1

ปริมาณน้ําใชการใน 4 เขื่อนหลัก

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เทียบกับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

เขื่อนสิริกิติ์

เขื่อนแควนอย

ป

น้ําใชการ

%ใชการ

1 พฤศจิกายน 58

2,056

31

1 พฤศจิกายน 59

4,807

72

ป

น้ําใชการ

%ใชการ

ป

น้ําใชการ

%ใชการ

1 พฤศจิกายน 58

1,184

12

1 พฤศจิกายน 58

370

41

1 พฤศจิกายน 59

3,005

31

1 พฤศจิกายน 59

903

101

ป

น้ําใชการ

%ใชการ

1 พฤศจิกายน 58

637

67

1 พฤศจิกายน 59

988

103

เขื่อนภูมิพล

เขื่อนปาสักชลสิทธิ์
ป

ปริมาตรน้ํา (ลาน ลบ.ม.)

%

น้ําใชการ (ลาน ลบ.ม.)

%

1 พฤศจิกายน 2558

10,943

44

4,247

23

1 พฤศจิกายน 2559

16,400

66

9,704

53

2

ปริมาณน้ําใชการใน 2 เขื่อนหลัก

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เทียบกับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

เขื่อนวชิราลงกรณ
ป

น้ําใชการ

%ใชการ

1 พฤศจิกายน 58

2,559

44

1 พฤศจิกายน 59

2,711

46

ป

น้ําใชการ

%ใชการ

1 พฤศจิกายน 58

2,685

36

1 พฤศจิกายน 59

3,161

42

เขื่อนศรีนครินทร

จ.กาญจนบุรี

เขื่อนแมกลอง
จ.นครปฐม

จ.ราชบุรี

ป

ปริมาตรน้ํา (ลาน ลบ.ม.)

%

น้ําใชการ (ลาน ลบ.ม.)

%

1 พฤศจิกายน 2558

18,521

70

5,244

39

1 พฤศจิกายน 2559

19,149

72

5,872

44

3

การเตรียมรับมือสถานการณภัยแลง

สมดุลน้ําระดับอําเภอ
(Water balance)
(ขอมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2560)

สรุปผลการวิเคราะหสมดุลน้ําของประเทศไทย:
นอกเขตชลประทาน

ในเขตชลประทาน
0
อําเภอ
(0%)

0 – 5 ลาน ลบ.ม.
5 – 50 ลาน ลบ.ม.
>50 ลาน ลบ.ม.

0
อําเภอ
(0%)

0
อําเภอ
(0%)

รวมอําเภอที่คาดวาจะขาดน้ํา
อุปโภค – บริโภค
ในชวง 3 เดือน (ก.พ. – เม.ย.)
0 อําเภอ (0%)

0 – 5 ลาน ลบ.ม.
5 – 50 ลาน ลบ.ม.
>50 ลาน ลบ.ม.
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สรุปผลการวิเคราะหสมดุลน้ําของประเทศไทย:
นอกเขตชลประทาน

ในเขตชลประทาน
0
อําเภอ
(0%)

0 – 5 ลาน ลบ.ม.
5 – 50 ลาน ลบ.ม.
>50 ลาน ลบ.ม.

105
0
อําเภอ อําเภอ
(0%) (12%)

รวมอําเภอที่คาดวาจะขาดน้ํา
เพื่อการเกษตร
ในชวง 3 เดือน (ก.พ. – เม.ย.)
105 อําเภอ (12%)

0 – 5 ลาน ลบ.ม.
5 – 50 ลาน ลบ.ม.
>50 ลาน ลบ.ม.
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นอกเขตชลประทาน
105 อําเภอ
(12%)

ในเขตชลประทาน
0 อําเภอ
(0%)
0

อําเภอ
(0%)

0

อําเภอ
(0%)

105
อําเภอ
(12%)

้ ที่
ภายใต้การวิเคราะห์ปริมาณนํา้ และพืน
เพาะปลูกจาก Gistda

9 จังหวัด 19 อําเภอ
ข้าว
0.47 ล้านไร่
พืชไร่-พืชผ ัก 0.09 ล้านไร่
รวม
0.56 ล้านไร่

กรณีนํา้ ผิวดิน
ภายใต้การวิเคราะห์ก ับ
ผลการเพาะปลูกของ
่ เสริมการเกษตร
กรมสง

รวม 22 จ ังหว ัด 47 อําเภอ

6 จังหวัด 10 อําเภอ
ข้าว
0.47 ล้านไร่
พืชไร่-พืชผ ัก 0.09 ล้านไร่
รวม
0.56 ล้านไร่

19 จังหวัด 37 อําเภอ
ข้าว
0.42 ล้านไร่
พืชไร่-พืชผ ัก 0.12 ล้านไร่
รวม
0.54 ล้านไร่

32 จังหวัด 86อําเภอ
ข้าว
0.42 ล้านไร่
พืชไร่-พืชผ ัก 0.17 ล้านไร่
รวม
0.59 ล้านไร่

รวม 34 จ ังหว ัด 105 อําเภอ

เพิม
่ นํา้ บาดาล
รวม 34 จ ังหว ัด 105 อําเภอ

่ ยเหลือ
• แนวทางการชว
• การแบ่งความร ับผิดชอบ
้ ทีอ
หมายเหตุ : พืน
่ ก
ี 22 จ ังหว ัด 58 อําเภอ มีเฉพาะ
พืชไร-พืชผ ัก จํานวน 0.05 ล้านไร่

แผนเตรียมความพรอมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแลง ดานการเกษตร 2559/60
1. มาตรการสงเสริมความรูเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแลง

2. มาตรการจัดทําแผนความตองการชุมชนเพือ่
บรรเทาผลกระทบภัยแลง
3. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําเพือ่
การเกษตร
4. มาตรการเพิ่มปริมาณน้ําตนทุน
5. มาตรการฟนฟูและพัฒนาพื้นที่เกษตรที่ประสบภัย
6. มาตรการสรางการรับรูและประชาสัมพันธ

