รายงานสถานการณ์น้า ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2556
โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาน้้าอูน จังหวัดสกลนคร
(รายงาน ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2556)
-----------------------------------1.สภาพน้้าฝน
ปริมาณน้้าฝนตกสะสมในปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 – 6 ตุลาคม 2556 มีปริมาณน้้าฝน
ตกเหนืออ่างฯเฉลี่ยสะสม เท่ากับ 1,365.58 มม. มากกว่าปริมาณน้้าฝนตกเหนืออ่างฯเฉลี่ยสะสมในช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2555 ซึ่งปริมาณฝนตกเหนืออ่างฯรวม 936.28 มม. (ปริมาณฝนตกเหนืออ่างฯเฉลี่ยสะสมตลอด
ปี 2555 เท่ากับ 937.2 มม. โดยปริมาณฝนเฉลี่ ยทั้งปีของโครงการฯน้้าอูน เท่ากับ 1,400 มม.) ในช่ว ง
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2556 – 6 ตุลาคม2556 ที่ผ่านมามีวันที่ฝนตกเหนืออ่างฯเฉลี่ยจ้านวน 2 วัน รวม
เป็นปริมาณน้้าฝนตกเฉลี่ยเหนืออ่างฯเท่ากับ 38.25 มม.
2.สภาพน้้าท่า
ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2556 ระดับน้้าในล้าน้้าอูน ณ จุดตรวจวัด TKh.108 วัดศรีธรรมราช บ้านพอกใหญ่
สามัคคี ต้าบลพอกน้อย อ้าเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร (ห่างจากหัวงานเขื่อนน้้าอูน ประมาณ 48 กม.) อยู่
ที่ระดับ +153.35 ม.รทก. ต่้ากว่าตลิ่ง 3.61 เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติ
3.สภาพน้้าในอ่างเก็บน้้าน้้าอูน
3.1 สภาพน้้าในอ่างเก็บน้้าน้้าอูน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 มีปริมาณน้้าในอ่าง 415.26 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ 79.86 % ของความจุที่ระดับเก็บกัก
3.2 ปริมาณน้้าที่ไหลลงอ่างฯ น้้าอูน ตั้งแต่ 1 มกราคม – 6 ตุลาคม 2556 ประมาณ 357.15 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร (ปริมาณน้้าไหลลงอ่างน้้าอูน เฉลี่ยทั้งปี 386 ล้าน ลูกบาศก์เมตร)
3.3 สภาพน้้ า ในอ่ า งเก็ บ น้้ าน้้ า อู น ณ วั น ที่ 7 ตุล าคม 2556 มีป ริ มาณน้้ าในอ่ าง 422.35 ล้ า น
ลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ 81.22 % ของความจุที่ระดับเก็บกัก ปริมาณน้้าในอ่างฯ มีแนวโน้ม
ลดลง
4.การบริหารจัดการน้้า
4.1 เพื่อการอุปโภค-บริโภค
ปริมาณน้้าที่สูบเพื่อการประปาทั้ง 4 แห่ง ประมาณวันละ 0.0058 ล้าน ลูกบาศก์เมตร
4.2 ผลการส่งน้้าฤดูแล้งปี 2555/2556 เริ่มส่งน้้าตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 และหยุดส่งน้้าวันที่
29 มีนาคม 2556 ปริมาณน้้าที่ส่ง 100.64 ล้าน ลูกบาศก์เมตรพื้นที่เก็บเกี่ยวถึง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม
2556 มีพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง 31,360 ไร่คิดเป็น 98.42 % พื้นที่เก็บเกี่ยวพืชไร่ – พืชผัก 3,539 ไร่คิด
เป็น 100 % รวมพื้นที่เก็บเกี่ยวทั้งสิ้น 34,899 ไร่ คิดเป็น 98.58 % มีพื้นที่เสียหายได้แก่ ข้าวนาปรังพันธุ์
พื้นเมือง จ้านวน 503 ไร่ คิดเป็น1.42 % (เก็บเกี่ยวเต็มพื้นทีแ่ ล้ว) พื้นทีบ่ ่อปลา 49 ไร่
4.3 การส่งน้้าฤดูฝน ปี 2556
