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รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้าเจ้าพระยา 
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 

1) สภาพภูมิอากาศ   
ลักษณะอากาศทั่วไป (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลงอีก 1-

2 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง ส้าหรับภาคใต้ยังคงมี ฝนตกชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักบางพื นที่ ขอให้
ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วย ส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 
2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่ง   

สภาพอากาศภาคกลาง  อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง อุณหภูมิ
ต่้าสุด 19-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ในช่วงวันที่ 1-3 พ.ย. อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ น 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่้าสุด 23-25 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 4-6 
พ.ย. อากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง กับมีลมแรก อุณหภูมิต่้าสุด 20-23 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส 

      
 

  แผนที่อากาศ วันที่ 31 ต.ค. 2560 เวลา 07.00 น.   ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที่ 31 ต.ค. 2560   
 

2) สถานการณ์ฝน 
จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยาของวันที่ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 จากกรมทรัพยากรน ้า 

กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) พบว่าไม่
มีฝนตกในพื นทีลุ่่มน ้าเจ้าพระยา 
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สถานการณ์น ้าฝน 
 

  

แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 31 ต.ค. 60 แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 1 พ.ย.60 

  
แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 2 พ.ย. 60 แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 3 พ.ย. 60 

  

แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 4 พ.ย. 60 แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที ่5 พ.ย. 60 
ที่มา : www.thaiwater.net 

 
 
 
 
 
 

http://www.thaiwater.net/
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3) ข้อมูลปริมาณน ้าในล้าน ้า 
 ลุ่มน ้าเจ้าพระยา ปัจจุบันมีพื นที่ประสบอุทกภัย 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี 
อ่างทอง ปทุมธานี อุทัยธานีและอยุธยา โดยระดับน ้าส่วนใหญ่ลดลงจากเมื่อวาน 
สถานการณ์น ้าท่า (29 – 31 ต.ค. 2560 ทีม่า: กรมชลประทาน) 

สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

อาทิตย ์ จันทร์ อังคาร 

ปริมา
ณน ้า
(ลบ.
ม./วิ.) 

29 
ต.ค. 

30 
ต.ค. 

31 
ต.ค. 

C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรรค์ 26.20 24.87 24.80 24.72 

3,590 2879 2844 2804 
C.13 เข่ือน

เจ้าพระยา 
สรรพยา ชัยนาท 17.21 17.31 17.20 17.03 

2,840 2697 2697 2647 
C.3 เจ้าพระยา เมือง สิงห์บุรี 11.70 12.60 12.60 12.55 

2,340 2644 2644 2624 
C.35 เจ้าพระยา พระนคร  

ศรีอยุธยา 
พระนคร  
ศรีอยุธยา 

4.58 5.22 5.21 5.18 
1,155 1371 1368 1359 

C.36 คลองบาง
หลวง 

บางบาล พระนคร  
ศรีอยุธยา 

4.00 6.28 6.27 6.25 
404 843 841 837 

C.37 คลอง 
บางบาน 

บางบาล พระนคร  
ศรีอยุธยา 

3.80 5.28 5.28 5.27 
134 260 260 259 
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9      

ปริมาณน ้าในล้าน ้าของคลองต่างๆ ในพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยา 

4) สรุป 

สถานการณ์ในลุ่มน ้าเจ้าพระยามีพื นที่ประสบอุทกภัย 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท 
สิงห์บุรี อ่างทอง ปทุมธานี อุทัยธานี และอยุธยา โดยระดับน ้าเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณน ้าไหลผ่าน 
2,647 ลบ.ม./วินาที  ระดับน ้าเหนือเขื่อน + 17.03 ม.รทก. ระดับน ้าท้ายเข่ือน +15.92 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) 

 
 


