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รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา 
วันที่ 15 ธันวาคม 2563 

1) สภาพภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศทั่วไป (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา)  

     พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรง
จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศเวียดนามตอนบนแล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย
ตอนบนและทะเลจีนใต้ในคืนนี้ (15 ธ.ค. 63) ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในระยะแรก หลังจากนั้นในวันที่  16 ธ.ค. 63   
บริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิลดลง 2-4 องศาเซลเซียส และมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง  
สำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงด้วย 

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้  
มีฝนเพ่ิมขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วย 

สภาพอากาศภาคกลาง มีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพ้ืนที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 
10 ของพืน้ที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรี และกาญจนบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. 

ผลคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนล่วงหน้า 1-7 วัน ภาคกลาง 
ในช่วงวันที่ 14 –16 ธ.ค. 63 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนร้อยละ 10 -20 ของพ้ืนที่

อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 
10-20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 17 - 20 ธ.ค. 63 อุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียส กับมีอากาศเย็น 
ใน ต อน เช้ า  อุณ ห ภู มิ ต่ ำสุ ด  17 -22  อ งศ า เซ ล เซี ย ส  อุณ ห ภู มิ สู งสุ ด  3 0 -33  อ งศ า เซล เซี ย ส  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 

 

      
      แผนทีอ่ากาศ วันที่ 15 ธ.ค. 2563 เวลา 01.00 น.               ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที ่15 ธ.ค. 2563 

 



   
รายงานสถานการณน์้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา            ธันวาคม  2563 

 

ศูนยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ กรมทรพัยำกรน ้ำ - 2 - 

2) สถานการณ์ฝน 
จากข้อมูลสถานการณ์น้ำฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (ภาคกลาง) ของวันที่ 14 ธันวาคม 2563  

จากกรมทรัพยากรน้ำ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร 
(องค์การมหาชน) พบว่า ไมม่ีฝนตกในพื้นทีลุ่่มน้ำเจ้าพระยา 

ข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “ชัยนาท”  

ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น.  
(ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา https://weather.tmd.go.th/chn.php) 

 

ลุ่มน้ำ จังหวัด* 
ปรมิาณฝน 

24 ชม.(มม.) 

 ลพบรุี ไม่มีฝน 

 ปทุมธานี (สกษ.) ไม่มีฝน 

เจ้าพระยา พระนครศรีอยุธยา ไม่มีฝน 

 นครสวรรค์ ไมม่ีฝน 

 กรุงเทพมหานคร ไม่มีฝน 
หมายเหตุ “ - ” คือ ยังไม่ได้รบัรายงาน, *จังหวัดมีพ้ืนที่ลุ่มน้ำมากกว่าร้อยละ 50 

https://weather.tmd.go.th/chn.php
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สถานการณ์น้ำฝน (แผนภาพคาดการณ์ฝนล่วงหน้าความละเอียดสูง WRF-ROMS Model) 
 

 
 
 
 
 
 

  
แผนที่การคาดการณ์นำ้ฝนวันที ่15 ธ.ค. 63 แผนที่การคาดการณ์นำ้ฝนวันที ่16 ธ.ค. 63 

  
แผนที่การคาดการณ์นำ้ฝนวันที ่17 ธ.ค. 63 แผนที่การคาดการณ์นำ้ฝนวันที ่18 ธ.ค. 63 

  
แผนที่การคาดการณ์นำ้ฝนวันที ่19 ธ.ค. 63 แผนที่การคาดการณ์นำ้ฝนวันที ่20 ธ.ค. 63 

ทีม่า : www.thaiwater.net 

  ผลการคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า  

http://www.thaiwater.net/
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3) ข้อมูลปรมิาณน้ำในลำน้ำ 
สถานการณ์น้ำท่า (11 – 15 ธ.ค. 2563 ทีม่า: กรมชลประทาน) 
 

สถาน ี แม่น้ำ อำเภอ จังหวัด 

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

ปริมาณ
น้ำ (ลบ.
ม./วิ.) 

11 
ธ.ค. 

12 
ธ.ค. 

13 
ธ.ค. 

14 
ธ.ค. 

15 
ธ.ค. 

C.2 เจ้าพระยา เมอืง นครสวรรค์ 26.20 16.60 16.61 16.69 16.89 16.99 เพิ่มขึ้น 
3,590 129.00 130.00 136.00 154.00 163.00 

C.13 เขื่อน
เจ้าพระยา 

สรรพยา ชัยนาท 16.34 13.41 13.27 13.17 13.18 13.36 เพิ่มขึ้น 
2,840 75.00 60.00 60.00 60.00 70.00 

C.3 เจ้าพระยา เมือง สิงห์บุร ี 13.40 1.88 1.85 1.79 1.83 1.76 ลดลง 
2,900 ** ** ** ** ** 

C.35 เจ้าพระยา พระนคร  
ศรีอยุธยา 

พระนคร  
ศรีอยุธยา 

4.58 0.48 0.49 0.55 0.47 0.46 ลดลง 
1,179 ** ** ** ** ** 

C.36 คลองบาง
หลวง 

บางบาล พระนคร  
ศรีอยุธยา 

4.00 0.08 -0.04 0.08 0.12 0.10 ลดลง 
420 ** ** ** ** ** 

C.37 คลอง 
บางบาน 

บางบาล พระนคร  
ศรีอยุธยา 

3.80 0.09 0.02 0.06 0.09 0.08 ลดลง 
148 ** ** ** ** ** 

 

  
สถานีศาลากลางอ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมือง  

จ.อ่างทอง (ลุ่มน้ำเจ้าพระยา) 

  
สถานีสะพานเดชาติวงศ์ ต.ปากน้ำโพธิ์ อ.เมือง  

จ.นครสวรรค์ (ลุ่มน้ำเจ้าพระยา) 

  
 สถานีบ้านยางมณี ต.องครักษ์  
จ.อ่างทอง (ลุ่มน้ำเจ้าพระยา) 

สถานีบ้านทา้ยดง ต.บางกระบือ อ.สามโคก  
จ.ปทุมธานี (ลุ่มน้ำเจ้าพระยา) 
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4) สรุป 

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา วันที่ 15 ธันวาคม 2563 สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา  
อยู่ในภาวะเฝ้าระวังน้ำน้อย ระดับน้ำในลำน้ำส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง โดยระดับน้ำเขื่อนเจ้าพระยา 
มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 70.00 ลบ.ม./วินาท ีระดับน้ำเหนือเขื่อน + 13.36 ม.รทก. ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.51 ม.รทก. 

 
 
 

 


