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ศูนย์ปฏิบัติการน า้อจัฉริยะ (SWOC) 
                    SMART WATER OPERATION CENTER 

  

รายงานสรุปศูนย์ปฏิบัติการน ้าอัจฉริยะ 

เรื่อง สถานการณ์น ้าและการเฝ้าระวัง 
ประจ้าวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

1. สภาพอากาศและปริมาณฝน 

1.1 สภาพอากาศ (กรมอุตุนิยมวิทยา)  

 
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีก าลังปานกลาง ประกอบกับมีหย่อม

ความกดอากาศต่ าก าลังแรงปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ส่งผลให้ด้านตะวันตกของประเทศไทย และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ น ส่วนบริเวณภาคอ่ืนๆมีฝนฟ้าคะนองบางพื นที่ 

1.2 สภาพฝน  
ปริมาณฝนสูงสุด 5 อันดับ จากกรมอุตุนิยมวิทยา เวลา 07.00 น. วันที่ 29 ก.ค.62 ถึง เวลา 07.00 น.  

วันที่ 30 ก.ค.62 ตามล าดับ ดังนี้ 
1. ต.คอแลน อ.บุญฑริก อุบลราชธาน ี วัดปริมาณฝนได ้ 98.5 มม. 
2. ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา  อ านาจเจริญ วัดปริมาณฝนได้ 91.0 มม. 
3. ต.กาบิน อ.กุดข้าวปุ้น  อุบลราชธานี วัดปริมาณฝนได้   79.0 มม. 
4. ต.เปือ อ.เชียงกลาง น่าน วัดปริมาณฝนได ้    77.0 มม. 
5. ต.นาตาล อ.นาตาล  อุบลราชธานี วัดปริมาณฝนได ้ 70.0 มม. 
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2. สถานการณ์น ้าท่าและสภาพน ้าในอ่างเก็บน ้า  
2.1 สถานการณ์น ้าท่าในลุ่มน ้าต่างๆ (30 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 1.11 7.40 14.50 -2.59 น้อย ลดลง

ปิง P.7A สะพานบ้านห้วยยาง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 5.34 3,000 0.89 257.60 257.60 -4.45 น้อย ทรงตัว

ปิง P.17 บ้านท่าง้ิว อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 39.80 2,990 34.82 142.00 142.00 -4.98 น้อย ทรงตัว

2. วัง W.1C สะพานเสตุวารี อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 5.20 640 -0.46 0.85 1.30 -5.66 น้อย ทรงตัว

วัง W.4A บ้านวังหมัน อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 6.10 458 -0.22 *** *** -6.32 N/A N/A

3. ยม Y.1C สะพานบ้านน้ าโค้ง อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 8.20 1,000 -0.11 1.90 1.80 -8.31 น้อย เพ่ิมข้ึน

ยม Y.16 บ้านบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 7.30 207 2.10 *** *** -5.20 N/A N/A

4. น่าน N.1 หน้าส านักงานป่าไม้ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 7.00 1,265 0.08 21.68 30.00 -6.92 น้อย ลดลง

น่าน N.5A สะพานเอกาทศรถ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 10.54 1,452 1.57 156.00 190.20 -8.97 น้อย ลดลง

น่าน N.67 สะพานบ้านเกยไชย อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 28.30 1,520 19.44 170.00 156.00 -8.86 น้อย เพ่ิมข้ึน

5. เจ้าพระยา C.2 ค่ายจิรประวัติ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 26.20 3,590 17.79 250.00 235.00 -8.41 น้อย เพ่ิมข้ึน

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 16.90 *** *** -14.56 N/A N/A

ป่าสัก S.26 ท้ายเข่ือนพระรามหก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 8.00 800 0.41 ** *** -7.59 N/A N/A

ป่าสัก S.5 รพ.ปัญจมาธิราชอุทิศ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4.70 1,400 0.61 ** ** -4.09 N/A N/A

7. มูล M.6A บ้านสะตึก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 6.00 440 -0.25 *** *** -6.25 N/A N/A

มูล M.182 บ้านสีถาน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 10.60 1,540 3.35 *** *** -7.25 N/A N/A

มูล M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 7.00 2,300 2.07 47.00 53.00 -4.93 น้อย ลดลง

8. ชี E.20A บ้านบ้านฟ้าหยาด อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 10.00 1,000 3.11 6.17 4.35 -6.89 น้อย เพ่ิมข้ึน

9. เพชรบุรี B.9 บ้านสาระเห็ด อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 6.60 400 2.11 8.70 8.20 -4.49 น้อย เพ่ิมข้ึน

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

เพชรบุรี B.15 สะพานเทศบาล อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 5.10 150 0.65 3.95 4.46 -4.45 น้อย ลดลง

ปริมาณน ้า

แม่น ้า ท่ีตั งสถานี
ตล่ิง ความจุ ระดับน ้า

 
2.2 สภาพน ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดกลาง (ข้อมูล วันที ่29 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 15 2 12 2 12 2 0

