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   ศูนย์ปฏิบัติการน ้าอัจฉริยะ (SWOC) 
สถานการณ์น ้าลุ่มน ้าเจ้าพระยา 

ประจ้าวันอังคารที ่15 ตุลาคม พ.ศ.2562 
  

1. สภาพน ้าในอ่างเก็บน ้าลุ่มน ้าเจ้าพระยา (4 เขื่อนหลัก)  
 ปริมาณน ้ารวมทั งสิ น 12,097 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 49 (ปริมาณน ้าใช้การได้ 5,401 ล้าน ลบ.ม.  
คิดเป็นร้อยละ 30) ปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ จ้านวน 23.05 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน ้าระบาย จ้านวน 50.03 ล้าน ลบ.ม. 
สามารถรับน ้าได้อีก 12,774 ล้าน ลบ.ม. โดยแยกได้ ดังนี  

 เขื่อนภูมิพล มีปริมาณน ้า 5,873 ล้าน ลบ.ม. (44% ของความจุอ่างฯ) เป็นน ้าใช้การได้ 2,073
ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ จ้านวน 11.06 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน ้าระบาย จ้านวน 21.80
ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน ้าได้อีก 7,589 ล้าน ลบ.ม.  

 เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน ้า 5,345 ล้านลบ.ม. (56% ของความจุอ่างฯ) เป็นน ้าใช้การได้ 2,495 
ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ จ้านวน 8.29 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน ้าระบาย จ้านวน 27.24
ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน ้าได้อีก 4,165 ล้าน ลบ.ม. 

 เขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน มีปริมาณน ้า 501 ล้าน ลบ.ม. (53% ของความจุอ่างฯ) เป็นน ้าใช้การ
ได ้458 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ จ้านวน 2.14 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน ้าระบาย จ้านวน 
0.86 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน ้าได้อีก 438 ล้าน ลบ.ม. 

 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน ้า 378 ล้าน ลบ.ม. (39% ของความจุอ่างฯ) เป็นน ้าใช้การได้      
375 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ จ้านวน 1.56 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน ้าระบาย จ้านวน 
0.13 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน ้าได้อีก 582 ล้าน ลบ.ม. 

2. สภาพน ้าท่า (ณ วันที่ 15 ต.ค. 62) 
แม่น ้าเจ้าพระยา 
- ปริมาณน ้ าไหลผ่านที่สถานี  C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ วัดได้  424 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน  431 
  ลบ.ม./วินาที) ต่้ากว่าตลิ่ง 7.85 เมตร  
- ปริมาณน ้าไหลที่สถานี  C.13 ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 120 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 120           
ลบ.ม./วินาที)  
- ปริมาณน ้าไหลผ่านสถานีวัดน ้า C.29A อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา มีปริมาณน ้าไหลผ่านเฉลี่ย 301 
  ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 305 ลบ.ม./วินาที) 

 แม่น ้าป่าสัก 
- ระบายน ้าท้ายเขื่อนพระรามหก 10.50 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 10.36 ลบ.ม./วินาที) 
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3. แผน-ผลการจัดสรรน ้าฤดูฝน 2562  
แผนการจั ด สรรน ้ าลุ่ มน ้ า เจ้ าพ ระยาฤดู ฝนปี  2562 ตั งแต่ วั นที่  1  พ ฤษภาคม  25 62                     

ถึงวันที่  31 ตุลาคม 2562 มีความต้องการน ้ าตลอดฤดูฝนปี  2562 จ้านวน 11,277 ล้าน ลบ.ม.              
(น ้าชลประทาน 4,400 ล้าน ลบ.ม. และน ้าฝน 6,877 ล้าน ลบ.ม.) ซึ่งจากน ้าชลประทานมีแผนการจัดสรรน ้า
จาก 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา จ้านวนทั งสิ น 4,400 ล้านลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล จ้านวน 1,600 
ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ้านวน 2,200 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ้านวน 300 ล้านลูกบาศก์
เมตร และเขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน จ้านวน 300 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบัน (15 ต.ค. 62) จัดสรรน ้าไปแล้ว
ทั งสิ น 10,965 ล้าน ลบ.ม. (97%) คงเหลือปริมาณน ้าที่ต้องจัดสรร 270 ล้าน ลบ.ม. (16 ต.ค.62 ถึง 31 ต.ค.62)  
4. แผน-ผลการเพาะปลูกพืช (ข้าวนาปี) ลุ่มเจ้าพระยาและลุ่มต่้า 13 ทุ่ง  

  ลุ่มน ้าเจ้าพระยา วางแผนเพาะปลูกข้าวนาปี รวม 7.65 ล้านไร่ (ข้อมูล ณ วันท่ี 9 ต.ค. 62) 
 ปัจจุบัน เพาะปลูกไปแล้ว 6.90 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 90.13 ของแผนฯ เก็บเกี่ยวแล้ว 5.40 ล้าน
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 78.26 ของผลการเพาะปลูก 

 พื นที่ลุ่มต่้า 13 ทุ่ง เจ้าพระยา วางแผนเพาะปลูกข้าวนาปี รวม 1.532 ล้านไร่ (ข้อมูล ณ วันท่ี 18 ก.ย. 62) 

ปัจจุบัน เพาะปลูกไปแล้ว 1.459 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 95.23 ของแผนฯ ประกอบด้วย 
- พื นที่ลุ่มต่้าทุ่งบางระก้า วางแผนเพาะปลูกข้าวนาปี รวม 0.382 ล้านไร่ ปัจจุบัน เพาะปลูกไปแล้ว 
0.382 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนฯ เก็บเกี่ยวแล้ว 0.382 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 100 
ของผลการเพาะปลูก 
- พื นที่ลุ่มต่้าเจ้าพระยา 12 ทุ่ง ตอนล่าง  วางแผนเพาะปลูกข้าวนาปี รวม 1.15 ล้านไร่ ปัจจุบัน 
เพาะปลูกไปแล้ว 1.08 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 93.91 ของแผนฯ เก็บเกี่ยวแล้ว 1.02 ล้านไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 94.44 ของผลการเพาะปลูก 

 
หมายเหตุ :ทุ่งบางบาล – บ้านแพน มีการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกข้าว เป็นบ่อทราย/โรงงาน/บ้านเรือนและขายหน้าดิน 8,976 ไร่ คงเหลือพื นท่ีปลูก       

ข้าวในทุ่งฯ 24,474 ไร่ 
         ทุ่งผักไห่ มีการปรับเปลี่ยนพื นท่ีนาข้าวเป็นที่อยู่อาศัยและอ่ืนๆ คงเหลือพื นที่ปลูกข้าวในทุ่งฯ 120,248 ไร่ 
         โครงการฯ พระยาบันลือ มีพื นที่ปลูกข้าว 83,348 ไร่ ที่เหลือเป็น พืชผัก ไม้ผล ไม้ผล ไม้ยืนต้น บ่อปลา-บ่อกุ้ง บ่อทราย 
         โครงการฯ รังสิตใต้ มีพื นที่ปลูกข้าว 85,450 ไร่ ที่เหลือเป็น ไม้ผล บ่อปลา นาหญ้า 

 

5. สถานการณ์ความเค็มในแม่น ้าเจ้าพระยา (15 ต.ค. 62)  
 สถานีประปาส้าแล ค่าความเค็ม 0.15 กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
 สถานีท่าน ้านนท์ ค่าความเค็ม 0.19 กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกต ิ
 สถานีกรมชลประทานสามเสน ค่าความเค็ม 0.19 กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑป์กต ิ

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

  


