งสิ น 720,000 กิโลวัตต์ งำนก่อสร้ำงเขื่อนศรีนครินทร์ เริ่มเมื่อ        
ปี 2516 แล้วเสร็จในปี 2523 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ได้พระรำชทำนพระบรม         
รำชำนุญำตให้เชิญ พระนำมำภิไธยสมเด็จพระศรีนครินทร์ มำขนำนนำมเขื่อน และเสด็จ พระรำชด ำเนินพร้อมด้วย
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ไปทรงเปิดเขื่อน เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2524 

 
 
 
 

ประโยชน์  
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โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

•  ชลประทำน ช่วยส่งเสริมระบบชลประทำน โครงกำรแม่กลองใหญ่ให้มีประสิทธิภำพยิ่ งขึ น โดยมี       
เขื่อนแม่กลองของกรมชลประทำนเป็นหัวงำนทดน  ำเข้ำสู่พื นที่เกษตรได้ตลอดปีเป็นเนื อที่ถึง 4,118 ล้ำน
ไร่ 

•  ผลิตไฟฟ้ำ สำมำรถผลิตพลังงำนไฟฟ้ำได้เฉลี่ยปีละประมำณ 1,250 ล้ำนกิโลวัตต์ชั่วโมง 
•  บรรเทำอุทกภัย สำมำรถกักเก็บน  ำที่หลำกมำในช่วงฤดูฝนไว้ ในอ่ำงเก็บน  ำ ได้เป็นจ ำนวนมำก ช่วย 

บรรเทำอุทกภัยในเขตลุ่มน  ำแม่กลองให้ลดน้อยลง 
•  คมนำคมทำงน  ำ สำมำรถใช้เป็นเส้นทำงเดินเรือขึ นไปยังบริเวณอ ำเภอทองผำภูมิจังหวัดกำญจนบุรี และ

อ ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็วขึ น 
•  ผลักดันน  ำเค็ม สำมำรถปล่อยน  ำลงผลักดันน  ำเค็มมิให้หนุนล  ำเข้ำมำท ำควำมเสียหำยแก่พื นที่บริเวณ 

ปำกน  ำแม่กลองในช่วงฤดูแล้ง 
•  ประมง เป็นแหล่งเพำะพันธุ์ปลำน  ำจืดที่อุดมสมบูรณ์ ช่วยเพิ่มรำยได้ให้กับรำษฎรอีกทำงหนึ่งด้วย 

เขื่อนศรีนครินทร์นับเป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจที่สวยงำมอีกแห่งหนึ่ง ในจังหวัดกำญจนบุรีให้ทั ง
ควำมรู้และควำมเพลิดเพลิน แก่ผู้มำเที่ยวชมปีละเป็นจ ำนวนกว่ำแสนคน และก่อให้เกิด กำรขยำยตัวทำงกำร
ท่องเที่ยวอย่ำงกว้ำงขวำง เช่นแพท่องเที่ยวในอ่ำงเก็บน  ำ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขื่อนวชิราลงกรณ 
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ความเป็นมา 

เขื่อนวชิรำลงกรณ เป็นโครงกำรหนึ่งของแผน พัฒนำลุ่มน  ำแม่กลอง และกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) ได้พัฒนำให้สำมำรถผลิตไฟฟ้ำ เพ่ืออ ำนวยประโยชน์ให้กับประชำชนเพ่ิมมำกขึ น เขื่อนวชิรำลงกรณ  
จึงจัดเป็นเขื่อนอเนกประสงค์อีกแห่งหนึ่ง ของประเทศไทย 

 

 
 
ลักษณะเขื่อนและโรงไฟฟ้า 

เขื่อนวชิรำลงกรณเป็นเขื่อนหินถมแห่งแรก ของประเทศไทยที่ดำดผิวหน้ำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กตั งอยู่บน
แม่น  ำแควน้อย ในท้องที่ ต ำบลท่ำขนุน อ ำเภอทองผำภูมิ จังหวัดกำญจนบุรี อยู่ห่ำงจำกตัวอ ำเภอไปทำง           
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมำณ 6 กิโลเมตร เขื่อนวชิรำลงกรณมีควำมสูงจำกฐำน 92 เมตร สันเขื่อนกว้ำง 10 
เมตร ยำว 1,019 เมตร สูงจำกระดับน  ำทะเลปำนกลำง (รทก.) +161.75 เมตร ปริมำตรตัวเขื่อนประมำณ 8.1 
ล้ำนลูกบำศก์เมตร 

อ่ำงเก็บน  ำ อยู่ในท้องที่อ ำเภอทองผำภูมิ และอ ำเภอสังขละบุรีของจังหวัดกำญจนบุรี มีพื นที่รับน  ำฝน 
3.720 ตำรำงกิโลเมตร ปริมำณน  ำไหลเข้ำอ่ำงเฉลี่ยประมำณปีละ 5,500 ล้ำนลูกบำศก์เมตร และมีปริมำตรเก็บกัก
สูงสุดปกติ 8,860 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ที่ระดับ +155.0 เมตร (รทก.) 

