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ศูนย์ปฏิบตัิการน า้อจัฉริยะ (SWOC) 
                    SMART WATER OPERATION CENTER 

  

รายงานสรุปศูนย์ปฏิบัติการน ้าอัจฉริยะ 

เรื่อง สถานการณ์น ้าและการเฝ้าระวัง 
ประจ้าวันจันทรท์ี่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

1. สภาพอากาศและปริมาณฝน 

1.1 สภาพอากาศ (กรมอุตุนิยมวิทยา)  

 
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก ำลังปำนกลำงพัดปกคลุมประเทศไทย ทะเลอันดำมัน และอ่ำวไทย ส่งผลให้

ประเทศไทย ยังคงมีฝนฟ้ำคะนองกับมีฝนตกหนักบำงแห่ง ส ำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดำมันและอ่ำวไทย
ตอนบนมีก ำลังปำนกลำง 

1.2 สภาพฝน  
ปริมาณฝนสูงสุด 5 อันดับ จำกกรมอุตุนิยมวิทยำ เวลำ 07.00 น. วันที่ 7 ก.ค.62 ถึง เวลำ 07.00 น.  

วันที ่8 ก.ค.62 ตำมล ำดับ ดังนี้ 
1. ต.เปือย อ.เชียงกลำง น่ำน วัดปรมิำณฝนได้ 41.5 มม. 
2. ต.แม่ลำน้อย อ.แม่ลำน้อย แม่ฮ่องสอน วัดปริมำณฝนได้ 32.5 มม. 
3. ที่ว่ำกำรอ ำเภอเกำะช้ำง ตรำด วัดปริมำณฝนได้   31.0 มม. 
4. ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม อุบลรำชธำน ี วัดปริมำณฝนได้ 27.0 มม. 
5. ต.แม่สวด อ.สบเมย แม่ฮ่องสอน วัดปรมิำณฝนได้ 23.0 มม. 
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2. สถานการณ์น ้าท่าและสภาพน ้าในอ่างเก็บน ้า  
2.1 สถานการณ์น ้าท่าในลุ่มน ้าต่างๆ (8 ก.ค.62 เวลำ 06.00 น.) 

ต้่า(-) อยู่ใน
สถานี วันนี เม่ือวาน สูง(+) เกณฑ์ แนวโน้ม

ม. ม.3 / วิ. ม. ม.3 / วิ. ม.3 / วิ. กว่าตล่ิง
1. ปิง P.1 สะพำนนวรัฐ อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 3.70 490 0.98 2.70 14.50 -2.72 น้อย ลดลง

ปิง P.7A สะพำนบ้ำนห้วยยำง อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 5.34 3,000 0.93 272.80 300.00 -4.41 น้อย ลดลง
ปิง P.17 บ้ำนท่ำง้ิว อ ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 39.80 2,990 35.00 200.00 211.00 -4.80 น้อย ลดลง

2. วัง W.4A บ้ำนวังหมัน อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก 6.10 458 0.02 *** *** -6.08 N/A N/A
3. ยม Y.1C สะพำนบ้ำนน้ ำโค้ง อ ำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 8.20 1,000 -0.10 2.00 2.00 -8.30 น้อย ทรงตัว

ยม Y.16 บ้ำนบำงระก ำ อ ำเภอบำงระก ำ จังหวัดพิษณุโลก 7.30 207 1.94 *** *** -5.36 N/A N/A

4. น่าน N.1 หน้ำส ำนักงำนป่ำไม้ อ ำเภอเมือง จังหวัดน่ำน 7.00 1,265 -0.28 4.88 5.22 -7.28 น้อย ลดลง

น่าน N.5A สะพำนเอกำทศรถ อ ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 10.54 1,452 1.74 187.50 208.20 -8.80 น้อย ลดลง

น่าน N.67 สะพำนบ้ำนเกยไชย อ ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 28.30 1,520 20.67 277.00 285.00 -7.63 ปกติ ลดลง

5. เจ้าพระยา C.2 ค่ำยจิรประวัติ อ ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 26.20 3,590 18.58 457.00 471.00 -7.62 น้อย ลดลง

เจ้าพระยา C.13 ท้ำยเข่ือนเจ้ำพระยำ อ ำเภอสรรพยำ จังหวัดชัยนำท 16.34 2,840 5.38 60.00 60.00 -10.96 น้อย ทรงตัว

