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1. สภาพอากาศ ปี 2559 
  ฤดูฝนปี 2559 เร่ิมต้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม โดยในช่วงต้นฤดูฝนประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์
เอลนิโญก้าลังอ่อน ท้าให้ปริมาณฝนในช่วงเวลาดังกล่าวมีน้อย จากนั นเมื่อเข้าสู่กลางฤดูฝน สภาพทางธรรมชาติเริ่มเข้าสู่
สภาพความเป็นกลางและมีแนวโน้มที่จะเป็นปรากฏการณ์ลานิญาในช่วงปลายฤดูฝนจนถึงปลายปี ปริมาณฝนของประเทศ
ไทยเร่ิมเพิ่มมากขึ นและเข้าสู่เกณฑ์ปกติ โดยในช่วงกลางเดือนกันยายน มีพายุโซนร้อน “ราอี (RAI(1615))” ซึ่งเป็นพายุหมุน
เขตร้อนลูกแรกในปี 2559 ที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีและอ้านาจเจริญในวันที่ 13 ขณะมีก้าลัง
แรงเป็นพายุดีเปรสชัน และยังมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่าง   ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างในช่วงปลายเดือนกันยายน -ตุลาคม โดยในช่วงกลางเดือนตุลาคม มีพายุดี เปรสชั่น เคลื่อนเข้าสู่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดมุกดาหารและนครพนม ส่งผลให้มีปริมาณน ้าไหลหลากเข้าสู่เข่ือนอุบลรัตน์  ท้าให้ปริมาณ
ฝนสะสมรวมในปี 2559 เฉลี่ยทั งประเทศมากกว่าค่าปกติร้อยละ 8 (ปี 2558 ปริมาณฝนสะสมรวมเฉลี่ยทั งประเทศน้อย
กว่าค่าปกติร้อยละ 11) โดยทุกภูมิภาค ยกเว้นภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีปริมาณฝนสะสมมากกว่าค่าปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ปริมาณฝนสะสมมากกว่าค่าปกติมากถึงร้อยละ 28  

 
 

 

 

ปริมาณฝนรวมเฉลี่ยรายภาค ปี 2559 ปริมาณฝนรวม ปี 2559 (เชิงพื นที่)  และปริมาณฝน
รวมเทียบกับค่าปกต ิ
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2. พายุ และปัจจัยของสภาพอากาศที่ส่งผลต่อปริมาณน ้าไหลเข้าอ่างเก็บน ้า กฟผ.  
1) พายุโซนร้อน “ราอี (RAI(1615))” เป็นพายุหมุนเขตร้อนลูกแรกในปี 2559 ที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย โดย

เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีและอ้านาจเจริญในวันที่ 13 กันยายน 2559 ขณะมีก้าลังแรงเป็นพายุ
ดีเปรสชัน แล้วเคลื่อนผ่านบริเวณจังหวัดยโสธร ร้อยเอ็ดและกาฬสินธุ์ ก่อนอ่อนก้าลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่้าก้าลังแรง
เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและภาคเหนือตอนล่างในวันต่อมา 

เข่ือน ของ กฟผ. ที่ตั งอยู่ในแนวที่พายุโซนร้อน “ราอ”ี เคลื่อนผ่าน มีปริมาณน ้าไหลเข้าเข่ือนเพิ่มขึ น เริ่มจากเขื่อน
สิรินธร เขื่อนอุบลรัตน์ เข่ือนสิริกิติ์ และเข่ือนภูมิพล ตามล้าดับ ดังนี   

 

 
o เข่ือนสิรินธร มีปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อน ในวันที่ 13-16 กย. 

รวม 133 ล้าน ลบ.ม. (เฉลี่ย 33 ล้าน ลบ.ม./วัน)  
o เข่ือนอุบลรตัน์ มีปริมาณน ้าไหลเข้าเข่ือน ในวันที่ 13-19 กย. 

รวม 204 ล้าน ลบ.ม. (เฉลี่ย 30 ล้าน ลบ.ม./วัน) 
o เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อน ในวันที่ 12-16 กย. 

