
ยินดีต้อนรับ
นายประภัตร โพธสุธน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ

12 มกราคม 2563



สถานการณ์น ้าและการบริหารจัดการน ้าในฤดูแล้ง ปี 2563
ในพื นที่จังหวัดเชียงใหม่

ส้านักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
12 มกราคม 2563



เขื่อนแม่งัด

เขื่อนภูมิพล

น.แม่แจ่ม

น.แม่แตง

น.แม่งัดน.แม่ปิง

สภาพภูมิประเทศ ลุ่มน ้าปิงตอนบน เชียงใหม-่ล้าพูน  

เขื่อนแม่กวง

น.แม่กวง

ฝายแม่แตง

ปตร.แม่ตะมาน

น.แม่ริม

จ.แม่ฮ่องสอน

จ.ล้าปาง

จ.เชียงราย

จ.ล้าพูน

จ.เชียงใหม่

แม่น ้าปิงตอนบน
มีล้าน ้าสาขา 9 สาขา



พื นที่ลุ่มน ้าปิงตอนบน
ครอบคลุม จังหวัดเชียงใหม่และล้าพูน (ยกเว้น

อ.ไชยปราการ อ.ฝาง อ.แม่อาย)

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

เขื่อนแม่กวงอุดมธารา

ดอยหล่อ อ.เมือง
อ.ป่าซาง

อ.เวียงหนองล่อง

อ.บ้านโฮ่ง

อ.ฮอด อ.ดอยเต๋า

อ.จอมทอง

อ.ดอยหล่อ

อ.สันป่าตอง

อ.หางดง

อ.เมือง

อ.แม่ริม

อ.แม่แตง

อ.สันทราย

อ.สารภี

น.ลี 

จ.แม่ฮ่องสอน

จ.ล้าปาง

อ.สะเมิง

อ.แม่วาง

อ.แมแ่จ่ม

อ.กัลยานิวัฒนา

อ.เชียงดาว

อ.เวียงแหง

อ.พร้าว

จ.เชียงราย

อ.แม่ทา

อ.ทุ่งหัวช้างอ.ลี 

อ.แมอ่อน

อ.ดอยสะเก็ด

สภาพภูมิประเทศ ลุ่มน ้าปิงตอนบน เชียงใหม-่ล้าพนู  

(อ้าเภอ ที่ติดกับแม่น ้าปิง)
11 อ้าเภอ ของ จ.เชียงใหม่ 4 อ้าเภอ ของ จ.ล้าพูน





จาก Decine ฐานข้อมูลฝน 72 ปี

3 2







ปี 2562 = 911 มิลลิเมตร น้อยกว่า ค่าเฉลี่ย 20% 



ปี 2563 = 517 ล้าน ลบ.ม. น้อยกว่า ค่าเฉลี่ย 68% 

ปี 2558 = 309 ล้าน ลบ.ม. *ต่้าท่ีสุดในรอบ 98 ปี*



ภัยแล้งที่เกิดขึ นในพื นที่ลุม่น ้าปิงตอนบน ในช่วงฤดูแล้งปี 2559

แม่น ้าปิงที่ไหลผ่านอ้าเภอสันทราย (ช่วงต้นน ้า)

แม่น ้าปิงที่ไหลผ่านฝายหนองสลีก (ช่วงกลางน ้า)

แม่น ้าปิงที่ไหลผ่านเขตอ้าเภอจอมทอง (ช่วงปลายน ้า)

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvq7mWwqfNAhXJq48KHcq2C54QjRwIBw&url=http://news.mthai.com/hot-news/social-news/493831.html&psig=AFQjCNGN5kyFHZEo4c84SdSV9eHjklqOcw&ust=1465993678891132


เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ณ วันที่ 10 มกราคม 2563
ปริมาณน ้าเก็บกักปัจจุบัน 149.497 ล้าน ลบ.ม. (56.41%) 

น้อยกว่าปี 2562 – 118.856 ล้าน ลบ.ม. (44.85%)
**งดการส่งน ้าเข้าพื นที่เพาะปลูก วันเสาร์-อาทิตย*์*

ปริมาณน ้ามากกว่าปี 2559 – 80.08 MCM
ปริมาณน ้าในปี 2559 69.417 MCM
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เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ณ วันที่ 10 มกราคม 2563
ปริมาณน ้าเก็บกักปัจจุบัน 75.250 ล้าน ลบ.ม. (28.61 %)

น้อยกว่าปี 2561 – 71.073 ล้าน ลบ.ม. (27.02%)

ปริมาณน ้า ปี 2559 เท่ากับ 31.128 MCM
ปริมาณน ้าปี 2563  มากกว่า 44.122 MCM
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สถานการณ์แหล่งน ้าชลประทาน (สชป.1)
ขนาดใหญ่

จ้านวน 2 แห่ง
เขื่อนแม่งัดฯ เขื่อนแม่กวงฯ

วันที่ 10 ม.ค.63

ปัจจุบัน
149.497 ล้าน ม.3  

(56.41%)

ปี 62 268.353 ล้าน ม.3(102%)  

ปี 59 69.417 ล้าน ม.3(26%)  

ขนาดเล็ก
ความจุตั งแต่ 1 แสน ม.3 จ้านวน 193 แห่ง

 น้อยกว่า 20% จ้านวน 45 แห่ง
 ช่วง 20-30% จ้านวน 6 แห่ง
 ช่วง 30-80% จ้านวน    95 แห่ง
 ช่วง 80-100% จ้านวน    35 แห่ง
 มากกว่า 100% จ้านวน     8 แห่ง

ภาพรวม 55%

ปี 62 64.37 ล้าน ม.3(64%)  

ปี 59 25.57 ล้าน ม.3(25%)  

ปัจจุบัน
75.250 ล้าน ม.3

(28.61%)

ปี 62 146.303 ล้าน ม.3(56%)  

ปี 59 31.128 ล้าน ม.3(12%)  

ขนาดกลาง
จ้านวน 18 แห่ง

 น้อยกว่า 20% จ้านวน 1 แห่ง
 ช่วง 20-30% จ้านวน 3 แห่ง
 ช่วง 30-80% จ้านวน 10 แห่ง
 ช่วง 80-100% จ้านวน 4 แห่ง
 มากกว่า100% จ้านวน   0 แห่ง

ภาพรวม 31%

ปี 62 78.02 ล้าน ม.3(63%)  

ปี 59 23.355 ล้าน ม.3(19%)  

ภาพรวม 225.016 ล้าน ลบ.ม. (44.84%)



ปริมาณน ้าของอ่างเก็บน ้าขนาดกลางในเขตจงัหวัดเชียงใหม่ (เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.rid-1.com)
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อ่างเก็บน ้าขนาดกลาง
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ม.ค. 2563)

ความจุที่
ระดับเก็บ
กัก รนก. 
(ล้าน ม3)

ปรมิาณน ้าใน

อา่งฯ 

ปี 2562

ปรมิาณน ้าใน

อา่งฯ ปัจจุบนั

ปริมาณน ้า
(ล้าน ม3)

% เทียบกับ
ความจุ
รนก.