โรงไฟฟ้ำ เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก ติดตั งเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำขนำดก ำลังผลิตเครื่องละ 100,000 
กิโลวัตต์ จ ำนวน 3 เครื่อง รวมก ำลังผลิต 300,000 กิโลวัตต์ ให้พลังงำนเฉลี่ยปีละ 760 ล้ำนกิโลวัตต์ชั่วโมง กำร
ก่อสร้ำงเริ่มในเดือนมีนำคม 2522 แล้วเสร็จในปี 2527 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จ
พระรำชด ำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี และสมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอจุฬำภรณ์
วลัยลักษณ์ฯ ทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนวชิรำลงกรณ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกรำคม 2529 

 
 
ประโยชน์ 



 

คู่มือการบริหารอ่างเกบ็น ้า กฟผ. หน้า 

จัดท ำโดย : สำยงำนรองผู้วำ่กำรผลิตไฟฟ้ำ 39/51 
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•   เขื่อนวชิรำลงกรณ นอกจำกสำมำรถผลิตพลังงำนไฟฟ้ำแล้วยังอ ำนวยประโยชน์ในด้ำนอ่ืนๆ เช่น ช่วย
บรรเทำอุทกภัย ซึ่งโดยปกติน  ำในฤดูฝน ทั งในล ำน  ำแควน้อย และแควใหญ่จะมีปริมำณมำก เมื่อไหลมำ
รวมกันจะท ำให้เกิดน  ำท่วม ลุ่มแม่น  ำแม่กลองเป็นประจ ำ หลังจำกได้ก่อสร้ำงเขื่อนศรีนครินทร์ และ
เขื่อนวชิรำลงกรณแล้วเสร็จ อ่ำงเก็บน  ำของเขื่อนทั งสองจะช่วยเก็บกักไว้ เป็นกำรบรรเทำอุทกภัยใน
พื นที่ดังกล่ำวอย่ำงถำวร 

•   ด้ำนกำรชลประทำนและกำรเกษตร ท ำให้มีแหล่งน  ำถำวรเพ่ิมขึ นอีกแห่งหนึ่ง เพ่ือช่วยเสริมระบบ
ชลประทำน ในพื นที่ของโครงกำรแม่กลองใหญ่ โดยเฉพำะท ำกำรเพำะปลูกในฤดูแล้ง จะได้ผลผลิต
กำรเกษตรเพ่ิมขึ น 

•   ด้ำนกำรประมง อ่ำงเก็บน  ำเหนือเข่ือนเหมำะส ำหรับเป็นแหล่งเพำะพันธุ์ปลำน  ำจืดได้เป็นอย่ำงดี และยัง
ช่วยเพิ่มพูนรำยได้ให้แก่ประชำชนอีกทำงหนึ่งด้วย 

•   ส ำหรับประโยชน์ที่นับว่ำส ำคัญอีกประกำรหนึ่งคือ ช่วยต้ำนน  ำเค็มและน  ำเสียในฤดูแล้งรวมทั งยังมีน  ำ
เสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรมของสองฝั่งแม่กลองอีกส่วนหนึ่ง และจำกกำรปล่อยน  ำจำกเขื่อนเพ่ิมขึ นใน
ฤดูแล้งจะช่วยขับไล่น  ำเสียและผลักดันน  ำเค็มท ำให้สภำพน  ำในแม่น  ำแม่กลองมีคุณภำพดีขึ น 

•   นอกจำกนี  เขื่อนวชิรำลงกรณยังเป็นเส้นทำงคมนำคมทำงน  ำ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญที่สวยงำม
อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย ในแต่ละปีจะมีนักทัศนำจรทั งชำวไทยและชำวต่ำงประเทศมำเยี่ยมชมกัน
เป็นจ ำนวนมำก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขื่อนอุบลรัตน์ 
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ความเป็นมา 

