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รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้าเจ้าพระยา 
วันที่ 25 มกราคม 2564 

1) สภาพภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศทั่วไป (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา)  

     พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นก้าลังอ่อนปกคลุม
ภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ ท้าให้บริเวณประเทศไทยตอนบน  
มีอุณหภูมิสูงขึ น 1-2 องศาเซลเซียส และมีหมอกหนาในบางพื นที่ แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า
บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ส้าหรับยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน
ระวังอันตรายจากการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วย ส่วนบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก 
รวมทั งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนบางแห่ง ส้าหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย
และภาคใต้มีก้าลังอ่อน ท้าให้ภาคใต้มีฝนน้อยในระยะนี  

สภาพอากาศภาคกลาง มีอากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื นที่ โดยมีฝน
บางแห่งทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิจะสูงขึ น 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่้าสุด 21-23 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-15 กม./ชม. 

ผลคาดการณ์ปริมาณน ้าฝนล่วงหน้า 1-7 วัน ภาคกลาง 
ในช่วงวันที่ 24 – 28 ม.ค. 64 อากาศเย็น และอุณหภูมิจะสูงขึ น 1-3 องศาเซลเซียส กับมีหมอก 

ในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื นที่  อุณหภูมิต่้าสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35  
องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-15 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 29 - 30 ม.ค. 64 อากาศ
เย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่้าสุด 18-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. 
 

      
      แผนที่อากาศ วันที ่25 ม.ค. 2564 เวลา 01.00 น.               ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที่ 25 ม.ค. 2564 
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2) สถานการณ์ฝน 
จากข้อมูลสถานการณ์น ้าฝนในพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยา (ภาคกลาง) ของวันที่ 24 มกราคม 2564  

จากกรมทรัพยากรน ้า กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร 
(องค์การมหาชน) พบว่า ไมม่ีฝนตกในพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยา 

ข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื นที่ลุ่มน ้าเจา้พระยา ณ วันที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 07.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “ชัยนาท”  

ณ วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น.  
(ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา https://weather.tmd.go.th/chn.php) 

 

ลุ่มน ้า จังหวัด* 
ปริมาณฝน 

24 ชม.(มม.) 

 ลพบุรี ไม่มีฝน 

 ปทุมธานี (สกษ.) ไม่มีฝน 

เจ้าพระยา พระนครศรอียุธยา ไม่มีฝน 

 นครสวรรค์ ไม่มีฝน 

 กรุงเทพมหานคร ไม่มีฝน 
หมายเหตุ “ - ” คือ ยังไม่ได้รับรายงาน, *จังหวัดมีพื นที่ลุ่มน ้ามากกว่าร้อยละ 50 

https://weather.tmd.go.th/chn.php
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สถานการณ์น ้าฝน (แผนภาพคาดการณ์ฝนล่วงหน้าความละเอียดสูง WRF-ROMS Model) 
 

 
 
 
 
 
 

  
แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 25 ม.ค. 64 แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 26 ม.ค. 64 

  
แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 27 ม.ค. 64 แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 28 ม.ค. 64 

  
แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 29 ม.ค. 64 แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที ่30 ม.ค. 64 

ทีม่า : www.thaiwater.net 

  ผลการคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า  

http://www.thaiwater.net/
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3) ข้อมูลปริมาณน ้าในล้าน ้า 
สถานการณ์น ้าท่า (21 – 25 ม.ค. 2564 ทีม่า: กรมชลประทาน) 
 

สถาน ี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับตลิ่ง พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ 
แนวโน้ม 
(เพ่ิม/
ลด) 

ปริมาณ
น ้า (ลบ.
ม./วิ.) 

21 
ม.ค. 

22 
ม.ค. 

23 
ม.ค. 

24 
ม.ค. 

25 
ม.ค. 

C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรรค์ 26.20 16.92 16.88 16.96 17.08 17.10 เพิ่มขึ น 
3,590 157.00 153.00 160.00 172.00 174.00 

C.13 เขื่อน
เจ้าพระยา 

สรรพยา ชัยนาท 16.34 12.73 12.77 12.83 12.89 13.03 เพิ่มขึ น 
2,840 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 

C.3 เจ้าพระยา เมือง สิงห์บุร ี 13.40 1.98 1.95 1.90 1.98 2.00 เพิ่มขึ น 
2,900 ** ** ** ** ** 

C.35 เจ้าพระยา พระนคร  
ศรีอยุธยา 

พระนคร  
ศรีอยุธยา 

4.58 0.41 0.45 0.42 0.54 0.52 ลดลง 
1,179 ** ** ** ** ** 

C.36 คลองบาง
หลวง 

บางบาล พระนคร  
ศรีอยุธยา 

4.00 0.01 0.03 -0.05 -0.06 -0.05 เพิ่มขึ น 
420 ** ** ** ** ** 

C.37 คลอง 
บางบาน 

บางบาล พระนคร  
ศรีอยุธยา 

3.80 0.04 0.04 -0.01 0.04 0.04 ทรงตัว 
148 ** ** ** ** ** 

 

 
สถานีบ้านป้อม ต.บ้านป้อม  

จ.พระนครศรีอยุธยา (ลุ่มน ้าเจ้าพระยา) 

 
สถานีสะพานเดชาติวงศ์ ต.ปากน ้าโพธิ์ อ.เมือง  

จ.นครสวรรค์ (ลุ่มน ้าเจ้าพระยา) 

  
 สถานีศาลากลางอ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมือง  

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

จ.ปทุมธานี (ลุ่มน ้าเจ้าพระยา) 
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4) สรุป 

รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้าเจ้าพระยา วันที่ 25 มกราคม 2564 สถานการณ์น ้าในลุ่มน ้าเจ้าพระยา  
อยู่ในภาวะเฝ้าระวังน ้าน้อย ระดับน ้าในล้าน ้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ น โดยระดับน ้าเขื่อนเจ้าพระยา 
มีปริมาณน ้าไหลผ่าน 80.00 ลบ.ม./วินาที ระดับน ้าเหนือเขื่อน + 13.03 ม.รทก. ระดับน ้าท้ายเขื่อน +5.64 ม.รทก. 

 
 
 

 