รวม 378 ล้าน ลบ.ม. (เฉลี่ย 76 ล้าน ลบ.ม./วัน) 
o เขื่อนภูมิพล มีปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อน ในวันที่ 13-18 กย. 

รวม 465 ล้าน ลบ.ม.(เฉลี่ย 78 ล้าน ลบ.ม./วัน) 
 

2) ร่องมรสุม และหย่อมความกดอากาศต่้าที่เคลื่อนผ่านประเทศไทยตามแนวร่องมรสุม 
ในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคม 2559 มีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่าง         

ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเกือบตลอดช่วง  และในช่วงวันที่ 3-6 ตุลาคม 2559 มีหย่อมความกด
อากาศต่้าที่เคลื่อนที่ตามแนวร่องมรสุม    ส่งผลให้มีปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อน
อุบลรัตน์ในช่วงเวลาดังกล่าวเฉลี่ยประมาณ 50 ล้าน ลบ.ม./วัน เป็นผลให้ระดับ
น ้าในอ่างเก็บน ้าเขื่อนอุบลรัตน์เพิ่มสูงขึ นจนเกินระดับ Upper Rule 
Curve และ Flood Control Rule Curve  

3) พายุ ดีเปรสชั่น  
ในเดือนตุลาคม 2559 ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศไทย

ตอนบนในระยะต้นเดือน จากนั นได้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลาง
ตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทยเกือบ
ตลอดเดือน อีกทั งมีพายุดีเปรสชันเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัด
มุกดาหารและนครพนมในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 นอกจากนี ในช่วง
ปลายเดือนมีหย่อมความกดอากาศต่้าปกคลุมบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง
และภาคใต้ตอนล่าง ส่งผลให้เดือนตุลาคมปี  2559 ประเทศไทย
โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกชุกหนาแน่นเกือบตลอดเดือนและมี
ปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกติในทุกภูมภิาค   

โดยพายุดีเปรสชันเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัด
มุกดาหารและนครพนม ส่งผลให้มีปริมาณน ้าไหลเข้าสู่เขื่อนอุบลรัตน์
มากอย่างต่อเนื่อง กฟผ. โดยเขื่อนอุบลรัตน์ร่วมกับส้านักชลประทาน   
ที่ 6 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมหารือเพื่อพิจารณาเพิ่มการ
ระบายน ้าจากเขื่อนอุบลรัตน์ให้เหมาะสมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื นที่น ้า
ท่วมในลุ่มน ้าชี  อย่างไรก็ดีในต้นเดือนพฤศจิกายน 2559  มีปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนจากฝนที่ตกหนักในพื นที่รับน ้าเขื่อน
อุบลรัตน์อีกระลอก ท้าให้มีระดับน ้าสูงเกินระดับเก็บกักปกติในช่วงวันที่ 14-27 พ.ย. 2559 และมีพื นที่บริเวณรอบอ่างเก็บ
น ้าได้รับผลกระทบจากน ้าท่วมขัง และเข่ือนอุบลรัตน์ได้เพิ่มการระบายน ้าผ่านประตูระบายน ้าล้น (Spillway) ในอัตราวันละ 



6 ล้าน ลบ.ม. ในช่วงวันที่ 17-28 พ.ย. 2559 เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเหนือเขื่อน รวมปริมาณน ้าระบายในช่วงเวลา
ดังกล่าวในอัตราวันละ 21 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งไม่เกินความจุของล้าน ้าพองด้านท้ายเข่ือน  

สรุปปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนสะสมปี 2559 ตั งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2559 เขื่อนที่มีปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อน
สะสมมากกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ เขื่อนรัชชประภา (มากกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 34) เขื่อนอุบลรัตน์ (มากกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 20)  
และเข่ือนสิริกิติ์ (มากกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 3)  

  

  
 

 
     

 
เข่ือนที่มีปริมาณน ้าไหลเข้าเข่ือนสะสมน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่  เขื่ อนภูมิพล (น้อยกว่ าค่ า เฉลี่ ยร้อยละ 32)      