ปริมาณ
น ้า

(ล้าน ม3)

% เทียบกับ
ความจุ
รนก.

โครงการชลประทานเชียงใหม่ (ต้่ากว่า 50 % - 1 แห่ง) (ต้่ากว่า 50 % - 7 แห่ง)

อ่างฯ แม่ออน ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน 4.53 3.56 78.63% 1.49 32.89%

อ่างฯ แม่ตะไคร้ ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน 0.85 0.85 100.00% 0.73 86.12%

อ่างฯ แม่จอกหลวง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม 1.10 1.21 109.73% 0.97 88.18%

อ่างฯ แม่โก๋น ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว 5.53 4.65 84.03% 3.35 60.65%

อ่างฯ ห้วยมะนาว ต.บ้านกาด อ. สันป่าตอง 4.30 1.93 44.77% 1.35 31.35%

อ่างฯ โป่งจ้อ ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ 2.60 1.60 61.69% 0.86 33.19%

อ่างฯ ห้วยเดื่อ ต.แม่งอน อ.ฝาง 4.27 3.89 90.93% 1.34 31.36%

อ่างฯ แม่แหลงหลวง ต.แม่อาย อ.แม่อาย 3.64 3.61 99.23% 1.30 35.59%

อ่างฯ แม่ตูบ ต.โป่งทุ่ง อ.ดอยเต่า 39.00 20.46 52.47% 7.99 20.48%

อ่างฯ สันหนอง ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม 1.45 1.35 92.83% 1.13 77.79%

อ่างฯ แม่ข้อน ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว 4.08 3.90 95.64% 2.15 52.72%

อ่างฯ แม่ทะลบหลวง 15.30 12.86 84.03% 6.54 42.75%

รวม จ้านวน 12 แห่ง 86.657 59.863 69.08% 29.20 33.70%



ปริมาณน ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดเล็กในเขตจังหวัดเชียงใหม่ แยกรายอ้าเภอ 

แผนที่แสดง ปริมาณน ้าในอ่างฯ ขนาดเล็ก รายอ้าเภอ 
จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2563

ปริมาณน ้ามาก มากกว่า 80 % ของความจุอ่างฯ
ปริมาณน ้าปานกลาง 30 – 80 %
ปริมาณน ้าน้อย เฝ้าระวัง/แจ้งเตือน             20 – 30 %
ปริมาณน ้าน้อย วิกฤติ    0 – 20 %



1. จัดสรรน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง

2. จัดสรรน ้าเพื่อการรักษาระบบนิเวศในช่วงฤดูแล้ง

3. ส้ารองน ้าไว้ส้าหรับการใช้น ้าในช่วงต้นฤดูฝน  

4. จัดสรรน ้าเพื่อการเกษตรกรรม

5. จัดสรรน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม

มาตรการของกรมชลประทานในการบริหารจัดการน ้าในช่วงฤดูแล้ง
ในฤดูแล้งจัดสรรน ้าให้สอดคล้องกับปริมาณน ้าต้นทนุ 

ตามล้าดับความส้าคัญของกิจกรรมการใช้น ้า ดังนี 

เพื่ออุปโภค-บริโภคและรักษาระบบนิเวศเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม



แผน 149,986 ไร่ 
(ปตร. 4 แห่ง / ฝาย 8 แห่ง / ประปา 8 แห่ง / สน.ไฟฟ้า 90 แห่ง)

แผนการปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63 
พื นท่ีสองฝั่งแม่น ้าปิง(ใช้น ้าจากเขื่อนแม่งัดฯเพื่อประปา/การเกษตร) 

จ.ล้าพูน

อา่งฯ แมง่ดัฯ

อา่งฯ แมก่วงฯ

เหมอืงพญาค า

อ.สนัทราย

อ.สารภี

อ.เมอืงล าพูน
อ.ป่าซาง

อ.เมอืงเชยีงใหม่

อ.หางดง

อ.สนัป่าตอง

ฝายแมแ่ฝก

ฝายหนองผึง้

ฝายวงัตอง

ฝายสบทา

อ.เชยีงดาว

นิคม

อ.สนัก าแพง

ฝายแม่รอ่งน้อย

อ.ดอยสะเกด็

อ.แมแ่ตง

สะพานวงแหวนรอบ3

น.แม่ลี ้

น.แม่ขาน น.แม่กลาง น.แม่แจม่

ฝายชลขนัธพ์นิิจ

ฝายท่ามะโก๋

สถานีสูบน ้า

ฝายสบรอ้ง

ฝายพญาอตุ

ฝายพญาค า

ปตร.ท่าวงัตาล

ฝายแมแ่ตง

จ.เชียงใหม่



แผนการจัดสรรน ้าของเขื่อนแม่งัดสมบูรณช์ล ฤดูแล้ง ปี 2562/63
ล้าดับความส้าคัญ 1. อุปโภค-บริโภค 2. รักษาระบบนิเวศน์และการท่องเที่ยว 3. การเกษตร 4.อุตสาหกรรม 

o ส้าหรับ ประปา 21 ล้าน ลบ.ม. 
o รักษาระบบนิเวศน์และเพื่อการเกษตร (149,986 ไร่ ) 48 ล้าน ลบ.ม. 
o ท่องเที่ยว 1 ล้าน ลบ.ม.

 เตรียมแปลงตกกล้าฤดูฝนปี 62   15 ล้าน ลบ.ม. 

o เพื่อการอุปโภค 1 ล้าน ลบ.ม. 
o เพื่อการเกษตร ( 40,286 ไร)่ ประกอบด้วย ข้าวนาปรัง 13,286 ไร่ พืชไร่-พืชผัก 6,814 ไร่ 

ไม้ผล 19,781 ไร่  บ่อปลา 405 ไร่  

ความจุที่ไม่ใช้การ  12 ล้าน ลบม.

เขื่อน
ระเหยและรั่วซึม 8  ล้าน ลบม.

 ส่งน ้าในพื นที่โครงการแม่แฝก-แม่งัด 45 ล้าน ลบ.ม. 

 พื นที่ตลอดล้าน ้าปิง จ.เชียงใหม่และล้าพูน 70 ล้าน ลบ.ม.

ไฟฟ้าพลังน ้า

ปริมาณน ้า 150 ล้าน ลบ.ม. (58%)



เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

เขื่อนแม่กวงอุดมธารา

น.ลี 

น.แม่ทา

อ.เชียงดาว

อ.แม่ทา

ฝายแม่แตง

ฝายแม่แฝก

ฝายแม่ปิงเก่า

ฝายหนองสลีก

ปตร.ดอยน้อย

ปตร.วังปาน

ปตร.แม่สอย

ปตร.ท่าวังตาล

น.แม่ขาน

น.แม่กลาง

น.แม่ริม

น.แม่แตง

น.แม่กวง

น.แม่แจ่ม

ฝายพญาอุตฝายสบร้องฝายท่ามะโก๋

คลองฯ แม่แฝก

คลองฯ แม่แตง

อ.เวียงหนองล่อง

อ.ดอยหล่อ

อ.ป่าซาง
อ.จอมทอง

อ.เมืองเชียงใหม่

อ.เมืองล้าพูน

อ.แม่แตง

อ.เชียงดาว

อ.ดอยสะเก็ด

อ.อมก๋อย

อ.พร้าวอ.เวียงแหง

อ.ลี 

เขื่อนภูมิพล

4.6 ล้าน ลบ.ม.