6. ป่าสัก S.28 ท้ำยเข่ือนป่ำสักชลสิทธ์ิ อ ำเภอพัฒนำนิคม จังหวัดลพบุรี 31.46 1,175 17.09 *** *** -14.37 N/A N/A

ป่าสัก S.26 ท้ำยเข่ือนพระรำมหก อ ำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 8.00 800 0.84 *** *** -7.16 N/A N/A

ป่าสัก S.5 รพ.ปัญจมำธิรำชอุทิศ อ ำเภอพระนครศรีอยุธยำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 4.70 1,400 0.81 ** ** -3.89 N/A N/A

7. มูล M.6A บ้ำนสะตึก อ ำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 6.00 440 -0.34 *** *** -6.34 N/A N/A

มูล M.182 บ้ำนสีถำน อ ำเภอกันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 10.60 1,540 3.55 *** *** -7.05 N/A N/A

มูล M.7 สะพำนเสรีประชำธิปไตย อ ำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี 7.00 2,300 1.55 45.00 41.00 -5.45 น้อย เพ่ิมข้ึน

8. ชี E.20A บ้ำนบ้ำนฟ้ำหยำด อ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร 10.00 1,000 2.66 13.95 15.90 -7.34 น้อย ลดลง

9. เพชรบุรี B.9 บ้ำนสำระเห็ด อ ำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี 6.60 400 2.59 19.75 19.75 -4.01 น้อย ทรงตัว

เพชรบุรี B.6A สะพำนท่ำเกวียน อ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี 6.00 260 0.72 1.70 1.50 -5.28 น้อย เพ่ิมข้ึน

เพชรบุรี B.15 สะพำนเทศบำล อ ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 5.10 150 1.28 12.20 7.80 -3.82 น้อย เพ่ิมข้ึน

ปริมาณน ้า
แม่น ้า ท่ีตั งสถานี

ตล่ิง ความจุ ระดับน ้า

 
2.2 สภาพน ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดกลาง (ข้อมูล วันที ่7 ก.ค. 62) 

ภาค จ านวน สชป. จ านวน ภาค จ านวน สชป. จ านวน ภาค จ านวน สชป. จ านวน ภาค จ านวน สชป. จ านวน

1 1 1 7 1 7 1 0

2 9 2 13 2 17 2 0

3 2 3 2 3 1 3 0

4 6 4 6 4 4 4 0

5 19 5 21 5 13 5 0

6 35 6 13 6 4 6 0

7 9 7 22 7 16 7 0

8 40 8 21 8 5 8 0

ตะวนัออก 12 9 12 ตะวนัออก 17 9 17 ตะวนัออก 21 9 21 ตะวนัออก 1 9 1

10 10 10 7 10 2 10 0

11 0 11 0 11 0 11 0

12 1 12 1 12 1 12 0

ตะวนัตก 2 13 2 ตะวนัตก 1 13 1 ตะวนัตก 4 13 4 ตะวนัตก 0 13 0

14 1 14 5 14 11 14 0

15 2 15 5 15 6 15 0

16 0 16 5 16 3 16 0

17 0 17 0 17 1 17 0

รวม 149 รวม 149 รวม 146 รวม 146 รวม 116 รวม 116 รวม 1 รวม 1

กลาง

ใต้

29

38

3

21

รวมท ัง้หมด 412 แหง่

ใต้ 3 ใต้ 0

กลาง 11 กลาง 0

28

77 0
ตะวนัออก

เฉยีงเหนอื
103

ตะวนัออก

เฉยีงเหนอื

เหนอื

ตะวนัออก

เฉยีง

เหนอื

ขอ้มลูวนัที ่7 กรกฎาคม 2562   

สรุปอา่งขนาดกลางทีม่ปีรมิาตรในช่วง  <=30 % และ >100 %

<=30 % >100 %31 - 50 % >50-100%

15

เหนอื

ตะวนัออก

เฉยีงเหนอื

กลาง

ใต้

8

เหนอื 18 เหนอื 0

 
 



3 
 

ศูนย์ปฏิบตัิการน า้อจัฉริยะ (SWOC) 
                    SMART WATER OPERATION CENTER 

2.3 สภาพน ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ (ข้อมูล วันที่ 7 ก.ค. 62)  

 

 
 

 

 

