
ฝ่ายประมวลวิเคราะหส์ถานการณ์น้ํา  สํานกังานชลประทานท่ี 11 กรมชลประทาน  โทร.02-962-5741 1 

 

 

	
 

รายงานสถานการณ์น้ําและการเพาะปลูกพืช สํานักงานชลประทานที่ 11 

วันอังคารที ่23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 
 

1. สภาพภูมิอากาศ 

 
  
 พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ภาคใต้และภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเน่ืองและมีฝนตกหนัก  
บางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนท่ีตกสะสมที่จะเกิดขึ้นในระยะน้ี ส่วนภาคเหนือ   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีฝนตกบางแห่ง 
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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 1,373 ลบ.ม./วินาที (เมือ่วาน 1,436 ลบ.ม./วินาที) ระดับนํ้า 
+21.58 ม.รทก. ตํ่ากว่าตล่ิง 4.62 เมตร 

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณนํ้าไหลผ่าน 649 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 599 ลบ.ม./วินาที) ระดับ
น้ําเหนือเขื่อน +16.75 ม.รทก. (เมื่อวาน +16.74 ม.รทก.) ระดับน้ําท้ายเขื่อน +10.15 ม.รทก. (เมื่อวาน +9.86 ม.รทก.) 

รับน้ําเข้าระบบส่งน้ําทุ่งฝั่งตะวันออก ปริมาณนํ้าเข้าคลอง 226 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 220 ลบ.ม./วินาที) 
คลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 180 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 41 ล้าน ลบ.ม. คลอง
เล็กอื่นๆ 5 ลบ.ม./วินาที 

แม่น้ําป่าสัก เขื่อนพระรามหก 39 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 40 ลบ.ม./วินาที) และรับน้ําเข้าคลองระพีพัฒน์ 52 
ลบ.ม./วินาที ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 8 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรี-
เสาวภาค) 33 ลบ.ม./วินาที 

รับน้ําเข้าระบบส่งน้ําทุ่งฝั่งตะวันตก ปริมาณนํ้าเข้าคลอง 434 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 430 ลบ.ม./วินาที) 
คลองมะขามเฒ่าอู่ทอง (ปตร.มะขามเฒ่า-อู่ทอง) 35 ลบ.ม./วินาที แม่น้ําสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 180 ลบ.ม./วินาที แม่น้ํา-
น้อย (ปตร.บรมธาตุ) 170 ลบ.ม./วินาที คลองเล็กอ่ืนๆ 49 ลบ.ม./วินาที 

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณนํ้าไหลผ่านเฉลี่ย 648 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 652 ลบ.ม./วินาที) 
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3. ปรมิาณน้าํต้นทนุในเขต สชป.11   

3.1 พื้นที่ฝั่งตะวันออก รับนํ้าจากสชป.10 ผ่าน ปตน.พระราเมศวร 7.50 ลบ.ม./วินาที และปตร.พระศรีเสาวภาค 
32.96 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ําที่รับเข้าพื้นที่ รวม 40.46 ลบ.ม./วินาที หรือ ประมาณ 3.50 ล้านลบ.ม./วัน 

หมายเหตุ ปตร.พระศรีศิลป์ปิดเพื่อดาํเนินการก่อสร้าง ปตร.แห่งใหม่ ใช้การระบายนํ้าท่ี ปตน.พระราเมศวรแทน 

3.2 พื้นที่ฝั่งตะวันตก รับนํ้าจาก สชป.12 ผ่าน ปตร.โพธิ์คอย 4.79 ลบ.ม./วินาที และปตร.ผักไห่ - เจ้าเจ็ด 
15.09 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ํารับเข้าพื้นที่รวม 19.88 ลบ.ม./วินาที หรือ ประมาณ 1.72 ล้านลบ.ม./วัน 

3.3 รับน้ําผ่านประตูระบายน้ําและการสูบระบาย 
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4. สถานการณ์น้าํท่า ณ จุดเฝ้าระวังในเขต สชป.11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื้นที่ฝั่งตะวันออก  ระดับนํ้าท่าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
พื้นที่ฝั่งตะวันตก  ระดับน้ําท่าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์วิกฤตน้ําแล้ง 

5. สถานการณ์น้ําท่วมในเขต สชป.11 

 - ไม่มีพื้นที่น้ําท่วม  
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7. คุณภาพน้าํในเขต สชป.11(คา่ความเค็ม) 
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สํานักงานชลประทานที่ 11 ได้ทําการเฝ้าระวัง ติดตามคุณภาพนํ้าด้านความเค็มในแม่นํ้าสายหลักที่สําคัญ 
4 สาย ได้แก่ แม่นํ้าเจ้าพระยา แม่นํ้าท่าจีน แม่นํ้าบางปะกง และแม่นํ้านครนายก ในแต่ละแม่นํ้าจะมีจุดเฝ้าระวัง 
ดังน้ี 
 1. แมนํ้่าเจ้าพระยามีจุดเฝ้าระวังค่าความเค็ม จํานวน 3 จุด คือ  