4.7 ล้าน ลบ.ม.
12.8 ล้าน ลบ.ม.

9.7 ล้าน ลบ.ม.

2.0 ล้าน ลบ.ม.
36.7 ล้าน ลบ.ม.

25.5 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน ้าในล้าน ้า (ช่วง 1 ม.ค.- 30 พ.ค.)

น ้าแม่แตง (P.4A) 4.6
น ้าแม่ริม (P.21) 4.7
น ้าแม่กวง (P.5) 25.5
น ้าแม่ทา (P.87) 0.0

น ้าแม่ขาน (P.71A) 12.8
น ้าลี  (P.85) 2.0

น ้าแม่กลาง (P.24A) 9.7
น ้าแม่แจ่ม (P.14A) 36.7

รวม 96

0 ล้าน ลบ.ม.

P.4A

P.21

P.5

P.87

P.71A

P.85

P.24A

P.14A

จากเขื่อนแม่งัดฯ 70 ล้าน ลบ.ม.

จากล้าน ้าสาขาของแม่น ้าปิง 96 ล้าน ลบ.ม.

รวม 166 ล้าน ลบ.ม.

70 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน ้าต้นทุน 166 ล้าน ลบ.ม. การวิเคราะห์ปริมาณน ้าท่าในระบบลุ่มน ้าปิงตอนบน ช่วงฤดูแล้งปี 2563



การคาดการณ์น ้าต้นทุนและการใช้น ้าในแต่ละกิจกรรม
(พื นที่สองฝั่งแม่น ้าปิง ฤดูแล้งปี 2563 ใช้น ้าจากเขื่อนแม่งัดฯ และล้าน ้าสาขาแม่น ้าปิง)

1.อุปโภค-บริโภค 2.ระบบนิเวศน์ 3.เกษตรกรรม

ล้าดับความส้าคัญ
การจัดสรรน ้า
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96 ล้าน ลบ.ม.

รวม 166 ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนแม่งัด
70 ล้าน ลบ.ม.

43 %
น ้าสาขา

57 %

สัดส่วนน ้าต้นทุน
จากเขื่อนแม่งัดฯ / จากล้าน ้าสาขาแม่น ้าปิงประปา

เกษตร
ท่องเท่ียว

(144 ล้าน ลบ.ม.)

เกษตร
87 %

13 %

1%

ประปา

(21 ล้าน ลบ.ม.)

(1.0 ล้าน ลบ.ม.)

ท่องเที่ยว

สัดส่วนการใช้น ้า

รวมความต้องการใช้น ้า 166 ล้าน ลบ.ม.

4.อุตสาหกรรม



1) เพื่อการอุปโภค-บริโภค
(ม.ค. 63–พ.ค. 63) 21 ล้าน ลบ.ม. 

2. แผนจัดสรรน ้า ฤดูแล้งในพื นที่ลุ่มน ้าปิงตอนบน ปี 2563



จ.ล้าพูน

เขือ่นแมง่ดัสมบูรณช์ล

เขือ่นแมก่วงอดุมธารา

ฝายแมแ่ฝก

ฝายหนองผึง้

ฝายวงัตอง

ฝายแม่รอ่งน้อย

น.แมล่ี ้

น.แม่ขาน น.แม่กลาง น.แม่แจม่

ฝายชลขนัธพ์นิิจ

ฝายท่ามะโก๋

ฝายสบรอ้ง

ฝายพญาอตุ

ฝายพญาค า

ปตร.ท่าวงัตาล

ฝายแมแ่ตง

จ.เชียงใหม่

แผนการจัดสรรน ้าส้าหรับการอุปโภค-บริโภค
และผลิตน ้าประปาในพื นที่ลุ่มน ้าปิงตอนบน

1

2

3

4

6

8

ความต้องการใช้น ้ารวม 8 สถานี 
รวม 21 ล้าน ลบ.ม. 

โดยให้ประปา  1.02 ล้าน ลบ.ม./สัปดาห์

ประปา แม่แฝก 
20,000 ลบ.ม./สัปดาห์

ประปา แมแ่ต
280,000 ลบ.ม./สัปดาห์

ประปา แม่ริม
112,000 ลบ.ม./สัปดาห์

ประปา บ้านท่อ
175,000 ลบ.ม./สัปดาห์

ประปา จอมทอง
23,000 ลบ.ม./สัปดาห์

ประปา ล้าพูน 
130,000 ลบ.ม./สัปดาห์

ประปา ป่าแดด 
60,000 ลบ.ม./สัปดาห์

7

5

ประปา ป่าตัน
220,000 ลบ.ม./สัปดาห์



2) เพื่อการเกษตร จ้านวน 144 ล้าน ลบ.ม.

แผนจัดสรรน ้า ฤดูแล้งในพื นที่ลุ่มน ้าปิงตอนบน ปี 2562/63

ข้าว 13,962 ไร่ พืชไร่ 8,310 ไร่
ไม้ผล 123,889 ไร่      พืชผัก 3,694 ไร่
บ่อปลา 131 ไร่

รวม 149,986 ไร่

0%

20%

40%

60%

80%

100%

94 ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนแม่งัด
48 ล้าน ลบ.ม.

34%

น ้าสาขาแม่น ้าปิง

66%

สัดส่วนการใช้น ้า 
แม่งัดฯ / สาขาแม่น ้าปิง



เร่ิมต้นรอบเวร ส้ินสุดรอบเวร พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ

2 ม.ค. 63 8 ม.ค. 63
1 9 ม.ค. 63 15 ม.ค. 63 6 6 6 1.56
2 16 ม.ค. 63 22 ม.ค. 63 6 6 6 1.56
3 23 ม.ค. 63 29 ม.ค. 63 6 6 6 6 2.07
4 30 ม.ค. 63 5 ก.พ. 63 6 6 6 6 2.07
5 6 ก.พ. 63 12 ก.พ. 63 7 7 6 6 6 6 6 3.80
6 13 ก.พ. 63 19 ก.พ. 63 7 7 6 6 6 6 6 3.80
7 20 ก.พ. 63 26 ก.พ. 63 8 8 6 6 6 6 6 3.97
8 27 ก.พ. 63 4 มี.ค. 63 8 8 6 6 6 6 6 3.97
9 5 มี.ค. 63 11 มี.ค. 63 10 10 6 6 6 6 6 4.32
10 12 มี.ค. 63 18 มี.ค. 63 12 12 6 6 6 6 6 4.67
11 19 มี.ค. 63 25 มี.ค. 63 12 12 6 6 6 6 6 4.67
12 26 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 12 12 6 6 6 6 6 4.67
13 2 เม.ย. 63 8 เม.ย. 63 7 7 6 6 6 6 6 3.80
14 9 เม.ย. 63 15 เม.ย. 63 7 7 4 4 4 4 4 2.94
15 16 เม.ย. 63 22 เม.ย. 63 6 6 4 4 4 4 4 2.76
16 23 เม.ย. 63 29 เม.ย. 63 6 6 4 4 4 4 4 2.76
17 30 เม.ย. 63 6 พ.ค. 63 4 4 4 4 4 4 4 2.42
18 7 พ.ค. 63 13 พ.ค. 63 4 4 4 4 4 4 4 2.42
19 14 พ.ค. 63 20 พ.ค. 63 4 4 4 4 4 4 4 2.42
20 21 พ.ค. 63 27 พ.ค. 63 4 4 4 4 4 4 4 2.42
21 28 พ.ค. 63 3 มิ.ย. 63 3 3 3 3 3 3 3 1.81
22 4 มิ.ย. 63 10 มิ.ย. 63 3 3 3 3 3 3 3 1.81
23 11 มิ.ย. 63 17 มิ.ย. 63 3 3 3 3 3 3 3 1.81
24 18 มิ.ย. 63 24 มิ.ย. 63 2 2 2 2 2 2 2 1.21
25 25 มิ.ย. 63 1 ก.ค. 63 2 2 2 2 2 2 2 1.21

