
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ศูนย์ป้องกันวิกฤตินํ้า
กรมทรัพยากรนํ้า

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม

สถานการณ์นํ้าในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้า
บางปะกง

รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม

สถานการณ์น้าํ
- ลุ่มน้ําบางปะกง ปัจจุบันสถานการณ์น้ําในลําน้ํา
โดยท่ัวไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ําตํ่ากว่า
ระดับตล่ิงตํ่าสุด) ระดับน้ําในลําน้ําส่วนใหญ่มี
แนวโน้มลดลง

พื้นท่ีประสบอุทกภยัในพืน้ท่ีลุม่น้ําบางปะกง
- ไม่มีพื้นท่ีประสบอุทกภัย

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

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

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

วันท่ี 3 มีนาคม 2560

4. สถานีบ้านทุง่ยายช ีอ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา (ทรงตัว)
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รายงานสถานการณ์นํ้าลุ่มนํ้าบางปะกง 
วันท่ี 3 มีนาคม 2560 

 
1) สภาพภูมิอากาศ   

 

ลักษณะอากาศท่ัวไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในช่วงเช้าและ
กลางคืนเป็นส่วนใหญ่ สําหรับภาคใต้มีฝนลดลง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างต้ังแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลงไป มีคลื่นสูง 2-3 เมตร 

 สภาพอากาศภาคตะวันออก มีเมฆบางส่วน และอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย กับมีอากาศร้อนในตอน
กลางวันและมีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรี และตราด อุณหภูมิตํ่าสุด 20-24 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมี
คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร 

 

แผนทีอ่ากาศ วันที่ 3 มี.ค. 2560 
เวลา 07.00 น. 

ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที ่3 มี.ค. 2560 
เวลา 11.00 น. 
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2) สถานการณฝ์น 
 

จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าบางปะกงของวันที่ 3 มีนาคม 2560 จากกรมทรัพยากรนํ้า กรม
อุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) พบว่า ไม่มีฝนตกในพ้ืนที่  

 

 

ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “สถานีระยอง” ณ วันที่ 3 มีนาคม 2560 (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 
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สถานการณน์้าํฝน 
 

  
แผนที่การคาดการณ์น้ําฝนวันที่ 3 มี.ค.60 แผนที่การคาดการณ์น้ําฝนวันที่ 4 มี.ค.60 

  
ผนที่การคาดการณ์น้ําฝนวันที่ 5 มี.ค.60 แผนที่การคาดการณ์น้ําฝนวันที่ 6 มี.ค.60 

  
แผนที่การคาดการณ์น้ําฝนวันที่ 7 มี.ค.60 แผนที่การคาดการณ์น้ําฝนวันที่ 8 มี.ค.60 

ที่มา : www.thaiwater.net 

  ผลการคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า  
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3) ข้อมูลปริมาณน้ําในลาํน้าํ 
 ลุ่มนํ้าบางปะกง ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลํานํ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับนํ้าตํ่ากว่าระดับ
ตลิ่งตํ่าสุด) ระดับนํ้าในลํานํ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง 
 

สถานการณ์น้ําท่า (27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2560 ที่มา: กรมชลประทาน)  
 

สถานี อําเภอ จังหวัด 

ระดับตลิ่ง จันทร์ อังคาร พุธ พฤหสับดี ศุกร์ 

ปริมาณนํ้า
(ลบ.ม./วิ.) 

27 
ก.พ. 

28 
ก.พ. 

1 
มี.ค. 

2 
มี.ค. 

3 
มี.ค. 

Kgt.19A พนัสนิคม ชลบุรี 
4.8 1.81 1.81 1.58 1.81 1.82 
* * * * * * 

Kgt.30 
เทศบาล
เมือง 

ฉะเชิงเทรา 
1.70 0.86 0.75 0.58 0.36 0.33 

น้ําหนุน * * * * * 

Ny.1B เมือง นครนายก 
8.81 4.68 4.60 4.14 4.12 4.10 
206 21.40 19.00 6.80 6.40 6.00 

Ny.3 บ้านนา นครนายก 
6.26 1.43 1.42 1.40 1.38 1.35 

ติดฝาย * * * * * 

Ny.4 เมือง ปราจีนบุร ี
3.37 0.24 0.24 0.24 0.23 0.23 
177 * * * * * 

Ny.7 เมือง นครนายก 
5.38 3.92 3.81 3.64 3.60 3.59 

* * * * * * 
 

หมายเหตุ * ไม่มีข้อมูล 
 
 ข้อมูลระดับนํ้าจากระบบตรวจวัดสภาพทางไกลอัตโนมัติลุ่มนํ้าบางปะกง-ปราจีนบุรี กรมทรัพยากรนํ้า
ประจําวันที่ 3 มีนาคม 2560 

ข้อมูลระดับน้าํ (1 – 3 มี.ค. 2560 ที่มา: กรมทรัพยากรนํ้า) 
 

สถานี ตําบล อําเภอ จังหวัด 
ระดับ
ตลิ่ง

(ตํ่าสุด) 

พุธ พฤหสับดี ศุกร์ แนวโน้ม 
1 

มี.ค. 
2 

มี.ค. 
3 

มี.ค. 
(เพิ่ม/
ลด) 

บ้านบางขนาก บางขนาก บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา 9.58 0.39 0.36 0.35 ลดลง 

บ้านโยธะกา บางเตย บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 10.87 2.82 2.82 2.82 ทรงตัว 

บ้านใหม่ ศรีนาวา เมือง นครนายก 7.57 3.77 3.68 3.73 เพ่ิมข้ึน 

บ้านทุ่งยายชี ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 5.78 2.32 2.31 2.31 ทรงตัว 
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4) สรุป 
สถานการณ์นํ้าในลุ่มนํ้าบางปะกงประจําวันที่ 3 มีนาคม 2560 อยู่ในภาวะปกติ และระดับนํ้าในลํานํ้า

ส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง 
 