เขื่อนศรีนครินทร์ (น้อยกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 18)   เขื่อนวชิราลงกรณ (น้อยกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 3) เขื่อนบางลาง (น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 53) เข่ือนสิรินธร (น้อยกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 0.3)  

 

  
  

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

น ำ้เฉลีย่ 61 50 81 90 182 260 364 475 458 360 174 97 2,654

2558 63 37 58 76 62 77 443 381 616 269 112 81 2,274

2559 99 34 63 54 267 235 399 768 631 654 216 140 3,559

มำก/นอ้ย

กวำ่คำ่เฉลีย่
62% -33% -22% -40% 47% -10% 10% 62% 38% 82% 24% 44% 34%

Inflow ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

น ำ้เฉลีย่ 20 19 26 34 102 187 172 297 812 639 144 27 2,479

2558 19 37 14 27 29 33 47 60 82 235 31 11 626

2559 17 7 9 23 19 35 135 190 859 919 705 55 2,976

มำก/นอ้ยกวำ่

คำ่เฉลีย่
-15% -64% -64% -32% -81% -81% -22% -36% 6% 44% 391% 104% 20%

Inflow ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

น ำ้เฉลีย่ 128 97 94 102 233 349 822 1,496 1,348 593 260 153 5,675
2558 134 94 92 106 127 149 353 944 812 619 215 171 3,818

2559 118 83 67 46 199 276 799 1,919 1,408 630 242 70 5,857
เทยีบกบั

คำ่เฉลีย่
-8% -15% -29% -54% -14% -21% -3% 28% 4% 6% -7% -54% 3%

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

135 62 39 53 248 306 357 922 1,517 1,167 596 251 5,652

117 23 24 16 4 27 170 524 447 330 179 55 1,916

23 21 7 3 1 150 369 498 1,342 866 491 93 3,865

-83% -66% -81% -95% -99% -51% 3% -46% -12% -26% -18% -63% -32%

2558

เทยีบกบั

คำ่เฉลีย่

2559

คำ่เฉลีย่

Inflow



  
  

  
  

3. สถานการณ์น ้าในอ่างเก็บน ้า กฟผ.  
หากมองย้อนไปในปี 2558 ซึ่งสภาพอากาศประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนิโญ ท้าให้เขื่อนต่างๆ  

ของ  กฟผ.   มีปริมาณน ้าไหลเข้าเข่ือนอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าค่าเฉลี่ยแทบทั งสิ น  ส่งผลให้ปริมาณน ้าในเขื่อนหลักของ กฟผ. 
หลายแห่ง เช่น เข่ือนภูมิพล เข่ือนสิริกิติ์ เข่ือนศรีนครินทร์ เข่ือนวชิราลงกรณ เขื่อนอุบลรัตน์ มีไม่เพียงพอต่อการจัดสรรเพื่อ
การเพาะปลูกข้าวนาปรัง กรมชลประทานประกาศงดการส่งน ้าเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปรังในลุ่มน ้าเจ้าพระยา ลุ่มน ้าแม่
กลอง และลุ่มน ้าพองเป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า  

สภาพอากาศปี 2559 ในช่วงต้นปียังคงได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนิโญก้าลังอ่อน ท้าให้ฝนยังคงน้อย 
จากนั นเมื่อเข้าสู่กลางฤดูฝนสภาพทางธรรมชาติเร่ิมเข้าสู่สภาพความเป็นกลางและมีแนวโนม้ที่จะเปน็ลานิญาในชว่งปลายฤดู
ฝนจนถึงปลายปี โดยประเทศไทยตอนบนได้สิ นสุดฤดูฝนและเข้าสู่ฤดูหนาวเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ซึ่งช้ากว่าปกติสองสัปดาห์ 
ส้าหรับปริมาณฝนในช่วงกลางถึงปลายฤดูฝนอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ช่วยเพิ่มปริมาณน ้าในเขื่อน กฟผ . หลายแห่งให้มี
สถานการณ์น ้าดีขึ น โดยเขื่อนขนาดใหญ่ทุกแห่ง ยกเว้นเขื่อนรัชชประภา และเขื่อนบางลาง ในภาคใต้ มีปริมาณน ้าเก็บกัก
เมื่อสิ นสุดฤดูฝนในเดือนตุลาคม 2559 มากกว่าปี 2558 โดยสถานการณ์น ้าในอ่างเก็บต่างๆ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 
24.00 น. มีดังนี  

