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รายงานสถานการณ์น้ําลุ่มน้ําเจ้าพระยา 
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 

 
1) สภาพภมูิอากาศ   

 

ลักษณะอากาศท่ัวไป (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง สําหรับประเทศไทยตอนบนมีฝนลดน้อยลง 

กับมีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมีฝนใกล้เคียงเม่ือวาน 
 สภาพอากาศภาคกลาง เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพ้ืนท่ีส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรี 

กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสงคราม อุณหภูมิ 23-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 
15-30 กม./ชม. ในช่วงวันที่ 2-5 พ.ย. มีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิ 22-34 
องศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันท่ี 6-8 พ.ย. อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศา โดยมีฝนฟ้าคะนอง 
ร้อยละ 30-40 ของพ้ืนที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิ 20-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ 
ความเร็ว 15-30 กม. /ชม. 

   
 

    แผนท่ีอากาศ วันท่ี 3 พ.ย. 2559 เวลา 07.00 น.   ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันท่ี 3 พ.ย. 2559 
 

 

2) สถานการณ์ฝน 
 

จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าเจ้าพระยาของวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 จากกรมทรัพยากรนํ้า       
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องค์การมหาชน) พบว่า    
มีฝนตกในพ้ืนท่ี จังหวัดนครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่จะตกสูงในพื้นท่ีกทม.
โดยวัดปริมาณฝนสูงสุด 34.6 ที่รร.ทวีธาภิเศก2  
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ข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าเจ้าพระยา ณ วันที่ 3 พฤศจิยายน 2559 เวลา 07.00 น.  
 

ลําดับ สถาน ี 3 พ.ย. 2559 
1 อ.บรรพตพิสยั จ.นครสวรรค์ 6.8 
2 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 27.6 
3 อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 2.4 
4 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 3.3 
5 อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 5.7 
6 การท่าเรอืแห่งประเทศไทย 20.2 
7 สํานักงานเขตหนองแขม 31.6 
8 รร.ทวีธาภิเศก2 34.6 
9 รร.วัดหัวกระบือ 21.8 

 
หมายเหตุ  “ฝ” คือ ฝนวัดปริมาณไม่ได้ (ตํ่ากว่า 0.1 มิลลิเมตร) 

 
ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “ชัยนาท” ณ วันท่ี 3 พฤศจิยายน 2559 (ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 
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สถานการณ์น้าํฝน 
 

  
แผนท่ีการคาดการณ์น้ําฝนวันท่ี 2 พ.ย.59 แผนท่ีการคาดการณ์น้ําฝนวันท่ี 3 พ.ย.59 

แผนท่ีการคาดการณ์น้ําฝนวันท่ี 4 พ.ย.59 แผนท่ีการคาดการณ์น้ําฝนวันท่ี 5 พ.ย.59

  
แผนท่ีการคาดการณ์น้ําฝนวันท่ี 6 พ.ย.59 แผนท่ีการคาดการณ์น้ําฝนวันท่ี 7 พ.ย.59

ที่มา : www.thaiwater.net 
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3) ข้อมูลปรมิาณน้ําในลําน้ํา 
 ลุ่มน้ําเจ้าพระยา ปัจจุบันสถานการณ์นํ้าในลําน้ําโดยท่ัวไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ แต่จะมีนํ้าล้นตลิ่งใน  
บางพ้ืนที่ จังหวัดพระนครอยุธยา ชัยนาท ปทุมธานี อ่างทอง นครสวรรค์ และสิงห์บุรีท้ังนี้ระดับน้ําส่วนใหญ่      
มีแนวโน้มลดลง 
 

สถานการณ์น้ําท่า (30 ต.ค. – 3 พ.ย. 2559 ที่มา: กรมชลประทาน) 

สถา
นี แม่น้ํา อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง

อาทิต
ย์

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี

ปริมาณ
น้ํา(ลบ.
ม./วิ.) 

30 
ต.ค. 

31 
ต.ค. 

1 
พ.ย. 

2 
พ.ย. 

3 
พ.ย. 

