
   

รายงานสถานการณน์ ้าลุ่มน ้าเจ้าพระยา   6 มีนาคม 2563 
 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ กรมทรพัยำกรน ้ำ - 1 - 

รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้าเจ้าพระยา 
วันที่ 6 มีนาคม 2563 

1) สภาพภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศทั่วไป (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ น โดยมีลักษณะของ

พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตก บางพื นที่ รวมถึงมีฟ้าผ่าเกิดขึ นได้ในภาคเหนือตอนล่าง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตราย
จากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง 
และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ส้าหรับเกษตรกร ควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิต
ทางการเกษตรไว้ด้วย 

เมื่อเวลา 04.00 น. หย่อมความกดอากาศต่้าเนื่องจากความร้อนปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง และภาค
กลาง ท้าให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนโดยทั่วไป ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่
ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี ท้าให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อน
เกิดขึ น ส้าหรับลมตะวันออกท่ีพัดปกคลุมภาคใต้มีก้าลังอ่อน ท้าให้ภาคใต้มีฝนน้อย 

สภาพอากาศภาคกลาง อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื นที่ กับ
มีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี สระบุรี ลพบุรี และ
พระนครศรีอยุธยา อุณหภูมิต่้าสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียส ลมใต้ 
ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 

 

    
         แผนที่อากาศ วันที่ 6 มี.ค. 2563 เวลา 01.00 น.   ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที่ 5 มี.ค. 2563 

 

2) สถานการณ์ฝน 
จากข้อมูลสถานการณ์น ้าฝนในพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยาของวันที่ 6 มีนาคม 2563 จากกรมทรัพยากรน ้า กรม

อุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) พบว่าไม่มีฝน
ตกในพื นที่ลุ่มน ้า ยกเว้น อุทัยธานี, ชัยนาท สกษ., สนามบินสุวรรณภูมิ, นครสวรรค์ และบัวชุม พบมีปริมาณฝน 
(มม.) 2.7, 1.8, 0.4, 0.2 และ 0.2 ตามล้าดับ ส้าหรับ นครปฐม และตากฟ้า สกษ. พบมีปริมาณฝนเล็กน้อย 
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สถานการณ์น ้าฝน 
 

  
แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที ่7 มี.ค. 63 แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 8 มี.ค. 63 

  
แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 9 มี.ค. 63 แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 10 มี.ค. 63 

  
แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 11 มี.ค. 63 แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที ่12 มี.ค. 63 

ที่มา : www.thaiwater.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thaiwater.net/
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3) ข้อมูลปริมาณน ้าในล้าน ้า 
 ลุ่มน ้าเจ้าพระยา ระดับน ้าอยู่ในเกณฑป์กต ิโดยระดับน ้าลดลงในบางสถานี 
สถานการณ์น ้าท่า (6 มี.ค. – 8 มี.ค. 2563 ทีม่า: กรมชลประทาน) 
 

สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 
ระดับตลิ่ง ศุกร์ เสาร์ อาทิตย ์
ปริมาณน ้า
(ลบ.ม./วิ.) 

6 
มี.ค. 

7 
มี.ค. 

8 
มี.ค. 

C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรรค์ 26.20 16.94 16.94 16.92 
3,590 138 138 136 

C.13 เข่ือน
เจ้าพระยา 

สรรพยา ชัยนาท 17.21 13.29 13.30 13.29 
2,840 80 80 80 

C.3 เจ้าพระยา เมือง สิงห์บุรี 11.70 1.90 1.81 1.82 
2,340 ** ** ** 

C.35 เจ้าพระยา พระนคร  
ศรีอยุธยา 

พระนคร  
ศรีอยุธยา 

4.58 0.47 0.68 0.69 
1,155 ** ** ** 

C.36 คลองบาง
หลวง 

บางบาล พระนคร  
ศรีอยุธยา 

4.00 0.14 0.14 0.13 
404 ** ** ** 

C.37 คลอง 
บางบาน 

บางบาล พระนคร  
ศรีอยุธยา 

3.80 0.09 0.09 0.09 
134 ** ** ** 
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สถานีทับกฤช ต.ทับกฤชใต้อ.ชุมแสง 
จ.นครสวรรค์ (ลุ่มน ้าเจ้าพระยา) 

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

  
สถานีบ้านป้อม ต.รามัญ อ.เมือง 

จ.พระนครศรีอยุธยา (ลุ่มน ้าเจ้าพระยา) 
สถานีบ้านท้ายดง ต.บางกะบือ อ.สามโคก 

จ.ปทุมธานี (ลุม่น ้าเจ้าพระยา) 

  
ปริมาณน ้าในล้าน ้าต่างๆ ในพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยา 

 
4) สรุป 

สถานการณ์ในลุ่มน ้าเจ้าพระยาอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยระดับน ้าเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณน ้าไหลผ่าน 80
ลบ.ม./วินาที ระดับน ้าเหนือเข่ือน + 13.29 ม.รทก. ระดับน ้าท้ายเข่ือน +5.64 ม.รทก. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