ต่ ำกว่ำ 30 % 
 รวม 14 แห่ง 

ต้ังแต่ 30 - 50 % 
 รวม 16 แห่ง 

มำกกว่ำ 50 % 
รวม 5 แห่ง 
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2.4 การจัดสรรน ้าฤดูฝน (ข้อมลู วันที ่7 ก.ค. 62) 

อ่างเก็บน ้า แผน (ลา้น ลบ.ม.) ผล (ล้าน ลบ.ม.) คงเหลือ (ล้าน ลบ.ม.) 
ทัง้ประเทศ 31,010 7,613 (25%) 23,398 (75%) 
เจ้ำพระยำ 
(4 เขื่อน) 

4,400 3,192 (73%) 1,208 (73%) 

สรุปการบริหารจัดการน ้าทั งประเทศ 
1. ต้นฤดูฝน ปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค.62) มีปริมำณน้ ำใช้กำรทั้งประเทศ รวมทั้งสิ้น 18,626 ล้ำน ลบ.ม. 

ปัจจุบัน (7 ก.ค.62) มีปริมำณน้ ำใช้กำรรวม 13,353 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำณน้ ำระบำย จ ำนวน 112.47 ล้ำน ลบ.ม.
คงเหลือปริมำณน้ ำใช้กำรรวม 11,031 ล้ำน ลบ.ม. (18,626 - 7,613)     

2. วำงแผนจัดสรรน้ ำฤดูฝน ปี 61/62 (1 พ.ค.62 – 31 ต.ค.62) ทั้งสิ้น จ ำนวน 31,010 ล้ำน ลบ.ม. 
ตำมล ำดับควำมส ำคัญดังนี้  เพ่ือ อุป โภค -บริโภค 2 ,310 ล้ำน ลบ.ม. อุตสำหกรรม 446 ล้ ำน  ลบ .ม.  
รักษำระบบนิเวศน์และอ่ืนๆ 6,438 ล้ำน ลบ.ม. และ เกษตร 21,816 ล้ำน ลบ.ม. 

3. ผลกำรจัดสรรน้ ำฤดูฝน (1 พ.ค.62 – 7 ก.ค.62) จัดสรรน้ ำแล้ว 7,613 ล้ำน ลบ.ม. คงเหลือจำก
แผนกำรจัดสรรน้ ำฤด ู23,398 ล้ำน ลบ.ม. (31,010 – 7,613)   

สรุปการบริหารจัดการน ้าในเขตพื นที่ลุ่มเจ้าพระยา 
1. ต้นฤดูฝน ปี2562 (วันที่ 1 พ.ค.62) มีปริมำณน้ ำใช้กำรจำก 4 เขื่อนหลัก รวมทั้งสิ้น 5,123 ล้ำน ลบ.ม.  

(เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์ และเขื่อนแควน้อยบ ำรุงแดน) ปัจจุบัน (7 ก.ค.62) มีปริมำณน้ ำ 
ใช้กำรรวม 2,058 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำณน้ ำระบำย จ ำนวน 46.34 ล้ำน ลบ.ม. คงเหลือปริมำณน้ ำใช้กำรรวม 1,931 
ล้ำน ลบ.ม. (5,123 – 3,192) 

2. วำงแผนจัดสรรน้ ำ 4 เขื่อนหลักเจ้ำพระยำฤดูฝน ปี  2562 (1 พ.ค.62 – 31 ต.ค.62) ทั้ งสิ้น  
จ ำนวน 4,400 ล้ำน ลบ.ม.  

3. ผลกำรจัดสรรน้ ำฤดูฝน (1 พ.ค.62 – 7 ก.ค.62) จัดสรรน้ ำแล้ว 3,192 ล้ำน ลบ.ม. คงเหลือจำก
แผนกำรจัดสรรน้ ำฤดูฝน 1,208 ล้ำน ลบ.ม. (4,400 – 3,192) 

3. วิเคราะห์สถานการณ์ 
3.1 คาดการณ์ปริมาณฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
- วันที่ 8 ก.ค.62 (วันที่  8 ก.ค. 62 เวลา 07.00 น.–9 ก.ค.62 เวลา 07.00 น.) มีฝนตกปำนกลำง 

