
                                                                                                                                                                                                           ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้ำ 
กรมทรัพยำกรน ้ำ 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

สถำนกำรณ์น ำ้ในพื นที่ลุ่มน ้ำ 
บำงปะกง 

“ใฝ่รู้มีคุณธรรมรับผิดชอบตอ่สังคม” 

สถำนกำรณ์น ้ำ 
- ลุ่มน ้ำบำงปะกง ปัจจุบันสถานการณ์น ้าในล้าน ้า
โดยท่ัวไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน ้า ต้่ากว่า
ระดับตล่ิงต้่าสุด )  ระดับน ้าใน ล้าน ้า ส่วนใหญ่มี
แนวโน้มเพ่ิมขึ น 

พื นท่ีประสบอุทกภัยในพื นท่ีลุ่มน ้ำบำงปะกง 
- ไม่มีสถำนกำรณ์ 

ระดับน ้ำของสถำนีโทรมำตรในพื นท่ี  
2. สถำนีบ้ำนโยธะกำ อ.บ้ำนสร้ำง จ.ปรำจีนบุรี (ทรงตัว) 

3. สถำนีบ้ำนป่ำขะ อ.บ้ำนนำ จ.นครนำยก (ลดลง) 

1. สถำนีบ้ำนบำงขนำก อ.บำงน ้ำเปรี ยว จ.ฉะเชิงเทรำ (ลดลง) 

วันท่ี 5 กรกฎำคม 2560 

4. สถำนีบ้ำนทุ่งยำยชี อ.ท่ำตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรำ (เพ่ิมขึ น) 
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รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้าบางปะกง 
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 

 
1) สภาพภูมิอากาศ (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 ลักษณะอากาศท่ัวไป 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองต่อเนื่อง ส่วนภาคเหนือตอนบน
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่ง 

 ลักษณะส้าคัญทางอุตุนิยมวิทยา  
 หย่อมความกดอากาศต่่าปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ท่าให้ภาคเหนือตอนบนและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่าหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ ท่าให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองต่อเนื่อง 
 อนึ่ง พายุโซนร้อน “นันมาดอล” (NANMADOL) บริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศญี่ปุ่น คาด
ว่าจะอ่อนก่าลังลงและสลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่่าในวันที่ 5 ก.ค.60 

 สภาพอากาศภาคตะวันออก 
 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี  ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่่าสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 -33 องศาเซลเซียส  ลม
ตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 -2 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง
ประมาณ 2 เมตร 

  
แผนที่อากาศ วันที่ 5 ก.ค. 60 เวลา 07.00 น. ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที่ 5 ก.ค. 2560 เวลา 07.00 น. 

 
2)  สถานการณ์ฝน 

จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้่าบางปะกงของวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 จากกรมทรัพยากรน้่า 
กรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้่าและการเกษตร (องค์การมหาชน) พบว่า มีฝนตกปาน
กลางถึงฝนตกหนักในบางพ้ืนที่ โดยบริเวณอ่าเภอเมืองนครนายก บ้านนา และปากพลี จังหวัดนครนายก 
บริเวณอ่าเภอสนามชัยเขต บางคล้า บางน้่า เปรี้ยว พนมสารคาม ราชส่าสน์ และท่าตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา บริเวณอ่าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีปริมาณฝน 2.0 – 83.2 มม. 
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ข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้่าบางปะกง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
(ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา เวลา 07.00 น.) 

ล้าดับ พื นท่ี ปริมาณฝน (มม.) 

1 อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 60.9 

2 อ.บ้านนา จ.นครนายก 83.2 

3 อ.ปากพลี จ.นครนายก 63.5 

4 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 20.5 

5 อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 4.1 

6 อ.บางน้่าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 35.8 

7 อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 2.0 

8 อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 36.4 

9 อ.ราชส่าสน์ จ.ฉะเชิงเทรา 30.8 

10 อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 9.1 

11 อ.เมือง จ.ชลบุรี 10.1 

หมายเหตุ  “ฝ” คือ ฝนวัดปริมาณไม่ได้ (ต่่ากว่า 0.1 มิลลิเมตร), “*” คือ ไม่ได้รับข้อมูล 
 

  
ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “สถานีสุวรรณภูมิ” 
ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. 

(ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 

ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “สถานีสัตหีบ” 
ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.06 น. 

(ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 
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สถานการณ์น ้าฝน 
 

  
แผนที่การคาดการณ์น่้าฝนวันที่ 5 ก.ค. 2560 แผนที่การคาดการณ์น่้าฝนวันที่ 6 ก.ค. 60 

  
ผนที่การคาดการณ์น่้าฝนวันที่ 7 ก.ค. 60 แผนที่การคาดการณ์น่้าฝนวันที่ 8 ก.ค. 60 

  
แผนที่การคาดการณ์น่้าฝนวันที่ 9 ก.ค. 60 แผนที่การคาดการณ์น่้าฝนวันที่ 10 ก.ค. 60 

ที่มา : www.thaiwater.net 

  ผลการคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า  
 
 
 

  

http://www.thaiwater.net/
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3) ข้อมูลปริมาณน ้าในล้าน ้า 
 ลุ่มน้่าบางปะกง ปัจจุบันสถานการณ์น้่าในล่าน้่าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้่า ต่่ากว่าระดับ
ตลิ่งต่่าสุด) ระดับน้่าในล่าน้่าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
 

 สถานการณ์น ้าท่า (1 – 5 ก.ค. 2560 ที่มา: กรมชลประทาน เวลา 06.00 น.)  

สถานี อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับ
น ้า (ม.) เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ แนวโน้ม 

ปริมาณ
น ้า(ลบ.
ม./วิ.) 

1 
ก.ค. 

2 
ก.ค. 

3 
ก.ค. 

4 
ก.ค. 

5 
ก.ค. 

(เพ่ิม/
ลด) 

Kgt.19A 
พนัส
นิคม ชลบุรี 

4.8 2.41 2.43 2.41 2.43 2.56 
เพิ่มขึ้น 

* * * * * * 

Kgt.30 เทศบาล
เมือง ฉะเชิงเทรา 

1.70 -0.06 -0.04 -0.09 -0.05 0.12 
เพิ่มขึ้น 

น้่าหนุน * * * * * 

Ny.1B เมือง นครนายก 
8.81 4.32 4.53 4.38 4.39 4.48 

เพิ่มขึ้น 206 18.6 24.9 20.4 20.7 23.4 

Ny.3 บ้านนา นครนายก 
6.26 1.38 1.32 1.29 1.34 1.34 

ทรงตัว 
ติดฝาย 0.92 0.80 0.74 0.84 0.84 

Ny.4 เมือง ปราจีนบุรี 
3.37 0.59 0.74 0.69 0.78 0.70 

ลดลง 
177 2.90 4.40 3.90 4.80 4.00 

Ny.7 เมือง นครนายก 5.38 3.69 3.85 3.82 3.79 3.86 เพิ่มขึ้น 
* * * * * * 

หมายเหตุ * ไม่มีข้อมูล 

 ข้อมูลระดับน้่าจากระบบตรวจวัดสภาพทางไกลอัตโนมัติลุ่มน้่าบางปะกง-ปราจีนบุรี กรมทรัพยากรน้่า
ประจ่าวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 

ข้อมูลระดับน ้า ( 3 – 5 ก.ค. 2560 ที่มา: กรมทรัพยากรน้่า เวลา 07.00 น.) 

สถานี ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 
ระดับ
ตลิ่ง

(ต้่าสุด) 

จันทร์ อังคาร พุธ แนวโน้ม 
3 

ก.ค. 
4 

ก.ค. 
5 

ก.ค. 
(เพ่ิม/
ลด) 

บ้านบางขนาก บางขนาก บางน่้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา 2.00 0.85 0.62 0.14 ลดลง 

บ้านโยธะกา บางเตย บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 2.40 0.99 0.99 0.99 ทรงตัว 

บ้านป่าขะ ป่าขะ บ้านนา นครนายก 5.87 0.75 0.71 0.70 ลดลง 

บ้านทุ่งยายชี ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 5.78 2.94 2.70 3.05 เพ่ิมข้ึน 

4) สรุป 
สถานการณ์น้่าในลุ่มน้่าบางปะกงประจ่าวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 อยู่ในภาวะปกติ และระดับน้่าในล่า

น้่าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 


