ผ ังแสดงการเดินทางของนา้ ลุม
่ นา้ แม่กลอง
ว ันที่ 15 เดือน สงิ หคม 2561

เขือ
่ นวชริ าลงกรณ

แก ้ไขแผนแล ้ว 20.67

60

ก.ม.

ปริมาณนา้ เก็บก ักสูงสุด 8,860 (ล้าน ลบ.เมตร)
ปริมาณนา้ ปัจจุบ ัน 7,669 (ล้าน ลบ.เมตร) 86.56 %
ปริมาณนา้ ใช้การได้ 4,657 (ล้าน ลบ.เมตร) 79.63 %
ระบายท้ายเขือ
่ น 487 ลบ.ม./วิ

Z.G.+60.54 ม.(รทก.)

10 - 14

ช.ม.

เขือ
่ นศรีนครินทร์

K.54 อ.ทองผาภูม ิ

5.72

ม.รสม.

613.88 ลบ.ม./วิ

K.31 ห้วยแม่นา้ น้อย

ก.ม.

10 - 14

ช.ม.

แควใหญ่

K.32a ห้วยบ้องตี้
ระด ับ ..----.. ม.รสม.
ปริมาณนา้ ..-----.. ลบ.ม./วิ

ระบายท้ายเขือ
่ น

68

ปริมาณนา้

5.40 ม.รสม
127.00 ลบ.ม./

แควน้อย

ระด ับ

Z.G.+39.57

K.58 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค

Z.G.+82.27 ม.(รทก.)

7.30 ม.รสม.
730.00 ลบ.ม./วิ
ก.ม.

ระด ับ

ปริมาณนา้

5-7

ช.ม.

28

Z.G.+30.40 ม.(รทก.)

229 ลบ.ม./วิ

ก.ม.

ปริมาณนา้

ปริมาณนา้ เก็บก ักสูงสุด 17,745 (ล้าน ลบ.เมตร)
ปริมาณนา้ ปัจจุบ ัน 15,550 (ล้าน ลบ.เมตร) 87.63 %
ปริมาณนา้ ใช้การได้ 5,285 (ล้าน ลบ.เมตร) 70.65 %

25

ระด ับ

Z.G.+62.72 ม.(รทก.)

พ
ตัง้ แต่ 19 เป็ นต ้นไป

เขือ
่ นท่าทุง
่ นา

ปริมาณนา้ เก็บก ักสูงสุด 54.80 (ล้าน ลบ.เมตร)ระบาย
ท้ายเขือ
่ น 231 ลบ.ม./วิ

แควใหญ่

ก.ม.

K.12 ลาตะเพิน
ระด ับ

11 ก.ม.

Z.G.+97.46 ม.(รทก.)

ลบ.ม./วิ

K.37 ว ังเย็น อ.เมือง
ระด ับ
ปริมาณนา้

7.05 ม.รสม.
727.00 ลบ.ม./วิ
ช.ม.

ปริมาณนา้

0.44 ม.รสม.
2.70 ลบ.ม./วิ

K.35A หนองบ ัว อ.เมือง
ระด ับ
ปริมาณนา้

4.50 ม.รสม.
284.00 ลบ.ม./วิ

3-4

ช.ม.

15

4-8

Z.G.+40.44 ม.(รทก.)

Z.G.+19.84

ก.ม.

7.50

ช.ม.

ก.ม.

ปริมาณนา้

ม.รสม

12 - 16

32

0.46

60

K.17 ลาภาชี

แควน้อย

K.53 ห้วยแม่กระบาล
ระด ับ ..----.. ม.รสม.
ปริมาณนา้ ..-----.. ลบ.ม./วิ
ระด ับ

8.66 ม.รสม
760.56 ลบ.ม./วิ

ระด ับ
ปริมาณนา้

30 ก.ม.

่ อ.ไทรโยค
K.10 ต.ลุม
่ สุม
Z.G.+34.63 ม.(รทก.)

K.3A ว ัดไต้ อ.เมือง
ระด ับ 3.19 ม.รสม.

15

ก.ม.

