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1. สถานการณ์น ้าในอ่างเก็บน ้าทั งประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ค.63) 

 สภาพน ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางท่ัวประเทศจ้านวน 444 แห่ง มีปริมาณน้้าในอ่างฯ รวมกันทั้งสิ้น 31,997 ล้าน ลบ.ม.  
(42% ของความจุอ่างฯ) ปริมาณน้้าใช้การได้ 8,347 ล้าน ลบ.ม. (16% ของความจุน้้าใช้การ) 

 อ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ท่ีมีปริมาณน ้าใช้การน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30% ของความจุอ่าง จ้านวน 30 แห่ง คือ ภูมิพล สิริกิติ์ แม่งัดสมบูรณ์ชล  
แม่กวงอุดมธารา กิ่วคอหมา แควน้อยบ้ารุงแดน แม่มอก ห้วยหลวง  น้้าพุง จุฬาภรณ์ อุบลรัตน์ ล้าปาว ล้าตะคอง ล้าพระเพลิง มูลบน ล้าแชะ  
ล้านางรอง สิรินธร ป่าสักชลสิทธิ์ ทับเสลา กระเสียว ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ์ ขุนด่านปราการชล คลองสียัด บางพระ ประแสร์ นฤบดินทรจินดา  
แก่งกระจานและปราณบุรี  

 ปริมาณน ้าไหลลงอ่างและระบาย ของอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ 35 แห่ง (1 พ .ค. 63 – ปัจจุบัน) ปริมาณน้้าไหลลงอ่าง 2,106.68 ล้าน ลบ.ม 
ปริมาณน้้าระบายจากอ่าง 4,670.74 ล้าน ลบ .ม.  
2. สถานการณ์น ้าใน 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสกัฯ) (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ค.63)  

 ปริมาณน้้ารวมกันทั้งสิ้น 7,533 ล้าน ลบ.ม. (30% ของความจุอ่างฯ) เป็นปริมาณน้้าใช้การได้ 837 ล้าน ลบ.ม. (5% ของความจุน้้าใช้การ) 

 ปริมาณน้้าไหลลงอ่าง 18.35 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้้าระบายจากอ่าง 30.14 ล้าน ลบ.ม. 
3. ผลการจัดสรรน ้าฤดูฝนปี 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ค.63) 

 ทั งประเทศ แผนการจัดสรรน้้า 11,975 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้้าไปแล้ว 5,174 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 43 

 เจ้าพระยา แผนการจัดสรรน้้า 3,250 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้้าไปแล้ว 1,821 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 56 
4. แผน-ผลการเพาะปลูกข้าวนาปี ปี 2563 ในเขตชลประทาน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ค.63) 

 ทั งประเทศ แผนเพาะปลูกข้าวนาปี 16.79 ล้านไร่ เพาะปลูกแล้ว 6.97 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 42 ของแผน  

 ลุ่มน ้าเจ้าพระยา แผนเพาะปลูกข้าวนาป ี8.1 ล้านไร ่เพาะปลูกแล้ว 2.63 ล้านไร ่คิดเป็นร้อยละ 32 ของแผน  
5. คุณภาพน ้า วันที่ 10 ก.ค. 63 เวลา 05.00 น. : แม่น ้าเจ้าพระยา สถานีประปาส้าแล จ.ปทุมธานี (เกินเกณฑ์เฝ้าระวัง) สะพานพระน่ังเกล้า จ.นนทบุรี
(ปกติ) ทั้งน้ี กรมชลประทานได้บริหารจัดการน้้าเพื่อแก้ไขปัญหาความเค็ม โดยท้าการผันน้้าบางส่วนจากแม่น้้าแม่กลองมายังแม่น้้าเจ้าพระยา  
แม่น ้าบางปะกง สถานีบางกระเจ็ด (ปกต)ิ แม่น ้าท่าจีน สถานีปากคลองจินดา (ปกติ) และ แม่น ้าแม่กลอง สถานีปากคลองด้าเนินสะดวก (ปกติ) 
6. จังหวัดที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ตั งแต่วันท่ี 14 ตุลาคม 2562 จ้านวน 6 จังหวัด ได้แก่ 
พะเยา  มหาสารคาม บุรีรัมย์ ชัยภูมิ อุทัยธานี และฉะเชิงเทรา รวมทั งสิ น 53 อ้าเภอ 313 ต้าบล 3,014 หมู่บ้าน/ชุมชน 2 เทศบาล (ข้อมูลจากกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ วันที่ 9 ก.ค.63) 
4. กิจกรรมและการให้ความช่วยเหลือของกรมชลประทาน  

 ส้านักงานชลประทานที่ 6 ติดต้ังเคร่ืองสูบน้้า ขนาด 8 น้ิว จ้านวน 2 เคร่ือง บริเวณหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ต้าบลบ้านค่าย อ้าเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ  ซ่ึงปัจจุบันมีน้้าไม่เพียงพอต่อการผลิตน้้าประปาเพื่อการ อุปโภค-บริโภค โดยจะท้าการสูบน้้าจากแม่น้้าชี เข้าบ่อผลิตน้้าประปาของหมู่บ้าน  
มีอัตราการสูบน้้ารวม 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง สามารถช่วยเหลือประชากรได้ 1,248 คน 

 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาบางบาล ส้านักงานชลประทานที่ 10 ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชและติดตั้งป้ายผู้รับผิดชอบการก้าจัดวัชพืช  
บริเวณอาคารชลประทานและทางน้้าชลประทาน ที่มีความเสี่ยงต่อการสะสมของวัชพืชบริเวณที่อยู่ไกลสายตาของเจ้าหน้าที่ชลประทาน  
เพื่อให้ประชาชนที่พบเห็นได้แจ้งให้มาด้าเนินการ และเตรียมการรับน้้าหลากในฤดูฝนปี 2563 

 โครงการชลประทานนราธิวาส ส้านักงานชลประทานที่ 17  ลงพื้นที่ด้าเนินการแก้ไขปัญหาระบบส่งน้้าของโครงการฟาร์มตัวอย่าง 
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านไอร์ปาโจ เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ ณ บ้านไอร์ปาโจ หมู่ที่ 1 ต้าบล 
ภูเขาทอง อ้าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 

 โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจ้าปีงบประมาณ 2563 แผนจ้านวน 88,838 คน เริ่มต้ังแต่เดือนมีนาคม 2563  
ปัจจุบัน ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 จ้างแรงงานไปแล้ว 79,474 คน คิดเป็นร้อยละ 89.46 

รายงานสถานการณ์น ้า 
ศูนย์ปฏิบัติการน ้าอัจฉริยะ โทร. 02 669 2560, E-mail : wmsc.1460@gmail.com 

วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  
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