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รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้าเจ้าพระยา 
วันที่ 27 เมษายน 2564 

1) สภาพภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศทั่วไป (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา)  

     รยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงขาางหนาา บริเจวณความกดอากาศสูงรยลอกใหม่้ากปรยเจทศ้ีนไดาแผ่ลง
มาปกคลุมภาคตยวันออกเจฉียงเจหนือตอนบนของปรยเจทศไทยแลยทยเจล้ีนใตาแลาว ในขณยที่ปรยเจทศไทย
ตอนบนมีอากาศราอน ปรยกอบกับมีลมตยวันตกเจฉียงใตาแลยลมตยวันออกเจฉียงใตารัดปกคลุมปรยเจทศไทย 
ลักษณยเจช่นนี ท้าใหาภาคเจหนือ ภาคตยวันออกเจฉียงเจหนือ ภาคกลาง แลยภาคตยวันออก มีรายุฤดูราอนเจกิดขึ น 
โดยมีลักษณยของรายุฝนฟ้าคยนอง ลมกรยโชกแรง ลูกเจห็บตก แลยอา้มีฟ้าผ่าเจกิดขึ นไดา โดยมีฝนตกหนัก
บางแห่ง ขอใหาปรยชาชนในบริเจวณดังกล่าวรยวังอันตราย้ากรายุฤดูราอนที่้ยเจกิดขึ นไวาดาวย โดยหลีกเจลี่ยง 
การอยู่ในที่โล่งแ้าง ใตาตานไมาใหญ่ ป้ายโฆษณา แลยสิ่งปลูกสราางที่ไม่แข็งแรง ส้าหรับเจกษตรกรควรเจตรียม  
การป้องกันแลยรยวังความเจสียหายที่้ยเจกิดต่อผลผลิตทางการเจกษตรไวาดาวย  ส้าหรับลมตยวันตก 
แลยลมตยวันตกเจฉียงใตายังคงรัดปกคลุมบริเจวณภาคใตา ท้าใหามีฝนฟ้าคยนองเจกิดขึ นไดาในรยยยนี  

สภาพอากาศภาคกลาง มีรายุฝนฟ้าคยนองราอยลย 60 ของรื นที่ กับมีลมกรยโชกแรงบางแห่ง  
แลยลูกเจห็บตกบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักบางรื นที่ ส่วนมากบริเจวณ้ังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท 
สิงห์บุรี อ่างทอง ลรบุรี สรยบุรี สุรรรณบุรี รรยนครศรีอยุธยา กาญ้นบุรี แลยราชบุรี อุณหภูมิต่้าสุด 23-25 
องศาเจซลเจซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเจซลเจซียส ลมตยวันตกเจฉียงใตา ความเจร็ว 10-25 กม./ชม. 

ผลคาดการณ์ปริมาณน ้าฝนนล่วงนน้า 1-7 วัน ภาคกลาง 
ในช่วงวันที่ 26 – 30 เจม.ย. 64 มีรายุฝนฟ้าคยนอง ราอยลย 40-60 ของรื นที่ กับมีลมกรยโชกแรง 

แลยลูกเจห็บตกบางรื นที่ โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่้าสุด 23-25 องศาเจซลเจซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-39 
องศาเจซลเจซียส ลมใตา ความเจร็ว 10-25 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 1 – 2 รฤษภาคม 64 มีฝนฟ้าคยนองราอยลย 
20-30 ของรื นที่ อุณหภูมิต่้าสุด 23-25 องศาเจซลเจซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเจซลเจซียส ลมตยวันออก
เจฉียงใตา ความเจร็ว 10-25 กม./ชม 

         
    แผนที่อากาศ วันที ่27 เม.ย. 2564 เวลา 01.00 น.               ภาพถ่ายจากดาวเทยีม วนัที่ 27 เม.ย. 2564 
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2) สถานการณ์ฝนน 
้ากขาอมูลสถานการณ์น ้าฝนในรื นที่ลุ่มน ้าเจ้าารรยยา (ภาคกลาง) ของวันที่ 26 เจมษายน 2564  

้ากกรมทรัรยากรน ้า กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลปรยทาน แลยสถาบันสารสนเจทศทรัรยากรน ้าแลยการเจกษตร 
(องค์การมหาชน) รบว่า มีฝนตกในรื นที่ลุ่มน ้าเจ้าารรยยา บริเจวณ้ังหวัดนครสวรรค์ กรุงเจทรมหานคร ลรบุรี 
แลย้ังหวัดรรยนครศรีอยุธยา ปริมาณฝน 0.3 – 60.1 มม. 

