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รายงานสถานการณ*น้ำลุ/มน้ำเจ3าพระยา 

วันที่ 13 เมษายน 2563 
1) สภาพภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศท่ัวไป (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

   พยากรณ*อากาศ 24 ช่ัวโมงข3างหน3า ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร3อนเกิดข้ึน โดยมีลักษณะของพายุ

ฝนฟVาคะนองและลมกระโชกแรง รวมถึงอาจมีฟVาผ/าเกิดข้ึนได3 กับมีลูกเห็บตกบางพ้ืนท่ี ขอให3ประชาชน

บริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟVาคะนองและลมกระโชกแรงท่ีจะเกิดข้ึน โดยหลีกเล่ียง

การอยู/ใต3ต3นไม3ใหญ/ ใกล3ส่ิงปลูกสร3าง และปVายโฆษณาท่ีไม/แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการปVองกัน

และระวังความเสียหายท่ีจะเกิดต/อผลผลิตทางการเกษตรไว3ด3วย สำหรับภาคใต3มีฝนฟVาคะนองบางพ้ืนท่ี 

   เม่ือเวลา 04.00 น. ความกดอากาศต่ำเน่ืองจากความร3อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให3บริเวณ

ดังกล/าวมีอากาศร3อนถึงร3อนจัด ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค/อนข3างแรง

จากประเทศจีนได3แผ/ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต3แล3ว ในขณะท่ี

ประเทศไทยยังคงมีอากาศร3อนถึงร3อนจัด ลักษณะเช/นน้ีทำให3ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร3อนเกิดข้ึน 

สำหรับลมตะวันออกพัดปกคลุมอ/าวไทยและภาคใต3 ทำให3ภาคใต3มีฝนฟVาคะนองบางพ้ืนท่ี 

สภาพอากาศภาคกลาง เมฆเปcนส/วนมาก โดยมีพายุฝนฟVาคะนอง ร3อยละ 40 ของพ้ืนท่ีกับมีลม

กระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห/ง ส/วนมากบริเวณจังหวัดชัยนาท อุทัยธานี นครสวรรค* ลพบุรี สระบุรี 

พระนครศรีอยุธยา สิงห*บุรี อ/างทอง สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี และสมุทรสงคราม อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 

องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-39 องศาเซลเซียส ลมใต3 ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 

 

       
      แผนท่ีอากาศ วันท่ี 13 เม.ย. 2563 เวลา 01.00 น.      ภาพถ/ายจากดาวเทียม วันท่ี 13 เม.ย. 2563 

 

2) สถานการณ*ฝน 

จากข3อมูลสถานการณ*น้ำฝนในพ้ืนท่ีลุ/มน้ำเจ3าพระยาของวันท่ี 13 เมษายน 2563 จากกรมทรัพยากรน้ำ 

กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค*การมหาชน) 

พบว/าไม/มีฝนตกในพ้ืนท่ีลุ/มน้ำ ยกเว3น ตากฟVา สกษ. และบัวชุม พบปริมาณฝน 2.9 และ 2.1 มม. และ 

สมุทรสงคราม และนำร/อง พบมีปริมาณฝนเล็กน3อย 
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สถานการณ*น้ำฝน 
 

  
แผนท่ีการคาดการณ*น้ำฝนวันท่ี 14 เม.ย. 63 แผนท่ีการคาดการณ*น้ำฝนวันท่ี 15 เม.ย. 63 

  

แผนท่ีการคาดการณ*น้ำฝนวันท่ี 16 เม.ย. 63 แผนท่ีการคาดการณ*น้ำฝนวันท่ี 17 เม.ย. 63 

  

แผนท่ีการคาดการณ*น้ำฝนวันท่ี 18 เม.ย. 63 แผนท่ีการคาดการณ*น้ำฝนวันท่ี 19 เม.ย. 63 
ที่มา : www.thaiwater.net 
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3) ข3อมูลปริมาณน้ำในลำน้ำ 

 ลุ/มน้ำเจ3าพระยา ระดับน้ำอยู/ในเกณฑ*ปกติ โดยระดับน้ำลดลงในบางสถานี 

สถานการณ*น้ำท/า (13 เม.ย. – 15 เม.ย. 2563 ท่ีมา: กรมชลประทาน) 
 

สถานี แม/น้ำ อำเภอ จังหวัด 

ระดับตล่ิง จันทร* อังคาร พุธ 

ปริมาณน้ำ

(ลบ.ม./วิ.) 
13 

เม.ย. 

14 

เม.ย. 

15 

เม.ย. 

C.2 เจ3าพระยา เมือง นครสวรรค* 26.20 16.95 16.95 16.95 

3,590 139 139 139 
C.13 เข่ือน

เจ3าพระยา 

สรรพยา ชัยนาท 16.34 13.57 13.58 13.59 

2,840 70 70 70 

C.3 เจ3าพระยา เมือง สิงห*บุรี 13.40 1.84 1.85 1.84 

2,900 ** ** ** 

C.35 เจ3าพระยา พระนคร  

ศรีอยุธยา 

พระนคร  

ศรีอยุธยา 
4.58 0.82 0.85 0.87 

1,179 ** ** ** 
C.36 คลองบาง

หลวง 

บางบาล พระนคร  

ศรีอยุธยา 
4.00 0.51 0.53 0.52 

420 ** ** ** 
C.37 คลอง 

บางบาน 

บางบาล พระนคร  

ศรีอยุธยา 

3.80 0.47 0.48 0.51 

148 ** ** ** 
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สถานีทับกฤช ต.ทับกฤชใต3อ.ชุมแสง 

จ.นครสวรรค* (ลุ/มน้ำเจ3าพระยา) 
สถานเีสนา ต.เสนา อ.เสนา 

จ.พระนครศรีอยุธยา (ลุ/มน้ำเจ3าพระยา) 

 
 

 
 

สถานีบ3านป\อม ต.บ3านป\อม  

จ.พระนครศรีอยุธยา (ลุ/มน้ำเจ3าพระยา) 
สถานบี3านท3ายดง ต.บางกระบือ อ.สามโคก 

จ.ปทุมธานี (ลุ/มน้ำเจ3าพระยา) 

 
 

 
 

ปริมาณน้ำในลำน้ำต/างๆ ในพ้ืนท่ีลุ/มน้ำเจ3าพระยา 

 

4) สรุป 

สถานการณ*ในลุ/มน้ำเจ3าพระยาอยู/ในเกณฑ*ปกติ โดยระดับน้ำเข่ือนเจ3าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ/าน 70

ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำเหนือเข่ือน + 13.57 ม.รทก. ระดับน้ำท3ายเข่ือน +5.51 ม.รทก. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


