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รายงานสถานการณ์น้ําและการเพาะปลูกพืช สํานักงานชลประทานที่ 11 

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 

 
 

1. สภาพภูมิอากาศ 

 
  
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณภาค-
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ สําหรับทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือ
เดินเรือด้วยความระมัดระวัง 
 ลักษณะสําคัญทางอุตุนิยมวิทยา ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเล อันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ รวมท้ังกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง 
สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกําลังปานกลาง 
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2. สถานการณ์น้ํา 
2.1 สถานการณ์น้ําในลุ่มน้ําเจ้าพระยา 
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2.2 สภาพในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ 

 สภาพนํ้าในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งนํ้าต้นทุนสําคัญของลุ่มนํ้าเจ้าพระยาและสํานักงานชลประทานที่ 11 

 

  

   

  

 

 

 

2.3 สถานการณ์น้าํท่าในลุ่มน้าํเจ้าพระยา 

แม ่น้าํเจ้าพระยา สถาน ีC.2 ปริมาณนํ้าไหลผ่าน 1,747 ลบ.ม./วินาที (เมือ่วาน 1,752 ลบ.ม./วินาที) ระดับนํ้า 
+22.68 ม.รทก. ตํ่ากว่าตล่ิง 3.52 เมตร 

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณนํ้าไหลผ่าน 1,291 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 1,303 ลบ.ม./วินาที) 
ระดับนํ้าเหนือเข่ือน +15.50 ม.รทก. (เมื่อวาน +15.50 ม.รทก.) ระดับน้ําท้ายเข่ือน +12.97 ม.รทก. (เมื่อวาน +13.01 ม.รทก.) 

รับน้ําเข้าระบบส่งน้ําทุ่งฝั่งตะวันออก ปริมาณนํ้าเข้าคลอง 183 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 177 ลบ.ม./วินาที) 
คลอง-ชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 151 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 30 ล้าน ลบ.ม.  

แม่น้ําป่าสัก เข่ือนพระรามหก 71 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 80 ลบ.ม./วินาที) และรับนํ้าเข้าคลองระพีพัฒน์      
100 ลบ.ม./วินาที ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 9 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ 
(ปตร.พระศรีเสาวภาค) 43 ลบ.ม./วินาที 

รับน้ําเข้าระบบส่งน้ําทุ่งฝั่งตะวันตก ปริมาณนํ้าเข้าคลอง 181 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 181 ลบ.ม./วินาที) 
คลองมะขามเฒ่าอู่ทอง (ปตร.มะขามเฒ่า-อู่ทอง) 15 ลบ.ม./วินาที แม่น้ําสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 70 ลบ.ม./วินาที แม่นํ้าน้อย 
(ปตร.บรมธาตุ) 60 ลบ.ม./วินาที คลองเล็กอื่นๆ 36 ลบ.ม./วินาที 

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณนํ้าไหลผ่านเฉลี่ย 1,428 ลบ.ม./วินาท ี(เมื่อวาน 1,418 ลบ.ม./วินาที) 
 ปตร.คลองลัดโพธิ์ (ข้อมูลวันที่ 21 ก.ย.60 เปิดระบาย 16 ชม.) ปริมาณน้ําระบาย 15.75 ล้านลบ.ม 
(อัตราการไหลเฉล่ีย 273.43 ลบ.ม./วินาที)  
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3. ปรมิาณน้าํต้นทนุในเขต สชป.11 

3.1 พื้นที่ฝั่งตะวันออก รับน้ําจาก สชป.10 ผ่าน ปตน.พระราเมศวร 8.58 ลบ.ม./วินาที และปตร.พระศรีเสาวภาค 
42.80 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ําที่รับเข้าพื้นที่ รวม 51.38 ลบ.ม./วินาที หรือ ประมาณ 4.44 ล้านลบ.ม./วัน 

หมายเหตุ ปตร.พระศรีศิลป์ปิดเพื่อดําเนินการก่อสร้าง ปตร.แห่งใหม่ ใช้การระบายนํ้าท่ี ปตน.พระราเมศวรแทน 