- อ่างเก็บน ้าที่มีปริมาณน ้าในเกณฑ์น ้ามาก 2 แห่ง (เข่ือนอุบลรัตน์ 89% เขื่อนห้วยกุ่ม 93%) 
- อ่างเก็บน ้าที่มีปริมาณน ้าในเกณฑ์น ้าปกติ 5 แห่ง (เขื่อนสิริกิติ์ 81%  เขื่อนวชิราลงกรณ 65% เขื่อนสิริธร  

84% เข่ือนจุฬาภรณ์ 9๓% และเข่ือนรัชชประภา 86%) 
- อ่างเก็บน ้าที่มีปริมาณน ้าในเกณฑ์น ้าน้อย 4 แห่ง (เขื่อนภูมิพล 51%   เขื่อนศรีนครินทร์ 76% เขื่อนน ้าพุง 

40% และเข่ือนบางลาง 26%)   
 
 
 
 

Inflow ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

น ำ้เฉลีย่ 112 82 71 82 168 249 517 944 984 935 359 161 4,665

2558 97 60 69 57 42 115 238 459 494 543 164 90 2,429

2559 54 41 44 31 49 129 317 565 945 1,100 387 151 3,814

มำก/นอ้ย

กวำ่คำ่เฉลีย่
-51% -51% -38% -62% -71% -48% -39% -40% -4% 18% 8% -6% -18%

Inflow ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

น ำ้เฉลีย่ 51 26 24 24 140 466 1,181 1,736 1,066 552 159 154 5,581

2558 59 30 44 21 63 405 933 1,166 851 648 165 87 4,472

2559 38 35 24 7 60 236 537 1,104 765 689 254 88 3,838
มำก/นอ้ย

กวำ่คำ่เฉลีย่ -25% 31% 0% -70% -57% -49% -54% -36% -28% 25% 60% -43% -31%

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

น ำ้เฉลีย่ 13 12 17 24 71 152 246 414 449 200 39 14 1,651

2558 45 26 21 27 49 21 97 101 181 234 42 12 856

2559 25 16 20 18 53 242 265 147 478 320 50 12 1,645

มำก/นอ้ย

กวำ่คำ่เฉลีย่
101% 31% 20% -26% -25% 59% 8% -64% 6% 60% 26% -18% -0.3%

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

น ำ้เฉลีย่ 165 79 77 85 107 86 74 83 108 178 246 331 1,620

2534 79 61 25 39 129 132 54 41 44 101 151 201 1,058

2558 257 93 58 40 115 89 62 88 157 207 286 179 1,632

2559 116 93 42 25 37 30 40 29 26 33 77 212 760

มำก/นอ้ย

กว่ำคำ่เฉลีย่
-30% 17% -46% -70% -66% -65% -46% -65% -76% -81% -69% -36% -53%
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โดยเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อน
อุบลรัตน์ และเขื่อนสิรินธร มีปริมาณน ้า
ต้นทุนมากกว่าปี 2558 และสามารถจัดสรร
น ้าเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปรังในช่วงฤดู
แล้ งปี  2559/60 ส่ วน เขื่ อนศรีนครินทร์ 
เข่ือนวชิราลงกรณ แม้มีปริมาณน ้ามากกว่าปี 
2558 แต่ยังไม่เพียงพอต่อการจัดสรรน ้าเพื่อ
การเพาะปลูกข้าวนาปรัง  

 
 
 
 

 
 
ขณะที่อ่างเก็บน ้าในภาคใต้ ได้แก่ เขื่อนบางลาง ในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2559 มีปริมาณน ้าในอ่างฯ น้อยมาก

