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ปริมาณน้ําใชการใน 4 เขื่อนหลัก 
ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2558  เทียบกับวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 

เข่ือนภูมิพล 

เข่ือนปาสักชลสิทธิ์ 

เข่ือนสิริกิติ์ 

เข่ือนแควนอย ป น้ําใชการ %ใชการ 

1 พฤศจกิายน 58 1,184 12 

1 พฤศจกิายน 59 3,005 31 

ป น้ําใชการ %ใชการ 

1 พฤศจกิายน 58 2,056 31 

1 พฤศจกิายน 59 4,807 72 

ป น้ําใชการ %ใชการ 

1 พฤศจกิายน 58 370 41 

1 พฤศจกิายน 59 903 101 

ป น้ําใชการ %ใชการ 

1 พฤศจกิายน 58 637 67 

1 พฤศจกิายน 59 988 103 ป ปริมาตรน้ํา (ลาน ลบ.ม.) % น้ําใชการ (ลาน ลบ.ม.) % 

1 พฤศจกิายน 2558 10,943 44 4,247 23 

1 พฤศจกิายน 2559 16,400 66 9,704 53 
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จ.กาญจนบุรี 

จ.ราชบุรี 

จ.นครปฐม 

เข่ือนแมกลอง 

เข่ือนวชิราลงกรณ 
เข่ือนศรีนครินทร 

ป ปริมาตรน้ํา (ลาน ลบ.ม.) % น้ําใชการ (ลาน ลบ.ม.) % 

1 พฤศจกิายน  2558 18,521 70 5,244 39 

1 พฤศจกิายน  2559 19,149 72 5,872 44 

ป น้ําใชการ %ใชการ 

1 พฤศจิกายน  58 2,559 44 

1 พฤศจิกายน  59 2,711 46 

ป น้ําใชการ %ใชการ 

1 พฤศจกิายน  58 2,685 36 

1 พฤศจกิายน  59 3,161 42 

ปริมาณน้ําใชการใน 2 เขื่อนหลัก 
ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2558  เทียบกับวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 
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การเตรียมรับมือสถานการณภัยแลง 





สมดุลนํ้าระดับอําเภอ  

(Water balance)  

(ขอมูล ณ วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2560) 
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สรุปผลการวิเคราะหสมดุลนํ้าของประเทศไทย: 

0 
อําเภอ 
(0%) 

 

0 
อําเภอ 
(0%) 

 
0 

อําเภอ 
(0%) 

นอกเขตชลประทาน ในเขตชลประทาน 

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. 

0 – 5 ลาน ลบ.ม. 

5 – 50 ลาน ลบ.ม. 

>50 ลาน ลบ.ม. 
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สรุปผลการวิเคราะหสมดุลนํ้าของประเทศไทย: 

รวมอําเภอที่คาดวาจะขาดน้ํา 

เพ่ือการเกษตร 

ในชวง 3 เดือน (ก.พ. – เม.ย.) 

105 อําเภอ (12%) 

0 – 5 ลาน ลบ.ม. 

5 – 50 ลาน ลบ.ม. 

>50 ลาน ลบ.ม. 

0 – 5 ลาน ลบ.ม. 

5 – 50 ลาน ลบ.ม. 

>50 ลาน ลบ.ม. 

105 
อําเภอ 
(12%) 

 

0 
อําเภอ 
(0%) 

 
0 

อําเภอ 
(0%) 

นอกเขตชลประทาน ในเขตชลประทาน 



 

 

 

 

ขา้ว   0.42 ลา้นไร ่
พชืไร-่พชืผกั 0.17 ลา้นไร ่
รวม   0.59 ลา้นไร ่

 

 

 

 

ขา้ว     0.47 ลา้นไร ่
พชืไร-่พชืผกั 0.09 ลา้นไร ่
รวม      0.56 ลา้นไร ่

105 
อําเภอ 
(12%) 

 

0 
อําเภอ 
(0%) 

 

0 
อําเภอ 
(0%) 

นอกเขตชลประทาน 
105 อําเภอ  

(12%) 

ในเขตชลประทาน 
0 อําเภอ 
(0%) 

32 จังหวัด 86อําเภอ 9 จังหวัด 19 อําเภอ 

กรณีนํา้ผวิดนิ รวม 34 จงัหวดั 105 อําเภอ 

• แนวทางการชว่ยเหลอื  
• การแบง่ความรบัผดิชอบ 

ภายใตก้ารวเิคราะหก์บั 
ผลการเพาะปลกูของ 

กรมสง่เสรมิการเกษตร 

รวม 22 จงัหวดั 47 อําเภอ 

เพิม่นํา้บาดาล 

รวม 34 จงัหวดั 105 อําเภอ 

 

 

 

 

ขา้ว   0.42 ลา้นไร ่
พชืไร-่พชืผกั 0.12 ลา้นไร ่
รวม   0.54 ลา้นไร ่

 

 

 

 

ขา้ว     0.47 ลา้นไร ่
พชืไร-่พชืผกั 0.09 ลา้นไร ่
รวม      0.56 ลา้นไร ่

19 จังหวัด 37 อําเภอ 6 จังหวัด 10 อําเภอ 

ภายใตก้ารวเิคราะหป์รมิาณนํา้และพืน้ที่
เพาะปลกูจาก Gistda 

หมายเหต ุ: พืน้ทีอ่กี 22 จงัหวดั 58 อําเภอ มเีฉพาะ
พชืไร-พชืผกั จํานวน 0.05 ลา้นไร ่
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แผนเตรียมความพรอมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแลง ดานการเกษตร 2559/60 

1. มาตรการสงเสริมความรูเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยแลง 

2. มาตรการจัดทําแผนความตองการชมุชนเพือ่

บรรเทาผลกระทบภัยแลง 

3. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชนํ้าเพือ่

การเกษตร 

4. มาตรการเพิ่มปริมาณนํ้าตนทุน 

5. มาตรการฟนฟูและพัฒนาพื้นท่ีเกษตรท่ีประสบภัย 

6. มาตรการสรางการรับรูและประชาสมัพันธ 

• บูรณาการแผนงานโครงการตามนโยบายสําคัญ 

• กษ. เชน ศพก. ศบกต. Zoning By Agri Map แปลง

ใหญ เกษตรทฤษฎีใหม Risk Map (พด.) 