• บูรณาการแผนงานโครงการตามนโยบายสําคัญ
• กษ. เชน ศพก. ศบกต. Zoning By Agri Map แปลง
ใหญ เกษตรทฤษฎีใหม Risk Map (พด.)
• ปภ. Risk Assessment Data
• บูรณาการงาน/งบประมาณ จากโครงการของรัฐบาล
ทีเ่ ชื่อมโยง

กษ. ปุยพืชสด, เปยกสลับแหง, สงเสริมกิจกรรมอื่น
ทดแทนการปลูกขาว (ปศ,กสก)

สรางน้ําตนทุน (พด. ชป. ฝล. ทน. ทส)
จางงาน คําแนะนําวิชาการ ศพก. ประเมิน ศก.
(กษ)

ผลิตสือ่ และเผยแพร กปส.นร. สปกษ.

1
0
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แผนเตรียมความพรอมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแลง ดานการเกษตร 2559/60
(ตอ)
1. มาตรการสงเสริมความรูเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแลง • พื้นที่เปาหมาย
• ศพก. 882 หรือ ศบกต.ทั่วประเทศ
2. มาตรการจัดทําแผนความตองการชุมชนเพือ่
• พืน้ ที่ไมเหมาะสม S3 N ตาม Agr iMap
บรรเทาผลกระทบภัยแลง

3. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําเพือ่
การเกษตร

พื้นที่เปาหมาย : เกษตรกรผูปลูกขาว ตามแผนขาว
ครบวงจร

4.มาตรการเพิ่มปริมาณน้ําตนทุน

พื้นที่เปาหมายหลัก : แผนยุทธศาสตร
ทรัพยากรน้ําฯ

5. มาตรการฟนฟูและพัฒนาพื้นที่เกษตรที่ประสบภัย

พื้นที่เปาหมาย : พื้นที่ประสบภัยแลง

6. มาตรการสรางการรับรูและประชาสัมพันธ

พื้นที่เปาหมาย : ทั่วประเทศ และ ศพก. ศบกต.1
1
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แผนเตรียมความพรอมฯ ประกอบดวย 6 มาตรการ
1
2
3
4
5
6

• มาตรการส่ งเสริ มความรู ้เพื่อลดความเสี่ ยงจากภัยแล้ง
• มาตรการจัดทําแผนชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง
• มาตรการเพิ่มประสิ ทธิภาพการใช้น้ าํ เพื่อการเกษตร
• มาตรการเพิ่มปริ มาณนํ้าต้นทุน
• มาตรการฟื้ นฟูและพัฒนาพื้นที่เกษตรที่ประสบภัย

6 มาตรการ ประกอบดวย 29
โครงการ
งปม.รวม 17,324.82 ลานบาท
(งบปกติ 14,824.73 ลานบาท งบกลาง
2,197.62 ลานบาท ของบเพิ่มเติม
302.47 ลานบาท)

• มาตรการสร้างการรับรู ้และประชาสัมพันธ์
12

แมน้ําทาจีน
1. ระบายน้ําจากเขื่อนแมกลอง ผานคลองทาสาร-บางปลา ในอัตรา 30 - 45
ลบ.ม./วินาที
2. ระบายน้ําผานประตูระบายน้ําโพธิ์พระยา ในอัตรา 15 – 25 ลบ.ม./วินาที
3. ควบคุมการปดเปดประตูรับน้ําตามจังหวะการขึ้น-ลง ของน้ําทะเล
4. เตรียมเครื่องสูบน้ํา รถบรรทุกน้าํ ใหการชวยเหลือกรณีเรงดวน

แมน้ําเจาพระยา

แมน้ําทาจีน

แมน้ําเจาพระยา

แมน้ําเจาพระยา
1. ระบายน้ําผานเขื่อนเจาพระยาในอัตรา 70 - 75 ลบ.ม./วินาที
2. ระบายน้ําผานเขื่อนพระรามหกในอัตรา 30 - 45 ลบ.ม./วินาที
3. ใชประตูระบายน้ําคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในการ
ผลักดันน้ําเค็ม

แมน้ําบางปะกง
สมดุลน้ํานอกเขตชลประทานรายอําเภอ

0 – 5 ลาน ลบ.ม.
5 – 50 ลาน ลบ.ม.
>50 ลาน ลบ.ม.

แมน้ําบางปะกง
เตรียมน้ําไวควบคุมความเค็มที่จังหวัดปราจีนบุรี ไมใหเกิน 1 กรัม/ลิตร โดย
ใชน้ําจากอางเก็บน้ําพระสะทึง 0.25 ลาน ลบ.ม.ตอวัน อางเก็บน้ําพระปรง
0.25 ลาน ลบ.ม.ตอวัน อางเก็บน้ําทากระบาก 0.1 ลาน ลบ.ม.ตอวัน และ
อางเก็บน้ํานฤบดินทรจินดา 1.0 ลาน ลบ.ม.ตอวัน

การเตรียมความพรอมการแกไขปญหาความเค็มคลองจินดา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
แผนผังการระบายนํา� จากแม่ นาํ � แม่ กลองมาลดอิทธิพลนํา� เค็ม
ของแม่ นาํ � ท่ าจีน

25 cms.

คลองประปา(แม่ กลอง-มหาสวัสดิ�)

65 กม.
ค.กลาง

5 cms.

คลองระบาย ท่ าผา - บางแก้ ว

คลองบางช้ างใต้

ปตร. บางช้าง

ปตร.คลองขุนเทพ
คลองจินดา

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
จุดติดตั้งเครื่องมือวัดความดัน

คลองแยกท่ านา

ปตร. ท่านา

คลองต้ นตาล

ปตร. บางกระส ัน

คลองดําเนินสะดวก
ศูนย์ ประมวลวิเคราะห์ สถานการณ์ นํา� กรมชลประทาน

แผนผังแสดงจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ําและเครื่องมือวัดความเค็ม

200 กม.

cms.

