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รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้าเจ้าพระยา 
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 

1) สภาพภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศทั่วไป (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับ

มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่้าสุด 14-21 องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมี
หมอกในตอนเช้า ส้าหรับยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่้าสุด 3 -13 องศาเซลเซียส 
ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น และระมัดระวังในการ
สัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย ส้าหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง 

ฝุ่นละออง ในระยะนี  ลมตะวันออกท่ีพัดปกคลุมภาคกลางรวมทั งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีก้าลัง
อ่อนลง ท้าให้มีการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันเพ่ิมมากขึ น ส่วนภาคเหนืออากาศยังยกตัวได้ไม่ดีในตอนเช้า 
และมีลมอ่อน ท้าให้ตอนเช้ามีการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควัน ตอนบ่ายจะดีขึ นเนื่องจากอากาศยกตัวได้ดี 

เมื่อเวลา 04.00 น. บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีก้าลังอ่อน ท้าให้มีหมอก
ในตอนเช้า กับมีอากาศเย็นถึงหนาวในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคกลางและภาค
ตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้า ส้าหรับลมตะวันออกท่ีพัดปกคลุมภาคใต้มีก้าลังปานกลาง 

สภาพอากาศภาคกลาง อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่้าสุด 20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุด 34-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. 

 

    
         แผนที่อากาศ วันที่ 3 ก.พ. 2563 เวลา 01.00 น.      ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที่ 3 ก.พ. 2563 

 

2) สถานการณ์ฝน 
จากข้อมูลสถานการณ์น ้าฝนในพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยาของวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 จากกรมทรัพยากรน ้า กรม

อุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) พบว่าไม่มีฝน
ตกในพื นที่ลุ่มน ้า  
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สถานการณ์น ้าฝน 
 

  
แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที ่4 ก.พ. 63 แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 5 ก.พ. 63 

  
แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 6 ก.พ. 63 แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 7 ก.พ. 63 

   
แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 8 ก.พ. 63 แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที ่9 ก.พ. 63 

ที่มา : www.thaiwater.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thaiwater.net/
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3) ข้อมูลปริมาณน ้าในล้าน ้า 
 ลุ่มน ้าเจ้าพระยา ระดับน ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยระดับน ้าลดลงในบางสถานี 
สถานการณ์น ้าท่า (3 ก.พ. – 5 ก.พ. 2563 ทีม่า: กรมชลประทาน) 
 

สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 
ระดับตลิ่ง จันทร์ อังคาร พุธ 
ปริมาณน ้า
(ลบ.ม./วิ.) 

3 
ก.พ. 

4 
ก.พ. 

5 
ก.พ. 

C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรรค์ 26.20 16.95 16.95 16.95 
3,590 156 156 156 

C.13 เข่ือน
เจ้าพระยา 

สรรพยา ชัยนาท 17.21 13.49 13.44 13.39 
2,840 70 70 70 

C.3 เจ้าพระยา เมือง สิงห์บุรี 11.70 1.83 1.78 1.73 
2,340 ** ** ** 

C.35 เจ้าพระยา พระนคร  
ศรีอยุธยา 

พระนคร  
ศรีอยุธยา 

4.58 0.40 0.39 0.38 
1,155 ** ** ** 

C.36 คลองบาง
หลวง 

บางบาล พระนคร  
ศรีอยุธยา 

4.00 0.22 0.23 0.29 
404 ** ** ** 

C.37 คลอง 
บางบาน 

บางบาล พระนคร  
ศรีอยุธยา 

3.80 0.17 0.20 0.25 
134 ** ** ** 
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สถานีทับกฤช ต.ทับกฤชใต้อ.ชุมแสง 
จ.นครสวรรค์ (ลุ่มน ้าเจ้าพระยา) 

สถานีวัดโคกจันทร์ ต.โพนางด้า อ.สรรพยา 
จ.ชัยนาท (ลุ่มน ้าเจ้าพระยา) 

  
สถานีบ้านป้อม ต.รามัญ อ.เมือง 

จ.พระนครศรีอยุธยา (ลุ่มน ้าเจ้าพระยา) 
สถานีบ้านท้ายดง ต.บางกระบือ อ.สามโคก 

จ.ปทุมธานี (ลุ่มน ้าเจ้าพระยา) 

  
ปริมาณน ้าในล้าน ้าต่างๆ ในพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยา 

 
4) สรุป 

สถานการณ์ในลุ่มน ้าเจ้าพระยาอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยระดับน ้าเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณน ้าไหลผ่าน 70
ลบ.ม./วินาที ระดับน ้าเหนือเข่ือน + 13.49 ม.รทก. ระดับน ้าท้ายเข่ือน +5.51 ม.รทก. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