3.2 พื้นที่ฝั่งตะวันตก รับน้ําจาก สชป.12 ผ่าน ปตร.ผักไห่ - เจ้าเจ็ด 22.72 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ํารับเข้า
พื้นที่รวม 22.72 ลบ.ม./วินาที หรือ ประมาณ 1.96 ล้านลบ.ม./วัน 

3.3 รับน้ําผ่านประตูระบายน้ําและการสูบระบาย 
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4. สถานการณ์น้าํในคลองสายหลัก ณ จุดเฝ้าระวังในเขต สชป.11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื้นที่ฝั่งตะวันออก ระดับนํ้าในคลองสายหลักส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
พื้นที่ฝั่งตะวันตก ระดับนํ้าในคลองสายหลักส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยมีจุดท่ีอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังน้ําท่วม 

3 จุด ได้แก่  
 1.  ปตน.บางย่ีหน ในเขตโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 
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 2.  ปตร.คลองสาน ในเขตโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางย่ีหน 
 3.  ปตร.ขนมจีน ในเขตโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน  
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5. สถานการณ์น้ําท่วมในเขต สชป.11 

 - ไม่มีพื้นที่น้ําท่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ระดับน้ําพยากรณ์ในแม่น้ําเจ้าพระยา 

ระดับนํ้าคาดการณ์ในเดือนสิงหาคม พบว่าชว่งเวลาท่ีน้ําข้ึนสูงสุด มี 2 ช่วงเวลา คอื 
(1) ช่วงท่ี 1 ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2560 
(2) ช่วงท่ี 2 ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2560 

ข้อมูลจากศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ํา กรมชลประทาน 
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8. คุณภาพน้าํในเขต สชป.11(คา่ความเค็ม) 
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สํานักงานชลประทานท่ี11 ได้ทําการเฝ้าระวัง ติดตามคุณภาพนํ้าด้านความเค็มในแม่นํ้าสายหลักท่ีสําคัญ 4 
สาย ได้แก่ แม่นํ้าเจ้าพระยา แม่นํ้าท่าจีน แม่นํ้าบางปะกง และแม่นํ้านครนายก ในแต่ละแม่นํ้าจะมีจุดเฝ้าระวัง 
ดังน้ี 
 1. แม่นํ้าเจ้าพระยามีจุดเฝ้าระวังค่าความเค็ม จํานวน 3 จุด คือ  

  1) จุด C1 ท่ีกรมชลประทาน สามเสน ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 0.12 กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ   
(เฝ้าระวังค่าความเค็มไม่ให้เกิน 1.00 กรัม/ลิตร) ดําเนินการตรวจวัดโดยสํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา 
  2) จุด C2 ท่ีท่านํ้านนทบุรี ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 0.11 กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เฝ้าระวัง
ค่าความเค็มไม่ให้เกิน 1.00 กรัม/ลิตร) ดําเนินการตรวจวัดโดยสํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา 
  3) จุด C3 ท่ีสถานีสูบนํ้าดิบสําแล ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 0.09 กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ        
(เฝ้าระวังค่าความเค็มไม่ให้เกิน 0.25 กรัม/ลิตร) ดําเนินการตรวจวัดโดยสํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา 

 2. แม่นํ้าท่าจีน มีจุดเฝ้าระวังค่าความเค็ม รวม 2 จุด คือ 

  1) จุด T1 ที่ปตน.กระทุ่มแบน ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 0.30 กรัม/ลิตร (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย.60) 
อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เฝ้าระวังค่าความเค็มไม่ให้เกิน 1.00 กรัม/ลิตร) ดําเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งนํ้าและ
บํารุงรักษาภาษีเจริญ 
  2) จุด T2 ที่สะพานปฐมโพธิ์แก้ว (จุดเฝ้าระวังแมนํ้่าท่าจีนของกรมชลประทาน) ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 
0.20 กรัม/ลิตร (ข้อมูล ณ วันท่ี 20 ก.ย.60) อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เฝ้าระวังค่าความเค็มไม่ให้เกิน 1.00 กรัม/ลิตร) 
ดําเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาภาษีเจริญ 

