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ศูนย์ปฏิบัติการน า้อจัฉริยะ (SWOC) 
                    SMART WATER OPERATION CENTER 

  

รายงานสรุปศูนย์ปฏิบัติการน ้าอัจฉริยะ 

เรื่อง สถานการณ์น ้าและการเฝ้าระวัง 
ประจ้าวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

1. สภาพอากาศและปริมาณฝน 

1.1 สภาพอากาศ (กรมอุตุนิยมวิทยา)  

 
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีก าลังแรง ส่งผลให้ภาคใต้ ภาค

ตะวันออก และภาคกลางตอนล่าง มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง อาจท าให้เกิดน  าท่วมฉับพลันและน  าป่าไหล
หลากได้ อนึ่ง พายุโซนร้อนดานัส “DANAS”<1904>บริเวณด้านตะวันออกของเกาะไต้หวัน จะเคลื่อนผ่านเข้าสู่
คาบสมุทรเกาหลีต่อไป ในช่วงวันที่ 19-20 ก.ค. 62 

1.2 สภาพฝน  
ปริมาณฝนสูงสุด 5 อันดับ จากกรมอุตุนิยมวิทยา เวลา 07.00 น. วันที่ 18 ก.ค.62 ถึง เวลา 07.00 น.  

วันที่ 19 ก.ค.62 ตามล าดับ ดังนี  
1. ต.บางนายสี อ.ตะก่ัวป่า พังงา วัดปริมาณฝนได ้ 297.5 มม. 
2. ต.นบปริง อ.เมืองพังงา พังงา วัดปริมาณฝนได ้ 196.5 มม. 
3. ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง พังงา วัดปริมาณฝนได้   165.0 มม. 
4. ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา กระบี่ วัดปริมาณฝนได ้ 133.5 มม. 
5. ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง พังงา วัดปริมาณฝนได ้ 131.0 มม. 
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2. สถานการณ์น ้าท่าและสภาพน ้าในอ่างเก็บน ้า  
2.1 สถานการณ์น ้าท่าในลุ่มน ้าต่างๆ (19 ก.ค.62 เวลา 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 สะพานนวรัฐ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 3.70 490 0.90 1.50 2.55 -2.80 น้อย ลดลง

ปิง P.7A สะพานบ้านห้วยยาง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 5.34 3,000 0.95 280.40 304.00 -4.39 น้อย ลดลง
ปิง P.17 บ้านท่างิ ว อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 39.80 2,990 34.95 183.00 180.00 -4.85 น้อย เพ่ิมขึ น

2. วัง W.1C สะพานเสตุวารี อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 5.20 640 -0.53 0.68 0.78 -5.73 น้อย ทรงตัว
วัง W.4A บ้านวังหมัน อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 6.10 458 0.23 *** *** -5.87 N/A N/A

3. ยม Y.1C สะพานบ้านน  าโค้ง อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 8.20 1,000 -0.09 2.20 2.20 -8.29 น้อย ทรงตัว
ยม Y.16 บ้านบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 7.30 207 2.13 *** *** -5.17 N/A N/A

4. น่าน N.1 หน้าส านักงานป่าไม้ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 7.00 1,265 -0.35 3.00 3.72 -7.35 น้อย ลดลง

น่าน N.5A สะพานเอกาทศรถ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 10.54 1,452 1.56 162.50 127.10 -8.98 น้อย เพ่ิมขึ น

น่าน N.67 สะพานบ้านเกยไชย อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 28.30 1,520 19.14 139.00 142.00 -9.16 น้อย ลดลง

5. เจ้าพระยา C.2 ค่ายจิรประวัติ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 26.20 3,590 17.88 271.00 266.00 -8.32 น้อย เพ่ิมขึ น

เจ้าพระยา C.13 ท้ายเข่ือนเจ้าพระยา อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 16.34 2,840 5.38 60.00 60.00 -10.96 น้อย ทรงตัว

6. ป่าสัก S.28 ท้ายเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 31.46 1,175 17.16 *** *** -14.30 N/A N/A

ป่าสัก S.26 ท้ายเข่ือนพระรามหก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 8.00 800 0.87 *** *** -7.13 N/A N/A

ป่าสัก S.5 รพ.ปัญจมาธิราชอุทิศ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4.70 1,400 0.84 ** ** -3.86 N/A N/A

7. มูล M.6A บ้านสะตึก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 6.00 440 -0.43 *** *** -6.43 N/A N/A