Z.G.+15.50

เขือ
่ นแม่กลอง
22.60 ม.รทก.
ระบายท้าย 587 ลบ.ม./วิ

ระด ับเหนือนา้

โรงไฟฟ้าพล ังนา้ เขือ
่ นแม่ก ลอง
ระด ับ 130 ลบ.ม./วิ

Z.G.+9.81 ม.(รทก.)

K.11A ว ังขนาย อ.ท่าม่วง
ระด ับ 4.09 ม.ก.

Z.G.+21.50 ม.(รทก.)

้ า้ รายสปดาห์
ั
แผนการใชน
13 ส.ค.- 19 ส.ค.61 แผน - ม3/วิ
กฟผ.จ ัดสรร 718 ม3/วิ

ปตร.โพธิพ
์ ระยา
36.72 ม3/วิ

เขือ
่ นศรีนครินทร์

เขือ
่ นวชิราลงกรณ

ระบายท ้ายเขือ
่ น 487

469 ม3/วิ
3
388 ม /วิ
3
81 ม /วิ

out flow
In flow
side flow

ม3/วิ

เขือ
่ นท่าทุง
่ นา

ระบายท ้ายเขือ
่ น

แควน้อย

แม่นา้ ท่าจีน

231 ม3/วิ

แควใหญ่

แม่นา้ สองพีน
่ อ
้ ง
ปตร.สองพีน
่ ้อง

ฝายยาง 19.24 ม3/วิ

คลองผันนา้ จรเข้ สามพัน ส่ งจริง 10.00 ม3/วิ

27.34 ม3/วิ

คลองประปานครหลวง ส่ งจริง 23.14 ม3/วิ
เขือ
่ นแม่กลอง

717 ม3/วิ
22.60 ม.รทก.

ระบายท ้ายเขือ
่ น
โครงการฯท่ามะกา

ระดับเหนือน้ า+

ส่งจริง 75.67 ม3/วิ
แผน ม3/วิ

ส่งจริง 8.89ม3/วิ แผน
- ม3/วิ

1R
ปตร.ปากคลอง
Q MAX = 92.40

โครงการฯพนมทวน

LM
ปตร.ปากคลอง
Q MAX = 129.00

2R
ปตร.ปากคลอง
Q MAX = 22.04

ส่งจริง 120.12 ม3/วิ
แผน - ม3/วิ

โครงการฯกาแพงแสน

2L
ปตร.ปากคลอง
Q MAX = 121.26

1L
ปตร.ปากคลอง
Q MAX = 21

ส่งจริง 81.13 ม3/วิ
แผน - ม3/วิ

ส่งจริง 20.79 ม3/วิ
แผน.. - ม3/วิ

คลองระบายสายใหญ่ ท่ าสาร - บางปลา ส่ งจริง 49.46 ม3/วิ
โครงการฯนครปฐม

ลงท่าจีน

ปตร.บางปลา 37.67 ม3/วิ

CHECK 15+925
Q MAX = 48.900

CHECK 64+800
Q MAX = 52.400

โครงการฯสองพีน
่ อ
้ ง
โครงการฯราชบุรฝ
ี ่ง
ั ขวา

Km. 57+800

CHECK 22+700
Q MAX = 82.983

CHECK 21+659
Q MAX = 48.520

Km. 67+248

โครงการฯนครชุม

CHECK 30+175
Q MAX = 74.207

แม่นา้ ท่าจีน

แม่นา้ แม่กลอง

น

06.00 น.

ผ ังสภาพนา้ โครงการแม่กลองใหญ่ (รายงานเวลา 06.00 น.)
ว ันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ 2561

โครงการฯบางเลน

CHECK 43+300
Q MAX = 20.750

โครงการฯราชบุรฝ
ี ่ง
ั ซ้าย

Km. 62+320

Km. 73+700

Km. 121+000

โครงการฯดาเนินสะดวก

ปตร.บางนกแขวก

คลองดาเนินสะดวก

ปตร.บางยาง

อ่าวไทย
ส ัญล ักษณ์

CHECK 64+800

อาคารบ ังค ับนา้ บริเวณรอยต่อระหว่างระบบส่งนา้ ของโครงการ

จัดทำโดย Nattawadee กรกฎำคม 60

