


การตรวจติดตามงาน
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560



สถานการณ์น้้าจังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

  จังหวัดสุพรรณบุรี  มีอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ 
จ้านวน 1 แห่ง คือ อ่างเก็บน้้ากระเสียว อ่างเก็บน้้า
ขนาดกลาง จ้านวน 2 แห่ง อ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก 
จ้านวน 21 แห่ง มีพื้นที่ ชลประทานทั้ งหมด
ประมาณ 1,627,585 ไร่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ จ้านวน 1 แห่ง ปริมาตร
เก็บกัก 240 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันเก็บกักน้้าได้ 
126 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 53 %  
  อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง จ้านวน 2 แห่ง ปริมาตร
เก็บกัก 4.40 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันเก็บกัก
น้้าได้  2.93 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 66.75 %
  อ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก จ้านวน 21 แห่ง ปริมาตร
เก็บกัก 7.27 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันเก็บกัก
น้้าได้ 2.91 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 40.03 %
  สรุปในภาพรวมจังหวัดสุพรรณบุรี
  มีปริมาตรเก็บกักรวม 251.68 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ปัจจุบันเก็บกักน้้าได้ 131.85 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 52.38 %

อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่
อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง
อ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก

ขอบเขตอ้าเภอ

เพียงพอส้าหรับน้้าอุปโภคบริโภค 
และรักษาระบบนิเวศถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2560

อ่างเก็บน้้ากระเสียว



พื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูฝนจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2560

ที่ ชื่อโครงการชลประทาน
พื้นที่ชลประทาน

(ไร่)
ผล

 ลุ่มเจ้าพระยา
1  โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษากระเสียว 110,563 0
2  โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่าโบสถ์ 115,158 7,769
3  โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาสามชุก 307,309 40,719
4  โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาโพธ์ิพระยา 330,032 22,730
5  โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาดอนเจดีย์ 144,317 0
6  โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาบรมธาตุ 39,324 14,080
7  โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาชัณสูตร 30,600 0
8  โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาผักไห่ 30,200 17,729

9  โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 153,829 15,380

10  โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาพระยาบรรลือ 5,430 0
รวมลุม่เจ้าพระยา 1,266,762 118,407

 ลุ่มแม่กลอง
11  โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาพนมทวน 4,677 0
12  โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาสองพี่น้อง 271,089 0
13  โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาบางเลน 85,057 0

รวมลุม่แม่กลอง 360,823 0
รวมทั้งจังหวัดในเขตชลประทาน 1,627,585 118,407

ลุ่มแม่น้้าเจ้าพระยา  (1,266,762 ไร่)
     พื้นที่ลุ่มต่้า จ้านวน 241,008 ไร่ เริ่มส่งน้้าเพื่อการเกษตร 1 พฤษภาคม 2560 
ปัจจุบันมีพื้นที่เพาะปลูก 118,407 ไร่
      พื้นที่ดอน จ้านวน 1,025,754 ไร่ เร่ิมส่งน้้าเพื่อการเกษตร เมื่อกรมอุตุนิยมวิทยา
ประกาศเป็นฤดูฝน

ลุ่มเจ้าพระยา

ลุ่มแม่กลอง  (360,823 ไร่)
     พื้นที่ลุ่มต่้า จ้านวน 80,000 ไร่ เริ่มส่ง
น้้าเพื่อการเกษตร เมื่อกรมอุตุนิยมวิยา
ประกาศเข้าสู่ฤดูฝน (16 พ.ค. 60)
     พื้นที่ดอน จ้านวน ไร่ 280,823 เริ่มส่ง
น้้าเพื่อการเกษตร แนะน้าให้เริ่มท้าการ
เพาะปลูก เดือน กรกฎาคม 2560 