• ปภ. Risk Assessment Data 

• บูรณาการงาน/งบประมาณ จากโครงการของรัฐบาล 

ท่ีเชื่อมโยง 

กษ. ปุยพืชสด, เปยกสลับแหง, สงเสริมกิจกรรมอื่น

ทดแทนการปลูกขาว (ปศ,กสก) 

สรางนํ้าตนทุน (พด. ชป. ฝล. ทน. ทส) 

จางงาน คําแนะนําวิชาการ ศพก. ประเมิน ศก. 

(กษ) 

ผลิตสือ่ และเผยแพร  กปส.นร. สปกษ.  
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1 

แผนเตรียมความพรอมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแลง ดานการเกษตร 2559/60 

(ตอ) 

1. มาตรการสงเสริมความรูเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยแลง 

2. มาตรการจัดทําแผนความตองการชมุชนเพือ่

บรรเทาผลกระทบภัยแลง 

3. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชนํ้าเพือ่

การเกษตร 

4.มาตรการเพิ่มปริมาณนํ้าตนทุน 

5. มาตรการฟนฟูและพัฒนาพื้นท่ีเกษตรท่ีประสบภัย 

6. มาตรการสรางการรับรูและประชาสมัพันธ 

• พื้นท่ีเปาหมาย 

• ศพก. 882 หรือ ศบกต.ท่ัวประเทศ 

• พื้นท่ีไมเหมาะสม S3 N ตาม Agr iMap 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : เกษตรกรผูปลูกขาว ตามแผนขาว 

ครบวงจร 

พื้นท่ีเปาหมายหลัก : แผนยุทธศาสตร 

ทรัพยากรนํ้าฯ  

พื้นท่ีเปาหมาย : พื้นท่ีประสบภัยแลง 

พื้นท่ีเปาหมาย : ท่ัวประเทศ และ ศพก. ศบกต. 
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1 
• มาตรการส่งเสริมความรู้เพ่ือลดความเส่ียงจากภยัแลง้ 

2 
• มาตรการจดัทาํแผนชุมชนเพ่ือบรรเทาผลกระทบภยัแลง้ 

3 
• มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ํ้ าเพ่ือการเกษตร 

4 
• มาตรการเพ่ิมปริมาณนํ้าตน้ทุน 

5 
• มาตรการฟ้ืนฟูและพฒันาพ้ืนท่ีเกษตรท่ีประสบภยั 

6 
• มาตรการสร้างการรับรู้และประชาสมัพนัธ์ 

แผนเตรียมความพรอมฯ ประกอบดวย 6 มาตรการ 

6 มาตรการ ประกอบดวย 29 

โครงการ  

งปม.รวม 17,324.82 ลานบาท 

(งบปกติ 14,824.73 ลานบาท งบกลาง 

2,197.62 ลานบาท ของบเพ่ิมเติม 

302.47 ลานบาท) 
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แมน้ําเจาพระยา 

แมนํ้าทาจีน 

แมนํ้าทาจีน 

1. ระบายนํ้าจากเข่ือนแมกลอง ผานคลองทาสาร-บางปลา ในอัตรา 30 - 45  

ลบ.ม./วินาที 

2. ระบายนํ้าผานประตูระบายนํ้าโพธิ์พระยา ในอัตรา 15 – 25 ลบ.ม./วินาที 

3. ควบคุมการปดเปดประตูรับนํ้าตามจังหวะการข้ึน-ลง ของนํ้าทะเล 

4. เตรยีมเครื่องสูบนํ้า รถบรรทุกนํ้า ใหการชวยเหลอืกรณีเรงดวน 

แมนํ้าเจาพระยา 

1. ระบายนํ้าผานเข่ือนเจาพระยาในอัตรา 70 - 75 ลบ.ม./วินาที 

2. ระบายนํ้าผานเข่ือนพระรามหกในอัตรา 30 - 45 ลบ.ม./วินาที 

3. ใชประตูระบายนํ้าคลองลัดโพธิ์ อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ในการ

ผลักดันนํ้าเค็ม 

แมนํ้าบางปะกง 

เตรียมนํ้าไวควบคุมความเค็มที่จังหวัดปราจีนบุรี ไมใหเกิน 1 กรัม/ลิตร โดย

ใชนํ้าจากอางเก็บนํ้าพระสะทึง 0.25 ลาน ลบ.ม.ตอวัน อางเก็บนํ้าพระปรง 

0.25 ลาน ลบ.ม.ตอวัน อางเก็บนํ้าทากระบาก 0.1 ลาน ลบ.ม.ตอวัน และ

อางเก็บนํ้านฤบดินทรจินดา 1.0 ลาน ลบ.ม.ตอวัน 

แมนํ้าเจาพระยา 

แมนํ้าบางปะกง 

0 – 5 ลาน ลบ.ม. 

5 – 50 ลาน ลบ.ม. 

>50 ลาน ลบ.ม. 