หรือมีปริมาณน ้าในอ่างเพียง 26% ของความจุ เหลือปริมาณน ้าใช้งานได้เพียง 99 ล้าน ลบ.ม. ท้าลายสถิติปริมาณน ้าต่้าสุด
ที่เคยเกิดในช่วงเวลานั น แต่ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2559 และเดือนมกราคม 2560 มีฝนตกหนักในพื นที่ภาคใต้      
จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่้าที่ปกคลุมบริเวณพื นที่ภาคใต้ และบริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาเป็นระลอกๆ 
ส่งผลให้เกิดอุทกภัยใน 10 จังหวัดภาคใต้ แม้จะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนบางลางมากนัก แต่ช่วยให้เขื่อน
สามารถงดการระบายน ้า และเก็บกักน ้าทั งหมดที่ไหลลงเขื่อนในช่วงเวลาดังกล่าว ท้าให้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 มี
ปริมาณน ้าในอ่างฯ เพิ่มขึ นอยู่ที่ร้อยละ 65 ของความจุ มีปริมาณน ้าใช้งานได้ 670 ล้าน ลบ.ม.                      

ส้าหรับเขื่อนรัชชประภา มีปริมาณน ้าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 มีปริมาณน ้าร้อยละ 86 ของ
ความจุ และจากสภาพฝนตกหนักในพื นที่ภาคใต้ในช่วงเดือนมกราคม 2560 จนก่อให้เกิดอุทกภัยใน 10 จังหวัด โดยใน
จังหวัดสุราษฏร์ธานีปริมาณฝนที่ตกส่วนใหญ่อยู่ในลุ่มน ้าตาปี และด้านท้ายของลุ่มน ้าพุมดวง โดยเข่ือนรัชชประภาได้งดการ
ระบายน ้า เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยดังกล่าวตั งแต่วันที่ 5-25 มกราคม 2560 จนสถานการณ์น ้าคลี่คลายกลับเข้าสู่
สภาวะปกติเขื่อนรัชชประภาจึงได้เร่ิมการระบายน ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศน์ให้กับพื นที่ด้านท้ายเข่ือน  
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4. การจัดสรรน ้าเพ่ือการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2559/60 
  คณะท้างานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ภายใต้คณะอนุกรรมการวางแผน และติดตามป้องกันแก้ไขปัญหาภัย
พิบัติด้านการเกษตร และคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร วางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 
2559/60 ทั งประเทศ จ้านวน 12.57 ล้านไร่ แยกเป็น 
  1) ข้าวนาปรัง 6.75 ล้านไร่ (ในเขตชลประทาน 3.91 ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 2.83 ล้านไร่)  
  2) พืชไร่และพืชผัก 3.31 ล้านไร่ (ในเขตชลประทาน 0.65ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 2.66 ล้านไร่)  
  3) ส่งเสริมปลูกพืชอื่นแทนข้าวนาปรัง จ้านวน 2.52 ล้านไร่ แยกเป็นข้าวโพดเลี ยงสัตว์ 2.00 ล้านไร่ (ในเขต
ชลประทาน 1.88 ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 0.12 ล้านไร่) พืชหลากหลาย 0.32 ล้านไร่ (ในเขตชลประทาน 0.22 ล้านไร่ 
นอกเขตชลประทาน 0.01 ล้านไร่) และพืชปุ๋ยสด 0.21ล้านไร่ (ในเขตชลประทาน 0.12 ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 0.08 
ล้านไร่) 
  โดยอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน ้าไม่เพียงพอส้าหรับการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2559/60 แต่สามารถ
สนับสนุนให้กับไม้ผลที่ปลกูเดิม และพืชไร่-พืชผัก มีจ้านวน 5 แห่ง แบ่งเป็น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บ
น ้าล้านางรอง ลุ่มน ้าแม่กลอง  2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน ้าศรีนครินทร์ และอ่างเก็บน ้าวชิราลงกรณ และภาคใต้ 2 แห่ง ได้แก่ 
อ่างเก็บน ้าแก่งกระจาน และอ่างเก็บน ้าบางลาง  
  อ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถสนับสนุนน ้าเพื่อการเกษตรฤดูแล้ง ปี 2559/60 ทุกชนิด มีจ้านวน 5 แห่ง 
แบ่งเป็น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ้านวน 4 แห่ง ประกอบด้วย อ่างเก็บน ้าล้าตะคอง  อ่างเก็บน ้าล้าพระเพลิง อ่างเก็บน ้า
มูลบน และอ่างเก็บน ้าล้าแชะ ภาคใต้จ้านวน 1 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน ้าปราณบุรี  
 