  1) จุด C1 ท่ีกรมชลประทาน สามเสน ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 0.32 กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ   
(เฝ้าระวังค่าความเค็มไม่ให้เกิน 1.00 กรัม/ลิตร) ดําเนินการตรวจวัดโดยสํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา 
  2) จุด C2 ท่ีท่าน้ํานนทบุรี ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 0.28 กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เฝ้าระวังค่า
ความเค็มไม่ให้เกิน 1.00 กรัม/ลิตร) ดําเนินการตรวจวัดโดยสํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา 
  3) จุด C3 ท่ีสถานีสูบนํ้าดิบสําแล ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 0.16 กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ        
(เฝ้าระวังค่าความเค็มไม่ให้เกิน 0.25 กรัม/ลิตร) ดําเนินการตรวจวัดโดยสํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา 

 2. แม่นํ้าท่าจีน มีจุดเฝ้าระวังค่าความเค็ม รวม 2 จุด คือ 

  1) จุด T1 ท่ีปตน.กระทุ่มแบน ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 0.43 กรัม/ลิตร (ข้อมูล ณ วันท่ี 18 พ.ค.60) 
อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เฝ้าระวังค่าความเค็มไม่ให้เกิน 1.00 กรัม/ลิตร) ดําเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งนํ้าและ
บํารุงรักษาภาษีเจริญ 
  2) จุด T2 ที่สะพานปฐมโพธิ์แก้ว (จุดเฝ้าระวังแมนํ้่าท่าจีนของกรมชลประทาน) ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 
0.25 กรัม/ลิตร (ข้อมูล ณ วันท่ี 18 พ.ค.60) อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เฝ้าระวังค่าความเค็มไม่ให้เกิน 1.00 กรัม/ลิตร) 
ดําเนินการตรวจวัดโดยโครงการ  ส่งนํ้าและบํารุงรักษาภาษีเจริญ 

 3. แม่นํ้าบางปะกงมีจุดเฝ้าระวังค่าความเค็ม รวม 1 จุด คือ 
  1) จุด B1 ท่ี ปตร.บางขนาก ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 0.32 กรัม/ลิตร (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พ.ค.60) อยู่ใน
เกณฑ์เริ่มวิกฤต (เฝ้าระวังความเค็มไม่ให้เกิน 1.00 กรัม/ลิตร) ดําเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษา
พระองค์ไชยานุชิต 

 4. แม่นํ้านครนายก มีจุดเฝ้าระวังค่าความเค็ม รวม 2 จุด คือ 
  1) จุด N1 ท่ี ปตน.เสาวภาผ่องศรี ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 0.03 กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เฝ้าระวัง
ความเค็มไม่ให้เกิน 1.00 กรัม/ลิตร) ดําเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษารังสิตใต้ 
  2) จุด N2 ที่ ปตน.สมบูรณ์ ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 0.88 กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง (เฝ้าระวัง
ความเค็มไม่ให้เกิน 1.00 กรัม/ลิตร) ดําเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษารังสิตใต้ 
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ท้ังน้ี ได้ติดตามและเฝ้าวังระวังคุณภาพนํ้าด้านความเค็มในคลองพระองค์ไชยานุชิต ซ่ึงมีจุดเฝ้าระวังค่า
ความเค็ม รวม 4 จุด ดังน้ี 