สมดุลนํ้านอกเขตชลประทานรายอําเภอ 



การเตรยีมความพรอมการแกไขปญหาความเค็มคลองจนิดา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

ปญหาความเค็มในคลองจินดา ซึ่งมีผลกระทบกบัสวนไมผล

ในเขตอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึง่ปกติจะเกิดข้ึน

ในชวงตนเดือนเมษายนของทุกป 

1. เตรียมปริมาณน้ําจากเข่ือนแมกลอง ผานคลองทาสาร-บางปลา 

ลงสูแมน้ําทาจีนในอัตรา 30 - 45 ลูกบาศกเมตรตอวินาที 

2. ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ําเคลื่อนที่ ที่ประตูน้ําคลองทานา 2 เคร่ือง 

ประตูน้ําคลองบางชาง 2 เคร่ือง และประตูน้ําบางกระสัน 

1 เคร่ือง เพ่ือสูบน้ําจากแมน้ําทาจีนเมื่อความเค็มมีคา 

 ที่กําหนด ปจจุบันเตรียมพรอมอยูที่โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษานครปฐม 

3. ติดตั้งเคร่ืองมือวัดความเค็มแบบ real time จํานวน 8 แหง ใน

แมน้ําทาจีน 

4. เตรียมรถบรรทุกน้ําไปชวยเหลือสวนกลวยไมที่ขาดแคลน

น้ําจืดตั้งแตตนฤดูแลง 

แนวทางการชวยเหลือตามนโยบาย 

 การใชนํ้าผิวดิน 

 ผันนํ้าจากแหลงอ่ืนๆ 

 นํ้าใตดิน 

 รถบรรทุกนํ้า  

 

แผนผังแสดงจุดติดตั้งเครื่องสูบนํ้าและเครื่องมือวัดความเค็ม 

ปตร.โพธิ�พระยา

แม่
นํ

�าท่
าจ

ีน

คลองท่าสาร-บางปลา

แม่
นํ

�าแ
ม่ก

ลอ
ง

ปตร.บางปลา

เขื
�อ

นแ
ม่ก

ลอ
ง

แผนผังการระบายนํ �าจากแม่นํ �าแม่กลองมาลดอิทธิพลนํ �าเค็ม
ของแม่นํ �าท่าจีน

20
0 

กม
.

65
 ก

ม.

คลอง 5ซ้าย

คล
อง

 6
 ข

วา
5ซ้

าย

คล
อง

 7
 ข

วา
5 

ซ้า
ย

คลองระบาย ท่าผา - บางแก้ว

ค.
กล

าง
ค.

ขุน
เท

พ

ปตร.คลองขุนเทพ

คลองจินดา

คลองดาํเนินสะดวก

คล
อง

สา
ยใ

หญ่
ฝั�ง

ซ้า
ย

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์นํ �า กรมชลประทาน

คลองประปา(แม่กลอง-มหาสวัสดิ�)

25 cms.

30 cms.

5 cms.

 

 

 

    
 

   

 

 

 

คลองบางช้างใต้ 

 

 

 

    
 

   

 

 

 

 

 

 

  

   

 
 
 

 

 

 

คลองต้นตาล 

 

 

 

    
 

   

 

 

 

คลองแยกท่านา 

การติดตั้งเครื่องสูบนํ้าเพ่ือแกไข

ปญหาความเค็มคลองจินดา 

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

รวมทั้งหมด 5 เครื่อง ขนาด 12 

น้ิว อัตราการสูบ 0.25 ลบ.ม./

วินาที โดยติดตั้ง 3 จุด ดังน้ี 

 ปตร. บางชาง    2 เครื่อง   

 ปตร. ทานา       2 เครื่อง         

 ปตร. บางกระสัน 1 เครื่อง  

 

     จุดติดตั้งเครื่องสูบนํ้า 

     จุดติดตั้งเครื่องมือวัดความดัน 

40 

cms. 

ปตร. บางชา้ง 

ปตร. ทา่นา 

ปตร. บางกระสนั 



รถยนตบรรทุกนํ้า (คัน) 

เครื่องสูบนํ้า (เครื่อง) 

พ้ืนที่ชวยเหลือ (ไร) 

(1) 

(-) 

(130) 

(3) 

(-) 

(600) 

(-) 

(3) 

(7,800) 

(-) 

(2) 

(3,000) 

(-) 

(7) 

(37,800) 

(2) 

(-) 

(10,371) 

(2) 

(-) 

(500) 

(6) 

(5) 

(8,200) (-) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

เร่ิมดําเนินการ สนับสนนุเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ เพ่ือชวยเหลือสวนผลไม  

ตั้งแต วันที่ 6 มกราคม 2560 
        รถยนตบรรทุกน้ํา  (จํานวน 3 คัน) 

         1. อําเภอขลุง  จํานวน   2 คัน 

         2. อําเภอแกงหางแมว จํานวน   1 คัน 

        เคร่ืองสูบน้ําขนาด 12 นิว้  (จํานวน 1 เคร่ือง) 

         1.อําเภอมะขาม  จํานวน   1              เคร่ือง 

การเตรียมความพรอมในการแกไขปญหาสวนผลไม จังหวัดจันทบุรี 

 สนับสนนุรถยนตบรรทกุน้าํจํานวน 36 คันปริมาณน้ํา 

29,130,000 ลติร ชวยเหลือพ้ืนทีก่ารเกษตรได 14,654 ไร 

 สนับสนนุเคร่ืองสูบน้ําจํานวน 74 เคร่ือง ปริมาณน้ํา 13.14 

ลาน ลบ.ม. ชวยเหลือพ้ืนทีก่ารเกษตรได 28,550 ไร 

 จากผลสํารวจมีพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีไดรับความเสียหาย 

(ไมผลยืนตนตาย) 849.50 ไร (249 ครัวเรือน) 

สรุปการชวยเหลือปญหาสวนผลไม จังหวัดจันทบุรี 

ฤดูแลง ป 2558/59 

สํารองเคร่ืองจักร เพ่ือเตรียมใหความชวยเหลือสวนผลไม 
         1. สนับสนุนรถยนตบรรทุกน้ําจํานวน 14 คัน  

         2. สนับสนุนเครื่องสูบน้ําจํานวน 17 เครื่อง  

             2.1 จาก สชป.9 จํานวน 10 เครื่อง 

             2.2 ขอรับการสนับสนุนเพ่ิมเติมจากสวนกลาง 7 เครื่อง 

เตรียมความพรอมชวยเหลือสวนผลไม จังหวัดจันทบุรี 

ฤดูแลง ป 2559/60 

แนวทางการชวยเหลือตามนโยบาย 

 การใชน้ําผิวดิน 

 ผันน้ําจากแหลงอ่ืนๆ 

 น้ําใตดิน 

 รถบรรทุกน้ํา 

 เคร่ืองสูบน้ํา 
 
 



การบริหารจัดการน้าํในฤดูแลง 

16 



 คาดการณปริมาณน้ําตนทนุในอางเก็บน้าํตางๆ ณ วันที่ 1 พ.ย. 

