
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ศูนย์ป้องกันวิกฤตินํ้า
กรมทรัพยากรนํ้า

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม

สถานการณ์นํ้าในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้า
บางปะกง

รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม

สถานการณ์น้าํ
- ลุ่มน้ําบางปะกง ปัจจุบันสถานการณ์น้ําในลําน้ํา
โดยท่ัวไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ําต่ํากว่า
ระดับตลิ่งต่ําสุด) ระดับน้ําในลําน้ําส่วนใหญ่มี
แนวโน้มลดลง

พื้นท่ีประสบอุทกภยัในพืน้ท่ีลุม่น้ําบางปะกง
- ไม่มีพื้นท่ีประสบอุทกภัย

ระดับน้าํของสถานีโทรมาตรในพ้ืนท่ี 
2.สถานบี้านโยธะกา อ.บ้านสรา้ง จ.ปราจีนบุรี (ทรงตัว)

3. สถานีบ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครนายก (ลดลง)

1. สถานีบ้านบางขนาก อ.บางน้ําเปรีย้ว จ.ฉะเชิงเทรา(ทรงตัว)

วันท่ี 16 ธันวาคม 2559

4. สถานีบ้านทุง่กระทราย อ.ก้ิงเกาะจันทร์ จ.ชลบุรี (ลดลง)
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รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้าบางปะกง 
วันที่ 16 ธันวาคม 2559 

 
1) สภาพภูมิอากาศ   

 

ลักษณะอากาศทั่วไป (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นและอุณหภูมิจะลดลงได้ 3-5 
องศาเซลเซียส กับมีลมแรง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีอากาศเย็น
และมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนรักษาสุขภาพ
เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่วนภาคใต้มีฝนตกเพ่ิมขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช   
 สภาพอากาศภาคตะวันออก อากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศา กับมีลมแรง โดยมีฝนร้อยละ 20 
ของพ้ืนที่ อุณหภูมิต่่าสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส ผลคาดการณ์ปริมาณ
น้่าฝนล่วงหน้า 1-7 วัน ในช่วงวันที่ 16-18 ธ.ค. อากาศเย็นกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิต่่าสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส และ ในช่วงวันที่ 19-21 
ธ.ค. อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่่าสุด 22-25 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส 
 

    
 

   แผนที่อากาศ วันที่ 16 ธ.ค. 2559 เวลา 07.00 น.      ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที่ 16 ธ.ค. 2559 
 

 

2) สถานการณ์ฝน 
 

จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้่าบางปะกงของวันที่ 16 ธันวาคม 2559 จากกรมทรัพยากรน้่า 
กรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้่าและการเกษตร (องค์การมหาชน) พบว่า มีฝนตก
เล็กน้อยในพ้ืนที่ ต่าบลท่าตะเกียบ อ่าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีปริมาณฝน 0.3 มิลลิเมตร 
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ข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้่าบางปะกง ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 07.00 น.  
 

ล้าดับ สถานี ปริมาณฝน (มม.) 

1 บ้านท่าข้าม ต.บ้านท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 0.0 

2 บ้านบางขนาก ต.บางขนาก อ.บางน้่าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 0.0 

3 บ้านโยธะกา ต.บางเตย อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 0.0 

4 บ้านใหม่ ต.ศรีนาวา อ.เมือง  จ.นครนายก 0.0 

5 บ้านทุ่งยายชี ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 0.3 

6 บ้านทุ่งกระทราย ต.เกาะจันทร์ อ.กิ้งเกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 0.0 

7 บ้านป่าขะ ต.ป่าขะ อ.บ้านนา  จ.นครนายก 0.0 

8 บ้านวังกะจะ ต.วังเย็น  อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 0.0 

9 บ้านชะอม ต.ชะอม อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี 0.0 

10 บ้านช่องมะเฟือง ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 0.0 

11 บ้านนางรอง ต.สาลิกา อ.เมืองนครนายก  จ.นครนายก 0.0 
 
หมายเหตุ  “ฝ” คือ ฝนวัดปริมาณไม่ได้ (ต่่ากว่า 0.1 มิลลิเมตร) 