 1) จุด P1 ที่จุดสูบนํ้า กปภ. สาขาบางปะกง ถ.บางนา-ตราด (สูบนํ้าเฉพาะฤดูฝน) ปัจจุบันมีค่า
ความเค็ม 0.75 กรัม/ลิตร (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พ.ค.60) อยู่ในเกณฑ์วิกฤต (เฝ้าระวังค่าความเค็มไม่ให้เกิน 0.25 กรัม/ลิตร) 
ดําเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต 
  2) จุด P2 ที่จุดสูบนํ้า กปภ.เทพราช (สาขาบางคล้า) ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 0.73 กรัม/ลิตร (ข้อมูล   
ณ วันท่ี 16 พ.ค.60) อยู่ในเกณฑ์วิกฤต (เฝ้าระวังค่าความเค็มไม่ให้เกิน 0.25 กรัม/ลิตร) ดําเนินการตรวจวัดโดยโครงการ
ส่งนํ้าและบํารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต 
  3) จุด P3 ที่จุดสูบนํ้า กปภ. สาขาฉะเชิงเทรา (ประปาคลองนครเนื่องเขต) ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 
0.63 กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์วิกฤต (เฝ้าระวังค่าความเค็มไม่ให้เกิน 0.25 กรัม/ลิตร)ดําเนินการตรวจวัดโดยโครงการ
ส่งนํ้าและบํารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต 
  4) จุด P4 ที่คลองพระองค์สี่แยกคลอง 17 ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 0.32 กรัม/ลิตร (ข้อมูล ณ วันท่ี 
16 พ.ค.60) อยู่ในเกณฑ์เริ่มวิกฤต (เฝ้าระวังค่าความเค็มไม่ให้เกิน 0.25 กรัม/ลิตร) ดําเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งนํ้า
และบํารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต 
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8. 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 ปัจจุบันค่า DO 0.70 มิลลิกรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์วิกฤต (เฝ้าระวัง
คุณภาพนํ้าค่า DO ไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิกรัม/ลิตร) ดําเนินการตรวจวัดโดยกรมควบคุมมลพิษ 
  2) จุด C2 ที่ปากเกร็ด ปัจจุบันค่า DO 1.40 มิลลิกรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์เริ่มวิกฤต (เฝ้าระวังคุณภาพนํ้า
ค่า DO ไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิกรัม/ลิตร) ดําเนินการตรวจวัดโดยกรมควบคุมมลพิษ 

3) จุด C3 ที่สถานีสูบนํ้าดิบสําแล ปัจจุบันค่า DO 3.86 มิลลิกรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เฝ้าระวัง
คุณภาพนํ้าค่า DO ไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิกรัม/ลิตร) ดําเนินการตรวจวัดโดยการประปานครหลวง 

4) จุด C4 ที่วัดไผ่ล้อม ปัจจุบันค่า DO 3.80 มิลลิกรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เฝ้าระวังคุณภาพนํ้าค่า 
DO ไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิกรัม/ลิตร) ดําเนินการตรวจวัดโดยการประปานครหลวง 

5) จุด C5 ท่ีวัดโพธ์ิแตงเหนือ ปัจจุบัน DO 3.51 มิลลิกรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เฝ้าระวังคุณภาพนํ้า
ค่า DO ไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิกรัม/ลิตร) ดําเนินการตรวจวัดโดยการประปานครหลวง 

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

  1) จุด T1 ที่ปตน.กระทุ่มแบน ปัจจุบันค่า DO 0.43 มิลลิกรัม/ลิตร (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ค.60) 
อยู่ในเกณฑ์วิกฤต (เฝ้าระวังคุณภาพนํ้าค่า DO ไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิกรัม/ลิตร) ดําเนินการตรวจวัดโดยโครงการ
ส่งนํ้าและบํารุงรักษาภาษีเจริญ 
  2) จุด T2 ที่สะพานปฐมโพธิ์แก้ว ปัจจุบันค่า DO 0.69 มิลลิกรัม/ลิตร (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ค.60)  
อยู่ในเกณฑ์วิกฤต (เฝ้าระวังคุณภาพนํ้าค่า DO ไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิกรัม/ลิตร) ดําเนินการตรวจวัดโดยโครงการ  
ส่งนํ้าและบํารุงรักษาภาษีเจริญ 
  3) จุด T3 ที่ปตร.มหาสวัสด์ิ ปัจจุบันค่า DO 1.64 มิลลิกรัม/ลิตร (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ค.60) อยู่ใน
เกณฑ์เริ่มวิกฤต (เฝ้าระวังคุณภาพนํ้าค่า DO ไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิกรัม/ลิตร) ดําเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่ง-
นํ้าและบํารุงรกัษาพระพิมล 
  4) จุด T4 ที่ปตร.พระพิมล ปัจจุบันค่า DO 1.61 มิลลิกรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์เริ่มวิกฤต (เฝ้าระวัง
คุณภาพนํ้าค่า DO ไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิกรัม/ลิตร) ดําเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาพระพิมล 

3. แม่นํ้าบางปะกงมีจุดเฝ้าระวังค่า DO รวม 1 จุด คือ 
  1) จุด B1 ที่ วัดแหลมใต้ ปัจจุบันค่า DO 7.50 มิลลิกรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เฝ้าระวัง
คุณภาพนํ้าค่า DO ไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิกรัม/ลิตร) ดําเนินการตรวจวัดโดยสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี13 