มูล M.182 บ้านสีถาน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 10.60 1,540 3.29 *** *** -7.31 N/A N/A

มูล M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 7.00 2,300 1.89 29.00 31.00 -5.11 น้อย ลดลง

8. ชี E.20A บ้านบ้านฟ้าหยาด อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 10.00 1,000 2.17 1.40 1.60 -7.83 น้อย ลดลง

9. เพชรบุรี B.9 บ้านสาระเห็ด อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 6.60 400 1.99 6.90 7.00 -4.61 น้อย ลดลง

เพชรบุรี B.6A สะพานท่าเกวียน อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 6.00 260 0.57 0.85 0.80 -5.43 น้อย เพ่ิมขึ น

เพชรบุรี B.15 สะพานเทศบาล อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 5.10 150 0.68 4.46 2.46 -4.42 น้อย เพ่ิมขึ น

ปริมาณน ้า
แม่น ้า ท่ีตั งสถานี

ตล่ิง ความจุ ระดับน ้า

 
2.2 สภาพน ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดกลาง (ข้อมูล วันที ่18 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 10 2 14 2 15 2 0

3 3 3 1 3 1 3 0

4 6 4 6 4 4 4 0

5 22 5 18 5 13 5 0

6 40 6 10 6 2 6 0

7 14 7 18 7 15 7 0

8 43 8 18 8 5 8 0

ตะวนัออก 14 9 14 ตะวนัออก 14 9 14 ตะวนัออก 23 9 23 ตะวนัออก 0 9 0

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 6 16 2 16 0

17 0 17 0 17 1 17 0

รวม 169 รวม 169 รวม 131 รวม 131 รวม 112 รวม 112 รวม 0 รวม 0

16

เหนอื

ตะวนัออก

เฉยีงเหนอื

กลาง

ใต้

8

เหนอื 20 เหนอื 0

ขอ้มลูวนัที ่18 กรกฎาคม 2562   

สรุปอา่งขนาดกลางทีม่ปีรมิาตรในช่วง  <=30 % และ >100 %

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

28

64 0
ตะวนัออก

เฉยีงเหนอื
119

ตะวนัออก

เฉยีงเหนอื

เหนอื

ตะวนัออก

เฉยีง

เหนอื

รวมท ัง้หมด 412 แหง่

ใต้ 3 ใต้ 0

กลาง 11 กลาง 0กลาง

ใต้

27

35

3

20
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2.3 สภาพน ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ ่(ข้อมูล วันที่ 18 ก.ค. 62)  

 

 

 

 

 

ต่้ากว่า 30 % 
 รวม 18 แห่ง 

ตั งแต่ 31 - 50 % 
 รวม 10 แห่ง 

มากกว่า 50 % 
รวม 7 แหง่ 
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2.4 การจัดสรรน ้าฤดูฝน (ข้อมลู วันที ่18 ก.ค. 62) 

อ่างเก็บน ้า แผน (ล้าน ลบ.ม.) ผล (ล้าน ลบ.ม.) คงเหลือ (ล้าน ลบ.ม.) 
ทั งประเทศ 31,010 8,995 (29%) 22,015 (71%) 
เจ้าพระยา 
(4 เขื่อน) 

4,400 3,671 (83%) 729 (17%) 

สรุปการบริหารจัดการน ้าทั งประเทศ 
1. ต้นฤดูฝน ปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค.62) มีปริมาณน  าใช้การทั งประเทศ รวมทั งสิ น 18,626 ล้าน ลบ.ม. 

ปัจจุบัน (18 ก.ค.62) มีปริมาณน  าใช้การรวม 12,516 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน  าระบาย จ านวน 124.01 ล้าน ลบ.ม.
คงเหลือปรมิาณน  าใช้การรวม 9,631 ล้าน ลบ.ม. (18,626 - 8,995)     

2. วางแผนจัดสรรน  าฤดูฝน ปี 61/62 (1 พ.ค.62 – 31 ต.ค.62) ทั งสิ น จ านวน 31,010 ล้าน ลบ.ม. 
ตามล าดับความส าคัญดังนี  เพ่ื อ อุปโภค -บริโภค 2 ,310 ล้าน ลบ.ม. อุตสาหกรรม 446 ล้ าน  ลบ .ม.  
รักษาระบบนิเวศน์และอ่ืนๆ 6,438 ล้าน ลบ.ม. และ เกษตร 21,816 ล้าน ลบ.ม. 