ลุ่มแมก่ลอง

ชป.บางเลน

ชป.กระเสียว

ชป.สองพี่น้อง

ชป.ท่าโบสถ์

ชป.พนมทวน

ชป.โพธ์พระยา

ชป.สามชกุ

ชป.ผักไห่

ชป.ชันสูตร

ชป.ชันสูตร

ชป.บรมธาตุ



คล
อง

จร
ะเ

ข้ส
าม

พัน

แม่น้้าทา่จนี

คล
อง

ระ
บา

ยใ
หญ

่สา
มช

ุก 
2

คล
อง

ระ
บา

ยใ
หญ

่สา
มช

ุก 
1

ปตร.พลเทพ

ปตร.ท่าโบสถ์

ปตร.ชลมาควิจารณ์

ปตร.โพธ์ิพระยา

200
193

132

คลองส่งน้้า 1 ขวา 12

คลองส่งน้้า 2 ขวา 10

29ปตร.กระจับ

15คลอง ร 2 ข. มะขามเฒ่า

30 ปตร.สิงหนาท

คลองสองพี่น้อง

ปตร.สองพี่น้อง 
144 ลบ.ม./วิ

ฝายยางจระเข้สามพัน
56.00 ลบ.ม./วิ

คลองส่งน้้า 1 ขวา 39 26 ปากคลอง 1 
ซ้าย

80 ปตร.บางปลาม้า

ปตร.บ้านกุ่ม 31

ปตร.บางแม่ม่าย 21

ปตร.บางใหญ่ 5

ปตร.ป่าพฤกษ์ 24

18ปตร.บางสะแก

150ปตร.เภาทะลาย

40ปตร.บางหัวบ้าน

72
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18 คลองส่งน้้า 1 
ซ้าย

7 คลองส่งน้้า 1 
ซ้าย

241
355

การบริหารจดัการน้้าในลุ่มน้้าท่าจีนเพื่อป้องกนัอุทกภัย จังหวัดสุพรรณบุรี  

การบริหารจัดการน้้าในลุ่มน้้าท่าจีน ช่วงจังหวัดสุพรรณบุรี มีเกณฑ์ควบคุม
ปริมาณน้้าไหลผ่านที่ ปตร.พลเทพ ในอัตรา 200 ลูกบาศก์เมตร/วินาที

เฝ้าระวังพื้นที่จุดเสี่ยงและการเตรียมการ  
1. เฝ้าระวังพื้นที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี บริเวณโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
2. เฝ้าระวังพื้นที่ตลาดบางปลาม้า
3. เฝ้าระวังอ้าเภอดอนเจดีย์ 
4. เฝ้าระวังอ้าเภออู่ทอง  
   - ติดตั้งเครื่องสูบน้้าเพื่อระบายน้้าในเขตชุมชน เขตเศรษฐกิจ และพื้นที่
การเกษตร จ้านวน 45 เครื่อง 

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
- ผันน้้าเข้าแม่น้้าท่าจีนผ่าน ปตร.พลเทพ ในอัตราไม่เกิน 200 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
- ควบคุมปริมาณน้้าให้ไหลผ่าน ปตร.ท่าโบสถ์ ในอตัราไม่เกนิ 193 ลกูบาศก์เมตร/วินาที
- ควบคุมปริมาณน้้าให้ไหลผ่าน ปตร.ชลมาควิจารณ์ ในอัตราไม่เกิน 197ลูกบาศก์เมตร/วินาที
- ควบคุมปริมาณน้้าให้ไหลผ่าน ปตร.โพธิ์พระยา ในอัตราไม่เกนิ 132 ลกูบาศก์เมตร/วนิาที
- ผันน้้าเข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันตก ในอตัรา 111 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
- ผันน้้าเข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันออก ในอัตรา 161 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
พ้ืนที่ลุ่มต่้าที่ได้รับผลกระทบ ในเขต ทุ่งบางปลาม้าและสองสองพ่ีน้อง  
  จ้านวน 200,000 ไร่
การเตรียมความพร้อมเคร่ืองสูบน้้าแต่ละประตู
- ปตร.บางปลาม้า จ้านวน 4 เคร่ือง ในอัตรา 3 ลูกบาศก์เมตร
- ปตร.บางแม่หม้าย จ้านวน 4 เคร่ือง ในอัตรา 3 ลูกบาศก์เมตร
- ปตร.เภาทะลาย จ้านวน 6 เคร่ือง ในอัตรา 3 ลูกบาศก์เมตร
- ปตร.สองพ่ีน้อง จ้านวน 4 เคร่ือง ในอัตรา 3 ลูกบาศก์เมตร



พื้นทีป่ระสบภัยน้้าท่วมซ้้าซากจังหวัดสพุรรณบุรี

   จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา จะมีฝนต่อเนื่องในพ้ืนที่
ลุ่มน้้าท่าจีน คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้้าสูงสุดไหลผ่าน ปตร.พลเทพ ใน
อัตรา 200 ลูกบาศก์เมตร/วินาที