คลอง 5ซ้ าย

แม่ นํา� ท่ าจีน

30
40 cms.

คลองท่ าสาร-บางปลา

ค.ขุนเทพ

การติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพื่อแกไข
ปญหาความเค็มคลองจินดา
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
รวมทั้งหมด 5 เครื่อง ขนาด 12
นิ้ว อัตราการสูบ 0.25 ลบ.ม./
วินาที โดยติดตั้ง 3 จุด ดังนี้
 ปตร. บางชาง 2 เครื่อง
 ปตร. ทานา
2 เครื่อง
 ปตร. บางกระสัน 1 เครื่อง

ปตร.บางปลา

คลอง 7 ขวา5 ซ้ าย

คลอง 6 ขวา 5ซ้ าย

คลองสายใหญ่ ฝ� ั งซ้ าย

เขื�อนแม่ กลอง

แม่ นํา� แม่ กลอง

ปตร.โพธิ�พระยา

แนวทางการชวยเหลือตามนโยบาย
 การใชน้ําผิวดิน
 ผันน้ําจากแหลงอื่นๆ

 น้ําใตดิน

 รถบรรทุกน้าํ

ปญหาความเค็มในคลองจินดา ซึ่งมีผลกระทบกับสวนไมผล
ในเขตอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึง่ ปกติจะเกิดขึ้น
ในชวงตนเดือนเมษายนของทุกป
1. เตรียมปริมาณน้ําจากเขื่อนแมกลอง ผานคลองทาสาร-บางปลา
ลงสูแมน้ําทาจีนในอัตรา 30 - 45 ลูกบาศกเมตรตอวินาที
2. ติดตั้งเครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่ ที่ประตูน้ําคลองทานา 2 เครื่อง
ประตูน้ําคลองบางชาง 2 เครื่อง และประตูน้ําบางกระสัน
1 เครื่อง เพื่อสูบน้ําจากแมน้ําทาจีนเมื่อความเค็มมีคา
ที่ กํ า หนด ป จ จุ บั น เตรี ย มพร อ มอยู ที่ โ ครงการส ง น้ํ า และ
บํารุงรักษานครปฐม
3. ติดตั้งเครื่องมือวัดความเค็มแบบ real time จํานวน 8 แหง ใน
แมน้ําทาจีน
4. เตรียมรถบรรทุกน้ําไปชวยเหลือสวนกลวยไมที่ขาดแคลน
น้ําจืดตั้งแตตนฤดูแลง

แนวทางการชวยเหลือตามนโยบาย
 การใชน้ําผิวดิน
 ผันน้ําจากแหลงอื่นๆ
 น้ําใตดิน

 รถบรรทุกน้ํา
 เครื่องสูบน้ํา


การเตรียมความพรอมในการแกไขปญหาสวนผลไม จังหวัดจันทบุรี
สรุปการชวยเหลือปญหาสวนผลไม จังหวัดจันทบุรี
ฤดูแลง ป 2558/59

(1)
(-)
(130)

(2)
(-)
(500)
(-)
(7)
(37,800)

รถยนตบรรทุกน้ํา (คัน)

พื้นที่ชวยเหลือ (ไร)

จากผลสํารวจมีพื้นที่การเกษตรที่ไดรับความเสียหาย
(ไมผลยืนตนตาย) 849.50 ไร (249 ครัวเรือน)
(3)
(-)
(600)

(2)
(-)
(10,371)
(-)
(3)
(7,800)

(-)
(-)
(-)

เครื่องสูบน้ํา (เครื่อง)

สนับสนุนรถยนตบรรทุกน้าํ จํานวน 36 คันปริมาณน้ํา
29,130,000 ลิตร ชวยเหลือพื้นทีก่ ารเกษตรได 14,654 ไร
สนับสนุนเครื่องสูบน้ําจํานวน 74 เครื่อง ปริมาณน้ํา 13.14
ลาน ลบ.ม. ชวยเหลือพืน้ ทีก่ ารเกษตรได 28,550 ไร

(-)
(2)
(3,000)
(-)
(-)
(-)

(6)
(5)
(8,200)

เตรียมความพรอมชวยเหลือสวนผลไม จังหวัดจันทบุรี
ฤดูแลง ป 2559/60

เริ่มดําเนินการ สนับสนุนเครื่องจักร เครื่องมือ เพื่อชวยเหลือสวนผลไม
ตั้งแต วันที่ 6 มกราคม 2560
รถยนตบรรทุกน้ํา (จํานวน 3 คัน)
1. อําเภอขลุง
จํานวน
2. อําเภอแกงหางแมว
จํานวน
เครื่องสูบน้ําขนาด 12 นิว้ (จํานวน 1 เครื่อง)
1.อําเภอมะขาม
จํานวน

2
1
1

คัน
คัน
เครื่อง

สํารองเครื่องจักร เพื่อเตรียมใหความชวยเหลือสวนผลไม

1. สนับสนุนรถยนตบรรทุกน้ําจํานวน 14 คัน
2. สนับสนุนเครื่องสูบน้ําจํานวน 17 เครื่อง
2.1 จาก สชป.9 จํานวน 10 เครื่อง
2.2 ขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากสวนกลาง 7 เครื่อง

การบริหารจัดการน้าํ ในฤดูแลง
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การบริหารจัดการน้ําในฤดู แลง




