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รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้าเจ้าพระยา 
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 

1) สภาพภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศทั่วไป (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

     พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก้าลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน 
ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบมีหย่อมความกดอากาศต่้าปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ท้าให้มีฝนตก
หนักบางพื นที่บริเวณด้านรับมรสุมของภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนที่อาศัย
ในบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วย 

ส้าหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีก้าลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง
ประมาณ 2 เมตร อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้
ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 

อนึ่ง เป็นพายุระดับ 3 (โซนร้อน) “เมขลา”(MEKKHALA) ในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ได้ทวีก้าลังแรง
ขึ นเป็นพายุระดับ 4 (โซนร้อนก้าลังแรง)แล้ว คาดว่าจะเคลื่อนขึ นทางด้านตะวันออกของประเทศจีนในวันนี  (11 
ส.ค. 2563) แล้วจะอ่อนก้าลังลงตามล้าดับ โดยพายุนี ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 
     สภาพอากาศภาคกลาง เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื นที่ และมีฝนตกหนัก
บางแห่ง บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี และราชบุรี อุณหภูมิต่้าสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 
องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. 
 

           
          แผนที่อากาศ วันที่ 11 ส.ค. 2563 เวลา 01.00 น.       ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที่ 11 ส.ค. 2563 

 

2) สถานการณ์ฝน 
จากข้อมูลสถานการณ์น ้าฝนในพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยา (ภาคกลาง) ของวันที่ 11 สิงหาคม 2563 จาก

กรมทรัพยากรน ้า กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร 
(องค์การมหาชน) พบว่า มีฝนตกในพื นที่ลุ่มน ้า โดยพบปริมาณฝน 0.1- 28.1 มม. อนึ่ง ยกเว้น พระนครศรีอยุธยา 
สมุทรปราการ สกษ. และอู่ทอง สกษ. พบไม่มีฝนตก 
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สถานการณ์น ้าฝน (แผนภาพคาดการณ์ฝนล่วงหน้าความละเอียดสูง WRF-ROMS Model) 
 

  

แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที ่12 ส.ค. 63 แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 13 ส.ค. 63 

  
แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 14 ส.ค. 63 แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 15 ส.ค. 63 

  

แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที่ 16 ส.ค. 63 แผนที่การคาดการณ์น า้ฝนวันที ่17 ส.ค. 63 
ที่มา : www.thaiwater.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thaiwater.net/
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3) ข้อมูลปริมาณน ้าในล้าน ้า 
สถานการณ์น ้าท่า (9 ส.ค. – 11 ส.ค. 2563 ทีม่า: กรมชลประทาน) 
 

สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 
ระดับตลิ่ง อาทิตย ์ จันทร์ อังคาร แนวโน้ม 

(เพิ่ม/
ลด) 

ปริมาณน ้า
(ลบ.ม./วิ.) 

9 
ส.ค. 

10 
ส.ค. 

11 
ส.ค. 

C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรรค์ 26.20 17.81 17.47   17.05 ลดลง 
3,590 308 233 162 

C.13 เข่ือน
เจ้าพระยา 

สรรพยา ชัยนาท 16.34 14.71 14.86 14.65 ลดลง 
2,840 60 60 60 

C.3 เจ้าพระยา เมือง สิงห์บุรี 13.40 1.65 1.66 1.61 ลดลง 
2,900 ** ** ** 

C.35 เจ้าพระยา พระนคร  
ศรีอยุธยา 

พระนคร  
ศรีอยุธยา 

4.58 0.59 0.67 0.48 ลดลง 
1,179 ** ** ** 

C.36 คลองบาง
หลวง 

บางบาล พระนคร  
ศรีอยุธยา 

4.00 0.26 0.37 0.25 ลดลง 
420 ** ** ** 

C.37 คลอง 
บางบาน 

บางบาล พระนคร  
ศรีอยุธยา 

3.80 0.28 0.32 0.27 ลดลง 
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 (ลุ่มน ้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 แนวโน้มระดับน ้าสถานีลุ่มน ้าเจ้าพระยา  
พบลดลง โดยระดับน ้าเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณน ้าไหลผ่าน 60 ลบ.ม./วินาที ระดับน ้าเหนือเขื่อน  
+ 14.65 ม.รทก. ระดับน ้าท้ายเขื่อน +5.38 ม.รทก. 

 
 
 

 

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

