
ศูนย์อ ำนวยกำรเฉพำะกิจแก้ไขและบรรเทำวิกฤตภัยแล้ง ปี 2562/63  กรมชลประทำน  
 

............................................................................................................................. ................................................................................................... 
1. สถำนกำรณ์น  ำในอ่ำงเก็บน  ำทั งประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มี.ค. 63) 

• สภำพน  ำในอ่ำงเก็บน  ำขนำดใหญ่และขนำดกลำงท่ัวประเทศจ ำนวน 447 แห่ง มีปริมาณน้้าในอ่างฯ รวมกันทั้งสิ้น 39,272 ล้าน ลบ.ม. 
(52% ของความจุอ่างฯ) ปริมาณน้้าใช้การได้ 15,552 ล้าน ลบ.ม. (30% ของความจุน้้าใช้การ) 

• อ่ำงเก็บน  ำขนำดใหญ่ท่ีมีปริมำณน  ำใช้กำรน้อยกวำ่หรือเท่ำกับ 30% ของควำมจุอ่ำง จ ำนวน 20 แห่ง คือ ภูมิพล สิริกิติ์ แม่งัดสมบูรณ์ชล  
แม่กวงอุดมธารา แม่มอก ห้วยหลวง จุฬาภรณ์ อุบลรัตน์ ล้าพระเพลิง มูลบน ล้าแชะ ล้านางรอง ป่าสักชลสิทธิ์ ทับเสลา กระเสียว ขุนด่านปราการชล 
คลองสียัด บางพระ หนองปลาไหล และประแสร์  
2. สถำนกำรณ์น  ำใน 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้ำพระยำ (เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่ำสกัฯ) (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มี.ค. 63)  

ปริมาณน้้ารวมกันทั้งสิ้น 9,494 ล้าน ลบ.ม. (38% ของความจุอ่างฯ) เป็นปริมาณน้้าใช้การได้ 2,798 ล้าน ลบ.ม. (15% ของความจุน้้าใช้การ)  
3. ผลกำรจัดสรรน  ำฤดูแล้งปี 2562/63 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มี.ค. 63) 

• ทั งประเทศ แผนการจัดสรรน้้า 17,699 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้้าไปแล้ว 13,214 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 75 
• เจ้ำพระยำ แผนการจัดสรรน้้า 4,500 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้้าไปแล้ว 3,563 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 79 

4. แผน-ผลกำรเพำะปลูกข้ำวนำปรังปี 2562/63 ในเขตชลประทำน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มี.ค.63) 
• ทั งประเทศ แผนเพาะปลูกข้าวนาปรัง 2.31 ล้านไร่ เพาะปลูกแล้ว 4.06 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 178.50 ของแผนฯ เก็บเกี่ยวแล้ว 1.60 ล้านไร่ 
• ลุ่มเจ้ำพระยำ แผนเพาะปลูกขา้วนาปรัง – ล้านไร่ (รณรงค์งดท้านาต่อเน่ืองในฤดูแล้ง ปี 2562/63) เพาะปลูกแล้ว 1.99 ล้านไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว 1.27 ล้านไร่  

5. คุณภำพน  ำ วันที่ 22 มี.ค.63 เวลา 05.00 น. : แม่น  ำเจ้ำพระยำ สถานีประปาส้าแล จ.ปทุมธานี (ปกติ) ท่าน้้านนทบุรี จ.นนทบุรี (ปกติ)  
ทั้งน้ี กรมชลประทานได้บริหารจัดการน้้าเพื่อแก้ไขปัญหาความเค็ม โดยท้าการผันน้้าบางส่วนจากแม่น้้าแม่กลองมายังแม่น้้าเจ้าพระยา แม่น  ำบำงปะกง 
สถานีปราจีนบุรี (ปกติ) แม่น  ำท่ำจีน สถานีปากคลองจินดา (ปกติ) และแม่น  ำแม่กลอง สถานีปากคลองด้าเนินสะดวก (ปกติ) 
6. จังหวัดท่ีมีกำรประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ตั งแต่วันท่ี 17 ตุลำคม 2562 จ ำนวน 23 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดเชียงรำย พะเยำ น่ำน อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ หนองคำย บึงกำฬ นครพนม สกลนคร กำฬสินธ์ุ มหำสำรคำม นครรำชสีมำ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ 
ศรีสะเกษ นครสวรรค์ อุทัยธำนี ชัยนำท กำญจนบุรี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรำ และปรำจีนบุรี รวมทั งสิ น 139 อ ำเภอ 714 ต ำบล 3 เทศบำล 6,065 
หมู่บ้ำน/ชุมชน (ข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ วันที่ 21 มี.ค.63) 
7. กิจกรรมและกำรให้ควำมช่วยเหลือของศูนย์อ ำนวยกำรเฉพำะกิจแก้ไขและบรรเทำวิกฤตภัยแล้งฯ  