คาดการณปริมาณน้ําตนทุนในอางเก็บน้าํ ตางๆ ณ วันที่ 1 พ.ย.
วางแผนการบริหารจัดการน้ําใหสอดคลองกับปริมาณน้ําตนทุน
จัดลําดับความสําคัญในการจัดสรรน้ําใหกิจกรรมตางๆ
1. สํารองน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศในชวงตนฤดูฝน ป 60
(พฤษภาคม-กรกฎาคม)
2. เพื่อการอุปโภค-บริโภค และการประปาทั้งลุมน้ํา
3. เพื่อการรักษาระบบนิเวศ เชน การผลักดันน้าํ เค็ม การขับไลนา้ํ เสีย เปนตน
4. เพื่อการเกษตรกรรม
5. เพื่อการอุตสาหกรรม
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ประชาสัมพันธปริมาณน้ําตนทุน และแผนการจัดสรรน้ํา เพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแลงในเขตชลประทาน ป 2559/60
คาดการณ ณ วันที่ 1 พ.ย. 2559
(ดําเนินการ ณ วันที่18 ต.ค. 59)

ปริมาณน้ําตนทุน
ณ วันที่ 1 พ.ย. 2559

(ลานลูกบาศกเมตร)

(ลานลูกบาศกเมตร)

ภาค/ลุมน้ํา

หมายเหตุ

แผนการจัดสรรน้ําชวงฤดูแลงป 2559/60
(ลานลูกบาศกเมตร)
ระบบ
อุปโภค นิเวศ อุตสาห
เกษตร
บริโภค
กรรม
และอื่นๆ

สํารอง
ตนฤดูฝน

รวม

รวม

เหนือ

1,813

1,799

1,174

111

36

3

1,324

475

1-พ.ย.-59

ตะวันออกเฉียงเหนือ

6,388

6,314

1,998

301

438

40

2,777

3,537

กลาง

621

587

389

28

4

1

422

165

1-ธ.ค.-59
1-พ.ย.-59

ตะวันออก

2,034

2,041

896

147

180

237

1,460

581

1-พ.ย.-59

ตะวันตก

100

111

7

7

17

0

31

80

1-ม.ค.-60

ใต

4,817
15,669

765
5,229

345
939

1,630
2,305

7
288

2,747
8,761

2,070
6,908

1-ม.ค.-60

รวม (ลุมน้ําอื่น)

4,729
15,696

ลุมน้ําเจาพระยา

9,680

9,704

3,400

1,100

1,435

15

5,950

3,754

1-พ.ย.-59

5,872

950

300

1,700

0

2,950

2,543

1-ม.ค.-60

31,245

9,579

2,339

5,440

303

ลุมน้ําแมกลอง

5,657

(คาดการณ ณ วันที่ 1 ม.ค. 60
จะเหลือน้ําตนทุน 5,493 )

รวมทั้งประเทศ

ทั้งประเทศ 17,661 ลาน ลบ.ม.

31,033

(คาดการณ ณ วันที่ 1 ม.ค. 60
จะเหลือน้ําตนทุน5,493 )

ลุมน้ําเจาพระยา 5,950 ลาน ลบ.ม.

รวม

วันเริ่มตนฤดู
แลง

17,661 13,205

ลุมน้ําแมกลอง 2,950 ลาน ลบ.ม.
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แผนการจัดสรรน้ําในลุมน้ําเจาพระยา ฤดูแลง ป 2559/60
ปริมาณน้ําใชการ 1 พ.ย.59

ปริมาณน้ําใชการ 1 พ.ค.60
เขื่อนภูมิพล
1,405 ลาน ลบ.ม.
เขื่อนสิริกิติ์
1,808 ลาน ลบ.ม.
เขื่อนแควนอย
253 ลาน ลบ.ม.
เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ 288 ลาน ลบ.ม.

เขื่อนภูมิพล
3,005 ลาน ลบ.ม.
เขื่อนสิริกิติ์
4,808 ลาน ลบ.ม.
เขื่อนแควนอย 903 ลาน ลบ.ม.
เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ 988 ลาน ลบ.ม.

4 เขื่อน รวม 3,754 ลาน ลบ.ม.

4 เขื่อน รวม 9,704 ลาน ลบ.ม.
สํารองน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค,
รักษาระบบนิเวศ
เตรียมแปลงในชวงตนฤดูฝน ป 60
(พฤษภาคม-กรกฎาคม)

จัดสรรน้ําเพื่อการ
อุปโภคบริโภค

1,100 ลาน ลบ.ม.

3,754 ลาน ลบ.ม.

จัดสรรน้ําเพื่อการรักษาระบบ
นิเวศ และอื่นๆ

1,450 ลาน ลบ.ม.

พืชตอเนื่อง

400 ลาน ลบ.ม.

การเกษตร

3,000 ลาน ลบ.ม.

รวมจัดสรรน้ํา ป 2559/60 = 5,950 ลาน ลบ.ม.
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แผนผังสภาพการจัดสรรน้ําของลุมน้ําเจาพระยา
ในชวงฤดูแลง ป 2559/2560 (1 พ.ย.59 - 30 เม.ย. 60)

20

แผนการจัดสรรน้ําฤดูแลงในลุมน้ําเจาพระยา
ป 2559/60
เพื่อปลูกพืชฤดูแลง 3,000 ลาน ลบ.ม.
เกษตรตอเนื่อง 400 ลาน ลบ.ม.
ระบบนิเวศ 1,450 ลาน ลบ.ม.
อุปโภค-บริโภค 1,100 ลาน ลบ.ม.
ความจุที่ไมใชการ

อางเก็บน้ํา 4 เขื่อนหลัก
ในลุมน้ําเจาพระยา

ไมผลไมยืนตน
0.34 ลานไร

เขื่อน
ไฟฟาพลังน้ํา

ขาวนาปรัง
2.6 ลานไร

พืชไร-พืชผัก
0.08 ลานไร

ออย 0.34 ลานไร

บอปลา-บอกุงและอื่นๆ
0.29 ลานไร

พืชปุยสด
0.12 ลานไร

พืชหลากหลาย
0.17 ลานไร

ขาวโพดเลี้ยงสัตว
1.09 ลานไร

รวม 5.03 ลานไร
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เกณฑ์ ในการสํ ารองนํา้ ขั้นตํ่าใน 4 เขื่อนหลัก ลุ่มนํา้ เจ้ าพระยา
่ ง 6 เดือน) 1,100 ล้าน ลบ.ม.
1) เพือ
่ การอุปโภค-บริโภค (ชว

นํา้ เตรียมแปลงนาข้าวฤดูฝน

2,000 ล้าน ลบ.ม.