 วางแผนการบริหารจัดการน้ําใหสอดคลองกับปริมาณน้ําตนทนุ 

 จัดลําดับความสําคัญในการจดัสรรน้ําใหกิจกรรมตางๆ 

 1. สํารองน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนเิวศในชวงตนฤดฝูน ป 60 

    (พฤษภาคม-กรกฎาคม) 

  2. เพื่อการอุปโภค-บริโภค และการประปาทั้งลุมน้ํา 

  3. เพื่อการรักษาระบบนิเวศ เชน การผลักดันน้าํเค็ม การขับไลน้าํเสยี เปนตน 

  4. เพื่อการเกษตรกรรม 

  5. เพื่อการอุตสาหกรรม 

การบริหารจดัการนํ้าในฤดู แลง 
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ประชาสัมพันธปริมาณนํ้าตนทุน และแผนการจัดสรรนํ้า เพ่ือการเพาะปลูกพืชฤดูแลงในเขตชลประทาน ป 2559/60 

ลุมน้ําเจาพระยา  5,950 ลาน ลบ.ม. 

 

ท้ังประเทศ 17,661 ลาน ลบ.ม. ลุมน้ําแมกลอง 2,950 ลาน ลบ.ม. 

หมายเหตุ

ระบบ

นิเวศ

และอื่นๆ

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 1-ธ.ค.-59

กลาง 621 587 389 28 4 1 422 165 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 4,729 4,817 765 345 1,630 7 2,747 2,070 1-ม.ค.-60

รวม (ลุมน้ําอื่น) 15,696 15,669 5,229 939 2,305 288 8,761 6,908

ลุมน้ําเจาพระยา 9,680 9,704 3,400 1,100 1,435 15 5,950 3,754 1-พ.ย.-59

5,657 5,872 0
      (คาดการณ ณ วันที่ 1 ม.ค. 60          

  จะเหลือน้ําตนทุน 5,493 )

      (คาดการณ ณ วันที่ 1 ม.ค. 60   

         จะเหลือน้ําตนทุน 5,493 )

รวมทั้งประเทศ 31,033 31,245 9,579 2,339 5,440 303 17,661 13,205

ภาค/ลุมน้ํา

คาดการณ ณ วันที่ 1 พ.ย. 2559 

(ดําเนินการ ณ วันที่ 18 ต.ค. 59)
แผนการจัดสรรน้ําชวงฤดูแลงป 2559/60

สํารอง

ตนฤดูฝน
(ลานลูกบาศกเมตร) (ลานลูกบาศกเมตร)

        ปริมาณน้ําตนทุน      

 ณ วันที่ 1 พ.ย. 2559

วันเริ่มตนฤดู

แลงรวม เกษตร
อุปโภค

บริโภค
รวมรวม

(ลานลูกบาศกเมตร)

อุตสาห

กรรม

ลุมน้ําแมกลอง 950 300 2,950 2,543 1-ม.ค.-601,700
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สํารองน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค,
รักษาระบบนิเวศ 

เตรียมแปลงในชวงตนฤดูฝน ป 60 
(พฤษภาคม-กรกฎาคม) 

จัดสรรน้ําเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค 

พืชตอเนื่อง จัดสรรน้ําเพ่ือการรักษาระบบ
นิเวศ และอ่ืนๆ การเกษตร 

แผนการจัดสรรน้ําในลุมน้ําเจาพระยา ฤดูแลง ป 2559/60  

19 

ปริมาณน้ําใชการ 1 พ.ย.59 

เข่ือนภูมิพล       3,005 ลาน ลบ.ม. 
เข่ือนสิริกิติ์       4,808 ลาน ลบ.ม. 
เข่ือนแควนอย      903 ลาน ลบ.ม. 
เข่ือนปาสักชลสิทธิ์ 988 ลาน ลบ.ม. 

4 เขื่อน รวม  9,704 ลาน ลบ.ม. 

3,754 ลาน ลบ.ม. 
1,100 ลาน ลบ.ม. 

1,450 ลาน ลบ.ม. 
400 ลาน ลบ.ม. 

3,000 ลาน ลบ.ม. 

รวมจัดสรรน้ํา ป 2559/60 = 5,950 ลาน ลบ.ม. 

ปริมาณนํ้าใชการ 1 พ.ค.60 

เข่ือนภูมิพล       1,405 ลาน ลบ.ม. 

เข่ือนสิริกิติ์       1,808 ลาน ลบ.ม. 

เข่ือนแควนอย       253 ลาน ลบ.ม. 

เข่ือนปาสักชลสิทธิ์  288 ลาน ลบ.ม. 

4 เขื่อน รวม  3,754 ลาน ลบ.ม. 



                                                              

แผนผังสภาพการจัดสรรน้ําของลุมน้ําเจาพระยา

ในชวงฤดูแลง ป 2559/2560 (1 พ.ย.59 - 30 เม.ย. 60)
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    เพ่ือปลูกพืชฤดูแลง 3,000 ลาน ลบ.ม. 

             เกษตรตอเนื่อง   400 ลาน ลบ.ม. 

    ระบบนเิวศ 1,450 ลาน ลบ.ม. 

อุปโภค-บริโภค 1,100 ลาน ลบ.ม. 