(10.1 มม.-35.0 มม.) บริเวณพ้ืนที่จ.แม่ฮ่องสอน จ.ตำก จ.เชียงใหม่ จ.ก ำแพงเพชร จ.พิจิตร จ.กำญจนบุรี  
จ.นครรำชสีมำ จ.ปรำจีนบุรี จ.ตรำด จ.นครปฐม จ.สมุทรสำคร จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และจ.นรำธิวำส  
มีฝนตกหนักมำก (มำกกว่ำ 90.0 มม.) บริเวณพ้ืนที่ จ.แม่ฮ่องสอนจ.ตรำด และจ.นรำธิวำส 

- วันที่ 9 ก.ค.62 (วันที่  9 ก.ค. 62 เวลา 07.00 น.–10 ก.ค.62 เวลา 07.00 น.) มีฝนตกปำนกลำง 
(10.1 มม.-35.0 มม.) บริเวณพ้ืนที่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.เชียงใหม่ จ.เชียงรำย จ.พะเยำ จ.น่ำน จ.ตำก จ.กำญจนบุรี  
จ.นครนำยก จ.ฉะเชิงเทรำ จ.ชลบุรี  จ.ระยอง จ.จันทบุรี จ.ตรำด จ.กำญจนบุรี จ.เพชรบุรี จ.ภู เก็ต จ.กระบี่  
จ.นครศรีธรรมรำช และจ.ตรัง 
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- วันที่ 10 ก.ค. 62 (วันที่ 10 ก.ค. 62 เวลา 07.00 น. – 11 ก.ค. 62 เวลา 07.00 น.) มีฝนตกปำนกลำง 
(10.1 มม.-35.0 มม.) บริเวณพ้ืนที่จ.แม่ฮ่องสอน จ.ตำก จ.เชียงใหม่ จ.เชียงรำย จ.พะเยำ จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร  
จ.บึงกำฬ จ.นครพนม จ.ตรำด และจ.สุรำษฎร์ธำนี มีฝนตกหนัก (35.1 มม. - 90.0 มม.) บริเวณพ้ืนที่ จ.แม่ฮ่องสอน 
จ.ตำก จ.เชียงใหม่ และจ.เชียงรำย 

3.2 คาดการณ์ปริมาณน ้า (วันที ่9 ก.ค.62) 
  คำดกำรณ์ปริมำณน้ ำไหลผ่ำนลุ่มน้ ำปิงที่สถำนี P.17 อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ จะมีปริมำณ
น้ ำไหลผ่ำน 196.00 ลบ.ม./วินำที มีแนวโน้มลดลง ส่วนลุ่มน้ ำน่ำนที่สถำนี N.67 อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์  
จะมีปริมำณน้ ำไหลผ่ำน 263.00 ลบ.ม./วินำที มีแนวโน้มลดลง โดยจะท ำให้ในลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำที่สถำนี C.2  
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ จะมีปริมำณน้ ำผ่ำน 445.00 ลบ.ม./วินำที มแีนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

4. รายงานสถานการณ์ค่าความเค็ม (ข้อมูล วันท่ี 8 ก.ค.62) 

แม่น ้า 
 

สถานีเฝ้าระวัง 
เกณฑ์เฝ้าระวัง 

(กรัม/ลติร) 
ค่าความเคม็ 
(กรัม/ลิตร) 

เจ้ำพระยำ ประปำส ำแล 0.25 0.19 
ปรำจีน-บำงปะกง ปรำจีนบุรี 2.00 0.13 
ท่ำจีน ปำกคลองจินดำ 0.75 0.25 
แม่กลอง ปำกคลองด ำเนินสะดวก 2.00 0.16 
 

4. สรุปผลการวิเคราะห์สถานการณ์ประจ้าวัน (สรุปเอง) 
 สถำนกำรณน์้ ำท่ำในล ำน้ ำสำยหลักต่ำงๆ ทั่วประเทศ อยู่ในเกณฑ์ปกต ิ

5. ข้อปฏิบัติ 
1. บริหำรจัดกำรน้ ำให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดโดยเคร่งครัด 
2. ติดตำมสถำนกำรณ์น้ ำ ระดับน้ ำ ปริมำณน้ ำ และคุณภำพน้ ำ อย่ำงใกล้ชิด โดยหำกเกิดเหตุกำรณ์ ให้สรุป

รำยงำนมำยังศูนย์ปฏิบั ติกำรน้ ำอั จฉริยะ (SWOC) โดยช่องทำง e-mail : wmsc.1460@gmail.com และ  
Line : SWOC CENTER โดยด่วน 