อุปโภค-บริโภคต้นฤดูฝน

1,800 ล้าน ลบ.ม.

เกษตรต่อเนือ
่ ง

2) เพือ
่ ร ักษาระบบนิเวศและผล ักด ันนํา้ เค็ ม 1,450 ล้าน ลบ.ม.
3) เพือ
่ การเกษตรต่อเนือ
่ ง 400 ล้าน ลบ.ม.
(พืชไร่พช
ื ผ ัก ไม้ผลไม้ยน
ื ต้น อ้อย บ่อปลา-บ่อกุง้ และอืน
่ ๆ)

400 ล้าน ลบ.ม.

ระบบนิเวศ 1,450 ล้าน ลบ.ม.

4) สํารองนํา้ ต้นฤดูฝน เพือ
่ การอุปโภค-บริโภค และร ักษา
่ ง พ.ค.-ก.ค.) 1,800 ล้าน ลบ.ม.
ระบบนิเวศ (ชว

อุปโภค-บริโภค 1,100 ล้าน ลบ.ม.
ความจุทไี่ ม่ใช ้การ (Dead storage)

อ่า งเก็บ นํา�

เข อื่ น
ไฟ ฟ้ าพล ังนํา�

5) สํารองนํา้ ต้นฤดูฝน เพือ
่ เตรียมแปลงนาข้าว 2,000 ล้าน ลบ.ม.

รวมปริมาณนํา้ ทีต
่ อ
้ งมีในอ่างเก็ บนํา้ ขนตํ
ั้ า่ ณ 1 พ.ย.
6,750 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณนํา้ ใน 4 เขือ
่ นหล ัก ของล่มนํา้ เจ้าพระยา ณ 1 พ.ย. 59 รวม 9,704 ล้าน ลบ.ม.
โดยวางแผนจ ัดสรรนํา้ ฤดูแล้ง ปี 2559/60 จํานวน 5,950 ล้าน ลบ.ม.
่ ง 6 เดือน) 1,100 ล้าน ลบ.ม.
1) เพือ
่ การอุปโภค-บริโภค (ชว

เพือ
่ ปลูกพืชฤดูแล้ง 3,000 ล้าน ลบ.ม.

2) เพือ
่ ร ักษาระบบนิเวศและผล ักด ันนํา้ เค็ ม 1,450 ล้าน ลบ.ม.

เกษตรต่อเนือ
่ ง 400 ล้าน ลบ.ม.
ระบบนิเวศ 1,450 ล้าน ลบ.ม.

3) เพือ
่ การเกษตรต่อเนือ
่ ง 400 ล้าน ลบ.ม.
(พืชไร่พช
ื ผ ัก ไม้ผลไม้ยน
ื ต้น อ้อย บ่อปลา-บ่อกุง้ และอืน
่ ๆ)

อุปโภค-บริโภค 1,100 ล้าน ลบ.ม.
นํา้ เตรียมแปลงนาข้าวฤดูฝน

2,000 ล้าน ลบ.ม.

อุปโภค-บริโภคต้นฤดูฝน

1,800 ล้าน ลบ.ม.

ความจุทไี่ ม่ใช ้การ (Dead storage)

อ่า งเก็บ นํา�

4) เพือ
่ ปลูกพืชฤดูแล้ง 3,000 ล้าน ลบ.ม.

เข อื่ น
ไฟ ฟ้ าพล ังนํา�

รวมปริมาณนํา้ ทีต
่ อ
้ งต้องจ ัดสรรในฤดูแล้ง
5,950 ล้าน ลบ.ม.
รวมสํารองนํา้ ต้นฤดูฝน (1 พฤษภาคม 2560)
3,800 ล้าน ลบ.ม.

การติดตามสถานการณน้ํา / มาตรการการควบคุม
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C.2
381

การใชน้ําเหนือเขื่อนเจาพระยา 4 ม.3 /วิ

ม.3 /วิ

แมน้ําสะแกกรัง 0
แม่
นท้ำัยธานี
เจ้าพระยา
จ.อุ
ปตร.มะขามเฒา-อูทอง

344 ปตร.มโนรมย

91

61

ปตร.
แมน้ําลพบุรี

แมน้ํานอย

แมน้ําทาจีน

แมน้ําเจาพระยา

3

C.37 ค.บางบาล
(ความจุคลอง 400

10

ปตร.สองพี่นอง

คลองทาสาร-บางปลา

ปตร.บางปลา

40

ปด

ม.3 /วิ)

แม่
้ำป่าสัากสัฯก
เขื่อนนป
วันนี้ 30 เมื่อวาน 30

จ.อยุธยา

จ.สระบุ
จ.สระบุ
รี รี

45

ปตร.เริงราง

เขื่อนพระรามหก

วันนี้ 0 ม.3 /วิ เมื่อวาน 0 ม.3 /วิ
C.29A
บางไทร

(ความจุลําน้ํา 1,400 ม.3/วิ) (ความจุลําน้ํา 700 ม.3/วิ)

ม.3/วิ)

(ความจุลําน้ํา 3,500
เฉลี่ยวันนี้ 88 เมื่อวาน 85 จ.สมุ
ทรปราการ

ปตร.สิงหนาท
จ.สมุทรสาคร
กรุงเทพฯ

จ.สมุทรสาคร

จ.อ่
งทองคลอง = 100)
ปดา(ความจุ

ปตร.ปากคลองบาง
แกว

จ.อยุธยา

จ.ปทุมธานี
ปตร.พระยาบรรลื
อบางบาล
จ.สมุทรสาคร

จ.ลพบุยมรี
ปตร.โคกกระเที

จ.สิ
ห์บุรลี ําน้ํา = 150)
ปดง(ความจุ

แม่น้ำน้อย จ.อางทอง
ความยาว (ความจุ
107C.36
กิโค.โผงเผง
ลเมตร
คลอง 800 ม. /วิ)
Qmax = 260 ม3 /- วินาที
-

