ข่าวประจาวัน จันทร์ ที่ 6 กันยายน 2560
กรมชลผันน้ าเหนือเข้าสู่ แก้มลิง รอเกี่ยวข้าวเสร็ จ15ก.ย.
น้ า เหนื อยัง ทรงตัวไหลผ่า นเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิ น 1,500 ลบ.ม./วินาที สถานการณ์น้ าลุ่มน้ า
เจ้าพระยาตอนบนบริ เวณจังหวัดนครสวรรค์ยงั ทรงตัว ส่ วนปริ มาณน้ าเหนื อเขื่อนเจ้าพระยายังอยู่
ในเกณฑ์ ค วบคุ ม ย้ า การรั บ น้ าเข้ า ทุ่ ง แก้ ม ลิ ง ต้ อ งรอเก็ บ เกี่ ย วข้ า วเสร็ จหลั ง 15 ก.ย. นี้
นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิ บดีกรมชลประทานเปิ ดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์สภาวะ
อากาศของศูนย์ปฏิบตั ิการน้ าอัจฉริ ยะ(SWOC) ได้รับรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในช่วงวันที่ 5
- 7 ก.ย. 60 ประเทศไทยจะมี ฝ นเพิ่ ม ขึ้ นกั บ มี ฝ นตกหนั ก บางแห่ ง บริ เวณภาคเหนื อ ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้รวมทั้งกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ส่ วนในช่ วงวันที่ 8-10 ก.ย. 60ประเทศไทยจะมีฝนลดน้อยลงเว้นแต่ภาคใต้มีฝนมากกว่าภาคอื่นๆ
นั้น สถานการณ์อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่และขนาดกลางทัว่ ประเทศปั จจุบนั (5 ก.ย.60)มีปริ มาณน้ าใน
อ่างฯรวมกันทั้งสิ้ น 52,298ล้านลู กบาศก์เมตร(ลบ.ม.)คิ ดเป็ นร้ อยละ70ของความจุ อ่างฯรวมกัน
ทั้งหมดมากกว่าปี 2559 รวม 13,076ล้านลบ.ม. เป็ นน้ าใช้การได้ 28,478ล้าน ลบ.ม. คิดเป็ นร้อยละ
55สามารถรองรับน้ าได้อีก 22,916ล้านลบ.ม. เฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา4 เขื่อนหลักมีปริ มาณ
น้ ารวมกัน 15,140ล้านลบ.ม. คิดเป็ นร้อยละ61ของความจุอ่างฯรวมกันปริ มาณน้ ามากกว่าปี 2559
รวม 3,674ล้านลบ.ม. มีปริ มาณน้ าใช้การได้8,444ล้านลบ.ม. คิดเป็ นร้อยละ 46 (ปี 2559 มีน้ าใช้การ
ได้ 4,770ล้านลบ.ม.) สามารถรองรับน้ าได้อีกกว่า9,731ล้านลบ.ม.สาหรับสถานการณ์น้ าในลุ่มน้ า
เจ้า พระยา ล่ า สุ ด (5ก.ย. 60) จากการติ ด ตามสถานการณ์ น้ า ของศู น ย์ป ฏิ บ ัติ ก ารน้ าอัจ ฉริ ยะ
กรมชลประทาน พบว่ามีปริ มาณน้ าไหลผ่านที่สถานี C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์1,858 ลูกบาศก์
เมตรต่อวินาที มีแนวโน้มทรงตัว ระดับน้ าต่ากว่าตลิ่ง 3.27 เมตร มีน้ าไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา1,498
ลบ.ม./วินาทีซ่ ึ งบริ เวณเหนื อเขื่อนได้รับน้ าเข้าสู่ คลองฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกรวมทั้ง 2 ฝั่งวัน
ละประมาณ409ลบ.ม./วินาทีท้ งั นี้ จะบริ หารน้ าเหนื อเขื่อนเจ้าพระยาให้เข้าคลองชลประทานให้มาก
ที่ สุ ด ตามศัก ยภาพของพื้ น ที่ พ ร้ อ มกับ ทดระดับ น้ า เหนื อ เขื่ อ นเจ้า พระยาที่ ไ หลมาจากจัง หวัด
นครสวรรค์เพื่อชะลอน้ าไว้บริ เวณเหนื อเขื่อนเจ้าพระยาให้อยูใ่ นระดับการควบคุม(ไม่เกิน +17.00
เมตร(รทก.))ซึ่ งจะช่วยลดผลกระทบกับพื้นที่ตอนล่างบริ เวณอ.ผักไห่อ.บางบาลจพระนครศรี อยุธยา

ในส่ วนของการนาน้ าเข้าทุ่งแก้มลิ ง เพื่อตัดยอดน้ าหลากนั้น ปั จจุบนั ทุ่งบางระกา จ.พิษณุ โลก ได้
เก็บเกี่ยวข้าวเสร็ จหมดแล้ว สามารถรับน้ าเข้าทุ่งได้แล้วประมาณ 150 ล้าน ลบ.ม.(ความจุสูงสุ ด 400
ล้าน ลบ.ม.) ส่ วนในพื้นที่ลุ่มต่าตอนล่าง 1.15 ล้านไร่ มีขอ้ ตกลงว่าเกษตรจะเก็บเกี่ ยวให้แล้วเสร็ จ
ภายในวันที่ 15 ก.ย. 60 เพื่ อใช้เป็ นพื้ นที่ รับ น้ า ในช่ วงน้ า หลาก ซึ่ ง จะต้องมี ก ารประชุ ม ร่ วมกัน
ระหว่างหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง อาทิ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ฝ่ ายปกครอง กลุ่มเกษตรกรและ
ชาวบ้านในพื้นที่ ต้องเห็ นชอบร่ วมกันให้เอาน้ าเข้าได้และจะต้องไม่กระทบต่อเส้นทางสัญจรหรื อ
พื้นที่ ชุ ม ชน อย่า งไรก็ ตาม การนาน้ า เข้า ทุ่ งแก้ม ลิ ง จะต้องทาการตัดยอดน้ า บริ เวณเหนื อเขื่ อน
เจ้าพระยาขึ้นไป เพื่อให้การป้ องกันและบรรเทาปั ญหาอุทกภัยในพื้นที่ตอนล่างเกิ ดประสิ ทธิ ภาพ
มากที่สุด(คมชัดลึก06092560)