ความจุที่ไมใชการ  

อางเก็บนํ้า 4 เขื่อนหลัก 

ในลุมนํ้าเจาพระยา 

เขื่อน 

ไฟฟาพลังน้ํา ขาวนาปรัง  

2.6 ลานไร 

พืชไร-พืชผัก 

0.08 ลานไร 

บอปลา-บอกุงและอ่ืนๆ 

0.29 ลานไร 

ออย 0.34 ลานไร 

ไมผลไมยืนตน 

0.34 ลานไร 
พืชปุยสด 

0.12 ลานไร 

พืชหลากหลาย 

0.17 ลานไร 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

1.09 ลานไร 

แผนการจัดสรรน้ําฤดูแลงในลุมน้ําเจาพระยา 

ป 2559/60  

รวม 5.03 ลานไร 
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เกษตรตอ่เนือ่ง   400 ลา้น ลบ.ม. 
ระบบนเิวศ 1,450 ลา้น ลบ.ม. 

อปุโภค-บรโิภค 1,100 ลา้น ลบ.ม. 
นํา้เตรยีมแปลงนาขา้วฤดฝูน     2,000 ลา้น ลบ.ม. 

อปุโภค-บรโิภคตน้ฤดฝูน     1,800 ลา้น ลบ.ม. 

นํา้เตรยีมแปลงนาขา้วฤดฝูน     2,000 ลา้น ลบ.ม. 

อปุโภค-บรโิภคตน้ฤดฝูน     1,800 ลา้น ลบ.ม. 

เกษตรตอ่เนือ่ง      400 ลา้น ลบ.ม. 
ระบบนเิวศ 1,450 ลา้น ลบ.ม. 

อปุโภค-บรโิภค 1,100 ลา้น ลบ.ม. 
ความจทุีไ่มใ่ชก้าร (Dead storage) 

อา่งเก็บนํ �า 

เข ือ่น 

ไฟฟ้าพลงันํ �า 

ความจทุีไ่มใ่ชก้าร (Dead storage) 

อา่งเก็บนํ �า 

เข ือ่น 

ไฟฟ้าพลงันํ �า 

1) เพือ่การอปุโภค-บรโิภค (ชว่ง 6 เดอืน) 1,100 ลา้น ลบ.ม. 

2) เพือ่รกัษาระบบนเิวศและผลกัดนันํา้เค็ม 1,450 ลา้น ลบ.ม. 

3) เพือ่การเกษตรตอ่เนือ่ง  400 ลา้น ลบ.ม. 
   (พชืไรพ่ชืผกั ไมผ้ลไมย้นืตน้ ออ้ย บอ่ปลา-บอ่กุง้และอืน่ๆ) 

4) สํารองนํา้ตน้ฤดฝูน เพือ่การอปุโภค-บรโิภค และรกัษา           
     ระบบนเิวศ (ชว่ง พ.ค.-ก.ค.) 1,800 ลา้น ลบ.ม. 

5) สํารองนํา้ตน้ฤดฝูน เพือ่เตรยีมแปลงนาขา้ว 2,000 ลา้น ลบ.ม. 

รวมปรมิาณนํา้ทีต่อ้งมใีนอา่งเก็บนํา้ข ัน้ตํา่ ณ 1 พ.ย. 
6,750  ลา้น ลบ.ม. 

1) เพือ่การอปุโภค-บรโิภค (ชว่ง 6 เดอืน) 1,100 ลา้น ลบ.ม. 

2) เพือ่รกัษาระบบนเิวศและผลกัดนันํา้เค็ม 1,450 ลา้น ลบ.ม. 

3) เพือ่การเกษตรตอ่เนือ่ง  400 ลา้น ลบ.ม. 
   (พชืไรพ่ชืผกั ไมผ้ลไมย้นืตน้ ออ้ย บอ่ปลา-บอ่กุง้และอืน่ๆ) 

4) เพือ่ปลกูพชืฤดแูลง้ 3,000 ลา้น ลบ.ม. 

รวมปรมิาณนํา้ทีต่อ้งตอ้งจดัสรรในฤดแูลง้ 
5,950  ลา้น ลบ.ม. 

เพือ่ปลกูพชืฤดแูลง้ 3,000 ลา้น ลบ.ม. 

เกณฑ์ในการสํารองนํา้ขั้นตํ่าใน 4 เข่ือนหลกั ลุ่มนํา้เจ้าพระยา 

ปรมิาณนํา้ใน 4 เขือ่นหลกั ของลม่นํา้เจา้พระยา ณ 1 พ.ย. 59 รวม 9,704 ลา้น ลบ.ม. 
โดยวางแผนจดัสรรนํา้ฤดแูลง้ ปี 2559/60 จํานวน 5,950 ลา้น ลบ.ม. 

รวมสํารองนํา้ตน้ฤดฝูน (1 พฤษภาคม 2560) 
3,800  ลา้น ลบ.ม. 



การติดตามสถานการณน้ํา / มาตรการการควบคุม 

23 



แม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำสุพรรณ

ความยาว  320 กิโลเมตร

Qmax  = 320 ม3 / วินาที

แม่น้ำน้อย

ความยาว  107 กิโลเมตร

Qmax  = 260 ม3 / วินาที

คลอง มะขามเฒ่า-อู่ทอง

ความยาว  104 กิโลเมตร

Qmax  = 35 ม3 / วินาที

เขื่อนเจ้าพระยา

จ.ชัยนาท

จ.สิงห์บุรี

จ.สุพรรณบุรี
จ.อ่างทอง

จ.อยุธยา

อ่าวไทย

จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ

จ.ลพบุรี

จ.สระบุรี

คลองชัยนาท-ป่าสัก

ความยาว  132 กิโลเมตร

Qmax  = 210 ม3 / วินาที

คลองชัยนาท-อยุธยา

ความยาว  120 กิโลเมตร

Qmax  = 75 ม3 / วินาที แม่น้ำป่าสัก

รวมฝงตะวันออก = 122 ม.3 /วิ 
 จ.นครสวรรค 

65 ม.3/วินาที 

ปตร.มโนรมย 

   (Qmax  3,590 ม.3 /วิ) 

