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ที่ ฉช 0021/ว 270
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง รายงานสถานการณ์น้าของจังหวัดฉะเชิงเทรา
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา นายอ้าเภอทุกอ้าเภอ
โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์ ส้านักงานเกษตรจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอรายงานสถานการณ์น้าของจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประจ้าวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เพื่อโปรดทราบ ดังนี
1. สภาพอากาศ ข้อมูลจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทรา
1.1 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็น
และอุณหภูมิลดลง 2-4 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนอง ส้าหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิจะ
ลดลง 1-3 องศาเซลเซียส
ลักษณะสาคัญทางอุตุนิยมวิทยา บริเวณความกดอากาศสูงก้าลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุม
ประเทศไทยตอนบนแล้ว ลักษณะเช่นนีท้าให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลง และอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศา กับมีลมแรง
ส้าหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีก้าลังปานกลาง ท้าให้ภาคใต้ฝั่ งตะวันออกมีฝนตก
ต่อเนื่องบางแห่ง อนึ่ง พายุโซนร้อน “โทกาเงะ”(TOKAGE) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน คาดว่าจะอ่อนก้าลังลงเป็นพายุ
ดีเปรสชั่นและหย่อมความกดอากาศต่้าตามล้าดับ ในวันนี (28 พ.ย. 59) โดยพายุนีไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของ
ประเทศไทย

แผนที่อากาศผิวพืนวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 01.00 น. บริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนพายุโซนร้อน “โทกาเงะ (TOKAGE)” บริเวณประเทศฟิลิปปินส์ ไม่เคลื่อนที่ ไม่มีผลกระทบต่อ
ประเทศไทย
1.2 ภาคตะวันออก อากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศา กับมีลมแรง อุณหภูมิต่้าสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่ง
คลื่นสูง 1-2 เมตร
1.3 จังหวัดฉะเชิงเทรา อุณหภูมิสูงสุดวันนี 32.0°ซ. ต่้าสุดวันพรุ่งนี 22.0°ซ. มีเมฆเป็นบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ
10 ของพืนที่

-21.4 ปริมาณฝนรวม ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ปริมาณน้าฝนตังแต่ต้นปี (1 ม.ค. 59) ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เท่ากับ
1,318.2 มม.
ปริมาณนาฝน 24 ชั่วโมง (07.00 น. เมื่อวานนี ถึง 07.00 น. วันนี) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

สถานี
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา
ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต
ส้านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
ที่ว่าการอ้าเภอพนมสารคาม
เทศบาลต้าบลบางน้าเปรียว
ส้านักงานเกษตรอ้าเภอบ้านโพธิ์
ส้านักงานเกษตรอ้าเภอบางคล้า
ที่ว่าการอ้าเภอสนามชัยเขต
ที่ว่าการอ้าเภอบางปะกง
ศูนย์วิจัยสัตว์ป่าฉะเชิงเทรา
อ้าเภอท่าตะเกียบ
ส้านักงานเกษตรอ้าเภอราชสาสน์
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50.2 อ่างฯ คลองสียัด อ.ท่าตะเกียบ
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0.0
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หมายเหตุ: * ไม่ได้รับรายงาน
0.1 ม.ม. - 10.0 ม.ม. เล็กน้อยวัดได้
35.1 ม.ม. - 90.0 ม.ม. หนัก

อ่างฯ ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต
อ่างฯ คลองระบม อ.สนามชัยเขต
ฝายท่าลาด อ.พนมสารคาม
อ่างฯ น้าโจน 2 อ.พนมสารคาม
ปตน.สมบูรณ์ อ.บางน้าเปรียว
ปตร.สน.บางขนาก อ.บางน้าเปรียว
ปตร.สน.ท่าไข่ อ.เมือง
โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา
อ.บ้านโพธิ์
ปตร.สน.ท่าถั่ว อ.บ้านโพธิ์
ปตร.สน.ปากตะคลอง อ.บางปะกง