3. ผลการจัดสรรน  าฤดูฝน (1 พ.ค.62 – 18 ก.ค.62) จัดสรรน  าแล้ว 8,995 ล้าน ลบ.ม. คงเหลือจาก
แผนการจัดสรรน  าฤดู 22,015 ล้าน ลบ.ม. (31,010 – 8,995)   

สรุปการบริหารจัดการน ้าในเขตพื นที่ลุ่มเจ้าพระยา 
1. ต้นฤดูฝน ปี2562 (วันที่ 1 พ.ค.62) มีปริมาณน  าใช้การจาก 4 เขื่อนหลัก รวมทั งสิ น 5,123 ล้าน ลบ.ม.  

(เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และเขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน) ปัจจุบัน (18 ก.ค.62) มีปริมาณน  า 
ใช้การรวม 1,597 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน  าระบาย จ านวน 44.91 ล้าน ลบ.ม. คงเหลือปริมาณน  าใช้การ 
รวม 1,452 ล้าน ลบ.ม. (5,123 – 3,671) 

2. วางแผนจัดสรรน  า  4 เขื่อนหลักเจ้าพระยาฤดูฝน ปี  2562 (1 พ.ค.62 – 31 ต.ค.62) ทั งสิ น  
จ านวน 4,400 ล้าน ลบ.ม.  

3. ผลการจัดสรรน  าฤดูฝน (1 พ.ค.62 – 18 ก.ค.62) จัดสรรน  าแล้ว 3,671 ล้าน ลบ.ม. คงเหลือจาก
แผนการจัดสรรน  าฤดูฝน 729 ล้าน ลบ.ม. (4,400 – 3,671) 

3. วิเคราะห์สถานการณ์ 
3.1 คาดการณ์ปริมาณฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา (3วันล่วงหน้า) 
- วันที่ 19 ก.ค. 62 (วันที่ 19 ก.ค. 62 เวลา 07.00 น.– 20 ก.ค. 62 เวลา 07.00 น.) มีฝนตกปานกลาง 

(10.1 มม.-35.0 มม.) บริเวณพื นที่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.ตาก จ.ก าแพงเพชร จ.อุทัยธานี จ.ชัยภูมิ จ.หนองบัวล าภู  
จ.ขอนแก่น จ.อุดรธานี จ.หนองคาย จ.บึงกาฬ จ.นครพนม จ.สกลนคร จ.กาฬสินธุ์ จ.มหาสารคาม จ.ร้อยเอ็ด  
จ.ยโสธร จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ จ.สุรินทร์ จ.บุรีรัมย์ จ.นครราชสีมา จ.สระแก้ว จ.ฉะเชิงเทรา จ.ระยอง  
จ.จันทบุรี จ.ตราด จ.กาญจนบุรี จ.ราชบุรี จ.เพชรบุรี และภาคใต้ มีฝนตกหนัก (35.1 มม.-90.0 มม.) บริเวณ
พื นที่ จ.บึงกาฬ จ.นครพนม จ.มหาสารคาม จ.ระยอง จ.จันทบุรี จ.ตราด และภาคใต้ มีฝนตกหนักมาก (มากกว่า 
90.0 มม.) บริเวณพื นที่ จ.ตราด 

- วันที ่20 ก.ค.62 (วันที่ 20 ก.ค. 62 เวลา 07.00 น.– 21 ก.ค. 62 เวลา 07.00 น.) มีฝนตกปานกลาง 
(10.1 มม.-35.0 มม.) บริเวณพื นที่ จ.เชียงราย จ.หนองคาย จ.บึงกาฬ จ.นครพนม จ.อ านาจเจริญ จ.อุบลราชธานี 
จ.ยโสธร จ.ศรีสะเกษ จ.สุรินทร์ จ.บุรีรัมย์ จ.ปราจีนบุรี จ.ระยอง จ.จันทบุรี จ.ตราด จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี  
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จ.นครศรีธรรมราช จ.ระนอง จ.พังงา จ.ภูเก็ต จ.กระบี่ จ.ตรัง จ.พัทลุง จ.สงขลา และจ.สตูล  ฝนตกหนัก  
(35.1 มม.-90.0 มม.) บริเวณพื นที่  จ.อุบลราชธานี จ.ระยอง จ.จันทบุรี จ.ตราด จ.ระนอง จ.สุราษฎร์ธานี  
จ.นครศรีธรรมราช จ.พังงา จ.กระบี่ จ.พัทลุง และ จ.สงขลา มีฝนตกหนักมาก (มากกว่า 90.0 มม.) บริเวณพื นที่ 
จ.พังงา 