C.2   เมื่อวาน (16 พ.ค. 60)        

340 ม.3 /ว ิ

344   

คลองเล็กอื่นๆ  1 

 

 

 

 

 

C.2 

381 
   ม.3 /วิ 

 โดย ศูนยประมวลวิเคราะหสถานการณน้าํ กรมชลประทาน 

   C.13 เขื่อนเจาพระยา 
(Qmax  2,840 ม.3/วิ) 

จ.อางทอง 

จ.สระบุรี 

 จ.อุทัยธาน ี

จ.สมุทรสาคร 

บางบาล 

          - 
C.37 ค.บางบาล 

 C.36 ค.โผงเผง 

          - 

        

จ.อยุธยา 

  C.29A

บางไทร 

คลองระพีพัฒน 
(ความจุคลอง  210 ม.3/วิ)  

จ.นนทบุรี 
จ.สมุทรปราการ กรุงเทพฯ จ.สมุทรสาคร 

จ.ปทุมธานี 

ปตร.พระนารายณ 

จ.ลพบุรี 

30 

  

จ.ชยันาท 

ปตร.มหาราช 

ปตร. 

แมน้ําลพบุรี 

ปตร.ปากคลองบาง

แกว 

รวมฝงตะวันตก = 162 ม.3 /วิ แมน้ําสะแกกรัง 0 ม.3 /วิ 

คลองเล็กอื่นๆ  

61 

80 

ปตร.มะขามเฒา-อูทอง 

0 

21 

คลองจรเขสามพัน 

ฝายยาง 

ปตร.สองพ่ีนอง 

 5 

ปตร.พระยาบรรลือ 

อาวไทย หมายเหตุ : ปริมาณนํ้าไหลผาน มีหนวยเปน ลูกบาศกเมตรตอวินาท ี

 

สถานการณน้ําในลุมน้ําเจาพระยา         

17 พฤษภาคม 2560 เวลา 06:00 น. 

ปตร.สิงหนาท  
ปตร.บางปลา 

คลองทาสาร-บางปลา 

แม
น้ํา

ทา
จีน

 

สิงหบุรี 

แม
น้ํา

นอ
ย 

จ.อางทอง 
จ.สุพรรณบุรี 

เข่ือนพระรามหก 

วันนี ้0 ม.3 /วิ เม่ือวาน 0 ม.3 /วิ  

  

   ปด  

   ปด 

แม
น้ํา

ปา
สัก

 

คว
าม

จุลํ
าน

้ํา 
 2

30
 ม

.3 
/วิ

 

วันน้ี  64  เมื่อวาน  82 

เข่ือนปาสักฯ  

 วันนี้ 30 เมื่อวาน 30 

   40 

ปตร.โพธิ์พระยา 
          

10 

ปด         

ปตร.บางโฉมศร ี

วันน้ี 60 เม่ือวาน 60 

(ความจุคลอง = 100) 

 (ความจุลําน้ํา = 150) 

คว
าม

จุค
ลอ

ง 
65

 ม
.3 

/วิ
 

คว
าม

จุค
ลอ

ง 
 3

5 
ม.

3 
/วิ

 

คว
าม

จุลํ
าน

้ํา 
 2

00
 ม

.3 
/วิ

 

     (ความจุคลอง 800 ม.3/วิ) 

     (ความจุคลอง 400 ม.3 /วิ) 

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

คว
าม

จุค
ลอ

ง 
21

0 
ม.

3 
/วิ

 

    (ความจุลําน้ํา 3,500 ม.3/วิ) 

คว
าม

จุลํ
าน

้ํา 
20

0 
ม.

3 
/วิ

 

 เฉล่ียวันนี้ 88 เมื่อวาน 85 

การใชนํ้าเหนือเขื่อนเจาพระยา  4 ม.3 /ว ิ

    ปด 

             77 
ปตร.ชองแค 

          

65 

          45 

ปตร.โคกกระเทียม 

  ปตร.เริงราง 

ปตร.พลเทพ 

ปตร.บรมธาต ุ

91 

แม
น้ํา

เจ
าพ

ระ
ยา
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ปริมาตรน้ําและน้ําใชการในอางเก็บน้ําขนาดใหญ 34 อาง  ป 2560  

ปี พ.ศ. ปรมิาตรนํา้ 
(ลา้น ลบ.ม.) 

% นํา้ใชก้าร 
(ลา้น ลบ.ม.) 

% 

2560 37,386 53 13,859 29 

2559 31,502 45 7,976 17 

17 พ.ค. 60 

25 



เข่ือนปาสักชลสิทธิ ์ เข่ือนแควนอยบํารุงแดน  

เข่ือนภูมิพล  เข่ือนสิริกิติ์  

Dead Storage 3,800 ลาน ลบ.ม. Dead Storage 2,850 ลาน ลบ.ม. 

ความจุเก็บกัก 13,462 ลาน ลบ.ม. ความจุเก็บกัก 9,510 ลาน ลบ.ม. 

นํ้าใชการ 

294 ลาน ลบ.ม. 

(3%) 
นํ้าใชการ 

1,672 ลาน ลบ.ม. 

(17%) 
นํ้าใชการ 

780 ลาน ลบ.ม. 

(12%) 

นํ้าใชการ 

1,752 ลาน ลบ.ม. 

(26%) 

มีนํ้าไหลเขา 

10.33 ลาน ลบ.ม. 
มีนํ้าไหลเขา 

3.40 ลาน ลบ.ม. 

มีนํ้าไหลเขา 

7.38 ลาน ลบ.ม. 
มีนํ้าไหลเขา 

0.00 ลาน ลบ.ม. 

ป59 ป60 ป59 ป60 

การระบายนํ้า  

14.00 ลาน ลบ.ม. 
การระบายนํ้า 

5.00 ลาน ลบ.ม. 

