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รายงานสถานการณ์น้ํา 

ประจําวันท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (07.00 น.) 
 

 ปริมาณฝนสะสม 7 วันท่ีผ่านมา : ปริมาณฝนสะสมต้ังแต่ วันที่ 17 ก.ค. 62 ถึง วันที่ 23 ก.ค. 62 บริเวณ
พื้นที่ภาคกลางในเขตสํานักงานชลประทานที่ 11  (ที่มา : สถานีฝน กรมชลประทาน)  

 
 

 ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงท่ีผ่านมา (07.00 น.) : ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ วันที่ 22 ก.ค. 62 ถึง วันที่ 23 ก.ค. 62 
บริเวณพื้นที่ภาคกลางในเขตสํานักงานชลประทานที่ 11 ไม่มีฝนตก (ที่มา : สถานีฝน กรมชลประทาน) 
 

 คาดการณ์สภาพอากาศ :  
 ภาคกลาง  ในช่วงวันที่ 23-24 ก.ค. 62 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ 

ส่วนในช่วงวันที่ 25-28 ก.ค. 62 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ําสุด 25-27 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส  (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  ในช่วงวันที่ 22-24 ก.ค. 62 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ 
ส่วนในช่วงวันที่ 25-28 ก.ค. 62 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ําสุด 25-28 องศา-
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส  (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 พายุ : ไม่มีพายุ 
 

 การรับนํ้าจากพื้นท่ีตอนบน : 
 
 
 
 
 

พ้ืนที่ 
ปริมาณน้ํา (ม3/วิ) 

หมายเหตุ 
วันน้ี เมื่อวาน แผน 

ฝั่งตะวันออก 20.87 21.17 25 พระศรีศิลป์+พระศรีเสาวภาค 
ฝั่งตะวันตก 10.37 10.35 20 ผักไห่-เจ้าเจ็ด+โพธ์ิคอย 
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 ระดับนํ้าในคลองสายหลัก : 
 ฝ่ังตะวันออก  อยู่ในเกณฑ์ปกติ  มีแนวโน้มลดลง 
 ฝ่ังตะวันวันตก อยู่ในเกณฑ์ปกติ  มีแนวโน้มคงที่ 

 

 สูบ/ระบายนํ้าออกจากพื้นท่ี :  ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 
 

พ้ืนที่ 
รวม (ล้าน ลบ.ม.) 

วันน้ี เมื่อวาน 
ฝั่งตะวันออก -3.19 -0.22 
ฝั่งตะวันตก -1.41 -2.00 
รวมทั้ง 2 ฝั่ง -4.60 -2.22 

 
*  ไม่รวม คบ.ภาษีเจริญ คป.ปทุมธานี คป.นนทบุรี (-) รับน้ําเข้าพ้ืนที่ (+) ระบายนํ้าออกจากพ้ืนที่ 

 สภาพนํ้าในแม่นํ้า : ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 

 

 

 การเพาะปลูกข้าว : ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 (เริ่มเพาะปลูกวันที่ 1 พ.ค. 2562 – 31 ต.ค. 2562)  
                หน่วย : ล้านไร่ 

หมายเหตุ : - ไม่รวมข้อมูลของ ชป.ปทุมธานี ชป.นนทบุรี และ ชป.สมุทรสาคร เนื่องจากไม่มีแผนการ     
เพาะปลูกข้าวนาปี 2562 

 
 
 
 
 

จุดสังเกตการณ์ 
ปริมาณน้ํา (ม3/วิ) 

หมายเหตุ 
วันน้ี เมื่อวาน 

C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 232 230  
C.13 เขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 60 60  
C.29A อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 63 63  

พ้ืนที่ แผน  ผล  % เก็บเกี่ยว % คงเหลือ 
ฝั่งตะวันออก  0.7831 0.7087 91 - - - 
ฝั่งตะวันตก 0.7393 0.5818 79 - - - 

รวม 1.5224 1.2905 85 - - - 
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 คุณภาพนํ้า :  

หมายเหตุ : เกณฑป์กติ ค่า DO ไม่ต่ํากว่า 2 mg/l ,ค่าความเคม็เพ่ือการเกษตรไม่เกิน 2 g/l ค่าความเคม็เพ่ือผลิตนํ้าประปาไม่เกิน 0.25 g/l 

 

 สภาพปัญหา การแก้ไข และการให้ความช่วยเหลือ : 
- สนับสนุนเครื่องสูบน้ํา ขนาด 12 นิ้ว จํานวน 5 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือปัญหาขาดแคลนนํ้าและบรรเทา

ความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในพื้นตําบลสิงหนาท อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
ในเขตความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ําฯ พระยาบรรลือ ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. - 31 ส.ค. 2562 

- สนับสนุนเครื่องสูบน้ํา ขนาด 12 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง บริเวณริมแม่น้ําน้อย เพื่อช่วยเหลือปัญหาขาดแคลน
น้ําและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในพื้นตําบลห่อหมก อําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในเขตความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ําฯ เจ้าเจ็ด - บางยี่หน  ตั้งแตว่ันที่ 22 ก.ค. - 31 
ส.ค. 2562 

 
  ผู้ทํารายงาน  นางสาวอมรรัตน์  เก่งสาคร  ตาํแหน่ง พนักงานท่ัวไป 
 ผู้ตรวจสอบ   นายฉลาด  พันธุ์ไพร  ตําแหน่ง ปน.ชป.11 

แม่นํ้า จุดตรวจวัด ความเค็ม DO วันที่ตรวจวัด 
ค่า ( g/l) สถานะ ค่า ( mg/l) สถานะ  

ท่าจีน ปตน.กระทุ่มแบน 0.33 ปกต ิ 1.29 เร่ิมวิกฤต ิ 22 ก.ค. 62 
เจ้าพระยา สถานีสูบน้ําดิบสําแล 0.20 เฝ้าระวัง 3.62 ปกต ิ 22 ก.ค. 62 
บางปะกง ปตร.บางขนาก 0.10 ปกต ิ 4.34 ปกต ิ 22 ก.ค. 62 
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อธิบายแผนที่ : แผนที่อากาศผิวพื้นวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 01.00 น. ความกดอากาศสูงแผ่ปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของประเทศไทย หย่อมความกด
อากาศต่ําปกคลุมประเทศจีนตอนใต้ 

 



 

จัดทําโดย : ศูนย์ปฏิบัติการน้ําอัจฉริยะ สํานักงานชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน swoc.rio11@gmail.com  โทร.02-583-4102 5/5 

 

 
 

ผู้จัดทาํแผนผัง นายรังษี แจ้งจรัส ตําแหน่ง พนักงานทั่วไป 