 

ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “สุวรรณภูมิ” ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559 (ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 
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สถานการณ์น ้าฝน 
 

  
แผนที่การคาดการณ์น้า่ฝนวันที ่16 ธ.ค.59 แผนที่การคาดการณ์น้า่ฝนวันที ่17 ธ.ค.59 

  
แผนที่การคาดการณ์น้า่ฝนวันที ่18 ธ.ค.59 แผนที่การคาดการณ์น้า่ฝนวันที ่19 ธ.ค.59 

  
แผนที่การคาดการณ์น้า่ฝนวันที ่20 ธ.ค.59 แผนที่การคาดการณ์น้า่ฝนวันที ่21 ธ.ค.59 

ที่มา : www.thaiwater.net 

  ผลการคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า  
 
 
 

 
 
 

http://www.thaiwater.net/
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3) ข้อมูลปริมาณน ้าในล้าน ้า 
 ลุ่มน้่าบางปะกง ปัจจุบันสถานการณ์น้่าในล่าน้่าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้่าต่่ากว่าระดับ
ตลิ่งต่่าสุด) ระดับน้่าในล่าน้่าส่วนใหญม่ีแนวโน้มลดลง 
 

สถานการณ์น ้าท่า (12 – 16 ธ.ค. 2559 ที่มา: กรมชลประทาน) 
 

สถานี อ้าเภอ จังหวัด 
ระดับตลิ่ง จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ 
ปริมาณน ้า
(ลบ.ม./วิ.) 

12 
ธ.ค. 

13 
ธ.ค. 

14 
ธ.ค. 

15 
ธ.ค. 

16 
ธ.ค. 

Kgt.19A พนัสนิคม ชลบุร ี
4.8 1.71 1.67 1.66 1.59 1.56 
* * * * * * 

Kgt.30 เทศบาล
เมือง ฉะเชิงเทรา 

1.70 0.77 0.73 0.68 0.20 -0.14 
น้่าหนนุ * * * * * 

Ny.1B เมือง นครนายก 
8.81 3.90 3.91 3.94 3.92 3.90 
206 2.00 2.20 2.80 2.40 2.00 

Ny.3 บ้านนา นครนายก 
6.26 2.00 1.88 1.85 1.87 1.86 

ติดฝาย * * * * * 

Ny.4 เมือง ปราจีนบุร ี
3.37 0.58 0.57 0.56 0.56 0.54 
177 * * * * * 

Ny.7 
เมือง นครนายก 

5.38 3.46 3.55 3.46 3.45 3.47 
* * * * * * 

 

หมายเหตุ * ไม่มีข้อมูล   
 
 ข้อมูลระดับน้่าจากระบบตรวจวัดสภาพทางไกลอัตโนมัติลุ่มน้่าบางปะกง-ปราจีนบุรี กรมทรัพยากรน้่า
ประจ่าวันที่ 16 ธันวาคม 2559   

ข้อมูลระดับน ้า (14 – 16 ธ.ค.2559 ที่มา: กรมทรัพยากรน้่า)    
 

สถานี ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 
ระดับ
ตลิ่ง

(ต่้าสุด) 

พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ แนวโน้ม 
14 
ธ.ค. 

15 
ธ.ค. 

16 
ธ.ค. 

(เพิ่ม/
ลด) 

บ้านบางขนาก บางขนาก บางน้่าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 9.58 0.14 0.22 0.23 เพิ่มขึ้น 

บ้านโยธะกา บางเตย บ้านสร้าง ปราจีนบุร ี 10.87 2.96 2.96 2.96 ทรงตัว 

บ้านใหม่ ศรีนาวา เมือง นครนายก 7.57 3.87 3.86 3.85 ลดลง 

บ้านทุ่งยายช ี ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 5.78 2.60 2.70 2.74 เพิ่มขึ้น 

บ้านทุ่งกระทราย เกาะจันทร ์ กิ้งเกาะจันทร ์ ชลบุร ี 9.18 1.48 1.42 1.43 เพิ่มขึ้น 

บ้านป่าขะ ป่าขะ บ้านนา นครนายก 5.87 3.17 3.17 3.17 ทรงตัว 
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