C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรร
ค์ 

26.20 22.57 22.44 22.42 22.39 22.33 
3,590 1,578 1,526 1,518 1,506 1,474 

C.13 เขื่อน
เจ้าพระยา 

สรรพยา ชัยนาท 15.77 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 
2,840 1,167 1,194 1,178 1,163 1,141 

C.3 เจ้าพระยา เมือง สิงห์บุรี 11.70 9.24 9.38 9.32 9.22 9.20 
2,340 1,097 1,139 1,121 1,091 1,085 

C.35 เจ้าพระยา พระนคร  
ศรีอยุธยา 

พระนคร  
ศรีอยุธยา

4.58 3.16 3.26 3.25 3.24 5.77 
1,155 785 810 808 805 1,148 

C.36 คลองบาง
หลวง 

บางบาล พระนคร  
ศรีอยุธยา

4.00 4.04 4.13 4.13 4.09 3.19 
404 409 421 421 416 793 

C.37 คลองบาง
บาน 

บางบาล พระนคร  
ศรีอยุธยา

3.80 3.25 3.34 3.34 3.33 4.06 
134 111 115 115 114 412 

 

 ข้อมูลระดับนํ้าจากระบบตรวจวัดสภาพทางไกลอัตโนมัติลุ่มนํ้าเจ้าพระยา กรมทรัพยากรนํ้าประจําวันท่ี  
3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 06.00 น. ระดับน้ําท่ีสถานีโทรมาตรส่วนใหญ่มีลดลง 

ข้อมูลระดับน้าํ 1 พ.ย. – 3 พ.ย. 2559 ท่ีมา: กรมทรัพยากรนํ้า) 
 

สถานี ตําบล อําเภอ จังหวัด 
ระดับ
ตลิ่ง

(ตํ่าสุด) 

อังคาร พุธ พฤหัสบดี แนวโน้ม 
1  

พ.ย. 
2 

พ.ย. 
3 

พ.ย. 
(เพ่ิม/
ลด) 

วัดทรงเสวย หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท 16.45 7.01 6.84 6.10 ลดลง 
วัดโคกจันทร์ โพนางดํา สรรพยา ชัยนาท 14.93 11.83 11.74 11.65 ลดลง 

สะพานปรีดี-ธํารง หัวรอ พระนคร
ศรีอยุธยา

พระนคร 
ศรีอยุธยา 4.02 0.93 0.86 0.82 ลดลง 

อ่างทอง บางแก้ว เมือง อ่างทอง 8.46 5.71 5.62 5.60 ลดลง 
สะพานพุทธยอดฟ้า วัดกลัยาณ ์ ธนบุร ี กทม. 2.90 1.03 1.20 1.28 เพ่ิมขึ้น 
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ปริมาณน้ําในลําน้ําของคลองต่างๆ ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําเจ้าพระยา 

 
4) พ้ืนท่ีประสบภัย  

 พ้ืนที่ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่ลุ่มน้ําเจ้าพระตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันที่  
3 พฤศจิกายน 2559 มีจํานวนท้ังสิ้น 3 จังหวัด 10 อําเภอ ได้แก่ จังหวดนครสวรรค์ 5 อําเภอ จังหวัด
อ่างทอง 1 อําเภอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4 อําเภอ มีประชาชนได้รับผลกระทบ 51,711 ครัวเรือน 
พ้ืนที่การเกษตรเสียหาย 273,258 ไร่ 

สถานีสะพานพระพุทธยอดฟ้า ต.วัดกัลยาณ์ อ.ธนบรีุ 
จ.กรุงเทพฯ (ลุ่มนํ้าเจ้าพระยา) 

สถานีสะพานปรีดี-ธํารง ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา (ลุ่มนํ้าเจ้าพระยา) 

สถานีโคกจันทร์ – ต.โพธิ์นางดํา อ.สรรพยา  
จ.ชัยนาท (ลุ่มนํ้าเจ้าพระยา) 

สถานีอ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมือง 
จ.อ่างทอง (ลุ่มนํ้าเจ้าพระยา) 