การระบายนํ้า  

20.07 ลาน ลบ.ม. 

การระบายนํ้า 

10.01 ลาน ลบ.ม. 

Dead Storage 43 ลาน ลบ.ม. Dead Storage 3 ลาน ลบ.ม. 

ความจุเก็บกัก 939 ลาน ลบ.ม. ความจุเก็บกัก 960 ลาน ลบ.ม. 

นํ้าใชการ 

199 ลาน ลบ.ม. 

(22%) 

นํ้าใชการ 

220 ลาน ลบ.ม. 

(25%) 
นํ้าใชการ 

232 ลาน ลบ.ม. 

(24%) 

นํ้าใชการ 

195 ลาน ลบ.ม. 

(20%) 

มีนํ้าไหลเขา 

1.37 ลาน ลบ.ม. 
มีนํ้าไหลเขา 

0.98 ลาน ลบ.ม. 

มีนํ้าไหลเขา 

8.49 ลาน ลบ.ม. 
มีนํ้าไหลเขา 

0.29 ลาน ลบ.ม. 

ป59 ป60 ป59 ป60 

การระบายนํ้า  

2.59 ลาน ลบ.ม. 
การระบายนํ้า 

1.04 ลาน ลบ.ม. 

การระบายนํ้า  

2.60 ลาน ลบ.ม. 

การระบายนํ้า 

1.80 ลาน ลบ.ม. 

รวม 4 เข่ือน น้ําใชการ 

(ลาน ลบ.ม.) 

ระบายสะสม   
1พ.ย.-30เม.ย. 

(ลาน ลบ.ม.) 

17 พ.ค.60 3,839(21%) 6,728(113%) 

17 พ.ค.59 1,506(8%) 3,095(97%) 26 



 2. มาตรการเสริม 

  

          

 

 

 

 1. มาตรการหลัก 

• การบริหารจัดการน้ํา  

  

          

 

 

 

  

  

มาตรการควบคุมความเค็มในแมน้าํเจาพระยา 

- วางแผนจัดสรรนํ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศนและปองกัน 

  นํ้าเค็มตลอดฤดูแลง จํานวน 1,400 ลานลูกบาศกเมตร 

- กําหนดเกณฑระบายนํ้าผานเข่ือนเจาพระยา และเข่ือน 

  พระรามหก เพื่อควบคุมปริมาณนํ้าไหลผานสถานีวัดนํ้า  

  C.29 อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเหนือ 

  ปากคลองสําแล (คลองประปา) ใหมีอัตราการไหลเฉลี่ย  

  80-90 ลูกบาศกเมตรตอวนิาที 

- ควบคุมการปดเปดประตูระบายนํ้าตามคลองตาง ๆ   

  ทั้ งหมด 85  แห ง  ไม ให นํ้ า เค็ ม ไหล เข าพื้ นที่ 

  การเกษตร 

สถานีสําแล

จุดควบคุมและเฝาระวัง

คาความเค็ม ไมเกิน 0.25 กรัม/ลิตร

สถานี C.29

ควบคุมอัตราการไหล

ไมต่ํากวา 80 ลบ.ม./วินาที

• การควบคุมความเค็ม   

          

 

 

- ทําการเฝาระวังและควบคุมคาความเค็มที่สถานีสูบนํ้า  

  สําแลของการประปานครหลวง ใหมีคาความเค็ม 

  ไมเกิน 0.25 กรัมตอลิตร 

- ทําการตรวจวัดคาความเค็มที่จุดเฝาระวังและควบคุมเปน

รายช่ัวโมง ทุกวันจนกวาจะสิ้นสุดฤดูแลง 

- สํารองนํ้าในเข่ือนปาสักชลสิทธิ์ไวใชกรณีฉุกเฉินเกิดปญหา

ความเค็มเพิ่มข้ึนมากผิดปกติ ระบายนํ้าจากเข่ือนปาสักชล

สิทธิ์ลงมาไดรวดเร็วสามารถแกไขปญหาไดทันเวลา 
27 



จุดและเกณฑควบคุมน้ําในลุมน้ําเจาพระยาฤดูแลงป 2559/60 

28 

เหนือเข่ือนเจาพระยา 
ระดับน้ําไมต่ํากวา  

+14.00 ม.รทก. 

C.29 บางไทร  
ปริมาณน้ําไหลผาน  

80-90 ลบ.ม./วินาที 

(6.91-7.78 ลาน ลบ.ม./วัน) 

ปตร.พระศรีศิลป และ 

ปตร.พระศรีเสาวภาค 
ปริมาณน้ําไหลผาน  

12 ลบ.ม./วินาที 

(1.04 ลาน ลบ.ม./วัน) 

ทายเข่ือนพระรามหก  
ปริมาณน้ําไหลผาน  

15 ลบ.ม./วินาที 

(1.30 ลาน ลบ.ม./วัน) 

ทายเข่ือนเจาพระยา  
ปริมาณน้ําไหลผาน  

75 ลบ.ม./วินาที 

(6.48 ลาน ลบ.ม./วัน) 

C.2  

ปริมาณน้ําไหลผาน  

142 ลบ.ม./วินาที 

(12.27 ลาน ลบ.ม./วัน) 

28 
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ปริมาณ
น้าํระบาย (ลบ.ม./วินาที)

คว
าม

เค
็ม 

(ก
รัม

/ลิ
ตร

)

พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษยน

เกณฑควบคุมความเค็มสถานีสูบนํ้าดิบสําแล ไมเกิน 0.25 (กรัม/ลิตร)

นํ้าระบายทายเขื่อนเจาพระยา-พระรามหก (ลบ.ม./วินาที)

คาความเค็มในแมนํ้าเจาพระยาบริเวณสถานีสูบนํ้าดิบสําแล (กรัม/ลิตร)

กราฟควบคุมคาความเค็มในแมน้ําเจาพระยาทีส่ถานสีบูน้ําดิบ  

ชวงฤดูแลง ป 2558/59 
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ปริมาณ
น้าํระบาย (ลบ.ม./วินาที)

