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รายงานสถานการณ*น้ำลุ/มน้ำเจ3าพระยา 

วันที่ 15 เมษายน 2563 
1) สภาพภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศท่ัวไป (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

     พยากรณ*อากาศ 24 ช่ัวโมงข3างหน3า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร3อนโดยท่ัวไป โดยมีฝนฟSาคะนอง

บางพ้ืนท่ีบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล/าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมท้ัง

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สำหรับภาคใต3มีฝนเพ่ิมข้ึนกับมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงบางแห/ง ขอให3

ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต3 ระวังอันตรายจากฝนฟSาคะนองและลมกระโชกแรงท่ีเกิดข้ึน

ในระยะน้ีไว3ด3วย 

     เม่ือเวลา 04.00 น. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศลาว 

เวียดนาม และทะเลจีนใต3 ส/งผลทำให3มีลมใต3และลมตะวันออกเฉียงใต3พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล/าง ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ลักษณะเช/นน้ีทำให3ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟSาคะนอง

เกิดข้ึน สำหรับลมตะวันออกท่ีพัดปกคลุมอ/าวไทยและภาคใต3มีกำลังแรงข้ึน ทำให3ภาคใต3มีฝนเพ่ิมข้ึน 

  สภาพอากาศภาคกลาง อากาศร3อน โดยมีฝนฟSาคะนอง ร3อยละ 20 ของพ้ืนท่ี กับมีลมกระโชกแรง

บางแห/งส/วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม และ

สมุทรสงคราม อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมใต3 ความเร็ว  

10-30 กม./ชม. 

 

       
      แผนท่ีอากาศ วันท่ี 15 เม.ย. 2563 เวลา 01.00 น.      ภาพถ/ายจากดาวเทียม วันท่ี 15 เม.ย. 2563 

 

2) สถานการณ*ฝน 

จากข3อมูลสถานการณ*น้ำฝนในพ้ืนท่ีลุ/มน้ำเจ3าพระยาของวันท่ี 15 เมษายน 2563 จากกรมทรัพยากรน้ำ 

กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค*การมหาชน) 

พบว/าไม/มีฝนตกในพ้ืนท่ีลุ/มน้ำ 
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สถานการณ*น้ำฝน 
 

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

  

แผนท่ีการคาดการณ*น้ำฝนวันท่ี 18 เม.ย. 63 แผนท่ีการคาดการณ*น้ำฝนวันท่ี 19 เม.ย. 63 

  

แผนท่ีการคาดการณ*น้ำฝนวันท่ี 20 เม.ย. 63 แผนท่ีการคาดการณ*น้ำฝนวันท่ี 21 เม.ย. 63 
ที่มา : www.thaiwater.net 
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3) ข3อมูลปริมาณน้ำในลำน้ำ 

 ลุ/มน้ำเจ3าพระยา ระดับน้ำอยู/ในเกณฑ*ปกติ โดยระดับน้ำลดลงในบางสถานี 

สถานการณ*น้ำท/า (15 เม.ย. – 17 เม.ย. 2563 ท่ีมา: กรมชลประทาน) 
 

สถานี แม/น้ำ อำเภอ จังหวัด 

ระดับตล่ิง พุธ พฤหัส ศุกร* 

ปริมาณน้ำ

(ลบ.ม./วิ.) 
15 

เม.ย. 

16 

เม.ย. 

17 

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 1.81 1.81 1.81 

2,900 ** ** ** 
C.35 เจ3าพระยา พระนคร  

ศรีอยุธยา 

พระนคร  

ศรีอยุธยา 
4.58 0.94 0.95 0.97 

1,179 ** ** ** 
C.36 คลองบาง

หลวง 

บางบาล พระนคร  

ศรีอยุธยา 
4.00 0.54 0.56 0.59 

420 ** ** ** 
C.37 คลอง 

บางบาน 

บางบาล พระนคร  

ศรีอยุธยา 

3.80 0.39 0.37 0.35 

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 
(หมายเหตุ ท่ีมา : http://mekhala.dwr.go.th/cctv/ , ภาพ CCTV อ3างอิงวันท่ี 13 เมษายน 2563) 

 

4) สรุป 

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

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

 

 

 

 