70.93รวม

รอบท่ี

วันท่ี วันท่ีส่งจากเข่ือนแม่งัดฯ (ลบ.ม./วินาที) รวมส่งน้้า
(ล้าน ลบ.ม.)

แผนการ ส่งน ้าจากเขือ่นแม่งัดฯ ลงแม่น ้าปิง ปี 2563

ภาวะวิกฤต
ส่งสัปดาห์ละ 6 วัน รวม 5-8 ล้าน ลบ.ม./สัปดาห์

ภาวะปกติ
ส่งสัปดาห์ละ 6 วัน รวม 1-5 ล้าน ลบ.ม./สัปดาห์

ฝนตก 
ส่งสัปดาห์ละ 6 วัน รวม 0-3 ล้าน ลบ.ม./สัปดาห์

แผนส่งน ้าทั งหมด 25 รอบเวร 70 ล้าน ลบ.ม.  
(ปีที่แล้ว 22 รอบเวร 91 ล้าน ลบ.ม.)

คาดว่า จะเริ่มส่งน ้า วันที่ 9 ม.ค. 63     ( ปีที่แล้ว 19 ม.ค.62 )

สิ นสุดแผนการส่งน ้า   วันที่ 1 ก.ค. 62    ( ปีที่แล้ว 30 พ.ค.62 )
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o เชียงใหม่เชียงใหม่ ล้าพูน (ฝั่งซ้าย)

เชียงใหม่ (ฝั่งขวา)

2. ฝายท่าศาลา
3. ฝายหนองผึ ง

4. ฝายท่า;วังตาล

5. ปตร. น ้าปิง

7. ฝายท่ามะโก๋

8. ฝายสบร้อง

9. ฝายพญาอุต
10. ฝายหนองสลีก

11. ปตร.ดอยน้อย 12. ปตร.วังปาน
13. ปตร.แม่สอย

6. ฝายชลขันธ์พินิจ

1. ฝายสินธุกิจปรีชา

375 กิโลเมตร

ระยะทางตามล้าน ้าจากเข่ือนแม่งัด-เข่ือนภูมิพล

หมายเหตุ : สีเขียวอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน 10 แห่ง
สีแดงอยู่ในความรับผิดชอบของท้องถิ่น กลุ่มผู้ใช้น ้า 3 แห่ง
สถานีสูบน ้า 90 สถานี อยู่ในความรับผิดชอบของท้องถิ่น

1. การส่งน ้าแบบมวล (Surge)
2. การส่งน ้าแบบขั นบันได (Step by Step)
3. การส่งน ้าแบบรอบเวร (Rotation)

เชียงใหม่ (ฝั่งขวา) เชียงใหม่เชียงใหม่

ล้าพูน (ฝั่งซ้าย)



กม.36 069

สันฝาย  298.65

8,118 ม. 8,048 ม. 3,052 ม. 2,817 ม.

กม.52 100 กม.60 218 กม.68 266 กม.71 318 กม.74 135

สันฝาย  292.00

สันฝาย  289.40

สันฝาย  288.50

ปตร.ท่าวังตาล

ฝายแม่ปิงเก่า
ฝายท่ามะโก๋

ฝายสบร้อง

รนก.  302.00

16,031 ม.

กม.72 200

1,935 ม.2,800 ม.

กม.68 518กม.60 518

7,748 ม.

กม.55 118

5,100 ม.

กม.82 518

8,383 ม.

สันฝาย  285.40
ฝายหนองสลีก

กม.76 000

6,518 ม.

สันฝาย  279.00 

สันฝาย  267.00 (ช่ัวคราว)

กม.109 518

4,000 ม.1,600 ม.
22,000 ม.12,000 ม.

กม.94 518

กม.105 518กม.92 918

ปตร.แม่สอย
ปตร.วังปาน

LMC ท่าวังตาล
LMC-แม่ปิงเก่า

LMC-ท่ามะโก๋

RMC-สบร้อง

LMC-หนองสลีก

ประปา จังหวัดล้าพูน
 (0.11 ล้าน ลบ.ม./สัปดาห์)

รวม ประปาเชียงใหม่-ล้าพูน ใช้น ้าจากแม่น ้าปิง 8 แห่ง
 (1.02 ล้าน ลบ.ม./สัปดาห์)

ประปา นิคมฯ ล้าพูน
 (0.11 ล้าน ลบ.ม./สัปดาห์)

ใช้น ้าจากล้าน ้าแม่กวง

8L - LMC

ประปา อ้าเภอจอมทอง
(0.02 ล้าน ลบ.ม./สัปดาห์)

LMC หนองผึ ง
LMC พญาค้า

LMC-พญาอุต

ฝายพญาอุต

RMC-ท่ามะโก๋ป่าแดด 0.08 

บ้านท่อ 0.21 
แม่ริม 0.12 

แม่แต 0.24 

ท้ายสบน ้าแตง(P.67) (P.73)

สถานีวัดน ้า

ฝายถ่ายโอน

ฝาย ชป.

สถานีสูบน ้าประปาคลองส่งน ้า ถ่ายโอน

คลองส่งน ้า ชป.

PLAN

รูปตัดตามยาว (Profile Section) ของแม่น ้าปิง ตั งแต่ ปตร.ท่าวังตาล ถึง ปตร.แม่สอย

น ้าปัจจุบัน 246 ล้าน ลบ.ม.
( ณ วันที่ 23 ก.พ. 61)

ปตร. ชป.

ปตร.ดอยน้อย

ความจุ  3.708 ล้าน ลบ.
ความจุ 0.215 ล้าน ลบ.ม.

ความจุ  1.930 ล้าน ลบ.ม.

ความจุ 0.490 ล้าน 
ความจุ  0.650 ล้าน ลบ.

ความจุ 0.250 ล้าน ลบ.ม.

ความจุ  3.255 ล้าน ลบ.

ความจุ 0.500 ล้าน ลบ.ม.

ความจุ  9.220 ล้าน ลบ.

21,000 ม.

กม.133 518

35 ชม.
3 ชม. 3 ชม. 2 ชม. 3 ชม. 3 ชม.