- วันที ่21 ก.ค.62 (วันที่ 21 ก.ค. 62 เวลา 07.00 น.– 22 ก.ค. 62 เวลา 07.00 น.) มีฝนตกปานกลาง 
(10.1 มม.-35.0 มม.) บริเวณพื นที่  ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก จ.ชัยภูมิ  จ.เลย  
จ.หนองบัวล าภู จ.อุดรธานี จ.หนองคาย จ.บึงกาฬ จ.นครพนม จ.สกลนคร จ.กาฬสินธุ์ จ.มุกดาหาร จ.ยโสธร  
จ.อ านาจเจริญ จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ จ.นครราชสีมา จ.ชุมพร จ.ระนอง จ.พังงา จ.กระบี่ จ.สุราษฎร์ธานี และ 
จ.นครศรีธรรมราช มีฝนตกหนัก (35.1 มม.-90.0 มม.) บริเวณพื นที่ จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย จ.ก าแพงเพชร และ  
จ.พังงา 

3.2 คาดการณ์ปริมาณน ้า (วันที ่20 ก.ค. 62) 
  คาดการณ์ปริมาณน  าไหลผ่านลุ่มน  าปิงที่สถานี P.17 อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ จะมี

ปริมาณน  าไหลผ่าน 190.00 ลบ.ม./วินาที มีแนวโน้มเพ่ิมขึ น ส่วนลุ่มน  าน่านที่สถานี N.67 อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์  
จะมีปริมาณน  าไหลผ่าน 135.00 ลบ.ม./วินาที มีแนวโน้มลดลง โดยจะท าให้ในลุ่มน  าเจ้าพระยาที่สถานี C.2  
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ จะมีปริมาณน  าผ่าน 281.00 ลบ.ม./วินาที มแีนวโน้มเพ่ิมขึ น 

4. รายงานสถานการณ์ค่าความเค็ม (ข้อมูล วันท่ี 18 ก.ค.62) 

แม่น ้า 
 

สถานีเฝ้าระวงั 
เกณฑ์เฝ้าระวัง 

(กรัม/ลิตร) 
ค่าความเค็ม 
(กรัม/ลิตร) 

เจ้าพระยา ประปาส าแล 0.25 0.18 
ปราจีน-บางปะกง ปราจีนบุรี 2.00 0.09 
ท่าจนี ปากคลองจินดา 0.75 0.24 
แม่กลอง ปากคลองด าเนินสะดวก 2.00 0.13 
 

4. สรุปผลการวิเคราะห์สถานการณ์ประจ้าวัน (สรุปเอง) 
  1. ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ ภาคตะวันออก และ
คลื่นลมแรง (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562)" ฉบับที่ 13 ลงวันที่ 19 ก.ค.62 เนื่องจากมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีก าลังแรง ส่งผลให้ภาคใต้ภาคตะวันออก และ
ภาคกลางตอนล่าง มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง อาจท าให้เกิดน  าท่วมฉับพลันและน  าป่าไหลหลากได้ ส าหรับ
คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีก าลังแรง ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร อนึ่ง 
พายุโซนร้อน “ดานัส”บริเวณด้านตะวันออกของเกาะไต้หวัน จะเคลื่อนผ่านเข้าสู่คาบสมุทรเกาหลีต่อไป ในช่วง
วันที่ 19-20 ก.ค. 62 
  2. สถานการณ์น  าท่าในล าน  าสายหลักต่างๆ ทั่วประเทศ อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

5. ข้อปฏิบัติ 
1. บริหารจัดการน  าให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดโดยเคร่งครัด 
2. ติดตามสถานการณ์น  า ระดับน  า ปริมาณน  า และคุณภาพน  า อย่างใกล้ชิด โดยหากเกิดเหตุการณ์ ให้สรุป

รายงานมายังศูนย์ปฏิบั ติการน  าอัจฉริยะ (SWOC) โดยช่องทาง e-mail : wmsc.1460@gmail.com และ  
Line : SWOC CENTER โดยด่วน 
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ศูนย์ปฏิบัติการน า้อจัฉริยะ (SWOC) 
                    SMART WATER OPERATION CENTER 

 

ศูนย์ปฏิบัติการน ้าอัจฉริยะ 
กรมชลประทาน 

19 กรกฎาคม 2562 