ขอนแก่น ดินแดนแห่งศิลปวัฒนธรรมพื นบ้ำนของแผ่นดินที่รำบสูงของประเทศไทย มีสถำนที่ ท่องเที่ยวทำง 
ประวัติศำสตร์โบรำณคดี และแหล่งควำมงำมตำมธรรมชำติมำกมำย ที่มีชื่อเสียงไปทั่ว ทั งภำยในและภำยนอก
ประเทศ นอกจำกนี  ณ ดินแดนแห่งนี ยังเป็นที่ตั ง เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนพลังน  ำ แห่งแรกของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต    
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในภำคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย 

 

 
 

ลักษณะเขื่อนและโรงไฟฟ้า 
เขื่อนอุบลรัตน์ เดิมชื่อ เขื่อนพองหนีบ สร้ำงปิดกั นแม่น  ำพองที่อ ำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เป็น    

เขื่อนไฟฟ้ำพลังน  ำแห่งแรกที่ กฟผ. ได้สร้ำงขึ นในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นแห่งที่สอง ของประเทศไทย
ต่อมำจำกเขื่อนภูมิพล 

ตัวเขื่อนเป็นหินถมแกนดินเหนียว มีควำมยำว 885 เมตร สูง 32 เมตร ระดับสันเขื่อนอยู่ที่ +185 เมตร 
(รทก.-ระดับน  ำทะเลปำนกลำง) สันเขื่อนกว้ำง 6 เมตร ฐำนเขื่อนกว้ำง 120 เมตร อ่ำงเก็บน  ำมีควำมจุ 2,263 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตรอำคำรโรงไฟฟ้ำ ตั งอยู่ทำงด้ำนซ้ำยมือตัวเขื่อน ติดตั งเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำขนำดก ำลังผลิต 8,400 
กิโลวัตต์ จ ำนวน 3 เครื่อง รวมก ำลังผลิตทั งสิ น 25,200 กิโลวัตต์ เขื่อนอุบลรัตน์ เริ่มก่อสร้ำงเมื่อปี 2507 แล้วเสร็จ
ในปี 2509 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระรำชด ำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำอุบลรัตน์รำชกัญญำฯ ไปทรงประกอบ 
พิธีเปิดเขื่อนเมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2509 

ต่อมำ กฟผ. ได้ท ำกำรปรับปรุงเขื่อนอุบลรัตน์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพของเขื่อนในกำรบรรเทำ อุทกภัยให้
สูงขึ น และเป็นกำรเสริมควำมปลอดภัยให้แก่ตัวเขื่อนโดยกำรเสริมสันเขื่อนจำกระดับ +185 เมตร (รทก.) เป็นที่
ระดับ +188.10 เมตร (รทก.) ส่วนฐำนเขื่อนด้ำนท้ำยขยำยจำกเดิมซึ่งกว้ำง 120 เมตร เป็น 125 เมตร โดยเริ่ม
ด ำเนิน กำรตั งแต่ปลำยปี 2527 และปรับปรุงแล้วเสร็จเมื่อต้นปี 2530 

ประโยชน์ 
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•   ด้ำนผลิตไฟฟ้ำ สำมำรถผลิตไฟฟ้ำได้ 55 ล้ำนกิโลวัตต์ชั่วโมง 
•   ด้ำนชลประทำนและกำรเกษตร น  ำที่ปล่อยผ่ำนกำรผลิตไฟฟ้ำแล้วจะถูกส่งเข้ำสู่ระบบชลประทำน ให้แก่

พื นที่เกษตรกรรมที่จังหวัดขอนแก่นและมหำสำรคำม จ ำนวน300,000 ไร่ ช่วยให้ท ำกำร เพำะปลูกได้     
ปีละ 2 ครั ง และ สำมำรถปลูกพืชในฤดูแล้งได้ด้วย 

•   ด้ำนกำรประมง อ่ำงเก็บน  ำเขื่อนอุบลรัตน์ เป็นแหล่งประมงขนำดใหญ่ที่ส ำคัญแห่งหนึ่ง ของประเทศ    
ท ำรำยได้ ปีหนึ่งๆ ให้แก่ประชำชนในภูมิภำคนี เป็นจ ำนวนมำกช่วยยกระดับมำตรฐำน กำรครองชีพของ
ประชำชนให้สูงขึ น 