3 3 3 1 3 1 3 0

4 9 4 6 4 1 4 0

5 23 5 19 5 11 5 0

6 40 6 12 6 0 6 0

7 14 7 19 7 11 7 3

8 47 8 14 8 5 8 0

ตะวนัออก 15 9 15 ตะวนัออก 18 9 18 ตะวนัออก 17 9 17 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 7 16 1 16 0

17 0 17 0 17 1 17 0

รวม 183 รวม 183 รวม 134 รวม 134 รวม 91 รวม 91 รวม 4 รวม 4

17

เหนอื

ตะวนัออก

เฉยีงเหนอื

กลาง

ใต้

8

เหนอื 28 เหนอื 0

ขอ้มลูวนัที ่29 กรกฎาคม 2562   

สรุปอา่งขนาดกลางทีม่ปีรมิาตรในช่วง  <=30 % และ >100 %

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

26

64 3
ตะวนัออก

เฉยีงเหนอื
124

ตะวนัออก

เฉยีงเหนอื

เหนอื

ตะวนัออก

เฉยีง

เหนอื

รวมท ัง้หมด 412 แหง่

ใต้ 3 ใต้ 0

กลาง 11 กลาง 0กลาง

ใต้

21

27

3

19
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2.3 สภาพน ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ ่(ข้อมูล วันที ่29 ก.ค. 62)  

 

 

 
ต่้ากว่า 30 % 

 รวม 20 แห่ง 

ตั งแต่ 31 - 50 % 

 รวม 9 แห่ง 

มากกว่า 50 % 

รวม 6 แหง่ 
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2.4 สภาพน ้าในอ่างเก็บน ้า 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา (ข้อมูล วันที ่30 ก.ค. 62) 

ปี 2562 % ความจุ ปริมาตรน ้า % ใช้การ วันนี เม่ือวาน วันนี เม่ือวาน ปี 2562

ภูมิพล 4,420 33 620 6 1.50 0.18 21.00 21.00 9,042

สิริกิต์ิ 3,213 34 363 5 7.88 11.42 13.99 18.87 6,297

ภูมิพล+สิริกิต์ิ 7,632 33 982 6 9.38 11.60 34.99 39.87 15,340

แควน้อยฯ 119 13 76 8 1.20 0.86 1.73 2.16 820

ป่าสักชลสิทธ์ิ 36 4 33 3 0.00 0.00 0.43 0.44 924

42.4731 17,0841,091 6 10.58 12.46 37.15

รับน ้าได้อีก

สภาพน ้าในอ่างเก็บน ้า ภูมิพล สิริกิต์ิ แควน้อยฯ และป่าสักฯ วันท่ี 30 กรกฎาคม 2562

รวมทั งหมด 7,787

อ่างเก็บน ้า
ปริมาตรน ้าในอ่างฯ ปริมาตรน ้าใช้การได้ ปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ ปริมาณน ้าระบาย

 

2.5 การจัดสรรน ้าฤดูฝน  

อ่างเก็บน ้า แผน (ล้าน ลบ.ม.) ผลการจัดสรร (ล้าน ลบ.ม.) คงเหลือ (ล้าน ลบ.ม.) 
ทั้งประเทศ 
 (29 ก.ค. 62) 

31,010 10,255 (33%) 20,755 (67%) 

เจ้าพระยา (4 เขื่อน) 
(30 ก.ค. 62) 

4,400 4,199 (95%) 201 (5%) 

สรุปการบริหารจัดการน ้าทั งประเทศ 
1. ต้นฤดูฝน ปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค.62) มีปริมาณน้ าใช้การทั้งประเทศ รวมทั้งสิ้น 18,626 ล้าน ลบ.ม. 

ปัจจุบัน (29 ก.ค.62) มีปริมาณน้ าใช้การรวม 11,822 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ าระบาย จ านวน 103.97 ล้าน ลบ.ม.
คงเหลือปรมิาณน้ าใช้การรวม 8,371 ล้าน ลบ.ม. (18,626 - 10,255)     

2. วางแผนจัดสรรน้ าฤดูฝน ปี 61/62 (1 พ.ค.62 – 31 ต.ค.62) ทั้งสิ้น จ านวน 31,010 ล้าน ลบ.ม. 
ตามล าดับความส าคัญดังนี้  เพ่ือ 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. ผลการจัดสรรน้ าฤดูฝน (1 พ.ค.62 – 29 ก.ค.62) จัดสรรน้ าแล้ว 10,255 ล้าน ลบ.ม. คงเหลือจาก

แผนการจัดสรรน้ าฤดู 20,755 ล้าน ลบ.ม. (31,010 – 10,255)   

สรุปการบริหารจัดการน ้าในเขตพื นที่ลุม่เจ้าพระยา 
1. ต้นฤดูฝน ปี2562 (วันที่ 1 พ.ค.62) มีปริมาณน้ าใช้การจาก 4 เขื่อนหลัก รวมทั้งสิ้น 5,123 ล้าน ลบ.ม.  

(เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และเขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน) ปัจจุบัน (30 ก.ค.62) มีปริมาณน้ า 
ใช้การรวม 1,091 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ าระบาย จ านวน 37.15 ล้าน ลบ.ม. คงเหลือปริมาณน้ าใช้การ 
รวม 924 ล้าน ลบ.ม. (5,123 – 4,199) 

2. วางแผนจัดสรรน้ า 4 เขื่อนหลักเจ้าพระยาฤดูฝน ปี  2562 (1 พ.ค.62 – 31 ต.ค.62) ทั้ งสิ้น  
จ านวน 4,400 ล้าน ลบ.ม.  
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3. ผลการจัดสรรน้ าฤดูฝน (1 พ.ค.62 – 30 ก.ค.62) จัดสรรน้ าแล้ว 4,199 ล้าน ลบ.ม. คงเหลือจาก

แผนการจัดสรรน้ าฤดูฝน 201 ล้าน ลบ.ม. (4,400 – 4,199) 
 

3. วิเคราะห์สถานการณ์ 

3.1 คาดการณ์ปริมาณฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา (3วันล่วงหน้า) 
- วันที่ 30 ก.ค.62 (วันที่ 30 ก.ค. 62 เวลา 07.00 น.– 31 ก.ค.62 เวลา 07.00 น.) มีฝนตกปานกลาง

(10.1 มม.-35.0 มม.) บริเวณพ้ืนที่จ.แม่ฮ่องสอน จ.เชียงราย จ.น่าน จ.หนองคาย จ.บึงกาฬ จ.อุดรธานี              

จ.สกลนคร จ.มุกดาหาร จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร จ.อ านาจเจริญ จ.ศรีสะเกษ จ.อุบลราชธานี จ.จันทบุรี และจ.ตราด 

- วันที่ 31ก.ค.62 (วันที่ 31ก.ค. 62 เวลา 07.00 น.– 1 ส.ค.62 เวลา 07.00 น.) มีฝนตกปานกลาง

(10.1 มม.-35.0 มม.) บริเวณพ้ืนที่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.เชียงใหม่ จ.ตาก จ.นครพนมจ.จันทบุรี จ.ตราดจ.ชุมพร และ 

จ.พังงา 

- วันที่ 1 ส.ค.62 (วันที่ 1 ส.ค. 62 เวลา 07.00 น.– 2 ส.ค.62 เวลา 07.00 น.) มีฝนตกปานกลาง 

(10.1 มม.-35.0 มม.) บริเวณพ้ืนที่ จ.เชียงราย จ.น่าน จ.ตาก จ.อุรดิตถ์ จ.พิษณุโลก จ.บึงกาฬ จ.นครพนม         

จ.มุกดาหาร จ.ตาก จ.กาญจนบุรี จ.นครนายก จ.อ่างทอง จ.จันทบุรี จ.ตราด จ.ราชบุรี จ.เพชรบุรี และจ.ระนอง 

มีฝนตกหนัก (35.1 มม.-90.0 มม.) บริเวณ จ.บึงกาฬ จ.นครพนม จ.ตาก และจ.ตราด มีฝนตกหนักมาก(มากกว่า 

90.0 มม.) บริเวณพ้ืนที่ จ.นครพนม  

3.2 คาดการณ์ปริมาณน ้า (วันที ่31 ก.ค. 62) 

 คาดการณ์ปริมาณน้ าไหลผ่านลุ่มน้ าปิงที่สถานี P.17 อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ จะมีปริมาณ
น้ าไหลผ่าน 140.00 ลบ.ม./วินาทีมีแนวโน้มทรงตัว ส่วนลุ่มน้ าน่านที่สถานี N.67 อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์  
จะมีปริมาณน้ าไหลผ่าน 180.00 ลบ.ม./วินาที มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยจะท าให้ในลุ่มน้ าเจ้าพระยาที่สถานี C.2  
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ จะมีปริมาณน้ าผ่าน 270.00 ลบ.ม./วินาที มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

4. รายงานสถานการณ์ค่าความเค็ม (ข้อมูล วันท่ี 30 ก.ค.62) 

แม่น ้า 
 

สถานีเฝ้าระวงั 
เกณฑ์เฝ้าระวัง 

(กรัม/ลิตร) 
ค่าความเค็ม 
(กรัม/ลิตร) 

เจา้พระยา ประปาส าแล 0.25 0.20 
ปราจีน-บางปะกง ปราจีนบุรี 2.00 0.10 
ท่าจีน ปากคลองจินดา 0.75 0.24 
แม่กลอง ปากคลองด าเนนิสะดวก 2.00 0.13 
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5. สรุปผลการวเิคราะห์สถานการณ์ประจ้าวัน (สรุปเอง) 
  สถานการณ์น้ าท่าในล าน้ าสายหลักต่างๆ ทั่วประเทศ อยู่ในเกณฑ์ปกต ิ

6. ข้อปฏิบัต ิ
1. บริหารจัดการน้ าให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดโดยเคร่งครัด 
2. ติดตามสถานการณ์น้ า ระดับน้ า ปริมาณน้ า และคุณภาพน้ า อย่างใกล้ชิด โดยหากเกิดเหตุการณ์ ให้สรุป

รายงานมายังศูนย์ปฏิบั ติการน้ าอัจฉริยะ (SWOC) โดยช่องทาง e-mail : wmsc.1460@gmail.com และ  
Line : SWOC CENTER โดยด่วน 