*ยกระดับน ้า 9 ชม.

3 ชม. 14 ชม. 30 ชม.

รวมระยะเวลาส่งน ้า 4 วัน

รนก.  266.00

ความจุระดับเก็บกัก 265 ล้าน ลบ.ม.

ระดับธรณี ปตร.  295.00

ส่วนที่ 1 ส่วนท่ี 2 ส่วนท่ี 3

เขื่อนภูมิพล

น.แม่กวง

น.แม่ขาน น.แม่กลาง

น.แม่ลี 

น.แม่แจ่ม

สาขาแม่น ้าปิง

รนก.  260.00

น ้าปัจจุบัน 4.441 ล้าน ลบ.

น ้าปัจจุบัน 0.49 ล้าน ลบ.ม.
น ้าปัจจุบัน 0.65 ล้าน ลบ.ม.

น ้าปัจจุบัน 0.25 ล้าน ลบ.ม.

น ้าปัจจุบัน 0.215 ล้าน ลบ.ม.
น ้าปัจจุบัน 3.85 ล้าน ลบ.ม.

น ้าปัจจุบัน 3.255 ล้าน ลบ.

น ้าปัจจุบัน 0.50 ล้าน ลบ.ม.

น ้าปัจจุบัน 1.93 ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

น.แม่ริม,แม่สา

ทิศทางน ้าไหล สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า

เขื่อนภูมิพล

สน. ไฟฟ้า 10 แห่ง

สน. ไฟฟ้า 21 แห่ง

สน. ไฟฟ้า 21 แห่ง

(P.73 A )

สน. ไฟฟ้า 7 แห่ง

สน. ไฟฟ้า 8 แห่งสน. ไฟฟ้า 3 แห่ง

สน. ไฟฟ้า 5 แห่ง

สน. ไฟฟ้า 9 แห่ง

ปตร.แม่สอย

รวมสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าในเขต 
จ.ล้าพูน 21 แห่ง พื นท่ี ชป.  25,594 ไร่
จ.เชียงใหม่ 67 แห่ง พื นท่ี ชป.  99,294 

สน. ไฟฟ้า 3 แห่ง

สน. ไฟฟ้า 1 แห่ง

206,000 ม.
19,000 ม.

ส่วน 4 ส่วน 5

อุโมงค์  0.21 แม่แฝก 0.03 

ฝายแม่แฝก

วิธีการส่งน ้า ฤดูแล้งปี 2563 (ส่งน ้าจากเขื่อนแม่งัดมาเก็บที่ฝายหนองสลีกแล้ว ส่งให้ปตร.3 แห่ง เป็นมวลน ้าก้อนใหญ่)



วัน ส. อา จ. อ. พ. พฤ. ศ.

ส่งน ้าจากเข่ือนแม่งัด

น ้าถึง

การใช้น ้า

5-8 ลบ.ม./วินาที

ช่วง ม.ค.-พ.ค. 63 ส่งน ้าใหต้อนบน (ปตร.ท่าวังตาล ถึง ฝายหนองสลีก)

ท่าวังตาล หนองสลีก

งดใช้น ้า 09.00 น. 18.00 น. ใช้น ้าพร้อมกัน



วัน พฤ ศ ส อา. จ. อ. พ.

ส่งน ้าจากเขื่อนแม่งัด

น ้าถึง

การใช้น ้า

ช่วง ก.พ.-พ.ค.63 ส่งน ้าใหต้อนล่าง ปตร.ดอยน้อย /วังปาน /แม่สอย

5-8 ลบ.ม./วินาที

งดใช้น ้า

ท่าวังตาล ดอยน้อย แม่สอยวังปาน

ใช้น ้าพร้อมกันใช้น ้าพร้อมกัน



ปตร.ท่าวังตาล ฝายแม่ปิงเก่า ฝายท่ามะโก๋

ฝายสบร้อง ฝายพญาอุต ฝายหนองสลีก

ฝายดอยน้อย ฝายวังปาน ปตร.แม่สอย

อาคารชลประทานในแม่น ้าปิง ปตร. / ฝาย (ปริมาณน ้าเก็บกัก 24.185 MCM / ปัจจุบัน 17.371 MCM – 71.82 %) 

ปริมาณน ้าเก็บกัก 1.929 ล้าน ลบ.ม.
ปัจจุบัน 1.340 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน ้าเก็บกัก 0.498 ล้าน ลบ.ม.
ปัจจุบัน  0.507 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน ้าเก็บกัก 0.660 ล้าน ลบ.ม.
ปัจจุบัน 0.660 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน ้าเก็บกัก 0.252 ล้าน ลบ.ม.
ปัจจุบัน 0.250 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน ้าเก็บกัก  0.270 ล้าน ลบ.ม.
ปัจจุบัน 0.200 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน ้าเก็บกัก 4.515 ล้าน ลบ.ม.
ปัจจุบัน 4.660 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน ้าเก็บกัก 3.132 ล้าน ลบ.ม.
ปัจจุบัน 2.451 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน ้าเก็บกัก 3.708 ล้าน ลบ.ม.
ปัจจุบัน  3.117 ล้าน ลบ.ม. 

ปริมาณน ้าเก็บกัก 9.221 ล้าน ลบ.ม.
ปัจจุบัน 4.186 ล้าน ลบ.ม.



โครงการฝายวังปาน ต้าบลหนองล่อง อ้าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล้าพูน

ประตูระบายน ้าชนิดบานโค้ง ขนาดกว้าง 12.50 เมตร สูง 6.00 เมตร จ้านวน 5 ช่องบาน (ระบายน ้าได้สูงสุด 1,000 cms.)

ปริมาณน ้าเก็บกักสูงสดุด้านหนา้อาคาร 4.515 ล้าน ลบ.ม.
ปัจจุบันเก็บกัก 4.660 ล้าน ลบ.ม.



การบริหารจัดการน ้า  ปตร.วังปาน

ความต้องการใช้น ้าฤดูแล้ง ปี 63 (ม.ค.-พ.ค.63)   
พื นที่เพาะปลูก 8,685 ไร่  ความต้องการใช้น ้า  9.32 ล้าน ลบ.ม.  (0.45 ล้าน ลบ.ม./สัปดาห์) หรือ วันละ 0.74 ลบ.ม./วิ
น ้าไหลเข้า (น ้าแม่ลี )                                3.13 ล้าน ลบ.ม.  (0.15 ล้าน ลบ.ม./สัปดาห์) หรือ วันละ 0.25 ลบ.ม./วิ

ต้องการน ้า   6.20 ล้าน ลบ.ม.  (0.30 ล้าน ลบ.ม./สัปดาห์) หรือ วันละ 0.49 ลบ.ม./วิ

ด้านเหนือน ้า (สถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า 6 แห่ง,ประปา 1 แห่ง , LMC-วังปาน )

ข้าว 966 ไร่ ,พืชไร่ -พืชผัก 2,010 ไร่ ,ไม้ผล 4,594 ไร่ บ่อปลา 85 ไร่ 

รวม 7,655 ไร่

ใช้น ้า 8.52 ล้าน.ลบ.ม. ( 0.41 ล้าน ลบ.ม./สัปดาห์)
หรือ วันละ 0.68 ลบ.ม./วิ

ด้านท้ายน ้า สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า 3 แห่ง

ข้าว 60 ไร่ ,พืชไร่ -พืชผัก 430 ไร่ ,ไม้ผล 625 ไร่ รวม 1,115 ไร่

ใช้น ้า 0.81 ล้าน.ลบ.ม. ( 0.04 ล้าน ลบ.ม./สัปดาห)์ 
หรือ วันละ 0.06 ลบ.ม./วิ

น ้าไหลเข้า (น ้าแม่ลี ) คาดการณ์ ม.ค.-พ.ค.63   3.13  ล้าน ลบ.ม. (0.15 ล้าน ลบ.ม./สัปดาห์) หรือ วันละ 0.25 ลบ.ม./วิ

ปริมาณน ้าเก็บกัก 4.515 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน ้าปัจจุบัน 4.841 ล้าน ลบ.ม.

สถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า 9 แห่ง 
LMC-วังปาน           1 แห่ง
ประปา                  1 แห่ง

พื นที่เพาะปลูกรวม  ข้าว             1,026 ไร่ 
พืชไร่ -พืชผัก 2,440 ไร่ 
ไม้ผล 5,219 ไร่ 
บ่อปลา             85 ไร่

รวม 8,770 ไร่ 



โครงการประตูระบายน ้าแม่สอย
บ้านหนองคัน ต้าบลแม่สอย อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ประตูระบายน ้า ประกอบด้วย บานประตูเหล็กโค้ง ขนาดกว้าง 12.5 ม. 
สูง 8.0 ม. จ้านวน 10 บาน รวมความกว้างประตูระบายน ้า 152 ม.

ปริมาณน ้าเก็บกักสูงสดุด้านหนา้อาคาร 9.221 ล้าน ลบ.ม. (7.005 ล้าน ลบ.ม.)
ปัจจุบันเก็บกัก 4.186 ล้าน ลบ.ม.



การบริหารจัดการน ้า  ปตร.แม่สอย

ความต้องการใช้น ้าฤดูแล้ง ปี 63 (ม.ค.-พ.ค.63)   
พื นที่เพาะปลูก 8,685 ไร่  ความต้องการใช้น ้า  26.26 ล้าน ลบ.ม.  (1.25 ล้าน ลบ.ม./สัปดาห์) หรือ วันละ 2.06 ลบ.ม./วิ
น ้าไหลเข้า (น ้าแม่กลาง)                           14.70 ล้าน ลบ.ม.  (0.70 ล้าน ลบ.ม./สัปดาห)์ หรือ วันละ 1.16 ลบ.ม./วิ

ต้องการน ้า  11.56 ล้าน ลบ.ม.  (0.55 ล้าน ลบ.ม./สัปดาห์) หรือ วันละ 0.90 ลบ.ม./วิ

ด้านเหนือน ้า (สถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า 25 แห่ง )

ข้าว 2,455 ไร่ ,พืชไร่ -พืชผัก 1,002 ไร่ ,ไม้ผล 18,714 ไร่ รวม 22,171 ไร่

ใช้น ้า 21.64 ล้าน.ลบ.ม. ( 1.03 ล้าน ลบ.ม./สัปดาห์)
หรือ วันละ 1.70 ลบ.ม./วิ

ด้านท้ายน ้า สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า 9 แห่ง

ข้าว - ไร่ ,พืชไร่ -พืชผัก 282 ไร่ ,ไม้ผล 5,550 ไร่ รวม 5,832 ไร่

ใช้น ้า 4.63 ล้าน.ลบ.ม. ( 0.22 ล้าน ลบ.ม./สัปดาห)์ 
หรือ วันละ 0.36 ลบ.ม./วิ

น ้าไหลเข้า (น ้าแม่กลาง) คาดการณ์ ม.ค.-พ.ค.63   14.70  ล้าน ลบ.ม. (0.70 ล้าน ลบ.ม./สัปดาห์) หรือ วันละ 1.16 ลบ.ม./วิ

ปริมาณน ้าเก็บกัก 9.221 ล้าน ลบ.ม. (7.005)

ปริมาณน ้าปัจจุบัน 3.895 ล้าน ลบ.ม.

สถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า 34 แห่ง 
พื นที่เพาะปลูกรวม  ข้าว             2,455 ไร่ 

พืชไร่ -พืชผัก 1,284 ไร่ 
ไม้ผล 24,264 ไร่ 
รวม 28,003 ไร่   



การสร้างท้านบดินปิดกั นแม่น ้าปิง บริเวณด้านท้าย ปตร.แม่สอย เพ่ือเก็บน ้าไว้ส้าหรับสูบน ้าด้วยไฟฟ้า

กลุ่มผู้ใช้น ้าของสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า ร่วมกันด้าเนินการในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา



มาตรการควบคุมการบริหารจัดการน ้าในช่วงฤดูแล้ง

พื นที่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้าของ สชป.1

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKns4d2pnsgCFcoKjgod_tAKWQ&url=http://www.matichon.co.th/daily/view_news.php?newsid=01p0110100156&sectionid=0101&selday=2013-01-10&bvm=bv.103627116,d.c2E&psig=AFQjCNE8K9TGQwdgX5D25BWC93fFORICiA&ust=1443687616710389


มาตรการของกรมชลประทานในการบริหารจัดการน ้าในช่วงฤดูแล้ง
เนื่องจากสภาพน ้าต้นทุนมีจ้ากัด ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด

เพื่อให้การบริหารจัดการน ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก้าหนดมาตรการในการบริหารจัดการน ้า ดังนี  

ลุ่ม
น ้า

ปิง
ตอ

นบ
น

1. ประตูระบายน ้า/ฝาย ท่ีรับน ้าจากแม่น ้าปิง จะเปิดรับน ้าเฉพาะการอุปโภค-บริโภคไดต้ลอดฤดูแลง้ 
ทั งนี  ส้าหรับการใช้น ้าเพ่ือการเกษตร ขอความร่วมมือให้งดปลูกข้าวนาปรัง ปี 2562/63 ปลูกพืชใช้
น ้าน้อย (พืชผัก พืชไร่) และส่งน ้าให้กับไม้ผล ไม้ยืนต้น ในพื นท่ีลุ่มน ้าปิงตอนบน

2. สชป.1 จะรักษาเสถียรภาพของตลิ่งลา้น ้าปงิ ให้รับน ้าเข้าในเกณฑ์ต่้าสุด ตามแผนการรับน ้าท่ี
ก้าหนดไว้ เพื่อให้ไม่เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของตลิ่งตลอดทางน ้า และควบคุมการปิดกั นทางน ้า 
(แม่น ้าปิง) ท่ีจะเป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการน ้าในช่วงฤดูแล้ง

6.ขอความร่วมมือจากสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรในพื นท่ีลุ่มน ้าปิงตอนบนสูบน ้าเข้าพื นที่
เพาะปลูกตามปฏิทนิการสูบน ้าที ่สชป.1 ได้วางแผนรอบเวรการสูบน ้าไว้แล้ว

