
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้ำ
กรมทรัพยำกรน ้ำ

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตและสิ่งแวดล้อม

สถำนกำรณ์น ้ำในลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำ

รวดเร็ว มีคุณภำพ โปร่งใส มีคุณธรรม

สถำนกำรณ์น ้ำ

- แม่น ้ำเจ้ำพระยำที่สถำนวัีดระดับน ้ำ C2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์
มีปริมำณน ้ำไหลผ่ำน 331 ลบ.ม./วินำที  
ระดับน ้ำ +18.41 ม.รทก. ต่้ำกว่ำตลิ่ง 8.70 เมตร 

- เขื่อนเจ้ำพระยำมีปริมำณน ำ้ไหลผ่ำน 70 ลบ.ม./วินำที  
ระดับน ้ำเหนือเขื่อน + 15.66 ม.รทก. 
ระดับน ้ำท้ำยเขื่อน + 5.65 ม.รทก. 

สถำนีโทรมำตรในลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำ ได้แก่
1. สถำนีอ่ำงทอง อ.เมือง จ.อ่ำงทอง (เพิ่มขึ น)

3. สถำนีวัดโครกจันทร์ อ.สรรพยำ จ.ชัยนำท (ลดลง)

2. สถำนีสะพำนพุทธยอดฟ้ำ อ.ธัญบุรี กทม. (ลดลง)

4. สถำนีวัดทรงเสวย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนำท (ลดลง)



   

รายงานสถานการณน์ ้าลุ่มน ้าเจ้าพระยา   3 พฤษภาคม 2560 

 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ กรมทรพัยำกรน ้ำ - 1 - 

รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้าเจ้าพระยา 
วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 

1) สภาพภูมิอากาศ   
ลักษณะอากาศทั่วไป (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีอากาศร้อนกับมีอากาศร้อนจัดบางพื นที่ โดยมีฝนฟ้า

คะนองได้บางแห่ง ส่วนมากบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลาง
ตอนล่าง และภาคใต้ รวมทั งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2560 ประเทศ
ไทยตอนบนจะเกิดพายุฤดูร้อนขึ น โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ฟ้าผ่า ลมกระโชกแรง กับลูกเห็บตกในภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวควรหลีกเลี่ยงที่โล่งแจ้ง การอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ 
ป้ายโฆษณาท่ีไม่แข็งแรง ซึ่งจะเกิดขณะที่มีพายุฤดูร้อนไว้ด้วย 

สภาพอากาศภาค การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 2 – 3 พ.ค. ประเทศไทยมีอากาศร้อนกับมี
อากาศร้อนจัดบางพื นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองได้บางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 4 - 8 พ.ค. ประเทศไทยตอนบนจะเกิดพายุ
ฤดูร้อนหลายพื นที่ โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ฟ้าผ่า ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางแห่ง และอากาศจะคลาย
ความร้อนลงข้อควรระวัง   ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 4 - 8 พ.ค. ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน
หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาท่ีไม่แข็งแรง ในขณะที่มีพายุฝนฟ้าคะนองและลม
กระโชกแรงรวมทั งลูกเห็บตกบางแห่งไว้ด้วย ในช่วงวันที่ 2 - 4 พ.ค. อากาศร้อนกับมีอากาศร้อนจัดในบางพื นที่ 
โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื นที่ อุณหภูมิต่้าสุด 25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-40 องศา
เซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 5 - 8 พ.ค. มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื นที่
กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่้าสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส ลม
ตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม. 

       
 

   แผนที่อากาศ วันที่ 3 พ.ค. 2560 เวลา 07.00 น.   ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที่ 3 พ.ค. 2560   
2) สถานการณ์ฝน 

จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยาของวันที่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 จากกรมทรัพยากรน ้า 
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) พบว่าไม่
มีฝนตกในพื นทีจ่ังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี และกรุงเทพฯ  
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ข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยา ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.00 น.  