•   ด้ำนกำรบรรเทำอุทกภัย ภำยหลังกำรก่อสร้ำงเขื่อนอุบลรัตน์สำมำรถบรรเทำภำวะน  ำท่วมที่เกิดขึ น 
อย่ำง กะทันหันในฤดูฝน บริเวณแนวฝั่ง ล ำน  ำพองถึงแม่น  ำชีให้ลดน้อยลง 

•   ด้ำนคมนำคม อ่ำงเก็บน  ำของเขื่อนใช้เป็นเส้นทำงคมนำคมทำงน  ำที่ส ำคัญประชำชนใช้เป็น เส้นทำง
สัญจร ไปมำหำสู่กันอย่ำงสะดวกและรวดเร็ว ทั งยังเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ ของ
ประชำชนทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขื่อนสิรินธร 
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ความเป็นมา 

เขื่อนสิรินธรเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่มีควำมส ำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจำกจะให้
ประโยชน์ทำงด้ำนกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำแล้ว ยังอ ำนวยประโยชน์นำนัปกำรต่อกำรพัฒนำ ชีวิตควำมเป็นอยู่ ของ
ประชำชนในภูมิภำคแถบนี ทั งทำงด้ำนกำรชลประทำน กำรป้องกันอุทกภัย กำรประมง และกำรท่องเที่ยว นับเป็น
กำรสงวนและใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ ในประเทศให้เกิดประโยชน์ สูงสุดอย่ำงสอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศในยุค
ปัจจุบัน 

 

 
 

ลักษณะเขื่อนและโรงไฟฟ้า 

เขื่อนสิรินธร เป็นเขื่อนประเภทหินถมแกนดินเหนียวสร้ำงปิดกั นแม่น  ำล ำโดมน้อยอันเป็นสำขำ ของแม่น  ำ
มูล ที่บริเวณแก่งแซน้อย ต ำบลช่องเม็ก อ ำเภอพิบูลมังสำหำร จังหวัดอุบลรำชธำนี 

ตัวเขื่อน มีควำมสูง 42 เมตร ยำว 940 เมตร สันเขื่อนกว้ำง 7.5 เมตร อ่ำงเก็บน  ำมีพื นที่ประมำณ 288 
ตำรำงกิโลเมตรสำมำรถกักเก็บน  ำได้ 1,966.5 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ที่ระดับกักเก็บน  ำสูงสุด 142.2 เมตร (จำก
ระดับน  ำทะเลปำนกลำง) 

โรงไฟฟ้ำพลังน  ำเขื่อนสิรินธร ติดตั งเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำไว้ 3 เครื่อง ขนำดก ำลังผลิตเครื่องละ 12,000 
กิโลวัตต์ รวมก ำลังผลิตทั งสิ น 36,000 กิโลวัตต์ 

กำรก่อสร้ำงโครงกำร ได้เริ่มในเดือนมิถุนำยน 2511 และมีกำรวำงศิลำฤกษ์เมื่อวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2512 
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำน พระบรม            
รำชำนุญำตให้เชิญพระนำมของ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ขนำนนำม เขื่อนว่ำ        
“เขื่อนสิรินธร” กำรก่อสร้ำงตัวเขื่อน และ ระบบส่งไฟฟ้ำระยะแรกแล้วเสร็จในปี 2514 พระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระรำชด ำเนินไปทรงเปิดเขื่อนสิรินธรเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2514 
หลังจำกนั นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2515 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร นโยบำยพลังงำนแห่งชำติ ได้มอบเขื่อนสิรินธร
ให้อยู่ในควำมรับผิดชอบดูแลของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต่อไป 
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ประโยชน์ 

•  กำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ สำมำรถใช้พลังน  ำมำผลิตพลังงำนได้เฉลี่ยปีละ 90 ล้ำนกิโลวัตต์ชั่วโมง ท ำให้
ขยำย ขอบเขตกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำในภำคตะวันออกเฉียงเหนือออกไปได้กว้ำงขวำงขึ น 

•  กำรชลประทำน สำมำรถส่งน  ำที่เก็บกักไว้ในอ่ำงเก็บน  ำไปใช้ในระบบชลประทำนได้เป็นพื นที่ 152,000 
ไร่ จึงช่วยให้เกษตรกรในแถบนนี ท ำกำรเพำะปลูกได้ตลอดปี 