4. สถานีสูบน ้าของการประปาสว่นภูมภิาค และการประปาส่วนท้องถิ่น สามารถท้าการสูบน ้าได้
ตามปกติ ตามแผนการสูบน ้าท่ีได้เสนอกรมชลประทาน (สชป.1) ไว้แล้ว

5.ขอความร่วมมือในการงดการเพาะเลี ยงปลาในกระชัง ในแม่น ้าปิง และในระบบชลประทาน (คลอง
ส่งน ้า/เหมืองส่งน ้า) ระหว่างวันท่ี 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563

3. ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้มีการปล่อยน ้าเสียลงในแม่น ้า คู คลองและ
แหล่งน ้าต่าง ๆ เนื่องจากท้าให้ต้องระบายน ้าเพ่ิมขึ นเพื่อเจือจางน ้าเสีย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณ
น ้าท่ีต้องส้ารองไว้ให้เพียงพอส้าหรับการอุปโภค-บริโภคและรักษาระบบนิเวศตลอดฤดูแล้งนี และ
ต้นฤดูฝนหนา้



การน้าแผนการบริหารจัดการน ้าฤดูแล้ง ปี 2562/63 
ไปสูก่ารปฏิบัติ



แนวทางในการด้าเนินงาน และเตรียมความพร้อม
รับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2563

1. บริหารจัดการน ้าในเขตพื นที่ชลประทาน โดยใช้ระบบชลประทาน 
ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

2. เตรียมความพร้อมของเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน ้าเคลื่อนที่ 
และรถยนต์บรรทุกน ้าให้สามารถน้าไปช่วยเหลือได้ทันทีหากมีการ
ร้องขอ 

การเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2563

3. มอบหมายเจ้าหน้าที่ในพื นที่ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น ้า 
อย่างใกล้ชิดในทุกพื นที่



เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ได้จัดการประชุมชี แจงแผนการบริหารจัดการ
น ้าในพื นที่ลุ่มน ้าปิงตอนบน ฤดูแล้ง ปี 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ ส้านักงาน
ชลประทานที่ 1 โดยมีท่านรอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมฯ และ
ผู้เข้าร่วมการประชุมจากหน่วยราชการในจังหวัด องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
กลุ่มผู้ใช้น ้าทุกภาคส่วน จ้านวน 240 คน และท่านรอง ผวจ.ล้าพูน กล่าวปิด
ประชุม

การบริหารจัดการน ้าฤดูแล้งปี 2562/63 พื นที่สองฝั่งแม่น ้าปิง จ.เชียงใหม-่ล้าพูน



ค้าสั่งส้านักงานชลประทานที่ 1 ท่ี 65/2562 ลว. 26 ธันวาคม 2562
เรื่อง การจัดตั งศูนย์อ้านวยการเฉพาะกิจ แก้ไขและบรรเทาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2562/63



ค้าสั่งคณะท้างานศูนย์อ้านวยการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2562/63 (ในเขตจังหวัดเชียงใหม่-ล้าพูน ส้านักงานชลประทานที่ 1) 

เรื่องการจัดตั งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปญัหาเรื่องน า้



การน้าแผนการบริหารจัดการน ้าฤดูแล้ง ปี 2562/63 ไปสู่การปฏิบัติ 9 ขั นตอน
แผนผังจุดที่ตั งและผู้รับผิดชอบ แผนผังขั นตอนการรับเรื่องฯกระบวนการและการปฎิบัติ 9 ขั นตอน



การน้าแผนการบริหารจัดการน ้าฤดูแล้ง ปี 2562/63 ไปสู่การปฏิบัติ 9 ขั นตอน

เจ้าหน้าที่ชลประทานที่รับผิดชอบ รายงานสถานการณ์ ทุกวัน 
ทางไลน์ ติดตามการส่งน ้า ก่อนเวลา 08.30 น. ข้อมูลประกอบด้วย 

- รูปถ่ายด้านเหนือและท้าย ปตร./ฝาย 2 รูป  

- รูปถ่ายด้านเหนือและท้าย ปตร.ปากคลองส่งน ้า (ให้เห็นเกลียวบาน ปตร.) 3 รูป

- ระดับและปริมาณน ้าเก็บกักด้านเหนือน ้าและท้ายน ้า ปตร./ฝาย 

- ปริมาณน ้าผ่านอาคาร ปตร./ฝาย, ปตร.ปากคลองส่งน ้า, บันไดปลา ปตร.ทราย และอื่นๆ



คณะท้างานบริหารจัดการน ้าลุ่มน ้าปิงตอนบน 
รับรายงานสถานการณ์ น ้าฝน / น ้าท่า / น ้าในอ่าง 

จากไลน์ ติดตามการส่งน ้า เพื่อวิเคราะห์และประมวลผล 
ก่อนเวลา 8.30 น.

คณะท้างานบริหารจัดการน ้าลุ่มน ้าปิงตอนบน 
วิเคราะห์และประมวลผล แล้วส่งเข้าไลน์ 

ลุ่มน ้าปิง (รวมประชาชนทั่วไป)  
ศูนย์ประมวลฯ (เฉพาะเจ้าหน้าที่ชลประทาน)

เวลา 9.00 น.

การน้าแผนการบริหารจัดการน ้าฤดูแล้ง ปี 2562/63 ไปสู่การปฏิบัติ 9 ขั นตอน



การน้าแผนการบริหารจัดการน ้าฤดูแล้ง ปี 2562/63 ไปสู่การปฏิบัติ 9 ขั นตอน

ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ชลประทาน และ ผู้ใช้น ้าทุกภาคส่วน

ให้เป็นไปตามมาตรการและแผนที่ก้าหนด

ค้านวณ
ท่ี 

ไร่ ไร่ 1 บาน 2 บาน
1 ปตร.ฝ่ังซ้าย(พญาค้า) 11,738 400 0.44 0.46 1.21 0.40 - จ. 9.00 น. ถึง ศ.18.00 น.  (5 วัน)
2 ปตร.ฝ่ังซ้าย(หนองผ้ึง) 837 200 0.06 0.11 0.30 0.05 จ. 9.00 น. ถึง ศ.18.00 น.  (5 วัน)
3 ปตร.ฝ่ังซ้าย(ท่าวังตาล) 3,765 350 0.18 0.47 1.23 0.05 - จ. 9.00 น. ถึง ศ.18.00 น.  (5 วัน)
4 ปตร.ฝ่ังซ้าย(แม่ปิงเก่า) 32,269 0 1.04 1.07 4.14 0.15 - จ. 9.00 น. ถึง ส. 9.00 น.  (3 วัน) 

5 ปตร.ฝ่ังซ้าย(ท่ามะโก๋) 1,929 0 0.08 0.08 0.21 0.30 - จ. 9.00 น. ถึง ศ.18.00 น.  (5 วัน)
6 ปตร.ฝ่ังขวา(ท่ามะโก๋) 7,286 0 0.39 0.39 1.04 - 0.40 จ. 9.00 น. ถึง ศ.18.00 น.  (5 วัน)
7 ปตร.ฝ่ังขวา(สบร้อง) 3,650 0 0.17 0.20 0.53 0.40 - จ. 9.00 น. ถึง ศ.18.00 น.  (5 วัน)
8 ปตร.ฝ่ังซ้าย(พญาอุต) 3,980 880 0.30 0.30 0.79 - 0.40 จ. 9.00 น. ถึง ศ.18.00 น.  (5 วัน)
9 ปตร.ฝ่ังซ้าย(หนองสลีก) 5,304 0 0.17 0.17 3.58 - 0.70 จ. 9.00 น. ถึง ศ.18.00 น.  (5 วัน)

