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รายงานสถานการณ์น้้าและการเพาะปลูกพืช ส้านักงานชลประทานที่ 11 

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 

 

1. สภาพภูมิอากาศ 

 
  

 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือด้านตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 

และภาคตะวันออก จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงในหลายพ้ืนที่ ขอให้

ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ในขณะที่เกิดพายุ

ฤดูร้อนไว้ด้วย ส้าหรับภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดข้ึนบางแห่ง 
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2. สถานการณ์น้้า 

2.1 สถานการณ์น้้าในลุ่มน้้าเจ้าพระยา 
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2.2 สภาพในอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ 

 สภาพน้้าในอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งน้้าต้นทุนส้าคัญของลุ่มน้้าเจ้าพระยาและส้านักงานชลประทานที่ 11 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 สถานการณ์น้้าท่าในลุ่มน้้าเจ้าพระยา 

แม ่น้้าเจ้าพระยา สถาน ีC.2 นครสวรรค์ ปริมาณน ้าไหลผ่าน 282 ลบ.ม./วินาท ี(เมื่อวาน 283 ลบ.ม./วินาท)ี 

ระดับน ้า +18.06 ม.รทก. ต่้ากวา่ตลิ่ง 8.14 เมตร 

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้้าไหลผ่าน 70 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 70 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้้า
เหนือเขื่อน +14.88 ม.รทก. (เมื่อวาน +14.91 ม.รทก.) ระดับน้้าท้ายเขื่อน +5.65 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.65 ม.รทก.) 

รับน้้าเขา้ระบบสง่น้้าทุ่งฝัง่ตะวันออก ปริมาณน้้าเข้าคลอง 80 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 82 ลบ.ม./วินาที) คลอง
ชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 69 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 11 ลบ.ม./วินาที คลองเล็ก
อ่ืนๆ ปิด 

แม่น้้าป่าสัก เขื่อนพระรามหก 35 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 35 ลบ.ม./วินาที) และรับน้้าเข้าคลองระพีพัฒน์        
55 ลบ.ม./วินาที ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 8 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระ-
ศรีเสาวภาค) 17 ลบ.ม./วินาที 

รับน้้าเขา้ระบบสง่น้้าทุ่งฝัง่ตะวันตก ปริมาณน้้าเข้าคลอง 118 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 118 ลบ.ม./วินาที) 
คลองมะขามเฒ่าอู่ทอง (ปตร.มะขามเฒ่า-อู่ทอง) 13 ลบ.ม./วินาที แม่น้้าสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 46 ลบ.ม./วินาที 
แม่น้้าน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 45 ลบ.ม./วินาที คลองเล็กอ่ืนๆ 14 ลบ.ม./วินาที 

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้้าไหลผ่านเฉลี่ย 87 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 88 ลบ.ม./วินาที) 
 ปตร.คลองลัดโพธิ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค.60 เปิดระบาย 11 ชม.) ปริมาณน้้าระบาย 11.95 ล้าน ลบ.ม (อัตรา

การไหลเฉลี่ย 302.00 ลบ.ม./วินาที)  

 



ฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้้า  ส้านักงานชลประทานที ่11 กรมชลประทาน  โทร.02-962-5741 4 

 

 

 

 

3. ปริมาณน้้าต้นทุนในเขต สชป.11   

3.1 พื้นที่ฝั่งตะวันออก รับน้้าจากสชป.10 ผ่าน ปตน.พระราเมศวร 8.42 ลบ.ม./วินาที และปตร.พระศรีเสาวภาค 
16.98 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้้าที่รับเข้าพื้นที่ รวม 25.40 ลบ.ม./วินาที หรือ ประมาณ 2.20 ล้านลบ.ม./วัน 

หมายเหตุ ปตร.พระศรีศิลป์ปิดเพ่ือด้าเนินการก่อสร้าง ปตร.แห่งใหม่ ใช้การระบายน้้าที่ ปตน.พระราเมศวรแทน 

3.2 พื้นที่ฝั่งตะวันตก รับน้้าจาก สชป.12 ผ่าน ปตร.โพธิ์คอย 0.00 ลบ.ม./วินาที และปตร.ผักไห่ - เจ้าเจ็ด 7.24 
ลบ.ม./วินาท ีปริมาณน้้ารับเข้าพื้นที่รวม 7.24 ลบ.ม./วินาที หรือ ประมาณ 0.63 ล้านลบ.ม./วัน 

3.3 รับน้้าผ่านประตูระบายน้้าและการสูบระบาย 
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4. สถานการณ์น้้าท่า ณ จุดเฝ้าระวังในเขต สชป.11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื้นที่ฝั่งตะวันออก  ระดับน้้าท่าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์วิกฤตน้้าแล้ง 

พื้นที่ฝั่งตะวันตก  ระดับน้้าท่าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์วิกฤตน้้าแล้ง 

