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รายงานสถานการณ์น้ำลุม่น้ำเจ้าพระยา 
วันที่ 9 ธันวาคม 2565 

1. สภาพภูมิอากาศ   
ลักษณะอากาศท่ัวไป (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา)  
พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซีย คาดว่าจะเคลื่อน

ตามแนวร่องมรสุมผ่านประเทศมาเลเซียเข้าปกคลุมช่องแคบมะละกาและทะเลอันดามันตอนล่างในช่วงวันที่ 9-11 
ธ.ค. 2565 ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลาง พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน 
ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวัง
อันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้น
ตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปาน
กลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือ
ด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง 

สำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทย
ตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ในขณะที่ลมตะวันออกพัด 
ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเล็กน้อยบางแห่งเกิดข้ึนได้ ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพ
เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทาง
การเกษตรในระยะนี้ไว้ด้วย 

สภาพอากาศภาคกลาง  
อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูม ิต ่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูม ิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส  

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. 

 ผลคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนล่วงหน้า 1-7 วัน ภาคกลาง 
ในช่วงวันที่ 8 – 11 ธ.ค. 65 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนอื 

ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 33 องศาเซลเซียส  
ส่วนในช่วงวันที ่ 12 – 14 ธ.ค. 65 อากาศเย็นกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลงอีก 2 – 4 องศาเซลเซียส  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 16 – 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 32 
องศาเซลเซียส 

 

  
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 9 ธ.ค. 2565 เวลา 07.00 น.         ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันท่ี 9 ธ.ค. 2565 
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2. สถานการณฝ์น  
จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื้นที่ลุ ่มน้ำเจ้าพระยาของวันที่ 8 ธันวาคม 2565 จากกรมทรัพยากรน้ำ  

กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พบว่า
มปีริมาณฝนตกในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 

ข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื้นทีลุ่ม่น้ำเจ้าพระยา ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “สถานีสวุรรณภูมิ” 
ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 11.10 น.  

(ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา https://weather.tmd.go.th/phs.php)   

ลุ่มนำ้ จังหวัด* 
ปริมาณฝน 

24 ชม.(มม.) 
 นครสวรรค์ ไม่มีฝน 
 พระนครศรีอยุธยา ไม่มีฝน 

เจ้าพระยา ปทุมธานี (สกษ.) ไม่มีฝน 
 ลพบรุ ี ไม่มีฝน 
 กรุงเทพฯ (บางนา สกษ.) - 

หมายเหตุ “ - ” คือ ยังไม่ได้รับรายงาน, *จังหวัดมีพ้ืนที่ลุ่มน้ำมากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป 
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สถานการณ์นำ้ฝน (แผนภาพคาดการณ์ฝนล่วงหน้าความละเอียดสูง WRF-ROMS Model) 

 

 

  
 

แผนที่การคาดการณ์น้ำฝนวันที่ 10 ธ.ค. 65 แผนที่การคาดการณ์น้ำฝนวันที่ 11 ธ.ค. 65 

  
   

 

แผนที่การคาดการณ์น้ำฝนวันที่ 12 ธ.ค. 65 แผนที่การคาดการณ์น้ำฝนวันที่ 13 ธ.ค. 65 

        
  

แผนที่การคาดการณ์น้ำฝนวันทึ่ 14 ธ.ค. 65 แผนที่การคาดการณ์น้ำฝนวันที่ 15 ธ.ค. 65 
ที่มา : www.thaiwater.net 

 
 

http://www.thaiwater.net/
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3. ข้อมูลปริมาณน้ำในลำน้ำ 
สถานการณ์น้ำท่า  5 – 9 ธ.ค. 2565 ที่มา: กรมชลประทาน) 

สถานี แม่น้ำ อำเภอ จังหวัด 
ระดับตลิ่ง จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ 

แนวโน้ม 
(เพิ่ม/ลด) ปริมาณน้ำ

(ลบ.ม./วิ.) 
5 

ธ.ค. 
6 

ธ.ค. 
7 

ธ.ค. 
8 

ธ.ค. 
9 

ธ.ค. 

C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรรค ์ 26.20 18.79 18.62 18.47 18.34 18.22 ลดลง 

3590.00 591.00 548.00 510.00 477.00 446.00 
C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 ทรงตัว 

2840.00 475.00 367.00 316.00 217.00 185.00 
C.3 เจ้าพระยา เมือง

สิงห์บุรี 
สิงห์บุรี 13.40  5.02 4.51 4.28 3.84 3.44 ลดลง 

713.00 501.00 418.00 382.00 316.00 262.00 
C.35 เจ้าพระยา พระนคร 

ศรีอยุธยา 
พระนคร 
ศรีอยุธยา 

4.58 1.65 1.50 1.32 1.20 1.02 ลดลง 
1179.00 *** *** *** *** *** 

C.36 เจ้าพระยา บางบาล พระนคร 
ศรีอยุธยา 

4.00 2.36 2.21 2.00 1.87 1.65 ลดลง 
420.00 *** *** *** *** *** 

C.37 เจ้าพระยา บางบาล พระนคร 
ศรีอยุธยา 

1.65 1.86 1.77 1.61 1.51 1.35 ลดลง 
44.00 *** *** *** *** *** 

*** ยังไม่ได้รับรายงาน 
 

  
บ้านป้อม ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา 
 จ.พระนครศรีอยุธยา (ลุ่มน้ำเจ้าพระยา) 

สะพานปรีดีธำรงค์ ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา (ลุ่มน้ำเจ้าพระยา) 

  
บ้านทับกฤช ต.ทับกฤชใต้ อ.ชุมแสง 

จ.นครสวรรค์ (ลุ่มน้ำเจ้าพระยา) 
สะพานเดชาวงศ์ ต.ปากน้ำโพธ์ิ อ.เมือง 

 จ.นครสวรรค์ (ลุ่มน้ำเจ้าพระยา) 
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วัดโคกจันทร์ ต.โพนางดำ อ.สรรพยา 

 จ.ชัยนาท (ลุ่มน้ำเจ้าพระยา) 

ปริมาณน้ำในลำน้ำในพื้นที่ลุม่น้ำเจ้าพระยา 
(หมายเหตุ ท่ีมา : http://mekhala.dwr.go.th/cctv/ ) 

4. สรุป 

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันที่ 9 ธันวาคม 2565   
 - สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอยู่ในภาวะปกติ ระดับน้ำในลำน้ำส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง ทรงตัว  