รวม 70,758 1,830 2.83 3.25 13.02

แผนการจัดสรรน้้าให้ ปตร.ปากคลองส่งน้้าของฝายต่าง ๆ ในล้าน้้าปิง ประจ้าเดือน มกราคม 2563

ปตร.ปากคลอง
ส่งน้้าสายใหญ่

พ้ืนท่ี
เพาะปลูก

ข้าว
จดัสรร ระยะยกบาน 

เมตร ช่วงเวลาเปิดบาน / จ้านวนวันล้าน ลบ.ม./
สัปดาห์

ล้าน ลบ.ม./
สัปดาห์

ลบ.ม./วินาที

เอกสารแนบ 6

ระยะยกบาน เป็นไปตามแผนการจัดสรรน ้าที่ก้าหนดทุกสัปดาห์



การน้าแผนการบริหารจัดการน ้าฤดูแล้ง ปี 2562/63 ไปสู่การปฏิบัติ 9 ขั นตอน

จัดประชุมคณะท้างานฯ 
เพื่อปรับแผนการส่งน ้าจากเขื่อนแม่งัดฯทุกวันพุธ เวลา 14.00 น.

(ณ ห้องประชุมชั น 3 ข้างห้องพิจารณาโครงการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม
ผจบ.ชป.1
บน.ชป.1
จน.คป.เชียงใหม่
จน.คป. ล้าพูน
จน.คบ.แม่แฝก-แม่งัด
สบ.คป. 2 เชียงใหม่ (พญาค้า,หนองผึ ง,ท่าวังตาล,ท่ามะโก๋,สบร้อง)

สบ.คป. 7 เชียงใหม่ (ดอยน้อย,แม่สอย)

สบ.คป. 1 ล้าพูน (แม่ปิงเก่า,พญาอุต)

สบ.คป. 4 ล้าพูน  (หนองสลีก)

ผู้ควบคุม ฝายดอยน้อย (คุณชาติชาย)
ผู้ควบคุม ฝายวังปาน (คุณสุพัฒน์)
ผู้ควบคุม ฝายแม่สอย (คุณอภิชาติ)
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามสถานการณ์

ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาส่งน ้า
1. ปริมาณในเขื่อนแม่งัด (แผน/ผลการส่งน ้า)
2. ปริมาณฝนที่ตกในพื นที่ต่างๆ
3. ปริมาณน ้าที่ไหลในล้าน ้าปงิผ่าน ปตร./ฝาย เพียงพอที่จะไหลเข้าคลองส่งน ้าหรือไม่
4. ปริมาณที่เก็บกักเหนือ ฝายดอยน้อย ฝายวังปาน ปตร.แม่สอย ต่้ากว่าเกณฑ์ที่

ก้าหนดหรือไม่



การน้าแผนการบริหารจัดการน ้าฤดูแล้ง ปี 2562/63 ไปสู่การปฏิบัติ 9 ขั นตอน

ติดตามผลการส่งน ้า เป็นไปตามแผนหรือไม่ 
(โดยการรายงานระดับน ้าและปริมาณน ้า ในไลน์ ติดตามการส่งน ้า )



การน้าแผนการบริหารจัดการน ้าฤดูแล้ง ปี 2562/63 ไปสู่การปฏิบัติ 9 ขั นตอน

ตรวจสอบสภาพปัญหาและพิจารณาแนวทางแก้ไข 
กรณีปริมาณน ้าที่ส่งไม่เป็นไปตามแผนฯ 

(รับเรื่องร้องเรียนจากศูนย์รับเรือ่งร้องเรียนปัญหาเรื่องน า้ทั ง 6 แห่ง)

เรื่องร้องเรียนปัญหาเรื่องน ้า 6 แห่ง
1.ปตร.ท่าวังตาล
2.ฝายแม่ปิงเก่า
3.ฝายหนองสลีก
4.ปตร.ดอยน้อย
5.ฝายวังปาน
6.ปตร.แม่สอย



ปัจจุบันอนุมัติเครื่องสูบน ้าแล้ว 6 เครื่อง

จ.เชียงใหม่   -อ.ดอยสะเก็ด 4 เครื่อง  1,450 ไร่ (ในเขต ชป.)

จ.ล้าพูน       -อ.บ้านธิ 1 เครื่อง  355 ไร่  (ในเขต ชป.)

จ.แม่ฮ่องสอน -อ.แม่สะเรียง 1 เครื่อง   329 ไร่ (นอกเขต ชป.)

การน้าแผนการบริหารจัดการน ้าฤดูแล้ง ปี 2562/63 ไปสู่การปฏิบัติ 9 ขั นตอน

ตรวจสอบสภาพปัญหาและพิจารณาแนวทางแก้ไข 
กรณีปริมาณน ้าที่ส่งไม่เป็นไปตามแผนฯ 

(รับเรื่องร้องเรียนจากศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาเรื่องน า้ทั ง 6 แห่ง)



การน้าแผนการบริหารจัดการน ้าฤดูแล้ง ปี 2562/63 ไปสู่การปฏิบัติ 9 ขั นตอน

ตรวจสอบสภาพปัญหาและพิจารณาแนวทางแก้ไข 
กรณีปริมาณน ้าที่ส่งไม่เป็นไปตามแผนฯ 

(รับเรื่องร้องเรียนจากศูนย์รับเรือ่งร้องเรียนปัญหาเรื่องน า้ทั ง 6 แห่ง)

QR code เพ่ือเข้าร่วมกลุ่มไลน์ “ลุ่มน ้าปิง”

ช่องทางการติดต่อ

เว็บไซต์ http://www.rid-1.com
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ทุกวันศุกร์ เวลา 18.00 น. ปิด ปตร.ปากคลองส่งน ้า ล่ามโซ่ 
ถ่ายรูปลงไลน์ ติดตามการส่งน ้า

ทุกวันจันทร์ เวลา 9.00 น. เปิด ปตร.ปากคลองส่งน ้า 
ถ่ายรูปลงไลน์ ติดตามการส่งน ้า

คณะท้างานฯ ก้าหนดมาตรการและวิธีการให้ความช่วยเหลือ
พื นที่ประสบปัญหาเรื่องน า้

สรุปผล 

การปฏิบัติงาน และ รายงานผู้บริหารทุกสัปดาห์



การเปิดศูนย์อ้านวยการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2562/63
และศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาเรื่องน ้า แห่งที่ 5 ฝายวังปาน (8 มกราคม 2563) 





ขอบคุณครับ

กรมชลประทาน งานเพื่อแผ่นดิน

ส้านักงานชลประทานที่ 1
www.rid-1.com โทร.053-242822 และ 053-245081