5. สถานการณ์น้้าท่วมในเขต สชป.11 

 - ไม่มีพื้นที่น้้าท่วม  
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7. คุณภาพน้้าในเขต สชป.11(ค่าความเค็ม) 
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ส้านักงานชลประทานที่ 11 ได้ท้าการเฝ้าระวัง ติดตามคุณภาพน้้าด้านความเค็มในแม่น้้าสายหลักที่ส้าคัญ 
4 สาย ได้แก่ แม่น้้าเจ้าพระยา แม่น้้าท่าจีน แม่น้้าบางปะกง และแม่น้้านครนายก ในแต่ละแม่น้้าจะมีจุดเฝ้าระวัง 
ดังนี้ 
 1. แม่น้้าเจ้าพระยามีจุดเฝ้าระวังค่าความเค็ม จ้านวน 3 จุด คือ  

  1) จุด C1 ที่กรมชลประทาน สามเสน ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 5.08 กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์วิกฤต   
(เฝ้าระวังค่าความเค็มไม่ให้เกิน 1.00 กรัม/ลิตร) ด้าเนินการตรวจวัดโดยส้านักบริหารจัดการน้้าและอุทกวิทยา 
  2) จุด C2 ที่ท่าน้้านนทบุรี ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 2.72 กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์วิกฤต (เฝ้าระวังค่า
ความเค็มไม่ให้เกิน 1.00 กรัม/ลิตร) ด้าเนินการตรวจวัดโดยส้านักบริหารจัดการน้้าและอุทกวิทยา 
  3) จุด C3 ที่สถานีสูบน้้าดิบส้าแล ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 0.17 กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ        
(เฝ้าระวังค่าความเค็มไม่ให้เกิน 0.25 กรัม/ลิตร) ด้าเนินการตรวจวัดโดยส้านักบริหารจัดการน้้าและอุทกวิทยา 

 2. แม่น้้าท่าจีน มีจุดเฝ้าระวังค่าความเค็ม รวม 2 จุด คือ 

  1) จุด T1 ที่ปตน.กระทุ่มแบน ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 10.74 กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์วิกฤต       
(เฝ้าระวังค่าความเค็มไม่ให้เกิน 1.00 กรัม/ลิตร) ด้าเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาภาษีเจริญ 
  2) จุด T2 ทีส่ะพานปฐมโพธิ์แก้ว (จุดเฝ้าระวังแม่น้้าท่าจีนของกรมชลประทาน) ปัจจุบันมีค่าความเคม็ 
0.32 กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เฝ้าระวังค่าความเค็มไม่ให้เกิน 1.00 กรัม/ลิตร) ด้าเนินการตรวจวัดโดยโครงการ  
ส่งน้้าและบ้ารุงรักษาภาษีเจริญ 

 3. แมน่้้าบางปะกงมีจุดเฝ้าระวังค่าความเค็ม รวม 1 จุด คือ 
  1) จุด B1 ที่ ปตร.บางขนาก ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 8.80 กรัม/ลิตร (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มี.ค.60) อยู่ใน
เกณฑ์วิกฤต (เฝ้าระวังความเค็มไม่ให้เกิน 1.00 กรัม/ลิตร) ด้าเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาพระองค์ไช
ยานุชิต 

 4. แม่น้้านครนายก มีจุดเฝ้าระวังค่าความเค็ม รวม 2 จุด คือ 
  1) จุด N1 ที่ ปตน.เสาวภาผ่องศรี ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 0.37 กรัม/ลิตร (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มี.ค.60) 
อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เฝ้าระวังความเค็มไม่ให้เกิน 1.00 กรัม/ลิตร) ด้าเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา
รังสิตใต้ 
  2) จุด N2 ที่ ปตน.สมบูรณ์ ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 4.81 กรัม/ลิตร (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มี.ค.60) อยู่ใน
เกณฑ์วิกฤต (เฝ้าระวังความเค็มไม่ให้เกิน 1.00 กรัม/ลิตร) ด้าเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา 
รังสิตใต้ 
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ทั้งนี้ ได้ติดตามและเฝ้าวังระวังคุณภาพน้้าด้านความเค็มในคลองพระองค์ไชยานุชิต ซึ่งมีจุดเฝ้าระวังค่า
ความเค็ม รวม 4 จุด ดังนี้ 

 1) จุด P1 ที่จุดสูบน้้า กปภ. สาขาบางปะกง ถ.บางนา-ตราด (สูบน้้าเฉพาะฤดูฝน) ปัจจุบันมีค่า
ความเค็ม 0.75 กรัม/ลิตร (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มี.ค.60) อยู่ในเกณฑ์วิกฤต (เฝ้าระวังค่าความเค็มไม่ให้เกิน 0.25 กรัม/ลิตร) 
ด้าเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต 
  2) จุด P2 ที่จุดสูบน้้า กปภ.เทพราช (สาขาบางคล้า) ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 0.46 กรัม/ลิตร (ข้อมูล   
ณ วันที่ 16 มี.ค.60) อยู่ในเกณฑ์เริ่มวิกฤต (เฝ้าระวังค่าความเค็มไม่ให้เกิน 0.25 กรัม/ลิตร) ด้าเนินการตรวจวัดโดย
โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต 
  3) จุด P3 ที่จุดสูบน้้า กปภ. สาขาฉะเชิงเทรา (ประปาคลองนครเนื่องเขต) ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 
0.22 กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง (เฝ้าระวังค่าความเค็มไม่ให้เกิน 0.25 กรัม/ลิตร)ด้าเนินการตรวจวัดโดย
โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต 
  4) จุด P4 ที่คลองพระองค์สี่แยกคลอง 17 ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 0.11 กรัม/ลิตร (ข้อมูล ณ วันที่ 
16 มี.ค.60) อยู่ในเกณฑ์ปกต ิ(เฝ้าระวังค่าความเค็มไม่ให้เกิน 0.25 กรัม/ลิตร) ด้าเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต 
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8. คุณภาพน้้าในเขต สชป.11(ค่า DO) 
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ส้านักงานชลประทานที่ 11 ได้ท้าการเฝ้าระวัง ติดตามคุณภาพน้้าค่า DO ในแม่น้้าสายหลักท่ีส้าคัญ 3 สาย 
ได้แก่ แม่น้้าเจ้าพระยา แม่น้้าท่าจีน แม่น้้าบางปะกง และแม่น้้านครนายก ในแต่ละแม่น้้าจะมีจุดเฝ้าระวัง ดังนี้ 

