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ฉบับที่ 45/2562 วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 

กฟผ. เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งร่วมกับทุกภาคส่วน 
จับตาสถานการณ์น้้าเขื่อนภาคอีสาน 
เน้นจัดสรรน้้าเพื่ออุปโภคบริโภคเป็นหลัก 
         กฟผ. เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งร่วมกับทุกภาคส่วน พบเขื่อนภาคอีสานปริมาณน้้าใช้งานน้อย โดยเฉพาะเขื่อนอุบลรัตน
เน้นจัดสรรน้้าเพื่ออุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศเป็นหลัก พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนใช้น้้าอย่างประหยัด 

นายจรัญ ค าเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (ชฟม.) กล่าวว่า กฟผ. ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
กรมชลประทาน ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สนทช.) และคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ า 
ซึ่ง กฟผ. เป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการฯ เตรียมพร้อมวางแผนและรับมือสถานการณ์ภัยแล้งปี 2562 ซึ่งมีแนวโน้มว่า ปริมาณน้ ากักเก็บ
ในเขื่อนทั่วประเทศที่สามารถน ามาใช้งานได้ มีปริมาณต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 2,536 ล้ านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.) หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 11.13 (เทียบกับความจุใช้งาน) โดยเฉพาะเขื่อนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า มีปริมาณน้ าใช้งานได้อยู่ในเกณฑ์ 
น้อยมาก จ าเป็นต้องติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ าของเขื่อนแต่ละแห่งอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเขื่อนอุบลรัตน์ที่มีปริมาณน้ า 
ใช้งานได้เหลือเพียง 103 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 5.58 ของความจุใช้งานได้ คาดการณ์ว่า อาจจะต้องน าน้ าที่อยู่ต่ ากว่าระดับ Dead 
Storage หรือระดับน้ าต่ าสุด (Minimum Water Level) มาใช้เช่นเดียวกับปี 2559 ที่ผ่านมา เบื้องต้นพบว่า มีปริมาณน้ าต้ นทุน 
ไม่ เพียงพอส าหรับการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง จึงจ าเป็นต้องขอความร่วมมือจากเกษตรกร งดการเพาะปลูกข้าวนาปรั ง 
ลดการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังและบ่อปลา งดสูบน้ าและปิดกั้นล าน้ า รวมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ใช้น้ าทุกภาคส่วนร่วมกัน 
ใช้น้ าอย่างประหยัดและรู้คุณค่า เพื่อให้มีน้ าส าหรับการใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ  
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“กฟผ. ได้เตรียมรับมือวิกฤตภัยแล้งในปี 2562 ร่วมกับทุกภาคส่วน มีแผนการจัดสรรน้ าช่วงฤดูแล้ง เป็นไปตามแผน 
การจัดสรรน้ าช่วงฤดูแล้งปี 2561/62 ของกรมชลประทาน โดยจัดสรรน้ าให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุนในอ่างเ ก็บน้ า 
เพื่อสนับสนุนการใช้น้ าทุกกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึงและพอเพียง รวมทั้งมีน้ าส ารองไว้ส่วนหนึ่งส าหรับการอุปโภค - 
บริโภค และการประปาเป็นหลัก และเพื่ อการรักษาระบบนิ เวศทางน้ า เช่น  การผลักดันน้ าเค็ม การขับ ไล่น้ าเสีย  
เพื่อการเกษตรกรรม สนับสนุนน้ าได้ เฉพาะพืชที่ปลูกไว้เดิม เนื่องจากต้องส ารองน้ าไว้เพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษา 
ระบบนิเวศในช่วงต้นฤดูฝน และเพื่อการอุตสาหกรรม ตามล าดับ ทั้งนี้ในเบื้องต้น กฟผ. ได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ าไว้ส าหรับช่วยเหลือ
และสนับสนุนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งอย่างเต็มที่” นายจรัญ ค าเงิน ชฟม. กล่าว  