65

ปตร.บางโฉมศรี

สิงหบุรี

จ.สุพรรณบุรี

ปตร.โพธิ์พระยา

ความจุคลอง 210 ม.3 /วิ

ความจุลําน้ํา 230 ม.3 /วิ

คลองชัยนาท-อยุธยา
ความยาว 120 กิโลเมตร
วันนี้ 60 เมื่อวาน 60 Qmax = 75 ม3 / วินาที
รี
65 ม.3/วินจ.ลพบุ
าที
C.13 เขื่อนเจาพระยา
(Qmax
2,840
ม.3/วิ)
เขื่อนเจ้
าพระยา

แม่น้ำสุพรรณ
ความยาว 320 กิโลเมตร
Qmax = 320 ม3 / วินาที

จ.สุพรรณบุ
รี
จ.อางทอง

ความยาว 132 กิโลเมตร
Qmax = 210 ม3 / วินาที

จ.ชัยนาท
จ.ชัยนาท

80

5

ปตร.ชองแค

30

ปตร.บรมธาตุ

ความจุลําน้ํา 200 ม.3 /วิ

คลองจรเขสามพัน

77คลองชัยนาท-ป่าสัก

ปตร.มหาราช
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คลองเล็กอื่นๆ

คลองเล็กอื่นๆ

ความจุลําน้ํา 200 ม.3 /วิ

ความจุคลอง 35 ม.3 /วิ

ฝายยาง

1

แมน้ําปาสัก

0

ปตร.พลเทพ

คลอง มะขามเฒ่า-อู่ทอง
ความยาว 104 กิโลเมตร
Qmax = 35 ม3 / วินาที

รวมฝงตะวันออก = 122 ม.3 /วิ

ความจุคลอง 65 ม.3 /วิ

รวมฝงตะวันตก = 162

ม.3 /วิ

สถานการณน้ําในลุมน้ําเจาพระยา
17 พฤษภาคม 2560 เวลา 06:00 น.

C.2 เมื่อวาน (16 พ.ค. 60)
340 ม.3 /วิ

ม.3 /วิ

จ.นครสวรรค

โดย ศูนยประมวลวิเคราะหสถานการณนา้ํ กรมชลประทาน

(Qmax 3,590 ม.3 /วิ)

ปด

อ่าวไทย
อาวไทย

ปตร.พระนารายณ

วันนี้ 64 เมื่อวาน 82

คลองระพีพัฒน

(ความจุคลอง 210 ม.3/วิ)

จ.นนทบุรี
จ.สมุทรปราการ
หมายเหตุ : ปริมาณน้ําไหลผาน มีหนวยเปน ลูกบาศกเมตรตอวินาที
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ปริมาตรน้ําและน้ําใชการในอางเก็บน้ําขนาดใหญ 34 อาง ป 2560
17 พ.ค. 60

ปี พ.ศ.

ปริมาตรนํา้
(ล้าน ลบ.ม.)

%

้ าร
นํา้ ใชก
(ล้าน ลบ.ม.)

%

2560

37,386

53

13,859

29

2559

31,502

45

7,976

17

25

เขื่อนภูมิพล

ป59

ป60

มีน้ําไหลเขา
0.00 ลาน ลบ.ม.

มีน้ําไหลเขา
7.38 ลาน ลบ.ม.

ความจุเก็บกัก 13,462 ลาน ลบ.ม.
น้ําใชการ
294 ลาน ลบ.ม.
(3%)

น้ําใชการ
1,672 ลาน ลบ.ม.
(17%)

Dead Storage 3,800 ลาน ลบ.ม.

การระบายน้ํา
5.00 ลาน ลบ.ม.

การระบายน้ํา
14.00 ลาน ลบ.ม.

เขื่อนแควนอยบํารุงแดน
ป59

ป60

มีน้ําไหลเขา
0.29 ลาน ลบ.ม.

รวม 4 เขื่อน

น้ําใชการ
(ลาน ลบ.ม.)

ระบายสะสม

1พ.ย.-30เม.ย.

17 พ.ค.60

3,839(21%)

6,728(113%)

17 พ.ค.59

1,506(8%)

3,095(97%)

(ลาน ลบ.ม.)

มีน้ําไหลเขา
8.49 ลาน ลบ.ม.

ความจุเก็บกัก 939 ลาน ลบ.ม.

น้ําใชการ
199 ลาน ลบ.ม.
(22%)

น้ําใชการ
220 ลาน ลบ.ม.
(25%)

Dead Storage 43 ลาน ลบ.ม.

การระบายน้ํา
1.04 ลาน ลบ.ม.

การระบายน้ํา
2.59 ลาน ลบ.ม.

เขื่อนสิริกิติ์
ป59

ป60

มีน้ําไหลเขา
3.40 ลาน ลบ.ม.

มีน้ําไหลเขา
10.33 ลาน ลบ.ม.

ความจุเก็บกัก 9,510 ลาน ลบ.ม.

น้ําใชการ
780 ลาน ลบ.ม.
(12%)

น้ําใชการ
1,752 ลาน ลบ.ม.
(26%)

Dead Storage 2,850 ลาน ลบ.ม.

การระบายน้ํา
10.01 ลาน ลบ.ม.

การระบายน้ํา
20.07 ลาน ลบ.ม.

เขื่อนปาสักชลสิทธิ์
ป59

ป60

มีน้ําไหลเขา
0.98 ลาน ลบ.ม.

มีน้ําไหลเขา
1.37 ลาน ลบ.ม.