 3. แม่นํ้าบางปะกงมีจุดเฝ้าระวังค่าความเค็ม รวม 1 จุด คือ 
  1) จุด B1 ที่ ปตร.บางขนาก ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 0.07 กรัม/ลิตร (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ย.60) 
อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เฝ้าระวังความเค็มไม่ให้เกิน 1.00 กรัม/ลิตร) ดําเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษา
พระองค์ไชยานุชิต 

 4. แม่นํ้านครนายก มีจุดเฝ้าระวังค่าความเค็ม รวม 2 จุด คือ 
  1) จุด N1 ที่ ปตน.เสาวภาผ่องศรี ไม่ได้รับรายงาน (เฝ้าระวังความเค็มไม่ให้เกิน 1.00 กรัม/ลิตร) 
ดําเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษารังสิตใต้ 
  2) จุด N2 ท่ี ปตน.สมบูรณ์ ไม่ได้รับรายงาน (เฝ้าระวังความเค็มไม่ให้เกิน 1.00 กรัม/ลิตร) 
ดําเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษารังสิตใต้ 
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ท้ังน้ี ได้ติดตามและเฝ้าวังระวังคุณภาพนํ้าด้านความเค็มในคลองพระองค์ไชยานุชิต ซ่ึงมีจุดเฝ้าระวังค่า
ความเค็ม รวม 4 จุด ดังน้ี 

 1) จุด P1 ที่จุดสูบนํ้าประปาบางปะกง ถ.บางนา-ตราด (สูบนํ้าเฉพาะฤดูฝน) ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 
0.25 กรัม/ลิตร (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ย.60) อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง (เฝ้าระวังค่าความเค็มไม่ให้เกิน 0.25 กรัม/ลิตร) 
ดําเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต 
  2) จุด P2 ที่สถานีสูบนํ้าคลองพระองค์ฯ (ข้อมูล สสนก.) ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 0.29 กรัม/ลิตร อยู่ใน
เกณฑ์เริ่มวิกฤต (เฝ้าระวังค่าความเค็มไม่ให้เกิน 0.25 กรัม/ลิตร) ดําเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษา
พระองค์ไชยานุชิต 
  3) จุด P3 ท่ีจุดสูบนํ้าประปาเทพราช ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 0.17 กรัม/ลิตร (ข้อมูล ณ วันท่ี 19 ก.ย.60) 
อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เฝ้าระวังค่าความเค็มไม่ให้เกิน 0.25 กรัม/ลิตร) ดําเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งนํ้าและ
บํารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต 
  4) จุด P4 ที่จุดสูบนํ้าประปาคลองนครเนื่องเขต (ข้อมูล สสนก.) ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 0.75 
กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์วิกฤต (เฝ้าระวังค่าความเค็มไม่ให้เกิน 0.25 กรัม/ลิตร) ดําเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งนํ้าและ
บํารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต 
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9. คุณภาพน้ําในเขต สชป.11(ค่า DO) 
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สํานักงานชลประทานท่ี 11 ได้ทําการเฝ้าระวัง ติดตามคุณภาพนํ้าค่า DO ในแม่นํ้าสายหลักที่สําคัญ 3 สาย 
ได้แก่ แม่นํ้าเจ้าพระยา แม่นํ้าท่าจีน แม่นํ้าบางปะกง และแม่นํ้านครนายก ในแต่ละแม่นํ้าจะมีจุดเฝ้าระวัง ดังน้ี 

 1. แม่นํ้าเจ้าพระยามีจุดเฝ้าระวังค่า DO จํานวน 5 จุด คือ (ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติ) 