ส าหรับเขื่อน กฟผ. ได้มีการวางแผนการระบายน้ าในฤดูแล้งให้เป็นไปตามแผนการจัดสรรน้ าช่วงฤดูแล้งฯ โดยมีแผน 
การระบายน้ าจากลุ่มน้ าเจ้าพระยา 6,500 ล้าน ลบ.ม. จากเขื่อนภูมิพล 3,000 ล้าน ลบ.ม. และเขื่อนสิริกิติ์ 3,500 ล้าน ลบ.ม. 
ลุ่มน้ าแม่กลอง 5,700 ล้าน ลบ.ม. จากเขื่อนศรีนครินทร์ 3,135 ล้าน ลบ.ม. และเขื่อนวชิราลงกรณ 2,565 ล้าน ลบ.ม. ลุ่มน้ าคลองแสง 
จากเขื่อนรัชชประภา 1,300 ล้าน ลบ.ม. ลุ่มน้ าปัตตานี จากเขื่อนบางลาง 660 ล้าน ลบ.ม. ลุ่มน้ าพอง จากเขื่อนอุบลรัตน์ 189 ล้าน ลบ.ม. 
ล าน้ าล าโดมน้อย จากเขื่อนสิรินธร 203 ล้าน ลบ.ม. ล าน้ าเชิญ จากเขื่อนจุฬาภรณ์ 22 ล้าน ลบ.ม. ล าน้ าพรม จากเขื่อนห้วยกุ่ม 33 
ล้าน ลบ.ม. และเขื่อนน้ าพุง 40 ล้าน ลบ.ม. 

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562) สถานการณ์น้ าของเข่ือน กฟผ. ภาพรวมทั่วประเทศ มีปริมาณน้ ากักเก็บรวม 
42,722 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ าใช้งานได้รวม 19,678 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 51 ของความจุใช้งานได้ทั้งหมด แบ่งออกเป็น 
ภาคเหนือ เข่ือนภูมิพลและเข่ือนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ าต้นทุนรวม 6,951 ล้าน ลบ.ม. ถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้ าปานกลาง  ภาคตะวันตก 
เข่ือนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ และเข่ือนท่าทุ่งนา มีปริมาณน้ าต้นทุนรวม 8,486 ล้าน ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์น้ ามาก  ภาคใต้ 
เข่ือนรัชชประภาและเข่ือนบางลาง มีปริมาณน้ าต้นทุนรวม 3,861 ล้าน ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์น้ าปานกลาง ภาคอีสาน เข่ือนอุบลรัตน์ 
เขื่อนสิรินธร เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม และเขื่อนน้ าพุง มีปริมาณน้ าต้นทุนรวมเพียง 379 ล้าน ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์น้ าน้อย 
ยกเว้นเข่ือนอุบลรัตน์อยู่ในเกณฑ์น้ าน้อยวิกฤต 

นายจรัญ ค าเงิน ชฟม. กล่าวเพิ่มเติมว่า กฟผ. ได้สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถ านการณ์อ่างเก็บน้ า 
ของเขื่อนต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ ให้แก่ภาคประชาชน ภาคเกษตรกรรม และทุกภาคส่วนโดยรอบเขื่อนที่ได้รับ
ผลกระทบอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันหาแนวทางเตรียมรับมือกับสถานการณ์วิกฤตภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขอยืนยันว่า
ไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าของประเทศอย่างแน่นอน เพราะสัดส่วนพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากน้ าคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 
3 เท่านั้น และในช่วงความต้องการไฟฟ้าสูง กฟผ. มีมาตรการรองรับการผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงประเภทอื่นแทน 

“กฟผ. ขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ใช้น้ าทุกภาคส่วน ร่วมกันใช้น้ าอย่างประหยัดและรู้คุณค่า เพื่อให้มีปริ มาณน้ า
ส าหรับการใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งนี้ โดยสามารถติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ WATER.EGAT.CO.TH 
และแอพพลิเคชั่น EGAT Water ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ าของเขื่อน กฟผ. ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
รวมทั้งมีการถ่ายทอดสดจากกล้อง CCTV ของแต่ละเข่ือนอีกด้วย” ชฟม. กล่าวทิ้งท้าย  ข่าว : กสห - ย. 




