ผ ังแสดงการเดินทางของนา้ ลุม
่ นา้ แม่กลอง
ว ันที่ 18 เดือน สงิ หาคม 2560

เขือ
่ นวชริ าลงกรณ

แก ้ไขแผนแล ้ว

ช.ม.

K.54 อ.ทองผาภูม ิ
Z.G.+62.72 ม.(รทก.)

3.27 ม.รสม.

ระด ับ

ปริมาณนา้

267.8 ลบ.ม./วิ

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

ก.ม.

4.27 ม.รสม
53.90 ลบ.ม./

10 - 14

ช.ม.

68

ระด ับ

แควน้อย

K.31 ห้วยแม่นา้ น้อย
ปริมาณนา้

เขือ
่ นศรีนครินทร์
ปริมาณนา้ เก็บก ักสูงสุด 17,745 (ล้าน ลบ.เมตร)
ปริมาณนา้ ปัจจุบ ัน 13,353 (ล้าน ลบ.เมตร) 75.25 %
้ ารได้ 3,088 (ล้าน ลบ.เมตร) 41.28 %
ปริมาณนา้ ใชก
ระบายท้ายเขือ
่ น 92 ลบ.ม./วิ

Z.G.+39.57 ม.(รทก.)

K.58 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค

Z.G.+82.27 ม.(รทก.)

ระด ับ

2.26 ม.รสม.
160.0 ลบ.ม./วิ
ก.ม.

ปริมาณนา้

5-7

28

Z.G.+30.40 ม.(รทก.)

ก.ม.

10 - 14

25

Z.G.+60.54 ม.(รทก.)

เหลือ ปริมาณน้ าแต่ละวัน
ตัง้ แต่ 19 เป็ นต ้นไป

แควใหญ่

60

ก.ม.

ปริมาณนา้ เก็บก ักสูงสุด 8,860 (ล้าน ลบ.เมตร)
ปริมาณนา้ ปัจจุบ ัน 5,783 (ล้าน ลบ.เมตร) 65.27 %
้ ารได้ 2,771 (ล้าน ลบ.เมตร) 47.39 %
ปริมาณนา้ ใชก
ระบายท้ายเขือ
่ น 115 ลบ.ม./วิ

เขือ
่ นท่าทุง
่ นา
ปริมาณนา้ เก็บก ักสูงสุด 54.80 (ล้าน ลบ.เมตร)
ระบายท้ายเขือ
่ น 70 ลบ.ม./วิ

ช.ม.

่ อ.ไทรโยค
K.10 ต.ลุม
่ สุม

30 ก.ม.

ก.ม.

ช.ม.

Z.G.+40.44 ม.(รทก.)

K.12 ลาตะเพิน
Z.G.+19.84 ม.(รทก.)

K.37 ว ังเย็น อ.เมือง

ช.ม.

ระด ับ
ปริมาณนา้

ระด ับ
ปริมาณนา้

3.48 ม.รสม.
147.6 ลบ.ม./วิ
ช.ม.

Z.G.+21.50 ม.(รทก.)

15

3-4

K.3A ว ัดไต้ อ.เมือง
ระด ับ 2.52 ม.รสม.

15

ก.ม.

Z.G.+15.50 ม.(รทก.)

เขือ
่ นแม่กลอง
22.65 ม.รทก.
ระบายท้าย - ลบ.ม./วิ

ระด ับเหนือนา้

โรงไฟฟ้าพล ังนา้ เขือ
่ นแม่กลอง
ระด ับ 50 ลบ.ม./วิ

0.34
1.86

K.35A หนองบ ัว อ.เมือง

32

4-8

3.92 ม.รสม.
175.4 ลบ.ม./วิ

ก.ม.

ระด ับ

ปริมาณนา้

ก.ม.

Z.G.+97.46 ม.(รทก.)

60

K.17 ลาภาช ี
0.31 ม.รสม
ปริมาณนา้ 4.40 ลบ.ม./วิ
ระด ับ

12 - 16

11 ก.ม.

ปริมาณนา้

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

3.06 ม.รสม
219.5 ลบ.ม./วิ

แควใหญ่

ระด ับ

แควน้อย

Z.G.+34.63 ม.(รทก.)

K.11A ว ังขนาย อ.ท่าม่วง
ระด ับ 1.52 ม.ก.

Z.G.+9.81 ม.(รทก.)

ม.รสม.
ลบ.ม./วิ

