รายงานสถานการณ์น้ำ
ารน้ำำอัอัจจฉริฉริยยะะโทร.
โทร.0202669
6692560
2560, E-mail
E-mail :: wmsc.1460@gmail.com
wmsc.1460@gmail.com
ศูศูนนย์ย์ปปฏิฏิบบัตัติกิการน้
กรกฎาคม
พ.ศ.2564
2562
วัวันนวัทีทีน่ 21
กรกฎาคม
พ.ศ.
2562
อั21งคารที
่ 2 มีนาคม

........................................................................................................................................................................................................................................
1. สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทั้งประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มี.ค.64)

ววว 447 แห่ง ฯ มีมีปริมาณน้ำในอ่างฯ รวมกัน 41,436 ล้าน ลบ.ม.
• สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศจำนวน
(54% ของความจุอ่างฯ) ปริมาณน้ำใช้การได้ 17,506 ล้าน ลบ.ม. (34% ของความจุน้ำใช้การ)
• อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำใช้การน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30% ของน้ำใช้การ จำนวน 9 แห่ง คือ ภูมิพล สิริกิติ์ แม่กวงอุดมธารา
แม่มอก ห้วยหลวง ทับเสลา ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ และคลองสียัด
• ปริมาณน้ำไหลลงอ่างและระบาย ช่วงฤดูแล้ง ปี 2563/64 ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่ง (1 พ.ย.63 – ปัจจุบัน) ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง
5,160.55 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจากอ่าง 8,286.79 ล้าน ลบ.ม.
2. สถานการณ์น้ำใน 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักฯ) (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มี.ค.64)
• ปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 10,236 ล้าน ลบ.ม. (41% ของความจุอ่างฯ) เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 3,540 ล้าน ลบ.ม.(19% ของความจุน้ำใช้การ)
• ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 5.34 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจากอ่าง 28.53 ล้าน ลบ.ม.
3. ผลการจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2563/64 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มี.ค.64)
• ทั้งประเทศ (1 พ.ย. 63 – 30 เม.ย. 64) แผนการจัดสรรน้ำ 17,122 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 10,756 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 63 ของแผนฯ
• เจ้าพระยา (1 พ.ย. 63 – 30 เม.ย. 64) แผนการจัดสรรน้ำ 4,000 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 3,124 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 78 ของแผนฯ
• แม่กลอง (1 ม.ค. 64 – 30 มิ.ย. 64) แผนการจัดสรรน้ำ 3,000 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 1,223 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 41 ของแผนฯ
4. แผน-ผลการเพาะปลูกข้าว (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.พ.64)
การเพาะปลูกข้าวนาปี ปี 2563
• ทั้งประเทศ แผนเพาะปลูกข้าวนาปี 16.79 ล้านไร่ เพาะปลูกแล้ว 14.51 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 86 ของแผน เก็บเกี่ยวแล้ว 14.21 ล้านไร่
• ลุ่มน้ำเจ้าพระยา แผนเพาะปลูกข้าวนาปี 8.10 ล้านไร่ เพาะปลูกแล้ว 6.39 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 79 ของแผน เก็บเกี่ยวแล้ว 6.37 ล้านไร่
การเพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2563/64
• ทั้งประเทศ แผนเพาะปลูกข้าวนาปรัง 1.90 ล้านไร่ เพาะปลูกแล้ว 5.042 ล้านไร่ แยกเป็น เพาะปลูกในแผน 1.304 ล้านไร่ เพาะปลูกเกินแผน
0.42 ล้านไร่ และเพาะปลูกนอกแผน 3.318 ล้านไร่
• ลุ่มน้ำเจ้าพระยา แผนเพาะปลูกข้าวนาปรัง - ล้านไร่ (รณรงค์งดทำนาต่อเนื่องในฤดูแล้ง ปี 2563/64) ยังคงมีการเพาะปลูก 2.788 ล้านไร่
5. คุณภาพน้ำ วันที่ 2 มี.ค. 64 เวลา 05.00 น. : แม่น้ำเจ้าพระยา สถานีประปาสำแล จ.ปทุมธานี (ปกติ) แม่น้ำบางปะกง สถานีวัดบางคาง (ปกติ)
แม่ น ้ ำ ท่ า จี น ด้ า นนอกคลองจิ น ดา 2.52 กรั ม /ลิ ต ร (เกิ น เกณฑ์ ม าตรฐาน) ด้ า นในคลองจิ นดา 0.57 กรั ม /ลิ ต ร (ปกติ ) และ แม่ น ้ ำ แม่ ก ลอง
สถานีปากคลองดำเนินสะดวก (ปกติ)
6. กิจกรรมและการให้ความช่วยเหลือของกรมชลประทาน
• โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 ดำเนินการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ณ คลองบางบัวทอง
ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำให้กับประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
• โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา สำนักงานชลประทานที่ 12 นำเรือกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก จำนวน 1 ลำ ดำเนินการกำจัดวัชพืช
บริ เ วณคลองส่ ง น้ ำสายใหญ่ 1 ซ้ า ย เพื ่ อ ช่ วยลดปั ญหาในการบริ ห ารจั ด การน้ำ ช่ ว งฤดูแ ล้ ง ปี 2563/64 ณ ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า
จังหวัดสุพรรณบุรี
• โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง เพื่อสูบน้ำ
ช่วยเหลือเกษตรกรในการทำนาปี ปลายฤดู ในเขตพื้นที่ เหมืองนายทั่ง หมู่ 9 ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
➢ โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนจำนวน 94,000 คน ระยะเวลาการจ้างงาน
3-8 เดือน ปัจจุบัน ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 จ้างแรงงานไปแล้ว 9,546 คน คิดเป็นร้อยละ 10.16
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