ขาอมูลสถานการณ์ฝนในรื นที่ลุ่มน ้าเจ้าารรยยา ณ วันที ่26 เจมษายน 2564 เจวลา 07.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “ชัยนาท”  

ณ วันที ่27 เจมษายน 2564 เจวลา 09.00 น.  
(ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา https://weather.tmd.go.th/chn.php) 

 

ลุ่มน ้า จังนวัด* 
ปริมาณฝนน 

24 ชม.(มม.) 

 นครสวรรค์ 60.1 

 กรุงเทพมหานคร 25.4 

เจ้าพระยา ลพบุรี 1.2 

 พระนครศรีอยุธยา 0.3 

 ปทุมธานี (สกษ.) ไม่มีฝน 
นมายเนตุ “ - ” คือ ยังไม่ได้รับรายงาน, *จังนวัดมีพื นที่ลุ่มน ้ามากกว่าร้อยละ 50 

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

 
 
 
 
 
 

  
แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที ่27 เจม.ย. 64 แผนที่การคาดการณน์ า้ฝนวันที ่28 เจม.ย. 64 

  
แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที ่29 เจม.ย. 64 แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที ่30 เจม.ย. 64 

  
แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที ่1 ร.ค. 64 แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที ่2 ร.ค. 64 

ที่มา : www.thaiwater.net 

  ผลการคาดการณ์ปริมาณฝนนล่วงนน้า  

http://www.thaiwater.net/
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3) ข้อมูลปริมาณน ้าในนล้าน ้า 
สถานการณ์น ้าท่า (23 – 27 เจม.ย. 2564 ทีม่า: กรมชลปรยทาน) 
 

สถาน ี แมน่ ้า อ้าเภอ จังนวัด 

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

ปริมาณ
น ้า (ลบ.
ม./วิ.) 

23 
เม.ย. 

24 
เม.ย. 

25 
เม.ย. 

26 
เม.ย. 

27 
เม.ย. 

C.2 เจ้าารรยยา เจมือง นครสวรรค์ 26.20 17.15 17.08 16.97 16.85 16.84 ลดลง 
3,590 179.00 172.00 161.00 150.00 150.00 

C.13 เจขื่อน
เจ้าารรยยา 

สรรรยา ชัยนาท 16.34 14.67 14.68 14.56 14.42 14.29 ลดลง 
2,840 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 

C.3 เจ้าารรยยา เจมือง สิงห์บุร ี 13.40 1.95 1.89 1.83 1.85 1.87 เจริ่มขึ น 
2,900 ** ** ** ** ** 

C.35 เจ้าารรยยา รรยนคร  
ศรีอยุธยา 

รรยนคร  
ศรีอยุธยา 

4.58 0.86 0.75 0.59 0.48 0.34 ลดลง 
1,179 ** ** ** ** ** 

C.36 คลองบาง
หลวง 

บางบาล รรยนคร  
ศรีอยุธยา 

4.00 -0.05 -0.12 -0.19 -0.20 0.01 เจริ่มขึ น 
420 ** ** ** ** ** 

C.37 คลอง 
บางบาน 

บางบาล รรยนคร  
ศรอียุธยา 

3.80 -0.03 -0.15 -0.19 -0.14 -0.01 เจริ่มขึ น 
148 ** ** ** ** ** 

 

 
สถานีบ้านป้อม ต.บ้านปอ้ม  

จ.พระนครศรีอยุธยา (ลุ่มน ้าเจ้าพระยา) 

 
สถานีสะพานเดชาติวงศ์ ต.ปากน ้าโพธิ์ อ.เมือง  

จ.นครสวรรค์ (ลุ่มน ้าเจ้าพระยา) 

  
 สถานีบ้านท้ายดง ต.บางกระบือ อ.สามโคก  

จ.ปทุมธานี (ลุ่มน ้าเจ้าพระยา) 
สถานีบ้านยางมณ ีต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง  

จ.อ่างทอง (ลุ่มน ้าเจ้าพระยา) 
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4) สรุป 

รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้าเจ้าารรยยา วันที่ 27 เจมษายน 2564 สถานการณ์น ้าในลุ่มน ้าเจ้าารรยยา  
อยู่ในภาวยเจฝ้ารยวังน ้านาอย รยดับน ้าในล้าน ้าส่วนใหญ่มีแนวโนามเจร่ิมขึ น แลยลดลง/ทรงตัว ในบางรื นที่ โดยรยดับ
น ้าเจขื่อนเจ้าารรยยามีปริมาณน ้าไหลผ่าน 80.00 ลบ.ม./วินาที รยดับน ้าเจหนือเจขื่อน + 14.29 ม.รทก. รยดับน ้า 
ทาายเจขื่อน +5.54 ม.รทก. 

 
 

 