10.1 ม.ม. - 35.0 ม.ม.
90.1 ม.ม. ขึนไป
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2. สภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2559)
คาดหมาย ในช่วงวันที่ 27 พ.ย.- 3 ธ.ค. บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง และอุณหภูมิ
จะลดลงอีก 2-4 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกได้ต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส้าหรับภาคใต้ยังคง
มีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 29 พ.ย.-2 ธ.ค. ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกา้ ลังแรงขึน โดยมี
คลื่นสูง 2-3 เมตร
ข้อควรระวัง ตลอดสัปดาห์นี ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น
ลงไว้ด้วย และในช่วงวันที่ 29 พ.ย. – 3 ธ.ค. ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง

-3ลักษณะสาคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 27 พ.ย.- 3 ธ.ค. บริเวณความกดอากาศสูงก้าลังปานกลางอีกระลอก
หนึ่งจากประเทศจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ท้าให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง และ
อุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาเซลเซียส ส้าหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีก้าลังแรง
ขึน ในช่วงวันที่ 29 พ.ย.- 3 ธ.ค. ท้าให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณ
อ่าวไทยจะมีก้าลังแรงขึน อนึ่ง พายุโซนร้อน “โทกาเงะ”(TOKAGE) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง คาดว่าพายุนีจะอ่อนก้าลัง
ลงเป็นพายุดีเปรสชั่น และหย่อมความกดอากาศต่้า ตามล้าดับในช่ว งวันที่ 27-28 พ.ย. พายุนีไม่มีผลกระทบต่อลักษณะ
อากาศของประเทศไทย
ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 27 พ.ย.- 3 ธ.ค. อากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่้าสุด
20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม. ทะเลมี
คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร
3. อิทธิพลนาทะเลที่ปากนาบางปะกง (ฉะเชิงเทรา) คานวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ
วันนีน้าขึนเต็มที่เวลา 05.47 น. วันนีนา้ ลงเต็มที่เวลา 23.46 น.
4. การรุกของนาเค็ม
ความเค็มในแม่น้าบางปะกง (วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559) วัดได้ดังนี
จุดตรวจวัด (กรัม/ลิตร)
เกณฑ์
จุดตรวจวัด (กรัม/ลิตร)
จุดบรรจบแม่น้าปราจีนบุรี (กม.๑๒๘) 0.00
ไม่เสี่ยง เขื่อนทดน้าบางปะกง (กม.๗๔) 0.00
หน้าอ้าเภอบางคล้า (กม.๘๗) 0.20
ไม่เสี่ยง หน้าอ้าเภอบ้านโพธิ์ (กม.๔๐) 0.22
หมายเหตุ: ความเสีย่ งของคุณภาพน้าที่ใช้ในการชลประทาน (กรมพัฒนาที่ดิน)
ปริมาณเกลือในน้า (กรัม/ลิตร)/ความเสีย่ งที่จะเกิดดินเค็ม
น้อยกว่า 0.5/ไม่เสี่ยง, 0.5 – 2.0/เสี่ยงเล็กน้อย , มากกว่า 2.0/เสีย่ งมาก

5. สถานการณ์นา
5.1 การเฝ้าติดตามอ่างเก็บนาขนาดใหญ่ในพืนที่ (วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559)

เกณฑ์
ไม่เสี่ยง
ไม่เสี่ยง

-45.2 สภาพนาในอ่างเก็บนา ข้อมูลโครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
อ่างฯ นาโจน 16
ความจุ 1.97 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บได้
1.325
67.25%

อ่างฯ นาโจน 2
ความจุ 1.96 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บได้
0.758
38.67%

อ่างฯ ลาดกระทิง
ความจุ 4.2 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บได้
3.93
93.57%

อ่างฯ คลองระบม
ความจุ 55.50 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บได้
55.19
99.44%

อ่างฯ คลองสียัด
ความจุ 420 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บได้
270.96
64.51%

0.03%

************************************************************
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสัญญา นามี)
หัวหน้าส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

“ร่วมใจประสาน มาตรการองค์กร สัญจรปลอดภัย เสริมวินับ ปภ.”

