
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้ำ
กรมทรัพยำกรน ้ำ

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตและสิ่งแวดล้อม

สถำนกำรณ์น ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำ
บำงปะกง

รวดเร็ว มีคุณภำพ โปร่งใส มีคุณธรรม

สถำนกำรณ์น ้ำ
- ลุ่มน ้ำบำงปะกง ปัจจุบันสถานการณ์น ้าในล้าน ้า
โดยท่ัวไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน ้าต่้ากว่า
ระดับตลิ่งต่้าสุด) ระดับน ้าในล้าน ้าส่วนใหญ่มี
แนวโน้มลดลง

พื นที่ประสบภัยแล้งในพื นที่ลุม่น ำ้บำงปะกง
- ไม่มีพื นที่ประสบภัยแล้ง

ระดับน ้ำของสถำนีโทรมำตรในพื นที่ 
2. สถำนีบ้ำนโยธะกำ อ.บ้ำนสร้ำง จ.ปรำจีนบุรี (เพ่ิมขึ น)

3. สถำนีบ้ำนใหม่ อ.เมือง จ.นครนำยก (ลดลง)

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

วันที่ 29 มีนำคม 2560

4. สถำนีบ้ำนทุ่งยำยชี อ.ท่ำตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรำ (ลดลง)
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รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้าบางปะกง 
วันที่ 29 มีนาคม 2560 

 
1) สภาพภูมิอากาศ (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 ลักษณะอากาศทั่วไป 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาค
ตะวันออก และภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีปริมาณฝนลดลง ส่วนภาคใต้จะมีฝนตก
หนักบางแห่งในช่วง 1-2 วันนี้ 

 สภาพอากาศภาคตะวันออก 
 มีเมฆบางส่วน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ บริเวณจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 
อุณหภูมิต่่าสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 
10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่่ากว่า 1 เมตร 

  
แผนที่อากาศ วันที่ 29 มี.ค. 2560 เวลา 07.00 น. ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที่ 29 มี.ค. 2560 เวลา 07.00 น. 

 
2)  สถานการณ์ฝน 

จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้่าบางปะกงของวันที่ 28 มีนาคม 2560 จากกรมทรัพยากรน้่า 
กรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้่าและการเกษตร (องค์การมหาชน) พบว่า มีฝนตก
เล็กน้อยในบางพ้ืนที่ โดยบริเวณอ่าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี บริเวณอ่าเภอท่าตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา บริเวณอ่าเภอกิ้งเกาะจันทร์ และบ่อทองจังหวัดชลบุรี บริเวณอ่าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก มี
ปริมาณฝน 0.0 – 21.8 มม. 
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ข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื้นที่ลุ่มน้่าบางปะกง ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 07.00 น. 

ล้าดับ สถานี ปริมาณฝน (มม.) 

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

2 บ้านโสธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 0.0 

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

4 บ้านโยธะกา ต.บางเตย อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 1.3 

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

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

7 บ้านทุ่งกระทราย ต.เกาะจันทร์ อ.กิ้งเกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 1.0 

8 บ้านป่าขะ ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 21.8 

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

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

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

12 บ้านซ่อง ต.วัดสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 5.8 

13 บ้านช่าป่างาม ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 0.0 

14 บ้านนางรอง ต.สาลิกา อ.เมืองนครนายก  จ.นครนายก 0.0 

หมายเหตุ  “ฝ” คือ ฝนวัดปริมาณไม่ได้ (ต่่ากว่า 0.1 มิลลิเมตร) 

 

ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “สถานีระยอง” ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560 (ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 
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สถานการณ์น ้าฝน 
 

  
แผนที่การคาดการณ์น้า่ฝนวันที ่29 มี.ค. 60 แผนที่การคาดการณ์น้า่ฝนวันที ่30 มี.ค. 60 

  
ผนที่การคาดการณ์น้า่ฝนวันที่ 31 มี.ค. 60 แผนที่การคาดการณ์น้า่ฝนวันที ่1 เม.ย. 60 

  
แผนที่การคาดการณ์น้า่ฝนวันที ่2 เม.ย. 60 แผนที่การคาดการณ์น้า่ฝนวันที ่3 เม.ย. 60 

ที่มา : www.thaiwater.net 

  ผลการคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า  
 
 
 

  

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

 สถานการณ์น ้าท่า (25 – 29 มี.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.) 

25 
มี.ค. 

26 
มี.ค. 

27 
มี.ค. 

28 
มี.ค. 

29 
มี.ค. 

(เพิ่ม/
ลด) 

Kgt.19A 
พนัส
นิคม 

ชลบุร ี
4.8 1.87 2.01 1.99 1.98 1.84 

ลดลง 
* * * * * * 

Kgt.30 
เทศบาล
เมือง 

ฉะเชิงเทรา 
1.70 * * * * * 

* 
น้่าหนุน * * * * * 

Ny.1B เมือง นครนายก 
8.81 4.48 4.58 4.60 4.62 4.20 

ลดลง 
206 15.4 18.4 19.0 19.6 8.00 

Ny.3 บ้านนา นครนายก 
6.26 1.05 1.07 1.10 1.08 1.05 

ลดลง 
ติดฝาย * * * * * 

Ny.4 เมือง ปราจีนบุร ี
3.37 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 

ทรงตัว 
177 * * * * * 

Ny.7 เมือง นครนายก 
5.38 3.51 3.78 3.78 3.78 3.71 

ลดลง 
* * * * * * 

หมายเหตุ * ไม่มีข้อมูล 

 ข้อมูลระดับน้่าจากระบบตรวจวัดสภาพทางไกลอัตโนมัติลุ่มน้่าบางปะกง-ปราจีนบุรี กรมทรัพยากรน้่า
ประจ่าวันที่ 29 มีนาคม 2560 

ข้อมูลระดับน ้า (27 – 29 มี.ค. 2560 ที่มา: กรมทรัพยากรน้่า เวลา 07.00 น.) 
 

สถานี ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 
ระดับ
ตลิ่ง

(ต่้าสุด) 

จันทร์ อังคาร พุธ แนวโน้ม 
27 
มี.ค. 

28 
มี.ค. 

29 
มี.ค. 

(เพิ่ม/
ลด) 

บ้านบางขนาก บางขนาก บางน้่าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 9.58 0.42 0.53 0.52 ลดลง 

บ้านโยธะกา บางเตย บ้านสร้าง ปราจีนบุร ี 10.87 0.53 1.04 1.11 เพิ่มขึ้น 

บ้านใหม่ ศรีนาวา เมือง นครนายก 7.57 4.14 4.17 3.84 ลดลง 

บ้านทุ่งยายช ี ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 5.78 1.65 1.60 1.56 ลดลง 

4) สรุป 
สถานการณ์น้่าในลุ่มน้่าบางปะกงประจ่าวันที่ 29 มีนาคม 2560 อยู่ในภาวะปกติ และระดับน้่าในล่าน้่า

ส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง 