 1. แม่น้้าเจ้าพระยามีจุดเฝ้าระวังค่า DO จ้านวน 5 จุด คือ (ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติ) 

  1) จุด C1 ที่สะพานกรุงเทพ ปัจจุบันค่า DO 7.20 มิลลิกรัม/ลิตร (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มี.ค.60) อยู่ใน
เกณฑ์ปกติ (เฝ้าระวังคุณภาพน้้าค่า DO ไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิกรัม/ลิตร) ด้าเนินการตรวจวัดโดยกรมควบคุม
มลพิษ 
  2) จุด C2 ทีป่ากเกร็ด ปัจจุบันค่า DO 1.90 มิลลกิรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง (เฝ้าระวังคุณภาพน้้าค่า 
DO ไมน่้อยกว่า 2.00 มิลลิกรัม/ลิตร) ด้าเนินการตรวจวัดโดยกรมควบคุมมลพิษ 

3) จุด C3 ที่สถานีสูบน้้าดิบส้าแล ปัจจุบันค่า DO 4.47 มิลลิกรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เฝ้าระวัง
คุณภาพน้้าค่า DO ไมน่้อยกว่า 2.00 มิลลิกรัม/ลิตร) ด้าเนินการตรวจวัดโดยการประปานครหลวง 

4) จุด C4 ที่วัดไผ่ล้อม ปัจจุบันค่า DO 5.47 มิลลิกรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เฝ้าระวังคุณภาพน้้าค่า 
DO ไมน่้อยกว่า 2.00 มิลลิกรัม/ลิตร) ด้าเนินการตรวจวัดโดยการประปานครหลวง 

5) จุด C5 ที่วัดโพธิ์แตงเหนือ ปัจจุบัน DO 5.17 มิลลิกรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เฝ้าระวังคุณภาพน้้า
ค่า DO ไมน่้อยกว่า 2.00 มิลลิกรัม/ลิตร) ด้าเนินการตรวจวัดโดยการประปานครหลวง 

 2. แม่น้้าท่าจีน มีจุดเฝ้าระวังค่า DO รวม 4 จุด คือ (ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์วิกฤต) 

  1) จุด T1 ที่ปตน.กระทุ่มแบน ปัจจุบันค่า DO 0.47 มิลลิกรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์วิกฤต       
(เฝ้าระวังคุณภาพน้้าค่า DO ไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิกรัม/ลิตร) ด้าเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาภาษีเจริญ 
  2) จุด T2 ทีส่ะพานปฐมโพธิ์แก้ว ปัจจุบันค่า DO 0.52 มิลลิกรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์วิกฤต (เฝ้าระวัง
คุณภาพน้้าค่า DO ไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิกรัม/ลิตร) ด้าเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาภาษี
เจริญ 
  3) จุด T3 ทีป่ตร.มหาสวัสดิ์ ปัจจุบันค่า DO 1.86 มิลลิกรัม/ลิตร (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มี.ค.60) อยู่ใน
เกณฑ์เฝ้าระวัง (เฝ้าระวังคุณภาพน้้าค่า DO ไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิกรัม/ลิตร) ด้าเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่ง
น้้าและบ้ารุงรักษาพระพิมล 
  4) จุด T4 ที่ปตร.พระพิมล ปัจจุบันค่า DO 1.40 มิลลกิรัม/ลิตร (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มี.ค.60) อยู่ใน
เกณฑ์เริ่มวิกฤต (เฝ้าระวังคุณภาพน้้าค่า DO ไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิกรัม/ลิตร) ด้าเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งน้้า
และบ้ารุงรักษาพระพิมล 
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3. แม่น้้าบางปะกงมีจุดเฝ้าระวังค่า DO รวม 1 จุด คือ 
  1) จุด B1 ที่ วัดแหลมใต้ ปัจจุบันค่า DO 7.00 มิลลิกรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เฝ้าระวัง
คุณภาพน้้าค่า DO ไมน่้อยกว่า 2.00 มิลลิกรัม/ลิตร) ด้าเนินการตรวจวัดโดยส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่13 


