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   ศูนย์ปฏิบัติการน ้าอัจฉริยะ (SWOC) 
สถานการณ์น ้าลุ่มน ้าเจ้าพระยา 

ประจ้าวันศุกร์ที ่19 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
  

1. สภาพน ้าในอ่างเก็บน ้าลุ่มน ้าเจ้าพระยา (4 เขื่อนหลัก)  
แผนการจัดสรรน ้าลุ่มน ้าเจ้าพระยาฤดูฝนปี2562 เริ่มตั งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 

2562 ซึ่งก้าหนดแผนการระบายน ้าจาก 4 เขื่อนหลัก จ้านวนรวมทั งสิ น 4 ,400 ล้านลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วย 
เขื่อนภูมิพล จ้านวน 1,600 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ้านวน 2,200 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 
จ้านวน 300 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน จ้านวน 300 ล้านลูกบาศก์เมตร  
 ปริมาณน ้าในอ่างฯ 4 เขื่อน รวมทั งสิ น 8,256 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 33 (ปริมาณน ้าใช้การได้ 
1,560 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 9) ปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ จ้านวน 9.30 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน ้าระบาย จ้านวน 
44.55 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน ้าได้อีก 16,615 ล้าน ลบ.ม. โดยแยกได้ ดังนี   

 เขื่อนภูมิพล มีปริมาณน ้า 4,692 ล้าน ลบ.ม. (35% ของความจุอ่างฯ) เป็นน ้าใช้การได้ 892 
ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ จ้านวน 5.45 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน ้าระบาย จ้านวน 23.00 
ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน ้าได้อีก 8,770 ล้าน ลบ.ม.  

 เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน ้า 3,373 ล้านลบ.ม. (35% ของความจุอ่างฯ) เป็นน ้าใช้การได้ 523 ล้าน 
ลบ.ม. ปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ จ้านวน 3.85 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน ้าระบาย จ้านวน 18.69 ล้าน 
ลบ.ม. สามารถรับน ้าได้อีก 6,137 ล้าน ลบ.ม. 

 เขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน มีปริมาณน ้า 144 ล้าน ลบ.ม. (15% ของความจุอ่างฯ) เป็นน ้าใช้การ
ได ้101 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ จ้านวน 0.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน ้าระบาย จ้านวน 
2.16 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน ้าได้อีก 795 ล้าน ลบ.ม. 

 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน ้า 47 ล้าน ลบ.ม. (5% ของความจุอ่างฯ) เป็นน ้าใช้การได้      
44 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ จ้านวน 0.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน ้าระบาย จ้านวน 
0.70 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน ้าได้อีก 913 ล้าน ลบ.ม. 

2. สภาพน ้าท่า (ณ วันที่ 19 ก.ค. 62) 
 แม่น ้าเจ้าพระยา 

- ปริมาณน ้ าไหลผ่านที่สถานี  C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ วัดได้  271 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 266 
  ลบ.ม./วินาที) ต่้ากว่าตลิ่ง 8.32 เมตร  
- ปริมาณน ้ าไหลที่ สถานี  C.13 ท้ ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 60 ลบ.ม./วินาที  (เมื่ อวาน  60 
  ลบ.ม./วินาที)  
- ปริมาณน ้าไหลผ่านสถานีวัดน ้า C.29A อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา มีปริมาณน ้าไหลผ่านเฉลี่ย 64 
  ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 64 ลบ.ม./วินาที) 

 แม่น ้าป่าสัก 
- ระบายน ้าท้ายเขื่อนพระรามหก 4.65 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 4.82 ลบ.ม./วินาที) 
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3. แผน-ผลการจัดสรรน ้าฤดูฝน 2562 (1 พ.ค.62 – 31 ต.ค.62)   
 ปริมาณน ้า ณ วันที่ 1 พ.ค.62 จ้านวน 5,123 ล้าน ลบ.ม. มีความต้องการใช้น ้ารวม 4,400 ล้าน ลบ.ม. 

ปัจจุบัน (19 ก.ค.62) จัดสรรน ้าไปแล้วทั งสิ น 3,716 ล้าน ลบ.ม. (84%) คงเหลือปริมาณน ้าที่ต้องจัดสรร 
684 ล้าน ลบ.ม. (16%) 

 

4. แผน-ผลการเพาะปลูกพืช (ข้าวนาปี) ลุ่มเจ้าพระยาและลุ่มต่้า 13 ทุ่ง  

  ลุ่มน ้าเจ้าพระยา วางแผนเพาะปลูกข้าวนาปี รวม 7.65 ล้านไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 62) 
 ปัจจุบัน เพาะปลูกไปแล้ว 6.21 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 81.14 ของแผนฯ เก็บเกี่ยวแล้ว 0.058 
ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.93 ของผลการเพาะปลูก 

 พื นที่ลุ่มต่้า 13 ทุ่ง เจ้าพระยา วางแผนเพาะปลูกข้าวนาปี รวม 1.532 ล้านไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ค. 62) 
ปัจจุบัน เพาะปลูกไปแล้ว 1.532 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนฯ ประกอบด้วย 

- พื นที่ลุ่มต่้าทุ่งบางระก้า วางแผนเพาะปลูกข้าวนาปี รวม 0.382 ล้านไร่ ปัจจุบัน เพาะปลูกไปแล้ว 
0.382 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนฯ เก็บเกี่ยวแล้ว 0.058 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.25 
ของผลการเพาะปลูก 
- พื นที่ลุ่มต่้าเจ้าพระยา 12 ทุ่ง ตอนล่าง  วางแผนเพาะปลูกข้าวนาปี รวม 1.15 ล้านไร่ ปัจจุบัน 
เพาะปลูกไปแล้ว 1.15 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนฯ 

หมายเหตุ : ทุ่งบางบาล – บ้านแพน มีการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกข้าว เป็นบ่อทราย 9,244 ไร่ คงเหลือพื นที่ปลูกข้าวในทุ่งฯ 24,206 ไร่ 

5. สถานการณ์ความเค็มในแม่น ้าเจ้าพระยา (18 ก.ค.62)  
 สถานีประปาส้าแล ค่าความเค็ม 0.18 กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
 สถานีท่าน ้านนท์ ค่าความเค็ม 0.23 กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
 สถานีกรมชลประทานสามเสน ค่าความเค็ม 0.23 กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑป์กต ิ

                       (ค่าความเค็มของน ้าส้าหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร และ ส้าหรับการผลิตน ้าประปาไม่เกิน 0.50 กรัม/ลิตร) 
 

  