คว
าม

เค
็ม 

(ก
รัม

/ลิ
ตร

)

พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษยน

เกณฑควบคุมความเค็มสถานีสูบนํ้าดิบสําแล ไมเกิน 0.25 (กรัม/ลิตร)

นํ้าระบายทายเขื่อนเจาพระยา-พระรามหก (ลบ.ม./วินาที)

คาความเค็มในแมนํ้าเจาพระยาบริเวณสถานีสูบนํ้าดิบสําแล (กรัม/ลิตร)

กราฟควบคุมคาความเค็มในแมน้ําเจาพระยาทีส่ถานสีบูน้ําดิบ  

ชวงฤดูแลง ป 2559/60 

32 



 1. มาตรการหลัก 

• การบริหารจัดการน้ํา  

  

          

 

 

 

  

  

มาตรการควบคุมความเค็มในแมน้าํทาจีน 

- วางแผนจัดสรรนํ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศและควบคุมความเค็ม โดยสงนํ้า

เขาประตูระบายนํ้าพลเทพ แลวระบายออกทางประตูระบายนํ้า 

โพธิ์พระยา ปริมาณนํ้ารวม 400 ลานลูกบาศกเมตร 

• มาตรการที่ไดดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาความเค็ม          

  

  

- ระบายนํ้าผานประตูระบายนํ้าโพธิ์พระยาลงสูแมนํ้าทาจีน ในอัตรา  

10 ลูกบาศกเมตรตอวนิาที 

- ผันนํ้าจากแมนํ้าแมกลองผานคลองทาสาร-บางปลา ลงสูแมนํ้าทาจีนใน

อัตราเฉลี่ย 25 ลูกบาศกเมตรตอวินาที 

- หากมีความเค็มที่ จุดควบคุมเกินคามาตรฐานกรมชลประทานจะ

ดําเนินการผันนํ้าผานระบบชลประทาน (คลอง 6 ขวา และ 7 ขวา ของ

คลองสงนํ้า 5 ซาย และคลองธรรมชาติ) มาเติมนํ้าในคลองจินดาเพื่อเจือ

จางนํ้าเค็มที่อยูในคลองจินดาและเริ่มสูบนํ้าที่มีความเค็มออกจากคลอง 

ควบคุมคาความเค็ม 

ไมเกิน 2.0 กรัม/ลิตร
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ขอความรวมมือในการเพาะปลูกขาวตามเปาหมายท่ีกําหนด        

และงดการปลูกขาวเพาะปลูกขาวรอบ 3 



ขอใหบริหารจัดการพ้ืนที่ปลูกขาวใหเปนไปตามประกาศพ้ืนที่

เปาหมายสงเสริมการปลูกขาว ป 2559/60 รอบที่ 2 



สรุปผลการจัดสรรน้าํฤดูแลง ป 2559/60 
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สรุปผลการจัดสรรน้ํา และการเพาะปลูกพืชในชวงฤดูแลง  ป 2559/2560  

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 30 เมษายน  2560 

17661 

1,600 
3,000 

650 700 

5,950 

18,665 

1,614 
3,460 

742 913 

6,728 

0 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

14,000 

16,000 

18,000 

20,000 

ทัง้ประเทศ ภมูพิล สิริกิติ ์ แควน้อย ป่าสกั รวม4เข่ือน 

แผน ผล 

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) 

ท้ังประเทศ ผลการเพาะปลูกขาวนาปรัง  

7.69 ลานไร (192%) มากกวาแผน 3.69 ลานไร 

ลุมนํ้าเจาพระยา ผลการเพาะปลูกขาวนาปรัง 

5.35 ลานไร (200%) มากกวาแผน 2.68 ลานไร 
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แผน/ผลการสงเครืองสูบนําเคลือนทีและรถยนตบรรทุกนํา 

เพ่ือชวยเหลือ พ้ืนท่ีนาป นาปรัง อุปโภค บริโภค และอุทกภัย 

   40 



การระบายนํา้เฉลีย่รายวนั (ลา้น ลบ.ม.) 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. รวม 

8.89 8.89 8.89 8.89 8.89 8.89  1,600  

              

16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67  3,000  

  
 
 
 
 

            

3.89 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89 700  

  
 
 
 
 

            

3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 650  

ความจทุีไ่มใ่ชก้าร (Dead storage) 

อา่งเก็บนํ �าเข ือ่นภมูพิล 

เข ือ่น 

ไฟฟ้าพลงันํ �า 

ความจทุีไ่มใ่ชก้าร (Dead storage) 

อา่งเก็บนํ �าเข ือ่นสริกิติ ิ ์

เข ือ่น 

ไฟฟ้าพลงันํ �า 

ความจทุีไ่มใ่ชก้าร (Dead storage) 
เข ือ่น 

ไฟฟ้าพลงันํ �า 

ความจทุีไ่มใ่ชก้าร (Dead storage) 
เข ือ่น 

ไฟฟ้าพลงันํ �า 

รวมปรมิาณนํา้ทีร่ะบาย 4 เขือ่น 5,950  ลา้น ลบ.ม. 
 ระหวา่ง วนัที ่1 พ.ย. 59 - 30 เม.ย. 60 

อา่งเก็บนํ �าเข ือ่นป่าสกัชลสทิธ ิ ์

อา่งเก็บนํ �าเข ือ่นแควนอ้ยบํารงุแดน 

ปรมิาณนํา้สํารอง ณ วนัที ่1 พ.ค. 60  

1,400 ลา้น ลบ.ม. 

1,800 ลา้น ลบ.ม. 

250 ลา้น ลบ.ม. 

250 ลา้น ลบ.ม. 

1,600 ลา้น ลบ.ม. 

3,000 ลา้น ลบ.ม. 

700 ลา้น ลบ.ม. 

650 ลา้น ลบ.ม. 
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