4.3.1 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาน้้าอูน ได้ด้าเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการจัดการ
ชลประทาน ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
เป็นประธานในการประชุม ผลการประชุมมีมติดังนี้
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 ก้าหนดส่งน้้าฤดูนาปี ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2556 ถึง 31 ตุลาคม 2556 ถ้าหากมี
ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง และปริมาณน้้าในแปลงเพาะปลูก มีเพียงพอ จะยังไม่ส่งน้้า
ให้กับพื้นที่ โดยพนักงานส่งน้้าจะท้าการส้ารวจสภาพน้้าในแปลนาว่ามีเพียงพอหรือไม่
ประกอบกับเกษตรกรมีการร้องขอความต้องการใช้น้า จึงจะท้าการส่งน้้าให้กับพื้นที่
 ถ้ามีฝนตกในพื้นที่ปริมาณมาก เนื่องจากพายุหมุนเขตร้อน (ดีเปรสชั่น โซนร้อนและ
ไต้ฝุ่น) จะหยุดการส่งน้้าทันที เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับคลองส่งน้้า ,อาคาร
ชลประทาน และพื้นที่เพาะปลูก
 การพร่องน้้าในอ่างฯ กรณีที่เกษตรกรมีความต้องการใช้น้าอยู่ จะเป็นการส่งน้้า และ
ระบายน้้าตามคลองส่งน้้าเข้าไปในพื้นที่เพาะปลูก หรือไม่ก็ระบายเข้าสู่คลองส่งน้้าปล่อย
น้้าผ่านอาคารทิ้งน้้าลงตามคลองระบายน้้า แต่ทั้งนี้ต้องไม่ให้ไปกระทบกับปริมาณน้้าใน
ล้าน้้าห้วยปลาหาง และล้าน้้าอูนที่อยู่ในขั้นวิกฤติ
 ถ้าปริมาณน้้าในล้าน้้าห้วยปลาหาง และล้าน้้าอูนอยู่ในขั้นวิกฤติ โดยล้าน้้าอูน ณ บริเวณ
สะพานบ้านพอกใหญ่ มีระดับน้้าเกิน +156.00 เมตร รทก. จะไม่มีการระบายน้้าโดย
จะท้าการเก็บกักน้้าไว้ก่อน นอกจากว่าปริมาณน้้าในอ่างเกินระดับเก็บกัก มีการไหลล้น
อาคารระบายน้้าล้นตามธรรมชาติ
 ถ้าปริมาณน้้าในอ่างเก็บน้้าช่วงปลายเดือนสิงหาคม มีปริมาณน้้ามากกว่า 85% ของ
ความจุอ่างฯที่ระดับเก็บกัก จะพิจารณาระบายน้้าไปตามคลองส่งน้้าเข้าไปในพื้นที่ และ
หรือระบายน้้าผ่านอาคารทิ้งน้้าลงสู่คลองระบายน้้า ทั้งนี้ต้องกระทบกับพื้นที่ด้านท้ายน้้า
ให้น้อยที่สุด
 พื้นที่เสี่ยงภัย ได้แก่ พื้นที่เพาะปลูกและชุมชน ที่อยู่ตามแนวล้าน้้าห้วยปลาหาง, ล้าน้้า
อูน และคลองระบายน้้า เฝ้าระวังปริมาณน้้าป่าที่ไหลหลากมาจากเทือกเขาภูพาน และ
ขอให้ท้าการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่รุกล้้าหรือกีดขวางการไหลของน้้า ในล้าน้้าสาย
ต่าง ๆ
กรณีปีน้าน้อย ถ้าหากสถานการณ์น้าในอ่างปีนี้เหมือนกับปี 2553 หรือ ปี2555
 ก้าหนดส่งน้้าฤดูนาปี ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2556 ถึง 31 ตุลาคม 2556 โดย
พนักงานส่งน้้าจะส้ารวจสภาพน้้าในแปลนาว่ามีเพียงพอหรือไม่ ประกอบกับเกษตรกร
ร้องขอความต้องการใช้น้า จึงจะท้าการส่งน้้าให้กับพื้นที่
 กรณีที่ฝนทิ้งช่วง จะท้าการส่งน้้าให้กับพื้นที่เพาะปลูกแบบเสริมน้้าฝน
 ถ้ามีฝนตกในพื้นที่ปริมาณมาก เนื่องจากพายุหมุนเขตร้อน (ดีเปรสชั่น โซนร้อนและ
ไต้ฝุ่น) จะหยุดการส่งน้้าทันที เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับคลองส่งน้้า ,อาคาร
ชลประทาน และพื้นที่เพาะปลูก และเก็บกักน้้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง
 ขอให้เกษตรกรช่วยกันใช้น้าอย่างประหยัด
 ฤดูฝนต้องมีน้าในอ่างฯมากกว่า 50% จะส่งน้้า (นิคมน้้าอูน จะสูบน้้าได้)
 ฤดูแล้งต้องเหลือน้้าในอ่างฯมากกว่า 30% (จะสูบน้้าเพื่อการประปาได้)
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4.3.2 พื้ น ที่ เ พาะปลู ก พื ช ฤดู ฝ นปี 2556 ผลการส้ า รวจพื้ น ที่ เ พาะปลู ก ในสั ป ดาห์ ที่ 48
ระหว่างวัน ที่ 26 กัน ยายน 2556 – 2 ตุล าคม 2556 มีพื้น ที่เตรีย มแปลงเพาะปลู กข้าว จ้านวน
178,162 ไร่, พื้นที่ตกกล้า 11,081 ไร่, พื้นที่ปักด้า 164,135 ไร่, พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาหว่านน้้าตม
14,027 ไร่, บ่อปลา 2,544 ไร่, ไม้ผล 150 ไร่, ยางพารา 10,030 ไร่ เพาะปลูกเต็มพื้นที่แล้ว
4.3.3 การส่งน้้าฤดูฝนปี 2556 ส่งน้้าให้กับพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2556 ถึง วันที่ 6
ตุลาคม 2556 ปริมาณน้้าที่ส่ง 51.709 ล้าน ลูกบาศก์เมตร เหลือระยะเวลาส่งน้้าอีก 25 วัน ต้องการ
ใช้น้าประมาณ 40 ล้าน ลูกบาศก์เมตร
4.3.4 การคาดการณ์ปริมาณน้้าในอ่างฯ เมื่อสิ้นสุดการส่งน้้าฤดูฝนปี2556 คาดว่าจะมีน้าใน
อ่าง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ประมาณ 375 ล้าน ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 72 % ของความจุที่
ระดับเก็บกัก
4.3.5 สถานการณ์น้าท่วมในช่วงระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2556 – 11 สิงหาคม 2556
ที่ผ่านมา มีฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ท้าให้ปริมาณน้้าในล้าน้้าอูน, ล้าห้วยปลาหางมีระดับสูงเกือบล้น
ตลิ่ง ท้าให้น้าในคลองระบายสาขา ไหลไม่สะดวกเกิดการอัดเอ่อ ประกอบกับเป็นพื้นที่ลุ่มต่้า ซึ่งเป็นพื้นที่
ที่ถูกน้้าท่วมซ้้าซาก ได้แก่
1. พื้นที่น้าท่วมเขตฝ่ายส่งน้้าฯที่ 2 บริเวณ คลอง L-1L-3L มีพื้นที่เสียหาย 15 ไร่
สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ
2. พื้นที่น้าท่วมเขตฝ่ายส่งน้้าฯที่ 3 บริเวณที่ลุ่มต่้าตามแนวคลองระบายน้้าห้วยปลา
หาง กม. 19+000 – 34+000 สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ
3. พื้นที่น้าท่วมเขตฝ่ายส่งน้้าฯที่ 4 บริเวณที่ลุ่มต่้าตามแนวคลองระบายน้้าล้าน้้าอูน
กม. 9+000 – 22+000 มีพื้นทีเ่ สียหาย 320 ไร่ สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ
4. พื้นที่น้าท่วมเขตฝ่ายส่งน้้าฯที่ 5 บริเวณที่ลุ่มต่้าตามแนวคลองระบายน้้า D1-7R
กม. 2+000 – 5+500 ฝัง่ ขวา สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ
5. พื้นที่น้าท่วมเขตฝ่ายส่งน้้าฯที่ 6 บริเวณที่ลุ่มต่้าติดเขตหนองหาร สถานการณ์เข้าสู่
สภาวะปกติ
6. สรุปพื้นที่น้าท่วมที่ผ่านมาในเขตพื้นที่โครงการฯน้้าอูน ทั้งหมด 1,538 ไร่ พื้นที่
เสียหาย 335 ไร่ ปัจจุบันสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว
5. การให้ความช่วยเหลือและการประชาสัมพันธ์
โครงการฯน้้าอูน ได้มี การประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวให้เกษตรกรผู้ใช้น้า , กลุ่มผู้ใช้น้า, ก้านัน,
ผู้ใหญ่บ้าน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบเกี่ยวกับสถานการณ์น้าประจ้าทุกเดือน