• โครงการชลประทานพิษณุโลก ส้านักงานชลประทานที่ 3 ออกประชาสัมพันธ์รณรงค์วิธีการใช้น้้าอย่างประหยัดในช่วงภัยแล้ง แก่เกษตรกร 
ต้าบลบึงพระ อ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งน้ี พบว่าพื้นที่การเกษตรโดยทั่วไปไม่มีการเพาะปลูกเน่ืองจากปริมาณน้้าไม่เพียงพอ  

• ส้านักเคร่ืองจักรกล จังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ด้าเนินการสูบน้้าด้วยเคร่ืองสูบน้้าระบบไฮดรอลิคขนาด 42 น้ิว  จ้านวน 1 เคร่ือง ขนาด 30 น้ิว
จ้านวน 1 เคร่ือง และขนาด 28 น้ิว จ้านวน 1 เคร่ือง รวมทั้งหมด 3 เคร่ือง โดยท้าการสูบน้้าจากแม่น้้าเจ้าพระยาส่งน้้าเข้าคลองชัยนาท-ป่าสัก ต้าบล 
วัดโคก อ้าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท สามารถสูบน้้าได้วันละ 554,400 ลบ.ม. พร้อมทั้งด้าเนินการติดตามการสูบน้้าด้วยเคร่ืองยนต์ดีเซล ขนาด 16 น้ิว 
จ้านวน 1 เคร่ือง โดยสูบน้้าจากคลองธรรมชาติส่งน้้าเข้าทา่สบูบ้านปลายคลอง ต้าบลเซียรเขา อ้าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช เน่ืองจาก
พื้นที่ดังกล่าวเกิดภาวะวิกฤตภัยแล้ง มีน้้าไม่เพียงพอต่อการใช้น้้าอุปโภค-บริโภค รวมทั้งการใช้น้้าเพื่อการเกษตร สามารสูบน้้าได้จ้านวน 261,360 ลบ.ม. 
ช่วยเหลือในพื้นที่ได้ประมาณ 1,250 ไร่  

• ส่วนบริหารคร่ืองจักรกลที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจดูงานและติดตามผลการปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิฤตภัยแล้ง  
ปี 2562/63 โดยใช้เคร่ืองจักรกลประเภทรถชุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ชนิดบ ุ้งกี๋ตักเข้า แขนมาตรฐาน จ้านวน 1 คัน รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบชนิดบุ้งกี ๋
ตักเข้า แบบแขนยาว จ้านวน 1 คัน รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบแบบแบ๊คโฮลงโป๊ะ จ้านวน 2 ล้า เรือก้าจัดวัชพืช จ้านวน 2 ล้า และรถบรรทุกเทท้าย 
จ้านวน 1 คัน เข้าก้าจัดสิ่งกีดขวางทางน้้าภายในขื่อนกิ่วลม ในพื้นที่ต้าบลบ้านแลง อ้า เภอเมือง จังหวัดล้าปาง เพื่อก้าจัดสิ่งกีดขวางทางน้้า ท้าให้มี
ปริมาณน้้าไหลเข้าพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น เพื่อช่วยเหลือบรรเทาวิกฤตภัยแล้งในพื้นที่ 

• ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ใช้เคร่ืองจักรกลประภทรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบชนิดบุ้งก ี๋ตักเข้าแขนมาตรฐาน จ้านวน 1 คัน 
เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัย และภัยแล้งต่อเน่ืองอย่างย่ังยืน ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการขุดลอกห้วย ไต ้ ต้าบลแม่พูล อ้าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ เพื่อให้มีปริมาณน้้าเพียงพอต่อการท้าการเกษตรในพื้นที่ รวมทั้งการใช้น้้าเพื่อใช้ส้าหรับใช้อุปโภค-บร ิโภค  

วันอำทิตยท์ี่ 22 มีนำคม 2563 