  1) จุด C1 ท่ีสะพานกรุงเทพ หยุดตรวจวัดชั่วคราว (เฝ้าระวังคุณภาพนํ้า ค่า DO ไม่น้อยกว่า 2.00 
มิลลิกรัม/ลิตร) ดําเนินการตรวจวัดโดยกรมควบคุมมลพิษ 
  2) จุด C2 ท่ีปากเกร็ด ปัจจุบันค่า DO 7.20 มิลลิกรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เฝ้าระวังคุณภาพนํ้า 
ค่า DO ไม่น้อยกว่า 2.00 มลิลิกรัม/ลิตร) ดําเนินการตรวจวัดโดยกรมควบคุมมลพิษ 

3) จุด C3 ที่สถานีสูบนํ้าดิบสําแล ปัจจุบันค่า DO 4.19 มิลลิกรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เฝ้าระวัง
คุณภาพนํ้า ค่า DO ไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิกรัม/ลิตร) ดําเนินการตรวจวัดโดยการประปานครหลวง 

4) จุด C4 ที่วัดไผ่ล้อม หยุดตรวจวัดชั่วคราว (เฝ้าระวังคุณภาพนํ้า ค่า DO ไม่น้อยกว่า 2.00 
มิลลิกรัม/ลิตร) ดําเนินการตรวจวัดโดยการประปานครหลวง 

5) จุด C5 ท่ีวัดโพธิ์แตงเหนือ ปัจจุบันค่า DO 4.49 มิลลิกรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เฝ้าระวัง
คุณภาพนํ้า ค่า DO ไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิกรัม/ลิตร) ดําเนินการตรวจวัดโดยการประปานครหลวง 

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

  1) จุด T1 ท่ีปตน.กระทุ่มแบน ปัจจุบันค่า DO 0.99 มิลลิกรัม/ลิตร (ข้อมูล ณ วันท่ี 20 ก.ย.60) 
อยู่ในเกณฑ์วิกฤต (เฝ้าระวังคุณภาพนํ้า ค่า DO ไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิกรัม/ลิตร) ดําเนินการตรวจวัดโดยโครงการ 
ส่งนํ้าและบํารุงรักษาภาษีเจริญ 
  2) จุด T2 ท่ีสะพานปฐมโพธิ์แก้ว ปัจจุบันค่า DO 1.24 มิลลิกรัม/ลิตร (ข้อมูล ณ วันท่ี 20 ก.ย.60) 
อยู่ในเกณฑ์เริ่มวิกฤต (เฝ้าระวังคุณภาพนํ้า ค่า DO ไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิกรัม/ลิตร) ดําเนินการตรวจวัดโดยโครงการ
ส่งนํ้าและบํารุงรักษาภาษีเจริญ 
  3) จุด T3 ที่ปตร.มหาสวัสด์ิ ปัจจุบันค่า DO 1.67 มิลลิกรัม/ลิตร (ข้อมูล ณ วันท่ี 18 ก.ย.60) 
อยู่ในเกณฑ์เริ่มวิกฤต (เฝ้าระวังคุณภาพนํ้า ค่า DO ไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิกรัม/ลิตร) ดําเนินการตรวจวัดโดย
โครงการ   ส่งนํ้าและบํารุงรักษาพระพิมล 
  4) จุด T4 ที่ปตร.พระพิมล ปัจจุบันค่า DO 1.65 มิลลิกรัม/ลิตร (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย.60) อยู่ใน
เกณฑ์เริ่มวิกฤต (เฝ้าระวังคุณภาพนํ้า ค่า DO ไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิกรัม/ลิตร) ดําเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งนํ้า
และบํารุงรักษาพระพิมล 

3. แม่นํ้าบางปะกงมีจุดเฝ้าระวังค่า DO รวม 1 จุด คือ 
  1) จุด B1 ที่ วัดแหลมใต้ หยุดตรวจวัดชั่วคราว (เฝ้าระวังคุณภาพนํ้า ค่า DO ไม่น้อยกว่า 2.00 
มิลลิกรัม/ลิตร) ดําเนินการตรวจวัดโดยสํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี13 