•   บรรเทำอุทกภัย เขื่อนสิรินธรสำมำรถกักเก็บน  ำที่ไหลบ่ำมำตำมแม่น  ำล ำโดมน้อยไว้ได้เป็นจ ำนวน มำก
จงึช่วยป้องกันปัญหำน  ำท่วม และช่วยให้แม่น  ำมูลสำมำรถระบำยน  ำลงสู่แม่น  ำโขง ได้สะดวกยิ่งขึ น 

•  กำรประมง อ่ำงเก็บน  ำเขื่อนสิรินธร เป็นแหล่งเพำะพันธุ์ปลำน  ำจืดขนำดใหญ่โดย กฟผ . ร่วมมือ กับ    
กรมประมง น ำพันธ์ปลำน  ำจืดขนำดใหญ่ โดย กฟผ. ร่วมมือกับกรมประมงน ำพันธุ์ปลำมำปล่อย อำทิ     
ปลำยี่สก ปลำนิล ปลำไน ฯลฯ และกุ้งก้ำมกรำมท ำให้รำษฎรมีอำชีพหลักเพ่ิมขึ น 

•  กำรคมนำคม สำมำรถใช้อ่ำงเก็บน  ำเป็นเส้นทำงเดินเรือติดต่อค้ำขำย และคมนำคมขนส่งผลผลิต ออกสู่
ตลำดได้สะดวกอีกทำงหนึ่ง 

•   กำรท่องเที่ยว ควำมสวยงำมสงบร่มรื่นของภำยในบริ เวณเขื่อน และอ่ำงเก็บน  ำ เป็นสิ่งดึงดูดใจให้ 
นักท่องเที่ยวเดินทำงมำเที่ยวชมและพักผ่อนหล่อนใจเป็นจ ำนวนมำกก่อให้เกิดกำรขยำยตัวทำงด้ำน 
ธุรกิจท่องเที่ยวอื่น ๆ ตำมไปด้วย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขื่อนจุฬาภรณ์ 
 
ความเป็นมา 



 

คู่มือการบริหารอ่างเกบ็น ้า กฟผ. หน้า 

จัดท ำโดย : สำยงำนรองผู้วำ่กำรผลิตไฟฟ้ำ 44/51 
 

 

 

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

โครงกำรน  ำพรม ได้รับอนุมัติจำกคณะรัฐมนตรี ให้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงเมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน พ.ศ. 2512 
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เริ่มด ำเนินกำรก่อสร้ำงเขื่อนและโรงไฟฟ้ำเมื่อเดือน มกรำคม พ.ศ. 
2513 งำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จและสำมำรถจ่ำยไฟฟ้ำได้ตั งแต่เดือนตุลำคม พ.ศ. 2515 เป็นต้นมำ พระบำทสมเด็จ
พระปรมนิทรมหำภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ 9 เสด็จพระรำชด ำเนิน
พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี และสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ 
อัครรำชกุมำรี ทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนและโรงไฟฟ้ำเมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน พ.ศ. 2516 พร้อมทั ง พระรำชทำน   
พระนำมสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี ขนำนนำมเขื่อนว่ำ เขื่อนจุฬำภรณ์ 

 

 
 

ลักษณะเขื่อนและโรงไฟฟ้า 

ลักษณะเขื่อน เขื่อนจุฬำภรณ์มีลักษณะเป็นแบบหินถมแกนกลำงเป็นดินเหนียวบดอัดทับแน่นด้วยหินและ
กรวด ตัวเขื่อนยำว 700 เมตร สันเขื่อนกว้ำง 8 เมตร สูง 70 เมตรระดับสันเขื่อนอยู่ที่+763.0 เมตร เหนือ
ระดับน  ำทะเลปำนกลำง (รทก.) อ่ำงเก็บน  ำมีควำมจุ 188 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 

โรงไฟฟ้ำ โรงไฟฟ้ำตั งอยู่บริเวณเขำใกล้กับล ำน  ำสุ ซึ่งอยู่อีกฟำกหนึ่งของตัวเขื่อนในกำรผลิตไฟฟ้ำ กฟผ. ท ำ
กำรชักน  ำจำกหน้ำเขื่อนบริเวณฝั่งซ้ำยของล ำน  ำ ผ่ำนอุโมงค์ซึ่งเจำะทะลุภูเขำไปหมุนเครื่องกังหันน  ำที่ตั งอยู่ใน    
หุบเขำอีกด้ำนหนึ่งโรงไฟฟ้ำติดตั งเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำขนำด 20,000 กิโลวัตต์ จ ำนวน 2 เครื่อง รวมก ำลังผลิต 
40,000 กิโลวัตต์ ให้พลังงำนไฟฟ้ำเฉลี่ยปีละ 57 ล้ำนกิโลวัตต์ชั่วโมง 

