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รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้าเจ้าพระยา 
วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 

1) สภาพภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศทั่วไป (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

     พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก้าลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดา
มัน และประเทศไทย ท้าให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณ
ประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสม ที่อาจจะท้าเกิดน ้าป่าไหลหลากได้ 

     ส้าหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีก้าลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 
เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วย
ความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 21 พ.ค. 63 

     อนึ่ง พายุไซโคลน “อ้าพัน” (AMPHAN) บริเวณอ่าวเบงกอลตอนกลาง ก้าลังเคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือ
ค่อนตะวันออกเล็กน้อย คาดว่าจะเคลื่อนขึ นฝั่งบริเวณประเทศอินเดียตอนบนและประเทศบังคลาเทศในช่วง
วันที่ 20-21 พ.ค. 63      

     สภาพอากาศภาคกลาง อากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื นที่ กับมีลมกระโชกแรง 
และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานี ราชบุรี และกาญจนบุรี อุณหภูมิต่้าสุด 26-29 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-39 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 
 

           
        แผนที่อากาศ วันที่ 19 พ.ค. 2563 เวลา 01.00 น.         ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที่ 19 พ.ค. 2563 

 

2) สถานการณ์ฝน 
จากข้อมูลสถานการณ์น ้าฝนในพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยาของวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 จากกรมทรัพยากรน ้า 

กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
พบว่ามีฝนตกในพื นที่ลุ่มน ้าทุกสถานี โดยพบปริมาณฝน 0.1 - 8.0 มม. ทั งนี ส้าหรับ กรุงเทพมหานครและ
กรุงเทพฯ ท่าเรือคลองเตย พบปริมาณฝนเล็กน้อย 
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สถานการณ์น ้าฝน (แผนภาพคาดการณ์ฝนล่วงหน้าความละเอียดสูง WRF-ROMS Model) 
 

  

แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที ่20 พ.ค. 63 แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 21 พ.ค. 63 

  
แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 22 พ.ค. 63 แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 23 พ.ค. 63 

  

แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 24 พ.ค. 63 แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 25 พ.ค. 63 
ที่มา : www.thaiwater.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thaiwater.net/
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3) ข้อมูลปริมาณน ้าในล้าน ้า 
สถานการณ์น ้าท่า (17 พ.ค. – 19 พ.ค. 2563 ทีม่า: กรมชลประทาน) 
 

สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 
ระดับตลิ่ง อาทิตย ์ จันทร์ อังคาร แนวโน้ม 

(เพิ่ม/
ลด) 

ปริมาณน ้า
(ลบ.ม./วิ.) 

17 
พ.ค. 

18 
พ.ค. 

19 
พ.ค. 

C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรรค์ 26.20 16.83 16.89 16.91 เพ่ิมขึ น 
3,590 127 133 135 

C.13 เข่ือน
เจ้าพระยา 

สรรพยา ชัยนาท 16.34 13.43 13.40 13.41 ทรงตัว 
2,840 80 70 70 

C.3 เจ้าพระยา เมือง สิงห์บุรี 13.40 1.91 1.83 1.79 ลดลง 
2,900 ** ** ** 

C.35 เจ้าพระยา พระนคร  
ศรีอยุธยา 

พระนคร  
ศรีอยุธยา 

4.58 0.51 0.36 0.36 ทรงตัว 
1,179 ** ** ** 

C.36 คลองบาง
หลวง 

บางบาล พระนคร  
ศรีอยุธยา 

4.00 0.11 0.07 -0.02 ลดลง 
420 ** ** ** 

C.37 คลอง 
บางบาน 

บางบาล พระนคร  
ศรีอยุธยา 

3.80 0.03 -0.05 -0.03 ทรงตัว 
148 ** ** ** 
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สถานีทับกฤช ต.ทับกฤชใต้อ.ชุมแสง 
จ.นครสวรรค์ (ลุ่มน ้าเจ้าพระยา) 

สถานีเสนา ต.เสนา อ.เสนา 
จ.พระนครศรีอยุธยา (ลุ่มน ้าเจ้าพระยา) 

  
สถานีบ้านป้อม ต.บ้านป้อม  

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

จ.ปทุมธานี (ลุ่มน ้าเจ้าพระยา) 

  
 

ปริมาณน ้าในล้าน ้าต่างๆ ในพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยา 
(หมายเหตุ ที่มา : http://mekhala.dwr.go.th/cctv/) 

 
4) สรุป 

สถานการณ์ในลุ่มน ้าเจ้าพระยาอยู่ในเกณฑ์ปกติ กล่าวคือ ระดับน ้าลดลง เพ่ิมขึ น และทรงตัวในบาง
สถานี โดยระดับน ้าเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณน ้าไหลผ่าน 70 ลบ.ม./วินาที ระดับน ้าเหนือเขื่อน + 13.41 ม.รทก. 
ระดับน ้าท้ายเขื่อน +5.51 ม.รทก. 

 
 
 

 

http://mekhala.dwr.go.th/cctv/