               

               

             

    

     

      

     

             

    

        

       

6-11 ธ.ค.59 9-18 ม.ค.60 18-22 ม.ค.60 

1 อ ำเภอ 1 อ ำเภอ 1 อ ำเภอ 

2-20 ธ.ค.59 4-18 ม.ค.60 18-22 ม.ค.60 

16 อ ำเภอ 17 อ ำเภอ 6 อ ำเภอ 

2-16 ธ.ค.59 3-18 ม.ค.60 18-22 ม.ค.60 

5 อ ำเภอ 6 อ ำเภอ 4 อ ำเภอ 

2-14 ธ.ค.59 3-18 ม.ค.60 18-22 ม.ค.60 

5 อ ำเภอ 11 อ ำเภอ 5 อ ำเภอ 

 3-11 ม.ค.60 18-22 ม.ค.60 

2 อ ำเภอ 3 อ ำเภอ 
ปกต
ิ

4-11 ธ.ค.59 4-11 ม.ค.60 18-20 ม.ค.60 

5 อ ำเภอ 7 อ ำเภอ 6 อ ำเภอ 

2-21 ธ.ค.59 3-18 ม.ค.60 18-22 ม.ค.60 

9 อ ำเภอ 17 อ ำเภอ 8 อ ำเภอ 

1-21 ธ.ค.59 4-18 ม.ค.60 18-22 ม.ค.60 

6 อ ำเภอ 4 อ ำเภอ 4 อ ำเภอ 

3-11 ม.ค.60 18-22 ม.ค.60 

2 อ ำเภอ 8 อ ำเภอ 
ปกต
ิ

2-7 ธ.ค.59 3-11 ม.ค.60 18-22 ม.ค.60 

6 อ ำเภอ 13 อ ำเภอ 7 อ ำเภอ 
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แผนการจัดสรรน ้าในลุ่มน ้าเจ้าพระยา  ในช่วงฤดูแล้งปี 2559/60 
 คณะท้างานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ได้พิจารณาวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  ปี 2559/60 ให้
สอดคล้องกับสภาพอากาศและสถานการณ์น ้าต้นทุน รวมทั งแนวโน้มการผลิตและการตลาด ตลอดจนมาตรการการช่วยเหลือ
เกษตรกรปีการผลิต 2559/60 (โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพด
เลี ยงสัตว์) โดยก้าหนดแผนการจัดสรรน ้าในลุ่มน ้าเจ้าพระยา  ในช่วงฤดูแล้งปี 2559/60 ดังนี  
 ปริมาณน ้าต้นทุนจาก 4 เขื่อน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 รวม 9,704 ล้าน ลบ.ม. มากกว่าปีที่แล้ว 5,057 
ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน ้าช่วงฤดูแล้ง 5,950 ล้าน ลบ.ม. แบ่งเป็น 
 O การอุปโภค – บริโภค 1,100 ล้าน ลบ.ม.  
 O การรักษาระบบนิเวศน์และอื่นๆ 1,435 ล้าน ลบ.ม.  
 O การเกษตร 3,400 ล้าน ลบ.ม. (พืชต่อเนื่อง 400 ล้าน ลบ.ม., ข้าวนาปรัง 3,000 ล้าน ลบ.ม.) 
 O อุตสาหกรรม 15 ล้าน ลบ.ม. 
และส้ารองน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภค,รักษาระบบนิเวศ และเตรียมแปลงในช่วงต้นฤดูฝน ปี 2560 (พฤษภาคม-กรกฎาคม) 
3,754 ล้าน ลบ.ม. 
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