 
 
 
 

ประโยชน์  

 มีควำมส ำคัญมำกอีกเขื่อนหนึ่งต่อกำรพัฒนำพลังงำนไฟฟ้ำในภำคะวันออกเฉียงเหนือ  สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำของประชำชนได้อย่ำงเพียงพอ  
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 เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่ให้ประโยชน์ต่อกำรชลประทำนช่วยระบำยน  ำเพ่ือกำรเพำะปลู กในฤดูแล้งใน
พื นที่กำรเกษตรตำม ล ำน  ำพรมประมำณ 50,300 ไร่ และตำมล ำน  ำเชินประมำณ 20,800 ไร่  

 อ่ำงเก็บน  ำยังเป็นแหล่งเพำะพันธุ์ปลำน  ำจืดที่ส ำคัญแห่งหนึ่งในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั งบริเวณ
โดยรอบของที่ตั งตัวเขื่อนมีทิวทัศน์สวยงำมมำก  มีอำกำศเย็นสบำยตลอดปีจนได้สมญำว่ำเป็น 
“สวิตเซอร์แลนด์ของประเทศไทย” เขื่อนจุฬำจึงเป็นสถำนที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมำพักผ่อนอีก แห่งหนึ่ง
ของภูมิภำคนี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขื่อนรัชชประภา 
 
ความเป็นมา 
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เขื่อนรัชชประภำ มีชื่อเรียกดั งเดิมว่ำ เขื่อนเชี่ยวหลำน เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของภำคใต้ อยู่ใน
จังหวัดสุรำษฏร์ธำนี เมื่อก่อสร้ำงแล้วเสร็จได้รับพระมหำกรุณำธิคุณจำกพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล 
อดุลยเดช พระรำชทำนนำมให้ใหม่ว่ำ “เขื่อนรัชชประภำ” มีควำมหมำยว่ำ “แสงสว่ำงแห่งรำชอำณำจักร” 

 

 
 
ลักษณะเขื่อนและโรงไฟฟ้า 

เขื่อนรัชชประภำ สร้ำงปิดกั นล ำน  ำคลองแสง ที่บ้ำนเชี่ยวหลำน ต ำบลเขำพัง อ ำเภอบ้ำนตำขุน จังหวัด      
สุรำษฎร์ธำนี เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว สูง 94 เมตร ควำมยำวสันเขื่อน 761 เมตร และมีเขื่อนปิดกั นช่องเขำ
ขำดอีก 5 แห่ง 

อ่ำงเก็บน  ำ มีควำมจุ 5,638.8 ล้ำนลูกบำศก์เมตร พื นที่อ่ำงเก็บน  ำ 185 ตำรำงกิโลเมตร ปริมำณน  ำไหลเข้ำ
อ่ำงเฉลี่ยปีละ 3,057 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 

โรงไฟฟ้ำ ตั งอยู่บนฝั่งขวำของแม่น  ำ เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก ติดตั งเครื่องผลิตไฟฟ้ำ เครื่องละ 
80,000 กิโลวัตต์ จ ำนวน 3 เครื่อง รวมก ำลัง กำรผลิต 240,000 กิโลวัตต์ ให้พลังงำนไฟฟ้ำเฉลี่ยปีละประมำณ 554 
ล้ำนกิโลวัตต์ชั่วโมง 

ลำนไกไฟฟ้ำ ตั งอยู่บนฝั่งซ้ำยของแม่น  ำ ห่ำงจำกโรงไฟฟ้ำ ประมำณ 100 เมตร ท ำหน้ำที่ส่งพลังไฟฟ้ำจำก
โรงไฟฟ้ำ ด้วยสำยส่งไฟฟ้ำขนำด 230 กิโลโวลต์ วงจรคู่ไปยังสถำนี ไฟฟ้ำแรงสูงสุรำษฎร์ธำนี ระยะทำง 50 
กิโลเมตร และขนำด115 กิโลโวลต์ วงจรคู่ไปยังสถำนีไฟฟ้ำแรงสูงพังงำ ระยะทำง 82 กิโลเมตร เขื่อนรัชชประภำ 
เริ่มด ำเนินกำรก่อสร้ำง เมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2525 แล้วเสร็จในเดือนกันยำยน 2530 พระบำทสมเด็จ           
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ได้เสด็จพระรำช
ด ำเนินเปิดเขื่อนรัชชประภำ และโรงไฟฟ้ำพลังน  ำ เมื่อวันพุธที่ 30 กันยำยน 2530 