 

ล้าดับ สถาน ี 3 พ.ค. 2560 

1 อ.ไพศาลี  จ.นครสวรรค์ 8.2 

2 อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 4.8 
3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี 53.4 
4 อ.บางบัวทอง จ.นนทบุร ี 4.5 
5 กองบินต้ารวจ 23.3 
6 สนามบินดอนเมือง 1.7 

 
หมายเหตุ  “ฝ” คือ ฝนวัดปริมาณไม่ได้ (ต่้ากว่า 0.1 มิลลิเมตร) 
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สถานการณ์น ้าฝน 
 

  
แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 3 พ.ค.60 แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 4 พ.ค.60 

  
แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 5 พ.ค.60 แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 6 พ.ค.60 

  
แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 7 พ.ค.60 แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที ่8 พ.ค.60 

ที่มา : www.thaiwater.net 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thaiwater.net/
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3) ข้อมูลปริมาณน ้าในล้าน ้า 
 ลุ่มน ้าเจ้าพระยา ปัจจุบันสถานการณ์น ้าในล้าน ้าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ และในบางพื นที่มีระดับ
น ้าลดลงกว่าเมื่อวาน 
สถานการณ์น ้าท่า (1– 3 พ.ค. 2560 ทีม่า: กรมชลประทาน) 

สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

จันทร์ 
 

อังคาร 
 

พุธ 
 

ปริมา
ณน ้า
(ลบ.
ม./วิ.) 

1 
พ.ค. 

2 
พ.ค. 

3 
พ.ค. 

C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรรค์ 26.20 18.35 18.38 18.41 

3,590 331 336 341 
C.13 เข่ือน

เจ้าพระยา 
สรรพยา ชัยนาท 15.77 15.45 15.59 15.66 

2,840 70 70 70 
C.3 เจ้าพระยา เมือง สิงห์บุรี 11.70 2.08 2.08 2.08 

2,340 68 68 68 
C.35 เจ้าพระยา พระนคร  

ศรีอยุธยา 
พระนคร  
ศรีอยุธยา 

4.58 0.79 0.94 0.95 

1,155 * * * 

C.36 คลองบาง
หลวง 

บางบาล พระนคร  
ศรีอยุธยา 

4.00 0.44 0.45 0.43 
404 * * * 

C.37 คลอง 
บางบาน 

บางบาล พระนคร  
ศรีอยุธยา 

3.80 0.51 0.55 0.54 
134   *   *   * 

 
ข้อมูลระดับน ้า 3 พ.ค. 2560 ที่มา: กรมทรัพยากรน ้า) 

สถานี ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 
ระดับตลิ่ง
(ต่้าสุด) 

จันทร์ อังคาร พุธ แนวโน้ม 
1 

พ.ค. 
2 

พ.ค. 
3 

พ.ค. 
วัดทรงเสวย หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท 16.45 4.92 4.78 4.69 ลดลง 
วัดโคกจันทร์ โพนางด้า สรรพยา ชัยนาท 14.93 4.75 4.74 4.72 ลดลง 

อ่างทอง บางแก้ว เมือง อ่างทอง 8.46 0.54 0.47 0.55 เพ่ิมขึ น 
สะพานพุทธยอดฟ้า วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กทม. 2.90 -0.53 0.14 -0.32 ลดลง 

 
 
 



   

รายงานสถานการณน์ ้าลุ่มน ้าเจ้าพระยา   3 พฤษภาคม 2560 

 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ กรมทรพัยำกรน ้ำ - 5 - 

 
 
 

     
 
 
 
 
 

9      

ปริมาณน ้าในล้าน ้าของคลองต่างๆ ในพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยา 

4) สรุป 

 สถานการณ์ในลุ่มน ้าเจ้าพระยาส่วนใหญ่เข้าสูภาวะปกติ และในบางพื นที่มีระดับน ้าลดลงกว่าเมื่อวาน
เล็กน้อย โดยระดับน ้าเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณน ้าไหลผ่าน 70 ลบ.ม./วินาที  ระดับน ้าเหนือเขื่อน +15.66 ม.
รทก. ระดับน ้าท้ายเข่ือน +5.65 ม.รทก.    

 

สถานีสะพานพระพุทธยอดฟ้า ต.วัดกัลยาณ์ อ.ธนบุร ี
จ.กรุงเทพฯ (ลุ่มน ้าเจ้าพระยา) 

 

สถานีสะพานปรีดี-ธ้ารง ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยธุยา (ลุ่มน ้าเจ้าพระยา) 

 

 
 

สถานีโคกจันทร์ – ต.โพธิ์นางด้า อ.สรรพยา  
จ.ชัยนาท (ลุ่มน ้าเจ้าพระยา) 

 

สถานีบ้านยางมณี ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง 
จ.อ่างทอง (ลุ่มน ้าเจ้าพระยา) 

 
 