ความจุเก็บกัก 960 ลาน ลบ.ม.

น้ําใชการ
232 ลาน ลบ.ม.
(24%)

น้ําใชการ
195 ลาน ลบ.ม.
(20%)

Dead Storage 3 ลาน ลบ.ม.

การระบายน้ํา
1.80 ลาน ลบ.ม.

การระบายน้ํา
2.60 ลาน ลบ.ม.
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มาตรการควบคุมความเค็มในแมนา้ํ เจาพระยา
1. มาตรการหลัก
• การบริหารจัดการน้ํา
- วางแผนจัดสรรน้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศนและปองกัน
น้ําเค็มตลอดฤดูแลง จํานวน 1,400 ลานลูกบาศกเมตร
- กําหนดเกณฑระบายน้ําผานเขื่อนเจาพระยา และเขื่อน
พระรามหก เพื่อควบคุมปริมาณน้าํ ไหลผานสถานีวัดน้ํา
C.29 อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเหนือ
ปากคลองสําแล (คลองประปา) ใหมีอัตราการไหลเฉลี่ย
80-90 ลูกบาศกเมตรตอวินาที
- ควบคุมการปดเปดประตูระบายน้ําตามคลองตาง ๆ
ทั้ ง หมด 85 แห ง ไม ใ ห น้ํ า เค็ ม ไหลเข า พื้ น ที่
การเกษตร

• การควบคุมความเค็ม

- ทําการเฝาระวังและควบคุมคาความเค็มที่สถานีสูบน้ํา
สํ า แลของการประปานครหลวง ให มี ค า ความเค็ ม
ไมเกิน 0.25 กรัมตอลิตร

สถานี C.29
ควบคุมอัตราการไหล
ไมต่ํากวา 80 ลบ.ม./วินาที
สถานีสําแล
จุดควบคุมและเฝาระวัง
คาความเค็ม ไมเกิน 0.25 กรัม/ลิตร

2. มาตรการเสริม
- ทําการตรวจวัดคาความเค็มที่จุดเฝาระวังและควบคุมเปน
รายชั่วโมง ทุกวันจนกวาจะสิ้นสุดฤดูแลง
- สํารองน้ําในเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ไวใชกรณีฉุกเฉินเกิดปญหา
ความเค็มเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ ระบายน้ําจากเขื่อนปาสักชล
สิทธิ์ลงมาไดรวดเร็วสามารถแกไขปญหาไดทันเวลา
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จุดและเกณฑควบคุมน้ําในลุมน้ําเจาพระยาฤดูแลงป 2559/60

C.2

ปริมาณน้ําไหลผาน
142 ลบ.ม./วินาที
(12.27 ลาน ลบ.ม./วัน)

ทายเขื่อนเจาพระยา
ปริมาณน้ําไหลผาน
75 ลบ.ม./วินาที
(6.48 ลาน ลบ.ม./วัน)

C.29 บางไทร

ปริมาณน้ําไหลผาน
80-90 ลบ.ม./วินาที
(6.91-7.78 ลาน ลบ.ม./วัน)

เหนือเขื่อนเจาพระยา
ระดับน้ําไมต่ํากวา
+14.00 ม.รทก.

ทายเขื่อนพระรามหก
ปริมาณน้ําไหลผาน
15 ลบ.ม./วินาที
(1.30 ลาน ลบ.ม./วัน)

ปตร.พระศรีศิลป และ
ปตร.พระศรีเสาวภาค

ปริมาณน้ําไหลผาน
12 ลบ.ม./วินาที 28
(1.04 ลาน ลบ.ม./วัน) 28

29

กราฟควบคุมคาความเค็มในแมน้ําเจาพระยาทีส่ ถานีสบู น้ําดิบ
ชวงฤดูแลง ป 2558/59
125

0.70

น้ําระบายทายเขื่อนเจาพระยา-พระรามหก (ลบ.ม./วินาที)

100

75

0.40
50

0.25

ปริมาณน้าํ ระบาย (ลบ.ม./วินาที)

ความเค็ม (กรัม/ลิต ร)

0.55

เกณฑควบคุมความเค็มสถานีสูบน้ําดิบสําแล ไมเกิน 0.25 (กรัม/ลิตร)
25

คาความเค็มในแมน้ําเจาพระยาบริเวณสถานีสูบน้ําดิบสําแล (กรัม/ลิตร)
0.10

12345678910
1112131415161718292021223242526272839012345678910
111213141516171829202122324252627283930112345678910
111213141516171829202122324252627283930112345678910
11121314151617182920212232425262728912345678910
111213141516171829202122324252627283930112345678910
11121314151617182920212232425262728390

พฤศจิกายน

ธัน วาคม

มกราคม

กุมภาพัน ธ

มีน าคม

0

เมษยน
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2.40

1,600

1.80

1,200

1.20

800

คาความเค็มในแมน้ําเจาพระยาบริเวณสถานีสูบน้ําดิบสําแล (กรัม/ลิตร)

ปริมาณน้าํ ระบาย (ลบ.ม./วินาที)

ความเค็ม (กรัม/ลิต ร)

กราฟควบคุมคาความเค็มในแมน้ําเจาพระยาทีส่ ถานีสบู น้ําดิบ
ชวงฤดูแลง ป 2559/60

400

0.60

เกณฑควบคุมความเค็มสถานีสูบน้ําดิบสําแล ไมเกิน 0.25 (กรัม/ลิตร)
0.00

น้ําระบายทายเขื่อนเจาพระยา-พระรามหก (ลบ.ม./วินาที)
12345678910
1112131415161718292021223242526272839012345678910
111213141516171829202122324252627283930112345678910
111213141516171829202122324252627283930112345678910
111213141516171829202122324252627812345678910
111213141516171829202122324252627283930112345678910
11121314151617182920212232425262728390