ประโยชน์ 
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•   กำรชลประทำนเพื่อกำรเพำะปลูก ปริมำณน  ำที่ปล่อยจำกเขื่อนให้ประโยชน์ต่อกำรเพำะปลูกพืช บริเวณ
สองฝั่งแม่น  ำในตอนล่ำง ในเขตท้องที่อ ำเภอบ้ำนตำขุนอ ำเภอคีรีรัฐนิคม และอ ำเภอพุนพิน สำมำรถท ำ
นำปรัง และปลูกพืชในฤดูแล้งได้ผลดี 

•  บรรเทำอุทกภัย กำรกักเก็บน  ำของเขื่อนในฤดูฝน จะช่วยลดควำมรุนแรงของสภำวะน  ำท่วมในพื นที่
ตอนล่ำงได้เป็นอย่ำงดี 

•   กำรประมง อ่ำงเก็บน  ำของเขื่อนรัชชประภำเป็นแหล่งประมงน  ำจืดที่ส ำคัญ ทุกๆ ปี กฟผ. ได้ปล่อยพันธุ์
ปลำและกุ้งเป็นจ ำนวนมำกลงไปในอ่ำงเก็บน  ำ สำมำรถให้ผลผลิตทำงด้ำนกำรประมงเฉลี่ยปีละ 300 ตัน 
ซึ่งเป็นกำรส่งเสริมรำยได้ให้กับรำษฎรในพื นที่ได้อีกทำงหนึ่ง 

•   กำรท่องเที่ยว ทัศนียภำพโดยรอบบริเวณเขื่อนและอ่ำงเก็บน  ำ สวยสดงดงำม และสงบร่มรื่ น เหมำะแก่
กำรไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และสำมำรถดึงดูดนักท่องเที่ยวปีละกว่ำ 150,000 คน ให้เดินทำงมำเยี่ยม
ชมเข่ือนรัชชประภำ 

•   กำรผลิตไฟฟ้ำ พลังน  ำจำกเขื่อนสำมำรถน ำมำผลิตพลังงำนไฟฟ้ำได้ปีละ 315 ล้ำนกิโลวัตต์ชั่วโมง ช่วย
เสริมระบบไฟฟ้ำในภำคใต้ให้มั่นคงยิ่งขึ น นอกจำกนี น  ำที่ปล่อยผ่ำนเครื่องผลิตไฟฟ้ำยังส่งต่อเพ่ือใช้
ประโยชน์ในด้ำนเกษตรกรรมบริเวณพื นที่ท้ำยน  ำอีกด้วย 

•  แก้ไขน  ำเสียและผลักดันน  ำเค็ม สภำพน  ำที่มีปริมำณน้อยของล ำน  ำตำปี -พุมดวง ในฤดูแล้ง ท ำให้เกิด
ภำวะน  ำเน่ำเสียได้ง่ำย ขณะเดียวกันบริเวณปำกแม่น  ำจะมีน  ำเค็มรุกล  ำเข้ำมำตำมล ำน  ำ น  ำที่ปล่อยจำก
เขื่อนรัชชประภำจะช่วยเจือจำงน  ำเสียในล ำน  ำ และต้ำนทำนกำรรุกล  ำของน  ำเค็มที่ปำกแม่น  ำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขื่อนบางลาง 
 
ความเป็นมา 
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โครงกำรโรงไฟฟ้ำเขื่อนบำงลำงนับเป็นโครงกำรอเนกประสงค์แห่งหนึ่งตำมแผนพัฒนำลุ่มน  ำปัตตำนี 
โครงกำรนี  กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย ได้เข้ำมำด ำเนินกำรส ำรวจและรวบรวมข้อมูลต่ำงๆ เพ่ิมเติม เพ่ือใช้
ประกอบกำรออกแบบงำนด้ำนวิศวกรรมศำสตร์เรื่อยมำ โดยให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำในภูมิภำคส่วนนี  
ต่อมำ คณะรัฐมนตรีได้มีอนุมัติให้กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย ด ำเนินกำรก่อสร้ำงงำนโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
เขื่อนบำงลำง เมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2516 โดยกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย ได้เร่งด ำเนินกำรตำมขั นตอน
ต่ำงๆ เช่น กำรจัดหำแหล่งที่มำของกำรลงทุน กำรจัดท ำรำยละเอียด กำรเรียกประกวดรำคำงำนก่อสร้ำงด้ำนโยธำ
ของโครงกำรและอุปกรณ์เครื่องจักรต่ำงๆ 

 

 
 

เขื่อนบำงลำง เริ่มด ำเนินกำรก่อสร้ำงมำตั งแต่เดือนกรกฎำคม 2519 แล้วเสร็จเดือนมิถุนำยน 2524 เขื่อน
บำงลำง เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของภำคใต้ กำรก่อสร้ำงได้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ก็ด้วยควำมเสียสละ 
ร่วมมือ ร่วมใจ จำกทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ทั งจำกรำษฎรในพื นที่ หน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ รวมทั งเจ้ำหน้ำที่ของกำร
ไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่เข้ำมำปฏิบัติงำนในพื นที่ เขื่อนแห่งนี จึงมีขึ นเพ่ืออ ำนวยประโยชน์แก่
ประชำชนในภูมิภำคนี ของประเทศอย่ำงแท้จริง พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระ
นำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ 9 เสด็จพระรำชด ำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อน เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2524 
ลักษณะเขื่อนและโรงไฟฟ้า 

ลักษณะเขื่อน เขื่อนบำงลำง กั นแม่น  ำปัตตำนีที่บริเวณบ้ำนบำงลำง ต ำบลเขื่อนบำงลำง อ ำเภอบันนังสตำ 
จังหวัดยะลำ ห่ำงจำกตัวอ ำเภอเมือง 58 กิโลเมตร ตัวเขื่อนเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว มีควำมสูง 85 เมตร สัน
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เขื่อนยำว 430 เมตร กว้ำง 10 เมตรอ่ำงเก็บน  ำมีควำมจุ 1,420 ล้ำนลูกบำศก์เมตร พื นที่รับน  ำเหนือเขื่อน 2,080 
ตำรำงกิโลเมตร 

อำคำรโรงไฟฟ้ำ ตั งอยู่บนฝั่งขวำของแม่น  ำปัตตำนี ติดตั งเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ จ ำนวน 3 เครื่อง ขนำดเครื่อง
ละ 24,000 กิโลวัตต์ รวมก ำลังผลิต 72,000 กิโลวัตต์ ให้พลังงำนไฟฟ้ำปีละประมำณ 200 ล้ำนกิโลวัตต์ชั่วโมง 

ลำนไกไฟฟ้ำ ตั งอยู่บริเวณด้ำนหลังของอำคำรโรงไฟฟ้ำ ไฟฟ้ำที่ผลิตได้จะส่งมำยังลำนไกไฟฟ้ำแห่งนี  แล้ว
ต่อไปยังสำยส่งไฟฟ้ำขนำด 115 กิโลวัตต์ 2 วงจร สู่สถำนีไฟฟ้ำแรงสูงยะลำ ระยะทำงประมำณ 40 กิโลเมตรเขื่อน
บำงลำงได้เริ่มด ำเนินกำรก่อสร้ำง ตั งแต่เดือนกรกฎำคม 2519 เป็นต้นมำ แล้วเสร็จในเดือนมิถุนำยน 2524 
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ 9 
ได้เสด็จพระรำชด ำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงประกอบพิธีเปิด        
เขื่อนบำงลำง เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2524 

ประโยชน์ 

 อ ำนวยประโยชน์ ในด้ำนกำรชลประทำนแก่พื นที่เพำะปลูก ของจังหวัดยะลำและปัตตำนีเป็นพื นที่ 
380,000 ไร่  

 ผลิตไฟฟ้ำได้ เฉลี่ยปีละประมำณ 200 ล้ำนกิโลวัตต์ชั่วโมง ช่วยส่งเสริมระบบไฟฟ้ำในภำคใต้ให้มีควำม
มั่นคงยิ่งขึ น  

 ช่วยบรรเทำอุทกภัยในบริเวณตอนล่ำง ของลุ่มแม่น  ำปัตตำนีที่เคยเกิดขึ นเสมอได้เป็นอย่ำงดี  
 เป็นแหล่งประมงน  ำจืดที่ส ำคัญในภำคใต้ ที่ช่วยเสริมอำชีพและรำยได้แก่รำษฎรที่อำศัยอยู่ใกล้เขื่อน 
 เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ที่ส ำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดยะลำ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
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