เฝ้าระวังพ้ืนที่จุดเสี่ยงและการเตรียมการ  
1. เฝ้าระวังพ้ืนที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี บริเวณโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
2. เฝ้าระวังพ้ืนที่ตลาดบางปลาม้า
3. เฝ้าระวังอ้าเภอดอนเจดีย์ 
4. เฝ้าระวังอ้าเภออู่ทอง  
   - ติดต้ังเคร่ืองสูบน้้าเพ่ือระบายน้้าในเขตชุมชน เขตเศรษฐกิจ และพ้ืนที่
การเกษตร จ้านวน 45 เคร่ือง          

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
- ผันน้้าเข้าแม่น้้าท่าจีนผ่าน ปตร.พลเทพ ในอัตรา 320 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
- ควบคุมปริมาณน้้าให้ไหลผ่าน ปตร. ท่าโบสถ์ และรับน้้า ปตร.บางกระจับ

และ คลอง ร 2 ขวา มะขามเฒ่า ในอัตรา 180 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
- ผันน้้าเข้าคลองระบายใหญ่สามชุก 1 ในอัตรา 53 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
- ควบคุมปริมาณน้้าให้ไหลผ่าน ปตร.ชลมาควิจารณ์ ในอัตรา 220

ลูกบาศก์เมตร/วินาที
- ควบคุมปริมาณน้้าให้ไหลผ่าน ปตร.โพธิ์พระยา ในอัตรา 170 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
    ในกรณีที่มีปริมาณฝนมาก 
- จะผนัน้้าเข้าพ้ืนที่เก็บเกี่ยวแลว้ จ้านวน 54,200 ไร่
- ระบายน้้าออก ปตร.บางสะแก ในอัตรา 13.00 ลูกบาศก์เมตร/วนิาที
- ระบายน้้าออก ปตร.สองพ่ีน้อง ในอัตรา 80.00 ลูกบาศก์เมตร/วนิาที
- พร้อมทั้งได้จัดเตรียมเคร่ืองสูบน้้า, อุปกรณ์เคร่ืองจักกลและหนา้ท่ี จ้านวน 
45 เคร่ือง



การพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อสนับสนนุ
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

กลุม่เกษตรแปลงใหญ่ 35 แปลง พื้นที่ 40,509 ไร่ เกษตรกร 2,244 ราย

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

โครงการ 5 ประสาน สบืสารเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง

จ้านวน 
(ราย)

กลุม่พร้อม
มาก

กลุม่พร้อม
ปานกลาง

กลุม่พร้อม

ทั้งจังหวัด 751 214 405 132

กรมชลประทานเปน็
หน่วยงานพี่เลี้ยง

78 8 20 50

- ปี2559  จ้านวน   10  แปลง   22,888 ไร่  1,267 ราย
- ปี2560  จ้านวน   25  แปลง   17,621 ไร่  977 ราย 

   ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้รับการ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรกร
และสหกรณ์ระดับจังหวัด จ้านวน 35 แปลง เป็น
แปลงใหญ่ ปี 59 จ้านวน 10 แปลง และแปลงใหญ่ ปี 
60 จ้านวน 25 แปลง มีพื้นที่ทั้งหมด 40,509 ไร่ 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ้านวน 2,244 ราย ดังนี้



แผนงานสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ประชารัฐ

  แผนงาน ปี 2559 จ้านวน  6  รายการ วงเงิน       3,251,469 บาท

  แผนงาน ปี 2559 เพ่ิมเติม จ้านวน   2  รายการ วงเงิน         460,000 บาท

รวมปี 2559 จ้านวน   8  รายการ วงเงิน       3,711,469 บาท

  แผนงาน ปี 2560 จ้านวน   2  รายการ วงเงิน       4,380,000 บาท

  แผนงาน ปี 2560  เพ่ิมเติม จ้านวน   1  รายการ วงเงิน      25,000,000 บาท

รวมปี 2560 จ้านวน   3  รายการ วงเงิน      29,380,000 บาท

  แผนงาน ปี 2561 จ้านวน  4  รายการ วงเงิน      56,400,000 บาท

รวมทั้งสิ้น จ้านวน  15  รายการ วงเงิน 89,491,469 บาท

แผนงานสนับสนุนโครงการส่งเสริม
เกษตรแปลงใหญ่ จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกอบด้วย งานซ่อมแซมอาคาร
ชลประทาน งานปรับปรุงขุดลอกคลอง
ส่งน้้ า และก่อสร้างแก้มลิง รวม 15 
รายการ วงเงินงบประมาณ 89.49 ล้านบาท




