ตัวอย่างกรณีจังหวัดสุโขทัย
การบริหารจัดการน้ําหลากในชวงฤดูฝนป 2560

การจัดการน้ําในลุมน้ํายมเพื่อปองกันอุทกภัย จ.สุโขทัย ชวงวันที่ 19-24 กันยายน 2559
จากการคาดการณของกรมอุตุนยิ มวิทยา จะมีฝนตกตอเนือ่ งในพืน้ ที่ลุมน้ํา
ยมตอนบน ในชวงวันที่ 19-20 กันยายน 2559 คาดวาจะมีปริมาณน้ํา
สูงสุดไหลผานสถานีตรวจวัด Y.14 ที่ อ.ศรีสชั นาลัย จ.สุโขทัย
ในวันที่ 22 กันยายน 2559 ในอัตรา 1,000 ลบ.ม./วิ

Y.14

1,000

เขือ
่ นสิรก
ิ ต
ิ ์

ลบ.ม/วินาที

N.12A

น. ยม

ศรีสัชนาลัย

อุตรดิตถ์

ปตร. หกบาท

เฝาระวังพื้นที่จุดเสี่ยงและการเตรียมการ
240
90
1-เฝาระวังพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยบริเวณหลังศาลากลาง เกิดน้ําผุด
ลอดใตกําแพงกั้นน้ํา เปนแนวยาวประมาณ 300 เมตร
710
40 ลบ.ม./วิ
2 เฝาระวังพื้นที่การเกษตรเสี่ยงน้ําทวมในบริเวณลําน้ํายมสายเกา
150
6
ผันออกพื้นที่ลุมต่ํา
3- เฝาระวังพื้นที่เขตเทศบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
100 ลบ.ม./วิ
20 ลบ.ม./วิ
1
ทุ
ง

ทะเลหลวง
4- เฝาระวังน้ําไหลลนคลองเกด เขาพื้นที่การเกษตรทุงบางระกํา อ.กงไกรลาศ
พื้นที่เสี่ยงน้ําทวม
550
Y.4
20,000 ไร
5 เฝาระวังพื้นที่โรงพยาบาลสุโขทัย (มีฝนตกหนักในพืน้ ที่ อ.บานดานลานหอย)
สุโขท ัย
รพ.สุโขทัย
ความจุ 32 ลาน ลบ.ม.
5
2
6- น้ําไหลบาลนแมน้ํายมฝงซายเขาพื้นที่ลุมต่ํา บริเวณบานปากแคว
ปจจุบัน 27 ลาน ลบ.ม.
พื้นที่เสี่ยงน้ําทวม
(12
พ.ย.
2559)
4
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพื่อระบายน้ําในเขตชุมชน เขตเศรษฐกิจ และพื้นที่การเกษตร
30,000 ไร
จํานวน 47 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ํา 3 เครื่อง
แกมลิงบางระกํา รับน้ําได
10
ประมาณ
200
ล
า
น
ลบ.ม.
-เตรียมพรอมอุปกรณเครื่องจักรกล และเจาหนาที่เขาใหความชวยเหลือตลอด 24
พื้นที่เสี่ยงน้ําทวม
บางระกํา
ชั่วโมง
70,000 ไร
ความจุ 13 ลาน ลบ.ม.
ปตร. ยม-น่าน

บ.ม/วินาที

ปตร. หาดสะพานจันทร์

ตรอน

บ.ม/วินาที

ปตร. ยมเก่า

บ.ม/วินาที

สวรรคโลก

เขือ
่ นแควน ้อย

ั
พิชย

บ.ม/วินาที

เขือ
่ นนเรศวร

น.แควน ้อย

พรหมพิราม

ลบ.ม/วินาที

N.5A

ปตร. ยางซ ้าย

พิษณุ โลก

แก ้มลิง
บางระกํา

บ.ม/วินาที

ความจุ 1.7 ลาน ลบ.ม.
ปจจุบัน 1.65 ลาน ลบ.ม.

ปจจุบัน 7.5 ลาน ลบ.ม.
(12 พ.ย. 2559)

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
- ผันน้ําเขาคลองผันน้ําสวรรคโลก-พิชัย ผาน ปตร.หกบาท ในอัตรา 240 ลบ.ม./วิ
- ควบคุมปริมาณน้ําไหลผาน ปตร.หาดสะพานจันทร ในอัตรา 710 ลบ.ม./วิ
(หนวงไวหนา ปตร. 50 ลบ.ม./วิ ไมเกิน 3 วัน)
- ผันน้ําเขาคลองฝงขวา 40 ในอัตรา ลบ.ม./วิ
- ผันน้ําเขาคลองฝงซาย 100 ในอัตรา ลบ.ม./วิ
- ผันออกพื้นที่ลุมต่ํา ในเขต อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย ในอัตรา 20 ลบ.ม./วิ
- ควบคุมปริมาณน้ําผานสถานี Y.4 อ.เมือง จ. สุโขทัย อยูในชวง 530-550 ลบ.ม./วิ
- ระบายน้ําออกจากแกมลิงทุงทะเลหลวง เพื่อรองรับน้ําใหม
- ผันน้ําเขาเก็บกักในแกมลิงตางๆ ที่ยังมีชองวาง

บึงตะเครง

ความจุ 16 ลาน ลบ.ม.
ปจจุบัน 14.5 ลาน ลบ.ม.
(12 พ.ย. 2559)

90

(12 พ.ย. 2559)

บึงขี้แรง

บ.ม/วินาที

N.7A

สามง่าม

พิจต
ิ ร

บึงระมาณ

โพทะเล

Y.5

บางมูลนาก

3

P.17

นโยบายของทาน รมว.กษ. ไดสั่งการให
ปริมาณน้ําผานตัวเมืองสุโขทัยไมเกิน 450
ลบ.ม./วินาที (จากหาดสะพานจันทร 650
ลบ.ม/วินาที ผันเขาระบบชลประทานฝง
ซายและขวา รวม 200 ลบ.ม./วินาที) 2

ชุมแสง

N.67

นครสวรรค์

น. เจ ้าพระยา

C.2