พฤศจิกายน

ธัน วาคม

มกราคม

กุมภาพัน ธ

มีน าคม

0

เมษยน
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มาตรการควบคุมความเค็มในแมนา้ํ ทาจีน
1. มาตรการหลัก
• การบริหารจัดการน้ํา

- วางแผนจัดสรรน้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศและควบคุมความเค็ม โดยสงน้ํา
เข า ประตู ร ะบายน้ํ า พลเทพ แล ว ระบายออกทางประตู ร ะบายน้ํ า
โพธิ์พระยา ปริมาณน้ํารวม 400 ลานลูกบาศกเมตร

• มาตรการที่ไดดําเนินการเพื่อแกไขปญหาความเค็ม

- ระบายน้ํ า ผ า นประตู ร ะบายน้ํา โพธิ์ พ ระยาลงสู แ ม น้ํ า ท า จีน ในอัต รา
10 ลูกบาศกเมตรตอวินาที
- ผันน้ําจากแมน้ําแมกลองผานคลองทาสาร-บางปลา ลงสูแมน้ําทาจีนใน
อัตราเฉลี่ย 25 ลูกบาศกเมตรตอวินาที

ควบคุมคาความเค็ม
ไมเกิน 2.0 กรัม/ลิตร

- หากมี ค วามเค็ ม ที่ จุ ด ควบคุ ม เกิ น ค า มาตรฐานกรมชลประทานจะ
ดําเนินการผันน้ําผานระบบชลประทาน (คลอง 6 ขวา และ 7 ขวา ของ
คลองสงน้ํา 5 ซาย และคลองธรรมชาติ) มาเติมน้ําในคลองจินดาเพื่อเจือ
จางน้ําเค็มที่อยูในคลองจินดาและเริ่มสูบน้ําที่มีความเค็มออกจากคลอง
33

ขอความรวมมือในการเพาะปลูกขาวตามเปาหมายทีก่ ําหนด
และงดการปลูกขาวเพาะปลูกขาวรอบ 3

ขอใหบริหารจัดการพื้นที่ปลูกขาวใหเปนไปตามประกาศพื้นที่
เปาหมายสงเสริมการปลูกขาว ป 2559/60 รอบที่ 2

สรุปผลการจัดสรรน้าํ ฤดูแลง ป 2559/60

36

สรุปผลการจัดสรรน้ํา และการเพาะปลูกพืชในชวงฤดูแลง ป 2559/2560
ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 30 เมษายน 2560
20,000
18,000

18,665
17661

16,000
14,000

แผน

ผล

12,000
10,000
8,000

6,728
5,950

6,000
4,000

1,614
1,600

2,000
0

ทั ้งประเทศ

ภูมพิ ล

3,000

สิริกิติ์

3,460
650 742

700 913

แควน้ อย

ป่ าสัก

รวม4เขื่อน

การจัดสรรน้ําในชวงฤดูแลง
ทั้งประเทศ ผลการจัดสรรน้ํา 18,665 ลาน ลบ.
ม.(106%) มากกวาแผน 1,004 ลาน ลบ.ม.
ลุมน้ําเจาพระยา ผลการจัดสรรน้ํา 6,728 ลาน
ลบ.(113%) มากกวาแผน 778 ลาน ลบ.ม.
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ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2560

การเพาะปลูกพืชในชวงฤดูแลง
(ณ 10 พ.ค.60)
ทั้งประเทศ ผลการเพาะปลูกขาวนาปรัง
7.69 ลานไร (192%) มากกวาแผน 3.69 ลานไร
ลุมน้ําเจาพระยา ผลการเพาะปลูกขาวนาปรัง
5.35 ลานไร (200%) มากกวาแผน 2.68 ลานไร
38

39

แผน/ผลการสงเครืองสูบนําเคลือนทีและรถยนตบรรทุกนํา
เพื่อชวยเหลือ พื้นที่นาป นาปรัง อุปโภค บริโภค และอุทกภัย

40

รวมปริมาณนํา้ ทีร่ ะบาย 4 เขือ
่ น 5,950 ล้าน ลบ.ม.
ระหว่าง ว ันที่ 1 พ.ย. 59 - 30 เม.ย. 60

ปริมาณนํา้ สํารอง ณ ว ันที่ 1 พ.ค. 60

การระบายนํา้ เฉลีย
่ รายว ัน (ล้าน ลบ.ม.)
1,400 ล้าน ลบ.ม.
ความจุทไี่ ม่ใช ้การ (Dead storage)

อ่า งเก็ บ นํา� เข อื่ นภูม พ
ิ ล

เข อ
ื่ น

อ่า งเก็ บ นํา� เข อื่ นส ริ กิ ต
ิ ิ์

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

รวม

8.89

8.89

8.89

8.89

8.89

8.89 1,600

ไฟ ฟ้ าพล ังนํา�

1,800 ล้าน ลบ.ม.
ความจุทไี่ ม่ใช ้การ (Dead storage)

1,600 ล้าน ลบ.ม.

พ.ย.

3,000 ล้าน ลบ.ม.
เข อ
ื่ น

16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 3,000

ไฟ ฟ้ าพล ังนํา�

250 ล้าน ลบ.ม.
ความจุทไี่ ม่ใช ้การ (Dead storage)

ั ลส ท
ิ ธ ิ์
อ่า งเก็ บ นํา� เข อื่ นป่ าส กช

700 ล้าน ลบ.ม.
เข อ
ื่ น

อ่า งเก็ บ นํา� เข อื่ นแควน อ
้ ยบํา รุง แดน

3.89

3.89

3.89

3.89

3.89

700

3.61

3.61

3.61

3.61

3.61

3.61

650

ไฟ ฟ้ าพล ังนํา�

250 ล้าน ลบ.ม.
ความจุทไี่ ม่ใช ้การ (Dead storage)

3.89

650 ล้าน ลบ.ม.
เข อ
ื่ น
ไฟ ฟ้ าพล ังนํา�

